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 গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য ২০১৬ -১ ৭ থ তফছয়যয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয ভল্যায়ন প্রডতয়ফদয়নয ওয 

ভন্ত্রণারয়/ডফবাগডবডিক ায-ংয়ে 
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গৃায়ণ ও 

গণপূতত 

ভন্ত্রণারয় 
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১৬ ৩.৪৬% 
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১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা :২২ 

 

২। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যয় ও মভয়াদ বৃডিয কাযণ : ভর প্রকে প্রণয়নকায়র মথামথ ডযকেনা ও ব্যয় প্রাক্করয়ন ঘাটডত ডছর  ডফধায় 

ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় বৃৃ্ডি ময়য়য়ছ।  
 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়য়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয : 

 

ভস্যা সুাডয 

(১) (২) 

৩ .১  ক)Time over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত 

ডডডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক ভয় 

ডতফাডত য়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকায়রয মচয়য় 

প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ০৬ ফছয ০৬ ভা ভয় মফী (১৩০%) 

ব্যয় য়য়য়ছ। প্রকে ফাস্তফায়য়ন দীঘ তসূডেতায পয়র 

ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর ময়ত ডফরম্ব ঘয়টয়ছ। 
খ)Cost over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত 

ডডডড’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় ঈয়েখয়মাগ্য ায়য বৃডি 

ময়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২৮৪৬১.৩৮ রে 

টাকা থাকয়রও যফতীয়ত ডতন ফায ংয়াধয়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রকয়েয ব্যয় ডনধ তাডযত য় ৩৯৭৬৭.৬১ রে টাকা। অফায 

প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ৩৮০১৫.৫৬ রে টাকা 

থ তাৎ ভর নুয়ভাডদত ব্যয় য়ো প্রকে ব্যয় ৯৫৫৪.১৮ 

রে টাকা বৃডি ময়য়য়ছ (৩৩.৫৭%)। প্রকে প্রণয়নকায়র 

মথামথ ডযকেনা ও ব্যয় প্রাক্করয়ন ঘাটডত ডছর ভয়ভ ত 

প্রতীয়ভান য়। 
 

৩ .১           প্রকে মথয়ক ঠিক ভয়য় সুপর 

প্রাডপ্ত এফং ডফডনয়য়াগকৃত য়থ তয দ্বব্যফায 

ডনডিত কযায রয়েে প্রকয়েয 

ডডজাআন/ডযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন 

কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over 

run ও Cost over run না ঘটিয়য় 

ডনধ তাডযত ব্যয়য় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে 

ভাপ্ত কযা মায়; 

 

  

৩ .২  

          ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  নন্যা অফাডক এরাকা 

১ভ ম তায়য়য কাজ মল ওয়ায পূয়ফআ ২য় ম তায়য়য প্রকে 

গ্রণ প্রডক্রয়া শুরু কয়য। ২য় ম তায় প্রকয়ে ঈয়য গত 

১১/১২/২০১৬ তাডযখ ডযকেনা কডভয়ন ডআড বা 

নুডিত য়। ডআড বায ডিায়ন্তয অয়রায়ক গত 

৩ .২  ডফদ্যভান ডযে মভাতায়ফক মকান ঈন্নয়ন 

প্রকয়েয ডদ্বতীয় ম তায় নুয়ভাদয়নয পূয়ফ ত 

১ভ ম তায়য়য ভাডপ্ত ভল্যায়ন এয সুাডয 

গ্রণ কযয়ত য়ফ। যফতীয়ত ংডিষ্ট 

প্রাডনক ভন্ত্রণারয় ও ডযকেনা কডভন 
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৩১/০১/২০১৭ তাডযয়খ নুডিত একয়নক বফঠয়ক “নন্যা 

অফাডক এরাকায ঈন্নয়ন (২য় ম তায় )’’ ীল তক প্রকেটি 

নুয়ভাদন মদয়া য়। ১ভ ম তায়য়য কাজ ময়ল 

অআএভআডড’য ভল্যায়ন ব্যডতয়যয়ক  ২য় ম তায়য় প্রকে গ্রণ 

কযা ভীচীন য়ডন।  
 

এ ডফলয়টি ডনডিত কযয়ফ; 

 

৩.৩ ডযদ তয়ন রেে কযা মায় মম, গ্রাভাঞ্চয়র একট 

মপয়যাডয়ভন্ট বফন ডনভ তায়ণয মেয়ে মযপুয মজরায 

নাডরতাফাড়ী ঈয়জরায় যাভচন্দ্রপুয কারাকুভা গ্রাভয়ক 

ডনফ তাচন কযা ভেডক্তভেক্ত য়য়য়ছ। এরাকাটি গায়ড়া াায়ড়য 

াদয়দয় মবাগাআ নদীয ায়ড় ফডস্থত। এখায়নয নদী 

মথয়ক য়জ ংগ্র কযা মায়। এখায়ন ফাডর ও াথয জ 

রবে ওয়ায় এ এরাকায় মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্তয়ত গৃ 

ডনভ তাণ য়নক াশ্রয়ী য়য়য়ছ। ঈয়েখ্য মম, ভাটি ফাডরভেক্ত 

এফং এখানকায ভাটি ডদয়য় আট প্রস্তুত কযা ম্ভফ নয় ডফধায় 

অয়-ায় মকাথাও আয়টয বাটা মনআ। বফন ডনভ তয়ণয জন্য 

য়নক দুয ংগ্র কযয়ত ডগয়য় জনগনয়ক মফড ভয়ল্য আট 

ংগ্র কযয়ত য়। তাআ এফ এরাকায় গৃ ডনভ তায়ণয মেয়ে 

মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্ত ব্যফায মফড ঈয়মাগী। 

 

৩ .৩  গ্রাভীন গৃ ডনভ তায়ণ মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্ত 

প্রয়য়ায়গয ডফলয়য় জনাধাযণয়ক অযও 

ঈদ্বুি কযায জন্য গৃায়ন ও গণপূতত 

ভন্ত্রণারয়/এআচডফঅযঅআ প্রয়য়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রয়ণ য়চষ্ট থাকয়ত য়ফ।  স্কুর 

বফয়নয মদয়ার গুয়রা ব্লক ওয়ায় 

তুরানাভরকবায়ফ ঈডেডখত বফয়ন গযভ কভ 

নুবফ য়। ব্যয় াশ্রয়ী, কভ শ্রভাধ্য ও 

মটকআ ম্পন্ন এ প্রভেডক্তয়ত গৃ ডনভ তায়ণ 

কয়রআ অগ্র প্রকা কয়যন। এ প্রভেডক্তয়ত 

বফন ডনভ তায়ণ মকান সুডফধা মনআ, ফযঞ্চ 

তুরনাভরকবায়ফ এ প্রভেডক্তয়ত ডনডভ তত 

বফয়নয ওজন তুরনাভৄরকবায়ফ কভ ওয়ায় 

ভূডভকম্পয়ন এফ বফয়নয মতভন েডত য় 

না। তাআ এ প্রভেডক্তয়ত বফন ডনভ তায়ণয 

ভাধ্যয়ভ কৃডল জডভয েয়েডত হ্রা কযায 

রয়েে এ প্রভেডক্তয়ক মটকআ কযায 

প্রয়য়াজনীয় দয়ে ভন্ত্রণারয় গ্রণ কযয়ফ; 

৩.৪ ডনয়ডভত ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজন না 

কযা :  প্রকে দডরয়র প্রকে ফাস্তফায়নকায়র প্রকয়েয  সুি ু

ফাস্তফায়ন ও ভডনটডযংয়য়য স্বায়থ ত ফাস্তফায়ন কডভটি 

(ডঅআড) বা ও ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজয়নয 

ংস্থান থাকয়রও ডনয়ডভতবায়ফ ঈক্ত বাভ অয়য়াজন 

কযা য়ডন। পয়র প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন জফাফডদডতায বাফ 

ডছর এফং মকন্দ্রীয় ম তায়য় মথয়ক মথামথ ডদক ডনয়দ তনা 

ায়ডন।  

৩ .৪  বডফষ্যয়ত প্রকয়েয সুি ু ফাস্তফায়ন ও 

ভডনটডযংয়য়য স্বায়থ ত ডডডড’য ংস্থান 

নুমায়ী ডঅআড ও ডষ্টয়াডযং কডভটিয  

বা অয়য়াজয়ন গৃায়ন ও গণপূতত 

ভন্ত্রণারয়য়ক ঈয়দ্যাগী ভূডভকা ারন কযয়ত  

য়ফ;  

 

৩.৫ যেণায়ফেয়ণয বাফ: প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত মেনভ 

ডনয়ডভত ডযষ্কায কযা য় না। এয পয়র মেনভ ডদয়য় 

াডন ডনষ্কাডত না য়য় মেয়ন াডন জয়ভ থাকয়ছ।  এছাড়াও 

প্রকয়েয প্ল্োন নুায়য মেনভ ডদয়য় প্রফাডত য়য় 

যাজাী ডটি কয় তায়যয়নয খায়র ডতত মে। ডকন্তু খার 

ডদয়য় ডনয়ডভতবায়ফ াডন ডনষ্কাডত না য়র বডফষ্যয়ত  পুয়যা 

মেয়নজ ডয়িভ কাম তকয য়ত ায়য।   

৩.৫ প্রকয়েয প্ল্োন নুায়য মেনভ ডদয়য় 

প্রফাডত য়য় যাজাী ডটি কয় তায়যয়নয 

খায়র ডতত মে। ডকন্তু খার ডদয়য় 

ডনয়ডভতবায়ফ াডন ডনষ্কাডত না য়র 

বডফষ্যয়ত পুয়যা মেয়নজ ডয়িভ কাম তকয 

য়ত ায়য।   
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নন্যা অফাডক এরাকায ঈন্নয়ন ীল তক প্রকয়েয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 
(ভাপ্ত : ডডয়ম্বয’ ৬) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : নন্যা অফাডক এরাকায ঈন্নয়ন 

২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : চট্টগ্রাভ ঈন্নয়ন কর্ততে (চঈক)  

৪। প্রকয়েয ফস্থান : চট্টগ্রাভ দয

 

  ৫।   প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                   (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৮৪৬১.৩৮ ৩৯৭৬৭.৬

১ 

৩৮০১৫.৫

৬ 

জুরাআ, 

২০০৫ 

য়ত 

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, ২০০৫ 

য়ত 

জুন, ২০১৪ 

(যফতীয়ত ব্যয় 

বৃডি ব্যডতয়যয়ক 

মভয়াদ ডডয়ম্বয, 

২০১৬ ম তন্ত বৃডি 

কযা য়য়য়ছ)

জুরাআ, ২০০৫ 

য়ত 

ডডয়ম্বয, ২০১৬

৯৫৫৪.১৮ 

(৩৩.৫৭%) 

৭৮ ভা  

(১৩০%) 

০৭। প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ :  

 ভূডভ ডধগ্রণ (১৭২.৮১ একয); 

 ভূডভ ঈন্নয়ন (১৮০৫০৯৮.৫৫ ঘ:ডভ:); 

 ১১’’ পুরুয়েয আয়টয যাস্তা ডনভ তাণ (২১৪৬৮.৪০ ফগ ত:ডভ:);  

 ৮’’ পুরুয়েয আয়টয যাস্তা ডনভ তাণ (৯৫৫৫৩৪.৩৯ ফগ ত:ডভ:);  

 যাস্তায ডডবাআডায ডনভ তাণ (৪৩৯৮.৪২ যা:ডভ:); 

 বৃৎ মেন ডনভ তাণ (১৫৯৫.০০ যা:ডভ:); এফং 

 অফাডক ফক্স কারবাট ত ডনভ তাণ (০৫টি)। 

০৮। প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ৩৯৭৬৭.৬১রে টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ৩৮০১৫.৫৬ রে টাকা মা নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয়য়য ৯৫.৫৯%। ফাস্তফ গ্রগডতয 

০৬। প্রকয়েয ঈয়েশ্য :   

ক্রভফধ তভান জনংখ্যা বৃডিয ায়থ ংগডত মযয়খ ডযকডেত অফাডক প্ল্য়টয চাডদা পূযণ ; এফং

নুয়ভাডদত ভািায প্ল্োন ফাস্তফায়য়নয রয়েে নগযীয ডযডধস্থ ম্প্রাযণ ডনডিতকযণ।
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ডফলয়টি ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়ডন। তয়ফ ডডঅয এ ঙ্গডবডিক ফাস্তফ গ্রগডত ম তায়রাচনায় প্রতীয়ভান য় মম, 

প্রকয়েয অওতায় ভৄদয় কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ।  

(ংগডবডিক অডথ তক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত তাকা ‘ক’ মত ংভেক্ত) 

   

০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য :    

নাভ ও দডফ পূণ তকারীন খন্ডকারীন দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

জনাফ াাফ ঈডেন খায়রদ 

ডনফ তাী প্রয়কৌরী 

পূণ তকারীন - ১৩/০৪/২০০৮ ৩১/০৭/২০১৬ 

জনাফ যাডজফ দা 

ডনফ তাী প্রয়কৌরী 

পূণ তকারীন - ০১/০৮/২০১৬ ৩১/১২/২০১৬ 

১০।  প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

ডফগত ০২/০৮/২০১৭ তাডযয়খ অআএভআডড’য কাযী ডযচারক (পূতত), জনাফ অফদুো-অর-ভাসুদ, কর্ততক ে প্রকেটি ডযদ তন 

কযা য়। এ ভয়য় প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা প্রদান 

কয়যন।  

প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ : 

  

ডচে (১) : নন্যা অফাডক এরাকায ডচে। ডচে (২) : আয়তাভয়ধ্য ফযাে গ্রীতায প্ল্য়টয দখর 

বুয়ঝ াওয়ায দৃশ্য।  
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ডচে (৩) : প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত ডক্সয়জন কুয়াআ  

             ংয়মাগ ড়ক। 
ডচে (৪) : প্রকে এরাকায় ফযাে প্রাপ্ত মফযকাডয  

            াাতার কর্ততয়েয ডনভ তানাধীন বফয়নয  

            দৃশ্য। 
 
 

  

ডচে (৫) : প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত মভজয ওয়াটায  

           ওয়য়জ (ফড় মেন) এয দৃশ্য। 
ডচে (৬) : প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত আয়টয বতযী   

             যাস্তায দৃশ্য। 
 

  

ডচে (৭): প্রকে এরাকায় ডনডভ তত চট্টগ্রাভ ওয়াায াম্পাঈয়জয দৃশ্য।  ডচে (৮) : প্রকে এরাকায় ডফদুেতায়য়নয দৃশ্য। 
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ডচে (৯) : প্রকয়েয অওতায় যাস্তা ংরগ্ন  

            ডডবাআডায়যয দৃশ্য।  
ডচে (১০) : প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত মডযয়পডয  

              ওয়াটায ওয়য়য়জয দৃশ্য।  
 

১১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন :  

ডযকডেত ডজতত ে ডফবায়গয ভন্তব্য 

(ক) ক্রভফধ তভান জনংখ্যা বৃডিয ায়থ 

ংগডত মযয়খ ডযকডেত অফাডক প্ল্য়টয 

চাডদা পূযণ; এফং

নুয়ভাডদত ভািায প্ল্োন ফাস্তফায়য়নয 

রয়েে নগযীয ডযডধস্থ ম্প্রাযণ 

ডনডিতকযণ।  
 

এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভাধ্যয়ভ চট্টগ্রাভ 

যতরীয়ত ডযকডেত অফাডক 

এরাকা ডনভ তাণ কযা য়য়য়ছ এফং 

নুয়ভাডদত ভািায প্ল্ায়নয ায়থ 

ংগডতয়যয়খ নগয়যয ডযডধ ডফস্তৃত 

কযা য়য়য়ছ।  

অাতদৃডষ্টয়ত স্বে মভয়ায়দ 

 ডজতত য়রও 

প্রবাফ ভল্যায়য়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রকৃত ঈয়েশ্য ডনরূণ কযা 

মায়ফ।

 

১২। প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ননাত্তয প্রবাফ:  

প্রকল্পটিয ফাস্তফায়নন ননননাক্ত  প্রবাফগুনরা ফুনে উনেনে: 

 এ প্রকল্প ফাস্তফায়ননয ভাধ্যনভ নিনেন মভাড় নে কুয়াআ মভাড় ম যন্ত ংনমাগ ড়ক ননভ যাণ কযা নয়নে। পনর উক্ত 

এরাকায় মমাগানমাগ ব্যফস্থায পূনফ যয তুরনায় উন্নে নয়নে;   

 যেরীনে নযকনল্পে অফানক এরাকা ননভ যানণয পনর ফনধ যে েনংখ্যায একাংনয অফান ব্যফস্থা নননিে কযা 

নয়নে; এফং 

 ত্র এরাকা নঘনয র্ যনননেক কভ যকান্ড বৃনিয সুনমাগ সৃনি নয়নে।   
 

১৩। প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ননয সুপর এয Sustainability:  

 ননননাক্ত নফলনয়য উয ননবযয কযনে : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভননেনযং;  

  ফানল যক ানযন এন্ড মভআননেআন্যান্স ননয়নভেবানফ নযচারনা; 

  নফ যানয কানেয ভান ও স্থানয়ত্ব।  
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১৪। প্রকনল্পয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত েথ্য :  

দযত্র ংক্রান্ত ননর্ মাচাআনয়য প্রধান উনেশ্য নের প্রকল্পটিয অওোয় ক্রয়কৃে কাে ম যনফক্ষণ কযা। এ মক্ষনত্র প্রকল্পটিয অওোয় 

একানধক প্যানকে/jU র্াকায় Random Selection এয ভাধ্যনভ ননননাক্ত কনয়কটি প্যানকR/j‡Ui ক্রয় ক্রান্ত েথ্যানদ 

ননন াযণীনে উস্থান কযা ’রঃ 

   (রে টাকায়) 

প্যায়কজ/

রয়টয 

নাভ 

কায়জয 

ডফফযণ 

ক্রয় 

িডত 

ডডডড 

নুমা

য়ী 

প্রাক্কডর

ত ভল্য 

মটন্ডায 

আবালুয়য়

মনয 

তাডযখ 

মটন্ডায়য 

ংগ্রণ

কাযী ব্যডক্ত 

ফা 

প্রডতিায়নয 

ংখ্যা 

মটন্ডায়য 

মযনড

ব ব্যডক্ত/ 

প্রডতিায়ন

য ংখ্যা 

চুডক্ত 

ম্পাদয়নয 

তাডযখ ও 

প্রডতিায়নয 

নাভ 

চুডক্ত 

নুায 

কাম ত 

মল 

ওয়ায 

তাডযখ 

চুডক্ত 

ভল্য 
 
 

চূড়ান্ত 

ডফর 

প্রদায়নয 

ডযভাণ  

ভন্তব্য 

প্যায়কজ 

নং-১৮ 

ডক্সয়জন-

কুয়াআ 

ংয়মাগ 

ড়ক 

ম্প্রাযণ 

ও ঈন্নয়ন 

ওটিএভ ১৯৭.৪

২ 

২৩/০৪/১২ ০৬ টি ০৬টি ০২/০৭/১২ 

মভা ত 

রুহুর 

অডভন 

ভূআয়া 

 

০৪/০১/

১৩ 

 

১৮৭.৫

৫ 

১১৭১.৮৩ 

 

 

কাম ত 

ম্পাদ

মন 

ডতডয

ক্ত ভয় 

ব্যয় 

য়য়য়ছ। 
প্যায়কজ 

নং-১৪ 

যাস্তা, মেন, 

কারবাট ত, 

খার 

আতোডদ 

ডনভ তাণ 

ওটিএভ ৩৩৭.২

০ 

১০/০২/১০ ১০টি ০৪টি ১১/০৪/১০ 

মভা ত 

াডযা 

মেড 

ডয়িভ 

ডর: 

 

০৪/১০/

১০ 

 

৩১৭.৫

৩ 

২১৬.৯৩ 

 

 

কাম ত 

ম্পাদ

মন 

ডতডয

ক্ত ভয় 

ব্যয় 

য়য়য়ছ। 
প্যায়কজ 

নং-৭ 

 ওটিএভ ১৯৮.৪

৩ 

০৯/০৩/১১ ০৬ টি ০৬টি ১৩/০৪/১১ 

মভাাম্মদ 

আঈনুছ এন্ড 

ব্রাদা ত 

(প্রা) ডর: 

 

১৭/০৭/

১১ 

 

১৮৮.৫

১ 

১৮৬.৫৮ 

 

 

কাম ত 

ম্পাদ

মন 

ডতডয

ক্ত ভয় 

ব্যয় 

য়য়য়ছ। 
 

াধাযণ ম যনফক্ষণঃ 

 নধকাং ক্রয় ওটিএভ প্রনক্রয়ায় ম্পন্ন নয়নে ; 

 একানধক দযদাো প্রনেষ্ঠান মেন্ডায প্রনক্রয়ায় ংগ্রণ কনযনে ; 

 কাম যম্পাদনন নেনযক্ত ভয় ব্যয় কযা নয়নে ;  

 নধকাং মেন্ডানযয মবনযনয়ন র্ যায প্রদান কযা নয়নে; এফং 

 ঠিকাদানযয নফর নযনাধ কযা নয়নে ।  
 

১৫। ম যনফক্ষণ:  

১৫.১  Time over run: প্রকল্পটিয মূর নুনভানদে নর্নন’য তুরনায় এয প্রকৃে ফাস্তফায়নকার নধক 

ভয় নেফানে নয়নে। মূর নুনভানদে ফাস্তফায়নকানরয মচনয় প্রকল্পটি ফাস্তফায়নন ০৬ ফেয ০৬ ভা 
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ভয় মফী (১৩০%) ব্যয় নয়নে। প্রকল্প ফাস্তফায়নন দীঘ যসূনত্রোয পনর উকাযনবাগীনদয প্রকনল্পয সুপর 

মনে নফরম্ব ঘনেনে। 

১৫.২  Cost over run: প্রকল্পটিয মূর নুনভানদে নর্নন’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় উনেখনমাগ্য ানয বৃনি 

মনয়নে। মূর নুনভানদে প্রাক্কনরে ব্যয় ২৮৪৬১.৩৮ রক্ষ োকা র্াকনরও যফেীনে নেন ফায ংনাধননয 

ভাধ্যনভ প্রকনল্পয ব্যয় ননধ যানযে য় ৩৯৭৬৭.৬১ রক্ষ োকা। অফায প্রকল্প ফাস্তফায়নন প্রকৃে ব্যয় নয়নে 

৩৮০১৫.৫৬ রক্ষ োকা র্ যাৎ মূর নুনভানদে ব্যয় নক্ষা প্রকল্প ব্যয় ৯৫৫৪.১৮ রক্ষ োকা বৃনি মনয়নে 

(৩৩.৫৭%)। প্রকল্প প্রণয়নকানর মর্ামর্ নযকল্পনা ও ব্যয় প্রাক্করনন ঘােনে নের ভনভ য প্রেীয়ভান য়। 

১৫.৩  নননভ যে যাস্তা ক্ষনেগ্রস্ত ওয়া: প্রকল্পটিয অওোয় 

নিনেন মভাড় নে কুয়াআ মভাড় ম যন্ত ংনমাগ 

ড়কটি উন্নয়ন ও ম্প্রাযনণয কাে ম্পন্ন কযা 

য়। নযদ যনকানর মদখা মায় মম, ফেযভানন উক্ত 

যাস্তায উনয চট্টগ্রাভ ওয়াা কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন 

ওয়াোয নিেনভন্ট প্রকনল্পয কাে চরভান যনয়নে 

পনর নননভ যে যাস্তাটিয নফনবন্ন ংন ক্ষনেগ্রস্থ 

নয়নে।   

১৫.৪  নননভ যে মেননয অউেনরেগুনরায মুনখ মনে/নগ্রর না মদয়া: 

নযদ যনকানর মদখা মায় মম, প্রকনল্পয অওোয় নননভ যে 

নিনেন মভাড় নে কুয়াআ মভাড় ম যন্ত ংনমাগ 

ড়কটিয মেননয অউেনরেগুনরায মুনখ মকান মনে/নগ্রর 

মদয়া য়নন। পনর ফেযয –অফেযনা যানয মেনন নড় 

মেননয ানন ননষ্কান ক্ষভো মরা কযনে ানয এফং 

ংরগ্ন এরাকায় েরাফিো সৃনি কযনে ানয।   

১৫.৫  নযচম যায বানফ েরাফিোয সৃনি: প্রকনল্পয অওোয় নননভ যে ভাআনয ও মভেয ওয়াোয ওনয়েগুনরা (মেন) 

ননয়নভে নযষ্কায কযা য় না । এয পনর মেনমূ নদনয় 

ানন ননষ্কানে না নয় েরাফিো সৃনি কযনে। এোড়াও 

প্রকনল্পয প্ল্যান নুানয ভাআনয ও মভেয ওয়াোয 

ওনয়েগুনরা মনযনপনয কযাননর নদনয় প্রফানে নয় 

প্রাকৃনেক েরধাযায় নেে নয়নে। নকন্তু প্রাকৃনেক 

েরধাযা নদনয় ানন ননষ্কানে না ওয়ায় পুনযা মেননে 

ননেভটি কাম যকয ভূনভকা যাখনে াযনে না।  
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১৫.৬  যক্ষণানফক্ষনণয বাফ: প্রকল্প এরাকায় ফনে গনড় 

না ওোয় প্ল্ে ংরগ্ন আনেয তেনয যাস্তাগুনরা ব্যফায 

নে না। পনর যাস্তাগুনরানে ঘা েনে মানে, মা 

যফেীনে যাস্তানক চরাচনরয নুনানমাগী কযনে 

ানয। নকন্তু ম যাপ্ত েনফনরয বানফ এ বৃৎ প্রকল্প 

এরাকায াভনগ্রক যক্ষণানফক্ষনণয দানয়ত্ব ারন 

চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তযনক্ষয নক্ষ ম্ভফয নয় ভনভ য 

প্রেীয়ভান য়। এনক্ষনত্র নফদ্যভান চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তযনক্ষয অআন নুানয নননভ যে ফকাোনভামূ 

(যাস্তা, মেন আেযানদ) দ্রুে চট্টগ্রাভ নটি কন যানযননয ননকে স্তান্তয কযা প্রনয়ােন।  

১৫.৭  ভন্বয় বাউচায না র্াকা: প্রকনল্পয অওোয় নন্যা অফানক এরাকায় ানন সুনফধা নননিে কযায স্বানর্ য 

এয মুদয় কাে নর্নানেেনয ওয়াকয নননফ চট্টগ্রাভ ওয়াানক স্তান্তয কযা য়। এ খানে ব্যয় কযা 

নয়নে ২৬৫.৮০ রক্ষ োকা। নকন্তু নর্নানেেনয ওয়াকয ম্পনন্নয য ংনিি প্রনেষ্ঠান নে ভন্বয় বাউচায 

প্রকল্প নপন মপ্রযণ কযা য়নন।  

১৫.৮ ক্রয় প্রনক্রয়ায় মবৌে ননভ যাণ কাে ভাত্রানযক্ত রনে নফবনক্তকযণ : ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা নিনেন-কুয়াআ 

ংনমাগ ড়ক ম্প্রাযণ ও উন্নয়ন কােনক ১৪টি রনে নফবক্ত কযা নয়নে। প্রকল্প এরাকায় আনেয যাস্তা, 

খার ও কারবাে য ননভ যাণ কাে ১৯টি রনে নফবক্ত কযা নয়নে। এোড়াও ভাটি বযানেয কাে ৪টি রনে নফবক্ত 

কযা নয়নে। ফাস্তফোয নননযনখ মবৌে ননভ যাণ কাে নধক ংখ্যক রনে নফবক্ত কযায় অআএভআনর্’য ননকে 

ভাত্রানযক্ত ভনভ য প্রেীয়ভান য়। 
 

১৫.৯  নর্ে অনত্তমূ ননষ্পনত্ত না ওয়া: প্রকনল্পয ননঅয ম যানরাচনায় মদখা মায় মম, প্রকল্প ফাস্তফায়নকানর 

নফনবন্ন মভয়ানদ আন্টাযনার নর্ে ও এিোযনার নর্ে ম্পানদে নয়নে। প্রকল্পটিয অনর্ যক ব্যফস্থানায 

উনয একানধক নর্ে অনত্ত যনয়নে মা এখন ননষ্পন্ন য়নন। নর্ে অনত্তমূ ননস্পনন্নয েন্য 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা মর্ামর্ উনদ্যাগ চালু মযনখনে ভনভ য প্রকল্প নযচারক ফনে কনযন।  

১৫.১০ “নন্যা অফানক এরাকায উন্নয়ন (২য় ম যায় )’’ ীল যক প্রকল্প গ্রণ : ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  নন্যা 

অফানক এরাকা ১ভ ম যানয়য কাে মল ওয়ায পূনফআ ২য় ম যানয়য প্রকল্প গ্রণ প্রনক্রয়া শুরু কনয। ২য় 

ম যায় প্রকনল্প উনয গে ১১/১২/২০১৬ োনযখ নযকল্পনা কনভনন নআন বা নুনষ্ঠে য়। নআন বায 

নিানন্তয অনরানক গে ৩১/০১/২০১৭ োনযনখ নুনষ্ঠে একননক তফেনক “নন্যা অফানক এরাকায 

উন্নয়ন (২য় ম যায় )’’ ীল যক প্রকল্পটি নুনভাদন মদয়া য়। ১ভ ম যানয়য কাে মনল অআএভআনর্’য মূল্যায়ন 

ব্যনেনযনক  ২য় ম যানয় প্রকল্প গ্রণ কযা ভীচীন য়নন।  
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১৬।  সুানয/ ভোভে :  

১৬.১  প্রকল্প মর্নক ঠিক ভনয় সুপর প্রানপ্ত এফং নফনননয়াগকৃে নর্ যয দ্বব্যফায নননিে কযায রনক্ষয প্রকনল্পয 

নর্োআন/নযকল্পনা এভনবানফ প্রণয়ন কযনে নফ মানে প্রকনল্পয Time over run ও Cost 

over run না ঘটিনয় ননধ যানযে ব্যনয় ও ভনয়য ভনধ্য প্রকল্প ভাপ্ত কযা মায় (নু: ১৫.১ ও ১৫.২); 

১৬.২  চট্টগ্রাভ যস্থ উন্নয়ন প্রকল্পমূ ফাস্তফায়নকানর নফনবন্ন ংস্থায ভনধ্য ভন্বয় র্াকনে নফ। নাগনযক 

দুনব যাগ কভাননায েন্য একআ প্রকল্প এরাকায় একানধক প্রকনল্পয কাে একআ ভনয় ম্পন্ন কযায রনক্ষয 

নফনবন্ন ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায ভনধ্য ননয়নভে ভন্বয় বা অনয়ােন কযা অফশ্যক (নুঃ ১৫.৩); 

১৬.৩ নননভ যে মেনন ানন ননষ্কান ব্যফস্থা চর যাখনে অউেনরেগুনরায মুনখ মনে/নগ্রর স্থান কযায ব্যাানয 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রনয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযনফ (নু: ১৫.৪);  

১৬.৪ নফনধ মভাোনফক প্রকনল্পয অওোয় নননভ যে যাস্তা, মেন মাফেীয় মবৌে ফকাোনভা নে দ্রুে 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তযক চট্টগ্রাভ নটি কন যানযননয ননকে স্তান্তয কযনে নফ (নু: ১৫.৬); 

১৬.৫  নর্নানেেনয ওয়াকয ম্পন্নকাযী প্রনেষ্ঠানমূ কর্তযক ভন্বয় বাউচায চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তযনক্ষয ননকে 

দানখর কযনে নফ (নু: ১৫.৭) ; 

১৬.৬ ভোেীয় কানেয মক্ষনত্র ননঅয এয নফধাননয অনরানক মমৌনক্তক ম যানয় রে ংখ্যা ননধ যাযণ কযনে 

নফ। বনফষ্যনে এ নফলনয় চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তযক্ষ গৃায়ন ও গণপূেয ভন্ত্রণারয় নচি র্াকনফ (নু: ১৫.৮); 

 

১৬.৭ অনর্ যক ব্যফস্থানায স্বেো নননিে কযায স্বানর্ য এ প্রকল্প ংনিি কর নর্ে অনত্তমূ দ্রুে 

ননষ্পনত্তকযে: অআএভআনর্’মক  ফনে কযনে নফ (নু: ১৫.৯) ; 

 

১৬.৮ নফদ্যভান নযত্র মভাোনফক মকান উন্নয়ন প্রকনল্পয নদ্বেীয় ম যায় নুনভাদননয পূনফ য ১ভ ম যানয়য ভানপ্ত 

মূল্যায়ন এয সুানয গ্রণ কযনে নফ। যফেীনে ংনিি প্রাননক ভন্ত্রণারয় ও নযকল্পনা কনভন এ 

নফলয়টি নননিে কযনফ (নু: ১৫.১০); এফং 

 

১৬.৯  নুনেদ ১৬.১ নে ১৬.৮ ম যন্ত সুানযমূ ফাস্তফায়নন গৃীে ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূেয ভন্ত্রণারয় 

কর্তযক অগাভী ০১ ভানয ভনধ্য অফনশ্যকবানফ অআএভআনর্নক ফনে কযনে নফ।     
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গ্রাভীন গৃায়য়ন মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্তয প্রয়য়াগ ীল তক প্রকয়েয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 
 

(ভাপ্ত: জুন’ ২০১৭) 

 

১। প্রকয়েয নাভ : গ্রাভীন গৃায়য়ন মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্তয প্রয়য়াগ। 
২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : াঈডজং এন্ড ডফডডং ডযাচ ত আনডিটিঈট।  
৪। প্রকয়েয ফস্থান : দারু ারাভ, ডভযপুয, ঢাকা; নাডরতাফাডড়, মযপুয; ভাডনকগঞ্জ দয, ভাডনকগঞ্জ; 

ডভযযাআ, চট্টগ্রাভ; ভৄক্তাগাছা, ভয়ভনডং। 
 

৫.১।    প্রকয়েয টভূডভ ও ফণ তনাঃ 

মদয়য ডফপুর জনংখ্যায অফায়নয চাডদা পুযয়ণয জন্য কৃডল জডভয ডযভাণ ক্রভাগত হ্রা ায়ে। এ ভস্যা 

ঈিযয়ণ ফহুতর বফন য়রও তা ডনভ তাণ তেন্ত ব্যয়ফহুর। ন্যডদয়ক মপয়যাডয়ভন্ট য়ে িীর ও ডয়ভন্ট ভট তায়যয বতযী একটি 

ডনভ তাণ ঈকযণ এফং ঈক্ত প্রভেডক্ত ব্যয় াভগ্রী ময়থষ্ট মটকআ, ভানম্মত ও ব্যয় াশ্রয়ী। ব্যফায়যয বফডচয়েেয কাযয়ণ 

মপয়যাডয়ভন্ট অযডড'য তুরনায় ডফয়ল ফদান সৃডষ্টকাযী এফং য়োকৃত কভ শ্রভাধ্য। এয়ত দে শ্রডভক ও ভয় ২৫% 

মথয়ক ৩০% কভ রায়গ। এ মপ্রডেয়ত ব্যয়-াশ্রয়ী প্রভেডক্ত ডয়য়ফ মপয়যাডয়ভন্ট ডনভ তায়ণয ডফলয়য় ডজওডফ থ তায়য়ন এ িাডড 

প্রকেটি গ্রণ কযা য়য়য়ছ। 

অয়রাচে প্রকয়েয অওতায় মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্তয়ত ব্যফহৃত ডনভ তাণ াভগ্রী মমভন-মপয়যাডয়ভন্ট রুডপং ম্যায়টডযয়ার, 

চোয়নর, ওয়ার প্যায়নর াটায প্রভৃডত বতযী ও যীো কযায কথা যয়য়য়ছ এফং এগুয়রা আয়তাভয়ধ্য ম্পন্ন য়য়য়ছ। প্রকয়েয 

অওতায় এআচডফঅযঅআ ডপ এরাকায় দু’তরা ডফডষ্ট দু’টি ভয়ডর বফন ও গ্রাভাঞ্চয়র দু’তরা বফন ডনভ তায়ণয ংস্থান যয়য়য়ছ। 

ফাডর ও াথয জরবে ওয়ায় গ্রাভাঞ্চয়র বফন ডনভ তায়ণয মেয়ে মযপুয মজরায নাডরতাফাডড় ঈয়জরায় আঈডনয়য়নয 

কারাকুভা গ্রাভয়ক ডনফ তাচন কযা য়। প্রকে ভাডপ্তয য ডনডভ ততব্য বফন যেণায়ফেণ ও মভযাভত মমন মকান প্রডতিায়নয 

অওতায় ফা ডফলয় ডফয়ফচনায় মযয়খ ঈডেডখত এরাকায় অরাজ্জ্ব অব্দুর খায়রক ডনম্নভাধ্যডভক ডফদ্যারয়য়ক ডনফ তাচন কযা য়। 

এছাড়া, প্রকয়েয অওতায় দে জনফর রয়েে মদয়য ডফডবন্ন এরাকায়ত মভাট ৬০০ জন যাজডভডিয়ক মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্ত 

ম্পয়কত ায়ত-করয়ভ প্রডেণ প্রদান কযা য়য়য়ছ। একআ এরাকায়ত দুটি ভয়ডর বফয়নয ভয়ধ্য একটিয কাজ দু’তরা ম তন্ত এফং 

যটি এক তরা ম তন্ত ম্পন্ন য়য়য়ছ ভয়ভ ত জানা মায়। 

 

৫.২।   প্রকয়েয ঈয়েশ্যভ ডনম্নরূ: 

(ক)   াযা মদয় ডফডবন্ন ধযয়নয গ্রাভীণ অফায়নয ডফয়িলণ কযা; 

(খ)    ফাংরায়দয়য গ্রাভাঞ্চয়র ভানুয়লয জন্য একটি ডফকে গৃায়ণ প্রভেডক্তয ডযডচডত তুয়র ধযা; 

(গ) এআ প্রভেডক্তয প্রচায ভাধ্যয়ভ ভানফ ম্পদ ঈন্নয়ন; 

(ঘ)    ফাংরায়দয়য গ্রাভাঞ্চয়র মটকআ ঘয ডনভ তাণ ও ডফস্তায কয়য মদয়য অথ তাভাডজক ফস্থায ঈয একটি বার প্রবাফ 

মপরায়নায রেে। 
(ঙ) ভানুলয়ক মপয়যাডয়ভয়ন্টয বতযী গৃ ডনভ তায়ণ ঈদ্বুি কযা। 

(চ) ভানুলয়ক মঢঈটিন ব্যফায়যয ডফকে ডায়ফ মপয়যাডয়ভন্ট এয বতযী গৃ ডনভ তায়ণ অগ্রী কয়য মতারা। 
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৬।  প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
      (রে টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয়  

প্রকৃত ব্যয় 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

হ্রাকৃত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৮.৪০ ১৯৫.৫০ ১৮১.১৮  জুরাআ ২০১৪ 

য়ত 

ডডয়ম্বয 

২০১৫  

জুরাআ ২০১৪ 

য়ত  

জুন ২০১৭ 

জুরাআ ২০১৪ 

য়ত 

 জুন ২০১৭  

২.৯০ 

(২% ) 

১ ফছয  ৬ ভা 

(৫০%) 

 
 

৭.০। প্রকয়েয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন (এআচডফঅযঅআ য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন (ডডঅয)-এয ডবডিয়ত):   

                                                                                                                   (রে টাকায়) 

ক্রডভক 

নং 
য়ঙ্গয নাভ একক 

রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। মভডনাডয এোন্ড আকুআয়ভন্ট  মথাক ২৯.৯০ ১০০% ২৬.১৮ ৮৭.৬% 

০২। মরাকার কনারয়টন্ট মথাক ৮.০০ ১০০% ৪.০০ ৫০% 

০৩। ডযাচ ত এোন্ড ায়ব ত ব্যয় মথাক ৪৫.৫০ ১০০% ৩৯.৭০ ৮৭.৩% 

০৪। মটকলআ ঘয ডনভ তাণ মথাক ৬৫.১০ ১০০% ৬৫.১০ ১০০% 

০৫। মফতন ও বাতা মথাক ৮.৫০ ১০০% ৮.৫০ ১০০% 

০৬। যফযা ও মফা মথাক ৩৮.৫০ ১০০% ৩৭.৭০ ৯৮% 

 য়ফ তায়ভাট  ১৯৫.৫০  ১৮১.১৮  

 
 

৮। প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ : 

 

ক) মপয়যাডয়ভন্টয বতযী ফ তয়ভাট ৩টি গৃ ডনভ তাণ।  

খ) মদয়য ডফডবন্ন স্থায়নয গ্রাভাঞ্চয়র াঈডজং  Typology এয ঈয জডয। 

 

৯।  প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত: 

 

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ১৯৫.৫ রে টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়য়ন 

প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ১৯৫.৫ রে টাকা মা নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয়য়য  ভান । ডডঅয এ ঙ্গডবডিক ফাস্তফ গ্রগডত 

ম তায়রাচনায় প্রতীয়ভান য় মম, প্রকয়েয অওতায় ভৄদয় কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ। 

১০। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য :   

  

নাভ ও দডফ পূণ তকারীন খন্ডকারীন 
দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

প্রয়কৌরী মভাঃ অব্দুর ওয়ায়দ 

ডপ্রডন্পার ডযাচ ত  আডঞ্জডনয়ায 

- খন্ডকারীন  ০১/০৭/২০১৪  ৩০/০৬/২০১৭ 
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১১।  প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

ডফগত ১৭ /০৭/২০১৮ তাডযয়খ অআএভআডড ’য ঈ-ডযচারক , জনাফ ভডঈয যভান , কর্ততক ে প্রকেটি ডযদ তন কযা য় । এ 
ভয়য় প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা প্রদান কয়যন। 
 

১২। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন :  

 

ডযকডেত ডজতত 

(ক) মপয়যাডয়ভন্ট ব্যফায কয়য গ্রাভীন গৃ ডনভ তাণ; 

মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্ত প্রয়য়াগ কয়য মটকআ গৃ ডনভ তাণ এফং 

প্রচায; 

(খ)  অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি 

ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট দূযীকযণ; 

(ক) প্রদ তয়নয জন্য দুআটি মদাতারা মপয়যাডয়ভয়ন্টয 

বতযী ফাড়ী এআচডফঅযঅআ প্রাঙ্গয়ন বতযী কযা 

য়য়য়ছ; 

 নাডরতাফাড়ী মযপুয়য চাযতরা ডবত ম্বডরত একটি 

একতরা স্কুর ডফডডং প্রচাযনায জন্য বতযী কযা য়। 

(খ) ফাংরায়দয়য গ্রাভাঞ্চয়র াঈডজং  Typology এয 

ঈয জডয; 

গ্রাভীণ অফান, তায়দয ডনভ তাণ িডত, ঈকযণ এফং 

ন্যান্য ডফলয়াডদয ঈয একটি জডয কযা য়। এ 

জডযয়য পয়র ফাংরায়দয়য গ্রাভাঞ্চয়রয ভানুল 

মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্ত ব্যফায়য ঈদ্বুি য়। 

(খ) ডরটায়যচায ায়ব ত ডফডফএ এফং ন্যান্য 

াঈডজং Typology এয ঈয ডরটায়যচায 

ম তায়রাচনা কযা য়। 

   গ্রাভীন ম্প্রদায়য়ক জডড়ত কয়য FGD (Focus 

Group Discussion) ডযচারনা। 

জডযয়য ভয় মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্ত ব্যফায়য 

গ্রাভাঞ্চয়রয ভানুলয়দযয়ক মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্ত 

ব্যফায়য ঈদ্বুি কযা য় এফং তাযা গ্রাভীন গৃায়ন এআ 

প্রভেডক্ত ব্যফায়য ডতফ ঈৎাী য়। 

 

১৩। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নািয প্রবাফ:  

গ্রাভীন জনয়গািী এআ প্রকয়েয ভর সুডফধায়বাগী। এআ গয়ফলণাধভী প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ডনভ তাণ কাঠায়ভা জডনত ডফডবন্ন ভস্যায 

একটি ঈন্নতভায়নয ভাধান বতযী কযা য়য়য়ছ। প্রকে চরাকারীন ভয়য় ডফডবন্ন ংস্থা য়ত অা প্রডতডনডধযা প্রকে এরাকায় 

অয়ন এফং এয়ত কয়য প্রকেটিয আডতফাচক ডদকগুডর তায়দয ভায়ঝ প্রায়য াায্য কয়য। এআ প্রকয়েয অওতায় জাতীয় ম তায়য় 

মডভনায অয়য়াজন কযায পয়র ঈচ্চ ম তায়য়য যকাযী এফং মফযকাযী কভ তকততায়দয মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্ত প্রয়য়ায়গয ঈয দৃডষ্ট 

অকল তণ কয়য। প্রকয়েয অওতায় নাডরতা ফাড়ী স্কুর বফন ডফডবন্ন প্রকায়যয ভানুয়লয কভ তংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডষ্ট কয়য। এ প্রকে 

ফং যম্পযায়য়ন পুরুল এফং ভডরা, ঈবয়য়যআ অয়য়য সুয়মাগ সৃডষ্ট কয়য। এ ভয়ডর াঈজটি প্রাআভাযী স্কুর ডায়ফ ব্যফায য়ফ 

মা অেকভ তংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডষ্ট কযয়ফ। 

 

১৪। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নয সুপর এয Sustainability:  

মময়তু এআ প্রকেটি মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্ত ব্যফায কয়য মা প্রচডরত ডনভ তাণ াভগ্রী মথয়ক ব্যয় াশ্রয়ী, ডযয়ফ ফান্ধফ এফং মটকআ। সুতযাং 
এটি তেন্ত অস্থা ডদয়য় ফরা মময়ত ায়য মম প্রকেটি গ্রাভীন গৃায়য়ন সুপর ফয়য় এয়নয়ছ। 
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প্রকে ফাস্তফায়য়নয ডচে: 

   

    

     

 

১৫।    াধাযণ ম তয়ফেণঃ 
 ডধকাং ক্রয় ওটিএভ প্রডক্রয়ায় ম্পন্ন য়য়য়ছ ; 

 একাডধক দযদাতা প্রডতিান মটন্ডায প্রডক্রয়ায় ংগ্রণ কয়যয়ছ  ; 

 কাম তম্পাদয়ন ডতডযক্ত ভয় ব্যয় কযা য়য়য়ছ এফং 

 ঠিকাদায়যয ডফর ডযয়াধ কযা য়য়য়ছ । 
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১৬। ম তয়ফেণ:  

 

১৬.১  Time & cost over run:  প্রকেটিয ভর ডডডড ১৯৮.৪০ রে টাকায প্রাক্করয়ন জুরাআ ২০১৪ য়ত 

ডডয়ম্বয ২০১৫ ম তন্ত মভয়ায়দয জন্য নুয়ভাডদত য়য়ডছর। ১ভ ংয়াধনীয ভাধ্যয়ভ ১৯৫.৫০ রে টাকায প্রাক্করয়ন 

জুরাআ ২০১৪ য়ত জুন ২০১৭ ম তন্ত মভয়ায়দয জন্য নুয়ভাডদত য়।  প্রকয়েয ডকছু কাজ ভাপ্ত থাকা ব্যডতয়যয়ক 
গত ০৭/০৫/২০১৭ তাডযয়খ প্রকে মভয়াদ অযও ১(এক) ফছয থ তাৎ জুরাআ ২০১৪ য়ত ৩০ জুন ২০১৭ ম তন্ত বৃডি কযা 

য়য়য়ছ এফং প্রাক্করন বৃডি ায় ২.৯০ রে টাকা (১.৪৬%)।  

১৬.২   ডডট প্রডতয়ফদন না াওয়া: প্রকয়েয ডডঅয ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম , প্রকে ফাস্তফায়নকায়র ডফডবন্ন মভয়ায়দ 

আন্টাযনার ডডট ও এক্সটাযনার ডডট ম্পাডদত য়য়য়ছ তয়ফ ডডট প্রডতয়ফদন অআএভআডডয়ত াওয়া মায়ডন।  

১৬.৩  স্কুয়রয ডেক, ডোথী, স্কুর ম্যায়নডজং কডভটিয বাডত ও প্রডতিাতায ডনকট মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্তয়ত ডনডভ তত 

বফয়নয মেয়ে মকান ভন্দ ডদক অয়ছ ডকনা জানয়ত চাওয়া য়র ফাআ আডতফাচক ভন্তব্য কয়যন। ডেক ও ডোথীযা 

ঈয়েখ কয়যন মম, স্কুর বফয়নয মদয়ার গুয়রা ব্লক ওয়ায় তুরানাভরকবায়ফ ঈডেডখত বফয়ন গযভ কভ নুবফ য়। 

এরাকায জনাধাযয়ণয ডনকট মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্তয়ত বফন ডনভ তাণ ডফলয়য় ভত য়র তাঁযা ব্যয় াশ্রয়ী, কভ শ্রভাধ্য 

ও মটকআ ম্পন্ন এআ প্রভেডক্তয়ত গৃ ডনভ তায়ণ অগ্র প্রকা কয়যন। ঈয়েডখত প্রভেডক্তয়ত বফন ডনভ তায়ণয মকান ভস্যা 

অয়ছ ডকনা ংডিষ্ট ডভডিয ডনকট জানয়ত চাওয়া য়র ডতডন জানান মম, এ প্রভেডক্তয়ত বফন ডনভ তায়ণ মকান সুডফধা 

মনআ, ফযঞ্চ এ প্রভেডক্তয়ত ডনডভ তত বফয়নয ওজন তুরনাভৄরকবায়ফ কভ ওয়ায় ভূডভকম্পয়ন এফ বফয়নয েডত য় না।  

১৬.৪    ঈয়েডখত বফনটিয কাজ ম্পূণ তবায়ফ ম্পন্ন না ওয়ায ডফলয়য় প্রকে ডযচারক ঈয়েখ কয়যন মম, নাডরতাফাড়ীস্থ বফনটি 

দু'তরা ডফডডং ফগ তফুট অয়তয়নয কথা থাকয়রও বডফষ্যয়তয কথা ভাথায় মযয়খ চায তরায পাঈয়ন্ডন মদয়া য়য়য়ছ। 

এছাড়া, কে বৃডিয জন্য ডযজন্টার তীফ ফগ তফুয়টয ংস্থান যাখা য়য়য়ছ। এআ ডতডযক্ত কাজ ম্পন্ন কযয়ত ডগয়য় 

ডকছুটা ভয় মেন য়য়য়ছ। তয়ফ বফনটিয কাজ আডতভয়ধ্য ম্পন্ন য়য়য়ছ। 

১৬.৫ ডযদ তয়ন রেে কযা মায় মম, গ্রাভাঞ্চয়র একটি মপয়যাডয়ভন্ট বফন ডনভ তায়ণয মেয়ে মযপুয মজরায নাডরতাফাড়ী 

ঈয়জরায় যাভচন্দ্রপুয কারাকুভা গ্রাভয়ক ডনফ তাচন কযা ভেডক্তভেক্ত য়য়য়ছ। এরাকাটি গায়ড়া াায়ড়য াদয়দয় মবাগাআ 

নদীয ায়ড় ফডস্থত। এখায়নয নদী মথয়ক য়জ ংগ্র কযা মায়। এখায়ন ফাডর ও াথয জ রবে ওয়ায় এ 

এরাকায় মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্তয়ত গৃ ডনভ তাণ য়নক াশ্রয়ী য়য়য়ছ। ঈয়েখ্য মম, ভাটি ফাডরভেক্ত এফং এখানকায ভাটি 

ডদয়য় আট প্রস্তুত কযা ম্ভফ নয় ডফধায় অয়-ায় মকাথাও আয়টয বাটা মনআ। বফন ডনভ তয়ণয জন্য য়নক দুয ংগ্র 

কযয়ত ডগয়য় জনগনয়ক মফড ভয়ল্য আট ংগ্র কযয়ত য়। তাআ এফ এরাকায় গৃ ডনভ তায়ণয মেয়ে মপয়যাডয়ভন্ট 

প্রভেডক্ত ব্যফায মফড ঈয়মাগী। 

১৬.৬ ডডঅয মপ্রযয়ণ ডফরম্ব: প্রকেটি ভাপ্ত য় জুন, ২০১৭ ায়র। প্রকে ভাডপ্তয য প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন (ডডঅয) 

০৩ ভায়য ভয়ধ্য অআএভআডডয়ত মপ্রযয়ণয ফাধ্যফাধকতা থাকয়রও ডফরয়ম্ব (১৩ ভা য) মপ্রযণ কযা য়।  
 

 

১৭।  সুাডয/ ভতাভত :  

   ১৭.১   প্রকে মথয়ক ঠিক ভয়য় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনয়য়াগকৃত য়থ তয দ্বেফায ডনডিত কযায রয়েে 

বডফষ্যয়ত প্রকয়েয ডডজাআন /ডযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time 



16 

 

over run ও Cost over run না ঘটিয়য় ডনধ তাডযত ব্যয়য় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা 

মায়; 

১৭.২ গ্রাভীন গৃ ডনভ তায়ণ মপয়যাডয়ভন্ট প্রভেডক্ত প্রয়য়ায়গয ডফলয়য় জনাধাযণয়ক অযও ঈদ্বুি কযায জন্য 

গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়/এআচডফঅযঅআ প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রয়ণ য়চষ্ট থাকয়ত য়ফ। 

   ১৭.৩   স্কুর বফয়নয মদয়ার গুয়রা ব্লক ওয়ায় তুরানাভরকবায়ফ ঈডেডখত বফয়ন গযভ কভ নুবফ য়। ব্যয় 

াশ্রয়ী, কভ শ্রভাধ্য ও মটকআ ম্পন্ন এ প্রভেডক্তয়ত গৃ ডনভ তায়ণ কয়রআ অগ্র প্রকা কয়যন। এ 

প্রভেডক্তয়ত বফন ডনভ তায়ণ মকান সুডফধা মনআ, ফযঞ্চ তুরনাভরকবায়ফ এ প্রভেডক্তয়ত ডনডভ তত বফয়নয 

ওজন তুরনাভৄরকবায়ফ কভ ওয়ায় ভূডভকম্পয়ন এফ বফয়নয মতভন েডত য় না। তাআ এ 

প্রভেডক্তয়ত বফন ডনভ তায়ণয ভাধ্যয়ভ কৃডল জডভয েয়েডত হ্রা কযায রয়েে এ প্রভেডক্তয়ক মটকআ 

কযায প্রয়য়াজনীয় দয়ে ভন্ত্রণারয় গ্রণ কযয়ফ; 

১৭.৪ অডথ তক ব্যফস্থানায স্বেতা ডনডিত কযায স্বায়থ ত এ প্রকে ংডিষ্ট কর ডডট প্রডতয়ফদন দ্রুত 

অআএভআডড’মত  মপ্রযণ কযয়ত য়ফ; 

 

            ১৭.৫     প্রকে ভাডপ্তয ০৩ ভায়য ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ত ডডঅয মপ্রযয়ণয ডফলয়টি                   

                                  বডফষ্যয়ত গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় ডনডিত কযয়ফ; 

 

 ১৭.৬ নুয়েদ ১৭.১ য়ত ১৭.৫ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূতত   

            ভন্ত্রণারয় কর্ততক অগাভী ১৫ ডদয়নয ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ।  
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ফঙ্গফন্ধু অন্তজতাডতক য়ম্মরন মকয়ন্দ্র (ডফঅআডড) অগাভী ডডয়ম্বয/২০১৬ এ নুডিতব্য নফভ মলাফার 

মপাযাভ ভাআয়গ্রন ঈন্নয়ন ডফলয়ক অন্তজতাডতক য়ম্মরন এয অয়য়াজন ঈরয়ে ডফয়ল মভযাভত 

অদৄডনকায়ন, ংয়মাজন ও ডযফততনকযণ কাজ ীল তক প্রকয়েয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 
(ভাপ্ত : ভাচ ত, ৭) 

 
 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : “ফঙ্গফন্ধু অন্তজতাডতক য়ম্মরন মকয়ন্দ্র (ডফঅআডড) অগাভী ডডয়ম্বয/২০১৬ এ নুডিতব্য 

নফভ মলাফার মপাযাভ ভাআয়গ্রন ঈন্নয়ন ডফলয়ক অন্তজতাডতক য়ম্মরন এয অয়য়াজন 

ঈরয়ে ডফয়ল মভযাভত অদৄডনকায়ন, ংয়মাজন ও ডযফততনকযণ কাজ” ীল তক প্রকে। 

২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : গণপূতত ডধদপ্তয  

৪। প্রকয়েয ফস্থান : ময়য ফাংরা নগয, ঢাকা

 

 ৫।   প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ভর ফ তয়ল ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২৭৫.২৫ ২২৭৫.২৫ ২২৫৩.০১ জুরাআ, ২০১৬ 

য়ত 

নয়বম্বয, ২০১৬ 

জুরাআ, ২০১৬ 

য়ত 

ভাচ ত, ২০১৭ 

জুরাআ, ২০১৬ 

য়ত 

ভাচ ত, ২০১৭

- ৪ ভা 

(৮০%) 

 

০৭। প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ :  

 ডডরং এয কাজ;

 স্যাডনটাযী ডপটিং ও ডপক্সচায;

 ড়ক ংস্কায;

 ডফডবন্ন ধযয়নয বফদুেডতক কাজ মজনায়যটয, সুআডচং প্যায়নর, রাআটিং ডচরায ডয়িভ ঈন্নয়ন:

 ডগ্ন ডনযািা ডয়িয়ভয ঈন্নয়ন আতোডদ।
 

 

 

০৬। প্রকয়েয ঈয়েশ্য : 
 অগাভী ডডয়ম্বয/২০১৬ এ নুডিতব্য নফভ মলাফার মপাযাভ ভাআয়গ্রন ঈন্নয়ন ডফলয়ক অন্তজতাডতক য়ম্মরন এয 

অয়য়াজন ঈরয়ে ফঙ্গফন্ধু অন্তজতাডতক য়ম্মরন মকয়ন্দ্রয প্রয়য়াজনীয় সুডফধাডদ প্রদান;

 ডফঅআডড য়ত ঈন্নত মফা প্রাডপ্ত; 

 ডফঅআডড এয মৌন্দম ত বৃডি এফং এয চাযডদয়ক চরাচর সুগভকযণ;

 সুান প্রডতিায় ায়তা।
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০৮। প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২২৭৫.২৫ রে টাকা । প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২২৫৩.০১ রে টাকা (৯৯.০২%) । ফাস্তফ গ্রগডতয ডফলয়টি ডডঅয এ ঈয়েখ কযা 

য়ডন।  

(ংগডবডিক অডথ তক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত তাকা ‘ক’ মত ংভেক্ত )  

০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য :  প্রকে ডযচারক ংক্রান্ত তথ্য ডডঅয-এ ঈয়েখ মনআ।   

১০।  প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

ডফগত ০২/১১/২০১৭ তাডযয়খ অআএভআডড ’য কাযী ডযচারক , জনাফ অফদুো -অর-ভাসুদ, কর্ততক ে প্রকেটি ডযদ তন কযা 

য়। এ ভয়য় ংডিষ্ট তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী ন্যান্য কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা প্রদান 

কয়যন।  

প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ : 

  

ডচে (১) : প্রকয়েয অওতায় ডফঅআডড চেয়য 

ংস্কাযকৃত যাস্তায দৃশ্য।   

ডচে (২) : রাআটিং এফং মডকায়যয়নয দৃশ্য।  
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ডচে (৩) : প্রকয়েয অওতায় মদয়ায়র মআডন্টংয়য়য 

দৃশ্য।  
ডচে (৪) : প্রকয়েয অওতায় ক্রয়কৃত কায় তট।  

 

 

  

ডচে (৫) : প্রকয়েয অওতায় কয়েয আয়ন্টাডযয়ায়যয 

দৃশ্য।   

ডচে (৬) : ংস্কাযকৃত ডকয়চন রুভ।   

 

  

ডচে (৭): প্রকয়েয অওতায় স্থাডত ডচরায়যয দৃশ্য।   ডচে (৮) : প্রকয়েয অওতায় স্থাডত মজনায়যটয়যয 

দৃশ্য।   
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১১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন :  

ডযকডেত ডজতত 

(ক) অগাভী ডডয়ম্বয/২০১৬ এ নুডিতব্য নফভ মলাফার মপাযাভ 

ভাআয়গ্রন ঈন্নয়ন ডফলয়ক অন্তজতাডতক য়ম্মরন এয অয়য়াজন 

ঈরয়ে ফঙ্গফন্ধু অন্তজতাডতক য়ম্মরন মকয়ন্দ্রয প্রয়য়াজনীয় 

সুডফধাডদ প্রদান;

(খ) ডফঅআডড য়ত ঈন্নত মফা প্রাডপ্ত; 

(গ) ডফঅআডড এয মৌন্দম ত বৃডি এফং এয চাযডদয়ক চরাচর 

সুগভকযণ;

(ঘ) সুান প্রডতিায় ায়তা। 

এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভাধ্যয়ভ ফঙ্গফন্ধু অন্তজতাডতক 

য়ম্ময়রন মকয়ন্দ্রয প্রয়য়াজনীয় সুডফধাডদ ডনডিত 

কযায রয়েে ডফডবন্ন ধযয়ণয ংস্কায ও প্রয়য়াজনীয় 

মন্ত্রাডত স্থানা কযা য়য়য়ছ।  

ফকাঠায়ভাগত সুডফধা ডনডিত কয়য ঈন্নত মফা 

প্রাডপ্ত জরবে কযা য়য়য়ছ। তয়ফ সুান প্রডতিায 

ভল্যায়ন এ ম তায়য় ম্ভফ নয় ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়।  

 

১২। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নয সুপর এয Sustainability:  

ডনয়ম্নাক্ত ডফলয়য়য ঈয ডনবতয কযয়ছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল তক ায়যন এন্ড মভআনয়টআন্যান্প ডনয়ডভতবায়ফ ডযচারনা; 

  য়ফ তাডয কায়জয ভান ও স্থাডয়ে।  
 

১৩। প্রকয়েয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য :  

দযে ংক্রান্ত তথ্য মাচাআয়য়য প্রধান ঈয়েশ্য ডছর প্রকেটিয অওতায় ক্রয়কৃত কাজ ম তয়ফেণ কযা। এ মেয়ে প্রকেটিয অওতায় 

একাডধক প্যায়কজ/jU থাকায় Random Selection এয ভাধ্যয়ভ ডনয়ম্নাক্ত কয়য়কটি প্যায়কে ক্রয় ক্রান্ত তথ্যাডদ ডনম্ন াযণীয়ত 

ঈস্থান কযা ’রঃ 

   (রে টাকায়) 

প্যায়কজ

/ 

রয়টয 

নাভ 

কায়জয ডফফযণ ক্রয় 

িডত 

ডডডড 

নুমায়ী 

প্রাক্কডর

ত ভল্য 

মটন্ডায 

আবালুয়য়

মনয তাডযখ 

মটন্ডায়য 

ংগ্রণকা

যী ব্যডক্ত ফা 

প্রডতিায়নয 

ংখ্যা 

মটন্ডায়য 

মযনড

ব ব্যডক্ত/ 

প্রডতিায়নয 

ংখ্যা 

চুডক্ত 

ম্পাদয়নয 

তাডযখ ও 

প্রডতিায়নয 

নাভ 

চুডক্ত 

নুায 

কাম ত মল 

ওয়ায 

তাডযখ 

চুডক্ত 

ভল্য 
 
 

চূড়ান্ত 

ডফর 

প্রদায়নয 

ডযভাণ  

ভন্তব্য 

প্যায়কজ 

নং-

WD-

2 

ডফঅআডড’য 

বেন্তযীণ যাস্তা 

ংস্কায 

ওটিএ

ভ 

২৮৯.৩

৮ 

১৪/০৮/১৬ ০২ টি ০২ টি ০৩/১০/১৬ 

মভা ত 

ডপক 

মেডা ত 

০২/০১/১

৭ 

 

২৮৯.২

৯ 

২৮৯.২৯ 

 

 

- 

প্যায়কজ 

নং- 

GD-2 

র ফ মেভ এ 

জন্য অদৄডনক 

মচয়ায ও 

ন্যান্য 

অফাফে 

ক্রয় 

ওটিএ

ভ 

২৫৭.৯৫ ০৪/০৯/১৬ ০৫ টি ০১ টি ২৯/০৯/১৬ 

MS.E

A-LF 

(JV) 

 

২৮/১২/১

৬ 

 

২৮৯.২

৯ 

২৩২.৯৯ 

 

 

তুরনাভরক 

কভ 

প্রডতয়মাডগতা

ভরক 

প্যায়কজ 

নং-  

WD-

3 

স্যায়নটাডয 

ডপটিং ডপডক্সং 

ডযফততন 

ডফডফধ কাজ 

ওটিএ

ভ 

২৩৬.৫

২ 

১৪/০৮/১৬ ০২ টি ০১ টি ০৩/১০/১৬ 

মভা ত 

মরার 

এন্টাযপ্রাআ

জ 

০২/০১/১

৭ 

 

২৩৪.০

৯ 

২৩৪.০৯ 

 

 

তুরনাভরক 

কভ 

প্রডতয়মাডগতা

ভরক 

(তথ্য সূে: প্রকে ডপ) 

১৪। ম তয়ফেণ:  

১৪.১  Time over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড ’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক ভয় 

ডতফাডত য়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকায়রয মচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ৪ ভা ভয় মফী  (৮০%) 

ব্যয় য়য়য়ছ।  
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১৪.২  যাস্তা ংস্কায়যয কাজ য়ন্তালজনক না ওয়া : প্রকেটিয 

অওতায় ডফঅআডড চেয়যয যাস্তা ংস্কায়যয জন্য 

২৮৯.২৯ রে টাকা ব্যয় কযা য়। ডযদ তনকায়র মদখা 

মায় মম, যাস্তায মলাডং মথামথবায়ফ না ওয়ায় যাস্তায 

াডন াযণ ফাঁধাগ্রস্ত য়ে। যাস্তায ভয়ধ্য ম্যানয়ায়রয 

ঢাকনাগুয়রা ভান্তযার/মথামথবায়ফ না থাকায় যাস্তায 

মৌন্দয্যতাডন ঘটয়ছ এফং চরাচয়র প্রডতফন্ধকতা সৃডষ্ট য়ে। 
এছাড়াও যাস্তায কায় তটিংয়য়য াভঞ্জস্যতা যয়য়য়ছ।  

১৪.৩  ডড কোয়ভযা ডফকর থাকা : ডযদ তনকায়র মদখা মায় মম , প্রকয়েয 

অওতায় স্থাডত ডড কোয়ভযায ভয়ধ্য ৬/৭ টি কোয়ভযা ডফকর ফস্থায় 

যয়য়য়ছ। ডনযািায স্বায়থ ত ডড কোয়ভযা াফ তেডনক চর থাকা 

প্রয়য়াজন।   

১৪.৪  ডযেন্নতায বাফ : প্রকয়েয অওতায় ২৬২.৫০ রে টাকা ব্যয়য় ডফঅআডড বফয়নয মু্ময়খ ফডস্থত 

মপায়াযায ংস্কায ও ঈন্নয়য়নয কাজ কযা য়। ডযদ তনকায়র মদখা মায় 

মম, মপায়াযায াডন ডযেন্ন যয়য়য়ছ এফং াডনয়ত ভয়রা যয়য়য়ছ।  

১৪.৫ ব্যয় ংক্রান্ত তথ্য ম তায়রাচনা : প্রাপ্ত ডডঅয ম তায়রাচনায় মদখা মায় 

মম, ডডঅয এয ৫ নং নুয়েয়দ ঙ্গডবডিক প্রাক্কডরত ব্যয় ও অডথ তক 

গ্রগডত তবাগ ভান। প্রকয়েয অওতায় ম্পাডদত কায়জয অডথ তক ডাফাডদ ডফস্তাডযত ম তায়রাচনা কযা 

প্রয়য়াজন ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়।   

১৪.৬  ডডট ংক্রান্ত পূণ তাঙ্গ তথ্য না থাকা : প্রাপ্ত ডডডড ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম, প্রকয়েয ডডঅয-এয 

ডডট ংক্রান্ত নুয়েয়দ পূণ তাঙ্গ তথ্য প্রদান কযা য়ডন। এয়েয়ে প্রকে চরাকারীন ও প্রকে ভাডপ্তয য়য 

অডথ তক ব্যফস্থানা ংক্রান্ত তথ্য ডডঅয-এ ন্তভু তক্ত কযা ভীচীন ডছর।  

১৪.৭ ফায়জট ব্যফস্থানা:   ফঙ্গফন্ধু অন্তজতাডতক য়ম্মরন মকন্দ্রটি ২০ ফছয মভয়াদী  যকায়যয ায়থ ডরজ 

ব্যফস্থানায় একটি মফযকাযী প্রডতিান কর্ততক ডযচাডরত য়ে। ফাডণডজেক ব্যফস্থানায় থাকা গণপূতত 

ডধদপ্তয়যয অওতাধীন এ জাতীয় স্থানা ংস্কায ও যেনায়ফেয়নয জন্য ঈন্নয়ন ফায়জট ব্যফায না কয়য 

যাজস্ব ফায়জট ব্যফায কযা ভীচীন। 

 

১৪.৮ ডনয়ডভত ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজন না কযা :  প্রকয়েয নুয়ভাডদত ডডডড নুায়য 

প্রডত এক ভা ন্তয একফায ডঅআড বা ও ডতন ভায় ন্তত এক ফায ডিয়াডযং কডভটিয বা 

অয়য়াজয়নয ংস্থান ডছর। ডকন্তু ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ও ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্ততক ডনয়ডভতবায়ফ ডঅআড ও 

ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজন কযা য়ডন। 
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১৫।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৫.১  প্রকে মথয়ক ঠিক ভয়য় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনয়য়াগকৃত য়থ তয দ্বেফায ডনডিত কযায রয়েে প্রকয়েয 

ডডজাআন/ডযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run না ঘটিয়য় ডনধ তাডযত 

ব্যয়য় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা মায় (নু: ১৪.১); 

১৫.২ প্রকয়েয অওতায় যাস্তা ংস্কায়যয কাজটি ংডিষ্ট প্রধান প্রয়কৌরী ফা তাঁয ঈভেক্ত প্রডতডনডধ য়যজডভন 

ডযদ তনকযত: যাস্তায কায়জয ভান ও ব্যয় ংক্রান্ত ম তায়রাচনা প্রডতয়ফদন ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয়য়য ভাধ্যয়ভ 

অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ফ (নুঃ ১৪.২); 

১৫.৩ ডনযািায জন্য স্থাডত ডড কোয়ভযা ডফকর থাকায ডফলয়টি নুন্ধানপূফ তক এগুয়রা চর যাখায যফতী 

দয়ে গ্রণ কযয়ত য়ফ (নু: ১৪.৩);  

 

১৫.৪ ডফঅআডড’য বেন্তয়য ফকাঠায়ভাভয়য ডযস্কায-ডযেন্নতায ডফলয়য় রীজ গ্রীতা প্রডতিানয়ক য়চষ্ট 

য়ত য়ফ এফং এ ডফলয়য় গণপূতত ডধদপ্তয ডনয়ডভত ভডনটডযং ডনডিত কযয়ফ  (নু: ১৪.৪); 

 

১৫.৫  অডথ তক ব্যফস্থানায় স্বেতা ডনডিত কযায স্বায়থ ত প্রকয়েয অওতায় ম্পাডদত ব্যয় ংক্রান্ত তথ্যাডদ 

পুন:ম তায়রাচনা কয়য এ ংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রডতয়ফদন অআএভআডড’য ডনকট দাডখর কযয়ত য়ফ (নু: ১৪.৫); 

 

১৫.৬ প্রকয়েয ডডট ম্পন্ন কয়য এ ংক্রান্ত ডফস্তাডযত তথ্যাডদ অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ (নু: ১৪.৬);  

 

১৫.৭ বডফষ্যয়ত ফাডণডজেক ব্যফস্থানায় থাকা গণপূতত ডধদপ্তয়যয অওতাধীন এ জাতীয় স্থানা ংস্কায ও 

যেনায়ফেয়নয জন্য ঈন্নয়ন ফায়জট ব্যফায না কয়য যাজস্ব ফায়জট ব্যফায কযায ডফলয়টি গৃায়ন ও 

গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য নীডত ডনধ তাযক ম তায়য় ডফয়ফচনা কযয়ফ (নু: ১৪.৭);  

 

১৫.৮ বডফষ্যয়ত নুয়ভাডদত ডডডড নুায়য প্রকয়েয ডনয়ডভত ভডনটডযংয়য়য স্বায়থ ত ডঅআড ও ডিয়াডযং 

কডভটিয বা অয়য়াজয়ন গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়ক য়চষ্ট থাকয়ত য়ফ (নু: ১৪.৮);  

 

১৫.৯ ংস্কায ও ঈন্নয়নধভী প্রকে ফাস্তফায়য়নয মেয়ে কভ তডযডধভুক্ত ফকাঠায়ভা ংয়য পূফ তফতী ডচে ও প্রকে 

ফাস্তফায়য়নয যফতী ডচে ডকুয়ভন্টযী অকায়য ংগ্রয়য ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ, মায়ত প্রকে চরাকারীন 

ভয়য় মথামথ ডযফীেণ ও প্রকে ভাপ্ত ওয়ায য়য প্রকৃত ভল্যায়ন ম্ভফ য়; এফং 

 

১৫.১০  নুয়েদ ১ ৫.১ য়ত ১ ৫.৯ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

কর্ততক অগাভী ০১ ভায়য ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ।     
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ফনরতা ফাডণডজেক এরাকা ম্প্রাযণ ও অফাডক এরাকা ঈন্নয়ন (২য় ংনানধে)ীল যক প্রকনল্পয ভাডপ্ত 

ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 

(ভাপ্ত : ডডয়ম্বয’ ৬) 

 
 

 

১। প্রকয়েয নাভ : ফনরতা ফাডণডজেক এরাকা ম্প্রাযণ ও অফাডক এরাকা ঈন্নয়ন (২য়  

ংয়াডধত)  

২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  

৪। প্রকয়েয ফস্থান : দয।
 

  ৫।   প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :   

                   (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩৫০.০০ ৭৩০০.০৫ ৬৯৭০.২৮ জুরাআ, 

২০০৬ 

য়ত 

জুন, ২০০৯ 

জুরাআ, ২০০৬ 

য়ত 

ডডয়ম্বয, ২০১৬ 

জুরাআ, ২০০৬ 

য়ত 

ডডয়ম্বয, ২০১৬

৫৬২০.২৮ 

(৪১৬.৩১%) 

৯০ ভা  

(২৫০%) 

০৭। প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ :  

 ২০.৭১ একয জডভ ডধগ্রণ ; 

 ২৯৩টি প্ল্ট ডনভ তাণ ; 

 ৩৭৫৫.৮২ ডভটায যাস্তা ডনভ তাণ 

 ২১টি ফক্স কারবতাট ডনভ তাণ ; 

 ৭০০৩.২২ ডভটায অযডড মেন ডনভ তাণ ;  

 াডন, গ্যা  ও ডফদুেৎ রাআন স্থান ;এফং 

 ০১ টি জী গাডড় ও ২টি মভাটয াআয়কর ক্রয়। 

০৮। প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ৭৩০০.০৫ রে টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ৬৯৭০.২৮ রে টাকা, মা নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয়য়য ৯৫.৪৮%। ফাস্তফ গ্রগডতয 
ডফলয়টি ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়ডন।  

(ংগডবডিক অডথ তক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত তাকা ‘ক’ মত ংভেক্ত) 

   

০৬। প্রকয়েয ঈয়েশ্য :   

ডযকডেত ফাডণডজেক এরাকা ঈন্নয়য়নয ভাধ্যয়ভ যাজাী য়যয থ তননডতক ভডি অনয়ন ;

(খ) যাজাী ভানগযীয অফান ভস্যা ভাধায়ন ডযকডেত অফান বতযী এফং   

গ যাজাী ঈন্নয়ন কর্ততয়েয অয়য়য ঈৎ সৃজন। 
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০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য :    

নাভ ও দডফ দাডয়য়েয ধযণ দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

জনাফ মখ কাভরুজ্জাভান 

কাযী প্রয়কৌরী 

পূণ তকারীন  

(ডতডযক্ত দাডয়ে) 

০১/০৬/২০০৬ ৩১/১২/২০১৬ 

 

১০।  প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

ডফগত ২৮/০৮/২০১৭ তাডযয়খ অআএভআডড’য কাযী ডযচারক জনাফ অফদুো-অর-ভাসুদ কর্ততক ে প্রকেটি ডযদ তন কযা 

য়। এ ভয়য় প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা প্রদান কয়যন।  

প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ : 

 
 

ডচে (১) : ফনরতা অফাডক এরাকায ফততভান ডচে। ডচে (২) : ফনরতা অফাডক এরাকায় প্রয়ফয়য 

ংয়মাগ ড়য়কয দৃশ্য।  
 

 

 

ডচে (৩) : প্রকয়েয অওতায় ডনভ তাণ কায়জয  দযয়েয 

তথ্যাডদ ম্বডরত াআনয়ফাড ত। 
ডচে (৪) : প্রকে এরাকায় ডনডভ তত বেন্তযীণ যাস্তায  

দৃশ্য। 
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ডচে (৫) : প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত মেয়নয দৃশ্য। ডচে (৬) : প্রকয়েয অওতায় ফযােকৃত প্ল্য়টয দৃশ্য। 
 

১১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন :  

ডযকডেত ডজতত ে ডফবায়গয ভন্তব্য 

ডযকডেত ফাডণডজেক এরাকা 

ঈন্নয়য়নয ভাধ্যয়ভ যাজাী য়যয 

থ তননডতক ভডি অনয়ন ;

(খ) যাজাী ভানগযীয অফান ভস্যা 

ভাধায়ন ডযকডেত অফান বতযী 

এফং   

গ যাজাী ঈন্নয়ন কর্ততয়েয অয়য়য 

ঈৎ সৃজন। 

এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভাধ্যয়ভ যাজাী 

য়য ডযকডেত অফাডক এরাকা 

ডনভ তাণ কযা য়য়য়ছ এফং যাজাী 

ঈন্নয়ন কর্ততে ফ তাধাযয়ণয ভায়ঝ প্ল্ট 

ডফডক্রয ভাধ্যয়ভ থ তননডতকবায়ফ 

রাবফান য়য়য়ছ।  

অাতদৃডষ্টয়ত স্বে মভয়ায়দ 

 ডজতত য়রও 

প্রবাফ ভল্যায়য়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রকৃত ঈয়েশ্য ডনরূণ কযা 

মায়ফ।

 

১২। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নািয প্রবাফ:  

প্রকেটিয ফাস্তফায়য়ন ডনয়ম্নাক্ত  প্রবাফগুয়রা ফুয়ট ঈয়ঠয়ছ: 

 এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভাধ্যয়ভ ২৯৩টি অফাডক প্ল্ট প্রস্তুত কযা য়য়য়ছ, মা যাজাী য়য ডযকডেত অফান 

ব্যফস্থায সুয়মাগ সৃডষ্ট কয়যয়ছ;  

 যতরীয়ত ডযকডেত অফাডক এরাকা ডনভ তায়ণয পয়র ফডধ তত জনংখ্যায একাংয়য অফান ব্যফস্থা ডনডিত কযা 

য়য়য়ছ; এফং 

 ে এরাকা ডঘয়য থ তননডতক কভ তকান্ড বৃডিয সুয়মাগ সৃডষ্ট য়য়য়ছ।   
 

১৩। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নয সুপর এয Sustainability:  

 ডনয়ম্নাক্ত ডফলয়য়য ঈয ডনবতয কযয়ছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল তক ায়যন এন্ড মভআনয়টআন্যান্প ডনয়ডভতবায়ফ ডযচারনা; 

  য়ফ তাডয কায়জয ভান ও স্থাডয়ে।  
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১৪। প্রকয়েয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য :  

দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআয়য়য প্রধান ঈয়েশ্য ডছর প্রকেটিয অওতায় ক্রয়কৃত কাজ ম তয়ফেণ কযা। এ মেয়ে প্রকেটিয অওতায় 

একাডধক প্যায়কজ/  থাকায় Random Selection এয ভাধ্যয়ভ ডনয়ম্নাক্ত কয়য়কটি প্যায়ক  ক্রয় ক্রান্ত তথ্যাডদ ডনম্ন 

াযণীয়ত ঈস্থান কযা ’রঃ 

   (রে টাকায়) 

প্যায়কজ

/রয়টয 

নাভ 

কায়জয 

ডফফযণ 

ক্রয় 

িডত 

ডডডড 

নুমায়ী 

প্রাক্কডরত 

ভল্য 

মটন্ডায 

আবালুয়য়

য়নয 

তাডযখ 

মটন্ডায়য 

ংগ্রণ

কাযী 

ব্যডক্ত ফা 

প্রডতিায়ন

য ংখ্যা 

মটন্ডায়য 

মযনড

ব ব্যডক্ত/ 

প্রডতিায়নয 

ংখ্যা 

চুডক্ত 

ম্পাদয়ন

য তাডযখ 

ও 

প্রডতিায়ন

য নাভ 

চুডক্ত 

নুায 

কাম ত মল 

ওয়ায 

তাডযখ 

চুডক্ত 

ভল্য 
 
 

চূড়ান্ত 

ডফর 

প্রদায়ন

য 

ডযভা

ণ  

ভন্তব্য 

প্যায়ক

জ নং-১ 

ভূডভ ঈন্নয়ন, 

অযডড 

মেন, 

ডফটুডভনা  

ওয়াডযং 

মকা ত যাস্তা 

ও অযডড 

ফক্স কারবাট ত 

ডনভ তাণ 

ওটিএভ ১২৯৫.০

০ 

০৫/০১/১

৬ 

১৪ টি ০৮টি ১১/০১/১

৬ 

 

DON-

RAB 

RC 

(JV) 

 

১৪/০৮/১

৬ 

 

৯৮২.৮

৬ 

৯৭২.৪

৭ 

 

 

কাম ত 

ম্পাদ

মন 

ডতডয

ক্ত ভয় 

ব্যয় 

য়য়য়ছ। 

প্যায়ক

জ নং-

২ 

াডন 

যফযায়য 

রাআন স্থান 

ওটিএভ ৬৩.০৫ ০৩/১০/১

৬ 

০৮টি ০৫টি ১৭/১০/১

৬ 

কডফয 

মায়ন 

(মজডব) 

 

২৪/১২/১

৬ 

 

৪১.৮৭ ৪১.৭০ 

 

 

- 

(তথ্য সূে: প্রকে ডপ) 

১৫। ম তয়ফেণ:  

১৫.১  Time over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক ভয় 

ডতফাডত য়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকায়রয মচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ০৭ ফছয ০৬ ভা ভয় 

মফী (২৫০%) ব্যয় য়য়য়ছ। প্রকে ফাস্তফায়য়ন দীঘ তসূডেতায পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর ময়ত 

তোডধক ডফরম্ব ঘয়টয়ছ। 

১৫.২  Cost over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় ঈয়েখয়মাগ্য ায়য বৃডি 

ময়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ১৩৫০.০০ রে টাকা থাকয়রও যফতীয়ত ংয়াধয়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রকয়েয ব্যয় ডনধ তাডযত য় ৭৩০০.০৫ রে টাকা। অফায প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ৬৯৭০.২৮ 

রে টাকা থ তাৎ ভর নুয়ভাডদত ব্যয় য়ো প্রকে ব্যয় ৫৬২০.২৮ রে টাকা বৃডি ময়য়য়ছ 

(৪১৬.৩১%)। প্রকে প্রণয়নকায়র মথামথ ডযকেনা ও ব্যয় প্রাক্করয়ন ঘাটডত ডছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 

১৫.৩  ভূডভ ডধগ্রয়ণ ডফরম্ব ওয়া: প্রকেটি গত জুরাআ, ২০০৬ নুয়ভাডদত য়রও প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ য়নক 

ডফরয়ম্ব শুরু কযা য়। প্রকয়েয ন্যতভ গুরুেপূণ ত ঙ্গ ভূডভ ডধগ্রয়ণয নডথ ম তায়রানায় মদখা মায় মম, গত 

২০/১০/২০১১ তাডযয়খ মজরা প্রাক ও অযডডএ এয কর্ততয়েয ভন্বয়য় মমৌথ ায়ব ত ম্পাদন কযা য়। 
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ভূডভ ডধগ্রণ প্রডক্রয়ায় দীঘ তসূডেতায কাযয়ণ গত ১১/০৮/২০১৪ তাডযয়খ মজরা প্রায়কয কাম তারয় য়ত ০৭ 

ধাযায় মনাটি জাডয কযা য়। ভূডভ ডধগ্রয়ণয দীঘ তসূডেতায কাযয়ণ প্রকয়েয ফাস্তফায়ন মথাভয়য় ম্পাদন 

কযা মায়ডন। পরশ্রুডতয়ত প্রকয়েয মভয়াদ বৃডি কযা য়য়য়ছ এফং একআ কাযয়ণ প্রকয়েয ব্যয় বৃডি ময়য়য়ছ।   

১৫.৪  ডযয়ফ ডধদপ্তয়যয ছাড়ে গ্রণ না কযা : প্রকয়েয অওতায় ডধকৃত এরাকায় ৩টি বৃৎ অকায়যয 

জরায় ডছর। গত ০৪/০৫/২০১৫ তাডযয়খ অআএভআডড কর্ততক ডযদড তত প্রডতয়ফদয়ন ডযয়ফ ডধদপ্তয়যয 

নাডি গ্রণ কযায জন্য সুাডয কযা য়। ডকন্তু প্রকে ভাপ্ত মঘালণা কযা য়রও যাজাী ঈন্নয়ন 

কর্ততে কর্ততক ে প্রকয়েয নুকুয়র দ্যাফডধ ডযয়ফ ডধদপ্তয কর্ততক মকান নাডি গ্রণ কযা য়ডন।    

১৫.৫ প্রাক্করন য়ো ব্যয় মফড কযা:  প্রাপ্ত ডডঅয এয খাতওয়াযী ব্যয় ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম, 

নুয়ভাডদত অযডডডড’মত বফদুেডতক রাআন স্থান খায়ত ৯২.৯৩ রে টাকা ডনধ তাডযত থাকয়রও প্রকৃত ব্যয় 

কযা য়য়য়ছ ১৩৫.৪৮ রে টাকা মা ফযাে য়ো ৪২.৫৫ রে টাকা মফড। প্রাক্করন য়ো ডতডযক্ত 

ব্যয় অডথ তক ও ডযকেনা শৃঙ্খরায ডযন্থী।  

১৫.৬  যেণায়ফেয়ণয বাফ: প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত মেনভ 

ডনয়ডভত ডযষ্কায কযা য় না। এয পয়র মেনভ ডদয়য় 

াডন ডনষ্কাডত না য়য় মেয়ন াডন জয়ভ থাকয়ছ।  এছাড়াও 

প্রকয়েয প্ল্োন নুায়য মেনভ ডদয়য় প্রফাডত য়য় 

যাজাী ডটি কয় তায়যয়নয খায়র ডতত মে। ডকন্তু খার 

ডদয়য় ডনয়ডভতবায়ফ াডন ডনষ্কাডত না য়র বডফষ্যয়ত  পুয়যা 

মেয়নজ ডয়িভ কাম তকয য়ত ায়য।   

 

১৫.৭  ভন্বয় বাঈচায না থাকা: প্রকয়েয অওতায় ফনরতা অফাডক এরাকায় ডফদুেৎ সুডফধা ডনডিত কযায স্বায়থ ত 

এয ভৄদয় কাজ ডডয়ায়জটডয ওয়াকত ডয়য়ফ যাজাী ডডডডফয়ক স্তান্তয  কযা য়। ডকন্তু ডডয়ায়জটডয 

ওয়াকত এয ভন্বয় বাঈচায প্রকে ডপয় াওয়া মায়ডন।  

১৫.৮ ক্রয় প্রডক্রয়া ম তায়রাচনা : প্রকয়েয ভর মবৌত কাজ ভূডভ ঈন্নয়ন, অযডড মেন, ডফটুডভনা, ওয়াডযংয়কা ত 

যাস্তা ও অযডড ফক্স কারবাট ত ডনভ তায়ণয জন্য ডডডডয়ত/মটন্ডায়য ১২৯৫.১৫ রে টাকায প্রাক্করন কযা য়। 

ডকন্তু মটন্ডায প্রডক্রয়ায় ফ তডনম্ন দযদাতা একআ কাজ ম্পাদয়নয জন্য ৯৮২.৮৬ রে টাকা দয প্রাক্করন কয়য 

ডনভ তাণ কাজ ম্পাদন কয়যন। এ মেয়ে প্রতীয়ভান য় মম,  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায প্রাক্কডরত দয য়ো 

প্রায় ২৪% কভ দয়য ডনভ তাণ কাম ত ম্পাদন কযা ম্ভফ য়। তাআ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায দয প্রাক্করয়ন মকান 

ঘাটডত ডছর ডকনা তা ম তায়রাচনা কযা প্রয়য়াজন।  

১৫.৯ ডডট ম্পডকতত তথ্য না থাকা:  ভন্ত্রণারয় কর্ততক মপ্রযীত ডডঅয ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম, ডডট 

ংক্রান্ত ডনধ তাডযত করায়ভ মকায়না তথ্য প্রদান কযা য়ডন। প্রকয়েয অডথ তক ব্যফস্থানায স্বেতা ডনডিত 

কযায স্বায়থ ত ডডট ংক্রান্ত তথ্যাডদ ডডঅয এ ডন্নয়ফডত কযা ভীচীন ডছর।  
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১৬।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৬.১  প্রকে মথয়ক ঠিক ভয়য় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনয়য়াগকৃত য়থ তয দ্বেফায ডনডিত কযায রয়েে প্রকয়েয 

ডডজাআন/ডযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run ও Cost over run 

না ঘটিয়য় ডনধ তাডযত ব্যয়য় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা মায় (নু: ১৫.১ ও ১৫.২); 

 

১৬.২  গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় নীডতডনধ তাযণী ম তায়য় ঈয়দ্যাগ গ্রণ কয়য স্বেতভ ভয়য়  ভূডভ ডধগ্রণ প্রডক্রয়া 

ডনডিত কযয়ফ (নুঃ ১৫.৩); 

১৬.৩ অআএভআডড’য সুাডযয়য অয়রায়ক মকন ডযয়ফ ডধদপ্তয়যয ছাড়ে ফা নাডি গ্রণ কযা য়ডন ম 

ডফলয়টি ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় মাচাআ-ফাছাআ কয়য ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায জফাফডদডতা ডনডিতকযত: এ ডফলয়য় 

যফতী কযণীয় ডনধ তাযণ কযয়ফ (নু: ১৫.৪);  

 

১৬.৪ বফদুেডতক রাআন স্থান খায়ত ফযাে য়ো ডতডযক্ত ব্যয় ডনফ তায়য ডফলয়য় ংডিষ্টয়দয দায়-দাডয়ে 

ডনধ তাযণ কয়য গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় যফতী প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কয়য অআএভআডডয়ক ফডত 

কযয়ফ (নু: ১৫.৫); 

১৬.৫ ডফডধ মভাতায়ফক প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত যাস্তা ও  মেন মাফতীয় মবৌত ফকাঠায়ভা ডত দ্রুত 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্ততক যাজাী ডটি কয় তায়যয়নয ডনকট স্তান্তয কযয়ত য়ফ (নু: ১৫.৬); 

 

১৬.৬  ডডয়ায়জটডয ওয়াকত ম্পন্নকাযী প্রডতিান কর্ততক ভন্বয় বাঈচায যাজাী ঈন্নয়ন কর্ততয়েয ডনকট দাডখর 

কযয়ত য়ফ (নু: ১৫.৭); 

 

১৬.৭ মবৌত ডনভ তাণ কায়জ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায দয প্রাক্করয়ন মকান ঘাটডত ডছর ডকনা তা ম তায়রাচনা কয়য এ 

ংক্রান্ত একটি প্রডতয়ফদন অআএভআডড’য ডনকট দাডখর কযয়ত য়ফ এফং বডফষ্যয়ত পূতত ডনভ তাণ কায়জয দয 

প্রাক্করয়ন ডধকতয তকততা ফরম্বন কযয়ত য়ফ (নু: ১৫.৮); 

 

১৬.৮ অডথ তক ব্যফস্থানায স্বেতা ডনডিত কযায স্বায়থ ত ে প্রকয়েয ডডট ংক্রান্ত ডফস্তাডযত তথ্যাডদ 

অআএভআডড ও ডযকেনা কডভনয়ক ফডত কযয়ত য়ফ (নু: ১৫.৯) ; 

 

১৬.৯  নুয়েদ ১৬.১ য়ত ১৬.৮ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

কর্ততক অগাভী ০১ ভায়য ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ।     
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Exploration and Development of Alternative to Bricks ীল তক প্রকয়েয ভাডপ্ত ভল্যায়ন 

প্রডতয়ফদন 

 

(ভাপ্ত: জুন’ ২০১৭) 

 
 

১। প্রকয়েয নাভ : “Exploration and Development of Alternative to Bricks”   

  ীল তক প্রকে। 
২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : াঈডজং এন্ড ডফডডং ডযা ত আনডিটিঈট। 
৪। প্রকয়েয ফস্থান : দারু ারাভ, ডভযপুয, ঢাকা। 

 

৫। প্রকয়েয টভূডভ: 

 

ফাংরায়দয়য নদ-নদীয নাব্যতা বৃডি, ফন্যা মভাকাডফরা ও মনৌ-থ চর যাখায জয়ন্য নদ- নদীভ মেডজং কযায় নদী মথয়ক 

প্রচুয ডযভাণ মেডজং য়য়র ঈয়িারন কযা য়। যডদয়ক মদয়য ঈন্নয়ন এফং ডনভ তাণ কাম তক্রয়ভ ব্যফায়যয জন্য আট ঈৎাদয়ন 

কৃডল জডভয ট য়য়র ব্যফায কযায় কৃডল জডভয ডযভাণ ক্রভ কয়ভ মায়ে। এছাড়াও আট মাড়ায়নায কায়জ প্রচুয ডযভাণ 

কাঠ, কয়রা, গ্যা আতোডদ জ্বারানী ব্যফায়যয পয়র ডযয়ফ দূলণ এফং জনস্বায়স্থেয ব্যাকবায়ফ েডত য়ে। এ মপ্রডেয়ত কৃডল 

জডভ যো, ডযয়ফ দূলণয়যাধ কয়ে মেডজং য়য়র ব্যফায কয়যআ মটয ডফকে ঈদ্ভাফয়ন এআচডফঅযঅআ নদী য়ত ঈয়িারনকৃত 

মেডজং য়য়য়রয দ্বাযা ডরডব্রক, থাভ তার ব্লক, CSEB (Compressed Stabilized Earth Block), 

sand cement block বতডযয ডফলয়য় গয়ফলণা ডযচারনা কয়য প্রাথডভকবায়ফ অানুরূ পর ময়য়য়ছ। এখন এআ 

ডফলয়য় অয়যা ডফস্তাডযত গয়ফলণায দ্বাযা জনভয়ে ঈস্থানায ঈয়মাগী ভানম্পন্ন ব্লক ঈৎাদন এফং ব্লক বতডযয প্রভেডক্ত 

ঈদ্ভাফয়নয প্রয়চষ্টা চারায়না য়ে। 
 

৫.১।   প্রকয়েয ঈয়েশ্যভ ডনম্নরূ: 

১. প্রচডরত আয়টয ডফকে, ডযয়ফ ফান্ধফ, ব্যয় াশ্রয়ী ডনভ তাণ ঈকযণ ঈদ্ভফন ও ঈন্নয়ন । 

২. প্রচডরত আয়টয ডফকে ডয়য়ফ স্যান্ড ডয়ভন্ট য়রা ব্লক, কংডক্রট য়রা ব্লক, এডফ ডব্রক, ডর ডব্রক, ডর ব্লক, ড এ 

আ ডফ, থাভ তার ব্লক, একযা ওয়ার, ডরিাআডযন মপয়যাডয়ভন্ট প্যায়নর এফং ারকা ওজয়নয এডযয়য়য়টড কনডক্রট 

ঈৎাদয়নয প্রভেডক্ত ঈদ্ভাফন।  

৩. আয়টয ডফকে ঈদ্ভাফয়নয ভাধ্যয়ভ কৃডল জডভয ট য়য়র ও ফনজ ম্পদ সুযো,  

৪. কাফ তন ডনগ তভণ হ্রাকযন ও ডযয়ফ সুযো। 

৬।  প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

   (রে টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয়  

প্রকৃত ব্যয় 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

হ্রাকৃত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৫.৮০ ১৯৬.০০ ১৬৮.৪০  জুরাআ ২০১৪ 

মথয়ক 

ডডয়ম্বয 

২০১৫  

জুরাআ ২০১৪ 

মথয়ক জুন 

২০১৭ 

জুরাআ ২০১৪ 

মথয়ক জুন 

২০১৭  

২৭.৫০ 

(১৪% ) 

-  
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৭.০। প্রকয়েয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন (তথ্য ও মমাগায়মাগ প্রভেডক্ত ডফবাগ য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন (ডডঅয)-এয 

ডবডিয়ত): 

 (রে টাকায়) 

ক্রডভক 

নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। ম প মপয়রা মথাক ৬.০০ ১০০% ৫.৮৫  ৯৯% 

০২। ায়ব ত আনয়বডিয়গন মথাক ২.০০ ১০০% ২.০০  ১০০% 

০৩ টিএ/ডডএ মথাক ২.০০ ১০০% ২.০০ ১০০% 

০৩। প্রয়জক্ট ায় তায়নরগয়ণয ম্মানী  মথাক ৬.০০ ১০০% ৬.০০  ১০০% 

০৪। যাভ তক ডপ মথাক ১২.৫০ ১০০% ১২.৫০  ১০০% 

০৫। মটন্ডায/কয়টন/ডফজ্ঞান  মথাক ২.০০ ১০০% ২.০০  ১০০% 

০৬। মিনাযী মথাক ৩.০০ ১০০% ৩.০০  ১০০% 

০৭। ডপ্রডন্টং এফং াফডরয়কন মথাক ২.০০ ১০০% ২.০০  ১০০% 

০৮। মডভনায/ওয়াকত মথাক ৫.০০ ১০০% ৫.০৩  ১০০% 

০৯। বায ম্মানী মথাক ৩.০০ ১০০% ৩.০০  ১০০% 

১০। অপ্যায়ন খযচ মথাক ১.০০ ১০০% ১.০০  ১০০% 

১১। ফআ/ জান তার/াডতে ায়ব ত মথাক ৩.০০ ১০০% ৩.০০  ১০০% 

১২। ডফডফধ মথাক ১.০০ ১০০% ১.০০  ১০০% 

১৩। প্রকে ডপয়য জন্য 

অফাফে 

মথাক ২.২০ ১০০% ২.২০  ১০০% 

১৪। কডম্পঈটায/ল্যাট ও 

এয়ক্সয়াডয,  

মথাক ৫.৮০ ১০০% ৫.৮০  ১০০% 

১৫। মভডনাডয, আকুআয়ভন্ট এফং 

ম্যাটাডযয়ার  

মথাক ৭০.০০ ১০০% ৪২.৫০  ৬১ %  

১৬। ভয়ডর াঈজ এন্ড াআরট প্ল্ান্ট মথাক ৬৯.৫০ ১০০% ৬৯.৫০ ১০০% 

 য়ফ তায়ভাট  ১৯৬.০০ ১০০% ১৬৮.৪০  ৮৬% 
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ডফ:দ্র: প্রকয়েয ব্যডয়ত ২৭.৫০ রেে টাকা চারায়নয ভাধ্যয়ভ যকাডয মকালাগায়য জভা মদয়া য়য়য়ছ ভয়ভ ত প্রকে ডযচারক 

জানান। 
 

০৮। প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ : 

 

 ভাটি মাড়ান আয়টয ডফকে ঈদ্ভাফন ও ঈন্নয়ন; 

 আয়ট ঈৎাদয়নয জন্য ব্যফহৃত কৃডল জডভয ঈডযবায়গয ভাটি ও ফনজ ম্পদ যো কযা ; 

 কাফ তন ডনগ তভণ হ্রা কযা ; 

 মেডজং ভাটিয ব্যফায কযা;  

 মডভন্পয়েন ডফডডং ডনভ তান ও াআরট প্ল্ান্ট স্থান । 
 

০৯। প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

 

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ১৯৬ .০০ রে টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত 

ব্যয় য়য়য়ছ ১৬৮.৪০ রে টাকা মা নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয়য়য ৮৬%। তয়ফ ডডঅয এ ঙ্গডবডিক ফাস্তফ গ্রগডত 

ম তায়রাচনায় প্রতীয়ভান য় মম, প্রকয়েয অওতায় ভৄদয় কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ। 

১০। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য : 

নাভ ও দডফ পূণ তকারীন খন্ডকারীন দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

মভাঃ অকতায মায়ন যকায 

ডডনয়য ডযাচ ত ডপায 

 খন্ডকারীন ২৯ ভাচ ত ২০১৫ জুন ২০১৭ 

 

১১। প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ : 

ডফগত ১৭/০৭/২০১৮ তাডযয়খ অআএভআডড ’য ঈ-ডযচারক , জনাফ ভডঈয যভান , কর্ততক ে প্রকেটি ডযদ তন কযা য় । এ 
ভয়য় প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা প্রদান কয়যন। 

১২। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন:  

ডযকডেত ডজতত 

১. প্রচডরত আয়টয ডফকে, ডযয়ফ ফান্ধফ, ব্যয়-াশ্রয়ী 

ডনভ তাণ ঈকযণ ঈদ্ভাফন ও  ঈন্নয়ন। 
 

২. প্রচডরত আয়টয ডফকে ডয়য়ফ স্যান্ড ডয়ভন্ট য়রা 

ব্লক, কংডক্রট য়রা ব্লক, এডফ ডব্রক, ডর ডব্রক, ডর 

ব্লক, ড এ আ ডফ, থাভ তার ব্লক, একযা ওয়ার, 

ডরিাআডযন মপয়যাডয়ভন্ট প্যায়নর এফং ারকা 

ওজয়নয এডযয়য়য়টড কনডক্রট ঈৎাদয়নয প্রভেডক্ত ঈদ্ভাফন।  
 

 

৩. আয়টয ডফকে ঈদ্ভাফয়নয ভাধ্যয়ভ কৃডল জডভয ট 

য়য়র ও ফনজ ম্পদ সুযো।  
 

৪. কাফ তন ডনগ তভণ হ্রাকযণ ও ডযয়ফ সুযো 

১. প্রচডরত আয়টয ডফকে, ডযয়ফ ফান্ধফ, ব্যয়-াশ্রয়ী ডনভ তাণ 

ঈকযণ ঈদ্ভাফন ও  ঈন্নয়ন কযা য়য়য়ছ। 
২. প্রচডরত আয়টয ডফকে ডয়য়ফ স্যান্ড ডয়ভন্ট য়রা ব্লক, কংডক্রট 

য়রা ব্লক, এডফ ডব্রক, ডর ডব্রক, ডর ব্লক, ড এ আ ডফ, 

থাভ তার ব্লক, একযা ওয়ার, ডরিাআডযন মপয়যাডয়ভন্ট প্যায়নর 

এফং ারকা ওজয়নয এডযয়য়য়টড কনডক্রট ঈৎাদয়নয প্রভেডক্ত 

ঈদ্ভাফন কযা য়য়য়ছ। ঈক্ত ঈকযণভ ব্যফায কয়য মডভন্পয়েন 

ডফডডং ডনভ তাণ কযা য়য়য়ছ।  
৩ .আয়টয ডফকে ঈদ্ভাফয়নয ভাধ্যয়ভ কৃডল জডভয ট য়য়র ও ফনজ 

ম্পদ সুযো ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযা য়য়য়ছ।  
৪. ঈদ্ভাডফত ঈকযণ ভ ঈৎাদয়ন কাফ তন ডনগ তভণ কভ ওয়ায় 

ডযয়ফ দূলণ কভ য়ফ।  
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১৩। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নািয প্রবাফ:  

  জনকল্যায়ণ ভুডভকা: 

 কৃডল ফান্ধফ প্রভেডক্ত। 
 মেডজং য়য়র ব্যফায কযায পয়র নদীয নাব্যতা বৃডি। 
 আট বতডযয়ত কৃডল জডভয ব্যফায হ্রা। 
 ডযয়ফ ফান্ধফ প্রভেডক্ত ব্যফায। 
অথ ত-াভাডজক সূচয়ক ফদান 

 প্রয়য়াজনীয় ঈকযণ জরবে এফং ডনভ তাণ মকৌর ঈন্নত প্রভেডক্ত ব্যফায কয়য মম মকউ  ঈন্নত গৃ ডনভ তাণ কযয়ত ায়য ; 

 ঈয়দ্যাক্তা বতডযয ভাধ্যয়ভ কভ তংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডষ্ট।  

১৪। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নয সুপর এয  Sustainability: 

     কৃডল ফান্ধফ এফং ডযয়ফ ফান্ধফ প্রভেডক্ত ব্যফায়যয পয়র খাদ্য সুযো এফং ডযয়ফ যোয ভাধ্যয়ভ ঈক্ত প্রকে SDG এয ২ এফং 

৩  নম্বয মগার জতয়ন ভূডভকা যাখয়ফ। একআ ায়থ ঈক্ত প্রকয়ে ঈদ্ভাডফত ঈকযণ ভয়য ঈৎাদয়নয রয়েে ঈয়দ্যাক্তা বতডযয ভাধ্যয়ভ দাডযদ্র 

দূযীকযণ ম্ভফ য়ফ মা   SDG এয ১ নম্বয মগার জতয়ন ায়ক য়ফ।তাছাড়া ঈক্ত ডনভ তাণ াভগ্রী ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ ডধক মটকআ এফং 

ঈন্নত প্রভেডক্ত ব্যফায়যয পয়র মটকআ নগয ডনভ তায়নও ায়ক ভূডভকা যাখা ম্ভফ য়ফ পয়র SDG এয ১১ নম্বয মগার জতন ম্ভফ য়ে ।  

১৫। প্রকে ফাস্তফায়য়নয ডকছু ডচে: 
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১৫। ম যনফক্ষণ:  

১৫.১  Time & cost over run: প্রকল্পটিয মূর নর্নন ১৯৫.৮০ রক্ষ োকায প্রাক্করনন জুরাআ ২০১৪ নে নর্নম্বয 

২০১৫ ম যন্ত মভয়ানদয েন্য নুনভানদে নয়নের। ১ভ ংনাধনীয ভাধ্যনভ ১৯৬.০০ রক্ষ োকায প্রাক্করনন জুরাআ 

২০১৪ নে জুন ২০১৭ ম যন্ত মভয়ানদয েন্য নুনভানদে য়।  র্ যাৎ প্রকল্পটিয ভয় বৃনি ায় ১ (এক) ফেয ৬ (েয়) 

ভা  এফং প্রাক্করন বৃনি ায় ২৭.৫০ রক্ষ োকা (১৪%)। প্রকল্পটি মূর নর্ননয প্রাক্কনরে র্ য ও ননধ যানযে ভনয়য 

ভনধ্য ভাপ্ত কযনে ানযনন।  

১৫.২  নর্ে ম্পন্ন না  ওয়া: প্রকনল্পয ননঅয ম যানরাচনায় মদখা মায় মম, প্রকল্প ফাস্তফায়নকানর নফনবন্ন মভয়ানদ 

আন্টাযনার নর্ে ও এিোযনার নর্ে ম্পানদে নয়নে েনফ নর্ে প্রনেনফদন অআএভআনর্নে াওয়া মায়নন।  

১৫.৩    নঅআন ও নেয়ানযং কনভটিয বা  না ওয়া: প্রকল্প দনরনর প্রকল্প ফাস্তফায়নকানর প্রকনল্পয  সুষ্ঠ ু ফাস্তফায়ন ও 

ভননেনযংনয়য স্বানর্ য ফাস্তফায়ন কনভটি (নঅআন ) বা ও নেয়ানযং কনভটিয বা অনয়ােননয ংস্থান র্াকনরও 

ননয়নভেবানফ উক্ত বামূ অনয়ােন কযা য়নন। পনর প্রকল্পটি ফাস্তফায়নন েফাফনদনোয বাফ নের এফং মকন্দ্রীয় 

ম যানয় মর্নক মর্ামর্ নদক নননদ যনা ায়নন।  

১৫.৪ ননঅয মপ্রযনণ নফরম্ব: প্রকল্পটি ভাপ্ত য় জুন, ২০১৭ ানর। প্রকল্প ভানপ্তয য প্রকল্প ভানপ্ত প্রনেনফদন (ননঅয) 

০৩ ভানয ভনধ্য অআএভআনর্নে মপ্রযনণয ফাধ্যফাধকো র্াকনরও নফরনম্ব (১৩ ভা য) মপ্রযণ কযা য়।  

 

১৬।  সুানয/ ভোভে :  

   ১৬.১  প্রকল্প মর্নক ঠিক ভনয় সুপর প্রানপ্ত এফং নফনননয়াগকৃে নর্ যয দ্বযফায নননিে কযায রনক্ষয বনফষ্যনে 

প্রকনল্পয নর্োআন/নযকল্পনা এভনবানফ প্রণয়ন কযনে নফ মানে প্রকনল্পয Time over run ও 

Cost over run না ঘটিনয় ননধ যানযে ব্যনয় ও ভনয়য ভনধ্য প্রকল্প ভাপ্ত কযা মায়; 

 

১৬.২     বনফষ্যনে প্রকনল্পয সুষ্ঠ ুফাস্তফায়ন ও ভননেনযংনয়য স্বানর্ য নর্নন’য ংস্থান নুমায়ী নঅআন ও  

           নিয়ানযং কনভটিয  বা অনয়ােনন গৃায়ন ও গণপূেয ভন্ত্রণারয়নক উনদ্যাগী ভূনভকা ারন কযনে   

           নফ;  
 

১৬.৩ অনর্ যক ব্যফস্থানায স্বেো নননিে কযায স্বানর্ য এ প্রকল্প ংনিি কর নর্ে প্রনেনফদন দ্রুে 

অআএভআনর্’মে  মপ্রযণ কযনে নফ; 
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           ১৬.৪     প্রকল্প ভানপ্তয ০৩ ভানয ভনধ্য অফনশ্যকবানফ অআএভআনর্নে ননঅয মপ্রযনণয নফলয়টি  

                       বনফষ্যনে গৃায়ণ ও গণপূেয ভন্ত্রণারয় নননিে কযনফ; 

 

১৬.৫  নুনেদ ১৬.১ নে ১৬.৪ ম যন্ত সুানযমূ ফাস্তফায়নন গৃীে ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূেয  ভন্ত্রণারয় 

কর্তযক অগাভী ০১ ভানয ভনধ্য অফনশ্যকবানফ অআএভআনর্নক ফনে কযনে নফ।  
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ফাংরায়দ সুডপ্রভ মকায়ট তয বেন্তযীণ ফকাঠায়ভা ঈন্নয়ন ীল তক প্রকমেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 
(ভাপ্ত :জুন, ৭) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : ফাংরায়দ সুডপ্রভ মকায়ট তয বেন্তযীণ ফকাঠায়ভা ঈন্নয়ন  

২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : গণপূতত ডধদপ্তয  

৪। প্রকয়েয ফস্থান : যভনা, ঢাকা

 

 ৫।   প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 
ভর ফ তয়ল ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪৬৬.৯১ - ২৪২৮.৩৮ জুরাআ, ২০১৬ 

য়ত 

জুন, ২০১৭ 

- জুরাআ, ২০১৬ 

য়ত 

জুন, ২০১৭

- - 

 

০৭। প্রকনল্পয মূর কাম যক্রভ :  

 নপ কক্ষ, মচম্বায ও এেরা তেনয ও ংস্কায কযা; 

 ীভানা প্রাচীয ননভ যাণ; 

 বযন্তযীণ যাস্তায উন্নয়ন; 

 ল্যান্ডনস্কনং, অযফনযকারচায; এফং 

 এন, রাআটিং, াফ-রাআন, মভআন ানব য রাআন স্থান, নরপে ও মেনানযেয স্থান, আেযানদ। 

০৮। প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২৪৬৬.৯১ রে টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২৪২৮.৩৮ রে টাকা (৯৮.৪৪%)। ফাস্তফ গ্রগডতয ডফলয়টি ডডঅয এ ঈয়েখ কযা 

য়ডন।  
(ংগডবডিক অডথ তক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত তাকা ‘ক’ মত ংভেক্ত) 

০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য :    

নাভ ও দডফ দাডয়য়েয ধযণ দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

জনাফ মভা: অব্দুর াআ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

ডতডযক্ত ০১/০৬/১৬ ০১/০৮/১৬ 

জনাফ মভা: মডরভ খান 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

ডতডযক্ত ০১/০৮/১৬ ২৪/০৪/১৭ 

জনাফ াযওয়ায অয়ভদ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

ডতডযক্ত ২৪/০৪/১৭ ২৯/০৬/১৭ 

০৬। প্রকনল্পয উনেশ্য : 

 সুনপ্রভ মকানে যয ভাননীয় নফচাযনেনদয নপ, মচম্বায ও এেরানয ংস্কায কযা; 

 সুনপ্রভ মকাে য কম্পাউনন্ডয বযন্তযীণ যাস্তা, বযন্তযীণ য়:ননস্কান এফং ফন:নফদুযোয়ননয উন্নয়ন; এফং  

 সুনপ্রভ মকানে যয ভাননীয় নফচাযনেনদয েন্য কানেয নুকূর নযনফ তেনয কযা। 
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১০।  প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

ডফগত ০১/১১/২০১৭ তাডযয়খ অআএভআডড’য কাযী ডযচারক, জনাফ অফদুো-অর-ভাসুদ, কর্ততক ে প্রকেটি ডযদ তন কযা 

য়। এ ভয়য় ংডিষ্ট তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী ন্যান্য কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা প্রদান 

কয়যন।  

প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ : 

  

ডচে (১) : প্রকয়েয অওতায় সুপ্রীভ মকায়ট তয প্রয়ফয়থ  

           স্থাডত ভায়ফ তয়রয দৃশ্য।  

ডচে (২) : ভাননীয় ডফচাযডতয়দয জন্য ডনডভ তত  

           ব্যডক্তগত মচম্বায়যয দৃশ্য।  
 

  

ডচে (৩) : প্রকয়েয অওতায় ংস্কাযকৃত এজরা  

             বফন। 
ডচে (৪) : প্রকয়েয অওতায় ংস্কাযকৃত সুপ্রীভ  

           মকায়ট তয ঈআন্টায গায়ড তয়নয দৃশ্য।  
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ডচে (৫) : মকাট ত বফয়ন স্থাডত মজনায়যটয।  ডচে (৬) : মকাট ত বফয়ন স্থাডত ডরপট।  
 

 

 

ডচে (৭): প্রকয়েয অওতায় ংস্কাযকৃত বফয়নয   

          ফাআয়যয দৃশ্য।   
ডচে (৮) : সুপ্রীভ মকায়ট তয বেন্তযীণ এরাকায়  

            ল্যান্ডস্কোডংয়য়য দৃশ্য।  
 

১১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন :  

ডযকডেত ডজতত ে ডফবায়গয ভন্তব্য 

(ক) সুডপ্রভ মকায়ট তয ভাননীয় ডফচাযডতয়দয 

ডপ, মচম্বায ও এজরায়য ংস্কায কযা;

 

(খ) সুডপ্রভ মকাট ত কম্পাঈয়ন্ডয বেন্তযীণ 

যাস্তা, বেন্তযীণ য়:ডনস্কান এফং 

ফড:ডফদুেতায়য়নয ঈন্নয়ন; এফং 

 

(গ) সুডপ্রভ মকায়ট তয ভাননীয় ডফচাযডতয়দয 

জন্য কায়জয নুকূর ডযয়ফ বতডয কযা। 

এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভাধ্যয়ভ সুডপ্রভ 

মকায়ট তয বেন্তয়যয সুডনডদ তষ্ট ডকছু 

ফকাঠায়ভায ংস্কায কাজ ম্পাদন 

কযা য়য়য়ছ। তয়ফ াভডগ্রকবায়ফ 

সুডপ্রভ মকায়ট তয জযাজীণ ত 

ফকাঠায়ভায াভডগ্রক ংস্কায ও 

ঈন্নয়য়ন দয়ে গ্রণ কযা প্রয়য়াজন।  

অাতদৃডষ্টয়ত স্বে মভয়ায়দ 

 ডজতত য়রও 

প্রবাফ ভল্যায়য়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রকৃত ঈয়েশ্য ডনরূণ কযা 

মায়ফ।
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১২। প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ননয সুপর এয Sustainability:  

ননননাক্ত নফলনয়য উয ননবযয কযনে : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভননেনযং;  

  ফানল যক ানযন এন্ড মভআননেআন্যান্স ননয়নভেবানফ নযচারনা; 

  নফ যানয কানেয ভান ও স্থানয়ত্ব।  
 

১৩। প্রকনল্পয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত েথ্য :  

দযত্র ংক্রান্ত ননর্ মাচাআনয়য প্রধান উনেশ্য নের প্রকল্পটিয অওোয় ক্রয়কৃে কাে ম যনফক্ষণ কযা। এ মক্ষনত্র প্রকল্পটিয অওোয় 

একানধক প্যানকে/jU র্াকায় Random Selection এয ভাধ্যনভ ননননাক্ত কনয়কটি প্যানকR/j‡Ui ক্রয় ক্রান্ত েথ্যানদ 

ননন াযনণনে উস্থান কযা ’রঃ 

   (রে টাকায়) 

প্যায়কজ

/ 

রয়টয 

নাভ 

কায়জয ডফফযণ ক্রয় 

িডত 

ডডডড 

নুমায়ী 

প্রাক্কডর

ত ভল্য 

মটন্ডায 

আবালুয়য়

মনয তাডযখ 

মটন্ডায়য 

ংগ্রণকা

যী ব্যডক্ত ফা 

প্রডতিায়নয 

ংখ্যা 

মটন্ডায়য 

মযনড

ব ব্যডক্ত/ 

প্রডতিায়নয 

ংখ্যা 

চুডক্ত 

ম্পাদয়নয 

তাডযখ ও 

প্রডতিায়নয 

নাভ 

চুডক্ত 

নুায 

কাম ত মল 

ওয়ায 

তাডযখ 

চুডক্ত 

ভল্য 
 
 

চূড়ান্ত 

ডফর 

প্রদায়নয 

ডযভাণ  

ভন্তব্য 

প্যায়কজ 

নং-

WD-

2 

বেন্তযীন 

যাস্তায 

কায় তটিংয়য়য 

কাজ 

ওটিএ

ভ 

২৯৫.৮

৫ 

২৪/১০/১৬ ০৪ টি ০২ টি ১১/১২/১৬ 

মভা ত 

এনড-

এভয়জডডফ 

এন্ড মকাং 

(মজডব) 

১০/০৩/১

৭ 

 

২৯৫.৮

৬ 

৩৩৯.৫৩ 

 

 

যফতীয়ত 

চুডক্তয মভয়াদ 

বৃডি কযা 

য়য়য়ছ। 

প্যায়কজ 

নং- 

WD-

7 

মকাডযডয ও 

রডফ 

অনুলাংডগক 

মৌন্দয্যতফধ তয়নয 

কাজ 

ওটিএ

ভ 

১১৭.৬

৩ 

২২/০৩/১৭ ০৬ টি ০১ টি ১৮/০৪/১৭ 

মভা ত 

অডভয 

এন্টাযপ্রাআ

জ 

 

৩০/০৬/১

৭ 

 

১১৭.৪৩ ১২৯.৯৭ 

 

 

তুরনাভরক 

কভ 

প্রডতয়মাডগতা

ভরক 

প্যায়কজ 

নং- 

GD-1 

ডরপট যফযা 

ও স্থান 

ওটিএ

ভ 

৪৩.৭৭ ২৯/০৯/১৬ ০২ টি ০২ টি ২০/১০/১৬ 

মডয়পাডডর 

আয়রকডেক 

মকাং 

২০/০৪/১

৭ 

 

৪৩.৫৩ ৪৩.৫২ 

 

 

 

(তথ্য সূে: প্রকে ডপ) 

১৪। ম তয়ফেণ:  

১৪.১  কভ তডযডধ কভ থাকা : প্রকেটিয অওতায় সুডপ্রভ মকায়ট তয 

বেন্তযীণ ডফডবন্ন রডফ, প্রয়ফথ, ভাননীয় ডফচাযডতয়দয কে 

ংস্কায ও ঈন্নয়য়নয কাজ ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ। ংডিষ্ট 

প্রয়কৌরীগণ ফডত কয়যন মম,  ডডডড’মত াভডগ্রক সুডপ্রভ 

মকায়ট তয ফকাঠায়ভাভয়য ংস্কায ও ঈন্নয়ন কাজ ন্তভু তক্ত ডছর 

না। পরশ্রুডতয়ত সুডপ্রভ মকায়ট তয য়নক রডফ/কডযয়ডায জযাজীণ ত 

ফস্থায় যয়য়য়ছ। ডডডড প্রণয়নকায়র সুডপ্রভ মকায়ট তয 

ফকাঠায়ভাভয়য াভডগ্রক ঈন্নয়ন ও ংস্কায ন্তভু তক্ত থাকয়র 

ডধক সুপর াওয়া মমত ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়।  

১৪.২  মকাট তরুয়ভ ব্যফহৃত বফদুেডতক মন্ত্রাডত ও টাআর ব্যফায়য ডবন্নতা থাকা : ডযদ তনকায়র মদখা মায় মম, 

প্রকয়েয অওতায় ংস্কাযকৃত মকাট তরুয়ভ স্থাডত রাআট, মলায টাআর প্রভৃডতয়ত ডবন্নতা যয়য়য়ছ। নান্দডনকতা 
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সুডনডদ তষ্ট কযায মেয়ে এ জাতীয় ঈকযণ ব্যফায়য আঈডনপাআট/াভঞ্জস্যতা থাকয়র তা ডধক দৃডষ্টনন্দন ত 

ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়।  

১৪.৩  ডযচম তায বাফ : ডযদ তনকায়র মদখা মায় মম, প্রকয়েয অওতায় সুডপ্রভ মকায়ট তয বেন্তয়যয ডফডবন্ন 

ডিঁডড়য়ত ভায়ফ তর স্থান কযা য়য়য়ছ। ডকন্তু ডকছু ডকছু 

ডিঁডড় ডযেন্ন ফস্থায় যয়য়য়ছ। এ প্রয়ঙ্গ গণপূতত 

ডধদপ্তয়যয ংডিষ্ট প্রয়কৌরীযা ফডত কয়যন মম, 

ডযস্কায-ডযেন্নতায জন্য ম তাপ্ত জনফর মনআ এফং 

মকাট ত বফয়ন ডধক ংখ্যক জনাধাযয়ণয ভাগভ 

থাকায় ডযস্কায-ডযেন্নতা ব্যত য়।  

১৪.৪  ডডট ংক্রান্ত পূণ তাঙ্গ তথ্য না থাকা : প্রাপ্ত ডডডড ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম, প্রকয়েয ডডঅয-এয 

ডডট ংক্রান্ত নুয়েয়দ পূণ তাঙ্গ তথ্য প্রদান কযা য়ডন। এয়েয়ে প্রকে চরাকারীন ও প্রকে ভাডপ্তয য়য 

অডথ তক ব্যফস্থানা ংক্রান্ত তথ্য ডডঅয-এ ন্তভু তক্ত কযা ভীচীন ডছর।  

১৪.৫  ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী : প্রকেটি জুরাআ, ২০১৬ য়ত জুন, ২০১৭ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য 

নুয়ভাডদত য়। ভাে ১ (এক) ফছয মভয়াদী প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ৩ জন তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী প্রকে 

ডযচারয়কয দাডয়ে ারন কয়যন। স্বে মভয়াদী এ জাতীয় প্রকে ফাস্তফায়য়ন ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী 

কাম্য নয়।  

১৪.৬ ডনয়ডভত ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজন না কযা : প্রকয়েয নুয়ভাডদত ডডডড নুায়য 

প্রডত এক ভা ন্তয একফায ডঅআড বা ও ডতন ভা ন্তত এক ফায ডিয়াডযং কডভটিয বা 

অয়য়াজয়নয ংস্থান ডছর। ডকন্তু ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ও ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্ততক ডনয়ডভতবায়ফ ডঅআড ও 

ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজন কযা য়ডন। 
১৫।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৫.১  সুডপ্রভ মকায়ট তয ফকাঠায়ভাভয়য াভডগ্রক ংস্কায ও ঈন্নয়য়ন এ প্রকেটি ডফয়ল গুরুে ফন কয়যয়ছ। তয়ফ 

মৌন্দয্যতফধ তয়ন প্রকয়েয কভ তডযডধ  ডফস্তৃত ওয়ায প্রয়য়াজন ডছর। বডফষ্যয়ত এ জাতীয় প্রকে ফাস্তফায়য়নয 

মেয়ে াভডগ্রক চাডদা ডনরুণ কয়য ডডডড প্রণয়ন কযয়ত য়ফ (নুঃ ১৪.১); 

১৫.২ স্থাতে বরী ও নান্দডনকতা যোকযত: ব্যফহৃত মডয়কায়যটিব ঈকযণভয়য াভঞ্জস্যতা যোয স্বায়থ ত 

স্থাতে ডধদপ্তয, গণপূতত ডধদপ্তয ও সুডপ্রভ মকায়ট তয ভন্বয়য় একটি ঈচ্চ ম তায়য়য কডভটিয অওতায় ডিান্ত 

গ্রণ কযা মময়ত ায়য (নু: ১৪.২);  

১৫.৩ সুডপ্রভ মকায়ট তয বেন্তয়য প্রকয়েয অওতায় ংস্কাযকৃত ফকাঠায়ভাভয়য ডযস্কায-ডযেন্নতায ডফলয়টি 

ডনডিত কযয়ত য়ফ (নু: ১৪.৩); 

১৫.৪  অডথ তক ব্যফস্থানায স্বেতা ডনডিত কযায স্বায়থ ত প্রকয়েয ডডট ম্পন্ন কয়য এ ংক্রান্ত ডফস্তাডযত তথ্যাডদ 

অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ (নু: ১৪.৪) ; 
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১৫.৫ এক ফছয মভয়াদী একটি প্রকয়ে ঘনঘন প্রকে ডযচারক ফদরী কযায মমৌডক্তকতা ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্ততক 

ম তায়রাচনা কযা অফশ্যক এফং বডফষ্যয়ত প্রকে ডযচারক ডনয়য়ায়গয মেয়ে ডযকেনা ডফবায়গয ডফদ্যভান 

ডযে নুযণ কযা ভীচীন য়ফ (নু: ১৪.৫); 

১৫.৬ বডফষ্যয়ত নুয়ভাডদত ডডডড নুায়য প্রকয়েয ডনয়ডভত ভডনটডযংয়য়য স্বায়থ ত ডঅআড ও ডিয়াডযং 

কডভটিয বা অয়য়াজয়ন গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়ক য়চষ্ট থাকয়ত য়ফ (নু: ১৪.৬);  

১৫.৭ ংস্কায ও ঈন্নয়নধভী প্রকে ফাস্তফায়য়নয মেয়ে কভ তডযডধভুক্ত ফকাঠায়ভা ংয়য পূফ তফতী ডচে ও প্রকে 

ফাস্তফায়য়নয যফতী ডচে ডকুয়ভন্টযী অকায়য ংগ্রয়য ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ, মায়ত প্রকে চরাকারীন 

ভয়য় মথামথ ডযফীেণ ও প্রকে ভাপ্ত ওয়ায য়য প্রকৃত ভল্যায়ন ম্ভফ য়; এফং 

১৫.৮  নুয়েদ ১৫.১ য়ত ১৫.৭ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

কর্ততক অগাভী ০১ ভায়য ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ।    
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ঢাকা-ভাওয়া মযায়ডয ায়বত স্বে ও ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য অফাডক য (ডঝরডভর) ডনভ তাণ ীল তক 

প্রকমেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 
(ভাপ্ত: জুন, ৭) 

 
 

১। প্রকয়েয নাভ : ঢাকা-ভাওয়া মযায়ডয ায়বত স্বে ও ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য অফাডক য 

(ডঝরডভর) ডনভ তাণ প্রকে। 
 

২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : যাজধানী ঈন্নয়ন কর্ততে (যাজঈক)। 
৪। প্রকয়েয ফস্থান : মকযানীগঞ্জ ঈয়জরা, ঢাকা।

 

  ৫।    প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :   

                   (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  
ফাস্তফায়নকার ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 
ভর ফ তয়ল ংয়াডধত 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 
১৩৬১৭.০০ ২৮৮৮৪.৪৪ জুরাআ, ১৯৯৭ 

য়ত 

ডডয়ম্বয, ২০১৬ 

জুরাআ, ১৯৯৭ 

য়ত 

জুন, ২০১৭ 

জুরাআ, ১৯৯৭ 

য়ত 

জুন, ২০১৭
 

০৭। প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ :  

 যাভ তক মফা;  

 ৩৮১.১৯ একয জডভ ডধগ্রণ ; 

 ৭৫৪০৬২৭.০৭ ঘ: ডভ: ভূডভ ঈন্নয়ন; 

 ৩১ ডকয়রাডভটায যাস্তা ডনভ তাণ; 

 ২৮২৭.২৩ ফগ তডভটায কারবতাট ডনভ তাণ ; 

 ১৩৩৯.১৯ ফগ তডভটায ডব্রজ ডনভ তাণ; 

 াডন, গ্যা  ও ডফদুেৎ রাআন স্থান ;এফং 

 ০১ টি জী গাডড়, ১ টি ডকঅ ও ২টি মভাটয াআয়কর ক্রয়। 
 

 

 

 

০৬। প্রকয়েয ঈয়েশ্য :   

তীব্র অফান ভস্যা হ্রা কযা ;

(খ)  ঢাকা য়যয জনংখ্যায চা হ্রা কযয়ণ ফডধ তত এরাকায় যফাীয জন্য অফাডক সুডফধা বতডয  

      কযা; 

গ ঢাকা ও মকযানীগয়ঞ্জয ভয়ধ্য ক্রভাগতবায়ফ যায়য়নয ভাধ্যয়ভ  নাগডযক সুডফধা বৃডি কযা; এফং 

 (ঘ)  মথামথ যায়য়নয ভাধ্যয়ভ ডযয়ফগত বাযাম্য যো কযা।  
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৮। প্রকয়েয ংগডবডিক গ্রগডত: 

ক্রডভক 

নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৮) 

০১। যাভ তক   মথাক ৩২৫ মথাক ২৮৩.৪৮ মথাক 

০২। ায়ব ত মথাক ২.৪৮ মথাক ২.৪৮ মথাক 

০৩। ভূডভ ডধগ্রণ ৩৮১.১৯ একয ১০১১১.৫৩ ৩৮১.১৯ একয ১০১১১.৫৩ ৩৮১.১৯ একয 

০৪। ভাটি যীো মথাক ২৯.৬৪ মথাক ২৯.৬৪ মথাক 

০৫। ভূডভ ঈন্নয়ন  ৭৫৪০৬২৭.০৭ 

ঘ: ডভ: 

১০০৯৭.৮৪ ৭৫৪০৬২৭.০৭ 

ঘ: ডভ: 

১০০৯৭.৮৪ ৭৫৪০৬২৭.০৭ 

ঘ: ডভ: 

০৬। মরক খনন ৮০০ ডভ: ৬৬.৩৩ ৮০০ ডভ: ৬৬.৩৩ ৮০০ ডভ: 

০৭। যাস্তা ডনভ তাণ ৩১ ডক:ডভ: ৪১৬০.৩৮ ৩১ ডক:ডভ: ৪১৬০.৩৮ ৩১ ডক:ডভ: 

০৮। াকা মেন ১.৬১ ডক:ডভ: ১০৬.৯৬ ১.৬১ ডক:ডভ: ১০৬.৯৬ ১.৬১ ডক:ডভ: 

০৯। মলা প্রয়টকন মথাক ৪০১.০০ মথাক ৪০১.০০ মথাক 

১০। কারবাট ত ডনভ তাণ  ২৮২৭.২৩ 

ফ:ডভ: 

৪০৫.৮৩ ২৮২৭.২৩ ফ:ডভ: ৪০৫.৮৩ ২৮২৭.২৩ ফ:ডভ: 

১১। ডব্রজ ডনভ তাণ ১৩৩৯.১৯ 

ফ:ডভ: 

২০৪৭.০০ ১৩৩৯.১৯ ফ:ডভ: ২০৪৫.৭৬ ১৩৩৯.১৯ ফ:ডভ: 

১২। াআট ডপ ১১১.৫২ ফ:ডভ: ২৯.৩৩ ১১১.৫২ ফ:ডভ: ২৯.৩৩ ১১১.৫২ ফ:ডভ: 

 ফাঈন্ডাডয ডরায ১৬০ ৬.৪৯ ১৬০ ৬.৪৯ ১৬০ 

১৩। প্ল্ট ডরায/ ব্লক ডরায ৪০০০ টি ৩৭.৩৭ ৪০০০ টি ৩৭.৩৭ ৪০০০ টি 

১৪। ডফদুেৎ মথাক ১৭৫.০০ মথাক ১৭৫.০০ মথাক 

১৫। ভডজদ মথাক ৪০০.০০ মথাক -- -- 

১৬। মানফান ১ টি জী, ১ টি 

ডকঅ ও ২ 

টি মভাটয 

াআয়কর 

৪১.৫৬ ১ টি জী, ১ টি 

ডকঅ ও ২ টি 

মভাটয াআয়কর 

৪১.৫৬ ১ টি জী, ১ টি 

ডকঅ ও ৪ টি 

মভাটয াআয়কর 

১৭। টুর প্ল্ান্ট -- ১.৫৩ -- ১.৫৩ -- 

১৮। অযয়ফাডযকারচায ৫০০০টি ৮৪.০০ ৫০০০টি ৭৮.৬৪ ৫০০০টি 

১৯। অফাফে মথাক ১০.৯৫ মথাক ১০.৯৫ মথাক 

২০। মভআনয়টয়নন্প মথাক ৪৪.২২ মথাক ৩৯.৬৭ মথাক 

২১। প্রাআ কডন্টনয়জডন্প -- ০ -- -- -- 

২২। ডপডজকার কডন্টনয়জডন্প  ৩০০.০০ -- ১৭৮.৮৮ -- 

২৩। ফ তয়ভাট  ২৮৮৮৪.৪৪  ২৮৩১০.৬৫ - 

 

০৯। প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২৮৮৮৪.৪৪ রে টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২৮৩১০.৬৫ রে টাকা, মা নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয়য়য ৯৮.০১%। ফাস্তফ গ্রগডতয 
ডফলয়টি ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়ডন।  
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১০। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য :    

নাভ ও দডফ   দাডয়য়েয ধযণ দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

জনাফ মভাঃ ডযাজুর আরাভ, তত্ত্বাফধায়ক 

প্রয়কৌরী, (PWD) 

পূণ তকারীন  

 

০১/০৭/২০০১ ৩০/১২/২০০২ 

 

মভাঃ এভদাদুর আরাভ, তত্ত্বাফধায়ক 

প্রয়কৌরী, (যাজঈক) 

খন্ডকারীন ৩১/১২/২০০২ ১৫/০৫/২০০৪ 

মভাঃ রুহুর অডভন, তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী, 

(PWD) 

পূণ তকারীন  

 

১৫/০৫/২০০১ ২৫/০৬/২০০৫ 

মভাঃ অয়নায়ায মাাআন, তত্ত্বাফধায়ক 

প্রয়কৌরী, (যাজঈক) 

খন্ডকারীন ২৫/০৬/২০০৫ ৩১/১২/২০০৭ 

মভাঃ অব্দুর রডতপ মরারী, ডনফ তাী 

প্রয়কৌরী, (যাজঈক)  

খন্ডকারীন ৩১/১২/২০০৭ ৩০/০৯/২০০৮ 

মভাঃ াআদুয যভান, ডনফ তাী প্রয়কৌরী, 

(যাজঈক) 

খন্ডকারীন ৩০/০৯/২০০৮ ২০/১০/২০০৮ 

মভাঃ অব্দুর রডতপ মরারী, ডনফ তাী 

প্রয়কৌরী, (যাজঈক) 

খন্ডকারীন ২০/১০/২০০৮ ০৮/০৭/২০০৯ 

মভাঃ অয়নায়ায মাাআন, তত্ত্বাফধায়ক 

প্রয়কৌরী, (যাজঈক) 

খন্ডকারীন ০৮/০৭/২০০৯ ২০/১২/২০১০ 

মখ জাডদ াান পারুক, ডযচারক, 

(যাজঈক) 

পূণ তকারীন  

 

২০/১২/২০১০ ২৬/১২/২০১৩ 

মভাঃ অব্দুর রডতপ মরারী, তত্ত্বাফধায়ক 

প্রয়কৌরী, (যাজঈক) 

পূণ তকারীন  

 

২৬/১২/২০১৩ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১১।  প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

ডফগত ২১/০৭/২০১৮ তাডযয়খ অআএভআডড’য ঈ-ডযচারক জনাফ ভডঈয যভান কর্ততক  ে প্রকেটি (মকযানীগঞ্জ, ঢাকা 

)ডযদ তন কযা য়। এ ভয়য় প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা 

প্রদান কয়যন।  

প্রকয়েয ফাস্তফায়য়নয কডতয় ডচে  : 
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১১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন :  

ডযকডেত ডজতত ে ডফবায়গয ভন্তব্য 

তীব্র অফান ভস্যা হ্রা কযা ;

(খ) ঢাকা য়যয জনংখ্যায চা হ্রা 

কযয়ণ ফডধ তত এরাকায় যফাীয জন্য 

অফাডক সুডফধা বতডয কযা; 

গ ঢাকা ও মকযানীগয়ঞ্জয ভয়ধ্য 

ক্রভাগতবায়ফ যায়য়নয ভাধ্যয়ভ  

নাগডযক সুডফধা বৃডি কযা; এফং 

ঘ) মথামথ যায়য়নয ভাধ্যয়ভ 

ডযয়ফগত বাযাম্য যো কযা। 

তীব্র অফান ভস্যা হ্রা কযায 

প্রয়চষ্টা গ্রণ কযা য়য়য়ছ ;

(খ) ঢাকা য়যয জনংখ্যায চা হ্রা 

কযয়ণ ফডধ তত এরাকায় যফাীয জন্য 

অফাডক সুডফধা বতডয কযা য়য়য়ছ; 

গ ঢাকা ও মকযানীগয়ঞ্জয ভয়ধ্য 

ক্রভাগতবায়ফ যায়য়নয ভাধ্যয়ভ  

নাগডযক সুডফধা বৃডি কযা য়য়য়ছ; এফং 

ঘ) মথামথ যায়য়নয ভাধ্যয়ভ 

ডযয়ফগত বাযাম্য যোয ঈয়দ্যাগ 

গ্রণ  কযা য়য়য়ছ। 

অাতদৃডষ্টয়ত স্বে 

মভয়ায়দ  

ডজতত য়রও প্রবাফ 

ভল্যায়য়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রকৃত ঈয়েশ্য ডনরূণ 

কযা মায়ফ।

 

১২। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নািয প্রবাফ:  

প্রকেটিয ফাস্তফায়য়ন ডনয়ম্নাক্ত  প্রবাফগুয়রা ফুয়ট ঈয়ঠয়ছ: 

 এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভাধ্যয়ভ ১৭৭৪টি অফাডক প্ল্ট প্রস্তুত কযা য়য়য়ছ  এফং প্রায় ৩০ ডক: ডভ: যাস্তা ডনভ তাণ কযা 

য়য়য়ছ মা ঢাকা য়য ডযকডেত অফান ও মমাগায়মাগ ব্যফস্থায সুয়মাগ সৃডষ্ট কয়যয়ছ;  
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 যতরীয়ত ডযকডেত ফডধ তত অফাডক এরাকা ডনভ তায়ণয পয়র ফডধ তত জনংখ্যায একাংয়য অফান ব্যফস্থা ডনডিত 

কযা য়য়য়ছ; এফং 

 ে এরাকা ডঘয়য থ তননডতক কভ তকান্ড বৃডিয সুয়মাগ সৃডষ্ট য়য়য়ছ।   
১৩। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নয সুপর এয Sustainability:  

 ডনয়ম্নাক্ত ডফলয়য়য ঈয ডনবতয কযয়ছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল তক ায়যন এন্ড মভআনয়টআন্যান্প ডনয়ডভতবায়ফ ডযচারনা; 

  য়ফ তাডয কায়জয ভান ও স্থাডয়ে।  
 

১৪। ম তয়ফেণ:  

১৪.১  Time over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক ভয় 

ডতফাডত য়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকায়রয মচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ১৬ ফছয ভয় মফী 

(৪০০%) ব্যয় য়য়য়ছ। প্রকে ফাস্তফায়য়ন দীঘ তসূডেতায পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর ময়ত 

তোডধক ডফরম্ব ঘয়টয়ছ। 
১৪.২  Cost over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় ঈয়েখয়মাগ্য ায়য বৃডি 

ময়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ১৩৬১৭.০০ রে টাকা থাকয়রও যফতীয়ত ংয়াধয়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রকয়েয ব্যয় ডনধ তাডযত য় ২৮৮৮৪.৪৪ রে টাকা। অফায প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২৮৩১০.৬৫ 

রে টাকা থ তাৎ ভর নুয়ভাডদত ব্যয় য়ো প্রকে ব্যয় ১৪৬৯৩.৬৫ রে টাকা বৃডি ময়য়য়ছ 

(১০৭.৯১%)। প্রকে প্রণয়নকায়র মথামথ ডযকেনা ও ব্যয় প্রাক্করয়ন ঘাটডত ডছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 
১৪.৩  ভূডভ ডধগ্রয়ণ ডফরম্ব ওয়া: প্রকেটি গত জুরাআ,  ২৪/০৯/১৯৯৮ এ  নুয়ভাডদত য়রও প্রকয়েয ভর 

কাম তক্রভ ০২ ফছয ডফরয়ম্ব শুরু কযা য়। প্রকয়েয ন্যতভ গুরুেপূণ ত ঙ্গ ভূডভ ডধগ্রয়ণয নডথ ম তায়রা চনায় 

মদখা মায় মম, গত ১৭/০৮/২০০০ তাডযয়খ দযে অফান কযা য়রও ভূডভ ডধগ্রয়ণ  ভাভরাজডনত কাযয়ণ 

প্রকয়েয ফাস্তফায়ন মথাভয়য় ম্পাদন কযা মায়ডন। পরশ্রুডতয়ত প্রকয়েয মভয়াদ বৃডি কযা য়য়য়ছ এফং 

একআ কাযয়ণ প্রকয়েয ব্যয় বৃডি ময়য়য়ছ। ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা যফতী ভূডভ ডধগ্রণ ম্বডরত 

প্রকয়েয মেয়ে ডধগ্রণকৃত ভূডভ য়যজডভন দখর বুয়ঝ ডনয়ফন। 
১৪.৪  ফন্যা এফং ভাটি বযায়ট ডফরম্ব: প্রকয়েয অওতায় ফন্যা এফং ভাটি বযায়ট ডফরম্ব য়। পয়র প্রকয়েয নুকুয়র 

ভাটি বযায়টয কাজ ভাপ্ত য়য়য়ছ জুন ২০১১ এ।  

১৪.৫ প্রকে ডযচারক ফাযফায ডযফততন: এ প্রকয়েয মভয়ায়দ ১০ জন প্রকে ডযচারক ডযফততন য়য়য়ছ এফং ১০ 

জয়নয ভয়ধ্য ০৬ জনআ খন্ডকারীন দাডয়ে ড য়য়ফ প্রকে ডযচারয়কয কাজ  কয়যয়ছন। জরুযী প্রয়য়াজন না 

য়র প্রকে ংডিষ্ট জনফর ফদরী/ডযফততন না কযায জন্য এফং ৫০ মকাটি টাকায উয়বত প্রকয়েয মেয়ে 

ডনয়ডভত প্রকে ডযচারক দায়য়নয ডফলয়য় ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায দৃডষ্ট অকল তণ কযা য়রা। 
১৪.৬   প্রকেটি য়যজডভন ডযদ তয়ন মদখা মায়, ঢাকা ওয়াা কর্ততক দুআটি ডড-টিঈফওয়য়র ফায়নায কাজ ম্পন্ন 

য়য়য়ছ। গ্রায়কয অয়ফদয়নয মপ্রডেয়ত, াডনয রাআন মদওয়া ম্ভফ য়ফ। এছাড়া ফাংরায়দ েী ডফদুেৎ-এয 

ভাধ্যয়ভ আয়তাভয়ধ্য ডফদুেৎ রাআন (২টি াফ-মিন) স্থান কযা য়য়য়ছ। গ্রায়কয অয়ফদয়নয মপ্রডেয়ত 
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ডফদুেৎ ংয়মাগ প্রদান কযা ম্ভফ য়ফ ভয়ভ ত প্রকে ডযচারক জানান। তয়ফ ডড টিঈফওয়য়র ও াডনয রাআন 

যেনায়ফেয়ণয বাফ ডযরডেত য়য়য়ছ;  

১৪.৭  যকাডয ডিান্ত মভাতায়ফক ফততভায়ন গ্যা রাআন ংয়মাগ ফন্ধ থাকায় গ্রাকগণয়ক এরডডজ গ্যা 

ব্যফায়যয ডযকেনা গ্রণ কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত প্রকে ডযচারক জাডনয়য়য়ছন। এত বৃৎ ংখ্যক অফান 

এরাকায জন্য এরডডজ গ্যা ব্যফায়যয ডফলয়টি ময়থষ্ট ঝায়ভরাপূণ ত য়ফ ভয়ভ ত ডযরডেত য়; 

১৪.৮   ডডট ম্পডকতত তথ্য না থাকা:  ভন্ত্রণারয় কর্ততক মপ্র ডযত ডডঅয ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম, ডডট 

ংক্রান্ত ডনধ তাডযত করায়ভ মকায়না তথ্য প্রদান কযা য়ডন। প্রকয়েয অডথ তক ব্যফস্থানায স্বেতা ডনডিত 

কযায স্বায়থ ত ডডট ংক্রান্ত তথ্যাডদ ডডঅয এ ডন্নয়ফডত কযা ভীচীন ডছর।  

   ১৫।  সুাডয/ ভতাভত :   

১৫.১  ভর নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকায়রয মচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন Time over run য়য়য়ছ ৪০০% এফং 

Cost over run য়য়য়ছ ১০৭.৯১%। প্রকে মথয়ক ঠিক ভয়য় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনয়য়াগকৃত 

য়থ তয ফদ্বেফায ডনডিত কযায রয়েে ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায যফডতত প্রকয়েয মেয়ে মভয়াদ ও 

প্রাক্করন এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run  ও Cost over run 

না ঘটিয়য় ডনধ তাডযত ব্যয়য় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা মায়; 

১৫.২ প্রকয়েয ন্যতভ গুরুেপূণ ত ঙ্গ ভূডভ ডধগ্রয়ণয নডথ ম তায়রাচনায় মদকা মায় মম, গত ১৭/০৮/২০০০ 

তাডযয়খ দযে অহ্বান কযা য়রও ভূডভ ডধগ্রয়ণ ভাভরাজডনত কাযয়ণ প্রকয়েয ফাস্তফায়ন মথাভয়য় 

ম্পাদন কযা মায়ডন। পরশ্রুডতয়ত প্রকয়েয মভয়াদ বৃডি কযা য়য়য়ছ এফং একআ কাযয়ণ প্রকয়েয ব্যয় বৃডি 

ময়য়য়ছ। তাআ ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা যফতী ভূডভ ডধগ্রণ ম্বডরত প্রকয়েয মেয়ে 

ডধগ্রণকৃত ভূডভ য়যজডভন দখর বুয়ঝ ডনয়ফন। 
১৫.৩ এ প্রকয়েয মভয়ায়দ ১০ জন প্রকে ডযচারক ডযফততন য়য়য়ছ এফং ১০ জয়নয ভয়ধ্য ০৬ জনআ খন্ডকারীন 

দাডয়ে ডয়য়ফ প্রকে ডযচারয়কয কাজ  কয়যয়ছন। জরুযী প্রয়য়াজন না য়র প্রকে ংডিষ্ট জনফর 

ফদরী/ডযফততন না কযায জন্য এফং ৫০ মকাটি টাকায উয়বত প্রকয়েয মেয়ে ডনয়ডভত প্রকে ডযচারক 

দায়য়নয ডফলয়য় ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ; 

১৫.৪ ভন্ত্রণারয় কর্ততক মপ্রডযত ডডঅয ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম ডডট ংক্রান্ত ডনধ তাডযত করায়ভ মকায়না তথ্য 

প্রদান কযা য়ডন। অডথ তক ব্যফস্থানায স্বেতা ডনডিত কযায স্বায়থ ত ে প্রকয়েয ডডট ংক্রান্ত ডফস্তাডযত 

তথ্যাডদ অআএভআডড ও ডযকেনা কডভনয়ক ফডত কযয়ত য়ফ; 

১৫.৫   প্রকেটি য়যজডভয়ন ডযদ তয়ন মদখা মায় ঢাকা ওয়াা কর্ততক দুআটি ডড-টিঈফওয়য়র ফায়নায কাজ ম্পন্ন 

য়য়য়ছ। এছাড়া ফাংরায়দ েী ডফদুেৎএয ভাধ্যয়ভ আয়তাভয়ধ্য ডফদুেৎ রাআন স্থান কযা য়য়য়ছ। গ্রায়কয 

অয়ফদয়নয মপ্রডেয়ত ডফদুেৎ ংয়মাগ মথাভয়য় প্রদান এফং াডনয রাআন ডনয়ডভত যেনায়ফেয়ণয ডফলয়য় 

ংডিষ্ট কর্ততে মত্নফান য়ফন;   

১৫.৬  যকাডয ডিান্ত মভাতায়ফক ফততভায়ন গ্যা রাআন ংয়মাগ ফন্ধ অয়ছ। ম মপ্রডেয়ত গ্রাকগণয়ক এরডডজ 

গ্যা ব্যফায়যয ডযকেনা গ্রণ কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত প্রকে ডযচারক জাডনয়য়য়ছ। এত বৃৎ ংখ্যক অফান 
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এরাকায জন্য এরডডজ গ্যা ব্যফায়যয ডফলয়টি ময়থষ্ট ঝায়ভরাপূণ ত য়ফ ডফধায় মথাম্ভফ দ্রুত াআয়য 

ভাধ্যয়ভ গ্যা ংয়মায়গয ডফলয়টি প্রডক্রয়াকযণ কযা মময়ত ায়য; 

 

১৫.৭ নুয়েদ ১৫.১ য়ত ১৫.৬ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

কর্ততক অগাভী ২১ ডদয়নয ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ।     
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মনায়াখারী মজরায ভাআজদীয়ত ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য অফাডক লোট ডনভ তাণ প্রকমেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন 

প্রডতয়ফদন 
(ভাপ্ত : জুন, ৭) 

 

১। প্রকয়েয নাভ : মনায়াখারী মজরায ভাআজদীয়ত ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য অফাডক লোট 

ডনভ তাণ। 

২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জাতীয় গৃায়ন কর্ততে  

৪। প্রকয়েয ফস্থান : মনায়াখারী মজরায ভাআজদী।
 

 ৫। প্রকয়েয টভূডভ: 

          ফততভায়ন ফাংরায়দয়য পুযাতন মজরা য়যয ভয়ধ্য জনংখ্যায ডদক মথয়ক যাজধানী ও ডফবাগীয় য়যয য়যআ 

মনায়াখারী য ওয়ায় এখায়ন ডফডবন্ন যকাযী ও মফযকাযী দপ্তয, ডধদপ্তয, এফং ংস্থায ডপ ভ ডফদ্যভান। 
ডে ও ফাডণডজেক য়যয ীডভত জডভয়ত জনগয়ণয অফান ভস্যায ভাধান কযা খুফআ কষ্টাধ্য ব্যাায। মজরাটি 

চযাঞ্চর, মছাট মছাট দ্বী ও ঈকূরীয় ঞ্চর দ্বাযা মফডষ্টত ওয়ায় ঈক্ত চয ও ঈকূরীয় ঞ্চয়রয নাগডযকগণ ডফদ্যভান 

নাগডযক সুডফধা ও চাকুযী াওয়ায অায় মজরায ডফডবন্ন স্থান য়ত প্রায় প্রডতডদনআ ফহু মরাক মনায়াখারী মজরায় অশ্রয় 

ডনয়ে। মনায়াখারী মজরায প্রচুয মরাকজন আঈয়যা, অয়ভডযকা ডফডবন্ন মদয় প্রফাড থাকায় মনায়াখারী মজরা য়যয 

জডভয ভল্য ক্রভান্বয়য় বৃডি ময়য় এভন ম তায়য় মৌয়ছয়ছ মা স্বে ও ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয ক্রয় েভতায ফাআয়য চয়র 

মগয়ছ। এফ জনয়গািীয অফান ভস্যা ডনযন কয়ে, মনায়াখারীস্থ ভাআজদী াঈডজং এয়িয়ট জডভ দ্বেফায়যয রয়েে 

৯ (নয়) তরা বফন ডনভ তায়ণয জন্য প্রকেটিয ডডডড প্রণয়ন কযা য়য়য়ছ।  

 অয়রাচে ঈক্ত জায়গায ঈয ৯(নয়) তরা ডফডষ্ট অফাডক বফন ডনভ তাণ কয়য গ্রাঈন্ড মলায়য কায াডকং এয সুডফধা এফং 

ফডষ্ট মলায়য অফাডক ডয়য়ফ ব্যফায কডযয়র জাতীয় গৃায়ন কর্ততয়েয যাজস্ব অয় জনগয়ণয অফান ভস্যা 

ডকডঞ্চৎ ডযভাণ য়রও ভাধান য়ফ, ঈক্ত জায়গাটি ডযতোক্ত ফস্থায় না মযয়খ জাতীয় গৃায়ন কর্ততয়েয অয়য়য 

স্বায়থ ত ডযকডেত অফাডক বফন ডনভ তায়ণয ভাধ্যয়ভ ঈক্ত জায়গাটিয য়ফািতভ ব্যফায ডনডিত কযা তীফ জরুযী। গ্রাঈন্ড 

মলায ও প্রথভ তরা মথয়ক নফভ তরা ম তন্ত প্রডতটি মলায়য ০৪ টি আঈডনয়টয ০২ টি দারায়ন মভাট ৬৪ টি লোয়টয ংস্থান 

যাখা য়য়য়ছ। গণপূতত ডধদপ্তয়যয প্রচডরত ডডডঈর ফ মযট /২০০৮ নুমায়ী খড়া প্রাক্করনটি প্রস্তুত কযা য়য়য়ছ। 
ঈয়েখ্য মম, প্রাক্করনটিয়ত কে ভয়য মভয়ঝ ও ডডড়য়ত মভাজাআক ফাথরুয়ভ টাআর এফং ঈন্নত ভায়নয ফাথরুভ ডপটিং, 

ঈন্নত ভায়নয বফদুেডতক ডপটিং, োন্পপযভায, মজনায়যটয, ডরপট, জানারায় থাআএলুডভডনয়াভ এফং দযজায় মগুন 

কায়ঠয াটায ও মেভ আতোডদ স্থায়নয ংস্থান যাখা য়য়য়ছ। এ ডযয়প্রডেয়ত, স্বে জায়গায় ডযকডেত ঈায়য় 

অফায়নয ভাধ্যয়ভ মনায়াখারী য়যয মরাকয়দয ডনকট ডফডক্রয জন্য “মনায়াখারী মজরায ভাআজদীয়ত ভধ্যভ অয়য়য 

মরাকয়দয জন্য অফাডক লোট ডনভ তাণ” ীল তক প্রকেটি গৃীত ও ফাস্তফাডয়ত  য়য়য়ছ । 
 

৬.২।   প্রকয়েয ঈয়েশ্য ডনম্নরূ: 

 

(ক)   স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে অফায়নয ব্যফস্া কযা; 

 (খ)  অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট দূযীকযণ; 

 (গ)  স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক লোট ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা। 
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৫।   প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                        (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৩৮.০৫ ২৫৩৯.০৭ ২৪১৭.৭১ মভ, ২০১১ 

য়ত 

ডডয়ম্বয, 

২০১৬ 

মভ, ২০১১ 

য়ত 

জুন, ২০১৭

মভ, ২০১১ 

য়ত 

জুন, ২০১৭

৪৮০ 

(২৪.৭৫%) 

৬ ভা  

(১০%) 

 

৬.০। প্রকয়েয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন (ডডঅয)-এয ডবডিয়ত): 

ক্রডভ

ক নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৮) 

০১। াপ্ল্াআ এন্ড াডব ত মথাক ৫.০০ - ৫.০০ - 

০২। ডযয়য়ায এন্ড মভআয়ন্টয়নন্প 

ফ আন্পয়ক ডবয়কর 

এোন্ড মার 

মথাক ৬.০০ - ১.৫০ - 

০৩ পাঈয়ন্ডন াআর মটি এোন্ড 

মভটাডযয়ার মটডিং 

মথাক ৫.০০ - ৫.০০ - 

০৪ অযডচয়টকচাযার েআং, 

স্ট্রাকচাযার ডডজাআন, 

ময়নটাডয, প্ল্াডম্বং এফং 

ন্যান্য 

মথাক ৫.০০ - ৫.০০ - 

০৫ ায়ব ত ও ভাটি যীো মথাক ২.০০ - ২.০০ - 

০৬ ডপ যঞ্জাভ ও 

কডম্পঈটায, পোক্স আতোডদ 

মথাক ২.০০ - ২.২৫ - 

০৭। মানফান: (ক) (ভটয 

াআয়কর) 

ংখ্যা ১.৫০ ১ ০.০০ - 

০৮ খ) ডাফর মকডফন ডকঅ ংখ্যা ২৫.০০ ৩ ০.০০ ৩ 

০৯। ভূডভ একয ৯৪.০১ ০.৫০ ১৭৮.৪৮ ০.৫৯ 

১০ ভূডভ ঈন্নয়ন ঘ:ডভ: ০.৮৪ ৫৫৩.৬৯ ৬.৯২ ৩১৮৪.৫৯ 

১১ কন্পোকন ফ ডফডডং ফ:ডভ: ১৪৭১.৬২ ৭৪১৩.৬৮ ১৮৪৩.০০ ৭৪১৪৩৪.০০ 

১২ কন্পোকন ফ মযাড ফ: ডভ: ২.০৬ ৪০ ৬.৬২ ২২.৯৭ 

১৩ গাড ত রুভ ও ডযয়ন রুভ ফ: ডভ: ০.০০ - ৮.০০ ১৫.৮০ 

১৪ এক্সটান তার াডন যফযা 

১৫ (ক) আঈ ডজ ডডব্লঈ ডযয়য়বয়য গ্যারন ৭.২৫ ১৪৫০০.০০ ০.০০ ১৪৫০০.০০ 

১৬ খ) ডড টিঈফওয়য়র ও াডন 

ডনষ্কান রাআন 

ংখ্যা ৩১.০০ ১.০০ ৪২.৩৪ ১.০০ 

১৭ গ) অযডড াআ রাআন যাডনং ডভ: ০.৩৫ ৫০.০০ ০.০০ - 
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ক্রডভ

ক নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

১৮ আন্টান তার সুয়ায়যজ ডয়িভ: 

১৯ ১৫০ ডভ: ডভ: ডডবড রাআন যাডনং ডভ: ০.৪৭ ১০০.০০ ০.০০ - 

২০ কন্পোকন ফ মটিক 

ট্াংক 

যাডনং ডভ: ২.৮০ ৩০.৪৮ ৩৩.৮৩ ১৪ 

২১ কন্পোকন ফ কওয়য়র ংখ্যা ২.১৫ ৪ ০.০০ ৪.০০ 

২২ আন্পয়কন ডট ংখ্যা ০.৯৫ ২০ ০.০০ ২০ 

২৩ ায়পত মেন যাডনং ডভ: ১.৬৬ ১০০.০০ ০.০০ - 

২৪ ডডয়ভনটিং কি ফ ড 

ডফডডং  

- ০.৫২ ৩৫০.০ ০.৫২ - 

২৫ ডযয়কাবাডয ফ মভটাডযয়ার 

কি ফ ড ডফডডং 

- -৫.০০ - -৫.০০ - 

২৬ ফাঈন্ডাডয ওয়ার ঈআথ 

ফাযয়ফড মপনচ এন্ড এভএ 

মগট 

যাডনং ডভ: ১২.০১ ১৬৭.৪০ ৩২.৬২ ২২৫.০০ 

২৭ এক্সটান তার গ্যা রাআন চালু: 

২৮ ক) ২৫/৫০ ডভ: ডভ: ডায়া মথাক ৯.১৪ - ০.০০ - 

২৯ গাছ মযান মথাক ১.০০ - ০.০০ - 

৩০ ফডঃ ডফদুেতায়ন 

৩১ ক) ২৫০ মকডবএ াফ মিন ংখ্যা ৬২.০০ ২ ৭৮.০৮ ২ 

৩২ খ) ডস্ট্রট এফং কভাঈন্ড 

রাআট 

মথাক ৩.০০ - ০.০০ - 

৩৩ গ) াম্প ভটয মট  ংখ্যা ৮.০০ ৪ ১৪.৫৬ ৪ 

৩৪ ডরপট মট ১০৮.০০ ৪ ১০৭.১৫ ৪ 

৩৫ বফদুেডতক মজয়নটয মট ৪৩.০০ ২ ৪৯.৫৫ ২ 

৩৬ ডগ্ন ডনফ তাক জফ ১.২৫ ৪০ ০.০০ - 

৩৭ মটডরয়পান, আন্টাযকভ, ডড 

রাআন 

মথাক ১২.০০ - ২৩.১২ ১ 

৩৮ ১২ মক ডডব্লঈ ড ময়নর 

ডয়িভ 

জফ ০.০০ - ৩.০০ ১ 

৩৯ ১১ মক ডব এ এক্সয়টনন 

রাআন 

মথাক ০.০০ - ৩.০০ ১ 

৪০ ডপডজকোর কডন্টনয়জডন্প মথাক ২.০০ - ০.০০ - 
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ক্রডভ

ক নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

৪১ প্রাআ কডন্টনয়জডন্প মথাক ১০.০০ - ০.০০ - 

            ফ তয়ভাট  ১৯৩৮.০৫  ২৪১৭.৭১  

 

০৭। প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ :  

ভূডভ 

ভূডভ ঈন্নয়ন 

কন্পোকন ফ ডফডডং  

কন্পোকন ফ মযাড 

গাড ত রুভ ও ডযয়ন রুভ 

              আন্টান তার সুয়ায়যজ ডয়িভ: 

১৫০ ডভ: ডভ: ডডবড রাআন 

কন্পোকন ফ মটিক ট্াংক 

কন্পোকন ফ কওয়য়র 

ায়পত মেন 

ডডয়ভনটিং কি ফ ড ডফডডং 

এক্সটান তার গ্যা রাআন চালু: 

ফডঃ ডফদুেতায়ন 

 ২৫০ মকডবএ াফ মিন 

  ডরপট 

             বফদুেডতক মজয়নটয 

             ডগ্ন ডনফ তাক, আতোডদ। 
 

০৮। প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২৫৩৯.০৭ রে  টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২৪১৭.৭১ রে টাকা মা নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয়য়য ৯৫.২২%। ফাস্তফ গ্রগডতয 
ডফলয়টি ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়ডন। তয়ফ ডডঅয এ ঙ্গডবডিক ফাস্তফ গ্রগডত ম তায়রাচনায় প্রতীয়ভান য় মম, 

প্রকয়েয অওতায় ভৄদয় কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ।  

০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য :    

নাভ ও দডফ পূণ তকারীন খন্ডকারীন দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

মভাঃ তায়যক ভইন 

আরাভ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ০১/০৬/২০০৮ ১৫/০২/২০১০ 

মভাঃ মাযাফ মায়ন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ১৫/০৩/২০১০ ২৪/০৪/২০১১ 

মভাঃনাডভ মায়ন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ২৪/০৪/২০১১ ২৪/০৪/২০১২ 

মভাঃরুহুর অডভন - খন্ডকারীন ২৪/০৪/২০১২ ১৭/১১/২০১৩ 
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নাভ ও দডফ পূণ তকারীন খন্ডকারীন দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

াটওয়াযী 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

মভাঃ অফদুয যউপ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ১৭/১১/২০১৩ ০২/০৪/২০১৫ 

এ,এ,এভ, ডজয়াঈডেন 

ায়দায 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ০২/০৪/২০১৫ ০৬/০৫/২০১৫ 

ডপয়যাজ অয়ম্মদ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ০৬/০৫/২০১৫ ২০/০৮/২০১৫ 

মভাঃনাডভ মায়ন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ২০/০৯/২০১৫ ২০/০৩/২০১৭ 

ওভ, প্রকা নন্দী 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ২০/০৩/২০১৭ ১৮/০৪/২০১৭ 

মভাঃ াইদ মযজা 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ১৮/০৪/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

১০।  প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

ডফগত ২৮/০২/২০১৮ তাডযয়খ অআএভআডড’য ঈ-ডযচারক, জনাফ ভডঈয যভান , কর্ততক ে প্রকেটি ডযদ তন কযা য়। এ 

ভয়য় প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা প্রদান কয়যন। 

প্রকয়েয কডতয় ফাস্তফায়ন ডচে : 
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১১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন :  

ডযকডেত ডজতত ে ডফবায়গয 

ভন্তব্য 

(ক)   তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয 

রয়েে স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় 

অফায়নয ব্যফস্া কযা; 

(খ)    অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত 

ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র 

অফান ংকট দূযীকযণ; 

(গ)   স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট 

ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ 

ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা; 

(ঘ)    ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয 

ভাধ্যয়ভ ডযকডেত ঈায়য় ফাডণডজেক 

স্থান বতডয কযা। 

(ক)  তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে জডভয়ত 

ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত 

ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; 

 

(খ)  অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি 

ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট অংডক দূযীভূত 

য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; 

 

(গ)  স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী 

ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত 

ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; 

 

অাতদৃডষ্টয়ত 

স্বে মভয়ায়দ 

 ডজতত 

য়য়য়ছ ভয়ভ ত ভয়ন 

য়য়য়ছ।
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ডযকডেত ডজতত ে ডফবায়গয 

ভন্তব্য 

  (ঘ)  ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয ভাধ্যয়ভ ডযকডেত 

ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয কযায প্রয়চষ্ট গ্রণ কযা য়য়য়ছ 

ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ। 
 

১২।   প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নািয প্রবাফ:  
 

 

        স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে অফায়নয ব্যফস্া কযা য়য়য়ছ; অদৄডনক সুয়মাগ-

সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট দূযীকযয়ণ প্রকেটি ভূডভকা ারন কয়যয়ছ। পয়র 

স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক লোট ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ কযা 

য়য়য়ছ। 
 

১৩। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নয সুপর এয  Sustainability:  

 ডনয়ম্নাক্ত ডফলয়য়য ঈয ডনবতয কযয়ছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল তক ায়যন এন্ড মভআনয়টআন্যান্প ডনয়ডভতবায়ফ ডযচারনা; 

  য়ফ তাডয কায়জয ভান ও স্থাডয়ে।  
 

    ১৪। াধাযণ ম তয়ফেণঃ 

 ডধকাং ক্রয় ওটিএভ প্রডক্রয়ায় ম্পন্ন য়য়য়ছ ; 

 একাডধক দযদাতা প্রডতিান মটন্ডায প্রডক্রয়ায় ংগ্রণ কয়যয়ছ ; 

 কাম তম্পাদয়ন ডতডযক্ত ভয় ব্যয় কযা য়য়য়ছ  এফং 

 ঠিকাদায়যয ডফর ডযয়াধ কযা য়য়য়ছ ।  
১৫। ম তয়ফেণ:  

১৫.১  Time over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক ভয় 

ডতফাডত য়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকায়রয মচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ০৬ ভা ভয় মফী 

(১০%) ব্যয় য়য়য়ছ। প্রকে ফাস্তফায়য়ন দীঘ তসূডেতায পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর ময়ত ডফরম্ব 

ঘয়টয়ছ। 

১৫.২  Cost over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় ঈয়েখয়মাগ্য ায়য বৃডি 

ময়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ১৯৩৮.০৫ রে টাকা থাকয়রও যফতীয়ত ংয়াধয়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রকয়েয ব্যয় ডনধ তাডযত য় ২৫৩৯.০৭ রে টাকা। অফায প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ  ২৪১৭.৭১ 

রে টাকা থ তাৎ ভর নুয়ভাডদত ব্যয় য়ো প্রকে ব্যয় ৪৮০.০০ রে টাকা বৃডি ময়য়য়ছ (২৪.৭৫%)। 
প্রকে প্রণয়নকায়র মথামথ ডযকেনা ও ব্যয় প্রাক্করয়ন ঘাটডত ডছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 

১৫.৩    ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বায ংস্থান না থাকা : প্রকে দডরয়র প্রকে ফাস্তফায়নকায়র প্রকয়েয  সুি ু 

ফাস্তফায়ন ও ভডনটডযংয়য়য স্বায়থ ত ফাস্তফায়ন কডভটি (ডঅআড ) বা ও ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজয়নয 
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ংস্থান থাকয়রও ডনয়ডভতবায়ফ ঈক্ত বাভ অয়য়াজন কযা য়ডন। পয়র প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন 

জফাফডদডতায বাফ ডছর এফং মকন্দ্রীয় ম তায়য় মথয়ক মথামথ ডদক ডনয়দ তনা ায়ডন।   

১৫ .৪  ডডঅয মপ্রযয়ণ ডফরম্ব : প্রকেটি ভাপ্ত য় জুন, ২০১৭ ায়র। প্রকে ভাডপ্তয য প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন 

(ডডঅয) ০৩ ভাময ভয়ধ্য অআএভআডডয়ত মপ্রযয়ণয ফাধ্যফাধকতা থাকয়রও ডফরয়ম্ব  মপ্রযণ কযা য়।  

১৫.৫ ডডট প্রডতয়ফদন অআএভআডডয়ত না াওয়া  : প্রাপ্ত ডডঅয ও ডযদ তনকায়র জানা মায় মম, ে প্রকয়েয    

ঈয একাডধক আনটান তার ডডট ম্পন্ন য়য়য়ছ মায প্রডতয়ফদন অআএভআডডয়ত াওয়া মায়ডন।  

            

        ১৬।   সুাডয/ ভতাভত :  

 ১৬ .১ গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় কর্ততক প্রকেটিয ভয় ও ব্যয় বৃডিয প্রকৃত কাযণ নুন্ধান কয়য এ 

ব্যাায়য যফতী প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ। বডফষ্যয়ত ভজাতীয় প্রকে প্রণয়নকায়র  এভনবায়ফ ডযকেনা 

কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run ও Cost over run না ঘটিয়য় ডনধ তাডযত ব্যয় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে 

ভাপ্ত কযা মায়। (নু: ১৯.১ ও ১৯.২); 

 ১৬.৩ গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় কর্ততক বফন-০৪ ও ০৫ এয মটন্ডায প্রডক্রয়ায় ঠিকাদাযয়ক মনাটিডপয়কন 

ফ এোওয়াড ত প্রদান ও চুডক্ত ম্পাদয়নয ডফরয়ম্বয প্রকৃত কাযণ ডনন তয়পূফ তক এ ডফলয়য় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায দায়-

দাডয়ে ডনধ তাযন কযয়ফ (নু:১৯.৪); 

 ১৬.৬ ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী ডযায কযয়ত য়ফ এফং বডফষ্যয়ত গৃীত প্রকয়েয প্রকে 

ডযচারক ডনয়য়ায়গয মেয়ে ডযকেনা ডফবাগ কর্ততক আয়তাভয়ধ্য জাডযকৃত ডযে নুযণ কযা ফাঞ্চনীয় য়ফ; 

 ১৬ .৬  প্রকয়েয সুি ুফাস্তফায়ন ও ভডনটডযংয়য়য স্বায়থ ত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ডঅআড ও ডষ্টয়াডযং 

কডভটিয বা অয়য়াজয়ন গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়ক ঈয়দ্যাগী ভূডভকা ারন কযয়ত য়ফ;  

 

 ১৬ .৭  প্রকে ভাডপ্তয ০৩ ভায়য ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ত ডডঅয মপ্রয মণয ডফলয়টি গৃায়ন ও গণপূতত 

          ভন্ত্রণারয় ডনডিত কযয়ফ;  

১৬.৮  ডডট প্রডতয়ফদন অআএভআডডয়ত না াওয়া  :  প্রাপ্ত ডডঅয ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম, অয়রাচে প্রকয়েয 

ঈয একাডধক আনটান তার ডডট ম্পন্ন য়য়য়ছ মায প্রডতয়ফদন অআএভআডডয়ত াওয়া মায়ডন। অডথ তক স্বেতায স্বায়থ ত 

প্রকয়েয ডডট প্রডতয়ফদন অআএভআডডয়ত জরুযী ডবডিয়ত মপ্রযণ কযয়ত য়ফ; 

১৬.৯  নুয়েদ ১৬.১ য়ত ১৬.৮ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী অগাভী ০১ ভায়য ভয়ধ্য 

অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ। 
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মনায়াখারী মজরায ভাআজদীয়ত াআট এন্ড াডব তয় অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন (২য় ম তায়) প্রকমেয ভাডপ্ত 

ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 
(ভাপ্ত : ডডয়ম্বয’ ৬) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : মনায়াখারী মজরায ভাআজদীয়ত াআট এন্ড াডব তয় অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন (২য় 

ম তায়) প্রকে। 
২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় :  গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়।

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জাতীয় গৃায়ন কর্ততে| 

৪। প্রকয়েয ফস্থান :  মনায়াখারী মজরা (দয)।
৫। প্রকয়েয টভূডভ: 

        জনংখ্যা বৃডিয ায়থ ায়থ জডভয ডযভাণ বৃডি ায়েনা। ফততভায়ন জডভ মমভন দুষ্পাপ্য, মতভডন ঈায অকা চুম্বী 

ভয়ল্যয কাযয়ণ ীডভত অয়য়য মরাকয়দয য়ে একখন্ড জডভ ক্রয় কযা দুঃাধ্য ব্যাায । ফততভায়ন জডভয ডযভাণ মা অয়ছ, 

অগাভীয়তও তাআ থাকয়ফ। ডনম্ন ও ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য ডযকডেত অফাডক এরাকা গয়ড় মতারায ব্যাায়য যকাযী 

ডিান্ত যয়য়য়ছ। কায়জআ, ে জডভয়ত ডকবায়ফ মফী মরায়কয অফান গয়ড় মতারা ম্ভফ তা এখনআ ডস্থয কয়য কাম তকযী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা ডযাম ত। এ ডযয়প্রডেয়ত, স্বে জায়গায় ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ভাধ্যয়ভ মনায়াখারী য়যয ীডভত অয়য়য 

মরাকয়দয ডনকট ডফডক্রয জন্য “মনায়াখারী মজরায ভাআজদীয়ত াআট এন্ড াডব তয় অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন (২য় ম তায়)” ীল তক 

প্রকেটি গৃীত ও ফাস্তফাডয়ত  য়য়য়ছ । 
 

৬.২।   প্রকয়েয ঈয়েশ্যভ ডনম্নরূ: 

(ক)   তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা; 

(খ)    অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট দূযীকযণ; 

 (গ)   স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা; 

(ঘ)    ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয ভাধ্যয়ভ ডযকডেত ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয কযা। 
 

৭।   প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :   

                         (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয়  

প্রকৃত ব্যয় 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২৯৯.৯৭ ২৪৭১.৫২ ২৪২৮.০০ জুরাআ, 

২০০৪ 

য়ত 

জুন, ২০০৬ 

জুরাআ, ২০০৪ 

য়ত 

ডডয়ম্বয, ২০১৬ 

জুরাআ, ২০০৪ 

য়ত 

ডডয়ম্বয, ২০১৬

১১৭১.৫৫ 

(৯০.১২%) 

১১২ ভা  

(১৬৬%) 

 

৬.০। প্রকয়েয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন ( প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন (ডডঅয)-এয ডবডিয়ত): 

ক্রডভ

ক নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৮) 

০১ াপ্ল্াআ এন্ড াডব ত মথাক ১৫.৮৩ - ১৫.৮৩ - 
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ক্রডভ

ক নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

০২ ডযয়য়ায এন্ড মভআয়ন্টয়নন্প 

ফ আন্পয়ক ডবয়কর 

এোন্ড মার 

মথাক ১.০০ - ১.০০ - 

০৩ ায়ব ত ও ভাটি যীো মথাক ১.২৫ - ১.০০ - 

০৪ ডপ যঞ্জাভ ও 

কডম্পঈটায, পয়টাকডয়ায 

আতোডদ 

মথাক ২.০০ - ২.০০ - 

০৫ ভূডভ একয ১২৩৯.৯৯ ২০.৭৩ ১২৩৯.৯৯ - 

০৬ ভূডভ ঈন্নয়ন ঘ:ডভ: ৩৯৭.৬০ ১১৩৬০১.

৬৮ 

৩৯৭.৫৯ ১১৩৬০১.৬৮ 

০৭ মানফান:   

০৮ (ক) (ভটয াআয়কর) ংখ্যা ১.৬০ ০১. ১.৩৭ ০১. 

০৯  কন্পোকন ফ মযাড ফ: ডভ:  

 

 

 

৫২১.৪০ 

১০৬৫৪.৯

৬ 

 

 

 

 

৫২১.৪০ 

১০৬৫৪.৯৬ 

১০ কন্পোকন ফ অযডড 

ফক্স কারবাট ত 

   

১১ ৫ ফুট স্পান অযডড ফক্স 

কারবাট ত 

ংখ্যা ০৭  

১২ ৩ ফুট স্পান অযডড ফক্স 

কারবাট ত 

ংখ্যা ২৪.০০  

১৩ কন্পোকন ফ মেন    

১৪ ক) ২-৬/৩-৬ ফুট াকা মেন ডভ: ৯৭৮.৩৬ ৯৭৮.৩৬ 

১৫ খ) ১-০/১-০ ফুট াকা মেন ডভ: ৫০৩৫.০৫ ৫০৩৫.০৫ 

১৬ কন্পোকন ফ ৫ ফুট/ ৪ফুট 

াকা মেন 

ডভ: ৯৬.৬৬ ৯০৫.২১ ৯৬.৬৬ ৯০৫.২১ 

১৭ ফডঃ াডন যফযা      

১৮ ক) ১৫০ ডভ: ডভ: ডডবড 

প্রধান াডনয রাআন 

ডভ: ১০.১৯ ৯৪৪.৮৩ ১৫.৬০ ১৪৪৬.৪৫ 

১৯ খ) ১০০ ডভ: ডভ: ডডবড 

াডন যফযায়য রাআন 

ডভ: ১৮.৬০ ২৫১৭.৫৩ ১৮.৬০ ২৫১৭.৫৩ 

২০ ফডঃ ডফদুেতায়ন 

২১ ২৫০ মকডবএ োন্পপায ংখ্যা ৯৭.০৫ ০১ ৯৭.০৫ ০১ 

২২ ১১ মকডব ওবাযয়ড রাআন - ৫.০০ - ৫.০০ - 

২৩ ডডডডফ/অযআডফ’য এআচ টি 

মরাড মকন ডডভান্ড এফং 

কায়নকন চাজত 

জফ ৫.৭০ ০১ ৫.৭০ ০১ 

২৪ বৃে মযান ংখ্যা ২.৬৪ ৩৫০ ২.৬৪ ৩৫০ 

২৫ ফাঈন্ডাযী ডডভাযয়কন 

ডরায 

ংখ্যা ২.৫২ ২৫ ২.৫২ ২৫ 

২৬ প্ল্ট ডডভাযয়কন ডরায ংখ্যা ১.৫৫ ৫৮০ ১.৫৫ ৫৮০ 
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ক্রডভ

ক নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

২৭ কন্পোকন ফ ডািডফন ংখ্যা ২.৫০ ০১ ২.৫০ - 

২৮ ডপডজকোর কডন্টনয়জডন্প - ২৪.২২ - ০.০০ - 

২৯ প্রাআ কডন্টনয়জডন্প - ২৪.২২ - ০.০০ - 

            ফ তয়ভাট  ২৪৭১.৫২  ২৪২৮.০০  

 

০৭। প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ : 

 ভটয াআয়কর 

 কন্পোকন ফ মযাড 

 কন্পোকন ফ অযডড ফক্স কারবাট ত 

 ৫ ফুট স্পান অযডড ফক্স কারবাট ত 

৩ ফুট স্পান অযডড ফক্স কারবাট ত 

 কন্পোকন ফ মেন 

 ২-৬/৩-৬ ফুট াকা মেন 

 ১-০/১-০ ফুট াকা মেন 

কন্পোকন ফ ৫ ফুট/ ৪ফুট াকা মেন 

ফডঃ াডন যফযা 

১৫০ ডভ: ডভ: ডডবড প্রধান াডনয রাআন 

১০০ ডভ: ডভ: ডডবড াডন যফযায়য রাআন 

ফডঃ ডফদুেতায়ন 

২৫০ মকডবএ োন্পপায 

১১ মকডব ওবাযয়ড রাআন 

ডডডডফ/অযআডফ’য এআচ টি মরাড মকন ডডভান্ড এফং কায়নকন চাজত 

বৃে মযান 

ফাঈন্ডাযী ডডভাযয়কন ডরায আতোডদ 

 

০৮।     প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

 

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২৪৭১.৫২ রে  টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২৪২৮.০০ রে টাকা মা নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয়য়য ৯৮.২৪%। ফাস্তফ গ্রগডতয 
ডফলয়টি ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়ডন। তয়ফ ডডঅয এ ঙ্গডবডিক ফাস্তফ গ্রগডত ম তায়রাচনায় প্রতীয়ভান য় মম, 

প্রকয়েয অওতায় ভৄদয় কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ। 
০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য :    

 

নাভ ও দডফ 

 

পূণ তকারীন 

 

খন্ডকারীন 

দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

মভাঃ মগারাভ মভাস্তপা - খন্ডকারীন ১৫/০৭/২০০১ ১৬/১১/২০০৫ 

অবু অডয়া যকায - খন্ডকারীন ১৬/১১/২০০৫ ১৬/১১/২০০৭ 

অফদুয যডদ  - খন্ডকারীন ২৬/১১/২০০৭ ১৫/০৬/২০০৮ 

ওভ প্রকা নন্দী - খন্ডকারীন ১৬/০৬/২০০৮ ২৬/০৫/২০১০ 

মভাঃ খায়রদ মায়ন - খন্ডকারীন ২৬/০৫/২০১০ ১১/০৪/২০১২ 
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এ,ডকঈ,এভ াাজারার 

ভজুভদায 

- খন্ডকারীন ১১/০৪/২০১২ ২০/০৪/২০১৫ 

মভাঃ াভসুর অরভ - খন্ডকারীন ২০/০৪/২০১৫ ১৯/১২/২০১৬ 

মভাঃ ডগয়াঈডেন মচৌদৄযী - খন্ডকারীন ১৯/১২/২০১৬ ৩১/১২/২০১৬ 

 

১০।  প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

ডফগত ২৮/০২/২০১৮ তাডযয়খ অআএভআডড’য ঈ-ডযচারক, জনাফ ভডঈয যভান , কর্ততক ে প্রকেটি ডযদ তন কযা য়। এ 

ভয়য় প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা প্রদান কয়যন।  
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১১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন :  

ডযকডেত ডজতত 

(ক)   তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে 

স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয 

ব্যফস্া কযা; 

 

(খ) অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত 

ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র 

অফান ংকট দূযীকযণ; 

 

(গ)   স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় 

অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ 

সৃডষ্ট কযা; 

 

(ঘ)   ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয ভাধ্যয়ভ 

ডযকডেত ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয 

কযা। 
 

(ক) তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে জডভয়ত ডযকডেত 

ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ কযা 

য়য়য়ছ; 

(খ) অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয 

তীব্র অফান ংকট অংডক দূযীভূত য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ 

কযা য়য়য়ছ; 

(গ) স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য 

ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ কযা 

য়য়য়ছ; 

 (ঘ) ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয ভাধ্যয়ভ ডযকডেত ঈায়য় 

ফাডণডজেক স্থান বতডয কযায প্রয়চষ্ট গ্রণ কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅয এ 

ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ। 
 

 

১২। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নািয প্রবাফ:  

         তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা এফং অদৄডনক সুয়মাগ-

সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট অংডক দূযীভূত য়য়য়ছ । এছাড়া  স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব 

অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা য়য়য়ছ। এয পয়র ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয 

ভাধ্যয়ভ ডযকডেত ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয কযায প্রয়চষ্ট গ্রণ কযা য়য়য়ছ । 
 

১৩। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নয সুপর এয Sustainability:  

 ডনয়ম্নাক্ত ডফলয়য়য ঈয ডনবতয কযয়ছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল তক ায়যন এন্ড মভআনয়টআন্যান্প ডনয়ডভতবায়ফ ডযচারনা; 

  য়ফ তাডয কায়জয ভান ও স্থাডয়ে।  
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াধাযণ ম তয়ফেণঃ 

 ডধকাং ক্রয় ওটিএভ প্রডক্রয়ায় ম্পন্ন য়য়য়ছ ; 

 একাডধক দযদাতা প্রডতিান মটন্ডায প্রডক্রয়ায় ংগ্রণ কয়যয়ছ ; 

 কাম তম্পাদয়ন ডতডযক্ত ভয় ব্যয় কযা য়য়য়ছ ; এফং 

 ঠিকাদায়যয ডফর ডযয়াধ কযা য়য়য়ছ ।  
 

১৫। ম তয়ফেণ:  

১৫.১  Time over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক ভয় 

ডতফাডত য়য়য়ছ। প্রকে ফাস্তফায়য়ন দীঘ তসূডেতায পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর ময়ত ডফরম্ব 

ঘয়টয়ছ। 

১৫.২  Cost over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় ঈয়েখয়মাগ্য ায়য বৃডি 

ময়য়য়ছ। প্রকে প্রণয়নকায়র মথামথ ডযকেনা ও ব্যয় প্রাক্করয়ন ঘাটডত ডছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 

১৫.৩  যেণায়ফেয়ণয বাফ: প্রকে এরাকায় ফডত গয়ড় না ওঠায় প্ল্ট ংরগ্ন আয়টয বতডয যাস্তাগুয়রা ব্যফায 

য়ে না। পয়র যাস্তাগুয়রায়ত ঘা জয়ন্ মায়ে, মা যফতীয়ত যাস্তায়ক চরাচয়রয নুয়ায়মাগী কযয়ত ায়য। 
ডকন্তু ম তাপ্ত জনফয়রয বায়ফ এ বৃৎ প্রকে এরাকায াভডগ্রক যেণায়ফেয়ণয দাডয়ে ারন চট্টগ্রাভ ঈন্নয়ন 

কর্ততয়েয য়ে ম্ভফয নয় ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়।  

১৬।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৬.১  প্রকে মথয়ক ঠিক ভয়য় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনয়য়াগকৃত য়থ তয দ্বব্যফায ডনডিত কযায রয়েে প্রকয়েয 

ডডজাআন/ডযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run ও Cost over run 

না ঘটিয়য় ডনধ তাডযত ব্যয়য় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা মায়; 

১৬.২ ডনডভ তত মেয়ন াডন ডনষ্কান ব্যফস্থা চর যাখয়ত অঈটয়রটগুয়রায ভৄয়খ মনট/ডগ্রর স্থান কযায ব্যাায়য 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ। 
 

১৬.৩   প্রকয়েয ভডনটডযংয়য়য স্বায়থ ত বডফষ্যয়ত ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা ডনয়ডভতবায়ফ অয়য়াজন কযয়ত 

য়ফ; 

১৬.৪ ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী ডযায কযয়ত য়ফ এফং বডফষ্যয়ত গৃীত প্রকয়েয প্রকে  

           ডযচারক ডনয়য়ায়গয মেয়ে ডযকেনা ডফবাগ কর্ততক আয়তাভয়ধ্য জাডযকৃত ডযে নুযণ কযা    

           ফাঞ্চনীয় য়ফ ; 

 

১৬.৫  নুয়েদ ১৬.১ য়ত ১৬.৪ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

কর্ততক অগাভী ০১ ভায়য ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ।                                                                     
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 ডপ্রায়যন ফ মডয়বরয়ভন্ট প্ল্োন পয মফনায়ার-ময়ায াআওয়য় কডযয়ডায ীল তক প্রকয়েয ভাডপ্ত 

ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 
 

(ভাপ্ত: জুন’ ২০১৭) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : “ডপ্রায়যন ফ মডয়বরয়ভন্ট প্ল্োন পয মফনায়ার-ময়ায াআওয়য় কডযয়ডায” 

২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : 
তত । 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : নগয ঈন্নয়ন ডধদপ্তয, ঢাকা 

৪। প্রকয়েয ফস্থান : ময়ায দয, ডঝকযগাছা এফং াযা  ঈয়জরা, ময়ায মজরা। 
 

  ৫।      প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়:  

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৯.৭৭ ২১৮.৫৪  ২০৬.৬৮ জুরাআ’ 

২০১৩ য়ত 

নয়বম্বয’ 

২০১৪ 

জুরাআ’ 

২০১৩ য়ত 

জুন’ ২০১৭ 

জুরাআ’ ২০১৩ 

য়ত জুন’ ২০১৭ 

৬.৯১ 

(৩.৪৬%) 

২ ফছয ৭ ভা  

(১৮২%) 

 

প্রকয়েয টভূডভ: 

 

ফস্থানগত কাযয়ন ফাংরায়দ দডেণ-পূফ ত এডয়ায মমাগায়মায়গয অঞ্চডরক মকয়ন্দ্র ডযনত ফায ডফার ম্ভাফনা 

যয়য়য়ছ। অঞ্চডরক ংয়মায়গয ায়থ ংডিষ্ট ড়ক, মযর ও াডন য়থয ায়থ গ্রাভীন ও নগয মকন্দ্রগুয়রায াডফ তক ঈন্নয়য়নয 

ম্ভাফনায়ক ফাস্তফায়য়নয জন্য অশু দয়ে প্রয়য়াজন। মফনায়ার-ময়ায াআওয়য় কডযয়ডায ঈন্নয়ন ডযকেনা মমাগায়মাগ 

ব্যফস্থায অদৄডনকায়ন এফং একাধায়য এডয়ান াআওয়য় ও মযরয়থয ায়থ ভন্বয়য়য একটি দয়ে। ডিভ ফাংরা ঈিয-পূফ ত 

বাযয়তয োনডজট তথা দডেণ পূফ ত এডয়ান াআওয়য় ও মযরয়থয ায়থ ভন্বয়য়য একটি দয়ে। ডিভ ফাংরা ও ঈিয পূফ ত 

বাযয়তয োনডজট তথা দডেণ পূফ ত এডয়ায় ফডস্থত ডচয়নয আঈনান প্রয়দ ম তন্ত ংয়মাগ ডনব তয কযয়ছ ফাংরায়দয়ক ড়ক 

মমাগায়মায়গয মকন্দ্র ডয়য়ফ রুান্তযকযয়ণয ঈয, মমখায়ন অঞ্চডরক ংয়মায়গয অওতায় মনার ও ভূটানয়ক ন্ততভুক্ত কযা 

ম্ভফ। 

 
জাতীয় ও অঞ্চডরক নীডত ডফয়িলণ কয়য মফনায়ার-ময়ায াআওয়য় কডযয়ডায়য ফডস্থত মগ্রাথ মন্টায গুয়রায প্রয়মাজে 

ডযয়ফা ডযকেনা কযা য়য়য়ছ । এআ ডযকেনাটি ভৄরতঃ ভুডভ ব্যফায ও ঈন্নয়ন ডনয়ন্ত্রণ নীডত ভৄয়য স্থাডনক রুান্তযকযণ। 
মায়ত, ডযফণ, ফন্যা দুয়ম তাগ প্রভন, জনডভডত ও জনংখ্যা বৃডি, গৃায়ন ও ংডিষ্ট ডযয়ফা, ভুডভ ব্যফায, সুান ও 

প্রাডতিাডনক ব্যফস্থা, থ তননডতক ঈন্নয়ন, ডোয়ন, তোফশ্যকীয় ডযয়ফা, ভুডভ ব্যফস্থানা মকৌর ংক্রান্ত নীডত ভৄ ডফয়ফচনা 

কযা য়য়য়ছ। 

স্থানীয় ম তায়য় ডফডবন্ন মক্টয য়ত মকৌর ডনধ তাযণ ও একডেকযণ কয়য কাঠায়ভাগত ডযকেনা ও য এরাকা 

ডযকেনা প্রণয়ন কযা য়য়য়ছ। এআ কাঠায়ভাগত ডযকেনায় প্রকয়েয রেে জতয়নয জন্য অগাভী ২০ ফছয়যয ঈন্নয়য়নয ডদক 

ডনয়দ তনা ও ব্যডপ্ত ডনধ তাযণ কযা য়য়য়ছ। গতানুগডতক ভাষ্টায প্ল্ায়নয ডযফততনীয় চডযয়েয তুরনায় কাঠায়ভাগত ডযকেনায 

মকৌরগত নভনীয়তা এআ দীঘ ত মভয়াদী ডযকেনায ভাধান। 

 

কাঠায়ভাগত ডযকেনা ও য এরাকা ডযকেনায় খাতডবডিক মকৌর ভৄ ডফয়িলণ ও ডনণ তয় কযা য়য়য়ছ।   

কখনও জাতীয় ও স্থানীয় মফডনডপট যস্পয াংঘডল তক য়। মডদও মকন্দ্রীয় যকায়যয কায়ছ মফনায়ার স্থর ফন্দয ব্যাক অয়য়য 
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ঈৎ, মফনায়ার য়যয জন্য  এটি মানজট ন্য ফ ভস্যায কাযণ। ন্যডদয়ক, জাতীয় ও অন্তজতাডতক মমাগায়মাগ ব্যফস্থায 

তেন্ত গুরুেপূণ ত ভাধ্যভ, ধীয গডতয স্থানীয় মানফান মমখায়ন কাডিত গডতয য়থ ন্তযায় ।  

 

০৭।     প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ : ায়ব ত এন্ড ডজঅআএ ডাটায়ফজ, ব্যডক্ত যাভ তক, ম্যা এন্ড ডাটায়ফজ, প্ল্োন বুক    

          ডপ্রডন্টং, ফআ, মডভনায, ম্মাডন, ডযফন ও জ্বারানী, টিএ ও ডডএ, ডজঅআএ স্থান, অফাফে আতোডদ । 
 

০৮। প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২১৮.৫৪ রে টাকা।  
           প্রাপ্ত ডডঅয  নুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২০৬.৬৮৩ রে টাকা মা নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত  

           ব্যয়য়য  ৯৫%।  
 

৮।  প্রকয়েয ংগডবডিক গ্রগডত: 

ক্রডভক 

নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৮) 

১ ায়ব ত এন্ড ডজঅআএ 

ডাটায়ফজ 

ফগ ত.ডক.ডভ. ৯২.৮৬ ৩২৪ ৯১.৬৫ ৩২৪ 

২ ব্যডক্ত যাভ তক জন-ভা ৩৩.৩০ ৪৮ ৩৩.২৮ ৪৮ 

৩ ম্যা এন্ড ডাটায়ফজ মথাক ২.৫০ -- ১.৭৫ মথাক 

৪ প্ল্োন বুক ডপ্রডন্টং ংখ্যা ১১.৪৫ ৪০০ ফআ 

এফং 

১০০১ 

ভানডচে 

১১.১১ ৪০০ ফআ এফং 

১০০১ ভানডচে 

৫ ফআ, মডভনায, ম্মাডন মথাক ৮.২৫ -- ৬৬০ মথাক 

৬ ডঅযএ ংখ্যা ১৩.৫০ ৪৫ ১২.১৯ ৪৫ 

৭ ডপ মস্প বাড়া ভা ৬.৪৮ ১৮ ৬.৪৬ ১৮ 

৮ ডযফন ও জ্বারানী ভা ১৩.২০ ১২ ৯.৭৪ ১২ 

০৬। প্রকয়েয ঈয়েশ্য : মফনায়ার স্থর ফন্দয ও মফনায়ার মৌয এরাকা, া তা ও ডঝকযগাছা ঈয়জরা য, ময়ায মজরা য 

এফং মফনায়ার-ময়ায াআওয়য় কডযয়ডায ংরগ্ন এরাকা ভ ন্তভূক্ত কযা য়য়য়ছ। প্রকে এরাকায স্ট্রাকচায প্ল্োন, 

অযফান এডযয়া প্ল্োন এফং ডডয়টআড এডযয়া প্ল্োন প্রনয়ণ কযা য়ফ। মফনায়ার স্থর ফন্দয ও মফনায়ার মৌয এরাকা, া তা 

ও ডঝকযগাছা ঈয়জরা য, ময়ায মজরা য এফং তৎংরগ্ন ভাড়য়কয দু’ায়য গ্রাভীণ ফডত, কৃডল জডভ ও 

জরায় এআ ডযকেনায অওতায় অনা য়য়য়ছ। এ প্রকয়েয ঈয়েশ্য র ফডণ তত এরাকায জন্যঃ 

 

০১. জাতীয় নীডত ভয়য প্রয়য়াডগক রুান্তযকযণ;  

০২. খাত ডবডিক এয ঈন্নয়ন মকৌর ডনরুণ ও এগুয়রা ংয়মাগকযণ;  

০৩. খাত ডবডিক ঈন্নয়ন মকৌর ভয়য স্থাডনক মকৌর ডনরুণ; এফং  

০৪. কাঠায়ভাগত ডযকেনা, য এরাকায ডযকেনা, ডফস্তাডযত এরাকা ডযকেনা, ংযেণ ডযকেনা ও ঈন্নয়ন 

ডনয়ন্ত্রন ডযকেনা প্রনয়ণ। 
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ক্রডভক 

নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

৯ কডন্টনয়জডন্প মথাক ১২.৯৬ মথাক ১২.০১ মথাক 

১০ টিএ ও ডডএ মথাক ১১.৫৬ মথাক ১১.৪৭ মথাক 

১১ ডজঅআএ স্থান ংখ্যা ৯.১৩ ২৫ ৭.০৯৮ ২২ 

১২ অফাফে ংখ্যা ৩.৩৫ ৫৭ ৩.৩২৫ ৫৭ 

 ফ তয়ভাট  ২১৮.৫৪  ২০৬.৬৮৩  

 

০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য : 

নাভ ও দডফ দাডয়য়েয ধযণ দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

 জনাফ অবু াান ভতুতজা 

 ঈ-ডযচারক (ডযাচ ত এন্ড মকা-ডড তয়নন) 

খন্ডকারীন ২০/০৮/২০১৩ ০৩/০২/২০১৪ 

 ডক্টয খুযডদ জাডফন মায়ন মতৌডপক 

 ঈ-ডযচারক (ডযাচ ত এন্ড মকা-ডড তয়নন) 

খন্ডকারীন ০৩/০২/২০১৪ ০১/০৪/২০১৪ 

 ডভয়.পাযজানা াডভযঈডেন 

  ঈ-ডযচারক (মবৌত ডযকেনা) 

খন্ডকারীন ০১/০৪/২০১৪ ৩১/০১/২০১৭ 

 জনাফ মভাকয়দ ায়ভ 

 ডডনয়য প্ল্ানায (ডডনয়য প্ল্োনায) 

খন্ডকারীন ৩১/০১/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১০। প্রকে ডপ ডযদ তন ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

ডফগত ২৬/০৪/২০১৮ তাডযয়খ অআএভআডড’য ঈ-ডযচারক, জনাফ ভডঈয যভান কর্ততক প্রকে ডপ ডযদ তন কযা য়। এ 

ভয়য় প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক াডফ তক য়মাডগতা প্রদান কয়যন।  
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প্রকয়েয ফাস্তফায়ন কডতয় ডচে:  
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১১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন:  

ডযকডেত ডজতত 

০১. জাতীয় নীডত ভয়য প্রায়য়াডগক রুান্তযকযণ;  

০২. খাত ডবডিক এয ঈন্নয়ন মকৌর ডনরুণ ও 

এগুয়রা ংয়মাগকযণ;  

০৩. খাত ডবডিক ঈন্নয়ন মকৌর ভয়য স্থাডনক 

মকৌর ডনরুণ; এফং  

০৪. কাঠায়ভাগত ডযকেনা, য এরাকায 

ডযকেনা, ডফস্তাডযত এরাকা ডযকেনা, ংযেণ 

ডযকেনা ও ঈন্নয়ন ডনয়ন্ত্রন ডযকেনা প্রনয়ণ। 

 ০১. জাতীয় নীডত ভয়য প্রায়য়াডগক রুান্তয কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত 

ডডঅযএ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ;  

০২. খাত ডবডিক এয ঈন্নয়ন মকৌর ডনরুণ ও এগুয়রা ংয়মাগকযণ 

কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅযএ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ;   

০৩. খাত ডবডিক ঈন্নয়ন মকৌর ভয়য স্থাডনক মকৌর ডনরুণ কযা 

য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅযএ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; এফং  

০৪. কাঠায়ভাগত ডযকেনা, য এরাকায ডযকেনা, ডফস্তাডযত 

এরাকা ডযকেনা, ংযেণ ডযকেনা ও ঈন্নয়ন ডনয়ন্ত্রন ডযকেনা 

প্রনয়ণ কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅযএ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; । 

এ প্রকয়েয অওতায় এডয়ান াআওয়য়য মফনায়ার-ময়ায ংয়য চাযটি নগযয়কন্দ্র ও ংরগ্ন গ্রাভীন জনদ ডনয়য় মকৌরগত 

ডযকেনা প্রণয়ন কযা য়ে মমখায়ন একাধায়য ভূডভ ব্যফায, স্থানীয় ও অঞ্চডরক ডযফন ও স্থানীয় জনয়গািীয কভ তকান্ড 

জীফনমাোয মেয়ে ডফয়ফচনায় মনয়া য়ে। 
 

১২।       প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নািয প্রবাফ:  

     প্রকেটিয ফাস্তফায়য়ন ডনয়ম্নাক্ত  প্রবাফগুয়রা ফুয়ট ঈয়ঠয়ছ। 
 ময়ায মজরায ডঝকযগাছা ও াযা এরাকায ঈন্নয়য়নয জন্য ঈন্নয়ন ডযকেনা প্রণয়ন কযা য়য়য়ছ। 
 যকাযী ও মফ-যকাযী দপ্তযভয়য অগাভী ২০ (ডফ) ফছয়যয জন্য ফাস্তফায়নয়মাগ্য প্রকয়েয ডযকেনা প্রণয়ন 

ম্পন্ন য়য়য়ছ। 
 ডযকেনায অয়রায়ক প্রকে ফাস্তফায়য়নয কাজ শুরু য়য়য়ছ। 
 

কাঠায়ভাগত ডযকেনাঃ 

 

মফনায়ার মথয়ক ময়ায ম তন্ত ৪০ ডকয়রাডভটায দীঘ ত, ৩২৪ ফগ তডকয়রাডভটায এরাকায য, গ্রাভীণ জনদ, কৃডলজডভ ও 

জরায়য়য ভূডভ ব্যফায ডযকেনা ও ফকাঠায়ভা ঈন্নয়ন এআ ডযকেনায ন্ততভূক্ত। এআ ডযকোনায রেে য়রা 

ণ্য, মফা ও জনাধাযয়নয দে মাতায়াত ডনডিত কয়য এভন ভেয়গায়মাগী ডযফন ব্যফস্থা প্রবাফ কযা, মাতায়াত  

ব্যফস্থায ায়থ ঈয়মাগী বৃৎ ভূডভ ব্যফায প্রস্তাফ কযন, বডফষ্যয়তয ভূডভ ব্যফায, ড়ক ব্যফস্থা ও মানফায়ন প্রয়ফ 

য়থয প্রবাফ; ম্ভাব্য ঈন্নয়ন ও েডতয ম্ভাফনা ভ কডভয়য় অনায প্রস্তাফনা এফং যকাযী ও মফযকাযী ংস্থা 

ভয়য বডফষ্যত ঈন্নয়য়নয ডদকডনয়দ তনা প্রদান কযা। 
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এআ ডযকেনায় ভগ্র ভীো এরাকায ২০ ফছয মভয়াদী স্ট্রাকচায প্ল্োন, মায়ত ঈন্নয়য়নয মকৌরগত ডনয়দ তনাভরক; 

য এরকায জন্য ১০ ফছয মভয়াদী ভূডভ ব্যফায ও ঈন্নয়ন ডনয়ন্ত্রণ এফং ৫ ফছয মভয়াদী Action area Plan 

ন্তভূ তক্ত যয়য়য়ছ। ধাযাফাডক বায়ফ Growth Centre এফং ড়ক ভয়য ডফন্যা, কভ তয়েয়েয ঘনে, প্রস্তাডফত 

যাস্তা ভ, ২.৩৩ য়ত ১০০ ফছয ম তন্ত অফয়তত াআয়োরডজক ভয়ডর মথয়ক স্থান মবয়দ ফন্যায তীব্রতা ডনরুণ কয়য 

২০ ফছয মভয়াদী স্ট্রাকচায প্ল্োন বতযী কযা য়য়য়ছ,  মমখায়য জরায়, ংযেণ মজান, কৃডলয়জান, গ্রাভীণ ফডত, য 

এরাকা, মযডিকয়টড মজান,। অঞ্চডরক ফকাঠায়ভায ডয়য়ফ ভাড়য়ক োক ডফশ্রাভ এরাকা, ফামােী ডফশ্রাভ 

এরাকা, মকাড মিায়যজ, খাদ্য গুদাভ প্রস্তাফ কযা য়য়য়ছ।  
 

ময়ায য়যয ভূডভ ব্যফায ডযকেনায মেয়ে যেণীর নীডত নুযণ কযয়ত য়য়য়ছ। প্রায় চায ফছয়যয পুযায়না 

এআ স্বে ঈচ্চতায বফন ডফস্তৃত য়য নতুন ড়য়কয প্রস্তাফ না ডদয়য় ডফদ্যভান রু ড়ক ভ (ম্ভাব্য মেয়ে) চওড়া 

কযায প্রস্তাফ কযা য়য়য়ছ। মৌয ডযয়ফা ভ স্বে স্থায়ন প্রদান কযায জন্য মনআফাযহুড মন্টায প্রস্তাফ কযা য়য়য়ছ। 
ববযফ নদীয তীয ফযাফয ায়য় াটায থ প্রস্তাফ কযা য়য়য়ছ। 
 

 ঈযন্তু, নদীয তীয ংযেয়ণয জন্য ৫০ ডভটায়যয ফাপায প্রস্তাফ কযা য়য়য়ছ। য়যয দডেন প্রায়ন্ত নীচু স্থায়ন ‘ঈন্ুক্ত 

স্থান’ প্রস্তাফ কযা য়য়য়ছ। এআ য়যয মৌযয়ফা প্রদায়নয ায়থ ংডিষ্ট ডযজন েীয়ত স্বে অয়য়য জনয়গাডিয জন্য 

অফান প্রস্তাফ কযা য়য়য়ছ। একআ ায়থ, ময়ায এয়াযয়ায়ট তয যানওয়য় ডফয়ফচনা কয়য বফয়নয ঈচ্চতা ডফলয়য় এআ 

প্ল্োয়ন ডনয়দ তনা প্রদান কযা য়য়য়ছ। 
 

ডঝকযগাছা য ঈন্নয়ন ডযকেনাঃ 

 

মফনায়ার-ময়ায জাতীয় ভাড়ক ও কয়াতাে নয়দয ংয়মাগ স্থয়র গয়ড় ঈয়ঠয়ছ ডঝকযগাছা য। ভাড়ক, 

মযররাআন, কতাে নদ ও ময়ায য়যয াডন ডনষ্কায়নয জন্য খননকৃত কাটাখার এআ যয়ক ৮ টি খয়ন্ড বাগ 

কয়যয়ছ। 
 

ন্যডদয়ক, ডঝকযগাছায় এআ ঞ্চয়রয ফয়চয়য় ডধক ডযভাণ ফন্যাভৄক্ত ঈচু স্থান ডফদ্যভান। মজন্য, ডঝকযগাছা 

স্থানীয় ডযয়ফা ভয়য ায়থ অঞ্চডরক ডযয়ফা ভ মমভনঃ বৃিাশ্রভ, ডক্রড়া ডো প্রডতিান, ডযডজওনার াকত 

আতোডদ প্রস্তাফ কযা য়য়য়ছ।  
 

ফন্যাভৄক্ত স্থান মফড থাকায় য়যয ঈিয ও দডেয়ণ ডোঞ্চর প্রস্তাফ কযা য়য়য়ছ। মফনায়ায়রয ভত ডঝকযগাছায়ক ও 

য়যয ভয়ধ্য প্রয়ফশ্যতা ফাড়ায়নায জন্য ঈিয ও দডেণ ডদয়ক প্রস্ত যাস্তা প্রস্তাফ কযা য়য়য়ছ, মা মথয়ক স্থানীয় 

ংয়মাগ ড়য়কয মনটওয়াকত বতযী কযা য়য়য়ছ। একআবায়ফ, গড় ফাৎডযক ফন্যা প্ল্োডফত এরাকায় ংযেণ, কৃডল ও 

ঈন্ুক্ত এরাকা প্রস্তাফ কযা য়য়য়ছ। 
 

মফনায়ার  য  ঈন্নয়ন ডযকেনাঃ 

 

ডযকেনায অওতায় মফনায়ার, ডঝকযগাছা ও ময়ায; এআ ডতনটি মৌয বায অফ তান এডযয়া প্ল্োন প্রনয়ণ কযা 

য়য়য়ছ। মফনায়ার যটি ভাড়ক ও মযর ড়য়কয দ্বাযা প্রধান দুটি ংয় ডফবক্ত য়য়য়ছ। ীভান্ত য ডয়য়ফ এয 

ভখ্য কাম তক্রভ য়রা স্থরফন্দয়যয ভাধ্যয়ভ ণ্য অভদানী-যপ্তানী। বাযত ও ফাংরায়দয়য ন্য অভদানী য় এআ 

স্থরফন্দয়যয ভাধ্যয়ভ, মা য় ম তায়ক্রয়ভ বডফষ্যয়ত অয়যা বৃডি ায়ফ। ফততভায়ন এআ স্থরফন্দযয়ক ডঘয়য মম ডযভাণ 

মানফায়নয মাতায়াত য় তায়তও মফনায়ার য়যয জনজীফন স্বডস্তকয ডযডস্থডতয মু্মখীন য়ে। াডযাডবতক 

এরাকা নীচু ওয়া য়যয ডযডধ বৃডিয সুয়মাগ কভ। ন্যডদয়ক, য়য অথ ত-াভাডজক ঈন্নয়য়নয জন্য প্রয়য়াজনীয় 

ফকাঠায়ভা ভ: ডযকডেত অফান, ফাডণডজেক এরাকা, ডোঞ্চর, ঈন্ুক্ত স্থান, যাস্তা, ডো প্রডতষ্টায়ন ব্যাক 

প্রয়য়াজনীয়তা যয়য়য়ছ। 
 

         এ মেয়ে ভূডভয ঈচ্চতা তথা ফন্যা প্রফণতা ডফয়ফচনা কয়য এআ ফকাঠায়ভা ফা ভুডভ ব্যফায়যয প্রস্তাফ কযা 

য়য়য়ছ। এআ ায়থ, নদী ও জরায়, তীযফতী এরাকা এফং প্রডতফছয গড় ফন্যা প্ল্াডফত এরাকা ংযেয়ণয প্রস্তাফ কযা 

য়য়য়ছ, য়যয জনাধাযয়ণয কাডযগডয তথা ডোগত দেতা বৃডিয জন্য কাডযগডয প্রডেণ মকন্দ্র প্রস্তাফ কযা 

য়য়য়ছ। যডদয়ক, ীভান্ত এরাকায ডনযািায স্বায়থ ত অন্ততজাডতক ীভানা য়ত ১৫০ গজ ম তন্ত কর ডনভ তাণয়ক 

াধাযনবায়ফ স্থডগত যাখায ডনয়দ তনা প্রদান কযা য়য়য়ছ। তাব্দী প্রাচীন স্থানীয় বায়ফ ডযডচত “মচায়যয যাস্তায়ক” 

ীভান্ত ম তন্ত ংয়মাগ কযায প্রস্তাফ মদয়া য়য়য়ছ, মায়ত ফন্দয়যয কাম তক্রভ যয়ক প্রবাডফত না কয়য। এয ডফযীত 
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য়যয ঈিয ডদয়ক ফকাঠায়ভা ঈন্নয়য়নয রয়েে প্রয়ফশ্যতা বৃডিয জন্য দুআ স্তয়য ১০০ ফুট চওড়া ড়ক প্রস্তাফ কযা 

য়য়ছ্ এ গুয়রা ম তায়ক্রয়ভ ফাস্তফায়ন কযা য়র এআ যটি অঞ্চডরক তথা জাতীয় ঈন্নয়য়ন ডফয়ল ভূডভকা যাখয়ত 

েভ য়ফ। 
 

১৩।    ম তয়ফেণ:  

১৩.১।  ডঝকযগাছায় ডযকডেত ফাডড়ঘয ডনভ তাণ কযা য়য়য়ছ মায়ত Inter Road connectinity নাআ। পয়র  

          াধাযণ ভানুয়লয মমাগায়মায়গ ময়থি ভস্যা য়ে। ম তাপ্ত যাস্তা না থাকায় মেয়নজ ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন কযা মায়ে   

           না। এয়ত জরাফিতা সৃডষ্ট য়ে ভানুয়লয দুয়ব তাগ ফাড়য়ছ। ডযয়ফগত বাযাম্যীনতা মদখা মায়ে।  
 

১৩.২।   নদীয ঈয়য ক্রফাধ ডনভ তানপূফ তক স্বাথ তয়ন্বীভর ভাছ চাল কয়য াডনয প্রফা ফাধাগ্রস্ত কযয়ছ। পয়র নদী ভয়য  

            মায়ে, মেয়নজ কোাডটি কয়ভ মায়ে। স্থানীয়বায়ফ জরাফিতা বতযী য়ে। 
 

১৩.৩।   Monospecis Culvert গয়ড় ওঠায কাযয়ন নদীয Ecology নষ্ট য়ে। একআবায়ফ ফাওয়যয মেয়েও   

Monospecies Fisheries এয কাযয়ন Ecological Balance নষ্ট য়ে। 
 

১৩.৪ Time over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক ভয় ডতফাডত 

য়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকায়রয মচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ০২ ফছয ০৭ ভা ভয় মফী (১৮২%) ব্যয় 

য়য়য়ছ।  
 

১৩.৫ Cost over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় ঈয়েখয়মাগ্য ায়য বৃডি ময়য়য়ছ। 
ভর নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ১৯৯.৭৭ রে টাকা থাকয়রও যফতীয়ত ংয়াধয়নয ভাধ্যয়ভ প্রকয়েয ব্যয় ডনধ তাডযত 

য় ২১৮.৫৪ রে টাকা। অফায প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২০৬.৬৮ রে টাকা থ তাৎ ভর নুয়ভাডদত ব্যয় 

য়ো প্রকে ব্যয় ৯.৯১ রে টাকা বৃডি ময়য়য়ছ (৩.৪৬%)। প্রকে প্রণয়নকায়র মথামথ ডযকেনা ও ব্যয় প্রাক্করয়ন 

ঘাটডত ডছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 
 

১৩.৬ ডনজস্ব জনফর ও দেতায ঘাটডত: প্রকে ডপ য়ত ভূডভ ব্যফস্থানা ংক্রান্ত ডজঅআএ পটওয়োয ও অনুলডঙ্গক 

ম্যা আঈডনয়ন ডযলদ তথ্য মকয়ন্দ্রয ঈয়দ্যাক্তায়দয ডনকট স্তান্তয কযা য়য়য়ছ। ডকন্তু প্রকয়েয অওতায় প্রস্তুতকৃত 

প্ল্োয়নয অয়রায়ক ভূডভ ব্যফায ংক্রান্ত নুয়ভাদন ও ম তয়ফেয়ণয জন্য অঞ্চডরক ম তায়য় ডনজস্ব দে জনফয়রয 

ঘাটডত যয়য়য়ছ। 

 

১৩.৭ ডডট অডি ডনষ্পডি:   ডযদ তনকায়র প্রকে ডযচারক কর্ততক ফডত কযা য় মম, প্রকয়েয অওতায় মম ভস্ত 

ডডট অডি ডছর তা আয়তাভয়ধ্য ডনষ্পন্ন কযা য়য়য়ছ। ফততভায়ন প্রকেটিয মকান ডডট অডি মনআ।  তয়ফ  ডডট  

প্রডতয়ফদন অআএভআডডয়ত াওয়া মায়ডন। 

 

    ১৪।  সুাডয/ ভতাভত :  

 ১৪.১।   এ প্রকে এরাকা ডঝকযগাছায় ডযকডেত ফাডড়ঘয ডনভ তাণ কযা য়য়য়ছ মায়ত Inter Road     

           connectinity নাআ। পয়র  

           াধাযণ ভানুয়লয মমাগায়মায়গ ময়থি ভস্যা য়ে। ম তাপ্ত যাস্তা না থাকায় মেয়নজ ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন কযা  

           মায়ে   

          না। এয়ত জরাফিতা সৃডষ্ট য়ে ভানুয়লয দুয়ব তাগ ফাড়য়ছ। ডযয়ফগত বাযাম্যীনতা মদখা মায়ে।  এ ডফলয়য়   

          গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় যফতী ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ফ; 
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১৪.২।   নদীয ঈয়য ক্রফাধ ডনভ তানপূফ তক স্বাথ তায়ন্বীভর ভাছ চাল কয়য াডনয প্রফা ফাধাগ্রস্ত কযয়ছ। পয়র নদী ভয়য  

           মায়ে, মেয়নজ কোাডটি কয়ভ মায়ে। স্থানীয়বায়ফ জরাফিতা বতযী য়ে।  এ ডফলয়য় গৃায়ন ও গণপূতত    

           ভন্ত্রণারয় যফতী ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ফ; 

 

১৪.৩।    Monospecis Culvert গয়ড় ওঠায কাযয়ন নদীয Ecology নষ্ট য়ে। একআবায়ফ ফাওয়যয মেয়েও               

            Monospecies Fisheries এয কাযয়ন Ecological Balance নষ্ট য়ে। এ ডফলয়য় গৃায়ন ও গণপূতত  

           ভন্ত্রণারয় যফতী ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ফ; 

১৪.৪  প্রকে মথয়ক ঠিক ভয়য় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনয়য়াগকৃত য়থ তয দ্বেফায ডনডিত কযায রয়েে প্রকয়েয 

ডডজাআন/ডযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run ও Cost over run 

না ঘটিয়য় ডনধ তাডযত ব্যয়য় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা মায়; 

 

১৪.৫  প্রকে এরাকায় প্রকয়েয অওতায় প্রস্তুতকৃত  স্ট্রাকচায প্ল্োন ও এোকন এডযয়া প্ল্োন নুমায়ী ভূডভ ব্যফায 

ও ঈন্নয়ন প্রকে গ্রণ য়ে ডকনা তা ডনডিত ও ভডনটডযংয়য়য জন্য সুডনডদ তষ্ট প্রাডতিাডনক কাঠায়ভা থাকা 

প্রয়য়াজন। এ ডফলয়য় গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় যফতী ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ফ; 

 

১৪.৬ ঈয়জরা, মৌযবা ও  আঈডনয়ন ম তায়য় ভূডভ ব্যফায ংক্রান্ত ডযকেনা ফাস্তফায়ন ও ভডনটডযংয়য়য স্বায়থ ত 

ডনজস্ব দে জনফর প্রয়য়াজন। গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় এ ডফলয়য় নীডত ডনধ তাযণী ম তায়য় মথামথ ঈয়দ্যাগ 

গ্রণ কয়য অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ফ;  

 

১৪.৭ বডফষ্যয়ত মদয়য কর মৌযবা ও ঈয়জরায ডডয়টর স্ট্রাকচায প্ল্োন ও এোকন এডযয়া প্ল্োন প্রস্তুত 

কযায ডফলয়য় ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত ায়য;  

 

১৪.৮ প্রস্তুতকৃত প্ল্োন নুমায়ী বডফষ্যয়ত ঈন্নয়ন ডযকেনা গ্রণ কযা য়ে ডকনা ম ডফলয়টি ডযকেনা কডভন 

ও ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা মমৌথবায়ফ তদাযডক কযয়ফ; এফং 

 

১৪.৯  নুয়েদ ১৪.১ য়ত ১৪.৮ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

কর্ততক অগাভী ২১ (একু) ডদয়নয ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ফ। 
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যাজাী মজরায মছাট ফনগ্রায়ভ াআট এন্ড াডব তয় অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন ীল তক প্রকমেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন 

প্রডতয়ফদন 
(ভাপ্ত: ডডয়ম্বয’ ২০১৬) 

 
 

১। প্রকয়েয নাভ : যাজাী মজরায মছাট ফনগ্রায়ভ াআট এন্ড াডব তয় অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন প্রকে। 
২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জাতীয় গৃায়ন কর্ততে। 
৪। প্রকয়েয ফস্থান : যাজাী মজরা। 

 

৫.১। প্রকয়েয টভূডভ: 

 

ফততভায়ন জডভ মমভন দুষ্পাপ্য, মতভডন ঈায অকা চুম্বী ভয়ল্যয কাযয়ণ ীডভত অয়য়য মরাকয়দয য়ে একখন্ড জডভ 

ক্রয় কযা দুঃাধ্য ব্যাায এফং এ ফস্থায ক্রয়ভআ ফনডত য়ে। জনংখ্যা বৃডিয ায়থ ায়থ জডভয ডযভাণ বৃডি ায়েনা। 
ফততভায়ন জডভয ডযভাণ মা অয়ছ, অগাভীয়তও তাআ থাকয়ফ। কায়জআ, ে জডভয়ত ডকবায়ফ মফী মরায়কয অফান ম্ভফ তা 

এখনআ ডস্থয কয়য কাম তকযী ব্যফস্থা গ্রণ কযা ডযাম ত। এ ডযয়প্রডেয়ত, স্বে জায়গায় ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ভাধ্যয়ভ 

যাজাী য়যয মছাট ফনগ্রাভ এরাকায় ীডভত অয়য়য মরাকয়দয ডনকট ডফডক্রয জন্য  “যাজাী মজরায মছাট ফনগ্রায়ভ াআট 

এন্ড াডব তয় অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন প্রকে” ীল তক প্রকেটি গৃীত ও ফাস্তফাডয়ত  য়য়য়ছ। 
 

৫.২।   প্রকয়েয ঈয়েশ্যভ ডনম্নরূ: 

(ক)   তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা; 

(খ)    অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট দূযীকযণ; 

 (গ)   স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা; 

(ঘ)    ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয ভাধ্যয়ভ ডযকডেত ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয কযা। 

 

৬।  প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                   (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয়  

প্রকৃত ব্যয় 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

হ্রাকৃত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭৭৯.৩০ ১০৮৫.৪০ ৯০৫.২৮ অগষ্ট, 

২০১২ 

য়ত 

জুন, ২০১৪ 

অগষ্ট, ২০১২ 

য়ত 

ডডয়ম্বয, ২০১৬ 

 

অগষ্ট, ২০১২ 

য়ত 

ডডয়ম্বয, ২০১৬ 

৬৯৩.৯ 

(৫০.৮৮%) 

৩০ ভা  

(১২৫%) 
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৭.০। প্রকয়েয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন (ডডঅয)-এয ডবডিয়ত): 

ক্রডভ

ক নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। ল্যান্ড কি মথাক ৬৭০.১৬ ৫.৫৪ ৬৭০.১৬ ৫.৫৪ 

০২। ল্যান্ড মডয়বরয়ভন্ট মথাক ৮৫.৭৪ ৩৪২০৪.৫

৬ 

৭৭.০৪ ৩০২৯২.৯৬ 

০৩। মযাড এন্ড মযাড মডডবডায মথাক ৬৫.৩২ ৩০৩১.৪০ ৪১.৬৫ ২৯৩৭.০৩ 

০৪। কন্পোকন ফ মেন মথাক ১৪.৮৭ ১২৭৪.৯২ ১৯.২৬ ১৩৭৫.৩৪ 

০৫। কন্পোকন ফ মপ্রায়জক্ট 

পাঈয়ন্ডন 

মথাক ২.০০  ২.৫০  

০৬। মরক কন্পোকন এোন্ড 

ডযয়রটিং ওয়ার পয মরক 

প্রয়টকন 

মথাক ১২.৯৯  ১২.৯৭ ১৩৪.৪১ 

০৭। কন্পোকন ফ কারবাট ত মথাক ৬১.০০  ৮.২৯  

০৮। কন্পোকন ফ মা ফ:ডভ: ২৮.০৯ ১০ - ডনর 

০৯। এক্সটান তার ওয়াটায 

ডডডেডফঈন ওয়াকত 

একয ৮.৬২ ৯৭৩.৪৮ ১১.০৯ ১২৮৭.১১ 

১০। প্ল্ট ডডডভয়কন ডরায ঘ:ডভ: ২.০০ ১৫০ - - 

১১। আয়রকডেন (ওবায মড 

রাআন, োন্পপযভায) 

ফ:ডভ: ৫৮.৪২  ৫০.০০  

১২। কায়রকন চাজত ফ 

আনবাআয়যানয়ভন্টার 

ডিয়ায়যন্প 

 ১.০০  ০.৪০ মথাক 

১৩। ারাআ এোন্ড াডব ত ফ:ডভ: ১৫.০০  ৫.৪৩২ মথাক 

১৪। ডে প্ল্োডন্টন  ১.০০  ০.৫৫ ১৬৫ 

১৫। আন্পয়কন ডবকর যাডনং ডভ: ৪.০০ ২ ৩.৮৫৫ ২ মনা 

১৬। মভআনয়টন এোন্ড মার যাডনং ডভ: ৩.৫০  ২.৩৮০ মথাক 

১৭। ডপডজকোর কডন্টনয়জডন্প - ২০.৬৭  -  
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ক্রডভ

ক নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

১৮। প্রাআ কডন্টনয়জডন্প - ৩১.০২  -  

 য়ফ তায়ভাট  ১০৮৫.৪০  ৯০৫.৫৫  

 

০৮। প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ : 

 

ল্যান্ড কি 

ল্যান্ড মডয়বরয়ভন্ট 

মযাড এন্ড মযাড মডডবডায 

কন্পোকন ফ মেন 

কন্পোকন ফ মপ্রায়জক্ট পাঈয়ন্ডন 

মরক কন্পোকন এোন্ড ডযয়রটিং ওয়ার পয মরক প্রয়টকন 

কন্পোকন ফ কারবাট ত 

কন্পোকন ফ মা 

এক্সটান তার ওয়াটায ডডডেডফঈন ওয়াকত 

প্ল্ট ডডডভয়কন ডরায 

আয়রকডেন (ওবায মড রাআন, োন্পপযভায) 

কায়রকন চাজত ফ আনবাআয়যানয়ভন্টার ডিয়ায়যন্প 

ারাআ এোন্ড াডব ত 

বৃে মযান 

০৯।  প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

 

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ১০৮৫.৪০ রে টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত 

ব্যয় য়য়য়ছ ৯০৫.২৮ রে টাকা মা নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয়য়য ৮৩.৪০%। ফাস্তফ গ্রগডতয ডফলয়টি ডডঅয এ ঈয়েখ কযা 

য়ডন। তয়ফ ডডঅয এ ঙ্গডবডিক ফাস্তফ গ্রগডত ম তায়রাচনায় প্রতীয়ভান য় মম, প্রকয়েয অওতায় ভৄদয় কাজ ম্পন্ন 

য়য়য়ছ।   

১০। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য :    

নাভ ও দডফ পূণ তকারীন খন্ডকারীন দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

ডযভর কুভায কুডয 

ডনফ তাী প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন  ২১/০১/২০১৫  ৩১/১২/২০১৬ 

১১।  প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  
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ডফগত ৩০/০৩/২০১৮ তাডযয়খ অআএভআডড’য ঈ-ডযচারক, জনাফ ভডঈয যভান , কর্ততক ে প্রকেটি ডযদ তন কযা য়। এ 

ভয়য় প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা প্রদান কয়যন। 

প্রকয়েয কডতয় ফাস্তফায়ন ডচে : 
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১২। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন :  

ডযকডেত ডজতত 

(ক)   তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে জডভয়ত 

ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা; 

 

(খ)    অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি 

ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট দূযীকযণ; 

 

(গ)   স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী 

ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা; 

 

(ঘ)    ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয ভাধ্যয়ভ ডযকডেত 

ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয কযা। 
 

(ক)  তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে 

জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা 

য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; 

(খ)  অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত 

প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট অংডক 

দূযীভূত য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; 

(গ)  স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী 

ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা য়য়য়ছ 

ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; 

 (ঘ)  ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয ভাধ্যয়ভ 

ডযকডেত ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয কযায প্রয়চষ্ট 

গ্রণ কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ কযা 

য়য়য়ছ। 
 

১৩। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নািয প্রবাফ:  

         তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা এফং অদৄডনক সুয়মাগ-

সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট অংডক দূযীভূত য়য়য়ছ । এছাড়া  স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব 

অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা য়য়য়ছ। এয পয়র ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয 

ভাধ্যয়ভ ডযকডেত ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয কযায প্রয়চষ্ট গ্রণ কযা য়য়য়ছ । 
 

১৪। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নয সুপর এয Sustainability:  

 ডনয়ম্নাক্ত ডফলয়য়য ঈয ডনবতয কযয়ছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল তক ায়যন এন্ড মভআনয়টআন্যান্প ডনয়ডভতবায়ফ ডযচারনা; 

  য়ফ তাডয কায়জয ভান ও স্থাডয়ে।  
১৫।    াধাযণ ম তয়ফেণঃ 
 ডধকাং ক্রয় ওটিএভ প্রডক্রয়ায় ম্পন্ন য়য়য়ছ ; 

 একাডধক দযদাতা প্রডতিান মটন্ডায প্রডক্রয়ায় ংগ্রণ কয়যয়ছ ; 

 কাম তম্পাদয়ন ডতডযক্ত ভয় ব্যয় কযা য়য়য়ছ এফং 

 ঠিকাদায়যয ডফর ডযয়াধ কযা য়য়য়ছ ।  
১৬। ম তয়ফেণ:  

১৬.১  Time over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক ভয় ডতফাডত 

য়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকায়রয মচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ০২ ফছয ০৬ ভা ভয় মফী (১২৫%) ব্যয় 

য়য়য়ছ। প্রকে ফাস্তফায়য়ন দীঘ তসূডেতায পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর ময়ত ডফরম্ব ঘয়টয়ছ। 
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১৬.২  যেণায়ফেয়ণয বাফ: প্রকে এরাকায় ফডত গয়ড় না ওঠায় প্ল্ট ংরগ্ন আয়টয বতডয যাস্তাগুয়রা ব্যফায য়ে না। 
পয়র যাস্তাগুয়রায়ত ঘা জয়ন্ মায়ে, মা যফতীয়ত যাস্তায়ক চরাচয়রয নুয়ায়মাগী কযয়ত ায়য। ডকন্তু ম তাপ্ত 

জনফয়রয বায়ফ এ বৃৎ প্রকে এরাকায াভডগ্রক যেণায়ফেয়ণয দাডয়ে ারন জাতীয় গৃায়ণ  কর্ততয়েয য়ে 

ম্ভফয নয় ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। এয়েয়ে ডফদ্যভান জাতীয় গৃায়ণ  কর্ততয়েয অআন নুায়য ডনডভ তত 

ফকাঠায়ভাভ (যাস্তা, মেন আতোডদ) দ্রুত যাজাী ডটি কয় তায়যয়নয ডনকট স্তান্তয কযা প্রয়য়াজন।  

১৬.৩  ডডট ম্পন্ন না  ওয়া: প্রকয়েয ডডঅয ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম, প্রকে ফাস্তফায়নকায়র ডফডবন্ন মভয়ায়দ 

আন্টাযনার ডডট ও এক্সটাযনার ডডট ম্পাডদত ওয়ায কথা থাকয়রও তা ম্পন্ন য়ডন।  

১৬.৪    ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা  না ওয়া: প্রকে দডরয়র প্রকে ফাস্তফায়নকায়র প্রকয়েয  সুিু ফাস্তফায়ন ও 

ভডনটডযংয়য়য স্বায়থ ত ফাস্তফায়ন কডভটি (ডঅআড ) বা ও ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজয়নয ংস্থান থাকয়রও 

ডনয়ডভতবায়ফ ঈক্ত বাভ অয়য়াজন কযা য়ডন। পয়র প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন জফাফডদডতায বাফ ডছর এফং মকন্দ্রীয় 

ম তায়য় মথয়ক মথামথ ডদক ডনয়দ তনা ায়ডন।  

১৬ .৫  ডডঅয মপ্রযয়ণ ডফরম্ব  :  প্রকেটি ভাপ্ত য়  ডডয়ম্বয , ২০১৬ ায়র। প্রকে ভাডপ্তয য প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন 

(ডডঅয) ০৩ ভাময ভয়ধ্য অআএভআডডয়ত মপ্রযয়ণয ফাধ্যফাধকতা থাকয়রও ডফরয়ম্ব (১০ ভা য)  মপ্রযণ কযা য়।  

 

১৭।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৭.১  প্রকে মথয়ক ঠিক ভয়য় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনয়য়াগকৃত য়থ তয দ্বেফায ডনডিত কযায রয়েে বডফষ্যয়ত 

প্রকয়েয ডডজাআন/ডযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run ও Cost 

over run না ঘটিয়য় ডনধ তাডযত ব্যয়য় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা মায়; 

১৭.২ ডনডভ তত মেয়ন াডন ডনষ্কান ব্যফস্থা চর যাখয়ত অঈটয়রটগুয়রায ভৄয়খ মনট/ডগ্রর স্থান কযায ব্যাায়য 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ;  

১৭.৩ ডফডধ মভাতায়ফক প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত যাস্তা, মেন মাফতীয় মবৌত ফকাঠায়ভা ডত দ্রুত 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্ততক যাজাী ডটি কয় তায়যয়নয ডনকট স্তান্তয কযা মময়ত ায়য; 

১৭.৪     প্রকয়েয সুি ুফাস্তফায়ন ও ভডনটডযংয়য়য স্বায়থ ত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ডঅআড ও ডষ্টয়াডযং  

           কডভটিয  বা অয়য়াজয়ন গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়ক ঈয়দ্যাগী ভূডভকা ারন কযয়ত য়ফ;  

 

১৭.৫ অডথ তক ব্যফস্থানায স্বেতা ডনডিত কযায স্বায়থ ত এ প্রকে ংডিষ্ট কর ডডট দ্রুত ডনষ্পডিকযত: 

অআএভআডড’মক  ফডত কযয়ত য়ফ; 

          ১৭.৬      প্রকে ভাডপ্তয ০৩ ভায়য ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ত ডডঅয মপ্রযমণয ডফলয়টি গৃায়ন  

                      ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় ডনডিত কযয়ফ; 

 

১৭.৭  নুয়েদ ১৭.১ য়ত ১৭.৬ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূতত  ভন্ত্রণারয় 

কর্ততক অগাভী ০১ ভায়য ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ।     
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চেগ্রাভ মজরায যাঈজান ঈয়জরায় চেগ্রাভ-কাপ্তাআ ভাড়য়কয ায়বত স্বে ও ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য 

াআট এন্ড াডব তয় অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন ীল তক প্রকমেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 
(ভাপ্ত :জুন’ ৭) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : চেগ্রাভ মজরায যাঈজান ঈয়জরায় চেগ্রাভ-কাপ্তাআ ভাড়য়কয ায়বত স্বে ও ভধ্যভ 

অয়য়য মরাকয়দয জন্য াআট এন্ড াডব তয় অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন প্রকে। 
২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়| 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জাতীয় গৃায়ন কর্ততে। 
৪। প্রকয়েয ফস্থান : যাঈজান ঈয়জরা, চট্টগ্রাভ।

 

প্রকয়েয টভূডভ: 

চেগ্রাভ য মথয়ক প্রায় ৩০ ডকয়রাডভটায দূয়য চেগ্রাভ কাপ্তাআ অঞ্চডরক ভাড়য়কয ায়বত যাঈজান ঈয়জরা  দয 

দপ্তয। যাঈজান মৌযবায বেন্তয়য চেগ্রাভ-কাপ্তাআ ভাড়য়কয ায়বত চুয়য়ট ংরগ্ন ২০ একয জডভয ঈয প্রকেটি ফাস্তফায়য়নয 

রয়েে প্রকে (ক) ১ ভ ম তায় ডংক ডটি যাঈজান (যাঙাভাটি ড়ক) এফং (খ) ২ য় ম তায় ডংক ডটি যাঈজান (কাপ্তাআ ড়ক) 

ডয়য়ফ ডবন্ন ডবন্ন ম তায়য় ফাস্তফায়য়নয ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযা য়য়য়ছ। 

প্রস্তাডফত াঈডজং এয়িট তথা ঈ-য দুটিয়ত একটি ভডজদ, কডভঈডনটি মন্টায, কফযস্থান, স্কুর, মখরায ভাঠ, 

মভডডয়কর মন্টায আতোডদয ংস্থান যাখা য়য়য়ছ। এছাড়া ডনযডফডেন্ন াডন যফযায়য জন্য 6” Deep Tube Well, 

Pump house, stand by generator, sub-station এয ও ব্যফস্থা যাখা য়য়য়ছ। অয়যা ব্যফস্থা ডয়য়ফ এ 

প্রকয়েয চাডযডদয়ক 6-6” ঈচ্চতায় ীভানা প্রাচীয সুদৃশ্য মগআট থাকয়ফ। প্রডতটি প্ল্য়টয স্থায়ী ীভানা প্রাচীয থাকয়ফ ২০’ প্রস্ত 

এফং ২৫’ প্রস্ত যাস্তায ব্যফস্থাও যাখা য়য়য়ছ মায ঈবয় ায়বত বুজ মফষ্টনী থাকয়ফ। ৩.০০ কাঠায অফাডক প্ল্ট, ৫০ টি 

ফাডণডজেক প্ল্ট প্রডতটি াঈডজং এয়িয়টয জন্য ৩৫% জায়গা খাডর যাখা অয়ছ। ঈডযঈক্ত সুব্যফস্থাধীয়ন দুআটি ডযকডেত 

ঈয গয়ড় ঈঠয়ফ। প্রডতটি Standing Committee বাডতয়দয ংদীয় এরাকায় ডনম্ন ও ভধ্যভ অয়য়য 

মরাকয়দয জন্য ডযকডেত অফাডক এরাকা গয়ড় মতারায ব্যাায়য যকাযী ডিান্ত যয়য়য়ছ। তাযআ ধাযাফাডকতায় গৃায়ন ও 

গণপূতত ভন্ত্রণারয় ম্পডকতত ংদীয় কডভটিয ম্মানীত বাডতয ে মথয়ক চেগ্রাভ মজরায যাঈজান ঈয়জরায় ভধ্যভ অয়য়য 

মরাকয়দয ডনকট ডফক্রয়য়য জন্য যাঈজান ডংক ডটি অয়রাচে প্রকেটি গৃীত ও ফাস্তফাডয়ত য়য়য়ছ।  

৬.২।   প্রকয়েয ঈয়েশ্যভ ডনম্নরূ: 

(ক)   তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা; 

(খ)    অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট দূযীকযণ; 

 (গ)   স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা; 

(ঘ)    ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয ভাধ্যয়ভ ডযকডেত ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয কযা। 
 

৫।   প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়  

                        (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  
ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 
ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 
ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২৩৬৩.৭৮ ২৭০১.২৮ ২৬৮৯.২৮ জানুয়াযী, 

২০১০ 

য়ত 

জুন, ২০১২ 

জানুয়াযী, ২০১০ 

য়ত 

জুন, ২০১৭ 

 

জানুয়াযী, ২০১০ 

য়ত 

জুন, ২০১৭

৩২৫.৫০ 

(১৪%) 

৬০ ভা  

(২০০%) 
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৬.০। প্রকয়েয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন (ডডঅয)-এয ডবডিয়ত):  

ক্রডভ

ক নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৮) 

০১। কয়ন্টনয়জডন্প মথাক ০.৫০ - ৬.০০ - 

০২। মভআয়ন্টয়নন্প ফ আন্পয়কন 

ডবয়কর এোন্ড মার 

মথাক ০.৫০ - ৪.৫০ - 

০৩। ায়ব ত ও ভাটি যীো মথাক ১.৫০ - ৪.০০ - 

০৪। কষ্ট পয কায়রডক্টং 

আনবায়য়যানয়ভন্টাযর 

ডিয়ায়যন্প 

মথাক ১.০০ - ২.০০ - 

০৫। ন্ানী (টিওড, টিআড) মথাক ০.৭২ - ১.৫০ - 

০৬। ডপ যঞ্জাভ ও 

কডম্পঈটায আতোডদ 

মথাক ০.৫০ - ০.৫০ - 

০৭। মানফান: (ক) (ভটয 

াআয়কর) 

ংখ্যা ১.৫০ ১ ১৬.৬৪ ১ 

 খ) কায ংখ্যা ১৬.০০ ১ ১৬.৬৪ ১ 

০৮। ভূডভ একয ১৫২১.০১ ১৯.৯৬ ৯০০.৬৬ ১৯.৯৫ 

৯। ভূডভ ঈন্নয়ন ঘ:ডভ: ১১৭.১৭ ৯৮৪৮০.২

৬ 

১০৯৪.৬৭ ২৪৯৪১৩.২২ 

১০। কন্পোকন ফ আন্টাযনার 

মযাড 

ফ:ডভ: ১২৭.৬০ ১০০০৫.৫

৭ 

২৩৫.০০ ২২০৫.৮২ 

১১। মেন ডনভ তাণ  

১২। ক) ায়পত মেন 

(৬০০ডভ:/৬০০ ডভ:) 

যাডনং ডভ: ৭.১৪ ৪২৯.৭৪  

৬৭.৮৯ 

 

৪৫৪৮.৭৯ 

১৩। খ)ায়পত মেন (৩০০ 

ডভ:/৩০০ ডভ:) 

যাডনং ডভ: ২৬.৪২ ৩২৩০.৭২ 

১৪। কারবাট ত ডনভ তাণ 

১৫। ফক্স কারবাট ত (৫ ফুট 

অযডড) 

যাডনং ডভ: ১৩.৯১ ৪৫.৭২   
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ক্রডভ

ক নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

১৬। স্পান কারবাট ত (৩ ফুট) যাডনং ডভ: ২.৮০ ৩০.৪৮ ৩৩.৮৩ ১৪ 

১৭। ফডঃ াডন যফযা ডয়িভ 

১৮। ক) ডড টিঈফওয়য়র ংখ্যা ১৩.২০ ১ ১১.৫৫ ১ 

১৯। খ) ১১৪ ডভ.ডভ ডডবড প্রধান 

াডন যফযা রাআন 

যাডনং ডভ: ৩.১১ ৪২৯.৭৪  

১৫.১৫ 

 

২১৭২.৫২ 

২০। গ)৭৫ ডভ.ডভ ডডবড 

ডডয়স্পাজার াডনয রাআন  

যাডনং ডভ: ৬.৯৬ ১৬১৫.৩৬ 

২১। ঘ) ওয়য়ি ডডয়স্পাজার ডট ংখ্যা ২.৯০ ২০ ০.০০ - 

২২। ফডঃ ডফদুেতায়ন 

২৩। ক) াফ মিন ডফডডং ংখ্যা ৪.৫২ ১ ০.০০ - 

২৪। খ) াফ মিন আকুআয়ভন্ট ংখ্যা ৭৫.০০ ১ ০.০০ - 

২৫। গ) রাআটিং মথাক ৩০.০০ - ০.০০ - 

২৬। ঘ) াম্প ভটয মট (৪১ 

এআচড) 

মট ৮.০০ ১ ১১.৩৫ ১ 

২৭। অযডড ফাঈন্ডাযী ডনভ তাণ যাডনং ডভ: ৩৫৯.৮৩ ১০১৭৯.৫৫ ২৪৬.১২ ১২১২.২২ 

২৮। প্রধান প্রয়ফ মগট এফং মপডন্প 

গ্রীর 

জফ ১.৫০ ১ ৩৩.০৪ - 

২৯। গাছ মযান ংখ্যা ১.০০ মথাক ৪.৮৮ ১০০০ 

৩০। ডক্রয়য়টিং টাপত মথাক ০.৫০ - ০.০০ - 

৩১। ডপডজকোর কডন্টনয়জডন্প - ০.০০ - ০.০০ - 

৩২। প্রাআ কডন্টনয়জডন্প - ১৮.৯৮ - ০.০০ - 

 য়ফ তায়ভাট  ২৩৬৩.৭৮  ২৬৮৯.২৮  

 

০৭। প্রকয়েয প্রধান প্রধান কাম তক্রভ :  

 ভূডভ ডধগ্রণ (১৫২১.০১ একয); 

 ভূডভ ঈন্নয়ন (১১৭.১৭ ঘ:ডভ:); 

 ক) ায়পত মেন (৬০০ডভ:/৬০০ ডভ:);  
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 খ)ায়পত মেন (৩০০ ডভ:/৩০০ ডভ:);  

 ক) ডড টিঈফওয়য়র; 

 অযডড ফাঈন্ডাযী ডনভ তাণ; এফং 

 প্রধান প্রয়ফ মগট এফং মপডন্প গ্রীর 

০৮। প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২৭০১.২৮ রে  টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২৬৮৯.২৮ রে টাকা মা নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয়য়য ৯৯.৫৬%। ফাস্তফ গ্রগডতয 
ডফলয়টি ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়ডন। তয়ফ ডডঅয এ ঙ্গডবডিক ফাস্তফ গ্রগডত ম তায়রাচনায় প্রতীয়ভান য় মম, 

প্রকয়েয অওতায় ভৄদয় কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ।    

০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য :    

    

            নাভ ও দডফ 

 

পূণ তকারীন 

 

খন্ডকারীন 

দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

মভাঃ তায়যক ভইন আরাভ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ০১/০৬/২০০৮ ১৫/০২/২০১০ 

মভাঃ মাযাফ মায়ন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ১৫/০৩/২০১০ ২৪/০৪/২০১১ 

মভাঃনাডভ মায়ন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ২৪/০৪/২০১১ ২৪/০৪/২০১২ 

মভাঃরুহুর অডভন াটওয়াযী 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ২৪/০৪/২০১২ ১৭/১১/২০১৩ 

মভাঃ অফদুয যউপ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ১৭/১১/২০১৩ ০২/০৪/২০১৫ 

এ,এ,এভ, ডজয়াঈডেন ায়দায 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ০২/০৪/২০১৫ ০৬/০৫/২০১৫ 

ডপয়যাজ অয়ম্মদ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ০৬/০৫/২০১৫ ২০/০৮/২০১৫ 

মভাঃনাডভ মায়ন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ২০/০৯/২০১৫ ২০/০৩/২০১৭ 

ওভ, প্রকা নন্দী 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ২০/০৩/২০১৭ ১৮/০৪/২০১৭ 

মভাঃ াইদ মযজা 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ১৮/০৪/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১০।  প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

ডফগত ২৩/০২/২০১৮ তাডযয়খ অআএভআডড’য ঈ-ডযচারক, জনাফ ভডঈয যভান , কর্ততক ে প্রকেটি ডযদ তন কযা য়। এ 

ভয়য় প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা প্রদান কয়যন। 
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প্রকয়েয কডতয় ফাস্তফায়ন ডচে : 
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১১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন :  

ডযকডেত ডজতত ে ডফবায়গয 

ভন্তব্য 

(ক)   তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয 

রয়েে স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় 

অফায়নয ব্যফস্া কযা; 

(খ)    অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত 

ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র 

অফান ংকট দূযীকযণ; 

(গ)   স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট 

ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ 

ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা; 

(ঘ)    ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয 

ভাধ্যয়ভ ডযকডেত ঈায়য় ফাডণডজেক 

স্থান বতডয কযা। 
 

(ক)  তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে জডভয়ত 

ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত 

ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; 

 

(খ)  অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি 

ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট অংডক দূযীভূত 

য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; 

 

(গ)  স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী 

ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত 

ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; 

 

 (ঘ)  ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয ভাধ্যয়ভ ডযকডেত 

ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয কযায প্রয়চষ্ট গ্রণ কযা য়য়য়ছ 

ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ। 

অাতদৃডষ্টয়ত 

স্বে মভয়ায়দ 

 ডজতত 

য়রও প্রবাফ 

ভল্যায়য়নয 

ভাধ্যয়ভ প্রকৃত 

ঈয়েশ্য ডনরূণ 

কযা মায়ফ।

 

১২। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নািয প্রবাফ:  

তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা এফং অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা 

ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট অংডক দূযীভূত য়য়য়ছ । এছাড়া স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক 

প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা য়য়য়ছ। এয পয়র ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয ভাধ্যয়ভ 

ডযকডেত ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয কযায প্রয়চষ্ট গ্রণ কযা য়য়য়ছ । 
 

১৩। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নয সুপর এয Sustainability:  

 ননননাক্ত নফলনয়য উয ননবযয কযনে : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভননেনযং;  

  ফানল যক ানযন এন্ড মভআননেআন্যান্স ননয়নভেবানফ নযচারনা; 

  নফ যানয কানেয ভান ও স্থানয়ত্ব।  
াধাযণ ম তয়ফেণঃ 

 ডধকাং ক্রয় ওটিএভ প্রডক্রয়ায় ম্পন্ন য়য়য়ছ ; 

 একাডধক দযদাতা প্রডতিান মটন্ডায প্রডক্রয়ায় ংগ্রণ কয়যয়ছ ; 

 কাম তম্পাদয়ন ডতডযক্ত ভয় ব্যয় কযা য়য়য়ছ ; এফং 

 ঠিকাদায়যয ডফর ডযয়াধ কযা য়য়য়ছ । 
১৫। ম তয়ফেণ:  

১৫.১  Time over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক ভয় 

ডতফাডত য়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকায়রয মচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ০৫ ফছয ভয় মফী ব্যয় 

য়য়য়ছ। প্রকে ফাস্তফায়য়ন দীঘ তসূডেতায পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর ময়ত ডফরম্ব ঘয়টয়ছ। 
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১৫.২  Cost over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় বৃডি  ময়য়য়ছ। ভর 

নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২৩৬৩.৭৮ রে টাকা থাকয়রও যফতীয়ত ংয়াধয়নয ভাধ্যয়ভ প্রকয়েয ব্যয় 

ডনধ তাডযত য় ২৭০১.২৮ রে টাকা। অফায প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২৬৮৯.২৮ রে টাকা থ তাৎ 

ভর নুয়ভাডদত ব্যয় য়ো প্রকে ব্যয় ১২.০০ রে টাকা বৃডি ময়য়য়ছ (১৩.৭৭%)। প্রকে প্রণয়নকায়র 

মথামথ ডযকেনা ও ব্যয় প্রাক্করয়ন ঘাটডত ডছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 
 

১৫.২    ডডট প্রডতয়ফদন অআএভআডডয়ত না াওয়া  : প্রাপ্ত ডডঅয ও ডযদ তনকায়র জানা মায় মম, ে প্রকয়েয 

ঈয একাডধক আনটান তার ডডট ম্পন্ন য়য়য়ছ মায প্রডতয়ফদন অআএভআডডয়ত াওয়া মায়ডন।    

১৫.৩   ডডঅয প্রণয়য়ন দূফ তরতা : ভন্ত্রণারয় কর্ততক মপ্রডযত ডডঅয ম তায়রাচনায় ডনম্নফডণ তত ত্রুটি  

             ডযরডেত য়ঃ  

 প্রকয়েয ংগডবডিক অডথ তক গ্রগডত ঈয়েখ থাকয়রও ফাস্তফ গ্রগডতয ফ তয়ভাট ডযভাণ মথামথবায়ফ 

প্রদান কযা য়ডন। 
 প্রকয়েয অওতায় অযএডডড ফযাে ংক্রান্ত তথ্য প্রদান কযা য়ডন।  
 এক্সটাযনার ডডট ংক্রান্ত করায়ভ মকান তথ্য প্রদান কযা য়ডন। 

           ১৫.৪      ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা ডনয়ডভত অয়য়াজন না কযা : প্রকে দডরর নুায়য প্রকে  

                       ফাস্তফায়নকায়র প্রডতভায় ন্তত   ১ ফায ফাস্তফায়ন কডভটি (ডঅআড ) বা ও প্রয়য়াজন  

       নুায়য ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজয়নয ংস্থান থাকয়রও ডনয়ডভতবায়ফ ডঅআড ও 

                       ডিয়াডযং কডভটিয বা নুডিত য়ডন।  

           ১৫.৫    প্রকে ফাস্তফায়নকায়র প্রকে ডযচারকয়ক ডনয়ডভতবায়ফ প্রকয়েয অওতায় ম্পাডদত কর কাজ  

 তদাযডক কযয়ত য়ফ এফং এয়েয়ে প্রকে ংডিষ্টয়দয জফাফডদডতা ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্ততক  

 ডনডিত কযয়ত য়ফ; 

১৬।        সুাডয/ ভতাভত :  

১৬.১  প্রকে মথয়ক ঠিক ভয়য় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনয়য়াগকৃত য়থ তয দ্বেফায ডনডিত কযায রয়েে প্রকয়েয 

ডডজাআন/ডযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run ও Cost over run 

না ঘটিয়য় ডনধ তাডযত ব্যয়য় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা মায়; 

            ১৬.২   প্রাপ্ত ডডঅয  ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম, অয়রাচে প্রকয়েয ঈয একাডধক আনটান তার ডডট ম্পন্ন 

 য়য়য়ছ মায প্রডতয়ফদন অআএভআডডয়ত াওয়া মায়ডন। অডথ তক স্বেতায স্বায়থ ত প্রকয়েয ডডট প্রডতয়ফদন  

           অআএভআডডয়ত জরুযী ডবডিয়ত মপ্রযণ  কযয়ত য়ফ; 

১৬.৩  ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী ডযায কযয়ত য়ফ এফং বডফষ্যয়ত গৃীত প্রকয়েয প্রকে   ডযচারক 

ডনয়য়ায়গয মেয়ে ডযকেনা ডফবাগ কর্ততক আয়তাভয়ধ্য জাডযকৃত ডযে নুযণ কযা ফাঞ্চনীয় য়ফ; 

           ১৬.৪    ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্ততক বডফষ্যয়ত প্রকে প্রণয়নকায়র প্রয়মাজে মেয়ে মথামথ ডপডজডফডরটি   

          িাডড ম্পন্নকযত: প্রকৃত চাডদায অয়রায়ক প্রকয়েয অডথ তক ও ফাস্তফ রেেভাো ডনধ তাযণ কয়য প্রকে             

                    দডরর প্রণয়ন কযয়ফ; 
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১৬.৫ প্রকে ডযচারক কর্ততক ঠিকবায়ফ পূণ তাঙ্গ তথ্য ম্বডরত ডডঅয প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মা গৃায়ন ও 

 গণপূতত ভন্ত্রণারয় ডনডিত কযয়ফ; 

১৬.৬  প্রকয়েয নুয়ভাডদত ডডডড/অযডডডড নুায়য ডনয়ডভতবায়ফ ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা 

অয়য়াজন কযয়ত য়ফ মা গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় ডনডিত কযয়ফ;  

 ১৬.৭  নুয়েদ ১৬.১ য়ত ১৬.৬ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী অগাভী ০১ ভায়য ভয়ধ্য 

 অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ। 
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ময়ায মজরায ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য অফাডক লোট ডনভ তাণ ীল তক ভাপ্ত প্রকমেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন 

প্রডতয়ফদন 

(ভাপ্ত   :জুন ,২০১৭)  

১।         প্রকয়েয নাভ:ময়ায মজরায ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য অফাডক লোট ডনভ তাণ ীল তক প্রকে। 
২।  প্রকয়েয ফস্থান  : ময়ায দয। 
৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  জাতীয় গৃায়ন কর্ততে (এনএআচএ)।  
৪। প্রাডনক ভন্ত্রণারয়:  গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়। 
৫। প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ  

 (রে টাকায়) 

নুয়ভাডদত ব্যয়  

প্রকৃত 

ব্যয় 

 

নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভর ব্যয়য়য 

হ্রা/বৃডি 

(ভর নুঃ 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয %) 

ভর 

 

ফ তয়ল 

ংয়াডধত   

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত    

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৫৪৯৪.৩৪ ৬৩৪৮.৭৬ ৫৮৭২.৪

৫ 

জানুয়াযী- 

২০১২ 

মথয়ক  

ডডয়ম্বয 

২০১৩ 

জানুয়াযী- 

২০১২ 

মথয়ক  

জুন ২০১৭ 

জানুয়াযী- 

২০১২ 

মথয়ক  

জুন ২০১৭ 

৬.৮৮১% 

(৪৪.৮৭%) 

 

৩ ফছয ৬ 

ভা 

(৩৫০%) 

 

৬। প্রকয়েয ঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন: প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন (PCR) নুমায়ী প্রকেটিয ঙ্গডবডিক ফাস্তফ ও অডথ তক গ্রগডত   

    ডনয়ম্ন মদয়া র: 

 

ক্র: 

নং 

ংগ/ঈায়ঙ্গয নাভ  Target (as per 

pp) 

Actual Progress Reaso

ns for 

deviati

on 

 (as per pp) Un

it 

Financ

ial 

Physica

l 

(Quanti

ty) 

Financ

ial 

Physic

al 

(Quant

ity) 

 (১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  Land cost Ac

r 

258.63 1.42 -  +258.6

3 

2.  Land 

development 

Cu

m 

12.88 2749.50 -  +12.88 

3.  Construction of 

Building 

Sq

m 

5147.5

7 

16373.1

2 

5096.4

1 

 +51.16 

4.  Construction of 

deep teubwell 

No

s 

11.71 01 89.88  (-)5.76 

5.  Construction of 

road 

Sq

m 

22.07 1024.25 
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ক্র: 

নং 

ংগ/ঈায়ঙ্গয নাভ  Target (as per 

pp) 

Actual Progress Reaso

ns for 

deviati

on 

 (as per pp) Un

it 

Financ

ial 

Physica

l 

(Quanti

ty) 

Financ

ial 

Physic

al 

(Quant

ity) 

 (১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

6.  Boundry wall --- 49.81 --- 

7.  Construction of 

Culvert 

No

s 

0.53 01 

8.  Soler panel 

system 

--- 45.55 --- -  +45.55 

9.  Construction of 

UWR reserver 

Gal

lon 

22.54 31752.0

0 

-  +22.54 

10.  Installation of 

water line 

 15.66 --- -  +15.66 

11.  Inspction pit  4.05  -  +4.05 

12.  Electrification  608.99 --- 605.20  +3.79 

13.  Office Equipment  2.50 --- 2.00  +0.50 

14.  Supply and 

Service 

 10.00 --- 7.50  +2.50 

15.  Maintenance 

material testing, 

Drawing, degine 

others 

1.s 11.28 11.28 11.16  +0.12 

16.  Survey & soil 

investigation 

17.  Plantation --- 1.00 --- 0.50  +0.50 

18.  Inspection 

Vehicle 

No

s 

54.00 Jeep 54.00  - 

19.  Physical 

Contingency 

 59.99 - -  +59.99 

20.  Price 

Contingency 

 10.00 - 5.80  +4.20 

21.  Total= --- 6348.7

6 

- 5872.4

5 

 +476.3

1 

 প্রকেটি ংস্থায ডনজস্ব থ তায়য়ন ফাস্তফাডয়ত য়য়য়ছ। 
৭। প্রকয়েয াডফ তক ফাস্তফায়ন গ্রগডতঃ 

প্রকেটিয মভাট নুয়ভাডদত ব্যয় ৫৮৭২.৪৫ রে টাকা। প্রকয়েয কর ংয়গয কাজ তবাগ মল য়য়য়ছ ফয়র ডডঅয 

দৃয়ষ্ট প্রতীয়ভান য়। 
৮। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণ:ডডডড-য রেেভাো নুমায়ী প্রকয়েয কর কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ।  

৯। ভল্যায়ন িডতঃপ্রকেটিয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন প্রণয়য়ন ডনয়ম্নাক্তডফলয়/িডত নুযন কযা য়য়য়ছ: 

 প্রকয়েয ডডডড ম তায়রাচনা; 

 প্রকয়েয PCR ম তায়রাচনা; 
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 কায়জয ফাস্তফগ্রগডত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজডভন ডযদ তন; 

 প্রাপ্ত তয়থ্যয ডবডিয়ত ংডিষ্ট কভ তকততায়দয ায়থ অয়রাচনা ও ভতাভত গ্রণ;  

১০।  প্রকয়েয ভর ঈয়েশ্য ও টভূডভ: 

১০.১ প্রকয়েয প্রধান ঈয়েশ্য ডনম্নরু: 

(ক) ডযকডেত ঈায়য় ভূডভয য়ফ তািভ ব্যফায ডনডিত কয়য অফান ভস্যায ভাধানকযা; 

(খ) অদৄডনক সুয়মাগ সুডফধা ভি অফায়নয ভাধ্যয়ভ নগযায়ন সুডফধা প্রদান কযা; এফং 

(গ) অগ্রী মক্রতায়দয স্বে ভয়ল্য স্থায়ী অফাডক লোট ফযায়েয সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা। 
 

১০.২। প্রকয়েয ভর কাম তক্রভঃ প্রকয়েয প্রধান প্রধান কাম তক্রভ ডনম্নরু:- 

 ১০ তরা ডফডষ্ট ৪ টি বফন ডনভ তাণ (১৪৪টি লোট); 

 যাস্তা ডনভ তাণ (৭৫২.৪৪ ফগ তডভটায); 

 ফক্স কারবাট ত ডনভ তাণ (২টি); 

 ডরপট স্থান (৮টি); 

 াফ-মিন স্থান (৪টি); 

 াডন, গ্যা ও ডফদুেৎ রাআন স্থান; এফং 

 জী গাডড় ক্রয় (১টি)  

১০.৩  প্রকয়েয টভূডভ:  

ক্ষ

স্বল্প  

১১।     প্রকয়েয  নুয়ভাদন: প্রকল্পটি গে ১৬-০২-২০১২ োনযনখ ৫৪৯৪.৩৪ রক্ষ োকা প্রাক্কনরে ব্যনয় গৃায়ন ও গণপূেয 

ভন্ত্রণারয় কর্তযক নুনভানদে য়। গে ১৬/০২/২০১২ োনযনখ গৃায়ন ও গণপূেয ভন্ত্রণারয় নে প্রাননক অনদ 

োযী কযা য়। এযয ২ ফায ব্যয় বৃনি ব্যনেনযনখ ১ভ ও ২য় ংনাধনী নুনভানদে য়। গে ১১-০১-২০১৭ তাডযয়খ 

৬৩৪৮.৭৬ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয় ডনধ তাযণ কয়য জুরাআ ২০১১ য়ত জুন, ২০১৭ মভয়ায়দ ৩য় ংয়াধনী নুয়ভাডদত 

য়। 
১২। প্রকে এরাকা ডযদ তন: 

১২.১ প্রকেটি ভাডপ্তয য প্রকয়েয কাম তক্রভ ভল্যায়য়নয ডনডভি ফাস্তফায়ন ডযফীেণ ও ভল্যায়ন ডফবায়গয  ৭ নং মক্টয়যয  

ডযচারক জনাফ মভা: যডপকুর অরভ গত০৮ /১১/২০১৭ তাডযয়খ  গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য অওতায় জাতীয় 

গৃায়ণ কর্ততে কর্ততক ফাস্তফায়নাধীন ময়ায মজরায প্রকে এরাকায় প্রকয়েয কাম তক্রভ য়যজডভন ডযদ তন কয়যন। 

ডযদ তনকায়র প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট ন্যান্য কভ তকততাবৃন্দ ঈডস্থত ডছয়রন এফং  প্রয়য়াজনীয় তথ্যাডদ 

ডদয়য় য়মাগীতা কয়যন। 
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১২.২         ডনয়ম্ন ডযদড তত ংয়য ডচে মদয়া য়রা: 

 

  

ডচে: ডনভ তাণকৃত অফাডক বফয়নয দৃশ্য। ডচে: ডনভ তাণকৃত অফাডক বফয়নয দৃশ্য। 
 

  

ডচে: ডনভ তাণকৃত অফাডক বফয়নয দৃশ্য। ডচে: ডনভ তাণকৃত অফাডক বফয়নয দৃশ্য। 
 

১২.৩ প্রকে ফাস্তফায়য়ন ভডনটডযং কাম তক্রভ:  

 ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় ও ংস্থায কভ তকততাবৃন্দপ্রকে ফাস্তফায়নকায়র ডফডবন্ন ভয়য় প্রকয়েয কাম তক্রভ ডযদ তন কয়যয়ছন 

ভয়ভ ত ভাডপ্ত প্রডতয়ফদয়ন ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ। ডযদ তয়নয ভয় মদখা মায় পূয়ফ ত এ প্রকেটি অআএভআডড’য  কাযী 

ডযচারক জনাফ অফদুো-অর ভাসুদ গত ১৪/০৮/২০১৬ তাডযয়খ  ডযদ তন কয়যয়ছন। ডযদ তন প্রডতয়ফদয়নয 

সুাডযগুয়রা ফাস্তফাডয়ত য়য়য়ছ মদখা মায়। 

১৩. প্রকয়েয জনফর ডনয়য়াগ: 

প্রকয়েয ডডডডয়ত প্রকে খায়ত মকান জনফর মদখায়না মনআ। গৃায়ণ কর্ততয়েয খুরনা মযয়ঞ্জয ডনফ তাী প্রয়কৌরী এআ 

প্রকয়েয প্রকে ডযচারক ডয়য়ফ ডতডযক্ত দাডয়ে ারন কয়যয়ছন এফং ন্যান্য িাপ জাতীয় গৃায়ণ কর্ততয়েয 

ডনজস্ব জনফর। ম কাযয়ণ জনফর খায়ত প্রকে পান্ড য়ত মকান জনফর ডনয়য়াগ য়ডন এফং টাকাও খযচ য়ডন।  

১৪.০ প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য:   

ক্রঃ 

নং 

কভ তকততায নাভ দডফ পূণ তকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১। াইদ মযজা প্রকে ডযচারক ও  

ডনফ তাী প্রয়কৌরী 

খন্ডকারীন ০২/০১/২০১২ য়ত 

১৮/০১/২০১৫ ম তন্ত  

২। কাজী পজলুর কডযভ প্রকে ডযচারক ও  

ডনফ তাী প্রয়কৌরী 

খন্ডকারীন ১৯/০১/২০১৫ য়ত 

৩০/০৬/২০১৫ ম তন্ত 

৩।  মভাঃ ভইনুর ক মভাতাআদ প্রকে ডযচারক ও  

ডনফ তাী প্রয়কৌরী 

খন্ডকারীন ৩০/০৬/২০১৫ য়ত প্রকে 

ভাডপ্ত ম তন্ত 
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১৫. প্রকয়েয প্রডকঈযয়ভন্ট ম্পডকতত তথ্য:  

প্রকে ডপয় ংযডেত প্রকয়েয ক্রয় ংক্রান্ত দডররে ম তায়রাচনা কয়য মদখা মায় মম, ডফজ্ঞান প্রডক্রয়া, কডভটি 

গঠন, দযে অফান, দযে ভল্যায়ন, কাম তায়দ প্রদান আতোডদ প্রডক্রয়ায় ডডঅয-২০০৮ এয ডফডধডফধান 

মথামথবায়ফ নুযণ কযা য়য়য়ছ।  
১৫.১ 

 

 

 

১৬.০  প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন: 

ডযকেনা জতন 

(ক) ডযকডেত ঈায়য় ভূডভয য়ফ তািভ ব্যফায 

ডনডিত কয়য অফান ভস্যায ভাধান কযা; 

 

(ক) ডডঅয নুমায়ী ঈয়েশ্য পর য়য়য়ছ। য়যজডভন 

ডযদ তয়নয ভয় মদখা মায়, প্রকয়েয ডনধ তাডযত 

জায়গায় প্রয়জয়ক্টয অফায়নয ভাধ্যয়ভ ভূডভ ব্যফায 

ডনডিত কযা য়য়য়ছ এফং এয ভাধ্যয়ভ অফান 

ভস্যায ভাধান য়ে। 

(খ) অদৄডনক সুয়মাগ সুডফধা ভি অফায়নয 

ভাধ্যয়ভ নগযায়ন সুডফধা প্রদান কযা; এফং 

(খ) য়যজডভন ডযদশ্যয়ন মদখা মায়, প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ১০ 

(দ) তরায ৪ (চায) আঈডনট ডফডষ্ট ৪ (চায) টি ডফডডং 

বতডয কযা য়য়য়ছ। এয ভাধ্যয়ভ নগযায়য়নয সুডফধা প্রাপ্ত 

য়য়য়ছ।  

(গ) অগ্রী মক্রতায়দয স্বে ভয়ল্য স্থায়ী অফাডক 

লোট ফযায়েয সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা। 
 

(গ) প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ১০ (দ) তরা ডফডষ্ট ৪ (চায) টি 

ডফডডংয়য় ১৪৪ টি লোট ডনভ তাণ কযা য়য়য়ছ এফং 

স্থানীয় ডধফাীয়দয ফযাে প্রদান কযা য়য়য়ছ। 

 

১৭ .০ ঈয়েশ্য পুয়যাপুডয ডজতত না য়র তায কাযণ: প্রকেটিয ঈয়েশ্য ডজতত য়য়য়ছ ফয়র ডযদ তয়ন প্রতীয়ভান য়য়য়ছ।  
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১৮.০ ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ: 

১৮.১ ত্রুটি পূণ ত ডডঅয :ডডঅয়য প্রকয়েয ফাস্তফায়নকার মদখায়না অয়ছ ভর জুরাআ ২০১১ মথয়ক ডডয়ম্বয ২০১৬। 
ন্যডদয়ক ডডডডয়ত  প্রকয়েয মভয়াদ মদখায়না অয়ছ জুনুয়াযী ২০১২ মথয়ক ডডয়ম্বয ২০১৩। প্রকয়েয নুয়ভাদন, 

ংয়াধন প্রডক্রয়ায মভয়াদ ও তাডযখ মথামথবায়ফ ঈয়েখ কযা মনআ। প্রকয়েয ঙ্গ ডবডিক ফাস্তফায়ন গ্রগডত অডথ তক 

ও ফাস্তফ গ্রগডতয করাভ মথামথবায়ফ পূযণ কযা য়ডন। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তয়থ্য দাডয়ে ারন ংক্রান্ত 

ভয় কার মথামথবায়ফ ডরডফি য়ডন।  

১৮.২ প্রকয়েয গাড়ী: প্রকয়েয ডডডডয়ত একটি জী গাড়ী ক্রয়য়য জন্য ৫৫ রে টাকা ধযা ডছর।৫৮ রে টাকা ডদয়য় একটি 

জী গাড়ী ক্রয় কযা য়। গাড়ীটি মক ব্যফায কয়যয়ছ ফা  ফততভায়ন ডক ফস্থায় অয়ছ ম ম্পয়কত ডডঅয়য মকান 

তথ্য ঈয়েখ মনআ। শুদৄ ভন্তব্য করায়ভ একটি স্মাযক নম্বয মদওয়া অয়ছ। প্রকে ংডিষ্ট কভ তকততায়দয  ডনকট মথয়ক জানা 

মায়, ক্রয়কৃত জী গাড়ীটি প্রকে ডযচারক ব্যফায কয়যনডন। জী গাড়ীটি ক্রয় কযায ায়থ ায়থ জাতীয় গৃায়ণ 

কর্ততয়েয প্রধান ডপয় াঠিয়য় মদওয়া য়য়য়ছ। 

১৮.৩ Time & cost over run: প্রকেটিয ভর ডডডড ৫৪৯৪.৩৪ রে টাকায প্রাক্করয়ন জানুয়াযী ২০১২ য়ত 

ডডয়ম্বয ২০১৩ ম তন্ত মভয়ায়দয জন্য নুয়ভাডদত য়য়ডছর। ১ভ, ২য় এফং ৩য় ংয়াধনীয ভাধ্যয়ভ ৬৩৪৮.৭৬ রে 

টাকায প্রাক্করয়ন জানুয়াযী ২০১২ য়ত জুন ২০১৭ ম তন্ত মভয়ায়দয জন্য নুয়ভাডদত য়। থ তাৎ প্রকেটিয ভয় বৃডি 

ায় ৩ (ডতন) ফছয ৬ (ছয়) ভা এফং প্রাক্করন বৃডি ায় ৮৫৪.৪২ রে টাকা। প্রকেটি ভর ডডডডয প্রাক্কডরত থ ত ও 

ডনধ তাডযত ভয়য়য ভয়ধ্য ভাপ্ত কযয়ত ায়যডন। প্রকে ডযচারয়কয ফক্তব্য র প্রকেটিয াআয়ট য়নক নফধ 

দখরদায ডছর।ভূডভয নফধ দখর ঈয়েদ কযয়ত য়নক ভয় মরয়গ মায়, এ কাযয়ণ প্রকে কাজ শুরু কযয়ত মদডয য়। 
ম কাযয়ন প্রাক্করন বৃডি ায় ও ভয় মফড রায়গ। 

১৮.৪ ডএড ও ডঅআড কডভটিয বা: প্রকেটিয ফাস্তফায়নকার ডছর জুরাআ, ২০১২ য়ত জুন, ২০১৭ম তন্ত । প্রকয়ে 

ভয়কায়র ডযকেনা ভন্ত্রণারয়য়য ডযে নুমায়ী প্রয়য়াজনীয় ংখ্যক ডঅআড ও ডএড বা নুডিত য়ডন। 
১৮.৫  চাযটি বফন ডনভ তাণ ংক্রান্ত তথ্যঃপ্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ১০ (দ) তরা ডফডষ্ট ৪ আঈডনয়টয৪ টি বফন ডনভ তায়ণয কাজ মল    

        য়য়য়ছ।ফাডেকবায়ফ ডফডডংয়য়য কাজ বার, ডবতয়যয ডপটিং বার মদখা মগয়ছ, লোয়টয ডাআডনং ও ডকয়চন কে খুফআ  

        মছাট ভয়নয়য়য়ছ।প্রডতটি বফয়ন১২২৪ ফগ তফুয়টয৩৬ টি কয়য লোটকয়য ৪ টি ডফডডংয়য় মভাট (৪*৩৬)= ১৪৪ টি লোট  

        যয়য়য়ছ। এয ভয়ধ্য ১২৮ টি লোট ডফডক্র য়য়য়ছ এফং ৪ (চায) টি ডফডডংয়য়য ট মলায়যয ১৬ টি লোট ডফডক্রত ফস্থায়  

        অয়ছ। প্রকে ডযচারক জানান, ডফডক্রত লোট গুয়রা ক্রয়য়য অগ্রী প্রাথী অয়ছ তাযা আয়তাভয়ধ্য অয়ফদন কয়যয়ছন।  
       ডযদ তয়নয ডদন মদখা মায়, ৪ টি ডফডডংয়য় ৭/৮ টি ডযফায লোয়ট ফফা কযয়ছ। ডফডডংয়য়য ফাআয়য যং এয কাজ এখয়না  

       মল য়ডন, চরভান অয়ছ। ডফডডংয়য়য কায়নকটিং যাস্তায ডরং কযা য়য়য়ছ, এখয়না পুয়যাপুডয মল য়ডন। 
 

১৮.৬      লোট ডফক্রয় ংক্রান্ত তথ্য: প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ডনডভ তত লোট ডফক্রয়য়য জন্য ২০/১১/২০১৩তাডযয়খ বদডনক মবায়যয কাগজ 

ও Daily Independent ডেকায় ডফজ্ঞডপ্ত মদওয়া য়। ডনধ তাডযত ১০০০ টাকায পযয়ভ অগ্রী প্রাথীগণ 

অয়ফদন কয়যন। অয়ফদনগুয়রা মাচাআ ফাছাআ কয়য মমাগ্য প্রাথীয়দয ডয়রক্ট কযা য় এফং রটাডযয ভাধ্যয়ভ মকান 

লোট মক ায়ফ তা ডনধ তাযন কযা য়। প্রডত স্কয়ায ডপট ৩৭১৭ টাকা ডয়য়ফ ১২২৪ ফগ তফুয়টয লোয়টয ভল্য 

৪৫,৫০,০০০ টাকা ডনধ তাযন কযা য়য়য়ছ। এয ভয়ধ্য ২৫% টাকা ৪ ডকডস্তয়ত ডযয়াধ মমাগ্য এফং ফডষ্ট ৭৫% 

টাকা ১৬ ফছয়যয ভাডক ডকডস্তয়ত ডযয়াধ মমাগ্য এফং এয ঈয ১৬% যর সুদ ভেক্ত য়ফ। ২৫% টাকা ডযয়াধ 

কযায য লোয়টয দখর বুডঝয়য় মদওয়া য়ে। ময়ায মজরা দয়য ১২২৪ ফগ তফুয়টয লোট ৪৫.৫০ রে টাকা মা 

ডধক ভল্য ভয়ন য়য়য়ছ। এ ডফলয়য় প্রকে ডযচারক ফয়রন,PWD এয মযট ডডডঈর নুমায়ী ভল্য ডনধ তাযণ কযা 

য়য়য়ছ এফং ৭৫% টাকা ১৬ ফছয়য ডকডস্তয়ত ডযয়াধ মমাগ্য ডফধায় লোয়টয ভল্য মফড য়য়য়ছ। 
১৮.৭       ডনভ তাণকৃত লোয়টয স্থানীয় চাডদা: ডযদ তয়নয ভয় মদখা মায়, প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ৪ টি ডফডডংয়য় ১৪৪ টি লোট ডনভ তাণ 

কযা য়য়য়ছ। ডধকাং লোট ডফক্রয় য়য়য়ছ এফং স্থানীয় বায়ফ য়নক লোয়টয চাডদা যয়য়য়ছ ফয়র ময়ায মজরায 

দাডয়ে প্রাপ্ত কভ তকততা জানান। আয়তাভয়ধ্য য়নক গুয়রা অয়ফদন মডন্ডং য়ড় অয়ছ মাযা লোট ডনয়ত অগ্রী, ডকন্তু 

লোট না থাকায় তায়দযয়ক মদওয়া মায়ে না। জাতীয় গৃায়ন কর্ততয়েয ময়ায মজরায় য়নক ভূডভ যয়য়য়ছ মা 

ব্যফহৃত ফস্থায় অয়ছ, মমখায়ন য়নক অফাডক ডফডডং এফং ভায়কতট কযা ম্ভফ।  
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১৮.৮ জনফয়রয বাফঃফততভায়ন জাতীয় গৃায়ন কর্ততয়েয যাজাী ায়কতয়রয খুরনা ডফবায়গয অওতায় ১০ টি প্রকে চরভান  

যয়য়য়ছ। ডনফ তাী প্রয়কৌরী, খুরনা ডফবাগ ে প্রকে চরভান ১০ টি প্রকয়েয প্রকে ডযচারয়কয দাডয়ে ারন কযয়ছন।  
প্রকেভ খুরনা ডফবায়গয ফডযার, টুয়াখারী, মবারা, ভাদাযীপুয, নড়াআর ও ময়ায ন্যান্য মজরায় ফডস্তত। প্রকে  

ডযচারয়কয কাম তারয় খুরনায় ফডস্থত ওয়ায় ন্যান্য মজরায় চরভান প্রকেভ ডনয়ডভত ভডনটডযং ও তদাযডক কযা  

ম্ভফয নয় ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 
 

 ১৮.৯পূফ তফতী ডযদ তয়নয সুাডযয়য জফাফ না মদয়ঃ প্রকেটি গত ১৪/০৮/২০১৬ তাডযয়খ জনাফ অফদুো-অর-ভাসুদ, 

কাযীডযচারক, অআএভআডড ডযদ তন কয়য ডযদ তন প্রডতয়ফদন জাযী কয়যন। ডযদ তন প্রডতয়ফদয়ন য়নকগুয়রা 

ভস্যা ঈয়েখ কয়য তা ভাধায়নয জন্যসুাডয/ভতাভত প্রদান কযা য়। ডকন্তু ম সুাডযয়য ফাস্তফায়ন য়য়ডছর 

ডকনা তায মকান জফাফ অআএভআডডয়ত াওয়া মায়ডন। 

১৮.১০ প্রকে ডযচারক ডযফততন: প্রকেটিয ডডঅয ডযদ তয়নয ভয় মদখা মায়,প্রকে মভয়ায়দ ডতন জন প্রকে ডযচারক 

কাজ কয়যয়ছন। থ তাৎ প্রকয়ে ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ডযফততন য়য়য়ছ। ডডডড ফাস্তফায়য়ন ঘন ঘন প্রকে ডযচারক 

ডযফততন গ্রণয়মাগ্য নয়। 

১৮.১১ গাড়ী স্তান্তয না কযা: প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ৫৯ রে টাকা ব্যয় কয়য ১ টি গাড়ী ক্রয় কযা য়য়য়ছ। প্রকে ময়ল যকাযী 

ডফধান নুমায়ী ক্রয় কৃত গাড়ী ঈভেৃ্ক্ত কর্ততয়েয ডনকট জভা ডদয়ত য় ডকন্তু প্রকেটি মল ওয়ায য়যও 

ডপডয়াডর গাড়ীটি স্তান্তয কযা য়ডন।  

১৮.১২ প্রকয়েয ডডট ডনস্পডি:ভাপ্ত প্রকয়েয ডডঅয ম তয়ফেয়ন মদখা মায়, প্রকে চরাকারীন এফং প্রকে ময়ল ২ টি  

বেন্তডযন ডডট য়য়য়ছ, মকান অডি ডনষ্পন্ন মনআ। এ প্রকয়ে এক্সটান তার ০১টি ডডট য়য়য়ছ, মকান অডি 

ডনষ্পন্ন মনআ।  

  ১৯.০ সুাডয/ভতাভত: 

১৯.১ চরভান প্রকে ফাস্তফায়য়ন ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ডযফততন না কযায জন্য রুয়যাধ কযা য়রা। 

১৯.২ যফতী নতুন প্রকে এফং চরভান প্রকয়েয মেয়ে একজন কভ তকততায়ক একাডধক প্রকয়েয প্রকে ডযচারক 

ডয়য়ফ দাডয়ি প্রদান ডযায কযয়ত য়ফ। 

১৯.৩ ভন্ত্রণারয়য়য যফতী ভাপ্ত প্রকয়েয ডডঅয মথামথবায়ফ ডরডফি কযয়ত য়ফ।  

১৯.৪ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ক্রয়কৃত জী গাড়ী প্রকয়ে ব্যফায য়ডন, জাতীয় গৃায়ণ কর্ততে ক্রয়কৃত মানফানটি প্রধান 

কাম তারয়য় ডনয়য় অয়ন ফয়র ডযদ তয়নয ভয় জানা মায়। প্রকয়েয জন্য প্রয়য়াজন না য়র গাড়ীটি মকন মকনা 

য়য়ডছর তা ভন্ত্রণারয়য়ক স্পি কযয়ত য়ফ। 

১৯.৫ ডযফীেণ, ভডনটডযং ও ভেোয়ন ডফবাগ কর্তক ডযদ তয়নয সুাডযয়য জফাফ ডনয়ডভত ডদয়ত য়ফ। 

১৯.৬ স্থানীয় চাডদায মপ্রডেয়ত জাতীয় গৃায়ন কর্ততয়েয ময়ায মজরায় ব্যফহৃত ভূডভয়ত অয়যা অফাডক লোয়টয 

প্রকে মনওয়া মময়ত ায়য। 
১৯.৭ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ডনভ তাণকৃত লোয়টয ডাআডনং ও ডকয়চন কে খুফআ মছাট। যফতীয়ত এরু প্রকে ডনয়র লোয়টয 

ডাআডনং ও ডকয়চয়নয জায়গা প্রস্ত কযা মময়ত ায়য। 
১৯.৮ চরভান প্রকয়েয মেয়ে ডযকেনা ডফবাগ য়ত জাযীকৃত ডযে নুমায়ী প্রয়য়াজনীয় ংখ্যক ডএড এফং 

ডঅআড বা কযয়ত য়ফ। 
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১৯.৯ ২ ফছয ৬ ভায়য প্রকে মল য়য়য়ছ ৬(ছয়) ফছয়য। ভন্ত্রণারয়য়য নতুন এফং চরভান প্রকয়েয মভয়াদ ডনধ তাযয়ণয 

মেয়ে ও ডনধ তাডযত মভয়ায়দ প্রকে ভাডপ্তয রয়েে CPM/PERT প্রয়য়াগ কয়য কভ তডযকেনা কযয়ত য়ফ 

মায়ত প্রকেটি মথাভয়য় মল য়। 

১৯.১০ প্রকেটি ভর প্রকয়েয প্রাক্কডরত য়থ ত ভাপ্ত য়ডন, ৮৫৪.৪২রে টা ডতডযক্ত মরয়গয়ছ।ভন্ত্রণারয়য়য নতুন 

প্রকয়েয প্রাক্করন ঠিক বায়ফ কযয়ত য়ফ এফং চরভান প্রকয়েয মেয়ে ডডডডয ডনধ তাডযত ংগ ও য়থ তয ভয়ধ্য 

মল কযয়ত য়ফ মায়ত  প্রাক্করন বৃডি কযয়ত না য়।  

১৯.১১ জাতীয় গৃায়ন কর্ততয়েয কায়জয তুরনায় জনফর য়নক কভ। একাযয়ন একজন কভ তকততা/কভ তচাযী একাডধক 

ডপ ও প্রকয়েয দাডয়ে ারন কযয়ছন। ডতডযক্ত দাডয়ে ারয়নয কাযয়ন প্রকয়েয কাজ ঠিক বায়ফ 

তদাযডক কযা ম্ভফ য়ে না। প্রয়য়াজয়নয ডনডযয়ে জাতীয় গৃায়ন কর্ততয়েয জনফর বৃডি কযা অফশ্যক। 

১৯.১২ ময়ায মজরা দয়য প্রডত ফগ তফুট ৩৭১৭ টাকা ডয়য়ফ ১২২৪ ফগ তফুট লোয়টয ভল্য ৪৫.৫০ রে টাকা মা য়নক 

মফড। লোয়টয ভল্য মমৌডক্তক ম তায়য় কভায়নায ব্যাফস্থা মনয়া মময়ত ায়য।   

১৯.১৩ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ক্রয়কৃত গাড়ী দ্রুত ঈভেক্ত কর্ততয়েয ডনকট স্তান্তয কযায ব্যফস্থা ডনয়ত য়ফ। 

১৯.১৪ ঈভে তক্ত সুাডয/ভতাভত নুমায়ী প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ংস্থা কর্ততক গৃীত ব্যফস্থা ম্পয়কত অগাভী ০১ (এক) 

ভায়য ভয়ধ্য ফাস্তফায়ন ডযফীেণ ও ভল্যায়ন ডফবাগ-মক ফডত কযয়ত য়ফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

নড়াআর মজরায দয ঈয়জরায় স্বে ও ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য াআট এন্ড াডব তয় অফাডক প্ল্ট 

ঈন্নয়ন ীল তক ভাপ্ত প্রকমেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন   

 

১।         প্রকয়েয নাভ:“নড়াআর মজরায দয ঈয়জরায় স্বে ও ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য াআট এন্ড াডব তয় অফাডক  

           প্ল্ট ঈন্নয়ন” ীল তক প্রকে। 
২।  প্রকয়েয ফস্থান  : নড়াআর মজরায দয ঈয়জরা। 
৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  জাতীয় গৃায়ন কর্ততে ।  

৪। প্রাডনক ভন্ত্রণারয়  :  গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়। 
৫। প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ  

 (রে টাকায়) 

নুয়ভাডদত ব্যয়  

প্রকৃত 

ব্যয় 

 

নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভর ব্যয়য়য 

হ্রা/বৃডি 

(ভর নুঃ 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত 

ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয %) 

ভর 

 

ফ তয়ল 

ংয়াডধত   

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত    

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২০৯৭.৩১ ২৫৫৩.১৪ ২৪৯৪.৩৭ জুরাআ ২০১১ 

য়ত 

জুন ২০১৪ 

জুরাআ ২০১১ 

য়ত 

জুন, ২০১৭ 

জুরাআ ২০১১ 

মথয়ক  

জুন ২০১৭ 

১৮.৯৩% 

 

২ ফছয ৮ 

ভা 

(১৬০%) 

 

৬। প্রকয়েয ঙ্গডবডিক ফা স্তফায়ন: প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন ( PCR) নুমায়ী প্রকেটিয ঙ্গডবডিক ফাস্তফ ও অডথ তক 

গ্রগডতডনয়ম্ন মদয়া র:  

ক্র: 

নং 

ংগ/ঈায়ঙ্গয নাভ  Target (as per 

pp) 

Actual Progress Reas

ons 

for 

devia

tion 

 (as per pp) Uni

t 

Finan

cial 

Physica

l 

(Quantit

y) 

Finan

cial 

Physica

l 

(Quantit

y) 

 (১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. Land cost Acr 1916.7

3 

16.50 1916.7

3 

125751.

77 

0.00 

২. Land 

development 

Cu

m 

321.16 135342.

51 

321.10 594.42 +0.06 

৩. Road Sq

m 

126.08 601.00 124.70 4349.75 +1.38 

৪. Drain rm 40.20 4789.38 36.51 - +3.69 

৫. Palasiding 

work 

rm 6.52 --- 6.52 - - 

৬. Gate Valve 

Inspection pit 

--- 4.09 110.19 --- 164.57 +4.09 

৭. RCC Box 

Culvert 

rm 28.20 221 21.00 - +7.20 

৮. Installation of rm 19.43 --- --- 20 +19.4
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water line 3 

৯. Bowndary & 

plot 

demarcation 

pilar 

nos 0.81 20 0.81 - - 

১০. Electrification  - 72.85 --- 65.00 - +7.85 

১১. Office 

Equipment 

- 2.00 --- - - +2 

১২. Supply and 

Service 

- 5.00 --- 1.00 - +4 

১৩

. 

Plantation nos 3.25 500 - - +3.25 

১৪. Inspection 

Vehicle pol 

- 4.00 --- - - +4.00 

১৫. Surveying - 2.00 --- 1.00 - +1.00 

১৬

. 

Pourosova 

charge 

1.s 1.00 --- - - +1.00 

১৭. Total= --- 2553.3

2 

--- 2494.3

7 

- +58.9

5 

প্রকেটি ংস্থায ডনজস্ব থ তায়য়ন ফাস্তফাডয়ত য়য়য়ছ। 
৭। প্রকয়েয াডফ তক ফাস্তফায়ন গ্রগডতঃ 

প্রকেটিয মভাট নুয়ভাডদত ব্যয় ২৫৫৩.১৪রে টাকা। প্রকয়েয শুরু য়ত জুন, ২০১৭ ম তন্ত ক্রভডঞ্জত ব্যয় য়য়য়ছ 

 ২৪৯৪.৩৭ রে টাকা। প্রকয়েয কর ংয়গয ১০০% কাজ ভাপ্ত য়য়য়ছ ফয়র PCR এ ঈয়েখ অয়ছ।  
৮। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণ: ডডডড-য রেেভাো নুমায়ী প্রকয়েয কর কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ।  

৯। ভল্যায়ন িডতঃ প্রকেটিয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন প্রণয়য়ন ডনয়ম্নাক্তডফলয়/িডত নুযন কযা য়য়য়ছ: 

 প্রকয়েয ডডডড ম তায়রাচনা; 

 প্রকয়েয PCR ম তায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজডভন ডযদ তন; 

 প্রাপ্ত তয়থ্যয ডবডিয়ত ংডিষ্ট কভ তকততায়দয ায়থ অয়রাচনা ও ভতাভত গ্রণ;  

 

১০।  প্রকয়েয ভর ঈয়েশ্য ও টভূডভ: 

১০.১ প্রকয়েয প্রধান ঈয়েশ্য ডনম্নরু: 

 

(ক) ডযকডেত ঈায়য় ভূডভয য়ফ তািভ ব্যফায ডনডিত কয়য অফান ভস্যায ভাধান  কযা; 

(খ) অদৄডনক সুয়মাগ সুডফধা ভি অফায়নয ভাধ্যয়ভ নগযায়ন সুডফধা প্রদান কযা; এফং 

(গ) অগ্রী মক্রতায়দয স্বে ভয়ল্য স্থায়ী অফাডক প্ল্ট ফযায়েয সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা। 
 

১০.২  প্রকয়েয টভূডভ:

য ও  
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           অফায়নয ন্ত

১১।  প্রকয়েয  নুয়ভাদন: প্রকেটি গত ১০/১০/২০১৩তাডযয়খ ৫৪৯৪.৩৪ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়য় 

য় কর্ততক নুয়ভাডদত য়। গত তাডযয়খ গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় য়ত প্রাডনক অয়দ 

জাযী কযা য়। এযয প্রকয়েয ব্যয় বৃডি ব্যডতয়যয়খ ১ভ ংয়াধনী নুয়ভাডদত য়। গে  তাডযয়খ 
৬৩৪৮.৭৬ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়য়য জুরাআ ২০১১ য়ত জুন, ২০১৭ মভয়ায়দ ৩য় ংয়াধনী নুয়ভাডদত য়।

 

১২। প্রকে এরাকা ডযদ তন: 

 

১২.১ প্রকেটি ভাডপ্তয য প্রকয়েয কাম তক্রভ ভল্যায়য়নয ডনডভি ফাস্তফায়ন ডযফীেণ ও ভল্যায়ন ডফবায়গয  ৭ নং মক্টয়যয  

ডযচারক জনাফ মভা: যডপকুর অরভ গত  ০৮/১১/২০১৭ তাডযয়খ  গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য অওতায় জাতীয় 

গৃায়ণ কর্ততে কর্ততক ফাস্তফায়নাধীন নড়াআর মজরায প্রকে এরাকায় প্রকয়েয কাম তক্রভ য়যজডভন ডযদ তন কয়যন। 

ডযদ তনকায়র প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট ন্যান্য কভ তকততাবৃন্দ ঈডস্থত ডছয়রন এফং  প্রয়য়াজনীয় তথ্যাডদ 

ডদয়য় য়মাগীতা কয়যন। 
 

 ১২.২ ডনয়ম্ন ডযদড তত ংয়য ডচে মদয়া য়রা: 

  

ফাস্তফাডয়ত অফাডক প্ল্য়টয ডচে ফাস্তফাডয়ত অফাডক প্ল্য়টয ডচে 

  

  

ফাস্তফাডয়ত অফাডক প্ল্য়টয যাস্তা ও মেয়নয ডচে ফাস্তফাডয়ত অফাডক প্ল্য়টয ডচে 
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১২.৩ প্রকে ফাস্তফায়য়ন ভডনটডযং কাম তক্রভ: 

 ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় ও ংস্থায কভ তকততাবৃন্দপ্রকে ফাস্তফায়নকায়র ডফডবন্ন ভয়য় প্রকয়েয কাম তক্রভ ডযদ তন কয়যয়ছন 

ভয়ভ ত ভাডপ্ত প্রডতয়ফদয়ন ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ। ডযদ তয়নয ভয় মদখা মায় পূয়ফ ত এ প্রকেটি অআএভআডড’য  মকান 

কভ তকততা ডযদ তন কয়যনডন। 

 

 ১৩.  প্রকয়েয জনফর ডনয়য়াগ: 

প্রকয়েয ডডডডয়ত প্রকে খায়ত মকান জনফর মদখায়না মনআ। গৃায়ণ কর্ততয়েয খুরনা মযয়ঞ্জয ডনফ তাী প্রয়কৌরী এআ 

প্রকয়েয প্রকে ডযচারক ডয়য়ফ ডতডযক্ত দাডয়ে ারন কয়যয়ছন এফং ন্যান্য িাপ জাতীয় গৃায়ণ কর্ততয়েয 

ডনজস্ব জনফর। ম কাযয়ণ জনফর খায়ত প্রকে পান্ড য়ত মকান জনফর ডনয়য়াগ য়ডন এফং টাকাও খযচ য়ডন।  

 

১৪. প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য: 

ক্রঃ 

নং 

কভ তকততায নাভ দডফ পূণ তকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১। াইদ মযজা প্রকে ডযচারক ও  

ডনফ তাী প্রয়কৌরী 

খন্ডকারীন ০২/০৯/২০১০ য়ত 

১৮/০১/২০১৫ ম তন্ত  

২। কাজী পজলুর কডযভ প্রকে ডযচারক ও  

ডনফ তাী প্রয়কৌরী 

খন্ডকারীন ১৯/০১/২০১৫ য়ত 

৩০/০৬/২০১৫ ম তন্ত 

৩।  মভাঃ ভইনুর ক মভাতাআদ প্রকে ডযচারক ও  

ডনফ তাী প্রয়কৌরী 

খন্ডকারীন ৩০/০৬/২০১৫ য়ত প্রকে 

ভাডপ্ত ম তন্ত 

 

১৫. প্রকয়েয প্রডকঈযয়ভন্ট ম্পডকতত তথ্য: 

প্রকে ডপয় ংযডেত প্রকয়েয ক্রয় ংক্রান্ত দডররে ম তায়রাচনা কয়য মদখা মায় মম, ডফজ্ঞান প্রডক্রয়া, কডভটি 

গঠন, দযে অফান, দযে ভল্যায়ন, কাম তায়দ প্রদান আতোডদ প্রডক্রয়ায় ডডঅয-২০০৮ এয ডফডধডফধান 

মথামথবায়ফ নুযণ কযা য়য়য়ছ।  

১৫.০১ 

 

 

স্ত

প্ল্

ক্ষ 

 

১৬.০  প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন: 

ডযকেনা জতন 

(ক) ডযকডেত ঈায়য় ভূডভয য়ফ তািভ ব্যফায 

ডনডিত কয়য অফান ভস্যায ভাধান  কযা; 

(ক) ডডঅয নুমায়ী ঈয়েশ্য পর য়য়য়ছ। য়যজডভন 

ডযদ তয়নয ভয় মদখা মায়, প্রকয়েয ডনধ তাডযত জায়গায় 
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ডযকেনা জতন 

 প্রয়জয়ক্টয অফান প্ল্ট প্রস্তুয়তয ভাধ্যয়ভ ভূডভ ব্যফায 

ডনডিত কযা য়য়য়ছ এফং এয ভাধ্যয়ভ অফান ভস্যায 

ভাধান য়ে। 

(খ) অদৄডনক সুয়মাগ সুডফধা ভি অফায়নয 

ভাধ্যয়ভ নগযায়ন সুডফধা প্রদান কযা; এফং 

(খ) ডডঅয নুমায়ী ঈয়েশ্য পর য়য়য়ছ। য়যজডভন 

ডযদ তয়ন মদখা মায়, প্রকয়েয ডনধ তাডযত জায়গায় 

অফাডক প্ল্ট, কাঁচা ফাজায, স্কুর, বুজ াকত ডফডবন্ন 

নাগডযক সুডফধায ম্বডরত অফাস্থর গয়ড় মতারা য়ে। 

(গ) অগ্রী মক্রতায়দয স্বে ভয়ল্য স্থায়ী অফাডক 

প্ল্ট ফযায়েয সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা। 
 

(গ) প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ১৬.৫০ একয ভূডভয ঈয ১২৮ টি 

অফাডক প্ল্ট প্রস্তুত কযা য়য়য়ছ এফং স্থানীয় 

ডধফাীয়দয ফযাে প্রদান কযা য়ে। 
 

১৭ .০ ঈয়েশ্য পুয়যাপুডয ডজতত না য়র তায কাযণ: প্রকেটিয ঈয়েশ্য ডজতত য়য়য়ছ ফয়র ডযদ তয়ন প্রতীয়ভান য়য়য়ছ।  

১৮.০ ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ: 

১৮.১ ত্রুটি পূণ ত ডডঅয :ডডঅয়য প্রকয়েয ফাস্তফায়নকার মদখায়না অয়ছ ভর জুরাআ ২০১১ মথয়ক ডডয়ম্বয ২০১৬। 
ন্যডদয়ক ডডডডয়ত  প্রকয়েয মভয়াদ মদখায়না অয়ছ জুনুয়াযী ২০১২ মথয়ক ডডয়ম্বয ২০১৩। প্রকয়েয নুয়ভাদন, 

ংয়াধন প্রডক্রয়ায মভয়াদ ও তাডযখ মথামথবায়ফ ঈয়েখ কযা মনআ। প্রকয়েয ঙ্গ ডবডিক ফাস্তফায়ন গ্রগডত অডথ তক 

ও ফাস্তফ গ্রগডতয করাভ মথামথবায়ফ পূযণ কযা য়ডন। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তয়থ্য দাডয়ে ারন ংক্রান্ত 

ভয় কার মথামথবায়ফ ডরডফি য়ডন।  

১৮.২ Time & cost over run: প্রকেটিয ভর ডডডড ২০৯৭.৩১ রে টাকায প্রাক্করয়ন জুরাআ ২০১১ য়ত 

জুন২০১৪ ম তন্ত মভয়ায়দয জন্য নুয়ভাডদত য়য়ডছর। ১ভ, ২য় এফং ৩য় ংয়াধনীয ভাধ্যয়ভ ২৫৫৩.১৪ রে টাকায 

প্রাক্করয়ন জুরাআ ২০১১ য়ত জুন ২০১৭ ম তন্ত মভয়ায়দয জন্য নুয়ভাডদত য়।  থ তাৎ প্রকেটিয ভয় বৃডি ায় ২ (দুআ) 

ফছয ৮ (অট) ভা  এফং প্রাক্করন বৃডি ায় ৪৫৫.৮৩ রে টাকা। প্রকেটি ভর ডডডডয প্রাক্কডরত থ ত ও ডনধ তাডযত 

ভয়য়য ভয়ধ্য ভাপ্ত কযয়ত ায়যডন। প্রকে ডযচারয়কয ফক্তব্য র প্রকেটিয াআয়টয ভূডভ ডধগ্রণ কায়জ ভস্যা 

ওয়ায় প্রকে কাজ শুরু কযয়ত মদডয য়। ম কাযয়ন প্রাক্করন বৃডি ায় ও ভয় মফড রায়গ। 

১৮.৩ ডএড ও ডঅআড কডভটিয বা: প্রকেটিয ফাস্তফায়নকার ডছর জুরাআ, ২০১১ য়ত জুন, ২০১৭ম তন্ত । প্রকয়ে 

ভয়কায়র ডযকেনা ভন্ত্রণারয়য়য ডযে নুমায়ী প্রয়য়াজনীয় ংখ্যক ডঅআড ও ডএড বা নুডিত য়ডন।  
 

১৮.৪    প্রকয়েয অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন ংক্রান্ত তথ্যঃপ্রকেটি ১৬.৫০ একয জডভয ঈয প্রডতডিত এফং ভাটি বযায়টয ভাধ্যয়ভ 

প্রকয়েয ঈন্নয়ন কাজ মল য়য়য়ছ। প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ১২৮টি অফাডক প্ল্ট প্রস্তুত কযা য়য়য়ছ। এযভয়ধ্য ৭ কাঠায প্ল্ট ২ 

টি, ৫ কাঠায প্ল্ট ২৭ টি, ৪ কাঠায প্ল্ট ৩ টি, ৩ কাঠায প্ল্ট ৮৪ টি এফং ২.৫০ কাঠায প্ল্ট ৮ টি।এছাড়া ডো 
প্রডতিায়নয জন্য ০.০৮৬ একয, মখরায ভায়ঠয জন্য ০.৪২ একয, ভডজয়দয জন্য ০.১৭ একয, কাঁচা ফাজায়যয জন্য 

০.১৬ একয, াআট ডপয়য জন্য ০.২০ একয,  কডভঈডনটি মন্টায স্থায়নয জন্য ০.২০ একয, ভায়কতট স্থায়নয জন্য 

০.২৩ একয, এফং বুজ ায়কতয জন্য ০.০৭ একয মভাট ১.৫৩ একয ভূডভ যাখা য়য়য়ছ। অফাডক ১২৮ টি প্ল্য়টয 

ভয়ধ্য ২০ টি প্ল্ট অগ্রী প্রাথীয়দয ভয়ধ্য ফযায়েয ডবডিয়ত ডফক্রয় কযা য়য়য়ছ এফং ১০৮ টি প্ল্ট ডফডক্রত ফস্থায় 

যয়য়য়ছ। অফাডক এরাকায যাস্তা ও মেয়নয কাজ চরভান অয়ছ এখয়না মল য়ডন। অফাডক এরাকায চাযায় 

মকান ফাঈন্ডাডয ওয়ার মদওয়া য়ডন, কাযন ডডডডয়ত ধযা ডছরনা। ফযােপ্রাপ্ত প্ল্য়টয ভাডরকদয়য ভয়ধ্য এখয়না মকঈ 

ফাড়ী ডনভ তাণ কয়যডন। 
 

১২.৪ কভ তডযকেনা প্রণয়ন না কযাঃ ডযদ তনকায়র নডথ ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম, এ প্রকয়েয ২০১৭-১৮ 

থ তফছয়যয ফাডল তক কভ তডযকেনা এখনও চূড়ান্ত কযা য়ডন। এ প্রংয়গ প্রকে ডযচারক ফডত কয়যন মম, 
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ফাডল তক কভ তডযকেনা চূড়ান্ত কযায কাজ প্রডক্রয়াধীন যয়য়য়ছ এফং ডতীঘ্রআ তা নুয়ভাদয়নয জন্য মথামথ 

কর্ততয়েয ডনকট ঈস্থান কযা য়ফ।    
 

১২.৫ ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজন না কযাঃ  প্রকয়েয ডডডড নুায়য প্রকয়েয সুি ুফাস্তফায়ন 

ভডনটডযং ও তদাযডকয স্বায়থ ত প্রডতভায় ন্তত: ০১ ফায ডঅআড বা ও প্রয়য়াজন নুায়য ডিয়াডযং 

কডভটিয বা অয়য়াজয়নয ডফধান থাকয়রও ম নুমায়ী ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজন কযা 

য়ে না। 
 

১৮.৮ কভন াডব তয়য জন্য ভূডভ ফযাে: প্রকয়েয ম্যা য়ত মদখা মায়, ঈিয ায়বত স্কুয়রয জন্য ৮ তক জায়গা ফযাে কযা 

অয়ছ। স্কুয়রয জন্য ৮ তক জায়গা খুফআ কভ। ন্যডদয়ক মখরায ভায়ঠয জন্য ৪২ তক জায়গা ফযাে কযা অয়ছ মা, 

স্কুর মথয়ক য়নক দুয়য। মখরায ভাঠটি স্কুয়রয ংরগ্ন য়র স্কুয়রয ছাে ছােীযা তা ব্যফায কযয়ত াযত। 
 

১৮.৯ প্রকয়েয ডডট ডনস্পডি:ভাপ্ত প্রকয়েয ডডঅয ম তয়ফেয়ন মদখা মায়, প্রকে চরাকারীন এফং প্রকে ময়ল ২ টি  

বেন্তডযন ডডট য়য়য়ছ, মকান অডি ডনষ্পন্ন মনআ। এ প্রকয়ে এক্সটান তার ০১টি ডডট য়য়য়ছ, মকান অডি 

ডনষ্পন্ন মনআ।  
 
 

১৯.০ সুাডয/ভতাভত: 

১৯.১ চরভান প্রকে ফাস্তফায়য়ন ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ডযফততন না কযায জন্য জাতীয় গৃায়ন কর্ততে ও প্রাডনক 

ভন্ত্রনারয় ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ। 
১৯.২ যফতী নতুন প্রকে এফং চরভান প্রকয়েয মেয়ে  একজন কভ তকততায়ক একাডধক প্রকয়েয প্রকে ডযচারক ডয়য়ফ  

           দাডয়ি প্রদান ডযায কযয়ত য়ফ। 
১৯.৩ ভন্ত্রণারয়য়য যফতী ভাপ্ত প্রকয়েয ডডঅয মথামথবায়ফ ডরডফি কযয়ত য়ফ।  
১৯.৪ অফাডক এরাকায চায ায় মকান ফাঈন্ডাডয মদয়ার ফা ডনযািা মদয়ায়রয ব্যফস্থা মনআ, ডনযািা ও প্রাআয়বডয জন্য 

প্রয়য়াজন য়র ফাঈন্ডাডয মদয়ার মদয়া মময়ত ায়য। 
১৯.৫ ডফডক্রত প্ল্টগুয়রা দ্রুত ডফক্রয়য়য ব্যফস্থা ডনয়ত য়ফ। 
১৯.৬ চরভান প্রকয়েয মেয়ে ডযকেনা ডফবাগ য়ত জাযীকৃত ডযে নুমায়ী প্রয়য়াজনীয় ংখ্যক ডএড এফং 

ডঅআড বা কযয়ত য়ফ। 
১৯.৭ ১ ফছয ৮ ভায়য প্রকে মল য়য়য়ছ ৪(চায) ফছয ৮ ভায়। ভন্ত্রণারয়য়য নতুন এফং চরভান  প্রকয়েয মভয়াদ 

ডনধ তাযয়ণয মেয়ে ও ডনধ তাডযত মভয়ায়দ প্রকে ভাডপ্তয রয়েে CPM/PERT প্রয়য়াগ কয়য কভ তডযকেনা কযয়ত 

য়ফ মায়ত ভয় বৃডি কযয়ত না য় এফং প্রকেটি মথাভয়য় মল য়। 
১৯.৮ প্রকেটি ভর প্রকয়েয প্রাক্কডরত য়থ ত ভাপ্ত য়ডন, ৪৫৫.৮৩ রে টা ডতডযক্ত মরয়গয়ছ।ভন্ত্রণারয়য়য নতুন প্রকয়েয 

প্রাক্করন ঠিক বায়ফ কযয়ত য়ফ এফং চরভান প্রকয়েয মেয়ে ডডডডয ডনধ তাডযত ংগ ও য়থ তয ভয়ধ্য মল কযয়ত 

য়ফ মায়ত  প্রাক্করন বৃডি কযয়ত না য়। 
১৯.৯ জাতীয় গৃায়ন কর্ততয়েয কায়জয তুরনায় জনফর য়নক কভ। একাযয়ন একজন কভ তকততা/কভ তচাযী একাডধক ডপ 

ও প্রকয়েয দাডয়ে ারন কযয়ছন। ডতডযক্ত দাডয়ে ারয়নয কাযয়ন প্রকয়েয কাজ ঠিক বায়ফ তদাযডক কযা ম্ভফ 

য়ে না। প্রয়য়াজয়নয ডনডযয়ে জনফর বৃডি কযা অফশ্যক। 
১৯.১০ প্রকয়েয অফাডক এরাকায় স্কুয়রয জন্য ভাে ৮ তক ভূডভ ফযাে অয়ছ এফং ভাঠ য়ত স্কুরটি য়নক দুয়য। স্কুয়রয 

জন্য ভূডভয ডযভান বৃডি কযা মময়ত ায়য এফং ভায়ঠয ায় স্কুয়রয প্ল্টটি অনায ব্যফস্থা কযা মময়ত ায়য। 
 

১৯.১১ ঈভে তক্ত সুাডয/ভতাভত নুমায়ী প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ংস্থা কর্ততক গৃীত ব্যফস্থা ম্পয়কত অগাভী ০১ (এক) ভায়য 

ভয়ধ্য ফাস্তফায়ন ডযফীেণ ও ভল্যায়ন ডফবাগ-মক ফডত কযয়ত য়ফ।  
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কাজীয মদঈড়ী কাঁচা ফাজায ও এাট তয়ভন্ট কভয়প্ল্ক্স ডনভ তাণ ীল তক প্রকয়েয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 

 (ভাপ্ত: জুন,২০১৭) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ: কাজীয মদঈড়ী কাঁচা ফাজায ও এাট তয়ভন্ট কভয়প্ল্ক্স ডনভ তাণ 

২। প্রকয়েয ধযন (ডফডনয়য়াগ/কাডযগডযায়তা/ভীো):ডফডনয়য়াগ প্রকে। 
৩। থ তায়য়নয ঈৎ (ডজওডফ/প্রকোায্য/মজডডডএপ/স্বথ তায়ন/ন্যান্য): স্ব-থ তায়ন। 
৩.১। ঈন্নয়ন য়মাগী: প্রয়মাজে নয়। 
৪। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ: গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়। 
৪.১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা: চট্টগ্রাভ ঈন্নয়ন কর্ততে। 
৫। (ক) প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার ও নুয়ভাদন ংক্রান্ত: 

ডফলয় নুয়ভাডদতপ্রাক্করন ফাস্তফায়নকার নুয়ভাদয়নয

তাডযখ 

ডযফততন (+/-) 

 মভাট ডজও

ডফ 

প্র: 

া: 

ন্যা

ন্য 

ব্যয় (%) মভয়াদ 

(%) 

ভর ২৫৫০.৩২৫ 

রে 

- - - জানুয়াযী’ ২০০৮ 

মথয়ক ডডয়ম্বয’২০১০ 

১৪/০১/২০০

৯ 

  

অযডডড

ড 

৬১৫৬.৯৩ রে - - - জানুয়াযী’ ২০০৮ 

মথয়ক ডডয়ম্বয’২০১৬ 

৩০/১২/২০১

২ 

১৪১.৪২ ৩২৫% 

 

(খ) ভর প্রাক্করয়নয ায়থ ক্রভপুডঞ্জত ব্যয় বৃডিয ায: ১৪১.৪১%। 
(গ) ভর প্রাক্করয়নয ায়থ ক্রভপুডঞ্জত মভয়াদ বৃডিয ায:৩২৫%। 
 

৬। প্রকে এরাকা: 

ডফবাগ মজরা ঈয়জরা ডটিকয় তায়যন/মৌযবা ভগ্রফাংরায়দ 

চট্টগ্রাভ চট্টগ্রাভ মকায়তায়ারী ডটি কয় তায়যন  

 

(৭) প্রকয়েয ঈয়েশ্য:

  
  

 ে

  ে
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৮। প্রকয়েয ঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন: প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন ( PCR) নুমায়ী প্রকেটিয ঙ্গডবডিক ফাস্তফ ও অডথ তক গ্রগডত 

ডনয়ম্ন মদয়া র:  

(রে টাকায়) 

ক্রঃ

নঃ 

ডডঅয  নুমায়ী কায়জয ডফডবন্ন য়ঙ্গয নাভ একক নুয়ভাডদত রেেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ 

ডযভাণ 

 

অডথ তক ফাস্তফ 

ডযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

A Revenue Component 

1 Gas & Fuel  L.S 20.00 L.S 3.67 

 Petrol & Lubricants  L.S 3.00 L.S - 

 Stationary, seal & stamp  L.S 1.00 L.S 0.52 

 Publishing & Advertisement   L.S 20.00 L.S 7.87 

 Temporary labor  L.S 1.00 L.S - 

 Legal expenditure  L.S 1.00 L.S 1.40 

 Survey work  L.S 1.00 L.S 2.93 

 Computer, internet & accessories 

 Soil test  L.S 1.00 L.S - 

 Consultancy  L.S 25.00 L.S 11.23 

 Total   76.00  27.63 

B Capital Component      

 Jeep nos 01 30.00  23.59 

 Motor cycle nos 02 2.00  - 

 Garbage Tanker & trolly   -  - 

 Land Acquisition katha 24.00 352.00  - 

2 Civil work including Finishing      

 Building Construction sqm 12526.

00 

4439.80  4423.56 

 Water supply sqm 12526.

00 

241.63  192.37 

 

Electrical works 

sqm 12526.

00 

330.00  292.45 

 Lift nos 04 240.00  189.86 

 Escalator nos 02 180.00  116.25 

 Generator (300kva) nos 02 40.00  32.46 

 Substation (630 kva) nos 02 120.00  105.35 

 Solar panel, Fire Hydrant etc.  L.S 50.00  29.61 

 Others      

3 Gas Supply  L.S 40.00 4500 23.16 

4 Community Expenditure  L.S 10.00 4500 5.05 

5 Landscapping & plantation  L.S 5.00 4500 2.45 

6 Price contingency- 3%     

7 Physical contingency- 2%     

 Sub- Total   6080.93  5436.16 

 Total   6156.93  5463.79 
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৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: ডডডড-য রেেভাো নুমায়ী প্রকয়েয কর কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ।  

৮।মূেযায়ন পদ্ধততিঃ প্রকেটিয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন প্রণয়য়ন ডনয়ম্নাক্তডফলয়/িডত নুযন কযা য়য়য়ছ: 

 প্রকয়েয ডডডড ম তায়রাচনা; 

 প্রকয়েয PCR ম তায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফগ্রগডত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজডভন ডযদ তন; 

 প্রাপ্ত তয়থ্যয ডবডিয়ত ংডিষ্ট কভ তকততায়দয ায়থ অয়রাচনা ও ভতাভত গ্রণ;  

৯। প্রকে এরাকা ডযদ তন: 

৯.১      প্রকেটি ভাডপ্তয য প্রকয়েয কাম তক্রভ ভল্যায়য়নয ডনডভি ফাস্তফায়ন ডযফীেণ ও ভল্যায়ন ডফবায়গয  ৭ নং মক্টয়যয  

ডযচারক জনাফ মভা: যডপকুর অরভ গত ১৭/০৫/২০১৮তাডযয়খ প্রকেটিয প্রকে স্থান ডযদ তন কযা য় । 
ডযদ তনকায়র প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট ন্যান্য কভ তকততাবৃন্দ ঈডস্থত ডছয়রন এফং  প্রয়য়াজনীয় তথ্যাডদ 

ডদয়য় য়মাডগতা কয়যন। ডযদ তয়নয ভয় মদখা মায়, প্রকয়েয কাজ ঠিকবায়ফ ফাস্তফাডয়ত য়য়য়ছ। 
৯.২ ডনয়ম্ন ডযদড তত ংয়য ডচে মদয়া য়রা: 

  

ডচে: প্রকয়েয অওতায় ফাস্তফাডয়ত কাঁচাফাজায়যয দৃশ্য ডচে:প্রকল্পের আওতায় নিনম িত এ্যাপার্ িল্পমন্ট ভবল্পির দৃশ্য 

     

 

 

ডচে: প্রকল্পের আওতায় নিনম িত এ্যাপার্ িল্পমন্ট ভবল্পির দৃশ্য ডচে: প্রকয়ে ফাস্তফাডয়ত কাঁচাফাজায়যয দৃশ্য 
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১০.০ প্রকে ফাস্তফায়য়ন ভডনটডযং কাম তক্রভ: 

 ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় ও ংস্থায কভ তকততাবৃন্দপ্রকে ফাস্তফায়নকায়র ডফডবন্ন ভয়য় প্রকয়েয কাম তক্রভ ডযদ তন কয়যয়ছন 

ভয়ভ ত ভাডপ্ত প্রডতয়ফদয়ন ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ। ডযদ তয়নয ভয় মদখা মায় পূয়ফ ত এ প্রকেটি অআএভআডড’য  একজন 

কভ তকততা অফদুো-অর-ভাসুদ , কাযী ডযচারক ডযদ তন কয়যয়ছন। ডযদ তন প্রডতয়ফদয়নয সুাডযগুয়রা 

ফাস্তফাডয়ত য়য়য়ছ মদখা মায়। 

 ১১.০  প্রকয়েয জনফর ডনয়য়াগ: 

প্রকয়েয প্রকে ডযচারক জনাফ যাজীফ দা, ডনফ তাী প্রয়কৌরী (অআড) চট্টগ্রাভ ঈন্নয়ন কর্ততয়েয ডনজস্ব জনফর। 

১২.০ প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য:   

 

প্রকে ডযচারয়কয 

নাভ ও অআডড নং 

ভর দপ্তয ও দডফ দাডয়েকার দাডয়য়েয ধযণ 

(ডনয়ডভত/ডতডযক্ত) 

একাডধক প্রকয়েয প্রকে 

ডযচারক ডায়ফ দাডয়ে প্রাপ্ত 

ডকনা 

 

োঁ/না প্রকে ংখ্যা 

জনাফ যাজীফ দা ডনফ তাী প্রয়কৌরী 

(অআড) 

০৯/০৭/২০১৩ ডনয়ডভত োঁ ০২টি 

জনাফ নুরুর অভীন 

ভূআয়া 

ডনফ তাী প্রয়কৌরী-৩ ০৯/০৭/১৩    

 
 

১৩.০ প্রকয়েয ক্রয় কাম তক্রভ: 

প্রকে ডপয় ংযডেত প্রকয়েয ক্রয় ংক্রান্ত দডররে ম তায়রাচনা কয়য মদখা মায় মম, ডফজ্ঞান প্রডক্রয়া, কডভটি 

গঠন, দযে অফান, দযে ভল্যায়ন, কাম তায়দ প্রদান আতোডদ প্রডক্রয়ায় ডডঅয-২০০৮ এয ডফডধডফধান 

মথামথবায়ফ নুযণ কযা য়য়য়ছ। ক্রয় ম্পডকতত তথ্য ডনম্নরু: 

 

(ক) ডডডড/টিএডড’মত মভাট প্যায়কজ ংখ্যা: ০৩ টি। 
      (খ) ণ্য, কাম ত ও মফা ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য: 

 

প্যায়ক

জ 

দযে অহ্বায়নয তাডযখ 

ও প্রাক্কডরত ভল্য 

চুডক্তয তাডযখ ও চুডক্ত 

ভল্য 

কাজ ভাডপ্তয তাডযখ ফাস্তফায়য়ন ডফরম্ব য়র 

তায কাযণ 
চুডক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

০১. ৩০/১০/২০০৮ 

টা. ৩৫,৪৯,৯৩,৫০০.০০ 

০৫/০২/২০০৯ 

টা.৩২,০০,০৩,৪০১.০৯ 

২২/০৩/২০১১ ৩০/১২/২০১২ 

 

ডনভ তাণ াভগ্রীয ভল্যবৃডি 

ও ঠিকাদাযয়ক মথাভয়য় 

াআট স্তান্তয কযয়ত না 

াযায়ত ফাস্তফায়য়ন ডফরম্ব 

য়য়য়ছ। 

০২. ০৯/০১/২০১৪ 

টা. ২১,৭৮,০৪৬৪৭.০০ 

১৮/০৬/১৪ 

টা. 

২৩,৬২,১০,৬৫৭.৭৭ 

২২/০৭/২০১৬ ২৫/১২/২০১৬ 

০৩. ১৩/০৪/২০১৬ 

টা. ১৫,৩৫,৪৮,৩৯৫.৯৮ 

২৮/০৭/২০১৬ 

টা. 

১৩,০৪,৬৮,৩৮৩.১৫ 

১৩/০২/২০১৭ ১৫/০৬/২০১৭ 
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১৪.০  প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন: 

ডযকেনা জতন ম তয়ফেণ 

(ক) নগয অফাডয়কয জন্য 

ঈভেক্ত ফাস্থায়নয ব্যফস্থা কযা;

(ক) ডডঅয নুমায়ী

 ডফডডং ডনভ তান কযা 

য়য়য়ছ; 

     য়যজডভন ডযদ তয়ন মদখা মায় 

১৪ তরা পাঈয়ন্ডয়ন ৩ টি 

মফআজয়ভন্ট ১৪ তরা বফন 

ডনডভ তত য়য়য়ছ। 
(খ) ফন্দয নগযীয ফাডণডজেক 

চাডদা পূযণ কযা; 

(খ) ফন্দয নগযীয ফাডণডজেক চাডদা 

পূযণ য়য়য়ছ; 

য়যজডভন ডযদ তয়ন মদখা 

মায়, ডনডভ তত বফয়নয পাি 

মলায়য ভায়কতট বতডয কযা 

য়য়য়ছ । 
(গ) য়য ফফাকাযীয়দয জন্য 

সুডযকডেত ও ডযয়ফগত 

কাঁচাফাজায স্থায়নয রয়ে;  

(গ) য়য ফফাকাযীয়দয জন্য 

সুডযকডেত ও ডযয়ফগত 

কাঁচাফাজায স্থায়নয রে পূযণ 

য়য়য়ছ; 

য়যজডভন ডযদ তয়ন মদখা 

মায়, ডনডভ তত বফয়নয গ্রাঈন্ড 

মলায়য কাঁচা ফাজায স্থান কযা 

য়য়য়ছ। 
(ঘ) ফন্দয নগযীয ফডধ তত 

জনংখ্যায অফায়নয রয়ে 

াডকতং সুডফধা নতুন 

অফাডক লোট ডনভ তাণ; 

(ঘ) ফন্দয নগযীয ফডধ তত জনংখ্যায 

অফায়নয রয়ে াডকতং 

সুডফধা নতুন অফাডক লোট 

ডনভ তাণ কযা য়য়য়ছ; 

য়যজডভন ডযদ তয়ন মদখা মায় 

১৪ তরা পাঈয়ন্ডয়ন ডনডভ তত 

বফয়ন গাড়ী াডকতংয়য়য জন্য ৩ 

টি মফআজয়ভয়ন্টয ংস্থান যাখা 

য়য়য়ছ। 
(ঙ) প্রকেটি চট্টগ্রাভ য়যয 

থ তননডতক ঈন্নয়য়নয ভূডভকা 

যাখয়ফ। 

(ঙ) প্রকেটি চট্টগ্রাভ য়যয 

থ তননডতক ঈন্নয়য়নয ভূডভকা 

যাখয়ফ। 

এ ডফলয়য় প্রবাফ ভল্যায়য়ন 

যফতীয়ত জানায়ফ। 

 

১৫ .০ ঈয়েশ্য পুয়যাপুডয ডজতত না য়র তায কাযণ: প্রকেটিয ঈয়েশ্য ডজতত য়য়য়ছ ফয়র ডযদ তয়ন প্রতীয়ভান য়য়য়ছ।  

১৬.০ ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ: 

১৬.১ Time & cost over run: প্রকেটিয ভর ডডডড ২৫৫০.৩২৫ রে টাকায প্রাক্করয়ন জানুয়াডয, ২০০৮ য়ত 

ডডয়ম্বয, ২০১০ মভয়ায়দয জন্য গত ১৪/০১/২০০৯ তাডযয়খ নুয়ভাডদত য়য়ডছর। ২ ফায ংয়াধনীয ভাধ্যয়ভ 

৬১৫৬.৯৩ রে টাকায প্রাক্করয়ন জানুয়াডয, ২০০৮ য়ত ডডয়ম্বয’২০১৬ ম তন্ত মভয়ায়দয জন্য নুয়ভাডদত য়।থ তাৎ 
প্রকেটিয ভয় বৃডি ায় ৬ (ছয়) ফৎয ৬ ভা ফা ৩২৫% এফংপ্রাক্করন বৃডি ায় ৩৬০৬.৬০৫ রে টাকা ফা 

১৪১.৪১%।প্রকেটি ভর ডডডডয প্রাক্কডরত থ ত ও ডনধ তাডযত ভয়য়য ভয়ধ্য ভাপ্ত কযয়ত ায়যডন। প্রকে ডযচারয়কয 

ফক্তব্য রপ্রকয়ে ন্তভু তক্ত জডভয়ত কাঁচা ফাজায ডছর। কাচাঁ ফাজায চালু যাখায কাযয়ণ বফয়নয কাজ একফায়য শুরু কযা 

মায়ডন। প্রকে এরাকায়ক দুআবায়গ বাগ কয়য পূফ ত য়ত ফডস্থত মদাকান ভাডরকয়দয একটি ং পুণফ তান কয়য য 

ংয় ডনভ তাণ কাজ ডযচারনা কযয়ত য়। তায়ত ং ডবডিক ডনভ তাণ কাজ ডযচারনা কযয়ত ডগয়য় প্রকয়েয মভয়াদ 

বৃডি ায়। 

   ১৬.২ প্রকয়েয মবৌত কাজ ংক্রান্ত: চট্টগ্রাভ ডটি কয় তায়যয়নয ন্তভু তক্ত কাজীয মদঈড়ী, মকায়তায়ারী থানাধীন ২৩ কাঠা 

জায়গায ঈয প্রকেটি ফডস্থত। প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ১৪ তরা পাঈয়ন্ডয়ন ১১ তরা ডফডষ্ট বফন ডনভ তাণ কযা য়য়য়ছ। 
ডনডভ তত বফয়ন গাড়ী াডকতংয়য়য জন্য ৩টি মফআজম্যান্ট, ৬৪ টি লোট ও ৭৬টি মদাকান ংস্থান যাখা য়য়য়ছ। ৬৪ টি 

লোয়টয ভয়ধ্য ১৫০১ স্কয়ায ডপয়টয ১৬ টি, ১৪৩৫ স্কয়ায ডপয়টয ৩২ টি, ১১৩৭ স্কয়ায ডপয়টয ৮ টি এফং ১০৪২ স্কয়ায 

ডপয়টয ৮ টি ।লোট এফং মদাকান আয়তাভয়ধ্য অগ্রী প্রাথীয়দয ভয়ধ্য ফযাে কযা য়য়য়ছ। ডনডভ তত বফয়নয াভয়নয 

ংয় কাঁচা ফাজায ও ভায়কতয়ট প্রয়ফ থ এফং ডছন ডদক  ডদয়য় ৩টি ডরপট ও ডডড়য ভাধ্যয়ভ লোয়ট প্রয়ফ থ 
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যাখা অয়ছ। বফয়ন ৪ টি ডরপট স্থান কযা য়য়য়ছ, এয ভয়ধ্য ৩ টি লোয়ট মাতায়ায়তয জন্য এফং ১ টি ভায়কতয়ট 

মাতায়ায়তয জন্য ব্যফহৃত য়ফ। এছাড়া প্রথয়ভ মলায়যয ভায়কতয়ট মাতায়ায়তয জন্য এক মট এোয়কয়রটয স্থান কযা 

য়য়য়ছ।  
 

১৬.৩ প্রকয়েয ডনভ তাণকায়জয গুণগত ভান: প্রকয়েয ডনভ তাণ কায়জ ফততভায়ন ব্যফহৃত ডনভ তাণ াভগ্রীয মটি ডযয়াট তভ 

ডযদ তনকায়র প্রদ তন কযা য়য়য়ছ। য়ফ তাডয, ফাডেকবায়ফ প্রকয়েয ডনভ তাণ কায়জয গুণগত ভান য়ন্তালজনক ফয়র 

প্রতীয়ভান য়য়য়ছ। 

১৬.৪। ডডট ডনষ্পডি ংক্রান্ত:ডডঅয দৃয়ষ্ট মদখা মায়, প্রকয়েয বেন্তযীন এফং এক্সটান তার ডডট য়য়য়ছ। ৩ টি অডি 

ডনষ্পডিয য়োয় অয়ছ, অডি ংডিষ্ট য়থ তয ডযভান মথাক্রভয়ভ লক্ষ  ৪.৫৯৯ রেও ৭৭১.০০ রে 

টাকা। 

১৬.৫ প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন:প্রকয়েয ভর ঈয়েশ্য ডছর াডকতং সুডফধা ংফডরত অফাডক ও ফাডণডজেক ব্যফায়যয জন্য 

একটি বফন ডনভ তাণ কযা। এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভাধ্যয়ভ ৩ টি মফআজয়ভন্ট ১৪ তরা ডফডষ্ট বফন ডনভ তাণ কযা য়য়য়ছ। 
৩ টি মফআজয়ভয়ন্ট গাড়ী াডকতংয়য়য ব্যফস্থা যাখা য়য়য়ছ, এছাড়া বফয়নয ৩ ায়বত গাড়ী াডকতংয়য়য ব্যফস্থা যাখা 

য়য়য়ছ। বফয়নয গ্রাঈন্ড মলায়য কাঁচা ফাজায়যয জন্য মছাট মছাট মদাকান কযা য়য়য়ছ এফং ১ভ মলায়য ভায়কতট কযা 

য়য়য়ছ। অফায়নয জন্য ৬৪ টি লোট ডনভ তাণ কয়য অগ্রী প্রাথীয়দয ভয়ধ্য ফযাে কযা য়য়য়ছ।প্রকয়েয এফ কাম তক্রভ 

ফাস্তফায়য়নয ভাধ্যয়ভ প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন কযা য়য়য়ছ।  

১৬.৬ ম্পদ মযডজষ্টায ংযেণ:এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভাধ্যয়ভ মদড ডফয়দী ডফডবন্ন প্রকায মন্ত্রাডত, অফাফে ও ডপ 

আকুআয়ভন্ট ক্রয় কযা য়য়য়ছ। এফ মন্ত্রাডত ও ভারাভার ম্পদ মযডজিয়য ডরডফি কযায জন্য ম্পদ মযডজিায 

মখারা য়ডন। ক্রয়কৃত ভারাভায়রয তাডরকা ংযেয়নয জন্য ম্পদ মযডজিায মখারা প্রয়য়াজন। 

১৭.০ সুাডয/ভতাভত: 

১৭.১      প্রকেটি ভর প্রকয়েয মভয়াদ ও প্রাক্কডরত য়থ ত ভাপ্ত য়ডন, ৬ (ছয়) ফৎয ৬ ভা ফা ৩২৫% ভয় এফং প্রাক্করন 

৩৬০৬.৬০৫ রে টাকা ফা ১৪১.৪১% ডতডযক্ত মরয়গয়ছ। ভন্ত্রণারয়য়য নতুন প্রকয়েয প্রাক্করন ও ফাস্তফায়ন মভয়াদ 

ঠিক বায়ফ কযয়ত য়ফ এফং চরভান প্রকয়েয মেয়ে ডডডডয ডনধ তাডযত ংগ, থ ত ও মভয়ায়দয ভয়ধ্য মল কযয়ত 

য়ফ মায়ত প্রাক্করন ও মভয়াদ বৃডি কযয়ত না য়।   

১৭.২ এ প্রকয়েয বেন্তযীন এফং এক্সটান তার ডডয়টয ৩ টি অডি ডনষ্পডিয য়োয় অয়ছ, অডি ংডিষ্ট য়থ তয 

ডযভান ৯১৩.২৩৩ রে টাকা। মডন্ডং ডডট অডিগুয়রা দ্রুত ডনষ্পডি কযয়ত য়ফ।  

১৭.৩ এ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ডনডভ তত এফং ক্রয়কৃত ডফডবন্ন ভারাভায়রয তাডরকা ংযেয়নয জন্য ম্পদ মযডজিায বতডয কযয়ত 

য়ফ এফং ম্পদ মযডজিায়য কর ভারাভার ডরডফি কযয়ত য়ফ।   

১৭.৪ ঈভে তক্ত সুাডয/ভতাভত নুমায়ী প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ংস্থা কর্ততক গৃীত ব্যফস্থা ম্পয়কত অগাভী ২১ (একু ) 

ডদয়নয ভয়ধ্য ফাস্তফায়ন ডযফীেণ ও ভল্যায়ন ডফবাগ-মক ফডত কযয়ত য়ফ।  
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চাঁাআনফাফগঞ্জ মজরায দয ঈয়জরায় াআট এন্ড াডব তয় অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন ীল তক প্রকয়েয  ভাডপ্ত 

ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 

 

১.০ প্রকয়েয নাভ : চাঁাআনফাফগঞ্জ মজরায দয ঈয়জরায় াআট এন্ড াডব তয় অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন 

২.০ ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয়/ ডফবাগ : গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জাতীয় গৃায়ন কর্ততে 

৪.০ প্রাক্কডরত ব্যয় (রে টাকা) : 

 

মভাট ডনজস্ব থ তায়ন 

২৫৫০ .৬০  ২৫৫০ .৬০  

 

৫.০ ফাস্তফায়নকার: জুরাআ  ,২০১২ মথয়ক ডডয়ম্বয , ২০১৬। 
 

৬.০  প্রকয়েয ফাস্তফায়ন, ভয় এফং ব্যয় ক্ষ : 

স্ত

নুয়ভাদয়নয 

তাডযখ 

 

 

২৫৫০

.৬০

 

 

 ২ ফছয 

 
 

 

৭.০  

 

৮.০ প্রকয়েয ঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন  : প্রকেটিয ঙ্গডবডিক ফাস্তফ ও অডথ তক গ্রগডত  ,গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় য়ত 

১০/ ১০ /২০১৭ তাডযয়খ গ্রাডয়ত প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন ( ডডঅয) এয ডবডিয়ত ংভেডক্ত “ক” মত মদয়া র ।  
 

৯.০  প্রকয়েয াডফ তক ফাস্তফায়য়নয গ্রগডত :  

ডডঅয নুমায়ী মদখা মায় প্রকেটিয  ভর ব্যয় ২৫৫০ .৬০ রে , ফ তয়ল ংয়াধনীয়ত ব্যয় ২৯৭১ .১২ রে টাকা। 

এফং যফতীয়ত প্রকৃত ব্যয় ১৬৯৫.১৬ রে টাকা।   প্রকয়েয কর ংয়গয ১০০% কাজ ভাপ্ত য়য়য়ছ ফয়র PCR 

এ ঈয়েখ অয়ছ। 

১০।   কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণ: ডডডডয রেভাো নুমায়ী প্রকয়েয কর কাজ ভাপ্ত য়য়য়ছ।  

১১। ভল্যায়ন িডত: প্রকেটিয ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন প্রণয়য়ন ডনম্নডরডখত িডত নুযণ কযা য়য়য়ছ:  
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প্রকয়েয ডডডড ও PCR ম তায়রাচনা, কায়জয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজডভন ডযদ তন 

এফং প্রাপ্ত তয়থ্যয ডবডিয়ত ংডিষ্ট কভ তকততায়দয ায়থ অয়রাচনা ও ভতাভত গ্রণ।  

১২। প্রকয়েয প্রধান  ঈয়েশ্যঃ  

 ক) ডযকডেত ঈায়য় ভূডভয য়ফ তািভ ব্যফায ডনডিত কয়য অফান ভস্যায ভাধান কযা;  

 খ) অদৄডনক সুয়মাগ সুডফধা ভি অফায়নয ভাধ্যয়ভ নগযায়ন সুডফধা প্রদান কযা; এফং  

 গ) অগ্রী মক্রতায়দয স্বে ভয়ল্য স্থায়ী অফাডক প্ল্ট ফযায়িয সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা।  

 

১৩।  প্রকয়েয টভূডভঃ  

গ্রাভীন জনয়দয জীফন ব্যফস্থায়ক ঈন্নত কযায প্রয়ায় স্বে ও ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য ডযকডেত অফান 

ব্যফস্থা গয়ড় মতারায রয়েে চাাআ নফাফগঞ্জ মজরায দয ঈয়জরায় ১৬.৩৯  একয জডভয়ত একটি অফান প্রকে 

ায়ত মনওয়া য়। প্রকয়েয ঈয়েশ্য কভ জডভ ব্যফায কয়য প্ল্ট সৃডষ্ট কয়য  স্কুর, কাঁচা ফাজায, বুজ াকত ডফডবন্ন 

নাগডযক সুডফধা ম্বডরত  ডযকডেত অফায়নয ব্যফস্থা কযা।  

 

১৪।  প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ  

অয়রাচে প্রকেটি গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য ভাননীয় ভন্ত্রী কর্ততক ২০১২ ায়র ২৫৫০ .৬০  রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়য় 

জুরাআ ২০১২ মথয়ক জুন ২০১৪ মভয়ায়দ নুয়ভাডদত য়। মায স্মাযক নং গৃগভ/ডয-২/জাগৃক-২২/২০১০/২২৬, তাং-

৬/৮/২০১২। যফতীয়ত স্মাযক নং গৃগভ/ডয-২/জাগৃক-২২/২০১০/২৫৭, তাং-২৮/১০/২০১৪ সূয়ে ডডয়ম্বয ২০১৫ 

মভয়ায়দ এফং যফতীয়ত ডডয়ম্বয ২০১৬ মভয়ায়দ (ব্যয় বৃডি ডফীন) ংয়াডধত য়।  

 

১৫। প্রকে এরাকা ডযদ তনঃ  

প্রকেটি ভাডপ্তয য প্রকয়েয কাম তক্রভ ভল্যায়য়নয ডনডভি ফাস্তফায়ন ডযফীেণ ও ভল্যায়ন ডফবায়গয ঈ ডযচারক, 

ডনম্নস্বােযকাযী  এআচ, এভ, খাডরদ আপয়তখায  কর্ততক ১৪/০৩/২০১৮  তাডযয়খ  প্রকয়েয কাম তক্রভ য়যজডভন ডযদ তন 

কযা য় । ডযদ তনকায়র প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট ন্যান্য কভ তকততাবৃন্দ ঈডস্থত ডছয়রন এফং প্রয়য়াজনীয় 
তথ্যাডদ ডদয়য় য়মাগীতা কয়যন। 

১৬।  প্রকে ডযদ তন ডচে:  

 

ডচে: প্রকয়েয অওতায় বতযী বফদুেডতক রাআন। 

 

ডচে: প্রকয়েয অওতায় বতযী মেয়নজ ব্যফস্থা 



106 

 

 

১৭। প্রকে ফাস্তফায়য়ন  ভডনটডযং কাম তক্রভঃ  

ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় ও ংস্থায কভ তকততাবৃন্দ প্রকে ফাস্তফায়নকায়র ডফডবন্ন ভয়য় প্রকয়েয কাম তক্রভ ডযদ তন  কয়যয়ছন 

ভয়ভ ত ভাডপ্ত প্রডদয়ফদয়ন ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ। ডযদ তয়নয ভয় মদখা মায় পূয়ফ ত এ প্রকেটি অআএভআড’য মকান 

কভ তকততা ডযদ তন কয়যনডন। 

 

১৮। প্রকয়ে জনফর ডনয়য়াগঃ  

প্রকয়েয ডডডডয়ত প্রকে খায়ত মকান জনফর মদখায়না মনআ। গৃায়ণ কর্ততয়েয যাজাী মযয়ঞ্জয ডনফ তাী প্রয়কৌরী 

এআ প্রকয়েয প্রকে ডযচারক ডয়য়ফ ডতডযক্ত দাডয়ে ারন কয়যয়ছন এফং ন্যান্য িাপ জাতীয় গৃায়ণ 

কর্ততয়েয ডনজস্ব জনফর। ম কাযয়ণ জনফর খায়ত প্রকে পান্ড য়ত মকান জনফর ডনয়য়াগ য়ডন এফং টাকাও খযচ 

য়ডন। 

 

 

 

 

 

  

ডচে: প্রকয়েয অওতায় বতযী বেন্তযীণ যাস্তা ডচে: প্রকয়েয ডযদ তনকায়র প্রকে ডযচারক 

ন্যান্য কভ তকততাবৃন্দ 

 
 

ডচে: প্রকে এরাকায় ঈচ্চ েভতাম্পন্ন বফদুেডতক 

রাআয়নয খুটি। 

ডচে: প্রকে এরাকায় ীভা ডনধ তাযনী কায়জ ব্যফহুত 

োভ ীট াটি তন। 
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১৯।  

 নাভ

ডযভর কুভায 

কুযী, 

 

ডনফ তাী প্রয়কৌরী 

জাতীয় গৃায়ন কর্ততে 

,

জুরাআ /২০১২ য়ত 

ডডয়ম্বয / ২০১৬

ডতডযক্ত দাডয়ে

 

২০। প্রকয়েয প্রডকঈযয়ভন্ট ম্পডকতত তথ্য:  

  প্রকয়েয ক্রয় ংক্রান্ত প্রডক্রয়ায় ডডঅয-২০০৮ এয ডফডধডফধান মথামথবায়ফ নুযণ কযা য়য়য়ছ।  

 

২১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতনঃ প্রকেটিয ঈয়েশ্য ডজতত য়য়য়ছ ফয়র ডযদ তয়ন প্রতীয়ভান য়য়য়ছ।  

ডযকডেত ডজতত ভন্তব্য 

ক) ক্রভফধ তভান জনংখ্যা বৃডিয ায়থ 

ংগডত মযয়খ ডযকডেত  ঈায়য় ীডভত 

জায়গায় ডধকংখ্যক অফায়নয রয়েে  

অফাডক প্ল্য়টয চাডদা পূযণ; 

জনগয়ণয জন্য নাগডযক ও অদৄডনক 

সুয়মাগ সুডফধা সৃডষ্ট কযা; 

গ) অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয জন্য মমৌডক্তক ভয়ল্য 

অফাডক প্ল্ট ক্রয়য়য সুয়মাগ সৃডষ্ট। 

ঘ) ডযকডেত ফাডণডজেক স্থান ডনফ তাচন 

মপ্রডেয়ত সুস্থ নাগডযক ডযয়ফ ডফলয়য় 

য়চতনতা বৃডি ।  

ফ তয়ভাট ১৬.৩৯ একয জডভয়ত ১৬৭টি 

অফাডক প্ল্ট ৩ টি ফাডণডজেক প্ল্ট, 

কাঁচা ফাজায, বুজ ঈদ্যান, ভডজদ, 

ডফদ্যারয়, মখরায ভাঠ আতোডদ 

একটি ডযকডেত অফাডক ফডত 

গয়ড় মতারায রয়েে প্রয়য়াজনীয় 

কাম তক্রভ ম্পন্ন য়য়য়ছ।   

ডযকডেত ঈায়য় ীডভত জায়গায় অগ্রী 

ব্যডক্তফয়গ তয জন্য মমৌডক্তক ভয়ল্য অফাডক 

প্ল্ট ক্রয়য়য সুয়মাগ সৃডষ্ট য়য়য়ছ । য়ফ তাডয 

স্কুর ,কাচাঁ ফাজায, বুজ ঈদ্যান, ভডজদ, 

ডফদ্যারয়, মখরায ভাঠ আতোডদ একটি 

ডযকডেত অফাডক ফডতয ডফকায় 

প্রকেটি কাম তকয ডায়ফ গন্য য়ত ায়য।

 

২২। ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণঃ  

 

২২.১) ক্রটিপূণ ত ডডঅযঃ 
 

ডডঅয়য প্রকয়েয নুয়ভাদন, ংয়াদন প্রডক্রয়া, মভয়াদ ও তাডযখ সুিুবায়ফ ঈয়েখ কযা মনআ। প্রকে ডযচারক 

ম্পডকতত তয়থ্য দাডয়ে ারন ংক্রান্ত ভয়কার মথামথবায়ফ ডরডফি য়ডন। প্রকয়েয ডডট কাম তক্রভ ডফলয়য় মকান 

তথ্য ডডঅয়য াওয়া মায় না। প্রকে ভাডপ্তয ০৩ ভায়য ভয়ধ্য ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন মপ্রযয়ণয ডনয়দ তনা থাকয়রও 

ফডণ তত প্রকয়েয ডডঅয গ্রাডয়ত য়য়য়ছ ভাডপ্ত মভয়ায়দয ১০ ভা য। প্রকয়ে ভয়কায়র ডযকেনা ভন্ত্রণারয়য়য 

ডযে নুমায়ী প্রয়য়াজনীয় ংখ্যক ডঅআড ও ডএডয়ত বা নুডিত য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅয়য মকান তথ্য 

াওয়া মায়ডন। 
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 ২২ .২ )  Time and Cost over Run:  

প্রকেটিয ভর ডডডড ২৫৫০ .৬০ রে টাকায় প্রাক্করয়ন জুরাআ ২০১২ য়ত  জুন ২০১৪ ম তন্ত মভয়ায়দয জন্য নুয়ভাডদত 

য়য়ডছর। যফতী ংয়াধনী ভয়য ভাধ্যয়ভ  ২৯৭১.১২ রে টাকায প্রাক্করয়ন জুরাআ ২০১২ য়ত ডডয়ম্বয ২০১৬ ম তন্ত 

মভয়ায়দয জন্য নুয়ভাডদত য়। থ তাৎ প্রকেটিয ভয় দুআ ফৎয বৃডি ায়  এফং ৪২০ .৫২ রে টাকা প্রাক্করন বৃডি 

ায়। প্রকেটি ভর ডডডডয ডনধ তাডযত ভয়য়য ভয়ধ্য ভাপ্ত কযয়ত ায়যডন।  ভূডভ ডধগ্রণ কায়জয ভস্যায কাযয়ন 

প্রকয়েয কাজ শুরু য়ত মদযী য়য়য়ছ ভয়ভ ত প্রকে কর্ততে য়ত জানা মায়।  

  ২২.৩) প্রকয়েয অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন ও ডফক্রয় ংক্রান্ত তথ্য: 

 

প্রকেটি ১৬.৩৯ একয জডভয ঈয প্রডতডিত এফং ভাটি বযায়টয ভাধ্যয়ভ ভূডভ ঈন্নয়নকযত প্ল্ট ডনডভ তত য়য়য়ছ। ৫ 

কাঠায ১৫ টি, ৪.৮ কাঠায ৫ টি ৪.৩৩ কাঠায ১২ টি ৪ কাঠায ৫৪ টি ৩.৯৭ কাঠায ০১টি ৩ কাঠায ২৮ টি ২.৭৫ কাটায 

১৬ টি এফং ২.৫ কাঠায ৮৯ টি প্রডত কাঠা ৩.৮১ রে টাকা দয়য ডফক্রয় ডযকেনা কযা য়য়য়ছ। এছাড়া ৬.১০ রে 

টাকা প্রডত কাঠা ভয়ল্য ০৭ টি ফাডনডজেক প্ল্য়টয ংস্থান যাখা য়য়য়ছ।  

 

প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ প্রস্তুতকৃত ১৬৭ টি প্ল্ট ডফক্রয়য়য ডফজ্ঞডপ্ত মদওয়া য় । ডনধ তাডযত পযয়ভ অগ্রী প্রাথীগণ অয়ফদন 

কয়যন। অয়ফনগুয়রা মাচাআ ফাছাআ কয়য মমাগ্য প্রাথীয়দয ডয়রক্ট কযা য় এফং রটাডযয ভাধ্যয়ভ মকান প্ল্ট মক ায়ফ তা 

ডনধ তাযন কযা য় ।  আয়তাভয়ধ্য ৫২ টি প্ল্ট ফযাে কযা য়য়য়ছ । প্রডত প্ল্য়টয ভদয় ভল্য ৪ ডকডস্তয়ত  ডযয়াধ মমাগ্য। 

প্ল্য়টয ভদয় টাকা ডযয়ায়ধয য ফযােপ্রাপ্ত ব্যডক্তয়ক প্ল্ট বুডঝয়য় মদয়া য়ফ এফং দডরর কয়য মদয়া য়ফ ।  

 

২২.৪) জনফর েতাঃ  

 

ফততভায়ন জাতীয় গৃায়ণ কর্ততয়েয যাজাী  ডফবায়গয অওতায় মফ কয়য়কটি প্রকে চরভান যয়য়য়ছ। ডনফ তাী 

প্রয়কৌরী,যাজাী ডফবাগ,ে প্রকে চরভান ডফডবন্ন প্রকয়েয প্রকে ডযচারয়কয দাডয়ে ারন কযয়ছন। 

প্রকেভ ডফডবন্ন মজরায় ফডস্থত। প্রকে ফাস্তফ মপ্রডেয়ত স্বে জনফর ডনয়য় ডনয়ডভত প্রকে ভডনটডযং ও তদাযডক 
কযা ম্ভফয নয় ভভ ত প্রতীয়ভান য়।  

 

২২.৫) ডনষ্পন্ন বফদুেডতক যফযা রাআন:  

 

প্রকে এরাকায় মদখা মায় ডকছু ডকছু ংয় বফদুেডতক রাআন ডনভ তায়নয কাজ ভাপ্ত য়ডন। ঈডস্থত েী ডফদুেতায়ন 

মফাড ত কর্ততয়েয প্রডতডনডধগণ  জানান মম তাযা আয়তাভয়ধ্য প্রয়য়াজনীয় থ ত যফযা ময়য়য়ছন এফং ডত দ্রুত 

বফদুেডতক রাআন স্থায়নয ফাকী কাজগুয়রা ভাপ্ত কযয়ফন।   

 

২২.৬) প্রকেস্থয়র ভূডভ ব্যফস্থানা:  

 

ডযদ তয়ন মদখা মায় মম প্রকে ীভায় জরাধায যয়য়য়ছ। প্ল্টভয়য ীভা ডনধ তাযণ ছাড়া ম্পূন ত প্রকে এরাকায ীভানা 

ডনধ তাযনী মকানরূ কাম তক্রভ ডযরডেত য়ডন। এছাড়াও প্রকে ভধ্যস্থ একটি ঈচ্চ েভতাম্পন্ন বফদুেডতক রাআয়নয খুটি 

যয়য়য়ছ মা জন ডনযািায মপ্রডেয়ত গুরুেফ ।   

 

২২.৭) প্রকয়েয ডডট ডনষ্পডি:  

 

ভাপ্ত প্রকয়েয ডডঅয ম তয়ফেয়ন মদখা মায় মম, ডডট ংক্রান মকানরূ তথ্য নুডস্থত প্রকে চরাকারীন এফং 

প্রকে ময়ল প্রকয়েয সুিু ডযচারন দেতা ডনধ তাযয়ন এফং স্বেতা ডনডদ তষ্টকযয়ন ডডট কাম তক্রভ ম্পন্ন কযা মমৌডক্তক 

ডছর। 
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২৩। সুাডয /ভতাভত:  

১) অডথ তক ব্যফস্থানায স্বেতা ডনডিত কযায স্বায়থ ত  প্রকে ংডিষ্ট কর ডডট কাম তক্রভভ দ্রুত ডনষ্পডিকযত: 

   অআএভআডড’মক  ফডত কযয়ত য়ফ। 
       ২)   প্রকে এরাকায় বফদুেডতক রাআন স্থায়নয ফডষ্ট ংয়য কাম তক্রভ দ্রুত ভাপ্ত কযয়ন প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা ডনয়ত 

য়ফ। 

৩  প্রকে এরাকায় ফডস্থত ঈচ্চ েভতাম্পন্ন বফদুেডতক রাআন এফং খুটি ডফলয়য় প্রয়য়াজনীয় ডনযািা ভরক ব্যফস্থা     

    গ্রণ  কযয়ত য়ফ। 
৪  প্রকে  এরাকায চায ায় মকান ফাঈন্ডাডয মদয়ার ফা ডনযািা মদয়ায়রয ব্যফস্থা মনআ। ডনযািা ফাঈন্ডাডয ডদয়ত    

   য়ফ। 

৫) ডনডভ তত মেয়ন াডন ডনষ্কান ব্যফস্থা চর যাখয়ত অঈটয়রটগুয়রায ভৄয়খ মনট/ডগ্রর স্থান কযায ব্যাায়য   

   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রময়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ  

৬) প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত যাস্তা, মেন মাফতীয় মবৌত ফকাঠায়ভা ডত দ্রুত ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্ততক ংডিষ্ট  

    ডটি কয় তায়যয়নয ডনকট স্তান্তয কযয়ত য়ফ। 
 ৭) জাতীয় গৃায়ন কর্ততয়েয কায়জয তুরনায় জনফর য়নক কভ থাকায় একজন কভ তকততা/কভ তচাযী একাডধক ডপ  

                ও প্রকয়েয দাডয়ে ারন কযয়ছন। পরত প্রকয়েয কাজ ঠিকবায়ফ তদাযডক কযা ম্ভফ য়ে না। প্রয়য়াজয়নয  

               ডনডযয়খ জনফর ডফলয়য় ব্যফস্থা মনয়া প্রয়য়াজন।  

 ৮) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায কর ভাপ্ত প্রকয়েয ডডঅয মথামথবায়ফ ডনয়দ তনা /ডযে নুমায়ী মপ্রযণ কযয়ত ফ  

৯) নতুন  এফং চরভান প্রকয়েয মেয়ে একজন কভ তকততায়ক একাডধক প্রকয়েয প্রকে ডযচারক ডয়য়ফ দাডয়ে প্রদান 

ডযায কযয়ত য়ফ।  

১০) প্রকয়েয অওতায় ১৬৭টি প্ল্য়টয ভয়ধ্য আয়তাভয়ধ্য ৫২টি প্ল্ট ফযাে য়য়য়ছ। ফডষ্ট ১১৫টি প্ল্ট দ্রুত ফযাে 

প্রদায়নয ব্যফস্থা ডনয়ত য়ফ।   
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 ফাংরায়দ জাতীয় ংদ ডচফারয়য়য কভ তকততা-কভ তচাযীয়দয জন্য ৪৪৮টি লোট ডনভ তাণ ীল তক প্রকমেয 

ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 
(ভাপ্ত : জুন ৭) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : ফাংরায়দ জাতীয় ংদ ডচফারয়য়য কভ তকততা-কভ তচাযীয়দয জন্য ৪৪৮টি লোট ডনভ তাণ  

২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : গণপূতত ডধদপ্তয  

৪। প্রকয়েয ফস্থান : ময়য ফাংরা নগয, ঢাকা

 

 ৫।   প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ভর ফ তয়ল ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬৪২১.৯৩ ২১৮৪৭.১৪ ২০৯০৯.৮৪ জুরাআ, ২০১১ 

য়ত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০১১ 

য়ত 

জুন, ২০১৭ 

জুরাআ, ২০১১ 

য়ত 

জুন, ২০১৭

৪৪৮৭.৯১ 

(২৭.৩২%) 

৩৬ ভা 

(১০০%) 

 

০৭। প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ :  

 

 ৬০০ ফ:ফু: ১৬৮টি লোট ডনভ তাণ;

 ৮০০ ফ:ফু: ১১২টি লোট ডনভ তাণ;

 ১০০০ ফ:ফু: ১১২টি লোট ডনভ তাণ;

 ১২৫০ ফ:ফু: ৫৬টি লোট ডনভ তাণ;

 ভাডিাযা বফন ডনভ তাণ; 

 বেন্তযীণ স্যাডনটাডয ও াডন যফযা;

 বেন্তযীণ ডফদুেতায়ন;

 এটিড প্ল্োন্ট স্থান;

 ডরপট স্থান; এফং

 পায়ায পাআটিং/াআয়েন্ড ডয়িভ স্থান।

 

 

০৬। প্রকয়েয ঈয়েশ্য : 

 
 ফাংরায়দ জাতীয় ংদ ডচফারয়য়য কভ তকততা/কভ তচাযীয়দয অফায়নয সুডফধা বৃডি;

 তায়দয অফায়নয ভস্যা ডনযন কযা; এফং

 কায়জয দেতা বৃডি কযা। 
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০৮। প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২১৮৪৭.১৪ রে টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২০৯০৯.৮৪ রে টাকা (৯৫.৭১%)। ফাস্তফ গ্রগডতয ডফলয়টি ডডঅয এ ঈয়েখ কযা 

য়ডন।  

(ংগডব ডিক অডথ তক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত তাকা ‘ক’ মত ংভেক্ত) 

০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য :    

নাভ ও দডফ দাডয়য়েয ধযণ দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

জনাফ মভাাম্মদ যডপকুর আরাভ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

ডতডযক্ত ০৩/১১/১১ ২৫/১০/১২ 

জনাফ অব্দুর মভায়ভন মচৌদৄযী 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

ডতডযক্ত ২৫/১০/১২ ২৮/০২/১৬ 

জনাফ মভা: মভাস্তপা কাভার 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

ডতডযক্ত ২৮/০২/১৬ ২৩/০৪/১৭ 

জনাফ মভা: অডভনুর আরাভ খান 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

ডতডযক্ত ২৩/০৪/১৭ ৩০/০৬/১৭ 

১০।  প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

ডফগত ০২/১১/২০১৭ তাডযয়খ অআএভআডড’য কাযী ডযচারক, জনাফ অফদুো-অর-ভাসুদ, কর্ততক ে প্রকেটি ডযদ তন কযা 

য়। এ ভয়য় ংডিষ্ট প্রয়কৌরীগণ ন্যান্য কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা প্রদান কয়যন।  

প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ : 

  

ডচে (১) : ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্ততক প্রকে 

ঈয়দ্বাধনকায়র স্থাডত স্মাযক স্তম্ভ।   

ডচে (২) : বফন এরাকায প্রধান পটয়কয দৃশ্য।  
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ডচে (৩) : প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত বফয়নয দৃশ্য। ডচে (৪) : প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত বেন্তযীণ 

যাস্তা।   

 
 

  

ডচে (৫) : প্রকে এরাকায় স্থাডত এটিড প্ল্োন্ট।  ডচে (৬) : ডফদুেৎ যফযায়য জন্য স্থাডত াফ-

মিন।   

 

 

 

ডচে (৭): বফয়ন স্থাডত ডরপয়টয দৃশ্য।   ডচে (৮) : ডনডভ তত লোয়ট ফফাকাযীয়দয ফস্থান।  
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১১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন :  

ডযকডেত ডজতত ে ডফবায়গয ভন্তব্য 

(ক) ফাংরায়দ জাতীয় ংদ ডচফারয়য়য 

কভ তকততা/কভ তচাযীয়দয অফায়নয সুডফধা 

বৃডি;

(খ) তায়দয অফায়নয ভস্যা ডনযন কযা; 

এফং

(গ) কায়জয দেতা বৃডি কযা। 

এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভাধ্যয়ভ জাতীয় 

ংদ ডচফারয়য়য 

কভ তকততা/কভ তচাযীয়দয জন্য ডফডবন্ন 

অয়তয়নয ৪৪৮টি লোট ডনভ তাণ কযা 

য়য়য়ছ। পয়র জাতীয় ংদ 

ডচফারয়য়য কভ তকততা/কভ তচাযীয়দয 

অফান ভস্যা ডনযন য়য়য়ছ ভয়ভ ত 

প্রতীয়ভান য়।  

অাতদৃডষ্টয়ত স্বে মভয়ায়দ 

 ডজতত য়রও 

প্রবাফ ভল্যায়য়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রকৃত ঈয়েশ্য ডনরূণ কযা 

মায়ফ।

 

১২। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নয সুপর এয Sustainability:  

ডনয়ম্নাক্ত ডফলয়য়য ঈয ডনবতয কযয়ছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল তক ায়যন এন্ড মভআনয়টআন্যান্প ডনয়ডভতবায়ফ ডযচারনা; 

  য়ফ তাডয কায়জয ভান ও স্থাডয়ে।  
১৩। প্রকয়েয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য :  

দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআয়য়য প্রধান ঈয়েশ্য ডছর প্রকেটিয অওতায় ক্রয়কৃত কাজ ম তয়ফেণ কযা। এ মেয়ে প্রকেটিয অওতায় 

একাডধক প্যায়কজ/  থাকায় Random Selection এয ভাধ্যয়ভ ডনয়ম্নাক্ত কয়য়কটি প্যায়ক  ক্রয় ক্রান্ত তথ্যাডদ ডনম্ন 

াযডণয়ত ঈস্থান কযা ’রঃ                                                                                                          (রে টাকায়) 

(তথ্য সূে: প্রকে ডপ) 

 

প্যায়কজ

/ 

রয়টয 

নাভ 

কায়জয ডফফযণ ক্রয় 

িডত 

ডডডড 

নুমায়ী 

প্রাক্কডর

ত ভল্য 

মটন্ডায 

আবালুয়য়

মনয তাডযখ 

মটন্ডায়য 

ংগ্রণকা

যী ব্যডক্ত ফা 

প্রডতিায়নয 

ংখ্যা 

মটন্ডায়য 

মযনড

ব ব্যডক্ত/ 

প্রডতিায়নয 

ংখ্যা 

চুডক্ত 

ম্পাদয়নয 

তাডযখ ও 

প্রডতিায়নয 

নাভ 

চুডক্ত 

নুায 

কাম ত মল 

ওয়ায 

তাডযখ 

চুডক্ত 

ভল্য 
 
 

চূড়ান্ত 

ডফর 

প্রদায়নয 

ডযভাণ  

ভন্তব্য 

প্যায়কজ 

নং-

WD-

8 

১০০০ ফ:ফু: 

এয ৫৬টি লোট 

ডনভ তাণ 

ওটিএ

ভ 

১৮১৪.৬

৪ 

০৯/০৬/১৩ ০৩ টি ০৩ টি ১৭/১১/১৩ 

ডডফএর-

এভডএর-

মজডব 

১৬/০২/১

৫ 

 

২০৪২.২

৮ 

২৩৮২.০

৩ 

(মবডযয়য়

ন 

ড তায়য 

চুডক্ত ভল্য 

বৃডি 

ময়য়য়ছ) 

যফতীয়ত 

চুডক্তয মভয়াদ 

বৃডি কযা 

য়য়য়ছ। 

প্যায়কজ 

নং- 

WD-

4 

৬০০ ফ:ফু: এয 

৫৬টি লোট 

ডনভ তাণ 

ওটিএ

ভ 

১১২৫.৪

৪ 

২৯/০৫/১৩ ০৩ টি ০২ টি ২১/১১/১৩ 

মভা ত 

জাভার 

এন্ড 

মকাম্পানী 

২০/০২/১

৫ 

 

১২৭০.১

৭ 

১৩৫৪.১

৩ 

(মবডযয়য়

ন 

ড তায়য 

চুডক্ত ভল্য 

বৃডি 

ময়য়য়ছ) 

যফতীয়ত 

চুডক্তয মভয়াদ 

বৃডি কযা 

য়য়য়ছ। 

প্যায়কজ 

নং- 

WD 

৫ তরা ডফডষ্ট 

ভাডিাযা 

বফন ডনভ তাণ 

ওটিএ

ভ 

৭৯৫.৬

৪ 

৩০/১২/১৫ ০৪ টি ০১ টি ১৬/০২/১৬ 

এনড-

মজআ-

অআডড 

(মজডব) 

১৫/০৯/১

৬ 

 

৭৯৫.৬

৪ 

৮৫১.২৪ 

(মবডযয়য়

ন 

ড তায়য 

চুডক্ত ভল্য 

বৃডি 

ময়য়য়ছ) 

যফতীয়ত 

চুডক্তয মভয়াদ 

বৃডি কযা 

য়য়য়ছ। 
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১৪। ম তয়ফেণ:  

১৪.১  Time over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক ভয় 

ডতফাডত য়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকায়রয মচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ৩৬ ভা ভয় মফী 

(১০০%) ব্যয় য়য়য়ছ। প্রকে ফাস্তফায়য়ন দীঘ তসূেতায পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর ময়ত ডফরম্ব 

ঘয়টয়ছ। 

১৪.২  Cost over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় ঈয়েখয়মাগ্য ায়য বৃডি 

ময়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ১৬৪২১.৯৩ রে টাকা থাকয়রও যফতীয়ত ংয়াধয়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রকয়েয ব্যয় ডনধ তাডযত য় ২১৮৪৭.১৪ রে টাকা। অফায প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২০৮৪৭.১৪ 

রে টাকা থ তাৎ ভর নুয়ভাডদত ব্যয় য়ো প্রকে ব্যয় ৪৪৮৭.৯১ রে টাকা বৃডি ময়য়য়ছ (২৭.৩২%)। 
প্রকে প্রণয়নকায়র মথামথ ডযকেনা ও ব্যয় প্রাক্করয়ন ঘাটডত ডছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 

১৪.৩  ডনডভ তত লোট পাঁকা থাকা : প্রকেটিয অওতায় ডনডভ তত ৪৪৮টি লোয়টয ভয়ধ্য গণপূতত ডধদপ্তয়যয জন্য ২৪টি 

এফং জাতীয় ংদ ডচফারয়য়য কভ তকততা/কভ তচাযীয়দয জন্য ৪২৪টি লোট ডনভ তাণ কযা য়য়য়ছ। 

ডযদ তনকায়র জানা মায় মম, জাতীয় ংদ ডচফারয়য়য জন্য ডনধ তাডযত ৪২৪টি লোয়টয ভয়ধ্য ৬০টি লোট 

এখয়না ফযাে প্রদান প্রডক্রয়া ম্পন্ন কযা য়ডন, পয়র এ লোটভ ফযােডফীনবায়ফ য়ড় অয়ছ। এয়ত 

যকায়যয যাজস্ব অয়য় েডত য়ে।     

১৪.৪  স্থায়ী জনফয়রয ংকট : প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত বফনভয় বদনডন্দন মফা ডনডিত কযায জন্য 

প্রয়য়াজনীয় জনফর (াম্প ায়যটয, ডরপট ায়যটয, বফদুেডতক ডভডি আতোডদ) গণপূতত ডধদপ্তয়যয 

ংডিষ্ট াফ-ডডডবয়ন ডনয়য়াডজত মনআ। পয়র বফয়ন ফফাকাযীয়দয বদনডন্দন মফা ময়ত মবাগাডন্ত য়ে।  

১৪.৫  ভাডিাযা বফয়ন ডরপট সুডফধা না থাকা : প্রকয়েয অওতায় লোয়ট ফফাকাযীয়দয াভাডজক এফং 

ধভীয় অচায-নুিান অয়য়াজয়নয জন্য ১৫ তরা ডবতডফডষ্ট ৫ তরায একটি ভাডিাযা বফন ডনভ তাণ 

কযা য়য়য়ছ। ডকন্তু বফয়ন ডরপট সুডফধা যাখা য়ডন। পয়র ফয়স্ক ও াডযযীক প্রডতফন্ধীয়দয ঈক্ত বফয়নয 

সুডফধা ময়ত সুডফধা য়ফ।  

১৪.৬ ডগ্নডনফ তাক ব্যফস্থানা : বফয়নয ডগ্নডনফ তাক ব্যফস্থানা ডনডিত কযায জন্য 

প্রকয়েয অওতায় প্রডতটি বফয়ন ডগ্নডনফ তাক মন্ত্র স্থান কযা য়য়য়ছ। ডকন্তু লোট নং-

ডফ-২/১৫০৩ ডযদ তনকায়র মদখা মায় মম, ডগ্নডনফ তাক মন্ত্রভয় মভয়াদকার ও 

যীোয ভয়কার ঈয়েখ মনআ। এছাড়াও বফয়ন ফফাকাযীয়দয এভস্ত মন্ত্র ব্যফায়যয 

মকান প্রডেণ প্রদান কযা য়ডন। এ ভয়য় ঈডস্থত ংডিষ্ট কভ তকততাগণ এ ডফলয়য় 

পূণ তাঙ্গ তথ্য প্রদান কযয়ত ায়যনডন।  

১৪.৭  ডডট ংক্রান্ত পূণ তাঙ্গ তথ্য না থাকা : প্রাপ্ত ডডডড ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম, প্রকয়েয ডডঅয-এয 

ডডট ংক্রান্ত নুয়েয়দ পূণ তাঙ্গ তথ্য প্রদান কযা য়ডন। এয়েয়ে প্রকে চরাকারীন ও প্রকে ভাডপ্তয য়য 

অডথ তক ব্যফস্থানা ংক্রান্ত তথ্য ডডঅয-এ ন্তভু তক্ত কযা ভীচীন ডছর।  
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১৪.৮  ঘনঘন প্রকে ডযচারক ফদরী : প্রকেটি জুরাআ, ২০১১ য়ত জুন, ২০১৭ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য 

নুয়ভাডদত য়। প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ৪ জন তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী প্রকে ডযচারয়কয দাডয়ে ারন কয়যন। 

এ জাতীয় প্রকে ফাস্তফায়য়ন ঘনঘন প্রকে ডযচারক ফদরী কাম্য নয়।  

১৪.৯ ডনয়ডভত ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজন না কযা  : প্রকয়েয নুয়ভাডদত ডডডড নুায়য 

প্রডত এক ভা ন্তয একফায ডঅআড বা ও এক ভা ন্তত এক ফায ডিয়াডযং কডভটিয বা 

অয়য়াজয়নয ংস্থান ডছর। ডকন্তু ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ও ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্ততক ডনয়ডভতবায়ফ ডঅআড ও 

ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজন কযা য়ডন। 
 

১৫।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৫.১  প্রকে মথয়ক ঠিক ভয়য় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনয়য়াগকৃত য়থ তয দ্বেফায ডনডিত কযায রয়েে প্রকয়েয 

ডডজাআন/ডযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run ও Cost over run 

না ঘটিয়য় ডনধ তাডযত ব্যয়য় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা মায় (নু: ১৪.১ ও ১৪.২); 

১৫.২ প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত বফয়নয পাঁকা লোয়ট নীডতভারায অয়রায়ক দ্রুত ফযাে প্রদান ডনডিত কযা 

যাজস্ব অয় বৃডিয দয়ে ডনয়ত য়ফ (নুঃ ১৪.৩); 

১৫.৩ বফয়ন ফফাকাযীয়দয বদনডন্দন মফা ডনডিত কযায স্বায়থ ত গণপূতত ডধদপ্তয কর্ততক ায়ক জনফর 

ডনয়য়ায়গয ডফলয়টি ডনডিত কযা প্রয়য়াজন (নু: ১৪.৪);  

 

১৫.৪ ভাডিাযা বফন বডফষ্যয়ত ম্প্রাযণ কযা য়র অফডশ্যকবায়ফ ডরপট সুডফধা ডনডিত কযয়ত য়ফ  (নু: 

১৪.৫); 

 

১৫.৫ ডগ্নডনফ তাক ময়ন্ত্র মভয়াদ ও যীোয ভয়কার মকন ঈয়েখ মনআ ম ডফলয়টি গণপূতত ডধদপ্তয মাচাআ-ফাছাআ 

কয়য অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ফ এফং বফয়ন ফফাকাযীয়দয জন্য প্রডেণ তথা পায়াযডেয়রয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযয়ত য়ফ (নু: ১৪.৬);  

 

১৫.৬  অডথ তক ব্যফস্থানায স্বেতা ডনডিত কযায স্বায়থ ত প্রকয়েয ডডট ম্পন্ন কয়য এ ংক্রান্ত ডফস্তাডযত তথ্যাডদ 

অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ (নু: ১৪.৭) ; 

 

১৫.৭ একটি প্রকয়ে ঘনঘন প্রকে ডযচারক ফদরী কযায মমৌডক্তকতা ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্ততক ম তায়রাচনা কযা 

অফশ্যক এফং বডফষ্যয়ত প্রকে ডযচারক ডনয়য়ায়গয মেয়ে ডযকেনা ডফবায়গয ডফদ্যভান ডযে নুযণ 

কযা ভীচীন য়ফ (নু: ১৪.৮); 

 

১৫.৮ বডফষ্যয়ত নুয়ভাডদত ডডডড নুায়য প্রকয়েয ডনয়ডভত ভডনটডযংয়য়য স্বায়থ ত ডঅআড ও ডিয়াডযং 

কডভটিয বা অয়য়াজয়ন গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়ক য়চষ্ট থাকয়ত য়ফ (নু: ১৪.৯); এফং 

 

১৫.৯  নুয়েদ ১৫.১ য়ত ১৫.৮ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

কর্ততক অগাভী ০১ ভায়য ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ।      
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মল্পয 

স্ত ক্ষ

স্ত ক্ষ

স্ত

 
 

স্ত স্ত

 স্ত  
          

 ক্ষ

 

 

স্ত

স্ত

ন্ত ন্ত

স্ত
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Cost foreign 
Exchange 

ক্ষ

Cost foreign 
Exchange 

ক্ষ

Cost foreign 
Exchange

প্রকেটিয ফ তয়ভাট ংয়াডধত প্রাক্কডরত ব্যয় রে টাকা। ডডঅয নুমায়ী প্রকয়েয াডফ তক অডথ তক গ্রগডত 

 রে টাকা, মা মভাট প্রাক্কডরত ব্যয়য়য ৯৭.৭৩%। প্রকেটিয  ফাস্তফ গ্রগডত ১০০% মা য়ন্তালজনক।    

ক্ষ

স্ত :  প্রকেটিয ফাস্তফায়ন মথাভয়য় ম্পন্ন য়ডন। এটি ফাস্তফায়য়ন ২৫০% ভয় মফী মরয়গয়ছ। এ 

ধযয়ণয প্রকে ভয়ভত ফাস্তফায়য়ন NHA-মক অগাভীয়ত অয়যা তকত য়ত য়ফ। 

এফং ৯৯.৭৩% মা য়ন্তালজনক।  

ক্ষ ক্ষ ক্ষ

ফ্লানেয 

ন্ত  
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ন্ত

  
 

ক্ষ ন্ত

স্ত ন্ত স্ত ন্ত

 

ন্ত

ম্ভাব্যতা ফগুড়ায াধাযণ জনগয়নয অফান ভস্যা ভাধায়ন এটা ডকছুটা 

ায়ক য়ফ ফয়র অা কযা মায়।  

ডচে-১: ডনডভ তত বফন 

 

ডচে-২: ডনডভ তত বফন
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ডচে-৩: ডনডভ তত বফন

 

ডচে-৪: ডনডভ তত বফন

১. ১৫/১০/২০০৯ ডরঃ য়ত ১৫/০৪/২০১০ ডরঃ 

মন্ত 

২. 

 
১৫/০৪/২০১০ ডরঃ য়ত ২৭/১১/২০১৩ ডরঃ 

মন্ত 

৩. 

 
২৭/১১/২০১৩ ডরঃ য়ত ১৩/০৯/২০১৫ ডরঃ 

মন্ত 

৪. 

 
১৩/০৯/২০১৫ ডরঃ য়ত ১৪/১২/২০১৫ ডরঃ 

মন্ত 

৫

 
১৪/১২/২০১৫ ডরঃ য়ত ০১/০১/২০১৭ ডরঃ 

মন্ত 

৬ মভাঃ াাদত মায়ন 

  
০১/০১/২০১৭  ডরঃ য়ত ০৮/০১/২০১৭ ডরঃ 

মন্ত 
৭. ডযভর কুভায কুযী 

  
০৮/০১/২০১৭  ডরঃ য়ত ২৭/০২/২০১৭ ডরঃ 

মন্ত

৮. মভাঃাআদ মযজা 

  
২৭/০২/২০১৭  ডরঃ য়ত ১৬/০৪/২০১৭ ডরঃ 

মন্ত

৯. ডযভর কুভায কুযী 

  
১৬/০৪/২০১৭  ডরঃ য়ত ০৭/০৫/২০১৭ ডরঃ 

মন্ত

১০. ওভ প্রকা নন্দী 

  
০৭/০৫/২০১৭  ডরঃ য়ত ১৩/০৭/২০১৭ ডরঃ 

মন্ত

১১. মভাঃ মডরভ খান 

  
১৩/০৭/২০১৭   ডরঃ য়ত ১২/১০/২০১৭ ডরঃ 

মন্ত

১২. মভাঃাআদ মযজা 

  
১২/১০/২০১৭   ডরঃ য়ত --
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ব

একআ জায়গায় ডতনটি বফয়ন মভাট ১৩৫ টি অফাডক লোট 

ডনভ তাণ 
কযা য়য়য়ছ। পয়র ফ

ম্ভফ য়য়য়ছ । 

ম্বডরত 

য়যয একআ জায়গায় ডতনটি বফয়ন মভাট ১৩৫

কযা য়য়য়ছ। পয়র ম্বডরত 

ম্ভফ য়য়য়ছ । 

য

য়যয একআ জায়গায় ডতনটি বফয়ন মভাট ১৩৫
কভ খযয়চ কযা য়য়য়ছ। পয়র 

য

ম্ভফ য়য়য়ছ । 

ন্ত

১৬.১  যফতীয়ত গৃীত প্রকয়েয কাম তক্রভ ভয়ভত ও ব্যয় বৃডি ব্যডতয়যয়ক ভাপ্ত কযায ডফলয়য় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা তথা 

ভন্ত্রণারয়য়ক ঠিক কভ তডযকেনা প্রনয়নপূফ তক ম্পাদন কযায মচষ্টা কযয়ত য়ফ;   

১৬ .২ প্রকয়েয মভয়াদ বৃডি ফা প্রকে ংয়াধন প্রস্তাফ নুয়ভাডদত মভয়াদ কায়রয ৩ ভা পূয়ফ ত মপ্রযণ কযয়ত য়ফ; এফং 

১৬.৩ সুাডয নুয়েদ ১৬.১-১৬.২ এয অয়রায়ক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ০১ (এক) ভায়য ভয়ধ্য অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত 

য়ফ।  
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কমল্পয 

স্ত ক্ষ। 
। 

স্ত ক্ষ

স্ত

স্ত স্ত

 স্ত

 ক্ষ ফ

 

 য ক্ষ

স্ত

ন্ত ন্ত

স্ত
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Cost foreign 
Exchange 

Cost foreign 
Exchange 

Cost foreign 
Exchange

প্রকেটিয ফ তয়ভাট ংয়াডধত প্রাক্কডরত ব্যয় ৭৮৯৮.০৬  রে টাকা। ডডঅয নুমায়ী প্রকয়েয াডফ তক অডথ তক গ্রগডত 

৭৭০৯.৮১ রে টাকা, মা মভাট প্রাক্কডরত ব্যয়য়য ৯৭.৬২%। প্রকেটিয  ফাস্তফ গ্রগডত ১০০% মা য়ন্তালজনক।    

ক্ষ

স্ত :  প্রকেটিয ফাস্তফায়ন মভয়াদ মথাভয়য় ম্পন্ন য়ডন। এটি ফাস্তফায়য়ন ২৫% ভয় মফী 

মরয়গয়ছ। এ ধযয়ণয প্রকে ভয়ভত ফাস্তফায়য়ন NHA-মক অগাভীয়ত অয়যা তকত য়ত য়ফ। 

এফং মা নন্তালেনক।  

চ্ট্ট্টগ্রায়ভ 

াধাযণ জনগয়নয অফান ভস্যা ভাধায়ন এটা ডকছুটা ায়ক য়ফ ফয়র অা কযা মায়।  

ন্ত
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ডচে-১: ডনডভ তত বফন 

 

ডচে-২: ডনডভ তত বফন

ডচে-৩: ডনডভ তত বফন

 

ডচে-৪: ডনডভ তত বফন
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ক্ষ

ব

একআ োয়গায় য য কযা নয়নে। 
পনর ব ম্ভফ নয়নে । 
নযয একআ োয়গায় য য কযা 

নয়নে। পনর 

ম্ভফ নয়নে । 
য

ক্ষ

নযয একআ োয়গায় য য কভ খযনচ 
কযা নয়নে। পনর য

ক্ষ ম্ভফ নয়নে । 

ন্ত

১৬.১  যফতীয়ত গৃীত প্রকয়েয কাম তক্রভ ভয়ভত ও ব্যয় বৃডি ব্যডতয়যয়ক ভাপ্ত কযায ডফলয়য় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা তথা 

ভন্ত্রণারয়য়ক ঠিক কভ তডযকেনা প্রনয়নপূফ তক ম্পাদন কযায মচষ্টা কযয়ত য়ফ;   

১৬ .২ প্রকয়েয মভয়াদ বৃডি ফা প্রকে ংয়াধন প্রস্তাফ নুয়ভাডদত মভয়াদ কায়রয ৩ ভা পূয়ফ ত মপ্রযণ কযয়ত য়ফ; এফং 

১৬.৩ সুাডয নুয়েদ ১৬.১-১৬.২ এয অয়রায়ক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ০১(এক) ভায়য ভয়ধ্য অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত 

য়ফ।  
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ডডড মযাড ম্প্রাযণ ও ঈন্নয়ন ীল তক প্রকমেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 
(ভাপ্ত :জুন, ৭) 

 
 

 

১। প্রকয়েয নাভ : “ডডড মযাড ম্প্রাযণ ও ঈন্নয়ন” ীল তক প্রকে।  

২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : চট্টগ্রাভ ঈন্নয়ন কর্ততে (চঈক)  

৪। প্রকয়েয ফস্থান : চট্টগ্রাভ দয

 
৫।   প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :   

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১০২.২৭ ২৩১২.৪৮ ১৭৮৪.৪

৮ 

জুরাআ, ২০১৩ 

য়ত 

ডডয়ম্বয, 

২০১৪ 

জুরাআ, ২০১৩ 

য়ত 

জুন, ২০১৬ 

(যফতীয়তব্যয় 

বৃডি ব্যডতয়যয়ক 

মভয়াদ জুন, 

২০১৭ ম তন্ত বৃডি 

কযা য়য়য়ছ)

জুরাআ, ২০১৩ 

য়ত 

জুন, ২০১৭

- ৩০ ভা  

(১৬৬.৬৭%) 

 

 

০৭। প্রকয়েযভরকাম তক্রভ :  

 ভূডভ ডধগ্রণ (১২২১.০৮কাঠা); 

 েডতপূযণ প্রদান (২৬৩৬ ফ:ডভ:); 

 ভডজদ ঈন্নয়ন; 

 ফাঈন্ডাযী ওয়ার ডনভ তাণ (৭৩.৪৭ যা:ডভ:); 

 যাস্তা প্রস্থকযণ; 

 মেন ডনভ তাণ; 

 ক্র কারবাট ত ডনভ তাণ; এফং 

 আয়রকডেক, টিএন্ডটি ন্যান্য আঈটিডরটি রাআন াযণ।  

০৬। প্রকয়েয ঈয়েশ্য : 

(ক) চট্টগ্রায়ভয চকফাজায, ফাকডরয়া ও চট্টগ্রাভ কয়রয়জয ভয়ধ্য মমাগায়মাগ জতয কযা;  

(খ) ডডড মযায়ড ভ্রভণ ভয় ও ভ্রভণ দূযে হ্রা এফং মানজট দূযীকযণ; এফং  

(গ) চট্টগ্রাভ মভয়োডরটন ভািাযপ্ল্োন নুায়য ময়কন্ডাযী মযাড মনটওয়ায়কতয ঈন্নয়ন াধন। 
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০৮। প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২৩১২.৪৮ রে টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ১৭৮৪.৪৮ রে টাকা মা নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয়য়য ৭৭.১৬ %।ফাস্তফ গ্রগডতয 
ডফলয়টি ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়ডন। 

(ংগডবডিক অডথ তক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত তাকা ‘ক’ মত ংভেক্ত) 

০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য : 

নাভওদডফ দাডয়য়েয ধযণ দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

জনাফ মভাাম্মদ াান 

কাযী প্রয়কৌরী 

পূণ তকারীন ০৫/০৯/২০১৩ প্রকে ভাডপ্ত ম তন্ত 

১০। প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

নফগে ০৮/১১/২০১৭ োনযনখ অআএভআনর্’য কাযী নযচারক েনাফ অফদুো-অর-ভাসুদ, কর্তযক ত্র প্রকল্পটি নযদ যন কযা 

য়। এ ভনয় প্রকল্প নযচারক প্রকল্প ংনিি কভ যকেযাযা উনস্থে মর্নক নযদ যনন ানফ যক নমানগো প্রদান কনযন। 

প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ : 

 

 

ডচে (১) : প্রকয়েয অওতায় ম্প্রাডযত যাস্তায দৃশ্য। ডচে (২) : অফাডক এরাকা ংরগ্ন ঈন্নয়নকৃত 

যাস্তায দৃশ্য। 
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ডচে (৩) : প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত যাস্তা ব্যফায়যয 

দৃশ্য। 
ডচে (৪) :ম্প্রাযণকৃত যাস্তায দৃশ্য।  

 
 

  

ডচে (৫) : জায়জ কভয়প্ল্য়ক্সয াভয়ন ঈন্নয়নকৃত যাস্তায 

দৃশ্য। 

ডচে (৬) : কফযস্থান ংরগ্ন যাস্তায দৃশ্য।  

 

১১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন:  

ডযকডেত ডজতত েডফবায়গযভন্তব্য 

(ক)চট্টগ্রায়ভয চকফাজায, ফাকডরয়া ও চট্টগ্রাভ 

কয়রয়জয ভয়ধ্য মমাগায়মাগ জতয কযা; 

(খ)ডডড মযায়ড ভ্রভণ ভয় ও ভ্রভণ দূযে হ্রা 

এফং মানজট দূযীকযণ; এফং 

(গ) চট্টগ্রাভ মভয়োডরটন ভািাযপ্ল্োন নুায়য 

ময়কন্ডাযী মযাড মনটওয়ায়কতয ঈন্নয়ন াধন।  

এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভাধ্যয়ভ 

চট্টগ্রাভ মযয ডডড মযায়ডয 

মমাগায়মাগ ব্যফস্থা পূয়ফ তয তুরনায় 

ঈন্নত য়য়য়ছ। যাস্তা ম্প্রাযয়ণয 

পয়র মানফান চরাচর জতয 

য়য়য়ছ মা মানজট ডনযয়ন 

ায়ক ভূডভকা যাখয়ছ।  

অাতদৃডষ্টয়ত স্বে মভয়ায়দ 

 ডজতত য়রও 

প্রবাফ ভল্যায়য়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রকৃত ঈয়েশ্য ডনরূণ কযা 

মায়ফ।

 

১২। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নয সুপর এয Sustainability: 

ডনয়ম্নাক্ত ডফলয়য়য ঈয ডনবতয কযয়ছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল তক ায়যন এন্ড মভআনয়টআন্যান্প ডনয়ডভতবায়ফ ডযচারনা; 

  য়ফ তাডয কায়জয ভান ও স্থাডয়ে।  
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১৩। প্রকয়েয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য : 

দযে ংক্রান্ত তথ্য মাচাআয়য়য প্রধান ঈয়েশ্য ডছর প্রকেটিয অওতায় ক্রয়কৃত কাজ ম তয়ফেণ কযা। এ মেয়ে প্রকেটিয অওতায় 

একাডধক প্যায়কজ/  থাকায় Random Selectionএয ভাধ্যয়ভ ডনয়ম্নাক্ত কয়য়কটি প্যায়ক  ক্রয় ক্রান্ত তথ্যাডদ ডনম্ন 

াযণীয়ত ঈস্থান কযা ’রঃ 

(রে টাকায়) 

প্যায়কজ

/ 

রয়টয 

নাভ 

কায়জয ডফফযণ ক্রয় 

িডত 

ডডডড 

নুমায়ী 

প্রাক্কডর

ত ভল্য 

মটন্ডায 

আবালুয়য়য়ন

যতাডযখ 

মটন্ডায়য 

ংগ্রণকা

যীব্যডক্ত ফা 

প্রডতিায়নয 

ংখ্যা 

মটন্ডায়য 

মযনডব

ব্যডক্ত/ 

প্রডতিায়নয

ংখ্যা 

চুডক্ত 

ম্পাদয়নয 

তাডযখ ও 

প্রডতিায়নয 

নাভ 

চুডক্ত 

নুায 

কাম ত মল 

ওয়ায 

তাডযখ 

চুডক্ত 

ভল্য 
 
 

চূড়ান্ত ডফর 

প্রদায়নয 

ডযভাণ 

ভন্তব্য 

প্যায়কজ

নং-২ 

ফুটাত-কাভ-

মেআন ও যাস্তায 

অনুলাডঙ্গক 

কাজ 

ওটিএভ ১৬৮.৭৫ ১০/১০/১৩ ০৭টি ০৭ টি ১৫/০৬/১৪ 

মভা ত 

যাডকফ এন্ড 

ব্রাদা ত 

 

১৫/১০/১

৪ 

 

১৭৬.৭২ ২০২.৮৪ 

(মবডযয়য়ন 

ড তায়য 

চুডক্তভল্য বৃডি 

ময়য়য়ছ) 

কাম ত 

ম্পাদয়ন 

ডতডযক্ত 

ভয় ব্যয় 

য়য়য়ছ। 

প্যায়কজ

নং-৩ 

ফুটাত-কাভ-

মেআন ও যাস্তায 

অনুলাডঙ্গক 

কাজ  

ওটিএভ ২১১.২৯ ১৬/০৭/১৪ ০৭ টি ০৬ টি ১৮/০৯/১৪ 

মভা ত 

যাডকফ এন্ড 

ব্রাদা ত 

২২/০১/১

৫ 

 

১৭৮.৪২ ২০৪.০০ 

(মবডযয়য়ন 

ড তায়য 

চুডক্তভল্য বৃডি 

ময়য়য়ছ) 

 

কাম ত 

ম্পাদয়ন 

ডতডযক্ত 

ভয় ব্যয় 

য়য়য়ছ। 

প্যায়কজ

নং-৫ 

যাস্তায কায় তটিং 

ও অনুলাডঙ্গক 

কাজ 

ওটিএভ ৬৬.০৪ ১২/০১/১৬ ১০টি ০৫ টি ২৭/০৪/১৬ 

মভা ত 

যাডকফ এন্ড 

ব্রাদা ত 

 

২৭/০৫/১

৬ 

 

৫৩.১৩ ৫২.৬৩ 

 

 

কাম ত 

ম্পাদয়ন 

ডতডযক্ত 

ভয় ব্যয় 

য়য়য়ছ। 

 

 

১৪। ম তয়ফেণ: 

১৪.১ Time over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক 

ভয় ডতফাডত য়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকায়রয মচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ৩০ভা ভয় মফী 

(১৬৬.৬৭%) ব্যয় য়য়য়ছ। প্রকে ফাস্তফায়য়ন দীঘ তসূেতায পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর ময়ত 

ডফরম্ব ঘয়টয়ছ। 
 

১৪.২ ভািায প্ল্োন ফাস্তফায়ন না ওয়া  : প্রকে ডযচারয়কয ায়থ অয়রাচনায় জানা মায় মম, চট্টগ্রাভ য়যয 

ডফদ্যভান ভািায প্ল্োন নুমায়ী ঈক্ত যাস্তাটি ৩০ ফুট প্রস্ত ওয়ায ংস্থান যয়য়য়ছ। তয়ফ ঈক্ত এরাকায় দীঘ ত 

ডদয়নয পুযায়না বফন, ভূডভ ডধগ্রয়ণয জটিরতা, স্থানা াযণ ডফডবন্ন জটিরতা ডফয়ফচনা কয়য এ 

ম তায়য় ২২-২৫ ফুট প্রস্ত যাস্তা ডনভ তাণ কযা য়য়য়ছ।  

১৪.৩ ডনডভ তত যাস্তা েডতগ্রস্ত ওয়া: প্রকেটিয অওতায় ম্প্রাযণকৃত যাস্তায কায় তটিংয়য়য ডরয়কাট মফ ডকছু 

স্থায়ন ঈয়ঠ মগয়ছতথা েডতগ্রস্ত য়য়য়ছ। এ প্রয়ঙ্গ প্রকে ডযচারক 

ফডত কয়যন মম, ডতডযক্ত ফল তা ও অফাডক এরাকা ডদয়য় ফততভায়ন 

বাযী মানফান চরাচর কযায় যাস্তাটিয এ েডত াডধত য়য়য়ছ। তয়ফ 

ঠিকাদায়যয াযপয়ভ তন্প ডডকঈডযটি মথয়ক েডতগ্রস্ত ংভ 

ংস্কায়যয দয়ে গ্রণ কযা য়ফ।  
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১৪.৪ ডফদ্যভান যাস্তায ভয়ধ্য নফধ স্থানা থাকা: ডযদ তনকায়র মদখা 

মায় মম, ম্প্রাযণকৃত যাস্তায এরাআয়ভন্ট এয ভয়ধ্য এখয়না নফধ 

স্থানা যয়য়য়ছ। যাস্তায ঈয়মাডগতা ডনডিত কযায স্বায়থ ত নফধ 

স্থানা ঈয়েয়দ অআন মভাতায়ফক ব্যফস্থা গ্রণ কযা জরুযী।  
 

১৪.৫ ডযেন্নতায বায়ফ জরাফিতায সৃডষ্ট: প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত 

কারবায়ট তয নীচ ডদয়য় ভয়রা াডন ময়থষ্ট ডযভায়ণ প্রফাডত য় 

না। কারবাট ত ংরগ্ন খার ডনয়ডভত ডযষ্কায না কযায় এফং খায়রয 

ভয়ধ্য ভয়রা অফজতনা মপরায় ঈক্ত এরাকায় জরাফিতা সৃডষ্ট য়ত 

ায়য।  

১৪.৬ যাস্তায এরাআনয়ভন্ট ভান্তযার না থাকা : প্রকেএরাকা 

ডযদ তনকায়র প্রকে ডযচারয়কয ায়থ অয়রাচনা কয়য জানা মায় মম, পূফ ত মথয়ক থাকা যাস্তায 

এরাআনমভয়ন্টয ঈবয় ায় ভায়য ম্প্রাযণ কয়য যাস্তা ঈন্নয়য়নয কাজ কযা য়য়য়ছ। ডযদ তনকায়র মদখা 

মায় মম, যাস্তায ফাঁকভয়য এরাআয়ভন্ট মাডচতবায়ফ আঁকাফাঁকা য়য়য়ছ। প্রকে ডযচারক ফডত কয়যন 

মম, ভডজদ, যাস্তা ও ডব্রকওয়ায়রয ডফডডং থাকায় তা াযণ কয়য যাস্তায এরাআনয়ভন্ট ভান্তযার কযা এ 

ম তায়য় ম্ভফ য়ডন।  

১৪.৭ ক্রয় প্রডক্রয়ায় মবৌত ডনভ তাণ কাজ ভাোডযক্ত রয়ট ডফবডক্তকযণ : প্রকেটিয অওতায় ভাে ১.২২ ডক:ডভ: যাস্তা 

ও তৎংরগ্ন মেন ঈন্নয়য়নয কাজ ম্প্রাযণ কযা য়য়য়ছ। এ কায়জয জন্য ৫টি রয়ট ডফবক্ত কয়য ঠিকাদায 

ডনয়য়াগ কযা য়য়য়ছ। তথ্য ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম, ৫টি ডবন্ন রট থাকয়রও ৩টি রয়ট একআ ঠিকাদায 

কাম ত ম্পাদন কয়যয়ছন।  
 

১৫।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৫.১  প্রকে মথয়ক ঠিক ভয়য় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনয়য়াগকৃত য়থ তয দ্বেফায ডনডিত কযায রয়েে প্রকয়েয 

ডডজাআন/ডযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run না ঘটিয়য় ডনধ তাডযত 

ব্যয়য় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা মায় (নু: ১৪.১); 

১৫.২ বডফষ্যয়ত চট্টগ্রাভ ঈন্নয়ন কর্ততে কর্ততক প্রস্তাডফত যাস্তা ঈন্নয়নভরক প্রকে ফাস্তফায়য়নয মেয়ে ডফদ্যভান 

ভািায প্ল্োন মথামথবায়ফ নুযণ কয়য যাস্তায ডডজাআন (এরাআনয়ভন্ট ও  প্রস্ততা) প্রণয়ন কযয়ত য়ফ 

(নু: ১৪.২); 

১৫.৩ প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত যাস্তা চুডক্তয তত নুযণ কয়য ঠিকাদায কর্ততক ংস্কায়যয প্রয়য়াজনীয় ঈয়দ্যাগ 

গ্রণ কযয়ত য়ফ এফং ংস্কায কায়জয য এ ম্পডকতত একটি প্রডতয়ফদন অআএভআডড’য ডনকট মপ্রযণ 

কযয়ত য়ফ (নু: ১৪.৩); 



130 

 

১৫.৪ ম্প্রাযণকৃত যাস্তায এরাআনয়ভয়ন্টয ভয়ধ্য ফডস্থত নফধ স্থানাভ ডফডধয়ভাতায়ফক দ্রুত াযয়ণয 

কাম তকযী ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ (নু: ১৪.৪); 

১৫.৫ ডনডভ তত মেয়ন াডন ডনষ্কান ব্যফস্থা চর যাখয়ত এফং কারবায়ট তয নীচ ডদয়য় াডন চরাচর ডনডিত কযা 

স্বায়থ ত খারভ ডনয়ডভত ডযষ্কায যাখায ডফলয়য় চট্টগ্রাভ ডটি কয় তায়যয়নয ায়থ ভন্বয়পূফ তক প্রয়য়াজনীয় 

ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ (নু: ১৪.৫);  

 

১৫.৬ বডফষ্যয়ত এ জাতীয় প্রকে ফাস্তফায়য়নয পূয়ফ ত যাস্তায এরাআনয়ভন্ট সুডনডদ তষ্ট কয়য ভূডভ ডধগ্রণ প্রডক্রয়া 

ডনডিত কযয়ত য়ফ; তা না য়র এ জাতীয় প্রকে ফাস্তফায়য়নয প্রকৃত সুপর য়ত ঈকাযয়বাগীযা ফডঞ্চত 

য়ফ (নু: ১৪.৬); 

 

১৫.৭ ভজাতীয় কায়জয মেয়ে ডডঅয এয ডফধায়নয অয়রায়ক মমৌডক্তকম তায়য় রট ংখ্যা ডনধ তাযণ কযয়ত য়ফ। 
বডফষ্যয়ত এ ডফলয়য় চট্টগ্রাভ ঈন্নয়ন কর্ততে গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় য়চষ্ট থাকয়ফ (নু: ১৪.৭); 

 

১৫.৮ অডথ তক ব্যফস্থানায স্বেতা ডনডিত কযায স্বায়থ ত এ প্রকে ংডিষ্ট কর ডডট অডিভ দ্রুত 

ডনষ্পডিকযত: অআএভআডড’মক ফডত কযয়ত য়ফ; 

 

১৫.৯ নুয়েদ ১৫.১ য়ত ১৫.৮ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

কর্ততক অগাভী ০১ ভায়য ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ। 
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“সুডপ্রভ মকায়ট তয ভাননীয় ডফচাযডতফয়গ তয জন্য সুঈচ্চ অফাডক বফন ডনভ তাণ” ীল তক প্রকমেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন 

প্রডতয়ফদন 

(ভাপ্ত : জুন, ৭) 
 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : “সুডপ্রভ মকায়ট তয ভাননীয় ডফচাযডতফয়গ তয জন্য সুঈচ্চ অফাডক বফন ডনভ তাণ” 

ীল তক প্রকে। 
২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : গণপূতত ডধদপ্তয  

৪। প্রকয়েয ফস্থান : কাকযাআর, ঢাকা

 
  ৫।   প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                   (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪১০৭.৭১ ১৭৩৮৩.৪

৮ 

১৭৩৬৪.৬২ জানুয়াডয, 

২০১২ 

য়ত 

ডডয়ম্বয, ২০১৩ 

জানুয়াডয, ২০১২ 

য়ত 

জুন, ২০১৬  

(যফতীয়ত ব্যয় 

বৃডি ব্যডতয়যয়ক 

মভয়াদ জুন, ২০১৭ 

ম তন্ত বৃডি কযা 

য়য়য়ছ)

জানুয়াডয, ২০১২ 

য়ত 

জুন, ২০১৭  

৩২৫৬.৯১ 

(২৩.০৮%) 

৪২ ভা  

(১৭৫%) 

০৭। প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ :  

 ২০ তরা ডফডষ্ট বফয়ন ৭৬টি লোট ডনভ তাণ:

 বেন্তযীণ াডন যফযা এফং য়:ডনস্কান কাজ; 

 বেন্তযীণ ডফদুেতায়ন; 

 ফাঈন্ডাযী ওয়ার ডনভ তাণ; 

 কম্পাঈন্ড মেন ডনভ তাণ; 

 মানফান ক্রয়; 

 এটিড স্থান; এফং 

০৬। প্রকয়েয ঈয়েশ্য :   

সুডপ্রভ অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত 
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 মারায প্যায়নর স্থান। 

০৮। প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ১৭৩৮৩.৪৮ রে টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ১৭৩৬৪.৬২ রে টাকা মা নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয়য়য ৯৯.৮৯%। ফাস্তফ গ্রগডতয 
ডফলয়টি ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়ডন।  

(ংগডবডিক অডথ তক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত তাকা ‘ক’ মত ংভেক্ত) 

   

০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য :    

নাভ ও দডফ দাডয়য়েয ধযণ দাডয়েকার 

য়ত ম তন্ত 

জনাফ অব্দুর কায়দয মচৌদৄযী 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

পূণ তকারীন ১০/০৪/১১ ১০/০৯/১৩ 

জনাফ মভাপাখরুর ায়দায 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

পূণ তকারীন ১১/০৯/১৩ ২০/১০/১৩ 

জনাফ ডভজানুয যভান 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

পূণ তকারীন ২০/১০/১৩ ২৬/০১/১৬ 

জনাফ অব্দুর কায়দয মচৌদৄযী 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

পূণ তকারীন ২৬/০১/১৬ ২৩/০১/১৭ 

জনাফ ঈৎর কুভায মদ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

পূণ তকারীন ২৩/০১/১৭ প্রকে ভাডপ্ত ম তন্ত 

১০।  প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

ডফগত ০১/১১/২০১৭ তাডযয়খ অআএভআডড’য কাযী ডযচারক, জনাফ অফদুো-অর-ভাসুদ, কর্ততক ে প্রকেটি ডযদ তন কযা 

য়। এ ভয়য় ংডিষ্ট প্রয়কৌরীগণ ন্যান্য কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা প্রদান কয়যন।  
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প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ : 

  

ডচে (১) : প্রকয়েয অওতায় ভাননীয় ডফচাযডতগয়ণয 

জন্য ডনডভ তত বফন।   

ডচে (২) : বফয়ন প্রয়ফয়য প্রধান পটয়কয দৃশ্য।  

 

  

ডচে (৩) : বফয়নয কায াডকতং এরাকায দৃশ্য। ডচে (৪) : প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত বফয়নয দৃশ্য।   
 
 

  

ডচে (৫) : ভাডিাযা মলায়যয দৃশ্য।  ডচে (৬) : ডরপট রডফ এরাকায দৃশ্য।    
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ডচে (৭): লোয়টয বেন্তয়যয অফাফয়েয দৃশ্য।   ডচে (৮) : এটিড প্ল্োয়ন্টয দৃশ্য।   
 

 

১১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন :  

ডযকডেত ডজতত ে ডফবায়গয ভন্তব্য 

সুডপ্রভ

অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত 

 

 

এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভাধ্যয়ভ সুডপ্রভ

মকায়ট তয ভাননীয় ডফচাযডতগয়ণয জন্য 

অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত ফহুতর 

বফয়ন ৭৬টি লোট ডনভ তাণ কযা য়য়য়ছ।   

অাতদৃডষ্টয়ত স্বে মভয়ায়দ 

 ডজতত য়রও প্রবাফ 

ভল্যায়য়নয ভাধ্যয়ভ প্রকৃত 

ঈয়েশ্য ডনরূণ কযা মায়ফ।

 

১২। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নয সুপর এয Sustainability:  

ডনয়ম্নাক্ত ডফলয়য়য ঈয ডনবতয কযয়ছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল তক ায়যন এন্ড মভআনয়টআন্যান্প ডনয়ডভতবায়ফ ডযচারনা; 

  য়ফ তাডয কায়জয ভান ও স্থাডয়ে।  
 

১৩। প্রকয়েয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য :  

দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআয়য়য প্রধান ঈয়েশ্য ডছর প্রকেটিয অওতায় ক্রয়কৃত কাজ ম তয়ফেণ কযা। এ মেয়ে প্রকেটিয অওতায় 

একাডধক প্যায়কজ/  থাকায় Random Selection এয ভাধ্যয়ভ ডনয়ম্নাক্ত কয়য়কটি প্যায়ক  ক্রয় ক্রান্ত তথ্যাডদ ডনম্ন 

াযডণয়ত ঈস্থান কযা ’রঃ 
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   (রে টাকায় ) 

প্যায়কজ

/ 

রয়টয 

নাভ 

কায়জয ডফফযণ ক্রয় 

িডত 

ডডডড 

নুমায়ী 

প্রাক্কডরত 

ভল্য 

মটন্ডায 

আবালুয়য়

মনয 

তাডযখ 

মটন্ডায়য 

ংগ্রণকা

যী ব্যডক্ত ফা 

প্রডতিায়নয 

ংখ্যা 

মটন্ডায়য 

মযনড

ব ব্যডক্ত/ 

প্রডতিায়নয 

ংখ্যা 

চুডক্ত 

ম্পাদয়নয 

তাডযখ ও 

প্রডতিায়নয 

নাভ 

চুডক্ত 

নুায 

কাম ত মল 

ওয়ায 

তাডযখ 

চুডক্ত ভল্য 
 
 

চূড়ান্ত 

ডফর 

প্রদায়নয 

ডযভাণ  

ভন্তব্য 

প্যায়কজ 

নং-WD-

21 (i) (ii) 

ডরপট যফযা 

ও স্থান 

ওটিএ

ভ 

৩০২.৩৬ ০৮/০২/১৬ ০৩ টি ০২ টি ১০/০৩/১৬ 

প্রাটি ত 

মডয়বরয়ভ

ন্ট ডর: 

০৯/০৮/১

৬ 

 

২৯২.৮০ ২৯২.৮০ 

 

- 

প্যায়কজ 

নং- 

WD-18 

(i) (ii) 

মজনায়যটয 

যফযা ও 

স্থান 

ওটিএ

ভ 

১৩১.৭৫ ০৮/০২/১৬ ০৩ টি ০২ টি ১৬/০৩/১

৬ 

ডব 

আন্টাযন্যা

নার ডর: 

১৫/১১/১

৬ 

 

১৩০.৫৪ ১৩০.৫৪ 

 

- 

প্যায়কজ 

নং- 

WD-1 

বফন ডনভ তাণ ওটিএ

ভ 

১০৩৪৫.

৫০ 

২৬/১১/১২ ০২ টি ০১ টি ১০/০৪/১৩ 

ডদ ডডবর 

আডঞ্জডনয়া ত 

০৯/০৪/১

৫ 

 

১০৮৮৩.০

৯ 

১৩৩২৪.১

৮ 

(মবডযয়য়ন 

ড তায়য চুডক্ত 

ভল্য বৃডি 

ময়য়য়ছ) 

যফতীয়ত 

চুডক্তয 

মভয়াদ বৃডি 

কযা 

য়য়য়ছ। 

(তথ্য সূে: প্রকে ডপ) 

১৪। ম তয়ফেণ:  

১৪.১  Time over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক ভয় 

ডতফাডত য়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকায়রয মচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ৪২ ভা ভয় মফী 

(১৭৫%) ব্যয় য়য়য়ছ। প্রকে ফাস্তফায়য়ন দীঘ তসূেতায পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর ময়ত ডফরম্ব 

ঘয়টয়ছ। 

১৪.২  Cost over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় ঈয়েখয়মাগ্য ায়য বৃডি 

ময়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ১৪১০৭.৭১ রে টাকা থাকয়রও যফতীয়ত ংয়াধয়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রকয়েয ব্যয় ডনধ তাডযত য় ১৭৩৮৩.৪৮ রে টাকা। অফায প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ১৭৩৬৪.৬২ 

রে টাকা থ তাৎ ভর নুয়ভাডদত ব্যয় য়ো প্রকে ব্যয় ৩২৫৬.৯১ রে টাকা বৃডি ময়য়য়ছ (২৩.০৮%)। 
প্রকে প্রণয়নকায়র মথামথ ডযকেনা ও ব্যয় প্রাক্করয়ন ঘাটডত ডছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 

১৪.৩  ডনডভ তত লোট পাঁকা থাকা : ডযদ তনকায়র জানা মায় মম, ভাননীয় ডফচাযডতগণয়দয জন্য ডনডভ তত ৭৬টি 

লোয়টয ভয়ধ্য ফততভায়ন ৩৪টি লোয়ট ডফচাযডতগণ ফফা কযয়ছন এফং ডতীঘ্রআ অয়যা ২ জন 

ডফচাযডত ফফা শুরু কযয়ফন। থ তাৎ ডনডভ তত লোটগুয়রায ভয়ধ্য প্রায় ৪০টি লোট এখয়না পাঁকা যয়য়য়ছ।  

১৪.৪  স্থায়ী জনফয়রয ংকট : প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত বফনভয় বদনডন্দন মফা ডনডিত কযায জন্য 

প্রয়য়াজনীয় ায়ক জনফর (াম্প ায়যটয, ডরপট ায়যটয, বফদুেডতক ডভডি আতোডদ) গণপূতত 

ডধদপ্তয়যয ংডিষ্ট াফ-ডডডবয়ন ডনয়য়াডজত মনআ। পয়র বফয়ন ফফাকাযীয়দয বদনডন্দন মফা ময়ত 

মবাগাডন্ত য়ে।  

১৪.৫  নন-মটন্ডাডযং ডপডনডং অআয়টয়ভয ব্যফায : প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত বফয়নয মৌন্দয্যত যোয স্বায়থ ত 

স্থাতে ডধদপ্তয়যয ডডজাআন নুায়য নন-মটন্ডাডযং ডপডনডং অআয়টভ ব্যফায কযা য়য়য়ছ। পূফ ত মথয়ক 
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স্থাতে ডপডনডং ডডজাআন চূড়ান্ত কযা ম্ভফ য়র মটন্ডায়য ডপডনডং অআয়টভ ন্তভু তক্ত কযা মময়ত এফং 

চুডক্তয মবডযয়য়ন ডযায কযা ম্ভফ ত।  

১৪.৬ এটিড প্ল্োয়ন্টয ঈয়মাডগতা : প্রকেটিয অওতায় স্থাডত এটিড প্ল্োন্ট য়ত পুন:প্রডক্রয়ায় াওয়া াডন 

বফন চত্ত্বয়যয গায়ড তডনং ও গাডড় ডযষ্কায়যয জন্য ব্যফায কযায ংস্থান যয়য়য়ছ। তয়ফ এটিড প্ল্োয়ন্টয াডন 

ন্যান্য মেয়ে (মমভন: টয়য়রয়টয লো ওয়াটায) ব্যফায কযা মায় ডকনা তা ডফয়ফচনা কযা মময়ত ায়য।   

১৪.৭  ডডট ংক্রান্ত পূণ তাঙ্গ তথ্য না থাকা : প্রাপ্ত ডডডড ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম, প্রকয়েয ডডঅয-এয 

ডডট ংক্রান্ত নুয়েয়দ পূণ তাঙ্গ তথ্য প্রদান কযা য়ডন। এয়েয়ে প্রকে চরাকারীন ও প্রকে ভাডপ্তয য়য 

অডথ তক ব্যফস্থানা ংক্রান্ত তথ্য ডডঅয-এ ন্তভু তক্ত কযা ভীচীন ডছর।  

১৪.৮  ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী : প্রকেটি জানুয়াডয, ২০১২ য়ত জুন, ২০১৭ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য 

নুয়ভাডদত য়। প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ৫ জন তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী প্রকে ডযচারয়কয দাডয়ে ারন কয়যন। 

এ জাতীয় প্রকে ফাস্তফায়য়ন ঘনঘন প্রকে ডযচারক ফদরী কাম্য নয়।  

১৪.৯ ক্রয়কৃত মানফান যকাডয ডযফন পুয়র স্তান্তয না কযা : প্রকেটিয অওতায় ১টি জী ও ২টি 

ভটযাআয়কর ক্রয় কযা য়য়য়ছ। তয়ফ ডফদ্যভান ডযে মভাতায়ফক ক্রয়কৃত মানফান প্রকে ভাডপ্তয য়য 

যকাডয ডযফন পুয়র স্তান্তয কযা য় ডন।    

১৪.১০ ডনয়ডভত ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজন না কযা  : প্রকয়েয নুয়ভাডদত ডডডড নুায়য 

প্রডত এক ভা ন্তয একফায ডঅআড বা ও ডতন ভা ন্তয এক ফায ডিয়াডযং কডভটিয বা 

অয়য়াজয়নয ংস্থান ডছর। ডকন্তু ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ও ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্ততক ডনয়ডভতবায়ফ ডঅআড ও 

ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজন কযা য়ডন। 
 

 

১৫।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৫.১  প্রকে মথয়ক ঠিক ভয়য় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনয়য়াগকৃত য়থ তয দ্বব্যফায ডনডিত কযায রয়েে প্রকয়েয 

ডডজাআন/ডযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run ও Cost over run 

না ঘটিয়য় ডনধ তাডযত ব্যয়য় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা মায় (নু: ১৪.১ ও ১৪.২); 

১৫.২ প্রকয়েয অওতায় ডনডভ তত বফয়নয পাঁকা লোয়ট ডফদ্যভান নীডতভারায অয়রায়ক  ফযাে প্রদানপূফ তক 

ফযােপ্রাপ্তয়দয ফফা ডনডিত কযয়ত য়ফ (নুঃ ১৪.৩); 

১৫.৩ বফয়ন ফফাকাযীয়দয বদনডন্দন মফা ডনডিত কযায স্বায়থ ত গণপূতত ডধদপ্তয কর্ততক ায়ক জনফর 

ডনয়য়ায়গয ডফলয়টি ডনডিত কযা প্রয়য়াজন (নু: ১৪.৪);  

 

১৫.৪ বডফষ্যয়ত এ জাতীয় ফহুতর বফয়নয মটন্ডায অফায়নয পূয়ফ ত ডপডনডং ডডডঈর স্থাতে নক্সা চূড়ান্ত 

কযয়ত য়ফ, মা স্থাতে ডধদপ্তয ডনডিত কযয়ফ (নু: ১৪.৫); 

 

১৫.৫ বডফষ্যয়ত এটিড প্ল্োয়ন্টয াডন ফহুভৄখী ব্যফায়যয ডযকেনা প্রণয়নপূফ তক প্রয়য়াডগক ডদক ডনডিত কযয়ত 

য়ফ (নু: ১৪.৬);  
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১৫.৬  অডথ তক ব্যফস্থানায স্বেতা ডনডিত কযায স্বায়থ ত প্রকয়েয ডডট ম্পন্ন কয়য এ ংক্রান্ত ডফস্তাডযত তথ্যাডদ 

অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ (নু: ১৪.৭) ; 

 

১৫.৭ একটি প্রকয়ে ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী কযায মমৌডক্তকতা ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্ততক ম তায়রাচনা কযা 

অফশ্যক এফং বডফষ্যয়ত প্রকে ডযচারক ডনয়য়ায়গয মেয়ে ডযকেনা ডফবায়গয ডফদ্যভান ডযে নুযণ 

কযা ভীচীন য়ফ (নু: ১৪.৮); 

 

১৫.৮ ডফদ্যভান নীডতভারায অয়রায়ক প্রকয়েয ক্রয়কৃত মানফান যকাডয ডযফন পুয়র স্তান্তয়যয ঈয়দ্যাগ গ্রণ 

কযয়ত য়ফ (নু: ১৪.৯); 

 

১৫.৯ বডফষ্যয়ত নুয়ভাডদত ডডডড নুায়য প্রকয়েয ডনয়ডভত ভডনটডযংয়য়য স্বায়থ ত ডঅআড ও ডিয়াডযং 

কডভটিয বা অয়য়াজয়ন গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়ক য়চষ্ট থাকয়ত য়ফ (নু: ১৪.১০);  

 

১৫.১০ মপ্রডযত ডডঅয-এয ঙ্গডবডিক ব্যয়য়য তথ্যাডদয়ত ঙ্গডত থাকায় তা পুনযায় মাচাআ-ফাছাআ কয়য 

অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ; এফং 

 

১৫.১১  নুয়েদ ১৫.১ য়ত ১৫.১০ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

কর্ততক অগাভী ০১ ভায়য ভয়ধ্য অফডশ্যকবায়ফ অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ।     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

চেগ্রাভ মজরায যাঈজান ঈয়জরায় চেগ্রাভ-যাঙ্গাভাটি ভাড়য়কয ায়বত স্বে ও ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয 

জন্য াআট এন্ড াডব তয় অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন ীল তক প্রকমেয  ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতয়ফদন 
(ভাপ্ত :জুন’ ৭) 

 

১। প্রকয়েয নাভ : চেগ্রাভ মজরায যাঈজান ঈয়জরায় চেগ্রাভ-যাঙ্গাভাটি ভাড়য়কয ায়বত স্বে ও 
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ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য াআট এন্ড াডব তয় অফাডক প্ল্ট ঈন্নয়ন প্রকে। 
২। ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারয় : গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : 
জাতীয় গৃায়ন কর্ততে। 

৪। প্রকয়েয ফস্থান : চেগ্রাভ মজরা।
   

প্রকয়েয টভূডভ: 

চেগ্রাভ য মথয়ক প্রায় ৩০ ডকয়রাডভটায দূয়য চেগ্রাভ-যাঙ্গাভাটি অঞ্চডরক ভাড়য়কয ায়বত যাঈজান ঈয়জরা দয দপ্তয। 
যাঈজান মৌযবায বেন্তয়য চেগ্রাভ-যাঙ্গাভাটি ভাড়ক ংরগ্ন “ডংক ডটি-১” এয ঈিয, পূফ ত ও ডিভ ায়ব ৩.১১ একয 

জডভয ঈয প্রস্তাডফত াঈডজং এয়িয়টয জন্য প্রয়য়াজনীয় অআয়টভ ভয়য ভন্বয়য় খড়া প্রাক্করনটি প্রস্তুত কযা য়য়য়ছ চেগ্রাভ 

য়যয ঈয অফায়নয চা কভায়নায রয়েে  এফং স্বে ও ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য ডযকডেত অফায়নয ংস্থান কযায 

ঈক্ত প্রকয়েয ভর ঈয়েশ্য।মদয়য প্রডতটি ঈয়জরায় ডনন্ ও ভধ্যভ অয়য়য মরাকয়দয জন্য ডযকডেত অফাডক এরাকা গয়ড় 

মতারায ব্যাায়য যকাযী ডিান্ত যয়য়য়ছ।  

প্রস্তাডফত াঈডজং এয়িট তথা ঈ-যটি যাঈজান ডংক ডটি-১ এয ডত াভঞ্জস্য যাডখয়া থ তাৎ ডংক ডটি-১  এয ড়ক 

ফযাফয প্রকয়েয ড়কভ যাখা য়য়য়ছ। ঈক্ত প্রকয়ে ৩০’ প্রস্থ এফং ২০’ প্রস্থ যাস্তায ব্যফস্থা ও যাখা য়য়য়ছ, মায ঈবয় 

ায়বত বুজ মফষ্টনী থাকয়ফ। ঈয়েখ্য মম, ঈক্ত প্রকেটিয়ত ১ টি ৪.০০ কাঠায অফাডক প্ল্ট, ৩৮ টি ৩.০০ কাঠায অফাডক প্ল্ট, 

এফং ১০ টি ২.০০ কাঠায অফাডক প্ল্ট এয ংস্থান যাখা য়য়য়ছ। প্রস্তাডফত প্রকয়ে যাস্তা, মেন, কারবাট ত, াডনয রাআন, 

বফদুেডতক রাআন কর নাগডকয সুয়মাগ সুডফধায ব্যফস্থা যাখা য়য়য়ছ। সুব্যফস্থাধীয়ন প্রস্তাডফত এরাকাটিয়ত একটি ডযকডেত 

ঈয গয়ড় ঈঠয়ফ। চেগ্রাভ ঞ্চয়রয বফয়দডক ভৄদ্রা জতনকাযীয়দয ভয়ধ্য যাঈজায়নয মরাকয়দয অডধকে মদখা মায়। বফয়দডক 

ভৄদ্রা জতনকাযী যাঈজানফাী ও মজরায স্বে ও ভধ্যভ অয়য়য মরাকজন ে প্রকয়ে প্ল্ট ক্রয় কয়য ডফডনয়য়ায়গ ঈৎাী য়ফ, মা 

আয়তাপূয়ফ ত ফযােকৃত ডংক ডটি-১ (১ভ ম তায়) মথয়ক প্রতীয়ভান য়য়য়ছ। তাছাড়া ডংক ডটি-১ এয মৌন্দম ত ফধয়নয জন্য 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা প্রয়য়াজন।  

 প্রকয়ে অফশ্যক নাগডযক সুডফধা প্রদায়নয ডনডভয়ি প্রয়য়াজনীয় যাস্তা, মেন, কারবাট ত, াডনয রাআন, বফদুেডতক রাআন আতোডদয 

প্রাক্করয়ন ন্তভূ তক্ত অআয়টভ ভয়য দয গণপূতত ডধদপ্তয়যয ফততভান প্রচডরত ডডডঈর/২০১৪ মভাতায়ফক ধায্যত কযা য়য়য়ছ এফং 

জডভয ভল্য যাঈজান াফ-মযডজডি ডপয়য গড় ভল্য তাডরকা নুমায়ী ধযা য়য়য়ছ। প্রকেটিয খড়া প্রাক্কডরত ভল্য 

টাকা=৬৭৬.৫২ রে (ছয় মকাটি ডছয়ািয রে ফায়ান্ন াজায টাকা ভাে) ডনধ তাযন পূফ তক অয়রাচে প্রকেটি গ্রণ ও ফাস্তফায়ন কযা 

য়য়য়ছ।  

৬. প্রকয়েয ঈয়েশ্য ভ: 

(ক)   তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা; 

(খ)    অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট দূযীকযণ; 

(গ)   স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা; 

(ঘ)    ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয ভাধ্যয়ভ ডযকডেত ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয কযা। 
 

৫।   প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                   (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  ডতক্রান্ত ব্যয় ডতক্রান্ত ভয় 
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ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ভর ফ তয়ল 

ংয়াডধত 

ফাস্তফায়নকার (ভর প্রাক্কডরত 

ব্যয়য়য %) 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয ( %) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২২৭.২৬ ২২৯৯.৮১ ২২৯২.৮৬ জানুয়াযী, 

২০১০ 

য়ত 

জুন, ২০১২ 

জানুয়াযী, ২০১০ 

য়ত 

জুন, ২০১৭ 

 

জানুয়াযী, ২০১০ 

য়ত 

জুন, ২০১৭

১০৬৫.৬০ 

(৮৬.৮৩%) 

৬০ ভা 

 (২০০%) 

 

৬.০। প্রকয়েয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন (তথ্য ও মমাগায়মাগ প্রভেডক্ত ডফবাগ য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন (ডডঅয)-এয 

ডবডিয়ত): 

ক্রডভক 

নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। কয়ন্টনয়জডন্প মথাক ১.০০ - ১৫.০০ - 

০২। মভআয়ন্টয়নন্প ফ আন্পয়ক 

ডবয়কর এোন্ড মার 

মথাক ০.৫০ - ৪.৫০ - 

০৩। ায়ব ত ও ভাটি যীো মথাক ১.৫০ - ১.৫০ - 

০৪। কষ্ট পয কায়রডক্টং 

আনবায়য়যানয়ভন্টাযর ডিয়ায়যন্প 

মথাক ১.০০ - ০.৫০ - 

০৫। মভয়টডযয়ার যীোয জন্য 

মটডষ্টং চাজত 

মথাক ০.৫০ - ০.৫০ - 

০৬। ন্ানী (টিওড, টিআড) মথাক ০.৭২ - ০.৭২ - 

০৭। ডপ যঞ্জাভ ও কডম্পঈটায 

আতোডদ 

মথাক ০.৫০ - ০.৫০ - 

০৮। মানফান (ভটয াআয়কর) ফ:ডভ: ১.৫০ - ০.০০ - 

০৯। ভূডভ একয ২০১.৬৬ ১৯.৯৫ ১২২২.৫৯ ১৯.০৪ 

১০। ভূডভ ঈন্নয়ন ঘ:ডভ: ১৪৬.৭৮ ১২৩৩৪৭.০

২ 

৩৩৬.০৩ ৭১৮৫৫.৩৯ 

১১। প্ল্াডডডং ওয়াকত আন মান্ড 

াআট 

ফ:ডভ: ০.০০ - ১.২৬ ১৩৩.৫৫ 

১২। বেন্তযীন যাস্তা ডনভ তাণ ফ:ডভ: ১৭৩.১৫ ৯৭৫৪.৭৩ ২৭১.৮২ ৮০৩৩.২২ 

১৩। মেন ডনভ তাণ  
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ক্রডভক 

নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

১৪। ক) ায়পত মেন (২ ফুট/২ ফুট) যাডনং ডভ: ৯.৪৯ ৩৬৫.৭৪   

১৫। খ)ায়পত মেন (১ ফুট/১ ফুট) যাডনং ডভ: ২৬.৯৩ ৩২৯১.৬৮ ৭৪.৯৮ ৪৪৮৯.০০ 

১৬। কারবাট ত ডনভ তাণ      

১৭। ফক্স কারবাট ত (৫ ফুট 

অযডড) 

যাডনং ডভ: ১৩.৯১ ৪৫.৭২ ২২.২২ ১০০ 

১৮। স্পান কারবাট ত (৩ ফুট) যাডনং ডভ: ২.৮১ ৩০.৪৮ 

১৯। ফডঃ াডন যফযা ডয়িভ      

২০। ক) ডড টিঈফওয়য়র ংখ্যা ১৩.২০ ১ ১১.৫৫ ১ 

২১। খ) ১১৪ ডভ.ডভ ডডবড প্রধান 

াডন যফযা রাআন 

যাডনং ডভ: ২.৬৬ ৩৬৫.৭৪ ১৫.২৩ ২১২৮.৯২ 

২২। গ)৭৫ ডভ.ডভ ডডবড 

ডডয়স্পাজার াডনয রাআন  

যাডনং ডভ: ৭.০৯ ১৬৪৫.৮৪ 

২৩। ঘ) ওয়য়ি ডডয়স্পাজার ডট ংখ্যা ২.৩৩ ১৬ ০.০০ ০.০০ 

২৪। ফডঃ ডফদুেতায়ন      

২৫। ক) াফ মিন ডফডডং ংখ্যা ৪.৫২ ১ ০.০০ - 

২৬। খ) াফ মিন আকুআয়ভন্ট ংখ্যা ৯৫.০০ ১ ০.০০ - 

২৭। গ) রাআটিং মথাক ২০.০০  ০.০০ - 

২৮। ঘ) াম্প ভটয মট (৪১ এআচ) মট ৮.০০ ১ ১১.১২ ১ 

২৯। অযডড ফাঈন্ডাযী ডনভ তাণ যাডনং ডভ: ৪১৮.৪১ ১১৮৫৬.১৪ ২৬৬.৬৭ ১৭৬৮.৩৪ 

৩০। প্রধান প্রয়ফ মগট এফং মপডন্প 

গ্রীর 

জফ ১.৫০ ১ ৩৩.০৩ ১ 

৩১। গাছ মযান যাডনং ডভ: ৩.৮৬ ১০০০ ৩.১৪ ৪৯০ 

৩২। মডভ াকা ডপ যাডনং ডভ: ৯.৮০ ১ ০.০০ - 

৩৩। ডক্রয়য়টিং টাপত মথাক ০.৫০ - ০.০০ - 

৩৪। ডপডজকোর কডন্টনয়জডন্প - ০.০০ - ০.০০ - 
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ক্রডভক 

নং 

য়ঙ্গয নাভ একক রেভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ তক ফাস্তফ অডথ তক ফাস্তফ 

৩৫। প্রাআ কডন্টনয়জডন্প - ৫৮.৪৪ - ০.০০ - 

 য়ফ তায়ভাট  ১২২৭.২৬  ২২৯২.৮৬  

 

০৭। প্রকয়েয ভর কাম তক্রভ :  

মানফান (ভটয াআয়কর) 

ভূডভ 

ভূডভ ঈন্নয়ন 

প্ল্াডডডং ওয়াকত আন মান্ড াআট 

মেন ডনভ তাণ 

ায়পত মেন (২ ফুট/২ ফুট) 

ায়পত মেন (১ ফুট/১ ফুট) 

কারবাট ত ডনভ তাণ 

ফক্স কারবাট ত (৫ ফুট অযডড) 

স্পান কারবাট ত (৩ ফুট) 

ডড টিঈফওয়য়র 

 ১১৪ ডভ.ডভ ডডবড প্রধান াডন যফযা রাআন 

৭৫ ডভ.ডভ ডডবড ডডয়স্পাজার াডনয রাআন 

ওয়য়ি ডডয়স্পাজার ডট 

ফডঃ ডফদুেতায়ন 

 াফ মিন ডফডডং 

 াফ মিন আকুআয়ভন্ট 

গাছ মযান 

অযডড ফাঈন্ডাযী ডনভ তাণ 
 

০৮। প্রকয়েয াডফ তক গ্রগডত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াডধত নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২২৯৯.৮১ রে  টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২২৯২.৮৬ রে টাকা মা নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয়য়য ৯৯.৭০%। ফাস্তফ গ্রগডতয 
ডফলয়টি ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়ডন। তয়ফ ডডঅয এ ঙ্গডবডিক ফাস্তফ গ্রগডত ম তায়রাচনায় প্রতীয়ভান য় মম, 

প্রকয়েয অওতায় ভৄদয় কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ।  

 

 

০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকতত তথ্য :    

   দাডয়েকার 
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নাভ ও দডফ পূণ তকারীন খন্ডকারীন য়ত ম তন্ত 

মভাাম্মদ তায়যক ভইনুর 

আরাভ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ০১/০৬/২০০৮ ১৫/০২/২০১০ 

মভাাম্মদ মাযাভ মায়ন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ১৫/০৩/২০১০ ২৪/০৪/২০১১ 

মভাাম্মদ নাডভ মায়ন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ২৪-০৪-২০১১ ২৪/০৪/২০১২ 

মভাাম্মদ রুহুর অডভন 

াটওয়াযী 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ২৪/০৪/২০১২ ১৭/১১/২০১৩ 

মভাাম্মদ অফদুয যয়ৌপ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ১৭/১১২০১৩ ০২/০৪/২০১৫ 

এ.এ.এভ ডজয়াঈডেন ায়দায 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ০২/০৪/২০১৫ ০৬/০৫/২০১৫ 

ডপয়যাজ অায়ম্মদ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ০৬/০৫/২০১৫ ২০/০৮/২০১৫ 

মভাাম্মদ নাডভ মায়ন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ২০/০৯/২০১৫ ২০/০৩/২০১৭ 

ও.এভ প্রকা নন্দী 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ২০/০৩/২০১৭ ১৮/০৪/২০১৭ 

মভাাম্মদ াইদ মযজা 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী 

- খন্ডকারীন ১৮/০৪/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

১০।  প্রকে ডযদ তন, ডযদড তত এরাকা ও প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফেণ :  

ডফগত ২৩/০২/২০১৮ তাডযয়খ অআএভআডড’য ঈ-ডযচারক, জনাফ ভডঈয যভান , কর্ততক ে প্রকেটি ডযদ তন কযা য়। এ 

ভয়য় প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট কভ তকততাযা ঈডস্থত মথয়ক ডযদ তয়ন াডফ তক য়মাডগতা প্রদান কয়যন।  

প্রকয়েয  কডতয় ফাস্তফায়ন ডচে : 
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১১। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জতন :  

ডযকডেত ডজতত ে ডফবায়গয 

ভন্তব্য 

(ক)   তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয 

রয়েে স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় 

অফায়নয ব্যফস্া কযা; 

(খ)    অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত 

ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র 

অফান ংকট দূযীকযণ; 

(গ)   স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট 

ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ 

ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা; 

 

(ঘ)    ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয 

ভাধ্যয়ভ ডযকডেত ঈায়য় ফাডণডজেক 

স্থান বতডয কযা। 
 

(ক)  তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে জডভয়ত 

ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত 

ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; 
 

(খ)  অদৄডনক সুয়মাগ-সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি 

ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট অংডক দূযীভূত 

য়য়য়ছ ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; 
 

(গ)  স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী 

ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা য়য়য়ছ ভয়ভ ত 

ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ; 

 

 (ঘ)  ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয ভাধ্যয়ভ ডযকডেত 

ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয কযায প্রয়চষ্ট গ্রণ কযা য়য়য়ছ 

ভয়ভ ত ডডঅয এ ঈয়েখ কযা য়য়য়ছ। 

অাতদৃডষ্টয়ত 

স্বে মভয়ায়দ 

 ডজতত 

য়রও প্রবাফ 

ভল্যায়য়নয 

ভাধ্যয়ভ প্রকৃত 

ঈয়েশ্য ডনরূণ 

কযা মায়ফ।
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১২। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নািয প্রবাফ:  

         তীব্র অফান ংকট প্রভয়নয রয়েে স্বে জডভয়ত ডযকডেত ঈায়য় অফায়নয ব্যফস্া কযা এফং অদৄডনক সুয়মাগ-

সুডফধা ম্বডরত ডযকডেত প্রবৃডি ঈন্নয়য়ন য়যয তীব্র অফান ংকট অংডক দূযীভূত য়য়য়ছ । এছাড়া  স্ায়ীবায়ফ ডনজস্ব 

অফাডক প্ল্ট ক্রয়য় অগ্রী ব্যডক্তফয়গ তয ভয়ধ্য ভাঠ ম তায়য় সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা য়য়য়ছ। এয পয়র ডযয়ফগত য়চতনতা বৃডিয 

ভাধ্যয়ভ ডযকডেত ঈায়য় ফাডণডজেক স্থান বতডয কযায প্রয়চষ্ট গ্রণ কযা য়য়য়ছ । 
 

১৩। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নয সুপর এয Sustainability:  

 ডনয়ম্নাক্ত ডফলয়য়য ঈয ডনব তয কযয়ছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল তক ায়যন এন্ড মভআনয়টআন্যান্প ডনয়ডভতবায়ফ ডযচারনা; 

  য়ফ তাডয কায়জয ভান ও স্থাডয়ে।  
১৪।   াধাযণ ম তয়ফেণঃ 

 ডধকাং ক্রয় ওটিএভ প্রডক্রয়ায় ম্পন্ন য়য়য়ছ ; 

 একাডধক দযদাতা প্রডতিান মটন্ডায প্রডক্রয়ায় ংগ্রণ কয়যয়ছ ; 

 কাম তম্পাদয়ন ডতডযক্ত ভয় ব্যয় কযা য়য়য়ছ এফং 

 ঠিকাদায়যয ডফর ডযয়াধ কযা য়য়য়ছ ।  
 

 

১৫। ম তয়ফেণ:  

১৫.১  Time over run: প্রকেটিয ভর নুয়ভাডদত ডডডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক ভয় 

ডতফাডত য়য়য়ছ। ভর নুয়ভাডদত ফাস্তফায়নকায়রয মচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ০৫ ফছয ভয় মফী ব্যয় 

য়য়য়ছ। প্রকে ফাস্তফায়য়ন দীঘ তসূডেতায পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর ময়ত ডফরম্ব ঘয়টয়ছ। 
১৫.২    ডডট প্রডতয়ফদন অআএভআডডয়ত না াওয়া  : প্রাপ্ত ডডঅয ও ডযদ তনকায়র জানা মায় মম, ে প্রকয়েয 

ঈয একাডধক আনটান তার ডডট ম্পন্ন য়য়য়ছ মায প্রডতয়ফদন অআএভআডডয়ত াওয়া মায়ডন।    

১৫.৩   ডডঅয প্রণয়য়ন দূফ তরতা : ভন্ত্রণারয় কর্ততক মপ্রডযত ডডঅয ম তায়রাচনায় ডনম্নফডণ তত ত্রুটি  

             ডযরডেত য়ঃ  

 প্রকয়েয ংগডবডিক অডথ তক গ্রগডত ঈয়েখ থাকয়রও ফাস্তফ গ্রগডতয ফ তয়ভাট ডযভাণ প্রদান কযা 

য়ডন। 
 প্রকয়েয অওতায় অযএডডড ফযাে ংক্রান্ত তথ্য প্রদান কযা য়ডন।  
 এক্সটাযনার ডডট ংক্রান্ত করায়ভ মকান তথ্য প্রদান কযা য়ডন। 

           ১৫.৪      ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা ডনয়ডভত অয়য়াজন না কযা : প্রকে দডরর নুায়য প্রকে  

                       ফাস্তফায়নকায়র প্রডতভায় ন্তত   ১ ফায ফাস্তফায়ন কডভটি (ডঅআড ) বা ও প্রয়য়াজন  

       নুায়য ডিয়াডযং কডভটিয বা অয়য়াজয়নয ংস্থান থাকয়রও ডনয়ডভতবায়ফ ডঅআড ও 

                       ডিয়াডযং কডভটিয বা নুডিত য়ডন।  

           ১৫.৫    প্রকে ফাস্তফায়নকায়র প্রকে ডযচারকয়ক ডনয়ডভতবায়ফ প্রকয়েয অওতায় ম্পাডদত কর কাজ  

 তদাযডক কযয়ত য়ফ এফং এয়েয়ে প্রকে ংডিষ্টয়দয জফাফডদডতা ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্ততক ডনডিত কযয়ত য়ফ; 
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        ১৬।        সুাডয/ ভতাভত :  

১৬.১  প্রকে মথয়ক ঠিক ভয়য় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনয়য়াগকৃত য়থ তয দ্বেফায ডনডিত কযায রয়েে প্রকয়েয 

ডডজাআন/ডযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run ও Cost over run 

না ঘটিয়য় ডনধ তাডযত ব্যয়য় ও ভয়য়য ভয়ধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা মায়; 

            ১৬.২      প্রাপ্ত ডডঅয ম তায়রাচনায় মদখা মায় মম, অয়রাচে প্রকয়েয ঈয একাডধক আনটান তার ডডট ম্পন্ন     

                        য়য়য়ছ মায প্রডতয়ফদন অআএভআডডয়ত াওয়া মায়ডন। অডথ তক স্বেতায স্বায়থ ত প্রকয়েয ডডট প্রডতয়ফদন  

                       অআএভআডডয়ত জরুযী ডবডিয়ত মপ্রযণ  কযয়ত য়ফ; 

১৬.৩   ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী ডযায কযয়ত য়ফ এফং বডফষ্যয়ত গৃীত প্রকয়েয প্রকে ডযচারক        

           ডনয়য়ায়গয মেয়ে ডযকেনা ডফবাগ কর্ততক আয়তাভয়ধ্য জাডযকৃত ডযে নুযণ কযা ফাঞ্চনীয় য়ফ; 

           ১৬.৪     ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্ততক বডফষ্যয়ত প্রকে প্রণয়নকায়র প্রয়মাজে মেয়ে মথামথ ডপডজডফডরটি   

          িাডড ম্পন্নকযত: প্রকৃত চাডদায অয়রায়ক প্রকয়েয অডথ তক ও ফাস্তফ রেেভাো ডনধ তাযণ কয়য প্রকে  দডরর   

                     প্রণয়ন কযয়ফ; 

১৬.৫ প্রকে ডযচারক কর্ততক ঠিকবায়ফ পূণ তাঙ্গ তথ্য ম্বডরত ডডঅয প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মা গৃায়ন ও 

 গণপূতত ভন্ত্রণারয় ডনডিত কযয়ফ; 

 

১৬.৬  প্রকয়েয নুয়ভাডদত ডডডড/অযডডডড নুায়য ডনয়ডভতবায়ফ ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা 

 অয়য়াজন কযয়ত য়ফ মা গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় ডনডিত কযয়ফ;  

 ১৬.৭  নুয়েদ ১৬.১ য়ত ১৬.৬ ম তন্ত সুাডযভ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী অগাভী ০১ ভায়য ভয়ধ্য 

 অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ। 
 

 


