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স্থানীয় যকায বফবাগেয অওতা ২০১৬-১৭ থ থ ফছগয এডডবভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয ভল্যান প্রবতগফদগনয 

ওয  ভন্ত্রণার/বফবাে বববিক ায-ংগে 

 

ক্রঃ

নং 

ভন্ত্রণার/বফ

বাগেয নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগে

য 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ ভর ভ ও  ব্যগয তুরনা 

বফবনগা

ে 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযে

বয 

া

তা 

প্রকগে

য 

ংখ্যা 

মজবড

বএপ 

ভুক্ত 

প্রকগে

য 

ংখ্যা 

ভ ও 

ব্য 

উবআ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভ 

বতক্রা

ন্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভ 

বতক্রা

ন্ত 

তকযা 

ায 

(%) 

ফ থবনম্ন 

গফ থাচ্চ 

ব্য 

বতক্রা

ন্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্য 

বতক্রাগন্ত

য তকযা 

ায (%) 

ফ থ বনম্ন-

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ স্থানীয় 

যকায 

বফবাে 

৪২টি  ৪১টি ১টি - ১৪টি  ২৫ টি ৮.৩৩

% 

- 

233% 

1৬টি  ০.৯৮% 

- 

১৮৬.৭৬

% 
 

১। ভাপ্ত প্রকল্পেয ংখ্যা: ৪২ 

 

২। ভাপ্ত প্রকল্পেয ব্যয়  মভয়াদ বৃডিয কাযণ: 

 

প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায প্রাডতষ্ঠাডনক ক্ষভতা বাফ,  ভুডভ ডধগ্রল্পণ জটিরতা, প্রাকৃডতক দূল্পম যাগ, প্রকল্পেয 

মকান ংল্পগয ডডজাআন ডযফতযন, পূণ যাঙ্গ ডপডজডফডরটি স্টাডড ছাড়া প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়ন, নতুন স্কীভ ংল্পমাজন/ডফল্পয়াজন 

আতযাডদ। 

 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মক্ষল্পে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাডয: 

 

 ভস্যা  সুাবয 

৩.১ 

 

মভয়াদ  ব্যয় বৃডিয প্রফণতা; ৩.১ ল্পনক প্রকল্পে ব্যয়বৃডিয প্রফণতা এফং ভাডপ্তয জন্য 

ডনধ যাডযত ফছল্পয ংল্পাধন কযায প্রফণতা ডযায কযায 

জন্য ঠিকবাল্পফ ডপডজডফডরটি স্টাডড  এপ্রাআজার কল্পয 

প্রকে ডযকেনা  ফাস্তফায়ল্পনয ঈল্পযাগ ডনল্পত ল্পফ; 

৩.২ বডবব’মত উবিবিত মভাগদয গনক য 

প্রকগেয নুগভাদন এফং ফাস্তফান শুরু; 

৩.২ নুগভাদগনয াগথ ভন্ব মযগি প্রকগেয মভাদকার 

বনরুন কযা; 

৩.৩ ফাস্তফডবডিক কভ যডযকেনায বাফ;  ৩.৩ ফাস্তফবববিক কভ যডযকেনা প্রণয়ন কল্পয প্রকে 

ফাস্তফায়ন কযল্পত ল্পফ; 

৩.৪ এক ব্যবক্ত একাবধক প্রকগেয ববড ’য দাবত্ব 

ারন কযায কাযগণ ফাস্তফান বফরম্ব ; 

৩.৪ একআ ব্যবক্তগক একাবধক প্রকগেয ববড ’য দাবগত্ব না 

যািা এফং ঘনঘন প্রকে বযচারক বযফতথন না কযা ; 

৩.৫ প্রকে ভাবপ্তয বতন ভাগয ভগে ভাপ্ত  কর 

প্রকগেয প্রকে ভাবপ্তয প্রবতগফদন (ববঅয) 

অআএভআবড’মত মপ্রযণ কযা  না পগর 

ভভত প্রকগেয ভল্যান ম্ভফ না। 

৩.৫ প্রকে ভাবপ্তয বতন ভাগয ভগে ভাপ্ত কর প্রকগেয 

ভাবপ্ত প্রবতগফদন (ববঅয)অআএভআবড’মত মপ্রযণ 

কযগত গফ। 
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Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic 

Management in Gazipur City Corporation Area  ীল থক প্রকগেয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রডতল্পফদন  

(ভাপ্তঃ  বডগম্বয,২০১৬) 
 

১।         প্রকল্পেয নাভ                     : Technical Assistance for Transit Oriented 

Development and Improved Traffic Management in 

Gazipur City Corporation Area 

২।  প্রকল্পেয ফস্থান   :    োজীপুয বটি কগ থাগযন এরাকা 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা      :     স্থানী যকায প্রগকৌর বধদপ্তয 

৪। প্রাডনক ভন্ত্রণারয়    :   স্থানীয় যকায ডফবাগ, স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণার 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়ঃ  

  

   (রক্ষ টাকায়) 

ডডডড নুল্পভাডদত ব্যয়  

প্রকৃত ব্যয় 

  

নুল্পভাডদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভর ব্যল্পয়য 

হ্রা/বৃডি 

(ভর নুঃ 

ব্যল্পয়য %) 

ডতক্রান্ত 

ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়ন 

কাল্পরয %) 

ভর 

  

ফ যল্পল 

ংল্পাডধ

ত   

ভর ফ যল্পল 

ংল্পাডধত    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০২৬.৭৫ ংগাধন 

বন 

৯৯৫.৩৫ মপব্রুাযী 

২০১৩ গত 

জানুাযী 

২০১৫ 

(২৪ভা) 

মপব্রুাযী 

২০১৩ গত 

বডগম্বয 

২০১৬ 

 

মপব্রুাযী 

২০১৩ গত 

বডগম্বয 

২০১৬ 

(৩৪ ভা) 

৩১.৪০ 

( ৩.০৫% 

হ্রা) 

 

১০ভা 

(৪১.৬৬%) 

 

৬।  প্রকল্পেয ঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন: প্রকে ভাডপ্ত প্রডতল্পফদন (PCR) নুমায়ী প্রকেটিয ঙ্গডবিক ফাস্তফ  অডথ যক গ্রগডত  

ডনল্পে মদয়া র।  

                                                     (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ

নঃ 

ববঅয নুমায়ী প্রকল্পেয ডফডবন্ন ল্পঙ্গয নাভ একক নুল্পভাডদত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ যক ফাস্তফ 

ডযভাণ 

 

অডথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) যাজস্ব ব্যয় 

১।  অন্তজথাবতক যাভ থগকয মফতন ও াযবডগভ জনভা ৩৩ ৫৭৬.৬২ ৩৩ ৫৫০.২২ 

২।  অন্তজথাবতক যাভ থগকয ভ্রভণ মথাক - ৩২.৮৬ - ৩২.৮৬ 

৩।  জাতী যাভ থগকয মফতন ও াযবডগভ জনভা ৩২ ১১০.৮৯ ৩২ ১১০.৮৯ 

৪।  স্থানী ভ্রভন মথাক - ৮.২১ - ৮.২১ 

৫।  প্রবতগফদন বপ্রবটং ও মমাোগমাে মথাক - ৪.১১ - ৪.১১ 

৬।  কভ থারা, প্রবেণ, মবভনায, কনপাগযন্প টি ৪ ২০.৫৩ ৪ ২০.৫৩ 

৭।  জবয মথাক - ৮.২১ - ৮.২১ 

৮।  বফবফধ মথাক - ১২.৩২ - ১২.৩২ 

৯।  কবটনগজন্পী মথাক - ৩৯.৪৪ - ৩৯.৪৪ 
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ক্রঃ

নঃ 

ববঅয নুমায়ী প্রকল্পেয ডফডবন্ন ল্পঙ্গয নাভ একক নুল্পভাডদত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ যক ফাস্তফ 

ডযভাণ 

 

অডথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ি) ভরধন ব্য 

১০।  মন্ত্রাবত  

ক) ৫ মট কবিউটায টি ৫ ৩.২১ ৫ ৩.২১ 

ি) ২টি পগটাকবায, ২টি এব টি ৪ ৫.০০ - ০.০০ 

ে) বজওবফ ং 

১১।  বপ স্থান ও বযফন মথাক - ৬৯.৯৯ - ৬৯.৯৯ 

১২।  কাউটাযাট থ স্টাপগদয মফতন ও াযবডগভ মথাক - ৯২.৯৮ - ৯২.৯৮ 

 ফ থগভাট (ক+ি+ে) - - ১০২৬.৭৫ - ৯৯৫.৩৫ 

(৯৬.৯৪%) 

 

 প্রকল্পেয ংগ ভবভিক গ্রগভত ম যালরাচনায় ল্পদখা মায় ল্পম , যাজস্ব ব্যয় ংলগ অন্তজযাভতক যাভ যলকয ল্পফতন ও 

াযভডলয়ভ এয জন্য ফযাদ্দ ভছর  ৫৭৬.৬২ রক্ষ টাকা এয ভলে ব্যয় লয়লছ ৫৫০.২২ রক্ষ টাকা। এ খালত াশ্রয় 

লয়লছ ২৬.৪০ রক্ষ টাকা। এছাড়া মূরধন ব্যয় ংলগ ২টি পলটাকভয়ায ও ২টি এভ ক্রয় খালত ফযাদ্দ ভছর ৫.০০ 

রক্ষ টাকা। এ খালতয ম্পূণ য থ যআ ব্যভয়ত যলয়লছ। তাছাড়া ন্য ফ ংলগ ফযাদ্দ কৃত মুদয় থ যআ ব্যয়  কযা 

লয়লছ। এলক্ষলে ৩১.৪০ রক্ষ টাকা ব্যভয়ত যলয়লছ। ব্যভয়ত ম্পূণ য থ যআ প্রকে াায্য মা দাতা ংস্থা কর্তযক 

ভনয়ভিত।  

 
 

৭।     কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণঃ 

টিভভ-য রক্ষ্যভাত্রা নুমায়ী প্রকলেয ম্পূণ ণ কাজ  ম্পন্ন  কযা লয়লে। ককান কাজ ভাপ্ত নাআ ফলর পপঅয 

ম ণালরাচনায় প্রতীয়ভান লয়লে।  

 

৮।  মূল্যায়ন দ্ধপতঃ প্রকেটিয ভাপপ্ত মূল্যায়ন প্রপতলফদন প্রণয়লন পনলনাক্ত পফলয়/দ্ধপত নুযন কযা লয়লেঃ 

 প্রকলেয টিপপ ম ণালরাচনা ; 

 প্রকলেয PCR ম ণালরাচনা ; 

 কালজয ফাস্তফ গ্রগপত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রলয জন্য লযজপভন পযদ ণন; 

 
৯।    প্রকলেয মূর উলেশ্য ও টভূপভঃ   

 

৯.১  প্রকলেয মূর উলেশ্যঃ  

 (ক)  ল্পগ্রটায ঢাকা ালটআলনফর অযফান ট্রান্সলাট য (ভফঅযটি, গাজীপুয-এয়াযলাট য) প্রকলেয অওতায় গাজীপুয 

ভটি কল যালযলনয অওতাভূক্ত ০৩টি ভফঅযটি ল্পেনলক ভঘলয Transit–Oriented 

Development (TOD) প্ল্যান ফাস্তফায়ন ভনভিত কযায জন্য ভফস্তাভযত উন্নয়ন প্রভতলফদন প্রস্তুত 

কযা; 

 (খ) স্থানীয় মানফালনয াল্পযলনয ালথ ংভিে ব্যভক্ত, প্রভতষ্ঠান ও অআন প্রলয়াকাযী ংস্থায দক্ষতা বৃভিয 

ভােলভ াভফ যক নগয উন্নয়ন ও উন্নত মাতায়াত ব্যফস্থানায কাম যকযী ফাস্তফায়ন; 

 

৯.২ প্রকলেয টভূপভ:   

   স্বাধীনতা যফতীকার লত ফাংরালদল দ্রুত ালয নগযায়ন লে। ১৯৭০ ল্পথলক ২০০৫ ার ম যন্ত নগয ভবভিক /নগয 

এরাকা ৭.৬% লত ২৫% এ দাভড় িঁলয়লছ। ঢাকা ল্পকভিকতা ভফদ্যভান এ নগ যায়লনয একটি বফভে। ঢাকা প্রধান  এফং 

একআ ালথ ঢাকায ভ বৃভি ফাংরালদলয নগযায়লনয একটি গুরুত্বপূণ য ভস্যা। নগযায়ন এত দ্রুত লে ল্পম , ল্পআ 
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তুরনায় নগয ফকাঠালভা সৃ ভে কযা ম্ভফ লে না। অলযকটি ভফদ্যভান ভফলয় লে এআ ল্পম , ফড় যগুলরায অল 

াল ল্পলকন্ডাযী ল্পগ্রাথ ল্পন্টায গলড় উঠলছ , মা ম যায়ক্রলভ নগয ঞ্চলরয রূ ালে । ফভ ক্লভ্ত নগযায়ন থলকল  মুভক্ত এফং 

নগয ঞ্চরমূলয থ যননভতক ম্ভাফনালক ম্পূণ যরূল কালজ রাগা ল্পনায জন্য ফ ড় লযয ভেকায উন্নয় ন ংরগ্ন  

যগুলরাযও ভযকভেত উন্নয়ন প্রলয়াজন। এযআ ধাযাফাভকতায় , গাজীপুয ও টঙ্গী ল্পৌযবাভুক্ত এরাকা ভনলয় গাজীপুয 

ভটি কল যালযন এরাকায প্রায় ১০ রক্ষ  বাভান  ল্পরাক ফা কলয মাযা মূরত ল্পাা ক ভে শ্রভভক । ল্পাাক ভে 

শ্রভভক এরাকা ংরগ্ন  প্রায়  ২০ ভক: ভভ: দীঘ য কভযলডালয  প্রায় ২৭২টি ল্পাক ভে কাযখানা অলছ ল্পমগুলরা প্রচুয 

Traffice বতযী কলয। এ ল্পপ্রক্ষালট Bus Rapid Transit (BRT) মালত ীভভত ভূভভ ব্যফায  কলয 

ভযফলন মাতায়ালতয  জন্য ভযকেনা প্রণয়ন এফং সৃ ে ফভধ যত ট্রাভপক ব্যফস্থানায উন্নয়লনয জন্য অলরা চয কাভযগভয 

ায়তা প্রকেটি গ্রণ কযা লয়লছ।  

   

১০।  প্রকলেয নুলভাদনঃ  প্রকেটি ভাননীয় পযকেনা ভন্ত্রী কর্তণক গত ১২/০৩/২০১৩ তাপযলে  কভাট ১০২৬.৭৫ রক্ষ্ টাকা 

(প্রকে াায্য ৮২১.৪০ এফং পজওপফ ২০৫.৩৫ ( In Kind) রক্ষ্ টাকা)  প্রাক্কপরত ব্যলয় কপব্রুয়াযী ২০১৩ লত 

জানুয়াযী ২০১৫ কভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য টিপপ নুলভাপদত য়। যফতীলত কবৌত ফকাঠালভা পফবালগয কবৌত 

পযকেনা, াপন যফযা ও গৃায়ন উআং-১ কথলক ১২/১১/২০১৫ তাপযলে প্রকেটিয ব্যয় বৃপদ্ধ ব্যপতলযলক কভয়াদ 

পডলম্বয ২০১৬ ম ণন্ত ফপধ ণত কযা য় ।  

 

১১। প্রকে এরাকা পযদ ণনঃ 

১১.১ প্রকেটি ভাপপ্তয য প্রকলেয কাম ণক্রভ মূল্যায়লনয পনপভত্ত ফাস্তফায়ন পযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন পফবালগয উ-পযচারক 

জনাফ াআফুর আরাভ ২৯/০৯/২০১৮  তাপযলে প্রকে পপল ংযপক্ষ্ত কাগজত্র ম ণালরাচনা ও ভতপফপনভয় বা 

কলযন। প্রকে পযচারক উপিত কথলক প্রকলেয মাফতীয় তথ্য উিান কলয পযদ ণন কালজ ায়তা প্রদান কলযন।  

 

১২.০ প্রকে পযদ ণলনয াপফ ণক ম ণলফক্ষ্ণ:  

প্রকেটি ম যলফক্ষণ কলয ল্পদখা মায় ল্পম , প্রকেটিয টিভভ নুমায়ী প্রকলেয ল্পম  ২টি উলদ্দশ্য  ভছর তা ঠিক বালফ 

ফাস্তফাভয়ত লয়লছ। ভযদ যনকালর ল্পদখা মায় ল্পম প্রকলেয  অওতায় ০৫টি ল্পক্ষলে ভনভফড় ভীক্ষা ম্পাদন  কযা লয়লছ 

ল্পমভন: (ক) Land use Planning (Zoning Regulatins), (খ) Transit Orented 

Development (TOD), (গ) Accessibility, (ঘ) Parking Management, 

(ঙ)Traffice Enforcement আতযাভদ প্রণয়নপূফ যক তা ডকুল্পভন্ট অকালয ংযক্ষন কযা লয়লছ। এছাড়া ও 

তথ্য উাি ং গ্র কলয ভীক্ষা /স্টাভড ম্পাদনপূফ যক  প্রলতযক ল্পক্ষলে সুভনভদে প্রস্তা ফ ও প্রভক্ষণ ম্যানুলয়র প্রণয়ন  

কলয়কটি ল্পক্ষলে নমুনা প্রভক্ষলণয ভােলভ ভদক ভনলদ যনা প্রদান কযা লয়লছ। প্রকেটি টিভভ নুমা য়ী স্থানীয় যকায 

প্রল্পকৌর ভধদপ্তয কর্তযক  ফাস্তফাভয়ত লয়লছ। এছাড়া ভযদ যনকালর প্রকে ভযচারলকয দপ্তলয ংযভক্ষত তথ্য উাি 

ল্পথলক ল্পদখা মায় ল্পম , গাজীপুয ভটি কল যালযন , ঢাকা ল্পভলট্রাভরটন পুভরলয ভফবাগীয় কভভনায ফ নথ য ট্রাভপক এয 

দপ্তয, ংভিস্ট াআওলয় পুভর  দপ্তয এফং গাজীপুয ল্পজরায ট্রাভপক পুভর দপ্তয ও ন্যান্য প্রভতষ্ঠান মথা ভূভভ 

ল্পযভজলেন কাম যারয় প্রকেটি ফাস্তফায়লন যাভয ম্পৃক্ত লয় প্রলয়াজনীয় তথ্য , উাি, দভরর এফং ম্যা  

যফযাপূফ যক টিএ যাভ যকলদয মথামথ ায়তা প্রদান কলযলছন । মায পলর প্রকেটিয  মথামথবালফ ফাস্তফায়ন কযা 

ম্ভফ লয়লছ ফলর প্রকে ভযচারক জাভনলয়লছন।  উলযাক্ত ভফলয়মূআ প্রকলেয ফতযভান ফস্থা ফলর প্রতীয়ভান 

লয়লছ।   
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প্রকগেয াগব থ বযচারনায ভ বকছু বচত্র  বনগম্ন মদা র:  

 

  

  

 

১৩.০ প্রকলেয অপথ ণক ও ফাস্তফ গ্রগপত:  

 

প্রকেটিয নুলভাপদত কভাট ব্যয় ১০২৬.৭৫ রক্ষ্ টাকা। নুলভাপদত ফাস্তফায়নকার ল্পপব্রুয়াযী ২০১৩ লত ভডলম্বয 

২০১৬ ম ণন্ত। পনধ ণাপযত কভয়ালদয ভলে প্রকে ভাপ্ত কযা য়। প্রকে ভাপপ্ত প্রপতলফদন নুমায়ী পডলম্বয ২০১৬ ম ণন্ত 

প্রকলেয কভাট ব্যয় ৯৯৫.৩৫  রক্ষ্ টাকা (৯৬.৯৪%)।   
 

১৪.০ প্রকে পযচারক ম্পপকতণ তথ্য:   

ক্রঃ নং কভ যকতযায নাভ দফী পূণ যকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১। মভা: ভবরুর আরাভ 

িান 

প্রকে বযচারক িন্ডকারীন ১৩/০১/২০১৬ মথগক 

৩১/১২/২০১৬ ম থন্ত 
 

 

১৫.০ প্রকলেয প্রভকউযলভন্ট ম্পভকযত তথ্য:  

প্রকলেয অওতায় প্রভকউযলভন্ট ংক্রান্ত ভফধান ল্পমভন:  ভফজ্ঞান প্রভক্রয়া, কভভটি গঠন, দযে অফান, দযে 

মূল্যায়ন, কাম যালদ প্রদান আতযাভদ প্রভক্রয়ায় ভভঅয-২০০৮ এয ভফভধভফধান মথামথবালফ নুযণ কযা লয়লছ।   

 

 

১৬.০  প্রকগেয উগেশ্য জথন: 

ঈল্পেশ্য জযন 

(ক)  মেটায ঢাকা াগটআগনফর অযফান 

ট্রান্পগাট থ (বফঅযটি, োজীপুয-এাযগাট থ) প্রকগেয 

অওতা োজীপুয বটি কগ থাগযগনয অওতাভূক্ত 

 (ক)  মেটায ঢাকা াগটআগনফর অযফান ট্রান্পগাট থ 

(বফঅযটি, োজীপুয-এাযগাট থ) প্রকগেয অওতা োজীপুয 

বটি কগ থাগযগনয অওতাভূক্ত ০৩টি বফঅযটি মেনগক 
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০৩টি বফঅযটি মেনগক বঘগয Transit 

Oriented Development (TOD) 

প্ল্যান ফাস্তফান বনবিত কযায জন্য বফস্তাবযত উন্নন 

প্রবতগফদন প্রস্তুত কযা; 

বঘগয Transit Oriented Development 

(TOD) প্ল্যান ফাস্তফান বনবিত কযায জন্য বফস্তাবযত 

উন্নন প্রবতগফদন প্রস্তুত কযা গগছ; 

 

(ি) স্থানী মানফাগনয াগযগনয াগথ 

ংবিে ব্যবক্ত, প্রবতষ্ঠান ও অআন প্রগাকাযী ংস্থায 

দেতা বৃবিয ভােগভ াবফ থক নেয উন্নন ও উন্নত 

মাতাাত ব্যফস্থানায কাম থকযী ফাস্তফান; 

 

(ি) স্থানী মানফাগনয াগযগনয াগথ ংবিে 

ব্যবক্ত, প্রবতষ্ঠান ও অআন প্রগাকাযী ংস্থায দেতা বৃবিয 

ভােগভ াবফ থক নেয উন্নন ও উন্নত মাতাাত ব্যফস্থানায 

কাম থকযী ফাস্তফাগনয বযকেনায তথ্য উাি ভীো/াগব থ 

কগয ডকুগভট ংে কযা গগছ।  

 

১৭.০ ম থগফেণ/ভস্যা: 

১৭.১ মেটায ঢাকা াগটআগনফর অযফান ট্রান্পগাট থ (বফঅযটি, োজীপুয-এাযগাট থ) বফবনগাে প্রকগেয Design 

Framework প্রণগন বফরগম্বয কাযগণ বনধ থাবযত ভগ প্রকগেয কাম থক্রভ শুরু কযা মাবন। এছাড়াও এী 

উন্নন ব্যাংক যাভ থক বনগাগেও বফরম্ব কগযগছ মা প্রকে ফাস্তফাগন একটি ফড় যকভ ভস্যা ফগর বযরবেত 

গগছ। ভভত প্রকে শুরু ও মল কযা মেগর এয সুপর অগযা অগে াওা মমত ফগর প্রতীভান গগছ; এফং 

১৭.২ মফী ভ রাোয কাযগণ বকছুটা গরও প্রকে ফাস্তফাগন ভস্যায সৃবে গগছ। তগফ মদযীগত শুরু গরও ফবধ থত 

ভগয ভগে প্রকগেয ভৄদ কাম থক্রভ িন্ন গগছ। ববফষ্যগত এ ধযগনয প্রকগেয টিবব প্রণগনয ভ ভর 

প্রকগেয  Design Framework নুগভাদগনয  বফলটি রেয যািা প্রগাজন।     

 

১৮.০ সুাবয/ভতাভত:  

 

১৮.১ 

 টিবব প্রণগনয ভ ভর প্রকগেয Design Framework এয বফলটি রেয মযগি ফাস্তফান 

বযকেনা প্রণন কযগত গফ।  মাগত প্রকগেয  কাম থক্রভ মকান ফস্থা ববছগ না থাগক ম বফলগ ংস্থাগক  

তকথ থাকগত গফ;    

১৮.২ এ প্রকগেয ভােগভ মম ভস্ত ভীো / স্টাবড িাদন এফং প্রবেণ ম্যানুগর প্রণন কযা গগছ তায   

ডকুগভটভ ংযেগনয জন্য ংবিে ংস্থা ও প্রকে বযচারকমক গচে থাকগত গফ; 

১৮.৩ বডফষ্যল্পত প্রকে প্রণয়ল্পনয ভয়  ডনধ যাযল্পণয ডফলল্পয় ংডিষ্ট কর্তযক্ষল্পক তকযতা ফরম্বন  কযায ডনডভি 

সুাডয ল্পরা; এফং   

১৮.৪ টি মথামথ

ংবিে ণ

 
  ১৯.০  ঈর্য যক্ত সুাডয/ভতাভত নুমায়ী  গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকয অগাভী ০২ (দুআ) ভাল্পয ভল্পে ফাস্তফায়ন ডযডফক্ষণ  

ভল্যায়ন ডফবাগ-মক ফডত কযল্পত ল্পফ। 
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গ্রাপধকায পবপত্তলত গ্রাভীণ ড়ক ও াট/ফাজায ফকাঠালভা উন্নয়ন (২য় ংলাপধত) 

 

বডগম্বয

 
    গ্রাডধকায ডবডিল্পত গ্রাভীণ ড়ক  াট/ফাজায ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন (২য়  

      ংল্পাডধত)  

    ফাস্তফায়ন    

    ল্লী

৪      ভগ্র ফাংরাল্পদল্পয ৬৪টি মজরায ৪৮৯টি ঈল্পজরা

 
৫    ফাস্তফায়ন  

নুল্পভাডদত নুল্পভাডদত ফাস্তফায়ন

ফাস্তফায়ন

ডতক্রান্ত

 

নুল্পভাডদত

 %)

ডতক্রান্ত সময় 

নুল্পভাডদত

স্ত

 %)

৭২ ৫৬৫৯৬.৭

৮

জুরাআ 

২০০৮ 

মথল্পক  

জুন ২০১২ 

 (৪ )

জুরাআ ২০০৮ 

মথল্পক  

জুন ২০১৬  

(৮ )

জুরাআ ২০০৮ 

মথল্পক  

ডডল্পম্বয ২০১৬  

(৮  ৬ মাস)

৬৫৯৬.৭৮ 

(১৩.১৯%)

৪  ৬ মাস

(১১২.৫০%)

৬ ফাস্তফায়ন  

                                                     (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ

নঃ ংল্পগয নাভ 

একক  ংস্থান  প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ যক ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ যক 

যাজস্ব ব্যয় 

১ জনফর ংখ্যা ৮৬ ১০১৮.১৬  ৮৬ ৯৩৫.৪৮ 

২ যফযা  মফা মথাক মথাক ২৭৩.৯৪ মথাক ২৬৩.৭৩ 

৩ মভযাভত, ংযক্ষণ  পূনফ যান ংখ্যা ৪ ৫৮.৭২ ৪ ৫৮.৭২ 

ভরধন ব্যয় 

৪ বৃক্ষল্পযাণ ডক:ডভ: ৬১.৫০ ৪৫.৮০ ৬১.৫০ ৪৫.৮০ 

৬  কডম্পঈটায  ংখ্যা ৪ ৪.০০ ৪ ৪.০০ 

৭ ডপ আকুআল্পভন্ট  মথাক মথাক ৪.০০ মথাক ৪.০০ 

৮ জী গাড়ী ংখ্যা ১ ৭৫.০০ - ০.০০ 

৯ জডভ ডধগ্রণ একয ৭.৪৪ ৩৩৭.৪২ ৭.৪৪ ৩৩৭.৪২ 

১০ মতু/কারবাট য ডনভ যাণ ডভটায ২৭২০.৬১ ৮০৬৯.৩৫ ২৭১৯.৮৮ ৮০৬৮.৭১ 

১১ ঈল্পজরা ড়ক ঈন্নয়ন ডক: ডভ: ১৭৮.৮০ ৭২৪১.০৯ ১৭৮.৮০ ৭১৯১.০০ 

১২ আঈডনয়ন ড়ক ঈন্নয়ন ডক: ডভ: ২১৫.৬৭ ৮৬৭২.৪৪ ২১৫.৬৭ ৮৫৯৪.২৫ 
 

১৩ গ্রাভ ড়ক ডক: ডভ: ৭৩২.৮৪ ২৯৯১৭.১৭ ৭৩২.৮৪ ২৯৬৫৪.৬৩ 

১৪ মগ্রাথ মন্টায/াট ফাজায ঈন্নয়ন ংখ্যা ১৫ ৭৭০.০০ ১৫ ৭৩১.১৫ 

১৫ ড়ল্পকয মাল্ডায ভাটি দ্বাযা ঈন্নয়ন  ডক: ডভ: ১০০০ ৫৭৮.০০ ১০০০ ৫৭৮.০০ 

১৬ এআচডফডফ দ্বাযা ড়ক প্রস্থকযণ ডক: ডভ: ২১.৬৪ ১২৯.৮৯ ২১.৬৪ ১২৯.৮৯ 

 ডপডজকযার কডন্টল্পজন্পী মথাক মথাক ৫.০০ - - 

 মভাট (যাজস্ব+ভরধন)   ৫৭২০০.০০ - ৫৬৫৯৬.৭৮ 
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(৯৮.৯৪%) 

 
৭ নুল্পভাডদত  ’য ংস্থান  পূতয  ম্পন্ন ময়ল্পছ

৮। ভল্যায়ন িডতঃ প্রকেটিয ভাপপ্ত মূল্যায়ন প্রপতলফদন প্রণয়লন পনলনাক্ত পফলয়/দ্ধপত নুযণ কযা লয়লেঃ 

 প্রকলেয পডপপ ম ণালরাচনা ; 

 প্রকলেয PCR ম ণালরাচনা ; 

 কালজয ফাস্তফ গ্রগপত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রলয জন্য লযজপভন পযদ ণন; 

 প্রাপ্ত তলথ্যয পবপত্তলত ংপিষ্ট কভ ণকতণালদয ালথ অলরাচনা ও ভতাভত গ্রণ; এফং 

 প্রকে এরাকাভুক্ত সুপফধালবাগীলদয ভতাভত গ্রণ।  

 
 

৯   ।   প্রকল্পেয ভর ঈল্পেশ্য  টভূডভঃ  

 

৯ । প্রকল্পেয টভূডভ

 
উলজরা/আউপনয়ন/গ্রাভীণ ড়ক ল্লী কমাগালমাগ ফকাঠালভা মূলয উন্নয়ন এফং গ্রাভীণ াট ফাজাযমূলয কবৌত 

সুপফধাপদয উন্নয়লনয ভােলভ কৃপল লেয ফাজাযজাত ও পফণন সুপফধাপদ বৃপদ্ধয রলক্ষ্য প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 

প্রকলেয অওতায় ২৭১৯ .৮৮ পভ : কতু /কারবাট ণ পনভ ণাণ, ১৭৮ .৮০ পক :পভ: উলজরা ড়ক, ২১৫ .৬৭ পক :পভ: আউপনয়ন 

ড়ক এফং ৭৩২.৮৪ পক:পভ: গ্রাভ ড়ক উন্নয়ন ১৫ টি কগ্রাথ কন্টায/াট ফাজায উন্নয়ন কাজ ম্পন্ন লয়লে।   

 

৯ ।    

 মতু/কারবাট য ঈল্পজরা ,  আঈডনয়ন  গুরুত্বপূণ য গ্রাভীণ ড়কভ ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ ল্লী মমাগাল্পমাগ 

ব্যফস্থায ঈন্নয়ন এফং কাম যকয ড়ক মমাগাল্পমাগ মনটয়াকয সৃডষ্টয রল্পক্ষয আ মতাপূল্পফ য গৃীত ভাপ্ত ড়ক 

ঈন্নয়ন কাজ ভাপ্ত কযা; 

  গুরুত্বপূণ য াট ফাজায ভল্পয মবৌত সুডফধাডদ ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ কৃডলণ্য ফাজাযজাত জীকযণ কযা;  এফং  

  ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন  যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয ভােল্পভ গ্রাভীণ দডযদ্র জনল্পগাষ্ঠীয জন্য স্বে মভয়াদী  দীঘ য মভয়াদী 

কল্পভ যয সুল্পমাগ সৃডষ্ট কযা।   

 
 

১০    

           প্রকেটি ম্পূণ য ডজডফ থ যায়ল্পন ৫০০ .০০ মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাআ ২০০৮ ল্পত জুন ২০১২ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয 

জন্য ০১/০৩/২০০৮ তাডযল্পখ একল্পনক কর্তযক নুল্পভাডদত য়। ১১/০৩/২০১২ তাডযল্পখ স্থানীয় যকায ভন্ত্রণারয় কর্তযক 

ব্যয় বৃডি ব্যডতল্পযল্পক ১ভ ফায প্রকে মভয়াদ জুন ২০১৩ ম যন্ত ০১ ফছয বৃডি কযা য়। ২৯/০৪/২০১৩ তাডযল্পখ ডযকেনা 

কডন কর্তযক প্রকল্পেয মভয়াদ অল্পযা ২ (দুআ) ফছয থ যাৎ জুন ২০১৫ ম যন্ত  বৃডি কযা য়। যফতীল্পত ০৭/১০/২০১৩ 

তাডযল্পখ মভাট  ৫২৫.০০ মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাআ, ২০০৮ ল্পত জুন ২০১৫ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য প্রকল্পেয ১ভ 

ংল্পাডধত ডডডড স্থানীয় যকায ডফবাগ কর্তযক নুল্পভাডদত য়। প্রকল্পেয ২য় ংল্পাডধত ডডডড ৫৭২.০০ মকাটি 

টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাআ ২০০৮ ল্পত জুন ২০১৬ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ২২/০৭/২০১৫ তাডযল্পখ ভাননীয় ডযকেনা 

ভন্ত্রী কর্তযক নুল্পভাডদত য় । ফ যল্পল ০৩/০৩/২০১৬ তাডযল্পখ ডযকেনা কডভন কর্তযক প্রকল্পেয মভয়াদ ব্যয় বৃডি 

ব্যডতল্পযল্পক ০৬ ভা থ যাৎ ডডল্পম্বয ২০১৬ ম যন্ত বৃডি কযা য়।  
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১১

রু ডিসেম্বর ২০ ম যন্ত ৫৬৫৯৬.৭৮ ২য় 

েংস োডিত ডিডিডি’র ৮ ৯৫ ফাস্তফ নুকূল্পর

৫৬৬৭৩.০০ ৫৬৫৯৬.৭৮ 

 ল্পথ যয ডযভান ৬৫.১১ রক্ষ টাকা , 
কর থ যফছল্পযয ব্যডয়ত থ য ভ যণ কযা ল্পয়ল্পছ (ডডঅয পৃষ্ঠাঃ ২৩-৪০)।   

  

(ক্ষ টাকায়)

২য়

’য 

ব্যডয়ত 

থ য
ভন্তব্য

৩১১ ৯১ ৩১১ ৯১ ৩২৩ ০০ ৩১১ ৯০ ১১ ১০ 
কর 

থ যফছল্পযয 

ব্যডয়ত থ য 

ভ যণ কযা 

ল্পয়ল্পছ।  

 

(ডডঅয 

পৃষ্ঠাঃ ২৩-

৪০) 

৫৯৯৭.৫৩ ৫৯৯৭.৫৩ ৬০০০.০০ ৫৯৯৭.৫৩ ২.৪৭ 

৬৮৯৯.৩৯ ৬৮৯৯.৩৯ ৬৯০০.০০ ৬৮৯৯.৪৯ ০.৫১ 

৭৯৯১.২৯ ৭৯৯১.২৯ ৮০০০.০০ ৭৯৯১.২৮ ৮.৭২ 

৪৪৮৮.৫৬ ৪৪৮৮.৫৬ ৪৫০০.০০ ৪৪৮৮.৫৫ ১১.৪৫ 

৭৫৪৪.৪০ ৭৫৪৪.৪০ ৭৫৫০.০০ ৭৫৪৪.৪০ ৫.৬০ 

৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৪৯২.৮৫ ৭.১৫ 

১৩৪৬৬.৯২ ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৪৯২.১৪ ৭.৮৬ 

৬ ৭ - ৫৪০০.০০ ৫৪০০.০০ ৫৩৭৮.৬৪ ২১.৩৫ 

৫৭২০০.০০ ৫৬৬৩৩.১০ ৫৬৬৭৩.০০ ৫৬৫৯৬.৭৮ ৬৫.১১ 

২ :  

 

ক্রঃ 

নং 

প্রকে ডযচারল্পকয নাভ পূণ যকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১।  জনাফ মভা: কাজী ভৄডজফয যভান  পূণ যকারীন ২৫/০৮/২০০৮ ল্পত ২০/১২/২০০৯ 

২।  জনাফ সুানডজকায চন্দ্র অচার্য্য  পূণ যকারীন ২০/১২/২০০৯ ল্পত ১৪/০১/২০১০ 

৩।  জনাফ শ্যাভা প্রাদ ডধকাযী  পূণ যকারীন ১৪/০১/২০১০  ল্পত ২৯/১২/২০১০ 

৪।  জনাফ মভা: অব্দুর াডভদ  পূণ যকারীন ২৯/১২/২০১০ ল্পত ২৯/১০/২০১৫ 

৫।  জনাফ মভা: মযজাঈয যভান  পূণ যকারীন ২৯/১০/২০১৫ ল্পত ৩১/১২/২০১৬ 

 

 

ডযকেনা জযন 

(ক)  মতু/কারবাট য ঈল্পজরা ,  আঈডনয়ন  

গুরুত্বপূণ য গ্রাভীণ ড়কভ ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ ল্লী 

মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন এফং কাম যকয ড়ক 

মমাগাল্পমাগ মনটয়াকয সৃডষ্টয রল্পক্ষয আ মতাপূল্পফ য গৃীত 

ভাপ্ত ড়ক ঈন্নয়ন কাজ ভাপ্ত কযা; 

(ক) প্রকগেয অওতা ২৭১৯.৮৮ডভ: মতু /কারবাট য ডনভ যাণ, 

১৭৮.৮০ ডক :ডভ: ঈল্পজরা ড়ক, ২১৫ .৬৭ ডক :ডভ: 

আঈডনয়ন ড়ক এফং ৭৩২ .৮৪ ডক :ডভ: গ্রাভ ড়ক 

ঈন্নয়ল্পনয পগর িী ঞ্চগরয ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থায 

উন্নন াবধত গগছ; 
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ডযকেনা জযন 

(ে) গুরুত্বপূণ য াট ফাজায ভল্পয মবৌত সুডফধাডদ 

ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ কৃডলণ্য ফাজাযজাত 

জীকযণ কযা; এফং 

(ে)  প্রকগেয অওতা ১৫ টি মগ্রাথ মন্টায /াট ফাজায 

ঈন্নয়ন কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। কৃডলণ্য ফাজাযজাত 

জীকযণ ল্পয়ল্পছ; এফং 

(গ)  ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন  যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয ভােল্পভ 

গ্রাভীণ দডযদ্র জনল্পগাষ্ঠীয জন্য স্বে মভয়াদী  

দীঘ য মভয়াদী কল্পভ যয সুল্পমাগ সৃডষ্ট কযা।  

(গ)  ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন  যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয ভােল্পভ গ্রাভীণ 

দডযদ্র জনল্পগাষ্ঠীয জন্য স্বে মভয়াদী  দীঘ য মভয়াদী 

কল্পভ যয সুল্পমাগ সৃডষ্ট কযা ল্পয়ল্পছ।  

৪    প্রকগেয অওতা ২৭১৯.৮৮ডভ: মতু/কারবাট য ডনভ যাণ, ১৭৮.৮০ ডক:ডভ: 

ঈল্পজরা ড়ক, ২১৫ .৬৭ ডক :ডভ: আঈডনয়ন ড়ক এফং ৭৩২ .৮৪ ডক :ডভ: গ্রাভ ড়ক ঈন্নয়ন  নুল্পভাডদত ২য় 

ংল্পাডধত ডডডডল্পত ংস্থানকৃত কর পূতয কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। এ মপ্রডক্ষল্পত ডজযত ল্পয়ল্পছ ভল্পভ য 

প্রতীয়ভান য়  

৫ ফাস্ত

৫.১  প্রকে ফাস্তফায়ল্পন  ডফরম্ব ( Time Over-run) এফং ব্যয় বৃডি ( Cost over-run): প্রকেটি ৫৬৫.৯৭ মকাটি টাকা 

ব্যল্পয় এফং  ৮ ফছয ৬ ভা মভয়াল্পদ ফাস্তফাডয়ত ল্পয়ল্পছ মা ভর নুল্পভাডদত প্রকে ব্যল্পয়য মচল্পয় ৬৫ .৯৭ মকাটি টাকা 

(১৩.১৯%) মফী এফং ফাস্তফায়নকার ভর নুল্পভাডদত মভয়াদ ল্পক্ষা ৪ ফছয ৬ ভা  (১১২.৫০%) মফী । মথাভল্পয় 

প্রকেটি ফাস্তফাডয়ত ল্পর ফাস্তফায়ন ব্যয় কভ ল্পতা এফং পূল্পফ যআ সুপর ায়া মমল্পতা।   

 

৫.২  ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী :  প্রকেটি ফাস্তফায়নকারীন ৮ ফছয ৬ ভাল্প  মভাট ৫  জন কভ যকতযা  প্রকে ডযচারল্পকয 

দাডয়ল্পত্ব ডনল্পয়াডজত ডছল্পরন। ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদডরজডনত কাযল্পণ প্রকে ফাস্তফায়ন ডফডিত ল্পয়ল্পছ ফল্পর 

প্রতীয়ভান য়। 

 
১৬ এক্সটাযনার 

ডডট ডডযয়ড ডডট ডযল্পাট য জভা 

মদয়ায তাডযখ 

ডডট অডি 

ংখ্যা 

ডডট অডিয মপ্রডক্ষল্পত গৃীত ব্যফস্থা 

২০০৮-২০০৯ ০৪/০৯/২০১২ ৭টি আল্পতাভল্পে ৭টি ডডট অডি ডনস্পডি ল্পয়ল্পছ 

২০০৯-২০১০ 

২০১০-২০১১ 

২০১১-২০১২ ০৪/০৯/২০১২ ৫টি আল্পতাভল্পে ৫টি ডডট অডি ডনস্পডি ল্পয়ল্পছ 

। 
২০১২-২০১৩ ০৩/০৯/২০১৩ ৫টি আল্পতাভল্পে ৫টি ডডট অডি ডনস্পডি ল্পয়ল্পছ। 

২০১৩-২০১৪ ১৮/০৮/২০১৪ ৬টি আল্পতাভল্পে ৬টি ডডট অডি ডনস্পডি 

ল্পয়ল্পছ। 

২০১৪-২০১৫ ০৩/০৪/২০১৬ ৭টি যফডধ ডডট অডিভ ডনস্পন্ন য় ডন।  

২০১৫-২০১৬ যফডধ ডডট ম্পন্ন য়ডন।

২০১৬-২০১৭ যফডধ ডডট ম্পন্ন য়ডন।

      

১৭.০ প্রকে ডযদ যনঃ  

 প্রকেটি ভাডপ্তয য প্রকল্পেয কাম যক্রভ ভল্যায়ল্পনয ডনডভি ফাস্তফায়ন ডযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ডফবাল্পগয কাযী 

ডযচারক জনাফ মভা: অডযপৄর আরাভ ১২/১০/২০১৭ ল্পত ১৪/১০/২০১৭  তাডযল্পখ গাজীপুয মজরায শ্রীপুয ঈল্পজরা, 

ভয়ভনডং মজরায গপযগাঁ ঈল্পজরা, ভাগুযা মজরা দয, ডঝনাআদ মজরায শরকুা ঈল্পজরা এফং ডকল্পাযগঞ্জ 

মজরায ডভঠাভআন ঈল্পজরায় ফাস্তফাডয়ত কাম যক্রভ ডযদ যন কল্পযন । ডযদ যনকাল্পর প্রকে ডযচারক, ংডিষ্ট মজরায 



11 

 

স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর ডধদপ্তল্পযয ডনফ যাী প্রল্পকৌরী, ডডনয়য কাযী প্রল্পকৌরী  ঈল্পজরা প্রল্পকৌরীগণ 

ঈডস্থত ডছল্পরন এফং ডযদ যনকাল্পর  প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাডদ ডদল্পয় ল্পমাডগতা কল্পযন। বযদ থন ম থগফেণ বনম্নরুঃ 

 

১৭.১ গাজীপুয মজরায শ্রীপুয ঈল্পজরায় ফডস্থত ঈিযাড়া মপাযকাডনয়া ভাদ্রাা ল্পত ডংগাযডদঘী বায়া চাড়া ফাজায  

ড়ক উন্ননঃ  

 

           প্রকগেয নুগভাবদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী গাজীপুয মজরায শ্রীপুয ঈল্পজরায় ফডস্থত ঈিযাড়া মপাযকাডনয়া 

ভাদ্রাা ল্পত ডংগাযডদঘী বায়া চাড়া ফাজায ড়ল্পকয ১.০০ বকঃবভঃ ং বফটুবভন কাম থটিং এয ভােগভ উন্নন 

কযা গগছ। ংবিে উগজরা প্রগকৌরীয বনকট গত প্রাপ্ত তথ্যানুমাী ঠিকাচুডক্তয কাম যাল্পদ নুাল্পয ৬০.০০ রে 

টাকা ব্যগ এফং ১০/০৭/২০১৬ ল্পত ১০/১০/২০১৬ মভয়াল্পদ ড়গকয উন্ননকাজ িন্ন গগছ। 

১৭.১.১ ডযদ যনকাল্পর মদিা মা, ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী এরডজআডড’য গ্রাভীণ মযাড ডডজাআন টাআ-৮ নুাল্পয ড়ল্পকয 

প্রল্পয়াজনীয় ঈন্নয়নকাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ। ডফডবন্ন মচআল্পনল্পজ ড়ল্পকয প্রস্থ ডযভাকাল্পর ব্লাক ট ফা ভর কযাল্পযজল্পয়য 

প্রস্থ ায়া মায় ৮ ডপট (৩ .০০ ডভঃ)। বযদ থনকাগর ড়ল্পকয কাগ থটিংগয ভান, কিযাকন এফং কযাম্বাবযং কাজ 

ডডডড’য াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।  ড়ল্পকয মকাথা টল্পার ফা মযআনকাট ডযরডক্ষত য়ডন। তগফ 

বযদ থনকাগর মদিা মা, ড়ল্পকয কল্পয়কটি স্থাল্পনয কাঁচা মাল্ডাল্পয প্রল্পয়াজনীয় ভাটি মনআ। বাযী মান চরাচর কযল্পর এ 

ফ স্থাল্পনয ড়ল্পকয Edge Break ল্পত াল্পয। এ বফলগ ংবিে উগজরা প্রগকৌরী জানান মম, চরবত ফল থা 

মভৌসুগভ বাযী ফল থগণয কাযগণ ড়গকয বফগল কগয জরাভূবভ ংরগ্ন কগকটি ংগয মাল্ডাগযয ভাটি দৄগ চগর 

মগল্পছ। ড়গকয এ কর ংগয মাল্ডায মেবং কগয মভযাভত কযা গফ ভল্পভ য ডতডন জানান। 

 

১৭.১.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

ডচেঃ ড়কটিয প্রস্থ, কাগ থটিংগয ভান, কিযাকন 

এফং কযাম্বাবযং কাজ ডডডড’য াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য 

প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। 
 
 
 
 
 

ডচেঃ ড়ল্পকয এ স্থাল্পনয কাঁচা মাল্ডাল্পয প্রল্পয়াজনীয় 

ভাটি মনআ। বাযী মান চরাচর কযল্পর এ ফ স্থাল্পনয 

ড়ল্পক Edge Break ল্পত াল্পয। 
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১৭.২ ভয়ভনডং মজরায গপযগাঁ ঈল্পজরায় ফডস্থত চাডরা পুল্পরয ঘাট-ফীয ভৄডক্তল্পমািা ফাড়ী ড়ক উন্ননঃ  

           প্রকগেয নুগভাবদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভনডং মজরায গপযগাঁ ঈল্পজরা য় ফডস্থত চাডরা পুল্পরয 

ঘাট-ফীয ভৄডক্তল্পমািা ফাড়ী ড়ল্পকয ১.০০ বকঃবভঃ ং বফটুবভন কাগ থটিং এয ভােগভ উন্নন কযা গগছ। ংবিে 

উগজরা প্রগকৌরীয বনকট গত প্রাপ্ত তথ্যানুমাী ঠিকাচুডক্তয কাম যাল্পদ নুাল্পয ৬০.৮৩ রে টাকা ব্যগ এফং 

০১/১১/২০১৫ ল্পত ১৪/০৬/২০১৬ মভয়াল্পদ ড়গকয উন্নন কাজ িন্ন গগছ। 

১৭.২.১ ডযদ যনকাল্পর মদিা মা, ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী এরডজআডড’য আঈডনয়ন মযাড টাআ-ডফ (মযাড ডডজাআন টাআ-৮) 

নুাল্পয ড়ল্পকয প্রল্পয়াজনীয় ঈন্নয়নকাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ। ডফডবন্ন মচআল্পনল্পজ ড়ল্পকয প্রস্থ ডযভাকাল্পর ব্লাক ট ফা 

ভর কযাল্পযজল্পয়য প্রস্থ ায়া মায় ৮ ডপট (৩ .০০ ডভঃ)। বযদ থনকাগর ড়ল্পকয কাম থটিংগয ভান, কিযাকন 

এফং কযাম্বাবযং কাজ ডডডড’য াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।  তগফ বযদ থনকাগর মদিা মা, ড়ল্পকয 

কল্পয়কটি স্থাল্পনয কাঁচা মাল্ডাল্পয প্রল্পয়াজনীয় ভাটি মনআ। বাযী মান চরাচর কযল্পর এ ফ স্থাল্পনয ড়ল্পকয Edge 

Break ল্পত াল্পয। এছাড়া, ড়ল্পকয ১০০ ডভঃ মচআল্পনজ এ যাস্তায াল্পবয ফডস্থত একটি জরাল্পয়য াডনয মরল্পবর 

ড়কফাঁল্পধয ট মরল্পবর ল্পত ভাে এক পৄট ডনল্পচ থাকল্পত মদখা ডগল্পয়ল্পছ। এআ জরাল্পয়য াডন ডতত্ত্বয মেআণ অঈট 

কযল্পত না াযল্পর ড়ল্পকয াফ মগ্রল্পড াডন ঢুল্পক মমল্পত াল্পয। এয পল্পর বাযী মান চরাচর কযল্পর ড়ল্পকয াফ মগ্রড 

মপআর কযল্পত াল্পয। এ বফলগ ংবিে উগজরা প্রগকৌরী জানান মম, চরবত ফল থা মভৌসুগভ বাযী ফল থগণয কাযগণ 

ড়গকয বফগল কগয জরাভূবভ ংরগ্ন কগকটি ংগয মাল্ডাগযয ভাটি দৄগ চগর মগল্পছ। ড়গকয এ কর ংগয 

মাল্ডায মেবং কগয মভযাভত কযা গফ ভল্পভ য ডতডন জানান । ডতডন অয ঈল্পল্লখ কল্পযন মম, ফাঁধ ডদল্পয় জরাল্পয় ভাছ 

চাল কযায পল্পর ফল যায ভয় এফ জরাল্পয়য াডনয মরল্পবর ড়ক ফাঁল্পধয ট মরল্পবল্পরয কাছাকাডছ চল্পর অল্প।  

 

১৭.২.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

 

ডচেঃ ড়কটিয প্রস্থ, কাগ থটিংগয ভান, কিযাকন 

এফং কযাম্বাবযং কাজ ডডডড’য াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য 

প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।

 
 
 
 
 
 
 

 

ডচেঃ ড়ল্পকয এ স্থাল্পনয কাঁচা মাল্ডাল্পয প্রল্পয়াজনীয় 

ভাটি মনআ।  বাযী মান চরাচর কযল্পর এ ফ স্থাল্পনয 

ড়ল্পক Edge Break ল্পত াল্পয। 
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ডচেঃ ড়ল্পকয ১০০ ডভঃ মচআল্পনজ এ যাস্তায াল্পবয 

ফডস্থত একটি জরাল্পয়য াডনয মরল্পবর ড়কফাঁল্পধয 

ট মরল্পবর ল্পত ভাে এক পৄট ডনল্পচ থাকল্পত মদখা 

ডগল্পয়ল্পছ। এআ জরাল্পয়য াডন ডতত্ত্বয মেআণ অঈট 

কযল্পত না াযল্পর ড়ল্পকয াফ মগ্রল্পড াডন ঢুল্পক মমল্পত 

াল্পয। এয পল্পর বাযী মান চরাচর কযল্পর ড়ল্পকয াফ 

মগ্রড মপআর কযল্পত াল্পয। 

 

 

১৭.৩ ভাগুযা মজরা দল্পয ফডস্থত ভডঘ আঈড ডপ-যাঘফদাআড় ফাজায বায়া অল্পদারফাড়ীয়া ড়ক উন্ননঃ  

           প্রকগেয নুগভাবদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ভাগুযা মজরা দল্পয  ফডস্থত ভডঘ আঈড ডপ-যাঘফদাআড় ফাজায 

বায়া অল্পদারফাড়ীয়া ড়গকয ০.৯৬২ বকঃবভঃ ং বফটুবভন কাগ থটিং এয ভােগভ উন্নন কযা গগছ। ংবিে 

উমজরা প্রগকৌরীয বনকট গত প্রাপ্ত তথ্যানুমাী ঠিকাচুডক্তয কাম যাল্পদ নুাল্পয ২৫.৫০ রে টাকা ব্যগ এফং 

২৩/১২/২০০৯ ল্পত ২২/০৫/২০১০ মভয়াল্পদ ড়গকয উন্ননকাজ িন্ন গগছ। 

 

১৭.৩.১ ডযদ যনকাল্পর মদিা মা, ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী এরডজআডড’য আঈডনয়ন মযাড টাআ-ডফ (মযাড ডডজাআন টাআ-৮) 

নুাল্পয ড়ল্পকয প্রল্পয়াজনীয় ঈন্নয়নকাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ। ডফডবন্ন মচআল্পনল্পজ ড়ল্পকয প্রস্থ ডযভাকাল্পর ব্লাক ট ফা 

ভর কযাল্পযজল্পয়য প্রস্থ ায়া মায় ৮ ডপট (৩ .০০ ডভঃ)। বযদ থনকাগর ড়ল্পকয কাগ থটিংগয ভান, কিযাকন 

এফং কযাম্বাবযং কাজ ডডডড’য াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।  তগফ বযদ থনকাগর মদিা মা, ড়ল্পকয 

কল্পয়কটি স্থাল্পনয কাঁচা মাল্ডাল্পয প্রল্পয়াজনীয় ভাটি মনআ। বাযী মান চরাচর কযল্পর এ ফ স্থাল্পনয ড়ল্পকয Edge 

Break ল্পত াল্পয। এ বফলগ ংবিে উগজরা প্রগকৌরী জানান মম, চরবত ফল থা মভৌসুগভ বাযী ফল থগণয কাযগণ 

ড়গকয বফগল কগয জরাভূবভ ংরগ্ন কগকটি ংগয মাল্ডাগযয ভাটি দৄগ চগর মগল্পছ। ড়গকয এ কর ংগয 

মাল্ডায মেবং কগয মভযাভত কযা গফ ভল্পভ য ডতডন জানান। 

 

১৭.৩.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

 

 

ডচেঃ ড়কটিয প্রস্থ, কাগ থটিংগয ভান, কিযাকন 

এফং কযাম্বাবযং কাজ ডডডড’য াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য 

প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।
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ডচেঃ ড়ল্পকয এ স্থাল্পনয কাঁচা মাল্ডাল্পয প্রল্পয়াজনীয় 

ভাটি মনআ।  বাযী মান চরাচর কযল্পর এ ফ স্থাল্পনয 

ড়ল্পক Edge Break ল্পত াল্পয। 

 

 

১৭.৪ ডঝনাআদ মজরায শরকুা ঈল্পজরায় ফডস্থত ডকডিনগয াডভদ অরী ভন্ডল্পরয ফাড়ী ল্পত ঈফাদতভাষ্টাল্পযয ফাড়ী 

ড়ক উন্ননঃ  

           প্রকগেয নুগভাবদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ডঝনাআদ মজরায শরকুা ঈল্পজরায় ফডস্থত ডকডিনগয াডভদ 

অরী ভন্ডল্পরয ফাড়ী ল্পত ঈফাদতভাষ্টাল্পযয ফাড়ী ড়গকয ১.০০ বকঃবভঃ ং বফটুবভন কাগ থটিং এয ভােগভ উন্নন 

কযা গগছ। ংবিে উগজরা প্রগকৌরীয বনকট গত প্রাপ্ত তথ্যানুমাী ঠিকাচুডক্তয কাম যাল্পদ নুাল্পয ৫৩.৯০ রে 

টাকা ব্যগ এফং ২৯/০২/২০১৬ ল্পত ১৬/০৬/২০১৬ মভয়াল্পদ ড়গকয উন্ননকাজ িন্ন গগছ। 

 

১৭.৪.১ ডযদ যনকাল্পর ড়ল্পকয ডফডবন্ন মচআল্পনল্পজ প্রস্থ ডযভাকাল্পর ব্লাক ট ফা ভর কযাল্পযজল্পয়য প্রস্থ ায়া মায় ৮ ডপট 

(৩.০০ ডভঃ)। ড়ল্পকয কাগ থটিংগয ভান, কিযাকন এফং কযাম্বাবযং কাজ ডডডড’য াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য প্রতীয়ভান 

ল্পয়ল্পছ। ডযদ যনকাল্পর মযাড মবল্পভল্পন্টয কাল্প যটিং, ম্যাকাডাভ  াফ মফজ (এডগ্রল্পগট স্যান্ড) স্তল্পযয পুরুত্ব ডযভাল্পয 

জন্য ড়ল্পকয ৫ ২০বভঃ মচআল্পনল্পজ ডট খনন কল্পয ক্র মকন মদখা য়। প্রাপ্ত ডল্পটয ক্র মকন ডযভা কল্পয 

ডফটুডভন কাল্প যটিং এয পুরুত্ব ৩৭ ডভঃডভঃ, ম্যাকাডাল্পভয পুরুত্ব ১৬০ ডভঃডভঃ এফং াফ মফজ (এডগ্রল্পগট স্যান্ড) এয পুরুত্ব 

১৫৫ ডভঃডভঃ ায়া মায় মা এরডজআডড’য গ্রাভীণ মযাড ডডজাআন টাআ-৮ এয াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য। ড়ল্পকয ঈডল্লডখত 

মচআল্পনজভল্প ডট খননকাল্পর ঈল্পিাডরত ম্যাকাডাল্পভয মখায়া (ডল্পকট) এফং াফ মফজ এয ফালূ  ম যল্পফক্ষল্পণ তা 

মথামথ ভাল্পনয ফল্পর ভল্পন ল্পয়ল্পছ। এ ছাড়া, বযদ থনকাগর মবল্পভল্পন্টয কিযাকন এফং কযাম্বাবযং কাজ বডববয 

াগথ াভঞ্জস্যপূণ থ ভগন ল্পয়ল্পছ।   

১৭.৪.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

 

 

ডচেঃ ড়ল্পকয ভর কযাল্পযজল্পয়য প্রস্থ ডযভা 
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ডচেঃ ড়ল্পকয ৫২০ ডভঃ মচআল্পনল্পজ মবল্পভল্পন্টয ডট 

খনন 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ডচেঃ ড়ল্পক খননকৃত ডট ল্পত ডফটুডভন কাল্প যটিং 

স্তল্পযয পুরুত্ব ডযভা। প্রাপ্ত ডল্পটয ক্র মকন 

ডযভা কল্পয ডফটুডভন কাল্প যটিং এয পুরুত্ব ৩৭ ডভঃডভঃ 

ায়া মায় মা এরডজআডড’য গ্রাভীণ মযাড ডডজাআন 

টাআ-৮ এয াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য। 

 
১৭.৫ ডকল্পাযগঞ্জ মজরায ডভঠাভআন ঈল্পজরায় ফডস্থত ডভঠাভআন মগ্রাথ মন্টায ঈন্নয়নঃ 

 

১৭.৫.১ ডযদ যনকাল্পর মদিা মা, প্রকগেয নুগভাবদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ডকল্পাযগঞ্জ মজরায ডভঠাভআন ঈল্পজরায় 

ফডস্থত মগ্রাথ মন্টায ঈন্নয়ন কযা গগছ। প্রকল্পেয অতায় ডভঠাভআন মগ্রাথ মন্টায ঈন্নয়ল্পনয জন্য ৭৮০ ডভঃ 

অযডড যাস্তা, ৩২৭০ ফঃডভঃ অযডড ল্পন মস্প (কাঠ  গরু ফাজায), ৩টি অযডড মফাট ল্যাডন্ডং ঘাট, ২৫০ 

ডভঃ নদীয ধাল্পয মলা প্রল্পটকন কাজ, ৪৩৮ ডভঃ াল্পপয মেণ, ৪৯০ ডভঃ অযডড আঈ মেণ, ১টি টয়ল্পরট ব্লক এফং 

৪টি টিঈফল্পয়র স্থান কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। বযদ থনকাগর প্রকল্পেয অতায় ডনডভ যত াল্পপয মেণভল্প ফাজাল্পযয 

ভয়রা অফজযনায় জল্পভ থাকল্পত মদখা ডগল্পয়ল্পছ। মফাট ল্যাডন্ডং ঘাট ংরগ্ন নদীয াড় ফাঁধাআ এয জন্য ডড ব্লক 

ম্যাল্পেডং এয কল্পয়কটি স্থাল্পন ব্লকগুল্পরা ঈচু ডনচু এফং ভাল্পঝ পাঁকা মযল্পখ ম্যাল্পেডং কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভ য মদখা ডগল্পয়ল্পছ । 

এছাড়া, প্রকল্পেয অতায় ডনডভ যত টয়ল্পরট ব্লকটিয চতু যাল্পবযয মদয়ার কাঠ শুকাল্পনায জন্য ব্যফহৃত ল্পত মদখ ডগল্পয়ল্পছ।  
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১৭.৩.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

 

 

 
 

ডচেঃ ড ড ব্লক ম্যাল্পে দ্বাযা নদীয াড় ফাঁধাআ এফং 

মফাট ল্যাডন্ডং ঘাট 

ডচেঃ মফাট ল্যাডন্ডং ঘাট ংরগ্ন নদীয াড় ফাঁধাআ এয 

জন্য ডড ব্লক ম্যাল্পেডং এয কল্পয়কটি স্থাল্পন ব্লকগুল্পরা 

ঈচু ডনচু এফং ভাল্পঝ পাঁকা মযল্পখ ম্যাল্পেডং কযা ল্পয়ল্পছ 

ভল্পভ য মদখা ডগল্পয়ল্পছ। 

 

 

ডচেঃ মগ্রাথ মন্টাল্পযয কাল্পঠয ফাজায এফং কবায  

অযডড আঈ মেণ 

ডচেঃ মগ্রাথ মন্টাল্পযয অযডড যাস্তা এফং ল্পন াল্পপয 

মেণ। মেণভল্প ফাজাল্পযয ভয়রা অফজযনায় জল্পভ থাকল্পত 

মদখা ডগল্পয়ল্পছ। 

 

 

ডচেঃ মগ্রাথ মন্টাল্পযয অযডড যাস্তা ডচেঃ টয়ল্পরট ব্লকটিয চতু যাল্পবযয মদয়ার কাঠ শুকাল্পনায 

জন্য ব্যফহৃত ল্পত মদখ ডগল্পয়ল্পছ।  
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১৮। ম যল্পফক্ষণ: 

 

১৮.১   প্রকল্পেয ভর ডডডড .  মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাআ ২০০৮ ল্পত জুন ২০১২ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য 

নুল্পভাডদত য়। যফতীল্পত ২ ফায ংল্পাধন এফং ৩ ফায ব্যয় বৃডি ব্যডতল্পযল্পক মভয়াদ বৃডিয ভােল্পভ মভাট ৫৬৫ .৯৭

মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাআ ২০০৮ ল্পত ডডল্পম্বয ২০১৬ মভয়াল্পদ ফাস্তফাডয়ত ল্পয়ল্পছ। এয পল্পর প্রকল্পেয ব্যয় ভর 

নুল্পভাডদত ব্যল্পয়য মচল্পয় ৬৫.৯৭ মকাটি টাকা (১৩.১৯%) মফী এফং এবং বাস্তবায়ন কা বৃডি মল্পয়ল্পছ ৪ ফছয ৬ 

ভা (১১২.৫০%); 

 

১৮.২    ৮ ফছয ৬ ভা মভয়াল্পদ ফাস্তফাবত এ প্রকগে  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এরডজআডড’য ৫  জন কভ থকতথা প্রকে বযচারক 

বগগফ দাবত্ব ারন কগযন। ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন কযায কাযল্পণ প্রকল্পেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন ডফডিত ল্পয়ল্পছ 

ভল্পভ য প্রতীয়ভান য়; 

 

১৮.৩    প্রকেটিয ডডঅয এ ঈডল্লডখত এক্সটাযনার ডডট ংক্রান্ত তথ্যাডদ ম যাল্পরাচনায় মদখা মায় মম, ২০১৪-২০১৫ থ য ফছয    

৭টি ডডট অডি যফডধ ডনস্পন্ন য় ডন। এছাড়া, ২০১৫-২০১৬ এফং ২০১৬-২০১৭ থ যফছল্পযয যফডধ ডডট 

ম্পন্ন য়ডন ভল্পভ য ডডঅয এ ঈল্পল্লখ যল্পয়ল্পছ। ২০১৪-২০১৫ থ য ফছয ম যন্ত ডনস্পন্ন ডডট অডিভ এফং ২০১৫-

১৬ ল্পত ২০১৬-১৭ থ যফছল্পযয ডডট ডযল্পাট য ংক্রান্ত তথ্যাডদ অআএভআডড’মত ায়া মায়ডন; 

 

১৮.৪   গাজীপুয মজরায শ্রীপুয ঈল্পজরায় ফডস্থত ঈিযাড়া মপাযকাডনয়া ভাদ্রাা ল্পত ডংগাযডদঘী বায়া চাড়া ফাজায  

ড়ক এফং ভাগুযা মজরা দল্পয ফডস্থত ভডঘ আঈড ডপ-যাঘফদাআড় ফাজায বায়া অল্পদারফাড়ীয়া ড়ল্পকয 

কল্পয়কটি স্থাল্পনয কাঁচা মাল্ডাল্পয প্রল্পয়াজনীয় ভাটি মনআ ভল্পভ য মদখা ডগল্পয়ল্পছ; 

 

১৮.৫    ভয়ভনডং মজরায গপযগাঁ ঈল্পজরায় ফডস্থত চাডরা পুল্পরয ঘাট-ফীয ভৄডক্তল্পমািা ফাড়ী ড়ল্পকয কল্পয়কটি স্থাল্পনয 

কাঁচা মাল্ডাল্পয প্রল্পয়াজনীয় ভাটি মনআ। বাযী মান চরাচর কযল্পর এ ফ স্থাল্পনয ড়ল্পকয Edge Break ল্পত াল্পয। 

এছাড়া, ড়ল্পকয ১০০ ডভঃ মচআল্পনজ এ যাস্তায াল্পবয ফডস্থত একটি জরাল্পয়য াডনয মরল্পবর ড়কফাঁল্পধয ট 

মরল্পবর ল্পত ভাে এক পৄট ডনল্পচ থাকল্পত মদখা ডগল্পয়ল্পছ। এআ জরাল্পয়য াডন ডতত্ত্বয মেআণ অঈট কযল্পত না 

াযল্পর ড়ল্পকয াফ মগ্রল্পড াডন ঢুল্পক মমল্পত াল্পয। এয পল্পর বাযী মান চরাচর কযল্পর ড়ল্পকয াফ মগ্রড মপআর 

কযল্পত াল্পয;  

 

১৮.৬    ডকল্পাযগঞ্জ মজরায ডভঠাভআন ঈল্পজরায় ফডস্থত ডভঠাভআন মগ্রাথ মন্টাল্পয ডনডভ যত াল্পপয মেণভল্প ফাজাল্পযয ভয়রা 

অফজযনায় জল্পভ থাকল্পত মদখা ডগল্পয়ল্পছ। মফাট ল্যাডন্ডং ঘাট ংরগ্ন নদীয াড় ফাঁধাআ এয জন্য ডড ব্লক ম্যাল্পেডং এয 

কল্পয়কটি স্থাল্পন ব্লকগুল্পরা ঈচু ডনচু এফং ভাল্পঝ পাঁকা মযল্পখ ম্যাল্পেডং কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভ য মদখা ডগল্পয়ল্পছ; 

 

১৮.৭    MTBF ফযাগেয াগথ ংেবত না মযগি প্রকে েণ;  

১৮.৮    বডবব’য ংস্থান নুমাী ফছযবববিক ফযাে প্রদান না কযা; এফং 

১৮.৯    ডিডিডির Log Frame যথাযথভাবে প্রণয়ন ও অনুসরণ না কযা। 

 

১৯। মতামত/সুাররল: 

১৯.১ সমাপ্ত প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ব্যয় ভর নুল্পভাডদত ব্যল্পয়য মচল্পয় ৬৫.৯৭ মকাটি টাকা (১৩.১৯%) ববলী এবং বাস্তবায়ন 

কা বৃডি মল্পয়ল্পছ ৪ ফছয ৬ ভা (১১২.৫০%)। ভরবষ্যতত গৃহীতব্য এবং বততমাতন বাস্তবায়নাধীন সক প্রকল্প রনধ তাররত 

সময় এবং ব্যতয়র মতে সমাপ্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার রবভাগ /সংস্থা/প্রকল্প সংরিষ্ট সকতক রনয়রমত মরনটররং 

বজারদারসহ প্রতয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতত হতব;   

১৯.২    ৮ ফছয ৬ ভা মভয়াল্পদ ফাস্তফাবত এ প্রকগে  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এরডজআডড’য ৫  জন কভ থকতথা প্রকে বযচারক 

বগগফ দাবত্ব ারন কগযন। ভরবষ্যতত গৃহীতব্য এবং বততমাতন বাস্তবায়নাধীন সক প্রকল্প সুষ্ঠুভাতব সমাপ্ত করার 

তক্ষে ঘন ঘন ডযফতযন না কযায ডফলল্পয় স্থানীয় সরকার রবভাগ/সংস্থাতক প্রতয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতত হতব;  
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১৯.৩   ২০১৪-২০১৫ থ য ফছয ম যন্ত ডনস্পন্ন ডডট অডিভ এফং ২০১৫-১৬ ল্পত ২০১৬-১৭ থ যফছল্পযয ডডট ডযল্পাট য 

ারনাগাদ তথ্যাডদ জরুযীডবডিল্পত অআএভআডডল্পত মপ্রযণ কযল্পত ল্পফ; 

১৯.৪   গাজীপুয মজরায শ্রীপুয ঈল্পজরায় ফডস্থত ঈিযাড়া মপাযকাডনয়া ভাদ্রাা ল্পত ডংগাযডদঘী বায়া চাড়া ফাজায  

ড়ক এফং ভাগুযা মজরা দল্পয ফডস্থত ভডঘ আঈড ডপ-যাঘফদাআড় ফাজায বায়া অল্পদারফাড়ীয়া ড়ল্পকয মমফ 

স্থাল্পনয কাঁচা মাল্ডাল্পয প্রল্পয়াজনীয় ভাটি মনআ তা দ্রুত মেডং কল্পয মভযাভত কযল্পত ল্পফ ; 

১৯.৫   ভয়ভনডং মজরায গপযগাঁ ঈল্পজরায় ফডস্থত চাডরা পুল্পরয ঘাট-ফীয ভৄডক্তল্পমািা ফাড়ী ড়ল্পকয াল্পবয ফডস্থত 

একটি জরাল্পয়য াডনয মরল্পবর ড়কফাঁল্পধয ট মরল্পবর এয খুফ কাছা কাডছ চল্পর অায় ড়ল্পকয াফ মগ্রল্পড াডন 

ঢুল্পক মমল্পত াল্পয। এ ডফলল্পয় জরুযী ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

 

১৯.৬   ডকল্পাযগঞ্জ মজরায ডভঠাভআন ঈল্পজরায় ফডস্থত ডভঠাভআন মগ্রাথ মন্টাল্পয ডনডভ যত াল্পপয মেণভ ল্পত ফাজাল্পযয 

ভয়রা অফজযনা াযণ এফং  মফাট ল্যাডন্ডং ঘাট ংরগ্ন নদীয াড় ফাঁধাআ এয জন্য ডড ব্লক ম্যাল্পেডং এয 

কল্পয়কটি স্থাল্পনয ঈচু ডনচু এফং ভাল্পঝ পাঁকা মযল্পখ ম্যাল্পেডং কযা ব্লকগুল্পরা ঠিকবাল্পফ পুনঃস্থান কযায ডফলল্পয় 

প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

১৯.৭   MTBF ফযাগেয অগরাগক প্রকে েণ ও ফাস্তফান কযা প্রগাজন। নুগভাবদত বডবব’য ংস্থান নুমাী  

ফছযবববিক ফযাে বনবিত কযগত গফ; 

 

১৯.৮    প্রকে ফাস্তফাগন প্রকল্পেয Log Frame  মথামথবাল্পফ প্রণয়ন কযল্পত ল্পফ এফং নুগভাবদত বডববয Log Frame 

ও ফছযবববিক রেযভাত্রা নুযণ কযগত গফ; এফং 

 

২০।      নুল্পেদ ১৮ এফং ১৯ এয অল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থাফরী ২ ভাল্পয ভল্পে অআএভআডড’মক ফডত কযল্পত ল্পফ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আউবনন বযলদ েব থন্যান্প ীল থক প্রকল্পেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতল্পফদন (কাডযগযী ায়তা) 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১৭) 

 
১। প্রকগেয নাভ :  আউবনন বযলদ েব থন্যান্প প্রকে 
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২। প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : স্ানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়।   

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  স্থানীয় যকায ডফবাগ 

৪।  প্রকগেয ফস্থান  :  মদল্পয াতটি ডফবাল্পগয াতটি মজরায ৫৬৪ টি আঈডনয়ন।  

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়:  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়)  

 

৬। প্রকল্পেয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন:  

   

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়)  

ক্র:নং গেয নাভ 

(বডবব নুাগয) 

Unit  বডবব নুাগয রেযভাত্রা প্রকৃত েেবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ  

 (A) Revenue      

1. Salary ( UNDP supported 

employees  

perso

n 

1612 32 

Person

s 

1616.10 32 

person

s 

 Travel Local  LS  123.87 LS  120.89  

 Rental Office  Mont

h 

60.34 46 

Months 

62.34 46 

Months 

 Operation Maintenace 

(Velhicle) 

LS  109.35 46 

Months 

106.94 LS 

 Sundries  LS 23.04 LS 22.98 LS 

 Publicity and Dissimination LS 1225.52 LS 1225.52 LS 

 Training  2669.48 LS 2669.48 LS 

 Workshop (Local and 

Central Level including 

resource persons) 

LS 61.12 LS 61.16 LS 

 Consultacy LS 845.48 LS  844.95 LS 

 Honorarium (Translation 

services) 

LS 9.5 LS 9.5 LS 

 Survey /Evaluation LS  718.24 LS 698.74 LS 

 Ensuring coordination of UP 

Plans  linkages with 

Districts UZP, UP Chairs  

LS 175.67 LS 175.12  

 Operation Maintenace of 

Office equipment: Mobile, 

Internet etc  

LS  175.67 LS 175.12 LS 

নুল্পভাডদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  নুল্পভাডদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর 

নুল্পভাডদত 

ব্যল্পয়য %) 

ডতক্রান্ত 

ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়ন 

 কাল্পরয %) 

ভর 

 

ফ যল্পল 

ংল্পাডধত 

(১ভ) 

ভর ফ যল্পল 

ংল্পাডধত 

(১ভ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫,৮৫৬.১

৩ 

১৪,৪৮৩.৫

৮ 

১৪৪৬৩.৭

৩ 

ডডল্পম্বয  

২০১১ 

ল্পত  

নল্পবম্বয  

২০১৬ 

জুরাআ ২০১২ 

ল্পত 

জুন ২০১৭ 

জুরাআ ২০১২ 

ল্পত 

জুন ২০১৭ 

(-)১৩৯২.৪ 

 ৮.৭৮% 

(+) ৭ ভা 

১১.৬৭% 
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ক্র:নং গেয নাভ 

(বডবব নুাগয) 

Unit  বডবব নুাগয রেযভাত্রা প্রকৃত েেবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ  

 Sub-total Revenue 

componet  
 7650.65 - 7630.81 - 

 (b) Capital Componet       

 Vehicles 4 97.79 4 97.79 4 

 Office equipment / 

Computer Dock in Station 

LS 68.86 LS  68.86 LS 

 Other furniture: Computer 

table, File cabinet   

 19.38  19.38  

 Printer 13 3.44  3.44 13 

 Photocopiers  6.8 3 6.8 3 

 Scanner/Fax   2.58 6 2.58 6 

 Office equipment: Mobile, 

internet and telephone etc   

LS 12.97 8 12.97 8 

 Performance based grants 

transferred to Ups  

LS 5297.2  5297.2 1615 

UPs 

 CD /VAT  LS 689.8  689.8  

 Sub-total Capital 

Componet 
 6198.82 - 6198.82 - 

 (c) GMS & AA fee 75105 

(GMS will be charged on 

the donor non-UN 

contribution to 

programmable cost 

LS 634.11  634.10  

 Gtand total of (a+b+c) =   14483.58  14463.73  

 

প্রকগেয ববঅয গত প্রাপ্ত তথ্যানুমাী মদিা মা প্রকেটিয ফ থগল ংগাধন নুমাী প্রাক্কবরত ফযাে ১৪৪৮৩.৫৮ টাকা 

এফং প্রকে মভাগদ ফ থগভাট ব্যগয বযভান ১৪৪৬৩.৭৩ রে টাকা।  

 

৭। প্রকে ডযচারক ম্পডকযত তথ্য:  প্রকল্পেয শুরু মথল্পক মল ম যন্ত ০৩ জন কভ যকতযা প্রকে ডযচারল্পকয দাডয়ত্ব ারন 

কল্পযল্পছন। প্রকে ডযচারক ংক্রান্ত তথ্যাডদ ডনল্পচ প্রদান কযা ল্পরা: 

 

ক্রডভক 

নং 

প্রকে ডযচারল্পকয নাভ  দফী দাডয়ল্পত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১. জনাফ মক.এভ মভাজাল্পের ক 

ডতডযক্ত ডচফ 

যাঁ - ০১.০৭.২০১২ গত ০১.০৪.২০১৫ ম থন্ত  

২.  জনাফ মভা: বযাজুর আরাভ  যাঁ  ১০.০৫২০১৫ গত ৩১.১০.২০১৬ ম থন্ত 

৩. জনাফ আকযাভর ক   ০১.১১.২০১৬ গত ৩০.০৬.২০১৭ ম থন্ত 

 

৮।  ক্র ংক্রান্ত তথ্য: প্রকগেয ক্র ংক্রান্ত তথ্যাবদ ববঅগয ন্তথভুক্ত কযা গগছ । ববঅয  গত প্রাপ্ত তথ্যানুমাী 

মদখা মায় মম,  অগরাচয প্রকল্পেয অতায় ডডডড’য ংস্ান নুমায়ী চাযটি ডজ গাড়ী ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ এফং প্রকে 

ভাডপ্তয য ঈক্ত চাযটি গাড়ী স্ানীয় যকায ডফবাল্পগ মথামথ কর্তযল্পক্ষয ডনকট স্তান্তয কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া ডডডড’য 

ংস্ান নুমায়ী  ন্য, কাম য এফং মফা (Goods, Works and Services) ক্র কাম থক্রভ কযা গগছ মা ববঅয 

এয ১৩ গত ১৬ প্রষ্ঠা ফবণ থত যগগছ।   

 

৯.     প্রকল্পেয মভয়াদ বৃডিয মমৌডক্তকতা:  
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i)       অল্পরাচয প্রকেটি আঈএনডডড, আউএনববডএপ, আউগযাবান আউবনন ও ডযাবনডা’য  নুদাল্পন ডডল্পম্বয ২০১১ 

ল্পত ফাস্তফায়ল্পনয জন্য গৃডত ল্পর প্রকেটি’য ডডডড জুন ২০১২ এ নুল্পভাডদত য় এফং ৬ ভা য ল্পত 

প্রকল্পেয কাম যক্রভ শুরু য়;   

ii)        ২০১৬ াগরয মপব্রুাযী গত জুন ম থন্ত ৬ ধাগ াযাগদব্যব আউবনন বযলদ বনফ থাচন নুবষ্ঠত ওা এফং 

জুরাআ-অেে ভাগ ফন্যাজবনত কাযগণ ফন্যাদুে থত এরাকা প্রকগেয ফাস্তফান কাম থক্রভ ব্যত ; 

iii) প্রকগেয বডবব নুগভাদগনয য আউএনবডব ও ডযাবনডা বতবযক্ত ৭ মকাটি ৪৩ রে টাকা নুদান প্রদান 

কগযন। উক্ত টাকা াবপ্তয য প্রকগেয কভ থবযবধ বযফতথন কগয ৭টি বফবাগেয াতটি মজরায ৪০০টি আউবনন 

এয বযফগতথ কর আউবনন  (৫৬৪) প্রকে ফাস্তফাগনয জন্য গৃবত ; এফং  

উবিবিত কাযণভগয মপ্রবেগত প্রকগেয মভাদ বৃবিয প্রস্তাফ অআএভআবড’মত মপ্রযণ কযা গর অআএভআবড 

কর্তথক প্রকগেয মভাদ বৃবিয জন্য সুাবয কযা ।  

১০।  াধাযণ ম যল্পফক্ষণ:  

 

১০.১ প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য: 

         প্রকগেয ভর উগেশ্য র স্ানী যকাগযয অওতাধীন বফববন্ন ম থাগয মস্টকগাল্ডাযগক িৃক্ত কগয আউবনন বযলগদয 

েভতা বৃবি এফং প্রাবনক কাম থক্রগভ েনতাবন্ত্রক স্বচ্ছতা বৃবি এফং জফাফবদবতা বনবিত কযা। 

 

১০.২  প্রকগেয প্রধান প্রধান কাম থক্যভ:  

 আউবনন বযলদ অআন ২০০৯ এয বনগদ থনা মভাতাগফক  বযলগদয মচাযম্যান, বচফ এফং আউবনন বযলগদয 

দস্যেণগক তাগদয দাবত্ব এফং কতথব্য িথগক প্রবেণ প্রদান;  

 স্ানী যকাগযয অওতাধীন ওাড থ ম থাগ মফা প্রদাগনয বনবভি ভবন্বত মফা প্রদাগনয েভতা বৃবিকযণ;  

 স্ানী যকায ম থাগ কাম থকয যকায প্রবতষ্ঠায রগেয মস্টনবডং কবভটিয েভতা বৃবিকযণ; 

 

 আউবনন বযলগদয বনজস্ব িগদয মথামথ ব্যফাগযয ভােগভ যাজস্ব বৃবিয রগেয বফববন্নযকভ কভ থসূবচ ফাস্তফাগনয 

ভােগভ    াভাবজক গচতনতাভরক কাম থক্রভ েণ এফং প্রবেগনয ভােগভ কভ থদেতা বৃবি।  

 

১১.     প্রকেটি ফাস্তফানকাগর অআএভআবড কর্তথক বযদ থন: প্রকেটিয নুগভাবদত মভাদকাগর ভাপ্ত না ওা মভাদ বৃবিয 

জন্য অআএভআবড ’ মত প্রস্তাফ মপ্রযণ কযগর ১৩.১০.২০১৬ তাবযগি অআএভআবড ’য বযচারক জনাফ মভা : াভীভৄর ক 

কর্তথক বযাজেঞ্জ মজরায কগকটি উগজরা প্রকগেয কাম থক্রভ বযদ থন কগযন এফং প্রণীত প্রবতগফদগন ব্য বৃবি 

ব্যবতগযগি প্রকগেয মভাদ  ৫ভা বৃবিয জন্য সুাবয কগযন। উগিখ্য মম ,  অআএভআবড’য বযচারক জনাফ মভা : াভীভৄর 

ক কর্তথক প্রকেটি বযদ থন কযা গরও ববঅয এয  ৩৪ পৃষ্ঠা বযচারক জনাফ মভা : াভীভৄর ক এয বযফগতথ 

কাযী বযচারক জনাফ নূরূর কর্তথক ১৩.১০.২০১৬ তাবযগি  বযদন কযা গগছ ভগভ থ উগিি কযা গগছ।  

 

১২। প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জযন (ডডঅয নুাল্পয):  

ডযকডেত ঈল্পেশ্য ডজযত পরাপর  

াধাযন জনেনগক িৃক্ত কগয আউবনন বযলগদয 

েভতা বৃবি এফং েনতাবন্ত্রক স্বচ্ছতা এফং জফাফ বদীতা 

বৃবি কযা।  

ববঅয এফং বডবব ম থাগরাচনা মদিা মা মম , 

আউবনন বযলগদয েভতা বৃবি এফং েনতাবন্ত্রক স্বচ্ছতা 

এফং জফাফ বদীতা বনবিত কযায জন্য আউবনন বযলদ 

অআন-২০০৯ এয উয ১,৬১,২২৯ জনমক বফববন্ন মভাগদ 

বযকর।না, অবথ থক ব্যফস্ানা, বযফীেণ ও ভল্যান 

এয উয প্রবেণ প্রদান কযা গগছ।   
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ডযকডেত ঈল্পেশ্য ডজযত পরাপর  

স্ানী যকাগযয েভতা বৃবিয রগেয আউবনন বযলদ 

অআন -২০০৯ এয উয মচাযম্যান, বচফ এফং আউবনন 

বযলগদয দস্যেণগক তাগদয দাবত্ব এফং কতথব্য িথমক 

প্রবেণ প্রদান।  

বযদ থনকাগর কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা 

এফংববঅয  ম থাগরাচনা  মদিা মা মম , অগরাচয 

প্রকগেয অওতা বফববন্ন ম থাগয যকাযী কভ থচাযী , 

উগজরা বযলগদয মচাযম্যান , বাআ-মচাযম্যান, 

আউবনন বযলগদয মচাযম্যান এফং বফববন্ন থাগয  

জনপ্রবতবনবধ ফ থগভাট ৩২৪২ জনগক িৃক্ত কগয ৭টি 

মজরায ৬৫টি উগজরা কভ থারা নুবষ্ঠত গগছ।  

 

স্ানী যকাগযয অওতাধীন ওাড থ ম থাগ মফা প্রদাগনয 

বনবভি ভবন্বত মফা প্রদাগনয েভতা বৃবিকযণ।  

ববঅয  ম থাগরাচনা  মদিা মা প্রকগেয অওতা 

স্ানী যকাগযয ৬২৪৯ জন দস্য এফং ৫২৯ জন 

যকাযী কভ থচাযীগক অনুষ্ঠাবনক ১৯৭টি প্রবেগনয 

ভােগভ ওাড থ ম থাগ মফা প্রদাগনয েভতা বৃবি কযা 

গগছ।   

 

স্ানী যকায ম থাগ কাম থকয যকায প্রবতষ্ঠায রগেয 

মস্টনবডং কবভটিয েভতা বৃবিকযণ 

প্রকগেয অওতা স্ানী যকায ম থাম কাম থকয যকায 

প্রবতষ্ঠায রগেয মস্টনবডং কবভটিয েভতা বৃবিকযগণয 

জন্য আউবনন বযলদ অআন ২০০৯ এয বফববন্ন ধাযা এফং  

Pro-poor and and MDG োআড রাআন এয  উয 

২০১৪ াগর ১৬৯৬৬ জনগক, ২০১৫ াগর ২১৭৩১ জনগক 

এফং ২০১৬ াগর ২৪০২৩ জনগক প্রবেণ প্রদান কযা 

গছ। 

 

বফববন্ন ধযগনয কাবযেযী কভ থসূবচ, আগপকটিব বরব 

বযববউ, ভবনটবযং এফং মরন রাবন থং এয ভােগভ স্ানী 

যকাগযয েভতা বৃবিকযণ।  

প্রকগেয ববঅয গত মদিা মা , আগপকটিব বরব 

বযববউ, ভবনটবযং এফং মরন রাবন থং এয ভােগভ স্ানী 

যকাগযয েভতা বৃবিয রগেয বনমন্াক্ত  ৭টি Rules 

এফং Regulations মথামথ কর্তথে কর্তথক 

নুগভাবদত গগছ :  

i. Union Parishad (Tax) Rules. 

ii.The Union Parishad Officials and  

employees  recruitments and service 

condition rules. 

iii. The Union Parishad Budget Rules. 

iv. The Union Parisad Functions and Power    

of Chairman Rules. 

vi. The Union Parisad Functions and Power    

of reserved womern members Rules. 

vi. The Union Parishad Functions and 

Power of General Members Rules. 

vii. The Union Parisad Regulation. 
 

 

  

১৩.প্রকে ডযদ যন: অল্পরাচয কেটি একটি কাডযগডয ায়তা প্রকে এফং প্রকল্পেয ম্পূণ য থ যআ ঈন্নয়ন ল্পমাগীল্পদয নুদাল্পন   

জুরাআ ২০১২ ল্পত জুন ২০১৭ মভয়াল্পদ ফাস্তফাডয়ত য়। ত:য স্ানীয় যকায ডফবাগ ল্পত প্রকল্পেয ডডঅয প্রাডপ্তয য   

২৩/০৯/২০১৮ তাডযল্পখ অআএভআডড’য  ডযচারক জনাফ মভাঃ ফজলুয যডদ এফং ভৄােদ কাভার মাল্পন তালুকদায কর্তযক 

প্রকেটিয াডফ যক ফাস্তফায়ন কাম যক্রল্পভয ঈয তথ্য ংগ্রল্পয ডনডভি স্ানীয় যকায ডফবাল্পগয ংডিষ্ট াখা ডযদ যন কযা। 

ডযদ যনকাল্পর  প্রকে ংডিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈডস্থত ডছল্পরন।  
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১৪.ডডট ংক্রান্ত: ভন্ত্রণারয় ল্পত মপ্রডযত ডডঅল্পয ঈল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ মম, প্রকল্পেয  মকান Internal Audit বন। 

তগফ অগরাচয প্রকগে চাযটি External Audit িন্ন গগছ এফং বডট বযগ থাটভ ২৮.০৪.২০১৪ তাবযি, 

১২.০৪.২০১৫ তাবযি, ২৫.০৪.২০১৬ তাবযি এফং ২৯.০৩.২০১৭ তাবযগি জভা প্রদান কযা গগছ। ববঅয এ উগিি কযা 

গগছ কর বডট অবি আগতাভগে বনষ্পবি কযা গগছ এফং ফতথভাগন মকান বডট অবি মবন্ডং মনআ।    

১৫. াবফ থক ম থগফেণ:  

    ১৫.১ প্রকেটিয প্রকৃত ফাস্তফানকার বছর জুরাআ ২০১২ গত জুন ২০১৭। উবিবিত ভগ মভাট ৩জন প্রকে বযচারক দাববত্ব 

ারন কগযন। ঘন ঘন প্রকে বযচারগকয ফদবর প্রকগেয ফাস্তফান কাম থক্রগভ মগথষ্ঠ নীবতফাচক প্রবাফ মপগর; বনধ থাবযত 

ভগ প্রকে ভাপ্ত না ওায এটি একটি ন্যতভ কাযণ ভগভ থ প্রবতভান । 

    ১৫.২ অআএভআবড’য বযচারক জনাফ মভা : াভীভৄর ক ১৩.১০.২০১৬ তাবযগি বযাজেঞ্জ মজরায কগ কটি উগজরা 

প্রকগেয কাম থক্রভ বযদ থন কগযন এফং প্রনীত প্রবতগফদগন ব্য বৃবি ব্যবতগযগি প্রকগেয মভাদ  ৫ভা বৃবিয জন্য 

সুাবয কগযন। বকন্তু  ববঅয এয ৩৪ পৃষ্ঠা বযচারক জনাফ মভা : াভীভৄর ক এয বযফগতথ কাযী বযচারক 

জনাফ নূরূর কর্তথক ১৩.১০.২০১৬ তাবযমি বযদন কযা গগছ ভগভ থ উগিি কযা গগছ।  

১৫.৩ ববঅয এয পৃষ্ঠা নং ১১ মত প্রকগেয েবববিক েেবতয ছগক ফাস্তফ েেবতয তথ্য মথামথবাগফ উস্ান কযা 

বন। 

 ১৬. ভতাভত/সুাবয: 

১৬.১ প্রকগেয ব্য বৃবি ব্যবতগযগি ভাদ বৃবি কযা গরও বকছু বকছু িাগত মমভন: মফতন বাতা, বাড়া আতযাবদ ংগেয ব্য 

ভ বৃবিয াগথ াগথ বৃবি া। তাআ, বত তযানশ্যক না গর ববফষ্যগত প্রকে ফাস্তফাগনয ভ মভাদ বৃবিয 

ংস্কৃবত বযায কযগত গফ (দ্রেব্য-নুগচ্ছদ ৯);   

১৬.২ প্রকেটিয প্রকৃত ফাস্তফানকার বছর জুরাআ ২০১২ গত জুন ২০১৭। উবিবিত ভগ মভাট ৩জন প্রকে বযচারক দাববত্ব 

ারন কগযন। ঘন ঘন প্রকে বযচারগকয ফদবর প্রকগেয ফাস্তফান কাম থক্রগভ মগথষ্ঠ নীবতফাচক প্রবাফ মপগর;  বনধ থাবযত 

ভগ প্রকে ভাপ্ত না ওায এটি একটি ন্যতভ কাযণ । তাআ ববফষ্যগত প্রকে ফাস্তফাগনয ভ ঘন ঘন প্রকে 

বযচারগক বযফতথগনয নীবত বযায কযগত গফ (দ্রেব্য-নুগচ্ছদ ৭); 

১৬.৩ প্রকগেয ববঅয গত প্রাপ্ত তথ্যানুমাী মদিা মা প্রকেটিয ফ থগল ংগাধন নুমাী প্রাক্কবরত ফযাে ১৪৪৮৩.৫৮ 

টাকা এফং প্রকে মভাগদ ফ থগভাট ব্যগয বযভান ১৪৪৬৩.৭৩ রে টাকা। ফবে থ থ মথামথ কর্তথেগক মপযত প্রদান 

কযা গগছ বকনা তা প্রকে ফাস্তফানকাযী কর্তথেগক বনবিত কযগত গফ;  

 

১৬.৪ অআএভআবড’য বযচারক জনাফ মভা : াভীভৄর ক কর্তথক প্রকেটি ১৩.১০.২০১৬ তাবযগি প্রকেটি বযদ থন কযা গরও 

ববঅয এয ৩৪ পৃষ্ঠা বযচারক জনাফ  মভা: াভীভৄর ক এয বযফগতথ কাযী বযচারক জনাফ নূরূর কর্তথক  

১৩.১০.২০১৬ তাবযগি বযদন কযা গগছ ভগভ থ উগিি কযা গগছ। এ বফলটি প্রকে ফাস্তফানকাযী কর্তথেগক স্পষ্ঠ 

কযগত গফ (দ্রেব্য-নুগচ্ছদ ১১); 

১৬.৫ ববঅয এয পৃষ্ঠা নং ১১ মত প্রকগেয েবববি ক েেবতয ছগক ফাস্তফ েেবতয তথ্য মথামথবাগফ উস্ান কযা 

বন। তাআ  প্রকগেয েবববিক েেবতয ছগক ফাস্তফ েেবতয তথ্য মথামথবাগফ বন্নগফবত কগয অআএভআবড মক 

ফবত কযগত গফ (দ্রেব্য-নুগচ্ছদ ৬);   

১৬.৬ বডফষ্যল্পত নুরু প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়ল্পনয মক্ষল্পে অল্পরাচয প্রকল্পেয ডজযত জ্ঞানল্পক কাল্পজ রাগাল্পত ল্পফ; এফং  

১৬.৭ ঈল্পযয ১৬.১ ল্পত ১৬.৬ নুল্পেল্পদয সুাডয নুমায়ী গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকয অগাভী ০১ (এক) ভাল্পয ভল্পে ফাস্তফায়ন 

ডযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ডফবাগ মক ফডত কযল্পত ল্পফ। 

আউপনয়ন ড়ক ও ন্যান্য ফকাঠালভা উন্নয়ন প্রকেঃ ঢাকা, নাযায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুয, নযপংদী ও 

ভাপনকগঞ্জ কজরা ীল ণক প্রকলেয 
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৭  
 

আঈডনয়ন ড়ক  ন্যান্য ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন প্রকেঃ ঢাকা, নাযায়নগঞ্জ, ভৄন্পীগঞ্জ, গাজীপুয, নযডংদী     

                        ভাডনকগঞ্জ  মজরা

ফাস্তফায়ন  
ল্লী  

৪ ফাস্তফায়ন 

নুল্পভাডদত নুল্পভাডদত ফাস্তফায়ন

ফাস্তফায়ন

ডতক্রান্ত  

নুল্পভাডদত

 %)

ডতক্রান্ত সময় 

নুল্পভাডদত

স্ত

 %)

২৪৯৪৫ ৩২৬৮০ ২২ ৩০২৬৮ ৫১ জুরাআ, ৮

জুন,২০১৪ 

(৬ )

জুরাআ, ৮

জুন,২০১৭ 

(৯ )

জুরাআ, ৮

জুন,২০১৭ 

(৯ )

৫৩২৩  ৫১

২১ ৪

৩

৫০

৫ ফাস্তফায়ন

 

৬  

 

াবায, ধাভযাআ, কদাায, ককযাণীগঞ্জ, নফাফগঞ্জ এফং কতজগাঁও ালকণর 

দয, রুগঞ্জ, ফন্দয, কানাযগাঁও, অড়াআাজায 

দয, গজাপযয়া, শ্রীনগয, টংগীফাড়ী, করৌজং ,পযাজদীোন 

দয, শ্রীপুয,কাপরয়াককয, কাাপয়া, কাপরগঞ্জ 

দয, রা, ভলনাযদী, যায়পুযা, পফপুয, কফরালফা 

ংল্পগয নাভ  

ংস্থান

স্ত

 

স্ত   স্ত   

আঈডনয়ন ডযলদ বফন ডনভ যাণ েংখ্যো ১টি ৬৪.৫৫ ১টি ৬৪.৫৫ 

মগ্রাথ মন্টায/াট ফাজায ঈন্নয়ন ংখ্যা ৮টি ১৮২.০০ ৮টি ১৬৯.২৩ 

ঈল্পজরা/ আঈডনয়ন/ গ্রাভ ড়ক ঈন্নয়ন ডক: ডভ: ৬৩১.৭৩ ২৭৫৪১.৪২ ৬৩০.৫৩ ২৫৩৮৭.৪২ 

/ ১৬১২.২৪ ৪২৯৬ ৩৪ ১৬১২.২৪ ৪০৬৯ ৮৭

মানফান (মপায হুআর জী) ক্রয় ংখ্যা ১টি ৭৫.০০ ১টি ৬৯.৭৩ 

কডম্পঈটায ক্রয় ংখ্যা ৬টি ৮.৫০ ৬টি ৮.৫০ 

পল্পটাকডয়ায ক্রয় ংখ্যা ২টি ৪.৮০ ২টি ৪.৮০ 

পাডন যচায ক্রয় মথাক মথাক ৩.৯৫ মথাক ৩.৯৫ 

মটডরল্পপান ক্রয় মথাক মথাক ১.০০ মথাক ১.০০ 

বৃক্ষল্পযাণ ডক:ডভ: ৩০.৬৬ ৬০.২৭ ৩০.৬৬ ৬০.২৭ 

জনবল জন ১৩ ২৭৬.৯৭ ১৩ ২৬৪.০০ 

যফযা  মফা মথাক মথাক ১৫৭.৮৯ মথাক ১৫৭.২৪ 

মভযাভত, ংযক্ষণ  পূনফ যান মথাক মথাক ৩৭.১৪ মথাক ৩৭.০২ 

                                   ৩২৬৮০ ২২ ৩০২৬৮ ৫১
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ভাপনকগঞ্জ দয, পফারয়, পংগাআয, াটপযয়া,পিওয, কদৌরতপুয ও পযযাভপুয 

৭ য় মদখা মায় মম, নুল্পভাডদত  ’য ংস্থান    

                                                ম্পন্ন ময়ল্পছ  
 
৮ ভল্যায়ন িডত ভল্যায়ন ডনল্পোক্ত

 
      

      স্ত ংডিষ্ট কভ যকতযা  ঈকাযল্পবাগীল্পদয   

        । 

৯   ।   প্রকল্পেয ভর ঈল্পেশ্য  টভূডভঃ  

 

৯ । প্রকল্পেয টভূডভ   গ্রাভীণ জনগল্পণয অথ য-াভাডজক ফস্থায ঈন্নয়ন তথা গ্রাভীণ দাডযদ্রয ডনযল্পন ল্লী ফকাঠাল্পভা 

ঈন্নয়ন-মক ডফল্পলবাল্পফ গুরুত্ব প্রদান কযা ল্পয় থাল্পক । এ মপ্রডক্ষল্পত মদব্যী ল্লী ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ল্পনয ং ডল্পল্পফ 

বৃিয ঢাকা মজরায ল্লী মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা ঈন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয একাডধক প্রকে গ্রণ কযা য় । ঈল্পল্লখ্য, বৃিয ঢাকা মজরা 

(ঢাকা, নাযায়নগঞ্জ, ভৄন্পীগঞ্জ, গাজীপুয, নযডংদী  ভাডনকগঞ্জ ) ৩৪টি ঈল্পজরা এফং ৩৯৭টি আঈডনয়ন ডনল্পয় গঠিত ; মায 

মভাট অয়তন ৭৪৪০ ফগ য ডকঃডভঃ এফং মরাক ংখ্যা প্রায় ২ .০০ মকাটি। ডফল্পফচয প্রকেটি গ্রল্পণয পূল্পফ য ডফডবন্ন প্রকল্পেয 

ভােল্পভ মফ ডকছু ড়ক , মতু ন্যান্য ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ল্পনয কাম যক্রভ গ্রণ কযা ল্পর তা মভাট চাডদায তুরনায় 

মল্পথষ্ট ডছর না । এ মপ্রডক্ষল্পত ঢাকা, নাযায়নগঞ্জ, ভৄন্পীগঞ্জ, গাজীপুয, নযডংদী  ভাডনকগঞ্জ  মজ রায ৩৪টি ঈল্পজরায  

৬৩১.৭৩ ডক: ডভ: ঈল্পজরা/ আঈডনয়ন/ গ্রাভ ড়ক ঈন্নয়ন , ১৬১২.২৪  /  ৮টি মগ্রাথ মন্টায /াট 

ফাজায ঈন্নয়ন এফং ১টি আঈডনয়ন ডযলদ বফন ডনভ যাল্পণয রল্পক্ষয ডফল্পফচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  
 

৯ ।    

 আউপনয়ন ড়ক উন্নয়লনয ভােলভ পনযপফপিন্ন গ্রাভীণ ড়ক কনটওয়াকণ পনপিতকযণ এফং উলজরা দয , কগ্রাথ- 

কন্টায, গুরুত্বপূণ ণ গ্রাভীণ াট-ফাজায ও ংপিষ্ট আউপনয়ন পযলদ কাম যারলয়য ালথ ল্লী এরাকায ংলমাগ াধন;  

 কগ্রাথ-কন্টালযয কবৌত ফকাঠালভা উন্নয়লনয ভােলভ গ্রাভীণ কৃলকগলণয পফক্রীত কৃপলজাতলেয ন্যায্যমূল্য প্রাপপ্ত  

পনপিতকযলণ ায়তা  কযায দ্বাযা গ্রাভীণ থ ণনীপতয পফকা াধন ও ফাপণপজযক কভ ণকান্ড বৃপদ্ধ কযা ; 

 কবৌত ফকাঠালভা পনভ ণাণ, পুনঃপনভ ণাণ/পুনফ ণালনয  ভােলভ গ্রাভীণ দপযদ্র জনলগাষ্ঠীয জন্য স্বে ও দীি ণলভয়াদী 

কভ ণংিান সৃপষ্ট; 

 আউপনয়ন পযলদ কভমেক্স বফন পনভ ণালণয ভােলভ িানীয় যকায প্রপতষ্ঠানলক পক্তারী কযা ; এফং 

 আউপনয়ন ড়লকয ালবণ বৃক্ষ্লযালণয ভােলভ পযলফলয উন্নয়ন াধন কযা।   

 

১০    

            ভর প্রকেটি ২৪৯ ৪৫ মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাআ, ৮ জুন,২০১৪ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য গত 

১৫/০৪/২০০৮ তাডযল্পখ একল্পনক কর্তযক নুল্পভাডদত য়। প্রকল্পেয ১ভ ংল্পাডধত ডডডড ২৯৬.১৪ মকাটি টাকা ব্যল্পয় 

এফং জুরাআ, ৮ জুন,২০১৫ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য গত ১৯/০৫/২০১৩ তাডযল্পখ ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী 

কর্তযক নুল্পভাডদত য়। যফডতযল্পত গত ৩০/০৬/২০১৫ তাডযল্পখ প্রকল্পেয ২য় ংল্পাডধত ডডডড ৩২৬.৮০ মকাটি টাকা 

ব্যল্পয় এফং জুরাআ, ৮ জুন, ২০১৬ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক নুল্পভাডদত 

য়। ফ যল্পল ডযকেনা কডভন কর্তযক প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুন,২০১৭ ম থন্ত বৃবি কযা ।  

১১ রু ২০ ৭ ম যন্ত ৩০২৬৮.৫১

২য় েংস োডিত ডিডিডি’র ২ ৬২ ফাস্তফ

নুকূল্পর ৩০২৬৮.৫১

৩০২৬৮.৫১
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(ক্ষ টাকায়)

২য় ’য অয ব্যডয়ত 

থ য

১৬৯৫ ৮৯ ১৬৯৫ ৮৯ ১৬৯৫ ৮৯ ১৬৯৫ ৮৯

৩৪৯৭ ৬৩ ৩৪৯৭ ৬৩ ৩৪৯৭ ৬৩ ৩৪৯৭ ৬৩

২৭৯৬ ৯৭ ২৭৯৬ ৯৭ ২৭৯৬ ৯৭ ২৭৯৬ ৯৭ 

২৩৯৭ ৯৯ ২৩৯৭ ৯৯ ২৩৯৭ ৯৯ ২৩৯৭ ৯৯ 

২৭৬৬ ০০ ২৭৬৬ ০০ ২৭৬৬ ০০ ২৭৬৬ ০০ 

৫৪৭৫ ৬৬ ৫৪৭৫ ৬৬ ৫৪৭৫ ৬৬ ৫৪৭৫ ৬৬ 

৪৪৯৯ ৯০ ৪৪৯৯ ৯০ ৪৪৯৯ ৯০ ৪৪৯৯ ৯০ 

৫০৯৫ ৬৬ ৫০৯৫ ৬৬ ৫০৯৫ ৬৬ ৫০৯৫ ৬৬ 

৪৪৫৪ ৫২ ৪৪৫৪ ৫২ ২০৪২ ৮১ ২০৪২ ৮১ 

৩২৬৮০ ২২ ৩২৬৮০ ২২ ৩০২৬৮ ৫১ ৩০২৬৮ ৫১

২ :  

 

  

জনাফ জাবদুয যভান িান

 

 ৭ ৮ ৩০ ৬ ০১২

জনাফ  নজরুর আরাভ    ৭ ১২ ৩০ ৬ ০১৭

( ) ড়ক ফকাঠাগভা উন্নগনয ভােগভ িী ঞ্চগরয 

মমাোগমাে ব্যফস্থায উন্নন;

প্রকগেয অওতা ৬৩০.৫৩ বকবভ ঈল্পজরা/ আঈডনয়ন/ গ্রাভ 

ড়ক এফং ১৬১২.২৪ বভঃ মতু /কারবাট থ 

বনভ থাণ/পুনঃবনভ থাগণয পগর িী ঞ্চগরয ড়ক মমাোগমাে 

ব্যফস্থায উন্নন াবধত গগছ। 

( ) াট-ফাজায/মোথ-মটায ভগয মবৌত

উন্নগনয ভােগভ ও ফাজায 

ববেম্যতায সুগমাে বৃবি এফং জনল্পগাষ্ঠীয 

। 

প্রকগেয অওতা ৮টি াট-ফাজায/মোথ-মটায 

ভগয মবৌত উন্নগনয পগর কৃবল উৎাদন ও 

ফাজাযজাতকযণ জতয গগছ। এছাড়া , প্রকেকারীন 

ভগ প্রতযে কভ থংস্থান সুগমাে যফতীগত ব্যফা -

ফাবণগজযয প্রাগযয ভােগভ োভীণ জনগোষ্ঠীয অথ থাভাবজক 

উন্নন গগছ।  

৪    প্রকগেয অওতা ৬৩০.৫৩ বকবভ ঈল্পজরা/ আঈডনয়ন/ গ্রাভ  ড়ক 

এফং ১৬১২.২৪ বভঃ মতু /কারবাট থ বনভ থাণ এফং  ৮টি াট-ফাজায/মোথ-মটায ভগয মবৌত

উন্নন নুল্পভাডদত ২য় ংল্পাডধত ডডডডল্পত ংস্থানকৃত কর পূতয কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। এ মপ্রডক্ষল্পত 

ডজযত ল্পয়ল্পছ ভল্পভ য প্রতীয়ভান য়  

৫ স্ত
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৫ স্ত মন প্রকসের মূল  নুল্পভাডদত ডডডডয ফছযডবডিক ফযাে চাডদা নুাল্পয অযএডডডল্পত 

প্রল্পয়াজনীয় ফযাে না ায়া, ভাঠ ম যাল্পয়য ফাস্তফ চাডদানুমায়ী কারবাট য, মতু কডতয় ল্পঙ্গয ডযভাণ হ্রা/বৃডি, 

মযট ডডডঈর ডযফতযন আতযাডদ কাযল্পণ ভর প্রকেটি ডনধ যাডযত মভয়াদ জুন ২০১৪ এয ভল্পে ভাপ্ত কযা ম্ভফ য়ডন। 

যফতীল্পত ২ ফায ংল্পাধন এফং ১ ফায ব্যয় বৃডি ব্যডতল্পযল্পক মভয়াদ বৃডিয ভােল্পভ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুন 

২০১৭ ম যন্ত থ যাৎ ০৩ ফছয ডফরডম্বত য়। 

৫ এফং পূণ যকারীন প্রকে ডযচারক না থাকা ৯ ফছগয ফাস্তফাবত এ প্রকগে  

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এরডজআডড’য ২ জন কভ থকতথা িন্ডকারীন প্রকে বযচারক বগগফ দাবত্ব ারন কগযন। ঘন ঘন 

প্রকে বযচারক বযফতথন এফং পূণ যকারীন প্রকে ডযচারক ডনল্পয়াগ না কযায কাযল্পণ প্রকল্পেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন ডফডিত 

য়। 

 

১৬ এক্সটাযনার 
 

 

  ১৭.০ প্রকে পযদ ণনঃ   

 ফাস্তফায়ন পযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন পফবালগয কাযী পযচারক জনাফ  কভা: অপযফু র আরাভ ১১/০১/২০১৮ তাপযলে 

ঢাকা কজরায  ধাভযাআ উলজরা, গাজীপুয ল্পজরায কাপরয়াককয ও শ্রীপুয উলজরা এফং ১২/০১/২০১৮ তাপযলে 

ভাপনকগঞ্জ কজরায পংগাআয, পিওয ও পযযাভপুয উলজরায় প্রকলেয কাম ণক্রভ লযজপভন পযদ ণন কলযন। ঢাকা , 

গাজীপুয  ও ভাপনকগঞ্জ কজরায িানীয় যকায প্রলকৌর ভধদপ্তলযয ংভিে প্রলকৌরীগণ পযদ ণনকালর উপিত 

পেলরন এফং পযদ ণলন লমাপগতা কলযন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরুঃ 
 

১৭.১ ধাভযাআ উলজরাধীন চাপর কেয়ািাট লত চাপর ড়লক ১০,০০ পভঃ কচআলনলজ ফংী নদীয উয ৭২ .০৬পভঃ দীি ণ 

অযপপ গাড ণায কতু পনভ ণাণঃ 

           প্রকলেয নুলভাভদত পডপপ’য ংিান নুমায়ী ঢাকা কজরায  ধাভযাআ উলজরাধীন চাপর কেয়ািাট লত চাপর 

ড়লক ১০,০০ পভঃ কচআলনলজ ফংী নদীয উয ৭২ .০৬পভঃ দীি ণ অযপপ গাড ণায কতু পনপভ ণত লয়লে । প্রকলেয 

পপয়ায লত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী ৩৫৯.৭০ রক্ষ টাকা ব্যলয় এফং ০৩/০৩/২০১৫ লত ২৪/০৬/২০১৬ কভয়ালদ কতুটিয 

পনভ ণাণকাজ ম্পন্ন লয়লছ। 

১৭.১.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

ডডট ডডযয়ড ডডট 

ডযল্পাট য জভা 

মদয়ায 

তাডযখ 

ডডট 

অডি 

ংখ্যা 

ডডট অডিয মপ্রডক্ষল্পত গৃীত ব্যফস্থা 

২০০৮-০৯ ল্পত ২০০৯-১০ প্রকে মভয়াল্পদ 

ডফডবন্ন ভল্পয় 

ডডজএ 

ডপ ল্পত 

ডডট 

ডযল্পাট য জভা 

মদয়া য়। 

৪টি আল্পতাভল্পে ৪টি ডনস্পডি ল্পয়ল্পছ। 

 

২০১০-১১ ল্পত ২০১১-১২ ৪টি আল্পতাভল্পে ৪টি ডনস্পডি ল্পয়ল্পছ।  

২০১২-২০১৩  ৪টি আল্পতাভল্পে ৪টি ডনস্পডি ল্পয়ল্পছ। 

২০১৩-২০১৪ ৪টি আল্পতাভল্পে ৪টি ডনস্পডি ল্পয়ল্পছ।  

২০১৪-২০১৫ ৫টি ডডট অডিয ডনষ্পডি প্রডক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ। 

২০১৫-২০১৬ ৬টি আল্পতাভল্পে  ৩টি  ডডট অডিয ডনষ্পডি ল্পয়ল্পছ 

এফং ফডষ্ট  ৩টি  ডডট অডিয ডনষ্পডি 

প্রডক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ। 

২০১৬-২০১৭ - অযফডধ ডডট ম্পন্ন য়ডন। 
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ডচেঃ মতুয এল্পপ্রাচ ড়ল্পকয  দু’াল্পবযয মলা প্রল্পটকন 

ডল্পল্পফ ডনডভ যত ড ড ব্লক ম্যাল্পে এফং গাড য মাস্ট। 
 

 

 

 

 
 

 

 

ডচেঃ মতুয এল্পপ্রাচ ড়ল্পকয  দু’াল্পবযয মলা প্রল্পটকন 

ডল্পল্পফ ডনডভ যত ড ড ব্লক ম্যাল্পে এফং গাড য মাস্ট। 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ডচেঃ মতুয মডক, মযডরং এফং হুআর গাড য ডযদ যন 
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ডচেঃ মতুয  এফাটল্পভন্ট, গাড যায, ডয়ায কযা এফং 

ডয়াযভ 

 

১৭.২ গাজীপুয কাডরয়াককয ঈল্পজরায কাডরয়াককয পৄরফাড়ী অযএন্ডএআচ ল্পত ফাাককয ড়ক উন্ননঃ  

           প্রকগেয নুগভাবদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী গাজীপুয  মজরায কাডরয়াককয ঈল্পজরা ফডস্থত কাডরয়াককয 

পৄরফাড়ী অযএন্ডএআচ ল্পত ফাাককয ড়ক বফটুবভন কাগ থটিং এয ভােমভ উন্নন কযা গগছ। বযদ থনকাগর 

ড়ল্পকয কাগ থটিংগয ভান, কিযাকন এফং কযাম্বাবযং কাজ ডডডড’য াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।  

 

১৭.২.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

ডচেঃ ড়কটিয প্রস্থ, কাগ থটিংগয ভান, 

কিযাকন এফং কযাম্বাবযং কাজ ডডডড’য 

াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। 
 
 
 
 
 
 

 

১৭.৪ ভাডনকগঞ্জ মজরায ডংগাআয ঈল্পজরা ফডস্থত ধল্লা এপঅযএ বাগরপুয ডযবাযঘাট বায়া মপাড য নগয ড়ক উন্ননঃ  

           প্রকগেয ংস্থান নুমায়ী ভাডনকগঞ্জ মজরায ডংগাআয ঈল্পজরা ফডস্থত ধল্লা এপঅযএ বাগরপুয ডযবাযঘাট বায়া 

মপাড য নগয  ড়ক বফটুবভন কাগ থটিং এয ভােগভ উন্নন কযা যগগছ। বযদ থনকাগর ড়ল্পকয কাগ থটিংগয ভান, 

কিযাকন এফং কযাম্বাবযং কাজ ডডডড’য াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।  

 

 

 

ডচেঃ ড়কটিয প্রস্থ, কাগ থটিংগয ভান, 

কিযাকন এফং কযাম্বাবযং কাজ ডডডড’য াল্পথ 

াভঞ্জস্যপূণ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। 
 

১৮। ম ণলফক্ষ্ণ: 
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১৮.১   প্রকলেয মূর পডপপ ২৪৯ .৪৫ ককাটি টাকা ব্যলয় এফং জুরাআ ২০০৮ লত জুন ২০১৪ কভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য 

নুলভাপদত য়। যফতীলত ২ ফায ংলাধন এফং ১ ফায ব্যয় বৃপদ্ধ ব্যপতলযলক কভয়াদ বৃপদ্ধয ভােলভ কভাট ৩০২ .৬৮ 

ককাটি টাকা ব্যলয় এফং জুরাআ ২০০৮ লত জুন ২০১৭ কভয়ালদ ফাস্তফাপয়ত লয়লে। এয পলর প্রকলেয ব্যয় মূর 

নুলভাপদত ব্যলয়য কচলয় ৫৩.২৩ ককাটি টাকা (২১.3৪ %) কফী এফং ফাস্তফায়ন কার বৃপদ্ধ কলয়লে ৩ ফেয (৫০%); 

 

১৮.২    ৯ ফছলয ফাস্তফাভয়ত এ প্রকলে  ফাস্তফায়নকাযী ংিা এরপজআপড’য ২  জন কভ যকতযা প্রকে ভযচারক ভললফ দাভয়ত্ব 

ারন কলযন। ঘন ঘন প্রকে ভযচারক ভযফতযন এফং পূণ ণকারীন প্রকে পযচারক পনলয়াগ না কযায কাযলণ প্রকলেয 

সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন পফপিত য়; 

 

১৮.৩   প্রকেটিয পপঅয এ উপল্লপেত এক্সটাযনার পডট ংক্রান্ত তথ্যাপদ ম ণালরাচনায় কদো মায় কম, ২০১৫-২০১৬ থ ণ 

ফেলয পপজএ পপ কর্তণক প্রনীত এক্সটাযনার পডট পযলট ণ ৬টি পডট অপত্ত উত্থান কযা য়। এয ভলে 

আলতাভলে ৩টি পডট অপত্ত পনস্পপত্ত লয়লে এফং ফপষ্ট ০৩টি পডট অপত্তয পনষ্পপত্ত প্রপক্রয়াধীন যলয়লে। 

এোড়া, ২০১৬-২০১৭ থ ণফেলযয পডট কাম ণক্রভ দ্যফপধ ম্পন্ন য়পন। পনস্পন্ন পডট অপত্তমূ এফং ২০১৬-১৭ 

থ ণফেলযয পডট পযলাট ণ ংক্রান্ত তথ্যাপদ অআএভআপড’কত াওয়া মায়পন; 

 

১৮.৪    োভ ড়কগুগরা ৩ ডভঃ ফা ১০ পৄট প্রস্ততা বনভ থাণ কযা ল্পর দুল্পটা মানফান াাাড ডতক্রভ কযল্পত াল্পয না ; 

 

১৮.৫    PERT, CPM িবত প্রগাগে প্রকগেয মভাদ মথামথবাগফ বনধ থাযণ না কযা; 

 

১৮.৬    MTBF ফযাগেয াগথ ংেবত না মযগি প্রকে েণ; 

 

১৮.৭    বডবব’য ংস্থান নুমাী ফছযবববিক ফযাে প্রদান না কযা; এফং 

 

১৮.৮    ডিডিডির Log Frame যথাযথভাবে প্রণয়ন ও অনুসরণ না কযা। 

১৯। মতামত/সুাররল: 

১৯.১ ভরবষ্যতত গৃহীতব্য এবং বততমাতন বাস্তবায়নাধীন সক প্রকল্প রনধ তাররত সময় এবং ব্যতয়র মতে সমাপ্ত করার জন্য 

স্থানীয় সরকার রবভাগ /সংস্থা/প্রকল্প সংরিষ্ট সকতক রনয়রমত মরনটররং বজারদারসহ প্রতয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতত 

হতব;   

১৯.২    ভরবষ্যতত গৃহীতব্য এবং বততমাতন বাস্তবায়নাধীন সক প্রকল্প সুষ্ঠুভাতব সমাপ্ত করার তক্ষে 

ন না কযা এফং পূণ যকারীন প্রকে ডযচারক ডনল্পয়াগ প্রদাল্পনয ডফলল্পয় স্থানীয় সরকার রবভাগ/সংস্থাতক প্রতয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করতত হতব;  

১৯.৩   প্রকল্পেয ডনস্পন্ন ডডট অডিভ এফং ২০১৬-১৭ থ যফছল্পযয ডডট ংক্রান্ত তথ্যাডদ অআএভআডডল্পত মপ্রযণ কযল্পত 

ল্পফ; 

১৯.৪   ভরবষ্যতত গৃহীতব্য এবং বততমাতন বাস্তবায়নাধীন সক প্রকতল্প মতু/কারবাট থ এয ভর কযাগযজ ওগয প্রস্থ ন্যযনতভ ১৬ 

পৄট এফং মকান ড়কআ মাগত ১২ পৄট এয কভ প্রস্ততা বনভ থাণ না কযা  তা বনবিত কযগত গফ ; 

১৯.৫   ববফষ্যগত গৃীতব্য প্রকেভৄ েগণয পুগফ থ PERT, CPM িবত প্রগাগে প্রকগেয মভাদ মথামথবাগফ বনধ থাযণ 

কযগত গফ মাগত Time ও Cost overrun না ; 

  

১৯.৬  MTBF ফযাগেয অগরাগক প্রকে েণ ও ফাস্তফান কযা প্রগাজন। নুগভাবদত বডবব’য ংস্থান নুমাী 

ফছযবববিক ফযাে বনবিত কযগত গফ; 

১৯.৭   প্রকে ফাস্তফাগন নুগভাবদত বডববয Log Frame এফং ফছযবববিক রেযভাত্রা নুযণ কযগত গফ; এফং 

 

২০।      নুল্পেদ ১৮ এফং ১৯ এয অল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থাফরী ২ ভাল্পয ভল্পে অআএভআডড’মক ফডত কযল্পত ল্পফ।  
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আপঞ্জপনয়াপযং এন্ড ালব ণ আনপিটিউট যাজাীয কবৌত সুপফধাপদ ফপধ ণতকযণ (১ভ ংলাপধত) ীল যক প্রকলেয 

 

জুন ২০১৭

    আডঞ্জডনয়াডযং এন্ড াল্পব য আনডস্টটিঈট যাজাীয মবৌত সুডফধাডদ ফডধ যতকযণ (১ভ  

          ংল্পাডধত)  

    ফাস্তফায়ন    
    ল্লী

৪     যাজাী মজরায ফা ঈল্পজরা 
 

৫    ফাস্তফায়ন

নুল্পভাডদত নুল্পভাডদত ফাস্তফায়ন

ফাস্তফায়ন

ডতক্রান্ত

 

নুল্পভাডদত

 %)

ডতক্রান্ত সময় 

নুল্পভাডদত

স্ত

 %)

১ভ ১ভ

২৪০০ ২৩৯৯ ৪ ২৩৯৯ ৪ জুরাআ 

২০১১ 

মথল্পক  

জুন ২০১৪ 

 (৩ ) 

জুরাআ ২০১১ 

মথল্পক  

জুন ২০১৭  

(৬ )

জুরাআ ২০১১ 

মথল্পক  

জুন ২০১৭  

(৬ ) 

ব্যয় 

ডতক্রান্ত 

য় ডন।

৩  

(১০০%) 

 
৬ ফাস্তফায়ন

                                                     (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ

নঃ 

১ভ

ংল্পগয নাভ 

একক ১ভ  ংস্থান  প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ যক ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ যক 

যাজস্ব ব্যয় 

১ পাডণ যচায মট ১০০.০০ ৪০.৫০ ১০০.০০ ৪০.৫০ 

২ জডভ ডধগ্রণ একয ৩.০০ ৬৩৪.৪০ ৩.০০ ৬৩৪.৪০ 

ভরধন ব্যয় 

৩ ভূডভ ঈন্নয়ন ঘ:ডভ: ২০১.০০ ৫৩.৪৫ ২০১.০০ ৫৩.৪৫ 

৪  একাল্পডডভক কাভ প্রাডনক বফন (৬ 

তরা পাঈল্পন্ডন ) 

ফঃডভঃ ২৬২৯.০০ ৯০২.২১ ২৬২৯.০০ ৯০২.২১ 

৫ ছাোফা ফঃডভঃ ১৬৮৬.২৭ ৪৪৬.২৭ ১৬৮৬.২৭ ৪৪৬.২৭ 

৬ ছােীডনফা (াট য-১, ৪ তরা পাঈল্পন্ডন 

) 

ফঃডভঃ ৩৭০.০০ ২০৪.৭৪ ৩৭০.০০ ২০৪.৭৪ 

৭ ফাঈন্ডাডয য়ার যাঃডভঃ ৩২০.০০ ১১৭.৮৩ ৩২০.০০ ১১৭.৮৩ 

 মভাট   ২৩৯৯ ৪   ২৩৯৯ ৪  

 
 
৭ নুল্পভাডদত ১ভ ’য ংস্থান  পূতয  ম্পন্ন ময়ল্পছ

 
৮। ভল্যায়ন িডতঃ প্রকেটিয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতল্পফদন প্রণয়ল্পন ডনল্পোক্ত ডফলয়/িডত নুযণ কযা ল্পয়ল্পছঃ 

 প্রকল্পেয ডডডড ম যাল্পরাচনা ; 

 প্রকল্পেয PCR ম যাল্পরাচনা ; 
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 কাল্পজয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ  তথ্য ংগ্রল্পয জন্য ল্পযজডভন ডযদ যন; 

 প্রাপ্ত তল্পথ্যয ডবডিল্পত ংডিষ্ট কভ যকতযাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা  ভতাভত গ্রণ; এফং 

 প্রকে এরাকাভুক্ত সুডফধাল্পবাগীল্পদয ভতাভত গ্রণ।  

 
 

৯   ।   প্রকল্পেয ভর ঈল্পেশ্য  টভূডভঃ  

 

মদল্প ভাে দুটি াল্পব য আনডস্টটিঈট যল্পয়ল্পছ- একটি যাজাীল্পত এফং যটি কুডভল্লায়। যাজাী াল্পব য আনডস্টটিঈট 

একটি পুযাতন  ঐডতযফাী প্রডতষ্ঠান ল্পর প্রতষ্ঠানটি ফতযভাল্পন যাজাী ল্পযয একটি ঘনফডতপূণ য এরাকায় স্বে 

মবৌত সুডফধাডদ ডনল্পয় কাজ কযল্পছ। এ মপ্রডক্ষল্পত াল্পব য আনডস্টটিঈটটিয মবৌত ফকাঠাল্পভাগত সুডফধাডদ বৃডিয জন্য 

প্রকেটি গ্রণ কযা য়।   

 

১০   

           প্রকেটি ম্পূণ য ডজডফ থ যায়ল্পন  ২৪ ০০ মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাআ ২০১১ ল্পত জুন ২০১৪ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয 

জন্য ২৫/০৭/২০১১ তাডযল্পখ ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক নুল্পভাডদত য়। যফতীল্পত প্রকল্পেয মভয়াদ ২ ফাল্পয ব্যয় 

বৃডি ব্যডতল্পযল্পক ডডল্পম্বয ২০১৬ ম যন্ত ফডধ যত কযা য়। ১৮/০৬/২০১৭ তাডযল্পখ ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক ২৩ ৯৯ 

মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাআ ২০১১ ল্পত জুন ২০১৭ মভয়াল্পদ প্রকল্পেয ১ভ ংল্পাডধত ডডডড নুল্পভাডদত য়।  

 

১১

     রু জুন ২০১৭  ম যন্ত ২৩৯৯ ৪  ১ভ

  ফাস্তফ নুকূল্পর

৫৬৬৭৩.০০ ২৩৯৯ ৪  

 থ য মনআ।  

                                                                                                                                  (ক্ষ টাকায়)

১ভ

’য 

২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

৪৩৪.৪০ ৪৩৪.৪০ ৪৩৪.৪০ ৪৩৪.৪০ 

৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ 

৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২২৫.০০ ২২৫.০০ ২২৫.০০ ২২৫.০০ 

৭ ৯৯০.০০ ৯৯০.০০ ৯৯০.০০ ৯৯০.০০ 

 ২৩৯৯.৪০ ২৩৯৯.৪০ ২৩৯৯.৪০ ২৩৯৯.৪০ 

 

২ :  

 

ক্রঃ 

নং 

প্রকে ডযচারল্পকয নাভ পূণ যকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১।  জনাফ াডফবুর অডজজ খন্ডকারীন ২৫/০৭/২০১১ ল্পত ১০/১২/২০১৩ 

২।  জনাফ অব্দুর ভাল্পরক যকায খন্ডকারীন ১০/১২/২০১৩ ল্পত ৩০/০৬/২০১৭ 
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ডযকেনা জযন 

াল্পব য আনডস্টটিঈট, যাজাীয মবৌত 

ফকাঠাল্পভাগত সুডফধাডদ বৃডি; 

      প্রকগেয অওতা ৩.০০ একয জডভ ডধগ্রণ ,  ২৬২৯.০০ ফঃডভঃ 

একাল্পডডভক কাভ প্রাডনক বফন (৬ তরা পাঈল্পন্ডন ), 

১৬৮৬.২৭ ফঃডভঃ ছাোফা, ৩৭০.০ ফঃডভঃ ছােীডনফা (াট য-১, ৪ 

তরা পাঈল্পন্ডন ) এফং ৩২০.০০ যাঃডভঃ ফাঈন্ডাডয য়ার  

ডনডভ যত ল্পয়ল্পছ। 
 
৪   প্রকগেয অওতা ৩.০০ একয জডভ ডধগ্রণ ,  ২৬২৯.০০ ফঃডভঃ 

একাল্পডডভক কাভ প্রাডনক বফন (৬ তরা পাঈল্পন্ডন ), ১৬৮৬.২৭ ফঃডভঃ ছাোফা, ৩৭০.০ ফঃডভঃ ছােীডনফা 

(াট য-১, ৪ তরা পাঈল্পন্ডন ) এফং ৩২০.০০ যাঃডভঃ ফাঈন্ডাডয য়ার  ডনভ যাণ নুল্পভাডদত ১ভ ংল্পাডধত 

ডডডডল্পত ংস্থানকৃত কর পূতয কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। এ মপ্রডক্ষল্পত ডজযত ল্পয়ল্পছ ভল্পভ য প্রতীয়ভান 

য়

৫ স্ত

1৫.১ প্রকে ফাস্তফায়লন  পফরম্ব ( Time Over-run) এফং ব্যয় বৃপদ্ধ ( Cost over-run): প্রকেটি ২৪.০০ ককাটি 

টাকা ব্যলয় এফং  ৬ ফেয কভয়ালদ ফাস্তফাপয়ত লয়লে মা মূর নুলভাপদত কভয়াদ লক্ষ্া ৩ ফেয (১০০.০০%) কফী । 
মথাভলয় প্রকেটি ফাস্তফাপয়ত লর ফাস্তফায়ন ব্যয় কভ লতা এফং পূলফ ণআ সুপর াওয়া কমলতা।   

 

1৫.২  িন িন প্রকে পযচারক ফদরী :  প্রকেটি ফাস্তফায়নকারীন ৬ ফেলয কভাট ২  জন কভ ণকতণা  প্রকে পযচারলকয দাপয়লত্ব  

পনলয়াপজত পেলরন। িন িন প্রকে পযচারক ফদপরজপনত কাযলণ প্রকে ফাস্তফায়ন পফপিত লয়লে ফলর প্রতীয়ভান য়।  

১৬|  এক্সটাযনার 

ডডট ডডযয়ড ডডট ডযল্পাট য জভা 

মদয়ায তাডযখ 

ডডট অডি 

ংখ্যা 

ডডট অডিয মপ্রডক্ষল্পত গৃীত ব্যফস্থা 

২০১১-২০১২ ল্পত 

২০১৬-২০১৭

- - যফডধ ডডট ম্পন্ন য়ডন। 

      
 
১৭.০ প্রকে ডযদ যনঃ  

 প্রকেটি ভাডপ্তয য প্রকল্পেয কাম যক্রভ ভল্যায়ল্পনয ডনডভি ফাস্তফায়ন ডযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ডফবাল্পগয কাযী 

ডযচারক জনাফ মভা: অডযপৄর আরাভ ২৮/১০/২০১৭ তাডযল্পখ যাজাী মজরায ফা  ঈল্পজরায় ফাস্তফাডয়ত কাম যক্রভ 

ডযদ যন কল্পযন। ডযদ যনকাল্পর প্রকে ডযচারক, ংডিষ্ট মজরায স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর ডধদপ্তল্পযয ডনফ যাী 

প্রল্পকৌরী, ডডনয়য কাযী প্রল্পকৌরী  ঈল্পজরা প্রল্পকৌরীগণ ঈডস্থত ডছল্পরন এফং  ডযদ যনকাল্পর  প্রল্পয়াজনীয় 

তথ্যাডদ ডদল্পয় ল্পমাডগতা কল্পযন। বযদ থন ম থগফেণ বনম্নরুঃ 

 

১৭.১  আডঞ্জডনয়াডযং এন্ড াল্পব য আনডস্টটিঈট যাজাীয একাল্পডডভক কাভ প্রাডনক বফন (৬ তরা পাঈল্পন্ডন ) ডনভ যাণঃ  

 

           প্রকল্পেয নুল্পভাডদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী যাজাী মজরায ফা  ঈল্পজরায় আডঞ্জডনয়াডযং এন্ড াল্পব য আনডস্টটিঈট 

যাজাীয ২৬২৯.০০ ফঃডভঃ অয়তন ডফডষ্ট একাল্পডডভক কাভ প্রাডনক বফন (৬ তরা পাঈল্পন্ডন ) ডনভ যাল্পণয 

ংস্থান যল্পয়ল্পছ।  ডযদ যনকাল্পর মদখা মায় ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী একাল্পডডভক কাভ প্রাডনক বফনটি ডনডভ যত 
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ল্পয়ল্পছ। তল্পফ ডযদ যনকাল্পর মদখা মায় মম, বফনটিল্পত যফডধ াল্পব য আনডস্টটিঈট এয মকান প্রাডনক ফা একাল্পডডভক 

কাম যক্রভ শুরু য় ডন। পল্পর বফনটি ডনভ যাল্পণয য ল্পত মকানরূ মধায়া মভাছা না কযায কাযল্পণ বফল্পনয ডফডবন্ন মলায এ 

ভয়রা জল্পভ থাকল্পত মদখা ডগল্পয়ল্পছ। যকাল্পযয ডফডনল্পয়াল্পগয ফ যিভ ব্যফাল্পযয জন্য বফনটি ডযকডেত ঈল্পেল্পশ্য 

ব্যফায শুরু কযা জরুযী। 

 

১৭.১.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

   

একাল্পডডভক কাভ প্রাডনক বফন প্রাডনক বফল্পনয কভন রুভ 

 
প্রাডনক বফল্পনয টয়ল্পরল্পটয মফডন প্রাডনক বফল্পনয টয়ল্পরট 

  

প্রাডনক বফল্পনয কাল্পনডটং মযাড প্রাডনক বফল্পনয মবতল্পযয ং 
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১৭.২  আডঞ্জডনয়াডযং এন্ড াল্পব য আনডস্টটিঈট যাজাীয ছাোফা বফন ডনভ যাণঃ  

 

           প্রকল্পেয নুল্পভাডদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী যাজাী মজরায ফা  ঈল্পজরায় আডঞ্জডনয়াডযং এন্ড াল্পব য আনডস্টটিঈট 

যাজাীয ১৬৮৬.২৭ ফঃডভঃ অয়তন ডফডষ্ট ছাোফা বফন ডনভ যাল্পণয ংস্থান যল্পয়ল্পছ।  ডযদ যনকাল্পর মদখা মায় 

ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ছাোফা বফনটি ডনডভ যত ল্পয়ল্পছ। তল্পফ ডযদ যনকাল্পর মদখা মায় মম, বফনটিল্পত যফডধ 

াল্পব য আনডস্টটিঈট এয মকান ছাোফা বফনটিল্পত মকান কাম যক্রভ শুরু য় ডন। পল্পর বফনটি ডনভ যাল্পণয য ল্পত মকানরূ 

মধায়া মভাছা না কযায কাযল্পণ বফল্পনয ডফডবন্ন মলায এ ভয়রা জল্পভ থাকল্পত মদখা ডগল্পয়ল্পছ। যকাল্পযয ডফডনল্পয়াল্পগয 

ফ যিভ ব্যফাল্পযয জন্য বফনটি ডযকডেত ঈল্পেল্পশ্য ব্যফায শুরু কযা জরুযী।  

 

১৭.২.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

  

ছাোফা বফন ছাোফা বফল্পনয একটি মাল্পস্টর কক্ষ 

  

ছাোফা বফল্পনয ডাআডনং কক্ষ ছাোফা বফল্পনয ফাথরুভ  
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ছাোফা বফল্পনয টয়ল্পরট মফডন ছাোফা বফল্পনয কভন রুভ 

 

১৭.৩  আডঞ্জডনয়াডযং এন্ড াল্পব য আনডস্টটিঈট যাজাীয ছােীডনফা বফন ডনভ যাণঃ 

 

           প্রকল্পেয নুল্পভাডদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী যাজাী মজরায ফা  ঈল্পজরায় আডঞ্জডনয়াডযং এন্ড াল্পব য আনডস্টটিঈট 

যাজাীয ৩৭০ .০ ফঃডভঃ (াট য-১, ৪ তরা পাঈল্পন্ডন ) অয়তন ডফডষ্ট ছােীডনফা বফন ডনভ যাল্পণয ংস্থান 

যল্পয়ল্পছ। ডযদ যনকাল্পর মদখা মায় ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ছােীডনফা বফনটি ডনডভ যত ল্পয়ল্পছ। তল্পফ ডযদ যনকাল্পর 

মদখা মায় মম, বফনটিল্পত যফডধ াল্পব য আনডস্টটিঈট এয মকান ছাোফা বফনটিল্পত মকান কাম যক্রভ শুরু য় ডন। পল্পর 

বফনটি ডনভ যাল্পণয য ল্পত মকানরূ মধায়া মভাছা না কযায কাযল্পণ বফল্পনয ডফডবন্ন মলায এ ভয়রা জল্পভ থাকল্পত মদখা 

ডগল্পয়ল্পছ। যকাল্পযয ডফডনল্পয়াল্পগয ফ যিভ ব্যফাল্পযয জন্য বফনটি ডযকডেত ঈল্পেল্পশ্য ব্যফায শুরু কযা জরুযী। এছাড়া, 

ডযদ যনকাল্পর বফনটিয াভল্পন বফন ডনভ যাণকারীন ভল্পয়য ডকছু াআল্পরয বাঙ্গা ং ল্পড় থাকল্পত মদখা মগল্পছ মা 

ডযল্পয় মপরা প্রল্পয়াজন।   

 

১৭.৩.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচেঃ  

  

ছােীডনফা বফন ছােীডনফা বফল্পনয একটি মাল্পস্টর কক্ষ 
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ছােীডনফা বফল্পনয যন্ধন কক্ষ ছােীডনফা বফল্পনয ফাথরুভ  

 

 

 

ডচেঃ ছােীডনফা বফল্পনয াভল্পনয ভাল্পঠ ল্পড় থাকা 

াআল্পরয বাঙ্গা ং। 

 

১৭.৪  আডঞ্জডনয়াডযং এন্ড াল্পব য আনডস্টটিঈট যাজাীয  ফাঈন্ডাডয য়ার ডনভ যাণঃ  

           প্রকল্পেয নুল্পভাডদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী যাজাী মজরায ফা  ঈল্পজরায় আডঞ্জডনয়াডযং এন্ড াল্পব য আনডস্টটিঈট 

যাজাীয ৩২০.০০ যঃডভঃ ফাঈন্ডাডয য়ার ডনভ যাল্পণয ংস্থান যল্পয়ল্পছ।  ডযদ যনকাল্পর মদখা মায় ডডডড’য ংস্থান 

নুমায়ী ফাঈন্ডাডয য়ার ডনডভ যত ল্পয়ল্পছ। এছাড়া, বফনভল্পয াভল্পন প্রল্পয়াজনীয় কাল্পনডটং মযাড (অযডড) ডনডভ যত 

ল্পয়ল্পছ। 

১৭.৪.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

  

াল্পব য আনডস্টটিঈট যাজাীয  ফাঈন্ডাডয য়ার াল্পব য আনডস্টটিঈট যাজাীয অযডড কাল্পনডটং মযাড  
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১৮। ম যল্পফক্ষণ  সুাররল: 

 

১৮.১ সমাপ্ত প্রকেটিয বাস্তবায়ন কা বৃডি মল্পয়ল্পছ ৩ ফছয (১০০%)। ভরবষ্যতত গৃহীতব্য এবং বততমাতন বাস্তবায়নাধীন সক 

প্রকল্প রনধ তাররত সময় এবং ব্যতয়র মতে সমাপ্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার রবভাগ/সংস্থা/প্রকল্প সংরিষ্ট সকতক 

রনয়রমত মরনটররং বজারদারসহ প্রতয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতত হতব;   

১৮.২    ৬ ফছয মভয়াল্পদ ফাস্তফাবত এ প্রকগে  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এরডজআডড ’য ২ জন কভ থকতথা প্রকে বযচারক বগগফ 

দাবত্ব ারন কগযন। ভরবষ্যতত গৃহীতব্য এবং বততমাতন বাস্তবায়নাধীন সক প্রকল্প সুষ্ঠুভাতব সমাপ্ত  করার তক্ষে ঘন 

ঘন ডযফতযন না কযায ডফলল্পয় স্থানীয় সরকার রবভাগ/সংস্থাতক প্রতয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতত হতব;  

১৮.৩   ২০১১-২০১২ থ য ফছয ল্পত ২০১৬-১৭  থ যফছল্পযয ডডট ডযল্পাট য ারনাগাদ তথ্যাডদ জরুযীডবডিল্পত অআএভআডডল্পত 

মপ্রযণ কযল্পত ল্পফ; 

১৮.৪    ডযদ যনকাল্পর মদখা মায় মম, াল্পব য আনডস্টটিঈট এ মকান কাম যক্রভ শুরু য় ডন। পল্পর প্রকল্পেয অতায় আনডস্টটিঈট এয 

মমকর বফন ডনডভ যত ল্পয়ল্পছ মগুল্পরা ডনভ যাল্পণয য ল্পত মকানরূ মধায়া মভাছা না কযায কাযল্পণ বফল্পনয ডফডবন্ন মলায 

এ ভয়রা জল্পভ থাকল্পত মদখা ডগল্পয়ল্পছ। যকাল্পযয ডফডনল্পয়াল্পগয ফ যিভ ব্যফাল্পযয জন্য বফনটি ডযকডেত ঈল্পেল্পশ্য 

ব্যফায শুরু কযা জরুযী;  

১৮.৫    ডযদ যনকাল্পর ছােীডনফা বফনটিয াভল্পন বফন ডনভ যাণকারীন ভল্পয়য ডকছু াআল্পরয বাঙ্গা ং ল্পড় থাকল্পত মদখা 

মগল্পছ মা ডযল্পয় মপরা প্রল্পয়াজন;   

১৮.৬   MTBF ফযাল্পেয অল্পরাল্পক প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়ন কযা প্রল্পয়াজন। নুল্পভাডদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী  

ফছযডবডিক ফযাে ডনডিত কযল্পত ল্পফ; 

১৮.৭     প্রকে ফাস্তফায়ল্পন প্রকল্পেয Log Frame  মথামথবাল্পফ প্রণয়ন কযল্পত ল্পফ এফং নুল্পভাডদত ডডডডয Log Frame 

 ফছযডবডিক রক্ষযভাো নুযণ কযল্পত ল্পফ; এফং 

১৮.৮    বডফষ্যল্পত গৃীতব্য প্রকে ভৄ গ্রল্পণয পুল্পফ য PERT, CPM িডত প্রল্পয়াল্পগ প্রকল্পেয মভয়াদ মথামথবাল্পফ ডনধ যাযণ 

কযল্পত ল্পফ মাল্পত Time  Cost overrun না য়। 

১৯।      নুল্পেদ ১৮ এয অল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থাফরী ২ ভাল্পয ভল্পে অআএভআডড’মক ফডত কযল্পত ল্পফ।  
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ঈৎাদক নরকূ স্থান এফং াডন যফযা মনটয়াকয ঈন্নয়ন ীল যক প্রকল্পেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতল্পফদন 

(ভাপ্তঃ ডডল্পম্বয ২০১৬) 

 
১। প্রকগেয নাভ :  ঈৎাদক নরকূ স্থান এফং াডন যফযা মনটয়াকয ঈন্নয়ন  

২। প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ :  স্থানীয় যকায ডফবাগ 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  খুরনা য়াা  

৪।  প্রকগেয ফস্থান  :  খুরনা ভানগযী 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়:  

                                                                                                                                                           

(রক্ষ টাকায়) 

মনাট: প্রকেটিয ংল্পাধন ডকংফা মভয়াদ বৃডি কযা য়ডন। ভর নুল্পভাডদত ব্যয় এফং মভয়াল্পদয ভল্পে প্রকেটি ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ।  

 
 

৬। প্রকল্পেয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন:  

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                        (রক্ষ টাকায়)  

ক্র: গেয নাভ 

(বডবব নুাগয) 

একক বডবব নুাগয রেযভাত্রা প্রকৃত েেবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ  

 (ক)যাজস্ব       

১. Office Supplies and consumables 

logistic support and other miscall 

expenditure 

মথাক ১১.০০ মথাক ৫.২০ মথাক 

২. Honorium মথাক ৩.০০ মথাক ০.২৩ মথাক 

৩. Fuel, Lubricants and Maintenance of 

Vehicle 

মথাক ৭.০০ মথাক ২.২৯ মথাক 

 ঈল্পভাট (যাজস্ব) - ২১.০০ - ৭.৭২ - 

 (খ)ভরধন      

 Materials      

৪. a. Material of PTW pipe & 

fittings 8Nos 

ংখ্যা ২৮৭.৭৬ ৮ ২৩৯.১৫ ৮ 

৫. b. PTW pump motor with electric 

and Mechanical Goods 

ংখ্যা ৮৩.০৪ ৮ ৫৫.৮০ ৮ 

৬. c. Water pipes 55 km (100mm to 

200mm dia) 

ডক.ডভ ৪০৯.২৮ ৫৫ ৭২.৬০ ৮.৪৭ 

৭. d. Water pipe fittings of different 

sizes 

মথাক ৭৫.০০ মথাক - - 

৮. e. Water flow meter-5000Nos 

(20mm to 40mm dia) 

ংখ্যা ২০০.০০ ৫০০০ ১৫৬.৭৮ ৫০০০ 

নুল্পভাডদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  নুল্পভাডদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর 

নুল্পভাডদত 

ব্যল্পয়য %) 

ডতক্রান্ত 

ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়ন 

 কাল্পরয %) 

ভর 

 

ফ যল্পল 

ংল্পাডধ

ত 

ভর ফ যল্পল 

ংল্পাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩১৫.৬৪ - ১০৩৬.৫০ জুরাআ ২০১৪ 

ল্পত 

ডডল্পম্বয ২০১৬ 

- জুরাআ ২০১৪ 

ল্পত 

ডডল্পম্বয ২০১৬ 

- - 
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ক্র: গেয নাভ 

(বডবব নুাগয) 

একক বডবব নুাগয রেযভাত্রা প্রকৃত েেবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ  

 

 Installation Works      

৯. a. PTW Drilling -8Nos (including 

test tube-wells) 

ংখ্যা ২৩৭.৬০ ৮ 

২৬১.০১ ৮ 

১০. b. PTW pump house construction ংখ্যা ৩২.০০ ৮ 

১১. c. Flow meter of different sizes 

(5000 nos) chamber with Fittings 

ংখ্যা ১২০.০০ ৫০০০ ১৪.১৮ ৫০০০ 

 Installation of Water Line      

১২. a. PVC (B-Class) pipe (200 mm dia) 

6km with fittings 

ডক.ডভ ২৬.০০ ৬ ১৩.০৫ ৩.১৮ 

১৩. b. PVC (B-Class) pipe (150 mm dia) 

15km with fittings 

ডক.ডভ ৫৩.০০ ১৫ ১.০৭ ০.২৬ 

১৪. c. PVC (B-Class) pipe (100 mm dia) 

34km with fittings 

ডক.ডভ ১২৭.৮০ ৩৪ ২০.৬৪ ৫.০৩ 

 Road restoration charges 55km ডক.ডভ ৫৭০.০০ ৫৫ ১৪৫.৭৪ ৮.৪৭ 

 Transport      

১৫. a. Double Cabin Pick-up (2000-

2200cc, 1No) 

ংখ্যা ৪৬.০০ ১ ৪৫.৭০ ১ 

১৬. b. Motor Cycle (125cc, 2Nos) ংখ্যা ৪.০০ ২ ৩.০৬ ২ 

 ঈল্পভাট (ভরধন)  - ২২৭১.৪৮ - ১০২৮.৭৮ - 

 প্রাআ কডন্টনল্পজডন্প - ১১.৫৮ - - - 

 ডপডজকযার কডন্টনল্পজডন্প - ১১.৫৮ - - - 

 ফ থগভাট (ক+খ) - ২৩১৫.৬৪ - ১০৩৬.৫০ - 
  

৭। প্রকে ডযচারক ম্পডকযত তথ্য:  প্রকল্পেয শুরু মথল্পক মল ম যন্ত ০২ জন কভ যকতযা প্রকে ডযচারল্পকয দাডয়ত্ব ারন 

কল্পযল্পছন। প্রকে ডযচারক ংক্রান্ত তথ্যাডদ ডনল্পচ প্রদান কযা ল্পরা: 

 

ক্রডভক 

নং 

প্রকে ডযচারল্পকয নাভ  দফী দাডয়ল্পত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১. জনাফ এভ ডড কাভার ঈডেন অল্পভদ 

ঈ-ব্যফস্থানা ডযচারক (প্রল্পকৌঃ)  

যাঁ - ০১/০৭/২০১৪ ল্পত ০৪/০৫/২০১৫  

 জনাফ মভাঃ মযজাঈর কডযভ 

ডনফ যাী প্রগকৌরী 

যাঁ - ০৪/০৫/২০১৫ ল্পত ৩১/১২/২০১৭  

 

৮।  ক্য ংক্রান্ত তথ্য: প্রকগেয ক্র ংক্রান্ত তথ্যাবদ মপ্রবযত ববঅগয ন্তথভুক্ত কযা বন। প্রকে বযচারগকয বনকট 

গত প্রাপ্ত তথ্যানুমাী অগরাচয প্রকল্পেয ১০টি  প্রধান প্যাগকগজয অওতা দযত্র অফানপূফ থক ঠিকাদায বনগাে কযা 

 মা বনম্নরূ:  
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Sl

. 

Description of Procurement 

(Goods/Works) 

Tender/Bid/Proposal Cost 

Date of 

Completion of 

Works and Supply 

of Goods 

Contract 

Value 

Invitatio

n date 

Contract 

Signing 

As per 

Contract 
Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

 Goods      

1 
Supply of Materials for 8 Nos. 

Production Tube-wells. 

2 

Supply of PTW Pump Motor 

with Electronic & Mechanical 

Goods. 

3 
Supply of 8.47 km Pipe Line 

Materials for Khulna WASA. 

1. 4 
Supply of 5000 Nos Water 

Flow Meter. 

2. 5 

3. 6 
Supply of 02 Nos.125 cc 

Motorcycle. (ZS125-68) 

 Works  

7 

Drilling & Construction of 04 

nos. PTW for Khulna WASA 

(Package No:KWASA-W-

PTW-01). 

4. 8 

Drilling & Construction of 04 

nos. PTW for Khulna WASA 

(Package No:KWASA-W-

PTW-02) 

9 
Installation of Water Line 

8.47 km 

1

0 

 

মনাট: উভে থক্ত কাগজয তথ্যাবদ ম থাগরাচনা মদিা মা মম, ১০টি প্যাল্পকল্পজয ভল্পে ৭ টি প্যাল্পকল্পজয কাজ চুবক্ত নুমাী 

বনধ থাবযত ভগয ভগে ভাপ্ত গগছ এফং ৩টি কাজ বনধ থাবযত ভগয গয ভাপ্ত গগছ। এ মপ্রবেগত প্রকে ংবিে 

কভ থকতথা জানান মম, বকছু কাজ ঠিকাদায কর্তথক চুবক্ত নুমাী বনধ থাবযত ভগয ভগে ভাপ্ত কযগত না াযা মথামথ 

কর্তথগেয নুগভাদনক্রগভ কাগজয মভাদ বৃবি কযা গগছ। তগফ প্রকগেয অওতা কর কাজ প্রকগেয জন্য বনধ থাবযত 

মভাগদয ভগে িন্ন গগছ। 

 

৯। প্রকে নুকূল্পর ফযাে  গ্রগডত: 

ডডল্পম্বয ২০১৬  (প্রকে ভাডপ্ত) ম যন্ত প্রকল্পেয ক্রভপুডঞ্জত অডথ যক গ্রগডত ল্পয়ল্পছ ১০৩৬.৫০ রক্ষ টাকা মা নুল্পভাডদত 

ব্যয় ২৩১৫.৬৪ রক্ষ টাকায ৪৪.৭৬% । ডডঅয নুমায়ী প্রকল্পেয ফছযডবডিক ংল্পাডধত এডডড ফযাে, ফভৄক্ত  

ব্যল্পয়য ডচে ডনেরূঃ     
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(রক্ষ্ টাকায়) 

থ য ফছয ভর নুল্পভাডদত ডডডড’মত 

ংস্থান 

অযএডডড ফযাে টাকা 

ফভৄ

ডক্ত 

ব্যয় 

মভাট ডজডফ প্র:া: মভাট ডজডফ প্র:া: মভাট ডজডফ প্র:া

: 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২০১৪-

২০১৫ 

২৪১.০০ ২৪১.০০ - ১৫০.০০ ১৫০.০০ - ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ - 

২০১৫-

২০১৬ 

১৩৬৬.

৩৬ 

১৩৬৬.

৩৬ 

- ৬১৪.০০ ৬১৪.০০ - ৬১৪.০০ ৬১৪.০০ ৬১৪.০০ - 

২০১৬-

২০১৭ 

৭০৮.২৮ ৭০৮.২৮ - ২৭২.৫০ ২৭২.৫০ - ২৭২.৫০ ২৭২.৫০ ২৭২.৫০ - 

মভাটঃ ২৩১৫.৬৪ ২৩১৫.৬৪ - ১০৩৬.৫০ ১০৩৬.৫০ - ১০৩৬.৫০ ১০৩৬.৫০ ১০৩৬.৫০ - 

 

১০।  কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ:  প্রকল্পেয অতায় ৫৫ডকল্পরাডভটায ডডডিডফঈন াআ রাআন স্থাল্পনয ংস্থান 

যল্পয়ল্পছ। ডকন্তু ডডঅয ম যাল্পরাচনায় মদখা মায়, ৮.৪৭ ডকল্পরাডভটায ডডডিডফঈন াআ রাআন স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। থ যাৎ 

৪৬.৫৩ ডকল্পরাডভটায াআ রাআন স্থান কযা য়ডন। এ ডফলল্পয় প্রকে ডযচারক জানান মম, খুরনা য়াা কর্তযক 

ফাস্তফায়নাধীন খুরনা াডন যফযা প্রকল্পেয অতায় খুরনা ল্পযয ডফডবন্ন জায়গায় এআচডডডআ াআ রাআন স্থান কযা 

ল্পে। অল্পরাচয প্রকে এফং খুরনা াডন যফযা প্রকল্পেয াআ রাআন স্থাল্পনয এরাকা একআ য়ায় অল্পরাচয প্রকল্পেয 

অতায় ৪৬.৫৩ ডকল্পরাডভটায াআ রাআন স্থান কযা য়ডন। ফতযভাল্পন খুরনা াডন যফযা প্রকল্পেয অতায় ৪৬.৫৩ 

ডকল্পরাডভটায াআ রাআন স্থাল্পনয কাজ চরভান যল্পয়ল্পছ।  

১১।  াধাযণ ম যল্পফক্ষণ: 

 

১১.১ প্রকগেয ংডক্ষপ্ত টভূডভ:  

 খুরনা ফাংরাল্পদল্পয র্ততীয় বৃিভ ডে  ফদয নগযী মা ফাংরাল্পদল্পয দডক্ষণ-ডিভাঞ্চল্পর ফডস্থত এফং গঙ্গায গুরুত্বপূণ য 

ফ-দ্বী। এআ ল্পযয ১৫ ডকল্পরাডভটায ফযাফয শবযফ  রূা নদীয ডফস্তৃডত প্রায় ৪৬ ফগ য ডকল্পরাডভটায এরাকা জুল্পড় ১৫ 

রক্ষ মরাল্পকয ফফা। খুরনা নগযীল্পত ঈৎাদক নরকূভ ক্রভান্বল্পয় ফন্ধ ল্পয় মায়ায় নগযফাীয াডনয চাডদা পূযণ 

কযা ম্ভফ ল্পেনা। যডদল্পক দীঘ য ডদল্পনয পুযাতন াআল্পয  Design Life ঈিীণ য য়ায় ডনযাদ  গ্রণল্পমাগ্য 

ভাল্পনয াডন যফযা ম্ভফ ল্পয় ল্পড়ল্পছ। ফতযভাল্পন নগযফাীয ২৪০ এভএরডড াডনয চাডদায ডফযীল্পত ভাে ১১০ 

এভএরডড াডন যফযা কযা ম্ভফ ল্পে। এভতাফস্থায়, ২০১১ াল্পরয ভল্পে কল্পরয জন্য ডনযাদ াডন যফযা 

ডনডিতকযণ কাম যক্রল্পভয ং ডল্পল্পফ ৮ এভএরডড াডন যফযাল্পয রল্পক্ষয অল্পরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ।   

 

১১.২ প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য: 

প্রকল্পেয ভর ঈল্পেশ্য ল্পরা-খুরনা ভানগযী এরাকায় ডনযাদ, ডফশুি  ম যাপ্ত াডন যফযা ডনডিত কযা। 

সুডনডদ যষ্ট ঈল্পেশ্য ল্পরা- 

 ৮টি মপ্রাডাকন ল্পয়র স্থান কযা; 

 ৫৫ ডকল্পরাডভটায ডডডিডফঈন াআ রাআন স্থান কযা; 

 াডনয ব্যফায হ্রা কযায জন্য  ৫০০০টি প্রফা ডভটায স্থাল্পন য ভােল্পভ  ডভটাড য ডফডরং ডল্পস্টভ  চালুকযণ; 

এফং 

 ডযল্পলফা ংল্পমাগ বৃডি কযা। 
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১১.৩  প্রকগেয প্রধান প্রধান কাম থক্রভ:  

 মপ্রাডাকন টিঈফল্পয়র স্থান-৮ টি; 

 াম্প াঈজ ডনভ যাণ-৮ টি;  

 ডডডিডফঈন াআ রাআন স্থান (ডফডবন্ন ব্যাল্পয)-৫৫ ডকল্পরাডভটায; 

 াডনয মলাডভটায স্থান-৫০০০ টি; এফং 

 ডাফর মকডফন ডক-অ-১ টি। 

 

১১.৪ প্রকগেয নুগভাদন ও ংগাধন: 

বডবব ফাস্তফানকার নুগভাবদত ব্যয় (রে টাকা) 

ভর নুগভাবদত জুরাআ ২০১৪ ল্পত ডডল্পম্বয ২০১৬ ২৩১৫.৬৪ 

 

১২। প্রকে ডযদ যন:  

গত ২৩/০৭/২০১৮ তাডযল্পখ অআএভআডড’য কাযী ডযচারক জনাফ মভাঃ পজলুয যভান কর্তযক প্রকেটিয কাম যক্রভ 

ল্পযজডভন ডযদ যন কযা য়। ডযদ যনকাল্পর প্রকে ডযচারক ংডিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈডস্থত ডছল্পরন। ল্পযজডভন 

ডযদ যল্পনয ম যল্পফক্ষণভ ডনেফডণ যত: 

১২.১ প্রকগেয অওতা প্রবতটি ১০০ ঘনডভটায/ঘন্টা  েভতািন্ন ৮টি মপ্রাডাকন টিউফওগর স্থান কযা গগছ। প্রকগেয 

অওতা স্থাবত ফগুগরা মপ্রাডাকন টিউফওগর বযদ থন কযা । বনগম্ন এগদয বযদ থন ম থগফেণ:  

(ক) খুরনা ওাা কিাউগন্ড াি াউজ একটি মপ্রাডাকন ওগর স্থান কযা গগছ। বযদ থনকাগর মদিা মা, 

ওাায বনজস্ব ব্যফস্থানা ািটিগত একটি স্কযাডা মভবন রাোগনা গগছ। এগত াি গত বক বযভান াবন 

উগিারন কযা গচ্ছ, ভগয াগথ াবন প্রফাগয বযভান, াবনয স্তয বফববন্ন তথ্যাবদ স্বংবক্রবাগফ প্রদ থন কযগছ 

এফং এ কর তথ্যাবদ ংযবেত গচ্ছ। এগত াবন উগিারগনয প্রকৃত বযভাণ জানা মাগফ এফং উগিারগনয াগথ 

যফযাগয মকাগনা াথ থকয থাকগর ম নুাগয প্রগাজনী ব্যফস্থা েণ কযা মাগফ;  

(ি) িাবরপুয াউবজং এয ১২ নম্বয মযাগড াি াউজ একটি মপ্রাডাকন ওগর স্থান কযা গগছ। বযদ থনকাগর 

মদিা মা মম, ািটিয মলা বভটাগয াবনয মলা প্রদ যন কযগছ। তাছাড়া ফাবযকবাগফ াি াউজটিয ভান বাগরা ভগভ থ 

প্রতীভান গগছ। বযদ থনকাগর িাবরপুয াউবজং এয ফাবন্দা জনাফ মভাঃ ভনসুয অরী জানান মম, এ মপ্রাডাকন 

ওগরটি স্থাগনয পূমফ থ তাযা বদগন খুফ ে ভ (৪/৫ ঘটা) াবন মত। এিন তাযা ফ ভ াবন াগচ্ছন। াবনয 

গুণেত ভান বফলগ জানগত চাআগর বতবন জানান মম, বতবন াগিয াবন যাবয ান কগযন না, বপল্টাবযং কগয ান 

কগযন। এ বফলগ প্রকে বযচারক জানান মম, াবনয গুণেত ভান যীো কযায য াবন যফযা কযা গচ্ছ;   

(ে) খুরনা গযয ফাস্তুাযা কগরানীগত াি াউজ একটি মপ্রাডাকন ওগর স্থান কযা গগছ। এ মপ্রাডাকন 

ওগরটি যাস্তায াগ বনভ থাণ কযা গগছ বকন্তু মপ্রাডাকন ওগরটিয সুযোয জন্য মকাগনা ফাউন্ডাবয ওার বনভ থাণ কযা 

বন। বযদ থনকাগর এ এরাকায ফাবন্দা জনাফ াওন অগভদ জানান মম, ান কযা ব্যতীত কর কাগজ তাযা এ াবন 

ব্যফায কগযন। াবন ান না কযায বফলগ বতবন জানান মম, গনক ভ াবন যফযাগয াআ মপগট াআগয ববতয 

ভয়রা প্রল্পফ াগয। পগর াবন দূবলত ওায অঙ্কা যগগছ বফধা বতবন এ াবন কগযন না। এ বফলগ প্রকে বযচারক 

জানান মম, মপ্রাডাকন ওগরটি স্থাগনয য াবনয গুণেত ভান যীো কগয াবন যফযা কযা গগছ। োক প্রাগন্ত 

াবনয গুণেত ভান যীো কযায বফলগ জানগত চাআগর বতবন জানান মম, প্রবত ভাগ মজানওাযী াবনয গুণেত ভান 

যীো কযা । বযদ থনকাগর প্রবত ভাগ প্রবতটি ওাগড থ ঈৎল্প এফং োক প্রাগন্ত াবনয গুণেত ভান যীো কযায 

জন্য যাভ থ মদওা ;    

 (ঘ) খুরনা গযয যাগয ভর স্কুগরয ভাগঠ ািাউজ একটি মপ্রাডাকন ওগর স্থান কযা গগছ। ফাবযকবাগফ 

াি াউজটিয ভান বাগরা ভগভ থ প্রতীভান গগছ; 

(ঙ) মকবব গ্যাগযজ এরাকা ািাউজ একটি মপ্রাডাকন ওগর স্থান কযা গগছ। মপ্রাডাকন ওগরটিয 

সুযোয জন্য মকাগনা ফাউন্ডাবয ওার বনভ থাণ কযা বন। মপ্রাডাকন ওগগরয অগাগ ঘা/োছ ওগঠ ভরা 
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অফজথনায সৃবে কগযগছ। বযদ থনকাগর মপ্রাডাকন ওগরটিয জন্য ফাউন্ডাবয ওার বনভ থাণ এফং অগাগয ভরা 

অফজথনা বযস্কায কযায যাভ থ মদয়া য়;  

(চ) মোরকভবন বশু াকথ এরাকা একটি মপ্রাডাকন ওগর স্থান কযা গগছ। বকন্তু মকাগনা াি াঈজ বনভ থাণ কযা 

বন। এ বফলগ প্রকে বযচারক জানান মম, এ স্থাগন পূগফ থ একটি মপ্রাডাকন ওগর বছর। মটিয কাম থেতা াবযগ 

মপরা অগরাচয প্রকগেয অওতা নতুন এ মপ্রাডাকন ওগরটি স্থান কযা গগছ। পূগফ থয মপ্রাডাকন ওগরটিয জন্য 

ব্যফহৃত াি াউজটি নতুনটিয জন্য ব্যফহৃত গচ্ছ। বকন্তু বযদ থনকাগর মদিা মা াি াউজটিয ফস্থা তযন্ত 

জ্বযাজীণ থ। াি াউজটি মভযাভত কগয ব্যফায উগমােী কযা মাগফ বকনা তা যীো কগয প্রগাজনী ব্যফস্থা েগণয 

জন্য বযদ থনকাগর যাভ থ মদওা ।  এ এরাকায ফাবন্দা জনাফ রাবরী অক্তায, পূফর মঘাল ও জনাফ িবফয উবেন 

জানান মম, তাযা এ মপ্রাডাকন ওগগরয াবন ান কযা ব্যতীত ন্যান্য কাগজ ব্যফায কগযন। তাযা ওাা কর্তথক এ 

এরাকা স্থানকৃত একটি যান্ড টিউফওগর গত াবন ংে কগয তা ান কগযন;   

(ছ) অযাভফাে কৃগেয মভাগড় াি াউজ একটি মপ্রাডাকন ওগর স্থান কযা গগছ। মপ্রাডাকন ওগরটি যাস্তা 

মঘগল স্থান কযা গগছ। ডকন্তু মকাল্পনা ফাঈন্ডাডয য়ার ডনভ যাণ কযা য়ডন। যাস্তা মঘগল মপ্রাডাকন ওগরটি স্থান কযা 

যাস্তা মানফান চরাচর কযায ভ মপ্রাডাকনওগরটি েবতেস্ত ওায অঙ্কা যগগছ। তাছাড়া, যাস্তায া বদগ 

জনেগণয চরাচগর ব্যাঘাত সৃবে গচ্ছ। এ এরাকায ফাবন্দা জনাফ সুবা বফশ্বা জানান মম, ান কযা ব্যতীত কর কাগজ 

তাযা এ মপ্রাডাকন ওগগরয াবন ান কগযন। এ মপ্রাডাকন ওগর ংরগ্ন (মপ্রাডাকন ওগগরয াগথ ংভেক্ত) দুটি 

ট্যা গত াবন ংে কগয তাযা াবন ান কগযন। াবন ান না কযায বফলগ বতবন জানান মম, াবনমত ভাগঝ ভাগঝ 

ভরা অগ, তাছাড়া াবনগত দুে থন্ধ থাকা এ াবন ান কগযন না; এফং 

(জ)  আরাভাফাদ কডভঈডনটি মন্টাল্পযয াল্প একটি মপ্রাডাকন ওগর স্থান কযা ময়ল্পছ। ডকন্তু াম্প াঈজ এফং 

ফাঈন্ডাডয য়ার ডনভ যাণ কযা য়ডন। এ ডফলল্পয় প্রকে ডযচারক জানান মম, এ স্থাল্পন একটি পুযাতন একটি মপ্রাডাকন 

ল্পয়ল্পরয াম্প াঈজ যল্পয়ল্পছ। মটি প্রকল্পেয অতায় স্থাডত নতুন মপ্রাডাকন ল্পয়ল্পরয জন্য ব্যফহৃত ল্পে। এ এরাকায 

ফাডদা জনাফ যডক অল্পভদ জানান মম, মপ্রাডাকন ল্পয়র ল্পত ফাায় যফযাকৃত াডন যাডয ান কল্পযন না। 

পৄটিল্পয় ডকংফা ডপল্টাডযং কল্পয াডন ান কল্পযন। 

 

 

 

বচত্র-১: খুরনা ওাা কিাউগন্ড স্থাডত মপ্রাডাকন ওগর 

 

 

বচত্র-২: িাবরপুয াউবজং ১২ নম্বয মযাগড স্থাডত 

মপ্রাডাকন ওগর 
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বচত্র-৩: ফাস্তুাযা কগরানীগত যাস্তায াল্প স্থাডত মপ্রাডাকন 

ল্পয়র 

বচত্র-৪: মকডড গ্যাল্পযজ এযাকায় স্থাডত মপ্রাডাকন ওগর 

এফং অল্পাল্প ভয়রা ফজযনা 

 

 

 

বচত্র-৫: অযাভফাে কৃগেয মভাগড় যাস্তায াল্প স্থাডত 

মপ্রাডাকন ল্পয়র 

বচত্র-৬: মোরকভবন বশু াকথ এরাকা পুযাতন জ্বযাজীণ য 

াম্প াঈজ 

 

১২.২ প্রকল্পেয অতায় ৮টি াম্প াঈজ ডনভ যাল্পণয ংস্থান যল্পয়ল্পছ। ডকন্তু ডযদ যনকাল্পর মদখা মায় ৬টি াম্প াঈজ ডনভ যাণ 

কযা ল্পয়ল্পছ। ডডডড’মত ৮টি াম্প াঈজ এফং ৮টি মপ্রাডাকন ল্পয়ল্পরয কল্পম্পাল্পনন্ট পৃথকবাল্পফ যল্পয়ল্পছ ডকন্তু 

ডডঅল্পয াম্প াঈজ এফং মপ্রাডাকন ল্পয়ল্পরয কল্পম্পাল্পনন্ট একাল্পথ মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ। থ যাৎ, াম্পাঈজ এফং 

মপ্রাডাকন ল্পয়ল্পরয একল্পকয ঘল্পয ৮টি মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ। মা, ফাস্তফ ফস্থায াল্পথ স্পষ্ট।  

১৩। প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জযন (ডডঅয নুাল্পয): 

ডযকডেত ঈল্পেশ্য ডজযত পরাপর  

৮টি মপ্রাডাকন ল্পয়র স্থান কযা ৮টি  মপ্রাডাকন ল্পয়র স্থান কযা ল্পয়ল্পছ 

৫৫ ডকল্পরাডভটায ডডডিডফঈন াআ রাআন স্থান কযা ৮.৪৭ ডকল্পরাডভটায ডডডিডফঈন াআ রাআন স্থান কযা 

ল্পয়ল্পছ 

াডনয ব্যফায হ্রা কযায জন্য ৫০০০টি প্রফা ডভটায 

স্থাল্পনয ভােল্পভ ডভটাড য ডফডরং ডল্পস্টভ চালুকযণ 

াডনয ব্যফায হ্রা কযায জন্য ৫০০০টি প্রফা ডভটায 

স্থাল্পনয ভােল্পভ ডভটাড য ডফডরং ডল্পস্টভ চালু কযা ল্পয়ল্পছ 
  

 

১৪। ঈল্পেশ্য পুল্পযাপুডয ডজযত না ল্পর এয কাযণ:   প্রকল্পেয অতায় ৫৫ডকল্পরাডভটায ডডডিডফঈন াআ রাআন স্থাল্পনয 

ংস্থান যল্পয়ল্পছ। ডকন্তু ডডঅয ম যাল্পরাচনায় মদখা মায়, ৮.৪৭ ডকল্পরাডভটায ডডডিডফঈন াআ রাআন স্থান কযা 

ল্পয়ল্পছ। থ যাৎ ৪৬.৫৩ ডকল্পরাডভটায াআ রাআন স্থান কযা য়ডন। এ ডফলল্পয় প্রকে ডযচারক জানান মম, খুরনা য়াা 
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কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন খুরনা াডন যফযা  প্রকল্পেয অতায় খুরনা ল্পযয ডফডবন্ন জায়গায় এআচডডডআ াআ রাআন 

স্থান কযা ল্পে। অল্পরাচয প্রকে এফং খুরনা াডন যফযা প্রকল্পেয াআ রাআন স্থাল্পনয এরাকা একআ য়ায় 

অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ৪৬.৫৩ ডকল্পরাডভটায াআ রাআন স্থান কযা য়ডন । ফতযভাল্পন খুরনা াডন যফযা প্রকল্পেয 

অতায় ৪৬.৫৩ ডকল্পরাডভটায াআ রাআন স্থাল্পনয কাজ চরভান যল্পয়ল্পছ। তাছাড়া, অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ডডবড 

াআল্পয ংস্থান ডছর। ডকন্তু খুরনা াডন যফযা প্রকল্পেয অতায় এআচডডডআ াআ স্থান কযা ল্পফ, মা তযন্ত মটকআ 

এফং দীঘ যস্থায়ী।  

১৫। ডডট ংক্রান্ত:  প্রকে ফাস্তফায়নকারীন এফং ভাডপ্তয য মকাল্পনা Internal Audit এফং External 

Audit ম্পন্ন কযা য়ডন।  

 ১৬।  ম থগফেণ: 

১৬.১ প্রকগেয অওতা ৫৫ ডকল্পরাডভটায ডডডিডফঈন াআ রাআন (ডডবড) স্থাল্পনয াংস্থান থাকল্পর ৮.৪৭ ডকল্পরাডভটায 

াআ রাআন (ডডবড) স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। ফডষ্ট ৪৬.৫৩ ডকল্পরাডভটায াআ রাআন স্থান কযা য়ডন। প্রকে 

এরাকায় খুরনা াডন যফযা চরভান প্রকল্পেয অতায় এআচডডডআ াআ রাআন স্থাল্পনয কাজ চরভান থাকায় কাল্পজয 

শদ্বততা ডযায কযায জন্য চরভান এ প্রকল্পেয অতায় ফডষ্ট ৪৬.৫৩ ডকল্পরাডভটায এআচডডডআ াআ রাআন স্থান 

কযা ল্পফ (নুল্পেদ-৬  ১০);  

১৬.২ প্রকল্পেয অতায় ৮টি াম্প াঈজ ডনভ যাল্পণয ংস্থান যল্পয়ল্পছ। ডকন্তু াম্প াঈজ ডনভ যাল্পণয ংখ্যা ডডঅল্পয স্পষ্টবাল্পফ 

ঈল্পল্লখ কযা য়ডন। ডকন্তু ডযদ যকাল্পর মদখা মায় ৬টি াম্প াঈজ ডনভ যাণ কযা ল্পয়ল্পছ (নুল্পেদ-৬  ১২.২); 

১৬.৩ অযাভফাে কৃগেয মভাড়  ফাস্তুাযা কগরানীমত যাস্তা মঘগল ২টি মপ্রাডাকন ওগরটি স্থান কযা গগছ। ডকন্তু 

মপ্রাডাকন ল্পয়রগুল্পরায সুযক্ষায জন্য মকাল্পনা ফাঈন্ডাডয য়ার ডনভ যাণ কযা য়ডন। যাস্তা মঘগল মপ্রাডাকন ওগরগুল্পরা 

স্থান কযা যাস্তা মানফান চরাচর কযায ভ মপ্রাডাকন ওগরটি েবতেস্ত ওায অঙ্কা যগগছ। তাছাড়া, 

যাস্তায া বদগ জনেগণয চরাচগর ব্যাঘাত ঘটল্পছ (নুল্পেদ-১২.১ (গ  ছ)); 

১৬.৪ মকবব গ্যাগযজ এরাকা স্থাডত ািাউজ মপ্রাডাকন ওগরটিয সুযোয জন্য মকাগনা ফাউন্ডাবয ওার বনভ থাণ 

কযা বন। তাছাড়া, মপ্রাডাকন ওগগরয অগাগ ঘা/োছ ওগঠ ভরা অফজথনায সৃবে কগযগছ (নুল্পেদ-১২.১(ঙ)); 

১৬.৫ মোরকভবন বশু াকথ এরাকা পূগফ থ একটি মপ্রাডাকন ওগর বছর। মটিয কাম থেতা াবযগ মপরা অগরাচয প্রকগেয 

অওতা নতুন একটি মপ্রাডাকন ওগরটি স্থান কযা গগছ। পূগফ থয মপ্রাডাকন ওগরটিয জন্য ব্যফহৃত াি 

াউজটি নতুনটিয জন্য ব্যফহৃত গচ্ছ। বকন্তু পুযাতন াি াউজটি ফস্থা তযন্ত জ্বযাজীণ থ এফং ফাডযকবাল্পফ তা  

ব্যফাগয নুগমােী গ গড়গছ ভল্পভ য প্রতীয়ভান য় (নুল্পেদ-১২.১(চ)); 

১৬.৬ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় স্থাডত মপ্রাডাকন ল্পয়রভল্পয ভােল্পভ ঈল্পিাডরত াডন াআল্পয ভােল্পভ গ্রাক ম যাল্পয় 

যফযা কযা ল্পে। ডকন্তু ডধকাং গ্রাক এ াডন যাডয ান কযল্পছন না। তাযা পৄটিল্পয় ডকংফা ন্য ঈৎ ল্পত াডন 

ংগ্র কল্পয াডন ান কযল্পছন (নুল্পেদ-১২.১ (খ, গ, চ  জ)); 

১৬.৭ অযাভফাে কৃগেয মভাগড় স্থাডত  মপ্রাডাকন ওগমরয ভােল্পভ গ্রাক ম যাল্পয় যফযাকৃত াডনল্পত ভাগঝ ভাগঝ ভরা 

অগ এফং াবনগত দুে থন্ধ ায়া মায় (নুল্পেদ-১২.১(ছ)); 

১৬.৮ াডনয ঈৎল্প এফং গ্রাক ম যাল্পয় ডনয়ডভতবাল্পফ াডনয গুণগত ভান যীক্ষা কযা য়না (নুল্পেদ-১২.১);  

১৬.৯ প্রকে ফাস্তফায়নকারীন এফং ভাডপ্তয য মকাল্পনা Internal Audit এফং External Audit ম্পন্ন কযা 

য়ডন (নুল্পেদ-১৫); 

 

১৭। ভতাভত/সুাবয: 

১৭.১ বডফষ্যল্পত প্রকে গ্রল্পণয ভয় ংস্থায াভডগ্রক ডযকেনা ডফল্পফচনা কযল্পত ল্পফ এফং ম নুাল্পয প্রকল্পেয কল্পম্পাল্পনন্ট 

ডনধ যাযণ কযল্পত ল্পফ মমন মকাল্পনা কাল্পজয শদ্বততা সৃডষ্ট না য় (নুগচ্ছদ-১৬.১); 
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১৭.২ প্রকল্পেয অতায় ৮টি াম্প াঈজ ডনভ যাল্পণয ংস্থান যল্পয়ল্পছ। ডকন্তু াম্প াঈজ ডনভ যাল্পণয ংখ্যা ডডঅল্পয স্পষ্টবাল্পফ 

ঈল্পল্লখ কযা য়ডন। ডযদ যকাল্পর মদখা মায় ৬টি াম্প াঈজ ডনভ যাণ কযা ল্পয়ল্পছ। এ স্পষ্টতা এফং ২টি াম্প াঈজ 

ডনভ যাণ না কযায ডফলয়টি খুরনা য়াা খডতল্পয় মদখল্পত াল্পয (নুল্পেদ-১৬.২) 

১৭.৩ মকবব গ্যাগযজ এরাকা, অযাভফাে কৃগেয মভাড়  ফাস্তুাযা কগরানীমত স্থাডত মপ্রাডাকন ওগরভল্পয সুযক্ষায 

জন্য ডত দ্রুত ফাঈন্ডাডয য়ার ডনভ যাল্পণয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ। তাছাড়া, বডফষ্যল্পত মপ্রাডাকন ল্পয়ল্পরয 

স্থান এভনবাল্পফ ডনফ যাচন কযল্পত ল্পফ মমন মপ্রাডাকন ল্পয়রটি মানফান এফং জনেগণয চরাচগর ব্যাঘাত সৃডষ্ট না কল্পয 

(নুগচ্ছদ-১৬.৩  ১৬.৪); 

১৭.৪ মোরকভবন বশু াকথ এরাকা পুযাতন াি াউজটি ফস্থা তযন্ত জ্বযাজীণ য। এ াম্প াঈজটি ব্যফাগযয ঈগমােী 

অল্পছ ডকনা খুরনা ওাা তা যীো কগয ম নুাল্পয প্রগাজনী ব্যফস্থা েণ কযল্পফ (নুগচ্ছদ-১৬.৫);    

১৭.৫ অযাভফাে কৃগেয মভাগড় স্থাডত মপ্রাডাকন ওগমরয ভােল্পভ গ্রাক ম যাল্পয় যফযাকৃত াডনল্পত ভরা এফং দুে থন্ধ 

ায়ায ডফলয়টি খুরনা য়াা খডতল্পয় মদল্পখ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ। তাছাড়া, খুরনা য়াা াডনয গুণগত ভান 

ডনডিকযল্পণয রল্পক্ষয াডনয ঈৎ এফং গ্রাক ম যাল্পয় ডনয়ডভতবাল্পফ াডন যীক্ষা কযল্পফ  (নুগচ্ছদ-১৬.৭  ১৬.৮); 

১৭.৬ মকবব গ্যাগযজ এরাকায় স্থাডত মপ্রাডাকন ওগমরয অগাগ ঘা/োছ ওগঠ সৃষ্ট ভরা অফজথনা ডযষ্কায কযায 

প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ-১২.৪); 

১৭.৭ প্রকগেয External Audit দ্রুত ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ (নুগচ্ছদ-১৬.৯); এফং  

১৭.৮ ঈল্পযয ১৭.১ ল্পত ১৭.৭ নুল্পেল্পদয সুাডয নুমায়ী গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকয অগাভী ০১ (এক) ভাল্পয ভল্পে ফাস্তফায়ন 

ডযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ডফবাগ-মক ফডত কযল্পত ল্পফ। 
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উগজরা েবথন্যান্প প্রকে (ংগাবধত) ীল থক প্রকল্পেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতল্পফদন  

(ভাপ্তঃ ডডল্পম্বয ২০১৬) 

 
১। প্রকগেয নাভ :  উগজরা েব থন্যান্প প্রকে (ংগাবধত)। 

২। প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : স্ানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়।   

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  স্থানীয় যকায ডফবাগ 

৪।  প্রকগেয ফস্থান  :  মদল্পয ৬৪টি মজরায কর ঈল্পজরা।  

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়:  

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                  (রক্ষ টাকায়)  

 

৬। থ থাগনয উৎ:  

 

৬.১ বফগদবক থ থ 

 

ংস্ায নাভ Currency as 

per 

agreement 

Amount 

in US 

Dolar 

(Million) 

Nature of 

this credit 

Date of 

Agreement 

Date of 

Effectivenes 

Date of 

Closing 

UNDP US Dolar 2.0 Grant 25.08.2011 April 2012 31.12.2016 

UNCDF US Dolar 1.0 Grant 06.09.2011 April 2012 31.12.2016 

SDC US Dolar 4.92 Grant 25.08.2011 April 2012 31.12.2016 

EU US Dolar 10.13 Grant 25.08.2011 April 2012 31.12.2016 

 

৬.২ মদী থ থ:   

                                                                                                                                     (রে টাকা)  

Total Amount Loan Grant Cash foreign Exchange 

২৫৬৮.৭৮ প্রগাজয ন নুদান ৩.৪৩৪ বভবরন ভাবকথন ডরায 

  

 

 
 

নুল্পভাডদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  নুল্পভাডদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর 

নুল্পভাডদত 

ব্যল্পয়য %) 

ডতক্রান্ত 

ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়ন 

 কাল্পরয) 

ভর 

মভাট 

ডজডফ 

প্রকে 

াার্য্ 

 

ফ যল্পল 

ংল্পাডধত 

মভাট 

ডজডফ 

প্রকে 

াার্য্ 

ভর ফ যল্পল 

ংল্পাডধত 

(১ভ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬০৪৬.০৬ 

১৬০০.০০ 

১৪৪৪৬.০৬ 

১৫৭৬২.৮৪ 

২৫৬৮.৭৮ 

১৩১৯৪.০৬ 

১৫১৯৭.৮

০ 

অগষ্ট 

২০১১ 

ল্পত  

জুরাআ  

২০১৬ 

জানুয়াডয 

২০১২ 

ল্পত 

ডডল্পম্বয 

২০১৬ 

জানুয়াডয 

২০১২ 

ল্পত 

ডডল্পম্বয ২০১৬ 

(-) ৮৪৮.২৬ 

 -৫.২৯% 

(+) ৫ ভা 
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৭। Utilization of Project Aid (Source wise): 

(In Million) 

 Total Amount Actual 

Expenditure 

Utilized Amount 

In US 

Dolar 

 local 

Currienc

ies 

In US 

Dolar 

Local 

curren

cies 

In US 

Dolar 

Local 

Curren

cy 

1 2 3 4 5 6 7 

Salary  Officer  161.61  161.25 0.005 0.37 

Salary Staff 1.13 84.80  83.78 0.014 1.01 

|Allowances       

Internationl Travel 

(Workshop, Trainings, 

Conferences 

0.19  14.49 14.40 0.001 0.09 

Local Travel 0.43  32.02 32.02 - - 

Office Rent 0.09 7.00 0.09 7.00 - - 

Registration 0.01 0.93 0.01 0.93   

Advertisement, Campaign, 

Publication, Printing 

0.93 69.75 0.93 69.75   

Seminar/ Conferences 6.34 473.88 5073 428.88 0.602 45.00 

Local Consultant 

(Individual)  

0.77 57.94 0.76 56.89 0.014 1.05 

International Consultancy 0.28 21.03 0.28 21.00 0.000 0.03 

National Consultancy 

Services 

0.31 23.14 0.31 23.00 0.002 0.14 

Survey, Studies 0.71 53.04 0.71 53.04 - - 

Other Office Maintance 

Cost (Telephone, Internat, 

Mobile etc) 

0.37 27.56 0.37 27.43 0.002 0.12 

Operation and Meintance 

of Vehicle and  7 Motor 

Cycles 

0.30 22.59 0.30 22.41 0.002 0.18 

Miscellaneous   0.09 6.95 0.09 6.383 0.002 0.13 

Program Support Cost 0.89 66.61 0.89 66.60 0.000 0.01 

Grant in Aid 3.32 248.20 3.21 240.40 0.104 7.80 

Sub-Total (Revenue) 18.34 1371.51 1315.58 1315.58 0.748 55.93 

Vehicle/ Motorcycles 0.35 25.94 0.35 25.94   

Equipment 0.12 9.20 0.12 9.06 0.002 0.14 

Computer and Accessories  0.12 9.49 0.12 9.09 0.005 0.40 

Furniture 0.06 4.19 0.06 4.16 0.000 0.03 

CD/ VAT 2.08 155.95 2.08 155.95   

Sub-Total (Capital) 2.73 204.77 2.73 204.20 0.008 0.57 

Grand Total (Revenue+ 

Capital ) 

21.07 1576.28 20.31 1519.78 0.755 56.50 

                                                                                                                                                              

প্রকগেয ববঅয গত প্রাপ্ত তথ্যানুমাী মদিা মা প্রকেটিয ফ থগল ংগাধন নুমাী বফগদবক াাগেয মভাট ফযাি বছর  

১৫৭৬.২৮ বভবরন টাকা এফং প্রকে মভাগদ ফ থগভাট ব্যগয বযভান ১৫১৯.৭৮ বভবরন টাকা।  

 

৮। প্রকে ডযচারক ম্পডকযত তথ্য:  প্রকল্পেয শুরু মথল্পক মল ম যন্ত ০৩ জন কভ যকতযা প্রকে ডযচারল্পকয দাডয়ত্ব ারন 

কল্পযল্পছন। প্রকে ডযচারক ংক্রান্ত তথ্যাডদ ডনল্পচ প্রদান কযা ল্পরা: 
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ক্রডভক 

নং 

প্রকে ডযচারল্পকয নাভ  দফী দাডয়ল্পত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১. জনাফ অগাক ভাধফ যা 

ডতডযক্ত ডচফ 

যাঁ -  গত ২২/০৭/২০১২ ম থন্ত  

২.  জনাফ মভা: া কাভার  

বতবযক্ত বচফ 

যাঁ  ২২.০৭.২০১২ গত ২০.০৪.২০১৫ ম থন্ত 

৩. জনাফ সুগযন্দ্রনাথ চক্রফতী 

বতবযক্ত বচফ 

যাঁ  ২১.০৪.২০১৫ গত প্রকগেয ভাবপ্ত ম থন্ত 

 

৯।  ক্র ংক্রান্ত তথ্য: প্রকগেয ক্র ংক্রান্ত তথ্যাবদ ববঅগয ন্তথভুক্ত কযা গগছ । ববঅয  গত প্রাপ্ত তথ্যানুমাী 

মদখা মায় মম, অগরাচয প্রকল্পেয অতায় ডডডড’য ংস্ান ২৮ জন ব্যডক্ত যাভ যক এফং ১৪টি যাভ যক প্রডতষ্ঠানল্পক 

ডফডবন্ন মভয়াল্পদ ডনল্পয়াগ মদয়া ল্পয়ডছর।   

১০.     প্রকল্পেয মভয়াদ বৃডিয মমৌডক্তকতা:  

iv)       ভৄদ্রায ডফডনভয় হ্রা ায়ায় প্রকল্পেয াার্য্ হ্রা: প্রকল্পেয দাতা ংস্াভল্পয ভল্পে আঈল্পযাীয় আঈডনয়ন ডছর 

ন্যতভ ংীদায, মাল্পদয প্রডতশ্রুত ায়তায ভল্পে ভৄদ্রায ডফডনভয় ায হ্রাল্পয কাযল্পণ মভাট (১২ রক্ষ ৩৮ 

াজায ৫ত ৬২ ভাডকযন ডরায) মা ফাংরাল্পদী ভৄদ্রায়  ৯,৬৬,০৭,৮৩৬ টাকা কল্পভ মায়। যডদল্পক দাতা 

ংস্া সুআ এল্পজডন্প পয মডল্পবরাল্পভন্ট এন্ড মকা-াল্পযন এয কাছ মথল্পক প্রাপ্ত ায়তায মক্ষল্পে ভৄদ্রায 

ডফডনভয় ায ফাংরাল্পদী ভৄদ্রায়  ৬,৬৬,০৭,৯২০ টাকা বৃডি ায়। আঈল্পযাীয় আঈডনয়ল্পনয ায়তা হ্রা এফং 

সুআ এল্পজডন্প পয মডল্পবরাল্পভন্ট এন্ড মকা-াল্পযন এয ায়তায ডযভান ভন্বয় কল্পয মদখা মায় প্রকল্পেয 

প্রাক্কডরত ফযাে ল্পত ৩,৩০,০০,০০০ টাকা কল্পভ মায় ।এভতাফস্ায়, ১৪-০১-২০১৬ তাল্পযল্পখ নুডষ্ঠত ডফবাগীয় 

প্রকে ভল্যায়ন কডভটিয বায় প্রকল্পেয মভয়াদ বৃডিয ডফলল্পয় ডিান্ত গৃীত য়।  

v)        ভৄদ্রায ডফডনভয় হ্রাল্পয পল্পর প্রকল্পেয াার্য্ হ্রা ায়ায় ডজডফ খাত অল্পযা ল্পত ১০ মকাট টাকা ফযাি প্রাডপ্তয 

ডনিয়তা প্রাডপ্তয মপ্রডক্ষল্পত ঈল্পজরা ডযলল্পদয জন্য ৭টি ডফডধভারা এফং ১টি প্রডফডধভারায ঈয স্ানীয় 

যকাল্পযয ডফডবন্ন ম যাল্পয়য জনপ্রডতডনডধল্পদয প্রডক্ষল্পণয জন্য প্রকল্পেয মভয়াদ বৃডিয প্রল্পয়াজন য়।  

উবিবিত কাযণভগয মপ্রবেগত প্রকগেয মভাদ জুরাআ ২০১৬ গত ৫ভা বৃবি কগয বডগম্বয ২০১৬ ম থন্ত কযা 

।  

১১।  াধাযণ ম যল্পফক্ষণ: 

      প্রকগেয টভূবভ: উগজরা বযলদগক বধকতয কাম থকয এফং স্ানী যকায প্রবতষ্ঠাগনয প্রবত জনেগনয অস্া দৃঢ় কযা 

এফং স্রাগেয উন্নন রেযভাত্রা স্ানী যকাগযয িৃক্ততাগক বৃবি কযায রগেয উগজরা েবথন্যান্প প্রকেটি েণ 

কযা গগছ।    

 

১১.১ প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য: 

         প্রকগেয ভর উগেশ্য র স্ানী যকাগযয অওতাধীন বফববন্ন ম থাময মস্টকগাল্ডাযগক িৃক্ত কগয উগজরা বযলগদয 

েভতা বৃবি এফং প্রাবনক কাম থক্রগভ েনতাবন্ত্রক স্বচ্ছতা বৃবি এফং জফাফ বদীতা বনবিত কযা। 

 

১১.২  প্রকগেয প্রধান প্রধান কাম থক্রভ:  

 উগজরা বযলগদয বফবধভারা এফং আউবনন বযলদ অআন ২০০৯ এয উয বযলগদয মচাযম্যান, বচফ এফং আউবনন 

বযলগদয দস্যেণগক তাগদয দাবত্ব এফং কতথব্য িথগক প্রবেণ প্রদান;  

 স্ানী যকাগযয অওতাধীন ওাড থ ম থাগ মফা প্রদাগনয বনবভি ভবন্বত মফা প্রদাগনয েভতা বৃবিকযণ;  

 স্ানী যকায ম থাগ কাম থকয যকায প্রবতষ্ঠায রগেয মস্টনবডং কবভটিয েভতা বৃবিকযণ; 
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 উগজরা বযলগদয বনজস্ব িগদয মথামথ ব্যফাগযয ভােগভ যাজস্ব বৃবিয রগেয বফববন্নযকভ কভ থসূবচ ফাস্তফাগনয 

ভােগভ    াভাবজক গচতনতাভরক কাম থক্রভ েণ এফং প্রবেগনয ভােগভ কভ থদেতা বৃবি।  

 

১২.     প্রকেটি ফাস্তফানকাগর অআএভআবড কর্তথক বযদ থন : অগরাচয প্রকেটিয ববঅয গত প্রাপ্ত তথ্যানুমাী মদিা া 

প্রকেটি ফাস্তফানকাগর অআএভআবড কর্তথক বযদ থন বন।   

১৩.   প্রকে ডযদ যন: অল্পরাচয কেটি একটি ফাংরাল্পদ যকায এফং  ঈন্নয়ন ল্পমাগীল্পদয নুদাল্পন  এডপ্রর  ২০১২ ল্পত 

ডডল্পম্বয ২০১৬ মভয়াল্পদ ফাস্তফাডয়ত য়। ত:য স্ানীয় যকায ডফবাগ ল্পত প্রকল্পেয ডডঅয প্রাডপ্তয য   

২৩/০৯/২০১৮ তাডযল্পখ অআএভআডড’য  ডযচারক জনাফ মভাঃ ফজলুয যডদ এফং ভৄােদ কাভার মাল্পন তালুকদায 

কর্তযক প্রকেটিয াডফ যক ফাস্তফায়ন কাম যক্রল্পভয ঈয তথ্য ংগ্রল্পয ডনডভি স্ানীয় যকায ডফবাল্পগয ংডিষ্ট াখা 

ডযদ যন কযা। ডযদ যনকাল্পর  প্রকে ংডিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈডস্থত ডছল্পরন।  

 

১৩। প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জযন (ডডঅয নুাল্পয):  

ডযকডেত ঈল্পেশ্য ডজযত পরাপর  

স্ানী যকাগযয েভতা বৃবিয রগেয আউবনন বযলদ 

অআন -২০০৯ এয উয মচাযম্যান, বচফ এফং আউবনন 

বযলগদয দস্যেণগক তাগদয দাবত্ব এফং কতথব্য িথগক 

প্রবেণ প্রদান।  

বযদ থনকাগর কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা এফংববঅয  

ম থাগরাচনা  মদিা মা মম , অগরাচয প্রকগেয অওতা 

বফববন্ন ম থাগয যকাযী কভ থচাযী , উগজরা বযলগদয 

মচাযম্যান, বাআ-মচাযম্যান, আউবনন বযলগদয 

মচাযম্যান এফং বফববন্ন থাগয  জনপ্রবতবনবধগদযগক 

িৃক্ত কগয কভ থারা নুবষ্ঠত গগছ।  

াধাযন জনেনগক িৃক্ত কগয উগজরা বযলগদয 

েভতা বৃবি এফং েনতাবন্ত্রক স্বচ্ছতা এফং জফাফ বদীতা 

বনবিত কযায রগেয এফং উগজরা বযলদ বফবধভারাভ 

এফং  আউবনন বযলদ অআন-২০০৯ অআগনয উয 

ভেেগাগমােী ংগাধন।   

ববঅয এফং বডবব ম থাগরাচনা মদিা মা মম , স্ানী 

যকাগযয েভতা বৃবি এফং েনতাবন্ত্রক স্বচ্ছতা এফং জফাফ 

বদীতা বনবিত কযায জন্য উগজরা বযলদ বফবধভারাভ 

এফং  আউবনন বযলদ অআন-২০০৯ এয উয বফববন্ন 

ভেেগাগমােী ংগাধন অনন কযা গগছ।   

স্ানী যকাগযয অওতাধীন ওাড থ ম থাগ মফা প্রদাগনয 

বনবভি ভবন্বত মফা প্রদাগনয েভতা বৃবিকযণ।  

ববঅয  ম থাগরাচনা  মদিা মা প্রকগেয অওতা স্ানী 

যকাগযয প্রবেগনয ভােগভ  ওাড থ ম থাগ মফা প্রদাগনয 

েভতা বৃবি কযা গগছ।   

বফববন্ন ধযগনয কাবযেযী কভ থসূবচ, আগপকটিব বরব 

বযববউ, ভবনটবযং এফং মরন রাবন থং এয ভােগভ স্ানী 

যকাগযয েভতা বৃবিকযণ। 

প্রকগেয অওতা স্ানী যকায ম থাগ কাম থকয যকায 

প্রবতষ্ঠায এফংতাগদয েভতা বৃবিয জন্য উগজরা বযলদ 

বফবধভারা এফং আউবনন বযলদ অআন ২০০৯ এয বফববন্ন 

ধাযা, বফববন্ন ধযগনয কাবযেযী কভ থসূবচ, আগপকটিব বরব 

বযববউ, ভবনটবযং এফং মরন রাবন থং এয ভােগভ এফং  

Pro-poor and and MDG োআড রাআন  এয  প্রবেণ 

প্রদান কযা গছ। 

 

  
 

১৪.ডডট ংক্রান্ত: ভন্ত্রণারয় ল্পত মপ্রডযত ডডঅল্পয ঈল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ মম, প্রকল্পেয  মকান Internal Audit বন। 

তগফ অগরাচয প্রকগে াঁচটি External Audit িন্ন গগছ এফং বডট বযগ থাটভ ১৫.০৪.২০১৩ তাবযি, 

২৪.০৪.২০১৪ তাবযি, ১২.০৪.২০১৫ তাবযি, ৩০.০৩.২০১৬ এফং ১০.০৪.২০১৬ তাবযগি জভা প্রদান কযা গগছ। ববঅয 

এ উগিি কযা গগছ মম, কর বডট অবি আগতাভগে বনষ্পবি কযা গগছ এফং ফতথভাগন মকান বডট অবি মবন্ডং 

মনআ।    
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১৫. াবফ থক ম থগফেণ:  

১৫.১  ভর প্রকেটিয প্রাক্কবরত ফযাে বছর ১৬০৪৬.০৬ রে টাকা এফং প্রকে মভাগদ মভাট ব্য গগছ ১৫১৯৭.৮০ রে টাকা, 

মা ভর  নুগভাবদত ব্য গত ৮৪৮.২৬ রে টাকা কভ এফং মায তকযা ায (-৫.২৯)%। বকন্তু ববঅয এয পৃষ্ঠা নং 

১০ এ  বতক্রান্ত ব্যগয তকযা ায মদিাগনা গগছ ৯৬.৪১%, মা ঠিক ন;     

    ১৫.২  প্রকেটিয অেে ২০১১ গত জুরাআ ২০১৬ ম থন্ত মভাগদ ফাস্তফাগনয জন্য নুগভাবদত গরও যফতীগত ববঅযএ 

প্রকৃত ফাস্তফানকার উগিি কযা গগছ  জানুাবয ২০১২ গত বডগম্বয ২০১৬ম থন্ত। বকন্তু বক কাযগণ প্রথভ নুগভাবদত 

মভাদকার মথগক  প্রকগেয ফাস্তফান কাম থক্রভ শুরু কযা মাবন তায মকান ব্যািা ববঅযএ উমিি কযা বন;  

১৫.৩ প্রকে মভাগদ মভাট ৩জন প্রকে বযচারক দাববত্ব ারন কগযন। ঘন ঘন প্রকে বযচারগকয ফদবর প্রকগেয ফাস্তফান 

কাম থক্রগভ মগথষ্ঠ নীবতফাচক প্রবাফ মপগর; বনধ থাবযত ভগ প্রকে ভাপ্ত না ওায এটি ও একটি ন্যতভ কাযণ ভগভ থ 

প্রবতভান ; 

 ১৫.৪  ববঅয এয পৃষ্ঠা নং ১২  মত প্রকগেয অওতা মানফান ক্রগয ছগক ১০ বজ োড়ী ক্রগয ংস্ান উগিি কযা 

গরও বনধ থাবযত ছক নুমাী ন্যান্য মকান থ্যআ প্রদান কযা বন। এভনবক প্রকে গত োড়ী অগগদৌ ক্র কযা 

গবছর বক-না তাযও মকান উগিি মনআ;    

১৫.৫ স্ানী যকায গত প্রাপ্ত অগরাচয প্রকগেয ববঅযটি ম থাগরাচনা কগয মদিা মা গনক জাো ববঅয এ 

বন্নগফবত তথ্য অআএভআবড কর্তথক ববঅয প্রণগনয জন্য বনধ থাবযত ছক নুমাী কযা বন।  

 ১৬. ভতাভত/সুাবয: 

১৬.১ ভর প্রকেটিয প্রাক্কবরত ফযাে বছর ১৬০৪৬.০৬ রে টাকা এফং প্রকে মভাগদ মভাট ব্য গগছ ১৫১৯৭.৮০ রে টাকা, 

মা ভর  নুগভাবদত ব্য গত ৮৪৮.২৬ রে টাকা কভ এফং মায তকযা ায (-৫.২৯)%। বকন্তু ববঅয এয পৃষ্ঠা নং 

১০ এ  বতক্রান্ত ব্য মদিাগনা গগছ ৯৬.৪১%। বক বাগফ মভাট ব্য ভর নুগভাবদত ব্যগয ৯৬.৪১% র বফলটি  

প্রকে ফাস্তফানকাযী কর্তথেগক স্পে কযগত গফ (দ্রেব্য-নুগচ্ছদ ১৫.১); 

  ১৬.২ ব্য বৃবি ব্যবতগযগি প্রকগেয ভাদ বৃবি কযা গর বকছু বকছু িাগত মমভন: কভ থকতথা-কভ থচাযীগদয মফতন বাতা এফং 

ন্যান্য বকছু  ংগেয ব্য ভ বৃবিয াগথ াগথ বৃবি া। তাআ, বত তযানশ্যক না গর ববফষ্যগত প্রকে 

ফাস্তফাগনয ভ মভাদ বৃবিয ংস্কৃবত বযায কযগত গফ;  

১৬.৩ প্রকেটিয প্রকৃত ফাস্তফানকার বছর জানুাবয ২০১২ গত বডগম্বয ২০১৬ম থন্ত। উবিবিত ভগ মভাট ৩জন প্রকে 

বযচারক দাববত্ব ারন কগযন। ঘন ঘন প্রকে বযচারগকয ফদবর প্রকগেয ফাস্তফান কাম থক্রগভ মগথষ্ঠ নীবতফাচক প্রবাফ 

মপগর; মা বনধ থাবযত ভগ প্রকে ভাপ্ত না ওায একটি ন্যতভ কাযণ । তাআ ববফষ্যগত প্রকে ফাস্তফাগনয ভ ঘন ঘন 

প্রকে বযচারগক বযফতথগনয নীবত বযায কযগত গফ (দ্রেব্য-নুগচ্ছদ ১৫.৩); 

১৬.৪ প্রকেটিয অেে ২০১১ গত জুরাআ ২০১৬ ম থন্ত মভাগদ ফাস্তফাগনয জন্য নুগভাবদত গরও যফতীগত ববঅযএ 

প্রকৃত ফাস্তফানকার উগিি কযা গগছ  জানুাবয ২০১২ গত বডগম্বয ২০১৬ম থন্ত। বকন্তু বক কাযগণ প্রথভ নুগভাবদত 

মভাদকার মথগক  প্রকেটি ফাস্তফান কাম থক্রভ শুরু কযা মাবন তায মকান  উগিি ববঅয এ মনআ। তাআ বফলটি  প্রকে 

ফাস্তফানকাযী কর্তথেগক স্পে কযগত গফ (দ্রেব্য-নুগচ্ছদ ১৫.২);   

 

১৬.৫ ববঅয এয পৃষ্ঠা নং ১২  মত প্রকগেয অওতা মানফান ক্রগয ছগক ১০ বজ োড়ী ক্রগয ংস্ান উগিি কযা গরও 

বনধ থাবযত ছক নুমাী ন্যান্য মকান থ্যআ প্রদান কযা বন। এভনবক প্রকে গত োড়ী অগগদৌ ক্র কযা গবছর বক -না 

তাযও মকান উগিি মনআ। তাআ প্রকে ফাস্তফানকাযী কর্তথেগক বফলটি স্পষ্ঠ কযগত গফ (দ্রেব্য-নুগচ্ছদ ১৫.৪);  

১৬.৬ প্রকগেয ববঅযটি ম থাগরাচনা কগয মদিা মা গনক জাো ব বঅয এ বন্নগফবত তথ্য অআএভআবড কর্তথক 

ববঅয প্রণগনয জন্য বনধ থাবযত ছক নুমাী কযা বন ; তাআ ববফষ্যগত অআএভআবড কর্তথক বনধ থাবযত ছক নুমাী 

ববঅয ণন বনবিত কযগত গফ; এফং 

 ১৭।  ঈল্পযয (১৬.১ ল্পত ১৬.৬) নুল্পেল্পদয সুাডয নুমায়ী গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকয অগাভী ০১ (এক) ভাল্পয ভল্পে ফাস্তফায়ন 

ডযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ডফবাগ মক ফডত কযল্পত ল্পফ। 
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উলজরা/আউপনয়ন ড়ক, কতু/কারবাট ণ পনভ ণাণ/পুনঃপনভ ণাণ প্রকে (ওজ লত িানান্তপযত) (২য় ংলাপধত) 

ীল যক প্রকলেয  
 জুন ২০১৭

 ঈল্পজরা/আঈডনয়ন ড়ক, মতু/কারবাট য ডনভ যাণ/পুনঃডনভ যাণ প্রকে (জ ল্পত স্থানান্তডযত) (২য় ংল্পাডধত)

 ফাস্তফায়ন    
 ল্লী

৪    মদগয ৭টি বফবাগেয ৪১টি মজরা 

 

৫  ফাস্তফায়ন

নুল্পভাডদত নুল্পভাডদত ফাস্তফায়ন

ফাস্তফায়ন

ডতক্রান্ত  

নুল্পভাডদত

 %)

ডতক্রান্ত সময় 

নুল্পভাডদত

স্ত

 %)

 ৫১০০০.০০ ৫৯০০০.০০ ৫৫৫৫৮.৮৫ জানুয়াডয 

২০০৯ মথল্পক 

জানুয়াডয 

২০১৪ 

 (৫ ) 

জানুয়াডয ২০০৯ 

মথল্পক জুন ২০১৭ 

(৮  ৫ মাস)

জানুয়াডয 

২০০৯ মথল্পক 

জুন ২০১৭ (৮

 ৫ মাস) 

৪৫৫৮.৮৫ 

(৮.৯৪%)

৩  ৫ মাস

(৭০.০০%) 

 
৬ ফাস্তফায়ন গ্রগপত   

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ

নঃ 

২য় ংল্পাডধত ডডডড নুমায়ী ংল্পগয 

নাভ 

একক ২য় ংল্পাডধত ডডডড 

ংস্থান   

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ যক ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ যক 

১ জনফর ংখ্যা ১৭ ৪৭৩.৭৯ ১৭ ৪১৭.০৯ 

২ যফযা  মফা মথাক  ২৪০.৬২  ২০০.২৩ 

৩ যাভ যক মফা  মথাক  ১০০.৫৯  ১০০.৫৯ 

৪ মভযাভত, যক্ষণাল্পফক্ষন  পুনফ যান মথাক  ৬২.০০  ৫৪.২৬ 

৫ ম্পদ ংগ্র ংখ্যা  

মট 

৫ ৬২.৮৪  ৬২.৮৪ 

৬ বৃক্ষল্পযান ডকঃডভঃ ৬৩.২১ ৭৮.৫২ ৪৯.২১ ৫৭.৫৭ 

৭ ভূডভ ডধগ্রন মটয  ০.১৯ ১৯৬.৩৬ ০.১৯ ১৮৪.০০ 

৮ ঈল্পজরা ড়ল্পক মবল্পভন্ট ডনভ যাণ  ডকঃ ডভঃ ২২৯.০৫ ১২৫৭১.৯৭ ২২৭.৯২ ১১৮৫০.০১ 

৯ ঈল্পজরা ড়ল্পক মবল্পভন্ট পুনঃডনভ যাণ  ডভঃ ৪৯৮.১৩ ১৬৫৭৮.৩০ ৪৮৯.৯১ ১৫৪৮৬.৯৮ 

১০ ঈল্পজরা ড়ল্পক মতু ডনভ যাণ (দুআ মরন)  ডভঃ ২৫৫৫.১৫ ১৬৬১১.০৫ ২৫৪১.২৫ ১৫৭৩৯.৪৩ 

১১ গঙ্গাচড়া ঈল্পজরায় াতান্ন জাভাত মতু 

(দুআ মরন) ডনভ যাণ 

ডভঃ ৪৭.০০ ২৩১.৮২ ৪৭.০০ ২৩১.৩৬ 

১২ ঈল্পজরা ড়ল্পক কারবাট য ডনভ যাণ (দুআ মরন) ডভঃ ১০৮২.৫৬ ৩১২৪.৪৫ ১০৫৫.০০ ২৯৯৩.৯৬ 

১৩ আঈডনয়ন ড়ল্পক মবল্পভন্ট ডনভ যাণ  ডকঃ ডভঃ ২৯.৬৩ ১৪৮৯.০১ ২৯.৬৩ ১৩৬৯.৪৪ 

১৪ আঈডনয়ন ড়ল্পক মবল্পভন্ট পুনঃডনভ যাণ  ডকঃ ডভঃ ১৬.৮৮ ৫৫২.৭১ ১৬.৮২ ৫০৯.২৬ 

১৫ আঈডনয়ন ড়ল্পক মতু ডনভ যাণ (দুআ মরন)  ডভঃ ২৪২.০০ ১০৮৪.৪৬ ২৪২.০০ ১০৭১.৩৪ 

১৬ আঈডনয়ন ড়ল্পক কারবাট য ডনভ যাণ (দুআ মরন) ডভঃ ২১.০৮ ৫৫.৮৬ ২১.০৮ ৫৫.৮৬ 

১৭ যক্ষাপ্রদ কাজ ডভঃ ৩০৮৩৯.

১৫ 

২৩৫০.১০ ৩০৮৩৮.২০ ২২৩৬.৫২ 
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ক্রঃ

নঃ 

২য় ংল্পাডধত ডডডড নুমায়ী ংল্পগয 

নাভ 

একক ২য় ংল্পাডধত ডডডড 

ংস্থান   

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ যক ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ যক 

১৮ ভাটিয কাজ (ব্রীজ এযাল্পপ্রাচ, ড়ল্পকয ফাঁক 

মাজাকযণ এফং মাল্ডায প্রস্থকযণ) 

রঃঘঃ

ডভঃ 

 

২৯.৪১ ২৯৩৮.৩৭ ২৯.৩০ ২৯৩৮.১২ 

১৯ ডপডজকযার কডন্টনল্পজন্পী মথাক  ১৯৭.১৮  ০.০০ 

 ফ য মভাট   ৫৯০০০.০০  ৫৫৫৫৮.৮৫ 

 
 
৭ নুল্পভাডদত  ’য ংস্থান  পূতয  ম্পন্ন ময়ল্পছ

 
৮। ভল্যায়ন িডতঃ প্রকেটিয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতল্পফদন প্রণয়ল্পন ডনল্পোক্ত ডফলয়/িডত নুযণ কযা ল্পয়ল্পছঃ 

 প্রকল্পেয ডডডড ম যাল্পরাচনা ; 

 প্রকল্পেয PCR ম যাল্পরাচনা ; 

 কাল্পজয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ  তথ্য ংগ্রল্পয জন্য ল্পযজডভন ডযদ যন; 

 প্রাপ্ত তল্পথ্যয ডবডিল্পত ংডিষ্ট কভ যকতযাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা  ভতাভত গ্রণ; এফং 

 প্রকে এরাকাভুক্ত সুডফধাল্পবাগীল্পদয ভতাভত গ্রণ।  

 
৯   ।   প্রকল্পেয ভর ঈল্পেশ্য  টভূডভঃ  

৯ । প্রকল্পেয টভূডভ  

  ডযকেনা কডভন কর্তযক মদল্পয ডফযভান কর মেনীয ড়ক পুনঃল্পেনীকযণ কল্পয ড়কভল্পয ডনভ যাণ, ঈন্নয়ন  

যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয দায়-দাডয়ত্ব ড়ক  জনথ ডধদপ্তয এফং স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর ডধদপ্তল্পযয ঈয ন্যস্ত কল্পয একটি 

তাডরকা ফাংরাল্পদ মগল্পজল্পট প্রকা কযা য়। পুনঃল্পেণীকযণ নুমায়ী ল্পজয ভাডরকানাধীন ৬৭১টি ড়ক স্থানীয় 

যকায প্রল্পকৌর ডধদপ্তল্পযয ডনকট স্থানান্তডযত য়। স্থানান্তডযত ৬৭১টি ড়ল্পকয তাডরকা মথল্পক ৮৫টি স্কীল্পভয ভন্বল্পয় 

“ঈল্পজরা/আঈডনয়ন ড়ক, মতু/কারবাট য ডনভ যাণ/পুনঃডনভ যাণ প্রকে ( জ ল্পত স্থানান্তডযত) ” ীল যক একটি প্রকে 

প্রণয়ন কযা য়।

 

৯ ।   

 মতু/কারবাট য ঈল্পজরা ,  আঈডনয়ন  গুরুত্বপূণ য গ্রাভীণ ড়কভ ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ ল্লী মমাগাল্পমাগ 

ব্যফস্থায ঈন্নয়ন এফং কাম যকয ড়ক মমাগাল্পমাগ মনটয়াকয সৃডষ্টয রল্পক্ষয আ মতাপূল্পফ য গৃীত ভাপ্ত ড়ক 

ঈন্নয়ন কাজ ভাপ্ত কযা; এফং 

 ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন  যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয ভােল্পভ গ্রাভীণ দডযদ্র জনল্পগাষ্ঠীয জন্য স্বে মভয়াদী  দীঘ য মভয়াদী 

কল্পভ যয সুল্পমাগ সৃডষ্ট কযা।   

 

১০    

           ভর প্রকেটি মভাট ৫১০.০০ মকাটি টাকা প্রাক্কডরত ব্যল্পয় জানুয়াডয ২০০৯ ল্পত জানুয়াডয ২০১৪ ফাস্তফায়ন মভয়াল্পদ গত 

১৫ এডপ্রর ২০০৯ তাডযল্পখ একল্পনক কর্তযক নুল্পভাডদত য়। প্রকেটিয ১ভ ংল্পাডধত ডডডড মভাট ৫৪৫.০০ মকাটি 

টাকা প্রাক্কডরত ব্যল্পয় জানুয়াডয ২০০৯ ল্পত জানুয়াডয ২০১৫ ফাস্তফায়ন মভয়াল্পদ গত ০৪ ল্পটাফয ২০১২ তাডযল্পখ স্থানীয় 

যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারল্পয়য ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তযক নুল্পভাডদত য়। যফতীল্পত ব্যয় বৃডি ব্যডতল্পযল্পক 

প্রকল্পেয মভয়াদ জুন ২০১৭ ম যন্ত ফডধ যত কযা  য়। ফ যল্পল ১৯ অগস্ট ২০১৫ তাডযল্পখ ৫৯০.০০ মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং 

জানুয়াডয ২০০৯ ল্পত জুন ২০১৭ ফাস্তফায়ন মভয়া মদ প্রকল্পেয ২য় ংল্পাডধত ডডডড  ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক 

নুল্পভাডদত য়।  
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১১  

রু ২০১৭ ম যন্ত ৫৫৫৫৮.৮৫ ২য় 

ংল্পাডধত প্রকে  ব্যল্পয়য ৯৪.১৭% ফাস্তফ

নুকূল্পর  ল্পথ যয ৫৫৬১২ ৫৫৫৫৮.৮৫

ল্পথ যয ডযভাণ ৫৩.১৫  প্রকল্পেয 

ব্যডয়ত থ য ভ যন ংক্রান্ত োডদ ম যাল্পরাচনায় মদখা মায় মম প্রকল্পেয নুকূল্পর  ছাড়কৃত ভৄদয় থ য 

ভ যন কযা ল্পয়ল্পছ।  
 (ক্ষ টাকায়)

২য়

’য 

ব্যডয়ত 

থ য 
ভন্তব্য 

২০০৯-১০ ২৪৮৫.৭৮ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৪৮৫.৭৭ ১৪.২৩  

৬৯৯৯.২৬ ৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ৬৯৯৯.২৬ ০.৭৪ 

ব্যডয়ত থ য 

ভ যণ কযা 

ল্পয়ল্পছ।  

৭৪৯৮.১৪ ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৪৯৮.১৪ ১.৮৬ 

৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ 

৯৯৮৪.৭৮ ১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ৯৯৮৪.৭৮ ১৫.২২ 

১০৩৯৫.৭৫ ১০৪১২.০০ ১০৪১২.০০ ১০৩৯৫.৭৫ ১৬.২৫ 

৮৭০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৪৯৯.৭১ ০.২৯ 

৬ ৭ ৫৯৩৬.০০ ৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ ৩৬৯৫.৪৪ ৪.৫৬ 

 ৫৯০০০.০০ ৫৫৬১২  ৫৫৬১২  ৫৫৫৫৮.৮৫ ৫৩.১৫ 

 

২ :  
 

ক্রঃ 

নং 

প্রকে ডযচারল্পকয নাভ পূণ যকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১।  জনাফ পারুক নুরুয যডদ  পূণ যকারীন ০৬/১০/২০০৯ ল্পত ২৮/০২/২০১৫ 

২।  জনাফ খদকায অরী নুয পূণ যকারীন ০১/০৩/২০১৫ ল্পত ২৯/১১/২০১৫ 

৩।  জনাফ মভাঃ অফদু ারাভ পূণ যকারীন ৩০/১১/২০১৫ ল্পত ৩০/০৬/২০১৭ 

 

ডযকেনা জযন 

 মতু/কারবাট য ঈল্পজরা, আঈডনয়ন  গুরুত্বপূণ য গ্রাভীণ ড়কভ 

ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ ল্লী মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন এফং কাম যকয 

ড়ক মমাগাল্পমাগ মনটয়াকয সৃডষ্টয রল্পক্ষয আ মতাপূল্পফ য গৃীত ভাপ্ত 

ড়ক ঈন্নয়ন কাজ ভাপ্ত কযা; 

প্রকগেয অওতা ৭৬৪.২৮ ডক :ডভ: 

ড়ক, ২৮৩০.২৫ ডভ: মতু এফং 

১০৭৬.০৮ডভ:কারবাট য 

ডনভ যাণ/পুনডন যভাল্পণয পগর িী ঞ্চগরয 

ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থায উন্নন 

াবধত গগছ; 
 ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন  যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয ভােল্পভ গ্রাভীণ দডযদ্র 

জনল্পগাষ্ঠীয জন্য স্বে মভয়াদী  দীঘ য মভয়াদী কল্পভ যয সুল্পমাগ সৃডষ্ট 

কযা।  

 

৪   প্রকগেয অওতা ৭৬৪.২৮ ডক :ডভ: ড়ক , ২৮৩০.২৫ ডভ: মতু এফং 

১০৭৬.০৮ ডভ: কারবাট য ডনভ যাণ /পুনডন যভাণ নুল্পভাডদত ২য় ংল্পাডধত ডডডডল্পত ংস্থানকৃত কর পূতয কাজ 

ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। এ মপ্রডক্ষল্পত ডজযত ল্পয়ল্পছ ভল্পভ য প্রতীয়ভান য়

৫ স্ত

৫.১ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন  ডফরম্ব ( Time Over-run) এফং ব্যয় বৃডি ( Cost over-run): প্রকেটি ৫৫৫.৫৯ 

মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং  ৮  ফছয ৫ ভা মভয়াল্পদ ফাস্তফাডয়ত ল্পয়ল্পছ মা ভর নুল্পভাডদত প্রকে ব্যল্পয়য মচল্পয় ৪৫.৫৯ 
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মকাটি টাকা (৮.৯৪%) মফী এফং ফাস্তফায়নকার ভর নুল্পভাডদত মভয়াদ ল্পক্ষা ৩ ফছয ৫ ভা (৭০.০০%) মফী । 
মথাভল্পয় প্রকেটি ফাস্তফাডয়ত ল্পর ফাস্তফায়ন ব্যয় কভ ল্পতা এফং পূল্পফ যআ সুপর ায়া মমল্পতা। 

 

৫.২ ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী :  প্রকেটি ফাস্তফায়নকারীন ৮ ফছয ৫ ভাল্প মভাট ৩  জন কভ যকতযা  প্রকে 

ডযচারল্পকয দাডয়ল্পত্ব ডনল্পয়াডজত ডছল্পরন। ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদডরজডনত কাযল্পণ প্রকে ফাস্তফায়ন ডফডিত ল্পয়ল্পছ 

ফল্পর প্রতীয়ভান য়। 

১৬ এক্সটাযনার  

ডডট ডডযয়ড ডডট ডযল্পাট য জভা 

মদয়ায তাডযখ 

ডডট অডি 

ংখ্যা 

ডডট অডিয মপ্রডক্ষল্পত গৃীত ব্যফস্থা 

২০০৯-২০১০ ২৩/০৫/২০১১ ৫টি ২০০৯-২০১০ থ য-ফছয ল্পত ২০১৩-২০১৪ 

থ য-ফছল্পযয ডডট অডিভ ডনস্পডি 

ল্পয়ল্পছ। 
২০১০-২০১১ ১৩/০২/২০১৩ ৫টি 

২০১১-২০১২ 

২০১২-২০১৩ ২৩/০৬/২০১৪ ৪টি 

২০১৩-২০১৪ ১৫/০৪/২০১৫ ৫টি 

২০১৪-২০১৫ ২৮/১১/২০১৬ ৫টি ১টি ডডট অডি ডনস্পডি ল্পয়ল্পছ এফং 

ফডষ্ট ৪টি ডডট অডিয ডনস্পডি 

প্রডক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ।

২০১৫-২০১৬ যফডধ ডডট ম্পন্ন য়ডন। 

২০১৬-২০১৭ যফডধ ডডট ম্পন্ন য়ডন। 

       
 

১৭.০ প্রকে ডযদ যনঃ  

 প্রকেটি ভাডপ্তয য প্রকল্পেয কাম যক্রভ ভল্যায়ল্পনয ডনডভি ফাস্তফায়ন ডযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ডফবাল্পগয ঈ-ডযচারক 

জনাফ মভা: অডযপৄর আরাভ ১২/০৪/২০১৮ তাডযল্পখ যংপুয মজরায ডভঠাপুকুয, ১৯/০৪/২০১৮ তাডযল্পখ চট্টগ্রাভ মজরায 

ডভল্পযযযাআ এফং ২৭/০৪/২০১৮ তাডযল্পখ াতক্ষীযা মজরায দয ঈল্পজরায় ফাস্তফাডয়ত কাম যক্রভ ডযদ যন কল্পযন। 
ডযদ যনকাল্পর স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর ডধদপ্তল্পযয ংডিষ্ট প্রল্পকৌরীগণ ঈডস্থত ডছল্পরন এফং  ডযদ যনকাল্পর  

প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাডদ ডদল্পয় ল্পমাডগতা কল্পযন। বযদ থন ম থগফেণ বনম্নরুঃ 

 

১৭.১ শফযাগীগঞ্জ ল্পত যাণীপুকুয ড়ক (মযাড অআডডঃ ১৮৫৫৮২০০৯, চাআল্পনজঃ ৪+০০০ডকঃডভঃ ল্পত ৮+১৫০ডকঃডভঃ, 

কন্ট্রাট প্যাল্পকজ নং-RANG/R-08) ডফটুডভন কাল্প যটিং  ঈন্নয়নঃ  

 

            প্রকল্পেয নুল্পভাডদত  অযডডডড’য ংস্থান নুমায়ী যংপুয মজরায ডভঠাপুকুয  ঈল্পজরায় ফডস্থত শফযাগীগঞ্জ ল্পত 

যাণীপুকুয ড়ল্পকয (মযাড অআডডঃ ১৮৫৫৮২০০৯) ৪ .৫০ ডকঃডভঃ ং (শফযাগীগঞ্জ ফা-স্টযান্ড অযএআচডড জাতীয় 

ভাড়ক ল্পত যাণীপুকুয বায়া ধা ফাজাা্ য, চাআল্পনজঃ ৪+০০০ডকঃডভঃ ল্পত ৮+১৫০ডকঃডভঃ) ডফটুডভন কাল্প যটিং 

ঈন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। ংডিষ্ট ঈল্পজরা প্রল্পকৌরীয ডনকট ল্পত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী ঠিকাচুডক্ত (কন্ট্রাট প্যাল্পকজ নং-

RANG/R-08) নুাল্পয ২৯৯ .০৮ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় এফং ২৫/০১/২০১৬ ল্পত ১৫/০৬/২০১৭ মভয়াল্পদ ড়ল্পকয 

ঈন্নয়নকাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। 

১৭.১.১ ডযদ যনকাল্পর মদখা মায়,  এরডজআডড’য মযাড ডডজাআন টাআ-৬ নুাল্পয ড়ল্পকয প্রল্পয়াজনীয় ঈন্নয়নকাজ ভাপ্ত 

ল্পয়ল্পছ। ডফডবন্ন মচআল্পনল্পজ ড়ল্পকয প্রস্থ ডযভাকাল্পর ব্লাক ট ফা ভর কযাল্পযজল্পয়য প্রস্থ ায়া মায় ১২ ডপট (৩ .৭০ 

ডভঃ)। ডযদ যনকাল্পর ড়ল্পকয কাল্প যটিংল্পয়য ভান, কম্পযাকন এফং কযাম্বাডযং কাজ এরডজআডড’য মযাড ডডজাআন 
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টাআ-৬ এয াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।  ড়ল্পকয মকাথা টল্পার ফা মযআনকাট ডযরডক্ষত য়ডন। 

ডযদ যনকাল্পর মদখা মায়, ড়ল্পকয কল্পয়কটি স্থাল্পনয Soft Shoulder এ প্রল্পয়াজনীয় ভাটি মনআ।  

 

১৭.১.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

 

  

শফযাগীগঞ্জ ল্পত যাণীপুকুয ড়ক শফযাগীগঞ্জ ল্পত যাণীপুকুয ড়ল্পকয প্রস্থ ডযভা  

  

শফযাগীগঞ্জ ল্পত যাণীপুকুয ড়ল্পকয  মচআল্পনজ ৬৫০০ডভঃ শফযাগীগঞ্জ ল্পত যাণীপুকুয ড়ল্পকয  মচআল্পনজ ৬৮০০ডভঃ 

এ ডনডভ যত আঈল্পেণ 

  

শফযাগীগঞ্জ ল্পত যাণীপুকুয ড়ল্পকয  মচআল্পনজ ৭৫০০ডভঃ শফযাগীগঞ্জ ল্পত যাণীপুকুয ড়ল্পকয ডফটুডভনা াল্পপয 

    

 

১৭.২ ডভঠাছড়া-ফাভনসুদয-কাটাছড়া-ঝুরনপুয-ভাতফয াট ড়ক (মযাড অআডডঃ ৪১৫৫৩২০০১, চাআল্পনজঃ 

০+০০০ডকঃডভঃ ল্পত ১০+৬০০ ডকঃডভঃ, কন্ট্রাট প্যাল্পকজ নং- CHITT/R-21) ডফটুডভনা কাল্প যটিং  

পুনফ যানঃ  
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           প্রকল্পেয নুল্পভাডদত  অযডডডড’য ংস্থান নুমায়ী চট্টগ্রাভ মজরায ডভল্পযযযাআ ঈল্পজরা য় ফডস্থত ডভঠাছড়া-

ফাভনসুদয-কাটাছড়া-ঝুরনপুয-ভাতফয াট ড়ল্পকয (মযাড অআডডঃ ৪১৫৫৩২০০১) ১০ .৬০ডকঃডভঃ ং (চাআল্পনজঃ 

০+০০০ডকঃডভঃ ল্পত ১০+৬০০ ডকঃডভঃ) ডফটুডভনা কাল্প যটিং পুনফ যান কযা ল্পয়ল্পছ। ংডিষ্ট ঈল্পজরা 

প্রল্পকৌরীয ডনকট ল্পত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী ঠিকাচুডক্ত (কন্ট্রাট প্যাল্পকজ নং- CHITT/R-21) নুাল্পয ৫৫৯.৬৫ রক্ষ 

টাকা ব্যল্পয় এফং ১৫/১২/২০১৫ ল্পত ১৫/১২/২০১৬ মভয়াল্পদ ড়ল্পকয পুনফ যান কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। 
 

১৭.২.১ ডযদ যনকাল্পর মদখা মায়,  এরডজআডড’য মযাড ডডজাআন টাআ-৬ নুাল্পয ড়ল্পকয প্রল্পয়াজনীয় পুনফ যান কাজ ভাপ্ত 

ল্পয়ল্পছ। ডফডবন্ন মচআল্পনল্পজ ড়ল্পকয প্রস্থ ডযভাকাল্পর ব্লাক ট ফা ভর কযাল্পযজল্পয়য প্রস্থ ায়া মায় ১২ ডপট (৩ .৭০ 

ডভঃ)। ডযদ যনকাল্পর ড়ল্পকয কাল্প যটিংল্পয়য ভান, কম্পযাকন এফং কযাম্বাডযং কাজ এরডজআডড’য গ্রাভীণ মযাড 

ডডজাআন টাআ-৬ এয াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।  ড়ল্পকয মকাথা টল্পার ফা মযআনকাট ডযরডক্ষত 

য়ডন। ডযদ যনকাল্পর ড়ল্পকয কল্পয়কটি স্থাল্পন ফাঁক ডযল্লডক্ষত ল্পয়ল্পছ। ড়ক ডনযািায ডফলয়টি ডফল্পফচনায় এফ 

স্থাল্পন প্রল্পয়াজল্পন ভূডভ ডধগ্রণ কল্পয ফাঁল্পকয ংগুল্পরা প্রস্থকযণ  যরীকযণ কযা প্রল্পয়াজন এফং প্রল্পয়াজনীয় 

োডপক াআন-ডগন্যার স্থান কযা জরুযী ফল্পর প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।   

১৭.২.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

  

ডভঠাছড়া-ফাভনসুদয-কাটাছড়া-ঝুরনপুয-ভাতফয াট 

ড়ল্পকয মচআল্পনজ ৮০০ডভঃ 

ডভঠাছড়া-ফাভনসুদয-কাটাছড়া-ঝুরনপুয-ভাতফয াট 

ড়ল্পকয মচআল্পনজ ১৫০০ডভঃ 

 

    

 

ডভঠাছড়া-ফাভনসুদয-কাটাছড়া-ঝুরনপুয-ভাতফয াট 

ড়ল্পকয মচআল্পনজ ৬০০০ডভঃ 

ডভঠাছড়া-ফাভনসুদয-কাটাছড়া-ঝুরনপুয-ভাতফয াট 

ড়ল্পকয মচআল্পনজ ৭৮০০ডভঃ 

 

১৭.৩ কদভতরী অযএআচডড-কাথন্ডা ডজড-শফকাযী ফাজায ড়ক (মযাড অআডডঃ ২৮৭৮২২০০১, চাআল্পনজঃ ৩+৩৭০ডকঃডভঃ 

ল্পত ৭+৪৬০ ডকঃডভঃ, কন্ট্রাট প্যাল্পকজ নং-SAT/R-06) ডফটুডভনা কাল্প যটিং  পুনফ যানঃ  

 

           প্রকল্পেয নুল্পভাডদত  অযডডডড’য ংস্থান নুমায়ী াতক্ষীযা মজরায দয ঈল্পজরা য় ফডস্থত কদভতরী 

অযএআচডড-কাথন্ডা ডজড-শফকাযী ফাজায ড়ল্পকয (মযাড অআডডঃ ২৮৭৮২২০০১) ৪ .০৯ডকঃডভঃ ং (চাআল্পনজঃ 
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৩+৩৭০ডকঃডভঃ ল্পত ৭+৪৬০ ডকঃডভঃ) ডফটুডভনা কাল্প যটিং পুনফ যান কযা ল্পয়ল্পছ। ংডিষ্ট ঈল্পজরা 

প্রল্পকৌরীয ডনকট ল্পত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী ঠিকাচুডক্ত (কন্ট্রাট প্যাল্পকজ নং-  SAT/R-06) নুাল্পয ১২৬ .৪৯ রক্ষ 

টাকা ব্যল্পয় এফং ০৭/১২/২০১৫ ল্পত ২০/০৬/২০১৬ মভয়াল্পদ ড়ল্পকয পুনফ যান কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। 

 

১৭.৩.১ ডযদ যনকাল্পর মদখা মায়,  এরডজআডড’য মযাড ডডজাআন টাআ-৬ নুাল্পয ড়ল্পকয প্রল্পয়াজনীয় পুনফ যান কাজ ভাপ্ত 

ল্পয়ল্পছ। ডফডবন্ন মচআল্পনল্পজ ড়ল্পকয প্রস্থ ডযভাকাল্পর ব্লাক ট ফা ভর কযাল্পযজল্পয়য প্রস্থ ায়া মায় ১২ ডপট (৩ .৭০ 

ডভঃ)। ডযদ যনকাল্পর ড়ল্পকয কাল্প যটিংল্পয়য ভান, কম্পযাকন এফং কযাম্বাডযং কাজ এরডজআডড’য মযাড ডডজাআন 

টাআ-৬ এয াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।  ড়ল্পকয মকাথা টল্পার ফা মযআনকাট ডযরডক্ষত য়ডন। 

ডযদ যনকাল্পর ড়ল্পকয কল্পয়কটি স্থাল্পন ফাঁক ডযল্লডক্ষত ল্পয়ল্পছ। ড়ক ডনযািায ডফলয়টি ডফল্পফচনায় এফ স্থাল্পন 

প্রল্পয়াজল্পন ভূডভ ডধগ্রণ কল্পয ফাঁল্পকয ংগুল্পরা প্রস্থকযণ  যরীকযণ কযা প্রল্পয়াজন এফং প্রল্পয়াজনীয় োডপক 

াআন-ডগন্যার স্থান কযা জরুযী ফল্পর প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।   

 

১৭.৩.২ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

 

 

       

 

কদভতরী অযএআচডড-কাথন্ডা ডজড-শফকাযী ফাজায 

ড়ল্পকয মচআল্পনজ ৪৫০০ডভঃ 

কদভতরী অযএআচডড-কাথন্ডা ডজড-শফকাযী ফাজায 

ড়ল্পকয মচআল্পনজ ৫৮০০ডভঃ 

  
কদভতরী অযএআচডড-কাথন্ডা ডজড-শফকাযী ফাজায 

ড়ল্পকয মচআল্পনজ ৬১০০ডভঃ 

কদভতরী অযএআচডড-কাথন্ডা ডজড-শফকাযী ফাজায 

ড়ল্পকয মচআল্পনজ ৭০০০ডভঃ 
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১৮। ম যল্পফক্ষণ: 

 

১৮.১    প্রকল্পেয ভর ডডডড .  মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জানুয়াডয ২০০৯ মথল্পক জানুয়াডয ২০১৪  মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয 

জন্য নুল্পভাডদত য়। যফতীল্পত ২ ফায ংল্পাধল্পনয ভােল্পভ মভাট ৫৫৫ .৫৯ মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জানুয়াডয ২০০৯ 

মথল্পক জুন ২০১৭ মভয়াল্পদ ফাস্তফাডয়ত ল্পয়ল্পছ। এয পল্পর প্রকল্পেয ব্যয় ভর নুল্পভাডদত ব্যল্পয়য মচল্পয় ৪৫.৫৯ মকাটি 

টাকা (৮.৯৪%) মফী এফং এবং বাস্তবায়ন কা বৃডি মল্পয়ল্পছ ৩ ফছয ৫ ভা (৭০.০০%); 

 

১৮.২   ৮ ফছয ৫ ভা মভয়াল্পদ ফাস্তফাডয়ত এ প্রকল্পে  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এরডজআডড ’য ৩  জন কভ যকতযা প্রকে ডযচারক 

ডল্পল্পফ দাডয়ত্ব ারন কল্পযন। ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ডযফতযন  কযায কাযল্পণ প্রকল্পেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন ডফডিত ল্পয়ল্পছ 

ভল্পভ য প্রতীয়ভান য়; 

 

১৮.৩   প্রকেটিয ডডঅয এ ঈডল্লডখত এক্সটাযনার  ডডট ংক্রান্ত তথ্যাডদ ম যাল্পরাচনায় মদখা মায় মম , ২০১৪-২০১৫ থ য ফছয    

৪টি ডডট অডি যফডধ ডনস্পন্ন য় ডন। এছাড়া , ২০১৫-২০১৬ এফং ২০১৬-২০১৭ থ যফছল্পযয যফডধ ডডট 

ম্পন্ন য়ডন ভল্পভ য ডডঅয এ ঈল্পল্লখ যল্পয়ল্পছ। ২০১৪-২০১৫ থ য ফছয ম যন্ত ডনস্পন্ন ডডট অডিভ এফং ২০১৫-

১৬ ল্পত ২০১৬-১৭ থ যফছল্পযয ডডট ডযল্পাট য ংক্রান্ত তথ্যাডদ অআএভআডড’মত ায়া মায়ডন; 

 

১৮.৪    প্রকল্পেয অতায় ঈন্নয়নকৃত যংপুয মজরায ডভঠাপুকুয  ঈল্পজরায় ফডস্থত শফযাগীগঞ্জ ল্পত যাণীপুকুয ড়ল্পকয 

কল্পয়কটি স্থাল্পন পট মাল্ডাল্পয প্রল্পয়াজনীয় ভাটি মনআ ভল্পভ য মদখা ডগল্পয়ল্পছ;  

 

১৮.৫  প্রকল্পেয অতায় পুনফ যানকৃত চট্টগ্রাভ মজরায ডভল্পযযযাআ ঈল্পজরা য় ফডস্থত ডভঠাছড়া-ফাভনসুদয-কাটাছড়া-

ঝুরনপুয-ভাতফয াট ড়ল্পকয এফং াতক্ষীযা মজরায দয ঈল্পজরায় ফডস্থত কদভতরী অযএআচডড-কাথন্ডা ডজড-

শফকাযী ফাজায ড়ল্পকয কল্পয়কটি স্থাল্পন ফাঁক ডযল্লডক্ষত ল্পয়ল্পছ এফং এফ স্থাল্পন প্রল্পয়াজনীয় োডপক াআন- ডগন্যার 

মদখা মায়ডন; 

 

১৮.৬   ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ফছযডবডিক ফযাে প্রদান না কযা; এফং 
 

১৮.৭    রিররর Log Frame যথাযথভাতব প্রণয়ন ও অনুসরণ না কযা। 

 

১৯। মতামত/সুাররল: 

১৯.১    ভরবষ্যতত গৃহীতব্য এবং বততমাতন বাস্তবায়নাধীন সক প্রকল্প রনধ তাররত সময় এবং ব্যতয়র মতে সমাপ্ত করার জন্য স্থানীয় 

সরকার রবভাগ/সংস্থা/প্রকল্প সংরিষ্ট সকতক রনয়রমত মরনটররং বজারদারসহ প্রতয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতত হতব;  

 

 ১৯.২  ভরবষ্যতত গৃহীতব্য এবং বততমাতন বাস্তবায়নাধীন সক প্রকল্প সুষ্ঠুভাতব সমাপ্ত  করার তক্ষে ঘন ঘন ডযফতযন না কযায 

ডফলল্পয় স্থানীয় সরকার রবভাগ/সংস্থাতক প্রতয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতত হতব; 

 

১৯.৩    ডনডভ যত যাস্তায উব  থাগশ্ব প্রল্পয়াজনীয় Soft Shoulder ংযেণ কযগত গফ; 

 

১৯.৪    যাস্তা বনভ থাগণ মতটা ম্ভফ যাস্তায ফাঁক মাজা কযায বফলটি বফগফচনা কযগত মফ। যাস্তায ফাঁকগুল্পরাল্পত ড়ক ডনযািায 

ডফলয়টি ডফল্পফচনায় এফ স্থাল্পন প্রল্পয়াজনীয় োডপক াআন-ডগন্যার স্থান কযল্পত ল্পফ;   

 

১৯.৫    বনবভ থত যাস্তা ব্যফায উগমােী যািায রগেয বনবভত যেণাগফেণ কযগত গফ। এ জন্য ভ্রাম্যভান মভযাভগতয ব্যফস্থা 

কযা মমগত াগয; 

 

১৯.৬   ভাড়গক চরভান বাযী মানফান স্থানী যকায প্রগকৌর ধবদপ্তগযয  অওতাধীন যাস্তাভ ব্যফায কযগছ বফধা 

এরবজআবডয যাস্তাভও বাযী মানফান চরাচগরয উগমােী কগয বনভ থাণ কযা প্রগাজন; 

 

১৯.৭  স্থানী যকায প্রগকৌর বধদপ্তগযয অওতাধীন োভীণ যাস্তায প্রস্থতা তুরনাভরক কভ ওা দুটি মানফান 

ক্র/ওবাযগটক কযগত ভস্যায মু্মিীন । ববফষ্যগত  ড়ক বনভ থাগণয মেগত্র ড়গকয  প্রস্ততায  বফলটি ফাস্তফতায 

অগরাগক স্থানী যকায প্রগকৌর বধদপ্তয বফগফচনা কযগত াগয; 
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১৯.৮   ২০১৪-২০১৫ থ য ফছয ম যন্ত ডনস্পন্ন ডডট অডিভ এফং ২০১৫-১৬ ল্পত ২০১৬-১৭  থ যফছল্পযয ডডট ডযল্পাট য 

ারনাগাদ তথ্যাডদ অআএভআডডল্পত মপ্রযণ কযল্পত ল্পফ; এফং 

 

১৯.৯   প্রকে ফাস্তফায়ল্পন প্রকল্পেয Log Frame  মথামথবাল্পফ প্রণয়ন কযল্পত ল্পফ এফং নুল্পভাডদত ডডডডয Log Frame  

ফছযডবডিক রক্ষযভাো নুযণ কযল্পত ল্পফ। 
  

২০।      নুল্পেদ ১৮ এফং ১৯ এয অল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থাফরী ২ ভাল্পয ভল্পে অআএভআডড’মক ফডত কযল্পত ল্পফ।  
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ীল যক প্রকল্পেয

১। প্রকগেয নাভ                     t          KY©dzjx cvwb mieivn cÖKí 

২ এরাকা 

৩ স্ত ক্ষ

৪ িী

৫ ফাস্তফান 

ক্ষ

নুগভাবদত

ন্ত

স্ত

স্ত

স্ত

ব্ব

৬ ফাস্তফান

ে

ক্ষ ফাস্তফান

ন্ত

স্ত স্ত

 Pay of Officers  Nos. LS 

Pay of Establishment 

(other- then officer) 

Nos. LS 

Patrol & Lubricant  LS LS LS 

 Consultancy  MM 

MM MM

Honorary (TEC)  LS 

Vehicles Maintenance LS LS LS 

Committee Meeting LS 

Introducion of Solar Panel LS 

 Supply and Services  LS LS LS 

 Furniture  LS LS LS 

Vehicles (5) Nos. 

Procurement of intake 

facilities, Water Treatment 

Plant, Water Transmission 

& Distribution  Systems, 

Water Meter,  Equipment 

for Public Relation.               

LS LS LS 

Meter & Saddle Nos. 
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Land Acquisition hector 

 Land Development hector 

Staff Quarter Nos. 

 Construction of intake 

facility, Water Treatment 

Plant, Water Treatment 

Systems, Water 

Transmission & 

Distribution System,  

Reservoirs, Secondary 

Pipes, Services pipes 

LS LS LS 

 Income Tax LS LS LS 

CD VAT LS LS LS 

 VAT LS LS LS 

 Price escalation Physical 

Contingency   

LS LS LS 

Exchange Rate  LS LS LS 

Other Cost LS LS LS 

6|   

৭।  

বফবধ মভাতাগফক ফবধ থত িন্ন 

৮।১২

৮। প্রকগেয

ে

(JBIC)

JBIC ODA Loan Agreement) ে

স্ত

ন্ত

Expression of Interest) স্ত

Request for Proposals)

(NJS Engineering 

Consultants Co., Ltd., Japan) BETS, Dhaka 
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স্ত

স্ত

৯। প্রকগেয

ক্ষ ে

ে

১০।

ক্ষ

ক্ষ

ে ে

ক্ষ

ে ে

ে

ন্ত ফাস্তফান 

১১

ধী

ICB) ICB
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China 

National Technical Import & Export Corporation)  Beijing Sound Environment 

Engineering Co., Ltd.- Joint Venture, PR China (CNTIC-BSEEC JV); 

( Kubota-Marubeni JV, Japan 

ক্ষ ে

Kolon Global Corporation, Korea কিানী

রু  ন্ত ে

স্ত

ে

ভন্তব্য 

 

        

 

ে ে

নুগভাবদত ে ভগে ে

ে ে ে
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ে

ে

ক্ষ

১৩।  উগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর এয কাযণঃপ্রকগেয উগেশ্য পুগযাপুবয বজথত গগছ। 

 
 

১৪।  বডটঃ  

 

বফেত ন্ত

(FAPAD) বডট টীভ কর্তথক বডট কযা  । 

প্রকেটিগত বডট দপ্তয /ংস্া কর্তথক মকান অবি । 

  

 

৫

স্ত

ভি  জনে য াগথ কথা ফগর জানা মা 

তাযা উকৃত গগছন। 

 

৬

রু ম থন্ত ল্পম্ন ন্ত

রু
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স্ত

৭

ক্ষ

ক্ষ

স্ত

ে

ক্ষ

ক্ষ

ে

ে

২। 

ে

ে

ে

ে

ে
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৮।  প্রকে বযদ থনঃ 

 

ডফগত ৩১.০৮.২০১৮ তাবযি মথগক ০২.০৮.২০১৮ তাডযখ ম যন্ত অআএভআডড  এয ঈ-ডযচারক (ঈ ডচফ)  জনাফ 

খডরর অল্পভদ কর্তযক প্রকেটি ল্পযজডভন ডযদ যন  কযা য়। ডযদ যনকাল্পর প্রকে ডযচারক চট্রোভ ওাায 

ংডিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈডস্থত ডছল্পরন।  
১৯. ম থগফেণঃ  

 

১৯.১   প্রকেটি শুরু  ভাচ থ /২০০৬ এফং ভাবপ্তয জন্য বনধ থাবযত বছর জুন /২০১০। ফাস্তগফ প্রকেটি মথাভগ শুরু গরও 

ভাপ্ত গগছ জুন /২০১৭ াগর। থ থাৎ মমিাগন ০৪  ফৎগয প্রকে ভাপ্ত ফায কথা মিাগন ভাপ্ত কযগত ভ 

মরগেগছ প্রা ১১ ফছয। ভর বডব ব’মত নুগভাবদত ব্য ধযা গবছর ৯৬২ মকাটি ৯০ রে ফাস্তগফ প্রকেটি ভাপ্ত 

কযগত ব্য গবছর ১৬৯০ মকাটি ৬৪ রে টাকা থ থাৎ ১৭৫.৭৫% ব্য বতবযক্ত কযা গগছ। প্রকেটি ফাস্তফান 

কযগত এ ম থন্ত ১২ জন প্রকে বযচারক ফদরী গগছন। ক্রুটিপূণ থ রেগেভ বনগ প্রকেটি য বডবব প্রণন কযা 

গবছর। CPM বকংফা Plan of work মথামথবাগফ কযা বন। Project Management এয 

মকান methodology নুযণ কযা বন। 

১৯.২  প্রকে ব্যগয ভগে চট্টোভ ওাায বনজস্ব থ থ মমাোন মদফায কথা বছর ২৪ মকাঠি টাকা। নবথত্র ম থাগরাচনা কগয 

মদিা মা মম, চট্টোভ ওাা প্রবতশ্রুত গথ থয বনজস্ব তবফগরয মকান টাকা িযচ কগযন বন।  

১৯.৩   প্রকগেয মগট্রার ও লুবিগকগটয ব্য ধযা গগছ ৪৮.৫৬ রে টাকা । বকন্তু এআ িাগত ব্যগয মকান মযবজোয প্রকে 

বযচারক মদিাগত াগযন বন। মবদও প্রকে বযচারক ফগরগছন , দাবত্বীর কভ থকতথা ছুটিগত অগছন। মথামথবাগফ 

ব্য কযা গগছ এফং তায রেফআ যগগছ। 

১৯.৪   াবনয বভটায ও স্যাগডর ২০,০০০ ব িাগত ৭ মকাঠি ১২রে টাকা ব্য মদিাগনা গগছ। স্টক মযবজোয বকংফা 

আনগবটযীগত এগুগরা স্পষ্ঠ নগ।  

১৯.৫  প্রকেটি ফাস্তফাগনয জন্য ভূবভ বধেণ ১৬.৬৮ মক্টয কযা গগছ। ংস্থায নাগভ এিন ম থন্ত মকান নাভজাযী কযা 

 বন।   জরুযী বববিগত ংস্থায নাগভ মযকড থ ংগাধন কযা প্রগাজন।  

১৯.৬  ববঅয এ ০৬টি কায, ০১টি জী, ০২টি বক অ , ০২টি কযাবয ফ োড়ীয কথা ফরা থাকগরও বডবব ’মত মকান 

ংখ্যা উগিি না কগয মববকযার িাগত ৮০ রে টাকা ফযাে মদিাগনা গগছ। ভাত্র ৮০ রে টাকা বদগ এতগুগরা 

োড়ী ক্র কযা ম্ভফ নগ। এটিয সুষ্পষ্ঠ ব্যাখ্যা থাকায প্রগাজন। বধকাং মেগত্র প্রবকউযগভগটয মেগত্র এবডবফ 

োআড রাআনগক প্রাধান্য মদা গগছ। ববঅয-২০০৮ কভ প্রাধান্য মদা গগছ। 

১৯.৭  বট্রটগভট প্ল্যাট বনভ থাগণয মেগত্র ম্যাটাবযগর গুগরায ল্যাফ বযগাট থ াওা মাবন। এগুগরা ংযেণ কযা উবচৎ বছর। 

প্রকগেয গুনেতভান মাচাআগয জন্য এগুগরা প্রগাজন। ফশ্য যফতীগত ডাক ভাযপত প্রকে বযচারক ল্যাফ 

বযগাট থগুগরা মপ্রযণ কগযগছন। 

১৯.৮.  নাবযাফাদ ওাটায ট্যাং ক ও বযজাব থাযঃ নাবযাফাদ ওাটায বযজাব থাযটি গযজবভগন বযভা কগয বদঘ থয ১১২ 

বভটায, প্রস্থ ৪০ বভটায এফং উচ্চতা ৬ বভটায াওা মের। বডবব ’মত অতন ২৬,৩০০ ঘনবভটায ফরা অগছ। 

এগেগত্র অতন বডবব ’য াগথ বভর াওা মেগছ। একআবাগফ এবরগবগটড ওাটায ট্যাংবকয অতন বডব ব’য 

বত বভর যগগছ। মম কর আকুআগভট ব্যফায কযা গগছ ম গুগরা চরভান ফস্থা াওা মেগছ। 
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১৯.৯.  ফাটারী বর বযজাব থাযঃ গযজবভন বযভা কগয বযজাব থাগযয অতন ৮৫০০ ঘনবভটায াওা মেগছ। বযজাব থাযটি 

াাগড়য উয ফবস্থত তাআ একআ মপ্রাগয ভবাগফ এিানকায বযজাব থায মথগক াবন াবরয, কাবজযগদৌবড়, খুরী 

এরাকা ও অোফাগদ যফযা কগয থাগক। তগফ গ্যা মফয কযায জন্য ভাগঝ ভাগঝ বযজাব থাগযয উগযয কবায খুগর 

যািগত গফ। 

১৯.১০.  যাউজান আটাযগভবডগট াি মস্টনঃ 

এিাগন ০৪টি বফএপবড’য াগথ ০৪টি াি রাোগনা অগছ। ০২টি চালু মযগি ০২টি ফন্ধ যািা । ারাক্রগভ চালু যািা 

। বফদুযবতক মভাটগযয েভতা ৩১৫ বকগরাওাট থ। মকাযী কিানীয মাায মস্পববপগকন বডবব ’য াগথ বভর 

যগগছ। বফদুযবতক মভাটয ০৪টি ফ ভ বযষ্কায বযচ্ছন্ন যািা প্রগাজন। এআ চযাগনর বদগ প্রবত বভবনগট ১৫০মকাটি 

বরটায Raw water নদী মথমক ংে কযা । গযজবভন বযদ থন কগয মদিা মের intake channel 

বদগ Raw water এয াগথ প্রচুয বাভান প্ল্াবেক  নান ধযগনয অফজথনা অগ। এিাগন ঠিকবাগফ 

scanning  না। মস্কবনং মনটটি fixed. মনটটি মজাায বাটায াগথ বভর মযগি এফং াবনয উচ্চতায াগথ 

adjust কযায জ ন্য portable কযগর বার গফ।  এিাগন স্থাবত বফদুযবতক মজনাগযটগযয মস্পববপগকন 

বডবব’য াগথ বভ বরগ মদিা গরা। এটি caterpillar কিাবনয মায শ্বেভতা ১০০০ 

মকবব/৮০০বকগরাওাট থ। বফদুযগতয মরাড মবডং না থাকগরও মজনাগযটযটি ভাগঝ ভাগঝ চালু যািা প্রগাজন। 

মজনাগযটযটি চালু  কগয কাম থেভতা মদিা গরা। তাছাড়া মভাটয স্থাবত রুগভ ০৩টি এব নে। রুভটি ীতর না যািা 

গর মম মকান ভ বফদুযবতক যন্জভাবদ উিপ্ত গ ভাযাত্বক দূঘ থটনা ঘটগত াগয তাআ এগুগরা জরুযী মভযাভত কগয 

এফং মলাযগুগরা ডাস্টভৄক্ত যািগত গফ। 

তাছাড়া আনগটক াগিয স্কীন বযষ্কা য না যািায কাযগণ receiving well এ গনক প্ল্াবেক মফাতর বাভান 

ফস্থা মদিা মের। গফাপু থবয বপগয কভ থবযগফ সুন্দয ও বযষ্কায বযচ্ছন্ন যািা প্রগাজন।  

বট্রটগভট প্ল্যাটঃ 

বট্রটগভট প্ল্যানটি যাঙ্গুবনা উগজরায মাভযা এরাকা ফবস্থত। গযজবভন বট্রটগভট প্ল্যাটটি মদিা গরা। মফবগনয 

sediment গুগরা থ থাৎ slash management টি বারবাগফ কযা দযকায। Fluculator 

chamber, Clarifier well , filter drain tank এ প্রচুয শ্যাওরা জগভ অগছ। মগুগরা বযষ্কায 

বযচ্ছন্ন যািা প্রগাজন।তাছাড়া কযাবভগকর মজাগনয াবনয বএআচ ৭ যািায জন্য ম থাপ্ত ও বযভানভত চুন মমাে 

কযগত গফ। ব্যাকগটবযা ভাযায জন্য ম থাপ্ত বপটবকবয প্রগাে কযগত গফ। গফাপু থবয ফভ জনস্থাগস্থযয বফলটি 

বফগফচনা অনগত গফ। গফাপু থবয Slash management , াবনয ph , turbidity , acidity, 

alkalinity প্রভৃবতয মটস্টগুগরা বারবাগফ কযগত গফ । প্রকে দ্বাযা outcomes মগত গর   প্রকগে অগযা 

জনফর বৃবি কযা প্রগাজন। 

 

২০.  সুাবযভঃ 

 

২০.১  প্রকেটি ভাপ্ত কযগত ০৪ ফৎগযয স্থগর প্রা ১১ ফৎয মরগেগছ তাআ প্রকগেয outcomes মগত গর 

মভবনগুগরায operating system এয প্রবত দাবত্বীর গত গফ। Equipmentগুগরা বযস্কায বযচ্ছন্ন 
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যািগত গফ। বফগল কগয াবন যফযাগয পুযগনা distribution pipe গুগরা প্রবতস্থান কযগত গফ (নু-

১৯.১); 

২০.২  প্রকে ব্যগয ভগে চট্টোভ ওাায বনজস্ব থ থ মমাোন মদফায কথা বছর ২৪ মকাঠি টাকা। নবথত্র ম থাগরাচনা কগয 

মদিা মা মম , চট্টোভ ওাা প্রবতশ্রুত গথ থয বনজস্ব তবফগরয মকান টাকা িযচ কগযবন। বফলটি বনন্ত্রণকাযী 

ভন্ত্রণারগক িবতগ মদিায জন্য নুগযাধ কযা গরা (নু-১৯.২); 

২০.৩ প্রকগেয টাকা ক্রকৃত ভারাভাগরয (Goods) স্টক মযবজোয ও আনগবনট্রী মযবজোয মথামথবাগফ ংযেণ কযগত 

গফ(নু-১৯.৩, নু-১৯.৪); 

২০.৪  প্রকগেয নাগভ বধেণ ১৬.৬৮ মক্টয জবভয ববফষ্যৎ মযকড থত্র ঠিক যািায জন্য জরুযী বববিগত ভূবভ বপগ 

মমাোগমাে কগয নাভজাযী কযত : ংস্থায নাগভ িবতান সৃবে কযগত গফ এফং যবদ দাবিরা আতযাবদ ংযেণ কযগত 

গফ (নু-১৯.৫); 

 ২০.৫  যাউজান আটা যগভবডগট াি মস্টন ংরগ্ন intake channel বদগ Raw water এয াগথ প্রচুয 

বাভান প্ল্াবেক  নান ধযগনয অফজথনা অগ। এিাগন ঠিকবাগফ scanning  না। মস্কবনং মনটটি fixed. 

মনটটি মজাায বাটায াগথ বভর মযগি এফং নদীয াবনয উচ্চতায াগথ adjust কযায জন্য portable কযগত 

গফ (নুঃ ১৯.১০) 

২০.৬   মরাড মবডং না থাকগরও বফদুযবতক মজনাগটযগুগরায কভ থদেতা ঠিক যািায জন্য প্তাগ ২/৩ ফায start বদগত গফ 

এফং মভাটয স্থাবত রুগভ বধকাং এব নে। রুভটি ীতর না যািা গর মম মকান ভ বফদুযবতক যন্জভাবদ উিপ্ত 

গ ভাযাত্বক দূঘ থটনা ঘটগত াগয তাআ এবগুগরা জরুযী মভযাভত কযতঃ মলাযগুগরা ডাস্টভৄক্ত যািগত গফ; 

২০.৭ আনগটক াগিয স্কীন বযষ্কায না যািায কাযগণ receiving well এ গনক প্ল্াবেক মফাতর বাভান ফস্থা 

মদিা মের। তাছাড়া আনগটক গগটয অাগ গনক Slash/ অফজথনা জভা ফস্থা মদিা মেগছ। প্রক োধীন 

এরাকায কভ থবযগফ সুন্দয ও বযষ্কায বযচ্ছন্ন যািায বফলগ অগযা মত্নফান গত গফ ; 

২০.৯  বট্রটগভট প্ল্যাট ংরগ্ন মফবগনয sediment গুগরা থ থাৎ slash management টি বারবাগফ কযা 

দযকায। Fluculator chamber , Clarifier well , filter drain tank এ প্রচুয শ্যাও রা 

জগভ অগছ। মগুগরা বযষ্কায বযচ্ছন্ন যািগত গফ; 

২০.১০  নেযফাীয জন্য যফযাকৃত াবনগত মাগত মকান ধযগনয েবতকয ব্যাকগটবযা থফা ন্য মকান জীফানু না থাকগত 

াগয মজন্য কযাবভগকর মজাগনয াবন শুিতায বযএগজটগুগরা (চুন, বপটবকবয আতযাবদ) বযভাণভত ও মথামথবাগফ 

বভাগত গফ; 

২০.১১   Slash management , াবনয ph, turbidity, acidity, alkalinity প্রভৃবতয মটস্টগুগরা 

বারবাগফ কযগত গফ; 

২০.১২  বডবব’মত ০৫টি Lagoon এয কথা ফরা থাকগরও ফাস্তগফ ০২টিয বস্থত্ব মদিা মেগছ। ফাকী ০৩টি Lagoon 

নবত বফরগম্ব কাম থকয কযায জন্য চট্টোভ ওাা কর্তথেগক প্রগাজনী দগে বনগত গফ; 
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২১. প্রকে বযদ থগনয বস্থযবচত্রঃ 

 

 

চট্টোভ ওাায প্রকে বযচারগকয বপ কগে মটন্ডাগযয বফববন্ন কােজত্র যীো বনযীো কযা গচ্ছ।  

 

প্রকগেয টাকা নাবযাফাদ বযজাব থাগয স্থাবত ািগুগরা কাম থেভতা মদিা গচ্ছ। 
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বযজাব থাগযয অতন মভগ বডবব’য াগথ বভবরগ মদিা গচ্ছ। 

 

ফাটারী বর বযজাব থাযটি গযজবভন বযদ থন কগয এয কাম থেভতা ও অতন মদিা গচ্ছ।  
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যাউজান াগিয মস্পববপগকন বডবব’য াগথ বভবরগ মদিা গচ্ছ। 

 

কণ থপৄরী নদীগত স্থাবত যাউজান আনগটক গগটয যঞ্জভাবদ মদিা গচ্ছ। 
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কণ থপৄবর নদীয আনগটক গগট। raw water এয আনগটক চযাগনর টি বযস্কায যািায জন্য এফং turbidity’য 

বফলগ মিার যািায জন্য যাভ থ প্রদান কযা । 
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প্রকগেয াআনগফাড থ টাবেগ মদা গগছ। Filter drain tank এ প্রচুয শ্যাওরা জগভ অগছ। 

  

প্রকে বধভুক্ত এরাকা বযদ থন কগয মদিা গচ্ছ এফং মকবভকযার মজাগনয তথ্য বচত্র মডগফাগড থ মদিা গচ্চ।  
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কুবভিা মজরায দয দবেণ ও নােরগকাট উগজরায িী ফকাঠাগভা উন্নন (১ভ ংগাবধত) ীল থক 

প্রকগেয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রডতল্পফদন 

(ভাপ্তঃ  জুন,২০১৭) 

 
১।         প্রকল্পেয নাভ           : কুবভিা মজরায দয দবেণ ও নােরগকাট উগজরায িী ফকাঠাগভা উন্নন (১ভ 

ংগাবধত) 

২।  প্রকল্পেয ফস্থান  :  কুবভিা দয দবেন  ও নােরগকাট উগজরা 

 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা   :    স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর ডধদপ্তয   

 

৪। প্রাডনক ভন্ত্রণারয়  :   স্থানীয় যকায ডফবাগ 

 
৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়ঃ  

 (রক্ষ টাকায়) 

নুল্পভাডদত ব্যয়  

প্রকৃত ব্যয় 

  

নুল্পভাডদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভর ব্যল্পয়য 

হ্রা/বৃডি 

(ভর নুঃ 

ব্যল্পয়য %) 

ডতক্রান্ত 

ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কাল্পরয %) 

ভর 

  

ফ যল্পল 

ংল্পাডধত   

ভর ফ যল্পল 

ংল্পাডধত    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫২৮.৮৬ ২৪৫৫.৯৭ ২৪০৫.৫৫ জুরাআ ২০১৪ 

মথগক 

জুন ২০১৬ 

জুরাআ 

২০১৪ 

মথগক 

জুন ২০১৭ 

মগন্ফম্বয 

২০১৪ 

মথগক 

জুন ২০১৭ 

৯২৭.১১ 

(বৃবি ৬০.৬৪%) 

১ ফছয 

(৩৩%) 

 

৬।   প্রকল্পেয ঙ্গডবডিক ফা স্তফায়ন: প্রকে ভাডপ্ত প্রডতল্পফদন (PCR) নুমায়ী প্রকেটিয ঙ্গডবিক ফাস্তফ  অডথ যক 

গ্রগডত ডনল্পে মদয়া র।  

                                                     (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ

নঃ 

ডডডড নুমায়ী প্রকল্পেয  ডফডবন্ন ল্পঙ্গয নাভ একক নুল্পভাডদত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ যক ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 (ক) যাজস্ব ব্যয়:      

 যফযা  মফা  মথাক মথাক ৪.০০ - ৩.৯৯ 

 ঈ মভাট (যাজস্ব ব্যয়):  - - ৪.০০  ৩.৯৯ 

 (খ) ভরধন ব্যয়:      

 ডফটুডভনা কাল্প যটিং দ্বাযা আঈডনয়ন ড়ক ঈন্নয়ন ডকঃ

ডভঃ 

০.৭৫৫ ৪২.৫৬ ০.৭৫৫ ৪২.৫৬ 

 ডফটুডভনা কাল্প যটিং দ্বাযা গ্রাভ ড়ক ঈন্নয়ন টাআ-এ 

 ডফ 

ডকঃ

ডভঃ 

১৪.২২ 

 

৬৮৫.৫১ ১৪.২২ ৬৭৮.২২ 

 এআচডফডফ দ্বাযা গ্রাভ ড়ক ঈন্নয়ন টাআ-এ  ডফ ডকঃ

ডভঃ 

১.৬২ ৫৩.৪৬ ১.৬২ ৫০.৮৫ 

 প্রবতযো কাজ ডভঃ ৬৩৯.০০ ৩০.০০ ৬৩৯.০০ ৩০.০০ 

 মভযাভত  যক্ষণাল্পফক্ষণ ব্যাকরগ স্কীভ ডকঃ

ডভঃ 

৫১.৯৬ ১৬৪০.৪৪ ৫.৯৬ ১৫৯৯.৯২ 

 ফ যল্পভাট (ক+খ+গ+ঘ):  - - ২৪৫৫.৯৭  ২৪০৫.৫৫ 

(৯৭.৯৪%) 
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৭।  কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  

 
৮। ভল্যায়ন িডতঃ প্রকেটিয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতল্পফদন প্রণয়ল্পন ডনল্পোক্ত ডফলয়/িডত নুযন কযা ল্পয়ল্পছঃ 

 প্রকল্পেয ডডডড ম যাল্পরাচনা ; 

 প্রকল্পেয PCR ম যাল্পরাচনা ; 

 কাল্পজয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ  তথ্য ংগ্রল্পয জন্য ল্পযজডভন ডযদ যন; 

 প্রাপ্ত তল্পথ্যয ডবডিল্পত ংবিে কভ যকতযাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা  ভতাভত গ্রণ; এফং 

 প্রকে এরাকাভুক্ত সুডফধাল্পবাগীল্পদয ভতাভত গ্রণ।  

  

৯।    প্রকল্পেয ভর ঈল্পেশ্য  টভূডভঃ   
৯.১  প্রকল্পেয ভর ঈল্পেশ্যঃ  

 মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ ঈৎাদন বৃডি, কৃডল  কৃডল ণ্য ফাজাযজাতকযণ এফং প্রকে এরাকায অথ য-

াভাডজক ফস্থায ঈন্নয়ন; 

 মবৌত প্রডতফন্ধকতা দূযীকযল্পণয ভােল্পভ মাতায়াত  ণ্য ডযফন ব্যয় হ্রা কযা; 

 স্বে  দীঘ য মভয়াদী কভ যংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃডষ্ট। 

 

৯.২  প্রকল্পেয টভূডভ:   

 ফাংরাগদ পৃবথফীয ন্যতভ ঘনফডতপূণ য মদ মায ডধকাং জনগণ গ্রাল্পভ ফফা কল্পয। মদল্পয াডফ যক ঈন্নয়ন  

ডনব যয কল্পয ল্লী ঞ্চল্পরয ঈন্নয়ল্পনয ঈয। তাআ গ্রাভীন ল্লী ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ কভ যংস্থান সৃডষ্ট কল্পয 

গ্রাভীণ থ যনীডতল্পত গডত ঞ্চায কযা খুফআ জরুযী। প্রস্তাডফত প্রকে এরাকা ফাংরাল্পদল্পয একটি নুন্নত এরাকা। াডফ যক 

মমাগাল্পমাগ মনটয়াকয স্থাল্পনয জন্য এখন আঈডনয়ন ড়ক  ঈল্পজরা ড়ক ডনভ যাল্পণয কাজ ফাডক যল্পয়ল্পছ। প্রস্তাডফত 

প্রকে এরাকায় ২৪২.৫০ ডকল্পরাডভটায ঈল্পজরা ড়ল্পকয ভল্পে ২৩৫.১০ ডকল্পরাডভটায াকা এফং গ্রাভ ড়ক 

১০৪৭.০০ ডকল্পরাডভটায ভল্পে ২১০.৮০ ডকল্পরাডভটায াকা কযা ল্পয়ল্পছ । এ প্রকেটি ফাস্তাডয়ত ল্পর প্রকে এরাকায 

মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায ঈল্পল্লখল্পমাগ্য ঈন্নয়ন ল্পফ। পল্পর কৃডল ণ্য ঈৎাদন  ফাজাযজাতকযণ, মগ্রাথ মন্টায   ডক্ষা 

প্রডতষ্ঠানভল্প মাতায়াত, কভ যংস্থান সৃডষ্ট আতযাডদ মক্ষল্পে ডফল্পল প্রবাফ ড়ল্পফ। এ মপ্রক্ষাল্পট ম্পূণ য ডজডফ থ যায়ল্পনয 

অল্পরাচয প্রকে টি গ্রণ কযা য়।   

 
১০।  প্রকল্পেয নুল্পভাদনঃ  

 প্রকেটি ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক ১২/০৮/২০১৪ তাডযল্পখ জুরাআ ২০১৪ মথল্পক জুন ২০১৬ ম যন্ত ফাস্তফায়নকার 

ডনধ যাযণ কল্পয ১৫২৮.৮৬ রক্ষ টাকায় নুল্পভাডদত য়। যফতীল্পত প্রকেটিয ব্যয় বৃডিকল্পয ০৯/০৩/২০১৬ তাবযগি 

২৪৫৫.৯৭ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় জুরাআ ২০১৪ ল্পত জুন ২০১৭ ডনধ যাযণ কল্পয প্রকেটি ংল্পাধন কযা য়।  

 

 ১১।  ংল্পাডধত নুল্পভাদডত ডডডড-মত ংস্থান, এডডড ফযাে, ফভৄক্ত  ব্যয় ংক্রান্ত তথ্য  

 

থ যফছয 

ডডডড নুমায়ী 

ংস্থান 

 

এডডড ফযাে 

 

ফভৄডক্ত 

 

ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৪-২০১৫ ১১০০.০০ ১১০০.০০ 

 

১১০০.০০ ১১০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ১১২৭.৫১ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ২২৮.৪৬ ৩০৬.০০ ৩০৬.০০ ৩০৫.৫৫ 

মভাট ২৪৫৫.৯৭ ২৪০৬.০০ ২৪০৬.০০ ২৪০৫.৫৫ 
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১২। প্রকে এরাকা ডযদ যনঃ  

১২.১ প্রকেটি ভাডপ্তয য প্রকল্পেয কাম যক্রভ ভল্যায়ল্পনয উগেগশ্য ফাস্তফায়ন ডযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ডফবাল্পগয ডযচারক  

মভাােদ ডভজানুয যভান ০ ৭/১০/২০১৮ তাডযল্পখ  কুডভল্লা মজরায দয দডক্ষণ ঈল্পজরা  নাঙ্গরল্পকাট ঈল্পজরায় 

প্রকল্পেয কাম যক্রভ ল্পযজডভন  বযদ থন কগযন। ডযদ যনকাল্পর কুডভল্লা মজরায স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর ডধদপ্তল্পযয  

ডডনয়য কাযী  প্রল্পকৌরী  ংডিষ্ট ঈল্পজরায প্রল্পকৌরীগণ ঈডস্থত ডছল্পরন এফং ডযদ যনকাল্পজ পূণ যাংগ 

ল্পমাডগতা প্রদান কল্পযন।   

 

১৩.০ প্রকল্পেয দয দডক্ষণ  নাঙ্গরল্পকাট এরকায কাল্পজয ফতযভান ফস্থা:  

১৩.১ দয দবেণ উগজরা সুজাগঞ্জ-অরভপুয-ওবরফাজায-বফজনেয ড়গকয ংস্কায কাজ  ডযদ যন কযা য়। এ 

ড়ল্পকয শদঘয ২.৫ ডকল্পরাডভটায। কাল্পজয চুডক্তভল্য ৮৯.০৬ রক্ষ টাকা। যাস্তায ংস্কায কাজ ১৮/০১/২০১৬ তাডযল্পখ 

ভাপ্ত য়। যাস্তায প্রস্ততা ৩ ডভটায ডযভা কল্পয ঠিক ায়া ডগল্পয়ল্পছ। কাজ ভাপ্ত য়ায য আত:ভল্পে প্রায় 

অড়াআ ফছয ডতক্রান্ত ল্পয়ল্পছ। যাস্তায ফড় যকল্পভয মকান গতয ফা বাংগা সৃডষ্ট য়ডন। মছাট গতযগুল্পরা মভাফাআ 

মভআনল্পটল্পন্পয ভােল্পভ ংস্কায কযা প্রল্পয়াজন। তল্পফ যাস্তায কল্পয়কটি স্থাল্পন কাল্প যটিং ডকছুটা  ডফনষ্ট ল্পয় মছাট মছাট 

গতয সৃডষ্ট ল্পয়ল্পছ।  

 

 

১৩.২ দয দবেণ উগজরা আবগজড-মফরতরী- মাগনপুয-াজীযফাজায-ফঙ্গভৄযা ড়ল্পকয ংস্কায  কাজ ডযদ যন কযা 

য়। এ ড়ল্পকয শদঘ যয ২.৩২ ডকল্পরাডভটায। ংস্কায কাল্পজয চুডক্তভল্য ৯৬.২০ রক্ষ টাকা। যাস্তায ংস্কায কাজ 

১৪/০৫/২০১৬ তাডযল্পখ ভাপ্ত য়। আত:ভল্পে প্রায় দু ’ফছয ভয় ডতক্রান্ত ল্পয়ল্পছ। যাস্তায কাল্প যটিংল্পয়য কাল্পজয ভান 

মভাটাল্পভাটি বার ভল্পন ল্পয়ল্পছ। দু ’ফছয ভল্পয় যাস্তায মকাথা ডফনষ্ট য়ডন। এ যাস্তায ডতনটি স্থাল্পন গ্রাভীণ ফাজায 

যল্পয়ল্পছ। ফাজায ংল্প দুটি স্থাল্পন যাস্তা অযডড কযা ল্পয়ল্পছ। একটি স্থাল্পন  মডযংফন কযা ল্পয়ল্পছ মডযংফন ংটি 

ফম যায কাযল্পণ ডকছুটা ক্ষডতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ। এ ংল্প অযডড কযা ল্পর বাল্পরা ল্পতা ভল্পভ য এরাকায জনগণ জানান।  
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১৩.৩ দয দবেণ উগজরা বচগরাবনা-ভাটিনকাট ফড় াড়বেরা-ছাবনচাও ড়গকয ংস্কায কাজ বযদ থন কযা । 

এড়গকয শদঘ যয ৩.৭৫ ডকল্পরাডভটায । ংস্কায কাল্পজয চুডক্তভল্য ১০৮.৯১ রক্ষ টাকা। এ কাজ ভাপ্ত য় 

০৫/১০/২০১৬ তাডযল্পখ। আত:ভল্পে দুআ ফছয ভয় ডতক্রান্ত ল্পয়ল্পছ। যাস্তায মকাথা ফড় যকভ ডফনষ্ট য়ডন। তল্পফ 

যাস্তায একটি ংল্প াবফতী পুকুল্পযয ডকছু ং মবল্পঙ্গ ডগল্পয় নষ্ট ল্পয় ডগল্পয়ল্পছ। এ ংল্প গাড়ী চরাচল্পর ভস্যা ল্পয় 

থাল্পক ভল্পভ য ঈক্ত এরাকায কল্পয়কজন ডধফাী জানান। যাস্তায এ ংল্প পুকুল্পযয াল্পথ প্যারাাআডডং য়ার না 

মদয়ায কাযল্পণ এ ং ক্ষডতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ প্রতীয়ভান য়।   

 

 

 

১৩.৪ দয দবেণ উগজরা মভাোযী-মচংোাটা-নােবযাড়া- জনেয-অবরায ড়গকয ঈন্নয়ন কাজ ডযদ যন কযা 

য়। এ ড়ল্পকয শদঘ যয ৩.৩৫ ডকল্পরাডভটায। ঈন্নয়ন কাল্পজয চুডক্তভল্য ১৭৮.৩৬ রক্ষ টাকা। ২৩/০১/২০১৫ তাডযল্পখ 

কাজ ভাপ্ত য়। আত:ভল্পে প্রায় ডতন ফছল্পযয ডধক ভয়কার ডতক্রান্ত ল্পয়ল্পছ। এ ড়ল্পকয কল্পয়কটি স্থাল্পন মছাট 

গতয ল্পয় ডগল্পয়ল্পছ এফং যাস্তায দু ’ডদল্পকয প্রান্ত মবল্পঙ্গ ডগল্পয়ল্পছ। এ ছাড়া মকান মকান স্থাল্পন যাস্তায প্রস্ততা ২.৫ ডভটায 

যাখা ল্পয়ল্পছ মমখাল্পন দু’টি গাড়ী াযাাল্পয ভস্যা ল্পয় থাল্পক ভল্পভ য জানা মায়। বাযী মানফান চরাচল্পরয কাযল্পণ যাস্তা 

স্বেতভ ভল্পয় নষ্ট ল্পয় থাল্পক ভল্পভ য জানা মায়।  
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১৩.৫ নাঙ্গরল্পকাট ঈল্পজরায় নাঙ্গরল্পকাট-বাংগুযা ঈল্পজরা ড়ল্পকয ম্প্রাযণ  ংস্কায কাজ ডযদ যন কযা য়। এ 

ড়ল্পকয শদঘ যয ১.১০ ডকল্পরাডভটায । ম্প্রাযণ  ংস্কায কাল্পজয চুডক্তভল্য ৮৪.০৭ রক্ষ টাকা। কাজ ভাপ্ত য় 

৩০/১১/২০১৬ তাডযল্পখ। কাজ ভাপ্ত য়য য আত:ভল্পে প্রায় দুআ ফছয ভয়  ডতক্রান্ত ল্পয়ল্পছ।  ডযদ যনকাল্পর 

মদখা মায় মম, যাস্তায ডকছু ডকছু জায়গায় গতয শতযী  যাস্তায প্রান্তবাগ মবংল্পগ মগল্পর মভাফাআর ংস্কায কাম যক্রল্পভয 

অতায় এগুল্পরা বল্পয ডদল্পয় যাস্তা ভতর  চরাচল্পরয ঈল্পমাডগ যাখা ল্পয়ল্পছ।  

১৩.৬ নাঙ্গরল্পকাট ঈল্পজরায় নাংগরল্পকাট াডযয়া-দুয়া ড়ল্পকয ংস্কায কাজ ডযদ যন কযা য়। এ ড়ল্পকয শদঘ যয ২.৭৪ 

ডকল্পরাডভটায। ংস্কায কাল্পজয চুডক্তভল্য ১২০.৭৯ রক্ষ টাকা। এ যাস্তায কাজ ভাপ্ত য় ০৬/১০/২০১৬ তাডযল্পখ। কাজ 

ভাপ্ত য়ায য আত:ভল্পে প্রায় দুআ ফছয ভয়  ডতক্রান্ত ল্পয়ল্পছ। যাস্তায ডকছু ংল্প মছাট-খাট গতয সৃডষ্ট ল্পর 

মভাফাআর মভআনল্পটল্পন্পয অতায় এগুল্পরা ংস্কায কল্পয যাস্তা ভতর  ব্যফায ঈল্পমাগী যাখা ল্পয়ল্পছ। 

১৩.৭ নাংেরগকাট উগজরা  ভান্দ্রা ফাজায-যকায নল্পযন্দ্র কনকাকত ড়ল্পকয ঈন্নয়ন কাজ ডযদ যন কযা য়। এ 

ড়ল্পকয শদঘ যয ০.৭৫ ডকল্পরাডভটায কাল্পজয চুডক্তভৄল্য ৪২.৫৬ রক্ষ টাকা। কাজ ভাপ্ত য় ০৭/০৬/২০১৫ তাডযল্পখ। 

কাল্পজয ভান মভাটাল্পভাটি বার প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। ড়ল্পকয মফীযবাগ ংল্পয কাল্প যটিং এখন বার যল্পয়ল্পছ। তল্পফ 

একটি ংল্প যাস্তায দু ’ডদল্পক প্রান্ত বাগ ডকছুটা নষ্ট ল্পয় ডগল্পয়ল্পছ মদখা মায়।  ভারাভার ডযফনকাযী বাযী মান এ 

স্থান ডদল্পয় অা-মায়ায কাযল্পণ যাস্তায এ ং ডফনষ্ট ল্পয়ল্পছ ভল্পভ য জানা মায়।  

 

 

১৪.০ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ভডনটডযং কাম যক্রভ:  

 প্রকে ডযচারক, স্থানীয় এরডজআডড দপ্তল্পযয ডনফ যাী প্রল্পকৌরী  ন্যান্য কভ যকতযাবৃদ প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পর ডফডবন্ন 

ভল্পয় প্রকল্পেয কাম যক্রভ ডযদ যন কল্পযল্পছন ভল্পভ য ভাডপ্ত প্রডতল্পফদল্পন ঈল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এরডজআডড দয দপ্তয  

স্থানীয় যকায ডফবাগ এয মকান কভ যকতযা প্রকে ফাস্তফায়ল্পন প্রকল্পেয কাম যক্রভ ডযদ যন কযনডন।  
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১৫.০ প্রকে ডযচারক ম্পডকতয তথ্য:   

ক্রঃ 

নং 

কভ যকতযায নাভ দডফ পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

ভয়কার 

১।  জনাফ মভাঃ ব্দু ারাভ মভাল্যা বনফ থাী  

প্রল্পকৌরী/প্রকে 

বযচারক 

খন্ডকারীন ১/১০/২০১৪ -৩০/০৬/২০১৭ 

 
 

১৬.০ প্রকগেয প্রবকউযগভট িবকথত তথ্য: 

এরবজআবড দপ্তগয ংযবেত প্রকগেয ক্র ংক্রান্ত দবররত্র যীো-বনযীো ও  ম থাগরাচনা কগয মদিা মা মম, 

বনভ থাণ কাগজয জন্য বফজ্ঞান প্রবক্রা, কবভটি েঠন, দযত্র অফান, দযত্র ভল্যান, কাম থাগদ প্রদান আতযাবদ 

প্রবক্রা ববঅয-২০০৮ এয বফবধ-বফধান মথামথবাগফ নুযণ কযা গগছ।  

 
 

 

১৭.০ প্রকগেয ফাস্তফাগনািয প্রবাফ ও উকাযগবােীগদয ভতাভত:  

প্রকগেয কাম থক্রভ বযদ থনকাগর প্রকগেয উকাযগবােী ও স্থানী ব্যবক্তফগে থয াগথ অগরাচন কযা গগছ। যাস্তা 

ঈন্নয়ন  ংস্কাল্পযয  পগর এরাকায জনেগণয মাতামাগতয সুবফধা সৃবে গগছ ভগভ থ জনেণ জানান। এরাকা অযও 

বকছু বযভান কাঁচা যাস্তা যগগছ মমগুগরা াকা থফা ংস্কায কযায প্রগাজনীতায কথা তাযা উগিি কগযন। এছাড়া 

বনবভ থত যাস্তা  মাগত বনবভত বাগফ ংস্কাগযয ভােল্পভ মভআগটগনন্প কযায প্রল্পয়াজনীতায য  তাযা মজায মদন।  

 

১৮.০  প্রকগেয উগেশ্য জথন:  

ডযকেনা জযন 

ক) মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ ঈৎাদন বৃডি, 

কৃডল  কৃডল ণ্য ফাজাযজাতকযণ এফং প্রকে 

এরাকায অথ য-াভাডজক ফস্থায ঈন্নয়ন;  

 

ক) মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ ঈৎাদন বৃডি, কৃডল 

 কৃডল ণ্য ফাজাযজাতকযণ এফং প্রকে এরাকায অথ য-

াভাডজক ফস্থায ঈন্নয়ন াডধত ল্পয়ল্পছ; 

খ) মবৌত প্রডতফন্ধকতা দূযীকযল্পণ য ভােল্পভ মাতায়াত  

ণ্য ডযফন ব্যয় হ্রা কযা; 

 

খ) মবৌত প্রডতফন্ধকতা দূযীকযল্পণ য ভােল্পভ মাতায়াত  

ণ্য ডযফন ব্যয় হ্রা মল্পয়ল্পছ; 

খ) স্বে  দীঘ য মভয়াদী কভ যংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃডষ্ট। খ) স্বে  দীঘ য মভয়াদী কভ যংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃডষ্ট ল্পয়ল্পছ ।  

 
 

১৯.০ উগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণ:  

 প্রকেটিয উগেশ্য পুগযাপুবয বজথত গগছ।   

 

২০.০ ফাস্তফান ভস্যা/ম যল্পফক্ষণ:  

২০.১ ফডণ যত প্রকল্পেয মভাট নুল্পভাডদত ব্যয় ২৪৫৫.৯৭ রক্ষ টাকা। প্রকল্পেয মভাট ব্যয় ২৪০৫.৫৫ রক্ষ টাকা। থ যাৎ প্রকল্পেয 

ফাস্তাফয়ন গ্রগডত ৯৮% মা ল্পন্তালজনক; 

২০.২ ফবণ থত প্রকেটিয কাম যক্রভ দুটি ঈল্পজরায় ফাস্তফায়ন কযা য়। প্রকল্পেয অতায় দু ’টি ঈল্পজরায় শুদৄভাে ড়ক ঈন্নয়ন 

 ংস্কায কাজ কযা য়। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ল্পনয য আত:ভল্পে দু ’ফছল্পযয ডধক ভয় ডতক্রান্ত ল্পয়ল্পছ। এ ভয় 

ল্পয ডযদড যত যাস্তাগুল্পরায ফস্থা মভাটাভৄটি বার প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ; 

২০.৩ প্রকল্পেয অতায় নাংগরল্পকাট ঈল্পজরায় ফাস্তফাডয়ত যাস্তা ঈন্নয়ন  ংস্কায কাল্পজয ডযদড যত ৩টি যাস্তায ডফডবন্ন 

স্থাল্পন মছাট-খাট গতয সৃডষ্ট  যাস্তায  প্রান্তবাগ মবংল্পগ মগল্পর মভাফাআর মভআনল্পটল্পন্পয অতায় এগুল্পরা ংস্কায কল্পয যাস্তা 

ভতর  ব্যফায ঈল্পমাগী যাখা ল্পয়ল্পছ। এ কাম যক্রভ খুফআ প্রংনীয়;  
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২০.৪ দয দডক্ষণ ঈল্পজরায় ফাস্তফাডয়ত স্কীল্পভয যাস্তায় মছাট-খাট গতয সৃডষ্ট  যাস্তায ডকছু ংগ নষ্ট ল্পয় মমল্পত মদখা মায়। 

মভাফাআর মভআনল্পটল্পন্পয অতায় এগুল্পরা ংস্কায কযা ল্পর এ যাস্তাগুল্পরা ভতর থাকল্পফ এফং এল্পত এরাকায  

জনগল্পণয চরাচর স্বডস্তকয ল্পফ; 

২০.৫ প্রকেটি ফাস্তফায়নকাল্পর একফায প্রকল্পেয ডডট কযা য়। ডকন্তু প্রকে ভাডপ্তয য যাফডধ মকান ডডট কযা য়ডন; 

২০.৬ প্রকে ফাস্তফানকাল্পর প্রকে ডযচারক এফং ংডিষ্ট মজরায ডনফ যাী প্রল্পকৌরী  ঈল্পজরা প্রল্পকৌরীগণ ভল্পয় ভল্পয় 

প্রকল্পেয কাম যক্রভ ডযদ যন কল্পযল্পছন। অআএভআডড ল্পত প্রকে চরাকারীন ভল্পয় একফায ডযদ যন কযা য়। ডকন্তু, 

ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় এফং ংস্থায দয দপ্তল্পযয মকান কভ যকতযা প্রকে চরাকারীন ভল্পয় প্রকল্পেয কাম যক্রভ ডযদ যল্পন 

মানডন; 

২০.৭ প্রকে ভাডপ্তয য প্রকল্পেয ফযােকৃত ল্পথ যয ব্যাডয়ত থ য মথামথ প্রডক্রয়া নুযণ কল্পয যকাযী মকালাগাল্পয জভা 

মদয়া ল্পয়ল্পছ।  

 

২১.০ সুাবয/ভতাভত:   

 

২১.১ প্রকল্পেয অতায় ঈন্নয়নকৃত যাস্তাগুল্পরায মমকর স্থাল্পন আত:ভল্পে ডকছুটা ডফনষ্ট ল্পয়ল্পছ এফং গতয সৃডষ্ট ল্পয়ল্পছ 

মস্থানগুল্পরা মভাফাআর মভআল্পটমনমন্পয ভােল্পভ ংস্কাল্পযয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

২১.২ বডফষ্যল্পত গ্রাভ ড়ক ঈন্নয়ল্পনয মক্ষল্পে যাস্তায প্রস্থতা মাল্পত কভল্পক্ষ ৩ ডভটায যাখা য় ম ডফলয়টি ডনডিত কযল্পত 

ল্পফ;  

২১.৩ বডফষ্যল্পত যাস্তা ঈন্নয়ল্পনয মক্ষল্পে যাস্তায াল্প পুকুয থাকল্পর পুকুয ংল্প যক্ষাদ মদয়ার মদয়ায ডফলয়টি ন্তভু যক্ত কল্পয 

যাস্তায ঈন্নয়ন ব্যয় প্রক্করন কযল্পত ল্পফ;  

২১.৪ ঈন্নয়নকৃত যাস্তায় বাযী মানফান চরাচর ডনয়ন্ত্রল্পনয ডফলল্পয় স্থানীয় জনপ্রডতডনডধল্পদয াল্পথ যাভ যক্রল্পভ স্থানীয় 

যকায প্রল্পকৌর ডধদপ্তয যাস্তায প্রল্পফ ভৄল্পখ ডনল্পদ যনা ম্বডরত াআনল্পফাড য রাগাল্পনায ডফলয়টি ডফল্পফচনা কযল্পত 

াল্পয; 

২১.৫ মমকর যাস্তা গ্রাভীণ ফাজাল্পযয ভেখান ডদল্পয় চল্পর ডগল্পয়ল্পছ মখাল্পন ফাজায ংল্প মডযংফন না কল্পয অযডড কযায 

ডফলয়টি ডফল্পফচনা কযা মমল্পত াল্পয; 

২১.৬ বডফষ্যল্পত এ জাতীয় প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পর ংডিষ্ট ভন্ত্রণারয়  ংস্থায প্রডতডনডধল্পক ভল্পয় ভল্পয় প্রকে এরাকায় 

ল্পযজডভল্পন ডগল্পয় কাম যক্রভ তদাযডক কযল্পত ল্পফ; এফং 

২১.৭ প্রকল্পেয পূণ যাংগ ডডট দ্রুত ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ।  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

    

 



83 

 

জনগুরুত্বপূণ য ৩ ীল যক প্রকলেয  
১৭

     জনগুরুত্বপূণ য ৩

    ফাস্তফায়ন    
    ল্লী  

৪ ফাস্তফায়ন

নুল্পভাডদত নুল্পভাডদত ফাস্তফায়ন

ফাস্তফায়ন

ডতক্রান্ত  

নুল্পভাডদত

 %)

ডতক্রান্ত সময় 

নুল্পভাডদত

স্ত

 %)

৩ ৩

৪৫৭৪৬ ০০ ৫৩২০০ ০০ ৫২১০০ ৭২ জুরাআ,

জুন,২০১০ 

(৬ ) 

জুরাআ,

জুন,২০১৭ 

(১৩ )

জুরাআ,

জুন,২০১৭ 

(১৩ ) 

৬৩৫৪.৭২

১৩.৮৯

৭

১১৬.৬৭  

৫ ফাস্তফায়ন

 

৩ ংল্পগয নাভ  ৩

ংস্থান

স্ত

 

স্ত   স্ত   

কভ যকতযাল্পদয মফতন ংখ্যা ৬ ১৫৬.৯৮ ৬ ১৩২.৯১ 

কভ যচাযীল্পদয মফতন ংখ্যা ৯ ৯৪.৩২ ৯ ৮৩.২৪ 

বাতাডদ ংখ্যা ৯ ২৮৬.১০ ৯ ১৯৭.৮৩ 

যফযা  মফা মথাক  ৩১৪.৯৭  ২৯৯.৪৩ 

  ১৮০.০০ ১৮০.০০ 

মভযাভত, ংযক্ষণ  পূনফ যান মথাক  ৫৩.২৪  ৪৮.৯১ 

মানফান (মপায হুআর জী) ক্রয় ংখ্যা ১ ৫০.০০ ১ ৫০.০০ 

ডপ আকুআল্পভন্ট ক্রয় মথাক  ৬০.০০  ৬০.০০ 

বৃেগযাণ ১৫০.০০ ৫০.০০ ১৫০.০০ ৫০.০০ 

৯.৮০ ৪০০.০০ ৮.৬৮ ৪০০.০০ 
    

৩৯১.৭৯ ১৬২৩৪.৬১ ৩৯১.৭৯ ১৬২৩৪.৬১ 

২৩২.০০ ৭৯০০.১৫ ২২৩.৪০ ৭৫১৯.৯৬ 

৩৩৫০.৯০ ১৬৩৮০.০৪ ৩৩৫০.৯০ ১৬৩৮০.০৪ 

৩৯৮.০০ ১০৭৩.৫৮ ৩৯৮.০০ ১০৭৩.৫৮ 

   

৭৬.৫০ ৩০৫০.০০ ৭৫.১৯ ২৮৯৯.৮৪ 

৫৭.০০ ১৯৫৫.০০ ৫৭.০০ ১৯৫৫.০০ 
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৬  

 

, ধাভযাআ 
ভল্পনাযডদ, মফরাল্পফা 

শ্রীফদী, ডঝনাআগাডত 

ইবযগঞ্জ 

 

কাডরাডত

াটাজাডয, যজান, টিয়া, অল্পনায়াযা, াতকাডনয়া,

িা চাডদনা  মচৌেগ্রাভ, বুডড়চঙ, মদডফদায,

চাদপুয কচুা, াআভচয, াযাবস্ত 

তাল্পনায 

তাযা 

ফগুড়া দুচাডচয়া, নদীগ্রাভ, গাফতরী 

ভাল্পদফপুয, ডনয়াভতপুয 

ীযগঞ্জ 

বদনাজপুয দয, ডচডযযফদয 

সুনাভেঞ্জ ছাতক 

মকাটচাদপুয, ডযণাকুন্দু, দয 

মভগযপুয গগডন 

মচৌগাছা 

৩ ংল্পগয নাভ  ৩

ংস্থান

স্ত

 

স্ত   স্ত   

২৮১.১০ ১০৪৩.৩৬ ২৮১.১০ ১০২৯.৫০ 

২০৩.০০ ৫৫০.০০ ২০৩.০০ ৫৪৭.৩০ 

প্রবতযোভরক ৪৩৪৫১.০০ ৪২৯.২৩ ৪৩০৩০.০০ ৪২২.৫০ 

১৯৭.০০ ১৫০.৫৯ ১৯২.০৪ ১৪৬.০০ 

 যাস্তায মাল্ড ৯.৬০ ৯০০.০০ ৯.৫৫ ৮৯৪.০৭ 

৫০৪.৫৫ 

 এয কুডষ্টয়া প্রাল্পন্ত বায়াডাট/এল্পপ্রাচ ড়ক ঈন্নয়ন 
০.৪২৫ ৬০০.০০ ০.৪২৫ ৫০৯.০০ 

৫০৪.৫৫ 

 এয কুডষ্টয়া  ডযপুয  প্রাল্পন্ত ডযল্পবটল্পভন্ট য়াকয

০.৮০ ১১২০.০০ ০.৮০ ৯৮৭.০০ 

 ১১৭.৮৩ ১১৭.৮৩ 

প্রাআ  ৫০.০০ ৫০.০০ 

৫৩২০০ ০০ ৫২১০০ ৭২ 
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েী তারা 

বগযাজপুয ভঠফাবড়া 

মবারা দয, মফাযানুবেন, মদৌওরতিান, ভনপুযা, চযপযান 

ফযগুনা অভতবর 

ভৄরাডদ, দয, ফাল্পকযগঞ্জ

যাজাপুয, কাঠাবরা 

 
৭ ববায ম থাগরাচনা মদিা মা, নুল্পভাডদত ৩  ’য ংস্থান  

 ম্পন্ন ময়ল্পছ  
 
৮   ভল্যায়ন িডত ভল্যায়ন ডনল্পোক্ত  
       
       

      স্ত ংডিষ্ট কভ যকতযা  ঈকাযল্পবাগীল্পদয  

       ।
 

৯   ।   প্রকল্পেয ভর ঈল্পেশ্য  টভূডভঃ  

 

৯ । প্রকল্পেয টভূডভ  
     বযকেনা কবভন কর্তথক মদগয বফদ্যভান কর মেণীয ড়ক পুনঃগেণীকযণ ংক্রান্ত ফাংরাগদ মেগজট 

(১১/০৪/২০০৪) নুমাী ড়ক ও জনথ বধদপ্তগযয ভাবরকানাধীন ৬৭১টি ড়ক স্থানী যকায প্রগকৌর 

বধদপ্তগযয বনকট স্তান্তবযত । উক্ত ৬৭১টি ড়গকয তাবরকা মথগক ভাননী প্রধানভন্ত্রীয োবধকাযপ্রাপ্ত ৭০টি 

ড়ক তথা উপ্রকগেয ভন্বগ “জনগুরুত্বপূণ থ উগজরা ড়ক উন্নন ” ীল থক প্রকেটি েণ কযা । এআ প্রকগেয 

অওতা  েড়াআ নদীয উ য ৫০৪.৫৫  মদগয ২৭টি মজরায 

৫৯টি উগজরায ড়ক/মতু/কারবাট থ উন্নন কাম থক্রভ িন্ন গগছ।    

 

৯ ।    

 ড়ক ফকাঠাগভা উন্নগনয ভােগভ িী ঞ্চগরয মমাোগমাে ব্যফস্থায উন্নন; এফং 

 উন্নগনয ভােগভ ও ফা জায ববেম্যতায সুগমাে বৃবি এফং জনল্পগাষ্ঠীয 

। 

১০   

            ভর প্রকেটি ৪৫৭ ৪৬ মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাআ, জুন,২০১০ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য গত 

১১/১২/২০০৪ তাডযল্পখ একল্পনক কর্তযক নুল্পভাডদত য়। প্রকল্পেয ১ভ ংল্পাডধত ডডডড ৪১৭ ০৫ মকাটি টাকা ব্যল্পয় 

এফং জুরাআ, জুন,২০১১ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য গত ১০/০২/২০০৮ তাডযল্পখ ল্লী

ময ভাননী ভন্ত্রী  কর্তযক নুল্পভাডদত য়। গত ২৪/০৫/২০১১ তাডযল্পখ ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী 

কর্তযক ৪৯৬ ৬৫ মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাআ, জুন,২০১৩ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য প্রকল্পেয ২য় 

ংল্পাডধত ডডডড নুল্পভাডদত য়। যফডতযল্পত ডযকেনা কডভন কর্তযক প্রকল্পেয মভয়াদ জুন,২০১৫ ম থন্ত বৃবি কযা 

। ফ যল্পল প্রকল্পেয ৩য় ংল্পাডধত ডডডড ৫৩২ ০০ মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাআ, জুন,২০১৭

মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য গত ০৭/০৯/২০১৫ তাডযল্পখ ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক নুল্পভাডদত য়।  
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১১ রু ২০ ৭ ম যন্ত ৫২১০০ ৭২

৩য় েংস োডিত ডিডিডি’র ৭ ৯৩ ফাস্তফ

নুকূল্পর ২২৬০ ৯৯

৫২১০০ ৭২ ১৬০ ৯৯

যগগছ  
(ক্ষ টাকায়)

৩য় ’য 

 

ব্যডয়ত 

থ য 

2004-05 5৯৯.৯২ 5৯৯.৯২ 5৯৯.৯২ 5৯৯.৯২  
2005-06 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00  
2006-07 ৫৯৬৩.১০ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৫৯৬৩.০৯  
2007-08 ২৫০৬.৯৩ ২৫০৬.৯৩ ২৫০৬.৯৩ ২৫০৬.৯৩  
2008-09 ৩৩৭১.১৭ ৩৩৭১.১৭ ৩৩৭১.১৭ ৩৩৭১.১৭  
2009-10 ৩৯২৫.৬৩ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ৩৯২৫.৬৩  
2010-11 ৫৯৫৩.৪৮ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৫৯৫৩.৪৮  
2011-12 ৬২২৯.৩৬ ৬২২৯.৩৬ ৬২২৯.৩৬ ৬২২৯.৩৬  
2012-13 ৪৬৯৭.৬১ ৪৬৯৭.৬১ ৪৬৯৭.৬১ ৪৬৯৭.৬১  
2013-14 ৪৪৯৯.৬৭ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৪৪৯৯.৬৭  
2014-15 ৫০৮৮.০০ ৫০৮৮.০০ ৫০৮৮.০০ ৫০৮৭.৪৪  
2015-16 ৪৮৮০.৯৪ ৩১৩৫.০০ ৩১৩৫.০০ ৩১৩৫.০০  
২০১৬-১৭ ১৪৮৪.১৯ ২১৩৩.০০ ২১৩৩.০০ ২১৩১.৪১  

me©†gv

U 

53000.00 5২২৬0.৯৯ 5২২৬0.৯৯ 5২১০০.৭১ 

 

২ :  

 

  

জনাফ    

জনাফ    

জনাফ    

জনাফ াডফবুয    ১১

জনাফ অডল কুভায ার    ১১ ২৩

জনাফ  অরী ডডেক     ২৩ ৩১ ১২ ২০১৩ 

জনাফ নূয মাগন াওরাদায    ১ ৪ ৭ 
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( ) ড়ক ফকাঠাগভা উন্নগনয ভােগভ িী  ঞ্চগরয 

মমাোগমাে ব্যফস্থায উন্নন;

প্রকগেয অওতা ৭৫৭.২৯ বকবভ উগজরা ড়ক এফং 

৪২৩৩ বভঃ মতু /কারবাট থ বনভ থাণ /পুনঃবনভ থাগণয পগর িী 

ঞ্চগরয ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থায উন্নন াবধত গগছ। 

( ) উন্নগনয ভােগভ ও 

ফাজায ববেম্যতায সু মমাে বৃবি এফং জনল্পগাষ্ঠীয 

। 

প্রকগেয অওতা উগজরা ড়কভগ প্রগাজনী আউ -

মেণ ও াআ -কারবাট থ বনভ থাণ এফং কাঁচা ড়কভ 

াকাকযগণয পগর কৃবল উৎাদন ও ফাজাযজাতকযণ 

জতয গগছ। এছাড়া , প্রকেকারীন ভগ প্রতযে 

কভ থংস্থান সুগমাে যফতীমত ব্যফা-ফাবণগজযয প্রাগযয 

ভােগভ োভীণ জনগোষ্ঠীয অথ থাভাবজক উন্নন গগছ।   

 
৪  প্রকগেয অওতা ৭৫৭.২৯ বকবভ উগজরা ড়ক এফং ৪২৩৩ বভঃ 

মতু/কারবাট থ বনভ থাণ /পুনঃবনভ থাণ নুল্পভাডদত ২য় ংল্পাডধত ডডডডল্পত ংস্থানকৃত কর পূতয কাজ ম্পন্ন 

ল্পয়ল্পছ। এ মপ্রডক্ষল্পত ডজযত ল্পয়ল্পছ ভল্পভ য প্রতীয়ভান য়

৫ স্ত

৫ স্ত মন প্রকসের মূল  নুল্পভাডদত ডডডডয ফছযডবডিক ফযাে চাডদা নুাল্পয অযএডডডল্পত 

প্রল্পয়াজনীয় ফযাে না ায়া, জডভ ডধগ্রল্পণ জটিরতা,  েড়াআ নদীয উয ৫০৪.৫৫ 

 কবত িীগজয বডজাআন ংগাধন , ভাঠ ম যাল্পয়য ফাস্তফ চাডদানুমায়ী কারবাট য, মতু 

কডতয় ল্পঙ্গয ডযভাণ হ্রা/বৃডি, মযট ডডডঈর ডযফতযন আতযাডদ  কাযল্পণ ভর প্রকেটি ডনধ যাডযত মভয়াদ জুন ২০১০ 

এয ভল্পে ভাপ্ত কযা ম্ভফ য়ডন। যফতীল্পত ৩ ফায ংল্পাধন এফং ১ ফায ব্যয় বৃডি ব্যডতল্পযল্পক মভয়াদ বৃডিয 

ভােল্পভ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুন ২০১৭ ম যন্ত থ যাৎ ০৭ ফছয ডফরডম্বত য়।

৫ এফং পূণ যকারীন প্রকে ডযচারক না থাকা  

            ১৩ ফছগয ফাস্তফাবত এ প্রকগে  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এরডজআডড ’য ৭ জন কভ থকতথা প্রকে বযচারক বগগফ দাবত্ব 

ারন কগযন। ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথগনয  কাযল্পণ প্রকল্পেয সুষ্ঠ ুফাস্তফায়ন ডফডিত য়। 

 

১৬ এক্সটাযনার 

 

ডডট ডডযয়ড ডডট ডযল্পাট য 

জভা মদয়ায 

তাডযখ 

ডডট 

অডি 

ংখ্যা 

ডডট অডিয মপ্রডক্ষল্পত গৃীত ব্যফস্থা 

২০০৪-০৫ ল্পত ২০০৫-০৬    

ডডজএ ডপ কর্তযক প্রকে মভয়াল্পদ মভাট ৪৯টি  

ডডট অডি ঈত্থান কযা য়। এয ভল্পে মভাট ৪২টি  

ডনস্পডি ল্পয়ল্পছ এফং ফডষ্ট ০৭টি ডডট অডিয 

ডনষ্পডি প্রডক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ। 

২০০৬-২০০৭   

 ২০০৭-২০০৮   

২০০৮-০৯ ল্পত ২০০৯-১০   

২০১০-১১ ল্পত ২০১১-১২ ১৪/১২/২০১১ ৩টি 

২০১২-২০১৩    

২০১৩-২০১৪   

২০১৪-২০১৫   

২০১৫-২০১৬ ৩১/১০/২০১৬ ৪টি 

২০১৬-২০১৭   অযফডধ ডডট ম্পন্ন য়ডন 
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১৭.০ প্রকে ডযদ যনঃ  

 ফাস্তফায়ন ডযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ডফবাল্পগয কাযী ডযচারক জনাফ  মভা: অডযপৄ র আরাভ ২৪/১১/২০১৭ তাডযল্পখ 

কুডষ্টয়া মজরায দয ঈল্পজরায়, ০১/১২/২০১৭ তাডযল্পখ মবারা মজরায চযপযান এফং ১১/০১/২০১৮  তাডযল্পখ  ঢাকা 

মজরায মদাায ঈল্পজরায় প্রকল্পেয কাম যক্রভ ল্পযজডভন ডযদ যন কল্পযন।  কুডষ্টয়া, মবারা  এফং ঢাকা মজরায স্থানীয় 

যকায প্রল্পকৌর ডধদপ্তল্পযয ংডিষ্ট প্রল্পকৌরীগণ ডযদ যনকাল্পর ঈডস্থত ডছল্পরন এফং ডযদ যল্পন ল্পমাডগতা 

কল্পযন। বযদ থন ম থগফেণ বনম্নরুঃ 

১৭.১ য ০+০০বভঃ মচআগনগজ েড়াআ নদীয উয ৫০৪.৫৫ মতু ডনভ যাণঃ 

           ল্পযজডভন ডযদ যল্পন মদখা মায়, প্রকল্পেয নুল্পভাডদত  ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী  মজরায দয ঈল্পজরায় 

ফডস্থত য ০+০০বভঃ মচআগনগজ েড়াআ নদীয উয ৫০৪.৫৫  

নিনমিত হয়েয়ে। এোড়া, সেতুটির কুডষ্টয়া প্রাল্পন্ত ০.৪২৫  বায়াডাট/এল্পপ্রাচ ড়ক ঈন্নয়ন  এফং কুডষ্টয়া  ডযপুয  

প্রাল্পন্ত ০ .৮০  ডযল্পবটল্পভন্ট য়াকয  এয কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। মতুটি ডনভ যাল্পণয পল্পর  মজরায দয এফং 

ডযপুয ঈল্পজরা দুটিয ভল্পে ডনযফডেন্ন ড়ক মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা স্থাডত ল্পয়ল্পছ।  ংডিষ্ট ডনফ যাী প্রল্পকৌরীয ডনকট 

ল্পত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী ৮২০২ .২৩ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় এফং ১৭/১২/২০১৩ ল্পত ৩০/০৪/২০১৭ মভয়াল্পদ মতুটিয 

ডনভ যাণকাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। 

১৭.১.১ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

 

 

 
 

 

ডচেঃ ডযপুয  প্রাল্পন্ত ডযল্পবটল্পভন্ট য়াকয (নদী ান)  

এয কাল্পজয দৃশ্যভান ং (ড ড ব্লক ম্যাল্পে)।  
 
 
 
 
 
 

 

ডচেঃ মতুয মডক, মযডরং এফং হুআর গাড য ডযদ যন 
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ডচেঃ কুডষ্টয়া প্রাল্পন্ত বায়াডাট 

 

 

 

 

ডচেঃ মতুয  এফাটল্পভন্ট, গাড যায, ডয়ায কযা 

এফং ডয়াযভ 

 
১৭.২ গজাডযয়া-ভাডনকা বায়া দুরাযাট-অঞ্জুযাট ড়ক ঈন্নয়নঃ  

           প্রকল্পেয নুল্পভাডদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী মবারা মজরায চযপযান ঈল্পজরায় ফডস্থত গজাডযয়া-ভাডনকা বায়া 

দুরাযাট-অঞ্জুযাট ড়ক ডফটুডভন কাল্প যটিং এয ভােল্পভ ঈন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। ডযদ যনকাল্পর ড়ল্পকয কাল্প যটিংল্পয়য 

ভান, কম্পযাকন এফং কযাম্বাডযং কাজ ডডডড’য াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। ডযদ যনকাল্পর ড়কটিল্পত 

টল্পার ফা মযআনকাট মদখা মায়ডন। 

১৭.২.১ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

           ডচেঃ ড়কটিয প্রস্থ, কাল্প যটিংল্পয়য ভান, 

কম্পযাকন এফং কযাম্বাডযং কাজ 

ডডডড’য াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য প্রতীয়ভান 

ল্পয়ল্পছ। ডযদ যনকাল্পর ড়কটিল্পত টল্পার 

ফা মযআনকাট মদখা মায়ডন। 
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১৭.৩ গজাডযয়া-ভাডনকা বায়া দুরাযাট-অঞ্জুযাট ড়ল্পকয ৩৭৮.৪০ ডভঃ মচআল্পনল্পজ ভায়া নদীয ঈয ১৭৬ .৫০ ডভঃ ডড 

গাড যায মতু ডনভ যাণঃ 

          ল্পযজডভন ডযদ যল্পন মদখা মায়, প্রকল্পেয নুল্পভাডদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী মবারা মজরায চযপযান ঈল্পজরায় 

ফডস্থত গজাডযয়া-ভাডনকা বায়া দুরাযাট-অঞ্জুযাট ড়ল্পকয ৩৭৮ .৪০ ডভঃ মচআল্পনল্পজ ভায়া নদীয ঈয ১৭৬ .৫০ 

ডভঃ ডড গাড যায মতু ডনডভ যত ল্পয়ল্পছ । ংডিষ্ট ঈল্পজরা প্রল্পকৌরীয ডনকট ল্পত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী ৩০ ৯৪.৫৮ রক্ষ 

টাকা ব্যল্পয় এফং ১৮/০৪/২০১০ ল্পত ৩১/০৩/২০১৫ মভয়াল্পদ মতুটিয ডনভ যাণকাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। 

  

১৭.৩.১ ফাস্তফাডয়ত কাজ ম যল্পফক্ষণ  ডযদড যত ংল্পয ডচে:  

 

 

 

ডচেঃ মতুয এল্পপ্রাচ ড়ল্পকয  দু’াল্পবযয মলা 

প্রল্পটকন ডল্পল্পফ ডনডভ যত ড ড ব্লক ম্যাল্পে।  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ডচেঃ মতুয এল্পপ্রাচ ড়ক   

  

 

ডচেঃ মতুয  স্পযান, গাড যায, ডয়ায কযা 

এফং ডয়াযভ 

 
 

১৮। ম যল্পফক্ষণ: 

১৮.১   প্রকল্পেয ভর ডডডড ৪৫৭ ৪৬ মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাআ ২০০৪ ল্পত জুন ২০১০ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য 

নুল্পভাডদত য়। যফতীল্পত ৩ ফায ংল্পাধন এফং ১ ফায ব্যয় বৃডি ব্যডতল্পযল্পক মভয়াদ বৃডিয ভােল্পভ মভাট ৫২১ ৭২

মকাটি টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাআ ২০০৪ ল্পত জুন ২০১৭ মভয়াল্পদ ফাস্তফাডয়ত ল্পয়ল্পছ। এয পল্পর প্রকল্পেয ব্যয় ভর 
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নুল্পভাডদত ব্যল্পয়য মচল্পয় ৬৩ ৫৫ বকাটি টাকা ( ১৩.৮৯  মফী এবং বাস্তবায়ন কা বৃডি মল্পয়ল্পছ ৭ ফছয 

(১১৬.৬৭%); 

 

১৮.২    ১৩ ফছগয ফাস্তফাবত এ প্রকগে  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এরডজআডড ’য ৭ জন কভ থকতথা প্রকে বযচারক বগগফ দাবত্ব 

ারন কগযন। ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন এফং পূণ যকারীন প্রকে ডযচারক ডনল্পয়াগ না কযায  কাযল্পণ প্রকল্পেয 

সুষ্ঠ ুফাস্তফায়ন ডফডিত য়; 

 

১৮.৩    প্রকেটিয ডডঅয এ ঈডল্লডখত এক্সটাযনার ডডট ংক্রান্ত তথ্যাডদ  ম যাল্পরাচনায় মদখা মায় মম, ডডজএ ডপ কর্তযক 

প্রকে মভয়াল্পদ মভাট ৪৯টি  ডডট অডি ঈত্থান কযা য়। এয ভল্পে মভাট ০৭টি ডডট অডিয ডনষ্পডি  প্রডক্রয়াধীন 

যল্পয়ল্পছ। এছাড়া, ২০১৬-২০১৭  থ যফছল্পযয ডডট কাম যক্রভ যফডধ ম্পন্ন য়ডন । ডনস্পন্ন ডডট অডিভ এফং  

২০১৬-১৭ থ যফছল্পযয ডডট ডযল্পাট য ংক্রান্ত তথ্যাডদ অআএভআডড’মত ায়া মায়ডন; 

 

 

১৮.৪   নুকূল্পর ২২৬০ ৯৯

৫২১০০ ৭২ ব্যাডয়ত ল্পথ যয 

ডযভাণ ১৬০ ৯৯  প্রকল্পেয ব্যডয়ত থ য ভ যন কযা ল্পয়ল্পছ ডকনা ম ম্পল্পকয ডডঅয এ ঈল্পল্লখ কযা 

য়ডন;  

 

১৮.৫    গ্রাভ ড়কগুল্পরায ভর কযাল্পযজল্পয়  ১০ পৄট প্রস্ততায় ডনভ যাণ কযায় এফং মাল্ডাল্পয ম যাপ্ত ভাটি না থাকায় কযায পল্পর 

দুল্পটা মানফান াাাড ডতক্রভ কযা সুডফধাজনক য়; 

 

১৮.৬    PERT, CPM িডত প্রল্পয়াল্পগ প্রকল্পেয মভয়াদ মথামথবাল্পফ ডনধ যাযণ না কযা; 

১৮.৭    MTBF ফযাল্পেয াল্পথ ংগডত না মযল্পখ প্রকে গ্রণ; 

 
 

১৮.৮    ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ফছযডবডিক ফযাে প্রদান না কযা; এফং  

১৮.৯    রিররর Log Frame যথাযথভাতব প্রণয়ন ও অনুসরণ না কযা। 

১৯। মতামত/সুাররল: 

১৯.১ ভরবষ্যতত  গৃহীতব্য এবং বততমাতন বাস্তবায়নাধীন সক প্রকল্প রনধ তাররত সময় এবং ব্যতয়র মতে সমাপ্ত করার জন্য 

স্থানীয় সরকার রবভাগ/সংস্থা/প্রকল্প সংরিষ্ট সকতক রনয়রমত মরনটররং বজারদারসহ প্রতয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতত 

হতব;   

১৯.২    ভরবষ্যতত গৃহীতব্য এবং বততমাতন বাস্তবায়নাধীন সক প্রকল্প সুষ্ঠুভাতব সমাপ্ত  করার তক্ষে 

ন না কযা এফং পূণ যকারীন প্রকে ডযচারক ডনল্পয়াগ প্রদাল্পনয  ডফলল্পয় স্থানীয় সরকার রবভাগ/সংস্থাতক প্রতয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করতত হতব;  

১৯.৩   প্রকল্পেয ডনস্পন্ন ডডট অডিভ এফং  ২০১৬-১৭ থ যফছল্পযয ডডট ংক্রান্ত তথ্যাডদ অআএভআডডল্পত মপ্রযণ কযল্পত 

ল্পফ; 

১৯.৪    প্রকল্পেয ব্যডয়ত থ য ভ যন কযা ল্পয়ল্পছ ডকনা ম ংক্রান্ত তথ্যাডদ অআএভআডডল্পত মপ্রযণ কযল্পত ল্পফ; 

১৯.৫   বডফষ্যল্পত গৃীতব্য প্রকেভৄ গ্রল্পণয পুল্পফ য PERT, CPM িডত প্রল্পয়াল্পগ প্রকল্পেয মভয়াদ মথামথবাল্পফ ডনধ যাযণ 

কযল্পত ল্পফ মাল্পত Time  Cost overrun না য়; 

১৯.৬   MTBF ফযাল্পেয অল্পরাল্পক প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়ন কযা প্রল্পয়াজন। নুল্পভাডদত ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ফছযডবডিক   

         ফযাে ডনডিত কযল্পত ল্পফ; 

১৯.৭    প্রকে ফাস্তফায়ল্পন নুল্পভাডদত ডডডডয Log Frame এফং ফছযডবডিক রক্ষযভাো নুযণ কযল্পত ল্পফ; এফং 

২০।      নুল্পেদ ১৮ এফং ১৯ এয অল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থাফরী ২ ভাল্পয ভল্পে অআএভআডড’মক ফডত কযল্পত ল্পফ। 
জরফায়ু ভযফতযন ভবলমাজন প্রকে (২য় ংলাভধত) ীল যক প্রকলেয ভাপপ্ত মূল্যায়ন প্রপতলফদন 

 (ভাপ্ত: জুন, ২০১৭) 
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১. প্রকগেয নাভ : জরফায়ু বযফতথন ববগমাজন প্রকে (২ ংগাবধত) 

Climate Change Adaptation Project (CCAP) 

 

২. প্রাবনক ভন্ত্রণার/ বফবাে : স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণার/স্থানীয় যকায ডফবাগ 

 

৩. ফাস্তফানকাযী ংস্থা 

  

: স্থানীয় যকায প্রকৌর ডধদপ্তয 

৪. প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়   : ১ জুরাআ ২০১৪ মথগক ৩০ জুন ২০১৭ 

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয়   

প্রকৃত ব্যয়  

নুল্পভাডদত ফাস্তফায়নকার  

প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর বডবব’য 

মচগ %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর বডবব’য 

মচগ %) 

ভর ১ভ 

ংল্পাডধত 

ভর ফ যল্পল 

ংল্পাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪১০০.০০ ১৬৫৮০.০০ ১৬৫৭৩.৬৪ জুরাআ ২০১৪ 

গত 

জুন ২০১৬ 

(২ ফছয) 

জুরাআ ২০১৪ 

গত  

জুন ২০১৭ 

(৩ ফছয) 

জুরাআ ২০১৪ 

গত  

জুন ২০১৭ 

(৩ ফছয) 

১৭.৫৪% ৫০% 

 

৫.০  প্রকগেয টভুবভ: 

 

ফাংরাগদ ভরতঃ বতনটি বৃৎ নদী দ্মা, মভঘনা ও িহ্মপুত্র এয উফ থয বর দ্বাযা েঠিত। নদীগুবরয ৯০ তাংআ 

মদগয ফাআগয- মা প্রবত ফৎয প্রা ২ বফবরন টন বর ফন কগয। মদগয উকূরী এরাকা ভূবভ ে ও নতুন চয 

েঠগন তযন্ত সুে বাযাম্য যো কগয এফং এক জাোয বযফতথন ন্য স্থানগক প্রবাবফত কগয। ফাংরাগদ জরফায়ুয 

প্রবাগফ েবতেস্থ মদগুবরয ন্যতভ। ফল থা মভৌসুগভ ফড় নদীগুবরয ফফাবকা বতবৃবেয কাযগণ ফন্যা  এফং 

নদীগুবরয ৯০ তাংআ মদগয ফাআগয বফধা ফাংরাগদগয বফগল বকছু কযায মনআ। বফবশ্যক উেতায কাযগণ ফন্যা 

ছাড়া ও প্রাঃ ঘূবণ থঝড় মদিা মা মায প্রবাগফ জগরাচ্ছ্বাগ জানভার ও পগরয ব্যাক েবত । তাছাড়া বফবশ্যক 

উেতায কাযগণ ভৄদ্র পৃগষ্ঠয াবনয মরগবর উঁচু ওা ভৄগদ্রয রফন াবন মদগয েবীগয প্রগফ কগয কৃবলয েবত 

কযগছ। উকূরী জনেগণয অ মদগয ন্য ঞ্চগরয অগয মচগ কগভ মাগচ্ছ। জরফায়ুয প্রবাগফ অ কগভ 

মাওা ফহুংখ্যক মরাক মাগত য ভৄিী গ নেয বযগফায উয বতবযক্ত চা না মপগর তজ্জন্য উকূরী 

িীফাীয জীফন ভান উন্নন প্রগাজন।  

 

০৬.  প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য :  

প্রকগেয উন্নণ উগেশ্য গচ্ছঃ 

 ফাংরাগদগয োভীণ ব্যফাীক ও বযফন মনটওাকথ মটকআ এফং জরফায়ুয মনবতফাচক প্রবাফ নীর কযা।  
 

প্রকগেয অশু উগেশ্য গচ্ছঃ 

 জরফায়ুয মনবতফাচক প্রবাফ নীর ব্যফাীক ড়ক বযফন মনটওাকথ উন্নন।  

 কাগজয  সুগমাে সৃবে , জীফন ভান উন্নন ও জরফায়ুয প্রবাগফ েবতয মু্মিীন দুঃস্থ বফগল কগয উকূ রী দুঃস্থ 

ভবরাগদয েভতান। 

 

 

০৭.  প্রকল্পেয প্রধান কাম যভ :  

 

ড়ক/ফাঁধ বযগকবনং বক.বভ ৩৮১.০০ 
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োভ ড়ক এআচবফবফ দ্বাযা উন্নণ বক.বভ ৪৫.০০ 

আউবনন ড়ক উন্নন বক.বভ. ৪.৪১ 

বব ব্লক মযাড বক.বভ. ৩.১১ 

বনষ্কান ফকাঠাগভা বনভ থাণ বভ. ৫৩৯.০০ 

ঘাটরা বনভ থাণ টি ৫  

িার পুনঃিনন বক.বভ. ৬২.০০ 

মলা মপ্রাগটকন বভ. ২১০০.০০ 

বৃবেয াবন ংযেণ পুকুয িনন টি ৪০ 

োভীণ ফাজায উন্নন টি ৪৩ 

বনফ থাী প্রগকৌরীয দপ্তয ফবধ থতকযণ টি ৫ 

আউবনন বযলগদয জন্য ব্লক েযাট টি ২৬ 

বৃে মযান বক.বভ. ১৪২.২২ 

 

০৮.  প্রকল্পেয ঙ্গডবডিক ফাস্তফায়নঃ 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

নুল্পভাডদত ংল্পাডধত ডডডড  

নুমায়ী  কাল্পজয ঙ্গ  

 

একক 

নুল্পভাডদত  

ডডডড  নুমায়ী 

রক্ষযভাো    

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অডথ যক 

১. ভাটিয যাস্তা উন্নন/ফাঁধ উঁচুকযণ বক.বভ ৩৮১.০০ ৩৩৩৬.৪৫ ৩৮১.০০ ৩৩৩৫.৬

৮ 

২. েবতেস্থ োভীণ ড়ক এআচবফবফ দ্বাযা উন্নণ বক.বভ ৪৫.০০ ১৫৩৩.৩৯ ৪৫.০০ ১৫৩৩.৩

৮ 

৩. েবতেস্থ আউবনন ড়ক াকাকযণ বক.বভ. ৪.৪১ ২৪২.১৮ ৪.৪১ ২৪২.১০ 

৪. বব ব্লক মযাড বনভ থাণ বক.বভ. ৩.১১ ১৬৯.০৭ ৩.১১ ১৬৯.০৩ 

৫. মচ ফকাঠাগভা (কারবাট থ/আউ-মেন) বনভ থাণ বভ. ৫৩৯.০০ ১৩৭৭.৪৩ ৫৩৯.০০ ১৩৭৭.৪০ 

৬. মফাট ল্যাবন্ডং মেন/ঘাট বনভ থাণ টি ৫  ৪১.৭৩ ৫  ৪১.৭০ 

৭. িার/কযাগনর পুনঃিনন বক.বভ. ৬২.০০ ৯৬৯.৫০ ৬২.০০ ৯৬৯.৫০ 

৮. ড়ক/ফাঁধ/িাগরয াশ্বথঢার ংযেণ বভ. ২১০০.০০ ১৬২.১২ ২১০০.০০ ১৬২.১০ 

৯. বৃবেয াবন ংযেগণয জন্য পুকুয 

িনন/পুনঃিনন 

টি ৪০ ৬৩০.১৭ ৪০ ৬৩০.১৩ 

১০. োভীণ ফাজায/মোথ মটায উন্নন টি ৪৩ ৭৬৫.২৬ ৪৩ ৭৬৫.২৬ 

১১. বনফ থাী প্রগকৌরীয দপ্তয ফবধ থতকযণ টি ৫ ১৩৪০.৫০ ৫ ১৩৪০.৫০ 

১২. মথাক ফযাে (আউবনন বযলদ ও স্থানী 

যকায বক্তারীকযণ) 

টি ২৬ ২৬০.০০ ২৬ ২৬০.০০ 

১৩. বৃে মযান ও বযচম থা বক.বভ. ১৪২.২২ ২৬৭.৭৭ ১৪২.২২ ২৬৭.৭৬ 

১৪. মানফান ও মন্ত্রাবত ক্র মথাক - ৪০৫.১৮ - ৪০৫.০৬ 

১৫. ভূবভ বধেণ মথাক - ০.০০ - ০.০০ 

১৬. ববড বযাট মথাক - ০.০০ - ০.০০ 

১৭. জনফর মথাক - ১৮১.৬২  ১৮১.৩৮ 

১৮. যফযা ও মফা মথাক - ৩৬৯৯.৪৫  ৩৬৯৭.১৭ 

১৯. মভযাভত ও যেণাগফেণ (োভীণ/আউবনন 

ড়ক/বিজ/ কারবাট থ) 

বক.বভ. ৪৫ ৯৫৫.৮৫ ৪৫ ৯৫৪.২৬ 

২০. মভযাভত ও যেণাগফেণ (ভটয মানফান , 

অফাফত্র ও বপ, কবিউটায, আবঞ্জবনাবযং 

মন্ত্রাবত এফং ন্যান্য মভযাভত) 

মথাক - ২৪২.৩৩ - ২৪১.২৩ 
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ক্রঃ 

নং 

নুল্পভাডদত ংল্পাডধত ডডডড  

নুমায়ী  কাল্পজয ঙ্গ  

 

একক 

নুল্পভাডদত  

ডডডড  নুমায়ী 

রক্ষযভাো    

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অডথ যক 

২১. বপবজকযার কনটিনগজবন্প মথাক - ০.০০ - ০.০০ 

২২. প্রাআ কনটিনগজবন্প মথাক - ০.০০ - ০.০০ 

ফ থগভাট =  ১০০%  

 

০৯.  প্রকে ডযচারক ম্পডকযত তথ্য :   

 

 

নাভ  দডফ 

ডনয়ডভত 

দাডয়ত্ব 

ডতডযক্ত 

দাডয়ত্ব 

দাডয়ত্ব 

গ্রণ 

 

দাডয়ত্বকার 

জনাফ মভাঃ ভবতায যভান, 

প্রকে বযচারক 

∙ - ০১/০৭/২০১৪   ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১০.  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য :  -  

 

প্রকগেয ক্র ংক্রান্ত কাম থক্রভ ববঅয-২০০৮ নুমাী িন্ন কযা গগছ ভগভ থ প্রকে বযচারক জানান। প্রদি 

ববঅয নুাগয একটি ভাত্র প্যাগকজ ২ (দুআ) মকাটি টাকায উগিথ ক্র কযা গগছ। মা বনম্নরূঃ 

   

ক্রগয বফফযণ 

(প্যাগকগজয বফফযণ) 

দযগত্রয ভল্য 

(মকাটি টাকা) 

দযগত্রয তাবযি 

 

ভাবপ্তয তাবযি ভন্তব্য 

বডবব 

নুাগয 

চুবক্ত 

ভল্য 

দযত্র 

অফাগনয 

তাবযি 

চুবক্ত 

স্বােগযয 

তাবযি 

চুবক্ত 

নুমাী 

ফাস্তফ  

ফবযার মজরায এরবজআবড 

বপ বফন ম্প্রাযণ।  

প্যাগকজ নং- CCAP/ 

Builing/Bari-01 

১১.৫৫ ১১.৫৫ ১৮/০৮/১৫ ০৩/০৩/১৬ ৩০/০৬/১৭ ৩০/০৬/১৭  

 

১১.  ংল্পাডধত নুল্পভাডদত ডডডড-মত ংস্থান, এডডড ফযাে, ফভৄডক্ত  ব্যয় ংক্রান্ত তথ্য  

  (রক্ষ টাকায়)                                                                                                                                     

থ থ ফছয ংগাবধত এবডব ফযাে ফভৄবক্ত ব্য  ব্যবত 

থ থ মভাট টাকা  প্রঃাাে মভাট টাকা  প্রঃাাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১৪-১৫ ৩৮৬৭.০০ ১৮৬৭.০০ ২০০০.০০ ৩৮৬৭.০০ ৩৮৬১.৮৪ ১৮৬১.৮৪ ২০০০.০০ ৫.১৬ 

২০১৫-১৬ ৭৩৭৮.০০ ৪১০০.০০ ৩২৭৮.০০ ৭৩৭৮.০০ ৭৩৪৬.০৮ ৪০৬৮.০৮ ৩২৭৮.০০ ৩১.৯২ 

২০১৬-১৭ ৫৩৭২.০০ ৪৭৯৮.০০ ৫৭৪.০০ ৫৩৭২.০০ ৫৩৬৫.৭২ ৪৭৯২.০৭ ৫৭৩.৬৫ ৬.২৮ 

(বজওবফ 

৫.৯৩+ 

প্রঃাঃ 

০.৩৫) 

মভাট ১৬৬১৭.০০ ১০৭৬৫.০০ ৫৮৫২.০০ ১৬৬১৭.০০ ১৬৫৭৩.৬৪ ১০৭২১.৯৯ ৫৮৫১.৬৫  

 

 

১২.   প্রকল্পেয নুল্পভাদন  ংল্পাধন :    
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 ভর প্রকেটি েত ২১ গক্টাফয ২০১৪ তাবযগি নুবষ্ঠত একগনক বা ১৪১০০.০০ (বজওবফ ৭০৫০.০০ এফং প্রকে 

াাে ৭০৫০.০০) রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগ জুরাআ ২০১৪ গত জুন ২০১৬ মভাগদ ফাস্তফাগনয জন্য নুগভাবদত 

। প্রকগেয প্রা ভৄদ কাজ এরবএ ভবরাগদয দ্বাযা ফাস্তফান কযা । প্রকেটিয ফাস্তফান ম থাগ স্থানী 

জনেগণয চাবদায মপ্রবেগত প্রকেটিয কভ থবযবধ বযফতথন প্রগাজন । এ মপ্রবেগত প্রকগেয পূতথ কাজ ফাস্তফান ও 

যাজস্ব িাগত ােকৃত গথ থ বতবযক্ত োভীণ বযফন মনটওাকথ ভাপ্তকযণ ও ন্যান্য ব্য িাগত নেন্য ব্য 

বযফতথন ভন্বগয জন্য প্রকেটি ংগাধন পূফ থক মবৌত রেযভাত্রা পুনবনধ থাযণ কযা । পুনবনধ থাবযত রেযভাত্রা 

নুমাী প্রকেটিয মভাট প্রাক্কবরত ব্য ১৬৫৮০.০০ (বজওবফ ১০৭২৮.৩৫ এফং প্রকে াাে ৫৮৫১.৬৫) রে টাকা 

বনধ থাযণ কযা  এফং প্রকেটিয মভাদ ১ (এক) ফছয বৃবি পূফ থক ৩০ জুন ২০১৭ থন্ত পুনঃবনধ থাযণ কযা ।  

 

১৩.  কাজ ম্পূণ য থাকল্পর তায কাযণ :    

 

ডডঅয  প্রকে ডযচারল্পকয তথ্য নুমায়ী মকান কাজ ম্পূণ য মনআ ভল্পভ য জানাল্পনা য়। 

 

১৪.  প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জযন :  

প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জযন 

প্রকগেয উন্নণ উগেশ্য গচ্ছঃ 

 ফাংরাগদগয োভীণ ব্যফাীক ও বযফন মনটওাকথ 

মটকআ এফং জরফায়ুয মনবতফাচক প্রবাফ নীর 

কযা।  

 

প্রকগেয অশু উগেশ্য গচ্ছঃ 

 জরফায়ুয মন বতফাচক প্রবাফ নীর ব্যফাীক ড়ক 

বযফন মনটওাকথ উন্নন।  

 কাগজয  সুগমাে সৃবে , জীফন ভান উন্নন ও জরফায়ুয 

প্রবাগফ েবতয মু্মিীন দুঃস্থ বফগল কগয উকূরী 

দুঃস্থ ভবরাগদয েভতান। 

 

ফাংরাগদগয জন্য এ টাগে থট বফার। ডাবনডা 

ও বজওবফ থ থাগন এ প্রকগে মম টামে থট ধযা 

গবছর তা ম্পূণ থরূগ বজথত গগছ।  

 

১৫.  বডট ংক্রান্ত: 

 

 বডট 

ভকার 

বডট বযগাট থ 

দাবির 

বডট অবি বডট অবি বনষ্পবিকযগণয ফস্থা 

২০১৪-১৫ ৩০/০৮/২০১৬ অগরাচয ফছগয মভাট ৬টি 

অবি উত্থাবত ।  

আবতভগে ফ গুবর অবি বনস্পবি গগছ।  

২০১৫-১৬ ২০/০৩/২০১৭ অগরাচয ফছগয মভাট ১২টি 

অবি উত্থাবত ।  

আবতভগে ৭টি অবি বনস্পবি গগছ ফবে 

৫টি অবি বনস্পবিয জন্য প্রবক্রাধীন অগছ।  

২০১৬-১৭ ২৮/০৮/২০১৮ অগরাচয থ থফছগয মভাট 

১৬টি অবি উত্থাবত ।  

ম্প্রবত বনযীো প্রবতগফদন াওা মেগছ। িডীট 

অকাগয প্রভাণক জফাফ প্রদান কযা গগছ। 

অবিভ বনস্পবিয জন্য প্রবক্রাধীন অগছ।  

 

 

 

১৬.  প্রকে বযদ থন: 
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েত ২৭/১০/২০১৮ তাবযগি জরফায়ু বযফতথন ববগমাজন প্রকে (২ ংগাবধত) ীল থক ভাপ্ত প্রকগেয অওতা 

ফবযার মজরা ফাস্তফাবত বফববন্ন স্কীভ অ আএভআবড’য ভাবযচারক (মক্টয-৩) ও বযচারক (মক্টয-৩) কর্তথক 

বযদ থন কযা । বযদ থনকাগর প্রকগেয বনফ থাী প্রগকৌরী , দাতা ংস্থায প্রবতবনবধ , ংবিে মজরায বনফ থাী 

প্রগকৌরী, ববনয কাযী প্রগকৌরী এফং উগজরা প্রগকৌরী ংবিে কভ থকতথােণ উবস্থত বছগর ন। প্রকে 

ংবিে কভ থকতথাগদয গে অগরাচনা প্রাপ্ত তথ্য বফগিলণ ও ববঅয এয তগথ্যয বববিগত প্রবতগফদনটি প্রণন কযা 

গগছ। বযদব থত স্কীভগুগরায ংবেপ্ত ফণ থনা বনগম্ন মদওা গরা।  

 

ক) স্কীগভয নাভ 

ি) বদঘ থয 

ক) প্রাক্কবরত ব্য 

ি) চুবক্ত ভল্য 

ে) ব্য 

ঘ) ফাস্তফ েেবত 

ক) কাম থাগদগয 

তাবযি 

ি) ভাবপ্তয 

তাবযি 

ে) এরবএ 

গ্রুগয মচাযম্যান 

ও মগক্রটাযীয 

নাভ  

ভন্তব্য/ভতাভত 

 

ক) ফবযার দয 

উগজরাধীন 

মধাাকাঠি ফাজায 

(কানাআপুযা ফাজায ) 

উন্নন।  

ি)  

ক) 

১৭,৫২,৪

৩৬.০০ 

ি) 

১৭,৫২,৪

৩৬.০০ 

ে) 

১৬,৬৪,

৯২৪.০০ 

ঘ) ১০০% 

ক) ০১-১২-২০১৫  

ি) ১০-০৮-২০১৬ 

ে) মনাযা/াবছনা 

 

জরফায়ু বযফতথন ববগমাজন প্রকগেয অওতা ফবযার 

দয উগজরাধীন মধাাকাঠী ফাজায (কানাআপুযা ফাজায ) 

উন্নন কাজটি দু ’টি গ্রুগ িন্ন কযা । কাজটিয ভােগভ 

একটি Fish Shed , দুটি Open Shed , একটি 

Toilet, একটি Tube well ও ফাজাগয য বযন্তবযণ 

CC Road বনভ থাণ কযা । বযদ থনকাগর ংবিে 

আউব মচাযম্যান , আউব দস্য এফং ফাজায ব্যফস্থানা 

কবভটিগক ফাজাগযয বযস্কায বযচ্ছন্নতায ও বযন্তবযণ 

ড়গকয Shoulder এ ভাটিয মদওায বনগদ থনা প্রদান 

কযা । তাছাড়া Open Shed এয Platform এয 

চায কন থাময GI Pipe দ্বাযা মযাদ বৃবেয াত মথগক যোয 

জন্য বনগদ থনা প্রদান কযা । মা যফতীগত আউবনন 

বযলগদয ভােগভ িন্ন গফ ফগর ংবিে মচাযম্যান 

অাফাদ ব্যক্ত কগযন।  

 

 

ক) ৬,৪৭,৭০০.০০ 

ি) ৬,৪৭,৭০০.০০ 

ে) ৬,২৯,৯২১.০০ 

ঘ) ১০০% 

ক) ২০-০২-

২০১৬  

ি) ১০-০৮-২০১৬ 

ে) 

অছভা/

বফরবক

 

ক) ফবযার দয 

উগজরাধীন 

মধাাকাঠি পবযদ 

মভম্বায ফাবড় গত 

মধাাকাঠী প্রাঃ বফঃ 

বাা িন্দকায ফাবড় 

ম থন্ত যাস্তা ভাটি দ্বাযা 

ক) ৮,২৮,২৯১.০০ 

ি) ৮,২৮,২৯১.০০ 

ে) ৬,৮০,৭৪৪.০০ 

ঘ) ১০০% 

ক) ০১-০১-২০১৬  

ি) ৩০-০৬-

২০১৬ 

ে) 

মানারী

/ভাসুদা 

জরফায়ু বযফতথন ববগমাজন প্রকগেয অওতা মধাাকাঠি 

পবযদ মভম্বায ফাবড় গত মধাাকাঠী প্রাঃ বফঃ বাা িন্দকায 

ফাবড় ম থন্ত যাস্তা ভাটি দ্বাযা উন্নন কযা । উক্ত কাজটি 

একটি গ্রুগয দ্বাযা িন্ন কযা । ফতথভাগন ড়গকয ফস্থা 

বার অগছ। যাস্তাটি উন্নগনয পগর ত্র  োগভয মাতাাত 

ব্যফস্থায উন্নবত গগছ ভগভ থ স্থানী জনেণ গন্তাল প্রকা 

কগযন। বযদ থনকাগর যাস্তা বৃবেয াবন জগভ থাকা তা 
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ক) স্কীগভয নাভ 

ি) বদঘ থয 

ক) প্রাক্কবরত ব্য 

ি) চুবক্ত ভল্য 

ে) ব্য 

ঘ) ফাস্তফ েেবত 

ক) কাম থাগদগয 

তাবযি 

ি) ভাবপ্তয 

তাবযি 

ে) এরবএ 

গ্রুগয মচাযম্যান 

ও মগক্রটাযীয 

নাভ  

ভন্তব্য/ভতাভত 

 

উন্নন।   

ি) ১৩০০বভঃ 

স্ব-উগদ্যাগে বনস্কাগনয জন্য স্থানী জনাধাযণগক নুগযাধ 

কযা । এছাড়া যাস্তাটি াঁকা কযগণয জন্য উগজরা 

প্রগকৌরীগক বনগদ থনা প্রদান কযা ।  

 

 

 

ক) ফবযার দয 

উগজরাধীন 

মধাাকাঠি পবযদ 

মভম্বায ফাবড় গত 

মধাাকাঠী প্রাঃ বফঃ 

বাা িন্দকায ফাবড় 

ম থন্ত ড়গক বৃে 

মযান।   

ি) ১২০০বভঃ 

ক) ৬৫,৭৯৭.০০ 

ি) ৬৫,৭৯৭.০০ 

ে) ৬৫,৭৯৭.০০ 

ঘ) ১০০% 

ক) ২০-০৮-

২০১৬  

ি) ৩০-০৬-২০১৭ 

ে) মনাযা/মযবভ 

জরফায়ু বযফতথন ববগমাজ ন প্রকগেয অওতা মধাাকাঠি 

পবযদ মভম্বায ফাবড় গত মধাাকাঠী প্রাঃ বফঃ বাা িন্দকায 

ফাবড় ম থন্ত ড়গক বৃেগযান কাজটি ১টি গ্রুগয দ্বাযা িন্ন 

কযা গগছ। ফতভাগন োছভগয াযবাআবার মযট 

গন্তালজনক। তগফ ঘনফবতপূণ থ এরাকা যফতীগত 

বৃেগযান বযায কযায জন্য ভ াবযচারক ভগাদ 

বনগদ থনা প্রদান কগযন।  

 

ক) 

Construction 

of Slope 

Protection 

work on 

Khairabad 

UP office to 

Bakorkathi 

bus stand 

(RHD) road of 

Rangasree 

UP 

Bakergonj 

Upazila, 

Barishal.  

ID 

506073

016 

ক) ৯,৯০,০০০.০০ 

ি) ৯,৯০,০০০.০০ 

ে) ৯,৮৫,৯২৮.০০ 

ঘ) ১০০% 

ক) ০১-১২-২০১৬  

ি) ৩০-০৫-২০১৭ 

ে)নাজভা 

মফেভ/বাযা 

মফেভ 

 

যাস্তায শুয গত দুআ াগশ্বথ ৫০বভঃ মলা মপ্রাগটকন কাজ 

২০১৬-১৭ থ থ ফছগয কযা গগছ। যাস্তাটিয দুআ াগয মলা 

প্রাআ মবগে মমত। পরশ্রুবতগত , মমাোগমাে বফবচ্ছন্ন গ 

ড়ত। মলা মপ্রাগটকন কযাগত বাো মযাধ গগছ এফং 

মমাোগমাে পুনঃস্থাবত গগছ। এগত কগয ভানুগলয দূগব থাে 

রাঘফ গগছ। কাজটি বডজাআন মভাতাগফক িন্ন কযা 

গগছ। কাগজয গুণেতভান গন্তালজনক।  
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ক) স্কীগভয নাভ 

ি) বদঘ থয 

ক) প্রাক্কবরত ব্য 

ি) চুবক্ত ভল্য 

ে) ব্য 

ঘ) ফাস্তফ েেবত 

ক) কাম থাগদগয 

তাবযি 

ি) ভাবপ্তয 

তাবযি 

ে) এরবএ 

গ্রুগয মচাযম্যান 

ও মগক্রটাযীয 

নাভ  

ভন্তব্য/ভতাভত 

 

ি) ৫০.০০ বভঃ  

 

 

ক) 

Development 

of 

Bahadurpur 

Cattle 

Market 

under 12 No. 

Rangasree 

UP 

Bakergonj 

Upazila, 

Barishal.  

ি)  

ক) 

১১,৭৮,৪

২৫.০০ 

ি) 

১১,৭৭,

৬৪৭.০০  

ে) 

১১,৭৭,

৬৪৭.০০ 

ঘ) ১০০% 

ক) ২৭-০১-২০১৬  

ি) ৩১-১২-২০১৬ 

ে) 

মফেভ/

অকবর

ভা  

ত্র উগজরায যেশ্রী আউব ফাাদুযপুয মো -াটটি ফগচগ 

ফড় াট। উক্ত াট মথগক প্রবত ফছয প্রা ৩৫.০০ রে টাকা 

যাজস্ব অদা গ থাগক। াটটি উন্নন কযা ব্য ফাবযা 

েরু/ভবল ক্র -বফক্র কগয রাবফান গচ্ছ এফং যাজস্ব অ 

বৃবি াগচ্ছ। কাগজয গুণেতভান গন্তালজনক।  

 

 

 

ক) 

Improvement 

of road by BC 

on Durga 

Mondir –R&H 

to Khayrabad 

UP via Dakhil 

Madrasha 

ক) 

৬৯,৭৬,

৬৩৮.০

০ 

ি) 

৬৯,৭৬,

৬৩৮.০

০  

ক) ২৩-০৩-

২০১৬  

ি) ১৫-০৫-২০১৭ 

ে) বভনাযা মফেভ / 

াবপা মফেভ 

এফং াানাজ 

মফেভ/ অবি 

মফেভ  

যাস্তাটি বফব দ্বাযা উন্নন কযা াশ্বথফতী এরাকায জনেণ ও 

স্কুর কগরগজয ছাত্র -ছাত্রীযা উকৃত গগছ। দুটি আউবনগনয 

ভগে মমাোগমাে ব্যফস্থা জতয গগছ। কাজটি বডজাআন 

মভাতাগফক িন্ন কযা গগছ। কাগজয গুণেতভান 

গন্তালজনক। 
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ক) স্কীগভয নাভ 

ি) বদঘ থয 

ক) প্রাক্কবরত ব্য 

ি) চুবক্ত ভল্য 

ে) ব্য 

ঘ) ফাস্তফ েেবত 

ক) কাম থাগদগয 

তাবযি 

ি) ভাবপ্তয 

তাবযি 

ে) এরবএ 

গ্রুগয মচাযম্যান 

ও মগক্রটাযীয 

নাভ  

ভন্তব্য/ভতাভত 

 

road at ch. 

0.00m-1810m 

under 12 No. 

Rangasree 

UP 

Bakergonj 

Upazila, 

Barishal.  

ি) ১৮১০.০০বভঃ 

ে) 

৬৯,৭৬,

৬৩৮.০

০ 

ঘ) ১০০% 

 
 

ক) 

Improvement 

of road by 

earth work 

form 

Shampur 

Pucca road-

Pool (Bridge) 

Over 

WAPDA-Khal 

in the 

Nondopara 

village road 

form ch. 

0.00m-2830m 

under 12 No. 

Rangasree 

UP 

Bakergonj 

Upazila, 

Barishal.  

ID 

506074

251 

ি) ২৮৩০.০০বভঃ 

ক) ৭,০৪,২০৬.০০ 

ি) ৭,০৪,২০৬.০০ 

ে) ৬,৮৩,৪৮৪.০০ 

ঘ) ১০০% 

ক) ০৮-০২-

২০১৫  

ি) ৩১-০৫-২০১৫ 

ে) যনবজদা/বযনা 

মফেভ 

২৮৩০.০০বভঃ দীঘ থ োভীণ যাস্তাটি বনভ থাণ কাজ ২০১৪-১৫ 

থ থ ফছগয িন্ন কযা গগছ। স্থানী জনেগণয াগথ 

ভতবফবনভ কাগর জানা মা মম , যাস্তাটি বনচু বছর। এফং 

ফন্যায ভ াবনয বনগচ তবরগ মমত। যাস্তাটি উঁচু কযগণয 

পগর ফন্যায ভ অয ডুগফ মাগফনা ফগর স্থানী জনেণ ভত 

প্রকা কগযন এফং দুগম থাগেয ভ াআগলান মল্টায  ও 

ন্যান্য গুরুত্বপূণ থ স্থাগন মাতাাত জতয গফ। যাস্তাটিয 

উবযতগরয প্রস্থ ৩.৭০বভঃ মা ঠিক াওা মা। কাগজয 

গুণেত ভান গন্তালজনক ফগর নুবভত গগছ।  

 

 
 

ক) ৭,৫০,৩১০.০০ 

ি) ৭,৫০,৩১০.০০ 

ে) ৭,৩৪,৮৮২.০০ 

ঘ) ১০০% 

ক) ০৮-০২-

২০১৫  

ি) ৩১-০৫-২০১৫ 

ে) অভা/তুরী 

যাণী  

ক) ৭,৭১,২১২.০০ 

ি) ৭,৭১,২১২.০০ 

ে) ৭,৫১,৮৬৫.০০ 

ঘ) ১০০% 

ক) ০৮-০২-

২০১৫  

ি) ৩১-০৫-২০১৫ 

ে) অগভনা/লুৎপা  

 

১৭.০  ম থগফেণ: 
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১৭.১ ফবযার মজরায দয উগজরাধীন মধাাকাঠি ফাজাগযয বযন্তযীণ বব ড়গকয বকছু বকছু মচআগনগজ ভাটিয মাল্ডায 

না থাকা োআড ওার মগর যায উক্রভ গগছ, ফাজাগযয ওগন মগড বত্রর টানাগনায জন্য মকান অযবব ফা 

বজঅআ াআগয খুটি বযরবেত বন; 

১৭.২ ফাজাগযয চায াগশ্বথ ভরা অফজথনায স্তু বযরবেত গগছ ; 

১৭.৩  ভাটিয ড়গকয দুআ াগশ্বথ পুযাতন োগছয নীগচ চাযা মযান কযা গগছ। পগর চাযা গুগরায বৃবিগত  প্রবতফন্ধকতা সৃবে 

গগছ; 

১৭.৪ ভাটিয যাস্তা অনুভাবনক ৭৫বভঃ মচআগনগজ বৃবেয াবন জগভ যাস্তায উবয বাে কদ থভাক্ত গগছ মা চরাচগর 

প্রবতফন্ধকতা সৃবে গগছ; 

১৭.৫ ফাগকযেঞ্জ উগজরাধীন ভাটিয যাস্তা বনবভ থত মলা মপ্রাগটকগন ভরা অফজথনায স্তু মদিগত াওা মা , মা 

বযগফ দূলণ কযগছ। 

১৮.০  সুাডয:  
 

১৮.১ প্রকেটিয ভােগভ জরফায়ু বযফতথন বষ্ণু োভীণ ড়ক ফকাঠাগভা মমভন : ভাটিয যাস্তা বনভ থাগণয পগর উকূরী 

ঞ্চগর াআগলান ও ফন্যায ভ বনকটস্থ াআগলান মল্টাগয দ্রুত অে েন াভবক বাগফ ম্ভফ গফ। তগফ দীঘ থ 

মভাবদ সুবফধায জন্য এ ভাটিয যাস্তাগুগরা াকাকযগণয উগদ্যাে েণ কযা মমগত াগয ; 

১৮.২ প্রকেটিয স্কীভ েণ ও ফাস্তফাগনয াগথ আউবনন বযলগদয যাবয ংবিেতা থাকা স্থানী ম থাগ বযকেনা 

েণ ও জরাফয়ু ববগমাজগনয মেগত্র তাগদয প্রাবতষ্ঠাবনক দেতা বৃবি  মগগছ। এ প্রাবতষ্ঠাবনক দেতা ফজা যািায 

জন্য বনবভত ভত বফবনভ কযা মমগত াগয; 

১৮.৩ প্রকেটি ভােগভ িননকৃত িার যেণাগফেগণয জন্য স্থানী সুবফধাগবােীগদয িৃক্ত কযা মমগত াগয ; 

১৮.৪  োভীণ অথ থাভাবজক ফস্থায উন্নন তথা োগভ থট বগেয বফকা ওা  প্রগাজনী ংখ্যক ভবরা েবভক 

জরবয না ওা ববফষ্যগত এ ধযগনয প্রকে েগণয মেগত্র ভবরা েবভকগদয াাাব পুরুল েবভকগদয িৃক্ত 

কগয এ ধযগণয কাজ ফাস্তফান কযা মমগত াগয; 

১৮.৫ িার িনন , পুকুয িনন ও বাযী াকা কাজ গুগরাগত ভবরাগদযগক িৃক্ত না কগয Small Machinery 

ব্যফায কগয ঠিকাদাগযয ভােগভ ফাস্তফান কযা মমগত াগয। ববফষ্যগত এ ধযগণয প্রকে ফাস্তফাগনয মেগত্র 

াযীবযক ও ভানবক ফস্থায প্রবত চা সৃবে  এ ধযগণয জটির ও েভ াে কাজ ভবরা েবভকগদয ভােগভ 

ফাস্তফান বযায কযা মমগত াগয। প্রগাজগন মছাট মছাট Machinery ব্যফাগযয উগদ্যাে মনা মমগত াগয; 

১৮.৬ মম কর ড়গক মযআন কাট গ েবতয মু্মিীন গগছ, ম কর ড়ক দ্রুত যেণাগফেগণয ব্যফস্থা বনগত গত; 

১৮.৭ জরফায়ু বযফতথগনয মপ্রবেগত বযগফগয বাযাম্য যোকগে বনবভ থত ড়গক াভাবজক ফনাগনয ব্যফস্থা কযা মমগত 

াগয; 

১৮.৮ বনস্পন্ন বডট অবিভ দ্রুত বনস্পবিয উগদ্যাে েণ কযগত গফ; 

১৮.৯ অগরাচয প্রকগেয ভােগভ উন্ননকৃত ফাজাযভগয বযচ্ছন্নতায বফলগ ফাজায কবভটিগক বনগদ থনা প্রদান কযা মমগত 

াগয; এফং 

১৮.১০ ১৮.১ গত ১৮.৯ ম থন্ত সুাবয ভগয অগরাগক প্রগাজনী ব্যফস্থা েনপূফ থক তা অআএভআবড ’মক অোভী ২ (দুআ) 

ভাগয ভগে ফবত কযগত গফ। 
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জাভারপুয মজরায আরাভপুয উগজরাধীন িহ্মপুত্র নগদয উয দু’টি িীজ বনভ থাণ (৩ ংগাবধত) ীল থক 

প্রকল্পেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতল্পফদন 

ভাপ্ত  ভাচ থ, ২০১৭  
 

১. প্রকগেয নাভ : জাভারপুয মজরায আরাভপুয উগজরাধীন িহ্মপুত্র নগদয উয দু’টি িীজ 

বনভ থাণ (৩ ংগাবধত) 

 

২. প্রাবনক ভন্ত্রণার/ বফবাে : স্থানীয় যকায ডফবাগ/স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণার। 
 

৩. ফাস্তফানকাযী ংস্থা 

  

: স্থানীয় যকায প্রকৌর ডধদপ্তয। 

৪. প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়   :  

                                                                                                                                   (রক্ষ টাকায়)  

নুগভাবদত ব্যয়   

প্রকৃত 

ব্যয়  

নুল্পভাডদত ফাস্তফায়নকার  

প্রকৃত  

ফাস্তফায়

নকার 

ডতক্রা

ন্ত ব্যয় 

(ভর 

বডবব’

য মচগ 

%) 

ডত

ক্রান্ত 

ভয় 

(ভর 

বডব

ব’য 

মচগ 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পা

ডধত 

২ 

ংল্পা

ডধত 

৩ 

ংল্পা

ডধত 

ভর ১ভ 

ংল্পা

ডধত 

২য় 

ংল্পা

ডধত 

৩য় 

ংল্পাডধ

ত 

১ ২   ৩ ৪ ৫   ৬ ৭ ৮ 

৭৩০৫

.৪০ 

১৪২৬

৭

.

০

১ 

২০৯৪

৯

.

৫

৪ 

২০৯৪

৯

.

৫

৪ 

২০৮৪

৯

.

৫

৪ 

অেস্ট/

২০১০ 

গত 

জুন/২০

১

৩ 

অেস্ট/

২০১০ 

গত 

জুন/২০

১

৫ 

অেস্ট/

২০১০ 

গত 

জুন/২০

১৬ 

অেস্ট/২

০১০ 

গত 

বডগম্বয/

২০১৬ 

জুরাআ/২

০১৩ 

গত 

ভাচ থ/২০

১

৭ 

১৩৬৪৪

.১৪ 

 

(১৮৬.৭

৬%) 

২ 

ফছয 

৯ 

ভা 

(১৯৬

%) 

৫.০ প্রকগেয টভুবভ: 

জাভারপুয মজরায আরাভপুয উগজরায প্রা ৫০% জনাধাযণ বফকে গথ ফকীেঞ্জ-মযপুয-জাভারপুয আরাভ 

গ উগজরা দগয মাতাাত কগয। প্রস্তাবফত িীজ জাভারপুয মজরায দুটি ংগয ভগে ংগমাে স্থান ছাড়াও ২টি 

মজরা ড়কগক ংভেক্ত কযগফ পগর ড়ক গথ আরাভপুগয মাতাাগতয মেগত্র ৫০ বক.বভ দুযত্ব হ্রা াগফ। এছাড়া 

প্রস্তাবফত িীজ দুটি বনবভ থত গর কাভারপুয স্থর ফন্দগযয াগথ জাভারপুয ও টাোআর মজরায াগথ যাবয মমাোগমাে 

স্থাবত গফ মা বাযগতয স্থাগথ ণ্য াভেী গজ অভদাবন-যপ্তাবন ম থটন বগেয উন্নগন াক ভুবভকা যািগফ। 

এ মপ্রবেগত প্রকে এরাকা াবফ থক মমাোগমাে ব্যফস্থায উন্নন  অথ থ-াভাবজক ফস্থায উন্নগনয রগেয প্রকেটি 

েণ কযা ।  

০৬. প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য : 

 

ক)  প্রকে এরাকায মজরা দয, উগজরা, মোথ মটায, আউবনন বযলদ, োভীণ াট-ফাজাগযয াগথ উন্নততয 

মমাোগমাে ব্যফস্থায প্রবতষ্ঠা কগয োভীণ মাতাাত ব্যফস্থায উন্নন এফং কৃবল উৎাদন বৃবিগত াতা কযা; 

 

ি)  বযফন ব্য ও ভ হ্রা এফং কৃবল গণ্যয জ ফাজাযজাতকযগণয াতা; 

 

গ)  িী মমাোগমাে ফকাঠাগভা বনভ থাগণয ভােগভ োভীণ জনগোষ্ঠীয কভ থংস্থাগনয সুগমাে সৃবে কযা। 
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০৭. প্রকল্পেয প্রধান কাম যভ :  

 িীজ বনভ থাণ  - ১১২০.০০ বভটায 

 ভুবভ বধেণ  - ১১.০৩ একয 

 ংগমাে ড়ক বনভ থাণ - ১০.০০ বক.বভ 

 নদী ান  - ২০০০.০০ বভটায 

 

০৮. প্রকল্পেয ঙ্গডবডিক ফাস্তফায়নঃ 

স্থানী যকায বফবাে মথগক মপ্রবযত ডডঅয নুাল্পয  প্রকল্পেয ঙ্গডবডিক কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত তথ্য  

ডনেরূ:     

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়) 

 

ক্রঃ 

নং 

 

নুল্পভাডদত ংল্পাডধত 

ডডডড  

নুমায়ী  কাল্পজয ঙ্গ  

 

একক 

নুল্পভাডদত ৩য় 

ংল্পাডধত  

ডডডড  নুমায়ী 

রক্ষযভাো    

 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

 

বফচুযবতয 

কাযণ 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অডথ যক  

 যাজস্ব  

১. কভ থকতথা/কভ থচাযীয মফতন ংখ্যা ৬ ১২৬.৯৪ ৬ ১২৩.৪২৪ ভুবভ 

বধেগন 

১৪.৭৩৬ 

রে টাকা 

ব্যগয 

প্রগাজন 

বন এফং 

যাভ থক 

িাগত চুবক্তয 

মভাদ বৃবি 

না ওা 

১৩.৫৩ 

রে টাকা 

ব্য বন। 

২. যফযা ও মফা মথাক - ৯৬.৩১ - ৯৫.৬০৪ 

৩. যাভ থক জনভা - ১০০.৯০ - ৮৭.৩৭ 

৪ মভযাভত ও পুনফ থান মথাক - ১৬.৬০ - ১৬.৬০ 

যাজস্ফ উগভাট   ৩৪০.৭৫  ৩২২.৯৯৮ 

৫ িদ ংে মথাক - ৩২.৯৭ - ৩২.৯৭ 

৬. ভুবভ বধেণ একয ১১.০৩ ৩৩৯.৪৩ ১১.০৩ ৩২৪.৬৯৪ 

৭ িীজ বনভ থাণ বভ ১১২০ ১৬৩৬০.২৪ ১১২০ ১৬৩৬০.০৪ 

৮. নদী ান ও যোপ্রদ কাজ  বভ ২০০০ ৬৫৭.৬০ ২০০০ ৬৫৭.৪০ 

৯ ংগমাে ড়ক বনভ থাণ বক.বভ ১০.০০ ৩২১৮.৫৫ ১০.০০ ৩১৯৫.৫৯ 

 উগভাট  ২০৬০৮.৭৯  ২০৫৭০.৬৯৪  

ফ থগভাট = ২০৯৪৯.৫৪  ২০৮৯৩.৬৯২  

          সূত্র : প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন। 

  

০৯. প্রকে ডযচারক ম্পডকযত তথ্য :  

 

নাভ  দডফ 

ডনয়ডভত 

দাডয়ত্ব 

ডতডযক্ত 

দাডয়ত্ব 

দাডয়ত্ব 

গ্রণ 

 

দাডয়ত্বকার 

জনাফ মভাঃ অবুর কারাভ অজাদ 

বনফ থাী প্রগকৌরী 

√ × ০১/০৮/২০১০    ৩০/০৬/২০১২ 

জনাফ মভাঃ মোরাভ মভাস্তপা 

বনফ থাী প্রগকৌরী 

√ × ০১/০৭/২০১২ ৩০/১১/২০১৫ 

জনাফ মভািা মভাাম্মদ াগনওাজ 

বনফ থাী প্রগকৌরী 

√ × ০১/১২/২০১৫ ৩১/১২/২০১৬ 

             সূত্র : প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন। 
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ববঅমযয প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্য গত জানা মা প্রকে মভাগদ বতনজন প্রকে বযচারক বফববন্ন মভাগদ 

বযচারগক দাবগত্ব বছগরন। ফকাঠাগভা বনভ থাণ ংক্রান্ত প্রকগেয প্রকে বযচারক ঘন ঘন বযফতথন গর প্রকে 

ফাস্তফাগন বফঘ্ন ঘগট। এছাড়া প্রকেটি ভাবপ্ত  ৩১/০৩/২০১৭। থচ ফ থগল প্রকে বযচারগকয দাবত্বকার বছর 

৩১/১২/২০১৬ ম থন্ত। ফাবক বতন (০৩) ভা মকান প্রকে বযচারক প্রকগেয দাবগত্ব বছর না ভগভ থ প্রতীভান গগছ।  

 

১০. ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য : -  

প্রকগেয ক্র ংক্রান্ত কাম থক্রভ ববঅয-২০০৮ নুমাী িন্ন কযা গগছ ভগভ থ প্রকে বযচারক জানান। প্রকগেয 

ববঅগয ফবণ থত ২.০০ মকাটি টাকায উগবথ প্রকগেয ক্র ংক্রান্ত তথ্য বনগম্নয তাবরকা মদিাগনা র। প্যাগকজভ 

চুবক্তয মভাগদ িন্ন গগছ ভগভ থ ববঅগয উগিি কযা গগছ। 

 

ক্রগয বফফযণ 

(প্যাগকগজয 

বফফযণ) 

দযগত্রয ভল্য 

(মকাটি টাকা) 

দযগত্রয তাবযি 

 

ভাবপ্তয তাবযি ভন্তব্য 

বডবব 

নুাগয 

চুবক্ত ভল্য দযত্র 

অফাগনয 

তাবযি 

চুবক্ত স্বােগযয 

তাবযি 

চুবক্ত নুমাী ফাস্তফ  

PD/CBB-

W.11 

(Pilling 

Ghat) 

১১২৭৫.৭৬ ১১২৭৫.৭৬ ১২/০১/২০১৩ ২৫/০৮/২০১৩ ২০/০৩/২০১৮ ২০/০৩/২০১৮  

PD/CBB-

W.12 

(Daphlapara 

Ghat) 

৮৯৬০.৬৩ ৮৯৩৯.৯৮ ১২/০১/২০১৩ ২৫/০৮/২০১৩ ২০/০৩/২০১৭ ২০/০৩/২০১৭  

                      সূত্র : প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন। 

১১. ংল্পাডধত নুল্পভাডদত ডডডড-মত ংস্থান, এডডড ফযাে, ফভৄডক্ত  ব্যয় ংক্রান্ত তথ্য  

  (রক্ষ টাকায়)                                                                                                                                     

থ যফছয ংল্পাডধত ডডডড 

নুমায়ী ংস্থান 

ংল্পাডধত 

এডডড ফযাে 

ফভৄডক্ত ব্যয় ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০১০-১১ ৮৫.৮৮ ৮৫.৮৮ ৮৫.৮৮ ৮৫.৮৮ প্রকগেয অওতা ২০৯০৫.৮০ 

রে টাকা ফভৄক্ত কযা  

এফং প্রকূত ব্য  

২০৮৯৩.৬৯২। পগর ব্যবত 

গথ থয বযভান ১২.১০৮ রে 

টাকা। 

২০১১-১২ ৩৮.৪৫ ৩৮.৪৫ ৩৮.৪৫ ৩৮.৪৫ 

২০১২-১৩ ৬২.৭৮ ৬২.৭৮ ৬২.৭৮ ৬২.৭৮ 

২০১৩-১৪ ৩৪৯৫.৭৪ ৩৪৯৫.৭৪ ৩৪৯৫.৭৪ ৩৪৯৫.৭৪ 

২০১৪-১৫ ১০৪২২.৯৫ ১০৪২২.৯৫ ১০৪২২.৯৫ ১০৪২২.৯৫ 

২০১৫-১৬ ৩৮৩৩.০০ ৩৮৩৩.০০ ৩৮৩৩.০০ ৩৮৩১.৭৯৪ 

২০১৬-১৭ ৩০১০.৭৪ ২৯৬৭.০০ ২৯৬৭.০০ ২৯৬৬.০৯৮ 

মভাট ২০৯৪৯.৫৪ ২০৯০৫.৮০ ২০৯০৫.৮০ ২০৮৯৩.৬৯

২  

       সূত্র : প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন। 

 

১২.  প্রকল্পেয নুল্পভাদন  ংল্পাধন :                                                                               (রক্ষ টাকায়)       

নুগভাদগনয ম থা নুগভাদগনয তাবযি ফাস্তফানকার নুগভাবদত ব্য 

ভর নুল্পভাডদত ডডডড ২৬/১০/২০১০ অেস্ট/২০১০ গত জুন/২০১৩ ৭৩০৫.৪০ 

১ভ ংল্পাডধত ডডডড ২৪/০৭/২০১২ অেস্ট/২০১০ গত জুন/২০১৫ ১৪২৬৭.০১ 

২ ংগাবধত বডবব ১২/১১/২০১৩ অেস্ট/২০১০ গত জুন/২০১৬ ২০৯৪৯.৫৪ 

৩ ংগাবধত বডবব ২৫/০৫/২০১৬ অেস্ট/২০১০ গত জুন/২০১৬ ২০৯৪৯.৫৪ 

          সূত্র : প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন ও প্রকে বপ। 
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প্রকেটি জুরাআ/২০১০ গত জুন/২০১৩ মভাগদ ম্পূণ থ বজওবফ থ থাগন মভাট ৭৩০৫.৪০ রে টাকা নুগভাবদত ব্যগ 

ফাস্তফাগনয জন্য বফেত ২৬/১০/২০১০ তাবযগি একগনক কর্তথক নুগভাবদত । যফতীগত বুগট কর্তথক বযচাবরত 

াআগোরবজকযার ও ভযগপারবজকযার ভীোয পরাপগরয বববিগত বনবভতব্য মতু দুটিয Depth of Scouring বৃবি 

এফং ভাটিয Bearing Capacity পূগফ থয ধাযণায মচগ কভ ওায কাযগণ Foundation Cost বৃবি া এছাড়া 

ভীো প্রবতগফদগনয অগরাগক নদী বােন মযাধকগে নদী ান এফং নদীয তীয ংযেণ কাগজয বযভাণ বৃবি 

বনভ থাণ াভবেয ভল্য বৃবিজবনত কাযগণ প্রকেটি ংগাধগনয প্রগাজন । ২৪/০৭/২০১২ তাবযগি প্রকগেয ১ভ ংগাধনী 

নুগভাবদত । প্রকগেয অওতা মতু দুটি বনভ থাগণয রগেয ক্র ংক্রান্ত ভবন্ত্রবা কবভটি কর্তথক মম দযত্র গৃীত 

গগছ তায উদ্ধৃত ভগল্য নুগভাবদত বডবব’য প্রাক্কবরত ব্য গো মফী। ম মপ্রোগট নুগভাবদত দযগত্রয াগথ 

াভঞ্জস্য মযগি মতু বনভ থাগণয প্রাক্কবরত ভল্য বৃবিয প্রস্তাফ কযা । তাছাড়া ৩ফায দযত্র অফান, দযত্র নুগভাদন, 

াআগোরবজকযার ও ভযগপারবজকযার স্টাবড িাদন আতযাবদয কাগণয প্রকগেয ভর মতুয কাজ বনবদে মভাগদ শুরু কযা 

মাবন। তাআ ১২/১১/২০১৩ তাবযগি প্রকগেয ২ ংগাধন নুগভাদন কযা । যফতীগত প্রকেটি পুনযা ংগাধন 

কযা । প্রকগেয ৩ ংগাধনী ২৫/০৫/২০১৬ তাবযগি নুগভাবদত । 

 

১৩. কাজ ম্পূণ য থাকল্পর তায কাযণ :   

ডডঅয  প্রকে ডযচারল্পকয তথ্য নুমায়ী মকান কাজ ম্পূণ য মনআ ভল্পভ য জানাল্পনা য়।  

 

১৪. প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জযন :  

প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জযন 

ক) প্রকে এরাকায মজরা দয, উগজরা, মোথ মটায, 

আউবনন বযলদ, োভীণ াট-ফাজাগযয াগথ 

উন্নততয মমাোগমাে ব্যফস্থায প্রবতষ্ঠা কগয োভীণ 

মাতাাত ব্যফস্থায উন্নন এফং কৃবল উৎাদন বৃবিগত 

াতা কযা; 

 

ি) বযফন ব্য ও ভ হ্রা এফং কৃবল গণ্যয জ 

ফাজাযজাতকযগণয াতা;; 

 

গ) িী মমাোগমাে ফকাঠাগভা বনভ থাগণয   ভােগভ োভীণ 

জনগোষ্ঠীয কভ থংস্থাগনয সুগমাে সৃবে কযা। 

  

প্রকে ভাডপ্ত প্রডতল্পফদন  ভাঠ ম যাল্পয় ল্পযজডভল্পন ডযদ যল্পন 

মদখা মায় মম  ১১২০ বভটায িীজ বনভ থাণ ও ১০ বকবভ 

ংগমাে ড়ক উন্নগনয পগর আরাভপুয  ন্যান্য মজরা 

ও  উগজরায াগথ বনযবফবচ্ছন্ন মমাোগমাে স্থাবত গগছ 

মায পগর োভীণ জনগোষ্ঠীয ক্র েভতা বৃবি মগগছ, 

োভীণ মাতাাত ব্যফস্থায উন্নন এফং কৃবল উৎাদন 

ত্বযাবিত গগছ। প্রতযে ও গযােবাগফ োভীণ জনগোষ্ঠীয 

কভ থংস্থাগনয সুগমাে সৃবে গগছ। তল্পফ এ ডফবাল্পগয 

ভতাভত, ঈক্ত প্রডতল্পফদল্পনয ডযদ যন  ম যল্পফক্ষণ  সুাডয 

ংল্প এ ডফলল্পয় ডফস্তাডযতবাল্পফ ঈল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

১৫. বডট ংক্রান্ত: 

 বডট ভকার বডট বযগাট থ 

দাবির 

বডট অবি বডট অবি 

বনষ্পবিকযগণয ফস্থা 

২০১০-১১+২০১২-১৩ ০৫/০৯/২০১৩ ৩ বনষ্পন্ন 

২০১৩-১৪ ২৬/০৮/২০১৪ ৪ বনষ্পন্ন 

২০১৪-১৫ ১৩/১২/২০১৫ ৭ ৫টি বনষ্পন্ন 

২০১৫-১৬ ২৪/১০/২০১৬ ৫ বনষ্পন্ন 

২০১৬-১৭ বডট িন্ন কযা বন 

 

 সূত্র : প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন। 

১৬.  প্রকে বযদ থন: 

 

জাভারপুয মজরায আরাভপুয উগজরায ২টি ংগয ভগে ংগমাে স্থান এফং আরাভপুগয মাতাাগতয মেগত্র  

ভ্রভন দূযত্ব হ্রা এফং  ড়ক মমাোগমাে বনযবফবচ্ছন্ন কযায জন্য প্রকেটি েণ কযা । প্রকগেয কাম থক্রভ অেস্ট 
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২০১০ গত শুরু গ ভাচ থ ২০১৭ ভাগ ভাপ্ত । ভাপ্ত প্রকেটিয ববঅয স্থানী বফবাে ক র্তথক ৩১ জুরাআ ২০১৮ 

তাবযগি অআএভআবড’মত মপ্রযণ কযা । েত ০৩ অেস্ট ২০১৮ তাবযগি প্রকগেয ববঅয অআএভআবডগত াওা 

মা। উক্ত ববঅগযয অগরাগক অআএভবড ’য কাযী বযচারক সুজন চন্দ্র মবৌবভক কর্তথক ২৫/০৯/২০১৮ তাবযগি 

প্রকগেয কাম থক্রভ গযজবভন বযদ থন কযা । প্রকগেয  প্রকে বযচারক , জাভারপুয মজরায বনফ থাী প্রগকৌরী , 

আরাভপুয উগজরায উগজরা প্রগকৌরী , উকাযী প্রগকৌরী , ন্যান্য প্রকে ংবিে কভ থকতথা বযদ থগন 

গমাবেতা কগযন। প্রকগেয অওতা বযদব থত কাম থক্রগভয বফফযণ বনম্নরূঃ   

 

১৬.১ মডপরাাড়া ঘাগট িীজ বনভ থাণ: 

 প্রকগেয অওতা নুগভাবদত বডবব নুমাী ডাপরাাড়া ঘাগট িহ্মপুত্র নদীয উয ৫৬০ বভটায িীজটিয- 

 ক) চুবক্ত ভল্য   - ৮৯৩৯.৯৮ রে টাকা 

 ি) দযত্র অফাগনয তাবযি - ১২/০১/২০১৩ 

 ে) চুবক্ত স্বােগযয তাবযি   - ২৫/০৮/২০১৩ 

 ঘ) কাম থ ভাবপ্তয তাবযি  - ২০/০৩/২০১৭ 

 ঙ) ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠন  - HCIL-TCCL (JV) 
 

 ংগাবধত বডবব নুমাী প্রকগেয অওতা ডাপরাাড়া ঘাগট ৫৬০ বভটায িীজ বনভ থাণ িাগত ৮৯৬০.৬৩ রে 

টাকায ংস্থান বছর। ববঅগযয তথ্য নুমাী উক্ত প্যাগকজটিয চুবক্তভল্য ৮৯৩৯.৯৮ রে টাকা। গযজবভগন মদিা 

মা িীজটি ১৬ টি স্পযাগনয উয বনভ থাণ কযা গগছ। প্রবতটি স্পযান ৪টি োড থাগযয উয বনবভ থত। থ্যথাৎ ৬৪ টি 

োড থাগযয উয িীজটি বনভ থাণ কযা গগছ। িীগজয কযাবযজওগয প্রস্ততা ৭.৩ বভটায াওা মেগছ। িীগজয দুাগ 

০.৯ বভটায কগয পৄটাত যািা গগছ। িীগজয দু ’াগ বফদুযবতক ফাবতয ব্যফস্থা কযা গগছ। উগজরা প্রগকৌরী 

জানান িীগজয দু’াগ মভাট ৫০টি ফাবত রাোগনা গগছ। িীজটি ৩৫ বভটায য য এক্সানন জগট যািা গগছ। 

িীগজয এগপ্রাচ ড়ক বযদ থন মদিা মা ড়কটি মডন্প কাগ থটিং দ্বাযা উন্নন কযা গগছ। উগজরা প্রগকৌরী 

জানান ৪০ বভবভ মডন্প কাগ থটিং  এরবজআবড বডজাআন নুাী যাস্তায উন্নন কযা গগছ।  এগপ্রাচ ড়গকয 

কযাবযজওগ ৭.৬ বভটায প্রস্ত াওা মেগছ। অাতদৃবেগত িীজ ও এগপ্রাচ ড়গকয কাজ বার প্রতীভান গগছ। 

িীগজয যাফাটগভট ও এগপ্রাচ ংরগ্ন ংগ বব ব্লগকয কাজ বযদ থ মন মদিা মা ৪০০বভবভx৪০০বভবভx১০০বভবভ 

বযভাগয ব্লক ব্যফায কযা গগছ। বযদ থগন মদিা মা মম , িীগজয পৄটাগতয বকছু লযাফ উগঠ মেগছ। উগজরা 

প্রগকৌরী জানান মম এরাকায বকছু মরাক লযাফগুগরা চুবয কগয বনগ মা। বযদ থগনয ভ উবস্থত সুবফধাগবােীযা 

জানান মম িীজটি য একবদগকয এগপ্রাচ Y অকৃবতয ওা গনক ভ বযবচত োড়ীয চারকযা িীগজ উঠগত 

বফভ্রান্ত গ মা। পগর দূঘ থটনা ঘটায ম্ভাফনা থাগক। তাযা জানান মম , িীগজয এগপ্রাগচ বদক /স্থান বনগদ থক মাে 

থাকগর এ ভস্যা গফ না। 

  

বচত্রঃ-১ বনবভ থত ৫৬০ বভ. িীগজয উবযবাে বচত্রঃ-২ বনবভ থত িীগজয অড়াঅবড় বচত্র 
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বচত্রঃ-৩ িীগজয পৄটাগতয বভবং লযাফ বচত্রঃ-৪ িীগজয Y অকৃবতয এগপ্রাচ ড়ক 

 

১৬.২ াআবরং ঘাগট িীজ বনভ থাণ: 

 প্রকগেয অওতা নুগভাবদত বডবব নুমাী াআবরং ঘাগট িহ্মপুত্র নদীয উয ৫৬০ বভটায িীজটিয- 

 

 ক) চুবক্ত ভল্য   - ১১২৭৫.৭৬ রে টাকা 

 ি) দযত্র অফাগনয তাবযি - ১২/০১/২০১৩ 

 ে) চুবক্ত স্বােগযয তাবযি   - ২৫/০৮/২০১৩ 

 ঘ) কাম থ ভাবপ্তয তাবযি  - ২০/০৩/২০১৭ 

 ঙ) ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠন  - HCIL-TCCL (JV)  

 

ংগাবধত বডবব নুমাী প্রকগেয অওতা াআবরং ঘাগট ৫৬০ বভটায িী জ বনভ থাগণয জন্য  প্যাগকজ 

PD/CBB-W.11 এয অওতা  ১১২৭৫.৭৬ রে টাকা চুবক্তভগল্য ঠিকাদাযগক কাম থাগদ মদা । কাম থাগদ 

নুমাী ২০/০৩/২০১৭ তাবযগি কাম থ িন্ন কযা । গযজবভগন মদিা মা িীজটি ১৬ টি স্পযাগনয উয বনভ থাণ কযা 

গগছ। প্রবতটি স্পযান ৪টি োড থাগযয উয বনবভ থত। থ্যথাৎ ৬৪ টি োড থাগযয উয িীজটি বনভ থাণ কযা গগছ। িীগজয 

কযাবযজওগয প্রস্ততা ৭.৩ বভটায াওা মেগছ। িীগজয দুাগ ০.৯ বভটায কগয পৄটাত যািা গগছ। িীগজয 

দু’াগ বফদুযবতক ফাবতয ব্যফস্থা কযা গগছ। িীজটি ৩৫ বভটায য য এক্স ানন জগট যািা গগছ। িীগজয 

এগপ্রাচ ড়ক বযদ থন মদিা মা ড়কটি মডন্প কাগ থটিং দ্বাযা উন্নন কযা গগছ। উগজরা প্রগকৌরী জানান ৪০ 

বভবভ মডন্প কাগ থটিং  এরবজআবড ’য বডজাআন নুাী যাস্তায উন্নন কযা গগছ। এগপ্রাচ ড়গকয কযাবযজওগ 

৭.৮ বভটায প্রস্ত াওা  মেগছ। অাতদৃবেগত িীজ ও এগপ্রাচ ড়গকয কাজ বার প্রতীভান গগছ। িীজ ও 

এগপ্রাগচয বব ব্লগকয কাজ বযদ থগন মদিা মা দ্যাফবধ ব্লকগুগরা ঠিক াওা মেগছ। বযদ থগন িীগজয পৄটাগতয 

বকছু লযাফ বভবং াওা মেগছ। উগজরা প্রগকৌরী জানান মম এরাকায বকছু মরাক লযা ফগুগরা চুবয কগয বনগ মা। 

উগজরা প্রগকৌরী জানান লযাফগুগরা বতদ্রুত বনবদেস্থাগন পুনযা ফাগনা গফ।  

 

  

বচত্রঃ-৫ বনবভ থত িীগজয উবযবাে বচত্রঃ-৬ িীগজয এগপ্রাগজয যোপ্রদ কাজ 
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বচত্রঃ-৭ বনবভ থত িীগজয োড থায বচত্রঃ-৮ িীগজয একাগয এগপ্রাচ ড়ক 

১৭.০ ম থগফেণ: 

১৭.১ প্রকেটিয ভর বডবব ৭৩০৫.৪০ রে টাকা। প্রকগেয ফ থগল ংগাধনী থ্যথাৎ ৩ ংগাধনীগত এয ব্য বৃবি কগয 

২০৯৪৯.৫৪ রে টাকা বনধ থাযন কযা । থ্যথাৎ প্রকগেয বতক্রান্ত ব্য ভর নুগভাবদত ব্যগয মচগ ১৩৬৪৪.১৪ 

রে টাকা (১৮৬.৭৬%) মফী; 

 

১৭.২ ভর বডবব’মত প্রকেটি অেস্ট/২০১০ গত জুন/২০১৩ মভাদকাগর ভাবপ্তয জন্য বনধ থাবযত বছর। প্রকগেয ১ভ 

ংগাধনীগত প্রকগেয মভাদ জুন/২০১৫ ম থন্ত বৃবি কযা  এফং ২ ংগাধনীগত প্রকগেয মভাদ জুন/২০১৬ ম থন্ত 

বৃবি কযা । পুনযা ৩ ংগাধনীগত প্রকগেয মভাদ বডগম্বয/২০১৬ ম থন্ত বৃবি কযা । এছাড়া প্রকগেয ব্য 

বৃবি ব্যবতগযগক মভাদ বৃবি ভাচ থ/২০১৭ ম থন্ত বৃবি কযা । প্রকে ফাস্তফান বফরগম্বয পগর প্রকগেয সুবফধা প্রাবপ্তও 

বফরম্ব ;  

 

১৭.৩ মডপরা িীগজয একবদগকয এগপ্রাচ Y অকৃবতয ওা  মনক ভ বযবচত োড়ীয চারকযা ড়ক ব্যফাগযয 

মেগত্র বফভ্রান্ত গ মা। পগর দূঘ থটনা ঘটায ম্ভাফনা থাগক। িীগজয Y অকৃবতয এগপ্রাগচয াগ দৃশ্যভান বদক /স্থান 

বনগদ থক মাে থাকগর এ ভস্যা গফ না ভগভ থ প্রতীভান গগছ। 

 

১৭.৪ প্রকগেয ২০১৩-১৪ থ থফছয ম থন্ত বডট অবি বনষ্পবি কযা গরও ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ থ থ-ফছগযয বডট 

অবি বনষ্পন্ন কযা বন। এছাড়া ২০১৬-১৭ থ থ-ফছগযয বডট এিগনা িন্ন কযা বন; 

 

১৭.৫ প্রকগেয প্রকে বযচারক একাবধক প্রকগেয বযচারক বছর। প্রকগেয মভাদকাগর ২ জন প্রকে বযচারক বযফতথন 

গমছ। প্রকগেয ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন প্রকগেয ভবনটবযং দূফ থর  এফং ফাস্তফাগন বফঘ্ন ঘগট। এছাড়া 

প্রকে ভাবপ্তয পূগফ থআ প্রকে বযচারকগক ৩১/১২/২০১৬ তাবযগি ফদরী কযা ; 

 

১৭.৬ প্রকগেয ববঅগযয তথ্য নুমাী ফ থগল নুগভাবদত ব্য ২০৯৪৯.৫৪ রে টাকায ভগে ২০৯০৫.৮০ রে টাকা 

ফভৄক্ত কযা গগছ এফং ২০৮৯৩.৬৯২ রে টাকা ব্য কযা গগছ। পগর ব্যবত গথ থয বযভান ১২.১০৮ রে 

টাকা। 

 

১৭.৭  প্রকগেয প্রস্তাবফত িীজ ২টিয াআগোরবজকযার ও ভযগপারবজকযার স্টাবড প্রকে েগণয গয িাদন কযা গগছ 

পগর প্রকল্ ফাস্তাফাগন বফরম্ব । 

 

১৮.০ ভতাভত/সুাডয: 

 

১৮.১ প্রকগেয অওতা মডপরাাড়াঘাট িীগজয Y অকৃবতয এগপ্রাগচয াগ দৃশ্যভান বদক /স্থান বনগদ থক মাস্ট স্থান 

কযগত গফ (নুগচ্ছদ-১৬.১); 
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১৮.২ ববফষ্যগত প্রকগেয েগণয পূগফ থ ১০০ বভটাগযয মফব বদগঘ থযয মতু বনভ থা মণয মেগত্র াআগোরবজকযার , 

ভযগপারবজকযার ও মনববগেন ভীো িাদনপূফ থক তায সুাবয বডবব ’য াগথ ংভেক্ত কযগত গফ (নুগচ্ছদ-

১২, ১৭.৭); 

১৮.৩ ববফষ্যল্পত প্রকল্পেয ঘন ঘন ংল্পাধন  মভয়াদবৃডিয প্রফণতা ডযায কযল্পত ল্পফ।  এল্পক্ষল্পে প্রকে গ্রল্পণয পূল্পফ য 

অফবশ্যকবাগফ প্রকল্পেয ডপডজডফডরটি স্টাডড কযগত গফ (নুগচ্ছদ-৪, ১২, ১৭.১, ১৭.২); 

 

১৮.৪ ববফষ্যগত ৫০ মকাটি টাকা ফা তদুিথ প্রক্কবরত ব্যগ ফাস্তফানাধীন প্রকগেয পূন থকারীন প্রকে বযচারক বনগাে কযায 

বফলটি স্থানী যকায বফবাে বফগফচনা যািগফ(নুগচ্ছদ-৯); 

  

১৮.৫  প্রকগেয পূন থাে বডট িন্ন কযগত গফ এফং বনষ্পন্ন বডট বতদ্রুত বনষ্পন্ন কযায প্রগাজনী ব্যফস্থা েণ কযগত 

গফ (নুগচ্ছদ-১৫); 

 

১৮.৬ প্রকগেয ব্যবত থ থ মপযগতয ভথ থগন তথ্যাবদ অআএভআবড’মক ফবত কযগত গফ(নুগচ্ছদ-১১);   

১৮.৭ প্রবতগফদগনয ম থগফেণ ও সুাবযগয অগরাগক স্থানী যকায বফবাে মগথাভেক্ত ব্যফস্থা েণ কযগফ এফং সুাবয 

প্রবতারন িবকথত প্রবতগফদন অোভী ২ (দুআ) ভাগয ভগে অআএভআবডগক ফবত কযগত গফ। 
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ঝারকাঠি মজরায ন্তে থত দয ও নরবটি উগজরায োভীণ ফকাঠাগভা উন্নন (১ভ ংগাবধত) ীল থক 

প্রকল্পেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতল্পফদন। 

ভাপ্ত  জুন, ২০১৭  
 

০১. প্রকগেয নাভ   : ঝারকাঠি মজরায ন্তে থত দয ও নরবটি উগজরায োভীণ ফকাঠাগভা উন্নন.  .                           

                                                  (১ভ ংগাবধত) 

০২. প্রাবনক ভন্ত্রণার/ বফবাে : স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণার/স্থানীয় যকায ডফবাগ, 

০৩. ফাস্তফানকাযী ংস্থা  : স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর ডধদপ্তয 

০৪. প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়  :  

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয়   

প্রকৃত ব্যয়  

নুল্পভাডদত ফাস্তফায়নকার  

প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

বডবব’য 

মচগ %) 

ডতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

বডবব’য 

মচগ %) 

ভর ১ভ 

ংল্পাডধত 

ভর ফ যল্পল 

ংল্পাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২০০.০০ ২৩২৩.০০ ২৩২৩.০০ জানুাবয/ 

২০১৬ 

গত 

জুন/২০১৭ 

- জানুাবয/ 

২০১৬ 

গত 

জুন/২০১৭ 

১২৩.০০ 

(৫.৫৯%) 

- 

 

০৫. প্রকল্পেয টভূডভ :  

ফাংরাগদ ১৪৭৫৭০ ফে থ বকগরাবভটায অতগনয মদগ ২০০৯ াগরয জনংখ্যা ১৬০.৬০ বভবরন মমিাগন প্রবত ফে থ 

বকগরাবভটাগয জনংখ্যায ঘনত্ব প্রা ১০৮৮ জন । এটি ভরত কৃবলপ্রধান মদ এফং ভাথাবছু বজবডব ৫৫৪ ভাবকথন 

ডরায। েত াঁচ ফছগয বজবডব প্রবৃবি ধাযাফাবকবাগফ ৬ তাং উগয উগঠগছ। ফাংরাগদ স্বাধীন ওমায য, এআ 

ক্রভফধ থভান প্রবৃবি পগর দাবযগদ্রযয ায ১৯৯০ াগর ৬০% মথগক ২০০৫ াগর  ৪০% এ কবভগ অনগত াাে 

কগযগছ াাাব বশু ভতুযায হ্রা মগগছ।  এআ জথগনয গেও ৬৪ বভবরগনযও মফব ভানুল এিনও দূযফতী 

ঞ্চগর ফা মদগয বঙ্গুয ং মমভন চয এফং ঘূবণ থঝড়-প্রফণ উকুরী ঞ্চগর ফফা কগয। মবদও ফাংরাগদগয 

োভীণ এরাকা দবযদ্র, তবুও এয গনক বফবেয যমমছ মা োভীণ থ থনীবতগত েবতীরতা অনগন বক্র ভূবভকা  

ারন কগয। োভীণ থ থনীবতগত স্থানী যকায প্রগকৌর বধদপ্তগযয অওতা যাস্তা /ড়ক গুরুত্বপূণ থ ভুবভকা ারন 

কগয। এটি  োভীণ বে /িাভায, াভাবজক ও জনকল্যাণভরক প্রবতষ্ঠান, োভীণ াট -ফাজায মমিাগন মক্রতা এফং 

বফগক্রতা কৃবল এফং োভীণ বে ণ্য এফং ন্যান্য মবাগ্যগণ্যয স্থানী প্রগফাবধকায প্রদান কগয। এভতাফস্থা মদগয 

দবেনাঞ্চগরয ঝারকাঠি মজরায দয ও নরবটি উগজরায ড়ক ও অফকাঠাগভা উন্নগনয ভােগভ উগজরাদ্বগয 

অথ থ াভাবজক উন্নন , কৃবল ও োভীণ বগেয বফকা এফং স্বে ও দীঘ থ মভাদী কভ থংস্থান বতযী কযায জ ন্য বফগফচয 

প্রকেটি েণ কযা । 

০৬. প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য : 

ক.  োভীণ ব্যফা-ফাবণজয ও কৃবল কভ থকাণ্ডগক উন্নত কযায জন্য প্রকে এরাকা মমাোগমাে ব্যফস্থা উন্নততযকযণ; 

খ.  োভীণ ফকাঠাগভা উন্নমগনযভােগভ োভীণ দবযদ্রগদয জন্য স্বেগভমাদী ও দীঘ থগভাবদ কভ থংস্থাগনয সুগমাে সৃবে 

কযা।  

০৭. প্রকল্পেয প্রধান কাম যভ :  

   

 

 

 

 

 

ক্র.নং কাগজয বফফযণ বযভাণ জথন 

১ উগজরা ড়ক উন্নন ১.০০ বক.বভ. ১.০০ বক.বভ. 

২ আউবনন ড়ক উন্নন ১০.৫৫ বক.বভ. ১০.৫৫ বক.বভ. 

৩ োভ ড়ক উন্নন ১১.২৮ বক.বভ ১১.২৮ বক.বভ 

৪ িীজ/কারবাট থ বনভ থাণ ১৭৩.৬৩ বভ ১৭৩.৬৩ বভ 
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০৮. প্রকল্পেয ঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন :  

স্থানী যকায বফবাে মথগক মপ্রবযত ডডঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গডবডিক কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত তথ্য ডনেরূ- 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                      (রক্ষ টাকায়) 

 

ক্রঃ 

নং 

 

নুল্পভাডদত ংল্পাডধত ডডডড  

নুমায়ী  কাল্পজয ঙ্গ  

 

একক 

নুল্পভাডদত ংল্পাডধত  

ডডডড  নুমায়ী 

রক্ষযভাো    

 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

 

বফচুযবতয কাযণ 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অডথ যক  

 যাজস্ব  

১. মগট্রার ও লুফবিগকট ওগর মথাক ২.০০ ২.০০ - 

২. মস্টনাযী, ীর, স্টযাি ও 

মাগস্টজ 

মথাক ৫.৫০ ৫.৫০ 

৩. প্রকানা মথাক ১.৫০ ১.৫০ 

 যাজস্ব উগভাট  ৯.০০ ৯.০০ 

৪. উগজরা ড়ক উন্নন বক.বভ ১.০০  ৭৮.০৮ ১.০০  

(১০০%) 

৭৮.০৮ 

৫. আউবনন ড়ক উন্নন বক.বভ ১০.৫৫ ৭১৪.০৬ ১০.৫৫ 

(১০০%) 

৭১৪.০৬ 

৬. োভ ড়ক উন্নন বক.বভ ১১.২৮  ৬৮৯.৬৫ ১১.২৮ 

(১০০%)  

৬৮৯.৬৫ 

৭. িীজ/কারবাট থ বনভ থাণ বভ. ১৭৩.৬৩  ৮৩২.২১ ১৭৩.৬৩ 

(১০০%)  

৮৩২.২১ 

 উগভাট  ২৩১৪.০০ ১০০% ২৩১৪.০০  

ফ থগভাট = ২৩২৩.০

০ 

১০০% ২৩২৩.০০  

 সূত্র: ববঅগযয তল্পথ্যযডবডিল্পত ংকডরত। 

 

০৯. প্রকে ডযচারক ম্পডকযত তথ্য :  

 

নাভ  দডফ 

ডনয়ডভত 

দাডয়ত্ব 

ডতডযক্ত 

দাডয়ত্ব 

দাডয়ত্ব 

গ্রণ 

 

দাডয়ত্বকার 

জনাফ মভাঃ বভজানুয যভান 

বনফ থাী প্রগকৌরী 

× √ ১৫/১২/২০১৫    ২৬/০১/২০১৬ 

জনাফ মভাঃ অব্দুর ভাগরক যকায 

বনফ থাী প্রগকৌরী 

× √ ২৭/০১/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৭ 

সূত্র: প্রকে বপগয তগথ্যয বববিগত ংকবরত। 

 

প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্য গত প্রতীভান  মম, প্রকগেয মভাদকাগর ২ জন প্রকে বযচারক বযফতথন গগছ। 

এত মছাট প্রকগেয ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন প্রকগেয ভবনটবযং দূফ থর  এফং ফাস্তফাগন বফঘ্ন ঘগট। 

 

১০. ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য : -    

প্রকগেয দযত্র ংক্রান্ত পূণ থাে তথ্য মপ্রবযত ববঅগয ন্তথভুক্ত কযা বন। প্রকে বপ কর্তথক যফযাকৃত 

তথ্যানুমাী প্রকগেয ক্র ংক্রান্ত তথ্য বনগম্নয তাবরকা মদিাগনা র। 
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ক্রগয বফফযণ 

(প্যাগকগজয 

বফফযণ) 

দযগত্রয ভল্য 

(রে টাকা) 

দযগত্রয তাবযি 

 

ভাবপ্তয তাবযি ভন্ত

ব্য 

বডবব 

নুাগয 

চুবক্ত 

ভল্য 

দযত্র 

অফাগনয 

তাবযি 

চুবক্ত স্বােগযয 

তাবযি 

চুবক্ত নুমাী ফাস্তফ  

উগজরা

ড়ক উন্নন

78.08 78.08 16/02/2016 16/03/2016 15/01/2017 10/01/2017  

আউবনন

ড়ক উন্নন

714.06 714.06 16/02/2016 16/03/2016 30/12/2016 25/12/2016  

োভ ড়ক

উন্নন

689.65 689.65 16/02/2016 16/03/2016 20/11/2016 15/10/2016  

িীজ কারবাট থ

বনভ থাণ

832.21 832.21 16/02/2016 16/03/2016 10/01/2017 28/12/2016  

            সূত্র: প্রকে বপগয তগথ্যয বববিগত ংকবরত। 

 

১১. ংল্পাডধত নুল্পভাডদত ডডডড-মত ংস্থান, এডডড ফযাে, ফভৄডক্ত  ব্যয় ংক্রান্ত তথ্য  

প্রকল্পেয ডডঅয  ংস্থা কর্তযক যফযাকৃত তথ্য নুমায়ী অল্পরাচয প্রকল্পেয নুকূল্পর ফছযয়াযী থ য ফযাে , 

ফভৄডক্ত এফং ব্যয় ডনেরূ:  

  (রক্ষ টাকায়)                                                                                                                                     

 

থ যফছয 

ংল্পাডধত ডডডড 

নুমায়ী ংস্থান 

 

এডডড ফযাে 

 

ফভৄডক্ত 

 

ব্যয় 

 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০১৫-১৬ ১০০.০০ ১০০.০০ 

০০০ 

১০০.০০ 

০০০ 

১০০.০০ 

০০০ 

ব্যবত মকান থ থ 

মনআ ২০১৬-১৭ ২২২৩.০০ ২২২৩.০০ ২২২৩.০০ ২২২৩.০০ 

মভাট ২৩২৩.০০ ২৩২৩.০০ ২৩২৩.০০ ২৩২৩.০০ 

            সূত্র: প্রকে বপগয তগথ্যয বববিগত ংকবরত। 

 

১২. প্রকল্পেয নুল্পভাদন  ংল্পাধন :                                                                                   (রক্ষ টাকায়)       

নুগভাদগনয ম থা নুগভাদগনয তাবযি ফাস্তফানকার নুগভাবদত ব্য 

ভর নুল্পভাডদত ডডডড ১২/১১/২০১৫ জানুাবয/২০১৬ গত জুন/২০১৭ ২২০০.০০ 

১ভ ংল্পাডধত ডডডড ০৯/০২/২০১৭ জানুাবয/২০১৬ গত জুন/২০১৭ ২৩২৩.০০ 

   

প্রকেটি জানুাবয/২০১৬ গত জুন/২০১৭ মভাগদ ২২০০.০০ রে টাকা নুগভাবদত ব্যগ ফাস্তফাগনয জন্য বফেত 

১২/১১/২০১৫ তাবযগি ভাননী বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুগভাবদত । ভর বডববগত িীজ/কারবাট থ বনভ থাগণয মেগত্র 

প্রবত বভটায িযচ ধযা বছর ৩.০৬ রে টাকা বকন্তু ভাগকথট মযট ও এরবজআবডয মযট ববডউগর দয বৃবি াওা প্রবত 

বভটাগয িযচ ৪.৮০ রক্ল টাকা বৃবি মগগছ। এছাড়া প্রস্তাবফত প্রকগে উগজরা, আউবনন ও োভ ড়গক যাস্তায 

বদগঘ থয এফং িীজ কারবাগট থয মেগত্র বকছু বযফতথন ও বযফধ থগনয কাযগণ প্রকে ংগাধন গগছ ভগভ থ প্রকে বপ 

জানা। পগর প্রকগেয ব্য ২২০০.০০ রে গত ২৩২৩.০০ রে টাকা বৃবি কগয প্রকে ংগাধন কযা । প্রথভ 

ংগাধনটি ০৯/০২/২০১৭ তাবযগি নুগভাবদত ।  

 

১৩. কাজ ম্পূণ য থাকল্পর তায কাযণ :   

ববঅয-এ প্রাপ্ত তথ্যানুাী প্রকল্পেয প্রকল্পেয কাজ ম্পূণ য মনআ।  
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১৪. প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জযন :  

 

প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জযন 

ক) োভীণ ব্যফা-ফাবণজয ও কৃবল কভ থকাণ্ডগক 

উন্নত কযায জন্য প্রকে এরাকা 

মমাোগমাে ব্যফস্থা উন্নততযকযণ; 

 

ি) োভীণ ফকাঠাগভা উন্নমগনযভােগভ 

োভীণ দবযদ্রগদয জন্য স্বেগভমাদী ও 

দীঘ থগভমাবদ কভ থংস্থাগনয সুগমাে সৃবে 

কযা। 

 

প্রকে ভাডপ্ত প্রডতল্পফদন  ভাঠ ম যাল্পয় ল্পযজডভল্পন ডযদ যন এফং 

প্রকে ংডিষ্টল্পদয অল্পরাচনায় মদখা মায় মম  প্রকল্পেয অতায় 

১.০০ ডক.ডভ ঈল্পজরা ড়ক, ১০.৫৫ ডক.ডভ আঈডনয়ন ড়ক ১১.২৮ 

ডক.ডভ গ্রাভ ড়ক ঈন্নয়ন এফং ১৭৩.৬৩ ডভ ব্রীজ/কারবাট য ডনভ যাণ 

কযা ল্পয়ল্পছ। পল্পর ঈল্পজরায মমাগাল্পমাগ ঈন্নততয ল্পয়ল্পছ এফং মা 

ঈল্পজরায অথ য-াভাডজক ঈন্নয়ন ফদান যাখল্পফ। তল্পফ ডকছু মক্ষল্পে 

ড়ক মনটয়াকয শতযী য়ডন ভল্পভ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। এ ডফবাল্পগয 

ভতাভত, ঈক্ত প্রডতল্পফদল্পনয ডযদ যন  ভস্যা  সুাডয ংল্প এ 

ডফলল্পয় ডফস্তাডযতবাল্পফ ঈল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। 

 
 

১৫. বডট ংক্রান্ত: 

  

বডট ভকার বডট বযগাট থ 

দাবির 

বডট অবি বডট অবি 

বনষ্পবিকযগণয ফস্থা 

ববঅয ও প্রকে বপগয তথ্য নুমাী দ্যাফবধ মকান বডট িন্ন বন।  

 সূত্র: ববঅয ও প্রকে বপগয তল্পথ্যযডবডিল্পত ংকডরত। 

 

১৬.  প্রকে বযদ থন: 

ঝারকাঠি মজরায ন্ততে থত দয ও নরবটি উগজরা মমাোগমাে মনটওাকথ উন্নত কযায ভােগভ ণ্য 

ফাজাযজাতকযণ জ জতয, বযফন ব্য হ্রা এফং ব্যফা-ফাবণজয ও কৃবল কভ থকাণ্ডগক ভি কযায জন্য 

প্রকেটি েণ কযা । প্রকগেয কাম থক্রভ জানুাবয ২০১৬ গত শুরু গ জুন ২০১৭ তাবযগি ভাপ্ত । ভাপ্ত 

প্রকেটিয ববঅয প্রকে বপ কর্তথক ১৯ গক্টাফয ২০১৭ তাবযগি নুগভাদনপূফ থক অআএভআবড’মত মপ্রযণ কযা । 

েত ৩০ গক্টাফয ২০১৭ তাবযগি প্রকগেয ববঅয অআএভআবডগত াওা মা। উক্ত ববঅগযয অগরাগক 

অআএভবড’য কাযী বযচারক সুজন চন্দ্র মবৌবভক কর্তথক ০৯/০৭/২০১৮ তাবযগি ঝারকাঠি দয ও নরবটি 

উগজরা প্রকগেয কাম থক্রভ গযজবভন বযদ থন কযা । বযদ থগন ঝারকাঠি মজরায বনফ থাী প্রগকৌরী , উগজরা 

প্রগকৌরী ও ন্যান্য প্রকে ংবিে কভ থকতথা গমাবেতা কগযন। প্রকগেয অওতা বযদব থত কাম থক্রগভয বফফযণ 

বনম্নরূঃ   

 

১৬.১ Construction of 14.00 m long RCC Girder Bridge on Shimultala kulkathi UP via 

akhorpara road at ch. 950m under Nalchity Upazila. 

 
প্রকগেয অওতা নরবটি উগজরা ১৪ বভটায দীঘ থ িীজটি ঠিকাদায প্রবতষ্ঠানগক ১০৪.৪৯ রে টাকা চুবক্তভগল্য 

কাম থাগদ মদা । স্কীভটিয মবৌত েেবত ১০০%। িীগজয বদঘ থয ও প্রস্ততা মভগ ঠিক াওা মেগছ। গযজবভন 

বযদ থগন মদিা মা মম , িীগজয এক াগয এগপ্রাচ খুফআ ঝুঁবকপূণ থ ফাঁক যগগছ। একর ফাঁল্পক দুঘ যটনায ঝুুঁডক যল্পয়ল্পছ  

ভল্পভ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ । উগজরা প্রগকৌরীয বনকট এ ব্যাাগয জানগত চাওা গর বতবন জানান এরাকাফাী জবভ 

না মদওায কাযগণ এগপ্রাচ মাজা কযা মাবন। এছাড়া এগপ্রাগচয HBB যাস্তায বকছু ংগয আট উগঠ মমগত মদিা 

মেগছ। 
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চিত্র: ব্রীজের এজরোজি ঝ ুঁ চিপূর্ণ বোুঁ ি। চিত্র: এজরোজি ক্ষচিগ্রস্ত HBB 

 

১৬.২ Construction of 15m Long RCC Girder Bridge on Shimulia Kulkathi Up via 

akhorpara road at Ch.1550. 

 
 প্রকগেয অওতা স্কীভটিয চুবক্তভল্য ১০০.৪৮ রে টাকা। স্কীভটিয মবৌত েেবত ১০০%। িীজটিয এক া 

অগিযাড়া ংগমাে ড়গকয াগথ বভবরত গগছ এফং ন্য ং নরবটি গত বভরতরা ফাজায গ অযএআছবড 

(RHD)’য যাস্তায াগথ ংভেক্ত গগছ। গযজবভন  মদিা মম , অগিয াড়া ংগ এগপ্রাগচ এক া মডগফ 

(Settlement) মাগচ্ছ। িীগজয কগকটি োআড মাস্ট কাত গ মাগফ ভগভ থ প্রতীভান গগছ। িীগজয কযাবযজওগয 

প্রস্ততা ৫.৩২ বভটায াওা মেগছ। িীগজয দু’াগ ০.৯×২=১.৮ বভটায পৄটাত যগগছ। 

 

  

বচত্র: িীগজয মডগফ (Settlement) মাওা ং। বচত্র: বনবভ থত িীগজয ভর ং।  

 

১৬.৩ Construction of 24m Long RCC Girder Bridge on Magar UP office-Satpakia 

ghat road at Ch. 3640m  
 

 ফবণ থত স্কীভটি ১৬৭.৪৮ রে টাকা চুবক্তভগল্য ঠিকাদাযগক কাম থাগদ মদা । কাম থাগদ নুমাী স্কীভটি  

২২/০৬/২০১৭ তাবযগি স্কীভটিয মবৌত কাজ ১০০% িন্ন কযা । িীজটিয এক প্রান্ত াতগবকা াকা যাস্তায 

াগথ এফং ন্য ংগ াআগলান মটাগযয াগথ ংভেক্ত গগছ ভগভ থ উগজরা প্রগকৌরী জানান। গযজবভন মদিা 

মেগছ িীগজয এগপ্রাচ গত াআগলান মটাগয মমগত যাস্তাটি ংকীণ থ HBB দ্বাযা বনবভ থত। িীজ বনভ থান কযা গরও 

াশ্বথফতী মোথ মটায ম থন্ত কাগনকটিববটি বতযী বন ভগভ থ প্রতীভান গগছ। উগজরা প্রগকৌরী জানান প্রা ৩০০ 

বভটায যাস্তায উন্নন কযা গর যাস্তাটিয কাগনকটিববটি বার গফ। িীগজয কযাবযজওগয প্রস্ততা ৫.৩২ বভটায 

াওা মেগছ। িীগজয দু ’াগ ০.৯×২=১.৮ বভটায পৄটাত যগগছ। এছাড়া িীগজয দুাগ বব ব্লক ফাগনা গরও 

কগকটি ব্লক মবগে মেগছ। 
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বচত্র: বনবভ থত িীগজয অড়াঅড়া দৃশ্য  বচত্র: যোপ্রদ কাগজ ব্যফহৃত বব ব্লক 

 

১৬.৪  Improvement of kirtipasha UP office-Gobindabol-Panjiputhipara GC road at 

Ch. 700-1700 m and 2 nos RCC box Culvert at Ch. 1424m and 2186 m 
 

প্রকগেয অওতা উগযাক্ত স্কীভটি ৭৯.৬৬ রে টাকা চুবক্ত ভগল্য ঠিকাদায প্রবতষ্ঠানগক কাম থাগদ মদা । 

কাম থাগদ নুমাী বনবদে ভগ কাম থ িন্ন কযা  । গযজবভগন মদিা মা মম যাস্তাটি বফটুবভনা কাগ থটিং দ্বাযা 

উন্নন কযা গগছ। যাস্তায প্রস্ততা মভগ ৩ বভটায াওা মেগছ এফং যাস্তায ফাঁগক সুায এগরববন মদিা মেগছ। 

বযদ থগন মদিা মা রুনী োগভ পুকুয াগড় প্রগটকটিব ওাগরয ভাগঝ ম থাপ্ত ভাটি বযাট না কযা  উন্ননকৃত যাস্তায 

মফ বকছু ংগ মক্রবকং সৃবে গ মডগফ মাগচ্ছ। গযজবভগন মদিা মা মম , উন্ননকৃত যাস্তাটিয কাগনকটিববটি মোথ 

মটায ম থন্ত মাবন। এ প্রগে বনফ থাী প্রগকৌরী জানান মম , ড়কটি নুগভাবদত বডবব নুমাী যভানাথপুয দয 

ম থন্ত উন্নন কযা গগছ । বনকটফতী মোথ মটাগয মমগত উন্ননকৃত যাস্তায বকছু কাঁচা ভাটিয যাস্তা যগগছ। 

উন্ননকৃত যাস্তা বনবভ থত কারবাগট থয কাম থক্রভ বযফীেগণ কারবাগট থয উআংওার  মডগকয কাগজয ভান 

অাতদৃবেগত বার প্রতীভান গগছ। কারবাগট থয নীগচ াবনয প্রফা রেয কযা মেগছ।  বনবভ থত কারবাগট থয 

কযাবযজওগয প্রস্ততা ৫.৫ বভটায এফং বদঘ থয ২.৪ বভটায াওা মেগছ।  

  
বচত্র: প্রকগেয অওতা উন্ননকৃত যাস্তা বচত্র: উন্ননকৃত যাস্তায যোপ্রদ কাজ 
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বচত্র: উন্ননকৃত যাস্তায মডগফ মাওা ং বচত্র: উন্ননকৃত যাস্তা বনবভ থত কারবাট থ 
 

১৬.৫ Improvement of West side of Himandokati Bridge on RHD road under 

Nabagram Union to Kaphati high school via H/O Hiru Chairman road at Ch. 00-

900m and 3 nos RCC Box Culvert : 

  
 প্রকগেয অওতা ফবণ থত স্কীভটি ৯৬.১১ রে টা কা চুবক্তভগল্য ঠিকাদায প্রবতষ্ঠানগক কাম থাগদ মদা । বনফ থাী 

প্রগকৌরীয বপ কর্তথক প্রদি তথ্য নুমাী স্কীভটি ১৫/০৫/২০১৭ তাবযগি কাম থ িন্ন কযা । গযজবভন 

বযদ থগন মদিা মা যাস্তাটি বফটুবভনা কাগ থটিং দ্বাযা উন্নন কযা গগছ। অাতদৃবেগত যাস্তা টিয কাগজয ভান বার 

প্রতীভান গগছ। যাস্তায দু ’াগ ম থাপ্ত মাল্ডায মদিা মেগছ। যাস্তায কযাবযজওগয প্রস্ততা ৩-৩.২ বভটায াওা 

মেগছ। যাস্তা বনবভ থত কারবাগট থয কাগজয ভান বার প্রতীভান গগছ।  

 

  
বচত্র: উন্ননকৃত যাস্তায কাগজয বচত্র। বচত্র: যাস্তা বনবভ থত কারবাট থ। 

 

১৭.০ ম থগফেণ: 

১৭.১ বভৄরতরা কুরকাঠি আউব বাা অগিযাড়া ড়গকয ৯৫০ বভটায মচআগনগজ বনবভ থত ১৪ বভটায অযবব িীগজয 

এগপ্রাগচয স্বাবাবফক ফাঁক মদিা মেগছ। একর ফাঁল্পক দুঘ যটনায ঝুুঁডক যল্পয়ল্পছ ভল্পভ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ; 

 

১৭.২ বভৄরতরা কুরকাঠি আউব বাা অগি যাড়া ড়গকয ১৫৫০ বভটায মচআগনগজ বনবভ থত ১৫ বভটায অযবব িীগজয 

অগিয াড়া ংগ এগপ্রাগচ এক া মডগফ (Settlement) মাগচ্ছ। িীগজয কগকটি োআড মাস্ট কাত গ মেগছ; 

 

১৭.৩ বকবিথাা আউব বপ গত মোবফন্দগফার গ ানবজপুঠিাড়া বজব ড়গকয রুনী োগভ পুকুয াগড়  যোপ্রদ 

ওাগরয ভাগঝ ম থাপ্ত ভাটি বযাট না কযা উন্ননকৃত যাস্তায মফ বকছু ংগ মক্রবকং সৃবে গ মডগফ মাগচ্ছ।  পগর 

যোপ্রদ ওাগরয ম্পূণ থ উগমাবেতা াওা মাগচ্ছ না ভগভ থ প্রতীভান গগছ; 
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১৭.৪ প্রকগেয অওতা বনবভ থত বকছু ড়গকয পূণ থাে মযাড কাল্পনকটিডবটি সৃডষ্ট য়ডন ভল্পভ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ; 

  

১৭.৫ প্রকগেয মভাদকাগর ২ জন প্রকে বযচারক বযফতথন গগছ। এত মছাট প্রকগেয ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন 

প্রকগেয ভবনটবযং দূফ থর  এফং ফাস্তফাগন বফগঘ্ন ঘগট; 

 

১৭.৬ প্রকগেয এক্সটাযনার ও আনটাযনার বডট িন্ন কযা বন। 
 

 

১৮.০ ভতাভত/সুাডয:  

১৮.১ বভৄরতরা কুরকাঠি আউব বাা অগিযাড়া ড়গকয ৯৫০ বভটায মচআগনগজ বনবভ থত ১৪ বভটায অযবব িীগজয 

এগপ্রাগচয স্বাবাবফক ফাঁক যািায  ডফলয়টি স্থানীয় যকায ডফবাগ খডতল্পয় মদখল্পফ। বডফষ্যল্পত স্থানীয় যকায ডফবাল্পগয 

ধীন স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর ডধদপ্তয কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন মম মকান ফকাঠাল্পভা ডনভ যাণ ংক্রান্ত প্রকল্পেয মক্ষল্পে 

অডথ যক ডদল্পকয তুরনায় কাডযগডয ডফলয়টি গ্রাডধকায ডবডিল্পত ডফল্পফচনা কযল্পত ল্পফ। এল্পক্ষল্পে প্রল্পয়াজল্পন জডভ 

ডধগ্রণ কযায ডফলয়টি ডফল্পফচনা কযল্পত াল্পয (নুগচ্ছদ-১৬.১); 

 

১৮.২ প্রকগেয অও তা বনবভ থত িীগজয েবতেস্ত ং মভযাভগতয প্রগাজনী ব্যফস্থা েণ কযগত গফ এফং এফ 

ফকাঠাগভা ভ মটকআ কযায জন্য স্থানী যকায প্রগকৌর বধদপ্তয প্রগাজনী উগদ্যাে েণ কযগফ (নুগচ্ছদ-

১৬.১, ১৬.২); 

১৮.৩ ফাস্তফানকাযী ংস্থা ববফষ্যগত ড়গকয বনবভ থত যোপ্র দ ওাগরয গ্যাগ ম থাপ্ত ভাটি বযাগটয বফলটি বত গুরুগত্বয 

াগথ বফগফচনা বনগ প্রকে ফাস্তফান কযগফ (নুগচ্ছদ-১৬.৪); 

 

১৮.৪  প্রকেটিয অতায় ডনডভ যত ফকাঠাল্পভায পূণ যাঙ্গ ব্যফায মল্পত এফং প্রকে এরাকায জনগল্পণয ডনযডফডেন্ন মাতায়াত 

ডনডিত কযল্পত ভাপ্ত ড়কভ মযাড কাল্পনকটিডবটি সৃডষ্টয জন্য  স্থানীয় যকায ডফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ঈল্পযাগ গ্রণ 

কযল্পফ (নুগচ্ছদ-১৬.৪); 

 

১৮.৫  ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন বযায কযগত গফ (নুগচ্ছদ-৯); 

 

১৮.৬  ভাপ্ত প্রকেটিয এক্সটাযনার ও আনটাযনার বডট বত দ্রুত িন্ন কযগত। মকান বডট অবি উত্থাবত গর তা 

 বনস্পবি পূফ থক ফবত কযগত গফ (নুগচ্ছদ-১৫);  

 

১৮.৭ প্রকগেয নুগভাবদত ও প্রকৃত ব্য একআ। প্যাগকজবববিক বডবব ভল্য এফং চুবক্তভল্য একআ। মা স্বাবাবফক। 

বফলটি   ভন্ত্রণার/ংস্থা িবতগ মদিগফ। 

 

১৯.০  নুগচ্ছদ (১৮.১-১৮.৬) এয অগরাগক স্থানী যকায বফবাে মগথাভেক্ত ব্যফস্থা েণ কযগফ এফং সুাবয প্রবতারন 

িবকথত প্রবতগফদন অোভী ২ (দুআ) ভাগয ভগে অআএভআবডগক ফবত কযগত গফ। 
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 টঙ্গী ল্পয াডন যফযা, স্যাডনল্পটন এফং মেল্পনজ ীল যক প্রকল্পেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতল্পফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 
১। প্রকগেয নাভ :  টঙ্গী ল্পয াডন যফযা, স্যাডনল্পটন এফং মেল্পনজ প্রকে 

২। প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ :  স্থানীয় যকায ডফবাগ 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর ডধদপ্তয (ডডডএআচআ)  

৪।  প্রকগেয ফস্থান  :  টঙ্গী আজল্পতভা ভাঠ টঙ্গী মৌযবা 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়:  

                                                                                                                                (রক্ষ টাকায়)  

 

৬। প্রকল্পেয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন:  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                   (রক্ষ টাকায়)  

ক্র:নং গেয নাভ 

(বডবব নুাগয) 

একক বডবব নুাগয রেযভাত্রা প্রকৃত েেবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ  

 (ক) যাজস্ব       

১. জনফর জন ১০৬.০০ ৯ ৯৮.৩৪ ৪ 

২. যফযা  মফা মথাক ৯০.০০ মথাক ৮৯.৬৯ মথাক 

৩. াডনয গুণাগুণ যীক্ষা মথাক ২.০০ মথাক ২.০০ মথাক 

৪. প্রডক্ষণ মথাক ৪.০০ মথাক ৪.০০ মথাক 

 ঈল্পভাট (যাজস্ব) - ২০২.০০ - ১৯৪.০৩  

 (খ) ভরধন      

৫. মটস্ট টিঈফল্পয়র ংখ্যা ২৩.০০ ২১ ১৯.৭৩ ২০ 

৬. মপ্রাডাকন টিঈফল্পয়র ংখ্যা ৬৮২.৮০ ২১ ৬৭৭.০২ ২১ 

৭. মপ্রাডাকন টিঈফল্পয়র প্রডতস্থান ংখ্যা ২১৯.৭৩ ৭ ২০৭.৫০ ৭ 

৮. াম্প াঈজ ংখ্যা ১৩৯.২৩ ২১ ১৩৭.৫২ ২১ 

৯. ডফদুযতায়ন াম্প প্রডতস্থান ংখ্যা ১১২.০০ ৭ ১০৩.৬০ ৭ 

১০. াম্প এফং এল্পক্সডযজ (ডফদুযতায়ন) ংখ্যা ৩৩৬.০০ ২১ ৩৩৪.৯০ ২১ 

১১. আল্পরকডেক াফ-মস্টন (প্রডতস্থান  

নতুন) 

ংখ্যা ৫৫৬.৮৪ ৪৫ ৫৫৪.৯৭ ৪৫ 

১২. ৩ তরা টয়ল্পরট ডফডল্ডং ংখ্যা ৫৩৩৮.০০ ২০ ৫৩৩৭.২৮ ২০ 

১৩. াআ রাআন (ডফডবন্ন ডায়া) ডক.ডভ ১৪৪৯.৯০ ৯৫ ১৩৩২.৬৫ ৯৫ 

১৪. াআ রাআন প্রডতস্থান ডক.ডভ ২৮.৫০ ২ ২৮.৪৭ ২ 

১৫. আজল্পতভা টয়ল্পরট ফডধ যতকযণ (৩তরা 

ডনভ যাণ) 

ংখ্যা ৪৫৫.০০ ৭ ৪৫৫.০০ ৭ 

১৬. ডডডজটার ডফডরং ডল্পস্টভ য়াটায 

ডভটায (কডম্পঈটায, ডপ্রন্টায  ন্যান্য 

াভগ্রী) 

ংখ্যা ২৪০.০০ ৫০০০ ১৪৩.৬০ ৫০০০ 

নুল্পভাডদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  নুল্পভাডদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকা

র 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর 

নুল্পভাডদত 

ব্যল্পয়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

 কাল্পরয %) 
ভর 

 

ফ যল্পল 

ংল্পাডধত 

(২য়) 

ভর ফ যল্পল 

ংল্পাডধত 

(২য়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৪৩৮.৪

৫ 

১০২৭০.০

০ 

১০০০৫.০

৩ 

জুরাআ ২০১২ 

ল্পত  

ডডল্পম্বয ২০১৪ 

জুরাআ ২০১২ 

ল্পত 

জুন ২০১৭ 

জুরাআ ২০১২ 

ল্পত 

জুন ২০১৭ 

(+) ৫৬৬.৫৮ 

(৬%) 

(+) ২ ফছয ৬ভা 

(১০০%) 
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ক্র:নং গেয নাভ 

(বডবব নুাগয) 

একক বডবব নুাগয রেযভাত্রা প্রকৃত েেবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ  

১৭. াফডরক টয়ল্পরট ংখ্যা ১০০.০০ ১০ ১০০.০০ ১০ 

১৮. য়াটায ল্পয়ন্ট ংখ্যা ১৭৪.০০ ১০০ ১৬৬.৩৬ ১০০ 

১৯. মরা-কস্ট স্যাডনটাযী ল্যাডেন ংখ্যা ১২.০০ ৩০০ ১২.০০ ৩০০ 

২০. ভূডভ ঈন্নয়ন মথাক ১৩০.০০ মথাক ১৩০.০০ মথাক 

২১. ডপ আকুযআল্পভন্ট  পাডন যচায মথাক ১০.০০ মথাক ৯.৪০ মথাক 

২২. জী (প্রগডত আন্ডাডিজ) ংখ্যা ৫৬.০৫ ১ ৫৬.০৫ ১ 

২৩. মভাটয াআল্পকর ংখ্যা ৪.৯৫ ৩ ৪.৯৫ ৩ 

 ঈল্পভাট (ভরধন)  - ১০০৬৮.০০ - ৯৮১১.০০ - 

 ফ থগভাট (ক+খ) - ১০২৭০.০০ - ১০০০৫.০৩ - 

 

৭। প্রকে ডযচারক ম্পডকযত তথ্য:  প্রকল্পেয শুরু মথল্পক মল ম যন্ত ০২ জন কভ যকতযা প্রকে ডযচারল্পকয দাডয়ত্ব ারন 

কল্পযল্পছন। প্রকে ডযচারক ংক্রান্ত তথ্যাডদ ডনল্পচ প্রদান কযা ল্পরা: 

 

ক্রডভক 

নং 

প্রকে ডযচারল্পকয নাভ  দফী দাডয়ল্পত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১. জনাফ মভাঃ ভডনরুজ্জাভান 

তোফধাক প্রগকৌরী  

যাঁ - ৩০/০৮/২০১২ গত প্রকে ভাবপ্ত 

ম থন্ত  

 

৮।  ক্র ংক্রান্ত তথ্য: প্রকগেয ক্র ংক্রান্ত কর তথ্যাবদ মপ্রবযত ববঅগয ন্তথভুক্ত কযা বন। ডডঅল্পয ন্তভু যক্ত ১৯টি 

প্যাগকগজয ফণ যনা বনম্নরূ:  

(মকাটি টাকায়) 

Sl. 
Description of Procurement 

(Goods/Works) 

Tender/Bid/Proposal Cost 

Date of 

Completion of 

Works/Services 

and Supply of 

Goods 

Contract 

Value 

Invitatio

n date 

Contract 

Signing 

As per 

Contract 
Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Construction of three storied 

toilet Building no-13 
২.২৪ 

১৩.০৯.২০

১২ 

১১.১১.২০১

২ 
- ২.২৪ 

2.  Construction of three storied 

toilet Building no-14 
২.৯২ 

২৫.০৯.২০

১৩ 

০১.১২.২০১

৩ 
- ২.৯২ 

3.  Construction of three storied 

toilet Building no-15 
২.৮৯ 

২০.১০.২০১

৩ 

১০.০৪.২০১

৪ 
- ২.৮৯ 

4.  Construction of three storied 

toilet Building no-16 
২.৮৯ 

২৫.০৯.২০

১৩ 

০১.১২.২০১

৩ 
- ২.৮৯ 

5.  Construction of three storied 

toilet Building no-17 
২.৮৬ 

২০.১০.২০১

৩ 

১০.০৪.২০১

৪ 
- ২.৮৬ 

6.  Construction of three storied 

toilet Building no-18 
২.৫৮ 

০১.০৭.২০১

৫ 

২০.০৯.২০

১৫ 
- ২.৮৫ 

7.  Construction of three storied 

toilet Building no-19 
২.৪৯ 

০৭.০৯.২০

১৫ 

০৫.১১.২০১

৫ 
- ২.৪৮ 

8.  Construction of three storied 

toilet Building no-20 
২.৪৯ 

০৫.০৭.২০

১৫ 

২০.০৯.২০

১৫ 
- ২.৪৮ 

9.  Construction of three storied ২.৭৪ ০৬.০৭.২০ ২০.০৯.২০ - ২.৫৬ 
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Sl. 
Description of Procurement 

(Goods/Works) 

Tender/Bid/Proposal Cost 

Date of 

Completion of 

Works/Services 

and Supply of 

Goods 

Contract 

Value 

Invitatio

n date 

Contract 

Signing 

As per 

Contract 
Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

toilet Building no-21 ১৫ ১৫ 

10.  Construction of three storied 

toilet Building no-22 
২.৪০ 

২২.১১.২০১

৬ 

২৫.০১.২০১

৭ 
- ২.৫৬ 

11.  Construction of three storied 

toilet Building no-23 
২.৫২ 

০৭.০২.২০১

৭ 

১৬.০৩.২০

১৭ 
- ৩.০০ 

12.  Construction of three storied 

toilet Building no-24 
২.৯৯ 

১৪.০৫.২০১

৫ 

২১.১০.২০১

৫ 
- ৩.০৮ 

13.  Construction of three storied 

toilet Building no-25 
২.৯৯ 

১৪.০৫.২০১

৫ 

২১.১০.২০১

৫ 
- ৩.০৯ 

14.  Construction of three storied 

toilet Building no-26 
২.৪৮ 

০৩.০৮.২০

১৫ 

২০.০৯.২০

১৫ 
- ২.৬৪ 

15.  Construction of three storied 

toilet Building no-27 
২.২৩ 

১৭.১১.২০১

৬ 

১৬.০১.২০১

৭ 
- ২.৬৬ 

16.  Construction of three storied 

toilet Building no-28 
৩.১৫ 

৩১.১২.২০১

৪ 

২১.০৫.২০১

৫ 
- ৩.১৫ 

17.  Construction of three storied 

toilet Building no-29 
৩.১৫ 

৩১.১২.২০১

৪ 

২১.০৫.২০১

৫ 
- ৩.১৪ 

18.  Construction of three storied 

toilet Building no-30 
২.৯৯ 

৩১.১২.২০১

৪ 

২১.০৫.২০১

৫ 
- ২.৯৮ 

19.  Construction of three storied 

toilet Building no-31 
২.৯৮ 

১৪.০৫.২০১

৫ 

২১.১০.২০১

৫ 
- ২.৪৫ 

 

৯। প্রকে নুকূল্পর ফযাে  গ্রগডত: 

জুন ২০১৭ ম যন্ত প্রকল্পেয ক্রভপুডঞ্জত অডথ যক গ্রগডত ল্পয়ল্পছ ১০০০৫.০৩ রক্ষ টাকা মা নুল্পভাডদত ১০২৭০.০০ রক্ষ 

টাকায ৯৭.৪২%। ডডঅয নুমায়ী প্রকল্পেয ফছযডবডিক ংল্পাডধত এডডড ফযাে, ফভৄক্ত  ব্যল্পয়য ডচে ডনেরূঃ     

(রক্ষ্ টাকায়) 

থ য ফছয ২য় ংল্পাডধত ডডডড’মত 

ংস্থান 

অযএডডড ফযাে টাকা 

ফভৄডক্ত 

ব্যয় 

মভাট ডজডফ প্র:া: মভাট ডজডফ প্র:া: মভাট ডজডফ প্র:া: 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২০১২-

২০১৩ 

৩৩৯.৯৭ ৩৩৯.৯৭ - ৩৪০.০০ ৩৪০.০০ - ৩৪০.০০ ৩৩৯.৯৭ ৩৩৯.৯৭ - 

২০১৩-

২০১৪ 

২২৫০.০

০ 

২২৫০.০

০ 

- ২২৫০.০

০ 

২২৫০.০

০ 

- ২২৫০.০

০ 

২২৫০.০

০ 

২২৫০.০

০ 

- 

২০১৪-

২০১৫ 

১১২৪.৪৭ ১১২৪.৪৭ - ১১২৫.০

০ 

১১২৫.০

০ 

- ১১২৫.০

০ 

১১২৪.৪৭ ১১২৪.৪৭ - 

২০১৫- ৫০০০.০ ৫০০০.০ - ৩০০০.০ ৩০০০.০ - ৩০০০.০ ২৯৯৯.৬ ২৯৯৯.৬ - 
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থ য ফছয ২য় ংল্পাডধত ডডডড’মত 

ংস্থান 

অযএডডড ফযাে টাকা 

ফভৄডক্ত 

ব্যয় 

মভাট ডজডফ প্র:া: মভাট ডজডফ প্র:া: মভাট ডজডফ প্র:া: 

২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ ৭ ৭ 

২০১৬-

২০১৭ 

১৫৫৫.৫

৬ 

১৫৫৫.৫

৬ 

- ৩৩০৫.০

০ 

৩৩০৫.০

০ 

- ৩৩০৫.০

০ 

৩২৯০.৯

২ 

৩২৯০.৯

২ 

- 

মভাটঃ ১০২৭০.

০০ 

১০২৭০.

০০ 

- ১০০২০.

০০ 

১০০২০.

০০ 

- ১০০২০.

০০ 

১০০০৫.

০৩ 

১০০০৫.

০৩ 

- 

মনাট: প্রকে নুকূগর অযএবডব’মত মভাট ১০০২০.০০ রে টাকা ফযাে প্রদান কযা গগছ এফং ১০০২০.০০ রে টাকা 

ফভৄক্ত কযা গগছ। প্রকগেয অওতা মভাট ব্য গগছ ১০০০৫.০৩ রে টাকা। থ থাৎ ১৪.৯৭ (১০০২০.০০-

১০০০৫.০৩) রে টাকা ব্যবত যগগছ। ব্যবত ১৪.৯৭ রে টাকা চারাগনয ভােগভ যকাযী মকালাোগয জভা মদা 

গগছ বকনা তা ববঅগয উগিি কযা বন।  

১০।  কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ:  ডডঅয ম যাল্পরাচনায় মদখা মায়, প্রকল্পেয অতায় ংস্থানকৃত মকাল্পনা কাজ 

ভাপ্ত মনআ। 

১১।   াধাযণ ম যল্পফক্ষণ: 

 

১১.১ প্রকগেয ংডক্ষপ্ত টভূডভ:  

 

 টঙ্গী মৌযবায় াডন এফং স্যাডনল্পটন ভস্যা ব্যাক। প্রায় াঁচ ফছয মাফৎ মকান ডফডনল্পয়াগ প্রকে না থাকায় টঙ্গী 

মৌযবায ল্পক্ষ জনগণল্পক চাডদা মভাতাল্পফক াডন যফযা কযা ম্ভফ ল্পে না। ন্যডদল্পক মৌয এরাকায স্যাডনল্পটন 

ব্যফস্থায ঈন্নয়ন কযা প্রল্পয়াজন। তাছাড়া, ডফব আজল্পতভা ভয়দান টঙ্গী মৌযবায ন্তভু যক্ত মমখাল্পন প্রডত ফছয রক্ষ রক্ষ 

মরাল্পকয জভাল্পয়ত য়। ম যাপ্ত সুডফধা না থাকায় অগত ভৄল্লীল্পদয জু, মগার, য়ঃডনষ্কান প্রভৃডত ডফলল্পয় দূল্পব যাল্পগয 

েুখীন ল্পত য়। ডফল্পল কল্পয ডফল্পদী মভভানল্পদয টয়ল্পরট/ফাথরুভ  জুখানায ভস্যা মফী মদখা মদয়। এল্পত কল্পয 

ঈক্ত এরাকায ডযল্পফ দূলণ ভাযাত্মক অকায ধাযন কল্পয। এ ফস্থা মথল্পক ডযোন এফং টঙ্গী এরাকায় াডন যফযা, 

মেল্পনজ এফং স্যাডনল্পটন ব্যফস্থানায ঈন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয প্রকেটি গ্রণ কযা য়।    

 

১১.২  প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য: 

 ডফব আজল্পতভা ভয়দান টঙ্গী মৌযবায াডন যফযা, স্যাডনল্পটন এফং মেল্পনজ ব্যফস্থায ম্প্রাযণ  পুনফ যান; 

 ডনযাদ াডন যফযাল্পয কবাল্পযজ বৃডি  স্যাডনল্পটল্পনয ভােল্পভ াডন ফাডত মযাল্পগয প্রাদুব যাফ হ্রাকযণ; এফং 

 আজল্পতভা চরাকারীন ভল্পয় ডযল্পফ দূলণ হ্রা কযা। 

১১.৩  প্রকগেয প্রধান প্রধান কাম থক্রভ:  

 মপ্রাডাকন ল্পয়র স্থান-২১টি; 

 আল্পরকডেক াফ-মস্টন স্থান-৪৫টি; 

 ৩ তরা টয়ল্পরট ডফডল্ডং ডনভ যাণ-২০টি; 

 ডফডবন্ন ডায়ায াআ রাআন স্থান- ৯৫ ডকল্পরাডভটায; 

 আজল্পতভা টয়ল্পরট ফডধ যতকযণ-৭টি; 

 য়াটায ডভটায স্থান-৫০০টি; 

 াফডরক টয়ল্পরট ডনভ যাণ-১০টি; 

 য়াটায ল্পয়ন্ট স্থান-১০০টি; এফং 

 মরা-কস্ট স্যাডনটাযী ল্যাডেন ডনভ যাণ-৩০০টি। 
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১১.৪ প্রকগেয নুগভাদন ও ংগাধন: 

বডবব ফাস্তফানকার নুগভাবদত ব্য (রে টাকা) 

ভর জুরাআ ২০১২ ল্পত ডডল্পম্বয ২০১৪ ৯৪৩৮.৪৫ 

১ভ ংল্পাডধত জুরাআ ২০১২ ল্পত ডডল্পম্বয ২০১৫ ১০২৭০.০০ 

২য় ংল্পাডধত জুরাআ ২০১২ ল্পত জুন ২০১৭ ১০২৭০.০০ 

 

১২। প্রকে ডযদ যন:  

গত ৩১/০৮/২০১৮ তাডযল্পখ অআএভআডড’য কাযী ডযচারক জনাফ মভাঃ পজলুয যভান কর্তযক প্রকেটিয কাম যক্রভ 

ল্পযজডভন ডযদ যন কযা য়। ডযদ যনকাল্পর প্রকে ংডিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈডস্থত ডছল্পরন। ল্পযজডভন ডযদ যল্পনয 

ম যল্পফক্ষণভ ডনেরূঃ 

১২.১ প্রকল্পেয অতায় টঙ্গীল্পত ২১টি মপ্রাডাকন ল্পয়র, ১০টি াফডরক টয়ল্পরট, টঙ্গী আজল্পতভা ভাল্পঠ ৩তরা ডফডষ্ট ২০টি 

টয়ল্পরট ডফডল্ডং ন্যান্য কাজ ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ। তল্পন্াল্পে ৩টি মপ্রাডাকন ল্পয়র, ২টি াফডরক টয়ল্পরট  ৩টি 

টয়ল্পরট ডফডল্ডং ডযদ যন কযা য়। এল্পদয ডযদ যন ম যল্পফক্ষণ ডনেফডণ যত:  

 (ক)   প্রকল্পেয অতায় আজল্পতভা ভাল্পঠ একটি মপ্রাডাকন ল্পয়র স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। এ মপ্রাডাকন ল্পয়ল্পরয ভােল্পভ 

ডফডবন্ন ভল্পয় আজল্পতভা ভয়দাল্পন অগত ভৄডল্লল্পদয জন্য াডন যফযা কযা য়। আজল্পতভা ভাল্পঠ ফস্থানযত ডফডবন্ন 

ভৄল্লীল্পদয াল্পথ কথা য়। তাযা জানান মম, এ মপ্রাডাকন ল্পয়ল্পরয াডন যাডয ান কল্পযন। প্রকল্পেয অতায় 

মচযাগঅরী শু াাতার কভল্পেল্পক্স াম্প াঈজ একটি মপ্রাডাকন ল্পয়র স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। ডযদ যনকাল্পর জানা 

মায় মম, ব্যফাযকাযীযা ডপল্টাডযং কল্পয ডকংফা পৄটিল্পয় াডন ান কল্পযন। এ ডফলল্পয় প্রকে ংডিষ্ট কভ যকতযা জানান মম, 

মপ্রাডাকন ল্পয়রটি স্থাল্পনয য াডনয গুণাগুণ যীক্ষা কল্পয াডন যফযা কযা ল্পয়ল্পছ। ঈৎল্প াডনয গুণগুত ভান বাল্পরা 

অল্পছ ভল্পভ য ডতডন জানান। গ্রাক ম যাল্পয় াডনয গুণগত ভান যীক্ষা কযায ডফলল্পয় ডতডন জানান মম, গ্রাক ম যাল্পয় াডনয 

গুণগত ভান ডনয়ডভত যীক্ষা কযা য়না। মকঈ ডবল্পমাগ কযল্পর তখন াডনয গুণগত ভান যীক্ষা কযা য়। প্রকল্পেয 

অতায় পূফ য অডযজপুয ভডদনাাড়ায় মযররাআল্পনয াল্প াম্প াঈজ একটি মপ্রাডাকন ল্পয়র স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। 

ডযদ যনকাল্পর মদখা মায় মম, াম্প াঈল্পজ ভয়রা অফজযনা জল্পভ ব্যফাল্পযয নুল্পমাগী ল্পয় অল্পছ। এ ডফলল্পয় প্রকে ংডিষ্ট 

কভ যকতযা জানান মম, প্রকল্পেয অতায় ডনডভ যত মপ্রাডাকন ল্পয়রগুল্পরা ডটি কল্প যাল্পযল্পনয ডনকট স্তান্তয কযা ল্পয়ল্পছ। 

মপ্রাডাকন ল্পয়ল্পরয ডযচারনা  যক্ষণাল্পফক্ষণ ডটি কল্প যাল্পযন কর্তযক কযা ল্পয় থাল্পক। ডযদ যনকাল্পর মদখা মায়, 

মপ্রাডাকন ল্পয়র াম্প াঈল্পজয ডনযািায জন্য মকাল্পনা ফাঈন্ডাডয য়ার ডনভ যাণ কযা য়ডন;  

(খ) প্রকল্পেয অতায় যকুন মগাযস্তান ভডজল্পদয াল্প ৬ কক্ষ ডফডষ্ট একটি াফডরক টয়ল্পরট ডনভ যাণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

ডযদ যনকাল্পর টয়ল্পরল্পটয ২টি কক্ষ তারাফি ফস্থায় মদখা মায়। তাছাড়া টয়ল্পরল্পট ২টি মফডন রাগাল্পনা ল্পর তা মদখা 

মায়ডন। টয়ল্পরল্পট জরুযী প্রল্পয়াজল্পন াডন যফযাল্পয জন্য টয়ল্পরল্পটয ডবতয মকাল্পনা াডন অধায (োভ/ফারডত) মদখা মায়ডন। 

এ ডফলল্পয় প্রকে ংডিষ্ট কভ যকতযা জানান মম, টয়ল্পরটটি ডনভ যাল্পণয য তা ভডজদ কর্তযল্পক্ষয ডনকট স্তান্তয কযা ল্পয়ল্পছ। 

টল্পয়ল্পরল্পটয ডযচারনা  যক্ষণাল্পফক্ষণ ভডজদ কর্তযল্পক্ষয। প্রকল্পেয অতায় ডরভৄর অব্দুর াডকভ ভাস্টায ঈচ্চ ভােডভক 

ডফযারল্পয় ৬কক্ষ ডফডষ্ট একটি াফডরক টয়ল্পরট ডনভ যাণ কযা ল্পয়ল্পছ। ডযদ যনকাল্পর টয়ল্পরল্পটয ডবতয একটি মফডন স্থান 

কযা ল্পর তা মদখা মায়ডন। তাছাড়া, টয়ল্পরল্পট জরুযী প্রল্পয়াজল্পন াডন যফযাল্পয জন্য টয়ল্পরল্পটয ডবতয মকাল্পনা াডন 

অধায (োভ/ফারডত) মদখা মায়ডন। মফডনটি না থাকা প্রল্পঙ্গ ডফযারল্পয়য প্রধান ডক্ষক জানান মম, টয়ল্পরটটি ডনভ যাল্পণয য 

তাল্পত মফডন ডছর। ডকন্তু ছােল্পদয ব্যফাল্পযয াফধানতায কাযল্পণ তা মবল্পঙ্গ মায়। ডযদ যনকাল্পর টয়ল্পরট ফভয় 

ডযস্কায ডযেন্ন যাখা টয়ল্পরট ব্যফাল্পযয য ছাে-ছােীল্পদয ল্পচতনতা বৃডিয জন্য প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত 

যাভ য মদয়া য়;  
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(গ) আজল্পতভা ভাল্পঠ ডনডভ যত ৩তরা ডফডষ্ট টয়ল্পরট ডফডল্ডং এয প্রডত তরায় ১০৪টি কল্পয একটি ডফডল্ডং এ মভাট ৩১২টি কক্ষ 

যল্পয়ল্পছ। টয়ল্পরট ডফডল্ডং এয াল্প মগার কযায জন্য াডনয াঈজ ডনভ যাণ কযা ল্পয়ল্পছ। এ টয়ল্পরটগুল্পরা ভরত: আজল্পতভা 

চরাকারীন ভল্পয় ভৄল্লীল্পদয ব্যফাল্পযয জন্য ডনভ যাণ কযা ল্পয়ল্পছ। ডযদ যনকাল্পর ২৬ নম্বয টয়ল্পরট ডফডল্ডং এয ডবতল্পয 

প্রডতটি কল্পক্ষ একটি কল্পয াডন ফদনা ংযক্ষণ কযল্পত মদখা মায়। টয়ল্পরট ডফডল্ডং এয াভল্পন (ডফডল্ডং এয াল্পথ ংর্যক্ত) 

জুখানা শতডয কযা ল্পয়ল্পছ। ডযদ যনকাল্পর জু কযায জন্য াডনয ংল্পমাগ াআ মদখা মায়ডন। ২১ নম্বয টয়ল্পরট ডফডল্ডং 

এয ডবতল্পয গাল্পছয াতা জল্পভ ভয়রা অফজযনা সৃডষ্ট কযল্পত মদখা মগল্পছ। এফ ভয়রা অফজযনা টয়ল্পরল্পটয প্যাল্পন ডুল্পক 

য়:ডনষ্কাল্পন ফাধা/প্রডতফন্ধকতা সৃডষ্ট কযল্পত াল্পয। ২৩ নম্বয ডফডল্ডং এ প্রল্পফল্পয ডিঁডড়য াল্পথ ডফডল্ডং এয ংল্পমাগ স্থল্পর 

পাটর মদখা মগল্পছ। এ ডফলল্পয় প্রকে ংডিষ্ট কভ যকতযা জানান মম, ডডড়য ডনল্পচয ভাটি লাআড কযাল্পত ংল্পমাগ স্থল্পর পাটর 

সৃডষ্ট ল্পয়ল্পছ। এ ডফলল্পয় দ্রুত ব্যফস্থা গ্রল্পণয জন্য যাভ য মদয়া য়। ডফল্পদ ল্পত অগত ভৄল্লীদল্পয জন্য ডনডভ যত টয়ল্পরট 

ডফডল্ডং এয াল্প মগার কযায জন্য ব্যফস্থা যাখা ল্পয়ল্পছ। টয়ল্পরল্পটয প্রডতটি কল্পক্ষ একটি কল্পয ফদনা ংযডক্ষত অল্পছ।  

   

  

বচত্র-১: মচযাগ অরী শু াাতার কভল্পেল্পক্স ডনডভ যত াম্প 

াঈজ মপ্রাডাকন ল্পয়র 

বচত্র-২: পূফ য অডযজপুয ভডদনাাড়ায় মযররাআল্পনয াল্প 

ডনডভ যত াম্প াঈল্পজয ডবতল্পযয ডচে  

  

বচত্র-৩: যকুন মগাযস্তান ভডজল্পদয াল্প ডনডভ যত াফডরক 

টয়ল্পরল্পটয তারাফি কক্ষ 

 

বচত্র-৪: আজগতভা ভাগঠয ২৩ নম্বয টয়ল্পরট ডফডল্ডং এ 

প্রল্পফল্পয ডিঁডড়য াল্পথ ডফডল্ডং এয ংল্পমাগ স্থল্পর পাটর 
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বচত্র-৫: আজগতভা ভাগঠয ২৬ নম্বয টয়ল্পরট ডফডল্ডং াল্প 

জুখানা 

বচত্র-৬: ডফল্পদ ল্পত অগত ভৄল্লীদল্পয জন্য ডনডভ যত টয়ল্পরট 

ডফডল্ডং এয ডবতল্পযয ডচে 

 

১৩। প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জযন (ডডঅয নুাল্পয): 

ডযকডেত ঈল্পেশ্য ডজযত পরাপর  

ডফব আজল্পতভা ভয়দান টঙ্গী মৌযবায াডন 

যফযা, স্যাডনল্পটন এফং মেল্পনজ ব্যফস্থায 

ম্প্রাযণ  পুনফ যান 

 

প্রকল্পেয অতায় ঈৎাদক নরকূ, য়াটায ল্পয়ন্ট, টয়ল্পরট 

(াফডরক টয়ল্পরট, ৩ তরা টয়ল্পরট ডফডল্ডং  মরা-কস্ট ল্যাডেন), 

াআ স্থান অনুলডঙ্গক কাজ ম্পাদল্পনয ভােল্পভ ডফব আজল্পতভা 

ভয়দান টঙ্গী মৌযবায াডন যফযা, স্যাডনল্পটন এফং মেল্পনজ 

ব্যফস্থায ম্প্রাযণ  পুনফ যান ল্পয়ল্পছ 

ডনযাদ াডন যফযাল্পয কবাল্পযজ বৃডি  

স্যাডনল্পটল্পনয ভােল্পভ াডন ফাডত মযাল্পগয প্রাদুব যাফ 

হ্রাকযণ 

াআপ্ড য়াটায াোআ  স্যাডনল্পটন সুডফধাডদ সৃডষ্টয ভােল্পভ 

ডনযাদ াডন যফযাল্পয কবাল্পযজ বৃডি এফং াডনফাডত মযাল্পগয 

প্রাদুব যাফ হ্রা মল্পয়ল্পছ 

আজল্পতভা চরাকারীন ভল্পয় ডযল্পফ দূলণ হ্রা কযা আজল্পতভা চরাকারীন ভল্পয় ডযল্পফ দূলণ হ্রা মল্পয়ল্পছ 

 

মনাট: ববঅগয প্রকগেয উগেশ্য তবাে বজথত গগছ ভগভ থ উগিি কযা গগছ। বকন্তু উগেগশ্যয বনযাদ াবনয 

কবাগযজ কত তাং বৃবি মগগছ এফং াডনফাডত মযাল্পগয প্রাদুব যাফ কত তাং হ্রা মল্পয়ল্পছ  ম ংক্রান্ত 

তথ্যাবদ/প্রভাণক ববঅগয ন্তভু থক্ত কযা বন।  

 

১৪। ঈল্পেশ্য পুল্পযাপুডয ডজযত না ল্পর এয কাযণ:  ববঅয ম থাগরাচনা মদিা মা মম, প্রকগেয উগেশ্য বজথত গগছ।  

১৫। ডডট ংক্রান্ত: ভন্ত্রণারয় ল্পত মপ্রডযত ডডঅল্পয ঈল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ মম, প্রকল্পেয Internal Audit িন্ন কযা 

গগছ। বকন্তু প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভল্পয় এফং প্রকে ভাডপ্তয য External Audit ম্পন্ন কযা য়ডন।  

 

১৬।  ম থগফেণ: 

১৬.১ ববঅগয প্রকগেয উগেশ্য তবাে বজথত গগছ ভগভ থ উগিি কযা গগছ। বকন্তু উগেগশ্যয বনযাদ াবনয কবাগযজ 

কত তাং বৃবি মগগছ এফং াডনফাডত মযাল্পগয প্রাদুব যাফ কত তাং হ্রা মল্পয়ল্পছ  ম ংক্রান্ত তথ্যাবদ/প্রভাণক 

ববঅগয ন্তভু থক্ত কযা বন (নুগচ্ছদ-১৩); 

১৬.২ প্রকে নুকূগর মভাট ১০০২০.০০ রে টাকা ফযাে প্রদান কযা গগছ এফং ১০০২০.০০ রে টাকা ফভৄক্ত কযা গগছ। 

প্রকগেয অওতা মভাট ব্য গগছ ১০০০৫.০৩ রে টাকা। থ থাৎ ১৪.৯৭ (১০০২০.০০-১০০০৫.০৩) রে টাকা 

ব্যবত যগগছ। ব্যবত ১৪.৯৭ রে টাকা চারাগনয ভােগভ যকাযী মকালাোগয জভা মদা গগছ বকনা তা 

ববঅগয উগিি কযা বন (নুগচ্ছদ-৯); 
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১৬.৩ প্রকল্পেয অতায় পূফ য অডযজপুয ভডদনাাড়ায় মযররাআল্পনয াল্প ডনডভ যত াম্প াঈল্পজ ভয়রা অফজযনা জল্পভ ব্যফাল্পযয 

নুল্পমাগী ল্পয় অল্পছ। এ ডফলল্পয় ডটি কল্প যাল্পযল্পনয তদাযডকয বাফ যল্পয়ল্পছ ভল্পভ য প্রতীয়ভান য় (নুগচ্ছদ-১২.১(ক)); 

১৬.৪ পূফ য অডযজপুয ভডদনাাড়ায় মযররাআল্পনয াল্প ডনডভ যত াম্প াঈজ মপ্রাডাকন ল্পয়ল্পরয সুযক্ষায জন্য মকাল্পনা 

ফাঈন্ডাডয য়ার ডনভ যাণ কযা য়ডন (নুগচ্ছদ-১২.১(ক)); 

১৬.৫ প্রকল্পেয অতায় স্থাডত মপ্রাডাকন ল্পয়ল্পরয াডনয গুণগত ভান গ্রাক ম যাল্পয় ডনয়ডভত যীক্ষা কযা য়না (নুগচ্ছদ-

১২.১(ক)); 

১৬.৬ প্রকল্পেয অতায় যকুন মগাযস্তান ভডজল্পদয াল্প ডনডভ যত ৬ কক্ষ ডফডষ্ট াফডরক টয়ল্পরল্পটয ২টি কক্ষ তারাফি 

ফস্থায় মদখা মায়। তাছাড়া টয়ল্পরল্পট ২টি মফডন রাগাল্পনা ল্পর তা মদখা মায়ডন (নুগচ্ছদ-১২.১(ি)); 

১৬.৭ প্রকল্পেয অতায় ডরভৄর অব্দুর াডকভ ভাস্টায ঈচ্চ ভােডভক ডফযারল্পয় ৬কক্ষ ডফডষ্ট াফডরক টয়ল্পরল্পটয ডবতয 

একটি মফডন স্থান কযা ল্পর তা মদখা মায়ডন (নুগচ্ছদ-১২.১(ি)); 

১৬.৮ যকুন মগাযস্তান ভডজদ  ডরভৄর অব্দুর াডকভ ভাস্টায ঈচ্চ ভােডভক ডফযারল্পয় ডনডভ যত াফডরক টয়ল্পরল্পট জরুযী 

প্রল্পয়াজল্পন াডন যফযাল্পয জন্য টয়ল্পরল্পটয ডবতয মকাল্পনা াডন অধায (োভ/ফারডত) মদখা মায়ডন (নুগচ্ছদ-১২.১(ি)); 

১৬.৯ আজল্পতভা ভাল্পঠ ডনডভ যত ২৬ নম্বয টয়ল্পরট ডফডল্ডং এয াভল্পন (ডফডল্ডং এয াল্পথ ংর্যক্ত) জুখানায াডন যফযাল্পয জন্য 

ংল্পমাগ াআ মদখা মায়ডন (নুগচ্ছদ-১২.১(ে)); 

১৬.১০ আজল্পতভা ভাল্পঠ ডনডভ যত ২১ নম্বয টয়ল্পরট ডফডল্ডং এয ডবতল্পয গাল্পছয াতা জল্পভ ভয়রা অফজযনা সৃডষ্ট কযল্পত মদখা মগল্পছ। 

এফ ভয়রা অফজযনা টয়ল্পরল্পটয প্যাল্পন ডুল্পক য়:ডনষ্কাল্পন ফাধা/প্রডতফন্ধকতা সৃডষ্ট কযল্পত াল্পয (নুগচ্ছদ-১২.১(ে)); 

১৬.১১ আজল্পতভা ভাল্পঠ ডনডভ যত ২৩ নম্বয টয়ল্পরট ডফডল্ডং এ প্রল্পফল্পয ডিঁডড়য াল্পথ ডফডল্ডং এয ংল্পমাগ স্থল্পর পাটর মদখা মগল্পছ 

(নুগচ্ছদ-১২.১(ে)); 

১৬.১২ প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভল্পয় এফং প্রকে ভাডপ্তয য External Audit ম্পন্ন কযা য়ডন (নুগচ্ছদ-১৫)। 

  ১৭।  ভতাভত/সুাবয: 

১৭.১ ববঅগয প্রকগেয উগেশ্য তবাে বজথত গগছ ভগভ থ উগিি কযা গগছ। বকন্তু উগেগশ্যয বনযাদ াবনয কবাগযজ 

কত তাং বৃবি মগগছ এফং াডনফাডত মযাল্পগয প্রাদুব যাফ কত তাং হ্রা মল্পয়ল্পছ  ম ংক্রান্ত তথ্যাবদ/প্রভাণক 

অআএভআবড’মত মপ্রযণ কযগত গফ (নুগচ্ছদ-১৬.১); 

১৭.২ প্রকে নুকূগর ব্যবত ১৪.৯৭ রে টাকা বত জরুযীবববিমত চারাগনয ভােগভ যকাযী মকালাোগয জভা মদায 

প্রগাজনী ব্যফস্থা েণ কযগত গফ (নুগচ্ছদ-১৬.২); 

১৭.৩ প্রকল্পেয অতায় পূফ য অডযজপুয ভডদনাাড়ায় মযররাআল্পনয াল্প ডনডভ যত াম্প াঈজ প্রকল্পেয অতায় ডনডভ যত 

কর াম্প াঈজ ডযস্কায ডযেন্ন কযায প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ এফং যকাডয ম্পদ যক্ষণাল্পফক্ষল্পণ 

ডটি কল্প যাল্পযনল্পক অল্পযা মত্নফান ল্পত ল্পফ (নুগচ্ছদ-১৬.৩); 

১৭.৪ পূফ য অডযজপুয ভডদনাাড়ায় মযররাআল্পনয াল্প ডনডভ যত াম্প াঈজ মপ্রাডাকন ল্পয়ল্পরয সুযক্ষায জন্য ফাঈন্ডাডয 

য়ার ডনভ যাণ না কযায ডফলল্পয় প্রকে ডযচারক ব্যাখ্যা প্রদান কযল্পত াল্পয  (নুগচ্ছদ-১৬.৪); 

১৭.৫ উৎগ এফং োক ম থাগ াবনয গুণেত ভান বনবভতবাগফ যীো কযায জন্য বডবএআচআ/োজীপুয ডটি কল্প যাল্পযন 

প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ (নুগচ্ছদ-১৬.৫); 

১৭.৬ প্রকল্পেয অতায় যকুন মগাযস্তান ভডজল্পদয াল্প ডনডভ যত াফডরক টয়ল্পরল্পটয ফগুল্পরা কক্ষ ফভয় মখারা যাখায 

প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুগচ্ছদ-১৬.৬); 
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১৭.৭ যকুন মগাযস্তান ভডজল্পদয াল্প ডনডভ যত াফডরক টয়ল্পরল্পট ২টি এফং ডরভৄর অব্দুর াডকভ ভাস্টায ঈচ্চ ভােডভক 

ডফযারল্পয় ডনডভ যত াফডরক টয়ল্পরল্পট ১টি মফডন রাগাল্পনা টয়ল্পরট ব্যফাল্পয ল্পচতনতা বৃডিয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযল্পত ল্পফ (নুগচ্ছদ-১৬.৬ ও ১৬.৭); 

১৭.৮ যকুন মগাযস্তান ভডজদ  ডরভৄর অব্দুর াডকভ ভাস্টায ঈচ্চ ভােডভক ডফযারয় প্রকল্পেয অতায় ডনডভ যত কর 

াফডরক টয়ল্পরল্পটয ডবতয াডনয অধায (োভ/ফারডত) ংযক্ষণ কযায প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুগচ্ছদ-

১৬.৮); 

১৭.৯ আজল্পতভা ভাল্পঠ ২৬ নম্বয টয়ল্পরট ডফডল্ডং এয াল্প ডনডভ যত জুখানায াডন যফযাল্পয জন্য ংল্পমাগ াআটি রাগাল্পনায 

প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুগচ্ছদ-১৬.৯);  

১৭.১০ আজল্পতভা ভাল্পঠ ডনডভ যত ২১ নম্বয টয়ল্পরট ডফডল্ডং এয ডবতল্পযয ভয়রা অফজযনা ডযস্কায কযায প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা কযল্পত 

ল্পফ (নুগচ্ছদ-১৬.১০); 

১৭.১১ আজল্পতভা ভাল্পঠ ডনডভ যত ২৩ নম্বয টয়ল্পরট ডফডল্ডং এ প্রল্পফল্পয ডিঁডড়য াল্পথ ডফডল্ডং এয ংল্পমাগ স্থল্পর পাটরটি দ্রুত 

মভযাভত কযায প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুগচ্ছদ-১৬.১১); 

১৭.১২ প্রকগেয External Audit দ্রুত ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ (নুগচ্ছদ-১৬.১২); এফং  

১৭.১৩ ঈল্পযয ১৭.১ ল্পত ১৭.১২ নুল্পেল্পদয সুাডয নুমায়ী গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকয অগাভী ০১ (এক) ভাল্পয ভল্পে ফাস্তফায়ন 

ডযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ডফবাগ-মক ফডত কযল্পত ল্পফ। 
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টাংোআর মজরায নােযপুয উগজরাধীন নােযপুয-বভজথাপুয বাা মভাকনা ড়গক  ধগরশ্বযী নদীয উয 

৫২০.৬০বভ দীঘ থ Pre-Stress Girder িীজ বনভ থাণ (১ভ ংগাবধত) ীল থক প্রকল্পেয ভাডপ্ত ভল্যায়ন 

প্রডতল্পফদন 

ভাপ্ত  জুন, ২০১৭  
 

১. প্রকগেয নাভ : টাংোআর মজরায নােযপুয উগজরাধীন নােযপুয-বভজথাপুয বাা মভাকনা 

ড়গক  ধগরশ্বযী নদীয উয ৫২০.৬০বভ দীঘ থ Pre-Stress Girder িীজ 

বনভ থাণ (১ভ ংগাবধত) 
 

২. প্রাবনক ভন্ত্রণার/ বফবাে : স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণার/স্থানীয় যকায ডফবাগ। 

 

৩. ফাস্তফানকাযী ংস্থা 

  

: স্থানীয় যকায প্রকৌর ডধদপ্তয। 

৪. প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়   :  

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়)  

নুগভাবদত ব্যয়   

প্রকৃত ব্যয়  

নুল্পভাডদত ফাস্তফায়নকার  

প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

বডবব’য 

মচগ %) 

ডতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

বডবব’য 

মচগ %) 

ভর ১ভ 

ংল্পাডধ

ত 

ভর ১ভ ংল্পাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭০০০.০০ ৭৫৫৬.৩২ ৬৯৯৬.৫

২ 

জুরাআ/২০১৩ 

গত 

জুন/২০১৬ 

জুরাআ/২০১৩ 

গত 

জুন/২০১৭ 

জুরাআ/২০১৩ 

গত 

জুন/২০১৭ 

৫৫৬.৩২ 

(৭.৯৫%) 

১ ফছয 

(৩৩.৩৩

%

) 

৫.০ প্রকগেয টভুবভ: 

 

টাোআর মজরায ধীগন নােযপুয উগজরায মভাট অতন ২৬৬.৭৭ ফে থ বকগরাবভটায এফং এ উগজরা জনংখ্যা 

২৫৫,৮৮০ । ধান, েভ, স্থানী ফবজ এফং পর মমভন অভ, কাঁঠার, মেঁগ, করা আতযাবদ এ এরাকায বফববন্ন জামতয 

প্রধান কৃবল ণ্য। এরবজআবড কর্তথক এক জবযগ মদিা মা মম, টাোআর উগজরা ১০৩.৯৯ বক.বভ বদগঘ থযয ৯টি 

উগজরা মযাড, ৯৩.৮৭ বক.বভ. বদগঘ থযয আউবনন মযাড যগগছ মা োবধকায বববিগত বনবভ থত গর উৎাবদত কৃবল ও 

বে গণ্যয বযফন বফববন্ন অফধ থক কাম থক্রভ চালু কযা জতয গফ। এয ভগে যগগছ ফ থাবধক োবধকায 

প্রাপ্ত নােযপুয-বভজথাপুয বাা মভাকনা উগজরা ড়কটিয উন্নন ফ থাগে প্রগাজন। উক্ত ড়গক ধগরশ্বযী নদীয উয 

িীজটি বনবভ থত গর নােযপুয এফং মচৌারী উগজরাভগয াগথ যাজধানী ঢাকায ভ্রভণ দুযত্ব প্রা ৬০ বক.বভ হ্রা 

াগফ এফং নােযপুয, বভজথাপুয, মদরদুায এফং মচৌারী উগজরাভগয ড়ক মমাোগমাে বনযবফবচ্ছন্ন গফ। এ 

মপ্রবেগত, বনযবফচ্ছন্ন ড়ক ংগমাে স্থাগনয ভােগভ কৃবল উন্নন কভ থকান্ড বৃবিগত াতা, জনেগণয জীফনমাত্রায 

ভান উন্নন ও থ থননবতক কভ থকাগন্ড েবতীরতা অনগনয রগেয ৭৫৫৬.৩২ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগ জুরাআ ২০১২ 

গত জুন ২০১৭ মভাদকাগর প্রকেটি েণ ও ফাস্তফান কযা ।  

 

০৬. প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য : 

ক.  নােযপুয-বভজথাপুয বাা মভাকনা ড়গক বনযবফবচ্ছন্ন বযফন ংগমাে স্থাগনয ভােগভ এরাকায অথ থ-াভাবজক 

উন্নন জতয কযা;   

খ.  োভীণ দবযদ্র জনগোষ্ঠীয কভ থংস্থান সৃবেয ভােগভ দাবযদ্রয হ্রাগ গমাবেতা কযা।  

 

০৭. প্রকল্পেয প্রধান কাম যভ :  

 িীজ বনভ থাণ  - ৫২০.৬০ বভ 

 ভুবভ বধেণ  - ৬.৪১৮ একয 
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 ংগমাে ড়ক বনভ থাণ - ৭.৫০ বক.বভ 

 নদী ান  - ৮০০.০০ বভ 

 

০৮. প্রকল্পেয ঙ্গডবডিক ফাস্তফায়নঃ 

স্থানী যকায বফবাে মথগক মপ্রবযত ডডঅয নুাল্পয  প্রকল্পেয ঙ্গডবডিক কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত তথ্য  

ডনেরূ:     

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়) 

 

ক্রঃ 

নং 

 

নুল্পভাডদত ংল্পাডধত ডডডড  

নুমায়ী  কাল্পজয ঙ্গ  

 

একক 

নুল্পভাডদত ংল্পাডধত  

ডডডড  নুমায়ী 

রক্ষযভাো    

 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

 

বফচুযবতয 

কাযণ 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অডথ যক  

 যাজস্ব  

১. কভ থকতথা/কভ থচাযীয মফতন ংখ্যা ২ ৩০.০০ ২ ১৯.৯১ - 

২. ংস্থান িযচ ংখ্যা ২ ১৭.০০ ২ ৯.৩৫৫ 

৩. বাতা ংখ্যা ৪ ৫১.৮৩ ৪ ২৬.৭৫ 

৪. াযাভ থক ও মফা মথাক - ১৬০.৯৭ - ১৫৫.৬৭৭ 

৫. মভযাভত, ংযেণ ও পূনফ থান মথাক - ২৬.৫০ - ২৪.৮৪৫ 

৬. কবিউটায  ংখ্যা ৩ ৩.০০ ৩ ২.৯৮৯ 

৭. পগটাকব  ংখ্যা ১ ১.৭৫ ১ ১.৭৩ 

৮. বপ যঞ্জাভ ংখ্যা - ১২.৫০ - ১১.২৩৭ 

যাজস্ব উগভাট   ৩০৩.৫৫  ২৫২.৪৯ 

৯. ভুবভ বধেণ একয ৬.৪১৮ ২০৩.০০ ৬.৪১৮ ২০২.৭০৬ 

১০. িীজ বনভ থাণ ও নদী ান 

(৮০০বভ) 

বভ ৮০০.০০ ৫৮৮১.৩৭ ৮০০.০০ ৫৪৭৪.৭৮ 

১১. ংগমাে ড়ক বনভ থাণ বক.বভ ৭.৫০ ১১৫০.০০ ১১.৯৭৬ ১০৬৬.৫০ 

১২. মরাড মটস্ট ংখ্যা ২ ১৮.৪০ ২ - 

 উগভাট  ৭২৫২.৭৭  ৬৭৪৩.৯৮৬  

ফ থগভাট = ৭৫৫৬.৩২ ১০০% ৬৯৯৬.৪৮  

 

০৯. প্রকে ডযচারক ম্পডকযত তথ্য :  

 

নাভ  দডফ 

ডনয়ডভত 

দাডয়ত্ব 

ডতডযক্ত 

দাডয়ত্ব 

দাডয়ত্ব 

গ্রণ 

 

দাডয়ত্বকার 

জনাফ অবু াআদ মভাঃ াআপৄর আরাভ 

বনফ থাী প্রগকৌরী 

√ × ১১/১২/২০১৩    ০১/০৩/২০১৫ 

জনাফ মভাাম্মদ মবরভ বভা 

বনফ থাী প্রগকৌরী 

√ × ০১/০৩/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১০. ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য : -  

প্রকগেয ক্র ংক্রান্ত কাম থক্রভ ববঅয-২০০৮ নুমাী িন্ন কযা গগছ ভগভ থ প্রকে বযচারক জানান। প্রকগেয 

ববঅগয ফবণ থত ২.০০ মকাটি টাকায উগবথ প্রকগেয ক্র ংক্রান্ত তথ্য বনগম্নয তাবরকা মদিাগনা র। প্যাগকজভ 

চুবক্তয মভাগদ িন্ন বন। তগফ প্রকগেয মভাগদয ভগে িন্ন গগছ। 
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ক্রগয বফফযণ 

(প্যাগকগজয বফফযণ) 

দযগত্রয ভল্য 

(মকাটি টাকা) 

দযগত্রয তাবযি 

 

ভাবপ্তয তাবযি ভন্তব্য 

বডবব 

নুাগয 

চুবক্ত ভল্য দযত্র 

অফাগনয 

তাবযি 

চুবক্ত 

স্বােগযয 

তাবযি 

চুবক্ত 

নুমাী 

ফাস্তফ  

টাংোআর মজরায নােযপুয 

উগজরাধীন নােযপুয-

বভজথাপুয বাা মভাকনা 

ড়গক  ধগরশ্বযী নদীয উয 

৫২০.৬০বভ দীঘ থ Pre-

Stress Girder িীজ 

বনভ থাণ (ংগাবধত) 

৫৮৮১.৩৭ ৫৫৪৭.১৫ ১৬/০৪/১৪ ১৬/১০/১৪ ২৪/০৬/১৬ ১০/০৫/১৭  

ংগমাে ড়ক উন্নন কযণ।  

 

১১৫০.০০ ১০৮৫.৬৩ ১১/০৫/১৫ ২৯/০৯/১৫ ০৬/০৮/১৬ ২০/০৬/১৭  

 

১১. ংল্পাডধত নুল্পভাডদত ডডডড-মত ংস্থান, এডডড ফযাে, ফভৄডক্ত  ব্যয় ংক্রান্ত তথ্য  

  (রক্ষ টাকায়)                                                                                                                                     

 

থ যফছয 

ংল্পাডধত ডডডড 

নুমায়ী ংস্থান 

 

এডডড ফযাে 

 

ফভৄডক্ত 

 

ব্যয় 

 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০১৩-১৪ ২১.৫৮ ২১.৫৮ ২১.৫৮ ২১.৫৮ - 

২০১৪-১৫ ২২৪৯.৯৮ ২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ২২৪৯.৯৮ 

২০১৫-১৬ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ 

২০১৬-১৭ ২৭৮৪.২৯ ২২২৫.০০ ২২২৫.০০ ২২২৪.৯৮ 

মভাট ৭৫৫৬.৩২ ৬৯৯৬.৫৮ ৬৯৯৬.৫৮ ৬৯৯৬.৫৪ 

 

১২.  প্রকল্পেয নুল্পভাদন  ংল্পাধন :                                                                                       (রক্ষ টাকায়)       

নুগভাদগনয ম থা নুগভাদগনয তাবযি ফাস্তফানকার নুগভাবদত ব্য 

ভর নুল্পভাডদত ডডডড ২৮/১১/২০১৩ জুরাআ/২০১৩ গত জুন/২০১৬ ৭০০০.০০ 

১ভ ংল্পাডধত ডডডড ২২/০৬/২০১৫ জুরাআ/২০১৩ গত জুন/২০১৭ ৭৫৫৬.৩২ 

 

প্রকেটি জুরাআ/২০১৩ গত জুন/২০১৬ মভাগদ ৭০০০.০০ রে টাকা নুগভাবদত ব্যগ ফাস্তফাগনয জন্য বফেত 

২৮/১১/২০১৩ তাবযগি একগনক বা নুগভাবদত । ২০১৩-১৪ থ য ফছল্পযয ফাজায দয নুমায়ী প্রাক্করন এডপ্রর 

২০১৫-মত শতযী কযা য় এফং তদানুমায়ী কাজ শুরু য়। ডকন্তু ডনভ যাণ াভগ্রী, েডভক  ডনভ যাণ মন্ত্রাডতয দাভ  বাড়া 

২০১৪-১৫ থ য ফছল্পয ঈল্পল্লখল্পমাগ্যাল্পয বৃডি ায়। এছাড়া প্রকগেয জডভয ক্রয় ভল্য  ডযভাণ দুআ-আ বৃডি ায়। পল্পর 

প্রকল্পেয ডনভ যাণ ভয় এক ফৎয বৃডি ায়ায় প্রকে কভ যকতযা  কভ যচাযীয মফতন  বাতা ঈবয়আ বৃডি ায়। এ রগেয 

বডবব ংগাধগনয প্রগাজন । ংগাবধত প্রকেটি ৭৫৫৬.৩২ রে টাকা ব্যগ জুরাআ/২০১৩ গত জুন/২০১৭ 

মভাদকাগর েত ২২/০৬/২০১৫ তাবযগি ভাননী ভন্ত্রী স্থানী যকায িী উন্নন ও ভফা ভন্ত্রণার কর্তথক নুগভাবদত 

। 

 

১৩. কাজ ম্পূণ য থাকল্পর তায কাযণ :   

ডডঅয  প্রকে ডযচারল্পকয তথ্য নুমায়ী মকান কাজ ম্পূণ য মনআ ভল্পভ য জানাল্পনা য়। 
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১৪. প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জযন :  

প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জযন 

ক) নােযপুয-বভজথাপুয বাা মভাকনা ড়গক 

বনযবফবচ্ছন্ন বযফন ংগমাে স্থাগনয 

ভােগভ এরাকায অথ থ-াভাবজক উন্নন 

জতয কযা; 

 

খ)  োভীণ দবযদ্র জনগোষ্ঠীয কভ থংস্থান সৃবেয 

ভােগভ দাবযদ্রয হ্রাগ গমাবেতা কযা। 

প্রকে ভাডপ্ত প্রডতল্পফদন  ভাঠ ম যাল্পয় ল্পযজডভল্পন ডযদ যল্পন মদখা 

মায় মম  ৫২০.৬০ বভটায িীজ বনভ থাণ ও ংগমাে ড়ক উন্নগনয 

পগর মচৌারী ও নােযপুয উগজরায াগথ ঢাকা ও টাংোআগরয 

াগথ বনযবফবচ্ছন্ন মমাোগমাে স্থাবত গগছ মায পগর বো, স্বাস্থয 

ও ণ্য বযফগন প্রভূত উন্নন াধগনয ভােগভ অথ থ-াভাবজক 

উন্নন ও কভ থংস্থাগনয সুগমাে সৃবে গগছ। পরতঃ বযফন ও 

ফাবনবজযক মেগত্র উন্নবত াবধত গগছ। তল্পফ এ ডফবাল্পগয ভতাভত, 

ঈক্ত প্রডতল্পফদল্পনয ডযদ যন  ম যল্পফক্ষণ  সুাডয ংল্প এ ডফলল্পয় 

ডফস্তাডযতবাল্পফ ঈল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

১৫. বডট ংক্রান্ত: 

 বডট ভকার বডট বযগাট থ 

দাবির 

বডট অবি বডট অবি 

বনষ্পবিকযগণয ফস্থা 

২০১৪-১৫ ২৮/০৪/২০১৬ ২০১৪-১৫ থ য ফছল্পযয ডপডয়ার প্রাক্করল্পন 

ভাটি কাটায মযল্পট  একটি অডি ঈত্থাডত 

ল্পয়ল্পছ ভল্পভ য প্রকে ডযচারক জানান 

ডনষ্পডিকযণ প্রডক্রয়াধীন  

যল্পয়ল্পছ ভল্পভ য প্রকে 

ডযচারক জানান 

২০১৫-১৬ ১৬/১১/২০১৬ 

২০১৬-১৭ - - - 

 

১৬.  প্রকে বযদ থন: 

টাংোআর মজরায নােযপুয ও মচৌারী উগজরাভগয াগথ যাজধানী ঢাকায ভ্রভন দূযত্ব হ্রা এফং নােযপুয , 

বভজথাপুয, মদরদুায ও মচৌারী উগজরাভগয ড়ক মমাোগমাে বনযবফবচ্ছন্ন কযায জন্য প্রকেটি েণ কযা । 

প্রকগেয কাম থক্রভ জুরাআ ২০১৩ গত শুরু গ জুন ২০১৭ তাবযগি ভাপ্ত । ভাপ্ত প্রকেটিয ববঅয স্থানী বফবাে 

কর্তথক ১১ গক্টাফয ২০১৭ তাবযগি নুগভাদনপূফ থক অআএভআবড’মত মপ্রযণ কযা । েত ১২ গক্টাফয ২০১৭ তাবযগি 

প্রকগেয ববঅয অআএভআবডগত াওা মা। উক্ত ববঅগযয অগরাগক অআএভবড ’য কাযী বযচারক সুজন 

চন্দ্র মবৌবভক কর্তথক ৩০/০৮/২০১৮ তাবযগি প্রকগেয কাম থক্রভ গযজবভন বযদ থন কযা । টাংোআর মজরায বনফ থাী 

প্রগকৌরী, নােযপুয উগজরায উগজরা প্রগকৌরী , উকাযী প্রগকৌরী , ন্যান্য প্রকে ংবিে কভ থকতথা এফং 

স্থানী জনপ্রবতবনবধ বযদ থগন গমাবেতা কগযন। প্রকগেয অওতা বযদব থত কাম থক্রগভয বফফযণ বনম্নরূঃ   

 

১৬.১ িীজ বনভ থাণ: 

 প্রকগেয অওতা নুগভাবদত বডবব নুমাী ধগরশ্বযী নদীয উয ৫২০.৬০ বভটায িীজটিয- 

 ক) চুবক্ত ভল্য   - ৫৫, ৪৭, ১৫,৮০৭.৪৪ টাকা 

 ি) চুবক্ত স্বােগযয তাবযি   - ০১/১১/২০১৪ 

 ে) কাম থ ভাবপ্তয তাবযি  - ৩০/০৬/২০১৬ 

 ঘ) ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠাগনয নাভ - ভীয অক্তায মাগন বরবভগটড 

 ংগাবধত বডবব নুমাী প্রকগেয ৮০০ বভটায নদীান ৫২০.৬০ বভটায ভর িীজ বনভ থাণ িাগত ৫৮৮১.৩৭ 

রে টাকায ংস্থান বছর। ববঅগযয তথ্য নুমাী উক্ত  প্যাগকজটিয চুবক্তভল্য ৫৫৪৭.১৫ রে টাকা। প্রকৃত ব্য 

গগছ ৫৪৭৪.৭৮ রে টাকা। গযজবভগন মদিা মা িীজটি ১৩ টি স্পযাগনয উয বনভ থাণ কযা গগছ। প্রবতটি স্পযান 

৫টি োড থাগযয উয বনবভ থত। থ্যথাৎ ৬৫ টি োড থাগযয উয িীজটি বনভ থাণ কযা গগছ। িীগজয কযা বযজওগয প্রস্ততা 

৫.৫ বভটায াওা মেগছ। িীগজয দুাগ ০.৯ বভটায কগয পৄটাত যািা গগছ। িীগজয দু ’াগ মাবডাভ ফাবতয 

ব্যফস্থা কযা গগছ। উগজরা প্রগকৌরী জানান িীগজয দু ’াগ মভাট ৩২টি মাবডাভ ফাবত রাোগনা গগছ। িীজটি 
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৪০ বভটায য য এক্সানন জগট যািা  গগছ। িীগজয এগপ্রাচ ড়ক বযদ থন মদিা মা ড়কটি মডন্প কাগ থটিং 

দ্বাযা উন্নন কযা গগছ। উগজরা প্রগকৌরী জানান ৫০ বভবভ মডন্প কাগ থটিং  এরবজআবড বডজাআন নুাী 

যাস্তায উন্নন কযা গগছ।  এগপ্রাচ ড়গকয কযাবযজওগ ৫.৫ বভটায প্রস্ত াওা মেগছ। ড়গক দু’াগ ০.৯ বভটায 

কগয াড থ মাল্ডায যািা গগছ। অাতদৃবেগত িীজ ও এগপ্রাচ ড়গকয কাজ বার প্রতীভান গগছ। িীগজয 

যাফাটগভট ও এগপ্রাচ ংরগ্ন ংগ বব ব্লগকয কাজ বযদ থগন মদিা মা ৫০০বভবভ×৫০০বভবভ×১৫০বভবভ 

বযভাগয ব্লক ব্যফায কযা গগছ। 

  

বচত্রঃ-১ বনবভ থত ৫২০.৬০ বভ. িীগজয উবযবাে বচত্রঃ-২ বনবভ থত িীগজয বনম্নবাগেয বচত্র 

  

বচত্রঃ-৩ িীগজয নদীাগনয যোপ্রদ কাজ বচত্রঃ-৪ িীগজয এগপ্রাচ ড়ক 

 

১৬.২ ংগমাে ড়ক: 

 
প্রকগেয অওতা নুগভাবদত বডবব নুমাী ৭.৫০ বক.বভ ংগমাে বনভ থাগণয জন্য ১১৫০.০০ রে টাকায ং স্থান 

বছর। প্রকে বপগয প্রদি তথ্য নুমাী ১০৬৬.৫০ রে টাকা ১১.৯৭৬ বক.বভ ড়ক বনভ থাণ কযা গগছ। প্রকে 

বযচারক জানান গযজবভগন ভাঠ বযভাগন ংগমাে ড়গকয বযভান বৃবি মগগছ। নােযপুয  উগজরা বপ 

কর্তথক প্রদি তথ্য নুমাী ংগমাে ড়ক বনভ থাগণয স্কীভটি  মভা থ মকাবনুয এটাযপ্রাআজগক ১০৮৫.৬৩ রে টাকা 

চুবক্ত ভগল্য কাম থাগদ মদা । চুবক্ত নুমাী ২৮/০৯/২০১৬ তাবযগি কাম থ ভাবপ্ত কযা । গযজবভন বযদ থগন 

মদিা মা ড়গক প্রা ৩৫০ বভটায মচআগনগজ দুটি পুকুয যগগছ। প্রথভ পুকুয াগড় যাস্তায মাল্ডাগয মযআনকাট বত যী 

গগছ। বদ্বতী পুকুয াগড় বকছু ংগ মডগফ (Settlement) মমগত মদিা মেগছ। এ প্রগে উগজরা প্রগকৌরী 

জানান ড়কটি দু’াগ ০.৯ বভটায কগয প্রস্ত কযা গগছ। পগর বফদ্যভান ড়গকয াগথ প্রস্তকৃত ং াভঞ্জস্য 

ওা বকছুটা মডগফ মেগছ।  ড়গক প্রা ৫০০ বভটায মচআগনগজ  ফড় মযআনকাট সৃবে গগছ। তগফ অাতদৃবেগত 

যাস্তায কাগজয ভান বার প্রতীভান গগছ। 
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বচত্রঃ-৫ উন্ননকৃত ংগমাে ড়ক বচত্রঃ-৬ ংগমাে ড়গকয মডগফ মাওা ং 

  

বচত্রঃ-৭ ংগমাে ড়গক সৃে মযআনকাট বচত্রঃ-৮ উন্ননকৃত ড়গকয বাো মাল্ডায 

 

১৬.৩  িীজ/কারবাট থ বনভ থাণ: 

প্রকগেয অওতা বনবভ থত ২২.০ বভটায অযবব িীজ বযদ থগন মদিা মা িীজটি বগের স্পযাগনয উয ৩টি 

োড থাগযয উয বনভ থাণ কযা গগছ। িীগজয কাগজয ভান বার প্রতীভান গগছ। িীজটি ব্লক মটিং এয কাগজয ভান 

বার ভগন গগছ। ংগমাে ড়গক বনবভ থত ২টি কারবামট থ কাগজয ভানও অাতদৃবেগত বার মদিা মেগছ।  

  

বচত্রঃ-৯ প্রকগেয অওতা বনবভ থত ২০ বভ. অযবব িীজ বচত্রঃ-১০ বব ব্লক দ্বাযা বনবভ থত িীগজয মলা প্রগটকন 
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বচত্রঃ-১১ ংগমাে ড়গকয ১১০০ বভ মচআগনগজ বনবভ থত 

কারবাট থ 

বচত্রঃ-১২ ংগমাে ড়গকয ১৪০০ বভ মচআগন মজ বনবভ থত 

কারবাট থ 

 

১৭.০ ম থগফেণ: 

১৭.১     প্রকগেয অওতা বনবভ থত ৫২০.৬০ বভটায িীজ এফং এয যাফাটগভট ও এগপ্রাচ ংরগ্ন ংগ বব ব্লগকয কাজ বার 

প্রতীভান গগছ; 

 

১৭.২ প্রকগেয অওতা ংগমাে ড়গকয বফববন্ন মচআগনগজ মাল্ডাগয মযআনকাট সৃবে গগছ এফং বক ছু ংগ মডগফ 

(Settlement) মমগত মদিা মেগছ; 

 

১৭.৩ প্রকগেয ২০১৪-১৫ এফং ২০১৫-১৬ থফ থছগযয বডট িন্ন কযা গগছ এফং ডনষ্পডিকযণ প্রডক্রয়াধীন  যগগছ। 

২০১৬-১৭ থ যফছল্পযয বডট িন্ন কযা বন; 

 

১৭.৪  প্রকগেয ভর বডবব ’মত নুগভাবদত ব্য ৭০০০.০০ রে টাকা। মযট ববডউর বযফতথন ও জবভয ভল্য বৃবিজবনত 

কাযগণ প্রকেটি ংগাধন কযা । ংগাবধত বডবব ’য নুগভাবদত ব্য ৭৫৫৬.৩২ রে টাকা। থচ প্রকগেয 

প্রকৃত ব্য ৬৯৯৬.৫২। মা ভর নুগভাবদত ব্যগয মচগও কভ। 

 

১৮.০ ভতাভত/সুাডয:  

১৮.১ ংগমাে ড়গক সৃে মযআনকাট এফং মডগফ মাওা  ং বতদ্রুত মভযাভগতয প্রগাজনী ব্যফস্থা েণ কযগত গফ  

(নুগচ্ছদ-১৬.২); 

 
১৮.২  ভাপ্ত প্রকেটিয পূণ থাে বডট বত দ্রুত িন্ন কযগত গফ। মকান বডট অবি উত্থাবত গর তা বনস্পবি পূফ থক 

অআএভআবড’মক ফবত কযগত গফ (নুগচ্ছদ-১৫);  

 

১৮.৩ ববফষ্যগত প্রকগেয  ংগাবধত ব্য বৃবিয প্রাক্করগনয মেগত্র স্থানী যকায বফবােগক বধক গচে থাকগত গফ 

(নুগচ্ছদ-১২); 

 

১৮.৪ প্রকগেয অওতা বনবভ থত িীগজয ফকাঠাগভা ভ মটকআ কযায জন্য স্থানী যকায প্রগকৌর বধদপ্তয প্রগাজনী 

উগদ্যাে েণ কযগফ; 

১৮.৫ প্রকে ভাবপ্ত প্রবতমফদন প্রকগেয াবফ থক তথ্যাবদ দীঘ থ মভাগদ ংযেণ কযগত গফ।  

 

১৯.০   প্রবতগফদগনয ম থগফেণ ও সুাবযগয অগরাগক স্থানী যকায বফবাে মগথাভেক্ত ব্যফস্থা েণ কযগফ এফং সুাবয 

প্রবতারন িবকথত প্রবতগফদন অোভী ২ (দুআ) ভাগয ভগে অআএভআবডগক ফবত কযগত গফ। 
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ঢাকা দভক্ষণ ভটি কল যালযলনয অওতাধীন ৫টি ঞ্চলরয প্রধানত ক্ষভতগ্রস্ত ভ ভ ড়ক নদ যভা ও ফুটাত 

উন্নয়ন প্রকে ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রভতলফদন 

 
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 
১। প্রকলেয নাভ                        :  ঢাকা দভক্ষণ ভটি কল যালযলনয অওতাধীন ৫টি ঞ্চলরয প্রধানত ক্ষভতগ্রস্ত  

ভ ভ ড়ক নদ যভা ও ফুটাত উন্নয়ন প্রকে 
 

২। প্রাভনক ভিণারয়/ভফবাগ      :  স্থানীয় যকায, িী উন্নয়ন ও ভফায় ভিণারয়/স্থানীয় যকায ভফবাগ 

 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা             :  ঢাক দভক্ষন ভটি কল যালযন 

 

৪। প্রকলেয ফস্থান                   :  ঢাক দভক্ষন ভটি কল যালযন 

 

৫। প্রকলেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :   

        (লক্ষ টাকায়) 

নুলভাভদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 

নুলভাভদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

ভতক্রান্ত 

ব্যয়(মূর 

নুলভাভদত 

ব্যলয়য%) 

ভতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

মূর ংল্পাভধত  মূর ংলাভধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৫০০০.০০ - ১৭৪৯১.১০ ০১/০৭/২০১৫  

লত 

৩০/০৬/২০১৭ 

০১/০৭/২০১৫  

লত 

৩০/০৬/২০১৭ 

০১/০৭/২০১৫  

লত 

৩০/০৬/২০১৭ 

(-) 

২৪৯.২৮ 

  

- 

 

 

৬।  প্রকলেয ংগওয়াযী ব্যলয়য ভফফযণ:  

(রক্ষ টাকায়) 

টিভভ নুমায়ী ংলগয নাভ একক রক্ষয ( টিভভ নুালয) ফাস্তফ গ্রগভত 

অভথ যক ফাস্তফ 

(ভযভান) 

অভথ যক ফাস্তফ (ভযভান) 

১  ২ ৩ ৪ ৫ 

( ক) যাজস্ব ব্যয়ঃ - - - - - 

(খ) মূরধন ব্যয়      

১। যাস্তায পুনঃংস্কায ও উন্নয়ন ভকঃভভঃ ১৩৪৬৭.৯৯ ১৬৯.০০ ১৩৪৬০.২৯ ১৬৯.০৩ 

২। ল্পেন ভনভ যাণ ও উন্নয়ন  ভকঃভভঃ ১০২৮৭.৫১ ১৮৭.৬৩ ১০২৬৮.১৯ ১৮৭.৬৩ 

৩। ফুটাত ভনভ যাণ ও উন্নয়ন ভকঃভভঃ ১০৪৪.৫০ ২৫.১৯ ১০২২.২৪ ২৫.১৯ 

(গ)  ভপভজকযার কভন্টনলজন্সী - ১০০.০০ - - - 

(গ) প্রাআ কভন্টনলজন্সী - ১০০.০০ - - - 

ফ য ল্পভাট (ক+খ+গ+ঘ)  ২৫০০০.০০  ২৪৭৫০.৭২  

 

৭।  প্রকে ভযচারক ম্পভকযত তথ্য :  

 

ক্রভভক ন দফী দাভয়লত্বয ধযণ                   mgqKvj 

১ ল্পভাঃ অাদুজ্জাভান ভতভয ক্ত প্রধান প্রলকৌরী পূন যকারীন ০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭ 
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৮।  প্রকলেয নুকূলর ফযাদ্দ ও গ্রগভত:  

(রক্ষ টাকা) 

থ য ফছয ংলাভধত টিভভ ফযাদ্দ ও রক্ষয ফমুক্ত 

টাকা 

(ভজওভফ) 

ব্যয় ও ল্পবৌত গ্রগভত 

ল্পভাট টাকা ভএ ল্পবৌত % ল্পভাট টাকা ভএ ল্পবৌত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১৫-

১৬ 

১৪২৮৫.০০ ১০০০০.০০ - ৫৭.৬০% ১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ১০০০০.০০ - ৫৪.৩৪% 

২০১৬-১৭ ১০৫১৫.০০ ৭৩৬০.০০ - ৭৪২.৪০% ৭৩৬০.০০ ১৪৭৫০.৭২ ৭৩২৫.৫১ - ৪৫.৬৬% 

ল্পভাট ২৪৮০০.০০ ১৭৩৬০.০০ - ১০০% ১৭৩৬০.০০ ২৪৭৫০.৭২ ১৭৩২৫.৫১ - ১০০% 

 
 

৯।  কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযনঃ  জভভ ভধগ্রণ কযলত  না াযায় প্রকলেয কভতয়  কাজ ভাপ্ত যলয়লছ। 

 

১০। প্রকলেয মূর উলদ্দশ্যঃ 

 

( ক) ভটি কযলালযন এরাকায যাস্তা, নদ যভা ও ফুটাত উন্নয়ন কলয নাগভযক সুভফধা বৃভি কযা; 

(খ) মানজট হ্রা কযা, ভনযালদ মানফান চরাচর ও থচাযীলদয সুভফধা প্রদান কযা ; 

(গ) ল্পেলনজ ব্যফস্থা উন্নয়লনয ভােলভ জরাফিতা দূয কযা; এফং 

(ঘ) ভযলফগত ও অথ য-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন কযা। 

 

১১।  াধাযণ ম যলফক্ষন: 

 

গত ০৮/০৯/২০১৮ তাভযলখ ঢাকা দভক্ষণ ভটি কল যালয লনয অওতাধীন ৫টি ঞ্চলরয প্রধানত ক্ষভতগ্রস্ত ভ ভ ড়ক 

নদ যভা ও ফুটাত উন্নয়ন প্রকেয ফাস্তফায়ন কালজ ঢাকা ভটি কল যালযন এরাকায় লযজভভলন ভযদ যন কযা য়। 

ভযদ যনকালর ভনফ যাী প্রলকৌরী এআ ংভিে কভ যকতযা বৃন্দ উভস্থত ভছলরন। ঢাকা দভক্ষণ ভটি কল যালযন  কর্তযক ফাস্তফাভয়ত 

ভনম্নভরভখত ভাপ্ত কাজ ভযদ যন কযা লয়লছ। 

 

১১.১। এভরপযান্ড ল্পযাড (জাানাযা আভা স্বাভী ) (াভতযপুর ফাজায লত ফাটা ভগনার লয় গাউভয়া ভালকযট ম যন্ত ) উবয় 

াশ্বয ফুটাত ভফদ্যাভান নদ যভা ংস্কায ড়ক ও ফুটালতয উন্নয়ন কাজ ম্পন্ন লয়লছ। ভয দভ যত যাস্তায বদঘয ১.০৩ 

ভকঃভভঃ। যাস্তা এভযয়া ১২২৫৭.৫২ ফঃভভঃ। নদ যভা ১.৫২ ভকঃভভটায । উায এভযয়া ৩০৪০ ভকঃ ভভটায।  প্যালকজ ৬৬ এয ল্পভাট 

ব্যয় ৯৮০.২৯ রক্ষ টাকা। ফাস্তফায়ন কাজ শুরু লয়লছ ১৩/০৩/২০১৬ তাভযলখ এফং ল্পল লয়লছ ০৬/০১/২০১৭ তাভযলখ। 

ভযদ যনকালর ল্পদখা মায়ালম াভতযপুর ফাজায লত ফাটা ভগন্যার ল্পভাড় ম যন্ত ফুটাত স্থায়ী কালযয দখলর থাকলরও ফাটায 

ল্পভাড় লত গাউভছয়া ম যন্ত যাস্তাটিয দুাল স্থায়ী বালফ কাযগণ ফল ল্পযভডলভড কাড় ল্পচাড় , চা ভফস্কুট, পরমূর আতযাভদ ভফভক্র 

কলয থালক। ভকছু ভকছু বযান যাস্তাটি দখর কলয যালখ। ফাভয ক দৃভেলত যাস্তায কাল যটিং কালজয ভান ন্তলজনক ভযরভক্ষত 

লয়লছ। গাউভছয়া ভালকলট য  প্রচুয ভযক্সা প্রলফ কযায় এ যাস্তাটিলত দীঘ য মানজলটয সৃভে য়। যাস্তায় ১ আভঞ্চ ঘনলতয কাল যটিং কযা 

লয়লছ। 
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১.২। ল্পভৌচাক ভালকযলটয ভিভ াল লত ভবখারুন্নলনা গার্ল যস্কুলরয  দখভক্ষন ালয ল্পভাড় ম যন্ত যাস্তা ভনভ যান কযা লয়লছ। 

ভযদ যনকালর ল্পদখা মায় ল্পম , াস্তাটিয দুাল লনক জায়গয় ল্পকান ফুটাথ ল্পনআ।এয পলর যাস্তায় মাতায়াত কাভযলদয াটা 

চরায সুভফধা য়। যাস্তাটিয প্রস্থ কভ থাকায় এখালন ফুটাথ ভনভ যান কযা ম্ভফ নয় ভ যলভ ংভিে ভনফ যী প্রলকৌরী জাভনলয়লছন। 

 

১১.৩। ভভযপুয ল্পযাড (নীর ল্পক্ষত ল্পভাড় লত াআনল্যাফলযটভয ফুট ওবায ব্রীজ ম যন্ত ) াআ নদ যভা ভনভ যান ও ক্ষভতগ্রস্থ ফুটাত 

ল্পভযাভত  উন্নয়ন কাজ। নীরলক্ষত ল্পভাড় লত াআন্সল্যাফলযটভয ফুট ওবায ব্রীজ ধানভভন্ড যাস্তায দু াল ১ আভঞ্চ ভযভান 

কযালটিং এয কাজ কযা লয়লছ। যাস্তাটিয দু াল স্থায়ীবালফ কাযলদয দখলর যলয়লছ। কালর ও ভফলকলর চভক /ল্পটভফর ল্পপলর 

ভফভবন্ন ভ যালকটিং াভগ্রী ভফভক্র কযা য়। এছাড়া  টিচা য ল্পট্রভনং কলরলজয াভলন না যাভয স্থালন কলয গালছয চাযা ভফভক্র কলয 

থালক।এয পলর জনগলনয মাতায়ালত ভস্যা য়। 

 

১১.৪। নীরলক্ষত ল্পযাডয (ভফভজভ ৩নং ল্পগট লত নীরলক্ষত ক্রভং ম যন্ত) উন্নয়ন কাজ। 

 

 নীরলক্ষত লত ভফভজভ ল্পগলটয যাস্তায দু াল ১ আনভঞ্চ  কালটি যং কযা লয়লছ। ভনউভালকযলটয ালয ফুট ালথ ভঘলয কায 

ফল।গাভড়য াভকং কযা য়। এছাড়া ভিভ াল ভয়রায স্ত ল্পদখা ল্পগ ল্পছ। ভফভজভ ল্পগট লত ভনউভালকযট ল্পাস্ট ভপ ম যন্ত 

ভফভবন্ন কায গ্যান্ডাযী /পরমূর ভফভক্র কলয। অলখয ল্পছাবায় ,ডালফয ল্পখাা চাঁফাভ তযকাযী যাস্তায ভলে ল্পপলর যাখা য়। এয 

পর ভযলফ ল্পনাংযা থালক যভদলক জনাধাযলনয চরাচলর সুভফধা য়।  

 

১১.৫।  এভরপযান্ট ল্পযালডয াাফাগ ল্পভাড় লত কাটাফন ল্পভাড় ম যন্ত ফুটাত ড়লকয উন্নয়ন কাজ। 

 

এভরপযান্ট  ল্পযালডয াাফাগ ল্পভাড় লত কাটাফন ল্পভাড় ম যন্ত ফুটাত ড়লকয উন্নয়ন কাজ যজভভন ভযদ যন কযা য়। 

যাস্তায দু াল ১.৫০ আভঞ্চ কাল যটিং কযা লয়লছ। াাাভ ফুটালতয  উন্নায়ন কযা লয়লছ। ফুটালত টাআর্ল স্থা ন কযা 

লয়লছ। ল্পভভডয়ান ংকায কযা লয়লছ। ভভভডয়ালন ভালঝ ভালঝ কাটাতালযয ল্পফড়া ল্পবলঙ্গ জনাধাযন এক া লত ন্য াল 

মাতায়াত কযলছ। এখালন যাস্তায উিয াল স্থায়ী ফল।পলর যাস্তা  নফধ দখলর থালক। জনাধাযলনয লজ চরাচলরয জন্য 

স্থায়ী কাযলদযলক উলেদ কযা প্রলয়াজন। 

২ জযন

 

উলদ্দশ্য জযন 

( ক) ভটি কযলালযন এরাকায যাস্তা, নদ যভা ও ফুটাত উন্নয়ন 

কলয নাগভযক সুভফধা বৃভি কযা 

( ক) ভটি কযলালযন এরাকায যাস্তা, নদ যভা ও ফুটাত 

উন্নয়ন কলয নাগভযক সুভফধা বৃভি কযা লয়লছ; 

((খ) মানজট হ্রা কযা, ভনযালদ মানফান চরাচর ও থচাযীলদয 

সুভফধা প্রদান কযা; 

(খ) যাস্তাঘাট ফকাঠালভা উন্নয়লনয ভােলভ ঢাকা ভটি 

কযলালযন এরাকায় মানজট হ্রা কযণ, ভনযালদ 

মানফান চরাচর ও থচাযীলদয সুভফধা প্রদান কযা 

লয়লছ; 

(গ) ল্পেলনজ ব্যফস্থা উন্নয়লনয ভােলভ জরাফিতা দূয কযা; এফং (গ) ভফভবন্ন যাস্তায় ল্পেলনজ ব্যফস্থা উন্নয়লনয ভােলভ 

জরাফিতা দূয কযা লয়লছ; এফং 

(ঙ) ভযলফগত ও অথ য-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন কযা। (ঙ)ঢাকা ভটি কযলালযন এরাকায় ভযলফগত ও 

অথ য-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন কযা লয়লছ। 
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১৩.৩  প্রকলেয প্রধান প্রধান কাম যক্রভ: 

(ক) যাস্তায পুনঃংস্কায ও উন্নয়ন; 

(খ) ল্পেন ভনভ যাণ ও উন্নয়ন; 

(গ) ফুটাত ভনভ যাণ ও উন্নয়ন; এফং 

(ঙ) কভন্টনলজন্সী। 

১৪.৪  প্রকলেয নুলভাদন : 

     

 স্থানীয় যকায ভফবাগ কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন ঢাকা দভক্ষণ ভটি কল যালযলনয অওতাধীন ৫টি ঞ্চলরয প্রধানত 

ক্ষভতগ্রস্ত ভ ভ ড়ক নদ যভা ও ফুটাত উন্নয়ন ংকান্ত  মূর প্রকেটি ১৮/০৮/২০১৫ তাভযলখ ল্পভাট ২৫০০০.০০ রক্ষ 

(ভজওভফ ১৭৫০০.০০ রক্ষ, ংস্থায ভনজস্ব থ যায়ন ৭৫০০.০০ রক্ষ) টাকা ব্যলয় ০১/০৭/২০১৫  তাভযখ একফল্পনক কর্তযক 

নুলভাভদত য়।  

  

১৫।  উলদ্দশ্য পুলযাপুভয ভজযত না লর এয কাযন: উলদ্দশ্য পুলযাপুভয ভজযত লয়লছ। 

 

১৬।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য: 

 

ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদ ম যালরাচনা কলয ল্পদখা মায়  ল্পম , প্রকলেয   পূতয কালজয ব্যয় ভছর ৩.৭১৯৪ রক্ষ টাকা। উায 

ভলে ল্পদখা মায়  ল্পম , ঢাকা দভক্ষণ ভটি কল যালযলনয অওতাধীন ৪৪ নং ওয়াড য, ৪৬ নং ওয়াড য ও ৪৭ নং ওয়াল্পড য 

ভফভবন্ন ক্ষভতগ্রস্ত যাস্তা ও নদ যভা উন্নয়ন কাজ ফাফদ দযে মূল্য ভছর ৩.৭১৯৪ রক্ষ টাকা ,  চুভক্ত মূল্য ভছর ৩.৭১৩৮ 

রক্ষ টাকা , দযে অফালনয তাভযখ ভছর ০৪/১১/২০১৫, চুভক্ত স্বাক্ষলযয তাভযখ ২০/০৩/২০১৬ এফং কাজ ভাপ্ত 

ওয়ায তাভযলখ ২২/১০/২০১৬। প্রকৃত লক্ষ কাল জ ল্পল লয়লছ ২২/১০/২০১৬ তাভযলখ। মথাভলয় চুভক্ত স্বাক্ষয লয়লছ 

এফং মথাভলয় চুভক্ত নুমায়ী কাজ ম্পন্ন লয়লছ ভলভ য ভযরভক্ষত য়। 

১৭।  ভডট ংক্রান্ত:  

 

আন্টাযনার ভডলটয ল্পক্ষলে ফাস্তফায়ন কাজ ম্পন্নয য ভডটয ভনলয়াগ কলয প্রভতটি পাআর ভডট কযা লয়লছ। ল্পকান 

ভডট অভি ল্পনআ ফলর উলিখ্য কযা লয়লছ। 

১৮। ভস্যাঃ 

১৮.১।  প্রকলেয অওতায় ভনভভতয ভফভবন্ন যাস্তায ফুটাত নফধ দখলর থাকা ; 

১৮.২।  ল্পকান ল্পকান যাস্তায ফুট ালথয াল space না থাকায় ফুটাত বতভয কযলত না; 

১৮.৩।  যাস্তায ল্পকান ল্পকান স্থালন উচু নীচু ওয়া ল্পকাথাও ল্পছাট অকাঁলয গতযল্পয সৃভে ওয়া; 

১৮.৪। ল্পকান ল্পকান এরাকায় যাস্তায ংখ্য ফাক থাকায় গাড়ী জলভ মানজলটয সৃভে ওয়া ; 

১৮.৫।  ল্পভভডমালনয দু াল স্থাভত কাফ যলোন গাভড়য অঘালত ল্পবলঙ্গ মাওয়া ; 

১৮.৬।  যাস্তায় ফভস্থত ল্পভভডয়ালনয দুাল ভনভভত গ্রীর কাটা তালযয ল্পফড়া ল্পবলঙ্গ মাওয়া ; 

১৮.৭।  ম্যানল্পালরয কাবায (ঢাকনা) ল্পবলঙ্গ ল্পপরা খুলর থাকা এফং াভন গভড়লয় /উচু লয় ড়া; 

১৮.৮। ফুটত কাযলদয দ্বাযা দখলর থাকা এফং জনাধাযলনয চরাচলর ভস্যা ওয়া। 
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১৯। সুাভয 

১৯.১।  প্রকলেয অওতায় ভনভভতয ভটি কল যালযলনয ফুটাত নফধ দখর মুক্ত কযায জন্য প্রলয়াজনীয় উলদ্যগ গ্র ন কযলত 

লফ; 

১৯.২। ল্পম কর যাস্তায ফুটাত ল্পনআ ল্পখালন ল্পছাট অকালযয ফুটাত ভনভ যান কযায ভফলয়টি ভফলফচনা কযা ল্পমলত ালয ; 

১৯.৩।  যাস্তায ল্পম কর স্থান কালটিং এয য উচু নীচু লয়লছ ফা ল্পকান ল্পকান স্থালন গতয লয়লছ তা ল্পভযাভলতয ব্যফস্থা কযলত 

লফ। 

১৯.৪।  যাস্তায কভতয় ং ফা কা থাকায কাযলন  যাস্তায ল্প ংলয মানজট দূযীকযলন ফাকা ং ল্পাজা কযায ব্যফস্থা       

গ্রন কযা ল্পমলত ালফ। 

১৯.৫।  যাস্তায ল্পভভডমালনয (অআল্যালন্ডয) দু াল ল্পম কর কাফ যলস্টান স্থন কযা য় তায ভান অলয বার কযা ল্পমলত ালয 

মালত  গাড়ীয অঘালত  উা ল্পবলঙ্গ না মায়; 

১৯.৬।  ল্পভভডয়ালনয দু াল ল্পম কর গ্রীর ও কাঁটাতায স্থান কযা য় তা অড়ও ভজবুত বালফ স্থন কযলত লফ ; 

১৯.৭।  ল্পম কর যাস্তায ম্যানলালরয ঢাকনা ল্পখারা যলয়লছ এফং াভন চুআলয় যাস্তায ভদলয় ল্পেলন ভনগ যত য় তা মথায়থবালফ 

ল্পভযাভত পূফ য ফন্ধ কযলত লফ; 

১৯.৮।  ১৯.১ লত ১৯.৭ এয সুাভয  মূলয অলরালক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী এক ভালয ভলে ভিণারলয়য ভােলভ 

অআএভআভডলক ফভত কযলত লফ। 

 

 

                                                                                                          

 

 

 
 


