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ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েযয ২০১৬-১৭ থ থ ফছয়যয এডিডভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন  

প্রডতয়ফদয়নয ওয ভন্ত্রণারে/ডফবাগডবডিক াযংয়ে 

 

ক্র. 

নং 

ভন্ত্রণারয়েয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভে ও ব্যয়েয তুরনাে 

ডফডনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ােতা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজডিডএপ 

ভুক্ত প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে ও ব্যে 

উবেআ 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন –

য়ফ থাচ্চ 

ব্যে 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন -

য়ফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারে 

৪টি ২টি - - ১ টি ১ টি ০%-৬৮.৫৮% ১ টি ০%-২.৭২% 

০১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা:  ২টি  

০২।  ভাপ্তকৃত প্রকে য প্রকৃত ব্যে ও মভোদকারঃ 

ক্র নং প্রকয়েয নাভ প্রকৃত ব্যে  

(রে টাকাে) 

প্রকৃত ফাস্তফােনকার 

১. তাঁত ফয়স্ত্রয উন্নেয়ন পযান ডিজাআন, মেডনং আন্সটিটিউট ও ১টি 

মফডক মন্টায স্থান (৩ে ংয়াডধত)। 
৩৭৫৩.২৩ জুরাআ, ২০১০-জুন ২০১৭ 

২. বাটি থকযার এক্সয়টনন ফ ডফটিএভড বফন (৯ভ তরা য়ত ১৩ তভ 

তরা ম থন্ত ) এন্ড কনস্ট্রাকন ফ কায াডকথং পযাডডরটিজ আন 

এযািজায়ন্ট বযায়কন্ট ল্যান্ড ফ ডফটিএভড (২ে ংয়াডধত) 

৩২৫৮.৬১ এডপ্রর ২০১২ - ডিয়ম্বয ২০১৬ 

৩. উচ্চপরনীর (উপী) াট ও াট ফীজ উৎাদন  (৩ে ংয়াডধত)  ১৩৯০৫.৪৫ জুরাআ ২০১১- জুন ২০১৭ 

৪. মফগভগঞ্জ মটক্সটাআর আন্সটিটিউটয়ক মটক্সটাআর আঞ্জডনোডযং কয়রয়জ 

উন্নীতকযণ (২ে ংয়াডধত)  

৩৯৮৪.৬৭ জুরাআ ২০১২- জুন ২০১৭ 

০৩।  ভাপ্ত প্রকে য ব্যে ও মভোদ বৃডিয কাযণঃ 

ক্র নং প্রকয়েয নাভ মভোদ বৃডিয কাযণ 

১. বাটি থকযার এক্সয়টনন ফ ডফটিএভড 

বফন (৯ভ তরা য়ত ১৩ তভ তরা ম থন্ত ) 

এন্ড কনস্ট্রাকন ফ কায াডকথং 

পযাডডরটিজ আন এযািজায়ন্ট বযায়কন্ট 

ল্যান্ড ফ ডফটিএভড 

 

ডফটিএভড বফন ডনভ থায়ণ যাজউয়কয  নুয়ভাদন প্রাডপ্তয ডফরয়ম্বয কাযয়ণ 

মথাভয়ে ডনভ থাণ কাজ শুরু কযা ম্ভফ েডন। এছাড়া প্রকয়েয নাভকযয়ণ ত্রুটিয 

কাযয়ণ নাভ ংয়াধন, প্রকয়েয ফাস্তফােনকার/ মভোদকার বৃডি, ডডবর 

এডবয়েন কর্তথে কর্তথক য়ফাচ্চথ ১৪১ ফুট উচ্চতায ছাড়ত্র প্রদান ও মূর 

ডিডড নুমােী ডফটিএভড ংরগ্ন খাডর জােগাে ভূগয়ব থ ২টি মফজয়ভন্ট 

ডনভ থায়ণয ডযফয়তথ ১টি মফজয়ভন্ট ডনভ থাণ ও ভূগয়ব থয উয়য ৩ তরায ডযফয়তথ ৪ 

তরা ডনভ থাণ এফং ডফটিএভড বফয়নয মৌন্দর্য্থ বৃডি ও অধুডনকােন খায়তয ব্যে 

প্রাক্করন ডফলেগুয়রা ন্তভু থডক্তয কাযয়ণ প্রকয়েয মভোদ বৃডি ময়েয়ছ। 

২. এআচ.ওোআ.ডব জুট এন্ড ীি মপ্রায়টকন 

এন্ড আভপ্রুবি জুট মযটিং প্রয়জক্ট (৩ে 

ংয়াডধত)  

বাযত মথয়ক উন্নতভায়নয মজঅযও -৫২৪ জায়তয াটফীজ অভদাডন, 

াটফীয়জয মূল্যবৃডি, কৃডল মন্ত্রাডত ক্রে এফং ডতডযক্ত অফাফত্র ক্রে 

আতযাডদ কাযয়ণ প্রকয়েয মভোদ বৃডি ময়েয়ছ।  

৩. “তাঁত ফয়স্ত্রয উন্নেয়ন পযান ডিজাআন  ,

মেডনং আনডিটিউট ও ১টি মফডক মন্টায 

স্থান (2ে ংয়াডধত) ীল থক প্রকে  

প্রকয়েয স্থান ডযফতথন এফং ভূডভ ডধগ্রয়ণয জটিরতায কাযয়ণ প্রকয়েয ব্যে 

ও মভোদ বৃডি ময়েয়ছ। 
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৪. মফগভগঞ্জ মটক্সটাআর আন্সটিটিউটয়ক 

মটক্সটাআর আঞ্জডনোডযং কয়রয়জ 

উন্নীতকযণ (ংয়াডধত)  

নতুনবায়ফ ভাডিাযা ওোকথ বফন ডনভ থাণ (উআডবং, ডনটিং, পযান ওফং 

ডিজাআন ডিাট থয়ভন্ট) ন্তভূ থক্তকযণ এফং অফাফয়ত্রয ডযভাণ বৃডি 

ন্যান্য অনুাডিক কাযয়ণ প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃডি কযা য়েয়ছ।  

৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ত্র প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডযঃ 

ক্রভ ভস্যা সুাডয 

১. প্রকে গ্রয়ণয পূয়ফ থ মকান ডপডজডফডরটি িাডি ম্পন্ন কযা েনা পয়র প্রকে ফায 

ফায ংয়াধন ও ব্যে বৃডি ব্যডতয়যয়ক মভোদ বৃডিয পয়র ব্যে ও মভোদ উবেআ 

বৃডি াে মা কাডিত নে।   

বডফষ্যয়ত প্রকে প্রণেনকায়র এভনবায়ফ প্রকে 

ডিজাআন কযা উডচত মায়ত প্রকে ংয়াধয়নয 

ডফলেটি ডযায কযা ম্ভফ ে।  
২. প্রকে মভোদকায়র ঘন ঘন প্রকে ডযচারয়কয ফদডরয কাযয়ণ প্রকে ফাস্তফােন 

ডফডিত ে।  
বডফষ্যয়ত প্রকে মভোদকায়রয জন্য প্রকে 

ডযচারক ডনয়োয়গয মেয়ত্র নীডতভারা নুমােী 

নুযণীে ডফলেগুডর ডফয়ফচনাে ডনয়ত য়ফ।  
৩. ডডঅয নুমােী ম্পাডদত ডিয়ট উত্থাডত অডিগুডর ডনষ্পডি কযা েডন।  ম্পাডদত ডিয়ট উত্থাডত অডিগুডর ডনষ্পডিয 

ডফলয়ে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।  
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তাঁত ফস্ত্রেয িঈন্নয়স্ত্রন পযান ডডজািআন, ট্রেডনিং িআন্পটিটিিঈট ও ১টি ট্রফডক ট্রন্টায স্থান (৩য় িংস্ত্রাডধত) ীল ষক 

প্রকস্ত্রেয ভাডি মূল্যায়ন প্রডতস্ত্রফদন 
 

(ভািিঃ জুন, ২০১৭ ডরিঃ)    

 

১. প্রকয়েয নাভ : তাঁত ফয়স্ত্রয উন্নেয়ন পযান ডিজাআন, মেডনং আন্সটিটিউট ও ১টি মফডক মন্টায স্থান (৩ে 

ংয়াডধত)। 
২. উয়যাগী ভন্ত্রণারে /ডফবাগ :  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারে । 

৩. ফাস্তফােনকাযী ংস্থা :  ফাংরায়দ তাঁত মফাি থ। 
৪. প্রকয়েয ফস্থান :   

ডফবাগ মজরা উয়জরা 

ঢাকা নযডংদী নযডংদী 

টািাআর কাডরাডত 

যাজাী ডযাজগঞ্জ মফরকুডচ 

ডয়রট মভৌরবীফাজায কভরগঞ্জ 
 

 

৫. 

 

 

প্রকয়েয থ থােন 

 

 

: 

  

প্রকেটি ফাংরায়দ যকায়যয নুদান এফং মজডিডএপ এয থ থােয়ন ফাস্তফাডেত। 

ডিডড/অযডিডড ডজওডফ প্রঃাঃ 

(মজডিডএপ) 

মভাট 

মূর ৫৫.৮৬ ৩৫০০.০০ ৩৫৫৫.৮৬ 

১ভ ংয়াডধত 

নুয়ভাডদত 

৫৫.৮৬ ৩৫০০.০০ ৩৫৫৫.৮৬ 

২ে ংয়াডধত 

নুয়ভাডদত 

৩৩৯.৫০ ৩৫০০.০০ ৩৮৩৯.৫০ 

৩ে ংয়াডধত 

নুয়ভাডদত 

৬৫০.০০ ৩৫০০.০০ ৪১৫০.০০ 

 

৬. প্রকে ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়িঃ :  

     (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 
িডতক্রান্ত 
ব্যয় (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যস্ত্রয়য %) 

িডতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাস্ত্ররয %) 
মূর 

 

ফ ষস্ত্রল 

িংস্ত্রাডধত  

 

মূর ফ ষস্ত্রল 

িংস্ত্রাডধত 

৩৫৫৫.৮

৬ 

 

৪১৫০.০০ 

 

৩৭৫৩.২

৩ 

 

জুরািআ, ২০১০ 
স্ত্রত 

জুন, ২০১৩  

জুরািআ, ২০১০ 
স্ত্রত 

জুন, ২০১৭ 

জুরািআ, ২০১০ 
স্ত্রত 

জুন, ২০১৭ 

৫৯৪.১৪ 

(১৬.৭১%) 
৪ ফছয  

(১৩৩.৩৪%) 

    

৭.     প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  
 

 ক)    তাঁত ফস্ত্র উৎাদয়নয জন্য প্রডেণ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ তাঁডতয়দয দেতা ও কভ থেভতায উন্নেন; 

 

 খ)    ফাজায চাডদা এফং মবাক্তায দয়ন্দয ায়থ াভঞ্জস্য মযয়খ তাঁত ও ফস্ত্র য়েয জন্য নতুন নতুন ডিজাআন উদ্ভাফন 

কযা; 
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 গ)    তাডিঁয়দয জন্য অেফধ থয়নয সুয়মাগ সৃডি এফং কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডিয রয়েয সুডফধাডদ ততডয কযা; এফং 

 

 ঘ)    ভডরা তাঁডতয়দয উৎাদনীরতা বৃডি এফং গুণগত ে উৎাদন বৃডিয ভাধ্যয়ভ তায়দয েভতােন কযা। 
  ৮.    প্রকস্ত্রেয মূর কাম ষক্রভ এফিং এয ডফযীস্ত্রত প্রাক্কডরত ব্যয়িঃ 

           (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

মূর কাম থক্রয়ভয ডফফযণ ংখ্যা/ডযভাণ প্রাক্কডরত ব্যে 

ডজওডফ প্রঃাঃ 

(মজডিডএপ) 

মভাট 

১. কভ থকতথা ও কভ থচাডযয়দয মফতন-বাতাডদ ১০ জন - ৬৩.১১ ৬৩.১১ 

২. যফযা ও মফা  মথাক - ১৪৮.৮৩ ১৪৮.৮৩ 

৩. মানফান মভযাভত, যেণায়ফেণ 

ওবাযয়ায়েডরং ব্যে 

মথাক - ৬.৫৪ ৬.৫৪ 

৪. ম্পদ ংগ্র ও ক্রে (গাডড়/মানফান ক্রে-

১টি, মন্ত্রাডত ও ন্যান্য যঞ্জাভাডদ-১১৪৮টি, 

কডম্পউটায ও অনু. মন্ত্রাং-৩২ মট, ডপ 

যঞ্জাভ-৪৫ মট, অফাফত্র-৩২৩১ টি এফং 

ন্যান্য) 

মথাক ৪০৯.৩৬ ৬৯৪.৭৯ ১১০৪.১৫ 

৫. ভূডভ ডধগ্রণ/ক্রে ১.৭৬ একয - ১৩২.৯৯ ১৩২.৯৯ 

৬. ডনভ থাণ কাজ মথাক ২০৬.৪২ ২৩৮১.৩৩ ২৫৮৭.৭৫ 

৭.  ডপডজকযার কডন্টনয়জডন্স ১% ১৫.৯১ - ১৫.৯১ 

৮. প্রাআজ কডন্টনয়জডন্স ১% ১৮.৩১ - ১৮.৩১ 

ফ থয়ভাট ৬৫০.০০ ৩৫০০.০০ ৪১৫০.০০ 

 

৯.     প্রকস্ত্রেয িনুস্ত্রভাদন িফস্থািঃ  

 

           িঅস্ত্ররাচ্য ডফডনস্ত্রয়াগ প্রকেটিয মূর ডডডড ৩৫৫৫.৮৬ রক্ষ (ডজওডফ ৫৫.৮৬ রক্ষ এফিং ট্রজডডডএপ ৩৫০০.০০ রক্ষ) 

টাকা প্রাক্কডরত ব্যস্ত্রয় জুরািআ, ২০১০ স্ত্রত জুন, ২০১৩ ট্রভয়াস্ত্রদ ফাস্তফায়স্ত্রনয জন্য গত ১৯/১০/২০১০ তাডযস্ত্রে একস্ত্রনক 

কর্তষক িনুস্ত্রভাডদত য়। যফতীস্ত্রত প্রকস্ত্রেয ব্যয় িডযফডতষত ট্রযস্ত্রে প্রকস্ত্রেয ট্রভয়াদ ১ (এক) ফছয বৃডি কস্ত্রয ির্থ্ষাৎ 

জুরািআ, ২০১০ স্ত্রত জুন,২০১৪ ট্রভয়াস্ত্রদ ফাস্তফায়স্ত্রনয জন্য প্রকস্ত্রেয ১ভ িংস্ত্রাধনী প্রস্তাফ ফে ও াট ভন্ত্রণারয় কর্তষক 

িনুস্ত্রভাডদত য়। এযয প্রকস্ত্রেয স্থান ডযফতষন ও ভূডভ িডধগ্রণ জটিরতায কাযস্ত্রণ প্রকেটিয ২য় িংস্ত্রাধস্ত্রনয িঈস্ত্রযাগ 

গ্রণ কযা য় এফিং ৩৮৩৯.৫০ রক্ষ (ডজওডফ ৩৩৯.৫০ রক্ষ এফিং ট্রজডডডএপ ৩৫০০.০০ রক্ষ)  টাকা প্রাক্কডরত ব্যস্ত্রয় 

জুরািআ, ২০১০ স্ত্রত ডডস্ত্রম্বয, ২০১৫ ট্রভয়াস্ত্রদ ফাস্তফায়স্ত্রনয জন্য গত ১৮/১১/২০১৪ তাডযস্ত্রে একস্ত্রনক কর্তষক িনুস্ত্রভাডদত 

য়। ফ ষস্ত্রল প্রকস্ত্রেয ব্যয় ৪১৫০.০০ রক্ষ (ডজওডফ ৬৫০.০০ রক্ষ এফিং ট্রজডডডএপ ৩৫০০.০০ রক্ষ) টাকায় িঈন্নীতপূফ ষক 

প্রকস্ত্রেয ট্রভয়াদ জুরািআ, ২০১০ স্ত্রত জুন, ২০১৭ ম ষন্ত বৃডি কস্ত্রয প্রকস্ত্রেয ৩য় িংস্ত্রাধন প্রস্তাফ গত ২৬/০৫/২০১৬ তাডযস্ত্রে 

ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তষক িনুস্ত্রভাডদত য়।  
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১০.   প্রকে ডযচ্ারক ম্পডকষত তর্থ্িঃ 

 
 

 

ক্রিঃ

নিং 

কভ ষকতষায নাভ ও দফী দাডয়স্ত্রেয ধযণ দাডয়স্ত্রেয ট্রভয়াদকার 

িঅযম্ভ ভাডি 

১. জনাফ ট্রভািঃ যীপ িঈডিন ডভয়া 

 প্রধান (ভডনটডযিং এযান্ড িআবযলুস্ত্রয়ন) 

িডতডযক্ত দাডয়ে ১০/০১/২০১১ ০৫/০৪/২০১১  

২. জনাফ যাগ, যুগ্ম-ডচ্ফ পূণ ষকারীন ০৬/০৪/২০১১ ২৯/০২/২০১২ 

৩. ট্রভািঃ িঅকতারুজ্জাভান, যুগ্ম-ডচ্ফ পূণ ষকারীন ১৮/০৩/২০১২ ০৮/০৯/২০১৩ 

৪. ট্রভািঃ িআিঈসুপ িঅরী, যুগ্ম-ডচ্ফ পূণ ষকারীন ০৮/০৯/২০১৩  ২৬/১১/২০১৪ 

৫. ট্রভািঃ এভদাদুর ক, িডতডযক্ত ডচ্ফ পূণ ষকারীন ১৪/০১/২০১৫ ০৯/১২/২০১৫ 

৬. ডনভািআ চ্ন্দ্র ার,দস্য(ডযকেনা এফিং ফাস্তফায়ন)(যুগ্ম-ডচ্ফ) িডতডযক্ত দাডয়ে ০৯/১২/২০১৫ ৩০/০৩/২০১৬ 

৭. ট্রভািঃ িঅিআয়ুফ িঅরী, প্রধান (ডযকেনা এফিং ফাস্তফায়ন) িডতডযক্ত দাডয়ে ৩০/০৩/২০১৬ ০৮/০৫/২০১৬ 

৮. িঅবুর কারাভ োন, যুগ্ম-ডচ্ফ পূণ ষকারীন ০৮/০৫/২০১৬ ১৯/০১/২০১৭ 

৯. ট্রভািঃ িঅিআয়ুফ িঅরী, প্রধান (ডযকেনা এফিং ফাস্তফায়ন) িডতডযক্ত দাডয়ে ১৯/০১/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১১.     ফছযডবডিক এডডড/িঅযএডডড ফযাি এফিং প্রকৃত িগ্রগডতয তর্থ্িঃ  

      (রক্ষ টাকা) 

 িথ ষ

ফছয 

এডডড/িঅযএডডড ফযাি টাকা 

িফমুডক্ত 

প্রকৃত িগ্রগডত 

ডজওডফ প্রিঃািঃ ট্রভাট ডজওডফ প্রিঃািঃ ট্রভাট ফাস্তফ (%) 

২০১০-১১ ৩০০.০০ -  ৩০০.০০ ১৫৯.৪৪ - ১৫৯.৪৪ ৫৩.১৫% 

২০১১-১২ ৩৩০.০০ -  ১৫৭.৫০ ২৩.৮৩ - ২৩.৮৩ ৭.২২% 

২০১২-১৩ ১২৫.০০ - ৮২.১০ ১২৫.০০ ১১৩.৭৪ - ১১৩.৭৪ ৯০.৯৯% 

২০১৩-১৪ ৭৭৭.০০ - ১৩৫৩.৫০ ৭৭৬.৫০ ৭৬২.৯৭ - ৭৬২.৯৭ ৯৮.১৯% 

২০১৪-১৫ ২৩৩৮.০০ - ১৬৯৫.৩০ ১১৬৯.০০ ১০১০.১৩ - ১০১০.১৩ ৪৩.২০% 

২০১৫-১৬ ১২৪০.০০ - - ১২৪০.০০ ১২৩৯.৮৯ - ১২৩৯.৮৯ ১০০% 

২০১৬-১৭ ৫৩৯.০০ - - ৫৩৯.০০ ৪৪৩.২৩ - ৪৪৩.২৩ ৮২.২৩% 

ট্রভাটিঃ ৫৬৪৯.০০ - ৫৬৪৯.০০ ৪৩০৭.০০ ৩৭৫৩.২৩      - ৩৭৫৩.২৩ ১০০% 

 

            িঅস্ত্ররাচ্য প্রকস্ত্রেয িনুকূস্ত্রর ২০১০-১১ িথ ষফছয স্ত্রত ২০১৬-১৭ িথ ষফছয ম ষন্ত ট্রভাট ৪৩০৭.০০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা 

স্ত্রয়স্ত্রছ। ট্রভাট ছাড়কৃত িস্ত্রথ ষয ভস্ত্রে ৩৭৫৩.২৩ রক্ষ টাকা ব্যয় য় এফিং িফডষ্ট িব্যডয়ত িথ ষ (৪৩০৭.০০-৩৭৫৩.২৩) 

= ৫৫৩.৭৭ রক্ষ টাকা যকাডয ট্রকালাগাস্ত্রয জভা প্রদান কযা য়। 
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১২.      প্রকস্ত্রেয িঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন িগ্রগডতিঃ  

           িংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় ট্রথস্ত্রক প্রাি ডডিঅয এয ডবডিস্ত্রত প্রকেটিয িঙ্গডবডিক ফযাি ও ফাস্তফায়ন িগ্রগডত ডনস্ত্রে ট্রদয়া 

রিঃ 
 

                                                                                                                                              (রক্ষ 

টাকায়) 

ক্রিঃ 

নিং 

িঅযডডডড িনুমায়ী োতওয়াযী ডফফযণ  িঅযডডডড িনুমায়ী 

ডযকডেত রক্ষযভাত্রা  

প্রকৃত িগ্রগডত 

ফাস্তফ  িঅডথ ষক  ফাস্তফ িঅডথ ষক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(ক) যাজস্ব 

১ কভ ষকতষাস্ত্রদয ট্রফতন ১ জন ২৯.৮৫ ১ জন ২৪.৫২ 

২ কভ ষচ্াযীস্ত্রদয ট্রফতন ৯ জন ৪২.৫৬ ৯ জন ৩৭.৯৯ 

৩ ভার্ ষবাতা ১০ জন ৪.০১ ১০ জন ৪.০০ 

৪ ফাডড় বাড়া ৪ জন ১৯.৯২ ৪ জন ১৫.১৬ 

৫ শ্রাডন্তডফস্ত্রনাদন বাতা ১ জন ২.০৭ ১ জন ০.৯৫ 

৬ িঈৎফ বাতা ৪ জন ১২.৬৩ ৪ জন ১০.৬৭ 

৭ ডচ্ডকৎা বাতা ৪ জন ২.২৮ ৪ জন ১.৫৬ 

৮ িঅপ্যায়ন বাতা ৪ জন ০.৪৭ ৪ জন ০.৩৭ 

৯ ট্রপ্রলণবাতা ১ জন ৩.৮৩ ১ জন ৩.৮৩ 

১০ টিডপন বাতা ৩ জন ০.২৮ ৩ জন ০.২১ 

১১ ভ্রভন বাতা ৪ জন ১.৭০ ৪ জন ১.২৫ 

১২ মাতায়াত বাতা ৩ জন ০.৩১ ৩ জন ০.২১ 

১৩ ডক্ষা িংক্রান্ত বাতা ১ জন ০.৫৩ ১ জন ০.২০ 

১৪ ট্রটডরস্ত্রপান বাতা ১ জন ১.৪৭ ১ জন ০.৩৭ 

১৫ িন্যান্য বাতা ৪ জন ১৩.৬১ ৪ জন ১২.১৫ 

যফযা ও ট্রফা 

১৬ এডিডকিঈটিিং এস্ত্রজডন্প ব্যয় ট্রথাক ৩.২০ ট্রথাক ২.২০ 

১৭ প্রকে িডপ বাড়া  ৩২ ভা ১২.৭০ ৩২ ভা ১২.৭০ 

১৮ ট্রটডরস্ত্রপান ডফর  ট্রথাক ২.০০ ট্রথাক ০.৭৬ 

১৯ াডনয ডফর ট্রথাক ০.৫১ ট্রথাক ০.১৪ 

২০ ডফদুযৎ ডফর ট্রথাক ১.২০ ট্রথাক ১.১৫ 

২১ ট্রস্ত্রোর এফিং লুডিস্ত্রকন্ট ট্রথাক ১৫.৯৩ ট্রথাক ১৩.২৮ 

২২ মুদ্রণ ট্রথাক ৩.৩০ ট্রথাক ২.৬৯ 

২৩ ট্রেনাযী াভগ্রী ট্রথাক ৩.৬৩ ট্রথাক ৩.৫৩ 

২৪ প্রকানা এফিং ডফজ্ঞান ট্রথাক ৪.৩৯ ট্রথাক ২.৯০ 

২৫ ডফস্ত্রদ ভ্রভন ট্রথাক ৮১.০০ ট্রথাক ৭৮.৬৬ 

২৬ িঅপ্যায়ন ব্যয় ট্রথাক ২.৪৫ ট্রথাক ১.৭০ 

২৭ ম্মানী ট্রথাক ৬.৫৮ ট্রথাক ৫.৮৩ 

২৮ িঈস্ত্রবাধনী িনুষ্ঠান ব্যয় ট্রথাক ১.০০ ট্রথাক ০.০০ 

২৯ িন্যান্য ব্যয় ট্রথাক ১০.৯৪ ট্রথাক ১০.৮৭ 

 ট্রভাট (যফযা ও ট্রফা)  ১৪৮.৮৩  ১৩৬.৪০ 
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ক্রিঃ 

নিং 

িঅযডডডড িনুমায়ী োতওয়াযী ডফফযণ  িঅযডডডড িনুমায়ী 

ডযকডেত রক্ষযভাত্রা  

প্রকৃত িগ্রগডত 

ফাস্তফ  িঅডথ ষক  ফাস্তফ িঅডথ ষক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩০ মানফান, ট্রভযাভত, যক্ষণাস্ত্রফক্ষণ ও 

ওবাযািঈডরিং 

ট্রথাক ৬.৫৪ ট্রথাক ৬.৩০ 

িঈ-ট্রভাট (যাজস্ব) ২৯০.৮৯  ২৫৬.১৫ 

(ে) মূরধন োত 

ম্পদ িংগ্র ও ক্রয় 

৩১ গাড়ী/মানফান ক্রয় ১টি ২৫.৭৫ ১টি ২৫.৭৫ 

৩২ মন্ত্রাডত ও িন্যান্য যঞ্জাভাডদ ১১৪৮ টি ৬১৭.০০ ১১৪৮ টি ৫৯২.৪৬ 

৩৩ কডম্পিঈটায ও িঅনুলাডঙ্গক মন্ত্রািং ৩২ ট্রট ১৫.০৪ ৩২ ট্রট ১৪.৯১ 

৩৪ িডপ যঞ্জাভ ৪৫ ট্রট ৩৫.০২ ৪৫ ট্রট ৩২.২৩ 

৩৫ িঅফাফত্র ৩২৩১ টি ১.৯৮ ৩২৩১ টি ১৭৪.৬১ 

৩৬ িন্যান্য: ট্রারায ডডব াওয়ায ডস্ত্রেভ 

(প্রডতটি ৪.০০ ট্রকডডিিঈড) 

৪টি  ০.০০ ৪টি  ৩৫.৯৭ 

ভূডভ িডধগ্রণ/ক্রয় ও ডনভ ষাণ কাজ 

৩৭ ভূডভ িডধগ্রণ (কাডরাডত ও ট্রফরকুডচ্) ১.৭৬ একয ১৩২.৯৯ ১.৭৬ একয ১৩২.৯৯ 

৩৮ ভূডভ িঈন্নয়ন (কাডরাডত ও ট্রফরকুডচ্) ৩৬৯২৩.০০ 

র্িঃডভিঃ 

৭০.৬২ ৩৬৯২৩.০০ 

র্িঃডভিঃ 

৬৮.৬২ 

৩৯ প্রডক্ষণ ট্রকন্দ্র/িঈস্ত্রকস্ত্রন্দ্রয জন্য 

প্রাডনক বফন 

৩০৬৬.৯১ 

ফিঃডভিঃ 

৮৫৮.৫১ ৩০৬৬.৯১ 

ফিঃডভিঃ 

৮৪৫.০২ 

৪০ প্রডক্ষণ িঈস্ত্রকস্ত্রন্দ্রয জন্য ডযস্ত্রভটডয ও 

ভডরা ট্রাস্ত্রের 

৩৭৯৫.৭২ 

ফিঃডভিঃ 

১০৬৮.৫৯ ৩৭৯৫.৭২ 

ফিঃডভিঃ 

৯৮৪.৭৬ 

৪১ প্রডক্ষণ ট্রকন্দ্র/িঈস্ত্রকস্ত্রন্দ্রয জন্য বফন ও 

িফকাঠাস্ত্রভা ডনভ ষাণ 

- ৫৭৭.৮৯ - ৫৭৭.৮৯ 

৪২ বফদুযডতক রািআন ডডটিং - ২.১৪ - ২.১৪ 

৪৩ িন্যান্য ব্যয় (ড্রিআিং, ডডজািআন, ডডডজটার 

াস্ত্রব ষ এফিং দযত্র প্রস্তুডত) 

- ১০.০০ - ৯.৭৩ 

িঈ-ট্রভাট (ভূডভ িডধগ্রণ/ক্রয় ও ডনভ ষাণ কাজ) ২৫৮৭.৭৫  ২৪৮৮.১৬ 

িঈ-ট্রভাট (মূরধন োত) ৩৮২৪.৮৯  ৩৪৯৭.০৮ 

(গ) ডপডজকযার কডন্টনস্ত্রজন্পী ১% ১৫.৯১  ০.০০ 

(র্) প্রািআ কডন্টনস্ত্রজন্পী ১% ১৮.৩১  ০.০০ 

ফ ষস্ত্রভাট (যাজস্ব+ মূরধন) ৪১৫০.০০  ৩৭৫৩.২৩ 

 

  ১৩.      ডযদ ষন ম ষস্ত্রফক্ষণ ও াডফ ষক ম ষস্ত্রফক্ষণিঃ  

১৩.১  ভাি এ প্রকস্ত্রেয ফাস্তফাডয়ত কাম ষক্রভ ম ষাস্ত্ররাচ্নায জন্য এ ডফবাস্ত্রগয িংডিষ্ট িঈ ডযচ্ারক (াভাডজক-৩) কর্তষক গত 

১৪/০৫/২০১৮ তাডযস্ত্রে প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ডযাজগস্ত্রঞ্জয ট্রফরকুডচ্ এফিং গত ০৮/০৭/২০১৮ তাডযস্ত্রে নযডিংদী ট্রজরায 

দয িঈস্ত্রজরায ফাস্তফাডয়ত কাম ষক্রভ স্ত্রযজডভস্ত্রন ডযদ ষন কযা য়। ডযদ ষস্ত্রনয ভয় ফািংরাস্ত্রদ তাঁত ট্রফাস্ত্রড ষয 

প্রধান (ডযকেনা ও ফাস্তফায়ন) এফিং িঅস্ত্ররাচ্য প্রকস্ত্রেয ফ ষস্ত্রল প্রকে ডযচ্ারক ডস্ত্রস্ত্রফ দাডয়ে ারনকৃত কভ ষকতষা, 

গণপূতষ িডধদিস্ত্রযয ডনফ ষাী প্রস্ত্রকৌরী ও িঈ-ডফবাগীয় প্রস্ত্রকৌরী এফিং ট্রকস্ত্রন্দ্রয িন্যান্য িংডিষ্ট কভ ষকতষাযা িঈডস্থত 

ডছস্ত্ররন।  
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১৩.২  প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ফাস্তফাডয়ত এফিং ম্পাডদত প্রধান প্রধান কাম ষক্রস্ত্রভয িংডক্ষি ফণ ষনা ও ম ষস্ত্রফক্ষণ  ডনস্ত্রে প্রদি রিঃ  

      ক.  ভূডভ িডধগ্রণ ও ভূডভ িঈন্নয়নিঃ 

              প্রকস্ত্রেয িঅওতায় টাঙ্গািআস্ত্ররয কাডরাডতস্ত্রত ০.৭৬ একয এফিং ডযাজগস্ত্রঞ্জয ট্রফরকুডচ্স্ত্রত ১.০০ একয জডভ িডধগ্রণ 

কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। এ োস্ত্রত ট্রভাট ব্যয় প্রাক্করন কযা স্ত্রয়স্ত্রছ ১৩২.৯৯ রক্ষ টাকা। এয ম্পূণ ষটািআ ব্যয় কযা স্ত্রয়স্ত্রছ ভস্ত্রভ ষ 

ডডিঅস্ত্রয িঈস্ত্রেে কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। এ ২টি (কাডরাডত ও ট্রফরকুডচ্) প্রকে এরাকায় ট্রভাট ৩৬৯২৩.০০ ডকিঈডফক ডভটায 

ভূডভ িঈন্নয়স্ত্রনয কাজ কযা স্ত্রয়স্ত্রছ মায ব্যয় প্রাক্করন কযা স্ত্রয়স্ত্রছ ৭০.৬২ রক্ষ টাকা। ডডিঅস্ত্রযয তর্থ্ িনুমায়ী এয 

ভস্ত্রে ব্যয় স্ত্রয়স্ত্রছ ৬৮.৬২ রক্ষ টাকা। এ োস্ত্রত ফযািকৃত িথ ষ ট্রজডডডএপ িথ ষায়স্ত্রন ফাস্তফাডয়ত স্ত্রয়স্ত্রছ। 

      ে. ১টি প্রডক্ষণ ট্রকন্দ্র ও ৩টি িঈস্ত্রকস্ত্রন্দ্রয জন্য প্রাডনক বফন ডনভ ষাণিঃ 

              ট্রেডনিং িআন্পটিটিিঈট, নযডিংদীস্ত্রত প্রডত ট্রলায ৪৬৪.৬৮ ফিঃডভিঃ িঅয়তনডফডষ্ট ডতন তরা একাস্ত্রডডভক বফন ডনভ ষাণ 

োস্ত্রত ৩৬৬.৭১ রক্ষ টাকা এফিং ৩ টি প্রডক্ষণ িঈস্ত্রকস্ত্রন্দ্র প্রডত ট্রলায ২৭৮.৮১০ ফিঃডভিঃ িঅয়তনডফডষ্ট ডবতর 

একাস্ত্রডডভক বফন ডনভ ষাণ োস্ত্রত ৪৯১.৮০ রক্ষ টাকা  ট্রভাট ৮৫৮.৫১ রক্ষ টাকা ফযাি যাো স্ত্রয়স্ত্রছ। ডডিঅস্ত্রযয 

তর্থ্ িনুমায়ী এ োস্ত্রত ৮৪৫.০২ রক্ষ টাকা ব্যয় স্ত্রয়স্ত্রছ মায ম্পূণ ষটািআ ট্রজডডডএপ িথ ষায়স্ত্রন ফাস্তফাডয়ত।   

      গ.  ১  টি প্রডক্ষণ ট্রকন্দ্র ও ৩টি িঈস্ত্রকস্ত্রন্দ্রয জন্য ডযস্ত্রভটডয ও ভডরা ট্রাস্ত্রের ডনভ ষাণিঃ 

  নযডিংদী প্রডক্ষণ ট্রকস্ত্রন্দ্র প্রডত ট্রলায ২৩২.৩৪২ ফিঃডভিঃ িঅয়তস্ত্রনয ডতনতরাডফডষ্ট ১টি ডযস্ত্রভটযী বফন ডনভ ষাণ োস্ত্রত 

২০২.৫০ রক্ষ ও একতরাডফডষ্ট ডফযভান ভডরা ট্রাস্ত্রেস্ত্ররয ১৫০.০০ ফিঃডভিঃ িঅয়তস্ত্রনয িঈর্ধ্ষমুেী ম্প্রাযণ 

(একতরা) ডনভ ষাণ োস্ত্রত ৫৬.৫০ রক্ষ টাকা এফিং ৩টি প্রডক্ষণ িঈস্ত্রকস্ত্রন্দ্রয জন্য প্রডত ট্রলাস্ত্রযয িঅয়তন ২৭৮.৮১০ 

ফিঃডভিঃ ডফডষ্ট ডতনতরা ডযস্ত্রভটযী  ডনভ ষাস্ত্রণয জন্য ৬২৪.০৫ রক্ষ  ও  ১৫০.০০ ফিঃডভিঃ িঅয়তস্ত্রনয একতরাডফডষ্ট 

ভডরা ট্রাস্ত্রের বফন ডনভ ষাণ োস্ত্রত ১৮৫.৫৪ রক্ষ টাকা ট্রভাট ১০৬৮.৫৯ রক্ষ টাকায িংস্থান যস্ত্রয়স্ত্রছ। এয ভস্ত্রে 

ডজওডফ ১১১.২৫ রক্ষ এফিং ট্রজডডডএপ ৯৫৭.৩৪ রক্ষ টাকা। ডডিঅস্ত্রয ফডণ ষত ব্যস্ত্রয়য ডাফ িনুমায়ী ৯৮৪.৭৬ রক্ষ 

টাকা এ োস্ত্রত েযচ্ ট্রদোস্ত্রনা স্ত্রয়স্ত্রছ। 

       র্.   প্রডক্ষণ ট্রকন্দ্র ও িঈস্ত্রকস্ত্রন্দ্রয জন্য িন্যান্য বফন ও িফকাঠাস্ত্রভা ডনভ ষাণিঃ 

              এ োস্ত্রতয ভস্ত্রে ীভানা প্রাচ্ীয ডনভ ষাণ, এভএ ট্রগট কাঁটাতাস্ত্রযয ট্রফড়া, প্রযাকটিকযার ট্রড বতডয, ৬০.০০ ফিঃডভিঃ 

িঅয়তস্ত্রনয গ্যাস্ত্রযজ ডনভ ষাণ, ভাষ্টায ট্রড্রন ও াযস্ত্রপ ট্রড্রন, িবযন্তযীণ িআস্ত্ররকডেডপস্ত্রকন এফিং কযাম্পা রািআটিিং, ডড 

টিিঈফ ওস্ত্রয়র ও াম্প ািঈজ ডযজাব ষায, ট্রযিআন ওয়াটায ডযজাব ষায ওয়াটায াপ্লািআ ডডডিডফিঈন এযান্ড ািআ রািআন 

িআতযাডদ িন্তভূ ষক্ত যস্ত্রয়স্ত্রছ। এ োস্ত্রত ট্রভাট ৫৭৭.৮৯ রক্ষ (ডজওডফ ৯৫.১৭ রক্ষ এফিং ট্রজডডডএপ ৪৮২.৭২ রক্ষ) টাকা 

ফযাি যস্ত্রয়স্ত্রছ মায ম্পূণ ষটািআ ব্যয় স্ত্রয় ট্রগস্ত্রছ ভস্ত্রভ ষ ডডিঅয স্ত্রত জানা মায়। 

ঙ.         ম্পদ িংগ্র ও ক্রয়িঃ 

             প্রকস্ত্রেয িঅওতায় মূরধন িিংস্ত্র ম্পদ িংগ্র ও ক্রয় ডস্ত্রস্ত্রফ মানফান ক্রয়, মন্ত্রাডত ও িন্যান্য যঞ্জাভাডদ, 

কডম্পিঈটায ও িঅনু. মন্ত্রািং, িডপ যঞ্জাভ, িঅফাফত্র এফিং িন্যান্য ডস্ত্রস্ত্রফ ট্রারায ডডব াওয়ায ডস্ত্রেভ 

িন্তভূ ষক্ত যস্ত্রয়স্ত্রছ। এয ভস্ত্রে িঅস্ত্ররাচ্য প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ট্রজডডডএপ িথ ষায়স্ত্রন ১টি মানফান (ভািআস্ত্রক্রাফা) ক্রয় োস্ত্রত 

২৫.৭৫ রক্ষ, ১১৪৮টি মন্ত্রাডত ও যঞ্জাভাডদ োস্ত্রত ফযািকৃত ৮১৬.৬৪ রক্ষ (ডজওডফ ১৯৯.৬৪ রক্ষ ও ট্রজডডডএপ 

৬১৭.০০ রক্ষ) টাকায ভস্ত্রে ১১৪২টি মন্ত্রাডত ও যঞ্জাভাডদ ক্রয় কযা স্ত্রয়স্ত্রছ এফিং এ োস্ত্রত ব্যয় স্ত্রয়স্ত্রছ ট্রভাট 

৫৯২.৪৬ রক্ষ টাকা। এ প্রকস্ত্রেয িধীস্ত্রন ট্রজডডডএপ িথ ষায়স্ত্রন ৩২ ট্রট কডম্পিঈটায ও িঅনু. মন্ত্রািং ক্রয় োস্ত্রত 

ফযািকৃত ১৫.০৪ রক্ষ টাকায ভস্ত্রে ব্যয় স্ত্রয়স্ত্রছ ১৪.৯১ রক্ষ টাকা এফিং ফাস্তফ িগ্রগডত ১০০%। িন্যডদস্ত্রক ৪৫ ট্রট 

িডপ যঞ্জাভ ক্রস্ত্রয়য জন্য ট্রজডডডএপ এয ফযািকৃত ৩৫.০২ রক্ষ টাকায ডফযীস্ত্রত ১০০% ফাস্তফ িগ্রগডত ব্যয় 
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স্ত্রয়স্ত্রছ ৩২.২৩ রক্ষ টাকা এফিং ৩২৩১টি িঅফাফত্র ক্রস্ত্রয়য জন্য ট্রভাট ১৭৫.৭০ রক্ষ (ডজওডফ ১৭৩.৭২ রক্ষ এফিং 

ট্রজডডডএপ ১.৯৮ রক্ষ) টাকায ডফযীস্ত্রত ৩২১৩ টি িঅফাফত্র ক্রয় কযা স্ত্রয়স্ত্রছ এফিং এ োস্ত্রত ব্যয় স্ত্রয়স্ত্রছ ১৭৪.৬১ 

রক্ষ টাকা। 

১৩.৩ িন্যান্য ম ষস্ত্রফক্ষণিঃ 

১৩.৩.১   প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভস্ত্রয় প্রস্ত্রতযক িথ ষফছস্ত্রযয ট্রস্ত্রল FAPAD কর্তষক িডডট ম্পন্ন কযা স্ত্রয়স্ত্রছ ভস্ত্রভ ষ 

ডডিঅস্ত্রয িঈস্ত্রেে যস্ত্রয়স্ত্রছ। এছাড়া িডডট িংক্রান্ত ট্রকান ডফস্তাডযত তর্থ্ ডডিঅস্ত্রয ডন্নস্ত্রফ কযা য়ডন। প্রকস্ত্রেয 

ফাস্তফায়নকারীন ভস্ত্রয় ম্পাডদত িডডস্ত্রট ট্রকান িঅডি িঅস্ত্রছ ডকনা এফিং মডদ থাস্ত্রক ট্রটি ডনষ্পডি কযা স্ত্রয়স্ত্রছ 

ডকনা/ডনষ্পডিয প্রডক্রয়া ট্রকান্ ম ষাস্ত্রয় যস্ত্রয়স্ত্রছ ট্র ডফলস্ত্রয় িঅিআএভিআডডস্ত্রক িফডত কযস্ত্রত স্ত্রফ।  

১৩.৩.২   ট্রটন্ডায িংক্রান্তিঃ 

            িনুস্ত্রভাডদত ৩য় িংস্ত্রাডধত ডডডডস্ত্রত ট্রভাট ক্রয় ডযকেনায় নযডিংদীস্ত্রত িন্যান্য বফন ডনভ ষাস্ত্রণয প্রাক্কডরত ব্যয় 

৮৭.০১ রক্ষ, ট্রফরকুডচ্স্ত্রত িডপ বফন কাভ একাস্ত্রডডভক বফন ডনভ ষাণ োস্ত্রত ১৪৪.৮০ রক্ষ এফিং ট্রফরকুডচ্য 

প্রযাকটিকযার ট্রড ডনভ ষাস্ত্রণয প্রাক্কডরত ব্যয় ৪০.৯১ রক্ষ টাকা িঈস্ত্রেে যস্ত্রয়স্ত্রছ। ডকন্তু ডডিঅস্ত্রয ট্রটন্ডায িংক্রান্ত প্রদি 

তস্ত্রর্থ্ ডযরডক্ষত য় ট্রম, এগুস্ত্ররায চুডক্তমূল্য মথাক্রস্ত্রভ ৯২.৮৯ রক্ষ, ১৫০.৯১ রক্ষ এফিং ৪৩.৯৫ রক্ষ টাকা মা 

প্রাক্কডরত ব্যস্ত্রয়য ট্রচ্স্ত্রয় িডধক।  

            এ ডফলস্ত্রয় ডডএ-২০০৬ এফিং ডডিঅয-২০০৮ মথামথবাস্ত্রফ প্রডতারন কযা স্ত্রয়স্ত্রছ ডকনা তা িঅিআএভিআডডস্ত্রক িফডত 

কযস্ত্রত স্ত্রফ। 

১৩.৩.৩   জনফর িংক্রান্তিঃ 

               প্রকেটি জুন’২০১৭ ট্রত ভাি স্ত্রয়স্ত্রছ। প্রকে ভাডিয ১ (এক) ফছয িডতক্রান্ত স্ত্রয় ট্রগস্ত্ররও প্রডক্ষণ প্রদাস্ত্রনয রস্ত্রক্ষয 

যাজস্ব ফাস্ত্রজস্ত্রটয িঅওতায় ১০৫ জন জনফর সৃডষ্টয প্রস্তাফ িথ ষ ভন্ত্রণারস্ত্রয় িনুস্ত্রভাদন প্রডক্রয়াধীন যস্ত্রয়স্ত্রছ ডফধায় 

িযাফডধ জনফর ডনস্ত্রয়াগ কযা য়ডন। পস্ত্রর প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ডনভ ষাণাধীন িফকাঠাস্ত্রভা ব্যফাস্ত্রযয ডনডভি 

প্রডতষ্ঠানমূস্ত্রয কাম ষক্রভ িঅযম্ভ কযা ম্ভফ য়ডন।এ ডফলস্ত্রয় ফািংরাস্ত্রদ তাঁত ট্রফাস্ত্রড ষয ডনডফড় তদাযডক িব্যাত ট্রযস্ত্রে 

মত দ্রুত ম্ভফ জনফর ডনস্ত্রয়াগপূফ ষক প্রডক্ষণ কাম ষক্রভ িঅযস্ত্রম্ভয িঈস্ত্রযাগ গ্রণ কযস্ত্রত স্ত্রফ। 

 ১৩.৩.৪   ডযদড ষত এরাকায ম ষস্ত্রফক্ষণিঃ 

             ট্রফরকুডচ্ ডযদ ষনকাস্ত্রর ডযরডক্ষত য়, ডযস্ত্রভটযী বফস্ত্রনয ডকছু জায়গা ডযাভ স্ত্রয় মাওয়ায কাযস্ত্রণ স্যাঁতস্যাস্ত্রত স্ত্রয় 

ট্রগস্ত্রছ, কস্ত্রক্ষয দযজা ও ডছটডকডন িঅটকাস্ত্রনা মাস্ত্রে না, ট্রগস্ত্রট নাভপরক রাগাস্ত্রনা য়ডন িআতযাডদ। ডযদ ষনকাস্ত্রর 

ডডাডিিঈডড’য িঈডস্থত প্রস্ত্রকৌরীস্ত্রক িফডত কযা স্ত্রর ডতডন জানান, ডনডভ ষত িফকাঠাস্ত্রভা ব্যফায কযা না স্ত্রর এ 

জাতীয় ভস্যা ট্রদো ট্রদয়। তািআ প্রডক্ষণ ট্রকন্দ্র চ্ালুয ১/২ ভা পূস্ত্রফ ষ তাস্ত্রক িফডত কযা স্ত্রর এফ ডযরডক্ষত 

ক্রটি/ডফচুযডতমূ িংস্কায/স্থাস্ত্রনয প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা স্ত্রফ ভস্ত্রভ ষ ডতডন জানান।  

            নযডিংদী’য পযান ডডজািআন ট্রেডনিং িআন্পটিটিিঈস্ত্রট ট্রারায প্যাস্ত্রনর চ্ালু না ওয়া, াস্ত্রম্প াডন না িঈঠা, প্রাকটিকযার 

ট্রস্ত্রডয ক্রটিপূণ ষ পর ডডরিং িআতযাডদয ডফলস্ত্রয় িংডিষ্ট ট্রজরায ডডাডিিঈডড’য িঈ-ডফবাগীয় প্রস্ত্রকৌরীস্ত্রক িফডত কযা 

স্ত্রর এ ডফলস্ত্রয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা স্ত্রফ ভস্ত্রভ ষ জানাস্ত্রনা য়।           

            প্রকস্ত্রেয ডযদড ষত এরাকা িন্যান্য প্রকে এরাকায় ডনডভ ষত িফকাঠাস্ত্রভা’য ডযরডক্ষত ক্রুটি/ডফচুযডত ম্পস্ত্রকষ 

ডডাডিিঈডডস্ত্রক ডরডেতবাস্ত্রফ িফডতপূফ ষক এফ ডফলস্ত্রয় প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ডনডিত কযস্ত্রত স্ত্রফ। 
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১৩.৪   ডযদ থয়নয ডস্থয ডচত্র ও ফণ থনাঃ 

      

ডচ্ত্রিঃ প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ডযাজগস্ত্রঞ্জয ট্রফরকুডচ্স্ত্রত 

ডযদ ষনকাস্ত্রর। 

 

ডচ্ত্রিঃ প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ট্রফরকুডচ্ ট্রকস্ত্রন্দ্র িংগৃীত  

মন্ত্রাডতয একািং। 

ডচ্ত্রিঃ ডযাজগস্ত্রঞ্জয ট্রফরকুডচ্স্ত্রত ডনডভ ষত ডতনতরাডফডষ্ট 

ডযস্ত্রভটডয। 
ডচ্ত্রিঃ ডযাজগস্ত্রঞ্জয ট্রফরকুডচ্স্ত্রত ডনডভ ষত একতরাডফডষ্ট  

ছাত্রী ট্রাস্ত্রের। 
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ডচ্ত্রিঃ নযডিংদীয পযান ডডজািআন এযান্ড ট্রেডনিং িআন্পটিটিিঈস্ত্রট 

িংগৃীত ভারাভাস্ত্ররয ডকয়দিং। 
 

ডচ্ত্রিঃ নযডিংদীয পযান ডডজািআন এযান্ড ট্রেডনিং িআন্পটিটিিঈট 

ডযদ ষনকাস্ত্রর িংডিষ্টস্ত্রদয াস্ত্রথ । 

১৪.   প্রকস্ত্রেয িঈস্ত্রিশ্য ও িজষনিঃ  

 

ক্রিঃনিং িঈস্ত্রিস্ত্রশ্য িজষন 

     ১. তাঁত ফে িঈৎাদস্ত্রনয জন্য প্রডক্ষণ 

প্রদাস্ত্রনয ভােস্ত্রভ তাঁডতস্ত্রদয দক্ষতা ও 

কভ ষক্ষভতায িঈন্নয়ন; 

 

িঅস্ত্ররাচ্য প্রকস্ত্রেয ফডণ ষত িঈস্ত্রিশ্য িজষস্ত্রনয রস্ত্রক্ষয প্রকস্ত্রেয 

িঅওতায় নযডিংদীস্ত্রত ১টি পযান ডডজািআন ট্রেডনিং 

িআন্পটিটিিঈট, টাঙ্গািআস্ত্ররয কাডরাডত, ডযাজগস্ত্রঞ্জয ট্রফরকুডচ্ 

এফিং ট্রভৌরবীফাজাস্ত্রযয কভরগস্ত্রঞ্জ ৩টি প্রডক্ষণ িঈস্ত্রকন্দ্র 

স্থান কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। প্রডক্ষণ প্রদাস্ত্রনয রস্ত্রক্ষয যাজস্ব 

ফাস্ত্রজস্ত্রটয িঅওতায় ১০৫ জন জনফর সৃডষ্টয রস্ত্রক্ষয 

জনপ্রান ভন্ত্রণারস্ত্রয়য ম্মডত াওয়া ট্রগস্ত্রছ। ফতষভাস্ত্রন িথ ষ 

ভন্ত্রণারস্ত্রয়য িনুস্ত্রভাদস্ত্রনয জন্য প্রস্তাফ প্রডক্রয়াধীন যস্ত্রয়স্ত্রছ। 

 

প্রকে ভাডিয য প্রডক্ষণ কাম ষক্রভ িঅযস্ত্রম্ভয জন্য 

কভ ষডযকেনা ডনধ ষাডযত যস্ত্রয়স্ত্রছ এফিং িংস্থান িনুমায়ী 

জনফস্ত্ররয ডনস্ত্রয়াগ/দায়স্ত্রনয য ফািংরাস্ত্রদ তাঁত ট্রফাড ষ মত 

দ্রুত ম্ভফ প্রডক্ষণ িঅযস্ত্রম্ভয িঈস্ত্রযাগ ডনস্ত্রে। 

২. ফাজায চ্াডদা এফিং ট্রবাক্তায দস্ত্রেয 

াস্ত্রথ াভঞ্জস্য ট্রযস্ত্রে তাঁত ও ফে স্ত্রেয 

জন্য নতুন নতুন ডডজািআন িঈদ্ভাফন কযা; 

৩. তাডিঁস্ত্রদয জন্য িঅয়ফধ ষস্ত্রনয সুস্ত্রমাগ সৃডষ্ট 

এফিং কভ ষিংস্থাস্ত্রনয সুস্ত্রমাগ সৃডষ্টয রস্ত্রক্ষয 

সুডফধাডদ বতডয কযা; এফিং 

 

৪. ভডরা তাঁডতস্ত্রদয িঈৎাদনীরতা বৃডি 

এফিং গুণগত ে িঈৎাদন বৃডিয ভােস্ত্রভ 

তাস্ত্রদয ক্ষভতায়ন কযা। 
 

১৫.      কাজ িভাি থাকস্ত্রর িঈায ডফফযণিঃ  

           প্রকস্ত্রেয িঅওতায় মুদয় কাজ ভাি স্ত্রয়স্ত্রছ ভস্ত্রভ ষ ডডিঅয স্ত্রত জানা মায়। 
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১৬.      ম ষস্ত্রফক্ষণ ও ভস্যািঃ 

১৬.১   প্রকস্ত্রেয ফাস্তফায়স্ত্রনািয ম ষাস্ত্রয় প্রডক্ষণ প্রদাস্ত্রনয রস্ত্রক্ষয যাজস্ব ফাস্ত্রজস্ত্রটয িঅওতায় ১০৫ জন জনফস্ত্ররয প্রস্তাফ িথ ষ 

ভন্ত্রণারস্ত্রয় িনুস্ত্রভাদস্ত্রনয রস্ত্রক্ষয প্রডক্রয়াধীন যস্ত্রয়স্ত্রছ ভস্ত্রভ ষ ডযদ ষনকাস্ত্রর জানা মায়। পস্ত্রর প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ডনডভ ষত 

প্রডক্ষণ ট্রকন্দ্র ও িঈস্ত্রকস্ত্রন্দ্র প্রডক্ষস্ত্রণয জন্য ডনধ ষাডযত ফাৎডযক রক্ষযভাত্রা যস্ত্রয়স্ত্রছ-২৪০০ জন মা পরপ্রসূবাস্ত্রফ িজষন 

ম্ভফ স্ত্রফনা/কষ্টাে স্ত্রয় ড়স্ত্রফ। 

 ১৬.২   িঅযডডডড’য রগ ট্রেস্ত্রভয প্রকস্ত্রেয িঈস্ত্রিশ্য িস্ত্রজষনয ফস্তুডনষ্ঠ মাচ্ািআ ডনস্ত্রদ ষক (OVI) এ িঈস্ত্রেে যস্ত্রয়স্ত্রছ, প্রকে ভাডিয 

৩ ফছস্ত্রযয ভস্ত্রে ২১,৬০০ জন তাঁডতস্ত্রক কভ ষিংস্থাস্ত্রনয ব্যফস্থা, ২০১৭ াস্ত্ররয য প্রডত ফছয ৪.৩২ ট্রকাটি ডভটায কাড় 

িঈৎাদন, ২০১৭ াস্ত্রর প্রকে ভাডিয য ২১.৬০ ট্রকাটি েমূল্য িজষন এফিং প্রডত ফছয জাতীয় িথ ষনীডতস্ত্রত ৮.৬৪ 

ট্রকাটি টাকা মূল্য িংস্ত্রমাজন কযা স্ত্রফ। ডকন্তু ফাস্তফাডয়ত প্রকস্ত্রেয ভােস্ত্রভ িযাফডধ এগুস্ত্ররা িজষস্ত্রনয প্রডক্রয়ািআ িঅযম্ভ 

কযা ম্ভফ য়ডন মা িতযন্ত তাাব্যঞ্জক। 

১৬.৩   প্রকেটিয ফাস্তফায়নকারীন ভস্ত্রয় ট্রভাট ৯ (নয়) জন প্রকে ডযচ্ারক দাডয়ে ারন কস্ত্রযন। প্রকে ডযচ্ারস্ত্রকয র্ন র্ন 

ফদডর, প্রকে ডযচ্ারক ডস্ত্রস্ত্রফ স্বে ভস্ত্রয়য িফস্থান এফিং প্রকে ডযচ্ারক ডস্ত্রস্ত্রফ িডতডযক্ত দাডয়ে প্রদান িআতযাডদয 

কাযস্ত্রণ প্রকস্ত্রেয ফাস্তফায়ন কাম ষক্রভ ডফরডম্বত স্ত্রয়স্ত্রছ ভস্ত্রভ ষ ডযরডক্ষত য়।  

১৬.৪   প্রকে ভাডিয ১ (এক) ফছয িডতক্রান্ত স্ত্রয় ট্রগস্ত্ররও প্রকে এরাকায় স্থাডত মন্ত্রাডত/িংগৃীত িঅফাফত্র ও 

িআকুযিআস্ত্রভন্ট িযাফডধ ব্যফহৃত না ওয়ায় িব্যফহৃত িফস্থায় এয কাম ষকার/িঅয়ুস্কার কস্ত্রভ মাস্ত্রে। এছাড়া প্রস্তাডফত 

জনফর ডনস্ত্রয়াস্ত্রগয য ট্রটকডনকযার জনফরস্ত্রক এগুস্ত্ররা ডযচ্ারনায় প্রডক্ষণ প্রদান কযা স্ত্রফ। তাযয প্রডক্ষণাথীস্ত্রদয 

াস্ত্রত করস্ত্রভ প্রডক্ষণ প্রদান কযা স্ত্রফ-মা িঅযও ভয়াস্ত্রক্ষ ব্যাায। পস্ত্রর এগুস্ত্ররায ব্যফায িঈস্ত্রমাডগতা ক্রভান্বস্ত্রয় 

হ্রা াস্ত্রে। প্রকে ভাডিয িঅস্ত্রগ ট্রথস্ত্রক এ প্রডক্রয়া িঅযম্ভ কযা ট্রগস্ত্রর এফিং ডনয়ডভত ভডনটডযিং কযা স্ত্রর প্রকে ভাডিয 

িব্যাফডত স্ত্রযিআ এফ ট্রকস্ত্রন্দ্রয প্রাডনক কাম ষক্রভ ডনয়ডভত কাম ষক্রভ ডযচ্ারনা কযা ম্ভফ ত। 

????.       .       ????????????????  

১৭.১ প্রকস্ত্রেয ফাস্তফায়স্ত্রনািয ম ষাস্ত্রয় প্রডক্ষণ প্রদাস্ত্রনয রস্ত্রক্ষয যাজস্ব ফাস্ত্রজস্ত্রটয িঅওতায় ১০৫ জন জনফর িডত ত্ত্বয 

ডনস্ত্রয়াগপূফ ষক ডনডভ ষত প্রডক্ষণ ট্রকন্দ্র ও িঈস্ত্রকস্ত্রন্দ্র প্রডক্ষস্ত্রণয জন্য ডনধ ষাডযত ফাৎডযক রক্ষযভাত্রা পরপ্রসূবাস্ত্রফ িজষস্ত্রনয 

রস্ত্রক্ষয প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযস্ত্রত স্ত্রফ।  

১৭.২ প্রকেটিয ফাস্তফায়নকারীন ভস্ত্রয় ট্রভাট ৯ (নয়) জন প্রকে ডযচ্ারক দাডয়ে ারন কস্ত্রযন। প্রকে ডযচ্ারস্ত্রকয র্ন 

র্ন ফদডর, প্রকে ডযচ্ারক ডস্ত্রস্ত্রফ স্বে ভস্ত্রয়য িফস্থান এফিং প্রকে ডযচ্ারক ডস্ত্রস্ত্রফ িডতডযক্ত দাডয়ে প্রদান 

িআতযাডদয কাযস্ত্রণ প্রকস্ত্রেয ফাস্তফায়ন কাম ষক্রভ ডফরডম্বত য়। বডফষ্যস্ত্রত প্রকস্ত্রেয কাম ষক্রভ সুষ্ঠ ুফাস্তফায়স্ত্রনয রস্ত্রক্ষয প্রকে 

ডযচ্ারক ডনস্ত্রয়াস্ত্রগয ট্রক্ষস্ত্রত্র এ ডফলয়গুস্ত্ররা ডফস্ত্রফচ্নায় ডনস্ত্রত স্ত্রফ। 

 ১৭.৩    প্রকে ভাডিয ১ (এক) ফছয িডতক্রান্ত স্ত্রয় ট্রগস্ত্ররও প্রকে এরাকায় স্থাডত মন্ত্রাডত/িংগৃীত িঅফাফত্র ও 

িআকুযিআস্ত্রভন্ট িযাফডধ ব্যফহৃত য়ডন। এগুস্ত্ররা ম্পূণ ষবাস্ত্রফ চ্ালু কযায প্রডক্রয়া ম্পন্ন কযা িঅযও ভয়াস্ত্রক্ষ ব্যাায 

ডফধায় িব্যফহৃত িফস্থায় এগুস্ত্ররায ব্যফায িঈস্ত্রমাডগতা/কাম ষকাডযতা ক্রভান্বস্ত্রয় হ্রা াস্ত্রে/াস্ত্রফ।  

১৭.৪   িঅযডডডড’য রগ ট্রেস্ত্রভয প্রকস্ত্রেয িঈস্ত্রিশ্য িজষস্ত্রনয ফস্তুডনষ্ঠ মাচ্ািআ ডনস্ত্রদ ষক (OVI) এ িঈস্ত্রেডেত রক্ষযভাত্রা 

মথামথবাস্ত্রফ িজষস্ত্রনয ডনডভি প্রকে ফাস্তফায়স্ত্রনািয ভয়াফি কভ ষডযকেনা প্রণয়নপূফ ষক তা মথামথবাস্ত্রফ িনুযণ 

কযস্ত্রত স্ত্রফ। এজন্য ফাস্তফায়নকাডয িংস্থায িংডিষ্টস্ত্রদয (প্রস্ত্রমাজয ট্রক্ষস্ত্রত্র প্রস্ত্রমাজযভস্ত্রত) ডনডফড় তদাযডক প্রস্ত্রয়াজন (িনু 

১৭.২)। 
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১৭.৫ প্রকস্ত্রেয ডযদড ষত এরাকা িন্যান্য প্রকে এরাকায় ডনডভ ষত িফকাঠাস্ত্রভা’য ডযরডক্ষত ক্রুটি/ডফচুযডত ম্পস্ত্রকষ 

ডডাডিিঈডডস্ত্রক ডরডেতবাস্ত্রফ িফডত কযস্ত্রত স্ত্রফ এফিং এফ ডফলস্ত্রয় প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ডনডিতপূফ ষক ডনডভ ষত 

িফকাঠাস্ত্রভা ডনয়ভানুমায়ী িংডিষ্টস্ত্রদয কাস্ত্রছ স্তান্তস্ত্রযয প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা ডনস্ত্রত স্ত্রফ (িনু ১৩.৩.৪)। 

১৭.৬     িনুস্ত্রভাডদত ৩য় িংস্ত্রাডধত ডডডডস্ত্রত ট্রভাট ক্রয় ডযকেনায় নযডিংদীস্ত্রত িন্যান্য বফন ডনভ ষাস্ত্রণয প্রাক্কডরত ব্যয় 

৮৭.০১ রক্ষ, ট্রফরকুডচ্স্ত্রত িডপ বফন কাভ একাস্ত্রডডভক বফন ডনভ ষাণ োস্ত্রত  ১৪৪.৮০ রক্ষ এফিং ট্রফরকুডচ্য 

প্রযাকটিকযার ট্রড ডনভ ষাস্ত্রণয প্রাক্কডরত ব্যয় ৪০.৯১ রক্ষ টাকা িঈস্ত্রেে যস্ত্রয়স্ত্রছ। ডকন্তু ডডিঅস্ত্রয ট্রটন্ডায িংক্রান্ত প্রদি 

তস্ত্রর্থ্ ডযরডক্ষত য় ট্রম, এগুস্ত্ররায চুডক্তমূল্য মথাক্রস্ত্রভ ৯২.৮৯ রক্ষ, ১৫০.৯১ রক্ষ এফিং ৪৩.৯৫ রক্ষ টাকা মা 

প্রাক্কডরত ব্যস্ত্রয়য ট্রচ্স্ত্রয় িডধক। এ ডফলস্ত্রয় কাযণ/ব্যাখ্যা/ট্রমৌডক্তকতা এফিং গৃীত ব্যফস্থাডদ (মডদ থাস্ত্রক) ম্পস্ত্রকষ 

িঅিআএভিআডডস্ত্রক িফডত কযস্ত্রত স্ত্রফ। 

১৭.৭ পযান ডডজািআন ও ট্রেডনিং িআন্পটিটিিঈস্ত্রটয জন্য যুস্ত্রগাস্ত্রমাডগ কাডযকুরাভ প্রণয়ন কযস্ত্রত স্ত্রফ এফিং প্রণীত কাডযকুরাভ 

ডনডদ ষষ্ট ভয় িন্তয গঠিত কডভটি কর্তষক ডনয়ডভত ারনাগাদ (িঅস্ত্রডট) কযস্ত্রত স্ত্রফ। 

১৭.৮    প্রকস্ত্রেয ফাস্তফায়নকারীন ভস্ত্রয় ম্পাডদত িডডস্ত্রট ট্রকান িঅডি িঅস্ত্রছ ডকনা এফিং মডদ থাস্ত্রক ট্রটি ডনষ্পডি কযা স্ত্রয়স্ত্রছ 

ডকনা/ডনষ্পডিয প্রডক্রয়া ট্রকান্ ম ষাস্ত্রয় যস্ত্রয়স্ত্রছ ট্র ডফলস্ত্রয় িঅিআএভিআডডস্ত্রক িফডত কযস্ত্রত স্ত্রফ (িনু ১৩.৩.১)।  

১৭.৯     িঈস্ত্রযাডেডেত সুাডয িঈানুস্ত্রেদমূ (১৭.১-১৭.৮) এয িঅস্ত্ররাস্ত্রক িংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তষক গৃীত ব্যফস্থাফরী িঅগাভী 

১ (এক) ভাস্ত্রয ভস্ত্রে ফাস্তফায়ন ডযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ডফবাগ (িঅিআএভিআডড)-ট্রক িফডত কযস্ত্রত স্ত্রফ।         
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Vertical Extension of BTMC Bhaban (8th floor to 11th floor) and Construction 

of 5 Storied (including 1 basement) Car Parking Facility in Adjacent Vacant 

Land of BTMC (2
nd

  Revised) ীল ষক প্রকস্ত্রেয ভাডি মূল্যায়ন প্রডতস্ত্রফদন 
 

(ভািিঃ ডডস্ত্রম্বয, ২০১৬ ডরিঃ)    

 

১. প্রকস্ত্রেয নাভ : Vertical Extension of BTMC Bhaban ( 8th floor to 1 1th floor) 

and Construct ion of  5 Storied (including 1 basement) Car 

Parking Facility in Adjacent Vacant Land of BTMC  (2
nd

  

Revised) 
 

২. িঈস্ত্রযাগী ভন্ত্রণারয় /ডফবাগ :   ফে ও াট ভন্ত্রণারয় । 

 

৩. ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা :  ফািংরাস্ত্রদ ট্রটিটািআর ডভল  কস্ত্র ষাস্ত্রযন (ডফটিএভড)। 
 

৪. প্রকস্ত্রেয িফস্থান :  ৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫। 

 

৫. 

 

প্রকস্ত্রেয িথ ষায়ন : 

 

 ফািংরাস্ত্রদ ট্রটিটািআর ডভরস্ কযস্ত্রাস্ত্রযন (ডফটিএভড) এয ডনজস্ব িথ ষায়স্ত্রন 

ফাস্তফাডয়ত। 
৬. প্রকে ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়িঃ :  

 (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

ডযকডেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

িডতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যস্ত্রয়য %) 

িডতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাস্ত্ররয %) 

মূর 

 

ফ ষস্ত্রল 

িংস্ত্রাডধত  

 

মূর ফ ষস্ত্রল 

িংস্ত্রাডধত 

৩৪৫৪.০০ 

 

৩৪৫৩.৬০ 

 

৩২৫৮.৬১ 

 

এডপ্রর, ২০১২ 

স্ত্রত 

জুন, ২০১৪  

এডপ্রর, ২০১২ 

স্ত্রত 

ডডস্ত্রম্বয, ২০১৬ 

এডপ্রর, ২০১২ 

স্ত্রত 

ডডস্ত্রম্বয, ২০১৬ 

-- ২ ফছয ৬ ভা 

(১১১.১১%) 

 

৭.     াধাযণ ম ষস্ত্রফক্ষণিঃ  

৭.১    টভূডভিঃ  

ডফটিএভড বফন িংরগ্ন ১২.৮৭ কাঠা োডর জায়গায় গ্যাস্ত্রযজ ডনভ ষাণ ও ২০ তরা পািঈস্ত্রন্ডন ডফডষ্ট ফতষভান বফনটিয (৮ 

তরা ডফডষ্ট) িঈস্ত্রয ৯ভ তরা স্ত্রত ১২ তরা ম ষন্ত ৪টি ট্রলায ডনভ ষাণপূফ ষক ট্রে বাড়া প্রদাস্ত্রনয ভােস্ত্রভ ডফটিএভড ’য িঅয় 

বৃডি ও ট্রদনা ডযস্ত্রাস্ত্রধয  ডনডভি ডনজস্ব িথ ষায়স্ত্রন ফাস্তফায়স্ত্রনয রস্ত্রক্ষয “Vertical Extension of BTMC 

Bhaban ( 8th floor to 13th floor) and Construct ion of Car Parking 

Facility in Adjacent Vacant Land of BTMC ” ীল ষক প্রকস্ত্রেয ‘ডডডড’ প্রণয়ন কযা য়। িঈক্ত 

িনুস্ত্রভাডদত মূর ডডডড িনুমায়ী প্রাক্কডরত প্রকে ব্যয় ৩৪৫৪.০০ রক্ষ টাকা এফিং প্রকস্ত্রেয ট্রভয়াদকার ডছর এডপ্রর , ২০১২ 

স্ত্রত জুন , ২০১৪। ডফটিএভড বফন ডনভ ষাস্ত্রণ যাজিঈস্ত্রকয  িনুস্ত্রভাদন প্রাডিয ডফরস্ত্রম্বয কাযস্ত্রণ মথাভস্ত্রয় ডনভ ষাণ কাজ শুরু 

কযা ম্ভফ য়ডন। এছাড়া প্রকস্ত্রেয নাভকযস্ত্রণ ত্রুটিয কাযস্ত্রণ নাভ িংস্ত্রাধন, প্রকস্ত্রেয ফাস্তফায়নকার/ ট্রভয়াদকার বৃডি, 

ডডবর এডবস্ত্রয়ন কর্তষক্ষ কর্তষক স্ত্রফার্চ্ষ ১৪১ ফুট িঈর্চ্তায ছাড়ত্র প্রদান ও মূর ডডডড িনুমায়ী ডফটিএভড িংরগ্ন 

োডর জায়গায় ভূগস্ত্রব ষ ২টি ট্রফজস্ত্রভন্ট ডনভ ষাস্ত্রণয ডযফস্ত্রতষ ১টি ট্রফজস্ত্রভন্ট ডনভ ষাণ ও ভূগস্ত্রব ষয িঈস্ত্রয ৩ তরায ডযফস্ত্রতষ ৪ তরা 

ডনভ ষাণ এফিং ডফটিএভড বফস্ত্রনয ট্রৌের্য্ষ বৃডি ও িঅধুডনকায়ন োস্ত্রতয ব্যয় প্রাক্করন ডফলয়গুস্ত্ররা িন্তর্ভ ষক্ত কস্ত্রয “Vertical 
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Extension of BTMC Bhaban ( 8th floor to 1 1th floor) and Construct ion of  5 Storied 

(including 1 basement) Car Parking Facility in Adjacent Vacant Land of BTMC ” ীল ষক 

প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

৭.২    িঈস্ত্রিশ্যিঃ  

        ক)  ডফটিএভড বফস্ত্রনয াস্ত্রবষ ১২.৮৭ কাঠা োডর জায়গায় ৫ তরা ডফডষ্ট গ্যাস্ত্রযজ ডনভ ষাণ ও মূর বফস্ত্রনয িঈস্ত্রয ৪ তরা   

            ম্প্রাযণ; 

                      ে)  বফন ও গ্যাস্ত্রযজ বাড়া প্রদাস্ত্রনয ভােস্ত্রভ িঅয় বৃডি কস্ত্রয িতযাফশ্যকীয় ব্যয় ডভটাস্ত্রনা ডফডবন্ন প্রডতষ্ঠাস্ত্রনয দায়-ট্রদনা 

ডযস্ত্রাধ; 

 গ)  িত্র এরাকায় গাড়ী াডকষিং এয সুস্ত্রমাগ সৃডষ্ট; এফিং  

 র্)  কভ ষিংস্থাস্ত্রনয সুস্ত্রমাগ সৃডষ্ট। 
 

 ৮.     প্রকস্ত্রেয মূর কাম ষক্রভ এফিং এয ডফযীস্ত্রত প্রাক্কডরত ব্যয়িঃ 

(রক্ষ টাকা) 

      

ক্রিঃ নিং 

মূর কাম ষক্রস্ত্রভয ডফফযণ িংখ্যা/ডযভাণ প্রাক্কডরত ব্যয় 

১. ডফটিএভড বফস্ত্রনয িঈস্ত্রযয ৯ তরা স্ত্রত ১২তভ তরা ম ষন্ত ৪টি ট্রলায 

ডনভ ষাণ এফিং ডফটিএভড বফন িংরগ্ন োডর জায়গায় ১টি ট্রফজস্ত্রভন্ট 

৫ তরাডফডষ্ট গ্যাস্ত্রযজ ও ডফটিএভড বফস্ত্রনয নীচ্ তরা (ট্রফজস্ত্রভন্ট)  

১১০টি গাড়ী যাোয াডকষিং কাজ এফিং ট্রৌের্য্ষ ফধ ষন কাজ (নীচ্ তরা 

স্ত্রত ১২ তরা ম ষন্ত) 

১০২৩৬ ফিঃ ডভিঃ ২২৮৯.২০ 

২. িআস্ত্ররকডেডপস্ত্রকস্ত্রনয কাজ ট্রথাক ১৫২.০০ 

৩. রািআটিিং, ওবাযস্ত্রড ট্ািংক ও িঅন্ডাযগ্রািঈন্ড ট্ািংক ট্রথাক ৩১.৫০ 

৪. কনারট্াডন্প  ট্রথাক ৫১.০০ 

৫. িন ষাস্ত্রভন্টার ওয়াকষ ৯৩০০ ফিঃডভিঃ ৫৫৫.০০ 

৬.  ম্পদ ক্রয়/ িংগ্র  

(মানফান, ডরপট, িআস্ত্ররকডেকযার াফ ট্রেন, পায়ায পািআটিিং, 

কডম্পিঈটায এযান্ড াড ষওয়যায, িডপ িআকুযিআস্ত্রভন্ট, ট্রটডরস্ত্রপান ট্রট ও 

ট্রারায প্যাস্ত্রনর) 

ট্রথাক ৩৩৯.৯০ 

৭. যাজস্ব ব্যয় ট্রথাক ৩৫.০০ 

ফ ষস্ত্রভাট ৩৪৫৩.৬০ 
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৯.     প্রকস্ত্রেয িনুস্ত্রভাদন িফস্থািঃ  

 

           িঅস্ত্ররাচ্য ডফডনস্ত্রয়াগ প্রকেটিয মূর ডডডড ৩৪৫৩.৬০ রক্ষ টাকা প্রাক্কডরত ব্যস্ত্রয় ম্পূণ ষ ডনজস্ব িথ ষায়স্ত্রন এডপ্রর, ২০১২ 

স্ত্রত জুন, ২০১৪ ট্রভয়াস্ত্রদ ফাস্তফায়স্ত্রনয জন্য গত ০৭/০৫/২০১২ তাডযস্ত্রে ফে ও াট ভন্ত্রণারয় কর্তষক িনুস্ত্রভাডদত য়। 
যফতীস্ত্রত প্রকস্ত্রেয ব্যয় হ্রাপূফ ষক ৩৪৫৩.৬০ রক্ষ টাকা এফিং ট্রভয়াদ ০১ (এক) ফছয বৃডিপূফ ষক জুন, ২০১৫ ম ষন্ত ডনধ ষাযণ 

কস্ত্রয গত ১৮/০৭/২০১৩ তাডযস্ত্রে প্রকস্ত্রেয ১ভ িংস্ত্রাধন প্রস্তাফ িংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তষক িনুস্ত্রভাডদত য়। এযয ফে ও 

াট ভন্ত্রণারয় কর্তষক গত ২৪/০৩/২০১৬ তাডযস্ত্রে প্রকস্ত্রেয ব্যয় িডযফডতষত ট্রযস্ত্রে ট্রভয়াদকার িঅযও ১ (এক) ফছয ৬ 

(ছয়) ভা বৃডিপূফ ষক ির্থ্ষাৎ ডডস্ত্রম্বয, ২০১৬ ম ষন্ত ডনধ ষাযণ কস্ত্রয প্রকস্ত্রেয ২য় িংস্ত্রাধন প্রস্তাস্ত্রফয প্রাডনক িনুস্ত্রভাদন 

িঅস্ত্রদ জাডয কযা য়। 
 

১০.   প্রকে ডযচ্ারক ম্পডকষত তর্থ্িঃ 

 

ক্রিঃ

নিং 

কভ ষকতষায নাভ ও দফী দাডয়স্ত্রেয ধযণ দাডয়স্ত্রেয ট্রভয়াদকার 

িঅযম্ভ ভাডি 

১. জনাফ এ.এ.ট্রক ট্রভািঃ এনামুর কফীয 

ায়দায, প্রধান প্রস্ত্রকৌরী  

িডতডযক্ত 

দাডয়ে 

৩০/০৫/২০১২ ৩১/১২/২০১৪ 

(ডিঅযএর)  

২. জনাফ যঞ্জন যকায, ডডডজএভ  পূণ ষকারীন ১৭/০৫/২০১৬ প্রকস্ত্রেয ট্রভয়াদ ভাডি 

ম ষন্ত 
 

১১.     ফছযডবডিক এডডড/িঅযএডডড ফযাি এফিং প্রকৃত িগ্রগডতয তর্থ্িঃ  

         (রক্ষ টাকা) 

িথ ষফছয এডডড/িঅযএডডড ফযাি টাকা 

িফমুডক্ত 

প্রকৃত িগ্রগডত 

ডজওডফ প্রিঃািঃ ট্রভাট ডজওডফ প্রিঃ

ািঃ 

ট্রভাট ফাস্তফ 

(%) 

২০১২-১৩ ৮২.১০ - ৮২.১০ - - - - - 

২০১২-১৩ ৩২২.৭০ - ৩২২.৭০ ১০০.৪৪ ১০০.৪৪ - ১০০.৪৪ ৩.০৯% 

২০১৩-১৪ ১৩৫৩.৫০ - ১৩৫৩.৫

০ 

১৯১.৮২ ১৯১.৮২ - ১৯১.৮২ ৫.৯০% 

২০১৪-১৫ ১৬৯৫.৩০ - ১৬৯৫.৩

০ 

১৪৪১.৩৭ ১৪৩০.৩০ - ১৪৩০.৩

০ 

৪৩.৮৯

% 

২০১৫-১৬ - - - ৮৬৪.৩২ ৮৬৪.৩২ - ৮৬৪.৩২ ২৬.৫৩

% 

২০১৬-১৭ - - - ৭০০.০০ ৬৭১.৭২ - ৬৭১.৭২ ২০.৫৯% 

ট্রভাটিঃ ৩৪৫৩.৬০ - ৩৪৫৩.৬০ ৩২৯৭.৯৫ ৩২৫৮.৬১      - ৩২৫৮.৬১ ১০০% 
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১২.   প্রকস্ত্রেয িঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন িগ্রগডতিঃ  

ভন্ত্রণারয় ট্রথস্ত্রক প্রাি ডডিঅয এয ডবডিস্ত্রত প্রকেটিয িঙ্গডবডিক ফযাি  ও ফাস্তফায়ন িগ্রগডত ডনস্ত্রে ট্রদয়া রিঃ 

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়)   

ক্রিঃ 

নিং 

িঅযডডডড িনুমায়ী োতওয়াযী 

ডফফযণ  

িঅযডডডড িনুমায়ী 

ডযকডেত রক্ষযভাত্রা  

ক্রভপুডঞ্জত ফাস্তফায়ন 

িগ্রগডত 

ভন্তব্য  

ফাস্তফ  িঅডথ ষক  ফাস্তফ িঅডথ ষক   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) যাজস্ব 

১. ট্রটডরস্ত্রপান ডফর ট্রথাক ০.২৫ ট্রথাক - াস্ত্র ষানার ট্রভাফািআর 

ব্যফায কযা স্ত্রয়স্ত্রছ 

ডফধায় ব্যয় য়ডন। 
২. ফুস্ত্রয়র এন্ড ট্রস্ত্রোর ট্রথাক ১০.৫০ ট্রথাক ৯.৬৭  

৩. ট্রেনাযী ট্রথাক ০.২৫ ট্রথাক ০.০৬  

৪. াফডরডটি এন্ড 

এডস্ত্রবযটািআজস্ত্রভন্ট 
ট্রথাক ৮.৫০ 

ট্রথাক 
৭.১১ 

 

৫. এন্টাযস্ত্রটিআনস্ত্রভন্ট ট্রথাক ১.০০ ট্রথাক ০.৪৬  

৬. িন্যান্য ট্রথাক ৯.০০ ট্রথাক ৩.৮২  

৭. ট্রবডস্ত্রকর ট্রভিআনস্ত্রটস্ত্রনন্প ট্রথাক ৫.০০ ট্রথাক ৮.৭১  

৮. কডম্পিঈটায এন্ড িডপ 

িআকুিআস্ত্রভন্ট 

ট্রথাক 
০.৩০ 

ট্রথাক 
০.০০ 

 

৯. ট্রটডরস্ত্রপান িআকুিআস্ত্রভন্ট 

ট্রভিআনস্ত্রটস্ত্রনন্প 

ট্রথাক ০.২০ ট্রথাক ০.০০ াস্ত্র ষানার ট্রভাফািআর 

ব্যফায কযা স্ত্রয়স্ত্রছ 

ডফধায় ব্যয় য়ডন। 
িঈ-ট্রভাট (যাজস্ব) ৩৫.০০  ২৯.৮৩  

(ে) মূরধন 

১০. ট্রভাটযগাড়ী ক্রয় ১ টি ৮০.৮০ ১ টি ৮০.৮০  

১১. ট্রারায প্যাস্ত্রনর ১ টি ৩২.২০ ১ টি ৩২.২০  

১২. ডরপট ৩ টি ১২৩.৪০ ৩ টি ১১৬.৪  

১৩. িআস্ত্ররকডেক াফ-ট্রেন ১ ৭৭.০০ ১ ৭৪.৯৭  

১৪. পায়ায পািআটিিং - ২৪.০০ - ১০.১৩  

১৫. কডম্পিঈটায এন্ড কডম্পিঈটায 

াড ষওয়যায, িডপ িআকুিআস্ত্রভন্ট, 

ট্রটডরস্ত্রপান ট্রট 

৯ টি ২.৫০ ৪ টি ১.০৩ 

 

১৬. কনিাকন িপ ডফটিএভড বফন 

(৯ভ তরা স্ত্রত ১২ তভ তরা 

ম ষন্ত) এফিং ১ টি ট্রফজস্ত্রভন্ট ৫ 

তরাডফডষ্ট কায াডকষিং বফন 

ডনভ ষাণ 

১০২৩৬ 

ফিঃডভিঃ 

২২৮৯.২০ ১০২৩৬ 

ফিঃডভিঃ 

২২৪৭.৯৮ 

 

১৭. িন ষাস্ত্রভন্টার ওয়াকষ ডফটিএভড 

বফন (গ্রািঈন্ড ট্রলায টু ১২ তরা) 

৯৩০০ 

ফিঃডভিঃ 

৫৫৫.০০ ৯৩০০ 

ফিঃডভিঃ 

৪৪৭.৫০ 
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ক্রিঃ 

নিং 

িঅযডডডড িনুমায়ী োতওয়াযী 

ডফফযণ  

িঅযডডডড িনুমায়ী 

ডযকডেত রক্ষযভাত্রা  

ক্রভপুডঞ্জত ফাস্তফায়ন 

িগ্রগডত 

ভন্তব্য  

ফাস্তফ  িঅডথ ষক  ফাস্তফ িঅডথ ষক   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

এন্ড কায াডকষিং ডফডডিং 

১৮. িআস্ত্ররকডেডপস্ত্রকন - ১৫২.০০ - ১৫১.৯৭  

১৯. িঅস্ত্ররাকজ্জা - ৩.০০ - ১.৬৭  

২০. ওবায ট্রড ট্ািংক ১ ১২.০০ ১ ৯.৩৩  

২১. িঅন্ডায গ্রািঈন্ড ট্ািংক ১ ১৬.৫০ ১ ৫.৪০  

২২. কনারস্ত্রটডন্প (কনিাকন িপ 

ডফটিএভড এন্ড কায াকষ) 

১০৯ 

জনভা 
৪১.০০ 

১০৯ 

জনভা 
৪০.৮৪ 

 

২৩

. 

কনারস্ত্রটডন্প (িন ষাস্ত্রভন্টার 

ওয়াকষ িপ ডফটিএভড এন্ড কায 

াডকষিং) 

১৭ 

জনভা 

১০.০০ ১৭ 

জনভা 

৮.৫৬ 

 

িঈ-ট্রভাট (মূরধন)  ৩৪১৮.৬  ৩২২৮.৭৮  

ফ ষস্ত্রভাট (যাজস্ব+ মূরধন)  ৩৪৫৩.৬০  ৩২৫৮.৬১  
     

১৩.        ডযদ ষন ম ষস্ত্রফক্ষণ াডফ ষক ম ষস্ত্রফক্ষণিঃ 

  

১৩.১  ভাি এ প্রকস্ত্রেয ফাস্তফাডয়ত কাম ষক্রভ ম ষাস্ত্ররাচ্নায জন্য এ ডফবাস্ত্রগয িংডিষ্ট িঈডযচ্ারক  (াভাডজক-৩) কর্তষক গত 

১০/০৭/২০১৮ তাডযস্ত্রে প্রকে এরাকায (কাযওয়ান ফাজায, ঢাকা) ফাস্তফাডয়ত কাম ষক্রভ স্ত্রযজডভস্ত্রন ডযদ ষন কযা য়। 

ডযদ ষস্ত্রনয ভয় িঅস্ত্ররাচ্য প্রকস্ত্রেয ফ ষস্ত্রল প্রকে ডযচ্ারক এফিং ডফটিএভড’য প্রাক্তন প্রধান প্রস্ত্রকৌরী এফিং 

ডফএভটিড’য িংডিষ্ট িন্যান্য কভ ষকতষাযা িঈডস্থত ডছস্ত্ররন।  

১৩.২  প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ফাস্তফাডয়ত এফিং ম্পাডদত প্রধান প্রধান কাম ষক্রস্ত্রভয িংডক্ষি ফণ ষনা ও ম ষস্ত্রফক্ষণ ডনস্ত্রে প্রদি  রিঃ  

      ক. ডফটিএভড  বফস্ত্রনয ৯ভ তরা স্ত্রত ১২ তরা ম ষন্ত িঈর্ধ্ষমুেী ম্প্রাযণ এফিং ১ টি ট্রফজস্ত্রভন্ট ৫ তরাডফডষ্ট কায 

াডকষিং বফন ডনভ ষাণিঃ 

             িঅস্ত্ররাচয প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ট্রভাট ১০২৩৬ ফিঃডভিঃ িঅয়তস্ত্রনয ডফটিএভড বফস্ত্রনয ৯ভ তরা স্ত্রত ১২ তরা ম ষন্ত িঈর্ধ্ষমুেী 

ম্প্রাযণ এফিং ১ টি ট্রফজস্ত্রভন্ট ৫ তরাডফডষ্ট কায াডকষিং বফন ডনভ ষাণ োস্ত্রত ট্রভাট ব্যয় প্রাক্করন ধযা স্ত্রয়স্ত্রছ 

২২৮৯.২০ রক্ষ টাকা মায ভস্ত্রে ডডিঅয-এয তর্থ্ িনুমায়ী ব্যয় কযা স্ত্রয়স্ত্রছ ট্রভাট ২২৪৭.৯৮ রক্ষ টাকা। ডফটিএভড 

বফন ডনভ ষাস্ত্রণ ডডবর এডবস্ত্রয়ন কর্তষক্ষ কর্তষক স্ত্রফ ষার্চ্ ১৪১ ফুট িঈর্চ্তায ছাড়ত্র/িনুস্ত্রভাদন প্রদান কযায ট্রপ্রডক্ষস্ত্রত এ 

িঈর্চ্তায় ডফটিএভড’য ফতষভান ৮ তরা বফস্ত্রনয ওস্ত্রয িডতডযক্ত ৪টি ট্রলায ডনভ ষাণ কযা ম্ভফ স্ত্রফ ভস্ত্রভ ষ িঅস্ত্ররাচ্য 

প্রকস্ত্রে ট্র িনুমায়ী িংস্থান যাো স্ত্রয়স্ত্রছ। 

             প্রথস্ত্রভ ডডডড’ট্রত ২টি ট্রফজস্ত্রভন্ট ৩ তরা কায াডকষিং বফস্ত্রনয জন্য িনুস্ত্রভাডদত ডছর। যফতীস্ত্রত ট্রদো মায়, ২য় 

তরা ট্রফজস্ত্রভন্ট ডনভ ষাণ েযচ্ ভূগস্ত্রব ষয ওস্ত্রযয ট্রলায ডনভ ষাস্ত্রণয েযস্ত্রচ্য তুরনায় িস্ত্রনক ট্রফড এফিং এ ট্রক্ষস্ত্রত্র ভূগস্ত্রব ষয 

িঈয ৩ তরা এয স্থস্ত্রর ৪ তরা কায াডকষিং ডনভ ষাস্ত্রণয সুস্ত্রমাগ থাকায় তুরনামূরক কভ েযস্ত্রচ্ ৫ তরা গ্যাস্ত্রযজ (১টি 

ভূগবষস্থ গ্যাস্ত্রযজ) ডনভ ষাস্ত্রণয িংস্থান ট্রযস্ত্রে ডডডড িংস্ত্রাধন কযা য় এফিং ট্র িনুমামী কাম ষক্রভ ফাস্তফাডয়ত য়। 
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ে. ডফটিএভড বফস্ত্রনয িন ষাস্ত্রভন্টার কাজ (গ্রািঈন্ড ট্রপ্লায স্ত্রত ১২ তরা এফিং কায াডকষ বফন):  

এ োস্ত্রত ট্রভাট ৫৫৫.০০ রক্ষ টাকা ফযাি যস্ত্রয়স্ত্রছ। িন ষাস্ত্রভন্টার কাস্ত্রজয ভস্ত্রে িঅযডড ও ডিক ওয়াকষ বাঙ্গায কাজ, 

৫” ডিক ওয়াকষ বাঙ্গায কাজ, ডড/ গ্ল্যাজড টািআর এফিং প্যাস্ত্রটন্ট ট্রোন ডপডনডিং ও িঅিঈটািআড প্লাষ্টায, 

এযালুডভডনয়াভ ান কস্ত্ররার ডস্ত্রেভ (ান লুবায), এযালুডভডনয়াভ স্লািআডডিং ও ডপিড িঈনস্ত্রন্ডা, কাডর ট্রভড ওয়ার 

টািআর ওয়াকষ, কাডর ট্রভড গ্ল্যাজড ট্রলায টািআর ওয়াকষ, গ্রািঈন্ড ট্রলাস্ত্রয ভাস্ত্রফ ষর ট্রোন, গ্রািঈন্ড ট্রলাস্ত্রযয ডরপস্ত্রট/ 

এিস্ত্রটডযওয ওয়ার এ গ্রানািআট কাজ, ১০ ডভ.ডভ. ট্রটম্পাযড গ্ল্া/ স্লািআডডিং এফিং ডপিড ট্রডায প্যাবস্ত্রভন্ট টািআর 

ওয়াকষ, গাস্ত্রড ষডনিং কাজ িআতযাডদ িন্তভূ ষক্ত যস্ত্রয়স্ত্রছ। 

      গ.  কডম্পিঈটায এন্ড কডম্পিঈটায াড ষওয়যায, িডপ িআকুিআস্ত্রভন্ট, ট্রটডরস্ত্রপান ট্রটিঃ 

              িঅযডডডডস্ত্রত ফযািকৃত ৯টি কডম্পিঈটায এন্ড কডম্পিঈটায াড ষওয়যায, িডপ িআকুিআস্ত্রভন্ট, ট্রটডরস্ত্রপান ট্রট িংগ্র 

োস্ত্রত ২.৫০ রক্ষ টাকায স্থস্ত্রর ১.০৩ রক্ষ টাকা ডদস্ত্রয় চ্াডদা ও প্রস্ত্রয়াজন িনুমায়ী ট্রভাট ৪টি ট্রট িংগ্র কযা স্ত্রয়স্ত্রছ 

ভস্ত্রভ ষ ডডিঅয-এ িঈস্ত্রেে কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। ফাডক িথ ষ িব্যডয়ত যস্ত্রয় ট্রগস্ত্রছ। 

     র্.   পায়ায পািআটিিং: 

প্রকয়েয অওতাে পাোয পাআটিং খায়ত মভাট ২৪.০০ রে টাকা ফযাে যয়েয়ছ। প্রকে মভোয়দয ভয়ধ্য এ খায়ত 

১০.১৩ রে টাকা ব্যয়ময তথ্য ডডঅয়য উয়েখ কযা য়েয়ছ। এত ফড় অেতয়নয ডনডভ থত বফয়নয সুযো ডফয়ফচনাে 

পাোয াডব থ ও ডডবর ডিয়পন্স ডধদপ্তয়যয চাডদা নুমােী তযাফশ্যকীে পাোয পাআটিং আকুযআয়ভয়ন্টয ংস্থান 

যাখা ফাঞ্চনীে।  

ঙ.     মানফান িংগ্রিঃ  

        ডডডড’য িংস্থান িনুমায়ী প্রকস্ত্রেয িওতায় ডিঅিআিআিঈ এয জন্য প্রগডত স্ত্রত ১টি জী গাডড় (২০০০-৩০০০ ডড) 

িংগ্র োস্ত্রত ৮০.৮০ রক্ষ টাকা ফযাি ডছর। ট্র িনুমায়ী ১টি গাডড় িংগ্র কযা স্ত্রয়স্ত্রছ এফিং ফতষভাস্ত্রন ডফটিএভড’য 

ডনয়ডভত কাম ষক্রস্ত্রভ ব্যফহৃত স্ত্রে ফস্ত্রর জানা মায়। 

চ্.    ডরপট, ট্রারায প্যাস্ত্রনর ও িআস্ত্ররকডেক াফ-ট্রেনিঃ 

       িনুস্ত্রভাডদত িঅযডডডড িনুমায়ী ৩টি ডরপট িংগ্র োস্ত্রত ১২৩.৪০ রক্ষ টাকায িংস্থান ডছর। এয ভস্ত্রে ব্যয় কযা 

স্ত্রয়স্ত্রছ ১১৬.৪০ রক্ষ টাকা। ২টি ডরপট ডফটিএভড বফস্ত্রন এফিং ১টি ডরপট কায াডকষিং বফস্ত্রন স্থান কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। 
এছাড়া ট্রারায প্যাস্ত্রনর এয জন্য িঅযডডডড’য িংস্থানকৃত ৩২.২০ রক্ষ টাকায ম্পূণ ষ িথ ষ ব্যয় কযা স্ত্রয়স্ত্রছ মায 

ধাযণক্ষভতা ১৪ ডকিঃওয়াট। িআস্ত্ররকডেক াফ ট্রেন ডনভ ষাস্ত্রণ ফযািকৃত ৭৭.০০ রক্ষ টাকায ভস্ত্রে ৭৪.৯৭ রক্ষ টাকা 

ব্যয় স্ত্রয়স্ত্রছ। এ িআস্ত্ররকডেক াফ-ট্রেন কায াডকষিং বফস্ত্রন স্থান কযা য়। 

ছ.    িন্যান্যিঃ 

        িনুস্ত্রভাডদত িঅযডডডডস্ত্রত িআস্ত্ররকডেডপস্ত্রকন োস্ত্রত ১৫২.০০ রক্ষ, রািআটিং োস্ত্রত ৩.০০ রক্ষ, ওবাযস্ত্রড ট্ািংক োস্ত্রত 

১২.০০ রক্ষ এফিং িঅন্ডায গ্রািঈন্ড ট্ািংক োস্ত্রত ১৬.৫০ রক্ষ টাকা ফযাি ডছর। ডডিঅস্ত্রয িঈস্ত্রেডেত তর্থ্ িনুমায়ী 

িআস্ত্ররকডেডপস্ত্রকন োস্ত্রত ১৫১.৯৭ রক্ষ , রািআটিং োস্ত্রত ১.৬৭ রক্ষ, ওবাযস্ত্রড ট্ািংক োস্ত্রত ৯.৩৩ রক্ষ এফিং িঅন্ডায 

গ্রািঈন্ড ট্ািংক োস্ত্রত ৫.৪০ রক্ষ টাকা ব্যয় স্ত্রয়স্ত্রছ। এছাড়া ডফটিএভড বফন এফিং কায াডকষিং বফন ডনভ ষাস্ত্রণয ডনডভি 

১০৯ জনভাস্ত্রয জন্য যাভ ষক ডনস্ত্রয়াগ োস্ত্রত ফযািকৃত ৪১.০০ রক্ষ টাকায ডফযীস্ত্রত ৪.৮৪ রক্ষ টাকা ব্যয় স্ত্রয়স্ত্রছ। 
িযডদস্ত্রক, ডফটিএভড বফন এফিং কায াডকষিং বফস্ত্রনয িন ষাস্ত্রভন্টার কাস্ত্রজয জন্য  যাভ ষক ডনস্ত্রয়াগ (১৭ জনভাস্ত্রয) 

োস্ত্রত ১০.০০ রক্ষ টাকায ডফযীস্ত্রত ৮.৫৬ রক্ষ টাকা ব্যয় স্ত্রয়স্ত্রছ। 



449 

 

১৩.৩ প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ম্পন্নকৃত ৩টি িডডস্ত্রট িঅডি যস্ত্রয়স্ত্রছ। িডডট িঅডিগুস্ত্ররা ডনষ্পডিয কাম ষক্রভ প্রডক্রয়াধীন যস্ত্রয়স্ত্রছ 

ভস্ত্রভ ষ প্রকে ভাডি প্রডতস্ত্রফদন (ডডিঅয) এ িঈস্ত্রেে কযা য়। িঈস্ত্রেখ্য, প্রকেটি ডডস্ত্রম্বয’১৬ ট্রত ভাি ট্রর্ালণা কযা 

স্ত্রয়স্ত্রছ। প্রকে ভাডিয প্রায়  ১ (এক) ফছয ৬ (ছয়) ভা িডতফাডত স্ত্রয় ট্রগস্ত্ররও এ ডফলস্ত্রয় ট্রতভন ট্রকান ধনাত্নক 

(ডজটিব) িগ্রগডত ডযরডক্ষত য়ডন। এ ডফলস্ত্রয় ডফটিএভড স্ত্রত ফ ষস্ত্রল গত ০৯/০৭/২০১৮ তাডযস্ত্রে জফাফ ট্রপ্রযণ 

কযা য় ভস্ত্রভ ষ িঈডস্থত প্রধান প্রস্ত্রকৌরী জানান। িঅস্ত্ররাচ্নায ভয় এটি দ্রুত ডনষ্পডিয ডফলস্ত্রয় িংডিষ্ট দিস্ত্রযয াস্ত্রথ 

ডনডফড় তদাযডক িব্যাত যাোয জন্য যাভ ষ প্রদান কযা য়। 

১৩.৪    প্রকে ডযদ ষস্ত্রনয ডস্থয ডচ্ত্র ও ফণ ষনািঃ 

  

ডচ্ত্রিঃ িঈর্ধ্ষমুেী ম্প্রাযণ ডফযভান ডফটিএভড বফস্ত্রনয 

একািং। 
ডচ্ত্রিঃ ডযদ ষনকাস্ত্রর প্রকস্ত্রেয প্রাক্তন প্রকে 

ডযচ্ারস্ত্রকয াস্ত্রথ। 

  

ডচ্ত্রিঃ ডফটিএভড বফন িংরগ্ন কাযাডকষিং বফস্ত্রনয একািং। ডচ্ত্রিঃ কায াডকষিং বফস্ত্রন িফস্থানযত গাডড়য 

ডকয়দিং 
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ডচ্ত্রিঃ ডফটিএভড বফস্ত্রনয গ্রািঈন্ড ট্রলাস্ত্রযয গ্রানািআট কাজ এফিং 

ডরপট। 
ডচ্ত্রিঃ নতুন ডনডভ ষত প্রডত ট্রলাস্ত্রযয ডবতস্ত্রযয ট্রেস্ত্রয 

একািং। 

১৪.    প্রকস্ত্রেয িঈস্ত্রিস্ত্রশ্য ও িজষনিঃ  

িঈস্ত্রিশ্য িজষন 

  ১. ডফটিএভড বফস্ত্রনয াস্ত্রবষ ১২.৮৭ কাঠা োডর 

জায়গায বযফায ;    

 

১.  িঅস্ত্ররাচ্য প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ডফটিএভড বফস্ত্রনয াস্ত্রবষ 

১২.৮৭ কাঠা োডর জায়গায় ৫ তরা ডফডষ্ট গ্যাস্ত্রযজ 

ডনভ ষাণ ও মূর বফস্ত্রনয িঈস্ত্রয ৪ তরা ম্প্রাযণ কযা 

স্ত্রয়স্ত্রছ। 

২.  বফন ও গ্যাস্ত্রযজ বাড়া প্রদাস্ত্রনয ভােস্ত্রভ িঅয় 

বৃডি কস্ত্রয িতযাফশ্যকীয় ব্যয় ডভটাস্ত্রনা ডফডবন্ন 

প্রডতষ্ঠাস্ত্রনয দায়-ট্রদনা ডযস্ত্রাধ ; 

২. প্রকেটি ডডস্ত্রম্বয’২০১৬ ট্রত ভাি য়। ডফটিএভড 

বফস্ত্রনয িঈর্ধ্ষমুেী ম্প্রাযস্ত্রণয পস্ত্রর নতুনবাস্ত্রফ ডনডভ ষত 

৪ তরা বফস্ত্রনয ৩ তরা এফিং ৪ তরায িস্ত্রধ ষক বাড়া 

ট্রদয়া স্ত্রয়স্ত্রছ এফিং গ্যাস্ত্রযজও বাড়া ট্রদয়া স্ত্রয়স্ত্রছ। এফ 

প্রাি িঅয় স্ত্রত িতযাফশ্যকীয় ব্যয় ডভটাস্ত্রনা ডফডবন্ন 

প্রডতষ্ঠাস্ত্রনয দায়-ট্রদনা ডযস্ত্রাধ কযা স্ত্রে ভস্ত্রভ ষ জানা 

মায়। 

৩.  িত্র এরাকায় গাড়ী াডকষিং এয সুস্ত্রমাগ সৃডষ্ট; 

এফিং 

3. আডতঃভয়ধ্য গাডড় াডকথং এয সুয়মাগ সৃডি য়েয়ছ এফং 

াডকথং এডযো বাড়া মদো য়েয়ছ।  

৪. কভ ষিংস্থাস্ত্রনয সুস্ত্রমাগ সৃডষ্ট।  4. প্রকে ফাস্তফােনকারীন ভয়েয জন্য ডকছু মরায়কয 

কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডি য়েডছর। মূরতঃ প্রকে 

ফাস্তফােয়নয পয়র প্রতযেবায়ফ মকান কভ থংস্থায়নয 

সুয়মাগ সৃডি েডন।   

 

১৫.      কাজ িাি থাকস্ত্রর িঈায ডফফযণিঃ  

           প্রকস্ত্রেয িঅওতায় মুদয় কাজ ভাি স্ত্রয়স্ত্রছ ভস্ত্রভ ষ ডডিঅয স্ত্রত জানা মায়। 
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১৬.      ম ষস্ত্রফক্ষণ ও ভস্যািঃ 

 

     ১৬.১    প্রকেটি  এডপ্রর,২০১২ স্ত্রত জুন,২০১৪ ট্রভয়াস্ত্রদ ফাস্তফায়স্ত্রনয জন্য িনুস্ত্রভাডদত য়। ডকন্তু মথামথবাস্ত্রফ ম্ভব্যতা মাচ্ািআ 

পূফ ষক ডযকেনা প্রণয়ন কযা য়ডন ডফধায় ২ (দুিআ) ফছয ২ (দুিআ) ভাস্ত্রয প্রকেটি ভাি কযস্ত্রত িঅযও িডতডযক্ত ২ 

(দুিআ) ফছয ৬(ছয়) ভা ভয় প্রস্ত্রয়াজন য়। এছাড়া প্রকেটি ডডস্ত্রম্বয,২০১৬ ট্রত ভাি স্ত্ররও িযাফডধ িঈর্ধ্ষমুেী 

ম্প্রাযণকৃত ৪ তরা বফস্ত্রনয  ম্পূণ ষবাস্ত্রফ ব্যফায এেস্ত্রনাও িঅযম্ভ য়ডন। প্রকে ভাডিয িব্যাফডত স্ত্রযিআ বাড়া 

প্রদান কযা ম্ভফ য়ডন ডফধায় প্রডতষ্ঠাস্ত্রনয িঅয় ফধ ষন োস্ত্রত এফিং দায়-ট্রদনা ডযস্ত্রাধ োস্ত্রত রক্ষয িনুমায়ী িফদান 

যােস্ত্রত াস্ত্রযডন।   
 

   ১৬.২     িঅস্ত্ররাচ্য প্রকস্ত্রেয প্রকে ডযচ্ারক ডস্ত্রস্ত্রফ প্রথস্ত্রভ ডফটিএভড’য প্রধান প্রস্ত্রকৌরীস্ত্রক িডতডযক্ত দাডয়স্ত্রে ডনস্ত্রয়াগ প্রদান 

কযা য়। ডকন্তু প্রকে চ্রাকারীন ভস্ত্রয় ডতডন প্রায় ২ ফছয ৭ ভা দাডয়ে ারস্ত্রনয য ৩১/১২/২০১৪ তাডযস্ত্রে িফস্ত্রয 

মান। এযয দীর্ ষ প্রায় ১ ফছয ৫ ভা ট্রকান প্রকে ডযচ্ারক ডছস্ত্ররন না। যফতীস্ত্রত ১৭/০৫/২০১৬ তাডযস্ত্রে 

ডফটিএভড’য ডডডজএভ-ট্রক প্রকে ডযচ্ারক ডস্ত্রস্ত্রফ দাডয়ে প্রদান কযা য় এফিং তায তত্ত্বাফধাস্ত্রন প্রকেটি ভাি য়। 
এস্ত্রক্ষস্ত্রত্র প্রকস্ত্রেয ট্রভয়াদকাস্ত্ররয াস্ত্রথ াভঞ্জস্য ট্রযস্ত্রে প্রকে ডযচ্ারক ডনস্ত্রয়াগ না কযায় এফিং দীর্ ষডদন প্রকে 

ডযচ্ারক ডনস্ত্রয়াগ না কযায় প্রকস্ত্রেয ফাস্তফায়ন কাজ প্ররডম্বত স্ত্রয়স্ত্রছ।  
  

১৬.৩    প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ম্পাডদত ৩টি িডডস্ত্রট িঅডি যস্ত্রয়স্ত্রছ। িডডট িঅডিগুস্ত্ররা ডনষ্পডিয কাম ষক্রভ প্রডক্রয়াধীন যস্ত্রয়স্ত্রছ 

ভস্ত্রভ ষ প্রকে ভাডি প্রডতস্ত্রফদন (ডডিঅয) এ িঈস্ত্রেে কযা য়। িঈস্ত্রেখ্য, প্রকেটি ডডস্ত্রম্বয’১৬ ট্রত ভাি ট্রর্ালণা কযা 

স্ত্রয়স্ত্রছ। প্রকে ভাডিয প্রায় ১ (এক) ফছয ৬ (ছয়) ভা িডতফাডত স্ত্রয় ট্রগস্ত্ররও এ ডফলস্ত্রয় ট্রতভন ট্রকান ডজটিব 

িগ্রগডত ডযরডক্ষত য়ডন। 
 

১৬.৪    প্রকস্ত্রেয িিংগডবডিক ব্যয় ম ষাস্ত্ররাচ্নায় ডযরডক্ষত য় ট্রম, মানফান যক্ষণাস্ত্রফক্ষণ োস্ত্রত ফযািকৃত ৫.০০ রক্ষ টাকায 

িডতডযক্ত ৩.৭১ রক্ষ টাকা ব্যয় স্ত্রয়স্ত্রছ মা ডযকেনা শৃঙ্খরা ডযডথী। এ োস্ত্রত ট্রফড ব্যয় কযায 

কাযণ/ব্যাখ্যা/ট্রমৌডক্তকতা এফিং ডফমস্ত্রয়াক্ত ম ষস্ত্রফক্ষস্ত্রণয ওয গৃীত ব্যফস্থা/দস্ত্রক্ষ (প্রস্ত্রমাজয ট্রক্ষস্ত্রত্র) ম্পস্ত্রকষ 

িংডিষ্টস্ত্রদয িফডত কযস্ত্রত স্ত্রফ। 
 

১৬.৫     প্রকস্ত্রেয িঅওতায় পায়ায পািআটিিং িআকুযিআস্ত্রভন্ট িংগ্র োস্ত্রত িংস্থানকৃত ২৪.০০ রক্ষ টাকায ডযফস্ত্রতষ ১০.১৩ রক্ষ 

টাকা ব্যয় কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। প্রকেটি ডনজস্ব িথ ষায়স্ত্রন ফাস্তফাডয়ত স্ত্ররও বফস্ত্রনয িঅকায ও িফস্থাস্ত্রনয কাযস্ত্রণ ডফটিএভড 

বফন ও কায াডকষিং বফস্ত্রনয সুযক্ষা ডফস্ত্রফচ্নায় পায়ায পািআটিিং িআকুযিআস্ত্রভস্ত্রন্টয ওয ডফস্ত্রল ট্রজায ডদস্ত্রত স্ত্রফ। 
িংডিষ্ট ডফলস্ত্রয় াডব ষ ও ডডবর ডডস্ত্রপন্প িডধদিয স্ত্রত িতযাফশ্যকীয় কযণীয় ও িআকুযিআস্ত্রভস্ত্রন্টয ডফলস্ত্রয় যাভ ষ 

ডনস্ত্রয় ট্র িনুমায়ী িগ্রাডধকাযডবডিস্ত্রত ম ষায়ক্রস্ত্রভ প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা/দস্ত্রক্ষ গ্রণ কযা ট্রমস্ত্রত াস্ত্রয।  
 

১৬.৬      িনুস্ত্রভাডদত িঅযডডডডস্ত্রত িঈস্থাডত তর্থ্ িনুমায়ী ডফটিএভড বফস্ত্রন নতুনবাস্ত্রফ ডনডভ ষত ৪টি ট্রলাস্ত্রযয প্রডত ট্রলাস্ত্রযয 

িঅয়তন ১৬৮০.২৫ ফিঃডভিঃ। ডকন্তু প্রডত ট্রলাস্ত্রযয বাড়াস্ত্রমাগ্য িঅয়তন ১৩৯৪ ফিঃডভিঃ ডস্ত্রস্ত্রফ ট্রভাট ৫৫৭৬ ফিঃডভিঃ এয 

প্রডত ফিঃডভিঃ এয বাড়া ৮১০/- টাকা ডস্ত্রস্ত্রফ ১ভ ৫ ফছস্ত্রয িঅয় ধযা স্ত্রয়স্ত্রছ ৫৪২.০০ রক্ষ টাকা। িঅয ১টি ট্রফজস্ত্রভন্ট 

৫ তরাডফডষ্ট গ্যাস্ত্রযস্ত্রজয ট্রে িনুমায়ী ট্রভাট ১১০টি কায াডকষিং এয সুডফধায িংস্থান কযায কথা িঅযডডডডস্ত্রত 

িঈস্ত্রেে যস্ত্রয়স্ত্রছ। ডকন্তু ফাস্তস্ত্রফ ডযরডক্ষত য়, িআস্ত্ররকডেক াফ ট্রেন ডনভ ষাণ, গাডড় চ্ারকস্ত্রদয ডফশ্রাভাগায, নাভাস্ত্রজয 

র্য এফিং ডকছু িিং বাড়া ট্রদয়া িআতযাডদয িংস্থান যাোয় গাডড় াডকষিং এয সুডফধা িস্ত্রনক কস্ত্রভ ডগস্ত্রয়স্ত্রছ। ফতষভাস্ত্রন 

িনুভাডনক প্রায় ৮০টি গাডড় যাো মায় ভস্ত্রভ ষ িঈডস্থত প্রাক্তন ও ফতষভান প্রধান প্রস্ত্রকৌরী জানান। এয ভস্ত্রে 

ডফটিএভড’য ডনজস্ব ব্যফাস্ত্রযয জন্য ২০টি গাডড় াডকষিং এয সুডফধা যাো স্ত্রয়স্ত্রছ। ডকন্তু িনুস্ত্রভাডদত ডডডডস্ত্রত িঅস্ত্রয়য 
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ডস্ত্রস্ত্রফ ১০০টি গাডড় প্রডতটিয বাড়া ৫০০০/- ডস্ত্রস্ত্রফ এ োস্ত্রত িঅয় ট্রদোস্ত্রনা স্ত্রয়স্ত্রছ ৬০.০০ রক্ষ টাকা ির্থ্ষাৎ 

িঅস্ত্ররাচ্য প্রকেটি ফাস্তফায়স্ত্রনয পস্ত্রর ১ভ ৫ (াঁচ্)ফছস্ত্রয ট্রভাট িঅয় ৬০২.০০ রক্ষ টাকা এফিং ফাৎডযক ব্যয় ট্রদোস্ত্রনা 

স্ত্রয়স্ত্রছ ৫০.০০ রক্ষ টাকা। এ ডাফ িনুমায়ী ফাৎডযক নীট িঅয় ওয়ায কথা ৬৪.৪০ রক্ষ টাকা। প্রকে ভাডিয 

িব্যাফডত স্ত্রযিআ বাড়া প্রদান কযা ম্ভফ য়ডন ডফধায় প্রডতষ্ঠাস্ত্রনয িঅয় ফধ ষন োস্ত্রত রক্ষয িনুমায়ী িফদান যােস্ত্রত 

াস্ত্রযডন। তস্ত্রফ ফতষভাস্ত্রন প্রকস্ত্রেয িঅওতায় নতুনবাস্ত্রফ ডনডভ ষত ডফটিএভড বফস্ত্রনয ম্প্রাযণকৃত  ৪টি ট্রলাস্ত্রযয প্রায় 

ফটািআ (ট ট্রলাস্ত্রযয িস্ত্রধ ষক ফাস্ত্রদ) বাড়া স্ত্রয় ট্রগস্ত্রছ এফিং কায াডকষিং বফনও বাড়া স্ত্রয় ট্রগস্ত্রছ। মূরতিঃ ২০১৮-১৯ 

িথ ষফছস্ত্রয প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ডনডভ ষত িফকাঠাস্ত্রভা স্ত্রত িঅয় ফধ ষস্ত্রনয সুস্ত্রমাগ পুস্ত্রযাদস্ত্রভ সৃডষ্ট স্ত্রফ এফিং িডজষত িঅয় স্ত্রত 

এ প্রডতষ্ঠাস্ত্রনয দায়-ট্রদনা ডযস্ত্রাস্ত্রধও িফদান যােস্ত্রত াযস্ত্রফ ফস্ত্রর িঅাফাদ ব্যক্ত কযা য়।     

????.       .       ????????????????  

     ১৭.১ মথামথবাস্ত্রফ  ম্ভব্যতা মাচ্ািআপূফ ষক ডযকেনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়স্ত্রনয িবাস্ত্রফ ২ ফছয ২ ভাস্ত্র ফাস্তফায়স্ত্রনয জন্য 

িনুস্ত্রভাডদত প্রকেটি ভাি কযস্ত্রত িঅযও িডতডযক্ত ২ ফছয ৬ ভা ভয় প্রস্ত্রয়াজন য়। প্রকস্ত্রেয ফাস্তফায়ন কাম ষক্রভ  

ডফরস্ত্রম্বয কাযস্ত্রণ প্রকে স্ত্রত িঈস্ত্রমাডগতা প্রাডিও ডফরডম্বত স্ত্রয়স্ত্রছ। এছাড়া প্রকেটি ডডস্ত্রম্বয,২০১৬ ট্রত ভাি স্ত্ররও 

িযাফডধ িঈর্ধ্ষমুেী ম্প্রাযণকৃত ৪ তরা বফস্ত্রনয ম্পূণ ষবাস্ত্রফ ব্যফায এেস্ত্রনাও িঅযম্ভ য়ডন। প্রকে ভাডিয 

িব্যাফডত স্ত্রযিআ বাড়া প্রদান কযা ম্ভফ য়ডন ডফধায়  ফাস্তফাডয়ত প্রকেটি প্রডতষ্ঠাস্ত্রনয িঅয় ফধ ষন োস্ত্রত এফিং 

প্রডতষ্ঠাস্ত্রনয দায়-ট্রদনা ডযস্ত্রাধ োস্ত্রত রক্ষয িনুমায়ী িঈস্ত্রেেস্ত্রমাগ্য িফদান যােস্ত্রত াস্ত্রযডন। বডফষ্যস্ত্রত এ জাতীয় প্রকে 

গ্রস্ত্রণয ভয় এ ডফলয়গুস্ত্ররা ডফস্ত্রফচ্না কযা প্রস্ত্রয়াজন।  

১৭.২ প্রকস্ত্রেয  ট্রভয়াদকাস্ত্ররয াস্ত্রথ াভঞ্জস্য ট্রযস্ত্রে প্রকে ডযচ্ারক ডনস্ত্রয়াগ না কযায় এফিং দীর্ ষডদন প্রকে ডযচ্ারক 

ডনস্ত্রয়াগ না কযায় প্রকস্ত্রেয ফাস্তফায়ন কাজ প্ররডম্বত স্ত্রয়স্ত্রছ। বডফষ্যস্ত্রত প্রকে ট্রভয়াদকাস্ত্ররয জন্য প্রকে ডযচ্ারক 

ডনস্ত্রয়াস্ত্রগয ট্রক্ষস্ত্রত্র নীডতভারা িনুমায়ী িনুযণীয় ডফলয়গুস্ত্ররা ডফস্ত্রফচ্না কযস্ত্রত স্ত্রফ (িনু ১৬.২) । 

১৭.৩    প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ম্পাডদত ৩টি িডডস্ত্রট িঈস্থাডত িঅডিগুস্ত্ররা দ্রুত ডনষ্পডিয রস্ত্রক্ষয প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রস্ত্রণয 

িঈস্ত্রযাগ গ্রণ কযস্ত্রত স্ত্রফ (িনু ১৬.৩) । 

১৭.৪     ডডিঅয এয তর্থ্ িনুমায়ী মানফান যক্ষণাস্ত্রফক্ষণ োস্ত্রত ফযািকৃত ৫.০০ রক্ষ টাকায িডতডযক্ত ৩.৭১ রক্ষ টাকা 

ট্রফড ব্যয় কযায কাযণ/ব্যাখ্যা/ট্রমৌডক্তকতা এফিং ডফমস্ত্রয়াক্ত ম ষস্ত্রফক্ষস্ত্রণয ওয গৃীত ব্যফস্থা/দস্ত্রক্ষ (প্রস্ত্রমাজয ট্রক্ষস্ত্রত্র) 

ম্পস্ত্রকষ িংডিষ্টস্ত্রদয িফডত কযস্ত্রত স্ত্রফ (িনু ১৬.৪) । 

   ১৭.৫ ডফটিএভড বফন ও কায াডকষিং বফস্ত্রনয িফস্থাস্ত্রনয কাযস্ত্রণ এগুস্ত্ররায সুযক্ষা ডফস্ত্রফচ্নায় পায়ায পািআটিিং এয ডফলস্ত্রয় 

াডব ষ ও ডডবর ডডস্ত্রপন্প িডধদিয স্ত্রত িতযাফশ্যকীয় কযণীয় ও িআকুযিআস্ত্রভস্ত্রন্টয ডফলস্ত্রয় যাভ ষ গ্রণপূফ ষক ট্র 

িনুমায়ী িগ্রাডধকাযডবডিস্ত্রত ম ষায়ক্রস্ত্রভ প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা/দস্ত্রক্ষ গ্রণ কযস্ত্রত স্ত্রফ (িনু ১৬.৫) । 

১৭.৬    ডফটিএভড বফন ও কায াডকষিং বফস্ত্রনয স্বেতভ ভস্ত্রয় স্ত্রফ ষািভ ব্যফাস্ত্রযয ভােস্ত্রভ প্রডতষ্ঠাস্ত্রনয িঅয় ফধ ষস্ত্রনয সুস্ত্রমাগ 

সৃডষ্ট কযায রস্ত্রক্ষয প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযস্ত্রত স্ত্রফ। এ রস্ত্রক্ষয ট্রজায তদাযডক িব্যাত/বৃডি কযস্ত্রত স্ত্রফ এফিং  

১৭.৭ িঈস্ত্রযাডেডেত সুাডয িঈানুস্ত্রেদমূ (১৭.১-১৭.৬) এয িঅস্ত্ররাস্ত্রক িংডিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তষক গৃীত ব্যফস্থাফরী িঅগাভী 

১ (এক) ভাস্ত্রয ভস্ত্রে ফাস্তফায়ন ডযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ডফবাগ (িঅিআএভিআডড)-ট্রক িফডত কযস্ত্রত স্ত্রফ।    
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ট্রফগভগঞ্জ ট্রটিটািআর িআনডেটিিঈটস্ত্রক ট্রফগভগঞ্জ ট্রটিটািআর িআডঞ্জডনয়াডযিং কস্ত্ররস্ত্রজ িঈন্নীতকযণ  (২য় িংস্ত্রাডধত) 

ীল থক প্রকয়েয ভাডি মূল্যায়ন প্রডতস্ত্রফদন 

ভাডি : জুন, ২০১৭ 

 

১। প্রকস্ত্রেয িফস্থান               : ট্রফগভগঞ্জ িঈস্ত্রজরা, ট্রনায়াোরী। 
২। ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা   : ফে িডধদিয 

৩। প্রাডনক ভন্ত্রণারয়   : ফে ও াট ভন্ত্রণারয় 

৪। প্রকস্ত্রেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়        :                                (রক্ষ টাকায়) 

িনুস্ত্রভাডদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় িনুস্ত্রভাডদত 

ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

িডতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

িনুস্ত্রভাডদত 

ব্যস্ত্রয়য %) 

িডতক্রান্ত ভয় 

(মূর িনুস্ত্রভাডদত 

ফাস্তফায়নকাস্ত্ররয 

%) 

মূর ফ ষস্ত্রল 

িংস্ত্রাডধত 

মূর ফ ষস্ত্রল 

িংস্ত্রাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪০৩২.৯৭ ৪৩৩৪.৮২ ৩৯৮৪.৬৭ জুরািআ, 

২০১০ 

স্ত্রত জুন, 

২০১২ 

(২৪ ভা) 

জুরািআ, 

২০১০ 

স্ত্রত জুন, 

২০১৭ 

(৮৪ ভা) 

জুরািআ, ২০১০ 

স্ত্রত জুন, 

২০১৭ 

(৮৪ ভা) 

প্রকৃত ব্যয় 

মূর 

িনুস্ত্রভাডদত 

ব্যয়স্ত্রক 

িডতক্রভ 

কস্ত্রযডন 

৬০ ভা 

(২৫০%) 

 

৫। প্রকস্ত্রেয িথ ষায়ন                         : ফািংরাস্ত্রদ যকায 

৬। প্রকস্ত্রেয িঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন       :  

ক্রডভক ডডডড িনুমায়ী কাস্ত্রজয িঙ্গ ডডডড িনুমায়ী রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ িঅডথ ষক ফাস্তফ িঅডথ ষক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ িডপাযস্ত্রদয ট্রফতন ২ ৫০.২৩ ২ ৪৬.৬১ 

২ োপস্ত্রদয ট্রফতন ২ ১৭.৬৪ ২ ১৭.৩৭ 

৩ োপস্ত্রদয প্রডক্ষণ ১৪ ০.৪১ ১৪ ০.৪১ 

৪ ভ্রভন বাতা ট্রথাক ৯.৮৯ ট্রথাক ৯.৮৭ 

 

৫ ট্রটডরস্ত্রপান ও িআন্টাযকভ ট্রথাক ১.৩২ ট্রথাক ১.১৫ 

৬ িআন্টাযস্ত্রনট িংস্ত্রমাগ ট্রথাক ১.৭০ ট্রথাক ১.৬৭ 

৭ 

 

ডফদুযৎ ও জ্বারানী ট্রথাক ৮.৫০ ট্রথাক ৭.৭২ 

৮ ট্রতর ও লুডিস্ত্রকন্ট ট্রথাক ০.৬৪ ট্রথাক ০.৬৩ 

৯ ট্রেনাযী ট্রথাক ১০.৫৪ ট্রথাক ১০.৫৩ 

১০ ফিআ ও জান ষার ২৪০০ ২৫.৩২  ২৫.৩০ 

১১ ডফজ্ঞান ট্রথাক ৬.৩৫ ট্রথাক ৪.৭৫ 

১২ প্রকানা ট্রথাক ০ ট্রথাক ০ 

১৩ কাঁচ্াভার ট্রথাক ১০.০০ ট্রথাক ৯.৯৯ 

১৪ িডতডথ ডক্ষকস্ত্রদয ম্মানী ট্রথাক ১২৩.৬৮ ট্রথাক ১২৩.৬৭ 

১৫ ভেফতী মূল্যায়ন কডভটিয ম্মানী ট্রথাক ২.৫০ ট্রথাক ০ 

১৬ ডফডবন্ন কডভটিয ম্মানী ট্রথাক ৩.০০ ট্রথাক ২.৪৭ 

১৭ এডপডরস্ত্রয়ন ডপ ট্রথাক ০ ট্রথাক ০ 
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ক্রডভক ডডডড িনুমায়ী কাস্ত্রজয িঙ্গ ডডডড িনুমায়ী রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ িঅডথ ষক ফাস্তফ িঅডথ ষক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৮ ডস্ত্ররফা ও কাডযকুরাভ ট্রথাক ০.২৫ ট্রথাক ০.২৫ 

১৯ ফে িডধদিস্ত্রযয ডডডজটারািআস্ত্রজন ট্রথাক ৭.৮১ ট্রথাক ৭.৮১ 

২০ প্রকে ডযচ্ারস্ত্রকয িডপ ট্রথাক ২৫.০০ ট্রথাক ২৪.৯৯ 

২১ মানফাস্ত্রনয ডপটস্ত্রন াটি ষডপস্ত্রকট ট্রথাক ০.০০ ট্রথাক ০ 

২২ নফডনডভ ষত ভাডিাযা ডফডডিংস্ত্রয় ডফযাভান 

মন্ত্রাডত স্থান 

ট্রথাক ৭.০০ ট্রথাক ৪.৫০ 

২৩ মানফান যক্ষণাস্ত্রফক্ষণ ট্রথাক ৪.৬২ ট্রথাক ৪.৬১ 

২৪ িঅফাফত্র ট্রভযাভত ট্রথাক ২.০০ ট্রথাক ১.৯৯ 

২৫ কডম্পিঈটায ট্রভযাভত ট্রথাক ৪.০৩ ট্রথাক ৪.০২ 

২৬ মন্ত্রাডত যক্ষণাস্ত্রফক্ষণ ট্রথাক ৯.০০ ট্রথাক ৮.৯৮ 

২৭ ডক্ষাথীস্ত্রদয বৃডি প্রদান ১০৮০ ৩০.২৪ ১০৮০ ৩০.২৩ 

২৮ মন্ত্রাডত ১৫৩ ৯০০.৭৬ ১৪০ ৬৫৪.৫৯ 

২৯ কডম্পিঈটায ও িডপ যঞ্জাভ ৮৮ ৩৫.৩৩ ৮৮ ৩৫.৩২ 

৩০ ওস্ত্রয়ফ ট্রিআজ বতডযকযণ ১ ৫.০০ ১ ৪.৭৫ 

৩১ ট্রটডরকভ মন্ত্রাডত ১ ৮.০০ ১ ৭.৯৯ 

৩২ িঅফাফত্র ২০৭১ ১২৮.৬০ ২০৭১ ১২৮.৫৪ 

৩৩ ৩১৫ ট্রকডবএ াফস্ত্রেন এফিং ফড:ডফদুযতায়ন - ৬৬.০০ - ৬৬.০০ 

৩৪ াডন যফযা ব্যফস্থা - ১৯.০০ - ১৯.০০ 

৩৫ পূতষকাজ - ২৭৬৮.৮৬ - ২৭১৮.৮৮ 

৩৬ কডন্টনস্ত্রজডন্প - ৪১.৬১ - ০ 

ট্রভাট - ৪৩৩৪.৮২ - ৩৯৮৪.৬৭ 
 

৭।  াধাযণ ম ষস্ত্রফক্ষণ    :  

৭.১। প্রকস্ত্রেয টভূডভ    :  

ট্রফগভগঞ্জ ট্রটিটািআর িআনডেটিিঈট ১৯১৮ াস্ত্রর িঅটি ষজান ট্রকা ষ সুডফধা ডনস্ত্রয় ফয়ন ডফযারয় ডস্ত্রস্ত্রফ প্রডতষ্ঠা রাব কস্ত্রয ।এ 

ফয়ন ডফযারয় ১৯৬০ াস্ত্রর ট্রজরা ফয়ন ডফযারয় ডস্ত্রস্ত্রফ িঈন্নীত য় এফিং ১৯৮০ াস্ত্রর ট্রটিটািআর ট্রটকস্ত্রনারডজ ডফলস্ত্রয় ২ 

ফছয ট্রভয়াদী াটি ষডপস্ত্রকট ট্রকা ষ ডনস্ত্রয় ট্রজরা ট্রটিটািআর িআনডেটিিঈট এ িঈন্নীত য়।১৯৯৩-৯৪ াস্ত্রর ট্রটিটািআর ট্রটকস্ত্রনারডজ 

ডফলস্ত্রয় ৩ফছয ট্রভয়াদী ট্রকা ষ চ্ালু কস্ত্রয ট্রফগভগঞ্জ ট্রটিটািআর িআনডেটিিঈট এ িঈন্নীত য়। ট্রকা ষটি যফতীস্ত্রত ২০০২ াস্ত্রর 

িন্যান্য ডডস্ত্রপ্লাভা িআডঞ্জডনয়াডযিং ট্রকাস্ত্র ষয ভত ৩ ফছয স্ত্রত ৪ ফছস্ত্রয ম্পাযণ কযা য়। ফয়ন ডফযারয় স্ত্রত ট্রটিটািআর 

িআনডেটিিঈট এ রূান্তস্ত্রযয এ কাজ ডফডবন্ন িঈন্নয়ন প্রকস্ত্রেয িঅওতায় কযা য়। 
ম ষাি কাডযগডয জ্ঞানম্পন্ন ভানফম্পদ বতডযয জন্য ট্রটিটািআর াফস্ত্রক্টয এফিং যকাস্ত্রয নীডতভারা পূযস্ত্রণয রস্ত্রক্ষয  

গ্রযাজুস্ত্রয়ট ট্রটিটািআর িআডঞ্জডনয়াযস্ত্রদয ডক্ষায ভান বৃডি কযা প্রস্ত্রয়াজন মা ট্রকফর িআনডেটিিঈটটিয ভাস্ত্রনান্নয়স্ত্রনয ভােস্ত্রভিআ ম্ভফ। 
তািআ যকায ট্রফগভগঞ্জস্ত্রটিটািআরিআনডেটিিঈটস্ত্রকস্ত্রফগভগঞ্জস্ত্রটিটািআরিআডঞ্জডনয়াডযিংকস্ত্ররস্ত্রজিঈন্নীতকযস্ত্রণয ডিান্ত গ্রণ কস্ত্রয। এ 

ডযস্ত্রপ্রডক্ষস্ত্রত িঅস্ত্ররাচ্য প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 
 

৭.২। প্রকস্ত্রেয িঈস্ত্রিশ্য   :  

৭.২.১ ট্রদস্ত্র ও ডফস্ত্রদস্ত্র িংডিষ্ট কাযোনায় এফিং ডফডবন্ন ট্রটিটািআর াফস্ত্রক্টস্ত্রয এডিডকিঈটিব ট্ররস্ত্রবস্ত্ররয ট্রটিটািআর 

িআডঞ্জডনয়ায যফযা কযা। 
৭.২.২ ডক্ষকস্ত্রদয ট্রটকডনকযার ক্ষভতা বৃৃ্ডি কযা 

৭.২.৩ দাডযদ্র ডনযন এফিং িঅত্মকভ ষিংস্থাস্ত্রনয সুস্ত্রমাগ সৃডষ্ট কযা 

৭.২.৪ দক্ষ ভানফ ম্পস্ত্রদয িঈন্নয়স্ত্রনয ভােস্ত্রভ দাডযদ্র হ্রাকযস্ত্রণ িফদান যাো 



455 

 

৭.৩। িনুস্ত্রভাদন ম ষায়      :  

 ফাস্তফায়নকার িনুস্ত্রভাদস্ত্রনয তাডযে 

মূর জুরািআ, ২০১০ স্ত্রত জুন, ২০১২ ১৩/০৪/২০১০ 

১ভ িংস্ত্রাডধত জুরািআ, ২০১০ স্ত্রত জুন, ২০১৫ ২৬/১১/২০১৫ 

২য় িংস্ত্রাডধত জুরািআ, ২০১০ স্ত্রত জুন, ২০১৭ ২৩/০৫/২০১৭ 
 

৭.৪। প্রকস্ত্রেয মূর কাম ষক্রভ : 

*ডস্ত্ররফা ও কাডযকুরাস্ত্রভয িঈন্নয়ন 

* মন্ত্রাডত যফযাকযণ 

* কডম্পিঈটায ও িডপ যঞ্জাভ যফযাকযণ 

* একাস্ত্রডডভক বফন, ভাডিাযা বফন, ওয়াকষ বফন  

ডনভ ষাণ 

*ফয়রায ট্রড ও ডাডয়িং ট্রড ডনভ ষাণ 

* ডক্ষাথীস্ত্রদয বৃডি প্রদান 

* ওস্ত্রয়ফ ট্রিআজ বতডযকযণ 

* ট্রযিআনপর ওয়াটায ডযজাব ষয়য ও ওস্ত্রয়ে ওয়াটায 

ডেটস্ত্রভন্ট  

প্লান্ট ডনভ ষাণ 

*১৫০ িঅস্ত্রনয ডক্ষাথী ট্রাস্ত্রের ডনভ ষাণ 

*প্রডক্ষণ প্রদান 
 

৭.৫। প্রকে ফাস্তফায়ন: প্রকেটি সুষ্ঠুবাস্ত্রফ ফাস্তফায়স্ত্রনয জন্য ডনস্ত্রন্াক্ত কভ ষকতষা প্রকে ডযচ্ারস্ত্রকয দাডয়ে ারন কস্ত্রযন- 

ক্রডভক কভ ষকতষায নাভ ও দডফ দাডয়ে গ্রণ  দাডয়ে স্তান্তয দডয়স্ত্রেয ধযন 

১ জনাফ নুরুর িঅডভন, িঈডচ্ফ ০৫/১০/২০১০ ২৯/০৫/২০১২ পূণ ষকারীন 

২ জনাফ যদায ট্রভা: ট্রাস্ত্রয়ফ, িঈডচ্ফ ০৭/০৬/২০১২ ২৫/০৯/২০১৪ পূণ ষকারীন 

৩ িঅবু ডনা ট্রভা: রুকনুর কাস্ত্রদয, স্ত্রমাগী 

িোক 

২৫/০৯/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৭ িডতডযক্ত দাডয়ে 

 

৭.৬। মূল্যায়ন িডত: মূল্যায়স্ত্রনয ট্রক্ষস্ত্রত্র ডনস্ত্রন্াক্ত িডত িনুযন কযা স্ত্রয়স্ত্রছ- 

                  ক. ডডডড ম ষাস্ত্ররাচ্না; 

                  ে. ডডিঅয ম ষাস্ত্ররাচ্না; 

                  গ. ডডিঅয প্রাডিয য স্ত্রযজডভন ডযদ ষন; এফিং 

                  র্. প্রাি তর্থ্ ম্পস্ত্রকষ প্রকে িংডিষ্ট কভ ষকতষাস্ত্রদয াস্ত্রথ িঅস্ত্ররাচ্না। 
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৮। প্রকে ডযদ ষন:  

ভাডি মূল্যায়স্ত্রনয রস্ত্রক্ষয ০৪/০৯/২০১৮ তাডযস্ত্রে িঅস্ত্ররাচ্য প্রকেটি িঅিআএভিআডড কর্তষক ডযফীক্ষণ কযা য়। এজন্য প্রকে 

ফাস্তফায়ন এরাকা ট্রনায়াোরীয ট্রফগভগঞ্জ িঈস্ত্রজরায় িফডস্থত ট্রফগভগঞ্জস্ত্রটিটািআরিআডঞ্জডনয়াডযিংকস্ত্ররজ স্ত্রযজডভন ডযদ ষন কযা 

য়। ডযফীক্ষণকাস্ত্রর প্রকে ডযচ্ারক ও িন্যান্য কভ ষকতষায াস্ত্রথ িঅস্ত্ররাচ্না কযা য়, ডনডভ ষত বফন ও ক্রয়কৃত মন্ত্রাডত এফিং 

প্রকে িংডিষ্ট নডথ ম ষস্ত্রফক্ষণ কস্ত্রয ডফডবন্ন তর্থ্ মাচ্ািআ কযা য়। ম ষস্ত্রফক্ষস্ত্রনয ডবডিস্ত্রত ডকছু িস্ত্রঙ্গয ফণ ষনা ডনস্ত্রচ্ ট্রদয়া র- 

 

ডস্ত্ররফা ও কাডযকুরাভ: ট্রফগভগঞ্জস্ত্রটিটািআরিআডঞ্জডনয়াডযিং িআনডেটিিঈটস্ত্রক কস্ত্ররস্ত্রজ িঈন্নীত কযায পূস্ত্রফ ষ এয ডনজস্ব কাডযকুরাভ 

িনুাস্ত্রয াঠ্যক্রভ ডযচ্ারনা কযা ত। এটিস্ত্রক কস্ত্ররস্ত্রজ িঈন্নীত কযায য ট্রথস্ত্রক ফািংরাস্ত্রদ ট্রটিটািআর ডফবডফযারস্ত্রয়য 

কাডযকুরাভ িনুযণ কযা স্ত্রে ফস্ত্রর জানা মায়। 
 

পূতষ কাজ: প্রকস্ত্রেয িঅওতায় একাস্ত্রডডভক বফন, ভাডিাযা বফন, ১৫০ িঅস্ত্রনয ট্রাস্ত্রের বফন, ওয়াক বফন, ডািআিং 

ট্রড, ফয়রায ািঈজ, াম্প ািঈজ, গাড ষ ট্রড, ট্রযিআনপর ওয়াটায ডযজাব ষয়য, ফািঈন্ডাডয ওয়ার, ৩১৫ ট্রকডবএ ক্ষভতম্পন্ন াফ-

ট্রেন, ডযডভটডযয িঈর্ধ্ষমূেী ম্প্রাযণ িআতযাডদ পূতষ কাজ কযা য়। ডযফীক্ষণকাস্ত্রর কর পূতষকাজ ঘুস্ত্রয ট্রদো য়। তস্ত্রফ 

ওস্ত্রয়ে ওয়াটায ডেটস্ত্রভন্ট প্লান্ট ডনভ ষাস্ত্রণয িংস্থান থাকস্ত্ররও ডযফীক্ষণকাস্ত্রর এয িডস্তত্ত্ব ডযরডক্ষত য়ডন। তাছাড়া একটি 

ফয়রায ািঈজ ডনভ ষাণ কযা স্ত্ররও তা ভডজদ ডস্ত্রস্ত্রফ ব্যফহৃত স্ত্রে। এ প্রকস্ত্রেয ভােস্ত্রভ ক্রয়কৃত ০.৫ টন ক্ষভতায ফয়রায 

ট্রভডনটি ডাডয়িং ট্রড এ স্থান কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। 
 

োিআস্ত্রন্ড প্রদান: প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ১০৮০ জন ডক্ষাথীস্ত্রক বৃডি প্রদান কযা য়। প্রডত ডক্ষাথীস্ত্রক এক ডক্ষাফস্ত্রল ষ ১৮০০ টাকা 

াস্ত্রয প্রদান কযা য়। বৃডি প্রদান কযা য় পরাপস্ত্ররয ডবডিস্ত্রত। ৬৫% নম্বয িজষনকাযী ডক্ষাথীস্ত্রক বৃডি াওয়ায ট্রমাগ্য 

ডফস্ত্রফচ্না কযা স্ত্রয়স্ত্রছ ফস্ত্রর জানা মায়। বৃডি প্রদান িংডিষ্ট ট্রযডজোয ম ষস্ত্রফক্ষস্ত্রণ ট্রদো মায় তাস্ত্রত বৃডিপ্রাি ডক্ষাথীস্ত্রদয 

স্বাক্ষযগ্রণপূফ ষক বৃডি প্রদান কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। 
 

ওস্ত্রয়ফািআট বতডযকযণ: প্রকস্ত্রেয িঅওতায় কস্ত্ররস্ত্রজয একটি ডনজস্ব ওস্ত্রয়ফািআট বতডয কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। তস্ত্রফ ওস্ত্রয়ফািআট ম ষস্ত্রফক্ষস্ত্রণ 

তা ডনয়ডভত ারনাগাদ কযা য়না ফস্ত্রর ডযরডক্ষত স্ত্রয়স্ত্রছ। 
 

মন্ত্রাডত/ডভডন যফযাকযণ:প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ডফডবন্ন ট্রকা ষ ডযচ্ারনায জন্য ১৪০টি মন্ত্রাডত যফযা কযা য়। মায ভস্ত্রে 

িআয়ান ষ ম্যানুস্ত্রপক্চ্াডযিং ট্রকাস্ত্র ষয জন্য ১টি,  ট্রপডিক ম্যানুস্ত্রপক্চ্াডযিং ট্রকাস্ত্র ষয জন্য ১৭টি, ওস্ত্রয়ট প্রস্ত্রডিং ট্রকাস্ত্র ষয জন্য ১৮টি, 

ক্লডদিং ট্রকাস্ত্র ষয জন্য ৯টি, ডনটিিং ট্রকাস্ত্র ষয জন্য ৫টি, ট্রটিটািআর ট্রটডেিং এফিং ট্রকায়াডরটি কস্ত্ররার ট্রকাস্ত্র ষয জন্য ৩৯টি, পযান 

এন্ড ডডজািআন ট্রকাস্ত্র ষয জন্য ৩৫টি, িআডঞ্জডনয়াডযিং ওয়াকষ এয জন্য ২৬টি ডফডবন্ন ধযস্ত্রনয মন্ত্রাডত যফযা কযা য়। 
 

৯। প্রকস্ত্রেয িঈস্ত্রিস্ত্রশ্যয ডফযীস্ত্রত িজষন  : প্রকস্ত্রেয ডডিঅয িনুমায়ী প্রকস্ত্রেয প্রকস্ত্রেয িঈস্ত্রিস্ত্রশ্যয ডফযীস্ত্রত িজষন ডনেরূ- 

ক্রডভক িঈস্ত্রিশ্য িজষন 

১ ট্রদস্ত্র ও ডফস্ত্রদস্ত্র িংডিষ্ট কাযোনায় এফিং 

ডফডবন্নস্ত্রটিটািআর াফস্ত্রক্টস্ত্রয এডিডকিঈটিব ট্ররস্ত্রবস্ত্ররয 

ট্রটিটািআর িআডঞ্জডনয়ায যফযা কযা। 

ডফএড িআন ট্রটিটািআর িআডঞ্জডনয়াডযিং ট্ররস্ত্রবস্ত্রর ২৭৬ 

জন ডক্ষাথী িঈিীণ ষ স্ত্রয়স্ত্রছ মাযা এফিং ডফডবন্ন 

ট্রটিটািআর াফস্ত্রক্টয এফিং িংডিষ্ট কাযোনা ও ডক্ষা 

প্রডতষ্ঠাস্ত্রন ডনস্ত্রয়াগ রাব কস্ত্রযস্ত্রছ। এ কাম ষক্রভ চ্রভান 

যস্ত্রয়স্ত্রছ। 
২ ডক্ষকস্ত্রদয ট্রটকডনকযার ক্ষভতা বৃৃ্ডি কযা ডক্ষকগণ এ প্রকস্ত্রেয ভােস্ত্রভ প্রডক্ষণপ্রাি স্ত্রয়স্ত্রছন 

মায পস্ত্রর ডক্ষকস্ত্রদয ট্রটকডনকযার ক্ষভতা বৃৃ্ডি 

ট্রস্ত্রয়স্ত্রছ। 
৩ দাডযদ্র ডনযন এফিং িঅত্মকভ ষিংস্থাস্ত্রনয সুস্ত্রমাগ সৃডষ্ট কযা প্রকে ফাস্তফায়স্ত্রনয ভােস্ত্রভ দাডযদ্র ডনযন এফিং 

িঅত্মকভ ষিংস্থাস্ত্রনয সুস্ত্রমাগ সৃডষ্ট স্ত্রয়স্ত্রছ 

৪ দক্ষ ভানফ ম্পস্ত্রদয িঈন্নয়স্ত্রনয ভােস্ত্রভ দাডযদ্র হ্রাকযস্ত্রণ 

িফদান যাো 

দক্ষ ভানফ ম্পস্ত্রদয িঈন্নয়ন র্স্ত্রটস্ত্রছ মা দাডযদ্র 

হ্রাকযস্ত্রণ িফদান যােস্ত্রছ। 
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১০। িঈস্ত্রিশ্য িডজষত না স্ত্রর তায কাযণ  : প্রকস্ত্রেয িঈস্ত্রিশ্য িডজষত স্ত্রয়স্ত্রছ ভস্ত্রভ ষ প্রতীয়ভান স্ত্রয়স্ত্রছ। 

১১। ভন্ত্রণারয় ও িডধদিয কর্তষক তদাযডক  :  

কভ ষকতষায নাভ, দডফ িংস্থা ডযদ ষস্ত্রনয তাডযে 

জনাফ পডযদ িঈডিন িঅস্ত্রভদ ট্রচ্ৌধূযী, ডচ্ফ ফে ও াট ভন্ত্রণারয় ২০/০৭/২০১৫ 

জনাফ ট্রভা: িআভািআর, ডযচ্ারক ফে িডধদিয ০৬/০৩/২০১৫ 

১৬/০৪/২০১৬ 

১৪/০৩/২০১৭ 

জনাফ িঅব্দুয ভডতন, িঈ-প্রধান ফে ও াট ভন্ত্রণারয় ১৬/০৪/২০১৬ 

 

১২। িডডট     : (প্রাি ডডিঅয িনুমায়ী) 

                  ১২.১। িআন্টাযনার িডডট       :  ২০১৫-১৬ িথ ষফছস্ত্রযয িআন্টাযনার িডডট ম্পাডদত স্ত্রয়স্ত্রছ। 
                  ১২.২। এিটান ষার িডডট       : ২০১০-১১ এফিং ২০১৩-১৪ িথ ষফছস্ত্রযয এিটান ষার িডডট ম্পাডদত স্ত্রয়স্ত্রছ। 
 

১৩। প্রকস্ত্রেয িঅওতায় গৃীত ক্রয় কাম ষক্রভ  : 

প্রকস্ত্রেয িঅওতায় নানাডফধ ক্রয় কাম ষক্রভ ডযচ্ারনা কযা য়। ১ট্রকাটি ২৮ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় ২০৭১টি পাডন ষচ্ায ক্রয় কযা 

য়। এছাড়া ৫ ট্রকাটি ৭৯ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় ট্রভাট ১৪০টি ডফডবন্ন ধযস্ত্রনয ডভডনাডয ক্রয় কযা য়। মায ভস্ত্রে িঈস্ত্রেেস্ত্রমাগ্য স্ত্রর 

১ ট্রকাটি ২৭ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় ৩১টি ট্রটিটািআর ট্রটডেিং ও ট্রকায়াডরটি কস্ত্ররার ট্রভডন, ২ ট্রকাটি ৩৯ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় ১৭টি 

ওস্ত্রয়ট প্রস্ত্রডিং ট্রভডন, ১ ট্রকাটি ১৯ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় ৫টি ডনটিিং ট্রভডন, ৫০ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় ৯টি ক্লডদিং ট্রভডন ক্রয়। 
এছাড়া ৮ ট্রকাটি ৭৮ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় ১৫০ িঅস্ত্রনয স্টুস্ত্রডন্ট ট্রাস্ত্রের,  ২ ট্রকাটি ৭০ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় একাস্ত্রডডভক বফন, ২ 

ট্রকাটি ২৭ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় ডাডয়িং ট্রড, ১ ট্রকাটি ৩৮ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় ওয়াকষ বফন এফিং ৭ ট্রকাটি ৮২ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় 

ভাডিাযা বফন কাম ষ ক্রয় কযা য়। 
 

১৪। ভস্যা:   প্রকস্ত্রেয ডডিঅয ম ষস্ত্রফক্ষণ এফিং প্রকেটি ডযফীক্ষণ  ডনস্ত্রোক্ত ভস্যা ফা ক্রুটি ডযরডক্ষত স্ত্রয়স্ত্রছ- 

১৪.১ প্রকেটি ভাি স্ত্রয়স্ত্রছ জুন, ২০১৭ ভাস্ত্র। প্রকে ভাডিয ০৩ ভাস্ত্রয ভস্ত্রে ডডিঅয ট্রপ্রযস্ত্রণয ফােফাধকতা 

থাকস্ত্ররও ফে ও াট ভন্ত্রণারয় স্ত্রত তা ১৮/০২/২০১৮ তাডযস্ত্রে িথ ষাৎ ৬ ভা য ট্রপ্রযণ কযা য়; 

১৪.২ প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ট্রফগভগঞ্জস্ত্রটিটািআরিআনডেটিিঈটস্ত্রকস্ত্রফগভগঞ্জস্ত্রটিটািআরিআডঞ্জডনয়াডযিংকস্ত্ররস্ত্রজিঈন্নীতকযণ কযা 

স্ত্ররও প্রডতষ্ঠানটিস্ত্রত াঠদাস্ত্রনয জন্য ম ষাি ডক্ষক ট্রনিআ। প্রকে ডযচ্ারক ও িঈক্ত কস্ত্ররস্ত্রজয স্ত্রমাগী িোক 

কর্তষক যফযাকৃত তর্থ্ভস্ত্রত প্রডতষ্ঠানটিস্ত্রত িনুস্ত্রভাডদত স্ত্রদয ডফযীস্ত্রত ডনস্ত্রোক্ত দ শূন্য যস্ত্রয়স্ত্রছ- 

 িোক (কাডযগডয) ১টি স্ত্রদয ডফযীস্ত্রত ১টি, কাডয িোক (ট্রভকাডনকযার)  ১টি স্ত্রদয ডফযীস্ত্রত ১টি , 

চ্ীপ িআন্পোকটয (কাডযগডয) ৩টি স্ত্রদয ডফযীস্ত্রত ৩টি, প্রবালক (কাডযগডয) ৭টি স্ত্রদয ডফযীস্ত্রত ৪টি, ডপডজকযার 

িআন্পোকটয ১টি স্ত্রদয ডফযীস্ত্রত ১টি। ডফডবন্ন প্রডতষ্ঠান স্ত্রত ডক্ষক এস্ত্রন একর ডফলস্ত্রয়য াঠ্যক্রভ ডযচ্ারনা 

কযা য়; 

১৪.৩ প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ১০ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় একটি ওস্ত্রয়ে ওয়াটায ডেটস্ত্রভন্ট প্লান্ট ডনভ ষাস্ত্রণয িংস্থান যস্ত্রয়স্ত্রছ। এ ফাফদ 

৬.২০ রক্ষ টাকা ব্যয় ট্রদোস্ত্রনা স্ত্ররও ডযফীক্ষণকাস্ত্রর ট্রদো মায় ওস্ত্রয়ে ওয়াটায ডেটস্ত্রভন্ট প্লান্ট ডনভ ষাণ কযা 

য়ডন; 

১৪.৪ প্রকস্ত্রেয িঅওতায় একটি ট্রযিআনপর ওয়াটায ডযজাব ষয়য ডনভ ষাণ কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। িঅনুভাডনক ৫০ গজ দূস্ত্রয িফডস্থত 

একাস্ত্রডডভক বফস্ত্রনয ছাস্ত্রদ ডতত বৃডষ্টয াডন এ ডযজাব ষয়স্ত্রয িংযক্ষণ কযায কথা থাকস্ত্ররও ডযফীক্ষণকাস্ত্রর জানা 

মায় ডযজাব ষয়যটি ব্যফহৃত স্ত্রে না। প্রকে ডযচ্ারক জানান স্থানীয় ট্রৌযবা স্ত্রত যফযাকৃত াডন বাযা 

কস্ত্ররস্ত্রজয  াডনয চ্াডদা ট্রভটাস্ত্রনা য়।  ডভনাস্ত্রযর ওয়াটায ব্যফাস্ত্রযয িঈয ডনব ষযীরতা কভাস্ত্রনায রস্ত্রক্ষয 

ট্রযিআনপর ওয়াটায ডযজাব ষয়য ডনভ ষাণ কযা স্ত্রয় থাস্ত্রক। ডকন্তু  ডযজাব ষয়যটি ব্যফহৃত না ওয়ায পস্ত্রর এ রক্ষয 

ফাস্তফাডয়ত স্ত্রে না। 
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১৫। িঅিআএভিআডডয ভতাভত  : 

১৪.৫ প্রকস্ত্রেয িঅওতায় যফযাকৃত মন্ত্রাডত ও িঅফাফস্ত্রত্রয গাস্ত্রয় প্রকস্ত্রেয নাভ িংফডরত ডেকায রাগাস্ত্রনা ট্রনিআ। 
পস্ত্রর মন্ত্রাডতগুস্ত্ররা এ প্রকস্ত্রেয িঅওতায় যফযা কযা স্ত্রয়স্ত্রছ ডকনা তা তাৎক্ষডনকবাস্ত্রফ ডনণ ষয় কযা মায়না; 

১৪.৬ ভগ্র ফাস্তফায়নকাস্ত্রর (৭টি িথ ষফছস্ত্রয) প্রকেটি  ফে ও াট ভন্ত্রণারয় কর্তষক দুিআফায এফিং ফে িডধদিয কর্তষক 

একফায ডযদ ষন কযা য়।  ভন্ত্রণারয় ও িডধদিয কর্তষক প্রকেটি মথামথবাস্ত্রফ তদাযডক কযা য়ডন ভস্ত্রভ ষ 

প্রতীয়ভান স্ত্রে; 

১৪.৭ ডডিঅয িনুমায়ী প্রকেটিয ২০১০-১১ এফিং ২০১৩-১৪ িথ ষফছস্ত্রযয িঅডথ ষক কাম ষক্রস্ত্রভয এিটান ষার িডডট 

ম্পাডদত স্ত্রয়স্ত্রছ। প্রকেটি জুরািআ, ২০১০ স্ত্রত জুন, ২০১৭ ম ষন্ত ট্রভয়াস্ত্রদ ফাস্তফাডয়ত য়। ট্রভস্ত্রত প্রকেটিয 

িঅডথ ষক কাম ষক্রস্ত্রভয ২০১০-১১, ২০১১-১২,২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এফিং২০১৬-১৭ িথ ষফছস্ত্রযয 

িডডট কযা প্রস্ত্রয়াজন। ডকন্তু ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৪-১৫,  ২০১৫-১৬ এফিং২০১৬-১৭ িথ ষফছস্ত্রযয িথ ষাৎ ৫টি 

িথ ষফছস্ত্রযয এিটান ষার িডডট এেনও ফাডক যস্ত্রয়স্ত্রছ; 

১৪.৮ প্রকস্ত্রেয ট্রভাট িনুস্ত্রভাডদত ব্যয় ৪৩৩৪.৮২ রক্ষ টাকা এফিং ট্রভাট ব্যয় স্ত্রয়স্ত্রছ ৩৯৮৪.৬৬ রক্ষ টাকা মা ট্রভাট 

িনুস্ত্রভাডদত ব্যস্ত্রয়য ৯৬.৬৭%।  প্রকেটি ফাস্তফায়ন যফতী ৩৫০.১৬  রক্ষ টাকা িব্যডয়ত যস্ত্রয় ট্রগস্ত্রছ। এ িব্যডয়ত 

টাকা যকাডয ট্রকালাগাস্ত্রয জভাদান এেনও ম্পন্ন য়ডন তস্ত্রফ প্রডক্রয়াধীন যস্ত্রয়স্ত্রছ ফস্ত্রর জানা মায়; 

১৪.৯ কস্ত্ররস্ত্রজয জন্য একটি ওস্ত্রয়ফািআট বতডয কযা স্ত্ররও ম ষস্ত্রফক্ষস্ত্রণ ট্রদো মায় তা ডনয়ডভত ারনাগাদ কযা য়না। 

১৫.১ প্রকে ভাডিয ০৩ ভাস্ত্রয ভস্ত্রে ডডিঅয ট্রপ্রযস্ত্রণয ফােফাধকতা থাকস্ত্ররও ফে ও াট ভন্ত্রণারয় স্ত্রত তা ৬ ভা 

য ট্রপ্রযণ কযা য়। বডফষ্যস্ত্রত ট্রমস্ত্রকান ভাি প্রকস্ত্রেয ট্রক্ষস্ত্রত্র  প্রকে ভাডিয ০৩ ভাস্ত্রয ভস্ত্রে ডডিঅয 

ট্রপ্রযস্ত্রণয ডফলস্ত্রয় ভন্ত্রণারয় স্ত্রচ্ষ্ট থাকস্ত্রফ; 

১৫.২ প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ট্রফগভগঞ্জস্ত্রটিটািআরিআনডেটিিঈটস্ত্রকস্ত্রফগভগঞ্জস্ত্রটিটািআরিআডঞ্জডনয়াডযিংকস্ত্ররস্ত্রজিঈন্নীতকযণ কযা 

স্ত্ররও প্রডতষ্ঠানটিস্ত্রত াঠদাস্ত্রনয জন্য ম ষাি ডক্ষক ট্রনিআ। পস্ত্রর ডক্ষাথীযা িঈন্নীতকযস্ত্রণয সুপর স্ত্রত ফডিত স্ত্রে। 
কস্ত্ররস্ত্রজয ডক্ষক িংকট কাটিস্ত্রয় ট্রতারায জন্য কাম ষকয দস্ত্রক্ষ ট্রনয়া প্রস্ত্রয়াজন; 

১৫.৩ প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ১০ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় একটি ওস্ত্রয়ে ওয়াটায ডেটস্ত্রভন্ট প্লান্ট ডনভ ষাস্ত্রণয িংস্থান যস্ত্রয়স্ত্রছ। এ ফাফদ 

৬.২০ রক্ষ টাকা ব্যয় ট্রদোস্ত্রনা স্ত্ররও ডযফীক্ষণকাস্ত্রর ট্রদো মায় ওস্ত্রয়ে ওয়াটায ডেটস্ত্রভন্ট প্লান্ট ডনভ ষাণ কযা 

য়ডন। ওস্ত্রয়ে ওয়াটায ডেটস্ত্রভন্ট প্লান্ট ট্রকন ডনভ ষাণ কযা য়ডন এফিং এটি ডনভ ষাণ কযা না স্ত্ররও এ ফাফদ ট্রকন ব্যয় 

ট্রদোস্ত্রনা র প্রাডনক ভন্ত্রণারয় তা েডতস্ত্রয় ট্রদস্ত্রে প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযস্ত্রফ; 

১৫.৪ ডভনাস্ত্রযর ওয়াটায ব্যফাস্ত্রযয িঈয ডনব ষযীরতা কভাস্ত্রনায রস্ত্রক্ষয ট্রযিআনপর ওয়াটায ডযজাব ষয়য ডনভ ষাণ কযা স্ত্রয় 

থাস্ত্রক। ডকন্তু  ডযজাব ষয়যটি ব্যফহৃত না ওয়ায পস্ত্রর এ রক্ষয ফাস্তফাডয়ত স্ত্রে না। তািআ  ডযজাব ষয়যটি ব্যফাস্ত্রযয 

জন্য ডনস্ত্রদ ষনা প্রদাণ কযস্ত্রত স্ত্রফ; 

১৫.৫ প্রকস্ত্রেয িঅওতায় যফযাকৃত মন্ত্রাডত ও িঅফাফস্ত্রত্রয গাস্ত্রয় প্রকস্ত্রেয নাভ িংফডরত ডেকায রাগাস্ত্রনা ট্রনিআ। 
পস্ত্রর মন্ত্রাডতগুস্ত্ররা এ প্রকস্ত্রেয িঅওতায় যফযা কযা স্ত্রয়স্ত্রছ ডকনা তা তাৎক্ষডনকবাস্ত্রফ ডনণ ষয় কযা মায়না।  
প্রকস্ত্রেয িঅওতায় যফযাকৃত প্রডতটি  মন্ত্র ও িঅফাফস্ত্রত্রয গাস্ত্রয়  প্রকস্ত্রেয নাভ িংফডরত ডেকায রাগাস্ত্রনা 

প্রস্ত্রয়াজন; 

১৫.৬ ভগ্র ফাস্তফায়নকাস্ত্রর (৭টি িথ ষফছস্ত্রয) প্রকেটি  ফে ও াট ভন্ত্রণারয় কর্তষক দুিআফায এফিং ফে িডধদিয কর্তষক 

একফায ডযদ ষন কযা য়।  ভন্ত্রণারয় ও িডধদিয কর্তষক প্রকেটি মথামথবাস্ত্রফ তদাযডক কযা য়ডন ভস্ত্রভ ষ 

প্রতীয়ভান স্ত্রে। প্রকেটি মথামথবাস্ত্রফ তদাযডক না কযায কাযণ েডতস্ত্রয় ট্রদো প্রস্ত্রয়াজন; 

১৫.৭ ডডিঅয িনুমায়ী প্রকেটিয ২০১০-১১ এফিং ২০১৩-১৪ িথ ষফছস্ত্রযয িঅডথ ষক কাম ষক্রস্ত্রভয এিটান ষার িডডট 

ম্পাডদত স্ত্রয়স্ত্রছ। প্রকেটি জুরািআ, ২০১০ স্ত্রত জুন, ২০১৭ ম ষন্ত ট্রভয়াস্ত্রদ ফাস্তফাডয়ত য়। ট্রভস্ত্রত প্রকেটিয 

িঅডথ ষক কাম ষক্রস্ত্রভয ২০১০-১১, ২০১১-১২,২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এফিং২০১৬-১৭ িথ ষফছস্ত্রযয 

িডডট কযা প্রস্ত্রয়াজন। ডকন্তু ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৪-১৫,  ২০১৫-১৬ এফিং২০১৬-১৭ িথ ষফছস্ত্রযয িথ ষাৎ ৫টি 

িথ ষফছস্ত্রযয এিটান ষার িডডট এেনও ফাডক যস্ত্রয়স্ত্রছ। িফডষ্ট ৫টি িথ ষফছস্ত্রযয িডডট ম্পন্ন কযায  প্রস্ত্রয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযস্ত্রত স্ত্রফ; 

১৫.৮ প্রকস্ত্রেয ট্রভাট িনুস্ত্রভাডদত ব্যয় ৪৩৩৪.৮২ রক্ষ টাকা এফিং ট্রভাট ব্যয় স্ত্রয়স্ত্রছ ৩৯৮৪.৬৬ রক্ষ টাকা মা ট্রভাট 

িনুস্ত্রভাডদত ব্যস্ত্রয়য ৯৬.৬৭%।  প্রকেটি ফাস্তফায়ন যফতী ৩৫০.১৬  রক্ষ টাকা িব্যডয়ত যস্ত্রয় ট্রগস্ত্রছ। এ িব্যডয়ত 
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টাকা যকাডয ট্রকালাগাস্ত্রয জভাদান এেনও ম্পন্ন য়ডন। িব্যডয়ত িথ ষ দ্রত জভাদাস্ত্রনয প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযস্ত্রত স্ত্রফ; 

১৫.৯ কস্ত্ররস্ত্রজয জন্য একটি ওস্ত্রয়ফািআট বতডয কযা স্ত্ররও ম ষস্ত্রফক্ষস্ত্রণ ট্রদো মায় তা ডনয়ডভত ারনাগাদ কযা য়না। 
ওস্ত্রয়ফািআটটি ডনয়ডভত ারনাগাস্ত্রদয জন্য প্রস্ত্রয়াজনীয় ডনস্ত্রদ ষনা ডদস্ত্রত স্ত্রফ; 

১৫.১০ িঈযু ষক্ত সুাডযস্ত্রয িঅস্ত্ররাস্ত্রক গৃীত ব্যফস্থা ম্পস্ত্রকষ িঅগাভী এক ভাস্ত্রয ভস্ত্রে িঅিআএভিআডডস্ত্রক িফডত কযস্ত্রত 

স্ত্রফ। 
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“উচ্চ পরনীর (উপী) াট ও াট ফীজ উৎাদন এফং উন্নত াট চন (৩ে ংয়াডধত) ীল ষক প্রকস্ত্রেয 

ভাডি মূল্যায়ন প্রডতস্ত্রফদন 
 

(ভািিঃ জুন ২০১৭ ডরিঃ)    

 

১। প্রকস্ত্রেয নাভ    : িঈর্চ্ পরনীর (িঈপী) াট ও াট ফীজ িঈৎাদন এফিং  

িঈন্নত াট চ্ন (৩য় িংস্ত্রাডধত) 

২। িঈস্ত্রযাগী ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ  : ফে ও াট ভন্ত্রণারয় ।  
৩। ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা  : াট িডধদিয ।  
৪। প্রকে এরাকা   :  

 

ডফবাগ ট্রজরা িঈস্ত্রজরা 

ঢাকা ঢাকা  ধাভযািআ 

 গাজীপুয কাাডয়া 

 কারীগঞ্জ 

 শ্রীপুয 

 টাঙ্গািআর দয  

 কাডরাতী 

 র্াটািআর 

 ট্রদরদুয়ায 

 ট্রগারপুয 

 নাগযপুয 

 র্ভয়াপুয 

 ধনফাড়ী 

 ডভজষাপুয  

 ভধুপুয  

 ডেপুয 

 ফাািআর 

 পডযদপুয  দয  

 ট্রফায়ারভাযী 

 ভধুোরী  

 িঅরপাডাঙ্গা 

 দযপুয  

 বাঙ্গা 

 নগযকাো 

 ভাদাযীপুয  দয 

 যাজজয 

 কারডকডন 

 ডফচ্য  

 যীয়তপুয  দয  

 জাডজযা 

 ট্রবদযগঞ্জ 

 ডামুড্ড্যা 

 নডযয়া 

 ট্রগাারগঞ্জ দয 

 কাডয়াডন  

 মুকসুদপুয 

 টুঙ্গীাড়া 
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ডফবাগ ট্রজরা িঈস্ত্রজরা 

 ট্রকাটারীাড়া 

 যাজফাড়ী দয  

 ািংা 

 ফাডরয়াকাডে 

 ট্রগায়ারে 

 ভাডনকগঞ্জ দয  

 াটুডযয়া  

 ডঙ্গািআয 

 ডর্ওয 

 নযডিংদী  দয  

 যায়পুযা 

 ডফপুয  

 ভস্ত্রনাযদী  

 ট্রফরাস্ত্রফা  

ভয়ভনডিং  ভয়ভনডিং  দয  

 মুক্তাগাছা 

 গপযগাঁও 

 ফুরপুয  

 ফুরফাড়ীয়া 

 ডত্রার  

 িইবযগঞ্জ 

 নাোিআর 

 বালুকা  

 ট্রনত্রস্ত্রকাণা  দয  

 ট্রকন্দুয়া 

 িঅটাড়া 

 ফাযাট্টা 

 ডকস্ত্রাযগঞ্জ কডযভগঞ্জ 

 কটিয়াদী 

 ববযফ  

 ফাডজতপুয  

 াকুডেয়া 

 কুডরয়াযচ্য  

 ট্রযপুয দয  

 নকরা 

 শ্রীফডদ ষ 

 জাভারপুয দয 

 ডযলাফাড়ী 

 িআরাভপুয  

 ফকীগঞ্জ 

 ভাদাযগঞ্জ 

 ট্রদওয়ানগঞ্জ 

চ্ট্টগ্রাভ  কুডভো  ট্রদফীবায 

 িাক্ষ্মণফাড়ীয়া দয  

খুরনা মস্ত্রায  দয  

 ভডনযাভপুয 

 ডঝকযগাছা 
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ডফবাগ ট্রজরা িঈস্ত্রজরা 

  া ষা 

 ফার্াযাড়া 

 ট্রকফপুয  

 ট্রচ্ৌগাছা 

 খুরনা ডুমুডযয়া 

  ািআকগাছা 

 াতক্ষীযা করাস্ত্রযায়া 

  তারা 

 নড়ািআর দয  

  ট্ররাাগড়া 

  কাডরয়া 

 ডঝনািআদ দয  

  বরকুা 

  ভস্ত্রপুয 

  ডযণাকুন্ড 

  কাডরগঞ্জ 

  ট্রকাটচ্াঁদপুয 

 ফাস্ত্রগযাট ট্রভাোযাট 

  ডচ্তরভাযী 

 কুডষ্টয়া দয  

  ট্রদৌরতপুয 

  ট্রবড়াভাযা 

  ডভযপুয 

  কুভাযোরী  

  ট্রোকা 

 চুয়াডাঙ্গা  দয  

  িঅরভডাঙ্গা 

  ডামুযহুদা 

  জীফননগয 

 ট্রভস্ত্রযপুয  দয 

  গািংনী 

  মুডজফনগয 

 ভাগুযা দয  

  শ্রীপুয  

  ট্রভাাম্মদপুয  

  ডরো  

ফডযার  ফডযার  ট্রগৌযনদী  

  িঅজগরঝযা 

যাজাী  যাজাী  ফা 

  ফার্া 

  পুঠি িঁয়া 

  দুগ ষাপুয  

  ফার্ভাযা 

  চ্াযর্াট 

 নওগা দয 

  ফদরগাডছ 

  ভান্ড 



463 

 

ডফবাগ ট্রজরা িঈস্ত্রজরা 

 চ্াঁািআনওয়াফগঞ্জ দয 

 নাস্ত্রটায  দয  

  গুরুদাপুয  

  ফাজযগ্রাভ 

  রারপুয 

 াফনা  দয  

  িঅটর্ডযড়া 

  াডথয়া 

  সুজানগয 

  ট্রফড়া 

  চ্াটস্ত্রভায 

 ফগুড়া দয  

  গাফতরী  

  ধুনট 

  ট্রানাতরা 

  াডযয়াকাডে 

 ডযাজগঞ্জ দয  

  যায়গঞ্জ 

  কাজীপুয 

  িঈোাড়া 

 জয়পুযাট  দয 

  াঁচ্ডফডফ 

যিংপুয  গািআফান্ধা দয  

  রাফাড়ী 

  সুেযগঞ্জ 

  াদুোপুয 

  ট্রগাডফেগঞ্জ 

  ার্াটা 

  ফুরছড়ী 

 যিংপুয দয  

  কািঈডনয়া 

  ীযগাছা 

  ীযগঞ্জ 

  ফদযগঞ্জ 

  তাযাগঞ্জ 

  ডভঠাপুকুয 

  গঙ্গাচ্ড়া 

 কুডড়গ্রাভ  দয  

  িঈডরপুয 

  ডচ্রভাযী 

  র্ভরুঙ্গাভাযী 

  নাস্ত্রগবযী 

  ফুরফাড়ী 

  যাজাযাট 

 রারভডনযাট  দয  

  কাডরগঞ্জ 

  াডতফান্ধা 
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ডফবাগ ট্রজরা িঈস্ত্রজরা 

  াটগ্রাভ 

 নীরপাভাযী দয  

  ট্রডাভায 

  ডডভরা  

  জরঢাকা 

  ডকস্ত্রাযগঞ্জ 

  বয়দপুয  

 ডদনাজপুয  দয  

  াফ ষতীপুয 

  ডচ্ডযযফেয 

  োনাভা 

  নফাফগঞ্জ 

  ফীযগঞ্জ 

  ডফযর  

  ট্রফাচ্াগঞ্জ 

 িগড় দয  

  িঅটওয়াযী 

  ট্রফাদা 

  ট্রদডফগঞ্জ 

 ঠাকুযগাও দয 

  ফাডরয়াডাডঙ্গ 

  ীযগঞ্জ 

  যাণীিংজকর 

 

৫। প্রকস্ত্রেয ব্যয় ও ফাস্তফায়নকার :             

                                                                                                                   (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

িডতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কডরত 

ব্যস্ত্রয়য%) 

িডতক্রান্ত 

ভয় 

(িনুস্ত্রভাডদত 

ফাস্তফায়ন 

কাস্ত্ররয%) 

মূর 

(প্রিঃািঃ) 

ফ ষস্ত্রল 

িংস্ত্রাডধত 

(প্রিঃািঃ) 

(িংস্থা) 

মূর ফ ষস্ত্রল 

িংস্ত্রাডধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৬৯০৩.০২৯ 

 

১৫০৩৪.৪৮ ১৩৯০৫.৪৫ জুরািআ ২০১১ 

ট্রথস্ত্রক জুন 

২০১৬ ম ষন্ত  

জুরািআ ২০১১ 

ট্রথস্ত্রক জুন 

২০১৭ ম ষন্ত  

জুরািআ ২০১১ 

ট্রথস্ত্রক জুন ২০১৭ 

ম ষন্ত  

ফ ষস্ত্রল 

িংস্ত্রাধনী 

িনুাস্ত্রয মূর 

প্রাক্কডরত ব্যয় 

িস্ত্রক্ষা 

১৮৬৮.৫৪  

রক্ষ টাকা কভ 

ব্যয় ডনধ ষাডযত 

য়।  

১ ফছয 

(২০%) 

 

৬। াধাযণ ম ষস্ত্রফক্ষণ : 

 

৬.১। টভূডভ :  িয দক ম ষন্ত াট োত ট্রথস্ত্রক ফািংরাস্ত্রদস্ত্রয বফস্ত্রদডক িঅস্ত্রয়য ৮০% িডজষত স্ত্রতা। তেন প্রায় ৪০ রক্ষ 

কৃলস্ত্রকয জীডফকা িজষন াট িঈৎাদস্ত্রনয িঈয ডনব ষযীর ডছর। ট্র ডফস্ত্রফচ্নায় ফািংরাস্ত্রদস্ত্রয িথ ষনীডতস্ত্রত াট একটি গুরুেপূণ ষ 

স্থান দের কস্ত্রয ডছর। িথ ষজনডতক, াভাডজক, ািংস্কৃডতক ও ডযস্ত্রফগত িফদান ডফস্ত্রফচ্নায় াট িঈৎাদন ফািংরাস্ত্রদস্ত্রয জন্য 

একটি িডযাম ষ কাম ষক্রভ । াট োস্ত্রতয াডফ ষক িঈন্নয়স্ত্রন াট ফীজ িঅভদাডন ডনব ষযতা হ্রা কস্ত্রয িঈর্চ্ পরনীর (িঈপী) াট 
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ফীজ িঈৎাদস্ত্রন িঅত্নডনবষযীরতা িজষন ও ভানম্মত ট্রতালা াট িঈৎাদস্ত্রন কৃলকস্ত্রদয িঈবুিকযণ ও িব্যাত ায়তা প্রদাস্ত্রনয 

রস্ত্রক্ষয ফে ও াট ভন্ত্রণারস্ত্রয়য িধীস্ত্রন াট িডধদিয কর্তষক  ভডন্বত াট িঈৎাদন ও ফাজাযজাতকযণ ািআরট প্রকে, চ্ালী 

ম ষাস্ত্রয় িঈপী াট ফীজ িঈৎাদন ও ডফডনভয় কভ ষসূডচ্, ভডন্বত াট িঈৎাদন ও ফাজাযজাতকযণ প্রকে, ভডন্বত িঈপী াট ও 

াট ফীজ িঈৎাদন (২য় ম ষায়) ও জুন ২০১৭-ট্রত ভাি  “িঈর্চ্ পরনীর (িঈপী) াট ও াট ফীজ িঈৎাদন এফিং িঈন্নত াট 

চ্ন” প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা য়। ফািংরাস্ত্রদ যকাস্ত্রযয ম্পূণ ষ ডনজস্ব িথ ষায়স্ত্রন ট্রভাট ১৫০৩৪.৪৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কডরত ব্যস্ত্রয় 

জুরািআ ২০১১ ট্রথস্ত্রক জুন ২০১৭ ট্রভয়াস্ত্রদ ট্রদস্ত্রয ৪৪টি ট্রজরায ২০০টি িঈস্ত্রজরায় প্রকেটিয কাম ষক্রভ ফাস্তফাডয়ত য়।  
 

৬.২। িঈস্ত্রিশ্য:  

 

 জাতীয় চ্াডদাপুযস্ত্রণয রস্ত্রক্ষয ফািংরাস্ত্রদ াট গস্ত্রফলণা িআনডেটিিঈট ও িন্যান্য প্রডতষ্ঠান কর্তষক িঈদ্ভাডফত নতুন িঈর্চ্ 

পরনীর (িঈপী) জাস্ত্রতয াট ফীজ কৃলকস্ত্রদয ভস্ত্রে দ্রুত প্রফতষন এফিং কৃলক ম ষাস্ত্রয় িডধক ডযভাস্ত্রণ িঈপী াট 

ফীজ িঈৎাদন, িংযক্ষণ ও ডফতযণ িংক্রান্ত িঈন্নত প্রযুডক্ত স্তান্তয ও ম্প্রাযণ ;  

 ৯৩০০ একয জডভস্ত্রত ৫০,০০০ কৃলক বাযা াট িঅফাদ কস্ত্রয প্রডতফছয ১০০০-১৫০০ ট্রভডেক টন িঈপী জাস্ত্রতয 

াট ফীজ িঈৎাদন ;  

 ২,০০,০০০ একয জডভস্ত্রত ২,০০,০০০ কৃলক বাযা প্রডতফছয ৬০-৭০ রক্ষ ভন িঈপী জাস্ত্রতয ট্রতালা াট িঈৎাদন 

কস্ত্রয ম ষায়ক্রস্ত্রভ ডনম্মভাস্ত্রনয াট ফীস্ত্রজয স্থস্ত্রর িঈপী াট ফীজ প্রডতস্থান ;  

 ডনম্মভাস্ত্রনয াট ফীজ ব্যফায প্রডতস্ত্রযাধ ;  

 িঈপী জাস্ত্রতয াট ফীজ ডফতযস্ত্রণয ভােস্ত্রভ ট্রদস্ত্রয াট িঈৎাদস্ত্রন ডযভাণগত ও গুণগতভান বৃডি ; 

 একয প্রডত িঈৎাদন বৃডিপূফ ষক াট িঈৎাদন ব্যয় হ্রা ;  

 াট চ্ালীস্ত্রক িঈন্নত িডতস্ত্রত াট চ্স্ত্রন িঈবুিকযস্ত্রণয রস্ত্রক্ষয াট জাস্ত্রগ ভাটি, করাগাছ িআতযাডদ ক্ষডতকয ফস্তু 

ব্যফায ডনরুৎাডত কস্ত্রয কচুযীানা, েড়, কিংডক্রট স্লযাফ, ফাঁ িআতযাডদয ব্যফাস্ত্রয িঈৎাডত কযা ; এফিং  

 ১,১১,৯০০ িংখ্যক কৃলকস্ত্রক িঈপী াট, াট ফীজ িঈৎাদন ও াট চ্স্ত্রনয িঅধুডনক িডত ও করাস্ত্রকৌস্ত্ররয 

িঈয প্রডক্ষণ প্রদান ।  
 

৬.৩। প্রকস্ত্রেয িনুস্ত্রভাদন ও িংস্ত্রাধন :  ১৬৯০৩.০২৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কডরত ব্যয় ও জুরািআ ২০১১ ট্রথস্ত্রক জুন ২০১৬ ট্রভয়াস্ত্রদ 

ফাস্তফায়স্ত্রনয জন্য মূর প্রকেটি ডফগত ১৩ ট্রস্ত্রন্ফম্বয ২০১১ তাডযস্ত্রে একস্ত্রনক বফঠক কর্তষক িনুস্ত্রভাডদত য়। বাযত ট্রথস্ত্রক ১০০০ 

ট্রভডেক টন িঈন্নতভাস্ত্রনয ট্রজিঅযও-৫২৪ জাস্ত্রতয াট ফীজ িঅভদাডন, ২০,০০০ কৃডল মন্ত্রাডত ক্রয়, িডতডযক্ত িঅফাফত্র ক্রয় 

িআতযাডদ কাযস্ত্রণ ৭৯৪.১৮৯ রক্ষ টাকা ব্যয় বৃডিপূফ ষক ট্রভাট ১৭৬৯৭.২১৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কডরত ব্যস্ত্রয় জুরািআ ২০১১ ট্রথস্ত্রক জুন 

২০১৬ ট্রভয়াদ িংফডরত প্রকেটিয ১ভ িংস্ত্রাধন ভাননীয় ফে ও াট ভন্ত্রী কর্তষক গত ২৭ ভাচ্ ষ ২০১৩ তাডযস্ত্রে িনুস্ত্রভাডদত য়। 
যফতীস্ত্রত ৬৮৯.৭৩ রক্ষ টাকা ব্যয় বৃডিপূফ ষক ট্রভাট ১৮৩৮৬.৯৪৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কডরত ব্যস্ত্রয় ও জুরািআ ২০১১ ট্রথস্ত্রক জুন ২০১৬ 

ট্রভয়াস্ত্রদ প্রকেটিয ২য় িংস্ত্রাধন ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তষক ১৫ এডপ্রর ২০১৪ তাডযস্ত্রে িনুস্ত্রভাডদত য়। াট ফীস্ত্রজয মূল্য 

বৃডি াওয়ায কাযস্ত্রণ শুধু ভাত্র ফীজ ও চ্াযা িস্ত্রঙ্গয ডনধ ষাডযত ৫০২১.৭৬ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয়য স্থস্ত্রর ৫৮৪৮.৩৬ রক্ষ টাকা বৃডিয 

প্রস্ত্রয়াজন য়। এ িঈস্ত্রিস্ত্রশ্য প্রাক্কডরত ব্যয় ৩৩৫২.৪৬৮ রক্ষ টাকা হ্রাপূফ ষক ট্রভাট ১৫০৩৪.৪৮ রক্ষ টাকা প্রা/ক্কডরত ব্যয় ও জুরািআ 

২০১১ ট্রথস্ত্রক জুন ২০১৭ ট্রভয়াস্ত্রদ ফাস্তফায়স্ত্রনয জন্য প্রকেটিয ৩য় িংস্ত্রাধন ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তষক গত ২৭ ট্রস্ত্রন্ফম্বয 

২০১৬ তাডযস্ত্রে িনুস্ত্রভাডদত য়।   

৬.৪। প্রকে ডযদ ষন :   ফাস্তফায়ন ডযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ডফবাস্ত্রগয ডযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ট্রক্টয-৬ এয ভাডযচ্ারক 

ট্রফগভ নাডভা ভডন কর্তষক গত ৫ জুরািআ ২০১৮ তাডযে গাজীপুয ট্রজরায কাডরগঞ্জ িঈস্ত্রজরা ও নযডিংদী ট্রজরায ভস্ত্রনাযদী 

িঈস্ত্রজরা এফিং ৯ জুরািআ ২০১৮ তাডযস্ত্রে কুডড়গ্রাভ ট্রজরায দয িঈস্ত্রজরা ও ১০ জুরািআ ২০১৮ তাডযস্ত্রে যিংপুয ট্রজরায গঙ্গাচ্ড়া 

িঈস্ত্রজরায প্রকে কাম ষক্রভ স্ত্রযজডভস্ত্রন ডযদ ষনপূফ ষক মূল্যায়ন কযা য়। 
 

 ৬.৫। প্রকে ডযচ্ারক ম্পডকষত তর্থ্ :    

 

ক্রডভক 

নম্বয 

কভ ষকতষায নাভ ও দফী পূণ ষকারীন/েন্ডকারীন ভয়কার 

(১) ড. ভঙ্গর চ্ন্দ্র চ্ে 

প্রকে ডযচ্ারক  

“িঈর্চ্ পরনীর (িঈপী) াট ও াট ফীজ িঈৎাদন এফিং 

পূণ ষকারীন  ২ জানুয়াযী ২০১১ ট্রথস্ত্রক  

৮ জানুয়াযী ২০১৫ ম ষন্ত 

। 
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িঈন্নত াট চ্ন (৩য় িংস্ত্রাডধত)” প্রকে, ফে ও াট 

ভন্ত্রণারয়  

(২) ড. ট্রে ভম্মদ ট্রযজািঈর িআরাভ 

যুগ্নডচ্ফ ও প্রকে ডযচ্ারক  

 “িঈর্চ্ পরনীর (িঈপী) াট ও াট ফীজ িঈৎাদন এফিং 

িঈন্নত াট চ্ন (৩য় িংস্ত্রাডধত)” প্রকে, ফে ও াট 

ভন্ত্রণারয়  

পূণ ষকারীন  ১৫ ট্রভ ২০১৫ ট্রথস্ত্রক  

জুন ২০১৭ ম ষন্ত ।  
 

 

৭। প্রকস্ত্রেয িঙ্গডবডিক িঅডথ ষক ও ফাস্তফ িগ্রগডত: 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রডভক 

নম্বয 

িস্ত্রঙ্গয নাভ ফ ষস্ত্রল ডডডড িনুমায়ী জুন ২০১৭ ম ষন্ত ক্রভপুডঞ্জত িগ্রগডত 

ডযভাণ/িংখ্যা প্রাক্কডরত ব্যয় িঅডথ ষক (%) ফাস্তফ  

(১) কভ ষকতষাস্ত্রদয ট্রফতন  ৬২ জন  ২৭০.৪৪ ১০৫.৩৩ ৬ জন  

(২) কভ ষচ্াযীস্ত্রদয ট্রফতন  ২৩২ জন  ১২৩২.২২ ১১৩০.৫৫ ১৭২ জন  

(৩) ভ্রভণ বাতা  ২৯৪ জন  ১৮৯.৯০ ১৮৯.৫৩ ২২৫ জন  

(৪) বাতাডদ  ২৯৪ জন  ৯৯৫.৩৫ ৭৮৩.৭০ ১৭৮ জুন  

(৫) িডপ বাড়া ২১২টি  ২৫২.৪৩ ২৪৯.১২ ২১২টি  

(৬) ডাক ভাশুর  ট্রথাক  ৫.২০ ৪.২০ ট্রথাক  

(৭) ট্রটডরস্ত্রপান ডফর  ১২৫টি  ২১.৩১ ১৯.৩০ ১০৫টি  

(৮) ডফদুযৎ ডফর  ট্রথাক  ৮.০৮ ৬.৩৫ ট্রথাক  

(৯) িকস্ত্রটন, গ্যা, লুডিস্ত্রকন্ট 

িআতযাডদ 

ট্রথাক  ২০১.৬৪ ১৯২.০৩ ট্রথাক 

(১০) ট্রেনাযী  ট্রথাক  ৫৮.১৩ ৫৬.৭৩ ট্রথাক  

(১১) ফিআ ও প্রকানা  ট্রথাক  ১.২৪ ১.০৬ ট্রথাক  

(১২) প্রকানা এফিং ডফজ্ঞান  ট্রথাক  ৯৬.৬৫ ৯৬.৬১ ট্রথাক  

(১৩) প্রডক্ষণ  ১১২২০০ ৯১৭.৫১ ৯১৭.৫১ ১১০৮৫০ 

(১৪) ডক্ষা পয  ১০ দস্ত্রর ৭০ 

জন 

২২৫.০০ ২২৪.৬৪ ৬৭ জন 

(১৫) কভ ষারা/ট্রডভনায/কভ ষকতষা-

োপ প্রডক্ষণ/কৃলক জভাস্ত্রয়ত 

ট্রথাক  ২০.০০ ১৯.৯৮ ট্রথাক  

(১৬) িঅপ্যায়ন ট্রথাক  ০.৮২ ০.৬৬ ট্রথাক  

(১৭) ডযফন ব্যয়  ট্রথাক  ৯১.২৬ ৮৮.১০ ট্রথাক  

(১৮) ফীজ ও চ্াযা  ৪৩০৩.৮২ 

ট্রভডেক টন  

৫৮৪৮.৩৬ ৫৮০৮.০০ ৪৩০৩.৮২ ট্রভডেক 

টন 

(১৯) কীটনাক ১৭.৯২ ট্রভডেক 

টন 

১৭৯.১৫ ১২৮.৫৩ ১২.৮৫ ট্রভডেক টন 

(২০) ায  ১৪০৯৯ ট্রভডেক 

টন  

২৫৩০.৫৯ ২০৩৪.৭৯ ১১৫৬৯ ট্রভডেক টন 

(২১) ম্মানী  ট্রথাক  ৭.৮৫ ৭.৮৫ ট্রথাক  

(২২) ডফডফধ  ট্রথাক  ৬৪.৬৯ ৬৩.৩২ ট্রথাক  

(২৩) ট্রভযাভত ও যক্ষণাস্ত্রফক্ষণ  ট্রথাক  ৪৩.৬২ ৩৯.৯৩ ট্রথাক  

(২৪) ট্রভাটযমান ক্রয়  ২৬৫টি  ৪৬৮.৪০ ৪৬৮.৪০ ২৬৫টি  

(২৫) কৃডল মন্ত্রাডত ক্রয়  ২১৬৬৬ ট্রট+ 

২০০০টি 

৭০৬.৩৪ ৭০৫.৩৪ ২৩৬৩৭  

(২৬) িডপ িঅফাফত্র  ২১৩ ট্রট  ১৪৭.৭৩ ১৪৭.৭৩ ২১৩ ট্রট 

(২৭) িডপ মন্ত্রাডত  ৩৯৭টি ১৭১. ১৮ ১৭১.১৮ ২৭২টি  

(২৮) িন্যান্য (জুট ীট ও 

ািআনস্ত্রফাড ষ) 

৪৯২২০ ২৪৪.৯৮ ২৪৪.৯৮ ৪৯২২০ 
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ক্রডভক 

নম্বয 

িস্ত্রঙ্গয নাভ ফ ষস্ত্রল ডডডড িনুমায়ী জুন ২০১৭ ম ষন্ত ক্রভপুডঞ্জত িগ্রগডত 

ডযভাণ/িংখ্যা প্রাক্কডরত ব্যয় িঅডথ ষক (%) ফাস্তফ  

(২৯) প্রািআ কডন্টনস্ত্রজডন্প ১% ৩৪.৪১ -  - 

 ফ ষস্ত্রভাট   ১৫০৩৪.৪৮ ১৩৯০৫.৪৫  

সৃত্র : প্রকে ডডিঅয  

 

৮। ডযদ ষনকারীন ম ষস্ত্রফক্ষণ: 

 

৮.১। প্রধান প্রধান িস্ত্রঙ্গয ফাস্তফায়ন িগ্রগডতয ডফফযণ: 

 

৮.১.১। প্রকস্ত্রেয মূর কাম ষক্রভ স্ত্রে :  

 

- ৫০,০০০ চ্ালীস্ত্রক ম্পৃক্ত কস্ত্রয ৯,৩০০ একয জডভস্ত্রত প্রডত ফছয  ১০০০-১৫০০ ট্রভডেক টন িঈর্চ্ পরনীর াট ফীজ 

িঈৎাদন ;  

- ২,০০,০০০ রক্ষ াট চ্ালীস্ত্রক ম্পৃক্ত কস্ত্রয ২,০০,০০০ একয জডভস্ত্রত প্রডত ফছয ৬০-৭০ রক্ষ ভণ িঈর্চ্ পরনীর ট্রতালা 

াট িঈৎাদন ;  

- ২০১১-১৭ ম ষন্ত ট্রভাট ১,১১,৯০০ িংখ্যক প্রডত ফছয ২০ াজায চ্ালীস্ত্রক (প্রডত িঈস্ত্রজরায় ২০০ িংখ্যক কস্ত্রয) িঈর্চ্ 

পরনীর াট ও াট ফীজ িঈৎাদন ও িঈন্নত াট চ্ন প্রডক্রয়া ডফলস্ত্রয় প্রডক্ষণ প্রদান ;  

- াট চ্ালীস্ত্রদয ভাস্ত্রঝ ডফনা মূস্ত্রল্য ৪৩০৩.৮২ ট্রভডেক টন ফীজ (ডবডি ও প্রতযাডয়ত ফীজ), ১৭.৯২ ট্রভডেক টন কীটনাক, 

১৪০৯৯ ট্রভডেক টন ায ডফতযণ ;  

- ২১৬৬৬ ট্রট+২০০০টি কৃডল মন্ত্রাডত (যান্ড ট্রস্ধয়ায, ডযফন-ট্রযটিিং ায়ক দ্রব্যাডদ) ক্রয় ; এফিং  

- ৪৯২২০ িংখ্যক জুটীট ও ািআনস্ত্রফাড ষ ক্রয় ।  
-  

৮.১.২। িনুস্ত্রভাডদত িঅযডডডড-ট্রত কভ ষকতষাস্ত্রদয ট্রফতন িস্ত্রঙ্গয ডফযীস্ত্রত ৬২ জস্ত্রনয জন্য ২৭০.৪৪ রক্ষ টাকা প্রাক্করন 

িন্তর্ভ ষক্ত ডছর। ডকন্তু প্রকৃতস্ত্রক্ষ ৬ জন কভ ষকতষা কভ ষযত িফস্থায় প্রকে ট্রথস্ত্রক ট্রফতন িঅযণ কস্ত্রযন এফিং এ ফাফদ 

ফাস্তফায়ন ট্রভয়াস্ত্রদ ১০৫.৩৩ রক্ষ টাকা ব্যয় য়। িফডষ্ট ১৬৫.১১ রক্ষ টাকা িব্যডয়ত থাস্ত্রক। াট িডধদিস্ত্রযয 

কভ ষকতষা ও ডডিঅয এয ফযাস্ত্রত জানা মায় ৮ জন কাযী ডযচ্ারক, ৪৩ জন াট িঈন্নয়ন কভ ষকতষা ও ১ জন ডাফ 

যক্ষণ কভ ষকতষা িডতডযক্ত দাডয়স্ত্রে ডনযুক্ত ডছস্ত্ররন ডফধায় তাঁযা প্রকস্ত্রেয ডযফস্ত্রতষ যাজস্ব োত ট্রথস্ত্রক ট্রফতন িঅযণ 

কস্ত্রযডছস্ত্ররন। এছাড়া ৩ জন াট িঈন্নয়ন কভ ষকতষা চ্াকুডয ট্রছস্ত্রড় চ্স্ত্রর মান । ডডডড প্রণয়নকাস্ত্রর ডফলয়টি ডফস্ত্রফচ্না কযা 

স্ত্রর ট্র িনুাস্ত্রয ঠিক প্রাক্করন প্রস্তুত কযা ম্ভফ স্ত্রতা এফিং ১৬৫.১১ রক্ষ টাকা িব্যডয়ত থাকস্ত্রতা না ;  

 

৮.১.৩। িনুরূবাস্ত্রফ কভ ষচ্াযীস্ত্রদয ভস্ত্রে ১ জন কযাডয়ায, ৪৫ জন িঈ কাযী াট িঈন্নয়ন কভ ষকতষা িডতডযক্ত দাডয়স্ত্রে ডনযুক্ত 

ট্রথস্ত্রক যাজস্ব োত ট্রথস্ত্রক ট্রফতন িঅযণ কস্ত্রযন। ১০ জন িঈকাযী াট িঈন্নয়ন কভ ষকতষা ও ২ জন িডপ কাযী 

কাভ কডম্পিঈটায িাস্ত্রযটয চ্াকুডয ট্রছস্ত্রড় ট্রদন এফিং ২ জন িঈকাযী াট িঈন্নয়ন কভ ষকতষাস্ত্রক চ্াকুযী ট্রথস্ত্রক ফযোস্ত 

কযা য়। িথ ষাৎ ডনধ ষাডযত ২৩২ জস্ত্রনয ভস্ত্রে ১৭২ জন কভ ষযত ডছস্ত্ররন ডফধায় ১২৩২.২২ রক্ষ টাকা প্রাক্করস্ত্রনয ভস্ত্রে 

১১৩০.৫৫ রক্ষ টাকা ব্যয় য় এফিং ১০১.৬৭ রক্ষ টাকা িব্যডয়ত থাস্ত্রক। এ ট্রক্ষস্ত্রত্রও ডডডড প্রণয়ণকাস্ত্রর ডফলয়টি 

ডফস্ত্রফচ্না কযা ফাঞ্ছনীয় ডছর ;  

 

৮.১.৪। িনুস্ত্রভাডদত িঅযডডডড িনুাস্ত্রয ১৭৯.১৫ রক্ষ টাকা প্রাক্কডরত ব্যস্ত্রয় ১৭.৯২ ট্রভডেক টন কীটনাক ডফতযস্ত্রণয জন্য 

ডনধ ষাডযত ডছর। ডকন্তু ফাস্তস্ত্রফ ১২৮.৫৩ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় ১২.৮৫ ট্রভডেক টন কীটনাক ডফতযন কযা য়। াট িডধদিয 

এয িংডিষ্ট কভ ষকতষায স্ত্রঙ্গ িঅস্ত্ররাচ্নাকাস্ত্রর জানা মায় ডকছু িংখ্যক িঈস্ত্রজরায় ভাঠ ম ষাস্ত্রয়য কভ ষকতষা এ ফাফদ টাকা 

ব্যয় কযস্ত্রত াস্ত্রযনডন ডফধায় ডনধ ষাডযত টাকা ব্যয় ও রক্ষযভাত্রা িজষন কযা ম্ভফ য়ডন ;  

 

৮.১.৫। প্রকস্ত্রেয ায ডফতযণ িস্ত্রঙ্গয ডফযীস্ত্রত ১৪০৯৯ ট্রভডেক টন ডফতযস্ত্রণয িংস্থান থাকস্ত্ররও ফাস্তস্ত্রফ ১১৫৬৯ ট্রভডেক টন 

ায ডফতযণ ম্পন্ন স্ত্রয়স্ত্রছ। রক্ষযভাত্রা িস্ত্রক্ষা ২৫৩০ ট্রভডেক টন কভ ায ডফতযণ কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। ডডিঅয এ িঈস্ত্রেে 

কযা স্ত্রয়স্ত্রছ ট্রম কস্ত্রয়কটি িঈস্ত্রজরায় ভাঠ ম ষাস্ত্রয়য কভ ষকতষাগণ ফীজ ট্রযাস্ত্রণয স্ত্রঙ্গ ঙ্গডত ট্রযস্ত্রে ায ডফতযণ ম্পন্ন 

কযস্ত্রত ক্ষভ নডন। প্রকে ট্রভয়াস্ত্রদ াট চ্ালীস্ত্রদয ভাস্ত্রঝ ায, ফীজ ও িঈকযণাডদ ডফতযণ িংক্রান্ত তর্থ্ ডনস্ত্রেয ছস্ত্রক 

প্রদান কযা স্ত্ররা : 
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ক্রডভক নম্বয ডফফযণ রক্ষযভাত্রা িজষন 

১. ডবডি াটফীজ  ৯৮.৮৭৫ ট্রভডেক টন  ৯৫.৫০৬ ট্রভডেক টন 

২. প্রতযাডয়ত াটফীজ  ৪২৩৯.৮০ ট্রভডেক টন ৪২০৮.৩১ ট্রভডেক টন  

৩. যাায়ডনক ায  ১৩০৯৯.০০ ট্রভডেক টন  ১০৫৬৯.০০ ট্রভডেক টন  

৪. বজফায ডফতযণ  ১০০০.০০ ট্রভডেক টন  ১০০০.০০ ট্রভডেক টন  

৫. কীটনাক ডফতযণ  ১৭৯.১৫ রক্ষ টাকা  ১২৮.৫৩ রক্ষ টাকা  

৬. প্লাডেক যান্ড ট্রস্ধয়ায  ২০০০টি  ১৯৮৯ টি  

৭. ডযফনায  ২৩৬৬৬ টি  ২৩৬৩৭ টি  

৮. কাস্ত্রঠয াতুযী  ২১৬৬৬ টি  ২১৬৬৬ টি  

৯. ডরডথন ীট  ২১৬৬৬ টি  ২১৬৬৬ টি  

১০. জুট কযানবা ীট  ৩৪২২০ টি  ৩৪২২০ টি  

১১. প্রদ ষনী প্লস্ত্রটয ািআনস্ত্রফাড ষ  ১৫০০০ টি  ১৪৯০০ টি  

১২. িঈৎাদক ায়ক গািআড বুক  ৫৬০০০টি  ৫৬০০০টি  

১৩. ডরপস্ত্ররট ও যঙ্গীন ট্রাোয  ১২৩৫০০টি  ১২৩৫০০টি  

 সৃত্র : াট িডধদিয কর্তষক যফযাকৃত

৮.১.৬। প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ২৬৫টি ট্রভাটযমান ক্রয় কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। তন্স্ত্রে ২৬২টি ট্রভাটয ািআস্ত্রকর ক্রয় কযা য়। তস্ত্রফ ডডিঅয 

সূস্ত্রত্র জানা মায় ট্রম জনফর ডনস্ত্রয়াস্ত্রগয পূস্ত্রফ ষ স্ত্রদয ডফযীস্ত্রত ট্রভাটয ািআস্ত্রকর ডফতযণ কযা য়। পস্ত্রর ডফতযণকৃত ট্রভাটয 

ািআস্ত্রকরগুডর িব্যহৃত িফস্থায় ট্রপস্ত্রর যাোয কাযস্ত্রণ এগুডরয গুণগতভান নষ্ট স্ত্রয়স্ত্রছ ফস্ত্রর িঈস্ত্রেে কযা য় ;  

 

৮.১.৭। ডডিঅয এয সূত্রভস্ত্রত াট ফীস্ত্রজয জাতীয় চ্াডদায ১৯% াট িডধদিয, ১৮% কৃডল িঈন্নয়ন কযস্ত্রাস্ত্রযন, ১৫% 

কৃডল ম্প্রাযণ িডধদিয, ৬% এনডজওমূ এফিং ২৫% কৃলকগণ কর্তষক যফযা কযা য়। িফডষ্ট ফীজ বাযত 

ট্রথস্ত্রক িঅভদানী কযা য়। প্রকস্ত্রেয িঅওতায় িঈপী াট ফীজ িঈৎাদন িংক্রান্ত ম্পাডদত কাম ষক্রভ ডনস্ত্রেয ছস্ত্রক প্রদান 

কযা স্ত্ররা: 

 

িথ ষ ফছয ডফফযণ রক্ষযভাত্রা (ট্রভিঃ টন) িজষন (ট্রভিঃ টন) 

২০১১-১২ ডবডি াটফীজ ডফতযণ ১৩.১২৫ ১৩.১২৫ 

াটফীজ িঈৎাদন ৮৫৫.০০ ৮০০.০০ 

২০১২-১৩ ডবডি াটফীজ ডফতযণ ১৫.৭৫ ১৫.৭৫ 

াটফীজ িঈৎাদন ১৭৭৩.০০ ১১৫০.০০ 

২০১৩-১৪ ডবডি াটফীজ ডফতযণ ১৭.৫০ ১৬.১৯৪ 

াটফীজ িঈৎাদন ১৮৫০.০০ ১০৯৫.০০ 

২০১৪-১৫ ডবডি াটফীজ ডফতযণ ১৭.৫০ ১৫.৪৩৭ 

াটফীজ িঈৎাদন ১৭৬০.০০ ৯৭১.১৯ 

২০১৫-১৬ ডবডি াটফীজ ডফতযণ ১৭.৫০ ১৭.৫০ 

াটফীজ িঈৎাদন ২০০০.০০ ১০১৬.০০ 

২০১৬-১৭ ডবডি াটফীজ ডফতযণ ১৭.৫০ ১৭.৫০ 

াটফীজ িঈৎাদন ১৫০০.০০ ১১৮০.৪৮ 

ফ ষস্ত্রভাট : ডবডি াটফীজ ডফতযণ ৯৮.৮৭৫ ৯৫.৫০৬ 

াটফীজ িঈৎাদন ৯৭৩৮.০০ ৬২১২.৬৭ 

সৃত্র : াট িডধদিয কর্তষক যফযাকৃত 

 

িঈস্ত্রযয ছক ট্রথস্ত্রক ট্রদো মায় ট্রম, প্রকে ট্রভয়াস্ত্রদয (২০১১-১২ ট্রথস্ত্রক ২০১৬-১৭) প্রথভ ২ ফছয ও ট্রল ২ ফছয 

রক্ষযভাত্রা িনুাস্ত্রয ডবডি াট ফীজ ডফতযণ ম্পন্ন স্ত্রয়স্ত্রছ। ডকন্তু ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ িথ ষ ফছস্ত্রয রক্ষযভাত্রা 

িস্ত্রক্ষা কভ ডবডি াট ফীজ ডফতযণ কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। এছাড়া প্রকে ট্রভয়াস্ত্রদ ৬ ফছস্ত্রয ৯৭৩৮ ট্রভিঃ টস্ত্রনয রক্ষযভাত্রায 

ডফযীস্ত্রত াডফ ষকবাস্ত্রফ ৬২১২.৬৭ ট্রভিঃ টন (৬৩.৮০%) াট ফীজ িঈৎাডদত স্ত্রয়স্ত্রছ। রক্ষযভাত্রা িস্ত্রক্ষা ৩৫২৫.৩৩ 

ট্রভিঃ টন কভ াট ফীজ িঈৎাডদত স্ত্রয়স্ত্রছ। এ ডফলস্ত্রয় াট িডধদিস্ত্রযয কাযী ডযচ্ারক জনাফ িঅডভনুর িআরাস্ত্রভয 

িংস্ত্রগ িঅস্ত্ররাচ্না স্ত্রর ডতডন জানান ট্রম, ট্রযাস্ত্রনয ভয় িডত বৃডষ্ট এফিং কতষস্ত্রনয ভয় ট্রদস্ত্রয িঈিযািস্ত্রর র্ন কুয়াায 

কাযস্ত্রণ রক্ষযভাত্রা িনুাস্ত্রয ভানম্মত াট ফীজ িঈৎাদন কযা ম্ভফ য়ডন। প্রকৃডতয িঈয িতযডধক ডনব ষযীরতায 

কাযস্ত্রণ াট ফীজ িঈৎাদন ব্যাত স্ত্রয়স্ত্রছ ভস্ত্রভ ষ প্রতীয়ভান। িঈস্ত্রেখ্য ট্রম াট িডধদিস্ত্রযয িংডিষ্ট কভ ষকতষায বাষ্যভস্ত্রত 

ডবডি াট ফীজ ট্রথস্ত্রক প্রতযাডয়ত াট ফীজ িঈৎাদন কযা য়;  
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৮.১.৮। াট িডধদিস্ত্রযয কাযী ডযচ্ারক জনাফ িঅডভনুর িআরাস্ত্রভয বাষ্য িনুাস্ত্রয প্রডত একস্ত্রয াধাযণবাস্ত্রফ ১৮-২০ ভণ 

প্রতযাডয়ত াট ফীজ ও াট িঈৎাডদত স্ত্রয় থাস্ত্রক। িযডদস্ত্রক প্রকস্ত্রে ব্যফহৃত ০-৯৮৯৭ (িঈপী) জাস্ত্রতয াট ফীজ 

ট্রথস্ত্রক প্রডত একস্ত্রয ৩০-৩৫ ভণ ভানম্মত ট্রতালা াট িঈৎাদন কযা ম্ভফ। প্রকে ট্রভয়াস্ত্রদ িঈপী ট্রতালা াট িঈৎাদন 

িংক্রান্ত তর্থ্ ডনস্ত্রেয ছস্ত্রক প্রদান কযা স্ত্ররা : 

 

িথ ষ ফছয ডফফযণ রক্ষযভাত্রা িজষন 

২০১১-১২ ট্রতালা াট িঈৎাদন ৩৮.৮৪ রক্ষ ভণ  ৩৭.০৪ রক্ষ ভণ  

২০১২-১৩ ট্রতালা াট িঈৎাদন ৩৮.৭১ রক্ষ ভণ ৩৯.০০ রক্ষ ভণ  

ট্রজিঅযও-৫২৪ এফিং ০-৯৮৯৭ ফীজ 

ডফতযণ  

১০০০.০০ ট্রভিঃ টন  ৯৬৮.৫১ ট্রভিঃ টন  

ট্রজিঅযও-৫২৪ এফিং ০-৯৮৯৭ াট 

িঈৎাদন  

১০০.০০ রক্ষ ভণ  ১০২.৬৯ রক্ষ ভণ  

২০১৩-১৪ ট্রতালা াট িঈৎাদন ৫৪.৫০ রক্ষ ভণ  ৫৫.৯২ রক্ষ ভণ  

ট্রজিঅযও-৫২৪ এফিং ০-৯৮৯৭ ফীজ 

ডফতযণ  

৯৭২.০০ ট্রভিঃ টন  ৯৭২.০০ ট্রভিঃ টন  

ট্রজিঅযও-৫২৪ এফিং ০-৯৮৯৭  াট 

িঈৎাদন  

৯৭.২০ রক্ষ ভণ  ৯৬.৬১ রক্ষ ভণ  

২০১৪-১৫ ট্রতালা াট িঈৎাদন ৫৪.৫০ রক্ষ ভণ  ৫৫.৪৫ রক্ষ ভণ  

২০১৫-১৬ ট্রতালা াট িঈৎাদন ৪৭.১৩ রক্ষ ভণ  ৪৭.৬৪ রক্ষ ভণ  

২০১৬-১৭ ট্রতালা াট িঈৎাদন ৬০.০০ রক্ষ ভণ  ৬২.০২ রক্ষ ভণ  

ট্রভাট : ট্রতালা াট িঈৎাদন ৪৮৬.৮৮ রক্ষ ভণ  ৪৯৬.৩৭ রক্ষ ভণ  

 সৃত্র : াট িডধদিয কর্তষক যফযাকৃত  

 

িঈস্ত্রযয ছস্ত্রক প্রদি তর্থ্ িনুাস্ত্রয ৪৮৬.৮৮ রক্ষ ভণ িঈৎাদস্ত্রনয রক্ষযভাত্রায ডফযীস্ত্রত ৪৯৬.৩৭ রক্ষ ভণ ট্রতালা াট 

িঈৎাদন কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। রক্ষযভাত্রা িস্ত্রক্ষা ৯.৪৯ ভণ ট্রফড ট্রতালা াট িঈৎাদন কযা স্ত্রয়স্ত্রছ ; 

 

৮.১.৯। ভানম্মত াট তন্তু প্রাডিয রস্ত্রক্ষয প্রকস্ত্রেয িঅওতায় াট চ্স্ত্রন াস্ত্রটয জাস্ত্রগ ভাটি, করাগাছ, িআতযাডদ ক্ষডতকয ফস্তুয 

ডযফস্ত্রতষ কচুডযানা, েড়, কিংডক্রট স্লযাফ, ফাঁ িআতযাডদ ব্যফাস্ত্রয চ্ালীস্ত্রদযস্ত্রক িঈদ্ভুি কযা য় ফস্ত্রর ডডিঅয এয 

সূত্রভস্ত্রত জানা মায়। ফতষভাস্ত্রন াট চ্ালীস্ত্রদয ৬০% াট চ্স্ত্রনয জাস্ত্রগ কচুযীানা,েড়, কিংডক্রট স্লযাফ ব্যফায কযস্ত্রছ 

ফস্ত্রর জানা মায়;  

 

৮.১.১০। িঈন্নত িডতয ভােস্ত্রভ াট চ্স্ত্রনয ডযফন ট্রযটিিং িডত এ প্রকস্ত্রেয ভােস্ত্রভ প্রচ্রস্ত্রনয িঈস্ত্রযাগ গ্রণ কযা য় ভস্ত্রভ ষ 

প্রকে িংডিষ্ট কভ ষকতষাগণ জানান। ডডিঅয এয সূত্রভস্ত্রত ভাত্র ৮.৪% াট চ্ালী এ িডত ফতষভাস্ত্রন ব্যফায কযস্ত্রছ। 
িঅস্ত্ররাচ্য িডতয ব্যফায ডফলস্ত্রয় িঅস্ত্ররাচ্নাকাস্ত্রর াট চ্ালীস্ত্রদয ভস্ত্রে িনাগ্র রক্ষয কযা মায়। গাজীপুয ট্রজরায 

কারীগঞ্জ িঈস্ত্রজরায াট চ্ালী জনাফ এভদাদ ট্রাস্ত্রন জানান ট্রম, কারীগঞ্জ িঈস্ত্রজরায় প্রাকৃডতক াডনয িঈৎ ট্রমভন-

ডফর, পুকুয, ট্রডাফা, নারা িআতযাডদয িংখ্যা ট্রফড ওয়ায কাযস্ত্রণ িডতটি ব্যফাস্ত্রয চ্ালীযা িঅগ্রী য়ডন। াডনস্ত্রত াট 

চ্স্ত্রনয প্রচ্ডরত িডত কভ ঝাস্ত্রভরাপূণ ষ ওয়ায কাযস্ত্রণ চ্ালীযা ডযফন ট্রযটিিং িডতয ডযফস্ত্রতষ িঈডেডেত এরাকায় 

প্রচ্ডরত িডতস্ত্রত াট চ্ালীযা াট চ্স্ত্রনয প্রডক্রয়া ম্পন্ন কস্ত্রযস্ত্রছ। ট্রদস্ত্রয শুষ্ক িিস্ত্ররয জন্য ডযফন ট্রযটিিং ট্রফড 

কাম ষকয ফস্ত্রর ডতডন িঅযও জানান ;  

 

৮.১.১১। ডযদ ষনকাস্ত্রর যিংপুয ট্রজরায গঙ্গাচ্ড়া িঈস্ত্রজরায দুিআজন াট চ্ালী াজু িঅস্ত্রম্মদ রার ও ট্রভািঃ ট্রগারাভ যব্বানী 

িঈস্ত্রেে কস্ত্রযন ট্রম ডযফন ট্রযটিিং িডত বার তস্ত্রফ এস্ত্রত াট কাঠি নষ্ট স্ত্রয় মায় ডফধায় চ্ালীযা িডতটি ব্যফাস্ত্রয িঅগ্রী 

য়ডন। িঈস্ত্রেখ্য বৃিয যিংপুয িিস্ত্রর াট কাঠিয দাভ ও চ্াডদা িন্য িির িস্ত্রক্ষা তুরনামূরকবাস্ত্রফ ট্রফড। ট্রভািঃ 

ট্রগারাভ যব্বানী প্রঙ্গক্রস্ত্রভ িঅযও িঈস্ত্রেে কস্ত্রযন ট্রম ডযফন ট্রযটিিং িডতয ভােস্ত্রভ াট চ্স্ত্রনয জন্য ট্রক্ষত ট্রথস্ত্রক াট 

ডযফান কস্ত্রয ফাড়ীস্ত্রত িঅনস্ত্রত য়। পস্ত্রর াট ডযফন ফাফদ চ্ালীস্ত্রক ব্যয় কযস্ত্রত য় ডফধায় ডযফন ট্রযটিিং িডতয 

প্রডত চ্ালীযা িঅগ্র াডযস্ত্রয় ট্রপস্ত্রর ;  

 

৮.১.১২। ডযদ ষনকাস্ত্রর াট চ্ালীস্ত্রদয স্ত্রঙ্গ িঅস্ত্ররাচ্নাকাস্ত্রর একটি ডফলয় কস্ত্রর িঈস্ত্রেে কস্ত্রযন ট্রম, প্রকস্ত্রেয িঅওতায় 

িঈৎাডদত ফীজ ফাজাযজাতকযস্ত্রণয ট্রকান ব্যফস্থা না যাোয কাযস্ত্রণ িঈৎাডদত ফীজ ডনস্ত্রয় তাঁযা ডফাস্ত্রক স্ত্রড়ন ;  
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৮.১.১৩। াট িডধদিয ও প্রকে িংডিষ্ট কভ ষকতষাস্ত্রদয স্ত্রঙ্গ িঅস্ত্ররাচ্নাকাস্ত্রর িঅযও জানা মায় ট্রম, িডধদিস্ত্রয কভ ষযত ২৪২ 

িংখ্যক াট িঈন্নয়ন কভ ষকতষা ও কাযী াট িঈন্নয়ন কভ ষকতষায ভস্ত্রে শুধুভাত্র ১৫ জন কৃডল ডফলস্ত্রয় স্দাতক ডডডগ্রধাযী, 

৩১ জন ডডস্ত্রপ্লাভা ডডডগ্রধাযী এফিং িফডষ্ট ১৯৬ জন াধাযণ ডক্ষায ডডডগ্রধাযী ;  এফিং  

 

৮.১.১৪। াট িডধদিস্ত্রযয িংডিষ্ট কভ ষকতষায কাছ ট্রথস্ত্রক জানা মায় ট্রম, জানুয়াযী ১৯৯৪ ট্রথস্ত্রক িঅস্ত্ররাচ্য প্রকস্ত্রেয ট্রভয়াদ ম ষন্ত 

াট ফীজ ও াট িঈৎাদন িংক্রান্ত ডফডবন্ন ডস্ত্রযানাস্ত্রভ প্রকে গ্রণ ও ফাস্তফায়স্ত্রনয ভােস্ত্রভ িঈক্ত কাম ষক্রভ ডযচ্ারনা 

কযা স্ত্রয় িঅস্ত্রছ। ডকন্তু িঅস্ত্ররাচ্য প্রকে িন্যান্য প্রকে গ্রস্ত্রণয পূস্ত্রফ ষ ট্রকান ডপডজডফটি োডড কযা য়ডন এফিং প্রকে 

ভাি ওয়ায য কতোডন প্রবাফ/রক্ষয িডজষত স্ত্রয়স্ত্রছ ট্র িংক্রান্ত ট্রকান তর্থ্ িংগ্রপূফ ষক ট্র িঅস্ত্ররাস্ত্রক ডক্ষা গ্রণ 

কস্ত্রয প্রকে প্রস্তাফ প্রণয়ণ কযা য়ডন ভস্ত্রভ ষ প্রতীয়ভান য় । 
 

৯। প্রকস্ত্রেয প্রডকিঈযস্ত্রভন্ট িংক্রান্ত তর্থ্: 

ক্রডভক 

নম্বয  

কাস্ত্রজয 

নাভ/প্যাস্ত্রকস্ত্রজয 

নাভ  

দযত্র 

িঅফাস্ত্রনয 

তাডযে  

দযত্র 

ট্রোরায 

তাডযে  

দযস্ত্রত্রয 

কাডযগযী 

প্রস্তাফ 

িনুস্ত্রভাদস্ত্রনয 

তাডযে  

দাতা িংস্থা 

কর্তষক 

কাডযগযী 

প্রস্তাফ 

িনুস্ত্রভাদস্ত্রনয 

তাডযে 

িঅডথ ষক 

প্রস্তাফ 

মূল্যায়ন 

িনুস্ত্রভাদস্ত্রনয 

তাডযে  

দাতা িংস্থা 

কর্তষক 

িঅডথ ষক 

প্রস্তাফ 

িনুস্ত্রভাদস্ত্রনয 

তাডযে 

-চুডক্ত 

স্বাক্ষস্ত্রযয 

তাডযে  

-ঠিকাদাস্ত্রযয 

নাভ  

-চুডক্ত 

িনুাস্ত্রয কাম ষ 

ম্পাদস্ত্রনয 

তাডযে  

-ফাস্তস্ত্রফ কাম ষ 

ম্পাদস্ত্রনয 

তাডযে  

-চুডক্ত মূল্য  

-ডযস্ত্রাডধত 

মূল্য  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

(১) ১টি জী 

(ডভতসুডফড 

াস্ত্রজস্ত্রযা 

ট্রোট ষস্) ক্রয়  

- - - প্রস্ত্রর্য্জয নয়  - প্রস্ত্রমাজয নয় ২৩ জানুয়াযী 

২০১২ তাডযস্ত্রে 

জীটি 

ক্রয়পূফ ষক  

৩০ জুন ২০১৭ 

তাডযস্ত্রে 

জীটি ফে ও 

াট ভন্ত্রণারস্ত্রয় 

স্তান্তয কযা 

য়।  
(২) ১টি ভািআস্ত্রক্রাফা 

(ডভতসুডফড 

এর-৩০০)  

- - - প্রস্ত্রমাজয নয়  - প্রস্ত্রমাজয নয় ২২ ট্রপব্রুয়াযী 

২০১২ তাডযস্ত্রে 

ভািআস্ত্রক্রাফাটি 

ক্রয়পূফ ষক ২২ 

িঅগে ২০১৭ 

তাডযস্ত্রে াট 

িডধদিয 

ফযাফয স্তান্তয 

কযা য়।  
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ক্রডভক 

নম্বয  

কাস্ত্রজয 

নাভ/প্যাস্ত্রকস্ত্রজয 

নাভ  

দযত্র 

িঅফাস্ত্রনয 

তাডযে  

দযত্র 

ট্রোরায 

তাডযে  

দযস্ত্রত্রয 

কাডযগযী 

প্রস্তাফ 

িনুস্ত্রভাদস্ত্রনয 

তাডযে  

দাতা িংস্থা 

কর্তষক 

কাডযগযী 

প্রস্তাফ 

িনুস্ত্রভাদস্ত্রনয 

তাডযে 

িঅডথ ষক 

প্রস্তাফ 

মূল্যায়ন 

িনুস্ত্রভাদস্ত্রনয 

তাডযে  

দাতা িংস্থা 

কর্তষক 

িঅডথ ষক 

প্রস্তাফ 

িনুস্ত্রভাদস্ত্রনয 

তাডযে 

-চুডক্ত 

স্বাক্ষস্ত্রযয 

তাডযে  

-ঠিকাদাস্ত্রযয 

নাভ  

-চুডক্ত 

িনুাস্ত্রয কাম ষ 

ম্পাদস্ত্রনয 

তাডযে  

-ফাস্তস্ত্রফ কাম ষ 

ম্পাদস্ত্রনয 

তাডযে  

-চুডক্ত মূল্য  

-ডযস্ত্রাডধত 

মূল্য  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

(৩) ১টি ডকিঅ 

(ডনান ডস্ত্রঙ্গর 

ট্রকডফন) 

- - - প্রস্ত্রমাজয নয়  - প্রস্ত্রমাজয নয় ৯ জুরািআ 

২০১৭ তাডযস্ত্রে 

ডকিঅটি 

ক্রয়পূফ ষক ৩ 

িঅগে ২০১৭ 

তাডযস্ত্রে াট 

িডধদিয 

ফযাফয স্তান্তয 

কযা য়।  
(৪) ২৬২ িংখ্যক 

ট্রভাটয ািআস্ত্রকর 

(ডস্ত্রযা ট্রান্ডা 

১০০ ডড) 

২৫ 

জানুয়াযী 

২০১২ ও 

১৭ ট্রভ 

২০১২ 

২০ ট্রভ 

২০১২ 

- প্রস্ত্রমাজয নয়  - প্রস্ত্রমাজয নয়  - ২ ট্রপব্রুয়াডয 

২০১২ 

- যাডয 

িডতয 

ভােস্ত্রভ 

এটরা 

ফািংরাস্ত্রদ 

ডরিঃ এয কাছ 

ট্রথস্ত্রক িংগ্র 

কযা য়।  
- ২ ভাচ্ ষ 

২০১২ ও ২০ 

জুন ২০১২  

- ২৪ ট্রভ 

২০১২, ২০ 

জুরািআ ২০১২, 

১০ ট্রস্ত্রন্ফম্বয 

২০১২ ও ১৮ 

ট্রস্ত্রন্ফম্বয 

২০১২ 

- ৩৪৮.৪৬  

সৃত্র :  প্রকস্ত্রেয ডডিঅয  
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৯.১। প্রডকিঈযস্ত্রভন্ট িংক্রান্ত ছস্ত্রক িম্পূণ ষ তর্থ্ প্রদান কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। ট্রভাটয ািআস্ত্রকর ব্যডতত িন্যান্য িঅিআস্ত্রটস্ত্রভয দযত্র 

িঅফাস্ত্রনয ও ট্রোরায তাডযে,  দযস্ত্রত্রয কাডযগযী প্রস্তাফ ও িঅডথ ষক প্রস্তাফ িনুস্ত্রভাদস্ত্রনয তাডযে, চুডক্ত স্বাক্ষস্ত্রযয তাডযে,  

ঠিকাদাস্ত্রযয নাভ, চুডক্ত মূল্য, ডযস্ত্রাডধত মূল্য িংক্রান্ত তর্থ্ িঈক্ত ছস্ত্রক প্রদান কযা য়ডন।  

১০। প্রকস্ত্রেয িঈস্ত্রিশ্য িজষন : 

 

ডযকডেত িঈস্ত্রিশ্য প্রকৃত িজষন 

ক) প্রডত ফছয ডনফ ষাডচ্ত ৫০,০০০ চ্ালীয ভােস্ত্রভ গস্ত্রড় 

৯৩০০ একয জডভস্ত্রত ১০০০-১৫০০ িঈপী াট ফীজ 

িঈৎাদন ;  

ক) ৯৭৩৮ ট্রভিঃ টন রক্ষযভাত্রায ডফযীস্ত্রত প্রকে ট্রভয়াস্ত্রদ 

৩৪৬৪৩.৩৫ একয জডভস্ত্রত  ৬২১২.৬৭ ট্রভিঃ টন াট ফীজ 

িঈৎাদন কযা য়, মা রক্ষযভাত্রায ৬৩.৮০% ;  

 

ে)  প্রডত ফছয ২,০০,০০০ চ্ালীয ২,০০,০০০ একয 

জডভস্ত্রত ৬০-৭০ রক্ষ ভণ ভানম্মত ট্রতালা াট িঈৎাদন 

;  

ে)  ৪৮৬.৮৮ রক্ষ ভণ রক্ষযভাত্রায ডফযীস্ত্রত প্রকে ট্রভয়াস্ত্রদ 

৪৯৬.৩৭ রক্ষ ভণ াট িঈৎাদন কযা য়, মা রক্ষযভাত্রায 

৮৯.২১% ;  

 

গ) প্রডত ফছয ২০,০০০ চ্ালীস্ত্রক (প্রস্ত্রতযক িঈস্ত্রজরায় ১০০ 

জন ) িঈন্নত িডতস্ত্রত িঈপী াট ফীজ িঈৎাদন ও াট 

চ্ন প্রডক্রয়া ডফলস্ত্রয় প্রডক্ষণ প্রদান ;  

গ) প্রকে ট্রভয়াস্ত্রদ ১,১০,৮৫০ িংখ্যক চ্ালীস্ত্রক িঈন্নত িডতস্ত্রত 

িঈপী াট ফীজ িঈৎাদন ও াট চ্ন প্রডক্রয়া ডফলস্ত্রয় প্রডক্ষণ 

প্রদান কযা য়। পস্ত্রর প্রকস্ত্রেয প্রথভ ফছয িস্ত্রক্ষা িভ ফছস্ত্রয 

াট ফীজ চ্াস্ত্রলয জডভ ১৩.৮% বৃডি ায় এফিং িঈৎাদন ১১.১% 

বৃডি ায় ;  

 

র্) িঈন্নত িডতস্ত্রত াট চ্স্ত্রন াস্ত্রটয জাস্ত্রগ ভাটি, 

করাগাছ িআতযাডদ ক্ষডতকয ফস্তুয ডযফস্ত্রতষ কচুযীানা, 

েড়, কিংক্রীট স্লযাফ, ফাঁ িআতযাডদ ব্যফাস্ত্রয চ্ালীস্ত্রদযস্ত্রক 

িঈদ্ভুিকযণ ;  

র্) প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ডযচ্াডরত িঈদ্ভুিকযণ কাম ষক্রস্ত্রভয পস্ত্রর 

ফতষভাস্ত্রন ৬০% চ্ালী াট চ্স্ত্রনয জাস্ত্রগ কচুযীানা, েড়, 

কিংক্রীট স্লযাফ, ফাঁ িআতযাডদ ব্যফায কযস্ত্রছ। এ িঈস্ত্রিস্ত্রশ্য 

২১৬৬৬টি কাস্ত্রঠয াতুড়ী ও ডরডথন ীট ডফতযণ কযা য় ;  

 

ঙ) াট চ্স্ত্রন িঅধুডনক ডযফন ট্রযটিিং িডত প্রচ্রন ;  ঙ) ফতষভাস্ত্রন ৮.৪% চ্ালী ডযফন ট্রযটিিং িডতয ভােস্ত্রভ াট চ্ন 

প্রডক্রয়া ম্পন্ন কযস্ত্রছ । এ িঈস্ত্রিস্ত্রশ্য প্রকে ট্রভয়াস্ত্রদ ২৩৬৩৭ টি 

ডযফনায প্রকস্ত্রেয িঅওতায় চ্ালীস্ত্রদয ভাস্ত্রঝ ডফতযণ কযা য় ;  

 

চ্) চ্ালীস্ত্রদয ভাস্ত্রঝ ৪৩০৩.৮২ ট্রভিঃ টন াট ফীজ ডফতযণ 

; এফিং  

চ্) প্রকে ট্রভয়াস্ত্রদ চ্ালীস্ত্রদয ভাস্ত্রঝ ৯৫.৫০৬ ট্রভিঃ টন ডবডি াট 

ফীজ ও ৪২০৮.৩১ ট্রভিঃ টন প্রতযাডয়ত াট ফীজ াডফ ষকবাস্ত্রফ  

৪৩০৩.৮১৬ ট্রভিঃ টন াট ফীজ ডফতযণ কযা য় ;  এফিং 

 

ছ) ১৭.৯২ ট্রভিঃ টন কীটনাক ও ১৪০৯৯ ট্রভিঃ টন ায 

চ্ালীস্ত্রদয ভাস্ত্রঝ ডফতযণ । 
ছ) প্রকে ট্রভয়াস্ত্রদ চ্ালীস্ত্রদয ভাস্ত্রঝ ১২.৮৫ ট্রভিঃ টন কীটনাক ও 

১১৫৬৯ ট্রভিঃ টন ায ডফতযণ কযা য় ।  
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১১। প্রকস্ত্রেয ডস্থয ডচ্ত্র : 

 

ডচ্ত্র  ১ :  প্রকস্ত্রেয িঅওতায় গাজীপুয ট্রজরায কারীগঞ্জ িঈস্ত্রজরা 

ডনফ ষাী কভ ষকতষা কর্তষক াট চ্ালীস্ত্রদয ভাস্ত্রঝ াট ফীজ ডফতযণ কযা 

য়।  

 

ডচ্ত্র  ২ :  প্রকস্ত্রেয িঅওতায় গাজীপুয ট্রজরায কারীগঞ্জ 

িঈস্ত্রজরায় িনুডষ্ঠত াট চ্ালীস্ত্রদয প্রডক্ষণ কভ ষসূচ্ী।  

 

ডচ্ত্র  ৩ :  কুডড়গ্রাভ ট্রজরায দয িঈস্ত্রজরায় ডবতর বফস্ত্রনয নীচ্ 

তরায়  প্রকে িডপ মা এেন তারাফি থাস্ত্রক।   
 

ডচ্ত্র  ৪ :  কুডড়গ্রাভ ট্রজরায দয িঈস্ত্রজরায প্রকে 

িডপস্ত্রয িবযন্তয িিং।  
 

১২। িডডট িংক্রান্ত তর্থ্ :  ডডিঅয এয সৃত্রভস্ত্রত ২০১১-১২ ট্রথস্ত্রক ২০১৬-১৭ ম ষন্ত প্রকস্ত্রেয িবযন্তযীণ িডডট ডযচ্ারনা 

কযা য় এফিং িঅডি িঈথ্থান কযা য়ডন। িযডদস্ত্রক ২০১১-১২ ট্রথস্ত্রক ২০১৩-১৪ ম ষন্ত এিটাযনার িডডট 

ডযচ্ারনা কযা য়। িঈক্ত িডডটমূস্ত্র ৯টি িঅডি িঈথ্থাডত য়, তন্স্ত্রে ৪টি িঅডি ডনষ্পডি কযা স্ত্রয়স্ত্রছ এফিং ৫টি 

িঅডি ডনষ্পডি কযা য়ডন। ৪টি িডনষ্পন্ন িডডট িঅডিয টাকায িিংস্ত্রক মূল্যভান ১,৭৮,৯৩,৪০০/- । ২০১৪-১৫ ট্রথস্ত্রক 

২০১৬-১৭ ম ষন্ত ট্রকান এিটাযনার িডডট ডযচ্ারনা কযা য়ডন।  
 

১৩। ফাস্তফায়ন ভস্যা :   

 

১৩.১। াট চ্ালীস্ত্রদয স্ত্রঙ্গ িঅস্ত্ররাচ্নাকাস্ত্রর জানা মায় ট্রম, িঅস্ত্ররাচ্য প্রকস্ত্রেয িঅওতায় িঈৎাডদত াট ফীজ 

ফাজাযজাতকযস্ত্রণয িংস্থান না যাোয কাযস্ত্রণ িঈৎাডদত াট ফীজ ডনস্ত্রয় তাযা ডফাস্ত্রক স্ত্রড়ন । এছাড়া ডবডি াট 

ট্রযাস্ত্রণয ভয় িডত বৃডষ্ট ও াট ফীজ াস্ত্রব ষডেিং এয ভয় ট্রদস্ত্রয িঈিযািস্ত্রর র্ন কুয়াায কাযস্ত্রণ রক্ষযভাত্রা িনুমায়ী 

াট ফীজ িঈৎাদন কযা ম্ভফ য়ডন ফস্ত্রর াট িঈন্নয়ন কভ ষকতষা/কাযী াট িঈন্নয়ন কভ ষকতষাগণ ডযদ ষনকাস্ত্রর 

িফডত কস্ত্রযন ।   
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১৪। ভতাভতা/সুাডয :  

  

১৪.১। জানুয়াযী ১৯৯৪ ট্রথস্ত্রক িঅস্ত্ররাচ্য প্রকস্ত্রেয ট্রভয়াদ ম ষন্ত াট ফীজ ও াট িঈৎাদন িংক্রান্ত ডফডবন্ন ডস্ত্রযানাস্ত্রভ প্রকে 

গ্রণ ও ফাস্তফায়ন কযা স্ত্রয়স্ত্রছ। ডকন্তু িঅস্ত্ররাচ্য প্রকে িন্যান্য প্রকে গ্রস্ত্রণয পূস্ত্রফ ষ ট্রকান ডপডজডফটি োডড কযা য়ডন 

এফিং প্রকে ভাি ওয়ায য কতোডন প্রবাফ/রক্ষয িডজষত স্ত্রয়স্ত্রছ ট্র িংক্রান্ত ট্রকান তর্থ্ িংগ্রপূফ ষক ট্র িঅস্ত্ররাস্ত্রক 

ডক্ষা গ্রণ কস্ত্রয প্রকে প্রস্তাফ প্রণয়ণ কযা য়ডন ভস্ত্রভ ষ প্রতীয়ভান য় । ট্রম কাযস্ত্রণ ফাস্তফতায ডবডিস্ত্রত িঅস্ত্ররাচ্য 

প্রকস্ত্রেয িঙ্গ ও ব্যয় ডনধ ষাযণ কযা য়ডন। ট্রমভন প্রকস্ত্রেয কভ ষকতষা/কভ ষচ্াযীস্ত্রদয ট্রফতন বাতা িস্ত্রঙ্গয ডফযীস্ত্রত 

২৬৬.৭৮ রক্ষ টাকা িব্যডয়ত থাস্ত্রক। বডফষ্যস্ত্রত ডপডজডফডরটি োডড ম্পাদনপূফ ষক ফাস্তফতায ডবডিস্ত্রত প্রকস্ত্রেয িঙ্গ ও 

ব্যয় ডনধ ষাযণপূফ ষক ডডডড প্রণয়স্ত্রণ মত্নফান ওয়া ফাঞ্ছনীয় স্ত্রফ (িনুস্ত্রেদ ৮.১.২, ৮.১.৩ ও ৮.১.১৪); 

  

১৪.২। প্রকস্ত্রেয ১৭.৯২ ট্রভডেক টন কীটনাক ডফতযস্ত্রণয জন্য ডনধ ষাডযত ডছর। ডকন্তু ফাস্তস্ত্রফ ১২৮.৫৩ রক্ষ টাকা ব্যস্ত্রয় ১২.৮৫ 

ট্রভডেক টন কীটনাক ডফতযন কযা য় এফিং ৫.০৭ ট্রভডেক টন কীটনাক ডফতযণ কযা য়ডন। িনুরুবাস্ত্রফ  প্রকস্ত্রেয 

ায ডফতযণ িস্ত্রঙ্গয ডফযীস্ত্রত ১৪০৯৯ ট্রভডেক টন ডফতযস্ত্রণয িংস্থান থাকস্ত্ররও ফাস্তস্ত্রফ ১১৫৬৯ ট্রভডেক টন ায 

ডফতযণ ম্পন্ন স্ত্রয়স্ত্রছ। রক্ষযভাত্রা িস্ত্রক্ষা ২৫৩০ ট্রভডেক টন কভ ায ডফতযণ কযা স্ত্রয়স্ত্রছ । কীটনাক ও ায 

ডফতযণ ফাফদ রক্ষযভাত্রা ট্রকন িজষন কযা ম্ভফ য়ডন ট্র িংক্রান্ত ট্রকান তর্থ্ ডডিঅয এ িংস্ত্রমাজন কযা য়ডন। াট 

িডধদিয ডফলয়টি েডতস্ত্রয় ট্রদস্ত্রে যফতী প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযস্ত্রফ (িনুস্ত্রেদ ৮.১.৪ ও ৮.১.৫); 

 

১৪.৩। প্রকস্ত্রেয িঅওতায় ২৬২টি ট্রভাটয ািআস্ত্রকর ক্রয় কযা য়। তস্ত্রফ ডডিঅয সূস্ত্রত্র জানা মায় ট্রম জনফর ডনস্ত্রয়াস্ত্রগয পূস্ত্রফ ষ 

স্ত্রদয ডফযীস্ত্রত ট্রভাটয ািআস্ত্রকর ডফতযণ কযা য়। পস্ত্রর ডফতযণকৃত ট্রভাটয ািআস্ত্রকরগুডর িব্যহৃত িফস্থায় ট্রপস্ত্রর 

যাোয কাযস্ত্রণ এগুডরয গুণগতভান নষ্ট স্ত্রয়স্ত্রছ ফস্ত্রর িঈস্ত্রেে কযা য়। িংডিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা ডফলয়টি 

েডতস্ত্রয় ট্রদস্ত্রে যফতী প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযস্ত্রফ (িনুস্ত্রেদ ৮.১.৬); 

  

১৪.৪। ডডিঅয এয সূত্রভস্ত্রত াট ফীস্ত্রজয জাতীয় চ্াডদায ২৫% কৃলকগণ কর্তষক যফযা কযা য়। বডফষ্যস্ত্রত ভানম্মত 

াট ফীজ িঈৎাদস্ত্রনয ট্রক্ষস্ত্রত্র কৃলকস্ত্রদয ক্ষভতা বৃডিয ডফলস্ত্রয় কাম ষক্রভ গ্রণ কযা স্ত্রর জাতীয় চ্াডদায িঈস্ত্রেেস্ত্রমাগ্য 

িিং কৃলকগণ যফযা কযস্ত্রত ক্ষভ স্ত্রফ। িতএফ এ ডফলস্ত্রয় সুডনডদ ষষ্ট রক্ষযভাত্রা ও কভ ষথা ডনধ ষাযণপূফ ষক 

প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভীচ্ীন স্ত্রফ । তদুডয বডফষ্যস্ত্রত প্রকস্ত্রে কৃলকগণ কর্তষক িঈৎাডদত ফীজ 

ফাজাযজাতকযস্ত্রণয িংস্থান যাোয ডফলয়টি ডফস্ত্রফচ্নায় ট্রনয়া ট্রমস্ত্রত াস্ত্রয (িনুস্ত্রেদ ৮.১.৭ ও ৮.১.১২);  

 

১৪.৫। িঈন্নত িডতয ভােস্ত্রভ াট চ্স্ত্রনয ডযফন ট্রযটিিং িডত এ প্রকস্ত্রেয ভােস্ত্রভ প্রচ্রস্ত্রনয িঈস্ত্রযাগ গ্রণ কযা য় ভস্ত্রভ ষ 

প্রকে িংডিষ্ট কভ ষকতষাগণ জানান। ডডিঅয এয সূত্রভস্ত্রত ভাত্র ৮.৪% াট চ্ালী এ িডত ফতষভাস্ত্রন ব্যফায কযস্ত্রছ, 

মা িঅাব্যঞ্জক নয়।  িঅস্ত্ররাচ্য িডতটি ঢারাওবাস্ত্রফ াযা ট্রদস্ত্রয জন্য প্রস্ত্রমাজয না কস্ত্রয ট্রদস্ত্রয ট্রকান িিস্ত্ররয জন্য 

ট্রফড িঈস্ত্রমাগী তা ডচ্ডিত কস্ত্রয  ট্র িনুাস্ত্রয সুডনডদ ষষ্ট রক্ষযভাত্রা ও কভ ষথা ডনধ ষাযণ কস্ত্রয কাম ষকয কযায ডফলয়টি 

ডফস্ত্রফচ্না কযা স্ত্রর কািংডেত পরাপর াওয়া ট্রমস্ত্রত াস্ত্রয। তদুডয িঈডেডেত িডতয ডফলস্ত্রয় িঅযও প্রচ্াস্ত্রযয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা ট্রমস্ত্রত াস্ত্রয (িনুস্ত্রদদদ ৮.১.১০); 

  

১৪.৬। িঅস্ত্ররাচ্য প্রকে গ্রস্ত্রণয পূস্ত্রফ ষ ট্রকান ডপডজডফটি োডড কযা য়ডন। বডফষ্যস্ত্রত ২৫ ট্রকাটি টাকায িঈস্ত্রিষ প্রাক্কডরত ব্যয় 

ম্পন্ন কর ডফডনস্ত্রমাগ প্রকে গ্রস্ত্রণয পূস্ত্রফ ষ িঅডফডশ্যকবাস্ত্রফ ম্ভাব্যতা মাচ্ািআ কযস্ত্রত স্ত্রফ এফিং ম্ভাব্যতায পরাপস্ত্ররয 

ডবডিস্ত্রত প্রকে প্রস্তাফ প্রণয়স্ত্রণয ডফলস্ত্রয় স্ত্রচ্ষ্ট থাকস্ত্রত স্ত্রফ (িনুস্ত্রেদ ৮.১.১৪);  

 

১৪.৭। প্রকে ভাি ওয়ায য কািংডেত পরাপর/রক্ষয কতোডন িডজষত স্ত্রয়স্ত্রছ ডকিংফা না স্ত্রয় থাকস্ত্রর ট্রকন য়ডন ট্র 

িংক্রান্ত তর্থ্ িংগ্রপূফ ষক তা ডফস্ত্রিলণ কস্ত্রয ডডিঅয এ িঈস্ত্রেে কযা ফাঞ্ছনীয় স্ত্রফ। তদুডয এ ডফস্ত্রিলস্ত্রণয িঅস্ত্ররাস্ত্রক 

যফতী প্রকে প্রস্তাফ প্রণয়ণ কযায ধাযা প্রফতষন কযা ট্রমৌডক্তক স্ত্রফ (িনুস্ত্রেদ ৮.১.১৪); 

 

১৪.৮। াট িডধদিস্ত্রয কভ ষযত ২৪২ িংখ্যক াট িঈন্নয়ন কভ ষকতষা ও কাযী াট িঈন্নয়ন কভ ষকতষায ভস্ত্রে শুধুভাত্র ১৫ জন 

কৃডল ডফলস্ত্রয় স্দাতক ডডগ্রীধাযী, ৩১ জন ডডস্ত্রপ্লাভা ডডগ্রীধাযী এফিং িফডষ্ট ১৯৬ জন াধাযণ ডক্ষা ডডগ্রীধাযী । কৃডল 

ডফলয়ক ডডগ্রীধাযীয িংখ্যা বৃডি কযা না স্ত্রর িডধদিস্ত্রযয ক্ষভতা বৃডি কযা দুরূ স্ত্রফ । িতএফ াট িঈন্নয়ন কভ ষকতষা 

ও কাযী াট িঈন্নয়ন কভ ষকতষায স্ত্রদ কৃডল ডফলয়ক ডডগ্রীধাযীস্ত্রদয ডনস্ত্রয়াগ কযা যুডক্তযুক্ত স্ত্রফ (িনুস্ত্রেদ ৮.১.১৩);  
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১৪.৯। িঅস্ত্ররাচ্য প্রকস্ত্রে ডডিঅয এ প্রডকিঈযস্ত্রভন্ট িংক্রান্ত  িম্পূণ ষ তর্থ্ প্রদান কযা স্ত্রয়স্ত্রছ । ডডিঅয এয প্রডকিঈযস্ত্রভন্ট 

িংক্রান্ত ছস্ত্রক ট্রভাটয ািআস্ত্রকর ব্যডতত িন্যান্য িঅিআস্ত্রটস্ত্রভয দযত্র িঅফাস্ত্রনয ও ট্রোরায তাডযে, দযস্ত্রত্রয কাডযগযী 

প্রস্তাফ ও িঅডথ ষক প্রস্তাফ িনুস্ত্রভাদস্ত্রনয তাডযে, চুডক্ত স্বাক্ষস্ত্রযয তাডযে,  ঠিকাদাস্ত্রযয নাভ, চুডক্ত মূল্য, ডযস্ত্রাডধত মূল্য 

িংক্রান্ত তর্থ্ প্রদান কযা য়ডন। বডফষ্যস্ত্রত প্রকস্ত্রেয ডডিঅয এ কর তর্থ্ িঅফডশ্যকবাস্ত্রফ িন্তর্ভ ষক্ত কযায ডফলস্ত্রয় 

স্ত্রচ্ষ্ট থাকস্ত্রত স্ত্রফ (িনুস্ত্রেদ ৯.১);   

 

১৪.১০। প্রকস্ত্রেয ২০১১-১২ ট্রথস্ত্রক ২০১৩-১৪ ম ষন্ত এিটাযনার িডডট ডযচ্ারনা কযা য়। িঈক্ত িডডটমূস্ত্র িঈথ্থাডত ৪টি 

িডনষ্পন্ন িডডট ডনষ্পস্ত্রন্নয ডফলস্ত্রয় প্রস্ত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযস্ত্রত স্ত্রফ । এছাড়া ২০১৪-১৫ ট্রথস্ত্রক ২০১৬-১৭ ম ষন্ত  িথ ষ 

ফছস্ত্রযয এিটাযনার িডডট ম্পস্ত্রন্নয িঈস্ত্রযাগ গ্রণ কযস্ত্রত স্ত্রফ (িনুস্ত্রেদ ১২); এফিং  

 

১৪.১১। িনুস্ত্রেদ ১৪.১ ট্রথস্ত্রক ১৪.১০ এয িঅস্ত্ররাস্ত্রক গৃীত ব্যফস্থায ডফলস্ত্রয় ফাস্তফায়ন ডযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ডফবাগস্ত্রক িঅগাভী 

১ (এক) ভাস্ত্রয ভস্ত্রে িফডত কযস্ত্রত স্ত্রফ।  
 

 

              

 


