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জনননযাত্তা নফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অতাে ২০১৬-২০১৭ থ থ ফছয়যয এনডনভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয 

ভল্যােন প্রনতয়ফদয়নয ায-ংয়ে 
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১। 

জনননযাত্তা 

নফবাগ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারে 

০৫ টি ০৩ টি ০২টি ০০ টি ০২ টি ০২ টি 

৪০%- 

৪০%- 

 

০২ টি 
৬৯.২৩% 

১২০.৯৩% 

 

১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যাঃ  ০৫ টি 

২। ভাপ্তকৃত প্রকয়েয প্রকৃত ব্যে  মভোদকারঃ 

প্রকয়েয নাভ প্রকৃত ব্যে 

(রে টাকাে) 

প্রকৃত ফাস্তফােনকার 

নফনজনফ’য দয দপ্তয়য মজন  ন্যান্য দধাযীয়দয (ORs) জন্য ২টি ১৫ তরা 

নফনষ্ট অফানক বফন ননভ থাণ 

৫৬৬৯.৭৫ জুরাআ ২০১৫ য়ত জুন 

২০১৭ 

ফাংরায়দয়য নফনবন্ন স্থায়ন পুনর নফবায়গয ৬০টি তদন্ত মকয়েয টাআ প্ল্যায়ন 

ননভ থাণ (ংয়ানধত) 

১৬৪১৭.৩৬ জুরাআ ২০০৯ য়ত জুন 

২০১৭ 

Anti Trafficking Mechanism & Monitoring 

Project  

    ৩৫৩.০৫ 

(৩০৩.০৫) 

জুরাআ ২০১২ য়ত 

নডয়ম্বয  ২০১৬ ম থন্ত 

ফড থায ম্যায়নজয়ভন্ট আক্যযআয়ভন্ট পয ফড থায গাড থ ফাংরায়দ (১ভ ংয়ানধত)  ৪৫৭৪.৬৩১৬ ০১ জানুোনয ২০১৪ য়ত 

৩০ জুন ২০১৭ ম থন্ত 

Protection and Enforcement of Women Rights 

(PEWR)  

          ৮৭৩.৪১ 

(৮৭৩.৪১) 

ভাচ থ ২০১৩ য়ত 

নডয়ম্বয ২০১৬ম থন্ত 

 

৩। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে  মভোদ বৃনিয কাযণঃ 

প্রকয়েয নাভ  ব্যে  মভোদ বৃনিয কাযণ 

ফড থায ম্যায়নজয়ভন্ট আক্যযআয়ভন্ট 

পয ফড থায গাড থ ফাংরায়দ (১ভ 

ংয়ানধত)  

নতুন অআয়টভ ন্তভু থনক্তয কাযয়ণ প্রকয়েয ব্যে  মভোদ বৃনি  কযা ে।  
 

ফাংরায়দয়য নফনবন্ন স্থায়ন পুনর 

নফবায়গয ৬০টি তদন্ত মকে টাআ 

প্ল্যায়ন ননভ থাণ (ংয়ানধত) 

 স্থাতয নকায নযফতথন, নতুন ঙ্গ ন্তভু থনক্তয কাযয়ণ প্রকয়েয মভোদ  ব্যে বৃনি কযা 

ে। 
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০৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুানয: 

ক্রভ ভস্যা সুানয 

1.  “নফনজনফ’য দয দপ্তয়য মজন  ন্যান্য দধাযীয়দয (ORs) জন্য ২টি ১৫ তরা নফনষ্ট অফানক বফন ননভ থাণ” প্রকে 

 1. বফন দু’টিয মদোয়রয কয়েকটি স্থায়ন মরানা’য প্রবাফ 

রে কযা মগয়ছ।  

2. মেননপয়কন নুমােী দযজা এফং জানারায কাঠ 

রাগায়না েনন। 

1. বফয়নয মরানা ধযা স্থান দ্রুত নকউনযং এয ব্যফস্থা কযয়ত 

য়ফ।   
2. বফয়নয স্যাননটাযী োকথ, ননিয টাআরস্, নিঁনিয গ্রীর, 

থাআ গ্লা রাগায়না, দযজা, নরপট, পাোয পাআটিং 

আক্যযআয়ভন্ট আতযানদ স্থান কযয়ত য়ফ। 
2.  ফাংরায়দয়য নফনবন্ন স্থায়ন পুনর নফবায়গয ৬০টি তদন্ত মকে টাআ প্ল্যায়ন ননভ থাণ (ংয়ানধত) 

 1. ননঝুভ দ্বী, মনাোখারী তদন্ত মকয়েয নড টিউফয়েয়রয 

ানন যফযা রাআন ততযী কযা য়েয়ছ নকন্তু ানন 

যফযায়য রাআয়নয ননয়চ আয়টয কাজ কযা েনন। 
2. জাভারপুয দুটি স্থায়ন (ানন্দাফাজায, তািাটিো), 

চয়কানযো এফং কক্সফাজায়যয বফনগুয়রায়ত ব্যফহৃত 

টাআরয়য নপনননং পুটিং বারবায়ফ মদো েনন এফং 

ননঝুভ দ্বী, মনাোখারীয ননিয কয়েকটি টাআর বাঙ্গা 

যয়েয়ছ।  
3. কক্সফাজায দুটি স্থায়ন (ফাাযছিা মটকনাপ, চয়কানযো), 

ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রায়ভয বফনগুয়রায ছায়দ 

ানন জয়ভ থাকায প্রভাণ রেয কযা মগয়ছ। 

1. ননঝুভ দ্বী, মনাোখারী তদন্ত মকয়েয নড টি িঁউফয়েয়রয 

ানন যফযা রাআন ততযীয়ত আয়টয কাজ কযয়ত য়ফ। 
2. জাভারপুয দু’টি স্থায়ন (ানন্দাফাজায, তািাটিো); 

চয়কানযো, কক্সফাজায; বফনগুয়রায়ত ব্যফহৃত টাআরয়য 

নপনননংপুটিং বারবায়ফ নদয়ত য়ফ। ননঝুভ দ্বী, 

মনাোখারী তদন্ত মকয়েয বাঙ্গা টাআর নযফতথন কযয়ত 

য়ফ।   
3. কক্সফাজায দু’টি স্থায়ন (ফাাযছিা মটকনাপ, চয়কানযো); 

ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রাভ বফনগুয়রায ছায়দ ানন 

াযয়ণয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। 

3.  Anti Trafficking Mechanism & Monitoring Project -ীল থক প্রকে 

 1. যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ব্যফায়যয পয়র নকছু যঞ্জাভ/ 

মন্ত্রানতয ভান নকছুটা নস্ট য়েয়ছ। এ কর যঞ্জাভ/ 

মন্ত্রানতয মভযাভত  ংযেণ কযা প্রয়োজন;  

2. নযদ থনকৃত নফনভয় আয়তাপূয়ফ থ ন্য প্রকয়েয 

ভাধ্যয়ভ মারায প্যায়নর প্রদান কযা য়েনছর, নকন্তু 

নকছুনদন য ব্যাটাযী নস্ট োে এখন তা কাম থকয নে। 

1. নফনবন্ন নফনয়ত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ব্যফায়যয পয়র নকছু 

যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয ভান নস্ট য়েয়ছ। এ কর যঞ্জাভ/ 

মন্ত্রানতয মভযাভত  ংযেণ কযয়ত য়ফ; 

2. নযদ থনকৃত নফনভয় আয়তাপূয়ফ থ ন্য প্রকয়েয 

ভাধ্যয়ভ মারায প্যায়নর প্রদান কযা য়েনছর, নকন্তু 

ব্যাটাযী নস্ট োে এখন তা কাম থকয নে। যাজস্ব 

ফায়জট থফা ন্য প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মারায প্যায়নর 

কাম থকয (Functional) কযায ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ; 

4.  ফড থায ম্যায়নজয়ভন্ট আক্যযআয়ভন্ট পয ফড থায গাড থ ফাংরায়দ (১ভ ংয়ানধত) -ীল থক প্রকে 

 1. যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ব্যফায়যয পয়র নকছু যঞ্জাভ/ 

মন্ত্রানতয ভান নকছুটা নস্ট য়েয়ছ। একর যঞ্জাভ/ 

মন্ত্রানতয মভযাভত  ংযেণ কযা প্রয়োজন;  

2. নযদ থনকৃত নফনভয় আয়তাপূয়ফ থ ন্য প্রকয়েয 

ভাধ্যয়ভ মারায প্যায়নর প্রদান কযা য়েনছর, নকন্তু 

নকছুনদন য ব্যাটাযী নস্ট োে এখন তা কাম থকয নে; 

1. নফনবন্ন নফনয়ত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ব্যফায়যয পয়র নকছু 

যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয ভান নস্ট য়েয়ছ। একর যঞ্জাভ/ 

মন্ত্রানতয মভযাভত  ংযেণ কযয়ত য়ফ; 

2. নযদ থনকৃত নফনভয় আয়তাপূয়ফ থ ন্য প্রকয়েয 

ভাধ্যয়ভ মারায প্যায়নর প্রদান কযা য়েনছর, নকন্তু 

ব্যাটাযী নস্ট োে এখন তা কাম থকয নে। যাজস্ব 

ফায়জট থফা ন্য প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মারায প্যায়নর 

কাম থকয (Functional) কযায ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ; 

3.  
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5.  Protection and Enforcement of Women Rights t (PEWR) - ীল থক প্রকে। 

 1. ফাস্তফানেত কানযগনয েতা প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত 

যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত মকাথাে মকান্ মকান্ থানাে নফতযণ 

কযা য়েয়ছ তায নফস্তানযত তথ্য াো মােনন;  

2. নযদ থনকারীন ভয়ে ফাস্তফানেত কানযগনয ােতা 

প্রকয়েয মকান ননথ াো মােনন; 

1. ক্রেকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত মকাথাে মকান মকান থানাে 

নফতযণ কযা য়েয়ছ তায তানরকা ংযেণ কযা 

প্রয়োজন; 

2. নযদ থনকারীন ভয়ে ফাস্তফানেত কানযগনয ােতা 

প্রকয়েয মকান ননথ াো মােনন। ফাস্তফানেত প্রকয়েয 

ননথে ংযেণ কযা প্রয়োজন; 
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????????????’’??  ??????  ????????????  ??????????  ??   ????????????????  ??????????????????  ((OORRss))  ????????  ??????  ????  ??????  ??????????????  ????????????  ??????  

?????????????? ীল থক ?????? ???????? ??????????????? ???????? ?????????  

(??????? ???, ????) (??????? ???, ????) 

  

                                                                                          

১.০ 

প্রকয়েয নাভঃ  নফনজনফ’য দয দপ্তয়য মজন  ন্যান্য দধাযীয়দয (ORs) জন্য ২টি  

১৫ তরা নফনষ্ট অফানক বফন ননভ থাণ। 
২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারে/নফবাগঃ  জন ননযাত্তা নফবাগ, স্বযাষ্ট্র  ভন্ত্রণারে। 
৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ  ফড থায গাড থ ফাংরায়দ 

৪.০ প্রকে এরাকাঃ  নফনজনফ মডয়কাোট থায নরখানা, ঢাকা। 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােনকার  ব্যেঃ   

                                                                                                                      (রে টাকাে) 

প্রাক্কনরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

নযকনেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(ভর প্রাক্কনরত 

ব্যয়েয %) 

 

নতক্রান্ত  ভে  

(ভর 

ফাস্তফােনকায়রয 

%)  

 

ভর ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

ভর ফ থয়ল 

ংয়ানধত মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

৫৮৬৯.২৫ - ৫৬৬৯.৭৫ জুরাআ ২০১৫ 

য়ত জুন 

২০১৭ 

- জুরাআ ২০১৫ 

য়ত জুন ২০১৭ 

- - 

* প্রকৃত ব্যে ভর প্রকে ব্যয়েয য়ো ১৯৯.৫০ রে টাকা কভ খযচ য়েয়ছ।  

 

৬.০ প্রকয়েয নফনবন্ন য়ঙ্গয ফাস্তফােন (PCR-এ প্রদত্ত তয়থ্যয নবনত্তয়ত):  

             (ব্যে রে টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 

 

নফনবন্ন ংয়গয নাভ নযকনেত রেযভাো  

(নডনন নুমােী) 

 প্রকৃত ফাস্তফােন 

অনথ থক  ফাস্তফ অনথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 যাজস্ব খাতঃ     

১. মস্টনাযী ১৪.০০ ১৪.০০ ১৪.০০ 

(১০০%) 

১৪.০০ 

(১০০%) 

২. অপ্যােন ৩.০০ - - - 

৩. কন্পারয়টন্ট সুাযনবন , ভাটি যীো  

মভটানযোর যীে 

৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ 

(১০০%) 

৪০.০০ 

(১০০%) 

৪. ম্মানী ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ 

(১০০%) 

৫.০০ 

(১০০%) 

৫. নফজ্ঞান  াক্যথয়রন ২.০০ - ১.৩৮৪৩  

 ক) উ-মভাট (যাজস্ব) ৬৪.০০ 

 

- ৬০.৩৮৪৩  

 ভরধন খাতঃ     

১. নপ আক্যযয়ভন্ট ১১.০০ 

 

১১.০০ ১১.০০ 

(১০০%) 

১১.০০ 

(১০০%) 

২. পানণ থচায ১৫৫.৫১ ১৫৫.৩১৯ ১৫৫.৩১৯ 

(১০০%) 

১৫৫.৩১৯ 

(১০০%) 

৩. পাোয পাআটিং ৩০০.০০ ২৮৯.২৮৯ ২৮৯.২৮৯ ২৮৯.২৮৯ 

(৯৬.৪৩%) 

৪. জুননেয নকনভননং নপায  ন্যান্য ৪৬৮৫.১৮ ২ ৪৬৭১.৪৩৮ ২ 
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ক্রঃ 

নং 

 

নফনবন্ন ংয়গয নাভ নযকনেত রেযভাো  

(নডনন নুমােী) 

 প্রকৃত ফাস্তফােন 

অনথ থক  ফাস্তফ অনথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

দধাযীয়দয জন্য ২টি ১৫ তরা নফনষ্ট 

অফানক বফন ননভ থাণ 

(৯৯.৭১%) (১০০%) 

৫. নরপট ৩৮০.০০ ২ ৩৭৯.৯৮৬ ২ 

(১০০%) 

৬. মজনায়যটয (২০০ মকনবএ) ৭০.০০ ২ ৬৯.৭৬৯ ২ 

(১০০%) 

৭. এযায়প্রাচ মযাড ৩২.৬১ ২ ৩২.৫৬৬ ২ 

(১০০%) 

৮. প্রাআ কনন্টয়জনন্প ৫৬.৯৮ - -  

৯  নপনজকযার কনন্টনয়জনন্প ১১৩.৯৭ - -  

১০. উ-মভাট ভরধন ৫৮০৫.২৫ - ৫৬০৯.৩৬৭  

 ফ থয়ভাট (ক+খ) ৫৮৬৯.২৫  ৫৬৬৯.৭৫১

৩ 

- 

 
 

৭.০ াধাযণ ম থয়ফেণঃ 
 

৭.১  টভূনভঃ প্যাযানভনরটানয মপা থ নয়য়ফ নফনজনফ’য প্রধান দানেত্ব য়রা মদয়য ৪৪২৭ নকঃনভঃ ীভান্ত এরাকায ননযাত্তা 

প্রদান কযা। ফাংরায়দয়য ীভান্ত এরাকাে ীভান্ত ননযাত্তায াাান ভানফ াচায, ভাদক  ন্যান্য মচাযাচারান প্রনতয়যায়ধ 

ফড থায গাড থ ফাংরায়দ াফ থেনণকবায়ফ কাজ কয়য মায়ে। বযন্তযীণ অফান সুয়মাগ সুনফধা বৃনি না াোে নফনজনফ, 

মডয়কাোট থায, নরখানায জুননেয কনভন্ড কভ থকতথা (মজন) এফং ন্যান্য কভ থকতথায়দয য়নয়কআ নযফায বািা ফাাে 

থায়কন, মা তায়দয ননযাত্তায জন্য নুকূর নে। এ কভ থকতথায়দয ানযফানযক অফান সুনফধা নননিতপূফ থক তায়দয কভ থদেতা 

বৃনিয রয়েয মভাট ৫৮৬৯.২৫ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়ে জুরাআ, ২০১৫ মথয়ক জুন, ২০১৭ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য এ প্রকেটি 

গ্রণ কযা ে। 
 

প্রকয়েয  উয়েশ্যঃ 

নফনজনফ’য ঢাকাে নপায/ ন্যান্য দধাযী এফং কভ থচাযীয়দয জন্য ননযাদ, স্বাস্থযম্মত অফানক সুয়মাগ সুনফধা ম্প্রাযণ। 
 

৭.২     প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থাঃ 

 

অয়রাচয প্রকেটি ৫৮৬৯.২৫ রে টাকা প্রাক্করনত ব্যয়ে জুরাআ, ২০১৫ য়ত জুন, ২০১৭ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়েয গত 

১১/০৮/২০১৫ তানযয়খ একনয়ক কথতৃক নুয়ভাদনত ে। প্রকেটিয মকান ংয়াধন ফা মভোদ বৃনি কযা েনন। 
 

৭.৩ প্রকয়েয ভর কাম থক্রভঃ 

ক) মজন  ন্যান্য দধাযীয়দয জন্য ১৫ তরায ২টি অযএ মকাোট থায ননভ থাণ; 

খ) প্রনতটি বফয়নয জন্য বযন্তযীণ মননয়টন, ফাউন্ডাযী োর, ভূনভ উন্নেন; 

গ) অফাফে, নরপট, পাোয পাআটিং   যঞ্জাভানদ  মজনায়যটয আতযানদ ংগ্র।  
 

৭.৪ প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ  

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অতাে নফনজনফ কতৃথক প্রকেটি ফাস্তফানেত য়েয়ছ। ননয়ম্ন ফনণ থত কভ থকতথাবৃন্দ প্রকয়েয প্রকে নযচারয়কয 

দানেত্ব ারন কয়যনঃ  

 

ক্র. নং কভ থকতথায নাভ  দফী কাম থকার ভন্তব্য 

শুরু ম থন্ত 

০১ নফএ-২৮২১ কয়ন থর মভাঃ নজরুর 

আরাভ 

১৩/১০/২০১৫ ২০/০৬/২০১৬ খন্ডকারীন 

০২ নফএ-৪২৬৯ মভজয মভাাম্মদ 

অব্দুল্লা অর পাযানফ 

২০/০৬/২০১৬ ১৩/১০/২০১৬ খন্ডকারীন 
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০৩ নফএ-৪৩৪৪ কয়ন থর মভাঃ তাননবয 

অরভ খান 

১৩/১০/২০১৬ ভানপ্ত ম থন্ত খন্ডকারীন 

 

৭.৫  প্রকয়েয অনথ থক  ফাস্তফােন গ্রগনতঃ  

   প্রকেটিয নুয়ভানদত প্রাক্কনরত ব্যে ৫৮৬৯.২৫ রে টাকা। ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত ভানপ্ত প্রনতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, 

প্রকেটিয জুন ২০১৭ ম থন্ত ক্রভপুনঞ্জত অনথ থক গ্রগনত মভাট ৫৬৬৯.৭৫ রে টাকা (৯৬.৬০%) । প্রকেটিয নুকূয়র ২০১৫-১৬ 

য়ত ২০১৬-২০১৭ ফছয ম থন্ত ভয়ে ংয়ানধত ফানল থক উন্নেন কভ থসূচীয অতাে ফযাে, ফভৄনক্ত  ব্যে ননয়ম্ন মদখায়না রঃ

  

                                                         (রে টাকাে)  

অনথ থক 

ফৎয 

ংয়ানধত এনডন ফযাে ফভৄক্ত ব্যে 

মভাট টাকা নজনফ  নএ টাকা মভাট টাকা নজনফ  ফাস্তফ% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ 

২০১৫-১৬ ৪৩২৫.০০ ৪৩২৫.০০ - ৪৩২৫.০০ ৪৩২৪.০০ ৪৩২৪.০০ - 

২০১৬-১৭ ১৫৩৫.০০ ১৫৩৫.০০ - ১৫৩৫.০০ ১৩৪৫.৭৫১৩ ১৩৪৫.৭৫১৩ - 

মভাট ৫৮৬০.০০ ৫৮৬০.০০ - ৫৮৬০.০০ ৫৬৬৯.৭৫১৩ ৫৬৬৯.৭৫১৩ - 

ফভৄক্তকৃত থ থ এয তুরনাে কভ ব্যয়েয পয়র মম উদ্বৃত্ত থ থ নছর তা যকানয মকালাগায়য জভা কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ তৎকারীন 

প্রকে নযচারক ফনত কয়যন। 
  

৮.০     প্রকে নযদ থনঃ  

 

৮.১ গত ১১/০১/২০১৮ তানযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে দয  দপ্তয, ফড থায গাড থ ফাংরায়দ, নরখানা, ঢাকা নযদ থন 

কযা ে। নযদ থনকায়র নফনজনফ’য প্রনতনননধ উনস্থত নছয়রন। নযদ থয়নয ভে দয নপয়য কাগজ োনদ মদখা ে। এখন 

ম থন্ত প্রকয়েয নডট ম্পন্ন কযা েনন। প্রকে কতৃথেয়ক দ্রুত মথামথ কতৃথয়েয ভাধ্যয়ভ প্রকয়েয নডট ম্পন্ন কয়য তা 

জনননযাত্তা নফবায়গয ভাধ্যয়ভ অআএভআ নফবাগয়ক ফনত কযায জন্য ননয়দ থনা প্রদান কযা ে। নযদ থয়নয ভে বফন দু’টিয 

১৫ তরা ম থন্ত কর তরাে ফতথভান কায়জয গ্রগনত য়যজনভন মদখা ে। ফতথভায়ন প্রথয়ভাক্ত অফানক বফনটিয ভৄর স্ট্রাকচায 

ননভ থাণ ম্পন্ন য়েয়ছ। তয়ফ নকছু  নপনননং োকথ এখয়না চরভান যয়েয়ছ। বফনটিয ১৩ তরা ম থন্ত নিক োকথ ম্পন্ন য়েয়ছ 

এফং প্ল্াস্টায ম্পন্ন য়েয়ছ ০৯  তরা ম থন্ত। বফয়নয ফানয়যয নদয়কয মদোয়রয প্ল্াস্টায এখন ম থন্ত কযা েনন। বফয়নয 

স্যাননটাযী োকথ, ননিয টাআর, ননিয গ্রীর, থাআ গ্লা রাগায়না, দযজা, নরপট, পাোয পাআটিং আক্যযআয়ভন্ট আতযানদ এখন 

ম থন্ত বফয়ন স্থান ফা কাজ কযা েনন। দ্রুত এ কর কাজ মল কয়য জনননযাত্তা নফবায়গয ভাধ্যয়ভ অআএভআ নফবাগয়ক 

ফনত কযায জন্য ননয়দ থনা প্রদান কযা ে। বফনটিয়ত মেননপয়কন নুমােী দযজা এফং জানারায কাঠ রাগায়না েনন 

ভয়ভ থ মদখা মাে। বফয়নয মদোয়রয কয়েকটি স্থায়ন মরানা’য প্রবাফ রে কযা মগয়ছ। প্রকয়েয অতাে মারায প্যায়নর এখন 

ম থন্ত স্থান কযা েনন। অবযন্তযীণ নফদুযতােয়নয কাজ শুরু কযা েনন। োকথ ননডউর নুমােী ভানম্মত গ্রীর বফয়ন রাগায়না 

েনন ভয়ভ থ মদখা মাে।  

 

৮.২ নযদ থয়নয ভে নদ্বতীে অফানক বফনটিয ভৄর স্ট্রাকচায ননভ থাণ ম্পন্ন য়েয়ছ ভয়ভ থ মদখা মাে । তয়ফ বফনটি এখন 

ম থন্ত ফফায়য উয়মাগী নে। বফয়নয নপনননং োকথ এখয়না চরভান যয়েয়ছ। বফনটিয ১৩ তরা ম থন্ত নিক োকথ এফং 

প্ল্াস্টায ম্পন্ন য়েয়ছ ০৯  তরা ম থন্ত। বফয়নয ফানয়যয নদয়কয মদোয়রয প্ল্াস্টায এখন ম থন্ত কযা েনন। বফনটিয়ত 

মেননপয়কন নুমােী দযজা এফং জানারায কাঠ রাগায়না েনন ভয়ভ থ মদখা মাে। বফয়নয স্যাননটাযী োকথ, ননিয টাআর, 

ননিয গ্রীর, থাআ গ্লা রাগায়না, দযজা, নরপট, পাোয পাআটিং আক্যযআয়ভন্ট আতযানদ এখন ম থন্ত বফয়ন স্থান ফা কাজ কযা 

েনন। দ্রুত এ কর কাজ মল কযায জন্য ননয়দ থনা প্রদান কযা ে। বফয়নয ননিয মদোয়রয কয়েকটি স্থায়ন মরানা’য প্রবাফ 

রে কযা মগয়ছ। প্রকয়েয অতাে মারায প্যায়নর এখন ম থন্ত স্থান কযা েনন। অবযন্তযীণ নফদুযতােয়নয কাজ শুরু কযা 

েনন ভয়ভ থ মদখা মাে। বফন দুটিয াভয়ন এযায়প্রাচ মযাড এখন ম থন্ত ব্যফায উয়মাগী নে। োকথ ননডউর নুমােী ভানম্মত 
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গ্রীর বফয়ন রাগায়না েনন ভয়ভ থ মদখা মাে। বফয়নয াভয়ন নযষ্কায নযেন্ন কয়য ব্যফায উয়মাগী কযায জন্য ননয়দ থনা প্রদান 

কযা ে।  

 

প্রকে নযদ থয়নয নস্থয/ নবনড নচে  ফণ থনা: 

নচে 

  

ফণ থনাঃ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয জনননযাত্তা নফবায়গয ফড থায গাড থ, ফাংরায়দ কতৃথক ফাস্তফানেত “নফনজনফ’য দয দপ্তয়য 

মজন  ন্যান্য দধাযীয়দয (ORs) জন্য ২টি ১৫ তরা নফনষ্ট অফানক বফন ননভ থাণ” ীল থক প্রকয়েয নননভ থত বফন 

য়যজনভন নযদ থয়নয নচে। 
 

৯.৩ বফয়নয মম কর কাজ এখন ম থন্ত পুয়যাপুনয ম্পন্ন েনন ম কর কায়জয মেয়ে নফনজনফয পূতথ াখায ংনিষ্ট 

কভ থকতথা নননভ থত বফন নযদ থন কয়য ননভ থাণ ত্রুটি/ নফচ্যযনত নচনিত কয়য ত্রুটি তানরকা (Defect List) ঠিকাদায়যয ননকট 

মপ্রযণ কযয়ফ। মায নবনত্তয়ত ঠিকাদায স্বীে খযয়চ উক্ত ত্রুটি/ নফচ্যযনত মভযাভত/নযফতথন কয়য তা নফনজনফয ননকট স্তান্তয কযয়ত 

ায়য। বফয়নয াভয়ন অযফনয কারচায কযা েনন। প্রকয়েয ফনষ্ট কাজ ম্পাদন ময়ল অযফনয কারচায কয়য বফয়নয 

মৌন্দম থ বৃনিয যাভ থ প্রদান কযা ে। বফয়নয পুয়যা কাজ মময়তু এখন ম থন্ত মল েনন ময়তু ফ্লাটভয়য অফাফে এখন 

ম থন্ত রুয়ভ স্থান কযা েনন। 
 

৯. ক্রে ংক্রান্ত তথ্যানদঃ  অয়রাচয প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মম কর ননভ থাণকাজ/ভারাভার ক্রে কযা য়েয়ছ তা ননঅয নুায়য  

মথামথ দস্যয়দয ভন্বয়ে গঠিত দযে ভল্যােন কনভটি কতৃথক কযা য়েয়ছ। দযে ভল্যােন কনভটিয়ত নফবাগ/ংস্থা ফনভূ থত 

ন্যান্য নফবাগ/ংস্থায ২ (দুআ) জন দস্য ননেভানুোেী ন্তথভূক্ত কযা য়েয়ছ। প্রকয়েয অতাে কর ক্রে ফাৎনযক ক্রে 

নযকেনা নুমােী কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ প্রকে নযচারক ফনত কয়যন। ননঅয নুমােী মথায়মাগ্য নুয়ভাদনকাযী কতৃথয়েয 

নুয়ভাদন গ্রণ কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ প্রকে নযচারক ফনত কয়যন।      

 

১০. নডট ননেনত্ত ংক্রান্ত তথ্যানদঃ 

 প্রকয়েয মপ্রনযত ননঅয এয নুয়েদ-এপ ভননটনযং এন্ড নডটিং এয ২.১ নং নুয়েয়দ মকান তথ্য উয়ল্লখ কযা 

েনন। মথামথ কতৃথয়েয ভাধ্যয়ভ প্রকয়েয নডট ম্পন্ন কয়য তা ননষ্পনত্ত কযায জন্য যাভ থ প্রদান কযা ে। প্রকে নযচারক  

এ নফলয়ে প্রয়োজনীে উয়যগ গ্রণ কযয়ফন ভয়ভ থ জানান।  
 

১১.  প্রকয়েয ???????? ????????  জথনঃ  

নযকনেত উয়েশ্য জথন 

নফনজনফ’য ঢাকাে নপায/ ন্যান্য দধাযী এফং কভ থচাযীয়দয 

জন্য ননযাদ, স্বাস্থযম্মত অফানক সুয়মাগ সুনফধা ম্প্রাযণ। 
 

ফনণ থত প্রকেটিয়ত এখন ম থন্ত মজন  ন্যান্য 

দধাযীযা ফফা শুরু কয়যননন। তয়ফ প্রকেটি 

ফাস্তফােয়নয পয়র নরখানাে ফফাযত 

মজন  ন্যান্য দধাযীয়দয স্ব-নযফায়য 

ফফায়য  অফান ভস্যা নকছুটা য়র রাঘফ 

য়ফ। এছািা তায়দয ভয়নাফর মজাযদায এফং 

কভ থেৃা ফহুরাংয় বৃনি ায়ফ।   
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??.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ???????.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ???  ???????? ???   

১৩.০ ভস্যাঃ  

 

১৩.১ বফয়নয ফানয়যয নদয়কয মদোয়রয প্ল্াস্টায এখন ম থন্ত কযা েনন। 
১৩.২ বফন দু’টিয মদোয়রয কয়েকটি স্থায়ন মরানা’য প্রবাফ রে কযা মগয়ছ।  

১৩.৩ মেননপয়কন নুমােী দযজা এফং জানারায কাঠ রাগায়না েনন। 
১৩.৪ োকথ ননডউর নুমােী ভানম্মত গ্রীর বফয়ন রাগায়না েনন। 

১৩.৫ প্রকয়েয অতাে বফয়নয ছায়দ মারায প্যায়নর এখন ম থন্ত স্থান কযা েনন।  

১৩.৬ বফয়নয াভয়ন অযফনয কারচায কযা েনন।  
১৩.৭ বফয়নয ভাপ্ত কায়জয তানরকা য়রাঃ স্যাননটাযী োকথ, ননিয টাআর, ননিয গ্রীর, থাআ গ্লা রাগায়না, দযজা, 

নরপট, পাোয পাআটিং আক্যযআয়ভন্ট আতযানদ।   
১৩.৮ প্রকয়ে নডট ম্পন্ন কযা েনন।  
১৩.৯ বফয়নয াভয়ন অযনন মযাড নননভ থত েনন। 
১৩.১০ ফ্লাটভয়য অফাফে এখন ম থন্ত রুয়ভ স্থান কযা েনন। 
 

১৪.০ সুানয /মভযাভতঃ 

১৪.১ বফন দু’টিয কর কাজ ম্পাদয়নয জন্য জুন ২০১৭ ভা ম থন্ত ভে ননধ থানযত নছর। নকন্তু উক্ত ভয়েয ভয়ধ্য কর 

নপনননং কাজ ম্পানদত েনন। নননদ থষ্ট ভয়ে প্রকেটি ভাপ্ত মঘালণা কযা য়েয়ছ। নফনজনফয তত্বাফধায়ন কর কাজ 

ম্পাদন পূফ থক পুনযাে এ নফবাগ কতৃথক নযদ থয়নয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। 
১৪.২ বফয়নয মরানা ধযা স্থান দ্রুত নকউনযং এয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ।   
১৪.৩ বফয়নয স্যাননটাযী োকথ, ননিয টাআর, ননিয গ্রীর, থাআ গ্লা রাগায়না, দযজা, নরপট, পাোয পাআটিং 

আক্যযআয়ভন্ট আতযানদ স্থান কযয়ত য়ফ। 
১৪.৪ বফয়নয মারায প্যায়নর স্থান, আন্টাযনার মযাড ততযী এফং অযফনয  কারচায দ্রুত কযয়ত য়ফ। 
১৪.৫ প্রকয়ে নডট ম্পন্ন কয়য মকান অনত্ত থাকয়র তা দ্রুত ননেনত্তয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ এফং অআএভআ নফবাগয়ক 

ফনত কযয়ত য়ফ। 
১৪.৬ নফনজনফয পূতথ াখায ংনিষ্ট কভ থকতথা কতৃথক বফন নযদ থন কয়য ননভ থাণ ত্রুটি/ নফচ্যযনত নচনিত কয়য ত্রুটি তানরকা 

(Defect & Liability List) ঠিকাদায প্রনতষ্ঠায়নয ননকট মপ্রযণ কযয়ত য়ফ। মায নবনত্তয়ত ঠিকাদায কতৃথক 

স্বীে খযয়চ উক্ত ত্রুটি/ নফচ্যযনত মভযাভত/নযফতথন কয়য তা নফনজনফয ননকট স্তান্তয কযয়ত য়ফ। 
 

১৫। প্রনতয়ফদয়নয নুয়েদ নং ১৪.১ য়ত ১৪.৬ ম থন্ত সুানযয়য নফলয়ে প্রয়োজনীে দয়ে গ্রণপূফ থক অগাভী ০১ (এক) 

ভায়য ভয়ধ্য অআএভআ নফবাগয়কয়ক ফনত কযয়ত য়ফ।     
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????????????????????  ??????????????  ????????????  ??????????  ??????????????  ????????  ??????????  ??????????????  ????????  ????????????????  ??????????????  ((??????????????)) ীল থক প্রকয়েয ?????? ???????? ?????? ???????? 

?????????????????? 

(??????? ???, ????) (??????? ???, ????) 

  

                                                                                            
 

১.০ প্রকয়েয নাভঃ  ফাংরায়দয়য নফনবন্ন স্থায়ন পুনর নফবায়গয ৬০টি তদন্ত মকে টাআ প্ল্যায়ন  

ননভ থাণ (ংয়ানধত) 

২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারে/নফবাগঃ  জন ননযাত্তা নফবাগ, স্বযাষ্ট্র  ভন্ত্রণারে। 
৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ  ফাংরায়দ পুনর এফং গণপূতথ নধদপ্তয। 

৪.০ প্রকে এরাকাঃ  ফাংরায়দয়য নফনবন্ন মজরায ৬০ টি স্থান। 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােনকার  ব্যেঃ   

(রে টাকাে) 

প্রাক্কনরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

মভাট 

টাকা 

(প্রঃাঃ) 

নযকনেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(ভর প্রাক্কনরত 

ব্যয়েয %) 

 

নতক্রান্ত  ভে 

(ভর 

ফাস্তফােনকায়রয 

%) 

 

ভর ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

ভর ফ থয়ল 

ংয়ানধত মভাট 

টাকা 

(প্রঃাঃ) 

 

মভাট 

টাকা 

(প্রঃাঃ) 

৯৭০১.২০ 

(০.০০) 

 

১৭৪৪৫.৭০ 

(০.০০) 

 

১৬৪১৭.৩৬ 

(০.০০) 

জুরাআ ২০০৯ 

য়ত 

জুন ২০১৪ 

জুরাআ ২০০৯ 

য়ত 

জুন ২০১৭ 

জুরাআ ২০০৯ 

য়ত 

জুন ২০১৭ 

- ৩.০০ ফছয 

(৬০%) 

* প্রকৃত ব্যে ভর প্রকে ব্যয়েয য়ো ৬৭১৬.১৬ রে টাকা বৃনি ময়েয়ছ।  

 

৬.০ প্রকয়েয নফনবন্ন য়ঙ্গয ফাস্তফােন (PCR-এ প্রদত্ত তয়থ্যয নবনত্তয়ত):  

                   (ব্যে রে 

টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 

 

নফনবন্ন ংয়গয নাভ নযকনেত রেযভাো  

(নডনন নুমােী) 

 প্রকৃত ফাস্তফােন 

অনথ থক  ফাস্তফ অনথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 যাজস্ব খাতঃ     

১. মফতন  বাতা ৩৪.০০ 1 person ২৬.৩২ 1 person 

২. কভ থচাযীয়দয মফতন বাতা ১৮.০০ 2 person ১৪.১৬ 2 person 

৩. ফুয়ের এন্ড লুনিয়কন্ট ১০.০০ L.S ৮.০৩ L.S 

৪. নডনন নপ্রনন্টং এফং ফাআনন্ডং ৬.০০ L.S ৫.০০ L.S 

৫. নফজ্ঞান ২০.০০ L.S ১৭.৯৫ L.S 

৬. ম্মানন ৭.৫০ L.S ৫.৫৫ L.S 

৭. ভাটি নযো ৪৫.৯৭ L.S ৪০.৬৯ L.S 

৮. নডনজটার ায়ব থ ১০.২০ L.S ৬.৫১ L.S 

 ক) উ-মভাট (যাজস্ব) ১৫১.৬৭  ১২৪.২১  

 ভরধন খাতঃ     

১. তদন্ত মকে কাভ- ব্যাযাক বফন। ১২৯৯৪.৭৬ ৪৬৭৬৬.৪০ 

sqm 

 ৪৬৭৬৬.৪০sqm 

২. ফনঃস্থ ানন যফযা ৪৫১.৪৯ ৬০ টি স্থায়ন ১৬১৮৩.২২ 

(ননঅয এ 

প্রদত্ত তথ্য) 

৬০ jobs 

৩. গ্যা ংয়মাগ  ৩৫.৪৬ ১৬ টি স্থায়ন ১৬ jobs 

৪. অবযন্তযীণ যাস্তা  ৪৮৮.৩৮ ৩৭২৮৬.২৫ 

sqm 

৩৭২৮৬.২৫sqm 
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ক্রঃ 

নং 

 

নফনবন্ন ংয়গয নাভ নযকনেত রেযভাো  

(নডনন নুমােী) 

 প্রকৃত ফাস্তফােন 

অনথ থক  ফাস্তফ অনথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৫. াযয়প মেন ১২৪.৭১ ৭২১৮.১৯ যা.নভ. ৭২১৮.১৯rm 

৬. ীভানা প্রাচীয ১১৯৩.০২ ২৮৯০৪.১১rm ২৮৯০৪.১১rm 

৭. স্যালুটিং ডাো ৭৯.৬৫ ৬০ jobs ৬০ jobs 

৮. াআয়টয উন্নেন ৪৭৮.৪৫ ২৬৫৩০৮.০৮ 

Cum 

২৬৫৩০৮.০৮ 

Cum 

৯ ফনঃস্থ নফদুযতােন ৫৯১.৪১ ৬০ jobs ৬০ jobs 

১০. অযনফকারচায ২১.৮৩ ৬০ jobs ৬০ jobs 

১১ অফাফে ১.০০ ১ set ০.৯৭ ১ set 

১২ মানফান ৭০.০০ ১ No ৭০.০০ ১ No 

১৩ কনন্টয়জনন্প ৪০.০০ - ৩৮.৯৬ - 

 খ) উ-মভাট ভরধন ১৬৫৭০.১৬ - ১৬২৯৩.১৫  

 গ)নপনজকযার কনন্টনয়জনন্প ২৪৪.২১ - - - 

 ঘ) প্রাআ কনন্টনয়জনন্প ৪৭৯.৬৬ - - - 

 ফ থয়ভাট ১৭৪৪৫.৭০ ১৬৪১৭.৩৬ ১৬৪১৭.৩৬  

 
 

৭.০ াধাযণ ম থয়ফেণঃ 

৭.১  টভূনভঃ ফাংরায়দয়য জনংখ্যা বৃনিয ায়থ ায়থ যায়ধয ভাো  ধযণ নদন নদন নযফতথন য়ে। নকন্তু যাধ দভন 

 ননেন্ত্রয়ণয জন্য পুনর মপা থ নকংফা থানায ংখ্যা মআ ায়য বৃনি ায়ে না। থানানবনত্তক পুনর মস্টনভ স্থানত য়র 

গ্রাভ ফা আউননেন ম থায়ে যাধ ননেন্ত্রয়ণয জন্য কাম থকযী প্রনতষ্ঠান গয়ি উয়ঠনন। এআ কাযয়ণ প্রতযন্ত এরাকাে ফযাযত নফার 

জনয়গাষ্ঠীয জানভার যো  ননযাত্তা নফধায়নয রয়েয তদন্ত মকে ননভ থায়ণয কাম থক্রভ গ্রণ কযা ে। ফতথভায়ন ফাংরায়দয় ৬১৫ 

টি থানায াাান ভঞ্জুযীকৃত তদন্ত মকয়েয ংখ্যা ১৩৩টি। নফগত জুরাআ, ১৯৯৪ য়ত জুন, ২০০৭ মভোয়দ ১ভ ম থায়ে ৪৮টি 

তদন্ত মকয়েয ননভ থাণ কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ। তন্য়ধ্য ৮টি তদন্ত মকে যফতীয়ত পূণাঙ্গ থানাে রূানন্তনযত য়েয়ছ মা প্রতযন্ত 

এরাকায যাধ ননয়্ত্েণ  এরাকাফাীয জানভার যোে গুরুত্বপূণ থ ভূনভকা ারন কযয়ছ। মদয়য ানফ থক অআন শৃঙ্খরা 

নযনস্থনতয উন্ননতকয়ে ৬০টি তদন্ত মকে ননভ থায়ণয জন্য প্রকে গ্রণ কযা ে। 
 

প্রকয়েয  উয়েশ্যঃ 

ক) পুনর নফবায়গয ফকাঠায়ভাগত সুয়মাগ সুনফধা নননিতকযণ; 

খ) অআন শৃংখরা নযনস্থনত ননেন্ত্রয়ণ য়মানগতা প্রদান; 

গ) মপৌজদাযী যায়ধয (ভাভরায) মথামথ এফং দ্রুত তদন্তকযণ। 
 

৭.২     প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থাঃ 

 

অয়রাচয প্রকেটি ৯৭০১ .২০ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়ে জুরাআ, ২০০৯ মথয়ক জুন, ২০১৩ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত 

১৬.০৬.২০০৯ তানযয়খ একয়নক কতৃথক নুয়ভানদত ে। যফতীয়ত স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে কতৃথক প্রকয়েয মভোদ ব্যে বৃনি ব্যনতয়যয়ক 

২ ফছয বৃনি কয়য জুন ২০১৫ ম থন্ত কযা ে। প্রকয়েয প্রথভ ংয়াধয়ন ১৭৪৪৫.৭০ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়ে জুরাআ, ২০০৯ 

য়ত জুন, ২০১৬ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য একয়নক কতৃথক নুয়ভানদত ে। ফ থয়ল প্রকেটিয ব্যে বৃনি ব্যানতয়যয়ক মভোদ ০১ 

ফছয বৃনি কয়য জুরাআ, ২০০৯ য়ত জুন, ২০১৭ ম থন্ত কযা ে।     

 

৭.৩ প্রকয়েয ভর কাম থক্রভঃ 

প্রকয়েয অতাে ভর কাম থক্রয়ভয ভয়ধ্য যয়েয়ছ তদন্ত মকে কাভ ব্যাযাক বফন ননভ থাণ, ফনঃস্থ ানন যফযা, ফনঃস্থ নফদুযৎ, 

গ্যা ংয়মাগ, বযন্তযীণ যাস্তা (এআচনফনফ), কম্পাউন্ড  াযয়প মেন, স্যালুটিং ডাো, অফাফে ক্রে, ীভানা প্রাচীয (১/৩ 

ং অযনন -২/৩ কাটা তায)  বৃেয়যান। 
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৭.৪ প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ  

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অতাে পুনর  নধদপ্তয কতৃথক প্রকেটি ফাস্তফানেত য়েয়ছ। ননয়ম্ন ফনণ থত কভ থকতথাবৃন্দ প্রকয়েয প্রকে 

নযচারয়কয দানেত্ব ারন কয়যনঃ  

 

ক্র. নং কভ থকতথায নাভ  দফী কাম থকার ভন্তব্য 

শুরু ম থন্ত 

০১ জনাফ গাজী মভাঃ মভাজায়ম্মর ক 

এঅআনজ 

০১/০৭/২০০৯ ২২/১১/২০০৯ খন্ডকারীন 

০২ জনাফ মদফাীল চে াা,  

ননফ থাী প্রয়কৌরী  

২২/১১/২০০৯ ১২/০২/২০১২ খন্ডকারীন 

০৩ মভাঃ মযজাউর আরাভ 

ননফ থাী প্রয়কৌরী 

১২/০২/২০১২ ৩০/০৬/২০১৫ খন্ডকারীন 

০৪ মভাঃ মযজাউর আরাভ 

ননফ থাী প্রয়কৌরী 

০১/০৭/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৭ পূণ থকারীন 

 

৭.৫  প্রকয়েয অনথ থক  ফাস্তফােন গ্রগনতঃ  

   প্রকেটিয ফ থয়ল নুয়ভানদত প্রাক্কনরত ব্যে ১৭৪৪৫.৭০ রে টাকা। ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত ভানপ্ত প্রনতয়ফদন য়ত মদখা 

মাে মম, প্রকেটিয জুন ২০১৭ ম থন্ত ক্রভপুনঞ্জত অনথ থক গ্রগনত মভাট ১৬৪১৭.৩৬ রে টাকা (৯৪.১০%) । প্রকেটিয নুকূয়র 

২০০৯-১০ য়ত ২০১৬-২০১৭ ফছয ম থন্ত ভয়ে ংয়ানধত ফানল থক উন্নেন কভ থসূচীয অতাে ফযাে, ফভৄনক্ত  ব্যে ননয়ম্ন 

মদখায়না রঃ  

                                                           (রে টাকাে)  

অনথ থক 

ফৎয 

ংয়ানধত এনডন ফযাে ফভৄক্ত ব্যে 

মভাট টাকা নজনফ  নএ টাকা মভাট টাকা নজনফ  নএ 

২০০৯-১০ ১০০.০০ ১০০.০০ - ১০০.০০ ৯৬.৩০ ৯৬.৩০ - 

২০১০-১১ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ৫০০.০০ ৪৯২.৫৭ ৪৯২.৫৭ - 

২০১১-১২ ১০২৪.০০ ১০২৪.০০ - ১০২৪.০০ ১০১৮.৬৯ ১০১৮.৬৯ - 

২০১২-১৩ ১৯০০.০০ ১৯০০.০০ - ১৯০০.০০ ১৮৯১.৫৯ ১৮৯১.৫৯ - 

২০১৩-১৪ ১৮৭৫.০০ ১৮৭৫.০০ - ১৮৭৫.০০ ১৮৬০.০০ ১৮৬০.০০ - 

২০১৪-১৫ ৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ - ৩৭০০.০০ ৩৬৭৮.৭৭ ৩৬৭৮.৭৭ - 

২০১৫-১৬ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ - ৩০০০.০০ ২৯৯৮.৫৩ ২৯৯৮.৫৩ - 

২০১৬-১৭ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ - ৪৫০০.০০ ৪৩৮০.৯১ ৪৩৮০.৯১ - 

মভাট ১৬৫৯৯.০০ ১৬৫৯৯.০০ - ১৬৫৯৯.০০ ১৬৪১৭.৩৬ ১৬৪১৭.৩৬ - 

ফভৄক্তকৃত থ থ এয তুরনাে কভ ব্যয়েয পয়র মম উদ্বৃত্ত থ থ নছর তা যকানয মকালাগায়য জভা কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ তৎকারীন 

প্রকে নযচারক ফনত কয়যন। 
  

৮.০     প্রকে নযদ থনঃ  

 

ননঝুভ দ্বী,মনাোখারীঃ 

 

৮.১ গত ২৩/১১/২০১৭ তানযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে মনাোখারী মজরায ননঝুভ দ্বীয় নননভ থত তদন্ত  মকে (টাআ 

প্ল্যায়ন)  নযদ থন কযা ে। নযদ থনকায়র মনাোখারী মজরায গণপূতথ নধদপ্তয়যয ননফ থাী প্রয়কৌরী উনস্থত নছয়রন। প্রকয়েয 

অতাে ফাউন্ডাযী োর ননভ থাণ, স্যালুটিং ডাো, আন্টাযনার মযাড ননভ থাণ এখন ম থন্ত ভাপ্ত েনন। নড টিউফয়েয়রয ানন 

যফযা রাআন ততযী কযা য়েয়ছ। নকন্তু ানন যফযায়য জন্য াননয রাআয়নয ননয়চ আয়টয কাজ কযা েনন। পয়র ানন 

যফযা ব্যত য়ে। প্রকয়েয অতাে নননভ থত বফয়নয নীচতরায নপনননং োকথ ম্পূণ থরূয় মল কযা েনন। বফয়নয 

মদোয়রয কয়েকটি স্থায়ন মরানা’য প্রবাফ রে কযা মগয়ছ। ননি এফং মভয়ঝয টাআরয়য নপনননং পুটিং মদো েনন। বফয়নয 
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একটি রুয়ভয থাআ গ্লা বাঙ্গা যয়েয়ছ। ননিয কয়েকটি টাআর বাঙ্গা যয়েয়ছ। প্রকয়েয অতাে মারায প্যায়নর স্থান কযা 

য়েয়ছ। বফনটি এখন ম থন্ত ফাংরায়দ পুনরয়য ননকট স্তান্তয কযা েনন। 

 

ানন্দাফাজায, জাভারপুযঃ 

 

৮.২    গত ২৫/১১/২০১৭ তানযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে ফাস্তফানেত জাভারপুয মজরায ানন্দাফাজায নযদ থন কযা 

ে। নযদ থনকায়র জাভারপুয মজরায গণপূতথ নধদপ্তয়যয ননফ থাী প্রয়কৌরী উনস্থত নছয়রন। প্রকয়েয অতাে নননভ থতব্য বফন 

নযদ থনকারীন মটন্ডায ডক্যয়ভন্ট নুমােী পুয়যাপুনয স্তান্তয়যয উয়মাগী ফস্থাে াো মােনন । বফনটিয়ত ননিয টাআর  

কয়েকটি জােগাে রাগায়না েনন। বফয়নয ফাআয়যয নদয়ক নিক োকথ ম্পূণ থরূয় মল েনন। স্যালুটিং ডাো, আন্টাযনার মযাড 

ননভ থায়ণয নকছু কাজ এখন ফানক যয়েয়ছ। বফনটিয়ত থাআ গ্লা রাগায়না ফাকী যয়েয়ছ । বফয়নয নকছু ংয় ফাথরুভ নপটিং 

এখন ম থন্ত রাগায়না েনন। অবযন্তযীণ নফদুযতােয়নয কাজ চরভান যয়েয়ছ। বফয়নয নীচতরা  নফনবন্ন স্থায়ন মভয়ঝ ম্পূণ থ 

যয়েয়ছ। ননি এফং মভয়ঝয়ত মম কর স্থায়ন  টাআর স্থান কযা য়েয়ছ মকর টাআরয়য নপনননং পুটিং মদো েনন। 

বফয়নয যংয়েয কাজ ভাপ্ত েনন। দযয়েয তথানুমােী যংয়েয কাজ ম্পাদয়নয জন্য ননয়দ থনা প্রদান কযা ে। এছািা 

বফয়নয চাযনদয়ক এখন ম থন্ত ভান ফস্থাে যয়েয়ছ। ভূনভ উন্নেয়নয কাজ দ্রুত কযায জন্য ফরা ে। চরভান কায়জয নফলয়ে 

ঠিকাদায়যয প্রনতনননধ এফং ননফ থাী প্রয়কৌরী ভয়াদয়েয ায়থ অয়রাচনা কয়য জানা মাে মম, ঠিকাদায কতৃথক কাজ ম্পাদয়নয 

নফরম্ব ঘয়টয়ছ। নতদ্রুত ভয়েয ভয়ধ্য বফয়নয কর কাজ ম্পাদন কয়য ফাংরায়দ পুনরয়য ননকট স্তান্তয কযা য়ফ ভয়ভ থ 

ঠিকাদায়যয প্রনতনননধ ফনত কয়যন। এ  স্থায়ন বফন ননভ থায়নয ঠিকাদায প্রনতষ্ঠান TCCL MCC JV কনস্ট্রাকন কায়জ 

নফরম্ব ঘটায়নায কাযয়ণ কাম থ ম্পাদন জাভানত মকয়ট যাখা মময়ত ায়য। তাছািা উক্ত ঠিকাদাযয়ক কায়রা তানরকাভুক্ত কযা 

মময়ত ায়য। মায়ত ন্যান্য ঠিকাদায এ জাতীে নফরম্ব য়ত নফযত থায়ক।   
 

তািাটিো, জাভারপুযঃ 

 

৮.৩ গত ২৫/১১/২০১৭ তানযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে ফাস্তফানেত জাভারপুয মজরায তািাটিোে অয়রাচয প্রকয়েয 

অতাে নননভ থতব্য তদন্ত মকে নযদ থন কযা ে। নযদ থনকায়র জাভারপুয মজরায ননফ থাী প্রয়কৌরী উনস্থত নছয়রন। 

বফনটিয়ত ননিয নকছু ংয়য টাআর রাগায়না েনন বফয়নয ফাআয়যয নদয়ক নিক োকথ চরভান যয়েয়ছ। স্যালুটিং ডাো, 

আন্টাযনার মযাড ননভ থাণ কয়জয নকছু ং ভাপ্ত যয়েয়ছ। বফনটিয়ত থাআ গ্লা রাগায়নায কাজ চরভান যয়েয়ছ। অবযন্তযীণ 

নফদুযতােয়নয কাজ চরভান যয়েয়ছ। বফনটিয়ত মম নগ্রর রাগায়না য়েয়ছ ম নগ্রয়রয ভান য়ন্তালজনক নে। বফয়নয নীচতরা  

নফনবন্ন স্থায়ন মভয়ঝয কাজ ভাপ্ত যয়েয়ছ। ননি এফং মভয়ঝয়ত মম কর স্থায়ন  টাআর স্থান কযা য়েয়ছ মকর টাআরয়য 

নপনননং পুটিং মদো েনন। বফয়নয নকছু ংয় ফাথরুভ নপটিং এখন ম থন্ত রাগায়না েনন। বফয়নয চতুনদ থয়ক স্থানত 

মদোয়রয উয়য কাটাতায়যয মফষ্টনন মদো েনন। চরভান কায়জয নফলয়ে ঠিকাদায়যয প্রনতনননধ এফং ননফ থাী প্রয়কৌরী 

ভয়াদয়েয ায়থ অয়রাচনা কয়য জানা মাে মম, ঠিকাদায কতৃথক কাজ ম্পাদয়নয নফরম্ব ঘয়টয়ছ। নতদ্রুত ভয়েয ভয়ধ্য বফয়নয 

কর কাজ ম্পাদন কয়য ফাংরায়দ পুনরয়য ননকট স্তান্তয কযা য়ফ ভয়ভ থ ঠিকাদায়যয প্রনতনননধ ফনত কয়যন।  

তাযাবুননো, ঝারকাঠিঃ 

 

৮.৪    গত ২৭/১১/২০১৭ তানযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে ফাস্তফানেত ঝারকাঠি মজরায তাযাবুননো নযদ থন কযা ে। 

নযদ থনকায়র ঝারকাঠি মজরায উনফবাগীে প্রয়কৌরী উনস্থত নছয়রন। প্রকয়েয অতাে নননভ থত বফয়নয প্রাে কর কাজআ 

ম্পানদত য়েয়ছ। বফনটি খুফ ীঘ্রআ ফাংরায়দ পুনরয়য ননকট স্তান্তয কযা য়ফ। বফয়নয ছায়দ মফ নকছু স্থায়ন ানন জয়ভ 

থাকায প্রভাণ াো মাে । ছায়দয াননয ট্াংনকয াআ য়ত ানন িায নফলেটি রেয কযা মাে। বফয়নয স্থানত থাআ গ্লা 

নফনবন্ন স্থায়ন ঠিকবায়ফ না রাগায়নায কাযয়ণ পাঁকা যয়েয়ছ। ঠিকবায়ফ থাআ গ্লা রাগায়না প্রয়োজন। বফয়নয ফাথরুয়ভ মম 

নপটিং রাগায়না য়েয়ছ তা বার নে। কয়ভায়ডয ফ্লা ঠিক ভত কাজ কয়য না । তৃতীে তরা য়ত ছায়দ মাোয যাস্তা পাঁকা 

যয়েয়ছ পয়র ফানয়যয ানন নবতয়য মঢাকায  সুয়মাগ যয়েয়ছ। উক্ত স্থায়ন একটি মগট মদোয ব্যফস্থা কযায জন্য যাভ থ প্রদান 

কযা ে। এ কর মেয়ে পুনর নফবাগ ংনিষ্ট কভ থকতথা উক্ত ননভ থাণ বফন নযদ থন কয়য ননভ থাণ ত্রুটি/ নফচ্যযনত নচনিত কয়য ত্রুটি 

তানরকা (Defect List)গণপূতথ নফবায়গয ননকট মপ্রযণ কযয়ফ। মায নবনত্তয়ত ঠিকাদায স্বীে খযয়চ উক্ত ত্রুটি/ নফচ্যযনত 

মভযাভত/নযফতথন কয়য তা পুনর নফবায়গয ননকট স্তান্তয কযয়ত ায়য। 
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ফাাযছিা মটকনাপ, কক্সফাজাযঃ 

 

৮.৫    গত ০৬/১২/২০১৭ তানযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে ফাস্তফানেত কক্সফাজায মজরায মটকনাপ উয়জরায ন্তগতথ 

ফাাযছিা তদন্ত মকে নযদ থন কযা ে। নযদ থনকায়র কক্সফাজায মজরায উনফবাগীে প্রয়কৌরী উনস্থত নছয়রন। প্রকেটি 

০২ ফছয পূয়ফ থ ফাংরায়দ পুনরয়য ননকট স্তান্তয কযা ে। ফতথভায়ন বফনটি পুনর তদন্ত মকে নয়য়ফ ব্যফায য়ে। বফয়নয 

ছায়দ ানন জয়ভ থাকায প্রভাণ রেয কযা মগয়ছ। ানন বাযয়ড ট্াংয়ক উঠায়নায জন্য ব্যফহৃত তফদুযনতক ভটয ফন্ধ না কযায 

কাযয়ণ ছায়দ ানন জয়ভ থায়ক। বফয়নয কয়েকটি মদোর স্যাতস্যায়ত যয়েয়ছ। বফয়নয কয়েকটি স্থায়ন মোয কযাক রেয কযা 

মগয়ছ। বফনটি পুনর কতৃথক ব্যফহৃত য়র ননেনভত নযষ্কায না কযায কাযয়ণ ফাথরুভ এফং ননি নযেন্ন যয়েয়ছ। বফনটি 

নযষ্কায যাখায জন্য ব্যফাযকাযীয়ক ননয়দ থ প্রদান কযা য়েয়ছ।   

 

চয়কানযো, কক্সফাজাযঃ 

 

৮.৬    গত ০৬/১২/২০১৭ তানযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে ফাস্তফানেত কক্সফাজায মজরায চয়কানযো উয়জরায তদন্ত 

মকে নযদ থন কযা ে। নযদ থনকায়র কক্সফাজায মজরায ননফ থাী প্রয়কৌরী এফং উনফবাগীে প্রয়কৌরী উনস্থত নছয়রন। 

প্রকেটিয ননভ থাণ কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ। খুফ ীঘ্রআ ফাংরায়দ পুনরয়য ননকট স্তান্তয কযা য়ফ।  বফনটিয়ত ব্যফহৃত টাআরয়য 

নপনননং বায়রা েনন। বফয়নয জনভয়ত ফানর দ্বাযা ল্যান্ড নপনরং কযা য়েয়ছ। ফানরয উয ভাটি মদো প্রয়োজন। বফয়নয 

াভয়ন মকান অযফনযকারচায কযা েনন। ফুয়রয গাছ রাগায়নায জন্য যাভ থ প্রদান কযা ে। বফয়নয কয়েকটি স্থায়ন মোয 

ক্রযাক রেয কযা মগয়ছ।  

 

ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রাভঃ 

 

৮.৭    গত ০৭/১২/২০১৭ তানযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে ফাস্তফানেত চট্টগ্রাভ মজরায নভয়যযযাআ তদন্ত মকে নযদ থন 

কযা ে। নযদ থনকায়র কক্সফাজায মজরায ননফ থাী প্রয়কৌরী এফং উনফবাগীে প্রয়কৌরী উনস্থত নছয়রন। বফয়নয ছায়দ 

মফনকছু স্থায়ন ানন জয়ভ থাকায প্রভাণ প্রাো মগয়ছ। ছায়দয উয মম ট্াংক অয়ছ মখায়ন মথয়ক ানন ননগ থত ে। ননিয থাআ 

জানারা বায়রাবায়ফ না রাগায়নায কাযয়ণ বৃনষ্টয ভে বৃনষ্টয ানন বফয়নয মবতয মঢায়ক। বফয়নয ফাথরুভ তযান্ত নযেন্ন 

যয়েয়ছ। ফাথরুয়ভয নপটিং তযান্ত ননম্নভায়ন মায নধকাং এখনআ য়কয়জা য়ে য়িয়ছ। এছািা কয়েকটি মফনন মথয়ক ানন 

মথামথ মেয়নজ নয়স্টয়ভ না নগয়ে মভয়ঝয়ত চয়র অয়। বফয়নয ফাআয়য মথয়ক ফনঃস্থ মদোর নবয়জ থাকয়ত মদখা মগয়ছ। 

ফাআয়যয নদয়কয ডাক্ট এয ভৄখ ফন্ধ কযা েনন। বফয়নয ফাআয়যয নদয়ক ফনঃস্থ মেন ানন ননগ থভয়ন ব্যফহৃত োয সুয়মাগ মনআ 

কাযণ মেনটি উঁচ্য কয়য ততযী কযা য়েয়ছ। ফাউন্ডাযী োর বারবায়ফ ততযী কযা েনন। এখনআ ফাআয়যয নদয়ক ময়র য়িয়ছ।  

 

৯. ক্রে  ংক্রান্ত তথ্যানদঃ  অয়রাচয প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মম কর ননভ থাণকাজ/ভারাভার ক্রে কযা য়েয়ছ তা ননঅয নুায়য 

মটন্ডানযং-এয ভাধ্যয়ভ মথামথ দস্যয়দয ভন্বয়ে গঠিত দযে ভল্যােন কনভটি কতৃথক কযা য়েয়ছ। দযে ভল্যােন কনভটিয়ত 

নফবাগ/ংস্থা ফনভূ থত ন্যান্য নফবাগ/ংস্থায ২ (দুআ) জন দস্য ননেভানুোেী ন্তথভূক্ত কযা য়েয়ছ।     

 

১০. নডট ননেনত্ত ংক্রান্ত তথ্যানদঃ 

 প্রকয়েয মপ্রনযত ননঅয এয নুয়েদ-এপ ভননটনযং এন্ড নডটিং এয ২.১ নং নুয়েয়দ মকান তথ্য উয়ল্লখ কযা 

েনন। এছািা ২.২ নং নুয়েয়দ তথ্য উয়ল্লখ কযা য়েয়ছ। ফ থয়ল ২০১৫-১৬ থ থ ফছয়য মকান তথ্য উয়ল্লখ কযা েনন। ফ থয়ল 

ফছয়যয নডট অনত্ত ননষ্পনত্ত কযা প্রয়োজন।  
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১১.  প্রকয়েয ???????? ????????  জথনঃ  

 

নযকনেত উয়েশ্য জথন 

পুনর নফবায়গয ফকাঠায়ভাগত সুয়মাগ সুনফধা নননিতকযণ। 
অআন শৃংখরা নযনস্থনতয ননেন্ত্রয়ণ য়মানগতা প্রদান। মপৌজদাযী 

যায়ধয (ভাভরায) মথামথ এফং দ্রুত তদন্তকযণ। 

৬০ টি প্রকে এরাকাে মবৌত ফকাঠায়ভা উন্নেন কযা 

য়েয়ছ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         । কয়েকটি স্থান ব্যনতত কর স্থায়ন বফন 

স্তান্তয কযা য়েয়ছ। প্রকয়েয উয়েশ্য পুয়যাপুনয নজথত 

য়েয়ছ ভয়ভ থ ফরা মাে। 
  

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

১৩.০ ভস্যাঃ  

 

১৩.১ ননঝুভ দ্বী, মনাোখারী তদন্ত মকয়েয নড টিউফয়েয়রয ানন যফযা রাআন ততযী কযা য়েয়ছ নকন্তু ানন যফযায়য 

রাআয়নয ননয়চ আয়টয কাজ কযা েনন। 
১৩.২ জাভারপুয দুটি স্থায়ন (ানন্দাফাজায, তািাটিো), চয়কানযো এফং কক্সফাজায়যয বফনগুয়রায়ত ব্যফহৃত টাআরয়য 

নপনননং পুটিং বারবায়ফ মদো েনন এফং ননঝুভ দ্বী, মনাোখারীয ননিয কয়েকটি টাআর বাঙ্গা যয়েয়ছ।  
১৩.৩ কক্সফাজায দুটি স্থায়ন (ফাাযছিা মটকনাপ, চয়কানযো), ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রায়ভয বফনগুয়রায ছায়দ ানন 

জয়ভ থাকায প্রভাণ রেয কযা মগয়ছ। 
১৩.৪ জাভারপুয দুটি স্থায়ন (ানন্দাফাজায, তািাটিো) এফং তাযাবুননো, ঝারকাঠিয বফনগুয়রায থাআগ্লা রাগায়না েনন। 

তাছািা, ননঝুভ দ্বী, মনাোখারীয বফনটিয একটি রুয়ভয থাআ গ্লা বাঙ্গা যয়েয়ছ। 
১৩.৫ জাভারপুয দুটি স্থায়ন (ানন্দাফাজায, তািাটিো) স্যালুটিং ডাো, আন্টাযনার মযাড ননভ থাণ কাজ ভাপ্ত েনন। 
১৩.৬ জাভারপুয দুটি স্থায়ন (ানন্দাফাজায, তািাটিো) বফয়নয ফাথরুয়ভয নপটিং এখন ম থন্ত রাগায়না েনন তয়ফ 

তাযাবুননো, ঝারকাঠি; ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রায়ভ ফাথরুয়ভ ননম্নভায়নয নপটিং রাগায়না য়েয়ছ।  

১৩.৭ তািটিো, জাভারপুয বফনটিয়ত মম নগ্রর রাগায়না য়েয়ছ তায ভান য়ন্তালজনক নে। 
১৩.৮ তািটিো, জাভারপুয বফয়নয চতুথনদয়ক স্থানত মদোয়রয উয়য কাটাতায়যয মফষ্টনন মদো েনন এফং ননজাভপুয, 

নভয়যযযাআ চট্টগ্রাভ বফয়নয ফাউন্ডাযী োর বারবায়ফ ননভ থাণ না কযায কাযয়ণ মদোর ফাআয়যয নদয়ক ময়র য়িয়ছ।  
১৩.৯ তািটিো, জাভারপুয বফয়নয তরা য়ত ছায়দ মাোয যাস্তা পাঁকা যয়েয়ছ পয়র ফানয়যয ানন নবতয়য মঢাকায সুয়মাগ 

যয়েয়ছ। 
১৩.১০ তাযাবুননো, ঝারকাঠি; ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রাভ ছায়দয উয়য মম ট্াংক অয়ছ মখান মথয়ক ানন ননগ থত ে। 
১৩.১১ ফাাযছিা মটকনাপ, কক্সফাজায; ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রাভ বফয়নয ফাআয়যয মদোর নবয়জ মদখা মাে এফং  

কক্সফাজয দুটি স্থায়ন (ফাায ছিা মটকনাপ, চয়কানযো) বফনটিয মদোয়র  োয ক্রযাক মদখা মগয়ছ। 
১৩.১২ ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রাভ বফয়নয ফাআয়যয মেন নদয়ে বায়রাবায়ফ ানন ননগ থভন েনা এফং নবতয়য মফনয়নয 

মেয়নজ নয়স্টভ বায়রা না োয কাযয়ণ মফনন নদয়ে মভয়ঝয়ত ানন য়ি। 
১৪.০ সুানয /মভযাভতঃ 

১৪.১ ননঝুভ দ্বী, মনাোখারী তদন্ত মকয়েয নড টিউফয়েয়রয ানন যফযা রাআন ততযীয়ত আয়টয কাজ কযয়ত য়ফ। 
১৪.২ জাভারপুয দুটি স্থায়ন (ানন্দাফাজায, তািাটিো); চয়কানযো, কক্সফাজায; বফনগুয়রায়ত ব্যফহৃত টাআরয়য 

নপনননংপুটিং বারবায়ফ নদয়ত য়ফ ননঝুভ দ্বী, মনাোখারী তদন্ত মকয়েয বাঙ্গা টাআর নযফতথন কযয়ত য়ফ।   
১৪.৩ কক্সফাজায দুটি স্থায়ন (ফাাযছিা মটকনাপ, চয়কানযো); ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রাভ বফনগুয়রায ছায়দ ানন 

াযয়ণয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। 
১৪.৪ জাভারপুয দুটি স্থায়ন (ানন্দাফাজায, তািাটিো); তাযাবুননো, ঝারকাঠি; বফনগুয়রায থাআ গ্লা রাগায়ত য়ফ  ননঝুভ 

দ্বী, মনাোখারীয বফনটিয মম রুয়ভয থাআ গ্লা বাঙ্গা ম থাআ গ্লাটি মভযাভত কযয়ত য়ফ। 
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১৪.৫ জাভারপুয দুটি স্থায়ন (ানন্দাফাজায, তািাটিো) তদন্ত মকেয স্যালুটিং ডাো, আন্টাযনার মযায়ডয মম ংয়য কাজ 

ফাকী অয়ছ ম ংয়য কাজ ভাপ্ত কযয়ত য়ফ।  
১৪.৬ জাভারপুয দুটি স্থায়ন (ানন্দাফাজায, তািাটিো) তদন্ত মকে বফয়নয ফাথরুয়ভয নপটিং দ্রুত রাগায়ত য়ফ তয়ফ 

তাযাবুননো, ঝারকাঠি; ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রাভ ফাথরুয়ভ বারভায়নয নপটিং রাগাত য়ফ।  

১৪.৭ তািটিো, জাভারপুয তদন্ত মকে বফয়ন ভানম্মত নগ্রর রাগায়ত য়ফ। 
১৪.৮ তািটিো, জাভারপুয তদন্ত মকে বফয়নয চতুথনদয়ক স্থানত মদোয়রয উয়য কাটাতায়যয মফষ্টনন নদয়ত য়ফ এফং 

ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রাভ বফয়নয ফাউন্ডাযী োর ভজবুতবায়ফ  ননভ থাণ কযয়ত য়ফ।  
১৪.৯ তািাটিো, জাভারপুয তদন্ত মকে বফয়নয তরা য়ত ছায়দ মাোয জন্য মম পাঁকা যাস্তা যয়েয়ছ মখান মথয়ক নবতয়য 

মমন ানন প্রয়ফ না কয়য ম ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। 
১৪.৯ তাযাবুননো, ঝারকাঠি; ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রাভ তদন্ত মকে বফয়নয ছায়দয উয়য মম ট্াংক অয়ছ মখান 

মথয়ক ানন িা ফন্ধ কযয়ত য়ফ। 
১৪.১০ ফাাযছিা মটকনাপ, কক্সফাজায; ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রাভ তদন্ত মকে বফয়নয ফাআয়যয মদোর নবয়জ না মদখা 

মাে মনদয়ক রেয যাখয়ত য়ফ এফং কক্সফাজয দুটি স্থায়ন (ফাায ছিা মটকনাপ, চয়কানযো) তদন্ত মকে বফনটিয  মম 

স্থায়ন মোয ক্রাক রেয কযা মগয়ছ মখায়ন মভযাভত কযয়ত য়ফ।  
১৪.১১ ননজাভপুয, নভয়যযযাআ চট্টগ্রাভ তদন্ত মকে বফয়নয ফাআয়যয মেন  নবতয়যয মফনয়নয মেয়নজ নদয়ে বায়রাবায়ফ 

ানন ননগ থভয়নয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। 
১৪.১২ পুনর নধদপ্তয কতৃথক বফন নযদ থন কয়য ননভ থাণ ত্রুটি/ নফচ্যযনত নচনিত কয়য ত্রুটি তানরকা (Defect List) 

গণপূতথ নধদপ্তয়যয ননকট মপ্রযণ কযয়ত য়ফ। মায নবনত্তয়ত ঠিকাদায স্বীে খযয়চ উক্ত ত্রুটি/ নফচ্যযনত মভযাভত/নযফতথন 

কয়য তা পুনর নধদপ্তয়যয ননকট স্তান্তয কযয়ত য়ফ। 
১৪.১৩ জাভারপুয়য ঠিকাদায প্রনতষ্ঠান TCCL MCC- JV কনস্ট্রাকন কায়জ নফরম্ব ঘটায়নায কাযয়ণ কাম থ ম্পাদন 

জাভানত মকয়ট যাখা মময়ত ায়য। তাছািা উক্ত ঠিকাদাযয়ক কায়রা তানরকাভুক্ত কযা মময়ত ায়য। 
 

১৫। প্রনতয়ফদয়নয নুয়েদ নং ১৪.১ য়ত ১৪.১৩ ম থন্ত সুানযয়য নফলয়ে প্রয়োজনীে দয়ে গ্রণপূফ থক অগাভী ০১ (এক) 

ভায়য ভয়ধ্য অআএভআনডয়ক ফনত কযয়ত য়ফ।     
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Anti Trafficking Mechanism & Monitoring Project -ীল থক প্রকয়েয ?????? ???????? ??????????????? ???????? ?????????  

(??????? ???, ????) (??????? ???, ????) 

  

                                                                                            
 

১.০ প্রকয়েয নাভঃ  Anti Trafficking Mechanism & Monitoring Project  
ীল থক প্রকে 

 উয়যাগী ভন্ত্রণারে/নফবাগঃ  স্বযাষ্ট্র  ভন্ত্রণারে। 
৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ   নযকেনা উআং, স্বযাষ্ট্র  ভন্ত্রণারে। 

৪.০ প্রকে এরাকাঃ  স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে। 
৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােনকার  ব্যেঃ   

(রে টাকাে) 

প্রাক্কনরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

নযকনেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(ভর প্রাক্কনরত 

ব্যয়েয %) 

 

নতক্রান্ত  ভে  

(ভর 

ফাস্তফােনকায়রয 

%)  

 

ভর ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

ভর ফ থয়ল 

ংয়ানধত মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

৫০০.০০ 

(৪৫০) 

৫০০.০০ 

(৪৫০) 

৩৫৩.০৫ 

(৩০৩.০৫) 

জানুোযী ২০১২ 

য়ত নডয়ম্বয  

২০১৬ ম থন্ত 

 জুরাআ ২০১২ 

য়ত নডয়ম্বয  

২০১৬ ম থন্ত 

- - 

* প্রকৃত ব্যে ভর প্রকে ব্যয়েয য়ো ১৪৬.৯৫ রে টাকা কভ খযচ য়েয়ছ।  
 

৬.০ প্রকয়েয নফনবন্ন য়ঙ্গয ফাস্তফােন (PCR-এ প্রদত্ত তয়থ্যয নবনত্তয়ত): 

(ব্যে রে টাকাে) 

 

নফনবন্ন ংয়গয নাভ 

একক নযকনেত রেযভাো   

(নডনন নুমােী) 

প্রকৃত ফাস্তফােন  

অনথ থক  ফাস্তফ অনথ থক ফাস্তফ 

1 2 3 4 5 6 7 

Man power Mm 72 4 66.66 4 11.34 

Travelling allownace LS 12 LS 10.37 LS 1.63 

Office rent LS 50 LS 50 LS 0 

Postal 

 

LS 2.5 LS - LS 2.5 

Internet, Fax, Telle 

phone bill 

LS 3 LS 2.6 LS 0.4 

Fuel & Lubricant LS 15 LS 9.43 LS 5.57 

Stationary, Losgistics 

and Visits 

LS  LS 15.22 LS 4.87 

Advertisement & 

Publications 

LS 25 LS 4.75 LS 20.25 

Traning 1000 146 1000 104.63 1000 41.37 

Seminar & Workshop  LS 5 LS 2.95 LS 2.05 

Entertainment LS 3 - -  3 

Management charge 500 no 0 - -  - 

Compensation   0 - -  - 

Exchange visit / 

Bilateral ( Local/ 

Foreign) 

20 no 60 20 no 30.29 4 29.71 

Hounariam LS 2 LS 2 LS 0 
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Evaluation  LS 10 LS - LS 10 

LAN Connected LS 5 LS 2.34 LS 2.66 

Maintenance  LS 5 LS 4.69 LS 0.31 

Hiring Charge (1 

vehicle) 

LS 33 LS 24.82 LS 8.18 

Others LS 4 LS 3.2 LS 0.8 

Child Desk LS 20 LS 20 LS 0 

a) Revenue Sub-

total 

 492.50  347.95  144.55 

Office equipment Photocopier 

Scanner, 

Phone, Fax, 

Fan 

3 Photocopi

er 

Scanner, 

Phone, 

Fax, Fan 

2.85  0.15 

 Computers with 

Accessories 

Desktop 

pc,ups, printer 

modem 

2.25 Desktop 

pc,ups, 

printer 

modem 

2.25  0 

Office Furniture  2.25 - -  2.25 

b) Capital sub 

totoal 

 7.5  5.1  2.4 

Grand total (a+b)  500.00  353.05  146.95 
 

  
 

৭.০ াধাযণ ম থয়ফেণঃ 

৭.১  টভূনভঃ   

স্বযাষ্ট ভন্ত্রণারয়েয অতাধীণ নফনবন্ন ংস্থায দস্যয়দয Capacity Building এফং Advocacy & Sanitization 

কযায উয়েয়শ্য UNFPA 6
th

  Country Program এয অতাে UNFPA  DFIDয মমৌথ অনথ থক  কানযগনয 

ােতাে জানুোনয ২০০৩- নডয়ম্বয ২০০৫ মভোয়দ একটি প্রকে ফাস্তফােন কযা ে। যফতীয়ত স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অতাধীন 

নধদপ্তযভয় কভ থকতথা/ কভ থচাযীয়দয প্রজনন স্বাস্থয, মজন্ডায আসুযজ এফং এফং HIV/ AIDS নফলয়ে য়চতন কযা এফং ঐ 

কর ংস্থায দস্য  তায়দয নযফাযফয়গ থয প্রজনন স্বাস্থয, ভনরায়দয নধকায নননিত কযা এফং দানেত্বীর নতৃত্ব/ 

ভাতৃয়ত্বয  দৃনষ্টবনঙ্গ গয়ি মতারায রয়েয  UNFPA 7
th

  Country Program  এয অতাে UNFPA অনথ থক  

কানযগনয ােতাে জানুোনয ২০০৬ য়ত নডয়ম্বয ২০১১ মভোয়দ অয়যা একটি প্রকে ফাস্তফােন কযা ে। ফাস্তফানেত দুটি 

প্রকয়েয ভল্যােয়নয নবনত্তয়ত প্রানন্তক/ সুনফধাফনিত  কর ভনরায  াভানজক  প্রানতষ্ঠাননক ঝুিঁনক হ্রা ভনরায়দয 

নফনবন্ন যকভ ঝুিঁনক (ফাল্যনফফা  নাযীয প্রনত নংতা) হ্রায়য রয়েয গণয়চতনতা ততযীয উয়েশ্য প্রস্তানফত প্রকেটি গ্রণ 

কযা য়েয়ছ। 

প্রকয়েয  উয়েশ্যঃ  

 

(ক) প্রানন্তক  সুনফধাফনিত  কর ভনরায াভানজক  প্রানতষ্ঠাননক ঝুিঁনক হ্রা কযা; 

(খ) ভনরায়দয নফনবন্ন যকভ ঝুিঁনক মমভন ফারনফফা  নাযীয প্রনত নংতা হ্রায়য রয়েয জ্ঞানবৃনিয ভাধ্যয়ভ গণয়চতনতা 

ততযী কযা; এফং 

(গ) ননফ থানচত কয়েকটি মজরায নংতাে অক্রান্ত নাযীয়দয নচনকৎা, ভাননফক  অআনগত ােতা এফং অশ্রে প্রদান কযা। 
এছািা, বয়কনার মেননং প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ নাযীয়দয াফরম্বী কয়য মতারা। 
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৭.২     প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থাঃ  

 

অয়রাচয প্রকেটি ১৫১৪.৬৯ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়ে ভাচ থ, ২০১৩  মথয়ক নডয়ম্বয, ২০১৬  মভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়েয গত 

২৯/০৪/২০১৩ তানযয়খ ভাননীে নযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক নুয়ভানদত ে।  
 

৭.৩ প্রকয়েয ভর কাম থক্রভঃ 

* ল্যানন্ডং ন্টুন (বাভান নফন) স্থান।  
* মজনায়যটয স্থান। 
* মস্টায়যজ োআ কয়ন্টআনায স্থান। 
* োটায নেটয়ভন্ট প্ল্ান্ট স্থান। 
* ায়যনার অআয়টভ ক্রে (নাআট নবন ফাআয়নাক্যরায, থাভ থার আয়ভনজং ফাআয়নাক্যরায, বুয়রট প্রুপ জযায়কট, বুয়রট 

প্রুপ মরয়ভট, যান্ড মল্ড  মভনন, নজনএ এফং স্যায়টরাআট মপান)। 
* মানফান ক্রে (ডাফর মকনফন নকঅ  ভাআয়ক্রাফা)। 
 

৭.৪ প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ  

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অতাে ফাংরায়দ  পুনর কতৃথক প্রকেটি ফাস্তফানেত য়েয়ছ। ননয়ম্ন ফনণ থত কভ থকতথাবৃন্দ প্রকয়েয প্রকে 

নযচারয়কয দানেত্ব ারন কয়যনঃ  

 

ক্রনভক 

নং 

কভ থকতথায নাভ  দফী   কাম থকার ভন্তব্য 

শুরু ম থন্ত 

১। রুকানা ানন (উনচফ )  ১৫/০৫/২০১২ ২১/১২/২০১৫ খন্ডকারীন 

২। মভাঃ নপক্যয যভান  

(যুগ্ম-নচফ) 

০৫/০১/২০১৬ ২২/০৩/২০১৬ খন্ডকারীন 

৩। ভয়নাোযা আযাত (উনচফ) ২৭/০৩/২০১৬  ৩১/১২/২০১৬ খন্ডকারীন 
 

৭.৫  প্রকয়েয অনথ থক  ফাস্তফােন গ্রগনতঃ  

   প্রকেটি ফ থয়ল (১ভ ংয়াধন) নুয়ভানদত প্রাক্কনরত ব্যে ৪৭৫০.০০ রে টাকা। ভন্ত্রণারে মথয়ক প্রাপ্ত 

ভানপ্ত প্রনতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয জুন ২০১৭ ম থন্ত ক্রভপুনঞ্জত অনথ থক গ্রগনত মভাট ৪৫৭৪.৬৩১৬ রে 

টাকা (৯৯.৯৫%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০১৪-২০১৫ য়ত ২০১৬-২০১৭ ফছয ম থন্ত ভয়ে ংয়ানধত ফানল থক উন্নেন 

কভ থসূচীয অতাে ফযাে, ফভৄনক্ত  ব্যে ননয়ম্ন মদখায়না রঃ 

(রে টাকাে)  

                           

অনথ থক ফছয 

ংয়ানধত এনডন ফযাে ফভৄক্ত ব্যে 

মভাট টাকা টাকা নএ মভাট টাকা নএ  ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১২-২০১৩    ৬০ ৭৪.৯৯ ১৫ ৫৯.৯৯ ৯৯.৯৮% 

২০১৩-২০১৪    ৮২ ৯১.৫৭ ১০ ৮১.৫৭ ৯৯.৪৮% 

২০১৪-২০১৫    ৮২ ৯১.১৫ ১০ ৮১.১৫ ৯৯.৮৬% 

২০১৫-২০১৬ 

 

   ৫৯ ৬৮.৬১ ১০ ৫৮.৬১ ৯৯.৩৪% 

২০১৬-২০১৭    ২১.৮ ২৬.৭৩ ৫ ২১.৭৩ ৯৯.৬৮% 
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ফভৄক্তকৃত থ থ এয তুরনাে কভ ব্যয়েয পয়র মম উদ্বৃত্ত থ থ নছর তা যকানয মকালাগায়য জভা কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ তৎকারীন প্রকে 

নযচারক ফনত কয়যন। 
  

৮.০     প্রকে নযদ থনঃ  

কক্সফাজাযঃ 
 

৮.১ গত ১১/০১/২০১৮ তানযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে কক্সফাজায দয  ব্যাটানরেন, ফড থায গাড থ ফাংরায়দ, 

কক্সফাজায নযদ থন কযা ে। নযদ থনকায়র নফনজনফ’য প্রনতনননধ উনস্থত নছয়রন। নযদ থয়নয ভে কক্সফাজায দয়য 

অয়রাচয প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত আতযানদ য়যজনভন মদখা ে। নযদ থয়নয নফনজনফ’য প্রনতনননধ জানান মম, 

প্রকয়েয অতাে যফযাকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ফড থায়য কভ থযত জোনয়দয ভয়নাফর বৃনিয়ত ােতা কয়যয়ছ। নডনজটার 

আক্যযআয়ভন্ট ব্যফায়যয পয়র নডনজটার ফাংরায়দ গঠয়ন ােতা কয়যয়ছ ভয়ভ থ দয ব্যাটানরেয়নয দায়েত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা 

জানান। ব্যফায়যয পয়র নকছু যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয ভান নকছুটা নস্ট য়েয়ছ। একর যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয মভযাভত ংযেয়ণয 

জন্য ননেনভত যাজস্ব ফায়জয়ট ংস্থান যাখা প্রয়োজন। ননেনভত যাজস্ব ফায়জয়ট য়থ থয ংস্থান না থাকয়র কয়েয অতাে 

ক্রেকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত নস্ট য়ে মময়ত ায়য। এ নফলেটি নননিত কযায জন্য ংনিষ্টয়দয যাভ থ প্রদান কযা ে। উয়ল্লখ্য 

নযদ থনকৃত নফনভয় আয়তাপূয়ফ থ মারায প্যায়নর প্রদান কযা য়েয়ছ। নকন্তু নকছুনদন য ব্যাটাযী নস্ট য়ে মাে। ফতথভায়ন 

উক্ত মারায প্যায়নরভ শুদৄভাে নফনয মাবা ফধ থন কযয়ছ। মকান কায়জ রাগয়ছ না । থচ ননেনভত যাজস্ব ফায়জয়ট য়থ থয 

ংস্থান থাকয়র মারায প্যায়নরভ মম উয়েয়শ্য ক্রে কযা য়েয়ছ তা ানধত ত। কক্সফাজায দয়যয অতাে ঘুভদৄভ ীভান্ত 

নফন এফং ফালুখারী ীভান্ত নফন নযদ থন কযা ে।  

 

ফান্দযফানঃ 

৮.২ গত ১২-১৩/০১/২০১৮ তানযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে ফান্দযফান দয  ব্যাটানরেন, ফড থায গাড থ ফাংরায়দ, 

ফান্দযফান নযদ থন কযা ে। নযদ থনকায়র নফনজনফ’য প্রনতনননধ উনস্থত নছয়রন। নযদ থয়নয ভে কক্সফাজায দয়য অয়রাচয 

প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত আতযানদ য়যজনভন মদখা ে। ফান্দযফান মজরায রাভা, অরীকদভ, থাননচ 

উয়জরা দয ব্যাটানরেন এফং নফন নযদ থয়নয কযা ে। যফযাকৃত যঞ্জাভানদ মথামথবায়ফ প্রনতটি মস্টয়ন মদখয়ত 

াো মাে। দুগ থভ  এরাকায নফনভয় নফনবন্ন যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ফন্টন কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ জানা মাে। উক্ত নফনভয় এ 

যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ব্যফায কযা য়ে ভয়ভ থ মদখা মাে। উক্ত ীভান্ত নফনয়ত প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত 

য়যজনভন মদখা ে। তয়ফ ক্রেকৃত মন্ত্রানতয ভয়ধ্য এলুভননোভ ল্যাডায এফং টচ থরাআট এয ভান মভায়টআ য়ন্তালজনক নে। 

প্রাক্কনরত ব্যয়েয তুরনাে ভান বার নে। এ নফলয়ে নফনজনফ কতৃথে প্রয়োজনীে দয়ে গ্রণ কযয়ত ায়য। প্রকয়েয নডট 

ম্পন্ন য়র ম থয়ফেণ াো মােনন। মথামথ কতৃথয়েয ায়থ মমাগায়মাগ কয়য প্রয়োজনীে দয়ে গ্রয়ণয জন্য ননয়দ থনা 

প্রদান কযা ে। 
 

 

৯. ক্রে ংক্রান্ত তথ্যানদঃ  অয়রাচয প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মম কর ননভ থাণকাজ/ভারাভার ক্রে কযা য়েয়ছ তা ননঅয নুায়য  

মথামথ দস্যয়দয ভন্বয়ে গঠিত দযে ভল্যােন কনভটি কতৃথক কযা য়েয়ছ। দযে ভল্যােন কনভটিয়ত নফবাগ/ংস্থা ফনভূ থত 

ন্যান্য নফবাগ/ংস্থায ২ (দুআ) জন দস্য ননেভানুোেী ন্তথভূক্ত কযা য়েয়ছ।      

 

১০. নডট ননেনত্ত ংক্রান্ত তথ্যানদঃ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায, ননবর নডট নধদপ্তয, নডট কভয়প্ল্ক্স (৪থ থ  ৫ভ তরা) মগুনফানগচা, ঢাকা নং-

ন/ননযীো দর নং-১৩/ননযীো কভ থসুচী/২০১৭-১৮/০৫ তানযখ২৪ নডয়ম্বয ২০১৭। মভাতায়ফক ফড থায ম্যায়নজয়ভন্ট 

আক্যযআয়ভন্ট পয ফড থায গাড থ ফাংরায়দ (১ভ ংয়ানধত) -ীল থক প্রকে নপয় গত ১১ জানুোনয ২০১৮ য়ত ১৭ জানুোনয 

২০১৮ ম থন্ত  (০৭) নদন ননযীো কাম থ ম্পাদন কয়যন। ননযীোদর কতৃথক যফনধ ননযীো প্রনতয়ফদন মপ্রযণ কয়যনন। 
 

 

 

 

 



20 

 

১১.  প্রকয়েয ???????? ????????  জথনঃ  

নযকনেত উয়েশ্য জথন 

নফনজনফ’য ায়যনার  

রনজনষ্টক েভতা বৃনি কযাআ 

প্রকয়েয ভর উয়েশ্য। নফয়ল 

কয়য ফাংরায়দ - ভাোনভায 

ীভায়ন্ত নফনজনফ’য অউট 

মাষ্ট ভয়য রনজনষ্টক 

েভতা বৃনি কয়য মযানঙ্গা 

নুপ্রয়ফ নননলি, আোফা 

কর প্রকায ভাদকদ্রব্য   

য়েয মচাযাচারান প্রনতয়যাধ 

এফং অন্তঃ ীভান্ত যাধ 

দভন কাম থক্রভ মজাযদায কযা। 

প্রকয়েয অতাে নফনবন্ন ধযয়নয তযাদৄননক ায়যনার যঞ্জাভানদ ক্রে 

কযায পয়র পূয়ফ থয তুরনাে ফাংরায়দ - ভাোনভায ীভায়ন্ত ননয়োনজত নফনজনফ 

দস্যয়দয ীভায়ন্ত টর এফং ম থয়ফেয়ণয েভতা পূয়ফ থয তুরানাে ফহুরাংয় 

বৃনি ময়েয়ছ। নাআট নবন ফাআয়নাক্যরায, থাভ থার আয়ভনজং ফাআয়নাক্যরায, নাআট 

নবন গগর এয ভাধ্যয়ভ যানেকারীন টর নযচারনায পয়র বফধ নুপ্রয়ফ, 

নননলি ভাদকদ্রব্য প্রয়ফ  ীভায়ন্ত ভানুল যণ কাম থক্রভ হ্রা ময়েয়ছ। 
াফ থতয মম কর নফনয়ত মনটোকথ নাআ মখায়ন স্যায়টরাআট মপান ব্যফায়যয 

ভাধ্যয়ভ ফ থেণ আউননয়টয ায়থ মমাগায়মাগ যাখা  ম্ভফ য়ে। নজনএ এয 

ভাধ্যয়ভ দুগ থভ াফ থতয  এরাকাে টর এয ভে ঠিক নদক ননণ থে কযয়ত েভ 

য়ে। োটায নেটয়ভন্ট প্ল্ান্ট স্থায়নয পয়র াফ থতয দুগ থভ এরাকা মদয়য 

নফনবন্ন স্থায়ন নযয়ানধত াননয়ক নযয়াধয়নয ভাধ্যয়ভ নফনজনফ’য দস্যগণ 

সুীে ানন ান কযয়ত াযয়ছ। এছািা সুন্দযফয়নয যনেত ফনাির 

অঠাযয়ফনক এরাকাে ১টি ৩৫ জয়নয অফান সুনফধা ম্পন্ন বাভান নফন 

(ল্যানন্ডং ন্টুন) স্থায়নয পয়র সুন্দযফয়নয যনেত নফার এরাকা নফনজনফ’য 

াফ থেনণক নজযদানযয অতাে এয়য়ছ। 
??.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ???????.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ???  ???????? ???   

১৩.০ ভস্যাঃ  

 

১৩.১ যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ব্যফায়যয পয়র নকছু যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয ভান নকছুটা নস্ট য়েয়ছ। একর যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয 

মভযাভত  ংযেণ কযা প্রয়োজন;  

১৩.২ নযদ থনকৃত নফনভয় আয়তাপূয়ফ থ ন্য প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মারায প্যায়নর প্রদান কযা য়েনছর, নকন্তু নকছুনদন য 

ব্যাটাযী নস্ট োে এখন তা কাম থকয নে; 

১৩.৩ ক্রেকৃত মন্ত্রানতয ভয়ধ্য এলুভননোভ ল্যাডায এফং টচ থরাআট এয ভান মভায়টআ য়ন্তালজনক নে;  

১৩.৪ প্রকয়েয নডট ম্পন্ন য়র নডট  নধদপ্তয য়ত ম থয়ফেণ াো মােনন; 

১৩.৫ প্রকয়েয অতাে নফতযণকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয জন্য যাজস্ব ফায়জয়ট মকান ংস্থান যাখা েনন।  

 

১৪.০ সুানয /মভযাভতঃ 

১৪.১ নফনবন্ন নফনয়ত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ব্যফায়যয পয়র নকছু যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয ভান নস্ট য়েয়ছ। একর যঞ্জাভ/ 

মন্ত্রানতয মভযাভত  ংযেণ কযয়ত য়ফ; 

১৪.২ নযদ থনকৃত নফনভয় আয়তাপূয়ফ থ ন্য প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মারায প্যায়নর প্রদান কযা য়েনছর, নকন্তু ব্যাটাযী নস্ট 

োে এখন তা কাম থকয নে। যাজস্ব ফায়জট থফা ন্য প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মারায প্যায়নর কাম থকয 

(Functional) কযায ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ; 

১৪.৩ ক্রেকৃত মন্ত্রানতয ভয়ধ্য এলুভননোভ ল্যাডায এফং টচ থরাআট এয ভান মভায়টআ য়ন্তালজনক নে। যফযাকাযী 

প্রনতষ্ঠায়নয ভাধ্যয়ভ এ মন্তানতভ নযফতথয়নয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ; 

১৪.৪ প্রকয়েয নডট ম্পন্ন য়র নডট  নধদপ্তয য়ত ম থয়ফেণ াো মােনন। নডট  নধদপ্তয য়ত ম থয়ফেণ 

ংগ্রয়য ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ; 

১৪.৫ প্রকয়েয অতাে নফতযণকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয জন্য যাজস্ব ফায়জয়ট মকান ংস্থান যাখা েনন। প্রকয়েয অতাে 

নফতযণকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয মভযাভত  ংযেয়ণয জন্য যাজস্ব ফায়জয়ট ম থাপ্ত থ থ যাখয়ত য়ফ।  

 

১৫। প্রনতয়ফদয়নয নুয়েদ নং ১৪.১ য়ত ১৪.৫ ম থন্ত সুানযয়য নফলয়ে প্রয়োজনীে দয়ে গ্রণপূফ থক অগাভী ০১ (এক) 

ভায়য ভয়ধ্য অআএভআ নফবাগয়কয়ক ফনত কযয়ত য়ফ।     
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?????? ???????????? ???????????? ?? ?????? ????? ???????? ?????? ???????????? ???????????? ?? ?????? ????? ???????? ((?? ????????? ???????))  ???????????? প্রকয়েয ?????? ???????? ??????????????? ???????? ?????????  

(??????? ???, ????) (??????? ???, ????) 

  

                                                                                            
 

১.০ প্রকয়েয নাভঃ  ফড থায ম্যায়নজয়ভন্ট আক্যযআয়ভন্ট পয ফড থায গাড থ ফাংরায়দ (১ভ ংয়ানধত ) -

ীল থক প্রকে 

২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারে/নফবাগঃ  জন ননযাত্তা নফবাগ, স্বযাষ্ট্র  ভন্ত্রণারে। 
৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ  ফড থায গাড থ ফাংরায়দ 

৪.০ প্রকে এরাকাঃ  চট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, ফান্দযফান, যাঙ্গাভাটি, খাগিাছনি, নফ-ফািীো, 

মভৌরবীফাজায, নঝনাআদ, াতেীযা, খুরনা, ময়ায, নীরপাভাযী, ঠাক্যযগাঁ এফং 

ঢাকা। 
৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােনকার  ব্যেঃ   

(রে টাকাে) 

প্রাক্কনরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

নযকনেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(ভর প্রাক্কনরত 

ব্যয়েয %) 

 

নতক্রান্ত  ভে  

(ভর 

ফাস্তফােনকায়রয 

%)  

 

ভর ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

ভর ফ থয়ল 

ংয়ানধত মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

২১৫০.০০ ৪৭৫০.০০ ৪৫৭৪.৬৩১

৬ 

০১ জানুোনয 

২০১৪ য়ত ৩০ 

জুন ২০১৬ ম থন্ত 

০১ জানুোনয 

২০১৪ য়ত ৩০ 

জুন ২০১৭ ম থন্ত 

০১ জানুোনয 

২০১৪ য়ত ৩০ 

জুন ২০১৭ ম থন্ত 

- - 

* প্রকৃত ব্যে ভর প্রকে ব্যয়েয য়ো ১৯৯.৫০ রে টাকা কভ খযচ য়েয়ছ।  

 

৬.০ প্রকয়েয নফনবন্ন য়ঙ্গয ফাস্তফােন (PCR-এ প্রদত্ত তয়থ্যয নবনত্তয়ত):  

                   (ব্যে রে 

টাকাে) 

ক্রনভক 

নং 

নফনবন্ন ংয়গয নাভ নযকনেত রেযভাো   

(নডনন নুমােী) 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অনথ থক ফাস্তফ অনথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

1 2 3 4 5 6 

Revenue Component 

1. POL (Petrol, Oil & 

Lubricant) 

328.10  262.07565  

2. Office  Stationary 14.00  13.9994  

3. Advertisement/Publicity 15.00  13.01305  

4. Honorarium /Fees/ 

Remuneration 

11.00 04 5.871  

5. Vehicle Registration 1.90  1.8836  

6. Repair & Maintenance 30.00  20.9996  

 Total (Revenue 

Component) 

400.00  317.8423  

 



22 

 

Capital Component 

1.  Computer 1.00 02 1.00 02 

2.  Laptop 2.00 02 2.00 02 

3.  Printer 0.50 02 .50 02 

4.  Photocopier Machine 2.36 01 2.36 01 

5.  Office Furniture 6.40 - 6.40 - 

6.  Double Cabin Pickup (2494cc) 145.785 03 145.785 03 

7.  Micro Bus (2694 cc) 37.00 01 37.00 01 

8.  Generator (5.5 KVA) 29.88 30 29.88 30 

9.  GPS 67.47 175 66.7914 175 

10.  Night Vision Binocular 416.70 107 415.083 107 

11.  Water Treatment Plant (2000 

LPH)        

974.945 20 974.72 20 

12.  Bullet Proof Jacket 487.90 1140 486.7979 1140 

13.  Bullet Proof Helmet 342.00 1140 340.461 1140 

14.  Storage Dry Container (20´ -

ISO-container) 

439.56 40 439.44 40 

15.  Landing Pontoon (Floating 

BOP/base supporting-35 

persons along with Towing 

Mooring Gears and allied other 

facilities) 

300.00 01  293.68825 01 

16.  GPS with colleague position 

viewing facilities 

36.00 40 35.98 40 

17.  Thermal Imaging Binocular 100.00 10 98.80 10 

18.  Night Vision Goggles 100.00 20 98.80 20 

19.  Hand Held Metal Detector 27.00 135 26.73 135 

20.  Walkie Talkie Set 228.00 570 227.544 570 

21.  Satellite Phone (with 500 unit x 

2 years talk time) 

93.00 31 92.6435 31 

22.  Generator (8-10 KVA) 120.00 20 119.50 20 

23.  Portable Tent (5 Pers each) 30.00 200 29.90 200 

24.     Fogger Machine 75.00 75 74.625 75 

25.     Ladder  11.25 75 11.2125 75 

26.     Hand Held Saw Machine  48.00 64 47.232 64 

27.  Flash Light (Rechargeable) 35.25 1175 35.25 1175 

28.  Sleeping Bag 27.00 900 26.955 900 

29.  Magic Mosquito Net  7.50 750 7.4775 750 

30.  Water Bottle 5.00 1000 5.00 1000 

31.  Carrying Vest  (Web 

Equipment) 

17.50 250 17.225 250 

32.  Utility Knife 25.65 855 25.52175 855 

33.  Boot Jungle (Special) 27.00 900 27.00 900 
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34.  First Aid Kit 6.00 600 5.88 600 

35.  Life Jacket  1.35 170 1.6065 170 

36.  b) Total (Capital Component) 4274.00 0 4256.7893  

37.  c) Price Contingency 76.00 0 0  

38.                                                   Total 

(a + b+c) = 

4750.00  4574.6316  

 

৭.০ াধাযণ ম থয়ফেণঃ 

৭.১  টভূনভঃ ফড থায গাড থ ফাংরায়দ (নফনজনফ) স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয ধীয়ন একটি অধা-াভনযক ফাননী। ীভান্ত যো কযাআ এ 

ফাননীয ভর কাজ। এ ফাননীয ০৫টি নযনজেন, ১৬টি মক্টয  ৫৭টি ব্যাটানরেন যয়েয়ছ। একটি ব্যাটানরেয়ন ৭৭৪ জন জনফর 

ননয়ে গঠিত। প্রয়তযকটি ব্যাটানরেয়নয ৪০০ মথয়ক ৫০০ নকয়রানভটায ম থন্ত দানেত্বপূণ থ এরাকা যয়েছ। বাযয়তয ায়থ স্থরয়থ 

৩,৩৯৬  নদীয়থ ১৮০ নকয়রানভটায ীভানা যয়েয়ছ এফং ভাোনায়যয ায়থ স্থরয়থ ২৭১  নদীয়থ ৬৩ নকয়রানভটায 

ীভানা যয়েছ। ভতরভুনভয়ত চয, নদী, খার, াাি এফং ঘন ফনভূনভয়ত নফস্তৃত। প্রাে মফনবাগ ভে এ ফাননীয দস্যযা 

ীভান্ত ম্পনকথত নানানফধ ভস্যায মু্মখীন ে। ীভায়ন্ত চযভস্থীয়দয অয়ন্দারন, বফধ য়েয ব্যফায, নুপ্রয়ফ, ভানফ 

াচায, ে  নফয়ফাযক, মচাযাচারান  ভাদকদ্রব্য ব্যফা প্রভৃনতয নফরুয়ি সুযোয প্রথভ রাআন নায়ফ এ ফাননীয দস্যগণ 

কাজ কয়য থায়ক। নফয়ল কয়য ভাোভায ীভায়ন্ত বফধ নবফাীয়দয (মযানঙ্গা) নুপ্রয়ফ আোফা এফং ন্যান্য 

ভাদকদ্রয়ব্যয মচাযাচারান প্রনতয়যাধ নদন নদন অয চযায়রনঞ্জং য়ে উয়ঠয়ছ। ভাোনভায়য ীভান্তফতী িয়র অভায়দয ননেন্ত্রয়ণয 

দেতা অয়যা ফািায়না দযকায এফং দূযফতী নফনয়ত নফনজনফ দস্যয়দয মথামথ দৄননক মন্ত্রানত  যঞ্জাভানদয ভাধ্যয়ভ 

প্রদান নননিত কযয়ত য়ফ। নফন এয ফয়চয়ে মছাট স্ট্রযাটিক আউননট। একটি নফনয়ত ১৫ মথয়ক ২০ জন দস্য ননয়ে একটি 

নননদ থষ্ট এরাকায দানেত্ব ারন কয়য থায়ক। ীভান্ত ব্যফস্থানাে অদৄননক মন্ত্রানত  যঞ্জভানদ ীভান্ত াাযাে তকথতা এফং 

ম থয়ফেণ েভতা বৃনি কযয়ফ। অদৄননক মন্ত্রানত  যঞ্জাভানদয ক্রয়েয পয়র ীভায়ন্ত নফনজনফয দস্যয়দয ভান  কভ থেভতা 

উন্নত কযয়ত াায্য কযয়ফ। এছািা নফনজনফ ীভান্ত ম্পনকথত যাধগুনর অয কাম থকযীবায়ফ ননভৄর কযয়ত েভ য়ফ। 
ফতথভায়ন অদৄননক মন্ত্রানত  যঞ্জাভানদয বায়ফ ীভান্ত যাধ, বফধ নুপ্রয়ফ, বফধ নবফাীয়দয  মচাযাচারান 

কাম থক্রয়ভয নফরুয়ি রিাআয়ে অভায়দয প্রয়চষ্টা ফাধাগ্রস্ত ে। এ ফাননীয দস্যগণ ীভান্ত যোয াাান মদয়য বযান্তযীণ 

ননযাত্তায দানেত্ব ারন এফং যকায়যয কতৃথক মম মকান দানেত্ব ারয়নয ফ থদা প্রস্তুত থায়ক। জাতীে ীভান্ত যোয দানেয়ত্ব 

ঠিকবায়ফ ারয়নয নননভয়ত্ত অদৄননক মন্ত্রানত ক্রয়েয জন্য যকায়যয ােতা প্রয়োজন। 
 

প্রকয়েয  উয়েশ্যঃ ফড থায গাড থ ফাংরায়দয়য ায়যয়নয দেতা বৃনি এফং রনজনস্টক মফা প্রদান কযা, নফয়লত ভাোনভায 

ীভায়ন্ত ননম্ননরনখত নফলেভ নননিত কযাঃ 

 

(১) বফধ নবফাীয়দয দ্বাযা অন্তথজানতক ীভানা াযাায প্রনতয়যাধ। 
(২) নননলি মঘানলত ভাদকদ্রয়ব্যয মচাযাচারান অটকায়না। 
(৩) ীভানায জরথ ব্যফায কয়য ীভানা নতক্রভ প্রনতয়যাধ। 
(৪) ে এফং নফয়ফাযক দায়থ থয মচাযাচারান প্রনতয়যাধ। 
(৫) মদয়য বযন্তয়য ন্ত্রাভরক কভ থকান্ড প্রনতয়যাধ। 
(৬) ীভায়ন্ত নফনবন্ন ংগঠিত যাধ দভন। 
(৭) ীভায়ন্ত কাম থকাযী  নক্তারী নবফান ননেন্ত্রণ ােতা। 

 

৭.২     প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থাঃ 

 

অয়রাচয প্রকেটি ২১৫০.০০ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়ে জানুোনয ২০১৪ মথয়ক জুন ২০১৭ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়েয গত 

১৭/০৩/২০১৪ তানযয়খ ভাননীে নযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক নুয়ভানদত ে। যফতীয়ত প্রকয়েয ১ভ ংয়ানধত নডনন গত 

০৭/০৭/২০১৫ তানযয়খ ৪৭৫০.০০ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়ে জানুোনয ২০১৪ মথয়ক জুন ২০১৭ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য 

একয়নক কতৃথক নুয়ভানদত ে। 
 

৭.৩ প্রকয়েয ভর কাম থক্রভঃ 

* ল্যানন্ডং ন্টুন (বাভান নফন) স্থান। 
* মজনায়যটয স্থান। 
* মস্টায়যজ োআ কয়ন্টআনায স্থান। 
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* োটায নেটয়ভন্ট প্ল্ান্ট স্থান। 
* ায়যনার অআয়টভ ক্রে (নাআট নবন ফাআয়নাক্যরায, থাভ থার আয়ভনজং ফাআয়নাক্যরায, বুয়রট প্রুপ জযায়কট, বুয়রট 

প্রুপ মরয়ভট, যান্ড মল্ড  মভনন, নজনএ এফং স্যায়টরাআট মপান)। 
* মানফান ক্রে (ডাফর মকনফন নকঅ  ভাআয়ক্রাফা)। 
 

৭.৪ প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ  

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অতাে নফনজনফ কতৃথক প্রকেটি ফাস্তফানেত য়েয়ছ। ননয়ম্ন ফনণ থত কভ থকতথাবৃন্দ প্রকয়েয প্রকে নযচারয়কয 

দানেত্ব ারন কয়যনঃ  

 

ক্রনভক 

নং 

কভ থকতথায নাভ  দফী   কাম থকার ভন্তব্য 

শুরু ম থন্ত 

১। মরঃ কয়ন থর হ্লা মন ভং ০১ জানুোনয ২০১৪ ১১ য়ক্টাফয ২০১৪ খন্ডকারীন 

২। মরঃ কয়ন থর কাজী অযভান ১২ য়ক্টাফয ২০১৪ ০২ ভাচ থ ২০১৫ খন্ডকারীন 

৩। মরঃ কয়ন থর ফনী আোভীন ০৩ ভাচ থ ২০১৫  ৩০ জুন ২০১৭ খন্ডকারীন 
 

৭.৫  প্রকয়েয অনথ থক  ফাস্তফােন গ্রগনতঃ  

   প্রকেটি ফ থয়ল (১ভ ংয়াধন) নুয়ভানদত প্রাক্কনরত ব্যে ৪৭৫০.০০ রে টাকা। ভন্ত্রণারে মথয়ক প্রাপ্ত 

ভানপ্ত প্রনতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয জুন ২০১৭ ম থন্ত ক্রভপুনঞ্জত অনথ থক গ্রগনত মভাট ৪৫৭৪.৬৩১৬ রে 

টাকা (৯৯.৯৫%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০১৪-২০১৫ য়ত ২০১৬-২০১৭ ফছয ম থন্ত ভয়ে ংয়ানধত ফানল থক উন্নেন 

কভ থসূচীয অতাে ফযাে, ফভৄনক্ত  ব্যে ননয়ম্ন মদখায়না রঃ 

 

(রে টাকাে)  

                           

অনথ থক ফছয 

ংয়ানধত এনডন ফযাে ফভৄক্ত ব্যে 

মভাট টাকা নজনফ নএ মভাট টাকা নজনফ নএ 

২০১৪-২০১৫ ৯৬১.০০ ৯৬১.০০  ৯৬১.০০ ৯৫৮.৮৪২০৫ ৯৫৮.৮৪২০৫  

২০১৫-২০১৬ ২৫০৭.০০ ২৫০৭.০০  ২৫০৭.০০ ২৫০৬.৮৯৪৯৯ ২৫০৬.৮৯৪৯৯  

২০১৬-২০১৭ ১১০৯.০০ ১১০৯.০০  ১১০৯.০০ ১১০৮.৮৯৪৫৬ ১১০৮.৮৯৪৫৬  

মভাট ৪৫৭৭.০০ ৪৫৭৭.০০  ৪৫৭৭.০০ ৪৫৭৪.৬৩১৬ ৪৫৭৪.৬৩১৬  

  

ফভৄক্তকৃত থ থ এয তুরনাে কভ ব্যয়েয পয়র মম উদ্বৃত্ত থ থ নছর তা যকানয মকালাগায়য জভা কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ তৎকারীন প্রকে 

নযচারক ফনত কয়যন। 
  

৮.০     প্রকে নযদ থনঃ  

কক্সফাজাযঃ 

 

৮.১ গত ১১/০১/২০১৮ তানযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে কক্সফাজায দয  ব্যাটানরেন, ফড থায গাড থ ফাংরায়দ, 

কক্সফাজায নযদ থন কযা ে। নযদ থনকায়র নফনজনফ’য প্রনতনননধ উনস্থত নছয়রন। নযদ থয়নয ভে কক্সফাজায দয়য 

অয়রাচয প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত আতযানদ য়যজনভন মদখা ে। নযদ থয়নয নফনজনফ’য প্রনতনননধ জানান মম, 

প্রকয়েয অতাে যফযাকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ফড থায়য কভ থযত জোনয়দয ভয়নাফর বৃনিয়ত ােতা কয়যয়ছ। নডনজটার 

আক্যযআয়ভন্ট ব্যফায়যয পয়র নডনজটার ফাংরায়দ গঠয়ন ােতা কয়যয়ছ ভয়ভ থ দয ব্যাটানরেয়নয দায়েত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা 

জানান। ব্যফায়যয পয়র নকছু যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয ভান নকছুটা নস্ট য়েয়ছ। একর যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয মভযাভত ংযেয়ণয 

জন্য ননেনভত যাজস্ব ফায়জয়ট ংস্থান যাখা প্রয়োজন। ননেনভত যাজস্ব ফায়জয়ট য়থ থয ংস্থান না থাকয়র কয়েয অতাে 

ক্রেকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত নস্ট য়ে মময়ত ায়য। এ নফলেটি নননিত কযায জন্য ংনিষ্টয়দয যাভ থ প্রদান কযা ে। উয়ল্লখ্য 

নযদ থনকৃত নফনভয় আয়তাপূয়ফ থ মারায প্যায়নর প্রদান কযা য়েয়ছ। নকন্তু নকছুনদন য ব্যাটাযী নস্ট য়ে মাে। ফতথভায়ন 
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উক্ত মারায প্যায়নরভ শুদৄভাে নফনয মাবা ফধ থন কযয়ছ। মকান কায়জ রাগয়ছ না। থচ ননেনভত যাজস্ব ফায়জয়ট য়থ থয 

ংস্থান থাকয়র মারায প্যায়নরভ মম উয়েয়শ্য ক্রে কযা য়েয়ছ তা ানধত ত। কক্সফাজায দয়যয অতাে ঘুভদৄভ ীভান্ত 

নফন এফং ফালুখারী ীভান্ত নফন নযদ থন কযা ে।  

 

ফান্দযফানঃ 

৮.২ গত ১২-১৩/০১/২০১৮ তানযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে ফান্দযফান দয  ব্যাটানরেন, ফড থায গাড থ ফাংরায়দ, 

ফান্দযফান নযদ থন কযা ে। নযদ থনকায়র নফনজনফ’য প্রনতনননধ উনস্থত নছয়রন। নযদ থয়নয ভে কক্সফাজায দয়য অয়রাচয 

প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত আতযানদ য়যজনভন মদখা ে। ফান্দযফান মজরায রাভা, অরীকদভ, থাননচ 

উয়জরা দয ব্যাটানরেন এফং নফন নযদ থয়নয কযা ে। যফযাকৃত যঞ্জাভানদ মথামথবায়ফ প্রনতটি মস্টয়ন মদখয়ত 

াো মাে। দুগ থভ  এরাকায নফনভয় নফনবন্ন যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ফন্টন কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ জানা মাে। উক্ত নফনভয় এ 

যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ব্যফায কযা য়ে ভয়ভ থ মদখা মাে। উক্ত ীভান্ত নফনয়ত প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত 

য়যজনভন মদখা ে। তয়ফ ক্রেকৃত মন্ত্রানতয ভয়ধ্য এলুভননোভ ল্যাডায এফং টচ থরাআট এয ভান মভায়টআ য়ন্তালজনক নে। 

প্রাক্কনরত ব্যয়েয তুরনাে ভান বার নে। এ নফলয়ে নফনজনফ কতৃথে প্রয়োজনীে দয়ে গ্রণ কযয়ত ায়য। প্রকয়েয নডট 

ম্পন্ন য়র ম থয়ফেণ াো মােনন। মথামথ কতৃথয়েয ায়থ মমাগায়মাগ কয়য প্রয়োজনীে দয়ে গ্রয়ণয জন্য ননয়দ থনা 

প্রদান কযা ে। 

 

প্রকে নযদ থয়নয নস্থয/ নবনড নচে  ফণ থনা: 

নচে 

 
 

ফণ থনাঃ নফনজনফ কতৃথক ফাস্তফােনাধীন ফড থায ম্যায়নজয়ভন্ট 

আক্যযআয়ভন্ট পয ফড থায গাড থ ফাংরায়দ (১ভ ংয়ানধত) 

ীল থক ভাপ্ত প্রকয়েয অতাে কক্সফাজায মজরায 

ব্যাটানরেন দয়যয যঞ্জাভ য়যজনভন নযদ থয়নয নচে। 

ফণ থনাঃ নফনজনফ কতৃথক ফাস্তফােনাধীন ফড থায ম্যায়নজয়ভন্ট 

আক্যযআয়ভন্ট পয ফড থায গাড থ ফাংরায়দ (১ভ ংয়ানধত) 

ীল থক ভাপ্ত প্রকয়েয অতাে কক্সফাজায়যয ঘুভদৄভ ীভান্ত 

নফন’য যঞ্জাভ য়যজনভন নযদ থয়নয নচে। 
 

৯. ক্রে ংক্রান্ত তথ্যানদঃ  অয়রাচয প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মম কর ননভ থাণকাজ/ভারাভার ক্রে কযা য়েয়ছ তা ননঅয নুায়য  

মথামথ দস্যয়দয ভন্বয়ে গঠিত দযে ভল্যােন কনভটি কতৃথক কযা য়েয়ছ। দযে ভল্যােন কনভটিয়ত নফবাগ/ংস্থা ফনভূ থত 

ন্যান্য নফবাগ/ংস্থায ২ (দুআ) জন দস্য ননেভানুোেী ন্তথভূক্ত কযা য়েয়ছ।      

 

১০. নডট ননেনত্ত ংক্রান্ত তথ্যানদঃ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায, ননবর নডট নধদপ্তয, নডট কভয়প্ল্ক্স (৪থ থ  ৫ভ তরা) মগুনফানগচা, ঢাকা নং-

ন/ননযীো দর নং-১৩/ননযীো কভ থসুচী/২০১৭-১৮/০৫ তানযখ২৪ নডয়ম্বয ২০১৭। মভাতায়ফক ফড থায ম্যায়নজয়ভন্ট 

আক্যযআয়ভন্ট পয ফড থায গাড থ ফাংরায়দ (১ভ ংয়ানধত) -ীল থক প্রকে নপয় গত ১১ জানুোনয ২০১৮ য়ত ১৭ জানুোনয 

২০১৮ ম থন্ত  (০৭) নদন ননযীো কাম থ ম্পাদন কয়যন। ননযীোদর কতৃথক যফনধ ননযীো প্রনতয়ফদন মপ্রযণ কয়যনন। 
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১১.  প্রকয়েয ???????? ????????  জথনঃ  

নযকনেত উয়েশ্য জথন 

নফনজনফ’য ায়যনার  

রনজনষ্টক েভতা বৃনি কযাআ 

প্রকয়েয ভর উয়েশ্য। নফয়ল 

কয়য ফাংরায়দ - ভাোনভায 

ীভায়ন্ত নফনজনফ’য অউট 

মাষ্ট ভয়য রনজনষ্টক 

েভতা বৃনি কয়য মযানঙ্গা 

নুপ্রয়ফ নননলি, আোফা 

কর প্রকায ভাদকদ্রব্য   

য়েয মচাযাচারান প্রনতয়যাধ 

এফং অন্তঃ ীভান্ত যাধ 

দভন কাম থক্রভ মজাযদায কযা। 

প্রকয়েয অতাে নফনবন্ন ধযয়নয তযাদৄননক ায়যনার যঞ্জাভানদ ক্রে কযায 

পয়র পূয়ফ থয তুরনাে ফাংরায়দ - ভাোনভায ীভায়ন্ত ননয়োনজত নফনজনফ দস্যয়দয 

ীভায়ন্ত টর এফং ম থয়ফেয়ণয েভতা পূয়ফ থয তুরানাে ফহুরাংয় বৃনি ময়েয়ছ। 
নাআট নবন ফাআয়নাক্যরায, থাভ থার আয়ভনজং ফাআয়নাক্যরায, নাআট নবন গগর এয 

ভাধ্যয়ভ যানেকারীন টর নযচারনায পয়র বফধ নুপ্রয়ফ, নননলি ভাদকদ্রব্য প্রয়ফ 

 ীভায়ন্ত ভানুল যণ কাম থক্রভ হ্রা ময়েয়ছ। াফ থতয মম কর নফনয়ত 

মনটোকথ নাআ মখায়ন স্যায়টরাআট মপান ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ ফ থেণ আউননয়টয ায়থ 

মমাগায়মাগ যাখা  ম্ভফ য়ে। নজনএ এয ভাধ্যয়ভ দুগ থভ াফ থতয  এরাকাে টর এয 

ভে ঠিক নদক ননণ থে কযয়ত েভ য়ে। োটায নেটয়ভন্ট প্ল্ান্ট স্থায়নয পয়র 

াফ থতয দুগ থভ এরাকা মদয়য নফনবন্ন স্থায়ন নযয়ানধত াননয়ক নযয়াধয়নয 

ভাধ্যয়ভ নফনজনফ’য দস্যগণ সুীে ানন ান কযয়ত াযয়ছ। এছািা সুন্দযফয়নয 

যনেত ফনাির অঠাযয়ফনক এরাকাে ১টি ৩৫ জয়নয অফান সুনফধা ম্পন্ন 

বাভান নফন (ল্যানন্ডং ন্টুন) স্থায়নয পয়র সুন্দযফয়নয যনেত নফার এরাকা 

নফনজনফ’য াফ থেনণক নজযদানযয অতাে এয়য়ছ। 
  

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

১৩.০ ভস্যাঃ  

 

১৩.১ যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ব্যফায়যয পয়র নকছু যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয ভান নকছুটা নস্ট য়েয়ছ। একর যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয 

মভযাভত  ংযেণ কযা প্রয়োজন;  

১৩.২ নযদ থনকৃত নফনভয় আয়তাপূয়ফ থ ন্য প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মারায প্যায়নর প্রদান কযা য়েনছর, নকন্তু নকছুনদন য 

ব্যাটাযী নস্ট োে এখন তা কাম থকয নে; 

১৩.৩ ক্রেকৃত মন্ত্রানতয ভয়ধ্য এলুভননোভ ল্যাডায এফং টচ থরাআট এয ভান মভায়টআ য়ন্তালজনক নে;  

১৩.৪ প্রকয়েয নডট ম্পন্ন য়র নডট  নধদপ্তয য়ত ম থয়ফেণ াো মােনন; 

১৩.৫ প্রকয়েয অতাে নফতযণকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয জন্য যাজস্ব ফায়জয়ট মকান ংস্থান যাখা েনন।  

 

১৪.০ সুানয /মভযাভতঃ 

১৪.১ নফনবন্ন নফনয়ত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত ব্যফায়যয পয়র নকছু যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয ভান নস্ট য়েয়ছ। একর যঞ্জাভ/ 

মন্ত্রানতয মভযাভত  ংযেণ কযয়ত য়ফ; 

১৪.২ নযদ থনকৃত নফনভয় আয়তাপূয়ফ থ ন্য প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মারায প্যায়নর প্রদান কযা য়েনছর, নকন্তু ব্যাটাযী নস্ট 

োে এখন তা কাম থকয নে। যাজস্ব ফায়জট থফা ন্য প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মারায প্যায়নর কাম থকয 

(Functional) কযায ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ; 

১৪.৩ ক্রেকৃত মন্ত্রানতয ভয়ধ্য এলুভননোভ ল্যাডায এফং টচ থরাআট এয ভান মভায়টআ য়ন্তালজনক নে । যফযাকাযী 

প্রনতষ্ঠায়নয ভাধ্যয়ভ এ মন্তানতভ নযফতথমনয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ; 

১৪.৪ প্রকয়েয নডট ম্পন্ন য়র নডট  নধদপ্তয য়ত ম থয়ফেণ াো মােনন । নডট নধদপ্তয য়ত ম থয়ফেণ 

ংগ্রয়য ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ; 

১৪.৫ প্রকয়েয অতাে নফতযণকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয জন্য যাজস্ব ফায়জয়ট মকান ংস্থান যাখা েনন। প্রকয়েয অতাে 

নফতযণকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানতয মভযাভত  ংযেয়ণয জন্য যাজস্ব ফায়জয়ট ম থাপ্ত থ থ যাখয়ত য়ফ।  

 

১৫। প্রনতয়ফদয়নয নুয়েদ নং ১৪.১ য়ত ১৪.৫ ম থন্ত সুানযয়য নফলয়ে প্রয়োজনীে দয়ে গ্রণপূফ থক অগাভী ০১ (এক) 

ভায়য ভয়ধ্য অআএভআ নফবাগয়কয়ক ফনত কযয়ত য়ফ।     
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Protection and Enforcement of Women Rights (PEWR) ীল থক প্রকয়েয ভাপ্ত ভল্যােন 

প্রনতয়ফদন 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১৭) 

  

 

১.০ প্রকয়েয নাভঃ  Protection and Enforcement of Women Rights (PEWR)  

- ীল থক প্রকে। 
২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারে/নফবাগঃ  স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে। 
৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ  স্বযাষ্ট্র  ভন্ত্রণারে। 

৪.০ প্রকে এরাকাঃ  টুোখানর (০৮টি), কক্সফাজায (০৮টি), নয়রট (১১টি), জাভারপুয (০৭টি), এফং 

নডএভন (১০টি)।য়ভাট ৪৪টি 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােনকার  ব্যেঃ   

(রে টাকাে) 

প্রাক্কনরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

নযকনেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(ভর প্রাক্কনরত 

ব্যয়েয %) 

 

নতক্রান্ত  ভে  

(ভর 

ফাস্তফােনকায়রয 

%)  

 

ভর ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

ভর ফ থয়ল 

ংয়ানধত মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

১৫১৪.৬৯  ৮৭৩.৪১ 

(৮৭৩.৪১) 

ভাচ থ ২০১৩ য়ত 

নডয়ম্বয 

২০১৬ম থন্ত 

 ভাচ থ ২০১৩ য়ত 

নডয়ম্বয 

২০১৬ম থন্ত 

- - 

* প্রকৃত ব্যে ভর প্রকে ব্যয়েয য়ো ৬৪১.২৮ রে টাকা কভ খযচ য়েয়ছ।  

 

৬.০ প্রকয়েয নফনবন্ন য়ঙ্গয ফাস্তফােন (PCR-এ প্রদত্ত তয়থ্যয নবনত্তয়ত):  

       (ব্যে রে টাকাে) 

ক্রনভক

নং 

নফনবন্ন ংয়গযনাভ নযকনেত রেযভাো 

(নডনন নুমােী) 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অনথ থক ফাস্তফ অনথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

1 2 3 4 5 6 

(A) Revenue Component 

1. Training / Orientation/ Workshop     

1.1 Project inception Workshop  ৩.০০   ২.৭৬ 

2.1.2 District level inception 

Workshop 
৬.০০ 

  ৬.০০ 

1.3 Thana/ Upazilla level inception 

Workshop 

২৯.৯০   ২৯.৯০ 

1.4 Day-long orientation courses for 

Police officials including 4 

Superintendent of Police (sp) and 

concerned officials. 

3.24   3.24 

1.5 Day-long workshop of project 

thana police personnel  

16.00   16.00 

1.6 Half-day long workshop for 

MOHA officials 

3.60   3.60 

1.7 Gender Audit 12.00   8.00 
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1.8 a. Revision of current Training  

Curriculum  

5.00 
 

 5.00 

1.8 b. Day- long workshop to finalize 

the curriculum 

1.25 
 

 1.25 

1.9 a. Development of Standard 

operating Procedures (sop) 

6.00 
 

 6.00 

1.9 b. Day –long workshop to review 

and finalize sop 

1.25 
 

 1.25 

1.10 Printing: Revised Training 

Curriculum SOP. Evaluation reports. 

MIS Reports 

14.50 

 

 7.00 

1.11Training of Trainers (TOT) on 

Revised Curriculum and the (SOP) 

6.35 
 

 6.35 

1.12 Refreshers Training course 3.00   - 

1.13Day- long workshop on the SOP 

for thana level police personnel (36 

Thanas) 

57.60 

 

 35.20 

1.14 Day long workshop at 10 DMP 

Thanas on the SOP for thana level 

Police personnel 

16.00 

 

 16.00 

1.15 Training for women Police  7.84   5.88 

1.16 Observation Visits/ Regional training/ 

seminars 

86.00   15.00 

 1.17 Training on operating / 

managing Women help desks 

16.00   16.00 

1.18 Day-long training for thana level 

police personnel 

110.40   27.60 

1.19 Training on Computer operation 30.00   30.00 

2. Community sensitization and 

involvement particularly on reporting 

SGBV ( including DV) cases to police  

    

2.1 Interactive community level 

meetings  

60.72   30.36 

2.2 Create community awareness in 

violence prone areas  

18.40   9.20 

2.3 Engage youth and students  36.80   36.80 

2.4 Observance of Annual Police 

Week 

26.40   26.40 

2.5 Observance of international  Days 62.00   19.50 

3.Meetings     

3.1 Joint meetings at district HQs 8.00   8.00 

3.2 Review meeting with SPs, 

concerned police and project officials  

5.20   5.20 

3.3 District implementation  and 

monitoring committee meetings 

8.00   8.00 

3.4 VAW Monitoring cell meetings 4.00    

3.5 Project Steering Committee (PSC) 

and project implementation committee 

meetings 

6.70   2.45 
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4. Programme management      

4.1 Refreshment for reporting 

survivors at 15 Women friendly thanas 

14.40   10.80 

4.2Strengthening MIS 5.00   5.00 

4.3 Operations and Maintenance: 

Office stationery, office rent, office 

renovation, local travel. Computer & 

photocopy toners. DVD. Maintenance 

of non- expendable equipments, 

courier bill etc. 

227.54   25.00 

4.4 Operation and vehicle maintenance 93.40   35.70 

4.5 Mid- term and project completion 

evaluation 

7.00    

4.6 Sundry/Miscellaneous 2.40   2.40 

4.7 Project personnel: project officer-1, 

Field Gender officers-2, GbV 

Specialist-1 (50%), Finance and Admin 

Associate-1m and Driver -1 

375.08   303.40 

5. Capital component      

5.1Server-1, computer-55, software-60. 

Laptop-5, projector-4, screen-4, digital 

camera-1, printers-55, Ups-55, and 

modem-60.                                                  

95.80   81.25 

5.2 Furniture  Computer tables-51, 

executive chairs-51, file cabinet-16, 

visitors  chairs-50 etc. 

22.92   21.92 

Grand total 1514.69   873.41 

 উযু থক্ত ছয়ক ৪  ৫ নং করায়ভয তথ্য ননঅয এ প্রদান কযা েনন। এছািা নযদ থয়নয ভে এ ম্পনকথত মকান 

তথ্য াো মােনন। 
 

৭.০ াধাযণ ম থয়ফেণঃ 

 

৭.১টভূনভঃ 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অতাধী ন কভ থকতথায়দয Capacity Buildingএফং Advocacy & 

Sanitizationকযায উয়েয়শ্য UNFPA 6
th

  Country Program এয অতাে UNFPA  

DFID’য মমৌথ ােতাে জানুোনয ২০০৩ - নডয়ম্বয ২০০৫ মভোয়দ একটি প্রকে ফাস্তফােন কযা ে । যফতীয়ত স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়েয অতাধীন নধদপ্তযভয় কভ থকতথা / কভ থচাযীয়দয প্রজননস্বাস্থয , মজন্ডায আসুযজ এফং এফং HIV/ AIDS 

নফলয়ে য়চতন কযা এফং ঐ কর ংস্থায দস্য  তায়দয নযফাযফয়গ থয প্রজননস্বাস্থয , ভনরায়দয নধকায নননিত কযা 

এফং দানেত্বীর নতৃত্ব / ভাতৃয়ত্বয দৃনষ্টবনঙ্গ গয়ি মতারায রয়েয UNFPA 7
th

  Country Program  এয 

অতাে UNFPA অনথ থক  কানযগনয ােতাে জানুোনয ২০০৬ য়ত নডয়ম্বয ২০১১ মভোয়দ অয়যা একটি প্রকে 

ফাস্তফােন কযাে । ফাস্তফানেত দুটি প্রকয়েয ভল্যােয়নয নবনত্তয়ত প্রানন্তক / সুনফধাফনিত ভনরা কর ভনরা মদয 

াভানজক  প্রানতষ্ঠাননক ঝুিঁনক হ্রা ভনরায়দয নফনবন্ন যকভ ঝুিঁনক (ফাল্যনফফা  নাযীয প্রনত নংতা ) হ্রায়য রয়েয 

গণয়চতনতা ততযীয উয়েশ্য প্রস্তানফত প্রকেটি গ্রণ কযা ে। 

প্রকয়েয উয়েশ্যঃ 

 

(ক) প্রানন্তক  সুনফধা ফনিত কর ভনরায াভানজক  প্রানতষ্ঠাননক ঝুিঁনক হ্রা কযা ; 
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(খ) ভনরায়দয নফনবন্ন যকভ ঝুিঁনক মমভন ফাল্যনফফা  নাযীয প্রনত নংতা হ্রায়য রয়েয জ্ঞান বৃনিয ভাধ্যয়ভ 

গণয়চতনতা ততযী কযা;  

(গ) ননফ থানচত কয়েকটি মজরায নংতাে অক্রান্ত নাযীয়দয নচনকৎা , ভাননফক  অআনগত ােতা এফং অশ্রে প্রদান 

কযা। এছািা, বয়কনার মেননং প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ নাযীয়দয স্বাফরম্বী কয়য মতারা। 
 

৭.২     প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থাঃ অয়রাচয প্রকেটি ১৫১৪.৬৯ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়ে ভাচ থ, ২০১৩ মথয়ক নডয়ম্বয, ২০১৬ 

মভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়েয গত ২৯/০৪/২০১৩ তানযয়খ ভাননীে নযকেনাভন্ত্রী কতৃথক নুয়ভানদত ে। 
 

৭.৩  প্রকয়েয ভর কাম থক্রভঃ 

(ক) থানা ম থায়ে কভ থারা অয়োজন; 

(খ) থানা পুনর কভীয়দয নদনব্যাী কভ থারা অয়োজন; 

(গ) প্রকে ননযীো; 

(ঘ)  ংয়ানধত প্রনেণ াঠ্যক্রভ ভৄদ্রণ, SOP ভল্যােন এভঅআএ নযয়াট থভৄদ্রণ; 

(ঙ)  থানা ম থায়ে পুনর কভীয়দয জন্য এন 'য নদনব্যাী কভ থারা / অিনরক প্রনেণ; 

(চ)       নাযী পুনর জন্য প্রনেণ; 

(ছ) কনম্পউটায প্রনেণ  

 

৭.৪ প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অতাে ফাংরায়দ পুনর নধদপ্তয কতৃথক প্রকেটি ফাস্তফানেত য়েয়ছ। ননয়ম্ন ফনণ থত কভ থকতথাবৃন্দ 

প্রকয়েয প্রকে নযচারয়কয দানেত্ব ারন কয়যনঃ  

 

ক্রনভক

নং 

কভ থকতথায নাভ  দফী   কাম থকার ভন্তব্য 

শুরু ম থন্ত 

১। জনাফ মজানতথভে দত্ত, যুগ্মনচফ ০১ মভ ২০১৩   

২। জনাফ মভাঃ মভাাযপ মায়ন, যুগ্মনচফ ২০ মভ ২০১৪   

৩। জনাফ জনাফ জাভার মায়ন, যুগ্মনচফ ২৫ নয়বম্বয ২০১৫   
 

৭.৫  প্রকয়েয অনথ থক  ফাস্তফােন গ্রগনতঃ 

                                                                                                             (রে টাকাে) 

অনথ থক ফছয ংয়ানধত এনডন ফযাে ফভৄক্ত ব্যে 

মভাটটাকা টাকা নএ মভাট টাকা নএ ফাস্তফ (%) 

২০১৩-২০১৪ ৪৪১.৮৬  ৪৪১.৮৬ ২২৮.৫১ ২২৮.৪৬ ২২৮.৪৬ ৫১.৭০ 

২০১৪-২০১৫ ৩৬৭.০০  ৩৬৭.০০ ৩৩০.৭২ ২৯৫.৮৩ ২৯৫.৮৩ ৮০.৬১ 

২০১৫-২০১৬ ২৯৩.০০  ২৯৩.০০ ২৫৭.৫১ ২৫৪.৯৭ ২৫৪.৯৭ ৮৭.০২ 

২০১৬-২০১৭ 

(ছেভা) 

১১৬.০০  ১১৬.০০ ৯৫.৯১ ৯৪.১৫ ৯৪.১৫ ৮১.১৬ 

মভাট ১২১৭.৮৬  ১২১৭.৮৬ ৯১২.৬৫ ৮৭৩.৪১ ৮৭৩.৪১ ৭১.৭২ 

  

৮.০     প্রকে নযদ থনঃ 

 

৮.১ গত ২২/০৪/২০১৮ তানযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে ফাস্তফানেত কাম থক্রভ ননযীেয়ণয রয়েয স্বযাষ্ট্র  ভন্ত্রণারয়েয 

জনননযাত্তা নফবাগ নযদ থন কযা ে। নযদ থয়নয ভে প্রকে ফাস্তফােয়নয ায়থ ংনিষ্ঠ মকান কভ থকতথা াো 

মােনন। ফ থয়ল প্রকে নযচারক নয়য়ফ নমনন দানেত্ব ারন কয়যনছয়রন নতনন জনননযাত্তা নফবাগ য়ত ন্যে ফদনর 

োে তথ্য প্রদানকাযী মকান কভ থকতথা াো মােনন। প্রকে চরাকারীন আউএনএপন’য মজন্ডায মটকননকযার 

নপায জনাফ রুভানা াযবীন এয ায়থ পুনর মড মকাোট থায়য অয়রাচনা কয়য জানা মাে মম, প্রকয়েয অতাে মম 
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কর কাম থক্রভ ম্পাদয়নয জন্য ননধ থানযত নছর তা মথামথবায়ফ ম্পাদন কযা য়েয়ছ। প্রকে এরাকাে 

য়চতনতাভরক কামক্রভ ম্পাদন  কযা ে। এছািা, মম কর থানাে প্রকয়েয কাম থক্রভ চরভান নছর ম কর থানায 

েভতা বৃনি কযা য়েয়ছ । প্রকয়েয অতাে Crime Data Management System (CDMS) 

পটেযায ততযী কযা য়েয়ছ। মদয়য নফনবন্ন থানাে নাযী  নশুয়দয য়মানগতা কযায জন্য মডস্ক স্থান কযা ে। 

প্রকয়েয ানফ থক রেয  উয়েশ্য নজথত য়েয়ছ ভয়ভ থ নতনন জানান। প্রকেটিয কাম থক্রভ ভাপ্ত োয য নদ্বতীে 

মপয়জয কাম থক্রভ ন্য একটি প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ পুনর মডয়কাোট থা য কতৃথক ফাস্তফানেত য়ে ভয়ভ থ নতনন জানান। 

প্রকয়েয ননঅয-এ প্রদত্ত তথ্য মথয়ক মদখা মাে মম, প্রকয়েয নুয়ভানদত ব্যয়েয প্রাে ৪২% থ থ ব্যনেত নছর। এয়ত 

প্রতীেভান ে ফাস্তফােয়নয মেয়ে এফং থ থ ছায়িয মেয়ে দাতা ংস্থা আউএনএপন’য গানপরনত নছর। বনফষ্যয়ত 

কানযগযী ােতা প্রকে গ্রয়ণয মেয়ে ফাস্তফােনকাযী ংস্থা কতৃথক তকথতা ফরম্বন এফং থ থ ব্যয়েয নফলয়ে দাতা 

ংস্থাভয়ক নধক দানেত্বীর ভূনভকা ারন কযয়ত য়ফ। 

 

৯. ক্রে ংক্রান্ত তথ্যানদঃ   

অয়রাচয প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মম কর ভারাভার ক্রে কযা য়েয়ছ তা ননঅয নুায়য মথামথ দস্যয়দয ভন্বয়ে 

গঠিত দযে ভল্যােন কনভটি কতৃথক কযা য়েয়ছ নকনা তা যীো কযা ম্ভফ েনন। এ ম্পনকথত মকান ননথে 

াো মােনন। 

 

১০. নডট ননেনত্ত ংক্রান্ত তথ্যানদঃ প্রকয়েয নডট ম্পনকথত নফস্তানযত মকান তথ্য নযদ থনকারীন াো মােনন।  

 

১১.  প্রকয়েয ???????? ????????  জথনঃ  

নযকনেত উয়েশ্য জথন 

(ক) প্রানন্তক  সুনফধা ফনিত কর ভনরায াভানজক  প্রানতষ্ঠাননক ঝুিঁনক হ্রা 

কযা; 

(খ) ভনরায়দয নফনবন্ন যকভ ঝুিঁনক মমভন ফাল্যনফফা  নাযীয প্রনত নংতা হ্রায়য 

রয়েয জ্ঞান বৃনিয ভাধ্যয়ভ গণয়চতনতা ততযী কযা;  

(গ) ননফ থানচত কয়েকটি মজরায নংতাে অক্রান্ত নাযীয়দয নচনকৎা , ভাননফক  

অআনগত ােতা এফং অশ্রে প্রদান কযা । এছািা, বয়কনার মেননং প্রদায়নয 

ভাধ্যয়ভ নাযীয়দয স্বাফরম্বী কয়য মতারা। 

প্রকয়েয অতাে একটি 

ডাটায়ফজ ততযী কযা য়েয়ছ। 

নফনবন্ন থানাে এ জাতীে 

কাম থক্রভ চরভান অয়ছ ভয়ভ থ 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে মথয়ক জানা 

মাে। 

  

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

১৩.০ ভস্যাঃ 

 

১৩.১ ফাস্তফানেত কানযগযী েতা প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত মকাথাে মকান্ মকান্ থানাে নফতযণ কযা 

য়েয়ছ তায নফস্তানযত তথ্য াো মােনন;  

১৩.২ নযদ থনকারীন ভয়ে ফাস্তফানেত কানযগযী ােতা প্রকয়েয মকান ননথ াো মােনন; 

১৩.৩ কানযগযী েতা প্রকয়েয অতাে মম ডাটায়ফজ প্রস্তুত কযা য়েয়ছ মটি কাম থকয যাখা এফং ননেনভত অয়ডট কযা 

ে না; 

১৩.৪ ানফ থকবায়ফ জনননযাত্তা নফবাগ কতৃথক প্রকেটি ফাস্তফানেত য়র মকান মযকড থে ংযেণ কযা েনন এফং 

দানেত্বীর মকান কভ থকতথায়ক াো মােনন নমনন প্রকে ম্পনকথত তথ্য প্রদান কযয়ত ায়যন।  

১৪.৫ প্রকয়েয নুয়ভানদত ব্যয়েয প্রাে ৪২% থ থ ব্যনেত নছর। ফাস্তফােন ম থায়ে থ থ ছায়িয মেয়ে দাতা ংস্থা 

আউএনএপন’য দেতায বাফ নছর ভয়ভ থ প্রতীেভান ে ।  
 

১৪.০ সুানয /মভযাভতঃ 

১৪.১ ক্রেকৃত যঞ্জাভ/ মন্ত্রানত মকাথাে মকান্ মকাো্  থানাে নফতযণ কযা য়েয়ছ তায তানরকা ংযেণ কযা 

প্রয়োজন; 
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১৪.২ নযদ থনকারীন ভয়ে ফাস্তফানেত কানযগযী েতা প্রকয়েয মকান ননথ াো মােনন। ফাস্তফানেত প্রকয়েয 

ননথে ংযেণ কযা প্রয়োজন; 

১৪.৩ কানযগযী ােতা প্রকয়েয অতাে মম ডাটায়ফজ প্রস্তুত কযা য়েয়ছ মটি কাম থকয যাখা এফং ননেনভত 

অয়ডট কযা প্রয়োজন; 

১৪.৪ জনননযাত্তা নফবাগ কতৃথক ফাস্তফানেত প্রকেভয়য দনররোনদ ংযেণ এফং প্রকয়েয অউটপুটয়ক থ থফ 

কযায প্রয়োজনীে দয়ে গ্রণ কযয়ত য়ফ; 

১৪.৫ বনফষ্যয়ত কানযগযী ােতা প্রকে গ্রয়ণয মেয়ে তকথতা ফরম্বন এফং থ থ ছায়িয নফলয়ে দাতা 

ংস্থাভয়ক নধক দানেত্বীর ভূনভকা ারয়নয জন্য নুয়যাধ কযা মময়ত ায়য। 

 

 

  

 

 

 

 

 


