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রনফ বাী ায-াংদক্ষ 

 

মদায সজরায সকফপুয  ভরনযাভপুয উদজরা রযয, আায বদ্রা  বুরড়বদ্রা নদী সফরিত, মাদদয াদথ াংভেি যদদছ 

অত্র এরাকায অাংখ্য সছাট ফড় রফর  খার। ফল বা সভৌসুদভয ারন এফ রফর  খাদরয ভাধ্যদভ উি নদীগুদরাদত রনষ্কারত 

। শুষ্ক সভৌসুদভ বদ্রা  সতররগারত নদী দত প্রচুয রযভাণ াগযফারত রর নদী  াংভেি খারগুদরায তরদদদ 

প্রদক্ষরত দ প্ররতফছয এয তরদদ বযাট দ নাব্যতা ারযদ সপরদছ। পরশ্রুরতদত ফল বাকারীন বৃরি  ার্শ্বফতী 

কযাচদভদন্টয ারন রনষ্কাদন ফাধাগ্রস্ত  এফাং প্ররতফছযই এফ অঞ্চর জরাফদ্ধতা রনভরিত । এরাকায জনগদণয 

আফাভূরভ, পরী জরভ, যাস্তাঘাট, ফাজাযঘাট, রক্ষা প্ররতষ্ঠান াভারজক স্থানা জরভগ্ন দ দড়। প্রকদল্পয উদেশ্য 

দরা উদযাি ৩টি নদী  াংভেি ৮টি খাদরয নাব্যতায উিদনয ভাধ্যদভ সকফপুয  ভরনযাভপুয উদজরায প্রা 

৪০০০০ সক্টয এরাকায জরাফদ্ধতা রযরস্থরতয উিন; ভৎস্য চাল  কৃরল ব্যফস্থায উিন; সনৌ-চরাচর ব্যফস্থায উিন; 

াভারজক রনযািা এরাকায আথ ব-াভারজক উিন অব্যাত যাখা। প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাজভ –৩টি নদী 

আাযবদ্রা নদী (১৯.৪২৫ রকরভ), রযয নদী (১৫.০০ রকরভ), বুরড়বদ্রা নদী (১০.০০ রকরভ) এফাং ৮টি খার (২০.০০ রকরভ) 

পুনঃখনন; ৯টি স্লুই সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ; সলাজায রনভ বাণ  অাযণ-৩ ফছদয ৩টি; ঘাট রনভ বাণ-২টি; কারবাট ব 

রনভ বাণ-২টি; ল্যাটাদযর াই আউটদরট রনভ বাণ-৫টি। 

 

প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয ভাধ্যদভ এরাকায সটকই উিন  দরযদ্রতা দূযীকযণ এফাং এরাকা রযদফদয বাযাে যক্ষায 

রনরভি ৪ ভাচ ব ২০১৭ াদর (জানুারয ২০১৮- জুন ২০২১ সভাদদ) ফাাংরাদদ যকাদযয ম্পূণ ব অথ বাদন ৪৯৭৭.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যদ অনুদভারদত । জানুারয ২০১৮ দত সভ ২০২০ ম বন্ত সভাট আরথ বক ব্য দদছ ২৯১১.৭০ রক্ষ টাকা 

(৫৮.৫১%) এফাং ফাস্তফ অগ্রগরত তকযা ৭০ বাগ। ফতবভান অগ্রগরতদত  জুরাই ২০২০ দত জুন ২০২১ ম বন্ত ভদ অফরি 

৩০% কাজ ভাি কযা সফ কঠিন দফ ভদভ ব প্রতীভান । 

 

প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষদণয রনরভদি প্রদাজনী প্রাইভারয তথ্য-উাি াংগ্রদয জন্য দদফচন প্ররক্রা রনফ বারচত ২টি 

উদজরায ৯টি ইউরনদনয ১৮টি গ্রাভ সথদক ৭২০ জন উিযদাতায য রদস্টদভটিক দ্ধরতদত রযভাণগত এফাং গুণগত 

তথ্য াংগ্র কযা । গুণগত রফদেলদণয জন্য প্ররতটি রনফ বারচত ইউরনন সথদক ১টি কদয সভাট ৯টি এপরজরড কযা । 

প্রকদল্পয াদথ মৃ্পি ভৄখ্য ব্যরিফগ ব সথদক সভাট ২০টি সকআইআই ম্পি কযা  এফাং উকাযদবাগীদদয জীফনমাত্রায 

য প্রকল্প ম্পরকবত তথ্য াংগ্রদয জন্য ২টি উদজরা সথদক ৪টি সক স্টারড কযা । 

 

ারফ বক উাদ নদী খনন  াড় সটকইকযণ, নদী পুনঃখনদনয য ম বাি ারন থাকায রফলদ এরাকাফাীয ইরতফাচক 

ভদনাবাফ াা সগদছ। আাযবদ্রা নদীয কারভপুদয সলাজায রনভ বাণ  অাযদণয একটি স্থাী ভাধাদনয রফলদ 

ভীক্ষা অাংগ্রণকাযী কদরই একভত সালণ কদযন। রফ রকরভ দদঘ বয রফরি ৮টি খার পুনঃখনন ঠিক উাদ দে 

এফাং পুনঃখননকৃত ভাটি ঠিক উাদ াদড় সপরায কাযদণ াড়গুদরা সটকই দফ ভদভ ব ভতাভত াা সগদছ। খার 

পুনঃখনদনয কাদজয গুণগত ভাদন এরাকায ভানুল ন্তুরি প্রকা কদযদছন। খার পুনঃখনন যফতী ারনয অফস্থা ফা প্রফা 

পূদফ বয তুরনা বার াা সগদছ। প্রকদল্পয আতা ৯টি স্লুই/সযগুদরটয সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষদণয কাজ সুষ্ঠুবাদফ 

দদছ। পদর এরাকাফাীয উকায দে। প্রকল্প ফাস্তফান সদল স্লুইগুদরা রযচারনা  যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য স্থাী 

জনফদরয ব্যফস্থা কযা প্রদাজন। 

 

নদী এফাং খার পুনঃখনদনয কাযদণ সদচয আতাধীন জরভয রযভাণ বৃরদ্ধ ারন প্রাপ্যতা/অাযদণয পদর পদরয 

রনরফড়তা (Cropping Intensity) বৃরদ্ধ সদদছ। সচ সুরফধা বৃরদ্ধয কাযদণ পর উৎাদদন রবিতা আদফ ভদভ ব 

ভতাভত াা সগদছ। নদী ফা খারগুদরাদত পূদফ বয তুরনা ফতবভাদন ভাদছয রযভাণ বৃরদ্ধ এফাং ীত  ফন্যা সভৌসুদভ ণ্য 

রযফদন সুদমাগ-সুফরধা সফদড়দছ ভদভ ব ভতাভত রদদদছন প্রা তবাগ ভানুল। 

 

প্রকদল্পয অনুকূদর ম্ভাব্যতা ভীক্ষা কযা রন রফধা সফরনরপট কস্ট সযর (BCR) আরথ বকঃ ১.৪৮ এফাং অথ বননরতকঃ 

১.৮৫, ইন্টাযনার সযট অফ রযটান ব (IRR) আরথ বকঃ ১৯.১০% এফাং অথ বননরতকঃ ২৩.৭৩%, মা ভজাতী প্রকল্প সথদক 

অথফা অনুভান রনববয কযা দদছ; নদী  খার পুনঃখনদনয পদর নদীয য অফরস্থত রফরবি াংস্থায কারবাট ব ফা ব্রীদজয 

Foundation এয য রক ধযদনয প্রবাফ ড়দফ তা রডররদত প্ররতপররত রন। রডরর-সত আাযবদ্রা নদীয উৎ 

ভৄদখ প্রকল্প সভাদদ ৩ ফছদয ৩টি সলাজায রনভ বাণ  অাযদণয ব্যফস্থা থাকদর প্রকল্প সদল রর আটকাদনায ভত 

রফদলবাদফ সলাজায রনভ বাদণয ব্যফস্থা যাখা প্রদাজন রছর। শুষ্ক সভৌসুদভ নদী ফা খারগুদরায আফজবনা, কচুযীানা ইতযারদ 
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রযষ্কায নাব্যতা চর যাখায জন্য ‘টিআযএভ’, ‘কারফখা’ প্রভৃরত জাতী সপ্রাগ্রাদভয াদথ ম্পৃি যাখা প্রদাজন ফদর 

রফদলজ্ঞগণ ভদন কযদছন। 

আাযবদ্রা নদীয উৎ ভৄখ কারভপুদয শুষ্ক সভৌসুদভ রর আটকাদনায স্থাী ভাধান রদদফ রফদলবাদফ স্থাী সলাজায 

রনভ বাণপূফ বক াতক্ষীযা সজরায ারখভাযা রফদর
1
 টিআযএভ ব্যফস্থানায ন্যা জরাধাদয ারনয প্রফা ডাইবা বদনয ভাধ্যদভ 

ররভাটি যাদনায ব্যফস্থা কযা সমদত াদয, মা যফতীদত কাঁচাভার রদদফ ব্যফহৃত কাযখানা এফাং রনম্নাঞ্চর বযাদটয 

জন্য রযদ সপরায প্রদাজন দফ। শুষ্ক সভৌসুদভ নদী ফা খারগুদরায নাব্যতা চর যাখায রনরভদি কচুযীানা, আফজবনা,  

প্রভৃরত রযষ্কায কযায জন্য ‘টিআযএভ
2
’, ‘কারফখা

3
’ ইতযারদ জাতী সপ্রাগ্রাদভয আতা ভাদজয দরযদ্র সেরণয রফদলত 

রদনভজুয, স্বাভী রযতযিা, রফধফা ভররাদদয কাদজ রাগাদনা সমদত াদয। নদী  খার পুনঃখনদনয পদর নদীয য 

অফরস্থত রফরবি াংস্থায কারবাট ব ফা ব্রীদজয ররাদযয আাদ তকবতায াদথ অথ বাৎ ব্রীদজয opening এয ভদধ্য 

ীভাফদ্ধ সথদক এফাং abutment/pier cap এয য ম বন্ত এভনবাদফ খনন কযদত দফ সমন এয তরদদ সথদক 

ারন রনষ্কারত দ ব্রীদজয ক্ষরত না  এফাং দুই তীদয বার প্রদটকদনয ব্যফস্থা কযদত দফ সমন দুইা সথদক ভাটি দয 

না মা। প্রকল্প এরাকায নদীয তরদদদ জভাকৃত রর প্ররতরনত অাযণ কযা এফাং তায ব্যফস্থানা সকৌর রনধ বাযণ কযা 

সমদত াদয। নদী ফা খাদরয দুই াদড় রভরতয ভাধ্যদভ ফনান কযা সমদত াদয। সজরা ারন ম্পদ উিন  ব্যফস্থানা 

করভটিয ভন্বদ যকারয-সফযকারয উদযাদগ (PPP) ভৎ রল্প, ইট দতরযয বাটা ইতযারদ কযা সমদত াদয সমখান সথদক 

যকাদযয যাজস্ব াংগ্র দফ। এবাদফ প্ররতফছযই ব্যফায কাঁচাভার াংগ্রদয অাং রদদফ রনজ উদযাদগ/ইজাযা রবরিক 

চুরিয ভাধ্যদভ রর অাযণ কযা সমদত াদয। জরাফদ্ধতা দূযীকযণপূফ বক ররফারত ভূরভদত স্যফহুভৄখীকযণ প্ররক্রা 

চালাফাদ কদয পদরয রনরফড়তা (Cropping Intensity) বৃরদ্ধ কযা সমদত াদয এফাং প্রকল্প ফাস্তফাদনয সদল 

কৃরলণ্য, ভৎস্য, ভৎ রল্প, ইট দতরয ইতযারদ দণ্যয সম প্রায ঘটদফ সরদদক দৃরি সযদখ সদ-রফদদদ ভাদকবটিাং এয জন্য 

স্থানী প্রান াংরেিদদয ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রদাজন। 

  

                                                           
1
 কদাতাক্ষ নদদয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ প্রকদল্প (১ভ ম বা) এয ২টি কাদজয একটি ারখভাযা রফদর টিআযএভ (Tidal River Management) স্থান। টিআযএভ চরাকাদর 

ভর নদদয য ক্রডযাভ রদদ শুষ্ক সভৌসুদভ সজাাযফারত রর যাাংদ না ঢুরকদ টিআযএভ রফদর প্রদফ কযাদনা  এফাং ফল বা সভৌসুদভয শুরুদত পুনযা ক্রডযাভ তুদর সদা 

। নদী যক্ষা রর ব্যফস্থানায আতা ক্রডযাভ স্থান একটি রনরভত কাম বক্রভ। 
2
 TRM is an environment friendly project, cost effectual and economically feasible process [7] to solve the water logging problem in the study 

area. To control of riverbed sedimentation in tidal basin, TRM is only applied in tidal rivers in the southwest delta of Bangladesh 
3
 One of the top parameters which public works undertaken under FFW/WFM is- Pond/canal excavation and re-excavation 
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Acronyms 

BWDB  Bangladesh Water Development Board 

BCR  Benefit Cost Ratio 

BOQ  Bill of Quantities 

CI  Cropping Intensity 

CRRD  Center for Research and Rural Development  

DAE  Department of Agriculture Extension 

DPM  Direct Procurement Method 

DPP  Development Project Proposal 

DoE  Department of Environment 

Deft  Design Effect 

EIRR  Economic Internal Rate of Return 

FGD  Focus Group Discussion 

FPC  Finite Population Correction 

HH  Household Head 

KII  Key Informant’s Interview 

IMED  Implementation Monitoring and Evaluation Division 

IRR  Internal Rate of Return 

NCS  National Conservation Strategy 

OTM  Open Tendering Method 

OVI  Objectively Verifiable Indicators 

PEC  Project Evaluation Committee 

PIC  Project Implementation Committee 

PPA-2006  The Public Procurement Act. 2006 

PPR-2008 

PPP 

 The Public Procurement Rules 2008 

Public Private Partnership 

PSC  Project Steering Committee 

RHH  Reduction of Human Hazards 

SDG  Sustainable Development Goal 

SPSS  Statistical Package for Social Science 

SWOT  Strength, Weakness, Opportunity and Threat 

TOC  Tender Opening Committee 

TOR  Terms of Reference 

TRM  Tidal River Management 

WMO  Water Management Organization 
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প্রথভ অধ্যা 

রনরফড় রযফীক্ষণ কাম বক্রদভয আতা গৃীত প্রকদল্পয ফণ বনা 

 

১.১ টভূরভ 

মদায সজরায সকফপুয  ভরনযাভপুয উদজরা রযয, আায বদ্রা  বুরড়বদ্রা নদী সফরিত। আদরাচয এরাকা অাংখ্য 

সছাট ফড় রফর যদদছ। অত্র এরাকায ফল বা সভৌসুদভয ারন এফ রফর  খাদরয ভাধ্যদভ রযয, আাযবদ্রা  বুরড়বদ্রা 

নদীদত রনষ্কারত । রযয  বুরড়বদ্রা নদী সকফপুয উদজরায ভঙ্গরদকাট নাভক স্থাদন আাযবদ্রা নদীদত রতত 

দদছ। সকফপুয উদজরায কারভপুয নাভক স্থাদন আাযবদ্রা নদী বদ্রা নদীদত রতত দদছ (রচত্র-১.১ প্রদর বত)। শুষ্ক 

সভৌসুদভ বদ্রা  সতররগারত নদী দত প্রচুয রযভাণ াগয ফারত রর আাযবদ্রা, রযয, বুরড়বদ্রা নদী  াংভেি 

খারগুদরায তরদদদ প্রদক্ষরত । নদী  খার রদিদভয ভাধ্যদভ এফ রর সকফপুয অঞ্চদরয রফস্তীণ ব এরাকায নদী  

খাদরয তরদদদ জভা দড় প্ররতফছয এয তরদদ বযাট কযদছ। এয পদর নাব্যতা ারযদ সপদরদছ নদী  খারগুদরা। 

পরশ্রুরতদত ফল বাকারীন বৃরি  ার্শ্বফতী কযাচদভদন্টয ারন রনষ্কাদন ফাধাগ্রস্ত  এফাং প্রা প্ররতফছয এফ অঞ্চর দীঘ বস্থাী 

জরাফদ্ধতা রনভরিত । এয পদর প্ররতফছয আদরাচয এরাকায জনগদণয আফাভূরভ, পরী জরভ, যাস্তাঘাট, ফাজাযঘাট, 

রক্ষা প্ররতষ্ঠান াভারজক স্থানা জরভগ্ন দ দড়। প্রকল্পটিয ফাস্তফানকার জানুারয ২০১৮ দত জুন ২০২১ ম বন্ত। 

আদরাচয প্রকল্পটি ফাস্তফারত দর রফযভান যকারয অফকাঠাদভাভ, সডইযী পাভ ব, ভৎস্য খাভায, ফনান  াধাযণ 

জনগদণয জানভার যক্ষা এরাকায প্রভূত উিন ারধত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.২ রনরফড় রযফীক্ষদণয উদেশ্য 

ভীক্ষা কাদজয উদেশ্য দরা ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব কতৃবক ফাস্তফানাধীন “মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয 

উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” ীল বক প্রকদল্পয 

রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ রযচারনায ভাধ্যদভ প্রকল্পটিয রনম্নফরণ বত রফলগুদরা রনরফড়বাদফ রযফীক্ষণ কযাঃ 

 অনুদভারদত প্রকল্প অনুমাী কাম বক্রভ দে রক না তা রনরফড়বাদফ ম বাদরাচনা কযা; 

 দযজরভদন প্রকল্প এরাকা রযদ বনপূফ বক ভস্যারদ রচরিতকযণ  রফদেলণ; এফাং 

 সুারযভারা প্ররতদফদন প্রণনপূফ বক আইএভইরড-সত দারখর কযা। 

রচত্র-১.১ নকা প্রকল্প এরাকা 
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১.৩ অনুদভাদন/াংদাধন/সভাদ বৃরদ্ধ 

মদায সজরায সকফপুয  ভরনযাভপুয উদজরায ৩টি নদী  ৮টি খার পুনঃখনদনয রনরভদি গৃীত প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয 

ভাধ্যদভ সটকই উিন  দারযদ্র দূযীকযণ দফ এফাং এরাকা রযদফদয বাযাে যক্ষা াদফ। এ রদক্ষয প্রকল্পটি ৪ ভাচ ব 

২০১৭ াদর ফাাংরাদদ যকাদযয ম্পূণ ব অথ বাদন ৪৯৭৭.০০ রক্ষ টাকা ব্যদ অনুদভারদত। প্রকদল্পয শুরু অথ বাৎ জানুারয 

২০১৮ দত সভ ২০২০ ম বন্ত সভাট ব্য দদছ ২৯১১.৭০ রক্ষ টাকা (৫৮.৫১%) এফাং ফাস্তফ অগ্রগরত ৭০%। প্রকল্পটি ভর 

অনুদভারদত সভাদদ ফাস্তফানাধীন যদদছ। 

 

১.৪ অথ বাদনয অফস্থা (ভর/াংদাধন, ব্য  সভাদ হ্রা/বৃরদ্ধয ায) 

১.৪.১ ফছযরবরিক ফযাে  প্রারি 

 

প্রকল্পটি ৪ ভাচ ব ২০১৭ াদর অনুদভাদন দর প্রকৃতদক্ষ কাম বক্রভ শুরু দদছ জানুারয ২০১৮ াদর। এ অথ ব ফছদয (২০১৮-

১৯) রডরর-সত প্ররতপররত ফযাে ৩৫৫০.১১ রক্ষ টাকায রফযীদত ফযাে সদা  ১৪০০.০০ রক্ষ টাকা। ৩০ জুন ২০১৯  

ম বন্ত আরথ বক অগ্রগরত ১৩৮৯.৯৮ রক্ষ টাকা। জুরাই সথদক ৩১ রডদম্বয ২০১৯ ম বন্ত সভাট ব্য ৯৭২.০০ রক্ষ টাকা 

(৩৮.৮৮%) এফাং ফাস্তফ অগ্রগরত ২২%। ২০১৯-২০ অথ বফছদয ২৫০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদেয রফযীদত ছাড় দদছ 

২০০০.০০ রক্ষ টাকা। সভ ২০২০ ম বন্ত সভাট ব্য দদছ ১৫২১.৭২ রক্ষ টাকা। প্রকদল্পয সভ ২০২০ ম বন্ত ক্রভপুরঞ্জত আরথ বক 

অগ্রগরত ২৯১১.৭০ রক্ষ টাকায রফযীদত ফাস্তফ অগ্রগরত তকযা ৭০ বাগ। রডরর-সত রিদফরত ফছযরবরিক ফযাে এফাং 

প্রাি ফযাদেয তথ্য রনদচয াযরণ ১.১  ১.২ এ রফস্তারযত ফরণ বত র। 

 

াযরণ- ১.১ রডরর-সত রিদফরত ফছযরবরিক চারদা এফাং প্রাি ফযাদেয তথ্য (রক্ষ টাকা) 

 

অথ ব ফছয 

ভর রডরর অনুমাী চারদা 

(রক্ষ টাকা) 

অথ ব ছাড় 

(রক্ষ টাকা) 

সভ ২০২০ ম বন্ত অথ ব ব্য 

(রক্ষ টাকা) 

2017-2018 ৬৬৭.২৫ -  
2018-2019 ৩৫৫০.১১ ১৪০০.০০ ১৩৮৯.৯৮ 

2019-2020 ৬৭৬.৬৪ (টাদগ বট ২৫০০.০০) ২০০০.০০ ১৫২১.৭২ 

2020-2021 ৮৩.০০ -  

সভাট ৪৯৭৭.০০ ৩৪০০.০০ ২৯১১.৭০ 

 
১.৫ প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাজভ 

প্রকল্প দররদর (DPP) উরিরখত প্রধান প্রধান কাজভ রনম্নরূ 

১। আাযবদ্রা নদী পুনঃখনন -১৯.৪২৫ রকরভ 

২। রযয নদী পুনঃখনন-১৫.০০ রকরভ 

৩। বুরড়বদ্রা নদী পুনঃখনন-১০.০০ রকরভ 

৪। খার পুনঃখনন (৮টি সছাট খার) -২০.০০ রকরভ 

৫। স্লুই সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ-৯টি 

৬। সলাজায রনভ বাণ  অাযণ-৩ আরথ বক ফছদয ৩ ফায রনভ বাণ  অাযণ 

৭। ঘাট রনভ বাণ-২টি 

৮। কারবাট ব রনভ বাণ-২টি 
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৯। ল্যটাদযর াই আউটদরট রনভ বাণ-৫টি 

১.৬ অাংগ রবরিক রক্ষযভাত্রা 

প্রকল্পটি ২০১৮ াদর শুরু দ ২০২১ াদরয জুন ভাদ সল কযায রক্ষযভাত্রা ধার্য্ব কযা দদছ । প্রকদল্পয শুরু সথদক সভ 

২০২০ ম বন্ত আরথ বক অগ্রগরত ৫৮.৫১% এফাং ফাস্তফ অগ্রগরত ৭০%।  প্ররতটি আইদটভ অনুমাী অগ্রগরত রনরফড়বাদফ 

ম বদফক্ষণ কযা দদছ। প্রকদল্পয উদেশ্যা অজবন, পরপ্রসু কযায জন্য গৃীত কাম বাফরী উদেদশ্যয াদথ কতটুকু াভঞ্জস্যপূণ ব 

অথ বাৎ ভস্ত ক্র ররএ ২০০৬ এফাং ররআয ২০০৮ অনুযণপূফ বক ফাস্তফ  আরথ বক অগ্রগরত কতটুকু দদছ তা 

ম বদফক্ষণ  ম বাদরাচনা কদয প্ররতদফদদন তুদর ধযা দদছ। এছাড়া প্রকল্প ফাস্তফাদন (আরথ বক  ফাস্তফ) সৃি প্ররতফ্ধককতা 

সক স্টারডয ভাধ্যদভ প্ররতদফদদন াংদমাজন কযা দদছ। প্রকল্প এরাকা সথদক প্রাি তথ্য রফদেলণ এফাং ক্র াংক্রান্ত 

দরররারদ রফদেলদণয ভাধ্যদভ রফস্তারযত প্ররতদফদদন উস্থান কযা দদছ। াযরণ-১.২ এ প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক ব্য  

অগ্রগরতয ফ বদল অফস্থা ফরণ বত রঃ 

 

াযরণ-১.২  অঙ্গরবরিক প্রাক্কররত ব্য  ফাস্তফ অগ্রগরত (রক্ষ টাকা) 

ক্র 

রভ 

ক 

অদঙ্গয নাভ একক রডরর অনুমাী রক্ষযভাত্রা জুন ২০১৯ ম বন্ত 

অগ্রগরত 

চররত ফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

সভ ২০২০ ম বন্ত অগ্রগরত 

ফাস্তফ 

(রযভাণ/

াংখ্যা) 

আরথ বক (রক্ষ 

টাকা) 

ফাস্তফ 

(%) 

আরথ বক 

(রক্ষ টাকা) 

ফাস্তফ 

(%) 

আরথ বক 

(রক্ষ টাকা) 

ফাস্তফ (%) আরথ বক 

(রক্ষ টাকা) 

 (K) যাজস্ব খাত  

 যফযা  সফা          

১। ভ্রভণ বাতা দপা ১ দপা ৫.০০ ২০ ১.০০ ৮০ ৪.০০ ৩০ ১.০০ 

২। সদট্রার, দর  লুরব্রদকন্ট দপা  ১১.০০ ২৭ ৩.০০ ৭২.৭৩ ৮.০০ ৪০ ২.৯৯ 

৩। রপ্ররন্টাং  ফাঁধাই দপা  ৩.০০ ৩৩ ০.৯৮ ৬৭.৩৩ ২.০২ ৩৫ ১.০০ 

৪। ‡÷kbvix, wmjm&& Ges 

÷¨v¤úm  

দপা  ৪.০০ ৫০ ১.৯৯ ৫০.২৫ ২.০১ ৩৫ ১.০০ 

৫। প্রচায  প্রকানা দপা  ৭.০০ ৪৩ ৩.০০ ৫৭.১৪ ৪.০০ ৩৫ ২.০০ 

৬। অদক্ষ েরভক যফযা াংখ্যা  ১২.০০ ৩৩ ৩.৯৭ ৬৬.৯২ ৮.০৩ ৩৫ ২.০০ 

৭। ম্মানী, রপ  ারযেরভক 

(রফরবি করভটি) 

দপা  ৪.০০ ২৮ ১.১০ ৭২.৫০ ২.৯০ ৫০ ০.৭৫ 

৮। ারযেরভক (ভধ্যফতী ভল্যান) দপা  ৫.০০   ১০০ ৫.০০ ১০০ ৩.২৭ 

৯। ভীক্ষা  তদন্ত দপা  ১০.০০ ৪০ ৩.৯৯ ৬০.১০ ৬.০১ ৪০ ১.০০ 

১০। অন্যান্য (দভৌজা ো ক্র) দপা  ৩.০০ ১৭ ০.৪৯ ৮৩.৬৭ ২.৫১ ৪০  

১১। সরভনায, কনপাদযন্স  

াকব 

দপা  ৪.০০   ১০০ ৪.০০   

১২। মানফান সভযাভত  

যক্ষণাদফক্ষণ 

দপা  ৬.০০ ১৬ ০.৯৩ ৮৪.৫০ ৫.০৭ ৩০ ০.৪৪ 

১৩। অরপ বফন  রযদ বন 

ফাাংদরা াংস্কায 

দপা  ২০.০০ ১০০ ১৭.৮৯ ৭.২৫ ১.৪৫   

 (ক) উদভাট (যাজস্ব)   ৯৪.০০ ৪২.৭৫ ৩৮.৩৪ ৫৭.২৫ ৫৫.০০ ৩৮.০০ ১৫.৪৫ 

 (খ) ভরধন 

১৪। রক-আ ডাফর সকরফন  াংখ্যা ১টি ৫৫.০০ ১০০ ৫০.১৬     

১৫। সভাটয াইদকর ১৫০ রর াংখ্যা ২টি ৫.০০ ১০০ ৫.০০     

১৬। জরযদয মন্ত্রারত ১টি এফাং ১টি 

সটাটার সস্টন 

দপা ২টি ১০.০০ ১০০ ৬.৪৯     

১৭। ব্র্যান্ড সডস্কট করম্পউটায এফাং 

কারায রপ্রন্টায  

াংখ্যা ১টি ১.২৫ ১০০ ১.২৫     

১৮। পদটাকর সভরন  াংখ্যা ২টি ১.৫০   ১০০ ১.৫০   

১৯। 

 

অরপ পারন বচায দপা  ৬.০০ ৫০ ৩.০০ ৫০ ৩.০০ ৩৩ ২.০০ 

২০। এপদযদস্টন দপা  ৬.০০ ৩৩ ২.০০ ৬৬.৬৭ ৪.০০ ৬৬.৬৭ ৩.৯৮ 
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ক্র 

রভ 

ক 

অদঙ্গয নাভ একক রডরর অনুমাী রক্ষযভাত্রা জুন ২০১৯ ম বন্ত 

অগ্রগরত 

চররত ফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

সভ ২০২০ ম বন্ত অগ্রগরত 

ফাস্তফ 

(রযভাণ/

াংখ্যা) 

আরথ বক (রক্ষ 

টাকা) 

ফাস্তফ 

(%) 

আরথ বক 

(রক্ষ টাকা) 

ফাস্তফ 

(%) 

আরথ বক 

(রক্ষ টাকা) 

ফাস্তফ (%) আরথ বক 

(রক্ষ টাকা) 

 

 

ভূরভ এফাং অন্যান্য ম্পদ উদ্ধায          

২১। ভূরভ অরধগ্রণ  দপা  ৫৩.০০ ১০      

২২। রনভ বাণ এফাং পুতবকাজ          

২৩। কাদভপুদয আাযবদ্রা নদীদত 

ভাটিয সলাজায রনভ বাণ  

অাযণ 

দপা  ১০৫.০০ ৩৩.৩৩ ৩১.০০ ৩৩.৩৩ ৩১.০০ ২০  

২৪। আাযবদ্রা নদী পুনঃখনন  রকরভ ১৯.৪২৫ ২৩১৩.১৪ ১৮ ৩৯৫.৪৪ ১৯.৪২৫ ১১৫০.৭৬ ৪২.০০ ১০০৪.০৬ 

২৫। রযয নদী পুনঃখনন রকরভ  রকরভ ১৫.০০ ১১০৫.৯৪ ৪৫ ৩৭৬.৮০ ১৫.০০ ৫০০.০০ ৩৭.০০ ৩৩৩.২৪ 

২৬। বুরড়বদ্রা নদী পুনঃখনন রকরভ  রকরভ ১০.০০ ৫২৩.২৯ ৯০ ২৬০.০০ ১০.০০ ৪৩.৯০ ১০.০০ ৩৯.৯৯ 

২৭। ০৮টি খার পুনঃখনন (খন্দযপুয 

খার, ফদযারট খার, গযাররা 

খার, াত্রা খার, বুরুরর খার, 

আগযাটি খার, ডুহুরয খার, 

সখাজাখারর খার )  

রকরভ ২০ ৩৮২.৩৮ ৫০ ১৪৫.০০ আাংরক ১৩০.০০ ২০.০০ 

 

৬৮.৪৮ 

২৮। ঘাট রনভ বাণ (রযয নদীয 

সকফপুয দয) 

দপা ২টি ৩০.০০     ২.০০  

২৯। ৬ রভটায দদঘ বয আযরর 

কারবাট ব রনভ বাণ (বুরড়বদ্রা নদীয 

রফযানন্দ কাটিদত  ফদযারট 

খাদর িী রফদুযদতয অরপদয 

াদর্শ্ব) 

দপা ৬ রভটায ৫০.০০     ২.০০  

৩০। ল্যাটাদযর সেদনজ এয জন্য 

াই আউটদরট রনভ বাণ 

দপা ৫টি ১০৫.০০   ৭১.০০ ৭৫.০০ ৬০.০০ ৪৮.৬৮ 

৩১। ০৯টি স্লুই /দযগুদরটয সভযাভত 

 যক্ষণাফদক্ষণ (নুযরনা, 

গযাররা, বুরুরর, াত্রা, ভধ্যকুর, 

খুজাখারর, জাভরা, আগযাটি  

বযতবানা স্লুই)  

াংখ্যা ৯টি ৯০.০০ ১০০ ৭৫.০০ - ৫.৮৪  ৫.৮৪ 

৩২। আযরর াইন সফাড ব  াংখ্যা ২টি ০.৫০ ১০০ ০.৫০     

 (খ) উদভাট (ভরধন)   ৪৮৪৩.০০ ৩৩.০০ ১৩৫১.৬৪ ৪৫.০০ ১৯৪৫.০০ ৩৬.০০ ১৫০৬.২৭ 

 (গ) ফাস্তফ করন্টদজরন্স   ২০.০০       

 (ঘ) প্রাই করন্টদজরন্স   ২০.০০       

 ফ বদভাট (ক+খ+গ+ঘ)   ৪৯৭৭.০০ ৩৩.০০ ১৩৮৯.৯৮ ৪০.০০ ২০০০.০০ ৩৭.০০ ১৫২১.৭২ 

 

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্প রযচারদকয অরপ, মদায, ০২ জুন ২০২০ 

 

১.৭ প্রকদল্পয কভ ব-রযকল্পনা  ক্র রযকল্পনা 

একটি প্রকদল্পয পরবাদফ ভারি রনববয কদয ঠিক এফাং সুষ্ঠু রযকল্পনায য। এ রদক্ষয প্ররতটি প্রকল্প দররদর কভ ব-

রযকল্পনা প্রণনপূফ বক রডরর-সত াংদমাজন কযা । মায য রবরি কদয প্রকল্প ফাস্তফারত দত থাদক। আদরাচয 

প্রকদল্পয রডরর-সত একটি কভ ব-রযকল্পনা প্রণন কযা দদছ। প্রকদল্পয ফারল বক কভ ব-রযকল্পনা এফাং রডরর-সত 

াংদমারজত ক্র রযকল্পনা অনুমাী ররআয-২০০৮ অনুাদয প্ররতটি ক্র ম্পি কযা দদছ। সভ ২০২০ ম বন্ত ক্রভপুরঞ্জত 

আরথ বক অগ্রগরত ২৯১১.৭০ রক্ষ টাকায (৫৮.৫১%) রফযীদত ফাস্তফ অগ্রগরত দদছ ৭০% (াযরণ ১.২ এফাং াংভেরি-১)। 

রফস্তারযত ৩ অধ্যাদয পরাপর রফদেলদণ রফদবাদফ ফরণ বত দদছ। 
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১.৮ রগ-সেভ রফদেলণ 

 

প্রকদল্পয রগ-সেভ রডরর-সত রিদফ কযা দদছ। রগ-সেভ একটি ব্যফস্থানা  রযফীক্ষণ টুর (tool) মা প্রকল্প 

ফাস্তফাদনয জন্য উদমাগী। রগ-সেদভ ইনপুট (Input), আউটপুট (Output), উদেশ্য (Purpose)  অবীি রদক্ষযয 

(Goal) আন্তঃাংরেিতা ফরণ বত দদছ। প্রকল্পটিয ইনপুট ৪৯৭৭.০০ রক্ষ টাকা; রডরর-সত এ রযভাণ অথ ব ফযাে কযা 

আদছ। আউটপুট দরা- আাযবদ্রা নদী পুনঃখনন (19.425wKtwgt); রযয নদী পুনঃখনন (১৫.০০ রকরভ); বুরড় বদ্রা নদী 

পুনঃখনন (১০.০০ রকরভ); ৮টি খার পুনঃখনন (২০.০০ রকরভ), ৬ রভটায দদঘ বযরফরি আযরর কারবাট ব রনভ বাণ (বুরড়বদ্রা 

নদীয রফযানন্দ কাটিদত  ফদযারট খাদর িী রফদুযদতয অরপদয াদর্শ্ব), ল্যাটাদযর সেদনজ এয জন্য াই আউটদরট 

রনভ বাণ এফাং ৯টি স্লুই সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ কাজ। এগুদরা যীক্ষা কযায দ্ধরত দরা- রযফীক্ষণ প্ররতদফদন, রনফ বাী 

প্রদকৌরীয প্ররতদফদন, রযভা ফরদত রররফদ্ধকযণ। প্রকদল্পয চাযটি উদেশ্যভ দরা- কৃরল এফাং ভৎস্য চাল বৃরদ্ধকযণ; 

দস্যয ক্ষরত হ্রাকযণ; অবযন্তযীণ সনৌফা বৃরদ্ধকযণ; আথ ব-াভারজক  অন্যান্য সক্ষদত্রয সটকই উিন। এফ উদেশ্য 

অরজবত দদছ রকনা তা যীক্ষা কযা দদছ সফযকারয এফাং ব্যরি-ভাররকানাধীন ম্পদদয রনযািা রনরিতকযণ  

ভানরফক দুদম বাগ রনযদনয (reduction of human hazards) ভাধ্যদভ। এ দপা আদযা উদিখ কযা দদছ 

ইআইআইআয (EIRR) ২০.০২%। রনফ বাী প্রদকৌরীয প্ররতদফদন এফাং আইএভইরড  অন্যান্য াংস্থা কতৃবক রযফীক্ষণ  

ভল্যান প্ররতদফদদনয ভাধ্যদভ এ অজবন যীক্ষাপূফ বক রনণ ব কযা দদছ । এটি অজবদনয জন্য অনুভান (Assumption) 

রদদফ স্থানী ক্ষরতগ্রস্থ জনগণ এফাং স্থানী প্ররতষ্ঠাদনয ভদধ্য ডরিউএভ গঠন” এফাং “ন্যানার াটায োদনজদভন্ট 

প্লান” উদিখ কযা দদছ। রগ-সেদভ প্রকদল্পয াঁচটি অবীি রক্ষয উদিখ কযা দদছ। অবীি রক্ষযগুদরা দরা- (১) নদী 

ব্যফস্থানায উিন; (২) রযদফগত উিন; (৩) শুষ্ক এফাং খযা সভৌসুদভয ক্ষরত হ্রাকযণ; (৪) াভরিক অথ বননরতক 

কাম বকরা ত্বযারন্বতকযণ; (৫) চরাচর ব্যফস্থায উিন। এ গুদরায দৃশ্যভান সূচকগুদরা (Objectively Verifiable 

Indicators) র- নদী ব্যফস্থানা ভূ-উরযস্থ ারন ব্যফস্থানায উিন; প্রাকৃরতক এফাং ভানফম্পদ রনযািা প্রদান; 

ব্যফা কাম বক্রভ এফাং সনৌ-ব্যফস্থানা ত্বযারন্বত কযা এফাং ভৎস্য চাল। জাতী রযকল্পনায ভল্যান প্ররতদফদন; জাতী 

রযদফ প্ররতদফদন; এফাং আঞ্চররক/জাতী ফারণজয প্ররতদফদন (প্রস্তুতকযণ) ইতযারদয ভাধ্যদভ এফ অবীি রক্ষয অজবদনয 

যীক্ষা কযা দদছ। রগ-সেভ প্রস্তুদতয তারযখ রডদম্বয ২০১৭ এফাং প্রকল্প ভারিয তারযখ: জুন ২০২১। 

 

প্রকল্প দররদর (রডরর) ৪×৪ োরট্রক্স এয একটি রগ-সেভ সদা আদছ। এ রগ-সেভ এ ইনপুট, আউটপুট, প্রকদল্পয উদেযশ্য 

ফণ বনা কযা দদছ। ভীক্ষায ভাঠ ম বাদ কাম বক্রদভয ভ রগ-সেভ ম বাদরাচনা কযা দদছ। অয াতা রগ-সেভটি 

উস্থান কযা রঃ 

 

াযরণ-১.৩ প্রকদল্পয রগদেভ 

াংরক্ষি eY©bv 

(Narrative Summary) 

 

e¯‘wbôz hvPvB wb‡`©kK 

(Objectively Verifiable 

Indicators) 

hvPvB‡qi gva¨‡g 

(Means of 

Verification) 

গুরুত্বপূণ ব অনুভান  

(Important 

Assumptions) 

Achievement 

রক্ষয (Goal) 

 নদী ব্যফস্থানায উিন 

 রযদফগত উিন। 

 শুষ্ক এফাং খযা সভৌসুদভয 

ক্ষরত হ্রা কযন 

 াভরিক অথ বননরতক 

কাম বকরা ত্বযারন্বতকযণ। 

 চরাচর ব্যফস্থায উিন 

 

 

 নদী ব্যফস্থানা ভূ-রযস্থ 

ারন ব্যফস্থানায উিন। 

 প্রাকৃরতক এফাং ভানফম্পদ 

রনযািা প্রদান। 

 ব্যফা কাম বক্রভ এফাং সনৌ-

ব্যফস্থানা ত্বযারন্বত কযা। 

 ভৎস্য চাল বৃরদ্ধকযন। 

 

 জাতী রযকল্পনায 

ভল্যান প্ররতদফদন 

 জাতী রযদফগত 

প্ররতদফদন 

 আঞ্চররক/জাতী 

ব্যফারক প্ররতদফদন 

 িভ ঞ্চভফারল বকী 

রযকল্পনা 

 সটকই উিন রক্ষযভাত্রা 

(এরডরজ) 

  

সভ ২০২০ ম বন্ত ফাস্তফ কাদজয 

৭০% অজবন ম্ভফ দদছ। চরভান 

এ প্রকল্প ভারিয য ১০০% রক্ষয 

ফাস্তফারত দফ। 
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াংরক্ষি eY©bv 

(Narrative Summary) 

 

e¯‘wbôz hvPvB wb‡`©kK 

(Objectively Verifiable 

Indicators) 

hvPvB‡qi gva¨‡g 

(Means of 

Verification) 

গুরুত্বপূণ ব অনুভান  

(Important 

Assumptions) 

Achievement 

D‡Ïk¨ (Purpose/ 

Outcome) 

 কৃরল এফাং ভৎস্য চাল 

বৃরদ্ধকযন। 

 দস্যয ক্ষরত হ্রাকযন। 

 অবযন্তযীণ সনৌফা বৃরদ্ধকযন। 

 আথ বাভারজক  অন্যান্য 

সক্ষদত্রয সটকই উিন 

 

 

 শুষ্ক এফাং ফন্যা সভৌসুদভ কৃরল 

উৎাদন রনরিতকযন। 

 যকাযী  সফযকাযী ম্পদ 

 জনদুদববাগ হ্রা 

রনযািা রনরিতকযন। 

 আরথ বক অবযন্তযীণ ভৄনাপায 

ায (FIRR) = ১৬.৫৪% 

 অথ বননরতক অবযন্তযীণ 

ভৄনাপায ায (EIRR) = 

২০.০২% 

 

 

 রনফ বাী প্রদকৌরী, মদায 

য রফবাগ, ফাাউদফা, 

মদায এয প্ররতদফদন।  

 ফাাউদফায ভরনটরযাং 

সকন এয কাম বম্পাদন 

ভল্যান  গুণগত ভান 

রনন্ত্রণ প্ররতদফদন। 

 আইএভইরড এয ভল্যান 

প্ররতদফদন। 

 

 

 স্থানী ক্ষরতগ্রস্থ 

জনগন এফাং স্থানী 

প্ররতষ্ঠাদনয ভদধ্য 

ডরফউএভ গঠন। 

 জাতী ারন 

ব্যফস্থানা নীরত। 

 

 

সভ ২০২০ ম বন্ত ফাস্তফ কাদজয 

৭০% অজবন ম্ভফ দদছ।  

আউটপুট (Output) 

 আাযবদ্রা নদী পূনঃখনন 

 রযয নদী পুনঃখনন 

 বুরড় বদ্রা নদী পুনঃখনন 

 খার পুনঃখনন 

 স্লুই সভযাভত  

যক্ষণাদফক্ষণ কাজ। 

 জুন, ২০২১ এয ভদধ্য ফাস্তফ 

কাজ ম্পি কযন। 

 

 ফাাউদফায ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন। 

 মদায য রফবাগ, 

ফাাউদফা, মদায এয 

অগ্রগরতয প্ররতদফদন। 

 মদায য রফবাগ, 

ফাাউদফা, মদায এয 

ভাঠম বাদয প্ররতদফদন 

 জনগদণয কাম বকযী 

অাংগ্রণ। 

 কৃরল  ভৎস্য 

কাম বকরা 

ম্পরকবত দর গঠন 

সভ ২০২০ ম বন্ত অগ্রগরত 

 আাযবদ্রা নদী পূনঃখনন-৬০% 

 রযয নদী পুনঃখনন-৮২% 

 বুরড় বদ্রা নদী পুনঃখনন-১০০% 

 খার পুনঃখনন-৭০% 

 স্লুই সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ 

কাজ-১০০% 

ইনপুট (Input) 

নদী পুনঃখনন 

১. আাযবদ্রা নদী-১৯.৪২৫ 

রকঃরভঃ 

২. রযয নদী-১৫.০০ রকরভ 

৩. বুরড়বদ্রা নদী-১০.০০ রকরভ 

৪. খার পূনঃখনন-২০.০০ 

রকঃরভঃ (৮টি সছাট খার) 

৫. স্লুই সভযাভত  

যক্ষণাদফক্ষণ-৯টি 

৬. সলাজায রনভ বাণ-৩টি 

৭. ঘাট রনভ বাণ-২টি 

৮. কারবাট ব রনভ বান-২টি 

৯. ল্যটাদযর াই আউটদরট 

রনভ বাণ-৫টি 

১০. খনন কাজ ভরনটরযাং 

কযন। 

১১. দক্ষ জনরি এফাং 

েরভক। 

১২. পূফ ব রনভ বাণ াভগ্রী। 

ফ বদভাট প্রকল্প ব্য = ৪৯৭৭.০০ 

রক্ষ টাকা। 

১. ২০৬০৫৩৪.১২ ঘঃরভঃ 

২. ৯৭৭৬৫০.০০ ঘঃরভঃ 

৩. ৪৬৬৭১৫.১৮ ঘঃরভঃ 

৪. ৩৩৫২৭৬.০৬ ঘঃরভঃ 

 

৫. ৯টি 

 

৬. ৩টি 

৭. ২টি 

৮. ২টি 

৯. ৫টি 

 

১০. দক্ষ প্রদকৌরী এফাং অন্যান্য 

জনরি রনদাগ। 

১১. প্রদি তথ্য অনুমাী রডজাইন 

অনুদভাদন। 

১. উিন প্রকল্প প্রস্তাফনা। 

২. ভাঠ  বমফদক্ষণ। 

৩. রনফ বাী প্রদকৌরী,  

উরফবাগী প্রদকৌরী 

কতৃবক প্রকল্প এরাকা 

রযদ বন প্ররতদফদন। 

৪. গুণগত ভান রনন্ত্রণ, 

ভরনটরযাং  কাজ 

তদাযরক। 

 

১. প্রদাজনী এরডর 

ফযাে  মথাভদ 

ভাঠ ম বাদয দিদয 

 এরডর ফযাে 

অফভৄিকযন। 

২. অনুদভারদত নকা। 

  

প্রদাজন অনুমাী এরডর’য ফযাে 

অফভৄি কযা দে এফাং 

অনুদভারদত নকা অনুমাী 

অগ্রগরত দে। 

 

১.৮.১ উদেশ্য (Objectives/Purpose) 

১. আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  াংভেি খাদরয নাব্যতায উিদনয ভাধ্যদভ সকফপুয  

ভরনযাভপুয উদজরায প্রা ৪০০০০ সক্টয এরাকায জরাফদ্ধতা রযরস্থরতয উিন। 

২. ভৎস্য চাল  কৃরল ব্যফস্থায উিন।  

৩. সনৌ-চরাচর ব্যফস্থায উিন। 

৪. াভারজক রনযািা এরাকায আথ ব-াভারজক উিন অব্যাত যাখা। 
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১.৮.২ প্রকদল্পয পরাপর (Outcome) 

১. প্রস্তারফত প্রকল্পটি ফাস্তফান দর মদায সজরায সকফপুয  ভরনযাভপুয উদজরায জরাফদ্ধতা দূয দফ 

এফাং উি এরাকায প্রা ৪০০০০ সক্টয ভূরভ যক্ষা াদফ পদর ফাাংরাদদদয ভর ভূখদন্ডয াদথ প্রকল্প 

এরাকায সমাগাদমাগ ব্যফস্থায উিন ারধত দফ, চালাফাদ এফাং ভৎস্য চাদলয ভাধ্যদভ উি এরাকায 

স্থানী জনগদণয অথ বননরতক কভ বকাদন্ডয উয ব্যাক ইরতফাচক প্রবাফ ড়দফ।  

২. সজরা  উদজরা দদযয াদথ প্রকল্প এরাকায প্রতযান্ত অঞ্চদর ফফাযত জনাধাযদনয মাতাাত 

ব্যফস্থায প্রভূত উিরত ারধত দফ। 

৩. কৃরল এফাং ভৎস্য চাল বৃরদ্ধ দফ। 

৪. দস্যয ক্ষরত হ্রা, অবযন্তযীন সনৌফা বৃরদ্ধ  আথ ব-াভরজক উিন বৃরদ্ধ াদফ। 

 

১.৮.৩ প্রকদল্পয আউটপুট (Output) 

১. আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, বুড়ী বদ্রা নদী পুনঃখনন কযা দর নদীয নাব্যতা বৃরদ্ধ াদফ এফাং সকফপুয 

 ভরনযাভপুয উদজরায জরাফদ্ধতা রাঘফ দফ। 

২. াংভেি খারগুদরা পুনঃখনন কযা দর নদীয নাব্যতা বৃরদ্ধ াদফ। 

৩. স্লুই সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ কাজ কযা দর ারন রনষ্কান ব্যফস্থা বৃরদ্ধ াদফ। 

 

১.৯ সটকইকযণ রযকল্পনা 

প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয সভাদকার চায (৪) ফছয (২০১৮-২০২১)। পদর প্রকল্পটিয ফাস্তফানকারীন ভদ প্রফর ফল বায কাযদণ 

ফাস্তফান কাজ ক্ষরতগ্রস্থ ায ম্ভাফনা যদদছ। এজন্য চরভান কাজভ সুষ্ঠু তদাযরকয জন্য াউদফায কভ বকতবা  

কভ বচাযীদদয াফ বক্ষরনক তদাযকী, স্থানী প্রাদনয ম্পৃিতা প্রকদল্পয সৃি সুরফধারদ সটকই কযায সক্ষদত্র ভূরভকা যাখদফ। 

প্রকল্প ফাস্তফাদনয পদর জন-ভানুদলয রফপুর রযভান া ম্পদ  জানভাদরয রনযািা অজবদনয াাার জরাফদ্ধতা, 

প্লাফন  জরফায়ুয রযফতবদনয পদর উদু্ভত প্রাকৃরতক রফম ব দত সুযরক্ষত দফ  প্রকল্প এরাকায রযদফ উিত দফ। 

তাছাড়া প্রকল্প এরাকায প্রা ৪০০০০ সক্টয জরভ জরাফদ্ধতা দত যক্ষা াদফ এফাং রফপুর রযভান ম্পদ যক্ষা াদফ। তাই 

প্রকল্পটি ফাস্তফানকারীন ভ  ফাস্তফানদিায জনগদণয প্রতযক্ষ ম্পৃিতা  াফ বক্ষরনক তদাযকী জরুরয। এভনরক 

জনগণদক প্রকদল্পয সুরফধাভৄদয রফলদ জ্ঞাত কদয এফাং জরাফদ্ধতা, প্লাফন  জরফায়ুয রযফতবদনয পদর উদু্ভত প্রাকৃরতক 

রফম ব দত কাজটি যক্ষা কযায রফলদ প্রাথরভক কযণী কাম বাফরী ম্পরকবত প্ররক্ষণ এফাং স্থানী বাদফ াফ বক্ষরনক 

ভরনটরযাং এয ব্যফস্থা কযদর প্রকদল্পয সৃি সুরফধারদ সটকই ায াাার গ্রাভীণ আথ বাভারজক অফস্থা, সমাগাদমাগ 

ব্যফস্থায উিরত, ব্যফা-ফারণজয ইতযারদ সক্ষদত্র ইরতফাচক প্রবাফ দতরয দফ । 

 

১.৯.১ সটকই উিন রক্ষযভাত্রা 

রক্ষয ১ : ফ সদ সথদক ফ ধযদণয দারযদ্র দূযীকযণ 

প্রকল্পটি ফাস্তফারত দর জনভদন াভারজক রনযািাদফাধ সৃরিয কাযদণ নতুন কদয কভ বাংস্থাদনয সুদমাগ দফ। এভনরক 

নতুন নতুন কভ বাংস্থাদনয সৃরি ায াাার ভানুদলয ক্রক্ষভতা বৃরদ্ধ াায কাযদণ সভৌররক চারদা সভটাদনা  

জীফনমাত্রায ভান উিন ম্ভফ দফ। পদর প্রকল্প এরাকা দত ফ ধযদণয দারযদ্র দূযীকযণ  আঞ্চররক দফলে দূযীভুত 

ায াাার উিন  আদৄরনকতায সছাঁা াদফ  জীফনমাত্রায ভান বৃরদ্ধ াদফ। 

 

রক্ষয-৬ : কদরয জন্য ারন  ঃরনষ্কান ব্যফস্থায প্রাপ্যতা  সটকই ব্যফস্থানা রনরিতকযণ। 

প্রকল্প ফাস্তফাদনয পদর প্রকল্প এরাকায জরাফদ্ধতা রনযন দফ  অন্যান্য সবৌত অফকাঠাদভা যক্ষা াদফ। প্রস্তারফত 

প্রকদল্পয নদীগুদরা এফাং াংভেি খারগুদরা খনন কযা দর নদীয নাব্যতা বৃরদ্ধয াাার ারনয প্রাপ্যতা রনরিত দফ এফাং 

সনৌদথ মাতাাদতয সুরফধা বৃরদ্ধ াদফ। এছাড়া, প্রকল্প এরাকা উিততয ঃরনষ্কান ব্যফস্থায ফাস্তফান ম্ভফ দফ। 
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রিতী অধ্যা 

রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ রযচারন দ্ধরত  ভ রবরিক রযকল্পনা 

 

২.১ ভীক্ষায ToR 

কভ বরযরধ অনুমাী ভীক্ষায কাম বরযরধ রনম্নরূ 

 

(১) প্রকদল্পয রফফযণ (টভূরভ, উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধদনয অফস্থা, অথ বাদনয রফল ইতযারদ কর প্রদমাজয 

তথ্য) ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(২) প্রকদল্পয অথ বফছযরবরিক কভ ব রযকল্পনা, অথ বফছযরবরিক ফযাে, ছাড়  ব্য এফাং রফস্তারযত অঙ্গরবরিক 

ফাস্তফান (ফাস্তফ  আরথ বক) অগ্রগরতয তথ্য াংগ্র রিদফন, রফদেলণ, াযরণ /সরখরচদত্রয ভাধ্যদভ 

উস্থান  ম বাদরাচনা; 

(৩) প্রকদল্পয উদেশ্য অজবদনয অফস্থা ম বাদরাচনা  প্রকদল্পয উদেশ্য এফাং রগদেদভয আদরাদক output 

ম বাদয অজবন ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(৪) প্রকদল্পয আতা ম্পারদত/চরভান রফরবি ণ্য, কাম ব  সফা াংগ্রদয (Procurement) সক্ষদত্র প্রচররত 

াংগ্র আইন  রফরধভারা (ররএ, রর, উিন দমাগীয গাইডরাইন, ইতযারদ) এফাং প্রকল্প দররদর 

উরিরখত ক্র রযকল্পনা প্ররতারন কযা দদছ/দে রকনা স রফলদ তুরনাভরক ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(৫) প্রকদল্পয আতা াংগৃীত/াংগৃীতব্য ণ্য, কাম ব  সফা রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদাজনী 

জনফর (সটকই রযকল্পনা) আনুলরঙ্গক রফল ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(৬) প্রকদল্পয আতা াংগৃীত/াংগ্রদয প্ররক্রাধীন রফরবি ণ্য, কাম ব  সফা াংরেি ক্র চুরিদত রনধ বারযত 

সেররপদকন/BOQ/TOR, গুণগতভান, রযভাণ অনুমাী প্রদাজনী রযফীক্ষণ/ মাচাইদয ভাধ্যদভ াংগ্র 

কযা দদছ/দে রকনা স রফলদ ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(৭) প্রকদল্পয ঝুঁরক অথ বাৎ ফাস্তফান ম্পরকবত রফরবি ভস্যা সমভন অথ বাদন রফরম্ব, ফাস্তফাদন ণ্য ,কাম ব  সফা 

ক্র/াংগ্রদয সক্ষদত্র রফরম্ব ,ব্যফস্থানা অদক্ষতা  প্রকদল্পয সভাদ  ব্য বৃরদ্ধ ইতযারদয কাযণ অন্যান্য 

রদক রফদেলণ, ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

 (৮) প্রকল্প অনুদভাদন াংদাধন (প্রদমাজযদক্ষদত্র) অথ বফযাে, অথ বছাড়, রফর রযদাধ ইতযারদ রফলদ তথ্য-উাদিয 

ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(৯) উিন দমাগী াংস্থা (মরদ থাদক) কতৃবক চুরি স্বাক্ষয, চুরিয তব, ক্র প্রস্তাফ প্ররক্রাকযণ  অনুদভাদন, 

অথ বছাড়, রফর রযদাদধ ম্মরত  রফরবি রভন এয সুারয ইতযারদয তথ্য-উািরবরিক ম বাদরাচনা  

ম বদফক্ষণ; 

(১০) প্রকল্প ভারিয য সৃি সুরফধারদ সটকই (sustainable) কযায রদক্ষয ভতাভত প্রদান ; 

(১১) প্রকদল্পয উদেশ্য, রক্ষয, প্রকদল্পয কাম বক্রভ, ফাস্তফান রযকল্পনা, প্রকল্প ব্যফস্থানা, ঝুঁরক, সভাদ, ব্য, অজবন 

ইতযারদ রফল রফদফচনা কদয একটি SWOT Analysis; 

(১২) প্রকল্প াংরেি নরথত্র ম বাদরাচনা  ভাঠ ম বা দত প্রাি তদথ্যয রফদেলদণয আদরাদক ারফ বক ম বাদরাচনা, 

ম বদফক্ষণ  প্রদাজনী সুারয একটি প্ররতদফদন প্রণন কযদফ  জাতী কভ বারা প্ররতদফদনটি 

উস্থান কযদফ। জাতী কভ বারা প্রাি ভতাভত রিদফ কদয চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রণন কযদফ; 

(১৩) প্রকল্প ব্যফস্থানাঃ প্রকল্প রযচারক রনদাগ, জনফর রনদাগ, প্রকল্প ব্যফস্থানা করভটিয বা, প্রকল্প রস্টারযাং 

করভটিয বা আদাজন, কভ বরযকল্পনা প্রণন  ফাস্তফান, বায  প্ররতদফদদনয রদ্ধান্ত ফাস্তফান, 

অগ্রগরতয তথ্য সপ্রযণ ইতযারদ ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(১৪) কতৃবক্ষ কতৃবক রনধ বারযত অন্যান্য রফল। 
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২.২ ভীক্ষায রযরধ 

যাভ বক প্ররতষ্ঠান প্রকদল্পয ব্যরি  এরাকা রফদফচনা রনদম্ন ফরণ বত কভ বসূরচয আদরাদক খাতরবরিক কভ বসূরচ প্রণন  ভাঠ 

কাম বক্রভ রযচারনা কদযদছ। 

 

ক্ররভক কযণী কভ বসূরচ প্রকল্প এরাকা 

১। খানা জরযঃ যারয সুরফধাদবাগীদদয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা দদছ।  ২টি উদজরায ২৮টি ইউরনন সথদক নভৄনাদনয 

ভাধ্যদভ ৯টি ইউরনন এফাং প্ররতটি ইউরনন সথদক 

২টি গ্রাভ রনফ বাচদনয ভাধ্যদভ সভাট ১৮টি গ্রাভ সথদক 

৭২০টি খানা সথদক তথ্য াংগ্র 

৩। তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, প্রধান কাম বার; তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, ফাাউদফা; 

প্রকল্প রযচারক;  

সচকররি 

৪। প্রকদল্পয াদথ াংরেি কভ বকতবা, ারন ম্পদ ভন্ত্রণার; প্রকদল্পয াদথ 

াংরেি কভ বকতবা, রযকল্পনা করভন; প্রকদল্পয াদথ াংরেি কভ বকতবা, 

আইএভইরড; তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, এররজইরড, মদায; উদজরা রনফ বাী 

কভ বকতবা (ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরা); সজরা কৃরল  ভৎস্য কভ বকতবা, 

মদায; উরফবাগী প্রদকৌরী, প্রধান কাম বার, উদজরা সচাযোন 

(ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরা), াংরেি কাযী প্রদকৌরী, প্রধান 

কাম বার, এফাং যাভ বক প্ররতষ্ঠান প্রধান 

২০ টি সকআইআই 

৫। ইউরনন রযলদদয সচাযোন/রচফ, াংরেি াড ব সভম্বায (পুরুল-১ 

এফাং ভররা-১), ভাদজয গণ্যভান্য ব্যারি, রক্ষক, স্কুর করভটিয 

ভররা দস্য, ব্যফাী, বযান/রযক্সা/অদটা চারক, ভৎস্য চালী/ব্যফাী 

৯টি এপরজরড। 

 

২.৩ এরাকা রনফ বাচন  

কাম বরযরধ (ToR) অনুমাী যাভ বক প্ররতষ্ঠাদনয কাদজয রযরধদত মদায সজরায ২টি উদজরা সকফপুয  ভরনযাভপুয 

উদিখ থাকা পুদযা এরাকা নভৄনাদনয ভাধ্যদভ জরয কাম ব রযচারনা কযা দদছ। 

 

২.৪ নভৄনা দ্ধরত  আকায রনধ বাযণ 

২.৪.১ যারয াক্ষাতকায ভীক্ষা 

আদরাচয প্রকল্পটিয প্রকল্প এরাকা মদায সজরায ২টি উদজরায (দকফপুয  ভরনযাভপু) mgš^‡q MwVZ| myZivs, cÖ_‡g 

cÖKí াংরেি m¤úª`v‡qi †jv‡Ki GKwU cÖwZwbwa bgybvi AvKvi wba©viY Kiv hyw³hy³| †h‡nZz civgk©‡Ki Kv‡Q 

cÖ‡qvRbxq bgybv gvÎv wel‡q Z_¨ i‡q‡Q †hgb, RbmsL¨vi AvKvi Ges Av`k© wePz¨wZ, ZvB civgk©K cÖwZôvb Dchy³ 

dg©yjv, W¨vwb‡qj (1999) Øviv প্রস্তারফত Finite Population Correction (FPC), bgybv AvKvi MYbv Kivi Rb¨ 

e¨envi K‡i‡Q hv wb‡¤œ রফস্তারযত ফরণ বত nj: 
 

২.৪.২ উিযদাতায নভৄনা াংখ্যা রনধ বাযণ 

cwimsL¨v‡b e¨eüZ eûj cÖPwjZ m~Î e¨env‡ii gva¨‡g 95% Kbwd‡WÝ †j‡f‡j, 5% wcÖwmkb Ges wWRvBb 

B‡d±
4
 1.৭5 a‡i bgybvq‡bi AvKvi wba©viY Kiv n‡q‡Q| সূত্রটি রনম্নরূঃ 

 

   
          

  
               

এখাদন, 

n= নভৄনা আকায (একটি রনরদ বি জনাংখ্যায আদরাদক নভৄনা াংখ্যা) 

                                                           
4 A design effect is used to calculate effective sample sizes. The design effect is the ratio of the actual variance to the variance expected with SRS. 

It can more simply be stated as the actual sample size divided by the effective sample size (the effective sample size is what you would expect if you 

were using SRS). The design effect, often called just deff, quantifies the extent to which the expected sampling error in a survey departs from the 

sampling error that can be expected under simple random sampling. " “The larger the sample size the better the study" is not always true 
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z=প্ররভত নযভার সবরযদট, মায ভান ৫% রগরনরপদকন্ট সরদবদর ৯৫% কনরপদডন্স ইন্টাযদবদর (Confidence 

Intervel) ১.৯৬ 

p র দিত ঘটনায ম্ভাফনা, প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয পদর অনুভান কযা সমদত াদয সম, প্রকল্প এরাকায ৫০% জনগণ উকৃত 

দদছ, মায ভান ৫০% অথ বাৎ এদক্ষদত্র p=০.৫০ 

q=১-p =০.৫০ 

d=ভুদরয ীভাদযখা, মায ভান এ রনরফড় রযফীক্ষণ জরযদ ৫% ধযা দদছ, অথ বাৎ=০.০৫ 

রডজাইন ইদপক্ট (Design effect)= সবরযদট অনুাত, মায ভান ১.৭৫ ধযা দদছ। নভৄনায আকায ৬০০ সথদক ৭০০ সত 

উিীত কযায রনরভদি রডজাইন ইদপদক্টয ভান ১.৫০ সথদক ১.৭৫ ধযা দদছ। 

সুতযাাং n=৬৭২.২৮∫৭০০ (যাউন্ড রপগায) 

 

** প্ররতটি গ্রাভ সথদক ভান াংখ্যক ৪০ জন উিযদাতা রনফ বাচদনয রদক্ষয নভৄনায আকায ৪০×১৮=৭২০ জন কযা দদছ। 

 

২.৪.৩ নভৄনা উিযদাতা রনফ বাচন  রফতযণ 

রনফ বারচত ২টি উদজরায (দকফপুয  ভরনযাভপুয) প্রকল্প এরাকা উকাযদবাগী ৭০০ জন প্ররতরনরধদক নভৄনা জরযদয 

চারদা পূযণ কদযদছ। মরদ ঐকর উকাযদবাগীদদয কাদছ সাঁছাদত ফহুভৄখী দদফ রনফ বাচন দ্ধরতয ব্যফায কযা দদছ। 

প্রথভ ধাদ, প্রকল্প এরাকায ২টি উদজরা সৌুঁছাদনা । রিতী ধাদ, ২টি উদজরায ২৮টি ইউরনন সথদক প্রকল্প 

ফাস্তফাদনয অফস্থায রবরিদত সকফপুয উদজরায ১১টিয ভধ্য সথদক ৬টি ইউরনন এফাং ভরনযাভপুয উদজরায ১৭টিয 

ভধ্য সথদক ৩টি  সভাট ৯টি ইউরনন রনফ বাচন কযা । অতঃয, প্ররতটি ইউরনন সথদক ২টি কদয গ্রাভ রনফ বাচনকযত 

সভাট ১৮টি গ্রাভ রনফ বাচন কযা । অথ বাৎ ২টি উদজরা ১৮টি গ্রাভ, দদফচন দ্ধরতদত রনধ বাযণ কযা । গ্রাভগুদরা নদী  

খারগুদরা দত সমন রনকটফতী এফাং দূযফতী অফস্থাদন  রটারযয ভাধ্যদভ রনরিত কযা দদছ। এযয ইউরনদনয 

রনফ বারচত প্ররতটি গ্রাভ সথদক ভান াংখ্যক ৪০ জন উিযদাতা দদফচন দ্ধরতদত রনফ বাচন কযা । এবাদফ ২টি উদজরায 

৯টি ইউরনদনয ১৮টি গ্রাভ সথদক সভাট ৪০*১৮ = ৭২০ জন উিযদাতা রনফ বাচন কযা । 

 

রফরফএ (২০১৫) তথ্য অনুমাী প্ররতটি গ্রাদভয খানা াংখ্যায আনুারতক াদয গ্রাভ প্ররত নভৄনা াংখ্যা রনধ বাযণ কযা । 

তৃতী ধাদ গ্রাভ প্ররত উিযদাতাদদযদক রদস্টদভটিক য যান্ডভ স্যারম্পররাং দ্ধরতদত রনফ বাচন কযা  এফাং প্ররতটি প্রকল্প 

ইউরনন  উদজরায জন্য ভরন্বত নভৄনা াংখ্যা রনধ বাযণ কযা । প্রকল্প উকাযদবাগী উিযদাতাদদয নভৄনা রনফ বাচন  

রফতযদণয ায-াংদক্ষ াযরণ-২.১ এ প্রদি র। 

 

াযরণ-২.১: প্রকল্প উদজরা ইউরনন  গ্রাভ অনুমাী নভৄনা উকাযদবাগী উিযদাতায াংখ্যা রনফ বাচন  রফবাজন 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন গ্রাভ সভাট খানা াংখ্যা 
াংগৃীত নভৄনা াংখ্যা 

পুরুল ভররা সভাট 

১ সকফপুয ভরজদপুয রভজবাপুয ৮০০ 33 7 40 

      ভরজদপুয ৮৫০ 36 4 40 

    ভঙ্গরদকাট ভঙ্গরদকাট ৮০০ 33 7 40 

      াঁচদাতা ৩৫০ 33 7 40 

    সুপরাকাটি কাকফাদরা ৮০০ 31 9 40 

      সুপরাকাটি ১০০ 32 8 40 

    সকফপুয আরতাদার ৫০০ 33 7 40 

      যাভচন্দ্রপুয ৪০০ 35 5 40 

    সগৌযীদঘানা সগৌযীদঘানা ৭৮৮ 36 4 40 

      ন্যাগাছা ১১৪৪ 36 4 40 

    াগযদারড় াগযদারড় ৫৫০ 34 6 40 

      সকাভযপুয ৬০০ 33 7 40 

২ ভরনযাভপুয খানপুয  ভকভতরা খানপুয ৪০০ 35 5 40 

      ভৄন্সী খানপুয  ৪৫০ 36 4 40 
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ক্ররভক উদজরা ইউরনন গ্রাভ সভাট খানা াংখ্যা 
াংগৃীত নভৄনা াংখ্যা 

পুরুল ভররা সভাট 

    শ্যাভকুয দদ সভাাম্মদপুয ৮০০ 34 6 40 

      রচনাতরা ৭০০ 37 3 40 

    ভরনযাভপুয দয  ফাাংগারীপুয ৬০০ 36 4 40 

      কাভারপুয ৫০০ 31 9 40 

সভাট  6১৪ ১০৬ 7২০ 

         (৮৫) (১৫) (১০০) 

 

২.৪.৪ গুণগত রফদেলণ 

গুণগত দ্ধরতগুদরা তথ্য াংগ্রদয সক্ষদত্র রফর্শ্াদমাগ্য এফাং রনববযদমাগ্য দ্ধরত রদদফ াভারজক ভল্যাদন ক্রভফধ বভান 

ব্যফায কযা দে। এগুদরা স্থানী আদরাদক গবীযবাদফ সফাঝাড়া, জটির সভাকারফরায সকৌরগুদরা, প্রধান 

অগ্রারধকাযগুদরা এফাং সরাদকদদয িাযা ব্যফহৃত ভাধানগুদরায গবীয উররি এফাং েি অন্তদৃ বরি সমাগান সদ। গুণগত 

সকৌরগুদরা প্রাথরভকবাদফ অধ্যদনয াদথ ম্পরকবত রনফ বারচত সূচকগুদরায গবীযতা/ধাযণাগত তথ্য াংগ্রদয জন্য ব্যফায 

কযা দদছ। 

 

এ রনরফড় ভীক্ষা কাম বক্রদভ গুণগত তথ্য াংগ্র  রফদেলদণয জন্য রনম্নরররখত রফলগুদরা রফদফরচত দদছ- 

 

গুণগত রফদেলণ 

উাি ম বাদরাচনা 

সপাকা গ্রু আদরাচনা (এপরজরড) 

রক ইনপযদভন্ট াক্ষাতকায (দকআইআই) 

দযজরভদন ফাস্তফ ম বদফক্ষণ 

সক স্টযারড 

 

২.৪.৫ সদকন্ডারয উািগুদরায রফদেলণ ভল্যান 

 সদকন্ডারয উাি সথদক প্রদাজনী তথ্য াংগ্র কযা দদছ। যাভ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্প ফাস্তফানকাযী াংস্থা 

সমভন- ফাাউদফা, ারন ম্পদ ভন্ত্রণার, রযকল্পনা করভন  আইএভইরড’য রফরবি কভ বকতবায াতা এ 

কাম বক্রভ রযচারনা কযা দদছ; 

 যাভ বদাতাযা প্রকদল্পয ব্য, ফাস্তফান ভকার, রডরর অনুমাী ফছযরবরিক ফযাে, ফযাে অনুমাী ব্য এফাং 

যীক্ষা-রনযীক্ষায রফলদ ম বাদরাচনা কদযদছন। 

 

২.৪.৬ সপাকা গ্রু রডকান (FGD) 

গুণগত রফদেলদণয জন্য ২টি প্রকল্প উদজরায প্ররতটি রনফ বারচত ইউরনদন ১টি কদয ৯টি ইউরনদন সভাট ৯টি এপরজরড কযা 

দদছ। প্রদতযক এপরজরডদত ন্যযনতভ ৮-১০ জন ভজাতী সেরণ-সায সরাকজন অাংগ্রণ কদযদছন। প্ররতটি 

এপরজরডদত প্রকল্প গ্রাদভয রফরবি স্তদযয সরাকজন তথা কৃলক, স্থানী সনতৃবৃন্দ, ভাদজয গণ্যভান্য সরাকজন, রক্ষক, স্কুর 

করভটিয রনধ বারযত প্ররতরনরধ, াংরেি এরাকায জনপ্ররতরনরধ উরস্থত দদছ এফাং এদদয কাছ সথদক এপরজরড গাইডরাইন-

এয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয কভ বকান্ড  এয প্রবাফ াংরেি রফরবি গুণগত তথ্য াংগ্র কযা দদছ। প্ররতটি এপরজরড রনফ বারচত 

গ্রাদভয এভন একটি অফস্থাদন কযা দদছ মাদত কর ধযদণয অাংগ্রণকাযী উি স্থাদন দজ উরস্থত দ তাদদয 

ভল্যফান ভতাভত প্রদান কযদত াদযন। এপরজরড গাইডরাইন অনুযণপূফ বক ফ বদভাট ৯টি এপরজরড কযায পদর প্রা ৯০-

১০০ জন অাংগ্রণকাযীয ভতাভত রররফদ্ধ কযা দদছ। 
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াযরণ-২.২ দরী আদরাচনা অাংগ্রণকাযীদদয রফন্যা 

ক্ররভক অাংগ্রণকাযীদদয নাভ াংখ্যা 

১ ইউরনন রযলদদয সচাযোন/রচফ ১ 

২ াংরেি াড ব সভম্বায (পুরুল-১ এফাং ভররা-১) ২ 

৩ ভাদজয গণ্যভান্য ব্যারি ২ 

৪ রক্ষক ১ 

৫ স্কুর করভটিয ভররা দস্য ১ 

৬ ব্যফাী  ১ 

৭ বযান/রযক্সা/অদটা চারক  ১ 

৮ ভৎস্য চালী/ব্যফাী ১ 

 সভাট ১০ 

 

২.৪.৭ রক ইনপযদভন্ট ইন্টাযরবউ (KII) 

প্রকদল্পয াদথ মৃ্পি ভৄখ্য ব্যরিফগ ব তথা তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, মদায য াদকবর; প্রকল্প রযচারক, উরফবাগী 

প্রদকৌরী, যাভ বদাতা এফাং ফাাউদফা'য প্রধান কাম বার  সজরা ম বাদয অন্যান্য াংরেি কভ বকতবায াদথ সকআইআই 

রযচারনা কযা দদছ। এদক্ষদত্র সভাট ১২টি সকআইআই ম্পি কযা দদছ। ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব এয আঞ্চররক 

অরপ  রডএই-এয াংরেি ব্যরিফদগ বয দঙ্গ আদযা ৪টি সকআইআই ম্পি কযা দদছ। এছাডা ারন ম্পদ ভন্ত্রণার, 

রযকল্পনা করভন  আইএভইরড'য কভ বকতবাগদণয ৪টি সকআইআই ম্পি দদছ। এবাদফ ফ বদভাট ২০টি সকআইআই 

ম্পি কযা দদছ। 

 

প্রকদল্পয ভৄখ্য ব্যরিফদগ বয াদথ সকআইআই রযচারনা কযায জন্য ৩ ধযদণয KII checklist (রযরি-৩, ৪  ৫) 

ব্যফায কযা দদছ। সকআইআই-গুদরাদত অাংগ্রণকাযীদদয াক্ষাৎকায গ্রণকাদর প্রকদল্পয রযকল্পনা, উদেশ্য অনুাদয 

ফাস্তফান, অজবন  প্রধান প্রধান কভ বকান্ডগুদরায ফতবভান কাম বকয অফস্থা, প্রকল্প ব্যফস্থানা  ফাস্তফান াংক্রান্ত খু ুঁটিনাটি 

রফল, প্রকদল্পয ভারাভার, রনভ বাণ াভগ্রী  সফাভদয ক্র প্ররক্রা  আরথ বক ব্য, প্রকল্প ফাস্তফান, ব্যফস্থানা এফাং 

প্রকল্প উিদন সুারয খু ুঁটিনাটি, পুনফ বাদনয কাজগুরর (প্রভেরিগত  আরথ বক) ফাস্তফান, উকূরী ফাঁধ াংস্কায  

পুনঃরনভ বাণ, রযচারন  যক্ষণাদফক্ষণ, স্লুই সভযাভত/যক্ষণাদফক্ষণ, ারন রনন্ত্রদণয অফকাঠাদভা সভযাভত/পুনফ বান, ারন 

রনন্ত্রদণয অফকাঠাদভা রনভ বাণ এফাং গবীয সচ াই রাইন স্থান ম্পরকবত রফলগুদরা, াম্প ইতযারদ রফলদ গুরুত্বপূণ ব 

কভীদদয াদথ াক্ষাৎকাদযয ভ অগ্রারধকায সদা দদছ। 

 

াযরণ-২.৩ সকআইআই প্রদানকাযীদদয নাদভয তাররকা 

ক্ররভক অাংগ্রণকাযীদদয নাভ প্রস্তারফত নভৄনা াংখ্যা 

১ তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, ফাাউদফা ১ 

২ প্রকল্প রযচারক ১ 

৩ উরফবাগী প্রদকৌরী ৩ 

৪ তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, প্রধান কাম বার ১ 

৫ উরফবাগী প্রদকৌরী, প্রধান কাম বার ১ 

৬ উদজরা সচাযোন (ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরা) ২ 

৭ উদজরা রনফ বাী কভ বকতবা (ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরা) ২ 

৮ াংরেি কাযী প্রদকৌরী, প্রধান কাম বার ১ 

৯ সজরা কৃরল  ভৎস্য কভ বকতবা, মদায ২ 

১০ তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, এররজইরড, মদায ১ 

১১ প্রকদল্পয াদথ াংরেি কভ বকতবা, ারন ম্পদ ভন্ত্রণার ১ 

১২ প্রকদল্পয াদথ াংরেি কভ বকতবা, রযকল্পনা করভন ১ 

১৩ প্রকদল্পয াদথ াংরেি কভ বকতবা, আইএভইরড ১ 

১৪ যাভ বক প্ররতষ্ঠান প্রধান ২ 

 সভাট ২০ 
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২.৪.৮ সক স্টারড 

উকাযদবাগীদদয জীফনমাত্রায য প্রকল্প ম্পরকবত তথ্য াংগ্রদয জন্য প্রকল্প এরাকা ২টি সক স্টারড কযা দদছ। 

 

২.৪.৯ ফাস্তফ ম বদফক্ষণ 

যাভ বকগণ তবাগ প্রকল্প দযজরভদন রযদ বন  ম বদফক্ষণ কদয প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক কাদজয ফতবভান  পূদফ বয 

ফাস্তফারত অফস্থা তুদর ধদযদছন। উদিখ্য, প্রকদল্পয অধীদন চরভান কর কাজ এ রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায ভাধ্যদভ 

দযজরভদন ম বাদরাচনা কযা দদছ। আাযবদ্রা (১৯.৪২৫ রকরভ) নদীদত ৫.০০ রকরভ য য ৪টি স্থাদন, রযয (১৫.০০ 

রকরভ) নদীদত ৩টি স্থাদন এফাং বুরড়বদ্রা (১০.০০রকরভ) নদীদত ৩টি স্থাদন ফাস্তফ ম বদফক্ষণ কযা দদছ। প্রস্তারফত ৮টি 

খাদরয দদঘ বয ১-৩ রকরভ রফধা প্ররতটি খাদরযই শুরু এফাং সল প্রাদন্ত ফাস্তফ ম বদফক্ষণ কযা দদছ। এছাড়া স্লুই, ঘাট, 

সলাজায, কারবাট ব, সেদনজ, াইনদফাড ব, ফনান দযজরভদন ম বদফক্ষণ কযা দদছ। অঙ্গরবরিক ফাস্তফ ম বদফক্ষদণয ছক 

রনদম্ন সদা রঃ 

 

াযরণ-২.৪ অঙ্গরবরিক ফাস্তফান অগ্রগরত 

 

ক্র 

রভ 

ক 

প্রধান অঙ্গভ (রডরর অনুমাী) রযভাণ  প্রকদল্পয 

ভাি 

কাদজয 

রযভাণ 

দযজরভদন 

ম বাদরাচনায জন্য 

রনফ বারচত নভৄনা 

প্রকদল্পয 

ভাি 

কাদজয 

তকযা 

বাগ 

ভন্তব্য 

ভাি অভাি/ 

শুরু রন 

১। আাযবদ্রা নদী পুনঃখনন (২০৬০৫৩৪.১২ 

ঘঃরভঃ) 

১৯.৪২৫ 

রকরভ 

৬০% ১০০% ৪টি স্থাদন ১০০% চরভান 

২। কাদভপুদয আাযবদ্রা নদীদত ভাটিয সলাজায 

রনভ বাণ  অাযণ 

৩টি ৩৩.৩৩% ১০০% ১টি স্থাদন ১০০% ২টি রনভ বাণ  

অাযণ 

৩। রযয নদী পুনঃখনন (৯৭৭৬৫০ ঘঃরভঃ) ১৫.০০ 

রকরভ 

৮২% ১০০% ৩টি স্থাদন ১০০% চরভান 

৪। বুরড়বদ্রা নদী পুনঃখনন (৪৬৬৭১৫.১৮০ 

ঘঃরভঃ) 

১০.০০ 

রকরভ 

১০০% ১০০% ৩টি স্থাদন ১০০% ভাি দদছ 

৫। খার পুনঃখনন (৮টি) (৩৩৫২৭৬.০৬ ঘঃরভঃ) 

[খন্দযপুয খার, ফদযারট খার, গযাররা খার, াত্রা 

খার, বুরুরর খার, আগযাটি খার, ডুহুরয খার, 

সখাজাখারর খার] 

২০.০০ 

রকরভ 

৭০% ১০০% শুরু এফাং 

সল প্রাদন্ত 

১০০% ৩টি খাদরয 

কাজ শুরু 

রন 

৬। স্লুই/সযগুদরটয সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ 

(নুযরনা, গযাররা, বুরুরর, াত্রা, ভধ্যকুর, খুজাখারর, 

জাভরা, আগযাটি  বযতবানা স্লুই) 

৯টি ১০০% ১০০%  ৩টি ১০০% সভযাভত কযা 

দদছ 

৭। ঘাট রনভ বাণ (রযয নদীয সকফপুয দয) ২টি - - ১০০% ১০০% শুরু রন 

৮। ৬ রভটায দদঘ বয আযরর কারবাট ব রনভ বাণ 

(বুরড়বদ্রা নদীয রফযানন্দ কাটিদত  ফদযারট খাদর 

িী রফদুযদতয অরপদয াদর্শ্ব) 

২টি - - ১০০% ১০০% শুরু রন 

৯। ল্যাটাদযণ সেদনজ এয জন্য াই আউটদরট 

রনভ বাণ 

৫টি ৪৮% ১০০% ১টি ১০০% চরভান 

১০। আযরর াইনদফাড ব রনভ বাণ ২টি ১০০% ১০০%  ১০০% ভাি দদছ 

১১। ভূরভ অরধগ্রণ  ১০% ১০০% - ১০০% - 

১২। ফনান   ৩৩.৩৩% ১০০% ১টি ১০০% অপ্রতুর 

ফযাে  
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াযরণ-২.৫ তথ্য  উাি াংগ্রদয াংরক্ষিরূ 

 

কাম বক্রভ অাংগ্রণকাযী/ উিযদাতা উিযদাতায 

াংখ্যা 

 উিযদাতায ধযন  

ক. াংখ্যাগত ভীক্ষা (প্রশ্নাফরর ব্যফায কদয যারয াক্ষাৎকায) 

ক-১. সপ্রাগ্রাভ গ্রু প্রকল্প উকাযদবাগী উিযদাতা ৭২০ প্রকল্প এরাকা ফফাকাযী কর ধযদনয উকাযদবাগী 

জনগণ মাযা প্রকদল্পয সচ ারন ব্যফায কদয পর 

উৎাদন কযদছ; সমাগাদমাগ  রফদুযদতয পদর ব্যফা-

ফারণজয এফাং রক্ষাদীক্ষাদত উকায সদদছ; নদী  

খার খনদনয পদর জরফায়ু রযফতবদনয ভস্যা সথদক 

উকৃত দে। 

সভাট ৭২০  

খ. গুণগত ভীক্ষা 

খ-১. এপরজরড স্য উৎাদদনয াদথ জরডত কৃলক, 

েরভক, ক্ষুদ্র ব্যফাী 

৯ প্ররতটি এপরজরড-সত থাকদফ ইউরনন রযলদদয 

সচাযোন/রচফ-১, াংরেি এরাকায জনপ্ররতরনরধ-২ 

(পুরুল-১ এফাং ভররা-১), কৃলক-১, ভাদজয গণ্যভান্য 

ব্যারি-২, রক্ষক-১, স্কুর করভটিয ভররা দস্য-১, 

ব্যফাী-১, বযান/রযক্সা/অদটা চারক -১, ভৎস্য 

চালী/ব্যফাী-১। 

 সভাট (৯x১০)=৯০  

খ-২. ভৄখ্য 

ব্যরিফদগ বয 

াক্ষাৎকায 

(দকআইআই) 

প্রকল্প ফাস্তফান কভ বকতবা এফাং 

ফাাউদফা কভ বকতবা 

১২ প্রকল্প রযচারক, প্রদকৌরী, যাভ বক প্ররতষ্ঠান প্রধান 

এফাং ফাাউদফা’য প্রধান কাম বার এফাং সজরা  

উদজরা ম বাদয অন্যান্য াংরেি কভ বকতবা; 

ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব এয 

আঞ্চররক অরপ, এররজইরড, মদায 

এফাং ভৎস্য  কৃরল কভ বকতবা 

০৪ প্রকদল্পয াংরেি কভ বকতবাগণ 

আইএভইরড, রযকল্পনা করভন  

ারন ম্পদ ভন্ত্রণার 

০৪ কভ বকতবাগণ মাযা প্রকদল্পয াদথ াংরেি 

 সভাট সকআইআই ২০  

খ-৩: সক স্টারড 

(াপল্য  ব্যথ বতা) 

 উকাযদবাগী াংরেিযা 

 

৪ ২টি উদজরায ৯টি ইউরনদনয উকাযদবাগী পুরুল  

ভররা উকাযদবাগীদদয াদথ াক্ষাৎকাদযয ভাধ্যদভ 

প্রকদল্পয ারফ বক রদকভদয রচত্র তুদর আনা দদছ। 

ভীক্ষায সভাট নভৄনা  ৭৫৩  

 ফাস্তফ ম বদফক্ষদণয অঙ্গভ   ভাঠ ম বাদয রযদ বন  দযজরভদন ম বদফক্ষণ 

 প্রকদল্পয প্রধান নদী  খাদরয 

পুনঃখনন, ঘাট রনভ বাণ, সলাজায রনভ বাণ 

ইতযারদ 

 াংরেি খনন কাজ রযদ বন  ম বদফক্ষণ 

খ-৪ ভীক্ষায 

ফাস্তফ অফস্থা 

স্লুই সভযাভত, ঘাট রনভ বাণ, সলাজায, 

কারবাট ব এফাং ল্যাটাদযর াই 

আউটদরট রনভ বাণ 

- াংরেি এরাকা স্লুই এরাকা রযদ বন  ম বদফক্ষণ 

 

২.৪.১০ ট্রাাঙ্গুদরন  তথ্য রফদেলণ 

ট্রাাঙ্গুদরন র রযভাণগত  গুণগত দ্ধরতয সমৌরিক াংরভেণ, ভীক্ষা নকা সজাযদায কযদত মা একটি 

রিারী ভাধান, কাযণ শুদৄ একক দ্ধরত কখন যাইবার কযাজুার পযাক্টয ভাধান কযদত মদথি ন
5
। 

ভীক্ষা জরয প্রশ্নভারা সথদক াংগৃীত রযভাণগত তথ্য রনদজদদয ভদধ্য  KII, দরী আদরাচনা, সক স্টারড  

স্থানী কভ বারা সথদক াংগৃীত গুণগত তদথ্যয াংদগ সভরাদনা দদছ। 

                                                           
5
 Denjin 1978; Patton 1990 
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২.৪.১১ স্থানী কভ বারা 

রনরফড রযফীক্ষণ ভীক্ষায গুণগত ভান মাচাইদয জন্য Zoom Cloud Meeting Apps এয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয প্রকল্প 

রযচারক  রনফ বাী প্রদকৌরী ভদাদদয বারতদত্ব গত ০৫ জুন ২০২০ তারযদখ কার ১০টা উরফবাগী প্রদকৌরীয 

কাম বার, সকফপুয, মদায এ একটি স্থানী কভ বারায আদাজন কযা । প্রধান অরতরথ রদদফ াংভেি রছদরন সভাঃ 

আপজর সাদন, ভারযচারক, রযফীক্ষণ  ভল্যান সক্টয-০৪, আইএভইরড। আয াংভেি  রছদরন রযফীক্ষণ  

ভল্যান সক্টয-০৪ এয রযচারক জনাফ  সভাাম্মদ আরী এফাং ২ জন উরযচারক মথাক্রদভ ডঃ সভাঃ ভাভৄদুর াান  

জনাফ উভা আকতায। স্থানী ম বাদ উরস্থত রছদরন প্রকল্প াংরেি কভ বকতবাবৃন্দ, স্থানীম ম বাদময জনপ্ররতরনরধ, এরাকায 

গণ্যভান্য ব্যরিফগ ব, ব্যফাী, রক্ষক, কৃলক রফরবি সেণী সায ভানুল। প্রধান অরতরথয উদিাধদনয য প্রকদল্পয রফরবি 

রদক রনদ উরস্থত কদরই প্রাণফন্ত আদরাচনা কদযন। কভ বারা অাংগ্রণকাযীগণ প্রকদল্পয ফরতা, দুফ বরতা রফরবি 

রফলদম গুরুত্বপূণ ব ভতাভত  সুারয তুদর ধদযন মা SWOT রফদেলদণ  সুারযভারা রিদফরত দদছ। 

  

২.৪.১২ জাতী কভ বারা 

গত ০৮ জুন ২০২০ তারযদখ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয রযকল্পনা ভন্ত্রণারদময আইএভইরড কতৃবক Zoom Cloud 

Meeting Apps এয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ প্ররতদফদদনয য জাতী কভ বারায আদাজন কযা । উি 

অনুষ্ঠাদন প্রধান অরতরথ রদদফ াংভেি রছদরন জনাফ আবুর ভনসুয সভা: পদজউিা, এনরডর, রচফ, ফাস্তফান রযফীক্ষণ 

 ভল্যান রফবাগ। রফদল অরতরথ রদদফ াংভেি রছদরন প্রদকৌরী এ. এভ. আরভনুর ক, ভারযচারক, ফাাংরাদদ 

ারন উিন সফাড ব। বায বারতত্ব কদযন জনাফ আব্দুর ভরজদ, ভারযচারক, রযফীক্ষণ  ভল্যান সক্টয-৭, 

আইএভইরড। ভৄখ্য আদরাচক রদদফ দারত্ব ারন কদযন জনাফ সভাঃ ভাভৄদুর ক, ভেগ্ম রচফ (প্রান), আইএভইরড। 

উি কভ বারা যকাদযয রফরবি ভন্ত্রণার/াংস্থায সভাট ১২০ জন কভ বকতবা Zoom Cloud Meeting Apps এয ভাধ্যদভ 

অাংগ্রণ কদযন। কভ বারা অাংগ্রণকাযীগণ ভীক্ষা প্ররতদফদদনয য গুরুত্বপূণ ব ভতাভত  সুারয প্রদান কদযন, মা 

প্ররতদফদদন রিদফরত দদছ। 

 

২.৪.১৩ SWOT রফদেলণ 

উকাযদবাগীয কাছ সথদক ভীক্ষায প্রশ্নাফররয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয ফর (strength), দুফ বর (weakness), সুদমাগ 

(opportunity)  ঝুঁরক (threat) রফদেলদণয জন্য তথ্য াংগ্র কযা দদছ। এছাড়া এপরজরড  সকআইআই এয 

ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্রপূফ বক SWOT রফদেলণ কযা দদছ। 

 

 

 

২.৫ তথ্য াংগ্র  রফদেলণ দ্ধরত 

২.৫.১ তথ্য াংগ্র কাদজয জন্য প্রদাজনী প্রশ্নাফরর প্রণন 

রনরফড় রযফীক্ষদণয জন্য প্রদতযক গ্রুদয জন্য আরাদা আরাদাবাদফ প্রশ্নাফরর প্রণন কযা দদছ। অঙ্গরবরিক রফল রফদফচনা 

কদয প্রশ্নাফরর প্রণদনয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয অগ্রগরত মথামথবাদফ তুদর ধযাই এয রক্ষয রছর (রযরি-১)। 

 

২.৫.২ উকাযদবাগী উিযদাতাদদয প্রশ্নাফরর প্রণন 

প্রকদল্পয ২টি উদজরা ফাস্তফানকৃত রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায কাজ রযচারনা কযা দফ। যারয াক্ষাৎকায গ্রণ 

কযায ভাধ্যদভ রনফ বারচত ২টি প্রকল্প উদজরায ১৮টি গ্রাদভ াযরণ-৪.১ অনুমাী সভাট ৭২০ জন প্রকল্প উকাযদবাগীয রনকট 

দত প্রশ্নাফররয (রযরি-১) ভাধ্যদভ প্রকদল্পয সুপর াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র কযা দদছ। উিযদাতাযা প্রাক-নকাকৃত প্রশ্নদত্রয 

একটি সট (রযরি-১)পূযণ কযা দদছ সমখাদন রনম্নরররখত রফলগুদরা প্রবারফত দদছ। সমভন- 

 নদী ব্যফস্থানায উিন; 

S= Strength W= Weakness 

T=Threat O=Opportunity 

SWOT 
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 রযদফগত উিন; 

 শুষ্ক এফাং খযা সভৌসুদভয পদরয ক্ষরত হ্রা; 

 াভরিক অথ বননরতক কাম বকরা ত্বযারন্বতকযণ; 

 সনৌ-চরাচর ব্যফস্থায উিন; 

 খার খনদনয পদর খযা সভৌসুদভ চাদলয ঝুঁরক হ্রা  ফছযব্যাী চাল; 

 সদচয ারনয অচ সযাধ; 

 

২.৫.৩ সপাকা গ্রু রডকান বায গাইডরাইন (FGD Guideline) প্রণন 

নভৄনা াংগৃীত উদজরা/দজরাদত প্রকদল্পয াদথ ম্পরকবত সম কর ব্যরি/ব্যরিফগ ব ম্পৃি তাদদযদক দরী আদরাচনা 

বাদত (এপরজরড) অন্তভু বি কযা দদছ। ২টি প্রকল্প উদজরা সভাট ৯টি এপরজরড কযা দদছ মাদত ন্যযনতভ ১০ জন কদয 

অাংগ্রণকাযী রছর। এপরজরডগুদরা এভন একটি জাগা কযা দদছ মাদত কর অাংগ্রণকাযী দজ অাং রনদ তাদদয 

গুরুত্বপূণ ব ভতাভত ব্যি কদযদছ। 

 

এপরজরড গাইডরাইন প্রণদন সম কর রফল/সূচক অন্তভু বি রছর তা দরা- প্রকল্প কভ বকান্ডগুদরায ফতবভান কাম বকয অফস্থা, 

সফা াংগ্রদয অফস্থা, সচ প্রকদল্পয অফকাঠাদভা, কৃরল পর উৎাদদন প্রকদল্পয কাম বকরয ভূরভকা  রযদফ উিন 

কাম বক্রদভয পদর অরজবত সুরফধাভ, দারযদ্রয রফদভাচদন সচ প্রকদল্পয কাম বকারযতা, প্রকল্প কভ বকাদন্ডয ভাধ্যদভ প্রকল্প এরাকা 

কভ বাংস্থাদনয সুরফধা বৃরদ্ধ, প্রকদল্পয ফর  দুফ বর রদকভ, অন্য এরাকা একই যকভ আদযা উিত প্রকদল্পয জন্য সুারয 

ইতযারদ। 

 

২.৫.৪ রক ইনপযদভন্ট ইন্টাযরবউ (KII) সচকররস্ট প্রণন 

প্রকল্প প্রণন  ফাস্তফাদনয াদথ সমকর কভ বকতবা যারয মৃ্পি রছদরন এফাং ফতবভাদন মাযা ভাঠম বাদ কভ বযত আদছন, 

তাদদয ভধ্য সথদক প্রদাজনী াংখ্যক সকআইআই উিযদাতা রনফ বাচন কযা দদছ। প্রকদল্পয ভৄখ্য ব্যরি তথা প্রকল্প 

রযচারক, াংরেি উদজরা ম বাদ ফাাউদফা-এয াংরেি প্রদকৌরী, ফাাউদফা-এয সড অরপ-এয প্রকল্প াংরেি 

ব্যরিফগ ব/কভ বকতবা, ারন ম্পদ ভন্ত্রণার, রযকল্পনা করভন  আইএভইরড’য কভ বকতবা এফাং কভ বযত কৃরল ম্প্রাযণ 

অরধদিদযয কভ বকতবায দঙ্গ সকআইআই রযচারনা কযা দদছ। প্রকল্প রযচারক, াংরেি সজরায ফাাউদফা-এয াংরেি 

প্রদকৌরী এফাং ফাাউদফা-এয সড অরপ-এয প্রকল্প াংরেি ব্যরিফদগ বয াদথ ১২টি এফাং রডএই (DAE)  প্রকল্প 

উদজরায ারন উিন সফাড ব এয আঞ্চররক অরপদ কভ বযত ব্যরিফদগ বয াদথ সভাট ৪টি এফাং আইএভইরড  রযকল্পনা 

করভদনয মথামথ কতৃবদক্ষয াদথ সভাট ৪টি; ফ বদভাট ২০ ব্যরিফদগ বয কাছ সথদক সকআইআই সচকররি (রযরি-৩, ৪  

৫) ব্যফাদযয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয প্রদাজনী তথ্য াংগ্র কযা দদছ। রনদম্ন ফরণ বত প্রকদল্পয রফরবি কাদজয রযকল্পনা, 

ফাস্তফান, ব্যফস্থানা, ক্র প্ররক্রা প্রকল্প ব্য এফাং প্রকদল্পয প্রবাফ  পরাপর ম্পকীত তথ্য এ দ্ধরতদত াংগ্র কযা 

দদছঃ 

 

২.৫.৫ প্রকদল্পয ধাযণা, রযকল্পনা  উদেশ্য 

 প্রকল্পটি সক্টদযয প্রদাজনীতায াদথ প্রারঙ্গক রছর রকনা; 

 কদম্পাদনন্ট অনুাদয প্রকদল্পয কর কাজ পূণ ববাদফ ফাস্তফান ম্ভফ দদছ রকনা; 

 রডরর অনুাদয প্রকদল্পয উদেশ্য অরজবত দদছ রকনা; 

 প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কভ বকান্ডগুদরায ফতবভান কাম বকযী অফস্থা। 

 

২.৫.৬ প্রকল্প ব্যফস্থানা  ফাস্তফান 

 সড সকাাট বায সরদবদর সকান অরপ প্রকদল্পয ারফ বক ব্যফস্থানায দারদত্ব রছর; 

 ভাঠ ম বাদ প্রকদল্পয ারফ বক ব্যফস্থানা  ফাস্তফাদনয দারত্ব সকান অরপ/কাদদয উয ন্যস্ত রছর এফাং তাযা 

ঠিকভদতা দারত্ব ারন কদযদছ রকনা; ব্যতয দ থাকদর তা রকবাদফ ভাধান কযা দদছ; 

 ভাঠ ম বাদ প্রকল্প ফাস্তফান কাম বক্রভ ভরনটরযাং-এয দারত্ব সকান অরপ/কাদদয উয ন্যস্ত রছর এফাং তাযা ঠিক 

ভদতা দারত্ব ারন কদযদছ রকনা; ব্যতয দ থাকদর তা রকবাদফ ভাধান কযা দদছ; 
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 ভাঠ ম বাদ প্রকল্প রনভ বাণ াভগ্রীয গুণগত ভান রনন্ত্রণ, ব্যফস্থানা, রযভাণ রনরিতকযণ  ভ রনন্ত্রদণয দারত্ব 

কাদদয উয ন্যস্ত রছর এফাং তাযা ঠিক ভদতা দারত্ব ারন কদযদছ রকনা; 

 গুণগত ভান রনন্ত্রণ সটকরনকযার সেররপদকন অনুাদয ঠিকাদায ফা ফাস্তফানকাযী প্ররতষ্ঠান কতৃবক রনভ বাণ 

াভগ্রীয গুণগত ভান যীক্ষা কযা দরছর রকনা এফাং সকান যকভ ব্যতয াা সগদর রক ব্যফস্থা সনা দদছ ফা 

রকবাদফ ভাধান কযা দরছর; 

 ভরনটরযাং রযদাদট ব ঠিকাদাদযয সকান প্রকায চুরিয ফযদখরা (non-compliance) রছর রকনা; ঠিকাদাদযয 

চুরিয ফযদখরা (non-compliance) সথদক থাকদর ভরনটরযাং রযদাদট ব এভনটি কতফায াা মা এফাং 

রকবাদফ ভাধান কযা দরছর; 

 প্রকল্প ফাস্তফাদন প্রধান প্রধান ফাঁধাগুদরা রক রছর এফাং সগুদরা রকবাদফ ভাধান কযা দরছর; 

 ভাি রনভ বাণ কাদজয রনরভত যক্ষণাদফক্ষণ কাজ কযা  রকনা; দ থাকদর কাযা এ কাজ কদয থাদকন এফাং তা 

প্রদাজদনয তুরনা মদথি রকনা; রনরভত যক্ষণাদফক্ষণ কাদজ ফাধাগুদরা রক রক। 

 

২.৫.৭ ম বদফক্ষণ  রযদ বদনয সচকররস্ট 

ম বদফক্ষণ সচকররস্ট অনুমাী যাভ বক  ভাঠকভী প্রকল্প এরাকা প্রকল্প কাম বক্রভ  ফতবভান অফস্থা যারয রযদ বন  

ম বদফক্ষণ কদযদছন। 

 

২.৬ ভ রবরিক কভ ব-রযকল্পনা ফাস্তফান 

ভীক্ষায নকা  ভাঠ ম বাদয কাদজয রযকল্পনা রনদচয উদিখকৃত কাদজয রযরধয য রবরি কদয প্রকদল্পয 

অঙ্গভদক রফদফচনা সযদখ ভ রবরিক কভ ব-রযকল্পনা কযা দরছর এফাং রযকল্পনা অনুমাী কর কাম বক্রভ ম্পি 

দদছ এফাং দে। ০৫/০১/২০২০ খৃিাদে ফাস্তফান রযফীক্ষণ  ভল্যান রফবাদগয াদথ স্বাক্ষরযত চুরি অনুমাী 

০৪/০৫/২০২০ তারযদখয ভদধ্য ভীক্ষা কাম বক্রভ ভারিয রক্ষযভাত্রা রনধ বাযণ কযা থাকদর অরনফাম ব কাযণ ফত 

৩০/০৬/২০২০ ম বন্ত ফরধ বত ভরবরিক কভ ব-রযকল্পনা অয াতা ফরণ বত দরাঃ 
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রচত্র-২.১ ভরবরিক কভ ব-রযকল্পনা 

ch©vq Kvh©µg 

জানু ২০২০ সপব্রু ২০২০ ভাচ ব ২০২০ এরপ্রর ২০২০ সভ ২০২০ জুন ২০২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ 

ম বা-১: 

প্রস্তুরতভরক 

 

প্রাথরভক তথ্যানু্ধকান 
             

   
  

      

টীভ গঠন                                        

জরয রযকল্পনা প্রণন     
 

    
   

    
  

               

তথ্যানু্ধকান এফাং ম বাদরাচনা 
    

 
    

   
    

  
               

প্রশ্নভারা প্রণন      
 

    
   

    
   

             

প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন প্রস্তুরত                                        

ম বা-২: জরয 

রযচারনা  

প্রশ্নভারা চূড়ান্তকযণ                                        

তথ্যাংগ্রকাযী রনদাগ   
 

      
   

    
  

               

সুাযবাইজায  তথ্য াংগ্রকারযদদয 

প্ররক্ষণ 
  

  
    

   
    

  
  

   
    

      

ফাস্তফ রনযীক্ষা   
  

    
   

    
  

               

জরযদয পূদফ ব রপ্রদটরিাং কযা   
  

    
   

      
               

উাি াংগ্রদয জন্য খানা জরয   
  

        
 

    
  

               

জরয কাম বক্রভ তদাযরক কযা   
  

        
 

    
  

               

এপরজরড রযচারনা 

             
   

  
      

সকআইআই   
  

        
 

    
  

               

সক স্টারড   
  

        
 

    
  

               

স্থানী ম বাদ কভ বারা রযচারনা কযা 

             
   

  
      

ডাটা এরি সপ্রাগ্রাভ প্রস্তুতকযণ 

             
   

  
      

ডাটা সচরকাং, এরডটিাং এফাং সকারডাং                                        

ম বা-৩: ভাি 

ম বা 

ডাটা এরি, সচরকাং, রফদেলণ এফাং আউটপুট 

সটরফর প্রস্তুতকযণ 
                          

   
    

      

১ভ খড়া প্ররতদফদন প্রস্তুত এফাং দারখর 
  

  
    

 
        

  
  

   
    

      

সটকরনকযার করভটিয ম বাদরাচনা বা ১ভ 

খড়া প্ররতদফদন উস্থান              
   

  
      

সটকরনকযার করভটিয সুারযভারা 

াংদাধনপূফ বক ২ খড়া প্ররতদফদন দারখর              
   

  
      

রস্টারযাং করভটিয বা ২ খড়া 

প্ররতদফদন উস্থান              
   

  
      

রস্টারযাং করভটিয বায সুারযদয 

আদরাদক ২ খড়া প্ররতদফদন াংদাধন 

এফাং দারখর 
             

   

  

      

জাতী কভ বারা খড়া প্ররতদফদন 

উস্থান              
   

  
      

চূড়ান্ত খড়া প্ররতদফদদনয য ভতাভত 

গ্রণ এফাং াংদমাজন              
   

  
      

খড়া প্ররতদফদন চূড়ান্তকযণ   
  

    
   

      
 

               

চূড়ান্ত প্ররতদফদন দারখর   
  

    
   

    
 

                 

৪০ কর ফাাংরা এফাং ২০ কর ইাংদযরজ 

প্ররতদফদন দারখর 
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তৃতী অধ্যা 

পরাপর ম বাদরাচনা 

৩.১ প্রকদল্পয অগ্রগরত 

৩.১.১ প্রকদল্পয অথ বফছযরবরিক কভ বরযকল্পনা ফাস্তফান 

প্রকদল্পয রডরর প্রণদনয ভ অথ বফছয রবরিক একটি কভ ব রযকল্পনা এফাং ক্র রযকল্পনা কযা । স কভ ব-রযকল্পনা 

ফাস্তফাদনয রনরভদি প্রকল্প সভাদদ প্ররতফছয ক্র রযকল্পনা (APP) ারনাগাদপূফ বক ফাস্তফাদনয জন্য রক্ষযভাত্রা রনধ বাযণ 

কদয প্রকদল্পয কর কাম বক্রভ রযচারনা কযা । আদরাচয প্রকদল্প সতভনই কভ ব-রযকল্পনা প্রস্তুতপূফ বক প্রকল্প ফাস্তফান 

কযা দে। প্রকদল্পয ভাঠ ম বাদয  কাম বক্রভ একটি রনরদ বি ভদ (ভাচ ব-জুন) ফাস্তফান কযা ম্ভফ । নদবম্বয সথদক 

সপব্রুারয ভা ম বন্ত ভাছ চাদলয জন্য সঘয ভাররদকযা ারন রনষ্কাদন ফাধা প্রদান কদয। পদর খার-রফর-নদীদত ারন থাকা 

অফস্থা ঐ ভদয ভদধ্য খনন কাজ কযা মা না। ভাত্র ভাচ ব সথদক জুন ভাদয ভাঝাভারঝ ভ ম বন্ত সলাজায রনভ বাণপূফ বক 

খনন কাজ কযা মা। এজন্য প্রকদল্পয ১ভ অথ বফছয কাজ কযা ম্ভফ রন। রিতী অথ বফছদয টাদগ বদটয রফযীদত আরথ বক 

অজবন দদছ তকযা ৩৯.১৫ বাগ। তৃতী ফছয (২০১৯-২০) এয রডদম্বয ২০১৯ ম বন্ত আরথ বক অজবন আদগয ফছদযয প্রা 

কাছাকারছ (৩৮.৮৮%)। এখাদন একটি রফল েি সম, প্ররতফছয অথ বাৎ এক অথ ব ফছদয কতটুকু কাজ কযা ম্ভফ তা রডরর 

প্রণদনয ভ রফদফচনা কযা রন। আরথ বক  ফাস্তফ অগ্রগরত রফদেলদণ সদখা মা সম, ফাকী এক অথ ব ফছদয অফরি ৩০% 

কাজ ম্পি কযা সফ কঠিন দফ। াংভেরি -১ সদখা সমদত াদয। 

 

৩.১.২ রডরর’য ফাদজট ফযাে ম বাদরাচনা 

রডরর’য ফাদজট ম বাদরাচনা সদখা মা, প্রকদল্পয ফাদজট ৩ বাদগ রফবিঃ যাজস্ব, ভরধন  করন্টনদজন্সী। যাজস্ব খাদতয  

সভাট ফযাে ৯৪.০০ (চুযানব্বই) রক্ষ টাকা এফাং সভ ২০২০ ম বন্ত আরথ বক অগ্রগরত ৫৩.৭৯ রক্ষ টাকা (৫৭.২২%) মায 

রফযীদত ফাস্তফ অগ্রগরত তকযা ৮০.৭৫ বাগ। ফাদজদটয ভরধন খাদত রাংবাগ ফযাে অথ বাৎ ৪৮৪৩.০০ রক্ষ টাকায 

াংস্থান যাখা দদছ। এ খাদত সভ ২০২০ ম বন্ত আরথ বক অগ্রগরত ২৯১১.৭০ রক্ষ টাকা (৫৯.০১%) মায রফযীদত ফাস্তফ 

অগ্রগরত তকযা ৬৯.০০ বাগ। করন্টনদজন্সী (ফাস্তফ এফাং প্রাই) খাদত ব্য ফযাে যাখা দদছ ৪০.০০ রক্ষ টাকা মা এখন 

ম বন্ত সকান ব্য রন। অনুদভারদত সভাট প্রাক্কররত ব্য ৪৯৭৭.০০ রক্ষ টাকায রফযীদত সভ ২০২০ ম বন্ত আরথ বক অগ্রগরত 

২৯১১.৭০ রক্ষ টাকা এফাং ফাস্তফ অগ্রগরত ৭০%। রনদচ াযরণ ৩.১ এ রফস্তারযত তুদর ধযা দদছ। 

 

াযরণ-৩.১ খাতরবরিক অঙ্গভ প্রাক্করন, ফাস্তফ  আরথ বক অগ্রগরত 

প্রধান 

খাত 

খাতরবরিক অঙ্গভ প্রাক্কররত ব্য 

(রক্ষ টাকা) 

সভ ২০২০ ম বন্ত অগ্রগরত 

(%) 

আরথ বক ফাস্তফ 

যাজস্ব ভ্রভণ বাতা, সদট্রার, অদর  লুরব্রদকন্ট, রপ্ররন্টাং  ফাঁধাই, সস্টনাযী, ররস্ 

এফাং স্টযাম্প , প্রচায  প্রকানা, অদক্ষ েরভক যফযা, ম্মানী, রপ  

ারযেরভক (রফরবি করভটি), ারযেরভক (ভধ্যফ বতী ভল্যান), ভীক্ষা  তদন্ত, 

অন্যান্য (দভৌজা ো ক্র), সরভনায, কনপাযদন্স  াকব, মানফান 

সভযাভত  যক্ষণাফদক্ষণ, অপর বফন  রযদ বন ফাাংদরা াংস্কায 

৯৪.০০ ৫৭.২২ ৮০.৭৫ 

ভরধন রক-আ ডাফর সকরফন ১টি, সভাটয াইদকর ১৫০ রর, ২টি, জরযদয 

মন্ত্রারত ১টি এফাং ১টি সটাটার সস্টন, ব্র্যান্ড সডস্কট করম্পউটায এফাং কারায 

রপ্রন্টায ১টি, পদটাকর সভরন ১টি, অরপ পারন বচায, এপদযদস্টন, ভূরভ 

অরধগ্রণ, রনভ বাণ এফাং পুতবকাজ, আায বদ্রা নদী পুনঃখনন, রযয নদী 

পুনঃখনন রকরভ, বুরড়বদ্রা নদী পুনঃখনন রকরভ, ০৮টি খার পুনঃখনন (খন্দযপুয 

খার, ফদযারট খার, গযাররা খার, াত্রা খার, বুরুরর খার, আগযাটি খার, 

ডুহুরয খার, সখাজাখারর খার), ঘাট রনভ বাণ (রযয নদীয সকফপুয দয), ৬ 

রভটায দদঘ বয আযরর কারবাট ব রনভ বাণ (বুরড়বদ্রা নদীয রফযানন্দ কাটিদত  

৪৮৪৩.০০ ৫৯.০১ ৬৯.০০ 
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প্রধান 

খাত 

খাতরবরিক অঙ্গভ প্রাক্কররত ব্য 

(রক্ষ টাকা) 

সভ ২০২০ ম বন্ত অগ্রগরত 

(%) 

আরথ বক ফাস্তফ 

ফদযারট খাদর িী রফদুযদতয অরপদয াদর্শ্ব), ল্যাটাদযর সেদনজ এয জন্য 

াই আউটদরট রনভ বাণ, ০৯টি স্লুই /দযগুদরটয সভযাভত  যক্ষণাফদক্ষণ 

(নুযরনা, গযাররা, বুরুরর, াত্রা, ভধ্যকুর, খুজাখারর, জাভরা, আগযাটি  

বযতবানা স্লুই), আযরর াইন সফাড ব -২টি 

করন্টন

সজন্সী 

ফাস্তফ করন্টদজরন্স এফাং প্রাই করন্টদজরন্স ৪০.০০ - - 

সভাট ৪৯৭৭.০০ ৫৮.৫১ ৭০.০০ 

 

৩.১.৩ প্রকদল্পয অথ বফছযরবরিক ফযাে, ছাড়  ব্য 

প্রকল্পটি ৪ ভাচ ব ২০১৭ াদর অনুদভাদন দর প্রকৃতদক্ষ কাম বক্রভ শুরু দদছ জানুারয ২০১৮ াদর। এ ফছয রডরর-সত 

প্রাক্কররত ব্য ৩৫৫০.১১ রক্ষ টাকায রফযীদত ফযাে সদা  ১৪০০.০০ রক্ষ টাকা। ৩০ জুন ২০১৯ ম বন্ত সভাট ব্য  

১৩৮৯.৯৮ রক্ষ টাকা (২৭.৯৩%) এফাং ফাস্তফ অগ্রগরত ৩৩%। অথ বফছয ২০১৯-২০ এ সভাট ফযাে ২০০০.০০ রক্ষ টাকায 

ভদধ্য ৩১ সভ ২০২০ ম বন্ত সভাট ব্য দদছ ১৫২১.৭২ রক্ষ টাকা (৩০.৫৮%) এফাং ফাস্তফ অগ্রগরত দদছ ৩৭%। াযরণ 

৩.২ সদখা সমদত াদয। 

 

াযরণ-৩.২ অথ বফছয রবরিক প্রাক্করন, ফাস্তফ  আরথ বক অগ্রগরত 

অথ ব ফছয ফছযরবরিক রক্ষযভাত্রা/অজবন 

আরথ বক (রক্ষ টাকা) অগ্রগরত (%) 

প্রাক্কররত 
াংদারধত 

ফযাে 
ছাড় ব্য আরথ বক ফাস্তফ 

 রডরর অনুমাী রক্ষযভাত্রা ৪৯৭৭.০০ - -  -   - - 

ফছয -১ ২০১৭-২০১৮ ৬৬৭.০০ - ০.০০ ০.০০ -  - 

ফছয -২ 
গত জুন ২০১৯ ম বন্ত রক্ষযভাত্রা  অজবন 

(২০১৮-২০১৯) 
৩৫৫০.১১ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৩৮৯.৯৮ ২৭.৯৩ ৩৩.০০ 

ফছয -৩ 
সভ ২০২০ ম বন্ত রক্ষযভাত্রা  অজবন 

(২০১৯-২০) 
৬৭৬.৬৪ ২৫০০.০০  ২০০০.০০ ১৫২১.৭২ ৩০.৫৮  ৩৭.০০ 

ফছয -৪ 
২০২০-২১ ম বন্ত রক্ষযভাত্রা  অজবন 

(জুন ২০২১) 
৮৩.০০  - - - -  - 

 সভাট 
  

 ২৯১১.৭০ ৫৮.৫১ ৭০.০০ 

 

৩.১.৪ প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাম বক্রদভয অগ্রগরত 

রডরর-সত প্রকদল্পয ক্র রযকল্পনা প্রণনপূফ বক ফাস্তফাদনয ভ রনধ বাযণ কযা দদছ। ফারল বক ক্র রযকল্পনায ভাধ্যদভ 

তা ফাস্তফান কযা । এ প্রকদল্প অথ বফছযরবরিক ক্র রযকল্পনায রবরিদত কর প্রকায ক্রকাম বক্রভ রযচারনা কযা 

দে। ম বাদরাচনা সদখা মা সম, প্রকদল্পয প্রধান কাম বক্রভ ৩টি নদী পুনঃখনদন বুরড়বদ্রা নদীয ১০.০০ রকরভ খনন কাজ 

৯৮% ম্পি দদছ মায আরথ বক অগ্রগরত তকযা ৫৭.৩৩ বাগ। রযয নদীয খনন কাদজ আরথ বক অগ্রগরত ৬৪.২০% এয 

রফযীদত ফাস্তফ অগ্রগরত দদছ তকযা ৭৮.০০ বাগ। আরথ বক অগ্রগরতদত সফ ররছদ আদছ আাযবদ্রা নদীয পুনঃখনন 

কাজ মায ফাস্তফ অগ্রগরত তকযা ৬০ বাদগয রফযীদত আরথ বক অগ্রগরত দদছ তকযা ভাত্র ৬০.৫০ বাগ। রফ (২০) 

রকরভ দদঘ বযরফরি ৮টি খার পুনঃখনন কাদজয ভদধ্য ৫টি খাদরয খনন কাজ (ফাস্তফ ৮০% এফাং আরথ বক ৫৫.৮৩%) ভাি 

দর ক্র রযকল্পনা অনুমাী অফরি ৩টি খাদরয কাদজয সটন্ডায এ ফছয জুরাই-আগি ভাদ কযা দফ ভদভ ব জানা সগদছ। 

৯টি স্লুই সভযাভদতয কাজ, ২টি াইনদফাড ব এয কাজ ভাি দদছ। এখন ম বন্ত সকান অগ্রগরত রন এভন কাজগুদরা র- 

ঘাটরনভ বাণ (রযয নদীয সকফপুয দয), ৬ রভটায দদঘ বযরফরি আযরর কারবাট ব রনভ বাণ (বুরড়বদ্রা নদীয রফযানন্দ 

কাটিদত  ফদযারট খাদর িী রফদুযদতয অরপদয াদর্শ্ব) এফাং ভূরভ অরধগ্রণ। াযরণ ৩.৩ রফদেলদণ সদখা মা, এরপ্রর 
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২০২০ ম বন্ত সভাট ব্য দদছ ১৮৬০.০০ রক্ষ টাকা মায ভদধ্য রফর রযদাধ দদছ ১৫০০.০০ রক্ষ টাকা (৩০.১৪%)। 

রফস্তারযত াযরণ ৩.৩ এ সদখা সমদত াদয। 

 

াযরণ ৩.৩ প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাম বক্রদভয অগ্রগরত 

µ 

wg 

K 

প্রধান অঙ্গভ (রডরর অনুমাী) রযভাণ 
প্রাক্কররত ব্য 

(রক্ষ টাকা) 

সভ ২০২০ ম বন্ত অগ্রগরত 

ভন্তব্য আরথ বক ব্য 

( )রক্ষ টাকা  

ফাস্তফ 

(%) 

আরথ বক 

(%) 

১। 
আাযবদ্রা নদী পুনঃখনন 

(২০৬০৫৩৪.১২ ঘঃরভঃ) 

১৯.৪২৫ 

রকরভ 
২৩১৩.১৪ ১৩৯৯.৫০ 60.00 ৬০.৫০ চরভান 

২। 
কাদভপুদয আাযবদ্রা নদীদত ভাটিয সলাজায 

রনভ বাণ  অাযণ 
৩টি 10৫.0০ 31.00 ৩৩.৩৩ ২০.৮০ চরভান 

৩। 
রযযনদী পুনঃখনন 

(৯৭৭৬৫০ ঘঃরভঃ) 

১৫.০০ 

রকরভ 
1১০৫.৯৪ 620.79 ৭৮.০০ ৬৪.২০ চরভান 

৪। 
বুরড়বদ্রা নদী পুনঃখনন 

(৪৬৬৭১৫.১৮০ ঘঃরভঃ) 

১০.০০ 

রকরভ 
৫২৩.২৯ ২৯৯.৯৯ 98.00 ৫৭.৩৩ চরভান 

৫। 

খার পুনঃখনন (৮টি) (৩৩৫২৭৬.০৬ ঘঃরভঃ) 

[খন্দযপুয খার, ফদযারট খার, গযাররা খার, 

াত্রা খার, বুরুরর খার, আগযাটি খার, ডুহুরয 

খার, সখাজাখারর খার] 

২০.০০ 

রকরভ 
৩৮২.৩৮ ২১৩.৪৮ ৭০.০০ ৫৫.৮৩ 

খন্দযপুয, আগযাটি 

 ডুহুরয খাদরয 

সটন্ডায জুরাই-

আগদি শুরু দফ 

ভদভ ব জানা সগদছ 

৬। 

স্লুই/সযগুদরটয সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ 

(নুযারনা, গযাররা, বুরুরর, াত্রা, ভধ্যকুর, 

খুজাখারর, জাভরা, আগযাটি  বযতবানা 

স্লুই) 

৯টি 90.00 80.84 100.00 ৮৯.৪৫ ভাি 

৭। ঘাটরনভ বাণ (রযয নদীয সকফপুয দয) ২টি 29.99  5.00 - রন 

৮। 

৬ রভটায দদঘ বয আযরর কারবাট ব রনভ বাণ 

(বুরড়বদ্রা নদীয রফযানন্দ কাটিদত  ফদযারট 

খাদর িী রফদুযদতয অরপদয াদর্শ্ব) 

২টি 221.61  5.00 - রন 

৯। 
ল্যাটাদযর সেদনজ এয জন্য াই আউটদরট 

রনভ বাণ 
৫টি 10৫.০০ ৭৫.০০ ৬০.০০ ৭১.৪৮ চরভান 

১০। আযরর াইনদফাড ব রনভ বাণ ২টি 0.50 0.50 100.00 ১০০.০০ ভাি 

১১। ভূরভ অরধগ্রণ  53.00   - রন 

১২। ফনান   6.00 5.98 100.00 ৯৯.৬৭ 
ম্পূণ ব এরাকা 

ফনান কযা রন 

 

৩.১.৫ ারফ বক এফাং রফস্তারযত অঙ্গরবরিক ফাস্তফান (ফাস্তফ  আরথ বক) অগ্রগরতয তথ্য াংগ্র, রিদফন এফাং 

রফদেলণ 

৩.১.৫.১ নভৄনা জরযদ উিযদাতা 

“মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায 

জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজ রনফ বারচত নভৄনা জরযদয উিযদাতাদদয আথ ব-াভারজক 

অফস্থা প্রকল্প কাম বক্রভ ভল্যাদনয জন্য যাভ বক প্ররতষ্ঠান CRRD ফ বদভাট ৭২০ জন উিযদাতা সথদক তথ্য াংগ্রপূফ বক 

রফদেলণ কদযদছ। প্রকল্প এরাকায রফস্তৃরতয রবরিদত সকফপুয উদজরায ৬টি ইউরনদনয প্ররতটি সথদক ২টি কদয গ্রাভ এফাং 

ভরনযাভপুয উদজরায ৩টি ইউরনদনয প্ররতটি সথদক ২টি কদয গ্রাভ রনফ বাচনপূফ বক প্ররতটি গ্রাভ সথদক ৪০ জন উিযদাতায 

আথ ব-াভারজক অফস্থায রফদেলণ এফাং তাদদয ভতাভত ভদক যফতী অনুদেদগুদরাদত উস্থান কযা দরা। 
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৩.১.৫.২ উিযদাতায ফ  ররঙ্গরবরিক রফবাজন 

ভীক্ষা জরযদ প্রাি তথ্য রফদেলদণ সদখা মা, উিযদাতাদদয ভদধ্য তকযা ৮৫ বাগ পুরুল এফাং ১৫ বাগ ভররা। এদদয 

ভদধ্য তকযা ৯০ বাগ পুরুল উিযদাতায ফ ৫০ ফছদযয রনদচ, সমখাদন তকযা ৯৬ বাগ ভররা উিযদাতা এ গ্রুদ  

দড়দছ। ভীক্ষা আয সদখা মা, প্রা এক-তৃতীাাং (৩৩%) পুরুল উিযদাতায ফ ৩১-৪০ ফছদযয ভদধ্য। ক্ষান্তদয 

২১-৩০  ৩১-৪০ ফ ীভায ভদধ্য ৭২% (৩৬%+৩৬%) ভররা উিযদাতা দড়দছ। উদজরা রফবাজদন সকফপুয 

উদজরা ৩১-৪০ ফছয ফ ীভায ভদধ্য উিযদাতা র ৩৫% এফাং ভরনযাভপুয উদজরায দফ বাচ্চ উিযদাতা ৩৫% এয 

ফ ২১-৩০ ীভায ভদধ্য। একই ফদয ভররা উিযদাতায রফবাজন মথাক্রদভ ৪০%  ৫৫%। রযফাদযয দস্য াংখ্যা 

রফদেলদণ সদখা মা, রযফাদযয দস্য াংখ্যা গদড় ৫.১৮ জন মাদদয ভদধ্য সভদদদয াংখ্যা গদড় ২.৪১ জন। উদজরা 

রফবাজদন উি াংখ্যা মথাক্রদভ সকফপুদয সভাট গদড় ৪.৯৫ জন  সভদ গদড় ২.৩২ জন এফাং ভরনযাভপুয উদজরা 

সভাট গদড় ৫.৬৫ জন  সভদ গদড় ২.৬০ জন। ফফাদয ধযদণ প্রদশ্নয উিদয প্রা তকযা ৯৬ বাগ উিযদাতা ১৫ 

ফছদযয সফর ভ ধদয অত্র এরাকা ফফা কদয আদছ। রফস্তারযত রচত্র ৩.১ এ ফরণ বত দদছ। 

রচত্র ৩.১ ফরবরিক উিযদাতা রফবাজন 

 

৩.১.৫.৩ উিযদাতায সা 

কৃরলপ্রধান ফাাংরাদদদ গ্রাভীণ জনগদণয প্রধান সা ফরদত কৃরলদকই সফাঝা। ভীক্ষাদত ১৫টি সায ভদধ্য ফদচদ 

সফর াংখ্যক ৩৫.২৮% উিযদাতা প্রধান সা রদদফ কৃরলকাদজ জরড়ত আদছ। উদজরা রফবাজদন সদখা মা সম, 

সকফপুয উদজরায ৩৮.৫৪% এফাং ভরনযাভপুয উদজরায ২৮.৭৫% উিযদাতা কৃরলকাজ কদয। রিতী অফস্থাদন থাকা 

১৬.২৫% উিযদাতায সা ফারড়য কাজ উদিখ কদযদছন। তৃতী (১০.৮৩%) এফাং চতুথ ব (১০.৫৬%) সা মথাক্রদভ 

ভাছ/খাফায ব্যফাী  সদাকানদারযদত দড়দছ। রফস্তারযত াযরণ ৩.৪ এ উদিখ কযা দদছ। 

াযরণ ৩.৪ উিযদাতায সারবরিক রফবাজন 

সা 

সকফপুয ভরনযাভপুয সভাট 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ কৃরল কাজ 185 38.54 69 28.75 254 35.28 

২ ফারড়য কাজ 92 19.17 25 10.42 117 16.25 

৩ ভাছ / খাফায ব্যাফাী 39 8.13 39 16.25 78 10.83 

৪ সদাকানদায 46 9.58 30 12.50 76 10.56 

৫ অদটা/বযান/ রযক্সা চারক 30 6.25 26 10.83 56 7.78 

৬ চাকরয 37 7.71 9 3.75 46 6.39 

৭ রদন ভজুয 8 1.67 14 5.83 22 3.06 
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সা 

সকফপুয ভরনযাভপুয সভাট 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

৮ অকৃরল েরভক 12 2.50 5 2.08 17 2.36 

৯ ইদররিরান 9 1.88 8 3.33 17 2.36 

১০ কুটিয রল্প 7 1.46 5 2.08 12 1.67 

১১ রকছু করযনা 7 1.46 2 0.83 9 1.25 

১২ সাদটর ব্যফা 3 0.63 4 1.67 7 0.97 

১৩ সজদর 4 0.83 1 0.42 5 0.69 

১৪ সচ ব্যফাী 0 0.00 2 0.83 2 0.28 

১৫ দরজব 1 0.21 1 0.42 2 0.28 

  সভাট 480 100 240 100 720 100 

 

৩.১.৫.৪ রযদফ  প্ররতদফদয বাযাদেয য প্রবাফ 

াযরণ ৩.৫ এ প্রকল্প ফাস্তফাদনয পদর রযদফ  প্ররতদফদয য সম কর প্রবাফ ড়দত াদয স রফলদ ভতাভত জানদত চাা 

। এ রফলদ এরাকায ৮৮.৬১% উিযদাতায সকান ধাযণা নাই ফা জাদননা ফদর ভত রদদদছ। তকযা ভাত্র ১১.৩৯ বাগ সরাদকয এ 

রফলদ ধাযণা আদছ। উদজরারবরিক রফদেলদণ একই রচত্র সদখা মা। প্রকল্প ফাস্থফান দর রযদফদয রফরবি ধযদণয রযফতবদনয 

পদর এরাকায জনগদণয ভাদঝ রযদফ দচতদনতা বৃরদ্ধ াদফ ফদর ভতাভত াা সগদছ। 

 
 

াযরণ ৩.৫ রযদফ  প্ররতদফদয বাযাদেয য প্রবাফ 

রযদফ  প্ররতদফদয বাযাদেয য প্রবাফ সকফপুয ভরনযাভপুয সভাট 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ যাঁ 55 11.46 27 11.25 82 11.39 

২ না 218 45.42 116 48.33 334 46.39 

৩ Rvwb bv 207 43.13 97 40.42 304 42.22 

  সভাট 480 100 240 100 720 100 
 

৩.১.৫.৫ ভূরভ অরধগ্রণ রফলদ অফরতকযণ 

প্রকদল্পয ভূরভ অরধগ্রণ একটি জটির প্ররক্রা। াযরণ ৩.৬ ভূরভ অরধগ্রণ রফলদ এরাকায জনাধাযণদক পূদফ বই অফরত 

কযা দরছর রকনা স রফলদ তুদর ধযা দদছ। উিযদাতাদদয ভদধ্য তকযা ৮৭.৬৪ বাগই ভূরভ অরধগ্রণ রফলদ সকান 

তথ্য জাদনন না ফদর ভত রদদদছন। তকযা ভাত্র ১২.৩৬ বাগ উিযদাতা এ রফলদ ভতাভত রদদদছন। উদজরারবরিক 

রফদেলদণ সদখা মা ভরনযাভপুয উদজরায ৯৩.৭৫% উিযদাতা ভূরভ অরধগ্রণ রফলদ রকছুই জাদন না। অযদক্ষ, 

সকফপুয উদজরায ৮৪.৫৯% একই ভতাভত রদদদছন। উদিখ্য, এ রফলক জটিরতায জন্য প্রকদল্পয কাজ রফরবি জাগা 

ফ্ধক যাখদত দদছ। রফস্তারযত াংভেরি-২ এ সদখা সমদত াদয। 

 

াযরণ ৩.৬ ভূরভ অরধগ্রণ রফলদ পূদফ বই অফরতকযণ 

ক্ররভক 

  

উদজরা 

  

ভূরভ অরধগ্রণ/ররজ রফলদ অফরতকযণ 

যাঁ না  জারননা  
নভৄনা াংখ্যা 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 74 15.42 229 47.71 177 36.88 480 

২ ভরনযাভপুয 15 6.25 198 82.50 27 11.25 240 

ফ বদভাট 89 12.36 427 59.31 204 28.33 720 
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৩.১.৫.৬ নদী/খার খননদদল ভাটি ব্যফস্থানা 

নদী/খার খননকৃত ভাটি ব্যফস্থানায য প্রদশ্নয উিদয তকযা ৯২.৭৮ বাগ উিযদাতাই জাদন না সকাথা ভাটি সপরা 

। উদজরা রফবাজদন ভরনযাভপুয উদজরায উিযদাতাদদয ১০.৮৩% 

ফদরদছন খননকৃত ভাটি অন্যত্র রযদ সনা দে। রকন্তু দযজরভদন 

রযদ বদন সদখা সগদছ নদী/খাদরয দুই াদড় ভাটি সপদর সূ্তাকাদয যাখা দে 

মা যফতীদত সেরাং কদয ফনান কযা দে (াযরণ ৩.৭)। 

াযরণ ৩.৭ নদী/খার খননদদল ভাটি অন্যত্র রযদ সনায অফস্থা 

খনন সদল ভাটি 

অন্যত্র রযদ সনা 

রফলক 

সকফপুয ভরনযাভপুয সভাট 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ যাঁ 26 5.42 26 10.83 52 7.22 

২ না 448 93.33 198 82.50 646 89.72 

৩ Rvwb bv 6 1.25 16 6.67 22 3.06 

  সভাট 480 100 240 100 720 100 

 

৩.১.৫.৭ নদী/খার পুনঃখনন পূদফ ব অফস্থা 

প্রকদল্পয আতা ৩টি নদীয অফস্থা াদয রচত্র সথদক দজই অনুদভ। ভীক্ষা সদখা মা তকযা ৮০.৫৬ বাগ 

উিযদাতা নদী বযাট দ মাায য ভত সদন। প্রা ১৬% উিযদাতা 

নদীগুদরা অরধক বযাট রছর না ভদভ ব ভত সদন। ারন প্রফা চর রছর এভন উিয 

রদদদছ ভাত্র ১.৮১% উিযদাতা। দযজরভদনয ম বদফক্ষদণ াদয রচদত্রয 

অফস্থা সদখা সগদছ। রফস্তারযত াযরণ- ৩.৮ এফাং াংভেরি-৩ এ ফরণ বত দদছ।  

াযরণ ৩.৮ নদী পুনঃখনন পূদফ ব অফস্থা সকভন রছর 

নদী পুনঃখনন পূদফ ব অফস্থা 
সকফপুয ভরনযাভপুয সভাট 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ বযাট দ রগদরছর 405 84.38 175 72.92 580 80.56 

২ অরধক বযাট রছর না 71 14.79 44 18.33 115 15.97 

৩ ারনয প্রফা চর রছর 3 0.63 10 4.17 13 1.81 

৪ ফরদত াদয না 1 0.21 11 4.58 12 1.67 

  সভাট 480 100 240 100 720 100 

 

৩.১.৫.৮ নদী পুনঃখনদনয ঠিক অফস্থা 

নদীগুদরা ঠিকবাদফ পুনঃ খনন দে রকনা এভন প্রদশ্ন ৮১.৬৭% উিযদাতাই যাঁ-সফাধক উিয রদদদছ। অযদক্ষ না-

সফাধক উিয রদদদছ তকযা ৯.৫৮ বাগ উিযদাতা এফাং ‘জারন না’ ফদরদছ ৮.৭৫%। উদজরা রফবাজদন সদখা মা 

সকফপুয উদজরা প্রকল্প এরাকা সফর ায কাযদণ ‘যাঁ’ ফদরদছ ৯৩.৩৩% উিযদাতা সমখাদন ভরনযাভপুয উদজরা 

এ ায তকযা ৫৮.৩৩ বাগ। 

 

নদী পুনঃখনদনয ভাটি উব াদড় ঠিকবাদফ যাখা দে রকনা প্রদশ্ন তকযা ৮০.৯৭ বাগ উিযদাতাই ‘যাঁ’ সফাধক উিয 

রদদদছ। সকফপুয উদজরা এ াংখ্যা প্রা তবাগ (৯০.৬৩%) উিযদাতা উিদয ফদরদছ সম খননকৃত ভাটি উবাদড় 

ঠিকবাদফই সপরা দে। অযদক্ষ ভরনযাভপুয উদজরায দুই-তৃতীাাংদয রকছু সফর (৬১.৬৭%) উিযদাতা অনুরূ 

উিয রদদদছ। প্রকল্প এরাকা এ উদজরা কভ া অফরিযা ‘না’ ফা ‘জারননা’ উিয রদদদছ। রফস্তারযত াংভেরি-৪ এ 

সদা র।  
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াযরণ ৩.৯ নদী পুনঃখনদনয ঠিক অফস্থা এফাং খননদদল ভাটি ঠিকবাদফ াদড় সপরা 

ক্র 

রভ 

ক 

উদজরা 

নদী পুনঃখনদনয ঠিক অফস্থা  নদী cybtLb‡bi gvwU mwVK Dcv‡q cv‡o †djv  
নভৄনা 

াংখ্যা  যাঁ না জারননা যাঁ না জারননা 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 448 93.33 19 3.96 13 2.71 435 90.63 21 4.38 24 5 480 

২ ভরনযাভপুয 140 58.33 50 20.83 50 20.83 148 61.67 52 21.67 40 16.67 240 

   ফ বদভাট 588 81.67 69 9.58 63 8.75 583 80.97 73 10.14 64 8.89 720 

 

৩.১.৫.৯ নদীয াড় সটকইকযণ এফাং খনন কাদজ ন্তুরি 

াযরণ ৩.১০ রফদেলদণ সদখা মা তকযা ৬৪.৪৪ বাগ উিযদাতা জারনদদছ সম নদীয াড়গুদরা সটকই দফ। অফরি 

২২.৯২% ‘জারননা’ উিয এফাং ১২.৬৪% ‘না’-সফাধক উিয রদদদছ। উদজরা রফবাজদন সকফপুয উদজরায সফরয বাগ 

(৮০.৬৩%) উিযদাতাই ফদরদছ াড়গুদরা সটকই দফ। অন্যরদদক ভরনযাভপুয উদজরা এ াংখ্যা এক-তৃতীাাংদয 

সচদ রকছু সফর (৩২.০৮%)। এ উদজরা প্রকল্প এরাকা কভ া এ রফলদ তাদদয ধাযণা েি ন ফদরই ‘না’ ফা 

‘জারননা’ উিয সফর (৬৩.৯২%) দদছ। 

 

নদী পুনঃখনদনয কাদজয গুণগত ভাদন ন্তুরিয উিদয তকযা ৮০.৮৩ বাগ উিযদাতাই ন্তুরি প্রকা কদযদছ অথ বাৎ ‘যাঁ’ 

উিয রদদদছ। উদজরা রফবাজদন এ ায সকফপুয উদজরা প্রা তবাদগয কাছাকারছ (৯২.৫০%)। অযদক্ষ 

ভরনযাভপুয উদজরা এ াংখ্যা অদধ বদকয রকছু সফর (৫৭.৫০%)। রফস্তারযত াংভেরি-৫  ৬ সদখা সমদত াদয। 

 

াযরণ-৩.১০ নদীয াড়গুদরা সটকইকযণ এফাং খনদনয ভান রনদ ন্তুরি 

 

ক্র 

রভ 

ক 

উদজরা 

নদীয াড়গুদরা সটকইকযণ  নদী পুনঃখনদনয কাদজয গুণগত ভাদন ন্তুরি 
নভৄনা 

াংখ্যা  
যাঁ না জারননা যাঁ না জারননা 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 387 80.63 29 6.04 64 13.33 444 92.5 10 2.08 26 5.42 480 

২ ভরনযাভপুয 77 32.08 62 25.83 101 42.08 138 57.5 57 23.75 45 18.75 240 

ফ বদভাট 464 64.44 91 12.64 165 22.92 582 80.83 67 9.31 71 9.86 720 

 

রচত্র-৩.২ নদীয াড়গুদরা সটকইকযণ এফাং খনদনয ভান রনদ ন্তুরি 
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নদীয াড়গুদরা সটকইকযণ  নদী পুনঃখনদনয কাদজয গুণগত ভাদন ন্তুরি 

নদীয াড়গুদরা সটকইকযণ এফাং খনদনয ভান রনদ ন্তুরি (%)  
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৩.১.৫.১০ নদী পুনঃখনন যফতী ারনয অফস্থা 

নদী পুনঃখনন যফতী ারনয অফস্থা সকভন দে এভন উিদয ৬৭.৬৪% উিযদাতা ম বাি ারন থাদক ফদর ভত রদদদছন। 

তকযা ২৯.১১ বাগ উিযদাতা জারনদদছন সম খনদনয পদর সভাটাভৄটি ারন থাদক। ভাত্র ৩.০৬% উিযদাতা খুফই কভ 

ারন থাদক ফদর জারনদদছন। উদজরা ম বাদ সকফপুয উদজরায সফর াংখ্যক ফারন্দা (৮২.৭১%) জারনদদছ সম খনন 

সদল ম বাি ারন থাদক। এ রচত্র ভরনযাভপুয উদজরা রবি, ভাত্র ৩৭.৫০% ম বাি ারন থাকায য ভত রদদদছ। 

উদজরায অদধ বদকয সফর (৫৪.১৭%) উিযদাতা সভাটাভৄটি ারন থাদক ফদর জারনদদছ। রফস্তারযত াযরণ ৩.১১ এফাং 

াংভেরি-৭ সদখা সমদত াদয। 

 

াযরণ ৩.১১ নদী পুনঃখনন যফতী ারনয অফস্থা  

ক্ররভক উদজরা 
ম বাি ারন থাদক সভাটাভৄটি ারন থাদক খুফই কভ ারন থাদক নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 397 82.71 81 16.88 2 0.42 480 

২ ভরনযাভপুয 90 37.50 130 54.17 20 8.33 240 

ফ বদভাট 487 67.64 211 29.31 22 3.06 720 

 

৩.১.৫.১১ রফডরিউরডরফ কতৃবক নদীগুদরায রনরভত তদাযরক 

াযরণ ৩.১২ এয ফণ বনা সদখা মা নদীগুদরা রনরভত তদাযরকয সক্ষদত্র তকযা ৫৯.৩১ বাগ উিযদাতা ‘যাঁ’ সূচক উিয 

রদদদছ। ‘না’ সূচক উিয াা সগদছ তকযা ২৯.৭২ বাগ উিযদাতায সথদক। অফরি প্রা ১১ বাগ উিযদাতা এ রফলদ 

জাদন না ফদর ভত রদদদছ। উদজরা রফদেলদণ সদখা মা সকফপুয উদজরায তকযা ৭৪.১৭ বাগ উিযদাতা জারনদদছ 

নদীগুদরা রনরভত তদাযরক  । অন্যরদদক ভরনযাভপুয উদজরায এক-তৃতীাাংদয কভ ২৯.৫৮% উিযদাতা তদাযরকয 

রফলদ ‘যাঁ’ সূচক উিয রদদদছ। এ উদজরায ২১.২৫% উিযদাতা রকছুই জাদননা রফলদ ভত রদাদছ। 

 

উিযদাতাদদয সথদক রফডরিউরডরফ কতৃবক নদীগুদরা রনরভত তদাযরক কযা  রকনা প্রদশ্নয জফাদফ অদধ বদকয রকছু সফর 

(৫৭.৫০%) উিযদাতা রনরভত তদাযরকদত আদন ফদর জারনদদছন। অদনক কভ আদন এভন উিয াা সগদছ 

৪০.৪২%। উদজরা রফবাজদন সকফপুয উদজরায তকযা ৭৩.৩৩ বাগ উিযদাতাই রনরভত আদন তদাযরকদত আদন 

ফদর ভত রদদদছন। ভরনযাভপুয উদজরায প্রা এক-চতুথ বাাং (২৫.৮৩%) উিযদাতা অনুরূ অরবভত ব্যি কদযদছন। এ 

উদজরায ফদচদ সফর (৬৮.৭৫%) উিযদাতা অদনক কভ আদন রফলদয য ভতাভত সদন। এদকফাদযই আদন না 

রফলদ উিয রদদদছন ভাত্র ৫.৪২% উিযদাতা। রফস্তারযত াংভেরি-৮  ৯ এ সদখা সমদত াদয। 

 

াযরণ ৩.১২: রফডরিউরডরফ কতৃবক নদীগুদরায রনরভত তদাযরক  

ক্ররভক উদজরা 

নদীগুদরা রক রনরভত তদাযরক কযা ?  রফডরিউরডরফ’য ভরনটরযাং  

নভৄনা 

াংখ্যা  
যাঁ না জারননা রনরভত আদন 

অদনক কভ 

আদন 

এদকফাদযই 

আদন না 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 356 74.17 96 20.০০ 28 5.83 352 73.33 126 26.25 2 0.42 480 

২ ভরনযাভপুয 71 29.58 118 49.17 51 21.25 62 25.83 165 68.75 13 5.42 240 

ফ বদভাট 427 59.31 214 29.72 79 10.97 414 57.5 291 40.42 15 2.08 720 
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৩.১.৫.১২ নদী পুনঃখনদনয ফতবভান অফস্থা 

াযরণ ৩.১৩ এ নদী পুনঃখনদনয ফতবভান অফস্থা রফদেলণ কযা দদছ। এ সক্ষদত্র তকযা ৭৬.৯৪ বাগ উিযদাতা খনন 

ঠিক উাদ দে রফলদ ভত রদদদছ। তকযা ১১.২৫ বাগ উিযদাতা জারনদদছন সম, খননকৃত ভাটি পুনযা নদীদত 

রগদ দড় বযাট দ মাদে, আদগয ভতই আদছ এভন রফলদ ৬.৫৩% উিযদাতা জারনদদছন। উিযদাতাদদয ভাত্র 

৫.২৮% অরবভত ব্যি কদযদছন সম, নদীয গবীযতা ঠিক সনই। উদজরা রফবাজদন সকফপুয উদজরায প্রা তবাগ 

(৯১.০৪%) উিযদাতাই খনন ঠিক উাদ দে ফদর ভত রদদদছন। অন্যরদদক ভরনযাভপুয উদজরায ৪৮.৭৫% 

উিযদাতা অনুরূ অরবভত ব্যি কদযদছন। খননকৃত ভাটি পুনযা নদীদত রগদ দড় বযাট দ মাদে এভন উিয রদদদছন 

তকযা ২৬.২৫ বাগ উিযদাতা। 

 

াযরণ ৩.১৩: নদী পুনঃখনদনয ফতবভান অফস্থা।  

নদী পুনঃখনদনয ফতবভান অফস্থা 
সকফপুয ভরনযাভপুয সভাট 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ খনন ঠিক উাদ দে 437 91.04 117 48.75 554 76.94 

২ আদগয ভতই আদছ 14 2.92 33 13.75 47 6.53 

৩ 
খননকৃত ভাটি পুনযা নদীদত রগদ দড় 

বযাট দ মাদে 
18 3.75 63 26.25 81 11.25 

৪ নদীয গবীযতা ঠিক সনই 11 2.29 27 11.25 38 5.28 

  সভাট 480 100 240 100 720 100 

 

৩.১.৫.১৩ ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠান রনরভত কাজ চাররদ মাায তথ্য 

নদী পুনঃখনদনয কাজ শুরুয য সথদক ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠান রনরভত কাজ চাররদ মাদে রকনা এভন প্রদশ্নয জফাদফ 

অরধকাাং (৭৭.০৮%) উিযদাতাই ‘যাঁ’ সূচক উিয রদদদছ। ‘না’ এফাং ‘জারননা’ সূচক উিয রদদদছ মথাক্রদভ ১০.৬৯% 

 ১২.২২% উিযদাতা। সকফপুয উদজরায ফদচদ সফর ৮৯.৭৯% উিযদাতা ‘যাঁ’ সূচক উিয রদদদছ। ভরনযাভপুয 

উদজরায অদধ বদকয ভত (৫১.৬৭%) উিযদাতা একই উিয প্রদান কদযদছ। এ উদজরায ২৭.৫০% উিযদাতাই ‘জারননা’ 

রফলদ উিয রদদদছ। রফস্তারযত াযনী ৩.১৪ এফাং াংভেরি-১০ এ সদখা সমদত াদয। 

াযরণ ৩.১৪ নদী পুনঃখনদনয কাজ শুরুয য ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠান রনরভত কাজ চাররদ মাায অফস্থা  

ক্ররভক উদজরা 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 431 89.79 27 5.63 22 4.58 480 

২ ভরনযাভপুয 124 51.67 50 20.83 66 27.50 240 

ফ বদভাট 555 77.08 77 10.69 88 12.22 720 
 

৩.১.৫.১৪ আাযবদ্রা নদীয কারভপুদয সলাজায রনভ বাণ 

প্রকল্প দররদর শুষ্ক সভৌসুদভ াগয ফারত রর আাযবদ্রা-রযয–বুরড়বদ্রা নদীদত প্রদফ সযাধ কযায জন্য প্রকল্প 

সভাদকারীন প্ররতফছয (রতন ফছদয ৩টি) জানুারয ভাদ আায বদ্রা নদীয 

উৎরিস্থর কারভপুদয ভাটিয সলাজায রনভ বাণ এফাং তা যফতী ফল বা সভৌসুদভয 

পূদফ বই ফল বায ারন রনষ্কাদনয জন্য অাযণ কযায াংস্থান যাখা দদছ। এ 

জন্য প্রকদল্পয প্রধান কাদজয একটি রদদফ সলাজায রনভ বাণ রিদফরত 

দদছ। এ রফলদয য প্রদশ্নয উিদয এক-তৃতীাাংদয রকছু সফর 

(৩৭.২২%) উিযদাতা ‘যাঁ’ সূচক উিয প্রদান কদযদছন। তকযা ৫৯.৫৮ 

বাগ উিযদাতাই ‘জারননা’ রফলদ উিয রদদদছন। উদজরা রফবাজদন 

সকফপুয উদজরায অদধ বদকয রকছু কভ (৪৫.২১%) উিযদাতা সলাজায 
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রনভ বাণ  অাযণ দে ভদভ ব জারনদদছন। সলাজায রনভ বাণ রফলদ ভরনযাভপুয উদজরায প্রা দুই-তৃতীাাং (৭২.৫০%) 

উিযদাতা জাদননা ফদর অরবভত ব্যি কদযদছন। উদিখ্য, সলাজায রনভ বাদণ এরাকাফাী একটি স্থাী ভাধাদনয রফলদ 

ভতাভত রদদদছন। রফস্তারযত াযরণ ৩.১৫  াংভেরি-১১ এ সদখা সমদত াদয। 

 
 

াযরণ ৩.১৫ আাযবদ্রা নদীয কারভপুদয সলাজায রনভ বাণ 

ক্ররভক উদজরা 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 217 45.21 8 1.67 255 53.13 480 

২ ভরনযাভপুয 51 21.25 15 6.25 174 72.50 240 

ফ বদভাট 268 37.22 23 3.19 429 59.58 720 
 

 

৩.১.৫.১৫ খার পুনঃখনন পূফ ব অফস্থা 

প্রকল্প দররদর ৮টি খার (২০.০০ রকরভ) পুনঃখনদনয াংস্থান আদছ। খার পুনঃখনন পূদফ ব অফস্থা সকভন রছর তা জানদত 

চাা । এ প্রদশ্নয উিদয ৮৮.৫০ বাগ উিযদাতাই ‘বযাট দ রগদরছর’ ফদর ভত সদন। প্রা এক-দভাাং (১০.৩০%) 

উিযদাতা খারগুদরা ‘অরধক বযাট রছর না’ ফদর জারনদদছন। উিযদাতাদদয ভাত্র ১.২৫% ‘ারনয প্রফা চর রছর’ ভদভ ব 

ভতাভত রদদদছ। এ রফলদ সকফপুয উদজরায প্রা তবাগ (৯৬.৫০%) উিযদাতা ‘খারগুদরা বযাট দ রগদরছর’ 

ফদর জারনদদছন। অন্যরদদক ভরনযাভপুয উদজরায ৭২.৫০% উিযদাতা একই ভতাভত রদদদছন। এ উদজরায ২৫.৪২% 

উিযদাতাই ফদরদছ সম, খারগুদরা অরধক বযাট রছর না। 

 

খারগুদরা ঠিক উাদ পুনঃখনন দে রকনা এভন প্রদশ্ন ৭৯.৭০% উিযদাতাই ‘যাঁ’ সূচক উিয রদদদছ। যদক্ষ 

১২.২০% উিযদাতা না-সফাধক উিয রদদদছ এফাং ভাত্র ৮.০৬% ফদরদছ তাযা এ রফলদ রকছু জাদননা। উদজরারবরিক 

রফবাজদন সদখা মা সকফপুয উদজরায প্রা তবাগ (৯২.৩০%) উিযদাতাই ফদরদছ খারগুদরা ঠিক উাদ পুনঃখনন 

কযা দে। অন্যরদদক ভরনযাভপুয উদজরায অদধ বদকয রকছু সফর (৫৪.৬০%) উিযদাতা অনুরূ উিয রদদদছ। সকফপুয 

উদজরায খুফ কভ াংখ্যক উিযদাতাই (৩.১৩%) রফলদ জাদননা ফদর জারনদদছন। রফস্তারযত রচত্র ৩.৩  াংভেরি-১৩ 

সদখা সমদত াদয। 
 

রচত্র ৩.৩ খার পুনঃখনন পূদফ ব অফস্থা এফাং ঠিক উাদ পুনঃখনন ায তথ্য 

 

৩.১.৫.১৬ খার পুনঃখনদনয ঠিক অফস্থা 

খারগুদরা ঠিকবাদফ পুনঃখননপূফ বক উদূ্ভত ভাটি ঠিক উাদ াদড় সপরা দে রকনা এভন প্রদশ্ন তকযা ৭৮.৫০ বাগ 

উিযদাতাই যাঁ-সফাধক উিয রদদদছ। অযদক্ষ ‘না’-সফাধক উিয রদদদছ তকযা ৯.০৩ বাগ উিযদাতা এফাং ‘জারন না’ 

ফদরদছ ভাত্র ৯.০৩% উিযদাতা। উদজরা রফবাজদন সদখা মা সকফপুয উদজরা প্রকল্প এরাকা সফর ায কাযদণ 

‘যাঁ’ ফদরদছ ৯১.৫০% উিযদাতা সমখাদন ভরনযাভপুয উদজরা এ ায তকযা ৫২.৫০ বাগ। 

 

৮৮.৫ 

১০.৩ ১.৩ 

৭৯.৭ 

১২.২ 8.06 

০. 
২০. 
৪০. 
৬০. 
৮০. 
১০০. 

বযাট দ রগদরছর অরধক বযাট রছর না ারনয প্রফা চর 

রছর 

যাঁ না জারননা 

খার পুনঃখনন পূদফ বয অফস্থা খারগুদরা ঠিক উাদ পুনঃখনন  

খার পুনঃখনন পূদফ বয অফস্থা (%) 
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খাদরয াড়গুদরা সটকই দফ রকনা প্রদশ্ন তকযা ৬৪.৪০ বাগ উিযদাতাই ‘যাঁ’ সফাধক উিয রদদদছ। সকফপুয 

উদজরা ৮১.০০% উিযদাতা উিদয ফদরদছ সম খাদরয াড়গুদরা সটকইকযদণয রদক্ষয ঠিকবাদফই সপরা দে। 

অযদক্ষ ভরনযাভপুয উদজরায এক-তৃতীাাংদয রকছু সফর (৩১.৩০%) উিযদাতা অনুরূ উিয প্রদান কদযদছ। প্রকল্প 

এরাকা এ উদজরা কভ া অফরিযা ‘না’ ফা ‘জারননা’ উিয রদদদছ। রফস্তারযত াযরণ ৩.১৬ এফাং াংভেরি-১৪ এ 

সদা র। 

 

াযরণ ২.১৬ খার পুনঃখনদনয উদ্ভতূ ভাটি ঠিক উাদ াদড় সপরা এফাং খাদরয াড়গুদরা সটকইকযণ  

ক্ররভক উদজরা 

খার পুনঃখনদনয উদ্ভতূ ভাটি াদড় সপরা খাদরয াড়গুদরা সটকইকযণ 

নভৄনা 

াংখ্যা  

যাঁ না জারননা যাঁ না জারননা 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 439 91.5০ 19 3.96 22 4.58 389 81.০০ 32 6.67 59 12.3০ 480 

২ ভরনযাভপুয 126 52.5০ 46 19.2০ 68 28.3০ 75 31.3০ 63 26.3০ 102 42.5০ 240 

ফ বদভাট 565 78.5০ 65 9.03 90 12.5০ 464 64.4০ 95 13.2০ 161 22.4০ 720 

 

৩.১.৫.১৭ খার পুনঃখনদনয কাদজয গুণগত ভান রনদ ন্তুরি 

াযরণ ৩.১৭ এ খার পুনঃখনদনয কাদজয গুণগত ভান রনদ ন্তুরিয য প্রদশ্ন তকযা ৮২.৩৬ বাগ উিযদাতাই যাঁ-

সফাধক উিয রদদদছন। উিযদাতাদদয ভদধ্য ‘না’ এফাং ‘জারননা’ উিয এদদছ মথাক্রদভ ৮.৭৫%  ৮.৮৯%। উদজরা 

রবরিক রফদেলদণ সদখা মা তকযা ৯৪.৫৮ বাগ উিযদাতাই এ রফলদ যাঁ সূচক উিয রদদদছন। ভরনযাভপুয উদজরা 

অফশ্য অদধ বদকয রকছু সফর (৫৭.৯২%) উিযদাতা অনুরূ উিয প্রদান কদযদছ। ‘জারননা’ এরূ উিয রদদদছ সকফপুয 

উদজরায ভাত্র ২.২৯% উিযদাতা। রফস্তারযত াংভেরি-১৫ এ সদা র। 

 

াযরণ ৩.১৭ খার পুনঃখনদনয কাদজয গুণগত ভান রনদ ন্তুরি  

ক্ররভক উদজরা 

যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 454 94.58 15 3.13 11 2.29 480 

২ ভরনযাভপুয 139 57.92 48 20.00 53 22.08 240 

ফ বদভাট 593 82.36 63 8.75 64 8.89 720 

 

৩.১.৫.১৮ খার পুনঃখনন যফতী ারনয অফস্থা 

খার পুনঃখনন যফতী ারনয অফস্থা ফা প্রফা সকভন দে এভন উিদয ৬৬.৫৩% উিযদাতা ম বাি ারন থাদক ফদর ভত 

রদদদছন। তকযা ২৯.০৩ বাগ উিযদাতা জারনদদছন সম খনদনয পদর সভাটাভৄটি ারন থাদক। ভাত্র ৪.৪৪% উিযদাতা 

খুফই কভ ারন থাদক ফদর জারনদদছন। উদজরা ম বাদ সকফপুয উদজরায সফর াংখ্যক ফারন্দা (৮৫.০০%) 

জারনদদছ সম খারগুদরায খনন সদল ম বাি ারন থাদক। এ রচত্র ভরনযাভপুয উদজরা রবি, ভাত্র ২৯.৫৮% ম বাি ারন 

থাকায য ভত রদদদছ। এ উদজরায দুই-তৃতীাাংদয সফর (৬০.৪২%) উিযদাতা সভাটাভৄটি ারন থাদক ভদভ ব 

ভতাভত জারনদদছ। 

 

াযরণ ৩.১৮ এ খারগুদরায ারনয প্রফা ২০১৮ াদরয পূদফ বয তুরনা বৃরদ্ধ দদছ রকনা রফদেলণ কযা দদছ। এ সক্ষদত্র 

তকযা ৮০.৮৩ বাগ উিযদাতা ারনয ফতবভান প্রফা বৃরদ্ধয রফলদ ভত রদদদছ। তকযা ১১.৫৩ বাগ উিযদাতা 

জারনদদছন সম, ারনয প্রফা বৃরদ্ধ রন, অন্যরদদক ৭.৬৪% উিযদাতা জারনদদছন তাযা এ রফলদ রকছুই জাদননা। 
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উদজরা রফবাজদন সকফপুয উদজরায প্রা তবাগ (৯৩.৭৫%) উিযদাতাই যাঁ-সূচক উিয রদদদছ। অন্যরদদক 

ভরনযাভপুয উদজরায ৫৫.০০% উিযদাতা অনুরূ অরবভত ব্যি কদযদছন। রফস্তারযত াংভেরি-১৬ এ সদখা সমদত াদয। 

 

াযরণ ৩.১৮: খার পুনঃখনন যফতী ারনয অফস্থা এফাং ারনয প্রফা ২০১৮ াদরয পূদফ বয তুরনা বৃরদ্ধয রচত্র 

ক্র 

রভ 

ক 

উদজরা 

খার পুনঃখনন যফতী ারনয অফস্থা  
খার পুনঃখনদনয পদর খাদর ারনয প্রফা ২০১৮ 

াদরয পূদফ বয তুরনা সফদড়দছ  

নভৄনা 

াংখ্যা  
ম বাি ারন 

থাদক 

সভাটাভৄটি ারন 

থাদক 

খুফই কভ ারন 

থাদক 
যাঁ না জারননা 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 408 85.00 64 13.33 8 1.67 450 93.75 14 2.92 16 3.33 480 

২ ভরনযাভপুয 71 29.58 145 60.42 24 10.00 132 55.00 69 28.75 39 16.25 240 

ফ বদভাট 479 66.53 209 29.03 32 4.44 582 80.83 83 11.53 55 7.64 720 

 

৩.১.৫.১৯ রফডরিউরডরফ কতৃবক খারগুদরায রনরভত তদাযরক 

াযরণ ৩.১৯ এয ফণ বনা সদখা মা খারগুদরা রনরভত তদাযরকয সক্ষদত্র তকযা ৬০.৩০ বাগ উিযদাতা ‘যাঁ’ সূচক উিয 

রদদদছ। ‘না’ সূচক উিয রদদদছ তকযা 33.1০ বাগ। অফরি 6.67 বাগ উিযদাতা এ রফলদ জাদন না ফদর ভত 

রদদদছ। উদজরা রফদেলদণ সদখা মা সকফপুয উদজরায তকযা ৭৭.১০ বাগ উিযদাতা জারনদদছ নদীগুদরা রনরভত 

তদাযরক  । অন্যরদদক ভরনযাভপুয উদজরায এক-তৃতীাাংদয কভ ২৬.৭০% উিযদাতা তদাযরকয রফলদ ‘যাঁ’ সূচক 

উিয রদদদছ। এ উদজরায 13.8০% উিযদাতা রকছুই জাদননা রফলদ ভত রদাদছ। 

 

উিযদাতাদদয সথদক রফডরিউরডরফ কতৃবক নদীগুদরা রনরভত তদাযরক কযা  রকনা প্রদশ্নয জফাদফ দুই-তৃতীাাংদয সফর 

(60.8০%) উিযদাতা রনরভত তদাযরকদত আদন ফদর জারনদদছন। অদনক কভ আদন এভন উিয রদদদছ তকযা 

28.9০ বাগ। উদজরা রফবাজদন সকফপুয উদজরায তকযা ৭৯.০০ বাগ উিযদাতাই রনরভত তদাযরকদত আদন ফদর 

ভত রদদদছন। ভরনযাভপুয উদজরায প্রা এক-চতুথ বাাং (24.6০%) উিযদাতা অনুরূ অরবভত ব্যি কদযদছন। এ 

উদজরায ফদচদ সফর (৫৭.৫০%) উিযদাতা অদনক কভ আদন রফলদয য ভতাভত সদন। এদকফাদযই আদন না 

রফলদ উিয রদদদছন ভাত্র ৭.১০% উিযদাতা। রফস্তারযত াংভেরি-১৭  ১৮ এ সদখা সমদত াদয। 

 

াযরণ ৩.১৯ রফডরিউরডরফ কতৃবক খারগুদরায রনরভত তদাযরকয ব্যফস্থা  

 

ক্র 

রভ 

ক 

উদজরা 

খারগুদরা রক রনরভত তদাযরক  
প্রকদল্পয এ কাজটি ফাাংরাদদদয ারন উিন 

সফাদড বয কভ বকতবাগণ তদাযরক নভৄনা 

াং

খ্যা  
যাঁ না জারননা 

রনরভত আদন

  
অদনক কভ আদন 

এদকফাদযই 

আদন না 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 370 77.1০ 95 19.8০ 15 3.13 379 79.০০ 70 14.6০ 6 1.3০ 480 

২ ভরনযাভপুয 64 26.7০ 143 59.6০ 33 13.8০ 59 24.6০ 138 57.5০ 17 7.1০ 240 

ফ বদভাট 434 60.3০ 238 33.1০ 48 6.67 438 60.8০ 208 28.9০ 23 3.2০ 720 
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৩.১.৫.২০ খার পুনঃখনদনয ফতবভান অফস্থা 

াযরণ ৩.২০ এ খারগুদরা পুনঃখনদনয ফতবভান অফস্থা রফদেলণ কযা দদছ। 

এ সক্ষদত্র তকযা ৬০.১৪ বাগ উিযদাতা খনন ঠিক উাদ দে রফলদ ভত 

রদদদছ। উিযদাতাদদয ১৪.০৩% অরবভত ব্যি কদযদছন সম, খারগুদরায 

গবীযতা ঠিক সনই। তকযা ১২.২২ বাগ উিযদাতা জারনদদছন সম, খননকৃত 

ভাটি পুনযা খারগুদরাদত রগদ দড় বযাট দ মাদে; আদগয ভতই আদছ 

এভন রফলদ ১১.৯৪% উিযদাতা জারনদদছন। উদজরা রফবাজদন সকফপুয 

উদজরায (৭০.৪২%) উিযদাতাই খনন ঠিক উাদ দে ফদর ভত 

রদদদছন। অন্যরদদক ভরনযাভপুয উদজরায ৩৯.৫৮% উিযদাতা অনুরূ 

অরবভত ব্যি কদযদছন। খননকৃত ভাটি পুনযা খারগুদরাদত রগদ দড় বযাট দ মাদে এভন উিয রদদদছন তকযা 

২০.৪২ বাগ উিযদাতা। রফস্তারযত াংভেরি-১৯ এ সদখা সমদত াদয। 

 

াযরণ ৩.২০ খার পুনঃখনদনয ফতবভান অফস্থা  

খার পুনঃখনদনয ফতবভান অফস্থা 
সকফপুয ভরনযাভপুয সভাট 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ খনন ঠিক উাদ দে 338 70.42 95 39.58 433 60.14 

২ আদগয ভতই আদছ 36 7.50 50 20.83 86 11.94 

৩ 
খননকৃত ভাটি পুনযা খাদর রগদ দড় 

বযাট দ মাদে 
39 8.13 49 20.42 88 12.22 

৪ খাদরয গবীযতা ঠিক সনই 60 12.50 41 17.08 101 14.03 

৫ অন্যান্য 7 1.46 5 2.08 12 1.67 

  সভাট 480 100 240 100 720 100 

 

৩.১.৫.২১ ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠাদনয রনরভত কাজ চাররদ মাায অফস্থা 

খারগুদরা পুনঃখনদনয কাজ শুরুয য সথদক ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠান রনরভত কাজ চাররদ মাদে রকনা এভন প্রদশ্নয জফাদফ 

অরধকাাং (৬৯.৩১%) উিযদাতাই ‘যাঁ’ সূচক উিয রদদদছ। ‘না’ এফাং ‘জারননা’ সূচক উিয রদদদছ মথাক্রদভ ১১.৬৭% 

 ১৯.০৩% উিযদাতা। সকফপুয উদজরায ফদচদ সফর ৭৬.৮৮% উিযদাতা ‘যাঁ’ সূচক উিয রদদদছ। ভরনযাভপুয 

উদজরায অদধ বদকয রকছু সফর (৫৪.১৭%) উিযদাতা একই উিয প্রদান কদযদছ। এ উদজরায ২৯.১৭% উিযদাতাই 

‘জারননা’ রফলদ উিয রদদদছ। রফস্তারযত াযরণ ৩.২১  াংভেরি-২০ এ সদখা সমদত াদয। 

 

াযরণ ৩.২১ খার পুনঃখনদনয কাজ শুরুয য ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠাদনয কাদজয অফস্থা 

ক্ররভক উদজরা 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 369 76.88 44 9.17 67 13.96 480 

২ ভরনযাভপুয 130 54.17 40 16.67 70 29.17 240 

ফ বদভাট 499 69.31 84 11.67 137 19.03 720 

 

৩.১.৫.২২ স্লুইগুদরায ব্যফায কযা উাদাদনয গুণগত ভান 

প্রকদল্পয আতা ৯টি (নুযারনা, গযাররা, বুরুরর, াত্রা, ভধ্যকুর, খুজাখারর, জাভরা, আগযাটি  বযতবানা স্লুই) 

স্লুই/সযগুদরটয সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষদণয াংস্থান যদদছ। উি স্লুইগুদরায ভদধ্য প্রকল্প অরপদয প্ররতদফদদন ৮টি 

সভযাভত কযায তথ্য াা সগদছ। াযরণ ৩.২২ এ স্লুইগুদরায ব্যফায কযা উাদাদনয গুণগত ভাদনয তথ্য রফদেলণ কযা 
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দদছ। উাি রফদেলদণ সদখা মা ফদচদ সফরাংখ্যক ৪৫.৫৬% উিযদাতা ‘সভাটাভৄটি’ রফলদয য ভত রদদদছ। 

তকযা ৩৮.০৬ বাগ উিযদাতা ব্যফাদযয উাদানগুদরা ‘বাদরা’ ফদর অরবভত রদদদছ। ‘বাদরা ন’ এভন রফলদ ভত 

রদদদছ তকযা ১৬.৩৯ বাগ। উদজরা রফবাজদন সকফপুয উদজরায অদধ বদকয সচদ সফর ৫৩.৭৫% উিযদাতা এ 

রফলদ বাদরা ফদরদছ। অযরদদক ভরনযাভপুয উদজরায দুই-তৃতীাাংদয সফর (৬৪.৫৮%) উিযদাতা 'দভাটাভৄটি’ 

রফলদয য ভত রদদদছ। ফদচদ কভ ১০.২১% সকফপুদযয উিযদাতাগণ স্লুইদয উাদানগুদরা বাদরা ন এভন 

ভতাভত রদদদছ। রফস্তারযত াযরণ ৩.২২ এফাং াংভেরি-২১ সদখা সমদত াদয। 

 

াযরণ ৩.২২ স্লুইগুদরায ব্যফায কযা উাদাদনয গুণগত ভাদনয তথ্য  

ক্ররভক উদজরা 
বাদরা সভাটাভৄটি বাদরা ন নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 258 53.75 173 36.04 49 10.21 480 

২ ভরনযাভপুয 16 6.67 155 64.58 69 28.75 240 

ফ বদভাট 274 38.06 328 45.56 118 16.39 720 

 

৩.১.৫.২৩ স্লুইগুদরায সভযাভত কাদজ ন্তুরি 

প্রকল্প এরাকা তথ্য াংগ্রদয প্রাক্কাদর দযজরভদন স্লুইগুদরায সভযাভত 

কাজ ম বদফক্ষণ কযা দদছ। াযরণ ৩.২৩ এ স্লুইগুদরায সভযাভত কাদজয 

গুণগত ভান রনদ ন্তুরিয য প্রদশ্ন তকযা ৬৫.৮৩ বাগ উিযদাতাই 

যাঁ-সফাধক উিয রদদদছ। উিযদাতাদদয ভধ্য সথদক ‘না’ এফাং ‘জারননা’ 

উিয এদদছ মথাক্রদভ ১৬.২৫%  ১৭.৯২%। উদজরা রবরিক রফদেলদণ 

সদখা মা সকফপুয উদজরায তকযা ৭৩.৯৬ বাগ উিযদাতাই এ রফলদ 

যাঁ উিয রদদদছ। ভরনযাভপুয উদজরা অফশ্য প্রা অদধ বক (৪৯.৫৮%) 

উিযদাতা অনুরূ উিয প্রদান কদযদছ। ‘জারননা’ এরূ উিয রদদদছ 

সকফপুয উদজরায ভাত্র ১৩.৩৩% উিযদাতা। রফস্তারযত াংভেরি-২২ এ সদা র। 

 

াযরণ ৩.২৩ স্লুইগুদরায সভযাভত কাদজ ন্তুরি  

ক্ররভক উদজরা 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 355 73.96 61 12.71 64 13.33 480 

২ ভরনযাভপুয 119 49.58 56 23.33 65 27.08 240 

ফ বদভাট 474 65.83 117 16.25 129 17.92 720 

 

৩.১.৫.২৪ ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠাদনয রনরভত কাজ চাররদ মাায তথ্য 

াযরণ ৩.২৪ এ স্লুইগুদরায সভযাভত কাজ শুরুয য সথদক ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠান রনরভত কাজ চাররদ সগদছ রকনা এভন 

প্রদশ্নয জফাদফ অরধকাাং (৬২.৩৬%) উিযদাতাই ‘যাঁ’ সূচক উিয রদদদছ। ‘না’ এফাং ‘জারননা’ সূচক উিয রদদদছ 

মথাক্রদভ ১৮.৭৫%  ১৮.৮৯% উিযদাতা। উদজরা রফবাজদনয সক্ষদত্র সকফপুয উদজরায ফদচদ সফর ৬৮.৯৬% 

উিযদাতা ‘যাঁ’ সূচক উিয রদদদছ। ভরনযাভপুয উদজরায অদধ বদকয কভ াংখ্যক (৪৯.১৭%) উিযদাতা একই উিয 

প্রদান কদযদছ। এ উদজরায ২৬.৬৭% উিযদাতাই ‘জারননা’ রফলদ উিয রদদদছ। এ উদজরা প্রকদল্পয কাম বক্রভ 

আাংরক রফধা এরাকায জনাধাযণ কর রফলদ অফরত ন। রফস্তারযত াংভেরি-২৩ এ সদখা সমদত াদয। 
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াযরণ ৩.২৪ স্লুইগুদরায সভযাভত কাদজ রনদারজত ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান কতৃবক রনরভত কাদজয তথ্য 

ক্ররভক উদজরা 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 331 68.96 77 16.04 72 15.00 480 

২ ভরনযাভপুয 118 49.17 58 24.17 64 26.67 240 

ফ বদভাট 449 62.36 135 18.75 136 18.89 720 

 

৩.১.৫.২৫ স্লুই সভযাভদত এরাকাফাীয উকায ম্পরকবত তথ্য 

খার ফা নদীদত স্লুইদয ভাধ্যদভ ারনয প্রফা রনন্ত্রণ কযা । ফল বা ফা ফন্যায ভ অরতরযি ারন এরাকা প্রদফদ 

রনন্ত্রণ এফাং শুষ্ক সভৌসুদভ স্লুইদয ভাধ্যদভ ারন আটদক সযদখ সদচয কাদজ 

ব্যফায । স্লুইগুদরা সভযাভদতয পদর এরাকায জনাধাযণ ফন্যা এফাং 

সদচয ারনয উব সুরফধাই াদে। াযরণ ৩.২৫ এ ম্পরকবত তথ্য রফদেলণ 

কযা দদছ। রফদেলদণ সদখা মা তকযা ৭০.৬৯ বাগ উিযদাতাই স্লুইগুদরায 

সভযাভদতয পদর তাদদয উকাদযয রফলদ একভত দদছ। উিযদাতাদদয ভধ্য 

সথদক ‘না’ এফাং ‘জারননা’ উিয রদদদছ মথাক্রদভ ১০.০০%  ১৯.৩১%। 

উদজরা রফবাজদনয সক্ষদত্র সকফপুয উদজরায তকযা ৭৬.২৫ বাগ ফারন্দা 

জারনদদছ সম, স্লুই সভযাভদতয পদর তাদদয উকায দদছ। অযদক্ষ 

ভরনযাভপুয উদজরায দুই -তৃতীাাংদয রকছু কভ ৫৯.৫৮% উিযদাতা অনুরূ উিয রদদদছ। অফরি ১৯.১৭% এফাং 

২১.২৫% উিযদাতা মথাক্রদভ ‘না’ এফাং ‘জারননা’ রফলদ উিয রদদদছ। প্রকল্প সভাদ সদল স্লুইগুদরা রযচারনা  

যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য স্থাী জনফদরয াংস্থাদনয য ভত সদন। রফস্তারযত াযরণ ৩.২৫ এফাং াংভেরি-২৪ এ সদা দরা।  

 

াযরণ ৩.২৫ স্লুইগুদরায সভযাভদতয পদর উকায ম্পরকবত তথ্য  

ক্ররভক উদজরা 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 366 76.25 26 5.42 88 18.33 480 

২ ভরনযাভপুয 143 59.58 46 19.17 51 21.25 240 

ফ বদভাট 509 70.69 72 10.00 139 19.31 720 

 

৩.১.৫.২৬ স্লুই সভযাভদতয পদর রযদফদয বাযাদেয ক্ষরতাধন 

াযরণ ৩.২৬ এ স্লুই সভযাভদতয পদর রযদফদয বাযাদেয সকান ক্ষরত দদছ ফা বরফলদত দত াদয এভন প্রদশ্ন 

অদধ বদকয সফর (৫২.৩৬%) উিযদাতা ‘না’-সূচক উিয প্রদান কদযদছ। এ রফলদ জাদন না এভন উিয এদদছ তকযা 

৩৯.৩১ বাগ উিযদাতা সথদক। খুফ অল্প াংখ্যক (৮.৩৩%) উিযদাতা রযদফদয বাযাদেয ক্ষরত দত াদয রফলদ ভত 

রদদদছ। উদজরারবরিক রফদেলদণ সদখা মা সকফপুয উদজরায অদধ বদকয সফর (৫৩.৭৫%) ফারন্দা রযদফদয 

সকান ক্ষরত দফ না ফদর ভত রদদদছ। অন্যরদদক ভরনযাভপুয উদজরায তকযা ৪৯.৫৮ বাগ উিযদাতা একই ধযদণয 

উিয প্রদান কদযদছ। রফস্তারযত াংভেরি-২৫ এ সদখা সমদত াদয। 

 

াযরণ ৩.২৬ স্লুই সভযাভদতয পদর রযদফদয বাযাদেয ক্ষরত রফলক তথ্য  

ক্ররভক উদজরা 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 45 9.38 258 53.75 177 36.88 480 

২ ভরনযাভপুয 15 6.25 119 49.58 106 44.17 240 

ফ বদভাট 60 8.33 377 52.36 283 39.31 720 
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৩.১.৫.২৭ নদী এফাং খার পুনঃখনদনয কাযদণ এরাকা সুরফধা বৃরদ্ধ 

প্ররতটি প্রকল্প গ্রদণয ভ উদেশ্য  পরাপর রনধ বাযণপূফ বক ফাস্তফান কযা । আদরাচয প্রকল্পটি ফাস্তফান দর মদায 

সজরায সকফপুয  ভরনযাভপুয উদজরায জরাফদ্ধতা দূয দফ এফাং উি এরাকায প্রা ৪০০০০ সক্টয ভূরভ যক্ষা াদফ 

পদর ফাাংরাদদদয ভর ভূখদন্ডয াদথ প্রকল্প এরাকায সমাগাদমাগ ব্যফস্থায উিন ারধত দফ, চালাফাদ এফাং ভৎস্য চাদলয 

ভাধ্যদভ উি এরাকায স্থানী জনগদণয অথ বননরতক কভ বকাদন্ডয য ব্যাক ইরতফাচক প্রবাফ ড়দফ। াযরণ ৩.২৭ এ নদী 

এফাং খার পুনঃখনদনয কাযদণ এরাকা রক রক সুরফধা বৃরদ্ধ সদদছ, এভন প্রদশ্নয উিদয তকযা ৮৪.৭২ বাগ উিযদাতাই 

‘সদচয আতাধীন জরভয রযভাণ বৃরদ্ধ’ সদদছ ফদর ভত সদন। এদক্ষদত্র সকফপুয উদজরায ফদচদ সফর াংখ্যক 

(৯১.০৪%) ফারন্দাযা অনুরূ উিয রদদদছ। ভরনযাভপুয উদজরায (৭২.০৮%) উিযদাতা এ রফলদ ভতাভত রদদদছ। 

‘পদরয রনরফড়তা বৃরদ্ধ’ প্রদশ্ন উিযদাতাদদয অদধ বদকয সফর (৫১.৩৯%) একভত সালণ কদযদছ। সকফপুয  

ভরনযাভপুয উদজরায মথাক্রদভ ৫২.০৮%  ৫০.০০% উিযদাতা একই ভতাভত ব্যি কদযদছ। ‘পদরয উৎাদন বৃরদ্ধ’ 

রফলদ উিদয সকফপুয উদজরায দফ বাচ্চ ৪৫.২১% উিযদাতাই একভত সালণ কদযদছ। ‘পর উৎাদন জ দদছ’ 

এভন প্রদশ্নয উিদয সকফপুয উদজরায ফদচদ সফর াংখ্যক (৩১.৬৭%) উিযদাতা ভতাভত রদদদছ।  

 

াযরণ ৩.২৭ নদী এফাং খার পূনঃখননদয কাযদণ এরাকা সুরফধা বৃরদ্ধ  

সুরফধা 

সকফপুয ভরনযাভপুয সভাট 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সদচয আতাধীন জরভয রযভাণ বৃরদ্ধ 437 91.04 173 72.08 610 84.72 

২ পদরয রনরফড়তা বৃরদ্ধ 250 52.08 120 50.00 370 51.39 

৩ পদরয উৎাদন বৃরদ্ধ 217 45.21 85 35.42 302 41.94 

৪ পর উৎাদন জ দদছ 152 31.67 69 28.75 221 30.69 

  সভাট 480 100 240 100 720 100 

 

৩.১.৫.২৮ প্রকদল্পয ফাস্তফাদনয পদর ারন প্রাপ্যতা/অাযদণ পদরয রনরফড়তা (Cropping Intensity) বৃরদ্ধ 

প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয য একরদদক সমভন সুদ ারনয প্রাপ্যতা ফাড়দফ অন্যরদদক এরাকায ৪০০০০ সক্টয কৃরল জরভ 

জরাফদ্ধতা ভৄি দ চালাফাদদয আতা আদফ মা পূদফ বয তুরনা ফছদয একারধক পর পরাদনা ম্ভফ দফ অথ বাৎ 

পদরয রনরফড়তা (Cropping Intensity) বৃরদ্ধ াদফ। এ াংক্রান্ত প্রদশ্নয জফাদফ দুই-তৃতীাাংদয সফর (৬৩.৬১%) 

উিযদাতা ভত রদদদছ সম প্রকদল্পয ফাস্তফাদনয পদর ারন প্রাপ্যতা/অাযদণ পদরয রনরফড়তা (Cropping 

Intensity) বৃরদ্ধ াদফ। এ রফলদ ‘জাদন না’ উিয প্রদান কদযদছ তকযা ২৯.১৭ বাগ উিযদাতা। সকফপুয উদজরায 

ফারন্দাদদয রফলদয য দচতনতা ফদচদ সফর অথ বাৎ তকযা ৭৬.২৫ বাগ উিযদাতা ভত রদদদছ সম প্রকল্পটি 

ফাস্তফারত দর পদরয রনরফড়তা বৃরদ্ধ াদফ। ভরনযাভপুয উদজরায এক-তৃতীাাংদয রকছু সফর (৩৮.৩৩%) উিযদাতা 

অনুরূ ভতাভত ব্যি কদযদছ। রফস্তারযত াযরণ ৩.২৮ এফাং াংভেরি-২৬ এ সমখা সমদত াদয। 

 

াযরণ ৩.২৮: প্রকদল্পয ফাস্তফাদনয পদর ারন প্রাপ্যতা/অাযদণ পদরয রনরফড়তা (Cropping Intensity) বৃরদ্ধ  

ক্ররভক উদজরা 
যাঁ না জারননা 

নভৄনা াংখ্যা  
াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 366 76.25 16 3.33 98 20.42 480 

২ ভরনযাভপুয 92 38.33 36 15.00 112 46.67 240 

ফ বদভাট 458 63.61 52 7.22 210 29.17 720 

 

৩.১.৫.২৯ সচ সুরফধা বৃরদ্ধয কাযদণ পর উৎাদদন রবিতা 

কৃরল  ভৎস্য রনববয এ এরাকায অরধকাাং ভানুদলয জীরফকা আাযবদ্রা, রযয  বুরড়বদ্রা নদী এফাং এয াংভেি খার 

ফারত রর, ফন্যা  জরাফদ্ধতা িাযা প্রবারফত। প্রকল্প ফাস্তফাদনয পদর জরাফদ্ধতা দূয ায কাযদণ পদরয রনরফড়তা 
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বৃরদ্ধদত পর উৎাদদন রবিতা আদফ। সমাগাদমাগ ব্যফস্থায উিদনয পদর চারদারবরিক পর উৎাদদন আগ্রী দফ। 

সচ সুরফধা বৃরদ্ধয কাযদণ পর উৎাদদন রবিতা রফলক তথ্য রফদেলদণ সদখা মা তকযা ৮৮.৬১ বাগ উিযদাতাই 

একভত সালণ কদযদছ। অফরি ৭.৬৪%  ৩.৭৫% উিযদাতা মথাক্রদভ এ রফলদ রকছু ‘জাদননা’  ‘না’ সূচক ভন্তব্য 

কদযদছ। উদজরারবরিক রফদেলদণ সকফপুয উদজরায প্রা তবাগ (৯৪.৫৮%) উিযদাতা সচ সুরফধা বৃরদ্ধয কাযদণ 

পর উৎাদদন রবিতা আদফ রফলদ ভতাভত ব্যি কদযদছ। অযদক্ষ ভরনযাভপুয উদজরায ৭৬.৬৭% উিযদাতা 

অনুরূ উিয প্রদান কদযদছ। এ উদজরায ১৩.৩৩% উিযদাতা রকছুই জাদননা ফদর ভত রদদদছ। রফস্তারযত াযরণ ৩.২৯ 

 াংভেরি-২৭ এ সমখা সমদত াদয। 
 

াযরণ ৩.২৯: সচ সুরফধা বৃরদ্ধয কাযদণ পর উৎাদদন রবিতা রফলক তথ্য  
 

ক্ররভক উদজরা 
যাঁ না জারননা 

নভৄনা াংখ্যা  
াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 454 94.58 3 0.63 23 4.79 480 

২ ভরনযাভপুয 184 76.67 24 10.00 32 13.33 240 

ফ বদভাট 638 88.61 27 3.75 55 7.64 720 

 

৩.১.৫.৩০ নদী ফা খারগুদরাদত ফতবভান  পূদফ ব ভাদছয অফস্থা 

প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয পদর সকফপুয  ভরনযাভপুয উদজরায জরাফদ্ধতা রাঘদফয ভাধ্যদভ ৪০০০০ সক্টয কৃরল জরভ যক্ষা 

 ভৎস্য চাদলয ভাধ্যদভ স্থানী ম বাদ খায রনযািা ফাড়াদনা, সমাগাদমাগ ব্যফস্থায উিরত াধন এফাং কভ বাংস্থান বৃরদ্ধয 

ভাধ্যদভ দারযদ্র রফদভাচন কযা ম্ভফ দফ। পদর গ্রাভীণ আথ বাভারজক অফস্থা, ব্যফা-ফারণজয ইতযারদয প্রভুত উিরত ারধত 

দফ। এ অফস্থায সপ্ররক্ষদত নদী ফা খারগুদরাদত ভাছ াায অফস্থায য প্রদশ্নয উিদয প্রা তবাগ (৯৫.৮৩%) 

উিযদাতা ‘যাঁ’ সূচক উিয রদদদছ। উদজরারবরিক রফবাজদন সকফপুয উদজরায ৯৬.০৪% নদী ফা খারগুদরা খনদনয 

য মদথি ভাছ াা মাদফ ফদর ভতাভত ব্যি কদযদছ। ভরনযাভপুয উদজরায ৯৫.৪২% উিযদাতাযা রফলদয য 

একই ভন্তব্য কদযদছ। 

 

ফতবভাদন পূদফ বয সচদ ভাছ সফর াায তথ্য ম্পরকবত প্রদশ্ন প্রা দুই-তৃতীাাং (৫৯.৫৮%) উিযদাতা একভত সালণ 

কদযদছ। উদজরারবরিক রফবাজদন ভরনযাভপুয উদজরায ফদচদ সফর (৭৪.৫৮%) উিযদাতা ফতবভাদন সফর ভাছ 

াায আা ব্যি কদযদছ। সকফপুয উদজরা এ ায রকছুটা কভ (৫২.০৮%)। ইউরননরবরিক রফস্তারযত াযরণ 

৩.৩০ এফাং াংভেরি-২৮ এ সদা দদছ। 

 

াযরণ ৩.৩০ চরভান প্রকদল্পয নদী ফা খারগুদরাদত ভাছ াায অফস্থা  

ক্র 

রভ 

ক 

উদজরা 

চরভান প্রকদল্পয নদী ফা খারগুদরাদত ভাছ াায অফস্থা  ফতবভাদন পূদফ বয সচদ ভাছ সফর াায তথ্য 

যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  

যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয 461 96.04 0 0.00 19 3.96 480 250 52.08 209 43.54 2 0.42 461 

২ ভরনযাভপুয 229 95.42 10 4.17 1 0.42 240 179 74.58 31 12.92 19 7.92 229 

ফ বদভাট 690 95.83 10 1.39 20 2.78 720 429 59.58 240 33.33 21 2.92 690 

 

৩.১.৫.৩১ ীত  ফন্যা সভৌসুদভ ভারাভার যরফদন সুদমাগ-সুফরধা  বাড়ায াথ বকয 

প্রকদল্পয ৪টি উদেদশ্যয ভদধ্য ৩নাং র সনৌ-চরাচর ব্যফস্থায উিন। নদী  খারগুদরা পুনঃখনন সদল নাব্যতা বৃরদ্ধয পদর 

ড়ক দথয সচদ নদীদথ ভারাভার রযফদন ভ ফাঁচদফ  খযচ কভদফ। ীত  ফন্যা সভৌসুদভ ভারাভার রযফদন 

সুদমাগ-সুফরধা  বাড়ায াথ বকয রফলদ তথ্য রফদেলদণ সদখা মা ীত  ফল বা সভৌসুদভ বাড়া কদভদছ এভন প্রদশ্নয উিদয 

মথাক্রদভ ২৩.৬১%  ৩৪.০৩% উিযদাতা একভত সালণ কদযদছ। এদদয ভদধ্য ভরনযাভপুয উদজরায মথাক্রদভ 

২২.০৮%  অদধ বদকয সফর (৫৩.৭৫%) উিযদাতা অনুরূ উিয প্রদান কদযদছ। এদক্ষদত্র সকফপুয উদজরায মথাক্রদভ 

২৪.৩৮%  ২৪.১৭% উিযদাতা একই অরবভত ব্যি কদযদছ। উব সভৌসুদভই বাড়া সফদড়দছ এভন উিয রদদদছ মথাক্রদভ 

১৫.২৮% এফাং ১৬.৩৯% উিযদাতা। ‘একই যকভ আদছ’ এভন উিয রদদদছ তকযা ২৩.৭৫ বাগ উিযদাতা (রচত্র ৩.৪)।  
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রচত্র ৩.৪ ীত  ফন্যা সভৌসুদভ ভারাভার যরফদন সুদমাগ-সুফরধা  বাড়ায াথ বকয 

 

 

৩.১.৫.৩২  নদী/খার পুনঃখনদনয য প্রকল্প এরাকায সুদমাগ-সুফরধাভ 

ভীক্ষা চরাকাদর উিযদাতাদদয নদী/খার পুনঃখনদনয য এরাকায সুদমাগ-সুরফধা বৃরদ্ধ ম্বররত ফহুরনফ বাচনী উিদয ২৫ 

প্রকাদযয সুদমাগ-সুরফধা বৃরদ্ধয রফলদ ভতাভত াা সগদছ। তন্মদধ্য উদিখদমাগ্য দ (১০) প্রকাদযয ভতাভদতয ভদধ্য দুই-

তৃতীাাংদয সফর (৬৫.১৪%) উিযদাতাই এরাকায জরাফদ্ধতা দূয দে ভদভ ব ভত সদন। ফন্যায প্রাদুববাফ কদভদছ এভন 

ভতাভত রদদদছ তকযা ১২.২২ বাগ উিযদাতা। এয দযয অফস্থাদনয ১১.১১% উিযদাতা ম বাি ারন াায কাযদণ 

সদচয সুরফধা দে রফলদ ভত রদদদছ। কৃরলয উিরতয রফলদ ফদরদছ তকযা ৮.৭৫ বাগ উিযদাতা। রফস্তারযত রনদচয 

রচত্র ৩.৫ সদখা সমদত াদয। 

 

রচত্র ৩.৫ নদী/খার পুনঃখনদনয য প্রকল্প এরাকায সুদমাগ-সুফরধাভ

 

 

৩.২ প্রকদল্পয ক্র কাম বক্রভ 

 

ক্র রযকল্পনা, ফারল বক ক্র রযকল্পনা ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ, প্রকল্প দররদর উরিরখত ক্র রযকল্পনা প্ররতারন কযা দদছ /দে 

রকনা তা দম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; প্রকদল্পয আতা ম্পারদত/চরভান রফরবি ণ্য, কাম ব  সফা াংগ্রদয (Procurement) 

সক্ষদত্র প্রচররত াংগ্র আইন  রফরধভারা (ররএ, ররআয, উিন দমাগীয গাইডরাইন ইতযারদ) এফাং প্রকদল্পয আতা 

াংগৃীত/াংগ্রদয প্ররক্রাধীন রফরবি ণ্য, কাম ব  সফা াংরেি ক্রচুরিদত রনধ বারযত সেররপদকন/BOQ/TOR, গুণগত ভান, 

রযভাণ অনুমাী প্রদাজনী রযফীক্ষণ/মাচাইদয ভাধ্যদভ াংগ্র কযা দদছ/দে রক না স রফলদ ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ কযা 

রঃ 

 

23.61 

15.28 

34.03 

16.39 

23.75 

 ীত সভৌসুদভ বাড়া কদভদছ  ীত সভৌসুদভ বাড়া সফদড়দছ  ফল বা সভৌসুদভ বাড়া কদভদছ  

 ফল বা সভৌসুদভ বাড়া সফদড়দছ  একই যকভ আদছ 

৬৫.১৪ 
১২.২২ 

১১.১১ ৮.৭৫ 

৩.৩৩ 

২.৯২ 

২.৭৮ 
২.৬৪ ২.০৮ ১.৯৪ 

জলাবদ্ধতা দূর হয়েয়ে বন্যার প্রাদু্র্ ভাব কয়েয়ে র্ ভাপ্ত ানন াওোর কারয়ে সেয়ের সুনবধা হয়ে 

কৃনির উন্ননত হয়েয়ে োে োি ও োয়ের নরোে সবয়েয়ে রনব শষ্য ও শাক-েবনজর  উৎাদন সবয়েয়ে 

আবাদী জনের নরোে বৃনদ্ধ সয়েয়ে নদীর তলয়দয়শ নল জো কয়েয়ে জীবনর্াত্রার োন উন্নত হয়েয়ে 

নদীর নাব্যতা সবয়েয়ে 
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৩.২.১ ফারল বক ক্র রযকল্পনা ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ 

যকাদযয উিন ফাদজদটয আতা প্ররতফছয মতগুদরা প্রকল্প অনুদভারদত , প্রদতযকটি প্রকল্প দররদরই ম্পূণ ব সভাদদয জন্য অথ ব 

ফছযরবরিক একটি ক্র রযকল্পনা াংদমারজত থাদক। াংরেি ফাস্তফানকাযী কতৃবক্ষ স রযকল্পনা অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কদয 

থাদক। আদরাচয প্রকদল্পয অনুরূ ক্র রযকল্পনা আদছ এফাং স অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফারত দে। প্রকদল্পয শুরু সথদক জুন ২০১৯ 

ম বন্ত সভাট ব্য দদছ ১৩৮৯.৯৮ রক্ষ টাকা (৩৩.০০%)। ২০১৯-২০ অথ ব ফছদযয াংদারধত ফারল বক উিন কভ বসূরচদত ফযাে সদা 

দদছ ২৫০০.০০ রক্ষ টাকা টাদগ বদটয ভদধ্য ২০০০.০০ রক্ষ টাকা অথ বাৎ ৫০০.০০ রক্ষ টাকা কভ। ম বাদরাচনা সদখা মা সম, 

প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগরত রনব বয কদয আরথ বক সমাগাদনয য। সভৌসুভ রনব বয এ প্রকল্পটিদত রনরদ বি ভদ অথ ব ছাড় না া 

ঠিকাদাদযয অফদরায কাযদণ সভৌসুদভ রযকল্পনা অনুমাী কারিত ভাত্রায কাজ ম্পি কযা ম্ভফ রন। পদর ফতবভান অগ্রগরতদত 

কাজ এদগাদত থাকদর অফরি কাজ ভারিদত আয ভ প্রদাজন দফ (রচত্র ৩.৬)। 

 

রচত্র ৩.৬ ফারল বক ক্র রযকল্পনা ম বাদরাচনা 

 
 

 

৩.২.২ ক্র কাম বক্রভ  ক্র দ্ধরত 

প্রকদল্পয আতা াংগৃীত রফরবি ণ্য, কাম ব  সফা াংরেি ক্র কাম বক্রদভয ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষদণ সদখা মা সম, 

প্রকদল্পয প্রধান প্রধান অঙ্গভদয ফছযরবরিক ক্র রযকল্পনা ৪৬টি সছাট সছাট প্যাদকদজ রফবি কদয এ ফছয ম বন্ত ই-

রজর রডরজটার প্ররক্রা ক্র কাম বক্রভ ম্পি কযা দদছ। রফদেলদণ সদখা মা, ৩টি নদীয ভদধ্য ইদতাভদধ্যই ২টি 

(বুরড়বদ্রা  রযয) নদীয ক্র কাম বক্রভ ম্পি দদছ। উদিখ্য, চুরি স্বাক্ষদয ৯ ভা সদরয দর ভাি দদছ প্রাক্কররত 

তারযখ ২৬.০৬.২০১৯ এয ২রদন পূদফ ব অথ বাৎ ২৪.০৬.২০১৯ তারযদখ। শুদৄ রযয নদীয ০-৭ রকরভ প্যাদকদজয কাজ চরভান 

যদদছ। আাযবদ্রা নদীয ১৯.৪২৫ রকরভ দদঘ বযদক ৩টি প্যাদকদজ বাগ কদয ক্র প্ররক্রা ম্পি কদযদছ মায কাজ চরভান 

যদদছ। এ নদীয উৎভৄখ কারভপুদয প্রকল্প চরাকারীন ৩ ফছদয ৩টি সলাজায রনভ বাণ  অাযণ এয জন্য ক্র কাম বক্রভ 

ম্পি ২টি সলাজায রনভ বাণ  অাযদণয কাজ ইদতাভদধ্যই ম্পি দদছ। রযকল্পনা অনুমাী ৯টি খাদরয ভদধ্য ৫টি 

(দখাজাখারী, ফদযারট, বুরুরর, াতযা  সগাযাররা খার) এয ক্র কাম বক্রদভ চুরি স্বাক্ষদয ২০.০৩.২০১৮ াদর প্রাক্কররত 

তারযদখয রযফদতব ১১ ভা দয ৩০.০৪.২০১৯ এ ম্পি দদছ। ভারিয সক্ষদত্র ১১ ভা ররছদ ২৬.০৬.২০১৯ এয 

রযফদতব ২০.০৫.২০২০ ধার্য্ব কযা দদছ। অফরি ৪টিয ক্র কাম বক্রভ এ ফছয জুরাই সথদক শুরু দফ ভদভ ব প্রকল্প অরপ 

সূদত্র জানা সগদছ। ৫টি স্লুই সগদটয সভযাভদত প্রাক্কররত তারযখ ০৫.০৯.২০১৮ দর চুরি স্বাক্ষয দদছ ০৮.০৩.২০১৮ 

তারযদখ। রকন্তু কাজ ভারিয সক্ষদত্র প্রা ১২ ভা ররছদ ২৪.০৬.২০১৯ তারযদখ ম্পি দদছ। ২টি াইনদফাড ব দতরযয 

জন্য রডরর’য ক্র রযকল্পনা অনুযণপূফ বক টিএভ (OTM) দ্ধরতদত ক্র প্ররক্রা ম্পি কদয ২২.০১.২০১৯ তারযদখ 

চুরি স্বাক্ষয  এফাং কাজ ম্পি  ২৪.০৬.২০১৯ তারযদখ। রফস্তারযত াযরণ ৩.৩১  াংভেরি-১ এ সদা দদছ। 
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াযরণ-৩.৩১ প্যাদকজরবরিক ক্র, চুরি স্বাক্ষয  চুরি অনুমাী কাজ ভারি 

 

৩.৩ ক্র কাম বক্রভ ম বাদরাচনা 
প্রকদল্পয ণ্য, পূতব  সফা ক্রদয সক্ষদত্র ররএ-২০০৬ এফাং ররআয-২০০৮ অনুযণ কযা দদছ। প্রকদল্পয সভাট ব্যদয 

তকযা ৯৭.৩১ বাগই পূতব কাদজয জন্য ফযাে থাকা প্রধান প্রধান অদঙ্গয ক্র কাম বক্রভ ই-রজর প্ররক্রা ম্পি কযা 

দদছ। প্রথদভ রতন দস্যরফরি একটি ক্র করভটি গঠন কযা । প্রকদল্পয কাম বক্রভ একটি রনরদ বি ভ (ভাচ ব-জুন)  রফধা 

ক্র রযকল্পনায প্যাদকজগুদরাদক ৪ ফছদয রফবি কদয ক্র কাম বক্রভ রযচারনা কযা দদছ। প্যাদকজগুদরাদক প্রদাজন 

অনুমাী রফরবি রদট রফবি কযা দদছ। ভীক্ষায TOR অনুমাী প্ররকউযদভদন্টয ৩টি প্যাদকদজয রফস্তারযত রফফযণ সক 

স্টারড রদদফ রনদচ ফণ বনা কযা র। 

একটি পর ক্র প্রকল্প ফাস্তফাদনয জন্য CPTU এয Format অনুমাী ক্ররভক ১-৩৩ ম বন্ত কাম বক্রভ অনুযণ কযা । 

প্যাদকজগুদরা রঃ 

 

১। Re-excavation of Upper Bhadra River from km 0.00 to km 6.280/7.00 total 6.280/7.00 km. in C/W Drainage Improvement of 

Upper Bhadra river, Horihor river, Buri-Bhadra River & adjacent khals in Monirumpur & Keshebpur Upazila, District-

Jessore project under Jessore O&M Division during the year 2018-19; 

 

ক্র 

রভ 

ক 

প্যাদকদজয নাভ প্যাদক

জ 

াংখ্যা 

ক্র দ্ধরত প্রাক্কররত 

ব্য 

(রক্ষ টাকা) 

চুরি ভল্য 

(রক্ষ টাকা) 

চুরি স্বাক্ষদযয তারযখ চুরি সভাতাদফক কাজ 

ভারিয তারযখ 

ভারিয 

অফস্থা 

প্রাক্কররত প্রকৃত প্রাক্কররত প্রকৃত 

১ 

 

বুরড়বদ্রা নদী পুনঃখনন 

(০-৫ এফাং ৫-১০ রকরভ ম বন্ত) 

২ টিএভ ২৮০.০০ 206.84 ২০.০৩.১৮ ১২.১২.১৮ ২৬.০৬.১৯ ২৪.০৬.১৯ ভাি 

টিএভ ২৪৩.২৯ 98.33 ২০.০৩.১৮ ২৯.১২.১৮ ২৬.০৬.১৯ ২৪.০৬.১৯ ভাি 

২ 

 

রযয নদী পুনঃখনন 

(০-৭ এফাং ৭-১৫ রকরভ ম বন্ত) 

২ টিএভ ৫১১.০০ 591.53 ২০.০৩.১৮ ৩০.০১.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৪.০৬.১৯ চরভান 

টিএভ ৫৯৪.৩৩ 338.60 ২৫.০৯.১৮ ১৩.১২.১৮ ২৫.০৬.২০ ২৪.০৬.১৯ ভাি 

৩ আাযবদ্রা নদী পুনঃখনন (০/০-

৬.২৮০/৭.০০; ৬.২৮০/৭.০০-

১২.৯০/১৪.০০ এফাং ১২.৯০/১৪.০০-

১৭.৯৫০/১৯.২৫৫ রকরভ ম বন্ত) 

৩ টিএভ ৮৩২.৭৩ 657.60 ২৫.০৯.১৮ ২৩.০১.১৯ ২৫.০৬.২০ ২৪.০৬.১৯ চরভান 

টিএভ ৮৩২.৭৩ ৯০৭.৫০ ২৫.০৯.১৮ ০৬.০৮.১৯ ২৫.০৬.২০ ২৮.০৬.১৯ চরভান 

টিএভ ৬৪৭.৬৭ ৭৬১.৫০ ২৫.০৯.১৮ ২১.০৭.১৯ ২৫.০৬.২০ ২৮.০৬.১৯ চরভান 

৪ 

 

আাযবদ্রা নদীয কারভপুদয 

ক্ষণস্থাী ফাঁধ রনভ বাণ  অাযণ 

০.১৫০ রকরভ 

১ টিএভ ৩৫.০০ 31.21 ২৮.০২.১৮ ১০.০২.১৯ ২৬.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৯ ভাি 

টিএভ ৩৫.০০  ১৫.০৯.১৮  ২৫.০৬.১৯ ০৩.০৪.২০ ভাি 

টিএভ ৩৫.০০  ১৫.০৯.১৯  ২৫.০৬.২০   

৫ 

 

৪টি স্লুই সগট সভযাভত (নুযারনা-৪ 

সবন্ট, বুরুরর-৩ সবন্ট, াতযা- ৪ সবন্ট 

এফাং সখাজাখারর- ৪ সবন্ট) 

১ টিএভ ৪০.০০ 35.96 ০৫.০৯.১৮ ০৮.০৩.১৮ ২৫.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৯ ভাি 

৬ ৫টি স্লুইদগট সভযাভত ১ টিএভ ৫০.০০ 49.99 ২৫.০৯.১৮ ০৫.০৫.১৯ ২৫.০৬.১৯ ২৪.০৬.১৯ ভাি 

৭ াইনদফাড ব দতরয ১ টিএভ ০.৫০ 0.50 ২০.০৩.১৮ ২২.০১.১৯ ২৬.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৯ ভাি 

৮ সখাজাখারী খার পুনঃখনন 

(০-০.৯৫০ রকরভ)  

৭ রডরএভ 

(রআইর) 

৫০.০০ ৪৯.৮২ ২০.০৩.১৮ ৩০.০৪.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

৯ 

 

ফদযারট খার পুনঃখনন 

(০.০০-১.১১০রকরভ) 

৪ রডরএভ 

(রআইর) 
৩০.৬১ ৩০.৫০ ২০.০৩.১৮ ৩০.০৪.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

১০ বুরুরর খার পুনঃখনন 

(০.০০-১.৬৫০ রকরভ)  

১২ রডরএভ 

(রআইর) 
৯০.৬১ ৮৯.৯৮ ২০.০৩.১৮ ০১.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

১১ াতযাখার পুনঃখনন 

(০.০০০-২.১০০রকরভ) 

৭ রডরএভ 

(রআইর) 
৫৫.৭২ ৫৫.৪২ ২০.০৩.১৮ ০২.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

১২ সগাযাররাখার পুনঃখনন 

(০.০০-০.৬৭০ রকরভ) 

৫ রডরএভ 

(রআইর) 
৪২.৩০ ৪২.১৫ ২০.০৩.১৮ ১৬.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৪.০৫.২০ ভাি 
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২। Re-excavation of Upper Bhadra River from km 6.280/7.00 to km 12.900/14.00 total 6.620 km. in C/W Drainage 

Improvement of Upper Bhadra river, Horihor river, Buri-Bhadra River & adjacent khals in Monirumpur&KeshebpurUpazilla, 

District-Jessore project under Jessore O&M Division during the year 2018-19; 

 

৩। Re-excavation of Upper Bhadra River from km 12.900/14.00 to km 17.950/19.255 total 5.05 km. in C/W Drainage 

Improvement of Upper Bhadra river, Horihor river, Buri-Bhadra River & adjacent khals in Monirumpur&KeshebpurUpazilla, 

District-Jessore project under Jessore O&M Division during the year 2018-19. 

 

 প্যাদকজগুদরা ক্রদয জন্য রফডরিউরডরফ’য সফাড ব বা সেররপদকন/রডজাইন অনুমাী কস্ট এরস্টদভট অনুদভাদন 

সদা  ১৩/০৫/২০১৯ তারযদখ। এযয দযত্র আফান কযা ।  

 

৩.৩.১ প্ররকউযদভন্ট এয সক স্টারড (Pkg No- e-TENDER- Keshebpur/Jess/W-6/2018-19, ID No-256072) 

 

আাযবদ্রা নদীয ০.০০ রকরভ সথদক ৭.০০ রকরভ ম বন্ত পুনঃখনন কাজ প্যাদকজ W-৬/২০১৮-১৯ এয অন্তভু বি। ফহুর 

প্রচাদযয জন্য রফজ্ঞরিয ভাধদভ রদ রপন্যারন্সার এক্সদপ্র   দদরনক জনকণ্ঠ রত্রকা ২৬/১১/২০১৮ তারযদখ দযত্র প্রকা 

এফাং ররটিইউ যকাদযয াংরেি দিদয সপ্রযণ কযা । দযত্র রফক্রদয সল তারযখ রনধ বাযণ কযা  ২৪/১২/২০১৮ 

রফকার ০৪.০০টা এফাং দযত্র গ্রদণয সল তারযখ রছর ২৬/১২/২০১৮ দুপুয ১২.০০টা। 

 

দযত্র দররর ১টি ভাত্র প্ররতষ্ঠান ক্র কদয ডকুদভন্ট প্রস্তুতপূফ বক রনধ বারযত ২৬/১২/২০১৮ তারযদখ জভা সদ এফাং উি 

তারযদখয দুপুয ১২টা দযত্র উনু্মিকযণ করভটিয (TOC) দস্যদদয ম্মুদখ দযত্র সখারা । দযত্র ভল্যান করভটিয 

বা অনুরষ্ঠত  ০১/০১/২০১৯ তারযদখ। করভটিয মাচাই-ফাছাই (রএ দতরয কযা  ০৫/০১/২০১৯ তারযদখ) এয য 

দযত্রটি সযেরন্সব রদদফ সঘালণা কযা । অতঃয ডকুদভদন্টয াদথ চারত রফরবি াংভেরিভ যীক্ষা-রনযীক্ষাপূফ বক 

উি প্ররতষ্ঠানদক ১০/০১/২০১৯ তারযদখ সনাটিরপদকন অফ এাড ব (NOA) প্রদান কযা । এযয এাড বপ্রাি 

প্ররতষ্ঠানদক ৬৫৭.৬০ রক্ষ টাকা ভদল্য ২৩/০১/২০১৯ তারযদখ চুরি স্বাক্ষয কাম বাদদ প্রদান কযা  এফাং কাম বাদদ 

অনুমাী কাজ সল কযায তারযখ ২৬/০৬/২০১৯ ধার্য্ব কযা । রকন্তু প্রকল্পটি নদী  খার খনন ম্পরকবত একটি 

সভৌসুভরবরিক কাজ া চুরি অনুমাী রনধ বারযত ভদয ভদধ্য ভাি কযদত না াযা ফতবভাদন চরভান যদদছ। 

খননকাজ ম্পি না া এফাং জরাফদ্ধতায কাযদণ ৩৬০ রদন ভ ফাড়াদনা দদছ। ম বাদরাচনা সদখা মা সম, ১টি 

ভাত্র প্ররতষ্ঠান দযত্র দররর াংগ্রপূফ বক জভা সদা এখাদন সকান প্রকায প্ররতদমারগতা রন রফধা দয মাচাই কযায 

সকান সুদমাগ রন। খননকাজ ম্পি না া আাংরক রফর রযদাধ কযা দদছ ভদভ ব জানা মা। রফস্তারযত াযরণ-

৩.৩২ এ ফরণ বত র। 

 

াযরণ-৩.৩২ প্যাদকদজযনাভ (Pkg No- e-TENDER- Keshebpur/Jess/W-6/2018-19, ID No-256072) 

 

১ ভন্ত্রণার/রফবাগ ারন ম্পদ ভন্ত্রণার 

২ ফাস্তফানকাযী াংস্থা ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব 

৩ প্রকদল্পয নাভ “মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, 

রযযনদী, বুরড়বদ্রানদী  ার্শ্বফতী খারগুররয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ 

প্রকল্প” 

৪ দযত্র অনুমাী কাদজয নাভ Re-excavation of Upper Bhadra River from km 0.00 to km 
6.280/7.00 total 6.280/7.00 km. in C/W Drainage Improvement of 
Upper Bhadra river, Horihor river, Buri-Bhadra River & adjacent 
khals in Monirumpur & KeshebpurUpazilla, District-Jessore project 
under Jessore O&M Division during the year 2018-19. 

৫ দযত্র রফজ্ঞরত প্রকাদয ভাধ্যভ (জাতী/আন্তজবারতক) রদ রপন্যারার এক্সদপ্র  দদরনক জনকণ্ঠ 

৬ দযত্র রফক্র শুরুয তারযখ 26-11-2018রি: 

৭ দযত্র রফক্রদয সল তারযখ  ভ 24-12-2018রি:, রফকার০৪.০০ঘটিকা 

৮ দযত্র গ্রদণয সলতারযখ  ভ 26-12-2018রি:, দুপুয ১২.০০ঘটিকা 

৯ প্রাি সভাটদয দত্রয াংখ্যা 01 (এক) টি। 
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১০ দযত্র সখারায তারযখ  ভ 26-12-2018রি:, দুপুয ১২.০০ঘটিকা 

১১ সযনরব দযদত্রয াংখ্যা 01 (এক) টি। 

১২ ননদযনরব দযদত্রয াংখ্যা ০ (শুন্য) টি। 

১৩ দযত্র ভল্যান করভটিয বায তারযখ 01-01-2019রি: । 

১৪ দযত্র অনুদভাদদনয তারযখ 05-01-2019রি: । 

১৫ রএ দতরযয তারযখ 05-01-2019রি: । 

১৬ Notification of Award প্রদাদনয তারযখ 10-01-2019রি: । 

১৭ সভাট চুরিভল্য 657.60 রক্ষ টাকা । 

১৮ চুরি স্বাক্ষদযয তারযখ 23-01-2019রি: । 

১৯ কাম বাদদ অনুমাী কাজ শুরুয তারযখ ২৫-01-2019রি: । 

২০ কাম বাদদ অনুমাী কাজ ভারিয তারযখ 26-06-2019রি: । 

২১ ভ বৃরদ্ধ কদয থাকদর, কতরদদনয এফাং রক কাযদণ 04 (চাযদকাাট বায), 360রদন, খননকাজ ম্পি না া এফাং 

জরাফদ্ধতায কাযদণ রফরদম্বয জন্য। 
২২ চূড়ান্ত রফর জভাদাদনয তারযখ  রফদরয রযভাণ - 

২৩ চূড়ান্ত রফর রযদাদধয তারযখ  রযভাণ - 

২৪ ক্রদয সক্ষদত্র যকারয ক্রনীরতভারা অনুযণ কযা দদছ 

রকনা? 

যাঁ 

২৫ ভারাভারগুদরা গুণগত ভাদনয সক্ষদত্র সকান রফচুযরত 

ঘদটরছর? 

না 

২৬ দ থাকদর, সকন? - 

২৭ দযদত্র উদিরখত ভল্য অদক্ষা অরধক ব্য দরছর 

রকনা? 

না 

২৮ দ থাকদর সকন এফাং টাকায রযভাণ - 

২৯ ক্রকৃত ভারাভার াদযরন্ট রছর রক? প্রদমাজয ন। 

৩০ থাকদর কতরদন? প্রদমাজয ন। 

৩১ াদযরন্ট ভদয ভদধ্য ভারাভারগুদরায সকান ক্রুটি ধযা 

দড়রছর রকনা? 

প্রদমাজয ন। 

৩২ ক্রুটি দ থাকদর সফায ভান সকভন রছর? - 

৩৩ ক্র প্ররক্রায রনযীক্ষা আরিয রফস্তারযত তথ্য াংগ্র  - 

৩৪ সকান অরডট আরি আদছ রক? না। 

 

৩.৩.২ প্ররকউযদভন্ট এয সক স্টারড (Pkg No- e-TENDER- Keshebpur/Jess/W-10/2018-19, ID No-319393) 

প্যাদকজ-১০ আাযবদ্রা নদীয ৭.০০ রকরভ সথদক ১৪.০০ রকরভ ম বন্ত পুনঃখনদনয জন্য ২০১৮-১৯ অথ ব ফছদযয অন্তভু বি। 

ররআয-২০০৮  এফাং ররটিইউ এয ক্রনীরত অনুমাী ফহুর প্রচাদযয জন্য রফজ্ঞরিয ভাধদভ রদ সডইরর ান  দদরনক 

জনকন্ঠ রত্রকা ১৫/০৫/২০১৯ তারযদখ দযত্র প্রকা এফাং ররটিইউ যকাদযয াংরেি দিদয সপ্রযণ কযা । দযত্র 

রফক্রদয সল তারযখ রনধ বাযণ কযা  ১৩/০৬/২০১৯ রফকার ০৪.০০টা এফাং দযত্র গ্রদণয সল তারযখ রছর 

১৬/০৬/২০১৯ দুপুয ১২.০০টা। 

 

দযত্র দররর দুটি (২) প্ররতষ্ঠান ক্র কদয ডকুদভন্ট প্রস্তুতপূফ বক রনধ বারযত ১৬/০৬/২০১৯ তারযদখ জভা সদ এফাং উি 

তারযদখয দুপুয ১২টা দযত্র উনু্মিকযণ করভটিয (TOC) দস্যদদয ম্মুদখ দযত্র সখারা । দযত্র ভল্যান করভটিয 

বা অনুরষ্ঠত  ০১/০১/২০১৯ তারযদখ। করভটিয মাচাই-ফাছাই (রএ দতরয কযা  ০৫/০১/২০১৯ তারযদখ) এয য ১টি 

দযত্র সযেরন্সব রদদফ সঘালণা কযা । অতঃয ডকুদভদন্টয াদথ চারত রফরবি াংভেরিভ যীক্ষা-রনযীক্ষাপূফ বক 

উি প্ররতষ্ঠানদক ১০/০১/২০১৯ তারযদখ সনাটিরপদকন অফ এাড ব প্রদান কযা । এযয এাড বপ্রাি প্ররতষ্ঠানদক 

৯০৭.৫০ রক্ষ টাকা ভদল্য ০৬/০৮/২০১৯ তারযদখ চুরি স্বাক্ষয কাম বাদদ প্রদান কযা  এফাং কাম বাদদ অনুমাী কাজ 
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সল কযায তারযখ ২৮/০৬/২০২০ ধার্য্ব কযা দদছ। উদিখ্য, প্যাদকজটিয প্রাক্কররত ভল্য ৮৩২.৭৩ রক্ষ টাকা সথদক ৭৪.৭৭ 

রক্ষ টাকা (৮.৯৮%) সফর ভদল্য চুরি কযা দদছ (ক্ররভক-২৮ দ্রিব্য)। ম বাদরাচনা সদখা মা, চরভান এ প্যাদকজটিয 

খনন কাজ রনধ বারযত ভদয ভদধ্য সল কযা ম্ভফ দফ না। খননকাজ ম্পি না া আাংরক রফর রযদাধ কযা 

দদছ ভদভ ব জানা মা। রফস্তারযত াযরণ ৩.৩৩ এ সদখা সমদত াদয। 

 

াযরণ-৩.৩৩ প্যাদকদজয নাভ (Pkg No- e-TENDER- Keshebpur/Jess/W-10/2018-19, ID No-319393) 

১ ভন্ত্রণার/রফবাগ ারন ম্পদ ভন্ত্রণার 

২ ফাস্তফানকাযী াংস্থা ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব 

৩ প্রকদল্পয নাভ “মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আাযবদ্রা 

নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুররয জরাফদ্ধতা 

দূযীকযণ প্রকল্প” 

৪ দযত্র অনুমাী কাদজয নাভ Re-excavation of Upper Bhadra River from km 
6.280/7.00 to km 12.900/14.00 total 6.620 km. in C/W 
Drainage Improvement of Upper Bhadra river, Horihor 
river, Buri-Bhadra River & adjacent khals in 
Monirumpur & KeshebpurUpazilla, District-Jessore 
project under Jessore O&M Division during the year 
2018-19. 

৫ দযত্র রফজ্ঞরি প্রকাদয ভাধ্যভ (জাতী/আন্তজবারতক) রদ সডইরর ান  দদরনক জনকন্ঠ 

৬ দযত্র রফক্র শুরুয তারযখ 15-05-2019রি: 

৭ দযত্র রফক্রদয সল তারযখ  ভ 13-06-2019রি:, রফকার ০৪.০০ঘটিকা 

৮ দযত্র গ্রদণয সল তারযখ  ভ 16-06-2019রি:, দুপুয ১২.০০ঘটিকা 

৯ প্রাি সভাট দযদত্রয াংখ্যা 02 (দুই) টি। 

১০ দযত্র সখারায তারযখ  ভ 16-06-2019রি:, দুপুয ১২.০০ঘটিকা 

১১ সযনরব দযদত্রয াংখ্যা 02 (দুই) টি। 

১২ নন সযনরব দযদত্রয াংখ্যা ০ (শুন্য) টি। 

১৩ দযত্র ভল্যান করভটিয বায তারযখ 22-07-2019রি: । 

১৪ দযত্র অনুদভাদদনয তারযখ 22-07-2019রি: । 

১৫ রএ দতরযয তারযখ 22-07-2019রি: । 

১৬ Notification of Award প্রদাদনয তারযখ 23-07-2019রি: । 

১৭ সভাট চুরি ভল্য 907.50 রক্ষ টাকা । 

১৮ চুরি স্বাক্ষদযয তারযখ 06-08-2019রি: । 

১৯ কাম বাদদ অনুমাী কাজ শুরুয তারযখ 07-08-2019রি: । 

২০ কাম বাদদ অনুমাী কাজ ভারিয তারযখ 28-06-2020রি: । 

২১ ভ বৃরদ্ধ কদয থাকদর, কত রদদনয এফাং রক কাযদণ - 

২২ চূড়ান্ত রফর জভাদাদনয তারযখ  রফদরয রযভাণ - 

২৩ চূড়ান্ত রফর রযদাদধয তারযখ  রযভাণ - 

২৪ ক্রদয সক্ষদত্র যকারয ক্র নীরতভারা অনুযণ কযা দদছ 

রকনা? 

যাঁ 

২৫ ভারাভারগুদরা গুণগত ভাদনয সক্ষদত্র সকান রফচুযরত ঘদটরছর? না 

২৬ দ থাকদর সকন? - 

২৭ দযদত্র উদিরখত ভল্য অদক্ষা অরধক ব্য দরছর রকনা? যাঁ 

২৮ দ থাকদর সকন এফাং টাকায রযভাণ ৭৪.৭৭ রক্ষ টাকা (৮.৯৮%) [রকরভ ৭.০০ সথদক ১৪.০০ ম বন্ত দদদঘ বযয 

ভদধ্য ফাঁক থাকা নদীয এরাইনদভন্ট রএ অফস্থান সথদক স্থানদবদদ 

১০০-১৫০ রভটায দূদয দয মাা স্থানী জনগণ ফাঁক যরীকযদণয 
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দাফী জানাদনায পদর ব্য বৃরদ্ধ সদদছ (সনাটানুদেদ ৪৬-৪৮, পৃষ্ঠা-

১১, ২৩/০৫/২০১৯)] 

২৯ ক্রকৃত ভারাভার াদযরন্ট রছর রক? প্রদমাজয ন। 

৩০ থাকদর কতরদন? প্রদমাজয ন। 

৩১ াদযরন্ট ভদয ভদধ্য ভারাভারগুদরায সকান ক্রুটি ধযা দড় 

রছর রকনা? 

প্রদমাজয ন। 

৩২ ক্রুটি দ থাকদর সফায ভান সকভন রছর? - 

৩৩ ক্র প্ররক্রায রনযীক্ষা আরিয রফস্তারযত তথ্য াংগ্র  - 

৩৪ সকান অরডট আরি আদছ রক? না। 

 

৩.৩.৩ প্ররকউযদভন্ট এয সক স্টারড (Pkg No- e-TENDER- Keshebpur/Jess/W-11/2018-19, ID No-319394) 

 

আদরাচয সক স্টারডটি প্যাদকজ-১১/২০১৮-১৯ অথ ব ফছদযয অন্তভূ বি। এ প্যাদকজটি আাযবদ্রা নদীয ১৪.০০ রকরভ সথদক 

১৯.২৫৫ রকরভ ম বন্ত পুনঃখনন। ররআয-২০০৮ এফাং ররটিইউ এয ক্রনীরত অনুমাী ফহুর প্রচাদযয জন্য রফজ্ঞরিয 

ভাধদভ রদ সডইরর ান  দদরনক জনকন্ঠ রত্রকা ১৯/০৫/২০১৯ তারযদখ দযত্র প্রকা এফাং ররটিইউ যকাদযয 

াংরেি দিদয সপ্রযণ কযা । দযত্র রফক্রদয সল তারযখ রনধ বাযণ কযা  ১৬/০৬/২০১৯ রফকার ০৪.০০টা এফাং দযত্র 

গ্রদণয সল তারযখ রছর ১৭/০৬/২০১৯ দুপুয ১২.০০টা। 

 

দযত্র দররর ৩টি ভাত্র প্ররতষ্ঠান ক্র কদয ডকুদভন্ট প্রস্তুতপূফ বক রনধ বারযত ১৭/০৬/২০১৯ তারযদখ জভা সদ এফাং উি 

তারযদখয দুপুয ১২টা দযত্র উনু্মিকযণ করভটিয (TOC) দস্যদদয ম্মুদখ দযত্র সখারা । দযত্র ভল্যান করভটিয 

বা অনুরষ্ঠত  ০১/০১/২০১৯ তারযদখ। করভটিয মাচাই-ফাছাই (রএ দতরয কযা  ০৫/০১/২০১৯ তারযদখ) এয য 

একটি দযত্র সযেরন্সব রদদফ সঘালণা কযা । অতঃয ডকুদভদন্টয াদথ চারত রফরবি াংভেরিভ যীক্ষা-

রনযীক্ষাপূফ বক উি প্ররতষ্ঠানদক ১০/০১/২০১৯ তারযদখ সনাটিরপদকন অফ এাড ব প্রদান কযা । এযয এাড বপ্রাি 

প্ররতষ্ঠানদক ৭৬১.৫০ রক্ষ টাকা ভদল্য ২১/০৭/২০১৯ তারযদখ চুরি স্বাক্ষয কাম বাদদ প্রদান কযা  এফাং কাম বাদদ 

অনুমাী কাজ সল কযায তারযখ ২৮/০৬/২০২০ ধার্য্ব কযা । উদিখ্য, প্যাদকজটিয প্রাক্কররত ভল্য ৬৪৭.৬৭ রক্ষ টাকা 

সথদক ১১৩.৮৩ রক্ষ টাকা (১৭.৫৮%) সফর ভদল্য চুরি কযা দদছ (ক্ররভক-২৮ দ্রিব্য)। ম বাদরাচনা সদখা মা, চরভান 

এ প্যাদকজটিয খনন কাজ রনধ বারযত ভদয ভদধ্য সল কযা ম্ভফ দফ না। (াযরণ-৩.৩৪)। খননকাজ ম্পি না া 

আাংরক রফর রযদাধ কযা দদছ ভদভ ব জানা মা। 

 

াযরণ-৩.৩৪ প্যাদকদজয নাভ (Pkg No- e-TENDER- Keshebpur/Jess/W-11/2018-19, ID No-319394) 

১ ভন্ত্রণার/রফবাগ ারন ম্পদ ভন্ত্রণার 

২ ফাস্তফানকাযী াংস্থা ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব 

৩ প্রকদল্পয নাভ “মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, রযয 

নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুররয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ প্রকল্প” 

৪ দযত্র অনুমাী কাদজয নাভ Re-excavation of Upper Bhadra River from km 12.900/14.00 to km 
17.950/19.255 total 5.05 km. in C/W Drainage Improvement of Upper 
Bhadra river, Horihor river, Buri-Bhadra River & adjacent khals in 
Monirumpur&KeshebpurUpazilla, District-Jessore project under Jessore 
O&M Division during the year 2018-19. 

৫ দযত্র রফজ্ঞরি প্রকাদয ভাধ্যভ 

(জাতী/আন্তজবারতক) 

রদ সডইরর ান  দদরনক জনকন্ঠ 

৬ দযত্র রফক্র শুরুয তারযখ 19-05-2019রি: 

৭ দযত্র রফক্রদয সল তারযখ  ভ 16-06-2019রি:, রফকার ০৪.০০ঘটিকা 

৮ দযত্র গ্রদণয সল তারযখ  ভ 17-06-2019রি:, দুপুয ১২.০০ঘটিকা 

৯ প্রাি সভাট দযদত্রয াংখ্যা 03 (রতন) টি। 

১০ দযত্র সখারায তারযখ  ভ 17-06-2019রি:, দুপুয ১২.০০ঘটিকা 
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১১ সযনরব দযদত্রয াংখ্যা 01 (এক) টি। 

১২ ননদযনরব দযদত্রয াংখ্যা 02 (দুই) টি। 

১৩ দযত্র ভল্যান করভটিয বায তারযখ 22-06-2019রি: । 

১৪ দযত্র অনুদভাদদনয তারযখ 22-06-2019রি: । 

১৫ রএ দতরযয তারযখ 22-06-2019রি: । 

১৬ Notification of Award প্রদাদনয তারযখ 09-07-2019রি: । 

১৭ সভাট চুরিভল্য 761.50 রক্ষ টাকা । 

১৮ চুরি স্বাক্ষদযয তারযখ 21-07-2019রি: । 

১৯ কাম বাদদ অনুমাী কাজ শুরুয তারযখ 25-07-2019রি: । 

২০ কাম বাদদ অনুমাী কাজ ভারিয তারযখ 28-06-2020রি: । 

২১ ভ বৃরদ্ধ কদয থাকদর, কতরদদনয এফাং 

রককাযদণ 

- 

২২ চূড়ান্ত রফর জভাদাদনয তারযখ  রফদরয রযভাণ - 

২৩ চূড়ান্ত রফর রযদাদধয তারযখ  রযভাণ - 

২৪ ক্রদয সক্ষদত্র যকারয ক্র নীরতভারা অনুযণ 

কযা দদছ রকনা? 

যাঁ 

২৫ ভারাভারগুদরা গুণগতভাদনয সক্ষদত্র সকান রফচুযরত 

ঘদটরছর? 

না 

২৬ দ থাকদর সকন? - 

২৭ দযদত্র উদিরখত ভল্য অদক্ষা অরধক ব্য 

দরছর রকনা? 

যাঁ 

২৮ দ থাকদর সকন এফাং টাকায রযভাণ ১১৩.৮৩ রক্ষ টাকা (১৭.৫৮%) [রকরভ ১৪.০০ সথদক রকরভ ১৯.২৫৫ ম বন্ত দদদঘ বযয 

ভদধ্য ফাঁক থাকা নদীয এরাইনদভন্ট রএ অফস্থান সথদক স্থানদবদদ ১০০-১৫০ 

রভটায দূদয দয মাা স্থানী জনগণ ফাঁক যরীকযদণয দাফী জানাদনায পদর 

ব্য বৃরদ্ধ সদদছ (সনাটানুদেদ ৪৬-৪৮, পৃষ্ঠা-১১, ২৩/০৫/২০১৯)] 

২৯ ক্রকৃত ভারাভার াদযরন্ট রছর রক? প্রদমাজয ন। 

৩০ থাকদর কতরদন? প্রদমাজয ন। 

৩১ াদযরন্ট ভদয ভদধ্য ভারাভারগুদরায সকান 

ক্রুটি ধযা দড়রছর রকনা? 

প্রদমাজয ন। 

৩২ ক্রুটি দ থাকদর সফায ভান সকভন রছর? - 

৩৩ ক্র প্ররক্রায রনযীক্ষা আরিয রফস্তারযত তথ্য 

াংগ্র 

- 

৩৪ সকান অরডট আরি আদছ রক? না। 

 

৩.৩.৪ প্রকদল্পয ক্র রযকল্পনা ম বাদরাচনা এফাং অঙ্গরবরিক আরথ বক  ফাস্তফ অগ্রগরত 

ভীক্ষা ফাস্তফানাধীন “মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী 

 ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” ীল বক প্রকল্পটিয প্রধান দুটি কদম্পাদনন্ট ফা অদঙ্গয (যাজস্ব  কযারটার) 

কাম বক্রভ প্রকদল্পয রনরফড়বাদফ রযফীক্ষণ কযা দমদছ। কদম্পাদনন্টগুদরায াভরগ্রক ফাস্তফান রযরস্থরতয াাার 

ফাস্তফান প্ররক্রায য ভাঠ ম বা সথদক াংগৃীত উকাযদবাগীদদয তথ্য রফদেলণ কযা দমদছ। প্রকল্প দররর সথদক 

প্রকদল্পয রফরবি অদঙ্গয অগ্রগরত ম্পদকব ধাযণা ামা মা াযরণ ৩.১ এ উদিখ কযা দদছ। 

 

৩.৪ প্রকদল্পয ক্রভপুরঞ্জত আরথ বক  ফাস্তফ অগ্রগরত 

প্রকল্পটি ৪ ভাচ ব ২০১৭ াদর অনুদভাদন দর প্রকৃতদক্ষ কাম বক্রভ শুরু দদছ জানুারয ২০১৮ াদর।  ২০১৮০১৯ অথ ব  

ফছদয রডরর-সত প্রাক্কররত ব্য ৩৫৫০.১১ রক্ষ টাকা দর ফযাে সদা  ১৪০০.০০ রক্ষ টাকা এফাং ব্য দদছ 

১৩৮৯.৯৮ রক্ষ টাকা এফাং ফাস্তফ অগ্রগরত (৩৩.০০%)। যফফ বতী অথ ব ফছদয  (২০১৯-২০) ফারল বক ক্র রযকল্পনা 
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41.94 

30.69 

নদী এফাং খার পূনঃখননদয কাযদণ এরাকা সুরফধা 

বৃরদ্ধ (%) 

সেচের আওতাধীন জলির লরিাণ ফলৃি 
পেচির লনলফড়তা ফলৃি 

২৫০০.০০ রক্ষ টাকায াংস্থান যাখা । রকন্তু প্রকৃতদক্ষ ৪ রকরস্তদত ফযাে সদা  ২০০০.০০ রক্ষ টাকা। সভ ২০২০ 

ম বন্ত সভাট ব্য দদছ ১৫২১.৭২ রক্ষ টাকা এফাং ফাস্তফ অগ্রগরত (৩৭.০০%)। ক্রভপুরঞ্জত আরথ বক অগ্রগরত দদছ 

৫৮.৫১% এফাং ফাস্তফ অগ্রগরত ৭০.০০%। রডরর-সত রিদফরত ফছযরবরিক প্রাক্কররত ব্য এফাং প্রাি ফযাদেয তথ্য 

াযরণ ৩.২ এ রফস্তারযত ফরণ বত দদছ। 

 

প্রাি তদথ্যয আদরাদক সদখা মা, রডররদত ফযােকৃত ব্য-এয তুরনা প্রকদল্পয ারফ বক Cost over run এখদনা রন। 

তদফ অথ ব ছাড়  ব্যদয রযভাণ সথদক দজই অনুরভত সম, Time over run দদছ। ভীক্ষা চরাকাদর এতদাংক্রান্ত 

ঠিক তথ্য াংগ্র কদয সদখা মা, ভূরভ অরধগ্রদণ রফরদম্বয কাযদণ প্রকদল্পয Cost & time-over run-এয ার নাগাদ তথ্য 

ভীক্ষা প্ররতদফদদন উদিখ কযা দদছ। 

 

৩.৫ প্রাক্কররত ব্য  প্রকৃত ব্যদয ভদধ্য তুরনাভরক ধাযণা 

প্রকদল্পয রফরবি অগ্রগরত প্ররতদফদন রফদেলণ  ম বাদরাচনা কদয সদখা মা, রডরর অনুমাী প্রাক্কররত ব্যদময রযভাণ রছর 

৪৯৭৭.০০ রক্ষ টাকা। ম বাদরাচনা আয সদখা মা সম, প্রকদল্পয ভাঝাভারঝ ভ অথ বাৎ জানুারয ২০১৮ সথদক জুন ২০১৯ 

ম বন্ত আরথ বক অগ্রগরত তকযা ২৭.৯৩ বাদগয রফযীদত ফাস্তফ অগ্রগরত তকযা ৩৩.০০ বাগ অথ বাৎ আরথ বদকয সচদ ফাস্তফ 

অগ্রগরত তকযা ৫.০৭ বাগ সফর। ২০১৯-২০ অথ ব ফছদযয সভ ভা ম বন্ত সভাট আরথ বক অগ্রগরত দদছ তকযা ৩০.৫৮ 

বাগ এফাং ফাস্তফ অগ্রগরত তকযা ৩৭ বাগ।  উদিখ্য, প্রকদল্পয ধযণ অনুমাী একটা রনরদ বি ভদয ফাইদয অথ বাৎ ভাচ ব-জুন 

ভা ছাড়া কাজ কযায সুদমাগ থাদক না। এ প্রকদল্প সভ ভাদয দয আয খনদনয কাজ কযা মা না। পদর কাম বতঃ ৪ ফছদযয 

প্রকদল্পয ৪টি কাদজয সভৌসুদভয ৩টি সভৌসুভ ইদতাভদধই সল দ সগদছ। ম বাদরাচনা সদখা মা, সভ ২০২০ ম বন্ত ক্রভপুরঞ্জত 

আরথ বক অগ্রগরত ৫৮.৫১% এয রফযীদত ফাস্তফ অগ্রগরত দদছ তকযা ৭০ বাগ। যাভ বকগদণয ভদত ফতবভান গরতদত 

ভারি ফছদয অন্যান্য কাজ ফারক ৩০% কাজ ম্পি কযা সফ কঠিন দফ। 

 

৩.৬ অঙ্গ অনুমাী কাদজয অগ্রগরত ম বাদরাচনা 

প্রকদল্পয উদেশ্য রনববয কদয এয কাম বক্রদভয পরাপদরয য। সমদতু প্রকদল্পয কাম বক্রদভ কাাংরখত অগ্রগরত রন সুতযাাং 

এয উদেশ্য অজবন আানুরূ রন। সম কর কাযদণ কাম বক্রভ কারক্ষত অগ্রগরত রন তা রঃ জরভ অরধগ্রদণ ভস্যা, 

নতুন কদয রযকল্পনা আাযবদ্রা নদীদক পূদফ বয গরতদথ রপরযদ সনায জন্য কভ বরযরধদত ফরণ বত কাদজয অরতরযি খনন 

কযা মা প্রাথরভক নকা রছর না এফাং এ খাদত সকান ব্য ফযাে না থাকা, স্থানী জনগণ এফাং ভৎস্যচালী/দঘয 

ব্যফাীদদয ভভত ারন রনষ্কাদন দমারগতা না কযা খননকাজ মথাভদ শুরু কযদত না াযায কাযদণ প্রকদল্পয 

কাম বক্রদভ কারিত অগ্রগরত রন। 

 

৩.৭ প্রকদল্পয উদেশ্য অজবনঃ প্রকদল্পয উদেশ্য  রগ সেদভয আদরাদক output ম বাদয অজবন অফস্থা ম বাদরাচনা 

 ম বদফক্ষণ 

 

উদেশ্য-১ : আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  াংভেি খাদরয নাব্যতায উিদনয ভাধ্যদভ সকফপুয  

ভরনযাভপুয উদজরায প্রা ৪০০০০ সক্টয এরাকায জরাফদ্ধতা রযরস্থরতয উিন 
 

প্রকদল্পয প্রধান উদেশ্য র ৩টি নদী  াংভেি খাদরয নাব্যতা উিন  এরাকায জরাফদ্ধতা দূযীকযদণয ভাধ্যদভ ৪০০০০ 

সক্টয জরভ কৃরলয আফাদদমাগ্য কযা। রফদেলদণ সদখা মা, প্রকল্প 

ফাস্থফানকারীন ভদয ভদধ্যই নদী এফাং খার পূনঃখনদনয পদর 

এরাকা রক রক সুরফধা বৃরদ্ধ সদদছ, এভন প্রদশ্নয উিদয তকযা 

৮৪.৭২ বাগ উিযদাতাই ‘সদচয আতাধীন জরভয রযভাণ বৃরদ্ধ’ 

সদদছ ফদর ভতাভত সদন এফাং ‘পদরয রনরফড়তা বৃরদ্ধ’ প্রদশ্ন 

অদধ বদকয সফর (৫১.৩৯%) উিযদাতা একভত সালণ কদযদছ । 

এরাকায তকযা প্রা ৪২ বাগ ভানুল ‘পর উৎাদন বৃরদ্ধ 

সদদছ’ ভদভ ব ভত সদন। ম বাদরাচনা সদখা মা সম, প্রকল্পটি 

সুষ্ঠুবাদফ ভাি দর উদেশ্য-১ পুদযাপুরয ফাস্তফারত দফ। রগ-

সেভ অনুমাী জনগদণয কাম বকযী অাংগ্রণ এফাং কৃরল  ভৎস্য কাম বকরা ম্পরকবত দর গঠদনয ভাধ্যদভ এরাকায ৪০০০০ 
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সক্টয কৃরল জরভয জরাফদ্ধতায স্থাী ভাধান ম্ভফ। এজন্য প্রকল্প ভারিয পূদফ বই াংরেি কতৃবদক্ষয দর গঠদন রফদল 

ভূরভকা যাখা দযকায দফ। 

 

উদেশ্য-২ : ভৎস্য চাল  কৃরল ব্যফস্থায উিন 

 

ম বদফক্ষণ  ম বাদরাচনা সদখা মা, এরাকায তকযা প্রা ৬৪ বাগ ভানুল আাফাদ ব্যি কদযদছন সম, প্রকল্পটি 

ফাস্তফাদনয য একরদদক সমভন সুদ ারনয প্রাপ্যতা ফাড়দফ 

অন্যরদদক এরাকায ৪০০০০ সক্টয কৃরল জরভ জরাফদ্ধতা ভৄি দ 

চালাফাদদয আতা আদফ মা পূদফ বয তুরনা ফছদয একারধক পর 

পরাদনা ম্ভফ দফ অথ বাৎ পদরয রনরফড়তা (Cropping Intensity) 

বৃরদ্ধ াদফ। এছাড়া সুদ ারনয প্রাপ্যতা বৃরদ্ধয কাযদণ দুই-তৃতীাাং 

(৫৯.৫৮%) জনাধাযণ ধাযণা কযদছ সম, ভাছ চাল পূদফ বয তুরনা বৃরদ্ধ 

াদফ। পদর গ্রাভীণ আথ বাভারজক অফস্থা, ব্যফা-ফারণজয ইতযারদয প্রভুত 

উিরত ারধত দফ। ভৎস্য চাল  কৃরল ব্যফস্থায উিন স্থাীকযদণয জন্য 

স্থানী ক্ষরতগ্রস্ত জনগণ এফাং স্থানী প্ররতষ্ঠাদনয ভদধ্য ডরিউএভ 

(WMO) গঠন কযা প্রদাজন দফ, কৃরল  ভৎস্য কাম বকরা ম্পরকবত দর গঠন এফাং জাতী ারন ব্যফস্থানা নীরত গ্রণ 

কযা দযকায দফ। 

 

উদেশ্য-৩ : সনৌ-চরাচর ব্যফস্থায উিন 

 

প্রকদল্পয ৪টি উদেদশ্যয ভদধ্য ৩নাং র সনৌ-চরাচর ব্যফস্থায উিন। নদী  খারগুদরা পুনঃখনন সদল নাব্যতা বৃরদ্ধয পদর 

ড়ক দথয সচদ নদীদথ ভারাভার রযফদন ভ ফাঁচদফ  খযচ কভদফ। ম বাদরাচনা সদখা মা, তকযা প্রা ২৪ বাগ 

ভানুল ীত সভৌসুদভ ভারাভার রযফদন সনৌদথ চরাচর সুরফধা এফাং তুরনাভরক বাড়া কভ। ফল বা সভৌসুদভ সনৌ-চরাচদরয 

সুরফধায জন্য ৩৪% ভানুল বাড়া কদভয রফলদ ভত রদদদছ। এ অফস্থা স্থাীকযদণয জন্য এরাকা রর প্রদফদ স্থাী 

ব্যফস্থা গ্রণ অরত জরুরয। জনগদণয কাম বকযী অাংগ্রণ এফাং কৃরল  ভৎস্য কাম বকরা ম্পরকবত দর গঠদনয ভাধ্যদভ প্রকল্প 

সদল রর অাযণ অব্যাত যাখদত াযদর এরাকায সনৌ-চরাচর ব্যফস্থায উিন আথ ব-াভারজক উিন ঘটদত থাকদফ 

স াদথ প্রকদল্পয উদেশ্যগুদরা পরবাদফ ফাস্তফারত দফ। 

 

উদেশ্য-৪ : াভারজক রনযািা এরাকায আথ ব-াভারজক উিন অব্যাত যাখা 

 

প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয পদর সকফপুয  ভরনযাভপুয উদজরায জরাফদ্ধতা রাঘদফয ভাধ্যদভ ৪০০০০ সক্টয কৃরল জরভ যক্ষা 

 ভৎস্য চাদলয ভাধ্যদভ স্থানী ম বাদ খায রনযািা ফাড়াদনা, সমাগাদমাগ ব্যফস্থায উিরত াধন এফাং কভ বাংস্থান বৃরদ্ধয 

ভাধ্যদভ দারযদ্র রফদভাচন কযা ম্ভফ দফ। পদর গ্রাভীণ আথ বাভারজক অফস্থা, ব্যফা-ফারণজয ইতযারদয প্রভুত উিরত ারধত 

দফ। এ উিনদক সটকই কযায জন্য জনগদণয কাম বকযী অাংগ্রণ অতযন্ত জরুরয। রফদল কদয শুষ্ক সভৌসুদভ প্ররত ফছয 

নদীদত সলাজায রনভ বাণ নদীয নাব্যতা ঠিক যাখায াদথ াদথ নদীদত কচুরযানা ইতযারদ আফজবনা রযষ্কায কযায জন্য 

রগ-সেদভ উদিরখত দ্ধরতদত কৃরল  ভৎস্যজীফী দর গঠদনয ভাধ্যদভ কাম বক্রভ অব্যাত যাখদত দফ। অন্যথা প্রকল্প 

ফাস্তফান সদল নদীগুদরায অফস্থা আফায পূদফ বয অফস্থা রপদয মাদফ এফাং এরাকায জরাফদ্ধতা ফাড়দফ দফ কভদফ না। 

 
৩.৮ প্রকল্প ব্যফস্থানা 

 

প্রকল্প প্রস্তাফ অনুমাী প্রকদল্পয জনফর কাঠদভাদত ১৩ কযাদটগযীয সভাট ৪৮ জন সরাকফর রনদাদগয প্ররফধান যদদছ। এদদয 

ভদধ্য ৪ জন সচৌরকদায এফাং ১ জন অরনরভত েরভক (দািরযক) ছাড়া অন্যযা ফাই অরতরযি দারত্ব রদদফ প্রকদল্প কাজ 

কযদছন। একজন রনফ বাী প্রদকৌরী, মদায, য রফবাগ, ফাাউদফা, মদায প্রকল্প রযচারক রদদফ অরতরযি দারত্ব 

ারন কযদছন। রতরন অগ বাদনাগ্রাভ অনুমাী তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, মদায য াদকবর, ফাাউদফা, খুরনা’য কাদছ রযদাট ব 
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কযদছন। প্রকল্প রযচারদকয অধীদন ৩ জন উ-রফবাগী প্রদকৌরী (মদায, য উ-রফবাগ, ফাাউদফা, মদায-১ জন; 

সকফপুয, য উ-রফবাগ, ফাাউদফা, মদায-১ জন এফাং ভরনযাভপুয, য উ-রফবাগ, ফাাউদফা, মদায-১ জন) 

তাদদয অরতরযি দারত্ব রদদফ কাজ কযদছন। এ ৩ জন উ-রফবাগী প্রদকৌরীয অধীদন আফায ১০ জন উ-কাযী 

প্রদকৌরী আদছন মাযা ভাঠ ম বাদ তদাযরক কদয উ-রফবাগী প্রদকৌরীয ভাধ্যদভ প্রকল্প রযচারকদক াতা কদয 

থাদকন। এ ছাড়া ভাঠ ম বাদ এফাং অরপদ াতা কযায জন্য ৩ জন াদব বায, ৯ জন কাম ব কাযী, ৩ রডই, ২ জন 

রাফ কযরণক, এভএরএএ ৬ জন, সচৌরকদায ৪ জন, অরনরভত েরভক (দগট অাদযটয) ৪ জন এফাং ১ জন অরনরভত 

েরভক (দািরযক) কাজ কযায প্ররফধান যদদছ। শুদৄ সগট অাদযটয ৪ জন এফাং দািরযক কাদজয জন্য ১ জন সভাট ৫ জন 

আউট সার বাং এয ভাধ্যদভ রনদাদগয াংস্থান যাখা আদছ। রডরর-সত প্রকল্প ফাস্তফাদন অরতরযি সকান জনফর প্রদাজন 

দফ না ভদভ ব উদিখ যদদছ। ম বাদরাচনা সদখা মা সম, প্রকল্প ফাস্তফাদন সরাকফদরয জন্য যকাদযয অরতরযি ব্য 

এদকফাদযই নগণ্য দে। তদফ অন্যান্য ব্য ঠিকবাদফ দে রকনা স জন্য সুাযরবন  ভরনটরযাং সজাযদায কযা 

প্রদাজন। 

 
 

৩.৮.১ প্রকল্প ফাস্তফান করভটি (PIC) 

 
 

প্ররতটি রডরর প্রণদনয ভ ঠিকবাদফ প্রকল্প ফাস্তফাদনয জন্য ২টি করভটি গঠন কযা । (১) প্রকল্প ফাস্তফান করভটি 

এফাং (২) প্রকল্প রস্টারযাং করভটি। আদরাচয প্রকদল্পয ফাস্তফান করভটি ১৬ দস্যরফরি মায বারত রদদফ দারত্ব ারন 

কযদফন ফাাংরাদদ ারন উিন সফাদড বয ভারযচারক। এ করভটিয কভ বরযরধয প্রধান কাজ র প্রকল্প কাম বক্রভ সুষ্ঠুবাদফ 

রযচারনায জন্য প্রকল্প রযচারকদক প্রদাজনী দমারগতা এফাং যাভ ব প্রদান কযা। প্রকল্প ফাস্তফাদনয সকান ম বাদ 

ভস্যা সদখা রদদর তা ভাধাদনয জন্য প্রদাজনী রদক রনদদ বনা সদা সমন প্রকল্প ঠিকবাদফ ফাস্তফারত দত াদয। 

সূত্রভদত প্ররত ৩ ভা অন্তয অন্তয কভদক্ষ একফায কদয বা কযায কথা থাকদর এ প্রকদল্পয শুরু সথদক এখন ম বন্ত সকান 

রআইর বা অনুরষ্ঠত রন।  

 

৩.৮.২ প্রকল্প রস্টারযাং করভটি (PSC) 

 

প্রকদল্পয রডরর প্রণদনয ভ একটি ১৬ দদস্যয রস্টারযাং করভটি গঠন কযা  মাঁদদয দফী ভন্ত্রণারদয নাভ এফাং 

কভ বরযরধ উদিখ কযা আদছ। উি করভটিয প্রধান কাজ র প্রকল্প ফাস্তফান করভটি কতৃবক সুারযভ ম বাদরাচনাপূফ বক 

প্রকল্প রযচারকদক স সভাতাদফক ফাস্তফাদনয জন্য রদক রনদদ বনা প্রদান কযা এফাং ররর রনধ বাযদণ গাইডরাইন সদা। এ 

করভটিয প্ররত ৩ ভা অন্তয অন্তয কভদক্ষ একফায কদয বা কযায কথা থাকদর এ ম বন্ত ভাত্র ২টি বা অনুরষ্ঠত দদছ। 

গত ০৫/০৮/২০১৯ তারযদখ ারন ম্পদ ভন্ত্রণারদয বা কদক্ষ ভাননী রচফ ভদাদদয বারতদত্ব করভটিয ফ বদল 

বা অনুরষ্ঠত  । উি বা রফস্তারযত আদরাচনা সদল ৩টি রদ্ধান্ত গৃীত । রদ্ধান্তসূ্ম রনম্নরূঃ 

 

রদ্ধান্ত-১.১ প্রকল্প রযচারক নদী খনদনয ভাটি সেরাং কদয সলাদ টারপবাং, বৃক্ষদযাণ এফাং ঘা রাগাদনায 

প্রদাজনী ব্যফস্থা কযদফন; 

রদ্ধান্ত-১.২ প্রকল্প রযচারক রডরর াংদাধদনয প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযদফন; 

রদ্ধান্ত-২.১ প্রকল্প রযচারক প্রকদল্পয কাজ ত্বযারন্বত কযায রদক্ষয অফরি ৩টি প্যাদকদজয দযত্র আগাভী ২ (দুই) 

িাদয ভদধ্য আফাদনয ব্যফস্থা রনদফন; 

রদ্ধান্ত-২.২ ৫০ (ঞ্চা) সকাটি টাকায রনদচ প্রকল্পভদয সক্ষদত্র াংরেি সজাদনয প্রধান প্রদকৌরী রডজাইন রফবাদগয 

প্রধান প্রদকৌরীয যাভ ব রনদ স্থানীবাদফ রডজাইন প্রণন এফাং সবাদফ প্রকল্প ফাস্তফান কযদফন। 

রদ্ধান্ত-৩.১ প্রকল্প রযচারক সমফ প্যাদকদজয ব্য বৃরদ্ধ সদদছ তা ােকৃত অথ ব দত ভন্ব কদয অরফরদম্ব 

রডরর াংদাধদনয প্রদাজনী গ্রণ কযদফন। 

 

৩.৮.৩ সজরা ারন ম্পদ উিন  ব্যফস্থানা করভটি 

 

ারন ম্পদ ভন্ত্রণারদয স্মাযক নাং-৪২.০০.০০০০.০৩৪.৯৯.০০৪.১৮-৩৪৫, তারযখ ২২/০৭/২০১৮ রিঃ এয ত্র ভাযপত 

জানা মা সম, ভাঠ ম বাদ ফাস্তফানাধীন প্রকল্প/কাম বক্রভদক জনগণ ফা্ধকফ  মথামথবাদফ ফাস্তফাদন সজরা প্রাকগদণয 
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ভূরভকা গুরুত্বপূণ ব রফধা সজরা প্রাকগণদক বারত কদয ১৩-দস্য রফরি একটি উিন করভটি গঠন কযা । এ 

করভটিয উদদিা রদদফ থাকদফন াংরেি রনফ বাচনী এরাকায ভাননী াংদ দস্য এফাং দস্য রচফ রদদফ দারত্ব 

ারন কযদফন রনফ বাী প্রদকৌরী, ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব। 

 

করভটিয কাম বরযরধ রনম্নরূঃ 

১। উিন প্রকদল্পয ফাস্তফাদন কাম বক্রভ গ্রণ, রযদ বন, তদাযরক  ভন্ব; 

২। দুদম বাগ  আদকারীন কাম বক্রভভদয তদাযরক  সুষ্ঠুবাদফ ফাস্তফান রনরিতকযণ। প্রদাজদন সুনাভগঞ্জ 

ভদডদরয ভদতা রআইর গঠন  জনগণদক ম্পৃি কদয কাজ ফাস্তফান; 

৩। যাজস্ব ফাদজদটয আতা ম্পারদত কাম বক্রভ তদাযরক; 

৪। সেরজাংকৃত ফালুয ভল্য রনধ বাযণ, রফরক্র এফাং রফক্ররি অথ ব যকারয সকালাগাদয জভা প্রদান; 

৫। সেরজাংকৃত ফালু স্থানী জনগদণয ভরিকৃত চারদায আদরাদক তথা- যাস্তাঘাট, সখরায ভাঠ বযাট  অন্যান্য 

যকারয স্থানায কাদজ ব্যফাদযয রদ্ধান্ত প্রদান; 

৬। তাররকাভুি কর ফালু ভর নতুন ফালু ভর ইজাযা সদায পূদফ ব ারন উিন সফাদড বয াদথ ভন্ব কদয 

জরয এফাং নকা প্রণন; 

৭। নদীবাঙ্গন াংক্রান্ত তথ্য াংযক্ষণ  জরুরযরবরিদত াংরেি কতৃবক্ষদক অফরতকযণ; 

৮। নদীবাঙ্গন  ফন্যা রযরস্থরত অন্যান্য জরুরয রযরস্থরত তাৎক্ষরণক তকীকযণ  উদ্ধায এফাং ত্রাণ কাম বক্রভ 

তদাযরক; 

৯। খার, জরা  নদী দূলণ প্ররতদযাদধ প্রদাজনী দদক্ষ গ্রণ; 

১০। ভূরভ অরধগ্রণ জটিরতা রনযদন কাম বক্রভ গ্রণ; 

১১। খার-রফর ভদয পূণ বাঙ্গ তাররকা সথদক অগ্রারধকায রনধ বাযণপূফ বক ম বাক্রদভ প্রাক্করন দতরয এফাং সপ্রযণ; 

১২। জরাধাদযয দয রনরভ বত অফকাঠাদভা মথা-ব্রীজ, কারবাট ব, স্লুই, ফাঁধ, ইতযারদয ফতবভান অফস্থা এফাং সনৌ-

চরাচর প্রাদারগক সুরফধা/অসুরফধায সুরনরদ বি রফফযণ এফাং ভতাভত তাররকা প্রণন। 

১৩। করভটি প্ররতভাদ কভদক্ষ একফায বা রভররত দফ। তদফ জরুরয প্রদাজদন একারধক বা কযা সমদত াদয। 

১৪। প্রদাজদন করভটিদত এক ফা একারধক দস্য সকা-অপ্ট কযা মাদফ। 

 

ম বদফক্ষদণ সদখা মা, করভটি প্ররতভাদ কভদক্ষ একফায বা রভররত ায রফধান থাকদর উি করভটিয এ ম বন্ত 

সকান রফলদ বা রন। পদর স্থাীবাদফ রর ফ্ধক কযা রফলদ সকান প্রকায আদরাচনা ফা ব্যফস্থা সনায ভত সকান 

কাম বক্রভ গ্রণ কযা রন। 

৩.৯ স্থানী ম বাদ কভ বারা 

রনরফড রযফীক্ষণ ভীক্ষায গুণগত ভান মাচাইদয জন্য Zoom Cloud Meeting Apps এয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয প্রকল্প 

রযচারক  রনফ বাী প্রদকৌরী ভদাদদয বারতদত্ব গত ০৫ জুন 

২০২০ তারযদখ কার ১০টা উরফবাগী প্রদকৌরীয কাম বার, 

সকফপুয, মদায এ একটি স্থানী কভ বারায আদাজন কযা । প্রধান 

অরতরথ রদদফ াংভেি রছদরন সভাঃ আপজর সাদন, ভারযচারক, 

রযফীক্ষণ  ভল্যান সক্টয-০৪, আইএভইরড। আয াংভেি  রছদরন 

রযফীক্ষণ  ভল্যান সক্টয-০৪ এয রযচারক জনাফ  সভাাম্মদ আরী 

এফাং ২ জন উরযচারক মথাক্রদভ ডঃ সভাঃ ভাভৄদুর াান  জনাফ 

উভা আকতায। স্থানী ম বাদ উরস্থত রছদরন প্রকল্প াংরেি কভ বকতবা, 

স্থানীম ম বাদময জনপ্ররতরনরধ, এরাকায গণ্যভান্য ব্যরিফগ ব, ব্যফাী, 

রক্ষক, কৃলক রফরবি সেণী সায ভানুল। প্রধান অরতরথয উদিাধদনয 

য প্রকদল্পয রফরবি রদক রনদ উরস্থত কদরই প্রাণফন্ত আদরাচনা কদযন। আদরাচনা রনম্নরররখত রফলগুদরা তুদর ধযা 

ঃ 
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 আাযবদ্রা, বুরড়বদ্রা  রযয নদী এফাং াংভেি ৮টি খার পুনঃখনদনয পদর অত্র এরাকায অরবা দীঘ বরদদনয 

জরাফদ্ধতায রনযন দত মাদে; 

 কৃলদকয জরভ জরাফদ্ধভৄি ায পদর একরদদক সমভন পদরয উৎাদন সফদড়দছ াদথ াদথ রনরফড়তা 

(Cropping Intensity) সফদড়দছ; 

 সচ কাদজ নদীয ারন ব্যফায কযা মাদে; 

 সনৌ-চরাচর ব্যফস্থায ব্যাক উিন দদছ, 

 ১৯৯০ াদর খনদনয ভ নদীয াড়গুদরাদত ভাটি ঠিকবাদফ না সপরায কাযদণ বৃরিদত ভস্ত ভাটি আফায নদী  

খারগুদরাদত রতত দর এফায ঠিক রযভাদ াদড় ভাটি সপরা দে এফাং াদথ াদথ ঘা রারগদ ফনান 

কযা দে; 

 জরাফদ্ধতা রনযন া সঘয ভাররকদদয ভাছ চাদলয য যই স্লুই সগদটয ভাধ্যদভ ারন রনষ্কান কদয 

মথাভদ কৃলকযা তাদদয প্রদাজনী পর চাদলয সুরফধা াদে; 

 পূদফ বয তুরনা নদী, খার  রফরগুদরাদত প্রচুয রযভাণ ভাছ চাদলয ভাধ্যদভ এরাকায ভাছ ব্যফাীযা রাবফান 

দে; 

 াভারজক রনযািা এরাকায আথ ব-াভারজক উিন বৃরদ্ধ সদদছ; 

 প্রকদল্পয পরতা সটকই কযায রদক্ষয বফদ নদীয পুনঃখনদনয জন্য প্রকল্প প্রস্তাফনা একদনক বা 

অনুদভাদদনয অদক্ষা যদদছ ভদভ ব প্রকল্প রযচারক ভদাদ জারনদদছন; 

 প্রকল্প াংরেি কভ বকতবাগণ রনধ বারযত ভদয ভদধ্যই কাজ সল ায আাফাদ ব্যি কদযদছন এফাং স অনুমাী 

কাম বক্রভ চাররদ মাদে। 

 

আদরাচনা রনম্নরররখত সুারয কযা ঃ 

 আাযবদ্রা নদীয উৎভৄদখ স্থাীবাদফ সলাজায রনভ বাদণয জন্য সুারয কযা  সমন শুষ্ক সভৌসুদভ রর সবতদয 

প্রদফ কযদত না াদয; 

 এ অঞ্চদরয জরাফদ্ধতায স্থাী ভাধাদনয জন্য চরভান প্রকদল্পয ন্যা বফদ প্রকল্প (প্রস্তারফত) গ্যাাংযাইর (রয 

সতররগারত) নদীয পুনঃখনন জরুরযরবরিদত কযা প্রদাজন;  

 দ্রুত ারন অাযণ এফাং রর আটকাদনায জন্য বুরুররা  াতযা খাদর স্থারত ২টি স্লুই সগট অাযণপূফ বক 

আাযবদ্রা নদীয ভৄদখ একটি ফস্ক সযগুদরটয রনভ বাদণয প্রস্তাফ কযা ; 

 এ প্রকদল্পয াাার আয প্রা ৫০০০ সক্টয কৃরল জরভয জরাফদ্ধতা দূযীকযদণয জন্য সুজাপুয  ফদযঙ্গা 

খাদরয ভৄদখ ২টি স্লুই সগট রনভ বাণ কযা অরত জরুরয; 

 পঁতারি রকরভ দদঘ বযরফরি রযয নদীয ১৫ রকরভ এ প্রকদল্পয আতা পুনঃখনন কযা দে। এয সুপর 

পুদযাপুরয াায জন্য উজাদন ভরনযাভপুয উদজরা স্বাস্থয কভদপ্লক্স ম বন্ত আয ৬ রকরভ পুনঃখনন কযা খুফই 

প্রদাজন। 

 

৩.১০ সক স্টারড 

কভ বদ্ধরতয অাং রদদফ দুই জন সুরফধাদবাগীয সক স্টারড ম্পি কযা দদছ। এদদয ভদধ্য স্বন কুভায, সজদর এফাং 

আাদুর ইরাভ, কৃলক মথাক্রদভ ভাছ ব্যফাী  কৃরল কাজ কযছদন।   
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৩.১০.১ সক স্টারড-১: স্বন কুভায, সাঃ ভাছ ধযা  রফরক্র (সজদর) 

স্বন কুভায রফর্শ্া, রতাঃ ভত কাররদ রফর্শ্া, ভাতাঃ ঊলাযানী রফর্শ্া, গ্রাভঃ ভঙ্গরদকাট, ৫নাং ভঙ্গরদকাট, উদজরাঃ 

সকফপুয, সজরাঃ মদায। স্বন কুভায এয ফফা প্রকদল্পয ভঙ্গরদকাট এরাকা। প্রকদল্পয আতা এ এরাকা বুরড়বদ্রা 

নদী  াংভেি খারগুদরা খনন কযায পদর এরাকায অদনক উিন ারধত দে। 

খনদনয পূদফ ব এরাকা ফ ভ জরাফদ্ধতা সরদগই থাকত। নদী  খার ভাটিদত বযাট 

দ মাা ারন রনষ্কান ফ্ধক দ রগদরছর পদর একটু বৃরি দরই জরাফদ্ধতা 

দতরয ত। নদী  খার খনদনয পদর জরাফদ্ধতা দূয দদছ । জরাফদ্ধতায াাার 

এ এরাকা আভায ভত ভৎস্যজীরফদদয রদনকার খুফ কদি কাটরছর। ারন না থাকা 

আভযা ভাছ ধযদত াযতাভ না পদর আভাদদয জীরফকা পুদযাপুরয ফ্ধক দ মা। নদী 

 খার পুনঃখনদনয দয আরভ প্ররত ভাদ  ৬০০০-৮০০০ টাকা উাজবন কযদত 

াযরছ কাযন এখন নদী  খাদর াযা ফছয ারন থাদক এফাং ভাছ আদগয সচদ াযা 

ফছয সফর াা মা। এছাড়া প্রকল্পটি ফাস্তফান া আভাদদয এরাকা 

মাতাাত ব্যফস্থা অদনক উিত দদছ  দুদম বাগপূণ ব আফাা এফাং বৃরিয ভদ জনগদণয দুদববাগ রাঘফ দদছ। আভায 

ভত এ এরাকায আয অদনদকই ভাছ আযন এফাং রফরক্র কদয অথ বননরতক বাদফ রাবফান দে। 

৩.১০.২ সক স্টারড-২: শ্যাভপুয ইউরনন, ভরনযাভপুয উদজরা 

সভাঃ আাদুর  ইরাভ, রতাঃ সভাঃ াজ্জাদ সাদন, ভাতাঃ সভাছাঃ স্বপ্না খাতুন , গ্রাভঃ সগারফন্দপুয, ইউরননঃ ৫নাং 

ভঙ্গরদকাট, উদজরাঃ সকফপুয, সজরাঃ মদায। প্রকদল্পয আতা এ এরাকা বুরড়বদ্রা নদী  াংভেি খারগুদরা খনন 

কযায পদর এরাকায অদনক উিন দে। খনদনয পূদফ ব এরাকা 

ফ ভ জরাফদ্ধতা সরদগই থাকত। নদী  খার ভাটিদত বযাট 

দ মাা ারন রনষ্কান ফ্ধক দ রগদরছর। পদর একটু বৃরি 

দরই জরাফদ্ধতা দতরয ত। জরাফদ্ধতায কাযদণ এ এরাকা 

চালাফাদদয জন্য ভূরভ থাকদর সকান চালাফাদ কযা ম্ভফ রন। 

মতটুকু ভূরভ আফাদ ম্ভফ ত, সগুদরায পর ঠিকভত ঘদয 

উঠাদনা ম্ভফ রন। পদর এরাকা অবাফ সরদগই থাকত। নদী  

খার খনদনয পদর জরাফদ্ধতা দূয া স কর জরভদত আফাদ 

কযা ম্ভফ দে এফাং ভানুদলয দরযদ্রতা রাঘফ দে। এরাকায 

জনাধাযণ জরভ নদী  খাদরয াদড় রফরবি ধযদণয াক-

ফরজ চাদলয ভাধ্যদভ স্থানী চারদা পুযণপূফ বক সদদয রফরবি 

এরাকা যফযা কদয আরথ বকবাদফ রাবফান দে। নদী  খার 

পুনঃখনদনয দয আরভ প্ররত ভাদ  ৪০০০-৫০০০ টাকা ফাড়রত 

উাজবন কযদত াযরছ। এছাড়া প্রকল্পটি ফাস্তফান া 

আভাদদয এরাকা মাতাাত ব্যফস্থা অদনক উিত দদছ  দুদম বাগপূণ ব আফাা এফাং বৃরিয ভদ জনগদণয দুদববাগ রাঘফ 

দদছ।  
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৩.১১ অরডট ম বাদরাচনা 

 

যকাদযয উিন ফাদজদটয আতা প্ররতটি প্রকদল্পয অথ ব সুষ্ঠুবাদফ ব্য দে রকনা তা অরডদটয ভাধ্যদভ জানা মা। প্রকদল্প 

২ ধযদণয অরডট  (১) অবযন্তযীণ অ রডট এফাং (২) পাাড অরডট মা দফদদরক ঋণ ফা াার্য্ পুি প্রকদল্পয সক্ষদত্র 

প্রদমাজয দ থাদক। সমদতু আদরাচয প্রকল্পটি ম্পূণ ব যকারয অথ বাদন ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব কতৃবক ফাস্তফারত 

দে সদক্ষদত্র ফাাউদফা তাদদয ফাস্তফারত কর প্রকল্প একইাদথ অবযন্তযীণ অরডট করযদ থাদক। ২০১৯-২০ অথ ব ফছদযয 

অরডদট আদরাচয চরভান প্রকদল্পয সকান আরি সনই ভদভ ব প্রকল্প অরপ সূদত্র জানা সগদছ। 

 

৩.১২ ভারি রযকল্পনা (Exit Plan) 

 

প্রকদল্পয কাম বক্রভ ভারিয দয, এয উকারযতা, স্থাীত্ব এফাং কাম বকারযতা রনরিত কযা ফদচদ গুরুত্বপূণ ব কাজ। প্রকদল্পয 

ফাস্তফান রযকল্পনা অনুমাী দর প্রকদল্পয কাজ ম্পি ায য এয পরতা রনববয কদয প্রকদল্পয স্থাীত্ব এফাং 

যক্ষণাদফক্ষদণয য। এজন্য প্রকল্পটিয রফস্তারযত রযকল্পনায ভদধ্য এয স্থাীদত্বয সুদমাগ  সকৌর উদিখ থাকা ফাঞ্চনী। 

আদরাচয প্রকদল্প সটকইকযণ রযকল্পনায াাার প্রকদল্পয রযচারন  যক্ষণাদফক্ষদণয কাজ ফাাউদফাদড বয অনুিন 

যাজস্ব ফাদজদটয প্রাি ফযাে দত ভন্ব কযা সমদত াদয। তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, মদায য াদকবর, ফাাউদফা, 

মদাদযয কারযগরয  প্রারনক তত্ত্বাফধাদন রনফ বাী প্রদকৌরী, মদায য রফবাগ, ফাাউদফা, মদায কতৃবক প্রকদল্পয 

রযচারন  যক্ষণাদফক্ষদণয কাজ ম্পারদত দফ ভদভ ব রডরর-সত ফরণ বত আদছ (পৃ-৪)। রকন্তু রফদেলদণ সদখা মা, ভ 

রনববয এ প্রকদল্প আাযবদ্রা নদীদত সলাজায রনভ বাদণয ভাধ্যদভ রর আটকাদনা ছাড়া প্রকদল্পয স্থাীত্ব সকানবাদফই ম্ভফ না। 

ম বদফক্ষদণ সদখা মা, স্থাীবাদফ রর প্রদফদয প্ররতদযাধ কযদত না াযদর প্রকল্পটি পরবাদফ ভাি দর কদক ফছদযয 

ভদধ্যই আফায পূদফ বয অফস্থা রপদয মাদফ। আফায জরাফদ্ধতা ড়দফ এরাকায ৮-১০ রক্ষ ভানুল এফাং ক্ষরত দফ তাদদয 

অথ বননরতক কভ বকান্ড। এজন্য যাভ বকগণ আগাভী ফছয সল সলাজাযটি স্থাীবাদফ রনভ বাদণয জন্য রএর করভটিয ভাধ্যদভ 

প্রদাজনী ফাদজট ফযাে ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ভতাভত প্রদান কযদছ সমন প্রকল্পটিয ফাস্তফান তবাগ পরপ্রসূ । 
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চতুথ ব অধ্যা 

 

প্রকদল্পয ফর  দুফ বর রদক এফাং সুদমাগ  ঝুঁরক ম বাদরাচনা 

 

প্রকল্প ভল্যান কভ বরযকল্পনা সম কর তথ্য উাি াংগ্র এফাং রফদেলদণয প্রস্তাফ কযা দদছ, স কর তথ্য উাি 

াংগ্রপূফ বক রফদেলণ কদয প্রকল্প ফাস্তফানকারীন ফর  দুফ বর রদক এফাং সুদমাগ  ঝুঁরকভ নাি কদয বরফষ্যদত এ 

ধযদণয প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফাদনয জন্য সুারয প্রদান কযা দদছ। 

 

 ব্যরি অথফা প্ররতষ্ঠান- এ দফয দঙ্গ প্রকৃরতগতবাদফ জরড়ত থাদক ফর ফা াভথ্যব (strength) এফাং দুফ বরতা 

(weakness)। একটু রফস্তারযতবাদফ ফরদর াভথ্যবদক রিয উৎ, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দূদববযতা অথফা ন্যার্য্তা রদদফ 

রফদফচনা কযা । াাার দুফ বরতাদক ত্রুটি  সদাল রদদফ রফদফচনা কযা মা। প্রকদল্পয সক্ষদত্র সম কর উদেশ্য রক্ষয 

কদয প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফান কযা  স উদেশ্য ফা উদেশ্যভ অরজবত দর তা প্রকদল্পয strength রদদফ গণ্য; 

রকন্তু মরদ ঈরিত উদেশ্য অরজবত না  তদফ তা প্রকদল্পয দুফ বরতা রদদফ রফদফচয । একটি উিন প্রকদল্পয াভথ্যব  

দুফ বরতায াাার সুদমাগ (opportunity) থাদক অথফা প্রকল্পটি সুদমাগ সৃরি কদয; এফাং এয ঝুঁরক (threat) 

থাকদত াদয মাদক ‘‘আি অভঙ্গদরয াংদকত (an indication of coming evil)’’ ফরা সমদত াদয। 

প্রকল্পটিয Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT) অথফা ফররদক, দুফ বররদক, সুদমাগ 

এফাং ঝুঁরকগুদরা যাভ বকগণ উদযাি ভদত ম বদফক্ষণ, রফদেলণ  রফদফচনা কদযদছন। ারফ বক রফদফদচনা এগুদরা রনম্নরূঃ 

 

৪.১ ফররদক (Strength) 

 

 প্রকল্পটিয প্রস্তাফনা মথামথ দদছ; 

 প্রকল্প প্রস্তাফনা অন্তভু বি প্রধান ফাস্তফ কাজগুদরায ব্যাাদয জনগদণয ব্যাক চারদা/দারফ রছর; 

 প্রকল্প ফাস্তফাদনয জন্য দািরযক অফকাঠাদভা এফাং ন্যন্যতভ মানফান প্রকদল্পয ফাস্তফ কাজ আযম্ভ কযায পূদফ ব 

ভজুদ রছর; 

 প্রকল্প ফাস্তফাদন কভ বসূরচয আতা সুরফধাদবাগী াংগঠন, ভূরভীন জনদগাষ্ঠী অথফা াংগঠদনয াদথ যারয 

ক্রচুরিয ভাধ্যদভ াংরেি এরাকায জনগদণয ঘরনষ্ঠ ম্পৃিতা আদছ (রডরএভ দ্ধরতদত ক্র কাম বক্রভ); 

 ফারল বক উিন কভ বসূরচদত প্রদতযক অথ ব ফছদয প্রদাজন অনুাদয অথ ব ফযাে দে; এফাং চারদা অনুাদয অথ ব 

অফভৄি কযা দে; 

 প্রকদল্পয সবৌত কাজ ফাস্তফান এফাং ভান রনন্ত্রদণয দারত্ব ারদনয জন্য রযকল্পনা করভন, আইএভইরড, ারন 

উিন সফাড ব এয দারত্বপ্রাি কভ বকতবাগণ রনদারজত আদছন; 

 প্রকদল্পয রফরবি অদঙ্গয কাদজয জন্য স্থানীবাদফ েরভদকয প্রাপ্যতা ম বাি আদছ; 

 প্রারন্তক নাযীগণ প্রকল্প ফাস্তফাদনয কাদজ প্ররতরদনই েভ প্রদান কযদছন; 

 প্রকদল্পয ফাস্তফ কাজ রনরফড়বাদফ রযফীক্ষণ কযা দে। 

 

৪.২ দুফ বররদক (Weakness) 

 

প্রকদল্পয দুফ বর রদকগুদরা দরাঃ 

 প্রকল্প এরাকায জভাকৃত রর প্ররতরনত অাযণ কযা এফাং তায ব্যফস্থানা সকৌর ম্পদকব েি রদক রনদদ বনা 

না থাকা;  

 রডরর-সত আাযবদ্রা নদীয উৎ ভৄদখ সমখাদন প্রকল্প সভাদদ ৩ ফছদয ৩টি সলাজায রনভ বাণ  অাযদণয 

ব্যফস্থা থাকদর শুষ্ক সভৌসুদভ স্থাীবাদফ রর আটকাদনায ভত রফদলবাদফ সলাজায ফা অন্য সকান ব্যফস্থা যাখা 

রন; 

 রডরর’য জনফর কাঠাদভা অনুমাী ফতবভাদন একজন রনফ বাী প্রদকৌরীদক রনজ দারদত্বয অরতরযি রদদফ প্রকল্প 

রযচারক রনদাগ কযা দদছ। এভতাফস্থা প্রকল্প ব্যফস্থানা প্রারনক কাদজ ভস্যায সৃরি দত াদয; 
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 নদী পুনঃখনদনয পদর নদীয ফা খাদরয য রনরভ বত কারবাট ব ফা রব্রদজয foundation এয য কী কী 

ধযদনয প্রবাফ ড়দত াদয এফাং সনৌমান চরাচদরয উদমাগী দফ রক না তা রডরর-সত উদিখ কযা রন; 

 শুষ্ক সভৌসুদভ নদী ফা খারগুদরায কচুযীানা, আফজবনা, প্রভৃরত রযষ্কায নাব্যতা চর যাখায জন্য ‘টিআযএভ’, 

‘কারফখা’ ইতযারদ জাতী সপ্রাগ্রাদভয াদথ ম্পৃি না যাখা ফা থাকা। 

 

৪.৩ সুদমাগ (Opportunity) 

 প্রকল্পটি রফরবি ধযদনয ম বাি সুদমাগ সৃরি কযদফঃ  

 ভৎস্য চাল  কৃরল ব্যফস্থায উিন দফ; 

 াংভেি খারগুদরা পুনঃখনন কযা দর নদীয নাব্যতা বৃরদ্ধ সনৌ-চরাচর ব্যফস্থায উিন দফ; 

 স্লুই সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ কাজ কযা দর ারন রনষ্কান ব্যফস্থা বৃরদ্ধ াদফ; 

 ড়ক সমাগাদমাগ ব্যফস্থা উিত ায পদর জনগদণয মাতাাদতয সুদমাগ বৃরদ্ধ াদফ এফাং দ্রুত দফ; 

 কৃরল উৎাদন বৃরদ্ধয সুদমাগ সৃরি দফ; 

 কৃরল ণ্য অন্যান্য ণ্য াভগ্রীয যফযা, ফাজাযজাতকযণ, রযফন জতয দফ; 

 জনগণ কৃরলদণ্যয ন্যার্য্ ভল্য াদফ এফাং স্থানীবাদফ উৎাদন না া দ্রব্য াভগ্রীয প্রাপ্যতা জতয দফ; 

 চনীর কৃরলণ্য, সমগুদরা গুদাভজাত কদয যাখায সুদমাগ সনই, সগুদরা দ্রুত অন্য স্থাদন রযফণ কদয রনদ 

মাা এফাং রফরক্র কযায সুদমাগ সৃরি দফ; 

 াভারজক রনযািা এরাকায আথ ব-াভারজক উিন অব্যাত থাকদফ; 

 প্রারন্তক জনদগাষ্ঠীয রফরবি উাজবনভরক কাদজ রনদারজত ায সুদমাগ বৃরদ্ধ াদফ; 

 প্রারন্তক জনগদণয ন্তানদদয রক্ষা গ্রণ কযায সুদমাগ সৃরি দফ; 

 জ অরবগে সৃরিজরনত কাযদণ জনগদণয স্বাস্থযদফা এফাং অন্যান্য সফা াা জতয দফ। 

 

৪.৪ ঝুঁরক (Threat) 
 

কর উিন প্রকদল্পযই রকছু ঝুঁরক থাদক। এ কর ঝুঁরক রফরবি ধযদনয ফা প্রকৃরতয দত াদয। ম্ভাব্যতা ভীক্ষায ভদ 

প্রকদল্পয ঝুঁরক যীক্ষা কদয সদদখ স ফ ঝুঁরক (মরদ থাদক) রনযন কযায রযকল্পনা ভীক্ষা অন্তভু বি কযা একটি সমৌরিক 

আগাভ সকৌর ভদভ ব স্বীকৃত। এ কর ম্ভাব্য ঝুঁরকগুদরা মথাক্রদভ-(১) রযদফ াংক্রান্ত ঝুঁরক, (২) যক্ষণাদফক্ষণ াংক্রান্ত 

ঝুঁরক, (৩) রনভ বাণ াভগ্রীয ভল্য বৃরদ্ধ াংক্রান্ত ঝুঁরক; (৪) প্রাকৃরতক দূদম বাদগয (মা ভানুদলয রনন্ত্রণ ক্ষভতায আতাধীন ন) 

ঝুঁরক; (৫) সটকইীনতায ঝুঁরক; (৬) জনগদণয অদমারগতাজরনত ঝুঁরক; (৭) ভাভরা-সভাকেভাজরনত ঝুঁরক ইতযারদ। 

যাভ বকগদণয ম বদফক্ষদণ আদরাচয প্রকদল্প রনম্নরররখত ঝুঁরক আদত াদযঃ 

 সকান কাযদণ নদীগুদরায আন্তঃপ্রফা বৃরদ্ধ সদর;  

 প্ররতরনত সরডদভন্ট সফরন  তৎাংরগ্ন এরাকা প্রচুয রযভাদণ জভাকৃত রর রনরভত অাযদণয থ রুদ্ধ 

দর;  

 শুষ্ক সভৌসুদভ াগযফারত ররদত পুনযা বযাট দর; 

 অরতরযি পুনঃখনন ব্য  ঠিকাদায কতৃবক তা দাফী কযা; 

 ক্র রযকল্পনা সভাতাদফক মথাভদ ক্রকাম ব ম্পি কযদত না াযা; 

 প্রকদল্পয অথ বছাদড় রফরম্ব ফা চুরিদত রফরম্ব া; 

 প্রাকৃরতক দুদম বাদগয কাযদণ কাজ কযদত না াযা। 
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ঞ্চভ অধ্যা 

 

ম বাদরাচনা দত প্রাি ারফ বক ম বদফক্ষণ 

 

 

৫.১ প্রকদল্পয ক্র কাম বক্রভ 

প্রকদল্পয ক্র কাম বক্রভভ প্রকল্প রযচারক অরপ কতৃবক ম্পি কযা দে। এ প্রকদল্পয প্রা কর প্যাদকজই পূতব 

(Works) ম্পরকবত রফধা দফ বাচ্চ স্বেতা গ্রদণয রনরভদি কর প্যাদকজয ক্র প্ররক্রা ই-রজর (e-GP) দ্ধরতদত 

ম্পি কযা দে। ই-রজর (e-GP) দ্ধরতয সক্ষদত্র ৩ দস্য রফরি ভল্যান করভটি গঠন কযা । ভীক্ষায কভ বরযরধ 

অনুমাী প্রকদল্পয ক্র াংক্রান্ত রফলদম ৪৬টি প্যাদকদজয ভদধ্য ম বাদরাচনাকৃত ৩টি নভৄনা প্যাদকজ রফদেলণ  রযদ বন 

কদয সদখা মা সম, নভৄনা প্যাদকদজয ক্র কাম বক্রভ ররএ-২০০৬  ররআয-২০০৮ এয রনদদ বনা অনুযণ কযা দদছ। 

জরাফদ্ধতায কাযদণ প্যাদকজ w-৬/২০১৮-১৯ এয কাজ রনধ বারযত ভদয ভদধ্য ভাি না া যফ বতী সভৌসুভ (ভাচ ব-

জুন) কাজ কযায জন্য ৩৬০ রদন শুদৄ ভ ফাড়াদনা । আাযবদ্রা নদীয প্যাদকজ w-১০/২০১৮-২০১৯ (রকরভ ৭.০০ 

সথদক ১৪.০০) এফাং w-১১/২০১৮-১৯ (রকরভ ১৪.০০ সথদক রকরভ ১৯.২৫৫) ম বন্ত দদদঘ বযয ভদধ্য ফাঁক থাকা নদীয 

এরাইনদভন্ট রএ অফস্থান সথদক স্থানদবদদ ১০০-১৫০ রভটায দূদয দয মাা স্থানী জনগণ ফাঁক যরীকযদণয দাফী 

জানাদনায পদর ব্য বৃরদ্ধ সদদছ মথাক্রদভ ৮.৯৮%  ১৭.৫৮% (সনাটানুদেদ ৪৬-৪৮, পৃষ্ঠা-১১, ২৩/০৫/২০১৯), সমখাদন 

২০/০২/২০১৯ তারযদখয অনুরষ্ঠত রএর বায অনুদভাদন যদদছ। দযত্র সখারায ভ দযত্র উনু্মি করভটিয ৩ জন 

দস্যয ভদধ্য ভল্যান করভটিয কভদক্ষ ১ জন দস্য উরস্থত রছদরন। প্রকদল্পয আতা গৃীত ক্র কাম বক্রদভয ভদধ্য 

রফদফচয ভীক্ষা কাদজয জন্য গৃীত নভৄনা প্যাদকদজয ক্র কাম বক্রভ ররএ-২০০৬ এফাং ররআয ২০০৮ এয াদথ 

াংগরতপূণ ব াা মা। 

 

৫.২ রফরবি ভীক্ষা ঘাটরত 

প্রকল্পটিয অনুকূদর ম্ভাব্যতা ভীক্ষা কযা রন রফধা সফরনরপট কস্ট সযর (BCR) আরথ বকঃ ১.৪৮ এফাং অথ বননরতকঃ 

১.৮৫, ইন্টাযনার সযট অফ রযটান ব (IRR) আরথ বকঃ ১৯.১০% এফাং অথ বননরতকঃ ২৩.৭৩%, মা ভজাতী প্রকল্প সথদক অথফা অনুভান 

রনব বয তথ্য ব্যফায কযা দদছ। সমদতু আদরাচয প্রকল্পটি একটি রনরদ বি ভ (ভাচ ব-জুন খনন কাদজয ভ) রনববয, এ 

ব্যাাদয শুরু সথদকই প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ না কযা ভারি ফছদযয রফরবি কাজ অফরি ৩০% কাজ ফাকী এক 

সভৌসুদভ ফতবভান গরতদত ম্পি কযা সফ কঠিন দফ ফদর যাভ বকগণ ভদন কযদছ। সকান ভীক্ষা না থাকা রডরর-সত 

রফলটি ঠিকবাদফ প্ররতপররত রন। 

 

৫.৩ রডররয ঘাটরত/ীভাফদ্ধতা 

 প্রকদল্পয অনুকূদর ম্ভাব্যতা ভীক্ষা কযা রন রফধা সফরনরপট কস্ট সযর (BCR) আরথ বকঃ ১.৪৮ এফাং 

অথ বননরতকঃ ১.৮৫, ইন্টাযনার সযট অফ রযটান ব (IRR) আরথ বকঃ ১৯.১০% এফাং অথ বননরতকঃ ২৩.৭৩% 

ভজাতী প্রকল্প সথদক রদফ কযা দদছ। 

 নদী  খার পুনঃখনদনয পদর নদীয য অফরস্থত রফরবি াংস্থায কারবাট ব ফা ব্রীদজয Foundation এয 

য রক ধযদনয প্রবাফ ডদফ স রফলদ রডররদত এররজইরড সথদক অনারি ত্র (পৃ-১২৮) াংভেরি আকাদয 

থাকদর রফস্তারযত প্ররতপররত রন। 

 রডরর-সত আাযবদ্রা নদীয উৎ ভৄদখ প্রকল্প সভাদদ ৩ ফছদয ৩টি সলাজায রনভ বাণ  অাযদণয ব্যফস্থা 

যদদছ, রকন্তু সভাদ সদল শুষ্ক সভৌসুদভ রর আটকাদনায ভত রফদলবাদফ সলাজায ফা অন্য সকান ব্যফস্থা যাখা 

রন ফা সকান রদক-রনদদ বনা সদখা মারন; 

 পুনঃখননকৃত নদী ফা খার রযচারনা  যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য রফডরিউরডরফ’য যাজস্ব ফাদজদট সুরনরদ বি অথ ব ফযাে 

না যাখা। 

 শুষ্ক সভৌসুদভ নদী ফা খারগুদরায কচুযীানা, আফজবনা, প্রভৃরত রযষ্কায নাব্যতা চর যাখায জন্য ‘টিআযএভ’, 

‘কারফখা’ ইতযারদ জাতী সপ্রাগ্রাদভয াদথ ম্পৃি না যাখা ফা থাকা। 
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৫.৪ পুনঃখনদনািয নদী, খার  জরাভূরভ যক্ষণাদফক্ষদণয ব্যফস্থানা 

ারন ব্যফস্থানা িভ ঞ্চফারল বকী রযকল্পনায উদেশ্য, রক্ষয  রযকল্পনা রবন ২০২১ ফাস্তফাদনয াদথ পুদযাপুরয 

াভঞ্জস্যপূণ ব। ফাাংরাদদদয ভানুদলয দারযদ্রতায অন্যতভ প্রধান কাযণ দে 

জরাফদ্ধতা। জরাফদ্ধতায কাযদণ াজায াজায ঘযফারড়, স্কুরকদরজ, যাস্তাঘাট 

ইতযারদ রনভরজ্জত থাকা প্ররতফছয অাংখ্য ভানুল াম্বর ারযদ ফ বান্ত দ 

দরযদ্রীভায নীদচ ফফা কযদছ। উদিখ্য, রযাংখ্যান অনুমাী প্ররতফছয প্রা 

৫.০০ রক্ষ সরাক জরাফদ্ধতায স্বীকায দে। নদী, খার  জরাভূরভ যক্ষণাদফক্ষদণয 

উভেি ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ জরাফদ্ধতা প্ররতদযাধ নদীয নাব্যতা রপরযদ আনায 

ভাধ্যদভ এ ভস্যা দূয কযা ম্ভফ। এজন্য রল্ট অাযণ ব্যফস্থানা  যক্ষণাদফক্ষণ 

খযচ াংরেি য রফবাগ এয ফারল বক ফাদজদট ফযাে যাখা দযকায। স্থাীবাদফ 

প্রকল্প এরাকায জরাফদ্ধতা রনযনকদল্প আাযবদ্রা নদীয উৎভৄদখ স্থাী সলাজায রনভ বাণপূফ বক ারন উিন সফাড ব কতৃবক 

ফাস্তফারত াতক্ষীযা সজরায ারখভাযা রফদর টিআযএভ (TRM) স্থাদনয [কদাতাক্ষ নদদয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ প্রকদল্প 

(১ভ ম বা) এয ২টি কাদজয একটি ারখভাযা রফদর টিআযএভ স্থান। টিআযএভ চরাকাদর ভর নদদয য ক্রডযাভ রদদ 

শুষ্ক সভৌসুদভ সজাাযফারত রর উযাাংদ না ঢুরকদ টিআযএভ রফদর প্রদফ কযাদনা  এফাং ফল বা সভৌসুদভয শুরুদত 

পুনযা ক্রডযাভ তুদর সদা । নদী যক্ষা রর ব্যফস্থানায আতা ক্রডযাভ স্থান একটি রনরভত কাম বক্রভ।] ন্যা 

জরাধায রনভ বাণ কদয ারনয প্রফা রযফতবদনয ভাধ্যদভ নদীগুদরাদত আা প্রচুয রযভাণ রর অাযদণয স্থাী ভাধান 

ম্ভফ ফদর যাভ বকগণ ভদন কযদছ। ম বদফক্ষদণ সদখা মা, রযয নদীয উজাদন ভরনযাভপুয উদজরা স্বাস্থয কভদপ্লক্স 

ম বন্ত পুনঃখনন এফাং কদাতাক্ষ নদদয য রনরভ বত ক্রডযাদভয ভত একটি ক্রডযাভ রনভ বাণপূফ বক জরাফদ্ধতা  রর 

আটকাদনায দীঘ বদভাদী ব্যফস্থা কযা সমদত াদয। অযরদদক, দীঘ বদভাদী নদী  খার খনন জরাফদ্ধতা উিন উ-প্রকল্প 

ফা performance based dredging contract/ইজাযা রবরিক চুরিয ন্যা রফদল সকৌর গ্রণ কদয 

রনরভত যক্ষণাদফক্ষণ কাদজয রযকল্পনা গ্রণ কযা সমদত াদয। 

 

স্থাীবাদফ রর অাযদণয জন্য একটি ফাঁধ ফা সলাজায রনভ বাদণয দফরিযভ রনম্নরূঃ 

১) অফস্থান (Location) সলাজাযটি এভন স্থাদন রনভ বাণ কযদত দফ সমখাদন দফ বাচ্চ রযভাণ রর আটকাদনা মা; 

২) ধাযণক্ষভতা (Volume/capacity): ধাযণক্ষভতায রযভাণ দফ জরাধাদযয (sediment trap) এয তরদদ 

দত প্রধান ারন রনগ বভদনয (Spillary) উচ্চতা ম বন্ত; 

৩) ঊরযতর/এরযা (Surface Area): এটিয রডজাইন দত দফ উরযতর উচাদনা সরদবর (Overflow level) 

ম বন্ত। উরযতর উচাদনা ায (Surface Overflow Rate, SOR) কাদা  রদল্টয জন্য ০.১৪-০.৩০ 

রভররভটায/দদকন্ড মা নদী ফা খাদরয রডচাদজবয য রনববয কদয। এদত ররয নভৄনা যীক্ষা কযা মাদত তকযা 

াদয (১) ফারর, (২) কাদা  (৩) রদল্টয রযভাণ জানা মাদফ। 

৪) সফরদনয আকায (size/configuration): 

 রনম্নফরণ বতবাদফ একটি সফরন দতরয কযা সমদত াদযঃ 

(ক) দদঘ বয  প্রদস্থয অনুাত ২:১ দত দফ। দদঘ বয দফ অন্তগ বভন (Inlet) দত ফরগ বভন (Outlet) ম বন্ত; 

(খ) (Inlet) দফ চাাদনা প্রান্ত (Narrow end) 

(গ) মরদ এবাদফ ম্ভফ না  তদফ আন্তদদার রডজাইনপূফ বক দফ বাচ্চ রস্থরতকার (Detention Time) রনরিত 

কযা মা ৩ ঘণ্টায সফর দত াদয; 

৫) ার্শ্ব ঢার (side slope), অগ্রফতী (upstream) এফাং িাদফতী (downstream) ঢার দফ ৫:১, রকন্তু 

২:১ এযকভ ন; 

৬) ফাঁদধয (Closer) উরযবাদগয প্রস্থতা (Top width) : এটি ৩ রভটায মা সরদবদর ২.৫ রভটাদযয কভ দফ না; 
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৭) প্রধান রেরদঃ এটি খাড়া াই অথফা চতুদকবাণ আকাদযয উচ্চভান (Top) , মা অন্য ১টি াইদয াদথ রভররত 

দফ, এফাং ফাঁধ সবদ কদয ফরগ বভন াইদয সল প্রাদন্ত মাদফ। উি াইদয ডাা দফ দফ বাচ্চ নদীয প্রফা (Peak 

flow) এয ১০% অথফা ২০০রভরভ, দুইটিয ভধ্য সমটি ফড় দফ। রনগ বভন দথয (Outlet) ারনয সফগ ১.৫ 

রভ/দদকন্ড সমখাদন  ঘা (Turfing) রাগাদনা আদছ; 

৮) রে সফাড বঃ কভদক্ষ ৩০০ রভরভ 

৯) রর অাযণঃ এভন স্থাদন জভা কযদত দফ সমখান সথদক erosion না দত াদয। ররয স্তু সমন রছদন্মাখ 

(down sream) অথফা নদীয অফফারকায (flood plain) কাদছ না ; 

 

রফদল রদক ভঃ 

ক) রেরদ রডজাইনঃ নদীয ১০ ফছদযয sediment transport study সথদক রনদত দফ; 

খ) রর আটকাদনাদত রনদম্নয সকৌর অফরম্বন কযদত দফঃ 

 ১) সরডদভন্ট ট্রা  সফরন রনভ বাণ; 

 ২) সরডদভন্ট সপন্স; 

 ৩) সচক ফাঁধ; 

 ৪) সরডদভন্ট কযারযায; 

 ৫) সক সফরন রপল্টায। 

≤ উদযারিরখতবাদফ ররয সেরণরফবাগ কযায য রনদন্মাি রদ্ধাদন্ত সৌুঁছা 

 ১) সভাটা (coarse) দত ভধ্যভ দানা (particle size) ভাটিয জন্য রতযকাযবাদফ রর প্ররতদক্ষন 

(sedimentation) কযা সমদত াদয (দয উরিরখত ধযণ-৩); 

২) সূক্ষ্ম কণা অথফা কাদা এফাং সূক্ষ্ম রদল্টয জন্য দযকায রম্বা ভ তরানী ড়ায জন্য (১ রদন অথফা ১ িা)। 

সজন্য সফরদন রডজাইনকৃত রস্থরতকাদর (Detention time) তরানী ড়দফ না। কাদজই কাদা এফাং সূক্ষ্ম 

রল্ট কনা  দজফ কনা াধাযণতঃ ফাস্তফতায সপ্ররক্ষদত রফদফচনা আনা  না রর জভায জন্য; 

৩) রতন প্রকায ররয জন্য ৩ ধযদণয রডজাইন রফদফচনা আনা সমদত াদয  

 ধযণ-১: রডজাইন াটি বদকর কণাঃ <০.০৪৫রভরভ (ভধ্যভ রল্ট অথফা তায সচদ সছাট) 

ধযণ-২: রডজাইন াটি বদকর কণাঃ ০.০৪৫রভরভ,<কণা< ০.১১৪ রভরভ (সূক্ষ্ম ফারর অথ বাৎ সভাটা সথদক ভধ্যভ 

রল্ট) 

ধযণ-৩: রডজাইন াটি বদকর কণাঃ > ০.১৪ রভরভ (ভধ্যভ সথদক সূক্ষ্ম কণায ফারর, সভাটা কণায রল্ট)। 

৪) উদাযণ স্বরূ নদীদত রদদন ররয রযভাণ 

মরদ নদীয প্রফা ৩০০ cum/sec. এফাং রর কণা ঘনত্ব নদীয ারনদত ৫০ mg/L.= ১৫ kg/sec ফা 

১২৯৬Ton/day। এটি সথদক সকফর উদয ফরণ বত তৃতীম কণা টাই রর রাদফ জভা দফ। কাযণ, সভাট 

জভাকৃত ররদত (১২৯৬Ton/day), রতন ধযদনয রর কণায উরস্থরত যদমদছ। ভাটি রফদেলণ সথদক, 

তাাংদ তৃতী প্রকাদযয উরস্থরত জানা মাদফ। 

 

৫.৫ ভূরভ অরধগ্রণ 

প্রকদল্পয ভূরভ অরধগ্রণ একটি জটির প্ররক্রা। রডরর-সত খননকৃত ররভাটি নদী  খাদরয দুই াদড় সপরায াংস্থান যাখা 

আদছ। রকন্তু সকান সকান জাগা উি ভাটি যাখায ভত খা জাগা না থাকা জনাধাযদণয জরভ াভরক ব্যফায কযায 

প্রদাজন দে। নকাভদত রডরর-সত ৩ সক্টয ভূরভ অরধগ্রদণয জন্য ৫৩.০০ রক্ষ টাকায প্রাক্করন কযা দদছ। রকন্তু 

দযজরভদন ম বদফক্ষদণ সদখা মা ৩টি স্থাদন স্থানী ভূরভ ভাররক তাদদয জরভ ছাড়দত অাযগতা প্রকা কদযদছ। স্থানী 

প্রাদনয ভাধ্যদভ গত সপব্রুারয ২০২০ ম বন্ত ভাধান না া উদিরখত জাগাগুদরাদত খননকাজ কযা ম্ভফ রন।  
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৫.৬ নদী/খার খননদদল ভাটি ব্যফস্থানা 

দযজরভদন রযদ বদন সদখা সগদছ নদী/খাদরয দুই াদড় ভাটি সপদর সূ্তাকাদয যাখা দে মা যফতীদত সেরাংপূফ বক ফনান 

কযা দে। তদফ এ অাযদণয কাজ অরত ধীযগরতদত চরদছ, পদর 

সুরফধাভত স্থানগুদরাদত ভাটিয রফার স্তু সদখা সগদছ। শুষ্ক সভৌসুদভ প্রকল্প 

এরাকায জভাকৃত রর প্ররতরনত অাযণ কযা এফাং তায ব্যফস্থানা 

সকৌর রনধ বাযণ কযা প্রদাজন। এদক্ষদত্র নদী ফা খাদরয দুই াদড় রভরতয 

ভাধ্যদভ ফনাদনয ব্যফস্থা দত াদয। যকারয-সফযকারয উদযাদগ ভৎ 

রল্প, ইট দতরযয বাটা ইতযারদ কযা সমদত াদয সমখান সথদক যকায  

যাজস্ব াংগ্র কযদত াযদফ। এবাদফ প্ররতফছযই তাযা রনজ উদযাদগ/ইজাযা 

রবরিক রর অাযদণয ব্যফস্থা দত াদয। অযদক্ষ প্রকল্প ফাস্তফাদনয 

সদল এরাকায আথ ব-াভারজক উিদনয াাার কৃরলণ্য, ভৎস্য, ভৎ 

রল্প, ইতযারদয সম প্রায ঘটদফ সরদদক দৃরি সযদখ এরাকা ফাজায ব্যফস্থানায উিদনয রফলদ স্থানী প্রান 

াংরেিদদয রফদল দৃরি সদায প্রদাজন দফ। 

 

৫.৭ নদীয াড় সটকইকযণ এফাং খনন কাদজ ন্তুরি 

রফদেলদণ সদখা মা তকযা ৬৪.৪৪ বাগ উিযদাতা জারনদদছ সম নদীয াড়গুদরা সটকই দফ। রকন্তু দযজরভদন 

ম বদফক্ষদণ নদীয দুই াদড় সকান সকান জাগা অদনক উঁচু কদয ভাটি সপদর যাখা দদছ মা যফতীদত ভান কযায য 

যাস্তা দতরযয জন্য অন্যত্র রযদ সনা । এযয ঘা রারগদ ফনান কযা । এ ফনান প্ররক্রা স্থানী দরযদ্র 

জনদগারষ্ঠয অাংীদারযদত্বয ভাধ্যদভ কযা সমদত াদয সমন রযচম বা  ঠিকবাদফ ভরনটরযাং । নদী পুনঃখনদনয কাদজয 

গুণগত ভাদন ন্তুরিয উিদয তকযা ৮১ বাগ উিযদাতা অথ বাৎ এরাকায ভানুল ন্তুরি প্রকা কদযদছ।  

 

৫.৮ আাযবদ্রা নদীয কারভপুদয সলাজায রনভ বাণ 

প্রকল্প দররদর শুষ্ক সভৌসুদভ াগয ফারত রর আাযবদ্রা-রযয–বুরড়বদ্রা নদীদত প্রদফ সযাধ কযায জন্য প্রকল্প 

সভাদকারীন প্ররতফছয (রতন ফছদয ৩টি) জানুারয ভাদ আাযবদ্রা নদীয 

উৎরিস্থর কারভপুদয ভাটিয সলাজায রনভ বাণ এফাং তা যফতী ফল বা সভৌসুদভয 

পূদফ বই ফল বায ারন রনষ্কাদনয জন্য অাযণ কযায াংস্থান যাখা দদছ। এ 

জন্য ভীক্ষায প্রধান কাদজয একটি রদদফ সলাজায রনভ বাণ রিদফরত 

দদছ। এ রফলদয য প্রদশ্নয উিদয এক-তৃতীাাংদয রকছু সফর 

(৩৭.২২%) উিযদাতা ‘যাঁ’ সূচক উিয প্রদান কদযদছন। দযজরভদন সদখা 

মা অস্থাীবাদফ ২ ফছদয ২ নাং সলাজাযটি রনভ বাণ কযা দদছ। রচদত্র েি 

সফাঝা মাদে সম, রক রযভাণ রর রবতদয প্রদফ কদয। এ রফলদ রর 

অাযদণয একটি স্থাী ভাধান খুফই প্রদাজন ভদভ ব দযজরভদন 

এরাকাফাীয াংদগ আদরাচনা জানা সগদছ।  

 

৫.৯ স্লুইগুদরায সভযাভত কাদজ ন্তুরি 

প্রকল্প এরাকা তথ্য াংগ্রদয প্রাক্কাদর দযজরভদন স্লুইগুদরায সভযাভত কাজ 

ম বদফক্ষণ কযা দদছ। স্লুইগুদরায সভযাভত কাদজয গুণগত ভান রনদ ন্তুরিয 

য প্রদশ্ন তকযা ৬৫.৮৩ বাগ উিযদাতাই ন্তুরি প্রকা কদযদছ। রচদত্র 

এরাকায স্থাী ফারন্দাদদয খার পুনঃখনদনয পূদফ ব  দযয অফস্থা এফাং স্লুই 

সভযাভদতয পূদফ ব  দযয অফস্থা ফণ বনা কযদত সদখা মাদে। তাযা ভাদছয সঘয 

ভাররকদদযদক জরাফদ্ধতায জন্য দাী কদযদছন। স্লুই সভযাভদতয াাার 

তাযা এগুদরা ভরনটরযাং এয য সফর গুরুত্ব রদদদছ সমন বরফষ্যদত 
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জরাফদ্ধতায রযরস্থরতদত না ড়দত । নদী এফাং খার পূনঃখনদনয কাযদণ এরাকা সুরফধা বৃরদ্ধ প্রদশ্ন তকযা ৮৫ বাগ 

উিযদাতাই ‘সদচয আতাধীন জরভয রযভাণ বৃরদ্ধ’ সদদছ ফদর ভত সদন মা প্রকদল্পয উদেদশ্যয াদথ াভঞ্জস্য াা 

মা।  

 

৫.১০ প্রকদল্পয ফাস্তফাদনয পদর ারন প্রাপ্যতা/অাযদণ পদরয রনরফড়তা (Cropping Intensity) বৃরদ্ধ 

ম বাদরাচনা সদখা মা প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয য একরদদক সমভন সুদ ারনয প্রাপ্যতা ফাড়দফ অন্যরদদক এরাকায ৪০০০০ 

সক্টয কৃরল জরভ জরাফদ্ধতা ভৄি দ চালাফাদদয আতা আদফ মা পূদফ বয তুরনা ফছদয একারধক পর পরাদনা ম্ভফ 

দফ অথ বাৎ পদরয রনরফড়তা (Cropping Intensity) বৃরদ্ধ াদফ। এ াংক্রান্ত প্রদশ্নয জফাদফ দুই-তৃতীাাংদয সফর 

(৬৩.৬১%) উিযদাতা ভত রদদদছ সম প্রকদল্পয ফাস্তফাদনয পদর ারন প্রাপ্যতা/অাযদণ পদরয রনরফড়তা 

(Cropping Intensity) বৃরদ্ধ াদফ। কৃরল  ভৎস্য রনববয এ এরাকায অরধকাাং ভানুদলয জীরফকা আাযবদ্রা, রযয  

বুরড়বদ্রা নদী এফাং এয াংভেি খার ফারত রর, ফন্যা  জরাফদ্ধতা িাযা প্রবারফত। প্রকল্প ফাস্তফাদনয পদর জরাফদ্ধতা দূয 

ায কাযদণ পদরয রনরফড়তা বৃরদ্ধদত পর উৎাদদন রবিতা আদফ। সমাগাদমাগ ব্যফস্থায উিদনয পদর 

চারদারবরিক পর উৎাদদন আগ্রী দফ। সচ সুরফধা বৃরদ্ধয কাযদণ পর উৎাদদন রবিতা রফলক তথ্য রফদেলদণ সদখা 

মা তকযা ৮৯ বাগ উিযদাতাই একভত সালণ কদযদছ। নদী ফা খারগুদরাদত ফতবভান  পূদফ ব ভাদছয প্রাপ্যতাবৃরদ্ধয 

প্রদশ্ন ফতবভাদন পূদফ বয সচদ ভাছ সফর াা মা ভদভ ব ভত রদদদছ প্রা দুই-তৃতীাাং (৫৯.৫৮%) উিযদাতা ।  

 

৫.১১ ীত  ফন্যা সভৌসুদভ ভারাভার যরফদন সুদমাগ-সুরফধা  বাড়ায াথ বকয 

ম বাদরাচনা প্রতীভান  সম, প্রকদল্পয ৪টি উদেদশ্যয ভদধ্য ৩নাং সনৌ-চরাচর ব্যফস্থায উিন প্রদশ্ন নদী  খারগুদরা 

পুনঃখনন সদল নাব্যতা বৃরদ্ধয পদর ড়ক দথয সচদ নদীদথ ভারাভার রযফদন ভ ফাঁচদফ  খযচ কভদফ। ীত  

ফন্যা সভৌসুদভ ভারাভার রযফদন সুদমাগ-সুরফধা  বাড়ায াথ বকয রফলদ তথ্য রফদেলদণ সদখা মা ীত  ফল বা সভৌসুদভ 

বাড়া কদভদছ এভনটিই এক-তৃতীাাংদয (৩৪%) সফর উিযদাতা ভতাভত। দযজরভদন রযদ বন সদল যাভ বকগণ 

একভত সালণ কযদছ সম, ীত  ফন্যা সভৌসুদভ ভারাভার যরফদন সুদমাগ-সুরফধা বৃরদ্ধ রযফন বাড়া কদভ মাদফ। 

 

৫.১২ রফডরিউরডরফ কতৃবক নদীগুদরায রনরভত তদাযরক 

ম বদফক্ষদণ সদখা মা তকযা ৫৯ বাগ উিযদাতা নদী  খারগুদরা রফডরিউরডরফ’য রনরভত তদাযরকয সক্ষদত্র ভতাভত 

রদদদছ। এদদয াাার স্থানী প্রান াংরেি অন্যান্য প্ররতষ্ঠান তাদদয তদাযরক ফাড়াদত াদয মাদত নদী ফা খাদরয 

াড় যকারয খা জাগা দখর কযদত না াদয। 

 

৫.১৩ স্থানী ম বাদ কভ বারা 

রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায গুণগত ভান মাচাইদয জন্য স্থানীম ম বাদম রপডব্যাক কভ বারায পরাপর ম বাদরাচনা সদখা 

মা সম, এরাকায কর সেরণ-সায সরাকজন প্রকদল্পয উদেশ্য পর 

দদছ রফলদ ভতাভত রদদদছ। ম বদফক্ষদণ সদখা মা, এরাকায 

জরাফদ্ধতা স্থাীবাদফ রনযদনয জন্য কভ বারা অাংগ্রণকাযীগণ 

যাভ বকগণ  রনম্নরররখত সুারয প্রদান কদযনঃ 

  আাযবদ্রা নদীয উৎভৄদখ স্থাীবাদফ সলাজায রনভ বাদণয জন্য 

সুারয কযা  সমন শুষ্ক সভৌসুদভ রর সবতদয প্রদফ কযদত 

না াদয; 

 এ অঞ্চদরয জরাফদ্ধতায স্থাী ভাধাদনয জন্য চরভান প্রকদল্পয 

ন্যা বফদ প্রকল্প (প্রস্তারফত) গ্যাাংযাইর (রয সতররগারত) 

নদীয পুনঃখনন জরুরযরবরিদত কযা প্রদাজন;  

 দ্রুত ারন অাযণ এফাং রর আটকাদনায জন্য বুরুররা  াতযা খাদর স্থারত ২টি স্লুই সগট অাযণপূফ বক 

আাযবদ্রা নদীয ভৄদখ একটি ফস্ক সযগুদরটয রনভ বাদণয প্রস্তাফ কযা ; 
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 এ প্রকদল্পয াাার আয প্রা ৫০০০ সক্টয কৃরল জরভয জরাফদ্ধতা দূযীকযদণয জন্য সুজাপুয  ফদযঙ্গা 

খাদরয ভৄদখ ২টি স্লুই সগট রনভ বাণ কযা অরত জরুরয ; 

 পঁতারি রকরভ দদঘ বযরফরি রযয নদীয ১৫ রকরভ এ প্রকদল্পয আতা পুনঃখনন কযা দে। এয সুপর 

পুদযাপুরয াায জন্য উজাদন ভরনযাভপুয উদজরা স্বাস্থয কভদপ্লক্স ম বন্ত আয ৬ রকরভ পুনঃখনন কযা খুফই 

প্রদাজন। 

 

৫.১৪ সজরা ারন ম্পদ উিন  ব্যফস্থানা করভটি এফাং রআইর  রএর করভটি 

ভাঠ ম বাদ ফাস্তফানাধীন প্রকল্প/কাম বক্রভদক জনগণ ফা্ধকফ  মথামথবাদফ ফাস্তফাদন সজরা প্রাকগণদক বারত কদয 

১৩-দস্য রফরি একটি উিন করভটি গঠন কযা । এ করভটিয উদদিা াংরেি রনফ বাচনী এরাকায ভাননী াংদ দস্য 

এফাং দস্য রচফ রনফ বাী প্রদকৌরী, ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব। ম বদফক্ষদণ সদখা মা, করভটি প্ররতভাদ কভদক্ষ 

একফায বা রভররত ায রফধান থাকদর উি করভটিয এ ম বন্ত সকান রফলদ বা রন। পদর স্থাীবাদফ রর ফ্ধক 

কযা রফলদ সকান প্রকায আদরাচনা ফা ব্যফস্থা সনায ভত সকান কাম বক্রভ গ্রণ কযা রন। 

প্রকদল্পয পর ফাস্তফাদনয রদক্ষয শুরুদতই ফাস্তফানকাযী াংস্থায প্রধাদনয বারতদত্ব ১৬ দদস্যয রআইর করভটি এফাং 

ভন্ত্রণারদয রচফ ভদাদদয বারতদত্ব ১৬ দদস্যয একটি রএর করভটি করভটি গঠন কযা  সমন প্রকল্পটি সুষ্ঠুবাদফ 

ফাস্তফাদন সকান ভস্যা সদখা রদদর তায রদক রনদদ বনা াা মা। করভটিয কভ বরযরধ ভদত প্ররত ৩ ভা অন্তয অন্তয 

বা কযায কথা থাকদর ম বদফক্ষদণ সদখা সগদছ, রস্টারযাং করভটিয ৩ ফছদয ভাত্র ২টি বা অনুরষ্ঠত দদছ। ফ বদল 

রভটিাং অনুরষ্ঠত  ০৫/০৮/২০১৯ তারযদখ। ক্ষান্তদয রআইর করভটিয সকান বা অনুরষ্ঠত রন। 

 

৫.১৫ ভারি রযকল্পনা (Exit Plan) 

ম বদফক্ষদণ সদখা মা সম, প্রকদল্পয ফাস্তফান রযকল্পনা অনুমাী দর প্রকদল্পয কাজ ম্পি ায য এয পরতা 

রনববয কদয প্রকদল্পয স্থাীত্ব এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয য। এজন্য প্রকল্পটিয রফস্তারযত রযকল্পনায ভদধ্য এয স্থাীদত্বয সুদমাগ 

 সকৌর উদিখ থাকা ফাঞ্চনী। আদরাচয প্রকদল্প সটকইকযণ রযকল্পনায াাার প্রকদল্পয রযচারন  যক্ষণাদফক্ষদণয 

কাজ ফাাউদফাদড বয অনুিন যাজস্ব ফাদজদটয প্রাি ফযাে দত ভন্বদয াংস্থান  আদছ। তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, মদায 

য াদকবর, ফাাউদফা, মদাদযয কারযগরয  প্রারনক তত্ত্বাফধাদন রনফ বাী প্রদকৌরী, মদায য রফবাগ, ফাাউদফা, 

মদায কতৃবক প্রকদল্পয রযচারন  যক্ষণাদফক্ষদণয কাজ ম্পারদত দফ ভদভ ব রডরর-সত ফরণ বত আদছ (পৃ-৪)। ম বদফক্ষদণ 

সদখা মা, স্থাীবাদফ রর প্রদফদয প্ররতদযাধ কযদত না াযদর প্রকল্পটি পরবাদফ ভাি দর কদক ফছদযয ভদধ্যই 

আফায পূদফ বয অফস্থা রপদয মাদফ। আফায জরাফদ্ধতা ড়দফ এরাকায ৮-১০ রক্ষ ভানুল এফাং ক্ষরত দফ তাদদয 

অথ বননরতক কভ বকান্ড। এজন্য যাভ বকগণ আগাভী ফছয সল সলাজাযটি স্থাীবাদফ রনভ বাদণয জন্য রএর করভটিয ভাধ্যদভ 

প্রদাজনী ফাদজট ফযাে ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ভতাভত প্রদান কযদছ সমন প্রকল্পটিয ফাস্তফান তবাগ পরপ্রসূ । 

এদক্ষদত্র কদাতাক্ষ নদদয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ প্রকদল্প স্থারত ক্রডযাভ এয ন্যা আাযবদ্রা নদীয উৎভৄদখ সলাজায 

রনভ বাদণয জন্য প্ররত ফছয আনুভারনক ৩৫ রক্ষ টাকা ফযাদেয প্রদাজন দফ। 
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লষ্ঠ অধ্যা 

 

সুারয  উাংায 

 

৬.১ সুারয 

যাভ বকদর প্রকল্প এরাকা জরয, এপরজরড, সকআইআই, স্থানী কভ বারা এফাং দযজরভদন রযদ বনপূফ বক ভীক্ষা 

প্ররতদফদন প্রস্তুরতয য ফাস্তফান কাম বক্রভ সটকই কযায রদক্ষয একটি সুারযভারা দতরয কদযদছ, মা দুই বাদগ (১) 

আদরাচয প্রকদল্পয জন্য প্রদমাজয সুারযভ এফাং (২) ারন উিন সফাড ব/ারন ম্পদ ভন্ত্রণার/স্থানী প্রাদনয 

ফাস্তফাদনয জন্য প্রদমাজয সুারযভ। 

আদরাচয প্রকদল্পয জন্য প্রদমাজয সুারযভ 

১) নদী  খার পুনঃখনদনয পদর নদীয য অফরস্থত রফরবি াংস্থায কারবাট ব ফা ব্রীদজয Foundation ররাদযয 

আাদ তকবতায াদথ অথ বাৎ ব্রীদজয opening এয ভদধ্য ীভাফদ্ধ সথদক এফাং abutment/pier 

cap এয য ম বন্ত এভনবাদফ খনন কযদত দফ সমন এয তরদদ সথদক ারন রনষ্কারত দত না াদয এফাং দুই 

তীদয বার প্রদটকদনয ব্যফস্থা থাকদত দফ সমন দুই া সথদক ভাটি দয ব্রীজ দুফ বর দ না মা; [অনু ৩.৭, ৪.২, 

৫.৩, পৃ-৪৫, ৫২, ৫৩] 

২) প্রকদল্পয পর ফাস্তফাদনয জন্য রআইর  রএর করভটিয রনরভত বা অনুষ্ঠান এফাং এয সুারযভ 

ফাস্তফাদন দচি া প্রদাজন; [অনু ৩.৮.১-২, পৃ-৪৬-৪৭] 

৩) শুষ্ক সভৌসুদভ নদী ফা খারগুদরায কচুযীানা, আফজবনা ইতযারদ রযষ্কায নাব্যতা চর যাখায রনরভদি ‘টিআযএভ’, 

‘কারফখা’ ইতযারদ জাতী সপ্রাগ্রাদভয ভাধ্যদভ ভাদজয দরযদ্র সেরণয রফদলত রদনভজুয, স্বাভী রযতযিা, রফধফা 

ভররাদদয কাদজ রাগাদনা সমদত াদয এফাং সভইদন্টন্যান্স সেরজাং এয আতা াংরেি ভন্ত্রণার/কতৃবদক্ষয (দাট ব, 

রফআইডরিউটিএ, ইতযারদ) ভন্বদ গঠিত আন্তঃভন্ত্রণার করভটিয ভরন্বত নীরতভারায ভাধ্যদভ ব্যফস্থা কযা সমদত 

াদয; [অনু ৩.৭, ৫.৪, পৃ-৪৫, ৫৪] 

৪) প্রকল্প এরাকায জভাকৃত রর প্ররতরনত অাযণ কযা এফাং তায ব্যফস্থানা সকৌর রনধ বাযণ কযা সমদত াদয। 

এদক্ষদত্র যকারয-সফযকারয অাংীদাযীদত্ব (PPP) রর অাযণ এফাং নদী ফা খাদরয দুই াদড় রভরতয ভাধ্যদভ 

ফনাদনয ব্যফস্থা দত াদয; [অনু ৩.৭, ৫.৩-৪, ৫.৭, পৃ-৪৫, ৫৩-৫৪, ৫৬] 

৫)  যকারয-সফযকারয উদযাদগ ভৎ রল্প, ইট দতরযয বাটা ইতযারদ কযা সমদত াদয সমখান সথদক যকায যাজস্ব 

াংগ্র কযদত াযদফ। এবাদফ প্ররতফছযই ব্যফায কাঁচাভার াংগ্রদয অাং রদদফ তাযা রনজ উদযাদগ/ইজাযা 

রবরিক চুরিয ভাধ্যদভ রর অাযণ কযদত াদয; [অনু ৩.১.৫.৬, ৫.৬, পৃ-২৪, ৫৬] 

ারন উিন সফাড ব/ারন ম্পদ ভন্ত্রণার/স্থানী প্রাদনয ফাস্তফাদনয জন্য প্রদমাজয সুারযভ 

৬) দ্রুত ারন অাযণ এফাং রর আটকাদনায জন্য বুরুররা  াতযা খাদর স্থারত ২টি স্লুই সগট অাযণপূফ বক 

আাযবদ্রা নদীয ভৄদখ একটি ফস্ক সযগুদরটয রনভ বাদণয প্রস্তাফ কযা দে; [অনু ৩.৯, ৫.১৩, পৃ-৪৭-৪৮, ৫৭] 

৭) এ প্রকদল্পয াাার আয প্রা ৫০০০ সক্টয কৃরল জরভয জরাফদ্ধতা দূযীকযদণয জন্য সুজাপুয  ফদযাংগাইর 

খাদরয ভৄদখ ২টি স্লুই সগট রনভ বাণ কযা অরত জরুরয; [অনু ৩.৯, ৫.১৩, পৃ-৪৭-৪৮, ৫৭] 

৮) পঁতারি রকরভ দদঘ বযরফরি রযয নদীয ১৫ রকরভ এ প্রকদল্পয আতা পুনঃখনন কযা দে। এয সুপর পুদযাপুরয 

াায জন্য উজাদন ভরনযাভপুয উদজরা স্বাস্থয কভদপ্লক্স ম বন্ত আয ৬ রকরভ পুনঃখনন কযা খুফই প্রদাজন; 

[অনু ৩.৯, ৫.১৩, পৃ-৪৭-৪৮, ৫৭] 
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৯) প্রকদল্পয রডররদত সটকই রযকল্পনায াাার ভারি রযকল্পনা (Exit Plan) াংদমাজদনয াাার 

প্রদাজনী ফাদজদটয াংস্থান যাখা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ব; [অনু ৩.১২, ৫.১৫ পৃ-৫০, ৫৮] 

১০) আাযবদ্রা নদীয উৎভৄখ কারভপুদয শুষ্ক সভৌসুদভ রর আটকাদনায স্থাী ভাধান রদদফ রফদলবাদফ সলাজায  

একটি জরাধায রনভ বাণপূফ বক ররফারত ারন ডাইবা বদনয ভাধ্যদভ াতক্ষীযা ারখভাযা প্রকদল্পয ন্যা ব্যফস্থা কযা 

সমদত াদয; [অনু ৩.৯, ৫.৪; পৃ-৪৭-৪৮  ৫৪-৫৫] 

১১) অত্র অঞ্চদরয জরাফদ্ধতায স্থাী ভাধাদনয জন্য চরভান প্রকদল্পয ন্যা বফদ প্রকল্প (প্রস্তারফত) গ্যাাংযাইর (রয 

সতররগারত) নদীয পুনঃখনন জরুরযরবরিদত কযা প্রদাজন। [অনু ৩.৯, ৫.১৩; পৃ-৪৭-৪৮, ৫৭০] 

১২) প্রকল্প ফাস্তফাদনয সদল কৃরলণ্য, ভৎস্য, ভৎ রল্প, ইতযারদয সম প্রায ঘটদফ সরদদক দৃরি সযদখ এরাকা ফাজায 

ব্যফস্থানায উিদনয রফলদ স্থানী প্রান াংরেিদদয রফদল দৃরি সদা প্রদাজন; [অনু ৫.৬, পৃ-৫৮] 

৬.২ উাংায 

“মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায 

জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” প্রকদল্পয পর রযভারিয ভাধ্যদভ প্রকল্পটি ফাস্তফান দর মদায সজরায সকফপুয  ভরনযাভপুয 

উদজরায জরাফদ্ধতা দূয দফ এফাং উি এরাকায প্রা ৪০০০০ সক্টয ভূরভ জরাফদ্ধ ভৄি ায পদর সদদয ভর ভূখদন্ডয 

াদথ প্রকল্প এরাকায সমাগাদমাগ ব্যফস্থায উিন ারধত দফ, চালাফাদ এফাং ভৎস্য চাদলয ভাধ্যদভ উি এরাকায স্থানী 

জনগদণয অথ বননরতক কভ বকাদন্ডয য ব্যাক ইরতফাচক প্রবাফ ড়দফ। সজরা  উদজরা দদযয াদথ প্রকল্প এরাকায 

প্রতযন্ত অঞ্চদর ফফাযত জনাধাযদণয মাতাাত ব্যফস্থায প্রভূত উিরত ারধত দফ। কৃরল এফাং ভৎস্য চাল বৃরদ্ধ াদফ। 

দস্যয ক্ষরত হ্রা, অবযন্তযীণ সনৌ-চরাচর বৃরদ্ধ  আথ ব-াভরজক উিন বৃরদ্ধ াদফ। এছাড়া প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয ভাধ্যদভ 

যকাদযয ৭ভ ঞ্চফারল বকী রযকল্পনা এফাং SDG (Sustainable Development Goal) পূযদণ াক ভূরভকা যাখদফ 

ফদর প্রকল্প াংরেিদদয াদথ যা বকগণ একভত সালণ কযদছ। যকায রবন ২০২১ এয রক্ষয অজবদনয রনরভদি ফায 

জন্য ভানম্পি  দূলণভৄি রযদফ ফজা যাখায রদক্ষয এ ধযদণয প্রকল্প অব্যাতবাদফ চাররদ মাদে এফাং বরফলদত 

চাররদ মাদফ। 
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াংভেরি 

াংভেরি-১: প্যাদকজরবরিক ক্র, চুরি স্বাক্ষয  চুরি অনুমাী কাজ ভারি 

প্যা

সক 

জ 

প্যাদকদজয নাভ কাদজয ধযণ 

(ণ্য/পূতব/ 

সফা) 

ক্র দ্ধরত প্রাক্কররত 

ব্য 

(রক্ষ টাকা) 

চুরি ভল্য 

(রক্ষ টাকা) 

চুরি স্বাক্ষদযয তারযখ চুরি সভাতাদফক কাজ 

ভারিয তারযখ 

ভারিয 

অফস্থা 

প্রাক্কররত প্রকৃত প্রাক্কররত প্রকৃত 

১ 

 

বুরড়বদ্রা নদী পুণখনন (০-৫ 

রকরভ ম বন্ত) 

পূতব টিএভ ২৮০.০০ 206.84 ২০.০৩.১৮ ১২.১২.১৮ 

 

২৬.০৬.১৯ ২৪.০৬.১৯ ভাি 

২ বুরড়বদ্রা নদী পুণখনন (৫-১০ 

রকরভ ম বন্ত) 

পূতব টিএভ ২৪৩.২৯ 98.33 ২০.০৩.১৮ ২৯.১২.১৮ ২৬.০৬.১৯ ২৪.০৬.১৯ ভাি 

৩ 

 

রযয নদী পুণখনন (০-৭ 

রকরভ ম বন্ত) 

পূতব টিএভ ৫১১.০০ 591.53 ২০.০৩.১৮ ৩০.০১.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৪.০৬.১৯ চরভান 

৪ রযয নদী পুণখনন (৭-১৫ 

রকরভ ম বন্ত) 

পূতব টিএভ ৫৯৪.৩৩ 338.60 ২৫.০৯.১৮ ১৩.১২.১৮ ২৫.০৬.২০ ২৪.০৬.১৯ ভাি 

৫ 

 

৪টি স্লুই সগট সভযাভত  

(নুযারনা-৪ সবন্ট, বুরুরর-৩ 

সবন্ট, াতযা- ৪ সবন্ট এফাং 

সখাজাখারর- ৪ সবন্ট) 

পূতব টিএভ ৪০.০০ 35.96 ০৫.০৯.১৮ ০৮.০৩.১৮ ২৫.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৯ ভাি 

৬ আাযবদ্রা নদী পুণখনন (০/০-

৬.২৮০/৭.০০ রকরভ ম বন্ত) 

পূতব টিএভ ৮৩২.৭৩ 657.60 ২৫.০৯.১৮ ২৩.০১.১৯ ২৫.০৬.২০ ২৪.০৬.১৯ চরভান 

৭ আাযবদ্রা নদী পুণখনন 

(৬.২৮০/৭.০০-

১২.৯০/১৪.০০রকরভ ম বন্ত) 

পূতব টিএভ ৮৩২.৭৩  ২৫.০৯.১৮ ০৬.০৮.১৯ ২৫.০৬.২০ ২৮.০৬.১৯ চরভান 

৮ 

 

আাযবদ্রা নদী পুণখনন 

(১২.৯০/১৪.০০-

১৭.৯৫০/১৯.২৫৫ রকরভ ম বন্ত) 

পূতব টিএভ ৬৪৭.৬৭  ২৫.০৯.১৮ ২১.০৭.১৯ ২৫.০৬.২০ ২৮.০৬.১৯ চরভান 

৯ 

 

আাযবদ্রা নদীয কারভপুদয 

ক্ষণস্থাী ফাঁধ রনভ বাণ  

অাযণ ০.১৫০ রকরভ 

পূতব টিএভ ৩৫.০০ 31.21 ২৮.০২.১৮ ১০.০২.১৯ ২৬.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৯ ভাি 

পূতব টিএভ ৩৫.০০  ১৫.০৯.১৮  ২৫.০৬.১৯ ০৩.০৪.২০  

পূতব টিএভ ৩৫.০০  ১৫.০৯.১৯  ২৫.০৬.২০   

১০ াইনদফাড ব দতরয পূতব টিএভ ০.৫০ 0.50  ২২.০১.১৯  ২৪.০৬.১৯ ভাি 

১১ ৫টি স্লুইদগট সভযাভত পূতব টিএভ ৫০.০০ 49.99 ২৫.০৯.১৮ ০৫.০৫.১৯ ২৫.০৬.১৯ ২৪.০৬.১৯ ভাি 
১২ সখাজাখারী খার পুনঃখনন (০-

০.১৩৫ রকরভ) (রক নাং-

১/২০১৮-১৯)  

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 

৫০.০০ 9.94 ২০.০৩.১৮ ৩০.০৪.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

১৩ সখাজাখারী খার পুনঃখনন 

(০.১৩৫-০.২৮৩ রকরভ) (রক 

নাং-২/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 8.91 ২০.০৩.১৮ ৩০.০৪.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

১৪ সখাজাখারী খার পুনঃখনন 

(০.২৮৩-০.৩৭৯ রকরভ) (রক 

নাং-৩/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 6.06 ২০.০৩.১৮ ৩০.০৪.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

১৫ সখাজাখারী খার পুনঃখনন 

(০.৩৭৯-০.৪৭৩রকরভ) (রক 

নাং-৪/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 5.9 ২০.০৩.১৮ ৩০.০৪.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

১৬ সখাজাখারী খার পুনঃখনন 

(০.৪৭৩-০.৫৭৪ রকরভ) (রক 

নাং-৫/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 5.92 ২০.০৩.১৮ ৩০.০৪.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

১৭ সখাজাখারী খার পুনঃখনন 

(০.৫৭৪-০.৬৯৮রকরভ) (রক 

নাং-৬/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 5.96 ২০.০৩.১৮ ৩০.০৪.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

১৮ সখাজাখারী খার পুনঃখনন 

(০.৬৯৮-০.৯৫০রকরভ) (রক 

নাং-৭/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 7.13 ২০.০৩.১৮ ৩০.০৪.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

১৯ 

 

 

ফদযারট খার পুনঃখনন 

(০.০০-০.৪০রকরভ) (রক নাং-

৮/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
৩০.৬১ 9.95 ২০.০৩.১৮ ৩০.০৪.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

২০ ফদযারট খার পুনঃখনন পূতব রডরএভ  5.3০ ২০.০৩.১৮ ৩০.০৪.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 
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(০.৩৪০-০.৫৫৫রকরভ) (রক 

নাং-৯/২০১৮-১৯) 

(রআইর) 

২১ ফদযারট খার পুনঃখনন 

(০.৫৫৫-০.৯১৪রকরভ) (রক 

নাং-১০/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 9.96 ২০.০৩.১৮ ৩০.০৪.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

২২ ফদযারট খার পুনঃখনন 

(০.৯১৪-১.১১০রকরভ) (রক 

নাং-১১/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 5.29 ২০.০৩.১৮ ৩০.০৪.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

২৩ বুরুরর খার পুনঃখনন (০.০০-

০.১২৮রকরভ) (রক নাং-

১২/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
৯০.৬১ 9.97 ২০.০৩.১৮ ০১.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

২৪ বুরুরর খার পুনঃখনন (০.১২৮-

০.২১১রকরভ) (রক নাং-

১৩/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 5.99 ২০.০৩.১৮ ০১.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

২৫ বুরুরর খার পুনঃখনন (০.২১১-

০.৩৪৫রকরভ) (রক নাং-

১৪/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 9.91 ২০.০৩.১৮ ০১.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

২৬ বুরুরর খার পুনঃখনন (০.৩৪৫-

০.৪৩৭রকরভ) (রক নাং-

১৫/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 6.99 ২০.০৩.১৮ ০১.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

২৭ বুরুরর খার পুনঃখনন (০.৪৩৭-

০.৫১৬রকরভ) (রক নাং-

১৬/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 6.01 ২০.০৩.১৮ ০১.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

২৮ বুরুরর খার পুনঃখনন (০.৫১৬-

০.৬৪০রকরভ) (রক নাং-

১৭/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 6.03 ২০.০৩.১৮ ০১.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

২৯ বুরুরর খার পুনঃখনন (০.৬৪০-

০.৭৮০রকরভ) (রক নাং-

১৮/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 8.06 ২০.০৩.১৮ ০১.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

৩০ বুরুরর খার পুনঃখনন (০.৭৮০-

০.৯৯০রকরভ) (রক নাং-

১৯/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 9.86 ২০.০৩.১৮ ০১.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

৩১ বুরুরর খার পুনঃখনন (০.৯৯০-

১.১৩০রকরভ) (রক নাং-

২০/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 5.86 ২০.০৩.১৮ ০১.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

৩২ বুরুরর খার পুনঃখনন (১.১৩০-

১.৩৬৮রকরভ) (রক নাং-

২১/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 9.89 ২০.০৩.১৮ ০১.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

৩৩ বুরুরর খার পুনঃখনন (১.৩৬৮-

১.৬৫০রকরভ) (রক নাং-

২২/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 5.52 ২০.০৩.১৮ ০১.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

৩৪ বুরুরর খার পুনঃখনন (১.৫০৬-

১.৬৫০রকরভ) (রক নাং-

২৩/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 5.95 ২০.০৩.১৮ ০১.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

৩৫ াতযাখার পুনঃখনন (০.০০০-

০.১৭৫রকরভ) (রক নাং-

২৪/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
৫৫.৭২ 7.06 ২০.০৩.১৮ ০২.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

৩৬ াতযাখার পুনঃখনন 

(০.175-০.410রকরভ) 

(রক নাং-২5/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 ৭.০৭ ২০.০৩.১৮ ০২.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

৩৭ াতযাখার পুনঃখনন (০.৪১০-

০.৭২০রকরভ) (রক নাং-

২৬/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 7.03 ২০.০৩.১৮ ০২.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

৩৮ াতযাখার পুনঃখনন (০.৭২০-

১.০৫০রকরভ) (রক নাং-

২৭/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 9.7০ ২০.০৩.১৮ ০২.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

৩৯ াতযাখার পুনঃখনন (১.১৫০-

১.২৭৫রকরভ) (রক নাং-

২৮/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 7.01 ২০.০৩.১৮ ০২.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 
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াংভেরি-২: ভূরভ অরধগ্রণ রফলদ পূদফ ব অফরতকযণ 

ক্ররভক 

  

উদজরা 

  

ইউরনন 

  

ভূরভ অরধগ্রণ/ররজ রফলদ অফরতকযণ 

যাঁ না  জারননা  
নভৄনা াংখ্যা 

াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 16 20.00 45 56.25 19 23.75 80 

    ভঙ্গরদকাট 18 22.50 48 60.00 14 17.50 80 

    সুপরাকাটি 5 6.25 31 38.75 44 55.00 80 

    সকফপুয 17 21.25 41 51.25 22 27.50 80 

    সগৌযীদঘানা 1 1.25 31 38.75 48 60.00 80 

    াগযদারড় 17 21.25 33 41.25 30 37.50 80 

     উদভাট 74 15.42 229 47.71 177 36.88 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 3 3.75 76 95.00 1 1.25 80 

    শ্যাভকুয 4 5.00 60 75.00 16 20.00 80 

    ভরনযাভপুয দয  8 10.00 62 77.50 10 12.50 80 

     উদভাট 15 6.25 198 82.50 27 11.25 240 

ফ বদভাট 89 12.36 427 59.31 204 28.33 720 

 

াংভেরি-৩: নদীটিয পুনঃখনন কাদজয অফস্থা  

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 72 90.00 6 7.50 2 2.50 80 

    ভঙ্গরদকাট 72 90.00 7 8.75 1 1.25 80 

    সুপরাকাটি 79 98.75 1 1.25 0 0.00 80 

    সকফপুয 75 93.75 0 0.00 5 6.25 80 

    সগৌযীদঘানা 79 98.75 1 1.25 0 0.00 80 

    াগযদারড় 71 88.75 4 5.00 5 6.25 80 

৪০ াতযাখার পুনঃখনন (১.২৭৫-

১.৮৩০রকরভ) (রক নাং-

২৯/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 9.92 ২০.০৩.১৮ ০২.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

৪১ াতযাখার পুনঃখনন ১.৮৩০-

২.১০০রকরভ) (রক নাং-

৩০/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 7.63 ২০.০৩.১৮ ০২.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৬.০৫.২০ ভাি 

৪২ সগাযাররাখার পুনঃখনন 

(০.০০-০.১৫৭রকরভ) (রক নাং-

৩১/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
৪২.৩০ 9.97 ২০.০৩.১৮ ১৬.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৪.০৫.২০ ভাি 

৪৩ সগাযাররাখার পুনঃখনন 

(০.১৫৭-০.৩৩৫রকরভ) (রক 

নাং-৩২/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 9.96 ২০.০৩.১৮ ১৬.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৪.০৫.২০ ভাি 

৪৪ সগাযাররাখার পুনঃখনন 

(০.৩৩৫-০.৪২৭রকরভ) (রক 

নাং-৩৩/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 6.12 ২০.০৩.১৮ ১৬.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৪.০৫.২০ ভাি 

৪৫ সগাযাররাখার পুনঃখনন 

(০.৪২৭-০.৫৭৮রকরভ) (রক 

নাং-৩৪/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 9.97 ২০.০৩.১৮ ১৬.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৪.০৫.২০ ভাি 

৪৬ সগাযাররাখার পুনঃখনন 

(০.৫৭৮-০.৬৭০রকরভ) (রক 

নাং-৩৫/২০১৮-১৯) 

পূতব রডরএভ 

(রআইর) 
 6.13 ২০.০৩.১৮ ১৬.০৫.১৯ ২৬.০৬.১৯ ২৪.০৫.২০ ভাি 
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ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

     উদভাট 448 93.33 19 3.96 13 2.71 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 49 61.25 15 18.75 16 20.00 80 

    শ্যাভকুয 50 62.50 11 13.75 19 23.75 80 

    ভরনযাভপুয দয  41 51.25 24 30.00 15 18.75 80 

     উদভাট 140 58.33 50 20.83 50 20.83 240 

ফ বদভাট 588 81.67 69 9.58 63 8.75 720 

 

 

াংভেরি-৪: নদী পুনঃখনদনয ঠিক অফস্থা এফাং খননদদল ভাটি ঠিকবাদফ াদড় সপরাদনা 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 72 90.00 4 5.00 4 5.00 80 

    ভঙ্গরদকাট 70 87.50 6 7.50 4 5.00 80 

    সুপরাকাটি 76 95.00 0 0.00 4 5.00 80 

    সকফপুয 73 91.25 3 3.75 4 5.00 80 

    সগৌযীদঘানা 76 95.00 1 1.25 3 3.75 80 

    াগযদারড় 68 85.00 7 8.75 5 6.25 80 

     উদভাট 435 90.63 21 4.38 24 5.00 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 49 61.25 13 16.25 18 22.50 80 

    শ্যাভকুয 52 65.00 16 20.00 12 15.00 80 

    ভরনযাভপুয দয  47 58.75 23 28.75 10 12.50 80 

     উদভাট 148 61.67 52 21.67 40 16.67 240 

ফ বদভাট 583 80.97 73 10.14 64 8.89 720 

 

াংভেরি-৫: নদীয াড়গুদরা সটকইকযণ এফাং খনদনয ভান রনদ ন্তুরি 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 40 50.00 9 11.25 31 38.75 80 

    ভঙ্গরদকাট 57 71.25 7 8.75 16 20.00 80 

    সুপরাকাটি 78 97.50 1 1.25 1 1.25 80 

    সকফপুয 72 90.00 1 1.25 7 8.75 80 

    সগৌযীদঘানা 77 96.25 1 1.25 2 2.50 80 

    াগযদারড় 63 78.75 10 12.50 7 8.75 80 

     উদভাট 387 80.63 29 6.04 64 13.33 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 8 10.00 20 25.00 52 65.00 80 

    শ্যাভকুয 47 58.75 16 20.00 17 21.25 80 

    ভরনযাভপুয দয  22 27.50 26 32.50 32 40.00 80 

     উদভাট 77 32.08 62 25.83 101 42.08 240 

ফ বদভাট 464 64.44 91 12.64 165 22.92 720 
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াংভেরি-৬: নদী পুনঃখনদনয কাদজয গুণগত ভান রনদ ন্তুরি 

 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 73 91.25 2 2.50 5 6.25 80 

    ভঙ্গরদকাট 70 87.50 5 6.25 5 6.25 80 

    সুপরাকাটি 79 98.75 0 0.00 1 1.25 80 

    সকফপুয 76 95.00 0 0.00 4 5.00 80 

    সগৌযীদঘানা 77 96.25 1 1.25 2 2.50 80 

    াগযদারড় 69 86.25 2 2.50 9 11.25 80 

     উদভাট 444 92.50 10 2.08 26 5.42 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 51 63.75 16 20.00 13 16.25 80 

    শ্যাভকুয 51 63.75 14 17.50 15 18.75 80 

    ভরনযাভপুয দয  36 45.00 27 33.75 17 21.25 80 

     উদভাট 138 57.50 57 23.75 45 18.75 240 

ফ বদভাট 582 80.83 67 9.31 71 9.86 720 

 

াংভেরি-৭: নদী পুনঃখনদনয পদর সখাদন ারনয অফস্থা  

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 

ch©vß cvwb _v‡K †gvUvgywU cvwb _v‡K LyeB Kg cvwb _v‡K নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 49 61.25 30 37.50 1 1.25 80 

    ভঙ্গরদকাট 60 75.00 19 23.75 1 1.25 80 

    সুপরাকাটি 74 92.50 6 7.50 0 0.00 80 

    সকফপুয 69 86.25 11 13.75 0 0.00 80 

    সগৌযীদঘানা 78 97.50 2 2.50 0 0.00 80 

    াগযদারড় 67 83.75 13 16.25 0 0.00 80 

     উদভাট 397 82.71 81 16.88 2 0.42 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 14 17.50 55 68.75 11 13.75 80 

    শ্যাভকুয 38 47.50 38 47.50 4 5.00 80 

    ভরনযাভপুয দয  38 47.50 37 46.25 5 6.25 80 

     উদভাট 90 37.50 130 54.17 20 8.33 240 

ফ বদভাট 487 67.64 211 29.31 22 3.06 720 

 

াংভেরি-৮: নদীগুদরা রনরভত তদাযরক 

 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 34 42.50 42 52.50 4 5.00 80 

    ভঙ্গরদকাট 56 70.00 21 26.25 3 3.75 80 

    সুপরাকাটি 50 62.50 20 25.00 10 12.50 80 

    সকফপুয 75 93.75 4 5.00 1 1.25 80 

    সগৌযীদঘানা 78 97.50 0 0.00 2 2.50 80 
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ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

    াগযদারড় 63 78.75 9 11.25 8 10.00 80 

     উদভাট 356 74.17 96 20.00 28 5.83 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 13 16.25 53 66.25 14 17.50 80 

    শ্যাভকুয 44 55.00 22 27.50 14 17.50 80 

    ভরনযাভপুয দয  14 17.50 43 53.75 23 28.75 80 

     উদভাট 71 29.58 118 49.17 51 21.25 240 

ফ বদভাট 427 59.31 214 29.72 79 10.97 720 
 

 

াংভেরি-৯: ারন উিন সফাদড বয কভ বকতবাগদণয তদাযরক 

 

ক্ররভক 
উদজরা ইউরনন 

রনরভত আদন অদনক কভ আদন 
এদকফাদযই  

আদন না  
নভৄনা 

াংখ্যা  
াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 35 43.75 44 55.00 1 1.25 80 

    ভঙ্গরদকাট 54 67.50 26 32.50 0 0.00 80 

    সুপরাকাটি 49 61.25 30 37.50 1 1.25 80 

    সকফপুয 72 90.00 8 10.00 0 0.00 80 

    সগৌযীদঘানা 78 97.50 2 2.50 0 0.00 80 

    াগযদারড় 64 80.00 16 20.00 0 0.00 80 

     উদভাট 352 73.33 126 26.25 2 0.42 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 9 11.25 66 82.50 5 6.25 80 

    শ্যাভকুয 41 51.25 36 45.00 3 3.75 80 

    ভরনযাভপুয দয  12 15.00 63 78.75 5 6.25 80 

     উদভাট 62 25.83 165 68.75 13 5.42 240 

ফ বদভাট 414 57.50 291 40.42 15 2.08 720 

 

াংভেরি-১০: নদী পুনঃখনদনয কাজ শুরুয য ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠান রনরভত কাজ চাররদ মাায অফস্থা 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 66 82.50 10 12.50 4 5.00 80 

    ভঙ্গরদকাট 72 90.00 3 3.75 5 6.25 80 

    সুপরাকাটি 72 90.00 0 0.00 8 10.00 80 

    সকফপুয 77 96.25 3 3.75 0 0.00 80 

    সগৌযীদঘানা 78 97.50 0 0.00 2 2.50 80 

    াগযদারড় 66 82.50 11 13.75 3 3.75 80 

     উদভাট 431 89.79 27 5.63 22 4.58 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 48 60.00 16 20.00 16 20.00 80 

    শ্যাভকুয 47 58.75 12 15.00 21 26.25 80 

    ভরনযাভপুয দয  29 36.25 22 27.50 29 36.25 80 

     উদভাট 124 51.67 50 20.83 66 27.50 240 

ফ বদভাট 555 77.08 77 10.69 88 12.22 720 
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াংভেরি-১১: আাযবদ্রা নদীয কারভপুদয সলাজায রনভ বাণ 

 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 39 48.75 1 1.25 40 50.00 80 

    ভঙ্গরদকাট 19 23.75 4 5.00 57 71.25 80 

    সুপরাকাটি 41 51.25 0 0.00 39 48.75 80 

    সকফপুয 24 30.00 2 2.50 54 67.50 80 

    সগৌযীদঘানা 74 92.50 0 0.00 6 7.50 80 

    াগযদারড় 20 25.00 1 1.25 59 73.75 80 

     উদভাট 217 45.21 8 1.67 255 53.13 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 32 40.00 3 3.75 45 56.25 80 

    শ্যাভকুয 11 13.75 4 5.00 65 81.25 80 

    ভরনযাভপুয দয  8 10.00 8 10.00 64 80.00 80 

     উদভাট 51 21.25 15 6.25 174 72.50 240 

ফ বদভাট 268 37.22 23 3.19 429 59.58 720 

 

াংভেরি-১২: খার পুনঃখনন পূদফ ব অফস্থা 

 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
বযাট দ রগদরছর 

অরধক বযাট রছর 

না 

ারনয প্রফা চর 

রছর 
নভৄনা 

াংখ্যা  
াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 73 91.25 5 6.25 2 2.50 80 

    ভঙ্গরদকাট 77 96.25 3 3.75 0 0.00 80 

    সুপরাকাটি 80 100.00 0 0.00 0 0.00 80 

    সকফপুয 80 100.00 0 0.00 0 0.00 80 

    সগৌযীদঘানা 80 100.00 0 0.00 0 0.00 80 

    াগযদারড় 73 91.25 5 6.25 2 2.50 80 

     উদভাট 463 96.46 13 2.71 4 0.83 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 45 56.25 34 42.50 1 1.25 80 

    শ্যাভকুয 64 80.00 15 18.75 1 1.25 80 

    ভরনযাভপুয দয  65 81.25 12 15.00 3 3.75 80 

     উদভাট 174 72.50 61 25.42 5 2.08 240 

ফ বদভাট 637 88.47 74 10.28 9 1.25 720 

 

াংভেরি-১৩: খার পুনঃখনন পূদফ ব অফস্থা এফাং ঠিক উাদ পুনঃখনন ায তথ্য 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 70 87.50 5 6.25 5 6.25 80 

    ভঙ্গরদকাট 71 88.75 8 10.00 1 1.25 80 

    সুপরাকাটি 80 100.00 0 0.00 0 0.00 80 

    সকফপুয 75 93.75 4 5.00 1 1.25 80 
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ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

    সগৌযীদঘানা 78 97.50 2 2.50 0 0.00 80 

    াগযদারড় 69 86.25 3 3.75 8 10.00 80 

     উদভাট 443 92.29 22 4.58 15 3.13 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 53 66.25 9 11.25 18 22.50 80 

    শ্যাভকুয 48 60.00 17 21.25 15 18.75 80 

    ভরনযাভপুয দয  30 37.50 40 50.00 10 12.50 80 

     উদভাট 131 54.58 66 27.50 43 17.92 240 

ফ বদভাট 574 79.72 88 12.22 58 8.06 720 

 

াংভেরি-১৪: খার পুনঃখনদনয পদর উদ্ভতূ ভাটি ঠিক উাদ াদড় সপরা এফাং খাদরয াড়গুদরা সটকইকযণ 

 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 42 52.50 7 8.75 31 38.75 80 

    ভঙ্গরদকাট 55 68.75 12 15.00 13 16.25 80 

    সুপরাকাটি 78 97.50 2 2.50 0 0.00 80 

    সকফপুয 71 88.75 2 2.50 7 8.75 80 

    সগৌযীদঘানা 78 97.50 0 0.00 2 2.50 80 

    াগযদারড় 65 81.25 9 11.25 6 7.50 80 

     উদভাট 389 81.04 32 6.67 59 12.29 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 12 15.00 18 22.50 50 62.50 80 

    শ্যাভকুয 49 61.25 15 18.75 16 20.00 80 

    ভরনযাভপুয দয  14 17.50 30 37.50 36 45.00 80 

     উদভাট 75 31.25 63 26.25 102 42.50 240 

ফ বদভাট 464 64.44 95 13.19 161 22.36 720 

 

াংভেরি-১৫: খার পুনঃখনদনয কাদজয গুণগত ভান রনদ ন্তুি  

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 74 92.50 3 3.75 3 3.75 80 

    ভঙ্গরদকাট 70 87.50 6 7.50 4 5.00 80 

    সুপরাকাটি 79 98.75 0 0.00 1 1.25 80 

    সকফপুয 79 98.75 0 0.00 1 1.25 80 

    সগৌযীদঘানা 80 100.00 0 0.00 0 0.00 80 

    াগযদারড় 72 90.00 6 7.50 2 2.50 80 

     উদভাট 454 94.58 15 3.13 11 2.29 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 51 63.75 15 18.75 14 17.50 80 

    শ্যাভকুয 51 63.75 16 20.00 13 16.25 80 

    ভরনযাভপুয দয  37 46.25 17 21.25 26 32.50 80 
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ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

     উদভাট 139 57.92 48 20.00 53 22.08 240 

ফ বদভাট 593 82.36 63 8.75 64 8.89 720 

 

াংভেরি-১৬: খার পুনঃখনন যফতী ারনয অফস্থা এফাং ারনয প্রফা ২০১৮ াদরয পূদফ বয তুরনা বৃরদ্ধয রচত্র 

 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 

ch©vß cvwb _v‡K †gvUvgywU cvwb _v‡K LyeB Kg cvwb _v‡K নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 50 62.50 28 35.00 2 2.50 80 

    ভঙ্গরদকাট 59 73.75 21 26.25 0 0.00 80 

    সুপরাকাটি 77 96.25 3 3.75 0 0.00 80 

    সকফপুয 76 95.00 3 3.75 1 1.25 80 

    সগৌযীদঘানা 78 97.50 2 2.50 0 0.00 80 

    াগযদারড় 68 85.00 7 8.75 5 6.25 80 

     উদভাট 408 85.00 64 13.33 8 1.67 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 10 12.50 58 72.50 12 15.00 80 

    শ্যাভকুয 35 43.75 39 48.75 6 7.50 80 

    ভরনযাভপুয দয  26 32.50 48 60.00 6 7.50 80 

     উদভাট 71 29.58 145 60.42 24 10.00 240 

ফ বদভাট 479 66.53 209 29.03 32 4.44 720 

 

াংভেরি-১৭: খারগুদরায রনরভত তদাযরক 

 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 36 45.00 43 53.75 1 1.25 80 

    ভঙ্গরদকাট 52 65.00 25 31.25 3 3.75 80 

    সুপরাকাটি 65 81.25 7 8.75 8 10.00 80 

    সকফপুয 73 91.25 5 6.25 2 2.50 80 

    সগৌযীদঘানা 78 97.50 2 2.50 0 0.00 80 

    াগযদারড় 66 82.50 13 16.25 1 1.25 80 

     উদভাট 370 77.08 95 19.79 15 3.13 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 14 17.50 53 66.25 13 16.25 80 

    শ্যাভকুয 41 51.25 28 35.00 11 13.75 80 

    ভরনযাভপুয দয  9 11.25 62 77.50 9 11.25 80 

     উদভাট 64 26.67 143 59.58 33 13.75 240 

ফ বদভাট 434 60.28 238 33.06 48 6.67 720 
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াংভেরি-১৮: রফডরিউরডরফ কতৃবক খারগুদরায রনরভত তদাযরক 

 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
wbqwgZ Av‡mb A‡bK Kg Av‡mb G‡Kev‡iB Av‡mb bv নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 38 47.50 40 50.00 0 0.00 80 

    ভঙ্গরদকাট 52 65.00 19 23.75 1 1.25 80 

    সুপরাকাটি 67 83.75 1 1.25 0 0.00 80 

    সকফপুয 74 92.50 6 7.50 0 0.00 80 

    সগৌযীদঘানা 78 97.50 0 0.00 0 0.00 80 

    াগযদারড় 70 87.50 4 5.00 5 6.25 80 

     উদভাট 379 78.96 70 14.58 6 1.25 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 8 10.00 64 80.00 7 8.75 80 

    শ্যাভকুয 41 51.25 30 37.50 6 7.50 80 

    ভরনযাভপুয দয  10 12.50 44 55.00 4 5.00 80 

     উদভাট 59 24.58 138 57.50 17 7.08 240 

ফ বদভাট 438 60.83 208 28.89 23 3.19 720 

 

াংভেরি-১৯: ারনয প্রফা ২০১৮ াদরয পূদফ বয তুরনা বৃরদ্ধয রচত্র 

 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 69 86.25 4 5.00 7 8.75 80 

    ভঙ্গরদকাট 73 91.25 3 3.75 4 5.00 80 

    সুপরাকাটি 80 100.00 0 0.00 0 0.00 80 

    সকফপুয 79 98.75 1 1.25 0 0.00 80 

    সগৌযীদঘানা 80 100.00 0 0.00 0 0.00 80 

    াগযদারড় 69 86.25 6 7.50 5 6.25 80 

     উদভাট 450 93.75 14 2.92 16 3.33 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 47 58.75 19 23.75 14 17.50 80 

    শ্যাভকুয 53 66.25 13 16.25 14 17.50 80 

    ভরনযাভপুয দয  32 40.00 37 46.25 11 13.75 80 

     উদভাট 132 55.00 69 28.75 39 16.25 240 

ফ বদভাট 582 80.83 83 11.53 55 7.64 720 

 

াংভেরি-২০: খার পুনঃখনদনয কাজ শুরুয য ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠাদনয কাদজয অফস্থা 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 58 72.50 8 10.00 14 17.50 80 

    ভঙ্গরদকাট 53 66.25 11 13.75 16 20.00 80 

    সুপরাকাটি 52 65.00 9 11.25 19 23.75 80 

    সকফপুয 70 87.50 8 10.00 2 2.50 80 

    সগৌযীদঘানা 78 97.50 0 0.00 2 2.50 80 
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ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

    াগযদারড় 58 72.50 8 10.00 14 17.50 80 

     উদভাট 369 76.88 44 9.17 67 13.96 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 48 60.00 13 16.25 19 23.75 80 

    শ্যাভকুয 44 55.00 18 22.50 18 22.50 80 

    ভরনযাভপুয দয  38 47.50 9 11.25 33 41.25 80 

     উদভাট 130 54.17 40 16.67 70 29.17 240 

ফ বদভাট 499 69.31 84 11.67 137 19.03 720 

 

 

াংভেরি-২১: স্লুইগুদরায ব্যফায কযা উাদাদনয গুণগত ভান ম্পরকবত তথ্য  

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
বাদরা সভাটাভৄটি বাদরা ন নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 29 36.25 35 43.75 16 20.00 80 

    ভঙ্গরদকাট 40 50.00 27 33.75 13 16.25 80 

    সুপরাকাটি 77 96.25 1 1.25 2 2.50 80 

    সকফপুয 19 23.75 45 56.25 16 20.00 80 

    সগৌযীদঘানা 41 51.25 37 46.25 2 2.50 80 

    াগযদারড় 52 65.00 28 35.00 0 0.00 80 

     উদভাট 258 53.75 173 36.04 49 10.21 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 4 5.00 32 40.00 44 55.00 80 

    শ্যাভকুয 6 7.50 67 83.75 7 8.75 80 

    ভরনযাভপুয দয  6 7.50 56 70.00 18 22.50 80 

     উদভাট 16 6.67 155 64.58 69 28.75 240 

ফ বদভাট 274 38.06 328 45.56 118 16.39 720 

 

াংভেরি-২২: স্লুইগুদরায সভযাভত কাদজ ন্তুরি 

 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 56 70.00 23 28.75 1 1.25 80 

    ভঙ্গরদকাট 62 77.50 16 20.00 2 2.50 80 

    সুপরাকাটি 79 98.75 1 1.25 0 0.00 80 

    সকফপুয 41 51.25 12 15.00 27 33.75 80 

    সগৌযীদঘানা 66 82.50 2 2.50 12 15.00 80 

    াগযদারড় 51 63.75 7 8.75 22 27.50 80 

     উদভাট 355 73.96 61 12.71 64 13.33 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 41 51.25 21 26.25 18 22.50 80 

    শ্যাভকুয 31 38.75 15 18.75 34 42.50 80 

    ভরনযাভপুয দয  47 58.75 20 25.00 13 16.25 80 

     উদভাট 119 49.58 56 23.33 65 27.08 240 

ফ বদভাট 474 65.83 117 16.25 129 17.92 720 
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াংভেরি-২৩: স্লুইগুদরায সভযাভত কাদজ রনদারজত ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান রনরভত কাজ চাররদ মাায অফস্থা 

 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 41 51.25 26 32.50 13 16.25 80 

    ভঙ্গরদকাট 63 78.75 12 15.00 5 6.25 80 

    সুপরাকাটি 79 98.75 1 1.25 0 0.00 80 

    সকফপুয 33 41.25 20 25.00 27 33.75 80 

    সগৌযীদঘানা 65 81.25 0 0.00 15 18.75 80 

    াগযদারড় 50 62.50 18 22.50 12 15.00 80 

     উদভাট 331 68.96 77 16.04 72 15.00 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 48 60.00 17 21.25 15 18.75 80 

    শ্যাভকুয 29 36.25 15 18.75 36 45.00 80 

    ভরনযাভপুয দয  41 51.25 26 32.50 13 16.25 80 

     উদভাট 118 49.17 58 24.17 64 26.67 240 

ফ বদভাট 449 62.36 135 18.75 136 18.89 720 

 

াংভেরি-২৪: স্লুইগুদরায সভযাভদতয পদর এরাকায উকাদযয অফস্থা 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 55 68.75 9 11.25 16 20.00 80 

    ভঙ্গরদকাট 68 85.00 6 7.50 6 7.50 80 

    সুপরাকাটি 77 96.25 1 1.25 2 2.50 80 

    সকফপুয 47 58.75 0 0.00 33 41.25 80 

    সগৌযীদঘানা 61 76.25 2 2.50 17 21.25 80 

    াগযদারড় 58 72.50 8 10.00 14 17.50 80 

     উদভাট 366 76.25 26 5.42 88 18.33 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 56 70.00 18 22.50 6 7.50 80 

    শ্যাভকুয 33 41.25 18 22.50 29 36.25 80 

    ভরনযাভপুয দয  54 67.50 10 12.50 16 20.00 80 

     উদভাট 143 59.58 46 19.17 51 21.25 240 

ফ বদভাট 509 70.69 72 10.00 139 19.31 720 

 
 

াংভেরি-২৫: স্লুই সভযাভদতয পদর রযদফদয বাযাদেয য প্রবাফ 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 6 7.50 32 40.00 42 52.50 80 

    ভঙ্গরদকাট 7 8.75 34 42.50 39 48.75 80 

    সুপরাকাটি 2 2.50 33 41.25 45 56.25 80 

    সকফপুয 9 11.25 55 68.75 16 20.00 80 

    সগৌযীদঘানা 13 16.25 47 58.75 20 25.00 80 
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ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

    াগযদারড় 8 10.00 57 71.25 15 18.75 80 

     উদভাট 45 9.38 258 53.75 177 36.88 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 4 5.00 25 31.25 51 63.75 80 

    শ্যাভকুয 8 10.00 45 56.25 27 33.75 80 

    ভরনযাভপুয দয  3 3.75 49 61.25 28 35.00 80 

     উদভাট 15 6.25 119 49.58 106 44.17 240 

ফ বদভাট 60 8.33 377 52.36 283 39.31 720 

 

াংভেরি-২৬: প্রকদল্পয ফাস্তফাদনয পদর ারন প্রাপ্যতা/অাযদণ পদরয রনরফড়তা (Cropping Intensity) 

বৃরদ্ধ 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 36 45.00 1 1.25 43 53.75 80 

    ভঙ্গরদকাট 62 77.50 5 6.25 13 16.25 80 

    সুপরাকাটি 52 65.00 0 0.00 28 35.00 80 

    সকফপুয 73 91.25 0 0.00 7 8.75 80 

    সগৌযীদঘানা 80 100.00 0 0.00 0 0.00 80 

    াগযদারড় 63 78.75 10 12.50 7 8.75 80 

     উদভাট 366 76.25 16 3.33 98 20.42 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 10 12.50 8 10.00 62 77.50 80 

    শ্যাভকুয 48 60.00 11 13.75 21 26.25 80 

    ভরনযাভপুয দয  34 42.50 17 21.25 29 36.25 80 

     উদভাট 92 38.33 36 15.00 112 46.67 240 

ফ বদভাট 458 63.61 52 7.22 210 29.17 720 

 

াংভেরি-২৭: সচ সুরফধা বৃরদ্ধয কাযদণ পর উৎাদদন রবিতা 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 
যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 79 98.75 0 0.00 1 1.25 80 

    ভঙ্গরদকাট 71 88.75 2 2.50 7 8.75 80 

    সুপরাকাটি 73 91.25 0 0.00 7 8.75 80 

    সকফপুয 79 98.75 0 0.00 1 1.25 80 

    সগৌযীদঘানা 76 95.00 1 1.25 3 3.75 80 

    াগযদারড় 76 95.00 0 0.00 4 5.00 80 

     উদভাট 454 94.58 3 0.63 23 4.79 480 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 65 81.25 2 2.50 13 16.25 80 

    শ্যাভকুয 57 71.25 13 16.25 10 12.50 80 

    ভরনযাভপুয দয  62 77.50 9 11.25 9 11.25 80 

     উদভাট 184 76.67 24 10.00 32 13.33 240 

ফ বদভাট 638 88.61 27 3.75 55 7.64 720 
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াংভেরি-২৮: চরভান প্রকদল্পয নদী ফা খারগুদরাদত ভাছ াায অফস্থা 

ক্ররভক উদজরা ইউরনন 

চরভান প্রকদল্পয নদী ফা খারগুদরাদত ভাছ াায অফস্থা  ফতবভাদন পূদফ বয সচদ ভাছ সফর াা মা রকনা? 

যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  

যাঁ না জারননা নভৄনা 

াংখ্যা  াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % াংখ্যা % 

১ সকফপুয ভরজদপুয 78 97.50 0 0.00 2 2.50 80 58 72.50 20 25.00 0 0.00 78 

    ভঙ্গরদকাট 75 93.75 0 0.00 5 6.25 80 57 71.25 17 21.25 1 1.25 75 

    সুপরাকাটি 73 91.25 0 0.00 7 8.75 80 35 43.75 38 47.50 0 0.00 73 

    সকফপুয 80 100.00 0 0.00 0 0.00 80 35 43.75 45 56.25 0 0.00 80 

    সগৌযীদঘানা 75 93.75 0 0.00 5 6.25 80 11 13.75 63 78.75 1 1.25 75 

    াগযদারড় 80 100.00 0 0.00 0 0.00 80 54 67.50 26 32.50 0 0.00 80 

     উদভাট 461 96.04 0 0.00 19 3.96 480 250 52.08 209 43.54 2 0.42 461 

২ ভরনযাভপুয খানপুয 80 100.00 0 0.00 0 0.00 80 79 98.75 1 1.25 0 0.00 80 

    শ্যাভকুয 72 90.00 8 10.00 0 0.00 80 40 50.00 19 23.75 13 16.25 72 

    
ভরনযাভপুয 

দয  
77 96.25 2 2.50 1 1.25 80 60 75.00 11 13.75 6 7.50 77 

     উদভাট 229 95.42 10 4.17 1 0.42 240 179 74.58 31 12.92 19 7.92 229 

ফ বদভাট 690 95.83 10 1.39 20 2.78 720 429 59.58 240 33.33 21 2.92 690 
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রযরি 

 

রযরি-১ 

খানা জরয  

“মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, রযয নদী 

বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” 

 

আারাভৄ আরাইকুভ া যভাতুিা। আভায নাভ .............................................। 

আরভ এদরছ আইএভইরড (রযকল্পনা ভন্ত্রণার) এয ক্ষ সথদক আনাদদয এরাকা ফাস্তফানাধীন “মদায সজরায ভরনযাভপুয  

সকফপুয উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” ীল বক প্রকদল্পয 

রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায কাদজ। প্রকল্পটি ২০১৮-২১ সভাদদ ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব ফাস্তফান কযদছ এফাং রযকল্পনা 

ভন্ত্রণারদয ফাস্তফান রযফীক্ষণ  ভল্যান রফবাগ এ ভীক্ষা রযচারনা কযদছ। 

 

প্রকল্পটিয উদেশ্য মথামথবাদফ ফাস্তফারত দে রকনা রকাংফা সকাদনারূ ত্রুটি ফা ভস্যা আদছ রকনা ভীক্ষা তা গুরুত্ব কাদয সদখা 

দফ মাদত বরফষ্যদত এরূ প্রকল্প আদযা সুষ্ঠুবাদফ ফাস্তফান কযা মা। আনায সদা তথ্য সকফরভাত্র এ ভীক্ষায প্ররতদফদন দতরযদত 

ব্যফায কযা দফ এফাং আনায রযচ সগান যাখা দফ। এ ভীক্ষা সথদক সকউ ব্যরিগতবাদফ উকৃত ফা ক্ষরতগ্রস্থ দফ না। তদফ 

ারফ বকবাদফ কদরয কল্যাণ দফ। 

 

ভীক্ষা কাদজ তথ্য রদদ দমারগতা কযায জন্য আনাদক রফনীতবাদফ অনুদযাধ কযরছ।  

স্বাক্ষাতকায গ্রণকাযীয নাভঃ  

খানা আই রড:  স্বাক্ষাদতয তারযখঃ  

Article I. ১। আথ ব-াভারজক অফস্থা  

১.১ আনায নাভঃ   

১.২ খানা প্রধাদনয াদথ আনায ম্পকবঃ  ১ রনজ, ২ স্বাভী/স্ত্রী ৩ ১০ ফছদযয সফী ফদয ন্তান, ৪ আত্মী, 

৫ অন্যান্য 

 

১.৩ রতায নাভঃ   

১.৪ ভাতায নাভঃ   

১.৫ 

খানায ঠিকানাঃ  

 

গ্রাভঃ  

ইউরননঃ 

উদজরাঃ 

সজরাঃ 

১.৬ সভাফাইর নাং   এন আই রড  

১.৭ 
আনায ফ  

 
ররঙ্গ  [1পুরুল, 2ভররা ]  

১.৮ এ এরাকা আরন কত ফছয ধদয ফফা কযদছন?  

1৫ ফছদযয কভ ,2 ৬-১০ ফছয , 3 ১১-১৫ ফছয , 4 ১৫- ২০ ফছয, 5২০ ফছদযয সফর  

 

১.৯ আনায সা রক?  

1ফারড়য কাজ, 2কৃরল কাজ ,3 অদটা/বযান/ রযক্সা চারক , 4সদাকানদায, 5ভাছ / খাফায ব্যাফাী , 6 সাদটর ব্যাফা , 7 

অকৃরল েরভক, 8সজদর , 9রদন ভজুয, 10 সচ ব্যফাী , 11রকছু করযনা , 88অন্যান্য, উদিখ করুনঃ 

 

১.১০ আনায রফকল্প (রিতী) সা রক?  

1রফকল্প সা সনই, 2ফারড়য কাজ ,3কৃরল কাজ , 4অদটা/বযান/ রযক্সা চারক, 5সদাকানদায, 6ভাছ / খাফায ব্যাফাী , 

7সাদটর ব্যাফা, 8 অকৃরল েরভক, 88অন্যান্য, উদিখ করুনঃ 

 

১.১১ আনায রক্ষাগত সমাগ্যতা রক?  

1অররক্ষত, 2শুদৄ স্বাক্ষয কযদত ারয, 3প্রাথরভক রক্ষা, 4 লা ৬ -১০  5এএর / দারখর, 6এইচ এ র/ 

আররভ, 7গ্রযাজুদট/পারজর  

 

১.১২ আনায রযফাদয দস্য াংখ্যা কত?  সভাটঃ  

ভররাঃ   

১.১৩ ড়াদরখা কতজন কদয সছদর (াংখ্যা)  

সভদ (াংখ্যা)  
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১.১৪ আনায জরভয রযভান কত? (তাাং)  ফারড়ঃ   

কৃরলঃ   

জরাফদ্ধ জরভয রযভাণঃ  

অন্যান্যঃ   

১.১৫ আনায রযফাদয উাজবনকাযী দস্য কতজন?  পুরুলঃ   

ভররাঃ   

১.১৬ আনায ভারক আ এফাং খযচ কত? (টাকা)  আঃ   

খযচঃ   

১.১৭ আনায ফারড়য ধযন রক?  

1কাঁচা ফারড়, 2টিন সড রফরডাং, 3টিদনয ফারড়, 4াতা এফাং ডারারা রদদ,5রররথন রদদ দতরয, 

88 অন্যান্য, উদিখ করুন  

 

 

১.১৮ আরন সকাথা ঞ্চ কদয থাদকন? 

1সকাদনা ঞ্চ সনই ,2কযা টাকা যারখ , 3ব্যাাংদক , 4রভরত , 5আত্মী, 88 অন্যান্য, উদিখ করুন  

 

১.১৯ ারযফারযক রদ্ধান্ত গ্রদণ আনায রযফাদযয নাযী দদস্যয রক সকাদনা ভূরভকা আদছ? 

১= যাঁ , ২= না 

 

১.২০ আনায জানা ভদত গত দুই ফছদয এই এরাকা সকাদনা জরয ফা ভীক্ষা দদছ রকনা? 

১= যাঁ , ২= না 

 

১.২১ ১.২০ নাং প্রদশ্নয উিয যাঁ দর, জরযদয রফলফস্তু রক রছর? 

1ভূরভ 2 খানা, 3 স্বাস্থয রফলক, 88 অন্যান্য, উদিখ করুন 

 

Article II. ফারড়দত ম্পদদয ব্যফায 

১.২২ আনায ফারড়দত খাফায ারনয উৎ রক?  

1পুকুদযয ারন ,2বৃরিয ারন , 3টিউফদদরয ারন , 4গবীয নরকূ , 88অন্যান্য, উদিখ করুনঃ 

 

 

১.২৩ খাফায ারন রফশুদ্ধ কযায জন্য রক রক উা অফরম্বন কদযন?  

1পৄটিদ রফশুদ্ধ করয, 2রপটরকরয রদদ ,3যারয ান করয , 4সূদম বয তাদ গযভ কদয, 5রউরযপাায মন্ত্র , 88অন্যান্য, 

উদিখ করুন  

 

 

১.২৪ আনায ফারড়দত রক ধযদণয াখানা ব্যফায কদয থাদকন? 

1স্বাস্থযম্মত (াটায ীর), 2 রযাং লযাফ, 3কাঁচা াখানা ,4 উনু্মি স্থাদন , 88 অন্যান্য, উদিখ করুনঃ  

 

 

১.২৫ আনায ফারড়দত রফদুযৎ াংদমাগ আদছ? 

১= যাঁ , ২= না 

 

১.২৬ আনায ফারড়দত রক রক ধযদণয আফজবনা ফা ফজবয দতরয  ?(একারধক উিয দত াদয)  

1যািাঘদযয ফজবয ,2 যাারনক ফজবয ,3 াখানায ফজবয , 4 চনীর ফজবয  ,5 প্লারস্টক ফজবয, 

88 অন্যান্য, উদিখ করুন  

 

১.২৭ চরভান এ প্রকদল্পয পদর আরন রক ভদন কদযন রযদফ  প্ররতদফদয বাযাদেয সকানবাদফ ক্ষরত দে 

রক? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv] 

যাঁ n‡j, তা তুদর ধরুন? ................ 

 

 

Article III. ২. ভূরভ অরধগ্রণ/ররজ ম্পরকবত তথ্য 

২.১ ভূরভ অরধগ্রণ/ররজ রফলদ আনাদদয পূদফ বই অফরত কযা দরছর রকনা? 

1যাঁ ,2না , 3আরভ জারন না  

 

 

২.২ ২.১ নাং প্রদশ্নয উিয মরদ যাঁ দ থাদক, কতটুকু অাং অরধগ্রণ/ররজ এয আতা দড়দছ? (তাাং)  

 

 

২,৩ ভূরভ অরধগ্রণ/ররজ রফলদ সকান চুরি দদছ রকনা?  

1যাঁ ,2না , 3আরভ জারন না 

 

 

২.৪ ২.৩ নাং প্রদশ্নয উিয মরদ যাঁ দ থাদক, ভূরভ অরধগ্রণ/ররজ এয পদর সকান আরথ বক সুরফধা সদদছন 

রকনা?  

1যাঁ ,2না , 3আরভ জারন না 

 

 

 

২.৫ নদী/খার খননদদল ভাটি অন্যত্র রযদ সনা দে রকনা?  
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1যাঁ ,2না , 3আরভ জারন না  

২.৬ খননকৃত ভাটি আরন রক সকান কাদজ রারগদদছন?  

1যাঁ ,2না 

 

২.৭ নদী খনদনয য আনায এরাকা রক রক সুরফধা দদছ? 

 

 

 

৩। নদী পুনঃখনন এফাং সলাজায রনভ বাণ াংক্রান্ত তথ্যারদ [অঙ্গ –(১-৪)]  

৩.১ নদীয নাভ 

১ আায বদ্রা নদী, ২ রযয নদী, ৩ বুরড়বদ্রা নদী 

 

৩.২ নদী cybtLbb c~‡e© Ae¯’v †Kgb wQj? 

1=fivU n‡q wM‡qwQj, 2=AwaK fivU wQj bv, 3=cvwbi cÖevn mPj wQj, ৪ ফরদত াদয না 

 

৩.৩ নদীwU wK mwVK Dcv‡q cybtLbb n‡”Q? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv] 

bv n‡j, †Kb n‡”Q bv e‡j g‡b K‡ib? ................... 

 

৩.৪ নদী cybtLb‡bi d‡j D™¢~Z gvwU wK mwVK Dcv‡q cv‡o †djv n‡”Q? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv] 

bv n‡j, †Kb mwVb bq e‡j g‡b K‡ib? ................ 

 

৩.৫ Avcbvi wK g‡b nq নদীয cvo¸‡jv †UKmB n‡e? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv] 

‡UKmB n‡j Zv †Kb n‡e ................ 

 

৩.৬ নদী cybtLb‡bi Kv‡Ri ¸YMZ gvb wb‡q Avcwb wK mš‘ó? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv] 

bv n‡j, †Kb mš‘ó bq ......................| 

 

৩.৭ নদী cybtLb‡bi d‡j †mLv‡b cvwbi Ae ’̄v †Kgb? 

1=ch©vß cvwb _v‡K, 2 †gvUvgywU cvwb _v‡K, 3=LyeB Kg cvwb _v‡K 

 

৩.৮ নদীগুদরা wK wbqwgZ Z`viwK Kiv nq? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv]  

৩.৯ cÖK‡íi G KvRwU evsjv‡`‡ki cvwb Dbœqb †ev‡W©i Kg©KZ©vMY Z`viwK Kxfv‡e Ki‡Qb? 

[†KvW: 1= wbqwgZ Av‡mb, 2=A‡bK Kg Av‡mb, 3=G‡Kev‡iB Av‡mb bv] 

 

৩.১০ নদীয Zj‡`k fivU nIqvi KviY¸‡jv Kx e‡j Avcwb g‡b K‡ib? ....... 

১। 

২। 

৩। 

 

৩.১১ নদী cybtLb‡bi eZ©gvb Ae¯’v Kx? 1=Lbb mwVK Dcv‡q n‡”Q, 2=Av‡Mi gZB Av‡Q, 3=LbbK…Z gvwU 

cybivq নদীদত wM‡q c‡o fivU n‡q hv‡”Q, 4= নদীয MfxiZv wVK †bB,  

5= Ab¨vb¨ wbw`©ó করুন .................| 

 

৩.১২ নদী cybtLb‡bi KvR শুরুয ci wVKv`vwi cÖwZôvb wK wbqwgZ KvR Pvwj‡q hv‡”Q? [‡KvW: 1=nu¨v, 

2=bv, 3=Rvwb bv] 

bv n‡j, †Kb KvR wbqwgZ n‡”Q bv e‡j Avcwb g‡b K‡ib? ............... 

 

 

৩.১৩ নদী খনদনয য আনায এরাকা রক রক সুরফধা দদছ? 

১। 

২। 

৩। 

 

৩.১৪ আাযবদ্রা নদীয কারভপুদয সলাজায রনভ বাণ কযা দদছ রক? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv] 

bv n‡j, †Kb KvR wbqwgZ n‡”Q bv e‡j Avcwb g‡b K‡ib? ............... 

 

৩.১৫ নদীদত সলাজায রনভ বাদণ রক রক সুরফধা দফ ফদর আরন ভদন কদযন?  

১। 

২। 

৩। 

 

৪। খার পুনঃখনন াংক্রান্ত তথ্যারদ (অঙ্গ-৫)  

৪.১ পুনঃখননকৃত খাদরয নাভ 

১ খন্দযপুয খার, ২ ফড়রট খার, ৩ গযাররা খার, ৪ াত্রা খার, ৫ বুরুরী খার, ৬ আগযাটি খার, ৭ ডুহুযী খার, 

৮সখাজাখারী খার 
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৪.২ Lvj cybtLbb c~‡e© Ae¯’v †Kgb wQj? 

1=fivU n‡q wM‡qwQj, 2=AwaK fivU wQj bv, 3=cvwbi cÖevn mPj wQj 

 

৪.৩ LvjwU wK mwVK Dcv‡q cybtLbb n‡”Q? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv] 

bv n‡j, †Kb n‡”Q bv e‡j g‡b K‡ib? ................... 

 

৪.৪ Lvj cybtLb‡bi d‡j D™¢~Z gvwU wK mwVK Dcv‡q cv‡o †djv n‡”Q? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv] 

bv n‡j, †Kb mwVক bq e‡j g‡b K‡ib? ................ 
 

৪.৫ Avcbvi wK g‡b nq Lv‡ji cvo¸‡jv †UKmB n‡e? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv] 

‡UKmB n‡j Zv †Kb n‡e ................ 

 

৪.৬ Lvj cybtLb‡bi Kv‡Ri ¸YMZ gvb wb‡q Avcwb wK mš‘ó? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv] 

bv n‡j, †Kb mš‘ó bq ......................| 

 

৪.৭ Lvj cybtLb‡bi d‡j †mLv‡b cvwbi Ae ’̄v †Kgb? 

1=ch©vß cvwb _v‡K, 2 †gvUvgywU cvwb _v‡K, 3=LyeB Kg cvwb _v‡K 

 

৪.৮ Lvj¸‡jv wK wbqwgZ Z`viwK Kiv nq? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv]  

৪.৯ cÖK‡íi G KvRwU evsjv‡`‡ki cvwb Dbœqb †ev‡W©i Kg©KZ©vMY Z`viwK Kxfv‡e Ki‡Qb? [†KvW: 1= 

wbqwgZ Av‡mb, 2=A‡bK Kg Av‡mb, 3=G‡Kev‡iB Av‡mb bv] 

 

৪.১০ Lvj cybtLb‡bi d‡j Lv‡j cvwbi cÖevn ২০১৮ mv‡ji c~‡e©i Zzjbvq †e‡o‡Q wKbv? [‡KvW: 1=nu¨v, 

2=bv, 3=Rvwb bv] 

 

৪.১১ Lv‡ji Zj‡`k fivU nIqvi KviY¸‡jv Kx e‡j Avcwb g‡b K‡ib? ....... 

 

 

৪.১২ Lvj cybtLb‡bi eZ©gvb Ae¯’v Kx? 1=Lbb mwVK Dcv‡q n‡”Q, 2=Av‡Mi gZB Av‡Q, 3=LbbK…Z gvwU 

cybivq Lv‡j wM‡q c‡o fivU n‡q hv‡”Q, 4= Lv‡ji MfxiZv wVK †bB, 5= Ab¨vb¨ wbw`©ó করুন 

.................| 

 

৪.১৩ Lvj cybtLb‡bi KvR শুরুয ci wVKv`vwi cÖwZôvb wK wbqwgZ KvR Pvwj‡q hv‡”Q? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 

3=Rvwb bv] 

bv n‡j, †Kb KvR wbqwgZ n‡”Q bv e‡j Avcwb g‡b K‡ib? ............... 

 

৫। স্লুই/দযগুদরটয সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ (অঙ্গ-৬)  

৫.১ ২০১৭ াদরয আদগ স্লুইগুদরায অফস্থা সকভন রছর? 

১। বাদরা, ২। প্রা অদকদজা, ৩। এদকফাদযই অচর 

 

৫.২ স্লুইগুদরায ব্যফায কযা উাদাদনয গুণগত ভান সকভন?  

১। বাদরা, ২। সভাটাভৄটি ৩। বাদরা ন, না দর, কাযণ .................. 

 

 

৫.৩ স্লুইগুদরায সভযাভত কাদজ আরন রক ন্তুি? 

১। যাঁ ২। না ৩। জারননা, না দর কাযণ.................. 

 

৫.৪ স্লুইগুদরায সভযাভত কাদজ রনদারজত ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান রক রনরভত কাজ চাররদ সগদছ? 

১। যাঁ ২। না ৩। জারননা, না দর কাযণ.................. 

 

৫.৫ আরন রক ভদন কদযন, স্লুইগুদরায সভযাভদতয পদর আনায সকান উকায দফ? 

১। যাঁ ২। না ৩। জারননা, না দর কাযণ.................. 

 

৫.৬ স্লুই সভযাভদতয পদর রযদফদয বাযাদেয সকান ক্ষরত দদছ ফদর আরন ভদন কদযন রক? 

[‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv] 

যাঁ n‡j, তা তুদর ধরুন? ................ 

 

 

৬। ঘাট, কারবাট ব, আযরর াইনদফাড ব এফাং ল্যাটাদযর াই রনভ বাণ, সভযাভত  

যক্ষণাদফক্ষণ [অঙ্গ- (৭-৯)] 

 

৬.১ প্রকদল্পয আতা কটি ঘাট রনভ বাণ কযা দদছ? াংখ্যা ............টি   

৬.২ ঘাট রনভ বাণ কাজ ভাি দদছ রক? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv 

না দর, কাযণ রক?.................................... 
 

৬.৩ ঘাট রনভ বাদণয পদর এরাকাফাীয রক রক সুরফধা দদছ?  

১ ভারাভার রযফদণ সুরফধা দদছ; ২ ফাজাদয মাতাাদত ভ কভ রাগদছ; ৪। খযচ কদভদছ ৩ ঠিক 

জারননা 
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৬.৪ প্রকদল্পয আতা ৬ রভটায দদঘ বয আযরর কারবাট ব রনভ বাণ কযা দদছ রক? াংখ্যা ............টি  

৬.৫ সকাথা কারবাট ব রনভ বাণ কযা দদছ?  

১।বুরড়বদ্রা নদীয রফযানন্দকাটিদত, ২। ফদযারট খাদর িী রফদুযৎ অরপদয াদ, ৩। অন্য স্থাদন, ৪। জারননা 

 

৬.৬ 
কারবাট ব রনভ বাণ কাজ ভাি দদছ রক? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv।। 

না দর, কাযণ রক?.................................... 
 

৬.৭ কারবাট ব রনভ বাদণয পদর এরাকাফাীয রক রক সুরফধা দদছ?  

১। 

২। 

৩। 

 

৬.৮ প্রকদল্পয আতা ল্যাটাদযর সেদনদজয জন্য াই আউটদরট রনভ বাণ কযা দদছ রক? াংখ্যা ............টি  

৬.৯ প্রকদল্পয আতা আযরর াইনদফাড ব রনভ বাণ কযা দদছ রক? াংখ্যা .......টি; আরন সদদখদছন কী?  

 

৭। 

 

dmj Drcv`b, grm¨ Pvl I Drcv`bkxjZv এফাং রযদফ াংক্রান্ত Z_¨vw`  

 

৭.১ নদী এফাং খার পূনঃখনদনয Kvi‡Y Avcbvi GjvKvq wK wK myweav e„w× †c‡q‡Q? (একারধক উিয) 

[†KvW: 1=†m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY e„w× †c‡q‡Q, 2=dm‡ji wbweoZv e„w× †c‡q‡Q, 3=dm‡ji 

Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 4=dmj Drcv`b mnR n‡q‡Q, 5=Ab¨ †Kvb myweav......................] 

 

৭.২ cÖK‡íi ফাস্তফাদনয d‡j cvwb cÖvc¨Zv/অাযদণ dm‡ji wbweoZv (Cropping Intensity) e„w× 

†c‡q‡Q wKbv? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv] 

 

৭.৩ Avcwb mvaviYZ wK ai‡bi K…wl dmj Pvl K‡ib? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

[†KvW: 1=avb, 2=Mg, 3=fzÆv, 4=mewR, 5=Wvj RvZxq kl¨, 6=‣Zj RvZxq kl¨, 7=dj, 8=cvU, 

9=cvb, 10= Ab¨vb¨ ............ (bvg ejyb)] 

 

৭.৪ ‡m‡Pi AvIZvaxb Avcbvi K…wl Rwgi cwigvY KZ? (তাাং) 

K) 2017 mv‡j ............... kZvsk 

 

L) 2020 mv‡j ............... kZvsk 

 

৭.৫ hw` Rwg‡Z dmj Pv‡li wbweoZv e„w× bv cvq Zvi KviY Kx? (একারধক উিয) 

[†KvW: 1=জরভ wbPz nIqvi Kvi‡Y Rjve×Zv m„wó nq, 2=mviv eQi mgvb nv‡i cvwb cvIqv hvq bv, 

3=mieivn †Wª‡bi cvwbi mieivn ক্ষভতা Kg _v‡K, 4=cv‡¤úi `ÿZvi Afv‡e cvwb mieivn Kg _v‡K, 

5=Ab¨ †Kvb KviY ...................... (উদিখ করুন)] 

 

৭.৬ ‡mP myweav e„w×i Kvi‡Y dmj Drcv`‡b wfbœZv G‡m‡Q wK? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv]  

৭.৭ hw` wfbœZv G‡m _v‡K Zvn‡j wK ai‡bi wfbœZv G‡m‡Q? 

[†KvW: 1=iwe k‡m¨i Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 2=D”Pdjbkxj Rv‡Zi e¨envi e„w× †c‡q‡Q, 3=kvK mewRi 

Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 4-M‡gi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 5=av‡bi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 6=Ab¨ †Kvb dm‡ji 

Drcv`b e„w× †c‡q‡Q .....................] 

 

৭.৮ Pjgvb cÖK‡íi b`x ev Lvj¸‡jv‡Z gvQ cvIqv hvq wKbv? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv]  

৭.৯ eZ©gv‡b c~‡e©i †P‡q gvQ †ewk cvIqv hvq wKbv? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 3=Rvwb bv]  

৭.১০ ms¯‥v‡ii d‡j cÖKí GjvKvq gv‡Qi Drcv`b e„w× cv‡e e‡j g‡b K‡ib Kx? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv, 

3=Rvwb bv] 

 

৭.১১ এ এরাকা প্রাকৃরতক ম্পদ যক্ষা আরন রক সকাদনা প্ররক্ষণ সদদছন? 

1 যাঁ, 2না 

 

৭.১২ ৭.১১ নাং প্রদশ্নয উিয যাঁ দর, রক রনদ প্ররক্ষণ সদদছন ?(একরধক উিয দত াদয) 

1ম্পদ যক্ষণাদফক্ষণ ,2সনৌমাদনয রনযাদ সনাঙয ,3ফজবয ব্যফস্থানা , 88  অন্যান্য উদিখ করুন 

 

৭.১৩ জরাফদ্ধতায কাযদণ জীফ দফরচদত্রয রফকাদ রক ধযদণয ফাধা আদ? 

১। 

২। 

৩। 

 

৭.১৪ প্রকল্পটি ফাস্তফারত দর সম কর ম্পদ যক্ষা াদফ তা ফলুন।  

৭.১৫ ীত  ফন্যা সভৌসুদভ ভারাভার রযফদন সুদমাগ-সুরফধা  বাড়ায াথ বকয ম্পদকব ফলুন। 

1ীত সভৌসুদভ বাড়া কদভদছ ,2 ীত সভৌসুদভ বাড়া সফদড়দছ ৩ ফল বা সভৌসুদভ বাড়া সফদড়দছ ৪ ফল বা সভৌসুদভ বাড়া কদভদছ ৫ 

একই যকভ আদছ, 88অন্যান্য 

 



80 

 

৮। mej I ỳe©j w`K াংক্রান্ত Z_¨vw` (অঙ্গ-৭)  

৮.১ cÖK‡íi wbg©vY I cybe©vmb Kv‡Ri wZbwU mej/fv‡jv w`K (উদিখ করুন) 

1| ...................................... 

2|...................................... 

3|..................................... 

 

৮.২ cÖK‡íi wbg©vY I cybe©vmb Kv‡Ri wZbwU `ye©j/ত্রুটি (উদিখ করুন)t 

1| ...................................... 

2|...................................... 

3|..................................... 

 

৮.৩ cÖK‡íi d‡j Kx Kx ai‡bi my‡hvM cvIqv †h‡Z cv‡i? 

 

 

৮.৪ cÖK‡íi †Kvb ai‡bi SuywK _vK‡j Zv উদিখ করুনt 

 

 

৮.৫ cÖKíwU‡K †UKmB I AwaK Kvh©Kix Ki‡Z Avcbvi †Kvb gZvgZ Av‡Q wK? [‡KvW: 1=nu¨v, 2=bv] 

 

 

৮.৬ DËi nu¨v n‡j Zv Zz‡j ধরুন|  

৮.৭ আরন রক আভাদদয াদথ অন্য সকাদনা রফলদ আদরাচনা কযদত চান ?  

 

 

জরযদ অাংগ্রন কযায জন্য আনাদক ধন্যফাদ। 
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রযরি-২ 

FGD রযচারনায জন্য গাইডরাইন 

সপাকা গ্রু আদরাচনায স্থানঃ 

1| ‡Rjvt _____________________________2| Dc‡Rjvt ______________________ 

 

3| GjvKvi bvgt ______________________4| MÖvgt ___________________________ 
 

5| ZvwiLt 

µwgK 

bs 

AskMÖnYKvix‡`i bvg †ckv রক্ষা ‡gvevBj bs স্বাক্ষয 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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FGD রযচারনায জন্য গাইডরাইন 

“মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আায বদ্রা নদী, রযয নদী, 

বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” 

 

আারাভৄ আরাইকুভ া যভাতুিা। Avgvi bvg .............................................| 

Avwg G‡mwQ আইএরভরড (রযকল্পনা ভন্ত্রণার) এয ক্ষ সথদক Avcbv‡`i GjvKvq ফাস্তফানাধীন “মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয 

উদজরাধীন আায বদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” kxl©K cÖK‡íi wbweo রযফীক্ষণ 

ভীক্ষায কাদজ| cÖKíwU ২০১৮-২১ †gqv‡` evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© ফাস্তফান Ki‡Q Ges cwiKíbv gš¿Yvj‡qi ফাস্তফান রযফীক্ষণ I 

g~j¨vqb wefvM এ ভীক্ষা cwiPvjbv Ki‡Q| 

 

cÖKíwUi D‡Ïk¨ h_vh_fv‡e ফাস্তফারত n‡”Q wKbv wKsev †Kv‡bviƒc ত্রুটি ev mgm¨v Av‡Q wKbv ভীক্ষা Zv গুরুত্ব কাদয †`Lv n‡e hv‡Z 

fwel¨‡Z Giƒc cÖKí Av‡iv সুষ্ঠবুাদফ ফাস্তফান Kiv hvq| Avcbvi †`qv Z_¨ †KejgvÎ G ভীক্ষায cÖwZ‡e`b •Zwi‡Z e¨envi Kiv n‡e 

Ges Avcbvi cwiPq †Mvcb ivLv n‡e| G ভীক্ষা †_‡K †KD e¨w³MZfv‡e DcK…Z ev ক্ষwZMÖ¯’ n‡e bv| Z‡e mvwe©Kfv‡e mK‡ji Kj¨vY 

n‡e| 

 

ভীক্ষা Kv‡R Z_¨ w`‡q mn‡hvwMZv Kivi Rb¨ Avcbv‡K webxZfv‡e Aby‡iva KiwQ 

সচকররস্টঃ 

১। আনাদদয এরাকায নদী  খার খনদনয কাম বক্রভ রফলদ অফগত আদছন রক? কতরদন ধদয এ কাম বক্রভ রযচাররত দে? 

২. চরভান এ প্রকদল্পয ফতবভান অফস্থা  কাদজয অগ্রগরত ম্পদকব কী জাদনন ফলুন? 

৩. পুনঃখননকৃত খার  াংরেি অফকাঠাদভাগুদরা াংস্কাযকাদজয গুণগত ভান সকভন ফদর ভদন কদযন? 

৪. প্রকল্প এরকা ভাটিয অাযদণয কাদজ আনাযা সকানবাদফ কী ক্ষরতগ্রস্থ দেন/দফন? রকবাদফ দেন উদিখ করুন? 

৫. ভাটি অাযদণয জন্য ভূরভ অরধগ্রণ কযা দদছ রক? সকান ক্ষরতপূযণ সদদছন রক? 

৬. আনাদদয দৃরিদত চরভান এ প্রকদল্পয স্থান/াইট রনফ বাচন ঠিক রছর রকনা? যাঁ দর রতনটি  না দর রতনটি কাযণ উদিখ 

করুন। 

৭. ভীভায ভদধ্য প্রকল্প ভাি কযদত দর কী কী দদক্ষ গ্রণ কযা প্রদাজন ফদর আনায ভদন ?  

৮. এ এরাকা গত ৫ ফছদয সকান আথ ব-াংকটাি এরাকা াভারজক/উিন রফলক জরয দদছ রক? 

৯. এ এরাকায ভর ভস্যাগুদরা রক রক ফদর আরন ভদন কদযন?  

১০. প্রকদল্পয ভারিয য এরাকা রক ধযদণয আথ ব-াভারজক উিন ঘটদফ ফদর আনাযা ভদন কদযন? 

১১. প্রকদল্পয ভারিয য এরাকা ব্যফা কাম বক্রভ এফাং সনৌ-ব্যফস্থানা ত্বযারন্বত দফ ফদর ভদন কদযন কী? 

১২. প্রকদল্পয ভারিয য এরাকা ভৎস্য চাল বৃরদ্ধ দফ ফদর ভদন কদযন কী? 

১৩. আরন রক রযদফ রফলক সকাদনা তথ্য জাদনন? 

১৪. ীত সভৌসুদভ এ এরাকা অরতরথ ারখ আদ রক? 

১৫. এরাকায জরাফদ্ধতায কাযদণ রযদফদয য রক রক প্রবাফ ড়দছ? 

১৬. াংকটাি এরাকা সঘালনায য সথদক এখন ম বন্ত এয উিদন রক রক কাম বক্রভ গৃীত দদছ? 

১৭. এফ কাম বক্রদভ স্থানীদদযদক রকবাদফ ম্পৃি কযা দদছ? 

১৮. ীত  ফন্যা সভৌসুদভ ভারাভার রযফদন সুদমাগ-সুরফধা  বাড়ায াথ বকয ম্পদকব ফলুন। 

১৯. ীত  ফন্যা সভৌসুদভ কৃরল উৎাদন রনরিত দফ ফদর ভদন কদযন কী?  

২০. প্রকদল্পয ভারিয য এরাকা যকাযী  সফযকাযী ম্পদ  জনদুদব বাগ হ্রা রনযািা রনরিত দফ ফদর ভদন কদযন কী? 

২১. প্রকল্প ফাস্তফানকাররন ফর রদক ভ ফলুন  

২২. প্রকদল্পয দুফ বর রদকভ ফলুন 

২৩. প্রকদল্পয সুদমাগভ ফলুন 

২৪. প্রকদল্পয ঝুঁরক ভ ফলুন 
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রযরি-৩ 

 

সচকররস্ট-১: সকআইআই (ারন ম্পদ ভন্ত্রণার, ফাাউদফা, রযকল্পনা করভন এফাং আইএভইরড) 

“মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, 

বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” 

 

আারাভৄ আরাইকুভ া যভাতুিা। আভায নাভ .............................................। 

আরভ এদরছ আইএভইরড (যরকল্পনা ভন্ত্রণার) এয ক্ষ সথদক আনাদদয এরাকা ফাস্তফানাধীন “মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয 

উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ ’ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায 

তথ্য াংগ্রদয কাদজ। প্রকল্পটি ২০১৮-২১ সভাদদ ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব ফাস্তফান কযদছ এফাং রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয ফাস্তফান রযফীক্ষণ 

 ভল্যান রফবাগ এ ভীক্ষা রযচারনা কযদছ। 

 

প্রকল্পটিয উদেশ্য মথামথবাদফ ফাস্তফারত দে রকনা রকাংফা সকাদনারূ ত্রুটি ফা ভস্যা আদছ রকনা ভীক্ষা তা গুরুত্ব কাদয সদখা দফ মাদত 

বরফষ্যদত এরূ প্রকল্প আদযা সুষ্ঠবুাদফ ফাস্তফান কযা মা। আনায সদা তথ্য সকফরভাত্র এ ভীক্ষায প্ররতদফদন দতরযদত ব্যফায কযা দফ এফাং 

আনায রযচ সগান যাখা দফ। এ ভীক্ষা সথদক সকউ ব্যরিগতবাদফ উকৃত ফা ক্ষরতগ্রস্থ দফ না। তদফ ারফ বকবাদফ কদরয কল্যাণ দফ। 

 

ভীক্ষা কাদজ তথ্য রদদ দমারগতা কযায জন্য আনাদক রফনীতবাদফ অনুদযাধ কযরছ। 

 

K. DËi`vZvi cwiPq 

1.1 DËi`vZvi bvg:  

1.2 gš¿Yvjq/ms¯’vi bvg:  

1.3 c`ex:  

1.4 ‡gvevBj b¤̂i:  

L. cÖKí cÖYq‡b I ফাস্তফাদন f~wgKv 

2.1 cÖK‡íi Rb¨ cwiPvwjZ wdwRwewjwU wi‡cvU© cÖYqb/ch©v‡jvPbvq f~wgKv wjLyb| .... 

Sensitivity Analysis Ges Cause-Effect Analysis wQj Kx? 

2.2 cÖK‡íi bKkv cÖYqb াংক্রান্ত .... 

2.3 wWwcwc cÖYqb াংক্রান্ত.... 

2.4 
cÖKí াংক্রান্ত ......... 

 M. cÖKí রযফীক্ষদণ 

3.1 প্রকদল্পয ফাস্তফান অগ্রগরত ম্পদকব ফলুন।  

3.2 ররছদ ড়ায কাযদণ রডরর অনুমাী সল কযদত আনায যাভ ব ফলুন 

3.3 ররছদ ড়ায কাযদণ Kv‡Ri Avw_©K I ফাস্তফ AeKvVv‡gv Kv‡Ri †Kvb ক্ষরত n‡q‡Q Kx? n‡j Kx Kx ক্ষরত n‡q‡Q 

e‡j Avcwb g‡b K‡ib? 

1| Avw_©K ক্ষরত t............................................| 

2| †f․Z AeKvVv‡gvt......................................| 

3.4 ররছদ ড়ায কাযদণ cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q e„w× াদফ Kx? 

3.5 cÖK‡íi wdwRwewjwU wi‡cv‡U© wK ai‡bi Am½wZ wQj hvi d‡j cÖKí ফাস্তফাদন wej¤̂/wewNœZ n‡q‡Q? 

3.6 G cÖK‡íi mv‡_ RwoZ Kg©KZ©vM‡Yi wWwcwc cÖYqb, wcwcAvi-2008, cÖKí রযফীক্ষণ I g~j¨vqb াংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ wQj wKbv? BwZc~‡e© cÖKí ফাস্তফাদন Zuv‡`i c~e© AwfÁZv wQj wK? 

প্ররক্ষণt ..... 

AwfÁZvt .... 
3.7 cÖK‡íi gvjvgvj, BKzBc‡g›U, Rbej I †mev msMÖ‡n wcwcAvi-2008 AbymiY Kiv n‡qwQj Kx? hw` nq Z‡e 

G াংক্রান্ত †h mKj `wjjvw` াংযক্ষণ K‡i‡Qb AbyMÖnY K‡i Avgv‡`i‡K †mB `wjjvw` †`Lvb? (†PKwj‡÷i 

mv‡_ wgwj‡q wbb) 

K| 

L| 

M| 

N| 
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3.8 cÖKí ফাস্তফানকাদর wWwcwc’র †Kvb mgm¨v/NvUwZ Av‡Q e‡j Avcbvi g‡b n‡q‡Q wK? nu¨v n‡j Kx Kx NvUwZ 

Av‡Q e‡j Avcbvi g‡b nq| 

K| bKkvt 

L| cwiKíbvt 

গ। ভূরভ অরধগ্রণ 

N| রুট wbe©vPbt 

O| নদী  Lvj cybtLbb wm‡÷gt 

P| Lv‡ji MfxiZvt 

R| f~wg MfxiZvt 

3.10 cÖKí GjvKvi wbg©vY AeKvVv‡gv¸‡jvi bKkv mwVK wQj wKbv? bv n‡j KviY ejyb| (Avjv`v Avjv`v K‡i) 

3.11 cÖK‡í KZUzKz f~wg AwaMÖnY Ki‡Z n‡qwQj? G Rwg AwaMÖnY RwbZ RwUjZvi Kvi‡Y KZUzKz cÖKí e¨q I 

ভদক্ষণ n‡qwQj? প্রারনক অনুদভাদন আদছ কী? 

3.12 cÖK‡í mvwe©K e¨e¯’vcbvi Rb¨ GKRb cÖKí cwiPvjK (wcwW) wb‡qvM Kiv n‡q _v‡K, GB cÖKí cwiPvjK 

m¤ú‡K© াংদক্ষদ ejybt 

K) এ ম বন্ত GKRb bvwK G‡Ki AwaK wcwW wb‡qvM †c‡q‡Qb GB cÖK‡í? Zv‡`i bvg I †gqv` উদিখ 

করুন|....... 

L) c~Y©Kvjxb ev খন্ডকারীন wb‡qvM †`qv n‡q‡Qt ....................................... 

খন্ডকারীন wb‡qvM †`qv n‡j cÖK‡íi Kx Kx রাব/ক্ষরত nq e‡j Avcwb g‡b K‡ib? 

.........................................| 

এদক্ষদত্র Avcbvi gZvgZ I mycvwik wK n‡Z cv‡i? ................ 

3.13 cÖKí ফাস্তফাদন wZbwU mej w`K m¤ú‡K© wjLyb| 

1| 

2| 

3| 

3.14 cÖKí ফাস্তফাদন wZbwU ỳe©j w`K m¤ú‡K© wjLyb| 

1| 

2| 

3| 

3.15 cÖK‡íi SuywK m¤ú‡K© wjLyb| 

3.16 cÖK‡íi d‡j my‡hvM¸‡jv উদিখ করুন| 

3.17 cÖKí cÖYqb I ফাস্তফাদন Kx Kx †K․kjMZ fzj wQj Ges G¸‡jv Gwo‡q hvIqvi Dcvq Kx 

৪. এ প্রকদল্পয ফাস্তফান আদযা অন্য প্রকল্প াদত সনায সক্ষদত্র াক ভূরভকা যাখদফ রক?  

 যাঁ/ না,  মরদ উিয যাঁ  তদফ রকবাদফ? 

Z_¨ msMÖnKvixi bvg: ................................. 

স্বাক্ষয: ..................................................... ,‡gvevBj b¤̂i: ..........................................  



85 

 

রযরি-৪ 

সচকররস্ট-২: সকআইআই (প্রকল্প াইদট কভ বযত ফাাউদফা কভ বকতবা) 

 

 “মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, 

বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” 

 

আারাভৄ আরাইকুভ া যভাতুিা। আভায নাভ .............................................। 

 

আরভ এদরছ আইএভইরড (যরকল্পনা ভন্ত্রণার) এয ক্ষ সথদক আনাদদয এরাকা ফাস্তফানাধীন “মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয 

উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ ’ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায 

তথ্য াংগ্রদয কাদজ। প্রকল্পটি ২০১৮-২১ সভাদদ ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব ফাস্তফান কযদছ এফাং রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয ফাস্তফান রযফীক্ষণ 

 ভল্যান রফবাগ এ ভীক্ষা রযচারনা কযদছ। 

প্রকল্পটিয উদেশ্য মথামথবাদফ ফাস্তফারত দে রকনা রকাংফা সকাদনারূ ত্রুটি ফা ভস্যা আদছ রকনা ভীক্ষা তা গুরুত্ব কাদয সদখা দফ মাদত 

বরফষ্যদত এরূ প্রকল্প আদযা সুষ্ঠবুাদফ ফাস্তফান কযা মা। আনায সদা তথ্য সকফরভাত্র এ ভীক্ষায প্ররতদফদন দতরযদত ব্যফায কযা দফ এফাং 

আনায রযচ সগান যাখা দফ। এ ভীক্ষা সথদক সকউ ব্যরিগতবাদফ উকৃত ফা ক্ষরতগ্রস্থ দফ না। তদফ ারফ বকবাদফ কদরয কল্যাণ দফ। 

ভীক্ষা কাদজ তথ্য রদদ দমারগতা কযায জন্য আনাদক রফনীতবাদফ অনুদযাধ কযরছ। 

 

K. DËi`vZvi cwiPq 

1.1 DËi`vZvi bvg:  

1.2 gš¿Yvjq/ms¯’vi bvg:  

1.3 c`ex:  

1.4 ‡gvevBj b¤̂i:  

খ। প্রকল্প প্রণন, াংক্রান্ত  রযফীক্ষণ 

2.1 cÖK‡íi Rb¨ cwiPvwjZ wdwRwewjwU wi‡cvU© cÖYqb/ch©v‡jvPbvq f~wgKv wjLyb| .... 

2.2 
cÖK‡íi bKkv cÖYqb াংক্রান্ত...... 

2.3 wWwcwc cÖYqb াংক্রান্ত .... 

2.4 cÖKí ফাস্তফাদন..... 

2.5 cÖKí Kv‡Ri Avw_©K I †f․Z AMÖMwZ m¤ú‡K© ejyb| 

1| Avw_©K ÿwZt............................................| 

2| †f․Z AeKvVv‡gvt......................................| 

Avcwb wK g‡b K‡ib evwK †gqv‡` cÖKíwU h_vh_fv‡e mgvß n‡e? hw` nu¨v nq Z‡e †Kb g‡b nqt 

1| 

2| 

3| 

hw` bv nq Z‡e Zvi KviY Kx? 

1| 

2| 

3| 

2.6 cÖKí ms‡kva‡bi Kvi‡Y cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q e„w×i KviY Kx? 

2.7 Kx Kx Kvi‡Y cÖK‡íi ফাস্তফান wcwQ‡q‡Q? 

2.8 cÖKí ফাস্তফানKv‡j wWwcwc’য †Kvb mgm¨v/NvUwZ Av‡Q e‡j Avcbvi g‡b n‡q‡Q wK? nu¨v n‡j Kx Kx NvUwZ 

Av‡Q e‡j Avcbvi g‡b nq| 

K| Kx NvUwZ Av‡Q e‡j Avcbvi g‡b nq| 

K| bKkvt 

L| cwiKíbvt 
M| m¤¢veZvt 

N| রুট wbe©vPbt 

O| নদী  Lvj cybtLbb wm‡÷gt 

P| Lv‡ji MfxiZvt 

R| f~wg MfxiZvt 
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2.9 cÖK‡íi f~wg AwaMÖnY m¤ú‡K© রফস্তারযত ejyb| 

 

2.10 cÖKí ফাস্তফাদনয mgq ঠিক আদছ Kx? h_vmg‡q cÖKí mgvß Ki‡Z n‡j Kx Kx Ki‡Z n‡e? 

1| 

2| 

3| 

2.11 cÖK‡íi ¸YMZ gvb wVK ivL‡Z Kx Kx ai‡Yi e¨e¯’v রনদদছন? ............ 

 

2.12 wVKv`vwi cÖwZôvb KZ…©K ¸YMZ gv‡bয e¨Z¨q NU‡j Kx Kx ai‡bi e¨e¯’v MÖnY K‡iwQ‡jb?...................... 

 

2.13 cÖKí cÖYqb I ফাস্তফাদন †K․kjMZ fzj wQj wKbv? _vK‡j †m¸‡jv Gwo‡q hvIqvi Dcvq Kx?  

 

2.14 cÖKí ফাস্তফাদন cÖavb ফvav¸‡jv Kx Kx? Avcbviv †m¸‡jv Kxfv‡e mgvavb Ki‡Qb? 

 

2.15 cÖK‡íi Pjgvb I mgvß A½mg~‡ni যক্ষণাদফক্ষণ Kxfv‡e Kiv n‡”Q? 

 

2.16 যক্ষণাদফক্ষদণ Rbe‡ji msKU i‡q‡Q wKbv? _vK‡j †mwU Kxfv‡e mgvavb Ki‡Qb? 

 

2.17 cÖKí ফাস্তফাদন wZbwU mej w`K m¤ú‡K© wjLyb| 

1| 

2| 

3| 

2.18 cÖKí ফাস্তফাদন wZbwU ỳe©j w`K m¤ú‡K© wjLyb| 

1| 

2| 

3| 

2.19 cÖK‡íi ‡Kvbiƒc SuywK i‡q‡Q wKbv †m m¤ú‡K© ফলুন| 

 

 

2.20 cÖKí †_‡K Kx Kx ai‡bi my‡hvM m„wó n‡e e‡j Avcwb g‡b K‡ib? 

 

২.২১ একই ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠান একারধক প্যাদকদজয কাজ সদদছ রকনা অথফা একইভদ রবি প্ররতষ্ঠাদনয কাজ 

কযদছ রকনা এফাং কাদজয ভান দন্তালজনক রকনা? 

৩.০ wb‡¤œi QK Abymv‡i cÖK‡íi cÖavbZg A½mg~‡ni Dci Avcbvi ভন্তব্য প্রদান করুন  

µwgK cÖK‡íi A½mg~n eZ©gvb Ae¯’v I 

AMÖMwZ 

Avkvbyiƒc AMÖMwZ bv 

n‡j Zvi KviY 

KiYxq 

3.1 কাদভপুদয আাযবদ্রা নদীদত ভাটিয 

সলাজায রনভ বাণ  অাযণ 

   

3.2 আাযবদ্রা নদী পুনঃখনন (২০৬০৫৩৪.১২ 

ঘঃরভঃ) 

   

৩.৩ রযয নদী পুনঃখনন (৯৭৭৬৫০ ঘঃরভঃ)    

৩.৪ বুরড়বদ্রা নদী পুনঃখনন (৪৬৬৭১৫.১৮০ 

ঘঃরভঃ) 

   

৩.৫ খার পুনঃখনন (৮টি) (৩৩৫২৭৬.০৬ 

ঘঃরভঃ) [খন্দযপুয খার, ফদযারট খার, গযাররা 

খার, াত্রা খার, বুরুরর খার, আগযাটি খার, ডুহুরয 

খার, সখাজাখারর খার] 

   

৩.৬ ঘাট রনভ বাণ (রযয নদীয সকফপুয দয)    

৩.৭ ৬ রভটায দদঘ বয আযরর কারবাট ব রনভ বাণ    
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(বুরড়বদ্রা নদীয রফযানন্দ কাটিদত  ফদযারট 

খাদর িী রফদুযদতয অরপদয াদর্শ্ব) 

৩.৮ ল্যাটাদযণ সেদনজ এয জন্য াই 

আউটদরট রনভ বাণ 

   

৩.৯ স্লুই/সযগুদরটয সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ 

(নুযরনা, গযাররা, বুরুরর, াত্রা, ভধ্যকুর, 

খুজাখারর, জাভরা, আগযাটি  বযতবানা স্লুই) 

   

৩.১০ ভূরভ অরধগ্রণ    

৩.১১ ফনান     

৩.১২ খনন ভরনটরযাং    

৩.১৩ আযরর াইনদফাড ব রনভ বাণ    

৩.১৪ াদব ব মন্ত্র– ১টি সরদবররাং সভরন  ১টি 

সটাটার সিন 

   

৩.১৫ দক্ষ জনরি এফাং েরভক    

 

৪. এ প্রকদল্পয ফাস্তফান আদযা অন্য প্রকল্প াদত সনায সক্ষদত্র াক ভূরভকা যাখদফ রক?  

 যাঁ/ না,  মরদ উিয যাঁ  তদফ রকবাদফ? 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvg:.............................. 

¯^vÿi:................................................. 

‡gvevBj b¤̂i:.......................... 
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রযরি-৫ 

প্রকল্প রযচারদকয াক্ষাতকায 

 

 “মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আায বদ্রা নদী, রযয নদী, 

বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” 

 
DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`  

DËi `vZvi bvg t ---------------------------------------------------- 

 
†gvevBj bv¤^vi------------------- 

  

1. cÖK‡íi cÖ‡qvRb Abyhvqx Rbej wb‡qvM; 

 

2. cÖKí ফাস্তফানকারীন mg‡q `vwqZ¡iZ cwiPvjK‡`i µgvbymv‡i Z_¨ w`b 

 

`vwqZ¡ cvjসনয mgq cÖKí cwiPvj‡Ki bvg cwiPvjK e`‡ji KviY 

 

 

  

 

 

  

 

৩. প্রকল্প অনুদভাদদন রফরম্ব দরছর রক না? যাঁ/ না 

 রফরম্ব দ থাকদর কাযণ রক ?  

 

৪. মথাভদ অথ ব ছাড় দে রক না? যাঁ/ না 

 রফরম্ব দ থাকদর কাযণ রক 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

৫. অত্র প্রকদল্প প্রদাজনী অদথ বয াংস্থান রনরিত দদছ রক না? যাঁ/ না 

 

৬. আদরাচয প্রকদল্পয জন্য ফাৎরযক কভ বরযকল্পনা প্রস্তুত আদছ রক না? যাঁ/ না 

 

৭. ফাৎরযক কভ বরযকল্পনা অনুমাী অগ্রগরত দে রক না ? যাঁ/ না 

 না দ থাকদর কাযণ  রফস্তারযত ফলুন 

 

৮. খাতাযী ফাদজট চারদা অনুমাী রনরভত ফযাে াদেন রক না? যাঁ/ না 

 

৯. আনায প্রকল্পটি রফরবি রফবাগ  ভন্ত্রণার কতৃবক রনরভত ভরনটরযাং  রক না? যাঁ/ না 

 ভরনটরযাং দ থাকদর প্ররতষ্ঠানগুদরায নাভ ফলুন; 

১০. ভূরভ অরধগ্রণ/ররজ রফলদ সকান চুরি দদছ রক? প্রারনক অনুদভাদন সনা দদছ রকনা? (দচক এয াতা, 

অনুদভাদদনয কর াংগ্র করুন(। 

১১. ভূরভ অরধগ্রণ াংক্রান্ত জটিরতায কাযদণ প্রকল্প ফাস্তফাদন রফররম্বত দদছ রকনা। দর, কতরদন ররছদদছ? 

১২. প্রকদল্পয রডজাইন  সেররপদকন অনুমাী কাজ ম্পি দে রক না? যাঁ/ না 

১৩. প্রদাজন অনুমাী জনফর রনদাগ কযা দদছ রক না? যাঁ/ না 

১৪. প্রকদল্পয কাম বক্রভ সুরনরদ বিবাদফ রচরিত কদয কভ বরযকল্পনা সনা দে রকনা? 

১৫. প্রকদল্পয রফরবি ধাদ উিযদণয জন্য Exit plan আদছ রক না? যাঁ/ না 

 মরদ থাদক তদফ রফস্তারযত জানান 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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১৬. এ প্রকদল্প ব্যফহৃত মন্ত্রাাং  ভারাভার এয গুণগত ভান সকভন রছর? (রকছু মন্ত্রাাং যারয ম বফদক্ষণ কদয সদখা দফ) 

১৭. এই প্রকদল্পয ফাস্তফান আদযা অন্য প্রকল্প াদত সনায সক্ষদত্র াক ভূরভকা যাখদফ রক?  

 যাঁ/ না,  মরদ উিয যাঁ  তদফ রকবাদফ? 

১৮. একই ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠান একারধক প্যাদকদজয কাজ সদদছ রকনা অথফা একইভদ রবি প্ররতষ্ঠাদনয কাজ কযদছ রকনা 

এফাং কাদজয ভান দন্তালজনক রকনা? 

১৯. ঠিকাদায প্ররতষ্ঠান প্রদাজনী জনফর রনদাগ কদযদছ রক না? যাঁ/ না  

 উিয না দর সক্ষদত্র আনায  বমফদক্ষণ জানান 

 

২০। প্রকদল্পয আতা ভর কাম বক্রদভয অগ্রগরত ম্পরকবত তথ্য রডরর অগ্রগরত 

২০.১ কাদভপুদয আাযবদ্রা নদীদত ভাটিয সলাজায রনভ বাণ  অাযণ ৩টি  

২০.২ আাযবদ্রা নদী পুনঃখনন (২০৬০৫৩৪.১২ ঘঃরভঃ) ১৯.৪২৫ রক:রভ:  

২০.৩ রযয নদী পুনঃখনন (৯৭৭৬৫০ ঘঃরভঃ) ১৫.০০ রক:রভ:  

২০.৪ বুরড়বদ্রা নদী পুনঃখনন (৪৬৬৭১৫.১৮০ ঘঃরভঃ) ১০.০০ রক:রভ:  

২০.৫ খার পুনঃখনন (৮টি) (৩৩৫২৭৬.০৬ ঘঃরভঃ) ২০.০০ রক:রভ:  

২০.৬ ঘাট রনভ বাণ ২টি  

২০.৭ ৬ রভটায দদঘ বয আযরর কারবাট ব রনভ বাণ ২টি  

২০.৮ ল্যাটাদযণ সেদনজ এয জন্য াই আউটদরট রনভ বাণ ৫টি  

২০.৯ স্লুই/সযগুদরটয সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ ৯টি  

২০.১০ আযরর াইনদফাড ব রনভ বাণ ২টি  

২০.১১ ফনান (রকরভ)   

 

২০. ক্রভফধ বভান চারদা পূযদণয রদক্ষয এ ধযদনয আদযা প্রকল্প াদত সনায রযকল্পনা আদছ রক?  

 যাঁ/ না, উিয যাঁ দর ফরস্তাযরত ফলুন 

২১. প্রকদল্পয ক্র াংক্রান্ত সকান অরডট আরি আদছ রক না? থাকদর, রনেরি দদছ রক না? (প্ররতদফদন াংগ্র কযদত দফ)  
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রযরি-৬ 

উকাযদবাগীদদয জন্য সক স্টযারডয প্রশ্নভারা 

“মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আায বদ্রা নদী, রযয নদী, 

বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” 

 

আারাভৄ আরাইকুভ া যভাতুিা। আভায নাভ .............................................। 

আরভ এদরছ আইএভইরড (যরকল্পনা ভন্ত্রণার) এয ক্ষ সথদক আনাদদয এরাকা ফাস্তফানাধীন “মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয 

উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ ’ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায 

তথ্য াংগ্রদয কাদজ। প্রকল্পটি ২০১৮-২১ সভাদদ ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব ফাস্তফান কযদছ এফাং রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয ফাস্তফান রযফীক্ষণ 

 ভল্যান রফবাগ এ ভীক্ষা রযচারনা কযদছ। 

প্রকল্পটিয উদেশ্য মথামথবাদফ ফাস্তফারত দে রকনা রকাংফা সকাদনারূ ত্রুটি ফা ভস্যা আদছ রকনা ভীক্ষা তা গুরুত্ব কাদয সদখা দফ মাদত 

বরফষ্যদত এরূ প্রকল্প আদযা সুষ্ঠবুাদফ ফাস্তফান কযা মা। আনায সদা তথ্য সকফরভাত্র এ ভীক্ষায প্ররতদফদন দতরযদত ব্যফায কযা দফ এফাং 

আনায রযচ সগান যাখা দফ। এ ভীক্ষা সথদক সকউ ব্যরিগতবাদফ উকৃত ফা ক্ষরতগ্রস্থ দফ না। তদফ ারফ বকবাদফ কদরয কল্যাণ দফ। 

 

ভীক্ষা কাদজ তথ্য রদদ দমারগতা কযায জন্য আনাদক রফনীতবাদফ অনুদযাধ কযরছ। 

ক.উিযদাতায ব্যরিগত  সাগত তথ্যারদ 

১.১ উিযদাতায নাভ  

১.২ রতায নাভ ১.৩ ভাতায নাভ  

১.৪ স্বাভী/স্ত্রীয নাভ   

১.৫ গ্রাদভয নাভ ১.৭ উদজরা  

১.৬ ইউরনদনয নাভ ১.৮ সজরা  

১.৯ ফ ..........................ফছয 

১.১০ উিযদাতায সভাফাইর নাং  

১.১১ উিযদাতায ররঙ্গ [ সকাড: ১= ভররা, ২=পুরুল] 

১.১২ উিযদাতায সা সাঃ ১=কৃরল; ২=চাকুযী; ৩=ব্যফা; ৪=কৃরল ভজুয; ৫=রযক্সা/বযান/ 

সঠরাগারড়/; ৬=রঞ্চ/দনৌকা/অদটারযক্সা/চাজবায গারড়/ট্রাক ফা ফা ফা অন্যান্য ফড় 

গারড়য োইবায; কুটিয রল্প/কাভায/কুভায/তাঁতী; ৭=ক্ষুদ্র উদযাগতা(দারি, 

যাইরভর/’রভর ভাররক/ইটবাটা; ৮=অন্যান্য (মরদ থাদক) উদিখ করুন 

১.১৩ আরন অত্র এরাকা কত ফছয মাফৎ ফফা 

কযদছন? 

ক)স্থাী ফারন্দা খ) স্থানান্তরযত ... ... ... ..ফছয(পূণ ব ফছয উদিখ করুন)। 

 

খ.প্রকল্প ফাস্তফান াংক্রান্ত 

২.১ আরন মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আায বদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা 

নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ প্রকল্প ম্পদকব কী জাদনন? 

২.২ প্রকদল্পয ব্যফায কযা উাদাদনয গুণগত ভান  ারফ বক কাদজয ভান রনদ রক আরন ন্তুি? 

যাঁ দর, সকন? ........ 

দর, সকন? .......... 

২.৩ এ প্রকল্প ফাস্তফাদনয পদর আরন রক ধযদনয উকায াদেন ফদর আা কদযন? 

১। কৃরল 

২। ভৎস্য 

৩। সচ 

৪। সমাগাদমাগ ব্যফস্থা 

৫। ব্যফা 

৬। আথ ব-াভারজক 

৭। অন্যান্য 

 

গ.প্রকদল্পয ফর  দুফ বর রদকভ 

৩.১ আনায ভদত এ প্রকদল্পয ফর রদকগুদরা কী কী? 

৩.২ আনায ভদত এ প্রকদল্পয দুফ বর রদকগুদরা কী কী? 

৩.৩ প্রকল্প চরাকারীন ভদ আনাযা রক কখন সকান ভস্যায ভৄদখ দডদছন? কী কী ভস্যায ম্মুখীন 

দদছন? রকবাদফ এই ভস্যাগুদরায ভাধান কদযদছন? 

৩.৪ এ প্রকল্প ম্পদকব আনায ভতাভত  সুারযভ কী কী? রফস্তারযত ফলুন দা কদয। 

 

অাংগ্রদণয জন্য আনাদক অাংখ্য ধন্যফাদ 
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রযরি-৭ 

দযজরভন রযদ বন সচকররস্ট 

 

“মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আায বদ্রা নদী, রযয নদী, 

বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” 

 

াইদটয নাভ:  

উদজরায নাভ:  

সজরায নাভ:  

অঙ্গরবরিক কাদজয নাভ:  

 

ক্ররভক দযজরভন রযদ বন ফতবভান অফস্থা 

১.১ কাদজয ফতবভান অফস্থাঃ ভাি/চরভান  

১.২ কাদজয গুণগত ভানঃ বাদরা/গ্রণদমাগ্য/বাদরা ন  

১.৩ কাদজয BOQ ভঃ (প্ররতটি াইট)  

১.৪ রনভ বাণ কাজ াংক্রান্ত েইাং ভ 

ক) আরকবদটকচাযার। 

খ)স্ট্রাকচাযার। 

গ)অন্যান্য (মরদ থাদক) 

 

১.৫ াইট অড বায ফই  

১.৬ রনভ বাণ কাজ ম্পাদদনয ভ অনুদভারদত েইাং এয 

সকান ব্যতয ঘদটদছ রকনা। 

 

১.৭ রনভ বাণ াভগ্রী সটস্ট কযা দদছ রকনা 

ক) এভএ যড। 

খ) কাংরক্রট। 

গ)অন্যান্য (মরদ থাদক)। 

 

১.৮ াদব ব কযা দদছ রকনা 

ক) রপ্র-াকব সরদবররাং 

খ) সাস্ট-াকব সরদবররাং 

 

১.৯ যাভ বক াংস্থায নাভ  ঠিকানা 

ক)প্রদকৌরীয নাভ 

খ)দভাফাইর নাম্বায 

 

 

রনদম্নয ছক অনুাদয প্রকদল্পয প্রধানতভ অঙ্গভদয উয আনায ভন্তব্য প্রদান করুন। 

প্রকদল্পয অঙ্গভ ফতবভান অফস্থা  

অগ্রগরত 

আানুরূ অগ্রগরত না দর 

তায কাযণ 

কযণী 

কাদভপুদয আাযবদ্রা নদীদত ভাটিয সলাজায 

রনভ বাণ  অাযণ 

   

আাযবদ্রা নদী পুনঃখনন (২০৬০৫৩৪.১২ 

ঘঃরভঃ) 

   

রযয নদী পুনঃখনন (৯৭৭৬৫০ ঘঃরভঃ)    

বুরড়বদ্রা নদী পুনঃখনন (৪৬৬৭১৫.১৮০ 

ঘঃরভঃ) 

   

খার পুনঃখনন (৮টি) (৩৩৫২৭৬.০৬ ঘঃরভঃ)    

ঘাট রনভ বাণ    

৬ রভটায দদঘ বয আযরর কারবাট ব রনভ বাণ    

ল্যাটাদযণ সেদনজ এয জন্য াই আউটদরট 

রনভ বাণ 

   

স্লুই/সযগুদরটয সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ    

আযরর াইনদফাড ব রনভ বাণ    
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রযরি-৮ 

প্রকল্প কার্য্বার সথদক প্রকল্প ফাস্তফান  প্ররকউযদভন্ট াংক্রান্ত তথ্য াংগ্রদয সচকররি 

 

 “মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আায বদ্রা নদী, রযয নদী, 

বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” 

 

আারাভৄ আরাইকুভ া যভাতুিা। আভায নাভ .............................................। 

আরভ এদরছ আইএভইরড (যরকল্পনা ভন্ত্রণার) এয ক্ষ সথদক আনাদদয এরাকা ফাস্তফানাধীন “মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয 

উদজরাধীন আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ ’ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায 

তথ্য াংগ্রদয কাদজ। প্রকল্পটি ২০১৮-২১ সভাদদ ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব ফাস্তফান কযদছ এফাং রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয ফাস্তফান রযফীক্ষণ 

 ভল্যান রফবাগ এ ভীক্ষা রযচারনা কযদছ। 

 

প্রকল্পটিয উদেশ্য মথামথবাদফ ফাস্তফারত দে রকনা রকাংফা সকাদনারূ ত্রুটি ফা ভস্যা আদছ রকনা ভীক্ষা তা গুরুত্ব কাদয সদখা দফ মাদত 

বরফষ্যদত এরূ প্রকল্প আদযা সুষ্ঠবুাদফ ফাস্তফান কযা মা। আনায সদা তথ্য সকফরভাত্র এ ভীক্ষায প্ররতদফদন দতরযদত ব্যফায কযা দফ এফাং 

আনায রযচ সগান যাখা দফ। এ ভীক্ষা সথদক সকউ ব্যরিগতবাদফ উকৃত ফা ক্ষরতগ্রস্থ দফ না। তদফ ারফ বকবাদফ কদরয কল্যাণ দফ। 

ভীক্ষা কাদজ তথ্য রদদ দমারগতা কযায জন্য আনাদক রফনীতবাদফ অনুদযাধ কযরছ। 

 

DËi`vZv m¤úK©xq Z_¨ t 

 

1| bvg : _________________________ 2| c`ex : _________________________  

  

ক) ফাস্তফান াংক্রান্ত তথ্যারদ 

১। প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাজ সেররপদকন/রডজাইন সভাতাদফক দে রক? (নভৄনা াংভেি করুন) 

২। নদী পুনঃখনদনয সক্ষদত্র সচইদনজ অনুমাী ৫০০ রভটায য য ভাটিয রযভান রনধ বাযণ কযা দে রক? (ডকুদভন্ট াংভেি 

করুন, রডরর াতা ১২২-১২৭) 

৩। নদী খনদনয য নদীয াড় স্মুথ সেরাং  োকারনকযার কদম্পকন কযা দে রক?(ডকুদভন্ট াংভেি করুন) 

৪। খার খনদনয য নদীয াড় স্মুথ সেরাং  োকারনকযার কদম্পকন অন্তভূ বি কযা দে রক? (ডকুদভন্ট াংভেি করুন) 

৫। নদীদত রফযভান ব্রীদজয রফলদ াংরেি খনদনয য নদীয াড় স্মুথ সেরাং  োকারনকযার কদম্পকন কযা দে 

রক?(ডকুদভন্ট াংভেি করুন) 

 

খ)  cÖwZwU `ic‡Îi Rb¨ c„_Kfv‡e Z_¨ cÖ`vb Kরুন। 

 

`icÎ Abyhvqx KvR/i bvgt  

 

c¨v‡KR (jU) bv¤^vit GKKt  cwigvYt 

 

cÖv°wjZ g~j¨t   Pzw³ Abyhvqx g~j¨t   

 

`icÎ Avnev‡bi c×wZ (OTM/LTM BZ¨vw`)t----------------------------------------- 

 

µq াংক্রান্ত ‡Kvb MvBWjvBb AbymiY Kiv n‡q‡Q?  

 

Pzw³ Aby‡gv`bKvix ms¯’vi bvgt  

 

  ১ যাঁ, ২ না (প্রদমাজয 

সক্ষদত্র) 

1| wel‡q AwfÁ Kg©KZ©v/civgk©K mgš̂‡q µq KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q wKbv?  

2| µq KwgwUi mfvi Kvh©weeiYx Av‡Q wKbv?  

3| cÖK‡íi Pvwn`v gvwdK †¯úwmwd‡Kkb cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q wKbv Ges c~e©vby‡gv`b Av‡Q 

wKbv? 
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4| †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx cÖv°jb Kiv n‡q‡Q wKbv?  

5| `icÎ cÖKv‡ki gva¨g (RvZxq/আন্তজবারতক/B-‡UÛvi) cwÎKvi bvg Ges Kwc cÖ`vb 

করুন 

 

6| `icÎ weµq শুরুয ZvwiL  

7| `icÎ weµ‡qi ‡kl ZvwiL I mgq  

8| wcÖweW wgwUs n‡q‡Q wKbv? (প্রদমাজয সক্ষদত্র)  

9| n‡j cÖ‡qvRbxq WKy‡g›U Av‡Q wK?  

10| `icÎ MÖn‡bi ‡kl ZvwiL I mgq  

11| cÖvß ‡gvU `ic‡Îi msL¨v  

১২। `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq  

১৩| `icÎ g~j¨vqb KwgwU MVb (miKvwi Av‡`k)  

১৪। `icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL  

১৫। †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v  

১৬। bb ‡imcbwmf `ic‡Îi msL¨v  

17| Kvh©weeiYx Aby‡gv`‡bi ZvwiL  

18| ‡gvU Pzw³ g~j¨  

19| Pzw³ স্বাক্ষদযয ZvwiL  

20| Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi ZvwiL  

21| Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR শুরুয ZvwiL  

22| mgq e„w× n‡q _vK‡j, KZw`b e„w× Kiv n‡q‡Q Ges KviY  

23| f¨vwi‡qkb AW©vi n‡qwQj wKbv  

24| Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR mgvwßi ZvwiL  

25| PjwZ wej Rgv`v‡bi ZvwiL I we‡ji cwigvY  

26| PjwZ wej cwi‡kv‡ai ZvwiL I cwigvY  

27| †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx gvjvgvj mieivn Kiv n‡q‡Q wK bv?  

28| ‡Kvb gvjvgvj/hš¿vw` †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx mieivn Kiv bv n‡q _vK‡j Zv MÖnY 

Kivi KviY/hyw³ Zz‡j ধরুন 

 

29| প্রকদল্পয আতা াংগৃীত রফরবি ণ্য ,কাম ব  সফা রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য 

প্রদাজনী জনফর আনুারঙ্গক রফলারদ রনদ ম বাদরাচনা। 

 

৩০। প্রকদল্পয আতা াংগৃীত ণ্য, সফা  কাম ব ক্র চুরিদত রনধ বারযত সেররপদকন, 

গুণগত ভান  রযভাণ অনুমাী প্রদাজনী রযফীক্ষণ  মাচাইদয ভাধ্যদভ দে রকনা? 

 

31| Lmov `icÎ Aby‡gv`b, `icÎ AvneŸvb, `icÎ g~j¨vqY, Aby‡gv`b, Pzw³স্বাক্ষi BZ¨vw` 

wel‡q †Kvb wej¤̂ n‡q _vK‡j Zv c„_K mshyw³i gva¨‡g weস্তাwiZ Z_¨ w`b 

 

 

 

Z_¨ প্রদানযীয স্বাক্ষয I mxj‡gvni 

ZvwiL: 

‡dvb: 
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রযরি-৯ 

প্রকদল্পয প্রধান অঙ্গভদয ফাস্তফান ম বদফক্ষণ ছক 

 

µ 

wg 

K 

প্রধান অঙ্গভ (রডরর অনুমাী) রযভাণ প্রকদল্পয ভাি 

কাদজয 

রযভাণ 

দযজরভদন 

ম বাদরাচনায জন্য 

রনফ বারচত নভৄনা 

তকযা 

বাগ 

ভন্তব্য 

ভাি অভাি/

শুরু রন 

১। আাযবদ্রা নদী পুনঃখনন 

(২০৬০৫৩৪.১২ ঘঃরভঃ) 

১৯.৪২৫ 

রকরভ 

     

২। কাদভপুদয আাযবদ্রা নদীদত ভাটিয 

সলাজায রনভ বাণ  অাযণ 

৩টি      

৩। রযয নদী পুনঃখনন (৯৭৭৬৫০ 

ঘঃরভঃ) 

১৫.০০ 

রকরভ 

     

৪। বুরড়বদ্রা নদী পুনঃখনন 

(৪৬৬৭১৫.১৮০ ঘঃরভঃ) 

১০.০০ 

রকরভ 

     

৫। খার পুনঃখনন (৮টি) (৩৩৫২৭৬.০৬ 

ঘঃরভঃ) [খন্দযপুয খার, ফদযারট খার, 

গযাররা খার, াত্রা খার, বুরুরর খার, 

আগযাটি খার, ডুহুরয খার, সখাজাখারর খার] 

২০.০০ 

রকরভ 

     

৬। স্লুই/সযগুদরটয সভযাভত  

যক্ষণাদফক্ষণ (নুযরনা, গযাররা, বুরুরর, 

াত্রা, ভধ্যকুর, খুজাখারর, জাভরা, আগযাটি 

 বযতবানা স্লুই) 

৯টি      

৭। ঘাট রনভ বাণ (রযয নদীয সকফপুয 

দয) 

২টি      

৮। ৬ রভটায দদঘ বয আযরর কারবাট ব 

রনভ বাণ (বুরড়বদ্রা নদীয রফযানন্দ কাটিদত  

ফদযারট খাদর িী রফদুযদতয অরপদয 

াদর্শ্ব) 

২টি      

৯। ল্যাটাদযর সেদনজ এয জন্য াই 

আউটদরট রনভ বাণ 

৫টি      

১০। আযরর াইনদফাড ব রনভ বাণ ২টি      

১১। ভূরভ অরধগ্রণ       

১২। ফনান        

১৩। খনন ভরনটরযাং       

১৪। দক্ষ জনরি এফাং েরভক       

১৫। পূফ ব রনভ বাণ াভগ্রী       
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রযরি-১০ 

Terms of Reference (TOR) 
 

For 
In-depth Monitoring Study of the project 

 

“Drainage Improvement of Upper Bhadra River, Horihar River, Buri-Bhadra River & Adjacent Khals in 
Monirampur & Keshebpur Upazilla, District Jessore” 

 

রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায জন্য  

রনফ বারচত প্রকদল্পয রফফযণী  যাভ বক প্ররতষ্ঠাদনয কাম ব রযরধ (ToR): 

ক. প্রকদল্পয রফফযণীঃ 

1. প্রকদল্পয নাভ  : মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আায বদ্রা নদী, রযয 

নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরা জরাফদ্ধতা দূযীকযণ প্রকল্প 

২. উদযাগী ভন্ত্রণার/রফবাগ : ারনম্পদ ভন্ত্রণার 

৩. ফাস্তফানকাযী াংস্থা : ফাাংরাদদ ারন উিন সফাড ব 

৪. প্রকদল্পয অফস্থান : রফবাগ সজরা উদজরা 

খুরনা মদায  ভরনযাভপুয  সকফপুয 

 

 ৫. অনুদভারদত ফাস্তফানকার  ব্য (রক্ষ টাকা) : 

রফল অনুদভারদত প্রাক্কররত ব্য ফাস্তফান কার অনুদভাদদনয 

তারযখ 

*রযফতবন(+/-) 

সভাট রজরফ প্র:া: অন্যান্য ব্য (%) সভাদ(%) 

ভর ৪৯৭৭.০০ ৪৯৭৭.০০ - - ভাচ ব, ২০১৮ দত 

জুন, ২০২১ 

২৭/০২/২০১৮ -- -- 

ms‡kvwaZ 

(1g) 

- - - - -  -- -- 

 

 

৬. cÖK‡íi D‡Ïk¨ t 

 আাযবদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  াংভেি খাদরয নাব্যতায উিদনয ভাধ্যদভ সকফপুয  ভরনযাভপুয 

উদজরায প্রা ৪০০০০ সক্টয এরাকায জরােতা রযরস্থরতয উিন; 

 ভৎস্য চাল  কৃরল ব্যফস্থায উিন; 

 সনৌ-চরাচর ব্যফস্থায উিন; 

 াভারজক রনযািা এরাকায আথ ব াভারজক উিন অব্যাত যাখা। 

 

৭. cÖK‡íi cÖavb cÖavb A½ tপ্রকদল্পয আতা ভর কাম বক্রদভয ভদধ্য যদদছঃ- 

 কাদভপুদয আাযবদ্রা নদীদত ভাটিয সলাজায রনভ বাণ  অাযণ ৩টি 

 আাযবদ্রা নদী পুনঃখনন (২০৬০৫৩৪.১২ ঘঃরভঃ) ১৯.৪২৫ রক:রভ: 

 রযয নদী পুনঃখনন (৯৭৭৬৫০ ঘঃরভঃ) ১৫.০০ রক:রভ: 

 বুরড়বদ্রা নদী পুনঃখনন (৪৬৬৭১৫.১৮০ ঘঃরভঃ) ১০.০০ রক:রভ: 

 খার পুনঃখনন (৮টি) (৩৩৫২৭৬.০৬ ঘঃরভঃ) ২০.০০ রক:রভ: 

 ঘাট রনভ বাণ ২টি 

 ৬ রভটায দদঘ বয আযরর কারবাট ব রনভ বাণ ২টি 

 ল্যাটাদযণ সেদনজ এয জন্য াই আউটদরট রনভ বাণ ৫টি 

 স্লুই/সযগুদরটয সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ ৯টি 

 আযরর াইনদফাড ব রনভ বাণ ২টি 
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খ. যাভ বদকয কাম বরযরধ (TOR) : 

৮.০ যাভ বদকয দারত্বঃ 

(১) প্রকদল্পয রফফযণ )টভূরভ , উদেশ্য , অনুদভাদন/াংদাধদনয অফস্থা, অথ বাদনয রফল ইতযারদ কর প্রদমাজয তথ্য (

ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(২) প্রকদল্পয অথ বফছযরবরিক কভ ব রযকল্পনা, অথ বফছযরবরিক ফযাে, ছাড়  ব্য  রফস্তারযত অঙ্গরবরিক ফাস্তফান  ) ফাস্তফ 

 আরথ বক (অগ্রগরতয তথ্য াংগ্র ,রিদফন ,রফদেলণ ,াযণী /সরখরচদত্রয ভাধ্যদভ উস্থানম বাদরাচনা; 

(৩) প্রকদল্পয উদেশ্য অজবদনয অফস্থা ম বাদরাচনা  প্রকদল্পয উদেশ্য  রগদেদভয আদরাদক output ম বাদয অজবন 

ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(৪) প্রকদল্পয আতা ম্পারদত/চরভান রফরবি ণ্য ,কাম ব  সফা াংগ্রদয  ) Procurement (সক্ষদত্র প্রচররত াংগ্র 

আইন  রফরধভারা  ) ররএ ,ররআয ,উিন দমাগীয গাইডরাইন ইতযারদ (এফাং প্রকল্প দররর উরিরখত ক্র 

রযকল্পনা প্ররতারন কযাদদছ/দে রকনা সরফলদ তুরনাভরক দম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(৫) প্রকদল্পয আতা াংগৃীত/াংগৃীতব্য ণ্য ,কাম ব  সফারযচারনাএফাংযক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদাজনী জনফর 

(সটকই রযকল্পা)আনুলরঙ্গক রফল ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(৬) প্রকদল্পয আতা াংগৃীত/াংগ্রদয প্ররক্রাধীন রফরবি ণ্য ,কাম ব  সফা াংরেি ক্র চুরিদত রনধ বারযত 

সেররপদকন/BOQ/TOR ,গুণগতভান ,রযভাণ অনুমাী প্রদাজনী রযফীক্ষণ/মাচাইদয ভাধ্যদভ াংগ্র কযা 

দদছ/দে রকনা সরফলদ ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(৭) প্রকদল্পয ঝুঁরক অথ বাৎ ফাস্তফান ম্পরকবত রফরবি ভস্যা সমভন অথ বাদন রফরম্ব ,ফাস্তফাদন ণ্য ,কাম ব  সফা 

ক্র/াংগ্রদয সক্ষদত্র রফরম্ব ,ব্যফস্থানা অদক্ষতা  প্রকদল্পয সভাদ  ব্য বৃরদ্ধ ইতযারদয কাযণ অন্যান্য রদক 

রফদেলণ ,দম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

 (৮) প্রকল্প অনুদভাদন াংদাধন (প্রদমাজযদক্ষদত্র) অথ বফযাে, অথ বছাড়. রফর রযদাধ ইতযারদ রফলদ তথ্য-উাদিয ম বাদরাচনা 

 ম বদফক্ষণ; 

(৯) উিন দমাগী াংস্থা (মরদ থাদক) কতৃবক চুরি স্বাক্ষয, চুরিযতব, ক্র প্রস্তাফ প্ররক্রাকযণ  অনুদভাদন, অথ বছাড়, 

রফররযদাদধ ম্মরত  রফরবি রভন এয সুারয ইতযারদয তথ্য-উািরবরিক ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(১০)  প্রকল্প ভারিয য সৃি সুরফধারদ সটকই) sustainable) কযায রদক্ষয ভতাভতপ্রদান ; 

(১১) প্রকদল্পয উদেশ্য, রক্ষয, প্রকদল্পয কাম বক্রভ, ফাস্তফান রযকল্পনা, প্রকল্প ব্যফস্থানা, ঝুঁরক, সভাদ, ব্য, অজবন ইতযারদ 

রফল রফদফচনা কদয একটি SWOT Analysis; 

(১২) প্রকল্প াংরেি নরথত্র ম বাদরাচনা  ভাঠ ম বা দত প্রাি তদথ্যয রফদেলদণয আদরাদক ারফ বক ম বাদরাচনা, ম বদফক্ষণ, 

 প্রদাজনী সুারয একটি প্ররতদফদন প্রণন কযদফ  জাতী কভ বারা প্ররতদফদনটি উস্থান কযদফ। জাতী 

কভ বারা প্রাি ভতাভত রিদফ কদয চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রণন কযদফ; 

(১৩) প্রকল্প ব্যফস্থানাঃ প্রকল্প রযচারক রনদাগ  ,জনফর  রনদাগ  ,প্রকল্প ব্যফস্থানা করভটিয বা ,প্রকল্প রস্টারযাং করভটিয 

বা আদাজন ,কভ বরযকল্পনা প্রণন  ফাস্তফান ,বায  প্ররতদফদদনয রদ্ধান্ত ফাস্তফান ,অগ্রগরতয তথ্য সপ্রতযণ 

ইতযারদ ম বাদরাচনা  ম বদফক্ষণ; 

(১৪) কতৃবক্ষ কতৃবক রনধ বারযত অন্যান্য রফল। 

 

৯.যাভ বক প্ররতষ্ঠান  যাভ বদকয প্রকৃরত  সমাগ্যতাঃ 

ক্র 

রভ 

ক 

যাভ বক 

প্ররতষ্ঠান  

যাভ বক 

প্ররতষ্ঠাদনয 

যাভ বক 

রক্ষাগত সমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

১) যাভ বক 

প্ররতষ্ঠান 

  গদফলণা এফাং প্রকল্প রযফীক্ষণ  

ভল্যান াংক্রান্ত স্টারড রযচারনা 

ন্যযনতভ ০১(এক) ফছদযয অরবজ্ঞতা। 

২) ক) টিভররডায- স্বীকৃত রফর্শ্রফযার সথদক ররবর/ারন  ারন ম্পদ াংরেি কাদজ কভদক্ষ ১০ 
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ক্র 

রভ 

ক 

যাভ বক 

প্ররতষ্ঠান  

যাভ বক 

প্ররতষ্ঠাদনয 

যাভ বক 

রক্ষাগত সমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

ম্পদইরঞ্জরনারযাং –এ স্দাতক রডগ্রী াংরেি 

রফলদ ভাস্টা ব/উচ্চতয রডগ্রী থাকদর অগ্রারধকায প্রদান 

কযা দফ। 

 

(দ) ফছদযয অরবজ্ঞতা; 

 টিভ ররডায রদদফ কাজ অরবজ্ঞতা; 

 ারন ম্পদ ষ্ট্রাকচাযার রডজাইন াংরেি 

কাদজ অরবজ্ঞতা; 

 প্ররকউযদভন্ট )ররএ-২০০৬     

ররআয- ২০০৮  (াংক্রান্ত কাদজয 

অরবজ্ঞতা;  

 করম্পউটায রফলদ ব্যফারযক জ্ঞান এফাং 

 প্ররতদফদন উস্থানা রফদল দক্ষতা। 

খ) রভড-

সরদবরইরঞ্জরনায 

স্বীকৃত রফর্শ্রফযার সথদক ন্যন্যতভ 

ররবর/ারনম্পদইরঞ্জরনারযাং-এ স্দাতক রডরগ্র 

 ারন ম্পদ াংরেি কাদজ ০৫ 

(াঁচ)ফছদযয অরবজ্ঞতা  অপদটক 

রল্ট োদনজদভন্ট ম্পদকব কারযগরয 

জ্ঞান। 

গ) আথ ব-

াভারজকরফদল

জ্ঞ 

স্বীকৃত রফর্শ্রফযার সথদক ভাজরফজ্ঞান/ 

অথ বনীরত/সডবরদভন্ট স্টারডজ/রযাংখ্যান/ 

ভাজকল্যাণ/ ভাজকভ ব রফলদ স্দাতক  স্দাতদকািয 

রডগ্রীধাযী 

 আথ ব-াভারজক গদফলণা/ প্রবাফ 

ভল্যান/ রনরফড় রযফীক্ষণ াংরেি 

কাদজ ০৫ (াঁচ) ফছদযয অরবজ্ঞতা। 

 (ঘ) 

রযাংখ্যানরফদ 

স্বীকৃত রফর্শ্রফযার সথদক রযাংখ্যান/ পররত 

রযাংখ্যান রফলদস্দাতক  স্দাতদকািয রডগ্রী  

 

 তথ্য াংগ্র, ব্যফস্থানা  রফদেলদণ 

০৩ (রতন) ফছদযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা; 

 প্ররতদফদন প্রণন  উস্থানা 

দক্ষতা; এফাং 

 করম্পউটায রফলদ ব্যফারযক জ্ঞান। 

 

১০. রনদম্নারররখত প্ররতদফদনভ দারখর কযদত দফঃ 

ক্রনাং প্ররতদফদদনয নাভ দারখদরয ভ 

1.  ইনদন রযদাট ব চুরি ম্পাদদনয ১৫ রদদনয ভদধ্য 

2.  ১ভ খড়া প্ররতদফদন চুরি ম্পাদদনয ৭৫ রদদনয ভদধ্য 

3.  ২ খড়া প্ররতদফদন চুরি ম্পাদদনয ৯০ রদদনয ভদধ্য 

4.  চূড়ান্ত প্ররতদফদন (ফাাংরা ৪০ কর ইাংদযরজদত ২০ 

কর) 

চুরি ম্পাদদনয ১০০ রদদনয ভদধ্য 

 

১১. লাদন্ট কতৃবক প্রদদ: 

 প্রকল্প দররর  প্রকল্প াংরেি রফরবি প্ররতদফদন (সমভন: আইএভইরড-০৫ প্ররতদফদন); 

 রফরবি সস্টকদাডাদযয াদথ সমাগাদমাদগয জন্য প্রদাজনী দমারগতা প্রদান। 
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রযরি-১১ 
 

“মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আায বদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরায 

জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” ীল বক রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায াংদারধত ১ভ খড়া প্ররতদফদদনয য অনুরষ্ঠত রস্টারযাং 

করভটিয ২ বায রদ্ধান্ত অনুমাী যাভ বক প্ররতষ্ঠান কতৃবক াংদাধনী। 

 

করভটিয রদ্ধান্ত অনুদেদ াযরণ/াতা 

নাং 

৪.১) রনরফড় রযফীক্ষণ প্ররতদফদদন রডরর অনুমাী অঙ্গরবরিক অগ্রগরত উদিখ কযদত দফ; ৩.১.৪ ২০ 

৪.২) প্ররতদফদদন এরপ্রর -সভ ভাদ াগয সথদক আাযবদ্রা নদী রদদ আা প্রচুয রযভাণ রর 

রকবাদফ হ্রা কযা মা তায উা/ব্যফস্থা ম্পদকব সুারযদ ভতাভত প্রদান কযদত দফ;  

৬.১ ৫৯-৬০ 

৪.৩) রপরজরফররটি স্টারড ছাড়া প্রকদল্পয রডরর -সত রফরআয ,ইআইআয উদিখ ক যা দদছ 

তা ফাস্তদফয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ব রকনা তা প্ররতদফদদন ম বাদরাচনা কযদত দফ;  

৫.৩ ৫৩ 

৪.৪) প্রকল্পটি রনধ বারযত ভদ ভাি দফ রকনা; প্রকল্প ফাস্তফাদনয অন্তযাগুদরা রকরক; 

প্রকদল্পয রডরর প্রণদন সকান দুফ বরতা রছর রকনা—এ রফলগুদরা সুরনরদ বিবাদফ প্ররতদফদদন উদিখ 

কযদত দফ; 

৩.১.১-৪ 

৫.৩ 

২০, ৫৩ 

৪.৫) প্ররতদফদদনয ১.৩ নাং াযরণদত উদিরখত রগদেভটি প্রকদল্পয উদেদয াদথ 

াভঞ্জস্যপূণ ব রকনা, রগদেভ প্রণদন সকান রফচুযরত আদছ রকনা এ রফলগুদরা প্ররতদফদদন 

রফদেলণপূফ বক উদিখ কযদত দফ  ; 

১.৮ ৫ 

৪.৬) প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক আরথ বক  ফাস্তফ অগ্রগরত এরপ্রর, ২০২০ ম বন্ত রক্ষভাত্রায রফযীদত 

রক রক অজবন দদছ তা প্ররতদফদদন াংদমাজন কযদত দফ; 

৩.১.১-৪ ১৯-২০ 

৪.৭) প্ররতদফদদন তথ্যসূত্র রদদফ “প্রকল্প রযচারদকয কাম বার” এয রযফদতব রযদাদট বয নাভ 

উদিখ কযদত দফ এফাং সযপাদযরন্সাং এয জন্য াব বায / রকাদগা সযপাদযরন্সাং দরী ব্যফায কযদত 

দফ; 

প্রদাজনী াংদাধন কযা 

দদছ 

৪.৮) প্ররতদফদদনয উদিরখত যরণগুদরায রফদেলণ াাার উদিখ কযদত দফ; ফণ বনাভদত কযা দদছ 

৪.৯) প্রকদল্পয ক্র কাম বক্রভ অনুদভারদত রডররদত উদিরখত ক্র দ্ধরত অনুমাী ম্পি কযা 

দদছ রকনা স রফলটি মাচাইপূফ বক এ রফলদ ভতাভত প্ররতদফদদন রিদফ কযদত দফ; 

৩.২ ৩৬-৪৪ 

৪.১০) প্ররতদফদদনয রনফ বাী াযাংদক্ষটি ভর প্ররতদফদদনয Synopsis আকাদয দুই পৃষ্ঠায 

ভদধ্য উস্থান কযদত দফ; 

 Vii 

৪.১১) রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষা প্ররতদফদদনয কাঠাদভাটি আয সুরনরদি কযদত দফ এফাং 

প্ররতদফদদন প্রকদল্পয ভজাতী তথ্যগুদরা একদত্র রিদফ কযদত দফ; 

রযত্র অনুমাী াজাদনা 

দদছ 

৪.১২) প্রকল্পটি প্রকল্প এরাকায জরাফদ্ধতা রনযদন রক ভূরভকা যাখদছ –স রফলদ রফস্তারযত 

তথ্য -উাি রনরফড় রযফীক্ষণ প্ররতদফদদন রিদফ কযদত দফ; 

৩.১.৫ 

৫.১-৫.১৫ 

২১-৩৬ 

৫৩-৫৮ 

৪.১৩) প্ররতদফদদন প্রকদল্পয ফাস্তফাদনয পদর ারনয প্রাপ্যতা  /অাযদণ পদরয রনরফড়তা 

বৃরদ্ধয ভাঠ ম বাদ াংগৃীত তদথ্যয াদথ কৃরল ম্প্রাযণ অরধদিয – এয তদথ্যয াদথ 

ndliadtion কদয প্ররতদফদদন উদিখ কযদত দফ; 

 

৫.৪, ৫.১০, 

৫.১১ 

৫৫-৫৮ 

৪.১৪) ফতবভান ভ ম বন্ত প্রকদল্প কতগুদরা রআইর  রএর বা অনুরষ্ঠত ফায রক্ষযভাত্রা 

রছর এফাং কতগুদরা প্রকৃতদক্ষ দদছ তা প্ররতদফদদন উদিখ কযদত দফ; 

৩.৮.১-৩ ৪৫-৪৭ 

৪.১৫) প্ররতদফদদনয ৫ভ অধ্যাদ ম বাদরাচনা দত প্রাি ারফ বক ম বদফক্ষণ আয রফস্তারযতবাদফ 

উদিখ কদয সুরনরদ বি সুারযভারা প্রণন কযদত দফ; 

৫.১-৫.১৫ ৫৩-৫৮ 

৪.১৬) রনরফড় রযফীক্ষণ প্ররতদফদদন সুারযভারা দুই বাদগ (ক) স্বল্পদভারদ  (খ) 

দীঘ বদভারদ আকাদয উস্থান কযদত দফ; 

৬.১ ৫৯-৬০ 

৪.১৭) প্রকদল্পয সকান Exit Plan আদছ রকনা; থাকদর তা মথাথ ব রকনা-- রনরফড় রযফীক্ষণ 

প্ররতদফদদন এ রফলদ রদক-রনদদ বনা প্রদান কযদত দফ; 

৩.১৫, 

৫.১৫ 

৫০, ৫৮ 

৪.১৮) রডরর -সত উদিরখত ভা অনুমাী নদী  খার গুদরায খননকাজ দে রকনা ;খননকৃত 

ভাটি দুই-াদড়য রনরদ বি দূযদত্ব সপরা দে রকনা এফাং প্রকদল্পয সটকইকযণ রফলদ প্ররতদফদদন 

৩.১.৬-৮, 

৫.৪, ৫.৬ 

২৪, ৫৪, ৫৬ 
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করভটিয রদ্ধান্ত অনুদেদ াযরণ/াতা 

নাং 

সুরনরদ বি  সুেিবাদফ উদিখ কযদত দফ; 

৪.১৯) শুষ্ক সভৌসুদভ নদীদত রর আা কভাদনায জন্য নতুন সকান প্রকদল্পয প্রস্তাফ না রদদ 

সভইদন্টন্যান্স সেরজাং এয আতা াংরেি ভন্ত্রণার /কতৃবদক্ষয )সাট ব ,রফআইডরিউটিএ ইতযারদ (

ভন্বদ গঠিত আন্তঃভন্ত্রণার করভটিয ভরন্বত নীরতভারায ভাধ্যদভ ব্যফস্থা গ্রণ কযায রফলদ 

প্ররতদফদদন উদিখ কযদত দফ; 

৫.৪ ৫৪ 

৪.২০) টিআযএভ  কারফখা রফলদ াংরেি ভন্ত্রণারদয াদথ আদরাচনা াদদক্ষ ভরন্বত 

নীরতভারা আদরাদক ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য সুারয কযদত দফ; 

৫.৪ ৫৫, ৫৯ 

৪.২১) রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায প্ররতদফদদন প্রকদল্পয রক্ষয  উদেদশ্যয আদরাদক ভাঠ 

ম বাদ প্রাি তদথ্যয সুরনরদ বি পাইনরডাং -এয রবরিদত সুারযভারা প্রণন কযদত দফ; 

৩.১.৫ 

৫.১-১৫ 

২৪-৩৬ 

৫৩-৫৯ 

৪.২২) প্রকদল্পয উদেশ্য অনুমাী অজবন ঠিকবাদফ দদছ রকনা  ?কদম্পাদনন্ট অনুমাী প্রকদল্পয 

কাজ ঠিকভত কযা দদছ রকনা ?না দর সকাথা কযা রন ?না ায সছদন গ্যা সকাথা ?

এয কাযণ রক রছর - তা রফদেলণপূফ বক প্ররতদফদদন উদিখ কযদত দফ; 

৩.৭ ৪৪-৪৫ 

৪.২৩) প্রকদল্পয অনুদভারদত রডরর অনুমাী প্রকদল্পয অনুকূদর ম্পারদত রডজাইন  

সেররপদকন অনুমাী কাদজয গুণগতভান  রযভাণ ঠিক আদছ রকনা -এ রফলগুদরা 

প্ররতদফদদন উদিখ কযদত দফ; 

৩.১ ১৯-২১ 

 

  



100 

 

রযরি-১২ 
 

“মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আায বদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরা             

জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায ২ খড়া প্ররতদফদদনয য ০৮ জুন ২০২০ তারযদখ             

অনুরষ্ঠত  জাতী কভ বারায য যাদাটিাদযয প্ররতদফদন। 

 

কভ বারা খড়া প্ররতদফদদনয রফরবি রফলদয য অনুরষ্ঠত আদরাচনা  রদ্ধাদন্তয য অনুদেদ  াতা নাং  প্রদাজনী 

াংদমাজনী রনম্নরূঃ 

 

ক্রঃ 

নাং 

আদরাচক  রদ্ধান্তভ প্ররতদফদদন অনুদেদ  পৃষ্ঠা নাং 

 াংদমাজন 

অনুদেদ নাং পৃষ্ঠা নাং 

(১) ভৄখ্য আদরাচক জনাফ 

সভাঃ ভাভৄদুর ক, 

ভেগ্মরচফ, আইএভইরড  

১.১) ফাাউদফা কতৃবক ফাস্তফানাধীন  প্রকদল্প গৃীত দদক্ষ 

উরিরখত এরাকায দীঘ বদভারদ জরাফদ্ধতা রনযদন মদথি রকনা 

তা রনরফড় রযফীক্ষণ প্ররতদফদদন প্ররতপরন কযদত দফ; 

অনু ৩.১২, ৫.৪ 

 

৫০, ৫৪ 

১.২) সুারযভারা স্থানী জনগদণয ভতাভদতয প্ররতপরদনয 

রযফদতব একজন ারন রফদলদজ্ঞয ভতাভত রনদ তা পুনগ বঠন 

কযদত দফ; 

অনু ৫.৩-৪ 

 

৫৩-৫৫ 

১.৩) ভাটি ব্যফস্থানা াংক্রান্ত সুারযদ প্রদি Public 

Private Partnership (PPP), ভৎ রল্প, ইট বাটা ভাটি 

প্রদান কযা দর প্রদাজনী অথ বান এয জন্য নতুন একটি 

প্রকল্প গ্রণ কযদত দফ রকনা এ াংক্রান্ত রফদেলণ প্ররতদফদদন 

াংদমাজন কযদত দফ; 

অনু ৫.৪ 

 

৫৪ 

১.৪) সুারযদ উরিরখত ারখভাযা জরাধাদযয আদরাদক 

মদাদয জরাধায রনভ বাদণ উরিরখত জরাধাদযয ফণ বনা 

প্ররতদফদদন রিদফ কযদত দফ 

অনু ৫.৪ 

 

৫৪ 

১.৫) প্রকদল্পয কাম বক্রভ সটকইকযদণয রদক্ষয ম্ভাব্য Exit 

Plan প্রদান কযদত দফ। 

অনু ৩.১২, 

 

৫০ 

(২) ারন ম্পদ ভন্ত্রণারদয 

ভেগ্মপ্রধান জনাফ ভন্টু 

কুভায রফর্শ্া  

(২.১) রনফ বাী ায-াংদক্ষটি াংরক্ষি  রযভারজবত কযা 

এদত প্ররতদফদন প্রণনকাযীয উদ্ধৃরত প্রদান এফাং ভূরভ 

অরধগ্রদণয রফলটি ফাদ রদদত দফ; 

পৃ-vii  

২.২) প্ররতদফদদনয তৃতী অধ্যাদয রফস্তৃরত হ্রা কযদত দফ 

সমভন- আথ ব-াভারজক অফস্থানঃ সমভন- সা রক্ষাগত 

সমাগ্যতা, রযফাদযয ভারক গড় আ-ব্য  ঞ্চ, ফারড়য 

ধযন, খাফায ারন রফশুদ্ধ কযায দ্ধরত, খাফায ারনয উৎ, 

াখানা ব্যফাদযয ধযন, রফদুযৎ াংদমাগ, ফারড়দত আফ বজনা ফা 

ফজবয দতরযয ধযন ফাদ রদদ প্ররতদফদদনয কদরফয করভদ 

াংগরত আনা প্রদাজন; 

ফণ বনাভদত কযা দদছ 

২.৩) তৃতী অধ্যাদ ১ভ প্যাযা উরিরখত ‘সভৌসুরভ রনব বয 

প্রকল্প’ েটি পুনগ বঠন কযদত দফ; 

অনু ৩.১.১, 

 

১৯ 

২.৪) ফর  দুফ বর রদক ফণ বনা ‘রডরর প্রণদন’ পৃথক তথ্য 

রযদফরত দদছ, মা ঠিক কযা  SWOT এ বুদরট 

করভদ সুরনরদ বিবাদফ উদিখ কযদত দফ; 

অনু ৪.১-৪, 

 

৫১-৫২ 

(৩) রযকল্পনা করভদনয 

উপ্রধান জনাফ এ সক এভ 

আবুর কারাভ আজাদ 

৩.১) অনুদভারদত প্রকদল্পয রডররয রক্ষযভাত্রা অনুমাী 

কাম বক্রভ ফাস্তফারত দে রকনা অথফা না দর সকাথা ভস্যা 

তায উদিখ কযদত দফ; 

৫.৩ ৫৩ 
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ক্রঃ 

নাং 

আদরাচক  রদ্ধান্তভ প্ররতদফদদন অনুদেদ  পৃষ্ঠা নাং 

 াংদমাজন 

অনুদেদ নাং পৃষ্ঠা নাং 

আইএভইরড ৩.২) SWOT এয দুফ বররদক (Weakness) েিবাদফ 

উদিখ, ‘দুফ বর রযকল্পনা’ রক এফাং তা রকবাদফ ভাধান কযা 

মা তা প্ররতদফদদন াংদমাজন কযদত দফ। 

অনু ৪.১-৪, 

 

৪৯-৫০ 

(৪) প্রকল্প রযচারক রনফ বাী 

প্রদকৌরী, মদায য 

রফবাগ জনাফ সতৌরদুর 

ইরাভ 

৪.১) সুজানগদয একটি সযগুদরটয  রনভ বাণ কযা সমদত াদয। অনু ৫.১৩ 

 

৫৭ 

(৫) ফাস্তফান রযফীক্ষণ  

ভল্যান রফবাদগয 

ররটিইউ এয 

উরযচারক জনাফ 

ভাপৄজুয যভান 

৫.১) PPA, DPM Acronym এ ভেিকযণ, াংভেরি-৩৬ 

াংদমাজন, Case Study সত ইাংদযরজ রত্রকায াদথ ফাাংরা 

রত্রকায নাভ উদিখ কযদত দফ। 

৩.৩.১ 

 

পৃ-ix, 

পৃ-৩৯ 

(৬) ভারযচারক, ফাাউদফা 

এয জনাফ প্রদকৌনী এ. 

এভ আরভনুর ক 

৬.১) েদর আথ ব ব্যফস্থানায জন্য সজরা ম বাদ ারন ম্পদ 

উিন  ব্যফস্থানা াংক্রান্ত াংরেি কর সক্টদযয 

প্ররতরনরধয ভন্বদ গঠিত করভটিয কাম বক্রভ ম্পদকব 

প্ররতদফদদন ফণ বনা কযদত দফ; 

৩.৮.৩ 

 

৪৬-৪৭ 

৬.২) প্রকল্প গ্রদণয পদর গুণগতভান  রযভাণগত 

রযফতবদনয াদথ াদথ জাতী ম বাদ এয অফদাদনয রফলদ 

প্ররতদফদদন উদিখ কযদত দফ। 

অনু ৫.৪, ৫.৬, 

৫.৯-১১ 

 

৫৪-৫৬ 

(৭) রচফ, আইএভইরড জনাফ 

আবুর ভনসুয সভাঃ 

পদজউিা এনরডর 

৭.১) প্রকল্প ফাস্তফাদনয অন্তযা প্ররতদফদদনয  সুারযদ উদিখ 

কযদত দফ। 

অনু ৩.১.১, 

৩.১২ 

 

২০, ৫০ 

(৮) বারত ভারযচারক, 

সক্টয-৫, জনাফ সভাঃ 

আব্দুর ভরজদ 

৮.১) প্রথভ অধ্যাটি সুরফন্যস্তকযণ, প্রকল্প ফাস্তফান করভটি 

(PIC)  প্রকল্প রস্টারযাং করভটি (PSC) এয বা রনরভত 

অনুরষ্ঠত না ায মথামথ ব্যাখ্যা প্রদান এফাং অরডট রনদ 

সমৌরিক আদরাচনা প্ররতদফদদন াংদমাজন কযদত দফ। 

অনু ৩.৮.১-২, 

 

৪৪-৪৫ 
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রযরি-১৩ 
 

“মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আায বদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরা 

জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায চূড়ান্ত খড়া প্ররতদফদদনয য অনুরষ্ঠত ৩ সটকরনকযার 

করভটিয বায রদ্ধান্তভ। 

 

বারত  : সভাঃ আপজর সাদন 

ভারযচারক ,রযফীক্ষণ  ভল্যান সক্টয -৪ ,আইএভইরড  

তারযখ  : ১১ জুন ২০২০  

ভ  : সফরা ১০.৪৫ রভরনট 

স্থান  : জুভ লাউড রভটিাং এদয ভাধ্যদভ অনরাইদন অনুরষ্ঠত বা 

 

বায রদ্ধান্তভ 

বায রদ্ধান্তভ অনুদেদ নাং পৃষ্ঠা নাং 

৪.১। পৃষ্ঠা-৫৭ এ ‘ফাঁধ সটকইকযদণয’ অনুদেদদ উরিরখত তথ্যগত রফভ্রারন্ত 

রযায কযদত দফ 

৫.৪ ৫৪ 

৪.২। প্ররতদফদদন উরিরখত সুারযভ (দীঘ বদভাদী  স্বল্পদভাদী) উদিদখয 

সক্ষদত্র সুারযদয সডরাইদন ‘আদরাচয প্রকদল্পয জন্য প্রদমাজয সুারয’ এফাং ‘ারন 

উিন সফাড ব/ারন ম্পদ ভন্ত্রণার/স্থানী প্রাদনয ফাস্তফাদনয জন্য প্রদমাজয 

সুারয’ আকাদয পুনগ বঠন কযা সমদত াদয 

৬.১ ৫৯-৬০ 

৪.৩। প্ররতদফদদনয প্রাযদম্ভ রফরবি বা আদরাচকগণ কতৃবক প্রদি ভতাভত  

এয আদরাদক যাভ বক প্ররতষ্ঠান কতৃবক গৃীত ব্যফস্থা প্ররতদফদদন াংদমাজন কযা 

সমদত াদয 

রযরি ১১-১৪ ৯৮-১০২ 

৪.৪। প্ররতদফদদনয াংরেি অধ্যাদ ক্র রযকল্পনা, ক্র রফরধভারা ২০০৮ 

অনুমাী দদছ শুদৄ এটা উদিখ না কদয এয Legal  Logical fact 

উস্থান সমভন- দযত্র Validity period এ কাম বাদদ সদা দদছ রকনা, 

Variation দদছ রকনা ইতযারদ রফলগুদরা সুেিবাদফ রফদেলণ কযদত দফ 

৩.৩.১-৩  ৫.১ ৩৯-৪২, ৫৩ 
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রযরি-১৪ 
 

“মদায সজরায ভরনযাভপুয  সকফপুয উদজরাধীন আায বদ্রা নদী, রযয নদী, বুরড়বদ্রা নদী  ার্শ্বফতী খারগুদরা 

জরাফদ্ধতা দূযীকযণ” ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায চূড়ান্ত খড়া প্ররতদফদদনয য অনুরষ্ঠত ৩ রস্টারযাং 

করভটিয বায রদ্ধান্তভ। 

 

বারত  : আবুর ভনসুয সভাঃ পদজউিা এনরডর 

রচফ, ফাস্তফান রযফীক্ষণ  ভল্যান রফবাগ  ,রযকল্পনা ভন্ত্রণার  

তারযখ  : ১৪ জুন ২০২০  

ভ  : সফরা ১০.৪৫ রভরনট 

স্থান  : জুভ লাউড রভটিাং এদয ভাধ্যদভ অনরাইদন অনুরষ্ঠত বা 

 

বায রদ্ধান্তভ 

বায রদ্ধান্তভ অনুদেদ নাং পৃষ্ঠা নাং 

৪.১। জাতী কভ বারা য যাদাটিাদযয প্ররতদফদদনয উরিরখত সুারয এফাং 

ফ বদল অনুরষ্ঠত রস্টারযাং করভটিয সুারযদয আদরাদক রনরফড় রযফীক্ষণ 

প্ররতদফদন পুনগ বঠন কযদত দফ 

রযরি ১২ ১০০ 

৪.২। চরভান প্রকল্পটিদত নতুন কদয রযয নদীদত আয ৬ রক:রভ: খনন কাজ 

াংভেি কযায রফলটি রনরফড় রযফীক্ষণকাযী যাভ বক প্ররতষ্ঠান কতৃবক সুারযদয 

রফলটি পুনঃরফদফচনা কযদত দফ। 

৫.১৩, ৬.১ ৫৭-৫৮, ৫৯-৬০ 

৪.৩। প্ররতদফদদনয রফরবি ত্রুটি-রফচুযরত রযাযপূফ বক াংদারধত পুনগ বঠিত 

প্ররতদফদন আইএভইরডদত অরতীঘ্রই দারখর কযদত দফ। 

প্রদাজনী ত্রুটি-রফচুযরত রযায কযা 

দদছ 
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