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ACRONYMS 

 

ADP - Annual Development Programme 

BWDB -Bangladesh Water Development Board 

CPTU  - Central Procurement Technical Unit 

DG  -Director General 

DPP -Development Project Proposal 

ECNEC -Executive Committee of National Economic Council 

FGD  -Focus Group Discussion 

GOB  -Government of Bangladesh 

IMED -Implementation Monitoring and Evaluation Division 

IWFM -Institute of Water and Flood Management  

IWM -Institute of Water Modeling 

JICA -Japan International Cooperation Agency 

KII -Key Informant Interview 

LGD -Local Government Division 

LGED -Local Government Engineering Department 

MOWR -Ministry of Water Resources 

NCT -National Competitive Tender 

NGO -Non-Governmental Organization 

OTM -Open Tendering Method 

PEC -Project Evaluation Committee 

PPMC -Project Promotion and Management Consultants 

PPR -Public Procurement Rule 

RDPP -Revised Development Project Proposal 

RFQM -Request for Quotation Method 

SPSS -Statistical Package for Social Science 

SWOT -Strength, Weakness, Opportunity and Threat 

ToR -Terms of Reference 

WMG -Water Management Group 

 

 



1 

প্রথভ অধ্যায় 

 

১.১  

সভঘনায উজান অফফানকায় ৬টি সজরায প্রায় ৫০% ভানুল াওয এরাকায় কৃনল কাজ কবয জীফনধাযণ কবয। সজরাগু সরা বরা 

(১) সুনাভগঞ্জ; (২) নফগঞ্জ; (৩) সভৌরবীফাজায; (৪) ব্রাহ্মণফানড়য়া। এ এরাকায় কৃলকগণ 

াওবয নডসম্ববযয সল নদক বত সফাবযা আফাদ শুরু কবয। আগাভ বৃনষ্ট এফং ার্শ্যফতী বাযবতয াানড় এরাকায বাযী ফল যবণয 

পবর াওয এরাকা াননবত ডুবফ মাওয়ায পবর কৃলবকয পর আযণ অবনকবক্ষবত্র 

 

“Master Plan of Haor Area (2002)” ভীক্ষায় াওয এরাকায কৃনলয ভস্যা ননরূণ এফং তা নন যবনয জন্য 

সুানয প্রদান কযা বয়বছ। এয পূবফ যয ইনতবৃত্ত বরা এনপ্রর ২০০৪ এয ফন্যায ক্ষয়ক্ষনত নছর ভাযাত্মক এফং নফপুর। তখন 

ফাাউবফা কর্তযক ভাপ্তকৃত ৩৭টি াওবযয জন্য পুনফ যান এফং নযচারন ও যক্ষণাবফক্ষণ ভীক্ষা প্রস্তুত কযা বয়নছর। নকন্তু 

২০১০ াবরয আকনিক ফন্যায ক্ষয়ক্ষনত ম যবফক্ষবণ পর যক্ষায কাম যক্রভ নতুন াওবয বৃনদ্ধ কযায প্রবয়াজনীয়তা অনুভূত য়।  

 

“Japan International Cooperation Agency (JICA)” কনথত ৭টি সজরায় “Preparatory Survey on 

Upper Meghna River Basin Water Shade Management Improvement Project, February 2014” 

নযচারনা কবয। এ ভীক্ষায সুানযবয নবনত্তবত ভাপ্তকৃত ১৫টি াওবযয পুনফ যান এফং নতুন ১৪টি াওবযয ফন্যা ব্যফস্থানা 

উন্নয়বনয ব্যাাবয যকায ম্মত য়। JICA এ প্রস্তানফত প্রকবেয জন্য ¥ ১৫.২৭ নফনরয়ন (নফডনিউনডনফ) = ৭.৬৩২ নফনরয়ন; 

এরনজইনড=৭.৬৩৮ নফনরয়ন) ঋণ প্রদাবন ম্মনত জ্ঞান কবয।  

 

“Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)” ীল যক নডনন 

অবটাফয ২০১৪ াবর নডনন অনুবভানদত য়। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন সভয়াদ জুরাই ২০১৪ বত জুন ২০২২  

নযকেনা কনভ  ১৯-১২-২০১৭ তানযসখ ংবানধত নডনন প্রস্তুত ও দানখ সরয জন্য অনুভনত প্রদান কযা য়। সপব্রুয়ানয 

২০১৮ ভাব ১ভ ংবানধত নডনন অনুবভাদন কযা য়। ংবানধত প্রকে ফাস্তফায়ন সভয়াদ  

 

প্রকবেয জন্য নতনটি অঙ্গ (Component) সুানয কযা য়  মথাাঃ 

(ক) কবপাবনন্ট-১: ফন্যা ননয়ন্ত্রণ। 

(খ) কবপাবনন্ট-২: গ্রাভীণ অফকাঠাবভা উন্নয়ন। 

(গ) কবপাবনন্ট-৩: কৃনল প্রফধ যন ও ভৎস্য প্রফধ যন। 

 

ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাড য কর্তযক কবপাবনন্ট-১ এফং কবপাবনন্ট-৩-১ এয কৃনল প্রফধ যন অং ফাস্তফায়ন কযা বে।  

 

স্থানীয় যকায প্রবকৌর অনধদপ্তয কর্তযক কবপাবনন্ট-২ এফং কবপাবনন্ট-৩-  এয ভৎস্য প্রফধ যন অং ফাস্তফায়ন কযা বে। 

 

প্রকেটি

 

 

প্রকবেয নফফযণী  

 

১ প্রকবেয নাভ : াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে (নফডনিউনডনফ অং) (১ভ 

ংবানধত) 

২ উদ্যোগী ভন্ত্রণোরয়/বফবোগ  : োবন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৩ ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো  : ফোংরোদ্দ োবন উন্নয়ন বফোর্ ড  

৪ নযকেনা ভন্ত্রণারবয়য : কৃনল, ানন পদ ও নে প্রনতষ্ঠান নফবাগ 
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ংনেষ্ট নফবাগ 

৫ প্রকদ্েয অফস্থোন  : বফবোগ বজরো উদ্জরো 

১ ২ ৩ 

ঢোকো বকদ্োযগঞ্জ সাবনপুয, নকবাযগঞ্জ দয, কটিয়ানদ, াকুনিয়া, 

কুনরয়াযচয, কনযভগঞ্জ, ননকনর, ইটনা, নভঠাভইন, 

তাযাইর, ফানজতপুয এফং অষ্টগ্রাভ।  

= ১২টি  

ভয়ভনবং ভয়ভনবং নািাইর = ১টি 

বনত্রদ্কোনো  পূফ যধরা, সনত্রবকানা দয, ফাযাট্টা, কানরয়াজুনয, 

করভাকািা, সভানগঞ্জ, ভদন, সকন্দুয়া এফং 

আটাযা। = ৯টি 

নবরট সুনাভগঞ্জ ছাতক, ধভ যাা, দনক্ষণ সুনাভগঞ্জ, জাভারগঞ্জ এফং 

সুনাভগঞ্জ দয। = ৫টি 

নফগঞ্জ আজনভনযগঞ্জ, ফাননয়াচং, ফাহুফর এফং নফগঞ্জ 

দয। = ৪টি 

চট্টগ্রাভ ব্রাহ্মণফানড়য়া ফাঞ্ছাযাভপুয। = ১টি 

৬ ফাস্তফায়নকার : জুরাই, ২০১৪ সথবক জুন, ২০২২ (১ভ ংবানধত) 

 

 [তথ্যসূত্র: আযনডনন (১ভ ংবানধত) জানুয়ানয ২০১৮] 
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প্রকবেয অফস্থান নচত্র-১ (Figure- ১) এ প্রদ যন কযা বরা।

ফাংরাবদবয ভাননচবত্র প্রকে এরাকা (তাযকা নচনিত সজরামূ) 
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প্রকবেয অফস্থান নচত্র-২ (Figure- ২) এ প্রদ যন কযা বরা।  

 

নচত্র-২ 
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১.২ প্রকবেয উবেশ্য (ফাাউবফা অংবয জন্য) 

 

নডনন-সত প্রকেটিয নতনটি উবেশ্য উবেখ কযা বয়বছ। উবেশ্যগুবরা ননম্নরূ:  

 

(ক) ফন্যায ক্ষয়ক্ষনত হ্রাকযণ; 

(খ) কৃনল প্রফধ যবনয ভাধ্যবভ জীফন মাত্রায ভান উন্নয়ন; 

(গ) ক্ষদ্র আয় ফধ যবণয ভাধ্যবভ জনগবণয জীফনভান উন্নয়ন। 

 

উনয-উক্ত উবেশ্য অজযবনয রবক্ষয ননম্নরূ সবৌতকাজ ফাস্তফায়ন: 

 

(ক) ফন্যা পুনফ যান ও ননভ যাণ ব্যফস্থানা; 

(খ) কৃনল প্রফধ যন কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন। 

 

 

১.৩ প্রকে অনুবভাদন ও ংবাধন  

 

"াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে (নফডনিউনডনফ অং)" ীল যক প্রকেটি অবটাফয ২০১৪ াবর 

অনুবভানদত বয়নছর। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন সভয়াদ জুরাই ২০১৪ বত জুন ২০২২ নিস্টাব্দ ম যন্ত ৮ (আট) ফছয। 

 

ংবানধত নডনন সপব্রুয়ানয ২০১৮ ভাব অনুবভানদত বয়বছ; ংবানধত ফাস্তফায়ন সভয়াদ মূর 

নডননবত অনুবভানদত সভয়াবদয অনুরূ আট ফছয । ন্ত

প্রকে অনুবভাদন ও ংবাধ

 

নডনন  অনুদ্ভোদন ফাস্তফায়নকার 

(ক) মূর  অদ্টোফয ২০১৪ জুরাই ২০১৪ বত জুন ২০২২ 

(খ) ১ভ ংদ্োবধত   বপব্রুয়োবয ২০১৮ জুরাই ২০১৪ বত জুন ২০২২ 

 

১.৪ প্রকবেয অথ যায়বনয অফস্থা 

 

প্রকবেয নযকনেত প্রাক্কনরত মূর ও ংবানধত আনথ যক সমাগান ও অগ্রগনত তথ্য ননবম্ন উস্থান কযা বরা। 

 

প্রকবেয অথ যায়বনয 

রক্ষ

ক্ষ

ন্তব্য
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JICA নিওএভ IWM

“Review Planning of New & Rehabilitation Haor” ীল যক ভীক্ষা স্তুত

JICA ক্ষ ক্ষ

ক্ষ নি IWM ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

নি IWM ক্ষ

ECNEC

সেখ

স্ত

স্ত

ন্ত

স্লু

WMG

 

স্ত ক্ষ

স্ত ক্ষ সেখ

 



8 

স্ত ক্ষ

স্ত ক্ষ

ক্ষ

ন্ত

স্লু

 WMG

OTM DPM

RFQ
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নডনিও

নডনিও-

নডনিও ০ ন্ত

নডনিও ন্ত

নডনিও ন্ত

নডনিও

নডনিও ০৭ ন্ত

নডনিও ০৮

নডনিও

নডনিও ন্ত

নডনিও ন্ত

নডনিও

নডনিও ন্ত

নডনিও ন্ত

নডনিও ন্ত

নডনিও ন্ত

নডনিও ন্ত
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নডনিও

নডনিও

নডনিও-

নডনিও ন্ত

নডনিও

নডনিও

নডনিও

নডনিও-

নডনিও

নডনিও

নডনিও

নডনিও

নডনিও

নডনিও
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নডনিও

ন্ত

নডনিও- ন্ত

নডনিও

নডনিও

নডনিও

নডনিও

নডনিও

নডনিও

নডনিও

ন্ত

নডনিও ন্ত

নডনিও ন্ত

নডনিও

নডনিও ০৭

নডনিও ০৮ ন্ত

নডনিও ন্ত
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নডনিও

নডনিও ০৩

নডনিও ন্ত

নডনিও

নডনিও

নডনিও ০৭ ন্ত

নডনিও ০৮

নডনিও ৯ 

Consulting Services for 

“Management, Design 

& Supervision and 

other related Services 

for Haor Flood 

Management & 

Livelihood 

Improvement Project 

(BWDB Part)”  
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১.১০   

 

প্রকবেয রগ  নডনন-সত নন্নবফন কযা বয়বছ। রগ-সেভ একটি ব্যফস্থানা ও নযফীক্ষণ টুর (Tool) মা প্রকে 

ফাস্তফায়বনয জন্য উবমাগী। রগ  ইনপুট (Input), আউটপুট (Output), উবেশ্য (Purpose) ও অনবষ্ট রবক্ষয  

(Goal) আন্তাঃংনেষ্টতা ফনণ যত বয়বছ। প্রকেটিয ইনপুট ৯৯৩৩৭.৭২ রক্ষ টাকা, নডনন-সত এ নযভাণ অথ য ফযাে কযা 

আবছ।  

 

 

ফণ যনামূরক াযাং 

(Narrative Summary) 

উদ্েশ্য যীক্ষায সূচক 

(Objective 

Verifiable Indicator) 

যীক্ষোয দ্ধবত (Means 

of Verification) 

গুরুত্বপূণ ড অনুভোন 

(Important 

Assumptions) 

   

 বগোর (Goal) 

-োওয এরোকোয বফোদ্যো ধোন 

আগোভ ফন্যো দ্ত যক্ষোকযণ; 

-ডুফন্ত ফাঁধ নষ্ট নো কদ্য বনৌকো 

চরোচর সুবফধো প্রদোন; 

-বযদ্ফ উন্নয়ন; 

-বৃৎ অথ ডননবতক কভ ডকোন্ড 

ত্বযোবিত কযো। 

 

-োওয এরোকোয় আগোভ 

ফন্যো হ্রো কদ্য ফবধ ডত 

োওযমূদ্য ব্যফস্থোনো; 

-প্রোকৃবতক ও ভোনফ ম্পদ্দয 

বনযোত্তো বফধোন কযো; 

-ফোবণবজিক কভ ডকোন্ড 

বৃবদ্ধকযণ।    

 

-জোতীয় বযকেনোয মূল্যোয়ন 

প্রবতদ্ফদন; 

-জোতীয় বযদ্ফ প্রবতদ্ফদন; 

-আঞ্চবরক/জোতীয় ফোবণজি 

প্রবতদ্ফদনমূ।  

 

োযো (Purpose) 

-বফোদ্যো ধোন যক্ষো কযো; 

-খোয বনযোত্তো অজডন; 

-প্রোবন্তক বগোবিয উন্নয়ন ও 

বেকই  আথ ড-োভোবজক 

উন্নয়ন; 

-বনৌ-চরোচর উন্নয়ন; 

-জীফনভোদ্নয উন্নয়ন; 

-যকোযী এফং ব্যবি 

ভোবরকোনোধীন ম্পদ্দয 

বনযোত্তো বনবিতকযণ ও 

ভোনবফক দুদ্ম ডোগ বনযন; 

-আবথ ডক (এপআইআযআয) 

=৩০.১৫%  

-ইআইআযআয (EIRR) 

৩৪.১৫% 

 

-ফোোউদ্ফো-এয বনফ ডোী 

প্রদ্কৌরীয প্রবতদ্ফদন ও 

প্রকে বযচোরদ্কয 

প্রবতদ্ফদন। 

-প্রবোফ মূল্যোয়ন ও ভোন 

বনয়ন্ত্রণ। 

-যকোদ্যয োওয ব্যফস্থোনো 

নীবত (Policy); 

-জোতীয় োবন ব্যফস্থোনো 

বযকেনো। 

আউেপুেস্ (Outputs) 

 

-নতুন ফাঁধ বনভ ডোণ; 

-ডুফন্ত ও পূণ ড ফাঁধ পুনফ ডোন 

(৮৭.০৩ + ৮৪.৩১ বকিঃবভিঃ); 

-বযগুদ্রেয/কজওদ্য় ও 

বযগুদ্রেদ্যয বগইে পুনফ ডোন 

(৭+১০৪টি); 

-নতুন 

বযগুদ্রেয/কজওদ্য়/বিজ/ 

োই/ফক্স/স্লুই/বেদ্নজ 

আউেদ্রে বনভ ডোণ 

(৫৭+৩৫+১+৪৪টি); 

-অবিন্তযীণ খোর/নদী 

পুনিঃখনন (৭৫.৪০ বকিঃবভিঃ); 

-অন্তযীণ খোর পুনিঃখনন 

-জুন ২০২২ এয ভদ্ে 

১০০% অগ্রগবত; 

-২৬৩.২৪ বকিঃবভিঃ ফাঁধ; 

-১৭১.৩৪ বকিঃবভিঃ পূণ ড ফাঁধ; 

 

-১১১টি বযগুদ্রেয বগইে; 

 

 

-১৩৭টি নতুন বযগুদ্রেয; 

 

 

 

-১৪৩.০০ বকিঃবভিঃ  

অবিন্তযীণ খোর; 

-৩১৮.২০ বকিঃবভিঃ 

অবিন্তযীণ খোর পুনিঃখনন 

-ফোোউদ্ফো-এয বযফীক্ষণ 

প্রবতদ্ফদন ও অগ্রগবত 

প্রবতদ্ফদন 

-স্ব স্ব ওয বফবোদ্গয 

প্রবতদ্ফদন।  

 

-জোইকোয ইবিত ঋণ, এফং 

মথোভদ্য় অদ্থ ডয বমোগোন; 

-বর্জোইন অনুদ্ভোদন।  
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ফণ যনামূরক াযাং 

(Narrative Summary) 

উদ্েশ্য যীক্ষায সূচক 

(Objective 

Verifiable Indicator) 

যীক্ষোয দ্ধবত (Means 

of Verification) 

গুরুত্বপূণ ড অনুভোন 

(Important 

Assumptions) 

   

(নতুন), ২৬৬ বকিঃবভিঃ।  

-ইবযদ্গন ইনদ্রে বনভ ডোণ 

(নতুন োওয) 

-বযগুদ্রেয পুনফ ডোন (নতুন 

োওয) 

-WMG অনপ ননভ যাণ 

(নতুন)। 

১৩১টি 

 

৮ টি 

 

৬০ টি 

ইনপুেস্ (Inputs) 

 

-ফাঁদ্ধয জন্য ভোটিয কোজ; 

-খোর/নদী পুনিঃখনদ্নয জন্য 

ভোটিয কোজ; 

-৮৯টি বযগুদ্রেয/কজওদ্য়/ 

বিদ্জয  জন্য বনভ ডোণ োভগ্রী; 

-দক্ষ জনফর; 

-প্রোক-বনভ ডোণ কোম ডক্রভ। 

বভোে ব্যয়: ৯৭,৮৬৫.০০ রক্ষ 

েোকো। 

-ফাঁধ-এয জন্য ভোটি ৪৭.০৫ 

রক্ষ ঘনবভেোয; 

-খোর পুনিঃখনদ্নয ভোটি 

৯৬.৫৪ রক্ষ ঘনবভেোয। 

-প্রকদ্েয বর্বব; 

-ফোস্তফ বযদ ডন; 

-উবফবোগীয় প্রদ্কৌরী ও 

বনফ ডোী প্রদ্কৌরীয 

প্রবতদ্ফদন;  

-কোদ্জয বযভো ফই। 

-প্রকদ্েয আযবর্বব 

অনুদ্ভোদন; 

-দক্ষ জনফর প্রোবি; 

-বফযভোন বনয়ভ-নীবত। 

 

প্রকবেয নডনন-সত প্রদত্ত রগ্-সেইবভয ব্যাাবয ম যাবরাচনা র্ততীয় অধ্যাবয় প্রদান কযা বয়বছ।  

 

১.১১ প্রকবেয প্রাক্কনরত ব্য

 

প্রাক্কনরত ব্যয়

                                       (রক্ষ েোকোয়)   

 

উৎ 

প্রোক্কবরত ব্যয় (রক্ষ টাকা) াথ যকয 

মূর নডনন ১ভ ংদ্োবধত নডনন 

রক্ষ টাকা % 

নজওনফ ৩৯,৮৯১.৬২ ৩৮,৪১৮.৯০ ১,৪৭২.৭২ ৩.৭০% হ্রা 

নএ ৫৯,৪৪৬.১০ ৫৯,৪৪৬.১০ ০ ০ 

সভাট ৯৯,৩৩৭.৭২ ৯৭,৮৬৫.০০ ১,৪৭২.৭২ ১.৪০% হ্রা 

তথ্যসূত্রিঃ বর্বব ও আযবর্বব (জোনুয়োবয, ২০১৮) 

 

উদ্েখ্য বম, প্রকে োোয্য ৫৯,৪৪৬.১০ রক্ষ েোকো JICA ঋণ প্রদান কবযবছ। এ ব্যাাবয জাইকা ও ফাংরাবদ যকাবযয ভবধ্য 

একটি ঋণচুনক্ত স্বাক্ষনযত বয়বছ। চুনক্তয ব্যাাবয জাইকা এফং ফাংরাবদ যকাবযয ভবধ্য সকান ভস্যা সনই। ঋবণয “Trade 

of Investment” ফানল যক ০.০১%। দ ফছয সগ্রই ননযয়ড ৪০ ফছয সভয়াবদ ঋণ নযবাধনীয়।  

 

১.১২ প্রকবেয নডনন ংবাধবনয কাযণ

প্রকেটি শুরু বয়বছ জুরাই ২০১৪ াবর এফং ভাপ্ত বফ জুন ২০২২ াবর। ংবানধত নডননবত প্রকে ফাস্তফায়ন সভয়াদ মূর 

নডনন-এয অনুরূ অনযফনতযত যাখা বয়বছ। ংবানধত নডননবত প্রকে ব্যয় ১,৪৭২.৭২ রক্ষ টাকা (১.৪৮%) হ্রা কযা 

বয়বছ। সুতযাং ংবানধত নডননবত মূর নডননয তুরনায় ব্যয় অথফা ফাস্তফায়ন সভয়াদ বৃনদ্ধ ায়নন।  
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প্রকবেয নডনন ংবাধবনয সফ কবয়কটি কাযণ নছর। ংবানধত নডনন বত প্রতীয়ভান য় সম, মূর নডনন-এয ব্যয় 

প্রাক্করন প্রস্তুত কযা বয়নছর ২০১২-১৩ াবরয একক দয (Rate) অনুযণ কবয। নকন্তু ২০১৭-১৮ াবর পূবফ যয তুরনায় ননভ যাণ 

কাবজয একক দয বৃনদ্ধ াওয়ায় নডনন ২০১৬-১৭ াবরয ননডউর অনুযণ কবয ংবাধন কযায প্রবয়াজন বয়বছ।  

 

উবেখ্য সম, মূর নডনন উন্নয়ন বমাগী JICA এয পাদন কযা ভীক্ষায নবনত্তবত প্রণয়ন এফং অনুবভাদন কযা বয়নছর। 

কনথত ভীক্ষায় “প্রকে ফাস্তফায়নকারীন প্রকবেয Hydraulic Studies, Topography and Hydrological 

Informations” ারনাগাদ কযবত বফ ভবভ য সুানয কযা বয়নছর। এয ধাযাফানকতায় প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভবয় 

যাভ যক প্রনতষ্ঠান কর্তযক ২০১৭ াবর নফস্তানযত ভীক্ষা পাদন কযা য়। প্রকেটিয প্রথভ ভীক্ষা প্রনতবফদন নযপূণ য নছর না। 

মূর নডনন নছর অম্পূণ য। পবর, যফতী নফস্তানযত ভীক্ষায় সবৌত কাবজয নযভাণ বৃনদ্ধ সবয়বছ। ফনধ যত কাজগুবরা ফাস্তফায়ন 

কযায প্রবয়াজবন নডনন ংবাধন কযা অনযাম য নছর।  

 

নডনন ংবাধন কযায অন্য একটি প্রধান কাযণ নছর-সবৌত কাবজয জন্য জনভয নযভাণ বৃনদ্ধ। মূর নডনন-সত জনভ 

অনধগ্রবণয নযভাণ নছর ৪০৮ সটয, নকন্তু ংবানধত নডনন-সত ৪৭০ সটয জনভয ংস্থান কযা বয়বছ। এ খাবত মূর 

নডনন-সত জনভয মূল্য ধযা নছর ১০.০৩ রক্ষ টাকা/নফঘা, ংবানধত নডনন-সত তা হ্রা কবয ৬.৮৯ রক্ষ টাকা/নফঘা কযা 

বয়বছ। 

 

মূর নডনন-সত স্থানীয় প্রনক্ষণ খাবত ২১.৯২ সকাটি টাকায ংস্থান যাখা বয়নছর, নকন্তু ংবানধত নডনন-সত এখাবত ৪২.৫৩ 

সকাটি টাকায ংস্থান কযা বয়বছ। 

 

এছাড়াও প্রকবেয ননভ যাণকারীন ভবয় নযচারন ও যক্ষণাবফক্ষণ ফাফদ সকান অবথ যয ংস্থান মূর নডনন-সত নছর না। 

ংবানধত নডনন-সত এ ফাফদ ২.০০ সকাটি টাকায ংস্থান কযা বয়বছ। 

 

প্রকেটিয মূর নডনন-সত ওয়াটায ম্যাবনজবভন্ট গ্রুসয জন্য অনপ বফন ননভ যাবণয ংস্থান নছর না। ংবানধত নডনন-সত 

৬০টি অনপ বফন ননভ যাণ কযায ংস্থান কযা য়।  

 

প্রকবেয মূর নডনন-সত শ্রনভক দ্বাযা নদী/খার পুনাঃখনবনয ংস্থান যাখা বয়নছর। তাবত ব্যয় প্রাক্করন প্রস্তুত কযা বয়নছর 

২০১২-১৩ াবরয ননডউর দয অনুাবয (১৪৩.২১ টাকা/ঘন নভটায)। নকন্তু ংবানধত নডনন-সত এক্সকাববটয ও সেনজং 

সভনন দ্বাযা নদী/খার পুনাঃখনবনয ংস্থান কযা বয়বছ (১২৭.০০ টাকা/ঘন নভটায)| 

 

নডনন ংবাধবনয সবৌত কাবজয ওয অনবঘাত 

নডনন ংবাধবনয কাযবণ প্রকবেয সবৌত কাবজয অগ্রগনত ফাধাগ্রস্থ বয়নছর নকনা স ব্যাাবয ফাস্তফতা বরা অগ্রগনত 

ফাধাগ্রস্থ বয়নছর। মুর নযকেনায় নডননবত প্রথভ নতন ফছবয সম নযভাণ অথ য ফযাে কযা বয়নছর সবৌত কাবজয নযভাণ 

চুড়ান্তবাবফ ননরূনত না থাকায় নযকেনায তুরনায় অথ য ব্যয় বয়বছ অবনক কভ। এ কাযবণ প্রথভ ংবানধত নডনন-সত ৪থ য 

বত ৭ভ অথ য ফছবয ফযাে অবনক সফী বৃনদ্ধ কযবত বয়বছ (অনুবেদ ১.৪ সদখা সমবত াবয) এয পবর প্রকবেয প্রথভ নতন 

ফছবযয মুর ক্রয় নযকেনায অবনকটুকু ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়নন।  

 

১.১৩ প্রকবেয প্রধান প্রধান অবঙ্গয রক্ষযভাত্রা ও অগ্রগনত 

 

প্রকবেয প্রধান প্রধান অবঙ্গয রক্ষযভাত্রা সপব্রুয়াযী ২০২০ ম যন্ত পুনঞ্জভুত অগ্রগনত ননবম্ন 

 কবেয প্রধান প্রধান অবঙ্গয রক্ষযভাত্রা সপব্রুয়াযী ২০২০ ম যন্ত পুনঞ্জভুত অগ্রগনত 

 

ক্ষ ন্ত

উবেখ্য সম,

ম যন্ত ন্ত
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স্লুই

ন্ত

LGED BADC

Threshing & Drying Floor

Threshing & Drying Floor
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নদ্বতীয় অধ্যায় 

নননফড় নযফীক্ষণ কাজ নযচারন দ্ধনত ও ভয়নবনত্তক কভ য নযকেনা 

 

২.১ ভূনভকা 

 

প্রকেটিয ফাস্তফায়নকাবরয াবড় াঁচ ফছয অনতফানত বয়বছ। প্রকেটি মাবত মথাভবয় পন্ন য় সজন্য এই নননফড় 

নযফীক্ষবণয গুরুত্ব যবয়বছ। নফলয়টি নফবল নফবফচনায় সযবখ যাভ যবকয সুষ্ঠু দানয়ত্ব ারন, কভ যদ্ধনত প্রণয়ন ও যাভ য 

প্রদাবনয গুরুত্ব অনযীভ। 

 

বনবফড় বযফীক্ষণ কোম ডক্রদ্ভ যোভ ডদ্কয দোবয়ত্ব (TOR) 

 

ক) প্রকদ্েয েভূবভ, উদ্েশ্য, অনুদ্ভোদন/ংদ্োধন, প্রকে ব্যয়, ফোস্তফোয়নকোর, বর্বব অনুমোয়ী ফছয-বববত্তক ফযোে, ফযোে 

অনুমোয়ী ব্যয় প্রোবিক কর তথ্য ম ডদ্ফক্ষণ ও ম ডোদ্রোচনো; 

খ)  প্রকদ্েয অংগবববত্তক ফোস্তফোয়ন  অগ্রগবতয ফোস্তফ ও আবথ ডক তথ্য ংগ্র, োযবণ/বযখোবচদ্ত্রয ভোেদ্ভ উস্থোন ও বফদ্েলণ;  

গ) প্রকদ্েয উদ্েশ্য অজডদ্নয দ্থ অগ্রগবত ম ডদ্ফক্ষণ ও ম ডোদ্রোচনো  এফং পরপ্রসূ কযোয জন্য গৃীত কোম ডোফবর প্রকদ্েয 

উদ্েদ্শ্যয োদ্থ োভঞ্জস্যপূণ ড বক নো তো ম ডোদ্রোচনো ও ভতোভত প্রদোন; 

ঘ) প্রবকেয আওতায় পা নদত নফনবন্ন ণ্য , কাম য ও সফা ংগ্রবয (Procurement) সক্ষবত্র প্রচনরত ংগ্র আইন ও 

নফনধভারা (ননআয, উন্নয়ন বমাগীয গাইডরাইন ইতযানদ) প্রনতারন কযা বয়বছ/বে নক না স নফলবয় ম যাবরাচনা ও 

ম যবফক্ষণ; 

ঙ) প্রকদ্েয আওতোয় ংগৃীত ণ্য, কোম ড ও বফো বযচোরনোয জন্য প্রদ্য়োজনীয় জনফর আনুলবিক বফলয়োবদ ম ডোদ্রোচনো ও 

ম ডদ্ফক্ষণ; 

চ) প্রকবেয ফাস্তফায়ন পনকযত নফনবন্ন ভস্যাফনর সমভন: অথ যায়ন এফং ণ্য, কাম য ও সফা ক্রয়/ংগ্রবয সক্ষবত্র নফরম্ব, প্রকে 

ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকবেয সভয়াদ (ফাস্তফায়বন অস্বাবানফক নফরম্ব) ও ব্যয় বৃনদ্ধ নফনবন্ন নদক নফবেলণ , ম যবফক্ষণ ও 

ম যাবরাচনা; 

ছ) প্রকবেয আওতায় পানদত মূর কাম যক্রভমূবয কাম যকানযতা ও উবমানগতা নফবেলণ এফং নফবল পরতা (Success 

Stories, মনদ থাবক) নফলবয় আবরাকাত; 

জ) উনেনখত প্রাপ্ত নফনবন্ন ম যবফক্ষবণয নবনত্তসত ানফ যক ম যাবরাচনা; 

ঝ) প্রকবেয ফরনদক, দুফ যরনদক, সুবমাগ ও ঝুঁনক  (SWOT) নফবেলণ  এফং  

দুফ যরতা ও চযাবরঞ্জ সভাকাবফরায় মবথামৄক্ত সুানয প্রদোন; 

ঞ) প্রবকেয ম্ভাব্য Exit Plan পবকয ম যাবরাচনা ও ভতাভত প্রদান; 

ট) এ প্রকবেয নডনন অনুমায়ী প্রকবেয  জন্য প্রণীত নডজাইন ও সেননপবকন অনুমায়ী সবৌত কাবজয গুণগত ভান ও 

নযভাণ ঠিক আবছ নক না তাা মাচাইকযণ; 

ঠ) প্রকবেয আওতায় পানদত স্টানড ম যাবরাচনা; 

ড) ম যবফক্ষবণয আবরাবক সুানয প্রণয়ন এফ  

ঢ) ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইনড) কর্তযক ননধ যানযত প্রকে ংনেষ্ট অন্যান্য নফলয়ানদ।  

  

 এরাকা ননফ যাচন 

 

নতনটি নফবাবগয ৬টি সজরায ৩২টি উবজরায় প্রকেটি অফনস্থত। প্রকবেয নফনবন্ন ব্যাাবয উকাযববাগী জনগবণয ভতাভত 

জনযবয জন্য নমুনা ননধ যাযবণয প্রনতটি  
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: জনবয অংগ্রণকাযী প্রকবেয উকাযববাগীগবণয এরাকা ননফ যাচন 

 

ক্রনভক নং বফবোগ বজরো উদ্জরো 

(১) (২) (৩) (৪) 

১ ঢোকো বকদ্োযগঞ্জ সাবনপুয 

নকবাযগঞ্জ দয  

কটিয়ানদ  

াকুনিয়া  

কুনরয়াযচয  

কনযভগঞ্জ  

ননকনর  

ইটনা  

নভঠাভইন  

তাযাইর  

ফানজতপুয  

অষ্টগ্রাভ 

ভয়ভনবং ভয়ভনবং নািাইর  

বনত্রদ্কোনো পূফ যধরা 

সনত্রবকানা দয 

ফাযাট্টা 

কানরয়াজুনয  

করভাকািা 

সভানগঞ্জ  

ভদন  

সকন্দুয়া  

আটাযা 

২ নবরট সুনাভগঞ্জ ছাতক 

ধভ যাা  

দনক্ষণ সুনাভগঞ্জ  

জাভারগঞ্জ  

সুনাভগঞ্জ দয 

নফগঞ্জ আজনভনযগঞ্জ 

ফাননয়াচং  

ফাহুফর  

নফগঞ্জ দয 

৩ চট্টগ্রাভ ব্রাহ্মণফানড়য়া ফাঞ্ছাযাভপুয। 

 

  জনযব অংগ্রণকাযীগবণয নমুনা দ্ধনত ও আকায ননধ যাযণ 

 

 জনযব অংগ্রণকাযীগবণয নমুনা দ্ধনত 

 

(ক) এপনজনড 

 

প্রকবেয ফাস্তফায়বনয পবর সুপরববাগীগণ কতটুকু উকৃত বয়বছন এফং প্রকবেয কাজগুবরা ম্ববে তাঁবদয ধাযণা ও ভতাভত 

ননরূণ কযায জন্য FGD প্রবয়াজন বয়বছ। প্রকে ফোস্তফোয়ন বজরোগুদ্রোয  প্রবতযকটিবত ২ (দুইটি)  কবয সভাট ১২ (ফাযটি) 

এপনজনড কবয তথ্য ংগ্র ও নফবেলণ কযা সয়বছ। প্রনতটি এপনজনড-সত প্রায় ১০ জন কবয উকাযববাগী নছবরন। প্রবতযক 

এপনজনড-সত প্রকে এরাকায গ্রাবভয নফনবন্ন স্তবযয সরাকজন-তথা কৃলক, স্থানীয় সনর্তবৃি, ভাবজয গণ্যভান্য সরাকজন, নক্ষক, 

ছাত্র, াংফানদক, ংনেষ্ট এরাকায জনপ্রনতনননধ অংগ্রণ কবযবছন। এবদয ননকট সথসক এপনজনড গাইডরাইন-এয ভাধ্যবভ 
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প্রকবেয কভ যকান্ড এফং এয গুণগতভান ম্ববে তথ্য ংগ্র কযা বয়বছ। প্রনতটি এপনজনড প্রকে এরাকায এভন স্থাবন আবয়াজন 

কযা বয়বছ মাবত কর ধযবনয অংগ্রণকাযী সস্থাবন বজ আবত াবযন এফং অফাবধ ভতাভত প্রদান কযবত াবযন। 

  

FGD দ্ত প্রোি তথ্যমূ তুদ্র ধদ্য তো ভীক্ষো প্রবতদ্ফদদ্ন আদ্রোচনো কযো বয়বছ। 
 

(খ) মুখ্য ব্যনক্তফবগ যয াক্ষাৎকায (KII) -এয নমুনা 

প্রকবেয কাম যকানযতা, প্রকবেয অফস্থা, ভস্যা, অন্তযায়, দুফ যরতা, ম্ভাফনা ইতযানদ জানায উবেশ্য প্রকবেয াবথ পৃক্ত মুখ্য 

ব্যনক্তফর্গ তথা প্রকে নযচারক, ফাাউবফা প্রবকৌরী, কভ যকতযা, বযকেনো কবভদ্নয কভ ডকতডোগণ, োবন ম্পদ ভন্ত্রণোরয়, 

প্রকে ফাস্তফায়বন ননবয়ানজত নফনবন্ন ম যাবয়য পূণ য ফা আংনক দানয়ত্বারনকাযী কভ যকতযা ও উবজরা/ াইট ফোোউদ্ফোয প্রকে 

কভ ডকতডো/স্টাপবদয বঙ্গ সভাট ২০টি নননফড় আরাচানযতা ফো KII (Key Informant Interview) কযা বয়বছ এফং 

তথ্যানদ নফবেলণ কযা বয়বছ।  

 

ননবম্নয নমুনা দ্ধনত উবেখ কযা বরা। 

নমুনা দ্ধনত 

 

কাম যক্রভ অংগ্রণকাযী/উত্তযদাতা উত্তযদাতায ংখ্যা উত্তযদাতায ধযন 

ক) ংখ্যাগত ভীক্ষা (প্রশ্নাফনর ব্যফায কবয যানয াক্ষাৎকায) 

ক-১. সপ্রাগ্রাভ গ্রু প্রকে উকাযববাগী উত্তযদাতা ১৫০০ প্রকে এরাকায় ফফাকাযী 

কর ধযবনয উকাযববাগী 

জনগণ মাযা প্রকে ফাস্তফায়বনয 

পবর উকায াবে। 

সভাট ১৫০০  

খ) গুণগত ভীক্ষা 

খ-১. এপনজনড প্রকে এরাকায গ্রাসভয নফনবন্ন 

স্তবযয সরাকজন- তথা কৃলক, 

স্থানীয় সনর্তবৃি, ভাবজয 

গণ্যভান্য সরাকজন, নক্ষক, ছাত্র, 

াংফানদক, ংনেষ্ট এরাকায 

জনপ্রনতনননধ 

১২টি প্রকে এরাকায গ্রাবভয নফনবন্ন 

স্তবযয সরাকজন- তথা কৃলক, 

স্থানীয় সনর্তবৃি, ভাবজয 

গণ্যভান্য সরাকজন, নক্ষক, 

ছাত্র, াংফানদক, ংনেষ্ট 

এরাকায জনপ্রনতনননধ 

সভাট (১২ + ১০) = ১২০  

খ-২. মুখ্য ব্যনক্তফবগ যয 

াক্ষাৎকায (সকআইআই) 

প্রকে ফাস্তফায়ন কভ যকতযা এফং 

ফাাউবফা কভকতযা 

১০ প্রকে নযচারক, নডননড, 

প্রবকৌরী, যাভ যদাতা এফং 

ফাাউবফা প্রধান কাম যারয় ও 

সজরা ম যাবয়য অন্যান্য ংনেষ্ট 

কভকতযা 

 প্রকবেয াইবট াইট 

ফোোউদ্ফোয প্রকে 

কভ ডকতডো/স্টাপবদয 

০৬ কভ যকতযাগণ মাযা প্রকবেয 

াবথ ংনেষ্ট 

 আইএভইনড, নযকেনা কনভন 

ও ানন পদ ভন্ত্রণারয় 

০৪ কভ যকতযাগণ মাযা প্রকবেয 

াবথ ংনেষ্ট 

সভাট সকআইআই ২০   

খ-৩: সক স্টানড (াপল্য ও 

ব্যথ যতা) 

উকাযববাগী ংনেষ্টযা ০৬ ৬টি সজরায় একটি কবয সভাট 

৬ টি সক স্টনড কযা বফ। 

পুরুল ও ভনরা 

উকাযববাগীবদয াবথ 

াক্ষাৎকাবযয ভাধ্যবভ প্রকবেয 

ানফ যক নদকমূবয নচত্র তুবর 

আনা বয়বছ। 

ভীক্ষায সভাট নমুনা ১৬৪৬  
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  জনযব অংগ্রণকাযীগবণয নমুনা আকায ননধ যাযণ 

 

সম সকান প্রকবেয ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ কতটুকু পরবাবফ চরবছ ফা সল বয়বছ এফং উবেশ্য ফা রক্ষযভাত্রা অজযন কতটুকু পর 

বয়বছ তা নননফড় নযফীক্ষবণয ভাধ্যবভ ননরূবণয সকৌর বে ফাস্তফ নযদ যন ও সুনফধাববাগীবদয প্রশ্ন-উত্তবযয ভাধ্যবভ তাঁবদয 

ভতাভত গ্রণ। এই প্রকেটি সভাট ৬টি সজরায ৩২টি উবজরায় অফনস্থত।  প্রকে এরাকায় সভাট ২৫৯টি WMG গঠিত বয়বছ। 

এগুবরায ভবধ্য ১৭২টি ইবতাভবধ্য (নববম্বয ২০১৯) ননফেন কযা বয়বছ। সপাকা গ্রু নডকান এয ভাধ্যবভ WMG 

দস্যগবণয/উকাযববাগীগবণয ননকট বত তথ্য/উাত্ত ংগ্র কযা বফ। নফনবন্ন সজরায়/উবজরায় প্রবয়াজনীয় ংখ্যক 

উকাযববাগী ননফ যাচন কযো বয়বছ।  

 

প্রকে এরাকায জনংখ্যায তথ্য, আদ য ও নফচুযনত ংক্রান্ত তথ্য ইতযানদ যাভ যকগবণয ননকট যবয়বছ। প্রবয়াজনীয় নমুনা 

ংখ্যা ননধ যাযবণয জন্য ফহুরবাবফ ব্যফহৃত ডযাননবয়র (১৯৯৯) কর্তযক প্রস্তানফত Finite Population Correction (FPC) 

Formula-এয াায্য সনওয়া বয়বছ। নমুনায আকায গণনায জন্য পযমুরা ননম্নরূ ব্যফায কযা বয়বছ: 

 

Z 
2
  x   pq 

n = ------------------------ x  D eff  

      e
2
  

এখাবন,  

n = নমুনায আকায (একটি নননদ যষ্ট জনংখ্যায আবরাবক নমুনা ংখ্যা)। 

p = দ্বদ্বত ঘটনায ম্ভাফনা; ধযা উক প্রকে এরাকায ৪০% জনগণ ইবতাভবধ্য উকৃত বয়বছন, মায ভান ০.৪০। 

q = ১ - p অথ যাৎ ১ - ০.৪০ = ০.৬০। 

Z = প্রনভত নযভার সবনযবয়ট, মায ভান ৫% নগনননপবকন্ট সরববর ও ৯৫% কননপবডন্স ইন্টাযবববর ১.৯৬ 

e = ভুবরয ীভাবযখা, মায ভান এই নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায় ৪% ধযা বয়বছ; অথ যাৎ e = ০.০৪। 

D eff = নডজাইন ইবপট = ২.৫  

 

অতএফ, নমুনায নযভাণ, 

 

          Z
2
  x   pq 

n = ---------------- x  D eff 

           e
2
  

 

           1.96
2
 x 0.40 x  0.60 

n = ---------------------------------- x 2.5  

           0.04
2
  

 

= ১৪৪১। 

 

নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায জন্য নমুনায নযভাণ ১,৫০০ ধযা বয়বছ|  

 

নডজাইন ইবপট প্রচনরত ননয়বভ ১ বত ৩ এয ভবধ্য ীনভত যাখা য়। আবরাচয নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায জন্য নডজাইন 

ইবপট ২.৫ ধযা বয়বছ।  

 

নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায প্রস্তাফনায় নমুনায নযভাণ ১,৫০০ জন উবেখ কযা বয়নছর। অতএফ, ভীক্ষায জন্য নমুনায 

নযভাণ ১,৫০০ ধযা বরা। নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায তথ্য ংগ্রবয জন্য ৩২টি উবজরা বত Systematic Random 

Sampling এয ভাধ্যবভ উকাযববাগীবদয ননফ যাচন কযা বয়বছ। প্রকেটি ৬টি সজরায সভাট ৩২টি উবজরায় ফাস্তফানয়ত 

বয়বছ এফং উকাযববাগীগণ একই সশ্রনণভুক্ত নফধায় উনয-উক্ত ননধ যানযত নমুনা ংখ্যা প্রকে এরাকায সভাট উকাযববাগী 

জনংখ্যায প্রনতনননধত্বীর। 
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 জনযব অংগ্রণকাযীগবণয এরাকাওয়াযী নমুনা ংখ্যা 

 

এরাকা-ওয়াযী জনযব অংগ্রণকাযীগবণয নমুনায নযভাণ প্রদান কযা বরা। 

এরাকা-ওয়াযী জনযব অংগ্রণকাযীগবণয নমুনায নযভাণ 

 

ক্রনভক 

নং 

বফবোগ বজরো উদ্জরো াক্ষাৎকায প্রদানকাযী এয ংখ্যা 

(সুনফধাববাগী/ংনেষ্ট ক্ষগণ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১ ঢোকো বকদ্োযগঞ্জ সাবনপুয ৪০ 

নকবাযগঞ্জ দয  ৮০ 

কটিয়ানদ  ৬০ 

াকুনিয়া  ৫০ 

কুনরয়াযচয  ৩৫ 

কনযভগঞ্জ  ৬০ 

ননকনর  ২৫ 

ইটনা  ৩০ 

নভঠাভইন  ২৫ 

তাযাইর  ৩৫ 

ফানজতপুয  ৫০ 

অষ্টগ্রাভ ৩০ 

ভয়ভনবং ভয়ভনবং নািাইর  ৮০ 

বনত্রদ্কোনো পূফ যধরা ৬০ 

সনত্রবকানা দয ৭৫ 

ফাযাট্টা ৩৫ 

কানরয়াজুনয  ২০ 

করভাকািা ৫৫ 

সভানগঞ্জ  ৩৫ 

ভদন  ৩০ 

সকন্দুয়া  ৬০ 

আটাযা ৩০ 

২ নবরট সুনাভগঞ্জ ছাতক ৮০ 

ধভ যাা  ৪৫ 

দনক্ষণ সুনাভগঞ্জ  ৩৫ 

জাভারগঞ্জ  ৩৫ 

সুনাভগঞ্জ দয ৫৫ 

নফগঞ্জ আজনভনযগঞ্জ ২৫ 

ফাননয়াচং  ৬৫ 

ফাহুফর  ৪০ 

নফগঞ্জ দয ৬০ 

৩ চট্টগ্রাভ ব্রাহ্মণফানড়য়া ফাঞ্ছাযাভপুয। ৬০ 

সভাট নমুনায ংখ্যা ১৫০০ 
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২.  তথ্য ংগ্র ও নফবেলণ দ্ধনত 

 

২. .১  জনযবয ভাধ্যবভ তথ্য ংগ্র দ্ধনত 

 

তথ্য ংগ্রবয সকৌর কযণীয় (দবক্ষ ও কভ যকান্ড) াঁচটি ধাব পন্ন কযা বয়বছ 

 

ধা দ্ধনতগত সকৌর ও 

তথ্য/উাত্ত আযণ 

উকযণ/মন্ত্র  

(Strategy and Data 

Instrument) 

কযণীয় (দবক্ষ ও কভ যকান্ড) 

(Activities) 

ভীক্ষা ংনেষ্ট নফলবয় ম্ভাব্য 

প্রানপ্ত/পরাপর 

(Probable Results) 

ধা-১: বযাক্ষ 

গবফলণা ফা সডস্ক 

নযনবউ কযা। 

প্রকল্ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা   

তথো ফোোউদ্ফো-এয ংনেষ্ট 

কভ যকতযাগবণয বঙ্গ 

আবরাচনা ও দনরর, 

প্রনতবফদন ইতযানদ ংগ্র ও 

অধ্যয়ন। 

 

-প্রকবেয নডনন, আযনডনন, ক্রয় প্রনক্রয়া 

ংক্রান্ত ডকুবভন্ট, ংনেষ্ট ননফ যাী 

আবদ/ননবদ য, াকুযরায, নযবাট য/ননফে 

ইতযানদ ংগ্র ও ম যাবরাচনা 

 

-প্রকেটিয সুপরববাগীবদয তানরকা, ঠিকানা, ও 

অন্যান্য তথ্য ংগ্র কযা।  
 

প্রকবেয রক্ষয, উবেশ্য, ফাবজট ও 

ব্যয়, মন্ত্রানত, অন্যান্য উকযণ, 

ফাস্তফায়ন দ্ধনত ও ভয়, 

সুনফধাববাগীবদয সুপর প্রানপ্তয 

পরাপর ইতযানদ পবকয ধাযণা 

অজযন কযা। 

ধা-২: নমুনায 

আকায ননণ যয় 

সমৌনক্তক নযংখ্যাননক 

ননয়ভাফনর ও ব্যফহৃত সূত্র 

অনুযণ কযা বয়বছ। 

নমুনায আকায ননণ যয় দ্ধনত 

ফণ যনা কযা।  

নমুনা আকায ও নমুনা সেভ প্রণয়ন 

কযা বয়বছ। 

ধা-৩: উাত্ত 

ংগ্র, উাত্ত 

ইন্স্ট্রুবভন্ট/ প্রশ্নত্র 

প্রণয়ন, ভাঠ 

ম যাবয় মাচাই ও 

চূড়ান্তকযণ। 

কাঠাবভাগত প্রশ্নত্র 

(Structured 

Questionnaire)  ব্যফোয 

কযা বয়বছ। 

াক্ষাৎকায প্রদানকাযীগবণয ধযন অনুাবয 

খড়া প্রশ্নত্র প্রণয়ন কযা আইএভইনড-য 

ংনেষ্ট কভ যকতযাগবণয বঙ্গ আবরাচনা কবয 

প্রশ্নত্রগুবরাবক চূড়ান্ত কযা। 

-খড়া প্রশ্নত্র ও সচকনরস্ট প্রণীত; 

-ভীক্ষায প্রশ্নত্র চূড়ান্তকযণ 

(Finalized) ভাপ্ত কযা 

বয়বছ। 

ধা-৪: প্রতযক্ষ 

গবফলণা: 

যজনভবন 

ভীক্ষাস্থান 

নযদ যন ও ভাঠ 

ম যাবয়য তথ্য 

ংগ্র কযা। 

নডননবত ফনণ যত ভারাভার,  

মন্ত্রানত, সবৌতকাঠাবভা, ও 

সফা ংক্রান্ত ননবদ যক 

ম্বনরত উন্মুক্ত াযনণ নফনষ্ট 

সচকনরস্ট ব্যফায কবয 

তথ্য/উাত্ত ংগ্র কযা 

বয়বছ। 

প্রকে এরাকা বযজনভবন ম যবফক্ষণ, প্রকবেয 

অঙ্গনবনত্তক ফাস্তফায়ন মাচাই, ঠিক মন্ত্রানত 

ও ভারাভার ক্রয় বয়বছ নক না এফং 

মন্ত্রানতগুবরায মথামথ প্রনতস্থান সুপন্ন 

বয়বছ নক না তা মাচাইকযণ। 

-আযবর্ববদ্তদ্ত ফবণ ডত কোম ডমু 

ঠিকবাবফ পন্ন না বর ফা নফরম্ব 

ফা সকৌরগত কাযণ ননধ যাযণ কযা 

বয়বছ।  

ননএ-২০০৬/ননআয 

২০০৮-এ ফনণ যত ননয়ভাফনর 

পনকযত ননবদ যক ম্বনরত 

উন্মুক্ত াযনণ নফনষ্ট 

সচকনরস্ট। 

(খ) নডনন অনুাবয ণ্য, কাম যানদ ও সফা 

ংগ্রবয প্রনক্রয়ায় ননআয '০৮ এ ফনণ যত 

ননয়ভাফনর প্রনতারন কযা বয়বছ নক না তা 

যীক্ষা কযা। 

-ক্রয় ফা ংগ্র ংক্রান্ত ননয়ভাফনরয 

ফাস্তফায়ন যীক্ষা কবয সদখা বয়বছ। 

 

প্রকবেয অগ্রগনত ও অফস্থা, 

ভস্যা, ফাধা, দুফ যরতা ও  

ম্ভাফনা ইতযানদ জানায জন্য  

উন্মুক্ত াযনণ নফনষ্ট 

সচকনরস্ট ব্যফায কযা বয়বছ 

। 

(গ) প্রকে ফাস্তফায়বন ননবয়ানজত বফববন্ন 

ম যাবয়য কভ যকতযাগবণয বঙ্গ নননফড় 

আরাচানযতা। 

-প্রকবেয ফতযভান অফস্থো  ও 

অগ্রগবতয উয তথ্য গ্রণ কযা 

বয়বছ;  

-প্রকবেয দুফ যর ও ফর নদক, 

সুবমাগ, াপল্য ফা অনবনফত্ব  

ইতযানদ নচনিতকযণ কযা বয়বছ;  

-প্রকে ফোস্তফোয়দ্ন ঝুঁনক ও ফোধো 

বচবিতকযণ ও তোদ্দয যোভ ড গ্রণ 
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ধা দ্ধনতগত সকৌর ও 

তথ্য/উাত্ত আযণ 

উকযণ/মন্ত্র  

(Strategy and Data 

Instrument) 

কযণীয় (দবক্ষ ও কভ যকান্ড) 

(Activities) 

ভীক্ষা ংনেষ্ট নফলবয় ম্ভাব্য 

প্রানপ্ত/পরাপর 

(Probable Results) 

কযা বয়বছ। 

গাইডরাইন অনুযণ কযা 

বয়বছ। 
SWOT Analysis, প্রকে অনপবয 

কভ যকতযাগবণয াবথ দরীয় আবরাচনায ভাধ্যবভ 

SWOT Analysis কযা। 

প্রকবেয ফরতা, দুফ যরতা, সুবমাগ 

এফং ঝুঁনক ইতযানদ সফয কযা বয়বছ। 

ধা-৫: স্থানীয় 

ম যাবয় কভ যারা 

আবয়াজন। 

উন্মুক্ত আবরাচনা কযা 

বয়বছ।   

প্রকে এরাকায় প্রকবেয াবথ একটি কভ যারায 

আবয়াজন।  

প্রকবেয ভূনভকা ও প্রবাফ নফলবয় 

বনফষ্যৎ ননবদ যনা রাব কযা বয়বছ। 

  

২. .২ জনযবয ভাধ্যবভ ংগৃনত তথ্য নফবেলণ দ্ধনত 

 

প্রকবেয উকাযববাগীগবণয ননধ যাযণকৃত এরাকা বত ংগৃনত তথ্য ননম্ন-ফনণ যত দ্ধনতবত নফবেলণ কযা বয়বছ।

 

ধা কযণীয় (দবক্ষ ও কভ যকান্ড) 

(Activities) 

দ্ধনতগত সকৌর ও তথ্য/উাত্ত 

আযণ উকযণ/মন্ত্র  

(Strategy and Data 

Instrument) 

ভীক্ষা ংনেষ্ট নফলবয় ম্ভাব্য 

প্রানপ্ত/পরাপর 

(Probable Results) 

ধা-১: উাত্ত 

প্রনক্রয়াকযণ ও  

নফবেলণ। 

তথ্য/উাত্ত এয এনি প্রদান, ননযীক্ষণ, 

ংবাধন ও প্রনক্রয়াকযণ। 

SPSS Version-20 ব্যফায 

কবয উাত্ত নফবেলণ কযো দ্য়দ্ছ। 

নননফড় নযফীক্ষণ প্রনতবফদন  প্রণয়বন 

ায়ক দ্য়দ্ছ। 

ধা-২: খড়া 

প্রনতবফদন। 

নননফড় নযফীক্ষবণয প্রনক্রয়াকৃত 

তবথ্যয আবরাবক পূণ যাঙ্গ প্রনতবফদবনয 

খড়া প্রণয়ন কযো।  

সব্রইনস্টনভ যং ও সমৌথ আবরাচনা 

কযো দ্য়দ্ছ। 

প্রাথনভকবাবফ পূণ যাঙ্গ নননফড় 

নযফীক্ষণ প্রনতবফদন প্রণয়ন কযো 

দ্য়দ্ছ।  

ধা-৩: জাতীয় 

সনভনায 

আবয়াজন। 

নননফড় নযফীক্ষবণয খড়া প্রনতবফদবন 

ফনণ যত তবথ্যয নবনত্তবত প্রণীত ায 

ংবক্ষ জাতীয় ম যাবয়য গুরুত্বপূণ য 

ব্যনক্তফবগ যয উনস্থনতবত উস্থান 

কযা। 

ম যবফক্ষণ, অনুনদ্ধান্ত ও সুানয 

ম্বনরত াওয়ায বয়ন্ট 

(Powerpoint) উস্থানা, প্রশ্ন-

উত্তয ও আবরাচনাফ য এফং ভন্তব্ম 

গ্রণ কযো দ্য়দ্ছ।  

জাতীয় ম যাবয় কভ যারায় ভতাভত 

গ্রণ এফং তা খড়া প্রনতবফদবন 

অন্তভু যক্তকযবণয ভাধ্যবভ অনধকতয 

মৃদ্ধ ও কাম যকযী নযবাট য প্রণয়ন 

কযো দ্য়দ্ছ। 
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২.  ভয় নবনত্তক কভ য নযকেনা ফাস্তফায়ন 

 

নননফড় নযফীকলণ ভীক্ষায জন্য সভাট ভয়-নবনত্তক কভ য নযকেনা ননবম্নয চাবট প্রদ যন কযা বরা।

 

নননফড় নযফীক্ষণ কাম যক্রবভয ভয়নবনত্তক নযকেনা ছক  

ক্রাঃ 

নং 

কাবজয নফফযণ কাম যক্রবভয ভয় (ভানবনত্তক) ২০২০ 

জানুয়ানয সপব্রুয়ানয ভাচ য এনপ্রর সভ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

১ ভীক্ষো বযকেনো ও দদ্রয দস্যগদ্ণয জন্য দোবয়ত্ব 

ফণ্টন 

                 

২ ভোঠ ম ডোদ্য় প্রশ্নভারা  প্রোক-মোচোই                  

৩ প্রশ্নভারা চূড়ান্তকযণ ও ইনবন নযবাট য প্রণয়ন                  

৪ সটকননকযার কনভটি কর্তযক ইনবন নযবাবট যয 

উয সুানয প্রদান 

                 

৫ নস্টয়ানযং কনভটি কর্তযক ইনবন নযবাট য অনুবভাদন                  

৬ প্রনক্ষণ,বযজনভন ম যবফক্ষণ ও ভাঠ ম যাবয় উাত্ত 

ংগ্র 

                 

৭ উাত্ত ংগ্র কাম যক্রবভয তদাযনক                  

৮ KII & FGD নযচারনা কযা                  

৯ স্থানীয় ম যাবয় কভ যারা নযচারনা কযা                  

১০ ংগৃীত উাত্ত পাদনা                  

১১ ডাটা এনি ও মাচাইকযণ                  

১২ সটবুবরন পন্ন                  

১৩ ডাটা নফবেলণ                  

১৪ ১ভ খড়া প্রনতবফদন প্রণয়ন ও দানখর                  

১৫ খড়া প্রনতবফদন সটকননকযার কনভটি কর্তযক 

ম যাবরাচনা  

         

 

        

১৬ সটকননকযার কনভটিয সুানযবয আবরাবক খড়া 

প্রনতবফদন ংবাধন ও চূড়োন্ত খড়া প্রনতবফদন 

দানখর 

                 

১৭ জাতীয় ম যাবয়য সনভনাবয চূড়ান্ত খড়া প্রনতবফদন 

উস্থান ও ভতাভত ংগ্র 

                 

১৮ সনভনাবযয ভতাভবতয নবনত্তবত খড়া প্রনতবফদন 

চূড়ান্তকযণ ও চূড়ান্ত প্রনতবফদন দানখর 

                 

 

২.  অন্যান্য 

 

২. .  ভীক্ষা দ্ধনত  

 

নননফড় নযফীক্ষণ কাম যক্রভ নযচারনায জন্য দুইটি মূর গবফলণা দ্ধনত অনুযণ কযা দ্য়দ্ছ|  

 

মথা- (ক) ংখ্যাগত ভীক্ষা ও (খ) গুণগত ভীক্ষা।  
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ভাঠ ম যাবয়য সুনফধাববাগীবদয ভতাভত গ্রবণয বববত্তদ্ত ংখ্যাগত ভীক্ষা নযচারনা কযা দ্য়দ্ছ। নননফড় নযফীক্ষণ কাম যক্রবভ 

অংগ্রণকাযী উত্তযদাতাগবণয উত্তযমূদ্য গুণগতভান মূল্যায়ন কযা দ্য়দ্ছ  অনধকন্তু ফাস্তফ অগ্রগনতয মূল্যায়বনয জন্য 

বযজনভবন প্রকে স্থান, সবৌতকাঠাবভা ও মন্ত্রানত ইতযানদয কর গুণগত ও বযভোণগত ংনেষ্ট নফলয় ম যবফক্ষণ কযা দ্য়দ্ছ।  

 

২. .  সবকন্ডানয মূল্যায়ন 

 

সবকন্ডানয উাত্ত সথবক প্রবয়াজনীয় তথ্য ংগ্র কযা দ্য়দ্ছ যাভ যদাতা প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা সমভন ফাাউবফা, ানন 

পদ ভন্ত্রণারয়, নযকেনা কনভন ও আইএভইনড’য নফনবন্ন কভ যকতযায ায়তায় এই কাম যক্রভ নযচারনা কযা দ্য়দ্ছ।  

 

২. .  SWOT নফবেলণ  

 

আদৄননক মূল্যায়ন দ্ধনতবত SWOT একটি ফহুর ব্যফহৃত দ্ধবত মা নননফড় নযফীক্ষবণ প্রকবেয ফরনদক (Strength), 

দুফ যরতা (Weakness), সুবমাগ (Opportunity) ও ঝুঁনক ফা নাজুকতা (Threat) নচনিত কযবত এফং নফবেলবণ াায্য 

কবয। এটি মূল্যায়নবক অনধকতয অথ যফ কবয এফং ঠিক নদ্ধান্ত গ্রবণ াায্য কবয। ফতযভান ভীক্ষায জন্য ননম্ননরনখত 

সকৌবর SWOT নফবেলণ কযা দ্য়দ্ছ। 

 

ফরতা (Strength) প্রকবেয দ্বফনষ্টযজননত ইনতফাচক নদক মা উকায/সুনফধা প্রদাবন ক্ষভ এফং মায ফাস্তফনবনত্তক 

প্রবয়াজনীয়তা ফা চানদা আবছ  এফং স্থানয়ত্ব ম্ভাফনা যবয়বছ সই নদকগুবরা নচনিতকযণ। 

দুফ যরতা (Weakness) প্রকবেয দুফ যর নদকমূ মা ঈনিত পরাপর/সুনফধা প্রদাসন ফাধা ফা ংকট সৃনষ্ট কবয এভন 

নদকগুবরা নাক্তকযণ। 

সুবমাগ (Opportunity) প্রকবেয ম্ভাফনাভয় নদক/নফলয় মা ঠিক বাবফ ব্যফায ননয়ন্ত্রণ ফা চারনা কযবত াযবর ঈনিত 

পরাপর সথবকও সফন সুনফধা ফা উকায াওয়া মাবফ সই ভস্ত নফলয়গুবরা নননফড়বাবফ 

ম যবফক্ষণকযণ। 

ঝুঁনক (Threat) প্রকবেয অবযন্তযীণ ফা ফনাঃস্থ সকান উাদান অথফা পযাটয মা প্রকবেয দ্বফনষ্টয/ উবেশ্য অথফা 

প্রকবেয রক্ষযভাত্রা অজযবনয জন্য ানফ যকবাবফ হুভনক সৃনষ্ট কযবত াবয এভন নদকগুবরা নচনিত কযা 

এফং সইগুবরা উত্তযবণয উায় খুবজ সফয কবয ভতাভত প্রদানকযণ।  

 

২. .  নননফড় নযফীক্ষণ কাম যক্রবভয প্রনতবফদন প্রস্তুতকযণ    

 

ংগৃীত তথ্য/উাত্ত প্রবয়াজনীয় নফবেলণ ও ম যবফক্ষবণয ভাধ্যবভ তুবর ধযা দ্য়দ্ছ এফং প্রকে ফাস্তফায়বন ভস্যামূ 

দূযীকযবণ মবথামৄক্ত সুানয উবেখপূফ যক প্রনতবফদন প্রস্তুত কযা দ্য়দ্ছ। নননফড় ম যাবরাচনায ভাধ্যবভ প্রাযনম্ভক প্রনতবফদবন 

ফনণ যত ভীক্ষায রূবযখা ও প্রশ্নত্র ংমৄক্ত কবয সটকননকযার কনভটিয সুানয এফং নস্টয়ানযং কনভটিয অনুবভাদবনয য ভাঠ 

ম যাবয়য তথ্য/উাত্ত ংগ্রবয কাজ শুরু কযা দ্য়দ্ছ। খড়া প্রনতবফদন প্রস্তুত কবয ভাঠ ম যাবয় ংগৃীত কর তথ্য/উাত্ত 

প্রনক্রয়াকযণ ও নফবেলবণয য প্রথবভ সটকননকযার কনভটিবত স কযা দ্য়দ্ছ। ১ভ খড়া প্রনতবফদবনয ওয সদয়া ংনেষ্ট 

কনভটিয ভন্তবব্যয আবরাবক ১ভ খড়া প্রনতবফদন ংবাধন কবয চূড়োন্ত খড়া প্রনতবফদন প্রস্তুত কযা দ্য়দ্ছ। চূড়োন্ত খড়া 

 জাতীয় সনভনাবয উস্থান কযা দ্য়দ্ছ। 

অংগ্রণকাযীগবণয  নফবফচনায় ননবয় IMED-এয ভননটনযং সটবযয 

াবথ আবরাচনা কবয প্রনতবফদন চূড়ান্ত কযা দ্য়দ্ছ ।  
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র্ততীয় অধ্যায়  

পরাপর ম যাবরাচনা 

 

 

৩.১   ানফ যক এফং স্ত অঙ্গ-নবনত্তক ফাস্তফায়ন 

স্ত স্ত স্ত

 

 ানফ যক এফং স্ত অঙ্গ-নবনত্তক ফাস্তফায়ন স্ত  

 

ক্রাঃ 

নং 

ংবানধত 

নডনন অনুাবয 

প্রধান অঙ্গমূ 

প্রাক্কনেত 

ব্যয় 

গত জুন/২০১৯ ম যন্ত 

অগ্রগনত 

ংবানধত রক্ষযভাত্রা  ২০২০ ম যন্ত অগ্রগনত  

আনথ যক ফাস্তফ 

(%) 

আনথ যক ফাস্তফ 

(%) 

আনথ যক ফাস্তফ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

(ক) যাজস্ব অং    

১ বাতা ১৬০.০০ ৩৭.৬২ - ১৪.৫০ - 

২ ভ্রভণ ব্যয় ১০০.০০ ৫৮.৫৪ - ১৫.০০ - 

৩ অনপ বাড়া ২৪৫.০০ ১১৬.৬৭ - ৩৪.২৫ - 

৪ নফনফধ কয ২৫৯৬.২৭ ১৬০৩.১৮ ১.২০ ৩৫৯.০৮ ০.৪০ 

৫ ডাক, সপান, 

ইন্টাযবনট ইতযানদ 

৭৫.০০ ২.১৮ - ০.৯০ - 

৬ সযনজাঃ নপ (মান) ১৫.০০ ১১.৯২ - ১.০০ - 

৭ ানন ও নফদুযৎ ২৫.০০ ৯.৮৫ - ৩.৯৫ - ২

৮ গ্যা, জ্বারানন, 

সবরার ও 

লুনব্রবকন্ট 

৩৫০.০০ ৮২.১১ - ২৬.০০ - ১

৯ ফীভা/ব্যাংক নপ ৩.০০ ১.১৬ - ০.১৫ - ০

১০ মুদ্রণ ও ফাঁধাই ৩৫.০০ ৩৪.১৬ - ০.৫০ - ০ ৪২

১১ ভবনানয ১৫০.০০ ৪৯.৯১ - ২০.০০ - 

১২ পুস্তক ও নত্রকা ২.০০ ০.২৮ - ০.২০ - ০

১৩ নফবদ প্রনক্ষণ ২৩৮.৫৪ ০.০০ - ০.০০ - ০ ০০

১৪ স্থানীয় প্রনক্ষণ ৪২৫৩.৪৩ ২২২৬.৩৩  ১১১৯.৯৭  

১৫ অননয়নভত শ্রনভক ১৫.০০ ১০.৯৬ - ৩.৫০ - 

১৬ কননজয়ুবভফর 

সস্টায 

২৫.০০ ৩.৭৪ - ৩.০০ - 

১৭ যাভ যক ৭৯০১.৪০ ৫১৬৮.০১  ৫০০.০০  

১৮ ম্মানী/নপ/ভজুযী ৪৫.০০ ১৫.৩২ - ৭.০০ - ৮

১৯ জনয ১৬২.০০ ৮৫.০২ - ৫০.০০ - 

২০ কনপউটাবযয 

ব্যফানয দ্রব্য 

৫০.০০ ২০.৪৭ - ১০.০০ - 

২১ অন্যান্য ব্যয়, 

জনফর 

আউটবান যং 

১৭০০.০০ ৮৭৫.৪৬  ৩০০.০০  

২২ মানফাবনয ৬২৭.৫০ ২১১.৯৬ - ৯১.০০ - 
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ক্রাঃ 

নং 

ংবানধত 

নডনন অনুাবয 

প্রধান অঙ্গমূ 

প্রাক্কনেত 

ব্যয় 

গত জুন/২০১৯ ম যন্ত 

অগ্রগনত 

ংবানধত রক্ষযভাত্রা  ২০২০ ম যন্ত অগ্রগনত  

আনথ যক ফাস্তফ 

(%) 

আনথ যক ফাস্তফ 

(%) 

আনথ যক ফাস্তফ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

সভযাভত ও 

যক্ষণাবফক্ষণ, 

আফাফত্র, 

কনপউটায ও 

অন্যান্য দ্রব্যানদ 

 উ-সভাট (ক) ১৮৭৭৪.১৪ ১০৬২৪.৮৫  ২৯৬০.০০  

(খ) মূরধন অং  

১ ভটয গানড় ৭৭০.৭৫ ৬৫৭.১২ ১০০% ৯৫.৬০ ১০০ ০ ০০

২ সনৌমান (নেড 

সফাট) 

১০০.০০ ৬১.২৯ - ০.০০ - ০ ০০

৩ সভনন ও অন্যান্য 

মন্ত্রানত 

১৩.৯৭ ৯.৭৪ - ০.০০ - ০ ০০

৪ প্রবকৌর মন্ত্রানত ৭৬.৫০ ৩১.৮০ - ৫.০০ - ০ ০০

৫ কনপউটায ও 

আনুলনঙ্গক দ্রব্যানদ 

৪০.০০ ৩৩.৬৩ - ০.০০ - ০ ০০

৬ আফাফত্র, 

এয়াযকুরায 

৬৫.০০ ৫৫.০৫ - ৪.০০ - ০ ০০

৭ জনভ অনধগ্রণ ২৪০০০.০০ ১৪৩২৩.৬০ ৮.০০ ২০৪৯.৪২ ৩.০০ ০ ০০

৮ ননভ যাণ কাজ ৫৩৩৬৪.৫০ ১৯৭৬৩.৬২ ৩৬.০০ ২০২৯৫.৯৮ ১৯.০০ 

 উ-সভাট (খ) ৭৮৪৩০.৭২ ৩৪৯৩৫.৮৫ ৪৫.০০ ২২৪৪০.০০ ২৩.০০ 

 সভাট ৯৭২০৪.৮৬ ৪৫৫৬০.৭০ ৫৪.০০ ২৫০০০.০০ ২৬.০০ 

(গ) সবৌত 

কনটিনবজনন্স 

২৫৮.০০ ০.০০ - ০.০০ - ০ ০০

(ঘ) প্রাই 

কনটিনবজনন্স 

৪০২.১৪ ০.০০ - ০.০০ - ০ ০০

 ফ যবভাট ৯৭৮৬৫.০০ ৪৫৫৬০.৭০ ৫৪.০০ ২৫০০০.০০ ২৬.০০ 

 

তথ্যসূত্র: আইএভইনড-০৫ । 

 

উবেখ্য সম, ন্ত স্ত  ন্ত

স্ত ক্ষ স্তফায়ন

ন্ত

ক ফন্যায ক্ষয়ক্ষনত হ্রাকযণ খ কৃনল প্রফধ যবনয ভাধ্যবভ জীফন মাত্রায ভান উন্নয়ন ক্ষ

ক্ষ

৩.  অগ্রগনতয তথ্য ংগ্র, নন্নবফ ও নফবেলণ 

ে ক্ষ ে
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৩. .১ নতুন ডুফন্ত ফাঁধ ননভ যাণ কাজ ম্ববে উকাযববাগীগবণয ভতাভত নফবেলণ 

 

জনযব অংগ্রণকাযী উকাযববাগীগবণয ৬১% প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা বে ভবভ য অফনত আবছন। অফনষ্টবদয প্রকে 

ফাস্তফায়ন ম্ববে ধাযণা সনই।  

 

ক্ষ ন্ত full flood 

embankment ন্ত

 

জনযব অংগ্রণকাযীগবণয ২৩% ভবন কবযন ডুফন্ত ফাঁধ ননভ যাণ কাজ প্রকবেয নন যধানযত সভয়াবদ ভাপ্ত বফ; ৩৮% এ ব্যাাবয 

সননতফাচক ভত প্রদান কবযবছন; এফং ৩৯% ফবরবছন এ ব্যাাবয তাঁযা 'জাবনন না'।  

 

নতুন ডুফন্ত নডজাইন ম্ববে ৩৯% উত্তযদাতা নকছু 'জাবনন না'। অফনষ্টবদয ৩১% ফবরবছন তাযা  কাবজয ব্যাাবয 

মু্তষ্ট; এফং ফাকী ৩০% ফবরবছন তাঁযা ন্তুষ্ট নন। 

 

ফাঁধ ভজবুতবাবফ ননভ যাণ কযা বে নকনা-এ ব্যাাবয প্রকে অফনত উত্তযদাতাবদয ৩৫% ইনতফাচক জফাফ নদবয়বছন এফং 

২৬% সননতফাচক জফাফ নদবয়বছ। এ ম্ববে ৩৯% উত্তযদাতায এ ব্যাাবয ধাযণা সনই ফবর জাননবয়বছন। 
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ক্ষ ক্ষ

ডুফন্ত

ডুফন্ত সেলণ

ডুফন্ত স্তফায়ন ডুফন্ত 

ফাস্তফায়ন 

ডুফন্ত

ডুফন্ত 
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ক্ষ ক্ষ

ডুফন্ত

নফবেলণ  
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ভন্তব্য ভন্তব্য

ভন্তব্য
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সেলণ

ফাস্তফায়ন শুরুয 

শুরুয

ভন্তব্য
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ভন্তব্য

ভন্তব্য

৩. .৫ খার পুনাঃখনন ংক্রান্ত জনযবয পরাপর নফবেলণ 

ভন্তব্য
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 নফবেলণ 

ফাস্তফায়বনয 
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ক্ষুদ্র ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ ক্ষ ক্ষ
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ক্ষ ক্ষ ক্ষ

ক্ষ ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

স্তফায়বনয ক্ষ
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ফাস্তফায়ন 

ভন্তব্য

 নফবেলণ 

নফবেলবণয 

  ফাস্তফায়বনয 

 ডুফন্ত 

 ডুফন্ত
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 ফাস্তফায়ন 

 ক্ষ ক্ষণ ক্ষ

 ক্ষ ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

 ফাস্তফায়বনয 

 ফাস্তফায়বনয ক্ষ

 ফাস্তফায়ন

 

 

 ক্ষ ক্ষ

 ক্ষ ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

 

 স্তফায়ন

 

৩.  নযদ যন ও ম যবফক্ষবণয নবনত্তবত প্রকে ফাস্তফায়ন নফবেলণ 

 

৩. .১   

Input ফাস্তফ কাজ ে ে

োযো (Purpose)  -বফোদ্যো ধোন যক্ষো কযো; খোয বনযোত্তো অজডন; প্রোবন্তক 

বগোবিয উন্নয়ন ও বেকই  আথ ড-োভোবজক উন্নয়ন;  বনৌ-চরোচর উন্নয়ন; জীফনভোদ্নয উন্নয়ন  উদ্েখ

সেখ

Objectives and Targets (of Beneficiaries)] improve 

acess to basic infrastructure ক্ষ

Rahabilitating and constructing the rural infrastructure উবেখ

ক্ষ

ক্ষ উবেখ “Ensure safety 

of public & private properties and reduction of human hazards.” সেখ

“Ensure safety of public & private properties and reduction of 

human hazards.” 

ক্ষ Goal উবেখ

ক্ষ ডুফন্ত ক্ষনত ক্ষ
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ক্ষ উবেখ

ক্ষ Goal উবেখ

ক্ষ Goal Objectively Verifiable Indicators (OVI) Extended 

haor management with reducing of flash flood at haor area; Secured natural and human 

resources, Accelerated business activities Evaluation 

Report of the National Plan; National environmental Report Regional/National 

Business Report সেখ ক্ষ Secured natural and human resources,

Accelerated business activities ক্ষ

ক্ষ Goal

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ Goal Evaluation Report of 

the National Plan; National environmental Report Regional/National Business 

Report উবেখ Evaluation Report of the National Plan;

National environmental Report Regional/National Business Report 

ক্ষ ফাস্তফায়নকাযী ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

২

ফাস্তফায় ক্ষ ক্ষ ক্ষ ক্ষ

ক্ষ Preparatory Survey on Upper Meghna River Basin Watershed 

Management Improvement Project, Nippon Koei Co., Ltd., Feb 2014 নফস্তানযত

CONCERN) 

ফাস্তফায়ন 

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ জরুযী

অবযন্তবয অবযন্তবয দ্রুত

ফাস্তফানয়ত

নফবেলণ ক্ষ উবেখ

ফাস্তফানয়ত ক্ষ
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ে

 

(ক) ফন্যায ক্ষয়ক্ষনত হ্রাকযণ; 

(খ) কৃনল প্রফধ যবনয ভাধ্যবভ জীফন মাত্রায ভান উন্নয়ন; 

(গ) ক্ষুদ্র আয় ফধ যবনয ভাধ্যবভ জনগবণয জীফনভান উন্নয়ন। 

 

ক্ল ক্ষ ে ক্ষ

৩ Formulation

Re-installation/Construction of 

Regulators Installation/Construction of New 

Regulators উবেখ

ন্ত

প্রস্তানফত Causeway, Pipe Sluice, Irrigation Inlet (and 

Bridge) ন্ত  

প্রস্তানফত RDPP 

Irrigation Inlet Causeway, Pipe 

Sluice, Bridge- Irrigation Inlet, 

Causeway, Pipe Sluice, Bridge-

 

৩. .৪ প্রকে ফাস্তফায়বন ফাাউবফা-এয   

 ফাস্তফায়বনয ফাস্তফায়ন
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ফাস্তফায়ন 

৫ ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়ন ক্ষ

ফাস্তফায়ন co-opt

ফাস্তফায়ন ক্ষ

ফাস্তফায়ন  

স্ত

স্ত স্ত

ক্ষ

৬ প্রকবেয মূল্যায়ন কনভটি 

Mid Term Evaluation Committee, MTEC

নফস্তৃত

performance উবেখ ফাস্তফ

ফাস্তফায়ন 

ক্ষ রু

 

৩. .৭ প্রকবেয অগ্রগনত নযফীক্ষণ কনভটি  

ক্ষ ক্ষ

ফাস্তফায়বনয 

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ
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৩. .৮ ানন ব্যফস্থানা দর গঠ

ক্ষ

নদ্ধান্ত চুড়ান্তবাবফ 

ম যন্ত 

চুড়ান্ত ক্ষ ক্ষ

৩. .৯ যাভ যক প্রনতষ্ঠান  

টিভ ফাস্তফ 

ক্ষ ফাস্তফায়ন 

baseline survey স্থানান্তয technology transfer

স্তান্তবযয  প্রস্তুত ফাস্তফায়ন

 

৩. .১০ প্রকবেয জনভ অনধগ্রণ  

ম যন্ত ফাস্তফ ক্ষ

প্রস্তাবফয 

প্রস্তাফ

ফাস্তফ দ্রুত

ংনেষ্ট

৩. .১১ প্রকবেয প্রধান অবঙ্গয ননভ যাণ কাবজয গুনগত ভান নযফীক্ষণ  

ফাস্তফ ক্ষ

ফাস্তফ ক্ষ

৩. .১১.১ পুযাতন াওবযয ডুফন্ত ফাঁধ পুনফ যান  

 

ডুফন্ত 

randomly সলা
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৩. .১১.২ নতুন ডুফন্ত ফাঁধ ননভ যাণ  

 

ডুফন্ত ফাঁধ 

compaction

স্তবয স্তবয যীক্ষা ক্ষ ক্ষ ক্ষ

randomly

সলা

ডুফন্ত ক্ষ

 সলা ক্ষয় 

ক্ষ

ডুফন্ত ফাঁধ নডজাইন অনুাবয ননভ যাণ কযা বয়বছ।  
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৩. .১১.৩ নতুন সযগুবরটয ননভ যাণ  

 
 

ত্রুটি ক্ষ

৩. .১১.৪ কজওবয় ননভ যাণ  

 

( কাযাা 'কজওবয়'  

 

ক্ষ
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নফনফয়ানা 'কজওবয়'  

যাস্তায ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

 যাস্তায 

ক্ষ

out-flank

ম যন্ত ক্ষ ক্ষ

 

৩. .১১.৫ খার/নদী পুনাঃখনন 

সলা

ক্ষ
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য

৩. .১১.৬ ানন ব্যফস্থানা দবরয অনপ ননভ যাণ  

 
 

 

ম যন্ত চুড়ান্ত ন্ত ন্ত

Low land ন্ত

ন্ত ন্ত ক্ষ

WMG ন্ত

ন্ত দ্রুত

৩. .১২ কজওবয়য নডজাইন ও নযচারন)  

 

ক্ষ

Iron rail Wheel পুরু Rubber 

seal

overlap

রু ক্ষ
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রু

প্ল্াট

৩. .১৩ ননভ যাণ াভগ্রীয গুনগত ভান  

ক্ষ

ক্ষ face) 

ত্রুটি ক্ষ clear 

cover) গ্রুবটি gate-grove ত্রুটিপূণ য

ক্ষ

hydraulic structure ক্ষ

lecture ক্ষ

৩. .   ক্ষভতা বৃনদ্ধয প্রনক্ষণ  

 

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

 

৩. .১  ক্ষভতা বৃনদ্ধয নফবদ প্রনক্লণ  

overseas ক্ষ

ক্ষ ফাস্তফায়ন 

৩. .১  কৃনল প্রফধ যন ায়ক উ-প্রকে  

 

ক্ষ ংনেষ্ট ম যন্ত প্রনক্ষণ 

ন্ত

৩. .১  ক্ষুদ্র আয় ংঘটন উ-প্রকে  

সরাই

ক্ষ নববম্বয ২০১৯ ম যন্ত 

ক্ষ  ম যন্ত 

ক্ষ ক্ষ ক্ষ
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৩. .১  নযবফ দূলণ নযফীক্ষণ কাম যক্রভ  

নদ্ধান্ত ক্ষ

৩. .  উবদষ্টা প্রনতষ্ঠাবনয সফা প্রদান  

 

ক্ষ বন্তালজনক

input

য ইনপুট ফাস্তফায়ন 

ক্ষ ন্ত

ক্ষ

৩. .২  প্রকে ফাস্তফায়বন ঠিকাদাযগবণয ক্ষভতা/   

 

ফাস্তফায়নাধীন ন্ত

(  

ন্ত

ক্ষ
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(  

ন্ত

ক্ষ

(  

ন্ত
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ক্ষ

ফাস্তফায়নাধীন

কাম যাবদ

ক্ষ

ম যন্ত উবেখ

 সপব্রুয়াযী ২০২০ সপব্রুয়াযী ম যন্ত 

(

ন্ত

ক্ষ

স্ত

স্ত স্ত

স্ত ম যন্ত 

লথ

রু ক্ষ

hydraulic structure

ক্ষ contract package
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৩. .  প্রকবেয নযচারন ও যক্ষণাবফক্ষণ  

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ ক্ষ প্রস্তাফ

ক্ষ উবেখ

ক্ষ

৩. .   দযত্র আফান ও ননেনত্তয অগ্রগনত  

 

ফাস্তফ  সপব্রুয়াযী ২০২০ ম যন্ত 

ফাস্তফ  সপব্রুয়াযী ২০২০ ম যন্ত 

সত্র সত্র
সত্র

সপব্রুয়াযী ২০২০ 

ম যন্ত 

ক্ষ

ন্ত

ক্ষ 

ক্ষ;

ক্ষ;

ক্ষ; 

ডনিও

ক্ষ;

ন্ত



52 

স্লুই

Reg ক্ষ

ক্ষ

 

 

 

৩. .  প্রকবেয 'এনক্সট প্ল্যান (Exit Plan) 

  

এনক্সট প্ল্যান' (Exit Plan) ক্ষ

এনক্সট প্ল্যান' (Exit Plan) প্রস্তুত এনক্সট প্ল্যান' (Exit Plan) ে

স্ত

প্রস্তানফত এনক্সট প্ল্যান' (Exit Plan)

এনক্সট প্ল্যান' (Exit Plan)

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ফাস্তফ

As 

Built Drawing), 

Project Completion Report

; 

ংনেষ্ট 

ডুফন্ত 

 সলা ক্ষ

ংনেষ্ট ফ
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ংনেষ্ট

sustain ংনেষ্ট

৩. .  ক্ষ  নফবেলণ 

 ক্ষ ক্ষ ক্ষ

 Evaluation Report of the National Plan” উবেখ

 ক্ষ Regional/National Business Report

 CONCERN ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

 
ফাস্তফম্মত

 

 ক্ল

 যাস্তায

ম যন্ত নক্ষ

Formulation

 Causeway, Pipe Sluice, Bridge- অন্তযভুক্ত ক্ষ ন্ত

অন্তযভুক্ত

 

 ক্ষ উবেখ

 

ক্ষ ক্ষ

 

 



54 

৩.  ক্রয় ম যাবরাচনা ও ম যবফক্ষণ  

 

ন্ত

 

৩.  

ক্ষ ক্ষ

রু

রু

ক্ষ

ক্ষ স্ত ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ন্ত

ম যন্ত 

ক্ষ ক্ষ

স্ত ক্ষ
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ক্ষ

স্ত

ক্ষ

ন্ত

ন্ত ন্ত

স্ত

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ছা

স্ত

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

রু

দ্রুত রু দ্রুত

স্ত

ক্ষ

ন্ত

ক্ষ

রু

স্ত

রু

ক্ষ
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েী

ক্ষ

ক্ষ

ন্ত

স্ত ক্ষ ক্ষ

ক্ষ স্ত

ক্ষ

রু স্ত

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

স্ত

ক্ষ
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চতুথ য অধ্যায় 

প্রকবেয ফরনদক, দুফ যরনদক, সুবমাগ ও ঝনিঁ নফবেলণ  

SWOT Analysis

নফবেলণ

সয

ন্ত

সেলণ

 
ক্ষ

 ক্ষ

 ক্ষ ক্ষ ক্ষ ক্ষ

 ফাস্তফায়ন

 নফবেলণ

ফাস্তফায়বনয 

 ফাস্তফায়ন 

 

 ফাস্তফায়বনয 

 স্ত

 ফাস্তফায়ন শুরু ক্ষ প্র

ক্ষ স্তুত

ফাস্তফ ফাস্তফায়বনয 

 hydraulic structure) 

ক্ষ

 The Master Plan of Haor Areas, 2012”

JICA Preparatory Survey on Upper Meghna 

River Basin Watershed Management Improvement Project” ক্ষ

নফবেলবণ উবেখ

উবেখ
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অন্তভু যক্ত

ন্ত

 

 ক্ষ

 

 ক্ষ

স্তৃ

 ক্ষ ক্ষ

 ক্ষ

 

 ম যন্ত 10-year Return Period)

Flood Level

 ক্ষ ক্ষ

 স্ত ক্ষ ক্ষ

 

 

 ক্ষ ক্ষ গ্রু  

ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

নদ্ধান্ত 
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ঞ্চভ অধ্যায়  

ম যাবরাচনা বত প্রাপ্ত ানফ যক ম যবফক্ষণ  

ে ক্ষ

স্ত ক্ষণ ে ে স্ত

ক্ষ ক্ষ রু

ক্ষ

স্ত

স্ত ন্ত

সলা ক্ষ

ক্ষ

ফাস্তফম্মত নয়। 

যাস্তায ম যন্ত ক্ষ িক

ক্ষ প্ল্াট

ন্ত

ংনেষ্ট 

ক্ষ ক্ষ ক্ষ

evaluation Report of the National Plan” 

উবেখ

ক্ষ Regional/National Business Report

স্ত ক্ষ

ক্ষ ন্তা

Contract Package ন্ত

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ ক্ষ স্ত
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ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

স্তান্তবযয 

ন্ত

ন্ত

ক্ষ

ক্ষ ন্ত স্ত

ক্ষ ক্ষ

স্ত ক্ষ ক্ষ

CONCERN ফাস্তফানয়ত ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

প্ল্যান Exit Plan

প্ল্যান Exit Plan প্ল্যান Exit Plan

Formulation

-Causeway, Pipe Sluice, Bridge- অন্তযভুক্ত ক্ষ নদ্ধান্ত 

অন্তযভুক্ত

 

ক্ষ উবেখ

ক্ষ

যাস্তায

ম যন্ত ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

ফাস্তফায়ন 

স্ত

স্ত রুয

ক্ষ

ক্ষ
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ক্ষ

ন্ত

ন্ত রু

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

Table ক্ষ

hydraulic structure

স্ত

স্ত ন্ত

ন্ত
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লষ্ঠ অধ্যায় 

সুানযভারা 

 

সুানয 

ক্ষ সলা িক দ্বাযা ংযক্ষবণয 

(

ক্ষ

ক্ষ স্ত

যাস্তায ম যন্ত ক্ষ িক

ক্ষ প্ল্াট

(

ংনেষ্ট (

ক্ষ

ক্ষ

(  

sustainable স্ত

স্তান্তবযয প্রস্তুত

স্ত (

স্ত

CONCERN স্ত ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ প্ল্যান Exit Plan

স্ত

Causeway, Pipe Sluice, Bridge-
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ক্ষ ফাস্তফানয়ত 

 স্ত

স্ত

backlog ফাস্তফ 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়ন ক্ষ
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ক্ষ

BWDB/Kishore/HFMLIP/ PW-25

NCT 

OTM (

স্ত

ক্ষ

ক্ষ
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ক্ষ
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স্ত

স্ত

ক্ষ

ক্ষ

ক্ল i) 

ন্ত

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ
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ক্ষ

প্রস্তাফ

স্ত

স্ত স্ত

ন্ত
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ক্ষ

ন্ত

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ
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ক্ষ

 

নি

ক্ষ

ন্ত

BWDB/Kishore/HFMLIP/ PW-04

NCT 
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OTM (

ন্ত

ক্ষ

ক্ষ
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ক্ষ

স্ত
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ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ i) 

ন্ত

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

স্ত ত

ক্ষ

স্ত

স্ত

ন্ত
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স্ত

শ্রু

ন্ত

ক্ষ

ক্ষ ক্ষ
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ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ
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ন্ত

BWDB/Sun/HFMLIP/ PW-02

NCT 

OTM (

ক্ষ

ক্ষ
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ক্ষ
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ক্ষ

স্ত

ক্ল

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ i) 
 

ন্ত  

 

ক্ষ
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ক্ষ

ক্ষ

স্ত ত

 

 

                                                      

ক্ষ

 

 

স্ত

 

স্ত

শ্রু
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ন্ত

ক্ষভ

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ল

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ
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ক্ষ

ক্ষ
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ক্ষ

ন্ত

ন্ত রু

BWDB/Sun/HFMLIP/ PW-04

NCT 

OTM (

ন্ত

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ  
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ক্ষ
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প্রস্তা

স্তা

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ i) 
 

ন্ত  

 

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

স্ত ত

 

 

                                                      



84 

ক্ষ

স্ত

  

 

স্ত

ন্ত  

শ্রু

ন্ত
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ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ
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ন্ত
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নযনষ্টমূ:  

 

নযনষ্ট-১:  উকাযববাগীবদয জন্য ভীক্ষায প্রশ্নভারা 

নযনষ্ট-২: সকআইআই (নযকেনা কনভন এফং আইএভইনড)-এয জন্য সচকনরস্ট-১ 

নযনষ্ট-৩:  সকআইআই (প্রকে াইবট কভ যযত ফাাউবফা কভ যকতযা)-এয জন্য সচকনরস্ট-২ 

নযনষ্ট-৪:  সকআইআই (প্রকে নযচারবকয াক্ষাৎকায)-এয জন্য সচকনরস্ট-৩ 

নযনষ্ট-৫:  উকাযববাগীবদয জন্য সক স্টানডয প্রশ্নভারা 

নযনষ্ট-৬: ক্রয় ংক্রান্ত সচকনরস্ট-৪ 

নযনষ্ট-৭: বযজনভন নযদ যন সচকনরস্ট-৫ 

নযনষ্ট-৮: উকাযববাগীবদয াবথ সপাকা গ্রু আবরাচনা (এপনজনড) গাইডরাইন 
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বেকবনকিোর কবভটিয  

 

ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাড য কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন “াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন 

(ফাাউবফা অং)” ীল ডক প্রকেটি নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষা  বেকবনকিোর কবভটিয  

 

প্রকবেয ক্রয় কাম যক্রভ ংক্রান্ত ক্রয় প্রনক্রয়ায মাফতীয় 

নফলয়গুবরা নননফড় নযফীক্ষণ প্রনতবফদবন প্যাবকজ অনুমায়ী 

নফবেলণ কযবত বফ;

প্রকে প্রণয়ন ও নডজাইন ম যাবয় সকান দুফ যরতা আবছ নকনা 

তা নননফড় নযফীক্ষণ প্রনতবফদবন সমৌনক্তক ব্যাখ্যা 

আবরাকাত কযবত বফ;

নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায সুানযগুবরা গুরুবত্বয 

ক্রভানুাবয প্রনতবফদবন নন্নবফ কযবত বফ;

প্রনতবফদবনয ভুর ফানান ও ফাকযগুবরা শুদ্ধকবয নরখবত দ্ফ;

প্রকদ্েয উদ্েশ্য অনুমোয়ী অজডন ঠিকবোদ্ফ দ্য়দ্ছ /দ্ে 

বকনো এফং প্রকদ্েয বভয়োদ ও ব্যয় বৃবদ্ধয কোযণ বক বছর তো 

বফদ্েলণপূফ ডক প্রবতদ্ফদদ্ন উদ্েখ কযবত বফ;

বনবফড় বযফীক্ষণ প্রবতদ্ফদদ্ন একই  তবথ্যয পুনযাবৃনত্ত 

নযায কযবত বফ এফং প্রনতবফদবন উবেনখত নচবত্রয নম্বয 

উবেখ ংগঠিতবাবফ প্রনতবফদবন নন্নবফ কযবত বফ;

প্রকবে সচ সুনফধা কতটুকু ওয়ায কথা নছর এফং কতটুকু 

বয়বছ তা নযভাণ উবেখ নফবেলণ কযদ্ত দ্ফ;

পবরয নননফড়তা ফতযভাবন নক নযভাণ বৃনদ্ধ ঘবটবছ তা 

কৃনল ম্প্রাযণ অনধদপ্তবযয তবথ্যয াবথ াভঞ্জস্য সযবখ 

সুনননদ যষ্ট কবয প্রনতবফদবন উস্থান কযবত বফ;
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প্রকবেয রনজকযার সেভওয়াকযটি ঠিকবাবফ কযা বয়বছ 

নকনা তা কবপাবনন্ট অনুমায়ী ম যাবরাচনা কযবত বফ;

প্রনতবফদবনয ানফ যক ম যবফক্ষণটি প্রকবেয কবপাবনন্ট 

অনুমায়ী আযও সুনননদ যষ্টবাবফ গুরুবত্বয ক্রভানুাবয উবেখ 

কযবত বফ;

উমৄ যক্ত ভতাভত প্রনতপনরত কবয চূড়ান্ত খড়ো প্রবতদ্ফদনটি  

ংবাধনপূফ যক অনফরবম্ব নস্টয়ানযং কনভটিয বায় 

উস্থাবনয জন্য এ সটবয দানখর কযবত বফ। 
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কবভটিয  

 

ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাড য কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন “াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন 

(ফাাউবফা অং)” ীল ডক প্রকেটি নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষা  কবভটিয 

 

 

প্রবতদ্ফদদ্নয প্রকবেয উবেশ্য অনুমায়ী সুানযগুবরা 

আবযা সুনফন্যস্তবাবফ পুনগ যঠন কযদ্ত বফ

প্রকবেয নআইন নভটিং সকন য় না এয কাযণমূ 

প্রনতবফদবন উবেখ কযবত বফ

বনবফড় বযফীক্ষণ প্রবতদ্ফদদ্ন তথ্যগত বম ফ বফচ্যিবত 

যদ্য়দ্ছ বগুদ্রো ংদ্োধন কযবত বফ;

প্রকবেয অধীবন নননভ যত কজওবয়গুবরায আকায 

অনুবভানদত নডজাইন অনুমায়ী কযা বয়নছর নকনা; 

নননভ যত কজওবয়জগুবরায ম্যাবনজবভবন্টয ওয 

প্রনতবফদবন সুেষ্ট ব্যাখ্যা উবেখপূফ যক সুানয ংবমাজন 

কযবত বফ;

প্রনতবফদবনয পবন্টয আকায আদ য প্রনতবফদবনয ভত কবয 

নরখবত বফ;

প্রকবেয জন্য প্রস্তানফত Exit Plan টি আবযা সুনননদ যষ্ট ও 

সুেষ্ট কবয উবেখ কযবত বফ;

প্রকবেয রগেবভ সকান ত্রুটি আবছ নকনা তা 

ম যাবরাচনাপূফ যক প্রনতবফদবন কযবত বফ;

কজওবয়গুবরাবক নকবাবফ সটকই প্রমৄনক্ত ব্যফাবযয 

ভাধ্যবভ কাম যকয কযা মায় এ নফলয়টি প্রনতবফদবন 

নফস্তানযত তথ্য উবেখ কযবত বফ;
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নননফড় নযফীক্ষবণয চূড়ান্ত খড়া (Final Draft) 

প্রনতসফদনটি ভন্ত্রণারয়, ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এফং 

নযকেনা কনভবনয প্রনতনননধয সুানয/ভতাভবতয 

আবরাবক প্রবয়াজনীয় তথ্য উাত্ত নন্নবফ কবয তো 

ংবাধন কযদ্ত দ্ফ ;

সটকননকযার ও নস্টয়ানযং কনভটি বায নদ্ধান্ত এফং 

জাতীয় ম যাবয় অনুনষ্ঠত কভ যারায সুানযবয আবরাবক 

চূড়ান্ত খড়া প্রনতবফদনটি পুনগ যঠন কযদ্ত দ্ফ;

বনবফড় বযফীক্ষণ ভীক্ষো প্রবতদ্ফদদ্নয ফোকি ও ফোনোন 

আধুবনক প্রবভত ফোংরো যীবতদ্ত শুদ্ধ কদ্য  

বরখদ্ত বফ; এফং 

বিয়োবযং কবভটি বোয অনুদ্ভোবদত কোম ডবফফযণী প্রোবিয 

০২ (দুই) কোম ডবদফদ্য ভদ্ে বোয বদ্ধোন্ত 

বভোতোদ্ফক চূড়োন্ত খড়ো (Final Draft) 

নননফড় নযফীক্ষণ প্রবতদ্ফদনটি ংদ্োধন কদ্য 

পুনযোয় আইএভইবর্দ্ত দোবখর কযদ্ত দ্ফ। 
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গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোদ্দযকোয

বযকেনো ভন্ত্রণোরয়

ফোস্তফোয়ন বযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন বফবোগ

“াওয  এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে (নফডনিউনডনফ অং) (১ভ ংবানধত)”-এয বনবফড় 

বযফীক্ষণ ভীক্ষো 

 

উকাযববাগীবদয জন্য ভীক্ষায প্রশ্নভারা 

আভায নাভ ----------------------------------------------------------------------------------------। 

 

আনভ এবনছ প্রবজট প্রবভান এন্ড ম্যাবনজবভন্ট কনারবটন্ট উবদষ্টা প্রনতষ্ঠাবনয ক্ষ সথবক। 

 

আনাবদয এরাকায় "াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে" ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন শুরু 

কযা বয়বছ ২০১৪-১৫ াবর। এটি ভাপ্ত বফ ২০২১-২২ াবর। প্রকেটিয প্রাক্কনরত ব্যয়াঃ ৯৭,৮৬৫ রক্ষ টাকা। এ প্রকবেয সবৌত কাজগুবরা 

বরা: (১) নতুন সযগুবরটয ননভ যাণ ৫৭ টি, (২) খার/নদী পুনাঃখনন ১১৯.৮০ নকাঃনভাঃ, (৩) ইনযবগন ইনবরট ননভ যাণ ১৩১টি, (৪) কজওবয় 

ননভ যাণ ৩৫টি, (৫) নব্রজ ননভ যাণ ১টি, (৬) াই/ফক্স স্লুই/আউটবে ননভ যাণ ৪৪টি, (৭) সযগুবরটয পুনফ যান ৮ টি, (৮) ডনিউএভনজ অনপ 

ননভ যাণ ৬০টি।  

 

ানন পদ ভন্ত্রণারবয়য অধীন ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাড য প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযবছ। 

 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা বে এ এরাকায় ফন্যায প্রবকা কনভবয় আনা এফং জনগবণয আয় বৃনদ্ধয ভাধ্যবভ জীফনভান উন্নয়ন কযা উবেবশ্য।  

 

প্রকেটি মথামথবাবফ এফং মথা ভবয় ফাস্তফানয়ত বর জনগণ তাড়াতানড় সুপর াবফ। ফাস্তফায়ন সম মথামথ বাবফ য় এফং মথা ভবয় য় 

স জন্য যকাবযয ক্ষ বত নযফীক্ষণ কযা য়। এ ছাড়াও নননফড়বাবফ নযফীক্ষণ কযায জন্য আভাবদয ংস্থাবক আইএভইনড কর্তযক 

দানয়ত্ব সদওয়া বয়বছ।   নননফড় নযফীক্ষবণয ভীক্ষায জন্য প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ম্ববে আনাবদয ভতাভত জানা প্রবয়াজন। প্রকেটিয নকছু 

নযভাণ কাজ ইবতাভবধ্য পন্ন বয়বছ। অফনষ্ট কাজ এখনও চরভান আবছ। সম কাজগুবরা পন্ন বয়বছ স ম্ববে আনাযা ন্তুষ্ট আবছন 

নক না এফং আনাযা ইবতাভবধ্য সকান সুপর সবয়বছন নক না স ম্ববে তথ্য ংগ্র কযা প্রবয়াজন। ফানক কাজগুবরা মাবত মথামথ বাবফ 

পন্ন য় এফং আনাযা মাবত ইনিত সুপর সবত াবযন এ ব্যাাবয আনাবদয যাভ য গ্রণ কযা আফশ্যক। এ ফ কাযবণ আনাবদয 

ভতাভত ংগ্র কযায জন্য আনভ এবনছ। আনায সদওয়া তথ্য/ভতাভত সকফর ভীক্ষায প্রনতবফদন দ্বতনযয কাবজ ব্যফায কযা বফ। 

আনায নাভ/নযচয় সগান যাখা বফ। এ ভীক্ষা বত সক ব্যনক্তগত বাবফ উকৃত ফা ক্ষনতগ্রস্ত বফন না। এ দ্বাযা ানফ যকবাবফ কবরয 

কল্যাণ বফ। 

 

ভীক্ষায প্রবয়াজবন তথ্য প্রদান কবয বমানগতা কযায জন্য আনাবক একান্তবাবফ অনুবযাধ কযা বরা। 

 

 

 

 

 

 

 

ক. উত্তযদাতায াধাযণ নযনচনত 

১.১ নাভ  

১.২ নতায/স্বাভীয নাভ:  

১.৩ গ্রাবভয নাভ:  

তথ্ম ংগ্রকাযীবদয ননবদ যনা 

১. উত্তযদাতাবদয অনুভনত সনওয়া; 

২. উত্তযদাতাবদয নযচয় সগান যাখা বফ এটা নননিত কযা; এফং 

৩. নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায উবেশ্য ফণ যনা কযা। 
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১.৪ ইউননয়ন:  

১.৫ উবজরা:  

১.৬ সজরা:  

১.৭ ফয় . . . . . .  ফছয  

১.৮ সপান নং (মনদ থাবক)    

১.১০ আনায নক্ষাগত সমাগ্যতা (টিক 

নচি নদন) 

১ = ননযক্ষয;  ২ = সকফরভাত্র নাভ ই কযবত াবযন;  

৩ = নরখবত ও ড়বত াবযন;  ৪ = নফদ্যারবয়য বফ যাচ্চ া;  

৫ = ভাধ্যনভক া;  ৬ = উচ্চভাধ্যনভক া, ৭ = স্দাতক/তদূর্ধ্য 

 

 

খ. উত্তযদাতায আথ য-াভানজক তথ্যানদ 

ক্রিঃ নং বফলয় উত্তয বকোর্ বি 

২.১ আনায প্রধান সা নক?  কৃনল ১  

চাকুনয ২  

ব্যফা ৩  

নযক্সা/বযান/সঠরাগানড় চারক ৪  

রঞ্চ/সনৌকা/অবটানযক্সা/রাক/ফা/োইবায ৫  

কুটিয নে/কাভায/কুভায/তাঁনত ৬  

গ. প্রকবেয অঙ্গনবনত্তক নফলয় পনকযত তথ্যানদ 

অঙ্গ: ১ ডুফন্ত ফাঁধ  ননভ যাণ ংক্রান্ত তথ্যানদ 

৩.১ ডুফন্ত ফাঁধ ননভ যাবণয জন্য সম প্রকে গ্রণ কযা বয়নছর তা 

পবকয আনায ধাযণা আবছ নক? 

যাঁ ১  

না ২  

৩.২ প্রকেটি গ্রবণয পূবফ য (২০১৪) আনায এরাকায় ডুফন্ত ফাঁধ 

নছর নক? 

যাঁ ১  

না ২  

৩.৩ আনন নক ভবন কবযন ডুফন্ত ফাঁধ ননভ যাণ কাম যক্রভ নননদ যষ্ট 

ভবয়ই পন্ন বয়বছ/বফ? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

৩.৪ ডুফন্ত ফাঁধটিয ননভ যাণ কাবজয ভান (উচ্চতা/প্রস্ত) ননবয় নক 

আনন ন্তুষ্ট? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

৩.৫ ডুফন্ত ফাঁধ ননভ যাবণয কাজ শুরুয য ঠিকাদানয প্রনতষ্ঠান নক 

ননয়নভত কাজ চানরবয় মাবে? 

যাঁ ১  

না ২  

জানননা ৩  

অঙ্গ: ২ ফাঁধ পুনফ যান ংক্রান্ত তথ্যানদ 

৪.১ ফাঁধ পুনফ যাবনয জন্য সম প্রকে গ্রণ কযা বয়নছর তা 

পবকয আনায ধাযণা আবছ নক? 

যাঁ ১  

না ২  

৪.২ প্রকেটি গ্রবণয পূবফ য (২০১৪) আনায এরাকায় ফাঁধ বাঙ্গন 

ত নক? 

যাঁ ১  

না ২  

৪.৩ কী ধযবনয ক্ষনতয মুবখামুনখ বয়বছন? একানধক উত্তয বত 

াবয) 

 

 

 

 

 

 

আয় কবভ/ফে বয় মায় ১  

ন্তানবদয ড়াবানায জন্য স্কুবর সমবত না াযা ২  

ঋণ কযবত বয়নছর ৩  

নভনতয ঋণ নযবাধ কযবত াবযন নাই ৪  

পর নষ্ট ৫  

নযফাবযয সকউ ভাযা নগবয়নছর ৬  

নযফাবযয সকউ অসুস্থ বয়নছর ৭  

গফানদ শুয মৃতুয ৮  

অন্যান্য নননদ যষ্ট করুন ………… ৯  

৪.৪ আনন নক ভবন কবযন ফাঁধ পুনফ যান কাম যক্রভ নননদ যষ্ট যাঁ ১  
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ভবয়ই পন্ন বয়বছ/বফ? না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

৪.৫ ফাঁধটিয পুনফ যান কাবজয ভান (উচ্চতা/প্রস্ত) ননবয় নক 

আনন ন্তুষ্ট? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

৪.৬ ফাঁধ পুনফ যাবনয কাজ শুরুয য ঠিকাদানয প্রনতষ্ঠান নক 

ননয়নভত কাজ চানরবয় মাবে? 

যাঁ ১  

অঙ্গ: ৩ সযগুবরটয পুনফ যান ংক্রান্ত তথ্যানদ 

৫.১ 

 

 

 

২০১৪ াবরয আবগ সযগুবরটবযয অফস্থা সকভন সদবখবছন? বাবরা ১  

প্রায় অবকবজা ২  

এবকফাবযই অচর ৩  

৫.২ সযগুবরটবযয ব্যফায কযা উাদাবনয গুণগত ভান সকভন 

নছর? 

বাবরা ১  

সভাটামুটি ২  

বাবরা নয় ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

৫.৩ সযগুবরটবযয পুনফ যাবনয কাবজ আনন নক ন্তুষ্ট? যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

৫.৪ সযগুবরটবযয পুনফ যান কাজটি নক ঠিক উাবয় ঘটবছ? যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

৫.৫ আনন নক ভবন কবযন ফাঁধটিয পুনফ যাবনয পবর আনায 

সকাবনা উকায বফ? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

৫.৬ আনন নক ভবন কবযন সযগুবরটবযয পুনফ যান নননদ যষ্ট 

ভবয়ই পন্ন বয়বছ/বফ? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

৫.৭ সযগুবরটয পুনফ যাবনয কাজ শুরুয য ঠিকাদানয প্রনতষ্ঠান নক 

ননয়নভত কাজ চানরবয় মাবে? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

অঙ্গ: ৪  সযগুবরটয ননভ যাণ ংক্রান্ত তথ্যানদ 

৬.১ সযগুবরটবযয ঠিকাদানয কাবজ আনন নক ন্তুষ্ট? যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

৬.২ সযগুবরটবযয ননভ যাবণ ব্যফায কযা উাদাবনয গুণগত ভান 

সকভন? 

বাবরা ১  

সভাটামুটি ২  

বাবরা নয় ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

৬.৩ সযগুবরটযগুবরা ননভ যাবণয পবর াননয ব্যফস্থানা ঠিকবাবফ 

কযা ম্ভফ বফ ফবর নক আনন ভবন কবযন? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

৬.৪ আনন নক ভবন কবযন সযগুবরটবযয ননভ যাণ নননদ যষ্ট ভবয়ই 

পন্ন বয়বছ/বফ? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  
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৬.৫ প্রকবেয এই কাজটি ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাবড যয 

কভ যকতযাগণ তদাযনক কীবাবফ কযবছন? 

ননয়নভত আবন ১  

অবনক কভ আবন ২  

এবকফাবযই আবন না ৩  

৬.৬ সযগুবরটয ননভ যাণ কাজ শুরুয য ঠিকাদানয প্রনতষ্ঠান নক 

ননয়নভত কাজ চানরবয় মাবে? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

অঙ্গ: ৫ খার পুনাঃখনন ংক্রান্ত তথ্যানদ 

৭.১ খার পুনাঃখনবনয পূবফ য অফস্থা সকভন নছর? বযাট বয় নগবয়নছর ১  

অনধক বযাট নছর না ২  

াননয প্রফা চর নছর ৩  

৭.২ খারটি নক ঠিক উাবয় পুনাঃখনন বে? যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

৭.৩ খার পুনাঃখনবনয পবর উদ্ভূত ভাটি নক ঠিক উাবয় াবড় 

সপরা বে? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

৭.৪ আনায নক ভবন য় খাবরয াড়গুবরা সটকই বফ? যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

যাঁ বর কাযণ………………… ৪  

৭.৫ খার পুনাঃখনবনয কাবজয গুণগত ভান ননবয় আনন নক ন্তুষ্ট যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

৭.৬ খার পুনাঃখনবনয পবর সখাসন াননয অফস্থা সকভন? ম যাপ্ত ানন থাবক ১  

সভাটামুটি ানন থাবক ২  

খুফই কভ ানন থাবক ৩  

৭.৭ খারগুবরা নক ননয়নভত তদাযনক কযা য়? যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

৭.৮ প্রকবেয এই কাজটি ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাবড যয 

কভ যকতযাগণ তদাযনক কীবাবফ কযবছন? 

ননয়নভত আবন ১  

অবনক কভ আবন ২  

এবকফাবযই আবন না ৩  

৭.৯ খার পুনাঃখনবনয পবর খাবর াননয প্রফা ২০১৫ াবরয 

পূবফ যয তুরনায় সফবড়বছ নক না? 

 

 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

৭.১০ খাবরয তরবদ বযাট ওয়ায কাযণগুবরা কী ফবর আনন 

ভবন কবযন? 

 ১  

 ২  

 ৩  

৭.১১ খার পুনাঃখনবনয ফতযভান অফস্থা কী? খনন ঠিক উাবয় বে ১  

আবগয ভতই আবছ ২  

খননকৃত ভাটি পুনযায় খাবর নগবয় বযাট বয় মাবে ৩  

খাবরয গবীযতা ঠিক সনই ৪  

অন্যান্য নননদ যষ্ট করুন…………….. ৫  

৭.১২ খার পুনাঃখনবনয কাজ শুরুয য ঠিকাদানয প্রনতষ্ঠান নক 

ননয়নভত কাজ চানরবয় মাবে? 

 

 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  
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অঙ্গ: ৬ নস্কভ নযচারন ও যক্ষণাবফক্ষণ ংক্রান্ত তথ্যানদ 

৮.১ আনন নক ভবন কবযন নস্কভ নযচারন ও যক্ষণাবফক্ষণ জন্য 

দক্ষ জনফর দ্বতনযবত প্রনক্ষণ দযকায? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

যাঁ বর কাযণ………………… ৪  

৮.২ আনন নক ভবন কবযন নস্কভ নযচারন ও যক্ষণাবফক্ষণ 

ঠিকবাবফ পন্ন বে? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

না ২  

যাঁ বর কাযণ………………… ৩  

ঘ. প্রকবেয আথ য-াভানজক ভূনভকা ংক্রান্ত তথ্যানদ 

াখা-১  ংনেষ্ট এরাকায় নযবফগত অফস্থায তথ্যানদ 

৯.১ চরভান এই প্রকবেয পবর আনন নক ভবন কবযন নযবফ 

ও প্রনতবফবয সকাবনাবাবফ ক্ষনত বে? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

বর কীবাবফ………………… ৪  

৯.২ স্লুই ননভ যাণ/ানন ননয়ন্ত্রণ অফকাঠাবভা ননভ যাবণয পবর 

নযবফবয বাযাবম্যয সকান ক্ষনত বয়বছ ফবর নক আনন 

ভবন কবযন? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

বর কী কী………………… ৪  

না ২  

াখা-২  পর  উৎাদন, ভৎস্য চাল ও উৎাদনীরতা ংক্রান্ত তথ্যানদ 

১০.১ প্রকে ফাস্তফায়বনয কাযবণ পর উৎাদবন নবন্নতা এববছ 

নক?  

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

১০.২ মনদ নবন্নতা এব থাবক তাবর নক ধযবনয নবন্নতা এববছ? যনফ বস্যয উৎাদন বৃনদ্ধ সবয়বছ ১  

উচ্চপরনীর জাবতয ব্যফায বৃনদ্ধ সবয়বছ ২  

াক-ফনজয উৎাদন বৃনদ্ধ সবয়বছ ৩  

গবভয উৎাদন বৃনদ্ধ সবয়বছ ৪  

ধাবনয উৎাদন বৃনদ্ধ সবয়বছ ৫  

অন্য সকান পবরয উৎাদন বৃনদ্ধ সবয়বছ ৬  

১০.৩ প্রকবেয ংস্কাবযয কাযবণ আনায এরাকায় নক নক সুনফধা 

বৃনদ্ধ সবয়বছ? 

সবচয আওতাধীন জনভয নযভাণ বৃনদ্ধ সবয়বছ ১  

পবরয নননফড়তা বৃনদ্ধ সবয়বছ ২  

পবরয উৎাদন বৃনদ্ধ সবয়বছ ৩  

পর উৎাদন জ বয়বছ ৪  

অন্য সকান সুনফধা ৫  

১০.৪ প্রকবেয ফাস্তফায়বনয পবর ানন প্রাপ্যতায় পবরয 

নননফড়তা বৃনদ্ধ সবয়বছ নক না? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

১০.৫ আনন াধাযণত নক ধযবনয কৃনল পর চাল কবযন? 

(একানধক উত্তয কযা মাবফ) 

ধান ১  

াট ২  

গভ ৩  

ভুট্টা ৪  

ফনজ ৫  

ডার জাতীয় স্য ৬  

দ্বতর জাতীয় স্য ৭  

পর ৮  

ান ৯  

অন্যান্য (নাভ ফলুন)…………….. ১০  

১০.৬ চরভান প্রকবেয নদী ফা খারগুবরাবত ভাছ াওয়া মায় নক যাঁ ১  
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না? না ২  

জানন না ৩  

১০.৭ ফতযভাবন পূবফ যয সচবয় ভাছ সফন াওয়া মায় নক না? যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

১০.৮ 

 

ংস্কাবযয পবর প্রকে এরাকায় ভাবছয উৎাদনীরতা বৃনদ্ধ 

াবফ ফবর ভবন কবযন কী? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

WMG অনপ ননভ যাণ ংক্রান্ত তথ্যানদ 

১১.১ WMG অনপ ননভ যাবণয ঠিকাদানয কাবজ আনন নক 

ন্তুষ্ট? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

১১.২ WMG অনপ ননভ যাবণ ব্যফায কযা উাদাবনয গুণগত 

ভান সকভন? 

বাবরা ১  

সভাটামুটি ২  

বাবরা নয় ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

১১.৩ WMG অনপ ননভ যাবণয পবর াওয ব্যফস্থানা 

ঠিকবাবফ কযা ম্ভফ বফ ফবর নক আনন ভবন কবযন? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

১১.৪ আনন নক ভবন কবযন WMG অনপ ননভ যাণ নননদ যষ্ট 

ভবয়ই পন্ন বয়বছ/বফ? 

যাঁ ১  

না ২  

জানন না ৩  

না বর কাযণ………………… ৪  

াখা-৪  ফর ও দুফ যর নদক ংক্রান্ত তথ্যানদ 

১২.১ প্রকবেয ননভ যাণ ও পুনফ যান কাবজয নতনটি ফর/বাবরা নদক উবেখ করুন; 

 

১) ………………………………………………………… 

২) ………………………………………………………… 

৩)………………………………………………………… 

১২.২ প্রকবেয ননভ যাণ ও পুনফ যান কাবজয নতনটি দুফ যর/ত্রুটি উবেখ করুন; 

 

১) ………………………………………………………… 

২) ………………………………………………………… 

৩)………………………………………………………… 

১২.৩ প্রকবেয সকান ধযবনয ঝুঁনক থাকবর তা উবেখ করুন; 

 

 

১২.৪ প্রকবেয পবর কী কী ধযবনয সুবমাগ াওয়া সমবত াবয? 

১২.৫ প্রকেটিবক সটকই ও অনধক কাম যকযী কযবত আনায 

ভতাভত আবছ নক না? 

যাঁ ১  

না ২  

যাঁ বর …………………….. 

…………………………...……

……………………. 

 

৩  

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভাঃ ……………………………  স্বাক্ষয …………………… 

সুাযবাইজাবযয নাভাঃ …………………………….  স্বাক্ষয …………………… 

 

তানযখাঃ……………………….. 
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গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোদ্দ যকোয 

বযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ফোস্তফোয়ন বযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন বফবোগ 

 

“াওয  এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে (নফডনিউনডনফ অং) (১ভ ংসানধত)”-এয বনবফড় 

বযফীক্ষণ ভীক্ষো 

 

সচকনরস্ট-১:  

সকআইআই (নযকেনা কনভন এফং আইএভইনড) 

 

আভায নাভ ----------------------------------------------------------------------------------------। 

 

আনভ এবনছ প্রবজট প্রবভান এন্ড ম্যাবনজবভন্ট কনারবটন্ট উবদষ্টা প্রনতষ্ঠাবনয ক্ষ সথবক। 

 

আনাবদয এরাকায় "াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে" ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন শুরু 

কযা বয়বছ ২০১৪-১৫ াবর। এটি ভাপ্ত বফ ২০২১-২২ াবর। প্রকেটিয প্রাক্কনরত ব্যয়াঃ ৯৭,৮৬৫ রক্ষ টাকা। এ প্রকবেয সবৌত কাজগুবরা 

বরা: (১) নতুন সযগুবরটয ননভ যাণ ৫৭ টি, (২) খার/নদী পুনাঃখনন ১১৯.৮০ নকাঃনভাঃ, (৩) ইনযবগন ইনবরট ননভ যাণ ১৩১টি, (৪) কজওবয় 

ননভ যাণ ৩৫টি, (৫) নব্রজ ননভ যাণ ১টি, (৬) াই/ফক্স স্লুই/আউটবে ননভ যাণ ৪৪টি, (৭) সযগুবরটয পুনফ যান ৮ টি, (৮) ডনিউএভনজ অনপ 

ননভ যাণ ৬০টি।  

 

ানন পদ ভন্ত্রণারবয়য অধীন ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাড য প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযবছ। 

 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা বে এ এরাকায় ফন্যায প্রবকা কনভবয় আনা এফং জনগবণয আয় বৃনদ্ধয ভাধ্যবভ জীফনভান উন্নয়ন কযা উবেবশ্য।  

 

প্রকেটি মথামথবাবফ এফং মথা ভবয় ফাস্তফানয়ত বর জনগণ তাড়াতানড় সুপর াবফ। ফাস্তফায়ন সম মথামথ বাবফ য় এফং মথা ভবয় য় 

স জন্য যকাবযয ক্ষ বত নযফীক্ষণ কযা য়। এ ছাড়াও নননফড়বাবফ নযফীক্ষণ কযায জন্য আভাবদয ংস্থাবক আইএভইনড কর্তযক 

দানয়ত্ব সদওয়া বয়বছ।   নননফড় নযফীক্ষবণয ভীক্ষায জন্য প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ম্ববে আনাবদয ভতাভত জানা প্রবয়াজন। প্রকেটিয নকছু 

নযভাণ কাজ ইবতাভবধ্য পন্ন বয়বছ। অফনষ্ট কাজ এখনও চরভান আবছ। সম কাজগুবরা পন্ন বয়বছ স ম্ববে আনাযা ন্তুষ্ট আবছন 

নক না এফং আনাযা ইবতাভবধ্য সকান সুপর সবয়বছন নক না স ম্ববে তথ্য ংগ্র কযা প্রবয়াজন। ফানক কাজগুবরা মাবত মথামথ বাবফ 

পন্ন য় এফং আনাযা মাবত ইনিত সুপর সবত াবযন এ ব্যাাবয আনাবদয যাভ য গ্রণ কযা আফশ্যক। এ ফ কাযবণ আনাবদয 

ভতাভত ংগ্র কযায জন্য আনভ এবনছ। আনায সদওয়া তথ্য/ভতাভত সকফর ভীক্ষায প্রনতবফদন দ্বতনযয কাবজ ব্যফায কযা বফ। 

আনায নাভ/নযচয় সগান যাখা বফ। এ ভীক্ষা বত সক ব্যনক্তগত বাবফ উকৃত ফা ক্ষনতগ্রস্ত বফন না। এ দ্বাযা ানফ যকবাবফ কবরয 

কল্যাণ বফ। 

 

ভীক্ষায প্রবয়াজবন তথ্য প্রদান কবয বমানগতা কযায জন্য আনাবক একান্তবাবফ অনুবযাধ কযা বরা। 

 

ক. উত্তযদাতায নযচয় 

১.১ উত্তযদাতায নাভ  

১.২ ভন্ত্রণারয়/ংস্থায নাভ  

১.৩ দফী  

১.৪ সভাফাইর নম্বয  

খ. প্রকে প্রণয়বন ও ফাস্তফায়বন ভূনভকা 

২.১ প্রকবেয জন্য নযচানরত নপনজনফনরটি নযবাট য প্রণয়ন/ম যাবরাচনায় ভূনভকা নরখুন। 

 

 

 

২.২ প্রকবেয নকা প্রণয়ন ংক্রান্ত… 

 

 

২.৩ নডনন প্রণয়ন ংক্রান্ত … 
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২.৪ প্রকে ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ... 

 

 

২.৫ প্রকবেয উবেশ্যমূ এ ম যন্ত কতটুকু অনজযত বয়বছ? 

 

 

২.৬ প্রকে এরাকায ফফাযত জনগণ এই প্রকবেয পবর কীবাবফ উকৃত বফ? 

 

 

গ. প্রকে নযফীক্ষণ 

৩.১ প্রকে ংবাধন পবকয নরখুন। 

 

 

৩.২ প্রকে ংবাধবনয কাযণ উবেখ করুন। 

 

 

৩.৩ প্রকে ংবাধবনয কাযবণ প্রকবেয সবৌত অফকাঠাবভা কাবজয সকান ক্ষনত বয়বছ কী? বর কী কী ক্ষনত বয়বছ ফবর আনন 

ভবন কবযন? 

 

সবৌত অফকাঠাবভাাঃ 

 

৩.৪ প্রকবেয নপনজনফনরটি নযবাবট য নক ধযবনয অঙ্গনত নছর মায পবর প্রকে ফাস্তফায়বন নফরম্ব/নফনিত বয়বছ? 

 

 

৩.৫ এ প্রকবেয াবথ জনড়ত কভ যকতযাগবণয নডনন প্রণয়ন, ননআয-২০০৮, প্রকে নযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত প্রনক্ষণ নছর নক 

না? ইনতপূবফ য প্রকে ফাস্তফায়বন তাঁবদয পূফ য অনবজ্ঞতা নছর নক? 

প্রনক্ষণাঃ…………………………….. 

অনবজ্ঞতাাঃ …………………………… 

৩.৬ প্রকবেয ভারাভার, ইকুইবভন্ট, জনফর ও সফা ংগ্রব ননআয-২০০৮ অনুযণ কযা বয়নছর কী? মনদ য় তবফ এ ংক্রান্ত 

সম কর দনররানদ ংযক্ষণ কবযবছন অনুগ্র কবয সই দনররানদ সদখান? (সচকনরবস্টয াবথ নভনরবয় ননন) 

(ক) 

(খ) 

(গ) 

(ঘ) 

৩.৭ প্রকে ফাস্তফায়নকাবর নডনন/আযনডননয সকান ভস্যা/ঘাটনত আবছ ফবর আনায ভবন বয়বছ নক? যাঁ বর কী কী ঘাটনত 

আবছ ফবর আনায ভবন য়। 

(ক) নকাাঃ 

(খ) নযকেনাাঃ 

(গ) ম্ভাব্যতাাঃ 

(ঘ) নদী পুনাঃখননাঃ 

(ঙ) খার পুনাঃখননাঃ 

(চ) খাবরয গবীযতাাঃ 

(ছ) ভূনভ অনধগ্রণাঃ 

৩.৮ নডনন প্রস্তুনতয পূবফ য প্রকবেয ম্ভাব্যতা ননবয় সকান ভীক্ষা কযা বয়নছর নক না এফং তাবত Sensitivity Analysis 
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এফং Log-frame Analysis নছর নক? 

 

৩.৯ প্রকে এরাকায ননভ যাণ অফকাঠাবভাগুবরায নকা ঠিক নছর নক না? না বর কাযণ ফলুন। (আরাদা আরাদা কবয) 

 

 

৩.১০  প্রকবে কতটুকু ভূনভ অনধগ্রণ কযবত বয়নছর? এই জনভ অনধগ্রণ জননত জটিরতায কাযবণ কতটুকু প্রকে ব্যয় ও ভয়বক্ষণ 

বয়নছর? 

 

৩.১১ প্রকবেয ানফ যক ব্যফস্থানায জন্য একজন প্রকে নযচারক (ননড) ননবয়াগ কযা বয় থাবক, এই প্রকে নযচারক পবকয 

ংবক্ষব ফলুনাঃ 

(ক) এ ম যন্ত নানক এবকয অনধক প্রকে নযচারক ননবয়াগ সবয়বছন এই প্রকবে? তাবদয নাভ ও সভয়াদ উবেখ করুন। 

……………………………………………………………………… 

 (খ) পূণ যকারীন ফা খন্ডকারীন ননবয়াগ সদয়া বয়বছাঃ……………………………………. 

খন্ডকারীন ননবয়াগ সদয়া বর প্রকবেয কী কী রাব/ক্ষনত য় ফবর আনন ভবন কবযন? 

................................................................................................................................... 

পূণ যকারীন ননবয়াগ সদওয়া বর প্রকবেয কী কী উকযা/ক্ষনত বফ ফবর আনন ভবন কবযন? 

................................................................................................................................... 

এবক্ষবত্র আনায ভতাভত ও সুানয নক বত াবয?  

……………………………………………………………………… 

৩.১২ প্রকে ফাস্তফায়বন নতনটি ফর নদক পকয নরখূন। 

(১) 

(২) 

(৩) 

৩.১৩ প্রকে ফাস্তফায়বন নতনটি দুফ যর নদক পকয নরখূন। 

(১) 

(২) 

(৩) 

৩.১৪ প্রকবেয ঝুঁনক পবকয নরখুন। 

 

 

৩.১৫ প্রকে ফাস্তফায়বনয পবর সৃষ্ট সুবমাগগুবরা উবেখ করুন। 

 

 

৩.১৬ প্রকে প্রণয়ন ও ফাস্তফায়বন কী কী সকৌরগত ভুর নছর এফং এগুবরা এনড়বয় মাওয়ায উায় কী? 

 

 

৩.১৭ আনন প্রকেটি ভাপ্ত ও সটকই কযবত কীবাবফ নযকেনা কযসছন? (Exit Plan) 

 

 

৩.১৮ প্রকবেয সম কাজগুবরা এখনও অভাপ্ত ফা চরভান স পবকয আনায সুানয কী? 

 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভাঃ…………………………………………… 

স্বাক্ষযাঃ……………………………………………………… 

সভাফাইর নম্বযাঃ ………………………………………………… 
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৩

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোদ্দ যকোয 

বযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ফোস্তফোয়ন বযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন বফবোগ 

 

“াওয  এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে (নফডনিউনডনফ অং) (১ভ ংবানধত)”-এয বনবফড় 

বযফীক্ষণ ভীক্ষো 

 

সচকনরস্ট-২:  

সকআইআই (প্রকে াইবট কভ যযত ফাাউবফা কভ যকতযা) 

 

আভায নাভ ----------------------------------------------------------------------------------------। 

 

আনভ এবনছ প্রবজট প্রবভান এন্ড ম্যাবনজবভন্ট কনারবটন্ট উবদষ্টা প্রনতষ্ঠাবনয ক্ষ সথবক। 

 

আনাবদয এরাকায় "াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে" ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন শুরু 

কযা বয়বছ ২০১৪-১৫ াবর। এটি ভাপ্ত বফ ২০২১-২২ াবর। প্রকেটিয প্রাক্কনরত ব্যয়াঃ ৯৭,৮৬৫ রক্ষ টাকা। এ প্রকবেয সবৌত কাজগুবরা 

বরা: (১) নতুন সযগুবরটয ননভ যাণ ৫৭ টি, (২) খার/নদী পুনাঃখনন ১১৯.৮০ নকাঃনভাঃ, (৩) ইনযবগন ইনবরট ননভ যাণ ১৩১টি, (৪) কজওবয় 

ননভ যাণ ৩৫টি, (৫) নব্রজ ননভ যাণ ১টি, (৬) াই/ফক্স স্লুই/আউটবে ননভ যাণ ৪৪টি, (৭) সযগুবরটয পুনফ যান ৮ টি, (৮) ডনিউএভনজ অনপ 

ননভ যাণ ৬০টি।  

 

ানন পদ ভন্ত্রণারবয়য অধীন ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাড য প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযবছ। 

 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা বে এ এরাকায় ফন্যায প্রবকা কনভবয় আনা এফং জনগবণয আয় বৃনদ্ধয ভাধ্যবভ জীফনভান উন্নয়ন কযা উবেবশ্য।  

 

প্রকেটি মথামথবাবফ এফং মথা ভবয় ফাস্তফানয়ত বর জনগণ তাড়াতানড় সুপর াবফ। ফাস্তফায়ন সম মথামথ বাবফ য় এফং মথা ভবয় য় 

স জন্য যকাবযয ক্ল বত নযফীক্ষণ কযা য়। এ ছাড়াও নননফড়বাবফ নযফীক্ষণ কযায জন্য আভাবদয ংস্থাবক আইএভইনড কর্তযক 

দানয়ত্ব সদওয়া বয়বছ।   নননফড় নযফীক্ষবণয ভীক্ষায জন্য প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ম্ববে আনাবদয ভতাভত জানা প্রবয়াজন। প্রকেটিয নকছু 

নযভাণ কাজ ইবতাভবধ্য পন্ন বয়বছ। অফনষ্ট কাজ এখনও চরভান আবছ। সম কাজগুবরা পন্ন বয়বছ স ম্ববে আনাযা ন্তুষ্ট আবছন 

নক না এফং আনাযা ইবতাভবধ্য সকান সুপর সবয়বছন নক না স ম্ববে তথ্য ংগ্র কযা প্রবয়াজন। ফানক কাজগুবরা মাবত মথামথ বাবফ 

পন্ন য় এফং আনাযা মাবত ইনিত সুপর সবত াবযন এ ব্যাাবয আনাবদয যাভ য গ্রণ কযা আফশ্যক। এ ফ কাযবণ আনাবদয 

ভতাভত ংগ্র কযায জন্য আনভ এবনছ। আনায সদওয়া তথ্য/ভতাভত সকফর ভীক্ষায প্রনতবফদন দ্বতনযয কাবজ ব্যফায কযা বফ। 

আনায নাভ/নযচয় সগান যাখা বফ। এ ভীক্ষা বত সক ব্যনক্তগত বাবফ উকৃত ফা ক্ষনতগ্রস্ত বফন না। এ দ্বাযা ানফ যকবাবফ কবরয 

কল্যাণ বফ। 

 

ভীক্ষায প্রবয়াজবন তথ্য প্রদান কবয বমানগতা কযায জন্য আনাবক একান্তবাবফ অনুবযাধ কযা বরা। 

 

ক. উত্তযদাতায নযচয় 

১.১ উত্তযদাতায নাভ  

১.২ ভন্ত্রণারয়/ংস্থায নাভ  

১.৩ দফী  

১.৪ সভাফাইর নম্বয  

খ. প্রকে প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও নযফীক্ষণ 

২.১ প্রকবেয জন্য নযচানরত নপনজনফনরটি নযবাট য প্রণয়ন/ম যাবরাচনায় ভূনভকা নরখুন। 

 

২.২ প্রকবেয নকা প্রণয়ন ংক্রান্ত 

 

 

২.৩ নডনন প্রণয়ন ংক্রান্ত 

 

 

২.৪ প্রকে ফাস্তফায়বন 
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২.৫ প্রকে কাবজয আনথ যক ও সবৌত অগ্রগনত পবকয ফলুন। 

(১) আনথ যকাঃ……………………………………………………………... 

(২) সবৌত অফকাঠাবভাাঃ……………………………………………………… 

আনন নক ভবন কবযন ফানক সভয়াবদ প্রকেটি মথামথবাবফ ভাপ্ত বফ? মনদ জফাফ যাঁ য় তবফ সকন ভবন য়াঃ 

(১) 

(২) 

(৩) 

মনদ না য় তবফ তায কাযণ কী? 

১) 

(২) 

(৩) 

২.৬ কী কী কাযবণ প্রকবেয ফাস্তফায়ন নফরনম্বত বে? 

 

 

২.৭ প্রকে ফাস্তফায়নকাবর নডনন/আযনডননয সকান ভস্যা/ঘাটনত আবছ ফবর আনায ভবন বয়বছ নক? যাঁ বর কী কী ঘাটনত 

আবছ ফবর আনায ভবন য়? 

(ক) নকাাঃ 

(খ) নযকেনাাঃ 

(গ) ম্ভাব্যতাাঃ 

(ঘ) নদী পুনাঃখননাঃ 

(ঙ) খার পুনাঃখননাঃ 

(চ) খাবরয গবীযতাাঃ 

(ছ) ভূনভ অনধগ্রণাঃ 

 

২.৮ প্রকবেয ভূনভ অনধগ্রণ পবকয নফস্তানযত ফলুন। 

 

 

২.৯ প্রকে ফাস্তফায়বন ভয় সফন সনওয়ায কাযণ কী? মথাভবয় প্রকে ভাপ্ত কযবত বর কী কী কযবত বফ? 

১) 

(২) 

(৩) 

২.১০ প্রকবেয গুণগত ভান ঠিক যাখবত কী কী ধযবনয ব্যফস্থা ননবয়নছবরন? 

 

 

২.১১ ঠিকাদানয প্রনতষ্ঠান কর্তযক গুণগত ভাবনয ব্যতযয় ঘটবর কী কী ধযবনয ব্যফস্থা গ্রণ কবযনছবরন? 
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২.১২ প্রকে প্রণয়ন ও ফাস্তফায়বন সকৌরগত ভুর নছর নক না? থাকবর সগুবরা এনড়বয় মাওয়ায উায় কী? 

 

 

২.১৩ প্রকে ফাস্তফায়বন প্রধান ফাধাগুবরা কী কী ? আনাযা সগুবরা কীবাবফ ভাধান কযবছন? 

 

 

২.১৪ প্রকবেয চরভান ও ভাপ্ত অঙ্গমূবয যক্ষণাবফক্ষণ কীবাবফ কযা বে? 

 

 

২.১৫ যক্ষণাবফক্ষবণ জনফবরয ংকট যবয়বছ নক না? থাকবর সটি কীবাবফ ভাধান কযবছন? 

 

 

২.১৬ প্রকে ফাস্তফায়বন নতনটি ফর নদক পবকয নরখুন। 

১) 

(২) 

(৩) 

২.১৭ প্রকে ফাস্তফায়বন নতনটি দুফ যর নদক পবকয নরখুন। 

১) 

(২) 

(৩) 

২.১৮ প্রকবেয সকানরূ ঝুঁনক যবয়বছ নক না স পবকয নরখুন। 

 

 

২.১৯ প্রকে সথবক কী কী ধযবনয সুবমাগ সৃনষ্ট বফ ফবর আনন ভবন কবযন? 

 

 

 

২.২০ কাবজয াইবট ঠিকাদাবযয অনপ নছর নক? 

 

 

২.২১ কাঠাবভা ননভ যাণ কাবজ নকবয াটায ব্যফায কযা বয়বছ/বে 

(ক) স্টীর াটায [       ];  (খ) কাবঠয াটায [       ] 

 

 

২.২২ কাঠাবভায কাজ ফাস্তফায়বনয ভবয় এই সভননগুবরা ব্যফায কযা বয়বছ নক? 

(ক) নভক্সায সভনন [       ];   (খ) বাইবব্রটয সভনন [       ] 

 

২.২৩ কাজ ফাস্তফায়বনয ভবয় কংনক্রবটয Slump Test কযা বয়বছ নক? 

 

২.২৪ কাজ ফাস্তফায়বনয ভবয় কংনক্রবটয compressive strength যীক্ষা কযায জন্য কংনক্রবটয ননরন্ডায স্যাপর 

যাখা বয়নছর নক? বর স পবকয নফস্তানযত তথ্য প্রদান করুন। 

 

২.২৫ কংনক্রট ঢারাই কযায কতনদন য াটায সখারা বয়বছ?  

 

২.২৬ কংনক্রট ঢারাই কযায বয কতনদন মাফৎ ানন দ্বাযা নযচম যা (curing) কযা বয়বছ? 

 

২.২৭ ননভ যাণ কাবজয াইবট “াইট অড যায” ফন নছর নক? 
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২.২৮ সযগুবরটবয সগইট ংবমাজন কযা বয়বছ নক না? 

 

২.২৯ ংবমাজন কযা সগইট ভসৃণবাবফ নযচারন (operate) কযা মায় নক? 

 

২.৩০ সযগুবরটয ননভ যাণ কাজ পন্ন বয় থাকবর নযচারন ও যক্ষণাবফক্ষবণয জন্য WMG-সক বুনঝবয় সদওয়া বয়বছ নক না? 

 

২.৩১ সযগুবরটবযয সগইট WMG-এয ননবয়ানজত ব্যনক্ত ঠিকবাবফ নযচারন (operate) কযবত াযবফ নক? 

 

২.৩২ ননভ যাণ কাবজয াইবট ানীয়জবরয জন্য নরকূ স্থান কযা বয়বছ নক? 

 

২.৩৩ ননভ যাণ শ্রনভকগণ Hand Gloves ব্যফায কবযন নক? 

 

২.৩৪ ননভ যাণ শ্রনভকগণ সরবভট ব্যফায কবযন নক? 

 

২.৩৫ াইবট পাস্ট এইড (First Aid) ফাক্স আবছ/নছর নক? 

 

ননবম্নয ছক অনুাবয প্রকবেয প্রধানতভ অঙ্গমূবয উয আনায ভন্তব্য প্রদান করুন 

ক্রনভক 

নং 

প্রকবেয অঙ্গমূ ফতযভান অফস্থা ও 

অগ্রগনত 

আানুরূ অগ্রগনত না 

বর তায কাযণ 

কযণীয় 

৩.১ ডুফন্ত ফাঁধ ননভ যাণ    

৩.২ খার/নদী পুনাঃখনন    

৩.৩ সযগুবরটয ননভ যাণ    

৩.৪ সযগুবরটয পুনফ যান    

৩.৫ ফাঁধ পুনফ যান (পুযাতন াওবয)    

৩.৬ সযগুবরটয/কজওবয় পুনাঃস্থান    

৩.৭ ানন ব্যফস্থানা দবরয অনপ    

 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভাঃ…………………………………………… 

স্বাক্ষযাঃ……………………………………………………… 

সভাফাইর নম্বযাঃ ………………………………………………… 



105 

৪ 

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোদ্দ যকোয 

বযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ফোস্তফোয়ন বযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন বফবোগ 

 

“াওয  এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে (নফডনিউনডনফ অং) (১ভ ংবানধত)”-এয বনবফড় 

বযফীক্ষণ ভীক্ষো 

 

সচকনরস্ট-৩  

সকআইআই (প্রকে নযচারক/ংনেষ্ট কভ যকতযা) 

 

 

আভায নাভ ----------------------------------------------------------------------------------------। 

 

আনভ এবনছ প্রবজট প্রবভান এন্ড ম্যাবনজবভন্ট কনারবটন্ট উবদষ্টা প্রনতষ্ঠাবনয ক্ষ সথবক। 

 

আনাবদয এরাকায় "াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে" ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন শুরু 

কযা বয়বছ ২০১৪-১৫ াবর। এটি ভাপ্ত বফ ২০২১-২২ াবর। প্রকেটিয প্রাক্কনরত ব্যয়াঃ ৯৭,৮৬৫ রক্ষ টাকা। এ প্রকবেয সবৌত কাজগুবরা 

বরা: (১) নতুন সযগুবরটয ননভ যাণ ৫৭ টি, (২) খার/নদী পুনাঃখনন ১১৯.৮০ নকাঃনভাঃ, (৩) ইনযবগন ইনবরট ননভ যাণ ১৩১টি, (৪) কজওবয় 

ননভ যাণ ৩৫টি, (৫) নব্রজ ননভ যাণ ১টি, (৬) াই/ফক্স স্লুই/আউটবে ননভ যাণ ৪৪টি, (৭) সযগুবরটয পুনফ যান ৮ টি, (৮) ডনিউএভনজ অনপ 

ননভ যাণ ৬০টি।  

 

ানন পদ ভন্ত্রণারবয়য অধীন ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাড য প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযবছ। 

 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা বে এ এরাকায় ফন্যায প্রবকা কনভবয় আনা এফং জনগবণয আয় বৃনদ্ধয ভাধ্যবভ জীফনভান উন্নয়ন কযা উবেবশ্য।  

 

প্রকেটি মথামথবাবফ এফং মথা ভবয় ফাস্তফানয়ত বর জনগণ তাড়াতানড় সুপর াবফ। ফাস্তফায়ন সম মথামথ বাবফ য় এফং মথা ভবয় য় 

স জন্য যকাবযয ক্ষ বত নযফীক্ষণ কযা য়। এ ছাড়াও নননফড়বাবফ নযফীক্ষণ কযায জন্য আভাবদয ংস্থাবক আইএভইনড কর্তযক 

দানয়ত্ব সদওয়া বয়বছ।   নননফড় নযফীক্ষবণয ভীক্ষায জন্য প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ম্ববে আনাবদয ভতাভত জানা প্রবয়াজন। প্রকেটিয নকছু 

নযভাণ কাজ ইবতাভবধ্য পন্ন বয়বছ। অফনষ্ট কাজ এখনও চরভান আবছ। সম কাজগুবরা পন্ন বয়বছ স ম্ববে আনাযা ন্তুষ্ট আবছন 

নক না এফং আনাযা ইবতাভবধ্য সকান সুপর সবয়বছন নক না স ম্ববে তথ্য ংগ্র কযা প্রবয়াজন। ফানক কাজগুবরা মাবত মথামথ বাবফ 

পন্ন য় এফং আনাযা মাবত ইনিত সুপর সবত াবযন এ ব্যাাবয আনাবদয যাভ য গ্রণ কযা আফশ্যক। এ ফ কাযবণ আনাবদয 

ভতাভত ংগ্র কযায জন্য আনভ এবনছ। আনায সদওয়া তথ্য/ভতাভত সকফর ভীক্ষায প্রনতবফদন দ্বতনযয কাবজ ব্যফায কযা বফ। 

আনায নাভ/নযচয় সগান যাখা বফ। এ ভীক্ষা বত সক ব্যনক্তগত বাবফ উকৃত ফা ক্ষনতগ্রস্ত বফন না। এ দ্বাযা ানফ যকবাবফ কবরয 

কল্যাণ বফ। 

 

ভীক্ষায প্রবয়াজবন তথ্য প্রদান কবয বমানগতা কযায জন্য আনাবক একান্তবাবফ অনুবযাধ কযা বরা। 

 

(ভীক্ষা কাবজ ব্যফহৃত কর প্রশ্নভারা ও সচকনরস্ট) 

 

উত্তযদাতায নাভাঃ 

দফীাঃ 

প্রনতষ্ঠাবনয নাভাঃ ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাড য। 

ঠিকানাাঃ 

সভাফাইর নম্বয ও ই-সভইরাঃ 

১: প্রকবেয ননবভাক্ত তথ্য ংগ্র করুনাঃ 

১.১ প্রকবেয দফী  

১.২ প্রকবে সমাগদাবনয তানযখ  
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১.৩ নক্ষাগত সমাগ্যতা (বফ যাচ্চ)   

১.৪ এ প্রকে প্রণয়বন জনড়ত নছবরন নক? (টিক নচি 

নদন) 

পুবযাপুনয ১  

আংনক ২  

জনড়ত নছরাভ না ৩  

১.৫ অন্য প্রকে নযচারবকয নফফযণ নাভ ংস্থা ভবয়য ব্যানপ্ত 

 ১     

 ২     

 ৩     

১.৬ প্রকবে সভাট কভ যকতযা ও কভ যচাযী ংখ্যা কত?    

১.৭ ফতযভাবন ফ বদ জনফর আবছ নক না?  

১.৮ মনদ না থাবক তবফ সকন সনই?  

১.৯ ফতযভাবন কভ যযত কভ যকতযা ও কভ যচাযীগণ 

অনবজ্ঞতা পন্ন নক না? 

 

১.১০ মনদ অনবজ্ঞতা না থাবক তবফ নক ধযবনয দবক্ষ 

গ্রণ কযা বয়বছ? 

 

১.১১ প্রকবেয ভননটনযং কাম যক্রভ কীবাবফ চরবছ তা 

উবেখ করুন? 

 

১.১২ প্রকেটিয সফইজরাইন জনয আবছ নক না? 

যাঁ বর নফস্তানযত নফফযণ নদন। 

 

যাঁ ১  

না ২  

১.১৩ প্রকবেয নডজাইন ও সেননপবকন অনুমায়ী 

কাজ পন্ন বে নক না? না থাকবর সকন? 

যাঁ ১  

না ২  

১.১৪ মনদ না থাবক তবফ সকন সনই?    

১.১৫ প্রকবেয উবেশ্য অনুমায়ী অজযন ঠিকবাবফ 

বয়বছ নকনা? 

যাঁ ১  

না ২  

১.১৬ মনদ না বয় থাবক সকন য়নন উবেখ 

করুন……………….. 

   

১.১৭ কবপাবনন্ট অনুমায়ী প্রকবেয কাজ ঠিকভত কযা 

বয়বছ নকনা?  

যাঁ ১  

না ২  

১.১৮ মনদ না বয় থাবক সকন য়নন উবেখ 

করুন……………….. 

   

১.১৯ মনদ না বয় থাবক গ্যা সকাথায় উবেখ 

করুন……………….. 

   

১.২০ প্রকবেয দযবত্রয জন্য সটকননকযার 

সেননপবকন দ্বতযীয দানয়ত্ব কাবদয উয ন্যাস্ত 

নছর এফং তা ঠিকবাবফ বয়নছর নকনা? 

   

১.২১ ভারাভার, ননভ যাণ াভগ্রী ও সফামু ক্যয় 

প্রনক্রয়ায জন্য নডননবত ফনণ যত সটন্ডায দ্ধনত 

অনুযণ কযা বয়নছর নকনা? 

যাঁ ১  

না ২  

১.২২ মনদ না বয় থাবক সকন য়নন উবেখ 

করুন……………….. 

   

১.২৩ প্রকেটিয এনক্সট প্ল্ান আবছ নক না? থাকবর উবেখ যাঁ ১  
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করুন। না ২  

উবেখ করুন………………..   

১.২৪ মনদ এনক্সট প্ল্ান না থাবক তবফ সকন সনই?  

১.২৫ প্রকেটিয ননধ যানযত ভবয় পন্ন বফ নক না? 

মনদ পন্ন না য় তবফ সকন বফ না এফং কত 

নদন ভয় বৃনদ্ধয নযকেনা আবছ? 

 

১.২৬ প্রকবেয ফযাে ঠিকবাবফ াওয়া মাবে নক না? 

মনদ না াওয়া মায় তবফ তায কাযণ নক? 

 

১.২৭ আনায প্রকেটি নফনবন্ন নফবাগ ও ভন্ত্রণারয় কর্তযক ননয়নভত ভননটনযং য় নক না? যাঁ/না 

ভননটনযং বয় থাকবর প্রনতষ্ঠানগুবরায নাভ ও নযদ যবনয তানযখ ফলুন। 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

১.২৮ প্রকবেয ফযাে মথামথ আবছ নক না? 

 

 

১.২৯ প্রকল্ অঙ্গনবনত্তক ফাস্তফায়বন ভস্যা (মনদ 

থাবক) উবেখ করুন 

 

১.৩০ ভস্যা ভাধাবন নক নক দবক্ষ ননবয়বছন ফা 

কযণীয় নক ফবর ভবন কবযন? 

 

১.৩১ ঠিকাদায প্রনতষ্ঠান প্রবয়াজনীয় জনফর ননবয়াগ 

কবযবছ নক না? যাঁ/না  

উত্তয না বর এবক্ষবত্র আনায ম যবফক্ষণ জানান 

 

১.৩২ এই প্রকসে ব্যফহৃত সভনন ও বণ্যয এয গুণগত 

ভান সকভন নছর? নকছু সভনন/বণ্যয সটস্ট 

নযবাট য ম যবফক্ষণ কবয সদখা বফ)। 

 

১.৩৩ আবরাচয প্রকবেয জন্য ফাৎনযক কভ য নযকেনা 

প্রস্তুত আবছ নক না? থাকবর নফস্তানযত নরখুন। 

(যাভ যক কর্তযক প্রকবেয শুরু সথবক ফগুবরা 

কভ য নযকেনা ম যবফক্ষণ কযা বফ)। 

যাঁ/না 

১.৩৪ ফাৎনযক কভ য নযকেনা অনুমায়ী অগ্রগনত বে নক না? যাঁ/না 

না বয় থাকবর কাযণ নফস্তানযত ফলুন 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

১.৪৫ আনায দৃনষ্টবত প্রকবেয ফর নদকগুবরা কী কী? 

 

১.৩৬ আনায দৃনষ্টবত প্রকবেয দুফ যর নদকগুবরা কী কী? 

 

১.৩৭ আনায দৃনষ্টবত প্রকবেয ঝুঁনক আবছ কী? থাকবর উবেখ করুন 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

১.৩৮ আনায দৃনষ্টবত প্রকবেয সুবমাগ আবছ কী? থাকবর উবেখ করুন 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

১.৩৯ প্রকবেয ভানপ্তয য সৃষ্ট সুনফধানদ সটকই কযায রবক্ষয সকাবনা দবক্ষ আবছ নক না? যাঁ/না 

মনদ থাবক তবফ ংমৄনক্ত নাবফ প্রদান করুন 

……………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………… 

১.৪০ সকাবনা সুানয ফা ভতাভত থাকবর নরখুন 

 

১.৪১ ক্রভফধ যভান চানদা পূযবণয রবক্ষয এ ধযবনয আবযা প্রকে াবত সনওয়ায নযকেনা আবছ নক না? যাঁ/না 

উত্তয যাঁ বর নফস্তানযত ফলুন 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

১.৪২ কাবজয াইবট ঠিকাদাবযয অনপ নছর নক? 

 

 

১.৪৩ কাঠাবভা ননভ যাণ কাবজ নকবয াটায ব্যফায কযা বয়বছ/বে 

(ক) স্টীর াটায [       ];  (খ) কাবঠয াটায [       ] 

 

 

১.৪৪ কাঠাবভায কাজ ফাস্তফায়বনয ভবয় এই সভননগুবরা ব্যফায কযা বয়বছ নক? 

(ক) নভক্সায সভনন [       ];   (খ) বাইবব্রটয সভনন [       ] 

 

১.৪৫ কাজ ফাস্তফায়বনয ভবয় কংনক্রবটয Slump Test কযা বয়বছ নক? 

 

১.৪৬ কাজ ফাস্তফায়বনয ভবয় কংনক্রবটয compressive strength যীক্ষা কযায জন্য কংনক্রবটয ননরন্ডায স্যাপর যাখা 

বয়নছর নক? বর স পবকয নফস্তানযত তথ্য প্রদান করুন। 

 

১.৪৭ কংনক্রট ঢারাই কযায কতনদন য াটায সখারা বয়বছ?  

 

১.৪৮ কংনক্রট ঢারাই কযায বয কতনদন মাফৎ ানন দ্বাযা নযচম যা (curing) কযা বয়বছ? 

 

১.৪৯ ননভ যাণ কাবজয াইবট “াইট অড যায” ফন নছর নক? 

 

১.৫০ সযগুবরটবয সগইট ংবমাজন কযা বয়বছ নক না? 

 

১.৫১ ংবমাজন কযা সগইট ভসৃণবাবফ নযচারন (operate) কযা মায় নক? 

 

১.৫২ সযগুবরটয ননভ যাণ কাজ পন্ন বয় থাকবর নযচারন ও যক্ষণাবফক্ষবণয জন্য WMG-সক বুনঝবয় সদওয়া বয়বছ নক না? 

 

১.৫৩ সযগুবরটবযয সগইট WMG-এয ননবয়ানজত ব্যনক্ত ঠিকবাবফ নযচারন (operate) কযবত াযবফ নক? 

 

১.৫৪ ননভ যাণ কাবজয াইবট ানীয়জবরয জন্য নরকূ স্থান কযা বয়বছ নক? 

১.৫৫ ননভ যাণ শ্রনভকগণ Hand Gloves ব্যফায কবযন নক? 

১.৫৬ ননভ যাণ শ্রনভকগণ সরবভট ব্যফায কবযন নক? 

১.৫৭ াইবট পাস্ট এইড (First Aid) ফাক্স আবছ/নছর নক? 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ ও স্বাক্ষযাঃ     সুাযবাইজাবযয নাভ ও স্বাক্ষয 

সভাফাইর নম্বযাঃ       সভাফাইর নম্বযাঃ 
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৫ 

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোদ্দ যকোয 

বযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ফোস্তফোয়ন বযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন বফবোগ 

 

“াওয  এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে (নফডনিউনডনফ অং) (১ভ ংবানধত)”-এয বনবফড় 

বযফীক্ষণ ভীক্ষো 

 

উকাযববাগীবদয জন্য সক স্টানডয প্রশ্নভারা 

 

আভায নাভ ----------------------------------------------------------------------------------------। 

 

আনভ এবনছ প্রবজট প্রবভান এন্ড ম্যাবনজবভন্ট কনারবটন্ট উবদষ্টা প্রনতষ্ঠাবনয ক্ষ সথবক। 

 

আনাবদয এরাকায় "াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে" ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন শুরু 

কযা বয়বছ ২০১৪-১৫ াবর। এটি ভাপ্ত বফ ২০২১-২২ াবর। প্রকেটিয প্রাক্কনরত ব্যয়াঃ ৯৭,৮৬৫ রক্ষ টাকা। এ প্রকবেয সবৌত কাজগুবরা 

বরা: (১) নতুন সযগুবরটয ননভ যাণ ৫৭ টি, (২) খার/নদী পুনাঃখনন ১১৯.৮০ নকাঃনভাঃ, (৩) ইনযবগন ইনবরট ননভ যাণ ১৩১টি, (৪) কজওবয় 

ননভ যাণ ৩৫টি, (৫) নব্রজ ননভ যাণ ১টি, (৬) াই/ফক্স স্লুই/আউটবে ননভ যাণ ৪৪টি, (৭) সযগুবরটয পুনফ যান ৮ টি, (৮) ডনিউএভনজ অনপ 

ননভ যাণ ৬০টি।  

 

ানন পদ ভন্ত্রণারবয়য অধীন ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাড য প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযবছ। 

 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা বে এ এরাকায় ফন্যায প্রবকা কনভবয় আনা এফং জনগবণয আয় বৃনদ্ধয ভাধ্যবভ জীফনভান উন্নয়ন কযা উবেবশ্য।  

 

প্রকেটি মথামথবাবফ এফং মথা ভবয় ফাস্তফানয়ত বর জনগণ তাড়াতানড় সুপর াবফ। ফাস্তফায়ন সম মথামথ বাবফ য় এফং মথা ভসয় য় 

স জন্য যকাবযয ক্ষ বত নযফীক্ষণ কযা য়। এ ছাড়াও নননফড়বাবফ নযফীক্ষণ কযায জন্য আভাবদয ংস্থাবক আইএভইনড কর্তযক 

দানয়ত্ব সদওয়া বয়বছ।   নননফড় নযফীক্ষবণয ভীক্ষায জন্য প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ম্ববে আনাবদয ভতাভত জানা প্রবয়াজন। প্রকেটিয নকছু 

নযভাণ কাজ ইবতাভবধ্য পন্ন বয়বছ। অফনষ্ট কাজ এখনও চরভান আবছ। সম কাজগুবরা পন্ন বয়বছ স ম্ববে আনাযা ন্তুষ্ট আবছন 

নক না এফং আনাযা ইবতাভবধ্য সকান সুপর সবয়বছন নক না স ম্ববে তথ্য ংগ্র কযা প্রবয়াজন। ফানক কাজগুবরা মাবত মথামথ বাবফ 

পন্ন য় এফং আনাযা মাবত ইনিত সুপর সবত াবযন এ ব্যাাবয আনাবদয যাভ য গ্রণ কযা আফশ্যক। এ ফ কাযবণ আনাবদয 

ভতাভত ংগ্র কযায জন্য আনভ এবনছ। আনায সদওয়া তথ্য/ভতাভত সকফর ভীক্ষায প্রনতবফদন দ্বতনযয কাবজ ব্যফায কযা বফ। 

আনায নাভ/নযচয় সগান যাখা বফ। এ ভীক্ষা বত সক ব্যনক্তগত বাসফ উকৃত ফা ক্ষনতগ্রস্ত বফন না। এ দ্বাযা ানফ যকবাবফ কবরয 

কল্যাণ বফ। 

 

ভীক্ষায প্রবয়াজবন তথ্য প্রদান কবয বমানগতা কযায জন্য আনাবক একান্তবাবফ অনুবযাধ কযা বরা। 

 

ক. উত্তযদাতায ব্যনক্তগত ও সাগত তথ্যানদ 

১.১ উত্তযদাযতায নাভ  

১.২ নতায নাভ  

১.৩ ভাতায নাভ  

১.৪ স্বাভী/স্ত্রীয নাভ  

১.৫ গ্রাবভয নাভ  

১.৬ ইউননয়বনয নাভ  

১.৭ উবজরা  

১.৮ সজরা  

১.৯ ফয়  

১.১০ উত্তযদাতায সভাফাইর নং  

১.১১ উত্তযদাতায নরঙ্গ ভনরা ১  

পুরুল ২  

১.১২ উত্তযদাতায সা কৃনল ১  

  চাকুনয ২  
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  ব্যফা ৩  

  নযক্সা/বযান/সঠরাগানড় ৪  

  রঞ্চ/সনৌকা/অবটানযক্সা/রাক/ফা/োইবায ৫  

  কুটিয নে/কাভায/কুভায/তানিঁ ৬  

  ক্ষুদ্র উবদ্যাক্তা (সানে/যাই নভর/’নভর/ইটবাটা; ৭  

  অন্যান্য নননদ যষ্ট করুন ………… ৮  

১.১৩ আনন অত্র এরাকায় কত ফছয 

মাফত ফফা কযবছন? 

(ক) স্থায়ী ফানিা   (খ) স্থানান্তনযত…………….. ফছয (পূণ য 

ফছয উবেখ করুন) 

  

খ. প্রকে ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত 

২.১ আনন “াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন” (১ভ ংবানধত) পবকয কী জাবনন? 

 

 

২.২ প্রকবে ব্যফায কযা ননভ যাণ াভগ্রীয গুণগত ভান ও ানফ যক কাবজয ভান ননবয় নক আনন ন্তুষ্ট? 

যাঁ বর, সকন?  

……………………………………………………………………… 

না বর, সকন? 

……………………………………………………………………… 

২.৩ এই প্রকবেয পবর আনন নক ধযবনয উকায াবফন ফবর আা কবযন? 

 

 

গ. প্রকবেয ফর ও দুফ যর নদকমূ 

৩.১ আনায ভবত এই প্রকবেয ফর নদকগুবরা কী কী? 

 

 

৩.২ আনায ভবত এই প্রকবেয দুফ যর নদকগুবরা কী কী? 

 

 

৩.৩ প্রকে চরাকারীন ভবয় আনাযা নক সকান ভস্যায মুবখ বড়বছন কখনও? কী কী ভস্যায মু্মখীন বয়বছন? কীবাবফ এই 

ভস্যাগুবরায ভাধান কবযবছন? 

 

 

৩.৪ এই প্রকে পবকয আনায ভতাভত ও সুানযমূ কী কী? নফস্তানযত ফলুন দয়া কবয। 

 

 

 

 

 

 

অংগ্রবণয জন্য আনাবক অংখ্য ধন্যফাদ 

 

 

 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ     সুাযবাইজাবযয নাভ ও স্বাক্ষয 

সভাফাইর নম্বযাঃ      তানযখাঃ 
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৬ 

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোদ্দ যকোয 

বযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ফোস্তফোয়ন বযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন বফবোগ 

 

“াওয  এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে (নফডনিউনডনফ অং) (১ভ ংবানধত)”-এয বনবফড় 

বযফীক্ষণ ভীক্ষো 

 

ক্রয় ংক্রান্ত সচকনরস্ট-৪ 

 

আভায নাভ ----------------------------------------------------------------------------------------। 

 

আনভ এবনছ প্রবজট প্রবভান এন্ড ম্যাবনজবভন্ট কনারবটন্ট উবদষ্টা প্রনতষ্ঠাবনয ক্ষ সথবক। 

 

আনাবদয এরাকায় "াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে" ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন শুরু 

কযা বয়বছ ২০১৪-১৫ াবর। এটি ভাপ্ত বফ ২০২১-২২ াবর। প্রকেটিয প্রাক্কনরত ব্যয়াঃ ৯৭,৮৬৫ রক্ষ টাকা। এ প্রকবেয সবৌত কাজগুবরা 

বরা: (১) নতুন সযগুবরটয ননভ যাণ ৫৭ টি, (২) খার/নদী পুনাঃখনন ১১৯.৮০ নকাঃনভাঃ, (৩) ইনযবগন ইনবরট ননভ যাণ ১৩১টি, (৪) কজওবয় 

ননভ যাণ ৩৫টি, (৫) নব্রজ ননভ যাণ ১টি, (৬) াই/ফক্স স্লুই/আউটবে ননভ যাণ ৪৪টি, (৭) সযগুবরটয পুনফ যান ৮ টি, (৮) ডনিউএভনজ অনপ 

ননভ যাণ ৬০টি।  

 

ানন পদ ভন্ত্রণারবয়য অধীন ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাড য প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযবছ। 

 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা বে এ এরাকায় ফন্যায প্রবকা কনভবয় আনা এফং জনগবণয আয় বৃনদ্ধয ভাধ্যবভ জীফনভান উন্নয়ন কযা উবেবশ্য।  

 

প্রকেটি মথামথবাবফ এফং মথা ভবয় ফাস্তফানয়ত বর জনগণ তাড়াতানড় সুপর াবফ। ফাস্তফায়ন সম মথামথ বাবফ য় এফং মথা ভবয় য় 

স জন্য যকাবযয ক্ষ বত নযফীক্ষণ কযা য়। এ ছাড়াও নননফড়বাবফ নযফীক্ষণ কযায জন্য আভাবদয ংস্থাবক আইএভইনড কর্তযক 

দানয়ত্ব সদওয়া বয়বছ।   নননফড় নযফীক্ষবণয ভীক্ষায জন্য প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ম্ববে আনাবদয ভতাভত জানা প্রবয়াজন। প্রকেটিয নকছু 

নযভাণ কাজ ইবতাভবধ্য পন্ন বয়বছ। অফনষ্ট কাজ এখনও চরভান আবছ। সম কাজগুবরা পন্ন বয়বছ স ম্ববে আনাযা ন্তুষ্ট আবছন 

নক না এফং আনাযা ইবতাভবধ্য সকান সুপর সবয়বছন নক না স ম্ববে তথ্য ংগ্র কযা প্রবয়াজন। ফানক কাজগুবরা মাবত মথামথ বাবফ 

পন্ন য় এফং আনাযা মাবত ইনিত সুপর সবত াবযন এ ব্যাাবয আনাবদয যাভ য গ্রণ কযা আফশ্যক। এ ফ কাযবণ আনাবদয 

ভতাভত ংগ্র কযায জন্য আনভ এবনছ। আনায সদওয়া তথ্য/ভতাভত সকফর ভীক্ষায প্রনতবফদন দ্বতনযয কাবজ ব্যফায কযা বফ। 

আনায নাভ/নযচয় সগান যাখা বফ। এ ভীক্ষা বত সক ব্যনক্তগত বাবফ উকৃত ফা ক্ষনতগ্রস্ত বফন না। এ দ্বাযা ানফ যকবাবফ কবরয 

কল্যাণ বফ। 

 

ভীক্ষায প্রবয়াজবন তথ্য প্রদান কবয বমানগতা কযায জন্য আনাবক একান্তবাবফ অনুবযাধ কযা বরা। 

 

(প্রনতটি ক্রয় প্যাবকবজয জন্য আরাদা সচকনরস্ট ব্যফায কযা বফ) 

ননএ-২০০৬ ও ননআয-২০০৮ অনুমায়ী ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাফনর 

প্যাবকবজয নাভাঃ 

ক্রনভক 

নং 
নফফযণ ননধ যানযত ভয় প্রকৃত নফরম্ব কাযণ 

ক. দযত্র আফান ংক্রান্ত 

১.১ ভন্ত্রণারয়/নফবাগ     

১.২ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা     

১.৩ প্রকবেয নাভ     

১.৪ প্যাবকজ/দযত্র নং     

১.৫ কাবজয ধযনাঃ ণ্য/কাম য/সফা     
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১.৬ দযত্র অনুমায়ী প্যাবকবজয নাভ     

১.৭ প্রনতটি প্যাবকবজ কতটি কবয রট আবছ?     

১.৮ ক্রয়-দ্ধনত     

১.৯ দযত্র নত্রকায় প্রকা কযা বয়বছ নক 

না? প্রকাবয তানযখ ও নত্রকায না? 

    

১.১০ দযত্র (১ সকাটি টাকায সফন ননটিইউ-

এয ওবয়ফাইবট প্রকা কযা বয়বছ নক 

না? 

    

খ. দযত্র দানখর ংক্রান্ত 

২.১ দযত্র দানখবরয তানযখ কত নছর?     

২.২ কতগুবরা দযত্র নফক্রয় কযা বয়বছ?     

২.৩ কতগুবরা দযত্র জভা বড়বছ?     

২.৪ পুনাঃদযত্র আফান কযা বয়নছর নক না?     

গ. দযত্র উন্মুক্তকযণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত 

৩.১ দযত্র উন্মুক্ত কনভটি কত জন দস্য 

ভন্ববয় গঠিত বয়নছর? 

    

৩.২ দযত্র উন্মুক্তকযণ কনভটি’য কতজন 

দস্য দযত্র উন্মুক্তকযবণয ভয় উনস্থত 

নছবরন? 

    

৩.৩ দযত্র মূল্যায়বন কনভটি বত ০১ (এক) 

জন দস্য ‘দযত্র উন্মুক্ত কনভটি’-সত 

অন্তভু যক্ত কযা বয়নছর নক না? 

    

৩.৪ দযত্র মূল্যায়ন কনভটিবত দপ্তবযয ফাইবযয 

দপ্তয বত ০২ (দুই) জন দস্য অন্তভু যক্ত 

নছবরন নক না? 

    

৩.৫ কত তানযবখ দযত্র মূল্যায়ন ভাপ্ত কযা 

সয়বছ? 

    

৩.৬ উমৄক্ত (সযননব) দযদাতায ংখ্যা 

কত নছর? 

    

৩.৭ দযত্র মূল্যায়ন নযবাট য কত তানযবখ 

মথামথ কর্তযবক্ষয ননকট জভা সদয়া 

বয়নছর? 

    

৩.৮ কত তানযবখ দযত্র চূড়ান্তবাবফ 

অনুবভানদত বয়বছ?  

    

৩.৯ দযত্র Delegation of 

Financial Power অনুমায়ী 

মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক অনুবভানদত বয়বছ 

নক না? 

    

ঘ. কাম যাবদ প্রদান ংক্রান্ত 
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নং 
নফফযণ ননধ যানযত ভয় প্রকৃত নফরম্ব কাযণ 

৪.১ কত তানযবখ Notification of 

Award জানয কযা বয়নছর? 

    

৪.২ Initial Tender Validity 

Period এয ভবধ্য Contract 

Award কযা বয়বছ নক না? 

    

৪.৩ Contract Award CPTU-এয 

Website-এ প্রকা কযা বয়নছর নক 

না? 

    

৪.৪ প্রাক্কনরত মূল্য (টাকা)     

৪.৫ উদ্ধৃত দয (টাকা)     

৪.৬ চুনক্ত মূল্য (টাকা)     

৪.৭ চুনক্ত অনুমায়ী কাজ সল কযায তানযখ 

কত নছর? 

    

৪.৮ ফাস্তবফ কাজ ভানপ্তয তানযখ উবেখ 

করুন? 

    

৪.৯ কাজ ভানপ্তবত নফরম্ব বয় থাকবর 

Liquidated Damage আবযা 

কযা বয়নছর নক না? 

    

৪.১০ কাজটি মূর ঠিকাদায (প্রথভ কাম যাবদ প্রাপ্ত 

ঠিকাদায) কর্তযক ভাপ্ত বয়নছর নক না? 

    

ঙ. নফর প্রদান ংক্রান্ত 

৫.১ প্রকবেয দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা কাজটি 

ম্পূণ যবাবফ ভাপ্ত ভবভ য প্রতযায়বনয তানযখ 

কত? 

    

৫.২ ঠিকাদাবযয চূড়ান্ত নফবরয নযভাণ ও 

দানখবরয তানযখ কত? 

    

৫.৩ কতযনকৃত আয়কয+বযাট-এয নযভাণ 

(টাকা) 

    

৫.৪ নফরবম্ব সকান নফর নযবাধ কযা বয়বছ 

নক না? 

    

৫.৫ নফরবম্ব নফর নযবাবধয জন্য সুদ 

নযবাধ কযা বয়বছ নক না? 

    

চ. দযত্র গ্রণ সমাগ্যতা ও স্বেতা ংক্রান্ত 

৬.১ দযত্র প্রনক্রয়াকযবণয সকান ম যাবয় সকান 

ধযবনয অননয়ভ বয়বছ এ নফলবয় আনন 

নকছু জাবনন নক না? 

    

৬.২ সকান অননয়ভ বয় থাকবর তা সকান 

ম যাবয় এফং নক ধযবনয অননয়ভ বয়বছ 

স নফলবয় নকছু জাবনন নক না? 

 

    

৬.৩ ক্রবয়য সক্ষবত্র যকানয ক্রয়নীনতভারা 

অনুযণ কযা বয়নছর নক না? 
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৬.৪ ক্রয়কৃত ণ্য ফা ভাবরয সকান ওয়াবযনন্ট 

নছর নক না? থাকবর কত নদবনয? 

    

৬.৫ দযত্র প্রনক্রয়াকযণ/কাম যাবদ প্রদান 

নফলবম সকান ধযবনয অনববমাগ নছর নক 

না? 

    

৬.৬ অনববমাবগয কাযবণ সকান দযবত্রয 

Award Modification কযবত 

বয়বছ নক না? 

    

৬.৭ দযবত্র উনেনখত মূল্য অবক্ষা অনধক ব্যয় 

বয়নছর নক না? 

    

৬.৮ ণ্যগুবরায গুণগত ভাবনয সক্ষবত্র সকান 

নফচুযনত ঘবটনছর নক না? বয় থাকবর 

সকন? 

    

৬.৯ সকান অনববমাগ থাকবর উা ননষ্পনত্ত 

বয়বছ নক না? 

    

 

 

তথ্য প্রদানকাযীয নাভ ও স্বাক্ষযাঃ ……………………………………………………. 

তানযখাঃ ………………………… 



 



 

৭ 

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোদ্দ যকোয 

বযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ফোস্তফোয়ন বযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন বফবোগ 

 

“াওয  এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে (নফডনিউনডনফ অং) (১ভ ংবানধত)”-এয বনবফড় 

বযফীক্ষণ ভীক্ষো 

 

বযজনভন নযদ যন সচকনরস্ট-৫ 

 

আভায নাভ ----------------------------------------------------------------------------------------। 

 

আনভ এবনছ প্রবজট প্রবভান এন্ড ম্যাবনজবভন্ট কনারবটন্ট উবদষ্টা প্রনতষ্ঠাবনয ক্ষ সথবক। 

 

আনাবদয এরাকায় "াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে" ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন শুরু 

কযা বয়বছ ২০১৪-১৫ াবর। এটি ভাপ্ত বফ ২০২১-২২ াবর। প্রকেটিয প্রাক্কনরত ব্যয়াঃ ৯৭,৮৬৫ রক্ষ টাকা। এ প্রকবেয সবৌত কাজগুবরা 

বরা: (১) নতুন সযগুবরটয ননভ যাণ ৫৭ টি, (২) খার/নদী পুনাঃখনন ১১৯.৮০ নকাঃনভাঃ, (৩) ইনযবগন ইনবরট ননভ যাণ ১৩১টি, (৪) কজওবয় 

ননভ যাণ ৩৫টি, (৫) নব্রজ ননভ যাণ ১টি, (৬) াই/ফক্স স্লুই/আউটবে ননভ যাণ ৪৪টি, (৭) সযগুবরটয পুনফ যান ৮ টি, (৮) ডনিউএভনজ অনপ 

ননভ যাণ ৬০টি।  

 

ানন পদ ভন্ত্রণারবয়য অধীন ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাড য প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযবছ। 

 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা বে এ এরাকায় ফন্যায প্রবকা কনভবয় আনা এফং জনগবণয আয় বৃনদ্ধয ভাধ্যবভ জীফনভান উন্নয়ন কযা উবেবশ্য।  

 

প্রকেটি মথামথবাবফ এফং মথা ভবয় ফাস্তফানয়ত বর জনগণ তাড়াতানড় সুপর াবফ। ফাস্তফায়ন সম মথামথ বাবফ য় এফং মথা ভবয় য় 

স জন্য যকাবযয ক্ষ বত নযফীক্ষণ কযা য়। এ ছাড়াও নননফড়বাবফ নযফীক্ষণ কযায জন্য আভাবদয ংস্থাবক আইএভইনড কর্তযক 

দানয়ত্ব সদওয়া বয়বছ।   নননফড় নযফীক্ষবণয ভীক্ষায জন্য প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ম্ববে আনাবদয ভতাভত জানা প্রবয়াজন। প্রকেটিয নকছু 

নযভাণ কাজ ইবতাভবধ্য পন্ন বয়বছ। অফনষ্ট কাজ এখনও চরভান আবছ। সম কাজগুবরা পন্ন বয়বছ স ম্ববে আনাযা ন্তুষ্ট আবছন 

নক না এফং আনাযা ইবতাভবধ্য সকান সুপর সবয়বছন নক না স ম্ববে তথ্য ংগ্র কযা প্রবয়াজন। ফানক কাজগুবরা মাবত মথামথ বাবফ 

পন্ন য় এফং আনাযা মাবত ইনিত সুপর সবত াবযন এ ব্যাাবয আনাবদয যাভ য গ্রণ কযা আফশ্যক। এ ফ কাযবণ আনাবদয 

ভতাভত ংগ্র কযায জন্য আনভ এবনছ। আনায সদওয়া তথ্য/ভতাভত সকফর ভীক্ষায প্রনতবফদন দ্বতনযয কাবজ ব্যফায কযা বফ। 

আনায নাভ/নযচয় সগান যাখা বফ। এ ভীক্ষা বত সক ব্যনক্তগত বাবফ উকৃত ফা ক্ষনতগ্রস্ত বফন না। এ দ্বাযা ানফ যকবাবফ কবরয 

কল্যাণ বফ। 

 

ভীক্ষায প্রবয়াজবন তথ্য প্রদান কবয বমানগতা কযায জন্য আনাবক একান্তবাবফ অনুবযাধ কযা বরা। 

 

াইবটয নাভ  

উবজরায নাভ  

সজরায নাভ  

অঙ্গনবনত্তক কাবজয নাভ  

 

ক্রনভক বযজনভন নযদ যন ফতযভান অফস্থা 

১.১ কাবজয ফতযভান অফস্থাাঃ ভাপ্ত/চরভান  

১.২ কাবজয গুণগত ভানাঃ বাবরা/গ্রণবমাগ্য/বাবরা 

নয় 

 

১.৩ কাবজয BOQ মূাঃ (প্রনতটি াইট)  

১.৪ ননভ যাণ কাজ ংক্রান্ত েইংমূ 

(ক) আনকযবটকচাযার 

(খ) স্ট্রাকচাযার 

 

নযনষ্ট-৮ 

 



 

(গ) অন্যান্য (মনদ থাবক) 

১.৫ াইট অড যায ফই  

১.৬ ননভ যাণ কাজ পাদবনয ভয় অনুবভানদত েইং 

এয সকান ব্যতযয় ঘবটবছ নক না? 

 

১.৭ ননভ যান াভগ্রী সটস্ট কযা বয়বছ নক না? 

(ক) এভএ যড 

(খ) কংনক্রট 

(গ) নবভন্ট 

(ঘ) ফালু 

 

১.৮ াবব য কযা বয়বছ নক না? 

(ক) নপ্র-ওয়াকয াবব য 

(খ) সাস্ট-ওয়াকয াবব য 

 

১.৯ যাভ যক ংস্থায নাভ ও ঠিকানা 

(ক) প্রবকৌরীয নাভ 

(খ) সভাফাইর নাম্বায 

 

 

ননবম্নয ছক অনুাবয প্রকবেয প্রধানতভ অঙ্গমূবয উয আনায ভন্তব্য প্রদান করুন 

প্রকবেয অঙ্গমূ: ফতযভান অফস্থা ও অগ্রগনত আানুরূ অগ্রগনত না বর তায 

কাযণ 

কযণীয় 

ফাঁধ পুনফ যান    

সযগুবরটয পুনফ যান    

ফাঁধ ননভ যাণ    

ডুফন্ত ফাঁধ ননভ যাণ    

সযগুবরটয ননভ যাণ    

খার পুনাঃখনন    

নদী পুনাঃখনন    

কজওবয় ননভ যাণ    

 

 

 

 

 



 

৮

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোদ্দ যকোয 

বযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ফোস্তফোয়ন বযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন বফবোগ 

 

 

“াওয  এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে (নফডনিউনডনফ অং) (১ভ ংবানধত)”-এয বনবফড় 

বযফীক্ষণ ভীক্ষো 

 

উকাযববাগীবদয াবথ সপাকা গ্রু আবরাচনা (এপনজনড) গাইডরাইন 

 

আভায নাভ ----------------------------------------------------------------------------------------। 

 

আনভ এবনছ প্রসজট প্রবভান এন্ড ম্যাবনজবভন্ট কনারবটন্ট উবদষ্টা প্রনতষ্ঠাবনয ক্ষ সথবক। 

 

আনাবদয এরাকায় "াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে" ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন শুরু 

কযা বয়বছ ২০১৪-১৫ াবর। এটি ভাপ্ত বফ ২০২১-২২ াবর। প্রকেটিয প্রাক্কনরত ব্যয়াঃ ৯৭,৮৬৫ রক্ষ টাকা। এ প্রকবেয সবৌত কাজগুবরা 

বরা: (১) নতুন সযগুবরটয ননভ যাণ ৫৭ টি, (২) খার/নদী পুনাঃখনন ১১৯.৮০ নকাঃনভাঃ, (৩) ইনযবগন ইনবরট ননভ যাণ ১৩১টি, (৪) কজওবয় 

ননভ যাণ ৩৫টি, (৫) নব্রজ ননভ যাণ ১টি, (৬) াই/ফক্স স্লুই/আউটবে ননভ যাণ ৪৪টি, (৭) সযগুবরটয পুনফ যান ৮ টি, (৮) ডনিউএভনজ অনপ 

ননভ যাণ ৬০টি।  

 

ানন পদ ভন্ত্রণারবয়য অধীন ফাংরাবদ ানন উন্নয়ন সফাড য প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযবছ। 

 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা বে এ এরাকায় ফন্যায প্রবকা কনভবয় আনা এফং জনগবণয আয় বৃনদ্ধয ভাধ্যবভ জীফনভান উন্নয়ন কযা উবেবশ্য।  

 

প্রকেটি মথামথবাবফ এফং মথা ভবয় ফাস্তফানয়ত বর জনগণ তাড়াতানড় সুপর াবফ। ফাস্তফায়ন সম মথামথ বাবফ য় এফং মথা ভবয় য় 

স জন্য যকাবযয ক্ষ বত নযফীক্ষণ কযা য়। এ ছাড়াও নননফড়বাবফ নযফীক্ষণ কযায জন্য আভাবদয ংস্থাবক আইএভইনড কর্তযক 

দানয়ত্ব সদওয়া বয়বছ।   নননফড় নযফীক্ষবণয ভীক্ষায জন্য প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ম্ববে আনাবদয ভতাভত জানা প্রবয়াজন। প্রকেটিয নকছু 

নযভাণ কাজ ইবতাভবধ্য পন্ন বয়বছ। অফনষ্ট কাজ এখনও চরভান আবছ। সম কাজগুবরা পন্ন বয়বছ স ম্ববে আনাযা ন্তুষ্ট আবছন 

নক না এফং আনাযা ইবতাভবধ্য সকান সুপর সবয়বছন নক না স ম্ববে তথ্য ংগ্র কযা প্রবয়াজন। ফানক কাজগুবরা মাবত মথামথ বাবফ 

পন্ন য় এফং আনাযা মাবত ইনিত সুপর সবত াবযন এ ব্যাাবয আনাবদয যাভ য গ্রণ কযা আফশ্যক। এ ফ কাযবণ আনাবদয 

ভতাভত ংগ্র কযায জন্য আনভ এবনছ। আনায সদওয়া তথ্য/ভতাভত সকফর ভীক্ষায প্রনতবফদন দ্বতনযয কাবজ ব্যফায কযা বফ। 

আনায নাভ/নযচয় সগান যাখা বফ। এ ভীক্ষা বত সক ব্যনক্তগত বাবফ উকৃত ফা ক্ষনতগ্রস্ত বফন না। এ দ্বাযা ানফ যকবাবফ কবরয 

কল্যাণ বফ। 

 

ভীক্ষায প্রবয়াজবন তথ্য প্রদান কবয বমানগতা কযায জন্য আনাবক একান্তবাবফ অনুবযাধ কযা বরা। 

 

 

সপাকা গ্রু আবরাচনায নবনত্তবত তথ্য ংগ্রবয ননবদ যনকা 

তানযখ  

আবরাচনায স্থান  

গ্রাভ  

ইউননয়ন  

উবজরা  

সজরা  

ংগঠবকয নাভ  



 

ায়তাকাযীয নাভ  

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ  

অংগ্রণকাযীয নাভ  

ক.     ফতযভান কাম যক্যভ নফলয়ক তথ্যানদাঃ 

১.১ “াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকে (নফডনিউনডনফ াট য)” ীল যক প্রকেটি গ্রণ কযায 

পূবফ যয অফস্থা পবকয ফলূন। 

১.২ প্রকেটি পবকয আনাযা কী জাবনন? 

১.৩ প্রকে ংনেষ্ট এরাকায জনগণ কীবাবফ চরভান এ প্রকবেয াবথ মৄক্ত বয়বছ? এ প্রকবেয ব্যফস্থানা ও যক্ষণাবফক্ষণ 

কীবাবফ চরবছ? 

১.৪ চরভান এ প্রকবেয ফতযভান অফস্থা ও কাবজয অগ্রগনত পবকয কী জাবনন ফলুন? 

১.৫ প্রকেটিয ফতযভান অফস্থা ও অগ্রগনত আানুরূ না বয় থাকবর তায কাযণ কী ফবর আনন ভবন কবযন? 

১.৬ ভয়ীভায ভবধ্য প্রকে ভাপ্ত কযবত চাইবর কী কী দবক্ষ গ্রণ কযা প্রবয়াজন ফবর আনায ভবন য়? 

১.৭ প্রকবেয পবর ংনেষ্ট এরাকায স্য উৎাদন সুনফধা সকভন উন্ননত বফ ফবর আা কবযন? 

১.৮ আনাবদয নক ভবন য় এ প্রকেটি ংনেষ্ট এরাকায় ানন পদ ব্যফস্থানায় ব্যাকনবনত্তক ইনতফাচক নযফতযন 

আনবফ?  

১.৯ প্রকবেয এ ম যন্ত মতটুকু অগ্রগনত বয়বছ তাবত সচ কাবজ ইনতফাচক ভূনভকা সযবখবছ নক? প্রকে ভাবপ্তয বয এ 

সথবক কতটুকু াপল্য আা কবযন? 

১.১০ প্রকে এরাকায় ভাটিয অাযবণয কাবজ আনাযা সকানবাবফ ক্ষনতগ্রস্ত বয়নছবরন/বেন/বফন? বর নফস্তানযত 

উবেখ করুন? 

১.১১ প্রকে ংনেষ্ট এরাকায নযবফ ও প্রনতবফগত অফস্থা তুবর ধরুন। 

 

১.১২ প্রকবেয প্রধান খারগুবরা কবফ পুনাঃংস্কায কযা য়? 

১.১৩ পুনাঃংস্কাযকৃত খার ও ংনেষ্ট অফকাঠাবভাগুবরা ংস্কায কাবজয গুণগত ভান সকভন ফবর ভবন কবযন? 

১.১৪ প্রকে ব্যফস্থানায় ননবয়ানজত যকানয কভ যকতযা/কভ যচাযীবদয ননকট সথবক ভয়ভত প্রবয়াজনীয় বমানগতা াওয়া 

মায় নক? 

১.১৫ এই প্রকবেয ভাপ্ত বর ংরগ্ন এরাকায় নক ধযবনয আথ য-াভানজক উন্নয়ন ঘটবফ ফবর আনায ভবন য়? 

১.১৬ ননভ যাণ ও পুনফ যান কাবজয বাবরা/ফর নদকগুবরা পবকয ফলুন। 

১.১৭ ননভ যাণ ও পুনফ যান কাবজয দুফ যর নদকগুবরা পবকয ফলুন। 

১.১৮ ননভ যাণ ও পুনফ যান কাবজয ঝুঁনকয নদক থাকবর সগুবরা পবকয ফলুন। 

১.১৯ প্রকবেয কাম যক্রভবক মুন্নত যাখায উায়গুবরা পবকয যাভ য নদন। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

এপনজনড-সত অংগ্রণকাযীবদয তানরকা 

 

স্থান ………………………….    তানযখ………………… 

 

ক্রনভক নং অংগ্রণকাযী নাভ সা সভাফাইর নম্বয নক্ষাগত সমাগ্যতা স্বাক্ষয 
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(১) আবরাচনা নযচারনাকাযী…………………………………..স্বাক্ষয……………… 

    সভাফাইর নম্বয………………………… 

(২) ঞ্চারনকাযী………………………………………..    স্বাক্ষয……………… 

    সভাফাইর নম্বয………………………… 

  



 


