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 ধনফ তাী-াযংয়ক্ষ iv 

 Acronyms and Abbreviations    vi  

 প্রথভ অধ্যায়    প্রকয়ল্পয ধফস্তাধযত ফণ তনা  ১ 

১.১ প্রকয়ল্পয টভূধভ ১ 

১.২ প্রকয়ল্পয ধযধচধত ১ 

১.৩ প্রকয়ল্পয রয়ক্ষয  উয়েশ্য  ১ 

১.৪ প্রকয়ল্পয প্রধান প্রধান কাজমূ       ১ 

১.৫ প্রকল্প অনুয়ভাদন, ব্যয়  ফাস্তফায়নকার ২ 

১.৬ প্রকয়ল্পয ধযচারনা কাঠায়ভা  মরাকফর  ২ 

১.৭ প্রকয়ল্পয আতায় ফ্ল্যায়টয ধযংখ্যান  ২ 

১.৮ প্রকয়ল্পয অনুয়ভাধদত অঙ্গধবধিক আধথ তক রক্ষযভাত্রা  ব্যয় ধফবাজন ৩ 

১.৯ কভ ত-ধযকল্পনা ৪ 

১.১০ প্রকয়ল্পয রগ-মেভ (ধডধধ) অনুমায়ী ৫ 

১.১১ ক্রয় কাম তক্রভ ৫ 

১.১২ প্রকল্প মটকইকযণ ধযকল্পনা ১৪ 

 দ্বিতীয় অধ্যায়  ধনধফি ধযফীক্ষণ কাজ ধযচারন দ্ধধত  ভয় ধবধিক কভ ত-ধযকল্পনা ১৫ 

২.০ ভূদ্বভকা (Introduction) ১৫ 

২.১ ধনধফি ধযফীক্ষণ কাম তক্রয়ভয মূর কাঠায়ভাগত দ্ধধত ১৫ 

২.১.১ ধফস্তাধযত ধনধফি ধযফীক্ষণ ভীক্ষা দ্ধধত ১৫ 

২.২ মকৌরগত দ্ধধত (Technical Approach) ১৬ 

২.৩ ধনধফি ধযফীক্ষয়ণয কভ তদ্ধধতমূ (Methodology) ১৭ 

২.৪ ভীক্ষা এরাকা ধনফ তাচন  (Study Area) ১৮ 

২.৪.১ ধযভাণগত ধফয়েলয়ণয উিযদাতা দ্বনফ বাচন    ১৯ 

২.৪.২ নমুনা আকায ধনধ তাযণ (Sample Size Determination) ১৯ 

২.৫ গুণগত তথ্য ধফয়েলয়ণয  উিযদাতা ধনফ তাচন   ২০ 

২.৬ তথ্য ংগ্র  ধফয়েলণ দ্ধধত (Data Collection Method & Analysis)  ২১ 

২.৬.১ প্রাইভাধয উৎ মথয়ক তথ্য ংগ্র (Primary Data Collection  Source) ২১ 

২.৬.২ ময়কিাধয উৎ মথয়ক তথ্য ংগ্র (Secondary Data Collection Source) ২১ 

২.৬.৩ ায়ব ত ধধডউর/ প্রশ্নভারায প্রাক-মাঁচাই (Pre-testing )  ২১ 

২.৬.৪ তথ্য ংগ্রকাযী, তদাযককাযী,  ধনয়য়াগ  প্রধক্ষণ  ২১ 

২.৬.৫ াক্ষাৎকায গ্রণ (Interview of Respondents) ২১ 

২.৬.৬ ভীক্ষা  উায়িয ভান ধনয়ন্ত্রণ (Quality Control) ২১ 

২.৬.৭ ংগৃীত  তথ্য মফফস্থানা,  প্রধক্রয়াকযণ  ও দ্বফশ্লেলণ   ২১ 

২.৭ প্রধতয়ফদন প্রস্তুতকযণ ২২ 

২.৮ ভয় ধবধিক কভ ত ধযকল্পনা ফাস্তফায়ন ২৩ 

২.৯ প্রধতয়ফদন দাধির (Reporting) ২৫ 

২.১০                 ২৫ 

 তৃতীয় অধ্যায়  পরাপর ম তায়রাচনা ২৬ 

৩.১ ধডধধ ম তায়রাচনা  ধফয়েলণ ২৬ 

৩.২ অথ ত-ফছয ধবধিক প্রকয়ল্পয ফযাে, অথ ত-ছাি  ব্যয় ধফবাজন ম তায়রাচনা  ধফয়েলণ  ২৭ 

৩.৩ অথ ত ফছয ধবধিক কভ ত-ধযকল্পনা ম তায়রাচনা  ধফয়েলণ ২৯ 

৩.৪ প্রকয়ল্পয অঙ্গধবধিক ফাস্তফ  আধথ তক রক্ষযভাত্রা এফং ক্রভপুধিত অগ্রগধত ম তায়রাচনা ২৯ 

৩.৫  প্রকয়ল্পয প্রধান প্রধান কাম তক্রয়ভয অগ্রগধত ম তয়ফক্ষণ ৩২ 

৩.৬ ফ্ল্যয়টয ংখ্যা কয়ভ মায়া ধফয়েলণ  ম তায়রাচনা ৩৭ 

৩.৭ অফকাঠায়ভায ড্রইং ফা নকা ম তায়রাচনা ৩৯ 

৩.৮ বফন ধনভ তাণ ংক্রান্ত ম তয়ফক্ষণ ৪০ 

৩.৯ য়েয গুণগতভান ম তয়ফক্ষণ ৪৩ 



পৃষ্ঠা iii 

 

৩.১০ প্রকয়ল্পয ফাস্তফায়য়ন ধীযগধতয কাযণ ম তায়রাচনা ৪৪ 

৩.১১ যকাধয অন্য ংস্থা  কধভটিয প্রধতয়ফদন ম তায়রাচনা ৪৪ 

৩.১১.১ আইএভইধড’য প্রধতয়ফদন   ৪৪ 

৩.১১.২ ধআইধ এফং প্রকল্প ধিয়াধযং কধভটি বায ম তায়রাচনা ৪৫ 

৩.১২ প্রকয়ল্পয ধযচারনা কাঠায়ভা  মরাকফর ৪৫ 

৩.১২.১                  ল ৪৫ 

৩.১২.২        ল    ল           ৪৬ 

৩.১২.৩                     ভন্বয়ীনতা ৪৭ 

৩.১৩ অবযন্তযীণ অধডট ম তায়রাচনা ৪৭ 

৩.১৪ ক্রয় কাম তক্রভ ম তায়রাচনা ৪৭ 

৩.১৫ ক্রয় কাম তক্রয়ভ ব্যতযয় ম তায়রাচনা ৬১ 

৩.১৬ প্রকয়ল্পয উয়েশ্য  আউটকাভ অজতয়নয অফস্থা ধফয়েলণ ৬২ 

৩.১৭ িানা ম তায়য় প্রকয়ল্পয ম্ভাব্য উকাযয়বাগীয়দয জযীয়য পরাপর ম তায়রাচনা  ধফয়েলণ ৬৩ 

৩.১৮ স্থানীয় ম তায়য় ভতধফধনভয় কভ তারায পরাপর ম তায়রাচনা ৬৮ 

৩.১৯ মকআইআই/ধনধফি আয়রাচনা য়ত প্রাপ্ত তথ্য  পরাপর ধফয়েলণ ৭০ 

৩.২০ দরীয় আয়রাচনা য়ত প্রাপ্ত তয়থ্যয পরাপর ধফয়েলণ ৭১ 

৩.২১ ঠিকাদায প্রধতষ্ঠায়নয ধফধবন্ন কভ তকততায ায়থ আয়রাচনায পরাপর  ধফয়েলণ ৭২ 

৩.২২ প্রকয়ল্পয মটকইকযণ ধযকল্পনা ৭৩ 

 চতুথ ত অধ্যায় SWOT ধফয়েলণ ৭৪ 

 ঞ্চভ অধ্যায়  ম তয়ফক্ষণ  ৭৭ 

৫.১ ভীক্ষারব্দ ম তয়ফক্ষণ ৭৭ 

৫.১.১ প্রকয়ল্পয ধডধধ/আযধডধধ ম তয়ফক্ষণ ৭৭ 

৫.১.২ প্রকল্প ব্যায় ম তয়ফক্ষণ ৭৭ 

৫.১.৩          ল                      ৭৭ 

৫.১.৪      ও          ধ                 ৭৭ 

৫.১.৫        ও                          ৭৮ 

৫.১.৬ প্রকল্প ফাস্তফায়য়নয অগ্রগধত ম্পধকতত ম তয়ফক্ষণ ৭৮ 

৫.১.৭ প্রকয়ল্পয ফাস্তফায়য়ন ধীযগধতয কাযণ ম তয়ফক্ষণ ৭৮ 

৫.১.৮ প্রকয়ল্পয উয়েশ্য ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ম তয়ফক্ষণ ৭৮ 

৫.১.৯ প্রকল্প ধযচারক ংক্রান্ত ম তয়ফক্ষণ ৭৮ 

৫.১.১০ প্রকয়ল্পয ক্রয় কাম তক্রভ ম তয়ফক্ষণ ৭৮ 

৫.১.১১ প্রকয়ল্পয অফকাঠায়ভা নকা  ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ম তয়ফক্ষণ ৭৮ 

৫.১.১২ প্রকয়ল্পয কভ ত-ধযকল্পনা ংক্রান্ত ম তয়ফক্ষণ ৭৯ 

৫.১.১৩ প্রকয়ল্পয ফাধল তক ক্রয় ধযকল্পনা ম তয়ফক্ষণ ৭৯ 

৫.১.১৪ প্রকয়ল্পয িানা জধযয়য ভাধ্যয়ভ আথ ত-াভাধজক অফস্থা মূল্যায়য়নয পরাপর ম তয়ফক্ষণ ৭৯ 

৫.১.১৫ SWOT ম তয়ফক্ষণ ৭৯ 

 লষ্ঠ অধ্যায়   উংায  সুাধযভারা ৮০ 

৬.১ উংায  ৮০ 

৬.২ সুাধযভারা ৮০ 

 মযপায়যন্পমূ ৮২ 

 ংশ্লমাজনী -- 

ংশ্লমাজনী-১ সুদ্বফধাশ্লবাগীশ্লদয জন্য জদ্বয ভীক্ষায প্রশ্নভারা -- 

ংশ্লমাজনী-২ ককআইআই গাইডরাইন -- 

ংশ্লমাজনী-৩ ংদ্বেষ্ট ঠিকাদায প্রদ্বতষ্ঠাশ্লনয জন্য প্রশ্নভারা  

ংশ্লমাজনী-৪ এপদ্বজদ্বড গাইডরাইন -- 

ংশ্লমাজনী-৫ চরভান কাশ্লজয দ্বযফীক্ষণ কচকদ্বরস্ট -- 

ংশ্লমাজনী-6 ক্রয় ংক্রান্ত কচকদ্বরস্ট -- 

ংশ্লমাজনী-৭ কশ্লকন্ডাদ্বয তথ্য ম বাশ্লরাচনা কচকদ্বরস্ট -- 

 

 



পৃষ্ঠা iv 

 

ধনফ তাী াযংয়ক্ষ 
 

উন্নয়য়নয ভািয়ক ফাংরায়দ। দ্রুত উন্নয়নীর ফাংরায়দয়য উন্নয়য়নয ধাযাফাধকতায় যকায়যয কায়জয ধযধধ পূয়ফ তয 

তুরনায় ফহুগুয়ণ বৃধদ্ধ ময়য়য়ছ। এয়ক্ষয়ত্র, ঢাকা ফাংরায়দয়য যাজধানী ধায়ফ কর কভ তকায়িয মকন্দ্রধফন্দু য়ায়, যকাধয 

কভ তকততা/কভ তচাযীয়দয  ংখ্যা ধদন ধদন মফয়ি চরয়র আফায়নয জন্য প্রয়য়াজনীয় অফকাঠায়ভা বৃধদ্ধ কযা য়ধন। ২০১৪ 

ায়রয ধাফ অনুমায়ী ঢাকায় কভ তযত কভ তকততা/কভ তচাযীয়দয ভাত্র ৮% এয আফাধক চাধদা মভটায়না ম্ভফ য়ে। অফধষ্ট 

৯২% কভ তকততা/কভ তচাযী আফান সুধফধা মথয়ক ফধঞ্চত। অন্যধদয়ক, ঢাকা য়যয অধবজাত এরাকায় অফধস্থত উচ্চমূয়ল্যয ধকছু 

ধযতযক্ত ম্পধি প্রায় মফাত য়ায অফস্থায় ধছর ধকংফা কভ গুরুত্ত্বপূণ ত কায়জ ব্যফহৃত ধের।  

উধযউধিধিত মপ্রক্ষায়ট, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী                           ,                            

    ও                ধ     ল   , গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য ভাধ্যয়ভ “ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  

মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। প্রকল্পটিয মূর 

রক্ষয য়ে, যকায়যয অব্যফহৃত জধভয মথামথ ব্যফায  যাজস্ব আয় বৃধদ্ধ উযুক্ত  স্বাস্থযকয আফান যফযায়য 

ভাধ্যয়ভ ফাংরায়দ যকায়যয কভ তকততায়দয কাছ মথয়ক উন্নত মফা প্রাধপ্ত। গণপূতত অধধদপ্তয কর্ততক ফাস্তফায়নাধীন এই প্রকয়ল্পয 

মভাট ব্যয় ধযা য়য়য়ছ ৩৬৬৫৩.৫০ রক্ষ টাকা। মূর ভয়কার জুরাই ২০১৬ য়ত ধডয়ম্বয ২০১৯, মা ধকনা ব্যয় বৃধদ্ধ 

ব্যধতয়যয়ক ধডয়ম্বয ২০২০ ম তন্ত ফধধ তত কযায জন্য প্রস্তাফনা ম তায়রাচনাধীন    । প্রকয়ল্পয আতায় গুরান, ধানভধি  

মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ধফধবন্ন আকৃধতয (১৮০০ ফগ তপৄয়টয ১৮টি, ১৫০০ ফগ তপৄয়টয ১৪৭টি, ১২৫০ ফগ তপৄয়টয 

২১৯টি, এফং ১০০০ ফগ তপৄয়টয ১৪টি ফ্ল্যাট) মভাট ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ কযায ধযকল্পনা ধছর। তয়ফ, 

রারভাটিয়া অঞ্চয়রয ধকছু ফাধি গণবফয়নয ায় অফধস্থত ধফধায়, মকধআই (গুরুত্ত্বপূণ ত স্থানা যক্ষা) ধফয়ফচনায়, ধনভ তাণ 

ধফধধভারা অনুমায়ী বফয়নয উচ্চতা ধযকল্পনা ীধভত যািয়ত য়য়য়ছ ধফধায়, ফ্ল্যায়টয ংখ্যা কয়ভ মগয়ছ। ফ্ল্যাট ধনভ তায়ণয 

াাাধ  প্রকয়ল্পয আয ফ কাজমূ  য়ে  ীভানা প্রাচীয, মঢাকায যাস্তা, মড্রয়নজ ব্যাফস্থা, বৃধষ্টয াধন ধয়য যািায আধায 

ধনভ তাণ  বুজায়ন, ইতযাধদ।   

ফততভায়ন এই ধনধফি ধযফীক্ষণ কাম তক্রভটিয মূর উয়েশ্য য়ে, প্রকল্পটিয ফততভান ধযধস্থধত, উয়েশ্য  রয়ক্ষযয ায়থ 

াভিস্যতা, কায়জয অগ্রগধত  ভান, আধথ তক অফস্থা, মিকয়াল্ডাযয়দয ায়থ ভতধফধনভয়, আথ ত-াভাধজক  ধযয়ফগত 

প্রবাফ, এফং বধফষ্যৎ ধযকল্পনা ইতযাধদ ধফলয়য় তথ্য-উাি ংগ্রয়য ভাধ্যয়ভ প্রকল্পটিয পর ফাস্তফায়ন প্রধক্রয়ায়ক আয 

মফগফান কযা। প্রকল্প ংধেষ্ট তথ্য-উাি ধফয়েলণ, য়যজধভয়ন ধযদ তন, ে  কায়জয গুণগত ভান ম তয়ফক্ষণ, প্রয়শ্নািয 

জধয, াক্ষাৎকায  কভ তারা, ইতযাধদয ভাধ্যয়ভ ধনধফি ধযফীক্ষন কাম তক্রভটি ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ।   

প্রকল্পটিয দ্বডদ্বদ্ব প্রণয়শ্লন প্রথাগত দ্ধদ্বত অনুযণ কযা শ্লরও উশ্লেশ্য, রগশ্লেভ, ঝুঁদ্বক দ্বনণ বয়, দ্বপনানদ্বয়ার এনারাইদ্ব না 

কযা ও দ্বফস্তাদ্বযত আদ্বকবশ্লেকচাযার ড্রইং না থাকা ইতযাদ্বদ দুফ বরতা রক্ষণীয়। ড্রইং এয ভান গতানুগদ্বতক ও যকাদ্বয 

কভ বকতবাশ্লদয কাশ্লজয ধযন দ্বফশ্লফচনায় দ্বফশ্লল সুদ্বফধাদ্বদ, মথাাঃ ঊর্ধ্বতন কভ বকতবাশ্লদয আফাস্থশ্লর নীচতরায় একটি দ্বভটিং রুভ, 

ছাশ্লদ কদ্বভউদ্বনটি কন্টায, ক ারাশ্লভরা দ্বযশ্লফ  গ্রীন দ্বফদ্বডং এয ধাযণাগুদ্বর অনুদ্বস্থত। প্রকশ্লল্পয প্রাক্কদ্বরত মূল্য দ্বনধ বাযশ্লণয 

কক্ষশ্লে, াম্প্রদ্বতক ভশ্লয়  একই ধযশ্লণয আযও কশ্লয়কটি ফাদ্বি দ্বনভ বাণ প্রকশ্লল্পয মুল্যশ্লক দ্ববদ্বি দ্বাশ্লফ ধযা শ্লয়শ্লছ। তশ্লফ ২০১৬ 

াশ্লর ম্পন্ন একটি প্রকশ্লল্পয প্রদ্বত ফগ বদ্বভোশ্লয ০.২৪০৮০ রা  োকা (প্রদ্বত ফগ বপৄশ্লে ২২৩৭.১ োকা) মূশ্লল্যয দ্বফযীশ্লত ২০১৯ 

াশ্লর ম্পন্ন কযায রশ্লক্ষয এই প্রকল্পটিয  প্রদ্বত ফগ বদ্বভোশ্লয ০.৪১৬৮০ রা  োকা (প্রদ্বত ফগ বপৄশ্লে ৩৮৭২.২ োকা) মূল্য দ্বকছুো 

কফদ্ব ভশ্লন শ্লয়শ্লছ।    

াদ্বফ বক ব্যফস্থানায়, গণপূতত অধধদপ্তয তথা ভন্ত্রণারয় কর্ততক প্রচধরত ধকছু দ্ধধত যকায়যয াধফ তক প্রকল্প ফাস্তফায়ন নীধত 

তথা ধফধায়নয ায়থ স্পষ্টতিঃ ধযন্থী ফা াঙ্ঘধল তক ফয়র প্রতীয়ভান। গতানুগধতক বায়ফ ফহুধদন ধয়য তাঁযা এটি কয়য আয়র, 

এ ধযয়ণয ব্যাধতক্রয়ভয জন্য মকান যকাধয অনুভধত    । মথািঃ ‘প্রকল্প ধযচারক’  প্রকয়ল্পয ফ জনফয়রয অধতধযক্ত 

দাধয়ত্ব ারন, যাজস্ব িায়তয ন্যায় প্রকল্প িযচ কযা, ইএভই ধফবায়গয অয়নকটা আরাদাবায়ফ কাজ কযা, এফং াধফ তক 

ভন্বয়য়য জন্য একটি স্থায়ী প্রকল্প অধপ না থাকা, ইতযাধদ।    

প্রকল্পটিয মূর চযয়রয়িয ভয়ধ্য একটি ধছর, ধযতযক্ত ফািীগুয়রা দিয়র ধনয়য় মথাভয়য় কাজ শুরু কযা, মা ধকনা আয়গ মকান 

না মকানবায়ফ ব্যফহৃত য়য় আধছর। এিন ম তন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুমায়ী, মভাট ১৫টি ফািী দিয়র ধনয়য় কাজ শুরু কযা ম্ভফ 

য়য়য়ছ। তন্য়ধ্য ১২ টিয কাজ পুয়যাদয়ভ শুরু তথা ধবধক্ত স্থান ময়ল মূর অফকাঠায়ভা ধনভ তাণ কাজ চরভান। ফাধক ৩টিয কাজ 

শুরুয ধদয়ক। মপব্রুয়াধয ২০২০ ম তন্ত প্রকয়ল্পয মভাট আধথ তক অগ্রগধত ১৭.১৩ %  মবৌত অগ্রগধত গয়ি ৪৫%।  



পৃষ্ঠা v 

 

প্রকয়ল্পয আতায় ধডধধ অনুমায়ী ফ তয়ভাট ১১৯টি প্যায়কজ যয়য়য়ছ। দ্বডদ্বদ্ব’কত উদ্বিদ্ব ত ক্রয় দ্বযকল্পনায় প্রকশ্লল্পয 

ভারাভার ক্রশ্লয়য কভাে ৩টি প্যাশ্লকশ্লজয ভশ্লধ্য একটি প্যাশ্লকশ্লজযও দযে আফান কযা য়দ্বন। কাজ ক্রশ্লয়য ফ বশ্লভাে ১১৬টি 

প্যাশ্লকশ্লজয এয ভধ্য ১০৩টি প্যাশ্লকশ্লজয দযে আফান কযা শ্লয়শ্লছ এফং অফদ্বষ্ট ১৩টি প্যাশ্লকশ্লজয দযে আফান কযা 

য়দ্বন। কাজ ক্রশ্লয়য ৫টি প্যাশ্লকশ্লজয ক্রয় কাম বক্রভ প্রাক্করন মূল্য কথশ্লক চুদ্বি মূল্য কফদ্ব দ্বদশ্লয় কাজ ক্রয় ম্পন্ন কযা শ্লয়শ্লছ 

এফং ফাদ্বক প্যাশ্লকশ্লজয ক্রয় কাম বক্রভ প্রাক্করন মূল্য কথশ্লক চুদ্বি মূল্য কশ্লভ কাজ ক্রয় ম্পন্ন কযা শ্লয়শ্লছ। দযে আফান কথশ্লক 

চুদ্বি ম্পাদন, প্রায় কর কক্ষশ্লেই দ্বদ্বআয অনুমায়ী ম্পন্ন কযা শ্লরও, দ্বকছু কক্ষশ্লে ব্যতযয়ও রক্ষয কযা কগশ্লছ। প্রায় ফ 

কক্ষশ্লেই, দযে প্রদ্বক্রয়া ম্পন্ন ফায এক ফছয ফা তাযও কফদ্ব ভয় য ঠিকাদায কাজ শুরু কযশ্লত কশ্লযশ্লছ।  মূরতিঃ ফািী 

দির মনয়া এফং কাজ শুরু কযায মক্ষয়ত্র ধফরয়ম্বয জন্য মবৌত অগ্রগধত আানুূপ য়ধন। ৩টিয ফাধিয মক্ষয়ত্র ভাভরা চরভান। 

গণপূয়ততয ভত একটি অধবজ্ঞ ংস্থায জন্য, মিাদ যকাধয মায়গা দিয়র মনয়ায মক্ষয়ত্র এধযয়নয ব্যাথ ততা কাম্য ধছর না। 

ংস্থাটিয কায়জয ধযন ধফয়ফচনায়, এধযয়নয ভাভরা মভাকায়ফরায় একটি ধক্তারী ‘ধরগ্যার ইউধনট’ থাকা প্রয়য়াজন ধছর।  

তাছািা, ‘আফান ধফবাগ’ এয য়মাগীতায় পুয়ফ ত অফস্থানযতয়দয জন্য ঠিক ভয়য় ধফকল্প আফায়নয ব্যফস্থা কযায মক্ষয়ত্র 

ভন্বয়ীনতায় দুফ তরতা রক্ষণীয় ধছর। য়ফ তাধয, ভন্ত্রণারয় কর্ততক ম তাপ্ত ফায়জট না ায়ায়, মবৌত অগ্রগধতয তুরনায় আধথ তক 

অগ্রগধত াভিস্যপূণ ত না য়া তথা ঠিকাদাযয়দয প্রাপ্য ধফর প্রদায়ন ব্যথ ত য়ায়ত কায়জয গধত ভন্থয য়য়য়ছ। ধকছু মক্ষয়ত্র 

স্ট্রাকচাযার ধডজাইয়নয উয ধবধক্ত কয়য দযত্র প্রধক্রয়া ম্পন্ন কযায য প্রকয়ল্পয ভাঝাভাধঝ ভয়য় স্থাতয অধধদপ্তয কর্ততক 

আধকতয়টকচাযার ধডজাইয়ন ব্যক ধযফততয়নয পয়র কয়ল্পয ব্যয় ভাত্রাধতধযক্ত মফয়ি মায়ায ভত ভন্নয়ীনতায ঘঠনা 

ঘয়ঠয়ছ। এয়ত কয়য ধযফতীত ব্যয় ধযকল্পনা য়ভত আযধডধধ প্রস্তুত না কযা ম তন্ত কাজ ফন্ধ যািয়ত য়ে। ধকছু 

ঠিকাদায়যয ইোকৃত গাধপরধত দৃশ্যভান ধছর।     

য়যজধভয়ন ধযদ তয়নয মক্ষয়ত্র, য়েয গুণগতভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়য়য়ছ। ধনয়ভানুমায়ী, কংধক্রট এফং ধির ফায়যয ধক্ত 

ধনণ তয়য়য জন্য প্রয়য়াজনীয় ংখ্যক ধযয়াট ত ায়া মগয়ছ। গণপূতত অধধদপ্তয কর্ততক ধনধ তাধযত ‘ধধডউর অপ মযট’ ফা ‘এ  

আয’ অনুমায়ী ধয়ভন্ট  ধির ফায ফ মক্ষয়ত্রই ব্যফায কযা য়য়য়ছ। মিায়া ধায়ফ াথয়যয টুকযা এফং ইট ধায়ফ মভধন-

মভড অয়টাধিক ব্যফায কযা য়য়য়ছ প্রায় ফ মক্ষয়ত্রই। ধনধফি ধযফীক্ষণ দর কর্ততক ভাঠ ম তায়য় ধকছু ধনভ তাণ াভগ্রীয ভান 

ধনধ তাযণ  ধকছু স্থানায ইন-ধটু ধক্ত ধনণ তয়য়য কাজ প্রধক্রয়াধীন আয়ছ।    

তয়ফ য়েয ভান উন্নতভায়নয য়র অয়নক মক্ষয়ত্র কার্য্ত ম্পাদয়নয ভান তথা সূক্ষ্মতা, প্রয়য়াজনীয় তকততা অফরম্বন, পৄটাথ 

মুক্ত  থচাধযয়দয ধনযািা ধনধিতকযণ, ঠিকাদায কর্ততক প্রয়য়াজনীয় ংখ্যক কাধযগধয মরাকফর ধনয়য়াগ না কযা এফং 

শ্রধভকয়দয কায়জয ধযয়ফয়য মক্ষয়ত্র ব্যতযয় রক্ষয কযা মগয়ছ। ধনভ তায়ণ তকততা ফাংরায়দয় একটি উয়ধক্ষত ধফলয়। ধকন্তু 

যকাধয কায়জ অন্ততিঃ এই ধনযািা ধফলয়টিয়ক গুরুত্ব ধদয়য়, যকায কর্ততক অনুভধদত ‘ফাংরায়দ ন্যানার ধফধল্ডং মকাড (ধফ 

এন ধফ ধ)’ মভয়ন চরা উধচত ধছর। কংধক্রট ঢারাই আয বার য়ত াযত। কংধক্রট ধনভ তায়ণ গুরুত্ত্বপূণ ত ত্রুটি ‘ধিধডং  

মধগ্রয়গন’ এয প্রভাণ ায়া মগয়ছ।  

 প্রকল্পটিয অন্যতভ ফর ধদক এয স্পষ্ট রক্ষয  উয়মাধগতা। ঢাকায মকন্দ্রস্থয়র অফধস্থত ধফধায় তদাযধকয সুধফধা। তয়ফ দুফ তর 

ধদকগুধরয অন্যতভ ধছর প্লট বুয়ঝ মনয়া   ঠিক ভয়য় কাজ শুরু কযয়ত না াযা। কায়জয ভান ধনয়ন্ত্রন  াফধানতায় 

আয নজয মদয়া প্রয়য়াজন। তাছািা দ্ধধতগত ীভাফদ্ধতায জন্য, ধডধধ অনুমায়ী প্রকয়ল্পয ফছযয়াযী ফযাে ম তাপ্ত 

ধযভায়ন ায়া মায়ধন।  প্রকল্পটিয পর ফাস্তফায়ন এফং যকাধয কভ তকততায়দয ভায়ঝ গ্রণয়মাগ্য য়র বধফষ্যয়ত যকাধয 

আফান ংস্থান ধফলয়য় আয নতুন প্রকল্প আায সুয়মাগ ততযী য়ফ। তয়ফ, যকাধয কভ তকততায়দয মফতন  প্রাপ্য ফাা 

বািায তুরনায় ঢাকা য়য ফাা বািা এফং অন্যান্য সুয়মাগ-সুধফধা ধফয়ফচনায় প্রাইয়বট ফাা-ফাধিয তুরনায়  এই যকাধয 

আফান কতটা াশ্রয়ী য়ফ মই ঝুঁধক ধফয়ফচনায় ধনয়য়, তুরনামূরক আকল তনীয় না কযয়ত াযয়র তা অব্যফহৃত যয়য় মাফায 

ম্ভাফনা আয়ছ।    

সুধফধায়বাগীয়দয কাছ মথয়ক প্রকল্পটিয উয়মাধগতা ধনণ তয়য়য ভত অফস্থা এিন য়ধন ধফধায়, স্বল্প ধযয়য এ ংক্রান্ত আথ ত-

াভাধজক প্রবাফ ধনণ তয়য়য কাজটি ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ। প্রকল্পটি, এয ায়থ স্বাথ ত ংধেষ্ট কয়রয জন্যই বধফষ্যয়ত বার প্রবাফ 

মপরয়ফ ফয়রই ফায ধায  । তয়ফ কায়জয ধীযগধত তাঁয়দয কায়ছ রক্ষযণীয়। কায়জয গধত ফািায়না এফং ঠিকাদাযয়দয ঠিক 

ভয়য় ধফর প্রদান একটি অন্যতভ সুাধয এয়ক্ষয়ত্র।  তাছািা, বধফষ্যয়ত এধযয়ণয প্রকল্প প্রণয়য়নয আয়গ উকাযয়বাগীয়দয 

কাছ মথয়ক                ধ        যাভ ত মনয়া প্রয়য়াজন। য়ফ তাধয, ধকছু ব্যতযয় ছািা, এিন ম তন্ত প্রকল্পটি মভাটামুটি 

বারবায়ফই অগ্রয য়ে। পরবায়ফ ফাস্তফাধয়ত য়র যকাধয কভ তকততায়দয আফান ভস্যা ভাধায়নয মক্ষয়ত্র এটি গুরুত্ত্বপূণ ত 

ভূধভকা যািয়ফ ফয়রই আা কযা মায়ে।    
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প্রথভ অধ্যায় 

প্রকয়ল্পয ধফস্তাধযত ফণ তনা  

১.১   প্রকয়ল্পয টভূধভ  
 

স্বাধীনতায য মথয়ক উন্নয়য়নয ধাযাফাধকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায়যয কায়জয ধযধধ পূয়ফ তয তুরনায় ফহুগুয়ণ বৃধদ্ধ 

ময়য়য়ছ। তাই কায়জয প্রয়য়াজয়ন যকায়যয নতুন নতুন দপ্তয সৃধষ্ট য়য়য়ছ এফং াাাধ একর দপ্তয়য প্রয়য়াজনীয় জনফর 

ধনয়য়াগ কযা য়য়য়ছ। ঢাকা ফাংরায়দয়য যাজধানী এফং যকায়যয মূর ধতনটি অঙ্গ (ধনফ তাী ধফবাগ, ধফচায ধফবাগ  

আইনবা)  অন্যান্য কর কভ তকায়িয মকন্দ্রধফন্দু য়ায়, এিায়ন যকায়যয ধফধবন্ন দপ্তয  জনফয়রয ংখ্যা ধদন ধদন 

মফয়িই চয়রয়ছ। ধকন্তু এই ব্যাক ধফস্তৃধতয াাাধ যকাধয কভ তকততা/কভ তচাযীয়দয  আফায়নয জন্য প্রয়য়াজনীয় 

অফকাঠায়ভা বৃধদ্ধ কযা য়ধন। ২০১৪    ল              , ঢাকা য়য কভ তযত যকাধয কভ তকততা/কভ তচাযীয়দয তুরনায় 

যকাধয ফাা/ফাধিয ংখ্যা অপ্রতুর য়ায় কভ তযত কভ তকততা/কভ তচাযীয়দয ভাত্র ৮% এয চাধদা মভটায়না ম্ভফ য়ে। 

অফধষ্ট ৯২% কভ তকততা/কভ তচাযী আফান সুধফধা মথয়ক ফধঞ্চত য়ে। ধফপুর চাধদায ধফযীয়ত ীধভত ংখ্যক আফান 

সুধফধা ধদয়য় কভ তকততা  কভ তচাযীয়দয আফান সুধফধা মভটায়না অতযন্ত দূরু ধফধায় যকাধয ফাা/ফাধি ধনভ তায়ণয মক্ষয়ত্র 

গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য ভাধ্যয়ভ আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ ধযকল্পনা গ্রণ কযা য়। এ ধযয়প্রধক্ষয়ত, ঢাকা য়য ২০টি 

ধযতযক্ত ফাধিয়ত ধযকধল্পত উায়য় বফন ধনভ তায়ণয রয়ক্ষয “ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত 

ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক আয়রাচয প্রকল্পটি অনুয়ভাধদত  ফাস্তফাধয়ত  য়ে।   

১.২   প্রকয়ল্পয ধফফযণ 
 

 

২.১.১ প্রকয়ল্পয নাভ   : “ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত 

৩৯৮ টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক প্রকল্প 

২.১.২ উয়যাগী ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ  : গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

২.১.৩ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : গণপূতব অদ্বধদপ্তয 

২.১.৪ প্রাক্কধরত ব্যয়  : ৩৬৬৫৩.৫০ রক্ষ টাকা 

২.১.৫ প্রকয়ল্পয ফাস্তফায়নকার : মূর- জুরাই ২০১৬ য়ত ধডয়ম্বয ২০১৯ 

ব্যয় বৃধদ্ধ ব্যধতয়যয়ক মভয়াদ বৃধদ্ধ- জুরাই ২০১৬ য়ত ধডয়ম্বয ২০২০  
 

১.৩   প্রকয়ল্পয রক্ষয  উয়েশ্য  

 যকাধয কভ তকততায়দয আফান ব্যাফস্থা কযা; 

 যকায়যয অব্যফহৃত জধভয মথামথ ব্যফায কয়য যকায়যয যাজস্ব আয় বৃধদ্ধ কযা; 

 উযুক্ত  স্বাস্থযকয আফান যফযায়য ভাধ্যয়ভ ফাংরায়দ যকায়যয কভ তকততায়দয কাছ মথয়ক উন্নত মফা প্রাধপ্ত। 

১.৪    প্রকয়ল্পয প্রধান প্রধান কাজমূ       

           প্রকয়ল্পয আতায় গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ।  

মভাট কাম তাফরীয়ক মভাটামুটি ধরম্নধরধিত কয়য়কটি বায়গ বাগ কযা মময়ত ায়য; 

১। দারান ধনভ তাণ  এয অবযন্তযস্থ ফ সুফাধাধদ মথািঃ  

- ভাটি যীক্ষা, াইধরং  ধবধি স্থান 

- মূর দারান ধনভ তাণ, দযজা-জানার  মযধরং 

- াধন যফযা, টয়য়রট  য়িঃধনষ্কান ব্যফস্থা  

- ধফদুযৎ ঞ্চারন ব্যফস্থা, মজনায়যটয, ধরপট   ট্রান্পপযভায  

- যান্না ঘয, চূরা  গ্যা ংয়মাগ  

- ম তাপ্ত কায াধকতং 

- অধিধনফ তাক ব্যফস্থা  ধযজাবত াধনয ংস্থান 

- মকয়াযয়টকায  দায়িায়ানয়দয জন্য ধনধ তাধযত স্থান, ইতযাধদ 

২। ীভানা প্রাচীয ধনভ তাণ, মঢাকায যাস্তা, মড্রয়নজ ব্যাফস্থা এফং  

৩। বৃধষ্টয াধন ধয়য যািায আধায ধনভ তাণ  বুজায়ন    
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১.৫ প্রকল্প অনুয়ভাদন, ব্যয়  ফাস্তফায়নকার 

১.৫.১  প্রকল্প অনুয়ভাদন, ব্যয়  ফাস্তফায়নকার    

গত ২২/১১/২০১৬ তাধযয়ি অনুধষ্ঠত একয়নক বায় প্রকল্পটি মূর ম তায়য় ৩৬৬৫৩.৫০ রক্ষ টাকা ব্যায়য় ১ জুরাই ২০১৬ মথয়ক 

৩১ ধডয়ম্বয ২০১৯ ম তন্ত ভয়য় ফাস্তফায়য়নয জন্য অনুয়ভাধদত য়। যফতীয়ত ব্যয় বৃধদ্ধ ব্যধতয়যয়ক ধডয়ম্বয ২০২০ ম তন্ত 

ভয় বৃধদ্ধ কযা য়য়ছ। ধফস্তাধযত ধনয়ম্নয াযধণ ১.১ এ মদয়া য়রা-  

 

াযধন ১.১ : প্রকল্প অনুয়ভাদন , ভয়  ব্যয় হ্রা/বৃধদ্ধয ায                                                            (রক্ষ টাকায়) 
  

ধফলয় 

অনুয়ভাধদত প্রাক্কধরত ব্যয় 

ফাস্তফায়ন কার  

মভাট 

ভয় 

 

অনুয়ভাদয়নয 

তাধযি 

ধযফততন (মূর প্রকয়ল্পয তুরনায়) 

মভাট ধজধফ প্র:া: 

অন্যান্য 

(প্রকল্প 

াার্য্) 

ব্যয় ধযভাণ 

হ্রা/বৃধদ্ধ 

(%) 

ভয় ধযভাণ 

হ্রা/বৃধদ্ধ 

(%) 

মূর  ৩৬৬৫৩.৫০  ৩৬৬৫৩.৫০ নাই নাই জুরাই ১৬ -  

ধডয়ম্বয ১৯ 

৪২ 

ভা 

০৪/১০/২০১১ - - 

ভয় 

বৃধদ্ধ  

 ৩৬৬৫৩.৫০  ৩৬৬৫৩.৫০ 

(ব্যয় ধযফততন য়ত 

ায়য) 

নাই নাই জুরাই ১৬ -  

ধডয়ম্বয  - ২০ 

৫৪  

ভা 

-  কভ ংখ্যক ফ্ল্যাট 

ধনভ তাণ য়ে। 

২৮.৫৭% 

তথ্যসূত্রিঃ ধডধধ/প্রকল্প অধপ 
 

১.৬ প্রকয়ল্পয ধযচারনা কাঠায়ভা  মরাকফর 

তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী, গণপূতত প্রয়জক্ট ায়কতর-১ এয়ক্ষয়ত্র প্রকল্প ধযচারক ধায়ফ দাধয়ত্ব ারন কযয়ফন। গণপূতত অধধদপ্তয়যয 

প্রচধরত ধফধান অনুমায়ী,  তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী তাঁয ধনয়ধভত যকাধয দাধয়য়ত্বয াাাধ অধতধযক্ত দাধয়ত্ব ধায়ফ প্রকল্প 

ধযচারক থাকয়ফন। গণপূতত অধধদপ্তয়যয প্রচধরত এই ধফধানটি ধনয়য় ৩.২ এ ধফস্তাধযত ধফয়েলণ কযা য়য়য়ছ। এ ছািা আয ২ 

জন তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী, ২ জন ধনফ তাী প্রয়কৌরী, ২ জন উ-ধফবাগীয় প্রয়কৌরী, ২ জন কাযী প্রয়কৌরী  ২ জন উ-

কাযী প্রয়কৌরী  মভাট ১১ জন প্রকল্পটি ফাস্তফায়য়নয মক্ষয়ত্র যাধয ধনয়য়াধজত থাকয়ফন। এয়দয ফাই গণপূতত 

অধধদপ্তয়যয স্থায়ী কভ তকততা/কভ তচাধয। অথ তাৎ ফাইয়য মথয়ক নতুন কায়য়ক প্রকয়ল্প ধনয়য়াগ মদয়া য়ধন। তাছািা প্রধান 

প্রয়কৌরীয়ক মচয়াযা তন কয়য ১২ দয়স্যয একটি ‘প্রয়জক্ট ইভধপ্লয়ভয়ন্টন কধভটি (ধআইইধ)’ এফং গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য 

ধচফয়ক প্রধান কয়য ১৩ দয়স্যয একটি ‘প্রয়জক্ট ধিয়াধযং কধভটি (ধএধ)’ গঠন কযা য়য়য়ছ।  

১.৭ প্রকয়ল্পয আতায় ফ্ল্যায়টয ধযংখ্যান 

“ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮ টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক 

প্রকল্পটি ১৮০০, ১৫০০, ১২৫০  ১০০০ ফগ ত পৄট আয়তয়নয মভাট ৩৯৮টি ফ্ল্যাট ধনভ তাণ কযা য়ে। ধনয়ম্ন ফ্ল্যায়টয অফস্থান  

ফ্ল্যায়টয ধযংখ্যান ধফস্তাধযত মদয়া র- 

াযধণ ১.২- ২০ টি ফাধিয  স্থান ফ্ল্যায়টয ংখ্যা 

ক্রিঃ 

নং 

প্রকয়ল্পয অফস্থান  ঠিকানা ইউধনয়টয আকায 

(ফগ ত পৄট) 

ইউধনট/

মফ্ল্ায 

তরায 

ংখ্যা 

মভাট ফ্ল্যায়টয 

ংখ্যা 

১ ২   ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১ প্লট: (ধ  ডধিউ  এ )  ৪ ,  মযাড: ৩৬,  গুরান , ঢাকা । ১৫০০ ২ ১০ ১৮ 

০২ প্লট: ধ ডধিউ  এ (ধফ) ২৪ ,  মযাড: ৩১ , গুরান , ঢাকা । ১৮০০ ২ ১০ ১৮ 

০৩ ফাা:- ৭ (নতুন) , মযাড:-৫ , ধানভধি আ/এ , ঢাকা । ১৫০০ ২ ১০ ১৮ 

০৪ ফাা:-১৪ (নতুন) , মযাড:-৩, ধানভধি আ/এ , ঢাকা । ১৫০০ ৪ ১৩ ৪৮ 

০৫ ফাা: ৭২ (নতুন) ,  মযাড:-৫/এ ,  ধানভধি আ/এ, ঢাকা । ১৫০০ ৩ ১৩ ৩৬ 

০৬ ফাা: ৩৩ (নতুন) , মযাড:-৫ , ধানভধি আ/এ, ঢাকা । ১৫০০ ২ ১০ ১৮ 

০৭ প্লট: ৯/১৫ , িক-এ , ইকফার মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা । ১২৫০ ২ ৮ ১৪ 

০৮ প্লট: ১০/৫ , িক-এ , ইকফার মযাড ,  মভাাম্মদপুয , ঢাকা । ১২৫০ ২ ৮ ১৪ 

০৯ প্লট: ৯/২২,  িক-এ , ইকফার মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা । ১২৫০ ২ ৮ ১৪ 

১০ প্লট: ৩/, িক-এ , ইকফার  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা । ১২৫০ ৩ ১৩ ৩৬ 
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১১ প্লট: ১০/৬ ,  িক-এ , ইকফার মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা । ১২৫০ ২ ৮ ১৪ 

১২ ফাা: ৩/৯  ৩/১০, িক ধফ , হুভায়ুন মযাড , মভাাম্মদপুয, ঢাকা ১২৫০ ২ ৮ ১৪ 

১৩ ফাা: ১/২১, িক-ধফ , হুভায়ুন মযাড , মভাাম্মদপুয  , ঢাকা । ১২৫০ ২ ৮ ১৪ 

১৪ ফাা: ৫/৯ , িক-ধফ , হুভায়ুন মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা । ১২৫০ ২ ৮ ১৪ 

১৫ ফাা: ৫/১১, িক-ধফ , হুভায়ুন  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা । ১২৫০ ২ ৮ ১৪ 

১৬ ফাা: ৩/২২, িক-ধফ, ফাফয  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা । ১২৫০ ২ ৮ ১৪ 

১৭ ফাা: ২১/১০ , িক-ধফ,  ধিরধজ  মযাড ,  মভাাম্মদপুয , ঢাকা । ১০০০ ২ ৮ ১৪ 

১৮ প্লট: ৭/২ , িক-এ ,আযঙ্গয়জফ  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা । ১২৫০ ৩ ১১ ৩০ 

১৯ ফাা: z/১৭ , িক-ধ ,  তাজভর মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা । ১৫০০ ১ ১০ ৯ 

২০ ফাা: ৫/৪, িক-ধফ,   গজনফী  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা । ১২৫০ ৩ ১০ ২৭ 

মভাট ৩৯৮ 

উৎিঃ ধডধধ 

১.৮  প্রকয়ল্পয অনুয়ভাধদত অঙ্গধবধিক আধথ তক রক্ষযভাত্রা  ব্যয় ধফবাজন  

প্রকয়ল্পয ধডধধ অনুায়য অঙ্গধবধিক আধথ তক  ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা ধনয়ম্নয াযধণ ১.৩ এ উয়িি কযা রিঃ  

াযধণ ১.৩: প্রকল্পটিয অনুয়ভাধদত অঙ্গ  অঙ্গধবধিক রক্ষযভাত্রা ধনম্নূপ (রক্ষ টাকা) 

ক্রিঃ

নং 
অয়ঙ্গয নাভ ংখ্যা/ধযভাণ 

আধথ তক রক্ষযভাত্রা 

ধজধফ 
প্রকল্প াার্য্ 

মভাট  ফযাে 
ফাস্তফ 

 % আযধএ ধডধএ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(ক) যাজস্ব ব্যয় 

১ ভাটি যীক্ষা ২০টি বফন ৭৬.০০ - - ৭৬.০০ ০.২০৭ 

২ দযে প্রস্তুতকযণ কথাক ১৬.০০ - - ১৬.০০ ০.০৪৪ 

৩ আদ্বকবশ্লেকচাযার ড্রদ্বয়ং কথাক ১২.০০ - - ১২.০০ ০.০৩৩ 

৪ স্ট্রাকচাযার ড্রদ্বয়ং কথাক ১২.০০ - - ১২.০০ ০.০৩৩ 

৫  ইশ্লরদ্বিকযার ড্রদ্বয়ং কথাক ৪.০০ - - ৪.০০ ০.০১১ 

৬ প্লাদ্ববং ড্রদ্বয়ং কথাক ৪.০০ - - ৪.০০ ০.০১১ 

৭ দ্বফজ্ঞান কথাক ১৬.০০ - - ১৬.০০ ০.০৪৪ 

৮ দ্বপড অদ্বপশ্লয জন্য কস্টনাদ্বয কথাক ৩০.০০ - - ৩০.০০ ০.০৮২ 

৯ ম্মানী কথাক ৮.০০ - - ৮.০০ ০.০২২ 

উ-কভাে (যাজস্ব ব্যয়)  ১৭৮.০০  - - ০.৪৮৬ 
( ) মূরধন ব্যয়  

১ দ্ববদ্বি প্রস্তয ১৯১৫৫.৪৯ ৫৪৫৮.৮৪ - - ৫৪৫৮.৮৪ ১৪.৮৯৩ 

২ সুাযস্ট্রাকচায (৩৯৮ ইউদ্বনে) ১৬৩৯৫২.৮৯ ২০৭২০.২৪ - - ২০৭২০.২৪ ৫৬.৫৩০ 

৩ অবযন্তযীণ স্যাশ্লনোদ্বয ও াদ্বন যফযা 

(৩৯৮ ইউদ্বনে) 

১৫৭৫৭৬.০৬ ১১৩৬.৮৬ - - ১১৩৬.৮৬ ৩.১০২ 

৪ গুণগতভান দ্বনদ্বিতকযণ, কভোদ্বযয়ার 

স্যাম্পর কাশ্লরকন ও যীক্ষা 

১৮৩১০৮.৩৮ ১০০.০০ - - ১০০.০০ ০.২৭৩ 

৫ অবযন্তযীণ বফদুযদ্বতক যফযা (৩৯৮ 

ইউদ্বনে) 

১৫৭৫৭৬.০৬ ১৫৯৭.৮৬ - - ১৫৯৭.৮৬ ৪.৩৫৯ 

৬ এদ্বন্ট োযদ্বভে দ্বিেশ্লভন্ট ১৯১৫৫.৪৯ ১৫.৫৮ - - ১৫.৫৮ ০.০৫১ 

৭ গ্যা ংশ্লমাগ (৩৯৮ ইউদ্বনে) ১৫৭৫৭৬.০৬ ১৯১.৩৭ - - ১৯১.৩৭ ০.৫২২ 

৮ ফদ্বাঃস্থ াদ্বন যফযা ও সুযয়াশ্লযজ ২০টি বফন ৬৬৭.৪৫ - - ৬৬৭.৪৫ ১.৮২১ 

৯ যাস্তা ৫১৮৩.৯৬ ৭৪.৭৫ - - ৭৪.৭৫ ০.২০৪ 

১০ ীভানা প্রাচীয ৩৫৭৪.৬১ ২৬৮.৫৮ - - ২৬৮.৫৮ ০.৭৩৩ 

১১ কম্পাউন্ড কড্রন ৩৫৭৪.৬১ ৪৯.৩৮ - - ৪৯.৩৮ ০.১৩৫ 

১২ বৃদ্বষ্টয াদ্বন ংযক্ষণাগায ২০টি বফন ১৭৭.৬৫ - - ১৭৭.৬৫ ০.৪৮৫ 

১৩ কপটি কযাশ্লনাদ্ব ৩৮১১৯.৬৬ ৩০৬.১৩ - - ৩০৬.১৩ ০.৮৩৫ 

১৪ দ্বফদ্যভান অফকাঠাশ্লভা অাযণ  ২০টি বফন ১৩৬.০০ - - ১৩৬.০০ ০.৩৭১ 

১৫ ফাদ্বযক দ্বফদুযতায়ন ২০টি বফন ৪০৪১.০০ - - ৪০৪১.০০ ১১.০২৫ 
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১৬ দ্বডদ্বিউদ্বড’য জন্য মানফান ক্রয় (১টি 

ডাফর ককদ্বফন দ্বকআ ও ২টি কভােয 

াইশ্লকর) 

৩টি ৭৪.০০ - - ৭৪.০০ ০.২০২ 

১৭ কদ্বম্পউোয ও যঞ্জাভাদ্বদ ৪টি ৪.০০ - - ৪.০০ ০.০১১ 

১৮ আযফদ্বযকারচায (২০টি প্লে/াউজ) ২০টি ৪৩.০৬ - - ৪৩.০৬ ০.১১৭ 

উ-কভাে (মূরধন ব্যয়) ৩৫০৬৫.৭৫ - - ৩৫০৬৫.৭৫ ৯৫.৬৬৮ 

উ-কভাে (ক+ ) ৩৫২৪৩.৭৯ - - ৩৫২৪৩.৭৯ ৯৬.১৫৪ 

(গ) কবৌত কদ্বন্টশ্লজদ্বি ৭০৪.৮৬ - - ৭০৪.৮৬ ১.৯২৩ 

(ঘ) মূল্য কদ্বন্টশ্লজদ্বি ৭০৪.৮৬ - - ৭০৪.৮৬ ১.৯২৩ 

ফ বশ্লভাে (ক+ +গ+ঘ) ৩৬৬৫৩.৫০ - - ৩৬৬৫৩.৫০ ১০০.০০ 

সূত্রিঃ ধডধধ 
  

১.৯ কভ ত-ধযকল্পনা 

প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অথ ত ফছয়য শুরু য়য় ২০১৯-২০ অথ তফছয়য মল ফায কথা। মই অনুমায়ী ধডধধ’মত ১ভ, ২য়, ৩য়  ৪থ ত 

ফল ত – এই চাযটি ফছয়যয জন্য আরাদা বায়ফ ‘আধথ তক’  ‘মবৌত’ অগ্রগধতয জন্য টায়গ তট/ রক্ষয ধনধ তাযণ কয়য মদয়া য়য়য়ছ। 

ক্রয় ধযকল্পনায অধীন প্রধতটি কায়ম তয জন্যই এই টায়গ তট/ রক্ষয ধনধ তাযণ কয়য মদয়া আয়ছ। এিায়ন শুদৄ ফছযয়াযী এই 

টায়গ তয়টয াযভভ ত নীয়চয াযধণ মত প্রদি র;  

াযধণ ১.৪ ফাধল তক কভ ত-ধযকল্পনা 

অথ ত-ফছয আধথ তক অগ্রগধত 

(রক্ষ টাকা) 

মবৌত অগ্রগধত 

(%) 

২০১৬-১৭ ৮২৬৮.৫ (২২.৫৬%) ২২.৫৬ % 

২০১৭-১৮ ৭২২৭.১ (১৯.৭২ %) ১৯.৭২ % 

২০১৮-১৯ ১৫৯৯৫.৯ (৪৩.৬৪ %) ৪৩.৬৪ % 

২০১৯-২০ ৫১৬২ (১৪.০৮ %) ১৪.০৮ % 

মভাট ৩৬৬৫৩.৫ ১০০% 

 

 

ধচত্র-১.৪   ফাধল তক কভ ত-ধযকল্পনা 
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১.১০   প্রকয়ল্পয রগ-মেভ (ধডধধ) অনুমায়ী  

ফণ তনামূরক াযাং 

(Narrative 

Summary) 

সুধনধদ তষ্ট মাচাইয়মাগ্য সূচক 

(Objectively Verifiable 

Indicator) 

মাচাইয়য়য উায়মূ 

(Means of 

Verification) 

গুরুত্ত্বপূণ ত ধাযনা 

(Important 

Assumptions)  

কাম তক্রয়ভয রক্ষয  

 উযুক্ত  স্বাস্থযকয 

আফান ব্যফস্থা দ্বাযা 

যকাধয কভ তকততায়দয 

মথয়ক উন্নত ধযয়ফা প্রাধপ্ত 

ফ্ল্যাটগুয়রা প্রকৃয়ক্ষ গৃায়ন  গণপূতত 

ভন্ত্রণারয়য়য ধনকট স্তান্তয কযা য়য়য়ছ। 

 

 

গৃায়ন  গণপূতত 

ভন্ত্রণারয়, গণপূতত 

অধধদপ্তয (ধডধিউধড) 

এফং আধকতয়টকচায 

ধফবায়গয নধথ 

 

প্রকয়ল্পয উয়েশ্য  

যকাধয কভ তকততায়দয 

আফাধক আফান ভস্যা 

প্রভন 

ধফধল্ডংগুয়রা প্রকৃতয়ক্ষ যকাধয কভ তকততাযা 

ব্যফায কযয়ফ।  

গৃায়ন  গণপূতত 

ভন্ত্রণারয়য়য নধথ 

 

যকায়যয ধদ্ধান্ত 

ধযফততন য়ধন।  

 

আউটপুট 

 “ঢাকা  য়য গুরান, 

ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য 

২০ টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত 

৩৯৮ টি  যকাধয 

আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” 

(১৮০০ ফগ তপৄট = ১৮টি, 

১৫০০ ফগ তপৄট = ১৪৭টি, 

১২৫০ ফগ তপৄট = ২১৯টি, 

১০০০ ফগ তপৄট = ১৪টি) 

১৮০০ ফগ তপৄয়টয ১৮টি ফ্ল্যাট এয মফ্ল্ায়যয স্থান 

১৫০০ ফগ তপৄয়টয ১৪৭টি ফ্ল্যাট এয মফ্ল্ায়যয স্থান 

১২৫০ ফগ তপৄয়টয ২১৯টি ফ্ল্যাট এয মফ্ল্ায়যয স্থান 

১০০০ ফগ তপৄয়টয ১৪টি ফ্ল্যাট এয মফ্ল্ায়যয স্থান 

 

 

মবৌত ধযফীক্ষণ, অগ্রগধত 

প্রধতয়ফদন, প্রকল্প ম্পন্ন 

প্রধতয়ফদন। 

ধফধল্ডংগুয়রা আফাধক 

ব্যতীত অন্য প্রয়য়াজয়ন 

ব্যফায কযা য় না। 

ইনপুট 

1) ধফধল্ডং ধনভ তাণ  

2) মন্ত্রাধত  যিাভ 

3) জনফর 

4) তধফর 

5) ভূধভ 

 

রাি টাকা -প্রকল্প ধযচারয়কয 

অধপ 

- গৃায়ন  গণপূতত 

ভন্ত্রণারয়য়য নধথ 

-গণপূতত অধধদপ্তয়যয নধথ 

-প্রকল্পয়যয উাদান 

মমভন আনুভাধনক, 

আধকতয়টকচাযার ড্রইং  

ধডজাইন এফং ভয়ভত 

ধডজাইন যফযা কযা,  

- ভয়ভত ফযাে / 

তধফর প্রকা 

- ভয়ভত কাজ এফং 

ে ক্রয় 

-ভয়ভত জনফর 

ধনয়য়াগ 

-অনুকূর ধযয়ফ 

ইতযাধদ 

1. যকাধয কভ তকততায়দয 

জন্য ৩৯৮টি ফ্ল্যাট ধনভ তাণ, 

স্যায়নটাধয, যাস্তা 

ধফদুযতায়ন, মড্রইন, ীভানা 

প্রাচীয, াইট উন্নয়ন 

ইতযাধদ। 

35243.79 

2. মবৌত কধন্টনয়জধন্প 704.86 

3. মূল্য কধন্টনয়জধন্প 704.86 

 মভাট 36653.50   

            

১.১১  ক্রয় কাম তক্রভ  

প্রকয়ল্পয ধডধধ’   ক্রয় কাম তক্রয়ভ মদিা মায় মম, দ্বডদ্বদ্ব অনুায়য ক্রয় দ্বযকল্পনায় কভাে ১১৯টি প্যাশ্লকজ যশ্লয়শ্লছ তন্মুধ্য 

(ণ্য-৩টি এফং কাজ ক্রয় ১১৬টি)। দ্বডদ্বদ্ব’কত উদ্বিদ্ব ত ক্রয় দ্বযকল্পনায় প্রকশ্লল্পয ভারাভার ক্রশ্লয়য কভাে ৩টি প্যাশ্লকশ্লজয 

ভশ্লধ্য একটি প্যাশ্লকশ্লজযও দযে আব্বান কযা য়দ্বন। কাজ ক্রশ্লয়য কক্ষশ্লে কদ া মায় কম, 1১৬টি প্যাশ্লকশ্লজয ভশ্লধ্য ১০৩টিয 

দযে আফান কযা শ্লয়শ্লছ এফং ১০৩টি প্যাশ্লকশ্লজয চুদ্বি স্বাক্ষয মথামথ ভশ্লয় ক্রয় প্রধক্রয়া ম্পন্ন য়য়য়ছ উয়িি যয়য়য়ছ। 

ধফস্তাধযত াযধণ-১.৫ এফং ১.৬ মদয়া য়রা।    
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াযধণ-১.৫: ে ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদিঃ  

 (রক্ষ টাকা) 

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) অনুমায়ী 

ণ্য ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

 

একক দ্বযভাণ 
ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

চুদ্বি 

অনুশ্লভাদনকাযী 

কতৃবক্ষ 

তদ্বফশ্লরয 

উৎ 

প্রাক্কদ্বরত 

ব্যয় (রক্ষ  

োকা) 

ম্ভাব্য তাদ্বয  

ণ্য 

ব্যফহৃত য় 

না 

দযে আফান চুদ্বি স্বাক্ষয চুদ্বি ম্পন্ন 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

GD-1 Computer and Other Accessories ংখ্যা 4 RFQ DOFP GOB 4.00  Throughout the project period 

GD-2 Purchase of Stationeries  কথাক DPM DOFP GOB 30.00  Throughout the project period 

GD-3 Purchase of Vehicles for PWD 

(1no. Double cabin pick-up & 2 

nos. Motorcycle) 

ংখ্যা 3 OTM DOFP GOB 74.00  01.08.2016 01.10.2016 01.01.2017 

ণ্য ক্রশ্লয়য কভাে মূল্য=      108.00     

তথ্য সূত্রিঃ ধডধধ 

াযধণ-১.৬: কাজ ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদিঃ  

 (রক্ষ টাকা) 

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) অনুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

 

একক দ্বযভাণ 
ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

চুদ্বি 

অনুশ্লভাদনকা

যী কতৃবক্ষ 

তদ্বফশ্লরয 

উৎ 

প্রাক্কদ্বরত 

ব্যয় (রক্ষ  

োকা) 

ম্ভাব্য তাদ্বয  

Invitation for 

Prequalificati

on (if 

applicable) 

দযে 

আফান 
চুদ্বি স্বাক্ষয চুদ্বি ম্পন্ন 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Construction of 10-storid, 1500 sft (2unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No-

CWS (B)-4, Road-36, Gulshan, Dhaka 

          

WD-1.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 4.00 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-1.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 3826.45 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1418.49 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 
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WD-1.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
152.4 & 

89.19 

LTM DOFP GOB 13.40 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-1.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 1.50 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-1.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 210.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 10-storid, 1800 sft (2unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No-

CWS (B)-4, Road-31, Gulshan, Dhaka 

          

WD-2.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 4.00 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-2.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 4303.42 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1733.64 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-2.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
152.4 & 

89.19 

LTM DOFP GOB 12.40 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-2.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-2.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 210.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 10-storid, 1500 sft (2unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

7(old), Road-5 (old), Dhanmondi R/A, Dhaka 

          

WD-3.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 4.00 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-3.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 3912.84 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1553.59 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-3.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
292.6 & 

222.97 

LTM DOFP GOB 27.10 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-3.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 3.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-3.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 250.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 13-storid, 1500 sft (4unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

14(new), Road-3, Dhanmondi R/A, Dhaka 

          

WD-4.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 4.00 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-4.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 8992.94 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1553.59 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 
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WD-4.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
292.6 & 

222.97 

LTM DOFP GOB 27.10 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-4.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 3.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-4.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 250.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 13-storid, 1500 sft (3 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

72 (new), Road-5/A, Dhanmondi R/A, Dhaka 

          

WD-5.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 4.00 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-5.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 8992.94 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1553.59 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-5.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
292.6 & 

222.97 

LTM DOFP GOB 27.10 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-5.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 3.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-5.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 250.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 10-storid, 1500 sft (2 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

33 (new), Road-5, Dhanmondi R/A, Dhaka 

          

WD-6.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-6.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 3912.84 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1536.56 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-6.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
207.26 & 

111.48 

LTM DOFP GOB 27.10 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-6.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 3.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-6.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 220.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 8-storid, 1250 sft (2 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

9/15,  Block-A, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka 

          

WD-7.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-7.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 2836.52 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1035.99 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-7.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain RM & 180.44 & LTM DOFP GOB 16.82 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 
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and Road Sqm 111.48 

WD-7.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-7.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 162.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 8-storid, 1250 sft (2 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

10/5,  Block-A, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka 

          

WD-8.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-8.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 2836.52 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1035.99 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-8.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
180.44 & 

111.48 

LTM DOFP GOB 16.82 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-8.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-8.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 162.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 8-storid, 1250 sft (2 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

9/22,  Block-A, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka 

          

WD-9.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-9.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 2836.52 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1035.99 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-9.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
180.44 & 

111.48 

LTM DOFP GOB 16.32 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-9.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-9.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 160.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 13-storid, 1250 sft (3 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

3/22,  Block-F, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka 

          

WD-10.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 5.00 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-10.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 5504.38 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 2470.97 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-10.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
248.7 & 

222.97 

LTM DOFP GOB 26.18 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 
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WD-10.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.50 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-10.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 250.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 8-storid, 1250 sft (2 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

10/6,  Block-A, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka 

          

WD-11.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-11.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 2836.52 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1035.99 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-11.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
180.44 & 

111.48 

LTM DOFP GOB 16.82 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-11.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-11.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 162.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 8-storid, 1250 sft (2 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

3/9 & 3/10,  Block-B, Humayun Road, 

Mohammadpur, Dhaka 

          

WD-12.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-12.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 2836.52 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1035.99 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-12.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
180.44 & 

111.48 

LTM DOFP GOB 16.32 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-12.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-12.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 160.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 8-storid, 1250 sft (2 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

1/21,  Block-B, Humayun Road, Mohammadpur, 

Dhaka 

          

WD-13.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-13.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 2836.52 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1035.99 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-13.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain RM & 180.44 & LTM DOFP GOB 16.82 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 
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and Road Sqm 111.48 

WD-13.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-13.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 162.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 8-storid, 1250 sft (2 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

5/9,  Block-B, Humayun Road, Mohammadpur, Dhaka 

          

WD-14.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-14.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 2836.52 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1035.99 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-14.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
180.44 & 

111.48 

LTM DOFP GOB 16.82 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-14.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-14.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 162.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 8-storid, 1250 sft (2 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

5/11,  Block-B, Humayun Road, Mohammadpur, 

Dhaka 

          

WD-15.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-15.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 2836.52 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1035.99 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-15.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
180.44 & 

111.48 

LTM DOFP GOB 16.82 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-15.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-15.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 160.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 8-storid, 1250 sft (2 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

2/22,  Block-B, Humayun Road, Mohammadpur, 

Dhaka 

          

WD-16.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-16.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 2836.52 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1035.99 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 
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WD-16.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
180.44 & 

111.48 

LTM DOFP GOB 16.82 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-16.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-16.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 162.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 8-storid, 1000 sft (2 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

21/10,  Block-B, Khilji Road, Mohammadpur, Dhaka 

          

WD-17.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-17.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 2836.52 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1035.99 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-17.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
180.44 & 

111.48 

LTM DOFP GOB 16.82 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-17.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-17.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 162.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 11-storid, 1250 sft (3 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

7/2,  Block-A, Aworongozeb Road, Mohammadpur, 

Dhaka 

          

WD-18.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-18.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 5922.42 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 2107.00 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-18.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
231.64 & 

222.97 

LTM DOFP GOB 25.04 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-18.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-18.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 260.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 10-storid, 1500 sft (1 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

Z-17,  Block-C, Tajmohol Road, Mohammadpur 

          

WD-19.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-19.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 2121.46 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 801.19 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 
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উৎিঃ ধডধধ 

 

 

 

 

WD-19.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
146.3 & 

111.48 

LTM DOFP GOB 14.56 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-19.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 1.56 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-19.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 180.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

Construction of 10-storid, 1250 sft (3 unit), Residential 

Building for Govt. Officers at Abandoned House No- 

5/4,  Block-B, Gojnobi Road, Mohammadpur, Dhaka 

          

WD-20.1 Soil Investigation LOT 1 LTM DOFP GOB 3.50 Not req’d 01.07.2010 01.08.2016 01.10.2016 

WD-20.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

Sqm 2836.52 OTM 

(NCT) 

DOFP GOB 1949.65 Not req’d 01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

WD-20.3 Boundary Wall with Gate, Compound Drain 

and Road 

RM & 

Sqm 
231.64 & 

222.97 

LTM DOFP GOB 25.04 Not req’d 01.07.2018 01.09.2018 01.03.2019 

WD-20.4 Arboriculture Job 1.00 LTM DOFP GOB 2.00 Not req’d 01.08.2018 01.10.2018 01.04.2019 

WD-20.5 External Electrification Job 1.00 OTM DOFP GOB 260.00 Not req’d 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

কাজ ক্রশ্লয়য কভাে মূল্য=      31501.44 
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১.১২ প্রকয়ল্পয মটকইকযণ ধযকল্পনা 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন ময়ল, ‘আফান ধফবাগ’ এয ধনকট স্তান্তয কযা য়ফ। আফান ধফবাগ, যফতীয়ত যকাধয কভ তকততায়দয 

ভায়ঝ তা ফযাে ধদয়য় থাকয়ফ। তয়ফ, প্রকল্পটি মল য়ায ৩ ফছয য যক্ষণায়ফক্ষয়ণয কাজ গণপূতত অধধদপ্তয়যয আধীন ন্যাস্ত 

থাকয়ফ।  এয়ক্ষয়ত্র, প্রকয়ল্পয মূর ব্যায়য়য ২% ায়য প্রধতফছয যক্ষনায়ফক্ষয়নয জন্য ফায়জট ফযাে ময়য় থাকয়ফ। গনপূতত 

অধধদপ্তয, তাঁয ধনয়ধভত কায়জয অং ধায়ফ, এই যক্ষনায়ফক্ষন কভ তসূচী ধযচারনা কয়য থায়ক। এ ব্যাায়য ধফস্তাধযত র্ততীয় 

অধ্যায়য় ফণ তনা কযা য়য়য়ছ।  
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ধদ্বতীয় অধ্যায় 

ধনধফি ধযফীক্ষণ কাজ ধযচারন দ্ধধত  ভয় ধবধিক কভ ত-ধযকল্পনা  

২.০    ভূধভকা  (Introduction)  

প্রকল্প ফাস্তফায়য়নয ফততভান অফস্থা  অগ্রগধত ম তায়রাচনায মপ্রধক্ষয়ত প্রকয়ল্পয উয়েশ্য  ধনধফি ধযফীক্ষয়নয ভাধ্যয়ভ মূল্যায়ন 

কযা য়য়য়ছ। প্রকয়ল্পয চরভান কভ তসূচীগুয়রা ম্পাদয়ন ভতাভত প্রদান,  ঘাটধত  চযায়রিমূ ধফয়েলণ, ক্ষভতা  

দুফ তরতায ফাস্তফ তদন্ত, প্রকল্প এরাকায ফাস্তফ ধযদ তন  ধনভ তাণ কায়জয গুণগতভান মাচাই এফং অগ্রগধতয তুরনামূরক 

মূল্যায়ন কযা য়য়য়ছ। প্রকল্প অধপ য়ত প্রকল্প ংধেষ্ট প্রাপ্ত ধফধবন্ন দধররাধদ যাভ তক  প্রধতষ্ঠান এভএ মডয়বরয়ভন্ট 

এয়াধয়য়টস্ ধরিঃ এয ভীক্ষা টীভ কর্ততক ম তায়রাচনা কয়য প্রকল্প ধনধফি ধযফীক্ষয়নয জন্য প্রশ্নফরী  মচকধরি (ধযধষ্ট) 

এফং কর প্রয়য়াজনীয় কাম তাফরী ম্পন্ন কয়য প্রধতয়ফদনটি প্রস্তুত কযা য়য়য়ছ। ধনয়ম্ন ধনধফি ধযফীক্ষণ কাজ ধযচারন 

দ্ধধত  ভয় ধবধিক কভ ত-ধযকল্পনা উয়িি কযা য়রা-  

  

২.১  ধনধফি ধযফীক্ষণ কাম তক্রয়ভয মূর কাঠায়ভাগত দ্ধধত 

 মুরতিঃ ধতন ধযয়ণয উায়িয উয ধবধি কয়য এই ম তয়ফক্ষন কার্য্তটি ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ; 

- প্রাথধভক উািিঃ প্রকল্প ংধেষ্ট ব্যাধক্ত/প্রধতষ্ঠায়নয ফা উকাযয়বাগীয়দয ায়থ প্রয়শ্নািয জধয, াক্ষাতকায, 

এপধজধড, মক আই আই, ইতযাধদ। 

- ভাধ্যধভক উািিঃ ধফযভান দধররাধদ ফা অন্য মকান উৎ মথয়ক প্রকল্প ংধেষ্ট তথ্য/উাি ংগ্র  ম তায়রাচনায। 

মথািঃ আযধডধধ, আইএভইধড প্রধতয়ফদন, বায াযাং, জাতীয় ম তায়য় মকান তথ্যবািায ফা ধযংখ্যান, গুয়গার 

ম্যা এয ব্যাফায, ইতযাধদ। 

- য়যজধভন ধযদ তনিঃ  যজধভয়ন প্রকল্প এরাকামূ ধযদ তয়নয ভাধ্যয়ভ তথ্যাধদ ংগ্র, কায়জয অগ্রগধত  গুণগত 

ভান ধফয়েলণ। 

অন্যধদয়ক, ধতনটি মূর ধনয়দ তয়কয উয ধবধি কয়য ধনধফি ধযফীক্ষণ ভীক্ষা কাম তক্রভটি ধযচারনা কযা য়য়য়ছ। 

 (১)  ফাস্তফায়ন অগ্রগধত 

 (২)  ক্রয়  কাম তক্রভ ম তয়ফক্ষণ 

 (৩)  কায়জয গুণগত ভান মাচাই  

ধযফীক্ষয়ণয 

প্রকৃধত 

  যীক্ষণীয় ধফলয়/ধনয়দ তক  

(১) ফাস্তফায়ন 

অগ্রগধত 

ক)  আধথ তক  ফাস্তফ অগ্রগধত ম তায়রাচনা; 

ি)  কভ ত-ধযকল্পনা ম তায়রাচনা; 

গ)  অযগায়নাগ্রাভ ম তায়রাচনা 

ঘ)  কভ ত-দ্ধধত ম তায়রাচনা; 

ঘ) প্রকয়ল্পয ফরধদক, দুফ তরধদক, সুয়মাগ  ঝুঁধক (SWOT) ধফয়েলণ; 

(২) ক্রয় 

ংক্রান্ত 

কাম তক্রভ 

ম তায়রাচনা 

 ক) প্রকয়ল্পয আতায় ম্পাধদত ধফধবন্ন ে/কাম ত  মফা ংগ্রয়য মক্ষয়ত্র ক্রয় আইন ধধএ-

২০০৬  ধধআয-২০০৮ এফং প্রয়মাজয গাইডরাইন অনুযণ কযা য়য়য়ছ ধকনা; 

ি) ক্রয় ধযকল্পনা ম তায়রাচনা; 

গ) প্রকয়ল্পয ফাস্তফায়ন ম্পধকতত ধফধবন্ন ভস্যা (মধদ থায়ক) মমভনিঃ অথ তায়য়ন ধফরম্ব, ে, কাম ত  

মফা ক্রয়/ংগ্রয়য মক্ষয়ত্র ধফরম্ব, ধযচারন দ্ধধতগত দুফ তরতা, ম তয়ফক্ষণ  ম তায়রাচনা;  

(৩) কায়জয 

গুণগত ভান 

মাচাই 

ক) নকা  ধযকল্পনা অনুমায়ী কাজ ফাস্তফাধয়ত য়ে ধক না 

ি) ধনভ তাণ কায়জ ব্যফহৃত ধনভ তাণ াভগ্রীয গুণগত ভান 

(গ) ধনভ তাণ কায়জয গুণগত ভান 
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২.১   ধনধফি ধযফীক্ষণ কাম তক্রয়ভয কাম ত দ্ধধত      

২.১.১ ধনধফি ধযফীক্ষ  ভীক্ষা দ্ধধত (Approach & Methodology for In-Depth Monitoring) 

২.১.১ প্রকয়ল্পয ধফফযণ (টভূধভ, উয়েশ্য, অনুয়ভাদন/ংয়াধয়নয অফস্থা, অথ তায়য়নয ধফলয় ইতযাধদ কর প্রয়মাজয তথ্য) 

ম তায়রাচনা  ম তয়ফক্ষণ; 

২.১.২ প্রকয়ল্পয অথ ত-ফছয ধবধিক কভ ত ধযকল্পনা, অথ ত-ফছয ধবধিক ফযাে, ছাি  ব্যয়  ধফস্তাধযত  অঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন 

(ফাস্তফ  আধথ তক) অগ্রগধতয তথ্য ংগ্র, ধন্নয়ফন, ধফয়েলণ, াযণী/ মরিধচয়ত্রয ভাধ্যয়ভ উস্থান  ম তায়রাচনা; 

২.১.৩ প্রকয়ল্পয উয়েশ্য অজতয়নয অফস্থা ম তায়রাচনা  প্রকয়ল্পয উয়েশ্য  রগ মেয়ভয আয়রায়ক output ম তায়য়য অজতন 

ম তায়রাচনা  ম তয়ফক্ষণ; 

২.১.৪  প্রকয়ল্পয আতায় ম্পাধদত/চরভান ধফধবন্ন ে, কাম ত  মফা ংগ্রয়য (procurement) মক্ষয়ত্র প্রচধরত ংগ্র 

আইন  ধফধধভারা (ধধএ, ধধআয, উন্নয়ন য়মাগীয গাইডরাইন ইতযাধদ) এফং  প্রকল্প দধরর উধিধিত ক্রয় 

ধযকল্পনা প্রধতারন কযা য়য়য়ছ/য়ে ধক না ম ধফলয়য় তুরনামূরক  য়ম তায়রাচনা  ম তয়ফক্ষণ; 

২.১.৫  প্রকয়ল্পয আতায় ংগৃীত/ংগৃীতব্য ে, কাম ত  মফা ধযচারনা এফং যক্ষণায়ফক্ষয়ণয জন্য প্রয়য়াজনীয় 

জনফর (য়টকই ধযকল্পনা) আনুলধঙ্গক ধফলয় ম তায়রাচনা  ম তয়ফক্ষণ; 

২.১.৬  প্রকয়ল্পয আতায় ংগৃীত/ংগ্রয়য প্রধক্রয়াধীন ধফধবন্ন ে, কাম ত  মফা ংধেষ্ট ক্রয় চুধক্তয়ত ধনধ তাধযত 

মস্পধধপয়কন/BoQ/ToR, গুণগতভান, ধযভাণ অনুমায়ী প্রয়য়াজনীয় ধযফীক্ষণ/ মাচাইয়য়য ভাধ্যয়ভ ংগ্র কযা 

য়য়য়ছ/য়ে ধক না ম ধফলয়য় ম তায়রাচনা  ম তয়ফক্ষণ; 

২.১.৭  প্রকয়ল্পয ঝুঁধক অথ তাৎ ফাস্তফায়ন ম্পধকতত ধফধবন্ন ভস্যা মমভন অথ তায়য়ন ধফরম্ব, ফাস্তফায়য়ন ে, কাম ত  মফা 

ক্রয়/ংগ্রয়য মক্ষয়ত্র ধফরম্ব, ব্যফস্থানায় অদক্ষতা  প্রকয়ল্পয মভয়াদ  ব্যয় বৃধদ্ধ  ইতযাধদয কাযণ অন্যান্য 

ধদক ধফয়েলণ, য়ম তায়রাচনা  ম তয়ফক্ষণ; 

২.১.৮ প্রকল্প অনুয়ভাদন ংয়াধন (প্রয়মাজয মক্ষয়ত্র) অথ ত ফযাে, অথ ত ছাি  ধফর ধযয়াধ ইতযাধদ ধফয়লয়য় তথ্য/উায়িয 

ম তায়রাচনা  ম তয়ফক্ষণ; 

২.১.৯ উন্নয়ন য়মাগী ংস্থা (মধদ থায়ক) কর্ততক চুধক্ত স্বাক্ষয, চুধক্তয তত, ক্রয় প্রস্তাফ প্রধক্রয়াকযণ  অনুয়ভাদন, অথ ত ছাি 

 ধফর ধযয়ায়ধ ম্মধত  ধফধবন্ন ধভন এয সুাধয ইতযাধদয তথ্য-উাি ধবধিক ম তায়রাচনা  ম তয়ফক্ষণ; 

২.১.১০ প্রকল্প ভাধপ্তয য সৃষ্ট সুধফধাধদ মটকই (sustainable) কযায রয়ক্ষয ভতাভত প্রদান; 

২.১.১১ প্রকয়ল্পয উয়েশ্য, রক্ষয, প্রকয়ল্পয কাম তক্রভ, ফাস্তফায়ন ধযকল্পনা, প্রকল্প ব্যফস্থানা, ঝুঁধক, মভয়াদ, ব্যয়, অজতন 

ইতযাধদ ধফলয় ধফয়ফচনা কয়য একটি SWOT ANALYSIS; 

২.১.১২ ধনধভ তত/ধনধভ ততব্য বফয়নয ধফধবন্ন ধযয়ণয ধডজাইন (স্থাতয নকা, কাঠায়ভাগত নকা, প্লাধম্বং নকা  তফদুযধতক 

নকা) অনুমায়ী কাজমূ মথামথবায়ফ ফাস্তফায়ন য়য়য়ছ/য়ে ধকনা তা মাচাইপূফ তক ম তায়রাচনা  ম তয়ফক্ষণ; 

২.১.১৩ ধনভ তাণ কায়জ ব্যফহৃত ধনভ তাণ াভগ্রীয গুণগত ভান মাচাই কযা এফং ধনধভ তত স্থানায গুণগত ভান ম তায়রাচনা  

ম তয়ফক্ষণ;  

২.১.১৪                      IEE     EIA                      -         -        ও         

                                              ল    ,         ও        ; 

২.১.১৫  ভীক্ষায় প্রাপ্ত ধফধবন্ন ম তয়ফক্ষয়ণয ধবধিয়ত াধফ তক ম তায়রাচনা  প্রয়য়াজনীয় সুাধয প্রণয়ন; 

২.১.১৬  প্রকল্প ংধেষ্ট নধথত্র ম তায়রাচনা  ভাঠ ম তায় য়ত প্রাপ্ত তয়থ্যয ধফয়েলয়ণয আয়রায়ক াধফ তক ম তায়রাচনা, 

ম তয়ফক্ষণ  প্রয়য়াজনীয় সুাধয একটি প্রধতয়ফদন প্রণয়ন কযয়ফ  জাতীয় কভ তারায় প্রধতয়ফদনটি উস্থান 

কযয়ফ। জাতীয় কভ তারায় প্রাপ্ত ভতাভত ধন্নয়ফ কয়য চূিান্ত প্রধতয়ফদন প্রণয়ন কযয়ফ; 

২.১.১৭  প্রকল্প ব্যফস্থানািঃ প্রকল্প ধযচারক ধনয়য়াগ, জনফর ধনয়য়াগ, প্রকল্প ব্যফস্থানা কধভটিয বা, প্রকল্প ধিয়াধযং 

কধভটিয বা, আয়য়াজন, কভ ত-ধযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন, বায  প্রধতয়ফদয়নয ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন, অগ্রগধতয 

তথ্য মপ্রযণ ইতযাধদ ম তায়রাচনা  ম তয়ফক্ষণ; 

২.২   মকৌরগত দ্ধধত (Technical Approach)  

প্রকয়ল্পয উয়েশ্যয়ক রক্ষয মযয়ি ফততভান ভীক্ষায মকৌরগত দ্ধধত ধনধ তাযণ কযা য়য়য়ছ। প্রকয়ল্পয ধনধফি ধযফীক্ষয়ণয 

উয়েশ্য অজতয়ন ৩ (ধতন) ধযয়ণয মকৌর অফরম্বন কযা য়য়য়ছ, মথািঃ 

1) ধফযভান দধররাধদ ম তায়রাচনায ভাধ্যয়ভ তথ্য ংগ্র; 
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2) জধযয়য ভাধ্যয়ভ প্রকল্প এরাকায ংখ্যাগত  গুণগত তথ্য ংগ্র; 

3) যজধভয়ন ধযদ তয়নয ভাধ্যয়ভ তথ্যাধদ ংগ্র, যীক্ষণ  ধফয়েলণ। 

এছািা এই ধনধফি ধযফীক্ষয়ণয প্রধান মপাকা ধছয়রা প্রকয়ল্পয উয়েশ্য অনুমায়ী প্রকল্পটি ফাস্তফাধয়ত য়ে ধকনা তা মাচাই 

কযা। প্রকল্প অনুয়ভাদন  ংয়াধন, অথ ত ফযাে, অথ ত ছাি, প্রকয়ল্পয কভ ত-ধযকল্পনা, কভ ত ধযকল্পনা অনুমায়ী আধথ তক  ফাস্তফ 

অগ্রগধত, ফাধল তক ক্রয় ধযকল্পনা, ক্রয় ধযকল্পনা অনুমায়ী প্রকয়ল্পয আতায় ম্পাধদত/চরভান ধফধবন্ন ে  কাম ত ংগ্রয়য 

মক্ষয়ত্র ক্রয় নীধতভারা দ্ধধত ধধআয-২০০৮ এফং ধধএ-২০০৬ অনুযণ, ক্রয় চুধক্তয়ত ধনধ তাধযত মস্পধধপয়কন অনুমায়ী 

ে  কাম ত ংগ্র; ধফর ধযয়াধ, ঠিক জনফর দ্বাযা প্রকল্পটি মথামথবায়ফ যক্ষণায়ফক্ষণ; প্রকল্পটি ফাস্তফায়য়নয পূয়ফ ত IEE 

এফং EIA কর্ততক ছািত্র ইতযাধদ ধফলয় ম তয়ফক্ষণ, ম তায়রাচনা  ধফয়েলণ কয়য সুাধয প্রণয়ন কযা। ধনধফি ধযফীক্ষণ 

ভীক্ষায মকৌর দ্ধধত কাম তকয কযায উয়েশ্য প্রয়য়াজনীয় প্রাইভাযী তথ্য উাি ংগ্রয়য জন্য ধযভাণগত এফং গুণগত 

জধয ধযচারনা কযা য়। প্রশ্ন-উিয়যয ভাধ্যয়ভ যাধয াক্ষাৎকায গ্রণপূফ তক প্রকয়ল্পয ফযাে ায়া কভ তকততাগয়ণয য়ঙ্গ 

আয়রাচনা কয়য ঠিকবায়ফ তথ্য ংগ্র কযা য়। প্রকয়ল্পয উয়েশ্যমূ ধফয়ফচনা কয়য কাঠায়ভাগত প্রশ্নয়ত্রয ভায়ধ্যয়ভ ফযাে 

ায়া কভ তকততাগয়ণয াক্ষাৎকায গ্রণ এফং আধা-কাঠায়ভাগত প্রশ্নয়ত্রয ভায়ধ্যয়ভ প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাগয়ণয ায়থ ধনধফি 

আয়রাচনা; দরীয় আয়রাচনা (অংগ্রণকাযী প্রকয়ল্পয সুধফধায়বাগী  প্রকল্প এরাকায স্থানীয় ব্যধক্তফগ ত); প্রকয়ল্পয উয়িিয়মাগ্য 

প্রধান প্রধান কাজমূয়য জন্য প্রয়য়াজনীয় মচকধরি ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ ম তয়ফক্ষণ কযা য়, মায ভায়ধ্যয়ভ জানা মায় প্রকয়ল্পয 

ফাস্তফায়ন কাজ মথামথবায়ফ য়ে ধকনা। 

২.৩  ধনধফি ধযফীক্ষয়ণয কভ তদ্ধধতমূ (Methodology) 

প্রকল্পটি ধনধফি ধযফীক্ষণ  মূল্যায়য়নয উয়েয়শ্য ধযচাধরত ভীক্ষায় মডস্ক ধযধবউ (ধডধধ, আযধডধধ, আইএভইধড’য 

ধযদ তন প্রধতয়ফদন)   অন্যান্য প্রাপ্ত ডকুয়ভন্ট য়ত ভাধ্যধভক তথ্য  (Secondary Data) ধফয়েলণ কযা য়।  প্রাথধভক 

তথ্য  (Primary Data ) মা অধযয়াধধত তথ্য  (Raw Data)  ভাঠ ম তায় মথয়ক  ংগ্রয়য জন্য যাধয াক্ষাৎকায 

গ্রনপূফ তক প্রশ্ন  উিয়যয ভাধ্যয়ভ দুই ধযয়ণয দ্ধধত অনুযণ কযা য়য়য়ছিঃ  

(ক) ংখ্যা ফা ধযভাণগত দ্ধধত (Quantitative) এফং   

(ি) গুণগত দ্ধধত (Qualitative) । 

এই ভীক্ষায ভতাভত গ্রয়ণয ধনধভয়ি উিযদাতা (Respondent) মথয়ক কাঠায়ভাফদ্ধ (Structured) প্রশ্নয়ত্রয ভাধ্যয়ভ 

ংখ্যা ফা ধযভাণগত (Quantitative) এফং অধ ত- কাঠায়ভাফদ্ধ (Semi-Structured) প্রশ্নয়ত্রয ভাধ্যয়ভ গুণগত 

(Qualitative) মকআইআই (KII), এপধজধড (FGD)  ধফধবন্ন ধযয়ণয মচকধরি দ্বাযা নমুনা  জধয (Sample 

Survey) ধযচারনা কযা য়। ভীক্ষা চরাকারীন অফস্থায় স্থানীয় ম তায়য় ভতধফধনভয় কভ তারায আয়য়াজন কযা য়য়য়ছ।  

এছািা ফাস্তফ অগ্রগধত মূল্যায়য়নয জন্য য়যজধভয়ন প্রকল্প স্থায়নয মবৌত-অফকাঠায়ভা ধযদ তন কযা য়য়য়ছ। ধনয়ম্ন ধনধফি 

ধযফীক্ষণ ভীক্ষা কাম তক্রভ ধডজাইন ভয়ডর মদয়া য়রা-  
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ধচত্রিঃ ০১  ধনধফি দ্বযফীক্ষণ কাম তক্রভ গয়ফলণা কাঠায়ভা  

২.৪ ভীক্ষা এরাকা ধনফ তাচন  

প্রকয়ল্পয আউটপুট, আউটকাভ এফং উয়েশ্য কতটুকু অধজতত য়য়য়ছ তা ধনধ তাযণ কযা এই ধনধফি ধযফীক্ষয়ণয মূর উয়েশ্য। 

ধনধফি ধযফীক্ষণ কাম তক্রভটি ঢাকা য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয 

আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ প্রকল্প এরাকাধীন ধযচাধরত য়। প্রকয়ল্পয আতায় এ ম তন্ত ২০টি ফািীয ভয়ধ্য ১৫টি ফািীয ধনভ তাণ 

কাম তক্রভ শুরু য়য়য়ছ এফং ০৫টি ফািী এিন দির মনয়া ম্ভফ য়ধন ধফধায় ১৫টি ফািীয ভয়ধ্য প্রায় ভাপ্ত শুদৄভাত্র দুটি ধফধল্ডং 

এয ফ্ল্যাটগুধর ইয়তাভয়ধ্যই ফযাে মদয়া য়য়য়ছ। “যকাধয আফান ধযদপ্তয” কর্ততক প্রকয়ল্পয ফ্ল্যাট ফযােপ্রাপ্ত কভ তকততাগয়ণয 

(ধফয়ল কয়য মাযা প্রকল্পটি ম্বয়ন্ধ জায়নন ধকংফা াইট ধযদ তয়ন ধগয়য়য়ছন) তথ্য ধনয়য় এই ধনধফি কাম তক্রভটি ধযচাধরত 

য়য়য়ছ। 

ধনধফি ধযফীক্ষণ ভীক্ষা কাঠায়ভা  

(Study Design) 

ভীক্ষা প্রধক্রয়াকযণ ফ ত প্রস্তুধত ফ ত 

 

ভীক্ষা ধযচারন ফ ত 

তথ্য/উাি এধি মচধকং, প্রধক্রয়াকযণ দর ংগঠিতকযণ 

(Team Mobilization) 

ভাঠ ম তায়য় প্রশ্নয়ত্রয  

প্রাক-ায়ব ত মাচাই 

তথ্য/উাি ধফয়েলণ 
দায়-দাধয়ত্ব ফন্টন 

প্রশ্নত্র চূিান্তকযণ 

 

য়যজধভয়ন ভীক্ষাস্থর ধযদ তন  

প্রতযক্ষকযণ 

প্রশ্নয়ত্রয ভাধ্যয়ভ ভাঠ ম তায়য় তথ্য 

ংগ্র 

 

ধনধফি আয়রাচনা (In-depth 

discussion)  

এপধজধড (FGD)  

ভাঠ ম তায়য়য প্রতযক্ষ গয়ফলণা 

 ধযচারনা 

স্থানীয় ম তায়য় কভ তারা  

১ভ িিা প্রধতয়ফদন 
প্রাথধভক/য়যাক্ষ গয়ফলণায উকযণ 

ংগ্র  অধ্যায়ন 

নমুনায আকায ধনণ তয় জাতীয় মধভনায 

 

প্রাযধম্ভক প্রধতয়ফদন প্রণয়ন 

চূিান্ত িিা 

 

প্রশ্নত্র  কর ডাটা ইন্পট্রুয়ভন্ট 

প্রণয়ন 

 

ভাঠ ম তায়য়য তথ্য ংগ্রকাযীগয়ণয 

প্রধক্ষণ প্রদান 

 

চূিান্ত প্রধতয়ফদন 

তথ্য/উাি যীক্ষা  মকাধডং 
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প্রকল্পটি ঢাকা য়যয ধবন্ন ধবন্ন ৩টি এরাকায় ধফবক্ত এই অজানা ভগ্রয়কয আকায অভত্ত্ব ফা ধফজাতীয় 

(Heterogeneous) অফস্থা ধফয়ফচনায় নমুনা জযীয়য মবদাংক (Variance) কধভয়য় আনায জন্য স্থধযত তদফ নমুনায়ন 

দ্ধধত (Stratified Random Sampling) প্রয়য়াগ কযা য় মায প্রধতটি স্থয়যয  (Stratum) নমুনা একক  ভত্ত্ব  

তফধষ্টয (Homogeneous) অধধকাযী । উিযদাতা (Respondent) ধনফ তাচয়ন প্রকয়ল্পয ধনভ তাণাধীন ফ্ল্যায়টয  মফী 

কাম তক্রভ ম্পন্ন য়া  এরাকায়   ভানুাধতক ফণ্টয়নয (Proportional Allocation) দ্বাযা  ধনধ তাযণ কয়য ভীক্ষা 

কাম তক্রভ ধযচাধরত য় ।  ধনয়ম্ন প্রকল্প এরাকা ম্যায় মদিায়না য়রা- 

 

দ্বচোঃ ০২ প্রকল্প এরাকা 

২.৪.1    দ্বযভাণগত দ্বফশ্লেলশ্লণ উিযদাতা দ্বনফ বাচন  (Respondent for Quantitative Analysis)   

প্রকশ্লল্পয আওতায় মাযা দ্বনভ বাণ কাশ্লজ দ্বনশ্লয়াদ্বজত (ঠিকাদায ও শ্রদ্বভক), স্থানীয় অদ্বধফাদ্ব এফং স্থানীয় ব্যফাদ্বয় তাশ্লদয কথশ্লক 

কাঠাশ্লভাগত প্রশ্ন শ্লেয ভাধ্যশ্লভ ংখ্যাত্বক (quantitative) তথ্য/উাি ংগ্র কযায জন্য  দ্বনম্মি  প্রকল্প এরাকায়  

নমুনায দ্বফন্যা (sample dristribution) কশ্লয  াক্ষাৎকায গ্রণ কযা শ্লয়শ্লছ।   

াযদ্বণাঃ ২.১ নমুনায আকায দ্বনধ বাযণ  

দ্বফবাগ/শ্লজরা প্রকল্প এরাকা উিদাতায ধযণ নমুনা ংখ্যা (n) 

ঢাকা গুরান, ধানভদ্বন্ড ও কভাাম্মদপুয ঠিকাদায ও শ্রদ্বভক ১০০ 

ঢাকা গুরান, ধানভদ্বন্ড ও কভাাম্মদপুয স্থানীয় ব্যফাদ্বয় ২৫ 

ঢাকা গুরান, ধানভদ্বন্ড ও কভাাম্মদপুয স্থানীয় অদ্বধফাদ্ব ২৫ 

কভাে ১৫০ 

 

২.৪.২  দ্বযভাণগত নমুনা আকায দ্বনধ বাযণ (Sample Size Determination)   

মম মকান প্রকয়ল্পয ফাস্তফায়ন কাম তক্রভ কতটুকু চরভান ফা পরবায়ফ ম্পন্ন য়য়য়ছ এফং উয়েশ্য ফা রক্ষযভাত্রা অজতন  কতটুকু 

পর য়য়য়ছ তা ধনধফি ধযফীক্ষয়ণয ভাধ্যয়ভ ধনূপয়নয মকৌর য়ে ফাস্তফ ধযদ তন  সুধফধায়বাগীয়দযয়ক প্রশ্ন উিয়যয 

ভাধ্যয়ভ তায়দয ভতাভত গ্রণ ।  নমুনা আকায ধনধ তাযয়ণয জন্য ধনয়ম্নাক্ত সূত্র ব্যফায কযা য়য়য়ছিঃ 
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                         ২  

                             ২       
   * deff 

 

n =   
                                          

                                                      
 * 1  

 

n = 
         

       
  = 138.024  

 

 n = 138   

 

The sample size (with finite population correction) is equal to 138 (Approx.) 
কম াশ্লন,  

n = Sample size 

N= Population Size (Unknown, say 500000 in this total project area)   

Z = the standard normal deviate, (Z= 1.645 for the confidence Level (α) at 90%) 

p = the proportion in the target population estimated to have a particular characteristic taken 

0.50 

q= (1 – p)  

e =margin of error, set at 7%  

deff = Design effect 1.00  

সূত্র মযপায়যন্প  : William Gemmell Cochran (1977) 

উশ্লযাি ভানমূ ও সূে দ্বাশ্লফ উিয/ জফাফ না কদওয়ায কযে (Non-response) ৫% ধশ্লয 

(১৩৮+১৩৮*০.০৫=১৪৪.৯০) াওয়া মায়। প্রকশ্লল্পয প্রদ্বতদ্বনদ্বধত্বমূরক  চূিান্ত নমুনায আকায (Sample Size)  n= ১৫০  

জন  দ্বনধ বাযণ কযা য় এফং   প্রদ্বতটি স্থয কথশ্লক  বিফচয়ন নমুনায়ন দ্ধদ্বত (SRS)  প্রশ্লয়াগ কশ্লয যাদ্বয াক্ষাৎকাশ্লযয  

(face to face) ভাধ্যশ্লভ  তথ্য  ংগ্র কযা য়।    

২.৫   গুণগত তথ্য ধফয়েলয়ণয  উিযদাতা ধনফ তাচন  (Respondent for Qualitative Analysis) 

ক) ধনধফি আয়রাচনা/যাভ তমূরক তফঠক (Key Information Interview)    

প্রকয়ল্পয কাম তকাধযতা, প্রকয়ল্পয ফততভান অফস্থা, ধনভ তাণ কায়জয গুণগত ভান, ভস্যা, ঝুঁধক, দুফ তরতা, ম্ভাফনা ইতযাধদ জানায 
জন্য ংধেষ্ট প্রকল্প ফাস্তফায়য়ন ধনয়য়াধজত ধফধবন্ন ম তায়য়য পূণ ত ফা আংধক দাধয়ত্বারনকাযী কভ তকততাগয়ণয ায়থ ধনধফি 
আরাচাধযতা (Key Informant Interview) KII ভাধ্যয়ভ তথ্য অনুন্ধান কযা য়য়য়ছ। মায়দয ায়থ ধনধফি আয়রাচনা 
কযা য়য়য়ছ তায়দয ধকছু তাধরকা াযধণ ২.২ এ মদয়া য়য়য়ছ।         

াযধণ- ২.২ মূর উিযদাতা (য়কআইআই)  

ক্রধভক নং প্রধতষ্ঠান উিযদাতা ংখ্যা 

১ ংধেষ্ট ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততা ২ 

২ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রকল্প ধযচারক ১ 

ধনফ তাী প্রয়কৌরী, গণপূতত অধধদপ্তয   ১ 

উ-ধফবাগীয় প্রয়কৌরী, গণপূতত অধধদপ্তয   ১ 

উ-কাযী প্রয়কৌরী, গণপূতত অধধদপ্তয   ৩ 

ক্রয় ধফয়লজ্ঞ এফং অন্যান্য প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততা ২ 

মভাট  ১০ 

 

ি) এপধজধড আয়রাচনা  (Focus Group Discussion)   

চরভান প্রকল্প ফাস্তফায়শ্লনয পশ্লর ীদ্বভত আশ্লয়য সুপরশ্লবাগীযা কতটুকু উকৃত শ্লফ এফং স্থানীয় উন্নয়ন ও কভ বংস্থাশ্লনয 

অফস্থা কতটুকু শ্লয়শ্লছ তা দ্বনরুণ কযায জন্য FGD প্রশ্লয়াজন। স্থানীয় প্রশ্লকৌরী, ঠিকাদায, ঠিকাদাশ্লযয কভ বকতবা, স্থানীয় 
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গণ্যভান্য ব্যদ্বিফগ ব দ্বনশ্লয় প্রকল্প এরাকায় এফং প্রকল্প ংদ্বেষ্ট ব্যদ্বিফশ্লগ বয াশ্লথ তথ্য ংযকাযী ৩টি এপদ্বজদ্বড কচকদ্বরস্ট 

ম্পন্ন কশ্লযন একজন সুাযবাইজাশ্লযয তত্ত্বাফধাশ্লন।  প্রদ্বতটি এপদ্বজদ্বডশ্লত ১০/১২ জন অংগ্রণকাযী দ্বছশ্লরন।   

গ) য়যজধভয়ন অফকাঠায়ভা  কভ তকািমূ ম তয়ফক্ষণ (Physical Varification & Monitoring) 

প্রকশ্লল্পয উশ্লি শ্লমাগ্য কভ বকান্ডমূ (বফন দ্বনভ বাণ, ীভানা প্রাচীয দ্বনভ বাণ, কঢাকায যাস্তা, কড্রশ্লনজ ব্যফস্থা, বৃদ্বষ্টয াদ্বন ধশ্লয 

যা ায আধায দ্বনভ বাণ ও বুজায়ন) শ্লযজদ্বভশ্লন দ্বযদ বন ও দ্বনভ বাণ কাশ্লজয গুণগতভান ম বশ্লফক্ষণ দ্বফদ্ববন্ন প্রকায কচকদ্বরশ্লস্টয 

ভাশ্লধ্যশ্লভ ম বশ্লফক্ষণ কাম বক্রভ ম্পন্ন কযা শ্লয়শ্লছ।  

ঘ) স্থানীয় ম তায়য় ভতধফধনভয় কভ তারা (Local Workshop) 

ভীক্ষা চরাকারীন ভশ্লয় স্থানীয় ম বাশ্লয় আইএভইদ্বডয ংদ্বেষ্ট কভ বকতবাগশ্লণয উদ্বস্থদ্বতশ্লত প্রকল্প ংদ্বেষ্ট কভ বকতবা ও প্রকশ্লল্পয 

আওতায় ফ্ল্যাে ফযাে াওয়া কভ বকতবা, ঠিকাদায, ইদ্বঞ্জদ্বনয়ায, াইে সুাযবাইজযশ্লদয াশ্লথ প্রকল্প ম্পশ্লকব ভতদ্বফদ্বনভয় বা 

কযা শ্লয়শ্লছ।  

ঙ) জাতীয়  ম তায়য় ভতধফধনভয় কভ তারা (National Level Workshop) 

 িা প্রদ্বতশ্লফদশ্লন পূশ্লফ বয কেকদ্বনকযার এফং কস্টয়াদ্বযং কদ্বভটি দ্বভটিং এয ভতাভতমূ অন্তর্ভ বি কযায শ্লয, আইএভইদ্বড, প্রকল্প 

কভ বকতবা ও জাতীয় ম বাশ্লয়য কস্টকশ্লাডাযশ্লদয দ্বনশ্লয় আইএভইদ্বড’কত একটি জাতীয় ম বাশ্লয় ভতদ্বফদ্বনভয় কভ বারায আশ্লয়াজন 

কযা শ্লয়শ্লছ মায ভাধ্যশ্লভ তাশ্লদয চূিান্ত ভাভত গ্রণ কযা শ্লয়শ্লছ। কভ বারায শ্লয  িা প্রদ্বতশ্লফদনটি চূিান্ত কযা শ্লয়শ্লছ 

এফং মুদ্রশ্লণয জন্য কপ্রযণ কযা শ্লয়শ্লছ।  

াযধণ-২.৩: প্রকায অনুায়য তথ্যদাতায ংখ্যা, স্থান  তথ্য ংগ্র উকযণ  

ক) ধযভাণগত তথ্যংগ্রয়য উৎ এফং আকায 

ক্রিঃ নং কাঠায়ভাগত প্রশ্নত্র তথ্য ংগ্রয়য স্থান তথ্যদাতা তথ্যদাতায 

ংখ্যা 

০১ ভীক্ষা প্রশ্নত্র প্রকল্প এরাকা প্রকল্প ংধেষ্ট ঠিকাদায  শ্রধভক, 

স্থানীয় ব্যফাধয়  স্থানীয় অধধফাী 

২৯০ জন 

(ি) গুণগত তথ্যংগ্রয়য উৎ এফং আকায 

ক্রিঃ নং কাঠায়ভাগত প্রশ্নত্র তথ্যদাতা 

তথ্যদাতায 

ংখ্যা 

০২ KII মচকধরি 

 

প্রকল্প দ্বযচারক অদ্বপ (প্রকল্প দ্বযচারক, গণপূতব অদ্বধদপ্তয, 

দ্বনফ বাী প্রশ্লকৌরী, গণপূতব অদ্বধদপ্তয, উ-দ্বফবাগীয় প্রশ্লকৌরী, 

গণপূতব অদ্বধদপ্তয ,ক্রয় দ্বফশ্ললজ্ঞ) এফং অন্যান্য প্রকল্প ংদ্বেষ্ট 

কভ বকতবাশ্লদয াশ্লথ ১০টি KII দ্বযচাদ্বরত শ্লয়শ্লছ। 

১০ জন 

০৩ এপধজধড মচকধরি/ 

গাইড রাইন  

গণপূতব অদ্বধদপ্তশ্লযয দ্বফদ্ববন্ন কভ বকতবাবৃন্দ, প্রকল্প ংদ্বেষ্ট 

ঠিকাদায, শ্রদ্বভক,  স্থানীয় অদ্বধফাদ্ব, স্থানীয় প্রশ্লকৌরী, স্থানীয় 

ব্যফাদ্বয়, স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যদ্বিফগ ব দ্বনশ্লয় ৩টি এপদ্বজদ্বড কযা 

শ্লয়শ্লছ, প্রদ্বতটি এপদ্বজদ্বডশ্লত ১০/১২ জন অংগ্রণকাযী দ্বছশ্লরন।     

০৩ টি (প্রধত 

এপধজধডয়ত) 

১২x৩ 

মভাট-৩৬ 

মভাট ৪৬ 

০৪ য়যজধভয়ন ধযদ তন  প্রকল্প এরাকা (গুরান, ধানভধি য়ভাাম্মদপুয) আয়রাচনা  

০৫ স্থানীয় ম তায়য় ভীক্ষায ধফলয়ফস্তু 

উস্থানা মুক্ত আয়রাচনা  

গণপূতব অদ্বধদপ্তশ্লযয ধফধবন্ন কভ তকততাবৃন্দ, প্রকল্প ংধেষ্ট ঠিকাদায 

এফং স্থানীয় ধনফ তাধচত প্রধতধনধধ  ংধেষ্ট ধফবাগ, স্থানীয় 

গেভান্য ব্যধক্তফগ ত এফং প্রকয়ল্পয উকাযয়বাগী ব্যধক্তফয়গ তয 

ভন্বয়য় কযা য়য়য়ছ।  

১টি 

(৫০জন) 

০৬ জাতীয় মধভনায়য ভীক্ষায চূিান্ত 

িিা প্রধতয়ফদন উস্থান  

ভতাভত   

আইএভইধড  প্রকল্প কভ তকততাগণ এফং জাতীয় ম তায়য়য 

মিকয়াল্ডাযগয়ণয ভন্বয়য়।  

১টি 

(১২০ জন) 
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২.৬ তথ্য ংগ্র ও দ্বফশ্লেলণ দ্ধদ্বত (Data Collection Method & Analysis)  

২.৬.১ প্রাইভাদ্বয উৎ কথশ্লক তথ্য ংগ্র (Primary Data Collection  Source) 

দ্বনম্নদ্বরদ্ব ত দ্ধদ্বতশ্লত প্রাইভাদ্বয উৎ কথশ্লক তথ্য ংগ্র কযা শ্লয়শ্লছ।  

     ক) যাদ্বয াক্ষাৎকাশ্লযয ভাধ্যশ্লভ; 

      ) কপাকা গ্রু আশ্লরাচনায ভাধ্যশ্লভ;  

     গ) দ্বনদ্বফি আশ্লরাচনায ভাধ্যশ্লভ 

     ঘ) শ্লযজদ্বভশ্লন ম বশ্লফক্ষশ্লণয ভাধ্যশ্লভ; 

     ঙ) স্থানীয় ম বাশ্লয় ভতদ্বফদ্বনভয় কভ বারায ভাশ্লধ্যশ্লভ।    

২.৬.২ কশ্লকন্ডাদ্বয উৎ কথশ্লক তথ্য ংগ্র (Secondary Data Collection Source) 

ভাধ্যদ্বভক তথ্য মূরতাঃ দ্বফদ্ববন্ন ডকুশ্লভন্টস্ কমভন দ্বডদ্বদ্ব, আযদ্বডদ্বদ্ব, কেন্ডায ডকুশ্লভন্টস্ ম্পদ্বকবত অন্যান্য দদ্বরর শ্লত তথ্য 

ংগ্র কযা শ্লয়শ্লছ।  

২.৬.৩ াশ্লব ব দ্বদ্বডউর/ প্রশ্নভারায প্রাক-মাঁচাই (Pre-testing )  
 িা াশ্লবব দ্বদ্বডউর/ প্রশ্নভারা বতদ্বযয শ্লয আইএভইদ্বড’য াশ্লথ আশ্লরাচনা কশ্লয  িা চূিান্ত কযা শ্লয়শ্লছ। এয শ্লয কর 

 িা টুর প্রাক মাচাই কশ্লল তথ্য ংগ্রকাযীশ্লদয প্রদ্বক্ষশ্লণ চূিান্ত কযা য়। প্রাক-মাচাইশ্লয়য পরাপর আইএভইদ্বড’য াশ্লথ 

আশ্লরাচনাক্রশ্লভ প্রশ্নভারা চূিান্ত কযা শ্লয়শ্লছ।  

২.৬.৪  তথ্য ংগ্রকাযী, তদাযককাযী,  দ্বনশ্লয়াগ ও প্রদ্বক্ষণ (Data enumarator, Supervisor, & 

Training) 

ভীক্ষায জন্য কভাে ২০০ জন উকাযশ্লবাগী উিযদাতায াক্ষাৎ গ্রশ্লণয ভাধ্যশ্লভ তথ্য ংগ্র কযা শ্লয়শ্লছ। পূফ ব অদ্ববজ্ঞতা 

কথশ্লক কদ া মায় কম, ০১ জন তথ্য ংগ্রকাযী এ ধযশ্লণয ভীক্ষায় বদদ্বনক গশ্লি ০৫ জশ্লনয তথ্য ংগ্র কযশ্লত াশ্লযন। এ 

দ্বশ্লশ্লফ ০৯ জন তথ্য ংগ্রকাযী  ০৫ কভ বদ্বদফ ভশ্লয়য ভশ্লধ্য উকাযশ্লবাগীয তথ্য ংগ্র কশ্লযশ্লছন। ০৯ জন তথ্য 

ংগ্রকাযীশ্লক দ্বনদ্বফি ম বশ্লফক্ষশ্লণয জন্য ০৩ জন সুাযবাইজয দ্বনশ্লয়াগ কদয়া শ্লয়শ্লছ। সুাযবাইজযগণ তথ্য ংগ্রকাযীশ্লদয 

follow-up কশ্লযশ্লছন এফং KII ও FGD দ্বযচারনা কশ্লযশ্লছন এফং তথ্য ংগ্রকাযীগণ এ ব্যাাশ্লয তাশ্লদয াায্য 

কশ্লযশ্লছন। কর তথ্য ংগ্রশ্লয জন্য কভাে ০৬ দ্বদন ভয় প্রশ্লয়াজন শ্লয়শ্লছ (একদ্বদন ছুটি দ্বফশ্লফচনা কশ্লয)।  

প্রাযদ্বম্ভক প্রদ্বতশ্লফদন দ্বস্টয়াদ্বযং কদ্বভটিয বায় অনুশ্লভাদশ্লনয য তথ্য ংগ্রকাযী ও সুাযবাইজযগণশ্লক ২ দ্বদশ্লনয প্রদ্বক্ষণ 

(অধ বশ্লফরা দ্বপড দ্বপ্র-কেদ্বষ্টং) কদয়া শ্লয়শ্লছ। প্রদ্বক্ষশ্লণয ভয় আইএভইদ্বডয ংদ্বেষ্ট কভ বকতবাগণ উদ্বস্থত কথশ্লক প্রকল্প ম্পবশ্লক 

আশ্লরাচনা কশ্লযন। আইএভইদ্বড কতৃবক প্রশ্নে চূিান্ত অনুশ্লভাদশ্লনয য তথ্য ংগ্র কযায জন্য কপ্রযণ কযা শ্লয়শ্লছ।   

২.৬.৫   াক্ষাৎকায গ্রণ (Interview of Respondents) 

দ্বনধ বাদ্বযত প্রশ্নশ্লেয াাশ্লয্য উিযদাতাগশ্লণয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা শ্লয়শ্লছ। প্রশ্নশ্লেই উিয দ্বরদ্বফদ্ধ কযা শ্লয়শ্লছ, প্রশ্লয়াজশ্লন 

পৃথক কাগজ ব্যফায কযা শ্লয়শ্লছ। প্রকল্প এরাকা শ্লযজদ্বভশ্লন দ্বযদ বন, প্রকশ্লল্পয স্থীয দ্বচে ংগ্র ও ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য মাচাই, 

দ্বনদ্বফি আশ্লরাচনা, এপদ্বজদ্বড ইতযাদ্বদয জন্য ংদ্বেষ্ট কচকদ্বরস্ট/গাইড রাইন অনুযণ কযা শ্লয়শ্লছ। প্রশ্লয়াজশ্লন অনুভদ্বত াশ্লশ্লক্ষ 

দ্বনদ্বফি আশ্লরাচনা কযকড ব কযা শ্লয়শ্লছ।   

২.৬.৬ ভীক্ষা ও উাশ্লিয ভান দ্বনয়ন্ত্রণ (Quality Control)  

ভাঠ ম বাশ্লয় তথ্য ংগ্রশ্লয ভয় সুাযবাইজাযগণ প্রদ্বতটি প্রশ্নে ও কচকদ্বরস্ট ঠিকভত পূযণ কযা শ্লয়শ্লছ দ্বকনা তা যীক্ষা 

কশ্লয কদশ্ল শ্লছন। বিফচয়শ্লনয ভাধ্যশ্লভ ৫% পূযণকৃত প্রশ্নে পূযশ্লণয যই মাচাই কশ্লয কদশ্ল শ্লছন। প্রশ্নে পূযশ্লণ ককান প্রকায 

র্ভর/ত্রুটি কদ া কগশ্লর ভাধাশ্লনয জন্য দশ্লক্ষ গ্রণ কশ্লযশ্লছন। জাদ্বননা (Non-response ) উিযমূ ভাঠম বাশ্লয় বদফ 

চয়শ্লনয যীক্ষা কযা এফং  missing data ফা ফাদ মাওয়া তথ্যও  দ্বনয়ন্ত্রন কযা য় ।  

২.৬.৭   ংগৃীত  তথ্য ফফস্থানা,  প্রদ্বক্রয়াকযণ  ও দ্বফশ্লেলণ  (Data Management,  processing, & 

Analysis) 

ভাঠ শ্লত ংগৃীত তথ্য-উাি দ্বনয়ভতাদ্বন্ত্রকবাশ্লফ দ্বযশুদ্ধ কযা শ্লয়শ্লছ এফং কগুশ্লরা কদ্বম্পউোশ্লয এদ্বিয ভাধ্যশ্লভ কযকড ব কযা 

শ্লয়শ্লছ। কদ্বম্পউোশ্লযয ভাধ্যশ্লভ তথ্য/উাি প্রদ্বক্রয়াকযণ ম্পন্ন কযা শ্লয়শ্লছ। প্রাথদ্বভকবাশ্লফ ংগৃীত তশ্লথ্যয র্ভর-ভ্রাদ্বন্ত 

ংশ্লাধন কশ্লয প্রশ্লয়াজনীয় যীক্ষা-দ্বনযীক্ষা ম্পন্ন কশ্লল একাদ্বধক উিয (multiple response) ককাদ্বডং, ডাো এদ্বি, এফং 

তথ্য ম্পাদনা (editing) ইতযাদ্বদ কাশ্লজ  Microsoft Access ও Microsoft Excel 2010 ব্যফায কযা শ্লয়শ্লছ। 
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দ্বনর্ভ বর দ্বযংখ্যাদ্বনক তথ্য দ্বফশ্লেলশ্লণয জন্য SPSS version 22  পেওয়যায ব্যফায িাযা  মথামথ Tabulation-এয 

াাশ্লয্য প্রদ্বক্রয়াকৃত উাি ও পরাপর াযদ্বণ, গ্রাপ ও চাে ব আকাশ্লয উস্থান কযা শ্লয়শ্লছ এফং কগুশ্লরা ভীক্ষায দ্বফশ্লেলণ  

ও ব্যাখ্যায জন্য প্রদ্বতশ্লফদশ্লনয মথাস্থাশ্লন ব্যফায কযা শ্লয়শ্লছ। 

২.৭    প্রদ্বতশ্লফদন প্রস্তুতকযণ 

ংগৃীত তথ্য/উাি প্রদ্বক্রয়াকযশ্লণ প্রশ্লয়াজনীয় দ্বফশ্লেলণ পূফ বক জ কফাধগম্য বালায় প্রদ্বতশ্লফদন প্রস্তুত কযা শ্লয়শ্লছ। ভাঠ 

ম বাশ্লয় ংগৃীত কর তথ্য/উাি প্রদ্বক্রয়াকযণ ও দ্বফশ্লেলশ্লণয য ১ভ  িা প্রদ্বতশ্লফদন প্রস্তুত কশ্লয কেকদ্বনকযার কদ্বভটিয 

সুাদ্বয এফং দ্বস্টয়াদ্বযং কদ্বভটিয অনুশ্লভাদশ্লনয জন্য ৪০ কদ্ব কপ্রযণ কযা শ্লয়শ্লছ। ১ভ  িা প্রদ্বতশ্লফদশ্লনয উয কদয়া ংদ্বেষ্ট 

কদ্বভটিয ভন্তব্য/সুাদ্বয-এয আশ্লরাশ্লক ২য়  িা প্রদ্বতশ্লফদন প্রস্তুত কযা শ্লফ এফং ২য়  িা প্রদ্বতশ্লফদশ্লনয কদ্ব জাতীয় 

ম বাশ্লয় আশ্লয়াদ্বজত কভ বারায় উস্থান কযায জন্য ১২০ কদ্ব কপ্রযণ কযা শ্লফ। কভ বারায় অংগ্রণকাযীগশ্লণয ভন্তব্য 

দ্বফশ্লফচনায় দ্বনশ্লয় চূিান্ত  িা প্রদ্বতশ্লফদন প্রস্তুত কযা শ্লফ এফং চূিান্ত  িা প্রদ্বতশ্লফদন পুনযায় কেকদ্বনকযার/দ্বস্টয়াদ্বযং কদ্বভটিয 

ভতাভত ও অনুশ্লভাদশ্লনয জন্য আইএভইদ্বডশ্লত ২৫ কদ্ব কপ্রযণ কযা শ্লফ। কেকদ্বনকযার/দ্বস্টয়াদ্বযং কদ্বভটিয সুাদ্বযশ্লয আশ্লরাশ্লক 

চূিান্ত প্রদ্বতশ্লফদন অনুশ্লভাদশ্লনয জন্য আইএভইদ্বড’কত কপ্রযণ কযা শ্লফ এফং অনুশ্লভাদ্বদত চূিান্ত প্রদ্বতশ্লফদন এয দ্বপ্রন্ট কদ্ব 

ফাস্তফায়ন দ্বযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন দ্বফবাশ্লগয কক্টয-৭ এয কভ বকতবাশ্লদয াশ্লথ আশ্লরাচনা কশ্লয (ফাংরা-৪০ কদ্ব ও ইংশ্লযজী-২০ 

কদ্ব) ভাদ্বযচারক, কক্টয-৭, আইএভইদ্বড ফযাফয দাদ্ব র কযা শ্লফ। 

 

২.৮ ভয় দ্ববদ্বিক কভ ব দ্বযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

দ্বনদ্বফি দ্বযফীক্ষণ ভীক্ষায চুদ্বি ম্পাদশ্লনয য শ্লত প্রাযদ্বম্ভক প্রদ্বতশ্লফদন ক কযা ম বন্ত যাভ বক প্রদ্বতষ্ঠান ইশ্লতাভশ্লধ্য 

কদ্বতয় গুরুত্বপূণ ব কাজ ম্পাদন কযা শ্লয়শ্লছ। ভয় দ্ববদ্বিক কম ভস্ত কাজ কযা শ্লয়শ্লছ এফং শ্লে তায কভ বদ্বযকল্পনা 

(Work plan) াযদ্বণ ২.৪-এ কদ াশ্লনা শ্লরা। 

 

 

 

 

প্রদ্বতশ্লফদন প্রস্তুতকযণ ও  দ্বযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

অংীদায 

দ্বনফ বাচন 

উকযণ 

প্রস্তুত  ও 

দ্বনশ্লদ বক 

নািকযণ 

 

 

 

দদ্বররাদ্বদ 

ংগ্র ও 

ম বাশ্লরাচনা 

নমুনা 

এরাকা ও 

আকায 

দ্বনধ বাযণ 

তথ্য 

ংগ্র 

স্থানীয় 

ম বাশ্লয়য 

কভ বারা 

তথ্য 

প্রদ্বক্রয়াকযণ 

ও দ্বফশ্লেলণ 

 িা 

প্রদ্বতশ্লফদন 

জাতীয়  

ম বায় 

কভ বারা 

চূিান্ত 

প্রদ্বতশ্লফদন 

 



পৃষ্ঠা 24 

 

াযধণ ২.৪: ধনধফি ধযফীক্ষণ ভীক্ষা কাম তক্রয়ভয ভয়ধবধিক কভ ত ধযকল্পনা ছক 

ক্রিঃ

নং 

কায়জযধফফযণ ভয় ভা তাধযি 

জানুয়াধয-২০ মপব্রুয়াধয-২০ ভাচ ত-২০ এধপ্রর-২০ মভ-২০ জুন-২০  

১ চুধক্ত স্বাক্ষয ১ধদন                       ০৫/০১/২০ 

২ িিা প্রাযধম্ভক প্রধতয়ফদন প্রণয়ন  দাধির ১৪ধদন                       ০৬/০১/২০-

১৫/০১/২০ 

৩ মটকধনকযার কধভটিয সুাধয অনুমায়ী ধযয়াট ত ংয়াধন ১৮ধদন                       ১৬/০১/২০-

০৩/০২/২০ 

৪ ধিয়াধযং কধভটি কর্ততক ইনয়ন ধযয়াট ত অনুয়ভাদন ০৬ধদন                       ০৪/০২/২০-

০৯/০২/২০ 

৫ প্রশ্নভারা চূিান্তকযণ  ভাঠ ম তায়য়য জনফর ধনয়য়াগ  

২৫ধদন 

                       

১০/০২/২০- 

০৬/৩/২০ 

৬ প্রধক্ষণ, য়যজধভন ম তয়ফক্ষণ  ভাঠ ম তায়য় উাি ংগ্র                       

৭ উাি ংগ্র কাম তক্রয়ভয তদাযধক                       

৮ FGD ধযচারনা কযা                       

৯ স্থানীয় ম তায়য় কভ তারা ধযচারনা কযা                       

১০ ংগৃীত উাি ম্পাদনা  

১৬ধদন 

                       

০৭/০৩/২০-২৩/৩/২০ ১১ ডাটা এধি  মাচাইকযণ                       

১২ মটবুয়রন ম্পন্ন                       

১৩ ডাটা ধফয়েলণ                       

১৪ ১ভ িিা প্রধতয়ফদন প্রণয়ন  দাধির  

৩৯ধদন 

                      ২৪/০৩/২০- 

০২/৫/২০ 
১৫ িিা প্রধতয়ফদন মটকধনকযার কধভটি কর্ততক ম তায়রাচনা                       

১৬ মটকধনকযার কধভটিয সুাধযয়য আয়রায়ক িিা প্রধতয়ফদন 

ংয়াধন  ২য় িিা প্রধতয়ফদন দাধির 

১৮ধদন                       ৩/০৫/২০-২০/০৫/২০ 

১৭ জাতীয় ম তায়য়য মধভনায়য চুিান্ত িিা প্রধতয়ফদন 

উস্থান  ভতাভত ংগ্র 

১০ধদন                       ২১/০৪/২০- 

৩০/০৫/২০ 

১৮ মধভনায়যয ভতাভয়তয ধবধিয়ত িিা প্রধতয়ফদন 

চূিান্তকযণ  চূিান্ত প্রধতয়ফদন দাধির 

৫ধদন                       ১/০৬/২০-১০/০৬/২০ 

মভাট ১৩৮ ধদন         
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২.৯  প্রধতয়ফদন  দাধির (Reporting) 

ধনধফি ধযফীক্ষণ ভীক্ষা কাজটি ম্পাদয়ন টাভ ত অপ মযপায়যন্প -এয ততানুমায়ী  ধফধবন্ন ম তায়য় াঁচটি ধায় 

প্রধতয়ফদন দাধির কযা য়ফ মা ধনয়ম্ন উয়িি কযা য়রািঃ  

নং প্রধতয়ফদয়নয নাভ ভয়কার ংখ্যা 

ক। প্রাযধম্ভক প্রধতয়ফদন (ইনয়ন ধযয়াট ত) 

(মটকধনকযার/ধিয়াধযং) বা 

চুধক্ত ম্পাদয়নয ১৫ ধদয়নয ভয়ধ্য ৪০ কধ 

ি। ১ভ িিা প্রধতয়ফদন (মটকধনকযার/ধিয়াধযং) বা চুধক্ত ম্পাদয়নয ৭৫ ধদয়নয ভয়ধ্য ৪০ কধ 

গ। ২য় িিা প্রধতয়ফদন (মডধধভয়নন কভ তারায) চুধক্ত ম্পাদয়নয ৯০ ধদয়নয ভয়ধ্য ৭৫ কধ 

ঘ। িিা চূিান্ত প্রধতয়ফদন (ফাংরা   ইংয়যধজ ) 

(মটকধনকযার/ধিয়াধযং) বা 

চুধক্ত ম্পাদয়নয ৯৫ ধদয়নয ভয়ধ্য ৩০ কধ 

ঙ। চূিান্ত প্রধতয়ফদন (ফাংরা ৪০  ইংয়যধজ ২০) চুধক্ত ম্পাদয়নয ১০০ ধদয়নয ভয়ধ্য ৬০ কধ 

 

২.১০                  

-                      ,   ধ                               ‘       ’             

                          ।                                             ‘    

       ’।              ,                     ‘   ’                          ‘  ’ ও 

‘          ল   ’    ‘   ল’            লও,                       খ ও              । 

                            ল  ও     ল                               ল           

                                                                         ,           

           ।  

-                                  ধ        ও                                     , 

           ল            ও   ল                     ।  
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র্ততীয় অধ্যায় 

পরাপর ম তায়রাচনা 
 

 

৩.১  ধডধধ ম তায়রাচনা  ধফয়েলণ  

 ধডধধ গঠনিঃ  

- াধফ তক ফণ তনামূরক উয়েযশ্য অনুধস্থত। শুদৄ ৩টি ধনধদ তষ্ট উয়েশ্য উয়িযি কযা য়য়য়ছ। এটা ধডধধ প্রণয়য়নয 

প্রথাগত যীধতয ায়থ ংগধতপূণ ত নয়।   

- ইকনধভক এনারাইধ এয উয ধবধক্ত কয়য ‘আই আয আয’ মফয কযা য়য়য়ছ। ধপনাধন্পয়ার এনারাইধ কযা 

য়ধন।                     ল                         ও        ধ            ও          

        ল           ল এিায়ন ‘ধপনাধন্পয়ার এনারাইধ’ এ                ।    

- প্রকয়ল্পয ধডধধ’মত ংযুক্ত Log-Frame এ Narrative Summary, Objectively Verifiable 

Indicator, Means of Verification, Important Assumptions এ ংযুক্ত তথ্যগুয়রা পুয়যাপুধয মথাথ ত 

য়ধন, অথ তাৎ আয বার য়ত াযত। াধাযণত রগ-মেয়ভয ১ভ করাভ ফা ফণ তনামূরক াযাংয় মম রক্ষয মরিা 

য় তা ধডধধ’মত ফধণ তত  মূর  সুধনধদ তষ্ট উয়েশ্যয ায়থ ধভর থাকয়ফ অথ তাৎ একই থাকয়ফ।  Assumption 

অংটিয়ত ম তাপ্ত ংখ্যক ধনয়াভক উয়িযি কযা য়ধন।   

- ঝুঁধক আয়রাচনায়, শুদৄ প্রাকৃধতক দুয়ম তায়গয াাাধ বধফষ্যৎ                               ‘     

   ’                     ফাজাযদয, ধডজাইন, যকাধযয তুরনায় মফযকাধয আফায়নয সুধফধাধদ 

ধফয়েলণপূফ তক যকাধয কভ তকততায়দয কায়ছ ফ্ল্যাটগুয়রায গ্রণয়মাগ্যতা ধনয়য় আয়রাচনা প্রয়য়াজন ধছর।      

- মরআউট ড্রধয়ং এয াাাধ ধফস্তাধযত স্থাতয নকা  ধডধধ প্রণয়ন কযা উধচত।      ,       

  ধ                                 ও      ,                         ধ       ল   

       ,          ও         ল।         ,                            , ‘       ল’ ও ‘ 

           ল’                                ল                     ধ      ,    

                                       ।  

 প্রকয়ল্পয মভয়াদিঃ ফায়জট ফযায়ে দ্ধধতগত ীভাফদ্ধতা, জধভ দির ক্রান্ত ভস্যাগুধর আগাভ আঁচ কয়য প্রকয়ল্পয 

ভয় ধনধ তাযণ কযা অধধক যুধক্তঙ্গত ধছর। ফততভায়ন প্রকয়ল্পয মভয়াদ বৃধদ্ধয আয়ফদন মথয়ক প্রধতয়ভান য় মম 

ধডধধ’মত মভয়াদ মথাথ ত ধছর না।  

 প্রকল্প ব্যয়িঃ তয়ফ ২০১৬ ায়র ম্পন্ন একটি প্রকয়ল্পয প্রধত ফগ তধভটায়য ০.২৪০৮০ রাি টাকা মূয়ল্যয ধফযীয়ত 

২০১৯ ায়র ম্পন্ন কযায রয়ক্ষয এই প্রকল্পটিয  প্রধত ফগ তধভটায়য ০.৪১৬৮০ রাি টাকা (প্রধত ফগ তপৄয়ট ৩৮৭২.২ 

টাকা) মূল্য ধকছুটা মফধ ভয়ন য়য়য়ছ। এ ব্যাায়য মকান সুধনধদ তষ্ট ব্যাখ্যা ধডধধ’মত মদয়া য় ধন।  ধন।  মূরতিঃ 

জুন’২০১৬ মত ম্পন্ন য়া একটি প্রকল্প SoR 2011/2014 এয উয ধবধক্ত কয়য প্রাক্কধরত। অন্যধদয়ক এই 

প্রকল্পটি SoR 2014 এয উয ধবধক্ত কয়য প্রাক্কধরত। এয়ক্ষয়ত্র াধাযণতিঃ SoR 2011  2014 এয ভায়ঝ 

২০-২৫% এয মফী দয াথ তকয য়ায কথা নয়। তয়ফ প্রকল্প কভ তকততায়দয বাষ্য অনুমায়ী, বফয়ন সুয়মাগ সুধফধায 

ধযণ ধফয়ফচনায়, এই দয়যয াথ তকয য়য় থাকয়ত ায়য। তয়ফ ফততভান ফাজায দয়য, মমৌধক্তক বায়ফ প্রধত ফগ তপৄয়ট 

গিযতা িযচ ২০০০-২৫০০ টাকা ময়থষ্ঠ ফয়র ধফয়ফধচত। ময়ক্ষয়ত্র ৩৮৭২.২ টাকা একটু মফধ ভয়ন য়য়য়ছ। 

প্রকল্পটিয িিা ধডধধ প্রণয়ন মথয়ক শুরু কয়য অনুয়ভাদন ম তন্ত, মফ কয়য়কটি উচ্চ ম তায়য়য বা এফং এয 

ভাধ্যয়ভ গাধি ক্রয়  ধফয়দ ভ্রভন ংক্রান্ত ধকছু িযচ কভায়নায উয়যাগ মনয়া য়র, মকান ম তায়য়ই এই উচ্চ 

দয়যয ধফলয়টি আয়রাচনায় আয়ধন।  

 SoR অনুমায়ী, ধনভ তাণ াভগ্রীয দয়য ব্যাক তাযতয়ম্যয সুয়মাগ মনয়। তয়ফ, ‘অন তায়ভন্টার’ কায়জয জন্য, মথািঃ 

মদধ না ধফয়দী টাইর, মকান ধযয়ণয মফধন, কয়ভাড ব্যাফায কযা য়ফ ইতযাধদ ধফলয়য় দয়যয ব্যক তাযতম্য 

কযায সুয়মাগ আয়ছ। এয়ক্ষয়ত্র তাই য়য়য়ছ। কয়য়কটি ধফধল্ডং এ উচ্চভায়নয ‘অন তায়ভন্টার এয়েধয’ ব্যফায 
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কযা য়র, ফ মক্ষয়ত্র য়ধন। পয়র িযচ কভা ফায কথা। আভায়দয ধাযণা, প্রকয়ল্পয এই ম তায়য়, ব্যাফহৃত 

দ্রব্যাধদয ঠিক মূল্য ধফয়ফচনায় ধনয়য়, ধফর প্রদান কযা য়র, মক ধকছু ধযভান অয়থ তয াশ্রয় য়ফ।   

 

প্রকল্পটিয ধপ্র-ধপধজধফধরটি িাধডয মক্ষয়ত্র একই ধযয়ণয অন্য ২টি ফাস্তফাধয়ত প্রকয়ল্পয ায়থ অধবজ্ঞতা ধফয়ফচনায় 

ব্যয়য়য একটি তুরনা কযা য়য়য়ছ। ধনয়ম্ন, ধডধধ’মত ফধণ তত মই তুরনামূরক ধচত্রটি হুফহু তুয়র ধযা য়রা-  

 

সূত্রিঃ ধডধধ 

৩.২ অথ ত-ফছয ধবধিক প্রকয়ল্পয ফযাে, অথ ত-ছাি  ব্যয় ধফবাজন ম তায়রাচনা  ধফয়েলণ 

“ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮ টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” 

ীল তক প্রকয়ল্পয মভাট প্রাক্করন ৩৬৬৫৩.৫০ রক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ২০১৬-২০১৭ অথ ত-ফছয়য আযম্ভ য়য় ২০১৯-২০২০ 

অথ ত-ফছয়য ভাপ্ত য়ায কথা যয়য়য়ছ। অথ তাৎ, ফ তয়ভাট ০৪টি অথ ত-ফছয়য প্রকল্পটি ভাপ্ত য়ফ। াযধণ ৩.১ ম তয়ফক্ষণ 

কযয়র মদিা মায় মম, ২০১৯-২০২০ অথ ত-ফছয়য এধডধয়ত প্রকয়ল্পয অনুকুয়র ফযাে যয়য়য়ছ ২৫০০ রক্ষ টাকা এফং অথ ত-

ছাি য়য়য়ছ ১২৫০ রক্ষ টাকা ফা ৫০.০০%। ২০১৯-২০ অথ ত-ফছয়যয ফযাে অনুমায়ী মপব্রুয়াযী ২০২০ ম তন্ত মভাট ব্যয় 

য়য়য়ছ ১২৫০ (৫০.০০%) রক্ষ টাকা। মপব্রুয়াযী ২০২০ ম তন্ত প্রকয়ল্পয ফ তয়ভাট ব্যয় য়য়য়ছ ৫২৫০ রক্ষ টাকা। 

ধফস্তাধযত ধনয়ম্নয াযধণ-৩.১ এ মদয়া য়রা-   
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াযধণ- ৩.১ এধডধ ফযাে, অথ ত-ছাি এফং প্রকৃত ব্যয়                                                                  (রক্ষ টাকা)   

অথ ত ফছয 
অথ ত ফছয ধবধিক ফযাে 

(ধডধধ অনুমায়ী) 

এধডধ/আযএধডধ 

ফযাে 

অথ ত ছাি (রক্ষ 

টাকা) 

ব্যয় (রক্ষ 

টাকা) 

অগ্রগধতয ায 

(ফযাে অনুমায়ী 

তকযা %) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০১৬-২০১৭ 8,268.50 - - - - 

২০১৭-২০১৮ 7,227.09 ১,০০০.০০ ১,০০০.০০ ১,০০০.০০ ১০০% 

২০১৮-২০১৯ 15,995.91 ৩,০০০.০০ ৩,০০০.০০ ৩,০০০.০০ ১০০% 

২০১৯-২০২০ 5,162.01 ২,৫০০.০০ ১,২৫০.০০ ১,২৫০.০০ ৫০.০০% 

মভাট 36,653.50 ৬,৫০০.০০ ৫,২৫০.০০ ৫,২৫০.০০  

তথ্য সূত্রিঃ ধডধধ  প্রকল্প অধপ 

 

 

ধচত্রিঃ৩.১- প্রকল্প ফযাে  ফাস্তফ ব্যয়য়য ধচত্র 

ম তায়রাচনা  ধফয়েলণ 

াযধণ ৩.১ মথয়ক এটা স্পষ্ট প্রতীয়ভান মম ধডধধ অনুমায়ী প্রধতফছয ম তাপ্ত অথ ত ফযাে ধছর না। গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য 

প্রথাগত ধনয়য়ভ, প্রকয়ল্পয ধডধধ এয ায়থ াভিস্য না মযয়ি, ম্পূণ ত মথাক ফযাে আকায়য একটি ধনধদ তষ্ট ধযভান অথ ত 

এক ফছয়যয কর উন্নয়ন প্রকয়ল্পয জন্য ফযাে কযা য়য় থায়ক। অতিঃয গুরুত্ব অনুায়য, ধফধবন্ন প্রকয়ল্প বাগ কযা 

য়য় থায়ক। প্রায় কর মক্ষয়ত্র এই ফযাে, ধডধধ অনুমায়ী ফছযয়াধয মূর ফযায়েয চাইয়ত কভ য়য় থায়ক। এটি 

একটি াঙ্ঘধল তক যীধত, মমিায়ন একধদয়ক ‘একয়নক’  কর্ততক া কযা একটি প্রকয়ল্প ফরা আয়ছ মম ফছয়য এত টাকায 

কাজ য়ফ এফং ম অনুমায়ী কভ ত ধযকল্পনা ততধয কযা য়য়য়ছ, অথচ ফাস্তয়ফ কিনই ম টাকা ায়া মায়ে না। এয়ত 

কয়য ভয় বৃধদ্ধয পয়র, মকান কাযয়ণ তা মধদ যফতী নতুন ‘ধধডউর অপ মযট’ এয আতায় চয়র আয়, তায়র 

িযচ মফয়ি মময়ত ফাধ্য এফং নতুন আযধডধধ প্রণয়ন নানাধফধ জটিরতায ম্মুিীন য়ত য়। তাছািা অয়নক 

ঠিকাদায কাজ মফধ কয়য ধফর ময়য় থায়কন না। ফততভান প্রকল্পটিয়ত, আধথ তয়কয মচয়য় মবৌত কায়জয অগ্রগধত 

অয়নক মক্ষয়ত্র মফধ।   

 

০. 

২০০০. 

৪০০০. 

৬০০০. 

৮০০০. 

১০০০০. 

১২০০০. 

১৪০০০. 

১৬০০০. 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

৮২৬৮.৫ 
৭২২৭.১ 

১৫৯৯৫.৯ 

৫১৬২ 

র
ক্ষ

 ট
াক

া 

অথ ত ফছয 

ক্রয় কাম তক্রভ ম তায়রাচনা  

ফযাে (ধডধধ) 

ফযাে (ফাস্তফ) 

ব্যয়(ফাস্তফ) 
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৩.৩  প্রকয়ল্পয অথ ত ফছয ধবধিক কভ ত-ধযকল্পনা ম তয়ফক্ষণ  ধফয়েলণ 

প্রকয়ল্পয আতায় অনুয়ভাধদত অঙ্গগুয়রায ফছয-ধবধিক কভ তধযকল্পনা ধডধধ/আযধডধধ’মত থাকয়র ২০১৯-

২০২০ অথ ত-ফছয়যয কভ তধযকল্পনায় ধকছু অয়ঙ্গয কাজ কভ তধযকল্পনায় অন্ততভূক্ত য়য়য়ছ। ম তায়রাচনা কয়য মদিা মায় 

মম, সুাযস্ট্রাকচায (৩৯৮ ইউধনট), দযত্র প্রস্তুতকযণ, অবযন্তযীণ স্যায়নটাধয  াধন যফযা (৩৯৮ ইউধনট), এধন্ট 

টাযধভট ধট্রটয়ভন্ট, ফধিঃস্থ াধন যফযা  সুযয়ায়যজ ইতযাধদ  কাজ কভ ত-ধযকল্পনায় যয়য়য়ছ। চরধত অথ ত-ফছয়যয 

কভ তধযকল্পনা ধনয়ম্নয াযধণ ৩.২ এ মদয়া য়রা- 

াযদ্বণাঃ ৩.২  প্রকশ্লল্পয অথ ব ফছশ্লযয কভ ব-দ্বযকল্পনা 

ক্রধভক 

নং 

অয়ঙ্গয নাভ,  ধডধধ অনুমায়ী 

কভ তধযকল্পনা 

প্রকৃত 

কভ তধযকল্পনা 

ফাস্তফায়য়নয  

ায মপব্রুয়াযী-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ ভটি যীক্ষা ধছর নাই ৮৮.১৫% 

২ দযত্র প্রস্তুতকযণ ধছর আয়ছ ৮৩.৮৩% 

৩ আধকতয়টকচাযার ড্রধয়ং 

৪ স্ট্রাকচাযার ড্রধয়ং 

৫  ইয়রধিকযার ড্রধয়ং 

৬ প্লাধম্বং ড্রধয়ং 

৭ ধফজ্ঞান ধছর নাই ৮১.২৫% 

৮ ধপল্ড অধপয়য জন্য মিনাধয ধছর নাই ১০০.০০% 

৯ ম্মানী ধছর নাই ৮৭.০৫% 

১০ ধবধি প্রস্তয ধছর আয়ছ ১৮.৯১% 

১১ সুাযস্ট্রাকচায (৩৯৮ ইউধনট) 

১২ অবযন্তযীণ স্যায়নটাধয  াধন যফযা (৩৯৮ ইউধনট) 

১৩ গুণগতভান ধনধিতকযণ, মভটাধযয়ার স্যাম্পর 

কায়রকন  যীক্ষা 

১৪ অবযন্তযীণ তফদুযধতক যফযা (৩৯৮ ইউধনট) 

১৫ এধন্ট টাযধভট ধট্রটয়ভন্ট 

১৬ গ্যা ংয়মাগ (৩৯৮ ইউধনট) 

১৭ ফধিঃস্থ াধন যফযা  সুযয়ায়যজ 

১৮ যাস্তা ধছর নাই -- 

১৯ ীভানা প্রাচীয 

২০ কম্পাউি মড্রন 

২১ বৃধষ্টয াধন ংযক্ষণাগায 

২২ মপটি কযায়নাধ 

২৩ ধফযভান অফকাঠায়ভা অাযণ  

২৪ ফাধযক ধফদুযতায়ন ধছর নাই ১৫.৫৯% 

২৫ ধডধিউধড’য জন্য মানফান ক্রয় (১টি ডাফর মকধফন 

ধকআ  ২টি মভাটয াইয়কর) 

ধছর নাই ১০০.০০% 

২৬ কধম্পউটায  যিাভাধদ ধছর নাই ১০০.০০% 

২৭ আযফধযকারচায (২০টি প্লট/াউজ) ধছর নাই -- 

তথ্য সূত্রিঃ প্রকল্প অধপ 

৩.৪  প্রকয়ল্পয অঙ্গধবধিক ফাস্তফ  আধথ তক রক্ষযভাত্রা এফং ক্রভপুধিত আধথ তক অগ্রগধত ম তায়রাচনা  

ধফয়েলণ 

ধডধধ য়ত প্রাপ্ত তথ্য অনুমায়ী প্রয়কল্পয অঙ্গধবধিক  ফাস্তফ  আধথ তক রক্ষযভাত্রা  অগ্রগধত ম তায়রাচনা কয়য মদিা 

মায় মম, অথ ত ফছয জুন ২০১৬-২০ ম তন্ত আধথ তক রক্ষযভাত্রা মভাট  ৩৬৬৫৩.৫০ রক্ষ টাকা। মপব্রুয়াযী ২০২০ ম তন্ত 

প্রকয়ল্পয মভাট আধথ তক অগ্রগধত ১৭.১৩ %  মবৌত অগ্রগধত গয়ি ৪৫%। ধফস্তাধযত তথ্য ধনয়ম্ন াযধণ ৩.৩ এ মদয়া 

য়রা-  
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াযধণ-৩.৩: প্রকয়ল্পয অঙ্গধবধিক ফাস্তফ  আধথ তক রক্ষযভাত্রা      

আধথ তক 

মকাড 

উাদায়নয নাভ ংখ্যা/ 

ধযভান 

ধডধধ অনুমায়ী প্রাক্করন ফ তয়ল জুন ২০১৯ম তন্ত 

ক্রভপূধিত ব্যয়  

চরধত ২০১৯-২০ অথ ত 

ফছয়যয ফযাে অনুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

চরধত অথ ত ফছয়যয 

ফযাে অনুমায়ী ব্যয় 

মপব্রুয়াযী-২০২০ 

ম তন্ত ক্রভপুধিভুত মভাট 

আধথ তক অগ্রগধত 

আধথ তক 

 (রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

(%) 

আধথ তক 

 (রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

(%) 

আধথ তক 

 (রক্ষ 

টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

(%) 

আধথ তক 

 (রক্ষ 

টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

(%) 

আধথ তক 

 (রক্ষ 

টাকা) 

 

মভাট 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ক) যাজস্ব উাদান 

৩২২১১০৫ ভটি যীক্ষা ২০টি বফন ৭৬.০০ ০.২০৭ ৬৭.০০  ৮৮.১৫%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - -- -- -- ৬৭.০০ ৮৮.১৫ 

৩২২১১০৭ দযে প্রস্তুতকযণ কথাক 

৪৮.০০ ০.১৩২ 

 

৩০.০০ 

 

৬২.০৫ ১০.০০ ২০.৮৩ ১০.০০ ১০০ ৪০.০০ ৮৩.৮৩ 

আদ্বকবশ্লেকচাযার ড্রদ্বয়ং কথাক 

স্ট্রাকচাযার ড্রদ্বয়ং কথাক 

 ইশ্লরদ্বিকযার ড্রদ্বয়ং কথাক 

প্লাদ্ববং ড্রদ্বয়ং কথাক 

৩২১১১২৫ দ্বফজ্ঞান কথাক ১৬.০০ ০.০৪৪ ১৩.০০ ৮১.২৫ - - -- -- ১৩.০০ ৮১.২৫ 

৩২৫৫১০৪ দ্বপড অদ্বপশ্লয জন্য কস্টনাদ্বয কথাক ৩০.০০ ০.০৮২ ৩০.০০ ১০০.০০ - - - - ৩০.০০ ১০০.০০ 

৩১১১৩৩২ ম্মানী কথাক ৮.০০ ০.০২২ ৭.০০ ৮৭.০৫ - - -- -- ৭.০০ ৮৭.০৫ 

উশ্লভাে= (যাজস্ব উাদান)  ১৭৮.০০ ০.৪৮৬ ১৪৭.০০ ৮২.৫৮ ১০.০০ ৫.৬১ ২০.০০ ১০০.০০ ১৫৭.০০ ৮৮.২০ 

 ) মূরধন উাদান  

৪১১১১০১ 

 

দ্ববদ্বি প্রস্তয ১৬৩৯৫২.৮৯ 

২৯,৮৯১.২০ ৮১.৫৫ ৪৭২৮.০০ ১৫.৮১ ১,৮৫০ ৬.১৮ ৯২৫.০০ ৫০.০০ ৫৬৫৩.০০ ১৮.৯১ 

সুাযস্ট্রাকচায (৩৯৮ ইউদ্বনে) ১৫৭৫৭৬.০৬ 

অবযন্তযীণ স্যাশ্লনোদ্বয ও াদ্বন যফযা (৩৯৮ 

ইউদ্বনে) 

১৮৩১০৮.৩৮ 

গুণগতভান দ্বনদ্বিতকযণ, কভোদ্বযয়ার স্যাম্পর 

কাশ্লরকন ও যীক্ষা 

১৫৭৫৭৬.০৬ 

অবযন্তযীণ বফদুযদ্বতক যফযা (৩৯৮ ইউদ্বনে) ১৯১৫৫.৪৯ 

এদ্বন্ট োযদ্বভে দ্বিেশ্লভন্ট ১৫৭৫৭৬.০৬ 

গ্যা ংশ্লমাগ (৩৯৮ ইউদ্বনে) ২০টি বফন 

ফদ্বাঃস্থ াদ্বন যফযা ও সুযয়াশ্লযজ ৫১৮৩.৯৬ 

৪১১১২০১ যাস্তা ৩৫৭৪.৬১ ১০১২.৪৯ ২.৭৬ -- -- -- -- --- -- -- -- 

ীভানা প্রাচীয ৩৫৭৪.৬১ 
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আধথ তক 

মকাড 

উাদায়নয নাভ ংখ্যা/ 

ধযভান 

ধডধধ অনুমায়ী প্রাক্করন ফ তয়ল জুন ২০১৯ম তন্ত 

ক্রভপূধিত ব্যয়  

চরধত ২০১৯-২০ অথ ত 

ফছয়যয ফযাে অনুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

চরধত অথ ত ফছয়যয 

ফযাে অনুমায়ী ব্যয় 

মপব্রুয়াযী-২০২০ 

ম তন্ত ক্রভপুধিভুত মভাট 

আধথ তক অগ্রগধত 

আধথ তক 

 (রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

(%) 

আধথ তক 

 (রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

(%) 

আধথ তক 

 (রক্ষ 

টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

(%) 

আধথ তক 

 (রক্ষ 

টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

(%) 

আধথ তক 

 (রক্ষ 

টাকা) 

 

মভাট 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

কম্পাউন্ড কড্রন ২০টি বফন 

বৃদ্বষ্টয াদ্বন ংযক্ষণাগায ৩৮১১৯.৬৬ 

কপটি কযাশ্লনাদ্ব ২০টি বফন 

দ্বফদ্যভান অফকাঠাশ্লভা অাযণ  ২০টি বফন 

৪১১২৩০৩ ফাদ্বযক দ্বফদুযতায়ন ৩টি ৪০৪১.০০ ১১.০২ ৩১৫.০০ ৭.৭৯  ৬৩০.০০ ১৫.৫৯ ৩১৫ ৫০.০০ ৬৩০ ১৫.৫৯ 

৪১১২১০১ দ্বডদ্বিউদ্বড’য জন্য মানফান ক্রয় (১টি ডাফর 

ককদ্বফন দ্বকআ ও ২টি কভােয াইশ্লকর) 

৪টি ৭৪.০০ ০.২০২ ৫৬.০০ ৭৫.৬৮ -- -- -- -- ৫৬.০০ ৭৫.৬৮ 

৪১১২২০২ কদ্বম্পউোয ও যঞ্জাভাদ্বদ ২০টি ৪.০০ ০.০১১ ৪.০০ ১০০.০০ -- -- -- -- ৪.০০ ১০০.০০ 

৪১১৩১০২ আযফদ্বযকারচায (২০টি প্লে/াউজ)  ৪৩.০৬ ০.১১৭ -- -- -- -- -- -- -- -- 

( ) উ-কভাে= মূরধন উাদান  ৩৫০৬৫.৭৫ ৯৫.৬৬৮ ৫১০৩.০০ ১৪.৫৫ ২৪৮০.০০ ৭.০৭ ১২৪০.০০ ৫০.০০ ৬,৩৪৩.০০ ১৮.০৮ 

উ-কভাে=যাজস্ব+মূরধন উাদান  ৩৫২৪৩.৭৫ ৯৬.১৫৪ -- -- -- -- -- -- ৬৫০০.০০ ১৮.৪৪ 

(গ) কবৌত কদ্বন্টশ্লজদ্বি   ৭০৪.৮৬ ১.৯২৩ -- -- -- -- -- -- -- -- 

(ঘ) মূল্য কদ্বন্টশ্লজদ্বি (ক+ )  ৭০৪.৮৬ ১.৯২৩ -- -- -- -- -- -- -- -- 

ফ বশ্লভাে=(ক+ +গ+ঘ)  ৩৬৬৫৩.৪৭ ১০০.০০ ৫২৫০.০০ ১৪.৩২ ২৫০০.০০ ৬.৮২% ১২৫০.০০ ৫০.০০ ৬৫০০.০০ ১৭.৭৩ 

 উৎ: ধডধধ এফং প্রকল্প অধপ 
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৩.৫ প্রকয়ল্পয প্রধান প্রধান কাম তক্রয়ভয অগ্রগধত ম তায়রাচনা 

প্রকয়ল্পয প্রধান প্রধান কাম তক্রভগুয়রা য়ে গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক 

ফ্ল্যাট ধনভ তাণ। ২০১৬-২০১৭ অথ ত-ফছয়য প্রকয়ল্পয কাম তক্রভ শুরুয কথা থাকয়র ২০১৬-২০১৭ অথ ত-ফছয়য প্রকয়ল্পয আতায় 

এধডধ’মত মকান অথ ত ফযাে ধছর না এফং ফািী দিয়র প্রাম ১.৫ ফছয ভয় ধফরম্ব য়। এ ম তন্ত ২০টি ফািীয ভয়ধ্য ১৫টি ফািীয 

ধনভ তাণ কাম তক্রভ শুরু য়য়য়ছ এফং ০৫টি ফািী এিন দির মনয়া ম্ভফ য়ধন। ফততভায়ন প্রকয়ল্পয মবৌত অগ্রগধত ৪৫.০০%। ধনয়ম্ন 

প্রকয়ল্পয অফস্থান ফাস্তফ অগ্রগধত মদয়া য়রা- 

াযধণ ৩.৪ প্রকয়ল্পয অফস্থান ফাস্তফ অগ্রগধত 

ক্রিঃ 

নং 

প্রকয়ল্পয অফস্থান  ঠিকানা  দযে আব্বান ও 

কাজ শুরু 

কাজ 

চরভান/ম্পন্ন  

মবৌত 

অগ্রগধত 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

১ ২   ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১ প্লট: (ধ  ডধিউ  এ )  ৪ ,  মযাড: ৩৬,  গুরান , ঢাকা  

 

দযে আফানাঃ  

04-07-2017 

 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

08-10-2017 

 

কাজ শুরুাঃ 

25-০৩-২০১৮ 

 

 

ধনভ তাণ কাজ 

চরভান 

৮৫% ৬০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০২ প্লট: ধ ডধিউ  এ (ধফ) ২৪ ,  মযাড: ৩১ , গুরান , ঢাকা  

 

দযে আফানাঃ 

১৭.০৫.২০১৭ 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

10-10-2017 

 

কাজ শুরুাঃ 

 

 

ধফচাযধতয 

ফাধি এিয়না 

দির মনয়া 

ম্ভফ য়ধন 

-- -- 

০৩ প্লট: ৯/১৫ , িক-এ , ইকফার মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

 

 

দযে আফানাঃ 

২৫-০১-২০১৮ 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

25-06-2018 
 

কাজ শুরুাঃ 

13-2-2019 

 

 

ধনভ তাণ কাজ 

চরভান 

 

 

৫০% 

 

 

২৫% 
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০৪ প্লট: ১০/৫ , িক-এ , ইকফার মযাড ,  মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

 

দযে আফানাঃ 

২৫-০১-২০১৮ 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

 

কাজ শুরুাঃ 

২৫-০৬-২০১৮ 

 

 

ভন্তব্যাঃ  

 

ধনভ তাণ কাজ 

চরভান 

৭০% ৪০% 

০৫ প্লট: ৯/২২,  িক-এ , ইকফার মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা 

  

দযে আফানাঃ 

২৫-০১-২০১৮ 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

25-06-2018 

কাজ শুরুাঃ শুরু 

য়দ্বন 

 

 

 

ধফচাযধতয 

ফাধি এিয়না 

দির মনয়া 

ম্ভফ য়ধন 

-- -- 

০৬ প্লট: ১০/৬ ,  িক-এ , ইকফার মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

 

দযে আফানাঃ 

২৫-০১-২০১৮ 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

25-06-2018 

 

কাজ শুরুাঃ 

20-3-2019 

 

 

ধনভ তাণ কাজ 

চরভান 

৬০% ২০% 

০৭ ফাা: ১/২১, িক-ধফ , হুভায়ুন মযাড , মভাাম্মদপুয  , ঢাকা  

 
 

দযে আফানাঃ 

২৫-০১-২০১৮ 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

25-06-2018 

 

কাজ শুরুাঃ 

15-01-2020 

 

 

ফাউিাধয 

মদয়া য়য়য়ছ 

এিয়না কাজ 

শুরু য়ধন 

০.০০% -- 
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০৮ ফাা: ৫/১১, িক-ধফ , হুভায়ুন  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

 

দযে আফানাঃ 

২৫-০১-২০১৮ 

 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

25-06-2018 

 

কাজ শুরুাঃ 

শুরু য়দ্বন 

 

 

ীদ 

ধযফায়যয ফাধি 

এিয়না দির 

মনয়া ম্ভফ 

য়ধন 

-- -- 

০৯ প্লট: ৩/২২, িক-এ , ইকফার  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

 

 

দযে আফানাঃ 

২৮-০১-২০১৮ 

 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

09-07-2018 

 

কাজ শুরুাঃ 

১৪.০১.২০১৯ 

 

 

 

ধনভ তাণ কাজ 

চরভান 

৬৫% ২৫% 

১০ ফাা: ৩/৯  িক –ধফ , হুভায়ুন মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা 

 

 

দযে আফানাঃ 

২৮-০১-২০১৮ 

কাজ শুরুাঃ 

23-08-2019 

 

 

ফাউিাধয 

মদয়া য়য়য়ছ 

এিয়না কাজ 

শুরু য়ধন 

৫% -- 

১১ ফাা: ৫/৯ , িক-ধফ , হুভায়ুন মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

 

 

দযে আফানাঃ 

২৮-০১-২০১৮ 

 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

09-07-2018 

 

কাজ শুরুাঃ 

14-01-2019 

 

 

ধনভ তাণ কাজ 

চরভান 

  ৫৫% ২০% 
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১২ ফাা: ২/২২, িক-ধফ, ফাফয  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

 

দযে আফানাঃ 

২৮-০১-২০১৮ 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

09-07-2018 

 

 

কাজ শুরুাঃ 

 

 

 

মিরাঘয নায়ভ 

প্রধতষ্ঠান আয়ছ 

তাযা এিয়না 

ছায়িধন তয়ফ 

ীঘ্রই ফাধি 

মছয়ি ধদয়ফ 

-- -- 

১৩ ফাা: ৫/৪, িক-ধফ,   গজনফী  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

 

দযে আফানাঃ 

২৮-০১-২০১৮ 

 

 

কাজ শুরুাঃ 

09-07-2018 

 

 

ীদ 

ধযফায়যয ফাধি 

এিয়না দির 

মনয়া ম্ভফ 

য়ধন 

-- -- 

১৪ ফাা: ২১/১০ , িক-ধফ,  ধিরধজ  মযাড ,  মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

 
 

দযে আফানাঃ 

12-12-2017 

(NOA) 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

08-01-2018 

 

কাজ শুরুাঃ 

01-04-2018 

 

 

ভন্তব্যাঃ  

ডাদ্বর কিিাকন 

এয কাজ 

ধনভ তাণ কাজ 

চরভান 

২০% ৫% 

১৫ প্লট: ৭/২ , িক-এ ,আযঙ্গয়জফ  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

 

দযে আফানাঃ 

 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

 

 

কাজ শুরুাঃ 

 

 

 

 

ফাউিাধয 

মদয়া য়য়য়ছ 

এিয়না কাজ 

শুরু য়ধন 

০.০০% -- 
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১৬ ফাা: Z/১৭ , িক-ধ ,  তাজভর মযাড , মভাাম্মদপুয , 

ঢাকা  

 

দযে আফানাঃ 

২১-০৮-২০১৭ 

 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

06-12-2017 

কাজ শুরুাঃ 

01-05-2018 

 

 

ধনভ তাণ কাজ 

চরভান 

৭০% ৩০% 

১৭ ফাা:- ৭ (নতুন) , মযাড:-৫ , ধানভধি আ/এ , ঢাকা  

 

 

 

 

দযত্র আফানিঃ 

০৩-০৪-২০১৭ 

 

কাম তায়দকৃত 

তাধযিিঃ 

০৯-০৭-২০১৭ 

 

কাজ শুরুিঃ 

২৮-০৮-২০১৮ 

 

 

ধনভ তাণ কাজ 

চরভান 

৬৫% ২৫% 

১৮ ফাা:-১৪ (নতুন) , মযাড:-৩, ধানভধি আ/এ , ঢাকা  

 

দযত্র আফানিঃ 

১৮-০৪-২০১৭ 

 

কাম তায়দকৃত 

তাধযিিঃ 

২১-০৯-২০১৭ 

কাজ শুরুিঃ 

২৫-১১-২০১৮ 

 

 

ধনভ তাণ কাজ 

চরভান 

৭০% ৩০% 

 

১৯ 

ফাা: ৭২ (নতুন) ,  মযাড:-৫/এ ,  ধানভধি আ/এ, ঢাকা  

 

 

দযত্র আফানিঃ 

০৪-০৪-২০১৭ 

 

কাম তায়দকৃত 

তাধযিিঃ 

০৯-০৭-২০১৭ 

 

কাজ শুরুিঃ 

০১-১২-২০১৯ 

 

ভন্তব্যাঃ  

 

 

ধনভ তাণ কাজ 

চরভান 

 

৫% 

 

০% 
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২০ ফাা: ৩৩ (নতুন) , মযাড:-৫ , ধানভধি আ/এ, ঢাকা  

 

দযত্র আফানিঃ 

০৩-০৪-২০১৭ 

কাম তায়দকৃত 

তাধযিিঃ 

০৯-০৭-২০১৭ 

 

কাজ শুরুিঃ 

 

১৫-১১-২০১৭ 

 

ধনভ তাণ কাজ 

চরভান 

৯৫% ৪৫% 

 

৩.৬  ফ্ল্যয়টয ংখ্যা কয়ভ মায়া ধফয়েলণ  ম তায়রাচনা 

প্রকয়ল্পয আতায় মভাট ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ কযায ধযকল্পনা ধছর। তয়ফ একাধধক কাযয়ণ তা ম্ভফ য়ে 

না। ৫টি মফদিরকৃত ফাধি এিন দিয়র ধনয়ত না াযায় যফতী আযধডধধ’মত তাঁয়দয কঙ্কুরান ধনয়য় অধনিয়তা সৃধষ্ট 

য়য়য়ছ। ফাধিগুয়রায ফততভান অফস্থা ধনয়ম্নয ফণ তনা কযা য়রা। উয়িখ্য মম,  গণপূতত অধধদপ্তয়যয কায়জয ধযণ অনুমায়ী, প্রায়িঃই 

যকাধয/য়ফযকাধয জধভ দির/অধধগ্রণ ংক্রান্ত জটিরতায ম্মুিীন য়ত য়। এয়ক্ষয়ত্র অধধদপ্তয়যয আতাধীন একটি 

ধক্তারী ‘ধরগ্যার ইউধনট’ থাকা একান্ত প্রয়য়াজন ধছর। একইবায়ফ, আফান ধফবায়গয ায়থ ভন্বয় পূফ তক জধভ দির কযায 

আয়গ, পূয়ফ ত ফফাযত কভ তকততায়দয জন্য ‘আফান ধফবায়গ’ এয ায়থ ভন্বয় পূফ তক ধফকল্প আফায়নয ব্যফস্থা দ্রুত ধনধিত কযা 

মগয়র প্লট দির ংক্রান্ত ভস্যাটিয ভাধান জতয য়ত ায়য।      

াযধণ ৩.৫ মফদরকৃত ফ্ল্যাট ম্পধকতত 

ফাধি নং  ফািীয ফতবভান দ্বচে দযে আব্বান ও 

কাজ শুরু 

ভন্তব্য (দ শ্লরয জন্য গণপূশ্লতবয 

প্রশ্লচষ্টায ফতবভান অফস্থা) 

১  ২ ৩ ৪ 

প্লট: ধ ডধিউ  এ 

(ধফ) ২৪ ,  মযাড: ৩১ 

, গুরান , ঢাকা  

(ধফচাযধতয ফাধি 

এিয়না দির মনয়া 

ম্ভফ য়ধন) 

 

 

দযে আফানাঃ 

১৭.০৫.২০১৭ 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

10-10-2017 

 

কাজ শুরুাঃ 

 

 

এই ফাধিটিয়ত পূফ ত মথয়কই 

ধফচাযধত ফফা কয়য আয়ছন। 

প্রকল্প গ্রয়ণয য ভন্ত্রণারয় এফং 

গণপূতত অধধদপ্তয কর্ততক ফাধি ছািায 

জন্য ধচঠি/য়নাটি প্রদান কযা য় 

এফং অন্য মায়গায় ফযাে মদয়া 

য় ধকন্তু ধফচাযধত ফাধি ছািয়ত 

অনাগ্র প্রকা কয়যন এফং ফাধিটি 

এিন দির ায়া মায়ধন। আইন 

ভন্ত্রী এফং ভন্ত্রণারয়য়য যফতী 

ধনয়দ তনা ায়ায জন্য গণপূতত 

অধধদপ্তয অয়ক্ষা কযয়ছন। ধডধধ 

অনুমায়ী এই ফাধিটিয়ত মভাট 

ফ্ল্যায়টয ংখ্যা ধছর ১৮টি। 
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প্লট: ৯/২২,  িক-এ , 

ইকফার মযাড , 

মভাাম্মদপুয , ঢাকা 

(ধফচাযধতয ফাধি 

এিয়না দির মনয়া 

ম্ভফ য়ধন) 
  

 

দযে আফানাঃ 

২৫-০১-২০১৮ 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

25-06-2018 

কাজ শুরুাঃ শুরু 

য়দ্বন 

 

 

 

এই ফাধিটিয়ত পূফ ত মথয়কই 

ধফচাযধত ফফা কয়য আয়ছন। 

প্রকল্প গ্রয়ণয য ভন্ত্রণারয় এফং 

গণপূতত অধধদপ্তয কর্ততক ফাধি ছািায 

জন্য ধচঠি/য়নাটি প্রদান কযা য় 

এফং অন্য মায়গায় ফযাে মদয়া 

য় ধকন্তু ধফচাযধত ফাধি ছািয়ত 

অনাগ্র প্রকা কয়যন এফং ফাধিটি 

এিন দির ায়া মায়ধন। আইন 

ভন্ত্রী এফং ভন্ত্রণারয়য়য যফতী 

ধনয়দ তনা ায়ায জন্য গণপূতত 

অধধদপ্তয অয়ক্ষা কযয়ছন। ধডধধ 

অনুমায়ী এই ফাধিটিয়ত মভাট 

ফ্ল্যায়টয ংখ্যা ধছর ১০টি। 

ফাা: ৫/১১, িক-ধফ 

, হুভায়ুন  মযাড , 

মভাাম্মদপুয , ঢাকা 

(ীদ ধযফায়যয 

ফাধি এিয়না দির 

মনয়া ম্ভফ য়ধন)  

 

 

দযে আফানাঃ 

২৫-০১-২০১৮ 

 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

25-06-2018 

 

কাজ শুরুাঃ 

শুরু য়দ্বন 

 

 

প্রকল্প গ্রয়ণয পূয়ফ ত গণপূতত অধধদপ্তয 

জানয়তা না এই ফাধিটি’মত ীদ 

ধযফায ফফা কয়য আয়ছ। 

যফতীয়ত ফািী ছািায জন্য 

ধচঠি/য়নাটি মদয়া য়র তাযা াই-

মকায়ট ত ভাভরা কয়য, ভাভরা এিয়না 

চরভান যয়য়য়ছ। ধডধধ অনুমায়ী 

এই ফাধিটিয়ত মভাট ফ্ল্যায়টয ংখ্যা 

ধছর ১৪টি। 

ফাা: ২/২২, িক-ধফ, 

ফাফয  মযাড , 

মভাাম্মদপুয , ঢাকা 

 

মিরাঘয প্রধতষ্ঠান 

অফস্থান কযয়ছ। 
 

 

দযে আফানাঃ 

২৮-০১-২০১৮ 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বয াঃ 

09-07-2018 

 

 

কাজ শুরুাঃ 

 

 

ীঘ্রই ফাধিটি মছয়ি ধদয়ফন এফং 

বফন ধনভ তাণ কাজ শুরু কযা য়ফ। 

ধডধধ অনুমায়ী এই ফাধিটিয়ত 

মভাট ফ্ল্যায়টয ংখ্যা ধছর ১৪টি।  

 

ফাা: ৫/৪, িক-ধফ,   

গজনফী  মযাড , 

মভাাম্মদপুয , ঢাকা।  

(ীদ ধযফায়যয 

ফাধি এিয়না দির 

মনয়া ম্ভফ য়ধন) 
 

 

দযে আফানাঃ 

২৮-০১-২০১৮ 

 

 

কাজ শুরুাঃ 

09-07-2018 

 

 

প্রকল্প গ্রয়ণয পূয়ফ ত গণপূতত অধধদপ্তয 

জানয়তা না এই ফাধিটি’মত ীদ 

ধযফায ফফা কয়য আয়ছ। 

যফতীয়ত ফািী ছািায জন্য 

ধচঠি/য়নাটি মদয়া য়র তাযা াই-

মকায়ট ত ভাভরা কয়য, ভাভরা এিয়না 

চরভান যয়য়য়ছ। ধডধধ অনুমায়ী 

এই ফাধিটিয়ত মভাট ফ্ল্যায়টয ংখ্যা 

ধছর ২৭টি।  
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তাছািা, রারভাটিয়া অঞ্চয়রয ধকছু ফাধি গণবফয়নয ায় অফধস্থত ধফধায়, মকধআই (গুরুত্ত্বপূণ ত স্থানা যক্ষা) ধফয়ফচনায়, ধনভ তাণ 

ধফধধভারা অনুমায়ী বফয়নয উচ্চতা ীধভত যািয়ত য়য়য়ছ। পয়র, ফ্ল্যায়টয ংখ্যা কয়ভ মগয়ছ। ধডধধ প্রণয়য়নয মক্ষয়ত্র, এটিয়ক 

গণপূয়ততয একটি ফি ধযয়ণয অফয়রা ফা অভয়নায়মাগ ধায়ফ গে কযয়ত য়ফ। মকধআই (গুরুত্ত্বপূণ ত স্থানা যক্ষা) ধফয়ফচনায়, 

ধনভ তাণ ধফধধভারা অনুমায়ী বফয়নয উচ্চতা ধনধ তাযয়ণয কাজটি যকায়যয মম ধফবাগ কয়য থায়ক তা য়ে গণপূতত। মধদ তা’ই য়, 

তায়র, ধডধধ প্রণয়য়নয ভয় এধযয়ণয একটি গুরুত্ত্বপূণ ত ধফলয় ধক কয়য তাঁয়দয দৃধষ্ট এধিয়য় মগর? এয়ত কয়য প্রকয়ল্পয ফায়জট, 

কভ ত-ধযকল্পনা, ঠিকাদায়যয ক্ষধত নানা ধযয়ণয জটিরতায ম্মুিীন য়ত য়য়য়ছ। ধনয়ম্ন মকধআই (গুরুত্ত্বপূণ ত স্থানা যক্ষা) 

ধফয়ফচনায় মম ক’টি ফ্ল্যায়টয ংখ্যা কভ য়ফ, তায একটি ধাফ প্রদান কযা য়য়য়ছ; 

াযধণ ৩.৬ ফ্ল্যায়টয ধযংখ্যান মম মায়গায় কয়ভ ধগয়য়য়ছ তায অফস্থান  ঠিকানা 

ক্রিঃ নং প্রকয়ল্পয অফস্থান  ঠিকানা তরায 

ংখ্যা 

ফততভায়ন মভাট 

ফ্ল্যায়টয ংখ্যা 

ধডধধ অনুমায়ী  

ফ্ল্যায়টয ংখ্যা  

০১ প্লট: ৯/১৫ , িক-এ , ইকফার মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  ৬ ১০ ১৪ 

০২ প্লট: ১০/৫ , িক-এ , ইকফার মযাড ,  মভাাম্মদপুয , ঢাকা  ৫ ৮ ১৪ 

০৩ প্লট: ১০/৬ ,  িক-এ , ইকফার মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  ৬ ১০ ১৪ 

০৪ ফাা: ১/২১, িক-ধফ , হুভায়ুন মযাড , মভাাম্মদপুয  , ঢাকা  ৪ ৮ ১৪ 

০৫ প্লট: ৩/২২,  িক-এ , ইকফার মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  ৫ ১০ ১৪ 

০৬ ফাা: ৫/৯ , িক-ধফ , হুভায়ুন মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  ৭ ১৪ ১৪ 

০৭ ফাা: Z/১৭ , িক-ধ ,  তাজভর মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  ১০ ৯ ৯ 

 মভাট  ৬৯ ৯৩ 

উৎিঃ প্রকল্প অধপ এফং ধডধধ 

 

৩.৭  অফকাঠায়ভায ড্রইং ফা নকা ম তায়রাচনা  
 

স্ট্রাকচাযার  আধকতয়টকচাযার ড্রইং এ ভন্বয়ীনতা 

গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য আতাধীন গণপূতত অধধদপ্তয কর্ততক ফাস্তফায়নাধীন ““ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  

মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক প্রকল্পটি ধনধফি ধযফীক্ষণ ভীক্ষা 

টিয়ভয টিভ রীডায যজধভয়ন প্রধতটি বফয়নয ড্রইং ফা নকা ম তায়রাচনা কয়যন। নকা ম তায়রাচনায় মদিা মায় মম, ঠিকাদায 

প্রধতষ্ঠান নকা অনুমায়ী মথামথবায়ফ ধনভ তাণ কাজ কযয়ছ মায়ত মকান ব্যতযয় ঘয়টধন। ধনয়ম্ন নকা ম তায়রাচনায ধচত্র মদয়া 

য়রা- 

  

 

তয়ফ ম ভস্যাটি রক্ষনীয়, তা য়ে ধকছু মক্ষয়ত্র স্ট্রাকচাযার ধডজাইয়নয উয ধবধি কয়য মটিায প্রধক্রয়া ম্পন্ন কযায য 

প্রকয়ল্পয ভাঝাভাধঝ ভয়য় স্থাতয অধধদপ্তয কর্ততক আধকতয়টকচাযার ধডজাইয়ন ব্যক ধযফততয়নয পয়র প্রকয়ল্পয ব্যয় 

ভাত্রাধতধযক্ত মফয়ি মায়ায ভত ভন্নয়ীনতায ঘটনা ঘয়টয়ছ। উদাযণ স্বূপ, মদয়ায়র যঙ এয ধযফয়তত টাইর, ধকংফা 

মদীয় য়েয ধযফয়তত ধফয়দধ টাইর ফা ভায়ফ তর াথয়যয ব্যাফায, ধকংফা কায়ঠয ভান ফা ধযণ ধযফততন ইতযাধদ। এয়ত কয়য 
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ধযফতীত ব্যয় ধযকল্পনা য়ভত আযধডধধ প্রস্তুত না কযা ম তন্ত কাজ ফন্ধ যািয়ত য়য়য়ছ। স্থাতয অধধদপ্তয়য কায়জয চা 

অতযধধক ধকংফা মূর অফকাঠায়ভায কাজটি এধগয়য় যািায জন্য এধযয়নয ঘটনা ঘয়টয়ছ ফয়র াক্ষাতকায়য জানা মগয়ছ।    

 

ধডজাইয়নয ভান ধফয়েলণ  

বফনগুধরয আবযন্তযীন ধডজাইন গ্রণয়মাগ্য ভায়নয। তয়ফ, ধকছু গুরুত্ত্বপূণ ত সুধফধা প্রায় ফকটি বফয়নই অনুধস্থত। তা য়ে, 

অধতধথ কক্ষ এফং ধভটিং রুভ।  মময়তু ঊর্ধ্ততন যকাধয কভ তকততাগন এিানকায অধধকাং বফনগুধরয়ত ফা কযয়ফন, অয়নক 

মক্ষয়ত্র জরুধয প্রয়য়াজয়ন ফাায় অফস্থানকারীন ভয়য় তায়দযয়ক যকাধয কায়জ ধভটিং ফা নধথ আদান-প্রদান ংক্রান্ত কাম তাফধর 

ম্পাদয়নয প্রয়য়াজন যয়ত ায়য। এয়ক্ষয়ত্র, বফয়নয নীচতরায়, একটি মছাট ধযয়য অধতধথ কক্ষ থাকা সুধফধাজনক য়ত 

াযত। তাছািা, বফয়নয ছায়দ একটি ‘কধভউধনটি রুভ’ ধনভ তাণ কযা ম্ভফ ত, মমিায়ন বফয়নয অধধফাধগণ মছাটিাট 

াধযফাধযক অনুষ্ঠান ধকংফা বফন ধযচারনা ংক্রান্ত আবযন্তযীন বায কাজ ম্পন্ন কযয়ত াযত। অন্ততিঃ ফি বফনগুয়রায়ত, 

মমিায়ন ১৫ ফা তয়তাধধক ধযফায ফা কযয়ফন, এধযয়ণয সুধফধা কযা ম্ভফ ধছর। ম্ভফ য়র এই চরভান প্রকয়ল্প, ধকংফা 

প্রয়য়াজয়ন অন্য আয়যকটি প্রকল্প গ্রণ কয়য এই সুধফধাগুধর ংযুক্ত কযা একান্ত প্রয়য়াজন ফয়র ধনযীক্ষা টিভ ভয়ন কয়য। উয়িযখ্য 

মম, প্রায় ফ মফযকাধয আফাধক বফয়ন এই সুধফধাধদ অন্তভু তক্ত থায়ক। যকাধয বফনগুধরয়ত এই সুধফধাধদ না থাকায় তা 

কভ তকততায়দয কায়ছ কভ আকল তনীয় ভয়ন য়ত ায়য।   

৩.৮ বফন ধনভ তাণ ংক্রান্ত ম তয়ফক্ষণ  
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ধানভধি, মভাাম্মদপুয  গুরান এরাকায় ধনভ তাণাধীন বফনগুয়রা য়যজধভয়ন ম তয়ফক্ষণ পূফ তক কায়জয অগ্রগধত  ধযণ 

মপ্রক্ষায়ট ধনম্নধরধিত ধফলয়গুধর ধচধিত কযা য়য়য়ছ; 

 প্রায় মক্ষয়ত্র নকা অনুমায়ী কাজ য়ে। তয়ফ আধকতয়টকচাযার ধডজাইনটি স্ট্রাকচাযার ধডজাইয়নয অয়নক য়য ততযী য়য় 

থায়ক ধফধায়  ধকছু মক্ষয়ত্র ভস্যা দৃশ্যভান। স্ট্রাকচাযার ধডজাইয়নয উয ধবধি প্রাক্কধরত ব্যয় ধনধ তাযণ কয়য মটিায 

প্রধক্রয়া ম্পন্ন কযায য প্রকয়ল্পয ভাঝাভাধঝ ভয়য় স্থাতয অধধদপ্তয কর্ততক আধকতয়টকচাযার ধডজাইয়ন ব্যাক 

ধযফততয়নয পয়র কয়ল্পয ব্যয় ভত্রাধতধযক্ত মফয়ি মায়ায ভত ভন্নয়ীনতায ঘটনা ঘয়ঠয়ছ। এয়ত কয়য অন্ততিঃ একটি 

ধফধল্ডং এয মক্ষয়ত্র, ধযফতীত ব্যয় ধযকল্পনা য়ভত আযধডধধ প্রস্তুত না কযা ম তন্ত কাজ ফন্ধ যািয়ত য়য়য়ছ। মূর 

দারান ম্পন্ন কযায য টাইর, মযধরং, দযজা, জানারা, ফাথরুভ ধপটিং,  যং  অন্যান্য ইয়ন্টধযয ধডজাইন মুরতিঃ 

স্থাতয অধধদপ্তয কর্ততক ধনধ তাধযত য়য় থায়ক। এ মক্ষয়ত্র গণপূতত  স্থাতয অধধদপ্তয়যয মক্ষয়ত্র ভন্বয়ীনতা স্পষ্টতিঃ 

দৃশ্যভান ধছর। বধফষ্যয়ত ধফলয়টিয স্থায়ী ভাধান অফশ্যই কাম্য।      

 কায়জয অগ্রগধত কয়য়কটি ধফধল্ডং এয মক্ষয়ত্র য়ন্তালজনক। ধকছু মক্ষয়ত্র ঠিকাদায ধফর না ময়য় কাজ কয়য মায়েন। 

তয়ফ একজন ঠিকাদায ‘ঢারী কন্পট্রাকন’ এয মক্ষয়ত্র, ধীয গধতয়ত কাজ কযায সুধনদৃষ্ট অধবয়মাগ দৃশ্যভান ধছর। একই 

ায়থ কাজ শুরু কযা অন্য ঠিকাদাযয়দয কায়জয তুরনায় তাঁয কায়জয অগ্রগধত এয়কফায়যই য়ন্তালজনক নয়।  

 য়েয ভান বার। তয়ফ য়েয ভান উন্নতভায়নয য়র অয়নক মক্ষয়ত্র কার্য্ত ম্পাদয়নয ভান তথা সূক্ষ্মতা ফা 

‘য়াকতয়ভনধ’ এ আ কযা য়য়য়ছ। ধনভ তাণ ত্রুটিয মক্ষয়ত্র প্রয়মাজয ‘ধিধডং’ এফং ‘ মধগ্রয়গন’ এয ধকছু উদাযণ 

ায়া মগয়ছ। ধপধনধং আয বার য়ত াযত। তাছািা, ধফধবন্ন ঠিকাদায়যয কায়জয ভায়ন াথ তকয রক্ষণীয়।   

 তকততা অফরয়ম্বয মক্ষয়ত্র ধফএনধফধ মকাড মভয়ন ভাচা, হুক, মরয়ভট, বুট ইতযাধদ ধনধিতকযয়ণ গাধপরধত রক্ষয কযা 

মগয়ছ। ধনভীয়ভান ধিঁধি  ছায়দ ধনযািা মফষ্টনী প্রায় মকান মক্ষয়ত্রই ধছর না। ধফদজনক বায়ফ মযধরং ছািা ধিঁধি  

ছায়দ কাজ কযায মক্ষয়ত্র ব্যতযয় দৃশ্যভান ধছর।  

 শ্রধভকয়দয ফাস্থান, িাফায, টয়য়রট  াভধগ্রক ধযয়ফয়য মক্ষয়ত্র ব্যতযয় রক্ষয কযা মগয়ছ।     

 তাছািা ধনভ তায়ণয স্থানটিয়ক ফাইয়যয ধযয়ফ মথয়ক আরাদা কযা তথা থচাযী  ায়য স্থানায অধধফাধয়দয 

ধনযািায জন্য জার ধকংফা ভাঁচা ব্যফায কযা ইতযাধদ অয়নক মক্ষয়ত্র ম তাপ্ত ভয়ন য়ধন।   

 ধনভ তাণাভগ্রী ঠিক মায়গায় যািায ব্যায়য ব্যতযয় রক্ষয কযা মগয়ছ। পৄটায়থয উয ভানুয়লয চরাচয়রয ধফঘ্ন ঘঠিয়য় 

ধনভ তাণ াভগ্রী যািা য়য়য়ছ। যকাধয কায়জ এধযনয়য আয়াবনীয় আচযণ মভায়টই কাম্য ধছর না। 

 উধযউধিধিত ব্যতযয়গুধর আয়র আভায়দয একটি জাতীয় ভস্যা। ধকন্তু যকাধয কায়জ অন্ততিঃ এই ধনযািা 

ধফলয়টিয়ক গুরুত্ব মদয়া উধচত ধছর। আয়রাচনায় জানা মগয়ছ মম, ধনযািায জন্য মকান আরাদ ফায়জট না থাকায়, মমন 

মতন বায়ফ তা কযা য়ে। গণপূতত অধধদপ্তয়যয ভত একটি প্রধতষ্ঠান, মম ধক না ফাংরায়দয়য যকাধয ধনভ তাণ কায়জয ফি 

অং ম্পন্ন কয়য থায়ক, তাঁয়দয অন্ততিঃ উধচত ধছর, মফযকাধয জনগয়ণয জন্য উদাযণ সৃধষ্ট কযায ধনধভয়ত্ত্ব, এই 

তকততা ধফলয়টিয়ক গুরুত্ব ধদয়য় ধফয়ফচনায় মনয়া। মূর মটিায়য, প্রয়য়াজয়ন তকততা  বার কায়জয ধযয়ফ ধনধিত 

কযায রয়ক্ষয ধকছু ফায়জট ফযাে যািা উধচত। 
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 ঠিকাদায কর্ততক প্রয়য়াজনীয় ংখ্যক কাধযগধয মরাকফার ধনয়য়াগ না কযায ধফলয়টি রক্ষয কযা মগয়ছ। তয়ফ ঠিকাদায 

মবয়দ তায ধবন্নতা রক্ষনীয়।  

 গণপূতত অধধদপ্তয কর্ততক ম তাপ্ত ংখ্যক প্রয়কৌরী ধনয়য়াগকৃত ধছর, এফং তায়দযয়ক কার্য্তয়ক্ষয়ত্র ায়া মগয়ছ। ঢাকায় 

অফধস্থত ধফধায়, তদাযধক মভাটামুটি য়ন্তালজনক ধছর ফয়রই প্রতীয়ভান এফং প্রকয়ল্পয কায়জয ভান ফজায় যািায মচষ্টা 

কযা য়য়য়ছ।  

৩.৯ ধনভ তাণ কায়জ ব্যফহৃত য়েয গুণগতভান ম তয়ফক্ষণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধচত্রিঃ০৪ য়েয গুণগত ভান ধনধ তাযয়ণয জন্য মটি ধযয়াট ত 

 য়যজধভয়ন ধযদ তয়ন, য়েয গুণগত ভান মভাটামুটি য়ন্তালজনক ভয়ন য়য়য়ছ। গণপূতত অধধদপ্তয কর্ততক ধনধ তাধযত 

ধয়ভন্ট  ধির ফায ফ মক্ষয়ত্রই ব্যফায কযা য়য়য়ছ। মিায়া ধায়ফ াথয়যয টুকযা এফং ইট ধায়ফ ভাধন-মভড 

অয়টাধিক ব্যফায কযা য়য়য়ছ প্রায় ফ মক্ষয়ত্রই (শুদৄ একটি ব্যধতক্রভ, মমিায়ন ‘অয়টাধিক’ এয ধযফয়তত ১ভ মশ্রধণয ইট 

ব্যফায কযা য়য়য়ছ)।  মধদ দযত্র অনুমায়ী ১ভ মশ্রধণয ইট ব্যফাযই ময়থষ্ঠ ধছর, তয়ফ ১ভ মশ্রধণয ইয়টয ভায়ন ব্যাক 

তাযতম্য রক্ষয কযা মায় এফং ২য়  ৩য় মশ্রণীয ইট ব্যফায়যয সুয়মাগ থায়ক। এ ধদক মথয়ক ‘অয়টাধিক’ ব্যফায ইয়টয 

১ভ মশ্রধণয ভান অয়নকটা ধনধিত কয়য থায়ক।  

 ধয়ভন্ট প্রস্তুতকাযক মকাম্পানী এফং প্রস্তুয়তয তাধযি ম তয়ফক্ষণ কযা য়য়য়ছ।  

 ধনয়ভানুমায়ী, কনধক্রট এফং ধির ফায়যয ধক্ত ধনণ তয়য়য জন্য প্রয়য়াজনীয় ংখ্যক ধযয়াট ত ায়া মগয়ছ মা বুয়য়ট কর্ততক 

প্রদি। য়েয ধক্তভান ধফয়ফচনায় প্রায় ফ মক্ষয়ত্রই তা গ্রণয়মাগ্য ধছর।  
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 ধনধফি ধযফীক্ষণ দর কর্ততক ভাঠ ম তায়য় ধকছু ধনভ তাণ াভগ্রীয ভান ধনধ তাযণ  ধকছু স্থানায ইন-ধটু ধক্ত ধনণ তয়য়য 

কাজ প্রধক্রয়াধীন আয়ছ।  

৩.১০   প্রকয়ল্পয ফাস্তফায়য়ন ধীযগধতয কাযণ ম তায়রাচনা 
 

 প্রকল্পটিয মূর চযয়রয়িয ভয়ধ্য একটি ধছর, ধযতযক্ত ফািীগুধর দিয়র ধনয়য় মথাভয়য় কাজ শুরু কযা, মা ধকনা আয়গ মকান 

না মকানবায়ফ ব্যফহৃত য়য় আধছর । একতরা ধকংফা মদাতরা আকৃধতয ধকছু ফািী উচ্চদস্থ যাকাধয কভ তকততা এফং ধকছু 

মক্ষয়ত্র মুধক্তয়মাদ্ধা ীদ ধযফায়যয ভায়ঝ ফযােকৃত ধছর। তাঁযা ধফধবন্ন কাযণ মদধিয়য় স্থান তযায়গ মদযী কয়য। দুইটি াধদ 

ধযফায আদারয়ত ভাভরা কয়য। এিন ম তন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুমায়ী, ২০টি ফাধিয ভয়ধ্য মভাট ১৫ টি ফািী দিয়র মনয়া ম্ভফ 

য়য়য়ছ। জটিরতায কাযয়ণ ফাকী ৫ টিয়ত কাজ শুরু কযা ম্ভফ য়ধন।    

 তন্য়ধ্য ১২ টিয কাজ পুয়যাদয়ভ শুরু তথা ধবধি স্থান ময়ল মূর অফকাঠায়ভা ধনভ তাণ কাজ চরভান। ফাধক ৩টিয কাজ শুরুয 

ধদয়ক, মা ধকনা াম্প্রধতকতভ ভয়য় দিয়র মনয়া য়য়য়ছ।    

 অন্যধদয়ক, মবৌত অগ্রগধতয তুরনায় আধথ তক অগ্রগধত াভিস্যপূণ ত না য়া তথা ঠিকাদাযয়দয প্রাপ্য ধফর প্রদায়ন ব্যথ ত 

য়ায়ত কায়জয গধত েথ য়য়য়ছ। প্রকয়ল্পয ধডধধ অনুমায়ী ফছযপ্রধত ফযাে ধফয়ফচনায় না ধনয়য়, ভন্ত্রণারয়য়য ফায়জট 

মথয়ক প্রাপ্ত ধনধদ তষ্ট ধযভান অথ ত ফছযয়াযী ধফধবন্ন প্রকয়ল্পয ভায়ঝ বাগ কয়য ফযাে, মা প্রায় ফ মক্ষয়ত্র ধডধধ অনুমায়ী 

আর ফায়জয়টয চাইয়ত কভ য়য় থায়ক।  

 তাঁয উয, ২০১৯-২০ অথ তফছয়য, ভন্ত্রণারয় মথয়ক ২৫ মকাটি টাকা ফযাে থাকয়র, ধডয়ম্বয’১৯ এ প্রকল্প মল য়য় 

মায়ায়, এয ভাত্র ৫০% অথ তাৎ ১২.৫ মকাটি টাকা িযচ কযা ম্ভফ য়য়য়ছ। ৬ ভা ভয় ফািায়নায আয়ফদন গৃীত য়ত 

মদযী য়ায় ২০২০ এয মভ ভা ম তন্ত তা অব্যফহৃত আয়ছ।  

 ধকছু মক্ষয়ত্র স্ট্রাকচাযার ধডজাইয়নয উয ধবধি কয়য মটিায প্রধক্রয়া ম্পন্ন কযায য প্রকয়ল্পয ভাঝাভাধঝ ভয়য় স্থাতয 

অধধদপ্তয কর্ততক আধকতয়টকচাযার ধডজাইয়ন ব্যক ধযফততয়নয পয়র কয়ল্পয ব্যয় ভত্রাধতধযক্ত মফয়ি মায়ায ভত 

ভন্নয়ীনতায ঘঠনা ঘয়ঠয়ছ। এয়ত কয়য ধযফতীত ব্যয় যকল্পনা য়ভত আযধডধধ প্রস্তুত না কযা ম তন্ত কাজ ফন্ধ 

যািয়ত য়ে।      

৩.১১  যকাধয অন্য ংস্থা  কধভটিয প্রধতয়ফদন ম তায়রাচনা 

৩.১১.১ আইএভইধড’য প্রধতয়ফদন ম তায়রাচনা  

গত ২৯.০১.২০২০ তাধযয়ি আইএভইধড’য ধযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মক্টয-৭ এয ধযচারক (উ-ধচফ) ভয়াদয় ফ তয়ল প্রকল্পটি 

ধযদ তন কয়যন এফং উক্ত ধযদ তন প্রধতয়ফদনটি ভীক্ষাকারীন ভীক্ষা টিভ কর্ততক ম তায়রাচনা কযা য়য়য়ছ। ধযদ তন 

প্রধতয়ফদনটিয ম তারাচনায় মদিা মায়, মম কাযয়ণ প্রকয়ল্পয মভয়াদ বৃধদ্ধয প্রস্তাফ কযা য়য়য়ছ গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য 

আয়রায়ক তায মমৌধক্তকতায় মদিা মায়, প্রকয়ল্পয ২০টি ফািীয ভয়ধ্য ১৫টি ফাধি িাধর কযা ম্ভফ য়য়য়ছ। অয ৫টি ফাধি িাধর 

না য়ায় ৫টি ফাধিয কাজ শুরু কযা ম্ভফ য়ধন। এই কাযয়ণ প্রকয়ল্পয মভয়াদ বৃধদ্ধ কযা প্রয়য়াজন ভয়ভ ত প্রধতয়ভান য়। 

প্রধতয়ফদয়ন প্রকয়ল্পয ধযতযক্ত ফািী দির না ায়া, প্রকয়ল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগধত, প্রকয়ল্পয ক্রয় কাম তক্রভ ম তায়রাচনা, 

কভ তধযকল্পনা, পুযয়না বফন অাযণ, াইট বুধঝয়য় ধদয়ত ধফরম্ব, ধআইধ  ধিয়াধযং কধভটিয বা এফং মভয়াদ বৃধদ্ধয 

ধফলয়য় আইএভইধড’য ভতাভত ম্পয়কত ভন্তব্য কযা য়য়য়ছ।  

তাছািা, মভয়াদ বৃধদ্ধয প্রস্তাফ আইএএভইধড’মত ধফরয়ম্ব ধগয়য়য়ছ ফয়র ভন্তব্য কযা য়য়য়ছ, মা অন্ততিঃ ৩ ভা আয়গ মথয়ক শুরু 

কযয়ত য়। তয়ফ, এই ব্যাায়য গণপূতত অধধদপ্তয়যয বাষ্য য়ে মম, ভন্ত্রণারয়য় প্রস্তাফটি ৩ ভা আয়গই মপ্রযণ কযা য়য়ধছর, তয়ফ 

গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় ংক্রান্ত ধকছু জাতীয় ঘটনায  মপ্রধক্ষয়ত, ভন্ত্রণারয় মথয়ক া য়ত মদযী য়য়য়ছ।  

ম তাপ্ত ংখ্যক ধআইধ এফং প্রকল্প ধিয়াধযং কধভটিয বা না য়ায়ক তাঁযা অধনয়ভ ধায়ফ গে কয়যয়ছন। ধকছু মক্ষয়ত্র 

প্রধত ১/২ ভায় একটি বা কযায কথা থাকয়র তা ধডয়ম্বয়যয য মথয়ক আয য়ে না।  গণপূতত অধধদপ্তয এব্যাায়য 

ভন্ত্রণারয়য়কই দায়ী কযয়ছন। াম্প্রধতক ভয়য় জাতীয় ম তায়য় গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য অধীন ধকছু প্রকল্প ংধেষ্ট অনাকাধিত 

ঘটনায মপ্রধক্ষয়ত, ভন্তণারয়য়ক অয়নক মফধ ব্যাস্ত থাকয়ত য়য়য়ছ ধফধায়, রুটিন ভাধপক বা কযা অয়নক ভয় ম্ভফ য়ধন।  
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৩.১১.২ ধআইধ এফং প্রকল্প ধিয়াধযং কধভটি বায ম তায়রাচনা 

প্রকয়ল্পয আতায় ধআইধ, প্রকল্প ধিয়াধযং কধভটিয বা এফং এধডধ ধযধবউ বা ম তারাচনায় মদিা মায় মম, ধআইধ,  

ধএধ ধডধধ’য রক্ষযভাত্রা  মথাভয়য় অনুধষ্ঠত য়ধন। প্রকয়ল্পয আতায় এ ম তন্ত মভাট ৫টি ধআইধ বা অনুধষ্ঠত 

য়য়য়ছ। প্রকল্প ধিয়াধযং কধভটিয বা অনুধষ্ঠত য়য়য়ছ মভাট ৩টি। তয়ফ, এধডধ ধযধবউ বা এয়ক্ষয়ত্র রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী অধজতত 

য়য়য়ছ। ফততভান চরধত ফছয়য ৮টি এধডধ ধযধফউ বা অনুধষ্ঠত য়য়য়ছ তয়ফ, মপব্রুয়াধযয য মথয়ক ‘কয়যানা’ ভস্যায কাযয়ণ 

মফ কয়য়কটি বা ধনধদ তষ্ট ভয়য় ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়ে না। ধফস্তাধযত ধনয়ম্নয াযধণ ৩.৬ এ মদয়া য়রা- 

াযধণ ৩.৬ ধআইধ, প্রকল্প ধিয়াধযং কধভটিয বা  এধডধ ধযধবউ বা 

বায নাভ ধডধধ’য রক্ষয ভাত্র ভয়য়য ধযণ 
প্রকৃত 

অজতন 

চরধত 

ফছয়যয 

রক্ষযভাত্রা 

চরধত 

ফছয়যয 

অজতন 

মভাট 

অজতন ধআইধ বা 
ধযত্র 

অনুমায়ী 

ধডধধ 

অনুমায়ী 

ধযত্র 

অনুমায়ী 

ধডধধ 

অনুমায়ী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ধআইধ বা ১৪ ২১ ৩ ভা ২ ভা ৪ ৪ ১ ৫ 

প্রকল্প ধিয়াধযং কধভটিয 

বা 
১৪ 

প্রয়য়াজন 

মভাতায়ফক 
৩ ভা 

প্রয়য়াজন 

মভাতায়ফক 
৩ ৪ -- ৩ 

এধডধ ধযধবউ বা ৪২ ৪২ প্রধত ভায় প্রধত ভায় ৪২ ১২ ৮ ৫০ 

উৎিঃ প্রকল্প অধপ  আইএভইধড প্রধতয়ফদন 

৩.১২ প্রকয়ল্পয ধযচারনা কাঠায়ভা  মরাকফর 

৩.১২.১ ধডধধ অনুমায়ী মরাকফর 

ধডধধ মথয়ক প্রাপ্ত তথ্য অনুমায়ী, এ ংক্রান্ত একটি প্রকল্প ফাস্তফায়ন টিভ কযা য়য়য়ছ। উয়িখ্য মম, তাঁযা ফাই গণপূতত 

অধধদপ্তয়যয স্থায়ী কভী ধফধায়, এ িায়ত মফতন ফাফদ মকান ফযায়েয প্রয়য়াজন য় ধন। ধডধধ অনুমায়ী টিভটিয গঠন ধনম্নূপ;  

প্রকল্প ধযচারকিঃ তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী, গণপূতত প্রয়জক্ট ায়কতর-১, ঢাকা 

অন্য দস্যবৃন্দিঃ  

- তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরীিঃ গণপূতত যক্ষণায়ফক্ষণ ায়কতর, ঢাকা 

- তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরীিঃ গণপূতত ই/এভ ায়কতর, ঢাকা 

- ধনফ তাী প্রয়কৌরীিঃ ংধেষ্ট গণপূতত যক্ষণায়ফক্ষণ ধডধবন, ঢাকা 

- ধনফ তাী প্রয়কৌরীিঃ ংধেষ্ট গণপূতত ই/এভ ধডধবন, ঢাকা  

- উ-ধফবাগীয় প্রয়কৌরীিঃ ংধেষ্ট গণপূতত যক্ষণায়ফক্ষণ উ-ধফবাগ, ঢাকা 

- উ-ধফবাগীয় প্রয়কৌরীিঃ ংধেষ্ট গণপূতত ই/এভ উ-ধফবাগ, ঢাকা 

- কাযী প্রয়কৌরীিঃ ংধেষ্ট গণপূতত ধডধবন 

- কাযী প্রয়কৌরীিঃ ংধেষ্ট গণপূতত ই/এভ ধডধবন 

- উ- কাযী প্রয়কৌরীিঃ ংধেষ্ট গণপূতত ধডধবন / উ-ধফবাগ 

- উ- কাযী প্রয়কৌরীিঃ ংধেষ্ট গণপূতত ই/এভ ধডধবন / উ-ধফবাগ 

- অন্যান্য ‘নন-মটকধনকযার’ কভীিঃ ধাফ কাযী – ৩ জন, অধপ কাযী – ১ জন, ড্রাইবায – ১ জন, এভ এর 

এ এ – ২ জন) 

এয়ক্ষয়ত্র ধায়ফ দাধয়ত্ব ারন কযয়ফন। এছািা আয ২ জন তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী, ২ জন ধনফ তাী প্রয়কৌরী, ২জন উ-

ধফবাগীয় প্রয়কৌরী, ২ জন কাযী প্রয়কৌরী  ২ জন উ- কাযী প্রয়কৌরী  মভাট ১১ জন প্রকল্পটি ফাস্তফায়য়নয মক্ষয়ত্র 

যাধয ধনয়য়াধজত থাকয়ফন। তাছািা প্রধান প্রয়কৌরীয়ক মচয়াযা তন কয়য ১২ দয়স্যয একটি ‘প্রয়জক্ট ইভধপ্লয়ভয়ন্টন কধভটি 

(ধআইইধ)’ এফং গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য ধচফয়ক প্রধান কয়য ১৩ দয়স্যয একটি ‘প্রয়জক্ট ধিয়াধযং কধভটি ( ধএধ)’ গঠন 

কযা য়য়য়ছ।  
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৩.১২.২ প্রকয়ল্পয মরাকফয়রয ফাস্তফ ধচত্র 

প্রকল্প ধযচারনা ংক্রান্ত যকাধয ধফধধ অনুমায়ী, ধডধধ অনুমায়ী উয়যাধিধিত কভ তকততা/কভ তচাযীগণ যাধয অথফা মপ্রলয়ণ 

পুণ তকারীন ধনয়য়াগপ্রাপ্ত য়ফন। ধকন্তু, গণপূতত অধধদপ্তয এই নীধতয ব্যতযয় কয়য, প্রায় ফক’টি য়দই, ধফধবন্ন ংধেষ্ঠ ধফবাগ য়ত 

কভ তকততা/কভ তচাযীয়দয প্রকয়ল্প অধতধযক্ত দাধয়ত্ব প্রদান কয়য থায়ক। তাঁযা তাঁয়দয তদনধন্দন কায়জয অধতধযক্ত দাধয়ত্ব ধায়ফ এই 

প্রকয়ল্পয দাধয়ত্ব ারন কয়য থায়ক। মথািঃ একটি ায়কতয়রয তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী দাধধকায ফয়র মই ায়কতয়রয অধীন ফ 

প্রকয়ল্পয ‘প্রকল্প ধযচারক’ ধায়ফ অধতধযক্ত দাধয়ত্ব ারন এফং প্রকয়ল্পয ফ কভ তকততা/কভ তচাযী ধনজ ধফবায়গয অধতধযক্ত 

দাধয়য়ত্ত্ব প্রকয়ল্প ধনয়য়াধজত থাকা।গণপূতত গতানুগধতক বায়ফ ফহুধদন ধয়য এটি কয়য আয়র, এধযয়ণয ব্যাধতক্রয়ভয জন্য মকান 

যকাধয অনুভধত আয়ছ ফয়র প্রভাণ মদিায়ত ায়যধন। পয়র তাঁয়দয প্রচধরত  এই ব্যাফস্থাটি সুস্পষ্ঠবায়ফ যকায়যয াধফ তক প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন নীধতয ধযন্থী। ধফস্তাধযত ধনয়ম্নয াযধণ ৩.৭ এ মদয়া য়রা- 

াযধণিঃ ৩.৭  প্রকল্প ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদ 

ক্রিঃ 

নং 

প্রকল্প ধযচারয়কয নাভ দফী দাধয়য়ত্বয 

প্রকৃধত 

দাধয়ত্বকার একাধধক প্রকয়ল্পয 

প্রকল্প ধযচারক 

ধায়ফ দাধয়ত্ব প্রাপ্ত 

ধক না 

ইয়ত ম তন্ত যাঁ না 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ মভািঃ আযাপৄর আরভ তত্বাফধায়ক 

প্রয়কৌরী, 

গণপূতত 

অধধদপ্তয, 

যক্ষণায়ফক্ষণ 

ায়কতর, ঢাকা 

 

অধতধযক্ত 

দাধয়ত্ব 

 

০৩-০৩-২০১৬ ২৩-০৪-২০১৮ যাঁ  

২ মভািঃ আবুর মায়ন ২৩-০৪-২০১৮ ১৭-০৫-২০১৮ যাঁ  

৩ মভািঃ নাধছভ িান ১৭-০৫-২০১৮ ০৪-০৯-২০১৮ যাঁ  

৪ কাজী মভাাম্মদ আবু 

াধনপ 

০৪-০৯-২০১৮ ৩০-১২-২০১৯ যাঁ  

৫ মভাাম্মদ ভধনরুর ইরাভ ৩০-১২-২০১৯ -- যাঁ  

তথ্য সূত্রিঃ প্রকল্প অধপ 

ধফয়েলণ-  

অন্যধদয়ক, প্রকল্প ধযচারক ধনয়য়াগ ংক্রান্ত ধফধায়নয মক্ষয়ত্র, যকাধয ধফধধয ব্যতযয় কযা য়য়য়ছ। এিায়ন যকাধয 

ধনয়ভানুমায়ী, যকাধয িায়ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রধক্রয়াকযণ, অনুয়ভাদন  ংয়াধন দ্ধধত ধযত্র এয অনুয়েদ ১৬.৩৭ 

অনুমায়ী একটি প্রকয়ল্প একজন প্রকল্প ধযচারক থাকয়ফন। একজন কভ তকততায়ক একাধধক প্রকয়ল্পয প্রকল্প ধযচারক ধয়য়ফ 

ধনয়য়াগ কযা মায়ফনা। এছািা, জনস্বায়থ ত একান্ত অধযাম ত না য়র ধতন ফছয়যয পূয়ফ ত প্রকল্প ধযচারক ফদধর কযা মায়ফ না। 

অথচ, াযধণ ৩.৭ অনুমায়ী এটা স্পষ্টতিঃ দৃশ্যভান মম, এ ম তন্ত প্রকল্পটিয়ত মভাট ৪ জন প্রকল্প ধযচারক ধয়য়ফ দাধয়ত্ব ারন 

কয়যয়ছন এফং ফাই ধতন ফছয়যয কভ ভয় ধছয়রন। তাছািা, ফততভান প্রকল্প ধযচারক অন্যান্য আয ৪টি প্রকয়ল্পয ায়থ 

ম্পৃক্ত যয়য়য়ছন। যকাধয ধযয়ত্রয ধফধধ বংগ কয়য ধযচারক ধনয়য়াগ  ফদধরয এ ধফলয়টি  গণপূতত অধধদপ্তয়যয গুরুয়ত্বয 

ায়থ ধফয়ফচনায় মনয়া উধচত।   
 

৩.১২.৩ ই এভ ই ধফবায়গয ায়থ ভন্বয়ীনতা 

প্রকয়ল্পয ভস্ত ধনভ তাণ কাম তাফধরয়ক মূরতিঃ দুটি বায়গ বাগ কযা য়য় থায়ক; 

১। পূতত কাজিঃ  দারান ধনভ তাণ  এয অবযন্তযস্থ ফ সুফাধাধদ মথািঃ ভাটি যীক্ষা, াইধরং  ধবধি স্থান, মূর দারান ধনভ তাণ, 

দযজা-জানার  মযধরং, াধন যফযা, টয়য়রট  য়িঃধনষ্কান ব্যফস্থা, ীভানা প্রাচীয ধনভ তাণ, মঢাকায যাস্তা, মড্রয়নজ ব্যাফস্থা 

এফং বৃধষ্টয াধন ধয়য যািায আধায ধনভ তাণ  বুজায়ন    

২। ইয়রধিকযার  মভকাধনকযার ইধিধনয়াধযং (ইএভই)কাজিঃ ধফদুযৎ ঞ্চারন ব্যফস্থা, মজনায়যটয, ধরপট   ট্রান্পপযভায, যান্না 

ঘয়য চূরা  গ্যা ংয়মাগ, অধিধনফ তাক ব্যফস্থা।  

প্রকয়ল্পয ‘অযগায়নাগ্রাভ’ অনুমায়ী ইএভই ধফবাগ প্রকল্প ংধেষ্ট কর ধফবাগ প্রকল্প ধযচারয়কয অধীনস্ত, ধমধন াধাযণতিঃ 

পূতত ধফবাগ মথয়ক য়য় থায়কন। ধকন্তু গণপূয়ততয ফহুধদন ধয়য প্রচধরত যীধত অনুমায়ী এ দুটি ধফবাগ অয়নকটা আরাদাবায়ফ কাজ 
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কয়য থায়কন। এই প্রকয়ল্প ইএভই ধফবাগ অয়নকটা আরাদাবায়ফ কাজ কয়য । দযত্র আহ্বান  ধাফ যক্ষয়নয কাজ তাঁয়দয 

ধনজস্ব তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরীয অধীয়ন য়য় থায়ক, অয়নকটা প্রকল্প ধযচারকয়ক া কাটিয়য়। এয়ত প্রকয়ল্পয াধফ তক ভন্বয়য়য 

অসুধফধা হুয়ায কথা। তদুধয এটি যকাধয ধফধধয রঙ্ঘন।   

৩.১৩  আবযন্তযীণ অধডট ম তায়রাচনা 

ভীক্ষা টীভ কর্ততক প্রকল্প ংধেষ্ট অবযন্তযী  অধডট ম তায়রাচনা কযা য়য়য়ছ। ভীক্ষাকারীন মদিা মায় মম, প্রকয়ল্পয আতায় 

অথ ত-ফছয ২০১৭-২০১৮ মথয়ক ২০১৮-২০১৯ ম তন্ত মভাট ৩টি অবযন্তযীট অধডট ম্পন্ন য়য়য়ছ। এয ভধ্য ৩টি অধডট এয একটি 

ধনস্পধি য় নাই। ধফস্তাধযত াযধণ-৩.৮ এ মদয়া য়রা 
 

াযধণ: ৩.৮ অধডট ংক্রান্ত 

ক্রধভক নং 

 

অধডট ম্পাদয়নয 

তাধযি 

অধডট আধিয 

ংখ্যা 

অধডট ংধেষ্ট 

অয়থ তয ধযভান 

গৃীত ব্যফস্থা 

 

অধডট ধনস্পধিয 

ম তায় 

২০১৭-২০১৮  ১  -- -- 

২০১৮-২০১৯  ২  -- -- 

 

৩.১৪ ক্রয় কাম তক্রভ ম তায়রাচনা 

ধনধফি ধযফীক্ষণ ভীক্ষাকারীন প্রকয়ল্পয আতায় প্রকৃত ক্রয় ধযকল্পনা মথামথবায়ফ ম তায়রাচনা কযা য়য়য়ছ। ম তায়রাচনায় 

মদিা মায় মম, ধডধধ অনুমায়ী প্রকয়ল্পয আতায় ফ তয়ভাট ১১৯টি প্যায়কজ যয়য়য়ছ (ে-৩টি এফং কাজ ১১৬টি)। ক্রয় 

ধযকল্পনায় তফাদৃশ্যয কাযণ ফা ব্যতযয়গুয়রা পুংিানুপুংিবায়ফ ম তায়রাচনা কযা য়য়য়ছ। উয়িখ্য মম, ক্রয় ধযকল্পনা ধধএ-

২০০৬ এফং ধধআয-২০০৮ অনুায়য ক্রয় কাম তক্রভ ম্পাধদত য়য়ধছর ধক-না তা’ ভীক্ষাকারীন প্রধতটি প্যায়কয়জয জন্য 

আরাদা আরাদা মচকধরষ্ট প্রণয়য়নয ভাধ্যভ মাচাই কযা য়য়য়ছ এফং ংধেষ্ট ক্রয় ংক্রান্ত দধরর/কাগজত্র ম তয়ফক্ষণ কযা 

য়য়য়ছ। ক্রয় কাম তক্রভ ম তায়রাচনায় মদিা মায় মম, ে  কাজ ক্রয় ধডধধ এফং যকাধয ক্রয় আইন/নীধতভারা (ধধএ-

২০০৬  ধধআয-২০০৮) অনুমায়ী ম্পন্ন কযা য়ে/য়য়য়ছ । াযধণ-৩.১০  ৩.১১-এ প্রকয়ল্পয চুধক্তফদ্ধ মূর ে এফং কাজ 

ক্রয় কাম তক্রয়ভয ধফস্তাধযত ফণ তনা মদয়া য়য়য়ছ। 

৩.১৪.১ প্রকশ্লল্পয পূতব কাজ ক্রয় ম বাশ্লরাচনা    

দ্বডদ্বদ্ব’কত উদ্বিদ্ব ত ক্রয় দ্বযকল্পনায় প্রকশ্লল্পয পূতব কাজ ক্রয় গণপূতব অদ্বধদপ্তয কতৃবক কযা শ্লয়শ্লছ। কাজ ক্রশ্লয়য ফ বশ্লভাে 

১১৬টি প্যাশ্লকশ্লজয এয ভধ্য ১০৩টি প্যাশ্লকশ্লজয দযে আফান কযা শ্লয়শ্লছ এফং অফদ্বষ্ট ১৩টি প্যাশ্লকশ্লজয দযে আফান 

কযা য়দ্বন। এয ভধ্য ৫টি প্যাশ্লকশ্লজয ক্রয় কাম বক্রভ প্রাক্করন মূল্য কথশ্লক চুদ্বি মূল্য কফদ্ব দ্বদশ্লয় কাজ ক্রয় ম্পন্ন কযা শ্লয়শ্লছ 

এফং ফাদ্বক প্যাশ্লকশ্লজয ক্রয় কাম বক্রভ প্রাক্করন মূল্য কথশ্লক চুদ্বি মূল্য কশ্লভ কাজ ক্রয় ম্পন্ন কযা শ্লয়শ্লছ। দ্বফস্তাদ্বযত াযদ্বণ ৩.১১ 

এ কদওয়া শ্লয়শ্লছ। 

াযদ্বণাঃ ৩.৯ কাজ ক্রয় কাম বক্রশ্লভয প্যাশ্লকজমূ 

 

ক্রধভক নং প্রকয়ল্পয অফস্থান  ঠিকানা  প্যায়কজ 

১ ২   ৩ 

০১ প্লট: ৯/১৫ , িক-এ , ইকফার মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  একই প্যায়কয়জয আতায় ৬টি 

ফাধি ০২ প্লট: ১০/৫ , িক-এ , ইকফার মযাড ,  মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

০৩ প্লট: ৯/২২,  িক-এ , ইকফার মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

০৪ প্লট: ১০/৬ ,  িক-এ , ইকফার মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

 

০৫ ফাা: ১/২১, িক-ধফ , হুভায়ুন মযাড , মভাাম্মদপুয  , ঢাকা  

০৬ ফাা: ৫/১১, িক-ধফ , হুভায়ুন  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

০৭ প্লট: ৩/২২, িক-এ , ইকফার  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  এই প্যায়কয়জয আতায় ৫টি 

ফাধি ০৮ ফাা: ৩/৯  িক –ধফ , হুভায়ুন মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

০৯ ফাা: ৫/৪, িক-ধফ,   গজনফী  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

১০ ফাা: ৫/৯ , িক-ধফ , হুভায়ুন মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  

১১ ফাা: ২/২২, িক-ধফ, ফাফয  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  
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 উৎিঃ প্রকল্প অধপ 

  

৩.১৪.২ প্রকশ্লল্পয ভারাভার ক্রয় ম বাশ্লরাচনা    

ম বাশ্লরাচনায় কদ া মায় কম, প্রকশ্লল্পয ভারাভার ক্রয় গণপূতব অদ্বধদপ্তয কতৃবক ম্পাদন কযা শ্লফ। দ্বডদ্বদ্ব’কত উদ্বিদ্ব ত ক্রয় 

দ্বযকল্পনায় প্রকশ্লল্পয ভারাভার ক্রশ্লয়য কভাে ৩টি প্যাশ্লকশ্লজয ভশ্লধ্য একটি প্যাশ্লকশ্লজযও দযে আব্বান কযা য়দ্বন। দ্বফস্তাদ্বযত 

াযণী-৩.১০ এ কদওয়া শ্লয়শ্লছ। 

১২ প্লট: (ধ  ডধিউ  এ )  ৪ ,  মযাড: ৩৬,  গুরান , ঢাকা  আরাদা আরাদা প্যায়কজ 

১৩ প্লট: ধ ডধিউ  এ (ধফ) ২৪ ,  মযাড: ৩১ , গুরান , ঢাকা  আরাদা আরাদা প্যায়কজ 

১৪ ফাা: ২১/১০ , িক-ধফ,  ধিরধজ  মযাড ,  মভাাম্মদপুয , ঢাকা  আরাদা আরাদা প্যায়কজ 

১৫ প্লট: ৭/২ , িক-এ ,আযঙ্গয়জফ  মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  আরাদা আরাদা প্যায়কজ 

১৬ ফাা: Z/১৭ , িক-ধ ,  তাজভর মযাড , মভাাম্মদপুয , ঢাকা  আরাদা আরাদা প্যায়কজ 

১৭ ফাা:- ৭ (নতুন) , মযাড:-৫ , ধানভধি আ/এ , ঢাকা  আরাদা আরাদা প্যায়কজ 

১৮ ফাা:-১৪ (নতুন) , মযাড:-৩, ধানভধি আ/এ , ঢাকা  আরাদা আরাদা প্যায়কজ 

১৯ ফাা: ৭২ (নতুন) ,  মযাড:-৫/এ ,  ধানভধি আ/এ, ঢাকা  আরাদা আরাদা প্যায়কজ 

২০ ফাা: ৩৩ (নতুন) , মযাড:-৫ , ধানভধি আ/এ, ঢাকা  আরাদা আরাদা প্যায়কজ 
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াযধণ-৩.১০: ে ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদ                                                                                                                                                                  (রক্ষ টাকা) 

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) 

অনুমায়ী ণ্য ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

 

দযে 

প্রকাশ্লয 

ভাধ্যভ 

(দ্বেকা/ 

ওশ্লয়ফ াইে 

দ্বযভাণ প্রাক্কদ্বরত ব্যয় চুদ্বি মূল্য 

প্রাক্কদ্বরত ব্যয় 

কথশ্লক চুদ্বি 

মূল্য কভ ফা 

কফদ্ব (%) 

ম বায় 
ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

দযে 

আব্বান 

চুদ্বি স্বাক্ষয কাজ ম্পন্ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 1১ 1২ 

GD-1 Computer and Other 

Accessories 

 4 4.00 

 

  প্রাক্কধরত RFQ Throughout the project period 

ভয়   

প্রকৃত   - - 

ভয়   

GD-2 Purchase of Stationeries  কথাক 30.00   প্রাক্কধরত DPM Throughout the project period 

ভয়   

প্রকৃত   - - 

ভয়   

GD-3 Purchase of Vehicles for PWD 

(1no. Double cabin pick-up & 

2 nos. Motorcycle) 

 3 74.00   প্রাক্কধরত OTM 01.08.2016 01.10.2016 01.01.2017 

ভয়    

প্রকৃত   - - - 

ভয়    

ণ্য ক্রশ্লয়য কভাে মূল্য= 
 

 
108.00 

 
  

 
   

তথ্য সূত্রিঃ ধডধধ 
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াযধণ-৩.১১: কাজ ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদিঃ      

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) অনুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

দযে প্রকাশ্লয 

ভাধ্যভ 

(দ্বেকা/ওশ্লয়ফ 

াইে 

দ্বযভাণ প্রাক্কদ্বরত 

ব্যয় (রক্ষ  

োকা) 

চুধক্ত মূল্য প্রাক্কধরত 

ব্যয় মথয়ক 

চুধক্ত মূল্য 

কভ ফা 

মফধ (%) 

ম বায় ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

দযে 

আব্বান 

চুদ্বি স্বাক্ষয  

কাজ ম্পন্ন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 1১ 1২ 

WD-1.1 Soil Investigation  1.০০ ৩.৯৭ ৩.৯১ ১.৫৩% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৬-১২-২০১৬ ২৯-০১-২০১৭ ১৩-০২-২০১৭ 

ভয় -- -- ৩৩ দ্বদন ১৫ দ্বদন 

WD-1.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

 3826.45 ১৩৭২.১৪ ১২৩৪.৯৩ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 

(NCT) 
01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

ভয় -- -- ১২০ দ্বদন ৩৬ ভা 

প্রকৃত   ১৭-০৫-২০১৭ ০৮-১০-২০১৭ ৩১-১২-২০২০ 

ভয়  -- 140 দ্বদন ৩৮ ভা 

WD-

1.5a, 

1.5b, 

1.5c 

External Electrification  1.00 70.1৭ ৭০.১৬ ০.০১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   25.04.2019 17.06.2019 30.06.202০ 

ভয়  -- ৫২ দ্বদন ১২ ভা 

69.58 ৬২.৬২ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত  01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   25.04.2019 17.07.2019 30.06.202০ 

ভয়  -- ৮২ দ্বদন ১১ ভা 

57.83 ৪৯.৬২ ১৬.৫৫% 

কভ 

প্রাক্কধরত  01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   25.04.2019 17.06.2019 30.06.202০ 

ভয়  -- ৫২ দ্বদন ১২ ভা 

WD-2.1 Soil Investigation  1.০০ 3.97 ৩.৯১ ১.৫৩% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৬.১২.২০১৬ ২৯.০১.২০১৭ ১৪.০২.২০১৭ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ৩৪ দ্বদন ১৩ভা 

৪৭ ভা 



পৃষ্ঠা 51 

 

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) অনুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

দযে প্রকাশ্লয 

ভাধ্যভ 

(দ্বেকা/ওশ্লয়ফ 

াইে 

দ্বযভাণ প্রাক্কদ্বরত 

ব্যয় (রক্ষ  

োকা) 

চুধক্ত মূল্য প্রাক্কধরত 

ব্যয় মথয়ক 

চুধক্ত মূল্য 

কভ ফা 

মফধ (%) 

ম বায় ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

দযে 

আব্বান 

চুদ্বি স্বাক্ষয  

কাজ ম্পন্ন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 1১ 1২ 

WD-2.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, and Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

 4303.42 ১৬২৪.১৭ ১৪৬১.৭৫ ২.২৬% 

মফধ 

প্রাক্কধরত OTM 

(NCT) 
01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

ভয় -- -- ১২২ দ্বদন ৩৬ ভা 

প্রকৃত   ১৭.০৫.২০১৭ ১০.১০.২০১৭ ৩১.০১.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ১৪৫ দ্বদন ১৫ ভা 

WD-3.1 Soil Investigation  1.00  ৩.৯১ ৩.৯১ ০.০০% প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৭.১২.২০১৬ ২৯.০১.২০১৭ ১৪.০২.২০১৭ 

ভয়  -- ৩৩ দ্বদন ১৭ দ্বদন 

WD-3.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

 3912.84 ১৩৪৩.৫৯ ১২০৯.২৯ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 

(NCT) 
01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

ভয় -- -- ১২২ দ্বদন ৩৬ ভা 

প্রকৃত   ০৩.০৪.২০১৭ ১৯.০৭.২০১৭ ৩০.০৭.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ১০৬ দ্বদন ২৪ ভা 

৩৬ ভা 

WD-3.5a External Electrification  1.00 ১৭০.৯২ ১৫৩.৮৩ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   03.12.201৮ 27.12.2018 30.06.2019 

31.12.2020 

ভয়  -- ২৪ দ্বদন ৬ ভা 

WD-

3.5b 

External Electrification  1.00 ৬৬.৯২ ৬৬.০৯ ১.২৬% 

কভ 

প্রাক্কধরত  01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   17.06.2019 23.07.2019 23.12.2019 

31.12.2020 

ভয়  -- ৩৬ দ্বদন ৫ ভা 

WD-4.1 Soil Investigation  1  5.83 ৫.৮২ ০.১৭% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ১৭.১২.২০১৬ ২৯.০১.২০১৭ ১৩.০২.২০১৭ 

ভয়  -- ৪৩ দ্বদন ১৫ দ্বদন 



পৃষ্ঠা 52 

 

 

 

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) অনুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

দযে প্রকাশ্লয 

ভাধ্যভ 

(দ্বেকা/ওশ্লয়ফ 

াইে 

দ্বযভাণ প্রাক্কদ্বরত 

ব্যয় (রক্ষ  

োকা) 

চুধক্ত মূল্য প্রাক্কধরত 

ব্যয় মথয়ক 

চুধক্ত মূল্য 

কভ ফা 

মফধ (%) 

ম বায় ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

দযে 

আব্বান 

চুদ্বি স্বাক্ষয  

কাজ ম্পন্ন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 1১ 1২ 

WD-4.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

 8992.94 ৩৬৬০.৬৭ ৩২৯৫.৬৫ ১১.০৭% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 

(NCT) 
01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

ভয় -- -- ১২২ দ্বদন ৩৬ ভা 

প্রকৃত   ১৮.০৪.২০১৭ ১৭.১০.২০১৭ ১৭.১০.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ১৮০ দ্বদন ১২ ভা 

২৪ ভা 

WD-4.5a External Electrification  1.00 181.37 ১৬৩.২৩ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ০৪.১২.২০১৮ ২৭.১২.২০১৮ ৩০.০৬.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয় -- -- ২৩ দ্বদন ৬ ভা 

WD-

4.5b 

External Electrification  ১.০০ ৮৬.২৭ ৮৫.৯৯ ০.৩৩% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত  OTM ১৬.০৬.২০১৯ ২৩.০৭.২০১৯ ২৩.১২.২০১৯ 

১৪.০২.২০২০ 

ভয়  -- ৩৭ দ্বদন ৫ ভা 

WD-5.1 Soil Investigation  1.০০ 4.৯৩ ৪.৯২ ০.২০% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৭.১২.২০১৬ ২৯.০১.২০১৭ ১৪.০২.২০১৭ 

ভয়  -- ৩৩ দ্বদন ১৬ দ্বদন 

WD-5.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

 8992.94 ২৮৫০.৫৫ ২৫৬৫.৫০ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 

(NCT) 
01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

ভয় -- -- ১২২ দ্বদন ৩৬ ভা 

প্রকৃত   ০৪.০৪.২০১৭ ১৯.০৭.২০১৭ ৩০.০৭.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ১০৫ দ্বদন ২৪ ভা 

৩৬ ভা 



পৃষ্ঠা 53 

 

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) অনুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

দযে প্রকাশ্লয 

ভাধ্যভ 

(দ্বেকা/ওশ্লয়ফ 

াইে 

দ্বযভাণ প্রাক্কদ্বরত 

ব্যয় (রক্ষ  

োকা) 

চুধক্ত মূল্য প্রাক্কধরত 

ব্যয় মথয়ক 

চুধক্ত মূল্য 

কভ ফা 

মফধ (%) 

ম বায় ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

দযে 

আব্বান 

চুদ্বি স্বাক্ষয  

কাজ ম্পন্ন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 1১ 1২ 

WD-5.5a External Electrification  1.00 168.29 ১৫১.৪৭ ১১.১০% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ০৪.১২.২০১৮ ২৭.১২.২০১৮ ৩০.০৬.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয় -- -- ২৩ দ্বদন ৬ ভা 

২৪ ভা 

WD-6.1 Soil Investigation  1.০০ ৩.৪৮ ৩.৪৭ ০.২৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত  -- ২৭.১২.২০১৬ ২৯.০১.২০১৭ ১৪.০২.২০১৭ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয় -- -- ৩৩ দ্বদন ১৬ দ্বদন 

৪৭ ভা 

WD-6.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, 

External water Supply, Anti-Termite 

Treatment, Safety Canopy, Removal of 

existing structure, rain water harvesting 

and Gas Connection. 

 3912.84 ১৩৪৩.৫৯ ১২০৯.২৩ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 

(NCT) 
01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

ভয় -- -- ১২২ দ্বদন ৩৬ ভা 

প্রকৃত   ০৩.০৪.২০১৭ ১৯.০৭.২০১৭ ৩০.০৭.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয় -- -- ১০৬ দ্বদন ২৪ ভা 

৩৬ ভা 

WD-6.5a External Electrification  1.00 125.26 ১১২.৭৪ ১১.১০% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ০৩.১২.২০১৮ ২৬.১২.২০১৮ ৩০.০৬.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ২৩ দ্বদন ৬ ভা 

২৪ ভা 

WD-6.5b External Electrification  ১.০০ ৬৭.৪২ ৭০.২০ ৩.৯৬% 

মফধ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ০৫.১২.২০১৮ ২৮.০১.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ৫৪ দ্বদন ৪ ভা 

২৩ ভা 



পৃষ্ঠা 54 

 

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) অনুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

দযে প্রকাশ্লয 

ভাধ্যভ 

(দ্বেকা/ওশ্লয়ফ 

াইে 

দ্বযভাণ প্রাক্কদ্বরত 

ব্যয় (রক্ষ  

োকা) 

চুধক্ত মূল্য প্রাক্কধরত 

ব্যয় মথয়ক 

চুধক্ত মূল্য 

কভ ফা 

মফধ (%) 

ম বায় ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

দযে 

আব্বান 

চুদ্বি স্বাক্ষয  

কাজ ম্পন্ন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 1১ 1২ 

WD-7.1 Soil Investigation  1.০০ 3.৪৮ ৩.৪৭ ০.২৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৬.১২.২০১৬ ৩০.০১.২০১৭ ১৪.০২.২০১৭ 

ভয়  -- 35 দ্বদন ১৬ দ্বদন 

WD-7.2, 

8.2, 9.2, 

11.2, 

13.2, 

15.2 

Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, 

External water Supply, Anti-Termite 

Treatment, Safety Canopy, Removal of 

existing structure, rain water harvesting 

and Gas Connection. 

  4519.75 4527.76 ০.১৮% 

মফধ 

প্রাক্কধরত OTM 

(NCT) 
01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

ভয় -- -- ১২২ দ্বদন ৩৬ ভা 

প্রকৃত   25.01.2018 25.06.2018 25.06.2019 

31.12.2020 

ভয়  -- ১২০ দ্বদন ১২ ভা 

২৪ ভা 

WD-7.5a External Electrification  1.00 

 

111.02 ৯৯.৯২ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৮.০৫.২০১৯ ২০.০৮.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয় -- -- ৮২ দ্বদন প্রায় ৫ ভা 

১৭ ভা 

WD-7.5b External Electrification  ১.০০ 60.23 ৫৯.৬৪ ০.৯৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৯.০৫.২০১৯ ২৩.০৭.২০১৯ ২৩.১২.২০১৯ 

ভয়  -- ৫৫ দ্বদন ৫ ভা 

WD-8.1 Soil Investigation  1.০০ 3.৪৮ ৩.৪৮ ০.০০ প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৬.১২.২০১৬ ২৯.০১.২০১৭ ১৪.০২.২০১৭ 

ভয় -- -- ৩৪ দ্বদন ১৬ দ্বদন 

WD-8.5a External Electrification  1.00 110.99 ৯৯.৯০ ১১.১০% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ৩০.১০.২০১৯ ১২.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

ভয়  -- ৪২ দ্বদন ১৯ দ্বদন 



পৃষ্ঠা 55 

 

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) অনুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

দযে প্রকাশ্লয 

ভাধ্যভ 

(দ্বেকা/ওশ্লয়ফ 

াইে 

দ্বযভাণ প্রাক্কদ্বরত 

ব্যয় (রক্ষ  

োকা) 

চুধক্ত মূল্য প্রাক্কধরত 

ব্যয় মথয়ক 

চুধক্ত মূল্য 

কভ ফা 

মফধ (%) 

ম বায় ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

দযে 

আব্বান 

চুদ্বি স্বাক্ষয  

কাজ ম্পন্ন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 1১ 1২ 

WD-8.5b External Electrification  ১.০০ ৬০.২৩ ৫৯.৬৪ ০.৯৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৯.০৫.২০১৯ ২৩.০৭.২০১৯ ২৩.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয় -- -- ৫৫ দ্বদন ৫ ভা 

১৭ ভা 

WD-9.1 Soil Investigation  1.০০ 3.৪৮ ৩.৪৭ ০.২৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৭.১২.২০১৬ ৩১.০১.২০১৭ ১৫.০২.২০১৭ 

ভয়  -- ৩৫ দ্বদন ১৫ দ্বদন 

WD-9.5a External Electrification  1.00 110.03 ৯৯.৯২ ১০.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৮.০৫.২০১৯ ২০.০৮.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয় -- -- ৮৫ দ্বদন প্রায় ৫ ভা 

১৭ ভা 

WD-10.1 Soil Investigation  1.০০ ৪.৮৭ ৪.৮৭ ০.০০ প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৭.১২.২০১৬ ৩১.০১.২০১৭ ১৫.০২.২০১৭ 

ভয়  -- ৩৫ দ্বদন ১৫ দ্বদন 

WD-

10.2, 

12.2, 

14.2, 

16.2, 

20.2, 

10.3, 

10.4 

Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, 

External water Supply, Anti-Termite 

Treatment, Safety Canopy, Removal of 

existing structure, rain water harvesting 

and Gas Connection. 

 -- 5797.60 6049.79 ৪.১৭% 

মফধ 

প্রাক্কধরত OTM 

(NCT) 
01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

ভয় -- -- ১২২ দ্বদন ৩৬ ভা 

প্রকৃত   28.01.2018 09.07.2018 09.07.2019 

31.12.2020 

ভয়  -- ১৭৫ দ্বদন ১২ ভা 

২৪ ভা 

WD-

10.5a 
External Electrification  1.00 166.71 ১৬৪.৬৫ ১.২৫% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৯.০৫.২০১৯ ০৬.০৮.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

ভয়  -- ৬৮ দ্বদন ৫ ভা 



পৃষ্ঠা 56 

 

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) অনুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

দযে প্রকাশ্লয 

ভাধ্যভ 

(দ্বেকা/ওশ্লয়ফ 

াইে 

দ্বযভাণ প্রাক্কদ্বরত 

ব্যয় (রক্ষ  

োকা) 

চুধক্ত মূল্য প্রাক্কধরত 

ব্যয় মথয়ক 

চুধক্ত মূল্য 

কভ ফা 

মফধ (%) 

ম বায় ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

দযে 

আব্বান 

চুদ্বি স্বাক্ষয  

কাজ ম্পন্ন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 1১ 1২ 

WD-

10.5b 
External Electrification  1.00 ৬৬.৮৭ ৬৮.৩২ ২.১২% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৯.০৫.২০১৯ ২৩.০৭.২০১৯ ২৩.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ৫৫ দ্বদন ৫ ভা 

১৭ ভা 

WD-11.1 Soil Investigation  1.০০ ৩.৪৮ ৩.৪৭ ০.২৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৬.১২.২০১৬ ৩০.০১.২০১৭ ১৪.০২.২০১৭ 

ভয় -- -- ৩৫ দ্বদন ১৫ দ্বদন 

WD-

11.5a 
External Electrification  1.00 111.03 ১৬৪.৬৫ ৩২.৫৭% 

মফধ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৮.০৫.২০১৯ ২০.০৮.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- 85 দ্বদন প্রায় ৫ ভা 

১৭ ভা 

WD-

11.5b 
External Electrification  1.00 ৬০.২৩ ৫৯.৬৬ ০.৯৫% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৯.০৫.২০১৯ ২৩.০৭.২০১৯ ২৩.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ৫৫ দ্বদন ৫ ভা 

১৭ ভা 

WD-12.1 Soil Investigation  1.০০ ৩.৪৮ ৩.৪৭ ০.২৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৭.১২.২০১৬ ৩১.০১.২০১৭ ১৫.০২.২০১৭ 

ভয়  -- ৩৫ দ্বদন ১৫ দ্বদন 

WD-

12.5a 
External Electrification  1.00 110.98 ৯৯.৮৮ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৮.০৫.২০১৯ ০৮.০৮.২০১৯ ৩১.১২.২০২০ 

ভয় -- -- ৭২ দ্বদন ১৭ ভা 
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প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) অনুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

দযে প্রকাশ্লয 

ভাধ্যভ 

(দ্বেকা/ওশ্লয়ফ 

াইে 

দ্বযভাণ প্রাক্কদ্বরত 

ব্যয় (রক্ষ  

োকা) 

চুধক্ত মূল্য প্রাক্কধরত 

ব্যয় মথয়ক 

চুধক্ত মূল্য 

কভ ফা 

মফধ (%) 

ম বায় ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

দযে 

আব্বান 

চুদ্বি স্বাক্ষয  

কাজ ম্পন্ন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 1১ 1২ 

WD-

12.5b 
External Electrification  ১.০০ 60.23 ৫৯.৬৬ ০.৯৬% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৯.০৫.২০১৯ ২৩.০৭.২০১৯ ২৩.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ৪৫ দ্বদন ৫ ভা 

১৭ ভা 

WD-13.1 Soil Investigation  1.০০ 3.৪৮ ৩.৪৭ ০.২৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৬.১২.২০১৬ ২৯.০১.২০১৭ ১৩.০২.২০১৭ 

ভয়  -- ৩৪ দ্বদন ১৫ দ্বদন 

WD-

13.5a 
External Electrification  1.00 110.99 ৯৯.৮৯ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৮.০৫.২০১৯ ০৮.০৮.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ৭২ দ্বদন প্রায় ৫ ভা 

১৭ ভা 

WD-14.1 Soil Investigation  1.০০ ৩.৪৮ ৩.৪৭ ০.২৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৬.১২.২০১৬ ৩০.০১.২০১৭ ১৪.০২.২০১৭ 

ভয়  -- ৩৫ দ্বদন ১৫ দ্বদন 

WD-

14.5a 
External Electrification  1.00 110.99 ৯৯.৮৯ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৮.০৫.২০১৯ ২০.০৮.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয় -- -- ৮৫ দ্বদন প্রায় ৫ ভা 

১৭ ভা 

WD-

14.5b 
External Electrification  ১.০০ ৬০.২৩ ৫৯.৬৬ ০.৯৬% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৯.০৫.২০১৯ ২৩.০৭.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

ভয়  -- ৪৫ দ্বদন ১৭ ভা 
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প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) অনুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

দযে প্রকাশ্লয 

ভাধ্যভ 

(দ্বেকা/ওশ্লয়ফ 

াইে 

দ্বযভাণ প্রাক্কদ্বরত 

ব্যয় (রক্ষ  

োকা) 

চুধক্ত মূল্য প্রাক্কধরত 

ব্যয় মথয়ক 

চুধক্ত মূল্য 

কভ ফা 

মফধ (%) 

ম বায় ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

দযে 

আব্বান 

চুদ্বি স্বাক্ষয  

কাজ ম্পন্ন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 1১ 1২ 

WD-15.1 Soil Investigation  1.০০ ৩.৪৮ ৩.৪৭ ০.২৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৭.১২.২০১৬ ৩১.০১.২০১৭ ১৫.০২.২০১৭ 

ভয়  -- ৩৫ দ্বদন ১৫ দ্বদন 

WD-

15.5a 
External Electrification  1.00 110.98 ৯৯.৮৮ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৮.০৫.২০১৯ ০৮.০৮.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয় -- -- ৭২ দ্বদন প্রায় ৫ ভা 

১৭ ভা 

WD-16.1 Soil Investigation  1.০০ ৩.৪৮ ৩.৪৭ ০.২৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৭.১২.২০১৬ ৩১.০১.২০১৭ ১৫.০২.২০১৭ 

ভয়  -- ৩৫ দ্বদন ১৫ দ্বদন 

WD-

16.5a 
External Electrification  1.00 ১১০.৯৯ ১০৯.৮৮ ১.০১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ১৬.০৬.২০১৯ ২০.০৮.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

ভয় -- -- ৬৫ দ্বদন প্রায় ৫ ভা 

WD-17.1 Soil Investigation  1.00 ২.৪৮ ২.৪৮ ০.০০ প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৭.১২.২০১৬ ৩১.০১.২০১৭ ১৫.০২.২০১৭ 

ভয় -- -- ৩৫ দ্বদন ১৫ দ্বদন 

WD-17.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, 

External water Supply, Anti-Termite 

Treatment, Safety Canopy, Removal of 

existing structure, rain water harvesting 

and Gas Connection. 

 2836.52 

 

৮১৪.০৬ ৭৩২.৬৬ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 

(NCT) 
01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

ভয় -- -- ১২২ দ্বদন ৩৬ ভা 

প্রকৃত   ১৮.০৯.২০১৭ ০৮.০১.২০১৮ ৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ১১৮ দ্বদন প্রায় ১৬ ভা 

WD-

17.5a 
External Electrification  1.00 110.99 ৯৯.৯০ ১১.১০% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ৩০.১০.২০১৯ ১১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 
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প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) অনুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

দযে প্রকাশ্লয 

ভাধ্যভ 

(দ্বেকা/ওশ্লয়ফ 

াইে 

দ্বযভাণ প্রাক্কদ্বরত 

ব্যয় (রক্ষ  

োকা) 

চুধক্ত মূল্য প্রাক্কধরত 

ব্যয় মথয়ক 

চুধক্ত মূল্য 

কভ ফা 

মফধ (%) 

ম বায় ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

দযে 

আব্বান 

চুদ্বি স্বাক্ষয  

কাজ ম্পন্ন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 1১ 1২ 

WD-

17.5b 
External Electrification  ১.০০ ৬০.২৩ ৫৯.৬৪ ১.৬৬% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৯.০৫.২০১৯ ২৩.০৭.২০১৯ ২৩.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ৫৫ দ্বদন ৫ ভা 

১৭ ভা 

WD-18.1 Soil Investigation  1.০০ ৩.৪৮ ৩.৪৭ ০.২৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৬.১২.২০১৬ ২৯.০১.২০১৭ ১৪.০২.২০১৭ 

ভয়  -- ৩৫ দ্বদন ১৬ দ্বদন 

WD-19.1 Soil Investigation  1.০০ ৩.৪৮ ৩.৪৭ ০.২৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৬.১২.২০১৬ ২৯.০১.২০১৭ ১৩.০২.২০১৭ 

ভয়  -- ৩৫ দ্বদন ১৫ দ্বদন 

WD-19.2 Building Construction including Civil, 

Sanitary, Internal Electrification, External 

water Supply, Anti-Termite Treatment, 

Safety Canopy, Removal of existing 

structure, rain water harvesting and Gas 

Connection. 

 2121.46 ৮৪৭.১৬ ৭০৮.৪৪ ১৯.৫৮% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 

(NCT) 
01.08.2016 01.12.2016 01.12.2019 

ভয় -- -- ১২২ দ্বদন ৩৬ ভা 

প্রকৃত   ২১.০৮.২০১৭ ০৬.১২.২০১৭ ৩১.০৩.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ১০৬ দ্বদন ১৬ ভা 

৩৬ ভা 

WD-19.5a External Electrification  1.00 120.92 ১০৮.৮৩ ১১.১১% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয় -- -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৮.০৫.২০১৯ ২০.০৮.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ৮২ দ্বদন প্রায় ৫ ভা 

১৭ ভা 
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                                                                                                                       উৎিঃ ধডধ  প্রকল্প অধপ 

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বডদ্বদ্ব (DPP) / টিদ্বদ্ব (TPP) অনুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

দযে প্রকাশ্লয 

ভাধ্যভ 

(দ্বেকা/ওশ্লয়ফ 

াইে 

দ্বযভাণ প্রাক্কদ্বরত 

ব্যয় (রক্ষ  

োকা) 

চুধক্ত মূল্য প্রাক্কধরত 

ব্যয় মথয়ক 

চুধক্ত মূল্য 

কভ ফা 

মফধ (%) 

ম বায় ক্রয় দ্ধদ্বত 

ও  (নমুনা) 

দযে 

আব্বান 

চুদ্বি স্বাক্ষয  

কাজ ম্পন্ন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 1১ 1২ 

WD-19.5b External Electrification  1.00 ৬৩.৬৯ ৬৩.২৫ ০.৬৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত OTM 01.03.2018 01.06.2018 01.06.2019 

ভয়  -- ৯০ দ্বদন ১২ ভা 

প্রকৃত   ২৯.০৫.২০১৯ ২৩.০৭.২০১৯ ২৩.১২.২০১৯ 

৩১.১২.২০২০ 

ভয়  -- ৫৫ দ্বদন ৫ ভা 

১৭ ভা 

WD-20.1 Soil Investigation  1.০০ ৩.৪৮ ৩.৪৭ ০.২৯% 

কভ 

প্রাক্কধরত LTM 01.07.201৬ 01.08.2016 01.10.2016 

ভয় -- -- 30 দ্বদন ৬০ দ্বদন 

প্রকৃত   ২৬.১২.২০১৬ ২৯.০১.২০১৭ ১৪.০২.২০১৭ 

ভয়  -- ৩৫ দ্বদন ১৬ দ্বদন 
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৩.১৫  ক্রয় কাম বক্রশ্লভ ব্যতযয় ম বাশ্লরাচনা 

 ক্রয় কাম তক্রয়ভয যীধতয়ত ফ তপ্রথভ মম মভৌধরক ব্যতযয়টি দৃশ্যভান তা য়ে, গণপূতত তাঁয গতানুগধতক যীধত অনুমায়ী 

প্রকয়ল্পয ফায়জট যাজস্ব িায়তয ন্যায় িযচ কয়য থায়ক, মা প্রকল্প ধযচারনা ংক্রান্ত যকাধয ধফধধয সুস্পষ্ঠ রঙ্ঘন। 

উয়িখ্য মম, যকায়যয মম মকান প্রকল্প মূরতিঃ ভন্ত্রনারয়য়য অধীন, এফং প্রকল্পটি মল য়র ংধেষ্ট ধফবাগয়ক স্তান্তয কযা 

য়য় থায়ক। পয়র গণপূতত ধফবায়গয তদনধন্দন যাজস্ব িায়তয িযয়চয ন্যায় প্রকয়ল্পয টাকা িযয়চয মকান সুয়মাগ নাই। প্রকল্প 

ধযচারয়কয অধীন ম্পূণ ত আরাদা বায়ফ এই ধাফটি প্রকল্প ধযচারনা কারীন পূ   ভয় ংযক্ষণ কযয়ত য়ফ এফং 

প্রকল্প ময়ল ভন্ত্রণারয়য়ক বুধঝয়য় ধদয়ত য়ফ। এ রয়ক্ষয, মম মকান প্রকয়ল্প এক ফা একাধধক ধাফ ংযক্ষণ কভ তকততায দ 

যুক্ত কযা থায়ক। এ প্রকল্পটিয়ত মময়তু গণপূয়ততয ংধেষ্ঠ ধফবায়গয ধাফযক্ষণ কভ তকততাগণ একাধধক ধফবাগ মথয়ক 

অধতধযক্ত দাধয়য়ত্ত্ব ধনযুক্ত ধছয়রন, পয়র প্রকৃত অয়থ ত সুগঠিত উায়য় প্রকল্প ধযচারনা ংক্রান্ত যকাধয ধফধধ মভয়ন ধাফ 

ংযক্ষণ ম্ভফ য়ধন।    

 াযধণ ৩.৮ এ দযত্র আহ্বান  কাম তায়দয়য ভয়ধ্য ভয়য়য একটি ধফস্তাধযত প্রধতয়ফদন মদয়া য়য়য়ছ। এ মথয়ক দৃশ্যভান 

মম মফ কয়য়কটি মক্ষয়ত্র, ধধআয অনুমায়ী ১২০ ধদয়নয ধবতয়য প্রায় ফগুয়রা প্যায়কয়জয মক্ষয়ত্রই ধনধদ তষ্ট ভয়য়য ভয়ধ্য 

কাম তায়দ প্রদান কযা ম্ভফ য়ধন।  

 কাম তায়দ মদয়ায অয়নক য়য, এফং অয়নক মক্ষয়ত্র প্রায় এক মথয়ক ২ ফছয য াইট বুধঝয়য় মদয়া তথা ঠিকাদায কাজ 

শুরু কযয়ত ময়যয়ছ। এটি যকাধয ক্রয়নীধতয ধযধন্থ এফং ঠিকাদাযয়দয জন্য তাাজনক ধছর ধফধায় কায়জয ভান 

িাযা ফায ম্ভাফনা আয়ছ। 

 ৫টি প্যায়কয়জয ক্রয় কাম তক্রভ প্রাক্করন মূল্য মথয়ক চুধক্ত মূল্য মফধ ধদয়য় কাজ ক্রয় ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ। প্রকল্প অধপয়য 

বাষ্যভয়ত, এই ৫টি প্যায়কয়জয কাজ াম্প্রধতক ভয়য়য। প্রথভ ধদয়ক আহ্বানকৃত প্রায় ফ দযত্র প্রাক্করন মূয়ল্যয চাইয়ত 

কভ ধছর। মময়তু ফাধি দির ংক্রান্ত জটিরতায়, প্রথভ ম তায়য়য ঠিকাদাযয়দয কাজ শুরু কযয়ত মদযী য়য়য়ছ, মায়ত কয়য 

য়েয দাভ বৃধদ্ধজধনত িযচ মফধ য়য়য়ছ। পয়র তাঁযা ঠিক মতটা আধথ তক সুধফধা াফায আা কয়যধছর তা ঠিক মূপ 

য়ধন। মই অধবজ্ঞতা মথয়ক যফতীয়ত দযয়ত্র অংগ্রন কযা প্রায় ফ ঠিকাদাযগণই কাজ মদধযয়ত শুরু য়ত ায়য 

এফং তায়ত কয়য য়েয দাভ মফয়ি মাফায ভাধ্যয়ভ িযচ মফয়ি মময়ত ায়য, এই ধফয়ফচনায়, মফধ দয়য দযত্র দাধির 

কয়যয়ছ। এয়ত কয়য ফ তধনম্ন দযদাতায়ক কাজ প্রদান কযা য়র, তা ধছর প্রাক্কধরত মূয়ল্যয মচয়য় ধকছুটা মফধ।   

 অথ ত ংস্থায়ন জটিরতায জন্য মফ কয়য়কটি মক্ষয়ত্র ঠিকাদাযয়ক টাকা প্রদায়ন ধফরম্ব য়য়য়ছ, মা কায়জয গধতয়ক ধীয 

কয়যয়ছ। গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য প্রথাগত ধনয়য়ভ, প্রকয়ল্পয ধডধধ এয ায়থ াভিস্য না মযয়ি, ম্পূণ ত মথাক ফযাে আকায়য 

একটি ধনধদ তষ্ট ধযভান অথ ত এক ফছয়যয কর উন্নয়ন প্রকয়ল্পয জন্য ফযাে কযা য়য় থায়ক, মা প্রায় ফ মক্ষয়ত্র ধডধধ 

অনুমায়ী আর ফায়জয়টয চাইয়ত কভ য়য় থায়ক। আধথ তয়কয মচয়য় মবৌত কায়জয অগ্রগধত প্রায় ফ মক্ষয়ত্রই মফধ। 

ঠিকাদাযযা ধফশ্বায়য ধবধিয়ত কাজ কয়য ধদয়ে।  

 এটি একটি াঙ্ঘধল তক যীধত, মমিায়ন একধদয়ক ‘একয়নক’  কর্ততক া কযা একটি প্রকয়ল্প ফরা আয়ছ মম ফছয়য এত 

টাকায কাজ য়ফ এফং ম অনুমায়ী কভ ত ধযকল্পনা ততধয কযা য়য়য়ছ, অথচ ফাস্তয়ফ কিনই ম টাকা ায়া মায়ে না। 

এয়ত কয়য ভয় বৃধদ্ধয পয়র, মকান কাযয়ণ তা মধদ যফতী নতুন ‘ধধডউর অপ মযট’ এয আতায় চয়র আয়, তায়র 

িযচ মফয়ি মময়ত ফাধ্য এফং নতুন আযধডধধ প্রণয়ন নানাধফধ জটিরতায ম্মুিীন য়ত য়। গণপূতত অধধদপ্তয়যয এই 

পুয়যায়না ভস্যাটি ম্পূণ ত স্থায়ী ভাধায়নয জন্য উয়যাগ গ্রণ জরুযী। 

 েন্ট মরাধডং: ধধআয অনুমায়ী, ক্রয় নীধতয়ত একটি পূতত কায়জয ফ ধভধরয়য় মভায়টয উয ফয়চয়য় কভ দযদাতায়ক 

স্বাবাধফক ধনয়য়ভ মমাগ্য ধফয়ফচনা কযা য়। ধকন্তু, বফন ধনভ তায়ণয মক্ষয়ত্র মময়তু ধবধি স্থান ফা নীচ তরায কাজটি আয়গ 

কযয়ত য়, অয়নক মক্ষয়ত্র এই প্রাথধভক কায়জ মফী দয এফং উয তরায কায়জ কভ দয়যয ভাধ্যয়ভ ভন্বয় কয়য মভায়টয 

উয ফ তধনম্ন দযদাতা ধায়ফ কাজ আদায় কয়য মনন। এই প্রধক্রয়াটি ‘েন্ট মরাধডং’ ধায়ফ ধযধচত। এয়ত কয়য 

প্রাথধভক স্তয়য মফধ টাকা উঠিয়য় ধনয়য়, ঠিকাদায কায়জয গধত কধভয়য় মদন, ফা মপয়র যায়ি। ক্রয় নীধতয়ত ধযফততন 

এয়ন, প্রাক্কধরত মূয়ল্যয মচয়য় মকান ম তায়য় একটি ধনধদ তষ্ট % এয মফী কয-মফধ দয প্রদান কযা মায়ফ, না এধযয়নয তত 

জুয়ি ধদয়র, এই ভস্যা মথয়ক মুক্ত য়া ম্ভফ। এই প্রকয়ল্প ‘েন্ট মরাধডং’ প্রফণতা ততটা দূলণীয় ম তায়য় না থাকয়র, 

এয়কফায়য মুক্ত ধছর না।     
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৩.১৬  প্রকয়ল্পয উয়েশ্য  আউটকাভ অজতয়নয অফস্থা ধফয়েলণ 
 

প্রকয়ল্পয  উয়েশ্য  অজতয়নয অফস্থা ধফয়েলয়ণ আউটপুট  আউটকাভ এয মম রক্ষযভাত্রা ধনধ তাযণ কযা য়য়য়ছ তায কতটা অধজতত 

য়য়য়ছ তা াযধণ ৩.১১ ধফয়েলণ কযা য়য়য়ছ।  

াযধণ ৩.১১: প্রকয়ল্পয উয়েশ্য  আউটকাভ অজতন ম তায়রাচনা  

ক্রিঃ

নং 

প্রকয়ল্পয উয়েশ্য আউটপুয়টয রক্ষযভাত্রা  অজতন আউটকাভ ভতাভত/ভন্তব্য 

১  

যকাধয 

কভ তকততায়দয 

আফান ভস্যা 

দূযীকযণ কযা; 

 

রক্ষযভাত্রা: ২০ টি স্থায়ন ৩৯৮ টি ফ্ল্যাট 

মথাভয়য় ধনভ তাণ; 

অজতন:  মক আই ধ ধফয়ফচনায় মভাট ফ্ল্যাট 

ংখ্যা ৩৯৮ এয স্থয়র কয়ভ ৩০৫ টি য়য়য়ছ। 

এিন ম তন্ত ১৩টি স্থায়ন ফ্ল্যাট ধনভ তাণ শুরু 

য়য়য়ছ। ২টি স্থায়ন কাজ শুরু ফায য়থ। ফাকী 

৫টি স্থায়ন কাজ শুরু য়ধন। ১৩টি স্থায়নয ভয়ধ্য 

শুদৄভাত্র ২টি স্থায়ন ধনভ তাণ প্রায় মল এফং 

মিানকায ফ্ল্যাটগুয়রা কভ তকততায়দয ভায়ঝ 

ফযাে মদয়া য়য়য়ছ। মধদ তাঁযা এিন উঠয়ত 

ায়য ধন। ধকছু ধপধনধং কাজ এিন ফাকী।  

শুদৄ ২ টি বফন এিন 

ম তন্ত ‘আফান’ ধফবাগ 

মক বুধঝয়য় মদয়া য়য়য়ছ।   

এিন যকাধয 

কভ তকততায়দয ভায়ঝ 

ফ্ল্যাট ধফতযন তথা 

উয়েশ্যটি ফাস্তফায়ন 

শুয য় ধন, অথ তাৎ 

উয়েশ্যটি অম্পূন ত 

২  

যকায়যয 

অব্যফহৃত জধভয 

মথামথ ব্যফায 

কয়য যকায়যয 

যাজস্ব আয় বৃধদ্ধ 

কযা; 

রক্ষযভাত্রা: ২০টি স্থায়ন পুযাতন মছাট আকায়যয 

ফািী দিয়র ধনয়য় ফি অফকাঠায়ভা তথা অধধক 

ংখ্যক ফ্ল্যাট ফািী ধনভ তাণ  তা মথয়ক ফািী 

বািা ফাফদ যাজস্ব আয়; 

অজতন: ১৫টি ফাধি দিয়র মনয়া ম্ভফ য়য়য়ছ। 

ফাকী ৫টি ফাধি এিন এই প্রকয়ল্পয জন্য 

দিয়র মনয়া মায়ধন। ১৩টি স্থায়ন ফ্ল্যাট ধনভ তাণ 

শুরু য়য়য়ছ। তয়ফ ফ্ল্যাট বািা ফাফদ যকায়যয 

যাজস্ব আয় বৃধদ্ধ কযায উয়েশ্যটি এিন 

অম্পূণ ত । মকান ফ্ল্যাটই ফাধন্দা উঠায ভত 

অফস্থা য়ধন, মধদ ২ ধফধল্ডং এয ধকছু ফ্ল্য়াত 

কভ তকততায়দয ভায়ঝ ফযাে মদয়া য়য়য়ছ। 

২০টিয ভয়ধ্য ১৫ টি জধভ 

দিয়র ধনয়য় ফ্ল্যাট ধনভ তাণ 

শুরু য়য়য়ছ। মকান ফ্ল্যাট 

মথয়ক যাজস্ব আদায় শুরু 

য়ধন।  

চরভান। আয দ্রুত 

য়া প্রয়য়াজন। 

উয়েয়শ্যয একটি 

অংয়য অধধকাং 

অধজতত য়য়য়ছ। 

অন্য অংটি 

এয়কফায়যই 

অম্পূণ ত। 

৩  

উযুক্ত  স্বাস্থযকয 

আফান যফযায়য 

ভাধ্যয়ভ ফাংরায়দ 

যকায়যয 

কভ তকততায়দয কাছ 

মথয়ক উন্নত মফা 

প্রাধপ্ত। 

রক্ষযভাত্রা: ২০টি স্থায়ন ঠিক আয়তন   

উন্নততয আফাধক  ধযয়ফগত সুধফধাধদ  

৩৯৮টি ফ্ল্যাট ততধয কযা ; 

অজতন: ফ্ল্যায়টয াইজ  ধডজাইন অনুমায়ী 

ধনভ তাণ শুরু য়য়য়ছ। আনুলাধঙ্গক সুধফধাধদ  মথা 

মঢাকায যাস্তা, ীভানা প্রাচীয, ধনযািা মচৌধক, 

বুজায়ন  বৃধষ্টয াধন ধয়য যািা ইতযাধদয 

ব্যাফস্থা যািা য়য়য়ছ, মায়ত কয়য উযুক্ত  

স্বাস্থযকয ধযয়ফ ধনধিত কযা মায়। তয়ফ, 

মময়তু অধধকাং ফ্ল্যায়টয মূর বফয়নয ধনভ তাণ 

এিন মল য়ধন, ময়তু, এই আনুলাধঙ্গক 

সুধফধাধদ এিন ধনভ তাণ শুরু য়ধন। শুদৄ ভাত্র 

২টি ধফধল্ডং এ ংক্রান্ত কাজ শুরু য়য়য়ছ। 

তাছািা ভীক্ষা টিভ ভয়ন কয়য মম, এই 

সুধফধাধদ আয বার য়ত াযত, মথািঃ প্রধতটি 

ধফধল্ডং এ অধতধথ কক্ষ, ধভটিং রুভ  

কধভউধনটি য়রয ব্যফস্থা কযয়র।  

উযুক্ত আকৃধতয ফ্ল্যাট 

ধনভ তাণ কাজ শুরু য়য়য়ছ 

 প্রায় ৪৫% অগ্রগধত 

য়য়য়ছ। তয়ফ ধযয়ফ 

ম্মত  স্বাস্থযকয 

আফান ধনধিত কযায 

জন্য মম সুধফধাধদ ধনভ তাণ 

প্রয়য়াজন তা এিন 

পুয়যাদয়ভ শুরু য়ধন।  

চরভান। ফ্ল্যাট 

ধনভ তাণ আয 

দ্রুততয কযা উধচত। 

ফ্ল্যাট ধনভ তাণ মল 

য়র  যফতী 

ম তায়য় আনুলাধঙ্গক 

সুধফধাধদ, অথ তাৎ 

স্বাস্থযকয  

ধযয়ফ ম্মত 

আফান ধনধিত 

কযয়ণয কাজ 

দ্রুততায ায়থ 

ম্পন্ন য়ফ। 
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৩.১৭    িানা ম তায়য় প্রকয়ল্পয ম্ভাব্য উকাযয়বাগীয়দয জযীয়য পরাপর ম তায়রাচনা  ধফয়েলণ 

৩.১৭.১   আাথ ত-াভাধজক তথ্যাধদ 

গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য আতাধীন গণপূতত অধধদপ্তয কর্ততক ফাস্তফায়নাধীন “ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  

মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক প্রকল্পটিয ধনধফি ধযফীক্ষণ 

ভীক্ষাকারীন কাঠায়ভাগত প্রশ্ন য়ত্রয ভাধ্যয়ভ ৩ (ধতন) ধযয়ণয ফ তয়ভাট ১৫০ জন উিযদাতা মথা; স্থানীয় অধধফাধ, স্থানীয় 

ব্যফাধয় এফং ধনভ তাণ শ্রধভকয়দয কাছ মথয়ক তথ্য ংগ্র  ধফয়েলণ কযা য়। প্রকল্প ংধেষ্ট (গুরান, ধানভধি  

মভাাম্মদপুয) এরাকাগুয়রা মথয়ক জযী কাম ত ম্পাদন কযা য়য়য়ছ। আথ ত-াভাধজক অফস্থায তথ্য  পরাপরমূ ধনয়ম্ন 

উস্থান কযা র- 

৩.১৭.২  স্থানীয় অধধফাধ (The Natives) 

ঢাকা শ্লযয গুরান, ধানভদ্বন্ড ও কভাাম্মদপুশ্লয প্রকল্প এরাকাগুশ্লরা কথশ্লক স্থানীয় অদ্বধফাদ্বয ভশ্লধ্য ২৫ জন উিযদাতায কথশ্লক 

কাঠাশ্লভাগত প্রশ্লশ্নয ভাধ্যশ্লভ তথ্য/উাি ংগ্র কযা শ্লয়শ্লছ। স্থানীয় অদ্বধফাদ্বশ্লদয কথশ্লক প্রাপ্ত তথ্য দ্বফশ্লেলশ্লণয ভাধ্যশ্লভ দ্বফস্তাদ্বযত 

ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন কদয়া র- 

৩.১৭.৩ যকাদ্বয কভ বকতবাশ্লদয আফাশ্লনয জন্য একটি প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা শ্লে, এ ম্পশ্লকব তাযা অফগত দ্বক না? 

প্রকল্প ংরগ্ন এরাকাগুশ্লরায ভশ্লধ্য ২৫ জন উিযদাতায প্রশ্লতযশ্লকই (১০০%)জানান কম, তাশ্লদয এরাকায় যকাদ্বয কভ বকতবাশ্লদয 

আফাশ্লনয জন্য কম প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা শ্লে এ ব্যাাশ্লয তাযা অফগত। দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন দ্বচে নং-৩.১৭.৩ এ কদয়া র- 

 

দ্বচে নং-১৭.৩ যকাদ্বয কভ বকতবাশ্লদয আফাশ্লনয জন্য একটি প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা শ্লে, এ ব্যাাশ্লয অফগত দ্বক না? 

 

3.১৭.৪ প্লেটি কম যকাদ্বয ভাদ্বরকানাধীন ক ব্যাাশ্লয অফগত দ্বছর দ্বক না এ ম্পশ্লকব ভতাভত 

জযীকারীন ২৫ জন উিযদাতায প্রশ্লতযশ্লকই (১০০%)  জানান কম, ফাদ্বি/প্লেটি কম যকাদ্বয ভাদ্বরকানাধীন এ ব্যাাশ্লয তাযা 

অফগত দ্বছর। দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন াযদ্বণ ৩.১৭.৪ এ কদয়া র 

াযধণ- ৩.১৭.৪   প্লেটি কম যকাদ্বয ভাদ্বরকানাধীন তা আদ্বন অফগত দ্বছশ্লরন দ্বক না? 

ধনয়দ তক ংখ্যা তকযা (%) 

যাঁ ২৫ ১০০ 

না ০০ ০০ 

মভাট ২৫ ১০০ 

 

৩.১৭.৫  কম প্লে/ফাদ্বিটিশ্লত প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা শ্লে তাশ্লত পূশ্লফ ব কাযা অফস্থান কযত ক ম্পদ্বকবত ভতাভত 

স্থানীয় অদ্বধফাদ্বয ২৫ জন উিযদাতায প্রশ্লতযশ্লকই (১০০%) জানান, কম প্লেটিশ্লত প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা শ্লে এটি পূশ্লফ ব যকাধয 

কভ তকততায়দয আফান ধছর এয়ত মফযকাধয মকান মরায়কয অফস্থান ধছর না। দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন াযদ্বণ ৩.১৭.৫ এ কদয়া র 

 

 

াযধণ- ৩.১৭.৫ মম প্লটটিয়ত প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা য়ে তায়ত পূয়ফ ত কাযা অফস্থান কযত? 

100% 

0.০% 

আনায এরাকায় যকাধয কভ তকততায়দয আফায়নয জন্য একটি প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কযা য়ে, আধন এ ব্যাায়য অফগত ধক না? 

যাঁ 

না 
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ধনয়দ তক ংখ্যা তকযা (%) 

যকাধয কভ তকততা  ২৫ ১০০ 

অন্যান্য  (মফযকাধয) ০০ ০০ 

মভাট ২৫ ১০০ 
 

3.১৭.৬  প্রকল্প ফাস্তফায়শ্লনয জন্য প্লে/ফাদ্বি দ শ্লর কনয়ায ভয় প্রকল্প ংদ্বেষ্ট কভ বকতবাশ্লদয াশ্লথ স্থানীয় করাকজশ্লনয ককান 

ভস্যা শ্লয়দ্বছর দ্বক না এ ম্পদ্বকবত ভতাভত 

স্থানীয় অধধফাধয ২৫ জন উিযদাতায প্রয়তযয়কই (১০০%) জানান,  প্রকল্প ফাস্তফায়য়নয জন্য ফাধি/প্লট দিয়র মনয়ায ভয় 

প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততা এফং স্থানীয় মরাকজয়নয ায়থ মকান ধযয়ণয ভস্যা য়ধন। ধফস্তাধযত ফণ তনা ধনয়ম্ন াযধণ ৩.১৭.৬ এ 

মদয়া র 

াযধণ- ৩.১৭.৬ প্রকল্প ফাস্তফায়য়নয জন্য প্লট/ফাধি দিয়র মনয়ায ভয় প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততায়দয ায়থ স্থানীয় মরাকজয়নয মকান ভস্যা 

য়য়ধছর ধক না? 

ধনয়দ তক  ংখ্যা তকযা (%) 

যাঁ ০০ ০০ 

না ২৫ ১০০ 

মভাট ২৫ ১০০ 
 

 

৩.১৭.৭  ফততভায়ন প্লট/ফাধিটিয়ত কাজ শুরু য়য়য়ছ ধক না এ ম্পধকতত ভতাভত 

গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়যয প্রকল্প ংরি স্থানীয় অধধফাধয়দয ফয়চয়য় মফধ ৭২.০০% উিযদাতা জানান ফততভায়ন 

প্লট/ধযতযক্ত ফাধিটিয়ত ধনভ তাণ কাজ শুরু য়য়য়ছ এফং খুফই কভ ংখ্যক ২৮.০০% জানান প্লট/ফাধিটিয়ত এিন কাজ শুয 

য়ধন। দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন দ্বচে-৩.১৭.৭ এ কদয়া র 

 

দ্বচে-৩.১৭.৭  ফততভায়ন প্লটটিয়ত কাজ শুরু য়য়য়ছ ধক না? 

 

৩.১৭.৮  ফততভায়ন যকাধয আফাস্থর ধনভ তায়ণয পয়র ধক ধক সুধফধা/অসুধফধা য়ত ায়য এ ম্পধকতত ভতাভত 

ফততভায়ন যকাধয আফাস্থর ধনভ তায়ণয পয়র আনায ধক ধক সুধফধা/অসুধফধা য়ত ায়য প্রশ্নটিয উিয়য গুরান, ধানভধি  

মভাাম্মদপুয়যয প্রকল্প ংরি স্থানীয় অধধফাধয়দয প্রয়তযয়কই (১০০%) জানান তায়দয এরাকায় ধনযািা মজাযদায য়ফ, 

৯৬.০০% উিযদাতা জানান াভাধজক ধযয়ফ উন্নত য়ফ, ৮০.০০% জানান উন্নত ধক্ষায ধযয়ফ ততধয য়ফ, ৬০.০০% 

জানান প্রাকৃধতক ধযয়ফ উন্নত য়ফ এফং ফয়চয়য় কভ ৫৬.০০% উিযদাতা জানান অফকাঠায়ভাগত উন্নয়ন য়ফ। দ্বফস্তাদ্বযত 

ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন দ্বচে নং-৩.১৭.৮ এ কদয়া র 

72.০০% 

28.০০% 

ফততভায়ন প্লটটিয়ত কাজ শুরু য়য়য়ছ ধক না? 

যাঁ 

না 
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ধচত্র নং-৩.১৭.৮  ফততভায়ন যকাধয আফাস্থর ধনভ তায়ণয পয়র আনায ধক ধক সুধফধা/অসুধফধা য়ত ায়য 
 

 

৩.১৭.৯   স্থানীয় ব্যফাদ্বয় ও উশ্লদ্যািা 

ঢাকা শ্লযয গুরান, ধানভদ্বন্ড ও কভাাম্মদপুশ্লয প্রকল্প ংরগ্ন এরাকাগুশ্লরা কথশ্লক স্থানীয় ব্যফাদ্বয় ও উশ্লদ্যািাশ্লদয ভশ্লধ্য 

কাঠাশ্লভাগত প্রশ্লশ্নয ভাধ্যশ্লভ ২৫ জন উিযদাতায কথশ্লক তথ্য/উাি ংগ্র কযা শ্লয়শ্লছ। স্থানীয় ব্যফাদ্বয় ও উশ্লদ্যািাশ্লদয কথশ্লক 

প্রাপ্ত তথ্য দ্বফশ্লেলশ্লণয ভাধ্যশ্লভ দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন কদয়া র- 

 

৩.১৭.১০ আনায এরাকায় যকাদ্বয কভ বকতবাশ্লদয আফাশ্লনয জন্য একটি প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা শ্লে, আদ্বন এ ব্যাাশ্লয 

অফগত দ্বক না এ ম্পদ্বকবত ভতাভত 

গুরান, ধানভদ্বন্ড ও কভাাম্মদপুশ্লয প্রকল্প ংরগ্ন এরাকাগুশ্লরায স্থানীয় ব্যফাদ্বয় ও উশ্লদ্যািাশ্লদয ২৫ জন উিযদাতায প্রশ্লতযশ্লকই 

(১০০%) জানান কম, তাশ্লদয এরাকায় যকাদ্বয কভ বকতবাশ্লদয আফাশ্লনয জন্য কম প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা শ্লে এ ব্যাাশ্লয তাযা 

অফগত। দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন াযদ্বণ ৩.১৭.১০ এ কদয়া র 

াযধণ- ৩.১৭.১০ আনায এরাকায় যকাদ্বয কভ বকতবাশ্লদয আফাশ্লনয জন্য একটি প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা শ্লে, আদ্বন এ ব্যাাশ্লয অফগত 

দ্বক না? 

ধনয়দ তক ংখ্যা তকযা (%) 

যাঁ ২৫ ১০০ 

না ০০ ০০ 

মভাট ২৫ ১০০ 
 

৩.১৭.১১ ব্যফায মক্ষয়ত্র ধক ধক প্রবাফ যয়ত ায়য এ ম্পয়কত ভতাভত  

ফততভায়ন যকাধয আফাস্থর ধনভ তায়ণয পয়র আনায ব্যফায মক্ষয়ত্র ধক ধক প্রবাফ যয়ত ায়য প্রশ্নটিয উিয়য গুরান, ধানভধি 

 মভাাম্মদপুয়যয প্রকল্প ংরি স্থানীয় ব্যফাধয়  উয়যাক্তায়দয ভধ্য ফয়চয়য় মফধ ৬৪.০০%উিযদাতা জানান ব্যফায 

মক্ষয়ত্র ভারাভার ধফধক্র ফা আয় বৃধদ্ধ য়ফ, ২০.০০% উিযদাতা জানান কভ তংস্থান বৃধদ্ধ ায়ফ এফং ফয়চয়য় কভ ১৬.০০% 

জানান কুধযয়ায /য়যন্ট-এ কায়য আয়  বৃধদ্ধ য়ফ। ধফস্তাধযত ফণ তনা ধনয়ম্ন ধচত্র নং-৩.১৭.১১ এ মদয়া র  
 

 

ধচত্র নং-৩.১৭.১১  ব্যফায মক্ষয়ত্র ধক ধক প্রবাফ যয়ত ায়য 

াভাধজক ধযয়ফ উন্নয়ন 

ধনযািা মজাযদায য়ফ 

প্রাকৃধতক ধযয়ফ উন্নয়ন 

অফকাঠায়ভাগত উন্নয়ন 

উন্নত ধক্ষায ধযয়ফ … 

৯৬.০০% 

১০০% 

৬০.০০% 

৫৬.০০% 

৮০.০০% 

ফততভায়ন যকাধয আফাস্থর ধনভ তায়ণয পয়র আনায ধক ধক সুধফধা/অসুধফধা য়ত 

ায়য ফয়র ভয়ন কয়যন? (একাধধক উিয) 

কভ তংস্থান বৃধদ্ধ ায়ফ 

ভারাভার ধফধক্র ফা  আয় বৃধদ্ধ য়ফ 

কুধযয়ায /মযন্ট-এ কায়য আয়  বৃধদ্ধ য়ফ 

২০.০০% 

৬৪.০০% 

১৬.০০% 

ব্যফায মক্ষয়ত্র মম ধযয়ণয প্রবাফ যয়ত ায়য  

ম ম্পধকতত ভতাভত 
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৩.১৭.১২  প্রকশ্লল্প অফদ্বস্থত যকাদ্বয কভ বকতবাশ্লদয উয দ্ববদ্বি কশ্লয ককান ধযশ্লণয নতুন ব্যফায সুশ্লমাগ বতদ্বয শ্লত াশ্লয দ্বক না 

এ ম্পশ্লকব ভতাভত 

ঢাকা শ্লযয গুরান, ধানভদ্বন্ড ও কভাাম্মদপুশ্লয প্রকল্প ংরগ্ন এরাকাগুশ্লরায স্থানীয় ব্যফাদ্বয় ও উশ্লদ্যািাশ্লদয ভশ্লধ্য ফশ্লচশ্লয় 

কফদ্ব ৬৮.০০% উিযদাতা জনানা প্রকশ্লল্প অফদ্বস্থত যকাদ্বয কভ বকতবাশ্লদয ওয দ্ববদ্বি কশ্লয নতুন ব্যফায সুশ্লমাগ বতদ্বয শ্লত 

াশ্লয এফং ৩২.০০% উিযদাতা জানান প্রকশ্লল্প অফদ্বস্থত যকাদ্বয কভ বকতবাশ্লদয ওয দ্ববদ্বি কশ্লয নতুন ব্যফায সুশ্লমাগ বতদ্বয 

শ্লফনা। দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন দ্বচে নং-৩.১৭.১২ এ কদয়া র  

 

ধচত্র নং-০৫   প্রকয়ল্প অফধস্থত যকাধয কভ তকততায়দয উয ধবধি কয়য মকান ধযয়ণয নতুন ব্যফায সুয়মাগ ততধয য়ত 

ায়য ফয়র ভয়ন কয়যন ধকনা? 

   

৩.১৭.১৩ ব্যফায় মম ধযয়ণয সুয়মাগ ততধয য়ত ায়য এ ম্পয়কত ভতাভত 

ঢাকা শ্লযয গুরান, ধানভদ্বন্ড ও কভাাম্মদপুশ্লয প্রকল্প ংরগ্ন এরাকাগুশ্লরায স্থানীয় ব্যফাদ্বয় ও উশ্লদ্যািাশ্লদয ভশ্লধ্য ফশ্লচশ্লয় 

কফদ্ব ৫০.০০% উিযদাতা জনানা নতুন কদাকানাে বৃদ্বদ্ধ াশ্লফ, ৩৭.৫০% জানান সুাযগুশ্লরা বৃদ্বদ্ধ াশ্লফ এফং ফশ্লচশ্লয় কভ 

১২.৫০% জানান নতুন-ই-কভা ব প্রদ্বতষ্ঠান ওয়ায ম্ভাফনা যশ্লয়শ্লছ। দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন দ্বচে নং-৩.১৭.১৩ এ কদয়া র  

 

ধচত্র নং-৩.১৭.১৩   ব্যফায় মম ধযয়ণয সুয়মাগ ততধয য়ত ায়য 

 

৩.১৭.১৪ যকাদ্বয আফাস্থর দ্বনভ বাশ্লণয পশ্লর ব্যফায় দ্বনযািা কজযদায শ্লফ দ্বক না ক ম্পশ্লকব ভতাভত 

যকাদ্বয আফাস্থর দ্বনভ বাশ্লণয পশ্লর আনায ব্যফায় দ্বনযািা কজযদায শ্লফ দ্বক না এ প্রশ্লশ্নয উিশ্লয গুরান, ধানভদ্বন্ড ও 

কভাাম্মদপুশ্লযয ব্যফাদ্বয় ও উশ্লদ্যািাশ্লদয প্রশ্লতযশ্লকই (১০০%) জানান যকাদ্বয আফাস্থর দ্বনভ বাশ্লণয পশ্লর তাশ্লদয ব্যফায 

দ্বনযািা কজাযদায শ্লফ। দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন াযদ্বণ ৩.১৭.১৪ এ কদয়া র  

 

32.০০% 

68.০০% 

প্রকয়ল্প অফধস্থত যকাধয কভ তকততায়দয উয ধবধি কয়য মকান ধযয়ণয নতুন 

ব্যফায সুয়মাগ ততধয য়ত ায়য  ধকনা? 

যাঁ না 

নতুন  মদাকানাট বৃধদ্ধ 

ায়ফ 

নতুন ই-কভা ত প্রধতষ্ঠান  

য়ফ 

সুায বৃধদ্ধ  ায়ফ 

৫০.০০% 

১২.৫০% 

৩৭.৫০% 

মম ধযয়ণয ব্যফায সুয়মাগ ততধয য়ত ায়য  



পৃষ্ঠা 67 

 

াযধণ- ৩.১৭.১৪ যকাধয আফাস্থর ধনভ তায়ণয পয়র আনায ব্যফায় ধনযািা মজযদায য়ফ ফয়র ভয়ন কয়যন ধক না? 

ধনয়দ তক ংখ্যা তকযা (%) 

যাঁ ২৫ ১০০ 

না ০০ ০০ 

মভাট ২৫ ১০০ 

 

৩.১৭.১৫  ঠিকাদায  শ্রধভক 

“ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক 

প্রকল্পটিয ধনভ তাণ কায়জ ধনয়য়াধজত ঠিকাদায  শ্রধভকয়দয ভয়ধ্য ১০০ জয়নয মথয়ক কাঠায়ভাগত প্রয়শ্নয ভাধ্যয়ভ তথ্য/উাি 

ংগ্র কযা য়য়য়ছ। ঠিকাদায  শ্রধভকয়দয কথশ্লক প্রাপ্ত তথ্য দ্বফশ্লেলশ্লণয ভাধ্যশ্লভ দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন কদয়া র- 

 

৩.১৭.১৬ প্রকয়ল্পয ায়থ মমবায়ফ যুক্ত য়রন এ ম্পয়কত ভতাভত 

“ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক 

প্রকল্পটিয ধনভ তাণ কায়জ ধনয়য়াধজতয়দয ভধ্য ফয়চয়য় মফধ ৭৮.০০% উিযদাতা য়রন শ্রধভক, ১৮.০০% উিযদাতা কাধযগধয 

দক্ষ জনফর ধয়য়ফ এফং ফয়চয়য় কভ ৪.০০% উিযদাতা ঠিকাদায ধয়য়ফ যুক্ত যয়য়য়ছন।  দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন দ্বচে নং-

৩.১৭.১৬ এ কদয়া র 

 

ধচত্র নং-৩.১৭.১৬   প্রকয়ল্পয ায়থ মমবায়ফ যুক্ত 
 

৩.১৭.১৭  ঠিকাদায, শ্রধভক ফা কাধযগধয দক্ষ জনফয়রয মত ধদয়নয কায়জয সুয়মাগ য়য়য়ছ/য়ফ এ ম্পয়কত ভতাভত 
 

প্রকয়ল্পয ধনভ তাণ কায়জ ধনয়য়াধজত ঠিকাদায, শ্রধভক ফা কাধযগধয দক্ষ জনফর ধয়য়ফ মাযা যুক্ত যয়য়য়ছন তায়দয ভধ্য ফয়চয়য় 

মফধ ৬২.০০% উিযদাতা জানান তায়দয ৬ ভা ধকংফা তাযয়চয়য় কভ কায়জয সুয়মাগ য়য়য়ছ এছািা ১৮.০০% জানান ১ ফছয 

৬ ভা, ১৪.০০% জানান ৬ ভা মথয়ক ১ ফছয, ৪.০০% জানান ২ ফছয এফং ফয়চয়য় কভ ২.০০% উিযদাতা জানান তায়দয 

২ ফছয়যয মফধ কায়জয সুয়মাগ য়য়য়ছ। দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন দ্বচে নং-৩.১৭.১৭ এ কদয়া র 

 

 

ধচত্র নং-৩.১৭.১৭ মত ধদয়নয কায়জয সুয়মাগ য়য়য়ছ/য়ফ। 

৩.১৭.১৮ এ ধযয়ণয প্রকয়ল্পয কায়জ অংগ্রয়ণয ভাধ্যয়ভ কভ তয়ক্ষয়ত্র ধক ধযয়ণয সুধফধা য়ত ায়য এ ম্পতধকত ভতাভত 

এ ধযয়ণয প্রকয়ল্পয কায়জ অংগ্রয়ণয ভাধ্যয়ভ আনায কভ তয়ক্ষয়ত্র ধক ধযয়ণয সুধফধা য়ত ায়য প্রয়শ্নয উিয়য প্রকশ্লল্পয দ্বনভ বাণ 

কাশ্লজ দ্বনশ্লয়াদ্বজত  ঠিকাদায, শ্রধভক ফা কাধযগধয দক্ষ জনফর ধয়য়ফ মাযা যুক্ত যয়য়য়ছন একাধধক উিয়যয ভাধ্যয়ভ  ফশ্লচশ্লয় 

৪.০০% 

৭৮.০০% 

১৮.০০% 

০.০০% 

২০.০০% 

৪০.০০% 

৬০.০০% 

৮০.০০% 

১০০.০০% 

ঠিকাদায শ্রধভক কাধযগধয  দক্ষ জনফর 

প্রকয়ল্পয ায়থ মমবায়ফ যুক্ত য়রন ম ম্পধকতত ভতাভত 

০.০০% ২০.০০% ৪০.০০% ৬০.০০% ৮০.০০% 

৬ ভায়য ধনয়চ 

৬ ভা মথয়ক ১ ফছয 

১ ফছয ৬ ভা 

২ ফছয 

২ ফছয়যয মফী 

৬২.০০% 

১৪.০০% 

১৮.০০% 

৪.০০% 

২.০০% 

 মত  ধদয়নয কায়জয সুয়মাগ য়য়য়ছ/য়ফ 
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কফদ্ব ৯৯.০০% উিযদাতা জনানা তাশ্লদয দক্ষতা ও আয় বৃদ্বদ্ধ াশ্লফ এফং ৯৪.০০% উিযদাতা জানান দ্বনভ বাণ কাশ্লজ 

অংগ্রশ্লণয ভাধ্যশ্লভ কভ বশ্লক্ষশ্লে অদ্ববজ্ঞতা বৃদ্বদ্ধ াশ্লফ। দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন াযদ্বণ ৩.১৭.১৮ এ কদয়া র 
 

াযধণ- ৩.১৭.১৮ এ ধযয়ণয প্রকয়ল্পয কায়জ অংগ্রয়ণয ভাধ্যয়ভ আনায কভ তয়ক্ষয়ত্র ধক ধযয়ণয সুধফধা য়ত ায়য? (একাধধক উিয) 

ধনয়দ তক ংখ্যা তকযা (%) 

দক্ষতা বৃধদ্ধ য়ফ ৯৯ ৯৯ 

আয় বৃধদ্ধ য়ফ ৯৯ ৯৯ 

অধবজ্ঞতা বৃধদ্ধ য়ফ ৯৪ ৯৪ 

মভাট  
 

৩.১৭.১৯  ঠিকাদায়যয অধীয়ন কাজ ম্পাদয়নয ভয় যকাধয ধনয়ভাফরী তথা শ্রভ-আইন মভয়ন চরা ধফলয়ক  
 

ঠিকাদায়যয অধীয়ন কাজ ম্পাদয়নয ভয় যকাধয ধনয়ভাফরী তথা শ্রভ-আইন মভয়ন চরা য়য়ধছর ধক না এ ব্যাায়য ধনভ তাণ 

কায়জ ধনয়য়াধজত শ্রধভক ফা কাধযগধয দক্ষ জনফর ধয়য়ফ ধনয়য়াধজত থাকায়দয ভয়ধ্য ফয়চয়য় মফধ ৯৫.০০% উিযদাতা 

জানান তাযা শ্রভ-আইন মভয়ন চয়রয়ছন এফং খুফই অল্প ংখ্রক ৫.০০% উিযদাতা জানান ঠিকাদায়যয অধীয়ন কাজ ম্পাদয়নয 

ভয় যকাধয ধনয়ভাফরী তথা শ্রভ-আইন ভানা য়ধন। ধফস্তাধযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন দ্বচে নং-০৯ এ কদয়া র 

 

ধচত্র নং-৩.১৭.১৯  ঠিকাদায়যয অধীয়ন কাজ ম্পাদয়নয ভয় যকাধয ধনয়ভাফরী তথা শ্রভ-আইন মভয়ন চরা ধফলয়ক 

 

৩.১৭.২০  শ্রভ-আইয়ন মম ধযয়ণয ব্যতযয় য়য়ধছর ম ম্পধকতত ভতাভত 

ঠিকাদায়যয অধীয়ন কাজ ম্পাদয়নয ভয় যকাধয ধনয়ভাফরী তথা শ্রভ-আইয়নয ব্যতযয়য়য কাযণ ধয়য়ফ ফয়চয়য় মফধ 

৬০.০০% উিযদাতা জানান তায়দয মরয়ভট/গ্লাফ ধছর না এফং ৪০.০০% উিযদাতা জানান ঠিকাদায়যয গাধপরধত ধছর। 

দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন াযদ্বণ ৩.১৭.২০ এ কদয়া র 

াযধণ- ৩.১৭.২০   শ্রভ আইয়ন মম ধযয়ণয ব্যতযয় য়য়ধছর 

ধনয়দ তক  ংখ্যা তকযা (%) 

মরয়ভট / গ্লাফ মনই ৩ ৬০ 

ঠিকাদায়যয গাধপরধত ২ ৪০ 

মভাট ৫ ১০০ 

 

৩.১৮  স্থানীয় ম তায়য় ভতধফধনভয় কভ তারায পরাপর ম তায়রাচনা 

৩.১৮.১ স্থানীয় ম তায়য় ভতধফধনভয় কভ তারায কাম তধফফযণীিঃ  

গত ১৯/০৩/২০২০ তাধযি মযাজ বুধফায ধফকার ৩ .০০ ঘটিকায়  প্রকয়ল্পয আতায় ৩ /২২ ইকফার মযাড , মভাাম্মদপুয এয 

ধনভ তাণাধীন বফয়নয নীচ তরায় স্থানীয় ম তায়য় ভতধফধনভয় কভ তারা অনুধষ্ঠত য়। কভ তারায় বাধতত্ব কয়যন জনাফ মভািঃ 

যধপকুর আরভ  ,ধযচারক )উ-ধচফ ,( মক্টয -৭  , আইএভইধড, ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। বায় ঞ্চারক ধয়য়ফ উধস্থত ধছয়রন, 

প্রয়পয ড. মভািঃ ধযাজুর ইরাভ, ভীক্ষা টিভ রীডায, “ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত 

ফাধিয়ত ৩৯৮ টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক প্রকল্প। এছািা উক্ত বায় উধস্থত ধছয়রন, উ-ধযচারক, মক্টয-

৭, আইএভইধড, ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, প্রকল্প ধযচারক, “ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত 

95.০০% 

5.০০% 

ঠিকাদায়যয অধীয়ন কাজ ম্পাদয়নয ভয় যকাধয ধনয়ভাফরী তথা শ্রভ-

আইন মভয়ন চরা য়য়ধছর ধক না?  

যাঁ 

না 
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ফাধিয়ত ৩৯৮ টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক প্রকল্প, উ-ধফবাগীয় প্রয়কৌরী, গণপূতত অধধদপ্তয, উ-কাধয 

প্রয়কৌভরী, গণপূতত অধধদপ্তয, স্থানীয় ব্যফাধয়, স্থাধনয় অধধফাধ,  গেভান্য ব্যাধক্তফগ ত এফং ঠিকাদায ংধেষ্ট কভ তকততাগণ বায় 

উধস্থত ধছয়রন।     

বাধত ভয়াদয়য়য স্বাগত ফক্তয়ব্যয ভাধ্যয়ভ কভ তারায কাম তক্রভ শুরু য়। বায শুরুয়ত যাভ তক ংস্থা এভ এ 

মডয়বরয়ভন্ট এয়াধয়য়টস্ ধরিঃ এয টিভ ধরডায প্রয়পয ড .মভািঃ ধযাজুর ইরাভ প্রকল্প ম্পয়কত একটি ংধক্ষপ্ত ধাযণা মদন 

এফং যাভ তক ংস্থা কর্ততক এমাফৎকৃত ধনধফি ধযফীক্ষণ কাম তক্রয়ভয উয গৃধত ধফধবন্ন কাম তাফরীয ফণ তনা মদন। আইএভইধডয ,

উ -ধযচারক )মক্টয-৭ (জনাফ ভধউয যভান , ধনধফি ধযফীক্ষয়ণয উয়েশ্য  কাম তধযধধ ম্পয়কত ধফস্তাধযত আয়রাচনা 

কয়যন। যফতীয়ত বাধত ভয়াদয়য়য অনুভধতক্রয়ভ কভ তারায় উধস্থত দস্যবৃয়ন্দয কাছ মথয়ক প্রকল্প ংধেষ্ট ভতাভত  প্রশ্ন 

আব্বান কযা য় এফং উক্ত কভ তারা মথয়ক প্রাপ্ত ভতাভয়তয ধবধিয়ত ধনয়ম্নাক্ত পরাপরমূ তুয়র ধযা য়রািঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধচত্রিঃ ৩.১৮ স্থানীয় ম তায়য় ভতধফধনভয় কভ তারা 

পরাপরমূিঃ 

 বায় উধস্থত প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা জানান, ২০টি ফাধিয ভয়ধ্য এ ম তন্ত ১৫টি ফাধিয ফাস্তফ দির বুয়ঝ ময়য়য়ছন 

এফং ধনভ তাণ কাজ চরভান যয়য়য়ছ। ফাঁকী ৫টি ফাধি এিন দির মনয়া ম্ভফ য়ধন এয ভয়ধ্য ২টি ফাধিয়ত ধফচাযধত 

ফফা কযয়ছন, ২টি ফাধিয়ত ীদ ধযফায ফফা কযয়ছন এফং ১টি ফাধিয়ত মিরাঘয নায়ভ প্রধতষ্ঠান যয়য়য়ছ তয়ফ 

মিরাঘয এয ফাধিটি খুফ ীঘ্রই দির মনয়া য়ফ। 

 বায় উধস্থত প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা জানান, অদিরকৃত ২টি ফাধিয়ত পূফ ত মথয়কই ধফচাযধত ফফা কয়য আয়ছন। 

প্রকল্প গ্রয়ণয য ভন্ত্রণারয় এফং গণপূতত অধধদপ্তয কর্ততক ফাধি ছািায জন্য ধচঠি/য়নাটি প্রদান কযা য় এফং অন্য 

মায়গায় ফযাে মদয়া য় ধকন্তু ধফচাযধত ফাধি ছািয়ত অনাগ্র প্রকা কয়যন এফং ফাধিটি এিন দির ায়া মায়ধন। 

আইন ভন্ত্রী এফং ভন্ত্রণারয়য়য যফতী ধনয়দ তনা ায়ায জন্য গণপূতত অধধদপ্তয অয়ক্ষা কযয়ছন। 

 বায় উধস্থত প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা জানান, প্রকল্প গ্রয়ণয পূয়ফ ত গণপূতত অধধদপ্তয জানয়তা না অদরকৃত ২ ফাধিয়ত 

ীদ ধযফায ফফা কয়য আয়ছ। যফতীয়ত ফািী ছািায জন্য ধচঠি/য়নাটি মদয়া য়র তাযা াই-মকায়ট ত ভাভরা 

কয়য, ভাভরা এিয়না চরভান যয়য়য়ছ। 

 প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা জানান, প্রকয়ল্পয ফততভান মবৌত অগ্রগধত ধকন্তু ভয়ন্তালজনক ধকন্তু আধথ তক অগ্রগধত ভন্থয। 

আধথ তক ঘাটধত কাটিয়য় উঠয়ত াযয়র ধনধ তাধযত ভয়য়য ভয়ধ্যই প্রকয়ল্পয কাজ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়ফ। 

 বায় অংগ্রণকাযী স্থানীয় অধধফাধ ভতাভত প্রকা কয়যন, ধনভ তাণ কাজ শুরু ধকংফা ধনভ তাণ কাজ চরাকারীন ভয়য় 

এিন ম তন্ত স্থানীয় অধধফাধয়দয ায়থ মকান প্রকায ভস্যা সৃধষ্ট য়ধন। 

 বায় অংগ্রণকাযী যকাযী কভ তকততাযা ভতাভত প্রকা কয়যন মম, অফকাঠায়ভা ধনভ তাণ ফা কাজ শুরুয আয়গ তায়দয 

ায়থ আয়রাচনা কযা য়ধন এফং ফততভায়ন প্রকয়ল্পয ধনভ তাণ কাজ খুফই ভন্থয। 

 বায় অংগ্রণকাযী ঠিকাদযী প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা ভতাভত প্রকা কয়যন মম, ধনভ তাণ কাজ ম্পন্ন কযয়ত তায়দয মকান 

ফাঁধা/প্রধতফন্ধকতা মনই এফং মকান ধযয়ণয ভস্যা সৃধষ্ট য়ধন। শুদৄভাত্র হুভায়ুন মযায়ড ঢারাই এয মক্ষয়ত্র স্থানীয় ধফাযী 

ািা থাকায কাযয়ণ যায়ত ঢারাই কাজ ম্পন্ন কযা য়্। 
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 বায় অংগ্রণকাযী কর ঠিকাদযী প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা জানান মম, ধনভ তাণ কাজ ধীয গধতয়ত চরয়ছ কাযণ তাযা অথ ত 

ায়ে না। শুদৄভাত্র আধথ তক ধফরয়ম্বয কাযয়ণ প্রকল্প ফাস্তফায়য়নয কায়জ ধীয গধত। 

 বায় অংগ্রণকাযী ঠিকাদযী প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা ভতাভত প্রকা কয়যন মম, ধনভ তাণ কাম তক্রভমূয়য গুণগত ভান 

ফাজায় যািায জন্য, ভাটি যীক্ষা, কংধক্রয়টয ধধরিায মটি এফং যড মটি কযা য়য়য়ছ এফং গুণগত ভান ফজায় থাকয়ছ। 

 

৩.১৯  মকআইআই য়ত প্রাপ্ত তথ্যয ধফয়েলণ 

গণপূতত অধধদপ্তয়যয প্রকল্প ংধেষ্ট ধফধবন্ন কভ তকততায়দয মথয়ক (প্রকল্প ধযচারক, ধনফ তাী প্রয়কৌরী, উ-ধফবাগীয় প্রয়কৌরী, 

ধযচারক (ভূধভ  ম্পধি ব্যফস্থানা ািা), দস্য (প্রয়কৌর  ভন্বয় ািা), ক্রয় ধফয়লজ্ঞ এফং অন্যান্য প্রকল্প ংধেষ্ট 

কভ তকততায়দয ায়থ আধা-কাঠায়ভাগত প্রশ্নভারায ভাধ্যয়ভ ১০টি KII ফা ধনধফি ক্ষাৎকায গ্রণ কযা য়য়য়ছ। ধনধফি াক্ষাৎকায 

মথয়ক প্রাপ্ত তথ্যগুয়রা ধনয়ম্ন ংয়ক্ষয় তুয়র ধযা য়রা- 

 

ধচত্রিঃ৩.১৯ মকআইআই াক্ষাৎকাযকারীন 

পরাপরমূিঃ 

 প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততায়দয মথয়ক জানা মায়, ৩০-১২-২০১৯ তাধযয়ি অধতধযক্ত দাধয়ত্ব ধয়য়ফ প্রকল্প ধযচারক প্রকয়ল্পয 

ায়থ ধনযুক্ত য়য়য়ছন।  

 প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা জানান, ২০টি ফাধিয ভয়ধ্য এ ম তন্ত ১৫টি ফাধিয ফাস্তফ দির বুয়ঝ ময়য়য়ছন এফং ধনভ তাণ কাজ 

চরভান যয়য়য়ছ। ফাঁকী ৫টি ফাধি এিন দির মনয়া ম্ভফ য়ধন এয ভয়ধ্য ২টি ফাধিয়ত ধফচাযধত ফফা কযয়ছন, ২টি 

ফাধিয়ত ীদ ধযফায ফফা কযয়ছন এফং ১টি ফাধিয়ত মিরাঘয নায়ভ প্রধতষ্ঠান যয়য়য়ছ তয়ফ মিরাঘয এয ফাধিটি খুফ 

ীঘ্রই দির মনয়া য়ফ। 

 প্রকয়ল্পয কভ তকততাযা জানান, মম ফাধিগুয়রায়ত এিন কাজ শুরু কযা ম্ভফ য়ধন মগুয়রায়ত আইধন মনাটি াঠায়না 

য়য়য়ছ।  

 প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততায়দয মথয়ক জানা মায়, ধডধধ অনুায়য প্রকয়ল্পয কভ ত-ধযকল্পনা ততধয কয়য মথামথ কর্ততয়ক্ষয 

মথয়ক অনুয়ভাদন মনয়া য়য়য়ছ। 

 প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা জানান, প্রকয়ল্পয ফততভান মবৌত অগ্রগধত ধকন্তু ভয়ন্তালজনক ধকন্তু আধথ তক অগ্রগধত ভন্থয। আধথ তক 

ঘাটধত কাটিয়য় উঠয়ত াযয়র ধনধ তাধযত ভয়য়য ভয়ধ্যই প্রকয়ল্পয কাজ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়ফ। 

 প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততায়দয মথয়ক জানা মায়, প্রকয়ল্পয ধনভ তাণ কায়জয গুণগতভান ফাজায যািায জন্য য়য়র মটি, যড 

মটি, ধধরিায মটি ইতযাধদ কযা য়য়য়ছ এফং প্রধতটি বফয়ন আরাদা আরাদা উ-কাযী প্রয়কৌরী যয়য়য়ছ এছািা 

উ-ধফবাগীয় প্রয়কৌরী এফং প্রকল্প ধযচারক যজধভয়ন ধনভ তাণ কায়জয তদাযধক কয়য থায়কন।  

 প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততায়দয মথয়ক জানা মায়, প্রকয়ল্পয জনফর এফং অগ তায়নাগ্রায়ভয ভধ্য আরাদাবায়ফ যাজস্ব িাত মথয়ক 

মকান ধনয়য়াগ মদয়া য়ধন। 

 প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা জানান, জনফয়রয ধযণ ধফয়ফচনায় প্রকয়ল্পয কাম তাফধর ম্পাদয়ন মকান ভস্যা য়ে না। 
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 প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা জানান, প্রকল্প প্রণয়ন এফং ধনভ তাণ  প্রধক্রয়ায় সুধফধায়বাগীয়দয/মিকয়াল্ডাযয়দয ায়থ আয়রাচনা 

কযা য়ধন। 

 প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা জানান, প্রকয়ল্পয আতাভূক্ত ে, কাম ত  মফা ংগ্র/ধযকল্পনায মক্ষয়ত্র  দ্ধধতগতবায়ফ 

যকাধয ধনয়ভাফধর তথা ক্রয় আইন ফা ধধআয অনুযণ কযা য়য়য়ছ। 

 প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা জানান, এই মূহুয়তত প্রকয়ল্পয অথ ত-ছায়ি ভস্যা য়ে এফং ৪টি ফাধি দিয়র ভস্যা য়ে। 

 প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা জানান,  ঠিক ভয়য় গুণগত ভান ফজায় মযয়ি কাম ত ম্পাদয়নয মক্ষয়ত্র এই মূহুয়তত মথাভয়য় 

অথ ত-ছাি য়া ফাঞ্চনীয়। 

৩.২০  দরীয় আয়রাচনা য়ত প্রাপ্ত তয়থ্যয ধফয়েলণ 

“ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮ টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক 

প্রকয়ল্পয ধনধফি ধযফীক্ষণ ভীক্ষা দর কর্ততক প্রকল্প এরাকায় ৩টি এপধজধড/আয়রাচনা বা ধযচাধরত য়। দরীয় আয়রাচনায় 

প্রকয়ল্পয আতায় ফ্ল্যাট প্রাপ্ত যকাধয কভ তকততা, ঠিকাদায প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাগণ, স্থানীয় অধধফাধ এফং স্থানীয় ব্যফায়ী দরীয় 

আয়রাচনায় অংগ্রণ কয়যন। দরীয় আয়রাচনায পরাপর ধনয়ম্ন মদয়া য়রা- 

 

ধচত্রিঃ ৩.২০ দরীয় আয়রাচনা 

দরীয় আয়রাচনায পরাপরমূ- 

 বায় অংগ্রণকাযী স্থানীয় অধধফাধ এফং ব্যফায়ীযা জানান, অত্র এরাকায় মম যকাধয কভ তকততায়দয আফায়নয জন্য 

একটি প্রকল্প ফাস্তফাধয়ত য়ে এ ব্যাায়য তাযা অফগত। কাযণ পূয়ফ ত উক্ত ফািীগুয়রায়ত যকাযী কভ তকততাযাই থাকয়তন ফয়র 

জানান। 

 বায় অংগ্রণকাযী স্থানীয় অধধফাধ জানান, মম প্লটটিয়ত ধনভ তাণ কাজ য়ে তায ায়থ তায়দয মকান স্বাথ ত ংধেষ্ট ধছর 

না। 

 বায় অংগ্রণকাযী যকাযী কভ তকততাযা ভতাভত প্রকা কয়যন মম, অফকাঠায়ভা ধনভ তাণ ফা কাজ শুরুয আয়গ তায়দয ায়থ 

আয়রাচনা কযা য়ধন এফং ফততভায়ন প্রকয়ল্পয ধনভ তাণ কাজ খুফই ভন্থয। 

 বায় অংগ্রণকাযী স্থানীয় অধধফাধ ভতাভত প্রকা কয়যন, ধনভ তাণ কাজ শুরু ধকংফা ধনভ তাণ কাজ চরাকারীন ভয়য় 

এিন ম তন্ত স্থানীয় অধধফাধয়দয ায়থ মকান প্রকায ভস্যা সৃধষ্ট য়ধন। 

 বায় অংগ্রণকাযী ঠিকাদযী প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা ভতাভত প্রকা কয়যন মম, ধনভ তাণ কাজ ম্পন্ন কযয়ত তায়দয মকান 

ফাঁধা/প্রধতফন্ধকতা মনই এফং মকান ধযয়ণয ভস্যা সৃধষ্ট য়ধন। শুদৄভাত্র হুভায়ুন মযায়ড ঢারাই এয মক্ষয়ত্র স্থানীয় ধফাযী ািা 

থাকায কাযয়ণ যায়ত ঢারাই কাজ ম্পন্ন কযা য়্। 

 বায় অংগ্রণকাযী কর ঠিকাদযী প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা জানান মম, ধনভ তাণ কাজ ধীয গধতয়ত চরয়ছ কাযণ তাযা অথ ত 

ায়ে না। শুদৄভাত্র আধথ তক ধফরয়ম্বয কাযয়ণ প্রকল্প ফাস্তফায়য়নয কায়জ ধীয গধত।  

 বায় অংগ্রণকাযী যকাযী কভ তকততা এফং ঠিকাদাযী প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা ভতাভত প্রকা কয়যন মম, প্রকল্প 

ফাস্তফায়য়ন ধীয গধতয পয়র তাযা াভাধজক এফং আধথ তক উবয় মক্ষয়ত্রই অয়নক ক্ষধতগ্রস্থ য়েন। যকাযী কভ তকততাযা 

জানান, ঢাকা য়যয ফততভান ফাধি বািা অয়নক মফধ এফং ফততভান ফািীয াভাধজক ধযয়ফ উন্নত নয়। ঠিকাদাযী 
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প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা জানান, ফততভায়ন প্রকয়ল্পয আতায় অথ ত ফযাে না থাকায় তাযা ঠিকভত ধফর ায়েনা আয ধফর না 

ায়ায তাযা আধথ তকবায়ফ ক্ষধতয ম্মুিীন য়েন। 

 বায় অংগ্রণকাযী ঠিকাদযী প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা ভতাভত প্রকা কয়যন মম, ধনভ তাণ কাম তক্রভমূয়য গুণগত ভান 

ফাজায় যািায জন্য, ভাটি যীক্ষা, কংধক্রয়টয ধধরিায মটি এফং যড মটি কযা য়য়য়ছ এফং গুণগত ভান ফজায় থাকয়ছ। 

 বায় অংগ্রণকাযী ঠিকাদযী প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা জানান, ধনভ তায়ণয মক্ষয়ত্র ধফএনধফধ মকাড ফা ধনভ তাণ ধফধধ অনুমায়ী 

প্রয়য়াজনীয় তকততা অফরম্বন কযা য়ে। 

 বায় অংগ্রণকাযী ঠিকাদাযী প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা জানান মম, ধযয়ফ ফান্ধফ এরাকাগুয়রায়তই প্রকল্প ফাস্তফায়ন য়ে 

এছািা মটকই ধযয়ফয়য জন্য ধনভ তাণ কাজ মল য়র আযফধযকারচায কযা য়ফ মায়ত প্রাকৃধতক ধযয়ফ ফজায় 

থায়ক। 

 বায় অংগ্রণকাযী ঠিকাদযী প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা জানান, প্রকয়ল্পয কাম তকভ গধতীর কযায জন্য গণপূতত অধধদপ্তয 

কর্ততক ভয়ভত ধফর ধযয়াধ কযয়ত াযয়রই প্রকয়ল্পয কাম তকয়ভয গধতীরতা ফািয়ফ। 

 বায় অংগ্রণকাযী স্থানীয় অধধফাধ এফং ব্যফায়ীযা জানান মম, প্রকয়ল্পয ধনভ তাণ কাজ মল য়র, অত্র এরাকায় 

াভাধজক এফং ব্যফায মক্ষয়ত্র আধথ তক প্রবাফ িয়ফ।  

 বায় অংগ্রণকাযী যকাযী কভ তকততাযা ভতাভত প্রকা কয়যন মম, যকাধয কভ তকততায়দয জন্য আফান ধনভ তাণ প্রকয়ল্পয 

মক্ষয়ত্র যকাযী কভ তকততায়দয মথয়ক যাভ ত ধনয়য় প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযয়র যফতীয়ত ধনভ তাণ কাজ ধনয়য় মকান ধযয়ণয 

ভতফাত ততধয য়ফ না। এছািা মম প্রকয়ল্প আতায় মম কাজগুয়রা শুরু য়য়য়ছ তা দ্রুত ম্পন্ন কযা জরুযী। 

৩.২১  ঠিকাদায প্রধতষ্ঠায়নয ধফধবন্ন কভ তকততায ায়থ আয়রাচনায পরাপর  ধফয়েলণ 

“ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮ টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক 

প্রকয়ল্পয ধনধফি ধযফীক্ষণ ভীক্ষা টিয়ভয টিভ রীডায প্রকল্প ংধেষ্ট ঠিকাদাযয়দয ায়থ প্রকয়ল্পয কভ ত-ধযকল্পনা, 

ফাস্তফায়নজধনত ভস্যা, ধনভ তাণ কায়জয গুণগত ভান, মথাভয়য় ধফর প্রাধপ্ত ইতযাধদ ধফলয় ধনয়য় আয়রাচনা কয়যন। ঠিকাদায 

প্রধতষ্ঠায়নয ায়থ আয়রাচনায পরাপরমূ ধনয়ম্ন তুয়র ধযা য়রা-  

 

 

ধচত্রিঃ৩.২১  ঠিকাদাযয়দয ায়থ আয়রাচনাকারীন 

পরাপরমূ- 

 ঠিকাদায প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা জানান, কাম তায়দ প্রাধপ্তয য মথাভয়য় তাযা াইট বুয়ঝ ায়ধন। কাযণ গণপূতত অধধদপ্তয 

মথাভয়য় ফাধিগুয়রা দির ধনয়ত ায়যধন মায জন্য াইট বুয়ঝ ময়ত ধকছু ধকছু মক্ষয়ত্র ১-১.৫ ফছয ভয় অধতফাধত য়। 

 ঠিকাদায প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা জানান, মভাট ৬টি প্যায়কয়জয ভয়ধ্য প্রকয়ল্পয আতায় একটি ঠিকাদায প্রধতষ্ঠান ৫টি 

বফয়নয কাজ ময়য়য়ছ তন্ধ্য ৩টি বফয়নয কাজ শুরু য়য়য়ছ এফং ২টি ফাধি এিন দির ধনয়ত ায়যধন। একটি ঠিকাদাযী 

প্রধতষ্ঠান য়ফ তাচ্চ ৬টি বফয়নয কাজ ময়য়য়ছ তন্ধ্য ৩টি বফয়নয কাজ শুরু য়য়য়ছ এফং ৩টি ফাধি এিন দির মনয়া ম্ভফ 

য়ধন তাই কাজ শুরু কযা মায়ধন। এছািা ফাঁকী ৪টি বফয়নয কাজ আরাদা আরাদা ৪টি ঠিকাদাধয প্রধতষ্ঠান কযয়ছ। 

 ঠিকাদায প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা জানান, প্রকয়ল্পয ধনভ তাণ কায়জয ড্রইং অন্যান্য আনুলাধঙ্গক প্রয়য়াজনীয় তথ্যাধদ ঠিক 

ভয়য় ময়য়য়ছন এফং প্রকল্প ংধেষ্ট যকাধয কভ তকততায়দয ায়থ মমাগায়মাগ যক্ষা এফং াার্য্ য়মাগীতা মথাথ ত ধছর। 
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 ৬টি ঠিকাদায প্রধতষ্ঠায়নয কর কভ তকততাযাই জানান, অথ ত-ছাি ধকংফা ধফর প্রাধপ্ত মথাভয়য় য়ে না। মায কাযয়ণ ফততভায়ন 

কায়জয গধত ধকছুটা ভন্থয। ধফর প্রাধপ্ত মথাভয়য় য়র ধনভ তাণ কাজ ঠিক ভয়য় মল য়ফ ফয়র ভতাভত প্রকা কয়যন। 

 ধনভ তাণ কাজ শুরু ধকংফা ধনভ তাণ কাজ চরাকারীন ভয়য় এিন ম তন্ত স্থানীয় অধধফাধয়দয ায়থ মকান প্রকায ভস্যা সৃধষ্ট 

য়ধন। 

 ঠিকাদযী প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা জানান মম, ধনভ তাণ কাম তক্রভমূয়য গুণগত ভান ফাজায় যািায জন্য, ভাটি যীক্ষা, 

কংধক্রয়টয ধধরিায মটি এফং যড মটি কযা য়য়য়ছ এফং গুণগত ভান ফজায় থাকয়ছ ধকনা এ জন্য প্রকল্প ংধেষ্ট 

কর্ততয়ক্ষয কভ তকততাগণ ধনয়ধভত তদাযধক কযয়ছন। 

 ঠিকাদযী প্রধতষ্ঠায়নয কভ তকততাযা জানান মম, এই মূসৄয়তত প্রকল্পটি ঠিক ভয়য় ফাস্তফায়ন কযয়ত মূর চযায়রিগুয়রায অন্যতভ 

য়রা ঠিক ভয়য় অথ ত ছাি এফং ধফর প্রাধপ্ত। 

৩.২২ প্রকয়ল্পয মটকইকযণ ধযকল্পনা 

স্বল্প মভয়ায়দ ‘এধেট প্লযান’ ফা ‘স্তান্তয ধযকল্পনা’ 

 প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন ময়ল, ‘আফান ধফবাগ’ এয ধনকট স্তান্তয কযা য়ফ। আফান ধফবাগ, যফতীয়ত যকাধয কভ তকততায়দয 

ভায়ঝ তা ফযাে ধদয়য় থাকয়ফ।  

                          ধ                                                    ।  

 স্তান্তয়যয য য, এক-দুই ফছয়যয ভয়ধ্য ‘আইএভইধড’, চাইয়র প্রকল্পটি সুধফধায়বাগীয়দয উয মকভন প্রবাফ মপরয়ছ, ম 

ংক্রান্ত একটি ‘প্রবাফ ধনণ তয়’ ংক্রান্ত ভীক্ষা কযয়ত ায়য, ধফয়ল কয়য ফাধিগুধরয ধডজাইন, সুয়মাগ-সুধফধাধদ ফা বািায 

ধযভান, ইতযাধদ।  

 তয়ফ ‘আইএভইধড’ ফাংরায়দয়য ফ প্রকয়ল্পয জন্য এধযয়ণয ভীক্ষা না কযয়ত ায়য। ময়ক্ষয়ত্র, গণপূয়ততয উধচত, তাঁয 

ধনয়জয কায়জয মুল্যাইয়য়নয জন্য ধনজ মথয়কই ধকছু প্রবাফ ধনণ তয় ংক্রান্ত ভীক্ষা কযা। এধযয়ণয ভীক্ষা ধনিঃয়ন্দয়, 

গণপূয়ততয জন্য একটি ফি ধদকধনয়দ তনা ধায়ফ গে য়ত ায়য।  

দীঘ ত মভয়ায়দ ‘মটকই ধযকল্পনা’  

 ধনভ তাণ ংক্রান্ত এধযয়ণয প্রকয়ল্পয দীঘ তস্থাধয়ত্ব পুয়যাপুধয ধনবতয কয়য এয যক্ষণায়ফক্ষয়ণয উয। এয়ক্ষয়ত্র, প্রকল্পটি মল 

য়ায ৩ ফছয য যক্ষণায়ফক্ষয়ণয কাজ গণপূতত অধধদপ্তয়যয অধীন ন্যাস্ত থাকয়ফ।  প্রথা অনুমায়ী, প্রকয়ল্পয মূর ব্যায়য়য 

২% ায়য প্রধতফছয যক্ষণায়ফক্ষয়ণয জন্য ফায়জট ফযাে ময়য় থাকয়ফ। গণপূতত অধধদপ্তয, তাঁয ধনয়ধভত কায়জয অং 

ধায়ফ, এই যক্ষণায়ফক্ষন কভ তসূচী ধযচারনা কয়য থায়ক।  

  ণ              ও             ধ              ।                                             

           ণা                          ।       ’         ল    খ                      ণ    

    ?            ,       ধ                ,                       ণা   মণ          ও        

  ।                                    ও     ।          ,              ,                    

খ      কায়জয ধাফ মথয়ক িযচ ‘ম্যায়নজ’ কযয়ত য়।  

 অন্যধদয়ক, ধনয়ভানুমায়ী প্রকয়ল্পয মূর ব্যায়য়য ২% ায়য প্রধতফছয যক্ষণায়ফক্ষয়ণয জন্য ফায়জট ফযাে থাকায কথা 

থাকয়র, গ পূতত অধধদপ্তয়যয ফযাফয়যয অধবয়মাগ, ফাস্তয়ফ তাঁযা এই ফায়জট ফযাে ময়য় থায়কন না। আফায ধফলয়টি 

স্বধফয়যাধী, মকননা ২% এয ধনয়ভ যকায কর্ততক গৃীত। যকায মধদ ভয়ন কয়য, এ ধযভান ফযাে যক্ষণায়ফক্ষয়ণয জন্য 

প্রয়য়াজন মনই, তয়ফ তা ১% ফা একটি মমৌধক্তক ধযভান ধনধ তাযণপূফ তক তা মভয়ন চরা উধচত। ধনয়ভানুমায়ী ম তাপ্ত ফায়জট না 

ময়র বফনগুধরয যক্ষণায়ফক্ষয়ণ দুফ তরতায জন্য আয়ু কয়ভ মময়ত ায়য।     

তয়ফ এধযয়নয প্রকল্প ময়ল, ধকছুধদন য এয অধধফাধয়দয কাছ মথয়ক ‘ধপডব্যাক’ ফা প্রধতধক্রয়া ংগ্র কযা একান্ত প্রয়য়াজন। 

মথািঃ ফাধিয সুধফধাধদ, বািা, ধযয়ফ  ধনযািা, ইতযাধদ। আয এই অধবজ্ঞতা যফতীয়ত অন্য প্রকয়ল্পয মক্ষয়ত্র অনুযণীয় 

য়ত ায়য। 
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চতুথ ত অধ্যায় 

প্রকয়ল্পয SWOT ধফয়েলণ 

 

৪.১ SWOT ধফয়েলণ   

মম মকান প্রকয়ল্পয ফরতা (Strength), দুফ তরতা (Weakness) প্রকয়ল্পয অবযন্তযীণ ধযয়ফ  ব্যফস্থানায ায়থ 

জধিত। অয ধদয়ক সুয়মাগ (Opportunity) প্রকয়ল্পয ধবতয  ফাইয়যয উবয় ধনয়াভক, এফং হুভধক (Threat) 

প্রকয়ল্পয ফাইয়যয ধনয়াভয়কয ায়থ ংধেষ্ট। এয়দযয়ক ধচধিত কযায জন্য দু’বায়ফ এটি ধফয়ফচনা কযা য়য়য়ছিঃ  (১) প্রকল্প-

মরয়বয়রয SWOT (Project-level SWOT), এফং (২) প্রকল্প-যফতী ধফয়েলণ-ধভী SWOT (Post-

Project SWOT) ধনয়ম্ন ফততভান প্রকল্পটিয SWOT ধফয়েলণ ধনয়দ তয়কয আয়রায়ক ভতাভত ফা ভন্তব্য প্রদান কযা 

র।   

াযধণ ৪.১.১ প্রকয়ল্পয ফর ধদকমূ  

ক্রিঃ 

নং 

প্রকয়ল্পয ফরধদয়কয 

ধনয়দ তক 
ম তয়ফক্ষণ 

১। প্রকয়ল্পয রক্ষয  উয়েশ্য  রক্ষয  উয়েশ্য অতযন্ত স্পষ্ট । যকাধয কভ তকততায়দয ফাস্থান প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ 

তাঁয়দয কাছ মথয়ক বার াধব ত আা কযা মায়। তাছািা যকাধয জধভয য়ফ তািভ 

ব্যফায  আয় ধনধিতকযণ। 

.২। অধবজ্ঞতা  দক্ষতা গণপূতত অধধদপ্তয়যয এধযয়নয কায়জয পূফ ত অধবজ্ঞতা আয়ছ। দক্ষতা  মরাকফর, 

উবয় ধফয়ফচনায় প্রকল্পটি পরবায়ফ ভাপ্ত কযায ক্ষভতা যায়ি। 

৩। িা জধভ প্রাধপ্ত  এই ধযয়ণয প্রকয়ল্প, াধাযয়ণয কাছ মথয়ক জধভ অধধগ্রণ একটি দূরু  প্রায় 

অাধ্য কাজ। প্রকল্পটি মময়তু যকাধয জধভয়ত ফাস্তফাধয়ত য়ে, এই ভস্যা 

মথয়ক মুক্ত।   

৪। যকাধয জধভয অধধকতয 

বার ব্যফায 

যকায়যয ভাধরকানাধীন এই জধভগুধরয ধকছু প্রায় মফাত অফস্থায় ধছর। ধকছু 

আফায কভ গুরুত্ত্বপূণ ত কায়জ ব্যফায ধকংফা তা মথয়ক কভ যাজস্ব আয় ধের। এই 

প্রকয়ল্পয ভাধ্যয়ভ তাঁয য়ফ তািভ ব্যফায  আধধক যাজস্ব আয় ধনধিত কযা ম্ভফ 

য়ফ।    

৫। প্রকয়ল্পয স্থান   মময়তু আধবজাত আফাধক এরাকায ভয়ধ্যই এই আফান প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা 

য়ে, পয়র একটি আফাধক এরাকায মাফতীয় সুয়মাগ সুধফধা এিায়ন ইয়তাভয়ধ্যই 

ধফযভান, মথািঃ স্কুর/কয়রজ, ফাজায, যাস্তা ইতযাধদ। অধধফাধয়দয জন্য ফফা 

অয়নক জতয  আযাভদায়ক য়ফ। তাছািা, ধতনটি অঞ্চয়র ছিায়না এই 

আফাস্থরগুয়রা কভ তকততায়দয ভায়ঝ তাঁয়দয কভ তস্থর মথয়ক দুযত্ত্ব ধফয়ফচনায় ধনয়য় 

ফযাে ধদয়র ট্রাধপক জযাভ কভায়ত ভূধভকা যািয়ফ।  

৬। অথ তায়ন ধনজস্ব অথ তায়য়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন। ধফয়দধ অথ তায়য়ন ফাস্তফায়য়নয মক্ষয়ত্র, 

অনধবয়প্রত স্তয়ক্ষ  িফযদাধযয ঝায়ভরা মথয়ক মুক্ত। 

৭। তদাযধক  ঢাকায মকন্দ্রস্থয়র অফধস্থত ধফধায় তদাযধকয সুধফধা। 

৮। কায়জয অগ্রগধত জধভ দিয়র মনয়া ংক্রান্ত জটিরতায় কাজ শুরু কযয়ত মদযী য়া ছািা, 

যফধততয়ত কায়জয গধত য়ন্তালজনক। তয়ফ ধকছু ঠিকাদায়যয কায়জয গাধপরধতয়ত 

কয়য়কটি ধফধল্ডং এয কায়জয অগ্রগধত আানুূপ য়ধন। 

৯। য়েয ভান ধনয়ন্ত্রন  গণপূতত অধধদপ্তয়যয য়েয ভান  দয ধনয়ন্ত্রয়নয জন্য প্রণীত ‘ধধডউর অপ মযট 

২০১৪’ একটি গুরুত্ত্বপূণ ত ধনয়াভক ধায়ফ কাজ কয়যয়ছ। এয়ত য়েয ম্ভাব্য 

দায়ভয তাধরকা  গ্রণয়মাগ্য ধয়ভন্ট, যড, ইট  মিায়া – এগুয়রায ভানদি  

ব্র্যাি এয একটি তাধরকা ংযুক্ত কযা আয়ছ। তাছািা, ধনয়ভানুমায়ী, কনধক্রট 

এফং ধির ফায়যয ধক্ত ধনণ তয়য়য জন্য প্রয়য়াজনীয় ংখ্যক ধযয়াট ত প্রদায়নয ধনয়ভ 

আয়ছ।  
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াযধণ ৪.১.২ প্রকয়ল্পয দুফ তর ধদকমূ 

ক্রিঃ

 

নং 

প্রকয়ল্পয দুফ তরধদয়কয 

ধনয়দ তক 
ম তয়ফক্ষণ 

১। জধভ দিয়র মনয়ায় জটিরতা জ ধছর না। অয়নক মক্ষয়ত্র পূফ ততন অধধফাধয়ধয ায়থ ভন্বয়ীনতা। 

২। পূণ তকারীন প্রকল্প ধযচারক না 

থাকা 

অধতধযক্ত দাধয়য়ত্ব প্রকল্প ধযচারক ধনয়য়াগ গণপূতত অধধদপ্তয়যয একটি প্রথাগত 

দ্ধধত। ধফয়ল কয়য এধযয়ণয একটি ফি প্রকয়ল্প, পূণ তকারীন প্রকল্প ধযচারক না 

থাকায় কায়জয ভান অফশ্যই ক্ষধতগ্রস্থ য়ে, মা একটি ফি দুফ তরতা। 

৩। অথ ত ছায়ি দ্ধধতগত 

ীভাফদ্ধতা  

মথাভয়য় অথ তছাি ম্ভফ য়ে না। গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য প্রথাগত ধনয়য়ভ, প্রকয়ল্পয 

ধডধধ এয ায়থ াভিস্য না মযয়ি, ম্পূণ ত মথাক ফযাে আকায়য একটি ধনধদ তষ্ট 

ধযভাণ অথ ত এক ফছয়যয কর উন্নয়ন প্রকয়ল্পয জন্য ফযাে কযা য়য় থায়ক। 

আধথ তয়কয মচয়য় মবৌত কায়জয অগ্রগধত অয়নক মক্ষয়ত্র মফধ।  

৪। গণপূতত  স্থাতয অধধদপ্তয়যয 

ভায়ঝ ভন্বয়ীনতা  

স্থাতয অধধদপ্তয়যয আধকতয়টকচাযার ড্রধয়ং প্রস্তুধতয়ত মদযী। ধকছু মক্ষয়ত্র 

স্ট্রাকচাযার ধডজাইয়নয উয ধবধি কয়য মটিায প্রধক্রয়া ম্পন্ন কযায য 

প্রকয়ল্পয ভাঝাভাধঝ ভয়য় স্থাতয অধধদপ্তয কর্ততক আধকতয়টকচাযার ধডজাইয়ন 

ব্যক ধযফততয়নয পয়র কয়ল্পয ব্যয় ভত্রাধতধযক্ত মফয়ি মায়ায ভত 

ভন্নয়ীনতায ঘঠনা ঘয়ঠয়ছ। এয়ত কয়য ধযফতীয়ত ব্যয় যকল্পনা য়ভত 

আযধডধধ প্রস্তুত না কযা ম তন্ত কাজ ফন্ধ যািয়ত য়য়য়ছ।   

৫। কায়জয ভান      য়েয ভান উন্নতভায়নয য়র অয়নক মক্ষয়ত্র কার্য্ত ম্পাদয়নয ভান তথা 

সূক্ষ্মতা, প্রয়য়াজনীয় তকততা অফরম্বন, ঠিকাদায কর্ততক প্রয়য়াজনীয় ংখ্যক 

কাধযগধয মরাকফার ধনয়য়াগ এফং শ্রধভকয়দয কায়জয ধযয়ফয়য ক্ষয়ত্র ব্যতযয় 

রক্ষয কযা মগয়ছ। ধনধফয ধযফীক্ষণ দর কর্ততক ভাঠ ম তায়য় ধকছু ধনভ তাণ াভগ্রীয 

ভান ধনধ তাযন  ধকছু স্থানায ইন-ধটু ধক্ত ধনণ তয়য়য কাজ প্রধক্রয়াধীন আয়ছ।      

৬। ধনভ তাণ তকততা  প্রয়য়াজনীয় তকততা অফরম্বন এফং শ্রধভকয়দয কায়জয ধযয়ফয়য ক্ষয়ত্র ব্যতযয় 

রক্ষয কযা মগয়ছ।  

৭। ঠিকাদায়যয জনফর ধকছু মক্ষয়ত্র ঠিকাদায কর্ততক প্রয়য়াজনীয় ংখ্যক কাধযগধয মরাকফার ধনয়য়াগ কযা 

য়ধন।  

৮। মভাট কায়জয অগ্রগধত আয দ্রুত য়ত াযত।  কয়য়কজন ঠিকাদায়যয গাধপরধত স্পষ্টতিঃ দৃশ্যভান।  

৯। ধযয়ফ ংযক্ষণ/ধগ্রন ধফধল্ডং মিারা মায়গা যািা, বৃধষ্টয াধন ধয়য যািা এফং গাছ রাগায়না ইতযাধদ কাজ শুরু 

য়ধন। মিারা মায়গা আয মফধ যািা মমত।   
 

াযধণ ৪.১.৩ প্রকয়ল্পয সুয়মাগমূ    

ক্রিঃ 

নং 

প্রকয়ল্পয সুয়মাগ 

ধনয়দ তক 

ম তয়ফক্ষণ 

১। যকায়যয কায়জ 

গধত 

কভ তকততায়দয আফাান মিাঁজা ংক্রান্ত ঝায়ভরা মথয়ক মুধক্ত। কায়জ অধধকতয 

ভয়নায়মায়গয ম্ভাফনা। আধথ তক াশ্রয়। 

 যকাধয আফায়ন 

গধত   

ফততভায়ন মা ধকনা তাা জনক। স্বাধীনতা যফতীকায়র মরাকফর বৃধদ্ধয তুরনায় 

যকাধয কভ তকততায়দয আফাধক সুধফধা ধনভ তাণ এয়কফায়যই নগন্য ধছর। ঢাকায জন্য 

এটি একটি ফি প্রকল্প। 

৩। ভানম্মত ধনভ তাণ যকাধয ধনভ তাণ ধফধধভারা ‘ধফএনধফধ মকাড’ ভান্য কয়য ধনভ তাণ ম্পন্ন কযয়ত 

াযয়র, তা মফযকাধয ধনভ তাতায়দয জন্য উদাযণ য়ত ায়ি। 

৪। ধযকধল্পত নগযায়ণ বার আফান ধনভ তায়নয ভাধ্যয়ভ ধযকধল্পত নগযায়ণ প্রধক্রয়ায় ভূধভকা যািা। 

৩। ধযয়ফম্মত 

আফান 

আফাধক বফন ধনভ তায়ন ধযয়ফ ধফলয়টিয়ক গুযরুত্ব মদয়া, মথা বৃধষ্টয াধন ধয়য     

যািা, ম তাপ্ত মিারা মায়গা যািা, গাছ রাগায়না ইতযাধদ ধনধিতকযণ 

৫। মদীয় অধবজ্ঞতা মদীয় ঠিকাদাযয়দয কায়জয অধবজ্ঞতা 

৬। বধফষ্যয়তয জন্য 

উদাযণ  

প্রকল্পটি পরবায়ফ ম্পাধদত য়র এফং তা কভ তকততায়দয ভায়ঝ গ্রণয়মাগ্য য়র, 

যকাধয আফান ধনভ তায়ণ নতুন কয়য গধত আয়ফ।  
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াযধণ ৪.১.৪ প্রকয়ল্পয হুভধকমূ  

ক্রিঃ 

নং 

প্রকয়ল্পয হুভধক 

ধনয়দ তক 

ম তয়ফক্ষণ 

১। জধভ দিয়র মনয়া ভাভরা  অন্যান্য অধনফার্য্ত কাযয়ণ ফাকী ৫টি প্লট দিয়র মনয়া প্রায় অম্ভফ য়ত 

ায়য। 

 প্রাকৃধতক দুয়ম তাগ/ 

ভাভাধয  

শুকনা মভৌসুয়ভ কাজ ময়থষ্ঠ ধযভায়ণ আগায়ত না াযয়র, ফল তায় বৃধষ্ট ধকংফা 

জরাফদ্ধ্বতায় কাজ আটয়ক থাকয়ত ায়য। তাছািা াম্প্রধতক কয়যানা ভাভাধযয 

জন্য কাজ ধধছয়য় মাফায ম্ভাফনা আয়ছ। 

২।  যক্ষণায়ফক্ষন ধফধল্ডংগুয়রায মভয়াদ ৫০ ফছয ধযা য়য়য়ছ। এ ভয়ব্যাী ধফধল্ডংগুধরয 

ব্যাফায়যায়মাগীতা বধফষ্যয়ত যক্ষণায়ফক্ষয়নয উয এয ধনবতয কযয়ফ। 

৩। বািায ধযভাণ উর্ধ্ততন কভ তকততায়দয মক্ষয়ত্র ফাজায়যয তুরনায় বািা মফী য়ত ায়য। 

.৪। মফযকাধয আফান 

প্রকয়ল্পয অফস্থা 

উন্নত সুধফধা ম্বধরত মফযকাধয আফায়নয প্রধত মফী আগ্রয়য পয়র, এ ধযয়ণয 

যকাধয ফাধিয়ত ফায় কভ তকততাযা ধনরুৎাধত য়ত ায়ি। 

৫। ধফয়কন্দ্রীকযণ    যকাধয অধধদপ্তযগুয়রায ধফয়কন্দ্রীকযয়ণয ম্ভাফনা, মায়ত কয়য ঢাকায় কভ তকততায 

ংখ্যা কয়ভ মময়ত ায়য।  
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ঞ্চভ অধ্যায় 

ম তয়ফক্ষণ   

 

৫.১ ভীক্ষারব্ধ ম তয়ফক্ষণ 

 এই ধনধফি ধযফীক্ষণ কাম তক্রভটিয মূর উয়েশ্য ধছর - প্রকল্পটিয ফততভান ধযধস্থধত, উয়েশ্য  রয়ক্ষযয ায়থ াভিস্যতা, 

কায়জয অগ্রগধত  ভান, আধথ তক অফস্থা, মিকয়াল্ডাযয়দয ায়থ ভতধফধনভয়  তায়দয চাধদা ধনূপণ, স্থানীয় জনগয়ণয 

উয আথ ত-াভাধজক  ধযয়ফগত প্রবাফ  বধফষ্যৎ মটকই ধযকল্পনা ইতযাধদ ধফলয়য় তথ্য-উাি ংগ্রয়য ভাধ্যয়ভ 

প্রকল্পটিয পর ফাস্তফায়ন প্রধক্রয়ায়ক আয ত্বযাধন্বত কযা। ধফধবন্ন ম তায়য় কার্য্তটি ম্পন্ন কযয়ত ধগয়য় প্রাপ্ত তথ্যাফরী 

ধফয়েল  পূফ তক ধযফীক্ষণ ভীক্ষায পরাপরমূ ধনয়ম্ন ম তায়রাচনা কযা য়রা-    

 

৫.১.১ প্রকয়ল্পয ধডধধ ম তয়ফক্ষণিঃ  

 প্রকল্পটিয ধডধধ প্রণয়ন মভাটামুটি গ্রণয়মাগ্য, তয়ফ আয বারবায়ফ কযা মময়তা। াধফ তক ফণ তনামূরক উয়েযশ্য অনুধস্থত, 

শুদৄ ধনধদ তষ্ট উয়েশ্যগুধর উয়িযি কযা য়য়য়ছ। ‘ইকনধভক এনারাইধ’ এয উয ধবধি কয়য আই আয আয ধাফ কযা 

য়য়য়ছ, ‘ধপনাধন্পয়ার এনারাইধ’ মবায়ফ কযা য়ধন। প্রকয়ল্পয ধডধধ’মত ংযুক্ত Log-Frame এ Narrative 

Summary, Objectively Verifiable Indicator, Means of Verification, Important Assumptions এ 

ংযুক্ত তথ্যগুয়রা আয বার য়ত াযত। প্রকয়ল্পয মভয়াদ বৃধদ্ধয প্রস্তাফনা মথয়ক প্রধতয়ভান য় মম ধডধধ’মত মভয়াদ 

মথাথ ত ধছর না। 

৫.১.২ প্রকল্প ব্যায় ম তয়ফক্ষণিঃ    

 ২০১৬ ায়র ম্পন্ন একটি প্রকয়ল্পয প্রধত ফগ তধভটায়য ০.২৪০৮০ রাি টাকা মূয়ল্যয ধফযীয়ত ২০১৯ ায়র ম্পন্ন কযায 

রয়ক্ষয এই প্রকল্পটিয  প্রধত ফগ তধভটায়য ০.৪১৬৮০ রাি টাকা (প্রধত ফগ তপৄয়ট ৩৮৭২.২ টাকা) মূল্য ধনধ তাযন কযা য়য়য়ছ। 

SoR 2011  2014 এয ভায়ঝ ২০-২৫% এয মফী দয াথ তকয য়ায কথা নয়। ফততভান ফাজায দয়য, মমৌধক্তক বায়ফ 

প্রধত ফগ তপৄয়ট গিযতা িযচ ২০০০-২৫০০ টাকা ময়থষ্ঠ ফয়র ধফয়ফধচত। ময়ক্ষয়ত্র ৩৮৭২.২ টাকা একটু মফধ ভয়ন য়য়য়ছ। 

বধফষ্যয়ত প্রাক্কধরত ব্যয় ধনধ তাযয়ণয মক্ষয়ত্র, ধফলয়টি গুরুয়ত্বয ায়থ ধফয়ফচনায় ধনয়য় মমৌধক্তক মূল্য ধনধ তাযয়ণয প্রয়চষ্টায 

ভাধ্যয়ভ যাকাধয অয়থ তয াশ্রয়য়য মচষ্টা চারায়না উধচত। প্রয়য়াজয়ন, এই প্রকয়ল্প ধযপূণ ত স্থাতয নকা ায়ায য প্রকল্প 

িযচ পূনমূ তল্যায়ন কয়য নতুন আয ধড ধ ধ প্রণয়ন কযা উধচত।   

৫.১.৩ প্রকল্প ধযচারনা ংক্রান্ত ব্যতযয় ম তয়ফক্ষণিঃ   

 গণপূতত অধধদপ্তয তথা ভন্ত্রণারয় কর্ততক প্রচধরত ধকছু ধফধান/ধনয়ভ যকায়যয াধফ তক প্রকল্প ফাস্তফায়ন নীধত তথা ধফধান 

ধযন্থী ফা াঙ্ঘধল তক। গণপূতত গতানুগধতক বায়ফ ফহুধদন ধয়য এটি কয়য আয়র, এধযয়ণয ব্যাধতক্রয়ভয জন্য মকান 

যকাধয অনুভধত আয়ছ ফয়র প্রভাণ মদিায়ত ায়যধন।  

 মথািঃ একটি ায়কতয়রয তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী দাধধকায ফয়র মই ায়কতয়রয অধীন ফ প্রকয়ল্পয ‘প্রকল্প ধযচারক’ 

ধায়ফ অধতধযক্ত দাধয়ত্ব ারন, প্রকয়ল্পয ফ কভ তকততা/কভ তচাযী ধনজ ধফবায়গয অধতধযক্ত দাধয়য়ত্ত্ব প্রকয়ল্প ধনয়য়াধজত থাকা, 

যাজস্ব িায়তয িযয়চয ন্যায় প্রকল্প িযচ কযা, প্রকল্প অধীনস্ত য়য়, ইএভই ধফবায়গয অয়নকটা আরাদাবায়ফ কাজ কযা, 

ইতযাধদ।  

৫.১.৪ যাজস্ব  প্রকল্প ব্যয়য়য ধযন ংক্রান্ত ম তয়ফক্ষণিঃ  

 গণপূতত তাঁয গতানুগধতক যীধত অনুমায়ী মম মকান প্রকয়ল্পয ফায়জট যাজস্ব িায়তয ন্যায় িযচ কয়য থায়ক, মা প্রকল্প 

ধযচারনা ংক্রান্ত ধনয়য়ভয ব্যতযয়। উয়িখ্য মম, যকায়যয মম মকান প্রকল্প মূরতিঃ ভন্ত্রনারয়য়য আধীন, এফং প্রকল্পটি মল 

য়র ংধেষ্ট ধফবাগয়ক স্তান্তয কযা য়য় থায়ক। গণপূয়ততয ফহুধদন ধয়য চয়র আা এ ধযয়নয ব্যতযয়য়য স্থায়ী ভাধান 

প্রয়য়াজন।  
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৫.১.৫ ই এভ ই  পূতত ধফবায়গয ভন্বয় ম তয়ফক্ষণিঃ 

 প্রকয়ল্পয ‘অযগায়নাগ্রাভ’ অনুমায়ী ইএভই ধফবাগ  প্রকল্প ংধেষ্ট কর ধফবাগ প্রকল্প ধযচারয়কয অধীনস্ত। তথাধ 

ইয়রধিকযার  মভকাধনকযার ইধিধনয়াধযং (ইএভই) ধফবাগ অয়নকটা আরাদাবায়ফ কাজ কয়য । দযত্র আহ্বান  ধাফ 

যক্ষয়নয কাজ তাঁয়দয ধনজস্ব তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরীয অধীয়ন য়য় থায়ক, অয়নকটা প্রকল্প ধযচারকয়ক া কাটিয়য়। 

প্রকয়ল্পয াধফ তক ভন্বয়য়য স্বায়থ ত, যকাধয ধফধধ মভয়ন প্রকল্প ধযচারয়কয অধীয়ন তাঁয়দয কাজ কযায যীধত চালু প্রয়য়াজন।       

৫.১.৬ প্রকয়ল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগধত ম তয়ফক্ষণিঃ 

 ২০১৬-২০১৭ অথ ত-ফছয়য প্রকয়ল্পয কাম তক্রভ শুরুয কথা থাকয়র ২০১৬-২০১৭ অথ ত-ফছয়য প্রকয়ল্পয আতায় এধডধ’মত 

মকান অথ ত ফযাে ধছর না এফং ফািী দিয়র ধকছু মক্ষয়ত্র প্রাম ১.৫ ফছয ভয় ধফরম্ব য়। এ ম তন্ত ২০টি ফািীয ভয়ধ্য ১৫টি 

ফািীয ধনভ তাণ কাম তক্রভ শুরু য়য়য়ছ এফং ০৫টি ফািী এিন দির মনয়া ম্ভফ য়ধন। 

  মপব্রুয়াযী ২০২০ ম তন্ত প্রকয়ল্পয মভাট আধথ তক অগ্রগধত ১৭.১৩ %  মবৌত অগ্রগধত গয়ি ৪৫%। প্রকয়ল্পয আতায় মভাট 

১১৯টি প্যায়কয়জয ভয়ধ্য ১০৩টি প্যাকয়জয দযত্র আব্বান কযা য়য়য়ছ এফং ১৬টি প্যায়কয়জয এিয়না দযত্র আব্বান 

কযা য়ধন। 

৫.১.৭ প্রকয়ল্পয ফাস্তফায়য়ন ধীযগধতয কাযণ ম তয়ফক্ষণিঃ  

 ধযতযাক্ত ফািীগুধর দিয়র ধনয়য় মথাভয়য় কাজ শুরু কযয়ত মদযী, ঠিকাদাযয়দয প্রাপ্য ধফর মথাভয়য় প্রদায়ন ব্যথ ত য়া 

 ধকছু মক্ষয়ত্র স্ট্রাকচাযার ধডজাইয়নয য স্থাতয অধধদপ্তয কর্ততক আধকতয়টকচাযার ধডজাইয়ন ব্যাক ধযফততয়নয পয়র 

প্রকয়ল্পয ব্যয় ভাত্রাধতধযক্ত মফয়ি মায়ায ভত ভন্নয়ীনতা, ইতযাধদ মুরতিঃ মূর কাযণ।  তাছািা অন্ততিঃ একটি মক্ষয়ত্র 

ঠিকাদায়যয গাধপরধত রক্ষনীয়।    

৫.১.৮ প্রকয়ল্পয উয়েশ্য ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ম তয়ফক্ষণিঃ  

 উযুক্ত  স্বাস্থযকয আফায়নয ভাধ্যয়ভ যকায়যয কভ তকততায়দয কাছ মথয়ক উন্নত মফা প্রাধপ্ত  যকায়যয অব্যফহৃত 

জধভয ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ যাজস্ব আয় বৃধদ্ধয এই মূর উয়েশ্যগুধর ঠিক অয়থ তই ফাস্তফাধয়ত য়ফ। তয়ফ, বধফষ্যয়ত এধযয়ণয 

প্রকল্প প্রণয়য়নয আয়গ উকাযয়বাগীয়দয কাছ মথয়ক ফ্ল্যয়টয সুধফধাধদ ম্পয়কত যাভ ত মনয়া মময়ত ায়য। তাছািা ফাজায 

দয়যয তুরনায় ফ্ল্যায়টয আকায অনুমায়ী বািা যুধক্তংগত না য়র, উয়েশ্য ব্যাত য়ত ায়য। 

 

৫.১.৯ প্রকল্প ধযচারক ংক্রান্ত ম তয়ফক্ষণিঃ  

 যকাধয িায়ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রধক্রয়াকযণ, অনুয়ভাদন  ংয়াধন দ্ধধত ধযত্র এয অনুয়েদ ১৬.৩৭ অনুমায়ী 

একটি প্রকয়ল্প একজন প্রকল্প ধযচারক থাকয়ফন, এফং তাঁয়ক একাধধক প্রকয়ল্পয প্রকল্প ধযচারক কযা মায়ফনা। 

  এছািা, জনস্বায়থ ত একান্ত অধযাম ত না য়র ধতন ফছয়যয পূয়ফ ত প্রকল্প ধযচারক ফদধর কযা মায়ফ না। এিায়ন এ ধাযাটিয 

ব্যতযয় য়য়য়ছ। গণপূতত অধধদপ্তয়যয এই প্রথাগত ব্যফস্থাটিয ধযফততন গুরুয়ত্বয ায়থ ধফয়ফচনায় মনয়া উধচত।  

৫.১.১০ প্রকয়ল্পয ক্রয় কাম তক্রভ ম তয়ফক্ষণিঃ  

 ক্রয় কাম তক্রভ ম তায়রাচনায় মদিা মায় মম, ে  কাজ ক্রয় ধডধধ এফং যকাধয ক্রয় আইন/নীধতভারা (ধধএ-২০০৬  

ধধআয-২০০৮) অনুমায়ী ম্পন্ন কযা য়ে/য়য়য়ছ। ক্রয় প্রধক্রয়ায় কাজ ক্রয়য়য মক্ষয়ত্র টিএভ (য়ন মটিায মভয়থাড) 

এফং ই-ধজধ দ্ধধত অনুযণ কযা য়য়য়ছ। 

 কাজ ক্রয়য়য ১১৬টি প্যাশ্লকশ্লজয এয ভধ্য ১০৩টি প্যাশ্লকশ্লজয দযে আব্বান কযা শ্লয়শ্লছ এফং অফদ্বষ্ট ১৩টি প্যাশ্লকশ্লজয 

দযে আব্বান কযা য়দ্বন। এয ভধ্য ৫টি প্যাশ্লকশ্লজয ক্রয় কাম বক্রভ প্রাক্করন মূল্য কথশ্লক চুদ্বি মূল্য কফদ্ব দ্বদশ্লয় কাজ ক্রয় 

ম্পন্ন কযা শ্লয়শ্লছ এফং ফাদ্বক প্যাশ্লকশ্লজয ক্রয় কাম বক্রভ প্রাক্করন মূল্য কথশ্লক চুদ্বি মূল্য কশ্লভ কাজ ক্রয় ম্পন্ন কযা শ্লয়শ্লছ। 

তশ্লফ েকাদাযশ্লদয কাজ বুদ্বঝশ্লয় কদয়া এফং দ্বফর প্রদাশ্লন কদদ্বয কাশ্লজয ভানশ্লক প্রবাদ্বফত কযশ্লত াশ্লয। 

 ে ক্রয়য়য ৩টি প্যায়কয়জয ভয়ধ্য একটি প্যায়কয়জয দযত্র আফান কযা য়ধন।  
 

৫.১.১১ প্রকয়ল্পয অফকাঠায়ভা নকা  ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ম তয়ফক্ষণিঃ  

 যজধভয়ন প্রধতটি বফয়নয ড্রইং ফা নকা ম তায়রাচনায় মদিা মায় মম, ধডধধ’মত মম ড্রইং ধদয়য় প্রকল্প অনুয়ভাদন মনয়া য় 

যফতীয়ত স্থাতয অধধদপ্তয কর্ততক ধফধবন্ন কাযয়ণ তা ধযফততন কযা য় এফং উক্ত ধযফততয়নয কাযয়ণ বফয়নয ফাধযক 
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ধকছু ধযফততন য় (মমভন- টাইর, জানারা, বফয়নয েন্ট এধরয়বন ইতযাধদ)। এয়ত কয়য ফায়জয়ট উয়িযিয়মাগ্য ধযভান 

দয বৃধদ্ধ জধনত ভস্যায ঘটনা য়য়য়ছ।  
 

৫.১.১২ প্রকয়ল্পয কভ ত-ধযকল্পনা ংক্রান্ত ম তয়ফক্ষণিঃ 

 প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অথ ত ফছয়য শুরু য়য় ২০১৯-২০ অথ তফছয়য মল ফায কথা। মই অনুমায়ী ধডধধ’মত ১ভ, ২য়, ৩য়  

৪থ ত ফল ত – এই চাযটি ফছয়যয জন্য আরাদা বায়ফ ‘আধথ তক’  ‘মবৌত’ অগ্রগধতয জন্য টায়গ তট/ রক্ষয ধনধ তাযণ কয়য মদয়া 

য়য়য়ছ। ক্রয় ধযকল্পনায অধীন প্রধতটি কায়ম তয জন্যই এই টায়গ তট/ রক্ষয ধনধ তাযণ কয়য মদয়া আয়ছ। তয়ফ ম অনুমায়ী 

ফততভায়ন কাজ মকান বায়ফই য়ে না। যফতী আযধডধধ জন্য তাই একটি মমৌধক্তক কভ ত-ধযকল্পনা প্রণয়ন এক্ষুধন জরুযী।  

 

৫.১.১৩ প্রকয়ল্পয ফাধল তক ক্রয় ধযকল্পনা ম তয়ফক্ষণিঃ  

 প্রকল্প অধপয়য ক্রয় ংক্রান্ত ধফধবন্ন নধথ ম তয়ফক্ষণ কয়য মদিা মায় মম, ধডধধ   ংযুক্ত ক্রয় ধযকল্পনায ায়থ ধভর 

মযয়ি ফাধল তক ক্রয় ধযকল্পনা ততধয কযা য়ধন। মূরতিঃ গণপূতত অধধদপ্তয ভন্ত্রণারয় মথয়ক ধডধধ অনুমায়ী প্রধতফছয ম তাপ্ত 

ফযাে না ায়ায়, এধযয়ণয ব্যধতক্রভ রক্ষয কযা মগয়ছ। ১ভ, ২য়  ৩য় ফছয়যয ফাস্তফ ফযাে ধডধধ এয তুরনায় প্রায় 

অয়ধ তক ধছর। 

 

৫.১.১৪  প্রকয়ল্পয িানা জধযয়য ভাধ্যয়ভ আথ ত-াভাধজক অফস্থা মূল্যায়য়নয পরাপর ম তয়ফক্ষণিঃ 

 প্রকল্পটিয ায়থ সুধফধায়বাগীয যাধয মমাগায়মাগ নাই এফং তা মথয়ক প্রকল্পটিয উয়মাধগতা ধনণ তয়য়য ভত অফস্থা এিন 

য়ধন ধফধায়, স্বল্প ধযয়য এ ংক্রান্ত আথ ত-াভাধজক প্রবাফ ধনণ তয়য়য কাজটি ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ। কয়য়কটি ধফধল্ডং এয 

কাজ মল ম তায়য় ধফধায়, ইয়তাভয়ধ্যই  আফান ধফবায়গয ভাধ্যয়ভ ফযাে মদয়া য়য়য়ছ। এ ধযয়ণয ধকছু ফযােধক্রত যকাধয 

কভ তকততা এরাকাফধ, স্থানীয় উয়যাক্তা ইতযাধদ এয ভাধ্যয়ভ প্রকয়ল্পয প্রবাফ ধনণ তয়য়য জধয ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ।  

 প্রকল্পটি, এয ায়থ স্বাথ ত ংধেষ্ট কয়রয জন্যই বধফষ্যয়ত বার প্রবাফ মপরয়ফ ফয়রই ফায ধাযণা। তয়ফ কায়জয ধীযগধত 

তাঁয়দয কায়ছ রক্ষযণীয়।  বধফষ্যয়ত এধযয়ণয প্রকল্প প্রণয়য়নয আয়গ উকাযয়বাগীয়দয কাছ মথয়ক যাভ ত মনয়ায 

ভতাভত তাঁযা ব্যক্ত কয়যয়ছন।  

৫.১.১৫ SWOT ম তয়ফক্ষণিঃ   

 প্রকল্পটিয উয়েশ্য  রক্ষয স্পষ্ট। স্বাধীনতা যফতীকায়র মরাকফর বৃধদ্ধয তুরনায় আফাধক সুধফধা ধনভ তাণ এয়কফায়যই নগন্য 

ধছর। এটি প্রথভ একটি ফি প্রকল্প। কভ তকততায়দয আফান মিাঁজা ংক্রান্ত ঝায়ভরা মথয়ক মুধক্ত  কায়জ অধধকতয 

ভয়নায়মায়গয ম্ভাফনা। তয়ফ জধভ দিয়র মনয়ায ধফলয়টি আয গুরুয়ত্বয ায়থ ধফয়ফচনায় ধনয়য় পূফ ত ধযকল্পনা থাকা উধচত 

ধছর। কায়জয ভান আয বার য়ত াযত।  

 ধফএনধফধ মকাড ভান্য কয়য ধনভ তাণ ম্পন্ন কযা য়র তা মফযকাধয ধনভ তাতায়দয জন্য উদাযণ য়ত ায়ি। আফাধক বফন 

ধনভ তায়ণ ধযয়ফ ধফলয়টিয়ক গুরুত্ব মদয়া বার আফান ধনভ তায়ণয ভাধ্যয়ভ ধযকধল্পত নগযায়ণ প্রধক্রয়ায় ভূধভকা যািা 

ম্ভফ। তয়ফ যকাধয কভ তকততায়দয মফতন ধফয়ফচনায়, ফাধিয আকায়যয তুরনায় বািা যুধক্তংগত না য়র, এয চাধদা কয়ভ 

মময়ত ায়য। সুতযাং ফাইয়যয ফাজায়য মফযকাধয বািা ফাায সুয়মাগ সুধফধা মকভন য়ফ, তা এয়ক্ষয়ত্র একটি ঝুঁধক ফয়ট।   



পৃষ্ঠা 80 

 

লষ্ঠ অধ্যায় 

উংায  সুাধযভারা 

৬.১ উংায 

গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য অধীন গণপূতত অধধদপ্তয কর্ততক ফাস্তফাধয়ত “ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি 

ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক প্রকল্পটিয ধনধফি ধযফীক্ষণ কাম তক্রভ ম্পন্ন কযায রয়ক্ষয 

প্রকল্প ংধেষ্ট তথ্য-উাি ধফয়েলণ, য়যজধভন ধযদ তন, ে  কায়জয গুণগত ভান ম তয়ফক্ষণ, প্রয়শ্নািয জধয, াক্ষাৎকায 

 কভ তারা, ইতযাধদ ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ। এয়ক্ষয়ত্র ধযফীক্ষণ টিভ আইএভইধড এয ংধেষ্ঠ ধফবায়গয ভাধযচারক ভয়াদয়, 

ধযচারকবৃন্দ, উ-ধযচারক  অন্যান্য কভ তকততাবৃয়ন্দয াফ তক্ষধনক তত্ত্বাফধান, ঢাকাস্থ প্রকয়ল্পয মড অধপ, ভাঠ ম তায়য়য 

প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততা  কভ তচাযীয়দয াধফ তক য়মাধগতায জন্য আন্তধযক ধন্যফাদ জ্ঞান কযয়ছ। ধনয়ম্ন তাঁয াযভভ ত 

উস্থাধত র; 

 প্রকল্পটিয মূর রক্ষয য়ে, উযুক্ত  স্বাস্থযকয আফান যফযায়য ভাধ্যয়ভ ফাংরায়দ যকায়যয কভ তকততায়দয কাছ 

মথয়ক উন্নত মফা প্রাধপ্ত  একই ায়থ যকায়যয অব্যফহৃত জধভয মথামথ ব্যফায কয়য যাজস্ব আয় বৃধদ্ধ। আা কযা 

য়ে প্রকল্পটি ম্পন্ন য়র এই উয়েশ্যগুয়রা ঠিক অয়থ তই ফাস্তফাধয়ত য়ফ। 

 আযধডধধ প্রণয়য়ন ধকছু ত্রুটি, াধফ তক ব্যফস্থানায় গণপূয়ততয ধকছু প্রচধরত ধফধায়নয দুফ তরতা, ম তাপ্ত ফায়জট ফযাে না 

ায়া, ধকছু প্যায়কয়জয কায়জয ধীয গধত, সুধনধদ তষ্ট কভ ত-ধযকল্পনায ঘাটধত, ইতযাধদ কাযয়ণ প্রকল্পটি ধনধদ তষ্ট রয়ক্ষযয 

চাইয়ত ধকছুটা ধধছয়য় থাকয়র, আাত ফায ভত অফস্থায় মনই। প্রকল্পটিয শুরুয ধদয়ক প্লট দির ধনয়য় অধনিয়তা 

এয গধতয়ক ব্যাত কয়যয়ছ। ফততভায়ন এই অধনিয়তা মকয়ট মাফায মপ্রধক্ষয়ত অন্ততিঃ ১৫টি স্থায়ন কভ ত-ধযকল্পনায় ধস্থধত 

এয়য়ছ।  

 মপব্রুয়াধয ২০২০ ম তন্ত প্রকয়ল্পয মভাট আধথ তক অগ্রগধত ১৭.১৩ %  মবৌত অগ্রগধত গয়ি ৪৫%। ধকছু মছাট-িাট 

ব্যাধতক্রভ ছািা ক্রয় কার্য্তক্রভ যকাধয ধফধধ মভয়নই য়য়য়ছ। তয়ফ আভরাতাধন্ত্রক জটিরতায কাযয়ণ ধকছু মক্ষয়ত্র 

ঠিকাদাযয়দয ঠিক ভয়য় ধফর ধযয়াধ ম্ভফ য়ধন। আধথ তক  মবৌত অগ্রগধতয ভায়ঝ ধফস্তয াথ তকয এয প্রভাণ। 

তাছািা, গণপূতত  স্থাতয অধধদপ্তয়যয ভায়ঝ ভন্বয়ীনতায কাযয়ণ ধডজাইন ধযফততন মতু প্রকল্প ব্যয় মফয়ি মায়া 

ইতযাধদ ধকছু কাযয়ণ কায়জয গধত েথ য়য়য়ছ। ধকছু মক্ষয়ত্র, ঠিকাদায়যয গাধপরধতয কাযয়ণ কায়জয অগ্রগধত বার না 

য়ায প্রভান ায়া মগয়ছ।  

 য়যজধভয়ন ধযদ তয়ন, গুণগত ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়য়য়ছ। তয়ফ য়েয ভান উন্নতভায়নয য়র অয়নক মক্ষয়ত্র 

কায়জয ভান তথা সূক্ষ্মতা, প্রয়য়াজনীয় তকততা অফরম্বন, ঠিকাদায কর্ততক প্রয়য়াজনীয় ংখ্যক কাধযগধয মরাকফার 

ধনয়য়াগ এফং শ্রধভকয়দয কায়জয ধযয়ফয়য ক্ষয়ত্র ব্যতযয় রক্ষয কযা মগয়ছ।  

 সুধফধায়বাগীয়দয কাছ মথয়ক প্রকল্পটিয উয়মাধগতা ধনণ তয়য়য ভত অফস্থা এিন য়ধন ধফধায়, স্বল্প ধযয়য এ ংক্রান্ত 

আথ ত-াভাধজক প্রবাফ ধনণ তয়য়য কাজটি ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ। প্রকল্পটি, এয ায়থ স্বাথ ত ংধেষ্ট কয়রয জন্যই বধফষ্যয়ত 

বার প্রবাফ মপরয়ফ ফয়রই ফায ধাযনা। তয়ফ কায়জয ধীযগধত তাঁয়দয কায়ছ রক্ষযণীয়।  

 

৬.২  সুাধযভারা 

গণপূতত অধধদপ্তয়য প্রচধরত ধকছু যীধত ংস্কাযিঃ   

গণপূতত অধধদপ্তয তথা ভন্ত্রণারয় কর্ততক প্রচধরত ধকছু ধফধান/ধনয়ভ ধযফততন ফা ংয়াধন প্রয়য়াজন, মা যকায়যয প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত যীধতয ায়থ অয়নক মক্ষয়ত্র াঙ্ঘধল তক। এ ংক্রান্ত সুাধযগুয়রা য়ে; 

১. একটি ায়কতয়রয তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরী দাধধকায ফয়র মই ায়কতয়রয অধীন ফ প্রকয়ল্পয ‘প্রকল্প ধযচারক’ ধায়ফ 

অধতধযক্ত দাধয়ত্ব একায়থ ারন, প্রকয়ল্পয ফ কভ তকততা/কভ তচাযী ধনজ ধফবায়গয অধতধযক্ত দাধয়য়ত্ত্ব প্রকয়ল্প ধনয়য়াধজত 

থাকায নীধতয ধযফয়তত যকায়যয সুধনধদ তষ্ট যীধত মভয়ন প্রধতটি প্রকয়ল্প পূণ তকারীন জনফর ধনয়য়াগ কযা আফশ্যক।   

২. যকায়যয মম মকান প্রকল্প মূরতিঃ ভন্ত্রনারয়য়য অধীন এফং যাজস্ব িায়তয ন্যায় প্রকল্প িযচ কযায মকান সুয়মাগ না 

থাকয়র, গণপূতত ধফবাগ গতানুগধতকবায়ফ তা কয়য আয়ছ, মা ধযফততন কযা প্রয়য়াজন।  
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৩.  প্রকল্প ধযচারয়কয অধীয়ন ধম্মধরতবায়ফ কাজ কযায কথা থাকয়র, ইএভই ধফবাগ অয়নকটা স্বাধীনবায়ফ তাঁয়দয 

ধনজস্ব তত্ত্বাফধায়ক প্রয়কৌরীয অধীন কাজ কয়য থায়ক। প্রকয়ল্পয াধফ তক ভন্বয়য়য সুধফধায়থ ত, যকাধয ধফধধ অনুমায়ী 

প্রকল্প ধযচারয়কয অধীন ফ ধফবাগয়ক ভধন্বতবায়ফ কাজ কযায যীধত প্রচরয়নয অনুয়যাধ জানান মায়ে।   

৪. ‘েন্ট মরাধডং’ প্রধক্রয়া ফয়ন্ধ, যকায়যয ধধআয  ফা ক্রয়  নীধতয়ত ধযফততন এয়ন, প্রাক্কধরত মুয়ল্যয মচয়য় মকান 

ম তায়য় একটি ধনধদ তষ্ট % এয মফী কভ-মফধ দয প্রদান কযা মায়ফ, না এধযয়ণয তত জুয়ি ধদয়য় ভস্যাটিয স্থায়ী 

ভধায়নয উয়যাগ মনয়া উধচত। 

৪.  গণপূতত অধধদপ্তয়যয কায়জয ধযণ অনুমায়ী, প্রায়িঃই যকাধয/য়ফযকাধয জধভ দির/অধধগ্রণ ংক্রান্ত জটিরতায 

ম্মুিীন য়ত য়। এয়ক্ষয়ত্র অধধদপ্তয়যয আতাধীন একটি ধক্তারী ‘ধরগ্যার ইউধনট’ থাকা একান্ত প্রয়য়াজন।  

৫.  আফান ধফবায়গয ায়থ আয বার ভন্বয় প্রয়য়াজন। এয়ত কয়য জধভ দির কযায আয়গ, পূয়ফ ত ফফাযত 

কভ তকততায়দয জন্য ধফকল্প আফায়নয ব্যফস্থা দ্রুত ধনধিত কযা মগয়র প্লট দির ংক্রান্ত ভস্যাটিয ভাধান জতয 

য়ত ায়য।   

৬।  স্থাতয অধধদপ্তয়যয ায়থ আধকতয়টকচাযার ড্রধয়ং ংক্রান্ত ভন্বয় ঠিক ভয়য়য ভয়ধ্য ম্পন্ন কযা উধচত।   

প্রকল্প ব্যায়িঃ াম্প্রধতক ভয়য় ফাস্তফাধয়ত দু’টি প্রকয়ল্পয তুরনায়, ফততভান ফাজায দয ধফয়ফচনায়, প্রকল্পটিয প্রধত ফগ তপৄয়ট 

গিযতা িযচ ৩৮৭২.২ টাকা একটু মফধ ভয়ন য়য়য়ছ। বধফষ্যয়ত প্রাক্কধরত ব্যয় ধনধ তাযয়ণয মক্ষয়ত্র, ধফলয়টি গুরুয়ত্বয ায়থ 

ধফয়ফচনায় ধনয়য় মমৌধক্তক মূল্য ধনধ তাযয়ণয প্রয়চষ্টায ভাধ্যয়ভ যাকাধয অয়থ তয াশ্রয়য়য মচষ্টা চারায়না উধচত।   

ফততভায়ন কায়জয গধত ফািায়নািঃ  

১. মথামথ আইধন প্রধক্রয়া অনুযয়ণয ভাধ্যয়ভ ৫ টি মফদিরকৃত প্লট দিয়র দ্রুত প্রয়চষ্টা চারায়না প্রয়য়াজন। অন্যথায় এয়দয 

ফাদ ধদয়য় নতুন আযধডধধ প্রণয়ন কযা মময়ত ায়য।  

২. ধকছু ঠিকাদায়যয ধফরম্ব অনুন্ধানপূফ তক, দ্রুত কার্য্ত ভাধায়ন কয়ঠায ধনয়দ ত প্রদান কযা উধচত। প্রয়য়াজয়ন াধস্তয ধফধান 

প্রয়য়াগ কযা মময়ত ায়য। অন্যধদয়ক, বার ঠিকাদাযয়দয ঠিক ভয়য় ধফর প্রদান কযা উধচত।  

৩. ধডধধ অনুমায়ী আর ফায়জয়টয চাইয়ত কভ ফায়জট ফযাে থাকায় কায়জয অগ্রগধত আানুূপ নয়। প্রকয়ল্পয ধডধধ 

অনুমায়ী ফছযপ্রধত ফযাে ধফয়ফচনায় ধনয়য়, ভন্ত্রণারয়য়য়য ফায়জট ফযাে কযা উধচত।  

৪.  ধ ই ধ  ধিয়াধযং কধভটি ধভটিং ঠিক ভয়য় কযা একান্ত প্রয়য়াজন।    

কায়জয ভানিঃ  

১. ধডজাইনিঃ অধতধথ কক্ষ, ধভটিং রুভ  গাড ত রুভ আফাধক বফন ধনভ তাণ প্রথা চালু প্রয়য়াজন, অন্ততিঃ ফি বফনগুয়রায়ত।  

ধগ্রন ধফধল্ডং ফা ধযয়ফ ম্মত ফাধি ধনভ তাণ আজকারকায নতুন ধাযণা। ধফলয়টি গুরুয়ত্ত্বয ধফয়ফচনায় ধনয়য় উন্নতভায়নয 

ধডজাইন প্রণয়ন কযা উধচত। 

২. কায়জয ভান উন্নয়ন  সূক্ষ্মতায় আয ভয়নায়মাগী য়া প্রয়য়াজন।  ‘মধগ্রয়গন’  ‘ধিধডং’ মকান ক্রয়ভই গ্রণয়মাগ্য 

নয়। কায়জয ভান উন্নত কযা মগয়র ধনভ তাণ িযচ অয়নক কধভয়য় আনা ম্ভফ ধছর।  

৪. ধনভ তাণকারীন ভয় ধফএনধফধ মকাড অনুমায়ী শ্রধভকয়দয প্রয়য়াজনীয় তকততা অফরম্বন অফশ্য কযণীয়।  

অন্যান্যিঃ 

১. বধফষ্যয়ত এধযয়ণয প্রকল্প প্রণয়য়নয আয়গ উকাযয়বাগীয়দয কাছ মথয়ক সুয়মাগ সুধফধা ধফলয়য় যাভ ত মনয়া মময়ত ায়য। 

একই ায়থ মফযকাধয ফাধি বািায ফাজায ম তায়রাচনা প্রয়য়াজন।   

আয ধড ধ ধ প্রণয়ন  

এই ধনযীক্ষা কাম তক্রয়ভয ভস্ত ধফয়েলণ প্রকল্পটিয ফ ধযয়ণয দুফ তরতা  প্রয়য়াজন ধফয়ফচনায় ধনয়য়, ভয় বৃধদ্ধয াাাধ 

আয সুধফধাধদ ধকংফা স্থাতয অধধদপ্তয কর্ততক ধযফধধ তত স্থাতয নকা ইতযাধদ ংয়মাজন কয়য মত দ্রুত ম্ভফ একটি নতুন 

আযধডধধ প্রণয়ন কযা অফশ্য প্রয়য়াজনীয়। এক্ষয়ত্র ম তাপ্ত ধফচায-ধফয়েলন পূফ তক আযধডধধ’টি এভনবায়ফ প্রণয়ন কযা উধচত 

মায়ত কয়য এয য়য আয মকান ধযয়ণয ধযফততন ফা ভয় বৃধদ্ধয প্রয়য়াজন না য়য।  
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মযপায়যন্পমূিঃ 

 প্রকয়ল্পয ধডধধ/আযধডধধ। 

 আইএভইধড’য ধযদ তন প্রধতয়ফদন। 

 টাভ ত অপ মযপায়যন্প (ToR), ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ধফবাগ (আইএভইধড), ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 

 PPA-2006- Public Procurement Act-2006, Ministry of Law, Government of the Peoples 

Republic of Bangladesh. 

 PPR-2008- Public Procurement Rule-2008, Ministry of Law, Justice and Perlamentary 

Affairs, Government of the Peoples Republic of Bangladesh. 

 Bangladesh Bureau of the Statistic-2017, Government of the Peoples Republic of 

Bangladesh. 

 প্রকল্প ংধেষ্ট নধথ/ত্র। 

 স্থীয ধচত্র/ধবধড। 
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ংয়মাজনী-১ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায 

ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ধফবাগ (আইএভইধড) 

 

“ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” 

ীল তক প্রকয়ল্পয ধনধফি ধযফীক্ষয়ণয জন্য 

সুধফধায়বাগীয়দয জন্য নমুনা জধয প্রশ্নভারা   
 

ম্মধত ত্র 
 

ধযধচধত  ধনধফি ধযফীক্ষণ কায়জয উয়েশ্য ফণ তনা 

আোরামু আরাইকুভ/নভস্কায। 

 

আধভ............................. ঢাকায় অফধস্থত এভএ মডয়বরয়ভন্ট এয়াধয়য়টস্ ধরিঃ নাভক একটি যাভ তক প্রধতষ্ঠান মথয়ক 

এয়ধছ। যকায়যয ধফধবন্ন ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ এফং ধফধবন্ন মফযকাযী প্রধতষ্ঠান মদয়য আথ ত-াভাধজক অফস্থায উন্নয়য়ন ধফধবন্ন যকভ 

কভ তসূচী ফাস্তফায়ন কয়য আয়ছ।আভযা ঐ ফ কায়জয গয়ফলণায/জধযয়য কাজ কয়য থাধক। ফততভায়ন আভযা “ঢাকা  য়য গুরান, 

ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক প্রকয়ল্পয ধনধফি ধযফীক্ষয়ণয 

জন্য ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয়য়য ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ধফবাগ এয য়ক্ষ আনায়দয আথ ত-াভাধজক আফস্থায জধয কায়জয 

তথ্য ংগ্র কযয়ত এয়ধছ। আনায কাছ মথয়ক প্রাপ্ত তথ্য এই জধয কাজ ছািা অন্য মকাথা ব্যফায কযা য়ফ না। আধভ 

আনায়ক ম্পূণ ত ধনধিত কযধছ মম আধন মা ফরয়ফন আভযা অফশ্যই তা মগান যািয়ফা। আভযা আা কযয়ফা আধন ঠিক তথ্য 

ধদয়য় ায়তা কযয়ফন। আনায ঠিক তয়থ্যয উয ধনব তয কযয়ছ আভায়দয কায়জয পরতা এই াক্ষায়ত আনুভাধনক ৩০ ধভধনট 

ভয় ব্যয় য়ফ। আনায ধক এই জধয ম্পয়কত মকান প্রশ্ন আয়ছ? আভযা ধক শুরু কযয়ত াধয? 

 

                                                                   মভাফাইর নম্বযিঃ                      

াক্ষাত প্রদানকাযীয স্বাক্ষয                   

 

 াক্ষাৎকায গ্রয়ণয তাধযিিঃ 

 

           

        

ধদন ভা ফছয 

০১ উিয দাতায নাভিঃ ধতা/ স্বাভীয নাভিঃ  
 

০২ উিযদাতায ধরঙ্গিঃ- 
পুরুল --------------------------------------------১ 

ভধরা ------------------------------------------২ 

  

০৩ উিযদাতায দধফিঃ- প্রধতষ্ঠায়নয নাভিঃ 
 

০৪ য়াড ত/ইউধনয়নিঃ- থানা/উয়জরািঃ-  

০৫ মজরািঃ- ধফবাগিঃ- 
 

০৬ াক্ষাৎকায গ্রণকাযীয নাভিঃ- তদাযককাযীয নাভিঃ- 
 

০৭ স্বাক্ষযিঃ- স্বাক্ষযিঃ- 
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ক্রদ্বভক নং প্রশ্ন উিয মকাড ধনয়দ তনা 

যকাদ্বয কভ বকতবা  

01 আধন ঢাকা য়য গুরান. ধানভধি  

মভাাম্মদপুয়য যকাধয কভ তকততায়দয জন্য ধনভ তাণাধীন 

ফ্ল্যাটগুয়রায মকাথা ফযাে ময়য়য়ছন ধকনা? 

যাঁ ১  

না ২  

০২ যাঁ  য়র, মকান কযাটাগযীয ফ্ল্যাট ফযাে ময়য়য়ছন? ১৮০০ ফগ ব পৄে 1  

১৫০০ ফগ ব পৄে 2  

১২5০ ফগ ব পৄে 3  

১০০০ ফগ ব পৄে 4  

অন্যান্য ধনধদ তষ্ট করুন ৫  

০৩ কিন ফযাে ময়য়য়ছন? 
-------ধদন------ভা-------ফছয 

  

০৪ ফযায়েয জন্য আধন মকন আয়ফদন কয়যধছয়রন? ঢাকা য়যয ফাজায দয়যয তুরনায় 

ফাধি বািা কভ য়ফ 

১  

ফাজায দয়যয তুরনায় ফাধি বািা প্রায় 

ভান য়র অন্যান্য সুয়মাগ-সুধফধা 

ধফয়ফচনায় রাবজনক য়ফ 

২  

ফাধি বািা ফাজায দয়যয তুরনায় মফধ 

য়র অন্যান্য সুয়মাগ-সুধফধা 

ধফয়ফচনায় রাবজনক য়ফ 

৩  

অন্যান্য ধনধদ তষ্ট করুন ৪  

০৫ ফ্ল্যােটি ফযাে াওয়ায ভাধ্যশ্লভ আনায কভ বশ্লক্ষশ্লে 

দ্বক ধযশ্লণয সুদ্বফধা তথা উন্নত কফা প্রদান ম্ভফ শ্লফ 

ফশ্লর ভশ্লন কশ্লযন? 

কভ তয়ক্ষয়ত্র দুরুত্ব হ্রা ায়ফ ১  

ধযফায়যয িায়রিা  অন্যান্য মক্ষয়ত্র 

সুধফধা য়ফ 

২  

উন্নত  স্বাস্থযকয আফান ধনধিত 

য়ফ 

৩  

উন্নত াভাধজক ধযয়ফ ততধয য়ফ ৪  

অন্যান্য ধনধদ তষ্ট করুন ৫  

০৬ ফযােকৃত ফ্ল্যায়টয স্থায়ন ধনভ তাণ কাম তক্রভ ধযদ তন 

কযয়ত ধগয়য়ধছয়রন ধক না? 

যাঁ ১  

না ২  

০৭ যাঁ  শ্লর, আনায ব্যাদ্বিগত অদ্ববজ্ঞতা কথশ্লক দ্বনভ বাণ 

কাশ্লজয গুণগতভান ককভন ফশ্লর ভশ্লন য়? 

মূর অফকাঠায়ভা এফং অন্যান্য সুধফধাধদ 

গুণগতভান গ্রণয়মাগ্য 

১  

মূর অফকাঠায়ভায কাজ বার য়র 

ধপধনধং কাজ বার য়ধন (টাইরস্, 

দযজা, জানারা, ঘুরঘুধর ইতযাধদ) 

২  

মূর অফকাঠায়ভা এফং ধপধনধং কাজ 

বার য়র অন্যান্য সুধফধাধদ (ধফদুযৎ, 

গ্যা, াধন, ধরপট ইতযাধদ) বার য় 

ধন।  

৩  

ধনভ তাণ কায়জয প্রায় ফ মক্ষয়ত্রই ধকছু 

ত্রুটি/ধফচুযধত রক্ষয কযা ধগয়য়য়ছ। 

৪  

অন্যান্য ধনধদ তষ্ট করুন ৫  
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ংয়মাজনী-২ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায 

ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ধফবাগ (আইএভইধড) 

 “ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” 

ীল তক প্রকয়ল্পয দ্বনদ্বফি দ্বযফীক্ষশ্লণয জন্য 

গণপূতত অধধদপ্তয (PWD এয ধফধবন্ন মশ্রধণয কভ তকততায়দয ায়থ ধনধফি আয়রাচনায  (KII) গাইডরাইন : 

 

নাভ------------------------------------- দদ্বফ------------------------া া----------------------------------- 

দপ্তয-------------------------- কপান /কভাফাইর -----------------------------তাদ্বয ------------------------------ 

১।  আনায কমাগদাশ্লনয তাদ্বয   

২।  প্রকল্পটিয ককান ম বাশ্লয় আদ্বন এয াশ্লথ জদ্বিত শ্লয়শ্লছন? 

৩।  এই প্রকশ্লল্প আনায ভূদ্বভকা ফা কাম বাফদ্বর সুদ্বনদ্বদ বষ্টবাশ্লফ ব্যাখ্যা করুন। 

৪।  প্রকশ্লল্প ২০টি াইশ্লেয ভধ্য কতটিয জন্য দযে আব্বান কযা শ্লয়শ্লছ? 

৫। দযে আব্বানকৃত াইেগুশ্লরায ভধ্য ঠিকাদাশ্লযয কাশ্লছ কতটি াইে ঠিক ভশ্লয় বুদ্বঝশ্লয় দ্বদশ্লত কশ্লযশ্লছন? 

৬।  কম াইেগুশ্লরাশ্লত কাজ শুরু দ্বকংফা দযে আব্বান কযা মায়দ্বন কই াইেগুশ্লরায নাভ উশ্লি  করুন? 

৭। কাজ শুরু কযশ্লত না াযা এই প্রশ্লতযকটি াইশ্লেয দ্বফরশ্লবয কাযণ ব্যাখ্যা করুন? 

৮। এ কক্ষশ্লে ককান আইদ্বন জটিরতায ম্মু ীন শ্লয়শ্লছন দ্বক না? শ্লয় থাকশ্লর, দ্বক ধযশ্লণয আইদ্বন জটিরতা এফং তা 

কভাকাশ্লফরায দ্বক দশ্লক্ষ গ্রণ কশ্লযশ্লছন? 

৯। এই ভস্যাগুশ্লরা ভাধান কশ্লয দ্বফরবকৃত াইেগুশ্লরাশ্লত কশ্লফ নাগাদ কাজ শুরু কযশ্লত াযশ্লফন?  

৭।  প্রকল্প শুরুয য অথ ব ফযাে এফং ছাশ্লি ককান ভস্যা শ্লয়শ্লছ দ্বক না? (PM এয জন্য) 

৮।  দ্বডদ্বদ্ব অনুমায়ী অথ ব-ফছয অনুাশ্লয ওয়াকব প্লযান এফং ক্রয় দ্বযকল্পনা কযা শ্লয়শ্লছ দ্বক না? 

৯।  ওয়াকব প্লযান এফং ক্রয় দ্বযকল্পনাটি মথামথবাশ্লফ অনুযণ কযা শ্লয়শ্লছ দ্বকনা? 

১০।  এই মূহুশ্লতব প্রকশ্লল্পয কাশ্লজয আদ্বথ বক এফং কবৌত অগ্রগদ্বত কতটুকু? 

১১।  ফতবভান অগ্রগদ্বত দ্বফশ্লফচনায় দ্বনধ বাদ্বযত ভশ্লয় দ্বনভ বাণ কাজ ম্পন্ন শ্লফ ফশ্লর ভশ্লন কশ্লযন দ্বক না? 

12। কাশ্লজয অগ্রগদ্বত ম্পশ্লকব PIC ও দ্বস্টয়াদ্বযং কদ্বভটিয দ্বভটিং এয ভন্তব্যগুশ্লরা ব্যাখ্যা করুন? 

১৩। মথাভশ্লয় কাজ কল কযশ্লত না াযায় RDPP প্রণয়শ্লনয প্রস্তুদ্বত দ্বনশ্লয়শ্লছন দ্বক না? 

১4।  ঠিকাদাশ্লযয কাশ্লজয তদাযদ্বক এফং কাজ আদায় কশ্লয কনয়া অথ বাৎ Contract Management দ্ধদ্বত ফণ বনা করুন? 

১5।  ঠিকাদায কতৃবক কাজ ঠিক ভশ্লয় ম্পন্ন কযায কক্ষশ্লে ককান অসুদ্বফধায ম্মু ীন শ্লয়শ্লছন দ্বকনা? 

১6।  কাশ্লজয গুণগত ভান দ্বনদ্বিতকযশ্লণ দ্বক দ্বক দশ্লক্ষ কনয়া শ্লয়শ্লছ? 

১7।  প্রকশ্লল্পয জনফর এফং অগ বাশ্লনাগ্রাশ্লভয ভধ্য আরাদাবাশ্লফ যাজস্ব  াত ও যাদ্বয প্রকল্প ংদ্বেষ্ট জনফশ্লরয অনুাত 

ককভন? 

১8। জনফশ্লরয ধযণ দ্বফশ্লফচনায় প্রকশ্লল্পয কাম বাফদ্বর ম্পাদশ্লন ককান ভস্যা শ্লে দ্বকনা? 

১9।  প্রকল্প প্রণয়ন এফং দ্বনভ বাণ  প্রদ্বক্রয়ায় সুদ্বফধাশ্লবাগীশ্লদয/কস্টকশ্লাডাযশ্লদয াশ্লথ আশ্লরাচনা কযা শ্লয়শ্লছ দ্বক না? 

(Planning Wing এয জন্য) 

20।  প্রকশ্লল্পয আওতাভূি ণ্য, কাম ব ও কফা ংগ্র/দ্বযকল্পনায কক্ষশ্লে  দ্ধদ্বতগতবাশ্লফ যকাদ্বয দ্বনয়ভাফদ্বর তথা ক্রয় 

আইন ফা দ্বদ্বআয অনুযণ কযা শ্লয়শ্লছ দ্বক না? 

21।  প্রকল্পটি ফাস্তফায়শ্লনয কক্ষশ্লে আয দ্বক দ্বক ফাঁধা/দ্বফদ্বিয ম্মুদ্ব ন শ্লয়শ্লছন? 

২2।  ঠিক ভশ্লয় গুণগত ভান ফজায় কযশ্ল  কাম ব ম্পাদশ্লনয কক্ষশ্লে এই মূহুশ্লতব আয দ্বক ধযশ্লণয দশ্লক্ষ কনয়া কমশ্লত াশ্লয 

ফশ্লর ভশ্লন কশ্লযন? 
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ংয়মাজনী-৩ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায 

ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ধফবাগ (আইএভইধড) 

“ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” 

ীল তক প্রকয়ল্পয ধনধফি ধযফীক্ষণ ভীক্ষায 

ংধেষ্ট ঠিকাদায প্রধতষ্ঠায়নয জন্য প্রশ্নভারা।  

াধাযণ তথ্যাফরী 

০১ উিয দাতায নাভিঃ-------------------------------------------- দফীিঃ  -------------------------------------------  

০২ উিযদাতায ধরঙ্গিঃ-------------------------------------------- 
পুরুল ---------------------------------------------১ 

ভধরা ----------------------- --------------------২  

০৩ ঠিকাদায প্রধতষ্ঠায়নয নাভিঃ--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

০৪ প্রকল্প এরাকায নাভিঃ--------------------------------------------------------------------------------------------- 

০৫ য়াড ত/ভিা /যাস্তা-------------------------------------------  থানা/উয়জরািঃ------------------------------------------- 

০৬ মজরািঃ------------------------------------------------------ ধফবাগিঃ--------------------------------------------------- 

০৭ উিয দাতায মভাফাইর নং---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

০৮ াক্ষাৎ প্রদানকাযীয স্বাক্ষযিঃ---------------------------------- াক্ষাৎকায গ্রণকাযীয নাভিঃ------------------------------ 

 

ধনভ তাণ কাজ  অন্যান্য ধফলয় ংক্রান্ত প্রশ্নাফরী 

ক্রদ্বভক নং প্রশ্ন উিয মকাড ধনয়দ তনা 

১ আনায প্রধতষ্ঠান কত তাধযয়ি প্রকয়ল্পয কাজটি ময়য়য়ছ? ধদন----------ভা------ফছয--------  

২ কাম তায়দ প্রাধপ্তয য মথাভয়য় াইট বুয়ঝ ময়য়য়ছন ধক?  
যাঁ ১ উিয না য়র 

৩ নং প্রশ্ন 
না ২ 

৩ না’ য়র কত ধদন য়য বুয়ঝ ময়য়য়ছন? ধদন----------ভা------ফছয-------  

 

৪ 
মদধয য়ায কাযণ ধক ধছর? 

মায়গা দির মনয়া মাধের না ১  

গণপূতত অধধদপ্তয কর্ততক আয়দ 

প্রদায়ন ধীযগধত 
২  

অধনফাম ত কাযয়ণ আয়দ প্রদায়ন 

জটিরতা 
৩  

অন্যান্য……………… ৪  

 

৫ 

আনায প্রধতষ্ঠান কর্ততক অত্র প্রকয়ল্পয কতটি াইয়ট ধনভ তাণ 

কাজ চরয়ছ? 
---------------------------------টি  

৬ 
প্রকয়ল্পয ড্রইং অন্যান্য আনুাধঙ্গক প্রয়য়াজনীয় তথ্যাধদ 

ঠিকভয়য় ময়য়য়ছন ধক?  

যাঁ ১ উিয না য়র 

৭ নং প্রশ্ন 
না ২ 

 

 

৭  

না’ য়র ঠিক ভয়য় বুয়ঝ না ায়ায কাযণগুয়রা ধক? 

তিন ড্রইং প্রস্তুত য়ধন ১  

ড্রইং এ ংয়াধন প্রয়য়াজন ধছর ২  

ভন্বয়য়য অবাফ  ধীযগধত ৩  

অন্যান্য……………… ৪  

৮ 
অথ ত-ছাি ধকংফা ধফর প্রাধপ্ত মথাভয়য় য়য়য়ছ ধক?  

 

যাঁ ১ উিয না য়র 

৯ নং প্রশ্ন 
না ২ 
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৯ না’ য়র ধফর প্রাধপ্তয়ত ধক ধযয়ণয ভস্যা য়য়ধছর? 

অথ ত ছাি ম্পন্ন য়ধন ১  

কায়জয ভান ধনয়য় আধি ২  

গণপূতত অধধদপ্তয়যয কায়জয ধীযগধত ৩  

অন্যান্য……………… ৪  

১০ 
প্রকল্প ফাস্তফায়য়নয মক্ষয়ত্র স্থানীয় ম তায়য় মকান ফাঁধা/ধফধিয 

মু্মধিন য়য়য়ছন ধক?  

যাঁ ১ উিয না য়র 

১২ নং প্রশ্ন 
না ২ 

 

 

১১ 

যাঁ’ য়র ধক ধযয়ণয ফাঁধা/ধফধিয মু্মধিন য়য়য়ছন? 

ভারাভার আনা মনয়ায় ফাঁধা ১  

াশ্বতফতী প্লট কর্ততক ফাঁধা ২  

ভারাভার চুধয  ক্ষধতগ্রস্থ য়া ৩  

  অন্যান্য……………… ৪  

১২ 

প্রকয়ল্পয ততানুমায়ী আনায প্রধতষ্ঠায়নয ক্ষ য়ত ম তাপ্ত 

ংখ্যক প্রয়কৌরী  কাধযগধয জনফর ধনয়য়াগ মদয়া য়য়য়ছ 

ধক?  

যাঁ ১ 

 

না ২ 

 

১৩ 

কাধযগধয জনফয়রয ংখ্যা, দধফ  তায়দয ধক্ষাগত 

মমাগ্যতা ফণ তনা করুন। 

------------------------------------

------------------------------------ 
  

 

১৪ 
শ্রধভয়কয ংখ্যা, ধযণ  তায়দয কভ ত দক্ষতা ফণ তনা করুন। 

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------ 

  

 

১৫ 

এই মূহুয়তত প্রকয়ল্পয অগ্রগধত কভ ত-ধযকল্পনা অনুমায়ী ঠিক 

ম তায়য় আয়ছ ধক? 

যাঁ ১ 
উিয না য়র 

১৬ নং প্রশ্ন 
না ২ 

 

১৬ 

 

 

না’ য়র ধফরয়ম্বয কাযণগুয়রা ধক ধক? 

ঠিক ভয়য় ধফর না ায়া ১  

যাষ্টীয় মগারয়মাগ মথা যতার  

ধভ তঘয়টয জন্য কায়জ ধফঘ্ন 
২  

ড্রইং  কাধযগধয ধনয়দ তনা 

প্রাধপ্তয়ত মদধয 
৩  

 অন্যান্য……………… ৪  

১৭ 

 

ফততভান কায়জয অগ্রগধত অনুমায়ী কয়ফ নাগাদ ম্পন্ন কযয়ত 

াযয়ফন ফয়র ভয়ন কয়যন? 

 ধদন----------ভা------ফছয-------

-  
  

 

১৮ 

 

প্রকয়ল্পয ধনভ তাণ কায়জয গুণগত ভান যক্ষায মক্ষয়ত্র ধক ধক 

দয়ক্ষ ধনয়য়য়ছন? 

 (ধফধবন্ন মটি ধযয় তায়টয কধ প্রদান করুন) 

ভাঠি ধযক্ষা ১  

ধধরিায মটি ২  

াইয়রয মরাড মটি ৩  

স্লাম্প মটি  ৪  

কংধক্রট ধচ ীব এন্যারাইধস্ ৫  

অন্যান্য----------------- ৬  

১৯ 

 

ধনভ তাণ কায়জ মকান ধযয়ণয কাধযগধয ভস্যায মু্মধিন 

য়য়য়ছন ধক? 

যাঁ ১ উিয না য়র 

২০ নং প্রশ্ন 
না ২ 

২০ যাঁ’ য়র ধক ধযয়ণয কাধযগধয ভস্যায মু্মধিন য়য়য়ছন?  

স্ট্রাকচাযার ধডজাইয়ন অস্পষ্টতা ১  

ভাটিয ভান ধনম্ন ভায়নয ২  

ধফদুযৎ, াধন  গ্যা রাইন 

প্রাধপ্তয়ত জটিরতা 
৩  

 অন্যান্য----------------- ৪  

 

২১ 

প্রকল্প ংধেষ্ট যকাধয কভ তকততা-কভ তচাধযয়দয ায়থ 

মমাগায়মাগ যক্ষা এফং াার্য্ য়মাধগতা মথাথ ত ধছর ধক? 

যাঁ ১ 
উিয না য়র 

২২ নং প্রশ্ন 
না ২ 

২২ 
না’ য়র মকান ম তায়য় য়মাধগতা মথাথ ত ধছরনা ফয়র ভয়ন 

কয়যণ? 

ঠিক ভয়য় ভধনটধযং এয অবাফ ১  

ড্রইং  ধডজাইয়নয অম তাপ্ত ব্যাখ্যা 
২ 

 

ময়থষ্ট ংখ্যক ধভটিং  ধপডব্যাক 

তথা ধনদ তয়না ভয়ভত না ায়া 
৩  

অন্যান্য----------------- ৪  
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২৩ প্রকয়ল্পয ToR মথাথ ত ধছর ধক? 
যাঁ ১ উিয না য়র 

২৪ নং প্রশ্ন 
না ২ 

২৪ না’ য়র মকন ভয়ন কয়যন ToR মথাথ ত ধছরনা?    

 

২৫ 

প্রকল্পটিয কাধযগধয নকা  কভ ত-ধযফল্পনা মথাথ ত ধছর ফয়র 

ভয়ন কয়যন ধক?  

যাঁ ১ 
উিয না য়র 

২৬ নং প্রশ্ন 
না ২ 

 

২৬ 

না’ য়র কাধযগধয নকা  কভ ত-ধযফল্পনায় ধক ধযয়ণয 

ভস্যা ধছর ফয়র ভয়ন কয়যন? 

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

 

 

২৭ 

মটিায প্রধক্রয়া  কাম তায়দ প্রদান প্রধক্রয়াটি মথাথ ত ধছর ফয়র 

ভয়ন কয়যন ধক?  

যাঁ ১ 
উিয না য়র 

২৮ নং প্রশ্ন 
না ২ 

২৮ না’ য়র ধক ধযয়ণয অংগধত ধছর ফয়র ভয়ন কয়যন? 

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

 

২৯ 

এই মূহুয়তত প্রকল্পটি ঠিক ভয়য় ফাস্তফায়য়নয মক্ষয়ত্র মূর 

চযায়রিগুয়রা ধক ধক ফয়র ভয়ন কয়যন? 

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

------------------------------------------------- 
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ংয়মাজনী-৪ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায 

ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ধফবাগ (আইএভইধড) 

“ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” ীল তক প্রকয়ল্পয 

ধনধফি ধযফীক্ষণ ভীক্ষায 

ফ্ল্যাট প্রাপ্ত যকাধয কভ তকততা/প্লয়ট অফস্থানকাযী পূফ ততন অধধফাীগয়ণয ভন্বয়য় এফং ঠিকাদায প্রধতষ্ঠান/স্থানীয় গেভান্য ব্যধক্তফয়গ তয 

ভন্বয়য় দরীয় আয়রাচনায গাইডরাইন  

বায স্থান----------------------------------------------------------------------------তাদ্বয ----------------------------- 

উশ্লজরা ----------------------কজরা----------------------------- কজর------------------------------------------------- 

অংগ্রণকাযীয়দয নাভ অংগ্রণকাযীয়দয 

মা 

অংগ্রণকাযীয়দয ঠিকানা অংগ্রণকাযীয়দয 

মভাফাইর নং 

স্বাক্ষয 

১.     

২.      

৩.      

৪.      

৫.      

৬.      

৭.      

৮.      

৯.     

১০.     

 

১ অত্র এরাকায়  যকাধয কভ তকততায়দয আফায়নয জন্য একটি প্রকল্প ফাস্তফাধয়ত য়ে – এ ব্যাায়য আনাযা অফগত য়য়য়ছন 

ধক না? ধকবায়ফ? 

২ মম প্লটটিয়ত প্রকল্পটি ফাস্তফাধয়ত য়ে তায ায়থ আনায়দয কায়যা মকান স্বাথ ত ংধেষ্টতা ধছর ধক না? ধকবায়ফ? 

৩ অফকাঠায়ভা ধনভ তাণ কাজ শুরুয আয়গ মিকয়াল্ডাযয়দয ায়থ আয়রাচনা ফা অন্য মকানবায়ফ ম্পৃক্ত কযা য়য়ধছর ধক না? য়য় 

থাকয়র, এ ম্পয়কত ধকছু ফলুন।    

৪ অত্র এরাকায় যকাধয কভ তকততায়দয আফায়নয জন্য এই প্রকল্পটি ফাস্তফায়য়নয ভয় স্থানীয় অধধফাীয়দয ায়থ মকান ভস্যা 

সৃধষ্ট য়য়য়ছ ধক না? ধফলয়টি ধনয়য় প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযীয়দয ায়থ আয়রাচনা কয়যয়ছন ধক না? 

৫ প্রকল্প ফাস্তফায়য়ন প্রকল্প কভ তকততায়দয মকান ধযয়ণয ফাঁধা/ প্রধতফন্ধকতায মু্মিীন য়ত য়ে ধকনা, এ ম্পয়কত ধকছু ফলুন। 

৬ প্রকল্পটিয কায়জয অগ্রগধত ম্পয়কত ভতাভত প্রদান করুন? প্রকল্প ফাস্তফায়য়ন ধফরম্ব য়য় থাকয়র এয কাযণ ম্পয়কত ভতাভত 

প্রদান করুন? 

৭ এ ধযয়ণয ধফরয়ম্বয পয়র আনাযা কাযা /মকান ধযয়ণয াভাধজক/আধথ তক ক্ষধতয/ঝুঁধকয মু্মধিন য়েন ফয়র ভয়ন কয়যন? 

৮ প্রকয়ল্পয ধনভ তাণ কায়জ দাধয়য়ত্ব থাকা ঠিকাদাযগণ মকান ধযয়ণয ভস্যায মু্মিীন য়েন ধক না? 

৯ ধনভ তায়ণয মক্ষয়ত্র ধফএনধফধ মকাড ফা ধনভ তাণ ধফধধ অনুমায়ী প্রয়য়াজনীয় তকততা অফরম্বন কযা য়য়য়ছ ধক না? 

১০ প্রকয়ল্পয আতায় ধনভ তাণ কাম তক্রভমূয়য গুণগত ভান ফজায় থাকয়ছ ধক না? এ ম্পয়কত আনায়দয মকান অধবজ্ঞতা থাকয়র 

ব্যক্ত করুন। 

১১ ধযয়ফ ফান্ধফ  মটকই ধযয়ফ সৃধষ্টয রয়ক্ষয মকান ধযয়ণয কাম তক্রভ মনয়া য়য়য়ছ ধকনা? এ ম্পয়কত ধকছু ফলুন। 

১২ বধফষ্যয়ত প্রকয়ল্পয কাম তক্রভ গধতীর কযয়ত আধন/আনায়দয যাভ ত ধক? 

১৩ প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন মল য়র স্থানীয় অধধফাধয়দয মকান ধযয়ণয আধথ তক/াভাধজক সুধফধা ফা অসুধফধা য়ফ ধক না? 

১৪ ফততভান প্রকল্পটিয আয়রায়ক যকাধয কভ তকততায়দয আফান ধনভ তায়ণয মক্ষয়ত্র এ ধযয়ণয প্রকয়ল্প বধফষ্যয়ত আয ধক 

 দয়ক্ষ ফা ংয়মাজন-ধফয়য়াজন কযা য়র তা আয উন্নততয য়ফ ফয়র আনাযা ভয়ন কয়যন? 
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ংয়মাজনী-৫ 

অফকাঠাশ্লভা (বফন) দ্বযদ বন ও দ্বযফীক্ষণ ছক (চরভান কাজ) 

প্যাশ্লকজ নবয / দ্বযদ্বচদ্বত : 

দ্বযফীক্ষশ্লণয কাশ্লজয অফস্থান:  

কাজ আযশ্লম্ভয তাদ্বয  ম্পাদশ্লনয দ্বযকদ্বল্পত তাদ্বয  ম্পাদশ্লনয প্রকৃত তাদ্বয  কাশ্লজয ফতবভান অগ্রগদ্বত 

    

 

(১) ধনভ তাণ কাজ তত্ত্বাফধান এফং যীক্ষায জন্য ঠিকাদায়যয ঠিক ব্যধক্ত/ মমাগ্য প্রয়কৌরী  যয়য়য়ছ ধকনা?  

(ক) যাঁ (ি) না (গ) জাধন না  

(২) ধডজাইন/নকা অনুায়য ধফধল্ডং মর-আউট স্থান কযা য়য়য়ছ ধকনা? 

(ক) যাঁ (ি) না (গ) জাধন না  

(৩) ঠিকাদায কংদ্বক্রে/ ঢারাই দ্বভাশ্লনায ভয় Slump test কশ্লযদ্বছর দ্বকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) ক নও ক নও (ঘ) জাদ্বন না 

(৪) ঠিকাদায কংদ্বক্রে/ ঢারাই দ্বভাশ্লনায ভয় দ্বদ্বরন্ডায কেশ্লস্টয জন্য ল্যাফ কেশ্লস্ট াঠিশ্লয়দ্বছর দ্বকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) ক নও ক নও (ঘ) জাদ্বন না 

(৫) কংদ্বক্রে কেশ্লস্ট ককান ধযশ্লণয ত্রুটি/দ্বফচুযদ্বত কদ া দ্বদশ্লয়দ্বছর দ্বকনা এফং ঠিকাদায ত্রুটি/দ্বফচুযদ্বত ংশ্লাধন 

কশ্লযদ্বছর দ্বকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) ক নও ক নও (ঘ) জাদ্বন না 

(৬) দ্বনভ বাণ কাজ তত্বাফধান ও ম বশ্লফক্ষশ্লণয জন্য ঠিকাদায ককান টিভ/দ্বশ্লস্টভ গঠন কশ্লযশ্লছ দ্বকনা? 

(ক) যাঁ (ি) না (গ) জাধন না  

(৭) দ্বনভ বাণ কাশ্লজ ব্যফহৃত ভারাভাশ্লরয গুণগত ভান ককভন ? 

(ক) শ্লন্তালজনক  ( ) শ্লন্তালজনক নয় (গ) জাদ্বন না  

(৮) ধফধল্ডং নকায় াধন যফযা এফং স্যাধনয়টন অন্তভু তক্ত য়য়য়ছ ধকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) জাদ্বন না  

(৯) ধফধল্ডং নকায় অধিধনফ তাক সুধফধা অন্তভু তক্ত য়য়য়ছ ধকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) জাদ্বন না  

(১০) ধনভ তাণ কাজ শুরু কযায আয়গ ধনভ তাণ াভগ্রী  )ধয়ভন্ট,ফাধর,ইট , াথয, যড ইতযাধদ  (যাভ তক দ্বাযা 

অনুয়ভাধদত য়য়য়ছ ধকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) জাদ্বন না  

(১১) টাইর এফং মভাজাইয়কয কাজ ঠিকবায়ফ ম্পন্ন য়য়য়ছ ধকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) জাদ্বন না  

(১২) তফদুযধতক কাজ ড্রইং মস্পধধপয়কন অনুমায়ী ম্পন্ন য়য়য়ছ ধকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) জাদ্বন না  

(১৩) প্লাস্টাদ্বযং ফা ধপধনধং কাজ ঠিকবায়ফ ম্পন্ন য়য়য়ছ ধকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) জাদ্বন না  

(১৪) দযজা  জানারায কাজ ঠিকবায়ফ ম্পন্ন য়য়য়ছ ধকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) জাদ্বন না  

(১৫) দযজায় ব্যফহৃত কাশ্লঠয গুণগত ভান ককভন? 

(ক) বার ( ) বার না (গ) জাদ্বন না  

(১৬) ঠিকাদায কংদ্বক্রে দ্বভাশ্লনায কাশ্লজ দ্বভক্সায কভদ্বন ব্যফায কশ্লযদ্বছর দ্বকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) ক নও ক নও (ঘ) জাদ্বন না 
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(১৭) ঠিকাদায ঢারাই কাশ্লজ বাইশ্লেেয কভদ্বন ব্যফায কশ্লযদ্বছর দ্বকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) ক নও ক নও (ঘ) জাদ্বন না 

(১৮)  ঠিকাদায দ্বনভ বাণ কাশ্লজ দ্বস্টর াঁোদ্বযং ব্যফায কশ্লযশ্লছ দ্বক না? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) জাদ্বন না  

(১৯) বফশ্লনয কভশ্লঝ, ফাযান্দা এফং ফাথরুশ্লভয ককাথাও াদ্বন জশ্লভ থাশ্লক দ্বকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) ক নও ক নও (ঘ) জাদ্বন না 

(২০)  বফশ্লনয যং এয কাজ মথামথবাশ্লফ কশ্লযশ্লছ দ্বক না? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) জাদ্বন না  

(২১) ঠিকাদায কতৃবক ঢারাই মথামথবাশ্লফ দ্বকউদ্বযং কশ্লযদ্বছর দ্বকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) জাদ্বন না  

(২২) ঠিকাদায প্রকল্প স্থশ্লর মথামথ দ্বনযািা ব্যফস্থা গ্রণ কশ্লযশ্লছ দ্বকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) জাদ্বন না  

(২৩) ঠিকাদায শ্রদ্বভকশ্লদয জন্য  দ্বনযািা দ্বযভা যঞ্জাভ (গাভশ্লফাে, করশ্লভে, গ্লাব, ভাস্ক ইতযাদ্বদ) যফযা 

এফং ব্যফায দ্বনদ্বিত কশ্লযশ্লছ দ্বকনা ? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) জাদ্বন না  

(২৪) ঠিকাদায  প্রকশ্লল্পয কাজ ম্পন্ন কযশ্লত ওয়াকব প্লযান অনুযণ কশ্লযশ্লছ দ্বকনা? 

(ক) যাঁ ( ) না (গ) জাদ্বন না  
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ংয়মাজনী-৬ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায 

ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ধফবাগ 
 

“ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” 

ীল তক প্রকয়ল্পয ধনধফি ধযফীক্ষণ ভীক্ষায  

 

ক্রয় ংক্রান্ত মচকধরি  

(প্রধতটি প্যায়কয়জয জন্য আরাদা আরাদা মচক ধরি ব্যফায কযা য়ফ) 

 

ক্রধভক 

নং 

ধফলয় উিয/ভন্তব্য ধরখুন 

 

১ প্রকয়ল্পয নাভ   

২ ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ  

৩ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা   

৪ দযত্র অনুমায়ী কায়জয নাভ  রট/প্যায়কজ নং 

(ক্রধভক অনুায়য) 

  

 

৫ ক্রয় দ্ধধত্ব  

৬ ক্রয় প্রধক্রয়ায ধযণ (১) অন-রাইন (২) অপ-রাইন 

 

৭ 

 

দযত্র ফা প্রস্তাফ প্রস্ত্িতকযয়ণয মক্ষয়ত্র ধধআয 

২০০৮ অনুযণ কযা য়য়ধছর ধকনা? 

যাঁ  

না   

৮ 

 

ধফধনয়দ তনা প্রস্তুতকযয়ণ ধধআয ২০০৮ অনুযণ 

কযা য়য়ধছর ধকনা?  

যাঁ  

না   

৯  দযত্র প্রকায়য ভাধ্যভ (জাতীয়/আন্তজতাধতক)   

(ফাংরা  ইংয়যধজ ধত্রকায নাভ তাধযি এফং 

য়য়ফ াইট’এয নাভ)  

১।ধত্রকায নাভিঃ (ফাংরা)-------------------------তাধযিিঃ---------------

২।ধত্রকায নাভিঃ (ইংয়যধজ)-------------------------তাধযিিঃ------------- 

৩। ধধটিইউ য়য়ফ াইট ---------------------তাধযিিঃ----------------- 

১০ দযত্র ধফক্রয় শুরু এফং ময়লয তাধযি  ভয় শুরু---------------------------মল------------------------------তাধযিিঃ 

ভয়িঃ     

১১  ধফক্রয়কৃত দযয়ত্রয ংখ্যা   --------------------টি 

১২ প্রাপ্ত দযয়ত্রয ংখ্যা   -------------------টি 

১৩ টিএ ততধযয তাধযি   

১৪ দযত্র মিারায তাধযি  ভয় তাধযিিঃ 

ভয়িঃ  

১৫ দযত্র মিারায ভয় উধস্থত দস্য ংখ্যা   -------------------------------জন 

১৬ টিএ কধভটিয দস্যবৃয়ন্দয স্বাক্ষয আয়ছ ধক না?  

১৭ দযত্র মূল্যায়ন কধভটিয বায তাধযি           /                /  

১৮ মূল্যায়ন কধভটিয দস্য ংখ্যা -------------------------- জন, ফধিঃ দস্য ংখ্যা---------------জন 

১৯ উধস্থত দস্য ংখ্যা -------------------------- জন, ফধিঃ দস্য ংখ্যা---------------জন   

২০ দযয়ত্রয জাভানত জভা য়য়ধছর ধক না? (ব্যাংক 

ম-অড তায, চারান ইতযাধদ) 

যাঁ  

না  

২১ মযনধব দযয়ত্রয ংখ্যা ------------------ টি 

২২ নন-মযনধব দযয়ত্রয ংখ্যা ------------------ টি  

২৩ মূল্যায়ন প্রধতয়ফদন অনুয়ভাদয়নয তাধযি  

২৪ Notification of Award প্রদায়নয তাধযি --------------------------তাধযি  

২৫ প্রস্তাফকৃত মূল্য (ধডধধ/আযধডধধ) ----------------------------টাকা 
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২৬ চুধক্ত মূল্য ----------------------------টাকা 

২৭ কাম তায়দ প্রাপ্ত প্রধতষ্ঠায়নয নাভ   

২৮ চুধক্ত স্বাক্ষয়যয তাধযি  

২৯ ধডধধ/আযধডধধ অনুমায়ী কাজ মল কযায 

তাধযি  

 

৩০ কাম তায়দ/চুধক্ত অনুমায়ী কাজ শুরুয তাধযি   

৩১ চুধক্ত অনুমায়ী কাজ মল কযায তাধযি  

৩২  প্রকৃত কাজ ময়লয তাধযি  

   ৩৩  ভয় বৃধদ্ধ কযা য়য়য়ছ ধক? 

 য়র কতধদন বৃদ্ধ ; এফং 

 বৃধদ্ধয কাযণ; 

 

৩৪ যফযাকৃত ে/ভারাভায়রয য়ায়যধন্ট ধছর ধক ?  যাঁ  

না  

৩৫ ক্রয়য়য মক্ষয়ত্র ধধআয ২০০৮ এয মকান ব্যতযয় 

য়য়ধছর ধক না ? 

যাঁ  

না  

৩৬ মধদ য়য় থায়ক তয়ফ তায কাযণ উয়িি করুণ  

৩৭ ক্রয় ংক্রান্ত মযকডত্র ংযধক্ষত আয়ছ ধক না ? যাঁ  

না  

৩৮ ক্রয়কৃত ভারাভার ধযধব দ্ধধত্ব  

৩৯ ক্রয় ংক্রান্ত মকান প্রকায অধডট য়য়য়ছ ধকনা?  যাঁ  

না  

৪০ যাঁ য়র অধডট আধি ধছর ধকনা? যাঁ  

না  

৪১ অধডট আধি থাকয়র কতটি আধি ধছর এফং 

কতটি ধনস্পন্ন য়য়য়ছ? 

আধিয ংখ্যা--------------টি 

ধনস্পন্নধয ংখ্যা-------------টি 

৪২ অধডট আধি ধনস্পন্ন না য়য় থাকয়র তায কাযণ? ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পৃষ্ঠা 94 

 

ংয়মাজনী-৭ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায 

ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ধফবাগ (আইএভইধড) 

“ঢাকা  য়য গুরান, ধানভধি  মভাাম্মদপুয়য ২০টি ধযতযক্ত ফাধিয়ত ৩৯৮টি যকাধয আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ” 

ীল তক প্রকয়ল্পয দ্বনদ্বফি দ্বযফীক্ষণ ভীক্ষায 

ময়কয়িাধয তথ্য ম তায়রাচনা মচকধরি 

 

১। ধডধধ/আযধডধধ ম তায়রাচনা; 

২। আইএভইধড প্রধতয়ফদন; 

৩। ধইধ, ধআইধ  ধিয়াধযং কধভটিয বায  কাম তধফফযনী/প্রধতয়ফদনমূ ম তায়রাচনা; 

৪। প্রকয়ল্পয ারনাগাদ অগ্রগধত ম তায়রাচনা; 

৫। মটিায কাম তক্রভ ম তায়রাচনা; 

৬। প্রকয়ল্পয আতায় ধফধবন্ন ধনভ তাণ কায়জয অনুয়ভাধদত  ড্রইং/ধডজাইন ম তায়রাচনা; 

৭। প্রকয়ল্পয ফাৎধযক কভ ত ধযকল্পনা ম তায়রাচনা; 

৮। ফাৎধযক ক্রয় ধযকল্পনা ম তায়রাচনা। 
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প্রণয়য়ন 
 
 

এভএ মডয়বরয়ভন্ট এয়াধয়য়টস্ ধরিঃ 

ফাা-৫৪৭ (ফ্ল্যাট ১/এ), ভধনপুয 

ধভযপুয-২, ঢাকা-১২১৬ 

ই-মভইরিঃ msdassociates17@gmail.com 

মপান: +৮৮ ০২৫৫০৭৭৬৮০, ০১৫৩১-৯৪৭৪৮৪ 

  


