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(iii) 

রনফ টাী ায াংদক্ষ 

রফচায রফবাগ পৃথকীকযদণয য চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট আদারত সজরা জজ আদারদতয াদথ বফন বাগাবারগ কদয রফচায 

কাম টক্রভ রযচারনা কদয আদছ। অফকাঠাদভাগত সুরফধা না থাকায়  চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট আদারদতয কাম টক্রভ  

আানুরূ গরতীর য়রন। এ অফস্থা সথদক উিযদণয রদক্ষয প্রদয়াজনীয় অফকাঠাদভা চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট আদারত 

বফন রনভ টাদণয রদক্ষয “ফাাংরাদদদয  ৬৪টি সজরা দদয চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট আদারত বফন রনভ টাণ (১ভ ম টায়) (২য় 

াংদারধত)”   প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। সপৌজদারয ভাভরায রফচায প্ররক্রয়া গরতীর কযায জন্য সবৌত অফকাঠাদভা রনভ টাণ কযা 

প্রকদল্পয অন্যতভ উদেশ্য। ৬৪টি সজরায় প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দে। এয ভদধ্য ৪২টি সজরায় ৪২টি চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট 

আদারত বফন রনভ টাণ এফাং ২২টি সজরায় বফন রনভ টাদণয রদক্ষয জরভ অরধগ্রণ কযা দফ ।  

রনরফড় রযফীক্ষদণয জন্য প্রকল্পটিয উয ভীক্ষায় সুরনরদ টষ্ট দ্ধরত অনুযণ কযা য়। সমভন-৬টি রফবাদগয ৬টি (১০০%) 

রফবাগদক এফাং ৬৪টি সজরায ২০টি (৩০%) সজরাদক ভীক্ষায আতায় আনা য়। উি এরাকায় রনভ টাণ কাদজয জন্য ১৩টি 

আদারত বফন এফাং ৭টি সজরায ভূরভ অরধগ্রণ ম্পদকট রফস্তারযত তথ্য নর্মনা আকাদয সনয়া য়। ভীক্ষায জন্য প্রাথরভক  

সদকন্ডারয উৎ দত তথ্য াংগ্র কযা য়। মূর তথ্য প্রদানকাযী (সকআই), ফাস্তফায়নকাযী  উকাযদবাগীয রনকট দত এফাং 

এপরজরড  কভ টারায ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র কযা য়। তথ্য রফদেলণ কদয সম পরাপর ায়া মায় তা রনম্নরূঃ  

 

প্রকদল্পয আরথ টক অগ্রগরত ভাচ ট ২০১৮ ম টন্ত প্রাক্কররত ব্যদয়য অনুকূদর ৫৪.২৮%, ফযাদেয অনুকূদর ৭২.৬৪%। প্রকল্পটিয 

ফছযয়াযী আরথ টক ব্যয় রফদেলণ কযদর সদখা মায় সম ২০০৮-০৯  ২০০৯-১০ অথ ট ফছদয প্রকদল্পয সকান সবৌত কাজ য়রন 

ফরদরই চদর। ঐ দুফছদয  সবৌত অগ্রগরত আানুরূ না  ফায কাযণমূ দরাঃ রনভ টাণ কাজ শুরুয পূদফ টই বফদনয রডজাইন 

রযফতটন, রনরভ টতব্য বফদনয াংখ্যা বৃরদ্ধ, বফদনয রবরি ৫তরায রযফদতট ১২ তরায উদমাগী কযা, স্থাতয  কাঠাদভাগত 

নকা নতুনবাদফ প্রণয়ন, বফন রনভ টাদণয স্থাদন পূদফ টয পুযাতন স্থানা অাযণ কযদত রফরম্ব য়া, জরভ অরধগ্রদণ জটিরতা,  

রনভ টাণ কাদজয রফলদয় উচ্চ আদারদত ভাভরা রফচাযাধীন  থাকা ইতযারদ। যফতী ফছযগুদরাদত ফযাদেয অনুকূদর ব্যদয়য ায 

ক্রভ বৃরদ্ধ সদয়দছ।  

ভাচ ট ২০১৮ ম টন্ত প্রকদল্পয প্রকৃত ব্যয় ১২৯৬৪.৭৫ রক্ষ টাকা। প্রকদল্পয সভয়াদ আয ভাত্র ২ ভা ফাকী যদয়দছ। এ ভদয় ২০১৭-

১৮ অথ ট ফছদযয জন্য ফযােকৃত র্মদয় অথ ট ৪৬০.০০ সকাটি টাকা ব্যয় কযদর জুন ২০১৮ ম টন্ত সভাট ব্যয় দত াদয 

১৪৫৪২২.০০ রক্ষ টাকা। ফারক থাকদফ আয ৯৩৪০৫.২৭ রক্ষ টাকা। মরদ অথ ট ব্যদয়য সেন্ড ২০১৭-১৮ এয ভত থাদক তদফ ফাকী 

অথ ট ব্যয় কযদত আয প্রায় ২ ফছয ভয় প্রদয়াজন দফ।   

প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগরত রযভা কযদত াদযরন। তদফ আরথ টক অগ্রগরতদক ফাস্তফ অগ্রগরত রদদফ 

সদখাদনা দয়দছ। প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগরত রফদেলণ কযদর সদখা মায় জুন ২০১৮ এয ভদধ্য ৮টি অথ টাৎ ১৯% সজরায় আদারত 

বফন রনভ টাণ ম্পন্ন দফ। জুন ২০১৯ এয ভদধ্য আয ২৮টি ফা ৬৭%, জুন ২০২০ এয ভদধ্য আয ৪টি ফা ৯% এফাং জুন ২০২১ 

এয ভদধ্য আয ২টি ফা ৫% সজরায় আদারত বফন রনভ টাণ ম্পন্ন দফ। তথ্য দত সদখা মায় প্রকদল্পয ফাকী কাজ ম্পাদন 

কযায জন্য প্রকদল্পয সভয়াদ বৃরদ্ধয প্রদয়াজন দফ। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা  তথা প্রকল্প রযচারক ফাকী কাজ ম্পাদদন রফস্তারযত 

কভ ট রযকল্পনা কযদত াদয। জরভ অরধগ্রদণয জন্য রনধ টারযত ২২টি সজরায ভদধ্য ১৩টি সজরায় অরধগ্রণ কাজ ম্পন্ন দয়দছ। 

৩টি সজরায় সজরা জজ  গণপূতট অরধদপ্তদযয রনজস্ব জরভ যদয়দছ। ৪টি সজরায় জরভ রনফ টাচন ম্পন্ন দয়দছ এফাং অরধগ্রণ 

কাম টক্রভ প্ররক্রয়াধীন যদয়দছ। ২টি সজরায় জরভ রনফ টাচন চূড়ান্ত য়রন রফধায় কাম টক্রভ শুরু কযা মায়রন। প্রকদল্পয প্রস্তারফত ফরধ টত 

সভয়াদদয ভদধ্য অভাপ্ত অরধগ্রণ কাম টক্রভ ম্পন্ন কযা মাদফ।   

প্রকদল্পয উদেশ্য অজটদনয অফস্থা রফদেলণ  কদয সদখা মায় সম, এজরাদয াংখ্যা বৃরদ্ধ ায়ায় ভাভরা রনষ্পরিয জন্য ভয় 

সফী ায়া মাদে। প্ররতটি সকাদট ট গদড় ৫টি এজরাদয জায়গায় ফতটভাদন ৯টি এজরাদয াংস্থান দয়দছ। এয পদর সদখা মাদে 

আদগ সমখাদন ভাভরায জন্য প্ররতটি সকাট ট রফরডাং এ প্ররতরদন  গদড় ৪১ কভ টঘণ্টা রফচায কাজ চারাদনা চরাদনা ম্ভফ রছর এখন 

সখাদন ৭০ কভ টঘণ্টা রফচায কাজ রযচারনা কযা ম্ভফ। অথ টাৎ সক রনষ্পরিয ক্ষভতা ৭০% বৃরদ্ধ সদয়দছ।   

প্রকদল্পয আতায় রনরভ টত বফনমূ রযদ টন কাদর সদখা মায় সম, ভারনকগদঞ্জ রফরডাং এয সভদঝয সভাজাইদকয রপরনরাং বার 

য়রন। যাজাীদত রিঁরড়য কারযগরয কাদজয ভান দন্তালজনক য়রন। রিঁরড়য ধাগুদরা সঢউ সখরাদনা এফাং এদত দুঘ টটনা ঘটায 

ঝুঁরক যদয়দছ। খুরনায় বফদনয সদয়াদরয সবতদযয রকছু অাংদ শ্যারা ধদযদছ এফাং সকান সকান ফাথরুদভয ছাদ রদদয় ারন দড় 

মখন সগুদরায দযয তরায ফাথরুভ অরধক ব্যফায য়।   

  



(iv) 

প্রকদল্পয দুফ টর রদকগুদরা দরা ঘন ঘন রদ্ধান্ত রযফতটন, রপরজরফররটি স্ট্যারড না কযা, সস্ট্কদাডায অযানারাইর না কযা,  

প্রকদল্পয রডজাইন কযায সক্ষদত্র দূযদর টতায অবাফ, প্রকল্প প্রণয়দন সকান কাজ কযদত কত ভয় রাগদত াদয স জ্ঞাদনয অবাফ, 

প্ররকউযদভন্ট প্ল্যান প্রণয়ন সুরনরদ টষ্ট না য়া অথ টাৎ সকান প্যাদকজ কদফ াংগ্র কযা দফ তা সুরনরদ টষ্ট বাদফ উদেখ না থাকা, 

প্রকল্প রযচারক ফাযফায রযফতটন য়া, ফযাদেয অরতরযি ভয় প্রদয়াজন য়া, সবৌত অগ্রগরত রযভা কযদত না াযা 

এফাং বফদনয নকাগত ত্রুটি থাকা সমভন রিঁরড়য সেড ফা ধাদয প্রস্ততা কভ য়া, সাদচ টয ছাদদ মায়ায জ ব্যফস্থা না 

থাকা, োন্পপযভায  সজনাদযটদযয ভাদঝ ব্যারযদকড না থাকা, এজরাদ প্ররতধ্বরন য়া  ইতযারদ। 

প্রকদল্পয জন্য সুারয দরা বরফষ্যত প্রকল্প প্রণয়দন চারদা রনরূন পূফ টক মথামথবাদফ রডরর প্রণয়ন কযদত দফ মাদত কদয 

ঘন ঘন রদ্ধান্ত রযফতটন কযদত না য়; প্রকল্প প্রণয়দনয পূদফ ট সস্ট্কদাডায অযানারাইর বারবাদফ কযদত দফ; প্ররকউযদভন্ট 

প্ল্যাদন সকান প্যাদকজ কদফ াংগ্র কযা দফ তা সুরনরদ টষ্ট বাদফ উদেখ থাকদত দফ; ঘন ঘন প্রকল্প রযচারক রযফতটন রযায 

কযদত দফ; নাযায়ণগদঞ্জ রনরভ টত বফদন দ্রুত রফচারযক কাম টক্রভ আযম্ভ কযায জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কদয ত  দফ; 

রিঁরড়যদেদডয ফা ধাদয প্রস্ততা াফররক রফরডাং রদদফ মথামথ ভাদয দত দফ; রফরডাং এয াফ-সস্ট্ন এফাং সজনাদযটয 

এয ভাদঝ ব্যারযদকড রদদত দফ; এজরাদয সবতয এদক অদযয কথা মাদত স্পষ্টবাদফ সানা মায় স ব্যফস্থা কযদত দফ; 

প্রকদল্পয উদেশ্য অজটন  কাম টক্রভ ম্পাদদন প্রকদল্পয সভয়াদ চারদা ভারপক বৃরদ্ধ কযদত দফ; যফতী প্রকল্প প্রণয়দন 

রফচাযপ্রাথীদদয  াক্ষীদদয জন্য ফায বার ব্যফস্থা যাখদত দফ এফাং বরফষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়দন গারড় ারকটাং এয জন্য ম টাপ্ত 

ব্যফস্থা যাখদত দফ  কভদক্ষ ভররাদদয  টয়দরট সমন চর  াধাযণ ভররাদদয জন্য উন্ুি থাদক তা রনরিত কযায 

ব্যফস্থা রনদত দফ। 

 

  



(v) 

  

রফরবন্ন গুরুত্বপূণ ট দেয াংরক্ষপ্তরূ: 

ACJM Additional Chief Judicial Magistrate 

APP Assistant Public Prosecutor  

CJM Chief Judicial Magistrate  

CPTU Central Procurement Technichal Unit 

DJ District Judge 

DM  District Magistrate 

FGD  Focus Group Discussion  

GOB Government of Bangladesh 

JM Judicial Magistrate  

KII  Key Informant Interview 

LJD  Law and Justice Department 

MOLJPA Ministry of Law, Justice and Perlamantary Affairs 

PPA Public Procurement Act  

PPR Public Procurement Rules 

PVC Polyvinyl Chloride 

PWD Public Works Department 

RCC  Reinforced Cement Concrete 

SDE Sub-Divisional Engineer 

SE Superintending Engineer 

SS Stainless Steel  

X-EN Executive Engineer 
 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_chloride


(vi) 

 

 

Glossary 

  



(vii) 

Glossary  

Beam:  A structural member, usually horizontal, to support a floor or roof 

slab. The load on a slab is carried by the beam. A beam is usually 

made of Timber, steel and reinforced concrete. 

Brick Work: Masonry work with bricks. 

Cast in Situ Cast at spot. 

Cement Concrete: A concrete made of cement, sand and stone chips or khowa (brick 

ballasts) with adequate quantum of water. 

Column: A post or a vertical member in a structure. 

Compressive 

Strength: 

The strength of a material to withstand the compressive force acted on 

it. 

CrPC: Criminal Procedure Code, 1898 

District Judge: District Judge shall mean the Judge of a principal Civil Court of 

original jurisdiction. S/he is senior-most judge of a particular District. 

Foundation:  The sub-structure or the part of a structure built underground for 

transfer of load to soil and to hold the structure. 

In-Situ Concrete:  Concrete mix prepared and cast at site. 

In-Situ: Fabricated or cast at site. 

Mosaic: A course or layer made of colored stone chips of small size laid in 

cement. 

MS/Mild Steel:  Basically it is an alloy of iron having low carbon content which makes 

it ductile. 

Nazir:  The chief of staff of the Nezarat. 

Nezarat:  A central administrative office of a court dealing with service of 

summons, etc. 

Peshkar:  Bench clerk/Bench assistant of a court. 

Plaint: Pleading of the plaintiff i.e. written complaint of the plaintiff as to his 

claim. A suit is started by presentation of a plaint. 

Plinth Level: The ground floor level. 

Porch: A cantilever hood without any prop at the free end, provided at the 

entrance to a building. 

Precast Concrete: Concrete blocks, slabs, posts, lintels and parts of a concrete frame, 

which are precast and cured in a factory. 

Process Server:  Court staff who manually delivers court processes to addresses of 

defendants.  

Reinforced 

Concrete: 

A concrete which is reinforced with mild steel rods or wire mesh. In a 

reinforced concrete member, concrete takes compression and 

reinforcement steel is in tension. Reinforced concrete is extensively 

used in Civil Engineering constructions. 

Sheresta:  An administrative officer or a ministerial officer attached to the court. 

Sheristadar:  An administrative officer assigned to each judge who sits in a separate 

room called the Sheresta and can receive a plaint/suit on behalf of the 

Court. 

Super Structure: The part of a structure above ground. 
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 প্রথভ অধ্যায় 

রনরফড় রযফীক্ষদণয আতায় গৃীত প্রকদল্পয রফফযণ  

 

১.১ টভূরভঃ 

রফচায রফবাগ পৃথকীকযদণয য চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট আদারত সজরা জজ আদারদতয াদথ বফন তথা এজরা বাগাবারগ 

কদয কাম টক্রভ রযচারনা কদয আদছ। অফকাঠাদভাগত সুরফধা না থাকায়  চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট আদারদতয কাম টক্রভ 

আানুরূ গরতীর য়রন। এ অফস্থা সথদক উিযদণয রদক্ষয প্রদয়াজনীয় অফকাঠাদভা চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট আদারত বফন 

রনভ টাদণয আফশ্যকতা  সদখা সদয়। এছাড়া  রনভ টাণ কাজ  দ্রুততায াদথ ম্পাদদনয জন্য সুরপ্রভ সকাট ট কতৃটক রনদদ টনা সদয়া য়। এ 

অফস্থায সপ্ররক্ষদত আদরাচয প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। 

১.২ প্রকদল্পয াংরক্ষপ্ত রফফযণঃ  

   cÖK‡íi bvg: : “ফাাংরাদদদয   ৬৪সজরা দদয চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেদটয আদারত বফন রনভ টাণ (১ভ 

য়টায়) (২য় াংদারধত)” 

উদযাগী ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ : আইন, রফচায  াংদ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়/আইন  রফচায রফবাগ 

   ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : আইন  রফচায রফবাগ  

এফাং গণপূতট অরধদপ্তয (রনভ টাণ কাদজয জন্য) 

 

প্রকল্প এরাকাঃ  

সদদয ৬৪টি সজরায় প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দে। এয ভদধ্য ৪২টি সজরায় ৪২টি চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট বফন রনভ টাণ এফাং ২২টিদত 

বফন রনভ টাদণয রদক্ষয জরভ অরধগ্রণ কযা দফ । সজরারবরিক  বফন রনভ টাণ  জরভ অরধগ্রণ াংক্রান্ত তথ্য াযণী-১.১ এ সদয়া 

দরা:  

াযণী-১. ১  রডরর অনুমায়ী  বফন রনভ টাণ  জরভ অরধগ্রণ কযা দফ এভন রফবাগ  সজরায াংখ্যা  

 

রফফযণ  একক  মূর প্রকল্প  ১ভ াংদারধত  ২য় াংদারধত  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

রফবাগ াংখ্যা  াংখ্যা  ৬  ৬ ৬  

সজরা াংখ্যা  াংখ্যা ৬৪  ৬৪  ৬৪  

বফন রনভ টাদণয জন্য রনধ টারযত সজরা  াংখ্যা ২৭  ৩৪  ৪২  

জরভ অরধগ্রদণয জন্য প্রস্তারফয সজরা  াংখ্যা  ৩৭  ৩০  ২২  
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প্রকদল্পয প্রাক্কররত ব্যয়, ফাস্তফায়নকার  অনুদভাদনঃ  

প্রকল্পটি একদনক  কতৃটক ১৫-০৪-২০০৯ এ অনুদভারদত য়। এযয ০৮-০২-২০১১ তারযদখ ১ভ াংদারধত রডরর অনুদভারদত য়। 

১ভ এফাং ২য় াংদাধণীয ভাঝাভারঝ ভয় ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যরতদযদক সভয়াদ বৃরদ্ধ কযা য়।  ১ভ াংদাধনীদত ব্যয় ১৮.৯৫% বৃরদ্ধ ায়। 

২য় াংদাধনীদত ১৭৪.৪০% বৃরদ্ধ ায়। ১ভ াংদাধনীদত ভয়  ৩৬.৯২% বৃরদ্ধ ায়। ২য় াংদাধনীদত ২৬.৮৭% বৃরদ্ধ ায়। সভাট 

ব্যয় বৃরদ্ধ ২২৬.৪০% এফাং ভয় বৃরদ্ধ ৭৩.৮৫%। রনদম্নয াযণীদত  রফস্তারযত সদয়া দরা: 

 

 

 

  



 

পৃষ্ঠা-3 

প্রকল্প রযচারদকয তথ্য : 

প্রকল্পটিয শুরু দত জানুয়াযী/ ’১৮ ম টন্ত এ প্রকদল্প কদয়ক জন কভ টকতটা প্রকল্প রযচারদকয দারয়ত্ব ারন কদযদছন।  ছদক তাঁদদয 

তাররকা  কভ টকার সদখাদনা দরাঃ 

াযণী ১.৩: প্রকল্প রযচারদকয দারয়ত্ব ারন কযা কভ টকতটাবৃদদেরয তাররকা  

ক্রভ প্রকল্প রযচারদকয নাভ মূর দফী দারয়ত্ব গ্রণ দারয়ত্ব স্তান্তয 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১. জনাফ সভাঃ এ. সক. এভ. 

আফদুো  

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী, গণপূতট অরধদপ্তয ০১/০২/২০১০ ১৮/০৭/২০১০ 

২. জনাফ সভাঃ নুরুর ইরাভ তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী, গণপূতট অরধদপ্তয ১৮/০৭/২০১০ ০২/০৩/২০১৪ 

৩. জনাফ সভাঃ জারদ সাদন তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী, গণপূতট অরধদপ্তয ০২/০৩/২০১৪ ১৫/০১/২০১৬ 

৪. জনাফ সয়দ কাভার সাদন উ-রচফ আইন  রফচায রফবাগ ১৫/০১/২০১৬ ২০০৩/২০১৬ 

৫. জনাফ গাজী সভাঃ জাাঙ্গীয 

সাদন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী, গণপূতট অরধদপ্তয ২০/০৩/২০১৬ ০৯/০২/২০১৭ 

৬. জনাফ সদফাীল চন্দ্র াা তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী, গণপূতট অরধদপ্তয ০৯/০২/২০১৭ অযাফরধ 

 

১.৩ প্রকদল্পয রক্ষযঃ  :  সপৌজদারয ভাভরায রফচায প্ররক্রয়া গরতীর কযা এফাং জদভ থাকা ভাভরায 

াংখ্যা হ্রা কযা। 

১.৪ উদেশ্য   :  সপৌজদারয ভাভরায রফচায প্ররক্রয়া গরতীর কযায জন্য সবৌত অফকাঠাদভা 

রনভ টাণ। 

১.৫ প্রধান কাম টক্রভমূ  :  ভুরভ অরধগ্রণ;  

 বফন রনভ টাণ; 

 দ্রব্য, কাম ট  সফা াংগ্র; 

 ভাটি যীক্ষা কযা; 

 াইট অরপ রনভ টাণ; 

 অবযন্তযীণ ারন  রফদুযদতয ব্যফস্থাকযণ; 

 সেb  ীভানা প্রাচীয রনভ টাY; 

১.৬ প্রধান 

আউটপুটমূ  

:  ৪৩.৬২ একয ভূরভ;  

 ৪,৫৬,১৮৫ ফগ ট রভটায ফা ৪২টি আদারত বফন; 

 ২টিদ্রব্য, ২৪টিকাজ  ৪টি সফা;  

 ৪২টি াইট অরপ;  

 ৪২টি আদারত বফদনয জন্য ারন  রফদুযদতয ব্যফস্থা; 

 ৪২টি আদারত বফদনয জন্য ৪৩৪১ ফগ ট রভটায সেন; 

 ৩৭৪০৬ ফগ ট রভটায যাস্তা; 

 ১৮৫৯৩ ফগ ট রভটায ীভানা প্রাচীয ; 

 ৩৮৩১৫৭ ঘন রভটায ভাটি বযাট; 

 ৪২টি আদারত সকদন্দ্র ররপট। 
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১.৭ অঙ্গরবরিক ফাস্তফ  আরথ টক রক্ষভাত্রা  

াযণী ১.৪: অঙ্গরবরিক ফাস্তফ  আরথ টক রক্ষযভাত্রা 

ক্রভ   সকাড  রফফযণ  একক  সবৌত 

রযভাণ 

আরথ টক 

রযভাণ 

দয়ট  

(১) (২) (৩) (৪) (৪) (৫) (৬) 

১ ৪৮৮৫ দয়র ইনদবরস্ট্দগন সকন্দ্র  ৪২ ৭৮.৪৩ ০.০০০৩ 

২ ৪৮২৯ ম্যাদটরযয়ার সটস্ট্ টিএ সকন্দ্র  ৪২ ৯৮.৭৪ ০.০০০৪ 

৩ ৪৮২৩ পৄদয়র সথাক সথাক ৩৫ ০.০০০১ 

৪ ৪৮০১ ভ্রভন ব্যয় সথাক সথাক ২৫ ০.০০০১ 

৫ ৪৮০১ োইবায বাযটাইভ সথাক সথাক ৬ ০ 

৬ ৪৯০১ মানফান সভযাভত সথাক সথাক ৩৪.৮ ০.০০০১ 

৭ ৪৫০১,৪৬০১ 

কভ টকতটা  কভ টচারযদদয সফতন  

বাতারদ 

সথাক সথাক ১১১.৩৯ 

০.০০০৫ 

৮ 

৪৮২৮, ৪৮৮৮, 

৪৮১৬, ৪৮৯৯ 

অরপ করন্টনদজরন্প  (চীপ  ররড) 

(সষ্টনারয,সাদষ্টজ, সটররদপান/ 

ইন্টাযদনট রফর) ইতযারদ 

সথাক সথাক ২০ 

০.০০০১ 

৯ 

৪৮২৮,৪৮৮৮,৪৮১৬,

৪৮৯৯ 

করম্পউটায, পদটাকরয়ায, পযাক্স 

ইতযারদ (রযকল্পনা াখা- আইন  

রফচায রফবাগ) 

সথাক সথাক ১০ 

০ 

১০ 

৪৮৮৭, ৪৭৮৫, 

৪৮৮৮, ৪৮৯৯ 

আরকটদটকচাযার প্ল্যান, এররদবন, 

সকন, াইট প্ল্যান  সতযী  র্মদ্রণ 

সথাক সথাক ৭.৫ 

০ 

১১ ৪৮৮৭, ৪৮৮৮, ৪৮৯৯ 

োকচাযার েরয়াং, রডজাইন,  

সর-আউট প্ল্যান সতযীকযণ  র্মদ্রণ 

সথাক সথাক ৭ 

০ 

১২ ৪৮৯৯, ৪৮৮৮ রডরর (প্রস্তুত, রপ্ররন্টাং  ফাইরন্ডাং) সথাক সথাক ৭ ০ 

১৩ ৪৮৮৩ 

ম্মানী (রস্ট্য়ারযাং করভটি  

রআইর) 

সথাক সথাক ৮ 

০ 

১৪ ৬৯০১ ভূরভ অরধগ্রণ একয ৪৩.৬২ ১৫৭০০.৯ ০.০৬৫৭ 

১৫ ৭০১৬ াইট অরপ রনভ টাণ সকন্দ্র  ৪২ ৮৮.৮১ ০.০০০৪ 

১৬ ৭০০৬ বফন রনভ টাণ 

ফগ ট 

রভটায 

৪৫৬১৮৫

. 

১৫২৭০৩.৩

২ ০.৬৩৯৪ 

১৭ ৭০৪৬ অবযন্তযীণ ারন যফযা সকন্দ্র  ৪২ ৪৫৫৪.৬৬ ০.০১৯১ 

১৮ ৭০৪৬ ফরঃস্থ ারন যফযা সকন্দ্র  ৪২ ১১৩৯.৭ ০.০০৪৮ 

১৯ ৭০৪৬ ৩" ডায়া ররবর রড টিউফদয়র সকন্দ্র  ৪২ ৬৩৩.৭৮ ০.০০২৭ 
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ক্রভ   সকাড  রফফযণ  একক  সবৌত 

রযভাণ 

আরথ টক 

রযভাণ 

দয়ট  

(১) (২) (৩) (৪) (৪) (৫) (৬) 

২০ ৭০৫৬ অবযন্তযীণ রফদুযতায়ন সকন্দ্র  ৪২ ৭৫৮৬.৩ ০.০৩১৮ 

২১ ৭০৫৬ ররপট সকন্দ্র  ৪২ ৯৬৭৬ ০.০৪০৫ 

২২ ৭০৫৬ ফরঃস্থ  রফদুযতায়ন সকন্দ্র  ৪২ ১১৪১৭.৮৭ ০.০৪৭৮ 

২৩ ৬৮৫৩ অরি রনফ টাক মন্ত্র সকন্দ্র  ৪২ ৭৮৫.৭৪ ০.০০৩৩ 

২৪ ৭০৪১ সেইন  অযাদপ্রান 

যারনাং 

রভ. 

৪৩৪১ ৩১৫.৬৩ 

০.০০১৩ 

২৫ ৭০১৬ কম্পাউন্ড সযাড  কায ারকটাং ফগ ট রভ ৩৭৪০৭ ২৫২০.৪৭ ০.০১০৬ 

২৬ ৭০১৬ ফাউন্ডারয য়ার  সগইট যারনাং রভ ১৮৫৯৩ ২৩৭২.৪৯ ০.০০৯৯ 

২৭ ৭০০১ াইট উন্নয়ন (র.র) ঘন রভ 

৩৮৩১৫

৮ 

১১২৫.৪৫ 

০.০০৪৭ 

২৮ ৭০৮১ অন্যান্য সথাক সথাক ২৭৯২.৫৩ ০.০১১৭ 

২৯ ৭০১৬ আযফরযকারচায  ল্যান্ডদেরাং সকন্দ্র  ৪২ ১২৯ ০.০০০৫ 

৩০ ৬৮০৭ মানফান ক্রয় াংখ্যা ২ ৮০ ০.০০০৩ 

৩১ ৬৮২১ এজরা  কাঠগড়া স্থান সকন্দ্র  ৪২ ৪১৫৯.৮৪ ০.০১৭৪ 

৩২ ৬৮২১ আফাফত্র সকন্দ্র  ৪২ ১৩৩৯৯.২৭ ০.০৫৬১ 

৩৩ ৭৯৮১ গণপূতট’য  জন্য করন্টনদজরন্প সকন্দ্র  ৪২ ৭৩৩.১৭ ০.০০৩১ 

৩৪   ব্লক অযাদরাদকন     ৪৩৯৯.৯৫ ০.০১৮৪ 

৩৫ ৭৯৮১ রপরজকযার করন্টনদজরন্প     ২০৬৩.৫৩ ০.০০৮৬ 

    সভাট     ২৩৮৮২৭.২৭  ১.০০  

  



পৃষ্ঠা-6 

 

 

 

 

 

 

 

রিতীয় অধ্যায়  

রনরফড় রযফীক্ষণ কাম টক্রদভ কাম টদ্ধরত (Methodology)  
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রিতীয় অধ্যায়  

রনরফড় রযফীক্ষণ কাম টক্রদভ কাম টদ্ধরত (Methodology)  

২.১ যাভ টক প্ররতষ্ঠান -এয কভ টরযরধ (ToR):     

(১) প্রকদল্পয রফফযণ (টভূরভ, উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধদনয অফস্থা, অথ টায়দনয রফলয় ইতযারদ কর প্রদমাজয তথ্য) 

ম টাদরাচনা;   

(২) প্রকদল্পয ারফ টক  রফস্তারযত অঙ্গরবরিক ফাস্তফায়ন (ফাস্তফায়ন  আরথ টক) অগ্রগরতয তথ্য াংগ্র, রন্নদফন, রফদেলণ, 

াযরণ/দরখরচদত্রয ভাধ্যদভ উস্থান  ম টাদরাচনা;  

(৩) প্রকদল্পয উদেশ্য অজটদনয অফস্থা ম টাদরাচনা  ম টদফক্ষণ;  

(৪) প্রকদল্পয আতায় ম্পারদত/চরভান রফরবন্ন ণ্য, কাম ট  সফা াংগ্রদয (প্ররকউযদভন্ট) সক্ষদত্র প্রচররত াংগ্র আইন  

রফরধভারা (ররআয, উন্নয়ন দমাগীয গাইডরাইন ইতযারদ) প্ররতারন কযা দয়দছ/দে রকনা স রফলদয় ম টাদরাচনা  

ম টদফক্ষণ;  

(৫) প্রকদল্পয আতায় াংগৃীত/াংগৃীতব্য ণ্য, কাম ট  সফা রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর 

আনুলরঙ্গক ফলয়ারদ রনদয় ম টাদরাচনা/ম টদফক্ষণ;  

 (৬) প্রকদল্পয আতায় াংগৃীত/াংগ্রদয প্ররক্রয়াধীন রফরবন্ন ণ্য, কাম ট  সফা াংরেষ্ট ক্রয় চুরিদত রনধ টারযত 

সস্পররপদকন/BoQ/ToR, গুণগত ভান, রযভাণ অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ/মাচাই-এয ভাধ্যদভ াংগ্র দয়দছ/দে রক 

না স রফলদয় ম টাদরাচনা  ম টদফক্ষণ;  

(৭) প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ম্পরকটত রফরবন্ন ভস্যা সমভন অথ টায়দন রফরম্ব, ফাস্তফায়দনয অথ টাৎ ণ্য, কাম ট  সফা ক্রয়/াংগ্রদয 

সক্ষদত্র রফরম্ব, ব্যফস্থানায় অদক্ষতা  প্রকদল্পয সভয়াদ  ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারদয কাযণ অন্যান্য রদক রফদেলণ, ম টাদরাচনা  

ম টদফক্ষণ; 

(৮) প্রকল্প রযচারদকয  প্রকল্প ব্যফস্থা ম্পরকটত সমাগ্যতা, অরবজ্ঞতা, প্রকল্প ব্যফস্থানা  ক্রয় াংক্রান্ত রফলদয় প্ররক্ষণ, রফরবন্ন 

বা আফান  গৃীত রদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন তৎযতা, প্রকল্প রযচারক রদদফ কভ টকার ইতযারদ তথ্য-উাি ম টাদরাচনা  

ম টদফক্ষণ; 

(৯) প্রকল্প অনুদভাদন, াংদাধন (প্রদমাজয সক্ষদত্র) অথ ট ফযাে, অথ ট ফযাে, অথ ট ছাড়, রফর রযদাধ ইতযারদ রফলদয় তথ্য-

উাদিয ম টাদরাচনা  ম টদফক্ষণ;    

(১০) উন্নয়ন দমাগী াংস্থা কতৃটক চুরি স্বাক্ষয, চুরিয তটারদ, ক্রয় প্রস্তাফ প্ররক্রয়াকযণ  অনুদভাদন, অথ ট ছাড়, রফর 

রযদাদধয ম্মরত  রফরবন্ন রভন এয সুারয ইতযারদয তথ্য-উািরবরিক ম টাদরাচনা  ম টদফক্ষণ;   

(১১) প্রকল্প ভারপ্তয য সৃষ্ট সুরফধারদ সটকই কযায রদক্ষয ভতাভত প্রদান;   

(১২) SWOT analyses;  

(১৩) উরেরখত প্রাপ্ত রফরবন্ন ম টদফক্ষদণয রবরিদত ারফ টক ম টাদরাচনা;  

(১৪) প্রদয়াজনীয় সুারয প্রণয়ন; এফাং  

(১৫) কতৃটক্ষ কতৃটক রনধ টারযত রফলয়ারদ ইতযারদ।    
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২.২ রনরফড় রযফীক্ষণ দ্ধরত  

রনরফড় রযফীক্ষণ কাম টক্রভ প্রকদল্পয উদেদশ্যয আদরাদক কযা দয়দছ। রনরফড় রযফীক্ষণ কাম টক্রভ রযচারনায জন্য নর্মনা 

এরাকা রনফ টাচন, উিযদাতা রনফ টাচন  াংখ্যা রনধ টাযণ, তথ্য াংগ্র দ্ধরত  টুর রনধ টাযণ, তথ্য প্ররক্রয়াকযণ  রফদেলণ কদয 

প্ররতদফদন প্রণয়ন কযা দয়দছ।  

২.২.১ এরাকা রনফ টাচনঃ  

রনরফড় রযফীক্ষদণয জন্য এরাকা রনম্নরূদ রনফ টাচন কযা দয়দছ: 

২.২.১.১ রফবাগ রনফ টাচন:  প্রকল্পটি সদদয ৬টি রফবাদগ মথা:- ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, রদরট  ফরযার রফবাদগ 

ফাস্তফারয়ত দে। ১০০% রফবাগদক ভীক্ষা এরাকা রদদফ রফদফচনা কযা দয়দছ।  পদর ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, 

রদরট  ফরযার রফবাগ প্রকল্প এরাকা রদদফ অন্তভু টি দয়দছ।  

২.২.১.২ সজরা রনফ টাচন:  প্রকল্পটি সদদয ৬টি রফবাদগয ৬৪টি সজরায় ফাস্তফারয়ত দে। এয ভদধ্য ৪২টি সজরায় রনভ টাণ কাজ 

এফাং ২২টি সজরায় ভূরভ অরধগ্রণ দফ। রনভ টাণ কাজ াংরেষ্ট ৪২টি সজরায ৩০% অথ টাৎ প্রায় ১৩টি সজরা এফাং ভূরভ অরধগ্রণ 

কাদজয ৩০% অথ টাৎ প্রায় ৭টি সজরা সভাট ২০টি সজরা ভীক্ষা এরাকা রদদফ রফদফচনা কযা দয়দছ। রফবাগয়াযী সজরায 

াংখ্যা রনফ টাচন রনদম্নয াযণী ২.১ এ রফস্তারযত সদয়া দরা এফাং সজরায নাভ রযরষ্ট-ক এ সদয়া দরাঃ  

াযণী-২.১ সজরায াংখ্যা রনফ টাচন 

রফবাদগয 

নাভ  

প্রকল্প এরাকা টাই-১ এ   টাই-১ রফ  টাই-২ এ টাই-২ রফ  স্বতন্ত্র  সভাট  সভাট সভাট  

  স্ট্যারড এরাকা ১০ তরা 

ম টন্ত  

৮ তরা 

ম টন্ত  

১০ তরা 

ম টন্ত  

৮  তরা 

ম টন্ত 

  রনভ টাণ  ভূরভ  

  

    ২৯ 

এজরা  

২১ 

এজরা  

১৩ এজরা  ৯ এজরা       

  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

ঢাকা প্রকল্প এরাকা ২ ২ ১ ৩ ৩ ১১ ৬ ১৭ 

  স্ট্যারড এরাকা ০ ১ ০ ২ ১ ৪ ২  ৬ 

চট্টগ্রাভ প্রকল্প এরাকা ৩ ০ ০ ১ ২ ৬ ৫ ১১ 

  স্ট্যারড এরাকা ১ ০ ০ ০ ১ ২ ১ ৩ 

যাজাী প্রকল্প এরাকা ২ ৫ ১ ২ ০ ১০ ৬ ১৬ 

  স্ট্যারড এরাকা ০ ২ ০ ১ ০ ৩ ২  ৫ 

খুরনা প্রকল্প এরাকা ২ ২ ১ ১ ০ ৬ ৪ ১০ 

  স্ট্যারড এরাকা ০ ১ ০ ০ ০ ১ ১ ২ 

রদরট প্রকল্প এরাকা ৩ ১ ০ ০ ০ ৪ ০ ৪ 

  স্ট্যারড এরাকা ১ ০ ০ ০ ০ ১ ০ ১ 

ফরযার প্রকল্প এরাকা ০ ৪ ১ ০ ০ ৫ ১ ৬ 

  স্ট্যারড এরাকা ০ ১ ১ ০ ০ ২ ১  ৩ 

সভাট প্রকল্প এরাকা ১২ ১৪ ৪ ৭ ৫ ৪২ ২২ ৬৪ 

  
স্ট্যারড এরাকা ২ ৫ ১ ৩ ২ ১৩ ৭  ২০ 
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২.৩ তথ্য াংগ্র দ্ধরত 

রনম্নরররখত দ্ধরতদত তথ্য াংগ্র কযা দয়দছঃ  

ক. মূর তথ্যদাতায াক্ষাৎকায গ্রণ (Key Informant Interview-KII)  

খ. সপাকা গ্রু আদরাচনা (এপরজরড)  

গ. স্থানীয় কভ টারা আদয়াজন  

ঘ. সক স্ট্ারড ম্পাদন  

ঙ. ম টদফক্ষণ    

২.৪  উিযদাতা রনফ টাচন 

২.৪.১ মূর তথ্যদাতাঃ  

১. উদযাগী ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায প্ররতরনরধঃ প্রকল্প রযচারক  তায ায়ক জনফর, সজরা ম টাদয়য 

াংরেষ্ট রনফ টাী, উ-রফবাগীয়  উ-কাযী  প্রদকৌরী 

 ২. প্রতযক্ষ উকাযদবাগী উিযদাতাঃ চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট  অধীনস্থ াংরেষ্ট কভ টকতটা  

 ৩. দযাক্ষ উকাযদবাগী উিযদাতাঃ আইনজীফী, পুরর, দাদযাগা, ফাদী,  সদাকানদায  চা রফদক্রতা   

২.৪.২ সপাকা গ্রুঃ  

 কর সস্ট্কদাডায  উকাযদবাগী  

২.৪.৩ স্থানীয় কভ টারায জন্যঃ    

 কর সস্ট্কদাডায  উকাযদবাগী  

২.৪.৪ সক স্ট্যারডঃ  

সম সকান ১টি সজরায রনভ টাণ কাজ  

২.৪.৫ ম টদফক্ষণঃ   

রনভ টাণ কাদজয গুণগত ভান ম টদফক্ষণ  

 

২.৫ তথ্যদাতায াংখ্যা ফা আকায রনধ টাযণ পর্ম টরা         

উিযদাতা ফা নর্মনায আকায প্রকদল্পয উদেদশ্যয উয রনব টয কদয রনফ টাচন কযা য়। এখাদন পুদরন অজানা। অজানা 

পুদরদনয সক্ষদত্র নর্মনায আকায রনম্নরররখত সূদত্রয ভাধ্যদভ কযা য়: 

N = 
z

2
pq 

e
2
 

 

সমখাদন  n দে কারিত নর্মনা াংখ্যা  

 p  রনরদ টষ্ট প্যাযারভটাদযয অনুাত  

 z দে standardized normal variable 

 e = Acceptable error (the precision) 

 n = size of sample 

 N = size of population 
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নর্মনা াংখ্যা রনধ টাযদণয জন্য ৯৫% confidence level অনুভান কযা দয়দছ।  পদর “Z” এয ভান দে ১.৯৬। তাছাড়া, P 

এয ভান মরদ ০.৫ ধযা য় (মা  দফ টাচ্চ নর্মনা াংখ্যা রনরিত কদয), n এয রযভাণ য়: 

  
(   ) (  )(    )

(   ) 
 

   = ৩৮৪ 

উদয উরেরখত পর্ম টরা অনুমায়ী ৩৮৪ দে রনধ টারযত নর্মনা াংখ্যা।  

 

২.৫.১ মূর উিযদাতায আকায রনফ টাচন 

াযণী-২.২: উদযাগী ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায প্ররতরনরধয আকায/ াংখ্যা রনধ টাযণ  

তথ্য প্রদানকাযী একক  সজরা প্ররত নর্মনা সভাট নর্মনা 

(১) (২) (৩) (৪) 

প্রকল্প ভন্বয়ক  াংখ্যা   ১ 

প্রকল্প রযচারক  াংখ্যা   ১ 

প্রকল্প সডে কভ টকতটা  াংখ্যা   ১ 

াংরেষ্ট সজরায রনফ টাী প্রদকৌরী   াংখ্যা ১ ১৩ 

াংরেষ্ট সজরায উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী াংখ্যা ১ ১৩ 

উকাযী প্রদকৌরী  াংখ্যা ২ ২৬ 

এরস্ট্দভটয  াংখ্যা ১ ১৩ 

অযাকাউদন্টন্ট  াংখ্যা  ১  ১৩  

সভাট      ৮১   

াযণী-২.৩: প্রতযক্ষ উকাযদবাগী উিযদাতায আকায/ াংখ্যা রনধ টাযণ   

তথ্য প্রদানকাযী একক  সজরা প্ররত নর্মনা সভাট নর্মনা 

(১) (২) (৩) (৪) 

রদজএভ  াংখ্যা ১ ৮ 

অরতরযি রদজএভ  াংখ্যা ১ ১৩ 

ব্যরিগত কাযী  াংখ্যা ১ ১৩ 

সভাট      ৩৪  

াযণী-২.৪: দযাক্ষ উকাযদবাগী উিযদাতায াংখ্যা রনধ টাযণ   

তথ্য প্রদানকাযী  একক  সজরা প্ররত নর্মনা সভাট নর্মনা 

(১) (২) (৩) (৪) 

আইনজীফী  াংখ্যা ১ ১০ 

ফাদী  াংখ্যা ৪ ৫২ 

াজতফাী  াংখ্যা ৩ ৩৯ 

স্ট্যাম্প রফদক্রতা  াংখ্যা ৪ ৫২ 

চা রফদক্রতা   াংখ্যা  ৪ ৫২ 

সভাট      ২০৫ 
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াযণী-২.৫: এপরজরড দ্ধরতদত তথ্য াংগ্রদ উিযদাতায াংখ্যা রনধ টাযণ      

তথ্য প্রদানকাযী একক সজরা প্ররত নর্মনা সভাট নর্মনা 

(১) (২) (৩) (৪) 

াংরেষ্ট সজরায রনফ টাী প্রদকৌরী    াংখ্যা ১ ৭ 

াংরেষ্ট সজরায উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী  াংখ্যা ১ ৭ 

উকাযী প্রদকৌরী  াংখ্যা  ২ ১৪ 

রদজএভ প্ররতরনরধ   াংখ্যা ২ ১৪ 

ঠিকাদাদযয প্ররতরনরধ  াংখ্যা ২ ১৪ 

সভাট      ৫৬ 

াযণী-২.৬: স্থানীয় কভ টারায ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্রদ উিযদাতায াংখ্যা রনধ টাযণ       

তথ্য প্রদানকাযী একক সজরা প্ররত নর্মনা সভাট নর্মনা 

(১) (২) (৩) (৪) 

প্রকল্প রযচারক  াংখ্যা   ১ 

প্ররতরনরধ, আইএভইরড  াংখ্যা   ১ 

াংরেষ্ট সজরায রনফ টাী প্রদকৌরী    াংখ্যা  ১ ১ 

াংরেষ্ট সজরায উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী  াংখ্যা ১ ১ 

উকাযী প্রদকৌরী  াংখ্যা ২ ২ 

রদজএভ প্ররতরনরধ    াংখ্যা ২ ২ 

ঠিকাদাদযয প্ররতরনরধ  প্রদজক্ট ম্যাদনজায  াংখ্যা  ২ ২ 

সভাট      ৮ 

২.৬ তথ্য াংগ্র  রফদেলণ দ্ধরতঃ 

প্রকদল্পয জন্য প্রাথরভক  সদকন্ডারয উবয় প্রকায তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। এফ তথ্য ভন্ত্রণারয়, রফবাগ, ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা, 

গণপূতট অরধদপ্তয, আদারত বফন  এয াংরি এরাকা দত াংগ্র কযা দয়দছ।  

২.৬.১ াদব ট ররডউর প্রাক-মাচাই   

খড়া প্রশ্নভারা সতরযয দয াইরটিাং কদয খড়া চূড়ান্ত কযা দয়দছ। এয দয কর খড়া টুর প্রাক-মাচাই সদল তথ্য 

াংগ্রকাযীদদয প্ররক্ষদণ চূড়ান্ত কযা দয়দছ।  

২.৬.২ তথ্য াংগ্রকাযী রনদয়াগ 

দক্ষ  অরবজ্ঞতাম্পন্ন প্রাথীয ভদধ্য সথদক তথ্য াংগ্রকাযী  ভাঠ সুাযবাইজায রনদয়াগ কযা দয়দছ। তাদদয ভাস্ট্া ট  

রডরগ্র ন্যযনদক্ষ ৩-৫ ফছদযয অরবজ্ঞতা রছর।  

২.৬.৩ তথ্য াংগ্রকাযীদদয প্ররক্ষণ:  

জরযদয তথ্য াংগ্রকাযী এফাং ভাঠ সুাযবাইজাযদদযদক ৩ রদদনয প্ররক্ষণ  (১ রদন ভাঠ ম টাদয়য অনুীরন) প্রদান কযা 

দয়দছ। এ প্ররক্ষদণ তথ্য াংগ্র এফাং প্রশ্নভারায় ব্যফহৃত রফরবন্ন দেয একক সফাধগম্যতায জন্য ধাযণা প্রদান কযা দয়দছ। 

তাছাড়া প্ররক্ষদণ তারত্ত্বক রফলদয়য সচদয় ফাস্তফ অনুীরদনয উয সজায সদয়া দয়দছ। 
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২.৬.৪ ভাঠ ম টাদয় তথ্য াংগ্র: 

 সুরফধাদবাগী গ্রু রচরিত কদয তাদদয াক্ষাৎকায গ্রণ 

 রফরবন্ন টুরদয ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র 

 স্থানীয় ম টাদয়য এপরজরড  কভ টারা আদয়াজন  

 

২.৬.৫ তথ্য প্ররক্রয়াকযণ  রফদেলণ  রযকল্পনা 

প্রশ্নভারায াদথ ঙ্গরত সযদখ ভুর তথ্য ফাছাই কযা দয়দছ।  ডাটা রফদেলদণয পূদফ টই রফরবন্ন অঙ্গরত এফাং সযদঞ্জয ভুরগুদরা 

মাচাই কযা দয়দছ। তথ্য রফদেলদণয পূদফ ট অাভঞ্জস্যপূণ ট  ভুর তথ্য সযাধ কযা দয়দছ। কর গুণগত তথ্য াংগ্র প্রশ্নত্র  

গাইডরাইন প্ররক্রয়াকযণ কযা দয়দছ। তথ্য রফদেলদণয উদেশ্য দে গদফলণায উদেশ্য অজটদনয অফস্থা মাচাই কযা এফাং 

প্রস্তারফত রযফীক্ষদণ রফদেলণ রযকল্পনাটি সুস্পষ্টবাদফ  উদেদশ্যয াদথ ঙ্গরত সযদখ কযা দয়দছ। 
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তৃতীয় অধ্যায় 

প্রকদল্পয আরথ টক  ফাস্তফ অগ্রগরত রফদেলণ  

৩.১ প্রকদল্পয আরথ টক  ফাস্তফ অগ্রগরত রফদেলণ  

প্রকল্প অরপ দত প্রাপ্ত তদথ্যয আদরাদক ভাচ ট ২০১৮ ম টন্ত প্রকদল্পয আরথ টক  ফাস্তফ অগ্রগরত ৫৪.২৮%। সবৌত  আরথ টক 

অগ্রগরতয ায একই (৫৪.২৮%)। এয কাযণ দে সবৌত অগ্রগরতয রযভা আরথ টক অগ্রগরতয উয রনব টয কদয কযা দয়দছ। 

াযণী৩.১ এ রফস্তারযত সদয়া দরা।  

৩.১.১ প্রকদল্পয আরথ টক  ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা  অজটন       

াযণী ৩.১:   প্রকদল্পয আরথ টক  সবৌত অগ্রগরত                              (রক্ষ টাকায়) 

ক্রভ অঙ্গ/ উাদঙ্গযনাভ একক ‡fŠZ 

রযভাণ 

Avw_©K ভাচ ট, ২০১৮ ম টন্ত অগ্রগরত 

আরথ টক সবৌত 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ দয়র  ইনদবরস্ট্দগন সকন্দ্র ৪২ ৭৮.৪৩ ৬৮.৭৫ 88% 

২ ম্যাদটরযয়ার সটস্ট্ টিএ সকন্দ্র ৪২ ৯৮.৭৪ ৮.১৭ 8% 

৩ পৄদয়র সথাক সথাক ৩৫ ৩৫.১৭ 100% 

৪ ভ্রভনব্যয় সথাক সথাক ২৫ ০.৩৩ 1% 

৫ োইবায বাযটাইভ সথাক সথাক ৬ ১.৬৬ 28% 

৬ মানফান সভযাভত সথাক সথাক ৩৪.৮ ২৫.৭৯ 74% 

৭ কভ টকতটা  কভ টচারযদদয সফতন   

বাতারদ 

সথাক সথাক ১১১.৩৯ ৯৩.২৩ 84% 

৮ অরপ করন্টনদজরন্প (চীপররড) 

(দষ্টনারয,দাদষ্টজ, সটররদপান/ 

ইন্টাযদনট রফর) ইতযারদ 

সথাক সথাক ২০ ১৩.৩৬ 67% 

৯ করম্পউটায, পদটাকরয়ায, পযাক্স 

ইতযারদ (রযকল্পনা াখা- আইন  

রফচায রফবাগ) 

সথাক সথাক ১০ ৩ 30% 

১০ আরকটদটকচাযার প্ল্যান, এররদবন, 

সকন, াইট প্ল্যান সতযী  র্মদ্রণ 

সথাক সথাক ৭.৫ ৫.৬৮ 76% 

১১ োকচাযার েরয়াং, রডজাইন,  

সর-আউট প্ল্যান সতযীকযণ  র্মদ্রণ 

সথাক সথাক ৭ ১.১৭ 17% 

১২ রডরর (প্রস্তুত, রপ্ররন্টাং  ফাইরন্ডাং) সথাক সথাক ৭ ৩.৭৬ 54% 

১৩ ম্মানী (রস্ট্য়ারযাং করভটি  

রআইর) 

সথাক সথাক ৮ ৩.৩৭ 42% 

১৪ ভূরভ অরধগ্রণ একয ৪৩.৬২ ১৫৭০০.৯ ১০২১৯.০২ 65% 

১৫ াইট অরপ রনভ টাণ সকন্দ্র ৪২ ৮৮.৮১ ১৭.৯৫ 20% 

১৬ বফন রনভ টাণ ফগ টরভটায ৪৫৬১৮৫ ১৫২৭০৩.৩২ ৯৪৫৩৪ 62% 

১৭ অবযন্তযীণ ারন যফযা সকন্দ্র ৪২ ৪৫৫৪.৬৬ ১৪২১.৩৬ 31% 
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ক্রভ অঙ্গ/ উাদঙ্গযনাভ একক ‡fŠZ 

রযভাণ 

Avw_©K ভাচ ট, ২০১৮ ম টন্ত অগ্রগরত 

আরথ টক সবৌত 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৮ ফরঃস্থ ারন  যফযা সকন্দ্র ৪২ ১১৩৯.৭ ৩৫৯.৯৬ 32% 

১৯ ৩" ডায়া ররবর রড টিউফদয়র সকন্দ্র ৪২ ৬৩৩.৭৮ ২২৭.৭৯ 36% 

২০ অবযন্তযীণ  রফদুযতায়ন সকন্দ্র ৪২ ৭৫৮৬.৩ ২৭২৩ 36% 

২১ ররপট সকন্দ্র ৪২ ৯৬৭৬ ২৯৬০.৮৭ 31% 

২২ ফরঃস্থ রফদুযতায়ন সকন্দ্র ৪২ ১১৪১৭.৮৭ ৪৯০০.৮৫ 43% 

২৩ অরিরনফ টাক মন্ত্র সকন্দ্র ৪২ ৭৮৫.৭৪ ৩৩.১৭ 4% 

২৪ সেইন  অযাদপ্রান যারনাংরভ ৪৩৪১ ৩১৫.৬৩ ১৭০.৩৮ 54% 

২৫ কম্পাউন্ড সযাড  কায ারকটাং ফগ টরভ ৩৭৪০৭ ২৫২০.৪৭ ১২৩০.৮ 49% 

২৬ ফাউন্ডারয য়ার   সগইট যারনাংরভ ১৮৫৯৩ ২৩৭২.৪৯ ১১৩৯.২২ 48% 

২৭ াইট উন্নয়ন (র.র) ঘনরভ ৩৮৩১৫৮ ১১২৫.৪৫ ৩৬৯.৮৪ 33% 

২৮ অন্যান্য সথাক সথাক ২৭৯২.৫৩ ৫৪৭.১৯ 20% 

২৯ আযফরযকারচায  ল্যান্ডদেরাং সকন্দ্র ৪২ ১২৯ ১০ 8% 

৩০ মানফান  ক্রয় াংখ্যা ২ ৮০ ৮০ 100% 

৩১ এজরা  কাঠগড়া স্থান সকন্দ্র ৪২ ৪১৫৯.৮৪ ২২০২.১৯ 53% 

৩২ আফাফত্র সকন্দ্র ৪২ ১৩৩৯৯.২৭ ৫৫৫৭.৮ 41% 

৩৩ গণপূতট’য  জন্য  করন্টনদজরন্প সকন্দ্র ৪২ ৭৩৩.১৭ ৩০০.০৬ 41% 

৩৪ ব্লক  অযাদরাদকন সথাক সথাক ৪৩৯৯.৯৫ ৩৭৩.৯১ 8% 

৩৫ রপরজকযার  করন্টনদজরন্প সথাক সথাক ২০৬৩.৫৩ ০ 0% 

  সভাট=     ২৩৮৮২৭.২৭ ১২৯৬৪২.৭৫ 54.28% 

 

৩.২ ফছযয়াযী প্রকদল্পয আরথ টক অগ্রগরত রফদেলণ  

ভাচ ট ২০১৮ ম টন্ত প্রকদল্পয আরথ টক অগ্রগরত এরডর/আযএরডর ফযাদেয প্রায় ৭২.৪৯% এফাং রডরর/আযরডরদত াংস্থাদনয 

৫৪.২৮%। প্রকল্পটিয ফছয য়াযী আরথ টক ব্যয় রফদেলণ কযদর সদখা মায় প্রথভ দু’ফছদয  (২০০৮-০৯  ২০০৯-১০ অথ টফছয)  

আরথ টক অগ্রগরত খুফ কভ দয়দছ। যফতী ফছযগুদরাদত ফযাদেয অনুকূদর ব্যদয়য ায ক্রভ বৃরদ্ধ সদয়দছ। প্রকদল্পয প্রথভ ফছদয 

অগ্রগরত দন্তালজনক নয়। এ দুই ফছদয প্রকদল্পয ফাস্তফ কাজ এয অগ্রগরত ১৬%। কভ অগ্রগরতয কাযণ র (ক) প্রকদল্পয রনভ টাণ 

কাজ শুরুয পূদফ ট প্রকদল্পয রডজাইন রযফতটন; (খ) বফন রনভ টাদণ সজরায াংখ্যা বৃরদ্ধয রদ্ধান্ত। রবরি রযফতটদনয রদ্ধান্ত য়ায় 

স্থাতয  কাঠাদভাগত নকা নতুন বাদফ প্রণয়ন  রডরর াংদাধন কযা । পদর প্রথভ অফস্থায় অগ্রগরত কভ য়। প্রকদল্পয 

আরথ টক অগ্রগরতয াযণী ৩.২ এ সদয়া দরা।  
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াযণী-৩.২:  ফছযয়াযী এরডর/ আযএরডর ফযাে এয অনুকূদর ব্যদয়য রফফযণ (ভাচ ট ২০১৮ ম টন্ত)   

       (রক্ষ টাকায়)  

অথ ট ফছয  wWwcwc/Av

iGwWwc‡Z 

ms¯’vb 

1g 

ms‡kvw`Z 

wWwcwc  

wWwcwc/AviG

wWwc‡Z 

ms¯’vb 

মূর/ 

াংদারধত 

এরডর ফযাে  

অফর্মিকৃত 

টাকা  

আরথ টক ব্যয়  eiv‡Ïi 

AbyKz‡j 

e¨‡qi 

nvi 

wWwcwc‡Z 

ms¯’v‡bi 

AbyKz‡j 

e¨‡qi nvi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2008-

2009 

7334.47 5.85 5.84 50.00 5.84 5.84 11.68 100.00 

2009-

2010 

14399 142.14 142.18 3250.00 3112 142.18 4.37 100.00 

2010-

2011 

14394.5 14417.4 2424.77 2500.00 2475 2424.77 96.99 100.00 

2011-

2012 

14394.5 16400.6 7412.72 7436.0 7436.0 7412.72 99.69 100.00 

2012-

2013 

14915.3 27043.4 10263.4 10275.7 10275.7 10263.4 99.88 100.00 

2013-

2014 

7731.56 29027.9 17489.8 17499.0 17499.0 17489.8 99.95 100.00 

2014-

2015 

    19725.5 27500.00 19733 19725.5 71.73 100.00 

2015-

2016 

    25000.00 25000.00 16580.6 13400.3 53.60 53.60 

2016-

2017 

    89411.9 39321.00 28740.6 28557.5 72.63 31.94 

2017-

2018 

    66951.1 46000.00 30477 30220.67 65.70 45.14 

ফ টদভাট 73169.3 87037.3 238827 178831.72 136335 129643 72.49 54.28 

ফছযয়াযী ব্যদয়য তথ্য অনুাদয সদখা মায় ব্যদয়য রযভাণ যফতী ফছযগুদরাদত সফদড় সগদছ। ব্যয় বৃরদ্ধয রযভাণ রচত্র- ৩.১ এ 

সদয়া দরা। রডররদত াংস্থাদনয অনুকূদর এ ম টন্ত ব্যয় দয়দছ ৫৪.২৮%।   
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রচত্র-৩.১: ফছযয়াযী ফযাে এয অনুকূদর ব্যদয়য রফফযণ  

৩.৩ সকন্দ্রয়াযী রনভ টাণ কাদজয ফাস্তফ অগ্রগরত রফদেলণ 

৩.৩.১ সকন্দ্রয়াযী রনভ টাণ কাদজয অগ্রগরতঃ 

সকন্দ্রয়াযী প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগরত রফদেলণ কযদর সদখা মায় জুন ২০১৮ এয ভদধ্য ৮টি অথ টাৎ ১৯% সজরায় আদারত বফন 

রনভ টাণ ম্পন্ন দফ। জুন ২০১৯ এয ভদধ্য ২৮টি ফা ৬৩%, জুন ২০২০ এয ভদধ্য ৫টি ফা ১৩% এফাং জুন ২০২১ এয ভদধ্য ২টি ফা 

৬% সজরায় আদারত বফন রনভ টাণ ম্পন্ন দফ। াযণী ৩.৩ দত সদখা মায় প্রকদল্পয ফাকী কাজ ম্পাদন কযায জন্য প্রকদল্পয 

সভয়াদ আয ২ ফছয বৃরদ্ধয প্রদয়াজন দফ। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা তথা প্রকল্প রযচারক প্রকদল্পয ফাকী কাজ ম্পাদদন আয 

সুরনরদ টষ্ট, যুরিযুি  ফাস্তফর্মখী  কভ ট রযকল্পনা কযদত াদয।  

াযণী ৩.৩: প্রকদল্পয অফরষ্ট  কাজ ম্পাদদনয ম্ভাব্য ভয়ীভা   

weeiY GKK gyj wWwcwc  1g ms‡kvw`Z wWwcwc  2q ms‡kvw`Z wWwcwc  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

cÖv°wjZ e¨q jÿ UvKv 73169.26 87037.29 238827.27 

cÖK…Z e¨q jÿ UvKv     129899.00 

Aewkó jÿ UvKv     108928.27 

mg‡qi ms¯’vb gvm 65 65 113 

AwZµvšÍ mgq gvm 65 65 111 

mgq evKx i‡q‡Q gvm 65 65 2 

Ryb, 2018 ch©šÍ m¤¢ve¨ e¨q jÿ UvKv     145422 

Ryb, 2018 Gi evKx _vK‡e jÿ UvKv     93405.27 

cieZ©x eQ‡i e¨‡qi mÿgZv jÿ UvKv     46000.00 

evKx A_© e¨q Ki‡Z mgq jvM‡Z 

cv‡i 

eQi     2.03 
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আর্থ িক ব্যয়  5.84 142.18 2424.77 7412.72 10263.4 17489.8 19725.5 13400.3 28557.5 30447.7

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

আরথ টক ব্যয়  
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াযণী৩.৪: সকন্দ্রয়াযী রনভ টাণ কাদজয অগ্রগরতয রফফযণ      

ক্ররভক 

নাং 

সবৌত 

অগ্রগরত 

সভাট 

সজরা 

রনভ টাণ 

কাদজয 

তকযা ায 

সজরায নাভ ফতটভান অফস্থা 

ভারপ্তয 

ম্ভাব্য 

ভয়ীভা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১  ৯৫% ফা 

তায 

সফী  

৪  ৯.৫  ভয়ভনরাং, চট্টগ্রাভ, ফগুড়া  

যাজাী  

কাজ ম্পন্ন  -- 

২  ৮০%  ৪  ৯.৫  নাযায়ণগঞ্জ, র্মন্পীগঞ্জ, 

সগাারগঞ্জ  খুরনা  

বফদনয রপরনরাং 

কাজ চরদছ   

জুন/২০১৮  

৩  ৭০%  ৭  ১৬.৭  ঢাকা, কুরভো, রক্ষীপুয, ভাগুযা, 

পরযদপুয, ফরযার  টুয়াখারী  

রপরনরাং কাজ চরদছ    রডদম্বয/২০

১৮  

৪  ৭০%  ৭  ১৬.৭  টাঙ্গাইর, ভারনকগঞ্জ, 

সনায়াখারী, ব্রাহ্মণফারড়য়া, 

াতক্ষীযা, রদরট  রফগঞ্জ  

৪/৫ তরা ম টন্ত 

ম্পন্ন। ৮/১০ তরা 

ম টন্ত উধ্বটমূখী 

ম্প্রাযণ কাদজয 

োকচায ম্পন্ন। রব্রক 

য়াকট  প্ল্াস্ট্াদযয 

কাজ চরদছ।  

রডদম্বয/২০

১৮  

৫  ৬০%  ১২  ২৮.৬  জাভারপুয, রদনাজপুয, যাংপুয, 

জয়পুযাট, চাঁাইনফাফগঞ্জ, 

কুরড়গ্রাভ, ঞ্চগড়, াফনা, 

মদায, রঝনাইদ, কুরষ্টয়া  

সভৌরবীফাজায  

৪/৫ তরা ম টন্ত 

ম্পন্ন। ৮/১০ তরা 

ম টন্ত উধ্বটমূখী 

ম্প্রাযদণয কাজ 

চরভান আদছ। 

জুন/২০১৯  

৬  ২৫%  ১  ২.৪  রযাজগঞ্জ  ২য় তরায ছাদ ঢারাই 

এয প্রস্তুরত চরদছ।   

রডদম্বয/২০

১৯  

৭  ২০% 

এয কভ  

৫  ১১.৯  রকদাযগঞ্জ, যাঙ্গাভাটি, 

সুনাভগঞ্জ, সবারা  ঝারকাঠি  

াইর পাউদন্ডন   জুন/২০২০  

৮  - ২  ৪.৮  সনত্রদকানা  রদযাজপুয  সনত্রদকানা সজরায় 

জরভ াংক্রান্ত জটিরতা 

থাকায় এফাং রযজপুয 

সজরায় ভাভান্য 

াইদকাদট ট ভাভরা 

রফচাযাধীন থাকায় 

কাজ শুরু কযা মায়রন।  

ভস্যা 

রনযন দর 

জুন/২০২১ 

এয ভদধ্য 

ম্পন্ন দফ।  

  

সভাট  ৪২  ১০০  

      

 

৩.৩.২ রনরভ টত বফদন রফচায কাম টক্রভ শুরুয অফস্থা  

প্রকদল্পয আতায় ৪টি (৯.৫%) আদারত বফদন ম্পূণ ট রফচায কাম টক্রভ শুরু দয়দছ। ১৬টি (৩৮.১%) আদারত বফদন আাংরক 

রফচায কাম টক্রভ শুরু দয়দছ। ৫টি (১১.৯০%) আদারত বফন রফচাদযয জন্য স্তান্তয উদমাগী। অফরষ্ট ১৭টি (৪২.৮০%) বফদন 

রফচায কাজ শুরু য়া রনভ টাণ কাজ ভাপ্ত য়ায উয রনব টয কযদছ। রফস্তারযত াযণী ৩.৫ এ সদখা সমদত াদয।  
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াযণী ৩.৫: রনরভ টত বফদন রফচায কাম টক্রভ শুরুয রফফযণ    

ক্ররভক 

নাং 

রফচারযক কাম টক্রভ শুরুয 

অফস্থা 

সভাট সজরা তকযা ায সজরায নাভ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১  ম্পূণ ট রফচায কাম টক্রভ 

চরদছ  

৪  ৯.৫  ভয়ভনরাং, চট্টগ্রাভ, ফগুড়া  যাজাী 

২  আাংরক রফচায 

কাম টক্রভ চরদছ 

১৬  ৩৮.১  টাঙ্গাইর, ভারনকগঞ্জ, পরযদপুয, ব্রাহ্মণফারড়য়া, 

জাভারপুয, যাংপুয, জয়পুযাট, 

চাঁাইনফাফগঞ্জ, কুরড়গ্রাভ, খুরনা, মদায, 

রঝনাইদা, াতক্ষীযা, রদরট, রফগঞ্জ, 

সভৌরবীফাজায 

৩  রফচাদযয জন্য স্তান্তয 

উদমাগী  

৫ ১১.৯০  সনায়াখারী, রদনাজপুয, ঞ্চগড়, াফনা , 

নাযায়নগঞ্জ  

৪  রফচায কাম টক্রভ শুরু 

ভয় াদক্ষ  

১৭  ৪০.৪৭    

  সভাট  ৪২  ১০০.০    

 

৩.৪ ভূরভ অরধগ্রণ কাদজয অগ্রগরত  

জরভ অরধগ্রদণয জন্য রনধ টারযত ২২টি সজরায ভদধ্য ১৩টি (৫৯%) সজরায় অরধগ্রণ কাজ ম্পন্ন দয়দছ। ৩টি সজরায় সজরা 

জজ  গণপূতট অরধদপ্তদযয রনজস্ব জরভ যদয়দছ। ৪টি(১৮%) সজরায় জরভ রনফ টাচন ম্পন্ন দয়দছ এফাং অরধগ্রণ কাম টক্রভ 

প্ররক্রয়াধীন যদয়দছ। ২টি(৯%) সজরায় জরভ রনফ টাচন চূড়ান্ত য়রন রফধায় অরধগ্রণ কাম টক্রভ শুরু কযা মায়রন। প্রকদল্পয অরধগ্রণ 

কাম টক্রভ ম্পন্ন কযদত আয ২ ফছয ভয় রাগদত াদয। রফস্তারযত াযণী-৩.৬ এ সদখা সমদত াদয।   

 

 

াযণী ৩.৬: রফরবন্ন সজরায় ভূরভ অরধগ্রণ কাদজয ফতটভান অফস্থাঃ      

ক্ররভক নাং সজরায নাভ সজরায 

াংখ্যা 

ফতটভান অফস্থা 

(১) (২) (৩) (৪) 

১।  যাজফারড়, যীয়তপুয, ভাদাযীপুয, ফাদেরযফান, 

সপনী, চাঁদপুয, নাদটায, নগাঁ, গাইফান্ধা, নড়াইর, 

সভদযপুয, ফাদগযাট  নযরাংদী।  

১৩  জরভ অরধগ্রণ ম্পন্ন  

২।  ঠাকুযগাঁ, ফযগুনা, সযপুয  ৩  সজরা জজ/ গণপূতট অরধদপ্তদযয জরভ  

৩।  কক্সফাজায, চুয়াডাঙ্গা, নীরপভাযী  খাগড়াছরড়  ৪  জরভ রনফ টাচন ম্পন্ন। অরধগ্রণ প্ররক্রয়া 

চরভান আদছ।  

৪।  গাজীপুয  রারভরনযাট  ২  জরভ রনফ টাচন চূড়ান্ত য়রন।  
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৩.৫ প্রকদল্পয অগ্রগরত কভ য়ায কাযণ  

প্রকদল্পয কভ অগ্রগরতয কাযণ রনম্নরূঃ  

 

৩.৫.১ রদ্ধান্ত রযফতটন এয কাযদণ রডজাইন এফাং পাউদন্ডন বফদনয তরায াংখ্যা রযফতটনঃ  

প্রকদল্পয রডরর সপব্রুয়াযী, ২০০৯ দত জুন, ২০১৪ সভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জন্য ১৫-০৪-২০০৯ তারযদখ অনুদভারদত য়। এদত 

২৭টি সজরায় রনভ টাণকাজ এফাং ৩৭টিদজরায় জরভঅরধগ্রণ কাজ অন্তভু টিরছর। রনভ টাণ কাদজয জন্য রনধ টারযত ২৭টিয ভদধ্য ১৩টি 

বৃৎ সজরায় ৬ তরা রবত রফরষ্ট ৫ তরা বফন এফাং ১৪টি ভধ্যভ সজরায় ৬ তরা রবত রফরষ্ট ৪ তরা বফন রনভ টাদণয াংস্থান 

রছর। 

 রডরর অনুদভাদদনয য রনভ টাণ কাজ শুরু কযায রদক্ষয করতয় সজরায় দযত্র প্ররক্রয়া ম্পন্ন কদয চুরিত্র ম্পাদদনয য 

রনভ টাণ কাজ শুরুয উদযাগ সনয়া য়। রকন্তু রনভ টাণ কাজ শুরু য়ায পূদফ টই ীরভত জরভদত অরধকতয স্থান াংকুরাদনয রদক্ষয ৬ 

তরায রযফদতট ১২ তরা রবত রফরষ্ট বফন রনভ টাদণয রদ্ধান্ত য়। স রদক্ষয ১ভ ফায প্রকল্প াংদাধন কযা য়। ১ভ াংদারধত 

রডররদত বফদনয টাই রযফতটন কদয টাই-১ বৃৎ, টাই-২ বৃৎ, টাই-১ ভাঝারয, টাই-২ ভাঝারয কযা য়। 

পাউদন্ডদনয  রযফতটন কদয ৬ তরা পাউদন্ডদনয রযফদতট  ১২ তরা  কযায রদ্ধান্ত সনয়া য়। টাই ২ বফনগুদরাদক ৯  ১০ 

তরা কযায রদ্ধান্ত য়।  নতুন ৭টি সজরা রনভ টাণ কাদজয জন্য অন্তভু টি কযা য়।   

২য় াংদারধত রডররদত বফদনয টাই রযফতটন কদয টাই-১ এ, টাই-২ এ, টাই-১ রফ, টাই-২ রফ কযা য়। টাই ১ 

বফনগুদরাদক ৪/৫ তরায রযফদতট ৮/১০ তরা কযায রযকল্পনা কযা য়। টাই ২রফ বফনগুদরাদক ৯তরায রযফদতট ৮ তরা 

রফরষ্ট কযায রদ্ধান্ত য়। নতুন ৮টি সজরা রনভ টাণ কাদজয জন্য অন্তভু টি কযা য়। রনভ টাণ কাদজয সভাট বফনাংখ্যা ৪২টি য়। 

রফস্তারযত াযণী-৩.৭ এ সদখা সমদত াদয। বরফষ্যৎ  প্রকল্প প্রণয়দন চারদা রনরূন পূফ টক মথামথবাদফ রডরর প্রণয়ন কযা 

প্রদয়াজন।  
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াযণী ৩.৭: মূর, ১ভ াংদারধত  ২য় াংদারধত রডররদত রফরবন্ন রফলদয় রদ্ধাদন্তয রযফতটন  

 

রডরর 

রদ্ধাদন্তয রফলয়  রদ্ধাদন্তয 

রফলয় 

রদ্ধাদন্তয 

রফলয় 

রদ্ধাদন্তয 

রফলয় 

রদ্ধাদন্তয 

রফলয় 

রদ্ধাদন্তয 

রফলয় 

রদ্ধাদন্তয 

রফলয়  
         

   রডজাইন টাই বফদনয 

রবরি 

বফদনয 

তরায 

াংখ্যা  

এজরা 

াংখ্যা  

রনভ টাণাধীন 

বফন 

াংখ্যা  

জরভ 

অরধগ্রণীয়  

সজরায 

াংখ্যা  

সভাট 

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  )৮(  

মূর রডরর বৃৎ  ৬ তরা  ৫ তরা 15 ১৩ ১১ ২৪ 

  ভাঝাযী  ৬ তরা  ৪ তরা 11 ১৪ ২৬ ৪০ 

          ২৭ ৩৭ ৬৪ 

১ভ রডরর টাই-১ বৃৎ  ১২ তরা  ৫ তরা 15 ১০ ৮ ১৮ 

  টাই-২ বৃৎ  ১২ তরা  ১০ তরা 15 ৬   ৬ 

  টাই-১ ভাঝাযী  ১২ তরা  ৪ তরা 12 ১৩ ২২ ৩৫ 

  টাই-২ ভাঝাযী  ১২ তরা  ৯ তরা 12 ৫   ৫ 

          ৩৪ ৩০ ৬৪ 

২য়  রডরর টাই-১ এ  ১২ তরা  ৫ তরা 29 ১২ ৪ ১৬ 

  টাই-২ এ  ১২ তরা  ৯ তরা 13 ৪   ৪ 

  টাই-১রফ  ১২ তরা  ৪ তরা 21 ১৪ ১৮ ৩২ 

  টাই-২রফ  ১২ তরা  ১০ তরা 9 ৭   ৭ 

  স্বতন্ত্র ঢাকা সফজদভন্ট 

+ ১২ 

তরা  

৯ তরা 18 ১   ১ 

  স্বতন্ত্র চট্টগ্রাভ ৭ তরা  ৬ তরা  ১৩ ১   ১ 

  স্বতন্ত্র রকদায 

গঞ্জ 

৯ তরা  ৭ তরা  13 1   ১ 

  স্বতন্ত্র  

সনত্রদকানা  

৯ তরা  ৭ তরা  13 1   ১ 

  স্বতন্ত্র  যাঙ্গাভাটি  ১২ তরা  ১২ তরা 13 1   ১ 

          42 22 ৬৪ 

৩.৫.২ াংদারধত রডররদত বফন রনভ টাদণয সজরায াংখ্যা বৃরদ্ধঃ  

১ভ াংদারধত রডরর ০৮/০২/২০১১ ইাং তারযদখ অনুদভারদত য় এফাং ফাস্তফায়নকার ধযা য় সপব্রুয়াযী, ২০০৯ দত জুন, 

২০১৪। ১ভ াংদারধত রডররদত নতুন ৭টি সজরায় রনভ টাণ কাজ অন্তভু টি কদয সভাট ৩৪টি সজরায় রনভ টাণ কাজ এফাং ৩০টি 

সজরায় জরভ অরধগ্রণ কাদজয াংস্থান যাখা য়। এয য ভাচ ট, ২০১১ সথদক রনভ টাণ কাজ শুরু য়। কাদজই সদখা মায় সম, প্রকল্প 

সভয়াদদয শুরুয প্রথভ দুই ফছদয বফন রনভ টাণ কাজ শুরু কযা ম্ভফ য়রন।  

গত ২৪/০৫/২০১৬ ইাং তারযদখ প্রকদল্পয ২য় াংদারধত রডরর অনুদভারদত য়, ফাস্তফায়নকার ধযা য় সপব্রুয়াযী, ২০০৯ দত 

জুন, ২০১৮ ম টন্ত। এদত আয নতুন ৮টি সজরা সভাট ৪২টি সজরায় রনভ টাণ কাজ  ২২টি সজরায় জরভ অরধগ্রণ কাদজয 

াংস্থান যাখা য়। এছাড়া পূদফ ট ম্পারদত ২৩টি সজরায় ৪/৫ তরা বফন উধ্বটমূখী ম্প্রাযদণয ভাধ্যদভ ৮/১০ তরা ম টন্ত রনভ টাণ 
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২য় াংদারধত রডররদত অন্তভু টি আদছ। নতুন অন্তভু টি সজরামূদয ৬টিদত াইট প্ল্যান চূড়ান্তকযণ, দযত্র অনুদভাদন 

ইতযারদ প্ররক্রয়া ম্পন্ন কদয ভাচ ট, ২০১৭ এয য কাজ শুরু কযা ম্ভফ দয়দছ।  

৩.৫.৩ পুযাতন স্থানা অাযণঃ  

প্রকদল্পয ১ভ াংদারধত রডররদত নতুন অন্তভু টি ৭টি সজরায ভদধ্য ঢাকা একটি। এ সজরায় চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট 

আদারত বফন রনভ টাদণয াইদট পুযাতন রএভএভ সকাট ট অফরস্থত রছর। মা অাযদণয য গত ২৪/০৪/২০১৬ ররঃ তারযদখ 

রনভ টাণ কাজ শুরু কযা ম্ভফ দয়দছ।  

৩.৫.৪ জরভ াংক্রান্ত জটিরতাঃ  

প্রকদল্পয ২য় াংদারধত রডররদত সনত্রদকানা সজরায় রনভ টাণ কাজ অন্তভু টি দয়দছ। উি সজরায় রদজএভ আদারত বফন 

রনভ টাদণয জরভ সজরা জজ আদারত দত প্রায় ১.২৯ রকদরারভটায দূদয য়ায় তা রফচায াংরেষ্ট জনগদণয জন্য অসুরফধাজনক। 

এ ভস্যা রাঘদফ সজরা জজ আদারত াংরি রফএরডর’য জরভ এয়াজ ফদদরয প্ররক্রয়া প্রায় চূড়ান্ত ম টাদয় যদয়দছ। জরভ প্রারপ্ত 

রনরিত দর এ সজরায় রনভ টাণ কাজ শুরু কযা মাদফ।  

৩.৫.৫ উচ্চ আদারদত ভাভরা রফচাযাধীন থাকাঃ 

রদযাজপুয সজরায় রনভ টাণ কাদজয রফলদয় াইদকাদট ট ভাভরা রফচাযাধীন থাকায় দযত্র অনুদভাদন প্ররক্রয়া স্থরগত যদয়দছ। পদর 

মূর বফদনয রনভ টাণ কাজ শুরু কযা ম্ভফ য়রন। ীঘ্রই ভাভরা রনষ্পরি দর এ সজরায় রনভ টাণ কাজ শুরু কযা মাদফ।  

 

যফতীদত প্রকল্প প্রণয়দন সস্ট্ক সাডায এনারাইর মথামথবাদফ কযা দর এরূ ভস্যা এড়াদনা ম্ভফ দফ।  



পৃষ্ঠা-22 

 

 

 

 

 

 

চতুথ ট অধ্যায় 

ভাঠ ম টায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয রবরিদত পরাপর রফদেলণ  
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চতুথ ট অধ্যায় 

ভাঠ ম টায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয রবরিদত পরাপর রফদেলণ  

ভাঠ ম টায় দত প্রাপ্ত তথ্য রফদেলণঃ  

৪.১ সবৌত অগ্রগরত ম্পরকটত তথ্য ম টাদরাচনা 

প্রকদল্প ভাঠ ম টায় দত তথ্য াংগ্র কদয সবৌত অগ্রগরতয ায এয তথ্য সনয়া দয়দছ। উি তথ্য এফাং বফনমূ রযফীক্ষণ কদয 

আনুভারনক সবৌত অগ্রগরত তুরনা কযা দয়দছ। তুরনায় সদখা মায় ভাঠ অরপ দত প্রদি অগ্রগরতয তথ্য রযফীক্ষণ কদয প্রাপ্ত 

অগ্রগরতয তদথ্যয কাছাকারছ।  

াযণী ৪.১: ভাঠ ম টায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয আদরাদক সবৌত অগ্রগরতয তুরনামূরক রফদেলণ   

রফবাদগয 

নাভ  

ক্রভ  সজরায নাভ  অরপ দত প্রাপ্ত সবৌত 

অগ্রগরতয তকযা ায  

রযদ টনকাযীয ভদত 

সবৌত অগ্রগরতয তকযা 

ায  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

ঢাকা  ১  নাযায়ণগঞ্জ (ভাঝারয সজরা) ৮৫%  ৮০%  

  ২  র্মরন্পগঞ্জ (ভাঝারয সজরা) ৮০%  ৭৮%  

  ৩  ভারনকগঞ্জ (ভাঝারয সজরা) ৭২%  ৭৪%  

  ৪  ঢাকা (ভাঝারয সজরা) ৭০%  ৭০%  

চট্টগ্রাভ  ১  চট্টগ্রাভ (বৃৎ সজরা) ৯৫%  ৯৭%  

  ২  কুরভো (বৃৎ সজরা) ৭০%  ৬৫%  

যাজাী  ১  যাজাী (ভাঝারয সজরা) ৯৫%  ৯০%  

  ২  জয়পুযাট (ভাঝারয সজরা) ৬০%  ৫৫%  

  ৩  চাঁাইনফাফগঞ্জ (ভাঝারয সজরা) ৬৫%  ৬৮%  

খুরনা  
১  খুরনা (বৃৎ সজরা) ৮৫%  ৮০%  

রদরট  ১  রদরট (বৃৎ সজরা) ৭০%  ৬৫%  

ফরযার  
১  

ফরযার (বৃৎ সজরা) 
৭০%  ৭০%  

  
২  

রদযাজপুয (ভাঝারয সজরা) 
২%  ২%  

 

৪.২ প্রকদল্পয উদেশ্য অজটন অগ্রগরত ম টাদরাচনা 

৪.২.১ এজরাদয াংখ্যা/আয়তন বৃরদ্ধয ভাধ্যদভ ভদয়য াশ্রয়  

স্ট্যারডদত সভাট ১৩টি সজরায ভদধ্য ৭টি সজরায আদারদত রফচায কাম ট চরভান যদয়দছ। প্রকদল্পয পদর সকাট ট বফন এরাকায় 

এজরাদয াংখ্যা বৃরদ্ধ সদয়দছ। এজরাদয াংখ্যা বৃরদ্ধ ায়ায় ভাভরা রনষ্পরিয জন্য সফী ভয় ায়া মায়। এ ভয় 

ব্যফায কদয ভাভরা রনষ্পরিয াংখ্যা ফাড়াদনা মায়। গদফলনায় সদখা সগদছ প্ররতটি সকাদট ট ৫টি এজরাদয জায়গায় ফতটভাদন ৯টি 

এজরা এয াংস্থান দয়দছ। এয পদর সদখা মাদে আদগ সমখাদন ভাভরায জন্য প্ররতটি সকাদট ট গদড় ৪১ ঘণ্টা ব্যফায কযা সমত 

এখন সখাদন গদড় সদরনক ৭০ ঘণ্টা ভয় ব্যফায কযা ম্ভফ দে। অথ টাৎ ভদয়য ব্যফায সফদড়দছ প্রায় ৭০%। রফস্তারযত 

াযণী ৪.২ এ সদখা সমদত াদয।   
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াযণী ৪.২ এজরা এয রযভাণ  ব্যফায বৃরদ্ধঃ   

সজরায নাভ  ধযণ  এজরাদয 

াংখ্যা 

াংস্থান  

চালু 

এজরা  

বফদনয 

পূদফ ট 

রফকল্প 

এজরা  

রদন প্ররত 

রুভ 

ব্যফাদযয 

ভয়  

বফদনয 

আদগ 

ভদয়য 

ব্যফায  

বফদনয 

য 

ভদয়য 

ব্যফায  

ভদয়

য 

ব্যফা

য বৃরদ্ধ  

ভদয়য 

ব্যফায 

বৃরদ্ধ  

ায  

          (ঘণ্টা)   (ঘণ্টা)   (ঘণ্টা)   (ঘণ্টা)   (%)   

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  )৮(  )৯(  )১০(  

ভারনকগঞ্জ 

(ভাঝারয সজরা) 

টাই-

১রফ  

২৩  ৭  ৪  ৪  ৩২  ৫৬  ২৪  ৭৫.০  

চট্টগ্রাভ (বৃৎ 

সজরা) 

স্বতন্ত্র  ১৭  ১৭  ৯  ৪  ৭২  ১৩৬  ৬৪  ৮৮.৯  

যাজাী 

(ভাঝারয সজরা) 

টাই-২ 

রফ 

৯  ১০  ৪  ৪  ৩২  ৮০  ৪৮  ১৫০.০  

জয়পুযাট 

(ভাঝারয সজরা) 

টাই-

১রফ 

২৩  ৭  ৫  ৪  ৪০  ৫৬  ১৬  ৪০.০  

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

(ভাঝারয সজরা) 

টাই-

১রফ  

২৩  ৭  ৫  ৪  ৪০  ৫৬  ১৬  ৪০.০  

খুরনা (বৃৎ 

সজরা) 

টাই-২ 

এ 

১৩  ৪  ৪  ৪  ৩২  ৩২  ০  ০.০  

রদরট (বৃৎ 

সজরা) 

টাই-১ 

এ  

২৯  ৯  ৫  ৪  ৪০  ৭২  ৩২  ৮০.০  

সভাট    ১৩৭  ৬১  ৩৬  ৫৬  ২৮৮  ৪৮৮  ২০০  ৬৯.৪  

গড়    ২০  ৯  ৫  ৮  ৪১  ৭০  ২৯  ৬৯.৪  

 

৪.২.২ এজরাদয াংখ্যা/আয়তন বৃরদ্ধয ভাধ্যদভ রফচায কাম টক্রভ দ্রুত ম্পাদন  

স্ট্যারডদত সভাট ১৩টি সজরায ভদধ্য ৭টি সজরায আদারদত রফচায কাম ট চরভান যদয়দছ। প্রকদল্পয পদর সকাট ট বফন এরাকায় 

এজরাদয াংখ্যা বৃরদ্ধ সদয়দছ। এজরাদয াংখ্যা বৃরদ্ধ ায়ায় ভাভরা রনষ্পরিয াংখ্যা সফদড় সগদছ। গদফলণায় সদখা সগদছ 

প্ররতটি সকাদট ট গদড় ৫টি এজরাদয জায়গায় ফতটভাদন ৯টি এজরা এয াংস্থান দয়দছ। এয পদর সদখা মাদে আদগ সমখাদন 

ভাভরায জন্য প্ররতটি সকাদট ট গদড় ৪১ ঘণ্টা ব্যফায কযা সমত এখন সখাদন গদড় সদরনক ৭০ ঘণ্টা ভয় ব্যফায কযা ম্ভফ 

দে। প্ররত ২ ঘণ্টায় ১টি কদয সক রনষ্পরি রফদফচনা কযদর সদখা মায় প্ররতটি সকাদট ট সদরনক আদগ সমখাদন ২১টি সক রনষ্পরি 

কযা সমত এখন সখাদন ৩৫টি সক রনষ্পরি কযা ম্ভফ দে। অথ টাৎ সক রনষ্পরিয াংখ্যা ৭০% বৃরদ্ধ সদয়দছ। রফস্তারযত 

াযণী ৪.৩ এ সদখা সমদত াদয।    
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াযণী ৪.৩: এজরা এয রযভাণ, ব্যফায  ভাভরা রনষ্পরি   

সজরায নাভ  চালু 

এজ

রা  

বফদনয 

পূদফ ট 

রফকল্প 

এজরা

   

রদন প্ররত 

রুভ 

ব্যফাদয

য ভয়   

বফদনয 

পূদফ ট 

ভদয়য 

ব্যফায   

বফদনয 

য 

ভদয়য 

ব্যফায   

ঘণ্টা 

প্ররত 

সক 

রনষ্পরি   

বফদনয 

আদগ 

সক 

রনষ্পরি  

বফদনয 

য সক 

রনষ্পরি   

বফদনয 

দয 

সক 

রনষ্পরি 

বৃরদ্ধ 

াংখ্যা   

বফদন

য দয 

সক 

রনষ্প

রি   

       (ঘণ্টা)   (ঘণ্টা)  (ঘণ্টা)  (াংখ্যা)  (াংখ্যা)  (াংখ্যা) (াংখ্যা)  (াং

খ্যা)    

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  )৮(  )৯(  )১০(  (১১)  

ভারনকগঞ্জ (ভাঝারয 

সজরা) 

৭ ৪   ৮  ৩২  ৫৬  ০.৫  ১৬   ২৮   ১২  ৭৫  

চট্টগ্রাভ (বৃৎ সজরা) ১৭ ৯   ৮  ৭২  ১৩৬  ০.৫ ৩৬  ৬৮  ৩২   ৮৯   

যাজাী (ভাঝারয 

সজরা) 

১০ ৪  ৮   ৩২  ৮০  ০.৫ ১৬  ৪০   ২৪   ১৫০   

জয়পুযাট (ভাঝারয 

সজরা) 

৭ ৫   ৮  ৪০  ৫৬ ০.৫ ২০   ২৮  ৮   ৪০   

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

(ভাঝারয সজরা) 

৭ ৫   ৮  ৪০  ৫৬  ০.৫ ২০  ২৮   ৮   ৪০   

খুরনা (বৃৎ সজরা) ৪ ৪   ৮  ৩২  ৩২  ০.৫ ১৬   ১৬   ০  ০   

রদরট (বৃৎ সজরা) ৯ ৫   ৮  ৪০  ৭২  ০.৫ ২০  ৩৬  ১৬  ৮০   

সভাট  ৬১ ৩৬   ৫৬   ২৮৮   ৪৮৮  ০.৫ ১৪৪   ২৪৪  ১০০  ৬৯   

গড়  ৯ ৫  ৮   ৪১   ৭০  ০.৫  ২১  ৩৫   ১৪   ৬৯   

৪.৩ প্রকদল্পয সুপর ম্পদকট ভতাভত ম টাদরাচনা: প্রকদল্পয সুপর রফলদয় সকাট ট এয কাদজ জরড়ত এফাং এয আদ াদ 

অফস্থানকাযী ব্যরিফদগ টয রনকট দত তথ্য াংগ্র কযা য়। তথ্য দত সদখা মায় ১৭% ফদরদছ জায়গা আদগয তুরনায় সফদড়দছ, 

১৫% ফদরদছ ভাভরা রনষ্পরি সফদড়দছ, ১৪% ফদরদছ ভাভরা রনষ্পরিদত কভ ভয় রাগদছ। এছাড়া, ১৭% ফদরদছ তাদদয ব্যয় 

সফদড়দছ, ১৩% ফদরদছ রযদফদয উন্নয়ন দয়দছ, ১১% ফদরদছ সরাদকয রবড় কদভদছ এফাং ১৩% ফদরদছ ফায জায়গা 

দয়দছ। 

াযণী ৪.৪: প্রকদল্পয সুপর রফলদয় সকাট ট এরাকায অন্যান্য ব্যরিফদগ টয ভতাভত  

ভতাভত  আইনজীফী  ফাদী  াজতফাী  স্ট্যাম্প রফদক্রতা  চা 

রফদক্রতা  

সভাট  তকযা ায  

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  )৮(  

জায়গা সফদড়দছ  ৮  ৪০  ৩০  ৪৫  ৪৬  ১৬৯  ১৭  

ভাভরা রনষ্পরি 

সফদড়দছ  

১০  ৩৫  ২৫  ৪০  ৪৩  ১৫৩  ১৫  

ভয় কভ রাগদছ  ৮  ৩৭  ৩৭  ৩০  ২৯  ১৪১  ১৪  

রযদফ উন্নয়ন 

দয়দছ  

৪  ২৫  ২৯  ৩৪  ৩৩  ১২৫  ১৩  

আয় সফদড়দছ  ৭  ৩২  ৩৩  ৪৮  ৪৭  ১৬৭  ১৭  

সরাদকয বীড় 

কদভদছ  

৬  ২২  ২৩  ৩০  ২৮  ১০৯  ১১  

ফায জায়গা দয়দছ  ৮  ১৮  ২৫  ৩৬  ৩৮  ১২৫  ১৩  

সভাট  ৫১  ২০৯  ২০২  ২৬৩  ২৬৪  ৯৮৯  ১০০  
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৪.৪ ম টদফক্ষদণয ভাধ্যদভ প্রাপ্ত রনভ টাণ কাদজয গুণাগুণ রফলদয় ম টাদরাচনা  

প্রকদল্পয আতায় রনভ টাণাধীন ১৩টি বফন রযদ টন কযা য়। রযদ টদন সদখা মায় সম, ভারনকগঞ্জ সজরায বফদন সভাজাইদকয 

রপরনরাং বার য়রন। যাজাী সজরায রিঁরড় বার য়রন, তা সঢউ সখরাদনা এফাং দুঘ টটনা ঘটায ঝুঁরক যদয়দছ। খুরনায় সদয়াদর 

সরা ধদযদছ এফাং তৃতীয় তরায ফাথরুভ অরধক ব্যফায কযদর সদাতরায ফাথরুদভ ছাদ রদদয় ারন চুইদয় দড়। সজনাদযটয  

াফ-সস্ট্দনয ভাঝখাদন ব্যারযদকড না থাকায় সখাদন দুঘ টটনা ঘটায আঙ্কা আদছ। ব্যারযদকড না থাকদর াফদস্ট্দনয 

ম্যাগদনটিক রপদড সজনাদযটয অাদযটয আকৃষ্ট দয় রফদুযৎস্পৃষ্ট দত াদয।  

াযণী ৪.৫: রনভ টাণাধীন বফনমূদয গুণগতভান াংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য রফদেলণ  

রফবাদগয 

নাভ  

ক্রভ  সজরায নাভ  টাই  গুণগত ভান  

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  

ঢাকা  ১  নাযায়ণগঞ্জ (ভাঝারয সজরা) টাই-২ রফ  নকায সথদক ব্যতযয় সনই  দন্তালজনক  

  ২  র্মরন্পগঞ্জ (ভাঝারয সজরা) টাই-২ রফ  নকায সথদক ব্যতযয় সনই  দন্তালজনক  

  ৩  ভারনকগঞ্জ (ভাঝারয সজরা) টাই-১ রফ   সভাজাইদকয রপরনরাং বার য়রন। সভাজাইক 

খখদ।   

  ৪  ঢাকা (ভাঝারয সজরা) স্বতন্ত্র  নকায সথদক ব্যতযয় সনই  দন্তালজনক 

চট্টগ্রাভ  ১  চট্টগ্রাভ (বৃৎ সজরা) স্বতন্ত্র  নকায সথদক ব্যতযয় সনই  দন্তালজনক  

  ২  কুরভো (বৃৎ সজরা) টাই-১ এ   নকায সথদক ব্যতযয় সনই  দন্তালজনক  

যাজাী  ১  যাজাী (ভাঝারয সজরা) টাই-২ রফ  রিঁরড় বার য়রন। ধাগুদরা সঢউ সখরাদনা 

দুঘ টটনা ঘটায ঝুঁরক যদয়দছ।   

  ২  জয়পুযাট (ভাঝারয সজরা) টাই-১ রফ    নকায সথদক ব্যতযয় সনই  দন্তালজনক 

  ৩  চাঁাইনফাফগঞ্জ (ভাঝারয সজরা) টাই-১ রফ    নকায সথদক ব্যতযয় সনই  দন্তালজনক  

খুরনা ১  খুরনা (বৃৎ সজরা) টাই-২ এ  সদয়াদর সরা ধদযদছ। তৃতীয় তরায ফাথরুভ 

অরধক ব্যফায দর সদাতরায ছাদ রদদয় ারন 

দড়।   

রদরট  ১  রদরট (বৃৎ সজরা) টাই-১ এ    নকায সথদক ব্যতযয় সনই  দন্তালজনক  

ফরযার  ১  ফরযার (বৃৎ সজরা) টাই-২ এ  নকায সথদক ব্যতযয় সনই  দন্তালজনক 

     

       রচত্র ৪.১  খুরনায সরা ধযা সদয়ার    যাজাীয সঢউ সখরাদনা ঝুঁরকপূণ ট রিঁরড়  
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৪.৫ সপাকা গ্রু আদরাচনায ভাধ্যদভ প্রাপ্ত তথ্য রফদেলণ  

৮টি সজরায় সভাট ৮টি সপাকা গ্রু আদরাচনা কযা য়। আদরাচনায ভাধ্যদভ প্রাপ্ত পরাপদরয ায-াংদক্ষ রনম্নরূঃ   

 অরধকাাংদয অরবভত গারড় ারকটাং-এয জায়গা অপ্রতুর। ারকটাং সস্প ফাড়াদনা সমদত াদয।  

 সজনাদযটদযয জ্বারানী ম টাপ্ত রযভাদণ না থাকায় সরাডদরডাং-এয ভয় সজনাদযটয ব্যফায কযা মায় না।  

 এজরাদ াক্ষীদদয ফায ব্যফস্থা সনই। ডািায, জাজ ইতযারদ গণ্যভান্য াক্ষীদদয রদজএভ ভদাদয় রনজরুদভ ফায 

ব্যফস্থা কদয থাদকন। াক্ষীদদয জন্য আরাদা দয়টিাং রুভ থাকা ফাঞ্ছনীয়।  

 ফাথরুদভয রপটিাং একারধকফায চুরয দয় রগদয়দছ। রপটিাং চুরয মায়া রনদয় সকাদট ট ভাভরা চরভান আদছ। চুরয 

সঠকাদত ফাথরুদভয সবরন্টদরটদয রগ্রর রাগাদনা দয়দছ। এই ব্যফস্থা চুরয সযাদধ এখন ম টন্ত কাম টকয ফদর প্রতীয়ভান। 

 খুরনায় দুঘ টটনায় আইনজীফী ভাযা মায়ায দয রিঁরড়য সেদডয ভা রনদয় সদখা মায় তা ৯.৫ ইরঞ্চ রছর মরদ নকা 

অনুমায়ী তা ১০ ইরঞ্চ থাকায কথা। যফতীদত তা সভযাভদতয ভাধ্যদভ ১০ ইরঞ্চ কযা য়।  

 ১০ তরা বফদন ঠা-নাভায জন্য ররপট ফ টদা চর যাখায জন্য রনযরফরেন্ন রফদুযৎ যফযা রনরিত কযায রদক্ষয 

ব্যাক-আ সজনাদযটদযয জ্বারানী যফযা রনরিত কযায প্রদয়াজনীয়তা অনুভূত য়। এ রফলদয় রফদল নজয সদয়া 

উরচত।  

 সকাট ট পুররদয প্ররতরনরধ রনযািায স্বাদথ ট াজতখানায াভদনয অাংদয করযদডাদযয সযররাং-এ রগ্রর রাগাদনায 

যাভ ট সদন। ম্প্ররত একজন াজাপ্রাপ্ত আাভী সযররাং টদক রনদচ ঝাঁ রদদয় আত্মতযা কযায ব্যথ ট সচষ্টা কদয ফদর 

রতরন জানান।  

 ঝড়-বৃরষ্টয ভয় সখারা করযদডাদয ারনয ঝাটায় আগত রফচাযপ্রাথীদদয দুদব টাগ সাাদত য় ফদর তাযা জানান। 

এছাড়া বৃরষ্টয ারন ররপট সকাদয ঢুদক ররপট  সফদুযরতক তাদযয সমন ক্ষরত না য় স ব্যাাদয তকট থাকা উরচত 

ফদর প্রদকৌরীগণ ভত প্রকা কদযন।  

 সকান উদজরায রফচাযকাজ সকান এজরাদ চরদছ তায ফণ টনা বফদনয রনদচই ফরণ টত থাকা উরচত। প্ররতটি এজরাদ 

চরভান ভাভরায কজ ররস্ট্ নীচ তরায় ভরনটদয প্রদ টদনয ব্যফস্থা থাকা ঙ্গত।  

 এজরা কদক্ষ অযাকুরস্ট্কগত (acoustics) ত্রুটিয কাযদণ রফচায কাম ট চরায ভয় যস্পদযয কথা স্পষ্টবাদফ 

সানা মায়না। এ ভস্যা দূয কযায জন্য অযাকুরস্ট্ক রফদলদজ্ঞয ায়তা সনয়া সমদত াদয।  

 

        

   রচত্র ৪.২  জয়পুযাট  চাঁাইনফাফগদঞ্জ এপরজরড’য ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র  
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৪.৬ স্থানীয় কভ টারায় প্রাপ্ত পরাপর 

নাযায়ণগঞ্জ সজরায় স্থানীয় কভ টারায আদয়াজন কযা য়। আদরাচনায ভাধ্যদভ প্রাপ্ত পরাপদরয ায-াংদক্ষ রনম্নরূ 

 বফন রনভ টাদনয পূদফ ট আইনজীফীযা নতুন বফদন তাদদয ব্যফা স্থানান্তদযয ব্যাাদয যারজ ন। রকন্তু যফতীদত বফনটিয 

রনভ টাণ কাজ সল দর তাযা বফদন স্থানান্তরযত দত অস্বীকৃরত জানান। তাদদয স্বীকৃরতয কাযদণ রনরভ টত বফদন রফচায 

কাজ আযম্ভ কযা মাদে না।  

 নাযায়ণগঞ্জ দযয সবতয  পুযাতন জজ সকাট ট বফন চত্বদয রনরভ টত নতুন চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট বফনটি অরত 

দ্রুত চালু কযা প্রদয়াজন।  

 জুরডরয়ার ম্যারজদেটগণ এখাদন তাদদয কাম টক্রভ শুরু কযদর স্বাবারফকবাদফই আইনজীফীগণ এখাদন আদত শুরু 

কযদফন ফদর কদর ভত সদন।  

 বরফষ্যদত চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট সকাট ট বফন রনভ টাদণয ভয় তা মাদত কদয জজ সকাদট টয রন্নরত স্থাদন য় স 

রফলয়টিয প্ররত নজয সদয়া অতযাফশ্যক।  

 

 

 

 

রচত্র ৪.৩  নাযায়ণগদঞ্জ অনুরষ্ঠত স্থানীয় কভ টারা 

সটকই রযকল্পনাঃ 

প্রকল্পটি সটকই কযদত দর প্রকদল্পয ফড় ধযদণয যক্ষণাদফক্ষণ কাজ গণপূতট অরধদপ্তয এয ভাধ্যদভ য়া উরচৎ। তদফ বফদনয 

সছাট-খাদটা সভযাভত কাজ, ারফ টক রযষ্কায রযেন্নতা  রনযািায কাজ আইন  রফচায রফবাগ এয তত্ত্বাফধাদন দত াদয। 
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ঞ্চভ অধ্যায় 

 প্রকদল্পয আতায় াংগৃীত ণ্য, কাম ট  সফা াংগ্র ম টাদরাচনা     

প্রকদল্প সভাট ৩০টি প্যাদকদজ ক্রয় রযকল্পনা কযা দয়দছ। এয ভদধ্য ২টি দ্রব্য, ২৪টি কাম ট এফাং ৪টি সফা াংক্রান্ত।  দ্রব্য  সফা 

সকন্দ্রীয়বাদফ ক্রয় কযায রযকল্পনা কযা দয়দছ।  

কাম ট াংক্রান্ত ২৪টি প্যাদকদজয প্রদতযকটিদক  সজরায়াযী রদট রফবি কদয গণপূতট’য াদকটর অরপ দত ক্রয় কযা দয়দছ। 

রডররদত কাম ট ক্রদয়য সুরনরদ টষ্ট তারযখ  রযকল্পনায কথা উদেখ সনই। প্রকদল্পয সভয়াদকাদর কাম ট  ক্রয় কযায রযকল্পনায  

রফলয়টি উদেখ আদছ।  

৫.১ WD4-package (Construction of Building(Foundation including piling 

superstructure, LC, porch, overhead tank, lift core) এয কাজ ফাস্তফায়াদন ভদয়য ব্যতযয় 

মাচাইঃ  

mgxÿvfz³ 13wU †Rjvq wbভ টাণ  Kv‡Ri c¨v‡KR cixÿv-রনযীক্ষা  Kiv nq| cixÿv‡šÍ †`Lv hvq †h, †h †gqvদ KvR 

m¤úv`‡bi Rb¨ রনধ টারযত wQj ev Í̄‡e Zvi †P‡h †ekx mgq †j‡M‡Q| G mg‡qi ব্যতযয় ০.০০ সথদক ১২৫%|  নর্মনারয়ত 

সজরাগুদরায প্রদতযকটিদত WD4 কাম ট ক্রভ ফাস্তফায়ান  প্ররক্রয়া রফদেলণ কযা দয়দছ।  

াযণী-৫.১  WD4-package (Construction of Building (Foundation including piling 

superstructure, LC, porch, overhead tank, lift core) এয কাজ ফাস্তফায়াদন ভদয়য ব্যতযয় 

রফদেলণঃ  

ক্ররভক সজরায নাভ চুরি ম্পাদদনয 

তারযখ 

চুরি অনুমায়ী 

কাম টকার 

(ভা) 

 ফাস্তফ 

কাম টকার 

(ভা) 

ব্যতযয়  

 

(ভা) 

ব্যতযদয়য ায 

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  

১ নাযায়ণগঞ্জ ০৯/১০/২০১২ ৩০ ৬৭ ৩৭ ১২৩.৩৩% 

২ র্মরন্পগঞ্জ ১০/১২/২০১৪ ২৪ ৫৪ ৩০ ১২৫.০০% 

৩ ভারনকগঞ্জ ২৭/০১/২০১৪ ৪৮ ৫৪ ৬ ১২.৫০% 

৪ ঢাকা ৩১/১২/১০১৪ ৩৬ ৪১ ৫ ১৩.৮৯% 

৫ কুরভো ১২/০৭/২০১২ ৫৪ ৬০ ৬ ১১.১১% 

৬ চট্টগ্রাভ ২৪/০৩/২০১৩ ৩৪ ৪৫ ১১ ৩২.৩৫% 

৭ চাঁ’নফাফগঞ্জ ৩০/০৮/১২ ৪৮ ৫১ ৩ ৬.২৫% 

৮ জয়পুযাট ০৪/০৪/২০১০ ৪৮ ৬০ ১২ ২৫.০০% 

৯ যাজাী ১০/০৬/২০১২ ৩০ ৪৮  ১৮  ৬০.০০% 

১০ খুরনা ২০/১১/১১ ৫৪ ৭৯ ২৫ ৪৬.৩০% 

১১ রদযাজপুয - - ০   - 

১২ ফরযার ২৭/১২/১৫ ৩০ ৩৬ ৬ ২০.০০% 

১৩ রদরট ২৮/০২/২০১২ ৫৪ ৬০ ৬ ১১.১১% 
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৫.২ WD4-package (Construction of Building(Foundation including piling 

superstructure, LC, porch, overhead tank, lift core) এয রডররয অনুদভারদত ব্যয়  চুরি 

মূল্য এয ভধ্য ব্যতযয় মাচাইঃ  

 

mgxÿvfz³ 13wU †Rjvq wbভ টাণ  Kv‡Ri c¨v‡KR cixÿv-রনযীক্ষা  Kiv nq| cixÿv‡šÍ †`Lv hvq †h, WD4-package 

এয  চুরি মূল্য  রডররয অনুদভারদত ব্যয় অদক্ষা ৮৫% সক্ষদত্র কভ রছর ১৫% সক্ষদত্র সফী রছর   নর্মনারয়ত সজরাগুদরায 

প্রদতযকটিদত WD4  রডররয অনুদভারদত ব্যয়  চুরি মূল্য  তুরনামূরক রফদেলণ কযা দয়দছ।  

াযণী-৫.২  WD4-package (Construction of Building(Foundation including piling 

superstructure, LC, porch, overhead tank, lift core) এয WD4-package এয  চুরি মূল্য  

রডররয অনুদভারদত ব্যয় রফদেলণঃ  

          

(লক্ষ টাকায় 

ক্ররভক সজরাযনাভ বফদনয 

রবরি 

বফদনয 

তরা 

একক রযভাণ রডরর 

অনুমায়ী 

প্ররত 

ফঃরভঃ  

মূল্য 

প্রাক্কররত 

মূল্য  

চুরি 

অনুমায়ী 

প্ররত 

ফঃরভঃ  

মূল্য 

চুরি মূল্য ব্যতযয় ব্যতযদয়য 

ায 

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) 

1 নাযায়ণগঞ্জ 12 8 বঃমি 9199 0.29 2643.00 0.29 2649.00 6.00 0.23 

2 র্মরন্পগঞ্জ 12 8 বঃমি 9199 0.36 3308.93 0.33 2992.00 -316.93 -9.58 

3 ভারনকগঞ্জ 12 8 বঃমি 12398 0.30 3760.61 0.26 3194.12 -566.49 -15.06 

4 ঢাকা 12 9 বঃমি 11২৮৮  0.31 3549.90 0.38 4350.00 800.10 22.54 

5 কুরভো 12 10 বঃমি 15480 0.29 4448.98 0.26 4016.06 -432.92 -9.73 

6 চট্টগ্রাভ 7 7 বঃমি ১০৫১২  0.৫৪  5686.89 0.21 2514.22 -3172.67 -55.79 

7 চাঁ’নফাফগঞ্জ 12 8 বঃমি 12398 0.25 3156.25 0.23 2913.17 -243.08 -7.70 

8 জয়পুযাট 12 8 বঃমি 12398 0.25 3131.16 0.24 2976.88 -154.28 -4.93 

9 যাজাী 12 8 বঃমি 9199 0.39 3620.15 0.24 2178.51 -1441.64 -39.82 

10 খুরনা 12 10 বঃমি 11458 0.30 3419.88 0.17 1959.66 -1460.22 -42.70 

11 রদযাজপুয 12 8 বঃমি 12398 0.40 4943.86 0.00 0.00 -4943.86 -100.00 

12 ফরযার 12 10 বঃমি 11458 0.30 3480.93 0.27 3138.88 -342.05 -9.83 

13 রদরট 12 10 বঃমি 15480 0.27 ৪২৩৬.৭৮ 0.27 ৪২৩৩.০০ -3.78 -0.09 

 
সভাট 

   
154233 

 
49387.32 

 
37115.50 -12271.82 -24.85 

এ প্রকদল্প রযদর টত াইটগুদরায কাদজ ররএ-২০০৬  ররআয-২০০৮ অনুসৃত দে ফদর প্রতীয়ভান দয়দছ। সকান কাজ 

কদফ আযম্ভ দয় কদফ সল দফ তা সুরনরদ টষ্টবাদফ উদেখ কদয  য়াকট প্ল্যান কযা য়রন  ফদর প্রতীয়ভান দয়দছ এফাং সমখাদন 

কভ টরযকল্পনা কযা দয়দছ সখাদন য়াকট প্ল্যান মথামথবাদফ অনুযণ কযা মায়রন। 
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লষ্ঠ অধ্যায়  

প্রকদল্পয ফর  দূফ টররদক, সুদমাগ  ঝুঁরক (SWOT) রফদেলণ  

 

প্রকদল্পয ফর রদক মূ (Strength) প্রকদল্পয দুফ টর রদক মূ (Weakness) 

 চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেটদদয রনজস্ব 

বফদন স্বাধীনবাদফ রফচাযকাম ট রযচারনা;  

 এজরাদয াংখ্যা বৃরদ্ধয পদর ভদয়য 

াশ্রয়;  

 ভাভরা রনষ্পরিয ায বৃরদ্ধ;  

 রফচায রযচারনায় রনব টযতা হ্রা;  

 নরথ াংযক্ষদণ সুরফধা য়া;  

 ররপদটয কাযদণ জ চরাদপযা  কভ 

ভয়দক্ষণ; 

 রনজস্ব াজত থাকায় ভয় ফাঁচা  

রনযািা সফদড় মায়া;  

 স্ট্াপদদয ফায জায়গা  সুরফধা সফদড় 

মায়া;  

 রফচাদযয রযদফ ভররাফান্ধফ য়া; 

এফাং  

 আদাদয সাজীরফদদয আয় সফদড় 

মায়া।  

 

 

 ঘনঘন রদ্ধান্ত রযফতটন;  

 রপরজরফররটি স্ট্যারড না কযা;  

 সস্ট্কদাডায অযানারাইর না কযা;  

 প্রকদল্পয রডজাইন কযায সক্ষদত্র দূযদর টতায 

অবাফ;   

 প্ররকউযদভন্ট প্ল্যান প্রণয়ন ঠিকবাদফ কযদত 

না াযা; 

 প্রকল্প রযচারক ফাযফায রযফতটন য়া; 

 ফযাদেয অরতরযি ভয় প্রদয়াজন য়া;    

 প্রকদপ্ল্য সবৌত অগ্রগরত রযভা কযদত না 

াযা; এফাং   

 বফদনয নকাগত ত্রুটি সমভন রিঁরড়য সেড ফা 

ধাদয প্রস্ততা কভ য়া, সাদচ টয ছাদদ 

মায়ায জ ব্যফস্থা না থাকা, োন্পপযভায 

 সজনাদযটদযয ভাদঝ ব্যারযদকড না থাকা, 

এজরাদ প্ররতধ্বরন য়া  ইতযারদ। 

প্রকদল্পয সুদমাগ মূ (Opportunities) প্রকদল্পয ঝুঁরক মূ (Threats) 

 রফচায কাজ দ্রুত য়ায় জনগদণয ভদন 

আস্থা আদফ;   

 জনগদণয ভয়  অথ ট াশ্রয় দফ;    

 মাতায়াদতয রযভাণ হ্রা াদফ;   

 জনগদণয য়যারন কভদফ; এফাং   

 স্বাস্থযকয কভ ট রযদফ প্রারপ্ত ।    

 রনধ টারযত ভদয় প্রকদল্পয অফরষ্ট  কাজ 

ভাপ্ত কযদত না াযায ম্ভাফনা;  

 প্রকল্প ব্যয় বৃরদ্ধ সদত াদয;  

 অফরষ্ট জরভ অরধগ্রণ মথাভদয় না 

য়া; এফাং    

 আইনজীফীদদয অনীায কাযদণ রনরভ টত 

বফন অব্যফহৃত থাকদত াদয।  



পৃষ্ঠা-32 

 

 

 

 

 

 

প্তভ অধ্যায়  

সুারযভারা  

  



 

পৃষ্ঠা-33 

প্তভ অধ্যায়  

সুারযভারা  

সুারযমূঃ  

1. বরফষ্যত প্রকল্প প্রণয়দন চারদা রনরূন পূফ টক মথামথবাদফ রডরর প্রণয়ন কযদত দফ মাদত কদয ঘন 

ঘন রদ্ধান্ত রযফতটন কযদত না য় (অনুদেদ ৩.৫.১) ;  

 

2. প্রকল্প প্রণয়দনয পূদফ ট সস্ট্কদাডায অযানারাইর বারবাদফ কযদত দফ (অনুদেদ ৩.৫.৪) ;    

   

3. প্ররকউযদভন্ট প্ল্যান আয সুরনরদ টষ্ট কদয কযদত ফ। সকান প্যাদকদজয ক্রয় কাম টক্রভ কদফ আযম্ভ দফ 

এফাং কদফ ভাপ্ত দফ স রফলদয় রফস্তারযত তথ্য রডরর’সত উদেখ কযদত দফ (অধ্যায় ৫) ; 

 

4. ঘন ঘন প্রকল্প রযচারক রযফতটন রযায কযদত দফ  (াযণী ১.৩);  

 

5. নাযায়ণগদঞ্জ রনরভ টত রদজএভ আদারত বফদন দ্রুত রফচারযক কাম টক্রভ আযম্ভ কযায জন্য প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদত  দফ (অনুদেদ ৪.৬); 

 

6. রিঁরড়য সেদডয ফা ধাদয প্রস্ততা াফররক রফরডাং রদদফ কভদক্ষ ৩১.৫ সরভ (ফা ১২ ইরঞ্চ) দত 

দফ (অনুদেদ ৪.৫); 

 

7. রফরডাং এয াফ-সস্ট্ন এফাং সজনাদযটয এয ভাদঝ ব্যারযদকড রদদত দফ (অনুদেদ ৪.৪); 

 

8. এজরাদয সবতয এদক অদযয কথা মাদত স্পষ্টবাদফ সানা মায় স ব্যফস্থা কযদত দফ (অনুদেদ 

৪.৫);  

 

9. প্রকদল্পয উদেশ্য অজটন  কাম টক্রভ ম্পাদদন প্রকদল্পয সভয়াদ চারদা ভারপক বৃরদ্ধ কযদত দফ 

(াযণী ৩.৪); 

 

10. যফতী প্রকল্প প্রণয়দন রফচাযপ্রাথীদদয  াক্ষীদদয জন্য ফায ভানম্মত ব্যফস্থা যাখদত দফ 

(অনুদেদ ৪.৫); এফাং  

 

11. বরফষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়দন গারড় ারকটাং এয জন্য ম টাপ্ত ব্যফস্থা যাখদত দফ   কর ভররাদদয  

টয়দরট সমন আদারত চরাকারীন ভদয়  চর  াধাযণ ভররাদদয জন্য উন্ুি থাদক তা রনরিত 

কযায ব্যফস্থা রনদত দফ (অনুদেদ ৪.৫)।   

 



পৃষ্ঠা-34 

 

 

 

 

রযরষ্ট-ক



রযরষ্ট-ক  

পৃষ্ঠা-35 

ভীক্ষায জন্য রনভ টাণ কাজ  ভুরভ অরধগ্রণ াংরেষ্ট সজরায নাভ রনফ টাচন 

wefv‡Mi 

bvg 

µ.bs ‡Rjvi bvg UvBc-1 

G 

UvBc-1 

we 

UvBc-

2 G 

UvBc-2 

we 

¯^Zš¿ ‡gvU রনভ টাণ 

াংরেষ্ট 

সজরা 

ভুরভ 

অরধগ্রণ 

াংরেষ্ট 

সজরা 

gšÍe¨ 

      10 Zjv 

ch©šÍ 

8 Zjv 

ch©šÍ 

10 Zjv 

ch©šÍ 

8 Zjv 

ch©šÍ 

          

      29 

GRjvm 

21 

GRjvm 

13 

GRjvm 

9 

GRjvm 

          

ঢাকা 1 ভয়ভনরাং (বৃৎ সজরা) 0 0 1 0 0 1       

  2 টাঙ্গাইর (বৃৎ সজরা) 1 0 0 0 0 1       
  3 নাযায়ণগঞ্জ (ভাঝারয 

সজরা) 

  0 0 1 0 1 রনফ টারচত     

  4 র্মরন্পগঞ্জ (ভাঝারয সজরা)   0 0 1 0 1 রনফ টারচত     
  5 ভারনকগঞ্জ (ভাঝারয 

সজরা) 

  1 0 0 0 1 রনফ টারচত     

  6 পরযদপুয (ভাঝারয সজরা)   1 0 0 0 1       
  7 সগাারগঞ্জ (ভাঝারয 

সজরা) 

  0 0 1 0 1      

  8 জাভারপুয (বৃৎ সজরা) 1 0 0 0 0 1       
  9 ঢাকা (ভাঝারয সজরা)   0 0 0 1 1 রনফ টারচত  ‡eBR‡g›U 

+ 9 Zjv 

ch©šÍ 

  10 রকদাযগঞ্জ (বৃৎ সজরা)   0 0 0 1 1     7 Zjv 

ch©šÍ 

  11 সনত্রদকানা (বৃৎ সজরা)   0 0 0 1 1     7 Zjv 

ch©šÍ 

  12 গাজীপুয (ভাঝারয সজরা)   0 0 0 0 0       
  13 নযরাংদী (ভাঝারয সজরা)   0 0 0 0 0   রনফ টারচত    
  14 সযপুয (ভাঝারয সজরা)   0 0 0 0 0       
  15 যাজফাড়ী (ভাঝারয সজরা)   0 0 0 0 0       
  16 রযয়তপুয (ভাঝারয 

সজরা) 

  0 0 0 0 0       

  17 ভাদাযীপুয (ভাঝারয 

সজরা) 

  0 0 0 0 0   রনফ টারচত   

      2 2 1 3 3 11       

চট্টগ্রাভ 1 চট্টগ্রাভ (বৃৎ সজরা)   0 0 0 1 1 রনফ টারচত    7 Zjv 

ch©šÍ 

  2 কুরভো (বৃৎ সজরা) 1 0 0 0 0 1 রনফ টারচত      
  3 সনায়াখারী (বৃৎ সজরা) 1 0 0 0 0 1      
  4 রক্ষ্মীপুয (ভাঝারয সজরা)   0 0 1 0 1       
  5 ব্রাহ্মণফারড়য়া (বৃৎ 

সজরা) 

1 0 0 0 0 1       

  6 যাঙাভাটি (বৃৎ সজরা)   0 0 0 1 1    6 Zjv 

ch©šÍ 

  7 খাগড়াছরড় (ভাঝারয 

সজরা) 

  0 0 0 0 0       

  8 ফাদেরযফন (ভাঝারয সজরা)   0 0 0 0 0      
  9 সপনী (ভাঝারয সজরা)   0 0 0 0 0       
  10 চাঁদপুয (ভাঝারয সজরা)   0 0 0 0 0       
  11 কক্সফাজায (বৃৎ সজরা)   0 0 0 0 0   রনফ টারচত    
      3 0 0 1 2 6       

ivRkvnx 1 রদনাজপুয (বৃৎ সজরা) 1 0 0 0 0 1       

  2 যাংপুয (বৃৎ সজরা) 1 0 0 0 0 1       
  3 ফগুড়া (বৃৎ সজরা)   0 1 ০ 

0 1      

  4 যাজাী (ভাঝারয সজরা)   0 0 1 0 1 রনফ টারচত      
  5 জয়পুযাট (ভাঝারয 

সজরা) 

  1 0 0 0 1 রনফ টারচত      

  6 চাঁাইনফাফগঞ্জ (ভাঝারয 

সজরা) 

  1 0 0 0 1 রনফ টারচত      

  7 কুরড়গ্রাভ (ভাঝারয সজরা)   1 0 0 0 1       



 

পৃষ্ঠা-36 

ভীক্ষায জন্য রনভ টাণ কাজ  ভুরভ অরধগ্রণ াংরেষ্ট সজরায নাভ রনফ টাচন 

wefv‡Mi 

bvg 

µ.bs ‡Rjvi bvg UvBc-1 

G 

UvBc-1 

we 

UvBc-

2 G 

UvBc-2 

we 

¯^Zš¿ ‡gvU রনভ টাণ 

াংরেষ্ট 

সজরা 

ভুরভ 

অরধগ্রণ 

াংরেষ্ট 

সজরা 

gšÍe¨ 

      10 Zjv 

ch©šÍ 

8 Zjv 

ch©šÍ 

10 Zjv 

ch©šÍ 

8 Zjv 

ch©šÍ 

          

      29 

GRjvm 

21 

GRjvm 

13 

GRjvm 

9 

GRjvm 

          

  8 ঞ্চগড় (ভাঝারয সজরা)   1 0 0 0 1       
  9 াফনা (ভাঝারয সজরা)   0 0 1 0 1       
  10 রযাজগঞ্জ (ভাঝারয 

সজরা) 

  1 0 0 0 1       

  11 নাদটায (ভাঝারয সজরা)   0 0 0 0 0       
  12 ঠাকুযগাঁ (ভাঝারয 

সজরা) 

  0 0 0 0 0       

  13 রনরপভাযী (ভাঝারয 

সজরা) 

  0 0 0 0 0       

  14 রারভরনযাট (ভাঝারয 

সজরা) 

  0 0 0 0 0   রনফ টারচত    

  15 নগাঁ (বৃৎ সজরা)   0 0 0 0 0   রনফ টারচত    
  16 গাইফান্ধা (বৃৎ সজরা)   0 0 0 0 0     
      2 5 1 2 0 10       

খুরনা 1 খুরনা (বৃৎ সজরা)   0 1 0 0 1 রনফ টারচত      

  2 মদায (বৃৎ সজরা) 1 0 0 0 0 1       

  3 রঝনাইদ (ভাঝারয 

সজরা) 

  1 0 0 0 1       

  4 কুরষ্টয়া (ভাঝারয সজরা)   1 0 0 0 1      

  5 ভাগুযা (ভাঝারয সজরা)   0 0 1 0 1       

  6 াতক্ষীযা (বৃৎ সজরা) 1 0 0 0 0 1       

  7 নড়াইর    0 0 0 0 0       

  8 চুয়াডাঙ্গা    0 0 0 0 0       

  9 সভদযপুয    0 0 0 0 0       

  10 ফাদগযাট    0 0 0 0 0   রনফ টারচত    

    2 2 1 1 0 6       

রদরট 1 রদরট (বৃৎ সজরা) 1 0 0 0 0 1 রনফ টারচত      

  2 রফগঞ্জ (বৃৎ সজরা) 1 0 0 0 0 1       

  3 সভৌরবীফাজায (ভাঝারয 

সজরা) 

  1 0 0 0 1       

  4 সুনাভগঞ্জ  (বৃৎ সজরা) 1 0 0 0 0 1       

      3 1 0 0 0 4       

ফরযার 1 ফরযার (বৃৎ সজরা) 0 0 1 0 0 1  রনফ টারচত     

  2 টুয়াখারী (ভাঝারয 

সজরা) 

0 1 0 0 0 1      

  3 সবারা (ভাঝারয সজরা) 0 1 0 0 0 1       

  4 রদযাজপুয (ভাঝারয 

সজরা) 

0 1 0 0 0 1 রনফ টারচত      

  5 ঝারকাঠি (ভাঝারয 

সজরা) 

0 1 0 0 0 1      

  6 ফযগুনা  0 0 0 0 0 0   রনফ টারচত    

      0 4 1 0 0 5       

সভাট    রনভ টাণ 12 14 4 7 5 42  ১৩      

    অরধগ্রণ           ২২    7   



রযরষ্ট-খ   

 

পৃষ্ঠা-37 

                   তথ্য প্রদানকাযী ব্যরিফদগ টয তাররকা 

ক্রভ নাভ রযচয় সজরা সমাগাদমাগ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১।  রফকা কুভায াা  প্রধান প্রকল্প ভন্বয়ক ঢাকা  ০১৭১১৯০১৩৪৫  

২। সদফাীল চন্দ্র াা  প্রকল্প রযচারক  ঢাকা  ০১৭১১১৮৭২১৭  

৩। সভদদী াান  আইন  রফচায রফবাগ  ঢাকা  ০১৯১৪০০৮০৪১  

৪। ভাবুবুয যভান সাদর  রনফ টাী প্রদকৌরী  ভারনকগঞ্জ ০১৮৮২১১৫১৪৫ 

৫ ভরউেীন জাাঙ্গীয  উরফবাগীয় প্রদকৌরী  ভারনকগঞ্জ ০১৭৫৭২৯২৩৫৪  

৬।  সভাঃ কাভরুর ইরাভ  এরস্ট্দভটয  ভারনকগঞ্জ ০১৭৪২১০৯৭৮৯ 

৭।  সখ চঞ্চর ভার্মদ  অযাকাউন্ট কাযী  ভারনকগঞ্জ ০১৭১০০৯২২৩৮  

৮।  আফদুো আর জাকারযয়া  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ  ভারনকগঞ্জ ০১৭১৬২৭৫৯১৪  

৯।  সভাঃ ভরনরুজ্জাভান  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ ভারনকগঞ্জ ০১৯১১২০৭৫৪২ 

১০। ভদনাযঞ্জন াা  ঠিকাদায  ভারনকগঞ্জ ০১৭১১৬৭০৮৫৬ 

১১।  এরফএভ হুভায়ুন করফয  সদক্রটারয, সজরা আইনজীফী রভরত  ভারনকগঞ্জ   

১২।  সভাঃ সভাদয়ত উেীন,  রদজএভ   কুরভো    

১৩।  কাজী আযাপাত উেীন ররনয়য জুরডরয়ার ম্যারজদেট   কুরভো  

১৪। এরকউএভ জারার ভজুভদায তত্বাফধায়ক প্রদকৌরী কুরভো  

১৫।  এএইচএভ পয়জুর ইরাভ  রনফ টাী প্রদকৌরী  কুরভো  ০১৮৮২১১৫২৬৪ 

১৬।  নারজভ আদভদ উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী কুরভো    

১৭। ভাসুদ ারাউরেন ররনয়য অযাডদবাদকট কুরভো   

১৮। সভাঃ ভরউয যভান  রনফ টাী প্রদকৌরী র্মরন্পগঞ্জ  ০১৮৮২১১৫১২৫  

১৯। আাম্মদ ঊেযা  উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী র্মরন্পগঞ্জ ০১৭১১৬৬১৮৭০ 

২০। সভাাম্মদ আানুর ক  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ র্মরন্পগঞ্জ ০১৭১১৮০৪৬৪১  

২১। সভাঃ ইয়ারছযউেীন  এরস্ট্দভটয  র্মরন্পগঞ্জ ০১৮১৪১১৮২৬৮  

২২। উৎর কুভায দি  অযাকাউদন্টন্ট  র্মরন্পগঞ্জ  ০১৭১২৫৭১৬৬৪  

২৩। সভাঃ ভাবুফ  রনফ টাী প্রদকৌরী নাযায়নগঞ্জ  ০১৭১৮০৯২৫৫৫  

২৪। জহুরুর ইরাভ  উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী নাযায়নগঞ্জ ০১৬৭৭৪৮৭৪৫৪  

২৫। এ এভ রপদযাজ  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ নাযায়নগঞ্জ ০১৬৭৩৩৯৩৪৫০  

২৬।  সভাঃ কাভরুর াান ফাদর  এরস্ট্দভটয  নাযায়নগঞ্জ ০১৭১৮৪৩৭৩৭০  

২৭। ঞ্জীফন চন্দ্র কুযী  অযাকাউদন্টন্ট  নাযায়নগঞ্জ ০১৭১২৭৩০০৬৯  

২৮। াান সপযদদৌ জুদয়র                                         বারত, আইনজীফী রভরত  নাযায়নগঞ্জ ০১৯১৩১১৮৮৬৬  

২৯। সভাঃ ভীন রভয়া  ম্পাদক, আইনজীফী রভরত নাযায়নগঞ্জ ০১৭১৬০৬৫৭০৭                    

৩০। সভাঃ াভউেীন খাদরদ  রদজএভ  যাঙ্গাভাটি   

৩১। জরযউেীন আদভদ  রনফ টাী প্রদকৌরী যাঙ্গাভাটি ০১৮৮২১১৫২২৪  

৩২।  জরয যায়ান  উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী(ররবর) যাঙ্গাভাটি ০১৮১৮১৬৫২২৭  

৩৩।  সযাদনর  উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী(ই/এভ)  যাঙ্গাভাটি ০১৯৫০২১৬৩৪৩  

৩৪।  র্মন্পী সভাঃ ভরউয যভান রদজএভ চট্টগ্রাভ   

৩৫।  সভাাম্মদ াজাান রনফ টাী প্রদকৌরী চট্টগ্রাভ ০১৮১১৫৫২৪৩০  

৩৬।  যাহুর গু উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী(ররবর) চট্টগ্রাভ ০১৭২২৮৬৫০৬৮ 

৩৭।  সভাঃ ন্যয উেীন  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ চট্টগ্রাভ  ০১৭১৬৮৬৫৬৪৩ 

৩৮।  ন্যয সভাাম্মদ নফী  এরস্ট্দভটয চট্টগ্রাভ ০১৮১৪৯০৪৪৭৬  

৩৯।  সনাভানুর ইরাভ সচৌধুযী  অযাকাউদন্টন্ট  চট্টগ্রাভ  ০১৫৫৮৬২৯৫৭১  

৪০।  সকত দা গুপ্ত কাযী াফররক প্রররকউটয চট্টগ্রাভ ০১৭০৮১০৫৫০১  

৪১।  ন্যয সাদন ভীন  আইনজীফী  চট্টগ্রাভ   

৪২।  অনুভ ফড়ুয়া  আইনজীফী  চট্টগ্রাভ  

৪৩।  সভাঃ অেীফ আরী চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট চাঁাইনফাফগঞ্জ  

৪৪।  আব্দু ারাভ অরতরযি চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট চাঁাইনফাফগঞ্জ  
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৪৫।  যীপৄর ইরাভ ররনয়য জুরডরয়ার ম্যারজদেট চাঁাইনফাফগঞ্জ  

৪৬।  ীদুর ইরাভ সনজাযদতয দারয়ত্বপ্রাপ্ত জুরডরয়ার 

ম্যারজদেট 

চাঁাইনফাফগঞ্জ ০১৭৩৯১০৮৩৪১  

৪৭।  সভাঃ ভাসুদ যানা রনফ টাী প্রদকৌরী চাঁাইনফাফগঞ্জ ০১৮৮২১১৫২৯১ 

৪৮।  সভাাঃ জারদ াান উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী চাঁাইনফাফগঞ্জ ০১৮৮২১১৫৩০১  

৪৯।  সভাঃ উজ্জ্বর সাদন  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ চাঁাইনফাফগঞ্জ ০১৭১৬০৪২২৩৭ 

৫০।  সভাঃ ারা উরেন 

াযদবজ  

এরস্ট্দভটয চাঁাইনফাফগঞ্জ ০১৭১৭৭৯৬৯৯৯  

৫১।  সভাঃ সভাফাযক সাদন  অযাকাউদন্টন্ট  চাঁাইনফাফগঞ্জ ০১৭১৭৯১৯৯৯৮  

৫২।  এরফএভ াইদুর ইরাভ কাযী াফররক প্রররকউটয চাঁাইনফাফগঞ্জ  

৫৩।  াভসুর হুদা  আইনজীফী  চাঁাইনফাফগঞ্জ  

৫৪।  সযানা ইয়ারভন ফীরথ   আইনজীফী চাঁাইনফাফগঞ্জ  

৫৫।  আবু ারফ  আইনজীফী চাঁাইনফাফগঞ্জ  

৫৬।  দরুর আরভন  আইনজীফী  চাঁাইনফাফগঞ্জ  

৫৭।  ভাীদুর মূরক  কাযী ম্পাদক, আইনজীফী রভরত  চাঁাইনফাফগঞ্জ  

৫৮।  আর আাদ সভাঃ 

আরপৄজ্জাভান 

চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট যাজাী  

৫৯।  এরফএভ হুভায়ুন করফয রনফ টাী প্রদকৌরী যাজাী ০১৭১৫০১৪২২৪  

৬০। অরভত কুভায সদফ  উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী  যাজাী ০১৮৮২১১৫২৯৫  

৬১।  াইদুজ্জাভান  এরস্ট্দভটয যাজাী ০১৯১৪৬৩৩৩০৬  

৬২।  আবুর কারাভ আজাদ  অযাকাউদন্টন্ট  যাজাী ০১৭১৮৯৪৯৩১৪  

৬৩।  সভাঃ রযয়াজ উরেন  আইনজীফী  যাজাী  

৬৪।  াভাদ সফগভ রভতারী  আইনজীফী যাজাী  

৬৫।  ভইনুর আান  আইনজীফী যাজাী  

৬৬।  সভাঃ ভান গরণ  রনফ টাী প্রদকৌরী নগাঁ  ০১৮৮২১১৫২৯৩  

৬৭।  সভাঃ যরফউর ইরাভ খান  উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী নগাঁ ০১৮১২০১৬১৮৫  

৬৮।  সভাঃ আব্দুর ফারত  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ নগাঁ ০১৯১২১০৯১৬৪  

৬৯। সভাঃ আব্দুর খাদরক  য়াকট অযারস্ট্যান্ট  নগাঁ  ০১৭১২২৭৮২৮৫  

৭০। ইভত আযা চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট জয়পুযাট   

৭১।  সভাঃ ইকফার ফাায অরতরযি চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট জয়পুযাট  

৭২।  রভজানুয যভান রনফ টাী প্রদকৌরী জয়পুযাট ০১৮৮২১১৫৩১৩  

৭৩।  সভাাম্মদ ারফবুো এান উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী (ররবর)  জয়পুযাট ০১৮৮২১১৫৩২১  

৭৪।  সভাছাঃ সযাকানা সতৌরদা 

আকতায  

উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী (ই/এভ)  জয়পুযাট ০১৮৮২১১৫৩২২  

৭৫। সভাঃ তরকুর আরভ  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ (ই/এভ)  জয়পুযাট ০১৭১৬৯৯৩০০৮ 

৭৬।  সভাঃ রদুর কফীয  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ (ররবর)  জয়পুযাট ০১৯১৩৮১৫৩৬৫  

৭৭।  সভাঃ আব্দুয যীদ ভন্ডর  এরস্ট্দভটয (ররবর)  জয়পুযাট ০১৯৮২১৫৪০৪৬  

৭৮।  এ সক এভ যরপকুর ইরাভ  এরস্ট্দভটয (ই/এভ)  জয়পুযাট ০১৭১৫২৭১৮৪৮  

৭৯।  সভাঃ ইরদ্র আরী সক  অযাকাউদন্টন্ট জয়পুযাট ০১৭১৮৭৩১৬৮৪  

৮০।  সভাঃ ান্যয যভান 

(াীন) 

ম্পাদক, সজরা আইনজীফী রভরত জয়পুযাট ০১৭১১৩৪৯৩০৮  

৮১।  সভাঃ ারফবুয যভান ররনয়য আইনজীফী  জয়পুযাট  

৮২।  ফীদযন্দ্রনাথ দা  রফফাদী  জয়পুযাট  

৮৩।  সগারাভ সভাকাযযভ সচৌধুযী  প্যাদনর অযাডদবাদকট  জয়পুযাট  ০১৭১২১১৭৬৯৪  

৮৪।  সভাঃ ভঞ্জুরুর সাদন চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট খুরনা   

৮৫।  কাজী য়ারপ আদভদ তত্বাফধায়ক প্রদকৌরী খুরনা ০১৮৮২১১৫৩৬০  
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৮৬।  সভাঃ জারকয সাদন  রনফ টাী প্রদকৌরী খুরনা  ০১৭১৮০২৭২৪১  

৮৭।  সভাঃ আাদ  উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী (ররবর)  খুরনা ০১৭১৭৫১২৮৮২  

৮৮।  স্বন কুভায ভরেক  আইনজীফী  খুরনা  ০১৭১৬৪০৭৫৫৫  

৮৯। আরী ইভযান সাদন ররটন  আইনজীফী খুরনা ০১৭১২১৬৭০৩৪  

৯০। রভ টষ্ঠা কুন্ডু  আইনজীফী খুরনা  ০১৯২৫০৭৬২৮৪  

৯১।  সাদন আযা সফগভ  আইনজীফী খুরনা  

৯২। র্মভদযজুর ইরাভ  আইনজীফী খুরনা   

৯৩।  ভরনরুজ্জাভান সচৌধুযী  আইনজীফী খুরনা  

৯৪।  তীনাথ ফাক  রনফ টাী প্রদকৌরী ফাদগযাট  ০১৮৮২১১৫৩৬৩  

৯৫। সভাঃ ভরনরুজ্জাভান  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ ফাদগযাট ০১৭১৮৮৭১৭০৬  

৯৬। সভাঃ আব্দুয যাজ্জাক  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ ফাদগযাট  ০১৭৩৫৩৫৩৫২৫  

৯৭।  জান্নাতুর সপযদদৌ  সফঞ্চ কাযী, জজ সকাট ট  ফাদগযাট ০১৯১৩১৭০৪৫৭  

৯৮।  আরযপ  এভএরএএ  ফাদগযাট ০১৭১২৪৮২৬৬৬  

৯৯। শ্রী প্রণয় কুভায দা  চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট রদযাজপুয   

১০০। রপকুর ইরাভ  রনফ টাী প্রদকৌরী রদযাজপুয ০১৭১৬৭৪৭২৭০ 

১০১। অদরাক কুভায যকায  উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী রদযাজপুয ০১৭১৪৪৯৪০৩৪  

১০২। সভাঃ হুভায়ুন কফীয  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ  রদযাজপুয ০১৬৮২৩১২৯১৮  

১০৩।  শ্রী উজ্জ্বর চন্দ্র ব্যাাযী  এরস্ট্দভটয  রদযাজপুয ০১৭২৮১৫২৬৮১  

১০৪।  সভাঃ সগারাভ পারুক  চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট ফরযার   

১০৫।  রাবুর ইরাভ  অরতঃ চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট ফরযার  

১০৬। কাজী সভাঃ আবু ারনপ  তত্বাফধায়ক প্রদকৌরী ফরযার ০১৭৮২০৭৬৭৪৪  

১০৭।  রযন কুভায যায়  রনফ টাী প্রদকৌরী ফরযার  ০১৯২৬১৩৮০৫৬ 

১০৮।  সভাঃ নারদ াযদবজ  উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী ফরযার ০১৭১৯০১৪২৭৫  

১০৯। সভাঃ পাযজান আদনায়ায  উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী ফরযার  ০১৬৭১১৭৩০৫৩  

১১০। সভাল্যা যরফউর ইরাভ  উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী ফরযার ০১৯৪২৪৫৪৯২১  

১১১।  এইচ এভ ইউসুপ  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ  ফরযার ০১৭১১০৪৮৫৭৮  

১১২।  সভাঃ ভরনরুর ইরাভ  এরস্ট্দভটয  ফরযার  ০১৭১২৫১৭৪১০  

১১৩।  সজাস্দযা রফশ্বা  এরস্ট্দভটয ফরযার  

১১৪।  সভাঃ রভজানুয যভান  অযাকাউদন্টন্ট ফরযার ০১৭১১৩৩৮৫৯১  

১১৫।  সয়দ ফাদয়দ উো াজু  বারত, আইনজীফী রভরত  ফরযার  

১১৬।  াদদকুয যভান ররঙ্কন  ম্পাদক, আইনজীফী রভরত ফরযার  

১১৭।  আরতকুয যভান জুদয়র  যুগ্ম ম্পাদক, আইনজীফী রভরত  ফরযার ০১৭২১৪৩২৭০৭  

১১৮।  সভাঃ আবু াভীভ আজাদ  চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট ফরযার  

১১৯।  এইচ এভ করফয সাদন  অরতঃ চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট ফরযার  

১২০।  রুরফনা আরভনা  ররনয়য জুরডরয়ার ম্যারজদেট ফরযার  

১২১।  সভাঃ সররভ সযজা  জুরডরয়ার ম্যারজদেট ফরযার  

১২২।  সভাঃ ারুন-অয-যীদ  রনফ টাী প্রদকৌরী  ঝারকাঠি   ০১৭১৭১১৪৯৯৭  

১২৩।  এ এভ যরপকুর াান  উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী ঝারকাঠি   ০১৮১৯৮৫৯৩৩৬  

১২৪।  ভযরজত রাং  াফ অযারদস্ট্ন্ট ইরঞ্জঃ  ঝারকাঠি   ০১৭৬১৭৩৬৭৬০  

১২৫।  সভাঃ ফদরুজ্জাভান  এরস্ট্দভটয  ঝারকাঠি   ০১৭১৯৪৫৭২৭৬  

১২৬।  র্মঃ আরভগীয সাদন খান  অযাকাউদন্টন্ট ঝারকাঠি   ০১৭১১৩৮৩৯৩২  

১২৭।  সভাঃ ীদুয যভান (ফাচ্চু) ম্পাদক, আইনজীফী রভরত    

১২৮।  যানা  ঠিকাদায, ইরাভ ব্রাদা ট   ০১৭২২৭২৭৭৭৮ 

১২৯।  জারকয সাদন ারাদায  আইনজীফী ঝারকাঠি   ০১৭১২৩৭৩৮৮৪  

১৩০।  সভাঃ আতাউয যারি  আইনজীফী ঝারকাঠি   ০১৭১৪৯০০৭৪৫  

১৩১।  া আরভ পারুক সচৌধুযী রনফ টাী প্রদকৌরী ঢাকা  ০১৫৫১১০৩৩৩৩ 



 

পৃষ্ঠা-40 

ক্রভ নাভ রযচয় সজরা সমাগাদমাগ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১৩২।  সখ রভজানুয যভান  রনফ টাী প্রদকৌরী রদরট  ০১৮৮২১১৫৪৪৫  

১৩৩।  সভাঃ ারকউর আরভ  রনফ টাী প্রদকৌরী রারভরনযাট  ০১৮৮২১১৫৩৩৩  

১৩৪।   সভাঃ আবু জাপয  রনফ টাী প্রদকৌরী ফযগুনা   

১৩৫।  সভাঃ নুরুর আরভন রভয়া  রনফ টাী প্রদকৌরী কক্সফাজায  ০১৮৮২১১৫২৪১ 

 

 

 



রযরষ্ট-গ 

পৃষ্ঠা-41 

ররবর কাদজয প্ররকউযদভন্ট  াংক্রান্ত রযফীক্ষন ছক 

“ফাাংরাদদ ৬৪টি সজরা দদয চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট আদারত বফন রনভ টাণ” প্রকদল্পয রনরফড় 

রযফীক্ষণ ছক 

আইএভইরড, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।  

[প্রকল্প রযচারক /------ সজরায রনফ টাী প্রদকৌরীয অরপ কতৃটক তথ্যাফরী প্রদদয় ] 

কাদজয নাভঃ 

প্যাদকজ নাং 

পাইর নাং  

কাদজয ধযণ কাম ট (য়াকট) 

কাদজয স্থান-----      উদজরাঃ      সজরাঃ  

অনুদভারদত মূল্যঃ       চুরি মূল্যঃ      ক্রয় দ্ধরতঃ  

ক্ররভক রফফযণ প্রকৃত ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) 

(ক)  দযত্র আফান াংক্রান্ত    

১।  দযত্র রত্রকায় প্রকা কযা দয়দছ রক না? প্রকাদয তারযখ  

রত্রকায  নাভ (রত্রকায  কর  যফযা করুন)  

  

২।  দযত্র (১ সকাটি টাকায উদধ্বট) ররটিউ’য দয়ফ াইদট প্রকা কযা 

দয়দছ রক? কত তারযদখ?  

  

(খ) দযত্র দারখর াংক্রান্ত   

৩।  দযত্র দারখদরয সল তারযখ কত রছর?   

৪।  কতগুদরা দযত্র রফক্রয় কযা দয়দছ?   

৫।  কতগুদরা দযত্র জভা দড়দছ?   

৬।  পুনঃ দযত্র আহ্বান কযা দয়রছর রক?    

(গ)  দযত্র উন্ুিকযণ  র্মল্যায়ন  াংক্রান্ত   

৭।  ‘দযত্র উন্ুিকযণ করভটি’- কতজন দস্য ভন্বদয় গঠিত দয়রছর?   

৮।  ‘দযত্র উন্ুিকযণ করভটি’-এয কতজন দস্য দযত্র উনু্িকযদণয 

ভয় উরস্থত রছদরন?  

  

৯।  ‘দযত্র মূল্যায়ন করভটি’ দত ০১ (এক) জন দস্য ‘দযত্র উন্ুিকযণ 

করভটি’-সত অন্তভু টি কযা দয়রছর রক?  

  

১০।  ‘দযত্র মূল্যায়ন করভটি’সত অত্র দপ্তদযয ফাইদযয দপ্তয দত ০২ (দুই) 

জন দস্য অন্তভু টি রছদরন রক?  

  

১১।  কত তারযদখ দযত্র মূল্যায়ন কাজ সল দয়দছ?    

১২।  উযুি (Responsive) দযত্র দাতায াংখ্যা কত?     

(ঘ)  দযত্র অনুদভাদন াংক্রান্ত   

১৩।  দযত্র মূল্যায়ন রযদাট ট কত তারযদখ মথামথ কতৃটদক্ষয রনকট জভা 

সদয়া দয়রছর?  

  

১৪।  কত তারযদখ দযত্র চূড়ান্তবাদফ অনুদভারদত দয়দছ?    

১৫।  দযত্র Delegation of Financial Power অনুমায়ী মথামথ 

কতৃটক্ষ কতৃটক অনুদভারদত দয়দছ রক?   

  

(ঙ) কাম টাদদ প্রদান াংক্রান্ত    

১৬। কত তারযদখ Notification of Award জারয কযা দয়রছর?    

১৭। Initial Tender Validity Period এয ভদধ্য Contract 

Award কযা দয়দছ রক?   

  

১৮। Contract Award  CPTU website-এ প্রকা কযা দয়রছর রক? 

দয় থাকদর কত তারযদখ?  
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ক্ররভক রফফযণ প্রকৃত ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) 

১৯। চুরি অনুমায়ী কাজ ভারপ্তয তারযখ কত রছর?    

২০। ফাস্তদফ কাজ ভারপ্তয তারযখ কত রছর?    

২১। Liquidated Damage (রফরম্ব দয় থাকদর) আদযা কযা দয়দছ 

রক?  

  

২২। কাজটিয জন্য কয় ফায ঠিকাদায রনদয়াগ সদয়া য় ? একারধক ঠিকাদায 

রনদয়াগ সদয়া দর প্রথভটিয য  রিতীয় ঠিকাদায রনদয়াদগয কাযণ রক?  

  

(চ)  রফর প্রদান াংক্রান্ত    

২৩। প্রকদল্পয প্রদকৌরী কতৃটক কাজটি ম্পূণ টবাদফ ভাপ্ত ভদভ ট প্রতযায়দনয 

তারযখ কত?  

  

২৪।  ঠিকাদাদযয চূড়ান্ত রফর দারখদরয তারযখ কত?    

২৫। কত তারযদখ রফর রযদাধ কযা দয়দছ?    

২৬। রফর রফরদম্ব রযদাধ কযা দয়দছ রক?    

২৭। রফর রফরদম্ব রযদাধ কযায জন্য Interest রযদাধ কযা দয়দছ রক?   

(ছ)  দযত্র গ্রণ সমাগ্যতা  স্বেতা াংক্রান্ত    

২৮। দযত্র প্ররক্রয়াকযদণয সকান ম টাদয় সকান  ধযদণয অরনয়ভ য়ায 

রফলদয় আরন রকছু জাদনন রক?  

  

২৯। সকান অরনয়ভ দয় থাকদর তা সকান ্ ম টাদয় এফাং কী ধযদণয অরনয়ভ 

দয়দছ স রফলদয় আরন রকছু জাদনন রক?  

  

৩০। দযত্র প্ররক্রয়াকযণ/ কাম টাদদ প্রদান রফলদয় সকান ধযদণয অরবদমাগ 

রছর রক?  

  

৩১। সকান অরবদমাগ থাকদর উা রভটাদনা দয়দছ রক?    
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“সদদয ৬৪টি সজরা দদয  চীফ্ জুরডরয়ার ম্যারজদেদটয অরপ বফন রনভ টাণ” ীল টক প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন  

ভস্যারদ ম্পরকটত তথ্যারদ  ভতাভত াংগ্রদয রনরভদি রনফ টাী প্রদকৌরী’য জন্য প্রশ্নভারা: 

 

রনফ টাী প্রদকৌরী’য নাভ : 

 

১। আরন কত রদন মাফত এই প্রকদল্পয দারয়দত্ব আদছন ? 

 

২। আনায পূদফ ট সক সক এ বফদনয রনভ টাণ কাদজয রনফ টাী প্রদকৌরীয দারয়ত্ব ারন কদযদছন ? 

অনুপ্রপূফ টক তাঁয/ তাঁদদয নাভ, ভয়কার  সপান নম্বয উদেখ করুন। 

 

 

 

৩। ফতটভাদন রনদয়ারজত কভ টকতটা  কভ টচাযীগদণয িাযা আরন রক সুষ্ঠবাদফ প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন কাজ 

ম্পাদন কযদত াযদছন? সরাকফর ঘাটরত থাকদর স  কাযদণ রক ধযদণয ভস্যায ম্মুখীন দেন?  

 

 

৪। ভারাভার (Goods), কাজ (Works)   সফা (Services)-  এয াংগ্র/ ক্রয় 

(Procurmemnt)- এয জন্য কয়টি প্যাদকজ কযা দয়দছ?  সম কয়টি প্যাদকজ কযা দয়দছ, সগুদরায 

ভদধ্য সকান্ সকান্ প্যাদকদজয সটন্ডারযাং প্ররক্রয়া ভাপ্ত দয়দছ এফাং সকান্ সকান্ প্যাদকদজয সটন্ডারযাং প্ররক্রয়া 

এখন ফারক আদছ?  

 

 

 

 

৫। সম কর প্যাদকদজয সটন্ডারযাং প্ররক্রয়া ভাপ্ত দয়দছ, সগুদরায  সক্ষদত্র মথামথ রফরধভারা অনুযণ 

কযা দয়দছ রক এফাং এই প্ররক্রয়ায় সকান ভস্যায ম্মুখীন দয়রছদরন রক?ব্যাখ্যা করুন। 

 

 

 

 

৬। সম কর প্যাদকদজয সটন্ডারযাং প্ররক্রয়া ভাপ্ত য়রন, সগুদরায ফতটভান অফস্থা রক ? এ ফ 

প্যাদকদজয প্ররক্রয়াকযদণ সকান ভস্যা থাকদর অনুগ্রপূফ টক তায  ফণ টনা রদন। 

 

 

 

৭। ভারাভার (Goods), াংগ্র/ ক্রদয়য সম প্যাদকজগুদরায চুরিত্র ম্পারদত দয়দছ এফাং য়াকট 

অড টায সদয়া  দয়দছ সগুদরায অধীদন ভারাভার াংগ্রদয ফতটভান অফস্থা সকান ম টাদয় আদছ? ফণ টনা করুন। 

 

 

৮। কাজ (Works)  -  এয সম প্যাদকজগুদরায চুরিত্র স্বাক্ষরযত দয়দছ  য়াকট অড টায প্রদান কযা 

দয়দছ, সগুদরায কাজ শুরু দয় থাকদর তায অগ্রগরত রকরূ? আয কাজ শুরু দয় না থাকদর তায কাযণ 

রক?  
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প্রকল্প াংক্রান্ত সম সম ডকুদভন্ট প্রদয়াজন তায ররস্ট্ঃ 

১। প্রকদল্পয আতায় রনভ টাণাধীন বফনটি শুরু য়া দত ার নাগাদ ম টন্ত  অথ ট ফযাে, প্রারপ্ত  ব্যদয়য 

রাফ।      

২। সপ্রাদগ্র রযদাট ট (বফন প্রারঙ্গক কাদজয অঙ্গরবরিক ারনাগাদ সবৌত  আরথ টক অগ্রগরত)।   

৩। ম্যাদটরযয়ার সটস্ট্ রযদাট ট।   

৪। দয়র সটস্ট্ রযদাট ট।  

৫। আরকটদটকচাযার প্ল্যান [দফইজদভন্ট (মরদ থাদক), প্রথভ তরা, রিতীয় তরা, টিরকযার সলায প্ল্যান, অন্যান্য 

anomaly মরদ রকছু থাদক] োকচাযার প্ল্যান।  

৬। বফদনয আদাদয অন্যান্য স্থানা বফদনয াইটপ্ল্যান।  

৭। রয-সটন্ডায কযা দর সটন্ডায ফারতদরয রচঠিয কর।  

৮। রনভ টাণ কাদজয রফরবন্ন ম টাদয়য (দমভন পাউদন্ডদনয ভাটি কাটা/বযাট, াইর োইব, সফইজ ঢারাই, সুায 

োকচায কাজ, ছাদদয াটারযাং, ছাদদয ঢারাই কাজ, ইদররিরপদকন, স্যারনদটন, দযজা জানারা 

অন্যান্য কাদঠয কাজ)  বফদনয ফতটভান অফয়দফয পদটাগ্রাপ।  

৯। বফদনয অঙ্গরবরিক সকান্ কাজ কদফ শুরু দফ এফাং তা কদফ নাগাদ সল দফ ফদর কাজ শুরুয পূদফ ট সম 

রযকল্পনা কযা দয়রছর তায রফস্তারযত তথ্য/ সরখ রচত্র ।  কাজ ফাস্তফায়ন কযায ভয় সই কাজ কদফ নাগাদ 

শুরু কযা ম্ভফ দয়দছ  কদফ নাগাদ সল দয়দছ স ম্পরকটত তথ্য। (য়াকট প্ল্যান অনুমায়ী কাজ কযা ম্ভফ 

দয়দছ রক না ফা আদদৌ য়াকট প্ল্যান কযা দয়রছর রক না তা মাচাইদয়য জন্য)। 
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সজরায নাভ: 

চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট ভদাদদয়য নাভ: 

সটরর:                                     সভাফাইর নাং  

 

তথ্যাফরী: 

১। বফনটি সকান াদর  স্তান্তয সনয়া দয়দছ? 

 

২। বফনটি আইন ভন্ত্রণারদয়য কাদছ স্তান্তরযত য়ায য দত সম সম চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেটগণ  এ 

বফদন রফচায কাজ রযচারনা কদযদছন তাঁদদয নাভ  ভয়কার উদেখ করুন। 

 

৩। এ বফদন সভাট কয়টি এজরা আদছ? গদড় কয়টি এজরাদ প্ররত কাম টরদফদ রফচায কাজ য়? একটি 

এজরাদ রদদন কয়টি শুনারন য়? 

 

৪। বফনটি স্তান্তরযত য়ায ভদয় সভাট কতটি ভাভরা রফচাযাধীন রছর?  ইদতাভদধ্য কতটি ভাভরায যায় 

দয়দছ? কতটি ভাভরা এখন রফচাযাধীন আদছ?  

 

৫। ফাথরূভ রপটিাং ারযদয় মায় রকনা? না সগদর ারযদয় মায়া কীবাদফ সযাধ কযা দে? সগদর রকবাদফ 

ারযদয় মায়া য়া সযাধ কযা  ম্ভফ?  

 

 

৬।  ইদরকদো- সভকারনকযার মন্ত্রারত কী উাদয় যক্ষণাদফক্ষণ কযা দে? সকান ভস্যা য়ায সক্ষদত্র রক 

বাদফ তা সভাকারফরা কযা ম্ভফ দে ফা দফ? 

 

 

৭। বফনটিয সদনরদেরন যক্ষণাদফক্ষণ  রযষ্কায রযেন্ন যাখায কাদজ কতজন রনদয়রজত আদছ? তাদদয 

াংখ্যা রক মথামথ? না দর কী ব্যফস্থা সনয়া দে ফা মায় ফদর ভদন কদযন?  

 

 

৮। বফনটিদত ব্যফায কযা দ টা এফাং অন্যান্য অাং (ফাথরুভ ) রযষ্কায রযেন্ন কযায মন্ত্রারত (ঝাড়ু, 

ব্রা ইিারদ)  সকরভকযার (দমভন াফান, সপনাইর, যন্ড য়ারাং সা, সলায রিরনাং সকরভকযার  

অনুরূ াভগ্রী)-এয ব্যয়বায চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট অরপ নারক গণপূতট অরধদপ্তয ফন কদয থাদক?  

 

 

৯। অগ টাদনাগ্রাভ অনুমায়ী আনায এ রফচাযারদয়  কতজন জনফদরয াংস্থান আদছ? কতজন কভ টযত আদছন? 

অফরষ্ট জনফর রনদয়াদগয ম টায় রক?   

 

১০। বফনটি ব্যফায কযদত আনায/ আনাদদয সকান অসুরফধা দে রক না? দর রক রক ফা সকান সকান  

সক্ষদত্র অসুরফধা দে? অনুগ্র কদয ফলুন ।  অদূয বরফষ্যদত সম ররজএভ বফন মূ রনরভ টত দত চদরদছ 

তাদত আয কী কী সুদমাগ সুরফধা থাকদর তা অরধকতয কাম টকয দফ ফদর আরন ভদন কদযন?  
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000 

“সদদয ৬৪টি সজরা দদয  চীফ্ জুরডরয়ার ম্যারজদেদটয আদারত  বফন রনভ টাণ ” ীল টক প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন, অথ টননরতক গুরুত্ব  ম্ভাব্য অফদান ম্পদকট স্থানীয় জনগণ ( সমভন উরকর, ফাদী/ রফফাদী, 

পুরর,ফা অনুরূ ব্যরিফগ ট)-এয রনকট দত ভতাভত াংগ্রদয জন্য প্রশ্নভারা  

নাভঃ        সাঃ 

ঠিকানাঃ  

গ্রাভঃ     উদজরাঃ     সজরাঃ 

প্রশ্নভারাঃ  

১। আরন রক প্রকল্প ফাস্তফায়নকাদর সকানরূ ভস্যারদ রক্ষয কদযদছন? 

ক) যাঁ     খ) না   

 

(দয়া কদয টিক রচি রদন এফাং প্রদয়াজদন ফণ টনা রদন)  

২। সদদয রফচায  ব্যফস্থা আয উন্নত কযায রদক্ষয “সদদয ৬৪টি সজরা দদয  চীফ্ জুরডরয়ার 

ম্যারজদেট  আদারত  বফন রনভ টাণ” ীল টক প্রকদল্পয  ফাস্তফায়ন কযা দে। এ প্রকল্প ফাস্তফায়দন এ  

এরাকায রফচায  ব্যফস্থায় সকান প্রবাফ আদছ ফদর রক আরন ভদন কদযন? অনুগ্রপূফ টক 

রফস্তারযতবাদফ ফলুন/ররখুন। 

৩। আরন রক ভদন কযদন সম, এ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর সদদয রফচায  ব্যফস্থায় গুরুত্বপূণ ট অফদান 

যাখদফ? 

ক) যাঁ     খ)   না 

(দয়া কদয টিক রচি রদন এফাং প্রদয়াজদন ফণ টনা রদন) 

৪। এ বফদনয পদর এরাকায রফচায ব্যফস্থায় সকানরূ উন্নরত দয়দছ / দফ রকনা স ম্পদকট দয়া কদয 

ভতাভত রদনঃ  

                             

৫। এ প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদয়াজনীয় রকছু জরভ অরধগ্রণ কযা দয়দছ। আনায জরভ  অরধগ্রণ 

কযা দয় থাকদর  তায মূল্য ফাফদ অথ ট মথাভদয় সদয়দছন রক না। এ রফলদয় আনায সকান 

ফিব্য/ ভতাভত/ সুারয থাকদর অনুগ্রপূফ টক ফলুন/ ররখুন। 

ক) যাঁ     খ)   না 

(দয়া কদয টিক রচি রদন এফাং প্রদয়াজদন ফণ টনা রদন) 

৬। রনদচয সকান্ সকান্ সক্ষদত্র এ প্রকল্প গুরুত্বপূণ ট অফদান যাখদফ ফদর আরন ভদন কদযন? 

 

ক) রফচায ব্যফস্থায জরবযতা; খ) ব্যফা-ফারণজয; গ) আইদনয ান প্ররতষ্ঠা  

  

(দয়া কদয টিক রচি রদন এফাং প্রদয়াজদন ফণ টনা রদন)  

 তথ্য াংগ্রকাযীয স্বাক্ষযঃ   

           ঠিকানাঃ 

সভাফাইর নম্বযঃ  
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উয সপাকা গ্রু আদরাচনা (FGD) 

 সপাকা  গ্রু আদরাচনা স্থানঃ কক্ষ নাং- ----, ব্লক নাং ---- আইএভইরড, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় সদয ফাাংরা 

নগয, ঢাকা। 

 

তারযখঃ ---------------- , ২০১৮ইাং  -------------ফায ;         ভয়ঃ ---------- 

 ঘটিকা। 

আদরাচনায রফলয়ফস্তু 

১।  “সদদয ৬৪টি সজরা দদয  চীফ্ জুরডরয়ার ম্যারজদেদটয আদারত  বফন রনভ টাণ” ীল টক প্রকল্প 

ফাস্তফায়দনয  পদর সদদয রফচায ব্যফস্থায় অনুকূর  প্রবাফ ড়দফ ফদর আরন  ভদন কদযন কী ? দয়া কদয 

ব্যাখ্যা করুন। 

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

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

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

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

২।  প্রকল্পটিয আতায় সম এরাকায় বফন রনভ টাণ দে/ দয়দছ  স স্থাদন কারিত রক্ষয অরজটত দে/দফ 

ফদর আরন রফদফচনা কদযন কী? অনুগ্রপূফ টক আনায সুরচরন্তত ভতাভত রদন। 

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

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

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

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

৩। প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দর ------ অঞ্চদর রফচায ব্যফস্থায আয উন্নত  দফ ফদর আরন ভদন কদযন 

রক? এ রফলদয় রকছু ফলুন। 

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

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

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

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

৪।  প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয পদর রনদচয সকান্ সকান্ সক্ষদত্র  তা ায়ক দফ? 

ক) রফচায কাম টম্পাদদনয রক্ষযভাত্রা অজটদন; 

খ) ব্যফহৃত প্রযুরিয উৎকল টতা  াধদন; 

(আনায সুরচরন্তত ভতাভত রদন।) 

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

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

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

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

 

৫।  অন্যান্যঃ 



 

পৃষ্ঠা-48 

 

 

 

 

রযরষ্ট-খ  



রযরষ্ট-ঘ 

পৃষ্ঠা-49 

আইএভইরড’য রযদ টন প্ররতদফদদনয সুারযমূ  

রযদ টদনয তারযখঃ ১৪-১৫/১০/২০১২ 

স্থানঃ যাংপুয 

রযদ টকঃ সুরপয়া মাকারযয়া, রযচারক।  

আইএভইরড’য সুারযঃ 

১। প্রকদল্পয কাদজয গরত তযারন্বত কদয প্রকল্প সভয়াদদয ভদধ্য ম্পন্ন কযায রদক্ষয প্রকল্প কতৃটক্ষদক মদথষ্ট 

তৎয দত দফ- নতুফা কাম টাদদদয অফরষ্ট ১২ ভাদয ভদধ্য রনভ টাণ কাজ ম্পন্ন না কযা দর 

কাম টাদদদয সভয়াদ বৃরদ্ধ কযায প্রদয়াজন দত াদয। একই দঙ্গ রক্ষ যাখদত দফ সম দ্রুত কাজ 

ম্পাদন কযদত সমন কাদজয ভান ঠিক থাদক;  

 

২। সজরা  দায়যা জজ আদারত বফদনয প্রাঙ্গদনয ভদধ্য রফযভান গাছমূ কতটদনয জন্য অনুদভাদন গ্রন 

প্ররক্রয়ায জটিরতা এফাং দীঘ টসূরত্রতা  হ্রা কযায রদক্ষয একর রফলদয় অনুদভাদন প্রদাদনয ক্ষভতা স্থানীয় 

ম টাদয় রফদকন্দ্রীকযদণয রফলয়টি রফদফচনা কযা সমদত াদয; এফাং  

 

৩।  প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা কতৃটক রফদল কদয সকন্দ্রীয় ম টায় সথদক প্রকল্প কাম টক্রভ তদাযরক আদযা 

বৃরদ্ধ কযা আফশ্যক। এ রযদপ্ররক্ষদত আদরাচয প্রকদল্পয াংরেষ্ট প্রকল্প রযচারকদক প্রকল্প এরাকায় 

দযজরভদন রযদ টন বৃরদ্ধ কযা প্রদয়াজন। 

 

 

  



 

পৃষ্ঠা-50 

 

রযদ টদনয তারযখঃ ২৪/০৩/২০১৫  

স্থানঃ নাযায়নগঞ্জ  

রযদ টকঃ পাযজানা সাদন, কাযী রযচারক।  

আইএভইরড’য সুারযঃ 

১। ফাস্তফতায রনযীদখ রনভ টাণ কাদজয চুরিয সভয়াদ দ্রুত বৃরদ্ধ কযদত দফ এফাং তা অফশ্যই পুনঃরনধ টারযত 

ভদয় ম্পন্ন কযদত দফ;   

 

২। রনভীয়ভান নাযায়ণগঞ্জ সজরায ফাস্তফায়ন কাজ মাদত রনরদ টষ্ট ভদয়য ভদধ্য ম্পন্ন য়, স ব্যাাদয 

াংরেষ্ট ভন্ত্রণারয় প্রকল্প াংরেষ্ট কতৃটক্ষদক তদাযরক সজাযদায কযদত দফ;  

 

৩।  প্রকদল্পয অগ্রগরত ম্পরকটত ভারক প্ররতদফদন আইএভইরড ছক-০৫ এফাং সত্রভারক প্ররতদফদন 

আইএভইরড-০৩ ছদক াংরেষ্ট ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ রনয়রভত আইএভইরডদত াঠাদত দফ;  

 

৪।  প্রকল্পটি সুষ্ঠুবাদফ ফাস্তফায়দনয জন্য াংরেষ্ট ভন্ত্রণারয়দক মথাভদয় প্রদয়াজনীয় উদযাগ গ্রণ কযায 

াাার সুরনরদ টষ্ট কভ ট-রযকল্পনা গ্রন কযদত দফ;  

 

৫।  রদভন্ট াংযক্ষদণয মথামথ দ্ধরত (৬/৭ ইরঞ্চ উঁচু কাদঠয াটাতদনয উয এফাং সদয়ার সথদক ১০/১২ 

ইরঞ্চ দূদয টুয সডায সষ্টাদযজ) অফরম্বন কদয রদভদন্টয গুণগত ভান ফজায় যাখায ব্যফস্থা কযদত দফ; 

এফাং  

 

৬।  সুারযদয রফলদয় গৃীত দদক্ষ আইএভই রফবাগদক অফরত কযদত দফ।  

  



 

পৃষ্ঠা-51 

 

রযদ টদনয তারযখঃ ০৮/০১/২০১৬   

স্থানঃ চট্টগ্রাভ  

রযদ টকঃ সভাাম্মদ আরযপৄয যভান, উ-রযচারক।  

আইএভইরড’য সুারযঃ 

১। প্রকদল্পয আতায় ফাস্তফায়নাধীন জুরডরয়ার ম্যারজদেট বফদনয পূতট কাদজয ফাস্তফতায রনযীদখ চুরিয 

সভয়াদ বৃরদ্ধয রফলদয় দ্রুত প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রন কযদত দফ;   

 

২। প্রকদল্পয রনধ টারযত ভয় জুন/২০১৬ এয ভদধ্য রনভ টাণ কাজ ভাপ্ত কদয প্রতযাী াংস্থায রনকট বফন 

বুরঝদয় সদয়ায দদক্ষ গ্রণ কযদত দফ। এ রফলদয় াংরেষ্ট প্রারনক ভন্ত্রণারয় কতৃটক প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা সমদত াদয;  

 

৩।  প্রকদল্পয অগ্রগরত ম্পরকটত তথ্যারদ (আইএভইরড/০৫  আইএভইরড/০৩ ছদক) রনয়রভতবাদফ 

প্রারনক ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ  আইএভইরডদত সপ্রযদণয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ;  

 

৪।  প্রকদল্পয আতায় অফরষ্ট কাজ রনধ টারযত ভদয়য ভদধ্য ম্পন্ন কযায রদক্ষয সুরনরদ টষ্ট কভ টরযকল্পনায 

আদরাদক াংরেষ্ট কতৃটক্ষদক অগ্রয য়ায রফলদয় রনদদ টনা প্রদাদন প্রারনক ভন্ত্রণারয় কতৃটক 

কাম টকয দদক্ষ গ্রণ কযদত দফ;  

 

৫।  প্রকদল্পয কাজ সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদদনয রনরভি অনুদভারদত রডরর’য াংস্থান  রনভ টাণ কাদজয চুরি 

সভাতাদফক প্রদয়াজনীয় ফযাে রনরিতকযদণ প্রারনক ভন্ত্রণারয় কতৃটক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত 

দফ; 

 

৬।  প্রকদল্পয চরভান বফন রনভ টাণ কাদজ গুণগত ভানম্পন্ন াভগ্রী ব্যফায রনরিত কযায রদক্ষয আইন  

রফচায রফবাগ এফাং গণপূতট রফবাগ কতৃটক উদযাগ গ্রণ কযদত দফ। বফদনয ফরযাাংদ আরকটদটকচাযার 

রবউ এয কাদজ ব্যফহৃত ইট, টাইর াভগ্রী  গ্রীর এয গুণগত ভান  রনধ টারযত নর্মনা সভাতাদফক 

ব্যফায কযায রফলয়টি গুরুত্ব কাদয রনরিত কযদত দফ।  

 

৭।  বফদনয াংদমাগ ড়ক সভযাভত  রছদনয অাংদয াাদড়য ঢালু অাংদয কাযদণ বফদনয রনযািা 

রনরিতকযদণ প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণ ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা কতৃটক উদযাগ গ্রণ কযা সমদত াদয; 

এফাং    

 

৮।  আইএভইরড’য উদযাি সুারযদয আদরাদক গৃীত ব্যফস্থা আগাভী ০১(এক) ভাদয ভদধ্য ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন (আইএভই) রফবাগদক অফরত কযদত দফ।  

 

  



 

পৃষ্ঠা-52 

 

রযদ টদনয তারযখঃ ১৫/০২/২০১৬   

স্থানঃ টুয়াখারী 

রযদ টকঃ সভাাম্মদ আরযপৄয যভান, উ-রযচারক।  

আইএভইরড’য সুারযঃ 

১।  প্রকদল্পয আতায় টুয়াখারী সজরায় ফাস্তফায়নাধীন চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট আদারত বফদনয পূতট 

কাজ ঠিকাদায কতৃটক মথাভদয় ম্পাদন না কযায য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ না কযায় এফাং রনভ টাণ 

কাদজয চুরিয সভয়াদ অরতফারত য়ায য চুরিয সভয়াদ বৃরদ্ধ ছাড়াই ঠিকাদায কতৃটক কাজ 

ম্পাদদনয রফলদয় সকান ব্যফস্থা গ্রণ না কযায় গণপূতট রফবাদগয াংরেষ্ট কভ টকতটাগদণয রফরুদদ্ধ 

আইনগত ব্যফস্থা গ্রদণ আইন, রফচায  াংদ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় কতৃটক রনদদ টনা প্রদান কযদত দফ; 

  

২।  দযদত্রয আইদটভ অরতরযি প্রদয়াজনীয় সবৌত কাজ  এয ব্যদয়য রফলদয় ফাস্তফ অফস্থায সপ্ররক্ষদত 

কাম টকয দদক্ষ গ্রণ না কযায় প্রকদল্পয ারফ টক কাম টক্রভ ফন্ধ যদয়দছ। এয জন্য দায়ী াংরেষ্ট গণপূতট 

রফবাদগয কভ টকতটাগদণয রফরুদদ্ধ আইনগত ব্যফস্থা গ্রদণ আইন, রফচায  াংদ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় কতৃটক 

রনদদ টনা প্রদান কযদত দফ; 

 

৩। প্রকদল্পয আতায় প্রস্তারফত কর রনভ টাণ কাজ  জরভ অরধগ্রণ কাজ পুদযাপুরযবাদফ ভাপ্ত কযায 

রফলদয় াংরেষ্ট প্রারনক ভন্ত্রণারয় কতৃটক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ; 

 

৪। প্রকদল্পয অগ্রগরত ম্পরকটত তথ্যারদ (আইএভইরড/০৫  আইএভইরড/০৩ ছদক) রনয়রভতবাদফ 

প্রারনক ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ  আইএভইরডদত সপ্রযদণয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ;  

 

৫।  প্রকদল্পয আতায় অফরষ্ট কাজ রনধ টারযত ভদয়য ভদধ্য ম্পন্ন কযায রদক্ষয সুরনরদ টষ্ট কভ টরযকল্পনায 

আদরাদক াংরেষ্ট কতৃটক্ষদক অগ্রয য়ায রফলদয় রনদদ টনা প্রদাদন প্রারনক ভন্ত্রণারয় কতৃটক 

কাম টকয দদক্ষ গ্রণ কযদত দফ;  

 

৬।  প্রকদল্পয কাজ সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদদনয রনরভি অনুদভারদত রডরর’য াংস্থান  রনভ টাণ কাদজয চুরি 

সভাতাদফক প্রদয়াজনীয় ফযাে রনরিতকযদণ প্রারনক ভন্ত্রণারয় কতৃটক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত 

দফ; 

 

৭।  আইএভইরড’য উদযাি সুারযদয আদরাদক গৃীত ব্যফস্থা আগাভী ০১(এক) ভাদয ভদধ্য ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন (আইএভই) রফবাগদক অফরত কযদত দফ।  

 

  



 

পৃষ্ঠা-53 

 

রযদ টদনয তারযখঃ ২১/০৪/২০১৬   

স্থানঃ ভারনকগঞ্জ  

রযদ টকঃ সভাাম্মদ আরযপৄয যভান, উ-রযচারক।  

আইএভইরড’য সুারযঃ 

১।  প্রকদল্পয আতায় ভারনকগঞ্জ সজরায় ফাস্তফায়নাধীন চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট আদারত বফদনয 

রনভ টাণ কাদজয চুরিয সভয়াদ ০৯.০৮.২০১৪ তারযদখ উিীণ ট দয়দছ। চুরিয সভয়াদ বৃরদ্ধ না কদয কাজ 

চরভান যাখা রযকল্পনা  আরথ টক শাংখরায ব্যতযয়। এ কাম টক্রভ চরভান যাখদত আইনগত প্রকৃত ন্থা 

অফরম্বন কযা প্রদয়াজন। রকন্তু এ রফলদয় রক ব্যফস্থা গ্রন কযা দয়দছ তা স্পষ্ট নয়। রফলয়টি ভন্ত্রণারয় 

খরতদয় সদদখ দ্রুত প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ এফাং তা আইএভইরডদক অফরত কযদফ;  

 

২।  প্রকদল্পয আতায় অফরষ্ট কাজ রনধ টারযত ভদয়য ভদধ্য ম্পন্ন কযায রদক্ষয সুরনরদ টষ্ট একন প্ল্যান কদয 

তায আদরাদক ফাস্তফায়ন রনরিত কযদত দফ এফাং প্রকল্প কতৃটক্ষ  াংরেষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয রনফীড় 

রযফীক্ষণ অব্যাত যাখদত দফ;  

 

৩।  প্রকদল্পয কাজ সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদদনয রনরভি অনুদভারদত রডরর’য াংস্থান  রনভ টাণ কাদজয চুরি 

সভাতাদফক প্রদয়াজনীয় ফযাে রনরিতকযদণ প্রারনক ভন্ত্রণারয় কতৃটক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত 

দফ; 

 

৪।  

 

প্রকদল্পয আতায় প্রস্তারফত কর রনভ টাণ কাজ  জরভ অরধগ্রণ কাজ পুদযাপুরযবাদফ ভাপ্ত কযায 

রফলদয় াংরেষ্ট প্রারনক ভন্ত্রণারয় কতৃটক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ; 

 

৫।  প্রকদল্পয অগ্রগরত ম্পরকটত তথ্যারদ (আইএভইরড/০৫  আইএভইরড/০৩ ছদক) রনয়রভতবাদফ 

প্রারনক ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ  আইএভইরডদত সপ্রযদণয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ;  

 

৬।  আইএভইরড’য উদযাি সুারযদয আদরাদক গৃীত ব্যফস্থা আগাভী ০১(এক) ভাদয ভদধ্য ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন (আইএভই) রফবাগদক অফরত কযদত দফ।  

 

 

  



 

পৃষ্ঠা-54 

রযদ টদনয তারযখঃ ১৫/১২/২০১৬   

স্থানঃ ভয়ভনরাং  

রযদ টকঃ সভাাম্মদ এনার্মর আান, উ-রযচারক।  

আইএভইরড’য সুারযঃ 

১।  ভয়ভনরাংদ রনভীয়ভান সকাট ট বফদনয াভদন অফরস্থত পুযাতন সড রফরডাংটি দ্রুত অাযণ কযায 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। এটি অাযণ কযদত রফরম্ব দর আবযন্তযীণ যাস্তা, 

আযফরযকারচায অন্যান্য কাম টক্রভ ম্পাদন কযদত রফরম্ব দফ। কাম ট ভারপ্তয জন্য আয ভাত্র ৩ভা 

ভয় অফরষ্ট যদয়দছ। রনধ টারযত ভদয়য ভদধ্য প্রকদল্পয র্মদয় কাজ দ্রুত ম্পাদদন কাম টক্রভ গ্রণ 

কভ টানুগ দফ;  

 

২।  প্রকদল্পয আতায় অফরষ্ট কাজ রনধ টারযত ভদয়য ভদধ্য ম্পন্ন কযায রদক্ষয সুরনরদ টষ্ট একন প্ল্যান কদয 

তায আদরাদক ফাস্তফায়ন রনরিত কযদত দফ এফাং প্রকল্প কতৃটক্ষ  াংরেষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয রনফীড় 

রযফীক্ষণ অব্যাত যাখদত দফ;  

 

৩।  প্রকদল্পয কাজ সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদদনয রনরভি অনুদভারদত রডরর’য াংস্থান  রনভ টাণ কাদজয চুরি 

সভাতাদফক প্রদয়াজনীয় ফযাে রনরিতকযদণ প্রারনক ভন্ত্রণারয় কতৃটক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত 

দফ; 

 

৪।  

 

প্রকদল্পয আতায় প্রস্তারফত কর রনভ টাণ কাজ  জরভ অরধগ্রণ কাজ পুদযাপুরযবাদফ ভাপ্ত কযায 

রফলদয় াংরেষ্ট প্রারনক ভন্ত্রণারয় কতৃটক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ; 

 

৫।  প্রকদল্পয অগ্রগরত ম্পরকটত তথ্যারদ (আইএভইরড/০৫  আইএভইরড/০৩ ছদক) রনয়রভতবাদফ 

প্রারনক ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ  আইএভইরডদত সপ্রযদণয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ;  

 

৬।  আইএভইরড’য উদযাি সুারযদয আদরাদক গৃীত ব্যফস্থা আগাভী ০১(এক) ভাদয ভদধ্য ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন (আইএভই) রফবাগদক অফরত কযদত দফ।  

 

 

  



 

পৃষ্ঠা-55 

 

রযদ টদনয তারযখঃ ২৪/১২/২০১৬   

স্থানঃ চট্টগ্রাভ   

রযদ টকঃ এ সক এভ ফদরুর ভরজদ, অরতরযি রচফ।  

    ভরউরেন আদভদ খান, রযচারক, স্বাস্থয।  

আইএভইরড’য সুারযঃ 

১।  প্রকদল্পয মূখ্য উদেশ্য  একদনক এয রনদদ টনা অনুমায়ী ফাস্তফায়ন কাম টক্রভ গ্রন কযা য়রন। মথামথ 

কতৃটদক্ষয অনুদভাদন ব্যরতদযদক বফদনয রবত রযরধ কভাদনা, ২য় াংদাধনী অনুদভাদদনয ভয় 

তথ্য সগান কযা অনুদভাদন প্ররক্রয়ায় স্বেতায অবাফ রযররক্ষত দয়দছ। প্ররতদফদদনয অনুদেদ 

১০.৩ এয “ক দত চ” ম টন্ত উদেরখত রফলদয়য মথামথ ব্যাখ্যা জরুযী রবরিদত আইএভই রফবাগদক 

সপ্রযণ কযদত দফ;  

 

২।  চট্টগ্রাদভয ন্যায় টাই-২ (৬টি ফড় সজরা) এয কর সজরায়ই একই অরনয়ভ াংগঠিত দয়দছ। এছাড়া 

প্রকল্পভুি অন্যান্য সজরায কাম টক্রভ ফাস্তফায়দন সকান অরনয়ভ দয় থাকদর াংরেষ্ট ভন্ত্রণারয় তা খরতদয় 

সদদখ দায়ী ব্যরিদদয রফরুদদ্ধ ারস্তমূরক ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ;  

 

৩।  প্রকদল্পয আতায় চট্টগ্রাদভ ফাস্তফায়নাধীন জুরডরয়ার ম্যারজদেট বফদনয পূতট কাদজয ফাস্তফতায 

রনযীদখ চুরিয সভয়াদ বৃরদ্ধয রফলদয় দ্রুত প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রন কযদত দফ;   

 

৪।  

 

বফদনয াংদমাগ ড়ক সভযাভত  রছদনয অাংদয াাদড়য ঢালু অাংদয কাযদণ বফদনয রনযািা 

রনরিতকযদণ প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণ ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা কতৃটক উদযাগ গ্রণ কযা সমদত াদয; 

 

৫।  প্রকদল্পয অগ্রগরত ম্পরকটত তথ্যারদ (আইএভইরড/০৫  আইএভইরড/০৩ ছদক) রনয়রভতবাদফ 

প্রারনক ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ  আইএভইরডদত সপ্রযদণয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ; 

এফাং  

 

৬।  আইএভইরড’য উদযাি সুারযদয আদরাদক গৃীত ব্যফস্থা আগাভী ০১(এক) ভাদয ভদধ্য ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন (আইএভই) রফবাগদক অফরত কযদত দফ।  

 

 

  



 

পৃষ্ঠা-56 

 

রযদ টদনয তারযখঃ ১১/০১/২০১৭    

স্থানঃ র্মরন্পগঞ্জ    

রযদ টকঃ সভাাম্মদ এনার্মর আান, উ-রযচারক।  

আইএভইরড’য সুারযঃ 

১।  র্মরন্পগদঞ্জ রনভীয়ভান সকাট ট বফদনয রফরবন্ন তরায় সভরন সভইড রব্রক য়াদকটয কাজ চরভান। সফদুযরতক 

কাজ, জানারায গ্রীর, দযজায সচৌকাঠ, রপটীাং, সযররাং ইতযারদ কাজ চরদছ। সদয়াদরয প্ল্াস্ট্ায, গ্রীর, 

সভদঝয টাইর রাগাদনা এখদনা ফারক যদয়দছ। ফাউন্ডাযী য়ার অবযন্তযীণ যাস্তায কাজ কযা য়রন। 

ফরঃস্থ সফদুযরতকযদণয আতায় ৫০০ সকরবএ াফ-সস্ট্ন এফাং ১০০০ সকরবএ সজনাদযটদযয জন্য 

সটন্ডাদযয ভাধ্যদভ কাম টাদদ প্রদান কযা দর যফযা কযা য়রন। আবযন্তযীণ যাস্তা, 

আযফরযকারচায অন্যান্য কাম টক্রভ ম্পারদত য়রন। প্রকদল্পয আতায় অফরষ্ট কাজ রনধ টারযত 

ভদয়য ভদধ্য ম্পন্ন কযায রদক্ষয সুরনরদ টষ্ট একন প্ল্যান কদয তায আদরাদক ফাস্তফায়ন রনরিত কযদত 

দফ এফাং প্রকল্প কতৃটক্ষ  াংরেষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয রনফীড় রযফীক্ষণ অব্যাত যাখদত দফ ;  

 

২।  ফতটভাদন বফন রনভ টাণ কাজ চরভান যদয়দছ। প্রকদল্পয আতায় র্মরন্পগঞ্জ সজরায় ফাস্তফায়নাধীন চীপ 

জুরডরয়ার ম্যারজদেট আদারত বফদনয রনভ টাণ কাদজয চুরিয সভয়াদ ০৯/১২/২০১৬ তারযদখ উিীণ ট 

দয়দছ। চুরিয সভয়াদ বৃরদ্ধ না কদয রকাংফা liquidated damage আদযা না কদয কাজ চরভান 

যাখা রযকল্পনা  আরথ টক শাংখরায ব্যতযয়। রকন্তু এ রফলদয় রক ব্যফস্থা গ্রন কযা দয়দছ তা স্পষ্ট নয়। 

রফলয়টি ভন্ত্রণারয় খরতদয় সদদখ দ্রুত প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ এফাং তা আইএভইরডদক অফরত 

কযদফ;  

 

৩।  প্রকদল্পয কাজ সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদদনয রনরভি অনুদভারদত রডরর’য াংস্থান  রনভ টাণ কাদজয চুরি 

সভাতাদফক প্রদয়াজনীয় ফযাে রনরিতকযদণ প্রারনক ভন্ত্রণারয় কতৃটক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত 

দফ; 

 

৪।  

 

প্রকদল্পয আতায় প্রস্তারফত কর রনভ টাণ কাজ  জরভ অরধগ্রণ কাজ পুদযাপুরযবাদফ ভাপ্ত কযায 

রফলদয় াংরেষ্ট প্রারনক ভন্ত্রণারয় কতৃটক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ; 

 

৫।  প্রকদল্পয অগ্রগরত ম্পরকটত তথ্যারদ (আইএভইরড/০৫  আইএভইরড/০৩ ছদক) রনয়রভতবাদফ 

প্রারনক ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ  আইএভইরডদত সপ্রযদণয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ; 

এফাং  

 

৬।  আইএভইরড’য উদযাি সুারযদয আদরাদক গৃীত ব্যফস্থা আগাভী ০১(এক) ভাদয ভদধ্য ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন (আইএভই) রফবাগদক অফরত কযদত দফ।  

 

  



 

পৃষ্ঠা-57 

 

রযদ টদনয তারযখঃ ০৩/০৫/২০১৭    

স্থানঃ নাযায়নগঞ্জ   

রযদ টকঃ আফদুো-আর-ভাসু, কাযী রযচারক।  

আইএভইরড’য সুারযঃ 

১।  নাযায়নগদঞ্জ রনভীয়ভান আদারত বফনটিয আযরডরর অনুাদয কর কাজ আগাভী ৩০ জুন, ২০১৭ 

তারযদখয ভদধ্য আফরশ্যকবাদফ ম্পন্ন কযায রদক্ষয ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা ফ টাত্বক প্রদচষ্টা গ্রন কযদফ 

এফাং এ রদক্ষয প্রকল্প রযচারক রনয়রভত তদাযরক অব্যাত যাখদফন;  

 

২।  রনভ টানাধীন বফদনয সফদুযরতক াংদমাগ দ্রুত রনরিত কযায রদক্ষয সুরনরদ টষ্ট একন প্ল্যান কদয তায 

আদরাদক ফাস্তফায়ন রনরিত কযদত দফ;  

 

৩।  সবরযদয়ন প্রস্তাদফয রফলদয় প্রকল্প রযচারক  ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা উযুি প্ররতরনরধ সবরযদয়ন 

আইদটদভয রযভাণ, প্রাক্করন  মথাথ টতা দযজরভদন মাচআই-ফাছাই কদয এ াংক্রান্ত একটি প্ররতদফদন 

আইএভইরড’য রনকট সপ্রযণ কযদফ; 

 

৪।  

 

চুরিয সভয়াদ বৃরদ্ধ না কদয কাজ চরভান যাখা রযকল্পনা  আরথ টক শাংখরায ব্যতযয়। এ কাম টক্রভ 

চরভান যাখদত আইনগত প্রকৃত ন্থা অফরম্বন কযা প্রদয়াজন। রকন্তু এ রফলদয় রক ব্যফস্থা গ্রন কযা 

দয়দছ তা স্পষ্ট নয়। রফলয়টি উদযাগী/াংরেষ্ট ভন্ত্রণারয় খরতদয় সদদখ দ্রুত প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযদফ এফাং তা আইএভইরডদক অফরত কযদফ;  

 

৫।  আদারদতয কাম টক্রভ দ্রুত শুরু কযায রদক্ষয রনভ টানাধীন বফদন াংস্থানকৃত আফাফত্র যফযা রনরিত 

কযদত দফ; 

 

৬।  

 

অনুদভারদত আযরডরর’য আরথ টক াংস্থাদনয আদরাদক অত্র আদারত বফন চত্বদয গারড় ারকটাংদয়য সড 

রনভ টাদণয রফলয়টি ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা রফদফচনা কযদফ; 

৭।  প্রকদল্পয অগ্রগরত ম্পরকটত তথ্যারদ (আইএভইরড/০৫  আইএভইরড/০৩ ছদক) রনয়রভতবাদফ 

প্রারনক ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ  আইএভইরডদত সপ্রযদণয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ; 

এফাং  

 

৮।  আইএভইরড’য উদযাি সুারযদয আদরাদক গৃীত ব্যফস্থা আগাভী ০১(এক) ভাদয ভদধ্য ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন (আইএভই) রফবাগদক অফরত কযদত দফ।  

 

  



 

পৃষ্ঠা-58 

 

রযদ টদনয তারযখঃ ০৪/০৫/২০১৭    

স্থানঃ ভারনকগঞ্জ   

রযদ টকঃ আফদুো-আর-ভাসু, কাযী রযচারক।  

আইএভইরড’য সুারযঃ 

১।  ভারনকগদঞ্জ রনভীয়ভান আদারত বফনটিয আযরডরর অনুাদয কর কাজ রনধ টারযত ভদয়য ভদধ্য 

আফরশ্যকবাদফ ম্পন্ন কযায রদক্ষয ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা ফ টাত্বক প্রদচষ্টা গ্রন কযদফ এফাং এ রদক্ষয 

প্রকল্প রযচারক রনয়রভত তদাযরক অব্যাত যাখদফন;  

 

২।  রনভ টানাধীন বফদন প্রদয়াজনীয়তা  ফাস্তফতায রনরযদখ অবযন্তযীণ স্থান াংকুরাদনয রফলয়টি াংরেষ্ট 

ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা পুনঃরফদফচনা কদয এ রফলদয় দ্রুত রদ্ধান্ত গ্রন কযদফ;  

 

৩।  আদারদতয কাম টক্রভ সুষ্ঠুবাদফ রযচারনায রদক্ষয আদারত বফদন াংস্থানকৃত আফাফত্র যফযা 

রনরিত কযদত দফ; 

 

৪।  

 

অনুদভারদত আযরডরর’য আরথ টক াংস্থাদনয আদরাদক অত্র আদারত বফন চত্বদয দ্রুত গ্যাদযজ রনভ টাদনয 

রফলয়টি ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা রনরিত কযদফ;  

৫।  

 

আইএভইরড’য রযদ টন প্ররতদফদদনয য গৃীত ব্যফস্থারদ এ রফবাগদক সকন অফরত কযা য়রন তায 

কাযণ অনুন্ধানপূফ টক াংরেষ্ট ভন্ত্রণারয় এ ব্যাাদয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ;  

৬।  

 

ভারনকগঞ্জ চীপ জুরডরয়ার ম্যারজদেট আদারত চত্বদয স্তুকৃত ভয়রা আফজটনা দ্রুত অাযদনয রফলদয় 

গণপূতট অরধদপ্তয, ভারনকগঞ্জ দ্রুত প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ;  

৭।  প্রকদল্পয অগ্রগরত ম্পরকটত তথ্যারদ (আইএভইরড/০৫  আইএভইরড/০৩ ছদক) রনয়রভতবাদফ 

প্রারনক ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ  আইএভইরডদত সপ্রযদণয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ; 

এফাং  

 

৮।  আইএভইরড’য উদযাি সুারযদয আদরাদক গৃীত ব্যফস্থা আগাভী ০১(এক) ভাদয ভদধ্য ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন (আইএভই) রফবাগদক অফরত কযদত দফ।  

  



 

পৃষ্ঠা-59 

সচকররস্ট্-১ 

০৯/০৬/২০১৮ তারযদখ অনুরষ্ঠত রস্ট্য়ারযাং করভটি বায আদরাদক গৃীত ব্যফস্থা  

ক্ররভক 

নাং  

রস্ট্য়ারযাং করভটি বায ম টদফক্ষণ গৃীত ব্যফস্থা  

(১) (২) (৩) 

১।  Executive Summary মথামথবাদফ  প্ররতদফদদন উদেখ কযদত 

দফ।  

প্ররতদফদদন পুনগ টঠিত দয়দছ (পৃঃ I ) 

২।  প্ররতদফদদন  উদেরখত দেয ফানান  রনভু টর দত দফ এফাং ফাকয 

অথ টফ দত দফ।  

ফানান  ফাকয শুদ্ধ কযা দয়দছ।  

৩।  প্ররতদফদদনয অাভঞ্জস্য তথ্যমূ রযায কযদত দফ ।  অাভঞ্জস্য তথ্যমূ রযায কযা 

দয়দছ।  

৪।  াংগৃীত তথ্য মূদয রফদেলণ ঠিকবাদফ কযদত দফ।  আদরাচনায ভাধ্যদভ আয সুদেরযবাদফ 

রফদেলণ কযা দয়দছ।  

৫।  প্রকদল্পয  রফলয়ফস্তু ব্যতীত সকান ভতাভত প্ররতদফদদন উদেখ কযা 

মাদফ না।  

উদেখ কযা য়রন।  

৬।  প্ররতদফদদন সুারযভারা অধ্যাদয়য প্ররতটি সুারযদয সযপাদযন্প 

)অনুদেদ নম্বয (উদেখ কযদত দফ ।  

সযপাদযন্প াংযুি কযা দয়দছ।  

৭।  ইদতাপূদফ ট আইএভইরড কতৃটক প্রণীত রযদ টন প্ররতদফদদনয 

সুারযমূ আদরাচয )রনরফড় রযফীক্ষণ (    প্ররতদফদদন াংযুরি 

Annexure রদদফ থাকদত দফ। 

াংযুি কযা দয়দছ (পৃঃ ৪৪)।  

৮।  াংরেষ্ট প্রকদল্পয দুফ টরতা পুনঃযীক্ষাপূফ টক  প্ররতদফদদন উদেখ কযদত 

দফ।  

প্ররতদফদদন উদেখ কযা দয়দছ (পৃঃ 

২৯)। 
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সচকররস্ট্-২  

২৮/০৫/২০১৮ তারযদখ অনুরষ্ঠত য়াকটদয রদ্ধাদন্তয আদরাদক গৃীত ব্যফস্থা  

ক্রভ য়াকটদয ম টদফক্ষণমূ গৃীত ব্যফস্থা 

(১) (২) (৩) 

১।  ১.১ প্রকল্পটি সল দত আয কত রদন রাগদফ এয     একটি 

ধাযনা প্ররতদফদদন যুি কযদত দফ; 

১.২ সটন্ডাযগুদরা ফ একাদথ দয়দছ রকনা    স    রফলদয় 

প্ররতদফদদন উদেখ কযদত দফ; 

১.৩ ফাস্তফ অগ্রগরত সফয কদয প্ররতদফদদন যুি কযদত দফ; 

১.১ একটি ধাযণা প্ররতদফদদনয ৩.৪ নাং 

অনুদেদদ যুি কযা দয়দছ।  

১.২ সটন্ডায রফলদয় রফস্তারযত আদরাচনা 

অধ্যায়-৫ এ উদেখ কযা দয়দছ।  

১.৩ ফাস্তফ অগ্রগরত রাফ কদয স তথ্য  

অধ্যায়-৪ এ যুি কযা দয়দছ।  

২।  ২.১ রডরর াংদাধদনয কাযণ প্ররতদফদদন উদেখ কযদত দফ; ২.১ রডরর াংদাধদনয কাযণ অনুদেদ ৩.৫ 

এ উদেখ কযা দয়দছ।  

৩।  ৩.১ রনফ টাী ায-াংদক্ষদ প্রকল্প াংরেষ্ট  

তথ্য রদদত দফ; 

৩.১ প্রকল্প াংরেষ্ট  

তথ্য রনফ টাী ায-াংদক্ষদ সদয়া দয়দছ।  

৪।  ৪.১ রনফ টাী ায-াংদক্ষদয ২য় প্যাযায়  ৬টি রফবাদগয 

১০০% এফাং ৩০% সজরা  ব্যফায না কদয ৬টি রফবাগ 

এফাং রনরদ টষ্ট াংখ্যক সজরায াংখ্যা রদদত দফ; 

 

৪.২  রনফ টাী ায-াংদক্ষদয ৩য় প্যাযায় আরথ টক অগ্রগরতয 

তকযা ায ব্যফায না কদয প্রথদভ রযভাণ অথ টাৎ কত 

রক্ষ টাকা উদেখ কদয দয তা তাাংদ রদদত দফ; 

৪.১ রনফ টাী ায-াংদক্ষদ ভীক্ষায জন্য 

রনফ টারচত রফবাগ  সজরায াংখ্যা উদেখ কযা 

দয়দছ।   

 

 

 

৪.২ আরথ টক অগ্রগরত কত রক্ষ টাকা তা  উদেখ 

কদয দয তা তাাংদ সদয়া দয়দছ; 

৫।  ৫.১ অফরষ্ট সভয়াদদ প্রকল্প ফাস্তফায়দন রক  দদক্ষ সনয়া 

প্রদয়াজন স ম্পদকট প্ররতদফদদন সুারয কযদত দফ; 

 

৫.১  অফরষ্ট সভয়াদদ প্রকল্প ফাস্তফায়দন রক  

দদক্ষ সনয়া প্রদয়াজন স ম্পদকট 

প্ররতদফদদন সুারয কযা দয়দছ।  

৬।  ৬.১ প্রকল্প রযচারদকয ঘন ঘন  ফদররজরনত কাযণ SWOT 

Analysis এ দুফ টর রদক রদদফ অন্তভু টি কযদত দফ; 

৬.১ প্রকল্প রযচারদকয ঘন ঘন  ফদররজরনত 

কাযণ SWOT Analysis এ দুফ টর রদক 

রদদফ অন্তভু টি কযা দয়দছ।  

৭।  ৭.১ কভ টারায় উরস্থত রফরবন্ন ফিায ভন্তদব্যয আদরাদক 

প্ররতদফদনটি পুনগ টঠন কযদত দফ; 

৭.১ কভ টারায় উরস্থত রফরবন্ন ফিায ভন্তদব্যয 

আদরাদক প্ররতদফদনটি পুনগ টঠন কযা দয়দছ।   

৮।  ৮.১ প্ররতদফদদন প্রকদল্পয ক্রয় াংক্রান্ত তথ্য রফস্তারযতবাদফ 

থাকদত দফ;    

৮.১ অধ্যায়-৫ এ রফস্তারযতবাদফ সদয়া দয়দছ।   

৯।  ৯.১ সুারযমূ আয রফস্তারযতবাদফ ররখদত দফ; ৯.১ সুারযমূ আয রফস্তারযতবাদফ সরখা 

দয়দছ।  

১০।  ১০.১ প্রকদল্পয প্রথভ দু’ফছদয আরথ টক অগ্রগরত কভ সকন তা 

প্ররতদফদদন রন্নদফ/ব্যাখ্যা কযদত দফ; 

১০.১ প্রকদল্পয প্রথভ দু’ফছদয আরথ টক অগ্রগরত 

কভ সকন তা অনুদেদ ৩.৫ এ রন্নদফরত কযা 

দয়দছ।  

১১।  ১১.১ রনফ টাী ায-াংদক্ষদয ২য় প্যাযাদত প্রকদল্পয মূর  

াংদারধত ব্যয়  ফাস্তফায়নকার ম্পরকটত তথ্য থাকদত দফ; 

১১.২ প্রকদল্পয অযাফরধ সবৌত অগ্রগরতয একটি রাফ (বফন 

রনভ টাণ  ভূরভ অরধগ্রণ) াংরক্ষপ্তাকাদয রনফ টাী ায-াংদক্ষদ 

উদেখ কযদত দফ; 

১১.১ মূর প্ররতদফদদনয পৃঃ ২-এ একর রফলদয় 

রফস্তারযত তথ্য সদয়া দয়দছ।  

 

 

১১.২ সবৌত অগ্রগরতয একটি রাফ 

াংরক্ষপ্তাকাদয রনফ টাী ায-াংদক্ষদ উদেখ 

কযা দয়দছ।  

১২।  ১২.১ রফচাযকদদয সচদয় রফচায প্রাথীদদয জন্য বার সরফা এয 

ব্যফস্থা কযদত দফ; 

১২.২ ভররাদদয টয়দরদটয ব্যফস্থা যাখদত দফ;  

এ রফলদয় সুারয কযা দয়দছ।  
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