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ACRONYMS 
 

CCC -Cumilla City Corporation 
CCC -Chattogram City Corporation 
CCGP -Cabinet Committee on Government Purchase 
DPHE -Department of Public Health Engineering 
DPP -Development Project Proposal 
FGD  -Focus Group Discussion 
GCC -Gazipur City Corporation 
GOB  -Government of Bangladesh 

IMED -Implementation Monitoring and Evaluation Division 
KII -Key Informants Interview 
LGD -Local Government Division 
LGED -Local Government Engineering Department 
NCC -Narayanganj City Corporation 
NCT -Nationwide Competitive Tender 
NGO -Non Government Organization 
OTM -Open Tender  Method 
PCR -Project Completion Report 
PPR -Public Procurement Rules 
PRAP - Poverty Reduction Action Plan 
PRP -Poverty Reduction Plan 
RCC -Rangpur City Corporation 
RDPP -Revised Development Project Proposal 
RFQ -Request for Quotation 
RTM -Restricted Tendering Method 
SACIL  -SA Consult International Limited 
SPSS -Statistical Package for Social Science 
SWOT -Strength, Weakness, Opportunity and Threat 
TORs -Terms of Reference 
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১.৫                  

      ১.৪:                                                              

  
 
  

 

  
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
  
  

  
 
  

 
  
 
  
  

 
  
 
  
 
 
 
  
 

 
 
  

 

  
 
  

 

  
 
 

  
 
  

 

 
  
 
  
  
  

  

  
  
  
  
 
 

 
  
  

  
  

  
 

 
  
  
 
  

 
 

                                                         

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১  

            ১১৮.৫৩ ১ ৩ .   - ৩.   - - ২৮ ৯৮৭.   

         ১৫৬.২৩ ৫ ৪৬.   ১২  - - - ২৯ ১২৩.   

          ১ ৪.৮  ২ ৬২.৫  ২৫   ৯৫.৯৬ - ১     ২৯  ৫৫.   

            ১৯৭.৪৩ - ৯৮.   ৭৫৫  - ৩৩.৮  - ২৮ ৯৪২.   

      ১২.৬  ৭ - - - ১১.৩৭ ১১   ৫৮ ৬ ৫.   

     ৫৮৮.৫৯ ১৫ ২৩৬.৫  ১ ১৭  ৯৮.৯৬ ৪৫.১৭ - ১৭৪ ৭১৩.   
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বনবফড়                                         

২.১       :   

                                                                                     

                                                        /                  

           /                                                                              

                                                                      

       ,                                                              ,            

                                                                                       

                                            ২ ১৮-২ ১৯                                  

                                                                                          

                                                ’                                    

        . .                                                                                  

             

                                                         - 

২.২                           

                                                                                         

                                                                         

                                                 

                                                 

২.৩ যাভ যক প্রবতষ্ঠাশ্লনয দাবেত্ব ফা কভ যবযবধ: 

                                                                                    

                                                                                       

                                         ;  

                                                                                  

                                                   

                                              

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                        

                                                                                

                                             

                                                                                

                                                   

                                                                            

                 /                                                               
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       ,                        ;  

                                                                                

                                                                                      

                                                                                         

                                                        

                                                                                 -       

             

       -                                                                           

                                                                                       

                                                      

                                                                                   

                                                   -                                 

                                         )                        

                                                                                       

                                                

                                                                            

 ক্রেকাযী ংস্থা (অআএভআবড) কর্তযক বনধ যাবযত প্রকল্প ংবেষ্ট ন্যান্য বফলোবদ। 

২.৪                            

      তথ্যাবদ ম যাশ্লরাচনা  বনবফড় বযফীক্ষশ্লণয কাশ্লজয ধাযণা বনশ্লেয ছশ্লকয ভাধ্যশ্লভ কদো শ্লরা: 

   -২.১  তথ্যাবদ ম যাশ্লরাচনা  বনবফড় বযফীক্ষশ্লণয কাশ্লজয ধাযণা 

      

        

            

 

 

                                 ,                                             

                                          ;  

 ংবেষ্ট প্রকল্পটিয বফদ্যভান দবররাবদ ম যাশ্লরাচনা কযা বডবব, বফববন্ন প্রবতশ্লফদন, ভবনটবযং 

প্রবতশ্লফদন, ককষ্টাবড, জবয প্রবতশ্লফদন ংগ্র  ম যাশ্লরাচনা; 

                                                          ; 

                                                                     ; 

        

      

 

                             ; 

                 /                                   ; 

 তথ্য ংগ্রকাযী, তত্বাফধানকাযী,  ডাটা এবি াশ্লযটয, ককাডায আতোবদ বনশ্লোগ; 

 তথ্য ংগ্রকাযী  তত্বাফধানকাযীশ্লদয                     ; 

      Field Test               Field Test                              ; 

                                                    ; 

          

         

           

 

 ভাঠ ম যাে শ্লত বনবদ যষ্ট বযকল্পনা  ভোনুমােী ংখ্যাগত  গুনগত তথ্য  উাত্ত ংগ্র (Face 

to face interview, KII and FGD) কযা শ্লেশ্লছ; 

 তত্বাফধানকাযীগন ভাঠ ম যাশ্লে তথ্য  উাত্ত ংগ্রকাযীশ্লদয কাজ প্রবতবদন ত  যবক কযা শ্লেশ্লছ; 

 প্রাে ৫% পূযণকৃত প্রশ্নত্র পূযণ কযায য-যআ মাচাআ কযা শ্লেশ্লছ; 

 কতভন ককান ংগবত ো মাে নাআ; 

 স্থানীে ম যাে কভ যারায অশ্লোজন কযা শ্লেশ্লছ; 

     

         

 

 ভাঠ ম যাশ্লে ংগৃীত তশ্লথ্য ভুরক্রটি ংশ্লাধন কযা শ্লেশ্লছ; 

 ংগৃীত তথ্য  উাত্ত ংশ্লাধশ্লনয য কগুশ্লরা াংশ্লকবতক নাম্বায প্রদান কযা শ্লেশ্লছ এফং ক 

নুমােী কবম্পউটাশ্লয ধাযণ কযা শ্লেশ্লছ; 

 ংগৃীত তথ্য/উাত্তমুশ্লয বযংখ্যাবনক বফশ্লেলণ কযা কযা শ্লেশ্লছ; 

 প্রাপ্ত পরাপর াযবণ (কটবফর), করেবচত্র আতোবদ অকাশ্লয উস্থান কযা শ্লেশ্লছ; 

 প্রকশ্লল্পয ফরতা, দুফ যরতা , সুশ্লমাগ এফং ঝুঁবকমূ আতোবদ বফশ্লেলণ কযা শ্লেশ্লছ; 
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 প্রাপ্ত পরাপশ্লরয উয বববত্ত কশ্লয েড়া প্রবতশ্লফদন ততযী কযা শ্লেশ্লছ; 

 েড়া প্রবতশ্লফদন ম যাশ্লরাচনা এফং ভতাভশ্লতয জন্য অআএভআবডয বনকট দাবের কযা শ্লেশ্লছ; 

 েড়া প্রবতশ্লফদশ্লনয উয মথাক্রশ্লভ প্রথশ্লভ কটকবনকোর কবভটি  শ্লয বস্টোবযং কবভটি-এয 

সুাবযশ্লয বববত্তশ্লত চূড়ান্ত েড়া প্রবতশ্লফদন প্রণেনপূফ যক কভ যারাে উস্থান কযা শ্লেশ্লছ; 

 

২.৫        : 

                                                                                              

                                                                                        

                                                                                       

                                                             

 .                                   

                                                                                      

                                                                                         

                                                                                      

                                                                                         

                                          -             -                               

                                                                                      

২.৫.১                             

চরভান প্রকল্পটি মূল্যােশ্লনয উশ্লেশ্লশ্য বযচাবরত ভীক্ষাে শ্লযাক্ষ গশ্লফলণা ফা কডস্ক বযববউ ছাড়া ভাঠ ম যাশ্লে প্রাথবভক 

উৎ কথশ্লক তথ্য ংগ্রশ্লয জন্য দুআ ধযশ্লনয দ্ধবত নুযণ কযা শ্লেশ্লছ ক. ংখ্যাগত জবয  ে. গুনগত       

কাঠাশ্লভা গত প্রশ্নশ্লত্রয াাশ্লে ভাঠ ম যাশ্লে প্রকল্প উকাযশ্লবাগীশ্লদয াশ্লথ জবয বযচারনা কযা শ্লেশ্লছ। -

কাঠাশ্লভাগত প্রশ্নত্র, গাআডরাআন এফং কচকবরষ্ট এয ভাধ্যশ্লভ মূর তথ্যদাতাশ্লদয বনকট কথশ্লক বনবফড় অরাচাবযতাে 

(শ্লকঅআঅআ), দরীে অশ্লরাচনা (এপবজবড)  স্থানীে ম যাশ্লে কভ যারা আতোবদয ভাধ্যশ্লভ গুনগত তথ্য ংগ্র কযা শ্লেশ্লছ। 
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   -২.২: বনবফড় বযফীক্ষণ কাম যক্রশ্লভয কাঠাশ্লভা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -                   

বনবফড় বযফীক্ষণ ভীক্ষা কাঠাশ্লভা 

(Study Design) 

১ভ ফ য                             

(প্রস্তুবত ফ য) 

দর ংগঠিতকযণ 

(Team Mobilization) 

দাে-দাবেত্ব ফন্টন 

প্রাথবভক/শ্লযাক্ষ তথ্য/উাত্ত ংগ্র  

ধ্যেন 

নমুনায অকায বনণ যে 

প্রশ্নত্র  ছক প্রণেন 

ভাঠ ম যাশ্লে তথ্য ংগ্রকাযীগশ্লণয 

প্রবক্ষণ প্রদান 

২ে ফ য                              

(বনবফড় বযফীক্ষণ বযচারন ফ য) 

ভাঠ ম যাশ্লে প্রশ্নশ্লত্রয  

প্রাক-াশ্লবয মাচাআ 

প্রশ্নত্র চূড়ান্তকযণ 

তথ্য/উাত্ত যীক্ষা  ককাবডং 

 
প্রশ্নদত্রয ভাধ্যদভ ভাঠ ম বাদয় তথ্য 

াংগ্র 

দযজরভদন ভীোস্থর রযদ বন ও 

মািাইকযণ 

রনরফড় আদরািনা (In-depth 

discussion)  

এপরজরড (FGD) এফাং Casestudy 

স্থানীয় ম বাদয় কভ বারা  

৩ে ফ য    

  (বনবফড় বযফীক্ষণ প্রবক্রোকযণ ফ য) 

তথ্য/উাত্ত এবি কচবকং, প্রবক্রোকযণ 

বফশ্লেলণ 

েড়া প্রবতশ্লফদন 

চূড়ান্ত েড়া প্রবতশ্লফদন 

 

জাতীে কভ যারা 

 

চূড়ান্ত প্রবতশ্লফদন 
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২.৫.২                                      

                                                                                        

                                                                                           

                                                                                               

                                              

াযবণ-২.১: ভীক্ষা বযচারনায ধা, কযণীে  ম্ভাব্য প্রাবপ্ত/পরাপর 

ধা কযণীে  

(দশ্লক্ষ  কভ যকান্ড) 

তথ্য/উাত্ত অযণ দ্ধবত ম্ভাব্য প্রাবপ্ত/পরাপর 

ধা-১:     

      দবররাবদ 

ংগ্র/ ম যশ্লফক্ষণ 

কযা। 

ক) প্রকশ্লল্পয বডবব,  ক্রে 

প্রবক্রো ংক্রান্ত ডকুশ্লভন্ট,  

ংবেষ্ট বনফ যাী অশ্লদ, 

াকুযরায, প্রবতশ্লফদন 

আতোবদ ংগ্র  

ম যাশ্লরাচনা 

 ) তথ্য ংগ্রশ্লয ককৌর  

বযকল্পনা প্রণেন। 

                (      ) 

        ংবেষ্ট প্রকশ্লল্পয 

কভ যকতযাগশ্লণয শ্লঙ্গ অশ্লরাচনা  

তাশ্লদয প্রতেক্ষ  শ্লযাক্ষ 

ােতাে ংবেষ্ট দবরর, 

প্রবতশ্লফদন, প্রকানা াকুযরায, 

ছবফ, তাবরকা আতোবদ ংগ্র  

ধ্যেন, মাচাআ এফং বফশ্লেলন 

কযা শ্লেশ্লছ । 

 প্রকশ্লল্পয রক্ষে   উশ্লেশ্য, ফাশ্লজট 

 ব্যে, গ্রগবত, পরতা, 

প্রবতফন্ধকতা ম্পশ্লকয ধাযণা জযন; 

 প্রকশ্লল্পয রক্ষে বববত্তক 

বনশ্লদ যক/চরক ংক্রান্ত ধাযণা 

রাব; 

 তথ্যদাতাগশ্লণয প্রকায নাি কযণ 

    গাশ্লমাগ ককৌর বনধ যাযণ 

আতোবদ 

ধা-২: নমুনায 

অকায বনণ যে 

নমুনায অকায বনণ যে দ্ধবত 

ককন ২.৫.৪.২ এ ফবণ যত র 

কমৌবিক বযংখ্যাবনক 

বনেভাফরী  ব্যফহৃত সূত্র 

নুযন কযা শ্লেশ্লছ 

 নমুনা অকায  নমুনা কেভ প্রণীত 

ধা-৩:উাত্ত 

ংগ্রশ্লয জন্য 

প্রশ্নত্র, কচকবরস্ট 

 গাআড রাআন 

প্রণেন  

ক)                   

ধযন নুাশ্লয েড়া প্রশ্নত্র 

প্রণেন কযা; 

ে)                    

        ; 

 কাঠাশ্লভাগত, অধা-

কাঠাশ্লভাগত প্রশ্নত্র  

 ককঅআঅআ গাআডরাআন  

 এপবজবড গাআডরাআন আতোবদ 
ব্যফহৃত শ্লেশ্লছ ।  

 েড়া প্রশ্নত্র  কচকবরস্ট এফং 
গাআডরাআন প্রণীত  ভাঠ ম যাশ্লেয 

মাচাআ/যীক্ষণ ভাপ্ত; 

 ভীক্ষায      প্রশ্নত্র চূড়ান্তকৃত; 

ধা-৪:    

            

      ,      , 

              

             

       ;  

 )   ১                 

  ২                      

 )                  

                          

 )                       

 )                

          

 )                       

                   

 )        ,           ,  

                    -    

 )                 

                  - 

                        

 ভাঠ ম যাশ্লে তথ্য ংগ্রকাযীগশ্লণয 
বনশ্লোগ  ফাস্তফ প্রবক্ষণ ম্পন্ন; 

                  

          ;  

          ,       ,      

     

ধা-৫: প্রকল্প 

এরাকা কথশ্লক  ভাঠ 

ম যাশ্লেয তথ্য 

ংগ্র কযা। 

ক) প্রকল্প এরাকা শ্লযজবভশ্লন 

ম যশ্লফক্ষণ, প্রকশ্লল্পয ঙ্গবববত্তক 

ফাস্তফােন মাচাআ, ঠিক 

ভারাভার/কফাক্রে/ংগ্র 

শ্লেশ্লছ বকনা এফং মথামথ বাশ্লফ 

          শ্লেশ্লছ বকনা তা 

মাচাআ কযণ। 

বডববশ্লত ফবণ যত ভারাভার,  

কবৌত কাঠাশ্লভা  কফা ংক্রান্ত 

বনশ্লদ যক ম্ববরত উনু্ি াযবণ 

বফবষ্ট কচকবরস্ট ব্যফায কশ্লয 

ফাস্তফ তথ্য/উাত্ত ংগ্র শ্লেশ্লছ। 

 প্রকশ্লল্পয ঙ্গ                 

    

 

ে) বডবব নুাশ্লয ভারাভার, 

কাম যাবদ  কফা ংগ্রশ্লয 

প্রবক্রোে যকাবয ক্রে নীবত, 

অআন  (ববঅয '০৮)এ ফবণ যত 

বনেভাফরী ভানা শ্লেশ্লছ বকনা 

তা যীক্ষা কযা। 

ববঅয ২০০৮-এ ফবণ যত 

বনশ্লদ যক ম্ববরত কচকবরস্ট 

ব্যফায কশ্লয ংবেষ্ট দবররাবদ 

যীক্ষা কযা শ্লেশ্লছ । 

 ক্রেফা ংগ্র ংক্রান্ত বনেভাফরীয 

ব্যতেে (মবদ থাশ্লক) বচবিত 

 ব্যতেশ্লেয বযভাণ  কাযণ 

বনধ যাবযত 

 ংগ্র  দ্ধবতয ত্রুটি বচবিত। 

গ) ংবেষ্ট প্রকশ্লল্পয দাবেশ্লত্ব  

বনশ্লোবজত বযচারন, 

ব্যফস্থানা  যক্ষণাশ্লফক্ষণ 

উম্মুি াযবণ বফবষ্ট কচকবরস্ট 

ব্যফায কশ্লয প্রকশ্লল্পয ভূবভকা  

কাম যকাবযতা, ভস্যা, দুফ যরতা, 

 ফতযভান বযচারন, যক্ষণাশ্লফক্ষণ  

ন্যান্য কাম যক্রভ  াবফ যক 

বযশ্লফশ্লয তথ্য রাব 
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ধা কযণীে  

(দশ্লক্ষ  কভ যকান্ড) 

তথ্য/উাত্ত অযণ দ্ধবত ম্ভাব্য প্রাবপ্ত/পরাপর 

কভ যকতযাগশ্লণয শ্লঙ্গ বনবফড় 

অশ্লরাচনা।  

 

ম্ভাফনা আতোবদ বফলশ্লে 

অশ্লরাচনা কযা শ্লেশ্লছ। 

 

 বযশ্লফশ্লয উয প্রবাফ 

 অথ য-াভাবজক ফস্থায উয 

প্রবাফ  

 প্রকশ্লল্পয দুফ যর  ফর বদক, 

বীবত, ঝুঁবক, সুশ্লমাগ আতোবদ 

বচবিত 

 কভ যচাযী/কভ যকতযাগশ্লণয প্রবক্ষণ 

 বল্প কাযোনাে এয প্রবাফ  

ঘ) সুপর কবাগী গশ্লণয 

াক্ষাৎকায গ্রণ। 

কাঠাশ্লভাগত প্রশ্নত্র ব্যফায কযা 

শ্লেশ্লছ। 

 

 উকায কবাগীশ্লদয কভ য বযশ্লফ 

সৃবষ্ট শ্লেশ্লছ বকনা       

               

 বযফাশ্লযয ড়াশুনা 

 স্বাস্থে কফা 

 প্রবক্ষণ  াভাবজক ভম যাদা 

চ) প্রকল্প ংবেষ্ট কভ যকতযাগশ্লণয 

াশ্লথ        ফা বনবফড় 

অশ্লরাচনা 

       কচকবরস্ট ব্যফায 

কযা শ্লেশ্লছ। 

 

 

 প্রকল্প ফাস্তফােন ংক্রান্ত বফববন্ন 

তথ্য  ববজ্ঞতা 

 কশ্ল যশ্লযশ্লনয অে বৃবদ্ধ 

প্রকশ্লল্পয অথ য-াভাবজক ভূবভকা 

 বনযাত্তা  বযশ্লফগত বযফতযন 

 ত্রুটি, পরতা, ম্ভাফনা আতোবদ 

বচবিত। 

 তফদবক বফবনশ্লোশ্লগয ফস্থা 

ধা-৬:স্থানীে 

ম যাশ্লে কভ যারা 

অশ্লোজন। 

প্রকল্প এরাকাে স্থানীে 

জনপ্রবতবনবধ  বক্ষাবফদ, 

ভাজশ্লফক, কশ্ল যশ্লযশ্লনয 

জীবফকা-জযনকাযী  কফা 

প্রদানকাবয ব্যবি/ংস্থায 

প্রবতবনবধ, এফং বটি 

কশ্ল যাশ্লযশ্লনয প্রবতবনবধ     

াংফাবদকশ্লদয বনশ্লে ১ টি স্থানীে 

ম যাশ্লে কভ যারা         

   ।   

উস্থান, প্রশ্ন উত্তয ফ য এফং 

উন্ুিঅশ্লরাচনা কযা শ্লেশ্লছ। 

 প্রকল্প ধীন কশ্ল যশ্লযশ্লনয ভূবভকা 

 প্রবাফ বফলশ্লে বম্মবরত 

প্রবতবক্রো গ্রণ এফং এতদংক্রান্ত 

যাভ য  ববফষ্যৎ বনশ্লদ যনা রাব। 

ধা-৭:উাত্ত 

প্রবক্রো কযণ  

বফশ্লেলণ। 

তথ্য/উাত্ত, বনযীক্ষণ,       , 

এবি, ংশ্লাধন  বফশ্লেলণ। 

              -২  ব্যফায 

কশ্লয উাত্ত বফশ্লেলণ কযা শ্লেশ্লছ 

 পূণ যাঙ্গ কটবুশ্লরন  প্রবতশ্লফদন 

ােক কটবফর, গ্রাপ, গশ্লফলণা 

আতোবদ      

ধা-৮:েড়া 

প্রবতশ্লফদন 

েড়া প্রবতশ্লফদন প্রণেন।  বফশ্লেলণ কটবফর, কেআনস্টবভ যং  

কমৌথ অশ্লরাচনা কযা শ্লেশ্লছ 

 েড়া প্রবতশ্লফদশ্লনয প্রণেন।  

ধা-৯  জাতীে 

কভ যারা অশ্লোজন 

েড়া প্রবতশ্লফদন জাতীে ম যাশ্লে 

কবভনাশ্লয উস্থান কযা।  

েড়া প্রবতশ্লফদন ংবক্ষপ্ত 

অকাশ্লয াোয শ্লেশ্লে 

উস্থান; প্রশ্ন-উত্তয  

অশ্লরাচনা ফ য এফং ভন্তব্য গ্রণ।   

 জাতীে ম যাশ্লে কভ যারায ভতাভত 
গ্রণ এফং তা প্রবতশ্লফদশ্লন 

ন্তযভুিকযশ্লণয ভাধ্যশ্লভ বধকতয 

মৃদ্ধ চূড়ান্ত বযশ্লাট য প্রণেন। 
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২.৫.৩                                 

                                                                                          

                                                            -২             -  

                              

                         

                            

                     

                         

                      

                                                                                        

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                         

২.৫.৪                       নমুনায ংখ্যা  

২.৫.৪.১ বযভানগত দ্ধবত  

ভীক্ষায কাম যবযবধ নুমােী গুণগত  বযভাণগত উবে প্রকায তথ্য  উাশ্লত্তয বববত্তশ্লত প্রকল্পটিয বনবফড় বযফীক্ষণ 

কযা শ্লেশ্লছ। বযভাণগত তথ্য/উাশ্লত্তয জন্য তদফচেশ্লনয ভাধ্যশ্লভ প্রকশ্লল্পয যাবয উকাযশ্লবাগীশ্লদয কথশ্লক তথ্য  

উাত্ত ংগ্রশ্লয জন্য অদ য বযংখ্যাবনক যীবত নুযণ কশ্লয উত্তযদাতাগশ্লণয নমুনা অকায বনণ যে কযা শ্লেশ্লছ। বফশ্লফচে 

চরভান                 (      )                   োনা                      

২.৫.৪.২ নমুনায অকায বনণ যে 

ে-১) নমুনা উকাযশ্লবাগীয ংখ্যা 

ভীক্ষায নমুনায অকায বনধ যাযশ্লণয জন্য বনেবরবেত বযংখ্যাবনক সূত্র ব্যফায কযা    

 

          z
2
pq  

   n = -------------x df 
 e

2
  

 

        

n = sample size 

p = Proportion/probability of success 

q = 1-p 

e = precision level 5%, 95% confidence level 
               

  z = the standard normal deviation, usually set at 1.96,   

                              which corresponds to the 95 percent confidence level.  
 

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

                              characteristic. If there is no reasonable estimate, then use 50 percent (0.50). 
 

  q= 1.0 - p. 

                         d = degree of accuracy desired, usually set at 0.05  
 

For example, if the proportion of a target population with a certain characteristic is 0.50,  

the z statistic is 1.96, and we desire accuracy at the 0.05 level, and the design effect is  
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consider 2, then the sample size is: 

  

 ১.৯৬ x ১.৯৬ x  .৫x .৫   

 n = ----------------------------x ২ 

  . ৫ x. . ৫    
 

উশ্লযাি সূত্রানুাশ্লয নমুনা অকায, n = 768 

                             ৪%                                 ,                      

       ,                                                         ৮                            

৫                           ৮                                          

      ২.২                                             

     

# 
                        

            

            
                

১ 
                          ২২৩ ৬২২ ৩৩ 

                  ২৫       ৩৬২ 

২                 ৩৪৩ ১২২ ৫  

৩ 

 

                      ৩৮৯ ৪১১ ৫৬ 

              ২  ৬৮  ৮২ ২৯৯ 

        ৫ ৫২৪ ২৩৭ ৮   

২.৫.৪.৩            

গুনগত তথ্য ংগ্রশ্লয জন্য প্রকশ্লল্পয ংীজন, স্থানীে প্রবতবনবধ, প্রকল্প কভ যকতযা প্রমুেশ্লদয াশ্লথ বনবফড় অশ্লরাচনা 

(শ্লকঅআঅআ), দরীে অশ্লরাচনা (এপবজবড) এফং স্থানীে ম যাে কভ যারাযয অশ্লোজন কযা শ্লেশ্লছ। এ বফলশ্লে বনশ্লে 

অশ্লরাচনা কযা শ্লরা: 

 .              (      )  

                এয                    এপবজবড বযচারনায ভাধ্যশ্লভ অথ য-াভাবজক উন্নেন, াবন, 

ে:বনস্কান, মাতাোত ব্যফস্থা, বফদুেৎ আতোবদ বফলশ্লে তথ্য ংগ্র কযা শ্লেশ্লছ । এ ছাড়া প্রকশ্লল্পয পরতা, ব্যথ যতা এফং 

এ বফলশ্লে ববফষ্যৎ বদক বনশ্লদ যনায ব্যাাশ্লয তথ্য ংগ্র কযা শ্লেশ্লছ। এ কর এপবজবডশ্লত           , স্থানীে 

বনফ যাবচত প্রবতবনবধ, স্থানীে গণ্যভান্য ব্যবিফগ য ংগ্রণ কশ্লযশ্লছন। প্রবতটি এপবজবডশ্লত ১০/১২ জন ংগ্রণকাযী বছর। 

কভাট ১০ টি এপবজবডশ্লত ১১০ জন ংগ্রণকাযী উবস্থত বছশ্লরন।   

 .               

প্রকশ্লল্পয াবফ যক মূল্যােশ্লনয জন্য প্রকল্প ফাস্তফােশ্লনয াশ্লথ ংবেষ্ট ব্যবি কমভন-কভেয, প্রধান বনফ যাী কভ যকতযা, প্রধান 

প্রশ্লকৌরী এফং ফাস্তফােশ্লনয াশ্লথ ংবেষ্ট কভ যকতযা,                 ংবেষ্ট ব্যবিফগ য, স্থানীে জনপ্রবতবনবধ, 

বক্ষাবফদ, ভাজশ্লফক, কফা প্রদানকাযী ব্যবি/ংস্থা, প্রমূে ব্যবিফশ্লগ যয াশ্লথ বনবফড় অশ্লরাচনায ভাধ্যশ্লভ তথ্য 

নুন্ধান কযা শ্লেশ্লছ।  

াযবণ-২.৩: প্রকায নুাশ্লয তথ্যদাতায ংখ্যা  তথ্য ংগ্র উকযণ  

ক্রঃ 

নং 

তথ্যদাতায প্রকায তথ্যদাতায 

ংখ্যা 

তথ্য ংগ্র উকযণ  

১ উকাযশ্লবাগী োনা  ৮ ০ জন কাঠাশ্লভাগত প্রশ্নত্র 

২ প্রকল্প ংবেষ্ট ববড  বডববড, ংবেষ্ট  কভ যকতযা, ম্যাশ্লনজশ্লভন্ট  কাবযগযী 

ব্যবি, কফযকাযী এফং াফবরক প্রবতবনবধ প্রমূে। 

৫০ জন  কচকবরস্ট  

       

৩                                       ৫               
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ক্রঃ 

নং 

তথ্যদাতায প্রকায তথ্যদাতায 

ংখ্যা 

তথ্য ংগ্র উকযণ  

৪ স্থানীে বনফ যাবচত প্রবতবনবধ, প্রকল্প বপশ্লয প্রবতবনবধ, ংবেষ্ট বফবাগ এফং 

ন্যান্য কস্টকশ্লাল্ডায (াফবরক এফং প্রাআশ্লবট), ব্যফােী/ফবণক বভবতয 

প্রবতবনবধ, স্থানীে জ্ঞানী  ম্মানী ব্যবিফগ য/গ্রুশ্লয প্রবতবনবধ বনশ্লে ১০টি 

এপবজবড বযচারনা কযা শ্লেশ্লছ। 

৮-১০ জন 

(প্রবত 

এপবজবডশ্লত) 

কচকবরস্ট/গাআডরাআন 

 এপবজবড 

 

৫ স্থানীে ম যাশ্লে কভ যারায অশ্লোজন কযা ে। প্রকল্প বপশ্লয প্রবতবনবধ, 

স্থানীে বনফ যাবচত প্রবতবনবধ   ংবেষ্ট বফবাগ এফং ন্যান্য কস্টকশ্লাল্ডায-

াফবরক এফং প্রাআশ্লবট, ব্যফােী/ফবণক বভবতয প্রবতবনবধ, স্থানীে জ্ঞানী  

ম্মানী ব্যবিফগ য এফং জন প্রবতবনবধয আতোবয ভন্বশ্লে। 

১টি ভীক্ষায বফলেফস্তু 

উস্থানা মুি 

অশ্লরাচনা 

৬                  ৫          

৭                 ১         

৮ জাতীে ম যাশ্লে কবভনায অশ্লোজন কযা শ্লফঃ অআএভআবড  প্রকল্প 

কভ যকতযাগণ এফং জাতীে ম যাশ্লেয কস্টকশ্লাল্ডাযগশ্লণয ভন্বশ্লে। 

১টি ভীক্ষায           

               

             

২.৫.৫                             

ঠিক, বনভু যর  ভেভত তথ্য  উাত্ত ংগ্র কযায জন্য তথ্য ংগ্রকাযীশ্লদয বনশ্লোগ কদো শ্লেশ্লছ এফং বনশ্লোশ্লগয 

ভে কম কর বফলে মূ বফশ্লফচনা কযা শ্লেশ্লছ তা’র: ভজাতীে কাশ্লজয   পূশ্লফ যয ববজ্ঞতা কাশ্লছ বকনা, জবয 

কাশ্লজয ববজ্ঞতা, বক্ষাগত কমাগ্যতা এফং কাজ কযায আচ্ছ। ভীক্ষায জন্য কভাট ৮০০ জন উত্তযদাতায াক্ষাৎকায 

গ্রশ্লণয ভাধ্যশ্লভ তথ্য ংগ্র কযা শ্লেশ্লছ। একজন তথ্য ংগ্রকাযী তদবনক গশ্লড় ১০ জশ্লনয তথ্য ংগ্র কশ্লযশ্লছন। এ 

বশ্লশ্লফ ১০ জন তথ্য ংগ্রকাযী ৮ কভ যবদফ ভশ্লেয ভশ্লধ্য উকাযশ্লবাগীশ্লদয বনকট কথশ্লক তথ্য ংগ্র কশ্লযশ্লছন। ১০ 

জন তথ্য ংগ্রকাযীশ্লক বনবফড় ম যশ্লফক্ষশ্লণয জন্য ২ জন সুাযবাআজয বনশ্লোগ কদো শ্লেশ্লছ। সুাযবাআজযগণ তথ্য 

ংগ্রকাযীশ্লদয পশ্লরাঅ কযশ্লছন এফং         এপবজবড বযচারনা কযশ্লছন এফং তথ্য ংগ্রকাযীগণ এ 

ব্যাাশ্লয তাশ্লদয াাে কশ্লযশ্লছন । কর তথ্য ংগ্রশ্লয জন্য কভাট ১২ বদন ভে প্রশ্লোজন শ্লেশ্লছ (মাতাোত  একবদন 

ছুটি বফশ্লফচনা কশ্লয)।  

প্রাযবম্ভক প্রবতশ্লফদন বস্টোবযং কবভটিয বাে নুশ্লভাদশ্লনয য তথ্য ংগ্রকাযী  সুাযবাআজশ্লদয ২ বদশ্লনয প্রবক্ষণ 

এফং ধ যশ্লফরা বপল্ড বপ্র-কটবষ্টং কযাশ্লনা শ্লেশ্লছ। প্রবক্ষশ্লণয ভে অআএভআবডয ংবেষ্ট কভ যকতযাগণ উবস্থত          

                                   প্রশ্নত্র চূড়ান্ত নুশ্লভাদশ্লনয য তথ্যংগ্র ংগ্রশ্লয জন্য কপ্রযণ কযা 

শ্লেশ্লছ। 

                                                           ’              -  

                              

                         

                           

                                    

                      

         

                        

                           

                

২.৫.৬            -              

তথ্য ংগ্রকাযীগণ           /উাত্ত দ্বাযা েড়া প্রশ্নত্র পূযণ কযা শ্লেশ্লছ। এ কক্ষশ্লত্র তাশ্লদয ভুর-ত্রুটি ঘটনা স্থশ্লরআ 

বচবিত কশ্লয ত্রুটি মুি বাশ্লফ প্রশ্নত্র পূযশ্লণয প্রবক্ষণ কদো ছাড়া  বকবাশ্লফ ভুর এড়াশ্লত ফা কভাকাশ্লফরা কযশ্লত ে ক  
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      যাভ য প্রদান কযা শ্লেশ্লছ। তঃয পূযণকৃত প্রশ্নশ্লত্রয অশ্লরাশ্লক েড়া প্রশ্নশ্লত্রয ত্রুটি  দুফ যরতা ংশ্লাধন 

কযা শ্লেশ্লছ  এফং ংশ্লাবধত প্রশ্নভারায াাশ্লে তথ্য/উাত্ত ংগ্র কাম যক্রভ বযচারনা কযা শ্লেশ্লছ। 

২.৫.৭ প্রাথবভক তথ্য ংগ্র 

প্রশ্নত্র, ছকপূযণ  াক্ষাৎকায ম্পন্ন কযায ভাধ্যশ্লভ প্রাথবভক তথ্য ংগ্র কযা ে। 

ক) প্রশ্নত্র ভীক্ষা/ংখ্যাগত তথ্য (শ্লম্পর াউজশ্লাল্ড াশ্লবয/শ্লকাোটিটিব ডাটা) 

কম কর উকাযশ্লবাগী বনফ যাবচত াঁচটি বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকাে ফফা কশ্লয এফং “বটি গবযন্যান্প প্রশ্লজক্ট” কথশ্লক 

ককান না ককান সুবফধা কশ্লেশ্লছ, কআ কর উকাযশ্লবাগীশ্লদয ভধ্য কথশ্লক তদফ চেশ্লনয ভাধ্যশ্লভ ৮০০ জন উকাযশ্লবাগীশ্লদয 

াক্ষাৎকাশ্লযয গ্রন কযা শ্লেশ্লছ।  

ে) বনবফড় অশ্লরাচনা (      ) 

বনবফড় বযফীক্ষণ ভীক্ষাটিয জন্য একটি ধা-কাঠাশ্লভাফদ্ধ প্রশ্নশ্লত্রয ভাধ্যশ্লভ বটি কশ্ল যাশ্লযন এয কভেয, প্রধান বনফ যাব 

বপায, কভ যকতযা,             ,            ,                 , বটি কশ্ল যাশ্লযন এয কবভনায, ন্যান্য 

প্রকল্প কভ যকতযা, প্রকল্প বযচারক  কাবয প্রকল্প বযচারক, ংবেষ্ট  কভ যকতযা, ম্যাশ্লনজশ্লভন্ট  কাবযগযী ব্যবি, 

কফযকাযী এফং াফবরক প্রবতবনবধ প্রমূে এয বনকট কথশ্লক গুনগত তথ্য ংগ্র কযা শ্লেশ্লছ। এছাড়া প্রকল্প যাভ যক, 

ঠিকাদায, স্থানীে গণ্যভান্য ব্যবিফগ য এয  াশ্লথ াক্ষাৎকায গ্রন কযা ে। থ যাৎ ফ যশ্লভাট ৫০ জশ্লনয াশ্লথ াক্ষাৎকায 

গ্রণ  বনবফড় অশ্লরাচনা কযা শ্লেশ্লছ।  

                                 (      )                

প্রকশ্লল্পয াবফ যক মূল্যােশ্লনয জন্য প্রকল্প ফাস্তফােশ্লনয াশ্লথ ংবেষ্ট ব্যবি কমভন-কভেয, প্রধান বনফ যাব কভ যকতযা, প্রধান 

প্রশ্লকৌরী এফং ফাস্তফােশ্লনয াশ্লথ ংবেষ্ট কভ যকতযা,                  ংবেষ্ট ব্যবিফগ য, স্থানীে জনপ্রবতবনবধ, 

বক্ষাবফদ, ভাজশ্লফক, কফা প্রদানকাযী ব্যবি/ংস্থা, প্রমূে ব্যবিফশ্লগ যয াশ্লথ বনবফড় অশ্লরাচনায ভাধ্যশ্লভ তথ্য ংগ্র 

নুন্ধান কযা শ্লেশ্লছ তা’র বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয যাজস্ব অদাশ্লেয ফস্থা, ফজযে ব্যফস্থানা, বক্ষা, স্বাস্থে  জনগশ্লনয 

ংগ্রন আতোবদ।  

        : নাগবযক কফা বৃবদ্ধয ফতযভান ফস্থা  ববফষ্যত বযকল্পনা, এআ কফাে জনগশ্লনয ববগম্যতা বৃবদ্ধ াশ্লফ বক 

না; ফকাঠাশ্লভা উন্নেশ্লনয পশ্লর নাগবযক সুবফধা বৃবদ্ধয ফস্থা এফং কভ যংস্থান সৃবষ্টয ফস্থা। বটি এরাকায নাগাবযশ্লদয 

থ যনৈনবতক উন্নেন ম্পশ্লকয তথ্য আতোবদ। দুফ যরবদকমূ:  নাগবযক কফা বৃবদ্ধয জন্য প্রশ্লোজনীে পটোয        

        ; কফা ক্রেকাযী প্রবতষ্ঠানমূশ্লক বক্রে             ; বটি কশ্ল যাশ্লযন অআন                    

                        ককৌরগত ভুর:  চুবি  অবথ যক ব্যফস্থানাে এরবজআবড                       

          ;  এরবজআবড                                                  ;  বফবত্তয ন্ূেীন: োকয 

ববডউর                               ;  অবথ যক বযকল্পনা                     ; বদ্ধান্ত বনশ্লত দীঘ য 

সুবত্রতা বযরবক্ষত শ্লচ্ছ।       :                    ১                                                 

                         ।  

 )                               

প্রকশ্লল্পয বনবফড় বযফীক্ষশ্লণ বটি কশ্ল যাশ্লযন গবযন্যান্প প্রশ্লজক্ট  প্রা এয কভ যকতযাশ্লদয াশ্লথ ৫টি এফং 

বটিকশ্ল যাশ্লযশ্লনয কভ যকতযা মাযা এআ প্রকশ্লল্পয অতাে বফববন্ন প্রবক্ষণ কশ্লেশ্লছন বফশ্লল কশ্লয আ-গবযন্যান্প প্রবক্ষণ 

কশ্লেশ্লছন তাশ্লদয াশ্লথ ৫টি। থ যাৎ ফ যশ্লভাট ১০টি এপবজবড কযা শ্লেশ্লছ। প্রবতটি এপবজবডশ্লত ১০ কথশ্লক ১২ জন 

ংগ্রণকাযী উবস্থত বছশ্লরন। থ যাৎ ফ যশ্লভাট ১১০ জন ংগ্রণকাযী উবস্থত বছশ্লরন। প্রবত টিশ্লভ ১ জন ঞ্চারক 

এফং ১ জন য োশ্লাটিোয বছশ্লরন।  

 

                                          

"               " এয                    এপবজবড বযচারনায ভাধ্যশ্লভ অথ য-াভাবজক উন্নেন, াবন, 

ে:বনস্কান, মাতাোত ব্যফস্থা, বফদুেৎ আতোবদ বফলশ্লে তথ্য ংগ্র কযা শ্লেশ্লছ । এ ছাড়া প্রকশ্লল্পয পরতা, ব্যথ যতা এফং 
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এ বফলশ্লে ববফষ্যৎ বদক বনশ্লদ যনায ব্যাাশ্লয তথ্য ংগ্র কযা শ্লেশ্লছ। এ কর এপবজবডশ্লত           , স্থানীে 

বনফ যাবচত প্রবতবনবধ, স্থানীে গণ্যভান্য ব্যবিফগ য ংগ্রণ কশ্লযশ্লছন। প্রবতটি এপবজবডশ্লত ১০/১২ জন ংগ্রণকাযী বছর। 

কভাট ১০ টি এপবজবডশ্লত ১১০ জন ংগ্রণকাযী উবস্থত বছশ্লরন।                                       

                                                                                               

               জরাফদ্ধতা বযবস্থবত        জরাফদ্ধতা হ্রাকযশ্লণ কেশ্লনজ ব্যফস্থা উন্নেন কাম যক্রভ গ্রণ কযা শ্লেশ্লছ 

                                 , বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকায স্বাস্থেম্মত েঃবনস্কান/শ্লবনশ্লটন সুবফধাবদ 

পূশ্লফ যয তুরনাে বৃবদ্ধ কশ্লেশ্লছ,       বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকাে স্কুর কাভ াআশ্ললান কল্টায বনভ যাণ কাজ গ্রণ কযা 

         

ঘ) ঙ্গবববত্তক গ্রগবত বযফীক্ষণ 

বনবফড় বযফীক্ষশ্লণয জন্য তথ্য/উাত্ত ংগ্রশ্লয জন্য বফববন্ন ছক ব্যফায কযা শ্লেশ্লছ । যাভ যক প্রবতষ্ঠান কর্তযক 

জবযশ্লয প্রকৃবত  ধযণ বচবিত কশ্লয বফববন্ন কচকবরষ্ট ব্যফাশ্লযয ভাধ্যশ্লভ বটিকশ্ল যাশ্লযশ্লনয ংবেষ্ট কভ যকতযা, প্রকল্প  

বযচারক  ভাঠ ম যাশ্লেয ংবেষ্ট কভ যকতযায বপ  শ্লমাগী ংস্থায বপ কথশ্লক তথ্য ংগ্র কযা শ্লেশ্লছ।  

ঙ  ঙ্গবববত্তক ম যশ্লফক্ষণ                                       

প্রকশ্লল্পয ২০% -৩০% প্রকল্প উাদান মূশ্লয ভাঠ ম যাশ্লে ম যশ্লফক্ষণ  মাচাআকযণ কযা শ্লেশ্লছ। টাভ য ফ কযপাশ্লযন্প  

                         ৫% কথশ্লক ১০% ফকাঠাশ্লভা  উন্নেন কাজ                            

                                   ।                      ১ %-২ % ক্রে ংক্রান্ত নবথ ম যাশ্লরাচনা  

অআএভআবডয যফযাকৃত ছশ্লক উস্থান          ।                       বযদ যন                   

                                কযা কশ্লযশ্লছন  (ঞ্চভ ধ্যা                           )। 

২.৫.৮               ংগ্র: 

                                                                                         

                                   -                                                     

                                                                                           

২.৫.৮.১  ক্রে কাম যক্রভ বযফীক্ষণঃ 

প্রকশ্লল্পয পূতযকাজ, ভারাভার এফং কফা ক্রে বফলশ্লে বযকল্পনা  তদানুমােী প্রকৃত গ্রগবত বযফীক্ষণ কযা শ্লেশ্লছ। ক্রে 

ংক্রান্ত যকাবয নীবতভারা ২০০৬ এফং ক্রে বফবধ-২০০৮ নুযণ কযা শ্লেশ্লছ বকনা তা যীক্ষা কশ্লয কদোয জন্য প্রকল্প 

বযচারশ্লকয দপ্তয, বটি কশ্ল যাশ্লযন বপ এফং ঠিকাদায প্রবতষ্ঠান বপশ্ল যবক্ষত ক্রে ংক্রান্ত বফববন্ন কযকড য কথশ্লক 

প্রাপ্ত তথ্য ংগ্রপূফ যক ম যাশ্লরাচনা কশ্লয ভতাভত প্রণেন কযা শ্লেশ্লছ (বফস্তাবযত ৪থ য ধ্যাশ্লে ফণ যনা কযা শ্লেশ্লছ)। 

২.৫.৯  ংগৃীত               বনেন্ত্রণ দ্ধবত: 

জরযদয তথ্যাফরর সমদতু অতযন্ত গুযত্বপূণ ব, স কাযদণ রনরফড় রযফীেণ ভীোটিয প্ররতটি স্তদযই ভান রনয়ন্ত্রন কযা 

দয়দছ। সম কর স্তদয ভান রনয়ন্ত্রন কযা দয়দছ তা;র: প্রশ্নত্র প্রণয়ন, তথ্য াংগ্রকাযীদদয রনদয়াগ ও রনরফড় প্ররেণ 

প্রদান, ভাঠ ব্যফস্থানা, রযদ বন ও রযফীেণ, াংগৃীত প্রশ্নদত্রয   -                   আইরড নাম্বায প্রদান, 

সাদাযী সকাডায িাযা সকারডাং কযা দয়দছ।              SPSS ও MS Excel                           

এফাং তথ্য ও উাি রফদেলণ এফাং তথ্য প্ররক্রয়াকযণ ইতযারদ সেদত্র মদথষ্ট তকবতা অফরম্বন ও ভান রনয়ন্ত্রন কযা দয়দছ। 

এছাড়া, ভীো দর কতৃবক প্রশ্নত্র প্রণয়দনয দয আইএভইরড'য াদথ আদরািনা ও ভাঠ ম বাদয় প্রাক-মািাইকযদণয 

ভাধ্যদভ চূড়ান্ত কযা য়।  

২.৫.১   ংগৃীত      ব্যফস্থানা এফং বযংখ্যা    বফশ্লেলণ 

ভাঠ ম যাশ্লে তথ্য ংগ্রশ্লয য তথ্য ংগ্রকাযীগণ কর্তযক প্রাথবভকবাশ্লফ ভাঠ ম যাশ্লেআ ংগৃীত তথ্যমূশ্লয প্রশ্লোজনীে 

ভুর-ত্রুটি ংশ্লাধন কযা শ্লেশ্লছ। যফতীশ্লত পূযণকৃত প্রশ্নত্রমূ  ন্যান্য তথ্যাবদ যাভ যশ্লকয বনকট প্রদান কযা 

শ্লেশ্লছ। যাভ যক ভীক্ষা টিভ কর্তযক পূযণকৃত প্রশ্নশ্লত্রয ভধ্য শ্লত তদফচেশ্লনয        বকছু ংখ্যক প্রশ্নত্র যীক্ষা 

কযা শ্লেশ্লছ। প্রশ্নশ্লত্রয ভুর-ভ্রাবন্ত তথ্য ংগ্রকাযীশ্লদয ংশ্লাধন কশ্লয বদশ্লেশ্লছন। এবাশ্লফ প্রাথবভকবাশ্লফ প্রশ্লোজনীে 

যীক্ষা-বনযীক্ষা কশ্লল ংগৃীত তথ্যাবদ এবএএ            ডাটাশ্লফ এয াাশ্লে এবি কযা শ্লেশ্লছ এফং 
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এবএএ            পটেোয এয ভাধ্যশ্লভ তথ্য বফশ্লেলণ কাজ ম্পন্ন কযা শ্লেশ্লছ। ংগৃীত তথ্যাবদয 

বযংখ্যাবনক বফশ্লেলণ কশ্লল প্রাপ্ত পরাপর াযণী অকাশ্লয প্রবতশ্লফদশ্লন ন্তভু যি কযা শ্লেশ্লছ। 

২.৫.১১  স্থানীে ম যাশ্লে কভ যারা 

স্থানীে ম যাশ্লে কভ যারা : অআএভআবড'য াশ্লথ যাভ যক্রশ্লভ স্থানীে ম যাশ্লে কভ যারা নাযােনগঞ্জ বটিকশ্ল যাশ্লযশ্লনয 

বপশ্লয কনপাশ্লযন্প রুশ্লভ অশ্লোজন কযা ে মাশ্লত অআএভআবড প্রবতবনবধ,                        ,       

প্রবতবনবধ, বনফ যাবচত কাউবন্পরয, স্কুর বক্ষক, স্বাস্থে কভী,               এফং ন্যান্য               কশ্লযন। 

কভ যারাে কর          প্রবতবনবধশ্লক অভন্ত্রণ এফং উবস্থবত বনবিত কযা ে।  

২.৬  প্রবতশ্লফদন প্রণেন 

বনবফড় বযফীক্ষণ কাম যক্রভ বনধ যাবযত ভশ্লেয ভশ্লধ্য ম্পশ্লন্নয উশ্লেশ্লশ্য  বযকল্পনা নুমােী যাভ যক প্রবতষ্ঠাশ্লনয 

কাম যাফবর, ভেকার এফং প্রকশ্লল্পয কাম যক্রশ্লভয শ্লঙ্গ ভন্বে কশ্লয ফাস্তফমুেী একটি কভ য বযকল্পনা ততবয কযা ে । কভ য-

বযকল্পনা প্রকশ্লল্পয মূর কাম যাফরীমূশ্লয ভন্বশ্লে গঠিত, কমভন: প্রস্তুবতমূরক কাম যক্রভ, প্রকশ্লল্পয বডবব  প্রকল্প ংবেষ্ট 

প্রবতশ্লফদন ংগ্র, প্রকশ্লল্পয ঙ্গবববত্তক কবৌত কাজমূশ্লয (ফাস্তফ এফং অবথ যক) গ্রগবত, প্রকশ্লল্পয অতাধীন ক্রে 

ংক্রান্ত তথ্যাফরীয ংগ্র  ম যাশ্লরাচনা, প্রকল্প ফাস্তফােন ংক্রান্ত ভস্যাফরীয ম যাশ্লরাচনা, বনবফড় ভীক্ষা শ্লত প্রাপ্ত 

তথ্য  উাত্ত ম যাশ্লরাচনা এফং বববত্তশ্লত সুাবযভারা প্রণেন প্রবতশ্লফদশ্লন মাফতীে বফলোবদ অাশ্লরাকাত কযা 

শ্লেশ্লছ । ফতযভান ভীক্ষায জন্য প্রধান কাম যাফরীমূ বনশ্লে প্রদত্ত শ্লরাঃ 

 অআএভআবড'য াশ্লথ বযকল্পনা বা; 

 প্রকশ্লল্পয বফববন্ন প্রবতশ্লফদন, নীবতভারা, বফজ্ঞবপ্ত, অআন, ধ্যাশ্লদ ংগ্র  ম যাশ্লরাচনা; 

 প্রশ্নভারা  ছক প্রণেন এফং চূড়ান্তকযণ; 

 প্রাযবম্ভক প্রবতশ্লফদন প্রণেন  অআএভআবড কত দাবের; 

 প্রাযবম্ভক প্রবতশ্লফদশ্লনয উয অআএভআবড-য কটকবনকোর  বস্টোবযং কবভটি-এয ভতাভত গ্রণ  েড়া 

প্রবতশ্লফদন চূড়ান্তকযণ; 

 ভাঠ ম যাশ্লে তথ্য ংগ্রকাযী দরশ্লক প্রবক্ষণ প্রদান  প্রশ্নশ্লত্রয প্রাক-মাচাআকযণ; 

 ভাঠ ম যাশ্লে তথ্য ংগ্র  তশ্লথ্যয গুনাগুণ যীক্ষা; 

 প্রকল্প ফাস্তফােশ্লনয ম যাে (ফাস্তফ এফং অবথ যক গ্রগবত) ম যাশ্লরাচনা; 

 প্রকশ্লল্পয অতাধীন ক্রে ংক্রান্ত তথ্যাফরীয ম যাশ্লরাচনা; 

 প্রকল্প নকা, ফাস্তফােন বযকল্পনা  কাশ্লজয গুণগতভান ম যাশ্লরাচনা; 

 প্রকল্প ফাস্তফােন ংক্রান্ত ভস্যাফরী ম যাশ্লরাচনা; 

 স্থানীে ম যাশ্লে প্রকল্প এরাকায উকাযশ্লবাগী  কস্টকশ্লাল্ডাযশ্লদয াশ্লথ কভ যারা অশ্লোজন; 

 তথ্য ব্যফস্থানা, প্রবক্রোকযণ  বফশ্লেলণ;  

 ১ভ েড়া প্রবতশ্লফদন প্রণেন  উস্থান; 

 ২ে চূড়ান্ত েড়া প্রবতশ্লফদন উস্থান  ংশ্লাধন (বস্টোবযং কবভটি); 
 

২.৭ কভ যবযকল্পনা  

              ভীক্ষায চুবি ম্পাদশ্লনয য শ্লত প্রাযবম্ভক প্রবতশ্লফদন ককযা ম যন্ত যাভ যক প্রবতষ্ঠান আতঃ ভশ্লধ্য 

কবতে গুরুত্বপূণ য কাজ শুরু ফা ম্পাদন কশ্লযশ্লছ, কমভনঃ ক)            দাবেত্ব ফন্টন কযা শ্লেশ্লছ, ে)           

           দবররাবদ/উকযণ ংগ্র  ম যাশ্লরাচনায কাজ চরশ্লছ, গ) নমুনা চেন দ্ধবত                     

বনণীত শ্লেশ্লছ, এফং ঘ) প্রাযবম্ভক প্রবতশ্লফদন প্রণেন         কযা শ্লেশ্লছ। প্রাযবম্ভক প্রবতশ্লফদন        কযায য 

কাবযগবয  বস্টোবযং কবভটিয নুশ্লভাদন ক্রশ্লভ ভাঠম যাশ্লে তথ্য ংগ্র শুরু শ্লফ। নুশ্লভাবদত প্রাযবম্ভক প্রবতশ্লফদন 

       কম ভস্ত কাজ কযা শ্লফ     কভ য বযকল্পনা           কদোশ্লনা রঃ 
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কবৌত গ্রগবত অবথ যক গ্রগবত কবৌত গ্রগবত অবথ যক গ্রগবত কবৌত গ্রগবত অবথ যক গ্রগবত

ব্যাচ ১  ১৮টি কাজ ব্যাচ ২  ২৫ টি কাজ ফ যশ্লভাট ৪৩ টি কাজ

করেবচত্র ৩.২.২: যংপুয বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয কবৌত  অবথ যক গ্রগবত
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       ৩.২                                          ১   ১৮                                 
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করেবচত্র ৩.২.৩: যংপুয বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয কবৌত  অবথ যক গ্রগবত
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যংপুয 

বটিকশ্ল যাশ্লযন
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গাজীপুয 

বটিকশ্ল যাশ্লযন

কুবভ া 

বটিকশ্ল যাশ্লযন

করেবচত্র ৩.৩:  ৫টি বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয অবথ যক  কবৌত গ্রগবত

১০০ ১০০

৩১
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ব্যাচ ১  ৯টি কাজ ব্যাচ ২  ৯ টি কাজ ফ যশ্লভাট ১৮ টি কাজ

করেবচত্র ৩.২.৫: কুবভ া বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয কবৌত  অবথ যক গ্রগবত
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করেবচত্র ৫.৫.১: দাবয বফশ্লভাচন কভযসূচীয অতাে কভাট দস্য   ণীয ংখ্যা

 
 

৫.৫.২                            
 

       ৩.৮                                             ৫ ৭৩ ৩  ৫                 ৩ ৩   ২ ৮৬  

                                   ২ ৮৫ ৬৬  ৫                                          

                           ১২৬ ১৫                                             ১২১ ১৪           

                                                 ৯৩  ৬৫                                      

                        ৭৭ ৩২৮                                                       

 ৫৭ ৪৮৭৩৮                                                                                

 ৭৮ ৫৬৭৫                                                           ৩৬ ২৯            

৫.৫.২             

 

                   -                ৯                                                    ১  

                                        ৩                             ৩                       

                   ৯                          ৯                                           

                                        ৮৫১                                        ৬৭২       



26 

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

    

   

করাআ 

প্রবক্ষণ 

প্রদান

করাআ 

কভবন 

বফতযন 

করাআ 

প্রবক্ষণ 

প্রদান

করাআ 

কভবন 

বফতযন 

করাআ 

প্রবক্ষণ 

প্রদান

করাআ 

কভবন 

বফতযন 

করাআ 

প্রবক্ষণ 

প্রদান

করাআ 

কভবন 

বফতযন 

করাআ 

প্রবক্ষণ 

প্রদান

করাআ 

কভবন 

বফতযন 

করাআ 

প্রবক্ষণ 

প্রদান

করাআ 

কভবন 

বফতযন 

চট্রগ্রাভ যংপুয নাযােণগঞ্জ গাজীপুয কুবভ া ফ যশ্লভাট

করেবচত্র ৫.৫.৩: করাআ প্রবক্ষণ  করাআ কভবন বফতযণ

 

                                         -                                                      

                                                                                            

      

 

৫.৫.৩                                   

 

                                                                                           

                                                                                               

                                                    ৩৮৫                                   

                                                                ৩৯                         

                                       ৬             ৪                                       

                                                                                         

                                     

 
 

৫.৬                                                                                   

                                                                    ’    -                

                                                           

 



27 

৫.৭                                                                                       

                                                                                   ২ ১৭-২ ১৮     

                                     ৫                                               

                                                                                            

                           ২ ১৮-২ ১৯                                                  

         

 

৫.৮                                                                                    

                                                                                            

                                  

 

৬.                          :  

 

৬.১                                                                                          

                                                                                         

                                                                                             

                                                                   ’    -               

                                                         

 

৬.২                                                                                    

                                                  ৫                                         

                                   -                                                     

                                      

 

৬.৩                            :                                                   

                                                                                            

                                                                                         

                    ২ ১৯                                                                 

                                                                                         

                           

 

৬.৬                                                     ৫                                

                                                                                ’          

     

                              

 

                                                                                          

                                                                             ৩৪         ১১   

                        ১ ৯৯                                                ১৬১              

                                ১১          ৩              ১৮৬৬                             

                            ২৪                                                                  

          ১২১               ৮৯          ২১                  ১ ৭৮          



28 

১০৯

৫৫

৬০

৬০

৫০

৩৩৪

চট্রগ্রাভ

যংপুয

নাযােণগঞ্জ

গাজীপুয

কুবভ া 

ফ যশ্লভাট

করেবচত্র ৬.৭: ফজয ব্যফস্থানা বফলেক প্রবক্ষণ

  
 

৬.৭                           
 

                                                                                      

                                                                                            

              ৩.১                                                                 ১ ৯         

                               ৫                                                            

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭.              
 

                                                                              -      

                                                                                   

 

 ৮.               
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৩.৫                                   

 

কভাট ৫১ ধযশ্লণয প্রবক্ষশ্লণয ভশ্লধ্য ৪৯ ধযশ্লণয প্রবক্ষণ কদো শ্লেশ্লছ। যবদশ্লক, জাাশ্লন কভাট ৭ ধযশ্লণয প্রবক্ষণ কদোয 

কথা থাকশ্লর ৩ ধযশ্লণয প্রবক্ষণ কদো শ্লেশ্লছ এফং ফাকী ৪ ধযশ্লণয প্রবক্ষণ অগাভী ফছয কদো শ্লফ। াআরট প্রকল্প 

এরাকায ৫০% বযফায 3R কাম যক্রশ্লভ ংগ্রন কযায বযকল্পনা থাকশ্লর 3R কাম যক্রভ চালু কযা ম্ভফ ে নাআ। 3R 

কাম যক্রশ্লভ বযচারনায জন্য প্রথশ্লভআ উৎ কথশ্লক ফজযেশ্লক অরাদা কযায প্রবক্রো শুরু কযশ্লত ে। সুতযাং প্রবক্রোটি বনশ্লে 

কাজ শুরু কযা মােবন।  কবভউবনটি বযশ্লা য কন্টায বনভ যাশ্লনয বযকল্পনা থাকশ্লর কবভউবনটি/কশ্ল যাশ্লযন জােগা বদশ্লত 

াশ্লয নাআ ফশ্লর বনভ যাণ কযা ম্ভফ ে নাআ। বটি কশ্ল যশ্লযন এয প্রানশ্লক কবম্পউটায বববত্তক কযা বযকল্পনা থাকশ্লর 

তথ্য  ংগ্রশ্লয ভে ম যন্ত এ বফলশ্লে ককান গ্রগবত ে নাআ।  আ-গবযশ্লনন্প এয কক্ষশ্লত কফ উন্নবত শ্লেশ্লছ, প্রশ্লতেকটি বটি 

কশ্ল যাশ্লযন ১০০ বাগ ক্রে কাম যক্রভ আ-কটন্ডাবযং এয ভাধ্যশ্লভ  ম্পন্ন কযশ্লছ। এছাড়া, প্রশ্লতেক বতন ভা য য ১০,০০০ 

জন জনগনশ্লক SMS এয ভাধ্যশ্লভ বফববন্ন প্রকায তথ্য বদশ্লে থাশ্লক। ফকাঠাশ্লভা উন্নেশ্লনয কাজ চরশ্লছ তশ্লফ রক্ষে ভাত্রায 
কচশ্লে কভ গ্রগবত শ্লেশ্লছ। দাবয  বফশ্লভাচশ্লনয জন্য নাযীশ্লদয প্রবক্ষণ কদো শ্লেশ্লছ এফং করাআ কভবন বফতযণ কযা 

শ্লেশ্লছ এফং দবয শ্লদয ভাশ্লঝ  ণ বফতযশ্লণয কাজ চরশ্লছ।    

 

      ৩.২                                                                                 

প্রকল্প ংশ্লক্ষ রক্ষে ভাত্রা জযন বফচুেবতয কাযণ 

অউটপুট ১. উাদান/     ঙ্গ: গবন্যযান্প উন্নত শ্লফ এফং দক্ষতা বৃবদ্ধ াশ্লফ 

অআববজঅআএব ২০২০ াশ্লরয ভশ্লধ্য: 
 

 ংবেষ্ট বটি কশ্ল যাশ্লযন ম্পাবদত 

কাম য দ্ধাযা প্রথভ  ২ে মূল্যােশ্লনয  

তয মূ পূযণ কযশ্লত াযশ্লফ; 

 ৫টি বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনআ ১ভ  
২ে মূল্যােশ্লনয তয পুযন 

কযশ্লত ক্ষভ শ্লেশ্লছ। 

বটিশ্লত প্রকল্প কনশ্লন্ফ গ্রন 

শ্লেশ্লছ 

ফাংরাশ্লদশ্ল 

প্রবক্ষণ কদো 

শ্লফ 

 কভাট ৫১ ধযশ্লণয প্রবক্ষণ কদো শ্লফ  ভাত্র ২টি প্রবক্ষন ফবষ্ঠ 

যশ্লেশ্লছ। এছাড়া কর প্রবক্ষন 

ম্পন্ন কযা শ্লেশ্লছ।  

ফতযভান থ য ফছশ্লয ফাকী ২টি 

প্রবক্ষন ভাপ্ত শ্লফ। 

জাাশ্লন প্রবক্ষণ 

কদো শ্লফ 

 কভাট ৭ ধযশ্লণয প্রবক্ষণ কদো শ্লফ 
এফং বনধ যবযত এফং ংবেষ্ট 

বপাযগন প্রবক্ষণ াশ্লফ; 

 ৩টি প্রবক্ষণ ভাপ্ত শ্লেশ্লছ। 
 

 ফাকী ৪টি প্রবক্ষণ অগাভী 

থ য ফছশ্লয ভাপ্ত শ্লফ। 

 

কঠিন ফজয-

ব্যফস্থানা (3R)  

 াআরট প্রকল্প এরাকায ৫০% 

বযফায 3R কাম যক্রশ্লভ ংগ্রন 

কযশ্লফ; 

 

 াআরট প্রকল্প চালু কযা 
শ্লেশ্লছ। বকন্তু প্রকল্প এরাকা 

কর বযফায বক্রে বাশ্লফ 

ংগ্রন কশ্লয নাআ।  

 জনগনশ্লক উদ্বুদ্ধকযশ্লণয বাফ 

 জনগশ্লনয শ্লচতনতায বাফ। 

কবভউবনটি 

বযশ্লা য কন্টায  

 কবভউবনটি বযশ্লা য কন্টায এয 

৯০% বনভ যাণ এফং ক্রে কাম যক্রভ 

ভাপ্ত শ্লফ 

 বনভ যাণ কযা ে নাআ। 

 

                     

                        

বটি কশ্ল যশ্লযন 

এয প্রানশ্লক 

কবম্পউটায 

বববত্তক কযা  

 ৯০% প্রশ্লোজনীে পটোয এফং 

াড যোয ক্রে কযা শ্লফ 

 

  IFMS এয প্রাআরটিং বজযত 

ে নাআ চরভান যশ্লেশ্লছ। 

াআরটিং ম্পন্ন শ্লর প্রবত 

বটিশ্লত ভন্ত্রণারশ্লেয ভাধ্যশ্লভ 

পশ্লটােোয যফযা কযা 

শ্লফ। 

আ-গবযশ্লনন্প   প্রশ্লতেকটা বটি কশ্ল যশ্লযশ্লন ন্তত 

১টি আ- গবযশ্লনন্প এয কাম যক্রভ শুরু 

কযা শ্লফ 

                    

১  %(১   -     ) 

           

  

দাবয  বফশ্লভাচন 

কভ যসূচী 
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অউটপুট-২ কশ্লম্পাশ্লনন্ট ২: ফকাঠাশ্লভা উন্নেন 

ব্যাচ ১ এফং  

ব্যাচ ২ 

 যাস্তা, কতু/ 

থশ্লতু 
 

 নদ যভা 
 

 ড়ক ফাবত 

 

 াবন যফযা 
ব্যফস্থানা 

 

 ফা/ট্রাক 

টাবভ যনার 

 স্কুর কাভ 
ঘুবন যঝড় অশ্রে 

ককন্দ্র 

২০২০ াশ্লরয ভশ্লধ্য: 

 ৪১৯,৯৯ বকঃ বভঃ ড়ক, ২৯০৩ বভ: 

কতু  

 

 ১৯৬.৪৭ বকঃ বভঃ নদ যভা 
 

 ১১৬৫০ টি ড়ক ফাবত রাগাশ্লনা শ্লফ 
 

 ৬ টি াবন যফযা ব্যফস্থানা 
 

 ২টি ফা/ট্রাক টাবভ যনার 

 

 ৮টি স্কুর কাভ ঘুবন যঝড় অশ্রে ককন্দ্র 

 

- ১৬৭ বক: বভ:, ৩২১বভ: 

 

 

-১২২ বক: বভ: 

 

- ৮১৬৭ টি  ১৩৩ বক: বভ: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- ফাবক কাজ চরভান। 

 

- ফাবক কাজ চরভান। 

 

- ফাবক কাজ চরভান। 

 

- ফাবক কাজ চরভান। 

 

- ১টি ফা টাবভ যনার চরভান 

 

- ৮টি স্কুর কাভ ঘুবন যঝড় 

অশ্রে ককন্দ্র এয কাজ 

চরভান। 

 

৩.৬                                                                      ১         ২    

     ১৩২   -          ১২৭                              ৫    -                        

                                                                                      

                                                                                         

                                                                    

 

      ৩.৩                             :          ১         ২ 

     

   

   -      

    

       

            

           

                                             

          

        

১           ৭৩ ৭  ৩                        

                        

                    

     

               

২       

           

৪  ৩৯ ১                                      

               

৩             

      

৪ ৪ -   

৪         

         

২ ১ ১                           

                       

     

               

৫             ৫ ৫ -   

৬        

              

৮ ৮     

  ১৩২ ১২৭ ৫   
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প্রকশ্লল্পয উকাযশ্লবাগীশ্লদয অথ য-াভাবজক ফস্থা  

বনবফড় বযফীক্ষণ এয বনফ যাবচত নমুনা জযীশ্লয উত্তযদাতাশ্লদয অথ য-াভাবজক ফস্থা প্রকল্প কাম যক্রভ মূল্যােশ্লনয জন্য 

যাভ যক ংস্থা ফ যশ্লভাট ৮০০ জন উত্তযদাতাশ্লদয কাছ কথশ্লক তথ্য ংগ্র  বফশ্লেলণ কযা ে । উত্তযদাতাশ্লদয অথ য-

াভাবজক ফস্থায বফশ্লেলণ এফং তাশ্লদয ভতাভত মূশ্লক বনশ্লে উস্থান কযা শ্লরা। এশ্লদয ভশ্লধ্য চট্রগ্রাশ্লভ-২৯৯ জন, 

যংপুশ্লয-৫০ জন, নাযােণগশ্লঞ্জ-৩৩ জন, গাজীপুয-৩৬২ জন এফং কুবভ -৫৬ জন, কভাট-৮০০ জন 

৪.১ . উত্তয দাতায বরঙ্গ বববত্তক বফবাজন 

বটি গবযন্যান্প ীল যক চরভান প্রকশ্লল্পয  বনবফড় বযফীক্ষশ্লণয নমুনা জযীশ্ল কম কর উত্তযদাতাশ্লদয কাছ কথশ্লক তথ্য 

ংগ্র কযা শ্লেশ্লছ তাশ্লদয ভশ্লধ্য নাযীশ্লদয ংখ্যা পুরুশ্ললয ংখ্যায কচশ্লে প্রাে বদ্বগুন থ যাৎ নাযী প্রাে ৬৩% এফং পুরুল 

৩৭%। এোশ্লন উশ্ল খ্য কম যংপুশ্লয এফং কুবভ া বটি কশ্ল যশ্লযশ্লন নাযী উত্তযদাতাশ্লদয ংখ্যা ফশ্লচশ্লে কফী। ন্যবদশ্লক 

নাযােনগঞ্জ বটি কশ্ল যশ্লযশ্লন নাযীশ্লদয কচশ্লে পুরুল উত্তয দাতায ংখ্যা কফী। াযবণ-৪.১ কত কদো শ্লরা- 

      ৪.১:                                                (%)            

                          

n=৮         

n=২৯৯ 

     

n=৫  

         

n=৩৩ 

       

n=৩৬২ 

      

n=৫৬ 

              

     53.2 98.0 42.4 62.8 92.9 62.7 

    46.8 2.0 57.6 37.2 7.1 37.2 

      ১  .  ১  .  ১  .  ১  .  ১  .  ১  .  

উত্তয দাতায ফে: 

াযবণ ৪.২. এয তথ্য বফশ্লেলণ  কথশ্লক কদো মাে কম ফশ্লচশ্লে কফী ংখ্যক উত্তযদাতাশ্লদয (২১.৫%) ফে ২৬-৩০ ফছয 

এফং ৪৬ এফং এয কচশ্লে কফী। এফং ফশ্লচশ্লে কভ ংখ্যক উত্তযদাতাশ্লদয (৮.৬%) ফে ৪১-৪৫ ফছয। বটি কশ্ল যশ্লযশ্লন 

নুাশ্লয, চট্রগ্রাভ  কুবভ  উবে বটি কশ্ল যশ্লযশ্লন ২৬-৩০ ফছয ফেী উত্তযদাতাশ্লদয ংখ্যা ফশ্লচশ্লে কফী মথাক্রশ্লভ 

২২.৭%  ৩৮.৬%। যবদশ্লক, যংপুয, নাযােণগঞ্জ   গাজীপুয বটি কশ্ল যশ্লযশ্লন ৪৬ ফছয  এয কফী ফেী  

উত্তযদতাশ্লদয ংখ্যা ফশ্লচশ্লে কফী মথাক্রশ্লভ ৪২.০%, নাযােনগশ্লঞ্জ ২৪.২% এফং গাজীপুয বটি কশ্ল যশ্লযশ্লন ২৩.৩%। 

যবদশ্লক, চট্রগ্রাভ বটি কশ্ল যশ্লযশ্লন ফশ্লচশ্লে কভংখ্যক উত্তযদাতা (৮.৫%) মাশ্লদয ফে ৪১-৪৫ ফছয, যংপুশ্লয ১০% 

মাশ্লদয ফে ২৬-৩০ফছয, নাযােণগঞ্জ বটি কশ্ল যশ্লযশ্লন ৩.০% মশ্লদয ফে ২৫ ফছয এফং এয কভ, গাজীপুয বটি 

কশ্ল যশ্লযশ্লন ৯.০% এশ্লদয ফে ৪১-৪৫ ফছয এফং কুবভ  বটি কশ্ল যশ্লযশ্লন ৩.৬% এফং এশ্লদয ফে ৪১-৪৫ ফছয। 

াযবণ-৪.২ কত কদো শ্লরা   

      ৪.২:                                                                   

                          

n=৮         

n=২৯৯ 

     

n=৫  

         

n=৩৩ 

       

n=৩৬২ 

      

n=৫৬ 

                         

≤২৫ 21.1  12.0  3.0  16.7  19.3  17.6  

২৬-৩   22.7  10.0 21.2  19.4  38.6  21.5  

৩১-৩৫ 15.  12.0  21.2  17.5 29.8  17.2  

৩৬-৪  13.2  14.0  18.1  13.9  8.7  13.5  

৪১-৪৫ 8.4  10.0  12.1  9.0  3.6 8.6  

৪৬≤             19.6  42.0   24.2  23.3  - 21.5  

     (%) ১  .  ১  .  ১  .  ১  .  ১  .  ১  .  
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      –               

               “              ”                                                           

৪.৯                                        ৫৭.৬                                             

                              ৯ .৯                                     ৩৪.৫               

  -                                                                                 ৫৩.২    

                                                         ১২                                  

                                 

      ৪.৩                                         (%)                

                          

(n =৮  )       

(n=২৯৯) 

     

 (n=৫ ) 

         

(n=৩৩) 

       

(n=৩৬২) 

      

(n=৫৬) 

               

    78.3 42.0 90.9 34.5 93.0 57.6 

    8.1 56.0 0.0 53.2 0.0 30.8 

                    

          
13.6 2.0 9.1 12.3 7.0 11.6 

     100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

                         

                                                                                              

                                             ৮ .১                                            

                                   ৯৮.১                                         ৬৪.৩       

                                 ১৭.৬                                                       

 ২৮.৭                                       ৯.৫               ২.১                       

                    ৪.৪                   

        ৪.৪                                               (%)               

                          

(n =৫৪৩)       

(n=২৭১) 

     

 (n=২২) 

         

(n=৩ ) 

       

(n=১৬৮) 

      

(n=৫২) 

                         

              84.8 90.5 80.0 64.3 98.1 80.1 

                   14.7 9.5 20.0 28.7 1.9 17.6 

             0.4 0.0 0.0 6.3 0.0 2.1 

                  0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 

      100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

                       

                                                                                           

                                         ৮৫.২                                              

                                                          ৮৫.২                            

            ৭৯.৩        ১৫                                                                 

                                   ২ .৭                                        ১৪.৮     
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      ৪.৫                                                (%)           

                          

(n =২৪৬)       

(n=২৪) 

     

 (n=২৮) 

                 

(n=১৯৪) 

       

                       

                     

         
85.2 83.3  79.3  85.2 

                  14.8 16.7  20.7  14.8 

         100.0 100.0  100.0  100.0 

                 2৪ 28 0 194 0 246 

                 

                                                               -                 ৩৩.২    

                              ১                                                (২ .  ) 

                                                                                    ৩৭.৯    

                                          ৬ .৭                                    ১৬.    

  -                            ২৭.৪                                                   

                                           ৩৯.২         ৪.৫  

      ৪.৬                                                    (%)                

                          

(n=৮  )       

(n=২৯৯) 

     

 (n=৫ ) 

         

(n=৩৩) 

       

(n=৩৬২) 

      

(n=৫৬) 

             

    20.0 38.0 84.8 28.2 100.0 33.2 

    60.7 16.0 0.0 31.8 0.0 37.9 

                    

                  
18.3 34.0 15.2 39.2 0.0 27.4 

                    

               
0.7 6.0 0.0 0.3 0.0 0.8 

       0.3 6.0 0.0 0.3 0.0 0.6 

     100.০ 100.0 100.0 100.0 100. 100.0 

                                

                                 ২.৬                                                       

                                            ৮৪.                                               

 ৯৬.৫                                                                           ’          

       ৭.৩                 ৩.৮                           .৭                              

 ১.         

      ৪.৭                                                          (%)           

                          

(n=৮  )       

(n=২৯৯) 

     

 (n=৫ ) 

         

(n=৩৩) 

       

(n=৩৬২) 

      

(n=৫৬) 

                       

                      90.0 70.8 96.4 74.6 96.5 84.0 

            1.7 16.7 0.0 4.2 1.8 3.8 

                5.0 0.0 3.6 13.6 1.8 7.3 

                0.0 4.2 0.0 0.8 0.0 0.7 
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                       0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 1.0 

       3.3 8.3 0.0 4.2 0.0 3.1 

     100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

                               

      ৭.১৬                                                                           ৪৬.   

                                        ৮৯.৫                                       ২৬.    

                                                       ৪৪.৬                               

                                                            ৬২.৪      ১৮               

      :                                ৭.৯                                               

      ১.৬                    

      ৪.৮                                                                            

                                  

(n=৮  )       

(n=২৯৯) 

     

 (n=৫ ) 

         

(n=৩৩) 

       

(n=৩৬২) 

      

(n=৫৬) 

                       

    37.3 26.0 81.8 45.7 89.5 46.0 

    62.4 18.0 0.0 44.9 0.0 44.6 

                                 

                        
0.3 32.0 18.2 9.4 10.5 7.9 

                                 

                             
0.0 2৪.0 0.0 0.0 0.0 1.৬ 

     100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

                       

                                                                                                

                                                                             ৮৫.১            

                                                                        ৯৮.৩            

                          ৬৮.৩                                                          

                   ৩                                                      .২               

      ৪.৯.     

      ৪.৯                                                                              

                          

(n=৮  )       

(n=২৯৯) 

     

 (n=৫ ) 

         

(n=৩৩) 

       

(n=৩৬২) 

      

(n=৫৬) 

                        

    68.3 98.0 81.8 94.6 87.7 85.1 

    31.1 0.0 3.0 1.8 0.0 10.7 

                               

                 
0.6 2.0 15.2 0.9 12.3 3.0 

              0.0 0.0 0.0 ২.৬ 0.0 ১.১ 

     100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

                           

                                                                       ৪.১                    -

                    ৭৫.                                                                       

                                       ১                                          ৬৬.৫    
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                                                 ২১.১                                    

                    ২          

      ৪.১                                                                                

                          

(n=৮  )       

(n=২৯৯) 

     

 (n=৫ ) 

         

(n=৩৩) 

       

(n=৩৬২) 

      

(n=৫৬) 

                                   

    77.4 96.0 72.7 66.5 100.0 75.0 

    16.8 0.0 0.0 32.7 0.0 21.1 

                     

              
1.7 2.0 27.3 0.3 0.0 2.0 

                     

                   
0.3 2.0 0.0 0.3 0.0 0.4 

       3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 

      100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

                                              

                                                                                               

                                                 ৯৬.                                         

                                                             ১                           

                          ৩.৫                                     .৫           ৪.১৯    

 

      ৪.১১                                                                      

                          

(n=৮  )       

(n=২৯৯) 

     

 (n=৫ ) 

         

(n=৩৩) 

       

(n=৩৬২) 

      

(n=৫৬) 

                                     

                         

    
97.7 100.0 100.0 92.1 100.0 96.0 

                        0.9 0.0 0.0 7.9 0.0 3.5 

       1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

      100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

                 

                                           ’      ৪.১২                                  

            ৪ .২                                                                             

                     ১                                          ২৪.৭                      

            ৫৩.৩                                                                        

 ৬৮.১                                      ৬.                                          

                        ৫.৩                                    .৬                 

      ৪.১২                                                                                

                          

(n=৮  )       

(n=২৯৯) 

     

 (n=৫ ) 

         

(n=৩৩) 

       

(n=৩৬২) 

      

(n=৫৬) 

                        

    38.3 56.0 100.0 24.7 100.0 40.2 

    59.3 6.0 0.0 68.1 0.0 53.3 

                       

             
1.7 24.0 0.0 6.9 0.0 5.3 

                        0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
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       0.7 4.0 0.0 0.৩ 0.0 0.৬ 

      100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

                                   

                                       ’      ৪.১৩                 -                    

            ৭৮.৫                                                                           

                        ৯ .৯                                        ৬৩.৩        ১৯.    

                                                                          ৩২.২              

                            ৯.১                                     ২.১                 

 

      ৪.১৩                                                                                

                          

(n=৩৭৭)       

(n=১২৪) 

     

 (n=৪৭) 

         

(n=৩৩) 

       

(n=১১৬) 

      

(n=৫৬) 

                         

          86.7 78.6 90.9 63.3 84.2 78.5 

                 10.6 14.3 9.1 32.1 15.8 18.5 

                     2.7 0.0 0.0 3.7 0.0 2.1 

       0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.6 

     100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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    ধ্যাে 

ক্রে কাম যক্রভ বযফীক্ষণ  

৫.১ ক্রে কাম যক্রভ বযফীক্ষণঃ  

প্রকশ্লল্পয ক্রে ংক্রান্ত নবথত্র মাচাআ ফাছাআ কযা প্রকশ্লল্পয ভারাভার এফং বনভ যাণ ংক্রান্ত ফ যকভাট ১৩৪ টি প্যাশ্লকশ্লজয 

ভশ্লধ্য ২৫ টি প্যাশ্লকশ্লজয ফকেটিয          নবথশ্লত্রয বফস্তাবযত ম যাশ্লরাচনা কযা শ্লেশ্লছ। এআ ২৫ প্যাশ্লকশ্লজয ভশ্লধ্য 

১০ ভাপ্ত প্যাশ্লকজ এফং ১৫টি চরভান প্যাশ্লকজ।  ৩০টি প্যাশ্লকশ্লজয দযত্র অফান, দযত্র মূল্যােন, চুবি ম্পাদন এফং 

কাম যাশ্লদ প্রদান আতোবদ ববএ-২০০৬ এফং ববঅয-২০০৮ নুমােী ম্পন্ন শ্লেশ্লছ বকনা তা মথামথবাশ্লফ মাচাআ কযা 

শ্লেশ্লছ। ক্রে ংবেষ্ট প্যাশ্লকশ্লজয মথামথ কর্তযশ্লক্ষয নুশ্লভাদন কনো শ্লেশ্লছ বকনা তা যীক্ষা বনযীক্ষা কশ্লয কদো শ্লেশ্লছ। 

প্রকশ্লল্পয ক্রে ংক্রান্ত নবথত্র বফশ্লেলণ কযায শ্লয আা মাচাআশ্লেয জন্য ভাঠ ম যাশ্লে বযদ যন কযা শ্লেশ্লছ। নবথ 

ম যাশ্লরাচনাে বফববন্ন প্যাযাবভটাশ্লযয বফযীশ্লত প্রাপ্ত পরাপরমূ বনশ্লেয াযবণ ৪.১ কত কদো শ্লরা-  

াযবণ ৫.১ ক্রে ংক্রান্ত নবথ ম যাশ্লরাচনাে বফববন্ন প্যাযাবভটাশ্লযয বফযীশ্লত প্রাপ্ত পরাপর মূ 

ক্র.

নং 

আবন্ডশ্লকটয 

কোটাগবয 
আবন্ডশ্লকটয প্রশ্ল ম্পাবদত ডাটা পরাপর ভতাভত 

১ দযত্র 

অফান 

দযত্র বত্রকা  শ্লেফাআশ্লট  

প্রকা । 

কর দযত্র বত্রকা  শ্লেফাআশ্লট  

প্রকা কযা শ্লেকছ। 

১০০% ববঅয নুযন কযা  শ্লেশ্লছ  

দযত্র ববটিউ, এফং বটি 

কশ্ল যাশ্লযন এয           

এ প্রকা । 

দযত্র ববটিউ     বব    

         এ প্রকা কযা শ্লেশ্লছ  

১০০% ববঅয ম্পুণ যরূশ্ল প্রবতাবরত েকছ। 

২ দযত্র 

দাবের 

দযত্র বত্রকাে প্রকা  

দযত্র প্রস্তুশ্লতয জন্য কদো 

ভেীভা । 

দযত্র বত্রকাে প্রকা এফং দযত্র 

দাবেশ্লরয ভশ্লধ্য গড় বদশ্লনয ংখ্যা । 

২০-৫৫ ববঅয নুযন কযা  শ্লেশ্লছ  

দযত্র ভেীভা বযারন । তকযা কত % দযত্র দাবেশ্লরয জন্য 

ম যাপ্ত ভে বছর । 

১০০% ববঅয নুযন কযা  শ্লেশ্লছ  

দযদাতা ংগ্রণ সূচক। প্রবতটি দযশ্লত্র গশ্লড় ৫-১০ জন 

দযদাতা/প্রবতষ্ঠান ংগ্রন কশ্লযন 

১০০% ববঅয নুযন কযা  শ্লেশ্লছ  

৩ দযত্র 

মূল্যােন 

দযত্র মূল্যােশ্লনয ভে দযত্র মূল্যােশ্লনয ভশ্লধ্য গড় বদশ্লনয 

ংখ্যা । 

২০ বদন ববঅয নুযন কযা  শ্লেশ্লছ  

দযত্র গ্রণ গড় কযনবব দযদাতায ংখ্যা। ৩টি ৩০ টি নবথয ভশ্লধ্য গশ্লড় প্রবতটি 

প্যাশ্লকশ্লজ ৩ টি কশ্লয কযনবব দযত্র 

াো বগশ্লেশ্লছ। 

৫.২ ঠিকাদাশ্লযয কাম য ম্পাদশ্লনয বযকল্পনা  কাম য ম্পাদন ংক্রান্ত তথ্য ম যাশ্লরাচনা 

প্রবতটি দযশ্লত্রয তয নুমােী চুবিত্র স্বাক্ষশ্লযয ভে ঠিকাদায এয কাম য ম্পাদন বযকল্পনা চুবিশ্লত্রয াশ্লথ ংমৄি 

কযা ে। চুু্বিয তয নুমােী ভশ্লে ভশ্লে ঠিকাদায কর্তযক কাম য ম্পাদন বযকল্পনা অশ্লডট কযা ে, মা প্রকল্প 

বযচারক কর্তযক নুশ্লভাবদত ে। প্রকশ্লল্পয পূতয কাশ্লজয প্রবতটি কাম য ম্পাদশ্লনয জন্য ভে বনবদ যষ্ট কশ্লয কদো ে। 

জনফশ্লরয বাফ, বযফণ ভস্যা, দূশ্লম যাগপূণ য অফাো আতোবদ কাযশ্লণ ককান ককান কাজ কল কযায জন্য ভে ফবধ যত 

কযা ে। 

৫.৩ কটন্ডায ফা ককাশ্লটন মূল্য কভ ফা কফী ো ংক্রান্ত তথ্য ম যাশ্লরাচনা 

প্রকশ্লল্পয ২৫টি নমুনা প্যাশ্লকশ্লজয কটন্ডায নবথ ম যাশ্লরাচনা কশ্লয কদো মাে ককান প্যাশ্লকশ্লজযআ কাম যাশ্লদ নুশ্লভাবদত দয 

কথশ্লক উদ্ধয দশ্লয কদো ে নাআ । ফকটি প্যাশ্লকশ্লজয কাম যাশ্লদ নুশ্লভাবদত মূশ্লল্যয কভ মূশ্লল্য ভশ্লঝাতা স্মাযক ব কযা 

শ্লেশ্লছ। দযত্র  দস্তাশ্লফজ ম যাশ্লরাচনা কশ্লয কদো মাে কম, আ-বজব ভাধ্যশ্লভ দযত্র অফান কযায পশ্লর একজন 

ঠিকাদায/ প্রবতষ্ঠান কম ককান বনে দশ্লয ককাশ্লটন দাবের কযশ্লত াশ্লয। বটি গবযন্যন্প কপ্রশ্লজশ্লক্ট ককান বনে ককাশ্লটন 
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কযায ীভানা কনআ। বফস্তাবযত ফণ যনা াযবণ ৪.২ কদো কেশ্লছ   উশ্ল খ্য কম, প্রকশ্লল্পয প্রবতটি দযত্র মূল্যােন প্রবতশ্লফদন 

ববড বপ, বটি কশ্ল যাশ্লযন বপ এয মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক নুশ্লভাবদত শ্লেশ্লছ। 

২৫টি প্যাশ্লকশ্লজয ক্রে ংক্রান্ত নবথয ম যাশ্লরাচনায বফস্তাবযত ফণ যনা শ্লযয পৃষ্ঠাে াযবণ ৪.৬.১ কথশ্লক ৪.৬.৫  কদো করা- 

৫.৪                                  

               -                                                                            

                                                                                             

                                         -                                                 

                                                                                         

                                                                                   ৬      

                                                                                       

              

৫.৪.১                     

      ১    ১৮            ২    ১৭                ৩৫                                         

      ১               ২            ২                   ৩                ৫                  

                                 । প্রকশ্লল্পয অতাে গৃীত ক্রে কাম যক্রশ্লভয ভশ্লধ্য বফশ্লফচে ভীক্ষা কাশ্লজয জন্য 

গৃীত      প্যাশ্লকশ্লজয ক্রে কাম যক্রভ ববএ-২০০৬ এফং ববঅয-২০০৮ এয বত ঙ্গবতপূণ য।  

  

   
               

       

       

        

          
         

   

       

      

        

        

       

       

      

      

  

     
            

  

       

 

 

1 
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

C
t
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B

1
 

ICGPB1ChCC01: 

                   

                  

                         

                

 

1.30 50838000 50630037 41649479 07.12.15 06.12.16 100% 36921333 100% 

ICGPB1ChCC02: 
                       

                       

                      

     

4.53 199441000 172062313 141332101 07.12.15 06.12.16 100% 127575527 100% 

C
t
g

 C
C

 B
2

 

ICGPB2ChCC04: 
                  

                      

                  

       

2.20 458300000 510330764 489666849 4.12.17 13.5.19 52% 191247006 39% 

ICGPB2ChCC09:  
               

                       

                      

1.00 64900000 73634236 64237683 30.11.17 23.2.19 79% 45598559 71% 

ICGPB2ChCC10      

                      

                     

      

1.00 99700000 79006533 68536104 13.06.17 06.09.18 72% 34168937 50% 
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৫.৪.২                    

      -১    ১৮            -২    ২৫                ৪৩                                    

           -১               ২            -২                   ৩                ৫          

                                         । প্রকশ্লল্পয অতাে গৃীত ক্রে কাম যক্রশ্লভয ভশ্লধ্য বফশ্লফচে ভীক্ষা 

কাশ্লজয জন্য গৃীত      প্যাশ্লকশ্লজয ক্রে কাম যক্রভ ববএ-২০০৬ এফং ববঅয-২০০৮ এয বত ঙ্গবতপূণ য।  

  

                    
       

               
          

         

   

       

      

        

        

       

       

      

      

  

     
            

  

       

1 
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

R
a

n
g

p
u

r
  

C
i
t
y

 C
o

r
p

o
r

a
t
i
o

n
 B

1
 

ICGPB1RpCC01: 
                

              

5.7 36369000 30105045 23753256 05.05.15 04.05.16 100% 23664033 100% 

ICGPB1RpCC05: 

                     

                   ২৪ 

            

                     

                   

4.02 29129000 28045978 26082771 07.10.15 06.10.16 100% 24392956 100% 

R
a

n
g

p
u

r
  

C
i
t
y

 C
o

r
p

o
r

a
t
i
o

n
 B

2
 

ICGPB1RpCC15: 

                   

               

                     

2.31 72067000 70816742 70793483 09.11.15 08.11.16 100% 70628772 100% 

RpCC2-04: 
           ৪   

          -     

           ৩   

                    

        ৫          

                

50 181400000 188266141 187691656 03.09.18 13.09.19 20% 21756800 12% 

RpCC2-05:  
                

             ২          

          

8.247 84800000 130368927 116315155 20.06.17 20.08.18 56% 53812122 46% 
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৫.৪.৩                         

      ১   ৩            ২    ১২                ১৫                                         

      ১              ২            ২                   ৩                ৫                  

                                 । প্রকশ্লল্পয অতাে গৃীত ক্রে কাম যক্রশ্লভয ভশ্লধ্য বফশ্লফচে ভীক্ষা কাশ্লজয জন্য 

গৃীত      প্যাশ্লকশ্লজয ক্রে কাম যক্রভ ববএ-২০০৬ এফং ববঅয-২০০৮ এয বত ঙ্গবতপূণ য।       ১  

                    

       

       

        

          
         

   

       

      

        

        

       

       

      

      

  

     

    

        

  

       

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

N
a

r
a

y
a

n
g

a
n

j 
 C

i
t
y

 

C
o

r
p

o
r

a
t
i
o

n
 B

1
 

ICGPB1NCC01  

  -           

              

            

                

                

3.74 
9883800

0 
98817119 96794720 

08.10.1

5 

07.10.1

6 
100% 95494174 100% 

ICGPB1NCC02: 
               

                

                                                                                                                  

2056 
15642500

0 

13998007

3 
88782224 19.04.15 

18.04.1

6 
100% 

8522256

3 
100% 

N
.G

a
n

j 
B

2
 

ICGPB2NCC02: 

                   

                   

                 -

                   

                   

                   

               

3.28 
12150000

0 

19314216

8 

16937361

0 
08.10.17 

03.10.1

8 
83% 

10545332

7 
62% 

ICGPB2NCC04: 

           ২  

                  

        ২        

           

                

40.00 
19200000

0 
89212149 77915436 

05.03.1

7 

28.02.1

8 
72% 42148036 54% 

ICGPB2NCC11: 

     -           

              

                    

                

              

                

      

2.05 69500000 79130741 74943389 
23.05.1

7 

17.05.1

8 
95% 

5280032

3 
70% 
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৫.৪.৪                       

      ১   ৯            ২    ১৪                ২৩                                         

      ১              ২            ২                   ৩                ৫                  

                                 । প্রকশ্লল্পয অতাে গৃীত ক্রে কাম যক্রশ্লভয ভশ্লধ্য বফশ্লফচে ভীক্ষা কাশ্লজয জন্য 

গৃীত      প্যাশ্লকশ্লজয ক্রে কাম যক্রভ ববএ-2006 এফং ববঅয-২০০৮ এয বত ঙ্গবতপূণ য।   

    

   

     

               

       

       

        

          
         

   

       

      

        

        

       

       

      

      

  

     

    

        

  

       

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

G
C

C
 B

1
 

ICGPB1GCC0

1:               

             

                  

             

           

7.35 
15754200

0 

15751757

2 

15105026

5 

01.02.1

6 

31.01.1

7 
100% 

13810850

3 
100% 

  

ICGPB1GCC0

9:            

             

               

                 

      

1.96 71508000 
6393300

1 
57003697 

18.08.1

5 

17.08.1

6 
100% 51787132 100% 

G
a

z
i
p

u
r

  
C

i
t
y

 C
o

r
p

o
r

a
t
i
o

n
 B

2
 

ICGPB2GCC0

1:             

            

15.26 
42920000

0 

3335920

44 

3283428

50 
16.11.17 15.11.18 40% 

11243221

2 
34% 

ICGPB2GCC0

2:            

               

              

                

                 

          

R=7 

D=7 

24850000

0 

19720842

9 

17447807

0 

22.06.1

7 

21.06.1

8 
40% 

5503729

8 
32% 

ICGPB2GCC

07:            

             

              

                 

              

               

               

     

1400 

3955 

21510000

0 

15007652

3 

13737297

5 

19.05.1

7 

18.05.1

8 
45% 46371799 34% 
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৫.৪.৫                     

      ১   ৯            ২    ৯                ১৮                                             

  ১              ২            ২                   ৩                ৫                  

                                 । প্রকশ্লল্পয অতাে গৃীত ক্রে কাম যক্রশ্লভয ভশ্লধ্য বফশ্লফচে ভীক্ষা কাশ্লজয জন্য 

গৃীত      প্যাশ্লকশ্লজয ক্রে কাম যক্রভ ববএ-২০০৬ এফং ববঅয-২০০৮ এয বত ঙ্গবতপূণ য।   

                    

       

       

        

          
         

   

       

      

        

        

       

       

      

      

  

     

    

        

  

       

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

C
u

m
i
l
l
a

  
C

i
t
y

 C
o

r
p

o
r

a
t
i
o

n
 B

1
 

ICGPB1CuCC01   

                   

             

R 

=7.77D= 

3.89C= 

17  

1183240

00 

11831377

2 

1182598

92 

16.09.1

5 

15.09.1

6 
100% 

1150442

58 
100% 

ICGPB1CuCC02  

                   

             

R =6.54 

D= 2.97 

Culver

t= 05  

11620100

0 
94215452 71967047 

30.08.1

5 

29.08.1

6 
100% 

7158360

5 
100% 

C
u

m
i
l
l
a

  
C

i
t
y

 C
o

r
p

o
r

a
t
i
o

n
 B

2
 

ICGPB2CuCC01: 

(R+D)            

                  

                

                     

R 

=12.50  

D=2.20 

2524000

00 

10411200

0 

10408718

3 

17.12.1

7 

16.12.1

8 
42% 

2148834

7 
21% 

 ICGPB2CuCC02: 

(R+D    -        

            -      

                     

     

R 

=20.95 

 D=14.00 

2949000

00 

3816062

67 

3815702

68 

26.06.1

8 

25.10.1

9 
26% 

4608203

7 
12% 

 ICGPB2CuCC03: 

(R+D)   -        

                  -

                  

                     

R= 

25.05  

D=4.50 

3625000

00 

42605844

1 

42594204

6 

26.06.1

8 

25.10.1

9 
30% 

640668

37 
15% 
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লষ্ট ধ্যাে 

প্রকশ্লল্পয উশ্লেশ্য জযশ্লনয ফস্থা ম যাশ্লরাচনা 

 

                                                              -                         

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                              

                                                                                            

                                                                                      

 

ক্রবভক 

নং 

বডবব নুমােী  

প্রকশ্লল্পয  উশ্লেশ্য 

প্রকশ্লল্পয উশ্লেশ্য জযন             

১          ৫  

    

            

             

        

              

               

     

 

                  

                          “              
     ”                        

                                          

                      “                 

                                        

                           “ -      ”    

                                      

  -                                

      

                                     ৪৯ 

                            

 

                             

 ফবস্ত এরাকাে জনগশ্লনয ানীে াবনয জন্য 

 টিউফশ্লেশ্লর এফং গবীয নরকু এয াবন াআশ্লয 

ভাধ্যশ্লভ যফযা কযা শ্লচ্ছ;  

 ফবস্ত এরাকাে জনগশ্লনয ে:বনস্কাশ্লনয জন্য 

কৌচাগায ততযী কশ্লয কদো শ্লচ্ছ; 

 বশুশ্লদয বফদ্যারেমুেী কযায জন্য প্রাক-বফদ্যারশ্লে 

বক্ষায ব্যফস্থা কযা শ্লচ্ছ; 

 দক্ষ স্বাস্থেকভী দ্বাযা প্রাথবভক স্বাস্থে কফা প্রদান 

কযা শ্লচ্ছ, বফশ্লল কশ্লয গবযফতী ভাশ্লেশ্লদয যীক্ষা 

কযা এফং প্রশ্লোজশ্লন যকাবয াাতাশ্লর কযপায 

কযা; এফং 

 ককান ককান বটি বটি কশ্ল যশ্লযনমূ ফজযে 

ব্যফস্থানায কাজ কযশ্লছ  এফং ফাা ফাড়ী কথশ্লক 

ফজযে ংগ্র কশ্লয বনবদ যষ্ট স্থাশ্লন কপরায ব্যফস্থা কযা 

শ্লচ্ছ।  

                           

       

                          

                                

 

                           

                              

                            

                                 

                             

      

 

 

                             

 ফবস্ত এরাকাে জনগশ্লনয প্রশ্লোজনীে 

ানীে াবন াশ্লচ্ছ;  

 ফবস্ত এরাকাে জনগশ্লনয স্বাস্থেম্বত  

কৌচাগায ব্যফায কযশ্লছ; 

 বশুশ্লদয বফদ্যারেমুেী শ্লচ্ছ; 

 দক্ষ স্বাস্থেকভী দ্বাযা প্রাথবভক স্বাস্থে 

কফা াশ্লচ্ছ;  

 ফাা ফাড়ী কথশ্লক ফজযে বনবদ যষ্ট স্থাশ্লন 

কপরায ব্যফস্থা কযা শ্লচ্ছ; 

 

এআ কর কফা াফায পশ্লর একবদশ্লক 

কমভন স্বাশ্লস্থেয উন্নবত শ্লচ্ছ, ন্যবদশ্লক 

বযশ্লফ বযচ্ছন্ন থাশ্লকশ্লছ। এফং বশুযা 

বফদ্যারশ্লে মাফায ায বৃবদ্ধ াশ্লচ্ছ। সুতযাং 

ফাংরাশ্লদশ্ল এবডবজ জযশ্লন ােক শ্লফ।  

২     

             

        

       

 

 

                                      

 -                   

                                      

১                                    

            

 বটিকশ্ল যশ্লযশ্লনয কভেযগন “জনতায মুোমুবে” 

নাভক একটি কপ্রাগ্রাভ কশ্লয থাশ্লকন। এআ কপ্রাগাশ্লভয 

ভাধ্যশ্লভ জনগন তাশ্লদয বপ্রে কভেশ্লযয কাশ্লছ যাবয 

                              

           ; 

 ১                           

                   ; 

 বটিকশ্ল যশ্লযশ্লনয কভেযগন “জনতায 
মুোমুবে” নাভক একটি কপ্রাগ্রাশ্লভয 

ভাধ্যশ্লভ                   

           ; 
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বফববন্ন প্রশ্ন কশ্লযন এফং কভেয তাশ্লদয প্রশ্লশ্নয উত্তয 

বদশ্লে থাশ্লকন;  

 “বটি গবযন্যান্প প্রশ্লজক্ট” এয দাবয  বফশ্লভাচন 

কভ যসূচীয অতাে কর ধযশ্লনয বনভ যাণ কাশ্লজয 

তদাযবকয দাবেশ্লত্ব থাশ্লকন ববডব’য (কবভউবনটি 

কডশ্লবরশ্লভন্ট কবভটিয) বাশ্লনত্রী  ম্পাবদকাগন ;  

 দাবয  বফশ্লভাচন কভ যসূচীয অতাে দবয   

ফবস্তফাবশ্লদয ভাশ্লঝ  ণ কাম যক্রশ্লভয কক্ষশ্লত্র দর 

গঠন, দশ্লরয ভশ্লধ্য  ণ কদোয জন্য দস্য বনফ যাচন 

এফং  শ্লণয বকবস্ত ংগ্রশ্লয জন্য কাজ কযশ্লছ;   

 নাযী ক্ষভতােশ্লনয প্রকল্পটি ফদান 

যােশ্লছ;   

 দবয   ফবস্তফাবশ্লদয ভাশ্লঝ  ণ 

কাম যক্রশ্লভয পশ্লর থ যনৈনবতক প্রবৃবদ্ধ 

শ্লচ্ছ;    

৩               

         

           

 

জীফনমাত্রায ভান উন্নেন: 

 ৪৯৩৩ জন দবয  ভবরাশ্লদয ভাশ্লঝ ৫,৭৩,৩০,৫০০ 

টাকায  ণ বফতযন কযা শ্লেশ্লছ। শ্লযজবভশ্লন 

বযদ যশ্লন কদো মাে কম এআ কর বযফায অশ্লেয 

াশ্লথ মৄি শ্লেশ্লছ এফং বনেবভত  শ্লণয বকবস্ত 

কপযৎ বদশ্লচ্ছ। সুতযাং ফরা মাে, কম কর বযফায 

 ণ বনশ্লে অে কযশ্লছ তাশ্লদয জীফন মাত্রায ভান 

বৃবদ্ধ কশ্লেশ্লছ; 

 ১৯৩০ জন ভবরাশ্লক করাআ প্রবক্ষণ কদো শ্লেশ্লছ 

এফং ২৭৫ জন কক করাআ কভবন কদো শ্লেশ্লছ। এআ 

কর ভবরাযা ফতযভাশ্লন অশ্লেয াশ্লথ মৄি শ্লেশ্লছ 

এফং বযফাশ্লয অবথ যক শ্লমাগীতাে ফদান 

যােশ্লছ।  

জীফনমাত্রায ভান  বযশ্লফশ্লয উন্নেন: 

                                   

                 ১২২                   

           ৮১৬৭                           

১৫৩               ৬              

                                   ৫৫৪ 

                                     

           ২১৭৭ বভটায পৄটাথ ততযী কযা 

শ্লেশ্লছ। শ্লযজবভশ্লন বযদ যন, কবভউবনটিয াশ্লথ 

অশ্লরাচনা, মূর তথ্যদাতাশ্লদয াশ্লথ াক্ষাৎকায 

এফং উকাযশ্লবাগীশ্লদয াশ্লথ জবযশ্লয ভাধ্যশ্লভ 

জানা মাে কম এআ কর কফায পশ্লর একবদশ্লক 

কমভন বযশ্লফশ্লয উন্নেন শ্লচ্ছ যবদশ্লক 

উকাযশ্লবাগীশ্লদয জীফন মাত্রায ভান বৃবদ্ধ াশ্লচ্ছ।  

জীফনমাত্রায ভান উন্নেন: 

 দবয  ভবরাশ্লদয বযফায  তাশ্লদয 

জীফন মাত্রায ভান বৃবদ্ধ কশ্লেশ্লছ; 

 ভবরাযা ফতযভাশ্লন অশ্লেয াশ্লথ মৄি 

শ্লেশ্লছ এফং বযফাশ্লয অবথ যক 

শ্লমাগীতাে ফদান যােশ্লছ।  

 

 

 

 

 

 

 

জীফনমাত্রায ভান  বযশ্লফশ্লয উন্নেন: 

                                 
                   

                              

                 উকাযশ্লবাগীশ্লদয 

জীফন মাত্রায ভান বৃবদ্ধ াশ্লচ্ছ 

৪ 
    

              

      

          

               

         

            

     

 

                        ৪৫              
                    

                  ১ ৪              

                                      

          

                                

 শ্লযজবভশ্লন বযদ যন, কবভউবনটিয াশ্লথ অশ্লরাচনা, 

মূর তথ্যদাতাশ্লদয াশ্লথ াক্ষাৎকায এফং 

উকাযশ্লবাগীশ্লদয াশ্লথ জবযশ্লয ভাধ্যশ্লভ জানা মাে 

কম এআ কর                              
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প্রকশ্লল্পয ফরতা-দুফ যরতা-সুশ্লমাগ  ঝুঁবকয বদকমূ ম যাশ্লরাচনা 

 

৭.১ SWOT বফশ্লেলণ  

 

প্রকল্পটিয বনবফড় বযফীক্ষণ কাশ্লজয জন্য প্রাআভাবয  কশ্লকন্ডাবয উৎ কথশ্লক তথ্য ংগ্র কযা শ্লেশ্লছ। বযফীক্ষণ কাশ্লজয 

শুরুশ্লতআ তথ্য ংগ্রশ্লয জন্য জবয প্রশ্নভারা, গাআডরাআন  কচকবরস্ট ততযী কযা শ্লেশ্লছ। প্রাআভাবয তথ্য ংগ্রশ্লয     

                 ,                          ,                                              

াাাব        ৫                                                                        

              গাআডরাআন  কচকবরস্ট এয ভাধ্যশ্লভ কশ্লকন্ডাবয তথ্য কমভন-অবথ যক গ্রগবত, প্রকশ্লল্পয নুকূশ্লর ফযাে  

ফযাশ্লেয ব্যফায     ক্রে ংক্রান্ত তথ্যাবদ ংগ্র কযা শ্লেশ্লছ। াাাব প্রকল্প ফাস্তফােশ্লনয াশ্লথ জবড়তশ্লদয বনকট 

কথশ্লক প্রকল্প                                   ংগ্র কযা শ্লেশ্লছ।                         বফশ্লেলণ 

                        

 

             

                                              

    :               ,                      ; 

                                              

                                    

  -                          ; 

                            (       ) 

                   ; 

                                       

(           )        ;  

                                  

                                        

                   ;  

                                          

                                        

      /            

              

দুফ যরবদকমূ: 

 বটি কশ্ল যাশ্লযন মূশ্লয ক্রে ব্যফস্থানা; 

 বটি কশ্ল যাশ্লযন মূশ্ল কাবযগবয জনফশ্লরয ঘাটবত;  

 বফববন্ন আউটিবরটি কফা রাআন মূ স্থানান্তশ্লয ংবেষ্ট 

ংস্থা মূশ্লয ভশ্লধ্য ভন্বেীনতা এফং বফরম্ব;  

 প্রকল্প ফাস্তফােশ্লন কাবযগবয                 ; 

                      কাবযগবয           

    ;  

                                             

    ; 

                                           

     

 

           

               -                              

        ; 

                                     

       ;  

                                            

        ; 

          

                                     

                      /              -      

     ; 

                                    ; 

                                       ; 

 

 

 

 

 

 



 

46 

         

াআট বযদ যন  ম যাশ্লরাচনা  

৮.১           বযদ যন  ম যশ্লফক্ষণ  

৮.১.১ (চট্রগ্রাভ বটি কযশ্লাশ্লযন): 

ত্র প্রকশ্লল্পয অতাে ব্যাচ ২ উ-প্রকশ্লল্প কবৌত ফকাঠাশ্লভা উন্নেশ্লন গৃীত ১৭ টি প্যাশ্লকজ এয ভশ্লধ্য চরভান প্যাশ্লকজ 

১৩টি, বডজাআন বয তযন জবনত কাযশ্লণ দযত্র মূল্যােন প্রবক্রোে ১টি  কাবযগবয ম্ভাব্যতা মাচাআ এয য প্যাশ্লকজ 

ফাবতর কযা শ্লেশ্লছ ৩টি। 

চরভান ১৩টি প্যাশ্লকশ্লজয চুবিমূল্য ২৩৫৮৭.৬  রক্ষ টাকা এফং কপব্রুোবয ২০১৯ আং ন ম যন্ত চুবি স্বাক্ষশ্লযয ভে 

কথশ্লক কভাট ২২ ভাশ্ল থ য ব্যে কযা শ্লেশ্লছ ৮২৪০.০০ রক্ষ টাকা (প্রাে)। থ্যযাৎ চুবিমূশ্লল্যয ৩৪.৯৩% চরভান ১১টি 

প্যাশ্লকশ্লজয াভবগ্রক কবৌত গ্রগবত ৪৯.৩৭%  ফাবক ২টি প্যাশ্লকজ বফরশ্লম্ব চুবি স্বাক্ষবযত োে উায কবৌত গ্রগবত 

দৃশ্যভান নে। কাশ্লজয ফবধ যত ভেীভা কদো শ্লেশ্লছ ভাচ য ২০২০ আং ম যন্ত। 

           ৫                                     ২.৪ ২             ৫              ১  

                                                        ৪                 ৪৩.৭৫          

      ৩৯.৯৭                                                                                 

২ ১৯                              

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                        

                                                      

াভবগ্রক কাশ্লজয ম যাশ্লরাচনাক্রশ্লভ কদো মাে        ২০১৯ আং নাগাদ কাজ কল কযশ্লত শ্লর কাশ্লজয গবত কভশ্লক্ষ ৩ 

গুণ বৃবদ্ধ কযায প্রশ্লোজন শ্লফ, মা অগত ফল যা কভৌসুভশ্লক াভশ্লন কযশ্লে বজযত ো খুফআ কল্পনীে। 

এভতাফস্থাে কাজ ভাবপ্তয ভে ীভা পুনঃবনধ যাযণ পূফ যক ফাস্তফম্মত কভ যবযকল্পনা, ংগবববত্তক োকয কপ্রাগ্রাভ  তায 

বনবফড় ম যশ্লফক্ষণ তোফশ্যক । 

৮.১.১.১          - ChCC2-11 -                               ৮                   

                        ৫৮          ৬১                        ৩১.১১.২ ১৭                    

    ৭                                                                                      
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৮.১.১.২          ChCC2-14 -                                ৬                  

                        ৭ ৮ ২ ১৭                             ৯৩          ৮৭.২৫        

                                                                                             

                                                                                       

                                                 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

৮.১.১.৩           ChCC2-4 -                      

                                                                                         

                                                                                               

                                                                            ৩         ৪         
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                                                                         ৫৭৫   .      ৮     .  

 ২২৫   .                                                                                    

                                                                                                 

                                                                                      

                                                                                       

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮.১.২                     

                                                                                           

             ৩ .৫১                           ৬৬          ৫৯             -২          

৯                                      ৩১          ৩                              

                                                                    ২৬       ২ ১৯         

                                    ২ ২    

                                                                                             

                                                                                          

       

৮.১.২.১          CuCC02 -                     

  -                           ১৪.৩                        ৭.৩৫                               

                                                                                                  

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                          

                                                                                       

  .            -                                                                         
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৮.১.২.২          B2-CuCC09 -                     

                                   ২.২৮৩                    ৪৫৫৬                      - ৭         

                  ৫৫    

                                                                                  

                                                                                       

                                                                                     .  .  .      

                                                                                       

                           

          ৭          ১                ১    x ১.৫                                                  
                                                                                          

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUCC02             ৭.৩৫                           
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৮.১.৩                    

                                                                                           

             ৭. ৩                       ৬৯             -২          ২৪               

      ৩৭          ৫                                                                    

                                      ১৯. ৯.১৯                                              

                                                                                            

                     

৮.১.৩.১            B2RpCC-11 -                       

২                     ১৮.৩                                                      ১৯২             

    ৬২                                               ৭                                  

                                                                                        

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

৮.১.৩.২            B2RpCC-24 -                    

             ৪৪৭                                 ১৫                                ৫৭   

                              ২ ১৯                                                      
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৮.১.৩.৩          B2RpCC-04:-                                    

             ৩                    ৩                        ৫                          

                             ২                                                         

                                                                                              

                                                                                         

                

৮.১.৩.৪            B2RpCC-14 -                                  

        ২৫                                                                          

                                        ৮৫                                                   

                                                                                         

                                              ২ ১৯                                        

                                                  

৮.২ উ প্রকশ্লল্প গৃীত ববডব ক্রে চুবিবববত্তক কবৌত ফকাঠাশ্লভা মূঃ   
 

৮.২.১   গবীয নরকূ স্থান: (চট্টগ্রাভ বটি কশ্ল যাশ্লযন) 
 

াবন যফযা ব্যফস্থানায অতাে গবীয নরকূ স্থান বযকল্পনায ৩৫টি ভশ্লধ্য ভশ্লধ্য চরভান ৬টি, ভাপ্ত ২টি। 

ববডব ক্রে চুবি জীকযণ োে এআ প্রকল্প ফাস্তফােশ্লন জটিরতা কভ, বকন্তু বফরবম্বত থ যছাড়  থ যছাড় যফ   

ভেীভা কভ োে বযকবল্পত কবৌত গ্রগবত জযন কযা ম্ভফ েবন। এছাড়া ককান ককান কক্ষশ্লত্র গবীয নরকূ 

েনশ্লনয ভে           াথয    কবদ কশ্লয জরাধায     কৌুঁছাশ্লত প্রবতফন্ধকতাে ড়শ্লত ে। পশ্লর বতবযি 

থ যব্যে  ভে     ে। এরূ প্রবতটি গবীয নরকূ কথশ্লক (৬০০-৮০০ পৄট) ৩০০ বযফাশ্লযয াবনয চাবদা পুযণ 

কযশ্লত ক্ষভ ফশ্লর জানা মাে।  

এ জাতীে গবীয নরকূ স্থাশ্লনয ভাধ্যশ্লভ ফ যাফস্থাে সুশ্লে াবন 

যফযা বনবিত কযা মাে, তশ্লফ কবভউবনটিয বনকটফতী  দূযফতী 

ফ বযফায মাশ্লত ফ ভশ্লে চাবদা ভত াবন ংগ্র কযশ্লত াশ্লয 

কজন্য সুষ্ঠ াবন ব্যফস্থানা নীবত, ংযক্ষণ  কভযাভত ককৌর 

থাকা অফশ্যক। নরকূ স্থাশ্লনয রক্ষেভাত্রা জযশ্লন পূফ য কথশ্লকআ 

গ্রাবধকায বববত্তক কবভউবনটি ফাছাআ, প্রশ্লোজনীে ফযাে  নরকূ 

স্থান তযাবন্বত কযশ্লণ েনন প্রবতফন্ধকতা এড়াশ্লত কটস্ট কফাবযং 

        এ ধযশ্লনয  গবীয নরকূ উ প্রকশ্লল্পয স্থান বনফ যাচন  

কযা কমশ্লত াশ্লয। াাড়ী এরাকায কাযশ্লণ াবন যফযা রাআন 

স্থান কযা তীফ প্রশ্লোজন। এআ ধযশ্লণয ব্যফস্থানা দীঘ যস্থােী  

কটকআ কযায জন্য কবভউবনটি বববত্তক ংগ্রণ মূরক কভযাভত 

 যক্ষণাশ্লফক্ষণ ককৌর গ্রন কযা কমশ্লত াশ্লয। 

৮.২.২   টুআনবট করবট্রন:  (চট্টগ্রাভ বটি কশ্ল যাশ্লযন) একাবধক 

বযফাশ্লযয জন্য ব্যফায উশ্লমাগী একটি কবভ াকা টুআনবট 

করবট্রন (প্রথভ       ৩ পৄট x ৩ পৄট         ৫    x ৪    
                                                      

             ৩৯  টুআনবট করবট্রন                    

                                                 

                                                

      টুআনবট করবট্রন                                   

                                                   

                                                 

                                

Twin latrine Pit                       
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৮.২.৩            

                                                                                              

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

২                                                                                          

                                                                                       

                                                                                             

            

                                                                                    

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                          

                                                                      ২                     

    ৫           ২                                                                         

                                                                                            

                                          

 

৩             ৯                                                      
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( )                                                         যীক্ষণ  ম যশ্লফক্ষণ:  

                                                 

                        

                      

                        

                   

                        

৮.৩ সবকত কাজ  রযদ বন ও ম বদফেণ 

৮.৩.১ কবৌত কাশ্লজয াভবগ্রক গ্রগবত, কপব্রুোবয ২০১৯ 

৮.৩.১.১ চট্টগ্রাভ বটি কশ্ল যাশ্লযন 

 

    

          

                     

             

            

(       ) 

      

(       ) 

     

      

      

      

       

     

      

       

    

      

 

   -১= 

১৭  

    =২৮.১৮ 

  .  . 

   = ৭  (১৯১.৩ 

  .) 

২২৫১৫.৯৭ ২৩৩৯.৪৬ ৯৫% ৯৩%       ১৮     

          ১      

             ১৬  

             ১  

       

   -২= 

১৩  

    =১ .২    .  . 

     = ৮  

   = ১  (৬৫   .) 

৪৪,৪ ৮.   ১৮৩৩.৩৯ ৫৭% ৪৪%       ১৭     

                

১৩           

         ১       

            ৩   

     ৩       =৩৮.৩৮ 

  .  . 

     = ৮  

   = ৮  

(২৫৬.৩    .) 

৬৬৯২৩.৯৭ ৪১৭২.৮৫ ৭৬% ৬৮%       ৩৫     

               

১৬ ,       ১৪ , 

        

         ১ ,     

            ৪     
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৮.৩.১.২ কুবভ া বটি কশ্ল যাশ্লযন 

 

    

          

                     

             

            

(       ) 

      

(       ) 

     

      

      

      

       

     

      

       

    

      

 

   -১= 

৮  

    =১৭.৯৪   .  . 

       = ১ ২   

৯২৫ .২৮ ৮২৫. ৬ ১  % ১  %       ৯     

               

৮ ,           

      ১    

   -২= 

৯  

    =১ ৮.৩  

  .  . 

    = ৭ .৫  

  .   

   = ২  (৬১.৮  

  .) 

         

       = ৯  

            

    = ২    .  . 

         = 

২৫৫   

২৪৯৫৩.   ১ ৪.৩৪ ৩১% ১৮%       ৯     

                

৯         ৩   

                 

     ১৭      =১২৬.২৪ 

  .  . 

       = ১ ২  

    = ৭ .৫  

  .   

   = ২  (৬১.৮  

  .) 

         

       = ৯  

            

    = ২    .  . 

         = 

২৫৫   

৩৪২ ৩.২৮ ৯২৯.৪  ৬৬% ৫৯%       ১৮     

               

৮ ,       ৯ ,     

            ১  

          ৩   
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৮.৩.১.৩ যংপুয বটি কশ্ল যাশ্লযন 

    

          

                     

             

            

(       ) 

      

(       ) 

     

      

      

      

       

     

      

       

    

     

 

   -১= 

১৮  

    =৪২.৮৬ 

  .  . 

   = ১  (২    .) 

    = ৩২.১৬ 

  .  . 

         = 

১৩৩. ৪   .  . 

১ ৪৭৮.৯  ৯৭৬.৬  ১  % ১  %       ১৮     

               

১৮   

   -২= 

২৪  

    =৩১.৫৮ 

  .  . 

                 

= ৯৪.৫    .  . 

             

     = ৯  

               

     = ৩  

২১৭২৩.   ১৭ ৩.২৬ ৩৭% ২৫%       ২৫     

                

২৪             

      ১        

               

৫   

     ৪২      =৭৪.৪৪   .  . 

   = ১  (২    .) 

    = ৩২.১৬ 

  .  . 

         = 

১৩৩. ৪   .  . 

                 

= ৯৪.৫    .  . 

             

     = ৯  

               

     = ৩  

৩২২ ১.৯  ২৬৭৯.৮৬ ৬৯% ৬৩%       ৪৩     

               

১৮ ,       ২৪ , 

                

১               

         ৫   



 

56 

         

                                     
 

৯.১                           :                                   ২ ১৪         ২ ২        

                   ২ ১৯                              ৪৬. ৭                             

১২২৯৩২.৯           ৪৩.৫৯                         ২ ১৯                        ৮৪.৮২     

                          ৪৩.৫৯%)                           ৪১.২৩                         

                                                                         -            

       
 

 

৯.২                                            ৫                                            

                                                                               -    -৭৭      

      ৭                                                                     -৭৬         -

৬৯           -৬৯        -৬৩                                                        -৫৯    

     -৫১                                                          -৫৯         -৫১  
 

৯.২                  :  
 

৯.২.১.             :  -                                                         -     

                                                                                                  

                                                                                                

                                                                                            

           ১                                                      ১                        

                                ৫                                                       

                                                                                       

                                                            “            ”             

                  

 

৯.২.২           :                                                                    

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                 

 

৯.২.৩.                                                                                   

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                              

                         
 

 

                                                                                           

                                                                                            

                                          

 

                    :                                                                         
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৯.২.৪.                                                                            

                                                                                         

                                            

 

                                                                                      

                                                                                

                                                                                       

                  

 

৯.২.৫                                                                            ৫ ৭৩ ৩  ৫   

              ৩ ৩   ২ ৮৬                                     ২ ৮৫ ৬৬  ৫                 

১                                        ২                                                     

                                   ’                                                        

                                                                                            

৩                                                                                            

                                                                       ১     ৩               

                                                                                         

                                                                                                

                                                                                             

                    

 

                                                                                   

                                                                                          

                      ৩৮৫                                                                

                                ৩৯                                                     

           ৬             ৪                                                               

                                                                                     

                  

 

৯.২.৬              :    -                 ৫                  ১৫                            

         ৪৫                                    ৩৯৭২           -                           

                                   ১৫             -                                           

                          ৩                                                                   

                          ২                                                                     

                                                       

 

৯.৩                          :  

 

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                             

                                                                   ’    -               
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৯.৪               :                      -                                                     

                                                                                          

                       ৩৩৪                                                                  

                                                                                          

                                                                                           

                                                                  

 

৯.৫                                                                                       

                     ৩৪         ১১                           ১ ৯৯                            

                     ১৬১                                               ১১          ৩        

      ১৮৬৬                                                          ২৪                

                                                   ১২১               ৮৯          ২১        

          ১ ৭৮          

 

৯.৬   কটন্ডায ফা ককাশ্লটন মূল্য কভ ফা কফী ো ংক্রান্ত তথ্য ম যাশ্লরাচনা: প্রকশ্লল্পয ২৫টি নমুনা প্যাশ্লকশ্লজয কটন্ডায 

নবথ ম যাশ্লরাচনা কশ্লয কদো মাে ককান প্যাশ্লকশ্লজযআ কাম যাশ্লদ নুশ্লভাবদত দয কথশ্লক উশ্লধ যয কদো ে নাআ । ফকটি 

প্যাশ্লকশ্লজয কাম যাশ্লদ কদো শ্লেশ্লছ নুশ্লভাবদত দয কথশ্লক বনে দশ্লয এফং মাায ফ যবনে দয বফববন্ন। অশ্লরাচনা কথশ্লক 

জানা মাে কম, জাআকায থ যােশ্লন ফাস্তফাবেত প্রকশ্লল্প দযত্র দাবেশ্লরয বনে দশ্লযয ককান ীভানা না থাকায কাযশ্লন একজন 

ঠিকাদায/ প্রবতষ্ঠান কম ককান বনে দশ্লয ককাশ্লটন দাবের কযশ্লত াশ্লয। উশ্ল খ্য, প্রকশ্লল্পয প্রবতটি দযত্র মূল্যােন প্রবতশ্লফদন 

(শ্লটন্ডায মূল্যােণ প্রবতশ্লফদন) ববড বপ, বটি কশ্ল যাশ্লযন বপ এয মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক নুশ্লভাবদত শ্লেশ্লছ। 

 

৯.৭      -                      অথ য-াভাবজক ফস্থা প্রকল্প কাম যক্রভ মূল্যােশ্লনয জন্য যাভ যক ংস্থা 

ফ যশ্লভাট ৮০০ জন উত্তযদাতাশ্লদয কাছ কথশ্লক তথ্য ংগ্র  বফশ্লেলণ কযা ে । তাশ্লদয ভশ্লধ্য নাযীশ্লদয ংখ্যা পুরুশ্ললয 

ংখ্যায কচশ্লে প্রাে বদ্বগুন থ যাৎ নাযী প্রাে ৬৩% এফং পুরুল ৩৭%।                “               ”    

                                                                                  

                                                                                            

                                                                                                  

                                                                                           

                                                                                 

 

৯.৮         Exit Plan:                                                                 

                                                                                            

                                                                                               

                                              ৬              Exit Plan                      

                                                                                      

                                                                Exit Plan              

                                                               Exit Plan                    

                                                                

 

৯.৯                                                                                      

                                      ৪১                                                

২ ১১                                           -                                            

                                                                                            

  ’                                                                                      
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দভ ধ্যাে 

সুাবয 
 

      :  

 

১.                       ২ ২                                                          

                                                                                       

                                                                -৯.১  ৯.২); 
 

২.                                                                                   

                                                                                   -

৯.৮); 
 

৩.                                                                                        

                                                                                         

                                                                            
 

৪.                                                                                        

                                                                                        
 

৫.                                                                                            

 

৬.                                                                                             

                    

৭.                                                                                        

              -    recycle, reuse and reduce                                     

                                             

৮.               -  -                                                                   

                     -৯.৮ ; 

৯.    -                                                                       ;  

১ .                                                                                     

                                              

১১.                            )                                                               

           ’                   -                                                     

১২.                         ১                                                             

                                     ৫                                           

                                                                                    

১৩.                                   -                                                     

                                                                                       

                                                                      

১৪.        Exit Plan                       Exit Plan                                            
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ংমৄবি-১ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশ্লদ যকায 

বযকল্পনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন বযফীক্ষণ  মূল্যােন বফবাগ 

 

“                                                                             

                 -              

 

প্রশ্নভারা-১ প্রকশ্লল্পয সুবফধাশ্লবাগী 

অারামু অরাআকুভ/অদাফ।  

অভায নাভ…………………..। অবভ ঢাকাে ফবস্থত একটি গশ্লফলণা প্রবতষ্ঠান এএ  কনাল্ট 

আন্টাযন্যানার বরঃ এয াশ্লথ কাজ কযবছ, মা কদশ্লয অথ য -াভাবজক ফস্থায উন্নেশ্লন বফববন্ন ভে বফববন্ন যকভ 

কভ যসূচী  বনশ্লে কাজ কশ্লয থাশ্লক। ফতযভাশ্লন ফাংরাশ্লদশ্লয  ৩ টি বফবাশ্লগয ৫ টি                প্রকশ্লল্পয 

ফাস্তফােন গ্রগবতয ফতযভান বচত্র  গুণগত ভান মাচাআশ্লেয জন্য জবযশ্লয কাজ কযশ্লছ। এআ জবয কাজটি 

ফাংরাশ্লদ যকায এয বযকল্পনা ভন্ত্রণারশ্লেয ধীন         বযফীক্ষণ  মূল্যােন বফবাশ্লগয অতাভূি 

একটি গশ্লফলণা, অবভ অনাশ্লক এআ গশ্লফলণাে ংগ্রশ্লনয জন্য নুশ্লযাধ জানাবচ্ছ। অভযা অা কযবছ 

অনায কদো তথ্য ববফষ্যশ্লত এআ এরাকাে ফফাযত জনগশ্লণয অথ য -াভাবজক ফস্থাশ্লক অশ্লযা উন্নত কযশ্লত 

বফশ্লল ফদান যােশ্লফ। অভযা অনাশ্লক বনিেতা প্রদান কযবছ কম অনায কদো তথ্য ম্পূণ য কগান যাো শ্লফ 

এফং অনায নাভ ফা ককান ধযশ্লনয নািকযশ্লণয তথ্য গশ্লফলণায  প্রবতশ্লফদশ্লন প্রকা কযা শ্লফনা।   

ককন-কঃ বযবচবতমূরক তথ্য  

  বযবচবতমূরক তথ্য 

      নাভ   

োশ্লড যয নাভ  ককাড    

      নাভ  ককাড   

কজরায নাভ  ককাড    

উত্তয দাতায  কভাফাআর নম্বয  কভাফাআর নম্বয            

স্বাক্ষাত গ্রশ্লনয তাবযে         স্বাক্ষাৎকায শুরুয ভে  

স্বাক্ষাৎকায কশ্ললয ভে  

    

    

 

ককন-েঃ অথ য -াভাবজক বফলশ্লে তথ্য :  

ক্রঃ 

নং 

বফলে উত্তয ককাড বস্ক 

১০১ উত্তয দাতায নাভ     

১০২ উত্তয দাতায বরঙ্গ পুরুল   ১ 

ভবরা   ২  

  বজড়া ৩  

১০৩ উত্তয দাতায ফে  (তায জন্ার বজশ্লজ্ঞ করুন, 

প্রশ্লোজশ্লন ঐবতাবক ঘটনা উশ্ল ে করুন)   

   ………… ..ফছয   

১০৪ বক্ষাগত কমাগ্যতা? বনযক্ষয-১,  ১ভ-৫ভ কশ্রণী -২, ৬ষ্ঠ -৮ভ কশ্রণী-৩, এ.এ.ব-৪, 

এআচ.এ.ব-৫, না য -৫, ন্যান্য…………….  

  

১০৫ অনায ফতযভান তফফাবক ফস্থা বক?  বফফাবত ১  

ফতযভাশ্লন  বফফাবত ২  
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বফধফা/বফবিক  ৩ ১০৮ 

তারাকপ্রাপ্ত/বফবচ্ছন্ন  ৪ 

১০৬ অনায কছশ্লর কভশ্লে কতজন ? কছশ্লর ------- কভশ্লে------------- কভাট------- 

১০৭ 

 

অনায স্বাভী/স্ত্রী বক ককান কাশ্লজয াশ্লথ জবড়ত 

মা কথশ্লক অে ে।  

োঁ                                                   ১  

না      ২  

১০৮ অবন বক ককান কাশ্লজয াশ্লথ জবড়ত     মা কথশ্লক 

টাকা অে ে ?  

োঁ                                                   ১  

না      ২  

১০৯ ফতযভাশ্লন অনায োনায ফফাযত কশ্লরয 

ভাবক অে কত?  

(                                

                 )  

  

---------------------------------------------টাকা 

১১০      (২ ১৩           ) অনায োনায ভাবক 

অে কত (                            

  ) (                            

                      ) 

 

 

 

---------------------------------------------টাকা 

১১১            /                      

           ? 

(                                

           ) 

 

---------------------টাকা 

১১২ অনায োনায মূর অশ্লেয উাে বক ফা োনা 

প্রধাশ্লনয মূর অশ্লেয কা বক?  

            ১  

            ২  

বদনভজুয                          ৩  

া-মুযগী-গরু-ছাগর-ারন                          ৪  

ভৎ চাল      ৫  

ব্যফা                                              ৬  

কুঠীয বল্প ফা করাআ                                  ৭  

চাকবয       ৮  

ন্যান্য বরখুন .         .......................    

১১৩ অনায োনায মূর অশ্লেয উাে ছাড়া ন্য 

ককান উাে/উৎ কথশ্লক অে কশ্লযন বক? 

োঁ                                                   ১  

না      ২ ২০১ 

১১৪                           ?  

 

(               ) 

বদনভজুয                                     ১  

া-মুযগী-গরু-ছাগর-ারন                          ২  

ভৎ চাল      ৩  

ব্যফা                                              ৪  

কুঠীয বল্প ফা করাআ                                  ৫  

চাকুযী       ৬  

দক্ষ শ্রবভক (কবম্পউটায াশ্লযটয, 

োআবায, কাঠবভবস্ত্র, যাজবভবস্ত্র, আশ্লরকবট্রক 

বভবস্ত্র)  

৭  

ন্যান্য বরখুন          ........................   
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১১৫ 

                                        

             ?  

 (                   )  

স্ত্রী                                                           ১  

পুত্র        ২  

পুত্র ফদৄ                                                      ৩  

কন্যা     ৪  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন.................                   
 

     - :                     

২০১ অবন বক ভশ্লন কশ্লযন            প্রকল্প গ্রশ্লণয পশ্লর 

অনাশ্লদয বটিশ্লত মানজট এয বযভান কশ্লভশ্লছ বক  ? 

 

(ফা টাবভ যনার, ট্রাবপক অআল্যন্ড, ট্রাক স্টোন্ড বনভ যাশ্লণয 

পশ্লর)  

োঁ                                                   ১  

না      ২ ২ ৩ 

এেশ্লনা কশ্লভবন তশ্লফ প্রকল্প কশ্লল 

কভশ্লফ  

৩  

এেশ্লনা কশ্লভবন এফং প্রকল্প কশ্লল 

কভশ্লফ না 

৪  

জাবননা    ৫  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন--------------   

২ ২                                         

                      ? 

(                   ) 

 

ভে কভ েযচ ে ১  

দ্রুত মাতাোত কযা মাে ২  

দূঘ যটনা কশ্লভ কগশ্লছ ৩  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন------   

২ ৩     মানজট এয বযভান না কশ্লভ থাশ্লক তশ্লফ ককন 

কশ্লভবন ফশ্লর অবন ভশ্লন কশ্লযন?    

---------------------------------- 

---------------------------------- 

---------------------------------- 

  

২ ৪                                            

                       ? 

োঁ                                                   ১  

না      ২ ২ ৬ 

এেশ্লনা সুবফধা ে বন তশ্লফ প্রকল্প 

কশ্লল শ্লফ  

৩  

এেশ্লনা  সুবফধা ে বন এফং  প্রকল্প 

কশ্লল শ্লফ  না  

৪  

জাবননা    ৫  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন--------------   

২ ৫                                             

                       ? 

                     ১  

             ২  

দূঘ যটনা কশ্লভ কগশ্লছ ৩  

জাবননা    ৫  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন------   

২ ৬                  ;      /                   

                            ? 

োঁ                                                   ১  

না      ২  

এেশ্লনা কশ্লভবন বন তশ্লফ প্রকল্প কশ্লল 

কভশ্লফ  

৩  

২ ৮ 

এেশ্লনা  কশ্লভবন বন এফং  প্রকল্প ৪  
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কশ্লল কভশ্লফ  না  

জাবননা    ৫  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন--------------   

২ ৭                                        

           ? 

                      ১  

             ২  

দূঘ যটনা কশ্লভ কগশ্লছ ৩  

জাবননা    ৫  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন------   

২ ৮                                          

                           ? 

 

(              ) 

োঁ                                                   ১  

না      ২ ২১  

এেশ্লনা াআবন তশ্লফ প্রকল্প কশ্লল াফ  ৩  

এেশ্লনা  াআবন এফং  প্রকল্প কশ্লল  

াফ না  

৪  

জাবননা    ৫  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন--------------   

২ ৯                                             

         দুগ যন্ধমুি? 

োঁ                                                   ১  

না      ২  

এেশ্লনা েবন তশ্লফ প্রকল্প কশ্লল শ্লফ ৩  

এেশ্লনা েবন তশ্লফ প্রকল্প কশ্লল শ্লফ 

না 

৪  

জাবননা    ৫  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন-------------- ৬  

২১                           /                

                   ? 

োঁ                                                   ১  

না      ২ ২১২ 

এেশ্লনা েবন তশ্লফ প্রকল্প কশ্লল শ্লফ ৩  

এেশ্লনা েবন তশ্লফ প্রকল্প কশ্লল শ্লফ 

না 

৪  

জাবননা    ৫  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন-------------- ৬  

২১১                                          

    ?  

                           

        

১  

   ,                     ২  

জাবননা    ৫  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন-------------- ৬  

২১২                                            

          /                ?  

োঁ                                                   ১  

না      ২ ২১৪ 

এেশ্লনা েবন তশ্লফ প্রকল্প কশ্লল শ্লফ ৩  

এেশ্লনা েবন তশ্লফ প্রকল্প কশ্লল শ্লফ 

না 

৪  

জাবননা    ৫  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন-------------- ৬  

২১৩        ,                                    ?               ১  
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                  ২  

                     ৩  

জাবননা    ৫  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন --------------  

 

৬  

২১৪                                          

         /           ?  

 

(           ,        ,        ,          , 

           ) 

োঁ                                                   ১  

না      ২  

এেশ্লনা েবন তশ্লফ প্রকল্প কশ্লল শ্লফ ৩  

এেশ্লনা েবন তশ্লফ প্রকল্প কশ্লল শ্লফ 

না 

৪  

জাবননা    ৫  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন--------------   

২১৫                                             ? ----------------        

২১৬             (     ২ ১৩ )    /               

     ? 

োঁ                                                   ১  

না      ২ ৩ ১ 

জাবননা    ৫  

ন্যান্য বনবদ যষ্ট করুন--------------   

২১৭                                      ? ----------------      

 

  

 

                          

৩০১ বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয উন্নেন প্রকশ্লল্পয পশ্লর প্রকল্প 

ংরগ্ন এরাকাে বযশ্লফগত ফস্থায ব্যাাশ্লয 

অনায ভতাভত ব্যি করুন। 

 

 

 

   

 

      ঙ                   

৪০১ বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয উন্নেন প্রকশ্লল্পয পশ্লর  কথশ্লক 

অবন ফা অনায বযফায বক অবথ যকবাশ্লফ 

রাবফান শ্লেশ্লছন? 

োঁ                                                   ১  

না      ২  

৪০২ মবদ উত্তয োঁ  শ্লর বফস্তাবযত ফলুন, বকবাশ্লফ এফং 

কতটুকু? 

 

 

 

 

 

  

 

প্রশ্নত্রটি পুনযাে যীক্ষা করুন। ককান প্রশ্লশ্নয উত্তয ফাদ বগশ্লে থাকশ্লর উত্তযদাতাশ্লক অফায  বজজ্ঞাা করুন 

এফংউত্তযমূ ঠিকবাশ্লফ এশ্লশ্লছ বকনা ক ব্যাাশ্লয বনবিত কান। বযশ্লশ্লল াক্ষাৎকায গ্রশ্লণ মূল্যফান ভে 

কদোয জন্য উত্তযদাতাশ্লক ধন্যফাদ জানান। 

 

 

সুাযবাআজাশ্লযয নাভ  স্বাক্ষয     তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ  স্বাক্ষয 
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কভাফাআর নম্বযঃ       কভাফাআর নম্বয 

তাবযেঃ         তাবযেঃ  
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ংমৄবি-২ 

 

                        

               

                ও             
 

 

“                (                               ও                  )” 

 

      -২ (ক)         (এররজইরড, ভন্ত্রণারয়,রযকল্পনা করভন ও আইএভইরড-এয কভ বকতবাগণ) 

 

1.  উিযদাতায নাভঃ 

2. ভন্ত্রণারয়/াংস্থায নাভঃ 

3. দফীঃ  

4. প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়দন আনায ভূরভকা ও অরবজ্ঞতা ফণ বনা করুন। 

5. এ প্রকদল্পয াদথ জরড়ত কভ বকতবাগদণয রডরর প্রণয়ন, ররআয ২০০৮, প্রকল্প         ও মূল্যায়ন 

াংক্রান্ত প্ররেণ রছর রক না? ইরতপূদফ ব প্রকল্প ফাস্তফায়দন তাঁদদয পূফ ব অরবজ্ঞতা রছর রক? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.                  বডবব প্রণেশ্লণ                           ম যাপ্ত    ? বডবব প্রনেশ্লন 

ককান ঘাটবত বছর বক না? মবদ ঘাটবত থাশ্লক তশ্লফ কী কী ঘাটবত অশ্লছ ফশ্লর অবন ভশ্লন কশ্লযন? 

 

                                      / ঘাটবত অশ্লছ ফশ্লর অনায ভশ্লন         ?     

                                      

 

           .     : --------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          .        : -----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          .             : ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         .   বভ যনার বনভ যাশ্লন স্থান বনফ যাচন: ----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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       ঙ. যাস্তা প্রস্থ কযায কাজ: ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

       চ. যাস্তাে রাআশ্লটয ব্যফস্থা কযা: -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ছ. টিউফশ্লের:----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

7.       PIC     PSC                            ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. প্রকল্প ব্যফস্থানায দঙ্গ জরযত উধ বতন কভ বকতবাগদণয কভ বকান্ড, ভূরভকা ও দেতা ম্পদকব আনায 

ভতাভত কী? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. প্রকদল্পয ভারাভার, ইকুইদভন্ট, জনফর ও সফা াংগ্রদ ররআয ২০০৮ অনুযণ কযা দয়রছর 

রকনা? এ াংক্রান্ত ডকুদভদন্টয কর আদছ রক?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

10. রডরর প্রস্তুরতয পূদফ ব প্রকদল্পয ম্ভাব্যতা রনদয় সকান ভীো কযা দয়রছর রক না এফাং  তাদত 

Sensitivity Analysis এফাং Cause-Effect Analysis রছর রক? 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. প্রকদল্পয ভয় ও কভ বকাদন্ডয গুণগতভান রনয়ন্ত্রদণয উদেদ রনজস্ব উদযাদগ         ও ভধ্য-সভয়াদী 

মূল্যায়ন কযা ত রক না? দয় থাকদর তায সকান Matrix/ Checklist/Data Instrument 

আদছ রক?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12.                              (  ,     ,    ,      ,              )              

           ?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জর্ন্ সকান Project Management Unit (PMU) গঠন কযা দয়রছর রক না?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

14. প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ত্বযারিত কযায জর্ন্ প্রকল্প রযিারক রনয়রভত ভাঠ ম বাদয় প্রকদল্পয 

কাম বক্রভ রযদ বন ও তদাযরক কদযন রক? মরদ যাঁ য় তদফ রযভ বন প্ররতদফদন াংগ্র করুন; 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. প্রকল্পটিয মুদয় কাম বক্রভ অনুদভারদত সভয়দদ ভাপ্ত দফ ফদর রক আরন ভদন কদযন? 

 

16. Project Management Tools (Gantt Chart, Work Breakdown Structure, Time Bound 

Action Plan etc) রক মথামথবাদফ প্রণয়ন ও অনুযণ কযা য়? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২০. প্রকল্প  ফাস্তফােশ্লনয ৩টি প্রধান ফর বদকগুশ্লরা ম্পশ্লকয অনায ভতাভত ব্যি করুন। 

 

          i. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ii--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

iii.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২১. প্রকল্প ফাস্তফােশ্লনয ৩টি প্রধান দূফ যর বদকগুশ্লরা বক বছর ফশ্লর ভশ্লন ে? 

i. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ii--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

iii.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২২. প্রকল্প প্রণেন  ফাস্তফােশ্লন বক বক ককৌরগত ভুর বছর এফং এগুশ্লরা এবড়শ্লে মাফায উাে বক? 

i. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ii--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

iii.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

২৩. প্রকল্প ফাস্তফােশ্লন ককাথাে ৩টি বফবত্তয ন্ূেীন শ্লচ্ছন? ফাধা-বফবত্তগুশ্লরা উত্তযশ্লণয উাে কী? 

 

i. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ii--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

iii.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

24. প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়দন রক রক সককরগত ভুর রছর এফাং এগুদরা এরড়দয় মাফায উায় রক? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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25. প্রকল্প ফাস্তফায়দনয সেদত্র এভন সকান সুদমাগ রছর রকনা মা ঠিকবাদফ ব্যফায কযা দর প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন দ্রুততয দত াযত? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

26. প্রকদল্পয পরাপর/নাগরযক সুরফধারদ সটকইকযদণ রক রক দদে গ্রণ কযা উরিত ফদর আরন ভদন 

কদযন? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

27. বরফষ্যদত এ ধযদনয আদযা প্রকল্প গ্রদনয রযকল্পনা  আদছ রকনা? থাকদর রফদফিয প্রকদল্পয াদথ 

তাদদয াদৃশ্য ও াথ বকয রক রক? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

28. এ প্রকদল্পয সকান exit plan         ?               ও                      ।    

                      exit plan              ? 
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ংমৄবি-৩ 

 

                        

               

                              
 

 

“                (                                                   ”  

 

      -২             (বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয কভেয, কাউবন্পরয, প্রশ্লকৌরী  ন্যান্য কভ যকতযাগণ) 

 

১.  উত্তযদাতায নাভঃ 

 

২. বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয নাভঃ 

  

৩. দফীঃ  

 

৪. প্রকশ্লল্প ফাস্তফােশ্লন অনায ববজ্ঞতা ফলুন? 

 

৫. প্রকশ্লল্পয অতাে গৃীত ভবন্বত নগয ব্যফস্থানা কাম যক্রভ ম্পশ্লকয ফলুন। অনায বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয বযচারন ব্যফস্থানা 

উন্নেশ্লন এ কাম যক্রভ কতোবন পরপ্রসূ ফশ্লর অবন ভশ্লন কশ্লযন? 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

৬.  অবন এআ প্রকশ্লল্পয ভাধ্যশ্লভ ককান দক্ষতা েবদ্ধ প্রবক্ষণ কশ্লেশ্লছন? মবদ কশ্লে থাশ্লকন তশ্লফ কী কী বফলশ্লে  

     প্রবক্ষণ কশ্লেশ্লছন? প্রবক্ষশ্লণয বেন অনায কাশ্লজ বকবাশ্লফ প্রশ্লোগ কশ্লযশ্লছন? প্রবক্ষণ বকবাশ্লফ বটি  

     কশ্ল যাশ্লযশ্লনয কাম যক্রশ্লভ বকবাশ্লফ ােতা কশ্লযশ্লছ?  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৭. এআ প্রবক্ষশ্লণয পশ্লর বটিয সুান প্রবতষ্ঠাে বকবাশ্লফ ােতা শ্লেশ্লছ ফশ্লর অবন ভশ্লন কশ্লযন; 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

৮. তথ্য  প্রমৄবিয কক্ষশ্লত্র আ-গবযশ্লনন্প ম্পশ্লকয বকছু ফলুন। আ-গবযশ্লনন্প এয পশ্লর অনাশ্লদয বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয কাম যক্রশ্লভ বকবাশ্লফ 

ােতা কশ্লযশ্লছ? এফং এয পশ্লর জনশ্লফায ভান বকবাশ্লফ উন্নত শ্লেশ্লছ? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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৯.  ক্ষুশ্লদ ফাতযা ম্পশ্লকয দ্ধবত/শ্লকৌর ম্পশ্লকয বকছু ফলুন? এয পশ্লর এআ ক্ষুশ্লদ ফাতযা বকবাশ্লফ সুান এফং জনশ্লফায ভাশ্লনয উয 

প্রবাফ কপশ্লরশ্লছ/শ্লপরশ্লফ? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১০. অনায বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লন কযকড য-ত্রাবদয কবম্পউটাযাআশ্লজন এফং কাবল্ডং ট্যাক্স বনধ যাযণী পটেোয চালু শ্লেশ্লছ বক? এ 

কর কাম যক্রভ ফাস্তফােশ্লন বফশ্লফচে প্রকশ্লল্পয ভূবভকা/ফদান কতটুকু?   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১১. অনায বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয যকাবয ক্রেকাম যাবদ’কত বক আ-বজব দ্ধবত নুযণ কযা ে? বফশ্লফচে প্রকশ্লল্পয অতাে বক আ-

বজব দ্ধবত ংক্রান্ত দক্ষতা বৃবদ্ধয প্রবক্ষণ এফং প্রশ্লোজনীে পটেোয/াড যেোয রবজটিক্স যফযা কযা ে? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

১২. প্রকল্প শুরুয পূফ যফতী ভশ্লেয (২০১৪) তুরনাে ফতযভাশ্লন অনায বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয যাজস্ব অে কতোবন বৃবদ্ধ কশ্লেশ্লছ? 

কশ্ল যাশ্লযশ্লনয যাজস্ব অে বৃবদ্ধশ্লত বফশ্লফচে প্রকশ্লল্পয অতাে ককান পরপ্রসূ কাম যক্রভ গ্রণ কযা শ্লেশ্লছ বক? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

১৩.  প্রকশ্লল্পয অতাে অনায বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকায কঠিন ফর্জ্রযে ব্যফস্থানায জন্য 3-R (Reduction,   Reuse & 

Recycle) বব  ক কাম যক্রভ গৃীত শ্লেশ্লছ বক? এ কাম যক্রশ্লভয পশ্লর প্রকল্প পূফ যফতী (২০১৪) ভশ্লেয তুরনাে ফতযভাশ্লন কঠিন 

ফর্জ্রযে ব্যফস্থানায উন্নেন শ্লেশ্লছ বক? এ দ্ধবতয সুবফধা  সুবফধাগুবর বক বক? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৪. প্রকশ্লল্পয অতাে অনায বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকাে কবভউবনটি বযশ্লা য কন্টায বনবভ যত শ্লেশ্লছ বক? কবভউবনটি বযশ্লা য 

কন্টাশ্লযয কাম যক্রভ বক চরভান অশ্লছ? এ উশ্লদ্যাশ্লগয পশ্লর স্থানীে জনাধাযণ বক যকাশ্লযয উন্নেন কভ যকাশ্লন্ডয াশ্লথ মৃ্পি 

শ্লচ্ছ? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৫. অনায বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকাে জরাফদ্ধতা বযবস্থবত বকরূ? জরাফদ্ধতা হ্রাকযশ্লণ বফশ্লফচে প্রকশ্লল্পয অতাে কেশ্লনজ 

ব্যফস্থা উন্নেন কাম যক্রভ গ্রণ কযা শ্লেশ্লছ বক? এয পশ্লর বক জরাফদ্ধতা ভস্যা হ্রা কশ্লেশ্লছ? বনবভ যত কেশ্লনজ ফকাঠাশ্লভামূ 

বক বনেবভত বযষ্কায কযা ে?   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৬. অনায বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকায স্বাস্থেম্মত েঃবনস্কান/শ্লবনশ্লটন সুবফধাবদ ম্প্রাযশ্লণ বফশ্লফচে প্রকশ্লল্পয অতাে বক 

বক কাম যক্রভ গ্রণ কযা শ্লেশ্লছ? এয পশ্লর বক  কবনশ্লটন সুবফধাবদ পূশ্লফ যয তুরনাে বৃবদ্ধ কশ্লেশ্লছ? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

১৭. বফশ্লফচে প্রকশ্লল্পয অতাে অনায বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকাে কত বকঃবভঃ যাস্তা, েীজ-কারবাট য বনভ যাণ কযা শ্লচ্ছ? এয পশ্লর 

বক কমাগাশ্লমাগ ব্যফস্থা পূশ্লফ যয তুরনাে উন্নত শ্লেশ্লছ? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৮. বফশ্লফচে প্রকশ্লল্পয অতাে অনায বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকাে ফা  ট্রাক টাবভ যনার বনভ যাশ্লণয কাম যক্রভ গ্রণ কযা শ্লেশ্লছ বক? 

এয পশ্লর বক মানজট  ট্রাবপক বযবস্থবতয উন্নবত শ্লচ্ছ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৯.  বফশ্লফচে প্রকশ্লল্পয অতাে অনায বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকাে স্কুর কাভ াআশ্ললান কল্টায বনভ যাণ কাজ গ্রণ কযা শ্লেশ্লছ বক? 

এয পশ্লর বক  দুশ্লম যাগ ব্যফস্থানা উন্নেন  বক্ষা বফস্তাশ্লয আবতফাচক প্রবাফ ড়শ্লছ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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২০.                             (  ,     ,    ,      ,              )                       ?       

                                        অনায বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয                                  

                  ? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২১.                                                                                ,               

  /              ?                          ?                                            

   ? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

২২.  অনাশ্লদয বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লনয নগয দাবয  বফশ্লভাচন কভ যসূচী ম্পশ্লকয বকছু ফলুন। এআ কভ যসূচী বক বাশ্লফ  

      নগয দাবয  বফশ্লভাচশ্লন ােতা কশ্লযশ্লছ/কযশ্লছ ফশ্লর অবন ভশ্লন কশ্লযন?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     

২৩. প্রকল্প ফাস্তফােশ্লন ককাথাে বক বক ফাধা বফবত্তয ন্ূেীন শ্লচ্ছন? ফাধা-বফবত্তগুশ্লরা উত্তযশ্লণয উাে কী? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২৪. প্রকল্প  ফাস্তফােশ্লনয ৩টি প্রধান ফর বদকগুশ্লরা ম্পশ্লকয অনায ভতাভত ব্যি করুন। 

 

       i. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

      ii----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      iii.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

২৫. প্রকল্প ফাস্তফােশ্লনয ৩টি প্রধান দূফ যর বদকগুশ্লরা বক বছর ফশ্লর ভশ্লন ে? 

 

       i. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ii-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

      iii.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২৬.  প্রকল্প প্রণেন  ফাস্তফােশ্লন বক বক ককৌরগত ভুর বছর এফং এগুশ্লরা এবড়শ্লে মাফায উাে বক? 

 

২৭. প্রকল্প ফাস্তফােশ্লনয কক্ষশ্লত্র এভন ককান সুশ্লমাগ বছর বকনা মা ঠিকবাশ্লফ ব্যফায কযা শ্লর প্রকল্প ফাস্তফােন দ্রুততয শ্লত াযত? 
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 ংমৄবি-৪ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশ্লদ যকায 

বযকল্পনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন বযফীক্ষণ  মূল্যােন বফবাগ 

“                 (                                                  )           

  
কচকবরস্ট- ১: ক্রে ংক্রান্ত বফলে 

ববএ-২০০৬  ববঅয-২০০৮ নুমােী ভারাভার/কফা ক্রে ংক্রান্ত তথ্যাফরী 

 

১ ভন্ত্রণারে/বফবাগ  

 ২ ফাস্তফােনকাযী ংস্থা  

 ৩ প্রকশ্লল্পয নাভ  

 
৪ দযত্র নুমােী কাশ্লজয নাভ (ক্রবভক নুাশ্লয)  

 

৫ দযত্র ফা প্রস্তাফ প্রস্তুতকযশ্লণয কক্ষশ্লত্র ববএ-২০০৬/ববঅয ২০০৮ 

নুযণ কযা শ্লেবছর বকনা? 

 

৬ বফবনশ্লদ য প্রস্তুতকযশ্লণ ববএ-২০০৬/ববঅয-২০০৮ নুযণ কযা 

শ্লেবছর বকনা?  

 

৭ দযত্র প্রকাশ্লয ভাধ্যভ (জাতীে/অন্তযজাবতক)  

 

৮ দযত্র বফক্রে শুরুয তাবযে  

 

৯ দযত্র বফক্রশ্লেয কল তাবযে  ভে  

 

১০ দযত্র গ্রশ্লণয কল তাবযে  ভে  

 

১১ প্রাপ্ত কভাট দযশ্লত্রয ংখ্যা  

 

১২ দযত্র কোরায তাবযে  ভে  

 

১৩ দযত্র জাভানত মথামথবাশ্লফ জভা শ্লেবছর বক না?  

১৪ বএ ততবযয তাবযে  

 

১৫ বএ-এ কবভটিয দস্যবৃশ্লেয স্বাক্ষয অশ্লছ বকনা?  

 

১৬ কযনবব দযশ্লত্রয ংখ্যা  

 

১৭ নন-কযনবব দযশ্লত্রয ংখ্যা  

 

১৮ দযত্র মূল্যােন কবভটিয বায তাবযে  

১৯ ক্রে নুশ্লভাদশ্লনয কক্ষশ্লত্র বযদপ্তশ্লযয জন্য প্রশ্লমাজে বনেভ  নুযণ  
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কযা শ্লেবছর বকনা?  

২০ কাম যবফফযণী নুশ্লভাদশ্লনয তাবযে  

 

২১ (Notification of Award) প্রদাশ্লনয তাবযে  

২২ কভাট চুবি মূল্য  

 
২৩ চুবি স্বাক্ষশ্লযয তাবযে  

 
২৪ কাম যাশ্লদ প্রদাশ্লনয তাবযে  

 
২৫ কাম যাশ্লদ নুমােী কাজ শুরুয তাবযে  

 

২৬ ভে বৃবদ্ধ থাকশ্লর, কতবদন বৃবদ্ধ এফং কাযণ  

 

২৭ কাম যাশ্লদ নুমােী কাজ ভাবপ্তয তাবযে  

২৮ ক্রেকৃত ভারাভার ক্রবভক নুাশ্লয যফযাকাশ্লর বনেভ ভাবপক 

আনশ্লবনটযী প্রবক্রো ম্পন্ন শ্লেবছর বকনাু্? 

 

 

২৯ না শ্লে থাকশ্লর ককন?  

 

৩০ দযশ্লত্রয উশ্ল বেত মূল্য শ্লক্ষা বধক মূশ্লল্য ক্রে/ংগ্র কযা 

শ্লেবছর বকনা? 

 

 

৩১ শ্লে থাকশ্লর ককন?  

 

৩২ যফযাকৃত ভারাভাশ্লরয োশ্লযবন্ট বছর বক?  

 

৩৩ থাকশ্লর কত বদন?  

 

৩৪ ক্রশ্লেয কক্ষশ্লত্র ববএ-২০০৬/ববঅয-২০০৮ এয ককান ব্যতেে 

শ্লেবছর বকনা? 

 

৩৫ 

 

শ্লে থাকশ্লর কাযণ উশ্ল ে করুন  

৩৬ ক্রে ংক্রান্ত কযকড যত্র ংযবক্ষত অশ্লছ বক না?  

৩৭ ক্রে প্রবক্রো-উত্তয পুণঃবনযীক্ষণ কযা শ্লেশ্লছ বক না?  

 

 

 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ  স্বাক্ষয     তথ্য প্রদানকাযীয নাভ: 

কভাফাআর নম্বয:       স্বাক্ষয ীর  তাবযে: 

তাবযে:         কভাফাআর নম্বয:  
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ংমৄবি-৫ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশ্লদ যকায 

বযকল্পনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন বযফীক্ষণ  মূল্যােন বফবাগ 

“বটি গবন্যযান্প প্রশ্লজক্ট (গাজীপুয, নাযােনগঞ্জ, কুবভ া, চট্রগ্রাভ  যংপুয বটি কশ্ল যশ্লযন) এরাকায ভীক্ষা 

 

কচকবরস্ট-৩ FGD 

 

 বটি গবযন্যান্প প্রশ্লজক্ট ম্পশ্লকয অনাযা বক জাশ্লনন?  

 এরাকায জনগণ বকবাশ্লফ এ প্রকশ্লল্পয াশ্লথ মৄি শ্লেশ্লছ?এয ব্যফস্থানা বকবাশ্লফ চরশ্লছ? 

 তথ্য  প্রমৄবিয কক্ষশ্লত্র আ-গবযশ্লনন্প ম্পশ্লকয বকছু ফলুন। আ-গবযশ্লনন্প এয পশ্লর অনাশ্লদয বটি  

কশ্ল যাশ্লযশ্লনয কাম যক্রশ্লভ বকবাশ্লফ ােতা কশ্লযশ্লছ? এফং এয পশ্লর জনশ্লফায ভান বকবাশ্লফ উন্নত  

 শ্লেশ্লছ? 

  ক্ষুশ্লদ ফাতযা ম্পশ্লকয দ্ধবত/শ্লকৌর ম্পশ্লকয বকছু ফলুন? এয পশ্লর এআ ক্ষুশ্লদ ফাতযা বকবাশ্লফ সুান এফং জনশ্লফায 

ভাশ্লনয উয প্রবাফ কপশ্লরশ্লছ/শ্লপরশ্লফ? 

  প্রবতটি বটি কশ্ল যশ্লযশ্লনয জন্য কঠিন ফজযে ব্যফস্থানা একটি বতগুরুত্বপূণ য বফলে, অনাশ্লদয বটি  

 কশ্ল যাশ্লযশ্লনয ফজযে ব্যফস্থানা কাম যক্রভ ম্পশ্লকয বকছু ফলুন। এআ কাশ্লজয পশ্লর জনশ্লফায ভান বকবাশ্লফ উন্নত শ্লেশ্লছ ফশ্লর 

অবন ভশ্লন কশ্লযন? 

 অনাশ্লদয বটি কশ্ল যাশ্লযশ্লন বফববন্ন উন্নেনমূরক কাজ কযা শ্লেশ্লছ/শ্লচ্ছ কমভন-েীজ/কারবাট য/বাযা  নগয ড়ক 

উন্নেন। এআ কর কাম যক্রভ ম্পকয অবন বক জাশ্লনন? এয পশ্লর নগশ্লযয জনশ্লফায কী  প্রবাফ শ্লড়শ্লছ ফশ্লর অবন ভশ্লন 

কশ্লযন 

  ে;বনস্কান সুবফধা এফং াবন যফযা ম্পশ্লকয বকছু ফলুন? এয পশ্লর নগশ্লযয জনশ্লফাে কী   

 প্রবাফ শ্লড়শ্লছ ফশ্লর অবন ভশ্লন কশ্লযন 

 ফা/ট্রাক টাবভ যনার বনভ যান ম্পকয অবন বক জাশ্লনন? এয পশ্লর কী       হ্রা কশ্লেশ্লছ ফা ট্রাবপক শংেরা বযবস্থবতয 

উন্নবত শ্লেশ্লছ ফশ্লর অবন ভশ্লন কশ্লযন? 

 এআ প্রকশ্লল্পয পশ্লর বটি কশ্ল যশ্লযশ্লনয যাস্তা বনভ যান,ফ পশ্লর জনগশ্লনয বক বক সুবফধা শ্লেশ্লছ ফশ্লর অনাযা ভশ্লন কশ্লযন? 

এআ প্রকশ্লল্পয ফতযভান ফস্থা  গ্রগবত ম্পযশ্লক বকছু ফলুন। 

 অনায বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকাে কবভউবনটি বযশ্লা য কন্টায বনবভ যত শ্লেশ্লছ বক? কবভউবনটি বযশ্লা য কন্টাশ্লযয 

কাম যক্রভ বক চরভান অশ্লছ? অবন বক ভশ্লন কশ্লযন এ উশ্লদ্যাশ্লগয পশ্লর স্থানীে জনাধাযণ যকাশ্লযয উন্নেন কভ যকাশ্লন্ডয 

াশ্লথ মৃ্পি শ্লচ্ছ? 

  অনাশ্লদয বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকাে জরাফদ্ধতা বযবস্থবত বকরূ? জরাফদ্ধতা হ্রাকযশ্লণ কেশ্লনজ ব্যফস্থা উন্নেন 

কাম যক্রভ গ্রণ কযা শ্লেশ্লছ বক? এয পশ্লর বক জরাফদ্ধতা ভস্যা হ্রা কশ্লেশ্লছ? বনবভ যত কেশ্লনজ ফকাঠাশ্লভামূ বক 

বনেবভত বযষ্কায কযা ে?   

 অনাশ্লদয বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকায স্বাস্থেম্মত েঃবনস্কান/শ্লবনশ্লটন সুবফধাবদ বক  পূশ্লফ যয তুরনাে বৃবদ্ধ কশ্লেশ্লছ? 

 অনায বটি কশ্ল যাশ্লযন এরাকাে স্কুর কাভ াআশ্ললান কল্টায বনভ যাণ কাজ গ্রণ কযা শ্লেশ্লছ বক? এয পশ্লর বক  দুশ্লম যাগ 

ব্যফস্থানা উন্নেন  বক্ষা বফস্তাশ্লয আবতফাচক প্রবাফ ড়শ্লছ? 

 এআ প্রকশ্লল্পয পশ্লর এরাকায জনগশ্লনয জীফনমাত্রায ভান, থ য-াভাবজক ফস্থায ককান বযফতযন শ্লেশ্লছ বকনা? 

 অনাযা বক ভশ্লন কশ্লযন এআ প্রকশ্লল্পয ভাধ্যশ্লভ জনগশ্লনয অশ্লেয সুশ্লমাগ সৃবষ্ট শ্লেশ্লছ, তশ্লফ ককন?  

                                         (     -    ,         ,      ,         , কঠিন ফজযে 

ব্যফস্থানা,                   ,    /            ,       )                                           

                          ?                                                                

             ? 

 এআ প্রকল্প ম্পযশ্লক অনাশ্লদয অশ্লযা বকছু মূল্যফান ভতাভত থাকশ্লর ফলুন। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশ্লদ যকায 

বযকল্পনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন বযফীক্ষণ  মূল্যােন বফবাগ 

“                                                                     ”            

  

ভূবভ বধগ্রণ  ভূবভ উন্নেন ংক্রান্ত কচকবরষ্ট 

কচকবরষ্ট-৪ 

১ ভন্ত্রাণারে/বফবাগ  

২ ফাস্তফােনকাযী বধদপ্তয/ংস্থা  

৩ উশ্লজরা/আউবনেশ্লনয নাভ  

৪ ভূবভয বযভাণ  

৫ কযবজবি শ্লেশ্লছ বক না?  

৬ ভূবভ ংক্রা  ককান ভাভরা 

চরভান অশ্লছ বক না? 

 

৭ ভূবভ উন্নেশ্লনয দূফ যরতা  তায 

কাযণ (মবদ কথশ্লক থাশ্লক) 

 

৮ ভূবভ বধগ্রশ্লন ক্ষবতগ্রস্থশ্লদয 

ক্ষবতপূযন প্রদান কযা শ্লেশ্লছ 

বকনা? 

 

 

 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ  স্বাক্ষযঃ                                                  তথ্য প্রদানকাযীয নাভ  স্বাক্ষযঃ 

কভাফাআর নম্বযঃ                                                                                    ীর  তাবযেঃ 

তাবযেঃ                                                                                             কভাফাআর নম্বযঃ   
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৩.৩.১                                                   

 

                        ১   ১৮                                                   ৯৫                         ৯৩         ২   ১৭              

                                     ৫৭                         ৪৪           ৩৫                                       ৭৬                   

      ৬৯      

Details of approved scheme list & progress under City Governance Project (CGP) for batch 01& 02 

Name of 

CC 

Package no of 

DPP 
DPP cost 

Estimated 

cost 

Est.Approval 

memo no & 

Date  

 APP 

Approval 

Date 

Tender 

Approval 

Date 

Original 

Contract/ 

Revised 

Amount 

Contract/             

Variation 

Amount 

% of 

less 

Date of 

NOA 

Date of 

contrac

t sign 

Date of 

completio

n 

Physical 

progres

s 

% of 

Financia

l 

progress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 

C
h

a
t
t
o

g
r

a
m

  
C

i
t
y

 C
o

r
p

o
r

a
t
i
o

n
 B

1
 

ICGPB1ChCC01 50838000 50630037 
Memo.599 

Dt.13.07.2015 
17.9.15 23.11.15 41649479 8980558 17.08% 24.11.15 07.12.15 06.12.16 100% 100% 

ICGPB1ChCC02 199441000 172062313 
Memo.600 

Dt.13.07.2015 
17.9.15 23.11.15 141332101 30730212 16.82% 24.11.15 07.12.15 06.12.16 100% 100% 

ICGPB1ChCC03 227095000 217137332 
Memo.417 

Dt.18.05.2015 
06.07.15 19.11.15 186915402 30221930 15.46% 24.11.15 07.12.15 06.12.16 100% 100% 

ICGPB1ChCC04 118324000 117504781 
Memo.418 

Dt.18.05.2015 
06.07.15 29.10.15 88186403 29318378 13.46% 11.02.15 08.11.15 07.11.16 100% 100% 

ICGPB1ChCC05 96089000 - - - - -   -           

ICGPB1ChCC06 141531000 81922410 
Memo.419 

Dt.18.05.2015 
06.07.15 12.02.15 69995195 11927215 14.56% 12.03.15 14.12.15 13.12.16 100% 100% 

ICGPB1ChCC07 23575000 19493178 
   Memo.225 

Dt.02.03.2015 
18.05.15 21.9.15 17504858 1988320 10.20% 22.9.15 14.10.15 13.10.16 100% 100% 

ICGPB1ChCC08 78067000 21381683 
Memo.226 

Dt.02.03.2015 
18.05.15 21.9.15 18497076 2884607 13.49% 22.9.15 14.10.15 13.10.16 100% 100% 

ICGPB1ChCC09 134704000 65676468 
Memo.420 

Dt.18.05.2015 
06.07.15 19.11.15 64308416 1368052 14.46% 30.11.15 14.12.15 13.12.16 100% 100% 
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Details of approved scheme list & progress under City Governance Project (CGP) for batch 01& 02 

Name of 

CC 

Package no of 

DPP 
DPP cost 

Estimated 

cost 

Est.Approval 

memo no & 

Date  

 APP 

Approval 

Date 

Tender 

Approval 

Date 

Original 

Contract/ 

Revised 

Amount 

Contract/             

Variation 

Amount 

% of 

less 

Date of 

NOA 

Date of 

contrac

t sign 

Date of 

completio

n 

Physical 

progres

s 

% of 

Financia

l 

progress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 

ICGPB1ChCC10 101397000 48113465 
Memo.421 

Dt.18.05.2015 
06.07.15 19.11.15 44579722 3533743 15.07% 30.11.15 14.12.15 13.12.16 100% 100% 

ICGPB1ChCC11 26324000 18681091 
   Memo.227 

Dt.02.03.2015 
18.05.15 21.9.15 18089500 591591 3.17% 22.9.15 14.10.15 13.10.16 100% 100% 

ICGPB1ChCC12 26324000 19020224 
   Memo.228 

Dt.02.03.2015 
18.05.15 21.9.15 16343014 2677210 14.08% 22.9.15 14.10.15 13.10.16 100% 100% 

ICGPB1ChCC13 26324000 19040245 
   Memo.229 

Dt.02.03.2015 
18.05.15 21.9.15 15944086 3096159 16.26% 22.9.15 14.10.15 13.10.16 100% 100% 

ICGPB1ChCC14 410838000 410275232 
Memo.1089 

Dt.28.01.2016 
02.01.16 13.11.17 375021190 35254042 8.59% 14.11.17 3.12.17 18.05.19 29% 19% 

ICGPB1ChCC15 144804000 133110954 
Memo.727 

Dt.14.09.2015 
17.9.15 04.05.16 110969317 22141637 11.42% 04.06.16 26.04.16 25.04.17 100% 100% 

ICGPB1ChCC16 274860000 268319846 
Memo.728 

Dt.14.09.2015 
17.9.15 23.11.15 234173010 34146836 2.35% 24.11.15 07.12.15 06.12.16 78% 54% 

ICGPB1ChCC17 72179000 56798452 
Memo.729 

Dt.14.09.2015 
17.9.15 27.12.15 51906026 4892426 13.33% 31.12.15 05.01.16 04.01.17 100% 100% 

ICGPB1ChCC18 98883000 77289814 
Memo.730 

Dt.14.09.2015 
17.9.15 31.12.15 67096344 10193470 9.64% 03.01.16 12.01.16 11.01.17 100% 100% 

B1 Sub-

Total 
18 2251597000 1796457525 17 17 17 1562511139 233946386   17 17 17 95% 93% 

C
h

a
t
t
o

g
r

a
m

  
C

i
t
y

 

C
o

r
p

o
r

a
t
i
o

n
 B

2
 

ICGPB2ChCC01 396700000 432336000 
Memo:3527 

Dt.10.10.18 
                    

ICGPB2ChCC02 396700000 535445228 
Memo:2359 

Dt.19.03.2017 

Off line  

Tender 
13.11.17 506299834 29145394 5.44% 16.11.17 5.12.17 15.05.19 49% 32% 

ICGPB2ChCC03 396700000 539147976 
Memo.2358 

Dt.19.03.2017 

Off line  

Tender 
13.11.17 508470472 30677504 5.69% 16.11.17 5.12.17 15.05.19 50% 30% 

ICGPB2ChCC04 458300000 510330764 
Memo.2360 

Dt.19.03.2017 

Off line  

Tender 
13.11.17 489666849 20663915 4.05% 16.11.17 5.12.17 15.05.19 52% 39% 
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Details of approved scheme list & progress under City Governance Project (CGP) for batch 01& 02 

Name of 

CC 

Package no of 

DPP 
DPP cost 

Estimated 

cost 

Est.Approval 

memo no & 

Date  

 APP 

Approval 

Date 

Tender 

Approval 

Date 

Original 

Contract/ 

Revised 

Amount 

Contract/             

Variation 

Amount 

% of 

less 

Date of 

NOA 

Date of 

contrac

t sign 

Date of 

completio

n 

Physical 

progres

s 

% of 

Financia

l 

progress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 

ICGPB2ChCC05 1064300000           0             

ICGPB2ChCC06 360800000           0             

ICGPB2ChCC07 362300000           0             

ICGPB2ChCC08 124500000 208556943 
Memo.2448 

Dt.01.02.18 
07.02.18   206472096 2084847 1.00%   02.09.18 25.11.19 10% 0 

ICGPB2ChCC09 64900000 73634236 
Memo.1337 

Dt.09.03.2017 
25.04.17 9.11.17 64237683 9396553 12.76% 13.11.17 30.11.17 23.02.19 79% 71% 

ICGPB2ChCC10 99700000 79006533 
Memo.1978 

Dt.18.12.2016 
1.01.17 17.05.17 68536104 10470429 13.25% 19.05.17 13.06.17 06.09.18 72% 50% 

ICGPB2ChCC11 219500000 151563653 
Memo .2601 

Dt.22.05.2017 
14.06.17 9.11.17 129591568 21972085 14.50% 13.11.17 30.11.17 23.02.19 58% 50% 

ICGPB2ChCC12 79800000 45101753 
Memo.1852 

Dt.02.11.2016 
9.11.16 30.03.17 37108572 7993181 17.72% 03.04.17 02.05.17 26.07.18 61% 49% 

ICGPB2ChCC13 77600000 61612253 
Memo.1850 

Dt.02.11.2016 
9.11.16 30.03.17 54218781 7393472 12.00% 03.04.17 02.05.17 26.07.18 65% 50% 

ICGPB2ChCC14 77600000 63284588 
Memo.1849 

Dt.02.11.2016 
9.11.16 23.07.17 52975210 10309378 16.29% 24.07.17 16.08.17 09.11.18 93% 87% 

ICGPB2ChCC15 116400000 109438577 
Memo.2065 

Dt.18.01.2017 
5.01.17 18.07.07 90586299 18852278 17.23% 20.07.17 16.08.17 09.11.18 72% 50% 

ICGPB2ChCC16 55000000 97032377 
Memo.2829 

Dt.28.03.2018 
12.06.18   86700038 10332339 10.65%   26.12.18 23.3.20 3% 0 

ICGPB2ChCC17 90000000 67949064 
Memo.1852 

Dt.02.11.2016 
1.01.17 06.06.17 63901112 4047952 5.96% 06.06.17 05.07.17 30.06.18 80% 58% 

Sub 

Total B2 
17 4440800000 2974439945 13 13 13 2358764618 183339327   13 13 13 57% 44% 

SubTota

l 

(B1+B2)  

35 6692397000 4770897470 30 30 30 3921275757 417285713   30 30 30 76% 69% 
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                       ১   ১৮                                                   ১                           ১           ২   ২৫              

                                     ৩৭                         ২৫           ৪৩                                       ৬৯                   

      ৬৩      

 

Details of approved scheme list & progress under City Governance Project (CGP) for batch 01& 02 

Name of CC 
Package no of 

DPP 
DPP cost 

Estimated 

cost 

Est.Approva

l memo no & 

Date  

 APP 

Approva

l Date 

Tender 

Approva

l Date 

Original 

Contract/ 

Revised 

Amount 

Contract/             

Variation 

Amount 

% of 

less 

Date 

of 

NOA 

Date of 

contrac

t sign 

Date of 

completio

n 

Physical 

progres

s 

% of 

Financia

l 

progress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 

R
a

n
g

p
u

r
  
C

i
t
y

 C
o

r
p

o
r

a
t
i
o

n
 B

1
 

ICGPB1RpCC01 36369000 30105045 
Memo.100 

Dt.11.01.2015 
1/19/2015 23.04.15 23753256 6351789 21.10% 05.04.15 05.05.15 04.05.16 100% 100% 

ICGPB1RpCC02 63453000 47110104 
Memo.101 

Dt.11.01.2015 
1/19/2015 23.04.15 45597014 1513090 3.21% 04.05.15 17.05.15 16.05.16 100% 100% 

ICGPB1RpCC03 56693000 55951826 
 Memo.338 

Dt.20.04.2015 
4/30/2015 09.07.15 47976090 7975736 14.25% 09.10.15 08.10.15 07.10.16 100% 100% 

ICGPB1RpCC04 74914000 73050518 
Memo.341 

Dt.20.04.2015 
4/30/2015 02.11.16 61374087 11676431 15.98% 18.02.16 03.03.16 02.03.17 100% 100% 

ICGPB1RpCC05 29129000 28045978 
 Memo.340 

Dt.20.04.2015 
4/30/2015 09.07.15 26082771 1963207 7.00% 09.10.15 07.10.15 06.10.16 100% 100% 

ICGPB1RpCC06 47846000 47166706 
Memo. 339 

Dt.20.04.2015 
4/30/2015 13.9.15 41454633 5712073 12.11% 14.9.15 03.10.15 02.10.16 100% 100% 

ICGPB1RpCC07 43966000 16842997 
Memo.313 

Dt.02.04.2015 
04.12.15 30.8.15 14411587 2431410 14.44% 09.02.15 17.09.15 16.09.16 100% 100% 

ICGPB1RpCC08 51888000 51807718 
Memo.584 

Dt.08.07.2015 
26.7.15 16.11.15 46752202 5055516 9.76% 23.11.15 21.12.15 20.12.16 100% 100% 

ICGPB1RpCC0

9 
73508000 67861814 

Memo.511 

Dt.11.06.2015 
30.6.15 16.11.15 62009443 5852371 8.62% 22.11.15 21.12.15 20.12.16 100% 100% 

ICGPB1RpCC10 63419000 60188083 
Memo.409 

Dt.14.05.2015 
06.02.15 17.12.15 60029994 158089 0.26% 22.12.15 06.01.16 05.01.17 100% 100% 

ICGPB1RpCC11 61397000 60092459 
Memo.585 

Dt.08.07.2015 
26.7.15 17.11.15 52481297 7611162 12.67% 22.11.15 03.12.15 02.12.16 100% 100% 

ICGPB1RpCC12 105218000 105194036 
Memo.586 

Dt.08.07.2015 
26.7.15 17.11.15 90859286 14334750 

13.63

% 
22.11.15 03.12.15 02.12.16 100% 100% 
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Details of approved scheme list & progress under City Governance Project (CGP) for batch 01& 02 

Name of CC 
Package no of 

DPP 
DPP cost 

Estimated 

cost 

Est.Approva

l memo no & 

Date  

 APP 

Approva

l Date 

Tender 

Approva

l Date 

Original 

Contract/ 

Revised 

Amount 

Contract/             

Variation 

Amount 

% of 

less 

Date 

of 

NOA 

Date of 

contrac

t sign 

Date of 

completio

n 

Physical 

progres

s 

% of 

Financia

l 

progress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 

ICGPB1RpCC13 50447000 50436069 
Memo.508 

Dt.11.06.2015 
30.6.15 17.12.15 45182722 5253347 10.42% 22.12.15 06.01.16 05.01.07 100% 100% 

ICGPB1RpCC14 28827000 28152555 
Memo.406 

Dt.14.05.2015 
06.02.15 10.04.15 24735373 3417182 12.14% 10.12.15 09.11.15 08.11.16 100% 100% 

ICGPB1RpCC15 72067000 70816742 
Memo.408 

Dt.14.05.2015 
06.02.15 10.06.15 70793483 23259 0.03% 10.12.15 09.11.15 08.11.16 100% 100% 

ICGPB1RpCC16 54771000 54571278 
Memo.509 

Dt.11.06.2015 
30.6.15 11.11.15 48539447 6031831 11.05% 11.12.15 10.12.15 09.12.16 100% 100% 

ICGPB1RpCC17 41799000 41333870 
Memo.407 

Dt.14.05.2015 
06.02.15 10.12.15 39243279 2090591 5.06% 20.10.15 09.11.15 08.11.06 100% 100% 

ICGPB1RpCC18 92179000 90059675 
Memo.314 

Dt.02.04.2015 
04.12.15 30.8.15 79851590 10208085 11.33% 09.02.15 30.09.15 29.09.16 100% 100% 

B1 Sub-Total  18 1047890000 978787473 18 18 18 881127555 97659918   18 18 18 100% 100% 

R
a

n
g

p
u

r
  
C

i
t
y

 C
o

r
p

o
r

a
t
i
o

n
 B

2
 

ICGPB2RpCC01 96500000 83795000 
Memo2547                       

Dt 07.05.17 
11.05.17 17.09.17 89639488 -5844488 -6.97% 19.09.17 10.10.17 09.10.18 100% 71% 

ICGPB2RpCC02 147900000 150622348 
Memo.2519 

Dt.19.02.18 
13.03.18 13.8.18 141468648 9153700 6.08% 16.08.18 10.09.18 9.09.19 45% 0% 

ICGPB2RpCC03 107900000 130368320 
Memo.2069 

Dt.18.01.2017 
25.01.17 18.05.17 120457553 9910767 7.60% 05.12.17 28.02.18 10.03.19 45% 31% 

ICGPB2RpCC04 181400000 188266141 
Memo.2521 

Dt.19.02.18 
13.03.18 31.7.18 187691657 574484 0.31%   03.09.18 13.09.19 20% 12% 

ICGPB2RpCC05 84800000 130368927 
Memo.1950 

Dt.11.12.2016 
18.12.16 17.05.17 116315155 14053772 10.78% 24.05.17 20.06.17 20.08.18 56% 46% 

ICGPB2RpCC06 42500000 22021374 
Memo.2024 

Dt.4.01.2017 
26.01.17 12.06.17 16311966 5709409 25.93% 14.06.17 20.07.17 19.07.18 25% 21% 

ICGPB2RpCC07 104700000 96789949 
Memo.1951 

Dt.11.12.2016 
18.12.16 18.05.17 87469082 9320867 9.63% 24.05.17 20.06.17 19.06.18 41% 29% 

ICGPB2RpCC08 82900000 87203014 
Memo.314 

Dt.02.04.2015 
29.12.16 18.05.17 79714285 7488729 8.59% 24.05.17 20.06.17 19.06.18 3% 0 

ICGPB2RpCC09 79000000 79224737 
Memo.1952 

Dt.11.12.2016 
18.12.16 18.05.17 72408126 6816611 8.60% 24.05.17 20.06.17 19.06.18 1% 0 
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Details of approved scheme list & progress under City Governance Project (CGP) for batch 01& 02 

Name of CC 
Package no of 

DPP 
DPP cost 

Estimated 

cost 

Est.Approva

l memo no & 

Date  

 APP 

Approva

l Date 

Tender 

Approva

l Date 

Original 

Contract/ 

Revised 

Amount 

Contract/             

Variation 

Amount 

% of 

less 

Date 

of 

NOA 

Date of 

contrac

t sign 

Date of 

completio

n 

Physical 

progres

s 

% of 

Financia

l 

progress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 

ICGPB2RpCC10 83600000 69168000 
Memo2507         

 Dt 26.04.17 
11.05.17 23.08.17 61767206 7400794 10.70% 25.08.17 26.9.17 25.9.18 62% 56% 

ICGPB2RpCC11 202700000 286863700 
Memo.2520 

Dt.19.02.18 
13.03.18 13.8.18 258177330 28686370 10.00% 16.08.18 06.09.18 19.09.19 7% 0% 

ICGPB2RpCC12 58100000 42122509 
Memo2508        

  Dt 26.04.17 
11.05.17 23.08.17 33446649 8675860 20.60% 25.08.17 26.9.17 25.9.18 20% 17% 

ICGPB2RpCC13 81400000                         

ICGPB2RpCC14 46700000 29410691 
Memo.1780 

Dt.17.10.2016 
24.10.16 02.03.17 23257224 6153467 20.92% 11.03.17 30.03.17 29.03.18 85% 60% 

ICGPB2RpCC15 69100000 76850610 
Memo.1781 

Dt.17.10.2016 
24.10.16 01.03.17 70135087 6715523 8.74% 11.03.17 03.04.17 03.06.18 72% 65% 

ICGPB2RpCC16 67700000 54201741 
Memo.1782 

Dt.17.10.2016 
24.10.16 02.03.17 50328330 3873411 7.15% 11.03.17 30.03.17 30.05.18 55% 41% 

ICGPB2RpCC17 57600000 86970024 
Memo.1783 

Dt.17.10.2016 
24.10.16 05.03.17 79005731 7964293 9.16% 11.03.17 30.03.17 30.05.18 58% 52% 

ICGPB2RpCC18 72000000 128285412 
Memo.1840 

Dt.30.10.2016 
2.11.16 01.03.17 116363950 11921462 9.29% 11.03.17 11.04.17 11.06.18 45% 33% 

ICGPB2RpCC19 54700000 53388989 
Memo.1892 

Dt.17.11.2016 
24.11.16 02.03.17 48501500 4887489 9.15% 11.03.17 11.04.17 11.06.18 20% 9% 

ICGPB2RpCC20 96500000 123484728 
Memo.1837 

Dt.30.10.2016 
2.11.16 01.03.17 110064799 13419929 10.87% 11.03.17 11.04.17 11.06.18 1% 0 

ICGPB2RpCC21 54700000 51620785 
Memo.2025 

Dt.4.1.2017 
26.01.17 12.06.17 45235232 6385553 12.37% 14.06.17 20.07.17 19.07.18 7% 0 

ICGPB2RpCC22 89300000 81794000 
Memo2509 

Dt.26.04.17 
11.05.17 31.08.17 87452982 -5658982 -6.92% 5.09.17 10.10.17 09.10.18 20% 5% 

ICGPB2RpCC23 72000000 75644747 
Memo.1975 

Dt.18.12.2016 
29.12.16 17.05.17 68078855 7565892 10.00% 24.05.17 20.06.17 19.06.18 18% 0% 

ICGPB2RpCC24 79200000 95440000 
Memo.2976    

18.09.2017 
4.10.17 14.02.18 90976223 4463777 4.68% 15.02.18 21.03.18 31.03.19 57% 50% 

ICGPB2RpCC25 59400000 59090064 
Memo.2977    

18.09.2017 
4.10.17 13.02.18 58402321 687743 1.16% 15.02.19 21.03.18 31.03.19 26% 0 

B2 Sub-Total  25 2172300000 2282995810 24 24 24 2112669378 170326432   24 24 24 37% 25% 

SubTotal(B1+B

2  
43 3220190000 3261783283 42 42 42 2993796933 267986350   42 42 42 69% 63% 
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Details of approved scheme list & progress under City Governance Project (CGP) for batch 01& 02 

Name of 

CC 

Package no of 

DPP 
DPP cost 

Estimated 

cost 

Est.Approval 

memo no & 

Date  

 APP 

Approval 

Date 

Tender 

Approval 

Date 

Original 

Contract/ 

Revised 

Amount 

Contract/             

Variation 

Amount 

% of 

less 

Date 

of 

NOA 

Date of 

contract 

sign 

Date of 

completion 

Physical 

progress 

% of 

Financial 

progress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 

N
a

r
a

y
a

n
g
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j 
 C

i
t
y

 

C
o

r
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ICGPB1NCC01 98838000 98817119 
 Memo.79 

Dt.29.12.2014 
01.06.15 31.8.15 96794720 2022399 2.05% 09.09.15 08.10.15 07.10.16 100% 100% 

ICGPB1NCC02 156425000 139980073 
 Memo.61  

Dt.18.12.2014 
01.06.15 02.04.15 88782224 51197849 36.58% 04.12.15 19.04.15 18.04.16 100% 100% 

ICGPB1NCC03 156425000 139983959 
 Memo.62 

Dt.18.12.2014 
06.01.15 02.04.15 88858231 51125728 36.52% 04.12.15 19.04.15 18.04.16 100% 100% 

B1 Sub-

Total  
3 411688000 378781151 3 3 3 274435175 104345976   3 3 3 100% 100% 

N
a

r
a

y
a

n
g

a
n

j 
 C

i
t
y

 C
o

r
p

o
r

a
t
i
o

n
 

B
2

 

ICGPB2NCC01 61500000 71125031 
Memo.2291 

26.02.2017 
02.03.17 21.06.17 67479056 3645975 5.13% 21.06.17 12.07.17 07.07.18 38% 37% 

ICGPB2NCC02 121500000 193142168 
Memo.2563 

Dt.05.06.17 
18.06.17 31.08.17 169373610 23768558 12.31% 10.09.17 08.10.17 03.10.18 83% 62% 

ICGPB2NCC03 393100000 284185750 
 Memo.1991  

Dt.26.12.2016 
3.01.17 02.05.17 270033037 14152713 4.98% 09.05.17 23.05.17 18.05.18 29% 26% 

ICGPB2NCC04 192000000 89212149 
 Memo.1853  

Dt.03.11.2016 
6.11.16 31.01.17 77915436 11296713 12.66% 05.02.17 05.03.17 28.02.18 72% 45% 

ICGPB2NCC05 220000000 209826635 
 Memo.1854  

Dt.03.11.2016 
6.11.16 31.01.17 184594978 25231657 12.03% 05.02.17 05.03.17 28.02.18 56% 38% 



 

87 

Details of approved scheme list & progress under City Governance Project (CGP) for batch 01& 02 

Name of 

CC 

Package no of 

DPP 
DPP cost 

Estimated 

cost 

Est.Approval 

memo no & 

Date  

 APP 

Approval 

Date 

Tender 

Approval 

Date 

Original 

Contract/ 

Revised 

Amount 

Contract/             

Variation 

Amount 

% of 

less 

Date 

of 

NOA 

Date of 

contract 

sign 

Date of 

completion 

Physical 

progress 

% of 

Financial 

progress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 

ICGPB2NCC6 57400000 55633985 
 Memo.1855  

Dt.03.11.2016 
6.11.16 31.01.17 48235731 7398254 13.30% 05.02.17 05.03.17 28.02.18 78% 41% 

ICGPB2NCC07 351700000 583450162 
 Memo.2766  

Dt.03.05.2018 
7.6.18   634863616 -51413454 -8.81%       0% 0% 

ICGPB2NCC08 504500000           0             

ICGPB2NCC09 252500000 214452000 
Memo.2595 

Dt.21.05.2017 
28.05.17 31.08.17 191736278 22715722 10.59% 10.09.17 8.10.17 3.10.18 82% 71% 

ICGPB2NCC10 361300000 381380054 
Memo.2449 

Dt.01.02.2018 
14.02.18   358487439 22892615 6.00% 4.11.18 25.11.18 19.3.20 2.0% 0% 

ICGPB2NCC11 69500000 79130741 
 Memo.1993  

Dt.26.12.2016 
3.01.17 02.05.04 74943389 4187352 5.29% 03.05.17 23.05.17 17.05.18 95% 70% 

ICGPB2NCC12 106500000 118023600 
Memo.2596                        

21.05.2017 
28.05.17 31.08.17 106811358 11212242 9.50% 10.09.17 8.10.17 03.10.18 65% 47% 

B2 Sub-

Total  
12 2691500000 2279562275 11 11 11 2184473926 95088349   11 11 11 55% 40% 

SubTotal 

(B1+B2) 
15 3103188000 2658343426 14 14 14 2458909102 199434324   14 14 14 77% 70% 
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Details of approved scheme list & progress under City Governance Project (CGP) for batch 01& 02 

Name of CC 
Package no of 

DPP 
DPP cost 

Estimated 

cost 

Est.Approval 

memo no & 

Date  

 APP 

Approva

l Date 

Tender 

Approva

l Date 

Original 

Contract/ 

Revised 

Amount 

Contract/             

Variation 

Amount 

% of 

less 

Date of 

NOA 

Date of 

contrac

t sign 

Date of 

completio

n 

Physical 

progres

s 

% of 

Financia

l 

progress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 

G
a

z
i
p

u
r
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o

r
p

o
r

a
t
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n
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ICGPB1GCC01 157542000 157517572 
Memo.791 

Dt.20.10.2015 
25.10.15 01.04.16 151050265 6467307 4.11% 01.07.16 01.02.16 31.01.17 100% 100% 

ICGPB1GCC02 51832000 51830181 
 Memo.154 

Dt.05.02.2015 
25.02.15 08.11.15 49068665 2761516 5.33% 16.08.15 09.08.15 09.07.16 100% 100% 

ICGPB1GCC03 121676000 121361766 
Memo.855 

Dt.16.11.2015 
17.11.15 02.10.16 100324529 21037237 17.33% 14.2.16 03.10.16 09.03.17 65% 44% 

ICGPB1GCC04 107263000 112973077 
Memo.780 

Dt.11.10.2015 
13.10.15 29.02.16 107266392 5706685 5.05% 03.03.16 24.03.16 23.03.17 83% 46% 

ICGPB1GCC05 238657000 238061770 
Memo.810 

Dt.02.11.2015 
11.04.15 02.04.16 217121523 20940247 8.80% 02.07.16 25.02.16 24.02.17 75% 64% 

ICGPB1GCC06 53631000 65392652 
Memo.781 

Dt.11.10.2015 
13.10.15 01.07.16 60793889 4598763 7.03% 13.01.16 02.01.16 31.01.17 100% 100% 

ICGPB1GCC07 109050000 108963880 
Memo.152 

Dt.05.02.2015 
2/25/2015 29.7.15 108779189 184691 0.17% 02.08.15 16.08.15 15.08.16 100% 100% 

ICGPB1GCC08 51169000 50992621 
  Memo.151 

Dt.05.02.2015 
2/25/2015 18.10.15 44300448 6692173 13.12% 19.10.15 11.02.15 11.01.16 100% 100% 

ICGPB1GCC09 71508000 63933001 
Memo.153 

Dt.05.02.2015 
2/25/2015 29.7.15 57003697 6929304 10.84% 30.07.15 18.08.15 17.08.16 100% 100% 

B1 Sub-Total  9 962328000 971026520 9 9 9 895708596 75317924   9 9 9 91% 84% 

G
a

z
i
p

u
r

  

C
i
t
y

 

C
o

r
p

o
r

a

t
i
o

n
 B
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ICGPB2GCC01 429200000 333592044 
Memo 2489 

Dt. 23.04.17 
26.04.17 19.09.17 328342850 5249194 1.57% 22.09.17 16.11.17 15.11.18 40% 34% 

ICGPB2GCC02 248500000 197208429 
  Memo.2122 

Dt.05.02.2017 
23.02.17 23.05.17 174478070 22730359 11.53% 31.05.17 22.06.17 21.06.18 40% 32% 
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Details of approved scheme list & progress under City Governance Project (CGP) for batch 01& 02 

Name of CC 
Package no of 

DPP 
DPP cost 

Estimated 

cost 

Est.Approval 

memo no & 

Date  

 APP 

Approva

l Date 

Tender 

Approva

l Date 

Original 

Contract/ 

Revised 

Amount 

Contract/             

Variation 

Amount 

% of 

less 

Date of 

NOA 

Date of 

contrac

t sign 

Date of 

completio

n 

Physical 

progres

s 

% of 

Financia

l 

progress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 

ICGPB2GCC03 141600000 99377562 
  Memo.1953 

Dt.11.12.2016 
22.12.16 .03.17 95385769 3991793 4.02% 22.03.17 17.04.17 16.04.18 3% #REF! 

ICGPB2GCC04 80400000 85454346 
  Memo.1785 

Dt.17.10.2016 
30.10.16 24.01.17 74058012 11396334 13.34% 30.01.17 26.02.17 25.04.18 6% #REF! 

ICGPB2GCC05 253400000 233708896 
Memo2568 

Dt.06.06.17 
12.06.17 29.10.17 212394316 21314580 9.12% 01.11.17 29.11.17 28.11.18 22% 16% 

ICGPB2GCC06 122400000 143403895 
  Memo.2071 

Dt.18.01.2017 
25.01.17 .04.17 134978409 8425486 5.88% 23.04.17 18.05.17 17.05.18 22% 13% 

ICGPB2GCC07 215100000 150076523 
  Memo.1893 

Dt.17.11.2016 
24.11.16 28.02.17 137372975 12703548 8.46% 07.03.17 19.05.17 18.05.18 45% 34% 

ICGPB2GCC08 118100000 110501522 
  Memo.2139 

Dt.04.10.17 
19.10.17 15.01.18 99451369 11050153 10.00% 22.01.18 31.01.18 30.01.19 25% 21% 

ICGPB2GCC09 110500000 92125727 
  Memo.1954 

Dt.11.12.2016 
22.12.16 .03.17 88283232 3842495 4.17% 21.03.17 30.03.17 29.03.18 25% 10% 

ICGPB2GCC10 70900000 123764911 
  Memo.1955 

Dt.11.12.2016 
22.12.16 .03.17 116730247 7034664 5.68% 21.03.17 17.04.17 16.04.18 49% 39% 

ICGPB2GCC11 111200000 64376458 
  Memo.1784 

Dt.17.10.2016 
30.10.16 24.01.17 57500331 6876127 10.68% 30.01.17 26.02.17 26.04.18 3% #REF! 

ICGPB2GCC12 127900000 121007494 
  Memo.2070 

Dt.18.01.2017 
25.01.17 .04.17 106232638 14774856 12.21% 23.04.17 14.05.17 13.05.18 23% 16% 

ICGPB2GCC13 178700000 166438291 
  Memo.1858 

Dt.03.11.2016 
13.11.16 07.02.17 157237719 9200572 5.53% 08.02.17 26.02.17 26.04.18 58% 49% 

ICGPB2GCC14 158100000 190021000 
  Memo.2942 

Dt.28.06.18 
17.07.18 3.12.18 159534830 30486170 16% 31.12.18 2.1.19 28.12.19 2% 0 

B2 Sub-Total  14 2366000000 2111057098 14 14 14 1941980768 169076330   14 14 14 26% 19% 

SubTotal(B1+

B2)  
23 3328328000 3082083618 23 23 23 2837689364 244394254   23 23 23 59% 51% 
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Details of approved scheme list & progress under City Governance Project (CGP) for batch 01& 02 

Name of CC 
Package no of 

DPP 
DPP cost 

Estimated 

cost 

Est.Approva

l memo no & 

Date  

 APP 

Approva

l Date 

Tender 

Approva

l Date 

Original 

Contract/ 

Revised 

Amount 

Contract/             

Variation 

Amount 

% of 

less 

Date 

of 

NOA 

Date of 

contrac

t sign 

Date of 

completio

n 

Physical 

progres

s 

% of 

Financia

l 

progress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 

C
u

m
i
l
l
a

  
C

i
t
y

 C
o

r
p

o
r

a
t
i
o

n
 B

1
 

ICGPB1CuCC01 118324000 118313772 
Memo.354 

Dt.26.04.2015 
4/30/2015 31.8.15 118259892 53880 0.05% 09.07.15 16.09.15 15.09.16 100% 100% 

ICGPB1CuCC02 116201000 94215452 
Memo.197 

Dt.22.02.2015 
2/25/2015 08.10.15 71967047 22248405 

23.62

% 
13.08.15 30.08.15 29.08.16 100% 100% 

ICGPB1CuCC03 144804000 131267973 
Memo.198 

Dt.22.02.2015 
2/25/2015 06.07.15 100935057 30332916 23.11% 06.09.15 25.06.15 24.06.16 100% 100% 

ICGPB1CuCC04 99441000 65471497 
Memo.108 

Dt.14.01.2015 
1/19/2015 15.04.15 57202697 8268800 12.63% 16.04.15 30.04.15 29.04.16 100% 100% 

ICGPB1CuCC05 109721000 81506604 
Memo.355 

Dt.26.04.2015 
4/30/2015 30.8.15 81498169 8435 0.O11 09.01.15 13.9.15 09.12.16 100% 100% 

ICGPB1CuCC6 162235000 162216907 
Memo.147 

Dt.03.02.2015 
09.02.15 5/21/2015 142743681 19473226 12.00% 13.08.15 09.01.15 31.08.16 100% 100% 

ICGPB1CuCC07 94972000 90847357 
 Memo.109 

Dt.14.01.2015 
1/19/2015 19.03.15 90804316 43041 0.05% 

23.03.1

5 
31.03.15 30.03.16 100% 100% 

ICGPB1CuCC08 34637000           0             

ICGPB1CuCC09 44693000 27912900 
Memo.110 

Dt.14.01.2015 
1/19/2015 19.03.15 25835720 2077180 7.44% 

23.03.1

5 
19.04.15 18.04.16 100% 100% 

B1 Sub-Total  9 925028000 771752462 8 8 8 689246579 82505883   8 8 8 100% 100% 
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Details of approved scheme list & progress under City Governance Project (CGP) for batch 01& 02 

Name of CC 
Package no of 

DPP 
DPP cost 

Estimated 

cost 

Est.Approva

l memo no & 

Date  

 APP 

Approva

l Date 

Tender 

Approva

l Date 

Original 

Contract/ 

Revised 

Amount 

Contract/             

Variation 

Amount 

% of 

less 

Date 

of 

NOA 

Date of 

contrac

t sign 

Date of 

completio

n 

Physical 

progres

s 

% of 

Financia

l 

progress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 

C
u

m
i
l
l
a

  
C

i
t
y

 C
o

r
p

o
r

a
t
i
o

n
 B

2
 

ICGPB2CuCC01 252400000 104112000 
Memo.2902 

16.08.2017 
23.08.17 21.11.17 104087183 24817 0.02% 28.11.17 17.12.17 16.12.18 42% 21% 

ICGPB2CuCC02 294900000 381606267 
Memo.2904 

16.08.2017 
6.11.17 06.05.18 381570268 35999 0.01% 31.05.18 26.06.18 25.10.19 26% 12% 

ICGPB2CuCC03 362500000 426058441 
Memo.2900 

16.08.2017 
6.11.17 06.05.19 425942046 116395 0.03% 31.05.18 26.06.18 25.10.19 30% 15% 

ICGPB2CuCC04 60200000 52805135 
Memo.2901 

16.08.2017 
23.08.17 21.11.17 52805428 -293 0.00% 28.11.17 17.12.17 16.12.18 26% 11% 

ICGPB2CuCC05 217800000 166506000 
Memo.2677  

Dt.04.04.18 
17.04.18 10.06.18 166391319 114681 0.07% 20.06.18 09.07.18 30.09.19 12% 0% 

ICGPB2CuCC06 60000000 56808625 
Memo2053 

08.10.17 
19.10.17   58456000 -1647375 -2.90%   27.11.18 26.11.19 5% 0% 

ICGPB2CuCC07 523700000 206860700 
Memo.2772 

05.07.2017 
23.08.17 07.01.18 194959981 11900719 5.75% 07.01.18 22.01.18 21.01.19 16% 7% 

ICGPB2CuCC08 396200000 156450000 
Memo.2903 

16.08.2017 
23.08.17 07.01.18 156577124 -127124 -0.08% 07.01.18 22.01.18 21.01.19 71% 54% 

ICGPB2CuCC09 327600000 146637775 
Memo.2773 

Dt.05.07.2017 
23.08.17 22.11.17 146621533 16242 0.01% 28.11.17 17.12.17 16.12.18 55% 39% 

B2 Sub-Total  9 2495300000 1697844943 9 9 9 1687410882 10434061   9 9 9 31% 18% 

SubTotal(B1+B

2)  
18 3420328000 2469597405 17 17 17 2376657461 92939944   17 17 17 66% 59% 
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Activity 
Total 

tasks (#) 

Total 

Achievement 
Comments 

1.1 e-governance initiated (T1) 10 0  

1.2: Mass Communication Cell (MCC) established 

(T2) 
11 5  

1.3 City information Service Center (CISC) 

established 
7 2  

1.4 Meet with Mass public of City Corporation 9 7  

2.1 City Development Coordination Committee 

(CDCC) established 
5 3  

2.2 Administrative Reform Committee (ARC) 

established 
10 3  

2.3 Vision and mission set in each Dept. 6 0  

2.4 CDU established, and formulate training 

program 
7 3  

2.5 Job descriptions revised 4 0  

2.6 Initiate kaizen activities 10 3  

2.7 Comprehensive Planning Unit (CPU) 9 5  

2.8 Activate Standing Committee 5 1  

2.9 Annual administrative report prepared and 

published 
3 0  

3.1 Improve capability/efficiency of tax 

assessment 
8 1  

3.2 Interim tax assessment carried out throughout 

the year and collection increased 
6 5  

3.3 Re-identification of source of tax 3 1  

4.1 Introduce “financially independent accounting 

system” in water supply and waste management 

sector 

4 0  

4.2 Diversify earnings from Business Operated by 

CCs 
3 0  

4.3 Establish integrated computer systems 2 0  

4.4 Diversify earnings from Business Operated by 

CCs 
4 2  

4.5 Non-tax own revenue source increased at least 4 3  
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Activity 
Total 

tasks (#) 

Total 

Achievement 
Comments 

by inflation rate in each year 

4.6 All due debts to GoB and other entities fully 

repaid according the schedule 
3 0  

4.7 Outstanding bills older than 3 months, 

including I. electricity and II. telephone paid in 

time 

5 3  

4.8 Budget proposal is compared with the budget 

and actual outlays in the previous year, displayed 

at the CC office 

3 0  

5.1 Civil Society Coordination Committee (CSCC) 12 8  

5.2 Establishment of Ward Level Coordination 

Committee (WLCC) 
7 6  

5.3 Integration of Community and Formation of 

Community Group (CG) 
8 7  

5.4 Gender action plan(GAP) prepared 8 1  

5.5 Poverty reduction action plan(PRAP) prepared 

and implemented with inclusion of slum 
17 3  

5.6 Revision of citizen charter 4 3  

5.7 Citizen report cards prepared, approved and 

implemented by CSCC 
5 4  

5.8 Grievance -redress cell(GRC) established with 

revised terms of reference and functional 
6 0  

6.1 Initiate/update master plan 5 1  

6.2 Development control implemented 4 0  

6.3 Practical use of City Corporation 

Infrastructure Development Plan (CCIDP) 
4 3  

6.4 Establish O&M action plan 2 2  

6.5 Environmental Conservation Act and 

Environment Framework 
4 2  

6.6 Sanitary Situation 7 5  

6.7 Solid Waste Management 10 2  

7.1 Awareness campaign for Rule of Law 5 4  

7.2 Law Enforcement Unit (LEU) established 8 2  

7.3 Capacity development for Standing Committee 

for Law and Discipline implemented 
3 2  

Total 260 102  
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Activity 
Total 

tasks (#) 
Achievement  Comments 

1.1 e-governance initiated (T1) 10 0  

1.2: Mass Communication Cell (MCC) established (T2) 11 4  

1.3 City information Service Center (CISC) established 7 2  

1.4 Meet with Mass public of City Corporation 9 8  

2.1 City Development Coordination Committee (CDCC) 

established 
5 3  

2.2 Administrative Reform Committee (ARC) established 10 3  

2.3 Vision and mission set in each Dept. 6 0  

2.4 CDU established, and formulate training program 7 3  

2.5 Job descriptions revised 4 0  

2.6 Initiate kaizen activities 10 3  

2.7 Comprehensive Planning Unit (CPU) 9 7  

2.8 Activate Standing Committee 5 2  

2.9 Annual administrative report prepared and published 3 0  

3.1 Improve capability/efficiency of tax assessment 8 1  

3.2 Interim tax assessment carried out throughout the year 

and collection increased 
6 5  

3.3 Re-identification of source of tax 3 1  

4.1 Introduce “financially independent accounting system” 

in water supply and waste management sector 
4 0  

4.2 Diversify earnings from Business Operated by CCs 3 3  

4.3 Establish integrated computer systems 2 0  

4.4 Diversify earnings from Business Operated by CCs 4 3  

4.5 Non-tax own revenue source increased at least by 

inflation rate in each year 
4 3  

4.6 All due debts to GoB and other entities fully repaid 

according the schedule 
3 0  

4.7 Outstanding bills older than 3 months, including 

I. electricity and II. telephone paid in time 
5 3  

4.8 Budget proposal is compared with the budget and actual 

outlays in the previous year, displayed at the CC office 
3 0  

5.1 Civil Society Coordination Committee (CSCC) 12 8  

5.2 Establishment of Ward Level Coordination Committee 7 6  
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Activity 
Total 

tasks (#) 
Achievement  Comments 

(WLCC) 

5.3 Integration of Community and Formation of Community 

Group (CG) 
8 6  

5.4 Gender action plan(GAP) prepared 8 3  

5.5 Poverty reduction action plan(PRAP) prepared and 

implemented with inclusion of slum 
17 3  

5.6 Revision of citizen charter 4 3  

5.7 Citizen report cards prepared, approved and 

implemented by CSCC 
5 4  

5.8 Grievance -redress cell(GRC) established with revised 

terms of reference and functional 
6 0  

6.1 Initiate/update master plan 5 2  

6.2 Development control implemented 4 3  

6.3 Practical use of City Corporation Infrastructure 

Development Plan (CCIDP) 
4 4  

6.4 Establish O&M action plan 2 2  

6.5 Environmental Conservation Act and Environment 

Framework 
4 2  

6.6 Sanitary Situation 7 7  

6.7 Solid Waste Management 10 4  

7.1 Awareness campaign for Rule of Law 5 5  

7.2 Law Enforcement Unit (LEU) established 8 3  

7.3 Capacity development for Standing Committee for Law 

and Discipline implemented 
3 3  

Total 260 123  
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Activity Total tasks (#) Achievement  Comments 

Area-1:  Improvement of Openness and Information Dissemination 

1.1 E-governance initiated (T1) 10 3  

1.2: Mass Communication Cell (MCC) established (T2) 11 3  

1.3 City information Service Center (CISC) established 7 2  

1.4 Meet with Mass public of City Corporation 9 9  

Sub-total 37 17  

Area-2: Administrative Reform 

2.1 City Development Coordination Committee (CDCC) established 5 5  

2.2 Administrative Reform Committee (ARC) established 10 6  

2.3 Vision and mission set in each Dept. 6 1  

2.4 CDU established, and formulate training program 7 5  

2.5 Job descriptions revised 4 0  

2.6 Initiate kaizen activities 10 6  

2.7 Comprehensive Planning Unit (CPU) 9 8  

2.8 Activate Standing Committee 5 5  

2.9 Annual administrative report prepared and published 3 0  

Sub-total 59 36  

Area-3: Tax Reform  

3.1 Improve capability/efficiency of tax assessment 8 2  

3.2 Interim tax assessment carried out throughout the year and collection 

increased 
6 5  

3.3 Re-identification of source of tax 3 3  

Sub-total 17 10  

Area-4: Financial Reform  

4.1 Introduce “financially independent accounting system” in water supply and 

waste management sector 
4 2  

4.2 Diversify earnings from Business Operated by CCs 3 3  

4.3 Establish integrated computer systems 2 2  

4.4 Diversify earnings from Business Operated by CCs 4 2  

4.5 Non-tax own revenue source increased at least by inflation rate in each year 4 3  

4.6 All due debts to GoB and other entities fully repaid according the schedule 3 1  

4.7 Outstanding bills older than 3 months, including I. electricity and 5 4  
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Activity Total tasks (#) Achievement  Comments 

II. telephone paid in time 

4.8 Budget proposal is compared with the budget and actual outlays in the 

previous year, displayed at the CC office 
3 1  

Sub-total 28 18  

Area-5  Citizen’s Awareness and Participation  

5.1 Civil Society Coordination Committee (CSCC) 12 8  

5.2 Establishment of Ward Level Coordination Committee (WLCC) 7 7  

5.3 Integration of Community and Formation of Community Group (CG) 8 7  

5.4 Gender action plan(GAP) prepared 8 4  

5.5 Poverty reduction action plan(PRAP) prepared and implemented with 

inclusion of slum 
17 7  

5.6 Revision of citizen charter 4 0  

5.7 Citizen report cards prepared, approved and implemented by CSCC 5 4  

5.8 Grievance -redress cell(GRC) established with revised terms of reference and 

functional 
6 0  

Sub-total 67 37  

Area-6: Urban Planning and Environment Improvement  

6.1 Initiate/update master plan 5 3  

6.2 Development control implemented 4 3  

6.3 Practical use of City Corporation Infrastructure Development Plan (CCIDP) 4 4  

6.4 Establish O&M action plan 2 2  

6.5 Environmental Conservation Act and Environment Framework 4 3  

6.6 Sanitary Situation 7 7  

6.7 Solid Waste Management 10 6  

Sub-total 36 28  

Area-7: Coordination System for Law Enforcement  

7.1 Awareness campaign for Rule of Law 5 5  

7.2 Law Enforcement Unit (LEU) established 8 6  

7.3 Capacity development for Standing Committee for Law and Discipline 

implemented 
3 3  

Sub-total 16 14  

Total 260 160  
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Activity 
Total 

tasks (#) 
Achievement Comments 

1.1 e-governance initiated (T1) 10 0  

1.2: Mass Communication Cell (MCC) established 

(T2) 
11 5  

1.3 City information Service Center (CISC) 

established 
7 2  

1.4 Meet with Mass public of City Corporation 9 5  

2.1 City Development Coordination Committee 

(CDCC) established 
5 3  

2.2 Administrative Reform Committee (ARC) 

established 
10 3  

2.3 Vision and mission set in each Dept. 6 0  

2.4 CDU established, and formulate training 

program 
7 3  

2.5 Job descriptions revised 4 0  

2.6 Initiate kaizen activities 10 2  

2.7 Comprehensive Planning Unit (CPU) 9 6  

2.8 Activate Standing Committee 5 1  

2.9 Annual administrative report prepared and 

published 
3 0  

3.1 Improve capability/efficiency of tax assessment 8 1  

3.2 Interim tax assessment carried out throughout 

the year and collection increased 
6 5  

3.3 Re-identification of source of tax 3 1  

4.1 Introduce “financially independent accounting 

system” in water supply and waste management 

sector 

4 0  

4.2 Diversify earnings from Business Operated by 

CCs 
3 3  

4.3 Establish integrated computer systems 2 0  

4.4 Diversify earnings from Business Operated by 

CCs 
4 1  

4.5 Non-tax own revenue source increased at least 

by inflation rate in each year 
4 3  

4.6 All due debts to GoB and other entities fully 

repaid according the schedule 
3 1  
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Activity 
Total 

tasks (#) 
Achievement Comments 

4.7 Outstanding bills older than 3 months, including 

I. electricity and II. telephone paid in time 
5 3  

4.8 Budget proposal is compared with the budget 

and actual outlays in the previous year, displayed at 

the CC office 

3 0  

5.1 Civil Society Coordination Committee (CSCC) 12 7  

5.2 Establishment of Ward Level Coordination 

Committee (WLCC) 
7 6  

5.3 Integration of Community and Formation of 

Community Group (CG) 
8 6  

5.4 Gender action plan(GAP) prepared 8 3  

5.5 Poverty reduction action plan(PRAP) prepared 

and implemented with inclusion of slum 
17 3  

5.6 Revision of citizen charter 4 3  

5.7 Citizen report cards prepared, approved and 

implemented by CSCC 
5 4  

5.8 Grievance -redress cell(GRC) established with 

revised terms of reference and functional 
6 0  

6.1 Initiate/update master plan 5 2  

6.2 Development control implemented 4 2  

6.3 Practical use of City Corporation Infrastructure 

Development Plan (CCIDP) 
4 1  

6.4 Establish O&M action plan 2 2  

6.5 Environmental Conservation Act and 

Environment Framework 
4 2  

6.6 Sanitary Situation 7 5  

6.7 Solid Waste Management 10 1  

7.1 Awareness campaign for Rule of Law 5 5  

7.2 Law Enforcement Unit (LEU) established 8 3  

7.3 Capacity development for Standing Committee 

for Law and Discipline implemented 
3 3  

Total 260 106  

 

 

                                      
 

Activity Total tasks (#) Achievement  Comments 
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Activity Total tasks (#) Achievement  Comments 

Area-1:  Improvement of Openness and Information Dissemination 

1.1 e-governance initiated (T1) 10 1  

1.2: Mass Communication Cell (MCC) established (T2) 11 2  

1.3 City information Service Centre (CISC) established 7 2  

1.4 Meet with Mass public of City Corporation 9 7  

Sub-total 37 12  

Area-2: Administrative Reform 

2.1 City Development Coordination Committee (CDCC) established 5 3  

2.2 Administrative Reform Committee (ARC) established 10 5  

2.3 Vision and mission set in each Dept. 6 0  

2.4 CDU established, and formulate training program 7 4  

2.5 Job descriptions revised 4 0  

2.6 Initiate kaizen activities 10 6  

2.7 Comprehensive Planning Unit (CPU) 9 5  

2.8 Activate Standing Committee 5 2  

2.9 Annual administrative report prepared and published 3 0  

Sub-total 59 25  

Area-3: Tax Reform  

3.1 Improve capability/efficiency of tax assessment 8 1  

3.2 Interim tax assessment carried out throughout the year and collection 

increased 
6 5  

3.3 Re-identification of source of tax 3 3  

Sub-total 17 9  

Area-4: Financial Reform  

4.1 Introduce “financially independent accounting system” in water supply and 

waste management sector 
4 0  

4.2 Diversify earnings from Business Operated by CCs 3 3  

4.3 Establish integrated computer systems 2 2  

4.4 Diversify earnings from Business Operated by CCs 4 1  

4.5 Non-tax own revenue source increased at least by inflation rate in each year 4 3  

4.6 All due debts to GoB and other entities fully repaid according the schedule 7 1  

4.7 Outstanding bills older than 3 months, including I. electricity and 

II. telephone paid in time 
5 4  

4.8 Budget proposal is compared with the budget and actual outlays in the 3 0  
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Activity Total tasks (#) Achievement  Comments 

previous year, displayed at the CC office 

Sub-total 32 14  

Area-5  Citizen’s Awareness and Participation  

5.1 Civil Society Coordination Committee (CSCC) 12 7  

5.2 Establishment of Ward Level Coordination Committee (WLCC) 7 6  

5.3 Integration of Community and Formation of Community Group (CG) 8 6  

5.4 Gender action plan(GAP) prepared 8 2  

5.5 Poverty reduction action plan(PRAP) prepared and implemented with 

inclusion of slum 
17 2  

5.6 Revision of citizen charter 4 0  

5.7 Citizen report cards prepared, approved and implemented by CSCC 5 3  

5.8 Grievance -redress cell (GRC) established with revised terms of reference 

and functional 
6 0  

Sub-total 67 26  

Area-6: Urban Planning and Environment Improvement  

6.1 Initiate/update master plan 5 3  

6.2 Development control implemented 4 2  

6.3 Practical use of City Corporation Infrastructure Development Plan (CCIDP) 4 4  

6.4 Establish O&M action plan 2 2  

6.5 Environmental Conservation Act and Environment Framework 4 2  

6.6 Sanitary Situation 7 5  

6.7 Solid Waste Management 10 6  

Sub-total 36 24  

Area-7: Coordination System for Law Enforcement  

7.1 Awareness campaign for Rule of Law 5 4  

7.2 Law Enforcement Unit (LEU) established 8 4  

7.3 Capacity development for Standing Committee for Law and Discipline 

implemented 
3 3  

Sub-total 16 11  

Total 264 121  
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ই-সভইরঃ saconsultil@gmail.com  
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