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ভীক্ষক আইএভইরড’য কভ থকতথাবৃন্দ: 

ড. রযাজুর ইরাভ 

ভীক্ষা দরদনতা  

 

ড. সভাোঃ ইউসুপ আরী 

রযদফ রফদলজ্ঞ  

 

জনাফ সভাোঃ সররভ 

আথ থ-াভারজক রফদলজ্ঞ 

   

জনাফ সভাোঃ কাারুর ইরাভ  

রযাংখ্যানরফদ  

জনাফ সভা: ভামুদুর ক 

ভারযচারক 

রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন সক্টয-৭  

 

ড. যনরজৎ কুভায যকায 

রযচারক 

রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন সক্টয-৭ 

 

জনাফ                   

ররনয়য কাযী রচফ 

রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন সক্টয-৭ 
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 Acronyms   vi 

          প্রকদল্পয রফস্তারযত ফণ থনা 

১.১             ১ 

১.২                     ২ 

১.৩            ৩ 

১.৪              ও          ৪ 

১.৫                    ৬ 

১.৬                       ৬ 

১.৭  গ-    ৮ 

১.৮    ও             ৮ 

রিতীয় অধ্যায়োঃ  রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ রযচারনা দ্ধরত  ভয় রবরিক রযকল্পনা 

২.০            ১০ 

২.১                   ১০ 

২.২           ১০ 

২.৩         ও        ১২ 

২.৪              ১২ 

২.৫              ১৩ 

২.৬                                     -        ১৩ 

            পরাপর ম থাদরাচনা 

৩.১                               ১৫ 

৩.২       /                    ১৬ 

৩.৩       /                                      ১৭ 

৩.৪            ১৭ 

৩.৫                       ও   গ   ২২ 

৩.৬                                       ও        ৩১ 

৩.৭                   ও           গ ৩৬ 

৩.৮        ও             গ ৩৬ 

৩.৯                         ৩৯ 

৩.১০                                                 ৪০ 

৩.১১         গ                              ৪১ 

৩.১২                                গ                             ও         ৪২ 

৩.১৩               ৪৬ 

     অধ্যায়োঃ ব্যতযয় রফদেলণ 

 ৪.১                      ৪৭ 

৪.২         গ   ও   গ     ৪৮ 

৪.৩               ৪৮ 

৪.৪                  গ        -             ৪৮ 

৪.৫       গ       ও             গ ৪৯ 

    অধ্যায়োঃ প্রকদল্পয ফর  দুফ থররদক এফাং সুদমাগ  হুভরক রফদেলণ (SWOT Analysis) 

৫.১ SWOT        ৫০ 

লষ্ঠ অধ্যায়োঃ উাংায  সুারযভারা    

৬.১         ৫৩ 

৬.২            ৫৩ 
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রনফ থাী ায-াংদক্ষ 

উন্নয়দনয ভাড়দক ফাাংরাদদ। দ্রুত উন্নয়নীর ফাাংরাদদদয উন্নয়দনয এই গরতদক ত্বযারিত কযদত দ্রুত রল্পায়ন অফশ্য জরুযী। আয 

এই রদক্ষয “ফাাংরাদদ অথ থননরতক অঞ্চর উন্নয়ন প্রকল্প ১ভ ম থায় (২য় াংদারধত(” প্রকল্পটি ‘সফজা’ কর্তথক গৃীত দয়দছ, মায 

ভাধ্যদভ সদদয রফরবন্ন অঞ্চদর ফহুমূখী রল্প স্থাদনয রদক্ষয প্রদয়াজনীয় জরভ, অফকাঠাদভা  প্রারনক সুরফধারদ ‘অথ থননরতক 

অঞ্চর (ইদজড(’ স্থাদনয ভাধ্যদভ রল্পায়দনয ব্যাক প্রাদযয রযকল্পনা াদত সনয়া দয়দছ। এ অঞ্চরগুররদত ফধযদনয সদর  

রফদদর - আবযন্তরযীণ রকাংফা য্ারনমূখী রল্প স্থাদনয রফধান যাখা দয়দছ। দফ থারয অন্রসয অঞ্চরগুররদক রফদলবাদফ প্রাধা্য  রদদয় 

কভ থাংস্থান তথা দারযদ্র্য দূযীকযণ রফলয়টিদক রফদফচনায় যাখা দয়দছ। ২০২১ াদরয ভদধ্য            একটি ভধ্যভ আদয়য সদদ 

রূান্তররযত কযায রদক্ষয ‘রবন ২০২১’ ফাস্তফায়দন প্রকল্পটি একটি ভাইরপরক রাদফ গুরুত্বপূণ থ ভুরভকা যাখদফ ফদর আা কযা দে।       

ফতথভাদন এই রনরফড় রযফীক্ষন কাম থক্রভটিয মূর উদেশ্য দে, প্রকল্পটিয ফতথভান রযরস্থরত, উদেশ্য  রদক্ষযয াদথ াভঞ্জস্যতা, 

কাদজয অ্রসগরত  ভান, আরথ থক অফস্থা, সেকদাল্ডাযদদয াদথ ভতরফরনভয়  তাদদয চারদা রনরূণ, স্থানীয় জনগদনয উয আথ থ-

াভারজক  রযদফগত প্রবাফ, এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা ইতযারদ রফলদয় তথ্য-উাি াং্রসদয ভাধ্যদভ প্রকল্পটিয পর ফাস্তফায়ন 

প্ররক্রয়াদক আয সফগফান কযা। প্রকল্প াংরেষ্ট তথ্য-উাি রফদেলণ, দযজরভন রযদ থন, ণ্য  কাদজয গুণগত ভান ম থদফক্ষণ, 

প্রদনািয জরয, রফরষ্টজনদদয াক্ষাৎকায  কভ থারা, ইতযারদয ভাধ্যদভ রনরফড় রযফীক্ষন কাম থক্রভটি ম্পন্ন কযা দয়দছ।          

মূর রডরর অনুমায়ী, সদদয রফরবন্ন অঞ্চদর ‘অথ থননরতক অঞ্চর’ স্থাদনয রদক্ষয প্রকল্পটি ২০১৪ াদর রফশ্বব্যাাংক এয ায়তায় প্রায় 

৮২ সকাটি টাকায় অনুদভাদন কযা য়। যফতীদত ২০১৫ াদর ১ভ াংদাধনীদত ১২২ সকাটি  ২য় াংদাধনীদত এয প্রাক্করন ৯০৫ 

সকাটি টাকায় উন্নীত কযা য়, মায ভদধ্য প্রায় ৮৮৬ সকাটি টাকা রফশ্বব্যাাংক সথদক প্রা্। প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার ১ভ াংদাধনী ম থন্তর 

৩০ ভা এফাং ২য় াংদাধনীদত তা সফদড় ৮৫ ভাদ উন্নীত কদয জানু’২০১৪ দত জানু’২০২১ ম থন্তর রনধ থাযণপূফ থক চরভান আদছ। ২য় 

াংদাধনীদত ৯০৫.৩২ সকাটি টাকা ব্যয় ম্বররত রডররদত প্রকদল্পয কাম থক্রদভয কদরফয বৃরদ্ধয পদর পূদফ থ রনধ থারযত ০৪ (চায( টি 

সজাদনয স্থদর সদদয রফরবন্ন স্থাদন ১১ (এগাদযা( টি অথ থননরতক সজান উন্নয়দনয জ্য  রনধ থাযণ কযা য়। যফতীদত সানাগাজী, 

রভযযাই  ীতাকুন্ড এরাকায় ৩০,০০০ একয জরভ রনদয় “ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ রল্পনগয” প্ররতষ্ঠায রক্ষয রস্থয কযা য়।  এই 

রল্পনগদয অথ থননরতক অঞ্চর উন্নয়দনয মদথষ্ট সুদমাগ যদয়দছ রফধায় এ এরাকায় অরধকতয উন্নয়ন কযা সমদত াদয ভদভ থ রফশ্বব্যাাংক 

যাভ থ সদয়। এ রযদপ্ররক্ষদত সানাগাজী, রভযযাই  সভাাংরাদত বৃৎ রযদয অথ থননরতক অঞ্চর উন্নয়ন কাদজয ফাস্তফায়ন কযা 

দে। ইদতাভদধ্য সভাাংরা উদজরায় ২০৫ একয ভূরভ উন্নয়ন ম্পন্ন দয়দছ। সানাগাজী  ভীযযাই এ ১৯৬৬ একয ভূরভয উন্নয়ন 

কাজ চরভান। প্রকল্পটিয ভাধ্যদভ সবৌত কাম থাফরী মথা: ভূরভ উন্নয়ন, অরপ বফন/ডযদভটরয/কােভ অরপ রনভ থাণ, ীভানা প্রাচীয 

রনভ থাণ, াংদমাগ ড়ক ততযী, সতু/কারবাট থ রনভ থাণ, ারন যফযা  য়োঃরনষ্কান ব্যফস্থা  রফদুযৎ যফযা  গ্যা াংদমাগ ততযীয 

কাজ কযা দে। তাছাড়া রফরনদয়াগ-ফান্ধফ রযদফ সৃরষ্টদত উদযাগ অন্তরভু থক্ত।  

ফাস্তফতায রনরযদখ কাদজয কদরফয বৃরদ্ধ  নতুন কাম থাফরী যুক্ত য়ায রযদপ্ররক্ষদত  প্রকল্পটিয ব্যদয়য আকায  ভয় বৃরদ্ধ সমৌরক্তক 

রছর। যফতীদত প্রকল্প াংদাধদনয ভয় প্রকদল্পয উদেশ্য, রগ-সেভ  কভ থরযকল্পনা রফস্তারযত  মথামথবাদফ প্রকল্প-দররদর উদেখ 

কযা সমদত াদয। এ ম থন্তর  প্রকদল্পয ারফ থক আরথ থক অ্রসগরত প্রায় ৪১%। ২০১৪ াদর শুরু য়া প্রকল্পটি ২০২১ াদর ভার্য জ্য  

রনধ থারযত। তদফ, সমদতু প্রকল্পটিয দুফায াংদাধন কযা দয়দছ এফাং ২০১৬ াদর ২য় াংদাধনীদত অদথ থয রযভাণ তুরনামূরক 

ফদচদয় সফী সফদড়দছ, পদর অদনক ফড় কাজ অরত াম্প্ররতক কাদর শুরু দয়দছ রফধায় ২০১৪ াদর প্রকল্প শুরুয ভয় সথদক অ্রসগরত 

      ধীয ভদন দর, ২য় াংদাধনীয দযয ভয়      বার অ্রসগরত দয়দছ এফাং তা আগাভীদত আয দ্রুততয দফ ভদভ থ আা 

কযা মায়। প্রকদল্পয মূর অঙ্গ ভাটি বযাট  সেরজাং এয কাদজ রনদয়ারজত চাইরনজ ঠিকাদায সকাম্পানীয কাদজয অ্রসগরত দন্তরালজনক। 

তদফ যাস্তা  বফন রনভ থাদণ রনদয়ারজত রকছু ঠিকাদায ররডউর অনুমায়ী ররছদয় আদছন। সবৌত অফকাঠাদভা রনভ থাণ কাদজয উাদাদনয 

গুণগতভান রনয়ন্ত্রদণয জ্য  সফজা প্রদকৌরী এফাং টিএএ এয ‘ম্যাদটরযয়ার সেরয়াররে’ কনাদেন্ট রনদয়ারজত আদছন।এ ছাড়া 

রফরবন্ন যীক্ষা বুদয়ট, চুদয়ট ৩য় দক্ষয িাযা ম্পন্ন কযা দে। দযজরভদন রযদ থদন প্রকদল্পয কাদজয গুণগতভান ্রসণদমাগ্য ফদর 

রফদফরচত দয়দছ।     

তদফ, দুফায প্রকল্পটিয আরথ থক আয়তন ব্যাক বৃরদ্ধ কযা দর সরাকফর স অনুমায়ী বৃরদ্ধ কযা য়রন, ফযাং একই যাখা দয়দছ, অথ থাৎ 

৩৪ জন। তদুরয ফতথভান কাঠাদভা অনুমায়ী রকছু গুরুত্বপূণ থ দদ রনদয়াগ সদয়া য়রন। ভানফ ম্পদ উন্নয়ন, সেরনাং  গদফলণা ফাফদ 

ফাদজট অপ্রতুর। রকছু প্রদকৌরগত রফলয় ফাাংরাদদদ প্রথভ, মথাোঃ মুদ্র্  সথদক সেরজাং, সুাযডাইক  ররবরড াইর স্থান ইতযারদ। 



পৃষ্ঠা- v 
 

এফ রফলদয় ফাাংরাদদী প্রদকৌরীদদয প্ররক্ষণ সদয়া সমদত াদয। তাছাড়া রল্পাঞ্চদর দক্ষ শ্ররভক ততযীদত সেরনাং স্কুর স্থান কযা 

সমদত াদয। 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দুযদর থতা, সুদুযপ্রাযী রদক-রনদদ থনা  রযকল্পনা অনুমায়ী সানাগাজী, রভযযাই  রতাকুন্ড এরাকায় বৃৎ 

আকাদয অথ থননরতক অঞ্চর উন্নয়দনয ভাধ্যদভ ‘ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ রল্পনগয’ ফাস্তফায়দনয কাজ াদত সনয়া দয়দছ এফাং একটি 

যাভ থক প্ররতষ্ঠান কর্তথক াভর্রসক ভাোযপ্লান প্রণয়দনয কাজ দ্রুতগরতদত চরভান আদছ। ফতথভাদন রনরভ থত  অফকাঠাদভাগুরর এ 

াভর্রসক ‘ভাোযপ্লযান’ এয াদথ ভিয় কযায জ্য  মথামথ ব্যফস্থা সনয়া      াদয। প্রতযন্তর মুদ্র্ তীদয অদনক ফড় কাজ, মথাোঃ 

‘সুায ডাইক’ রনভ থাণ কযা  দে এফাং উক্ত এরাকায় রযকল্পনা অনুমায়ী ড়ক সনটয়াকথ ফাস্তফায়দনয কাজ চরদছ।     ঢাকা-

চট্ট্রসাভ াইদয় এয াদথ াংদমাগ ড়কটিয কাজ ফ থাদ্রস ম্পন্ন কযা উরচত রছর, মায জ্য  াভর্রসক কাদজয অ্রসগরত ব্যাত 

দে।           

রভযযাই  সানাগাজী অথ থননরতক অঞ্চরটি রঘদয স্থানীয় জনাধাযদনয ভদধ্য ব্যাক উৎা-উেীনা রক্ষয কযা সগদর, াম্প্ররতক 

ভদয় তাঁযা রকছুটা অন্তুরষ্ট প্রকা কযদছন। প্রকল্প অঞ্চদর শুারন  ভাছ াং্রস কদয অদনদক জীরফকা রনফ থা কযদতন মা এখন 

ম্ভফ দে না।আফায রল্প স্থান প্ররক্রয়া শুরু না য়ায় নতুন কভ থাংস্থান দে না। এদক্ষদত্র প্রকল্পটিয কাজ দ্রুততয কযা, রফকল্প 

আদয়য ব্যাফস্থা কযা, ক্ষরত্রসস্থদদয মথাভদয় ক্ষরতপূযণ প্রদান, শ্ররভক রনদয়াদগ প্রকল্প এরাকায সরাকদদয প্রাধা্য  সদয়া এফাং 

প্রদয়াজদন প্রররক্ষত কযা, খা জরভয ফাইদয জরভ অরধ্রসণ না কযা, তাড়াতারড় যাস্তা-ঘাট সভযাভত সল কযা ইতযারদ তাঁদদয 

অ্য তভ দাফী। রযদফগত প্রবাফ রফদফচনায় প্রকল্পটিয রফস্তারযত ‘ই আই এ’ রযদাট থ আদছ এফাং স অনুমায়ী একটি ‘ই এভ র’ 

আদছ। স্থান রফদফচনায় মূর প্রকল্প এরাকা রভযযাই প্রাকৃরতক দূদম থাগ মথাোঃ াইদলান ফা সুনারভ ঝুঁরকয অঞ্চদর অফরস্থত – পদর এ 

রফলদয় ঝুঁরক রনরূদণ আয রফস্তারযত গদফলণা প্রদয়াজন।  প্রকল্প এরাকায াভর্রসক রযদফ রফদফচনায় কদয়ক রক্ষ গাছ রাগাদনায 

রযকল্পনা াদত সনয়া দয়দছ এফাং তা শুরু দয় সগদছ। ফজথয ব্যাফস্থানা, ভূগব থস্থ সুদয় ারনয স্তয রনণ থয়, সরক রনভ থাণ ইতযারদ রনদয় 

কাজ দে। তদফ রদল্পয তযর ফজথয রযদাধদন র ই টি র’য প্রদয়াজন, আয এদপ্ররক্ষদত যফতী ম থাদয় প্রকদল্পয াদথ রইটির যুক্ত 

কযা দফ ভদভ থ একটি ‘রফজদন সকই ভদডর’ ইদতাভদধ্য ম থাদরাচনাধীন আদছ। এদক্ষদত্র, একই ধযদনয রল্প কাযখানাগুররদক সজারনাং 

এয ভাধ্যদভ বাগ কযা সগদর রল্প ফজথয ব্যাফস্থানায কাজটি আয জতয দত াদয।        

প্রকল্পটিয ফদচদয় ফর রদক দে এয উদেশ্য  সুদূযপ্রাযী প্রবাফ । প্রকল্প ফাস্তফায়দন প্রকল্প অরপ এফাং রফশ্ব ব্যাাংক াফ থক্ষরনক 

ভিদয়য ভাধ্যদভ রনয়রভত ভরনটরযাং কযদছ। তদফ রফরবন্ন কাযদণ, রকছু ঠিকাদাযদদয কাদজয ধীয গরত একটি অ্য তভ দুফ থর রদক। 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন দর ব্যাক কভ থাংস্থাদনয সুদমাগ দফ এফাং প্রবৃরদ্ধ ত্বযারিত দফ। প্রকদল্পয মূর অঞ্চর রভযযাই ফন্দদযয কাছাকারছ 

য়ায়, য্ারন ফারণদজযয প্রাদযয ব্যাক ম্ভাফনা আদছ। রফদদী রফরনদয়াদগয াাার স্থানীয় রদল্পয রফকাদয সুদমাগ সৃরষ্ট 

দফ। ঝুঁরক রফদফচনায়, রভযযাই স্থানটি প্রাকৃরতক দুদম থাগ মথা সুনারভ, াইদলান  জদরাচ্ছ্বাদয ঝুঁরকয এরাকায় অফরস্থত। ফতথভান 

সমাগাদমাগ ব্যফস্থা অপ্রতুর। প্রাকৃরতক রকাংফা অ্য  কাযদণ প্রকল্প এরাকায াদথ সদদয সমাগাদমাগ রফরেন্ন ফায ম্ভাফনা আদছ। 

এছাড়া ম থা্ তফদদরক রফরনদয়াগ প্রার্, স্থানীয় উদযাক্তাদদয স্বতোঃস্ফূতথ অাং্রসণ, রযদফ ফান্ধফ রল্প রফকা  ফহুভারত্রক 

রদল্পয সুস্থ প্ররতদমারগতা রনরিতকযণ রফলদয় সুরনরদ থষ্ট উদযাগ  নীরতভারা রনরিত কযদত াযা রকছু অ্য তভ চযাদরঞ্জ।  

কদয়কটি অথ থননরতক অঞ্চর প্রকল্প সদল ররর ভদডদর এয ব্যফস্থানায দারয়ত্ত্ব সফযকারয খাদত সছদড় সদয়ায রযকল্পনা আদছ। 

তদফ, ভূরভ উন্নয়ন সদল সভাাংরায় এ ধযদনয একটি ব্যফস্থা সনয়া দর আানুরূ রফরনদয়াগ দে না। এদক্ষদত্র াভদনয রদনগুদরাদত 

রনরফড় রযফীক্ষণ কযদত দফ মাদত রফদল কদয অদনক ফড় আরঙ্গদক সৃষ্ট রভযযাই-এ প্রতযাা অনুমায়ী রফরনদয়াগ য়। তাই, 

প্ররতদমারগতামূরক ফাজায সভাকাদফরা  কর সেকদাল্ডাযদদয ভাদঝ ভিয় টিরকদয় যাখায াভথ থ অজথন কযদত দফ। প্রকল্পটিয 

পর ফাস্তফায়দন এফাং যফতীদত সকান নতুন প্রকল্প ্রসদণ রনম্নরু রফলয়গুদরা রফদফচনা  প্ররতারন এয সুারয কযা দরা:    

(১( সভাট  ফারল থক কভ থ-রযকল্পনা প্রণয়ন এফাং ক্রয়  রযকল্পনা মথামথবাদফ কযা এফাং সভদন চরা উরচত; (২( সবৌত রক্ষযভাত্রা 

রনধ থাযণ  অ্রসগরত রযভা কযায উদযাগ ্রসণ কযদত দফ; (৩( সবৌত কাদজয অ্রসগরত আয সফগফান কযদত প্রদয়াজনীয় দদক্ষ 

্রসণ কযদত দফ; (৪( সরাকফর রনদয়াগ, তাঁদদয দক্ষতা উন্নয়ন  সুদমাগ-সুরফধারদ ফাড়াদত দফ; (৫( ‘রপরজরফররটি েযারড’, ‘ভাোয 

প্লযান’  ‘সেকদাল্ডায এনারাইর’ মথাথ থবাদফ কযদত দফ; (৬( প্রাকৃরতক দুদম থাগ সভাকাদফরা  রযদফদয উয রফরূ প্রবাফ 

কভাদনায জ্য  ব্যফস্থা ্রসণ কযদত দফ; (৭( সদদয সুলভ উন্নয়দন কর এরাকায় সুদমাগ সৃরষ্ট কযদত দফ এফাং (৮( প্রকল্প ভার্য 

য েষ্ট ‘সটকই রযকল্পনা’ থাকদত দফ।    
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Acronyms and Abbreviations 

ADB Asian Development Bank   
BBS Bangladesh Bureau of Statistics  

BEPZA Bangladesh Export Processing Zone Authority   

BEZA  Bangladesh Economic Zone Authority  

CETP Central Effluent Treatment Plant 

DPP Development Project Proposal  

ECC Environmental Clearance Certificate  

ECR Environmental Conservation Rules   

EIA Environmental Impact Assessment 

EIRR Economic Internal Rates of Return  

EMP Environmental Management Plan  

ENPVs Economic Net Present Values  

EPZ Export Processing Zone  

ETP Effluent Treatment Plant 

EZs Economic Zones  

FBCCI The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry  

FDI Foreign Direct Investment  

FGD Focus Group Discussions  

GOB Government of Bangladesh  

IA Implementing Agency  

IDI In-depth Interviews  

IMED Implementation Monitoring & Evaluation Division   

MSDA Modern Social Development Associates  

NGO Non-Government Organization   

PCR Project Completion Report 

PD Project Director  

PPA Public Procurement Act 

PPP Public-Private Partnership  

PMO Prime Minister's Office. 

PPR Public Procurement Rules 

PRA Participatory Rural Appraisal 

PIC Project Implementation Committee 

RDPP Revised Development Project Proposal   

SEZ  Special Economic Zone  

SWOT   Strength, Weakness, Opportunity, and Threat  

PSC Project Steering Committee 

TC Technical Committee 
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প্রথভ অধ্যায় 

প্রকদল্পয রফস্তারযত ফণ থনা 
 

 

১.১ প্রকদল্পয টভূরভোঃ  
 

 

উন্নয়দনয ভাড়দক ফাাংরাদদ। রবন ২০২১ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয দ্রুতগরতদত এরগদয় চরদছ সদদয অথ থনীরত। আয এয দৃশ্যভান 

অ্রসগরত ইদতাভদধ্যই প্রতীয়ভান দে। জারতয ইরতাদয এক অন্য  অজথন রাদফ ফাাংরাদদ স্বদল্পান্নত সদ সথদক রনম্ন-ভধ্যভ 

আদয়য সদদ উন্নীত দয়দছ। রজরডর প্রবৃরদ্ধয ায  ভাথারছু গড় আয় রফদফচনায় এই মুসৄদতথ তা ইরতাদ দফ থাচ্চ ম থাদয়। প্রবৃরদ্ধয 

এই ধাযা অব্যাত থাকদর, এটা অফশ্যই ম্ভফ সম, ২০২১ াদরয ভদধ্য ভধ্যভ আয় এফাং ২০৪১ াদরয ভদধ্য ফাাংরাদদ একটি উন্নত 

সদ রাদফ রফদশ্বয বুদক ভাথা উঁচু কদয দাঁড়াদফ। সুরনরদ থষ্ট বাদফ এদক্ষদত্র যকাদযয াম্প্ররতকতভ রক্ষয দে ২০২১ াদরয ভদধ্য 

রজরডর প্রবৃরদ্ধয ায ৮% এ উন্নীত কযা এফাং দারযদদ্র্য ায ১৫% এ নারভদয় আনা।  

 

উন্নয়দনয এই ধাযাফারকতা যক্ষায় একটি অ্য তভ ফড় রনয়াভক দে রল্প-ফারণদজযয প্রায। উন্নয়দনয তারত্ত্বক াংজ্ঞাভদত,  একটি 

সদ স্বদল্পান্নত সথদক উন্নত যাদে রযণত য়ায সক্ষদত্র অন্তরতদক্ষ রতনটি দৃশ্যভান অথ থননরতক ক্রারন্তরকার অরতক্রভ কদয থাদক। প্রথভ 

ম থাদয়, কৃরল রনব থয অথ থনীরত; রিতীয় ম থাদয় রল্প রবরিক অথ থনীরত আয ফ থদল ম থাদয় জ্ঞান রবরিক সফা রনব থয অথ থনীরত। 

ফাাংরাদদ এই মুসৄদতথ রিতীয় ম থাদয় অফস্থান কযদছ, মায পদর রল্প রবরিক অথ থনীরতয প্রায উন্নয়দনয জ্য  রফদল ভূরভকা যাখদফ। 

এদক্ষদত্র, রফগত কদয়ক দদকয অরবজ্ঞতায আদরাদক, রদল্পান্নয়দন রকছু সুরনরদ থষ্ট ভস্যা রচরিত কযা সগদছ - মায ভদধ্য অ্য তভ 

জ্বারানী স্বল্পতা, জরভয দুষ্প্রাপ্যতা, পু ুঁরজ  দক্ষ জনরক্তয অবাফ, ইতযারদ।   

  

ফাাংরাদদদয জ্য  রফশ্বব্যাাংদকয ২য় Investment Climate Assessment (ICA( প্ররতদফদন অনুমায়ী, রল্প 

উদযাক্তাদদয ভদধ্য জরযদয পর সথদক প্রা্ তথ্য ভদত জরভয উচ্চ মূল্যদক দায়ী কদযদছন প্রায় ৯২.৫% উদযাক্তা, মা রকনা সদদ 

রল্পায়দনয সক্ষদত্র প্রথভ রতনটি ফড় ফাধায একটি। এছাড়া, উক্ত প্ররতদফদন অনুমায়ী জরভ অরধ্রসণ (৮২.২%( এফাং ব্যফাদযাদমাগী 

রল্প জরভ/প্লট প্রার্ (৬৬.৬%( – জরভ াংক্রান্তর এই ভস্যাগুরর রল্পায়দন অ্য তভ ফাধা রাদফ রফদফরচত দয়দছ। মূরতোঃ 

ফাাংরাদদদয ভূরভরূ রফদফচনায় রল্প স্থাদনয উদমাগী জরভয দুষ্প্রাপ্যতায এই ভস্যাটি প্রকট দয় উদঠদছ - সকননা এটি একটি 

প্লাফন ভূরভয সদ, সমখাদন অরধকাাং জরভ ফছদযয একটি রনরদ থষ্ট ভদয় ারনদত তররদয় মায়। অ্য রদদক জনাংখ্যায ঘনদত্বয আরধকয 

রফদফচনায়, ব্যফাদযাদমাগী উঁচু জরভয প্রায় ফই সকান না সকান কাদজ ব্যফহৃত। ভূরভ প্রাদনয অদক্ষতা  নগয রযকল্পনায ত্রুটি 

ভস্যাটিদক আয জটির কদয তুদরদছ। একইবাদফ, ‘সডদভা্রসারপক রডরবদডন্ট’ রফদফচনায় ফাাংরাদদদ সমখাদন প্ররত ফছয প্রায় ২০ রক্ষ 

নতুন সরাক কভ থক্ষভ জনরক্তদত সমাগ দে – সুরনরদ থষ্ট কদভ থাদমাগী দক্ষতা না থাকা  ম থা্ কভ থাংস্থাদনয অবাদফ তায সুপর 

সথদক সদ ফরঞ্চত দে।  

 

সদদ রল্প-ফারণদজযয দ্রুত প্রাদযয ভাধ্যদভ ব্যাক কভ থাংস্থান তথা প্রবৃরদ্ধয গরতদক আয ত্বযারিত কযায রদক্ষয, ফাাংরাদদ যকায 

তায াম্প্ররতকতভ রল্প নীরতদত এই ফ ভস্যাগুররদক সভাকাদফরা কযায উদেদশ্য সুরনরদ থষ্ট কভ থন্থা ্রসদণয সুারয কদযদছ। 

যকাদযয াাার সফযকারয উদযাক্তাদদয ভূরভকাদক এখাদন অতযন্তর গুরুত্বপূণ থ রাদফ রফদফচনা কদয ররর ফা প্রাইদবট-াফররক 

াট থনাযী সক উৎারত কযা দয়দছ। “ফাাংরাদদ অথ থননরতক অঞ্চর উন্নয়ন প্রকল্প ১ভ ম থায় (২য় াংদারধত(” প্রকল্পটি তাযই 

একটি। ফাাংরাদদ অথ থননরতক অঞ্চর উন্নয়ন কর্তথক্ষ, সফজা’য তত্ত্বাফধাদন সদদয রফরবন্ন অঞ্চদর রল্প স্থাদনয উদমাগী জরভ ততযী 

কদয সদয়া তথা রল্প অঞ্চর (ইদজড( স্থান এয মূর উদেশ্য। একই াদথ রল্প স্থাদনয জ্য  অ্য া্য  অফকাঠাদভা এফাং প্রারনক 

সুরফধারদ প্রদাদনয ব্যফস্থা এখাদন যাখা দয়দছ, মা রকনা অদনকটা ‘য়ান ে ারব থ’ এয ভত। উদেখ্য সম, রফগত কদয়ক দদক 

একই বাদফ ‘ইরদজড’ গঠদনয ভাধ্যদভ, য্ারনমুখী রল্প স্থাদনয পরতায ইরতাটি এখাদন একটি অনুকযণীয় দৃষ্টথান্তর। তদফ ‘ই-

সজান’ এ আয বৃিয রযরধদত শুদৄ য্ারনমুখী রল্প নয় ফযাং ফধযদণয সদর  রফদদর - আবযন্তরযীণ রকাংফা য্ারনমুখী রল্প 

স্থাদনয রফধান যাখা দয়দছ। দফ থারয অন্রসয অঞ্চরগুররদত কভ থাংস্থান তথা দারযদ্র্যদূযীকযণ রফলয়টিদক রফদলবাদফ প্রাধা্য  সদয়া 

দয়দছ। াইরট প্রকদল্পয ভাধ্যদভ যকারযবাদফ শুরু দর, ররর ভদডদর ধীদয ধীদয সফযকারয উদযাক্তাদদয ভাধ্যদভ এধযদনয 

রল্পাঞ্চর স্থাদনয ব্যাাদয উৎারত কযা দে।     

 



পৃষ্ঠা- 2 
 

   ১.২   প্রকদল্পয াংরক্ষ্ রযরচরতোঃ 

 

 

 

১.১.১ প্রকদল্পয নাভ : ফাাংরাদদ অথ থননরতক অঞ্চর উন্নয়ন প্রকল্প ১ভ ম থায় (২য় 

াংদারধত(। 

১.১.২ উদযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ  : ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয়। 

১.১.৩ ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা  : ফাাংরাদদ অথ থননরতক অঞ্চর কর্তথক্ষ (সফজা)।  

১.১.৪ প্রকদল্পয ফযাে : ৯০৫৩১.৮৮ রক্ষ টাকা 

১.১.৫ প্রকদল্পয ভয়কার : জানুয়ারয ২০১৪ সথদক জানুয়ারয ২০২১  

১.১.৬ প্রকদল্পয অফস্থান  :  সজরা উদজরা 

  চট্ট্রসাভ রভযযাই  

 চট্ট্রসাভ আদনায়াযা 

 কক্সফাজায সটকনাপ 

 কক্সফাজায সটকনাপ (জাররয়ায িী( 

 সপনী সানাগাজী 

 ঢাকা সকযাণীগঞ্জ 

 ফাদগযাট সভাাংরা 

 সভৌরবীফাজায  সভৌরবীফাজায দয 

 রফগঞ্জ চুনারুঘাট   

নাযায়ণগঞ্জ সানাযগাঁ  

নাযায়ণগঞ্জ ফন্দয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র ১.১ ম্যাদ প্রকল্প এরাকায অফস্থান – রভযযাই  সানাগাজী 

 

 

স্থান: ১১টিয (দভাট: ২৪৪৬১ একয( ফদদর ৩টি স্থাদন কাজ দেোঃ সানাগাজী, রভযযাই  সভাাংরা  

প্রস্তাফনাোঃ     রভযযাইোঃ ৮১১৩১ একয                                                                                           সভাাংরা: ২০৫ একয  

ফাস্তদফোঃ    সানাগাজী  রভযযাই: রভযযাই সজান-১ = ৫৫০ একয 2A= ৯৪০ একয  2B = ৪৭৬ একয       সভাাংরা:২০৫ একয  

সভাট = ১৯৬৬ একয  
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রচত্র ১.২ ম্যাদ প্রকল্প এরাকায অফস্থান - সভাাংরা 

 

১.৩ প্রকদল্পয উদেশ্য  

 

১.৩.১ ারফ থক উদেশ্য 

ফহুমুখী অথ থননরতক অঞ্চর ততরয এফাং সগুররয উন্নয়দনয ভাধ্যদভ রল্পায়দনয প্রায িাযা ব্যাক কভ থাংস্থাদনয সুদমাগ ততরযয ভধ্য 

রদদয় সদদয দ্রুত অথ থননরতক উন্নয়ন রনরিত কযাই প্রস্তারফত প্রকদল্পয মূর উদেশ্য। ‘সফজা অযাক্ট ২০১০’ এয অনুদেদ ৪ এ প্রদি 

ক্ষভতাফদর ‘সফজা’ সদদয রফরবন্ন অঞ্চদর সফযকারয, যকারয রকাংফা ররর এয ভাধ্যদভ রল্পাঞ্চর  স্থাদনয এই দারয়ত্বপ্রা্। 

প্রকল্পটিয সুদূয প্রাযী উদেশ্য র রল্পায়ন  কভ থাংস্থাদন ররছদয় ড়া এফাং অনুন্নত অঞ্চর ম্ভাফনাভয় রফরবন্ন অঞ্চদরয দ্রুত 

অথ থননরতক উন্নয়দনয রদক্ষয স কর অঞ্চরমূদ ‘ইকনরভক সজান’ প্ররতষ্ঠা কযায ভাধ্যদভ ব্যাক কভ থাংস্থান, ফহুমুখী দণ্যয 

উৎাদন  য্ারন ফারণদজযয আয প্রায। ফতথভান ম থাদয়, প্রস্তারফত প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ফাদগযাট সজরায সভাাংরা উদজরায়, 

সভৌরবীফাজায দয উদজরায়, চট্ট্রসাদভয রভযযাই এফাং আদনায়াযা উদজরা সভাট ১১টি স্থাদন ‘ইকনরভক সজান’ ততরযয জ্য  

প্রদয়াজনীয় সভৌররক সবৌত অফকাঠাদভা ততরয/উন্নয়ন কযা দে।  

 

১.৩.২ প্রকল্পটিয         উদেশ্য    

  

ক) সদদয ারফ থক সুলভ উন্নয়দনয রদক্ষয সদব্যার রফস্তৃত রফরবন্ন অঞ্চদর ‘ফহুমুখী’ রল্প-কাযখানায প্রায ঘটাদনা; 

খ) ‘অথ থননরতক অঞ্চর’ স্থাদনয জ্য  প্রদয়াজনীয় মূর অফকাঠাদভা ততরয কযা; 

গ) রফরবন্ন অঞ্চদর ফযােকৃত জরভদত প্রদয়াজনীয় সবৌত অফকাঠাদভায াাার অ্য া্য  রল্প সুরফধারদ এভনবাদফ প্রস্তুত কযা মাদত 

সদর  রফদদর উদযাক্তাযা রল্প স্থাদনয জ্য  ফরকছু াদতয নাগাদরয ভদধ্য দজ ায়; 

ঘ) রফদল কদয রফদদর উদযাক্তাদদযদক এ কর ‘অথ থননরতক অঞ্চদর’ রল্প কাযখানা স্থান  রযচারনা কযায রদক্ষয উযুক্ত 

ব্যফা-ফান্ধফ রযদফ ততরযয ভাধ্যদভ রফরনদয়াদগ আকৃষ্ট কযা; 

ঙ) ফাাংরাদদদয আাভয জনাধাযদণয জ্য  কভ থাংস্থান ততরয কযা; এফাং  

চ( ‘রবন ২০২১’ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয রল্পায়দনয প্রায ঘটাদনা।  
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১.৪ প্রকল্প অথ থায়ন  সভয়াদকার 

 

১.৪.১  প্রকল্প ব্যয়  ব্যয় বৃরদ্ধ    

 

প্রকল্পটিয মূর ম থাদয়  ২০১৪ াদর ৮১৯৫.০০ রক্ষ টাকায় ফাস্তফায়দনয জ্য  অনুদভারদত য়। যফতীদত ১ভ াংদাধনীদত ৪০৩৯.০০ রক্ষ 

টাকা এফাং ২য় াংদাধনীদত ৭৮২৯৮.০০ রক্ষ টাকা ফাড়াদনা য়। ারফ থকবাদফ প্রকল্প ব্যয় মূর প্রকল্প ব্যদয়য তুরনায় ১০০৫% বৃরদ্ধ  য়। 

এই ব্যয় বৃরদ্ধয কাযণ র প্রকদল্পয এরাকায রযরধ বৃরদ্ধ  নতুন আইদটভ অন্তরভু থক্তকযণ।  

 

াযরন ১.১ : প্রকদল্পয  প্রকল্প ব্যয়  ব্যয় হ্রা/বৃরদ্ধয ায  (রক্ষ টাকায়( 

 

রডরর/আযরডরর প্রকল্প ব্যয় ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যয় বৃরদ্ধ 

ম থায় রক্ষ টাকায় (পূফ থফতী ম থাদয়য তুরনায় 

তকযা সফর/কভ( 

মূর ম থাদয়য তুরনায় তকযা 

সফর/কভ  

মূর ৮১৯৫.০০ - - 

াংদারধত (১ভ( ১২২৩৪.০০ ৪০৩৯ ৪০৩৯ 

    ৪৯% ৪৯% 

াংদারধত (২য়( ৯০৫৩১.৮৮ ৭৮২৯৮ ৮২৩৩৭ 

    ৬৪০% ১০০৫% 

তথ্যসূত্রোঃআযরডরর 

 

াযরণ ১.২:  প্রকল্প ব্যয়  প্রকৃত ব্যয় (রক্ষ টাকায়( 

২য় াংদারধত রডরর অনুাদয প্রকল্প ব্যয় ৯০৫৩১.৮৮ রক্ষ টাকা । এরপ্রর ২০১৯ ম থন্তর সভাট ব্যয় ৩৭৮০৮.২১ রক্ষ টাকা । এই ব্যয় 

সভাট প্রকল্প ব্যদয়য ৩০.৩১%। 

রফফযণ প্রকল্প ব্যয় ব্যয় তকযা ায 

১ ২ ৩ ৪ 

সভাট ৯০৫৩১.৮৮ ৩৭৮০৮.২১ ৩৪১.৭৮ 

টাকা (রজরফ( ১৯১২.৫৩ --- --- 

প্রকল্প ায়তা ৮৮৬১৯.৩৫ --- --- 

তথ্যসূত্রোঃআযরডরর  

 

১.৪.২  প্রকল্প ফাস্তফায়নকার  

মূর প্রকল্পটি ৩০ ভা ভদয় ফাস্তফায়দনয জ্য  অনুদভারদত য়। যফতীদত ১ভ াংদাধনীদত সকান সভয়াদ বৃরদ্ধ কযা য় না, তদফ ২য় 

াংদাধনীদত সভাট ৫৫ ভা ভয় বৃরদ্ধ কযা য় মা মূর ম থাদয়য তুরনায় ১৮৩% সফর। এ সভয়াদ বৃরদ্ধয কাযণ মূর ম থাদয়য তুরনায় 

যফতীদত কভ থরযরধ  আইদটদভয রযভাণ কদয়কগুণ ফাড়াদনা দয়দছ ফদর।  

 

াযরন ১.৩: প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার  ভয় হ্রা/বৃরদ্ধয ায  

 

রডরর/আযরডরর ফাস্তফায়নকার সভাট ভয় াথ থকয (সভয়াদ বৃরদ্ধ) াথ থকয (সভয়াদ বৃরদ্ধ) 

ম থায় আযম্ভ ভা্ ভা (পূফ থফতী ম থাদয়য  তুরনায় 

তকযা সফর/কভ( 

মূর ম থাদয়য  তুরনায় 

তকযা সফর/কভ 

মূর জানুয়ারয ২০১৪ জুন ২০১৬ ৩০ - - 

াংদারধত (১ভ( জানুয়ারয ২০১৪ জুন ২০১৬ ৩০ ০ ০ 

        ০ ০ 

াংদারধত (২য়( জানুয়ারয ২০১৪ জানুয়ারয ২০২১ ৮৫ ৫৫ ৫৫ 

        ১৮৩% ১৮৩% 

তথ্য সূত্রোঃ আযরডরর 
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মূল প্রকল্প ও সংশ াধনীর তাররখ 

প্রস্তারব্ত প্রকল্প ব্যয় ও সংশ াধনী 

১.৪.৩: প্রকল্প অনুদভাদন  াংদাধদনয ভয়ীভা 

মূর প্রকল্পটি  ৩০.৬.২০১৪ তারযদখ একদনক কর্তথক অনুদভারদত য়। অনুদভাদদনয ১৭ ভা য প্রকল্পটি ১ভ ফায াংদাধন কযা য় 

এফাং ৫ ভা য ২য় ফায াংদাধন কযা য়। য য দু’ফায প্রকল্প াংদাধদনয কাযণ র – প্রকদল্পয এরাকায রযরধ বৃরদ্ধ  নতুন 

আইদটভ অন্তরভু থরক্ত।  

 

াযরণ ১.৪: প্রকল্প অনুদভাদন  াংদাধদনয ভয়ীভা  

 

রডরর/আযরডরর অনুদভাদন কত ভয় য াংদাধন পূফ থফতী ম থাদয়য তুরনায় ব্যার্ 

ম থায় তারযখ ম থায় রবরিক ভা মূর ম থাদয়য তুরনায় ভা 

মূর ৩০.০৬.২০১৪ - - 

াংদারধত (১ভ(  ২৪.১১.২০১৫ ১৭ ১৭ 

৫৭% ৫৭% 

াংদারধত (২য়) ২৬.০৪.২০১৬ ৫ ২২ 

১৭% ৭৩% 

তথ্য সূত্রোঃ আযরডরর 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র ১.৩ প্রকদল্পয ব্যয়, ভয়  াংদাধনীয রফস্তারযত 

১৭ মাস র ৫ মাস র 

৪০ ককাটট (৪৯% ব্ৃদ্ধি)  

৭৮৩ ককাটট (১০০৫% ব্দৃ্ধি) 

১৯ সকাটি 

৮৮৬ সকাটি ৯০৫ সকাটি 
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১.৫ প্রকদল্পয প্রধান কাজ  

 ভূরভ উন্নয়ন;  

 অরপ বফন/ডযদভটরয/কােভ অরপ রনভ থাণ; 

 ীভানা প্রাচীয রনভ থাণ; 

 াংদমাগ ড়ক ততযী; 

 সতু/কারবাট থ রনভ থাণ; 

 ারন যফযা  য় রনষ্কালন ব্যফস্থা;  

 রফদুযৎ যফযা  গ্যা াংদমাগ; 

ফ 

 

১.৬  প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক রক্ষযভাত্রা 

প্রকদল্পয ২য় াংদারধত আযরডরর অনুাদয অঙ্গরবরিক রক্ষযভাত্রা াযরণ ১.৫ এ উদেখ কযা রোঃ  

 

াযরণ ১.৫: প্রকল্পটিয অনুদভারদত অঙ্গ  অঙ্গরবরিক রফস্তারযত ফযাে রফবাজন রনম্নরূ (রক্ষ টাকা) 

ক্রোঃনাং অদঙ্গয নাভ াংখ্যা/রযভাণ আরথ থক রক্ষযভাত্রা 

রজরফ প্রকল্প াায্য সভাট  

আযরএ রডরএ  

(ক) যাজস্ব ব্যয়      

১। কভ থকতথাদদয সফতন ১৪ জন ৩০৯.২৯ ০.০০ ০.০০ ৩০৯.২৯ 

২। কভ থচারযদদয সফতন ২০ জন ১৯৪.৩৮ ০.০০ ০.০০ ১৯৪.৩৮ 

৩। বাতারদ ৩৪ জন ৬৬৬.৯২ ০.০০ ০.০০ ৬৬৬.৯২ 

 যফযা সফা      

৪। ভ্রভণ বাতা ৩৪ জন ৪৯.৬৮ ০.০০ ০.০০ ৪৯.৬৮ 

৫। অরপ বাড়া - ১২৭.৪০ ১৮০.০০ ০.০০ ৩০৭.৪০ 

৬। সাদেজ - ৪.৭৫ ০.০০ ০.০০ ৪.৭৫ 

৭। সটররদপান - ০.০০ ১.০০ ০.০০ ১.০০ 

৮। সটদরক্স/পযাক্স/ইন্টাযদনট ১০ টি ১৮.২৫ ৪.০০ ০.০০ ২২.২৫ 

৯। খাফায ারন/ারনয রফর - ৩.০০ ৬.৩০ ০.০০ ৯.৩০ 

১০। রফদুযৎ রফর - ৯.৫০ ২৭.০০ ০.০০ ৩৬.৫০ 

১১। জ্বারানী এফাং গ্যা - ৫৬.০০ ১৫.০০ ০.০০ ৭১.০০ 

১২। সদোর, সতর  লুরিদকন্ট ১৪ টি ১৭৫.০০ ১৬.০০ ০.০০ ১৯১.০০ 

১৩। মুদ্র্ণ  ফাঁধাই - ০.০০ ৬.০০ ০.০০ ৬.০০ 

১৪। সেনারয, রর  েযাম্প - ২২.৬৮ ৩৩.০০ ০.০০ ৫৫.৬৮ 

১৫। ফই  াভরয়কী - ৪.৬৭ ০.১৫ ০.০০ ৪.৮২ 

১৬। প্রচায  রফজ্ঞান - ৮৫.৮২ ৪৫.০০ ০.০০ ১৩০.৮২ 

১৭। ইনদবেদভন্ট প্রদভান সপ্রা্রসাভ - ০.০০ ১১৫০.০০ ০.০০ ১১৫০.০০ 

১৮। সেরনাং পয য়াকথা, এইচআযরড 

এফাং কযাারটি রফরল্ডাং 

- ০.০০ ১৫০.০০ ০.০০ ১৫০.০০ 

১৯। সরভনায, কনপাদযন্প ব্যয় - ০.০০ ৪০.০০ ০.০০ ৪০.০০ 

২০। আপ্যায়ন ব্যয় - ৮.৬৩ ১৩.০০ ০.০০ ২১.৬৩ 

২১। টিএএ ারব থ - ০.০০ ৪৭২.০০ ০.০০ ৪৭২.০০ 

২২। প্ররকউযদভন্ট সোররে ১৮ জন ০.০০ ৬৪.৫০ ০.০০ ৬৪.৫০ 

২৩। রপ্য ারন্পয়ার ম্যাদনজদভন্ট 

সোররে 

১৮ জন  ০.০০ ৬৩.০০ ০.০০ ৬৩.০০ 

২৪। সাস্যার সোররে ১৮ জন  ০.০০ ৬৩.০০ ০.০০ ৬৩.০০ 

২৫। ম্যাদনজায এডরভন ১৮ জন  ০.০০ ৫৭.০০ ০.০০ ৫৭.০০ 

২৬। সজান সডদবরদভন্ট কনারদটন্ট ১৮ জন ০.০০ ৭২.০০ ০.০০ ৭২.০০ 

২৭। এনবাযদভন্ট সোররে ১৮ জন ০.০০ ৫৪.০০ ০.০০ ৫৪.০০ 

২৮। রদেভ এনাররে ১৮ জন ০.০০ ৫৪.০০ ০.০০ ৫৪.০০ 
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২৯। ইনোোকচায কনারদটন্ট ১৮ জন ০.০০ ৫৪.০০ ০.০০ ৫৪.০০ 

৩০। প্রদজক্ট ম্যাদনজদভন্ট ভরনটরযাং 

কনারদটন্ট 

১৮ জন ০.০০ ৫৪.০০ ০.০০ ৫৪.০০ 

৩১। রদেভ এযাডরভরনদেটয ১২ জন ০.০০ ১৮.০০ ০.০০ ১৮.০০ 

৩২। ায়ায অফ ররকউরযটি ারব থ - ০.০০ ৪৫.০০ ০.০০ ৪৫.০০ 

৩৩। ম্মানী/রপ - ৩২.৯৭ ৬.০০ ০.০০ ৩৮.৯৭ 

৩৪। ভাইদক্রাফা বাড়া ১ টি ৫৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৯.০০ 

৩৫। অ্য া্য  ব্যয় - ৪৮.৬৩ ৪৮.০০ ০.০০ ৯৬.৬৩ 

 সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ:      

৩৬। ভটয সবরকযার যক্ষণাদফক্ষণ  

সভযাভত 

- ০.০০ ১১.০০ ০.০০ ১১.০০ 

৩৭। পারন থচায যক্ষণাদফক্ষণ  সভযাভত - ০.০০ ১.০০ ০.০০ ১.০০ 

৩৮। করম্পউটায  অরপ ইকুইদভন্ট 

যক্ষণাদফক্ষণ  সভযাভত 

- ০.০০ ১১.০০ ০.০০ ১১.০০ 

 উ-সভাট(যাজস্ব ব্যয়):  ১৮৭৬.৫৭ ২৮৩৩.৯৫ ০.০০ ৪৭১০.৫২ 

(খ) মূরধন ব্যয়:      

 ম্পদ াং্রস:      

৩৯। ভটয াইদকর ৪ টি ৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০ 

৪০। কযাদভযা  এদক্সরযজ ২ টি ০.০০ ১.৫০ ০.০০ ১.৫০ 

৪১। সভরনারয  অ্য া্য  ইকুইদভন্ট  - ৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.০০ 

৪২। করম্পউটায, রপ্রন্টায, ল্যাট, 

স্ক্যানায, ভদডভ 

২১ টি ২০.০০ ৪.৫০ ০.০০ ২৪.৫০ 

৪৩। অরপ ইকুইদভন্ট   ৫ টি ০.০০ ২.০০ ০.০০ ২.০০ 

৪৪। পারন থচায ২৮ টি ৪.৯৬ ৬.০০ ০.০০ ১০.৯৬ 

 রনভ থাণ  পুতথ কাজ:      

৪৫। ভূরভ উন্নয়ন ১০৩৩৭৭৬ঘ:রভ: ০.০০ ১৯৩৩০.৩২ ০.০০ ১৯৩৩০.৩২ 

৪৬। অরপ বফন/ডযদভটরয 

বফন/কােভ অরপ 

১০৬৪০ ফ:রভ: ০.০০ ৩৭৮৯.৭৮ ০.০০ ৩৭৮৯.৭৮ 

৪৭। ডায়াপাভ থ য়ার ৪৯০ রভ: ০.০০ ৩৩২৫.০০ ০.০০ ৩৩২৫.০০ 

৪৮। ীভানা প্রাচীয  ৩৭৪২৪ রভ: ০.০০ ৪৯৮৭.০০ ০.০০ ৪৯৮৭.০০ 

৪৯। াংদমাগ ড়ক ৩৩৬৩০ রভ: ০.০০ ৫৫৪২.০৯ ০.০০ ৫৫৪২.০৯ 

৫০। রিজ/কারবাট থ ১৮৬ রভ: ০.০০ ৪২৩১.৮২ ০.০০ ৪২৩১.৮২ 

৫১। ারন যফযা, সুযয়াদযজ, সেদনজ 

রদেভ 

সথাক ০.০০ ৬৮১৫.৯৯ ০.০০ ৬৮১৫.৯৯ 

৫২। রফদুযৎ যফযা সথাক ০.০০ ১১৫৭৫.০০ ০.০০ ১১৫৭৫.০০ 

৫৩। অ্য া্য  (রযদটইরনাং য়ার) ৫১৭৮ রভ: ০.০০ ৩৪৩.০০ ০.০০ ৩৪৩.০০ 

৫৪। অ্য া্য  (স্লুই সগট) সথাক ০.০০ ২১৫২.০০ ০.০০ ২১৫২.০০ 

৫৫। অ্য া্য  (ফাঁধ রনভ থাণ) সথাক ০.০০ ৯৪১০.০০ ০.০০ ৯৪১০.০০ 

৫৬। অ্য া্য  (গ্যা যফযা) সথাক ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৫৭। অ্য া্য  (অন াইট ইউটিররটি, 

ইনোোকচায  পযাক্টরয) 

সথাক ০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ৪০০০.০০ 

৫৮। অ্য া্য  (পুনফ থান) সথাক ০.০০ ৭০০.০০ ০.০০ ৭০০.০০ 

৫৯। অ্য া্য  প্লযাদন্টন সথাক ০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ১০০.০০ 

৬০। অ্য া্য  (অপ াইট ইনোোকচায 

পয প্রাইদবট EZ) 

সথাক ০.০০ ৯৩৫৯.৪০ ০.০০ ৯৩৫৯.৪০ 

৬১। অ্য া্য  (সটরোং টিউফদয়র/দয়র 

সটে/গদফলণা) 

সথাক ০.০০ ১১০.০০ ০.০০ ১১০.০০ 

 উ-সভাট (মূরধন ব্যয়):  ৩৫.৯৬ ৮৫৭৮৫.৪০ ০.০০ ৮৫৮২১.৩৬ 

 ফ থদভাট (ক+খ):  ১৯১২.৫৩ ৮৮৬১৯.৩৫ ০.০০ ৯০৫৩১.৮৮ 

সূত্রোঃ আযরডরর 
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১.৭ রগ-সেভ 

 

াযরণ ১.৬ এ আযরডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয রগদেভটি তুদর ধযা র। রগদেদভ রক্ষয  উদেদশ্যয াদথ রভর সযদখ OVI রনধ থাযণ 

কযায কথা। াধাযণত রগ-সেদভয ১ভ করাভ ফা ফণ থনামূরক াযাাংদ সম রক্ষয সরখা য় তা রডররয ৩নাং অনুদেদদ ফরণ থত  মূর  

সুরনরদ থষ্ট উদেশ্যয াদথ রভর থাকদফ অথ থাৎ একই থাকদফ। এ প্রকদল্পয সক্ষদত্র ২নাং করাভ ফা OVI করাদভ রক্ষয, উদেশ্য, আউটপুট 

 ইনপুদটয রফযীদত সম OVI সরখা দয়দছ  তা পুদযাপুরয ঠিকবাদফ -                            । তাছাড়া ২০১৪ াদর 

প্রণীত মূর রডরর এফাং ২০১৬ াদর প্রণীত আযরডরর – উবয় সক্ষদত্র রগদেভটি প্রায় একই যাখা দয়দছ, মরদ কাদজয রযরধ, 

ব্যয় ইতযারদদত ব্যাক রযফতথন এদদছ। এতদরফলয় রফদফচনাপূফ থক রগ-সেভটি যফতীদত  প্রকল্প াংদাধদনয ভয় মথামথবাদফ 

প্রণয়ন কযা সমৌরক্তক দফ।   

 

 

১.৮    ও কভ থ রযকল্পনা 

 

প্রকদল্পয আযরডরর প্রণয়দন ফছযয়াযী অঙ্গরবরক্তক ব্যদয়য একটি রযকল্পনা আদছ। এদত ফারল থক ব্যয়  সবৌত কাদজয অ্রসগরতয 

রক্ষযভাত্রা রনধ থাযন কদয সদয়া আদছ ।  তদফ, প্রথাগত সভাট কভ থ-রযকল্পনা ফা ‘গ্যান্ট চাট থ’ এয াাার, রগদেভ অনুমায়ী আউটপুট 

 কাম থক্রভ এফাং ভদয়য রযভাণ সদয়া থাকদর উদেশ্য অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা  অজথন াদদক্ষ অ্রসগরত রযভা জ ত। 
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াযরণ ১.৬  প্রকদল্পয রগ-সেভ (আযরডরর-সত ফরণ থত)   

 

ফণ থনামূরক াযাাং 

(Narrative Summary) 

উদেশ্য মাচাইদমাগ্য সূচক 

(Objectively Verifiable Indicator/ 

OVI) 

মাচাইদয়য উায়মূ 

(Means of Verification) 

রফদেলণমূরক ম থাদরাচনা 

(Important Assumptions)  

কাম থক্রদভয রক্ষয   

 অথ থননরতক অঞ্চরগুদরাদত ফহুভারত্রক রল্প প্ররতষ্ঠান 

স্থান এফাং ব্যফা ফান্ধফ রযদফ উন্নয়দনয ভাধ্যদভ 

অথ থননরতক প্রবৃরদ্ধ ত্বযারিত কযা।  

 এপরডআই এয রফরনদয়াগ বৃরদ্ধ; 

 অথ থননরতক অঞ্চদর রল্প কাযখানায াংখ্যা বৃরদ্ধ; 

 নাযী-পুরুদলয যারয কভ থাংস্থান সৃরষ্ট; 

 রআইইউ এয প্ররতদফদন; 

 রনফরন্ধত সকাম্পারন কর্তথক াংস্থা 

গুদরায জরয। 

 

প্রকল্প উদেশ্য 
 

 অথ থননরতক অঞ্চদর ফহুভারত্রক রদল্পয রফকা াধদনয 

জ্য  রফরনদয়াগ ফান্ধফ রযদফ  সুরফধারদ স্থান।  

 অথ থননরতক অঞ্চদর রল্প াংস্থা স্থাদনয জ্য  

ভয় হ্রা কযা। 

 

 

 রনফরন্ধত সকাম্পারনয জরয; 
 

 রআইইউ িাযা চরভান 

ম থদফক্ষণ কযা। 

 

 রফদদর রফরনদয়াগ আকৃষ্ট কযায জ্য  

অথ থননরতক অঞ্চরগুদরাদত ম থা্ 

অফকাঠাদভাগত সুরফধারদ  উৎাদদনয 

ক্ষভতা  

আউটপুট 
 

 অথ থননরতক অঞ্চদর অফরস্থত রল্প প্ররতষ্ঠানগুদরায জ্য   

ব্যফা াংক্রান্তর যকারয প্ররক্রয়া জতয য়া;  

 অথ থননরতক অঞ্চদরয রল্প প্ররতষ্ঠানগুদরায রনকট 

প্রযুরক্তয জ্ঞান  তুরনামূরক বাদফ  সুরব মূদল্য ণ্য 

রনরিত কযা; 

 অথ থননরতক অঞ্চদর অফরস্থত রল্প প্ররতষ্ঠানগুদরা 

াভারজক এফাং রযদফগত ভান ফজায় সযদখ 

কাম থক্রভ রযচারনা কযদফ। 

 অথ থননরতক অঞ্চদরয ভদধ্য ম্পদ রনফরন্ধকযণ 

প্ররক্রয়াটি জতয কযা। 

 অথ থননরতক অঞ্চরগুররদত  রনফন্ধন, রাইদরন্পাং 

 সদদয াভর্রসক ব্যফারয়ক রযদফদয 

তুরনায় প্ররক্রয়াকযদণয ভয় হ্রা কযা; 

 অথ থননরতক অঞ্চদর স্থানীয় রফরনদয়াগ 

আনুারতক াদয বৃরদ্ধ কযা; 

 াযা সদদয ারফ থক রযরস্থরতয তুরনায় 

অথ থননরতক অঞ্চদর অফরস্থত অরধক াংখ্যক 

রল্প প্ররতষ্ঠাদনয জ্য  রযদফ  াভারজক 

আইন সভদন চরা জতয য়া।  

 

 অথ থননরতক অঞ্চদর রক্রয় 

াংস্থাগুদরায চরভান জরয 

 

 অথ থননরতক অঞ্চরগুদরায অফকাঠাদভাগত 

উন্নয়ন।  

 

 

ইনপুট 

 অঞ্চরটিদক ম্পূণ থরূদ কাম থকয াকথদজান (রল্পাঞ্চর) 

কদয সতারা।  

 ভূরভ উন্নয়ন ;অরপ বফন ;ীভানা প্রাচীয ;সতু 

/ কারবাট থ ;ারন যফযা ;রফদুযৎ যফযা  

অ্য া্য  সফা। 

 ফাস্তফায়ন াংস্থায নরথ; 

 আইএভইরড’য রযফীক্ষণ 

প্ররতদফদন  রফশ্বব্যাাংদকয 

রযদ থন প্ররতদফদন। 

 প্রকল্প কাম থক্রভ ভয়ভত ফাস্তফায়ন কযা; 

 অথ থ-ছাদড় সকান ফাধা না থাকা। 
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রিতীয় অধ্যায় 

রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ রযচারনা দ্ধরত  ভয় রবরিক রযকল্পনা 
 

 

২.০ ভীক্ষা দ্ধরত 

২.১. প্রকল্প এরাকা রনফ থাচন 

 

প্রকদল্পয আউটপুট, আউটকাভ এফাং উদেশ্য কতটুকু অরজথত দয়দছ তা রনধ থাযণ কযা এই রনরফড় রযফীক্ষদণয মূর উদেশ্য। প্রকল্পটি 

ফাাংরাদদদয ৪ রফবাদগয ৮টি সজরায ১০টি উদজরায় ফাস্তফারয়ত দে। গদফলণা এরাকা রনধ থাযদণয সক্ষদত্র প্ররতরনরধত্বমূরক তথ্য 

প্রার্য জ্য  াযারব  তদফচয়ন দ্ধরত প্রদয়াগ কযা দয়দছ। সমভন: রফবাগ, সজরা  উদজরা রনধ থাযদণয জ্য  

উদেশ্যমূরকবাদফ কর (১০০%) রফবাগ, সজরা  উদজরা সনয়া দয়দছ। অথ থননরতক এরাকায াংখ্যা রনধ থাযদণয সক্ষদত্র ১০০% 

রনধ থাযণ কযা দয়দছ। স রদদফ ভীক্ষায জ্য  অথ থননরতক এরাকায াংখ্যা ১১টি।  
 

 

াযরণ ২.১: নমুনা এরাকা রনফ থাচন 
 

রফবাগ সজরা উদজরা 

ঢাকা 

 

ঢাকা সকযাণীগঞ্জ 

নাযায়ণগঞ্জ 
 

সানাযগাঁ ফন্দয 

 

 

চে্রসাভ 

 

 

চে্রসাভ 

 

রভদযযযাই 

আদনায়াযা 

কক্সফাজায সটকনাপ 

জাররয়াযিী 

সপনী সানাগাজী 

খুরনা ফাদগযাট সভাাংরা 

রদরট 

 

সভৌরবীফাজায সভৌরবীফাজায দয 

রফগঞ্জ চুনারুঘাট 
 

 

 

২.২. নমুনা দ্ধরত   

২.২.১ মূর উিযদাতা (দকআইআই( – সকন্দ্রীয় ম থায়  

 

প্রকল্পটিয রযফীক্ষণ কাজ কযদত আউটপুট ম্পদকথ জানায প্রদয়াজন দফ। আউটপুট অজথদন সেকদাল্ডাযদদয ভূরভকা ফা এ 

প্রকদল্পয কাদজ তাদদয ভূরভকা রক তা জানায জ্য   সকন্দ্রীয় ম থাদয় সথদক তথ্য াং্রস কযা দয়দছ। রফস্তারযত াযরণ ২.২ এ 

সদখাদনা দরা।  

 
 

াযরণ ২.২ মূর উিযদাতা (দকআইআই( – সকন্দ্রীয় ম থায় 

ক্ররভক  প্ররতষ্ঠান উিযদাতা াংখ্যা 

১ াংরেষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগ প্রকল্প াংরেষ্ট অরপায ২ 

২ ফাস্তফায়নকযী াংস্থা  প্রকল্প াংরেষ্ট অরপায ২ 

প্রকল্প রযচারক ১ 

উ-প্রকল্প রযচারক  ১ 

 সভাট  ৬ 
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২.২.২ উিয দাতা রনধ থাযণ (নমুনা আকায(  
 

উম্ভাব্য উকাযদবাগী ব্যরক্ত উিযদাতায াংখ্যা রনধ থাযণ কযা দয়দছ। আযরডররয আদরাদক এরাকা রনফ থাচন কদয সফ এরাকা 

দত উিযদাতা রনফ থাচন কযা দয়দছ। তদফ এয আকায রনব থয কদয পুদরন এয অনুাদতয উয। পুদরদন নমুনা আকায 

রনধ থাযণ এ রনদন্াক্ত সূত্র ব্যফায কযা দয়দছ: 

 

সমখাদন,   n = কারিত নমুনা াংখ্যা 

z= the value of standard variate at a given confidence level  

p= নমুনা অনুাত ম্ভাফনা 

q= নমুনা অনুাত রফযীত ম্ভাফনা  

e= Acceptable error (the precision)  

 

নমুনায াংখ্যা রনধ থাযদণয জদ্য  ৯৫% confidence level অনুভান কযা দয়দছ। পদর “z” এয ভান দে ১.৯৬ । তাছাড়া, 

p এয ভান মরদ ০.৫ ধযা য় (মা দফ থাচ্চ নমুনা াংখ্যা রনিত কদয), তদফ এয ভান দফ (-০.৫) =০.৫ । ই- এয ভান দফ ০.০৫।  

 

n = 
(1.96)

2 
x 0.5 x 0.5 

(0.05)
2
 

 

 = 

3.84
 
x 0.25  

0.0025 

 

 = 
0.96  

0.0025 

 

 = 
0.96 

.0025 

= 384 

উউদেরখত পমু থরা অনুমায়ী ৩৮৪ দে রনধ থারযত নমুনা াংখ্যা । 

অথ থননরতক অঞ্চদর কভ থযত প্রদজক্ট ম্যাদনজায, প্রদকৌরী, শ্ররভক  রফরনদয়াদগ আ্রসী রল্প ভাররক এফাং আদ াদয ্রসাভ ফা 

দযয ফত ফারড়দত ফাযত এভন জনগণ      উকাযদবাগী রদদফ রফদফরচত দয়দছ । প্ররতটি অথ থননরতক অঞ্চর  এয 

চাযা দত তদফচয়ন দ্ধরতদত ৩৯ জন কদয সভাট ৩৯০ জন উকাযদবাগী রফদফচনা কযা য়। রনদম্ন াযরণ ২.৩ এ রফস্তারযত 

সদখা র: 

াযরণ-২.৩: অথ থননরতক এরাকা রবরিক নমুনা রফবাজন 

রফবাগ সজরা উদজরা রল্প 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ম্যাদনজায 

প্রদকৌরী শ্ররভক জনগণ সভাট 

ঢাকা 

 

ঢাকা সকযাণীগঞ্জ ১ ৩ ১২ ২৩ ৩৯ 

নাযায়ণগঞ্জ 

 

সানাযগাঁ ১ ৩ ১২ ২৩ ৩৯ 

ফন্দয ১ ৩ ১২ ২৩ ৩৯ 

চে্রসাভ 

 

চে্রসাভ 

 

রভদযযযাই ১ ৩ ১২ ২৩ ৩৯ 

আদনায়াযা ১ ৩ ১২ ২৩ ৩৯ 

 

 

n= 
z2pq 

e2 
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 কক্সফাজায সটকনাপ ১ ৩ ১২ ২৩ ৩৯ 

সপনী সানাগাজী ১ ৩ ১২ ২৩ ৩৯ 

খুরনা ফাদগযাট সভাাংরা ১ ৩ ১২ ২৩ ৩৯ 

রদরট 

 

সভৌরবীফাজায সভৌরবীফাজায দয ১ ৩ ১২ ২৩ ৩৯ 

রফগঞ্জ চুনারুঘাট ১ ৩ ১২ ২৩ ৩৯ 

৪ ৮ ১০ ১০ ৩০ ১২০ ২৩০ ৩৯০ 

 

এপরজরড 

১ অাং্রসণকাযী দরাংখ্যা াংখ্যা 

১ ই-সজান এরাকা (অাং্রসণকাযীয াংখ্যা-১০( ১১ ১১০ 

 সভাট ১১ ১১০ 

 

 

স্থানীয়  জাতীয় সরভনায  

১ স্থানীয় ম থাদয়য কভ থারা (অাং্রসণকাযীয 

াংখ্যা-৩০( 

১ সেকদাল্ডায এফাং উকাযদবাগী 

২ জাতীয় ম থাদয়য কভ থারা ১ আইএভইরড প্রকল্প কভ থকতথা এফাং জাতীয় ম থাদয়য 

সেকদাল্ডায 

 

 

২.৩ তথ্য াং্রস  রফদেলণ 

ভীক্ষায জ্য  প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইভারয এফাং সদকন্ডারয উৎ সথদক াং্রস কযা দয়দছ। প্রাইভারয তথ্যগুরর যারয 

াক্ষাৎকাদযয ভাধ্যদভ এফাং সদকন্ডারয তথ্যগুরর রফরবন্ন উকাযদবাগী াংস্থা সথদক াং্রস কযা য়। 
 

২.৪ তথ্য াং্রস দ্ধরত 

২.৪.১ প্রাইভারয উৎ সথদক তথ্য াং্রস 

রনম্নরররখত দ্ধরতদত প্রাইভারয উৎ সথদক তথ্য াং্রস কযা দয়দছ।  

             ক) যারয াক্ষাৎকাদযয ভাধ্যদভ; 

             খ) সপাকা গ্রু আদরাচনায ভাধ্যদভ;  

             গ) দযজরভদন ম থদফক্ষদণয ভাধ্যদভ। 

 

২.৪.২ সদকন্ডারয উৎ সথদক তথ্য াং্রস  

ভাধ্যরভক তথ্য মূরতোঃ রফরবন্ন ডকুদভন্টস্ সমভন রডরর, আযরডরর, সটন্ডায ডকুদভন্টস্ ম্পরকথত অ্য া্য  দররর দত তথ্য াং্রস 

কযা দফ।  

২.৪.৩ াদবথ ররডউর/ প্রনভারায প্রাক-মাঁচাই 

খড়া াদব থ ররডউর/ প্রনভারা ততরযয দয আইএভইরড’য াদথ আদরাচনা কদয খড়া চূড়ান্তর কযা দয়দছ। এয দয কর খড়া 

টুর প্রাক মাচাই সদল তথ্য াং্রসকাযীদদয প্ররক্ষদণ চূড়ান্তর কযা য়। প্রাক-মাচাইদয়য পরাপর আইএভইরড’য াদথ 

আদরাচনাক্রদভ প্রনভারা চূড়ান্তর কযা দয়দছ।  

 

২.৪.৪ তথ্য াং্রসকাযীয রনদয়াগ: 

দক্ষ  অরবজ্ঞতাম্পন্ন প্রাথীয ভধ্য সথদক তথ্য াং্রসকাযী  ভাঠ সুাযবাইজায রনদয়াগ কযা য় । তাদদয রক্ষাগত সমাগ্যতা 

ভাো থ রডর্রস এফাং নুযনতভ ৩-৫ ফছদযয অরবজ্ঞতাম্পন্ন রছর। 
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২.৪.৫ তথ্য াং্রসকাযীদদয প্ররক্ষণ: 

জরযদয তথ্য াং্রসকাযী  ভাঠ সুাযবাইজাযদদযদক ৩ রদদনয প্ররক্ষণ (১ রদন ভাঠ ম থাদয় অনুীরন) সদল ভাদঠ সপ্রযণ কযা 

য়। এ প্ররক্ষদণ তথ্য াং্রস এফাং াদব থ ররডউদর ব্যফহৃত রফরবন্ন দেয সফাধগম্যতায জ্য  ধাযণা প্রধান কযা য়।  এছাড়া 

প্ররক্ষদণ তারত্ত্বক  রফলদয়য সচদয় ফাস্তফ অনুীরদনয উয সজায সদয়া দয়দছ। 

 

২.৪.৬ তথ্য প্ররক্রয়াকযণ 

তথ্য াং্রস কদয তথ্যগুদরা টি থাং  এরডট কযা দয়দছ। এরডট কযায য তথ্যগুদরা াংযক্ষদণয ব্যফস্থা কযা য়। তথ্যগুদরাদক াড থ 

কর এফাং পট করদত যাখা দয়দছ। পট্ করদত রডরজটার করম্পউটাদয যাখা দয়দছ। 

 

২.৪.৭ তথ্য রফদেলণ  প্ররতদফদন প্রণয়ন 

প্ররক্রয়াকৃত তথ্যমূদক উদেদশ্যয রফরবন্ন পটয়যায সমভন SPSS, Excel sheet ব্যফায কদয ছক ততরয কযা দয়দছ। 

রযভাণগত আউটপুট এয আদরাদক ্রসাপ প্রণয়ন কযা য়। আউটপুট রফদেলণ কদয প্ররতদফদন প্রণয়ন কযা দয়দছ। 

 

 

২.৫  প্ররতদফদন ততরয 

 

২.৫.১ ১ভ খড়া প্ররতদফদন 

 

এ ম থাদয় ৪০ (২০+২০( কর খড়া প্ররতদফদন ততরয কদয কারযগরয  রেয়ারযাং করভটিয অনুদভাদদনয জ্য  জভা সদয়া দয়দছ। 

২.৫.২ ২য় খড়া  জাতীয় কভ থারা 

 

চূড়ান্তর প্ররতদফদন জভা সদয়ায পূদফ থ এই ভীক্ষায প্রা্ রফলয়ারদ অফরতকযদণয জ্য  একটি জাতীয় ম থাদয়য কভ থারা আদয়াজন 

কযা দফ। এই কভ থারায় খড়া প্ররতফদদনয কর অাং্রসণকাযীদদয কাদছ রফতযণ কযা দফ। সভাট ১৩০ কর খড়া প্ররতদফদন 

জভা রদদত দফ। উক্ত করভটিয রদ্ধান্তর অনুমায়ী াংদাধন কযা দফ।  

 

২.৫.৩ চূড়ান্তর প্ররতদফদন 

 

জাতীয় কভ থারা সথদক প্রা্ রপডব্যাক অন্তরভু থক্ত কদয প্ররতদফদনটি চূড়ান্তর কযা দফ এফাং যফতীদত ফাাংরায় ৪০ কর  ইাংদযরজদত 

২০ কর মুদ্র্ণ কদয আইএভইরড অরপদ জভা রদদত দফ। রনরফড় রযফীক্ষদণয জ্য  প্রণীত প্ররতদফদনমূ আইএভইরড’য রনধ থারযত 

পযদভদট রররখত আকাদয জভা রদদত দফ। 
 

 

২.৬ রনরফড় রযফীক্ষণ কাম থক্রদভয ভয়রবরিক কভ থরযকল্পনা  

 
 

রনরফড় রযফীক্ষণ কাম থক্রভ চুরক্ত ম্পাদদনয য দত প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন স কযা ম থন্তর যাভ থক প্ররতষ্ঠান ইদতাভদধ্য করতয় 

গুরুত্বপূণ থ কাজ ম্পাদন কদযদছ, সমভন: ক( যাভ থকদদয দারয়ত্ব ফন্টন কযা দয়দছ, খ( প্রকল্প াংরেষ্ট রফরবন্ন প্রকায 

দরররারদ/উকযণ াং্রস  ম থাদরাচনায কাজ ম্পন্ন কযা দয়দছ, গ( নমুনা চয়ন দ্ধরতয ভাধ্যদভ sample population 

রনণীত দয়দছ, এফাং ঘ( প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন (Inception Report( প্রণয়ন  উস্থান কযা দয়দছ। প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন 

উস্থান কযায য কারযগরয  রেয়ারযাং করভটিয অনুদভাদনক্রদভ ভাঠ ম থাদয় তথ্য াং্রস কযা য়। অনুদভারদত প্রাযরম্ভক 

প্ররতদফদন অনুমায়ী সম ভস্ত কাজ কযা দয়দছ এফাং যফতীদত কযা দফ, তায কভ থরযকল্পনা (Workplan) যফতী ছদক 

সদখাদনা রোঃ   
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রনরফড় রযফীক্ষণ কাম থক্রদভয ভয়রবরিক কভ থরযকল্পনা ছক 

ক্রোঃ 

নাং 

কাদজয রফফযণ 

 

কাম থক্রদভয ভয় (ভারবরিক) ২০১৮-১৯ 
 

ভয় 

 

তারযখ 

রডদ’

১৮ 

জানুয়ারয-১৯ সপব্রুয়ারয-১৯ ভাচ থ-১৯ এরপ্রর-১৯ 

১  চুরক্ত স্বাক্ষয                  ১ রদন ২৭/১২/১৮ 

২ খড়া প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন প্রণয়ন  দারখর                  ১৪ রদন ২৮/১২/১৮-১০/০১/১৯   

৩ প্রাযরম্ভক প্ররতদফদদনয উয সটকরনকযার করভটিয বা                  ০৭ রদ ১১/১/১৯-১৭/১/২০১৯ 

৪ সটকরনকযার করভটিয সুারয অনুমায়ী রযদাট থ াংদাধন                    ০৩ রদন ১৮/০১/৯-২০/০১/১৯ 

৫ প্রাযরম্ভক প্ররতদফদদনয উয রেয়ারযাং করভটিয বা                  ২২ রদন  ২১/১/১৯-১১/২/২০১৯ 

৬ রেয়ারযাং করভটি কর্তথক ইনদন রযদাট থ অনুদভাদন                  ০৩ রদন  ১৩/০২/১৯- ১৫/০২/১৯ 

৭ প্রনভারা চূড়ান্তরকযণ  ভাঠ ম থাদয়য জনফর রনদয়াগ                   

 

২০ রদন 

 

১৬/০২/২০১৯- 

০৭/৩/২০১৯ 

৮ প্ররক্ষণ,দযজরভন ম থদফক্ষণ  ভাঠ ম থাদয় উাি 

াং্রস 

                 

৯ উাি াং্রস কাম থক্রদভয তদাযরক                  

১০ FGD রযচারনা কযা                  

১১ স্থানীয় ম থাদয় কভ থারা রযচারনা কযা                  

১২ াংগৃীত উাি ম্পাদনা                   

২৪ রদন 

 

০৮/০৩/২০১৯-

৩১/৩/২০১৯ 

১৩ ডাটা এরি  মাচাইকযণ                  

১৪ সটবুদরন ম্পন্ন                  

১৫ ডাটা রফদেলণ                  

১৬ ১ভ খড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন  দারখর এফাং  সটকরনকযার 

 রেয়ারযাং করভটি কর্তথক ম থাদরাচনা  

                  

১৮ রদন 

০১/০৪/২০১৯- 

১৮/০৪/২০১৯ 

১৭ সটকরনকযার করভটিয সুারযদয আদরাদক খড়া 

প্ররতদফদন াংদাধন  ২য় খড়া প্ররতদফদন দারখর 

                  ২ রদন ১৯/০৪/২০১৯-

২০/০৪/২০১৯ 

১৮  জাতীয় ম থাদয়য সরভনাদয চূড়ান্তর খড়া প্ররতদফদন 

উস্থান  ভতাভত াং্রস 

                  ৩ রদন ২১/০৪/২০১৯- 

২৩/০৪/২০১৯ 

১৯ সরভনাদযয ভতাভদতয রবরিদত খড়া প্ররতদফদন 

চূড়ান্তরকযণ  চূড়ান্তর প্ররতদফদন দারখর 

                 ৩ রদন ২৪/০৪/২০১৯-

২৬/০৪/২০১৯ 

সভাট ১২০ রদন 
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র্ততীয় অধ্যায় 

পরাপর ম থাদরাচনা 

 

 

৩.১ প্রকদল্পয উদেশ্য অজথদনয অফস্থা রফদেলণ 
 

 

প্রকদল্পয  উদেশ্য  অজথদনয অফস্থা রফদেলদণ আউটপুট  আউটকাভ এয সম রক্ষযভাত্রা রনধ থাযণ কযা দয়দছ তায কতটা অরজথত 

দয়দছ তা রফদেলণ কযা দয়দছ। াযরণ ৩.১ এ রফস্তারযত সদখা সমদত াদয।   
 

 

াযরণ ৩.১: প্রকদল্পয উদেশ্য অজথন ম থাদরাচনা 

 

ক্রোঃ

নাং 

প্রকদল্পয উদেশ্য আউটপুদটয রক্ষযভাত্রা  অজথন আউটকাভ ভতাভত/ভন্তরব্য 

১ সদদয ারফ থক সুলভ উন্নয়দনয 

রদক্ষয সদব্যার রফস্তৃত 

রফরবন্ন অঞ্চদর ‘ফহুমুখী’ রল্প-

কাযখানায প্রায ঘটাদনা; 

রক্ষযভাত্রা: ১১টি অঞ্চদর ইদকানরভক 

সজান প্ররতষ্ঠা কযা; 

অজথন:  ১টি অঞ্চদর ভূরভ উন্নয়ন 

ইদকানরভক সজান (দভাাংরা( 

প্ররতরষ্ঠত দয়দছ। রভযযাই সজান-

১, ভূরভ উন্নয়ন অ্য া্য  কাজ 

কদয ররর সডদবরাযদক স্তান্তরয 

কযা দয়দছ  এফাং ১টি অঞ্চদর 

(দানাগাজী( ভূরভ উন্নয়ন কাজ 

চরভান। অরনফাম থ কাযদণ ফাকী ৮টি 

অঞ্চদর এ প্রকদল্পয আতায় সকান 

কাজ য়রন। ‘সফজা’ রনজ উদযাদগ 

ফাকী জায়গায় কাজ কযদছ। 

সভাাংরায় ভুরভ উন্নয়ন 

কাজ সল, রভযযাই এ 

চরদছ। রল্প কাযখানা 

প্ররতষ্ঠায কাজ এখন 

শুরু য়রন। তদফ,  

রভযযাই এ ব্যাক 

াড়া ায়া সগদছ।  

‘ফহুমুখী’ রল্প 

স্থান  

ম্ভাফনাভয়য়। 

প্রদয়াজদনয রনরযদখ 

প্রকদল্পয ব্যার্ 

রযফতথন দয়দছ।  

২  ‘অথ থননরতক অঞ্চর’ স্থাদনয 

জ্য  প্রদয়াজনীয় মূর 

অফকাঠাদভা ততরয কযা; 

রক্ষযভাত্রা: ১১টি অঞ্চদর মূর 

অফকাঠাদভা ততরয কযা; 

অজথন: ১টি অঞ্চদর (দভাাংরা( ভূরভ 

উন্নয়ন ভার্য য ররর ভদডদর 

অফকাঠাদভা রনভ থাণ শুরু দয়দছ। 

অ্য  ২টি অঞ্চদর (রভযযাই  

সানাগাজী( ভূরভ উন্নয়ন  

অফকাঠাদভা রনভ থাণ কাজ চরভান। 

ফারক ৮টি অঞ্চদর সকান কাজ কযা 

য়রন।  

সভাাংরায় ভূরভ উন্নয়দনয 

য ররর ভদডদর 

ফারক অফকাঠাদভা রনভ থাণ 

 প্লট ফযাে চরদছ। 

রভযযাই এ মূর 

অফকাঠাদভা প্ররতষ্ঠায 

কাজ  শুরু য়দছ। 

চরভান। আয দ্রুত 

য়া প্রদয়াজন। 

অ্রসগরতয সবৌত 

রযভাণ রনণ থদয় 

তফজ্ঞারনক দ্ধরত 

অনুযণ প্রদয়াজন। 

৩ রফরবন্ন অঞ্চদর ফযােকৃত 

জরভদত প্রদয়াজনীয় সবৌত 

অফকাঠাদভায াাার 

অ্য া্য  রল্প সুরফধারদ 

এভনবাদফ প্রস্তুত কযা মাদত 

সদর  রফদদর উদযাক্তাযা 

রল্প স্থাদনয জ্য  ফরকছু 

াদতয নাগাদরয ভদধ্য দজ 

ায়; 

রক্ষযভাত্রা: ১১টি অঞ্চদর অ্য া্য  

রল্প সুরফধারদ ততরয কযা ; 

অজথন:.২ টি অঞ্চদরই গ্যা, ারন, 

রফদুযৎ-এ ধযদনয ব্যফা ম্পরকথত 

আফকাঠাদভা-জরনত সুরফধারদ রনভ থাণ 

কাজ প্রায় সল। তদফ রাইদন্প, 

কয, ব্যাাংরকাং, শ্ররভক সফা – 

ইতযারদ ‘য়ান ে ারব থ’ প্রদান 

যফতী ম থাদয় শুরু দফ। 

গ্যা, ারন, রফদুযৎ 

সুরফধারদ রনভ থাণ প্রায় 

সল। ‘য়ান ে 

ারব থ’ কাম থাফরী 

যফতী ধাদ শুরু দফ। 

চরভান এফাং 

অ্রসগরত 

দন্তরালজনক। 

যফতী ম থাদয় 

দ্রুততায াদথ 

ম্পন্ন দফ। 

৪ রফদল কদয রফদদর 

উদযাক্তাদদযদক এ কর 

‘অথ থননরতক অঞ্চদর’ রল্প 

রক্ষযভাত্রা: ১১টি অঞ্চদর  উযুক্ত 

ব্যফা-ফান্ধফ রযদফ ততরযয 

ভাধ্যদভ  রফদদর  উদযাক্তা আকৃষ্ট 

ব্যফা-ফান্ধফ রযদফ 

ততরযয ম্ভাফনায 

রফলয়টি ম্ভফতোঃ 

মূরতোঃ অফকাঠাদভা 

রনভ থাণ সদল এ 

রদক্ষয কাম থক্রভ 
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কাযখানা স্থান  রযচারনা 

কযায রদক্ষয উযুক্ত ব্যফা-

ফান্ধফ রযদফ ততরয কযা 

ততরযয ভাধ্যদভ রফরনদয়াদগ 

আকৃষ্ট কযা; 

কযা 

অজথন: ১টি অঞ্চদর (দভাাংরা( এ ভূরভ 

উন্নয়ন সল, তদফ ব্যফা-ফান্ধফ 

রযদফ এখন ততরয য়রন। 

রভযযাই  সানাগাজীদত এ কাজ 

চরদছ। জুরাই ২০১৯ এয য 

এব্যাাদয রকছু সুরনরদ থষ্ট দদক্ষ 

সনয়া দফ। 

রফদদর উদযাক্তাদদয 

রনকট ্রসণদমাগ্য ভদন 

দয়দছ রফধায় রকছু 

রফদদর সকাম্পারন আ্রস 

প্রকা কদযদছ এফাং 

রভযযাই এ একটি 

সকাম্পানী ইদতাভদধ্য 

কাযখানা স্থাদনয কাজ 

শুরু কদযদছ। 

পুদযাদদভ শুরু দফ।   

৫ ফাাংরাদদদয আাভয 

জনাধাযদণয জ্য  

কভ থাংস্থান ততরয কযা; এফাং 

রক্ষযভাত্রা: ১১টি অঞ্চদর  

ফাাংরাদদদয আাভয 

জনাধাযদণয জ্য  কভ থাংস্থান 

ততরয কযা 

অজথন: সম ৩টি অঞ্চদর কাজ দয়দছ 

তাদত অফকাঠাদভা রনভ থাণ  

অ্য া্য  কাদজ প্রায় ৩০ াজায 

সরাদকয কভ থাংস্থান দয়দছ।  

অফকাঠাদভা উন্নয়ন 

কাদজ কভ থাংস্থান দে। 

রল্প স্থান শুরু না 

য়ায় এ উদেশ্যটিয 

অজথন এখন দৃশ্যভান 

নয়।  

রল্প স্থাদনয য 

ব্যাক কভ থাংস্থান 

 অজথন দৃশ্যভান 

দফ। 

৬   ‘রবন ২০২১’ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয রদল্পান্নয়দনয প্রায 

ঘঠাদনা। 

রক্ষযভাত্রা: ব্যক রল্পায়ন  প্রবৃরদ্ধ 

অজথনোঃ রল্পাঞ্চদর সদর-রফদদর 

উেযক্তাদদয রল্প স্থাদন আ্রস। 

রকছু প্ররতষ্ঠান প্লট রনদয়দছ।  

কাম থত আউটকাভ 

পুদযাপুরয শুরু য়রন। 

সবৌত অফকাঠাদভা 

রনভ থাণ সদল দৃশ্যভান 

দফ 

  ‘রবন ২০২১’ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয 

প্রকল্পটি গুরুত্বপূণ থ 

ভূরভকা যাখদফ। 

 

 

৩.২ রডরর/আযরডরর ম থাদরাচনা 

 

২০১৪ াদর প্রণীত মূর রডরর’টি মূরতোঃ রফস্তারযত টভূরভ, ব্যাখ্যা  দ্ধরতগত বাদফ ম্পূণ থ ত্রুটিমুক্ত রছর। তদফ যফতীদত 

আযরডরর প্রণয়ন, রফদল কদয ২য় াংদারধত আযরডরর’টিয সক্ষদত্র সফ রকছু ীভাফদ্ধতা রক্ষ কযা সগদছ, মা আয বার দত 

াযত। রকছু উদাযণ তুদর ধযা র;    

 

 প্রকদল্পয রক্ষয  উদেশ্যোঃ আযরডরর অনুমায়ী ফণ থনামূরক উদেশ্যটি রতনটি অনুদেদদ সরখা দয়দছ। াধাযণত একটি 

অনুদেদদ তা ব্যক্ত কযায রনয়ভ। আযরডরর অনুমায়ী সম ৬ টি উদেশ্য ব্যক্ত কযা দয়দছ, তায াদথ অ্য  আয একটি 

উদেশ্য এ প্রকদল্পয িাযা ম্পারদত দত াদয   

- রযকরল্পত  রযদফফান্ধফ রল্পায়ন 

 মূর রকাংফা াংদারধত, সকান সক্ষদত্রই রফস্তারযত ‘ইদকাদনারভক  রপনারন্পয়ার এনারাইর’ কযা য় রন। অথ থাৎ রাব-ক্ষরত 

ফা আই আয আয এয রাফ সদখাদনা সনই।  

 মূর রকাংফা াংদারধত, ৩টি সক্ষদত্রই অথ থ  কাদজয রযরধ রযফতথন দর, রগদেভ একই যাখা দয়দছ (আযরডরর পৃোঃ ৭, 

৭৬  ১১৩(-মা রকছুটা রযফতথন প্রদয়াজন রছর। াধাযণত রগ-সেদভয ১ভ করাভ ফা ফণ থনামূরক াযাাংদ সম রক্ষয সরখা 

য় তা রডরর/আযরডররয ৩নাং অনুদেদদ ফরণ থত মূর  সুরনরদ থষ্ট উদেশ্যয াদথ রভর থাকদফ অথ থাৎ একই থাকদফ, মা 

এদক্ষদত্র মথামথ য়রন।   

 প্রকল্পটি ২ ফায াংদাধন কদয ৮২ সকাটি টাকা সথদক ৯০৫ সকাটিদত উন্নীত কযা দর, ১ভ  ২য় াংদারধত 

আযরডররদত সরাকফর একই যাখা দয়দছ, অথ থাৎ ৩৪ জন (পৃোঃ ৫(। মরদ, প্রকদল্পয অরধকাাং কাজ ঠিকাদায িাযা 

ম্পারদত, তাযয, রকছু সরাকফর বৃরদ্ধ কযা সমত।  

 ২০১৪ াদরয মূর রডররদত ৪টি অঞ্চদরয স্থান এফাং রযকল্পনায রকছু ম্যা াংদমারজত রছর। ২০১৬ াদর ২য় াংদারধত 

আযরডররদত ১১টি স্থাদনয অফস্থান, ম্যা রকাংফা রযকল্পনায সকান রফদ ব্যাখ্যা সনই। 

 ভয়োঃ ফ থদল াংদাধনীদত প্রকদল্পয আয়তন  ফাদজট বৃরদ্ধয তুরনায় ভয় বৃরদ্ধ ম থা্বাদফ যাখা সমদত াদয।  
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৩.৩ রডরর/আযরডরর এয াদথ ফতথভান কাদজয াভঞ্জস্যতা  
 

 

স্থান রনফ থাচদন গযরভরোঃ প্রকল্পটিয ২য় াংদারধত আযরডরর এয আতায় সদদয রফরবন্ন অঞ্চদর ১১ টি রল্প এরাকা রনভ থাদণয 

রযকল্পনা রছর। রকন্তু যফতীদত ৪টি অঞ্চদর অথ থাৎ      গ      ২  রভযযাইদত ১টি  সভাাংরা সত বৃৎ রযদয প্রকল্পটি 

ফাস্তফায়ন কযা দে। প্রকল্প কভ থকতথাদদয বাষ্য অনুমায়ী, অরনফায্যথ কাযণফতোঃ এই রযফতথনটিয সকান রফকল্প রছর না। কাযণগুররয 

ভদধ্য অ্য তভ কদয়কটি র;    

 

 ‘শ্রীট্ট রল্পাঞ্চর’ টি অতযন্তর সুরফধাজনক ভূরভরূ, অথ থাৎ প্লাফনভূরভ সথদক উঁচুদত অফরস্থত য়ায় অতযন্তর ম্ভাফনাভয়য় 

একটি স্থান রছর। মূর এফাং াংদারধত রডরর  উবয় সক্ষদত্রই, ফদচদয় সফী ফাদজট ফযাে যাখা দয়রছর এ অঞ্চরটিয 

জ্য । রকন্তু স্থানীয় অরধফার, রফদল কদয চা-শ্ররভকদদয প্রফর ফাঁধা  আদন্দারদনয সপ্ররক্ষদত জরভ অরধ্রসণ কযদত না 

াযাদত, সফজা’সক এ স্থান সথদক দয আদত য়।  

 সটকনাদপ (জ্বাররয়ায দ্ধী  াফযাাং( রনধ থারযত প্রকল্পটিদত রফশ্বব্যাাংদকয আরি রছর এই সম, ম থটন াংক্রান্তর সকান 

প্রকদল্প নীরতগতবাদফ তাঁযা াায্য কদয থাদক না।  

 ফারক ৭ টি প্রকদল্প তাঁদদয মূর ব্যাখ্যা রছর খা জরভ না ায়া এফাং জনাধাযদণয জরভ অরধ্রসণ কযায ব্যাাদয 

রফশ্বব্যাাংদকয নীরতগত আরি। রফগদঞ্জয অরবজ্ঞতা তাঁযা রকছুদতই পুনাযবৃরি দত রদদত চাইরছদরন না।  

 

উদযারেরখত রযরস্থরতদত একভাত্র রফকল্প রছর সভাাংরা, রভযযাই  সানাগাজী। এদক্ষদত্র রভযযাই’এ মুদ্র্ সথদক উদ্ধাযকৃত 

রফার অঞ্চরজুদড় রফস্তৃত খা জরভ ম্পূণ থ রনষ্কন্ঠক, সরাকারয় সথদক দূদয  সরাকফরত না থাকায় পুনফ থাদনয ঝাদভরা মুক্ত   

কভ মূদল্য প্রা্ রফধায় প্রকদল্পয ফযােকৃত ফাদজদটয ফড় অাং এ স্থাদন রফরনদয়াদগয রযকল্পনা সনয়া য়। উন্নয়ন দমাগী াংস্থা 

রফশ্বব্যাাংক এই স্থানটিয ব্যাাদয সকান আরি প্রকা কদযরন, ফযাং ছন্দই স্থান রফদফচনায় বরফষ্যদত আয ফরধ থত আকাদয 

‘ভাোযপ্লযান’ প্রণয়দনয ভাধ্যদভ ‘ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ রল্প াকথ’ স্থাদন আ্রস প্রকা কদয।  
 

 

 

উদেদশ্যয াদথ অাংগরতোঃ ১১ টি রল্প এরাকায  রযফদতথ ৪টি অঞ্চদর অথ থাৎ         ও      গ      ৩   সভাাংরা’সত ১টি 

   বৃৎ রযদয প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযায রফলয়টি  প্রকদল্পয প্রথভ উদেদশ্যয াদথ অাংগরতপূণ থ, সমখাদন ফরা দয়দছ সম সদদয 

রফরবন্ন অঞ্চদর ভবাদফ উন্নয়নদক রনরিত কযা প্রকল্পটিয একটি মূর উদেশ্য। তদফ ‘সফজা’ এ উদেশ্যটিয ব্যাাদয ম্পূণ থ অফগত, 

আয তা পূযদণয জ্য  ইদতাভদধ্যই রনজস্ব অথ থায়দন ফাকী স্থানগুররদত ভূরভ উন্নয়ন  অ্য া্য  কাম থক্রভ াদত রনদয়দছ।  

 

৩.৪  ক্রয় রযকল্পনা 

৩.৪.১  ক্রয়-রযকল্পনায ায-াংদক্ষ    

 

ক্রয় রযকল্পনা প্রকদল্পয গুরুত্বপূণ থ রফলয়। আযরডরর রফদেলণ কদয সদখা মায় সম সভাট ক্রয় রযকল্পনায ণ্য ক্রয় ০৯টি, কাম থ 

৭৭টি সভাট ৮৬টি প্যাদকদজয ভাধ্যদভ ক্রয় প্ররক্রয়া ম্পন্ন কযায রযকল্পনা কযা দয়রছর। রকন্তু ফাস্তদফ, ২৪টি কাম থ  ৫টি ণ্য 

 সভাট ২৯টি প্যাদকজ চরভান। সমদতু প্রকল্পটিয মূর রযকল্পনায তুরনায় যফতীদত ব্যাক াংদাধনী আনা দয়দছ, সদতু 

আযরডরর অনুমায়ী ক্রয় রযকল্পনায প্যাদকদজয অঙ্গ রফদফচনাদত রকছু রফচুযরত রক্ষয কযা সগদছ। প্রকদল্পয ক্রয় রযকল্পনায় 

অদনক প্যাদকদজয রযভাণ, দ্ধরত  ভয় রযফতথন দয়দছ। সকান সকান প্যাদকজ নতুন কদয অন্তরভূ থক্ত কযা দয়দছ। সকান সকান 

প্যাদকজ আযরডরর’সত অন্তরভূ থক্ত সনই অথচ চুরক্ত ম্পাদন কযা দয়দছ এফাং কাম থক্রভ চরভান যদয়দছ।  

 

৩.৪.২ ক্রয়-রযকল্পনায  প্রাক্করন  প্রকৃত অফস্থা   

 

ক্রয়-রযকল্পনা ফাস্তফায়দন এয প্রাক্করন  প্রকৃত আফস্থায় রকছু ব্যতযয় দয়দছ। রফদল কদয সবৌত রযভাণ  ভয় রনধ থাযদণ। 

সমভন-আযরডরর অনুমায়ী  ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা দত প্রা্ তথ্য অনুমায়ী  কাম থক্রভ এয রবন্নতা রযররক্ষত য়। াযরণ- ৩.৫ 

এয ক্রয় াংক্রান্তর নমুনা তথ্য দত সদখা মায় সম, প্যাদকজ নাং BEZA WD 1201 এয প্রাক্কররত  প্রকৃত অফস্থা রবন্ন। প্রাক্করন 

কযা দয়রছর শুদৄ ১৮৬১৭০১ ঘনরভটায ভাটি বযাট কযা দফ। রকন্তু প্রকৃতদক্ষ ৯৩৮.৫০ একয ভাটি বযাট এয াদথ ৭.৭ 

রকদরারভটায ফাঁধ চুরক্ত সদয়া দয়দছ। এছাড়া, ৩৩.৫০ সকাটি টাকায স্থদর ৩২৬.৯৩ সকাটি টাকায চুরক্ত সদয়া দয়দছ। প্যাদকজ নাং 
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BEZA WD 1308 এয  প্রাক্করন রছর না। রকন্তু, ৪৭৬ একয ভাটি বযাট এয চুরক্ত সদয়া দয়দছ। াযরণ ৩.২ সদখা সমদত 

াদয।  

 

াযরণ ৩.২:   প্যাদকদজয প্রাক্কররত  প্রকৃত অফস্থা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্য       প্য                              :         ও 

    (   )

     

  ব্ব  

চু ি স্ব            ন্ত 

BEZA   ক্ক   Land development      1.5.2016         1.7.2016 30.6.2017

WD 1201  cum 1,861,701  cum    

        13.12.2017 28.01.2020

   

BEZA   ক্ক        

WD 1308    

        01.08.2018 23.2.2020

   

Constriction of Embankment &

Constriction 2 no. Bridge over Ichakhali

Channel & Retaining wall Mirsari EZ   

OTM 

(NCT)

3350

OTM 

(NCT

Land filling area = about 938.5 

acres land and Embankment 7.7 km

32,693.50

Site development and Construction  for 

Mirsarai, 2B-EZ, 

OTM 

(NCT

OTM 

(NCT

Land filling area = about 476 acres 

land

১৭৩৩৪.২৬
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সরখরচত্র ৩.১: প্রকদল্পয আরথ থক অ্রসগরতয রক্ষযভাত্রা  অজথন 

 

 

 

 

 

 

০. 

৫০০০. 

১০০০০. 

১৫০০০. 

২০০০০. 

২৫০০০. 

২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ 

র
ক্ষ

 ট
াক

া 

প্রকল্প ক্রয় রযকল্পনা  ফাস্তফ ব্যয় 

রডরর ফযাে ছাড় ব্যয় 

০. 

১০০০০. 

২০০০০. 

৩০০০০. 

৪০০০০. 

৫০০০০. 

৬০০০০. 

৭০০০০. 

৮০০০০. 

৯০০০০. 

১০০০০০. 

২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ 

র
ক্ষ

 ট
াক

া 

ফছয 

ব্যয় রযকল্পনা  অজথন 

প্ররত অথ থ ফছদয ফযাে সভাট ফযাে প্ররত অথ থ ফছদয ব্যয় সভাট ব্যয় 

০. 

২০. 

৪০. 

৬০. 

৮০. 

১০০. 

১২০. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%
 

অথ থ ফছয 

ব্যয় রযকল্পনা  অজথন 

প্ররত অথ থ ফছদয ফযাে সভাট ফযাে প্ররত অথ থ ফছদয ব্যয় সভাট ব্যয় 
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সরখরচত্র ৩.২: প্রকদল্পয অাংগরবরিক আরথ থক অ্রসগরতয রক্ষযভাত্রা  অজথন 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2016 2017 2018 2019

সক
াটি

 ট
াক

া 

অথ থ ফছয 

প্রকৃত ব্যয় 

প্ররত অথ থ ফছদয সভাট 
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সরখরচত্র ৩.৩ : প্রকদল্পয  আরথ থক অ্রসগরতয রযভা  বরফষ্যৎ প্রদক্ষন 

০. 

১০০০০. 

২০০০০. 

৩০০০০. 

৪০০০০. 

৫০০০০. 

৬০০০০. 

৭০০০০. 

৮০০০০. 

৯০০০০. 

১০০০০০. 

২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

র
ক্ষ

 ট
াক

া 

অথ থ-ফছয 

ফযাে  ব্যদয়য তুরনামূরক রচত্র 

প্ররত অথ থ ফছদয ফযাে সভাট ফযাে প্ররত অথ থ ফছদয ব্যয় সভাট ব্যয় 

y = 3E+07ln(x) - 3E+08 
R² = 0.9806 

y = 8339.6x - 2E+07 
R² = 0.9547 

০. 

১০০০০. 

২০০০০. 

৩০০০০. 

৪০০০০. 

৫০০০০. 

৬০০০০. 

৭০০০০. 

৮০০০০. 

৯০০০০. 

১০০০০০. 

২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

র
ক্ষ

 ট
াক

া 

অথ থ-ফছয 

প্রকল্প সদল ম্ভাব্য ব্যদয়য পূবথাফা 

প্ররত অথ থ ফছদয ফযাে সভাট ফযাে প্ররত অথ থ ফছদয ব্যয় সভাট ব্যয় 

y = 86.854x - 164.92 
R² = 0.9372 

y = 0.306x4.3765 
R² = 0.9784 

০. 

২০০. 

৪০০. 

৬০০. 

৮০০. 

১০০০. 

০. ২. ৪. ৬. ৮. 

সক
াটি

 ট
াক

া 

প্রকল্প শুরু ফায ( জানু'১৪) য সথদক ফছয 

প্রকল্প সদল ম্ভাব্য ব্যদয়য রক্ষয 
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 ৩.৫  প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক রক্ষযভাত্রা   অ্রসগরত 

  

 াযরণ ৩.৩  প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক রক্ষযভাত্রা   অ্রসগরতয রফস্তারযত রযাংখ্যান উস্থান কযা র।  
 

ক্রোঃনাং অদঙ্গয নাভ াংখ্যা/রযভাণ আরথ থক রক্ষযভাত্রা সভাট 

রক্ষযভাত্রা 

সভাট অজথন 

রজরফ প্রকল্প াায্য 

আযরএ    রডরএ 

রক্ষযভাত্রা অজথন রক্ষযভাত্রা অজথন রক্ষযভাত্রা অজথন রক্ষযভাত্রা অজথন 

(ক) যাজস্ব ব্যয়           

৩১১১১ কভ থকতথাদদয সফতন ১৪ জন - ৩০৯.২৯ ১২২.৮৮ - - - - ৩০৯.২৯ ১২২.৮৮ 

৩১১১২ কভ থচারযদদয সফতন ২০ জন - ১৯৪.৩৮ ৫৮.৭৪ - - - - ১৯৪.৩৮ ৫৮.৭৪ 

৩১১১৩ বাতারদ ৩৪ জন - ৬৬৬.৯২ ১৪৯.৮০ - - - - ৬৬৬.৯২ ১৪৯.৮০ 

উ-সভাট সফতন বাতারদ  - ১১৭০.৫৯ ৩৩১.৪২ - -   ১১৭০.৫৯ ৩৩১.৪২ 

 প্রারনক ব্যয় - - - - - - - - - - 

৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয় - - ৮.৬৩ ৪.১৩ ১৩.০০ - - - ২১.৬৩ ৪.১৩ 

৩২১১১০৭ ায়ারযাং চ থাজ ১টি ১টি ৫৯.০০ ১৮.৬৭  - - - ৫৯.০০ ১৮.৬৭ 

৩২১১১০৯ শ্ররভক ভজুযী (যকাযী 

কভ থচাযী ব্যরতত( 

- ২১ জন - ৪২.২৫  - - - - ৪২.২৫ 

৩২১১১১১ সরভনায, কনপাদযন্প ব্যয় - - - - ৪০.০০ - - - ৪০.০০ - 

৩২১১১১৩ রফদুযৎরফর - - ৯.৫০ - ২৭.০০ - - - ৩৬.৫০ - 

৩২১১১১৫ ারন  - - ৩.০০ ০.৭০ ৬.৩০ - - - ৯.৩০ ০.৭০ 

৩২১১১১৭ সটদরক্স/পযাক্স/ইন্টাযদনট ১০টি ২টি ১৮.২৫ ০.৯৬ ৪.০০ - - - ২২.২৫ ০.৯৬ 

৩২১১১১৯ ডাক - - ৪.৭৫ ০.২৩  - - - ৪.৭৫ ০.২৩ 

৩২১১১২০ সটররদপান - -  - ১.০০ - - - ১.০০ - 

৩২১১১২৫ প্রচায  রফজ্ঞান  - - ৮৫.৮২ ২৯.৫৬ ৪৫.০০ - - - ১৩০.৮২ ২৯.৫৬ 

৩২১১১২৭ ফই  াভরয়কী - - ৪.৬৭ ১.৫১ ০.১৫ - - - ৪.৮২ ১.৫১ 

৩২১১১২৯ অরপ বফন বাড়া  - - ১২৭.৪০ - ১৮০.০০ - - - ৩০৭.৪০ - 

৩২১১১৩১ আউটদার থাং - ৯ জন  ১৩.৫১  - - - - ১৩.৫১ 

উ-সভাট প্রারনক ব্যয়  - ৩২১.০২ ১১১.৫৩ ৩১৬.৪৫  - - - ১১১.৫৩ 
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৩২৩১২০১ আবযন্তররযণ প্ররক্ষণ - - - - ১৫০.০০ - - - ১৫০.০০ - 

উ-সভাট আবযন্তররযণ প্ররক্ষণ - - -  ১৫০.০০ - - - - - 

৩২৪৩১০১ সদোর  লুরিদকন্ট ১৪টি ৬টি ১৭৫.০০ ৮.৯১ ১৬.০০ - - - ১৯১.০০ ৮.৯১ 

৩২৪৩১০২ গ্যা  - - ৫৬.০০ ৬.২২ ১৫.০০ - - - ৭১.০০ ৬.২২ 

উ-সভাট (সদোর  লুরিদকন্ট)   ২৩১.০০ ১৫.১৩ ৩১.০০ - - - - ১৫.১৩ 

৩২৪৪১০১ ভ্রভণ ব্যয় ৩৪ জন ৩৪ জন ৪৯.৬৮ ১৬.১০ ১,১৫০.০০    ১,১৯৯.৬৮ ১৬.১০ 

উ-সভাট (ভ্রভণ  ফদরী(   ৪৯.৬৮ ১৬.১০ ১,১৫০.০০ -   ১,১৯৯.৬৮ ১৬.১০ 

৩২৫৩১০৩ রনযািা সফা াং্রস - - - - ৪৫.০০ - - - ৪৫.০০ - 

উ-সভাট (জন রনযািা রফলয়ক াভ্রসী 

যফযা( 

  - - ৪৫.০০ - - - ৪৫.০০ - 

৩২৫৫১০২ মুদ্র্ণ  ফাঁধাই - - - - ৬.০০ - - - ৬.০০ - 

৩২৫৫১০৪ েযাম্প  রর - - ২২.৬৮ ১০.০৫ ৩৩.০০ - - - ৫৫.৬৮ ১০.০৫ 

৩২৫৫১০৫ অ্য া্য  ভরনারয - - ৪৮.৬৩ ২২.০৬ ৪৮.০০ - - - ৯৬.৬৩ ২২.০৬ 

উ-সভাট (মুদ্র্ণ  ভরনারয(  - - ৩২.১১ ৮৭.০০ - - - - ৩২.১১ 

৩২৫৭১০১ কনাদেরন্প - -   ১,০২৫.৫০ - - - ১,০২৫.৫০ - 

উ-সভাট (সাগত সফা(  - - - ১,০২৫.৫০  - - - - 

৩২৫৭২০৬ ন্ম্ম্মানী/রপ - - ৩২.৯৭ ৭.২৯ ৬.০০ - - - ৩৮.৯৭ ৭.২৯ 

উ-সভাট (ন্ানী বাতা(  - - ৭.২৯ ৬.০০ - - - - ৭.২৯ 

৩২৫৮১০১ ভটয সবরকযার - - - - ১১.০০ - - - ১১.০০ - 

৩২৫৮১০২ আফাফত্র  - - - - ১.০০ - - - ১.০০ - 

৩২৫৮১০৩ করম্পউটায  অরপ 

ইকুইদভন্ট 

- - - - ১১.০০ - - - ১১.০০ - 

৩২৫৮১৪০ ভটযমান যক্ষণাদফক্ষণ ব্যয় - - - ৪.০০  - - -  ৪.০০ 

উ-সভাট (সভযাভত  াংযক্ষণ(   - ৪.০০ ২৩.০০ -   ২৩.০০ ৪.০০ 

সভাট (আফতথক ব্যয়(   ১,৮৭৬.৫৭ ৫১৭.৫৯ ২,৮৩৩.৯৫ -   ৪,৭১০.৫২ ৫১৭.৫৯ 

মূরধন ব্যয়           

৪১১১২০১ অনাফারক বফন ১১২০০ ৩২০০ - - ৩,৭৮১.০৩ ১,৬৫৮.৮৯ - - ৩,৭৮১.০৩ ১,৬৫৮.৮৯ 



পৃষ্ঠা- 24 

 

ফ:রভ: ফ:রভ: 

উ-সভাট (বফন  স্থানা(   - - - ১,৬৫৮.৮৯  - - ১,৬৫৮.৮৯ 

৪১১১৩০২ যাস্তা  ভাডক ২১০০০ রভ: ৬৪০০ রভ: - - ১১,০৭২.৬৮ ২,৭৮০.২০ - - ১১,০৭২.৬৮ ২,৭৮০.২০ 

৪১১১৩০৩ সতু ২৫০ রভ: ৭৮ রভ: - - ৫,০৩৬.৫৭ ৩,৩৮৬.০৯ - - ৫,০৩৬.৫৭ ৩,৩৮৬.০৯ 

৪১১১৩০৯ স্বাস্থয রফধান  ারন যফযা - - - - ৩,৫৫৫.৩৮ ২,৯৭৭.২৭ - - ৩,৫৫৫.৩৮ ২,৯৭৭.২৭ 

৪১১১৩১৭ অ্য া্য  বন  স্থানা - - - - ৬২৬.৪৪ ৪৭০.১৫ - - ৬২৬.৪৪ ৪৭০.১৫ 

৪১১১৩২১ ফাঁধ - - - - ৩১,৪৭৩.১৫ ১০,৮১৪.২০ - - ৩১,৪৭৩.১৫ ১০,৮১৪.২০ 

৪১১১৩২২ স্লুই সগট - - - - ২,৭৯৬.১৮ ২,৩৫৭.৪৪ - - ২,৭৯৬.১৮ ২,৩৫৭.৪৪ 

৪১১১৪০১ ভূরভ উন্নয়ন ১০৫৭৪৫০০ 

ঘ:রভ: 

৫০০০০০০ 

ঘ:রভ: 

  ২৪,১৭৯.৫৮ ৫,৭৫৬.৯৭ - - ২৪,১৭৯.৫৮ ৫,৭৫৬.৯৭ 

উ-সভাট (অ্য া্য  স্থানা(   - - ৭৮,৭৩৯.৯৮ ২৮,৫৪২.৩২   ৭৮,৭৩৯.৯৮ ২৮,৫৪২.৩২ 

৪১১২১০১ সভাটয াইদকর ৪টি ৪টি ৮.০০ ৭.৫২   - - ৮.০০ ৭.৫২ 

৪১১২১০২ করম্পউটায  আনুলরঙ্গক 

উকযণ 

২১টি ১০টি ২০.০০  ৪.৫০ ৪.৪৯ - - ২৪.৫০ ৪.৪৯ 

৪১১২৩০২ কযাদভযা এফাংআনুলরঙ্গক ২টি ২টি   ১.৫০ ১.৫০ - - ১.৫০ ১.৫০ 

৪১১২৩০৩ রফদুযৎ যফযা - - - - ৩,২৫০.৩৯ ১,৯০৫.২১ - - ৩,২৫০.৩৯ ১,৯০৫.২১ 

৪১১২৩০৪ সভরনাযী এফাং অ্য া্য  

যঞ্জাভ 

- - ৩.০০ - - - - - ৩.০০ - 

৪১১২৩১০ অরপ যঞ্জাভ ৫টি ৫টি   ২.০০ ১.২৭ - - ২.০০ ১.২৭ 

৪১১২৩১৪ আফাফত্র  ২৮টি ৩৮টি ৪.৯৬  ৬.০০ ৫.৯৪ - - ১০.৯৬ ৫.৯৪ 

উ-সভাট (মন্ত্রারত  যঞ্জাভারদ( - - ৩৫.৯৬ ৭.৫২ ৩,২৬৪.৩৯ ১,৯১৮.৪১  - - ১,৯২৫.৯৩ 

সভাট (মূরধন ব্যয়)   ৩৫.৯৬ ৭.৫২ ৮৫,৭৮৫.৪০ ৩২,১১৯.৬২  - - ৩২,১২৭.১৪ 

ফ থদভাট ব্যয়   ১,৯১২.৫৩ ৫২৫.১১ ৮৮,৬১৯.৩৫ ৩২,১১৯.৬২   ৯০,৫৩১.৮৮ ৩২,৬৪৪.৭৩ 
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াযরণ ৩.৪ অাংগরবরিক আরথ থক অ্রসগরতয রক্ষযভাত্রা  অজথন  

(রক্ষ টাকায়) 

অথ থননরতক সকাড উাদাদনয নাভ একক রডরর অনুমায়ী প্রাক্করন ফ থদল জুন ২০১৮মন্তর 

ক্রভরঞ্জভূত অ্রসগরত 

চররত ২০১৮-১৯ অথ থ 

ফছদযয ফযাে 

চররত ফছদযয খযচ, সপব্রুয়াযী 

২০১৯ম থন্তর 

ফ থদল সপব্রুয়াযী ২০১৯ 

ম থন্তর ক্রভরঞ্জভূত অ্রসগরত 

আরথ থক ফাস্তফ % আরথ থক ফাস্তফ % আরথ থক ফাস্তফ % আরথ থক ফাস্তফ % আরথ থক ফাস্তফ % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৩১১১১ কভ থকতথাদদয সফতন  ৩০৯.২৯ ০.৩৪ ১০২.১১ ৩৩.০১ ৩০.০০ ২৯.৩৮ ২০.৭৭ ৬৯.২৩% ১২২.৮৮ ৩৯.৭৩ 

৩১১১২ কভ থচাযীদদয সফতন  ১৯৪.৩৮ ০.২২ ৫৭.৬৯ ২৯.৬৮ ১.৫০ ২.৬০ ১.০৫ ৭০% ৫৮.৭৪ ৩০.২২ 

৩১১১৩ বাতারদ  ৬৬৬.৯২ ০.৭৪ ১৪৩.২২ ২১.৪৮ ১৮.৫০ ১২.৯২ ৬.৫৮ ৩৫.৫৭% ১৪৯.৮০ ২২.৪৬ 

 উ-সভাট (কভ থচাযীদদয 

ক্ষরত পূযণ) 

 ১১৭০.৫৯ ১.৩০ ৩০৩.০২ ২৫.৮৯ ৫০.০০ ১৬.৫০ ২৮.৪০ ৫৬.৮% ৩৩১.৪২ ২৮.৩১ 

 প্রারনক ব্যয়  -    -  -    

৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয়  ২১.৬৩ ০.০২৪ ৩.২৫ ১৫.০৩ ৫.৩৮ ১৬৫.৫৪ ০.৮৮ ১৬.৩৬% ৪.১৩ ১৯.০৯ 

৩২১১১০৭ ায়ারযাং চ থাজ  ৫৯.০০ ০.০৬৫ ১৩.৭২ ২৩.২৫ ১২.০০ ৮৭.৪৬ ৪.৯৫ ৪১.২৫% ১৮.৬৭ ৩৩.৬৪ 

৩২১১১০৯ শ্ররভক ভজুযী (যকাযী 

কভ থচাযী ব্যরতত( 

 -  ০.০০  ৭০.০০  ৪২.২৫ ৬০.৩৬% ৪২.২৫  

৩২১১১১১ সরভনায, কনপাদযন্প ব্যয়  ৪০.০০ ০.০৪৪ ০.০০  -  -  -  

৩২১১১১৩ রফদুযৎরফর  ৩৬.৫০ ০.০৪ ০.০০  -  -  -  

৩২১১১১৫ ারন   ৯.৩০ ০.০১ ০.৪৬ ৪.৯৫ ০.৫০ ১০৮.৭০ ০.২৪ ৪৮% ০.৭০ ৭.৫৩ 

৩২১১১১৭ সটদরক্স/পযাক্স/ইন্টাযদনট  ২২.২৫ ০.০৩ ০.৬৬ ২.৯৭ ১.০০ ১৫১.৫২ ০.৩০ ৩০% ০.৯৬ ৪.৩২ 

৩২১১১১৯ ডাক  ৪.৭৫ ০.০০৫ ০.২৩ ৪.৮৪ ০.৫০ ২১৭.৩৯ - ০.০০% ০.২৩ ৪.৮৪ 

৩২১১১২০ সটররদপান  ১.০০ ০.০০১ ০.০০  -  -  -  

৩২১১১২৫ প্রচায  রফজ্ঞান   ১৩০.৮২ ০.১৫ ২৬.৯৩ ২০.৫৯ ৮.০০ ২৯.৭১ ২.৬৩ ৩২.৮৮% ২৯.৫৬ ২২.৬০ 

৩২১১১২৭ ফই  াভরয়কী  ৪.৮২ ০.০০৫ ১.৫১ ৩১.৩৩ ১.৮৭ ১২৩.৮৪ - ০.০০% ১.৫১ ৩১.৩৩ 

৩২১১১২৯ অরপ বফন বাড়া   ৩০৭.৪০ ০.৩৪ ০.০০  -  -  -  

৩২১১১৩১ আউটদার থাং  - - ০.০০  ২০.০০  ১২.১১ ৬০.৫৫% ১২.১১  

৩২৩১২০১ আবযন্তররযণ প্ররক্ষণ  ১৫০.০০ ০.১৭ ০.০০  -  -  -  

৩২৪৩১০১ সদোর  লুরিদকন্ট  ১৯১.০০ ০.২১ ৫.৯৩ ৩.১১ ৭.০০ ১১৮.০৪ ২.৯৮ ৪২.৫৭% ৮.৯১ ৪.৬৬ 
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৩২৪৩১০২ গ্যা   ৭১.০০ ০.০৮ ৬.০১ ৮.৪৫ ১.৭৫ ২৯.১২ ০.২১ ১২% ৬.২২ ৮.৭৬ 

৩২৪৪১০১ ভ্রভণ ব্যয়  ১১৯৯.৬৮ ১.৩২ ১৪.১৮ ১.১৮ ৮.০০ ৫৬.৪২ ১.৯২ ২৪% ১৬.১০ ১.৩৪ 

৩২৫৩১০৩ রনযািা সফা াং্রস  ৪৫.০০ ০.০৫ ০.০০  -  -  -  

৩২৫৫১০২ মুদ্র্ণ  ফাঁধাই  ৬.০০ ০.০০৭ ০.০০  -  -  -  

৩২৫৫১০৪ েযাম্প  রর  ৫৫.৬৮ ০.০৬ ১০.০৫ ১৮.১ ১.০০ ৯.৯৫ - ০.০০% ১০.০৫ ১৮.০৫ 

৩২৫৫১০৫ অ্য া্য  ভরনারয  ৯৯.৬৩ ০.১১ ১৯.৩৯ ১৯.৪৬ ১০.০০ ৫১.৫৭ ২.৬৭ ২৬.৭০% ২২.০৬ ২২.৮৩ 

৩২৫৭১০১ কনাদেরন্প  ১০২৫.৫০ ১.১৩ ০.০০  -  -  -  

৩২৫৭২০৬ ম্মানী/রপ  ৩৮.৯৭ ০.০৪ ৬.৭২ ১৭.২৪ ৫.০০ ৭৪.৪১ ০.৫৭ ১১.৪% ৭.২৯ ১৮.৭১ 

৩২৫৮১০১ ভটয সবরকযার  ১১.০০ ০.০১ ০.০০  -  -  -  

৩২৫৮১০২ আফাফত্র   ১.০০ ০.০০১ ০.০০  -  -  -  

৩২৫৮১০৩ করম্পউটায  অরপ 

ইকুইদভন্ট 

 ১১.০০ ০.০১ ০.০০  -  -  -  

৩২৫৮১৪০ ভটযমান যক্ষণাদফক্ষণ ব্যয়  - - ০.০০  ৮.০০  ৪.০০ ৫০% ৪.০০  

 উ-সভাট (প্রারনক ব্যয়)  ৩৫৩৯.৯৩ ৩.৯১ ১০৯.০৫ ৩.০৮ ১৬০.০০ ১৪৬.৭২ ৭৫.৭১ ৪৭.৩২% ১৮৪.৭৬ ৫.২২ 

 উ-সভাট (পুনযাবৃরি ব্যয়)  ৪৭১০.৫২ ৫.২০ ৪১২.০৭ ৮.৭৫ ২১০.০০ ৫০.৯৬ ১০৪.১১ ৪৯.৫৮% ৫১৬.১৮ ১০.৯৬ 

 মূরধন ব্যয়            

৪১১১২০১ অনাফারক বফন  ৩৭৮১.০৩ ৪.১৮ ১২২৫.৩৩ ৩২.৪১ ৯০০.০০ ৭৩.৪৫ ১৯১.৪৯ ২১.২৮% ১৪১৬.৮২ ৩৭.৪৭ 

৪১১১৩০২ যাস্তা  ভাড়ক  ১১০৭২.৬৮ ১২.২৩ ২৪৭৫.৯০ ২২.৩৬ ১৮০০.০০ ৭২.৭০ ২৭১.০০ ১৫.০৬% ২৭৪৬.৯০ ২৪.৮১ 

৪১১১৩০৩ সতু  ৫০৩৬.৫৭ ৫.৫৬ ২৯৮৫.৯৬ ৫৯.২৯ ১২০০.০০ ৪০.১৯ ৪০০.১৩ ৩৩.৩৪% ৩৩৮৬.০৯ ৬৭.২৩ 

৪১১১৩০৯ স্বাস্থয রফধান  ারন 

যফযা 

 ৩৫৫৫.৩৮ ৩.৯৩ ২৮০৫.৭২ ৭৮.৯২ ৩৪০.০০ ১২.১৯ ১৭১.৫৫ ৫০.৪৬% ২৯৭৭.২৭ ৮৩.৭৪ 

৪১১১৩১৭ অ্য া্য  বন  স্থানা  ৬২৬.৪৪ ০.৭ ৪৪২.৫০ ৭০.৬৪ ৬০.০০ ১৩.৫৬ ২৭.৬৫ ৪৬.০৮% ৪৭০.১৫ ৭৫.০৫ 

৪১১১৩২১ ফাঁধ  ৩১৪৭৩.১৫ ৩৪.৭৭ ৩৫৮৬.৩৭ ১১.৪০ ৯০০০.০০ ২৫০.৯৫ ৪৬৭৩.৭০ ৫১.৯৩% ৮২৬০.০৭ ২৬.২৫ 

৪১১১৩২২ স্লুই সগট  ২৭৯৬.১৮ ৩.১ ২৩৫৭.৪৪ ৮৪.৩১ -  -  ২৩৫৭.৪৪ ৮৪.৩১ 

৪১১১৪০১ ভূরভ উন্নয়ন  ২৪১৭৯.৫৮ ২৬.৭১ ১৯২১.৫৮ ৭.৯৫ ৪৫০০.০০ ২৩৪.১৮ ১৭৩৩.৪৩ ৩৮.৫২% ৩৬৫৫.০১ ১৫.১২ 

৪১১২১০১ সভাটয াইদকর  ৮.০০ ০.০১ ৭.৫২ ৯৪ -  -  ৭.৫২ ৯৪ 

৪১১২১০২ করম্পউটায  আনুলরঙ্গক 

উকযণ 

 ২৪.৫০ ০.০৩ ৪.৪৯ ১৮.৩৩ ৫.০০ ১১.৩৬ - ০.০০% ৪.৪৯ ১৮.৩৩ 
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৪১১২৩০২ কযাদভযা এফাংআনুলরঙ্গক  ১.৫০ ০.০০২ ১.৫০ ১০০ -  -  ১.৫০ ১০০ 

৪১১২৩০৩ রফদুযৎ যফযা  ৩২৫০.৩৯ ৩.৬ ১৮৪৪.১৯ ৫৬.৭৪ ২০০.০০ ১০.৮৫ ৬১.০২ ৩০.৫১% ১৯০৫.২১ ৫৮.৬২ 

৪১১২৩০৪ সভরনাযী এফাং অ্য া্য  

যঞ্জাভ 

 ৩.০০ ০.০০৩ ০.০০  -  -  -  

৪১১২৩১০ অরপ যঞ্জাভ  ২.০০ ০.০০২ ১.২৭ ৬৩.৫ -  -  ১.২৭ ৬৩.৫ 

৪১১২৩১৪ আফাফত্র   ১০.৯৬ ০.০১২ ৫.৯৪ ৫৪.২০ -  -  ৫.৯৪ ৫৪.২ 

 উ-সভাট (মূরধন ব্যয়)  ৮৫৮২১.৩৬ ৯৪.৮০ ১৯৬৬৫.৭১ ২২.৯২ ১৮০০৫.০০ ৯১.৫৬ ৭৫২৯.৯৭ ৪১.৮২% ২৭১৯৫.৬৮ ৩১.৬৯ 

 সভাট (পুনযাবৃরি + মূরধন) 

ব্যয় 

 ৯০৫৩১.৮৮ ১০০ ২০০৭৭.৭৮ ২২.১৮ ১৮২১৫.০০ ৯০.৭২ ৭৬৩৪.০৮ ৪১.৯১% ২৭৭১১.৬৮ ৩০.৬১ 

 

 

৩.২.১  অথ থ ফছয রবরিক রডরর’য াংস্থান, ফযাে, অথ থছাড়  ফাস্তফায়ন অফস্থা:  

াযরণ-৩.৫:  প্রকল্পটিয ফছয রবরিক আযরডরর’য াংস্থান, ফযাে, অথ থছাড়  ফাস্তফায়ন অফস্থা: 

(রক্ষ টাকা) 

অথ থ ফছয রডরর াংস্থান এরডর/আযএরডর ফযাদ্ধ অথ থ ছাড় (%) প্রকৃত ব্যয় (ভাচ থ ১৯ ম থন্তর) (%) 

রজরফ প্র: া: সভাট রজরফ প্র: া: সভাট রজরফ প্র: া: সভাট রজরফ প্র: া: সভাট 

২০১৪-১৫ ৬৪.২৪ ৩৯২.৮৪ ৪৬২.০৮ ৬০.০০ ৫০০.০০ ৫৬০.০০ ৪৮.০০ 

(৮০%) 

৫০০.০০ 

(১০০%) 

৫৪৮.০০ 

(৯৭.৮৬) 

২৭.১৮ 

(৪৫.৩০%) 

১২৭.৩১ 

(২৫.৪৬%) 

১৫৪.৪৯ 

(২৭.৫৯%) 

২০১৫-১৬ ৯৩.৯৩ ১১৫৭৬.১৬ ১১৬৭০.০৯ ২৩৩.০০ ১১৮৪৬.০০ ১২০৭৯.০০ ২৩৩.০০ 

(১০০%) 

১৭০০.০০ 

(১৪.৩৫%) 

১৯৩৩.০০ 

(১৬%) 

৯৪.৫৪ 

(৪০.৫৮%) 

১৪১২.৯৮ 

(১১.৯৩%) 

১৫০৭.৫২ 

(১২.৪৮%) 

২০১৬-১৭ ৩৪২.৫০ ১৫১৮৩.০০ ১৫৫২৫.৫০ ২৪৪.০০ ১৪০১০.০০ ১৪২৫৪.০০ ১৮৭.০০ 

(৭৬.৬৪%) 

১০৪০০.০০ 

(৭৪.২৩%) 

১০৫৮৭.০০ 

(৭৪.২৭%) 

১৫১.৩৮ 

(৬২.০৪%) 

১১০১২.৮৭ 

(৭৮.৬১%) 

১১১৬৩.৯৫ 

(৭৮.৩২%) 

২০১৭-১৮ ৩৪৯.১০ ২০১৯৪.০০ ২০৫৪৩.১০ ২২০.০০ ১০৩০৫.০০ ১০৫২৫.০০ ২১৯.০০ 

(৯৯.৫৫%) 

৭৭৭৭.৫১ 

(৭৫.৪৭%) 

৭৯৯৬.৫১ 

(৭৫.৯৫%) 

১৪৬.২৮ 

(৬৬.৫০%) 

৭১০৬.১৩ 

(৬৮.৯৬%) 

৭২৫২.৪২ 

(৬৮.৯১%) 

২০১৮-১৯ ৩৩৬.৩০ ২২৩৩৭.০০ ২২৬৭৩.৩০ ২১৫.০০ ১৮০০০.০০ ১৮২১৫.০০ ১৮৭.৫০ 

(৮৭%) 

১২৪৭৮.৮৮ 

(৬৯.৩২%) 

১২৬৬৬.৩৮ 

(৬৯.৫৪%) 

১০৫.৫১ 

(৪৯.০৭%) 

১২৪৬১.৪৩ 

(৬৯.২৩%) 

১২৫৬৬.৯৪ 

(৬৯%) 
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াযরণ ৩.৬:   প্যাদকদজয প্রাক্কররত  প্রকৃত রযভাণ  ভয় (রফস্তারযত(  

আযরডরর রফদেলণ কদয সদখা মায় প্রকদল্পয ক্রয় রযকল্পনায় অদনক প্যাদকদজয রযভাণ, দ্ধরত  ভয় রযফতথন দয়দছ। কদয়কটি প্যাদকজ (দমভনোঃ BEZA WD-1211, BEZA WD-1308) 

আযরডরর’সত অন্তরভূক্ত সনই অথচ চুরক্ত ম্পাদন কযা দয়দছ এফাংকাম থক্রভ চরভান যদয়দছ। আযরডরর ফর:ভূতবাদফ কাদজয সক্ষদত্র ভূতাদক্ষ অনুদভাদন প্রদয়াজন দত াদয। আযরডরর’য ১৩০৪ 

 ১৩০৬ প্যাদকজদক একদত্র ১২১০ প্যাদকজ আকাঁদয  এফাং ১২০২  ১২০৫ প্যাদকজ ২টিদক একদত্র ১২০৭ কদয ক্রয় কাম থ চরভান আদছ।  

 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ ফণ থনা একক ম থায় দ্ধরত রযভাণ প্রা: ব্যয় তারযখ  

ভয় (রদন) 

দযত্র 

আব্বান 

চুরক্ত স্বাক্ষয কাজ ভা্  ভন্তরব্য 

BEZA 

WD 05 

Construction 

of 

administrative 

building for 

Mongla EZ  

 

sqm 

 

 

প্রাক্কররত  OTM 

(NCT 

560 

-- 

604.78  তারযখ 11.12.2014 21.4.2015 4.7.2015  

  ভয় -- 131 74 (2.5 Month)  

প্রকৃত OTM 

(NCT) 

564.37 

M/S MT-SS & ME 

Consortium 

তারযখ 18.11.14 21.4.2015 20.3.2017  

 ভয় 
-- 

154 699 (23 Month) 

 

BEZA 

WD 09 

 

 

Construction 

of Boundary 

wall for EZ 

Mongla 

Meter  

 

 

 

প্রাক্কররত  OTM 

(NCT) 

4100 372.00 

 

তারযখ 11.12.2014 16.4.2015 22.10.2016  

  ভয় -- 126 555 (18 Month)  

প্রকৃত  OTM 

(NCT) 

-- 392.54 

SK Idris Ali and 

faysal Tr. JV 

তারযখ 18.11.14 16.4.2015 28.3.2017   

 ভয় 
--- 

149 712 (23.5 Month) 

 

BEZA 

WD 10 

 

Construction 

approach road 

including site 

drain EZ 

mongla 

 

Meter  

 

 

 

প্রাক্কররত  OTM 

(NCT) 

approach road 

370 

343.85 তারযখ 11.12.2014 19.4.2015 26.1.2016  

  ভয় -- 129 282 (9 Month)  

প্রকৃত  OTM 

(NCT) 

-- 306.29 

Mohammad Eunus 

Brothers (Pvt.) ltd. 

তারযখ 18.11.14 19.4.2015 20.3.2017  

 

  ভয়  

-- 152 701 (23 Month)   

BEZA 

WD 13  

 

 

 

Construction 

of access road 

Mirsarai EZ  

Meter  

 

 

 

প্রাক্কররত  

  

OTM 

(NCT) 

Approach road 

Mirsarai EZ 

6000 

1427.24 তারযখ 15.9.2015 27.9.2015 26.6.2016  

ভয় -- 12 273 (9 Month)  

প্রকৃত  

  

OTM 

(NCT) 

Construction of 

bituminous road 

 

M/S Niaz-AV JV তারযখ 20.5.2015 19.10.2015 25.3.2017  

ভয় 

--  152  523 (17 month)    
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প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ ফণ থনা একক ম থায় দ্ধরত রযভাণ প্রা: ব্যয় তারযখ 

 ভয় 

(রদন) 

দযত্র 

আব্বান 

চুরক্ত স্বাক্ষয কাজ ভা্  ভন্তরব্য 

BEZA 

WD 14 

 

Construction of 36 

m. pile Bridge over 

Ghona River on 

approach for Mongla 

EZ  

 

  প্রাক্কররত  OTM 

(NCT 

36 m. 663.82 তারযখ 15.2.2015 26.1.2016 19.4.2016   

  

 Meter  

  

  ভয়  -- 345 84 (2.5 Month)   

প্রকৃত  OTM 

(NCT 

-- 601.10 

M/S MT-SS & 

ME Consortium 

তারযখ 18.11.14 30.4.2015 20.3.2017  

 

  ভয় 
-- 163 690 (22.5 Month)   

BEZA 

WD 15 

 

 

 

Supply and 

installation of 

pumping main and 

related accessories. 

Constriction of 

reservoir pump 

house at EZ Mongla     

km প্রাক্কররত  

  

OTM 

(NCT 

Water supply at EZ 

Mongla    22 km 

2319.72 তারযখ 25.2.2015 13.8.2015 20.12.2015  

ভয় -- 169 129 (4 Month)   

প্রকৃত  

  

OTM 

(NCT 

-- 2238.65 

M/S MT-SS & 

ME Consortium 

তারযখ 28.2.2015 13.8.2015 25.3.2017 
 

ভয় 

-- 166 590 (19 Month)   

BEZA 

WD 16 

 

Contraction of 

33/11kv main 

receiving sub-station 

for Mongla EZ  

 

LS 

 

 

 

প্রাক্কররত  OTM 

(NCT 

Electrical Supply 

(Site) 

1145.00 তারযখ 19.1.2015 10.8.2015 17.5.2016  

  ভয় -- 203 281 (9 Month)   

প্রকৃত  OTM 

(NCT 

-- 1053.55 

Energy Pac 

engineering Ltd. 

তারযখ 26.1.15 10.8.2015 28.2.2017  

 
  ভয় -- 

 196 568 (18.5 Month) 

 BEZA 

WD 22 

 

Constriction of 

Embankment & 

Constriction 2 no. 

Bridge over 

Ichakhali Channel & 

Retaining wall 

Mirsari EZ    

 

Meter 

, cum 

 

প্রাক্কররত  OTM 

(NCT 

5178, 

425669 

3705.00 তারযখ 9.1.2015 11.1.2015 31.4.2015  

  ভয় -- 2 109 (3.5 Month)  

প্রকৃত  OTM 

(NCT 

Constriction of 

Embankment & 

Constriction 2 no. 

Bridge 

M/S Ataur 

Rahman Khan 
তারযখ -- 24.11.2015 25.3.2017  

 

  ভয় 
-- 

 

 

487 (16 Month)  

BEZA 

WD 

1201 

  

Constriction of 

Embankment & 

Constriction 2 no. 

Bridge over 

Ichakhali Channel & 

Retaining wall 

Mirsari EZ    

 

cum 

 

প্রাক্কররত  OTM 

(NCT) 

Land development 

1,861,701  cum 

3350.00 তারযখ 1.5.2016          1.7.2016 30.6.2017  

  ভয় -- 61 364 (12 Month)  

প্রকৃত  OTM 

(NCT 

Land filling area = 

about 938.5 acres land 

and Embankment 7.7 

km 

32693.50 তারযখ 
-- 

13.12.2017 28.01.2020 

 

 

  ভয় 
--   776 (25.5 Month)  
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প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ ফণ থনা একক ম থায় দ্ধরত রযভাণ প্রা: ব্যয় তারযখ 

 

ভয় 

(রদন) 

দযত্র 

আব্বান 

চুরক্ত স্বাক্ষয কাজ ভা্  ভন্তরব্য 

BEZA 

WD 

1207 

 

Construction 

(widening) of 

accesses road 

including (one) no. 

51 m Bridge & 

(One) No. 25 m 

Bridge for Mirsorai 

EZ  

  প্রাক্কররত  OTM 

(NCT 

-- -- তারযখ     

  

 Meter  

  

  ভয়      

প্রকৃত  OTM 

(NCT 

(Chainage: 3+500km 

to 7+000 km) 

3413.48 

Al-amin 

Constraction 

company Ltd. 

তারযখ 
5.1.2017 28.6.2017 

 

30.5.2017 
 

 

 ভয় 
---- 174 

 

701 (23 Month)  
 

BEZA 

WD 

1210 

 

 

 

Widening of 

Embankment and 

Construction of   

accesses road for 

Mirsorai 2B EZ)  

 

km প্রাক্কররত  

  

OTM 

(NCT 

  তারযখ     

ভয়     

প্রকৃত  

  

OTM 

(NCT 

CDSP Embankment to 

24 Bridge  

1500.81 

Al-amin 

Constraction 

company Ltd 

তারযখ 6.7.2017 9.11.2017 30.5.2019 
 

ভয় ---- 126 567 (18 Month)  
 

BEZA 

WD 

1202 

 

Construction 

(widening) of 

accesses road 

including (one) no. 

56 m Bridge & 

(One) No. 6 m 

Culvert for Mirsorai 

EZ  

LS 

 

 

 

প্রাক্কররত  OTM 

(NCT 

Mirsorai 2A accesses 

road  

4000 তারযখ 1.5.2016 1.7.2016 30.6.2017  

  ভয় -- 61 364 (12 Months)   

প্রকৃত  OTM 

(NCT 

Chainage: 0+000 to 

3+500 km) 

2491.73 

Al-amin 

Constraction 

company Ltd.  

তারযখ 
22.12.2016 8.6.2017 

 

28.4.2019 
 

 

 ভয় 
--- 168 

 

689 (22 Month) 
 

BEZA 

WD 

1308 

Site development 

and Construction  

for Mirsarai, 2B-EZ,  

 

 

 

 

প্রাক্কররত  OTM 

(NCT 

  তারযখ       

  ভয়    

প্রকৃত OTM 

(NCT 

Land filling area = 

about 476 acres land 

17334.26 তারযখ 
 

01.08.2018 23.2.2020 

  ভয় -- 

 

571 (19 Monts) 

BEZA 

WD 

1802 

 

 

 

Construction of 

administrative 

Building 9G+40 in 

Mirsarai EZ  

sqm 

 

 

 

প্রাক্কররত  

  

OTM 

(NCT 

Construction of 

administrative 

Building 2240.00  

1500.00 তারযখ 1.5.2016 1.7.2016 30.6.2017  

ভয় -- 61 364 (12 Month)  

প্রকৃত  

  

OTM 

(NCT 

5 storied (pile 

foundation) Building 

floor area 1496 sqm 

(each floor) 

Friends Intern. 

2612.96 

 

তারযখ 28.10.2016 22.3.2017 30.6.2019   

ভয়  --  145 830 (27 Monts)   
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৩.৬  রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায পরাপর ম থাদরাচনা  রফদেলণ 

৩.৬.১ দযজরভদন প্রকদল্পয অফকাঠাদভা রযদ থন  ম থদফক্ষদণয পরাপর ম থাদরাচনা  রফদেলণ  

প্রকদল্পয মূর এরাকা রভযযাই  সানাগাজীদত রযফীক্ষণ দদরয দরদনতা  আয ৪ জন দস্য ৩ রদন অফস্থানপূফ থক 

দযজরভদন প্রকদল্পয অফকাঠাদভা রযদ থন, সবৌত কাদজয অ্রসগরত, ণ্য  কাদজয গুণগত ভান, ঠিকাদায  সফজা’য কভ থকতথা, 

কভ থচাযী  ভাদঠ কভ থযত শ্ররভকদদয ফক্তব্য  সুরফধা-আসুরফধারদ ইতযারদ রফস্তারযত ম থাদরাচনা কদয থাদকন।  তাছাড়া 

সভাাংরা’সত একটি দর দযজরভদন রযদ থন  প্রদনািয কাম থক্রভ ম্পাদন কদযদছন। 

 

 
 

 

 
     ৩.১          রযদ থন, ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ রল্পনগয, রভযযাই, চট্ট্রসাভ 

 

 

৩.৬.১.১ প্রকদল্পয অফকাঠাদভা  
 

 

রভযযাই  সভাাংরা  আয রকছু প্রকল্প এরাকা রযদ থদনয ভয় প্রকদল্পয অফকাঠাদভা রযদ থদনয সক্ষদত্র সম রফলয়গুররয উয 

নজয সদয়া দয়দছ তা দে; 

 

- প্রকদল্পয ফাস্তফ রচত্র  

- মূর ‘রডজাইন’ এয াদথ কাদজয তুরনা  

- কাদজয ভান ম থদফক্ষণ 

- রনভ থাণ াভ্রসীয ভাদনয ল্যাফ যীক্ষা রযদাট থ ম থদফক্ষণ 

- ভয় অনুমায়ী কাজ ম্পন্ন দে রক না ফা কাদজয ফাস্তফ অ্রসগরত ম থদফক্ষণ  

- স্থানীয়দদয াদথ ভতরফরনভয়  তাঁদদয প্ররতরক্রয়া ম থদফক্ষণ 

- ভাঠ ম থাদয় ঠিকাদায, সফজা’য কভ থকতথা, কভ থচাযী  কভ থযত শ্ররভকদদয াদথ ভতরফরনভদয়য ভাধ্যদভ প্রকল্প ফাস্তফায়দন 

ভস্যাফরী রচরিতকযণ  ভাধাদন উায় সখাঁজা।  
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ঠিকাদাদযয অ্রসগরতোঃ ২০১৪ াদর ৮২ সকাটি টাকা ব্যদয় প্রকল্প শুরু দর,  ২০১৬ াদর ২য় াংদাধনীয য ব্যয় বৃরদ্ধ কদয ৯০৫ 

সকাটি টাকায় উন্নীত কযা দয়দছ রফধায়, অরধকাাং ফড় কাজ াম্প্ররতক ভদয় শুরু দয়দছ। পদর আা কযা দে সম, আগাভী ২ 

ফছয প্রকদল্পয জ্য  অতযন্তর গুরুত্বপূণ থ। সবৌত কাদজয অ্রসগরতয একটি রচত্র তুদর ধযা র; 

- প্রকল্প ব্যদয়য একটি ফড় অাং খযচ কযা দে রভযযাই এ ভূরভ উন্নয়ন ফাফদ। অরত াম্প্ররতক কাদর চাইরনজ ঠিকাদায 

সকাম্পারনদক এ কাদজ  রনদয়াগ সদয়া দয়দছ। এয অধীদন - মুদ্র্ সথদক সেরজাং, ভাটি বযাট  সুু্ায ডাইক রনভ থাণ কাদজয 

অ্রসগরত  দন্তরালজনক  ররডউর অনুমায়ী দে।  

- রকন্তু, যাস্তা  বফন রনভ থাদণয রনদয়ারজত রকছু ঠিকাদাযদদয কাদজয গরত সফ ধীয এফাং প্রায় ফ সক্ষদত্রই, ররডউর অনুমায়ী 

ররছদয়। ঠিকাদাদযয ক্ষ সথদক প্ররতকূর আফায়াদক দায়ী কযা দয়দছ। তদফ দযজরভদন রযদ থদন রবন্ন রচত্র সদখা 

সগদছ। ‘আর-আরভন কনোকন’ নাদভয একটি সকাম্পারন প্রায় অরধকাাং যাস্তা  সতু রনভ থাদণয প্যাদকদজয কাজ 

সদয়দছ। এদক্ষদত্র তাঁদদয ভদধ্য প্রফণতা রক্ষ কযা সগদছ সম, একটি কাজ সল কদয আদযকটি প্যাদকজ শুরু কযা। পদর 

তাদদয অ্রসগরত দন্তরালজনক দে না।   

-  সফজা’য মূর অরপ রনভ থাদণয কাদজ রনদয়ারজত ঠিকাদায সকাম্পারন ‘সেন্ড’ এয সক্ষদত্র ধীয গরতদত কাজ কযায 

অরবদমাগ ায়া সগদছ এফাং ররডউর অনুমায়ী কাজ সল কযদত াদযরন। প্রকল্প কভ থকতথাদদয ফক্তব্য অনুমায়ী, একটি 

‘টাইডার রযবায’ দৃশ্য খাদরয াদ অফরস্থত রফধায়, গত ফল থা সভৌসুদভ ‘পাউদন্ডন’ রনভ থাদণয ভয় ারন প্রদফদয কাযদণ 

ভয় নষ্ট দয়দছ। তথার ফতথভান ভদয় রযদ থন টীদভয ম থদফক্ষণ ভদত কাজ আয দ্রুত দত াযত।  

কাদজয রযকল্পনাোঃ   

 

 রভযযাই অঞ্চদর, ‘ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ রল্পনগয’ স্থাদনয জ্য  রফশ্বব্যাাংক কর্তথক একটি াভর্রসক ‘ভাোযপ্লযান’ ততযীয 

রযকল্পনা আদছ। ফতথভাদন রনরভ থত অফকাঠাদভাগুরর বরফষ্যৎ ‘ভাোযপ্লযান’ এয াদথ রকবাদফ ভিয় কযা দফ এটি 

প্রনাদক্ষ। রফদল কদয গ্যা  রফদুযৎ এয রাইন রনভ থাদণয সক্ষদত্র ভাোযপ্লযান’টি অতীফ জরুরয। 

 মূর রাইপ রাইন রাদফ ঢাকা-চট্ট্রসাভ াইদয়য াদথ াংদমাগ ড়কটিয কাজ দ্রুততয কযা উরচত রছর। এ যাস্তাটি 

ফহুরদন ধদয রনভ থাণাধীন থাকায় প্রকল্প এরাকায় ভারাভার রযফদন অসুরফধা দে  অ্য  কাজগুরর ক্ষরত্রসস্থ দে। 

 একই বাদফ, প্রকল্প এরাকায রবতদয, রকছু যাস্তা রনভ থাণ রযকল্পনা কযা উরচত রছর। সমভনোঃ প্রতযন্তর মুদ্র্ তীদয অদনক ফড় 

কাজ, মথাোঃ ‘সুায ডাইক’ রনভ থাণ কযা দে, অথচ সখাদন সৌুঁছায জ্য  যাস্তায রযকল্পনা কযা য়রন এফাং তা এখন 

কাঁচা, মা রক না বৃরষ্ট দর মান চরাচদরয অদমাগ্য দয় দড়।         

 

রকছু ফাস্তফ রচত্রোঃ 

 

গত অথ থফছদযয (২০১৭-১৮( জুন ম থন্তর আরথ থক  অ্রসগরত দয়দছ ২২.১৮%। চররত অথ থ ফছদযয (২০১৮-১৯( ভাচ থ, ২০১৯ ম থন্তর 

আরথ থক অ্রসগরত প্রায় ৪১%। মূর রযকল্পনায় ১১টি অঞ্চদর রফবক্ত অথ থননরতক অঞ্চর  গড়ায ফদদর ৪টি অঞ্চদর কাম থক্রভ চরভান 

যদয়দছ । অফকাঠাদভা উন্নয়দনয ফাস্তফ রচদত্রয রকছু ছরফ রনদম্ন রন্নদফরত কযা র;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     ৩.২               , ফঙ্গ ফন্ধু সখ মুরজফ রল্পনগয, রভযযাই, চট্ট্রসাভ 
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বফন  অ্য া্য  াংস্থা কর্তথক সফা কাম থক্রভ 
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৩.৬.১.২ রনভ থাণ াভ্রসীয গুণগতভান  কাদজয রযদফ 
 

 রনভ থাণ াভ্রসীয গুনগত ভান রনয়ন্ত্রদনয জ্য  ম থা্ সটষ্ট রযদাট থ আদছ 

 ভ্রস রনভ থাণ কাদজয াভ্রসীয গুনগত ভান রনয়ন্ত্রদনয জ্য  টি এ এ পাভ থ কর্তথক ‘ম্যাদটরযয়ার সেরয়াররষ্ট’ রনদয়ারজত 

আদছন। 

 যাস্তায কাদজ রনদয়ারজত আর-আরভন কন্পোকদনয রনজস্ব ম্যাদটরযয়ার সটরষ্টাং ল্যাফদযটযী আদছ । 

 এছাড়া চুদয়ট, বুদয়ট সথদক প্রদয়াজদন সটষ্ট ম্পন্ন কযা দয়দছ । 

 সটষ্ট রযদাট থ না সদর অদনক সক্ষদত্র ঠিকাদাযদদয রফর সদয়া দে না। 

 রফশ্বব্যাাংদকয কাদছ রনদয়ারভত সটষ্ট রযদাট থ  প্রদান কযদত য়। 

 তদফ যাস্তায কাদজয সক্ষদত্র, সফ কদয়কটি সতুয মূর রবরি স্থাদনয কাজ সল কদয সপদর সযদখ সদয়া দয়দছ 

 তদফ কন্পোকন াইদট ‘সপটি’ াংক্রান্তর রনয়ভাফরী ভানায সক্ষদত্র রকছুটা ব্যতযয় রক্ষয কযা সগদছ।  

 শ্ররভকদদয ফাদয জ্য  সডগুররদত ারন  মোঃরনষ্কান সুরফধা রকছু রফলদয় অরবদমাগ আদছ। 

  

৩.৬.২ অরডট রযদাট থ 
 

ক্রয় কাম থক্রভ  ব্যয় যকারয ম থাদয় এরজ অরপ  রফশ্বব্যাাংক এয ক্ষ সথদক রনয়রভত অরডট কযা দে। াযরণ ৩.৪ এ রকছু 

অরডট রযদাট থ এয ফতথভান অফস্থা তুদর ধযা র।    

াযরণ ৩.৪ অরডট রযদাট থ 

ক্রোঃ 

নাং 

অথ থ ফছয মাচাইকৃত প্যাদকজ 

াংখ্যা  

অরডট আরিয 

াংখ্যা 

অরডট রনষ্পরিয 

াংখ্যা 

অরডট অরনষ্পরিয 

াংখ্যা 

১ ২০১৪-১৫ ৪ টি ৩ টি ৩ টি - 

২ ২০১৫-১৬ ১০ টি ৪ টি ৪ টি - 

৩ ২০১৬-১৭ ১৪ টি ৭ টি ৭ টি - 

৪ ২০১৭-১৮ ৮ টি ১ টি  ১ টি 
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৩.৭ প্রকদল্পয অনুদভারদত দ  জনফর রনদয়াগ  

 

আযরডররদত সভাট ৩৪টি স্থায়ী দ  তায কাঠাদভা উস্থান কযা দয়দছ (আযরডরর পৃোঃ ১২৯(। এ কাঠাদভাটি রযরষ্ট 

াংদমাজনীদত রন্নদফরত কযা র। ফতথভান এই কাঠাদভা অনুমায়ী রকছু দদ রনদয়াগ সদয়া য় রন, রফদল কদয রকছু গুরুত্বপূণ থ 

রনফ থাী দদ রনদয়াগ না সদয়ায়, ম্ভফতোঃ কাদজয অ্রসগরত ব্যাত দে। রনদম্ন তায রকছু উদাযণ তুদর ধযা র; 
 

প্রকল্প রযচারকোঃ দটি অদনকরদন শূ্য ।   

কাযী প্রকল্প রযচারকোঃ এই দদ রনদয়াগ সদয়া য় রন।  

রনফ থাী প্রদকৌরীোঃ ভাঠ ম থাদয় অতযন্তর গুরুত্বপূণ থ এই দটিদত স্থায়ীবাদফ কাউদক রনদয়াগ সদয়া য় রন। মূর সফজা’য সড 

অরপদয দারয়দত্ব রনদয়ারজত রনফ থাী প্রদকৌরী অরতরযক্ত দারয়ত্ব রাদফ এই প্রকদল্প াায্য কযদছন।     

 

এধযদণয গুরুত্বপূণ থ দ শূ্য  থাকায়, উ-প্রকল্প রযচারদকয উয ভাত্রারতরযক্ত ফাড়রত চা ড়দছ। অ্য রদদক, রনফ থাী প্রদকৌরী না 

থাকায়, এই রফার কভ থমজ্ঞটি সফজা’য ক্ষ সথদক ভাঠ ম থাদয় ভাত্র দুজন জুরনয়য কাযী প্রদকৌরী তদাযরক কযদছন। গুরুত্বপূণ থ 

এই স্থায়ী দগুররদত সরাকফর রনদয়াগ রদদর কাদজয গরত দ্রুততয ত।     

 

রযদফ রফদলজ্ঞ  ক্রয়, রফণন, আইটি রফদলজ্ঞ ইতযারদ সফ কদয়কটি অস্থায়ী দদ এখন রনদয়াগ সদয়া য়রন। প্রকল্প 

অরপদয বাষ্য অনুমায়ী জুরাই’১৯ এয য দগুররদত রনদয়াগ সদয়া দত াদয। তদফ রকছু দ, মথাোঃ রযদফ রফদলজ্ঞ দদ 

প্রকদল্পয শুরু সথদকই রনদয়াগ সদয়া প্রদয়াজন রছর।   

 

৩.৮ রযদফ  প্রাকৃরতক দুদম থাগ   

 

 র ই টি র:  স্থান কযায জ্য  রপরজরফররটি োরডয কাজ চরভান আদছ। আা  কযা দে ভাোযপ্লযান’ এ এ 

ব্যাাদয স্থান রনধ থাযণ  ব্যাফস্থা সনয়া দফ। 

  ফনায়ন:  আযরডরর’সত ১ সকাটি টাকা ফযাে আদছ এফাং গাছ রাগাদনায রযকল্পনা সনয়া দয়দছ। তদফ উকূরীয় 

অঞ্চদর রনরফড় ফনাঞ্চর ততযীয ফড় ধযদণয উদযাগ রনদত দফ, মা রকনা শুদৄ রযদফ উন্নয়ন নয়, ফযাং প্রকল্প 

এরাকাটিদক ঝড়  জদরাচ্ছ্বা সথদক যক্ষা কযদফ। 

   প্রাকৃরতক দূদম থাগ: প্রকদল্পয মূর এরাকা রভযযাই স্থানটি ভাযাত্মক প্রাকৃরতক দূদম থাগপূণ থ এরাকায় অফরস্থত। এগুররয 

ভদধ্য অ্য তভ; 

            - াইদলান  জদরাচ্ছ্বা: ঐরতারক তথ্যভদত অরধকাাং ামুরদ্র্ক াইদলান এয গরতথ এ ফযাফয। 

             - সুনারভ: রজদরারজকযার াদব থ অপ ফাাংরাদদ এয গদফলণা অনুমায়ী, এ স্থানটি ফদচদয় ভাযাত্মক সুনারভ         

ঝুঁরক অঞ্চদর অফরস্থত। 

             - মুদ্র্ পৃদষ্ঠয উচ্চতা বৃরদ্ধ : চযাঞ্চর রফধায় মুদ্র্ পৃষ্ঠ সথদক এয উচ্চতা অদনক কভ। মুদ্র্ াদড় সুায 

      ডাইক/প্ররতযক্ষা ফাঁধ ততরযয সক্ষদত্র মথামথ উচ্চতা যক্ষা কযা প্রদয়াজন। 

 সুদয় ারন: ভূগবথস্থ ারনয রফনাক্ততা রফদফচনায় এখাদন তা ভাত্রারতরযক্ত ম থাদয় আদছ। রল্পাঞ্চদরয আরধফাী 

তথা রদল্পয জ্য  সুদয় ারনয অফশ্য প্রদয়াজন। এ রফলয়টিদক গুরুত্ব রদদয় গদফলণা প্রদয়াজন। 

 জরাফদ্ধতা:  সুায ডাইক রনভ থাদণয ভাধ্যদভ াইদলান, জদরাচ্ছ্বা  সুনারভ সথদক ফাঁচায রযকল্পনা সনয়া দয়দছ। 

রকন্তু, প্রকল্প এরাকায রবতদয বৃরষ্টয ারন জভা দর তা ফাইদয সফয কযদত ম থা্ সযগুদরটয ফা াম্প াউ দযকায 

দফ। 

প্রাকৃরতক দুদম থাগ সভাকাদফরা  রযদফদয উয রফরূ প্রবাফ রফলয়টিদক আয গুরুত্ব রদদয় গদফলণা  তা সভাকাদফরায় ঠিক  

কাম থকযী ব্যফস্থা ্রসণ কযদত দফ।  
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রচত্রোঃ ৩.৩ প্রাকৃরতক দুদম থাদগয তীিতা রফদফচনায় রভযযাই ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ রল্পনগদযয অফস্থান (ভূরভকম্প  সুনারভ( 
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রচত্রোঃ ৩.৪ প্রাকৃরতক 

দুসম থাদগয তীিতা 

রফদফচনায় রভযযাই 

ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ 

রল্পনগদযয অফস্থান 

(াইদলান, মুদ্র্ পৃদষ্ঠয 

উচ্চতা বৃরদ্ধ, ভূগবথস্থ 

ারনয রফনাক্ততা( 
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৩.৯ সকআইআই এয প্রা্ তদথ্য রফদেলণ   

৩.৯.১ প্রকল্প কভ থকতথা এফাং াংরেষ্ট গুরুত্বপূণ থ তথ্যদাতাদদয াদথ রনরফড় াক্ষাৎকায ্রসদণয পরাপর ম থাদরাচনা  

রফদেলণ  

ফাাংরাদদ অথ থননরতক অঞ্চর উন্নয়ন প্রকল্প ১ভ ম থায় (২য় াংদারধত( প্রকদল্পয প্রকল্প রযচারক, প্রকল্প াংরেষ্ট অ্য া্য  কভ থকতথা, 

প্রদকৌরী, য়াা  রফদুযৎ অরপদয প্ররতরনরধ, াাংফারদক, স্থানীয় রল্প ভাররক  ম্যাদনজায এফাং ঠিকাদায রফরবন্ন সায ১৫ 

জন কভ থকতথায Key informant interview (KII) কযা দয়দছ। এফ সকআইআই সথদক প্রা্ ভতাভত  তথ্যারদয 

রফদেলণ রনম্নরু: 

প্রকল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়দন প্রকল্প রযচারদকয ভূরভকা  অরবজ্ঞতা:  

প্রকল্পটি ফাাংরাদদদয স্থানীয় রদল্পয রফকা  আথ থ-াভারজক উন্নয়দনয জ্য  একটি গুরুত্বপূণ থ উদযাগ। প্রকল্পটি মথামথবাদফ  

ঠিক ভদয় ফাস্তফায়দনয রনরভি একজন পূণ থকারীন প্রকল্প রযচারদকয প্রদয়াজনীয়তা থাকদর ফতথভাদন প্রকল্পটিয সকান প্রকল্প 

রযচারক সনই। তদফ,  উ-প্রকল্প রযচারক অতযন্তর দক্ষতায াদথ তায দারয়ত্ব ারন কযদছন। রতরন প্রথভ সথদক প্রকল্পটিয 

রডরর/আযরডরর প্রণয়দনয াদথ জরড়ত রছদরন না রফধায় প্রকল্প রডজাইদনয রকছু দুফ থরতা রফলদয় তায কযণীয় রকছু রছরনা। 

প্রকদল্পয সবৌত অফকাঠাদভা রনভ থাণ কাদজয গুণগতভান রনয়ন্ত্রণ ম্পদকথ ভতাভত: 

সবৌত অফকাঠাদভা রনভ থাণ কাদজয গুণগতভান রনয়ন্ত্রদণয রফলদয় প্রকল্প াংরেষ্ট কভ থকতথাগদণয ভতাভত দে- গুণগতভান রনয়ন্ত্রদণয 

জ্য  তাযা ফ ভয় কাদজয ভরনটরযাং ব্যফস্থা সজাযদায াফ থক্ষরনক কাদজয তদাযরক কদয থাদকন। প্রকল্প অরপ ঢাকা দত 

প্ররত ্াদ ভরনটরযাং  রফশ্ব ব্যাাংক প্ররত ভাদই প্রকল্প ভরনটরযাং কদয থাদকন এফাং কাদজয গুণগতভান যক্ষায জ্য  

ঠিকাদাযগদণয াদথ জফাফরদরতা রনরিত কদয থাদকন। প্রদয়াজনীয় সক্ষদত্র সকান সকান উদান বুদয়ট অথফা চুদয়দটয যীক্ষাগাদয 

যীক্ষা কযা য়। ঠিকাদাযগণ তাদদয রনজস্ব ল্যাফদযটযীদত যীক্ষা কদয থাদকন। 

প্রকদল্পয কাজ বাদরাবাদফ ম্পন্ন কযায জ্য  প্রস্তারফত ব্যয় রযকল্পনা যুরক্তঙ্গত রকনা স রফলয়ক ভতাভত: 

প্রকদল্পয প্রস্তরফত ব্যয় রযকল্পনা ফতথভান সপ্রক্ষাদট যুরক্ত ঙ্গত তদফ এদত রকছু নতুন অাংগ াংদমাগ কযা ম্ভফ মাদত কদয এয 

উদমারগতা আয বার দত াদয। আয এ সক্ষদত্র কাজ ম্পন্ন কযদত আদযা ফযাদেয প্রদয়াজন। আয ফযাে সদর প্রকদল্পয কাজ 

বারবাদফ ম্পন্ন কযা ম্ভফ দফ। 

রডরর প্রস্তুরতয পূদফ থ প্রকদল্পয ম্ভাব্যতা রনদয় সকান ভীক্ষা কযা দয়রছর রক না এফাং তাদত  Sensitivity Analysis এফাং 

Cause- Effect Analysis এফাং Stakeholder Analysis ম্পদকথ ভতাভত: প্রকৃতদক্ষ মূর প্রকদল্পয ম্ভাব্যতা  

Stakeholder Analysis কযা য়রন। তদফ রফশ্ব ব্যাাংক কর্তথক প্রকল্পটি Appraisal কযা দয়দছ।   
 

রনধ থারযত ভদয় প্রকল্প ভা্কযণ রফলদয় ভতাভত:  

ঠিকাদায  প্রকল্প াংরেষ্ট সকান সকান কভ থকতথা  রনধ থারযত ভদয় অফকাঠাদভা রনভ থাদণয কাজ ম্পন্ন না কযদত াযায জ্য  রফরূ 

আফায়া  প্রদয়াজনীয় সরাকফদরয াংকট   কাযণ ফদর উদেখ কদযন।  

স্থানীয় রল্প াংস্থাদক আকৃষ্ট কযদণ গৃীত উদযাগ ম্পরকথত ভতাভত:  

এ রফলদয় প্রকল্প াংরেষ্ট  কভ থকতথাগণ  রল্প াংস্থাগুদরাদক আকৃষ্ট কযায জ্য  জুরাই ২০১৯ ভাদয য সথদক ব্যফায়ী ভদরয 

াদথ ভতরফরনভয় রকাংফা এডবাযটাইজদভন্ট  এ াংক্রান্তর কাম থাফরী পুদযাদদভ শুরু দফ ভদভ থ জানান। ফতথভাদন সবৌত অফকাঠাদভা 

রনভ থাদণ অরধক ভদনারনদফ কযা দয়দছ। 

অথ থননরতক অঞ্চরগুদরায প্লট ফযাদেয নীরতভারা ম্পরকথত ভতাভত:  

অথ থননরতক অঞ্চরগুদরায প্লট ফযাদেয নীরতভারা প্রণয়ন কযা দয়দছ। তদফ তা পুদযাদদভ শুরু দফ জুরাই ২০১৯ ভাদয দয। 

এরফলদয়, স্থানীয় রল্প  ঐরতদযয রফলয়টিদক গুরূত্ব সদয়ায ব্যাাদয তাযা সজায সদন। 

 

কভ থাংস্থান সৃরষ্টয রফলদয় ভতাভত: 

কর মূখ্য উিযদাতা একভত সম, প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দর রফপুর জনদগাষ্ঠীয কভ থাংস্থাসনয সুদমাগ সৃরষ্ট দফ। এরাকায আথ থ-

াভারজক অফস্থায রযফ থতন দফ, মাতায়াত ব্যফস্থা রক্ষা  স্বাস্থয রফলয়ক ব্যফস্থায উন্নরত ঘটদফ। সদদয াভর্রসক অথ থননরতক 

উন্নরতদত এটি একটি নূতন যুদগয উদন্ল ঘঠাদফ। 
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 ৩.১০ স্থানীয় ম থাদয় ভতরফরনভয় কভ থারায পরাপর ম থাদরাচনা 
 

ভীক্ষায TOR অনুমায়ী প্রকল্প এরাকাধীন চট্ট্রসাভ সজরায ভীযযাই উদজরায় ফাাংরাদদ অথ থননরতক অঞ্চর উন্নয়ন প্রকল্প ১ভ 

ম থায় (২য় াংদারধত( প্রকদল্পয বা কদক্ষ স্থানীয় ম থাদয় একটি কভ থারায আদয়াজন কযা য়। কভ থারায় প্রধান অরতরথ রদদফ 

উরস্থত রছদরন ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড) এয ভারযচারক (যুগ্ম রচফ) জনাফ সভাোঃ ভামুদুর ক, 

রফদল অরতরথ রদদফ উরস্থত রছদরন ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড) রযচারক    যনরজৎ কুভায 

যকায। ফাাংরাদদ অথ থননরতক অঞ্চর উন্নয়ন প্রকল্প ১ভ ম থায় (২য় াংদারধত( প্রকদল্পয কভ থকতথাগদণয উরস্থরতদত সদী  

রফদদী ঠিকাদাযগণ, রফশ্ব ব্যাাংদকয প্ররতরনরধ, য়াা, গ্যা  রফদুযৎ অরপদয প্ররতরনরধ, স্থানীয় জনপ্ররতরনরধ এফাং স্থানীয় 

গ্য ভা্য  ব্যরক্তফগ থ প্রকদল্পয ম্ভাব্য সুরফধাদবাগী জনগণ কভ থারায় উরস্থত রছদরন। কভ থারায় বারত রদদফ উরস্থত 

রছদরন ফাাংরাদদ অথ থননরতক অঞ্চর উন্নয়ন প্রকল্প ১ভ ম থায় (২য় াংদারধত( প্রকদল্পয উ-প্রকল্প রযচারক জনাফ আফদুো আর 

ভামুদ পারুক।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্রোঃ ৩.৫ স্থানীয় ম থাদয় ভতরফরনভয় কভ থারা, রভযযাই ই-সজান দম্মরন কক্ষ 
 

কভ থারায় প্রকদল্পয উদেশ্য  প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্তর রফরবন্ন রফলদয় গঠনমূরক আদরাচনা দয়দছ। কভ থারায় রফরবন্ন সশ্ররণয-

সায সরাকজন ত:স্ফূতথ অাং্রসদণয ভাধ্যদভ তাদদয অরবজ্ঞতা, প্রকদল্পয পর ফাস্তফায়ন স্থানীয় জনগদণয আথ থ-াভারজক 

উন্নয়দনয জ্য  রনম্নরূ গুরুত্বপূণ থ ভতাভাত প্রদান কদযন:  

১( প্রকদল্পয কাজ দ্রুত ম্পন্ন কদয অনরতরফরদম্ব অথ থননরতক অঞ্চদরয সুপরপ্রার্ রনরিত কযা প্রদয়াজন। রফদল কদয মূর 

 াংদমাগ ড়কটিয কাজ দ্রুততয কযা প্রদয়াজন। 

২( স্থানীয় ক্ষরত্রসস্তসদয পূনফ থাদনয ব্যফস্থা কযা প্রদয়াজন। 

৩( দক্ষতা উন্নয়ন কভ থসুচীয আয়তায় স্থানীয় সরাকদদয প্রাধা্য  সদয়া দযকায।  

৪( স্থানীয় রদল্পয রফকা াধদনয উদযাগ রাদফ স্থানীয় রল্প াংস্থায ভাররক  রল্প াংস্থায় রনদয়ারজত দক্ষ-অদক্ষ কর 

শ্রভজীফী  স্থানীয় জনপ্ররতরনরধদদয ভদধ্য দচতনতা বৃরদ্ধ, তাদদয চারদা ম থাদরাচনা, আদৄরনক প্রযুরক্তয ব্যফায রনরিত 

কযদত দফ। 

৫( একটি আদৄরনক রল্পনগযীয আদদর পুদযা অঞ্চরটিয জ্য  একটি ‘ভাোযপ্লযান’ কযা  প্রদয়াজন।  

৬( সবৌত অফকাঠাদভা রনভ থাণ কাদজয গুণগতভান যক্ষায জ্য   াফ থক্ষরনক ভরনটরযাং ব্যফস্থা সজাযদায কযদত দফ। 

৭( প্রকল্প এরাকায াভর্রসক রযদফগত প্রবাফ  রফদফচনায় কাম থকযী দদক্ষ ্রসণ কযদত দফ। 

৮( প্রকল্প এরাকায় শ্ররভকদদয সড এফাং ারন  য়োঃরনষ্কান ব্যাফস্থায আয উন্নরত প্রদয়াজন। তাছাড়া রফরল্ডাং কন্পোকন 

কাজ শুরু দর উঁচুদত কাজ কযা শ্ররভকদদয সফে রযধান  রকছু ব্যাাদয তকথতা অফরম্বদন ফাধ্যফাধকতা সভদন 

চরদত অনুদযাধ জানান।   
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৩.১১ উকাযদবাগীদদয রনকট দত প্রা্ তদথ্যয রফদেলণ 

৩.১১.১ রফরবন্ন সেকদাল্ডাযদদয াদথ দরীয় আদরাচনায পরাপর ম থাদরাচনা  রফদেলণ 

ফতথভান ভীক্ষায রনধ থারযত ১১টি প্রকল্প এরাকায় রফরবন্ন সশ্ররণ-সায সরাকদদয রনদয় পৃথক পৃথক ১২টি সপাকা গ্রু রডকান 

(এপরজরড( ফা দরীয় আদরাচনা কযা য়। এদত অাং্রসণকাযী সভাট ১০০ জদনয ভদধ্য পুরুল ৭০%  নাযী ৩০%। দরীয় 

আদরাচনায় অাং্রসণকাযীদদয গড় ফয় ৩৮ফছয (২৫-৬৫ ফছদযয ভদধ্য(। পুরুল অাং্রসণকাযীদদয ভদধ্য গড় রক্ষায ম থায় দরা 

অষ্টভ সশ্ররণ া, রকন্তু নাযী অাং্রসণকাযীদদয ভদধ্য গড় রক্ষায ম থায় দরা এএর া। সারবরিক রফবাজন অনুমায়ী পুরুল 

অাং্রসণকাযীদদয অরধকাাং চাকুরযজীফী (৪০%(  ব্যফায়ী (২০%( এফাং রকছু াংখ্যক স্থানীয় জনপ্ররতরনরধ (৫%(। অযরদদক 

নাযী অাং্রসণকাযীদদয অরধকাাং গৃরনী (৫৫%(, এছাড়া রছদরন চাকরযজীফী (২০%(  জনপ্ররতরনরধ (৩%(। দরীয় আদরাচনা 

সথদক প্রা্ পরপর রনদম্ন উস্থান কযা দরা: 

 

“ফাাংরাদদ অথ থননরতক অঞ্চর উন্নয়ন প্রকল্প ১ভ ম থায় (২য় াংদারধত(” ীল থক প্রকদল্পয উদেশ্য ম্পদকথ আদরাচনা: 

এপরজরড’সত অাং্রসণকাযীদদয অদনদকই ভদন কদযন সম, প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয পদর কভ থাংস্থান ততরয দফ  ফহুমুখী রদল্পয 

রফকা ঘটদফ। অ্য া্য  উদেশ্যগুদরায ব্যাাদয তাযা সতভন অফগত না দর এই দুটি ধাযণা মথাক্রদভ ১  ৪নাং উদেদশ্যয াদথ 

াংগরতপূণ থ।  

প্রকল্প ফাস্তফায়ন, কাদজয অ্রসগরত  গুণগতভান াংক্রান্তর আদরাচনা: 

এপরজরড’সত অাং্রসণকাযীদদয অরধকাাংই প্রকদল্পয ফাস্তফায়দনয াদথ জরড়ত নন। এদক্ষদত্র, তাযা প্রকল্প ফাস্তফায়দন স্থানীয় 

জনগণ  জনপ্ররতরনরধদদয অাং্রসদণয সুদমাগ সৃরষ্টয জ্য  অনুদযাধ জানান। এছাড়া, তাদদয অরবদমাগ সম, প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন 

খুফ ধীয গরতদত দে, পদর জনগণ ভয়ভত এয সুপর প্রার্ সথদক ফরঞ্চত দে। প্রকদল্পয কাদজয গুণগতভান বার, তদফ ভাঠি 

বযাদটয আদগ মরদ যাস্তা  িীদজয কাজ ম্পন্ন কযা সমত তাদর    কাদজয অ্রসগরত আদযা অদনকগুন এরগদয় সমত।   
 

প্রকল্পটিয ারফ থক উদমারগতা ম্পদকথ আদরাচনা :  

দরীয় আদরাচায় অাং্রসণকাযীদদয প্রায় কদর একভত সম ফাাংরাদদ অথ থননরতক অঞ্চর উন্নয়ন প্রকল্প ১ভ ম থায় (২য় াংদারধত( 

প্রকল্পটিয কাজ ম্পন্ন দর এরাকায ভানুদলয ারফ থক আথ থ-াভারজক অফস্থায উন্নরত দফ। কৃরল-রনব থয দরযদ্র্ জনগদণয জ্য  ফহুমুখী 

আদয়য থ খুরদফ। এখাদন সকউ চাকরয কযদফ, আফায সকউ রফরবন্ন ধযদনয ক্ষুদ্র্ ব্যফা কযদফ। ফতথভাদন কাজ চরভান অফস্থায় 

         রকছুটা সফকাযত্ব কদভদছ। রকছু যুফক চরভান কাদজয াদথ াংরেষ্ট দয় কাজ কযদছ। জরভয মূল্য বৃরদ্ধ াদফ, ফাা 

ফারড়য বাড়া বৃরদ্ধ াদফ, শ্ররভদকয মূল্য বৃরদ্ধ াদফ। যাস্তায কাজগুদরা ম্পন্ন দর মাতায়াদত সুরফধা দফ,  প্রারনক ব্যফস্থা     

             পূদফ থয তুরনায় অদনক উন্নত দয়দছ। ফকটি ই-সজাদনয কাজ দ্রুত গরতদত ম্পন্ন দর রফপুর জনাংখ্যায 

কভ থাংস্থাদনয ভাধ্যদভ দ্রুতগরতদত ফাাংরাদদ    -ভধ্যভ আদয়য সদ দত উন্নয়নীর সদদ রযনত দফ।        

 

প্রকদল্পয চরভান কাম থক্রদভয পদর রযদফ  জনজীফদনয য প্রবাফ ম্পদকথ আদরাচনা : 

অত্র প্রকদল্পয কাযদণ এরাকায রযদফ  জীফনভাদনয উয রকছুটা সনরতফাচক প্রবাফ যদছ সমভনোঃ ই-সজাদনয জ্য  াগয াদড় 

গাছ কাটা দে; রযণ  শু ারখয আফাস্থর নষ্ট দে। গাছ কাটায কাযদণ াগদযয ফাতা ফা ঝড় যারয 

এরাকায় আঘাত ানদফ।                     ে  ফায়ূ দূলণ ফাড়দত াদয। রল্প কাযখানায ফজথয সাধন ব্যফস্থা বার না দর 

এরাকাটি ভাযাত্মক দূলণ তথা রযদফগত রফম থদয়য মুদখামুরখ দত াদয।  ম্পূণ থ এরাকায় নতুন কদয গাছ রাগাদনা না দর 

রযদফ ব্যফস্থা  হুভরকয মুদখ ড়দফ। তদফ তাঁযা এটা অফগত সম ‘সফজা’ ইদতাভদধ্য গাছ রাগাদনায কাজ শুরু কদযদছ  প্রাকৃরতক 

দূদম থাগ সথদক যক্ষায জ্য  ফাঁধ রনভ থাণ আদযা দদক্ষ ্রসণ কযদছ।     

 

ারফ থক জীফন ভাদনয উয প্রবাফ :  

ফতথভাদন যাস্তায দূযফস্থায কাযদণ প্রকদল্পয অ্য া্য  কাজ সদযী দে,  সকননা বৃরষ্ট দর গারড়  রবতদয ঢুকদত াদযনা। যাস্তায কাজ 

দ্রুত ম্পন্ন দর স্থানীয় জনগদণয জ্য  তদনরন্দন কাজ-কভ থ কৃরল  ব্যফা ণ্য  আনা সনয়া জ দফ, তথা দযয াদথ 

সমাগাদমাগ উন্নততয দফ। এছাড়া তাঁদদয দাফী সম, প্রকদল্প সমন রফদদী উদযাক্তাদদয াাার সদীয় উদযাক্তাদদয সুদমাগ 

সদয়া য় এফাং ক্ষরত্রসস্থদদয ক্ষরত পূযণ প্রদান কযা য়। রফদল কদয ই-সজান াংরেষ্ট এরাকাগুদরাদত প্রচুয সরাক আদছ মাযা পূদফ থ 

মুদ্র্ তীযফতী অঞ্চদর ভাছ  ধযা  গরু-ভরল ারন  কদয জীরফকা রনফ থা কযত।  ফতথভাদন তাদদয সই ভৎস্য আযন  শুারন 

সক্ষত্রগুরর প্রকল্প এরাকায় অরধভূক্ত য়ায়, কাদজয তথা আদয়য সুদমাগ কদভ সগদছ। উদেখ্য সম, দরযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয ঞ্চয় ফা ‘সপটি 

সনট’ রনতান্তরই নগ্য  রফধায়, দীঘ থ ভয় ধদয চরা এই প্রকল্প এফাং এয পদর আদয়য কভরত তাঁদদয জীফন-ভাদনয উয ব্যাক প্রবাফ 

সপরদছ।  এদক্ষদত্র তাঁদদয দাফী সম, প্রকল্প কাম থক্রদভ মরদ স্থানীয় শ্ররভকদদয প্রাধ্য্য  সদয়া য়, তাদর তাদদয আথ থ-াভারজক 
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অফস্থায দুগ থরত রকছুটা দর রাঘফ দফ। প্রদয়াজনীয় দক্ষতায অবাদফ অদনক সক্ষদত্র তাঁযা চাকুযী াদে না। দক্ষতা উন্নয়দন 

দদক্ষ সনফায দাফী জানান।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

রচত্র ৩.৬:  এপরজরড আদরাচনা 

অাং খোঃ রযভাণগত দ্ধরতয ভাধ্যদভ প্রা্ তদথ্যয পরাপর ম থাদরাচনা  রফদেলণ  

৩.১২ খানা ম থাদয় প্রকদল্পয ম্ভাব্য উকাযদবাগীদদয জযীদয পরাপর ম থাদরাচনা  রফদেলণ 
 

৩.১২.১ নমুনা উিযদাতাদদয (ম্ভাব্য উকাযদবাগী) তফরষ্টযোঃ 

আদরাচয প্রকল্পটি কাম থক্রভ সল না য়ায় এফাং ফাস্তফায়ন অ্রসগরত রফদফচনায় প্রকল্পটি প্রাথরভক ম থাদয় থাকা প্রকৃত সুপরদবাগী 

রনফ থাচন কযা ম্ভফ য়রন রফধায় উিযদাতা রদদফ ম্ভাব্য সুপরদবাগীদদয দুটি কযাটাগরযদত  রফবক্ত কদয সভাট ৩৫০  (াধাযণ 

জনগণ ২৩০  স্থানীয় রল্পাংরেষ্ট শ্রভজীফী ভানুল ১২০) জন ম্ভাব্য উকাযদবাগীদক তদফচয়দনয রবরিদত রনফ থাচনপূফ থক যারয 

াক্ষাৎকায ্রসদণয  ভাধ্যদভ প্রকল্প াংরেষ্ট রফলদয় ভতাভত  তথ্য াং্রস কযা দয়দছ। উদেখ্য সম, প্রকল্প ব্যফস্থাক  

প্রদকৌরীদদয নমুনারয়ত কযা দর ভাঠ ম থাদয় তাদদয াংখ্যা অপ্রতুর য়ায় তাদদয সভাট নমুনায ফাইদয সযদখ সকআইআই কযা 

দয়দছ । াধাযণত, উিযদাতাদদয ভদধ্য পুরুল ৯৯.৬%  নাযী ৭.৪% । অ্য রদদক শ্রভজীফী উিযদাতাদদয ভদধ্য পুরুল ৯৬.৭%  

নাযী ৩.৩%।  

 

াযরণ ৩.১২.১:  নমুনা উিযদাতাদদয (ম্ভাব্য উকাযদবাগী) তফরষ্টয 

 

 ধযণ শ্রভজীফী াধাযণ জনগণ মভাট 

লরঙ্গ ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা 

ভলরা 4 3.3 ১ ০.১ ৪ ১.১৪ 

পুরুল 117 96.7 ২২৯ ৯৯.৯ ৩৪৬ ৯৮.৮৬ 

মভাট 121 100 ২৩০ ১০০ ৩৫০ ১০০ 

 

৩.১২.২  আথ থ-াভারজক  জনরভরতক তথ্যমূোঃ 

আথ থ-াভারজক  জনরভরতক তথ্য রফদেলদণ সদখা মায় সম, উিযদাতাদদয গড় রক্ষাগত সমাগ্যতা অষ্টভ সশ্রণী া । তদফ,  

রক্ষাগত সমাগ্যতানুমায়ী অরধকাাং উিযদাতা (৩০.২৯%(  শ্রভজীফী 31.4%  াধাযণ জনগণ ২৯.৬% প্রাথরভক রক্ষা 

ভা্কাযী । এছাড়া উদেখ্যদমাগ্য উিযদাতা (প্রায় ১৩.৪৩%( রনযক্ষয রছদরন । 
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াযরণ ৩.১২.২:  আথ থ-াভারজক  জনরভরতক তথ্য 

  ধযণ শ্রভজীফী াধাযণ জনগণ মভাট 

লরঙ্গ ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা 

লনযক্ষয 24 19.8 50 21.7 ৭৪ ১৩.৪৩ 

প্রাইভাযী 38 31.4 68 29.6 ১০৬ ৩০.২৯ 

অষ্টভ মশ্রণী 21 17.4 49 21.3 ৭০ ২১.৪৩ 

এ এ ল 18 14.9 32 13.9 ৫০ ১৪.২৯ 

এইচ এ ল  15 12.4 17 7.4 ৩২ ৯.১৪ 

লফএ/ভাস্টা স 5 4.1 14 6.1 ১৯ ৫.৪৩ 

মভাট 121 100 ২৩০ ১০০ ৩৫০ ১০০ 
 

সরখ রচত্র ৩.১২.২: আথ থ-াভারজক  জনরভরতক তথ্য 

 

৩.১২.৩  প্রকল্প ম্পদকথ উিযদাতাদদয প্রদনািয রফদেলণ  

৩.১২.৩.১ প্রকল্প ম্পদকথ উিযদাতাদদয জ্ঞাদনয ায রফদেলণোঃ 

প্রকল্প ম্পদকথ অফরত আদছন রকনা এই রফলদয় রজজ্ঞাা কযা দর অরধকাাং উিযদাতা (৯১.৪৩%( [৯০.১% শ্রভজীফী  

৯১.৭% াধাযণ জনগণ প্রকল্প ম্পদকথ অফরত আদছন ভদভ থ জানান । স্থানীয় রল্প কাযখানায শ্রভজীফী ৯০.১% প্রকল্প ম্পদকথ 

অফরত দয়দছ । তদফ এদদয ভদধ্য অরধকাাং উিযদাতা (৫৯.৪৩%( [৪১.৩% শ্রভজীফী  ৬৮.৭% াধাযণ জনগণ] প্রকল্প 

ম্পদকথ  ভানুদলয মুদখ মুদখ  সজদনদছন ।  এছাড়া,  ১৭.৪৩% উিযদাতা প্রকল্প ম্পদকথ  সজদনদছন প্রকদল্পয চরভান কাম থক্রভ 

সদদখ। তদফ, উদেখদমাগ্য রযভাণ উিযদাতা (৮.৫৭%) প্রকল্প ম্পদকথ অফরত নন । এদক্ষদত্র এটি প্ররতয়ভান য় সম, প্রকদল্পয 

পর ফাস্তফায়ন  সুরনরদষ্ট রক্ষয অজথদনয রনরভি দচতনতা বৃরদ্ধ  ম্ভাব্য উকাযদবাগীদদয ম্পৃক্তকযণ প্রদয়াজন ।  

াযরণোঃ ৩.১২.৩.১ প্রকল্প ম্পদকথ উিযদাতাদদয জ্ঞাদনয ায রফদেলণ 

ধযণ শ্রভজীফী াধাযণ জনগণ মভাট 

জাননন লক ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা 

যা 109 90.1 211 91.7 ৩২০ ৯১.৪৩ 

না 12 9.9 19 8.3 ৩০ ৮.৫৭ 

মভাট 121 100 230 100 ৩৫০ ১০০ 
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 সরখরচত্র ৩.১২.৩.১: প্রকল্প ম্পদকথ উিযদাতাদদয জ্ঞাদনয ায  
 

 

ধযণ শ্রভজীফী াধাযণ জনগণ মভাট 

লকবানফ মজনননেন/জাননন ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা 

ভানুনলয মুনে মুনে 50 41.3 158 68.7 ২০৮ ৫৯.৪৩ 

কাজ মেনে/মনাটি/জলভ অলধগ্রণ/কাজ 

কনয 28 23.1 33 14.3 

 ৬১ ১৭.৪৩ 

মকাম্পানীয মরানকয ভাধ্যনভ মজননলে 25 20.7 -- -- ২৫ ৭.১৪ 

লবলিও কনপানযন্স ও লভটিং 8 6.6 20 8.7 ২৮ ৮.০ 

প্রনমাজয নয় 12 9.9 19 8.3 ৩১ ৮.৮৬ 

মভাট 121 100 ২৩০ ১০০ ৩৫০ ১০০ 

 একারধক উিয ্রসণ কযা দয়দছ 

 

 

 

৩.১২.৩.২ প্রকদল্প সুদমাগ সুরফধা ম্পদকথ উিযদাতাদদয ভতাভত রফদেলণ 

প্রকদল্প সুদমাগ সুরফধা ম্পদকথ উিযদাতাদদয ভতাভত রফদেলদণ সদখা মায় সম, রল্প কাযখানায শ্রভজীফী  াধাযণ ভানুল উবয় 

গ্রুদয অরধকাাং উিযদাতা (শ্রভজীফী ৩৭.২%, াধাযণ ভানুল ৫০.৯%) ভদন কদযন প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয পদর কভ থাংস্থাদনয সৃরষ্ট 

দফ। এছাড়া তাদদয ভদত প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয পদর জীফন ভান উন্নত দফ, সমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নত দফ, দফ থারয আয় ফাড়দফ। 

রনদেয াযরণ  সরখরচদত্র উিযদাতাদদয ভতাভত তুদর ধযা র।   
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াযরণ ৩.১২.৩.২: প্রকদল্প সুদমাগ সুরফধা ম্পদকথ উিযদাতাদদয ভতাভত  
 

ধযণ শ্রভজীফী 

সুনমাগ লফলয়ক তথ্য  ংখ্যা তকযা 

আয় ফাড়নফ 36 29.8 

মাতায়াত ব্যফস্থা বার নফ 11 9.1 

লক্ষা প্রলতষ্ঠান নফ 23 19 

জীফনভান উন্নত নফ 57 47.1 

কভ সংস্থান ফা চাকুযী নফ 45 37.2 

মফকাযত্ব হ্রা ানফ 13 10.7 

ভােক দ্রব্য কভনফ 2 1.7 

লল্প কাযোনা নফ 1 0.8 

াাতার নফ 2 1.7 

মভাট 121 100 

  একারধক উিয ্রসণ কযা দয়দছ 

 

সরখরচত্র ৩.১২.৩.২: প্রকদল্প সুদমাগ সুরফধা ম্পদকথ উিযদাতাদদয ভতাভত  

 

৩.১২.৩.৩ অথ থননরতক অঞ্চর প্ররতষ্ঠায ভাধ্যদভ আথ থ-াভারজক অফস্থায উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় দদক্ষ ্রসদণয রফলদয় 

উিযদাতাদদয যাভ থ  ভতাভত রফদেলণোঃ  

অরধকাাং উিযদাতা (৩০.৫% শ্রভজীফী  ৩৭.৪% াধাযণ জনগণ ( অথ থননরতক অঞ্চর প্ররতষ্ঠায ভাধ্যদভ আথ থ-াভারজক অফস্থায 

উন্নয়দন স্থানীয় সরাকদদয চাকুযীয ব্যফস্থা কযায রফলদয় ভতাভত সদন । এছাড়া, শ্রভজীফী উিযদাতাদদয ৩৩.৯%  াধাযণ 

জনগদণয   ২০.০% রফরবন্নমুখী রল্প কাযখানা ততরযয রফলদয় যাভ থ সদন। তদফ রক্ষনীয় সম উদেখদমাগ্য াংখ্যক অথ থাৎ প্রায়  

১৯.০% উিযদাতা (শ্রভজীফী( রযদফ উন্নয়দনয রফলদয় ভতাভত সদন। এদত কদয রল্প কাযকানা ততরয  কভ থাংস্থাদনয াাার 

স্বাস্থযম্মত রযদফ রনরিত কযদণয রফলদয় উিযদাতাদদয দচতনতা রযররক্ষত য়। এছাড়া, উদেখদমাগ্য াংখ্যক উিযদাতা 

(৮.২% শ্রভজীফী  ১৯.১০% াধাযণ জনগণ (  অথ থননরতক অঞ্চর প্ররতষ্ঠায ভাধ্যদভ আথ থ-াভারজক অফস্থায উন্নয়দন দ্রুত কাজ 

সল কদয অনরতরফরদম্ভ প্রকদল্পয সুপর প্রার্ রনরিত কযায জ্য  ভতাভত সদন । 
 

াযরণ ৩.১২.৩.৩: আথ থ-াভারজক অফস্থায উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় দদক্ষ ্রসদণয রফলদয় উিযদাতাদদয যাভ থ  
 

ধযণ শ্রভজীফী াধাযণ জনগণ মভাট 

লযনফ ঠিক যাো 23 19   33 ৯.৪৩ 

স্বাস্থয মফা উন্নত/াাতার কযা 17 14 55 23.9 ১০২ ২৯.১৪ 

লফলবন্ন মুেী লল্প কাযোনা ততযী কযা 41 33.9 46 20.0 ৭৭ ২২.০০ 

যাস্তা ঘাট এফং াট ফাজায ততযী কযা 22 18.2 62 27.0 ৮৪ ২৪.০০ 

কভ সংস্থান ততযী কযা 45 37.2   21 ৬.০০ 

0 10 20 30 40 50

আয় ফাড়নফ 

মাতায়াত ব্যফস্থা বার নফ 

লক্ষা প্রলতষ্ঠান নফ 

জীফনভান উন্নত নফ 

কভ সংস্থান ফা চাকুযী নফ 

মফকাযত্ব হ্রা ানফ 

ভােক দ্রব্য কভনফ 

লল্প কাযোনা নফ 
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স্থানীয় মরাকনেয চাকুযীয ব্যফস্থা কযা 37 30.5 86 37.4 ১১৯ ৩৪.০০ 

ক্ষলতগ্রস্থযনেয পূণ সফাননয ব্যফস্থা কযা 9 7.4   9 ২.৫৭ 

লক্ষা প্রলতষ্ঠান গনড় মতারা 11 9.1 63 27.4 ৭৪ ২১.১৪ 

মেনয প্রলতটি অঞ্চনর ই-মজান ততযী কনয মফকাযত্ব 

হ্রা কযা 5 4.1   5 ১.৪৩ 

দ্রুত কাজ মল কযনত নফ 10 8.2 44 19.1 ৫১ ১৪.৫৭ 

প্রলক্ষণ মন্টায ততযী কনয শ্রলভকনেয প্রলক্ষনণয 

ব্যফস্থা কযা 5 4.1   5 ১.৪৩ 

মভাট 121 100 ২৩০ ১০০ ৩৫০ ১০০ 

 একারধক উিয ্রসণ কযা দয়দছ 

 

সরখরচত্র ৩.১২.৩.৩:  আথ থ-াভারজক অফস্থায উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় দদক্ষ ্রসদণয রফলদয় উিযদাতাদদয যাভ থ  

 

 

৩.১৩ সটকই রযকল্পনা  

 

যকাদযয দূযদী রযকল্পনায অাং রাদফ প্রকল্প সদল, অথ থাৎ অথ থননরতক অঞ্চরগুররয মূর অফকাঠাদভা রনভ থাণ সদল ররর 

ভদডদর এয ব্যফস্থানায দারয়ত্ব সফযকারয খাদত সছদড় সদয়ায রযকল্পনা আদছ। ভূরভ উন্নয়ন সদল সভাাংরায় এ ধযদনয একটি 

ব্যফস্থা সনয়া দয়দছ। রকন্তু সভাাংরা সমদতু ই র এ (ইদকাররজকযারর রক্রটিকার এরযয়া(  অঞ্চদর অফরস্থত, তাই রযদফগত ছাড়ত্র 

প্রার্দত রকছু ধীঘ থসুরত্রতায সপ্ররক্ষদত, আানুরূ রফরনদয়াগ দে না। াভদনয রদনগুদরাদত তাই রনরফড় রযফীক্ষণ কযদত দফ সম, 

রফদল কদয অদনক ফড় আরঙ্গদক সৃষ্ট রভযযাই  সানাগাজীদত প্রতযাা অনুমায়ী রফরনদয়াগ সমন য়। তদফ, সানাগাজী  

রভযযাই এয সকৌরগত অফস্থান রফদফচনায়, ইদতাভদধ্যই ব্যাক াড়া ায়া সগদছ। তাছাড়া ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ রল্পনগয, 

‘ভাোযপ্লযান’ অনুমায়ী সফ কদয়কটি বাদগ রফবক্ত এফাং ২এ / ২রফ ছাড়া ফারক ফক’টি অঞ্চরই সফযকারয খাদত সছদড় সদয়া 

দয়দছ এফাং তাঁযা কাজ শুরু কদয রদদয়দছ।  

 

 

 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

লযনফ ঠিক যাো 

স্বাস্থয মফা উন্নত/াাতার কযা 

লফলবন্ন মুেী লল্প কাযোনা ততযী কযা 

যাস্তা ঘাট এফং াট ফাজায ততযী কযা 

কভ সংস্থান ততযী কযা 

স্থানীয় মরাকনেয চাকুযীয ব্যফস্থা কযা 

ক্ষলতগ্রস্থযনেয পূণ সফাননয ব্যফস্থা কযা 

লক্ষা প্রলতষ্ঠান গনড় মতারা 

মেনয প্রলতটি অঞ্চনর ই-মজান ততযী কনয মফকাযত্ব হ্রা কযা 

দ্রুত কাজ মল কযনত নফ 

প্রলক্ষণ মন্টায ততযী কনয শ্রলভকনেয প্রলক্ষনণয ব্যফস্থা … 

19 

14 

33.9 

18.2 

37.2 

30.5 

7.4 

9.1 

4.1 

8.2 

4.1 



পৃষ্ঠা- 47 

 

চতুথ থ অধ্যায় 

ব্যতযয় রফদেলণ 

 

মূরত আযরডরর অনুমায়ী কভ থ-রযকল্পনা, ব্যয় ফযাে, ভয়, গুনগত ভান, উকাযদবাগীদদয প্ররতরক্রয়া – ইতযারদ সক্ষদত্র 

রক্ষযভাত্রায াদথ ফাস্তফ রকাংফা চরভান প্ররক্রয়ায াথ থকযদকই ‘ব্যতযয়’ রাদফ গণ্য কযা দয় থাদক। তদফ ‘ব্যতযয়’ অদনক সক্ষদত্র 

ফাস্তফতায রনরযদখ, চরভান প্ররক্রয়া সথদক জ্ঞান এয সপ্ররক্ষদত ‘রারন থাং এক্সাযাইজ’ রাদফ প্রদয়াজনীয় রকাংফা অরনফাম থ দত 

াদয। এ ব্যাাদয রফস্তারযত আদরাচনা কযা র;  

 

৪.১ আযরডরর ম থাদরাচনা 
 

৪.১.১ ধাযণাগত ব্যতযয় 

এ াংক্রান্তর অরধকাাং ব্যতযয়মু রডরর প্রণয়ন প্ররক্রয়া াংরেষ্ট। দ্ধরতগত এই ত্রুটিগুরর যফতী ম থাদয় অফশ্যই সাধযাদনা 

ম্ভফ। রনদম্ন রকছু উদাযণ উদেযখ কযা র;    

 মূর রকাংফা াংদারধত, সকান সক্ষদত্রই রফস্তারযত ‘ইদকাদনারভক  রপনারন্পয়ার এনারাইর’ কযা য়রন; 

 ভয় উদেযখ পূফ থক আয সুরনদৃষ্ট কভ থ  ক্রয়-রযকল্পনা থাকা উরচত রছর; 

 প্রকদল্পয রফরবন্ন অাং  কাদজয ফণ থনা অম থা্ । ২০১৪ াদরয মূর রডররদত ৪টি অঞ্চদরয স্থান এফাং রযকল্পনায রকছু 

ম্যা াংদমারজত রছর। ২০১৬ াদর ২য় াংদারধত আযরডররদত ১১টি স্থাদনয অফস্থান, ম্যা রকাংফা রযকল্পনায সকান 

রফদ ব্যাখ্যা সনই; 

 রপরজরফররটি োরড  সেকদাল্ডায এনারাইর এ দুফ থরতা আদছ। তদফ রফশ্ব ব্যাাংক কর্তথক প্রকদল্পয Apprisal কযা 

দয়দছ। 

ফরাফাহুল্য সম, রডরর ফযাফযই একটি ‘রররবাং ডকুদভন্ট’ এফাং একটি বার রডরর, বার প্রকল্প ফাস্তফায়দনয অ্য তভ পূফ থতথ। তাই, 

যফতী াংদাধন রকাংফা নতুন রডরর প্রনয়দণয সক্ষদত্র এ রফলয়গুরর আয বারবাদফ উস্থান কযা প্রদয়াজন। 

 

৪.১.২ রযভাণগত ব্যতযয় 

 প্রকদল্পয ১১টি এরাকায ভদধ্য ভাত্র ৪টি এরাকায় কাজ কযা। প্রকদল্পয প্রথভ উদেদশ্যয াদথ এটি অাংগরতপূণ থ, সমখাদন ফরা 

দয়দছ সম সদদয রফরবন্ন অঞ্চদর ভবাদফ উন্নয়নদক রনরিত কযা প্রকল্পটিয একটি মূর উদেশ্য। তদফ এটা অরনফায্যথ রছর 

এফাং অনুদেদ ৩.২ এ এব্যাাদয রফস্তারযত আদরাচনা কযা দয়দছ। । ‘সফজা’ এ উদেশ্যটিয ব্যাাদয ম্পূণ থ অফগত, আয তা 

ফাস্তফায়দনয জ্য  ইদতাভদধ্যই রনজস্ব অথ থায়দন ফাকী স্থানগুররদত ভূরভ উন্নয়ন কাম থক্রভ াদত রনদয়দছ।   

 ১১টি এরাকায় ৯০৫ সকাটি টাকা ব্যদয় সভাট ২৪৪৬১ একয ভুরভ উন্নয়ন কযায কথা। ফাস্তদফ ৪টি এরাকা – সভাাংরায় ২০৫ 

একয  রভযযাইদয় আফায ১৩১১৮ একদযয ফদদর ১৪০০ একয, অথ থাৎ সভাট ভাত্র ১৬০৫ একয এরাকায় কাজ কযা দে। 

কাদজয খযদচয ব্যাাদয প্রাক-ম্ভাব্যতা মাচাই ম্ভফতোঃ মথামথ রছর না।  

 যাস্তা-সতু রকাংফা ফাঁদধয তদঘ থয  রযভা, এধযদনয সফ কদয়কটি সক্ষদত্রই সবৌত রযভাণ রক্ষযভাত্রায সচদয় কভ-সফী কযা; 

 প্রকল্পটি ২ ফায াংদাধন কদয ৮২ সকাটি টাকা সথদক ৯০৫ সকাটিদত উন্নীত কযা দর, ২য় াংদারধত আযরডররদত 

সরাকফর একই যাখা দয়দছ, অথ থাৎ ৩৪ জন। এব্যাাদয সুরনরদ থষ্ট ব্যাখ্যা সনই। ফতথভান এই কাঠাদভা অনুমায়ী  রকছু দদ 

রনদয়াগ সদয়া য় রন। তাছাড়া, দক্ষতা উন্নয়দন সেরনাং  গদফলণা ফাফদ ফাদজট  উদযাগ ম থা্ নয়।  

 ক্রয় কাম থক্রভোঃ রফচুযরত মু রনম্নরূ: 
 

- প্যাদকদজয াংখ্যাোঃ মূর  াংদারধত আযরডররদত ৮৬ টিয উদেখ থাকদর, ফাস্তদফ ২৯ টি (কাম থ ২৪টি এফাং ণ্য 

৫টি( প্যাদকদজয কাজ চরদছ। মুরতোঃ ১১টিয ফদদর ৪ টি স্থাদন কাজ ম্পন্ন কযায় এটি দয়দছ; 

- প্যাদকজ রযফতথনোঃ ২৯টি প্যাদকদজ আযরডররয তুরনায় নাভ, অঙ্গ  অদথ থয রযভাদণ রকছু রযফতথন রক্ষয কযা 

সগদছ; 

- সটন্ডায  কাম থাদদদয ভদধ্য ভয়োঃ ররআয অনুমায়ী ১২০ রদদনয ভদধ্য সটন্ডায  কাম থাদদ সদফায রফধান থাকদর,  

অদনক সক্ষদত্র তায ব্যতযয় রক্ষয কযা সগদছ;  

- অফমুক্ত অথ থ  ব্যদয়য াথ থকযোঃ প্রায় প্ররতফছযই অফমুক্ত অদথ থয তুরনায় অথ থ ব্যয় কভ দয়দছ। 
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৪.১.৩ ভয় এয ব্যতযয় 

 সুরররখত কভ থ-রযকল্পনা না থাকায পদর ভদয়য ব্যফস্থানা দুফ থর দয়দছ;  

 ক্রয়  রযকল্পনায় প্রাক্কররত ভয়  প্রকৃত ভদয় রকছু ব্যতযয় রযররক্ষত দয়দছ; 

 প্রকদল্পয সভাট ফাস্তফায়নকার বৃরদ্ধ। 

 

৪.১.৪ নতুন প্যাদকজ অন্তরথভূক্তকযণ 

  প্যাদকদজ অন্তরথভূক্ত রছরনা এভন অদনক কাজ কযা দয়দছ। তদফ ফাস্তফতায সপ্ররক্ষদত অদনক সক্ষদত্রই তা প্রদয়াজনীয় রছর।  

 

৪.২ কাদজয অ্রসগরত  গুণগত ভান 

 

      ভয় ৭৪% অরতফারত দর আরথ থক অ্রসগরত ৪১%। শুদৄভাত্র ারন যফযা (৮৩.৭৪%( ছাড়া, ফারক প্রায় ফ 

আফকাঠাদভা রনভ থাদণয সক্ষদত্রই ভদয়য তুরনায় রক্ষযভাত্রায সচদয় অথ থ ব্যদয় অ্রসগরত ররছদয়। প্রায় ফ ফছযই ফযাদেয 

তুরনায় খযচ কভ দয়দছ।  

 রকছু ঠিকাদাদযয ধীযতা ছাড়া, সবৌত রক্ষযভাত্রা রনধ থাযণ মথামথ না য়া এফাং তফজ্ঞারনক রবরিয উয প্ররতরষ্ঠত একটি 

্রসণদমাগ্য উাদয় কন থ-রযকল্পনা  সবৌত অ্রসগরতয রযভা কযদত না াযা – এই কাযণগুরর কাদজয অ্রসগরতদত 

প্রবাফ সপদর থাকদত াদয।   

 তদফ, ২০১৬ াদর ২য় াংদাধনীদত অদথ থয রযভাণ তুরনামূরক ফদচদয় সফী সফদড়দছ, পদর অদনক ফড় কাজ অরত 

াম্প্ররতক কাদর শুরু দয়দছ রফধায় ২০১৪ াদর প্রকল্প শুরুয ভয় রফদফচনায় অ্রসগরত ধীয ভদন না দর, ২য় 

াংদাধনীয দযয ভয় রফদফচনায় বার অ্রসগরত দয়দছ। এই অ্রসগরতয ধদয যাখা  আয দ্রুততয কযা একটি ফড় 

চযাদরঞ্জ। 

 দযজরভদন রযদ থদন, রকছু সছাট-খাট রফচুযরত ছাড়া গুনগতভান ্রসনদমাগ্য।   রনভ থাণ কাদজয ভয় শ্ররভকদদয রনযািা 

াংক্রান্তর রনয়ভাফরী ভানায সক্ষদত্র আয তকথ থাকা প্রদয়াজন।   

 

৪.৩ কাদজয রযকল্পনাোঃ   
 

 রভযযাই অঞ্চদর, ‘ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ রল্প াকথ’ স্থাদনয জ্য  রফশ্বব্যাাংক কর্তথক একটি াভর্রসক ‘ভাোযপ্লযান’ ততযীয 

রযকল্পনা আদছ, মা দ্রুত ম্পন্ন কযা উরচত। ফতথভাদন রনরভ থত অফকাঠাদভাগুরর বরফষ্যৎ ‘ভাোযপ্লযান’ এয াদথ রকবাদফ 

ভিয় কযা দফ এটি প্রনাদক্ষ। রফদল কদয গ্যা  রফদুযৎ এয রাইন রনভ থাদণয সক্ষদত্র ‘ভাোযপ্লযান’টি অতীফ জরুরয। 

 মূর রাইপ রাইন রাদফ ঢাকা-চট্ট্রসাভ াইদয়য াদথ াংদমাগ ড়কটিয কাজ দ্রুততয কযা উরচত রছর।  এ যাস্তাটি 

ফহুরদন ধদয রনভ থাণাধীন থাকায় প্রকল্প এরাকায় ভারাভার রযফদণ অসুরফধা দে  অ্য  কাজগুরর ক্ষরত্রসস্থ দে। 

 একইবাদফ, প্রকল্প এরাকায রবতদয, রকছু যাস্তা রনভ থাণ রযকল্পনা কযা উরচত রছর। সমভনোঃ প্রতযন্তর মুদ্র্ তীদয অদনক ফড় 

কাজ, মথাোঃ ‘সুায ডাইক’ রনভ থাণ কযা দে, অথচ সখাদন সৌুঁছায জ্য  যাস্তায রযকল্পনা কযা য়রন এফাং তা এখন 

কাঁচা, মা রক না বৃরষ্ট দর মান চরাচদরয অদমাগ্য দয় দড়।    

       

 

৪.৪ প্রকদল্পয ম্ভাব্য সুপরদবাগীদদয আথ থ-াভারজক অফস্থা  
 

অথ থননরতক অঞ্চরটি রঘদয স্থানীয় জনাধাযদণয ভাদঝ ব্যাক উৎা-উেীনা রক্ষ কযা সগদর, াম্প্ররতক ভদয় তাযা রকছুটা 

অন্তুরষ্ট প্রকা কযদছন। রফলয়গুরর দে;  

 প্রকদল্পয ভয় দীঘ থারয়ত য়ায় স্থানীয় জনগদণয আদয়য উয প্রবাফ ড়দছ। দরযদ্র্ জনাধাযদণয ঞ্চয় তথা ‘সপটি 

সনট’ কভ থাকায়, রফকল্প আদয়য ব্যফস্থা কযা উরচত।  
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 ক্ষরত্রসস্থদদয মথাভদয় ক্ষরতপূযণ প্রদানোঃ মরদ প্রকদল্পয অরধকাাং এরাকা খা জরভয অন্তরভু থক্ত, রকছু সক্ষদত্র স্থানীয় 

জনগণ ক্ষরত্রসস্থ দয়দছ এফাং ক্ষরতপূযণ ভয়ভত ায়রন ফদর স্থানীয় কভ থারায় আরবদমাগ কদযদছ।   

 প্রকল্প এরাকায় শ্ররভক রনদয়াদগ স্থানীয়দদয প্রাধা্য  সদয়াোঃ প্রদয়াজনীয় দক্ষতায অবাদফ তাঁযা বার কাজ াদে না। 

 তাড়াতারড় যাস্তা ঘাট সভযাভত কদয সল কযাোঃ এদত সমাগাদমাদগয অসুরফধা দে। 

৪.৫ রযদফগত প্রবাফ  প্রাকৃরতক দূদম থাগ 

 

 প্রকল্পটিয রফস্তারযত ই আই এ রযদাট থ আদছ। স অনুমায়ী একটি ই এভ র  আদছ। তদফ রদল্পয তযর ফজথয রযদাধদন 

র ই টি র’ য প্রদয়াজন দর, এই প্রকদল্প তা অন্তরভু থক্ত কযা য়রন। আা  কযা দে ‘ভাোযপ্লযান’ এ এব্যাাদয স্থান 

রনধ থাযণ  ব্যাফস্থা সনয়া দফ। এদক্ষদত্র একটি ‘রফজদন ভদডর’ ইদতাভদধ্য ম থাদরাচনাধীন আদছ। একই ধযদনয রল্প 

কাযখানাগুররদক সজারনাং এয ভাধ্যদভ বাগ কযা সগদর রল্প ফজথয ব্যফস্থানায কাজটি জতয দত াদয। এ ব্যাাদয 

সকান নীরতভারা এখন প্রণীত য়রন।  

 প্রকদল্পয মূর এরাকা রভযযাই এয সবৌগররক অফস্থান রফদফচনায় াইদলান  জদরাচ্ছ্বা, ভূরভকম্প  সুনারভ, রফনাক্ততা 

 সুদয় জদরয অবাফ, জরাফদ্ধতা, মুদ্র্ পৃদষ্টয উচ্চতা বৃরদ্ধ ইতযারদ প্রাকৃরতক দূদম থাদগয ম্ভাব্য প্রবাফ রনরূণ  

সভাকাদফরায় মদথষ্ঠ ভদনাদমাগ ফা ফযাে সদয়া য়রন। সফজা’য রনজস্ব উদযাদগ যফতীদত রকছু কাজ াদত সনয়া দয়দছ।  
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ঞ্চভ অধ্যায়  

প্রকদল্পয ফর  দুফ থররদক এফাং সুদমাগ  হুভরক রফদেলণ (SWOT Analysis) 
 

৫.১ SWOT রফদেলণ   

 

সম সকান প্রকদল্পয ফরতা (Strength), দুফ থরতা (Weakness) প্রকদল্পয অবযন্তরযীণ রযদফ  ব্যফস্থানায াদথ জরড়ত। 

অয রদদক সুদমাগ (Opportunity) প্রকদল্পয রবতয  ফাইদযয উবয় রনয়াভক, এফাং হুভরক (Threat) প্রকদল্পয ফাইদযয 

রনয়াভদকয াদথ াংরেষ্ট। এদদযদক রচরিত কযায জ্য  দু’বাদফ এটি রফদফচনা কযা দয়দছোঃ    

 

(১( প্রকল্প-সরদবদরয SWOT (Project-level SWOT(, এফাং  

(২( প্রকল্প-যফতী রফদেলণ-ধভী SWOT (Post-Project SWOT( 

রনদম্ন ফতথভান প্রকল্পটিয SWOT রফদেলণ রনদদ থদকয আদরাদক ভতাভত ফা ভন্তরব্য প্রদান কযা র।  

 

াযরণ ৫.১ প্রকদল্পয ফর রদক  

ক্রোঃ নাং প্রকদল্পয ফররদদকয রনদদ থক ম থদফক্ষণ 

১। প্রকদল্পয দূযদী রক্ষয  উদেশ্য  দ্রুত রল্পায়দনয ভাধ্যদভ অথ থননরতক প্রবৃরদ্ধ  ব্যাক কভ থাংস্থাদনয সুদমাগ 

সৃরষ্ট। রফদলবাদফ অন্রসয অঞ্চরগুররদক প্রাধা্য  সদয়ায ভাধ্যদভ সদব্যাী 

ভবাদফ উন্নয়ন  দারযদদ্র্য ভাত্রা করভদয় আনা;  

২। সদদয বৃিয স্বাদথ থয াদথ াংরেষ্টতা ‘রবন ২০২১’ ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র একটি অ্য তভ ভাইরপরক রাদফ 

প্রকল্পটিদক রফদফচনা কযা দে; 

৩। প্রকদল্পয স্থান  জরভয প্রাপ্যতা  প্রকদল্পয সফরযবাগ অথ থ এখন রভযযাই এ ব্যয় দে। ফন্দদযয কাদছ 

য়ায় য্ানী ফারণদজযয সুরফধা দফ। অ্য রদদক, সানাগাজী প্রান্তর রদদয় 

মূর সদদয াদথ াংযুক্ত এফাং ঢাকা সেদক ভাত্র ২ ঘন্টা দূযদত্ব। প্রকদল্পয 

প্রায় ফ জরভই খা-পদর পুণ থফ থাদনয ঝাদভরা সনই। জরভয মূল্য খুফ সফর 

নয়;   

৪। রফদদী রফরনদয়াগ  ফন্দদযয কাছাকারছ অফস্থাদনয কাযদণ রফদদী রফরনদয়াদগয আ্রস সফী 

দফ।  

৫। সদী রদল্পয রফকা সদর-রফদদর রদল্পয াফস্থাদনয ভধ্য রদদয় সদীয় রদল্পয ভান উন্নয়ন 

দফ। য ব্রন ফাড়দফ এফাং আভদারন কভদফ; 

৬। ভান রনয়ন্ত্রন, সনর্তত্ব  তদাযরক রফদল গুরুত্বপূণ থ প্রকল্প রাদফ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দ্দযয অধীন ্য স্ত। 

সফজা’য সনর্তত্ব, রফদল কদয রনফ থাী প্রধাদনয াফ থক্ষরনক নজযদারয। 

কাদজয ভান রনয়ন্ত্রদণ রফশ্বব্যাাংক  সফজা’য সমৌথ তদাযরক।  

৭। কাদজয অ্রসগরত ২০১৬ াদর ২য় াংদাধনীয য সথদক কাদজয গরত সফদড়দছ। 

৮। রফশ্বব্যাাংক  উন্নয়ন াংস্থায াায্য 

প্রার্   

াায্য ায়া সগদছ  আয ায়ায প্ররতশ্রুরত রভদরদছ; 

৯। অথ থ ছাড় মথাভদয় অথ থছাড় 
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াযরণ ৫.২ প্রকদল্পয দুফ থর রদক 

ক্রোঃ 

নাং 

প্রকদল্পয দুফ থররদদকয 

রনদদ থক 
ম থদফক্ষণ 

১। রডরর প্রণয়ন দ্ধরতগত দুফ থরতা - যফতী ম থাদয় কাটিদয় উঠা ম্ভফ। 

২। প্রকদল্পয উদেশ্য ফাস্তফায়ন সদদয রফরবন্ন অঞ্চদর ভবাদফ রল্প প্রাদয সফজা’য রক্ষয পুদযাপুরয ফাস্তফারয়ত 

য়রন । তদফ এই প্রকদল্পয অধীদন ম্ভফ না দর, সফজা তাঁয রনজস্ব উদযাদগ ফাকী 

অঞ্চদর কাজ কযদছ।      

৩। রডরর’য াদথ কাদজ 

অাভঞ্জস্যতা 

১১টিয ফদদর ৪টি াইদট কাজ। ক্রয় কাম থক্রদভ রকছু ব্যতযয়। তদফ, স্থান রযফতথন 

অরনফায্যথ রছর। এয াদথ াদথ ক্রয়  কভ থরযকল্পনায় রযফতথন দয়দছ। সবৌত 

রযভাণ রক্ষযভাত্রায সচদয় কভ-সফী কযা এফাং ক্রয়  রযকল্পনায় প্রাক্কররত ভয়  

প্রকৃত ভদয় রকছু ব্যতযয় রযররক্ষত। 

৪।  ভয় ব্যফস্থানা, ক্রয়  

কভ থরযকল্পনা     

সুরনরদ থষ্ট ক্রয়  কভ থরযকল্পনায় দুফ থরতা । স্থান রযফতথদনয য নতুন কদয  ভয় 

ব্যফস্থানা, ক্রয়  কভ থরযকল্পনা কযা উরচত রছর। ভয় ব্যফস্থানায় আয 

আদৄরনক তফজ্ঞারনক দ্ধরত অনুযণ কযা সমত। 

৫। ভাোযপ্লযান  ভিয়  রভযযাই অঞ্চদর ‘ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ রল্প াকথ’ স্থাদনয জ্য  রফশ্বব্যাাংক কর্তথক 

প্রস্তারফত াভর্রসক ‘ভাোযপ্লযান’ এখন প্রস্তুত য়রন। ফতথভাদন ২A / ২B অঞ্চদরয 

অফকাঠাদভাগুরর রকবাদফ বরফষ্যৎ ‘ভাোযপ্লযান’ এয াদথ খা খায়াদফ ?  

৬। জনফর রডরর অনুমায়ী অপ্রতুর এফাং তা রনদয়াগ সদয়া য়রন। রফদল কদয রকছু গুরুত্বপূণ থ 

দদ রনদয়াগ না সদয়া - প্রকল্প রযচারক  রনফ থাী প্রদকৌরী না থাকা।   

৮। সভাট কাদজয অ্রসগরত যাস্তা  সতু রনভ থাণ কাদজ ধীযগরত।  

৯। স্থানীয় ভতরফরনভয় প্রকদল্পয ভয় ফরধ থত য়ায়, স্থানীয়দদয জীরফকায উয দীঘ থস্থায়ী প্রবাফ।  

১০। রযদফ  প্রাকৃরতক 

দূদম থাগ  

ই আই এ রযদট থ প্রাকৃরতক দূদম থাগ রফলদয় ম থা্ ভদনাদমাগ সদয়া য়রন। 

১১। সমাগাদমাগ ব্যাফস্থা একটি ভাত্র মূর প্রদফিায ফা রাইপ রাইন - ফন্দয  ফাকী সদদয াদথ 

সমাগাদমাদগয জ্য  আয দুটি যাস্তা   একটি ফন্দয প্রদয়াজন।  

 

াযরণ ৫.৩ প্রকদল্পয সুদমাগ    

ক্রোঃ 

নাং 

প্রকদল্পয সুদমাগ রনদদ থক ম থদফক্ষণ 

১। কভ থাংস্থান অ্রসফতী  িাত াংদমাগ সৃরষ্টয ভাধ্যদভ বরফষ্যদত গুরনতক াদয কভ থাংস্থান 

 প্রবৃরদ্ধ দত াদয 

২।  রফদদী রফরনদয়াগ  

তফদদরক মুদ্র্া আয় 

ফন্দদযয কাছাকারছ য়ায় য্ানীমূখী রল্প স্থাদনয আা  

৩। সকৌরগত অফস্থান  দরক্ষণ এরয়ায় সবৌগররকবাদফ একটি সুরফধাজনক সকৌরগত অফস্থাদন থাকায 

কাযদণ আঞ্চররক ফারণদজয আরধদতযয ম্ভাফনা; 

৩। সদীয় রদল্পয প্রায সদর-রফদদর ফ রল্প স্থাদনয সুদমাগ  

৪। সমাগাদমাগ ব্যফস্থা ফন্দয  মূর সদদয াদথ রফরবন্ন দথ সমাগাদমাগ স্থাদনয ম্ভাফনা। 

সমাগাদমাগ ব্যফস্থায উন্নয়দন গরত াদফ। 

৫। রযকরল্পত রল্পায়ন উন্নয়দনয এই ক্রারন্তরকাদর, রফরক্ষ্ রল্পায়দনয ফদদর রযকরল্পত রল্পাঞ্চর গদড় 
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উঠদর রযদফদয উয কভ প্রবাফ  জরভয উয চা কভদফ। 

৬। উন্নত প্রযুরক্তয অরবজ্ঞতা মুদ্র্ সথদক সেরজাং, সুাযডাইক  ররবরড াইর স্থান ইতযারদ ফাাংরাদদদ 

প্রথভ; 

৭। স্থানীয় অথ থনীরতয উন্নয়ন  স্থানীয় বৃৎ জনদগাষ্ঠীয জীফনভাদনয ব্যাক উন্নয়ন। 

 

 

াযরণ ৫.৪ প্রকদল্পয হুভরক  

 

ক্রোঃ 

নাং 

প্রকদল্পয হুভরক রনদদ থক ম থদফক্ষণ 

১। প্রকদল্পয আকায ১১টিয ফদদর ২ টি স্থাদন, রফদল কদয একটি স্থাদন, অথ থাৎ রভযযাই’এ ফড় 

আকাদয স্থারত য়ায় ব্যাথ থতায হুভরকয ভাত্রা বৃরদ্ধ সদয়দছ;   

২।  প্রতযাা অনুমায়ী 

রফরনদয়াগ না য়া 

রফশ্বব্যাাংদকয নীরত অনুমায়ী ‘সযড কযাটাগরয’ রদল্পয অনুদভাদন না থাকা, 

সভাাংরা রল্পাঞ্চরটি ‘ ইদকাররজকযারর রক্রটিকযার এরযয়া’ ফা ই র ই অঞ্চদর 

অফরস্থত য়া, ইতযারদ কাযদণ প্রকল্প এরাকায আয়তন রফদফচনায় রফরনদয়াগ 

আানুরূ না য়ায ম্ভাফনা। সভাাংরায অরবজ্ঞতা এখন ম থন্তর বার নয়।  

৩। রল্প স্থাদন নীরতভারা রল্প প্ররতষ্ঠায জ্য  অথ থননরতক অঞ্চদরয অবযন্তরদয প্লট ফযাদেয সক্ষদত্র সুরনরদ থষ্ট 

নীরতভারা কতটা কাম থকয দফ;  

.৪। স্থানীয় রদল্পয রফকা স্থানীয় রদল্পয রফকাদ যকাদযয অ্য া্য  নীরতভারা, মথা ব্যাাংক ঋণ, ট্যাক্স, 

োট থ-আ ায়তা, কর সেকদাল্ডাযদদয ভাদঝ ভিয় টিরকদয় যাখা ইতযারদ 

সকভন দফ 

৫। রফদদী রফরনদয়াদগ প্রার্   রফদদী রফরনদয়াগ প্রার্দত উদেযাগ কতটা পর দফ। রফদল কদয াশ্বথফতী 

সদ ভায়ানভায  বাযদতয াদথ প্ররতদমারগতা। 

৬। প্রাকৃরতক দুদম থাগ রভযযাই স্থানটি ভাযাত্মক প্রাকৃরতক দূদম থাগপূণ থ এরাকায় অফরস্থত। 

৭। তফরশ্বক  আঞ্চররক 

অথ থননরতক অফস্থা 

তফরশ্বক   আঞ্চররক অথ থনীরত িাযা স্থানীয় অথ থনীরত ফযাফযই প্রবারফত দত 

াদয 
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লষ্ঠ অধ্যায় 

  উাংায  সুারযভারা   
 

 

৬.১ উাংায 
 

এই রনরফড় রযফীক্ষণ কাম থক্রভটিয মূর উদেশ্য রছর - প্রকল্পটিয ফতথভান রযরস্থরত, উদেশ্য  রদক্ষযয াদথ াভঞ্জস্যতা, কাদজয 

অ্রসগরত  ভান, আরথ থক অফস্থা, সেকদাল্ডাযদদয াদথ ভতরফরনভয়  তাদদয চারদা রনরূণ, স্থানীয় জনগদণয উয আথ থ-

াভারজক  রযদফগত প্রবাফ  বরফষ্যৎ সটকই রযকল্পনা ইতযারদ রফলদয় তথ্য-উাি াং্রসদয ভাধ্যদভ প্রকল্পটিয পর 

ফাস্তফায়ন প্ররক্রয়াদক আয ত্বযারিত কযা। এদক্ষদত্র রযফীক্ষণ টিভ ঢাকাস্থ প্রকদল্পয সড অরপ, সফজা  ভাঠ ম থাদয়য প্রকল্প 

াংরেষ্ট কভ থকতথা  কভ থচাযীদদয ারফ থক দমারগতায জ্য  আন্তররযক ধ্য ফাদ জ্ঞান কযদছ।      

 

আযরডরর প্রণয়দন রকছু ত্রুটি, রকছু প্যাদকদজয কাদজয ধীয গরত, সুরনরদ থষ্ট কভ থ-রযকল্পনায ঘাটরত, ইতযারদ কাযদণ প্রকল্পটি রনরদ থষ্ট 

রদক্ষযয চাইদত রকছুটা ররছদয় থাকদর, আাত ফায ভত অফস্থায় সনই। প্রকল্পটিয শুরুয রদদক স্থান প্রার্ রনদয় অরনিয়তা 

এয গরতদক ব্যাত কদযদছ। ফতথভাদন স্থান রনদয় এই অরনিয়তা সকদট মাফায সপ্ররক্ষদত কভ থ-রযকল্পনায় রস্থরত এদদছ। তদুরয, 

ফাাংরাদদদ এধযদনয ফড় ভাদয প্রকল্প অদনকটা প্রথভ রফধায় এটিদক একটি ‘রারন থাং এক্সাযাইজ’ রাদফ রফদফচনা কযা সমদত 

াদয। প্রকল্পটিয দ্রুত ফাস্তফায়দন প্রকল্প াংরেষ্ঠ কভ থকতথাদদয রদোয অবাফ সনই। ফতথভাদন কাদজয গরত অদনক সফদড়দছ মা 

বরফষ্যদত আদযা দ্রুততয দফ ফদর আা কযা দে। প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দর অ্রসফতী  িাৎ াংদমাগ সৃরষ্ট দফ। ব্যাক কভ থ-

াংস্থাদনয সুদমাগ সৃরষ্ট দফ। রফদদর রফরনদয়াদগয ায ফাড়দফ। সদীয় রদল্পয দ্রুত রফকা দফ। য্ানী ফাড়দফ এফাং আভদানী 

কভদফ। সদদয ারফ থক অথ থননরতক উন্নয়ন ায বৃরদ্ধ াদফ। প্রকল্পটি রনরিত বাদফই ‘রবন ২০২১’ ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র একটি 

অ্য তভ ভাইরপরক রাদফ কাজ কযদফ ।         

৬.২ সুারযভারা  

 

উপ্রকল্পটিয পর ফাস্তফায়দন এফাং যফতীদত নতুন প্রকল্প ্রসদণ রনম্নরু রফলয়গুদরা রফদফচনা  প্ররতারন এয সুারয কযা দরা: 
 

(১( প্রকল্প প্রণয়দনয সক্ষদত্র ঘদট থাকা রকছু দূফ থরতা দূয কযদত দফ। একটি বার আযরডরর প্রণয়ন একটি বার প্রকল্প রযচারনায 

অ্য তভ তথ;  

(২( প্রকল্প এরাকায আয়তন  প্রাক্কররত ব্যয় রনধ থাযদণ দাতা াংস্থা রফশ্বব্যাাংদকয াদথ ভিয় এফাং ‘রপরজরফররটি েযারড’ কদয 

বারবাদফ রদ্ধান্তর সনয়া উরচত;    

(৩( সভাট  ফারল থক কভ থ-রযকল্পনা প্রণয়ন এফাং ক্রয় রযকল্পনা মথামথবাদফ কযদত দফ। ঠিক ভদয়য কাজ সল কযদত এটি 

গুরুত্বপূণ থ ভূরভকা যাখদফ;  

(৪( ঠিক দ্ধরত অনুযণ কদয সবৌত রক্ষযভাত্রা রনধ থাযণ  অ্রসগরত রযভা কযায উদযাগ ্রসণ কযদত দফ;  

(৫( সবৌত কাদজয অ্রসগরত আয সফগফান কযদত দ্রুত প্রদয়াজনীয় দদক্ষ ্রসণ কযা উরচত;  

(৬( ‘অযগাদনা্রসাভ’ অনুমায়ী শূ্য  দদ সরাকফর রনদয়াগ, তাঁদদয দক্ষতা উন্নয়ন  সুদমাগ-সুরফধারদ ফাড়াদত দফ;   

(৭( রভযযাই অঞ্চদর বৃিয রযরধদত ‘ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ রল্প াকথ’ স্থাদনয রনরভদি প্রস্তারফত ‘ভাোয প্লযান’ টিয কাজ দ্রুত 

সল কযদত দফ; 

(৮( প্রাকৃরতক দূদম থাগ সভাকাদফরা  রযদফদয উয রফরূ প্রবাফ রফলয়টিদক আয গুরুত্ব রদদয় গদফলণা  তা সভাকাদফরায় ঠিক 

 কাম থকযী ব্যফস্থা ্রসণ কযদত দফ;  

(৯( স্থানীয় জনগদণয াদথ ভতরফরনভয় ফাড়াদত দফ এফাং অ্রসারধকায রবরিদত তাঁদদয কভ থাংস্থাদনয সুদমাগ ততযী কযদত দফ।  

(১০( রফরনদয়াগ আকৃষ্ট কযায রদক্ষয সমাগাদমাগ  প্রচায প্রচাযণায াাার ‘সেকদাল্ডায এনারাইর’ মথামথবাদফ কযদত দফ;  

(১০( সদদয সুলভ উন্নয়দন কর এরাকায় সুদমাগ সৃরষ্ট কযদত দফ এফাং  

(১১( প্রকল্প ভার্য য  ‘সটকই রযকল্পনা’ কযদত দফ।  
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াংদমাজনী/রযরষ্ট  

১। প্রকদল্পয ম্যা 

২। ভীক্ষা টিআয  
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ক্র: 

নাং 

অথ থননরতক অঞ্চদরয 

নাভ- 

সজরা উদজরা সভৌজা জরয রযভান (একদয) সভাট জরভয 

রযভান 

(একদয) 
যকারয ব্যরক্ত 

ভাররকানাধীন 

অ্য া্য  

 ১ আদনায়াযা-২ অথ থননরতক 

অঞ্চর  

চট্ট্রসাভ আদনায়াযা ফটতরী, াজীগাঁ, তফযাগ 

 সফরচূড়া 

২৯০.৮৭৫ ৪৮৩.৫৫ - ৭৭৪.৪২৫ 

২ রভযযাই অথ থননরতক 

অঞ্চর 

চট্ট্রসাভ রভযযাই ফাঁখারী, উিয ইছাখারী, 

রিভ ইছাখারী ,পূফ থ 

ইছাখারী, রনরক্ষযযচয, 

সকাম্পানীনগয, 

াদযখারী, সডাভখারী, 

দরক্ষন ভঘরদয়া, ীদযয 

চয, রল্পচয, াদৄযচয  

চযদভাাযযপ 

৭৬৭১.৬৭২৪ ৫৪৪৬.১১ - ১৩,১১৭.৭৮২৪ 

৩ শ্রীট্ট অথ থননরতক অঞ্চর সভৌরবীফাজায সভৌরবীফাজায 

দয 

সযপুয, িাক্ষ্ণগা, 

অইনপুয 

১১২.২৫ ২৩৯.৮৭ - ৩৫২.১২ 

৪ সভাাংরা অথ থননরতক 

অঞ্চর 

ফাদগযাট  সভাাংরা কাভাযডাঙ্গা - - ২০৫ ২০৫ 

৫ াফযাাং টুযরযজভ াকথ  কক্সফাজায সটকনাপ াফযাাং ৮৮২.২৬ ৬০.৫০ ৩১.৮১ 

(াউদফা) 

১০২৭.৫৬ 
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৫৩.৬২ 

(ফাঁধ  খার) 

৬ ঢাকা এইদজড, 

সকযাণীগঞ্জ, ঢাকা 

ঢাকা সকযাণীগঞ্জ  সানাকান্দা ৪০.৩১ ৬৪.৬৯ - ১০৫ 

৭ নাযায়নগঞ্জ অথ থননরতক 

অঞ্চর 

নাযায়নগঞ্জ ফন্দয  

সানাযগাঁ 

সভানপুয, রনাং, 

শুবকযরদ, 

ঘাযভাড়া, ভদনগঞ্জ, 

ভদনগঞ্জ ’ভ’ খন্ড, মূ্ভপুয 

 নয়াচয  

২৭৬.১১৫২ ৩৩০.৩২১১ ২৬৯.২১০০ ৮৭৫.৬৪৬৩ 

৮ রফগঞ্জ অথ থননরতক 

অঞ্চর 

রফগঞ্জ চুনারুঘাট চান্দপুয চা ফাগান (টি.রজ) ৫১১.৮৩ - - ৫৫১.৮৩ 

৯ নাপ টুযরযজভ াকথ  কক্সফাজায সটকনাপ সটকনাপ  দরক্ষন িীরা  ২৭১.৯৩ - - ২৭১.৯৩ 

১০ সপনী অথ থননরতক অঞ্চর সপনী সানাগাজী থাক সখায়াদজয রাভরছ, 

চয সখান্দকায  চয 

যাভনাযায়ণ 

৫৪২০.২৩ ২৬৯৯.৫৬ - ৭২১৯.৭৯ 
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                              সডদবরদভন্ট এদারদয়টস্ 

                ফারড়-৫৪৭ (ফ্ল্যাট-১/ ), ভধ্যভরনপুয, রভযপুয-২, ঢাকা-১২১৬ 

      সপানোঃ +৮৮ ০১৫৩১-৯৪৭৪৮৪ 

         -সভইরোঃ msdassociates17@gmail.com 

  

 

 

 

 


