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মনফ িাী ায-ংক্ষি 

 

প্রধত অথ ষ ফছশয আইএভইধি’য এধিধভুক্ত উন্নয়ন প্রকশেয ফোস্তফোয়ন অগ্রগধত ধযফীক্ষশণয োোোধ যোভ ষক 

পোশভ ষয ভীক্ষো টিশভয ভোধ্যশভ ীধভত ংখ্যক চরভোন প্রকশেয ধনধফড় ধযফীক্ষণ কযো শয় থোশক। এযই 

ধোযোফোধকতোয় আইএভইধি চরধত ২০১৭-১৮ অথ ষ ফছশযয যোজস্ব ফোশজশেয আওতোয় খাদ্য ভন্ত্রণোরশয়য অধীশন 

খোদ্য অধধদপ্তয কতৃষক ফোস্তফোয়নোধীন ‘‘আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ’’ ীল ষক প্রকেটিয ধনধফড় ধযফীক্ষশণয 

উশদ্যোগ ধনশয়শছ। এ রশক্ষয আইএভইধি’য ধযত্র অনুমোয়ী মথোমথ প্রধক্রয়োয ভোধ্যশভ মন্টোয পয ধযশো ষ 

মিশবরশভন্ট স্টোধি ধর. (ধআযধিএ) মক প্রকশেয ধনধফড় ধযফীক্ষশণয জন্য যোভ ষক পোভ ষ ধশশফ ধনশয়োগ 

মদয়ো শয়শছ। ধনফ ষোধচত প্রকেটিয ধনধফড় ধযফীক্ষণ ধযচোরনো কযোয রশক্ষয ০৭ মপব্রুয়োধয ২০১৮ তোধযশখ 

ভোধযচোরক, নযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৪ (কৃধল ও োধন ম্পদ), ফোস্তফোয়ন  ধযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধফবোগ, 

ধযকেনো ভন্ত্রণোরয়, ময-ই-ফোংরো নগয, ঢোকো-১২০৭-এয োশথ যোভ ষক পোভ ষ ধআযধিএ এয ০৪ (চোয) ভো 

মভয়োধদ একটি চুধক্ত স্বোক্ষধযত য়।  

ফতষভোশন খোদ্য অনধদপ্তশযয মভোে ১৮ রক্ষ সভনিক  েন খোদ্য স্য ংযক্ষবণয সুধফধো ধফদ্যভোন আশছ।  ক্রভফধ মভান 

খাদ্য চোধদো মভেোশত ফোংরোশদ যকোয ২০২১ োশরয ভশধ্য আযও 2.7 রক্ষ সভনিক েন খোদ্য স্য ংযক্ষমণয 

ধযকেনো গ্র ণ কশযশছ।  এ সপ্রক্ষাবে খোদ্য ভন্ত্রণোর সয়য অধীশন ‘‘আধুধনক খোদ্য ংযক্ষণোগোয ধনভ ষোণ (১ভ 

ংশোধধত)’’ ীল ষক প্রকেটি খোদ্য অধধদপ্তয কতৃষক মদশয সকৌরগত ধফধবন্ন স্থোশন  ৫,৪৩,২২৫ মভ:েন ধোযণ 

ক্ষভতোয  ৮ টি (আে) আধুধনক স্টীর োইশরো ধনভ ষোশণয জন্য ১৯১৯৯৬.৭৫ রক্ষ োকা প্রাকনিত ব্যবয় জানুয়ানয 

২০১৪ বত জুন ২০২০ সভয়াবদ ফোস্তফোয়শনয জন্য গৃীত য়। প্রকশেয মূর উবেশ্য বরা খাদ্য শস্যয ধনযোদ 

ভজুদ ধনধিতকযণ ও জনংখ্যা বৃনিয াবথ খাদ্য বস্যয ভজুদ ক্ষভতায ংগনত ফজায় যাখায রবক্ষে সদবয 

৮টি (আে) স্থাবন স্টীর োইশরো ধনভ ষোণ কযা।   

প্রকশেয অধীশন ফোস্তফোয়নকৃত কোম ষোফরী প্রকশেয উশেশ্য অজষশনয র সক্ষে মথোমথবোশফ এফং যকোধয ধফধধধফধোন 

অনুযশণ ফোস্তফোধয়ত শে ধকনো তো ম ষোশরোচনো কযো এফং প্রকশেয SWOT Analysis এয ভোধ্যশভ 

প্রশয়োজনীয় ধদক-ধনশদ ষনোয জন্য প্রকেটি ধনধফড় ধযফীক্ষণ কযো য়। ভীক্ষোয ভোধ্যশভ ৭৭৪ জন াউজবাল্ড 

াইবরা উকোযশবোগীয শত তথ্য ও উোি ংগ্র কযো শয়শছ। োধব ষ মপ্রোবোইিোয (ধিধধিএ),  ংধেষ্ট 

উশজরো ধনফ ষোী কভ ষকতষো ও কৃধল কভ ষকতষো  কর Stakeholder–ক্ষদয াল্পথ ১৮ টি মপোকো গ্রু 

আশরোচনো (FGD) নযচারনা কযা ল্পয়ল্পে। প্রকশেয কোম ষক্রশভয অগ্রগধত জোনোয জন্য ংধেষ্টশদয োশথ মভোে 

২৭টি KII কযো শয়শছ। এছোড়োও প্রকে ধযচোরক, উ-প্রকে ধযচোরক, ংধেষ্ট প্রকে মকো-অধি ষশনেয ও 

অন্যোন্য কভ ষকতষোশদয  শঙ্গ (KII) আশরোচনো কযো শয়শছ ও ৮টি াইবরা াইে বযজনভবন নযদ মন কযা 

বয়বে । স্থোনীয় ম ষোশয় একটি কভ ষোরোয ভোধ্যশভ প্রোপ্ত তশথ্যয ধবধিশত ধনধফড় ধযফীক্ষণ প্রধতশফদনটি প্রণয়ন 

কযো শয়শছ।  

প্রোপ্ত তথ্য ধফশেলশণ মদখো মোয় মম, প্রকশেয  শুরু ( জানুয়ানয ২০১৪) শত ভাচ ি ২০১৮ ম ষন্ত প্রকশেয মভোে 

ক্রভপুধিত ব্যয় ২১,৮৩৩.৫০ রক্ষ েোকো, মো আযধিধধশত ১৯১৯৯৬.৭৫ রক্ষ েোকো ংস্থোশনয ১১.৩৭% এফং 

প্রকল্পেয ফাস্তফ অগ্রগমত ৩৯%।  
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মডমম অনুমায়ী াভামজক ও মযল্পফগত সুযক্ষা কভ িসূচী, ভূমভ উন্নয়ন (৮টি াইট), ৮টি াইল্পরা াইল্পটয 

মন্ত্রামত ক্রয় ও আনুলাংমগক সুমফধা ৮টি াইল্পরায পূতি মনভ িাণ কাজ ফাফদ ১৪২৭ সকাটি টাকা প্রাক্কমরত ব্যয় 

ধযা ল্পয়ল্পছ। িীর াইল্পরা মনভ িাল্পণয মূর কাজ ভাচ ি/২০১৮ ভয় ম িন্ত আযম্ভ কযা য় মন। সকফর ভাত্র W-3 

প্যাল্পকল্পজয কাজ কযায জন্য মনফ িামচত ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠান সভা ি তভা কনস্ট্রাকন সকা: মর: এফং Frame 

(Italy) JV এয াল্পথ মফগত ০৪-০৪-২০১৮ তামযল্পখয চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত ল্পয়ল্পছ। অয দুটি প্যাল্পকজ W-2 ও 

W-1 এয চুমর্ক্ত্র অত্র ম িল্পফক্ষণ চরাকারীন ম িন্ত ম্পন্ন য়মন। তল্পফ াইল্পরা মনভ িাল্পণয মনমভল্পি ভূমভ উন্নয়ন, 

াইট অমপ মফমডং মনভ িাণ ও ীভানা প্রাচীয মনভ িাণ ফাফদ ভাচ ি/২০১৮ ম িন্ত ৫১  সকাটি ৭২ র ক্ষ টাকা ব্যয় 

ল্পয়ল্পছ। 

অযক্ষিক্ষক্ষ নুমায়ী 8টি াআল্পরা ক্ষনভ থাণ াআল্পে 8টি ক্ষপ বফন ক্ষনভ থাল্পণয ংস্থান যল্পয়ল্পে। ভীিা চরাকারীন 

7টি াআল্পরা াআল্পে ক্ষপ বফন  ভূক্ষভ উন্নয়ন ীভানা প্রাচীয ক্ষনভ থাণ কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পে। ফক্ষযার াআল্পরা 

াআল্পে ক্ষপ বফন ক্ষনভ থাণ কাল্পজয প্রায় 70% এফং ভূক্ষভ উন্নয়ন  ীভানা প্রাচীয ক্ষনভ থাণ প্রায় 46% কাজ 

ম্পন্ন ল্পয়ল্পে। 

প্রকল্পেয মডমম অনুমায়ী কাম ি, ণ্য ও সফা ক্রল্পয়য জন্য ৭২টি প্যাল্পকল্পজয ংস্থান যল্পয়ল্পছ। এয ভল্পে ণ্য ক্রল্পয়য 

জন্য ২৩টি প্যাল্পকজ, কাম ি ক্রল্পয়য জন্য ১৮টি এফং সফা ক্রল্পয় জন্য ৩১টি প্যাল্পকজ যল্পয়ল্পছ। ভাচ ি/2018 ম িন্ত ণ্য 

ক্রল্পয়য ২৩টি প্যাল্পকল্পজয ভল্পে ১৪টি প্যাল্পকল্পজয ক্রয় কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। ১৮টি কাম ি ক্রল্পয়য প্যাল্পকল্পজয ভল্পে 

১3টি প্যাল্পকল্পজয ক্রয় কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। ৩১টি সফা ক্রল্পয়য প্যাল্পকল্পজয ভল্পে ২৯টি প্যাল্পকল্পজয ক্রয় কাজ 

ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ।   

সকান সকান সক্ষল্পত্র াইট অমপ মনভ িাল্পণয াভগ্রী ল্যাফল্পযটময সটি ছাড়াই মনভ িাণ কাল্পজ ব্যফায কযা ল্পয়ল্পছ তল্পফ   

অমধকাং সক্ষল্পত্রই মনভ িাণ াভগ্রীয ল্যাফল্পযটময সটি কযা ল্পয়ল্পছ এফং এ ংক্রান্ত প্রাপ্ত পরাপর মফল্পেলল্পণ সদখা 

সগল্পছ, অমধকাং মনভ িাণ াভগ্রীয ল্যাফল্পযটময সটল্পিয পরাপর িযান্ডড ি বযালু ঠিক আল্পছ। নমুনাময়ত 7টি াইল্পরা 

অমপ বফল্পনয অমপ রুভ, মিঁমড়, দযজা, জানারা, যাথরুভ, রুপ-ট (roof-top) ইতযামদ অনুল্পভামদত নকা 

অনুমায়ী মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকে আওতায় াইট অমপ মফমডং মনভ িাণ, ভূমভ উন্নয়ন, ীভানা প্রাচীয মনভ িাণ ও 

আফাফল্পত্রয গুণগত ভান বার ল্পয়ল্পছ।    

প্রকে ফাস্তফায়ল্পন মফমবন্ন ম িাল্পয় মফরম্ব ঘল্পট। প্রকে মযচারক মনল্পয়াগ, IPP (International 

Procurement Panel) মনল্পয়াগ, Silo Design & Supervision যাভ িক প্রমতষ্ঠান 

মনল্পয়াগ, ঠিকাদায প্রাক মনফ িাচন ( Pre-qualification), মফশ্ব ব্যাংল্পকয মফমবন্ন প্যাল্পকল্পজ অনামি গ্রণ,  

Social and Environmental safe guard ক্ষফলল্পয় মফশ্ব ব্যাংল্পকয এয তিামদ প্রদান ইতযামদ 

কাযল্পণ কাজ শুরু কযল্পত মফরমম্বত য়। ফমযার াইল্পরা াইল্পটয ভূমভ উন্নয়ল্পনয জটিরতা, নাযায়ণগঞ্জ াইল্পরা 

াইল্পটয ভূমভয ভামরকানা মনল্পয় মফল্পযাধ, চট্টগ্রাভ াইল্পরা াইল্পটয অব্যফহৃত বফন ও স্ক্র্যা ভারাভার 

মনষ্পমিকযণ, ভল্পশ্বযাা, খুরনা াইল্পরা াইল্পটয জযাজীণ ি বফন অাযণ, ভয়ভনমং াইল্পরা াইল্পটয 

পুযাতন খাদ্য গুদাভ অাযণ ইতযামদ কাযল্পণ কাজ শুরু ও ভাপ্ত কযল্পত মফরম্ব য়।  

ভীিা চরাকারীন  (ভাচ ি/২০১৮) ম থন্ত ক্ষকান উকাযল্পবাগী ক্ষকান াউজল্পাল্ড াআল্পরা/ক্ষফন ায়ক্ষন তল্পফ, ৯৯.৬% 

উকাযল্পবাগী জাল্পনন ক্ষম তাযা তাক্ষরকাভূক্ত ল্পয়ল্পেন। ৭৭৪ জন উিযদাতায ভল্পে ক্ষম কর উিযদাতা ভল্পন কল্পযন 

ক্ষম াউজল্পাল্ড াআল্পরা/ক্ষফন তাঁল্পদয খাদ্য মনযািা মনমিত কযল্পফ, তাঁল্পদয  ৫১.৫% উিযদাতা জানান ক্ষম ফন্যা 

ফা দূল্পম থাগ যফতী ভল্পয় খাদ্য বাফ ফা খাদ্য ঘােক্ষত দূয কল্পয খাদ্য ক্ষনযািা ফাড়াল্পফ। ভীিায পরাপর 



পৃষ্ঠা-iii 

নুমায়ী ৮৫% সুক্ষফধাল্পবাগী ০.৫ একল্পযয কভ জক্ষভয ভাক্ষরক। উিযদাতাল্পদয ৮৭% অভন ধান, ৬১% উিযদাতা 

অভন চার , ৩৯% উিযদাতা ক্ষফাল্পযা  ধান, ২৮.৭% উিযদাতা ক্ষফাল্পযা চার এফং ২৮% উিযদাতা অউ  ধান, 

২৩% উিযদাতা  অউ চার  ২% উিযদাতা গভ ংযিণ কল্পযন।  ফ থল্পল প্রাকৃক্ষতক দূল্পম থাল্পগয পল্পর 

ভজুদকৃত অভন ধান নষ্ট ল্পয়ল্পে ফল্পর ক্ষভা ে ৭৭৪ উিযদাতায ভল্পে ২১৯ (২৮.৩%) উল্পেখ কল্পযল্পেন। তাঁল্পদয 

ভজুদকৃত অভন ধাল্পনয গড় িক্ষতয ক্ষযভান ১১৩.৩ ক্ষকক্ষজ মা ক্ষভাে উিযদাতায ক্ষযল্পপ্রক্ষিল্পত ৩২.১ ক্ষকক্ষজ। প্রায় 

১৩% উিযদাতা তাঁল্পদয ভজুদকৃত অভন চার িক্ষতগ্রস্থ ল্পয়ল্পে ফল্পর উল্পেখ কল্পযল্পেন।   

িীর াইল্পরা ক্ষনভ থাল্পরন পল্পর এরাকায় খাদ্য স্য উৎাদল্পনয সক্ষল্পত্র, খাদ্য ংযক্ষল্পণয সক্ষল্পত্র ও মূল্য মস্থমতীর 

যাখায সক্ষল্পত্র আক্ষতফাচক প্রবাফ ড়ল্পফ। 

সদল্প জনংখ্যা বৃমদ্ধয াাাম খাদ্য উৎাদনও বৃমদ্ধ াল্পে। পল্পর িীর াইল্পরাল্পত স্য ংযক্ষল্পণয জন্য 

ম িাপ্ত খাদ্য স্য াওয়া মাল্পফ। প্রকল্পেয মূর কাঠাল্পভা মির াইল্পরা গ্যারবানাইজড কল্পযাল্পগল্পটড মজঙ্ক সকাল্পটড 

মির দ্রৃাযা মনমভ িত ল্পফ। মায ভান ASTMA653 মির ৬৪১ গ্রাভ মজঙ্ক প্রমত ফগ ি.মভ. মফমষ্ট ল্পফ। এই িীর 

াইল্পরা মফল্পনয স্থাময়ত্ব কার প্রায় ৬০ ফছয। তল্পফ মথামত বাল্পফ সভযাভত ও যক্ষণাল্পফক্ষণ কযা ল্পর স্থাময়ত্ব 

আল্পযাও বৃমদ্ধ াল্পফ। 

ইমতপূল্পফ ি যকাময ম িাল্পয় মির াইল্পরা মনভ িাণ ও ব্যফায কযা য়মন। আল্পরাচয প্রকল্পে মির াইল্পরা মনভ িাণ 

যকাল্পযয খাদ্য মফবাল্পগয কর ম িাল্পয়য খাদ্য গুদাভ ও স্থানা মূ ICT এয ভােল্পভ একটি সনটওয়াল্পকিয 

আওতায় আনা ল্পফ। এই প্রকেটি সুষ্ঠবাল্পফ ম্পন্ন ল্পর সদল্প ভান ম্পন্ন খাদ্য স্য ংগ্র, ংযক্ষণ ও মফতযণ 

কাম িক্রল্পভ গমতীরতা আল্পফ। খাদ্য অচয়, খাদ্য ভান, খাদ্য মফনষ্ট ওয়া ক্ষমত সথল্পক যকায যক্ষা াল্পফ।  একই 

সনটওয়াল্পকিয আওতায় থাকায় সদল্পয কর স্থাল্পনয খাদ্য ভজুদ, মফতযণ, ংগ্র জতয ল্পফ। প্রকে ভামপ্তয 

য প্রকে মথামথ বাল্পফ চালু যাখা একটি ফড় ধযল্পণয চযাল্পরঞ্জ। এই চযাল্পরঞ্জ সভাকামফরায জন্য াইল্পরা 

মথামথবাল্পফ ও দক্ষতায াল্পথ ব্যফায ব্যফস্থানা, মযচারনা সভযাভত ও যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয জন্য উমৄর্ক্ জনফর 

এখনই ততময কযল্পত ল্পফ। মাল্পত প্রকে ভামপ্তয য াইল্পরা মযচারনায় সকান মফঘ্ন না ঘল্পট। 

 

ধনধফড় ধযফীক্ষশণ প্রাপ্ত তল্পথ্যয আল্পরাল্পক মনল্পে ফমণ িত সুামযমূ মফল্পফচনা কযা সমল্পত াল্পযেঃ  

1) কর কাজ ক্ষযকেনা ভাক্ষপক কযায ক্ষফলল্পয় প্রকল্পেয কর ংগ যীিা-ক্ষনযীিা পূফ থক প্রল্পয়াজনীয় 

দল্পি গ্রণ, কাল্পজয সুক্ষনক্ষদ থষ্ট তাক্ষরকা (Work/Activity list)  প্রণয়ন, এফং ক্ষ ক্ষভাতাল্পফক 

Work Breakdown Structure (WBS) কল্পয কভ থ ক্ষযকেনা প্রণয়ন কযল্পত ল্পফ; 

2) কভ িমযকেনা সভাতাল্পফক Critical Path Method (CPM) Program 

Evaluation Review Technique (PERT) Precedence Diagram 

Method (PDM)-এ জাতীয় স্বীকৃত সকান দ্ধমত অনুযণ কল্পয মথাভল্পয় প্রকে ভামপ্তয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

3) নুল্পভাক্ষদত ক্ষিক্ষক্ষল্পত উক্ষেক্ষখত কর ণ্য, ক্ষফা  কাম থ ক্রয় কাজ ক্ষযকেনা ক্ষভাতাল্পফক দ্রুত ম্পন্ন 

কযল্পত ল্পফ; 

4) প্রকে কর্তথিল্পক াউল্পাল্ড াআল্পরা/ক্ষফন উকাযল্পবাগীল্পদয াআল্পরা ব্যফাল্পযয উয প্রক্ষিণ ক্ষনক্ষিত 

কযল্পত ল্পফ;  
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5) াইল্পরা মনভ িাণ কাজ শুরু ল্পয় সগল্পছ মফধায় কাল্পজয তদাযমকয জন্য অমবজ্ঞ, দক্ষ ও মথামথ প্রমতষ্ঠাল্পনয 

াল্পথ চুমর্ক্ স্বাক্ষয দ্রুত ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;  

6) W-1 ও W-2 প্যাল্পকল্পজয কাজ দ্রুত ম্পন্ন কযায উল্পদ্যাগ মনল্পত ল্পফ;  

7) PMU দপ্তল্পযয কামযগময কভ িকতিাল্পদয মনয়মভত কাল্পজয াইট মযদ িন কযল্পত ল্পফ। মযদ িনকাল্পর 

তাঁল্পদয ভতাভত/মনল্পদ িনা াইট সযমজষ্টাল্পয মথামথ বাল্পফ উ ক্ষেখ কযল্পত ল্পফ এফং তা াইল্পট অফমস্থত 

কর তদাযকী কাল্পজ মনল্পয়ামজত ংমেষ্ট ব্যমর্ক্ল্পক অফমত কযল্পত ল্পফ; 

8) মির াইল্পরা মযচারনায দক্ষতা বৃমদ্ধয জন্য প্রমতটি াইল্পরা মযচারনায জন্য মডমমল্পত ফমণ িত ক্ষনক্ষদ থষ্ট 

জনফরল্পক মথামথ প্রমক্ষণ প্রদান কযল্পত ল্পফ; 

9) প্রকেটি ফাস্তফায়ন সল্পল তা ব্যফস্থানা, মযচারনা, সভযাভত ও যক্ষণাল্পফক্ষণ কযায জন্য ম্পূণ ি আরাদা 

কামযগময জনফল্পরয কাঠাল্পভা পুন:মফন্যা দ সৃজল্পনয মফলল্পয় প্রল্পয়াজনীয় দল্পক্ষ এখনই গ্রণ কযা 

প্রল্পয়াজন।  

10) প্রকল্পেয Log Frame টি ার-নাগাদ কল্পয নতুন ভয় ীভায অল্পরাল্পক এয indicator স্থান 

কযা প্রল্পয়াজন ।  

11) থ থননক্ষতক ম্পকথ ক্ষফবাগল্পক (ইআযমড) ক্ষক ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষফলল্পয় নুল্পভাদন প্রক্ষক্রয়াল্পক দ্রুততয কযল্পত ল্পফ। 

12) থ থননক্ষতক ম্পকথ ক্ষফবাগল্পক (আঅযক্ষি) থ থ প্রাক্ষপ্ত ক্ষনক্ষিত কযল্পত ল্পফ ক্ষমন ল্পথ থয বাল্পফ ক্ষষ্টর াআল্পরা 

ক্ষনভ থান কাজ  ক্ষফরম্ব না য়।  
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        প্রথভ অধ্যোয় 

ধনধফড় ধযফীক্ষণ কোম ষক্রশভয আওতোয় গৃীত প্রকশেয ধফফযণ 

1.1 প্রকশেয েভূধভ
1
   

ফোংরোশদশয ফধধ ষত জনংখ্যোয খোদ্য চোধদো পুযশনয জন্য ব্যোক দ সক্ষ মনয়ো শে। তোয পশর ধফগত দক জুশড় 

ফোংরোশদশয দানযবেয ায ব্যোক বোশফ হ্রো মশয়শছ। ধকন্তু ঘনঘন প্রোকৃধতক  ও অন্যান্য দূবম মাবগয কোযশণ মদশয 

অফকোঠোশভো এফং কৃধলয ভোযো ত্মক ক্ষনত শে। পবর সদ খাদ্য ংকবে তথো খোদ্য ধনযোিোয অবোফ   ধযরধক্ষত  বে। 

এই ঘােনত আভদোনীয ভোধ্যশভ পূযণ কযশত য়।  ২০১৮ াবর সদবয সভাে জনংখ্যা ১৬৬ নভনরয়ন  । সভাে জনংখ্যায 

ফানল মক খাদ্য চানদা ২৮.৭২ নভনরয়ন সভনিক েন । ফাংরাবদবয ফানল মক চার উৎাদবনয নযভান ৩৪.৭১ নভনরয়ন সভনিক 

েন  ও গভ উৎাদবনয নযভান  ১.৩৫ নভনরয়ন সভনিক েন  ।  উৎানদত খাবদ্যয একো অং ংযক্ষণ কযা য় ফীজ 

নববফ। এ োড়াও একো অং নষ্ট য় নফনবন্ন কাযবন। অনধকন্তু প্রাকৃনতক দূবম মাগ, ঝড়, ফন্যা পবরয ক্ষনত কবয ফবর 

খাদ্য ঘােনত সদখা সদয়।   

 

ধফশ্বব্যোী ভোনবোশফ উন্নয়শনয রশক্ষয  ২০১৫ োশর  জানতঙ্ঘ সঘানলত সেকই উন্নয়ন অবীষ্ট ফা ইউএন এনিনজ’য 

ননম্নফনণ মত দুইটি অবীষ্ট ফা সগার খাদ্য ননযাত্তায জন্য যস্পয নননফড় বাবফ ম্পনকমত:  

অবীষ্ট-১: ফ ম প্রকায দানযবেেয মূবল্যাৎােন কযা 

অবীষ্ট -২: ক্ষুধা দূযীকযণ,  খাদ্য ননযাত্তা অজমন কযা ও পুনষ্ট নননিত কযা এফং নিারী কৃনল ব্যফস্থা ননভ মাণ কযা 

উি দুটি অনবষ্ট’য াবথ রক্ষেভত্রা ও  সূচক ধনধ ষোযণ কযো আশছ মো আগোভী ২০৩০ োশরয ভশধ্য অজষন কযশত শফ।  

 

এধিধজ, মবন ২০২১ (অনুবেদ-14.3,পৃ: 618) ও ৭ভ ঞ্চফানল মক নযকল্পনায (অনুবেদ-14.3,পৃ: 618) োশথ ভন্নবয় 

কযো দধররোধদ তথো ফতষভোন খোদ্য নীধতয (অনুবেদ-14.3,পৃ: 618) াবথ ধনধফড় ধযফীক্ষশণয জন্য ধনফ ষোধচত  

‘‘আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ’’ ীল ষক প্রকেটি াভঞ্জস্যপূণ ষ, মো ধনধফড় ধযফীক্ষণকোশর দধররোধদ ধফশেলশণ 

প্রতীয়ভোন য়। উশেখ্য প্রকেটি গ্রশণয ভয় জোধতঙ্ঘ মঘোধলত স্রোব্দ উন্নয়ন রক্ষভোত্রো ফো এভধিধজ,  ৬ষ্ঠ ঞ্চফানল মক 

নযকল্পনা, জাতীয় খাদ্য নীনত ও সদজ নফননবয়াগ নযকল্পনায াবথ াভঞ্জস্যপূণ ম নের। সদবয খাদ্য ব্যফস্থানায 

ক্ষভতা বৃনি কযায জন্য  আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায সুনফধামূ সৃধষ্ট  বফ এফং এই খাদ্য ংযক্ষণাগাযগুবরা আধুননক 

মন্ত্রানত নঞ্জত বফ, মাবত কবয জরফায়ু নযফতমবনয প্রবাফবক সভাকাবফরা কযবত াযবফ এফং াবথ াবথ প্রাকৃনতক 

দূসম মাগ কারীন ভবয় খাদ্য বস্যয ননযাদ ভজুদ নননিত কযবত াযবফ।   

 

ফতষভোশন খোদ্য অনধদপ্তশযয মভোে ১.৮০ ধভধরয়ন েন খোদ্যস্য ংয ক্ষবণয সুধফধো ধফদ্যভোন আশছ  । খাদ্য অনধদপ্তয 

স্থানীয়বাবফ ংগৃীত ও আভদানীকৃত খাদ্য স্য সদবয ৬৩১টি স্থোনীয় ংযক্ষণোগোয (মরোকোর মস্টোশযজ ধিশো ফো 

এরএনি, ১৩ টি মকন্দ্রীয় ংযক্ষণোগোয (মন্ট্রোর স্টশযজ ধিশো ফো  নএনি)  ও  ৫ (াঁচ)টি াইবরাবত (ফধ; আফোওয়োয 

ফোতো ও জরীয় ফোষ্পয ংস্পষমুক্ত ধফধবন্ন আকোশযয মমভন- মচোঙ্গোকোয, মগোরোকোয ইতযোধদ গতষ ফো োত্র)  ংযক্ষণ কবয 

থাবক।  এই ংযক্ষণগাযগুনর সদবয নফনবন্ন মজরো, উশজরো, ইউধনয়শনয মকৌরগত স্থোশন  অফনস্থত। ধএধি ও 

এরএধিমূ মকোনটি ৫০০ মভেঃেেঃ ও মকোনটি ১০০০ মভেঃেেঃ । ক্রভফধ মভান ফতষভোন জনংখ্যোয খোদ্য ধফশলকশয দোনোদোয 

খোদ্যস্য’য চোধদো মভেোশত ফোংরোশদ যকোয ২০২১ োশরয ভশধ্য 2.7 ধভধরয়ন েন খোদ্য ংয ক্ষমণয ধযকেনো গ্রন 

কশযশছ ।   

 

ফতষভোন ংযক্ষণ ক্ষভতো ১.৮০ ধভধরয়ন েন খোদ্য স্য মদশয খোদ্য গুদোশভ  (এরএধি, ধএধি ও োইশরোশত)  ংযক্ষণ 

কযো য়  ।  প্রচধরত খোদ্য গুদোশভ  (ধএধি ও এরএধি ও কংধক্রশেয োইশরো)  ধফধবন্ন কোযশণ মমভন, খোদ্য স্য পঁশচ 

                                                 
1
প্রকশেয ধিধধ অনুোশয 
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মোওয়ো এফং ইঁদুয, কীেতশঙ্গয আক্রভ ণ । এভতোফস্থায় যকোয উন্নত ধযশনয খোদ্য গুদোভ এফং োইশরো (স্টীর ও 

আযধন) উন্নতকযণ ও ধনভ ষোশণয  ভোধ্যশভ ২০২১ োশরয ভশধ্য ১ ৪.৮৪ রক্ষ মভ:েন খোদ্য  স্য ংযক্ষবণয উশদ্যোগ গ্রণ 

কশযশছন।  

 

এ সপ্রক্ষাবে খোদ্য ভন্ত্রণোর সয়য ভোধ্যশভ মদশয ধফধবন্ন মকৌরগত স্থোশন মভোে ৫.৪৩ রক্ষ মভ:েন ধোযণ ক্ষভতোয  ৮(আে) 

টি  আধুধনক স্টীর োইশরো ধনভ ষোশণয জন্য ‘‘আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ’’ ীল ষক প্রকেটি গৃীত য়  ও ২০১৪ 

োশর মো একশনক কতৃষক অনুশভোধদত য়, মো এখন খোদ্য অধধদপ্তশযয আওতোয় ফোস্তফোয়নোধীন ।    

 

উল্পেখ্য, প্রকেটি গ্রক্ষণয পূল্পফ থ ২০১১ াল্পর ম্ভাব্যতা ভীিাল্পত (Feasibility  Study) ৮ (অে) টি াআল্পরা 

ক্ষনভ থাল্পণয  সুাময প্রদান কযা য়।   উক্ত  ম্ভাব্যতা ভীিা (Feasibility  Study) কাম থক্রভটি ভাক্ষকথন 

যুক্তযাল্পেয KEY International এফং ফাংরাল্পদল্পয স্থক্ষত ংদ ক্ষমৌথবাল্পফ ম্পন্ন কল্পযসছ। উক্ত  ভীিাল্পত ৮ 

(অে) ক্ষকাটি োকা-এয উসবি ব্যয় য় । ভীক্ষায সুামযল্প  ২১৬.৯৭ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায ব্যয় প্রাক্করন কযা য়, 

যফতীল্পত ক্ষফশ্ব ব্যাংক  ১৭০ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায ব্যয় প্রাক্করন কল্পয এফং ক্ষফশ্ব ব্যাংক-এয   াল্পথ গত 7 এমপ্রর 2014 

াল্পর ঋণ চুক্ষক্ত য়, মায ফাংরাল্পদী মূল্য মছর ১  ,৩৬০ ক্ষকাটি োকায (১$=৮০ োকা)। উক্ত ১৭০ ক্ষভক্ষরয়ন িরাল্পযয ভল্পে 

২৫ ক্ষভক্ষরয়ন িরায ক্ষের BCCRF পাল্পেয োকা মা যফতীল্পত অয ায়া মায়ক্ষন। থ থাৎ প্রকৃত ঋণ  ায়া মায় ১৪৫ 

ক্ষভক্ষরয়ন িরাল্পযয মা ১,১৬০ ক্ষকাটি োকা।   

 

1.2 প্রকশেয উশেশ্য  

1. খাদ্য স্য ভজুদ বৃনিয রবক্ষে সকৌরগত স্থাবন  মভোে ৫,৪৩,২২৫ সভনিক েন ( ৫.৪৩ রক্ষ  মভ:েন  ) ধাযণ 

ক্ষভতায ৮টি আধুননক স্টীর াইবরা ননভ মাণ;  

2. দুবম মাগকারীন এফং দূবম মাগ যফতী ভবয় খাদ্য ননযাত্তা ব্যফস্থা সজাযদায কযায রবক্ষে খাদ্য স্য/ফীজ 

ংযক্ষবণয নননভত্ত ানযফানযক ম মাসয় াউজ সাল্ড াইবরা নফতযণ;  

3. খাদ্য ভজুদ ব্যফস্থা উন্নতকযণ, খাদ্য ভজুবদয খযচ হ্রাকযণ এফং ভজুদকৃত খাদ্য বস্যয ম মবফক্ষণ ব্যফস্থা 

উন্নীতকযণ;  

4. দূবম মাগ কফনরত জনগবণয ভাবঝ দ্রুত ত্রাণ নফতযবণয জন্য ফন্যা, াইবলান ইতোনদ প্রাকৃনতক দূবম মাগ কারীন খাদ্য 

বস্যয ননযাদ ভজুদ নননিতকযণ;  

5. খাদ্য বস্যয গুণগত, নযভাণগত এফং পুনষ্টভান ফজায় যাখায রবক্ষে ফবচবয় উযুি িনত অনববমাজনকাযণ; 

এফং  

6. জনংখ্যা বৃনিয াবথ খাদ্য বস্যয ভজুদ ক্ষভতায ংগনত ফজায় যাখা। 

 

1.3 প্রকবল্পয প্রধান প্রধান কাজমূ 

1. সদবয ৮টি সকৌরগত স্থাবন ৮টি (৬টি চার+২টি গভ) আধুননক ষ্টীর াইবরা ননভ মাণ; 

2. সদবয দূবম মাগ প্রফণ ১৯টি সজরায ৬৩টি উবজরায় ৫ রক্ষ ানযফানযক াইবরা যফযো, ধযফণ, ংযক্ষণ 

ও ধফতযণ;  

3. ৮টি ষ্টীর াইবরায আনুলাংনগক স্থানা ননভ মাণ (অনপ বফন, ীভানা প্রাচীয ও ভূনভ উন্নয়ন);  

4. োভোধজক ও ধযশফ ব্যফস্থোনো ধযকেনো ফোস্তফোয়ন ;  

5. ভনিত খাদ্য নীনত ও গবফলণা কাম মক্রভ নযচারনায ভাধ্যবভ খাদ্য অনধদপ্তবযয ফুি প্ল্োননং এন্ড ভননেনযং 

ইউননে ফা এপনএভইইউ -এয প্রানতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনি কযা; 

6. খাদ্য ভজুদ এফং ফাজায ভননেনযং ধশস্টভ-এ োয়তো প্রদোন;  
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7. খাদ্য ভজুদ-এয ধযকেনো ও ভধনেধযং ব্যফস্থো ও োয়ক সুধফধোধদয জন্য আধুধভক দ্ধধতয  প্রফতমন; 

8. মদী-- ধফশদী প্রধক্ষণ, স্টোধি ট্যযয , মধভনোয, কভ ষোরো ইতযোধদয ভোধ্যশভ  খাদ্য ব্যফস্থানায াবথ 

ংনিষ্ট ভানফ ম্পবদয দক্ষতা বৃনিকযণ ও সকৌরগত ভীক্ষা নযচারনা; 

9. খাদ্য অনধদপ্তবযয প্রধান কাম মারবয়য অনপ প্রাঙ্গবন প্রনক্ষণ, ভননেনযং ও গবফলণা সকন্দ্র স্থান; 

10. খাদ্য অনধদপ্তবযয ভাঠ ম মাবয়য গুরুত্বপূণ ম ১৫টি স্থানায় Digital Truck Weigh Bridge স্থান; 

11. খাদ্য অনধদপ্তবযয ৬টি আঞ্চনরক অনপব খাবদ্যয গুনগতভান  নযক্ষায জন্য ৬টি আধুননক Food 

Testing Laboratory স্থান এফং 

12. Governance and Accountability action plan (GAAP) ফাস্তনফায়ন কযা।  

1.4 প্রকে অনুশভোদন ও ংবাধন 

প্রকেটি ১৯১৯৯৬.৭৫ রক্ষ (১৯১৯.৯৭ সকাটি) েোকো প্রোক্কধরত ব্যশয় জোনুয়োধয ২০১৪ শত জুন ২০২০ মভয়োশদ ফোস্তফোয়শনয  

জন্য ১১ ভাচ ম ২০১৪ তোধযশখ একশনক বোয় অনুশভোধদত য়। প্রকেটি মভোে প্রোক্কধরত ব্যশয়য ভশধ্য ধজওধফ ৩৩৫.২৪ রক্ষ  

(৩.৩৫ সকাটি) েোকো এফং প্রকে োোয্য  (lDA loan) ১৮৭৬৬১.৫১ রক্ষ (১৮৭৬.৬২ সকাটি) েোকো এফং সুধফধোশবোগী 

কতৃষক প্রশদয় ৪০০০.০০ রক্ষ  (৪০ মকোটি)  েোকো। যফতীশত আন্ত:খোত ভন্বয় কশয মূর ধিধধয ব্যয় ও মভয়োদকোর 

অধযফধতষত মযশখ  প্রকেটি ২৬  মভ ২০১৬ তোধযশখ ১ভ ংশোধন কযো য়।  এই ংশোধনটি ধযত্র মভোতোশফক খোদ্য 

ভন্ত্রণোরশয়য ভধন্ত্র ম ষোশয়  অনুশভোধদত য়।   

 

১.৫ প্রকে ব্যয় ও ফোস্তফোয়নকোরেঃ 

  

                প্রকশেয অনুশভোধদত ব্যয় (মকোটি েোকো)                            প্রকশেয ফোস্তফোয়নকোর   

অনুশভোদশনয 

ম ষোয় 

অনুশভোধদত প্রোক্কধরত ব্যয় 
ফোস্তফোয়ন কোর 

অনুশভোদশনয 

তোধযখ 

মভোে ধজওধফ প্র: ো: অন্যোন্য  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মূর ১৯১৯.৯৭ ৩.৩৫ ১৮৭৬.৬২ ৪০.০০ 
০১ জোনুয়োধয ২০১৪ শত ৩০ জুন 

২০২০ 
১১ ভোচ ষ ২০১৪ 

ংশোধধত 

(১ভ) 
১৯১৯.৯৭ ৩.৩৫ ১৮৭৬.৬২ ৪০.০০ 

০১ জোনুয়োধয ২০১৪ শত ৩০ জুন 

২০২০ 
২৬ মভ ২০১৬ 

 

১.৬ অথ মায়বনয অফস্থা 

 (রক্ষ েোকোয়)  

অথ ষ ফছয ধিধধ’য ংস্থোন 

(ধজওধফ+ প্রেঃোেঃ+ 

সুধফধোশবোগী ) 

আযধিধধ’য ংস্থোন 

(ধজওধফ+ প্রেঃোেঃ+ 

সুধফধোশবোগী ) 

এধিধ 

(ধজওধফ+ প্রেঃোেঃ+ 

সুধফধোশবোগী ) 

আযএধিধ 

(ধজওধফ+ প্রেঃোেঃ+ 

সুধফধোশবোগী ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(ধজওধফ+ প্রেঃোেঃ+ 

সুধফধোশবোগী ) 

২০১৩-১৪ 1154.09  0 0 0 0 0 0  

২০১৪-১৫ 78928.87 1200.90 8052.00 2012.00 1200.90 

২০১৫-১৬ 79810.21 8866.00 30066.00 8866.00 6637.00 

২০১৬-১৭ 12292.88 22200.00 22000.00 12000.00 10618.05 

২০১৭-১৮ 8343.65 70043.25 20000.00 20000.00 *3377.55 

২০১৮-১৯ 8383.65 65100.05  - -  -  

২০১৯-২০ 3083.4 24586.55  - -  -  

সভাট 191996.75 191996.75 80118 42878 21834 

উৎ: প্রকে ধযচোরশকয কোম ষোরয়,  * ভোচ ষ, ২০১৮ ম ষন্ত 
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প্রকশেয ১ভ ফছশয অথ ষোৎ   ২০১৩-১৪ অথ ষফছশয মূরতেঃ অনুশভোদন কোম ষক্রভ প্রধক্রয়োধীণ ধছর ও মকোন প্রকোয ফোস্তফ কোজ আযম্ভ ফো 

ম্পন্ন নো ওয়োয় উক্ত ফছশয মকোন ব্যয় য়ধন। এশক্ষশত্র মকোন কভ ষধযকেনো ধছরনো ফো ফোস্তফোয়শন প্রকে ব্যফস্থোনোয দুফ ষরতো 

প্রকো োয়।   

 

প্রকশেয ২য় ফছশয অথ ষোৎ ২০১৪-১৫ অথ ষফছশয মূরতেঃ  প্রকশেয ধযচোরক, উ প্রকে ধযচোরক 18 জন স্বতন্ত্র যোভ ষক , 29  

জন আউেশোধ ষং কভ ষচোযী ও 10 জন কধম্পউেোয কোভ অধপ এধট্যোন্ট ধনশয়োগ কযো য়। প্রফোী কল্যোণ বফশন মরশবর 17 এ 

উমু্মক্ত জোয়গো বোড়ো ধনশয় অধপ ধনভ ষোণ। প্রকশেয 10 টি গোধড় , প্রশয়োজনীয় অধপ পোধন ষচোয , অধপ যিোভ (কধম্পউেোয, 

পশেোকধয়োয মভধন) ক্রয় কযো য়। এ ফোফদ ব্যয় য় 1200.90 রক্ষ টাকা অথচ ংল্পামধত ফযাে মছর 2012.00 রক্ষ 

টাকা।  ফযোশেয ধফযীশত ব্যয় কভ ওয়োয মক্ষশত্র প্রকে ফোস্তফোয়শন প্রকে ব্যফস্থোনো ধফশল কশয ক্রয় ব্যফস্থোনো ও আধথ ষক 

ব্যফস্থোনো ধফলয়ক মকোন তৎযতো ধছরনো মো ধনধফড় ধযফীক্ষণকোশর প্রোপ্ত তথ্যোধদশত  োওয়ো মোয়।      

 

প্রকশেয 3য় ফছয অথ ষোৎ 2015-2 016 অথ ষফছশয মূরতেঃ 3 দস্য ধফধষ্ট (2 জন ধফশদী, 1জন স্থোনীয়) International 

Procurement Panel (IPP) ধনশয়োগ, োইশরো ধনভ ষোশণয যোভ ষক নকো ও তদোযকী প্রধতষ্ঠোন ধনশয়োগ  কযো য়। এ 

ফোফদ ব্যয় য় 6637.00 রক্ষ টাকা অথচ ংল্পামধত ফযাে মছর 8866.00 রক্ষ টাকা।  ফযোশেয ধফযীশত ব্যয় কভ 

ওয়োয মক্ষশত্র প্রকে ফোস্তফোয়শন প্রকে ব্যফস্থোনো ধফশল কশয ক্রয় ব্যফস্থোনো ও আধথ ষক ব্যফস্থোনো ধফলয়ক মকোন তৎযতো 

ধছরনো মো ধনধফড় ধযফীক্ষণকোশর প্রোপ্ত তথ্যোধদশত  োওয়ো মোয়।      

     

প্রকশেয 4থ ি ফছয অথ ষোৎ 2016-2017 অথ ষফছশয House Hold Silo ধফতযশণয জন্য Server Provider, Food Policy 

Research এয জন্য যোভ িক  প্রধতষ্ঠোন, ICT Based Food Stock & Monitoring System এয যোভ িক প্রধতষ্ঠোন  

ধনশয়োগ,  ৫,০০,০০০ টি House Hold Silo যফযোশয জন্য প্রস্তুতকোধয প্রধতষ্ঠোন ধনশয়োগ,  প্রকশরয আওতোয় ৮টি স্থোশন ষ্টীর 

োইশরো ধনভ ষোশণয জন্য নকো প্রস্তুধতকোধয প্রধতষ্ঠোন কতৃষক নকো প্রণয়ন, প্রকশেয আওতোয় ষ্টীর আইশরো ধনভ ষোশণয জন্য আেটি 

োইে  এরোকোয ল্যোন্ড মিশবরশভন্ট ও োইে অধপ ধফধডং ধনভ ষোণ কোজ ম্পন্ন কযো য়। এ ফোফদ ব্যয় য় 10618.05রক্ষ 

টাকা অথচ ংল্পামধত ফযাে মছর 12000.00 রক্ষ টাকা।  ফযোশেয ধফযীশত ব্যয় কভ ওয়োয মক্ষশত্র প্রকে ফোস্তফোয়শন 

প্রকে ব্যফস্থোনো ধফশল কশয ক্রয় ব্যফস্থোনো ও আধথ ষক ব্যফস্থোনো ধফলয়ক মকোন তৎযতো ধছরনো মো ধনধফড় ধযফীক্ষণকোশর 

প্রোপ্ত তথ্যোধদশত  োওয়ো মোয়।      

 

প্রকশেয ৫ভ ফছয অথ ষোৎ 201৭-201৮ অথ ষফছশয (চরভোন অথ ষফছয) কোজ ম্পন্ন কযো শয়শছ। ফযোশেয ধফযীশত ব্যয় কভ 

ওয়োয মক্ষশত্র প্রকে ফোস্তফোয়শন প্রকে ব্যফস্থোনো ধফশল কশয ক্রয় ব্যফস্থোনো ও আধথ ষক ব্যফস্থোনো ধফলয়ক মকোন তৎযতো 

ধছরনো মো ধনধফড় ধযফীক্ষণকোশর প্রোপ্ত তথ্যোধদশত  োওয়ো মোয়।      



১.৭ ংনক্ষপ্ত অঙ্গনবনত্তক নফফযণ 

ংল্পগয ক্ষফফযণ 

সদবয ৮টি সকৌরগত স্থাবন ৮টি (৬টি চার+২টি গভ) আধুননক ষ্টীর াইবরা ননভ মাণ; 

সদবয দূবম মাগ প্রফণ ১৯টি সজরায ৬৩টি উবজরায় ৫ রক্ষ ানযফানযক াইবরা যফযো, 

ধযফণ, ংযক্ষণ ও ধফতযণ;  

৮টি ষ্টীর াইবরায আনুলাংনগক স্থানা ননভ মাণ (অনপ বফন, ীভানা প্রাচীয ও ভূনভ 

উন্নয়ন); 

োভোধজক ও ধযশফ ব্যফস্থোনো ধযকেনো ফোস্তফোয়ন ;  

ভনিত খাদ্য নীনত ও গবফলণা কাম মক্রভ নযচারনায ভাধ্যবভ খাদ্য অনধদপ্তবযয ফুি প্ল্োননং 

এন্ড ভননেনযং ইউননে ফা এপনএভইইউ —এয প্রানতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনি কযা; 

খাদ্য ভজুদ এফং ফাজায ভননেনযং ধশস্টভ-এ োয়তো প্রদোন;  

খাদ্য ভজুদ-এয ধযকেনো ও ভধনেধযং ব্যফস্থো ও োয়ক সুধফধোধদয জন্য আধুধভক দ্ধধতয  

প্রফতমন; 
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অংবগয নফফযণ 

মদী —ধফশদী প্রধক্ষণ , স্টোধি ট্যযয , মধভনোয, কভ ষোরো ইতযোধদয ভোধ্যশভ  খাদ্য 

ব্যফস্থানায াবথ ংনিষ্ট ভানফ ম্পবদয দক্ষতা বৃনিকযণ ও সকৌরগত ভীক্ষা 

নযচারনা; 

খাদ্য অনধদপ্তবযয প্রধান কাম মারবয়য অনপ প্রাঙ্গবন প্রনক্ষণ, ভননেনযং ও গবফলণা সকন্দ্র 

স্থান; 

খাদ্য অনধদপ্তবযয ভাঠ ম মাবয়য গুরুত্বপূণ ম ১৫টি স্থানায় Digital Truck Weigh 

Bridge স্থান; 

খাদ্য অনধদপ্তবযয ৬টি আঞ্চনরক অনপব খাবদ্যয গুনগতভান  নযক্ষায জন্য ৬টি আধুননক 

Food Testing Laboratory স্থান এফং 

Governance and Accountability action plan (GAAP) ফাস্তনফায়ন 

কযা।  

 

 

১.৮ প্রকে এরোকো 

আে (৮)টি আধুধনক স্টীর োইশরো ধনভোশণ ষয জন্য ৫ টি ধফবোশগয ৮ টি মজরোয ৮ টি উশজরো (োযধণ-১.২) এফং 

ানযফানযক ম মাবয় াউজবাল্ড াইবরা নফতযবণয জন্য ১৯ টি মজরোয ৬৩ টি উশজরো (োযধণ-১.৩) প্রকশেয আওতোয় 

আনো শয়শছ। প্রকেভূক্ত মজরো ও উশজরোমূ ধনশে ভোনধচশত্র মদখোশনো শরো (ধচত্র-১.১)।  

োযধণ-১.২: ৮টি আধুননক স্টীর াইবরা ননভ মাবণয প্রকেভূক্ত মজরো ও উশজরোমূ ও াইবরা ধাযণ ক্ষভতা  

ধফবোগ মজরো উশজরো স্থান ননফ মাচবনয 

সমৌনিকতা 

নফন 

ংখ্যা 

নফন 

াইজ 

(ফুে) 

প্রনতটি 

নফবনয  

ধাযণ 

ক্ষভতা 

(সভ:েন) 

সভাে াইবরা 

ধাযণ ক্ষভতা 

(সভ:েন) 

বস্যয 

ধযণ 

ফধযোর ফধযোর দয দূল্পম থাগ প্রফণ এরাকা 16 54*65 3,020 48,320 চার 

ঢোকো 

নোযোয়নগি ফন্দয ফন্যা প্রফণ এরাকা 12 60*72 4,122 49,464 চার 

ঢোকো মগন্ডোধযয় খাদ্য ঘােক্ষত এরাকা  8 60*101 6,093 48,744 চার 

েোংগোইর ভধুপুয  
উিৃি খাদ্য স্য 

উৎাদন এরাকা  
16 

54*72 3,020 48,320 চার 

চট্টগ্রোভ 

ধফ-ফোধড়য়ো আশুগি  
খাদ্য প্রক্ষক্রয়াজাত 

কযল্পণয সুক্ষফধা 
30 

54*76 3,600 1,08,000 চার 

চট্টগ্রোভ শতঙ্গো  
অভদানী  

ক্ষদব্যাক্ষ যফযা 
9 

90*109 12,715 1,14,435 গভ 

ভয়ভনধং

 

ভয়ভনধং

 
দয 

উিৃি খাদ্য স্য 

উৎাদন এরাকা 
15 

54*৭2 3,310 49,650 চার 

খুরনো খুরনো 
মদৌরতপু

য  

দূল্পম থাগ প্রফণ এরাকা  
6 

90*109 12,715 76,290 গভ 

মভোে= ০৫ ৮ ৮  112   5,43,223  
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োযধণ-১.৩: ানযফানযক ম মাসয় াউজবাল্ড াইবরা নফতযবণয প্রকেভূক্ত মজরো ও উশজরোমূ 

মজরো উশজরো 

দনক্ষণ ও দনক্ষণ-নিভাঞ্চর (৩০ উশজরো) 

ফোশগযোে ভংরো, মভোশড়রগি, যোভোর, যণশখোরো  

খুরনো দোশকো, ডুমুধযয়ো,  রূো, কয়যো  

োতক্ষীযো আোশুধন, শ্যোভনগয, কোরীগি 

ফধযোর ফোশকযগি, মগৌযনদী 

ধশযোজপুয বোন্ডোধযয়ো, ভঠফোড়ীয়ো 

ঝোরকোঠি দয, কোঠোধরয়ো, নরধছটি 

ফযগুনো দয, আভতরী, মফতোগী, োথযঘোেো 

ট্যয়োখোরী দয, ফোউপর, দুভকী, করোোড়ো, গরোধচো, করোোড়ো  

মবোরো দয, মফোযোন উধেন, চযপযোন 

উত্তয-নিভাঞ্চর (৯ উশজরো) 

ধযোজগি দয, মফরকুধচ, কোজীপুয 

ফগুড়ো ধুনে, োধযয়োকোধন্দ 

গোইফোন্ধো পৄরছধড়, োঘোেো 

কুধড়গ্রোভ ধচরভোযী, মযোভোযী 

উত্তয-পূফ ম ও পূফ মাভাঞ্চর (২৪ উশজরো) 

ব্রোহ্মণফোধড়য়ো নোধযনগয, ফোঞ্চোযোভপুয, নফীনগয, যোইর, আশুগি 

কুধভেো মোভনো, দোউদকোধন্দ 

ধফগি ফোধনয়োচং, রোখোই, আজধভযীগি 

সুনোভগি ধদযোই, তোধযপুয, ধভ ষোো, োেো 

ধকশোযগি কুধরয়োযচয, অষ্টগ্রোভ, ফোধজতপুয, ইেনো,  কধযভগি, ধনকধর, ধভঠোভইন  

মনত্রশকোনো খোধরয়োজুধড়, মভোনগি,করভোকোন্দো 

মভোে=১৯ ৬৩ 

 

মূরত: দূবম মাগ প্রফন, খাদ্য উদ্বৃত্ত ও খাদ্য ঘােনত এরাকামূ এফং খাদ্য স্য প্রনক্রয়াজাতকযণ সুনফধা ম্বনরত 

এরাকামূবক নষ্টর াইবরা ননভ মাবণয জন্য ননফ মাচন কযা বয়বে।   

দধররোধদ ম ষশফক্ষশণ মদখো মোয় মম, উত্তযফবঙ্গ মকোন াইবরা ননভ মাবণয াইে নাবফ নফবফচনা কযা য়ধন। প্রকে কোম ষোরয় 

শত প্রোপ্ত তথ্যোধদ ধফশেলশণ জোনো মোয় মম, ধপধজধফধরটি স্টোধি শত প্রোপ্ত সুোধয মভোতোশফক প্রোথধভকবোশফ ফধণ ষত  আেটি 

স্থোশন  াইবরা ননভ মাবণয াইে নাবফ নফবফচনা কযা শয়শছ। উত্তযফঙ্গ খাদ্য উৎাদন মবথষ্ঠ বয় থাবক এফং উি 

এরাকায় ফন্যা যফতী ভবয় খাদ্য ঘােনত সদখা সদয়, এছোড়ো এরোকোটি ভঙ্গোধড়ীত। বধফষ্যশত সুশমোগ সৃধষ্ট শর    

উত্তযফবঙ্গয মকৌরগত স্থোশন াইবরা ননভ মাবণয াইে  নফবফচনা কযা মমশত োশয।  
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ধচত্র-১.১: প্রকেভূক্ত মজরো ও াইবরা াইে 
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ধিতীয় অধ্যোয় 

ধনধফড় ধযফীক্ষণ কোম ষক্রশভয কোম ষধযধধ ও কোম ষদ্ধধত 

 

2.1 মনমফড় মযফীক্ষল্পণয উল্পেশ্য/যাভ িক পাল্পভ িয কাম িমযমধ (ToR) 

প্রকেটিয মনমফড় মযফীক্ষণ কযায জন্য টাভ ি অপ সযপাল্পযন্প-এ উমে ক্ষখত কভ িমযমধয আল্পরাল্পক পরাপরমূ 

অন্তভূ ির্ক্ কল্পয প্রমতল্পফদন প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ।  

1. প্রকল্পেয টভূমভ, উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন/ংল্পাধ ন, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার , মডমম অনুমায়ী ফছযমবমিক ফযাে, ফযাে অনুমায়ী 

ব্যয় প্রাংমগক  কর  তথ্য ম িল্পফক্ষণ ও ম িাল্পরাচনা ও ফাস্তফায়নকার মনরুল্পণয জন্য  CPM/PERT দ্ধক্ষত নুযল্পণয 

ফাস্তফতা মাচাআ কযা ; (োয়-1,পৃ: 3 োয়-7,পৃ: 62) 

2. প্রকল্পেয অংগমবমিক ফাস্তফায়ন অগ্রগমতয ফাস্তফ ও আমথ িক তথ্য ংগ্র, াযমণ/ সরখমচল্পত্রয ভােল্পভ  উস্থান ও মফল্পেলণ  পূফ িক 

Work Breakdown Structure (WBS) –এয অল্পরাল্পক প্রণীত কভ থক্ষযকেনা  ফাস্তফায়ন ম থল্পফিণ ; (োয়-3,পৃ: 

14-37) 

3. প্রকল্পেয উল্পেশ্য অজিল্পনয ল্পথ অগ্রগমত ম িল্পফক্ষণ ও ম িাল্পরাচনা  এফং পরপ্রসু কযায জন্য গৃীত কাম িাফরী প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্যয াল্পথ 

াভঞ্জস্যপূণ ি মকনা তা ম িাল্পরাচনা ও ভতাভত প্রদান; (োয়-4, পৃ: 38-39) 

4. প্রকল্পেয আওতায় ম্পামদত মফমবন্ন ণ্য, কাম ি ও সফা ংগ্রল্পয ( Procurement) সক্ষল্পত্র প্রচমরত ংগ্র আইন ও মফমধভারা 

(মমআয, উন্নয়ন ল্পমাগীয গাইডরাইন ইতযামদ) প্রমতারন কযা ল্পয়ল্পছ/ল্পে মক না স মফলল্পয় ম িাল্পরাচনা ও ম িল্পফক্ষণ;  (োয়-

5, পৃ: 40-48) 

5. প্রকল্পেয আওতায় ংগৃীত ণ্য, কাম ি ও সফা মযচারনায জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনফর আনুলমঙ্গক মফলয়ামদ ম িাল্পরাচনা ও ম িল্পফক্ষণ;  

(োয়-5,পৃ: 49) 

6. প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ম্পমকিত মফমবন্ন ভস্যাফরী সমভন: অথ িায়ল্পন মফরম্ব, ণ্য, কাম ি ও সফা ক্রয়/ংগ্রল্পয সক্ষল্পত্র মফরম্ব, প্রকে 

ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকল্পেয সভয়াদ ও ব্যয় বৃমদ্ধ মফমবন্ন মদক মফল্পেলণ, ম িল্পফক্ষণ ও ম িাসরাচনা;(োয়-7,পৃ: 55-66) 

7. প্রকল্পেয অতায় ম্পাক্ষদত মূর কাম থক্রভমূল্পয কাম থকাক্ষযতা  উ ক্ষমাক্ষগতা ক্ষফল্পেলণ এফং ক্ষফল্পল পরতা (Success 

Stories, মক্ষদ থাল্পক) ক্ষফলল্পয় অল্পরাকাত; (োয়-3,পৃ: 18-37) 

8. উমেমখত প্রাপ্ত মফমবন্ন ম িল্পফক্ষল্পণয মবমিল্পত ামফ িক ম িাল্পরাচনা  ও প্রকল্পেয Log Frame-এয ঠিকতা ক্ষফল্পেলণ ;(োয়-7,পৃ: 

61) 

9. প্রকল্পেয ফরমদক, দুফ িরমদক, সুল্পমাগ ও ঝুঁমক ( SWOT) ক্ষফল্পেলণ এফং দুফ থরতা  চযাল্পর ঞ্জ ক্ষভাকাল্পফরায় মল্পথাযুক্ত সুাক্ষয 

প্রদান;(োয়-9,পৃ: 93) 

10. প্রকল্পেয ম্ভাব্য exit plan ম্পল্পকথ ম থাল্পরাচনা  ভতাভত প্রদান;(োয়-7,পৃ: 62) 

11. এ প্রকল্পেয কাম থক্রল্পভয াল্পথ ন্য প্রকল্পেয কাম থক্রল্পভয দ্বিততায ক্ষফলয়টি সুষ্পষ্টকযণ;(োয়-8,পৃ:91) 

12. অনুল্পভামদত মডমম অনুমায়ী প্রকল্পেয অনুকূল্পর ম্পামদত মডজাইন ও সেমমপল্পকন অনুমায়ী কাল্পজয গুণগত ভান ও  মযভাণ ঠিক 

আল্পছ মকনা মাচাইকযণ;(োয়-6,পৃ: 50-54) 

13. প্রকল্পেয আওতায় ম্পামদত ষ্টযামড ম িাল্পরাচনা; (োয়-3,পৃ: 30  োয়-7,পৃ: 58) 

14. প্রকল্পেয ভােল্পভ সুমফধাল্পবাগীল্পদয অংীদাযীত্ব বৃমদ্ধ ও আয়-ফধ িনমূরক কাম থক্রল্পভয পল্পর প্রকে এরাকায আথ ি-াভামজক অফস্থায উন্নয়ন 

মূল্যায়ন; (োয়-8,পৃ: 83) 

15. প্রক্ষিল্পণয ভােল্পভ প্রমক্ষণাথীল্পদয  াংগঠক্ষনক দিতা বৃক্ষদ্ধ , স্থানীয় জনগণ ও সুমফধাভুগীল্পদয অংগ্রণ কতটুকু মছর তা মনরুণ;  

(োয়-3,পৃ: 32,33) 

16. একই এরাকায় ভজাতীয় অন্য প্রকল্পেয তুরনা  এফং প্রকল্পেয আওতায় গৃীত কাম িক্রভ ও সৃষ্ট সুমফধামদ সটকই কযায রল্পক্ষয ভতাভত 

প্রদান; (োয়-8,পৃ: 91) 

17. ম িল্পফক্ষল্পণয আল্পরাল্পক সুাময প্রণয়ন; এফং (োয়-10,পৃ: 97) 

18. ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইমড) কর্তিক মনধ িামযত প্রকে ংমেষ্ট অন্যান্য মফলয়ামদ।  
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2.2 প্রক্ষতল্পফদন প্রণয়ল্পন কভ ি মযকেনা (Work Plan) 

মম মকোন ধযশনয গশফলণো ফো স্টোধি ম্পন্ন কযোয জন্য একটি কোম ষকযী ও ফোস্তফধভী কভ ষধযকেনো অতযন্ত গুরুত্বপূণ ষ। 

ধনধফড় ধযফীক্ষশণয কোজটি ম্পন্ন কযোয জন্য প্রস্তোধফত ফ ধবন্ন ধবন্ন কোম ষক্রভ একটি ধনধদ ষষ্ট ভয়সূধচয অধীশন 

ধযচোধরত শয়শছ। এজন্য একটি কভ ষধযকেনো প্রস্তত কযো শয়শছ, মমখোশন প্রধতটি আরোদো আরোদো কোম ষক্রভ 

ম ষোয়ক্রধভকবোশফ উশেধখত ভয়ীভোয ভশধ্য ম্পন্ন কযোয ভোধ্যশভ ধনধফড় ধযফীক্ষশণয কোজটি ধনধদ ষষ্ট ভশয়য ভশধ্য 

ভোপ্ত শয়শছ। কভ ষধযকেনোয় উশেধখত কোম ষক্রভমূ আইএভইধি-য শঙ্গ আশরোচনো োশশক্ষ প্রশয়োজনশফোশধ 

ধযফতষন/ধযফধ ষন কযো শয়শছ। েোভ ষ অফ মযপোশযন্সয তষোনুমোয়ী ০৪ ভো ভশয়য জন্য একটি কভ ষধযকেনো ততধয কযো 

শয়শছ মো োযণী-২.১ এ মদখোশনো শয়শছ।   

মমশতু কভ ষধযকেনোয় প্রধতটি কোম ষক্রশভয জন্য ভয়ীভো ধনধদ ষষ্ট কযো শয়শছ মজন্য মম মকোন একটি কোম ষক্রভ উশেধখত 

ভয়ীভোয ভশধ্য ম্পন্ন কযশত ব্যথ ষ শর যফতী ফ কোম ষক্রভ অনুরুবোশফ ধধছশয় মগশছ। তশফ উশেখ্য মম ধনধফড় 

ধযফীক্ষশণয কোজটি ধনধদ ষষ্ট ভয় ীভোয ভশধ্য ম্পশন্নয রশক্ষয এক/একোধধক কোম ষক্রভ একই শঙ্গ ম্পন্ন শয়শছ।  

োযণী-২.১: কভ ষ ধযকেনো 

মনয়াভক ভয় (মদন) শুরু কযায তামযখ সল কযায তামযখ ভন্তব্য 

প্রাযক্ষম্ভক কাজ 23 ক্ষদন 2/7/2018 3/8/2018  

 চুক্ষক্তত্র স্বািয 1 ক্ষদন 2/7/2018 2/7/2018 ম্পামদত 

 অআএভআক্ষিয ল্পঙ্গ সূচনা বা 1 ক্ষদন 2/7/2018 2/7/2018 ম্পামদত 

প্রকে ংক্ষেষ্ট দক্ষররাক্ষদ ( ক্ষিক্ষক্ষ Document) 

ংগ্র  ম থাল্পরাচনা 
2 ক্ষদন 2/8/2018 2/10/2018 

ম্পামদত 

 খাদ্য ক্ষধদপ্তল্পযয ক্ষক্ষিয ল্পঙ্গ সূচনা বা 1 ক্ষদন 2/11/2018 2/11/2018 ম্পামদত 

 ক্ষনক্ষফড় ক্ষযফীিল্পণয জন্য কভ থদ্ধক্ষতয ক্ষফস্তাক্ষযত ক্ষফফযণ, 

কভ থ ক্ষযকেনা  প্রশ্নত্র প্রস্ত্িতকযণ 
6 ক্ষদন 2/12/2018 2/19/2018 

ম্পামদত  

 প্রাযক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পফদন প্রস্তুত  দাক্ষখর 0 ক্ষদন 2/20/2018 2/20/2018 ম্পামদত 

অআএভআক্ষি-য ক্ষেকক্ষনকযার কক্ষভটিয ল্পঙ্গ কভ থ ক্ষযকেনা 

/কভ থ িক্ষত/ ভীিায ক্ষযকেনা  প্রশ্নত্র ক্ষনল্পয় 

ক্ষেকক্ষনকযার কক্ষভটিয বায় অল্পরাচনা 

0 ক্ষদন 2/26/2018 2/26/2018 

ম্পামদত  

অআএভআক্ষি-য ক্ষেকক্ষনকযার কক্ষভটিয সুাক্ষযল্পয অল্পরাল্পক 

ংল্পাক্ষধত প্রাযক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পফদন (খড়া-২) প্রস্তুত  

দাক্ষখর 

2 ক্ষদন 2/27/2018 2/28/2018 

ম্পামদত 

অআএভআক্ষি-য ক্ষিয়াক্ষযং কক্ষভটিয ল্পঙ্গ কভ থ ক্ষযকেনা 

/কভ থ িক্ষত/ ভীিায ক্ষযকেনায অল্পরাচনা  প্রশ্নত্র 

চূড়ন্ত কযণ 

3 ক্ষদন 3/4/2018 3/6/2018 

ম্পামদত 

অআএভআক্ষি-য ক্ষিয়াক্ষযং কক্ষভটিয সুাক্ষযল্পয অল্পরাল্পক 

ংল্পাক্ষধত প্রাযক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পফদন প্রস্তুত,দাক্ষখর চূড়ান্ত 

প্রাযক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পফদন নুল্পভাদন  

2 ক্ষদন 3/7/2018 3/8/2018 

ম্পামদত 

ভীিায প্রস্তুক্ষত 8 ক্ষদন 3/10/2018 3/17/2018  

 গল্পফলণায প্রশ্নল্পত্রয খাদ্য ক্ষধদপ্তল্পযয ল্পঙ্গ ক্ষপ্র-ক্ষেষ্টকযণ 2 ক্ষদন 3/10/2018 3/11/2018 ম্পামদত  

 তথ্য ংগ্রকাযীল্পদয প্রক্ষিণ 2 ক্ষদন 3/12/2018 3/13/2018 ম্পামদত  

তথ্য ংগ্রক্ষয প্রল্পয়াজনীয় াভগ্রী ক্রয়, প্রল্পয়াজনীয় 

ংখ্যক প্রশ্নত্র োাল্পনা  ভাঠ ম থাল্পয় ংক্ষেষ্ট দপ্তল্পযয 

ল্পঙ্গ ক্ষমাগাল্পমাগ স্থান 

3 ক্ষদন 3/13/2018 3/15/2018 

ম্পামদত 

 তথ্য ংগ্রকাযীল্পদয ভাঠ ম থাল্পয় ক্ষপ্রযণ 
 

3/15/2018 3/17/2018 ম্পামদত 

ভাঠ ম থাল্পয় তথ্য ংগ্র 22 ক্ষদন 3/18/2018 4/16/2018  

প্রকল্পেয াউজল্পাল্ড াআল্পরা উকাযল্পবাগীয ািাৎকায  22 ক্ষদন 3/18/2018 4/16/2018 ম্পামদত 

 ক্ষক আনপযল্পভন্ট আন্টাযক্ষবউ (KII) 22 ক্ষদন 3/18/2018 4/16/2018 ম্পামদত 

 ক্ষপাকা গ্রু অল্পরাচনায (FGD) 22 ক্ষদন 3/18/2018 4/16/2018 ম্পামদত 

  প্রকে প্রধান কাম থারল্পয় ক্রয় দ্ধক্ষত ম থাল্পরাচনা 22 ক্ষদন 3/18/2018 4/16/2018 ম্পামদত 
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মনয়াভক ভয় (মদন) শুরু কযায তামযখ সল কযায তামযখ ভন্তব্য 

  ৮টি অদৄক্ষনক িীর াআল্পরা ক্ষনভ থাণ াআে ল্পযজক্ষভন 

ক্ষযদ থন  
22 ক্ষদন 3/18/2018 4/16/2018 

ম্পামদত 

  স্থানীয় ম থাল্পয় কভ থারা 1 ক্ষদন 4/16/2018 4/16/2018 ম্পামদত 

ংগৃীত তল্পথ্যয ব্যফস্থানা  ক্ষযংখ্যাক্ষনক ক্ষফল্পেলণ 9 ক্ষদন 4/17/2018 4/27/2018  

 পূযণকৃত প্রশ্নত্র একত্রীকযণ 2 ক্ষদন 4/17/2018 4/18/2018 ম্পামদত 

 কক্ষম্পউোল্পয িাো এক্ষিকযণ 3 ক্ষদন 4/19/2018 4/23/2018 ম্পামদত 

 এক্ষিকৃত তথ্যাক্ষদ যীিণ  প্রল্পয়াজনীয় ংল্পাধন 2 ক্ষদন 4/24/2018 4/25/2018 ম্পামদত 

 ক্ষেক্ষফর দ্বতক্ষয কযণ 2 ক্ষদন 4/26/2018 4/27/2018 ম্পামদত 

 িাো ক্ষফল্পেলণ  ক্ষেক্ষফর অকাল্পয প্রদ থন 1 ক্ষদন 4/26/2018 4/26/2018 ম্পামদত 

প্রক্ষতল্পফদন প্রণয়ল্পনয কাজ শুরু  খড়া প্রক্ষতল্পফদন দাক্ষখর 28 ক্ষদন 4/26/2018 5/31/2018  

খড়া প্রক্ষতল্পফদন প্রণয়ন  দাক্ষখর  14 ক্ষদন 4/26/2018 5/15/2018 ম্পামদত 

 অআএভআক্ষি-য ক্ষেকক্ষনকযার কক্ষভটিয কর্তথক খড়া 

প্রক্ষতল্পফদল্পনয ম থাল্পরাচনা  
1 ক্ষদন 5/15/2018 5/15/2018 

ম্পামদত 

 অআএভআক্ষি-য ক্ষেকক্ষনকযার কক্ষভটিয সুাক্ষযল্পয 

অল্পরাল্পক ংল্পাক্ষধত খড়া প্রক্ষতল্পফদন (খড়া-২) প্রস্তুত 

 দাক্ষখর 

7 ক্ষদন 5/16/2018 5/23/2018 

ম্পামদত 

 অআএভআক্ষি-য ক্ষিয়াক্ষযং কক্ষভটিয কর্তথক খড়া 

প্রক্ষতল্পফদন ম থাল্পরাচনা  
2 ক্ষদন 5/24/2018 5/26/2018 

ম্পামদত 

অআএভআক্ষি-য ক্ষিয়াক্ষযং কক্ষভটিয সুাক্ষযল্পয অল্পরাল্পক 

ংল্পাক্ষধত খড়া প্রক্ষতল্পফদন প্রস্তুত  দাক্ষখর   
2 ক্ষদন 5/26/2018 5/27/2018 

ম্পামদত 

চূড়ান্ত খড়া প্রক্ষতল্পফদন ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারল্পয়য জাতীয় 

কভ থারায় উস্থান 
0 ক্ষদন 5/28/2018 5/28/2018 

ম্পামদত 

অআএভআক্ষি  কভ থারায ভতাভত/যাভ থ-এয অল্পরাল্পক 

অআএভআক্ষি-য ক্ষেকক্ষনকযার কক্ষভটিয চূড়ান্ত খড়া 

প্রক্ষতল্পফদন ম থাল্পরাচনা  

2 ক্ষদন 5/29/2018 5/30/2018 

ম্পামদত 

অআএভআক্ষি-য ক্ষিয়াক্ষযং কক্ষভটি-এয সুাক্ষয  

যাভল্প থয অল্পরাল্পক চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পফদন প্রণয়ন  দাক্ষখর  
1 ক্ষদন 5/30/2018 5/31/2018 

ম্পামদত 
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2.3 মনমফড় মযফীক্ষণ কাম িক্রভ মযচারনা দ্ধমত  

এ অধ্যোশয় ভীক্ষোয এরোকো ধনধদ ষষ্টকযণ, ধনশদ ষক ধনফ ষোচন , ভীক্ষোয় অংগ্রণকোযী উিযদোতো ধনফ ষোচন, ভীক্ষোয জন্য 

প্রশ্নভোরো ততধয ও প্রশ্নভোরো ব্যফোশযয মকৌর দ্ধধত, ভীক্ষো ধযকেনো , ংগৃীত তশথ্যয ব্যফস্থোনো ও ধযংখ্যোগত 

ধফশেলণ ইতযোধদ ধফলশয় আশরোচনো কযো শয়শছ।  

ফতমভাবন ধনধফড় ধযফীক্ষণ ভীক্ষোয় তথ্য ংগ্রশয জন্য দুই ধযশণয ংগ্র দ্ধধত মথো ংখ্যোগত (Quantitative) 

ও গুণগত (Qualitative) ধফশেলণ দ্ধধত ব্যফহৃত শয়শছ, মো ধনশে ধফস্তোধযত উশেখ কযো শরো: 

2.3.1 ংখ্যাগত ক্ষফল্পেলণ 

নমুনা মনফ িাচন দ্ধমত ও নমুনায ংখ্যা : নমুনো আকোয ধনধ ষোযশণয মক্ষশত্র ধনেধরধখত  সূত্রটি অনুযণ কযো শয়শছ।  প্রধতটি 

এোরোকোয় নমুনো ংখ্যো ধনণ ষশয়য জন্য ৯৫% কনক্ষপল্পিন্স আন্টাযল্পবর এফং ভুল্পরয ীভাল্পযখা ১০% ধযো শয়শছ। নমুনো 

ংখ্যো ধনণ ষশয়য জন্য ধনশেয ধযংখ্যোন ভীকযণ ব্যফোয কযো শয়শছ।  

Finite Population Correction (fpc)-সক অগ্রায কযল্পর এফং াধাযণ তদফচয়মনক নমুনা (SRS2
) মনয়ভ 

অনুমায়ী নমুনা আকায ‘‘n’’এফং আনুাত ‘‘p’’এয ভল্পেকায ম্পকি যফতী পমূ িরা দ্রৃাযা াওয়া মায়।  

 

 no = t2 pq/d2   

সমথায় no =  আনুভামনক নমুনা আকায 

 p  =  জনংখ্যা অনুাত অনুমায়ী নমুনা ংখ্যা  

 q  =  1-p 

 t =   ৯৫% কনক্ষপল্পিন্স আন্টাযল্পবর 

 d =  ভুল্পরয ীভাল্পযখা, মায ভান ১০% ধযা ল্পয়ল্পে  

 

এটা আযও জ্ঞাত সম সবমযল্পয়ন্প pq -এয ভাত্রা ফ িামধক ০.২৫ য়, মখন অনুাত p=০.৫। 

আভযা জামন, ৫% ক্ষগক্ষনক্ষপল্পকন্ট ক্ষরল্পবল্পর এফং ১০% ভুল্পরয ীভাল্পযখায় নযম্যার বযাক্ষযল্পয়ে, t=1.92। 

 

                 no = (3.6864 *0.5*0.5)/(0.1)
2
 = 96 

 

এল্পত সদখা মায় প্রমত এরাকায় ৯৬টি নমুনা প্রল্পয়াজন। অথ িাৎ সভাট প্রকে এরাকায় 8 x ৯৬=768∫774 টি খানা ভীক্ষা 

প্রল্পয়াজন। 

 

নমুনো ধনফ ষোচন: াউজবাল্ড াইবরা নফতযবণয এরোকোয ওয ধবধি কশয ৮টি মজরোয ১৮টি উশজরো ধনফ ষোচন কযো 

শয়শছ। প্রধত উশজরো মথশক দুইটি ইউধনয়ন ও চোযটি গ্রোভ শত ৪৩ জন প্রকেভূক্ত াউজবাল্ড াইবরা ধনফ ষোধচত 

উকোযশবোগী ধনফ ষোচন কযো শয়শছ। ১৮টি উশজরোয় মভোে ৭৭৪ (৪৩ x১৮) জন প্রকেভূক্ত াইবরা উকোযশবোগী ধনফ ষোচন 

কযো শয়শছ। 

 

নমুনো ফন্টন: উশেধখত ৭৭৪ নমুনো ৮টি মজরোয ১৮টি উশজরোয জন্য ভোন বোশগ ধফবক্ত কযো শয়শছ। মশক্ষশত্র 

ভোনুোশত প্রধতটি উশজরোয় াউজবাল্ড াইবরা উকোযশবোগীয প্রশ্নত্র ভীক্ষোয নমুনোয ংখ্যো শয়শছ ৪৩ (মভোে 

ভীক্ষো উশজরোয় নমুনোয ংখ্যো শয়শছ ৭৭৪)। প্রকশেয সুধফধোশবোগী াউজবাল্ড াইবরা উকোযশবোগীয শঙ্গ 

োক্ষোৎকোশযয ভোধ্যশভ প্রশ্নত্র পুযশণয িোযো নমুনো ভীক্ষোয কোজ ম্পন্ন কযো শয়শছ।  

 

                                                 
2
 Cochran W.G: Sampling Techniques, John Wiley & Sons Inc. New work, pp 53, 74-75 
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োযণী-২.২: ভীক্ষো এরোকো অনুমোয়ী নমুনো ফন্টন 

নমুনোধয়ত মজরো নমুনোধয়ত উশজরো াউজবাল্ড াইবরা উকাযববাগী 

ফোশগযোে মভোশড়রগি ৪৩ 

যণশখোরো ৪৩ 

খুরনো ডুমুধযয়ো ৪৩ 

ফধযোর ফোশকযগি  ৪৩ 

মগৌযনদী ৪৩ 

ধশযোজপুয বোন্ডোধযয়ো ৪৩ 

ভঠফোড়ীয়ো ৪৩ 

ঝোরকোঠি 

দয ৪৩ 

কোঠোধরয়ো ৪৩ 

নরধছটি ৪৩ 

ফযগুনো 

মফতোগী ৪৩ 

আভতরী ৪৩ 

োথযঘোেো ৪৩ 

ট্যয়োখোরী 

গরোধচো ৪৩ 

করোোড়ো ৪৩ 

দুভকী ৪৩ 

ফোউপর ৪৩ 

মবোরো মফোযোন উধেন ৪৩ 

মভোে=৮ ১৮ ৭৭৪ 

 

2.3.2 গুণগত ক্ষফল্পেলণ 

এই ভীক্ষা কাম মক্রবভ গুণগত তথ্য ংগ্র ও নফবিলবণয জন্য সপাকা গ্রু নিকান (FGD) ও নক ইনপযবভন্ট 

ইনোযনবউ (KII) িনত অনুযণ কযা বয়বে, মা ননবম্ন আবরাচনা কযা বরা। 

মপোকো গ্রু নিকান (FGD): াউজবাল্ড াইবরা উকাযববাগী,োধব ষ মপ্রোবোইিোয (ধিধধিএ) ও ংধেষ্ট 

উশজরো ধনফ ষোী কভ ষকতষো ও কৃধল কভ ষকতষো  কর Stakeholder-সদয শঙ্গ ১ টি কশয ৮টি মজরোয ১৮টি উশজরোয় 

মভোে ১৮ টি মপোকো গ্রু আশরোচনো (FGD) মচকধরস্ট িোযো োক্ষোৎকোয গ্রণ কযো শয়শছ।   

নক ইনপযবভন্ট ইনোযনবউ (KII): প্রকশেয ICT কোম ষক্রভ ম্পশকষ প্রধতটি ভীক্ষো মজরোয় ১ জন আঞ্চধরক/মজরো খোদ্য 

ধনয়ন্ত্রক  এফং প্রধতটি ভীক্ষো উশজরোয় ১ জন উশজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক ও CSD/LSD Incharge এয শঙ্গ ১ টি কশয 

মভোে ২৭টি োক্ষোৎকোয গ্রণ কযো শয়শছ।  

এছোড়োও  প্রকশেয কোম ষক্রভ, প্রধক্ষণ, খোদ্য ংযক্ষণ, াইবরা ননভ মাণ স্াবন ভ মাপ্ত কাবজয ভান, অগ্রগধত ও যফযোকৃত 

ধফধবন্ন মন্ত্রোধতয অফস্থো ইতযোধদ ধফলশয় প্রকশেয প্রকে ধযচোরক, উ-প্রকে ধযচোরক, প্রকে মকো-অধি ষশনেয (োইশরো 

োইে) এয শঙ্গ ১টি কশয সভাে ১০টি Key Informant Interview (KII) োক্ষোৎকোয গ্রণ কযো শয়শছ।  এ ধযশনয 

োক্ষোৎকোশযয ভোধ্যশভ এশক্ষশত্র প্রকে গ্রশণয পশর প্রকে এরোকোয় তুরনোমূরক ধক অগ্রগধত শয়শছ তো জোনো মগশছ।  

প্রকে Log Frame ও প্রকে িকুশভন্ট ম ষোশরোচনো : প্রকশেয Log Frame ও ংধেষ্ট অন্যোন্য িকুশভন্ট মমভন 

ধিধধ, PAD, Baseline survey ও প্রকবল্পয  ফানল মক প্রনদবফদন ম ষোশরোচনো কযো শয়শছ।    

SWOT ধফসিলণ: আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ’’ প্রকেটি একটি জোতীয় গুরুত্বপূণ ষ প্রকে। ৮টি আধুধনক স্টীর 

োইশরো ধনভ ষোশণয ভোধ্যশভ শস্যয ধনযোদ ভজুদ ধনধিতকযণ এফং খোদ্য শস্যয উৎোদন বৃধদ্ধ ও জনংখ্যো বৃধদ্ধয োশথ 

খোদ্য শস্যয ভজুদ ক্ষভতোয ংগধত ফজোয় যোখো প্রকশেয প্রধোন উশেশ্য। তোই প্রকেটি ধনধফড় ধযফীক্ষণ পর বোশফ 

ফোস্তয়শনয জন্য প্রকশেয ফরধদক, দূফ ষরধদক ও ঝুঁধক ম্পধকষত তথ্য ংগ্র পূফ ষক ধফশেলণ কযো শয়শছ। 
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প্রকশেয প্রধোন কোম ষোরশয়য কভ ষকতষোয োশথ আশরোচনো এফং ভোরোভোর, ক্রয় ও কোম ষ প্রধক্রয়ো ম্পধকষত তথ্যোধদ ংগ্র : 

প্রকে ধযচোরক এফং প্রকশেয প্রধোন কোম ষোরশয়য ংধেষ্ট কভ ষকতষো এফং ধফধবন্ন ধফবোশগয দোধয়শত্ব ধনশয়োধজত 

কভ ষকতষোগবণয োশথ প্রকে ফোস্তফোয়ন ম্পধকষত কোম ষক্রভ, প্রধক্ষণ, খোদ্য ংযক্ষণ,  াইবরা ননভ মাণ স্থাবন ভ মাপ্ত কাবজয 

ভান, অগ্রগধত ও যফযোকৃত ধফধবন্ন মন্ত্রোধতয অফস্থো ইতযোধদ ধফধবন্ন ধফলয় ধনশয় আশরোচনো কযো শয়শছ। এ আশরোচনোয 

ভোধ্যশভ প্রকশেয পর ও দুফ ষর ধদক ম্পশকষ তথ্য োওয়ো মোয় এফং প্রকশেয োভধগ্রক ফোস্তফ রক্ষযভোত্রো ও অগ্রগধত 

ধফলশয় তথ্যোধদ জোনোয জন্য প্রকশেয অনুকূশর অথ ষ ব্যয়, ধফধবন্ন কোম ষক্রশভয খোতধবধিক আধথ ষক ও ফোস্তফ রক্ষযভোত্রো ও 

অগ্রগধত, ভোরোভোর ও কোম ষ ক্রয় ংক্রোন্ত তথ্যোধদ ংগ্র কযো শয়শছ। এছোড়োও প্রকশেয অধীশন ভোরোভোর ও কোম ষ ক্রয় 

ধধআয-২০০৮ মভোতোশফক ম্পন্ন কযো শয়শছ ধকনো এফং ১-৩টিয মক স্টোধি কযো ধফস্তোধযতবোশফ যীক্ষো ও তথ্য 

ংগ্র কযো শয়শছ। 

 

শযজধভন ধযদ ষশনয ( Physical Observation): প্রকে এরোকোয় শযজধভন ধযদ ষশনয (Physical 

Observation) ভোধ্যশভ ভীক্ষায যোভ ষক টিভ কতৃষক াইবরা ননভ মাণ স্থাবন ভ মাপ্ত কাবজয ভান, অগ্রগধত ও 

যফযোকৃত ধফধবন্ন মন্ত্রোধতয অফস্থো ইতযোধদ তথ্যোধদ ংগ্র ও মোচোই কযো শয়শছ।  

 

োযধণ-২.৩:ধনধফড় ধযফীক্ষশণয জন্য ধনফ ষোধচত  ৮টি আধুননক স্টীর াইবরা ননভ মাণ শযজধভন ধযদ ষন  

ধফবোগ মজরো ধটি কশ ষোশযন/ 

মৌযবো/উশজ

রো 

স্টীর 

াইবরা 

াইে 

শযজধভন ধযদ ষন KII  

(প্রকশেয ICT কোম ষক্রভ 

ম্পষধকত) 
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ফধযোর ফধযোর ফধযোর দয ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

ঢোকো 

নোযোয়নগি ফন্দয, নোযোয়নগি  ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

ঢোকো মগন্ডোধযয়ো থোনো  ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

েোংগোইর ভধুপুয  ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

চট্টগ্রোভ 
ধফ-ফোধড়য়ো আশুগি  ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

চট্টগ্রোভ শতঙ্গো  ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

ভয়ভনধং ভয়ভনধং ভয়ভনধং দয ১ ১ ১ ১ ১ ১  ১ ১ ১ 

খুরনো খুরনো মদৌরতপুয  ১ ১ ১ ১ ১ ১  ১ ১ ১ 

মভোে= ০৫ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৩ ৮ ৮ ৮ 

 

2.3.3 মনমফড় মযফীক্ষল্পণয জন্য প্রশ্নভারা প্রস্তুতকযণ 

প্রকশেয কোম ষক্রভ, ধনধফড় ধযফীক্ষশণয উশেশ্য, চোধদো ও মূল্যোয়ন ধনশদ ষশকয উয ধবধি কশয ধনধফড় ধযফীক্ষশণয জন্য 

ভীক্ষা দর কতৃষক ধনশে ধরধখত প্রশ্নভোরো প্রস্িত কযো শয়শছ (ধযধষ্ট-১)। 
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োক্ষোৎকোয অনুসূধচ-১: প্রকশেয াউজবাল্ড াইবরা উকাযববাগী   

ধক ইনপযশভন্ট ইন্টোযধবউ (KII) মচকধরষ্ট-২: প্রকে ধযচোরক, উ-প্রকে ধযচোরক, প্রকে মকো-অধি ষশনেয (োইশরো 

োইে), আঞ্চধরক/মজরো/উশজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক/ CSD/LSD 

Incharge 

মপোকো গ্রু আশরোচনোয (FGD) মচকধরষ্ট-৩:  াউজবাল্ড াইবরা উকাযববাগী, োধব ষ মপ্রোবোইিোয (ধিধধিএ), 

ংধেষ্ট উশজরো ধনফ ষোী কভ ষকতষো ও কৃধল কভ ষকতষো  কর অংীজন 

(Stakeholder) 

ক্রয় দ্ধধত ম ষোশরোচনোয মচকধরষ্ট-৪: প্রকে প্রধোন কোম ষোরয় 

শযজধভন ধযদ ষন মচকধরস্ট-৫: ৮টি আধুননক স্টীর াইবরা ননভ মাণ াইে 

 

2.3.4 ংগৃীত তল্পথ্যয গুণগত ভান মনমিতকযণ প্রমক্রয়া 

ভীক্ষো টিশভয যোভ ষক ধনধফড় ধযফীক্ষশণয কোজটিয তদোযধক কশযশছন। যোভ ষক পোভ ষ কতৃষক মথোমথ প্রধক্রয়ো 

অনুযশণ প্রশয়োজনীয় ংখ্যক অধবজ্ঞ ও মমোগ্যতো ম্পন্ন তথ্য ংগ্রকোযী ধনশয়োগ কযো শয়শছ। তথ্য ংগ্রকোযীগণশক 

তথ্য ংগ্রশয দ্ধধত ও প্রশ্নত্র পুযশণয মকৌর ম্পষশক প্রশয়োজনীয় ধনশদ ষনো ও প্রনক্ষণ প্রদোন কযো শয়শছ। তথ্য 

ংগ্রকোযীগণ ভোঠ ম ষোশয় অফস্থোন কশয প্রশ্নত্র পূযশণয ভোধ্যশভ প্রশয়োজনীয় তথ্য ংগ্র কশযশছন এফং পুযণকৃত প্রধতটি 

প্রশ্নত্র ঠিকবোশফ পুযণ কশযশছন ধকনো তো ধনয়ধভত যীক্ষো কযো শয়শছ। ভীক্ষো টিশভয যোভ ষক ভোঠ ধযদ ষশনয ভয় 

তথ্য ংগ্রকোযীশদয ংগৃীত তথ্য ধযফীক্ষণ কশযশছন। আইএভইধি-য প্রধতধনধধগণ ভোঠ ম ষোশয় তথ্য ংগ্রকোশর তথ্য 

ংগ্রকোযীশদয কোজ ধযদ ষন এফং কোশজয মূল্যোয়ন কশযশছন। এফ দশক্ষ ঠিক ও গুণগত ভোনম্পন্ন তথ্য ংগ্রশ 

ভূধভকো যোখশছ।   

 

2.3.5 ংগৃীত তল্পথ্যয ব্যফস্থানা ও মযংখ্যামনক মফক্ষেলণ 

ভোঠ ম ষোশয় তথ্য ংগ্রশয য তথ্য ংগ্রকোযীগণ কতৃষক প্রোথধভকবোশফ ভোঠ ম ষোশয়ই ংগৃীত তথ্যমূশয প্রশয়োজনীয় 

ভুর-ত্রুটি (মধদ থোশক) ংশোধন কযো শয়শছ। যফতীশত পুযণকৃত প্রশ্নত্রমূ ও অন্যোন্য তথ্যোধদ যোভ ষশকয ধনকে 

প্রদোন কযো শয়শছ। ভীক্ষো টিশভয যোভ ষক পূযণকৃত প্রশ্নশত্রয ভধ্য শত তিফচয়শণয ( random) ভোধ্যশভ ধকছু 

ংখ্যক প্রশ্নত্র যীক্ষো কশযশছন। প্রশ্নশত্র মকোন ধযশনয ভুর-ভ্রোধন্ত ধযরধক্ষত শর তো তথ্য ংগ্রকোযীশদয ংশোধশনয 

জন্য মদয়ো শয়শছ এফং প্রশয়োজন শর ভোঠ ম ষোয় শত পু ন:যোয় তথ্য ংগ্র কযো শয়শছ। এবোশফ প্রোথধভকবোশফ 

প্রশয়োজনীয় যীক্ষো-ধনযীক্ষো মশল ংগৃীত তথ্যোধদ MS ACCESS-িোেো এধন্ট্র পেওয়োশযয ভোধ্যশভ কধম্পউেোশয 

এধন্ট্র কযো শয়শছ এফং SPSS পেওয়োশযয ভোধ্যশভ ধফশেলণ (Analysis) কযো শয়শছ। ংগৃীত তথ্যোধদয 

ধযংখ্যোধনক ধফশেলণ মশল প্রোপ্ত পরোপর প্রধতশফদশন অন্তভু ষক্ত কযো শয়শছ।  

 

2.3.6 স্থানীয় ম িাল্পয় কভ িারা 

ভোঠ ম ষোশয় প্রোপ্ত তশথ্যয ধবধিশত প্রোপ্ত পরোপর ধনশয় স্থোনীয় ম ষোশয় আশরোচনো কযো শয়শছ।  ৮টি াইবরা াইবেয ভবধ্য 

সথবক  ফন্দয,  নোযোয়নগসঞ্জ স্থোনীয় ম ষোশয়য একটি কভ ষোরোয আশয়োজন কযো শয়শছ। কভ ষোরোয় আইএভইধিয কভ ষকতষো, 

ংধেষ্ট অন্যোন্য অধধদপ্তশযয কভ ষকতষো, ধফশলজ্ঞ, ধনফ ষোী কভ ষকতষো , কৃধল কভ ষকতষো, প্রকল্প এরাকায় ফফাকাযী ননফ মানচত 

উকাযববাগী  জনগণ , চার ব্যফোয়ী, ইতযোধদ গুরুত্বফনকোযীগন উধস্থত ধছশরন। কভ ষোরোয় প্রোপ্ত তথ্য প্রধতশফদশন খড়ো 

প্রধতশফদন অন্তভু ষক্ত কযো শয়শছ। 
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তৃতীয় অধ্যোয় 

প্রকশেয োধফ ষক এফং  অঙ্গধবধিক রক্ষযভোত্রো ও ফোস্তফোয়ন অগ্রগধতয তথ্য ধফশেলণ 

প্রকে ব্যফস্থোনো ও ফোস্তফোয়ন শে একটি প্রধক্রয়ো মোয ভোধ্যশভ কভ ষ ধযকেনো, কভ ষশকৌর, উিুদ্ধকযণ, ম্পশদয 

ব্যফস্থোনো, ধযচোরনো ইতযোধদ কোম ষক্রভ ম্পন্ন শয় থোশক মোশত  প্রকশেয ধনধদ ষষ্ট রক্ষয অজষন কযো মোয়। োভধগ্রকবোশফ 

প্রকে ব্যফস্থোনো এফং প্রকশেয উশেশ্য ও ধিধধ রক্ষযভোত্রো অনুমোয়ী প্রকে কোম ষক্রশভয খোত-ধবধিক আধথ ষক ও ফোস্তফ  

অগ্রগধত ম ষশফক্ষণ এফং মকোন ব্যতযয় শয়শছ ধকনো, তো এই অধ্যোশয় উস্থোন কযো শয়শছ।  

3.1 ধিধধ ংস্থোন অনুমোয়ী ফছয ধবধিক ফযোে ও ব্যয় 

অনুল্পভামদত আযমডমমল্পত ফছয মবমিক অল্পথ িয ংস্থান, অথ ি ব্যয় এফং ব্যল্পয়য তকযা ায ম্পমকিত অগ্রগমতয মফস্তামযত 

তথ্যামদ মফল্পেলণ কল্পয সদখা মায় সম, ভাচ ি/২০১৮ ম িন্ত ক্রভপুমঞ্জত ব্যয় 21834 রক্ষ টাকা (সরখমচত্র-3.1)। এ ব্যয় 

আযমডমম ংস্থাল্পনয (প্রকে ব্যল্পয়য) 11.37% ক্রভপুমঞ্জত ব্যয় ল্পয়ল্পছ (াযমণ-৩.১)।  

োযধণ-৩.১: ভোচ ষ/২০১৮ ম ষন্ত  আযধিধধ’য ংস্থোন ও োভধগ্রক ব্যয় (রক্ষ েোকোয়) 

অথ ষ ফছয ধিধধ’য ংস্থোন 

(ধজওধফ+ প্রেঃোেঃ+ 

সুধফধোশবোগী ) 

আযধিধধ’য ংস্থোন 

(ধজওধফ+ প্রেঃোেঃ+ 

সুধফধোশবোগী ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(ধজওধফ+ প্রেঃোেঃ+ 

সুধফধোশবোগী ) 

আযধিধধ 

ংস্থোশনয  

ধফযীশত ব্যয় (%) 

২০১৩-১৪ 1154.09  0 0  0  

২০১৪-১৫ 78928.87 1200.90 1200.90 100.00 

২০১৫-১৬ 79810.21 8866.00 6637.00 74.86 

২০১৬-১৭ 12292.88 22200.00 10618.05 47.83 

২০১৭-১৮ 8343.65 70043.25 *3377.55 4.82 

২০১৮-১৯ 8383.65 65100.05 -   

২০১৯-২০ 3083.4 24586.55 -   

মভোে 191996.75 191996.75 ২১৮৩৩.৫০ 11.37 

উৎ: প্রকে ধযচোরশকয কোম ষোরয়,  * ভোচ ষ, ২০১৮ ম ষন্ত 

 

 

সরখমচত্র-3.1: ভোচ ষ/২০১৮ ম ষন্ত  আযধিধধ’য ংস্থোন ও োভধগ্রক ব্যয় (রক্ষ েোকোয়) 
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3.2 প্রকশেয আধথ ষক ও ফোস্তফ অগ্রগধতয ম ষোশরোচনো 

প্রকেটিয ফাস্তফায়ল্পনয শুরু (২০১৪) ল্পত জুন ২০১৭ ম িন্ত আমথ িক অগ্রগমত ১৮,৪৫৫.৯৬ রক্ষ টাকা (৯.৬১%) ও ফাস্তফ 

অগ্রগমত ২৬.৩০%। ভাচ ি ২০১৮ ম িন্ত আমথ িক অগ্রগমত ২১,৮৩৩.৫০ রক্ষ টাকা মা প্রকে ব্যয় ১৯১,৯৯৬.৭৬ রক্ষ টাকায 

(১১.৩৭%) ও ভাচ ি ২০১৮ ম িন্ত ফাস্তফ অগ্রগমত 39%(সরখমচত্র-3.২)। প্রকেটিয ফাস্তফায়ল্পনয শুরু (২০১৪) ল্পত ভাচ ি 

২০১৮ ম িন্ত আমথ িক ও ফাস্তফ অগ্রগমত প্রমতল্পফদন (প্রকে মযচারল্পকয দপ্তয ল্পত ংগৃীত) াযমণ-৩.২ এ ংমৄর্ক্ কযা 

ল্পয়ল্পছ। 

 

াযমণ-3.২: ভাচ ি ২০১৮ ম িন্ত আমথ িক ও ফাস্তফ অগ্রগমত 

প্রকে ব্যয় (রক্ষ টাকায়) ১৯১,৯৯৬.৭৫ 

আমথ িক অগ্রগমত (রক্ষ টাকায়) ২১,৮৩৩.৫০ 

আমথ িক অগ্রগমত সভাট প্রকে ব্যল্পয়য তকযা াল্পয ১১.৩৭% 

ফাস্তফ  অগ্রগমত (%) 39% 

 

2014-২০১৭ ম িন্ত ক্রভপুক্ষিত ও 2017-২০১৮ ভাচ ি ম িন্ত ক্রভপুক্ষিত প্রকল্পেয অমজিত আমথ িক ও ফাস্তফ অগ্রগমতয 

তুরনামূরক মচত্র নীল্পচয সরখমচত্র-3.২ এ সদখাল্পনা ল্পরা।  

 

 

সরখমচত্র-3.২: আমথ িক ও ফাস্তফ  অগ্রগমত  
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3.3 প্রকশেয অঙ্গধবধিক ফোস্তফ ও আনথ মক রক্ষযভোত্রো ও অগ্রগধত  ম মাবরাচনা ও নফবিলণ 

প্রোপ্ত তথ্য ধফশেলশণ মদখো মোয় মম, প্রকশেয শুরু (২০১৪) শত ভাচ ি ২০১৮ ম ষন্ত প্রকশেয মভোে ক্রভপুধিত ব্যয় 

২১,৮৩৩.৫০ রক্ষ েোকো, মো আযধিধধশত ১৯১৯৯৬.৭৫ রক্ষ েোকো ংস্থোশনয ১১.৩৭% ও ফাস্তফ অগ্রগমত 39%।   

(োযধণ-৩.৩)। প্রকশেয শুরু (২০১৪) শত ভাচ ি ২০১৮ ম ষন্ত ধফধবন্ন অংশগয ধফযীশত আধথ ষক ও ফোস্তফ রক্ষযভোত্রো ও 

অগ্রগধত ধযধষ্ট-২ এ প্রদোন কযো শরো: 

 

োযধণ-৩.3: ভোচ ষ ২০১৮ ম ষন্ত ধফধবন্ন অংশগয ধফযীশত আধথ ষক ও ফোস্তফ অগ্রগধত 

ংগ ংল্পগয ক্ষফফযণ ক্ষিক্ষক্ষ ফযাে ভাচ ি ২০১৮ ম িন্ত 

ক্রভপুক্ষিত 

অক্ষথ থক গ্রগক্ষত 

(%) 

ভাচ ি 

২০১৮ 

ম িন্ত 

ক্রভপুক্ষিত 

ক্ষবৌত 

গ্রগক্ষত 

(%) 

A1 ৮টি াআল্পরা ক্ষনভ থাণ 

 

138748.32 517৫.৮৬ 

 (3.7৩%) 

10 

A2 াক্ষযফাক্ষযক াআল্পরা প্রস্তুত, ক্ষফতযণ  অনুলাংক্ষঙ্গক কামক্রভ 

 

8,725.63 ২১৮৫.৩২ 

(2৫.০৪%) 

২৭ 

A3 াআল্পল্পরা এরাকায় াভাক্ষজক  ক্ষযল্পফ উন্নয়ন ক্ষযকেনা 

ফাস্তফায়ন 

4000.00 36৬.৩১  

(9.১৬%) 

10 

B1 ভক্ষিত খাদ্যনীক্ষত গল্পফলণা কামক্রভ 

 

8567.42 24৭০.৫৫  

(28.৮৩%) 

31 

B2 ক্ষিক্ষজোর দ্ধক্ষতল্পত খাদ্য ভজুদ এফং ভক্ষনেক্ষযং কামক্রভ, 

Construction of Training, 

Monitoring  & Research  Center, 

Suppl, Installation and 

Commissioning of Digital Track 

Weigh Bridge 

 8,900.00 459.50  

(27.78%) 

30 

C1 Project Management, Governance 

and accountability action plan 

(GAAP)  ফাস্তফায়ন 

8548.38 ৩৭৫৬.৬৯ 

(4৩.৯৫%) 

50 

C2 Design & Supervision Consultant 9892.00 6942.20 

 (70.17%) 

80 

C3 খাদ্য ব্যফস্থানায াল্পথ ংক্ষেষ্টভানফ ম্পল্পদয দিতা 

বৃক্ষদ্ধকযণ  ক্ষকৌরগত ভীিা কামক্রভ, 

Construction of Food Testing 

Laboratory and Supply, Installation 

and Commissioning of Lab 

equipment. 

4615.00 72.30  

(4.48%) 

5 

 ক্ষভাে 191996.75 ২১,৮৩৩.৫০ 

 (1১.37%) 

3৯% 
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3.3.1 ২০১৩-১৪ অথ ষফছশযয অগ্রগনত  

প্রকশেয ১ভ ফছশয অথ ষোৎ ২০১ ৩-১৪ অথ ষফছশয মূরত : অনুশভোদন কোম ষক্রভ প্রধক্রয়োধীণ ধছর ও মকোন প্রকোয ফোস্তফ কোজ 

আযম্ভ ফো ম্পন্ন নো ওয়োয় মকোন মবৌত অগ্রগধত য়ধন । ধজওধফ খোশতয ফযোেকৃত অথ ষ ধদশয় মূরতেঃ জনফশরয মফতন ও 

বোতোধদ প্রদোন কযো সয়বে।   

 

3.3.2 ২০১৪-১৫ অথ ষফছশযয অগ্রগনত  

প্রকশেয ২য় ফছশয অথ ষোৎ ২০১৪-১৫ অথ ষফছশয মূরত : প্রকশেয PD, DPD  18 জন স্বতন্ত্র যোভ ষক , 29 জন 

আউেশোধ ষং কভ ষচোযী ও 10 জন কধম্পউেোয কোভ অধপ এধট্যোন্ট ধনশয়োগ কযো য়। প্রফোী কল্যোণ বফশন মরশবর 17 

এ উম্মুক্ত জোয়গো বোড়ো ধনশয় অধপ ধনভ ষোণ  (সে-আ) কযা য়। প্রকশেয 10 টি গোধড় , প্রশয়োজনীয় অধপ পোধন ষচোয , 

অধপ যিোভ (কধম্পউেোয, পশেোকধয়োয মভধন ) ক্রয় কযো য়। প্রকশেয আওতোয় ষ্টীর োইশরো ধনভ ষোশণয জন্য নকো 

ও ধিজোইন প্রধতষ্ঠোন ধনশয়োশগয জন্য EoI আফোন কযো য়। প্রকশেয আওতোয় ষ্টীর োইশরো ধনভ ষোশণয জন্য আ েটি োইে 

এরোকোয ল্যোন্ড মিশবরশভন্ট ও োইে অধপ ধফধডং ধনভ ষোশণয জন্য দযত্র আফোন কযো য়।   

 

3.3.3 ২০১৫-১৬ অথ ষফছশযয অগ্রগনত  

প্রকশেয 3য় ফছয অথ ষোৎ 2015- ২016 অথ ষফছশয অগ্রগনত মূরতেঃ 3 দস্য ধফধষ্ট (2 জন ধফশদী, 1 জন স্থোনীয়) 

International Procurement Panel (IPP) ধনশয়োগ, োইশরো ধনভ ষোশণয যোভ ষক নকো ও তদোযকী 

প্রধতষ্ঠোন ধনশয়োগ,  Household Silo  ধফতযশনয জন্য Service Provider  ধনশয়োশগয EoI আফোন ও  RFP 

মূল্যোয়ণ, Food Policy Research  এয জন্য যোভ ষক প্রধতষ্ঠোন ধনশয়োশগয EoI আফোন ও  RFP মূল্যোয়ণ,  

ICT Based Food Stock & Market Monitoring System  এয যোভ ষক প্রধতষ্ঠোন ধনশয়োশগয জন্য 

EoI আফোন ও  RFP মূল্যোয়ন। 

 

3.3.4 ২০১৬-১৭ অথ ষফছশযয অগ্রগনত  

প্রকল্পেয ৪থ থ ফছয অথ ষোৎ 2016-2017 অথ ষফছশয মূরত:  

1. Household Silo ধফতযশণয জন্য Server Provider, Food Policy Research এয জন্য যোভ ©ক  

প্রধতষ্ঠোন, ICT Based Food Stock & Monitoring System এয যোভ ©ক প্রধতষ্ঠোন ধনশয়োগ। 

2. ৫,০০,০০০ টি Household Silo যফযোশয জন্য প্রস্তুতকোধয প্রধতষ্ঠোন ধনশয়োগ। 

3. প্রকশরয আওতোয় ৮টি স্থোশন ষ্টীর োশরো ধনভ ষোশণয জন্য নকো প্রস্তুধতকোযী প্রধতষ্ঠোন কতৃষক নকো প্রণয়ন। 

4. ২টি প্যোশকশজ প্যোশকজ-৩ (আশুগি, ভয়ভনধং ও ভধুপুয) ও প্যোশকজ-১ (চট্টগ্রোভ, খুরনোয ভশশ্বয োো) ফ ©মভোে  

৫টি স্থোশন ষ্টীর োশরো ধনভ ষোশণয জন্য আন্তষজোধতক দযত্র আফোন।  

5. প্যোশকজ-৩ (আশুগি, ভয়ভনধং ও ভধুপুয) এয আওতোয় প্রোপ্ত দযত্রগুশরো IPP কতৃষক মূল্যোয়ন মশল মূল্যোয়ন 

প্রধতশফদশনয উয ধফশ্ব ব্যোংশকয অনোধি গ্রণ এফং ২৭/১১/২০১৭ তোধযশখ কৃতকোম ষ দযদোতোয োশথ চুধক্ত স্বোক্ষশযয 

অনুশভোদন এয জন্য যকোধয ক্রয় ংক্রোন্ত ভন্ত্রীবো কধভটি ফযোফয উস্থোশনয জন্য খোদ্য ভন্ত্রণোরশয় প্রস্তোফ মপ্রযণ।  

6. প্যোশকজ-১ (চট্টগ্রোভ, খুরনোয ভশশ্বয োো) এয আওতোয় প্রোপ্ত দযত্রগুশরো IPP কতৃষক মূল্যোয়ন মশল প্রণীত 

মূল্যোয়ন প্রধতশফদন ১৪/১২/২০১৭ তোধযশখ ধফশ্ব ব্যোংশকয অনোধিয জন্য ধফশ্ব ব্যোংশক মপ্রযণ।       

7. প্রকশেয আওতোয় ষ্টীর োইমরো ধনভ ষোশণয জন্য আেটি োইে এরোকোয ল্যোন্ড মিশবরশভন্ট ও োইে অধপ ধফধডং 

ধনভ ষোণ কোজ ম্পন্নকযণ। 
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3.3.5 ২০১৭-১৮ অথ ষ ফছশযয অগ্রগধত ধফশেলণ 

২০১৭-১৮ অথ ি ফছল্পযয আযএমডমল্পত প্রকল্পেয অনুকূল্পর ২০,০০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে আল্পছ, মা ংল্পামধত সভাট প্রকে 

ব্যল্পয়য ১০.৪১% এফং এ ফছল্পযয ফাস্তফ অগ্রগমত ২৪.১৮% অজিল্পনয রক্ষভাত্রা মনধ িামযত আল্পছ। ভাচ ি ২০১৮ ম িন্ত চরমত 

অথ ি ফছল্পযয ফযােকৃত অল্পথ িয ভল্পে ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৩,৩৭৭.৫৫ রক্ষ টাকা, মা এ ফছল্পযয আযএমডম ফযাল্পেয ১৬.৮৯% এফং 

ংল্পামধত সভাট প্রকে ব্যল্পয়য ১.৭৫%। উর্ক্ ভয় ম িন্ত চরমত ফছল্পযয অমজিত ফাস্তফ অগ্রগমত ১২.৭%। ২০১৭-১৮ অথ ি 

ফছল্পযয আযএমডমল্পত প্রকল্পেয অনুকূল্পর ফযােকৃত অল্পথ িয ভল্পে ৮টি াইল্পরায কর সবৌত অফকাঠাল্পভা ও আনুলাংমগক 

স্থানা মনভ িাণ খাল্পত ১৩৯১৪.০০ রক্ষ টাকা (৬৯.৫৭%) মনধ িামযত আল্পছ। ভাচ ি ২০১৮ ম িন্ত এ খাল্পত ব্যয় ল্পয়ল্পছ ১৭১.৪৯ 

রক্ষ টাকা, মা আযএমডমল্পত উর্ক্ খাল্পত ফযােকৃত টাকায ১%। অন্যান্য খাত সমভন-কভ িকতিা ও কভ িচাযীল্পদয সফতন, 

যফযা ও সফা, যাভ িক, আন্তিজামতক ংগ্র ল িল্পদয যাভ িক ও থাড ি াটি ি ভমনটমযং ও মূল্যায়ন পাভ ি খাল্পত ব্যয় 

ল্পয়ল্পছ ৬৯৫.০৪ রক্ষ টাকা। চরমত ফছল্পয ভমিত খাদ্য নীমত গল্পফলণা কভ িসূমচ, Study tour ও মডমজটার ওল্পয় ব্রীজ 

সের, পৄড ভমনটমযং (মযাচ ি ও সেমনং) এয জন্য মফমডং মনভ িাণ ও ামযফামযক াইল্পরা যফযা, মযফন, ভজুদকযণ ও 

মফতযণ খাল্পত মথাক্রল্পভ ৫০০.০০  রক্ষ, ৩০.০০ রক্ষ, ৯০০.০০ রক্ষ, ৪০০.০০ রক্ষ এফং ২০০০.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয়য 

রক্ষযভাত্রা মফযীল্পত গল্পফলণা কভ িসূমচ খাল্পত ৩৪৩.১৩ রক্ষ,  Study tour খাল্পত ১৭.৮১ রক্ষ, ামযফামযক ম িাল্পয় 

াইল্পরা মফতযণ খাল্পত ১,৯১২.০৫ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ।  

 

3.4 প্রকেভুক্ত ধফধবন্ন কোম ষক্রশভয ভশধ্য প্রধোন প্রধোন কশয়কটিয ফোস্তফোয়ন অগ্রগধত ধফশলণ  

3.4.1 ৮টি ষ্টীর াইল্পরা মনভ িাল্পণয াইটমবমিক কাল্পজয ফাস্তফ অগ্রগমত  

মডমম অনুমায়ী ৮টি াইল্পরা মনভ িাণ ফাফদ ১৪২৭ (াভামজক ও মযল্পফগত সুযক্ষা কভ িসূচী) সকাটি টাকা ফযাে আল্পছ। 

এ ম িন্ত ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৫১ সকাটি ৭২ রক্ষ টাকা। িীর াইল্পরা মনভ িাল্পনয মূর কাজ অত্র মনমফড় মযমফক্ষণ চরাকারীন ভল্পয়য 

ভল্পেও আযম্ভ কযা মায় মন। সকফরভাত্র W-3 প্যাল্পকল্পজয আওতায় (আশুগঞ্জ, ভয়ভনমং ও ভদৄপুয) কাজ কযায জন্য 

ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠান সভা ি তভা কনস্ট্রাকন সকা: মর: এফং Frame (Italy) JV এয াল্পথ মফগত 0৪-0৪-২০১৮ 

তামযল্পখয চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত ল্পয়ল্পছ।  

 

 

মচত্র: W-3 প্যাল্পকল্পজয ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠান সভা ি তভা কনস্ট্রাকন সকা: মর: এফং Frame (Italy) JV এয াল্পথ চুমর্ক্ স্বাক্ষয। 

 

ভয়ভনমং াইল্পরা 

এ াইটটি ভয়ভনমং মএমডয অবযন্তল্পয একটি মযতযার্ক্ ভূমভ উন্নয়ণ কল্পয মনভ িাণ উল্পমাগী কযা ল্পয়ল্পছ। তাছাড়া 

ইমতভল্পে মদ্রৃতর মফমষ্ট একটি াইল্পরা অমপ মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকে এরাকায উন্নয়ন ও প্রাযমম্ভক কর কাজ ম্পন্ন 

কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত সভাট ব্যয় ল্পয়ল্পছ ১ সকাটি ৩ রক্ষ টাকা। ফতিভাল্পন ভয়ভনমং মএমড’য অবযন্তল্পয প্যাল্পকজ W-

3 এয আওতায় ৪৯,৬৫০ সভেঃ টন ধাযণ ক্ষভতায চার াইল্পরা মনভ িাল্পণয জন্য ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠান সভা ি তভা কনস্ট্রাকন 

সকা: মর: এফং Frame (Italy) JV এয াল্পথ মফগত ০৪-০৪-২০১৮ তামযল্পখয চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত শয়শছ। 
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ধচত্রেঃ  ভয়ভননং স্টীর োইশরো োইশেয নফধনধভ ষত অধপ বফন  

 

ধচত্রেঃ  ভয়ভননং স্টীর োইশরো ধনভ ষোমণয ধনধ ষোধযত স্থোন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        মচত্র: ভয়ভনক্ষং  ষ্টীর াআল্পরায 3-D নকা 

                  

ভদৄপুয াইল্পরা 

ভদৄপুয াইল্পরা মনভ িাল্পণয জন্য ৫ একয খা জমভ খাদ্য অমধদপ্তয কর্তিক ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। ইল্পতাভল্পে ক্রয়কৃত জমভয 

সযমজল্পেন এফং খাদ্য অমধদপ্তল্পযয অনুকূল্পর নাভজাযী ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। ভগ্র এরাকা ভাটি বযাট কল্পয াইল্পরা মনভ িাল্পণয 

উল্পমাগী কযা ল্পয়ল্পছ। াইল্পরা এরাকায চামযমদল্পক ীভানা প্রাচীয মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফং একটি মদ্রৃতর াইল্পরা অমপ 

বফন মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ। এ কর কাল্পজ ২ সকাটি ২৮ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। ফতিভাল্পন ভদৄপুল্পয প্যাল্পকজ W-3 এয 

আওতায় ৪৮,৩২০ সভেঃ টন ধাযণ ক্ষভতায যাই াইল্পরা মনভ িাল্পণয জন্য ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠান সভা ি তভা কনস্ট্রাকন সকা: 

মর: এফং Frame (Italy) JV এয াল্পথ মফগত ০৪-০৪-২০১৮ তামযল্পখয চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত শয়শছ। 
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ধচত্রেঃ  ভধুপুয স্টীর োইশরো োইশেয নফধনধভ ষত অধপ বফন 
ধচত্রেঃ  ভধুপুয স্টীর োইশরো ধনভ ষোমণয ধনধ ষোধযত স্থোন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র: ভদৄপুয  ষ্টীর াআল্পরায 3-D নকা 

 

আশুগঞ্জ  াইল্পরা 

এ াইটটি মফদ্যভান আশুগঞ্জ কনমক্রট াইল্পরায বাটিল্পত সভঘনা নদীয তীল্পয অফমস্থত। প্রকল্পেয আওতায় ইমতভল্পে ১৬ 

একয নীচু ভূমভ উন্নয়ণ কযা ল্পয়ল্পছ। ভগ্র এরাকায় ীভানা প্রাচীয মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফং একটি মদ্রৃতর াইল্পরা অমপ 

বফন মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ। তাছাড়া সভঘনা নদীয Foreshore এরাকায় RCC Pile ও RCC Wall  নদী 

াল্পনয কাজ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। এ কাল্পজ সভাট ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২৫ সকাটি ৮২ রক্ষ টাকা। ফতিভাল্পন আশুগল্পঞ্জ প্যাল্পকজ W-

3 এয আওতায় ১,০৮,০০০ সভেঃ টন ধাযণ ক্ষভতায যাই াইল্পরা মনভ িাল্পণয জন্য ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠান সভা ি তভা 

কনস্ট্রাকন সকা: মর: এফং Frame (Italy) JV এয াল্পথ মফগত ০৪-০৪-২০১৮ তামযল্পখয চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত শয়শছ। 

 



পৃষ্ঠা-22 

 

 

ধচত্রেঃ  আশুগঞ্জ  স্টীর োইশরো োইশেয নফধনধভ ষত অধপ বফন  

 

ধচত্রেঃ  আশুগঞ্জ  স্টীর োইশরো ধনভ ষোমণয ধনধ ষোধযত স্থোন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  মচত্র: অশুগি  ষ্টীর াআল্পরায 3-D নকা 

 

চট্টগ্রাভ  াইল্পরা  

এ াইটটি মফদ্যভান চট্টগ্রাভ কংমক্রট াইল্পরায বাটি এরাকায় অফমস্থত। ইমতভল্পে প্রায় ৫ একয নীচু জমভ উন্নয়ন কল্পয 

াইল্পরা মনভ িাণ কাল্পজয উল্পমাগী কযা ল্পয়ল্পছ। তাছাড়া মনল্পভ িয় াইল্পরা এরাকায ীভানা প্রাচীয মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফং 

একটি  মদ্রৃতর াইল্পরা অমপ বফন মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ। এ কাল্পজ এ ম িন্ত ১ সকাটি ৪৪ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। প্যাল্পকজ 

W-1 এয আওতায় ১,১৪,৪৩৫ সভেঃ টন ধাযণ ক্ষভতায  গল্পভয াইল্পরা মনভ িাল্পণয জন্য Pre-qualified ৭টি 

প্রমতষ্ঠানল্পক দযত্র দামখল্পরয আফান জানাল্পনা য়। দযত্র দামখল্পরয মনধ িামযত ফ িল্পল ০৬/১১/২০১৭ তামযল্পখ ৪টি দযত্র 

জভা ল্পড়।  IPP কর্তিক প্রাপ্ত দযত্রগুল্পরা মূল্যায়ন সল্পল প্রণীত মূল্যায়ন প্রমতল্পফদন মফশ্ব ব্যাংল্পকয অনামিয জন্য মফশ্ব 

ব্যাংল্পক সপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পছ।   



পৃষ্ঠা-23 

 

ধচত্রেঃ  চট্টগ্রোভ  স্টীর োইশরো োইশেয নফধনধভ ষত অধপ বফন  
 

ধচত্রেঃ  চট্টগ্রোভ স্টীর োইশরো ধনভ ষোমণয ধনধ ষোধযত স্থোন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  মচত্র: চট্টগ্রাভ ষ্টীর াআল্পরায 3-D নকা 

 

ভল্পশ্বযাা াইল্পরা  

এ াইটটি খুরনাস্থ খাদ্য অমধদপ্তল্পযয ভল্পশ্বযাা মএমড’য অবযন্তল্পয অফমস্থত। খাদ্য মফবাল্পগয মনজস্ব ৫৯ একয জমভয 

ভল্পে ৭.৪৪ একয জমভয উয াইল্পরাটি মনমভ িত ল্পফ। ইল্পতাভল্পে প্রকে এরাকায নীচু ভূমভ  উন্নয়ন কল্পয াইল্পরা মনভ িাল্পণয 

উল্পমাগী কযা ল্পয়ল্পছ। তাছাড়া াইল্পরা এরাকায় ীভানা প্রাচীয ও একটি মদ্রৃতর াইল্পরা অমপ বফন মনভ িাণ ম্পন্ন 

ল্পয়ল্পছ। এ কাল্পজ এ ম িন্ত ১ সকাটি ৭১ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ।  প্যাল্পকজ W-1 এয আওতায় ৭৬,২৯০ সভেঃ টন ধাযণ 

ক্ষভতায গল্পভয া ইল্পরা মনভ িাল্পণয জন্য Pre-qualified ৭টি প্রমতষ্ঠানল্পক দযত্র দামখল্পরয আফান জানাল্পনা য়।  

দযত্র দামখল্পরয মনধ িামযত ফ িল্পল ০৬/১১/২০১৭ তামযল্পখ ৪টি দযত্র জভা ল্পড়। IPP কর্তিক প্রাপ্ত দযত্রগুল্পরা মূল্যায়ন 

সল্পল প্রণীত মূল্যায়ন প্রমতল্পফদল্পন মফশ্ব ব্যাংল্পকয অনামিয জন্য মফশ্ব ব্যাংল্পক সপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পছ।   



পৃষ্ঠা-24 

 

ধচত্রেঃ ভশশ্বযোো স্টীর োইশরো োইশেয নফধনধভ ষত অধপ বফন   

ধচত্রেঃ  ভশশ্বযোো  স্টীর োইশরো ধনভ ষোমণয ধনধ ষোধযত স্থোন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  মচত্র: ভল্পশ্বযাা ষ্টীর াআল্পরায 3-D নকা 

 

ঢাকা াইল্পরা  

এ াইটটি খাদ্য অমধদপ্তল্পযয মফদ্যভান ঢাকা মএমড’য স্থল্পর আদৄমনক াইল্পরা মনভ িাল্পণয জন্য গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। ইমতভল্পে 

মএমড’য জযাজীণ ি কর গুদাভ মনরাল্পভ মফমক্র ও অাযণ কল্পয াইল্পরা মনভ িাল্পণয জন্য প্রস্তুত কযা ল্পয়ল্পছ। াইটটি  

বুমড়গঙ্গা নদীয তীল্পয সাস্তল্পগারা এরাকায় ৪ একয ভূমভয উয অফমস্থত। পুযাতন মএমড’য ীভানা প্রাচীয ইল্পতাভল্পে 

ংোয কযা ল্পয়ল্পছ এফং ফন্যায সযকড ি অনুমায়ী ফামর বযাট কল্পয ভূমভ উন্নয়ন কাজ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। তাছাড়া মতনতরা 

মফমষ্ট একটি অমপ বফন মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ। এ কাল্পজ এ ম িন্ত ১ সকাটি ৮৭ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। ফতিভাল্পন প্যাল্পকজ 

W-2 এয আওতায় যাই াইল্পরা মনভ িাল্পণয কর প্রস্ত্িমতমূরক কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং ফামল িক উন্নয়ন কভ িসূচীল্পত 

(এমডম) খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয়য আওতায় অন্তিভূর্ক্ উন্নয়ন প্রকে মূল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত ম িাল্পরাচনা বায মদ্ধান্ত আল্পরাল্পক 

মডমমল্পত অমতমযর্ক্ অল্পথ িয ংস্থান কল্পয দযত্র আফাল্পনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা ল্পফ। 

 

 

 

 

 

 



পৃষ্ঠা-25 

 

ধচত্রেঃ ঢোকো স্টীর োইশরো োইশেয নফধনধভ ষত অধপ বফন   

ধচত্রেঃ  ঢোকো স্টীর োইশরো ধনভ ষোমণয ধনধ ষোধযত স্থোন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  মচত্র: ঢাকা  ষ্টীর াআল্পরায 3-D নকা 

 

নাযায়ণগঞ্জ  াইল্পরা 

এ াইটটি ীতরক্ষযা নদীয তীল্পয খাদ্য অমধদপ্তল্পযয মফদ্যভান নাযায়ণগঞ্জ মএমড’য বাটিল্পত অফমস্থত। মএমড’য সভাট 

১৭ একয জায়গা সথল্পক ৬ একয নীচু ভূমভ উন্নয়ন কল্পয াইল্পরা মনভ িাণ উল্পমাগী কযা ল্পয়ল্পছ। ভগ্র এরাকায় ীভানা 

প্রাচীয মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ। তাছাড়া ৩ তরা মফমষ্ট একটি াইল্পরা অমপ বফন মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ। অমধকন্তু, ীতরক্ষযা 

নদীয Foreshore এরাকায় RCC Pile, RCC Wall, CC Block ল্পভত নদী াল্পনয মাফতীয় কাজ 

ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। এ কাল্পজ সভাট ১৬ সকাটি ৭১ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। ফতিভাল্পন প্যাল্পকজ W-2  এয আওতায় চার 

াইল্পরা মনভ িাল্পণয কর প্রস্ত্িমতমূরক কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং ফামল িক উন্নয়ন কভ িসূচীল্পত (এমডম) খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয়য 

আওতায় অন্তিভূর্ক্ উন্নয়ন প্রকে মূল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত ম িাল্পরাচনা বায মদ্ধান্ত আল্পরাল্পক মডমমল্পত অমতমযর্ক্ 

অল্পথ িয ংস্থান কল্পয দযত্র আফাল্পনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা ল্পফ। 

 

 

 

 

 



পৃষ্ঠা-26 

ধচত্রেঃ নাযায়ণগঞ্জ স্টীর োইশরো োইশেয নফধনধভ ষত অধপ বফন  

 

ধচত্রেঃ  নাযায়ণগঞ্জ স্টীর োইশরো ধনভ ষোমণয ধনধ ষোধযত স্থোন 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র: নাযায়ণগি  ষ্টীর াআল্পরায 3-D নকা 

 

ফমযার  াইল্পরা 

ফমযার ল্পযয কীতিন সখারা নদীয তীল্পয ২৬ একয জমভয উয মফদ্যভান খাদ্য অমধদপ্তল্পযয মএমড’য অবযন্তল্পয 

ফমযার াইল্পরা মনভ িাণ কযা ল্পফ। ফমযার পুমর দয দপ্তল্পযয াল্প অফমস্থত নীচু ভূমভ (সডাফা) বযাট কল্পয RCC 

করাভ এয ভােল্পভ ীভানা মনধ িাযণ কযা ল্পয়ল্পছ। পুকুয নীচু এরাকায় বযাট কযায ভয় ভাভান্য াইল্পকাট ি মডমবন 

এয মনল্পলধাজ্ঞায মযসপ্রমক্ষল্পত মফদ্যভান মএমড’য ১৩টি পুযাতন গুদাভ অাযণ কল্পয াইল্পরা মনভ িাল্পণয মদ্ধান্ত ল্পয়ল্পছ। 

প্রাথমভক কাল্পজ এ ম িন্ত ১ সকাটি ৩৪ রক্ষ টা কা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। ফতিভাল্পন প্যাল্পকজ W-2 এয আওতায় যাই াইল্পরা 

মনভ িাল্পণয কর প্রস্ত্িমতমূরক কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং ফামল িক উন্নয়ন কভ িসূচীল্পত (এমডম) খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয়য আওতায় 

অন্তিভূর্ক্ উন্নয়ন প্রকে মূল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত ম িাল্পরাচনা বায মদ্ধাল্পন্তয আল্পরাল্পক মডমমল্পত অমতমযর্ক্ অল্পথ িয 

ংস্থান কল্পয দযত্র আফাল্পনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা ল্পফ। 
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ধচত্রেঃ  ফনযার  স্টীর োইশরো োইশেয নফধনধভ ষত অধপ বফন  

 

ধচত্রেঃ  ফনযার স্টীর োইশরো ধনভ ষোমণয ধনধ ষোধযত স্থোন 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র: ফক্ষযার ষ্টীর াআল্পরায 3-D নকা 

 

3.4.2 ৮টি াইল্পরায আনুলাংমগক স্থানা মনভ িাণ 

প্রকল্পেয সভাট অনুল্পভামদত ব্যল্পয়য ভল্পে আনুলাংমগক সুমফধা ৮টি াইল্পরায পূতি মনভ িাণ কাল্পজয জন্য ৬৮৯০৪.৩২ রক্ষ 

টাকা ফযাে যল্পয়ল্পছ। মা ংল্পামধত অনুল্পভামদত সভাট প্রকে ব্যল্পয়য ৩৫.৮৯%। এ অথ ি ব্যল্পয় ৮টি াইল্পরা াইল্পটয ীভানা 

প্রাচীয ও াইল্পরা াইট অমপ বফন মনভ িাণ কযায মযকেনা যল্পয়ল্পছ। সগন্ডামযয়া, ঢাকা, ফমযার দয, ফন্দয নাযায়নগঞ্জ, 

ভদৄপুয, আশুগঞ্জ, ল্পতঙ্গা, ভয়ভনমং দয ও সদৌরতপুয উল্পজরায় ২ ও ৩ তরা নতুন াইল্পরা াইট অমপ বফন 

মনভ িাণ এফং এ কর এরাকায় শুদৄভাত্র ভয়ভনমং দয ফাল্পদ কর াইল্পরা াইল্পটয ীভানা প্রাচীয মনভ িাণ কাজ প্রকল্পে 

অন্তভূ ির্ক্ যল্পয়ল্পছ। 

প্রকে আওতায় াইল্পরা াইট অমপ বফন মনভ িাণ কাজ একই স্থাতয নকা মফমষ্ট। ভাচ ি/২০১৮ ম িন্ত ৮টি াইল্পরায 

কর আনুলাংমগক স্থানা মনভ িাণ কাজ প্রকল্পেয মনভ িাণ নকা অনুমায়ী ৬টিয মনভ িাণ কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ এফং ২টিয 

মনভ িাণ কাজ ৭০% অগ্রগমত ল্পয়ল্পছ। ভাচ ি/২০১৮ ম িন্ত এ খাল্পত সভাট ৪,৫৮০.৬১ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ, মা এ খাল্পত 

আযমডমল্পত ংস্থানকৃত অল্পথ িয ৭%। 

3.4.3 ৮টি াইল্পরায আনুলাংমগক স্থানা মনভ িাণ কাল্পজয অগ্রগমত 

৮টি মযফীক্ষণ কাম িক্রল্পভয আওতায় ৫টি মফবাল্পগয ৮টি সজরায ৮টি উল্পজরায় সভাট ৮টি াইল্পরায আনুলাংমগক স্থানা 

মনভ িাণ কাজ ল্পযজমভল্পন মযদ িন কযা। এ ৮টি মনভ িাণ কাল্পজয ভল্পে ৬টি াইল্পরায আনুলাংমগক স্থানা মনভ িাণ  কাজ 

১০০% ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। অফমষ্ট ২টি াইল্পরায আনুলাংমগক স্থানা মনভ িাণ  কাল্পজয গড় অগ্রগমত ৭০%। আগাভী জুন ২০১৮ 
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এয ভল্পে এ কর াইল্পরায আনুলাংমগক স্থানা মনভ িাণ  কাজ মযপূণ ি রূল্প সল ল্পফ ভল্পভ ি মযদ িন কাল্পর প্রতীয়ভান 

ল্পয়ল্পছ। 

৮টি াইল্পরায কর আনুলাংমগক স্থানা মনভ িাণ ব্যয়, কাম িাল্পদ অনুমায়ী মনভ িাণ কাজ আযল্পম্ভয তামযখ, কাজ ভাপ্ত কযায 

তামযখ এফং মনভ িাণ কাল্পজয আমথ িক ও ফাস্তফ অগ্রগমত ম্পমকিত তথ্যামদ মনল্পন্য াযণী- 3.4 এ উস্থান কযা ল্পরা। 

3.4.4 ৮টি াইল্পরা মনভ িাল্পণয যাভ িক ংস্থায কাল্পজয অগ্রগমত 

প্রকল্পেয মূর কল্পম্পাল্পনন্ট ৮টি াইল্পরা মনভ িাণ নকা প্রণয়ন ও মনভ িাণ কাজ তত্ত্বাফধান কযায জন্য যাভ িক প্রমতষ্ঠান 

মনল্পয়াল্পগয জন্য ংস্থান যল্পয়ল্পছ। এখাল্পত সভাট ৯৮৯২.০০ রক্ষ টাকা আযমডমমল্পত ফযাে আল্পছ। মা অনুল্পভামদত সভাট 

প্রকে ব্যল্পয়য ৫.১৫%। ৮টি াইল্পরা মনভ িাল্পণয Design ও Supervision consultant মল্পল্পফ Gerico 

France নাভক একটি প্রমতষ্ঠানল্পক ৩১/০১/২০১৬ তামযল্পখ মনল্পয়াগ কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয নকা প্রণয়ন, মফস্তামযত 

দযত্র দমরর প্রস্তুতকযণ, ব্যয় প্রাক্করন, সেমমপল্পকন ইতযামদ মনভ িাণ কাজ তদাযমকয জন্য সভাট ৯৮ সকাটি ৯২ রক্ষ 

টাকায় চুমর্ক্ স্বাক্ষয য়। ৮টি াইল্পরা মনভ িাল্পণয নকা প্রণয়ন ফাফদ ভাচ ি/২০১৮ ম িন্ত ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৬৯ সকাটি ৪২ রক্ষ 

টাকা। 

যাভ িক ংস্থা ইল্পতাভল্পে ৮টি াইল্পরা মনভ িাল্পণয াইট াল্পব ি, সর আউট প্লান, Equipment flow 

diagram, Soil investigation, Hydrological Survey, প্রমতটি াইল্পটয নকা, মনভ িাণ কাজ, 

মন্ত্রামতয মফমনল্পদ ি, Bill of quantity, Cost estimate, Detailed Drawing, Bidding 

document,  ইতযামদ প্রস্তুত কল্পয প্রকে দপ্তল্পয দামখর কল্পযল্পছ।  

মফস্তামযত মফমনল্পদ িল্পয মবমিল্পত ইমতভল্পে প্যাল্পকজ W-3 এয আওতায় আশুগঞ্জ, ভয়ভনমং ও ভদৄপুল্পয াইল্পরা 

মনভ িাল্পণয কাজ কযায জন্য ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠান সভা ি তভা কনস্ট্রাকন সকা: মর: এফং Frame (Italy) JV এয 

াল্পথ মফগত ০৪-০৪-২০১৮ তামযল্পখয চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত ল্পয়ল্পছ। মকন্তু াইল্পরা মনভ িাল্পণয কাজ তদাযকীয জন্য সভা ি 

সজমযল্পকা ফ্রান্প এয াল্পথ অত্র মযল্পাট ি সরখাকারীন ভল্পয়ও সকান চুমর্ক্ ফা ভল্পঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয য় মন। 

ইমতভল্পে াইল্পরা মনভ িাণ কাজ শুরু ল্পর উর্ক্ কাজ তদাযকীয জন্য মএভইউ দপ্তল্পযয জনফর ছাড়া আয সকান তদাযকী 

ব্যফস্থা থাকল্পফ না। মা মনভ িাণ কাল্পজয ভান ফজায় যাখায সক্ষল্পত্র এক মফযাট হুভমক ফল্পর ভল্পন কযা মায়। 

প্রকে দপ্তল্পয Procurement Specialist সভা ি Gerico France এয াল্পথ মনভ িাণ কাজ তদাযকীয 

জন্য চুমর্ক্ স্বাক্ষয না ওয়ায মফলল্পয় সতভন সকান তথ্য প্রদান কযল্পত াল্পযন মন।  

 

মচত্র: Tender Document (BOQ, Technical Specification) 
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াযণী-3.4: ৮টি াইল্পরায আনুলাংমগক স্থানা মনভ িাণ কাল্পজয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত ম্পমকিত ংমেষ্ট তথ্যামদ 

Sl 
no. 

Name 
of Silo 

Contract 
Pkg No 

Contrac
tor’s 
Name 

Contract 
Amount (BDT) 

Revised 
Contract 

Amount (BDT) 

Cont. 
Start 
Date 

a)Contract 
Completion Date 
b)Extended 
Contract 
Completion Date 
c)Actual 
Completion Date 

 

Physical Progress(%) 

Site 
Dev. 

B. wall/ 
R. wall 

SoB OverallPr
og. 

Mob. Advance 
against Bank 

Guarantee  
(BDT) 

Running  
account Bills 

(BDT) 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

1 

M
y
m

e
n

s
in

g
h
 

M
F

S
P

 W
-1

2
 

F
a

ir
 

C
o
n

s
tr

u
c
ti
o

n
 

10,833,373.30 10,307,016.62 

7
-J

u
n

-1
5
 a) 7.12.15 

b)30.4.16 
c) 30.09.16 
 

100 NA 100 100 0.00 10276412.476 100% 

2 

M
a

d
h

u
p

u
r 

M
F

S
P

 W
-1

5
 

N
o
o

r 

C
o
n

s
tr

u
c
ti
o

n
 

26,474.674.63 23,106,367.60 

2
5

-M
a

y
-1

5
 a)25.11.15 

b)27 .5.16 

c)25.11.16 

100 100 100 100 2,647,467.46 22,723,089.70 100% 

3 

B
a

ri
s
a
l 

M
F

S
P

 W
-0

8
 

S
T

C
-M

E
 J

V
 36,915,976.28 13,386,320,07 

1
8

-J
u

n
-1

5
 a) 20.12.15 

b) 25.1. 16 
46 46 70 58 - 13,386,320.07 41 % 

4 

K
h

u
ln

a
 

M
F

S
P

 W
-1

3
 

Z
T

-K
E

 J
V

 22,791,099.61 17,930,839.35 

1
2

-A
u

g
-1

5
 a) 02 .02.16 

b) 31 .05. 16 
c) 31.03.17 

100 100 100 100 2 ,279,110.00 17,133,929.41
4 

96% 

5 

D
h
a

k
a

 

M
F

S
P

 W
-1

0
 

S
T

C
-M

E
 J

V
 19,775,827.25 19,263,507.00 

5
-S

e
p

-1
5
 a) 05.03.16 

b)11.04.16 
100 90 95 90 1,977,582.73 16,224,726.76 84% 

6 

C
h
it
ta

g
o

n
g
 

M
F

S
P

 W
-1

4
 

R
e
lia

n
c
e

 

T
ra

d
e
rs

 10477,479.36 10,675,671.00 

3
0

-J
u

l-
1
5
 a)02.02.16 

b)12.05.16 

c)30.08.16 

100 100 100 100 - 10,675,671.00 100% 

7 

N
a
ra

y
a

n
g

o
n

j 

M
F

S
P

 W
-0

9
 

M
S

C
L

-A
K

E
 J

V
 

173,845,228.50 153,026,651.65 

1
5

-S
e

p
-1

5
 a)15-03-16 

b)31-05-16 
c)31.03.17 

100 100 100 100 17,384,522.85 145,083,646.1
4 

95% 

8 

A
s
h

u
g

o
n

j 

M
F

S
P

 W
-1

1
 

T
C

C
L

 

417,218,680.20 284,966,292.88 

2
8

-S
e

p
-1

5
 a)28.09.16 

b)31.03.17 
c)31.03.17 

100 100 100 100 41,721,868.00 283283994.15 99.41% 

   Total 730,554,925.78 532,662,666.88       66,010,550.46 518787789.7 97% 
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3.4.5 ৫ রক্ষ ামযফামযক াইল্পরা প্রস্তুত ও মফতযণ  

দূল্পম িাগকারীন এফং দূল্পম িাগ যফতী ভল্পয় খাদ্য মনযািা ব্যফস্থা সজাযদায কযায রল্পক্ষয খাদ্য স্য/ফীজ ংযক্ষল্পণয রল্পক্ষয 

ামযফামযক ম িাল্পয় ৫ রক্ষ  াউজল্পাড াইল্পরা সদল্পয ১৯টি সজরায ৬৩টি দূল্পম িাগ-প্রফণ উল্পজরায় মফতযল্পণয রক্ষযভাত্রা 

মনধ িামযত আল্পছ। এ খাল্পত সভাট ৮৭২৫.৬৩ রক্ষ টাকা ফযাে আল্পছ, মা অনুল্পভামত সভাট প্রকে ব্যল্পয়য ৪.৫৪%। াঁচ রক্ষ 

ামযফামযক াইল্পরা প্রস্তুত কযায জন্য “ভমদনা মরভায ইন্ডামেজ মরেঃ” এয াল্পথ ০২/০৮/২০১৬ (০২/০৭/২০১৬)  তামযল্পখ 

একটি চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত ল্পয়ল্পছ। এ ম িন্ত প্রায় ১ রক্ষ ৫ াজায ামযফামযক াইল্পরা প্রস্তুত কযা ল্পয়ল্পছ। প্রস্তুতকৃত 

াইল্পরাগুল্পরা ঝারকাঠি সজরায দয,  কাঠামরয়া ও নরমছটি উল্পজরা খাদ্য গুদাল্পভ ২৪০০০টি, মল্পযাজপুয সজরায 

ভঠফামড়য়া এফং বান্ডামযয়া খাদ্য গুদাল্পভ ১৫৯৫০টি এফং সবারা সজরায দয, চযল্পপান ও ফযানুমেন উল্পজরা খাদ্য 

গুদাল্পভ ২৪০০০টি এফং ফযগুনা দয, আভতরী, াথযঘাটা ও সফতাগী উল্পজরা খাদ্য গুদাল্পভ ২৯০২৪ টি যফযা কযা 

ল্পয়ল্পছ। এ ছাড়াও সুনাভগঞ্জ সজরায ধভ িাা উল্পজরা খাদ্য গুদাল্পভ ৯০০০টি যফযা কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

সদল্পয ৬৩টি উল্পজরায় Training of Trainers (ToT) ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। ২০টি উল্পজরায় 

Awareness Program ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত এ ম িন্ত সভাট ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২১ সকাটি ৮৫ র ক্ষ ৩২ াজায 

টাকা।  

 

ামযফামযক াইল্পরা মফতযল্পণয জন্য Development Project Design and Services Ltd  নাভক 

একটি প্রমতষ্ঠাল্পনয াল্পথ ১৭/০৭/২০১৬ মরেঃ তামযল্পখ চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত ল্পয়ল্পছ। চুমর্ক্ অনুমায়ী প্রমতষ্ঠানটি সদল্পয দুল্পম িাগপ্রফণ 

১৯টি সজরায ৬৩টি উল্পজরা সথল্পক ৫ রক্ষ সুমফধাল্পবাগীল্পদয  তামরকা প্রস্তুল্পতয  কাজ চরল্পছ। ইল্পতাভল্পে ১ রক্ষ ৪৫ াজায 

সুমফধাল্পবাগীল্পদয তামরকা প্রস্তুত কযা ল্পয়ল্পছ। Market Assessment Report এয মবমিল্পত  হ্রাকৃত মূল্পল্য 

সুমফধাল্পবাগীল্পদয ভাল্পঝ ামযফামযক াইল্পরা মফতযল্পণয জন্য মফশ্বব্যাংক ও খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয়য অনুল্পভাদনক্রল্পভ প্রমতটি 

াইল্পরায দাভ ৮০/- টাকা মনধ িাযণ কযা ল্পয়ল্পছ। উল্পেখ্য সম, প্রমতটি াইল্পরায গড় উৎাদন খযচ ১৩৭৭/- টাকা। এখাল্পন 

প্রমত ামযফামযক াইল্পরায জন্য 1297/- টাকা ভূতুিমক প্রদান কযা ল্পে।  

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ক্ষখ াক্ষনা 6/5/2018 তামযখ যকাযী ফাবফন গণবফন ক্ষথল্পক ক্ষবক্ষি কনপাল্পযল্পন্সয ভােল্পভ 

ক্ষদল্পয ১৯টি ক্ষজরায ৬৩টি উল্পজরায় াঁচ রাখ ক্ষযফাল্পযয ভাল্পে াঁচ রাখ াক্ষযফাক্ষযক াআল্পরা ক্ষফতযণ কভ থসূক্ষচয উল্পিাধন 

কল্পযন। প্রধানভন্ত্রী খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয়য অদৄক্ষনক খাদ্য ংযিণ প্রকল্পেয অতায় দুল্পম থাগ প্রফণ এরাকায় খাদ্য ংযিল্পণয 

জন্য োরকাঠি ক্ষজরায ল্পঙ্গ ক্ষবক্ষি কনপাল্পযল্পন্স যুক্ত ল্পয় এআ প্রকল্পেয উল্পিাধন কল্পযন। 

 

মচত্র: যকাযী ফাবফন গণবফন ক্ষথল্পক ক্ষবক্ষি কনপাল্পযল্পন্সয ভােল্পভ াক্ষযফাক্ষযক াআল্পরা ক্ষফতযণ কভ থসূক্ষচ উল্পিাধন 
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োরকাঠিয ক্ষজরা প্রাল্পকয কাম থারল্পয় উক্ষস্থত প্রকল্পেয ল্পনক উকাযল্পবাগী ক্ষবক্ষি কনপাল্পযল্পন্সয ভােল্পভ তাঁক্ষদয 

নুভূক্ষত ব্যক্ত কল্পযন। পৄি ক্ষগ্রি প্লাক্ষষ্টল্পকয দ্বতক্ষয ভেকা দৃশ্য এআ াক্ষযফাক্ষযক াআল্পরাল্পত দুল্পম থাগকারীন ভল্পয় ক্ষফল্পল 

কল্পয াআল্পলান, জল্পরাচ্ছা  ফন্যায ভল্পয় ক্ষফক্ষবন্ন খাদ্য দ্রব্য- ধান, ক্ষচড়া, মুক্ষড়, পল্পরয ফীজ ংযিণ কযা ম্ভফ ল্পফ। 

াআল্পরাগুল্পরাল্পক ভাটিয ক্ষনল্পচ পু ুঁল্পত ফা গাল্পেয ল্পঙ্গ ঝুক্ষরল্পয় ক্ষযল্পখ খাল্পদ্যয গুণাগুন যিা কল্পয  খাদ্য ংযিণ কযা ম্ভফ 

ল্পফ। প্রক্ষতটি াআল্পরা ক্ষনভ থাল্পণ এক াজায ৩’ ৭৭ োকা ব্যয় ল্পর নাভ ভাত্র ৮০ োকা মূল্পে এগুল্পরা কৃলকল্পদয ভল্পে 

ক্ষফতযণ কযা ল্পচ্ছ ফল্পর ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী উল্পেখ কল্পযন। ক্ষতক্ষন অয ফল্পরন ক্ষম প্রাকৃক্ষতক দুল্পম থাক্ষগয ভয় খাদ্য ভজুদ 

ন্যান্য ভল্পয় খাদ্য ভজুদ ক্ষনক্ষিত কযাআ প্রধান রিয। ক্ষতক্ষন অয উল্পেখ কল্পযন ক্ষম তাঁয যকায ক্ষদল্পয ক্ষল্পোন্নয়ল্পন 

গুরুত্ব ক্ষদল্পচ্ছন।  

 

3.4.6 াইল্পরা এরাকায় াভামজক ও মযল্পফ উন্নয়ন মযকেনা ফাস্তফায়ন 

চট্টগ্রাভ ও খুরনায ভল্পশ্বযাা াইল্পরা াইল্পটয ৩৯টি মযফাযল্পক ক্ষমতপূযণ  প্রদাল্পনয ভােল্পভ প্রকে এরাকা সথল্পক 

স্থানান্তমযত কযা ল্পয়ল্পছ। মযল্পফ অমধদপ্তয ( DoE) ক্ষথল্পক ৮টি াইল্পটয জন্যই অফস্থানগত ছাড়ত্র ( Land 

clearance certificate)  মযল্পফগত ছাড়ত্র ( Environmental Clearance 

Certificate) সথল্পক াওয়া সগল্পছ। াভামজক সুমফধা উন্নয়ল্পনয অং মল্পল্পফ আশুগঞ্জ াইট ংরগ্ন এরাকায় স্থানীয় 

সরাকজল্পনয চরাচল্পরয জন্য ২৩৫০ পৄট দীঘ ি ও ১০ পৄট প্রস্থ একটি RCC যাস্তা মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ। এ কর কাল্পজ এ 

ম িন্ত সভাট ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৩ সকাটি ৬৬ রক্ষ ৩১ াজায টাকা।  

 

3.4.7 ভমিত খাদ্যনীমত গল্পফলণা কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন  

প্রকল্পেয আযমডমমল্পত ৮৫৬৭.৪২ রক্ষ টাকা  ব্যল্পয় গল্পফলণা কাম থক্রভ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য International Food 

Policy Research Institute (IFPRI), USA, University of Illinois at Urbana-

Champaign, USA এফং Bangladesh Institute of Development Studies -

(BIDS) নাভক ক্ষমৌথ প্রক্ষতষ্ঠা ক্ষনয াল্পথ ২০টি ক্ষফলল্পয়য উয গল্পফলণা  কাম িক্রভ ক্ষযচারনায জন্য ২৮/০৭/২০১৬ তাক্ষযল্পখ 

চুক্ষক্ত স্বািক্ষযত ল্পয়ল্পে  (ধযধষ্ট-৩)। ক্ষমৌথ প্রক্ষতষ্ঠানটি আল্পতাভল্পে Launching Workshop এফং 

Workshop on Review & Early Result ম্পন্ন কল্পয ৮টি ক্ষিক্ষরবাল্পযফর এয জন্য Inception 

Report  Draft Report দাক্ষখর কল্পযল্পে। ক্ষযল্পাে থগুল্পরা PMU ল্পত ক্ষযক্ষবউ কযায য ভতাভত ক্ষদয়া 

ল্পয়ল্পে। IFPRI ভতাভত নুমায়ী ক্ষযল্পাে থগুল্পরা চূড়ান্তকযল্পণয  কাজ চরল্পে। ক্ষদল্পয বযন্তল্পয খাদ্য ক্ষধদপ্তল্পয য 

কভ থকতাল্পদয জন্য ১ভ এফং ২য় ব্যাল্পচয প্রক্ষিণ কাম থক্রভ ম্পন্ন  ল্পয়ল্পে। এোড়া একটি Consultation 

Workshop ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পে।  

 

চুমর্ক্ অনুমায়ী Deliverable 3.2.2 এফং 3.2.3 এয আওতায় প্রমত ব্যাল্পচ ২০ জন কভ িকতিাল্পদয সদল্পয অবযন্তল্পয 

৫মদন ব্যাম ২টি ব্যাল্পচ প্রমক্ষণ কভ িসূচীয আল্পয়াজন কযায কথা যল্পয়ল্পছ। স সভাতাল্পফক প্রথভ ব্যাল্পচ ১৪ জনল্পক 

১৯/০৯/২০১৭ইং সথল্পক ২৩/০৯/২০১৭ইং তামযখ ম িন্ত ৫ মদল্পনয প্রমক্ষণ BIAM Foundation এ IFPRI 

কর্তিক প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ।  মদ্রৃতীয় ব্যাল্পচ খাদ্য ভন্ত্রণারয় ল্পত ভল্পনায়ন প্রাপ্ত ৪০ জন কভ িকতিায ভে ল্পত অফমষ্ট  ২৬ জন 

কভ িকতিাল্পক ১৮/০২/২০১৮ইং সথল্পক ২৮/০২/২০১৮ইং তামযখ ম িন্ত ৭ মদল্পনয প্রমক্ষণ BIAM Foundation এ 

IFPRI কর্তিক প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ।  প্রমক্ষল্পণ অংগ্রণকাযীগল্পণয নাভ ও ফতিভান কভ িস্থল্পরয তামরকা ধযধষ্ট-4 এ 

সদয়া ল্পয়ল্পছ। 

 

প্রকে মযচারল্পকয কাম িারয় ল্পত প্রাপ্ত অগ্রগমতয তথ্য মফল্পেলল্পণ সদখা মায় সম ভাচ ি/২০১৮ ম িন্ত ফাস্তল্পফ ১৩টিয ভীক্ষা 

কাম িক্রভ শুরু কল্পয, ২টি ভীক্ষায প্রাযমম্ভক প্রমতল্পফদন জভা মদল্পয়ল্পছ সভাট ১০টি (৪%) অগ্রগমত ল্পয়ল্পছ এফং এ ফাফদ 

আমথ িক ২৪৭০.৫৫ রক্ষ টাকা (২৮.৮৩%) ব্যয় ল্পয়ল্পছ। ফামক ১০টি গল্পফলণা কাম িক্রভ মনধ িামযত প্রকে সভয়াল্পদ (জুন 

২০২০) ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ ফল্পর প্রতীয়ভান ল্পে।   
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3.4.8 খাদ্য ভজুদ, চরাচর, ংগ্র ও ফাজায ভমনটমযং ব্যফস্থা মডমজটাইল্পজন   

মডমজ পৄড এয ভােল্পভ সকন্দ্রীয়বাল্পফ খাদ্য ভজুদ ও ফাজায ভমনটমযং মল্পিয কাম িক্রল্পভ ায়তা প্রদাল্পনয রল্পক্ষয প্রকল্পেয 

আযমডমমল্পত ১৬০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে আল্পছ, মা অনুল্পভামদত সভাট প্রকে ব্যল্পয়য ০.৮৩%। প্রকল্পেয মডমমল্পত 

আইমটি যাভ িক প্রমতষ্ঠান মনল্পয়াল্পগয ংস্থান যল্পয়ল্পছ। এ কাজ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য Pricewaterhouse 

Coopers Pvt. Ltd. এয াল্পথ ৩০/১১/২০১৬ তামযল্পখ চুমর্ক্ স্বা ক্ষমযত ল্পয়ল্পছ। প্রমতষ্ঠানটি ইমতভল্পে 

Inception Report, Baseline Survey report ও Business Strategy Report 

দামখর কল্পযল্পছ। একটি Workshop অনুষ্ঠাল্পনয ভােল্পভ খাদ্য মফবাগীয় ভাঠম িাল্পয়য কভ িকতিাগল্পণয Feed back 

মনল্পয় Baseline Survey Report টি চূড়ান্ত কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া Business Strategy Report 

টি Review কল্পয চুড়ান্ত কযা ল্পয়ল্পে। আল্পতাভল্পে 3টি প্যাল্পকল্পজ ICT কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযায জন্য Bidding 

Document প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পে। Package A এয আওতায় খাদ্য অমধদপ্তয াযাল্পদল্পয 1640টি খাদ্য 

স্থানায় ICT মন্ত্রামত স্থান কযা ল্পফ ( ধযধষ্ট-৫)। Package B  প্যাল্পকজ C এয আওতায় মথাক্রল্পভ 

Softwire এফং DC, DR স্থান কযা ল্পফ। কর কাল্পজয জন্য এ ম িন্ত ৪ সকাটি ৪৪ রক্ষ ৫০ াজায টাকা ব্যয় 

ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত ভাচ ি/২০১৮ ম িন্ত সভাট ৪৪৪.৬০ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ।  

 

3.4.9 সেমনং, ভমনটমযং ও মযচা ি সন্টায মনভ িাণ 

সেমনং, ভমনটমযং ও মযচা ি সন্টায স্থাল্পনয জন্য খাদ্য অমধদপ্তল্পযয চত্বল্পয ফহুতর মফমষ্ট বফন মনভ িাল্পনয জন্য PWD 

এয াল্পথ ১৭/০১/২০১৬ তামযল্পখ একটি MoU স্বাক্ষমযত ল্পয়ল্পছ। ইল্পতাভল্পে স্থাতয অমধদপ্তয কর্তিক খড়া নকা 

গণপূতি অমধদপ্তযল্পক যফযা কযা ল্পয়ল্পছ। গণপূতি অমধদপ্তয উর্ক্ নকায মবমিল্পত োকচাযার মডজাইন ও ব্যয় প্রাক্করন 

প্রস্তুত কযল্পছ। এ কর কাল্পজয জন্য এ ম িন্ত ১৫ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। 

 

3.4.10 মডমজটার োক সের ক্রয় ও স্থান 

তাছাড়া খাদ্য অমধদপ্তল্পযয ভাঠম িাল্পয়য গুরুত্বপূণ ি ১৫টি স্থানায় ১৫টি Digital Truck Weigh Bridge ক্রয় 

ও স্থাল্পনয জন্য দযত্র আফান কযা ল্পয়ল্পছ এফং মনধ িামযত ০৪/১০/২০১৭ তামযল্পখ ২টি দযত্র জভা ল্পড়ল্পছ।  প্রাপ্ত দযত্র 

IPP কর্তিক মূল্যায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। মূল্যায়ন প্রমতল্পফদল্পন মফশ্ব ব্যাংল্পকয অনামিও াওয়া সগল্পছ। কর মফমধমফধান ারন 

কল্পয ১৫টি Digital Weigh Bridge ক্রয় এফং স্থাল্পনয  জন্য WIDRA S.P.R.L, Belgium এয 

াল্পথ গত ২৮/১১/২০১৭ তামযল্পখ চুমর্ক্ স্বা ক্ষমযত ল্পয়ল্পছ। সম কর স্থানায় ১৫টি Digital Weigh Bridge 

 স্থান কযা ল্পচ্ছ (ধযধষ্ট-৬)। 

 

3.4.11 Food Testing Laboratory মনভ িাণ 

আদৄমনক খাদ্য ংযক্ষণাগায প্রকল্পেয  আওতায় খাদ্য অমধদপ্তল্পযয  6টি অঞ্চক্ষরক ক্ষপল্প সভাট ৬টি আদৄমনক Food 

Testing Laboratory মনভ থাল্পণয জন্য ঠিকাদাল্পযয াল্পথ চুমর্ক্ত্র স্বাক্ষমযত ল্পয়ল্পছ। আল্পতাভল্পে ভাঠ ম থাল্পয় কাজ 

শুরু ল্পয়ল্পে। ক্ষম কর স্থানায় Food Testing Laboratory ক্ষনভ থাণ কযা ল্পচ্ছ (ধযধষ্ট-৭)। 

 

3.4.12 খাদ্য ব্যফস্থানায াল্পথ ংমেষ্ট ভানফ ম্পল্পদয দক্ষতা বৃমদ্ধ কযণ ও সকৌরগত ভীক্ষা মযচারন 

এ অল্পঙ্গয আওতায় প্রকল্পেয উয  ৪ সভ/২০১৪ একটি Launching Workshop  অনুমষ্ঠত ল্পয়ল্পছ। ফতিভাল্পন 

Study Tour, Training, Workshop, Seminar ইতযামদ কাম িক্রভ চরভান আল্পছ। ইল্পতাভল্পে মফমবন্ন 

সদল্প ৪টি Study Tour ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ (সেন ও তুিগাল্পর ৫ দল্পস্যয ৭মদন, মৄর্ক্যাল্পে ৬ দস্য মফমষ্ট টিল্পভয ৮মদন 

এফং মৄর্ক্যাল্পে ১ দল্পস্যয ৪মদন, বাযল্পত ১০ দল্পস্যয ৫মদন) ( ধযধষ্ট-৫)। এ ছাড়াও ফাংরাল্পদ ইমঞ্জমনয়ামযং ষ্টাপ 

কল্পরল্পজ ৮ দল্পস্যয ৩মদল্পনয e-GP (Electronic Government Procurement) প্রমক্ষণ ম্পন্ন 

ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত এ ম িন্ত 88.32 রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। এ ছাড়াও বধফষ্যশত আইএভইধি, ধযকেনো কধভন, খোদ্য 
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ভণ্ত্ত্রণোরয় োইশরো ধফলয়ক কভ ষকতষো তফশদধক ধক্ষো পশয অংগ্রণ  কযায রক্ষভাত্রা প্রকল্পেয আযমডমমল্পত মনধ িামযত 

আল্পছ। 

 

3.4.13  প্রকে ব্যফস্থানায় Governance and Accountability Action Plan (GAAP) ফাস্তফায়ন।  

মফশ্বব্যাংল্পকয াল্পথ ফাংরাল্পদ যকাল্পযয ম্পামদত চুমর্ক্য তিানুমায়ী দযত্রমূ মূল্যায়ল্পনয জন্য ৩ (মতন) দল্পস্যয 

International Procurement Panel (IPP) মনল্পয়াগ কযা ল্পয়ল্পছ। তাছাড়া, স্বে ও জফাফমদম মূরক 

প্রকে ব্যফস্থানায জন্য Independent Monitoring and Impact Evaluation Firm, 

Independent Audit firm, Financial Management Information System 

(FMIS) cÖeZ©b এফং Communication and Public Awareness Firm মনল্পয়াগ সদয়া ল্পয়ল্পছ 

এফং মথাযীমত কাজ কল্পয মাল্পে। অমধকন্তু, প্রকল্পেয Website চালু কযা ল্পয়ল্পছ এফং মথামনয়ল্পভ update কযা 

ল্পে। DPP অনুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয জন্য প্রল্পয়াজনীয় কর ব্যমর্ক্ক যাভ িক ( Individual 

Consultant) মনল্পয়াগ সদয়া ল্পয়ল্পছ এফং ৮টি াইল্পরা াইল্পটয জন্য ৮ জন Technical Site 

Specialist  কর াইল্পরা াইট অমপল্পয জনফর মনল্পয়াগ সদয়া ল্পয়ল্পছ। এ অল্পঙ্গয আওতায় এ ম িন্ত সভাট ৩৭ 

সকাটি ৫৬ রক্ষ ৬৯ াজায টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। 

 

3.4.14  মানফান ক্রয় 

মএভইউ’য জন্য ২টি ভাইল্পক্রাফা ক্রয় খাল্পত আযমডমমল্পত ১০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে মছর। ইমতভল্পে ১টি ভাইল্পক্রাফা 

ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ মায ক্রয় মূল্য ৩৮.৪৭ রক্ষ টাকা। এছাড়া আযমডমমল্পত ৬৫০.০০ রক্ষ টাকায ভল্পে ভাচ ি/২০১৮ ম িন্ত 

৫৩৬.৮০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১০টি জী ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

3.4.15  অমপ মন্ত্রামত 

প্রকল্পেয জন্য মফমবন্ন অমপ মন্ত্রামত ক্রল্পয়য রল্পক্ষ আযমডমল্পত ১৫৩.০০ রক্ষ টাকা ংস্থান যল্পয়ল্পছ। এখাল্পত সমফ 

মন্ত্রামত ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ, তা ল্পরা: ৩টি পল্পটাকময়ায, মএভইউ অমপল্পয জন্য ল্যান স্থান এফং আইমটি মন্ত্রামত 

আংমক, ১টি সরজায কারায মপ্রন্টায এফং ৩৪ সট ল্যাট কমম্পউটায ইতযামদ। অমপ মন্ত্রামত ক্রয় খাল্পত ভাচ ি/২০১৮ 

ম িন্ত ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৫২.২৬ রক্ষ টাকা। 

 
3.4.16  তফল্পদমক মক্ষা পয 

প্রকল্পেয আযমডমমল্পত 224.00 রক্ষ টাকা ব্যল্পয় তফল্পদমক মক্ষা পয কযায রক্ষভাত্রা মনধ িামযত মছর। প্রকে 

মযচারল্পকয কাম িারয় ল্পত যফযাকৃত তথ্য মফল্পেলণ কল্পয সদখা মায় সম, ভাচ ি/২০১৮ ম িন্ত ফ িল্পভাট 49 জন প্রমতমনমধ 

তফল্পদমক মক্ষা পয কল্পযল্পছন।  

খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয়য মচফ জনাফ াাবুমেন আল্পভদ মক্ষা পযকাযী দল্পরয সনর্তত্ব প্রদান কল্পযন। মক্ষা পযকাযী দর 

প্রথল্পভ চীল্পনয ংডং প্রল্পদল্পয মজনান গভন কল্পযন। সখাল্পন তাঁযা সকন্দ্রীয় খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয়য উদ্ধিতন কামযগময কভ িকতিাল্পদয 

াল্পথ াক্ষাৎ কল্পযন। তাযা সখাল্পন মবমডও মচল্পত্রয ভােল্পভ ফাল্ক আকাল্পয খাদ্য স্য ংগ্র, মযফণ এফং াইল্পরাল্পত 

ংযক্ষণ কাম িক্রভ সদল্পখন।  

সখাল্পন Mr. Jimmy Lee এফং Dr. Zhao াল্পথ প্রমতমনমধ দর আরা আল্পরাচনা কল্পযন।  তাঁযা প্রমতমনমধ 

দরল্পক খাদ্য ভজুল্পদয মফমবন্ন মদক ফণ িনা কল্পযন। তাঁযা ফল্পরন, “ভাঠ ম িায় সথল্পক োল্পক খাদ্য স্য মফল্পলত চার/গভ ংগ্র 

কল্পয তা োল্পকয ভােল্পভ াইল্পরা াইল্পট আনা য়। অতয প্রথল্পভ খাদ্য সফাঝাই োল্পকয ওজন সনয়া য়। অতয োল্পকয 

খাদ্য স্য কনল্পবয়ায সফল্পেয াায্য াইল্পরাল্পত ংযক্ষণ কযা য়। অতয খামর োক পুনযায় ওজন কযা য়। এবাল্পফ 

োল্পক আমনত খাদ্য ল্পস্যয ওজন কমম্পউটাযাইজড দ্ধমতল্পত মরমফদ্ধ ল্পয় মায়। এই কাম িক্রল্পভয কর ম িাল্পয় মম টিমব 
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দ্রৃাযা মনমফড় ম িল্পফক্ষণ কযা য়। এবাল্পফ মফমবন্ন াইল্পরা ও খাদ্য গুদাল্পভয খাদ্য ংগ্র, ংযক্ষণ ও মফতযণ কাম িক্রভ 

সকন্দ্রীয় বাল্পফ মযচামরত একটি সনটওয়াল্পকিয তথ্য বান্ডাল্পয ংযমক্ষত য়।”  

পযকাযী দল্পরয দস্যবৃন্দ এবাল্পফ জানল্পত াল্পযন মকবাল্পফ চীল্পনয ভত একটি মফার সদ তাল্পদয ভগ্র সদল্পয সকন্দ্রীয়, 

প্রাল্পদমক ও প্রমতষ্ঠামনক ম িাল্পয় খাদ্য ব্যফস্থানা মযচারনা কল্পয থাল্পক।  

মযদ িনকাযী টিভ একই াল্পথ ফাংরাল্পদল্পয অগ্রমাত্রায উয মবমি কল্পয মনমভ িি মচত্র Bangladesh: Mowing 

towards Middle Income Country” ীল িক একটি মবমডও মচত্র প্রদ িন কল্পযন। মা সদল্পখ চায়না 

কর্তিক্ষ এ সদল্পয অগ্রমাত্রায ভূয়ী প্রংা কল্পযন।  

মযদ িনকাযী দর আল্পযাও জানল্পত াল্পযন সম, চীল্পন একটি “Grain Police System” আল্পছ। এল্পত কল্পয তাযা 

খাদ্য ল্পস্যয মূল্য মনয়ন্ত্রণ এফং চালীল্পদয ন্যায্য মূল্য মনমিত কল্পয থাল্পক। খাদ্য স্য ংক্রান্ত কর তথ্য একটি Data 

Centre এ যাখা য়। মযদ িনকাযী দর উর্ক্ তথ্য বান্ডায সকন্দ্রও মযদ িন কল্পযন এফং তথ্য ংযক্ষণ মফলল্পয় প্রতযক্ষ 

জ্ঞান রাব কল্পযন।   

মযদ িন কাল্পর ফাংরাল্পদ যকাল্পযয উদ্ধিতন কভ িকতিা প্রকে মযচারক চীল্পনয স্য ব্যফস্থানা দ্ধমত ম্পল্পকি জানল্পত 

াল্পযন। মা সদল্প প্রল্পয়াগ কযায মফলল্পয় কাল্পজ রাগল্পত াযল্পফন। চীন যকায স্য ব্যফস্থানা দ্ধমত (Grain 

Management System) মফগত ২০ (মফ) ফছল্পয প্রায় ৩ (মতন) ফায ংোয কল্পযল্পছন। নাতনী, আদৄমনক ও 

ইন্টাযল্পনট মবমিক এই মতন দ্ধমতয ভিল্পয় চীন তাল্পদয স্য ব্যফস্থানা দ্ধমতল্পক Grain Management 

System মফন্যস্ত কল্পযল্পছ। মযদ িন দর চীন কভ িকতিাল্পদয মফমবন্ন প্রশ্ন কল্পয মনল্পজল্পদয জ্ঞানল্পক স্বে ও জল্পফাে কল্পয 

ধাযণ কযায সচষ্ঠা কল্পযল্পছন। 

মযদ িন টিভ মকয়াংডাও মভউমনমভার স্য ংযক্ষণ এফং মকয়িাডাও খাদ্য মফজ্ঞান ইমনমষ্টটিউট মযদ িন কল্পযন। সখাল্পন 

বৃৎ খাদ্য ংযক্ষণ াইল্পরা মযদ িন কল্পযন। উর্ক্ াইল্পরায সভাট খাদ্য ংযক্ষণ ক্ষভতা ১,৯৮,০০০ সভ.টন। ৩৫টি 

ভতর াইল্পরা গুদাল্পভ উর্ক্ স্য ংযক্ষণ দ্ধমতল্পত ম্পন্ন ল্পয় থাল্পক। এই গুদাল্পভয অমতমযর্ক্ স্য আল্পযা বৃৎ াইল্পরা 

মাায ধাযণ ক্ষভতা ৫,43,223 সভ.টন সখাল্পন সপ্রযণ কযা ল্পয় থাল্পক।  

এত্বদব্যমতত চায়না কর্তিক্ষ তাল্পদয স্যফাী মানফাল্পনয অফস্থানও মযফীক্ষণ কল্পয থাল্পক।  এছাড়া এ কাল্পজ Smart 

Technology ব্যফায কযা ল্পয় থাল্পক । মানফান অফস্থান অনুযনকযণ দ্ধমত অফরম্বন কল্পয চীনা যকায তাল্পদয 

স্য মযফাণকাযী কর মানফাল্পনয তাৎক্ষমনক অফস্থান মযফীক্ষণ ও মযচারনা কল্পয থাল্পকন। প্রমক্ষণ গ্রণকাযী দর 

যজমভল্পন ম িল্পফক্ষণ কল্পযন। 

3.4.17  Work Breakdown Structure (WBS)–এয অল্পরাল্পক প্রণীত কভ থক্ষযকেনা  ফাস্তফায়ন ম থল্পফিণ    

প্রকল্পেয কর কাম িক্রভ সুষ্ঠবাল্পফ ম্পন্ন কযায মনমভল্পি  প্রকে দপ্তয কর্তথক সকানWork Plan /CPM প্রণয়ন 

কল্পযনক্ষন। 

প্রকল্পেয মফমবন্ন কাম িক্রভ ম িল্পরাচনা কল্পয সদখা মায় মফমবন্ন কভ ি ম্পাদন কল্পে মনল্পয়াগকৃত ঠিকাদায/যফযা কযা/সফা 

প্রদানকাযীগণ তাল্পদয কাল্পজয একটি Work Plan দামখর কল্পযল্পছ। মকন্তু সফময বাল্পগ সক্ষল্পত্র সদখা সগল্পছ ঠিকাদাযগণ 

তাল্পদয Work Plan অনুমায়ী কাম ি, ণ্য ফা সফা যফযা কযল্পত ব্যথ ি ল্পয়ল্পছন।  

এল্পক্ষল্পত্র কাজ তদাযককাযী কর্তিক্ষল্পক ঠিকাদাযল্পদয প্রমত নভনীয় ভল্পনাবাফ না সদমখল্পয় দ্রুত কাজ ম্পাদল্পনয জন্য কর 

দল্পক্ষ মনল্পত ল্পফ। 

মফগত ০৪-০৪-২০১৮ তামযল্পখ W-3 প্যাল্পকল্পজয আওতায় ভয়ভনধং, ভধুপুয, আশুগি ৩ টি  মির াইল্পরা মনভ িাণ 

কাল্পজয চুমর্ক্ ম্পদান কযা ল্পয়ল্পছ। মকন্তু এখল্পনা Work Breakdown Structure (WBS)–এয 

অল্পরাল্পক প্রণীত কভ থক্ষযকেনা (Work Plan) জভা ক্ষদনক্ষন।  



পৃষ্ঠা-35 

উর্ক্ কাল্পজয ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠাল্পনয মনকট সথল্পক Work Plan গ্রণ কল্পয কল্পঠায বাল্পফ তা অনুযল্পণয কর দল্পক্ষ 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ। 

এল্পক্ষল্পত্র াভান্য তথল্য প্রদ িন কযা ল্পর কাজ আল্পযাও মফরম্ব ঘটল্পফ। চুমর্ক্ অনুমায়ী মনধ িামযত ভল্পয়য ভল্পে W-3 

প্যাল্পকল্পজয কাজ ম্পন্ন কযায মফলল্পয় ঠিকাদায প্রমতষ্ঠানল্পক ভয় ভয় তাগদা ত্র প্রদান প্রল্পয়াজনীয় কর দল্পক্ষ 

মনল্পত ল্পফ। 



পৃষ্ঠা-36 

চতুথ ষ অধ্যোয় 

প্রকশেয উশেশ্য অজষশনয অফস্ো ম ষশফক্ষণ ও ম ষোশরোচনো 

 

4.1 প্রকশেয উশেশ্য অজষশনয অফস্ো ম ষশফক্ষণ  ও ম ষোশরোচনো 

প্রকল্পেয উল্পেশ্য অজিল্পনয অফস্ত্া ম িল্পফক্ষণ ও ম িাল্পরাচনা  ক্ষনল্পে াযণী অকাল্পয ক্ষদয়া ’রঃ  

উশেশ্য উশেশ্য অজষশনয অফস্ো ম ষশফক্ষণ   ম ষোশরোচনো 

1. খাদ্য স্য ভজুদ বৃক্ষদ্ধয রল্পিয 

ক্ষকৌরগত স্থাল্পন  ৫,৪৩,223 

ক্ষভক্ষিক েন ধাযণ িভতায ৮টি 

অদৄক্ষনক িীর াআল্পরা ক্ষনভ থাণ;  

প্রকল্পেয মূর কাম িক্রভ ৮টি স্থাল্পন াইল্পরা মনভ িাল্পণয 

কাজ এখনও শুরু কযা মায়মন তল্পয ৮টি াইল্পরায 

ইকুইল্পভন্ট এফং সভমনামযজ ক্রল্পয়য জন্য ৩টি 

প্যাল্পকল্পজয ২টি প্যাল্পকজ ( W-1, W-2) দযত্র 

কাম িক্রভ প্রমক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ। সকফরভাত্র W-3 

প্যাল্পকল্পজয আওতায় (আশুগঞ্জ, ভয়ভনমং ও 

ভদৄপুয) কাজ আযম্ভ কযায জন্য ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠান 

সভা ি তভা কনস্ট্রাকন সকা: মর: এফং Frame 

Italy (JV)এয াল্পথ মফগত ৪ এমপ্রর ২০১৮ 

তামযল্পখয চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত ল্পয়ল্পছ। ৮টি াইল্পরা 

াইল্পটয ভূমভ উন্নয়ন ও আনুলমঙ্গক সুমফধামদয কাজ 

ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। 

ক্রয় ক্ষযকেনা ক্ষভাতাল্পফক ক্ষনধ থাক্ষযত ভল্পয় ক্রয় 

কাম থক্রভ শুরু য়ক্ষন। ক্ষযকেনায় উল্পেক্ষখত ২১০ ক্ষদন 

ভয়ীভায ক্ষফযীল্পত ৫৪০ ক্ষদন ভয় ক্ষনল্পয়  W-3 

প্যাল্পকল্পজয কাল্পজয চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত ল্পয়ল্পছ। পল্পর 

মযকেনায সথল্পক  ৩১০ মদন ভয় সফী সরল্পগল্পছ।  

অযমদল্পক W-1 প্যাল্পকল্পজয জন্য মযকেনা 

সভাতাল্পফক ১৫০ মদন ধযা থাকল্পরও সভ ২০১৮ ম িন্ত 

অমতমযর্ক্ ৩৯০ মদন অথ িাৎ সভাট  ৫৪০ মদন  

অমতফামত ল্পয়ল্পছ, মকন্তু দযত্র কাম িক্রভ প্রমক্রয়াধীন 

যল্পয়ল্পছ। 

অন্যমদল্পক W-2 প্যাল্পকল্পজয জন্য মযকেনা 

সভাতাল্পফক ৭৫ মদন ধযা থাকল্পরও সভ ২০১৮ ম িন্ত 

অমতমযর্ক্ ৩৭০ মদন অথ িাৎ সভাট  ৪৪৫ মদন  

অমতফামত ল্পয়ল্পছ, মকন্তু দযত্র কাম িক্রভ প্রমক্রয়াধীন 

যল্পয়ল্পছ।   

ক্ষযফীিণ কাল্পর ক্ষদখা মায় ক্ষম, ক্রয় কাম থক্রল্পভ 

দীঘ থসূত্রীতায ক্ষফলল্পয় াফক্ষরক প্রক্ষকউযল্পভন্ট ক্ষফক্ষধভারা 

২০০৮ ফা ক্ষফশ্বব্যাঙ্ক-এয ক্রয় ক্ষফলয়ক গাআিরাআন 

ক্ষভাতাল্পফক দায়-দাক্ষয়ত্বব ক্ষনরুণ ফা  ক্ষকান প্রাক্ষনক 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়ক্ষন।    

ামফ িকবাল্পফ ক্রয় ব্যফস্থানায় 

দীঘ িসূত্রীতা মযরমক্ষত ল্পয়ল্পছ মা 

ল্পযািবাল্পফ প্রকে ব্যফস্থানায 

িভতা পৄল্পে উল্পঠল্পে, পল্পর 

ক্ষতক্ষযক্ত ব্যয় বৃক্ষদ্ধয ম্ভাফনা 

ক্ষদখা ক্ষদল্পয়ল্পে।  

 
W-1, W-2 প্যাবকবজয ক্রয় 

ব্যফস্থানা ও W-3 প্যাবকবজয 

চুনি ব্যফস্থানায় নযফীক্ষণ 

কাম মক্রভ সজাযদায কযবত বফ।  

   

এোড়া দ্রুততয ভল্পয়য ভল্পে কর 

কাজ ম্পন্ন কযায প্রকে 

ব্যফস্থানা ক্ষযল্পফ সৃক্ষষ্ট কযল্পত 

ল্পফ।    

2. দুল্পম থাগকারীণ এফং দূল্পম থাগ 

যফতী ভল্পয় খাদ্য ক্ষনযািা 

ব্যফস্থা ক্ষজাযদায কযায রল্পিয 

খাদ্য স্য /ফীজ ংযিল্পণয 

ক্ষনক্ষভি াক্ষযফাক্ষযক ম থাল্পয় 

াউজ ক্ষাল্ড াআল্পরা ক্ষফতযণ;  

দূল্পম িাগকারীন এফং দূল্পম িাগ যফতী ভল্পয় খাদ্য 

মনযািা ব্যফস্থা সজাযদায কযায রল্পক্ষয খাদ্য 

স্য/ফীজ ংযক্ষল্পণয মনমভল্পি ামযফামযক ম িাল্পয় ৫ 

রক্ষ  াউজল্পাড াইল্পরা সদল্পয ১৯টি সজরায ৬৩টি 

দূল্পম িাগ প্রফণ উল্পজরায় মফতযল্পণয রক্ষযভাত্রা 

মনধ িামযত আল্পছ। 

ক্রয় ক্ষযকেনায ক্ষফায ২৮ নং প্যাল্পকল্পজয (SD-

28) আওতায় উি াইবরা মু নিজাইবনয জন্য 

ামফ িকবাল্পফ ক্রয় ব্যফস্থানায় 

দীঘ িসূত্রীতা মযরমক্ষত ল্পয়ল্পছ 

ক্ষমখাল্পন ল্পযািবাল্পফ প্রকে 

ব্যফস্থানায িভতা পৄল্পে 

উল্পঠল্পে।  
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নিজাইনায ননবয়াবগয রবক্ষে ক্ষযকেনায় উল্পেক্ষখত 

৪৫ ক্ষদন ভয়ীভায ক্ষফযীল্পত ৪৫ ক্ষদন ভয় ক্ষনয়া 

য় এফং  ............. এয াল্পথ  উি  কাল্পজয চুমর্ক্  

স্বাক্ষমযত য়। এ সক্ষল্পত্র মনধ িামযত ভল্পয়য ভল্পে ক্রয় 

কাজ ম্পন্ন য়।  

 

 

ক্রয় ক্ষযকেনায ল্পণ্যয ১২ নং প্যাল্পকল্পজয (GD-

12) আওতায় উি াইবরা মু ননভ মাবণয রবক্ষে 

ক্ষযকেনায় উল্পেক্ষখত ১৫৫ ক্ষদন ভয়ীভায 

ক্ষফযীল্পত ১৯০ ক্ষদন ভয় ক্ষনল্পয় “ভমদনা মরভায 

ইন্ডামেজ মরেঃ” এয াল্পথ   উি  কাল্পজয চুমর্ক্  

স্বাক্ষমযত ল্পয়ল্পছ। পল্পর মযকেনায সথল্পক ৩৫ মদন 

ভয় সফী সরল্পগল্পছ। ক্ষযফীিণ কাল্পর ক্ষদখা মায় ক্ষম, 

ক্রয় কাম থক্রল্পভ দীঘ থসূত্রীতায ক্ষফলল্পয় াফক্ষরক 

প্রক্ষকউযল্পভন্ট ক্ষফক্ষধভারা ২০০৮ ক্ষভাতাল্পফক দায়-

দাক্ষয়ত্বব ক্ষনরুণ ফা  ক্ষকান প্রাক্ষনক ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা য়ক্ষন।   

 

ক্রয় ক্ষযকেনায ক্ষফায 4নং প্যাল্পকল্পজয (SD-4) 
আওতায় উি াইবরা মু নফতযবণয জন্য 

যাভ মক প্রনতষ্ঠান ননবয়াবগয রবক্ষে ক্ষযকেনায় 

উল্পেক্ষখত ২৭০ ক্ষদন ভয়ীভায ক্ষফযীল্পত ৩১৫  ক্ষদন 

ভয় ক্ষনয়া য় এফং Development 

Project Design and Services 

Ltd  নাভক একটি প্রমতষ্ঠাল্পনয াল্পথ ১৭ জুরাই 

২০১৬ মরেঃ তামযল্পখ চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত য়।  এ সক্ষল্পত্র 

মনধ িামযত ভল্পয়য অমতমযর্ক্ ৪৫ মদন ভল্পয়য ভল্পে 

ক্রয় কাজ ম্পন্ন য়। প্রমতষ্ঠানটি াঊল্পাড াইল্পরা 

মফতযল্পণয কর কাম িক্রভ মযচারনা কযল্পছ।    

  

 এ ম িন্ত প্রায় ১ রক্ষ ৫ াজায ামযফামযক াইল্পরা 

প্রস্তুত কযা ল্পয়ল্পছ। প্রস্তুতকৃত াইল্পরাগুল্পরা ঝারকাঠি 

সজরায দয,  কাঠামরয়া ও নরমছটি উল্পজরা খাদ্য 

গুদাল্পভ ২৪০০০টি, মল্পযাজপুয সজরায ভটফামড়য়া 

এফং বান্ডামযয়া খাদ্য গুদাল্পভ ১৫৯৫০টি এফং সবারা 

সজরায দয, চযল্পপান ও সফাযানউমেন উল্পজরা 

খাদ্য গুদাল্পভ ২৪০০০টি এফং ফযগুনা দয, আভতরী, 

াথযঘাটা ও সফতাগী উল্পজরা খাদ্য গুদাল্পভ ২৯০২৪ 

টি যফযা কযা ল্পয়ল্পছ। এ ছাড়াও সুনাভগঞ্জ সজরায 

ধভ িাা উল্পজরা খাদ্য গুদাল্পভ ৯০০০টি যফযা 

কযা ল্পয়ল্পছ।  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ক্ষখ াক্ষনা ০৬ সভ ২০১৮  

তামযখ যকাযী ফাবফন গণবফন ক্ষথল্পক ক্ষবক্ষি 

কনপাল্পযল্পন্সয ভােল্পভ ক্ষদল্পয ১৯টি ক্ষজরায ৬৩টি 

উল্পজরায় াঁচ রাখ ক্ষযফাল্পযয ভাল্পে াঁচ রাখ 

াক্ষযফাক্ষযক াআল্পরা ক্ষফতযণ কভ থসূক্ষচয উল্পিাধন 

কল্পযন। 

আল্পতাভল্পে ঝারকাঠি সজরায   ১৮৪৩৬ জন 

উকাযল্পবাগীয ভল্পে ক্ষফতযণ কযা ল্পয়ল্পে।    

এখন ল্পত ক্রয় ব্যফস্থানায াল্পথ 

াল্পথ চুক্ষক্ত ব্যফস্থানা তথা  প্রকে 

ব্যফস্থানায় তকথতা ফরম্বন 

কযল্পত ল্পফ।  
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3. খাদ্য ভজুদ ব্যফস্থা উন্নতকযণ, 

খাদ্য ভজুল্পদয খযচ হ্রাকযণ 

এফং ভজুদকৃত খাদ্য ল্পস্যয 

ম থল্পফিণ ব্যফস্থা উন্নীতকযণ;  

মডমজ পৄড এয ভােল্পভ সকন্দ্রীয়বাল্পফ খাদ্য ভজুদ 

ব্যফস্থা উন্নতকযণ, খাদ্য ভজুল্পদয খযচ হ্রাকযণ ও 

ফাজায ভমনটমযং মল্পিল্পভয  কাম িক্রল্পভ ায়তায  

রল্পক্ষয Pricewaterhouse Coopers 

Pvt. Ltd. এয াল্পথ .................. তামযল্পখ 

চুক্ষক্ত স্বািয কযা য়।     প্রক্ষতষ্ঠানটি প্রাযক্ষম্ভক 

প্রক্ষতল্পফদন, Baseline  Survey report 

ও ফাক্ষণজয ক্ষকৌর প্রক্ষতল্পফদন প্রকে কাম থারল্পয় দামখর 

কল্পযল্পছ এফং চূড়ান্ত কযা ল্পয়ল্পছ।  

ভজুদকৃত খাদ্য ল্পস্যয ম থল্পফিণ ব্যফস্থা উন্নীতকযণ-

এয জন্য ক্রয় ক্ষযকেনায ক্ষফায ২নং প্যাল্পকল্পজয 

(SD-2) আওতায় উি াইবরা মু নফতযবণয 

জন্য আইনটি যাভ মক প্রনতষ্ঠান ননবয়াবগয রবক্ষে 

ক্ষযকেনায় উল্পেক্ষখত ১৫০ ক্ষদন ভয়ীভায 

ক্ষফযীল্পত ১৫০  ক্ষদন ভয় ক্ষনয়া য় এফং 

…………….নাভক একটি প্রমতষ্ঠাল্পনয াল্পথ 

২৮ জুরাই ২০১৬ মরেঃ তামযল্পখ চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত য়।  

এ সক্ষল্পত্র মনধ িামযত ভল্পয়য ভল্পে ক্রয় কাজ ম্পন্ন 

য়। প্রমতষ্ঠানটি আক্ষতভল্পে 3টি প্যাল্পকল্পজ ICT 

কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযায জন্য Bidding 

Document প্রণয়ন কল্পযল্পে।  Package A 

এয আওতায় খাদ্য অমধদপ্তয  াযাল্পদল্পয 

1640টি খাদ্য স্থানায় ICT মন্ত্রামত স্থান কযা 

ল্পফ । Package B  প্যাল্পকজ C এয 

আওতায় মথাক্রল্পভ  পেয়ায এফং DC (?), 

DR (?) স্থান কযা ল্পফ।   

এ মফলল্পয় আল্পযা তথ্য মন্নল্পফ কযল্পত ল্পফ।  

ক্রয় ব্যফস্থানায াল্পথ াল্পথ চুক্ষক্ত 

ব্যফস্থানা তথা  প্রকে 

ব্যফস্থানায় তকথতা ফরম্বন 

কযল্পত ল্পফ।  

  

4. দূল্পম থাগ কফক্ষরত জনগল্পণয ভাল্পে 

দ্রুত ত্রাণ ক্ষফতযল্পণয জন্য ফন্যা, 

াআল্পলান আতযাক্ষদ প্রাকৃক্ষতক 

দূল্পম থাগ কারীন ভল্পয় খাদ্য 

ল্পস্যয ক্ষনযাদ ভজুদ 

ক্ষনক্ষিতকযণ;  

ক্ষকৌরগত স্থাল্পন  ৮টি অদৄক্ষনক িীর াআল্পরা ক্ষনভ থাণ 

কাজ এখল্পনা শুরু য়ক্ষন। তল্পফ খাদ্য স্য/ফীজ 

ংযক্ষল্পণয মনমভল্পি ামযফামযক ম িাল্পয় ৫ রক্ষ  

াউজল্পাড াইল্পরা সদল্পয ১৯টি সজরায ৬৩টি 

দূল্পম িাগ প্রফণ উল্পজরায় মফতযল্পণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

ল্পয়ল্পছ। ামযফামযক াইল্পরায দ্রৃাযা ফতিভাল্পন স্বে 

মযল্পয ল্পরও দূল্পম থাগ কফক্ষরত জনগল্পণয ভাল্পে দ্রুত 

ত্রাণ ক্ষফতযল্পণয জন্য ফন্যা, াআল্পলান আতযাক্ষদ 

প্রাকৃক্ষতক দূল্পম থাগ কারীন ভল্পয় খাদ্য ল্পস্যয ক্ষনযাদ 

ভজুদ ক্ষনক্ষিত কযা ম্ভফ ল্পফ; 

ক্রয় ব্যফস্থানায াল্পথ াল্পথ চুক্ষক্ত 

ব্যফস্থানা তথা  প্রকে 

ব্যফস্থানায় তকথতা ফরম্বন 

কযল্পত ল্পফ।  

এোড়া ামযফামযক ম িাল্পয় 

াউজল্পাড াইল্পরা মফতযণ 

ব্যফস্থায মনমফড় মযফীক্ষণ কযল্পত 

ল্পফ।  

5. খাদ্য ল্পস্যয গুণগত, ক্ষযভাণগত 

এফং পুক্ষষ্টভান ফজায় যাখায 

রল্পিয ফল্পচল্পয় উযুক্ত দ্ধক্ষত 

ক্ষবল্পমাজনকযণ;  

 

ক্ষকৌরগত স্থাল্পন  ৮টি অদৄক্ষনক িীর াআল্পরা ক্ষনভ থাণ 

কাজ এখল্পনা শুরু য়ক্ষন। এোড়া োফল্পযেযী স্থাল্পনয 

ভােল্পভ খাদ্য ল্পস্যয গুণগত, ক্ষযভাণগত এফং 

পুক্ষষ্টভান ফজায় যাখায রল্পিয ফল্পচল্পয় উযুক্ত দ্ধক্ষত 

ক্ষবল্পমাজনকযণ এখল্পনা শুরু য়ক্ষন।   

ক্রয় ব্যফস্থানায াল্পথ াল্পথ চুক্ষক্ত 

ব্যফস্থানা তথা  প্রকে 

ব্যফস্থানায় তকথতা ফরম্বন 

কযল্পত ল্পফ।  

 

6. জনংখ্যা বৃক্ষদ্ধয াল্পথ খাদ্য 

ল্পস্যয ভজুদ িভতায ংগক্ষত 

ফজায় যাখা। 

ক্ষকৌরগত স্থাল্পন  ৮টি অদৄক্ষনক িীর াআল্পরা ক্ষনভ থাণ 

কাজ এখল্পনা শুরু য়ক্ষন। পল্পর জনংখ্যা বৃক্ষদ্ধয াল্পথ 

খাদ্য ল্পস্যয ভজুদ িভতায ংগক্ষত ফজায় যাখায 

ক্ষফলয়টি প্রল্পমাজয নয়।  

অদৄক্ষনক িীর াআল্পরা মূল্পয 

কাম থক্রভ সূচারুবাল্পফ ব্যাত 

যাখায জন্য একটি সুংগঠিত 

Exit Plan থাকল্পত ল্পফ।   
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ঞ্চভ অধ্যোয় 

ংগ্র আইন ও ধফধধভোরো অনুযণ  নফলবয় ম ষোশরোচনো ও ম ষশফক্ষণ 

খাদ্য ভন্ত্রণোরশয়য অধীশন খোদ্য অধধদপ্তয  কতৃষক ফোস্তফোয়নোধীন ‘‘আধুধনক খোদ্য ংযক্ষণোগোয ধনভ ষোণ (১ভ ংশোধধত)’ ’ 

ীল ষক প্রকশেয অধীশন ণ্য, কোম ষ ও মফো ক্রশয়য মক্ষশত্র WB ক্রয় গোইি রোইন - 2011 ও ধধআয- ২০০৮ অনুযণ 

কযো শয়শছ ধকনো এফং অনুযণ কযো নো শয় থোকশর কী কী ব্যতযয় শয়শছ, মেো জোনোয মচষ্টো কযো য়। WB ক্রয় 

গোইি রোইন -2011 ও ধধআয-২০০৮ অনুমোয়ী ক্রয় প্রধক্রয়ো ম্পধকষত তথ্যোধদ ংগ্রশয জন্য প্রকে ধযচোরশকয দপ্তয 

মথশক ধযধষ্ট-১ এ ক্রয় দ্ধধত ম ষোশরোচনোয মচকধরষ্ট অনুমোয়ী তথ্য ংগ্র কযো শয়শছ এফং প্রকে ধযচোরশকয অধপ 

ধযদ ষনকোশর আযও ধনধফড়বোশফ ক্রয় ম্পধকষত কোগজত্রোধদ যীক্ষো - ধনযীক্ষো কযো শয়শছ। 

5.1 প্রকশেয অধীশন ক্রয় ম্পধকষত তথ্যোধদ ম ষোশরোচনো 

আদৄমনক খাদ্য ংযক্ষণাগায প্রকল্পেয মডমমল্পত ফমণ িত কর ক্রয় কাজ সভাট ৭২টি প্যাল্পকল্পজ ম্পন্ন কযায মফধান যল্পয়ল্পছ। 

এগুমর ল্পরা ণ্য, কাম ি ও সফা। ণ্য ক্রল্পয় সভাট ২৩টি প্যাল্পকজ, কাম ি ক্রল্পয় সভাট ১৮টি প্যাল্পকজ এফং সফা ক্রল্পয় সভাট 

৩১টি প্যাল্পকল্পজ মফবর্ক্ কযা ল্পয়ল্পছ।  ভাচ ি/2018 ম িন্ত ণ্য ক্রল্পয়য ২৩টি প্যাল্পকল্পজয ভল্পে ১৪টি প্যাল্পকজ এয ১০০% 

ক্রয় ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। অয ৮টি প্যাল্পকল্পজয ণ্য ক্রয় কাজ এখনও ফাকী যল্পয়ল্পছ। অয ১টি ণ্য ক্রল্পয়য কাজ ফাদ সদয়া 

ল্পয়ল্পছ।  

কাম ি ক্রল্পয়য জন্য মডমম’সত সভাট ১৮টি প্যাল্পকল্পজয উল্পেখ আল্পছ। উর্ক্ ১৮টি কাম ি ক্রয় প্যাল্পকল্পজয ভল্পে ১3টি 

প্যাল্পকল্পজয কাম ি ১০০% ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। ১টি প্যাল্পকল্পজয কাজ প্রায় ৬৫% ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। অয একটি প্যাল্পকল্পজয কাজ 

ক্রয় ৬০% ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং অয একটি প্যাল্পকল্পজয কাজ প্রায় ২০% ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। ১টি প্যাল্পকল্পজয কাজ ফাদ সদয়া 

ল্পয়ল্পছ। অয ১টি প্যাল্পকল্পজয কাম ি স্থানান্তয কল্পয ণ্য ক্রল্পয় সনয়া ল্পয়ল্পছ।    

সফা ক্রল্পয়য জন্য মডমম’সত সভাট ৩১টি প্যাল্পকল্পজয ংস্থান যল্পয়ল্পছ। এয ভল্পে ২৯টি প্যাল্পকল্পজয সফা প্রায় ১০০% বাগ 

ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। এছাড়া ১টি প্যাল্পকল্পজয কাজ ৩৫% এফং অয ১টি প্যাল্পকল্পজয কাজ ২০% ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। 

াযমণ-5.1: প্রকল্পেয আওতায় ণ্য, কাম ি ও সফা ক্রয় ম্পমকিত কাম িক্রল্পভয অগ্রগমত  

 

ক্রয়কৃত প্যাল্পকল্পজয ংখ্যা ক্রয়কৃত প্যাল্পকল্পজয অগ্রগমত (%) 

ফাস্তফাক্ষয়ত 

ল্পয়ল্পে 

স্থানান্তয/ড্র  

 

ফাস্তফাক্ষয়ত 

ল্পফ 
ক্ষভাে 100 90 60 40 30 10 0 

ণ্য (ংখ্যা) 14 1 8 23 14 -  - - - - 

কাম ি (ংখ্যা) 15 2 1 18 13 1 1 1 - 1 - 

সফা (ংখ্যা) 31 - - 31 29 - - - 1 1 - 

ক্ষভাে (ংখ্যা) 60 3 9 72 56 1 1 1 1 2 - 

 

কর স্থানীয় ক্রয় কাম থক্রভ e-GP Tender-এয ভােল্পভ ম্পন্ন ল্পয়ল্পে। স্থানীয় ক্রয় কাম থক্রভ PPR এয 

ক্ষনয়ভানুমায়ী কযা ল্পয়ল্পে। ক্রল্পয়য কর ক্ষফজ্ঞক্ষপ্ত স্থানীয় একটি ফাংরা, একটি আংল্পযক্ষজ,  CPTU web-site–এ 

প্রকা কযা ল্পয়ল্পে। প্রক্ষতল্পমাক্ষগতামূরক দল্পয কর ক্রয় কাম থক্রভ ম্পন্ন ল্পয়ল্পে।  

 

 



পৃষ্ঠো-41 

োযধণ-৫.২: প্যাল্পকজ মবমিক ণ্য, কোম ষ ও মফো ক্রয় ম্পধকষত কাম িক্রল্পভয  অগ্রগমত ও অফস্থা  

প্যোশকজ

নং 
প্যোশকজ (১,২,৩…) 

প্রোক্কধরত মূল্য 

(রক্ষ েকোয়) 

 

চুধক্তমূল্য 

(রক্ষ েকোয়) 

Procure

ment 

Method 

দযত্র আহ্বোশনয তোধযখ চুধক্তয তোধযখ কোজ ভোধপ্তয তোধযখ 

WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 ও 

ধধআয- ২০০৮ 

এয ক্ষত ঙ্গক্ষত 

ক্ষফলল্পয় ভন্তব্য 
ধযকধেত প্রকৃত ধযকধেত প্রকৃত চুধক্ত অনুমোয়ী প্রকৃত 

GD-1 Procurement of Furniture for 
PMU and 8 site offices 

27.13 27.13 NCB  19/04/15 19/04/15 24/06/15 24/06/15 23/10/15 23/10/15 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-2 Procurement of one 4WD Jeep 83.50 83.50 NCB  26/10/14 26/10/14 20/01/15 20/01/15 19/03/15 19/03/15 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-3 Procurement of pick-up vehicles 466.50 466.50 NCB  7/12/2014 7/12/2014 19/04/15 19/04/15 18/06/15 18/06/15 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-4 Procurement of LAN 
Infrrustructure and IT  Equipment 
for PD office and 8 site offices 

84.00 84.00 
NCB  

17/12/16 - 16/04/17 - 15/10/17 - 
 

GD-4 Procurement of Furniture for food 
monitoring, research and training 
center 

200.00 200.00 
NCB  

12/5/2019 - 10/10/2019 -  9/11/2019 - 
 

GD-5 Procurement of spetiailzed 
equipment for strengthing of 
Food Testing Laboratories  

2,200.00 2,200.00 
LIB 

10/4/2018 - 9/10/2018 - 8/4/2019 - 
 

GD-6 Procurement of Laboratory 
Apparatous and office equipment 

300.00 300.00 NCB  10/6/2018 - 9/10/2018 - 8/4/2019 - 
 

GD-7 Procurement of Digital Weigh 
Bridge Scale 

900.00 900.00 NCB  18/5/2016 4/8/2016 17/11/16 28/11/17 20/06/17 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-8 Procurement of IT Equipment for 
modernization of the system for 
planning and monitoring of the 
food stocks under FPMP 

2,000.00 2,000.00 

NCB  

12/10/2017 - 10/2/2018 - 8/8/2018 - 

 

GD-9 Procurement of Notebook 
computer for PMU and site 
offices (Including 10 nos Laser 
Printer)  

22.35 22.35 

NCB  

19/04/15 19/04/15 24/06/15 24/06/15 20/09/15 20/09/15 

ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-10 Procurement of Color Laser 
Printer, Photocopier cum printer 
cum scanner, projector,  etc 

15.32 15.32 
NCB  

19/04/15 19/04/15 22/06/15 22/06/15 21/10/15 21/10/15 

ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-11 Procurement of 9 sets office 
furniture, 2 AC, 9 notebook, 1 
printer etc for PMU 

14.74 14.74 
NCB  

23/02/15 23/02/15 7/4/2015 7/4/2015 6/5/2015 6/5/2015 

ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-12 Procurement of Household silos 7,000.00 6,886.36 NCB  20/12/15 19/11/15 25/05/16 2/7/2016 24/05/ 20 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-13 Hiring microbus for PMU 3.65 3.65 NCB  24/09/14 24/09/14 30/09/14 30/09/14 29/10/14 29/10/14 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-14 Outsourcing of Manpower 305.23 305.23 NCB  11/2/2015 11/2/2015 30/04/15 30/04/15 31/05/20 - ধধআয- ২০০৮ 
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প্যোশকজ

নং 
প্যোশকজ (১,২,৩…) 

প্রোক্কধরত মূল্য 

(রক্ষ েকোয়) 

 

চুধক্তমূল্য 

(রক্ষ েকোয়) 

Procure

ment 

Method 

দযত্র আহ্বোশনয তোধযখ চুধক্তয তোধযখ কোজ ভোধপ্তয তোধযখ 

WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 ও 

ধধআয- ২০০৮ 

এয ক্ষত ঙ্গক্ষত 

ক্ষফলল্পয় ভন্তব্য 
ধযকধেত প্রকৃত ধযকধেত প্রকৃত চুধক্ত অনুমোয়ী প্রকৃত 

through a Service provider  অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-15 Procurement of one Microbus 38.47 38.47 NCB  26/10/14 26/10/14 4/2/2015 4/2/2015 4/4/2015 4/4/2015 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-16 Procurment of Furniture 22.87 22.87 NCB  11/5/2017 26/02/17 10/10/2017 20/4/17 9/12/2017 30/06/17 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-17 Procurement of SUV for DPD, 
PMU office 

100.00 100.00 NCB  6/4/2016 6/4/2016 20/06/16 14/6/16 18/08/16 14/06/16 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-18 Procurement of different 
equipment for PMU office 
(Intercom etc) 

4.95 4.95 
NCB  

02/02/16 02/02 16 9/3/2016 9/3/2016 8/4/2016 8/4/2016 

ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

GD-19 Procurement of Software for 
nationwide Food Stock and 
Market Monitoring 

1,700.00 1,700.00 
NCB  

6/9/17 - 3/3/2018 -  8/9/2018 - 
 

GD-20 Procurement of  Microbus for 
PMU 

61.53 61.53 NCB  12/11/16 - 10/4/2017 - 10/6/2017 - 
 

GD-21 Laptop, Computer, Printer, 
Photocopier etc.  

31.33 31.33 NCB  15/06/18 - 14/10/18 -  12/2/2018 - 
 

 GOODS (Total) 15,581.56 15,470.92  - - - - - -  
W-1 Construction of Wheat Silos in 

Chittagong (114,300 MT) and 
Maheshwarpasha (76,200 MT) 
with all ancilary facilities, public 
toilet, vehicle parking, water 
supply, sewerage, surface drain, 
equipment, machineries and fire 
fighting. 

35,379.92 - 

ICB  

08/12/16 27/07/2017 06/05/17 - 05/04/19 - 

 

W-2 Construction of the Rice Silos in 
Dhaka (48,000 MT), Narayangani 
(48,000 MT) and Barisal (48,000 
MT) with all ancilary facilities, 
public toilet, vehicle parking, 
water supply, sewerage, surface 
drain, equipment, machineries 
and fire fighting. 

44,800.00 - 

ICB 

12/3/17 - 26/05/17 - 25/05/20 - 

 

W-3 Construction of the Rice Silos in 
Madhupur (48,000 MT), 
Mymensingh (48,000 MT) and 
Ashuganj (105,000 MT) with all 
ancilary facilities, public toilet, 
vehicle parking, water supply, 

51,385.08 - 

ICB 

10/11/16 16/03/2017 01/05/17 4/4/2018 30/04/20 30/04/20  

WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 



পৃষ্ঠো-43 

প্যোশকজ

নং 
প্যোশকজ (১,২,৩…) 

প্রোক্কধরত মূল্য 

(রক্ষ েকোয়) 

 

চুধক্তমূল্য 

(রক্ষ েকোয়) 

Procure

ment 

Method 

দযত্র আহ্বোশনয তোধযখ চুধক্তয তোধযখ কোজ ভোধপ্তয তোধযখ 

WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 ও 

ধধআয- ২০০৮ 

এয ক্ষত ঙ্গক্ষত 

ক্ষফলল্পয় ভন্তব্য 
ধযকধেত প্রকৃত ধযকধেত প্রকৃত চুধক্ত অনুমোয়ী প্রকৃত 

sewerage, surface drain, 
equipment, machineries and fire 
fighting. 

W-4 Construction of a  building for 
establishment of Food 
monitoring, research and training 
centre 

2,600.00 2,600.00 

NCB  PWD procured this works 

W-6 Renovation work of PMU office 
including interior design  

101.08 101.08 NCB  27/04/15 27/04/15 24/05/15 24/05/15 28/06/15 28/06/15 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

W-7 Site/Land development, site 
office, -boundary wall, river 
training etc of Barisal Silo  

369.16 369.16 
NCB  

09/04/15 09/04/15 04/06/15 04/06/15 20/12/15 - 
 

W-8 Site/Land development, site 
office, boundary wall, river 
training etc of Narayangong Silo 

1,738.45 1,738.45 
NCB  

14/05/15 14/05/15 07/09/15 07/09/15 15/03/16 - 
 

W-9 Site/Land development, site 
office, boundary wall, river 
training etc of Dhaka Silo 

197.76 189.78 
NCB  

10/05/15 10/05/15 30/08/15 30/08/15 05/03/16 31/07/2017 

ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

W-10 Site/Land development, site 
office, boundary wall, river 
training etc of Ashugonj Silo 

4,172.19 2,885.53 

ICB 

14/05/15 14/05/15 20/09/15 20/09/15 28/09/16 31/03/17 

ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

W-11 Site/Land development, site 
office etc of Mymenshingh Silo 

108.33 102.73 NCB  02/03/15 02/03/15 24/05/15 24/05/15 01/12/15 30/09/16 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

W-12 Site/Land development, site 
office, boundary wall, river 
training etc of Mohessorpasa Silo 

227.91 169.22 
NCB  

11/05/15 11/05/15 28/07/15 28/07/15 02/02/16 15/04/17 

ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

W-13 Site/Land development, site 
office, boundary wall etc of 
Chattagong Silo 

104.77 106.75 
NCB  

10/05/15 10/05/15 09/07/15 09/07/15 02/02/16 30/08/16 

ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

W-14 Site/Land development, site 
office, boundary wall etc of 
Modhupur Silo 

264.75 227.23 
NCB  

02/03/15 02/03/15 05/05/15 05/05/15 19/11/15 25/11/16 

ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

W-15 Emergency Renovation work of 
PMU office 

9.85 9.85 NCB  07/04/15 07/04/15 19/04/15 19/04/15 18/05/15 18/05/15 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

W-16 Construction of Laboratory 
Buildings 

500.00 500.00 NCB  20/10/16 09/10/17 16/02/17 26/12/17 15/02/18 
 

ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

W-17 Construction of additional wall, 
land development etc at 
chittagonj silo 

  

NCB  

     
29/01/18 

ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 



পৃষ্ঠো-44 

প্যোশকজ

নং 
প্যোশকজ (১,২,৩…) 

প্রোক্কধরত মূল্য 

(রক্ষ েকোয়) 

 

চুধক্তমূল্য 

(রক্ষ েকোয়) 

Procure

ment 

Method 

দযত্র আহ্বোশনয তোধযখ চুধক্তয তোধযখ কোজ ভোধপ্তয তোধযখ 

WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 ও 

ধধআয- ২০০৮ 

এয ক্ষত ঙ্গক্ষত 

ক্ষফলল্পয় ভন্তব্য 
ধযকধেত প্রকৃত ধযকধেত প্রকৃত চুধক্ত অনুমোয়ী প্রকৃত 

  WORKS (Total)  141,959.25 8,999.78  - - - - - - - - -  

  SD-1 Consulting Firm (s): (Design and 
supervision consultant) 

9,891.80 9,891.80 
ICB  

10/05/15 10/05/15 31/01/16 31/01/16 30/06/20 - 
WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-2 
ICT Consultant Firm(s):  1,500.00 1,490.00 

ICB 
29/02/16 29/02/16 28/07/16 28/07/16 27/07/19 - 

WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-3 Consulting Firm(s) for Monitoring  
and Impact  Evaluation 

454.30 399.78 NCB  10/05/15 10/05/15 28/12/15 28/12/15 30/06/20 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-4 Service Provider for Distribution 
of Household silos and Related 
Services 

1,722.28 1,716.60 
NCB  

03/09/15 03/09/15 25/05/16 25/05/16 30/06/20 - 

ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-5 Senior Technical Specialist 
(Mechanical) 

133.50 133.50 NCB  02/10/14 02/10/14 03/02/15 03/02/15 02/11/18 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-6 Senior Technical Specialist (Civil) 103.50 103.50 NCB  02/10/14 02/10/14 03/02/15 03/02/15 02/11/18 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-7 Sr. Technical Specialist 
(Electrical) 

144.00 99.68 NCB  10/05/16 03/08/16 18/08/16 01/11/16 31/10/19 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-8 Senior Procurement Specialist 157.12 157.12 NCB  30/03/14 30/03/14 14/09/14 14/09/14 13/09/18 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-9 Procurement Analyst   103.50 103.50 NCB  02/10/14 02/10/14 03/02/15 03/02/15 02/11/18 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-10 Senior Environmental Specialist 136.59 136.59 NCB  30/03/14 30/03/14 27/08/14 27/08/14 26/08/18 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-11 Senior Social Specialist 117.70 117.70 NCB  30/03/14 30/03/14 06/08/14 06/08/14 05/08/18 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-12 Senior Outreach and Public 
Awareness Specialist 

105.92 105.92 NCB  30/03/14 30/03/14 06/08/14 06/08/14 05/08/18 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-13 Senior Financial Management 
Specialist  

150.72 150.72 NCB  30/03/14 30/03/14 10/09/14 10/09/14 09/09/18 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-14 Project Implementation Manual 
Specialist 

24.00 24.00 NCB  20/08/15 20/08/15 15/09/15 15/09/15 15/03/16 15/03 16 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-15 Sr. Institutional Expert 144.00 142.61 NCB  06/06/16 03/10/16 05/10/16 11/04/17 4/10/2019 -  

SD-16 International Experts 
(Procurement panel) Chairman 

454.25 454.25 
NCB  

19/08/14 19/08/14 14/01/15 14/01/15 30/06/20 - 

WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-17 International Experts 
(Procurement panel) member 427.31 427.31 

NCB  
19/08/14 19/08/14 20/07/15 20/07/15 30/06/20 - 

WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-18 
National Expert (Procurement 86.00 86.00 NCB  19/08/14 19/08/14 30/06/15 30/06/15 30/06/20 - 

WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 



পৃষ্ঠো-45 

প্যোশকজ

নং 
প্যোশকজ (১,২,৩…) 

প্রোক্কধরত মূল্য 

(রক্ষ েকোয়) 

 

চুধক্তমূল্য 

(রক্ষ েকোয়) 

Procure

ment 

Method 

দযত্র আহ্বোশনয তোধযখ চুধক্তয তোধযখ কোজ ভোধপ্তয তোধযখ 

WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 ও 

ধধআয- ২০০৮ 

এয ক্ষত ঙ্গক্ষত 

ক্ষফলল্পয় ভন্তব্য 
ধযকধেত প্রকৃত ধযকধেত প্রকৃত চুধক্ত অনুমোয়ী প্রকৃত 

panel) member অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-19 Technical Site Specialist (Civil) 567.30 567.30 NCB  16/11/14 16/11/14 04/05/15 04/05/15 3/5/2019 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-20 Accounts Officer (Individual 
Consultant) 

95.33 95.33 NCB  04/08/14 04/08/14 01/02/15 01/02/15 30/06/20 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-21 Accountant Cum Cashier 
(Individual Consultant) 

70.40 70.40 NCB  04/08/14 04/08/14 01/01/15 01/01/15 30/06/20 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-22 Integrated Food Policy Research 
Program (Research Institute/ 
Firm)  

8,567.43 8,567.43 
NCB  

14/09/15 14/09/15 25/05/16 25/05/16 30/06/20 - 

ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-23 Financial Management 
Information System  

15.94 15.94 NCB  12/02/15 12/02/15 24/08/15 24/08/15 24/02/19 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-24 Food Grain Laboratory Specialist 10.00 10.00 NCB  02/07/15 02/07/15 12/04/15 12/04/15 11/7/2015 11/7/2015 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-25 Website development for MFSP 5.97 5.97 NCB  07/12/14 07/12/14 09/04/15 09/04/15 30/06/20 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-26 Strategic Studies/Survey for 
Future Project Preparation 

800.00 800.00 NCB  18/10/16  04/03/17 30/11/16 30/06/20 
ToR is 

developed 
 

SD-27 CA firm for Independant Internal 
Audit 

73.20 73.20 NCB  30/04/15 30/04/15 09/11/15 09/11/15 30/06/20 - 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-28 Household Silo Designer 3.35 3.35 NCB  02/03/15 02/03/15 15/04/15 15/04/15 14/05/15 14/05/15 
ধধআয- ২০০৮ 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-29 
International Consultant for Food 
Policy Research Program 

649.28 426.40 
NCB  

10/12/15 04/09/16 07/06/16 03/01/17 30/06/20 - 

WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-30 National Senior Consultant for 
Food Policy Research Program 

174.00 130.31 
NCB  

10/12/15 31/01/17 07/06/16 23/05/17 30/06/20 - 
WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

SD-31 Consulting Firm for Overseas 
Study Tour and Training Program 

800.00 800.00 NCB  22/01/16 22/01/16 10/08/16  9/8/2018 
RFP 

invited 
 

SD-32  Firm for Communications and 
Public Awarness 

51.60 49.19 
NCB  

06/12/16 27/07/16 06/04/17 29/12/16 30/06/20 - 

WB ক্রয় গোইি 

রোইন -2011 

অনুমোয়ী ঠিক আশছ 

  SERVICES (Total) 27,740.28 27,355.39  - -  - -  - -  

 

প্রোক্কধরত মূল্য ও চুধক্তমূল্য একই ফোয কোযণ শরো ণ্য, সফা ও ক্রয় কাবজয  সম কর প্যাবকবজয ক্রয় কাজ ম্পূণ ম বয়বে, স কর প্যাবকবজয চুনি মূল্যবক  প্রোক্কধরত মূল্য নববফ নিনন ংবাধন 

কযা বয়বে। 



পৃষ্ঠা-46 

সক স্টানি নববফ  ননবম্ন W-3 প্যোশকশজয ক্রয় প্রধক্রয়ো ধফস্তোধযতবোশফ ম ষোশরোচনো কশয প্রোপ্ত 

তথ্যোধদ  প্রদোন কযো র । 

সক স্টানি:প্যোশকজ নং- ০৩ 

ক্রয় প্যোশকজ/চুধক্তয নোভেঃ Construction of the Rice Silos in Madhupur (48,000 MT), 

Mymensingh (48,000 MT) and Ashuganj (105,000 MT) with all ancillary facilities, 
public toilet, vehicle parking, water supply, sewerage, surface drain, equipment, 
machineries and fire fighting 
 
ক্রমভক 

নং 
মফফযণ ও অনুযণীয় মফলয়াফরী প্রকৃত মফরম্ব কাযণ 

1.  দযত্র দমরর মমআয-২০০৮ ও WB ক্রয় 

গাইড রাইন -2011 অনুাল্পয প্রনীত মকনা 

দযত্র দমরর মমআয-২০০৮ ও WB ক্রয় 

গাইড রাইন -2011 অনুাল্পয প্রণীত ল্পয়ল্পছ 

  

2.  ক্রয় প্রমক্রয়ায ধযণ সমভন, ICB ICB   

3.  ক্রল্পয়য কযাটাগময সমভন, ভারাভার, কাজ, সফা কাম ি   

4.  ক্রয় দ্ধমত সমভন, OTM, LTM, DPM 

ইতযামদ 

OTM   

5.  অথ িায়ন  

GoB, ংস্থায মনজস্ব, উন্নয়ন ল্পমাগী ইতযামদ 

IDA credit   

6.  মত্রকায় দযত্র প্রকাল্পয তামযখ 

ফহুর প্রচমরত ২টি ংফাদল্পত্র প্রকা কযল্পত ল্পফ 

২৯ জানুয়াযী ২০১৬, তদমনক  The 

Financial Express,  , ৩০ 

জানুয়াযী The Daily Star & The 

Daily Ittefaq ফহুর প্রচমরত ৩টি 

ংফাদল্পত্র প্রকা কযা  য় 

  

7.  সকান সকান মত্রকায় দযত্র প্রকামত ল্পয়ল্পছ 

(কভল্পক্ষ ২টিল্পত) 

কভল্পক্ষ ১টি ইংল্পযজী ও ১টি ফাংরা মত্রকায় 

প্রকা কযল্পত ল্পফ  

[R-90(2)(a)] 

২৯ জানুয়াযী ২০১৬, তদমনক  The 

Financial Express,  , ৩০ 

জানুয়াযী The Daily Star & The 

Daily Ittefaq ফহুর প্রচমরত ৩টি 

ংফাদল্পত্র প্রকা কযা  য় 

  

8.  এক সকাটি টাকায অমধক মূল্পল্যয দযত্র মফজ্ঞমপ্ত 

মমটিইউ-সত াঠাল্পনা ল্পয়ল্পছ মক না 

এক সকাটি টাকায অমধক মূল্পল্যয দযত্র মফজ্ঞমপ্ত 

মমটিইউ-সত াঠাল্পত ল্পফ [R-90(2)(i)] 

২৭-০১-২০১৬ তামযখ DG (Food) এয 

ওল্পয়ফ াইট এফং ০১-২-২০১৬ তামযখ 

CPTUএফং UNDBএ ওল্পয়ফ াইট 

প্রকামত য় 

  

9.  TEC অনুল্পভাদনকাযী কর্তিক্ষ ERD, WB এয Financial 

Agreement, GAAP   ও  PAD 

Provision অনুমায়ী অত্র প্রকল্পেয 

Major contract ংক্রান্ত দযত্র 

মূল্যায়ন ও এতংক্রান্ত অন্যান্য কাজ  ৩ 

দস্য মফমষ্ট (২ জন আন্তিজামতিক মফল্পলজ্ঞ 

ও ১ জন স্থানীয় মফল্পলজ্ঞ) ভিল্পয় IPP 

কর্তিক ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ  

।    

10.  TOC এয দস্য ংখ্যা 

৩ দস্য ল্পত ল্পফ [R-7, schedule-II] 

৩ দস্য মফমষ্ট  IPP   

11.  TEC এয দস্য ংখ্যা ৩ দস্য মফমষ্ট IPP    

12.  TEC অনুল্পভাদনকাযী কর্তিক্ষ 

দযত্র অনুল্পভাদনকাযী কর্তিক্ষ ল্পফ [R-8(3)] 

CCGP    

13.  দযত্র গ্রল্পনয তামযখ 

দযত্র প্রকাল্পয তামযখ ল্পত দযত্র গ্রল্পনয 

৩১ সভ, ২০১৭   
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ক্রমভক 

নং 
মফফযণ ও অনুযণীয় মফলয়াফরী প্রকৃত মফরম্ব কাযণ 

ভেফতী ভয় মমআয-২০০৮ অনুমায়ী মনধ িাযণ 

কযল্পত ল্পফ 

14.  দযত্র সখারায স্থান, তামযখ ও ভয়  

দযত্র সনাটিল্প ফমণ িত স্থান, তামযখ ও ভয় 

অনুমাময় 

স্থান: PMU, MFSP, তামযখ: ৩১ সভ, 

২০১৭, ভয়:২:৩০ 

  

15.  দযত্র মফলল্পয় সকান অমবল্পমাগ মছর মক না 

অমবল্পমাগ থাকল্পর মমআয-২০০৮ অনুমায়ী 

মনষ্পমি ল্পয়ল্পছ মক না [R-56, d-57(3)(4)] 

নাই   

16.  অমবল্পমাগ মনষ্পমিয পল্পর মযফতিন/ংল্পাধন প্রল্পমাজয নয়   

17.  Independent Review Panel-এ 

আীর 

মরমখত মদ্ধান্ত প্রামপ্তয ৭ কাম িমদফল্পয ভল্পে 

Review Panel এ আীর কযা মাল্পফ মমদ 

মতমন কর প্রকায Administrative 

Authority এয মনকট ল্পত অমবল্পমাল্পগয 

সপ্রল্পক্ষল্পত সকানরূ জফাফ/মদ্ধান্ত না ান [R-

57(10)(11)(12)] 

প্রল্পমাজয নয়   

18.  Review Panel এয মদ্ধান্ত ও Follow-

on  

Review Panel এয মদ্ধান্ত ল্পফ অমবল্পমাগ 

প্রামপ্তয ১২ কাম িমদফল্পয ভল্পে 

প্রল্পমাজয নয়   

19.  দযল্পত্র অংগ্রণকাযীয ংখ্যা ৬টি   

20.  কতগুল্পরা দযত্র জভা ল্পড়ল্পছ?  ৫টি   

21.  দযত্র Responsiveness  

Responsive দযল্পত্রয নুযনতভ ংখ্যা 

মনমদ িষ্ট কযা সনই [R-98(14)(28)] 

৫টি দযত্র জভা ল্পড় এয ভল্পে সথল্পক ২টি 

পাভ ি Responsive য়।  

  

22.  TEC কর্তিক সুামযকৃত পুনেঃদযত্র আফান প্রল্পমাজয নয়   

23.  মথাভল্পয় দযত্র মূল্যায়ন সল কযা ল্পয়ল্পছ মক না 

মমআয অনুমায়ী মথাভল্পয় দযত্র মূল্যায়ন 

ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ মক না Safe Custody-2 

days (R-32); TEC Evaluation-21 

days [R-36(6), schedule-part-A] 

23 days (opening to 

evaluation) 

- ১ভ ফায মূল্যায়ন প্রমতল্পফদন দামখর কল্পয ৬-

৮-২০১৭ইং তামযখ 

- পূণ:মূল্যায়ন দামখর কল্পয ২১-৯-২০১৭ইং  

Opening 

to 

evaluation 

total day 

required= 

১১৩ 

মূল্যায়ন প্রমতল্পফদন 

ম িাল্পরাচনা সল্পল 

মফশ্ব ব্যাংক মকছু 

মনল্পদ িনা প্রদান 

কল্পয, মা মফল্পফচনা 

কল্পয ২১-৯-

২০১৭ইং 

পূণ:মূল্যায়ন 

প্রমতল্পফদন দামখর 

কল্পয। 

24.  মূল্যায়ন ও অনুল্পভাদল্পনয ভল্পে মদফল্পয প্রকৃত 

াথ িকয  

Ministry-9 weeks (Ministry 8 

weeks (56 days) + NOA - 1 

week) [R-36(6), schedule-3, 

part-A] 

- পূণ:মূল্যায়ন দামখর কল্পয ২১-৯-২০১৭ইং  

- ১২-১১-২০১৭ তামযখ মফশ্বব্যাং ক্ষকয অনামি 

(NOL) াওয়া মায়। 

- ২৮-২-২০১৮ তামযখ CCGP কর্তিক 

অনুল্পভামদত য়। 

মূল্যায়ন ও 

অনুল্পভাদল্পনয 

ভল্পে মদফল্পয 

প্রকৃত াথ িকয 

১৫৯ মদন-৫৬ 

মদন=সভাট মফরম্ব 

১০৩ মদন 

NOL প্রদাল্পন  

মফশ্বব্যাংক সভাট 

৫২ মদন ভয় 

মনল্পয়ল্পছ। 

মফশ্বব্যাংক NOL 

প্রদাল্পনয য  

CCGP কর্তিক 

চড়ান্ত অনুল্পভাদল্পন 

১১১ মদন ভয় 

মনল্পয়ল্পছ। 

25.  দযত্র অনুল্পভাদন কল্পযল্পছন সক? DOFP 

অনুাল্পয মথামথ কর্তিল্পক্ষয ভােল্পভ দযত্র 

CCGP (২৮-২-২০১৮ইং)   
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ক্রমভক 

নং 
মফফযণ ও অনুযণীয় মফলয়াফরী প্রকৃত মফরম্ব কাযণ 

অনুল্পভাদন ল্পয়ল্পছ মক না 

26.  মূল্যায়ন প্রমতল্পফদন যাময অনুল্পভাদনকাযী 

কর্তিল্পক্ষয (AA) মনকট সপ্রযণ কযা ল্পয়মছর মক 

না 

 Be sent directly to AA in 

sealed envelope 

 [R-36(33)] 

মূল্যায়ন প্রমতল্পফদন যাময অনুল্পভাদনকাযী 

কর্তিল্পক্ষয (AA) মনকট সপ্রযণ কযা 

ল্পয়মছর 

  

27.  NOA প্রদান 

ক) সটন্ডায Validity Period এয ভল্পে 

ভাপ্ত কযল্পত ল্পফ 

খ) সটন্ডায মূল্যায়ন প্রমতল্পফদন (TER) 

অনুল্পভাদল্পনয ৭ মদল্পনয ভল্পে ল্পত ল্পফ 

গ) চুমর্ক্ স্বাক্ষয-NOA জাযীয ২৮ মদল্পনয ভল্পে 

[R-102(11), schedule-II] 

১২-৩-২০১৮ইং তামযল্পখ সভা ি তভা 

কনস্ট্রাকন সকা: মর: এফং Frame 

(Italy) JV সক  NOA প্রদান কযা য়। 

ক) ২৭-৮-২০১৮ইং 

খ) ২৮-২-২০১৮ইং 

গ) ৪-৪-২০১৮ইং  

  

28.  NOA জাযীয কতমদল্পনয ভল্পে চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত 

ল্পয়ল্পছ  

NOA জাযীয ২৮ মদল্পনয ভল্পে চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত 

ল্পফ ল্পফ। Ministry: (Secretary-2 

weeks, Ministter-1 weeks, 

Total 3 weeks (21 days); NOA-1 

week) [R-36(6)-schedule-3, 

part-A] 

২৩ মদন  

(৪-৪-২০১৮ইং তামযল্পখ সভা ি তভা 

কনস্ট্রাকন সকা: মর: এফং Frame 

(Italy) JV এয াল্পথ চুমর্ক্ স্বাক্ষয য়।) 

  

29.  সটন্ডায Validity Period এয ভল্পে চুমর্ক্ 

ম্পাদনাধাযণত ৬০-১২০ মদন [R-19(1)(2), 

d-117(10)] 

সটন্ডায Validity Period 

২৭/৮/২০১৮ এয ভল্পে চুমর্ক্ ম্পাদন 

  

30.  প্রাক্কমরত মূল্যভান টাকা ১০০৪৭৫.৩১ রক্ষ   

31.  চুমর্ক্মূল্য টাকা ৯,৬০,০৩২৯৯৯৮.০৮   

 

5.2 WB ক্রয় গাইড রাইন -2011 আল্পরাল্পক উল্পযার্ক্ দযত্রটিয ওয ভন্তব্য  

ক্ষনক্ষফড় ক্ষযফীিণ কাল্পর প্রকে দপ্তয কর্তথক ণ্য, কাম ি ও সফা ক্রয় প্রমক্রয়ামূ WB ক্রয় গাইড রাইন 

-2011 ও মমআয- ২০০৮ অনুমায়ী কর ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। ক্রয় কাল্পজ সকান ব্যমতক্রভ ও 

দুফ িরতা  মযরমক্ষত য়মন । 

1. ক্ষিক্ষক্ষ নুমায়ী উল্পেক্ষখত W-3 প্যাল্পকল্পজয দযত্রটিয ক্রয় প্রমক্রয়াকযল্পণ ICB  নুযণ কযা ল্পয়ল্পে; (WB 

ক্রয় গাইড রাইন -2011 এ ফমণ িত ICB অনুমায়ী) 

2. দযত্রটি ২টি ইংল্পযজী ও ১টি ফাংরা মত্রকায় ও   CPTU, DG (Food) এফং UNDB-এ ওল্পয়ফ াইট 

প্রকামত ল্পয়ল্পছ; (WB ক্রয় গাইড রাইন -2011 এ ফমণ িত অনুল্পে-2.7 অনুমায়ী) 

3. ৩ দস্য মফমষ্ট (২ জন আন্তিজামতিক মফল্পলজ্ঞ ও ১ জন স্থানীয় মফল্পলজ্ঞ) ভিল্পয় International 

Procurement Panel (IPP) কর্তিক দযত্রটি মূল্যায়ন কযা য় মা WB কর্তিক অনুল্পভাদন ও 

NOL প্রামপ্ত াল্পক্ষ যফতী কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা য়; ( WB ক্রয় গাইড রাইন -2011 এ ফমণ িত অনুল্পে-2.9  

অনুমায়ী) 

4. উর্ক্ প্যাল্পকজ এয দযত্র দামখল্পরয সল ভয় মছর ৩১-০৫-২০১৭ইং তামযখ। উর্ক্ প্যাল্পকল্পজয কাল্পজয জন্য 

সভাট ৫টি প্রমতষ্ঠান প্রাকল্পমাগ্যতা অজিন কল্পয;য়;(WB ক্রয় গাইড রাইন -2011 এ ফমণ িত অনুল্পে-2.49 অনুমায়ী) 
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5. উর্ক্ ৫টি প্রাক-সমাগ্যতা ম্পন্ন দযদাতায মূল্যায়ন ম্পন্ন কযা য় ৬-৮-২০১৭ইং তামযল্পখ। উর্ক্ মূল্যায়ন WB 

পূনযায় মূল্যায়ল্পনয জন্য মনল্পদ িনা প্রদান কল্পয। পুনযায় মূল্যায়ন কাজ IPP কর্তিক ২১-১-২০১৭ইং তামযল্পখ 

ম্পন্ন কযা য়। অথ িাৎ দযত্র দামখর সথল্পক চূড়ান্ত মূল্যায়ন কযল্পত সভাট ভয় রাল্পগ ১১৩মদন;  

6. ২য় ফায উর্ক্ প্যাল্পকল্পজয মূল্যায়ল্পনয য WB NOL প্রদান কল্পয ১২-১১-২০১৭ইং তামযল্পখ। এখাল্পন মফশ্ব 

ব্যাংল্পকয NOL সল্পত ভয় রাল্পগ ৫২মদন; 

7. মফশ্ব ব্যাংল্পকয NOL প্রামপ্তয য চূড়ান্ত অনুল্পভাদল্পনয জন্য মফলয়টি CCGP ফযাফল্পয সপ্রযণ কযা য়। 

CCGP কর্তিক ২৮-০২-২০১৮ইং তামযল্পখ ক্রয় ংক্রান্ত ভন্ত্রী বায় চূড়ান্ত অনুল্পভাদন প্রদান কযা য়। অথ িাৎ 

WB কর্তিক NOL প্রদাল্পনয য যকাল্পযয CCGP কর্তিক চূড়ান্ত ক্রয় অনুল্পভাদন প্রদান কযল্পত ভয় রাল্পগ 

১১১মদন; 

8. অতয W-3 প্যাল্পকল্পজয কাজ ম্পন্ন কযায জন্য ঠিকাদায প্রমতষ্ঠাল্পনয াল্পথ চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত ল্পয়ল্পছ মফগত ৪-

০৪-২০১৮ তামযল্পখ; 

9. CCGP কর্তিক অনুল্পভাদল্পনয য চুমর্ক্ স্বাক্ষয কযল্পত ভয় সরল্পগল্পছ ৩৫মদন;  

10. উল্পযয ম িাল্পরাচনা সথল্পক সদখা মায় সম, W-3 প্যাল্পকজ দযত্র আহ্বান সথল্পক কভ ি ম্পাদল্পনয চুমর্ক্ স্বাক্ষয 

ম িন্ত সভাট ভয় সরল্পগল্পছ ৩১১মদন; 

11. প্যাল্পকজ চূড়ান্ত কযায কাজ মফমবন্ন ধাল্প অনুল্পভাদন াল্পল্পক্ষ ম্পন্ন কযল্পত ল্পয়ল্পছ। প্রমতটি ধাল্পয কাজ  

আল্পযাও দ্রুত ল্পর অে ভল্পয় প্যাল্পকজটিয ( W-3) চুমর্ক্ ম্পন্ন কল্পয কাজ আযম্ভ কযা সমত। বমফষ্যল্পত এ 

মফলল্পয় নজয মদল্পত ল্পফ।  

 

5.3 ণ্য, কাম ি ও সফা মযচারনায জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনফর মফলয়ামদ ম িাল্পরাচনা ও ম িল্পফক্ষণ 

উক্ত প্রকশেয আওতোধীশন ইধতভশধ্য ম্পোধদত কোম ষ, ণ্য ও মফো ক্রয় সুষ্ঠুবোশফ ফোস্তফোধয়ত শয়শছ এফং ম্পোধদত 

কোম ষফরীয ভোন গ্রণশমোগ্য ম ষোশয় যশয়শছ ফশর প্রতীয়ভোন য়। কোম ষ, ণ্য ও মফো ক্রয় কোজ ম্পোদশনয দোধয়শত্ব 

ধনশয়োধজত কভ ষকতষোবৃন্দ তোশদয ধনজ ধনজ দোধয়ত্ব োরশনয পশর মতভন উশেখশমোগ্য মকোন ভস্যোয উদ্ভফ য়ধন। প্রকশেয 

কোম ষ ম্পোদন ও ণ্য ংগ্রশয কোশজ ধনশয়োধজত জনফর মশথষ্ট ফশর ধফশফধচত শয়শছ। 
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লষ্ঠ অধ্যোয় 

মডজাইন, সেমমপল্পকন,গুণগত ভান ও মযভাণ ক্ষফলল্পয় ল্পযজক্ষভল্পন ক্ষযদ থন, 

ম িাল্পরাচনা ও ম িল্পফক্ষণ 



6.1 প্রকল্পেয াইল্পরা ংমেষ্ট TSS Civil) প্রল্পকৌরীয মনকট ল্পত প্রাপ্ত তথ্যামদ মফল্পেলণ 

6.1.1 মনধ িামযত ভল্পয়য ভল্পে মনভ িাণ কাজ ম্পন্ন না ওয়ায কাযণ  

প্রকল্পেয াইল্পরা ংমেষ্ট   Technical Site Specialist (Civil) এয দপ্তয (াইল্পরা াইট অমপ) ল্পত প্রাপ্ত 

তথ্যামদ মফল্পেলল্পণ সদখা মায় সম, ৮টি াইল্পরা মনভ িাণ স্থাল্পন াইট অমপ মফমডং মনভ িাণ, ভূমভ উন্নয়ন, ীভানা প্রাচীয মনভ িাণ 

ও মযবায সেমনং এয মনভ িাণ কাজ কাম িাল্পদল্প ফমণ িত ভল্পয়য ভল্পে ম্পন্ন কযা মায় মন। কাম িাল্পদল্প ফমণ িত ভল্পয়য ভল্পে 

মনভ িাণ কাজ ভাপ্ত না ওয়ায কাযণ ম্পল্পকি TSS (Civil) প্রল্পকৌরীয কাছ সথল্পক তথ্য াওয়া মায়। কাযণগুমর 

মনম্নরু 

 

1. অমত বৃমষ্ট  

2. ভূমভ উন্নয়ল্পন মনধ িামযত স্থান জরায় (বযাট) এয উয উচ্চ আদারল্পতয মনল্পলধাজ্ঞা  

3. পুযাতন খাদ্য গুদাভ বাঙ্গায কাল্পজ ভয় সক্ষন 

4. ঠিকাদাল্পযয অফল্পরা 

5. মনভ িাণ াইট প্রামপ্তল্পত মফরম্ব 

6. ফমযার াইল্পরা াইল্পটয উন্নয়ল্পনয জটিরতায ও ১৩টি খাদ্য গুদাভ াযণ 

7. নাযায়ণগঞ্জ াইল্পরা াইল্পটয ভূমভয ভামরকানা মনল্পয় মফল্পযাল্পধ  

8. চট্টগ্রাভ াইল্পরা াইল্পটয অব্যফহৃত বফন ও স্ক্র্যা ভারাভার মনষ্পমিকযল্পণয  জটিরতা 

9. ভল্পশ্বযাা, খুরনা াইল্পরা াইল্পটয জযাজীণ ি বফন অাযল্পণ  জটিরতা 

10. ভয়ভনমং াইল্পরা াইল্পটয ১০টি পুযাতন খাদ্য গুদাভ অাযণ  জটিরতা 

 

মনভ িাণ কাজ মথাভল্পয় ম্পল্পন্নয মফলল্পয় ঠিকাদাল্পযয ভূমভকা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি। মনধ িামযত ভল্পয়য ভল্পে কাজ আযম্ভ কযা 

ল্পরও অগ্রগমত ল্পন্তালজনক না ওয়ায় ঠিকাদাযল্পক কর্তিক্ষ  ভয় বৃমদ্ধয অনুভমত প্রদান কল্পযন। মকন্তু ঠিকাদায ফমদ্ধিত 

ভয় ীভায ভল্পে কাজ ম্পন্ন কযল্পত ব্যথ ি ল্পর প্রকে কর্তিক্ষ আইন অনুমায়ী ঠিকাদাযল্পক জমযভানা কযা য়।   

 

6.1.2 মনভ িাণ াভগ্রীয ল্যাফল্পযটময যীক্ষায পরাপর ম্পমকিত তথ্য 

মনভ িাণ াভগ্রীয গুণগত ভান মথামথ ল্পর াভগ্রীক বাল্পফ মনভ িাণ কাল্পজয ভানও বার ওয়া স্বাবামফক। মনভ িাণ কাল্পজয 

গুণগত ভান মাচাইল্পয়য রল্পক্ষ ৮টি াইল্পরা াইল্পটয অযায (Ancillary work) মনভ িাণ কাল্পজ ব্যফহৃত যড, 

মল্পভন্ট, ফালু, ইট, কংমক্রট ইতযামদয ভান ল্যাফল্পযটময ম িাল্পয় যীক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ মকনা স রল্পক্ষয মনভ িাণ াভগ্রী সটি 

ম্পমকিত মফলল্পয় াইল্পরা ংমেষ্ট TSS (Civil) প্রল্পকৌরীয মনকট ল্পত তথ্য ংগ্র কযা য় এফং তাল্পদয মনকট সথল্পক 

সটি ম্পমকিত প্রমতল্পফদন ংগ্র কল্পয যীক্ষা মনযীক্ষা কযা য়। মনভ িাণ াভগ্রীয ল্যাফল্পযময সটি মফমবন্ন প্রমতষ্ঠান সমভন-

BUET, DUET, CUET ও ফাংরাল্পদ কৃমল মফশ্বমফদ্যারয়, ভয়ভনমং সথল্পক কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

৮টি াইল্পরা াইল্পটয অমপ মফমডং ীভানা প্রাচীয মনভ িাণ কাল্পজ ব্যফহৃত মনভ িাণ াভগ্রীয সটি প্রমতল্পফদন যীক্ষা কল্পয 

সদখা সগল্পছ সম, অমধকাং মনভ িাণ াভগ্রীয সটি পরাপর ংমেি মনভ িাণ াভগ্রীয জন্য মনধ িামযত ন্যযনতভ/িান্ডাড ি ভান 

সথল্পক মফমবন্ন ভাত্রায় সফম। উদাযনস্বরূ ফরা মায়, ভদৄপুয াইল্পরা াইল্পট মনভ িাণ কাল্পজ ব্যফহৃত সকা ি স্যান্ড এয 
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ল্যাফল্পযটময যীক্ষা বযালু মছর 1.43 FM,মা মনধ িামযত ভান ল্পত সফম। চট্টগ্রাভ াইল্পরা াইল্পট মনভ িাণ কাল্পজ ব্যফহৃত 

কংমক্রট ও মল্পভল্পন্টয ল্যাফল্পযটমযল্পত যীক্ষায পরাপর মথাক্রল্পভ 3480 psi এফং 3060 psi, মা িযান্ডড ি বযালু ল্পত 

সফম। নাযায়ণগঞ্জ াইল্পরা াইল্পট মনভ িাণ কাল্পজ ব্যফহৃত এভএ ফায এয Tensile strength test of M.S bar 

এফং ইল্পটয Compressive strength test of brick সটল্পিয পরাপর মথাক্রল্পভ 720 Mpa  এফং 3040 

psi এ দুইটি পরাপরও স্যান্ডড ি বযালু ল্পত অমধক। াভগ্রীকবাল্পফ সদখা মায় সম, ৮টি াইল্পরা াইল্পটয ভল্পে ৮টিয 

Compressive strength of cement, concrete ও Tensile strength test of M.S bar  এয 

Lab test value standard value ল্পত অমধক। এছাড়া অমধকাং াইল্পরা াইল্পট মনভ িাণ কাল্পজ ব্যফহৃত ইল্পটয 

Water absorption test of brick ল্যাফল্পযটময সটি প্রাপ্ত বযালু ল্পত অমধক াওয়া মগল্পয়ল্পছ (াযক্ষণ 6.1)।  

 

াযক্ষণ 6.1: মনভ িাণ াভগ্রীয ল্যাফল্পযটময যীপায পরাপর ম্পমকিত তথ্য 

াইল্পরায নাভ ও 

ঠিকানা 

Compres

sive 

strength 

of 

concrete 

(নুযনতভ 

Value 

2500 psi) 

Compress

ive 

strength 

of cement 

(নুযনতভ 

Value 

2500 psi) 

FM test 

of 

coarse 

sand 

(নুযনতভ 

FM 2.5) 

Water 

absorp

tion 

test of 

brick 

(Max 

Value 

22%) 

Compres

sive 

strength 

test of 

brick 

((নুযনতভ 

Value 

2000 psi) 

Tensile 

strength 

test of 

M.S bar 

(নুযনতভ 

Value 

600mpa) 

যীক্ষা কযায 

প্রমতষ্ঠাল্পনয নাভ 

প্রাপ্ত পরাপর প্রাপ্ত পরাপর প্রাপ্ত 

পরাপর 

প্রাপ্ত 

পরাপর 

প্রাপ্ত পরাপর প্রাপ্ত পরাপর  

ফক্ষযার াইল্পরা  

াআে 

3760 3093 2.62  4160 685 KUET 

ভল্পযাা াইল্পরা 

াআে 

3880 3650 2.71  5940 694 KUET 

ঢাকা াইল্পরা াআে  3131 4950 2.72  6710 673 BUET 

নাযায়নগি াইল্পরা  

াআে 

3740 5260 2.78 15.5 3040 720 BUET 

ভদৄপুয াআে 4316  2.76  4495 690 DUET/BUET 

ভয়ভনক্ষং াইল্পরা  

াআে 

3141 3153 2.67   663 BAU 

অশুগি াআল্পরা াআে   3560 3120 2.68  4160 670 BUET 

চট্টগ্রাভ াআল্পরা াআে  3480 3060 2.69 22 3060 675 CUET 

 

6.1.3 মনভ িাণ কাজ মযদ িন ম্পমকিত তথ্যামদ  

৮টি াইল্পরা াইল্পটয কর Technical Site Specialist 

(Civil) প্রল্পকৌরী জানান সম মনভ িাণ কাম িক্রল্পভয মযদ িন সযমজোয 

(াইট অড িায ফই) মনভ িাণ াইল্পট ংযক্ষণ কযা য়। তথ্য ংগ্রকাল্পর 

মযদ িন সযমজোয মনভ িাণ াইল্পট াওয়া মায়।  

 

 

 

                                                                                                           ধচত্র: োইে অি ষোয ফই 

নমুনাময়ত ৮টি াইল্পরা াইল্পটয মনভ িাণ কাজ মযদ িন ম্পমকিত প্রাপ্ত তথ্য ম িাল্পরাচনায় সদখা মায়, প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয 

াল্পথ মৃ্পর্ক্ মফমবন্ন ম িাল্পয়য কভ িকতিা মনভ িাণ কাজ মযদ িন কল্পযল্পছন। মাল্পদয ভল্পে যল্পয়ল্পছ প্রকে মযচারক, ভা 

মযচারক (খাদ্য অমধদপ্তয), উ-প্রকে মযচারক, প্রকে সকা-অমড িল্পনটয,  Technical Specialist 

(Civil/(Electrical Mechanical), ও আইএভইমড’য কভ িকতিা। এ কর কভ িকতিা ৮টি াইল্পরা াইল্পট সভাট 
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৪২৪ ফায মযদ িন কল্পযল্পছন। তল্পফ অমধকাং মযদ িন Sr. Technical Specialist 

(Civil), Technical Site Specialist (Civil), Sr. Technical Specialist 

(Electrical)  Sr. Technical Specialist(Mechanical) প্রল্পকৌরী কর্তিক কযা ল্পয়ল্পছ।  ৮টি 

াইল্পরা াইল্পট Sr. Technical Specialist (Civil), Senior Environmental 

Specialist, Senior Social Specialist, Sr.Technical Specialist(Electrical), 

Sr.Technical Specialist(Mechanical) মথাক্রল্পভ ১০, ৫, ৫, ২ ও ৩ ফায মযদ িন কল্পযল্পছন। ভা-

মযচারক, প্রকে মযচারক, উ-প্রকে মযচারক, প্রকে সকাঅমড িল্পনটল্পযয গড় মযদ িন ংখ্যা মথাক্রল্পভ ৩, ৬, ২, ১৫ 

ফায  (াযক্ষণ 6.2) 

 

াযমণ- 6.2: মনভ িাণ কাজ মযদ িন ম্পমকিত তথ্যামদ 

 ৮ ংখ্যো 

ধনভ ষোণ োইশে ধযদ ষন মযধজ: ংযক্ষণ কযো য় ধক-নো  

োঁ 8 (100%) 

না - 

সভাে 100% 

মক কতফোয ধযদ ষন কশযশছন গড় মযদ িন ংখ্যা 

ভোধযচোরক ৩ ফায 

প্রকে ধযচোরক ৬ ফায 

উ-প্রকে ধযচোরক 2 ফায 

ধযক্ষণ ও মূল্যোয়ণ ধফবোগ (আএভইধি) ১ ফায 

প্রকে মকো-অধি ষশনেয) ১5 

Technical site Specialist (Civil) প্রল্পতযক কাম িমদফ 

Senior Environmental Specialist 5 ফায 

Senior Social Specialist 5 ফায 

Technical Site Specialist (Civil) ১০ ফায 

Sr. Technical Specialist (Electrical) ২ ফায 

Sr. Technical Specialist (Mechanical) 3 ফায 

 
6.1.4 মনভ িাণ ও আফাফল্পত্রয গুনগত ভান ম্পমকিত 

প্রকে আওতায় াইট অমপ মফমডং মনভ িাণ, ভূমভ উন্নয়ন, ীভানা প্রাচীয মনভ িাণ ও আফাফল্পত্রয গুণগত ভান ম্পল্পকি 

Technical Site Specialist (Civil) কর্তিক তথ্য মফল্পেলল্পণ সদখা মায় সম ৮ জন Technical Site 

Specialist (Civil) এয ভল্পে ২ জন (২৫%) ফল্পরল্পছন মনভ িাণ কাজ গ্রণল্পমাগ্য ম িাল্পয় ল্পয়ল্পছ। মনভ িাণ কাল্পজয ভান 

বার ল্পয়ল্পছ এভন ভন্তব্য কল্পযল্পছন ৬জন (৭৫%)। ৮টি াইল্পরা াইল্পট অমপল্পয কাল্পজয জন্য  আফাফত্র যফযা কযা 

ল্পয়ল্পছ। আফাফল্পত্রয ভান বার ল্পয়ল্পছ ফল্পর ভত মদল্পয়ল্পছ ৭৫% প্রল্পকৌরী। (াযক্ষণ 6.3) 

 

াযমণ 6.3: মনভ িাণ ও আফাল্পত্রয  গুণগত ভান ম্পল্পকি TSS (Civil) প্রল্পকৌরীয ভতাভত 

মনভ িাণ কাল্পজয গুণগত ভান ংখ্যা % 

বার ৬ ৭৫ 

গ্রণল্পমাগ্য ২ ২৫ 

ভন্দ ০ ০ 

আফাল্পত্রয গুণগত ভান   

বার ৬ ৭৫ 

গ্রণল্পমাগ্য ২ ২৫ 

ভন্দ ০ ০ 
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6.2 ল্পযজমভল্পন াইল্পরা মযদ িল্পনয ভােল্পভ ংগৃীত তথ্য 

াইল্পরা াইট অমপ মফমডং ভীক্ষা টিভ ল্পযজমভল্পন মযদ িন কল্পযন। মনভ িাণ াভগ্রীয ল্যাফল্পযটময সটি কযা ল্পয়ল্পছ 

এফং এ ংক্রান্ত প্রাপ্ত পরাপর মফল্পেলল্প সদখা মগল্পয়ল্পছ, অমধকাং মনভ িাণ াভগ্রীয ল্যাফল্পযটময সটল্পিয পরাপর িযান্ডড ি 

বযালু ল্পত অমধক, মা মনভ িাণ কাজ ভান-েত ল্পত গুরুত্বপূণ ি ভূমভকা যাখল্পফ। ল্পযজমভল্পন মযদ িন কাল্পর াভগ্রীকবাল্পফ 

মনভ িাণ কাল্পজয ভান সভাটামুটি বারই ল্পয়ল্পছ ফল্পর ভল্পন ল্পয়ল্পছ। মনল্পম্ন াযক্ষণ 6.4 এ মযদম িত াইল্পরা াইট মবমিক 

মনভ িাণ ম্পমকিত মফমবন্ন মফলল্পয়য ওয ভতাভত সদয়া ল্পরা: 

 

াযমণ-6.4 :প্রকল্পেয াইল্পরা াইট অমপ বফন মনভ িাণ কাল্পজয ভান ম্পল্পকি ভন্তব্য 

োইশরো

য নোভ 

মভশঝয অফস্থো ছোশদয অফস্থো মদয়োর দযজো ও 

জোনোরো 

কশভোি ও 

মরোিোউন 

োধনয 

ট্যোংক 

কর 

াইল্পরা 

াইট 

Floor tiles 

(600mm x 

600mm size 

mirror 

polish 

homogenou

s tiles)  মপটিং 

কযা  ল্পয়ল্পছ। 

কাল্পজয গুণগত ভান 

বার 

 Red colour 

ceramic 

Roof tiles 

round size 

200mm X 

125mm X 

5mm  মপটিং 

কযা ল্পয়ল্পছ। 

কাল্পজয গুণগত ভান 

বার 

10 hole machine 

made Ceramic 

bricks(9.5X4.5X2.

75)inch Red 

uniform colour 

রাগাল্পনা আল্পছ। কাল্পজয 

গুণগত ভান বার 

সগুন কাল্পঠয 

দড়জা এফং 

Aluminum 

জানারা মপটিং কযা 

ল্পয়ল্পছ ।জানারায় 

ক্ষির ক্ষেভ রাগাল্পনা 

ল্পয়ল্পে।  

BISF 

Approved 

porcelain 

commode 

মপটিং কযা 

ল্পয়ল্পছ। 

মমডউল্পরয াল্পথ 

ংগমতপূণ ি। 

1500 

liters 

food 

grade 

plastic 

over 

head 

tank 

ফাল্পনা ল্পয়ল্পছ   

 

ল্পয়র সটল্পিয প্রমতল্পফদন অনুমায়ী ৮টি াইাল্পরা াইল্পটয অমপ বফল্পনয মনভ িাণ নকা প্রণীত ল্পয়ল্পছ মকনা এফং 

অনুল্পভামদত নকা (Structural Design) অনুমায়ী মনভ িাণ কাজ ফাস্তফায়ন কযা ল্পে মকনা, এ মফলল্পয় ৮টি 

াইল্পরা াইল্পটয মনভ িাণ কাল্পজয াল্পথ ংমেষ্ট তবাগ Technical Site Specialist (Civil) প্রল্পকৌরী যাঁ 

সূচক উিয মদল্পয়ল্পছন (াযক্ষণ 6.5)। 

 

াযমণ-6.5: ল্পয়র সটি প্রমতল্পফদন অনুমায়ী মনভ িাণ নকা ল্পয়ল্পছ মকনা এফং অনুল্পভামদত মনভ িাণ নকা অনুমায়ী মনভ িাণ 

কাজ ল্পে মকনা, এমফলল্পয় TSS (Civil) প্রল্পকৌরীয ভতাভত 

ল্পয়র সটি নকানুমায়ী মনভ িাণ নকা ল্পয়ল্পছ মকনা ংখ্যা % 

যাঁ ৮ ১০০ 

না - - 

মনভ িাণ নকানুমায়ী কাজ ল্পয়ল্পছ মকনা   

যাঁ ৮ ১০০ 

না - - 

 

6.3 প্রকল্পেয াইল্পরা াইট অমপ বফন মনভ িাণ কাল্পজয ভান ম্পল্পকি ভন্তব্য 

৮টি াইল্পরা াইট অমপ বফন মযদ িন ও তথ্য ংগ্র কাল্পর মনভ িাণাধীন/মনমভ িত াইল্পরা অমপ বফল্পনয একতরা, 

মদ্রৃতরা ও মত্রতরায অমপ রুভ, সগ্রল্পড়জ, মিঁমড়, দযজা, জানারা, ফাথরুভ ফং রুপ-ট (roof-top) অনুল্পভামদত নকা 

অনুমায়ী মনমভ িত ল্পয়ল্পছ মকনা তা মাচাই কযায জন্য যজমভল্পন মযভা কযা য়। এখাল্পন উল্পেখ্য সম, ৮টি াইল্পরা াইট 

অমপ বফন একই আয়তন ও একই স্থাতয নকা মফমষ্ট। অনুল্পভামদত নকা অনুমায়ী অমপ বফল্পনয অমপ রুল্পভয 

আয়তন 12-0  x 10-0 পৄট ও 17-5  x 10-0 পৄট, মিঁমড়য আয়তন 7-6  x 11-6 পৄট, প্রাপ্ত তথ্য অনুল্পভামদত নকায 

াল্পথ তুরনা কল্পয সদখা সগল্পছ ৮টি াইল্পরা াইল্পট অমপ বফল্পনয মযভাকৃত অং অথ িাৎ অমপ রুভ, মিঁমড়, দযজা, 

জানারা, ফাথরুভ, রুপ-ট (roof-top) ইতযামদ অনুল্পভামদত নকা অনুমায়ী মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ। ৮টি াইল্পরা অমপ 
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বফল্পনয ভল্পে ১টি ফমযার অমপ বফল্পনয মনভ িাণ কাজ এখল্পনা ম্পন্ন য়মন। এ কাযল্পণ উর্ক্ বফল্পনয অমপ রুভ, মিঁমড়, 

সগ্রল্পড়জ, দযজা, জানারা মযভা কযা মায়মন।  

 

াযমণ-6.6:াইট অমপ বফন মনভ িাণ কাল্পজয মফমবন্ন অং ল্পযজমভল্পন মযভাল্প প্রাপ্ত তথ্য 

োইশরোয নোভ  ধযভোকৃত 

অং 

নকোঅনুমোয়ী মভোেআয়তন (পৄে) নকো অনুমোয়ী 

ধনভ ষোণ কযো শয়শছ 

ভয়ভননং, 

ভবযাা,ভধুপুয,আশুগঞ্জ,চট্টগ্রাভ 

(২ তরা) ও নাযায়নগঞ্জ , ঢাকা, 

ফনযার (৩ তরা) োইশরো াইে 

অধপ  বফন ধনভ ষোণ 

  

 

Ground 

Floor 

রুভ Office -12ʹ-0ʺx10 ʹ-0ʺ&  17 ʹ-5ʺx10 ʹ-0ʺ 

Grage-20 ʹ-5ʺx12 ʹ-0ʺ 

যাঁ 

ধধড় ুঁ 7 ʹ-6ʺx11 ʹ-6ʺ 

Lobby-7 ʹ-6ʺx8 ʹ-11ʺ 

যাঁ 

দযজো (1) 3 ʹ-4ʺx7 ʹ-0ʺ- 2nos 

(2) 2 ʹ-6ʺx7 ʹ-0ʺ-2 nos 

যাঁ 

জোনোরো (1) 5 ʹ-0ʺx4 ʹ-6ʺ-4 nos 

(2) 7 ʹ-1ʺx4 ʹ-6ʺ- 3nos 

(3) 2 ʹ-1ʺx2 ʹ-1ʺ -2 nos 

(4) 7 ʹ-4ʺx4 ʹ -6ʺ -1 no. 

যাঁ 

ফোথরুভ (1) 5 ʹ-0ʺx10 ʹ-0ʺ-1no 

(2)  5 ʹ-0ʺx7 ʹ-0ʺ- 1no 

যাঁ 

First 

Floor 

রুভ Office -12 ʹ-0ʺx10 ʹ-0ʺ&  17 ʹ-5ʺx10 ʹ-0ʺ 

Office-12 ʹ-0ʺx20 ʹ-5ʺ (Lobby) 5 ʹ-

5ʺx10 ʹ-0ʺ 

যাঁ 

ধধড় ুঁ 7 ʹ-6ʺx11 ʹ-6ʺ 

Lobby-7 ʹ-6ʺx8 ʹ-11ʺ 

যাঁ 

দযজো (1)  3 ʹ-4ʺx7 ʹ-0ʺ- 3nos 

(2) 2 ʹ-6ʺx7 ʹ-0ʺ -2 nos 

যাঁ 

জোনোরো (1) 5 ʹ-0ʺx4 ʹ-6ʺ-4 nos 

(2) 7 ʹ-1ʺx4 ʹ-6ʺ- 3nos 

(3) 9 ʹ-9ʺx4 ʹ-6ʺ -1no. 

(4) 2 ʹ-1ʺx2 ʹ-1ʺ -2 nos 

(5) 7 ʹ-4ʺx4 ʹ -6ʺ -2 no. 

যাঁ 

ফোথরুভ (1) 5 ʹ-0ʺx8 ʹ-0ʺ 1no. 

(2)  5 ʹ-0ʺx10 ʹ-3ʺ -1no 

যাঁ 

2nd 

Floor 

রুভ Office -12 ʹ-0ʺx10 ʹ-0ʺ &  17 ʹ-5ʺx10 ʹ-

0" 

Officers Dormitory-12 ʹ-0ʺ x 20 ʹ-5ʺ, 

(Lobby) 5 ʹ-5ʺx10 ʹ-0ʺ 

যাঁ 

ধধড় ুঁ 7 ʹ-6ʺx11 ʹ-6ʺ 

Lobby-7 ʹ-6ʺx8 ʹ-11ʺ 

যাঁ 

দযজো (1)  3 ʹ-4ʺx7 ʹ-0ʺ- 3nos 

(2) 2 ʹ-6ʺx7 ʹ-0ʺ -2 nos 

যাঁ 

জোনোরো (1) 5 ʹ-0ʺx4 ʹ-6ʺ-4 nos 

(2) 7 ʹ-1ʺx4 ʹ -6ʺ- 3nos 

(3) 9 ʹ-9ʺx4 ʹ-6ʺ -1no. 

(4) 2 ʹ-1ʺx2 ʹ-1ʺ -2 nos 

(5) 7 ʹ-4ʺx4 ʹ -6ʺ -1 no. 

যাঁ 

ফোথরুভ (1) 5 ʹ-0ʺx8 ʹ-0ʺ 1no. 

(2) 5 ʹ-0ʺx10 ʹ-3ʺ -1no 

যাঁ 
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প্তভ অধ্যোয় 

অথ ষোয়ন ও ফোস্তফোয়শন ধফরম্ব,  ব্যফস্থোনো এফং  মভয়োদ ও ব্যয় বৃধদ্ধ  ধফধবন্ন ধদক 

ধফশেলণ, ম ষশফক্ষণ ও ম ষোমরোচনো 

 

এ প্রকশেয ফোস্তফোয়ন ম্পধকষত ধফধবন্ন ভস্যো, মমভন-প্রকে ধযচোরক ধনশয়োশগ ধফরম্ব, আইধধ ধনশয়োশগ ধফরম্ব, ধস্টর 

োইশরো ধনভ ষোশণয ধিজোইন প্রধতষ্ঠোন ধনফ ষোচশন ধফরম্ব, ধিজোইন প্রধতষ্ঠোন কতৃষক ধিজোইন প্রোক্করন ও দযত্র প্রণয়ন কোশজ 

ধফরম্ব। ধফধবন্ন ম ষোশয় WB এয NOL প্রদোশন জটিরতো, অথ ষোয়শন ধফরম্ব, ফোস্তফোয়ন অথ ষোৎ ণ্য, কোম ষ ও মফো ংগ্রশয 

মক্ষশত্র ধফরম্ব, ব্যফস্থোনোয অদক্ষতো, প্রকশেয মভয়োদ ও ব্যয় বৃধদ্ধ কশয নতুন ধযশণয প্রকে কোম ষ ম্পোদশন উযুক্ত 

কোধযগধয জ্ঞোন ম্পন্ন জনফশরয অবোফ ইতযোধদ কোযণ  অন্যোন্য ধদক ধফশেলণ, ম ষোশরোচনো ও ম ষশফক্ষণ: 

 

7.1 প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মফমবন্ন ম িাল্পয় মফরম্ব 

প্রকল্পেয শুরু সথল্পকই মফমবন্ন কাযল্পণ ফাস্তফায়ন কাজ মফরমম্বত ল্পয়ল্পছ।  আদৄমনক খাদ্য ংযক্ষণাগায প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন 

কাম িক্রভ মফরম্ব ওয়ায কাযণমূ মনল্পম্ন উল্পেখ কযা র: 

1. প্রকে মযচারক মনল্পয়াগ: 

আদৄমনক খাদ্য ংযক্ষণাগায প্রকল্পেয মডমম একল্পনক কর্তিক ১১ ভাচ ি, ২০১৪ তামযল্পখ অনুল্পভামদত য়। মডমম 

অনুল্পভাদল্পনয প্রায় ৫ ভা য ৬ আগষ্ট, ২০১৪ সত প্রকে মযচারক মনল্পয়াগ কযা য়।  

2. IPP (International Procurement Panel) মনল্পয়াগ 

মফশ্ব ব্যাংক ও ফাংরাল্পদ যকাল্পযয ঋণ চুমর্ক্ অনুমায়ী প্রকল্পেয বৃিভ ক্রয়মূল্পয দযত্র প্রস্তাফ মূল্যায়ল্পনয জন্য ৩ 

দস্য মফমষ্ট  International Procurement Panel (১জন মফল্পদী যাভ িক, প্রমকউযল্পভন্ট সোমরষ্ট-

সচয়াযম্যান, ১জন মফল্পদী যাভ িক সটকমনকযার সোমরষ্ট-দস্য, ১জন স্থানীয় যাভ িক প্রমকউযল্পভন্ট সোমরষ্ট-

দস্য) ভিল্পয় মূল্যায়ল্পনয ফাে ফাধকতা থাকায় উর্ক্ পূণ িাঙ্গ প্যাল্পনর মনল্পয়াগ কযল্পত প্রায় এক ফছয ভয় অমতফামত 

য়। এযযও যাভ িকগণ মবন্ন মবন্ন সদল্প অফস্থান কযায় অল্পনক ভয় কল্পরয মমডউর ভয় ভিয় কল্পয কাজ কযল্পত 

মফরম্ব ঘল্পট। পল্পর প্যাল্পকল্পজয কাজ মূল্যায়ল্পন মফরমম্বত য়। 

3. Silo Design & Supervision যাভ িক প্রমতষ্ঠান মনল্পয়াল্পগ মফরম্ব 

প্রকল্পেয মূর কল্পম্পাল্পনন্ট ৮টি াইল্পরা মনভ িাণ নকা প্রণয়ন ও মনভ িাণ কাজ তত্ত্বাফধান কযায জন্য যাভ িক প্রমতষ্ঠান 

মনল্পয়াল্পগয ভয় প্রাক মনফ িামচত প্রমতষ্ঠানগুল্পরায ভল্পে ১টি প্রমতষ্ঠান চূড়ান্তবাল্পফ মনফ িামচত প্রমতষ্ঠাল্পনয মফরুল্পদ্ধ মফশ্বব্যাংল্পক 

অমবল্পমাগ দাল্পয়য কল্পয। উর্ক্ অমবল্পমাগ মনযন কযল্পত মফশ্ব ব্যাংল্পকয প্রায় ছয় ভা ভয় রাল্পগ। পল্পর যাভ িক 

প্রমতষ্ঠাল্পনয কাজ শুরু কযল্পত মফরম্ব ঘল্পট। পরশ্রুমতল্পত (Tender document, BoQ, Specifications, 

Drawing-Design etc.) প্রণয়ন কল্পয দযত্র আফান কযল্পত সদযী য়। 

4. ঠিকাদায প্রাক মনফ িাচল্পন (Pre-qualification) মফরম্ব 

প্রাক মনফ িাচল্পনয জন্য প্রস্তাফ আফান কযা ল্পর ২৩টি প্রমতষ্ঠান/গ্রু অফ প্রমতষ্ঠান অংগ্রণ কল্পয। প্রাপ্ত প্রস্তাফগুল্পরায 

মূল্যায়ন প্রমতল্পফদন মফশ্ব ব্যাংল্পক মযমবউ-এয জন্য সপ্রযণ কযা ল্পর ধাযাফামক বাল্পফ তাল্পদয মফমবন্ন ভল্পয় মফমবন্ন  

মজজ্ঞাায উিয প্রদাল্পনয ভােল্পভ চূড়ান্ত তামরকা মনফ িাচন কযল্পত প্রায় দ ভা ভয় প্রল্পয়াজন য়। 
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5. মর আটি িজান দুঘ িটনা 

২০১৬ মর: াল্পরয জুরাই ভাল্পয মর আটি িজাল্পন ভভ িামন্তিক ন্ত্রাী াভরায য Silo Design & Supervision 

যাভ িক প্রমতষ্ঠান Gerico, France াভময়কবাল্পফ ঢাকা আল্পত অনীায কাযল্পণও কাল্পজ সদযী ল্পয়ল্পছ। 

6. মফশ্ব ব্যাংল্পকয Social and Environmental safe guard এয তিামদ মযারন 

মফশ্ব ব্যাংল্পকয মযল্পফ ও াভামজক সুযক্ষায তিমূ মযারন তুরনামূরকবাল্পফ জটির ওয়ায কাযল্পণ কাল্পজয মফরম্ব 

ঘল্পটল্পছ। সমভন চট্টগ্রাভ ও খুরনা াইল্পরা াইল্পট ৩৯টি মযফাযল্পক পুনফ িান কযল্পত ল্পয়ল্পছ।  

7. ফমযার াইল্পরা াইল্পটয ভূমভ উন্নয়ল্পনয জটিরতা 

Feasibility Study Report এয আল্পরাল্পক প্রণীত মডমমল্পত ফমযাল্পর মনমভ িতব্য াইল্পরা াইল্পট একটি পুকুয 

অন্তভু ির্ক্ মছর। মকন্তু ফমযার াইল্পটয জন্য মনধ িামযত জায়গায পুকুয বযাট কযায মফলল্পয় ভাভান্য সুমপ্রভ সকাল্পট িয াইল্পকাট 

মডমবল্পনয ২৫/০১/২০১৬ তামযল্পখয স্থমগতাল্পদ অনুমায়ী উর্ক্ পুকুয বযাট ফন্ধ কযা য়। যফতীল্পত খাদ্য ভণ্ত্ত্রণারল্পয়য 

২৫/০২/২০১৬ তামযল্পখ ৬৪নং স্মাযল্পক ১৩টি জযাজীণ ি গুদাভ অাযণ কল্পয মযফমতিত স্থাল্পন াইল্পরা মনভ িাল্পণয প্রামনক 

আল্পদ সদয়া য়। স সভাতাল্পফক ১৩টি সগাডাউন অাযল্পণয রল্পক্ষয মনরাভ দযত্র মূল্যায়ন প্রমতল্পফদন চুড়ান্ত অনুল্পভাদল্পনয 

জন্য খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয় ২৪/০১/২০১৭ তামযল্পখ প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা য়। পল্পর গুদাভ অাযণ প্রমক্রয়া শুরু না ওয়ায় উর্ক্ 

াইল্পটয কাজ মফরমম্বত ল্পে। 

8. নাযায়ণগঞ্জ াইল্পরা াইল্পটয ভূমভয ভামরকানা মনল্পয় মফল্পযাধ 

নাযায়ণগঞ্জ াইল্পরা াইল্পটয ভূমভ উন্নয়ন কল্পয ীভানা প্রাচীয মনভ িাল্পণয ভয় স্থানীয় জনগন ফাঁধা প্রদান কল্পয। পল্পর 

ভামরকানা মনল্পয় মফল্পযাধ থাকায় ীভানা প্রাচীয মনভ িাণ স্থমগত থাল্পক। এয পল্পর মকছুটা ভয় ব্যয় য়। ফতিভাল্পন মফলয়টি 

মনষ্পমি ল্পয়ল্পছ। 

9. চট্টগ্রাভ াইল্পরা াইল্পটয অব্যফহৃত বফন ও স্ক্র্যা ভারাভার মনষ্পমিকযণ 

চট্টগ্রাভ াইল্পরায পুযাতন জযাজীণ ি সমভ াকা বফন এফং এয অবযন্তল্পয ংযমক্ষত স্ক্র্যা ভারাভার মফমধ সভাতাল্পফক 

দযত্র মনরাল্পভয ভােল্পভ মনষ্পমি কযল্পত মকছুটা ভয় ব্যয় য়। ফতিভাল্পন মফলয়টি মনষ্পমি ল্পয়ল্পছ। 

10. ভল্পশ্বযাা, খুরনা াইল্পরা াইল্পটয জযাজীণ ি বফন অাযণ 

আল্পরাচয াইল্পরা াইল্পট একটি জযাজীণ ি মযতযার্ক্ বফন মফমধ সভাতাল্পফক দযত্র মনরাল্পভয ভােল্পভ অাযণ কযল্পত 

কামিত ভল্পয়য অমধক ভয় ব্যয় য়। ফতিভাল্পন মফলয়টি মনষ্পমি ল্পয়ল্পছ। 

11. ভয়ভনমং াইল্পরা াইল্পটয পুযাতন খাদ্য গুদাভ অাযণ 

আল্পরাচয াইল্পরা াইল্পট ১০টি পুযতন খাদ্য গুদাভ মফমধ সভাতাল্পফক দযত্র মনরাল্পভয ভােল্পভ মনষ্পমি কযল্পত অমধক ভয় 

ব্যয় ল্পে। ফতিভাল্পন ১০টি পুযাতন খাদ্য গুদাভ Dismantle কাম িক্রভ চরল্পছ। 

12. মফশ্ব ব্যাংল্পকয অনামি প্রামপ্তয মফরম্ব 

Prior Review প্যাল্পকজগুল্পরায দযত্র দমরর, ব্যমর্ক্ যাভ িক ও যাভ িক ংস্থায কাম িমযমধ, প্রস্তাফ, মূল্যায়ন 

প্রমতল্পফদন ইতযামদয উয মফশ্ব ব্যাংল্পকয অনামি সল্পত াধাযণবাল্পফ স্বাবামফল্পকয তুরনায় অমধক মফরম্ব ঘল্পট। 

উমেমখত কাযল্পণ অত্র প্রকল্পেয কামিত অগ্রগমত য়মন। উল্পেখ্য  প্যাল্পকজ W-3 এয আওতায় আশুগঞ্জ, ভয়ভনমং ও 

ভদৄপুল্পয াইল্পরা মনভ িাল্পণয জন্য pre-qualified ৬টি প্রমতষ্ঠানল্পক দযত্র দামখল্পরয আফান জানাল্পনা য়। দযত্র 

দামখল্পরয ফ িল্পল ৩১/০৫/২০১৭ তামযল্পখ ৫টি দযত্র াওয়া মায়। দযত্রগুল্পরা IPP কর্তিক মূল্যায়ন সল্পল মূল্যায়ন 

প্রমতল্পফদল্পনয উয মফশ্ব ব্যাংল্পকয অনামি াওয়া মায়। গত ২৭/০১১/২০১৭ তামযল্পখ কৃতকাম ি দযদাতায াল্পথ চুমর্ক্ 

স্বাক্ষল্পযয অনুল্পভাদন সচল্পয় যকাযী ক্রয় ংক্রান্ত ভন্ত্রীবা কমভটিয ফযাফল্পয উস্থাল্পনয জন্য খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয় প্রস্তাফ সপ্রযণ 
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কযা ল্পয়ল্পছ। ভন্ত্রণারল্পয়য অনুল্পভাদল্পনয প্রামপ্তয য প্যাল্পকজ W-3 এয আওতায় আশুগঞ্জ, ভয়ভনমং ও ভদৄপুল্পয াইল্পরা 

মনভ িাল্পণয কাজ আযম্ভ কযায জন্য ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠান সভা ি তভা কনস্ট্রাকন সকা: মর: এফং Frame Italy 

(JV)এয াল্পথ মফগত ০৪-০৪-২০১৮ তামযল্পখয চুমর্ক্ স্বাক্ষমযত ল্পয়ল্পছ।  

প্যাল্পকজ W-1 এয আওতায় চট্টগ্রাভ এফং খুরনায় গল্পভয াইল্পরা মনভ িাল্পণয জন্য pre-qualified ৭টি প্রমতষ্ঠানল্পক 

দযত্র দামখল্পরয আফান জানাল্পনা য়। দযত্র দামখল্পরয মনধ িামযত ফ িল্পল ০৬/১১/২০১৭ তামযল্পখ ৪টি দযত্র াওয়া 

মায়। IPP কর্তিক প্রাপ্ত দযত্রগুল্পরা মূল্যায়ন সল্পল প্রণীত মূল্যায়ন প্রমতল্পফদন ১৪/১২/২০১৭ তামযল্পখ মফশ্ব ব্যাংল্পকয 

অনামিয জন্য সপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পছ। মাা মফশ্ব ব্যাংল্পকয অনামি প্রামপ্তয অল্পক্ষায় আল্পছ। 

প্যাল্পকজ W-2 এয আওতায় নাযায়ণগঞ্জ, ফমযার এফং ঢাকা চার াইল্পরা মনভ িাল্পণয কর প্রস্ত্িমতমূরক কাজ ম্পন্ন 

ল্পয়ল্পছ এফং ফামল িক উন্নয়ন কভ িসূচীল্পত (এমডম) খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয়য আওতায় অন্তভু ির্ক্ উন্নয়ন প্রকেমূল্পয ফাস্তফায়ন 

অগ্রগমত ম িাল্পরাচনা বায মদ্ধান্ত আল্পরাল্পক মডমমল্পত অমতমযর্ক্ অল্পথ িয ংস্থান কল্পয দযত্র আফাল্পনয কাম িক্রভ গ্রণ 

কযা ল্পে। ইল্পতাভল্পে মডমম’য ংল্পাধনী প্রস্তাফ গত ১৮/০২/২০১৮ তামযল্পখ খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয় সপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

7.2 W-3 প্যাল্পকজ এয চুমর্ক্ ম্পাদল্পন মফমবন্ন ম িাল্পয় ভয় সক্ষন ও কাযণ 

প্রকেটি ক্ষনক্ষফড় ক্ষযফীিণকাল্পর সুক্ষনক্ষদ থক্ষষ্ট প্রকে ফাস্তফায়ল্পন W-3 প্যাল্পকজ এয চুমর্ক্ ম্পাদল্পন মফমবন্ন ম িাল্পয় ভয় 

সক্ষল্পনয কাযণ মনল্পম্ন প্রদান কযা র। 

 প্রকে দধরর অনুমোয়ী প্যোশকজ  W-3 প্রকশেয মূর কোশজয অং ধফশল। উক্ত প্যোশকশজয আওতোয়  আশুগঞ্জ, 

ভয়ভনমং ও ভদৄপুল্পয ধস্টর োইশরো ধনভ ষোণ কযো শফ। 

 উক্ত প্যোশকজ এয দযত্র দোধখশরয মল ভয় ধছর ৩১-০৫-২০১৭ইং তোধযখ। উক্ত প্যোশকশজয কোশজয জন্য মভোে ৫টি 

প্রধতষ্ঠোন প্রোক-মমোগ্যতো অজষন কশয। 

 উক্ত ৫টি প্রোক-মমোগ্যতো ম্পন্ন দযদোতোয মূল্যোয়ন ম্পন্ন কযো য় ৬-৮-২০১৭ইং তোধযশখ। উক্ত মূল্যোয়ন WB পূনযোয় 

মূল্যোয়শনয জন্য ধনশদ ষনো প্রদোন কশয। পুনযোয় মূল্যোয়শনয কোজ IPP কতৃষক ২১-১-২০১৭ইং তোধযশখ ম্পন্ন কযো য়। 

অথ ষোৎ দযত্র দোধখর মথশক চূড়োন্ত মূল্যোয়ন কযশত মভোে ভয় রোশগ ১১৩ধদন। 

 ২য় ফোয উক্ত প্যোশকশজয মূল্যোয়শনয য WB No Objection Letter (NOL) প্রদোন কশয ১২-১১-২০১৭ইং 

তোধযশখ এখোশন ধফশ্ব ব্যোংশকয NOL মশত ভয় রোশগ ৫২ধদন। 

 ধফশ্ব ব্যোংশকয NOL প্রোধপ্তয য চূড়োন্ত অনুশভোদশনয জন্য ধফলয়টি Cabinet Committee of 

Government Procurement (CCGP) ফযোফশয মপ্রযণ কযো য়। CCGP কতৃষক ২৮-০২-২০১৮ইং 

তোধযশখ ক্রয় ংক্রোন্ত ভন্ত্রী বোয় চূড়োন্ত অনুশভোদন প্রদোন কযো য়। অথ ষোৎ WB কতৃষক NOL প্রদোশনয য যকোশযয 

CCGP কতৃষক চূড়োন্ত ক্রয় অনুশভোদন প্রদোন কযশত ভয় রোশগ ১১১ধদন। 

 অতয W-3 প্যোশকশজয কোজ ম্পন্ন কযোয জন্য ঠিকোদোয প্রধতষ্ঠোশনয োশথ চুধক্ত স্বোক্ষধযত য়  ৪-০৪-২০১৮ তোধযশখ।  

 CCGP কতৃষক অনুশভোদশনয য চুধক্ত স্বোক্ষয কযশত ভয় মরশগশছ ৩৫ধদন। 

 উশযয ম ষোশরোচনো মথশক মদখো মোয় মম, W-3 প্যোশকজ দযত্র আফোন মথশক কভ ষ ম্পোদশনয চুধক্ত স্বোক্ষয ম ষন্ত মভোে 

ভয় মরশগশছ ৩১১ধদন। 

 প্যাল্পকজ চূড়ান্ত কযায কাজ মফমবন্ন ধাল্প অনুল্পভাদন াল্পল্পক্ষ ম্পন্ন কযল্পত ল্পয়ল্পছ। প্রমতটি ধাল্পয কাজ  

আল্পযাও দ্রুত ল্পর অে ভল্পয় প্যাল্পকজটিয ( W-3) চুমর্ক্ ম্পন্ন কল্পয কাজ আযম্ভ কযা সমত। বমফষ্যল্পত এ 

মফলল্পয় নজয মদল্পত ল্পফ।  
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7.3 প্রকে মডজাইন 

“অদৄক্ষনক খাদ্য ংযিণাগায ক্ষনভ থাণ ” ীল থক প্রকেটি প্রণয়ল্পনয পূল্পফ থ KEY International Joint 

Venture with Sthopati sangshad Ltd . কর্তথক ম্ভাব্যতা মাচাআ (Feasibility Study ) 

কযা য়। উক্ত ম্ভাব্যতা মাচাআ (Feasibility Study Report )-এ প্রক্ষতল্পফদল্পনয ক্ষবক্ষিল্পত প্রকেটি য DPP 

প্রণয়ন কযা য়।  

অযক্ষিক্ষক্ষল্পত াআল্পরা ক্ষনভ থাণ খাল্পত ক্ষভাে 1427 ক্ষকাটি ফযাে অল্পে। যক্ষদল্পক ম্ভাব্যতা মাচাআ প্রক্ষতষ্ঠান KEY 

International Joint Venture with Sthopati sangshad Ltd. কর্তথক াআল্পরায ক্ষনভ থাণ 

খাল্পত প্রাক্করন কল্পযক্ষের 1680 ক্ষকাটি োকা।  এখাল্পন প্রতীয়ভান য় ক্ষম, ক্ষিক্ষক্ষ নুল্পভাদন ম থাল্পয় াআল্পরা ক্ষনভ থাণ খাল্পত 

ব্যয় ফযাে হ্রা কযা ল্পয়ল্পে। 

এোড়া 03/12/2013 াল্পর World Bank-IDA কর্তথক Project Appraisal Document প্রণয়ন 

কযা য়। PAD িকুল্পভল্পন্ট াআল্পরা ক্ষনভ থাল্পণ 1360 ক্ষকাটি োকা প্রাক্করন কযা য়। 

ম্ভাব্যতা মাচাআকাল্পর ক্ষকফরভাত্র প্রকল্পেয মূর কাজ াআল্পরা ক্ষনভ থাল্পণয প্রাক্করন কযা ল্পয়ক্ষের। ক্ষকন্তু প্রকল্পেয ন্যান্য ংগ 

ক্ষমভন  ICT, দিতা বৃক্ষদ্ধ, প্রকে ব্যফস্থনা খাল্পত প্রাক্করন কযা য়ক্ষন। 

7.4 প্রকল্পেয প্রথভ ংল্পাধনী 

প্রকশেয মূর প্রোক্করন গণপূতষ ধফবোশগয ২০১১ োশরয মযে ধধিউর অনুমোয়ী কযো শয়ধছর। সুষ্ঠবোশফ কোজ ম্পোদশনয 

জন্য ফতষভোন চোলু কোজ মূ গণপূতষ ধফবোশগয ২০১৪ োশরয মযে ধধিউর অনুমোয়ী ংশোধন কযোয জন্য প্রকে 

ধযচোরক দপ্তয মথশক প্রস্তোফ কযো শয়শছ। আন্ত:খোত ভন্বয় কশয মূর ধিধধয ব্যয় বৃধে ব্যধতশযশক মভোে  ১৯১৯৯৬.৭৫ 

রক্ষ েোকো প্রোক্কধরত ব্যশয় প্রকেটি খোদ্য ভন্ত্রণোরয় কতৃষক ভন্ত্রী ম ষোশয় ২৬/০৫/২০১৬ তোধযশখ ১ভ ংশোধন কযো য়।  

7.5 ফতথভাল্পন প্রকল্পেয ব্যয় বৃক্ষিয কাযণ  

Tabl-7.1: Increase of Project Cost by Components (US $ Million) 

Project Component IDA 
Financing 
as per FA 

Required 
Financing 

Additional 
requirement  
(IDA 18 SUF) 

% of 
variation 

A. Construction of Modern Grain Storage Silo Facilities         

A1 Construction of Public Silos 145.00 342.91 197.91 136.49% 

A2 Provision of Household Silos 10.00 12.75 2.75 27.50% 

A3 Implementation of Social and Environmental 
Management Plans 

10.00 1.25 (8.75) -87.50% 

B. Support for Food Planning and Monitoring Program     

B1. Support for Food Planning and Policies 10.00 11.25 1.25 12.50% 

B2. Support for Food Stock and Market Monitoring 
System 

15.00 76.98 61.98 413.20% 

C. Project Management, Construction Supervision, 
GAAP, TA and Training, Strategic Studies 

    

C1. Project Management Support GAAP, Panel and 
Audits 

8.00 16.66 8.66 108.25% 

C2. Construction Supervision and Contract 
Management 

10.00 16.88 6.88 68.80% 

C3. Capacity Building, TA, Training, Strategic studies, 
Future project preparation 

2.00 9.66 7.66 383.00% 

Contingency  1.50 1.50 100% 

Total IDA Financing 210.00 489.84 279.84 133.26% 
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A1.াফক্ষরক াআল্পরা ক্ষনভ থাণ  

২০১১ াল্পর ক্ষযচাক্ষরত Feasibility Study –ক্ষত ব্যয় ক্ষের অেটি িীর াআল্পরা ক্ষনভ থাল্পণয জন্য ২১৬.৯৭ 

ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায মা ক্ষফশ্ব ব্যাংক কক্ষভল্পয় ১৭০ ক্ষভক্ষরয়ন িরায ধার্য্থ কল্পয। এআ ১৭০ ক্ষভক্ষরয়ন িরায ভল্পে  ২৫ 

ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায  ক্ষের Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) 

এয অতায় ভন্জজুযী (gants) মা যফতীল্পত ফাদ (lapse) ল্পড় মায়।  এয পল্পর Feasibulity Study ক্ষত 

ক্ষদখাল্পনা ব্যয়  পাআন্যানক্ষয়ার  এক্ষগ্রল্পভন্ট ক্ষদখাল্পনা ব্যল্পয়য ভল্পে াথ থকয দাঁড়ায় ৭১.৯৭ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরাল্পয (২১৬.৯৭-

১৪৫.০০) । 

ক্ষতনটি প্যাল্পকজ (W-1, W-2, W-3) ফাস্তফায়ল্পনয জন্য অআক্ষিএ পাআন্যাক্ষন্সং এ ফযােকৃত ল্পথ থয ক্ষযভান ১৪৫ 

ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায। । প্রকল্পেয নক্সা  ম থল্পফিণ  যাভ থক প্রক্ষতষ্ঠান  Gerico France এয প্রাকেন নুমায়ী 

এআ ক্ষতনটি প্যাল্পকল্পজয প্রকে ব্যয় ২৯৭.৭১ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায। ন্যক্ষদল্পক এ আ ক্ষতনটি প্যাল্পকল্পজয জন্য অহ্বানকৃত 

ক্ষেোল্পযয ক্ষফযীল্পত ক্ষম ফ থক্ষনম্ম দযত্র ল্পড়ল্পে ক্ষ ক্ষল্পল্পফ এআ ক্ষতনটি প্যাল্পকল্পজয ব্যয় ৩৪২.৯১ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায।   

ক্ষষ্টর াআল্পরা ক্ষনভ থাল্পণয জন্য চাক্ষদাকৃত থ থ ক্ষফশ্ব ব্যাংক কর্তথক ঋণ প্রদান না কযা ল্পে প্রকে গ্রণ কযায় ব্যয় 

বৃক্ষদ্ধজক্ষনত জটিরতা সৃক্ষষ্ট ল্পয়ল্পে। 

A-2.Provision of Household Silos 

PAD  contract document নুমায়ী ৫০০,০০০ াউজক্ষাল্ড ক্ষফতযল্পণয রিযভাত্রা ধার্য্থ ক্ষের।  যফতীল্পত  

ক্ষফশ্ব ব্যাংক  খাদ্য ভণ্ত্ত্রণারয় অল্পযা ১০০,০০০ বৃক্ষদ্ধ কল্পয। পল্পর ক্ষতক্ষযক্ত ২.৭৫ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায (২৭.৫০%) ব্যয় 

বৃক্ষদ্ধ ায়।  

A-3. Implementation of Socialand Environmental Management Plans 

ক্ষমল্পতু অেটি াআল্পরাআ খাদ্য ক্ষধদপ্তল্পযয ক্ষনজস্ব ভূক্ষভল্পত ফাস্তফায়ন ল্পফ তাআ ক্ষকান ফড় ধযল্পণয পুনফ থান জন্য ব্যয় ল্পফ 

না। এ ক্ষিল্পত্র ব্যয় কল্পভ মাল্পফ।  

B. Support for Food and Market Planning and Monitoring program 

B-1. Support for Food Planning and Policies 

অআক্ষিএ ক্ষপন্যাল্পন্সয তুরনায়  চুক্ষক্তমূে ১.৯১% ক্ষফী ক্ষের।  

চুক্ষক্ত ফাস্তফায়ন ভল্পয় াক্ষব থল্পয ক্ষিল্পত্র ট্যাল্পক্সয ায ২% ক্ষফল্পড় মায়। 

ফাংরাল্পদী  োকায ক্ষচল্পয় ভাক্ষকথন িরাল্পযয মূে ৮.৫৯% ক্ষফল্পড় মায়।   

B-2. Support for Food Stock and Market Monitoring Sestem 

ক্ষকান ম্ভাব্যতা মাচাআ ভীিা োড়াআ ক্ষিক্ষক্ষ  PAD এ ক্ষিল্পত্র থ থ  ফযাে কযা ল্পয়ল্পে মা প্রল্পয়াজল্পনয তুরনায় 

স্বাবাক্ষফকবাল্পফ কভ। যফতীল্পত ICT Consulting firm Price house Coopers Ltd .  একটি 

ক্ষফআজরাআন াল্পব থ কল্পয ক্ষফস্তাক্ষযত ক্ষিজাআন  প্রাক্করন ক্ষনধ থাযণ কল্পযল্পে। PAD নুমায়ী  ক্ষিক্ষজ পৄি ক্ষিল্পাক্ষজে /াআল্পরায 

জন্য অেটি কক্ষম্পউোয ফযাে কযা ল্পয়ল্পে। ক্ষকন্তু ICT consulting firm কর ক্ষিক্ষজ  প্রক্ষতটি ক্ষিক্ষবল্পন  

কক্ষম্পউোয ফযাল্পেয জন্য ক্ষফল্পফচনায় ক্ষযল্পখল্পে। ক্ষধকন্তু ক্ষিক্ষজ পৄি ক্ষিল্পকায়া ে থাক্ষযয জন্য  একটি কক্ষম্পউোয োফ যাখায 

কথা ক্ষফল্পফচনা কল্পযল্পে। এ োড়া এক্ষবঅয , আউক্ষএ ধযা ল্পয়ল্পে মা কভল্পি চায ঘণ্টায জন্য  ক্ষফদুযৎ যফযাল্পয 

ক্ষনিয়তা ক্ষদল্পফ।   

C-2. Construction Supervision and Contact Management 

ক) অআক্ষিএ ল্পথ থয ক্ষচল্পয় প্রাআয়য ক্ষযক্ষবউি চুক্ষক্তমূে ২৩.৭% ক্ষফী ক্ষের। 

খ) চুক্ষক্ত ফাস্তফায়ন ভল্পয় াক্ষব থল্পয উয ট্যাক্স ২% বৃক্ষদ্ধ ায়। 

গ) ফাংরাল্পদী  োকায ক্ষচল্পয় ভাক্ষকথন িরাল্পযয মূে ৮.৫৯% ক্ষফল্পড় মায়।  

ঘ) ক্ষযদ থন (সুাযক্ষবন) ভয় ক্ষবক্ষিক। অেটি াআল্পরা ফাস্তফায়ল্পনয ক্ষতনটি চুক্ষক্ত একআ ভয় ফাস্তফায়ন য়ায 

ক্ষযকেনা ক্ষের। ক্ষকন্তু ল্পথ থয ীভা ফদ্ধতায কাযল্পণ শুদৄভাত্র একটি চুক্ষক্ত ফাস্তফায়ল্পনয জন্য কাম থাল্পদ ক্ষদয়া ম্ভফ ল্পয়ল্পে। 
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ন্য দুটিয কাম থা ক্ষদ ক্ষদয়া ল্পফ থ থ ংস্থাল্পনয াল্পল্পি। এয পল্পর এআ দুটি কাল্পজয জন্য ক্ষযদ থন  ভয় বৃক্ষদ্ধ াল্পফ মায 

পরশ্রুক্ষতল্পত ক্ষযদ থন ব্যয় বৃক্ষদ্ধ াল্পফ।  

C-3. Capacity Building, TA, Training, Strategic studies, future project 

preparation 

েয়টি অঞ্চক্ষরক খাদ্য ক্ষপল্প েয়টি Food Testing Laboratory স্থান কযায জন্য প্রাক্কক্ষরত ব্যয় ধযা 

ল্পয়ক্ষের ২ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায। এআ প্রাকক্ষেত ব্যয় ক্ষের ক্ষথাক ফযাে কাযণ এয জন্য ক্ষকান ভীিা কযা য়ক্ষন। 

যফতীক্ষত ভীিায ভােল্পভ এ ব্যয় ক্ষনদ্ধথাযণ কযা য় ৯.৬৬ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায। থ থাৎ এ খাল্পত ক্ষতক্ষযক্ত ৭.৬৬ 

ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায প্রল্পয়াজন।   

প্রকল্পেয ব্যয় বৃক্ষদ্ধয াল্পথ প্রকল্পেয ক্ষভয়াদ বৃক্ষদ্ধ প্রল্পয়াজন ল্পফ। ফতথভান কাল্পজয গ্রগক্ষত  ক্ষফল্পফচনায় প্রকল্পেয ক্ষভয়াদ 

অয ন্তত 2 ফেয বৃক্ষদ্ধ াল্পফ। থ থাৎ 2022 াল্পরয পূল্পফ থ প্রকল্পেয ম্পূণ থ কাজ ভাক্ষপ্তয ক্ষকান ম্ভাফনা ক্ষনআ।  

7.6 প্রকে ফাস্তফায়ন ব্যফস্থানা 

আদৄমনক খাদ্য ংযক্ষণাগায মনভ িাণ ীল িক প্রকেটি খাদ্য ভন্ত্রণারয় তথ্য সদল্পয জন্য অতীফ জনগুরুত্বপূণ ি একটি প্রকে। এই 

প্রকেটি সুষ্ঠবাল্পফ ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ল্পর এফং যফতীল্পত তা দক্ষতায াল্পথ মযচামরত ল্পর সদল্প বমফষ্যল্পত সম সকান 

প্রাকৃমতক দূল্পম িাল্পগ খাদ্য ংকট সভাকাল্পফরা কযা মাল্পফ। 

অত্র প্রকেটি সুষ্ঠবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য প্রকে আযমডমম অনুমায়ী জনফর  

দফী জনফর (ংখ্যা) 

প্রকে মযচারক ১ 

উ-প্রকে মযচারক ১ 

প্রল্পজক্ট সকা-অমড িল্পনটয  ৮ 

কমম্পউটায অাল্পযটয ১০ 

ড্রাইবায ২ 

এভএরএএ ১০ 

সুইায ৯ 

সভাট ৬১ 

সভাট ৬১ জল্পনয ংস্থা যল্পয়ল্পছ। অযমদল্পক, প্রকল্পেয আযমডমম অনুমায়ী সভাট ৩৩ জন যাভ িল্পকয ংস্থান যল্পয়ল্পছ ।  

উর্ক্ জনফর এয ভল্পে প্রল্পজক্ট সকা-অমড িল্পনটল্পযয ৮টি ল্পদয ভল্পে দ ৫টি শূন্য যল্পয়ল্পছ। অথ িাৎ ৩ (মতন) জন প্রল্পজক্ট সকা-

অমড িল্পনটয মদল্পয় ৮ জল্পনয কাজ ম্পন্ন কযা ল্পে। পল্পর কভ িযত ৩ (মতন) জন প্রল্পজক্ট সকা-অমড িল্পনটয মথামত বাল্পফ 

তাল্পদয কাজ কযল্পত াযল্পছন না, কমম্পউটায অাল্পযটল্পযয ১০ জল্পনয ভল্পে ফতিভাল্পন কভ িযত আল্পছ ৯ (নয়) জন। অথ িাৎ ১ 

(এক)টি কমম্পউটায অাল্পযটল্পযয দ খামর যল্পয়ল্পছ।  

মা দ্রুত: ম্ভফ পূযণ কযা জরুযী। 

যাভ িক: 

প্রকল্পে ংস্থান অনুমায়ী ১ (এক) জন Senior Financial Management Specialist দ খামর যল্পয়ল্পছ। ১ 

(এক) জন ক্রয় মফল্পেলক এয দ, ১ (এক) জন Technical Site Specialist (civil) এয দ খামর যল্পয়ল্পছ। 

এই দগুমর শূন্য থাকায় মফমবন্ন ভাল্পঠ মনভ িাণ কাজ এয গুণগত ভান ও ভয় মনমিত কযল্পত ভস্যা ল্পে। দ্রুত তভ ভল্পয়য 

ভল্পে  উর্ক্ দগুমর পূযণ কযা জরুযী। 

অদুময প্রকল্পেয ংস্থান অনুমায়ী ৫ (াঁচ) জন Short Term Consultant (STC) মনল্পয়াগ সদয়ায কথা মা 

অত্র মূল্যায়ন কাজ চরাকামরন ও মনল্পয়াগ সদয়া য় মন।  
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এই শূন্য দগুমর পূযণ কযা ল্পর প্রকল্পেয কাল্পজ আল্পযাও অগ্রগমত রাব কযল্পফ এফং কাল্পজয গুণগত ভান ও ফজায় যাখা 

ম্ভফ ল্পফ। 

প্রকল্পে ফতিভাল্পন কভ িযত কর কভ িকতিা, কভ িচাযী ও যাভ িকবৃন্দ াযেমযক ভিয় ও ল্পাল্পমামগতায ভােল্পভ প্রকল্পেয 

কাজ কল্পয মাল্পেন। 

আইএভইমড’য মনধ িামযত প্রকে মযফীক্ষণ ছল্পক (Project Monitoring Form) অথ িাৎ IMED 

01/2003, (প্রকে ংল্পাধন না ল্পর একফায; ংল্পাধন ল্পর ংমেষ্ট ছক পূযণপূফ িক প্রমতল্পফদন), 02/2003 

(ফাৎমযক রক্ষযভাত্রায মবমিল্পত এমডম’য ফযাল্পেয মফযীল্পত প্রমত ফছয একফায), 03/2003 (Quarterly 

Progress Report এফং IMED 05/2003 (Monthly Progress Report) ছল্পক তথ্যামদ 

পূযণপূফ িক প্রল্পমাজয ভল্পয় আইএভইমড দপ্তল্পয সপ্রযণ কযায কথা। 

মনমফড় মযফীক্ষণ কাল্পর উর্ক্ প্রমতল্পফদন মূ প্রকে মযচারল্পকয দপ্তয সথল্পক খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয় সপ্রযণ পূফ িক খাদ্য 

অমধদপ্তল্পয কম সদয়ায প্রভান াওয়া সগল্পছ। আইএভইমড’সত উর্ক্ প্রমতল্পফদন মূ খাদ্য ভন্ত্রণারয়/প্রকে দপ্তয সথল্পক সপ্রযণ 

কযা য়মন। 

7.7 প্রকল্পেয Log Frame-এয ঠিকতা ক্ষফল্পেলণ 

ক্ষিক্ষক্ষল্পত ৪x4 ম্যাক্ষিক্স-এয একটি Log-Frame ক্ষদয়া অল্পে। উক্ত Log Frame-এ Narrative 

Summary (NA), Objectively Verifiable Indicators (OVI), Means of 

Verificatin (MOV) Important Assumption (IA) করাভ যাখা ল্পয়ল্পে। Narrative 

summary column –এ Input, output, Project purpose  Program goal ফণ থনা 

কযা ল্পয়ল্পে। Log Frame প্রস্তুত কযল্পত If and then logic নুযণ কযা ল্পয়ল্পে। ক্ষনল্পম্ময ক্ষচত্র এ logic 

ফণ থনা কযা ল্পরা।  

 

 

উক্ত Log Frame টি  কল্পম্পাল্পনন্ট নুমায়ী কযা ল্পয়ল্পে। তল্পফ াধাযণত Log frame ক্ষগাো প্রকল্পেয জন্যআ 

কযাোআ  যীক্ষত। প্রকল্পেয একটিআ program goal থাল্পক। ক্ষকন্তু এখাল্পন কল্পম্পাল্পনন্ট নুমায়ী program goal 

ক্ষনধ থাযণ কযা ল্পয়ল্পে।  

Component-A-এ Input করাল্পভ প্রল্পমাজনীয় আন্জপুে ম্পল্পকথ ফণ থনা কযা ল্পয়ল্পে তল্পফ অল্পযা ক্ষফদবাল্পফ উল্পেখ 

কযায প্রল্পমাজন ক্ষের। Objectively Verifiable Indicators  ফণ থনা কযা ল্পয়ল্পে।  

Narrative Summary ক্ষত আন্জপুে ম্পল্পকথ ক্ষফদবাল্পফ ফরা য়ক্ষন মক্ষদ অউেপুে করাল্পভ ক্ষফ দবাল্পফ অউেপুে 

ম্পল্পকথ ফরা ল্পয়ল্পে। Objectively Verifiable column output ম্পল্পকথ  সুক্ষনক্ষদ থষ্টবাল্পফ ভয় উল্পেখ 

কযা ল্পয়ল্পে।  Narrative Summary করাল্পভ প্রকল্পেয Project purpose ক্ষযভান উল্পেখ কযা 

ল্পয়ল্পে। OVI  করাল্পভ ক্ষনক্ষদ থষ্ট তাক্ষযখ indicator উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পে। Means of Verification 

ম্পল্পকথ মথামথ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পে। তল্পফ, Means of verification ক্ষল্পল্পফ ICR  PCR ন্তভূ থক্ত কযা 

ক্ষমল্পত াল্পয।   

Program goal : চাযটি করাভআ পূযণ কযা ল্পয়ল্পে।  তল্পফ Means of verification ক্ষল্পল্পফ 

impact survey,  ভাক্ষক ভজুদ  ক্ষফতযণ প্রক্ষতল্পফদন   দূল্পম থাগ-উিয ভীিা প্রক্ষতল্পফদন ন্তভূ থক্ত কযা দযকায।  

Project Purpose: তল্পফ Log Frame টি ার -নাগাল্পদয প্রল্পয়াজন কাযণ প্রকেটি ক্ষনক্ষদ থষ্ট ভল্পয় ফাস্তফায়ন 

য়ক্ষন। নতুন ভয় ীভায অল্পরাল্পক এয indicator স্থান কযা প্রল্পয়াজন।  

Input output Project purpose Program goal 
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ক্ষিক্ষক্ষল্পত প্রদি Logframe টি উন্নত কযায সুল্পমাগ ভীিা টিল্পভয Consultant-ক্ষদয ল্পি ম্ভফ ক্ষের না 

কাযণ প্রকে ংক্ষেষ্ট কল্পরয ং গ্রল্পনয ভােল্পভ একটি প্রকল্পেয Logframe দ্বতক্ষয কযায ক্ষনয়ভ।  

ক্ষমল্পতু প্রকে ফাস্তফায়ন ক্ষফরক্ষম্বত ল্পয়ল্পে এফং ভয় ীভা ফক্ষদ্ধথত কযা ল্পফ ক্ষ অল্পরাল্পক নতুন কল্পয Logframe 

দ্বতক্ষয কযায জন্য সুাক্ষয কযা ল্পরা।    

7.8 প্রকল্পেয ম্ভাব্য Exit Plan ম্পল্পকি ম িাল্পরাচনা ও ভতাভত 

প্রকে আযমডমম অনুমায়ী প্রকে ভামপ্তয য সদল্প অমতমযর্ক্ আল্পযাও ৫,4৩,223 সভ.টন. খাদ্য স্য ভজুদ কযা মাল্পফ। 

সদল্প ফতিভাল্পন মফমবন্ন খাদ্য গুদাল্পভ ১৮ রক্ষ সভ.টন. খাদ্য স্য ভজুদ ও ংযক্ষণ কযা মায়। খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয়য খাদ্য 

অমধদপ্তল্পযয ফতিভান জনফর মদল্পয় ফতিভান ভজুদ খাদ্য স্য ংগ্র, ংযক্ষণ, যফযা ও মযফন কযা ল্পে। প্রকেটি 

ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ল্পর অমতমযর্ক্ ৫,4৩,223 সভ.টন. খাদ্য স্য ংগ্র, ংযক্ষন, যফযা ও মযফন খাদ্য অমধদপ্তল্পযয 

ফতিভান জনফর মদল্পয় সকান বাল্পফই সুষ্ঠ বাল্পফ ম্পন্ন কযা ম্ভফ ল্পফ  না।  

এছাড়া প্রকল্পেয ভােল্পভ মির াইল্পরা মনভ িাণ কযা ল্পে মা ম্পূণ ি আদৄমনক প্রমৄমর্ক্গত কামযগময দ্ধমতল্পত মযচামরত 

ল্পফ। এখাল্পন ম্পূণ ি ব্যফস্থা একটি সনটওয়াল্পকিয আওতায় ভমনটমযং ও তত্ত্বাফধান কযা ল্পফ। মা ইমতপূল্পফ ি খাদ্য মফবাগ 

নাতন দ্ধমতল্পত কল্পয থাল্পক। 

প্রকল্পেয ফাস্তফাময়ত অফকাঠাল্পভায সুষ্ঠ ব্যফায, ব্যফস্থানা, সভযাভত ও যক্ষণাল্পফক্ষণ ও কমম্পউটাযাইজড দ্ধমত 

মযচারনায জন্য মথামথ জনফর খাদ্য অমধদপ্তল্পয নাই।  

সম কাযল্পণ প্রকেটি ফাস্তফায়ন সল্পল তা ব্যফস্থানা, মযচারনা, সভযাভত ও যক্ষণাল্পফক্ষণ কযায জন্য ম্পূণ ি আরাদা 

জনফর মনল্পয়াগ সদয়া জরুযী।  

ফতিভাল্পন প্রকেটি ফাস্তফায়নকাযী কর্তিক্ষ ও জনফর সকফরভাত্র প্রকে ফাস্তফায়ন কযায দাময়ত্ব ারন কযল্পছ। প্রকল্পেয 

কর অঙ্গ মনভ িাণ সল্পল াইল্পরা সুষ্ঠ বাল্পফ তত্ত্বাফধান, মযচারনা, সভযাভত ও যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয জন্য এক দর দক্ষ ও 

অমবজ্ঞ জনফর প্রল্পয়াজন। প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয াাাম এখনই উর্ক্ জনফল্পরয কাঠাল্পভা ঠিক কল্পয তাল্পদয উমৄর্ক্ 

প্রমক্ষল্পণয ব্যফস্থা কযা জরুযী। মাল্পত প্রকে ফা স্তফায়নকাযী কর্তিক্ষ উর্ক্ প্রম ক্ষিত জনফর কাঠাল্পভায মনকট প্রকেটি চালু 

কল্পয স্তান্তয কযল্পত াল্পয। 

8টি াআল্পরা ক্ষযচারনায়  ব্যফস্থানায জন্য ফ থল্পভাে 718 জন জনফল্পরয প্রস্তাফ ভন্ত্রণারল্পয় ক্ষপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পে। মা 

ংক্ষেষ্ট ভন্ত্রণারয় ক্ষফল্পফচনাধীন যল্পয়ল্পে। 

উর্ক্ জনফর মনল্পয়াল্পগয জন্য খাদ্য অমধদপ্তল্পয জনফল্পরয কাঠাল্পভা পূণমফণ্যা  দ সৃজল্পনয মফলল্পয় প্রল্পয়াজনীয় দল্পক্ষ 

এখনই গ্রণ কযা প্রল্পয়াজন। াইল্পরা মযচারনা ও যক্ষণাল্পফক্ষণ কাল্পজ মনল্পয়াগকৃত জনফর মথামথ প্রমক্ষণ মদল্পয় 

ম্যাকামনকযার, ইল্পরমেকযার, মমবর ও আইটি কাম িক্রল্পভ উয দক্ষতা বৃমদ্ধ কযল্পত ল্পফ। 

7.9 CPM/PERT দ্ধমত অনুযল্পণয ফাস্তফতা মাচাই 

আল্পরাচয প্রকল্পেয মূল্য কাম িক্রভ তথা মির াইল্পরা মনভ িাণ এফং সনটওয়ামকং কাম িক্রভ ফাংরাল্পদল্প এটাই প্রথভ। পূফ ি 

অমবজ্ঞতা না থাকায় প্রকল্পেয মফমবন্ন ম িাল্পয় ভয়ল্পক্ষন, অথ ি ভিয় ও ভয় ভিল্পয়য প্রল্পয়াজন য়। 

প্রকল্পেয কর কাম িক্রভ সুষ্ঠবাল্পফ ম্পন্ন কযায মনমভল্পি  প্রকে দপ্তয কর্তথক সকানWork Plan/CPM প্রণয়ন 

কল্পযনক্ষন। 

এ ধযল্পনয কাজ মথা ভল্পয় ম্পন্ন ও মথামত ভমনটমযং এয জন্য CPM/PERT দ্ধমত অনুযণ কযা খুফই জরুযী। 

কাযণ কখন সকান কাজ আযম্ভ ও ভাপ্ত ল্পফ এফং সকান কাজ মফরম্ব ঘটল্পর অয কাল্পজয মফরম্ব ঘটল্পফ তা পূল্পফ িই 
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CPM/PERT দ্ধমত অনযণ কল্পয মনণ িয় কযা মায়। ভয় ভয় উর্ক্ দ্ধমত ম িাল্পরাচনা কল্পয CPM/PERT 

দ্ধমত পুন:মনধ িাযন কল্পয ঘাটমত ভয় পূযণ কযা ম্ভফ য়। 

এই প্রকল্পে CPM/PERT দ্ধমত অনুযণ কযা য় মন।  

মফরম্ব ল্পরও PMU এয অমতত্ত্বয CPM/PERT দ্ধমত অনুযণ কযা প্রল্পয়াজন। একই াল্পথ Cut Slope 

দ্ধমতল্পত মনধ িামযত ভল্পয়য ভল্পে কাজ সল কযায দল্পক্ষ মনল্পত ল্পফ।  

প্রকল্পেয মফমবন্ন কাম িক্রভ ম িল্পরাচনা কল্পয সদখা মায় মফমবন্ন কভ ি ম্পাদন কল্পে মনল্পয়াগকৃত ঠিকাদায/যফযা কযা/সফা 

প্রদানকাযীগণ তাল্পদয কাল্পজয একটি Work Plan দামখর কল্পযল্পছ। মকন্তু সফময বাল্পগ সক্ষল্পত্র সদখা সগল্পছ ঠিকাদাযগণ 

তাল্পদয Work Plan অনুমায়ী কাম ি, ন্য ফা সফা যফযা কযল্পত ব্যাথ ি ল্পয়ল্পছন।  

এল্পক্ষল্পত্র কাজ তদাযককাযী কর্তিক্ষল্পক ঠিকাদাযল্পদয প্রমত নভনীয় ভল্পনাবাফ না সদমখল্পয় দ্রুত কাজ ম্পাদল্পনয জন্য কর 

দল্পক্ষ মনল্পত ল্পফ। 

মফগত ০৪-০৪-২০১৮ তামযল্পখ W-3 প্যাল্পকল্পজয আওতায় ভয়ভনমং, ভদৄপুয, আশুগঞ্জ ৩(মতনটি) মির াইল্পরা মনভ িাণ 

কাল্পজয চুমর্ক্ ম্পদান কযা ল্পয়ল্পছ। 

উর্ক্ কাল্পজয ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠাল্পনয মনকট সথল্পক Work Plan গ্রণ কল্পয কল্পঠায বাল্পফ তা অনুযল্পণয কর দল্পক্ষ 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ। 

এল্পক্ষল্পত্র াভান্য তথল্য প্রদ িন কযা ল্পর কাজ আল্পযাও মফরম্ব ঘটল্পফ। চুমর্ক্ অনুমায়ী মনধ িামযত ভল্পয়য ভল্পে W-3 

প্যাল্পকল্পজয কাজ ম্পন্ন কযায মফলল্পয় ঠিকাদায প্রমতষ্ঠানল্পক ভয় ভয় তাগদা ত্র প্রদান প্রল্পয়াজনীয় কর দল্পক্ষ 

মনল্পত ল্পফ। 
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অষ্টভ অধ্যোয় 

      ধনধফড় ধযফীক্ষশণয ভোধ্যশভ প্রোপ্ত তথ্যোধদ ধফশেলণ 

 

8.1 সুপরল্পবাগীগল্পণয মনকট ল্পত প্রাপ্ত তথ্য উাি মফল্পেলণ 

8.1.1 ফয় ক্ষবক্ষিক উকাযক্ষবাগীয ক্ষেণী ক্ষফন্যা 

যীক্ষফিল্পণযয জন্য দ্বিফচয়ল্পনয ভােল্পভ ৭৭৪ টি উকাযল্পবাগী খানা ক্ষনফ থাক্ষচত কযা য়। ক্ষভাে ৭৭৪ জন উকাযল্পবাগীয 

ভল্পে ৬৬৯ জন (৯০.৩%) পুরুল  ৭৫ জন (৯.৭%) নাযী।  

 

ক্ষনফ থাক্ষচত উকাযল্পবাগীক্ষদয ফয়ক্ষবক্ষিক ক্ষেক্ষন ক্ষফবাজল্পন ক্ষদখা মায় ক্ষম প্রায় ৫৫% উকাযল্পবাগী ৪০-৫৯ ফেয ফয়-

ক্ষেক্ষণয ন্তভূ থক্ত। চক্ষেল্পয কভ ফয়ল্পয উকাযল্পবাগীয ংখ্যা প্রায় ২৫% ন্যক্ষদল্পক ৫৯ ফেল্পযয উল্পদ্ধথয উকাযল্পবাগীয 

ংখ্যা ২০%।  

 

ক্ষরঙ্গক্ষবক্ষিক ক্ষফবাজল্পন ক্ষদখা মায় পুরুল উকাযল্পবাগীয প্রায় ৫৫ তাং ৪০-৫৯ ফেয ফয়-ক্ষেণভূক্ত অয নাযী 

উকাযল্পবাগীয ৫৩ তাং  ৪০-৫৯ ফেয ফয়-ক্ষেক্ষণভূক্ত। চক্ষেল্পয কভ ফয়ল্পয উকাযল্পবাগী পুরুল ক্ষমখাল্পন, ২৩.৬ 

তাং ক্ষখাল্পন নাযী উকাযল্পবাগী ২৪.৪ তাং। ৫৯ ফেল্পযয উল্পদ্ধথয পুরুল উকাযল্পবাগীয  ংখ্যা ২১.৬ তাং ফং এয 

ক্ষফযীল্পত নাযী উকাযল্পবাগীয ংখ্যা ২০.৫ তাং। পুরুল উকাযল্পবাগীল্পদয গড় ফয় ৪৮.৫ ফেয এফং নাযী 

উকাযল্পবাগীল্পদয গড় ফয় ৪৪.২ ফেয (াযক্ষণ-8.১)।  

 

াযমণ-8.১: াউজল্পাড াইল্পরায উকাযল্পবাগী খানাপ্রধানল্পদয ফয় ও মরঙ্গমবমিক মফবাজন 

গড় ফয় (ফৎয) 

াউজল্পাল্ড াআল্পরায উকাযল্পবাগী 
ক্ষভাে 

পুরুল ভমরা 

ংখ্যা তকযা ায ংখ্যা তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

20 ফেল্পযল্পয কভ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

20-39 165 23.6 27 36.0 192 24.8 

40-59 383 54.8 40 53.3 423 54.7 

60+ 151 21.6 8 10.7 159 20.5 

ক্ষভাে 699 100.0 75 100.0 774 100.0 

গড় ফয়(ফৎয) 48.5 44.2 48.1 

পুরুল:ভমরা অনুাত (%) ৯০.৩ ৯.৭ ১০০ 

 

8.1.2 োউজশোড োইশরোয উকোযশবোগীয ধক্ষোগত মমোগ্যতো  

ক্ষিা জনল্পগাষ্ঠীয দি , ল্পচতন  কল্পভ থাল্পমাগী কল্পয তুরল্পত কায়তা কল্পয। নতুন প্রযুক্ষক্ত গ্রল্পণ ক্ষিা য ভূক্ষভকা 

তুরনীয়। ক্ষনফ থাক্ষচত ৭৭৪ জন াউজল্পাল্ড াআল্পরায উকাযল্পবাগী ভল্পে প্রায় ২৯.৭%ক্ষনযিয, শুদৄ ড়ল্পত  ক্ষরখল্পত 

াল্পযন এভন উকাযল্পবাগীয ংখ্যা ৭.৯%, প্রাথক্ষভক ক্ষিা ভাপ্ত কক্ষযল্পেন ৩০.৭%, ক্ষজএক্ষ ভাপ্ত কল্পযল্পেন ১৮.০%। 

এএক্ষ  এআএক্ষ উিীণ থ উকাযল্পবাগীয ংখ্যা মথাক্রল্পভ ৮.৩%  ৩.১%। স্দাতক  স্দাতল্পকািয উকাযল্পবাগীয 

ংখ্যা মথাক্রল্পভ ১.৪%  ০.৯% (াযক্ষণ-8.2)|  

 

াযক্ষণ-8.২:  াউজল্পাল্ড াআল্পরায উকাযল্পবাগীল্পদয মক্ষাগত সমাগ্যতা 

ক্ষিায ধযণ খানা প্রধাল্পনয ংখ্যা খানা প্রধাল্পনয তকযা ায 

ননযক্ষয 230 29.7 

শুধু ড়শত ও ধরখশত োশয 61 7.9 

প্রোথধভক 238 30.7 

মজএধ 139 18.0 

এএধ ো  64 8.3 
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ক্ষিায ধযণ খানা প্রধাল্পনয ংখ্যা খানা প্রধাল্পনয তকযা ায 

এইচএধ 24 3.1 

স্দোতক 11 1.4 

ভোস্টো ষ 7 0.9 

সভাে 774 100 

 

8.1.3 োউজশোড োইশরোয উকোযশবোগীয মোগত ধফন্যো 

াযক্ষণ-8.৩ এ ক্ষদখা মাল্পচ্ছ ক্ষম  াউজল্পাল্ড াআল্পরায উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পে  ৭২.১%কৃক্ষল ক্ষনব থয, ৮.৯%  ক্ষুদ্র ব্যফায়ী, 

৮.৮% কৃক্ষল েক্ষভক ৩,২% কৃক্ষল েক্ষভক ৩.২%  ৫.৩% গৃক্ষনী। উল্পেখ্য ক্ষম খানা প্রধাল্পনয প্রধান ক্ষাল্পক ক্ষফল্পফচনায় 

ক্ষনয়া ল্পয়ল্পে।  

 

াযমণ-8.৩: াউজল্পাড াইল্পরায উকাযল্পবাগীয সাগত মফন্যা 

ক্ষা উকাযল্পবাগী 

ংখ্যা তকযা ায 

ক্ষনব থযীর 8 1.0 

কৃক্ষল কাজ     558 72.1 

কৃক্ষল েক্ষভক 34 4.4 

কৃক্ষল েক্ষভক 25 3.2 

গৃক্ষনী 41 5.3 

চাকুক্ষয 22 2.8 

ক্ষযফন েক্ষভক, 4 0.5 

ক্ষুদ্র ব্যফা   69 8.9 

কুটিয ক্ষে     1 0.1 

ন্যান্য 12 1.6 

ক্ষভাে 774 100 

 

াযক্ষণ-8.4 এ ক্ষদখা মাল্পচ্ছ ক্ষম ৭৭৪ জন উকাযল্পবাগী খানায ভল্পে ১৭ টি খানায (২.২%) দস্য ক্ষফল্পদল্প থাল্পকন এফং 

দ্বফল্পদক্ষক মুদ্রা অযণ কল্পযন।   

 

াযক্ষণ-8.4: াউজল্পাল্ড াআল্পরায উকাযল্পবাগীল্পদয খানায ফক্ষগ থভন ক্ষযক্ষস্থক্ষত: 

প্রফাী ফস্থান খানায ংখ্যা তকযা ায 

যা 17 2.2 

না 757 97.8 

ক্ষভাে 774 100 

 
াযক্ষণ-8.5 এ াউজল্পাল্ড াআল্পরায উকাযল্পবাগী খানায দস্যল্পদয কৃক্ষল ভফাল্পয়য াল্পথ ম্পৃক্ততা অল্পে ক্ষক না ক্ষ 

ম্পল্পকথ তথ্য উস্থানা কযা ল্পয়ল্পে। এল্পত ক্ষদখা মাল্পচ্ছ ক্ষম প্রায় ২১% খানা কৃক্ষল ভফাল্পয়য াল্পথ ম্পৃক্ত মক্ষদ ৭৯% 

খানায ক্ষকান ম্পৃক্ততা ক্ষনআ।  

 
াযক্ষণ-8.5:  াউজল্পাল্ড াআল্পরায উকাযল্পবাগী খানায দস্যল্পদয কৃক্ষল ভফাল্পয়য াল্পথ ম্পৃক্ততা  

কৃমল ভফাল্পয়য দস্য ংক্রান্ত অফস্থা খানায ংখ্যা তকযা ায 

যা 162 20.9 

না 612 79.1 

ক্ষভাে 774 100.0 

 
াউজল্পাল্ড াআল্পরায উকাযল্পবাগীল্পদয ভাত্র ০.৩% ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠীভূক্ত (াযক্ষণ-8.6)।  
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াযক্ষণ-8.6: াউজল্পাল্ড াআল্পরায উকাযল্পবাগীল্পদয ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠীভূক্ষক্তয ফস্থান 

আমন মক ক্ষুদ্র নৃ-সগামষ্ট ভূর্ক্   খানা ংখ্যা তকযা ায 

যা 2 0.3 

না 772 99.7 

ক্ষভাে 77৪ 100 

 

8.1.4 োউজশোড োইশরো ধফতযশণয ফতষভোন অফস্থো 

াযক্ষণ-8.7 জযী চরাকারীন ভয় ম থন্ত ক্ষকান উকাযল্পবাগীউ ক্ষকান াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফন ায়ক্ষন কাযণ প্রকে ক্ষথল্পক 

এখন ক্ষকান াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফন ক্ষফতযণ কযা য় ক্ষন। তল্পফ , ৯৯.৬% উকাযল্পবাগী জাল্পনন ক্ষম তাঁ যা তাক্ষরকাভূক্ত 

ল্পয়ল্পেন। ক্ষমল্পতু তাযা এখন াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফন ানক্ষন তাআ াআল্পরায গুণ গত ভান ক্ষনল্পয় ক্ষকান প্রশ্ন কযা য়ক্ষন 

(াযক্ষণ-8.7)। 

 
তাক্ষরকাভূক্ত উকাযল্পবাগীয (ভীিায় ংগ্রণকাযীল্পদয ভল্পে ) ৩৮.৮% স্বতঃস্ফূতথ (অনপ্রম্পে) উিল্পয দাফী কল্পযন ক্ষম 

তাঁযা জাল্পনন ক্ষকান ংস্থা তাঁ ক্ষদযল্পক াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফন ক্ষদল্পফন এফং ৬১.২% জাল্পনন না ফল্পর জাক্ষনল্পয়ল্পেন। ক্ষকস্তু 

ফাস্তল্পফ ক্ষদখা মাল্পচ্ছ ক্ষম মাযা জাল্পনন ফল্পর দাফী কল্পযল্পেন কাল্পদয ভল্পে ৪.৭% উকাযল্পবাগী অদৄক্ষনক খাদ্য ংযিণাগায 

ক্ষনভ থাণ প্রকল্পেয কথা উল্পেখ কল্পযল্পেন , ৬৭.৩% উল্পেখ কল্পযল্পেন খাদ্য ক্ষফবাল্পগয কথা , ১০% উল্পেখ কল্পযল্পেন এনক্ষজ -য 

কথা। নান্য উৎল্পয কথা ফল্পরল্পেন ১৮% উিযদাতা। মক্ষদ ক্ষভাে উিযদাতাল্পদয (৭৭৪ জন) ক্ষফল্পফচনায় ক্ষনয়া য় তা’ল্পর 

ক্ষদখা মাল্পচ্ছ ক্ষম ভাত্র ১.৮% উিযদাতা অদৄক্ষনক খাদ্য ংযিণাগায ক্ষনভ থা ণ প্রকল্পেয নাভ উল্পেখ কল্পযল্পেন (াযক্ষণ-8.7)। 

 

ক্ষম কর উিযদাতা (৪৭৪ জন) প্রথল্পভ ফল্পরক্ষেল্পরন ক্ষম তাঁযা জাল্পনন না ক্ষম ক্ষকান ংস্থা তাক্ষদযল্পক াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফন 

ক্ষদল্পফ তাঁল্পদযল্পক ল্পয ক্ষফক্ষবন্ন ংস্থায না ভ ক্ষল্পড় শুনাল্পনা য়। তায ক্ষযল্পপ্রক্ষিল্পত ক্ষদখা মায় ক্ষম ৯.৫% উিযদাতা আধুননক 

খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ প্রকবল্পয নাভ উবিখ কবযন এফং ৭৭% উত্তযদাতা খাদ্যনফবাবগয কথা উবিখ কবযন  (াযক্ষণ-

8.7)। 

 

প্রনতটি াউজবাল্ড াইবরা /নফবনয জন্য উকাযববাগীবক ৮০ োকা কবয (কনিনফউে ) নদবত বফ। এ ম্পবকম প্রশ্ন কযা 

বর ৪% উত্তযদাতা জাবনন ফবর জাবনন (াযক্ষণ-8.7)।  

 

ক্ষমল্পতু উকাযল্পবাগীগণ এখন াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফন ান ক্ষন তাআ তাঁল্পদযল্পক প্রশ্ন কযা ল্পয়ল্পে তাঁ ক্ষদয ফাক্ষড়ল্পত /ফত 

ঘল্পয াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফন যাখায ম থাপ্ত জায়গা অল্পে কী না ? উিল্পয কর উিযদাতা আ ফল্পরল্পেন ক্ষম তাঁল্পদয 

ফাক্ষড়ল্পত/ফত ঘল্পয াউজল্পাল্ড াআল্পরা/ক্ষফন যাখায ম থাপ্ত জায়গা অল্পে (াযক্ষণ-8.7)। 

 
প্রায় ৮২% উিযদাতা জাল্পনন ক্ষম তাঁল্পদযল্পক াউজল্পাল্ড াআল্পরায /ক্ষফল্পনয জন্য একটি ক্ষনক্ষদ থষ্ট মূে ক্ষযল্পাধ কযল্পত ল্পফ  

(াযক্ষণ-8.7)। 

 

াযক্ষণ-8.7: োউজশোড োইশরো ধফতযশণয ফতষভোন অফস্থো 

ক্ষনল্পদ থক খানা প্রধাল্পনয 

ংখ্যা 

খানা প্রধাল্পনয 

তকযা ায 

আমন মক াউজ সাড াইল্পরা/ মফন গ্রণ কল্পযল্পছন?     

যা 0 0.0 

না 774 100.0 

ক্ষভাে 774 100.0 

আধন ধক জোশনন মম আনোশক োউজশোড োইশরো/ধফন-এয প্রদোশনয জন্য 

তোধরকোভূক্ত কযো শয়শছ।            

  

যা 771 99.6 

না 3 0.4 

ক্ষভাে 774 100.0 
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ক্ষনল্পদ থক খানা প্রধাল্পনয 

ংখ্যা 

খানা প্রধাল্পনয 

তকযা ায 

আধন ধক জোশনন োউজশোড োইশরো/ধফন যফযোকোযী মক?    

যো 300 38.8 

নো 474 61.2 

সভাে 774 100.0 

আধন মধদ োউজশোড োইশরো/ধফন যফযোকোযী নোভ জোশনন, তশফ নোভ ফশরন    

আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ প্রকল্প,      14 4.7 

খোদ্য ধফবোগ               202 67.3 

এনধজও      30 10.0 

অন্যোন্য  54 18.0 

সভাে  ৩০০ ১০০ 

মনদ নাভ না জাবন, তবফ      

আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ প্রকল্প    45 9.5 

খাদ্য নফবাগ               365 77.0 

এননজও      30 6.3 

অন্যান্য  34 7.2 

সভাে  474 100.0 

মনদ নাভ না জাবন, তবফ      

আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ প্রকল্প    45 9.5 

খাদ্য নফবাগ               365 77.0 

এননজও      30 6.3 

অন্যান্য  34 7.2 

সভাে  474 100.0 

প্রনতটি াউজবাল্ড াইবরা/নফবনয জন্য উকাযববাগীবক ৮০ োকা কবয নদবত বফ 

তা  
  

জাবনন  31 4 

জাবনন না 743 96 

সভাে 774 100 

আধন মধদ োউজশোড োইশরো/ধফন নো মশয় থোশকন তশফ, আনোয ঘশয ধক 

োউজশোড োইশরো/ধফন যোখোয জন্য মশথষ্ট জোয়গো আশছ?                  
  

ো 774 100.0 

না 0 0.0 

সভাে 774 100.0 

আধন মধদ োউজশোড োইশরো/ধফন নো মশয় থোশকন তশফ আধন ধক জোশনন 

োউজশোড োইশরো/ধফন মশত আনোশক উোয মূশল্য একটি অং ধযশোধ কযশত 

শফ?                                          

  

ো 631 81.5 

না 143 18.5 

আধন ধক জোশনন, ধক কোযশণ আনোশক োউজশোড োইশরো/ধফন  প্রদোন কযোয জন্য 

তোধরকোভূক্ত কযো শয়শছ?         
  

যো 694 89.7 

নো 80 10.3 

সভাে 774 100.0 
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প্রকে কর্তিক্ষ াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফল্পনয উকাযল্পবাগী ফাঁ োআল্পয়য জন্য কল্পয়কটি তথ ক্ষনদ্ধথাযণ কল্পযল্পে। এগুক্ষর ল্পরা 

োইশলোন/ফন্যো ইতযোধদ প্রোকৃধতক দূশম ষোগ প্রফণ এরোকোয ফতফোড়ী, প্রোধন্তক চোলী, ভূধভীন কৃলক/ফগ ষো চোলী,  নভনত ভুি 

কৃলক, ভধরো প্রধোন খোনো, দূবগ মাভ এরোকোয ফতফোড়ী, মাযা বফবদনক মুো ায় না এভন ধযবণয খানা। উি তম ম্পল্পকথ 

উিযদাতাল্পদয জ্ঞান অল্পে কী না ভীিায় তা মাচাআ কযা  ল্পয়ল্পে। প্রায় ৯০% উিযদাতা দাফী কল্পযল্পেন ক্ষম তাঁযা ঐ 

তথগুক্ষর  ম্পল্পকথ য়াক্ষকফার (াযক্ষণ-8.8)। 

 

মম কর উিযদোতো যাঁ ফশরশছন তাঁশদয ভশধ্য োইশলোন/ ফন্যো ইতযোধদ প্রোকৃধতক দূশম ষোগ প্রফণ এরোকোয ফতফোড়ী ম্পশকষ 

ফশরশছন ৪৩.৪% উিযদোতো, প্রোধন্তক চোলী ম্পশকষ ফশরশছন ১৫.৩% উিযদোতো, ভূধভীন কৃলক মম অশন্যয জধভশত চোল 

কশয এভন শতষয কথো উশেখ কশযশছন ৯.৪% উিযদোতো, দূগ ষভ এরোকোয ফতফোড়ী  ম্পবকম ফবরবেন ৩০.৭% উত্তযদাতা, 

ভনরা খানা প্রধান ম্পবকম উবিখ কবযবেন ০.৫% এফং নভনত ভুি কৃলক বতময উবিখ কবযবেন ০.৩% উত্তযদাতা 

(াযক্ষণ-8.8)। 

 
ন্যক্ষদল্পক ক্ষম কর উিযদাতা তথগুল্পরা ম্পল্পকথ ফক্ষত নন ফল্পর দাফী কল্পযল্পে ন তাঁল্পদযল্পক ল্পয তিগুল্পরা ল্পড় শুনাল্পনা 

ল্পর, ৪৩% উিযদাতা াইল্পলান/ ফন্যা ইতযামদ প্রাকৃমতক দূল্পম িাগ প্রফণ এরাকায ফতফাড়ী উল্পেখ কল্পযল্পছন, ১৩.১% 

উিযদাতা উল্পেখ কযল্পছন প্রামন্তক চালীয তি, ২৩.৪% উিযদাতা উল্পেখ কল্পযল্পছন ভূমভীন কৃলক সম অল্পন্যয জমভল্পত চাল 

কল্পয তি,  ২০.৬% উিযদাতা উল্পেখ কল্পযল্পছন  দূল্পগ থাভ এরাকায ফতফাড়ীয তি  (াযক্ষণ-8.8)। 

 

াযমণ-8.8: োউজশোড োইশরো/ধফন  প্রদোন কযোয জন্য তোধরকোভূক্ত তষগুধর  

াউজল্পাড াইল্পরা/মফন  প্রদান কযায জন্য তামরকাভূর্ক্ 

তিগুমর কী কী? 

উিযদায 

ংখ্যা 

উিযদাতায 

তাং 

ক্রভপূক্ষিভূত 

তাং 

োইশলোন/ ফন্যো ইতযোধদ প্রোকৃধতক দূশম ষোগ প্রফণ এরোকোয 

ফতফোড়ী      
481 43.4 69.3 

প্রোধন্তক চোলী 170 15.3 24.5 

ভূধভীন কৃলক মম অশন্যয জধভশত চোল কশয 104 9.4 15 

নভনত ভুি কৃলক 3 0.3 0.4 

ভধরো খোনো প্রধোন গৃ 6 0.5 0.9 

দূবগ মাভ এরোকোয ফতফোড়ী 340 30.7 49 

মাযা বফবদনক মুো ায় না 4 0.4 0.6 

ক্ষভাে 694 100.0 159.7 

উিয নো শয়,  থোশক তশফ নীশচয কোযণগুধর/তষগুধর কী কী?    

োইশলোন/ ফন্যো ইতযোধদ প্রোকৃধতক দূশম ষোগ প্রফণ এরোকোয 

ফতফোড়ী,       46 43.০ 

 

প্রোধন্তক চোলী 14 13.1  

ভূধভীন কৃলক মম অশন্যয জধভশত চোল কশয 25 23.4  

নভনত ভুি কৃলক      

ভধরো খোনো প্রধোন গৃ,      

দূবগ মাভ এরোকোয ফতফোড়ী, 22 20.6  

মাযা বফবদনক মুো ায় না      

সভাে ১০৭ ১০০  
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প্রকে ক্ষম াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফন উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পে ক্ষফতযণ কযল্পফ তায ধাযণ িভতা ৫০ ক্ষকক্ষজ। ক্ষফ ক্ষনয ধাযণ 

িভতা ম্পল্পকথ উিযদাতাল্পদয ধাযণা অল্পে ক্ষক না ভীিা তা মাচাআ কল্পয ক্ষদল্পখল্পে। প্রাপ্ত তল্পথ্য ক্ষদখা মাল্পচ্ছ প্রায় ৮৬% 

উিযদাতা ধাযণা অল্পে ফল্পর দাফী কল্পযল্পেন (াযক্ষণ-8.9)। 

 

ভীিা উিযদাতাল্পদয প্রশ্ন কযা য় তাঁযা ক্ষম ধাযণ িভতায াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফন াল্পফন  তা তাঁল্পদয প্রময়াজল্পনয 

ক্ষনক্ষযল্পখ ম থাপ্ত ক্ষক না? প্রাপ্ত তল্পথ্য ক্ষদখা মায় প্রায় ৯০% উিযদাতাআ ভল্পন কল্পযন ক্ষম তাঁল্পদয প্রয়াজল্পনয তুরনায় াউজল্পাল্ড 

াআল্পরানয/ক্ষফল্পনয ধাযণ িভতা কভ (াযক্ষণ-8.9)। 

 
প্রকে কর্তথি প্রক্ষতটি াউজল্পাল্ড াআল্পরায ক্ষফযীল্পত ক্ষম ধযভোন েোকো ধনশফ ফশর ধোয্যষ কশযশছ ফো মথোমথ ফশর ভশন 

কশযন ৯১.৫% উকোযশবোগী মধদও ৭.৫% উিযদোতো এ ধযভোনশক মফী ফশর উশেখ কশযশছন। অন্য ১% উিযদোতো 

এেোশক অধত মফী ফশর ভশন কযশছন (াযক্ষণ-8.9)। 

 

োউজশোড োইশরোয উকোধযতো ম্পশকষ উিযদোতোশদয প্রশ্ন কযো শর ৪৫.৮% উিযদোতো ফশরশছন এয পশর তাঁশদয 

শস্যয ধোযণ ক্ষভতো বৃধদ্ধ োশফ, ৪৫.৩% উিযদোতোয ভশত স্য ংযক্ষশন  অচয় কভশফ, দূশম ষোগ যফতী ভশয় খোদ্য 

ধনযোিো ফোড়োশফ ফশর ৮.৬% উিযদোতো ভশন কশযন। প্রকশেয অন্যতভ প্রধোন উশেশ্য শরো দূশম ষোগ যফতী ভশয় খোদ্য 

ধনযোিো ফোড়োশনো। ধকন্তু উিযদোতোযো এ উশেশ্য ম্পশকষ ততেো অফগত নন ফশর ভশন য় মধদও ফোস্তফ অফস্থো শরো 

দূশম ষোগ যফতী ভশয় খোদ্য ধনযোিো ফোড়শফ (াযক্ষণ-8.9)। 

 
াযক্ষণ-8.9: াউজল্পাল্ড াআল্পরায ধাযণ িভতা 

আনন নক জাবনন াউজবাল্ড াইবরা/নফবন কত সকনজ ধান/চার/গভ যাখা 

মাবফ? 

খানা প্রধাল্পনয 

ংখ্যা 

খানা প্রধাল্পনয 

তকযা ায 

ো 662 85.5 

না 112 14.5 

সভাে 774 100.0 

আনোয প্রশয়োজশনয ধনধযশখ, োউজশোড োইশরোয/ধফশনয ধোযণ ক্ষভতো ম্পশকষ 

আনোয ভতোভত ধক?  

  

মশথষ্ট         69 8.9 

প্রশয়োজশনয তুরনোয় কভ       695 89.8 

অন্যোন্য (উশেখ করুন) 10 1.3 

সভাে 774 100.0 

োউজশোড োইশরোয ফোফদ আনোয কোছ মথশক মম ধযভোন েোকো ধনশে ম 

ম্পশকষ আনোয ভতোভত ধক?  

খানা প্রধাল্পনয 

ংখ্যা 

খানা প্রধাল্পনয 

তকযা ায 

 মথোমথ ধনশে    708 91.5 

মফী ধনশে     58 7.5 

অধত মফী ধনশে 8 1.0 

সভাে 774 100.0 

োউজশোড োইশরোয উকোযীতো ম্পশকষ আনোয ধক ধোযণো?  খানা প্রধাল্পনয 

ংখ্যা 

খানা প্রধাল্পনয 

তকযা ায 

স্য ধোযণ ক্ষভতো ফোড়শফ,               372 45.8 

স্য ংযক্ষশন অচয় কভশফ,                    368 45.3 

দূশম ষোগ যফতী ভশয় খোদ্য ধনযোিো ফোড়শফ 70 8.6 

অন্যোন্য ((উশেখ করুন) 2 0.2 

সভাে 812 100.0 
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প্রশ্ন ক্ষের োউজশোড োইশরো  উিযদোতোয ধনশজয খোদ্য ধনযোিো ধনধিত কযশফ কী নো। এয উিশয মদখো মোশে ৭৫. 3% 

উিযদোতো যাঁ সূচক উিয ধদশমশছন। (াযক্ষণ-8.10) 

 
ক্ষম কর উিযদাতা ভল্পন কল্পযন ক্ষম াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফন তাঁল্পদয খাদ্য মনযািা মনমিত কযল্পফ তাঁক্ষদয  ৫১.৫% 

উিযদাতা জানান ক্ষম ফন্যা ফা দূল্পম থাগ যফতী ভল্পয় বাফ ফা খাদ্য ঘােক্ষত দূয কল্পয খাদ্য ক্ষনযািা ফাড়াল্পফ , ১৩.২% 

উিযদাতা ভল্পন কল্পযন ক্ষম দূল্পম থাগ ক্ষভাকাল্পফরায় খাদ্য ঘাটিক্ষত দূয কযল্পত ায়ক ল্পফ , ১২.৩% উিযদাতায ভল্পত দূল্পম থাগ 

কারীন ভয় প্রল্পয়াজনীয় চাক্ষদা ক্ষভোল্পফ /প্রল্পয়াজনভত ব্যফায কযা মাল্পফ , ১৭.২% উিযদাতা ভল্পত স্য চয় কভ 

য়ায পল্পর খাদ্য ক্ষনযািা ক্ষনক্ষিতা কযল্পফ (াযক্ষণ-8.10)। 

 

াউজল্পাল্ড াআল্পরা/ক্ষফন ায়ায অল্পগ উিযদাতাযা কীবাল্পফ  খাদ্য স্য  ভজুত কযল্পতন ম্পল্পকথ জানল্পত চা য়া য়। এআ 

প্রশ্নটি কযা ল্পয়ক্ষের এো ধল্পয ক্ষনল্পয় ক্ষম উি যদাতাযা াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফন ক্ষল্পয় ক্ষগল্পেন। ক্ষকন্তু ফাস্তফতা ল্পরা ভীিা 

চরাকারীন ভল্পয় তাঁযা ক্ষকান াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফন ায়ক্ষন। তাআ প্রশ্নটিয উিয ফতথভাল্পন উিযদাতাগণ কীবাল্পফ খাদ্য 

স্য ভজুদ যাল্পখন তায ক্ষযল্পপ্রক্ষিল্পত ক্ষদখল্পত ল্পফ। ক্ষদখা মাল্পচ্ছ ক্ষম ৬২.৩% উিযদাতা ফস্তা য় তাঁল্পদয খাদ্য স্য ভজুদ 

যাল্পখন অয ২৪.২% উিযদাতা জানাল্পচ্ছন ক্ষম তাঁযা ভাটিয াত্র, ক্ষমভন- ভাআে/করীল্পত খাদ্য স্য ভজুদ কল্পযন। টিল্পনয ফা 

প্লাক্ষিল্পকয ড্রাল্পভ খাদ্য ভজুদ যাল্পখন ভাত্র ৪.৯% উিযদাতা (াযক্ষণ-8.10)। 

 
ফতথভাল্পন উিযদাতাযা ক্ষম বাল্পফ খাদ্য স্য ভজুদ যাল্পখন তা ক্ষত ভস্যা য় ফল্পর ৯৫.৯% উিযদাতা জাক্ষনল্পয়ল্পেন। প্রায় 

৫৩% উিযদাতা জাক্ষনল্পয়ল্পেন ক্ষম আদুয ভজুদকৃত খাদ্য স্য নষ্ট কল্পয থাল্পক। ক্ষাঁ কা-ভাকড় ভজুদকৃত স্য নষ্ট কল্পয ফল্পর 

জাক্ষনল্পয়ল্পেন ৩০.৬% উিযদাতা। দূল্পম থাল্পগয ভয় স্থানান্তয কযা ভস্যা য় ফল্পর জাক্ষনল্পয়ল্পেন ২.৯% উিযদাতা (াযক্ষণ-

8.10)। 

 
াযক্ষণ 8.10: াউজল্পাল্ড াআল্পরা ক্ষকবাল্পফ অনায ক্ষনল্পজয খাদ্য ক্ষনযািা  

োউজ মোড োইশরো ধক আনোয ধনশজয খোদ্য ধনযোিো ধনধিত কযশফ?                                      খানা প্রধাল্পনয 

ংখ্যা 

খানা প্রধাল্পনয 

তকযা ায 

যা 583 75.3 

না 191 24.7 

ক্ষভাে 774 100.0 

উল্পযয উিয যাঁ ল্পর, াউজল্পাল্ড াআল্পরা ক্ষকবাল্পফ অনায ক্ষনল্পজয খাদ্য ক্ষনযািা 

ক্ষনক্ষিত কযল্পফ? ফণ থনা করুন:  
  

দূল্পম থাগ ক্ষভাকাল্পফরায় খাদ্য ঘাটিক্ষত দূয কযল্পত ায়ক ল্পফ 77 13.2 

দূল্পম থাগ কারীন ভয় প্রল্পয়াজনীয় চাক্ষদা ক্ষভোল্পফ/প্রল্পয়াজনভত ব্যফায কযা মাল্পফ 72 12.3 

বাফ কারীন ভয় প্রল্পয়াজনীয় চাক্ষদা ক্ষভোল্পফ/প্রল্পয়াজনভত ব্যফায কযা মাল্পফ 10 1.7 

ফন্যা ফা দূল্পম থাগ যফতী ভল্পয় বাফ ফা খাদ্য ঘােক্ষত দূয কল্পয খাদ্য ক্ষনযািা ফাড়াল্পফ  300 51.5 

স্য চয় কভ য়ায পল্পর  খাদ্য ক্ষনযািা ক্ষনক্ষিতা কযল্পফ 100 17.2 

ক্ষফল্পদয ভয় ফীজ াআল্পরাল্পত ক্ষনযাল্পদ ংযি ণ কল্পয দূল্পম থাগ যফতীল্পত পল্পরয 

অফাদ কল্পয ক্ষনল্পজয খাদ্য ক্ষনযািা 6 1.0 

নান্য 18 3.1 

ক্ষভাে 583 100.0 

াউজল্পাল্ড াআল্পরা ায়ায অল্পগ অক্ষন ক্ষকবাল্পফ খাদ্য স্য ভজুদ কযল্পতন?    

ফস্তায় ক্ষযল্পখ  353 62.3 

টিল্পনয ফা প্লাক্ষিল্পকয ড্রাল্পভ ক্ষযল্পখ 28 4.9 

ফাঁল্পয দ্বতযী াল্পত্র ক্ষযল্পখ  18 3.2 

ভাটিয াত্র, ক্ষমভন- ভাআো/করীল্পত ক্ষযল্পখ 137 24.2 

ক্ষায় ক্ষযল্পখ 8 1.4 

ক্ষঘযায় ক্ষযল্পখ 8 1.4 

ন্যান্য 15 2.6 

ক্ষভাে 567 100.0 

 



 

পৃষ্ঠো-71 

8.1.5 খোনোয জধভয ভোধরকোনো 

াযক্ষণ-8.11 ক্ষত ক্ষদখা মাল্পচ্ছ ক্ষম কর উিযদাতাযআ ক্ষনজস্ব ফতফাড়ী অল্পে এফং তাঁল্পদয গড় ফতফাড়ীয জক্ষভয ক্ষযভান 

ভাত্র ০.১৬ একয। ক্ষনজস্ব চাল্পলয জক্ষভ অল্পে ৭৪.৪% উকাযল্পবাগীয এফং তাঁল্পদয খানা প্রক্ষত গড় কৃক্ষল জক্ষভয যক্ষভান 

০.৭৩৩ একয। উকাযল্পবাগীল্পদয ৫৫% খানা ফগ থা চালী এফং খানা প্রক্ষত ফগ থা ক্ষনয়া জক্ষভয ক্ষযভান ১.০৫৭ একয। 

উকাযল্পবাগীল্পদয প্রায় ২৫% খানা জক্ষভ আজাযা ক্ষনল্পয়ল্পে এফং গড় আজাযা ক্ষনয়া জক্ষভয ক্ষযভান ০.৬৮৩ একয।  

উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পে ১.৭% উিযদাতা ক্ষনল্পজল্পদয জক্ষভ ফগ থা চাল্পলয জন্য ন্যল্পদযল্পক ক্ষদল্পয়ল্পেন। তাঁল্পদয ফগ থা ক্ষদয়া গড় 

জক্ষভয ক্ষযভান ১৭৮.৮ একয। উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পে .০৪% খানা ক্ষনল্পজল্পদয জক্ষভ আজাযা ক্ষদল্পয়ল্পেন। তাঁল্পদয আজাযা ক্ষদয়া 

গড় জক্ষভয ক্ষযভান ৫.৫০ একয।   

 

াযক্ষণ-8.11 :খোনোয জধভয ভোধরকোনো 

জক্ষভয ধযণ খানায  ংখ্যা খানায  তকযা ায গড় জমভয মযভাণ (তাং) 

ফতফাড়ী  774 100.0 15.9 

মনজস্ব চাল্পলয জমভ  578 74.7 73.3 

ফগ িা সনয়া জমভ  426 55.0 105.7 

ইজাযা সনয়া জমভ  191 24.7 68.3 

ফগ িা সদওয়া জমভ  13 1.7 178.8 

ইজাযা সদওয়া জমভ  3 0.4 550.0 

    

  
8.1.6 সুনফধাববাগীয বতময পূযণ 

প্রকল্পেয তথানুমায়ী মায ক্ষনজস্ব জক্ষভয ক্ষযভান ০.৫০ একল্পযয নীল্পচ ক্ষআ ক্ষকফর াউজল্পাল্ড াআল্পরায সুক্ষফধাল্পবাগী ল্পত 

াযল্পফন।  জক্ষযল্পয পরাপল্পর ক্ষদখা মায় ক্ষম 85% সুক্ষফধাল্পবাগী উক্ত তথ পূ যণ কল্পযল্পে। ফক্ষস্ত্ঠ 15% সুক্ষফধাল্পবাগীয 

জক্ষভয ক্ষযভান ০.৫ একল্পযয উল্পদ্ধথ (াযক্ষণ-8.12)। 

 

াযক্ষণ-8.12: সুক্ষফধাল্পবাগীয ল্পতথয পূযণ 

জাভয ক্ষযভাণ ল্পতথয ভল্পে কতজন ল্পতথয ফক্ষভূ থত ক্ষভাে 

খানায 

ংখ্যা 

তকযা 

ায 

খানায ংখ্যা তকযা ায খানায ংখ্যা তকযা ায 

49 তাংল্পয কভ 655 85 119 15 774 100 

 

 
াউল্পাল্ড াআল্পরা/ক্ষফন কীবাল্পফ ব্যফায কযল্পত য়/ল্পফ ক্ষ ম্পল্পকথ প্রকে কর্তথি উকাযল্পবাগীল্পদয প্রক্ষিণ ক্ষদল্পফ।  

ক্ষমল্পতু াউল্পাল্ড াআল্পরা/ক্ষফন জক্ষয চরাকাক্ষরন ভয় মন্তথ  ক্ষফতযণ কযা য়ক্ষন তাক্ষআএখন প্রক্ষিণ ক্ষদয়া য়ক্ষন ফল্পর 

প্রকে কর্তথি জাক্ষনল্পয়ল্পেন।  
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8.1.7 োধযফোধযক োইশরোয উশেখশমোগ্য ব্যফোধযক সুধফধো মূ 

 ামযফামযক াইল্পরা পৄডল্পগ্রড প্লামিল্পকয ততময। এল্পত ধান, চার ফা ফীজ ংযক্ষণ কযল্পর গুণগত ভান নষ্ট য় 

না। 

 াইল্পরা ফায়ুল্পযাধক মফধায় এয মবতল্পয ফাতা ঢুকল্পত াল্পয না। পল্পর ংয মক্ষত খাদ্য াভগ্রী ও ফীল্পজয 

মথামথ ভান ফজায় থাল্পক।  

 এটি ফায়ুল্পযাধক ওয়ায় এল্পত ংযমক্ষত ধান, চার ফা অন্যান্য মজমন দীঘ িমদন সযাল্পদ শুকাল্পনা ছাড়াই 

অমফকর গুণগত ভান ফজায় থাল্পক।  

 প্রাকৃমতক দুল্পম িাগপ্রফণ (ঘূমণ িঝড়, জল্পরাচ্ছ্বা, ফন্যা, খযা ইতযামদ) এরাকামূল্পয ভূর্ক্ল্পবাগী মযফাযগুল্পরা 

াইল্পরাল্পত ধান, চার, মচড়া, মুমড়, ফীজ ংযক্ষণ কসয আদকারীন ভজুদ গল্পড় তুল্পর দূল্পম িাগ যফতী খাদ্য 

চামদা সভটাল্পত াল্পযন।  

 এ াল্পত্র ামন প্রল্পফল্পয প্রমতল্পযাধক ব্যফস্থা থাকায় (Water tight seal) ামনল্পত মনভমিত 

অফস্থায়ও খাদ্য স্য ংযক্ষণ কযা ম্ভফ। 

 ামনল্পত মনভমিত অফস্থায় খু ুঁটি ফা গাল্পছয াল্পথ র্ক্ কল্পয সেঁল্পধ যাখায জন্য এ াল্পত্রয াল্পথ হুক/যম/সচইন 

রাগাল্পনায ভজবুত ব্যফস্থা আল্পছ।  

 দূল্পম িাল্পগয ল্পয ংযমক্ষত ফীজ জমভল্পত ফন কল্পয তাৎক্ষমণকবাল্পফ পর উৎাদন শুরু কযা মাল্পফ।  

 প্রমতটি ামযফামযক াইল্পরায ধাযণ ক্ষভতা ৭০ মরটায মাল্পত ৫৬ সকমজ  চার ংযক্ষণ কযা মায়।  

 পৄডল্পগ্রড প্লামিল্পকয ততময ামযফামযক াইল্পরা ওজল্পন ারকা (৬.৫ সকমজ) ও ভজবুত মফধায় এক জায়গা 

সথল্পক অন্য জায়াগায় স্থানান্তয কযা জ এফং ল্পজ নষ্ট য় না।  

 

 

                                            মচত্র: প্রকল্পেয ামযফামযক াইল্পরা 

 

8.1.8 োধযফোধযক ম ষোশয় খোদ্য শস্যয ংযক্ষণ 

াউজল্পাল্ড াআল্পরা/ক্ষফল্পনয উকাযল্পবাগীগণ তাঁল্পদয ক্ষফক্ষবন্ন স্য ক্ষমভন অভন ধান , অভন চার, ক্ষফায ধান  চার , অউ 

ধান  চার  গভ াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফল্পন ভজুদ  ংযিণ কল্পয যাখায কথা। ক্ষকন্তু তাঁল্পদয ভল্পে  এখন ক্ষকান 

াউজল্পাল্ড াআল্পরা/ক্ষফল্পন ক্ষফতযণ কযা য়ক্ষন ফল্পর তাঁযা তাঁল্পদয পুযাল্পনা দ্ধক্ষতল্পতআ উক্ত স্যমূ ংযিণ কল্পয থাল্পকন।   
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অভন ধানঃ ক্ষভাে উিযদাতা খানায ভল্পে  ৮৭% খানা অভন ধান ং যিণ কল্পযন। উল্পেখ্য ক্ষম াউজল্পাল্ড াআল্পরা /ক্ষফন 

দূল্পম থাগপ্রফণ এরাকায় ক্ষফতযণ কযা ল্পফ ফল্পর ভীিাটি মূরতঃ উকূরীয় এরাকায় ক্ষযচারনা কযা য় ক্ষমখাল্পন মূর খাদ্য 

স্য ল্পরা অভন ধান। মাযা অভন ধান ংগ্র কল্পযন তাল্পদয ভল্পে ৮৭% ফস্তায়  ১৩% ন্যান্য াল্পত্র ংযিণ কল্পযন 

ফল্পর জাক্ষনল্পয়ল্পেন। উিযদাতাল্পদয ভল্পে মাযা অভন ধান ংযিণ কল্পযন তাঁযা খানা প্রক্ষত গল্পড় ১৫৪২.৭ ক্ষকক্ষজ অভন ধান 

ফস্তায়  ১০২.৩ ক্ষকক্ষজ অভন ধান ন্যান্য াল্পত্র ংযিণ কল্পযন। ফস্তায ক্ষিল্পত্র গড় ংযিণ কার ৭.৩ ভা  ন্যান্য 

াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ংযিণ কার ৬.৪ ভা। ফাস্তায়  ন্যান্য দ্ধক্ষতল্পত যাখা অভন ধান িক্ষতগ্রস্থ য় ফল্পর উিযদাতাগণ 

জাক্ষনল্পয়ল্পেন। ফস্তায ক্ষিল্পত্র গড় িক্ষতয ক্ষযভা ৫২.৮ ক্ষকক্ষজ মা ংযক্ষিত অভন ধাল্পনয ৫.৭% এফং ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র 

গড় িক্ষতয ক্ষযভান ২৬.২ ক্ষকক্ষজ মা ংযক্ষিত অভন ধাল্পনয ৮.৭% (াযক্ষণ-8.13)।   

 

অভন চারঃ ক্ষভাে উিযদাতা খানায ভল্পে 61.2% খানা অভন চার ংযিণ কল্পযন। উিযদাতাল্পদয ভল্পে মাযা অভন 

চার ংযিণ কল্পযন তাঁযা খানা প্রক্ষত গল্পড় ২৩৩ ক্ষকক্ষজ ফস্তায়  ১০২.৩ ক্ষকক্ষজ ন্যান্য াল্পত্র  ংযিণ কল্পযন । উবয় 

ক্ষিল্পত্রআ ংযিণ কার ৪.৯ ভা। ংযক্ষিত অভন চাল্পরয গড় িক্ষত য ক্ষযভান ফস্তায ক্ষিল্পত্র ১৩.৪ ক্ষকক্ষজ মা ফস্তায় 

ংযক্ষিত অভন চাল্পরয ৫.৯% ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ১১.২ ক্ষকক্ষজ মা ন্যান্য াল্পত্র ংযক্ষিত অভন চাল্পরয ৮.৫% 

(াযক্ষণ-8.13)।   

 

ক্ষফায ধানঃ ক্ষভাে উিযদাতা খানায ভল্পে 39.0% খানা ক্ষফায ধান ংযিণ কল্পযন। উকাযল্পবাগী খানাগুল্পরায ভক্ষে মাযা 

ক্ষফায ধান ংযিণ কযন ফল্পর  জাক্ষনল্পয়ল্পেন  তাঁযা খানা প্রক্ষত গল্পড় ১২০১.২ ক্ষকক্ষজ ক্ষফায ধান ফস্তায়  ন্যান্য াল্পত্র ৪৪৭.৪ 

ক্ষকক্ষজ ক্ষফায ধান ংযিণ কল্পযন । ক্ষফায ধাল্পনন ংযিল্পণয ভয় কার ফস্তায ক্ষিল্পত্র ৩৯.৩ ভা  ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র 

২১.৮ ভা। িক্ষতয ক্ষযভান ফস্তায  ক্ষিল্পত্র ৫৯.০ ক্ষকক্ষজ মা ংযক্ষিত ধাল্পনয ৬.২% এফং ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ৩৬.৬ 

ক্ষকক্ষজ মা ংযক্ষিত ধাল্পনয ৯.২% (াযক্ষণ-8.13)।   

 

ক্ষফাল্পযা চারঃ ক্ষভাে উিযদাতা খানায ভল্পে 28.7% খানা ক্ষফায চার ংযিণ কল্পযন। উিযদাতা খানায ভল্পে মাযা ক্ষফায 

চার ংযিণ কল্পযন ফল্পর জাক্ষনল্পমল্পেন তাঁ যা খানা প্রক্ষত গল্পড় ৩২২.৯ ক্ষকক্ষজ ক্ষফায চার ফস্তায় ংযিণ কল্পযন এফং ৯৮.৩ 

ক্ষকক্ষজ ক্ষফায চার ংযিণ কল্পযন ন্যান্য াল্পত্র। ক্ষফায চাল্পরয গড় ংযিণ ভয় কার ফস্তায ক্ষিল্পত্র ১০.৯ ভা অয 

ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ২.৫ ভা। গড় িক্ষতয ক্ষযভান ফস্তায ক্ষিল্পত্র ১০.৬ ক্ষকক্ষজ মা ংযক্ষিত  ক্ষফায চাল্পরয ৭.৮%  

ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ৭.১ ক্ষকক্ষজ মা ংযক্ষিত ক্ষফায চাল্পরয ৮.৯% (াযক্ষণ-8.13)।   

 
অউ  ধানঃ ক্ষভাে উিযদাতা খানায ভল্পে 28.0% খানা অউ ধান ংযিণ কল্পযন। উিযদাতা খানায ভল্পে মাযা অউ 

ধান ংযিণ কল্পয ন ফল্পর জাক্ষনল্পয়ল্পেন তাঁযা খনা প্রক্ষত গল্পড় ১৫৬৪.৬ ক্ষকক্ষজ অউ ধান  ংযিণ কল্পযন ফস্তায় এফং 

৭৩২.০ ক্ষকক্ষজ ংযিণ কল্পযন ন্যান্য াল্পত্র।  গড় অউ  ধাল্পনয ংযিণ ভয় কার ফস্তায ক্ষিল্পত্র ৯.৯ ভা অয ন্যান্য 

াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ংযিণ ভয় কার ৩.২ ভা। গড় িক্ষতয ক্ষযভান ফস্তায ক্ষিল্পত্র ৪৪.৪ ক্ষকক্ষজ মা ংযক্ষিত অউ ধাল্পনয  

৩.৮%  ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ১৯.৫ ক্ষকক্ষজ মা ংযক্ষিত অউ ধাল্পনয ৩.৯% (াযক্ষণ-8.13)।   

 

অউ চারঃ ক্ষভাে উিযদাতা খানায ভল্পে 22.7% খানা অউ চার ংযিণ কল্পযন।  উিযদাতা খানায ভল্পে মাযা 

অউ ধান ংযিণ কল্পয ন তাঁযা খানা প্রক্ষত গল্পড় ১৯৬.১ ক্ষকক্ষজ অউ চার ংযিণ কল্পযন ফস্তা য় এফং ১১৩.২ ক্ষকক্ষজ 

ংযিণ কল্পযন ন্যান্য াল্পত্র। ফস্তায় গড় ংযিণ ভয় কার ৩.৬ ভা অয ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ংযিণ ভয় কার 

২.৯ ভা। গড় িক্ষতয ক্ষযভান ফস্তায ক্ষিল্পত্র ৭.৪ ক্ষকক্ষজ মা ংযক্ষিত অউ চাল্পরয ৫.১%  ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ৬.০ 

ক্ষকক্ষজ মা ংযক্ষিত অউ চাল্পরয ৫.১%। (াযক্ষণ-8.13)   

 

গভঃ ক্ষভাে উিযদাতা খানায ভল্পে 2% খানা গভ ংযিণ কল্পযন।  উিযদাতা খানায ভল্পে মাযা গভ ংযিণ কল্পযন ফল্পর 

জাক্ষনল্পয়ল্পেন তাঁযা খানা প্রক্ষত গল্পড় ৩৮৫.৩ ক্ষকক্ষজ গভ ংযিণ কল্পযন ফস্তায় এফং ২৯২.১ ক্ষকক্ষজ ংযিণ কল্পযন ন্যান্য 

াল্পত্র। ফস্তায় গড় ং যিণ ভয় কার ৪.৯ ভা অয ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ংযিণ ভয় কার ৩.৭ ভা। গড় িক্ষতয 

ক্ষযভান ফস্তায ক্ষিল্পত্র ১২.৪ ক্ষকক্ষজ মা ংযক্ষিত অউ চাল্পরয ৩.১%  ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ৮.৭ ক্ষকক্ষজ মা ংযক্ষিত 

অউ চাল্পরয ২.৮% (াযক্ষণ-8.13)।   

 

 

 



 

পৃষ্ঠো-74 

াযমণ-8.13: ামযফামযক ম িাল্পয় খাদ্য ল্পস্যয ংযক্ষণ  

ক্ষনধ থাযকমূ  
ংযক্ষণ াত্র 

ফস্তা ন্যান্য* 

অভন ধাল্পনয ংযিল্পণয উিযদাতায % 86.6 33.5 

গড় অভন ধাল্পনয  ংযিল্পণয ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ)   1542.7 488.1 

গড় ংযিণ কার (ভা)  7.3 6.4 

গড় িক্ষতয  ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ) 52.8 26.2 

িক্ষতয ক্ষযভাণ (%) 5.7 8.7 

অভন চাল্পরয  ংযিল্পণয উিযদাতায % 61.2 16.4 

গড় অভন চাল্পরয  ংযিল্পণয ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ)   233.0 102.3 

গড় ংযিণ কার (ভা)  4.9 4.9 

গড় িক্ষতয  ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ) 13.4 11.2 

িক্ষতয ক্ষযভাণ (%) 5.9 8.5 

ক্ষফাল্পযা ধাল্পনয ংযিল্পণয উিযদাতায % 39.0 17.6 

গড় ক্ষফাল্পযা ধাল্পনয  ংযিল্পণয ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ)   1201.2 447.4 

গড় ংযিণ কার (ভা)  39.3 21.8 

গড় িক্ষতয  ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ) 59.0 36.6 

িক্ষতয ক্ষযভাণ (%) 6.2 9.2 

ক্ষফাল্পযা চাউল্পরয ংযিল্পণয উিযদাতায % 28.7 8.0 

গড় ক্ষফাল্পযা চাউল্পরয   ংযিল্পণয ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ)   322.9 98.3 

গড় ংযিণ কার (ভা)  10.9 2.5 

গড় িক্ষতয  ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ) 10.6 7.1 

িক্ষতয ক্ষযভাণ (%) 7.8 8.9 

অউ  ধাল্পনয  উিযদাতায % 28.0 11.0 

গড় অউ  ধাল্পনয  ংযিল্পণয ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ)   1564.6 732.0 

গড় ংযিণ কার (ভা)  9.9 3.2 

গড় িক্ষতয  ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ) 44.4 19.5 

িক্ষতয ক্ষযভাণ (%) 3.8 3.9 

অউ  চাউল্পরয  ংযিল্পণয উিযদাতায % 22.7 5.6 

গড় অউ   চাউল্পরয  ংযিল্পণয ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ)   196.1 113.2 

গড় ংযিণ কার (ভা)  3.6 2.9 

গড় িক্ষতয  ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ) 7.4 6.0 

িক্ষতয ক্ষযভাণ (%) 5.1 5.1 

গল্পভয  ংযিল্পণয উিযদাতায % 1.9 1.8 

গড় গভ   ধাল্পনয ংযিল্পণয ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ)   385.3 292.1 

গড় ংযিণ কার (ভা)   4.9 3.7 

গড় িক্ষতয  ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ) 12.4 8.7 

িক্ষতয ক্ষযভাণ (%) 3.1 2.8 

 

8.1.9 োধযফোধযক ম ষোশয় খোদ্য শস্যয ফীজ ংযক্ষণ   

ক্ষভাে উিযদাতাল্পদয ভল্পে  ক্ষম  কর উিযদাতা অভন ধান ংযিণ কল্পযন তাঁযা  য় ফস্তায় না য় ন্যান্য াল্পত্র (ড্রাভ, 

ভাটিয াত্র) ংযিণ কল্পন।   

 

অভন ফীজঃ ক্ষভাে উিযদাতা খানায ভল্পে 56.2% খানা অভন ফীজ ংযিণ কল্পযন।  ক্ষভাে উিযদাতাল্পদয ভল্পে ক্ষম কর 

খানা অভন ফীজ ংযিণ কল্পযন ফল্পর জাক্ষনল্পয়ল্পেন তাঁল্পদয ংযক্ষিত অভন ফীল্পজয ক্ষযভান খানা প্রক্ষত গল্পড়  ৮৩.৫ ক্ষকক্ষজ 

ফস্তায় এফং ন্যান্য াল্পত্র ৪৫.৬ ক্ষকক্ষজ। গল্পড় অভন ফীজ ংযিণ কার ফস্তায ক্ষিল্পত্র ৮.৬ ভা  ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র 

৮.৩ ভা। অভন ফীল্পজয গড় িক্ষতয ক্ষযভান ফস্তায ক্ষিল্পত্র ৯.৩ ক্ষকক্ষজ মা ফস্তায় ংযক্ষিত অভন ফীল্পজয ১০.৮% অয 

ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ৬.১ ক্ষকক্ষজ মা ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিক্ষত্র ংযক্ষিত অভন ফীল্পজয ১২.৫%(াযক্ষণ-8.14)।    
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 ক্ষফায ফীজঃ ক্ষভাে উিযদাতা খানায ভল্পে 23.4% খানা ক্ষফায ফীজ ংযিণ কল্পযন।  ক্ষফায ফীজ ংযিণকাযী খানাগুক্ষরয 

গড় ক্ষফায ফীজ ংযিল্পণয ক্ষযভান  ১০২.০ ক্ষকক্ষজ ফস্তায় এফং ন্যান্য াল্পত্র ৪৫.১ ক্ষকক্ষজ । গল্পড় ক্ষফায ফীজ ংযিণ কার 

ফস্তায ক্ষিল্পত্র ৭.২ ভা  ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ৬.১ ভা। ক্ষফায ফীল্পজয গড় িক্ষতয ক্ষযভান ফস্তায ক্ষিল্পত্র ১২.৬ ক্ষকক্ষজ মা 

ফস্তায় ংযক্ষিত ক্ষফায ফীল্পজয ১২.৫% অয ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ৬.০ ক্ষকক্ষজ মা ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিক্ষত্র ংযক্ষিত ক্ষফায 

ফীল্পজয ১৬.০% (াযক্ষণ-8.14)।    

 
অউ ফীজঃ ক্ষভাে উিযদাতা খানায ভল্পে 15.6% খানা অউ ফীজ ংযিণ কল্পযন।  অউ ফীজ ংযিণকাযী 

খানাল্পগুল্পরায অউ ফীল্পজয ংযিণ ক্ষযভান গল্পড় ১০৬.৬ ক্ষকক্ষজ ফস্তায় এফং ন্যান্য াল্পত্র ৫৪.৬ ক্ষকক্ষজ। গল্পড় অউ 

ফীজ ংযিণ কার ফস্তায ক্ষিল্পত্র ৮.৮ ভা  ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষি ক্ষত্র ৭.৬ ভা। অউ ফীল্পজয গড় িক্ষতয ক্ষযভান ফস্তায 

ক্ষিল্পত্র ১০.৪ ক্ষকক্ষজ মা ফস্তায় ংযক্ষিত অউ ফীল্পজয ৯.৪% অয ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ৭.২ ক্ষকক্ষজ মা ন্যান্য াল্পত্রয 

ক্ষিল্পত্র ংযক্ষিত অউ ফীল্পজয ১১.১%। (াযক্ষণ-8.14)   

 

গভ ফীজঃ ক্ষভাে উিযদাতা খানায ভল্পে 2% খানা গভ ফীজ ংযিণ কল্পযন। ংযিণকাযী খানাগুল্পরায খানা প্রক্ষত গড় গভ 

ফীল্পজয ক্ষযভান  ১৩৯.৭ ক্ষকক্ষজ ফস্তায় এফং ন্যান্য াল্পত্র ৩০.৭ ক্ষকক্ষজ। গভ ফীজ ংযিণ কার ফস্তায ক্ষিল্পত্র ৭.৬ ভা  

ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ৭.৪ ভা। গভ ফীল্পজয গড় িক্ষতয ক্ষযভান ফস্তায ক্ষিল্পত্র ৮.৭ ক্ষকক্ষজ মা ফস্তায় ংযক্ষিত গভ ফীল্পজয 

২১.১% অয ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিল্পত্র ৬.৪ ক্ষকক্ষজ মা ন্যান্য াল্পত্রয ক্ষিক্ষত্র ংযক্ষিত গভ ফীল্পজয ১৯.৬% (াযক্ষণ-8.14)।   

 

াযমণ-8.14: ামযফামযক ম িাল্পয় খাদ্য ল্পস্যয ফীজ ংযক্ষণ  

ক্ষনধ থাযকমূ  
ংযক্ষণ াত্র   

ফস্তা ন্যান্য* 

অভন ফীজ ংযিক্ষণয উিযদাতায % 56.2 35.1 

গড় অভন ফীল্পজয  ংযিল্পণয ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ)   83.5 45.6 

গড় ংযিণ কার (ভা)  8.6 8.3 

গড় িক্ষতয  ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ) 9.3 6.1 

িক্ষতয ক্ষযভাণ (%) 10.8 12.5 

ক্ষফাল্পযা ফীজ ংযিল্পণয উিযদাতায % 23.4 18.2 

গড় ক্ষফাল্পযা ফীল্পজয  ংযিল্পণয ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ)   102.0 45.1 

গড় ংযিণ কার (ভা)  7.2 6.1 

গড় িক্ষতয  ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ) 12.6 6.0 

িক্ষতয ক্ষযভাণ (%) 12.5 16.0 

অউ ফীজ ংযিল্পণয উিযদাতায % 15.6 11.2 

গড় অউ  ফীল্পজয  ংযিল্পণয ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ)   106.6 54.6 

গড় ংযিণ কার (ভা)  8.8 7.6 

গড় িক্ষতয  ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ) 10.4 7.2 

িক্ষতয ক্ষযভাণ (%) 9.4 11.1 

গভ  ফীজ ংযিল্পণয  উিযদাতায % 1.9 1.8 

গড় গভ  ফীল্পজয  ংযিল্পণয ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ)   39.7 30.7 

গড় ংযিণ কার (ভা)   7.6 7.4 

গড় িক্ষতয  ক্ষযভাণ (ক্ষকক্ষজ) 8.7 6.4 

িক্ষতয ক্ষযভাণ (%) 21.1 19.6 

*ন্যান্য ফরল্পত ভেকা/ভাটিয াত্র, ড্রাভ আতযাক্ষদ 
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8.1.10 প্রচধরত দ্ধধতশত খোদ্য স্য ংযক্ষশণ অসুধফধোমূ   

প্রচক্ষরত দ্ধক্ষতল্পত খাদ্য স্য ংযিল্পণ ফক্ষচল্পয় ফড় সুক্ষফধা ল্পরা দুটি। প্রথভটি র ক্ষাকায়  ইঁদুল্পয নষ্ট কযা। ধান 

ংযিল্পণয ক্ষিল্পত্র  ইঁদুয নষ্ট কল্পয ফল্পর ৪১.৩% উিযদাতা উল্পেখ কল্পযল্পেন অয ক্ষাকায় নষ্ট কল্পয ফল্পর উল্পেখ কল্পযল্পেন 

৪২.৯% উিযদাতা। ধান ফীল্পজয ক্ষিল্পত্র ইঁদুয নষ্ট কল্পয ফল্পর জাক্ষনল্পয়ল্পেন ৩৩.১% উিযদাতা  ক্ষাকায় নষ্ট কল্পয ফল্পর 

উল্পেখ কল্পযল্পেন ৩৫%। চাল্পরয ক্ষিল্পত্র প্রায় ৩০% উিযদাতা ইঁদুয  ক্ষাকায কথা উল্পেখ কল্পযল্পেন। গল্পভয ক্ষিল্পত্র নষ্ট 

কযায কথা কভ উিযদাতাআ ফল্পরল্পেন। ম্ভফত গভ যিল্পণয ায  কভ। উল্পযাক্ষেক্ষখত দু’টি কাযণ োড়া র্ততীয় কাযণ 

ক্ষল্পল্পফ ধান ফীল্পজয ক্ষিল্পত্র ফীজ গজায় না/কভ গজায় ফল্পর উল্পেখ কল্পযল্পেন প্রায় ১৪% উিযদাতা (াযক্ষণ-8.15)।  

 

োযধণ -8.15: প্রচধরত দ্ধধতশত খোদ্য স্য ংযক্ষশণ অসুধফধোমূ   

প্রচক্ষরত দ্ধক্ষতক্ষত খাদ্য স্য 

ংযিল্পণয সুক্ষফধা মূ 

অসুনফধামূ  

ধান ধান ফীজ চার গভ 

n % n % n % n % 

ইঁদুয নষ্ট কল্পয 320 41.3 256 33.1 228 29.5 8 1.0 

ক্ষাকায় নষ্ট কল্পয 332 42.9 271 35.0 231 29.8 11 1.4 

াল্পত্রয ক্ষনল্পচয ধান চার নষ্ট 

য় 
30 3.9 29 3.7 29 3.7 

 
0.0 

ফীজ গজায় না/ কভ গজায় 
  

107 13.8 
  

9 1.2 

াঁ মুযগী নষ্ট কল্পয 44 5.7 44 5.7 44 5.7 6 0.8 

উজ্বরতা নষ্ট য় 40 5.2 40 5.2 40 5.2 
 

0.0 

গুণগত ভান নষ্ট য় 57 7.4 57 7.4 57 7.4 1 0.1 

ক্ষভাে ৮২৩ 1০৬ 804 103.9 ৬২৯ ৮১.৩ 35 4.5 

নফিঃেিঃ একজন উত্তয দাতা একানধক উত্তয নদবয়বেন।  

 

8.1.11 োধযফোধযক ম ষোশয়য ফ ষশল ফন্যো এফং প্রোকৃধতক দূশম ষোগ/ঘুধণ ষঝশড় নষ্ট ওয়ো ভজুদকৃত খোদ্য শস্যয ধযভোণ  

ফ থল্পল প্রাকৃক্ষতক দূল্পম থাল্পগয পল্পর ভজুদকৃত অভন ধান নষ্ট ল্পয়ল্পে ফল্পর ক্ষভা ে ৭৭৪ উিযদাতায ভল্পে ২১৯ (২৮.৩%) 

উল্পেখ কল্পযল্পেন। তাঁল্পদয ভজুদকৃত অভন ধাল্পনয গড় িক্ষতয ক্ষয ভান ১১৩.৩ ক্ষকক্ষজ মা ক্ষভাে উিযদাতায ক্ষযল্পপ্রক্ষিল্পত 

৩২.১ ক্ষকক্ষজ। প্রায় ১৩% উিযদাতা তাঁল্পদয ভজুদকৃত অভন চাল্পরয িক্ষত গ্রস্থ ল্পয়ল্পে ফল্পর উল্পেখ কল্পযল্পেন  (াযক্ষণ-

8.16)।  

 

ফ িল্পল ফন্যা এফং প্রাকৃমতক দূল্পম িাগ/ঘুমণ িঝল্পড়য পল্পর ভজুদকৃত আভন চার নষ্ট ল্পয়ল্পছ ফল্পর ৭৭৪ উিযদাতায ভল্পে ৯৯ 

(১২.৮%) উিযদাতা উল্পেখ কল্পযল্পছন। তাঁল্পদয গড় ক্ষমতয মযভান 56.7 সকমজ মা সভাট উিযদাতায (৭৪৪) মযল্পপ্রমক্ষল্পত 

৭.৩ সকমজ। সফায ধান নষ্ট ল্পয়ল্পছ ফল্পর তথ্য মদল্পয়ল্পছন ৭০উিযদাতা (৯.০%) (াযক্ষণ-8.16)।  

 

াযমণ-8.16: ামযফামযক ম িাল্পয়য ফ িল্পল ফন্যা এফং প্রাকৃমতক দূল্পম িাগ/ঘুমণ িঝল্পড় নষ্ট ওয়া ভজুদকৃত খাদ্য ল্পস্যয মযভাণ  

ল্পস্যয ধযণ িক্ষতগ্রস্থ খানা গড় ক্ষযভান (ক্ষকক্ষজ) 

ংখ্যা তকযা ায ক্ষভাে খানায ক্ষপ্রক্ষিল্পত িক্ষতগ্রস্থ খানায ক্ষপ্রক্ষিল্পত 

অভন ধান 219 28.3 32.1 113.3 

অভন চার 99 12.8 7.3 56.7 

ক্ষফায ধান 70 9.0 17.7 195.6 

ক্ষফায চার 23 3.0 1.8 60.4 

অউ ধান 7 0.9 0.4 38.6 

N=774   61.5  
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8.1.12 োধযফোধযক ম ষোশয়য ফ ষশল ফন্যো এফং প্রোকৃধতক দূশম ষোগ/ঘুধণ ষঝশড় নষ্ট ওয়ো ভজুদকৃত শস্যয ফীশজয ধযভোণ 

ক্ষভাে ৭৭৪ উিযদাতা ভল্পে ৫৪ খানা থ থাৎ ৭% খানা ফ থল্পল প্রাকৃক্ষতক দূল্পম থাল্পগয ভয়  ংযক্ষিত অভন ধা ক্ষনয ফীজ 

িক্ষতগ্রস্থ ল্পয়ল্পে ফল্পর তথ্য  ক্ষদল্পয়ল্পেন। ক্ষভাে খানায ক্ষযল্পপ্রক্ষিল্পত এল্পদয গড় অভন ফীল্পজয িক্ষতয ক্ষযভান ২.৮ ক্ষকক্ষজ 

এফং িক্ষতগ্রস্থ খানায ক্ষযল্পপ্রক্ষিল্পত এল্পদয িক্ষতয ক্ষযভান ৩৯.৭ ক্ষকক্ষজ। ক্ষফায ধাল্পনয ফীজ ংযিল্পণয ক্ষিল্পত্র ক্ষদখা মাল্পচ্ছ 

ক্ষম ৩০ জন উিযদাতা ফল্পরল্পেন ক্ষম তাঁল্পদয  ক্ষফায ফীজ িক্ষতগ্রস্ত ল্পয়ল্পে। এযা ক্ষভাে খানায ৩.৯%। এল্পদয গড় িক্ষতয 

ক্ষযভান ক্ষভাে খানায ক্ষযল্পপ্রক্ষিল্পত ২.৯ ক্ষকক্ষজ ক্ষকন্তু িক্ষতগ্রস্থ খানায ক্ষযল্পপ্রক্ষি ক্ষত গড় িক্ষতয ক্ষযভান ৭৪.৪ ক্ষকক্ষজ 

(াযক্ষণ-8.17)। 

 

াযমণ-8.17: ামযফামযক ম িাল্পয়য ফ িল্পল ফন্যা এফং প্রাকৃমতক দূল্পম িাগ/ঘুমণ িঝল্পড় নষ্ট ওয়া ভজুদকৃত ল্পস্যয ফীল্পজয মযভাণ 

 

ভজুদকৃত ফীল্পজয   ধযণ 

িক্ষতগ্রস্থ খানা গড় ক্ষযভান (ক্ষকক্ষজ) 

ংখ্যা তকযা ায ক্ষভাে খানায ক্ষপ্রক্ষিল্পত িক্ষতগ্রস্থ খানাযক্ষপ্রক্ষিল্পত 

অভন ধান ৫৪ 7.0 ২.৮ 39.7 

ক্ষফায ধান ৩০ 3.9 ২.৯ 74.4 

N=774     

 
8.1.13 োধযফোধযক ম ষোশয় ফন্যো/ঘূধণ ষঝড় মথশক খোদ্য স্য ও ফীশজয ক্ষধত কভোশনোয উোয়মূ 

উিযদাতাগণ াক্ষযফাক্ষযক ম থাল্পয় প্রাকৃক্ষতক দূল্পম থাল্পগ পল্পর ংযক্ষিত ফীল্পজয িক্ষত কভাল্পনয উায় ক্ষনল্পয় ক্ষফক্ষবন্ন ধযল্পণয 

সুাক্ষয কল্পযল্পেন।  ফল্পচল্পয় ক্ষফী সুাক্ষয কল্পযেন ড্রাল্পভ ংযল্পিল্পণয জন্য। ধাল্পনয ক্ষিল্পত্র ড্রাল্পভ ংযিল্পণয জন্য প্রায় 

৬৯% উিযদাতা, ধান ফীল্পজয জন্য ৭৩.২% উিযদাতা, চার ংযিল্পণয জন্য ৭০% উিযদাতা  গভ ংযিল্পণয জন্য 

৬৪.৩% উিযদাতা সুাক্ষয কল্পযল্পেন। াউজল্পাল্ড াআল্পরায ভােল্পভ ংযিল্পণয জন্য সুাক্ষয কল্পযল্পেন ধাল্পনয ক্ষিল্পত্র 

ভাত্র ৪.৪% উিযদাতা, ধান ফীল্পজয ক্ষিল্পত্র ৫.২% উিযদাতা, চাল্পরয ক্ষিল্পত্র ৬.৭% উিযদাতা (াযক্ষণ-8.18)। ক্ষমল্পতু 

তাঁযা এখন াউজল্পাল্ড াআল্পরা ায়ক্ষন তাআ তাঁযা এোল্পক ক্ষফল্পফচনায় অল্পনন ক্ষন।  

 

াযমণ-8.18:ামযফামযক ম িাল্পয় ফন্যা/ঘূমণ িঝড় সথল্পক খাদ্য স্য ও ফীল্পজয ক্ষমত কভাল্পনায উায়মূ 

িক্ষত কভাল্পনায উায় 

সুাক্ষযমূ (%) 

ধান ধান ফীজ চার গভ 

n % n % n % n % 

ফস্তায় ক্ষযল্পখ  105 27.4 35 10.8 31 12.3     

ভাটিয াত্র ক্ষমভন-ভাআো/করী 140 36.6 159 48.9 124 49.0 5 35.7 

ড্রাল্পভ ক্ষযল্পখ  263 68.7 238 73.2 177 70.0 9 64.3 

শুক্ষকল্পয় যাক্ষখল্পর 95 24.8 93 28.6 93 36.8 13 92.9 

বার বাল্পফ ংযিণ কযল্পর 41 10.7 41 12.6 41 16.2     

াআল্পরা ব্যফস্থা 17 4.4 17 5.2 17 6.7 1 7.1 

ন্যান্য 15 6.5 17 5.2 17 6.7     

ক্ষভাে  681 179.1 600 184.5 500 197.7 28 200 

ক্ষফঃদ্রঃ একজন উিযদাতা একাক্ষধক সুাল্পয ক্ষযল্পখল্পেন। 

 
 

8.1.14 যকোয মথশক খোদ্য োয়তো োওয়োয ব্যোধপ্ত  

উিযদাতাল্পদয ল্পনল্পকআ ২০১৭ াল্পর যকাল্পযয খাদ্য ক্ষনযািা কাম থক্রল্পভয ভােল্পভ চার  গভ ক্ষল্পয়ল্পেন। কাক্ষফখা 

(FFW)  ভােল্পভ ায়া চাল্পরয ক্ষযভান ৩০ ক্ষকক্ষজ। মাযা কাক্ষফখায ভােল্পভ চার ক্ষল্পয়ল্পেন তাঁল্পদয ফাআ মথা ভল্পয় 

চার ক্ষময়ল্পেন ফল্পর উল্পেখ কল্পযল্পেন। চার প্রাপ্তল্পদয ভল্পে প্রায় ৮৯% উল্পেখ কল্পযল্পেন ক্ষম চাল্পরয ক্ষযভান ম থাপ্ত ক্ষের এফং 

চাল্পরয গুণগত ভান বার ক্ষের ফল্পর উল্পেখ কল্পযল্পেন প্রায় ৮৯% উিযদাতা। ক্ষবক্ষজক্ষি (VGD) কভ থসূচীয ভােল্পভ 
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ল্পনল্পকআ চার ক্ষল্পয়ল্পে মায  গড় ক্ষযভান ২৯.৯ ক্ষকক্ষজ। মাযা ক্ষবক্ষজক্ষি-য ভােল্পভ চার ক্ষল্পয়ল্পেন তাঁল্পদয ৯৭.২% 

উিযদাতা মথাভল্পয় ক্ষল্পয়ল্পেন ফক্ষর উল্পেখ কল্পযল্পেন, ক্ষযভাল্পন ম মাপ্ত ক্ষের ফল্পর উল্পেখ কল্পযল্পেন ৭১.৭% উিযদাতা । 

গুণগত ভান ক্ষনল্পয় ন্তুক্ষষ্ট প্রকা কল্পযল্পেন ৯১.১% উিযদাতা। ক্ষবক্ষজএপ  (VGF) কভ থসূচীয ভােল্পভ গল্পড় চার ক্ষল্পয়ল্পেন 

২৯.৫ ক্ষকক্ষজ কল্পয। মথাভল্পয় চার ক্ষল্পয়ল্পেন ফল্পর উল্পেখ কল্পযল্পেন ৯৪.৭% উিযদাতা, ক্ষযভান ম থাপ্ত ক্ষের ফল্পর উল্পেখ 

কল্পযল্পেন ৯৭.৪% উিযদাতা এফং গুণগত ভান বার ক্ষের ফল্পর উল্পেখ কল্পযল্পেন কর উিযদাতা। ক্ষেি ক্ষযক্ষরল্পপয ভােল্পভ 

ল্পনক উিযদাতা চার ক্ষল্পয়ল্পেন ফল্পর উল্পেখ কল্পযল্পেন মায গড় ক্ষযভান  ১৪ ক্ষকক্ষজ। মথাভল্পয় চার ক্ষল্পয়ল্পেন ফল্পর উল্পেখ 

কল্পযেন ৮০% উিযদাতা, ক্ষযভান ম মাপ্ত নের ফবর উবিখ কবযবেন ৮০% উত্তযদাতাএফং চাবরয গুণগত ভান বার নের 

ফবর উবিখ কবযবেন ৮০% উত্তযদাতা (াযক্ষণ-8.19)। 

 

২০১৭ াল্পর ল্পনক উিযদাতা কাক্ষফখা (FFW) কাল্পজয ভােল্পভ গভ ক্ষল্পয়ল্পেন ফল্পর উল্পেখ কল্পযল্পেন। মাযা  কাক্ষফখা-এয 

ভােল্পভ গভ ক্ষল্পয়ল্পেন তাঁল্পদয প্রাপ্ত গল্পভয ক্ষযভা ন ক্ষের ১০ ক্ষকক্ষজ। ল্পনক উিযদাতা ক্ষবক্ষজএপ -এয ভােল্পভ গভ ক্ষল্পয়ল্পেন 

ফল্পর উল্পেখ কল্পযল্পেন মায গড়  ক্ষযভান ক্ষের ৩০ ক্ষকক্ষজ। ক্ষম কর উি যদাতা কাক্ষফখা  ক্ষবক্ষজএপ -এয ভােল্পভ গভ 

ক্ষল্পয়ল্পেন তাঁল্পদয কল্পরআ উল্পেখ কল্পযল্পেন ক্ষম তাঁযা ভয়ভল্পতা  ম থাপ্ত ক্ষযভাল্পন গভ ক্ষল্পয়ল্পেন এফং গল্পভয গুণগত ভান 

ক্ষনক্ষয় ফাআ ন্তুক্ষষ্ট প্রকা কল্পযল্পেন (াযক্ষণ-8.19)। 

 

াযমণ-8.19:যকায সথল্পক খাদ্য ায়তা াওয়ায ব্যামপ্ত  

প্রাক্ষপ্তয ফেয খাদ্য াভগ্রী 

গভ 

উৎ গড় ক্ষযভাণ 

ক্ষল্পয়ল্পে 

(ক্ষকক্ষজ) 

মথাভল্পয় 

ক্ষল্পয়ল্পে %) 

ক্ষযভাণ 

ম থাপ্ত 

(%) 

গুণগত ভান 

বার (%) 

2017 চার 

কাক্ষফখা (FFW) 30.0 100.0 88.9 88.9 

VGD 29.9 97.2 71.7 91.1 

VGF 29.5 94.7 97.4 100.0 

ক্ষেি ক্ষযক্ষরপ (TR) 14.0 80.0 80.0 80.0 

2017 গভ 

কাক্ষফখা (FFW) 10.0 100.0 100.0 100.0 

VGD         

VGF 30.0 100.0 100.0 100.0 

 

 

8.1.15 উৎ মভোতোশফক ফোধল ষক গড় আয় (2017)   

াযণী-8.20 ক্ষত অল্পয়য উৎ ক্ষভাতাল্পফক জযীকৃত খানায ফাক্ষল থক (২০১৭) গড় অয় উস্থান কযা ল্পয়ে। উক্ত াযক্ষণ 

ক্ষথল্পক ক্ষদখা মাল্পচ্ছ ক্ষম ৯২.৫% খানা ভাঠ পর (field crop), পর এফং াক-ক্ষি ক্ষথল্পক অয় কল্পয থাল্পকন। প্রাণী 

ম্পদ (াঁ/মুযগী) খাত ক্ষথল্পক ৮৫.৩% খানা অয় কল্পয থাল্পকন। ভাে চাল ক্ষথল্পক অয় কল্পয থাল্পক ৪২.৮% খানা  

ব্যফা/ক্ষুদ্র ব্যফা ক্ষথল্পক অয় অল্প ৩১.৮% খানায। চাকুক্ষয খাত ক্ষথল্পক অয় কল্পয ২৯.৯% খানা (াযক্ষণ-8.20)। 

 

োকায ক্ষল্পল্পফ জক্ষযকৃত খানায ফাক্ষল থক গড় অল্পয়য ক্ষযভান ১৩৬৮৫৩ োকা। খাতয়াযী ল্পফ থাচ্চ অয় অল্প ভাঠ পর 

(field-crop), পর এফং াক-ক্ষি খাত ক্ষথল্পক। এ খাল্পতয ফাক্ষল থক ড় অয় ৬৭১৮৯ োকা মা ক্ষভাে গড় অল্পয়য  

৪৯.১%। ক্ষিতীয় ল্পফ থাচ্চ অল্পয়য খাত ল্পরা ব্যফা/ক্ষুদ্র ব্যফা সম খাত সথল্পক গড় ফামল িক আয় ১৩৫১৬ টাকা মা সভাট গড় 

আল্পয়য ১৭.২%। র্ততীয় ল্পফ িাচ্চ আল্পয়য খাত ল্পরা চাকুযী সম খাল্পতয গড় ফামল িক আয় ১৯২৮৩ টাকা মা সভাট গড় আল্পয়য 

১৪.১%। প্রাণী ম্পদ ও ভাছ চাল সথল্পক গড় ফামল িক আয় মথাক্রল্পভ ১৬৯০১ টাকা ও ৯৯৬৩ টাকা মা সভা ফামল িক গড় 

আল্পয়য ১২.৩% ও ৭.৩%। মূরত জযীকৃত খানাগুল্পরা কৃমল ও উ-কৃমল মনবিয কাযণ এ দু খাত সথল্পক সভাট ফামল িক গড় 

আয় ৯৪০৫৩ টাকা মা সভাট গড় আল্পয়য ৬৮.৭% (াযক্ষণ-8.20)। 
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াযমণ-8.20: উৎ সভাতাল্পফক ফামল িক গড় আয় (2017)   

আশয়য উৎ উিযদোতোয  মভোে ফোধল ষক গড় আয় 

 ংখ্যো % ধযভোণ (েোকো) % 

চোকুযী  216 27.9 19283 14.1 

ভোঠ পর, পর এফং োকফজী  716 92.5 67189 49.1 

প্রোণী ম্পদ (াঁ/মুযগী)  660 85.3 16901 12.3 

ভোছ চোল 331 42.8 9963 7.3 

ব্যফো/ক্ষুদ্র ব্যফো 246 31.8 23516 17.2 

সভাে ৭৭৪ ১০০ 136853 100.0 

ক্ষফঃদ্র: জযীকৃত খানাগুক্ষর একাক্ষধক উৎ ক্ষথল্পক অয় কল্পয থাল্পক। 

 

 

8.1.16 খাত অনুাল্পয ফামল িক ব্যয় (2017)   

জক্ষযকৃত খানায ফাক্ষল থক গড় ব্যল্পয়য তথ্য ংগ্র কযা ল্পয়ল্পে মা াযণী -8.21 ক্ষত উস্থান কযা ল্পয়ল্পে। জযীকৃত 

খানাগুল্পরায ফাক্ষল থক (২০১৭) গড় ব্যয় ১০১৮৪৩ োকা। ব্যল্পয়য উল্পেখল্পমাগ্য ংআ খযচ য় খাদ্য খাল্পত। এ খাল্পত ফাক্ষল থক 

গড় ব্যয় ৬৪৯৩২ োকা মা ফাক্ষল থক ব্যল্পয়য ৬৩.৮%। ল্পযয উল্পেখল্পমাগ্য  খাত ল্পচ্ছ ক্ষিা খাত। এ খাল্পত ফাক্ষল থক গড় ব্যয় 

১৩২৫২ োকা মা ক্ষভাে ব্যল্পয়য ১৩%। স্বাস্থ  ক্ষালাক খাল্পত ব্যয় মথাক্রল্পভ ৫৫৫৩ োকা  ৫৬৩১ োকা মা ক্ষভাে গড় 

ফাক্ষল থক ব্যল্পয়য ৫.৫ তাং কল্পয। ল্পফ থাক্ষনম্ম ব্যয় ক্ষফল্পনাদন খাল্পত। এ খাল্পত ব্যয় ১৮৫০ োকা মা ক্ষভাে ফাক্ষল থক গড় ব্যল্পয়য 

ভাত্র ১.৮%। (াযমণ-8.21) 

 

াযমণ-8.21: খাত অনুাল্পয ফামল িক ব্যয় (2017)   

 

ব্যশয়য খোত 

উিযদোতো মভোে ফোধল ষক গড়  ব্যয়  

ংখ্যা তাং  মযভাণ (টাকা) তাং 

খাদ্য  774 100 64932 63.8 

স্বাস্থয সফা  774 100 5553 5.5 

সাাক  770 99.5 5631 5.5 

ফাস্থান  450 58.1 3723 3.7 

মক্ষা 590 76.2 13252 13.0 

ক্ষফল্পনাদন  502 64.9 1850 1.8 

উৎফ 730 94.3 6901 6.8 

ক্ষভাে  ৭৭৪ ১০০ 101843 100 

ক্ষফঃদ্র: জযীকৃত খানাগুক্ষর একাক্ষধক উৎল্প ব্যয়।  

 

 
8.1.17 ভধরোশদয চরোচর   

ফোংরোশদশ নোযীশদয ক্ষভতোয়শনয রশক্ষয যকোযী ও মফযকোযী ম ষোশয় ধফধবন্ন উশদ্যোগ মনয়ো শয়শছ। নোযীশদয ক্ষভতোয়ন 

কতট্যকু অগ্রগধত শয়শছ তো ধযভো কযো ম্ভফ নয়। তশফ কশয়কটি ধনশদ ষশকয (indicators) ভোধ্যশভ ফতষভোন  

জধয তো ধযভো কযোয মচষ্টো কশযশছ। এ ধনশদ ষকগুধর র মূরতেঃ নোযীযো ফোধড়য ফোধশয চরোচশর কতট্যকু স্বোধীনতো 

মবোগ কশযন এফং োধযফোধযক ধফধবন্ন ধফলশয় ধদ্ধোন্ত গ্রশণ কতট্যকু অং গ্রণ কশযন (াযমণ-8.22)। 

 

গভনোগভশনয উয প্রোপ্ত জধযশয পরোপর োযধণ- 8.22 মত উস্থোন কযো শয়শছ। এশত মদখো মোশে মম ৯৪.৪% নোযী 

ধনয়ধভত আত্মীশয়য ফোধড় মোয়, স্থোনীয় শয মোওয়ো ম্পশকষ ৫৫.২% ইধতফোচক জফোফ ধদশয়শছন। তাঁযো প্রধত ভোশ গশড় 
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১.৮ ফোয আত্মীশয়য ফোধড় মোয় এফং ২.৩ ফোয শয মোয় ফশর উশেখ কশযশছন। নোযীশদয স্বোস্থশকশন্দ্র মোওয়োয োয ৭৭.৫% 

এফং প্রধত ভোশ ১.৯ ফোয স্বোস্থ্ মকশন্দ্র মোন ফশর উশেখ কশযশছন। এনধজও অধপশ মোওয়ো প্রশঙ্গ ৫২.২% নোযী ইধতফোচক 

জফোফ ধদশয়শছন এফং তোযো প্রধত ভোশ ১.৫ ফোয এনধজও অধপশ মোন ফশর জোধনশয়শছন। যকোযী অধপ ও স্থোনীয় 

ব্যোংশক মোওমোয োয আশধক্ষকবোশফ খুফই কোযণ ভোত্র ১৫.৫% নোযী উশজরোশত যকোধয অধপশ ও ২০.৮% নোযী 

স্থোনীয় ব্যোশকং মোন ফশর জোধনশয়শছন। (াযমণ-8.22) 

 

াযমণ-8.22: ভমরাল্পদয চরাচর   

স্থোন  উিযদোতোয ংখ্যো উিযদোতোয % প্রধতভোশ গড় ধযদ ষশনয 

ংখ্যো  

আত্মীশয়য ফোধড়  731 94.4 1.8 

NGO অধপ  404 52.2 1.5 

স্বোস্থয মকন্দ্র  600 77.5 1.9 

উশজরোশত যকোধয অধপ  120 15.5 1.2 

স্থোনীয় য  427 55.2 2.3 

স্থোনীয় ব্যোংক  161 20.8 1.1 

 

 

8.1.18 ধদ্ধোন্ত গ্রণ 

াযক্ষণ-8.23 ক্ষত জক্ষযল্প প্রাপ্ত নাযীয াক্ষযফাক্ষযক ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষফলল্পয় ক্ষদ্ধান্ত গ্রল্পল্পণ কতটুক ভূক্ষভকা যাল্পখ ক্ষ তথ্য উস্থান 

কযা ল্পয়ল্পে। এল্পত ক্ষদখা মাল্পচ্ছ ক্ষম ১.৪% নাযী এককবাল্পফ অথ ষব্যশয় ধদ্ধোন্ত গ্রণ কযশত োশয। অন্যধদশক ৪২.২% পুরুল 

দস্য এককবোশফ অথ ষব্যশয় ধদ্ধোন্ত গ্রণ কশয থোশকন। তশফ, ৫৬.৩% উিযদোতো জোধনশয়শছন মম উবয় ধভশর অথ ষব্যশয় 

ধদ্ধোন্ত গ্রণ কশয থোশকন। োধযফোধযক ধফলশয় ভোত্র ৫.৯% নোযী এককবোশফ ধদ্ধোন্ত গ্রণ কশয থোশকণ। এ মক্ষশত্র ২০.৮% 

পুরুল দস্য এককবোশফ ধদ্ধোন্ত গ্রণ কশয থোশকন। তশফ ৭৩.৪% উিযদোতো জোধনশমশছন মম উবয় ধভশর োধযফোধযক 

ধফলশয় ধদ্ধোন্ত গ্রণ কশয থোশকন। োধযফোধযক ঞ্চয় সৃধষ্ট ও আভোনশতয স্থোন ধনফ ষোচন ংক্রোন্ত ধদ্ধোশন্তয মক্ষশত্র নোযীশদয 

একক কতৃষত্ব খুফই ীধভত কোযণ ভোত্র ৪.৩% নোযী োধযফোধযক ঞ্চয় সৃধষ্ট জন্য ও ৩% নোযী আভোনশতয স্থোন ধনফ ষোচন 

ংক্রোন্ত ধদ্ধোন্ত এককবোশফ গ্রণ কযশত োশযন। ধফযীশত ১২.৮% পুরুল এককবোশফ ঞ্চয় সৃধষ্টয ধফয়শয় ৪৩.১% পুরুল 

এককবোশফ ঞ্চয় আভোনশতয স্থোন ধনফ ষোচশন ধদ্ধোন্ত গ্রণ োশযন ফশর ভীক্ষোয পরোপর ফরশছ। তশফ ৮২.৯% উিযদোতো 

ফরশছন মম উবয় ধভশরই ঞ্চয় সৃধষ্টয ধফয়শয় ধদ্ধোন্ত গ্রণ কশযন এফং ৫৩.৯% উিযদোতো ফরশছন মম নোযী ও  পুরুল 

উবশয় ধভশরই ঞ্চয় আভোনশতয স্থোন ধনফ ষোচশন ধদ্ধোন্ত গ্রণ কশয থোশকন (াযমণ-8.23)। 

 

াযমণ-8.23:মদ্ধান্ত গ্রণ 

ধদ্ধোন্ত গ্রশণয ধফলয়মূ   উিযদোতো (%) 

পুরুল ভধরো উবয় 

অথ ষব্যশয় ধদ্ধোন্ত গ্রণ 42.2 1.4 56.3 

োধযফোধযক ধফলশয় ধদ্ধোন্ত গ্রণ 20.8 5.9 73.4 

ঞ্চয় সৃধষ্টয ধফয়শয় ধদ্ধোন্ত গ্রণ 12.8 4.3 82.9 

ঞ্চয় আভোনশতয স্থোন ধনফ ষোচশন ধদ্ধোন্ত গ্রণ 43.1 3.0 53.9 
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8.2 সপাকা গ্রু আল্পরাচনা 

 

‘‘অদৄক্ষনক খাদ্য ংযিণাগায ক্ষনভ থাণ (১ভ ংল্পামধত)’’ ীল িক প্রকল্পেয মনমফড় ক্ষযফীিণ –এয রল্পক্ষয সভাট ১৮টি 

উল্পজরায় ১৮টি সপাকা গ্রু (দরীয়) আল্পরাচনা মযচারনা কযা ল্পয়ল্পছ। অথ িাৎ প্রমত উল্পজরায় একটি কল্পয সপাকা 

গ্রু/দরীয় আল্পরাচনা মযচারনা কযা ল্পয়ছ। প্রমতটি সপাকা গ্রু আল্পরাচনায় অং গ্রণ কল্পযন ংমেষ্ট উল্পজরায 

উল্পজরা মনফ িাী কভ িকতিা,  উল্পজরা কৃমল কভ িকতিা, উল্পজরা খাদ্য  কভ িকতিা, ামব ি সপ্রাবাইডাল্পযয (মডমমডএ) 

প্রমতমনমধ, ধান কল্পরয ভামরক/ধাল্পনয ব্যফায়ী ও াউজল্পাড াইল্পরায উকাযল্পবাগী ও ইউমনয়ন মযলল্পদয সচয়াযম্যান 

  দস্যবৃন্দ। দরীয় আল্পরাচনায জন্য একটি সচকমরি ততময কযা য় মায মবমিল্পত দরীয় আল্পরাচনা মযচামরত য়। 

মনল্পে উর্ক্ ১৮টি দরীয় আল্পরাচনায পরাপর উস্থান কযা ল্পরা। (ধযধষ্ট-৯) 

াউজল্পাড াইল্পরা/ মফন উকাযল্পবাগী গ্রু  

1. াউজ সাড াইল্পরা/মফন-এয সুমফধাল্পবাগী ফাছাই প্রমক্রয়া 

উল্পজরা ম িাল্পয় একটি কৃমল পূণ িফান কমভটি আল্পছ। উর্ক্ কমভটিয বামত ল্পরন উল্পজরা মনফ িাী কভ িকতিা, দস্য-

মচফ ল্পরন উল্পজরা কৃমল কভ িকতিা। উল্পজরা খাদ্য কভ িকতিা অন্যান্য ংমেষ্ট উল্পজরা কভ িকতিা,  ংমেষ্ট উল্পজরায 

কর ইউমনয়ন মযলল্পদয সচয়াযম্যানগণ উর্ক্ কমভটিয দস্য।  

াউল্পাড াইল্পরা/মফল্পনয সুমফধাল্পবাগী মনয িাচল্পনয জন্য প্রকে সথল্পক একটি ামব ি সপ্রাবাইডায মনফ িাচন কযা য়। উর্ক্ 

ামব ি সপ্রাবাইডায কৃমল পূণ িফান কমভটিয াল্পথ ভন্য় কল্পয াউল্পাল্পডয সুমফধাল্পবাগী মনফ িাচন কল্পয। সুমফধাল্পবাগী 

মনফ িাচল্পনয রল্পক্ষয ামব ি সপ্রাবাইডায প্রথল্পভ উল্পজরা কৃমল কভ িকতিায াল্পথ সমাগাল্পমাগ কল্পযন। তাযয উল্পজরা কৃমল 

অমপায উল্পজরা মনফ িাী কভ িকতিা াল্পথ সমাগাল্পমাগ কল্পযন। যফতীল্পত, ওয়াড িমবমিক সুমফধাল্পবাগী মনফ িাচল্পনয রল্পক্ষয 

উল্পজরা কাযী কৃমলকভ িতিা ইউমনয়ন মযলল্পদয সচয়াযম্যান ও দস্যল্পদয াল্পথ াক্ষাৎ কল্পযন। জনাধাযণল্পক 

অফমত কযায জন্য ামব ি সপ্রাবাইডায উল্পজরায মফমবন্ন স্থাল্পন সািায সিঁল্পট সদন। ইউমনয়ন মযলদ অমপল্প ফা পূফ ি 

সকান মনমদ িষ্ট স্থাল্পন ও মনমদ িষ্ট ভল্পয়  বায আল্পয়াজন কল্পযন।  তাযয ভাইমকংল্পয়য ভােল্পভ উর্ক্ বা  ও ভয় ম্পল্পকি 

জনগণল্পক অফমত কল্পযন। উর্ক্ বায় জনগণল্পক প্রকল্পেয উল্পদশ্য ও সুমফধাল্পবাগী মনফ িাচল্পনয ক্রাইটামযয়া ম্পল্পকি অফমত 

কযা য়। তাযয সপাকা গ্রু (দরীয়) আল্পরাচনায ভােল্পভ প্রাথমভকবাল্পফ সুমফধাল্পবাগী মনফ িাচন কযা য়। তাযয ামব ি 

সপ্রাবাইডায মনফ িামচত সুমফধাল্পবাগীল্পদয তামরকায ডাটা-সফইজ ততময কল্পয। উর্ক্ ডাটা সফইজ-ততমযয য উমজরা মনফ িাী 

কভ িকতিায অনুল্পভাদন গ্রণ কল্পযন।  

 

2. াউজ সাড াইল্পরায সুমফধাল্পবাগী মনধ িাযল্পণ তি মছর 

াউজল্পাড াইল্পরায সুমফধাল্পবাগী মনধ িাযল্পণ কল্পয়কটি তি মছর। তিগুল্পরা ’সরা:  

 ইউমনয়ল্পনয মবমজমড, মবমজএপ, ফয়ে বাতা, মফধফা বাতা ইতযামদ কর সুমফধাল্পবাগী।  

 াউজল্পাড প্রধান প্রমতমনমধ াউজল্পাড 

 ভূমভীন ফগ িাচালী  

 প্রাক্ষন্তক চালী  

 ভমরা প্রধান দক্ষযদ্র খানা, ইতযামদ 

ক্ষপাকা গ্রু দরীয়) অল্পরাচনায় অংগ্রণকাযীগণ সভাটাল্পভাটিবাল্পফ উর্ক্ তিগুল্পরা ম্পল্পকি অফমত আল্পছন।   
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3. মল্পরকন প্রমক্রয়ায পূফ ি মনধ িামযত তিমূ ঠিকবাল্পফ ভানা 

ক্ষপাকা গ্রু অল্পরাচনায় ংগ্রণকাযীগল্পণয ভল্পত াউল্পাল্ড াআল্পরায সুক্ষফধাল্পবাগী ক্ষনফ থাচল্পনয জন্য  মনধ িামযত তিমূ 

ঠিক বাল্পফ ভানা ল্পয়ল্পছ। 

 

4. মনফ িাচন প্রমক্রয়ায মূল্যায়ন  

ক্ষপাকা গ্রু অল্পরাচনায় অং গ্রণকাযীল্পদয ভল্পত শুদৄ ভাত্র ইউমনয়ন মযলদ সভম্বাযল্পদয ইো ফা ামব ি ক্ষপ্রাবাআিাল্পযয 

ইো ফা সকান যাউননমতক সনতায প্রবাফ কাজ কল্পযমন। ামব ি ক্ষপ্রাবাআিায সুমফধাল্পবাগী মনফ িাচন প্রমক্রয়া  (মল্পরকন 

প্রল্প) ম্পল্পকি করল্পক মথামথবাল্পফ অফমত কল্পযল্পছন। তাযয মাচাই ফাছাই ল্পয়ল্পছ।  অমবল্পমাগ মনযন কমভটিয 

ভােল্পভ অনুল্পভামদত ল্পয়ল্পছ। তাযয তামরকা চূড়ান্ত বাল্পফ ততযী কযা ল্পয়ল্পছ মা ক্ষপাকা গ্রু অল্পরাচণায় 

ংগ্রণকাযীল্পদয কাল্পছ ঠিক মূল্যায়ন ফল্পর ভল্পন ল্পয়ল্পছ। 

 

5. প্রকল্পেয উল্পেশ্য ব্যাখ্যা ম্পল্পকি অফমতকযণ 

প্রথল্পভ ামব ি ক্ষপ্রাবাআিায উল্পজরায় এল্প উল্পজরা মনফ িাী কভ িকতিা, উল্পজরা কৃমল কভ িকতিা  উল্পজরা খাদ্য 

মনল্পয়ান্ত্রক উল্পজরা ম থাল্পয়য কর কভ থকতথাল্পদয প্রকে ম্পল্পকি ফক্ষত কল্পযন এফং যফতী ম িাল্পয় প্রমতটি ইউমনয়ল্পন 

মগল্পয় ইউমনয়ন মযলল্পদয সচয়াযম্যান ও  সভম্বাযল্পদয মনল্পয় একটি দরীয় আল্পরাচনা কল্পয ন। উক্ত দরীয় অল্পরাচনায় ক্ষাক্ষব থ 

ক্ষপ্রাবাআিায াউজল্পাল্ড াইল্পরা মক,  কাল্পদয ভল্পে মফতযণ কযা ল্পফ, সকন মফতযণ কযা ল্পফ  থ থাৎ  াউজল্পাল্ড াইল্পরা 

মদল্পয় উকাযল্পবাগীল্পদয মক ধযল্পণয উকায ল্পফ ইতযামদ ক্ষফলল্পয় আক্ষরাকাত  কল্পযন।   

6. মল্পরকন প্রমক্রয়ায স্বেতা  

দরীয় অল্পরাচনায় ংগ্রণকাযীল্পদয ভল্পত মল্পরকন প্রমক্রয়া মল্পথষ্ঠ স্বে মছর।  

 

7. াউজল্পাড াইল্পরা/ মফন-এয মূল্য  

দরীয় অল্পরাচনায় ংগ্রণকাযীগণ জানান ক্ষম প্রক্ষতটি াউজল্পাল্ড াইল্পরা/মফন ততময ও  সুমফধাল্পবাগীল্পদয ভল্পে মফতযণ 

কযল্পত ১৪-১৫ ত টাকা খযচ ড়ল্পফ এফং সুমফধাল্পবাগীল্পদয সথল্পক বতুিমক মূল্য মাল্পফ ৮০ োকা অদায় কযা ল্পফ। তাআ  

তাঁল্পদয ভল্পত ৮০ টাকা সুমফধাল্পবাগীল্পদয জন্য মল্পথষ্ট াশ্রয় মূল্য মা মযল্পাধ কযল্পত কাল্পযা সকান ভস্যা ল্পফ না। 

 

8. াউজল্পাড াইল্পরা/মফন-এয ধাযণ ক্ষভতা  

দরীয় অল্পরাচনায় ংগ্রণকাযীল্পদয জানা ভল্পত প্রমতটি াউল্পাল্ড াইল্পরা/মফন এয ধাযণ ক্ষভতা ামন জাতীয় দ্রব্য ৭০ 

মরটায এফং দানা স্য জাতীয় দ্রব্য ৫৬ সকমজ ম িন্ত। ংগ্রণকাযীল্পদয ভতাভত াউজল্পাল্ড াআল্পরাল্পযয ধাযণ িভতা 

মথামথ।  

 

9. াউজল্পাড াইল্পরা/মফন-এয গুণগত ভান  

ক্ষমল্পতু  াউল্পাল্ড াইল্পরা ক্ষফতযণ কযা য়ক্ষন তাআ এয গুণগত ভান ম্পল্পকথ ক্ষকান ধাযণা ক্ষনআ ফল্পর দরীয় অল্পরাচনায় 

ংগ্রণকাযীগণ জানান। তল্পফ তাঁযা শুল্পনল্পেন ক্ষম এটা খুফই বার ভাল্পনয । এটি এয়ায  টাইড ফা ফায়ূ ক্ষনল্পযাধকাযী  এফং 

এতআ ক্ত ক্ষম  উয সথল্পক বমতি াইল্পরা সপল্পর মদল্পর সবল্পঙ্গ মাল্পফ না। ামন মবতল্পয  প্রল্পফ কযল্পত াযল্পফ না। এটায ভল্পে 

খাদ্য স্য যাখল্পর খাদ্য স্য নষ্ট ল্পফ না, ইতযামদ। 
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10. াউজল্পাড াইল্পরা/মফন-এয মফতযণ মযকেনা এফং এয প্রাংমগকতা  

ইউমনয়ন মযলদ দস্যল্পদয (ইউম সভম্বাযল্পদয) ভল্পত প্রকল্পেয মনল্পজস্ব থ থায়ল্পন  প্রমতটা ইউমনয়ল্পন াইল্পরা সৌুঁছাল্পনা এফং 

মাযা তামরকা কল্পযমছল্পরন তাল্পদয ভােল্পভ মকংফা সকান যকাযী দপ্তল্পযয ভােল্পভ উকাযল্পবাগীল্পদয কাল্পছ সৌুঁছাল্পনায  

ব্যফস্থা কযা ল্পর সুমফধাল্পবাগী জনগল্পনয অল্পযা উকৃত  ল্পফন। এমদল্পক উকাযল্পবাগীল্পদয ভতাভত ল্পরা সমভন বাল্পফ 

তামরকা ততযী কযায ভয় ওয়াড ি মবমিক বায ভােল্পভ কযা ল্পয়মছর ঠিক সতভমন বাল্পফ াইল্পরা/মফন ওয়াড ি মবমিক 

জনেুল্পখ তামরকা অনুমায়ী মফতযণ কযা ল্পর বার ল্পফ। 

 

11. াউজল্পাড াইল্পরা/মফন-এয উকায  

াউজল্পাড াইল্পরা/মফল্পন ধান, চার, ফীজ ধান, গভ, মযলা ইতযামদ জাতীয় স্য যাখা ল্পফ এফং এগুল্পরা সাকা-ভাকড় 

ও ইঁদুল্পযয াত সথল্পক যক্ষা াল্পফ। সমল্পতু এই ধযল্পণয াইল্পরা ামনল্পত ডুল্পফ না,  আফায এয মবতল্পয ামনও ঢুল্পক না তাই  

ফন্যা/দূল্পম িাগকারীন ভল্পয় এয মবতল্পয শুকনা খাফায সযল্পখ  এয মুখটি বাল্পরাবাল্পফ আটল্পক মদল্পয়  খাফায যক্ষা কযা মাল্পফ মা 

ফন্যা/দূল্পম িাগ যফতীল্পত খুফই কাল্পজ রাগল্পফ। এয মবতল্পয  ফীজ ংযক্ষণ কযা ল্পর ফীল্পজয গুণগত ভান অটুট থাকল্পফ মা   

বারভাল্পনয পর পরাল্পত ায়ক ল্পফ। 

 

12. ভমরা খানা প্রধান ও াউজ সাড াইল্পরা/মফন মফতযণ  

ভমরা খানা প্রধান উকাযল্পবাগীয ংখ্যা অল্পনক কভ ল্পয়ল্পছ ফল্পর দরীয় আল্পরাচনায় অংগ্রণকাযা ভতাভত প্রদান 

কল্পযন। তাঁল্পদয ভল্পত পুরুল ৬০%   ভমরা ৪০% াল্পয াউজল্পাড াইল্পরা/মফন মফতযণ কযায দযকায মছর। 

 

13. খাদ্য মনযািায সপ্রক্ষাল্পট াউজ সাড াইল্পরা/ মফন  

ফীজ ংযক্ষণ ও দূল্পম িাগ মুহুল্পতি খাদ্য ংযক্ষণ কযা ম্ভফ ল্পফ ফল্পর খাদ্য মনযািা ফাড়ল্পফ ফল্পর দরীয় অল্পরাচনা য় 

ংগ্রণকাযীগণ ভল্পন কল্পযন।  

 

14. াউজল্পাড াইল্পরা ব্যফাল্পযয উয প্রমক্ষণ  

সমল্পতু াউজল্পাড াইল্পরা/মফন এখনও মফতযণ কযা য়মন তাই সকান প্রমক্ষল্পণয ব্যফস্থা কযা য়মন। তল্পফ াউজল্পাড 

াইল্পরা ব্যফাল্পযয উয প্রমক্ষল্পণয প্রল্পয়াজন আল্পছ ফাই একভত সালন কল্পযন।  

 

অদৄক্ষনক িীর াআল্পরা খাদ্য ংযক্ষণাগায উকাযল্পবাগী গ্রু: ধান কর ক্ষভরায/ক্ষিিাযল্পদয ভতাভত 

1. অদৄক্ষনক খাদ্য ংযক্ষণাগাল্পযয (িীর াআল্পরা) ম্ভযাফ প্রবাফ  

আদৄমনক িীর াইল্পরা ম্পল্পকি  ধান কর/সেডাযল্পদয সকান ধাযণা সনই ফল্পর দরীয় অল্পরাচনায় ংগ্রণকাযীল্পদয   প্রবাফ 

ম্পল্পকি সকান ভতাভত ক্ষদল্পত াল্পযনক্ষন| 

2. ফেযব্যাক্ষ  ধাযণ িভতা 

দরীয় অল্পরাচনায় ংগ্রণকাযী ধানকর/ক্ষিিাযযা এ মফলল্পয় জাল্পনন না।  

3. প্রক্ষত ফেয খাদ্য স্য ক্রল্পয়য ক্ষযভান। 

দরীয় অল্পরাচনায় ংগ্রণকাযী ধানকর/ক্ষিিাযযা এ মফলল্পয় জাল্পনন না।  

4. খাদ্য স্য ক্রয় কযায উৎ 
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দরীয় অল্পরাচনায় ংগ্রনকাযী ধান কল্পরয ভাক্ষরক /ক্ষিিাযযা ভল্পন কল্পযন ক্ষম নাতন দ্ধক্ষতয াধাযণ খাদ্য গুদাল্পভয 

জন্য যকায সমভন স্থানীয় ফাজায, ব্যফায়ী  কৃলকল্পদয কাছ সথল্পক ধান ক্রয় কল্পয থাল্পক ক্ষবাল্পফআ িীর াইল্পরায জন্য 

যকায স্থানীয় ফাজায, ব্যফায়ী ও কৃলকল্পদয মনকট সথল্পক খাদ্য স্য ক্রয় কযা ল্পফ।  

5. কৃক্ষল উৎাদল্পন ম্ভযাফ প্রবাফ 

দরীয় অল্পরচনায় ংগ্রণকাযীল্পদয ভল্পত িীর াইল্পরায ধাযণ  ক্ষভতায উয মনবিয কযল্পফ এরাকায় প্রবাফ সৃমষ্টয ধযণ, 

সমভন-মমদ িীর াইল্পরাল্পত ধান ফা গভ ংযক্ষল্পণয ব্যফস্থা থাল্পক এফং  ধাযণ ক্ষভতা ক্ষফী য় তাল্পর এরাকায় চামদায 

তুরনায় অমধক মযভাণ খাদ্য উৎাদন বৃমদ্ধ াল্পফ এফং নতুন নতুন জাল্পতয ধান/গভ উৎাদল্পন কৃলক আগ্রী ল্পয় উঠল্পফ।  

6. খাদ্য স্য ব্যফা ফাক্ষনল্পজয ম্ভযাফ প্রবাফ  

খাদ্য স্য উৎাদন ফাড়ল্পর ব্যফা ফামনল্পজযয প্রায ঘটল্পফ। সবার্ক্া তখন ন্যায্য মূল্য সল্পত ক্ষভ ল্পফ। ব্যফায়ীল্পদয াল্পথ 

সবার্ক্ায সুম্পকি ততযী ল্পফ। দয কলাকমলয ভােল্পভ সবার্ক্া খাদ্য স্য ক্রয় ও মফক্রয় কযল্পত ক্ষভ ল্পফ।  

7. দাক্ষযদ্র  দূযীকযল্পণ ম্ভযাফ প্রবাফ  

অদৄক্ষনক ক্ষির াআল্পরা খাদ্য ংযক্ষণাগায ততময ল্পর  এরাকায় ম িাপ্ত খাদ্য স্য ংযক্ষিত থাকল্পফ। পল্পর খাদ্য ল্পস্যয 

মূল্য মস্থমতীর থাকক্ষফ। জরুযী মুহুল্পতি দাক্ষযদ্র ীক্ষড়ত জনল্পগাষ্ঠী কভ মূল্য মদল্পয় খাদ্য স্য ক্রয় কযল্পত াযল্পফ। সল্পক্ষল্পত্র খুফ 

ল্পজই দামযদ্র দূযীভূত ল্পফ। 

8. এরাকায ন্যান্য পর উৎাদল্পন ম্ভযাফ প্রবাফ 

দরীয় আল্পরাচনায় অংগ্রণকাযীল্পদয ভল্পত িীর াইল্পরায চামদা অনুমায়ী খাদ্য স্য উৎাদল্পনয াাাম অন্য খাদ্য 

স্য উৎাদন অব্যাত থাকল্পফ, সতভন সকান মযফতিন আল্পফ না।  

 

9. খাদ্য ল্পস্যয মূল্পেয উয ম্ভযাফ প্রবাফ  

দরীয় আল্পরাচনায় অংগ্রণকাযীল্পদয ভল্পত িীর াইল্পরা মনভ িাল্পণয পল্পর এরাকায় খাদ্য স্য উৎাদন ও ম িাপ্ততা বৃমদ্ধ 

াল্পফ। চামদানুমায়ী খাদ্য স্য ংযক্ষণ থাকল্পফ। পল্পর মূল্পল্যয মযফতিন না এফং  মূল্পল্যয মস্থমত যাখল্পত ায়ক ভূমভকা 

যাখল্পফ। 

 

10. খাদ্য স্য উৎাদনকাযীল্পদয ক্ষকান ম্ভাব্য সুক্ষফধামূ  

দরীয় আল্পরাচনায় অংগ্রণকাযী কল্পরয ভল্পত িীর াইল্পরা মনভ িাল্পণয ল্পর এরাকায় খাদ্য উৎাদনকাযীল্পদয সকান 

অসুমফধা ল্পফ না। 

 

11. ব্যফায়ীল্পদয উয উৎাদনকাযীল্পদয ম্ভযাফ প্রবাফ  

দরীয় আল্পরাচনায় অংগ্রণকাযী কল্পরয ভল্পত িীর াইল্পরা মনভ িাল্পণয পল্পর সমভন খাদ্য স্য উৎাদন ফাড়ল্পফ সতভমন 

ব্যফায়ীল্পদয ও প্রায ঘটল্পফ। পল্পর সবার্ক্ায াল্পথ সুম্পকি ততযী ল্পফ। ক্রয়-মফক্রয় এয সক্ষল্পত্র কাম িকযীয ভােল্পভ তাল্পদয 

চামদা অনুমায়ী মূল্য মনধ িাযণ কযল্পত ক্ষভ ল্পফ।  

 

12. খাদ্য স্য প্রক্ষক্রয়াকাযী ক্ষভরাযল্পদয উয ম্ভযাফ প্রবাফ 

দরীয় আল্পরাচনায় অংগ্রণকাযীল্পদয ভল্পত িীর াইল্পরা মনভ িাল্পণ ম িপ্ত খাদ্য স্য ভজুদ থাকল্পফ। পল্পর প্রমক্রয়াজাতকাযী 

ও মভরাযল্পদয ব্যফায়ীক চামদা সভটাল্পত ক্ষভ ল্পফ। যকায মনধ িামযত মূল্পল্য ফাজাযজাতকযণ, যপ্তানী, আভদানীল্পত 

ায়ক ভূমভকা যাখল্পফ। পল্পর তাযা আমথ িক বাল্পফ রাবফান ল্পফ।  
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13. খাদ্য স্য প্রক্ষক্রয়াকাযী ক্ষভরাযল্পদয ম্ভাব্য সুক্ষফধায  

দরীয় আল্পরাচনায় অংগ্রণকাযীল্পদয  ভতাভত অনুমায়ী িীর াইল্পরা মনভ িাল্পণ এরাকায় প্রমক্রয়াজাতকাযী ও মভরাযল্পদয 

সকান অসুমফধা ল্পফ না। 

 

14. যকায ক্ষকবাল্পফ রাবফান ল্পফ 

দরীয় আল্পরাচনায় অংগ্রণকাযীল্পদয ভল্পত যকায তায মনধ িামযত মূল্য মদল্পয় চামদা সভাতাল্পফক খাদ্য স্য ক্রয় কযল্পত 

ক্ষভ ল্পফ। স্থানীয় ফাজায মূল্য ফা ব্যফায়ী ম িাল্পয় ফা কৃলক ম িাল্পয় যাময বাল্পফ যকায সমাগাল্পমাগ ততযী কল্পয খাদ্য 

স্য ক্রয়, ফাজায মূল্য ম্পল্পকি ধাযণা প্রদান কযা যকাল্পযয জ ল্পফ। এছাড়া াধাযণ গুদাল্পভয খাদ্য স্য মএমড 

সথল্পক এরএমড’সত স্থানাভত্ময খযচ কভাল্পত ক্ষভ ল্পফ। মফমবন্ন কাম িক্রল্পভয প্রল্পদয় খাদ্য স্য তাতক্ষমনক বাল্পফ চামদা 

সভটাল্পত এফং সম সকান ঝুঁমক ফা দূল্পম িাগ সভাকাল্পফরায় যকায ম িপ্ত ংযমক্ষত খাদ্য  স্য মদল্পয় ংকট সভাকাল্পফরায় ক্ষভ 

ল্পফ। 

 

15. কভ থংস্থাল্পন ম্ভযাফ প্রবাফ  

দরীয় আল্পরাচনায় অংগ্রণকাযীল্পদয  কল্পরয ভল্পত িীর াইল্পরা মনভ িাল্পণয পল্পর এরাকায় সফকাযত্ব দূয ল্পফ এফং নতুন 

কভ িংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃমষ্ট ল্পফ। পল্পর এরাকাফাী ফাড়মত আল্পয়য ফাড়ল্পফ। 

 

        

       দরীয় আল্পরাচনা, সগৌযনদী, ফমযার 
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8.3 স্থানীয় ম িাল্পয়য কভ িারা 

আদৄমনক খাদ্য ংযক্ষণ (১ভ ংল্পামধত) ীল িক প্রকল্পেয মনমফড় মযফীক্ষন কাম িক্রল্পভয অং মাল্পফ মফগত ১৯-০৪-

২০১৮মর: তামযখ বৃেমতফায কার ১১:০০ ঘটিকায ভয় নাযায়গঞ্জ সজরায ফন্দয উল্পজরায় ীতরক্ষযা নদীয তীল্পয 

মির াইল্পরা মনভ িাণ স্থাল্পন নফমনমভ িত অমপ বফল্পনয ল্পেরন কল্পক্ষ স্থানীয় ম িাল্পয় একটি কভ িারায আল্পয়াজন কযা য়। 

(ধযধষ্ট-১০)  

উর্ক্ কভ িারায় উমস্থত মছল্পরন আদৄমনক খাদ্য ংযক্ষণ প্রকল্পেয প্রকে মযচারক জনাফ সভা: গামজ উয যভান, উ-

প্রকে মযচারক জনাফ সযজাউর কমযভ সখ, আইএভইমড’য মযচারক জনাফ সভা: আপজর সাল্পন, উ-মযচারক সখ 

সভা: আফদুয যভান, ইআযমড উ-মচফ সভা: মভজানুয যভান, খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয়য কাযী প্রল্পকৌরী জনাফ সভা: আবু 

ফকয মমেকী,  স্থানীয় ফন্দয উল্পজরায উল্পজরা মনফ িাী অমপায জনাফ মন্টু সফাময, উল্পজরা কৃমল অমপায জনাফ 

ড. সভাস্তাপা এভযান সাল্পন,  স্থানীয় উ-কাযী কৃমল অমপায, চালী ও চার কর ভমদনা অল্পটা যাই মভল্পরয ভামরক 

জনাফ সভা: ামনপ এফং আযও স্থানীয় উকাযল্পবাগীগণ।  

বায প্রাযল্পম্ভ উমস্থত ফাই মায মায মযচয় প্রদান কল্পযন। অতয মনমফড় মযফীক্ষন কাম িক্রল্পভয টিভ মরডায প্রকল্পেয 

টভূমভ ও কাম িক্রভ ম্পল্পকি ংমক্ষপ্ত মফফযণ প্রদান কল্পযন। প্রকল্পেয মনমফড় মযফীক্ষন কাম িক্রল্পভয ভীক্ষা ভিয়ক জনাফ 

যমফউর আউয়ার কমম্পউটায প্রল্পজক্টল্পযয ভােল্পভ প্রকল্পেয মফমবন্ন কাম িক্রভ ফতিভান অগ্রগমত রক্ষযভাত্রা, ভস্যা মূ এফং 

অত্র মনমফড় মযফীক্ষল্পনয উল্পেশ্য ম্পল্পকি ংমক্ষপ্ত ফণ িনা প্রদান কল্পযন। 

 

মির াইল্পরা মনভ িাণ স্থাল্পন নফমনমভ িত অমপ বফন, নাযায়গঞ্জ ফন্দল্পয অনুমষ্ঠত স্থানীয় কভ িারা  

প্রকে মযচারক জনাফ সভা: গামজ উয যভান প্রকে ম্পল্পকি মফমবন্ন মদক তুল্পর ধল্পযন। মতমন জানান ফতিভাল্পন খাদ্য 

মফবাল্পগয খাদ্য ংযক্ষণ ক্ষভতা প্রায় ২১ রক্ষ টন। তল্পফ প্রকৃত ল্পক্ষ ১২/১৩ রক্ষ টল্পনয সফী খাদ্য স্য ংযক্ষণ কযা 

ম্ভফ য় না। সদল্প ফমধ িত খাদ্য স্য উৎাদল্পনয মযমপ্রল্পক্ষল্পত এফং খাদ্য মনযািা ও দূল্পম িাগ সভাকাল্পফরায কযায জন্য 

সদল্প খাদ্য ংযক্ষল্পণয ক্ষভতা বৃমদ্ধ কযাই এই প্রকল্পেয মূর রক্ষয। মতমন ফল্পরন এ ফছয ৮ রক্ষ সভ.টন খাদ্য ক্রল্পয়য 

রক্ষযভাত্রা যল্পয়ল্পছ যকাল্পযয। 

প্রকে মযচারক আল্পযাও জানান সম, াইল্পরাল্পত ংযমক্ষত খাদ্য ল্পস্যয ভান ঠিক যাখায জন্য াইল্পরা ম্পূণ ি বাল্পফ 

ফায়ুল্পযাধী ল্পফ। এছাড়াও াইল্পরায মবতল্পযয শূন্য স্থান নাইল্পোল্পজন গ্যা দ্রৃাযা পূণ ি কযা ল্পফ। পল্পর াইল্পরায মবতল্পয সকান 

ফাতা তথা অমিল্পজন থাকল্পফ না। পল্পর ংযমক্ষত খাল্পদ্যয গুণাগুন যমক্ষত ল্পফ।  

স্থানীয় চালী এফং অল্পটা যাই মভল্পরয ভামরক (ভমদনা অল্পটা যাই মভর) জনাফ সভা: ামনপ জানান ধান কাটায সভৌসুল্পভ 

ধাল্পনয দাভ কভ থাকায় স্থানীয় চালীযা ধান উৎাদল্পন আগ্র াযাল্পে। মতমন আল্পযা ফল্পরন ধান চাল্পলয জন্য সল্পচয 

প্রল্পয়াজন য় মকন্তু সচ মল্পন্ত্র মফদুযৎ ংল্পমাগ প্রদাল্পনয জন্য  আযইমফ কর্তিক্ষল্পক ৪০% খযচ আগাভ মদল্পত য়। মা াধাযণ 

চালীল্পদয জন্য মফযাট সফাঝা ফল্পর ভল্পন কল্পযন। 
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জনাফ কমফয একজন চালী। মতমন ফল্পরন এই াইল্পরা ততমযয উল্পেশ্য ব্যথ ি ল্পফ মমদ চালীযা ন্যায্য মূল্পল্য মফদুযৎ না ায়। 

মতমন স্থানীয় খারগুমর ংোয কল্পয খাল্পর ামন ংযক্ষল্পণয ব্যফস্থা কযল্পত ফল্পরন। মতমন আল্পযাও ফল্পরন সম, গত ফছয 

যকাযী ধান/চার ক্রল্পয়য ভয়  প্রায় ৪০০ ভন ধান মবজা অজুাত মদল্পয় সপযৎ সদয়া য়। 

স্থানীয় মএমড ম্যাল্পনজায জনাফ আর্ক্ায সাল্পন জানান সম, ফতিভাল্পন তায গুদাল্পভ ২৭০০ সভ.টন চার ভজুদ আল্পছ। 

স্থানীয় ম িাল্পয় ধান, চার, গভ াওয়ায ব্যাাল্পয  অমনমিয়তা আল্পছ ফল্পর মতমন জানান। মতমন আল্পযাও ফল্পরন সম, অত্র 

মএমড এরাকায চাযমদল্পক প্রকল্পেয ভােল্পভ ীভানা প্রামচয মনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ। এল্পত যকাযী জায়গা যক্ষা সল্পয়ল্পছ। 

মকন্তু গুদাল্পভয মবতল্পযয রাইন ামনয মনোন ফন্ধ ল্পয় মাওয়ায় খুফ ভস্যা ল্পে। মতমন আল্পযাও জানান সম, ীতরক্ষযা 

নদীয তীল্পয খাদ্য গুদাল্পভয সজটি যল্পয়ল্পছ। মকন্তু BIWTA সক ২০১৫ এয য সজটিয সকান ট্যাি খাজনা মযল্পাধ কযা 

য় মন। BIWTA সক সজটি ট্যাি মযল্পাল্পধয মফলল্পয় দল্পক্ষ মনল্পত মতমন অনুল্পযাধ জানান।  

ীতরক্ষযা নদীয উয মব্রজ মনভ িাল্পণয রল্পক্ষয স্থানীয় মটি কযল্প িাল্পযন খাদ্য গুদাল্পভয মকছু জায়গা মনল্পত চায়। এ মফলল্পয় 

প্রকে মযচারক জানান সম, াইল্পরা মনভ িাণ ও চালু ল্পর স্থানীয় গুদাল্পভয সকান জায়গা ছাড়া ম্ভফ নয়।  

এ ভয় একজন চালী াউজল্পাড াইল্পরা মক স মফলল্পয় জানল্পত চায়। এ ভয় প্রকল্পেয াউজল্পাড াইল্পরায ছমফ ফড় 

দ িায় প্রদ িন কযা য়। প্রকে মযচারক এ মফলল্পয় মফস্তামযত মফফযণ সদন। পৄড সগ্রড মমমম কাঁচাভার মদল্পয় প্রমতটি 

াউজল্পাড াইল্পরা ততযী, মায চার ধাযণ ক্ষভতা প্রমতটিয ৬০ সকমজ। এই াইল্পরা ম্পূণ ি ফায়ু ও ামন সযাধী ল্পফ। াউজ 

সাড াইল্পরাগুমর সেঁল্পধ যাখায ব্যফস্থাও আল্পছ ফল্পর মতমন জনান।  

প্রকে মযচারক ভল্পাদয় আল্পযাও জানান সম, অত্র াইল্পরায জন্য চার স্থানীয় বাল্পফ ক্রয় কযা ল্পফ। প্রল্পয়াজল্পন উিয ফঙ্গ 

সথল্পকও চার ক্রয় কল্পয আনা ল্পফ।  ফন্দয উল্পজরা কৃমল কভ িকতিা অত্র প্রকল্পেয কাজ ভান েত ল্পফ ফল্পর আাফাদ ব্যর্ক্ 

কল্পযন। এরাকায় চার ংযক্ষল্পণয জন্য াইল্পরা মনমভ িত ল্পর এরাকায চালীল্পদয ভল্পে ধান চাল্পল আগ্র সৃমষ্ট ল্পফ ফল্পর মতমন 

ভত প্রকা কল্পযন। 

উল্পজরা মনফ িাী কভ িকতিা অত্র এরাকায় মির াইল্পরা মনমভ িত ওয়া দযকাযী ফল্পর ভন্তব্য কল্পযন। এখাল্পন াইল্পরা মনমভ িত 

ল্পর এরাকায় ব্যাক কভ িচাঞ্চল্য বৃমদ্ধ াল্পফ ফল্পর মতমন উল্পেখ কল্পযন।  

মযচারক আইএভইমড সভা: আপজর সাল্পন জানান সম, আইএভইমড দুই ধযল্পণয কাল্পজয জন্য Outsourcing কল্পয 

থাল্পক। (১) চরভান প্রকে মযফীক্ষণ, (২) সকান প্রকে ভাপ্ত ওয়ায মতন/চায ফৎয য প্রকল্পেয কাম িকমযতা যীমফক্ষণ 

কযা। মতমন  অএ মনমফড় মযফীক্ষণ কযায উল্পেশ্য ম্পল্পকি ফল্পরন সম, চরভান প্রকল্পেয কাম িক্রভ ঠিক বাল্পফ মথাযত ক্রয় 

প্রমক্রয়া মযচারল্পনয ভােল্পভ মনমদ িষ্ট ভল্পয় ভাপ্ত কযায মফলয়টি সুমনমদ িষ্ট বাল্পফ মযফীক্ষণ কযা ও সকান ত্রুটি মফচুযমত 

মযরমক্ষত ল্পর তা ংল্পাধল্পন যাভ ি ও মদক মনল্পদ িনা প্রদান কযা।  

মতমন আল্পযাও ফল্পরন সম, প্রকল্পেয কাজ মথা ভল্পয় ভাপ্ত কযা দূয ল্পরও মথামথ মযকেনা ও ভিল্পয়য ভােল্পভ কাজ 

কযল্পর সকান ভস্যা ওয়ায কথা নয়।  মতমন মনমফড় মযফীক্ষণ কাল্পজ মনল্পয়ামজত প্রমতষ্ঠানল্পক কাল্পজয সক্ষল্পত্র ভস্যা ও 

অসুমফধাগুমর  মচমহুত কযায উয সজায সদন। Work plan অনুমায়ী কাজ কযায যাভ ি সদন।  

প্রকে মযচারক ভল্পাদয় পুণযায় ফল্পরন সম, অত্র প্রকল্পেয আওতায় আইমটি এয ভােল্পভ সদল্পয ৬৩৭ টি খাদ্য গুদাভ ও 

১২০৭টি স্থানা যাময একটি সনটওয়াকি আওতায় চল্পর আল্পফ। পল্পর যকায খুফ ল্পজ সদল্পয কর খাদ্য গুদাল্পভয 

তথ্য মূহুল্পতিয ভল্পে সল্পয় মাল্পফ। 

উ-মচফ ইআযমড জনাফ সভা: মভজানুয যভান ফল্পরন সম, যকাল্পযয একটি দূযদী মচন্তায পর এই মষ্টর াইল্পরা মনভ িাণ 

প্রকেটি।  ফাংরাল্পদ ভেযভ আল্পয়য সদ ওয়ায মবল্পনয একটি অং এই প্রকে ফল্পর মতমন উল্পেখ কল্পযন।  মতমন ফল্পরন 

সদল্পয ভানুল্পলয খাদ্যাবা মযফতিন ল্পে। PPP এয ভােল্পভ ও াইল্পরা মনভ িাণ ল্পত াল্পয ফল্পর মতমন ভল্পন কল্পযন।  মতমন 

ভান েত বাল্পফ সমন এই মনমভ িতব্য াইল্পরাল্পত খাদ্য ংযক্ষণ কযা য় স ব্যাাল্পয দৃমষ্ট যাখায জন্য যাভ ি সদন। 

অতয আয সকান ফর্ক্ব্য না থাকায় ফাইল্পক ধন্যফাদ জামনল্পয় কভ িারায ভাপ্ত সঘালনা কযা য়।  
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8.4 মক ইনপযল্পভন্ট ইন্টাযমবউ 

‘‘অদৄক্ষনক খাদ্য ংযিণাগায ক্ষনভ থাণ (১ভ ংল্পামধত)’’ ীল িক প্রকল্পেয মনমফড় ক্ষযফীিণ –এয রল্পক্ষয সভাট প্রকে 

এরাকায মতন জন আঞ্চমরক খাদ্য মনয়ন্ত্রক, ৮ জন সজরা খাদ্য মনয়ন্ত্রক, ১৮ জন উল্পজরা খাদ্য মনয়ন্ত্রক এফং ৮ জন  

মএমড/এরএমড-এয াল্পথ মক ইনপযল্পভন্ট ইন্টাযমবউ ( KII) কযা ল্পয়ল্পছ ( ধযধষ্ট-১১)। সকআইআই কযায জন্য 

প্রথল্পভ একটি সচক-মরি ততময কযা য় মায মবমিল্পত াক্ষাতকায সনয়া য়।  মনল্পে উর্ক্ সকআইআই-এয পরাপর 

উস্থান কযা ল্পরা।  

 

 নচত্র: প্রকল্প নযচারবকয াবথ আবরাচনা 

1. প্রকে ম্পল্পকি ধাযণা 

াক্ষাৎ সনয়া ফাই প্রকে ম্পল্পকি অফমত আল্পছন।  

2. প্রকল্পেয উল্পেশ্য ম্পল্পকি ফণ িনা 

প্রচক্ষরত াধাযণ গুদাভজাত এয সচল্পয় িীর াইল্পরা গুদাভজাত আযও উন্নত  আদৄমনক। াধাযণ গুদাল্পভ গুদাভজাল্পতয 

খযল্পচয সচল্পয় িীর াইরল্পরাল্পত  গুদাভজাল্পতয খযচ অল্পনক কভ। াধাযণ গুদাল্পভ ংযমক্ষত মত খাদ্য স্য নষ্ট য়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

িীর াইল্পরাল্পত গুদাভজাত খাদ্য স্য নষ্ট/অচয় তায ক্ষচল্পয় অল্পনক কভ। াধাযণ গুদাল্পভয ধাযণ ক্ষভতায সচল্পয় িীর 

াইল্পরায ধাযণ ক্ষভতা অল্পনক সফম। পল্পর অমধক মযভাল্পন খাদ্য স্য ংযক্ষল্পণয ভােল্পভ ভান ম্পন্ন বাল্পফ খাদ্য 

ংযক্ষণ কযা ক্ষমভন ম্ভফ ল্পফ ক্ষতভক্ষন ফাজায দয মস্থমতীর যাখা ম্ভফ ল্পফ। ব্যফায়ী ক্ষদয মমন্ডল্পকট এয ায কভাল্পনা 

মাল্পফ। কৃলক ন্যায্য মূল্য াল্পফ। যকায অমধক মযভাণ খাদ্য স্য ক্রয় কল্পয ংযক্ষল্পণয ভােল্পভ দূল্পম িাগ 

সভাকাল্পফরা/আতকারীন ভয় সভাকাল্পফরায় ক্ষভ ল্পফ।  

3. আদৄমনক ংযক্ষণাগাল্পযয ধাযণ ক্ষভতা জাল্পনন মক?  

কর উিযদাতা/মক ইনপযল্পভন্ট একভত ন সম একটি িীর াইল্পরায ধাযণ ক্ষভতা ৪৮ -114300 াজায সভমেক টন, মা 

একটি াধাযণ গুদাভ এয সচল্পয় অল্পনক অল্পনক সফী।  

4. আদৄমনক ংযক্ষণাগাল্পযয প্রবাফ 

উল্পেমখত িীর াইল্পরায পল্পর এরাকায় খাদ্য স্য উৎাদল্পনয সক্ষল্পত্র, খাদ্য ংযক্ষল্পণয সক্ষল্পত্র ও মূল্য মস্থমতীর যাখায 

সক্ষল্পত্র আক্ষতফাচক প্রবাফ ড়ল্পফ। 

5. খাদ্য স্য উৎাদল্পন ম্ভাব্য প্রবাফ।  

এরাকায় মখন অমধক খাদ্য স্য ংযক্ষল্পণয ব্যফস্থা ততযী ল্পফ তখন এরাকায খাদ্য স্য উৎা দল্পনয মযভাণও সফল্পড় 

মাল্পফ। নতুন নতুন জাল্পতয পর চাল, সভৌসুভ-মবমিক চালাফাদ অথ িাৎ ফতিভান াইল্পরা এরাকায় মমদ দুই সভৌসুভ চালাফাদ 

য় তাল্পর াইল্পরা ততযীয য এরাকায় মতন সভৌসুভ চালাফাদ এ কৃলক আগ্রী ল্পয় উঠল্পফ।  
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6. খাদ্য স্য ংযক্ষল্পণ ম্ভাব্য প্রবাফ  

ফতিভাল্পন আভাল্পদয খাদ্য গুদাল্পভ ৬  ক্ষথল্পক ৮ াজায সভমেক  টন খাদ্য স্য াযা ফছল্পয ংযক্ষণ কযা মায়। সল্পক্ষল্পত্র িীর 

াইল্পরাল্পত  ৪৮ াজায সভমেকটন খাদ্য স্য ংযক্ষণ কযা ম্ভফ  ল্পফ। সল্পক্ষল্পত্র যকায এয অন্যান্য খাদ্য গুদাল্পভয খাদ্য 

স্য আনা সনওয়ায জন্য খযচ অল্পনক কভ ল্পফ এফং িীর াইল্পরায জন্য যকায অমধক মযভাণ খাদ্য স্য ক্রয় এফং 

ংযক্ষল্পণ ক্ষভ ল্পফ।   

7. যকাযী খাদ্য ংগ্র কাম িক্রল্পভ ম্ভাব্য প্রবাফ 

কৃলক মখন অমধক পর উৎাদন কযল্পত ক্ষভ ল্পফ। তখন অমধক খাদ্য স্য মফক্রয় কযল্পতও ক্ষভ ল্পফ এফং মনল্পজল্পদয 

প্রল্পয়াজনীয় খাদ্য স্য ংযক্ষল্পণও ক্ষভ ল্পফ। মখন যকাযী বাল্পফ খাদ্য স্য ক্রয় কযা ল্পফ তখন কৃলক ন্যায্য মূল্য 

সল্পতও ায়ক ভূমভকা যাখল্পফ তাছাড়া এরাকায় মখন এই ধযল্পনয িীর াইল্পরা ততযী ল্পফ এফং চামদায তুরনায় ম িাপ্ত 

মযভাণ খাদ্য স্য ভজুত থাকল্পফ তখন ব্যফায়ীক মমন্ডল্পকট সযাধ কযা ম্ভফ ল্পফ। পল্পর ফাজায মস্থমতীর যাখল্পত 

যকায এয ায়ক ভূমভকা যাখল্পত ক্ষভ ল্পফ। 

8. খাদ্য ল্পস্যয ফাজায মস্থমত যাখল্পত 

িীর াআল্পরা ল্পর খাদ্য স্য ংযক্ষণ িভতা সফল্পড় মাল্পফ মা ফাজায মস্থমত যাখল্পত ইমত ফাচক প্রবাফ যাখল্পফ।  

9. দূল্পম িাল্পগয ভয় খাদ্য-স্য প্রাপ্যতায সক্ষল্পত্র 

সবার্ক্া এফং যকায একল্পত্র মখন একটি এরাকায় চামদায তুরনায় অমধক মযভাণ খাদ্য স্য ংযক্ষণ কযল্পত ক্ষভ ল্পফ  

তখন সমল্পকান দূল্পম িাল্পগয ভয় এফং সম সকান আদকারীন মূহুল্পতি খাদ্য ংকট সভাকাল্পফরায় ক্ষভ ল্পফ এফং সবার্ক্া য 

দামযদ্র দূমযকযল্পণ ায়ক ল্পফ। 

10. ইনল্পবন্টময ংক্রান্ত তথ্য 

প্রকে কর্তথক ক্ষনল্পয়াক্ষজত একটি অআক্ষটি যাভ থক  প্রক্ষতষ্ঠান ক্ষনল্পয়াগ কযা  ল্পয়ক্ষের। উক্ত যাভ থক প্রক্ষতষ্ঠান ভাঠ ম থাল্পয় 

একটি ক্ষফআজ  রাআন াল্পব থয ভােল্পভ আনল্পবন্টক্ষয কল্পয ক্ষে।  উিযদাতা ক্ষক আনপযল্পভন্টগণ এ ম্পল্পকথ জাল্পনন ফ ক্ষর 

জাক্ষনল্পয়ল্পেন।  

11. িাো এক্ষি ম্পথল্পক জ্ঞান 

ডাটা এক্ষি  িাো ব্যফস্থানা  ম্পল্পকি তাঁল্পদয ধাযণা আল্পছ ফল্পর জামনল্পয়ল্পছন এফং তাঁযা সেমনং সল্পর আদৄমনক াইল্পরা-

এয ডাটা যাল্পন্ডর কযল্পত াযল্পফন ফল্পর জামনল্পয়ল্পছন।  

12. পেয়াল্পযয ভােল্পভ ভক্ষনেক্ষযং-এয সুক্ষফধামূ 

কক্ষম্পউোয পেয়াল্পযয ভােল্পভ ভক্ষনেক্ষযং কযা ল্পর কী কী সুক্ষফধা ল্পফ প্রশ্ন কযা ল্পর উিযদাতা ক্ষক আনপযল্পভন্টগণ 

ক্ষনল্পম্ম ফক্ষণ থত সুক্ষফধায কথা ফল্পরন:  

 ল্পজই সকন্দ্রীয়বাল্পফ িক ম্পল্পকি জানা মাল্পফ।  

 ভজুতকৃত খাদ্য স্য ক্ষফতযণ জ ল্পফ। 

 ভজুদকৃত খাদ্য ল্পস্যয তথ্য ংযক্ষণ জ ল্পফ।  

 তথ্য আদান প্রদান জ ল্পফ এফং স্বচছতা থাকল্পফ। 

 মাল্পফয সক্ষল্পত্র স্বচছতা মনমিত ল্পফ।  

 উদ্ধিতন কর্তিি ল্পজ ভমনটমযং কযল্পত াযল্পফন । 

 কতটুকু খাদ্য স্য গুদাভ সথল্পক সফয ল্পরা ফা সমাগ ল্পরা সটায তথ্য জানা জ ল্পফ।  

 স্বচছতা এফং জফাফমদমতায সক্ষল্পত্র অনন্য ভূমভকা যাখল্পফ  
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8.5 এ প্রকল্পেয কাম থক্রল্পভয াল্পথ ন্য প্রকল্পেয কাম থক্রল্পভয দ্বিততা 

মডমজ খাদ্য মফবাগ ১৯৬০ এয দল্পক PWD এয ল্পমামগতায় প্রথভ খাদ্য গুদাভ মনভ িাণ শুরু কল্পয। ১৯৭০ এয ভে 

বাল্পগয মদল্পক ওয়ায াউজ কযল্পাল্পযন মকছু নতুন সগাডাউন মনভ িাণ কল্পয।  অতয ১৯৭০ এয মদল্পক যকায খাদ্য গুদাভ 

মনভ িাল্পণয ক্রা সপ্রাগ্রাভ গ্রণ কল্পয সদল্পয দমক্ষণাঞ্চল্পর খাদ্য গুদাভ মনভ িাণ কল্পয। ইউল্পযাময়ান কমভউমনটি, ডাচ যকায ও 

মডা (CIDA) এ কাল্পজ ায়তা কল্পয। ১৯৮০ সথল্পক ২০০০ াল্পরয ভল্পে অল্পনক খাদ্য গুদাভ মনমভ িত য়। মায পল্পর 

সদল্প খাদ্য ভজুদ ও খাল্পদ্য  মনযািায় সফ অগ্রগমত য়।  তল্পফ মনমভ িত এ কর খাদ্য গুদাল্পভ ধান, চার, গভ ইতযামদ ফস্তায় 

বমতি কল্পয গুদাল্পভ ামজল্পয় যাখা য়। মা একটি মনমদ িষ্ট উচ্চতায সফম যাখা ম্ভফ য় না। খাদ্য গুদাভগুমরও ফায়ুল্পযাধী ও 

তাভাত্রা মনয়ন্ত্রণ কযায উল্পমাগী নয় মফধায় খাদ্য অচয়, খাদ্য নষ্ট ওয়া, খাল্পদ্যয গুণগত ভান কল্পভ মাওয়ায ভত ঘটনা 

ঘল্পট। আল্পরাচয প্রকল্পে মনমভ িতব্য খাদ্য গুদাভ নাতন এফ সগাডাউল্পনয ভত নয়।  এই প্রকল্পে মিল্পরয সগারকায প্রায় ৬০ 

পৄট উচু াইল্পরা মনভ িাণ কযা ল্পফ। াইল্পরা  যাময খাদ্য স্য ধাযণ কযল্পফ। সকান ফস্তা ফা ব্যাল্পগ বল্পয যাখায প্রল্পয়াজন 

ল্পফ না। তদুময এখাল্পন যমক্ষত খাল্পদ্যয তাভাত্রাও মনয়মভত ম িল্পফক্ষন ও মনয়ন্ত্রল্পণয ব্যফস্থা থাকল্পফ। খাদ্য স্য যাময 

ফাজি, োক ফা অন্য সকান মযফন সথল্পক মামন্ত্রক উাল্পয় (কনল্পবয়ায সফে ও ফাল্পকট কনল্পবয়ায) যাময াইল্পরাল্পত 

উঠাল্পনা ল্পফ।  াইল্পরা মিল্পরয ল্পফ মফধায় তা মনভ িাল্পণ ভয় ও স্থান কভ রাগল্পফ। মা সভযাভত ও যক্ষণাল্পফক্ষণ কযল্পতও 

জ ল্পফ। আল্পরাচয প্রকল্পে সম ধযল্পণয মির াইল্পরা মনমভ িত ল্পফ ফা ল্পে স ধযল্পণয সকান াইল্পরা ফতিভাল্পন সদল্প নাই 

মফধায় অত্র প্রকল্পেয কাম িক্রল্পভয াল্পথ তদত্বতা ঘটায সকান ম্ভাফনা সনই।  

 

8.6 একই ধযল্পণয অযায খাদ্য গুদাল্পভয াল্পথ ফতিভান প্রকল্পেয মির াইল্পরা মনভ িাল্পণয তুরনামূরক মফফযণ 

এখাল্পন উক্ষেখল্পমাগ্য সম, ‘‘আদৄমনক খাদ্য ংযক্ষণাগায মনভ িাণ’’ ীল িক প্রকল্পে অতযাদৄমনক মির াইল্পরা মনভ িাণ কযা ল্পফ। 

ইমতপূল্পফ ি ফাংরাল্পদল্প মিল্পরয উচু াইল্পরা মনভ িাণ কযা য় মন। প্রকল্পেয আওতায় সদল্পয মফমবন্ন সকৌরগত ৮টি স্থাল্পন 

মিল্পরয াইল্পরা মনমভ িত ল্পফ।  এল্পত সভাট প্রায় ৫,43,৫০০ সভ.টন. খাদ্য স্য ংযক্ষণ কযা ল্পফ। 

 

কংমক্রল্পটয াইল্পরা ফা মিল্পরয ফ্লাট গুদাভ সথল্পক মিল্পরয াইল্পরা ম্পূণ ি মবন্নতয। প্রকল্পে প্র স্তামফত মির াইল্পরাল্পত খাদ্য 

ংযক্ষণ, মযচারনা, উঠাল্পনা-নাভাল্পনা, খাদ্য ভান ংযক্ষণ এই ফ কামযগময ও প্রমৄমর্ক্গত মফলয় মবন্নতয ল্পফ। এখাল্পন 

কর কাম িক্রভ অতযাদৄমনক কমম্পউটায প্রমৄমর্ক্ ও সন্পয ব্যফায কল্পয মনয়ন্ত্রণ কযা ল্পফ। এল্পত কর কাম িক্রভ এ কআ স্থান 

সথল্পক সনটওয়াকি এয ভােল্পভ ম িল্পফক্ষন, মনয়ন্ত্রণ ও মযচারনা কযা মাল্পফ। এখাল্পন খাদ্য ল্পস্যয ভান, মযভাণ, ভজুদ 

ইতযামদ কর তথ্য তাৎক্ষমনক ম িল্পফক্ষণ কযা মাল্পফ মা ফতিভান ব্যফস্থায় ম্ভফ নয়।  

 

৭০ এয দল্পক কংমক্রট াইল্পরা মনভ িাণ কযা ল্পয়মছর মায মনভ িাণ ব্যয় ফতিভাল্পন তুরনাল্পমাগ্য নয়। তল্পফ ফতিভাল্পন দুইটি 

কংমক্রট াইল্পরা মনমভ িত ল্পে মাল্পদয মনভ িাণ ব্যল্পয়য াল্পথ অত্র প্রকল্পেয মির াইল্পরা মনভ িাণ ব্যয় তুরনা কযা সমল্পত াল্পয।  

(ধযধষ্ট-১২) 

 

প্রকল্পেয মির াইল্পরা মনভ িাণ ব্যয়  নাতনী দ্ধক্ষতয াধাযণ গুদাভ ক্ষনভ থাণ ব্যয় তুরনা কল্পয প্রমতয়ভান য় সম  মির 

াইল্পরা মনভ িাণ ব্যয়  কভ। ান্তাায য়াযাউজ ২০১৪-২০১৫ াল্পর মনমভ িত য়। মায প্রমত টন খাদ্য স্য ংযক্ষল্পণ ১.০৫ 

রক্ষ টাকা মনভ িাণ খযচ য়। ভংরায় ২০১৪-২০১৫ াল্পর কংমক্রল্পটয াইল্পরা মনমভ িত ল্পয়ল্পছ, সমখাল্পন প্রমতটন খাদ্য স্য 

ংযক্ষল্পণয জন্য াইল্পরা মনভ িাণ খযচ য় ১.০৭ রক্ষ টাকা। অয মদল্পক অত্র প্রকল্পে মনমভ িত মির াইল্পরা মনভ িাল্পণ প্রমতটন 

খাদ্য স্য ংযক্ষল্পণ মনভ িাণ খযচ ল্পফ (প্রাক্কমরত) ১.০৭ রক্ষ টাকা।  
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8.7 প্রকল্পেয আওতায় গৃীত কাম িক্রভ ও সৃষ্ট সুমফধামদ সটকই কযায রল্পক্ষয ম িল্পফক্ষণ  ম থাল্পরাচনা 

Sustainability of the Project 

 কোশজয গুনগত ভোন: ল্পযজমভল্পন মযদ িন ও প্রকে ফাস্তফায়নকাযী কর্তিল্পক্ষয াল্পথ ভত মফমনভয় কল্পয কাল্পজয 

গুনগত ভান ম্পল্পকি সম ধাযণা াওয়া মায় তাল্পত প্রমতয়ভান য় সম  কর পূতি কাজ মথামথ ভাল্পনয ল্পয়ল্পছ।  

 প্রকশেয কোশজয স্থোধয়ত্ব:  প্রকল্পেয আওতায় ক্রয়কৃত কর ভারাভার সমভন-কমম্পউটায, ল্যাট, মপ্রন্টায, 

পল্পটাকময়ায, সটমফর, সচয়ায ইতযামদ মথামত ভাল্পনয াওয়া সগল্পছ।  

 অধপ বফন: অমপ বফনমূ মনভ িাণ কাজ মথামথ ভাল্পনয াওয়া সগল্পছ। বফল্পন ব্যফহৃত স্যামনটাযী ভারাভার 

মফআইএএপ ও আযএল্পক ব্রাল্পন্ডয াওয়া সগল্পছ মা ফতিভান ফাজাল্পযয গুনগত ভারাভাল্পরয অন্তভূ ির্ক্। ব্যফহৃত ফালু, 

মল্পভন্ট ও যড মথামথবাল্পফ যীক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ।  

 োইে উন্নয়ন: প্রকে এরাকায় প্রল্পয়াজনানুমায়ী ফালু দ্রৃাযা বযাট কযা ল্পয়ল্পছ।  

 ীভোনো প্রোচীয: প্রকে এরাকা ীভানা প্রাচীয মনভ িাণ কল্পয স্থানায মনযািা মনমিত কযা ল্পয়ল্পছ। প্রল্পয়াজনীয় 

আযমম করাভ ও সগ্রড মফভ দ্রৃাযা ীভানা প্রাচীল্পযয স্থাময়ত্ব মনমিত কযা ল্পয়ল্পছ। ফমযার এরাকায় একই 

দ্ধমতল্পত ীভানা প্রাচীয মনভ িাণ কাজ চরভান াওয়া সগল্পছ।  

 খাদ্য ভান যীক্ষায জন্য যীক্ষাগায মনভ িাণ কাজ চরাভান যল্পয়ল্পছ।  

 কর খোদ্য গুদোভ আন্ত:ংশমোগ (মনেওয়োকষ): প্রকল্পেয আওতায় খাদ্য মফবাল্পগয প্রায় ১640টি স্থানা আইমটি-

এয আওতায় ংমৄর্ক্ ল্পফ। কাজ চরভান যল্পয়ল্পছ। 

 ধস্টর োইশরো ধনভ ষোণ:  মির াইল্পরা মনভ িাল্পণয জন্য W-1, W-2 ও W3 এই মতন প্যাল্পকল্পজ কাজ ম্পন্ন 

ল্পফ। W-3 প্যাল্পকল্পজয কাজ M/S. Toma Construction কর্তিল্পক্ষয াল্পথ ম্পন্ন ল্পফ। উর্ক্ কাজ 

প্রকল্পেয আওতায় মনল্পয়ামজত পূতি, তফদুযৎমতক ও মামন্ত্রক প্রল্পকৌরী  আন্তজিামতক তদাযকী প্রমতষ্ঠান সভা ি 

সজমযল্পকা ফ্রান্প কর্তিক তত্ত্বাফধান কযা ল্পফ। অয দুটি প্যাল্পকল্পজয কাজও একই বাল্পফ তদাযক কযা ল্পফ।  

 Sustainability of the Project: প্রকেটি ম্পন্ন ল্পর ও চালু ল্পর তা মথামত বাল্পফ স্থাময়ত্ব রাব 

কযল্পফ। প্রকেটি চালু যাখায মূর উাদান ল্পরা চার ও গভ। সদল্প জনংখ্যা বৃমদ্ধয াাাম খাদ্য উৎাদনও 

বৃমদ্ধ াল্পে। পল্পর প্রকল্পে খাদ্য স্য ংযক্ষরণয জন্য মল্পথষ্ট দানা জাতীয় খাদ্য স্য াওয়া মাল্পফ।  প্রকল্পেয মূর 

কাঠাল্পভা মির াইল্পরা গ্যারবানাইজড কল্পযাল্পগল্পটড মজঙ্ক সকাল্পটড মির দ্রৃাযা মনমভ িত ল্পফ। মাায ভান 

ASTMA653 মির ৬৪১ গ্রাভ মজঙ্ক প্রমত ফগ ি.মভ. এ ল্পফ। এই াইল্পরা মফল্পনয স্থাময়ত্ব ৬০ ফছয। তল্পফ 

মথামত বাল্পফ সভযাভত ও যক্ষণাল্পফক্ষণ কযা ল্পর স্থাময়ত্ব আল্পযাও বৃমদ্ধ াল্পফ।  

 ব্যফস্থোনো: প্রকল্পেয ব্যফস্থানা সভাটামুটি ল্পন্তালজনক। প্রকল্পেয মডমম প্রণয়ল্পন ত্রুটি থাকায় প্রকল্পেয মূর কাজ 

অথ িাৎ মির াইল্পরা মনভ িাণ কাজ মফরমম্বত ল্পে। প্রকল্পেয মনফ িামচত স্থান মূ সকৌরগত বাল্পফ ঠিক আল্পছ। 

তল্পফ মকছু মকছু জায়গা সমভন-নাযায়ণগঞ্জ, ফমযার প্রকল্পেয জায়গা মনল্পয় মফল্পযাধ মছর। মাা প্রকে ংমেষ্ট 

কভ িকতিাগণ দক্ষতায াল্পথ সভাকাল্পফরা কল্পয যকাল্পযয দখরীকৃত খামর জায়গামূ উদ্ধায কল্পয তা ীভানা 

প্রাচীয দ্রৃাযা স্থায়ী বাল্পফ যকাল্পযয দখল্পর আনল্পত সল্পযল্পছ। 
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নফভ অোয় 

 SWOT মফল্পেলণ 

9.1 SWOT ধফশেলণ 

প্রকল্পেয ফর ও দুফ িরমদকমূ মচমিত কযায জন্য প্রকল্পেয SWOT মফল্পেলণ কযা ল্পয়ল্পছ।  এ রল্পক্ষয প্রকে 

ব্যফস্থানা ও ফাস্তফায়ল্পন ংমেষ্ট কর ম িাল্পয়য কভ িকতিা ও কভ িচাযীল্পদয াল্পথ াক্ষাৎ কল্পয তথ্য ংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ। 

এছাড়াও প্রকে এরাকায কর স্থান ল্পযজমভল্পন মযদ িন কল্পয প্রকল্পেয ফর, দুফ ির, সুল্পমাগ এফং ঝুঁমক মফলল্পয় 

ম িাল্পরাচনা কযা ল্পয়ল্পছ। KII এয ভােল্পভ প্রকল্পেয ফর, দুফ ির, সুল্পমাগ এফং প্রকল্পেয ঝুঁমক মফলল্পয় মনল্পম্ন আল্পরাচনা কযা 

ল্পরা: 

9.2 প্রকশেয ফর ধদক      

1) খাদ্য মনযািা মনমিত কযল্পত ভান ম্পন্ন খাদ্য ংযক্ষণ ক্ষভতা বৃমদ্ধ:  ফাংরাল্পদ একটি দূল্পম িাগ প্রফণ এরাকা। 

এল্পদল্পয খাদ্য স্য উৎাদন অল্পনকাংল্পই আফাওয়ায উয মনবিযীর। তদুময ফছল্পযয প্রায় ৭/৮ ভা থাল্পক 

ঝড়, ঘূমণ িঝড় ও ফন্যা প্রফণ ভয়। দূল্পম িাগকারীন ভল্পয় প্রামন্তক জনল্পগাষ্ঠীয কাল্পছ দ্রুত খাদ্য সৌছাল্পনা যকাল্পযয 

একটি ফড় ধযল্পণয চযাল্পরঞ্জ ফা ফাঁধা। অত্র প্রকল্পেয ভােল্পভ সদল্পয ৮(আট)টি সকৌরগত স্থাল্পন মির াইল্পরা 

মনভ িাণ কল্পয প্রায় ৫,43,225, সভ.টন খাদ্য স্য ংযক্ষণ কযা ল্পফ। এল্পত কল্পয সদল্প ংঘটিত দূল্পম িাগ দূমফ িাল্পক 

উর্ক্ াইল্পরা মূ ল্পত দ্রুত খাদ্য স্য ক্ষমতগ্রস্থ মযফায ফা জনগল্পণয মনকট সৌছাল্পনা ম্ভফ ল্পফ।  

2) খাদ্য মূল্য মনয়ন্ত্রণ এফং উৎাদল্পকয জন্য ল্পস্যয ন্যায্য মূল্য মনমিতকযণ: ফাংরাল্পদল্প চালীযা প্রচুয মযশ্রভ ও 

অথ ি মফমনল্পয়াগ কল্পয খাদ্য স্য উৎন্ন কল্পয থাল্পক। সদল্প স্য উৎাদন সভৌসুল্পভ ভগ্র সদল্প একই ভয় স্য 

কতিন ও ফাজাযজাত কযা য়। পল্পর সক্রতায অবাল্পফ চালীল্পদয কভ মূল্পল্য তাল্পদয উৎামদত স্য মফমবন্ন পমড়য়া,  

স্থানীয় চাতার ভামরক ফা ভজুদদাযল্পদয মনকট মফমক্র কযল্পত য়। এই প্রকল্পেয ভােল্পভ যকাল্পযয খাদ্য ভজুদ 

ক্ষভতা বৃমদ্ধ াল্পফ। পল্পর যকায সভৌসুল্পভয ভয় ন্যায্য মূল্পল্য অমধক মযভাণ স্য ক্রয় কযল্পত াযল্পফ। এল্পত 

সভৌসুল্পভয ভয় ফাজাল্পয স্য সক্রতায অবাফ দূয ল্পয় চালীয খাদ্য ল্পস্যয ন্যায্য মূল্য মনমিত কযল্পফ।  

3) কৃমত্রভ ংকট সভাকাল্পফরা: সদল্পয অমধকাং খাদ্য স্য  স্থানীয় খাদ্য ব্যফায়ীল্পদয মনকট ভজুদ থাল্পক ফল্পর মকছু 

মকছু অাদৄ ব্যফায়ী কৃমত্রভ ংকট সৃমষ্ট কল্পয খাদ্য ল্পস্যয মূল্য বৃমদ্ধ কল্পয থাল্পক। পল্পর প্রামন্তক জনল্পগামষ্ঠয জন্য 

খাদ্য স্য ক্রয় কযা কঠিন ল্পয় ল্পড়। এই প্রকল্পেয আওতায় ভজুদকৃত খাদ্য স্য কৃমত্রভ ংকটকারীন ভল্পয় 

ফাজাযজাত কযায ভােল্পভ  খাদ্য ল্পস্যয ংকট সভাকাল্পফরা জতয ল্পফ এফংপ্রামন্তক জনল্পগামষ্ঠয উকৃত ল্পফ।  

4) ভান ম্পন্ন স্য ংযক্ষণ: সদল্প যকাযী বাল্পফ খাদ্য স্য ংযক্ষল্পণ সকান আদৄমনক প্রমৄমর্ক্ প্রল্পয়াগ কযা য় না। 

নাতন দ্ধমতল্পত ংযমক্ষত খাদ্য ল্পস্যয ভান ফ ভয় ঠিক যাখা মায় না। অত্র প্রকল্পে অতযাদৄমনক প্রমৄমর্ক্ 

(N2 গ্যা) ব্যফাল্পযয ভােল্পভ ংযমক্ষত খাদ্য ল্পস্যয গুণগত ভান ংযক্ষণ কযা মাল্পফ।  

5) খাদ্য ংযক্ষণ খযচ কভাল্পনা:  প্রচামরত দ্ধমতল্পত খাদ্য স্য াল্পটয ফস্তায় বমতি কল্পয কাল্পঠয ডায়ল্পজয উয 

ল্পফ িাচ্চ ১৫/১৬ পৄট উচ্চতায় ংযক্ষণ কযা য়। এল্পত কল্পয প্রমত ফছয াল্পটয ফস্তা ক্রয়, ডাল্পয়জ ক্রয় ও সভযাভত 

কযল্পত যকাল্পযয মফপুর অথ ি ব্যয় য়। এই প্রকল্পে খাদ্য ংযক্ষল্পণ সকান ফস্তা ফা ডায়ল্পজয প্রল্পয়াজন ল্পফ না। 

পল্পর ংযক্ষণ খযচও কভ ল্পফ। 

6) স্বাস্থয ঝুঁমক সযাধ: নাতন দ্ধমতল্পত ফস্তায় বল্পয গুদাল্পভ খাদ্য স্য ংযক্ষণ কযা য়। সাকা ভাকড় সযাধ কযায 

জন্য উর্ক্ ংযক্ষণাগাল্পয মফমবন্ন কীটনাক ব্যফায কযা ল্পয় থাল্পক। এ কর কীটনাল্পকয ক্ষমতকয প্রবাল্পফ 

ংযমক্ষত খাদ্য ল্পস্যয ভান মনম্ন ভাত্রায় ল্পরও ক্ষমত কল্পয থাল্পক। মকন্তু মির াইল্পরাল্পত কীটনাল্পকয সতভন  



 

পৃষ্ঠো-93 

ব্যফাল্পযয প্রল্পয়াজন ল্পফ না ফল্পর মির াইল্পরাল্পত ংযমক্ষত খাদ্য স্য ম্পূণ ি বাল্পফ ভানফ যীল্পযয জন্য ঝুঁমক 

মুর্ক্ থাকল্পফ। 

7) দ্রূত খাদ্য স্য ভজুদ, খারা ও মফতযণ:  মির াইল্পরা ম্পূণ ি মামন্ত্রক উাল্পয় মযচামরত ল্পফ। পল্পর দ্রূত  খাদ্য 

স্য াইল্পরাল্পত গুদাভজাত কযা এফং প্রল্পয়াজল্পনয ভয় মফতযণ কযা ম্ভফ ল্পফ।  

8) দামযদ্রয মফল্পভাচন: মির াইল্পরা মনভ িাল্পণয পল্পর যকাল্পযয াল্পত অমধক মযভাণ খাদ্য ভজুদ থাকল্পফ। মায পল্পর 

যকায দমযদ্র ও প্রামন্তক জনল্পগামষ্ঠয মনকট প্রল্পয়াজনানুমায়ী মফনা মূল্পল্য/ন্যায্য মূল্পল্য খাদ্য স্য মফতযণ কযল্পত 

ক্ষভ ল্পফ। 

9) খাদ্য স্য ভজুদ ভয় বৃমদ্ধকযণ: ম্পূণ ি ফায়ুল্পযাধী ওয়ায়   মির াইল্পরাল্পত খাদ্য স্য প্রায় ৩ (মতন) ফৎয 

কার মনযাল্পদ খাদ্য স্য ংযক্ষণ কযা মাল্পফ। পল্পর সদল্প সকান প্রাকৃমতক দূল্পম িাগ ংঘটিত ল্পর ও যকাল্পযয 

াল্পত মল্পথষ্ট খাদ্য ভজুদ থাকল্পফ। 

10) খাদ্য ল্পস্যয ভজুদ মযফীক্ষণ:  আল্পরাচয প্রকল্পেয ভােল্পভ সদল্পয কর খাদ্য ংযক্ষণাগাযগুমর একটি 

সনটওয়াল্পকিয আওতায় চল্পর আল্পফ। পল্পর যকাল্পযয নীমতমনধ িাযকগণ তাৎক্ষমণক বাল্পফ খাদ্য ল্পস্যয ভজুদ 

ম্পল্পকি সখাঁজ খফয মনল্পত াযল্পফন এফং তদনুমায়ী প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত াযল্পফন। এল্পত কল্পয ভজুদ 

ঘাটমত ফা অচয় ফন্ধ কযা ম্ভফ ল্পফ। 

11) তথ্য ংযক্ষণ সুমফধা বৃমদ্ধ:  এই প্রকল্পেয ভােল্পভ সৃষ্ট অন-রাইন সনটওয়াল্পকিয ভােল্পভ তদমনন্দন খাদ্য ভজুদ, 

ংগ্র, মফতযণ মাফতীয় তথ্য কমম্পউটাল্পয ংযমক্ষত থাকল্পফ। মা যকাল্পযয খাদ্য ংগ্র ও মফতযণ কাল্পজ 

ায়ক ল্পফ। 

9.3 দূফ ষর ধদক 

1) আদৄমনক খাদ্য ংযক্ষণাগায মনভ িাণ ীল িক প্রকেটি 1919.97 সকাটি টাকা ব্যল্পয় ম্পন্ন কযায কথা। প্রকল্পেয 

ফতিভান কাম িক্রভ, ম্পামদত কাজ ও অমফমষ্ট কাজ ম িাল্পরাচনা কল্পয সদখা মায় সম, প্রকল্পেয পূণ ি সুষ্ঠ 

ফাস্তফায়ল্পনয জন্য আল্পযাও প্রায় ২০০০ সকাটি টাকায প্রল্পয়াজন ল্পফ। অথ িাৎ প্রকে ত্র প্রণয়ল্পনয ভয় প্রকল্পেয 

উল্পেশ্য ও রক্ষয পূযল্পণ কযণীয় কাম িাফরী মথা সবৌত অফকাঠাল্পভা মনভ িাণ, ভূমভ উন্নয়ন, প্রকল্পেয মূর কাঠাল্পভা 

মির াইল্পরা মনভ িাণ আনুলামঙ্গক কাজ এয জন্য খযল্পচয প্রাক্করন ও টাকায অফমূল্যায়ল্পনয মফলয়টি মথামথ 

বাল্পফ মফল্পফচনা কযা য়মন।  

2) ম্ভব্যতা মাচাআকাল্পর ক্ষকফরভাত্র প্রকল্পেয মূর কাজ াআল্পরা ক্ষনভ থাল্পণয প্রাক্করন কযা ল্পয়ক্ষের। ক্ষকন্তু প্রকল্পেয 

ন্যান্য ংগ ক্ষমভন  ICT, দিতা বৃক্ষদ্ধ, প্রকে ব্যফস্থনা খাল্পত প্রাক্করন কযা য়ক্ষন। ক্ষকান ম্ভাব্যতা মাচাআ 

ভীিা োড়াআ ক্ষিক্ষক্ষ  PAD এ ক্ষিল্পত্র থ থ ফযাে কযা ল্পয়ল্পে মা প্রল্পয়াজল্পনয তুরনায় স্বাবাক্ষফকবাল্পফ 

কভ।  

3) প্রকল্পেয কাজ সুষ্ঠ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য খাদ্য মফবাল্পগয মল্পথষ্ঠ জনফর সনই। প্রকল্পেয কাজ সুষ্ঠ তদাযক ও 

ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ভেভ ও মনম্ন ম িাল্পয়য প্রল্পয়াজনীয় কামযগযী জনফল্পরয ংখ্যা ঠিক বাল্পফ মনধ িাযণ কযা 

য়মন। পল্পর প্রকল্পেয মূর কাজ াইল্পরা মনভ িাণকারীন প্রকল্পেয ংস্থানকৃত জনফর মদল্পয় ভাঠ ম িাল্পয় কাজ 

ঠিক বাল্পফ তদাযকী কযা দূয ল্পয় ড়ল্পফ। মায পরশ্রূমতল্পত কাল্পজয গুণগত ভান যক্ষা কযা কঠিন ল্পফ।  

4) প্রকল্পেয PMU দপ্তল্পয উচ্চ ম িাল্পয় ( Specialist) জনফর থাকা ল্পিও সকন্দ্রীয় বাল্পফ তাল্পদয ল্পক্ষ ৮ টি 

াইল্পটয চরভান কাজ তদাযকী কযা ম্ভফ য় না। প্রকে দপ্তল্পয একজন Senior Procurement 

Specialist এফং একজন Procurement Analyst থাকা ল্পত্ত্বও কর সফা, ণ্য ও কাম ি ক্রয় 

কাল্পজ মল্পথষ্ঠ মফরম্ব ঘল্পটল্পছ।  
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5) প্রকবল্পয ম্ভাব্যতা মাচাই ভীক্ষায প্রদতবফদবন ধষ্টর োইশরো ধনভ ষো সণয জন্য সম প্রাকনিত ব্যয় ধযা বয়নের 

নিননবত তায সচয় কভ ধযা বয়বে। সমভন ম্ভাব্যতা মাচাই ভীক্ষায় (২০১২) W-3 প্যাবকবজয জন্য 

প্রাকনিত ব্যয় নের ৬৯৭.৪২ সকাটি োকা নকন্তু নিননবত (২০১৪) প্রাকনিত ব্যয় ধযা য়  ৫১৩.৮৫ সকাটি 

োকা।  যফতীবত (২০১৭) Gerico যাভ মক পাভ ম কর্তমক প্রাকনিত ব্যয় ননণ ময় কযা য় ৯২৫.৬৬ সকাটি 

োকা। নিননবত ফযাে কভ ধযায কাযণ মূরত অনপনয়ার ব্যয় মাচাই-ফাোই কনভটিবত কানযগযী জ্ঞানম্পন্ন 

দক্ষ সরাবকয অবাফ নের।    

6) ২০১১ াল্পর ক্ষযচাক্ষরত Feasibility Study–ক্ষত ব্যয় ক্ষের অেটি িীর াআল্পরা ক্ষনভ থাল্পণয জন্য ২১৬.৯৭ 

ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায মা ক্ষফশ্ব ব্যাংক কক্ষভল্পয় ১৭০ ক্ষভক্ষরয়ন িরায ধার্য্থ কল্পয।  

7) ক্ষতনটি প্যাল্পকজ (W-1, W-2, W-3) ফাস্তফায়ল্পনয জন্য অআক্ষিএ পাআন্যাক্ষন্সং এ ফযােকৃত ল্পথ থয ক্ষযভান 

১৪৫ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায। প্রকল্পেয নক্সা  ম থল্পফিণ যাভ থক প্রক্ষতষ্ঠান  Gerico France এয 

প্রাকেন  নুমায়ী এআ ক্ষতনটি প্যাল্পকল্পজয প্রকে ব্যয় ২৯৭.৭১ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায। ন্যক্ষদল্পক এআ ক্ষতনটি 

প্যাল্পকল্পজয জন্য অহ্বানকৃত ক্ষেোল্পযয ক্ষফযীল্পত ক্ষম ল্প্থাক্ষনম্ম দযত্র ল্পড়ল্পে ক্ষ ক্ষল্পল্পফ এআ ক্ষতনটি 

প্যাল্পকল্পজয ব্যয় ৩৪২.৯১ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকথন িরায।  

8) ধষ্টর োইশরো ধনভ ষোণ কাজ তদাযকীয জন্য ভোঠ ম ষোশয় কোধযগধয জনফর অপ্রতুর। কর মবৌত অফকোঠোশভো ধনভ ষোণ 

কোজ োফ ষক্ষধনক তদোযকী ও কোশজয ধোফ ংযক্ষশণয জন্য প্রকশে কোধযগধয জ্ঞোন ম্পন্ন অধবজ্ঞ কোম ষ 

কোযী (Work Assistant) এয ব্যফস্থো যোখো য় ধন। 

৯)  ফতথভান খাদ্য ক্রয় নীক্ষতভারা নুমায়ী যকাক্ষয খাদ্য ক্রয় রিযভাত্রা জথন দূয ল্পয় ল্পয। ক্ষ ক্ষিল্পত্র িীর 

াআল্পরায জন্য ৫,৪৩২২৫ ক্ষভক্ষিক েন খাদ্য ক্রয়   ংগ্র কযা কঠিন ল্পত াল্পয।  

 

9.4 সুশমোগ 

প্রকল্পেয ভােল্পভ সৃষ্ট সুল্পমাগ:  যকামযবাল্পফ মির াইল্পরা মনভ িাণ এই প্রকল্পেয মূর কাজ। এই প্রকল্পেয মির াইল্পরা 

মনভ িাণ ও ব্যফাল্পযয ভােল্পভ সদল্প বমফষ্যল্পত আল্পযাও মির াইল্পরা মনভ িাল্পণয সুল্পমাগ সৃমষ্ট ল্পফ।  

1) এই প্রকশেয ভোধ্যশভ মদশ খোদ্য স্য ংযক্ষণ প্রধক্রয়োয় একটি আধুধনক প্রযুধক্তয ধনবষয কোম ষক্রভ শুরু শফ। 

বধফষ্যশত খোদ্য ংযক্ষণ কোশজ আশযোও নতুন প্রযুধক্তয আযণ ও ংগ্রশয দক্ষতো বৃধদ্ধ োশফ।  

2) খোদ্য স্য ংযক্ষশণ দক্ষ জনফর গশড় উঠশফ এফং কোধযগধয জ্ঞোন ম্পন্ন জনফশরয চোধদো বৃধদ্ধ োশফ।  

3) খোদ্য ভজুদ বৃধদ্ধ োশফ এফং এ কোশজ দক্ষ/অদক্ষ শ্রধভক কোজ কযোয সুশমোগ োশফ।  

4) প্রকে এরোকোয় খোদ্য স্য ংগ্র, ংযক্ষণ ও ধফতযণ কোশজ মফযকোযী ম ষোশয় কভ ষংস্থোন সৃধষ্ট শফ।  

5) চোলীশদয উৎোধদত খোদ্য শস্যয ন্যোয্য মূল্য ধনধিত কযশফ।  

6) খোদ্য শস্যয কৃধত্রভ ংকে সৃধষ্ট সুশমোগ কশভ মোশফ।  

7) খোদ্য স্য উৎোদনকোযী চোলীশদয ভশধ্য আস্থোয বোফ সৃধষ্ট শফ।  

8) খোদ্য স্য উৎোদশন ধনশয়োধজত চোলীগশনয ভশধ্য অধধক খোদ্য স্য উৎোদশনয সুশমোগ সৃধষ্ট শফ।  

9) খোদ্য অধধদপ্তশযয তথ্য-বোন্ডোয ধিধজেোর শফ এফং তথ্য আদোন-প্রদোন জতয শফ।  
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9.5 ঝুঁধক 

1) প্রকে ভোধপ্ত দীঘ মাধয়ত শফ। 

2) প্রকে োভোধপ্তয য তো চোলু যোখোয জন্য  প্রবয়াজনীয় দক্ষ জনফর সৃনষ্ট কযবত না াযবর নষ্টর াইবরা নযচারনা 

ও যক্ষণাবফক্ষবণয ঝুঁনক আবে। 

3) নতুন প্রযুধক্তয ধষ্টর োইশরো মভযোভত ও যক্ষণোশফক্ষণ কোশজয জন্য  প্রবয়াজনীয় দক্ষ জনফর সৃনষ্ট কযবত না 

াযবর সকান মোধন্ত্রক ত্রুটি মদখো ধদশর তো তোৎক্ষধনক মভযোভত ও চোলু কযোয ঝধক যশয়শছ।  

4) কোধযগধয ত্রুটিয কোযসন ংযনক্ষত খোদ্য স্য ভোন নষ্ট শত োশয। 

5) প্রকে মভয়োশদয ভশধ্য প্রকশেয মোফ তীয় কোম ষক্রভ ম্পূণ ষ কশয প্রকশেয মূর উশেশ্য খোদ্য স্য ংগ্র, ংযক্ষণ, 

ধফতযশণয কোশজ মথোমত শুরু কযো ধনশয় অধনধিয়তো যশয়শছ।  

6) ধফদ্যভোন ধিধধ’য ফযোশেয আওতোয় োইশরো ধনভ ষো সণয কর প্যোশকশজয ক্রয় কোম ষ ম্পন্ন কযো ধনশয় 

অধনধিয়তো যশয়শছ। 
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দভ অধ্যোয় 

ধনধফড় ধযফীক্ষশণয আশরোশক প্রোপ্ত ম ষশফক্ষণ, সুোধযভোরো ও উংোয 

10.1 ম ষশফক্ষণ  

1) ক্ষিক্ষক্ষ নুমায়ী ক্ষদল্পয ৮টি (অেটি) ক্ষকৌরগত স্থাল্পন ক্ষষ্টর াআল্পরা ক্ষনভ থাল্পণয কথা।  ক্ষকন্তু দূল্পম থাগ-প্রফণ  দক্ষযদ্র 

এরাকা ক্ষাল্পফ ক্ষদল্পয উিাযাঞ্চরল্পক ক্ষফল্পফচনা কযা য়ক্ষন। ক্ষদল্পয উিযাঞ্চল্পর প্রায়আ ফন্যা, খযায ভত দূল্পম থাগ 

ংগঠিত ল্পয় থাল্পক। তাোড়া ক্ষদল্পয উিযাঞ্চর দাক্ষযদ্র ীক্ষড়ত এরাকা। ক্ষকন্তু প্রকল্পে উক্ত এরাকাল্পক িীর 

াআল্পরা/াউজল্পাল্ড াআল্পরা ক্ষফতযনণয জন্য ক্ষফল্পফচনায় ক্ষনয়া য় ক্ষন।  

2) প্রকেটি /ক্ষফশ্ব ব্যাংক / অআক্ষিএ ঋল্পণ ফাস্তফাক্ষয়ত ল্পচ্ছ। ২০১১ াল্পর ম্ভাব্যতা (Feasibility Study ) 

মাচাআ কাল্পর ৮ (অে) টি াআল্পরা ক্ষনভ থাল্পণ ক্ষম ব্যয় প্রাক্করন কযা য়, যফতীল্পত ক্ষফশ্ব ব্যাংক  তদল্পিা কভ ঋণ 

প্রদান কল্পয,  পল্পর ভাে ল্পথ থ থাবাল্পফ প্রকল্পেয কাজ ব্যাত ল্পচ্ছ।   

3) ২০১১ াল্পর   KEY International Joint venture with Sthopati Sangshad 

ম্ভাব্যতা মাচাআ কল্পয ক্ষকফর ভাত্র ৮(অে) টি াআল্পরা ক্ষনভ থাল্পণয ক্ষনক্ষভল্পি ক্ষভাে ১,৬৮০ ক্ষকাটি োকায প্রাক্করন 

কল্পয। ক্ষকস্তু ক্ষফশ্বব্যাংল্পকয াল্পথ গত 7/4/2014 াল্পর ঋণ চুক্ষক্ত য় ১৭০ ক্ষভক্ষরয়ন িরাল্পযয থ থাৎ ১,৩৬০ ক্ষকাটি 

োকায (১$=৮০ োকা)। উক্ত ১৭০ ক্ষভক্ষরয়ন িরাল্পযয ভল্পে ২৫ ক্ষভক্ষরয়ন িরায ক্ষের BCCRF পাল্পেয োকা 

মা যফতীল্পত অয ায়া মায়ক্ষন। থ থাৎ প্রকৃত ঋণ  ায়া মায় ১৪৫ ক্ষভক্ষরয়ন িরাল্পযয মা ১,১৬০ ক্ষকাটি োকা। 

২০১১ াল্পরয প্রাক্করন ল্পিা ২০১৪ াল্পর োকায ফমূোয়ন ক্ষফল্পফচনা না কল্পয ফযং ক্ষফশ্ব ব্যাংক ঋল্পণয  োকা 

কক্ষভল্পয় ক্ষদয় মা ক্ষভাল্পে যুক্ষক্ত ংগত য়ক্ষন।  ক্ষকফর ভাত্র ৮ (অে) টি াআল্পরা ক্ষনভ থাল্পণয জন্য  ক্ষমখাল্পন ২০১১ 

াল্পর প্রাক্করন কযা য় ১,৬৮০ ক্ষকাটি োকা ক্ষখাল্পন ক্ষভাে প্রকে ঋণ ায়া মায় ভাত্র ১,১৬০ ক্ষকাটি োকা। য 

ক্ষদল্পক যফতীল্পত 2017 াল্পর Gerico France ৮ (অে) টি াআল্পে াআল্পরা ক্ষনভ থাল্পণয ক্ষফস্তাক্ষযত 

(Detail Estimate) প্রাক্করন দ্বতযী কল্পয। ক্ষমখাল্পন শুদৄ W-3  প্যাল্পকজটি প্রাক্করন কযা য় 960 ক্ষকাটি 

োকা। 

4) মফমবন্ন কভ ি ম্পাদন কল্পে মনল্পয়াগকৃত ঠিকাদায/যফযাকযী/সফা প্রদানকাযীগণ তাল্পদয Work Plan 

অনুমায়ী কাম ি, ণ্য ফা সফা যফযা কযল্পত ব্যথ ি ল্পয়ল্পছন।  W-3 প্যাল্পকল্পজয আওতায় ভয়ভনমং, ভদৄপুয ও  

আশুগঞ্জ এ ৩ (মতনটি) মির াইল্পরা মনভ িাণ কাল্পজয জন্য  মফগত ০৪-০৪-২০১৮ তামযল্পখ চুমর্ক্ ম্পদান কযা 

ল্পয়ল্পছ। মকন্তু চুমর্ক্কৃত প্রমতষ্ঠান (TCCL-Frame Italy) এখন ম িন্ত তাযা Work Breakdown 

Structure (WBS)–এয অল্পরাল্পক প্রণীত কভ থক্ষযকেনা (Work Plan) জভা ক্ষদয়ক্ষন।  

5) প্রকল্পেয কর কাম িক্রভ সুষ্ঠবাল্পফ ও ভয়ভত  ম্পন্ন কযায মনমভল্পি প্রকে দপ্তয কর্তথক সকান Work Plan, 

CPM/PERT দ্ধমত অনুযণ কযা য়মন।  

6) W-3 প্যাল্পকজ দযত্র আফান সথল্পক কভ ি ম্পাদল্পনয চুমর্ক্ স্বাক্ষয ম িন্ত সভাট ভয় সরল্পগল্পছ ৩১১ মদন।  

প্যাল্পকজ চূড়ান্ত কযায কাল্পজ মফমবন্ন ধাল্প মফশ্ব ব্যাংক ও ভণ্ত্ত্রণারল্পয়য অনুল্পভাদন ম্পন্ন কযল্পত মফরম্ব ল্পয়ল্পছ। 

মষ্টর াইল্পরা মনভ িাল্পণ প্রকে ফযাে ঘাটমত থাকায় W-1, W-2 প্যাল্পকল্পজয মষ্টর াইল্পরা মনভ িাণ কাল্পজয 

কাম িক্রভ আগাল্পনা মাল্পে না।  

7) াঁচ রি াউজল্পাল্ড াআল্পরা উকাযল্পবাগীল্পদয ফাআল্পক প্রক্ষিণ ক্ষদয়া ল্পফ। ক্ষকন্তু  ভীিা চরাকারীন ভয় 

ম থন্ত ক্ষকান উকাযল্পবাগী ক্ষকান াউজল্পাল্ড াআল্পরা/ক্ষফন ায়ক্ষন  তাআ এখন প্রক্ষিণ ক্ষদয়া য়ক্ষন। 
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8) প্রকল্পেয কাজ সুষ্ঠ তদাযক ও ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ভেভ ও মনম্ন ম িাল্পয়য প্রল্পয়াজনীয় কামযগযী জনফল্পরয ংখ্যা 

ঠিক বাল্পফ মনধ িাযণ কযা য়মন। পল্পর প্রকল্পেয মূর কাজ াইল্পরা মনভ িাণকারীন প্রকল্পেয ংস্থানকৃত জনফর 

মদল্পয় ভাঠ ম িাল্পয় কাজ ঠিক বাল্পফ তদাযকী কযা দূয ল্পয় ড়ল্পফ। মায পরশ্রূমতল্পত কাল্পজয গুণগত ভান যক্ষা 

কযা কঠিন ল্পফ। 

9) আইএভইমড’য মনধ িামযত প্রকে মযফীক্ষণ ছল্পক ( 01/2003, 02/2003, 03/2003 এফং 05/2003)   

তথ্যামদ পূযণপূফ িক প্রল্পমাজয ভল্পয় আইএভইমড দপ্তল্পয সপ্রযণ কযায কথা। মনমফড় মযফীক্ষণ কাল্পর উর্ক্ 

প্রমতল্পফদন মূ প্রকে মযচারল্পকয দপ্তয সথল্পক খাদ্য ভন্ত্রণারল্পয় সপ্রযণ পূফ িক খাদ্য অমধদপ্তল্পয কম সদয়ায প্রভান 

াওয়া সগল্পছ। তল্পফ, আইএভইমড’সত উর্ক্ প্রমতল্পফদন মূ ভন্ত্রণারয়/প্রকে দপ্তয সথল্পক সপ্রযণ কযা য়মন।  

10) াইল্পরায াইল্পট স্থামত কাম িারল্পয় প্রকে ংমেষ্ট দমররামদ’য (DPP, Procurement 

Document, ছায়ামরম ংযক্ষণ কযা য়মন ;  

11) াইল্পরা মনভ িাল্পণয কাজ তদাযকীয জন্য সভা ি সজমযল্পকা ফ্রান্প এয াল্পথ অত্র মযল্পাট ি সরখা কামরন ভল্পয় ও 

সকান চুমর্ক্ ফা ভল্পঝাতা স্বাক্ষয য় মন।  ইমতভল্পে াইল্পরা মনভ িাণ কাজ শুরু ল্পর উর্ক্ কাজ তদাযকীয জন্য 

মএভইউ দপ্তল্পযয জনফর ছাড়া আয সকান তদাযকী ব্যফস্থা থাকল্পফ না।  

12) প্রকল্পেয ংস্থান অনুমায়ী প্রল্পজক্ট সকা-অমড িল্পনটল্পযয ৮টি ল্পদয ভল্পে  ৫টি দ শূন্য যল্পয়ল্পছ। অথ িাৎ ৩ (মতন) জন 

প্রল্পজক্ট সকা-অমড িল্পনটয মদল্পয় ৮ জল্পনয কাজ ম্পন্ন কযা ল্পে। পল্পর কভ িযত ৩ (মতন) জন প্রল্পজক্ট সকা-

অমড িল্পনটয মথামথ বাল্পফ তাল্পদয কাজ কযল্পত াযল্পছন না। ১ (এক) জন Technical Site 

Specialist (civil) এয দ খামর যল্পয়ল্পছ। এই দগুমর শূন্য থাকায় মফমবন্ন াইল্পট মনভ িাণ কাজ এয 

গুণগত ভান ও ভয় মনমিত কযল্পত ভস্যা ল্পে। তদুময  প্রকল্পেয ংস্থান অনুমায়ী ৫ (াঁচ) জন Short 

Term Consultant (STC) মনল্পয়াগ সদয়ায কথা মা অত্র মূল্যায়ন কাজ চরাকামরন ও মনল্পয়াগ সদয়া 

য় মন। 

13) প্রকল্পেয PMU দপ্তল্পয মফদ্যভান উচ্চ ম িাল্পয়য ( Specialist) জনফর থাকা ল্পত্ত্বও সকন্দ্রীয়বাল্পফ তাল্পদয 

ল্পক্ষ ৮ টি াইল্পটয চরভান কাজ তদাযকী কযা ম্ভফ নয়।  

14) ফতিভাল্পন প্রকেটি ফাস্তফায়নকাযী কর্তিক্ষ ও জনফর সকফর ভাত্র প্রকে ফাস্তফায়ন কযায দাময়ত্ব ারন কযল্পছ।  

কর অঙ্গ মনভ িাণ সল্পল াইল্পরা সুষ্ঠ বাল্পফ তত্ত্বাফধান, মযচারনা, সভযাভত ও যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয জন্য 

ম্যাকামনকযার, ইল্পরমেকযার, মমবর ও আইটি কাম িক্রল্পভ উয প্রকে সথল্পক এখনও  সকান জনফল্পরয উমৄর্ক্ 

প্রমক্ষল্পণয ব্যফস্থা কযা  য়মন।  

15) প্রকল্পেয ফাস্তফাময়ত অফকাঠাল্পভায সুষ্ঠ ব্যফায, ব্যফস্থানা, সভযাভত, যক্ষণাল্পফক্ষণ ও কমম্পউটাযাইজড দ্ধমত 

মযচারনায জন্য মথামথ জনফর খাদ্য অমধদপ্তল্পয নাই।  

16) প্রকল্পেয মডমমল্পত সকান Exit Plan সনই।  

17) ণ্য, কাম ি ও সফা ক্রয় কাল্পজ স্বেতা আনয়ল্পনয রল্পক্ষ মতন দস্য মফমষ্ট IPP-এয ল্পি প্রমতটি দযত্র 

মূল্যায়ন কযল্পত মফরম্ব ঘল্পট। 

18) Feasibility Study এয ভয় অথ িাৎ প্রকে ত্র প্রণয়ল্পনয ভয় ক্ষকফরভাত্র প্রকল্পেয মূর কাজ াআল্পরা 

ক্ষনভ থাল্পণয প্রাক্করন কযা ল্পয়ক্ষের। ক্ষকন্তু প্রকল্পেয ন্যান্য ংগ ক্ষমভন  ICT, দিতা বৃক্ষদ্ধ, প্রকে ব্যফস্থনা খাল্পত 

প্রাক্করন কযা য়ক্ষন। ক্ষকান ম্ভাব্যতা মাচাআ ভীিা োড়াআ ক্ষিক্ষক্ষ  PAD এ ক্ষিল্পত্র থ থ ফযাে কযা ল্পয়ল্পে 

মা প্রল্পয়াজল্পনয তুরনায় স্বাবাক্ষফকবাল্পফ কভ।  

19) প্রকেটি তায মনমদ িষ্ট সভয়াল্পদ ভাপ্ত ওয়ায ম্ভাফনা সনই। তদানুমায়ী প্রকল্পেয  Log Frame ার-নাগাদ 

কযা য়ক্ষন।  
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20) ণ্য, কাম ি ও সফা ক্রয় কাল্পজ প্যাল্পকজ চূড়ান্ত কযায কাজ মফমবন্ন ধাল্প WB কর্তিক অনুল্পভাদন াল্পল্পক্ষ ম্পন্ন 

কযল্পত ল্পয়ল্পছ। IPP কর্তিক মূল্যায়ল্পনয য WB কর্তিক অনুল্পভাদন ও NOL প্রামপ্তল্পত ভয় সক্ষন য়।  

21) প্রকল্পেয কর কাজ ম্পাদল্পনয জন্য ক্ষম ক্ষতক্ষযক্ত প্রায় 279.84 ক্ষভক্ষরয়ন িরায ল্পথ থয প্রল্পয়াজন ল্পফ ক্ষ 

ক্ষফলল্পয় প্রকে দপ্তয ল্পত আক্ষতভল্পেআ প্রস্তাফ ংক্ষেষ্ট ভন্ত্রনারল্পয় ক্ষপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পে। চাক্ষদাকৃত ক্ষতক্ষযক্ত থ থ ক্ষফশ্ব 

ব্যাংক ল্পত ায়া মাল্পফ ভল্পভ থ ক্ষফশ্ব ব্যাংক অশ্ফস্ত কল্পযল্পে ফল্পর যীক্ষফিণ কাল্পর জানা ক্ষগল্পে।  আক্ষতভল্পে ক্ষফশ্ব 

ব্যাংক এয াল্পথ ৫টি Aid Memoire  একটি ক্ষযক্ষবউ ক্ষভটিং ল্পয়ল্পে। ক্ষফশ্ব ব্যাংক নীক্ষতগত বাল্পফ 

চাক্ষদাকৃত ক্ষতক্ষযক্ত থ থ ঋণ প্রদাল্পন ম্মত অল্পে। আঅযক্ষি এ ক্ষফলল্পয় দ্রুত তৎয ল্পয় ক্ষতক্ষযক্ত ঋণ প্রাক্ষপ্তয 

ব্যফস্থা ক্ষনল্পফ। 

 

10.2 সুোধযভোরো 

1) বক্ষফষ্যল্পত ক্ষিক্ষক্ষ প্রনয়ন কাল্পর এরাকা ক্ষনফ থাচন ঠিক, যুক্ষক্তযুক্ত  প্রকল্পেয উল্পেযল্পয াল্পথ াভিস্য ক্ষযল্পখ 

মথামথ বাল্পফ এরাকা ক্ষনফ থাচন কযল্পত ল্পফ। 

2) বক্ষফষ্যল্পত প্রকল্পেয চাক্ষদানুমায়ী ঋণ ফযাে কযায ক্ষফলল্পয় ক্ষফশ্ব ব্যাংল্পক ক্ষনক্ষিত কযল্পত ল্পফ।  

3) প্রকে সুষ্ঠ বাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য প্রকল্পেয পূণ থ চাক্ষদানুমায়ী ঋণ প্রাক্ষপ্ত াল্পল্পি দ্বফল্পদক্ষক ঋণ ক্ষনব থয প্রকে গ্রন 

কযল্পত ল্পফ।  

4) কর কাজ ক্ষযকেনা ভাক্ষপক কযায ক্ষফলল্পয় প্রকল্পেয কর ংগ যীিা-ক্ষনযীিা পূফ থক প্রল্পয়াজনীয় দল্পি 

গ্রণ, কাল্পজয সুক্ষনক্ষদৃ থষ্ট তাক্ষরকা (Work/Activity list)  প্রণয়ন কযল্পত ল্পফ এফং ক্ষ ক্ষভাতাল্পফক 

Work Breakdown Structure (WBS) কল্পয কভ থ ক্ষযকেনা প্রণয়ন কযল্পত ল্পফ; 

5) কভ িমযকেনা সভাতাল্পফক Critical Path Method (CPM)/ Program Evaluation 

Review Technique (PERT)/ Precedence Diagram Method (PDM)-এ 

জাতীয় স্বীকৃত সম সকান দ্ধমত অনুযণ কল্পয মথাভল্পয় প্রকে ভামপ্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ;  

6) নুল্পভাক্ষদত ক্ষিক্ষক্ষল্পত উল্পেক্ষখত কর ণ্য, ক্ষফা  কাম থ ক্রয় কাজ ক্ষযকেনা ক্ষভাতাল্পফক দ্রুত ম্পন্ন কযল্পত 

ল্পফ; 

7) প্রকে কর্তথিল্পক াউল্পাল্ড াআল্পরা/ক্ষফন উকাযল্পবাগীল্পদয াআল্পরা ব্যফাল্পযয উয প্রক্ষিণ ক্ষনক্ষিত কযল্পত 

ল্পফ;  

8) প্রকল্পেয কাম থক্রভ সুষ্ঠ  সুচারুবাল্পফ ম্পন্ন কযায জন্য প্রকল্পেয ংক্ষেষ্ট জনফরল্পক ক্ষনক্ষদ থষ্ট প্রকে এরাকায় 

ফস্থান কযল্পত ল্পফ; 

9) আইএভইমড’য মনধ িামযত প্রকে মযফীক্ষণ ছল্পক (01/2003, 02/2003, 03/2003 এফং 05/2003)   

তথ্যামদ পূযণপূফ িক প্রল্পমাজয ভল্পয় আইএভইমডল্পত সপ্রযণ মনমিত কযল্পত ল্পফ;  

10) াইল্পরায াইল্পট স্থামত কাম িারল্পয় প্রকে ংমেষ্ট দমররামদ’য (DPP, Procurement 

Document, other Project Documents etc.) ছায়ামরম ংযক্ষল্পণয মনিায়তা প্রদান 

কযল্পত ল্পফ; 

11) াইল্পরা মনভ িাণ কাজ শুরু ল্পয় সগল্পছ মফধায় কাল্পজয তদাযমকয জন্য সভা ি সজমযল্পকা ফ্রান্প-এয ংল্পগ ভল্পঝাতা 

স্মাযক স্বাক্ষয দ্রুত ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;  

12) W-1 ও W-2 এয কাজ চুমর্ক্ স্বাক্ষয পূফ িক দ্রুত ম্পন্ন কযায উল্পদ্যাগ মনল্পত ল্পফ;  
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13) প্রমতটি াইল্পট প্রকল্পেয ংস্থান অনুমায়ী জনফর দ্রুত মনল্পয়াগ মদল্পত ল্পফ; 

14) প্রমতটি াইল্পটয জনফর মনধ িামযত াইল্পট অফস্থান কযল্পত ল্পফ। PMU দপ্তল্পযয কামযগময কভ িকতিাল্পদয মনয়মভত 

কাল্পজয াইট মযদ িন কযল্পত ল্পফ। মযদ িন কাল্পর তায ভতাভত/মনল্পদ িনা াইট সযমজষ্টাল্পয মথামথ বাল্পফ 

উক্ষেখ কযল্পত ল্পফ; 

15) মির াইল্পরা মযচারনায দক্ষতা বৃমদ্ধয জন্য প্রমতটি াইল্পরা মযচারনায জন্য ক্ষনক্ষদ থষ্ট জনফরল্পক মথামথ 

প্রমক্ষণ প্রদান কযল্পত ল্পফ; 

16) প্রকেটি ফাস্তফায়ন সল্পল তায ব্যফস্থানা, মযচারনা, সভযাভত ও যক্ষণাল্পফক্ষণ কযায জন্য ম্পূণ ি আরাদা 

কামযগময জনফল্পরয কাঠাল্পভা পূনমফ িণ্যা দ সৃজল্পনয ও মনল্পয়াল্পগয মফলল্পয় প্রল্পয়াজনীয় দল্পক্ষ এখনই গ্রণ 

কযা প্রল্পয়াজন।  

17) প্রকে ভামপ্তয য প্রকল্পেয সুপর মনমিত কযায জন্য একটি মযপূণ ি Exit Plan প্রণয়ল্পন এখন ল্পতই ল্পচষ্ট 

ল্পত ল্পফ; 

18) মতন দস্য মফমষ্ট IPP কমভটিল্পত আল্পযা দুই জন সমাগ্যতাম্পন্ন ফাংরাল্পদী প্রমতমনমধ অন্তিভূর্ক্ কযায মফলয়টি 

মফল্পফচনা কযা সমল্পত াল্পয;   

19) Feasibility Study এয ভয় প্রকল্পেয কর ংল্পগয  প্রাক্করন য়মন ফল্পর এখন অমতমযর্ক্ অথ ি ফযাল্পেয 

প্রল্পমাজন; বমফষ্যল্পত Feasibility Study  কযায ভয় প্রাক্করন মাল্পত ঠিক য় স মদল্পক নজয মদল্পত 

ল্পফ।  

20) প্রকল্পেয Log Frame টি ার-নাগাদ কল্পয নতুন ভয় ীভায অল্পরাল্পক এয indicator স্থান কযা 

প্রল্পয়াজন ।  

21) থ থননক্ষতক ম্পকথ ক্ষফবাগল্পক (ইআযমড)ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষফলল্পয় নুল্পভাদন প্রক্ষক্রয়াল্পক দ্রুততয কযল্পত ল্পফ। 

22) থ থননক্ষতক ম্পকথ ক্ষফবাগল্পক (আঅযক্ষি) থ থ প্রাক্ষপ্ত ক্ষনক্ষিত কযল্পত ল্পফ ক্ষমন ল্পথ থয বাল্পফ ক্ষষ্টর াআল্পরা ক্ষনভ থাণ 

কাজ  ক্ষফরম্ব না য়। এ ব্যাাল্পয থ থননক্ষতক ম্পকথ ক্ষফবাগ (আঅযক্ষি) এয তযপ ক্ষথল্পক ক্ষতদ্রুত ক্ষফশ্ব ব্যাংক্ষকয 

াল্পথ ক্ষমাগাল্পমাগ কযল্পত ল্পফ। বক্ষফষ্যল্পত প্রকল্পেয চাক্ষদা নুমায়ী ঋণ চুক্ষক্ত কযা না ক্ষগল্পর, ক্ষ ধযল্পণয ঋণ গ্রণ 

ক্ষথল্পক আঅযক্ষি-এয ক্ষফযত থাকা ফাঞ্চনীয় ল্পফ।   

10.3 উংায  

মির াইল্পরা মনভ িাণ ও তাল্পত খাদ্য স্য ংযক্ষণ কযায ধাযণা ফাংরাল্পদল্প এটাই প্রথভ। ইমতপূল্পফ ি যকাযী ম িাল্পয় 

মির াইল্পরা মনভ িাণ ও ব্যফায কযা য়মন। আল্পরাচয প্রকল্পে মির াইল্পরা মনভ িাণ যকাল্পযয খাদ্য মফবাল্পগয কর 

ম িাল্পয়য খাদ্য গুদাভ ও স্থানা মূ ICT এয ভােল্পভ একটি সনটওয়াল্পকিয আওতায় আনা ল্পফ। এই প্রকেটি সুষ্ঠ 

বাল্পফ ম্পন্ন ল্পর সদল্পয ভান ম্পন্ন খাদ্য স্য ংগ্র, ংযক্ষণ ও মফতযণ কাম িক্রল্পভ গমতীরতা আল্পফ। খাদ্য 

অচয়, খাদ্য চুময, খাদ্য ভান মফনষ্ট ওয়ায ক্ষমত সথল্পক সদ যক্ষা াল্পফ। একই সনটওয়াল্পকিয আওতায় থাকায় সদল্পয 

কর স্থাল্পনয খাদ্য মূ ভজুদ, মফতযণ, ংগ্র জতয ল্পফ এফং যকাল্পযয খাদ্য মযকেনা গ্রল্পণ ভূমভকা যাখল্পফ। 

প্রকে ভামপ্তয য প্রকে মথামথ বাল্পফ চালু যাখা একটি ফড় ধযল্পণয চযাল্পরঞ্জ। এই চযাল্পরঞ্জ সভাকামফরায জন্য  

াইল্পরা মথামথ বাল্পফ ও দক্ষতায াল্পথ ব্যফস্থানা, মযচারনা, সভযাভত ও যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয জন্য উমৄর্ক্ জনফর 

এখনই ততযী কযল্পত ল্পফ মাল্পত প্রকে ভামপ্তয য াইল্পরা মযচারনায় সকান মফঘ্ন না ঘল্পট। 
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ধযধষ্ট 

 

ধযধষ্ট-১: ধনধফড় ধযফীক্ষশণয জন্য প্রস্িতকৃত প্রশ্নভোরো 

োক্ষোৎকোয অনুসূধচ-১: প্রকশেয াউজবাল্ড াইবরা উকাযববাগী   

ধক ইনপযশভন্ট ইন্টোযধপউ (KII) মচকধরষ্ট-২: প্রকে ধযচোরক, উ-প্রকে ধযচোরক, প্রকে মকো-অধি ষশনেয 

(োইশরো োইে), আঞ্চধরক/মজরো/উশজরো খোদ্য   

ধনয়ন্ত্রক/CSD/LSD এরবাযপ্রাপ্ত কভ ষকতষো 

মপোকো গ্রু আশরোচনোয (FGD) মচকধরষ্ট-৩: াউজবাল্ড াইবরা উকাযববাগী, োধব ষ মপ্রোবোইিোয (ধিধধিএ), 

ংধেষ্ট উশজরো ধনফ ষোী কভ ষকতষো ও কৃধল কভ ষকতষো  কর 

অংীজন (Stakeholder) 

ক্রয় দ্ধধত ম ষোশরোচনোয মচকধরষ্ট-৪: প্রকে প্রধোন কোম ষোরয় 

শযজধভন ধযদ ষন মচকধরস্ট-৫: ৮টি আধুননক স্টীর াইবরা ননভ মাণ াইে 
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গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোশদ যকোয 

ধযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ধযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধফবোগ (আইএভইধি) 

নযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৪ 

(কৃধল ও োধন ম্পদ)  

আগোযগাঁও, ঢোকো ১২০৭। 

 

‘‘আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ (১ভ ংশোধধত)’’ ীল ষক প্রকশেয  

ধনধফড় নযফীক্ষণ  (In-depth Monitoring) 

 
োক্ষোৎকোয অনুসূধচ-১: প্রকশেয াউজবাল্ড াইবরা উকাযববাগী   

 

খোনো প্রধোশনয মভোফোইর নং             ক্রধভক নং    

 

1. উিযদাতায মযমচমত 

ধনধ ষোযক মূ উিয 

ক্র: নং ধফফযণ  উিয মকোি 

1.  মজরো    

2.  উশজরো    

3.  ইউধনয়ন   

4.  গ্রোভ    

5.  খোনো প্রধোশনয নোভ   

6.  ধরঙ্গ (পুরুল=1, ভধরো=2)   

7.  ফয় (ফৎয)   

8.  খোনো প্রধোশনয ধক্ষোগত মমোগ্যতো:  

1=৫ ফৎশযয কভ,        2=ননযক্ষয, 

3=শুধু ড়শত ও ধরখশত োশয,        4=প্রোথধভক,    5=মজএধ,         

6=এএধ ো,   7=এইচএধ,   8=স্দোতক,   9=ভোস্টো ষ 

  

9.  প্রধোন মো
 : 

1=ধনব ষযীর,      2=কৃধল কোজ,      3=কৃধল শ্রধভক,  

4=অকৃধল শ্রধভক,  5=গৃধনী,      6=চোকুধয,   7=ধযফন শ্রধভক,  

8=ক্ষুদ্র ব্যফো,     9=কুটিয ধে,    10=অন্যোন্য 

  

10.  আনায খানায সকউ নক নফবদব প্রফাী? 

 1=যো,    2=নো 

  

11.  আনোয খোনোয মকোন দস্য ধক মকোন কৃধল ভফোশয়য দস্য? 

1=যো,    2=নো 

  

12.  আধন ধক ক্ষুদ্র নৃ-মগোধষ্ট ভূক্ত   

1=যো,     2=নো 
  

 

2. াউজল্পাড াইল্পরা মফতযল্পণয ফতিভান অফস্থা 

ক্র: নং প্রশ্ন উিয 

1.  আধন ধক োউজ মোড োইশরো/ ধফন গ্রণ কশযশছন?  1=যো,      2=নোপ্রশ্ন 4  

2.  মধদ যাঁ য়, তোশর মকোন ভোশ তো মশয়শছন? (ভো)  

3.  

আধন মম োউজ মোড োইশরো/ধফন মশয়শছন তোয গুণগত ভোন মকভন?  

1=অধত উিভ,      2=উিভ,        3=ধনে ভোশনয   

মম মকোন  উিশযয মক্ষশত্র প্রশ্ন 5 এ মোন। 

 

4.  আধন ধক জোশনন মম আনোশক োউজশোড োইশরো/ধফন-এয প্রদোশনয জন্য তোধরকোভূক্ত কযো  
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ক্র: নং প্রশ্ন উিয 

শয়শছ।           1=যাঁ,    2=নো 

 উিয নো শর, উিযদোতো/খোনো প্রধোনশক ফলুন মম উধন োউজশোড োইশরো/ধফন- োওয়োয জন্য 

তোধরকোভূক্ত এফং যো শর শযয প্রশ্ন করুন)  

5.  
আধন ধক জোশনন োউজশোড োইশরো/ধফন যফযোকোযী মক?  

                1=যাঁ,           2=নো                    উিয নো শর  প্রশ্ন- 7 এ মোন  

 

6.  

আধন মধদ োউজশোড োইশরো/ধফন যফযোকোযী নোভ জোশনন, তশফ নোভ ফশরন -  

1= আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ প্রকল্প,     2=খোদ্য ধফবোগ,                 3=এনধজও,        

4=অন্যোন্য (উশেখ করুন) 

 

7.  

মধদ নোভ নো জোশন তশফ শড় শুনোন  

1= আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ প্রকল্প,     2=খোদ্য ধফবোগ,        =এনধজও,        

4=অন্যোন্য (উশেখ করুন)                 মম মকোন  উিশযয মক্ষশত্র প্রশ্ন ৮নং এ মোন। 

 

8.  প্রধতটি োউজশোড োইশরো/ধফন এয জন্য কত েোকো ধযশোধ কশযশছন? (েোকো)   

9.  
আধন ধক আনোশক প্রদি োউজশোড োইশরো/ধফন মক মথোমথ জোয়গোয় মযশখশছন?  

                          1=যাঁ,           2=নো  

 

10.  

মধদ মথোমথ জোয়গোয় োউজশোড োইশরো/ধফনটি মযশখ থোশকন, তোশর মটি মকোথোয় মযশখশছন: 

1=ধনজ ফত গৃশ,     2=অন্য মকোন ঘশয,    3=অন্য মকোন স্থোশন (উশেখ করুন)  

(ধযদ ষন কশয মদখুন) 

 

11.  
আধন মধদ োউজশোড োইশরো/ধফন নো মশয় থোশকন তশফ, আনোয ঘশয ধক োউজশোড 

োইশরো/ধফন যোখোয জন্য মশথষ্ট জোয়গো আশছ?                 1=যাঁ,           2=নো  

 

12.  

আধন মধদ োউজশোড োইশরো/ধফন নো মশয় থোশকন তশফ আধন ধক জোশনন োউজশোড 

োইশরো/ধফন মশত আনোশক উোয মূশল্য একটি অং ধযশোধ কযশত শফ?                                         

1=যাঁ,            2=নো                            উিয নো শর, 14 এ মোন 

 

13.  
োউজ মোড োইশরো/ধফন মশত শর আনোশক কত েোকো ধযশোধ কযশত শফ?  

(েোকোয ধযভোণ....) 

 

14.  

(নমনন াউজ সাল্ড াইবরা/নফন সবয়বেন এফং নমনন ান নন উবয়বকই প্রশ্ন সকরুন) 

আধন ধক জোশনন, ধক কোযশণ আনোশক োউজশোড োইশরো/ধফন  প্রদোন কযোয জন্য তোধরকোভূক্ত 

কযো শয়শছ?        1=যাঁ,            2=নো       

 

15.  

মধদ ক্রধভক নং-১৪ এয উিয যাঁ শয় থোশক কোযণগুধর কী কী? 

1=োইশলোন/ ফন্যো ইতযোধদ প্রোকৃধতক দূশম ষোগ প্রফণ এরোকোয ফতফোড়ী,      2=প্রোধন্তক চোলী, 

3=ভূধভীন কৃলক মম অশন্যয জধভশত চোল কশয,       4=নভনত ভুি কৃলক ,  

5=ভধরো খোনো প্রধোন গৃ, 6=দূবগ মাভ এরোকোয ফতফোড়ী, 7=মাযা বফবদনক মুো ায় না 

 

16.  

মধদ ক্রধভক নং-১৪ এয উিয নো শয়,  থোশক তশফ নীশচয কোযণগুধর/তষগুধর কী কী? 

 (শড় মোনোন ) 

1=োইশলোন/ ফন্যো ইতযোধদ প্রোকৃধতক দূশম ষোগ প্রফণ এরোকোয ফতফোড়ী,     2=প্রোধন্তক চোলী, 

3=ভূধভীন কৃলক মম অশন্যয জধভশত চোল কশয,        4=নভনত ভুি কৃলক ,  

5=ভধরো খোনো প্রধোন গৃ, 6=দূবগ মাভ এরোকোয ফতফোড়ী, 7=মাযা বফবদনক মুো ায় না 

 

17.  
আনন নক জাবনন াউজবাল্ড াইবরা/নফবন কত সকনজ ধান/চার/গভ যাখা মাবফ? 

                   1=যাঁ,            2=নো       

 

18.  যাঁ শর, োউজশোড োইশরো/ধফশন কত মকধজ ধান/চার/গভ যোখো মোশফ?  (মকধজ)  

19.  

আনোয প্রশয়োজশনয ধনধযশখ, োউজশোড োইশরোয/ধফশনয ধোযণ ক্ষভতো ম্পশকষ আনোয ভতোভত 

ধক?  

             1=মশথষ্ট,         2=প্রশয়োজশনয তুরনোয় কভ,      3=অন্যোন্য (উশেখ করুন)  

 

20.  োউজশোড োইশরোয ফোফদ আনোয কোছ মথশক মম ধযভোন েোকো ধনশে ম ম্পশকষ আনোয  
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ক্র: নং প্রশ্ন উিয 

ভতোভত ধক?  

            1=মথোমথ ধনশে,       2=মফী ধনশে,      3=অধত মফী ধনশে  

21.  

োউজশোড োইশরোয উকোযীতো ম্পশকষ আনোয ধক ধোযণো? (শড় শুনোশফন নো) 

 

1=স্য ধোযণ ক্ষভতো ফোড়শফ,              2=স্য ংযক্ষশন অচয় কভশফ,                   

3=দূশম ষোগ যফতী ভশয় খোদ্য ধনযোিো ফোড়শফ, অন্যোন্য ((উশেখ করুন) 

 

22.  

োউজশোড োইশরোয উকোযীতো ম্পশকষ আনোয ধক ধোযণো? (শড় শুনোশফন) 

 

1=স্য ধোযণ ক্ষভতো ফোড়শফ,              2=স্য ংযক্ষশন অচয় কভশফ,                   

3=দূশম ষোগ যফতী ভশয় খোদ্য ধনযোিো ফোড়শফ, অন্যোন্য ((উশেখ করুন)  

 

23.  
োউজ মোড োইশরো ধক আনোয ধনশজয খোদ্য ধনযোিো ধনধিত কযশফ?                                      

                           1=যাঁ,            2=নো       
 

24.  

উশযয উিয যাঁ শর, োউজশোড োইশরো ধকবোশফ আনোয ধনশজয খোদ্য ধনযোিো ধনধিত 

কযশফ? ফণ ষনো করুন: 

 

 

25.  
াউজবাল্ড াইবরা াওয়ায আবগ আনন নকবাবফ খাদ্য স্য ভজুদ কযবতন?  

 

 

26.  স সক্ষবত্র আনায সকান ভস্যা বতা নকনা?                 1=যাঁ,            2=নো        

27.  
ভস্যা বর,  নক ধযবণয ভস্যা বতা, তা ফণ ষনো করুন 

 

 

 

3. ভূমভয ভামরকানায ধযণ   

ক্রধভক নং ভূধভ ও তোয ভোধরকোনোয ধযণ   জধভয ধযভোণ (তোং) 

1 ফতফোড়ী   

2 ধনজস্ব চোশলয জধভ   

3 ফগ ষো মনয়ো জধভ   

4 ইজোযো মনয়ো জধভ   

5 ফগ ষো মদওয়ো জধভ   

6 ইজোযো মদওয়ো জধভ   

  

4. াউজল্পাড াইল্পরা/মফন ম্পল্পকি প্রাপ্ত প্রমক্ষণ :        

ক্রধভক 

নং 
প্রধক্ষণ ধফলয় ার আশয়োজক 

স্থোন প্রধক্ষণকোর 

(ধদন) 

* উশমোগীতো 

1       

2       

3       

4       

*  উশমোগীতো:  খুফ উশমোগী=1, উশমোগী=2, উশমোগী নয়=3 

 

5. ামযফামযক ম িাল্পয় খাদ্য ল্পস্যয ংযক্ষণ (2017)        

ক্রধভক 

নং 
ধনধ ষোযকমূ  

ংযক্ষণ দ্ধধত 

াউজবাল্ড াইবরা ফস্তো অন্যোন্য* 

1 আভন ধোশনয ধযভোণ (মকধজ)     

2 ংযক্ষণকোর (ভো)     

3 ক্ষধতয ধযভোণ (মকধজ)     

4 আভন চোশরয ধযভোণ (মকধজ)     
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ক্রধভক 

নং 
ধনধ ষোযকমূ  

ংযক্ষণ দ্ধধত 

াউজবাল্ড াইবরা ফস্তো অন্যোন্য* 

5 ংযক্ষণকোর (ভো)     

6 ক্ষধতয ধযভোণ (মকধজ)     

7 মফোশযো ধোশনয ধযভোণ (মকধজ)     

8 ংযক্ষণকোর (ভো)     

9 ক্ষধতয ধযভোণ (মকধজ)     

10 মফোশযো চোশরয ধযভোণ (মকধজ)     

11 ংযক্ষণ কোর ধযভোণ     

12 ক্ষধতয ধযভোণ (মকধজ)     

13 আউ ধোশনয ধযভোণ (মকধজ)     

14 ংযক্ষণকোর (ভো)     

15 ক্ষধতয ধযভোণ (মকধজ)     

16 আউ চোশরয ধযভোণ (মকধজ)     

17 ংযক্ষণকোর (ভো)     

18 ক্ষধতয ধযভোণ (মকধজ)     

19 গশভয ধযভোণ (মকধজ)     

20 ংযক্ষণকোর (ভো)     

21 ক্ষধতয ধযভোণ (মকধজ)     

* উশেখ করুন। 

 

6. ামযফামযক ম িাল্পয় খাদ্য ল্পস্যয ফীজ ংযক্ষণ (2017)   

ক্রধভক 

নং 
ধনধ ষোযকমূ  

ংযক্ষণ দ্ধধত 

াউজবাল্ড াইবরা ফস্তো অন্যোন্য* 

1 আভন ফীশজয ধযভোণ (মকধজ)     

2 ংযক্ষণ কোর (ভো)     

3 ক্ষধতয ধযভোণ (মকধজ)    

4 মফোশযো ফীশজয ধযভোণ (মকধজ)     

5 ংযক্ষণকোর (ভো)     

6 ক্ষধতয ধযভোণ (মকধজ)     

7 আউ ফীশজয ধযভোণ (মকধজ)     

8 ংযক্ষণ কোর (ভো)     

9 ক্ষধতয ধযভোণ (মকধজ)     

10 গভ ফীশজয ধযভোণ (মকধজ)     

11 ংযক্ষণ কোর (ভো)     

12 ক্ষধতয ধযভোণ মকধজ)     

* উশেখ করুন। 

 

7. প্রচমরত দ্ধমতল্পত খাদ্য স্য ংযক্ষল্পণ অসুমফধামূ     

ক্রধভক নং খোদ্য দোনো 
প্রচধরত দ্ধধতশত খোদ্য স্য ংযক্ষশণয অসুধফধো মূ 

এক দুই নতন 

1 ধোন     

2 ধোশনয ফীজ     

3 চোর     

4 গভ     
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8. ামযফামযক ম িাল্পয়য ফ িল্পল ফন্যা এফং প্রোকৃধতক দূশম ষোগ/ঘুমণ িঝল্পড় নষ্ট ওয়া ভজুদকৃত খাদ্য ল্পস্যয মযভাণ   

ফ িল্পল 

প্রোকৃধতক 

দূশম ষোগ 

ফৎয 

প্রোকৃধতক দূশম ষোগ 

(ফন্যো=1, 

ঘুধণ ষঝড়=2, 

উবয়=3) 

নষ্ট ওয়োয খোদ্য শস্যয ধযভোণ (মকধজ)  

আভন 

ধোন 

আভন 

চোর 
মফোশযো ধোন মফোশযো চোর আউ ধোন আউ চোর গভ 

         

         

 

 

9. ামযফামযক ম িাল্পয়য ফ িল্পল ফন্যা এফং প্রোকৃধতক দূশম ষোগ/ঘুমণ িঝল্পড় নষ্ট ওয়া ভজুদকৃত ল্পস্যয ফীল্পজয মযভাণ 

ফ িল্পল 

প্রোকৃধতক 

দূশম ষোগ 

ফৎয 

প্রোকৃধতক দূশম ষোগ (ফন্যো=1, 

ঘুধণ ষঝড়=2, উবয়=3, ) 

নষ্ট ওয়ো ফীশজয ধযভোণ (মকধজ) 

আভন ফীজ   মফোশযো ফীজ  আউ ফীজ  গভ ফীজ  

      

 

 

10. ামযফামযক ম িাল্পয় ফন্যা/ঘূমণ িঝড় সথল্পক খাদ্য স্য ও ফীল্পজয ক্ষমত কভাল্পনায উায়মূ 

ক্রধভক 

নং 

খোদ্য শস্যয 

প্রকোয 

ক্ষধত কভোশনোয উোয় 

এক  দুই  

1 ধোন    

2 ধোন ফীজ    

3 চোর    

4 গভ    

 

11. যকায সথল্পক খাদ্য ায়তা াওয়ায ব্যামপ্ত (2017)   

প্রোধপ্তয ফছয 
খোদ্য োভগ্রী 

(চোর=1, গভ=2) 
উৎ* 

ধযভোণ 

(মকধজ) 

ভশয়োধচত 

(মথোভশয়=1, 

ধফরধম্বত=2) 

ম ষোপ্ততো 

(ম ষোপ্ত=1, 

অম ষোপ্ত=2) 

ভোন (বোর=1, 

খোযো=2) 

       

       

*  নোভেঃ  কোধফখো (FFW)=1, VGD=2, VGF=3, মেস্ট ধযধরপ (TR)=4, Gratuitous Relief (GR)=5, দূশম ষোগ 

(ফন্যো/ঘূধণ ষঝড়)=6।  
 

12. উৎ সভাতাল্পফক ফামল িক আয় (2017)   

ক্রধভক 

নং 

আশয়য উৎ মভোে ধযভোণ (েোকো)  

1 চোকুযী   

2 ভোঠ পর, পর এফং োকফজী   

3 প্রোণী ম্পদ (াঁ/মুযগী)   

4 ভোছ চোল  

5 ব্যফো/ক্ষুদ্র ব্যফো  
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13. খাত অনুাল্পয ফামল িক ব্যয় (2017)   

ক্রধভক 

নং 

ব্যশয়য ধফফযণ  মভোে ধযভোণ (েোকো)  

1 খোদ্য   

2 স্বোস্থয মফো   

3 মোোক   

4 ফোস্থোন   

5 ধক্ষো  

6 নফবনাদন  

7 উৎফ  

 

 

14. ভমরাল্পদয চরাচর   

ক্রধভক 

নং 

স্থোন  প্রধতভোশ ধযদ ষশনয ংখ্যো  

1 আত্মীশয়য ফোধড়   

2 NGO অধপ   

3 স্বোস্থয মকন্দ্র   

4 উশজরোশত যকোধয অধপ   

5 স্থোনীয় য   

6 স্থোনীয় ব্যোংক   

  

15. মদ্ধান্ত গ্রণ 

ক্রধভক 

নং 

ধদ্ধোন্ত গ্রশণয ধফলয়মূ   মক ধদ্ধোন্ত প্রদোন কশযন (পুরুল=1,ভধরো=2,উবয়=3) 

1. অথ ষব্যশয় ধদ্ধোন্ত গ্রণ  

2. োধযফোধযক ধফলশয় ধদ্ধোন্ত গ্রণ  

3. ঞ্চয় সৃধষ্টয ধফয়শয় ধদ্ধোন্ত গ্রণ  

4. ঞ্চয় আভোনশতয স্থোন ধনফ ষোচশন ধদ্ধোন্ত গ্রণ  

 

 

16. ন্য ক্ষকান ভতাভত থাকল্পর উল্পেখ করুন 

 

 

তথ্যংগ্রকোযীয নোভ...................................................................স্বাক্ষয ও তোধযখ:....................... 

সুোযবোইজোশযয নোভ...................................................................স্বাক্ষয ও তোধযখ:....................... 
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গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোশদ যকোয 

ধযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ধযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধফবোগ (আইএভইধি) 

নযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৪ 

(কৃধল ও োধন ম্পদ)  

আগোযগাঁও, ঢোকো ১২০৭। 

 

‘‘আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ (১ভ ংশোধধত)’’ ীল ষক প্রকশেয  

ধনধফড় নযফীক্ষণ  (In-depth Monitoring) 

 
 

ধক ইনপযশভন্ট ইন্টোযধপউ (KII) মচকধরষ্ট-২: প্রকে ধযচোরক, উ-প্রকে ধযচোরক 

 

 

প্রকে /উ-প্রকে ধযচোরশকয নোভ:.........................................................মভোফো:............................. 

প্রকশেয দোধয়ত্ব গ্রশণয তোধযখ:..................................................................................... 

োক্ষোৎকোয গ্রশণয তোধযখ ও ভয়:............................................/.................................. 

 
1. প্রকশেয ২০১৭-১৮ োশরয ভোচ ষ/2018 তোধযখ ম ষন্ত কোশজয অগ্রগধত ম্পশকষ ভতোভত: 

প্রকশেয আওতোয় ভাচ ি/২০১৭ ম ষন্ত অঙ্গধবধিক ফোস্তফোয়ন রক্ষযভোত্রো ও অগ্রগধত 

ক্রেঃনং 

অশঙ্গয নোভ 

(১ভ ংশোধধত ধিধধ অনুমোয়ী) 

একক  ংশোধধত ধিধধয 

রক্ষযভোত্রো (মবৌত/ 

আধথ ষক) 

ক্রভপুধিত অগ্রগধত   

(জুন ২০১৭) 

(মবৌত/ আধথ ষক) 

চরধত অথ ষ ফছশযয 

(২০১৭-১৮) ফযোশেয 

ধফযীশত  ভোচ ষ ভো ম ষন্ত 

অগ্রগধত (মবৌত/ আধথ ষক) 

ধযভোণ/ 

ংখ্যো  

রক্ষ েোকো 

(ধজওধফ+ 

প্রেঃোেঃ+ 

সুধফধোশবোগী 

) 

ধযভোণ

/ ংখ্যো 

(%) 

রক্ষ েোকো 

(ধজওধফ+ 

প্রেঃোেঃ+ 

সুধফধোশবোগী 

) 

ধযভোণ

/ ংখ্যো 

(%)  

রক্ষ েোকো 

((ধজওধফ+ 

প্রেঃোেঃ+ 

সুধফধোশবোগী )  

        

        

        

        

        

        

        

        

 

1.1  ৮টি োইশরোয কোম ষোশদ প্রদোশন ম্ভোব্য তোধযখ। 

1.2  ৮টি োইশরো প্রকে ভয়ীভো জুন/২০২০ এয ভশধ্য ম্পন্ন কযো ম্ভফ ধকনো? 

1.3  ধনভ ষোণ কোশজয ভয়ীভো ধধএভ-এয ভোধ্যশভ ধনধ ষোযণ কযো শয়শছ ধকনো?  

1.4  কোজ শুরু (২০১৩-১৪ োর) মথশক ফতষভোন ভয় ১৫/০২/২০১৮ইং এয ভশধ্য মকোন প্রধতফন্ধকতোয মু্মধখন শয়শছন 

ধকনো? 

2. এধিধ/আযএধিধ’য ংস্থোন মভোতোশফক অথ ষ চোধদো ও ফযোে মকোন ঘোেধত আশছ ধকনো, থোকশর তোয কোযণ ধক?  
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3. এধিধ/আযধিধ’মত অথ ষ প্রোধপ্তশত মকোন ভস্যো আশছ ধকনো? থোকশর ফণ ষনো করুন।  

 

4. ণ্য ক্রশয়য মক্ষশত্র আযধিধধ মভোতোশফক RDPP অনুমোয়ী ধনধ ষোধযত ভয় এফং ভোন ম্পন্ন ণ্য ক্রয় কযো শয়শছ ফো শে 

ধকনো? নো শয় থোকশর কোযণ ফণ ষনো কযেন। 

 
5. প্রকে শত প্রধক্ষণ প্রোপ্তশদয িোেোশফইজ প্রস্িত কযো শয়শছ ধকনো? (যাঁ=১, নো=২, প্রস্তুত শে=৩)  

 
6. জোনুয়োযী ২০১৮ ম ষন্ত যকোযী/মফযকোযী ম ষোশয় প্রধক্ষণ প্রোপ্ত সুপরশবোগীশদয ংখ্যো:  

 

6.1           যকোযী রক্ষযভোত্রো.........................জন। অধজষত .............................জন 

 

6.2 মফযকোযী রক্ষযভোত্রো......................জন। অধজষত .............................জন 

 
7. প্রকে মথশক প্রোপ্ত প্রধক্ষণ পশরোআ কযো শয় থোকশর ধকবোশফ পশরোআ কযো শয়শছ? 

 

7.1 ব্যধক্তগত অধবজ্ঞতো ধফধনভয় 

7.2 আশরোচনো বো অনুষ্ঠোন 

7.3 অন্য মকোন োইশরো ধযদ ষন 

7.4 অধবজ্ঞতো ধফধনভয় পয 

7.5 অন্যোন্য (মধদ থোশক) 

 
8. ধফশদশ ধক্ষো পশযয তথ্যোফরী: 

কভ ষকতষোয নোভ ও 

দফী 

কভ ষস্থর প্রধক্ষশণয ভয় কোর মদশয নোভ ধক্ষো পশযয 

ধফলয় প্রধক্ষণকোরীন ফতষভোন 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

8.1 তফশদীক ধক্ষো পয প্রধতশফদশনয সুোধযমূ ফোস্তফোয়শন জন্য গৃীত ব্যফস্থো ফণ ষনো প্রদোন করুন। 

 

ধক্ষো পশয সুোধয সুোধয ফোস্তফোয়শন অগ্রগধত 
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9. প্রকশেয ফতষভোন ম ষোশয় মকোন ধফসল পরতো (মধদ থোশক)। 

 

10. প্রকশেয SWOT মূ ফণ ষনো করুন। 

 

10.1 ফরধদক 

10.2 দুফ ষরধদক 

10.3 সুশমোগ 

10.4 ঝুঁধক 

 

11. প্রকশেয Exit Plan ম্পশকষ আনোয ভতোভত। 

 
12. প্রকে ফোস্তফোয়শন মকোন ভস্যোয মু্মখীন শর তো ফণ ষনো কযেন। 

 
13. প্রকে ফোস্তফোয়শন জনফশরয মকোন ঘোেধত আশছ ধকনো। 

 
14. প্রকে ফোস্তফোয়ন ম্পধকষত অন্য মকোন তথ্য মধদ থোশক। 

 
15. মকোন যোভ ষ/ সুোধয মধদ থোশক। 

 

 

 

 

 

 

 

 
তথ্য ংগ্রকোযীয নোভ..........................................তোধযখ.....................ভয়:..................... 
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গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোশদ যকোয 

ধযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ধযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধফবোগ (আইএভইধি) 

নযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৪ 

(কৃধল ও োধন ম্পদ)  

আগোযগাঁও, ঢোকো ১২০৭। 

 

‘‘আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ (১ভ ংশোধধত)’’ ীল ষক প্রকশেয  

ধনধফড় নযফীক্ষণ  (In-depth Monitoring) 

 

ধক ইনপযশভন্ট ইন্টোযধপউ (KII) মচকধরষ্ট-২: প্রকে মকো-অধি ষশনেয (োইশরো োইে)/ Technical Site Specialist 

(Civil) 
 

োইশরো োইশেয নোভ:  

উশজরোয নোভ: 

মজরোয নোভ: 

 

1. সেন্ডায প্রনক্রয়াকযণ ও ননভ মাণ কাবজয অগ্রগনত ম্পনকমত 

ক্র:নং ক্ষেোয নুমায়ী 

কাল্পজয নাভ  

কাল্পজয 

ক্ষযভাণ 

(একক) 

প্রাক্কমরত 

মূল্য  

(রক্ষ 

টকায়) 

কাম থাল্পদ নুমায়ী কাজ 

ভাপ্ত 

কযায 

প্রকৃত 

তাক্ষযখ 

কাজ 

ভাপ্ত 

কযায 

ম্ভাব্য 

তাক্ষযখ 

কাবজয অগ্রগনত ভন্তব্য 

চুমর্ক্মূল্য  

 (রক্ষ 

টকায়) 

কাজ 

অযল্পম্ভয 

তাক্ষযখ 

কাজ 

ভাপ্ত 

কযায 

তাক্ষযখ 

অক্ষথ থক  ফাস্তফ 

(%) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

2. ননধ মানযত ভবয়য ভবধ্য কাজ আযম্ভ কযা না বর/ম্ফন্ন না বর এফং অগ্রগনত বন্তাজনক না বর, তায কাযণ উবিখ করুন। 

 

 

 

 

তথ্য প্রদোনকোযীয নোভ..........................................তোধযখ.....................ভয়:........... 
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গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোশদ যকোয 

ধযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ধযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধফবোগ (আইএভইধি) 

নযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৪ 

(কৃধল ও োধন ম্পদ)  

আগোযগাঁও, ঢোকো ১২০৭। 

 

‘‘আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ (১ভ ংশোধধত)’’ ীল ষক প্রকশেয  

ধনধফড় নযফীক্ষণ  (In-depth Monitoring) 

 
ধক ইনপযশভন্ট ইন্টোযধপউ (KII) মচকধরষ্ট-২: আঞ্চধরক/মজরো/উশজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক ও CSD/LSD এয বাযপ্রাপ্ত কভ ষকতষো 

 

Kg©KZ©vi bvg:------------------------------------------------------------------ 

c`ex I wVKvbv:------------------------------------------------------------------ 

‡Rjv: .............................  

Dc‡Rjv:-------------------------  

১। আনোয এরোকোয় ধনভ ষোধীন ’’আধুধনক খোদ্য ংযক্ষণোগোয ধনভ ষোণ প্রকে’’ ম্পশকষ আধন অফধত আশছন ধক?  

২। উক্ত প্রকশেয উশেশ্য ম্পশকষ আধন অফধত ধক? 

৩। প্রকশেয উশেশ্য ম্পশকষ অফধত থোকশর, উশেশ্য ফণ ষনো করুন। 

৪। অফধত থোকশর উক্ত ংযক্ষণোগোশযয ধোযণ ক্ষভতো জোশনন ধক?     

৫। জোনশর, কত মভধিক েন 

৬। উক্ত ংযক্ষণোগোশযয পশর এরোকোয মকোন মকোন মক্ষশত্র প্রবোফ আশফ ফশর ভশন কশযন।  

৭। উক্ত ংযক্ষণোগোশযয পশর ধনে ধরধখত মক্ষশত্র কীবোশফ প্রবোফ ফণ ষনো করুন।  

  (ক)  খোদ্য স্য উৎোদনেঃ 

  (খ) খোদ্য ংযক্ষণেঃ 

  (গ) স্থোনীয় ফোজোয/উৎোদক (কৃলক) মথশক যকোযী খোদ্য ংগ্র কোম ষত্রভ ফোোতফোয়শনয মক্ষশত্র  

  (ঘ) খোদ্য শস্যয ফোজোয ধস্থধত যোখশত: 

  (ঙ) দূশম ষোশগয ভয় খোদ্য-স্য প্রো্প্যতোয মক্ষশত্র 

৮। Food Stock and Market Monitoring System এ প্রকশেয ICT কোম ষক্রভ ধনশয় আনোয দপ্তশয  

ICT পোভ ষ  Baseline survey এয জন্য Inventory কশযশছন ধক? 

৯। Food Stock and Market Monitoring System Software এ  িাো এনি ম্পমবক ধাযণা আবে 

নক? 

১০। Food Stock and Market Monitoring System Software এ ভােল্পভ ল্পর এয সুক্ষফধা/সুক্ষফধা 

ক্ষক? 
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গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোশদ যকোয 

ধযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ধযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধফবোগ (আইএভইধি) 

নযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৪ 

(কৃধল ও োধন ম্পদ)  

আগোযগাঁও, ঢোকো ১২০৭। 

 

‘‘আধুননক খাদ্য  ংযক্ষণাগায ননভ মাণ (১ভ ংশোধধত)’’ ীল ষক প্রকশেয  

ধনধফড় নযফীক্ষণ  (In-depth Monitoring) 

 
মপোকো গ্রু আশরোচনোয (FGD) মচকধরষ্ট-৩:  াউজবাল্ড াইবরা উকাযববাগী, োধব ষ মপ্রোবোইিোয (ধিধধিএ), 

ধোন কর ধভরোয/মিিোয, উশজরো কৃধল কভ ষকতষো ও ংধেষ্ট উশজরো ধনফ ষোী কভ ষকতষো   কর অংীজন 

(Stakeholder) 

 
1. োউজশোড োইশরো/ ধফন উকোযশবোগী গ্রু  

 

1. োউজ মোড োইশরো/ ধফন-এয িোযো সুধফধোশবোগী ধকবোশফ ফোছোই কযো শয়ধছর।  

2. োউজ মোড োইশরোয সুধফধোশবোগী ধনধ ষোযশণ ধক ধক তষ ধছর?  

3. প্রকৃত ধশরকন প্রধক্রয়োয পূফ ষ ধনধ ষোধযত তষমূ ঠিক ধকবোশফ ভোনো শয়শছ ? 

4. আধন ধকবোশফ ধনফ ষোচন প্রধক্রয়োশক মূল্যোন কশযন এফং প্রোপ্ত ব্যধক্ত ঠিক ক্র: নংবোশফ ধনণ ষয় কযো শয়শছ? 

5. প্রকশেয উশেশ্য ব্যোখ্যো কযোয জন্য প্রকে কতৃষক্ষ/ধএভইউ/অন্য মকোন ক্ষ কতৃষক FGD ফো আশরোচনো বো কযো 

শয়ধছর ও আশরোচয ধফলয়  ধছর? 

6. ধশরকন প্রধক্রয়ো কতট্যকু স্বে ও দোধয়ত্বীর ধছর? 

7. োউজ মোড োইশরো/ ধফন-এয মূল্য ম্পশকষ ভতোভত।  

8. োউজশোড োইশরো/ধফন-এয ধোযণ ক্ষভতো ম্পশকষ ভতোভত। 

9. োউজশোড োইশরো/ধফন-এয গুণগত ভোন ম্পশকষ ভতোভত।  

10. োউজশোড োইশরো/ধফন-এয ধফতযণ ধযকেনো এফং এয প্রোংধগকতো ম্পশকষ ভতোভত।  

11. োউজশোড োইশরো/ধফন-এয িোযো আধন ধক ধযশণয উকোয আো কশযন?  

(খোদ্য ংযক্ষণ ক্ষভতো বৃধদ্ধ/কৃধল শণ্যয ফোজোয ন্যোয্য মূল্য বৃধদ্ধ/ খোদ্য ংযক্ষণ অচয় হ্রো/ দূশম ষোগ উিয ভশয় 

খোদ্য ধনযোিো/প্রোকৃধতক দূশম ষোশগয কোযশণ খোদ্য স্য নষ্ট ওয়ো) 

12. ভধরো খোনো প্রধোন ধনয়ধন্ত্রত োউজ মোড োইশরো/ ধফন গ্রোক ম্পশকষ মূল্যোয়ন:  

(ম ষোপ্ত ংখ্যো/ ভধরো খোনো প্রধোন ধনয়ধন্ত্রত গ্রোশকয উশমোগীত) 

13. খোদ্য ধনযোিোয মপ্রক্ষোশে োউজ মোড োইশরো/ ধফন ম্পশকষ ধোযণো।  

14. োউজশোড োইশরো ব্যফোশযয উয প্রধক্ষণ এফং প্রধক্ষশণয প্রবোফ ও ম ষোপ্ততো।  
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2. আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোয উকোযশবোগী গ্রু ( ধোন কর ধভরোয/মিিোয) 

 

1. অএ  প্রকসল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোয  ব্যফায ও এয ম্ভোফ প্রবাফ নক বফ এ 

ংক্রান্ত তথ্যানদ উবিখ করুন: 

2. অএ  প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোশয নক নযভাণ খাদ্য স্য ফেযব্যান ংযক্ষণ 

কযা বফ । 

3. অএ  প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোশয প্রনত ফেয নক নযভাণ খাদ্য স্য ক্রয় কযা 

বফ । 

4. অএ  প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোশযয জন্য াধাযনত কাবদয কাে সথবক খাদ্য 

স্য ক্রয় কযা বফ। 

5. খাদ্য স্য ক্রয় ও ংযক্ষণোগোশয পবর এরাকায জনগবণয কৃনল উৎাদবনয নক ধযবণয ম্ভোফ প্রবাফ ড়বফ, তা 

উবিখ করুন: 

6. অএ  প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোয ননভ মাবণয পবর এরাকায জনগবণয  

উৎাদনদত খাদ্য স্য ব্যফা ফাননবজে নক ধযবণয ম্ভোফ প্রবাফ ড়বফ, তা উবিখ করুন: 

7. অএ  প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোয ননভ মাণ ও খাদ্য স্য ংযক্ষবণয পবর অএ 

এরাকায জনগবণয  খাদ্য ননযাত্তায় নক ধযবণয ম্ভোফ প্রবাফ ড়বফ, তা উবিখ করুন: 

8. অএ  প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোয ননভ মাণ ও খাদ্য স্য ংযক্ষবণয পবর অএ 

এরাকায জনগবণয  দানযেতা দূযীকযবণ নক ধযবণয ম্ভোফ প্রবাফ ড়বফ, তা উবিখ করুন: 

9. অএ  প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোয ননভ মাণ ও খাদ্য স্য ংযক্ষবণয পবর অএ 

এরাকায অন্যান্য পর উৎাদবনয নক ধযবণয ম্ভোফ প্রবাফ ড়বফ, তা উবিখ করুন: 

10. অএ  প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোয ননভ মাবণয পবর অএ এরাকায খাদ্য বস্যয 

মূবল্যয উয নক ধযবণয ম্ভোফ প্রবাফ ড়বফ, তা উবিখ করুন:  

11. অএ  প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোয ননভ মাসণয পবর অএ এরাকায খাদ্য স্য 

উৎাদনকাযীবদয সকান অসুনফধায সৃনষ্ট বফ নকনা, তা উবিখ করুন:  

12. অএ  প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোয ননভ মাবণয পবর অএ এরাকায ব্যফায়ীবদয 

উয উৎাদনকাযীবদয নক ধযবণয ম্ভোফ প্রবাফ ড়বফ, তা উবিখ করুন: 

13. অএ প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোয ননভ মাবণয পবর অএ এরাকায খাদ্য স্য 

প্রনক্রয়াকাযী নভরাযবদয উয নক ধযবণয ম্ভোফ প্রবাফ ড়বফ, তা উবিখ করুন: 

14. অএ  প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোয ননভ মাবণয পবর অএ এরাকায খাদ্য স্য 

প্রনক্রয়াকাযী নভরাযবদয সকান অসুনফধায সৃনষ্ট বফ নকনা, তা উবিখ করুন: 

15. অএ  প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোয ননভ মাবণয পবর যকায নকবাবফ রাবফান 

বফ, তা উবিখ করুন: 

16. অএ  প্রকবল্পয অধীবন নননভ মত আধুননক স্টীর াইবরা খাদ্য ংযক্ষণোগোয ননভ মাবণয ও ংযক্ষবণয পবর অএ এরাকায 

কভ মংস্থাবন   নক ধযবণয ম্ভোফ প্রবাফ ড়বফ, তা উবিখ করুন: 
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গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোশদ যকোয 

ধযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ধযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধফবোগ (আইএভইধি) 

ধযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন মক্টয-৪ 

(কৃধল ও োধন ম্পদ)  

আগোযগাঁও, ঢোকো ১২০৭। 

 

‘‘আধুধনক খোদ্য ংযক্ষণোগোয ধনভ ষোণ (১ভ ংশোধধত)’’ ীল ষক প্রকশেয  

ধনধফড় ধযফীক্ষণ  (In-depth Monitoring) 

 

ক্রয় দ্ধধত ম ষোশরোচনোয মচকধরষ্ট-৪: প্রকে প্রধোন কোম ষোরয় 
 

প্যোশকশজয নোভেঃ 

ক্রধভক ধফফযণ ধনয ষোধযত ভয় প্রকৃত ধফরম্ব কোযণ 

(ক) দযত্র আফোন ংক্রোন্ত   

1.  প্যোশকজ/দযত্র নং:   

2.  কোশজয ধযণ: ভোরোভোর/কোম ষ/মফোেঃ   

3.  দযত্র অনুয়োমী প্যোশকশজয নোভেঃ   

4.  প্রধতটি প্যোশকশজ কতটি কশয রে আশছেঃ   

5.  ক্রয় িধতেঃ   

6.  দযত্র ধত্রকোয় প্রকো কযো শয়শছ ধকনো। প্রকোশয 

তোধযখ ও ধত্রকোয নোভ।  
    

7.  দযত্র (১ মকোটি েোকোয মফধ ধধটিউ এয 

ওশয়ফোইশে প্রকো কযো শয়শছ ধকনো। 
    

(খ) দযত্র দোধখর ংক্রোন্ত   

8.  দযত্র দোধখশরয তোধযখ কত ধছর?      

9.  কতগুশরো দযত্র ধফক্রয় কযো শয়শছ?     

10.  কতগুশরো দযত্র জভো শড়শছ?     

11.  পূনেঃ দযত্র আফোন কযো শয় ধছর ধকনো?     

(গ) দযত্র উম্মুক্ত কযণ ও মুল্যোয়ন ংক্রোন্ত   

12.  ‘‘দযত্র উমু্মক্ত কধভটি’’এয কত জন দস্য ভন্বশয় 

গঠিত শয়ধছর? 
    

13.  ‘‘দযত্র উমু্মক্ত কধভটি’’এয কতজন দস্য দযত্র 

উমু্মক্ত কযশনয ভয় উধস্থত ধছশরন? 
    

14.  দযত্র মূল্যোয়শন কধভটি শত ০১ (এক) জন দস্য 

‘‘দযত্র উমু্মক্ত কধভটি’’-মত অন্তভু ষক্ত কযো শয়ধছর 

ধক নো? 

    

15.  দযত্র মূল্যোয়ন কধভটিশত অত্র দপ্তশযয ফোইশযয দপ্তয 

শত ০২ (দুই) জন দস্য অন্তভু ষক্ত ধছশরন ধকনো? 
    

16.  কত তোধযশখ দযত্র মূল্যোয়ন মল কযো শয়শছ।      

17.  উযুক্ত (Responsive) দযদোতোয ংখ্যো কত?     

18.  দযত্র মূল্যোয়ন ধযশোে ষ কত তোধযশখ মথোমথ 

কতৃষশক্ষয ধনকে জভো মদয়ো শয়ধছর? 
    

19.  কত তোধযশখ দযত্র চুড়োন্তবোশফ অনুশভোধদত শয়শছ?      

20.  দযত্র Delegation of Financial Power 

অনুমোয়ী মথোমথ কতৃষক্ষ কতৃষক অনুশভোধদত শয়শছ 

ধকনো? 
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ক্রধভক ধফফযণ ধনয ষোধযত ভয় প্রকৃত ধফরম্ব কোযণ 

(ঙ) কোম ষোশদ প্রদোন ংক্রোন্ত   

21.  কত তোধযশখ Notification of Award জোযী কযো 

শয়শছ? 

    

22.  Initial Tender Validity Period এয ভশধ্য 

Contract Award কযো শয়শছ ধকনো? 

    

23.  Contract Award CPTU-এয Web site-এ 

প্রকো কযো শয়ধছর ধকনো? 

    

24.  প্রোক্কধরত মূল্য (েোকো)     

25.  উদ্ধৃত দয (েোকো)     

26.  চুধক্ত মূল্য (েোকো)     

27.  চুধক্ত অনুমোয়ী কোজ মল কযোয তোধযখ কত ধছর?      

28.  ফোস্তশফ কোজ ভোধপ্তয তোধযখ উশেখ করুন।     

29.  কোজ ভোধপ্তশত ধফরম্ব শয় থোকশর Liquidated 

Damage আশযো কযো শয়শছ ধকনো? 

    

30.  কোজটি মুর ঠিকোদোয (প্রথভ কোম ষোশদ প্রোপ্ত ঠিকোদোয) 

কতৃষক ভোপ্ত শয়ধছর ধকনো? 
    

(চ) ধফর প্রদোন ংক্রোন্ত   

31.  প্রকশেয দোধয়ত্বপ্রোপ্ত কভ ষকতষো কতৃষক কোজটি 

ম্পূণ ষবোশফ ভোপ্ত ভশভ ষ প্রতযোয়শনয তোধযখ কত? 
    

32.  ঠিকোদোশযয চুড়োন্ত ধফশরয ধযভোণ ও দোধখশরয তোধযখ 

কত? 
    

33.  কতষনকৃত আয়কয+বযোেএয ধযভোণ (েোকো)     

34.  ধফরশম্ব মকোন ধফর ধযশোধ কযো শয়শছ ধকনো?      

35.  ধফরশম্ব ধফর ধযশোশধয জন্য Interest ধযশোধ 

কযো শয়শছ ধক নো? 

    

(ছ) দযশত্রয গ্রণ মমোগ্যতো ও স্বেতো ংক্রোন্ত   

36.  দযত্র প্রধক্রয়োকযশণয মকোন ম ষোশয় মকোন ধযশনয 

অধনয়ভ শয়শছ-এ ধফলশয় আধন ধকছু জোশনন ধকনো? 
    

37.  মকোন অধনয়ভ শয় থোকশর তো মকোন ম ষোশয় এফং ধক 

ধযশনয অধনয়ভ শয়শছ  ম ধফলশয় ধকছু জোশনন ধক 

নো? 

    

38.  দযত্র প্রধক্রয়োকযণ/কোম ষোশদ প্রদোন ধফলশয় মকোন 

ধযশনয অধবশমোগ ধছর ধক নো। 
    

39.  অধবশমোশগয কোযশণ মকোন দযশত্রয Award 

modification কযশত শয়শছ ধকনো? 

    

40.  মকোন অধবশমোগ থোকশর উো ধনস্পধি শয়শছ ধক নো?     
 

 

তথ্য প্রদোনকোযীয নোভ ীর ও স্বোক্ষযেঃ                                            তোধযখেঃ 
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ক্রয় ংক্রোন্ত ধযফীক্ষণ ছক 

 
প্যোশকজনং 

ধফফযণ 

১
 

২
 

৩
 

৪
 

৫
 

৬
 

৭
 

৮
 

৯
 

১
০
 

কোশজয নোভ           

প্রক্কধরত মূল্য (রক্ষ েোকো) 

          

চুধক্ত মূল্য (রক্ষ েোকো) 

          

দযত্র আফোশনয তোধযখ           

দযত্র ধত্রকোয় প্রকোশয তোধযখ           

দযত্র (১ মকোটি েোকোয উশবষ) ধধটিউ এয 

ওশয়ফোইশে প্রকোশয তোধযশখ? 

          

দযত্র দোধখশরয মল তোধযখ           

দযত্র মূল্যোয়শনয মল তোধযখ           

দযত্র মূল্যোয়ন ধযশোে ষ কতৃষশক্ষয ধনকে জভো 

মদয়োয তোধযখ 

          

দযত্রচুড়োভত্মবোশফঅনুশভোদশনয তোধযখ            

NoA জোধযয তোধযখ           

Contract Award CPTU-এয Website-

এ প্রকো কযোয তোধযখ 

          

চুধক্ত স্বোক্ষশযয তোধযখ           

চুধক্ত অনুমোয়ী কোজ ভোশপ্তয তোধযখ           

ফোস্তশফ কোজ ভোধপ্তয তোধযখ           

LD আশযো কযো শয়শছ ধক           
প্রকশেয দোধয়ত্বপ্রোপ্ত কভ ষকতষো কতৃষক কোজটি ম্পূণ ষ 

বোশফ ভোপ্ত ভশভ ষ প্রতযয়শনয তোধযখ 

          

ঠিকোদোশযয চুড়োন্ত ধফর দোধখশরয তোধযখ           

ধফর ধযশোশধয তোধযখ           

ধফরশম্ব ধফর ধযশোশধয জন্য Interest ধযশোধ 

কযো শয়শছ ধক? 
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গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোশদ যকোয 

ধযকেনো ভন্ত্রণোরয় 

ধযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধফবোগ (আইএভইধি) 

নযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৪ 

(কৃধল ও োধন ম্পদ)  

আগোযগাঁও, ঢোকো ১২০৭। 

 

‘‘আধুননক খাদ্য ংযক্ষণাগায ননভ মাণ (১ভ ংশোধধত)’’ ীল ষক প্রকশেয  

ধনধফড় নযফীক্ষণ  (In-depth Monitoring) 

 

শযজধভন ধযদ ষন মচকধরস্ট-৫: ৮টি আধুননক স্টীর াইবরা ননভ মাণ াইে 

 

োইশরো োইশেয নোভ:  

উশজরোয নোভ: 

মজরোয নোভ: 

 

কোশজয নোভ:োইশরো ধনভ ষোন স্থোশন ক) োইে /ভূধভ উন্নয়ন খ) োইে অধপ ধনভ ষোণ গ) ীভোনো প্রোচীন ধনভ ষোণ  

ক্র: নং শযজধভন ধযদ ষন ফতষভোন অফস্থো 

১ কাল্পজয ফতিভান অফস্থা : ভাপ্ত/ চরভান  

২ কাল্পজয গুনগত ভান : বাল্পর/ গ্রন সমাগ্য/ ভন্দ  

৩ কাল্পজয  BOQ ভ : ক)  াইট /ভুমভ উন্নয়ন 

                    খ)  াইট অমপ মনভ িান  

                    গ)  ীভানা প্রাচীন মনভ িান  

                   ঘ)  অন্যান্য (মমদ থাল্পক)  

 

৪ মনভ িান কাজ ংক্রান্ত ড্রইং মৃ    

                                ক) আমকিল্পটকচাযার  

                                খ) স্ট্রাকচাযার  

                                গ) তফদুযমতক  

                                ঘ) অন্যান (মমদ থাল্পক)  

 

৫ াইট অড িায ফই  

৬ ক) মনভ িান কাজ ম্পাদল্পনয ভয় অনুল্পভামদত ড্রইং-এয 

সকান ব্যতযয় ঘল্পটল্পছ মকনা, 

খ) মনভ িান কাজ ম্পাদল্পনয ভয় পূফ ি মনধামযত এয সকান 

ব্যতযয় ঘল্পটল্পছ মকনা, 

 

৭ ল্পয়র সটষ্ট কযা ল্পয়ল্পছ মকনা  

৮ মনভ িান াভগ্রী সটষ্ট কযা ল্পয়ল্পছ মকনা   

                                ক) এভ এ যড  

                               খ) কংমক্রট মমরন্ডায  

                                গ) অন্য সকান সটষ্ট  

 

৯ াল্পব ি কযা ল্পয়ল্পছ মকনা     

                        ক) মপ্র-ওম িাক সরল্পবমরং  

                       খ)   সাষ্ট ওম িাক সরল্পবমরং  

 

১০  স্থানীয় যাভ িক ংস্থায  নাভ ও ঠিকানা     

ক) প্রল্পকৌরায নাভ: 

খ) সভাফাইর নং  

 

 

তথ্য প্রদোনকোযীয নোভ ীর ও স্বোক্ষয:                                              
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ধযধষ্ট-২ 

 

ধযধষ্ট-২: প্রকশেয আওতোয় ভোচ ষ /২০১৮ ম ষন্ত অঙ্গধবধিক ফোস্তফোয়ন রক্ষযভোত্রো ও অগ্রগধত (ধজওধফ+ প্রেঃোেঃ+সুধফধোশবোগী ) 

Ecn. 

Code 

Work components as per RDPP (with 

quantity)  

Revised 

Estimated 

Cost 

Achievement upto last 

June/2017 

 Revised Target of the 

current year 

2017-18 

Progress upto the 

month of March'2018 

of the current 

year/2017 - 18 

Financial Physical   Financial 
(In Lakh 

Taka)   

Physical  

Financial 
 (In Lakh 

Taka)  

Physical 

(In Lakh 

Taka)  
(% of the 

component) 

(% of the 

component) 
(% of the 

component) 

  
Project Management Support, GAAP, 
Panel & Audits (C1)   

            

  Revenue Components of C1               

  Pay (Officer & Staff) 
 

            

4501 Pay of Officer ( 10 Nos) on deputation 195.00 75.70 0.05 35.00 0.02 24.19 0.01 

*4601 Pay of Supporting Staff (10 Nos) 55.80 27.40 0.01 12.00 0.00 6.70 0.00 

  Sub Total Pay (Officer & Staff) 250.80 103.10 0.06 47.00 0.02 30.89 0.01 

  Allowances 
 

- 
     

4705 House Rent 123.37 38.38 0.03 24.00 0.01 15.82 0.01 

4713 Festival Allowance 40.39 14.66 0.01 7.60 0.00 3.22 0.00 

4717 Medical Allowance 13.12 3.91 0.00 2.80 0.00 1.73 0.00 

4755 Tiffin Allowance  1.14 0.62 0.00 0.30 0.00 0.34 0.00 

4765 Convayence 1.13 0.56 0.00 0.25 0.00 0.14 0.00 

4795 Other Allowances 40.00 7.33 0.01 12.05 0.00 2.59 0.00 

  Sub Total of allownaces 219.15 65.46 0.05 47.00 0.02 23.84 0.01 

  Total: Pay and Allowances 469.95 168.56 0.11 94.00 0.04 54.72 0.03 

  Supplies and Services 
 

- 
     

4801 Travel expenses 50.00 6.80 0.01 2.00 0.00 1.12 0.00 

4806 
Office rent for PD office (PMU office) and 
8 sites offices 

450.00 156.74 0.11 72.00 0.04 53.69 0.02 

4814 Road Tax,  fitness etc for 12 vehicles 16.23 1.18 0.00 2.00 0.00 0.20 0.00 

4816 
Telephone and internet bill with 
connection fees   

15.27 3.88 0.00 2.00 0.00 1.48 0.00 

4817 Fax bill 3.50 - 0.00 0.50 0.00 - 0.00 

4818 Registration fee for 12 vehicles - - - - - - - 

4821 Electricity 120.00 5.96 0.03 8.00 0.01 4.86 0.01 

4822 Gas 23.00 1.04 0.01 1.00 0.00 0.64 0.00 

4823 Petrol, oil, lubricants of 12 vehicles 200.00 31.81 0.05 16.00 0.02 11.32 0.01 

4828 Stationary, seal and stamps 100.00 12.05 0.02 5.00 0.01 4.67 0.01 

4833 Advertisement and publicity 35.00 24.93 0.01 5.00 0.00 3.88 0.00 

  Sub Total Supplies and Services 1,013.00 244.40 0.24 113.50 0.08 81.86 0.05 

  
Implementation of Governance and 
Accountability action plan (GAAP)   

- 
     

4874 
Individual Consultants (original DPP 21 
nos) (RDDP  30 Nos)   

2,890.20 1,056.17 0.69 610.00 0.23 387.68 0.15 

*4874 
Outsourcing of Drivers,MLSS and Sweeper 
(31 Nos)  

305.23 105.93 0.07 60.00 0.02 39.20 0.02 

4874 Expert for Procurement Panel (3nos)  967.56 476.19 0.32 300.00 0.08 175.34 0.07 

4874 
Hairing charge of a firm :   
Third party monitoring & Evaluation:   

- - - - 
 

- 

4874 
Professional and Support Staff 
remuneration 

938.00 113.03 0.20 200.00 0.49 86.75 0.12 

4874 Reimbursible expenses 234.36 - - - - - - 

4874 
Local TAXES (10% of Local Cost)  & VAT 
 ( 15% of Local Cost) 

390.08 - - - - - - 

4883 

Honorarium of TOC, TEC, POC, PEC, TSC & 
Trainee and Trainer in connection with 
PFDS management, other meeting 
expenditure, expenditure to be incurred 
upon as per practical necessity etc. 

20.00 8.85 0.00 2.00 0.00 1.26 0.00 

4884 Expenditure related to Examination Fee 5.00 0.62 0.00 0.50 0.00 - 0.00 

4885 Testing Fee (Material) 2.00 - 0.00 0.50 0.00 - 0.00 

4899 Other Expenses 50.00 27.37 0.01 6.50 0.00 4.83 0.00 

  Sub Total of GAAP 5,802.43 1,788.16 1.30 1,179.50 0.83 695.04 0.37 

  
Repair, maintenance and 
rehabilitation  

- 
     

4901 Motor Vehicles 100.00 8.30 0.00 6.00 0.01 3.75 0.01 

4991 Other Repair and Maintenance 160.00 111.39 0.05 2.00 0.01 0.48 0.01 

  Sub Total Repair, maintenance and 260.00 119.69 0.05 8.00 0.02 4.23 0.01 
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Ecn. 

Code 

Work components as per RDPP (with 

quantity)  

Revised 

Estimated 

Cost 

Achievement upto last 

June/2017 

 Revised Target of the 

current year 

2017-18 

Progress upto the 

month of March'2018 

of the current 

year/2017 - 18 

Financial Physical   Financial 
(In Lakh 

Taka)   

Physical  

Financial 
 (In Lakh 

Taka)  

Physical 

(In Lakh 

Taka)  
(% of the 

component) 

(% of the 

component) 
(% of the 

component) 

rehabilitation 

  a) Sub Total of Revenue Component C1  7,545.38 2,320.80 1.71 1,395.00 0.97 835.86 0.46 

  Capital Component of C1 
 

- 
     

  Purchase of Assets 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6807 Microrbus  (2 Nos) 100.00 38.47 0.03 - - - - 

6807 Jeep (10 Nos) 650.00 536.80 0.34 - - - - 

6813 
Photocopier (Three in one i.e. Printer, 
Scanner & Photocopier)  (3 Nos) 

12.00 14.30 0.01 - - - - 

6813 
LAN infrastructure and IT equipment for 
PMU office 

84.00 4.65 0.00 - - - - 

6815 Laser Printer (Color and Heavy duty) 1 No 7.00 3.62 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 

6815 Laptop Computer (47 Sets) 50.00 29.44 0.02 - - - 0.00 

6821 Furniture (47 Sets) 50.00 54.60 0.03 - 0.00 - 0.00 

6851 Other Expenses 50.00 1.38 0.02 4.50 - 0.07 0.00 

  b) Sub Total of Capital components C1  1,003.00 683.26 0.44 5.00 0.00 0.32 0.01 

  I) Total Component C1 (a+b)  8,548.38 3,004.06 2.15 1,400.00 0.97 836.18 0.47 

  
Construction Supervision and Contract 
Management (Component C2)  

- 
     

4874 
Consultancy Firm (s):Design & 
Supervision Consultant (DSC)  

- 
 

- 
   

4874 
1) Professional and support staff 
remuneration 

7,161.16 6,847.89 2.98 500.00 1.86 94.31 0.75 

4874 2) Reimbursible expenses 550.00 - - - - - - 

4874 
3) Local taxes (10% of total cost) and Vat 
(15% of total cost) 

2,180.84 - - - - - - 

  c) Sub Total of Revenue Component C2  9,892.00 6,847.89 2.98 500.00 1.86 94.31 0.75 

  II) Sub Total Component C2  ( c) 9,892.00 6,847.89 2.98 500.00 1.86 94.31 0.75 

  
Capacity Building, TA, Training, 
Strategic studies, Future project 
preparation (Component C3) 

 
- 

     

  Revenue Components: C3  
 

- 
     

  Capacity Building 
 

- 
     

  Sub-Total of Capacity Building  - - - - - - - 

  Training: 
 

- 
     

4840 

Visit to factories to oversee the 
manufacturing process of silo electro-
mechanical equipment for 15 technical 
persons (Silo Related)  

150.00 - - 
 

- - - 

4840 
15-days foreign training on maintenance 
and operation of the plant for 16 technical 
persons (Silo Related) 

150.00 - - 
 

- - - 

4840 
7-days local training on operation and 
maintenance for 100 field staff from each 
silo  (Silo Related)  

150.00 - - 
 

- - - 

4840 

Study tour (5 batches, 7 in each batch, for 
7 days) to countries where steel rice silos 
are operated (Among others, candidates 
would be selected from concerned sector 
of Plan. Com/ERD/IMED/MoF) (Silo 
Related)  

224.00 70.51 0.05 30.00 0.00 17.81 0.01 

4840 
On -the-job training on equipment and 
machinery of food testing and grading 
laboratories,  

100.00 - - - - - - 

4842 
Seminar/Workshop (6 nos. in project 
period)  

36.00 - - - - - - 

4842 Seminar/Report/ Meeting Expenses  5.00 1.78 0.00 - - - - 

  Sub-Total of Training  815.00 72.30 0.05 30.00 0.00 17.81 0.01 

  Strategic Studies 
 

- 
     

4886 

Strategic Studies/Survey for future 
Project Preparation etc.(Sub-soil 
investigation, CPT test, Geo-tech study, 
conceptual design, strctural design of silo 
foundation, silo design, equipment with 
specification, cost estimates, etc.)  

800.00 - - - - 
 

- 

  
Sub-Total of Strategic Studies 
(Appendix-3) 

800.00 - - - - - - 
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Ecn. 

Code 

Work components as per RDPP (with 

quantity)  

Revised 

Estimated 

Cost 

Achievement upto last 

June/2017 

 Revised Target of the 

current year 

2017-18 

Progress upto the 

month of March'2018 

of the current 

year/2017 - 18 

Financial Physical   Financial 
(In Lakh 

Taka)   

Physical  

Financial 
 (In Lakh 

Taka)  

Physical 

(In Lakh 

Taka)  
(% of the 

component) 

(% of the 

component) 
(% of the 

component) 

  d) Sub Total of Revenue Component C3  1,615.00 72.30 0.05 30.00 0.00 17.81 0.01 

  Capital Components of C3 
 

- 
     

  Technical Assistance (TA Program) 
 

- 
     

6813 

Supply, installation and commissioning of 
Food testing Lab equipment and 
apparatus for quality certification based 
on the standard grade followed by FGIS in 
USA  

2,600.00 - - - - - - 

6851 Other Expenses 100.00 - - - - - - 

7901 CD VAT and related expenses 300.00 - - - - - - 

  e) Sub-Total (Capital Components C3) 3,000.00 - - - - - - 

  III) Sub Total Component C3 (d+e) 4,615.00 72.30 0.05 30.00 0.00 17.81 0.01 

  
Support for food planning and 
monitoring program Component B  

- 
     

  
Support for food planning and Policy 
research program (Component B1 for 
DG FPMU) 

 
- 

     

  Revenue Components of B1 
 

- 
     

4886 Integrated Food Policy Research Program 
for DG FPMU in close collaboration with 
DG Food and in pratership with a joint 
venture between a renowned national & 
international research institution 
(thematic areas and related activities as 
shown in  

8,567.42 2,127.42 2.45 500.00 2.23 343.13 1.56 

  
f) Sub Total of Revenue Component of 
B1  

8,567.42 2,127.42 2.45 500.00 2.23 343.13 1.56 

  IV) Sub-total Components B1 (f) 8,567.42 2,127.42 2.45 500.00 2.23 343.13 1.56 

  
Support for food stock and market 
monitoring systems (Component B2 
for DG Food) 

 
- 

     

  

Development, installation and initial 
operational of Nation Wide Electronic 
monitoring systems for Food Stocks 
and Market (TA Program) 

 
- 

     

  
Revenue Components of B2 under 
FPMP  

- 
     

4840 

2 weeks foreign study tour/country visit / 
training to gather knowledge on 
implementation of database management 
system : uses and administration  (12 nos 
those are closely related with the project 
activities, out of which 1 No. from Plan. 
Comm. concerned sector )  

30.00 - - - - - - 

4840 

24 Weeks Training on Network Security, 
Database & Web Application, Software 
Engineering, System & Server 
Administration (6 nos) conducted by any 
well known Training Center/Institute 

2.00 - - - - - - 

4840 

8 weeks Training on PFDS (PFDS 
Operation, Administration, PFDS 
Database Design & Software Development 
Tools and with full understanding of 
developed source code) and other related 
jobs (6 nos) conducted by software 
supplier/contractor 

1.00 - - - - - - 

4840 

7 days Training on PFDS Operation for 
TOT (Training of the Traineers) (150 nos) 
conducted by by software 
supplier/contractor. 

3.36 - - - - - - 

4840 
5 days Training on PFDS Operation for 
Executives (150 nos) conducted by by 
software supplier/contractor. 

1.06 - - - - - - 

4874 
An independent joint ventured ICT 
consulting firm   

- 
  

- - - 

  
1) Professional and support staff 
remuneration 

1,250.00 444.50 0.36 350.00 0.26 - 0.26 
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Ecn. 

Code 

Work components as per RDPP (with 

quantity)  

Revised 

Estimated 

Cost 

Achievement upto last 

June/2017 

 Revised Target of the 

current year 

2017-18 

Progress upto the 

month of March'2018 

of the current 

year/2017 - 18 

Financial Physical   Financial 
(In Lakh 

Taka)   

Physical  

Financial 
 (In Lakh 

Taka)  

Physical 

(In Lakh 

Taka)  
(% of the 

component) 

(% of the 

component) 
(% of the 

component) 

  2) Reimbursible expenses 250.00 - - - - - - 

  
3) Local taxes (10% of total cost) and Vat 
(15% of total cost) 

62.58 - - - - - - 

  
g) Sub Total Revenue Component B2 
under FPMP 

1,600.00 444.50 0.36 350.00 0.26 - 0.26 

  

Capital Component of B2 
(Modernizition of the system and 
facilities for planning and monitoring 
of food stocks). 

 
- 

     

6815 

*Internet Modem (1708 nos BTCL , 
others), Network Accessories, Network 
Installation (WAN, LAN) & Training, 15 
MB bandwidth Internet purchase and 
Installation   

150.00 - - - - - - 

6815 

Computers & UPS (276 nos), Laptops 
(1528 nos) Original Windows OS bootable 
CD/DVD, Licensed Antivirus including 
Internet Security & Office 2012, server 
rack (1 no), Laser Printer (165 nos) , Dot 
Matrix Printer (1280 nos) etc., Server & 
OS (4 nos), Data Storage, Server Chesis, 
Server Antivirus (4 nos), Online UPS (2), 
Scanner (1213 nos)  & powerstrip, LED 
screen (13), Hanging Projector (3)  
transportation and installation.  

1,275.00 - - - - - - 

6817 

Installation of Software as per DGoF 
requirement and perform other related 
jobs including initial data entry by the 
supplier/contractor (development 
platform: Open source and software 
copyright to DGoF with source code and 
licence should be provided by the 
supplier/contractor where needed) 1 job  

1,600.00 - - - - - - 

6821 

Furniture & Decoration (30 sitting 
arrangement including Table & Chair etc.) 
for Computer Lab and Furniture (1606 set 
Table & Chair) for Field offices including 
transportation & installation  

200.00 - - - - - - 

6827 

Electrical works including switch board 
installation (1518 nos) & for server room 
power management, A/C power 
management works   

75.00 - - - - - - 

7901 CD VAT and related expenses   300.00 - - - - - - 

  
Sub-total Capital Component of B2       
For modernization of the system and 
facilities 

3,600.00 - - - - - - 

  
Institutional /Physical Support for DG 
Food under B2  

- 
    

- 

6814 
Digital weigh bridge scale (Load cell 
type,60 metric ton capacity, 15 nos., 
costing 20 lac each)  

900.00 - - 900.00 0.47 - 0.26 

6814 
Furniture for food monitoring research 
and trainting center.  

200.00 - - - - - - 

7016 
Construction of a building for 
establishment of food monitoring 
(research & training center)  

2,600.00 15.00 0.27 400.00 0.68 - 0.27 

  
Sub Total Institutional /Physical 
Support of Components B2 

3,700.00 15.00 0.27 1,300.00 1.15 - 0.53 

  h) Sub-total Capital Component B2   7,300.00 15.00 0.27 1,300.00 1.15 - 0.53 

  V) Sub-total Component B2 (h+i) 8,900.00 459.50 0.63 1,650.00 1.41 - 0.79 

  
Construction of Modern Grain Storage 
Silo Facilities  

- 
     

  
Construction of Public Silos 
(Component A1)  

- 
     

  Capital Component of A1  
 

- 
     

6813 Equipment and Machinery for 8 Silos   66,862.00 - - 
 

- - - 

6853 Fire detectin, fire fighting and prevention 1,200.00 - - 
 

- - - 
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Ecn. 

Code 

Work components as per RDPP (with 

quantity)  

Revised 

Estimated 

Cost 

Achievement upto last 

June/2017 

 Revised Target of the 

current year 

2017-18 

Progress upto the 

month of March'2018 

of the current 

year/2017 - 18 

Financial Physical   Financial 
(In Lakh 

Taka)   

Physical  

Financial 
 (In Lakh 

Taka)  

Physical 

(In Lakh 

Taka)  
(% of the 

component) 

(% of the 

component) 
(% of the 

component) 

equipment  

7001 Land development   1,782.00 635.25 0.84 - - - - 

7016 
All civil works of 8 silos including ancilary 
facilities  

68,904.32 4,369.13 13.28 13,914.00 14.36 171.47 17.94 

  i) Sub-Total of capital component A1  138,748.32 5,004.38 14.11 13,914.00 14.36 171.47 17.94 

  VI) Sub-total Components A1 (j) 138,748.32 5,004.38 14.11 13,914.00 14.36 171.47 17.94 

  
Provision of Household Silos 
(Component A2)  

- 
     

6851 
Supply,Transportation, Storage and 
Distribution of Household Silos  

8,725.63 576.68 2.05 2,000.00 2.73 1,912.05 2.05 

  j) Sub Total of Capital Component A2 8,725.63 576.68 2.05 2,000.00 2.73 1,912.05 2.05 

  VII) Sub-Total of Component A2 8,725.63 576.68 2.05 2,000.00 2.73 1,912.05 2.05 

  
Implementation of Social and 
Environmental Management Plans 
(Component A3) 

       

7016 
Necessary mitigation measures and 
socialsafeguard for locality  

3,000.00 292.39 1.41 1.00 0.47 - - 

7016 
Necessary environmental mitigation 
measures and safeguard for locality and 
sites.  

1,000.00 71.34 0.47 5.00 0.16 2.59 0.08 

  k) Sub Total of Capital Components A3  4,000.00 363.72 1.88 6.00 0.63 2.59 0.08 

  VIII) Sub-Total of Component A3 4,000.00 363.72 0.19 6.00 0.00 2.59 0.08 

  
1. Sub-total Revenue Component 
(a+c+d+f+g) 

29,219.80 11,812.91 7.55 2,775.00 5.33 1,291.12 3.04 

  
2. Sub-total Capital Component 
(b+e+h+i+j+k) 

162,776.95 6,643.04 18.74 17,225.00 18.86 2,086.43 20.61 

Grand Total 191,996.75 18,455.95 26.30 20,000.00 24.18 3,377.55 12.7 

উৎ: প্রকে ধযচোরশকয কোম ষোরয়   
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ধযধষ্ট-৩ 

 

Description of Research Deliverables under Integrated Food 

Policy Research Program  

 

Sl 

No 

Description of Deliverable 

1 Assessment of current grain losses and identifying solutions for reducing them 

2 Assessment of storage facility conditions, identifying needed repairs, and 

determining the potential for divesting or renting facilities to the private sector 

3 An economic feasibility analysis for private investments in modern food storage 

and potential public sector roles in promoting such investments. 

4 Developing an electronic monitoring system for national grain stocks 

5 A review of the costs and logistics for grain transportation and a proposal for 

enhancing economy and efficiency in grain transportation 

6 Technical feasibility and regulatory requirements for introducing rice 

fortification in public modern storage/distribution of fortified rice through PFDS 

channels 

7 Assessing the impact of Government's farm-gate and consumer price stabilization 

policy instruments on the overall grain market and developing policy orientations 

with a greater role for the private sector 

8 Analysis of costs, benefits and tradeoffs between targeted distribution versus 

public agricultural and infrastructure investments 

9 Analysis of the safety and quality of food (rice and wheat) distributed through 

Public Food Distribution System (PFDS) and propose remedial actions, if needed. 

10 A methodology for estimating private stocks of grain for effective food planning 

and management 

11 Proposals for optimal stocks in public storage and the corresponding storage 

investment needs 

12 An evaluation of the effectiveness of current and potential alternative grain 

procurement modalities, and development of a framework for stock turnover 

13 An assessment of the potential for a nationwide warehouse receipt system and 

recommendation for the requisite legal and regulatory framework.  

14 A diagnostic study of the FPMU’s current structure, output, and analytical 

capacity (human and logistical) to identify gaps and propose solutions. 

15 An assessment of the DG Food’s current mandates; performance, and capacity 

gaps, and a remedial program to strengthen the agency. 

16 On the job training: Collaborative study with FPMU staff on pre-selected studies 

to ensure ownership and familiarity with the methods and concepts 

17 In-country training workshop: Conduct training on the concepts and analytical 

tools for policy analysis with both IFPRI and its partner, the University of Illinois 

at Urbana-Champaign 

18 Overseas Training: 2 short trainings at the University of Illinois on modern 

storage and food policy analysis 

19  Development of an integrated food policy information system 

20 Knowledge sharing and dissemination activities. 
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ধযধষ্ট-৪ 

FPRI কর্তথক প্রমক্ষল্পণ অংগ্রণকাযীগল্পণয নাভ ও ফতিভান কভ িস্থল্পরয তামরকা  

ক্রধভক 

নং 

কভ ষকতষোয নোভ দফী ও ফতমভান কভ ষস্থর ভয়কার 

(নদন) 

ভন্তব্য 

1.  জনাফ অল্পভদ পয়ার আভাভ উক্ষচফ, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। 5 ১ ভ ব্যাচ 

2.  জনাফ অবুর কারাভ অজাদ উক্ষচফ, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। 5 

3.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ অবু ক্ষনায ক্ষফগ ক্ষক্ষনক্ষয়য কাযী ক্ষচফ, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। 5 

4.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ অক্ষভনুর অান উক্ষযচারক, খাদ্য ক্ষধদপ্তয। 5 

5.  জনাফ তানক্ষবয ক্ষাল্পন উক্ষযচারক, খাদ্য ক্ষধদপ্তয। 5 

6.  জনাফ অবু কাায ক্ষক্ষনয়য কাযী প্রধান, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। 5 

7.  জনাফ ক্ষফস্নু কুভায যকায াআল্পরা ধীিক, খাদ্য ক্ষধদপ্তয। 5 

8.  জনাফ খন্দকায ক্ষযাজু াল্পরক্ষকন যিণাল্পফিণ প্রল্পকৌরী, অশুগি াআল্পরা। 5 

9.  জনাফ ভঞ্জুয অরভ ক্ষল্পিভ এনাক্ষরি, খাদ্য ক্ষধদপ্তয। 5 

10.  জনাফ ক্ষপল্পযাজ অর ভামুদ ল্পমাগী গল্পফলণা ক্ষযচারক, এপক্ষএভআউ, খাদ্য ক্ষধদপ্তয। 5 

11.  জনাফ মুস্তপা পারুক অর ফন থা ল্পমাগী গল্পফলণা ক্ষযচারক, এপক্ষএভআউ, খাদ্য ক্ষধদপ্তয। 5 

12.  জনাফ ক্ষভাঃ াল্পজদুয যভান াআল্পরা ধীিক, খাদ্য ক্ষধদপ্তয। 5 

13.  জনাফ াআপৄর কক্ষফয খান উক্ষযচারক, খাদ্য ক্ষধদপ্তয। 5 

14.  জনাফ উৎর কুভায াা ক্ষক্ষনয়য প্রক্ষিক, খাদ্য ক্ষধদপ্তয। 5 

15.  জনাফ ক্ষভাঃ তাজুর আরাভ ক্ষতক্ষযক্ত ক্ষযচারক, খাদ্য ক্ষধদপ্তয। ৭ ২ য় ব্যাচ 

16.  জনাফ ক্ষভাঃ ভামুদ াান ম্যাল্পনজায, ক্ষএক্ষি, ক্ষদনাজপুয। ৭ 

17.  জনাফ ক্ষভাঃ সুভন ক্ষভল্পদী ক্ষক্ষনয়য তথ্য কভ থকতথা, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। ৭ 

18.  জনাফ অরীভা নুযাত জাান ল্পমাগী গল্পফলণা ক্ষযচারক, এপক্ষএভআউ। ৭ 

19.   জনাফ সভােঃ াইপৄর ইরাভ উক্ষচফ, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। ৭ 

20.  জনাফ সভােঃ আয়াতুর ইরাভ উক্ষচফ, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। ৭ 

21.  জনাফ সভাােদ সরার উমেন ক্ষক্ষনয়য কাযী ক্ষচফ, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। ৭ 

22.  জনাফ ভল্পনায়াযা াযবীন মভতু কাযী প্রধান, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। ৭ 

23.  জনাফ সভােঃ ইভাইর মভয়া গল্পফলণা কভ িকতিা, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। ৭ 

24.  জনাফ মভজানুয যভান গল্পফলণা কভ িকতিা, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। ৭ 

25.  জনাফ ক্ষযজা ক্ষভাাম্মদ ভক্ষন অঞ্চক্ষরক খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, ফক্ষযার। ৭ 

26.  জনাফ এএভ কায়োয অরী ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, ক্ষদনাজপুয। ৭ 

27.  জনাফ ক্ষজএভ পারুক ক্ষাল্পন ােয়াযী ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, োঙ্গাআর। ৭ 

28.  জনাফ ক্ষভাঃ ভাবুবুয যাভান অঞ্চক্ষরক খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাভ। ৭ 

29.  জনাফ এ এভ াআপৄর আরাভ ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, ভয়ভনক্ষং। ৭ 

30.  জনাফ ক্ষভাঃ ফাবুর ক্ষাল্পন ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, ক্ষেনাআদ। ৭ 

31.  জনাফ কাজী াআপৄেীন ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, নীরপাভাযী। ৭ 

32.  জনাফ মুাম্মদ াীন অপজার ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, নযক্ষংদী দয, নযক্ষংদী। ৭ 

33.  জনাফ াজ্জাদ ক্ষাল্পন ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, ক্ষফ.ফাক্ষড়য়া। ৭ 

34.  জনাফ ক্ষভাঃ ভক্ষনরুজ্জাভান ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, যাজাী। ৭ 

35.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ পারুক ক্ষাল্পন ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, কুক্ষভো। ৭ 

36.  ক্ষভাঃ জাাঙ্গীয অরভ ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, ঢাকা। ৭ 

37.  জনাফ ক্ষভাঃ ভাআন উক্ষেন ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, ফগুড়া। ৭ 

38.  জনাফ ক্ষভাঃ অযাপৄর অরভ ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, খাগড়ােক্ষড়। ৭ 

39.  জনাফ ভাবুবুয যভান খান ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক/ভভান, ক্ষযপুয। ৭ 

40.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ অোপৄজ্জাভান ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক, ঠাকুযগাঁ। ৭ 
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ধযধষ্ট-৫ 
Installations of ICT Equipment: 

Sl No Name of Installation Number of 

Installation 

Set of 

equipment for 

each 

Installation 

Total Set of 

equipment 

1 LSD, CSD and Silos 637 1 637 

2 UCF offices 493 1 493 

3 DCF Offices 64 5 320 

4 RCF Offices 8 6 48 

5 CCDR 1 6 6 

6 CMSs 2 2 4 

7  Flour Mills 1 2 2 

8 Khadya Bhaban 1 130 130 

Grand Total 1640 

Note: Each Set comprises Computer, Printer, UPS with low voltage AVR, Scanner, Data 

card etc. 

 

ধযধষ্ট-৬ 

Digital Truck Weigh Bridge যফযা ও স্থান 
 

ক্রধভক 

নং 

ধফবোগ মজরো িোক মের স্থোশনয জন্য ধনফ ষোধচত স্থোনো 

১। ঢোকো ভয়ভনধং পৄরপুয এরএধি 

২। মযপুয নধরতোফোড়ী এরএধি 

৩। যংপুয কুধিগ্রোভ কুধড়গ্রোভ দয  এর এধি 

৪। ধদনোজপুয ধদনোজপুয ধএধি 

৫। ঠোকুযগাঁও ীযগি এরএধি 

৬। নীরপোভোযী নীরপোভোযী দয এরএধি 

৭। ঞ্চগড় ঞ্চগড় দয এরএধি 

৮। গোইফোন্ধো গোইফোন্ধো দয এরএধি 

৯। যোজোী যোজোী যোজোী দয এর এধি 

১০। নোশেোয নোশেোয দয এরএধি 

১১। ধযোজগি ধযোজগি দয এরএধি 

১২। ফোঘোফোড়ী এরএধি 

১৩। ফগুড়ো োন্তোোয এরএধি (ধফএধিধ) 

১৪। খুরনো কুধষ্টয়ো জগধত এরএধি 

১৫। চট্টগ্রোভ কুধভেো ধভ ষপুয এর এধি 
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ধযধষ্ট-৭ 

 

Food Testing Laboratory ননভ মাবণয স্থানা মূ 

ক্রধভক 

নম্বয 

ধফবোশগয নোভ স্থোনো 

১।  খুরনা খুরনা নএনি, খুরনা 

২। যাজাী যাজাী দয এরএনি, যাজাী 

৩। নবরে নবরে দয এরএনি, নবরে 

৪। যংপুয যংপুয দয এরএনি, যংপুয 

৫। ফনযার ফনযার নএনি, ফনযার 

৬। চট্টগ্রাভ ানরয নএনি, চট্টগ্রাভ 
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ধযধষ্ট-৮  

ধক্ষো পশয অংগ্রণকোযীগশণয তোধরকো 

 

াযমণ-3.6: তফল্পদমক মক্ষা পল্পয অংগ্রণকাযীগল্পণয তামরকা 

ক্য. 

নং 

প্রদানকাযীয নাভ দফী ফতথভান কভ থস্থর প্রক্ষিল্পণয ক্ষফলয় ভয়কার 

(ক্ষদন) 

পযকাযীয 

ক্ষদল্পয নাভ 

ভন্তব্য 

1.  জনাফ মমযন নাঈভ এভক্ষ  দস্য, স্ত্ায়ী 

কক্ষভটি 

খাদ্য ভন্ত্রণারয় ICT based rice 

production, 

processing & 

storage 

5 ক্ষবল্পয়তনাভ  

2.  জনাফ মউমর সুভন ক্ষতক্ষযক্ত ক্ষচফ খাদ্য ভন্ত্রণারয় Do 5 ক্ষবল্পয়তনাভ  

3.  জনাফ সভা: সযজাউর কমযভ 

সখ 

ক্ষিক্ষক্ষি (উক্ষচফ)  PMU Do 5 ক্ষবল্পয়তনাভ  

4.  জনাফ সভাােদ ভাবুবুয 

যভান 

ক্ষক্ষনয়য কাযী ক্ষচফ খাদ্য ভন্ত্রণারয় Do 5 ক্ষবল্পয়তনাভ  

5.  জনাফ সভা: যায়ানুর কমফয অঞ্চক্ষরক খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক যংপুয Do 5 ক্ষবল্পয়তনাভ  

6.  জনাফ সভা: আব্দু ারাভ ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক নগা Do 5 ক্ষবল্পয়তনাভ  

7.  জনাফ সভাােদ আবু কাওায ক্ষক্ষনয়য কাযী প্রধান খাদ্য ভন্ত্রণারয় Do 5 ক্ষবল্পয়তনাভ  

8.  জনাফ ভামুন আর সভাল্প িদ 

সচৌদৄযী 

উক্ষযচারক  খাদ্য ক্ষধদপ্তয। Do 5 ক্ষবল্পয়তনাভ  

9.  জনাফ ময়াযা সফগভ প্রধান ক্ষাফ কভ িকতিা খাদ্য ভন্ত্রণারয়। Do 5 ক্ষবল্পয়তনাভ  

10.  জনাফ সভা: সভাকল্পরসুয যভান উক্ষযচারক  PMU Do 5 ক্ষবল্পয়তনাভ  

11.  জনাফ সভা: কাভরুর ইরাভ ভাননীয় ভন্ত্রী খাদ্য ভন্ত্রণারয় ICT based 

Food stock 

magt. 

10 UK & 

Scotland 

 

12.  জনাফ সভা: আব্দুর ওয়াদুদ ক্ষচয়াযম্যান,স্ত্ায়ী কক্ষভটি খাদ্য ভন্ত্রণারয় Do 10 UK & 

Scotland 

 

13.  জনাফ সভা: আতাউয যভান ক্ষতক্ষযক্ত ক্ষচফ খাদ্য ভন্ত্রণারয় Do 10 UK & 

Scotland 

 

14.  জনাফ সভাােদ ফদরুর াান ভাক্ষযচারক  খাদ্য ক্ষধদপ্তয। Do 10 UK & 

Scotland 

 

15.  জনাফ সভা: গামজউয যভান প্রকে ক্ষযচারক PMU Do 10 UK & 

Scotland 

 

16.  জনাফ সক.এভ. আরী আজভ ভাক্ষযচারক  PMO Do 10 UK & 

Scotland 

 

17.  জনাফ সভাােদ সরার 

সাাইন 

ভাননীয় ভন্ত্রীয PS খাদ্য ভন্ত্রণারয় Do 10 UK & 

Scotland 

 

18.  জনাফ াঈদ যামপকুর আরভ Sr. Procurment 

Spec. 

PMU Do 10 UK & 

Scotland 

 

19.  জনাফ সভা: গামজউয যভান প্রকে ক্ষযচারক PMU Public Food 

storage and 

distribution 

system 

7 India  

20.  জনাফ সভা: ভমউমেন প্রল্পজক্ট সকা-অমড িল্পনটয PMU Do 7 India  

21.  জনাফ আবুর কারাভ আজাদ উক্ষচফ খাদ্য ভন্ত্রণারয়। Do 7 India  

22.  জনাফ এ.এভ সভামন অঞ্চক্ষরক খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক খুরনা,খাদ্য 

ক্ষধদপ্তয। 

Do 7 India  

23.  জনাফ আব্দুো আর ভামুন ক্ষতক্ষযক্ত ক্ষযচারক  খাদ্য ক্ষধদপ্তয। Do 7 India  

24.  জনাফ ময়াযা সফগভ প্রধান ক্ষাফ কভ িকতিা খাদ্য ভন্ত্রণারয়। Do 7 India  
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ক্য. 

নং 

প্রদানকাযীয নাভ দফী ফতথভান কভ থস্থর প্রক্ষিল্পণয ক্ষফলয় ভয়কার 

(ক্ষদন) 

পযকাযীয 

ক্ষদল্পয নাভ 

ভন্তব্য 

25.  জনাফ ভল্পনায়াযা াযমবন মভতু কাযী প্রধান খাদ্য ভন্ত্রণারয় Do 7 India  

26.  জনাফ সভা: আব্দুর কাল্পদয ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক াফনা Do 7 India  

27.  জনাফ সভা: মভজানুয যভান উক্ষযচারক খাদ্য ক্ষধদপ্তয। Do 7 India  

28.  জনাফ সভা: সভাকল্পরসুয যভান উক্ষযচারক  PMU Do 7 India  

29.  জনাফ াাবুমেন আল্পভদ বাযপ্রাপ্ত ক্ষচফ খাদ্য ভন্ত্রণারয়। Food Stock 

Magt. Infor. 

System & 

Smart grain 

System 

7 China  

30.  জনাফ সভাােদ ফদরুর াান ভাক্ষযচারক  খাদ্য ক্ষধদপ্তয। Do 7 China  

31.  জনাফ সভা: গামজউয যভান প্রকে ক্ষযচারক PMU Do 7 China  

32.  জনাফ সভা: ামফবুয যভান 

সাাইন 

যুগ্ন ক্ষচফ খাদ্য ভন্ত্রণারয়। Do 7 China  

33.  জনাফ সভা: আতুর ইরাভ উক্ষচফ খাদ্য ভন্ত্রণারয়। Do 7 China  

34.  জনাফ সভা: ভমউমেন প্রল্পজক্ট সকা-অমড িল্পনটয PMU Do 7 China  

35.  জনাফ ািাদ সাাইন ক্ষজরা খাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রক ক্ষফ.ফাক্ষড়য়া। Do 7 China  

36.  জনাফ সভা: আর আমজজুয 

যভান 

উক্ষযচারক খাদ্য ক্ষধদপ্তয। Do 7 China  

37.  জনাফ সভা: কাভরুর ইরাভ ভাননীয় ভন্ত্রী খাদ্য ভন্ত্রণারয় Modern Food 

Silo 

Technology 

8 USA  

38.  জনাফ সভা: আতাউয যভান যুগ্ন ক্ষচফ খাদ্য ভন্ত্রণারয়। Do 8 USA  

39.  জনাফ সভা: গামজউয যভান প্রকে ক্ষযচারক PMU Do 8 USA  

40.  জনাফ সভা: আব্দুর ামরভ ক্ষযচারক (প্রান) খাদ্য ক্ষধদপ্তয। Do 8 USA  

41.  জনাফ সভাােদ আান 

মকফমযয়া মমেমক 

ক্ষযচারক  PMO Do 8 USA  

42.  জনাফ সভাােদ সোর 

সাাইন 

ভাননীয় ভন্ত্রীয PS খাদ্য ভন্ত্রণারয় Do 8 USA  

43.  জনাফ সভা: ভমউমেন প্রল্পজক্ট সকা-অমড িল্পনটয PMU Do 8 USA  

44.  জনাফ সভা: আব্দুর ওয়াদুদ ক্ষচয়াযম্যান,স্ত্ায়ী কক্ষভটি খাদ্য ভন্ত্রণারয় Modern Food 

Silo 

Technology 

7 UAE, 

Spain & 

Portugal 

 

45.  জনাফ সভা: আব্দুর ভাল্পরক এভক্ষ  দস্য, স্ত্ায়ী 

কক্ষভটি 

খাদ্য ভন্ত্রণারয় Do 7 UAE, 

Spain & 

Portugal 

 

46.  জনাফ এল্পক সভাােদ নুরুর 

ক 

এভক্ষ  দস্য, স্ত্ায়ী 

কক্ষভটি 

খাদ্য ভন্ত্রণারয় Do 7 UAE, 

Spain & 

Portugal 

 

47.  জনাফ এ.এভ. ফদরুল্পোজা  ক্ষচফ খাদ্য ভন্ত্রণারয় Do 7 UAE, 

Spain & 

Portugal 

 

48.  জনাফ সভাােদ ফদরুর াান ক্ষতক্ষযক্তভাক্ষযচারক  খাদ্য ক্ষধদপ্তয। Do 7 UAE, 

Spain & 

Portugal 

 

49.  জনাফ সভা: মযয়াজুর কমযভ 

সখ 

ক্ষিক্ষক্ষি (উক্ষচফ)  PMU Do 7 UAE, 

Spain & 

Portugal 

 

 

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AE_%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BE_%E0%A6%9A%E0%A7%8C%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80
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ধযধষ্ট-৯ 

১৮টি দরীয় আল্পরাচনায অংগ্রণকাযীল্পদয তামরকা  
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ধযধষ্ট-১০ 
স্থোনীয় ম ষোশয়য কভ ষোরোয় অংগ্রণকোযীশদয তোধরকো 
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 ধযধষ্ট-১১  

ধক ইনপযশভন্ট ইন্টোযধপউ (KII) কভ ষকতষোয নোভ 
ক্র: নং কভ ষকতষোয নোভ দফী ও ঠিকোনো উশজরো মজরো 

1.  মভো: নজরুর ইরোভ বোযপ্রোপ্ত কভ ষকতষো (এরএধি), আমুয়ো কাঁঠোধরয়ো ঝোরকোঠী 

2.  মভো: আব্দুয যভোন 
খোদ্য ধযদ ষক ও বোযপ্রোপ্ত কভ ষকতষো, মফতোগী 

খোদ্য গুদোভ 
মফতোগী ফযগুনো 

3.  মভো: মভোজ্জো কধফয রুশফর বোযপ্রোপ্ত কভ ষকতষো  নরধছটি ঝোরকোঠী 

4.  মভো: নোজমুর মোশোইন 
ংযক্ষণ ও চরোচর কভ ষকতষো, এরএধি এফং 

মজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক বোযপ্রোপ্ত  
দয ঝোরকোঠী 

5.  এ.মক.এভ ধদুর ক উশজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক শ্বযণশখোরো ফোশগযেোয 

6.  মভো: ধযোজুর ইরোভ 
উ খোদ্য ধযদ ষক ও বোযপ্রোপ্ত কভ ষকতষো 

মফোযোন উধেন, এরএধি 

মফোযোন 

উধেন 
মবোরো 

7.  মভো: ভধউর যভোন উশজরো কৃধল অধপোয করোোড়ো ট্যয়োখোরী 

8.  এএভ ফদরুর আরভ উশজরো কৃধল অধপোয আভতরী ফযগুনো 

9.  মভো: ফজলুয যভোন গোজী উশজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক কভ ষকতষো ডুমুধযয়ো খুরনো 

10.  এ এভ োইপৄর ইরোভ মজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক দয ভয়ভনধং  

11.  
ধজএভ পোরুক মোশন 

োেওয়োযী 
মজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক - েোঙ্গোইর 

12.  োইদুয যভোন মজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক  েোঙ্গোইর 

13.  মভো: এনোশয়ত কধযভ খোদ্য ধযদ ষক, বোযপ্রোপ্ত কভ ষকতষো ভধুপুয েোঙ্গোইর 

14.  মুোম্মদ আরোউধেন উশজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক দয ভয়ভনধং  

15.  ধভনোয তফদ্য বোযপ্রোপ্ত কভ ষকতষো ও খোদ্য ধযদ ষক মগৌযনদী ফধযোর 

16.  জনোফ মভশবুল্যো ইনচোজষ (বোযপ্রোপ্ত কভ ষকতষো) মভোশযরগি ফোশগযোে 

17.  ধফশ্বধজৎ দি বোযপ্রোপ্ত কভ ষকতষো (এরএধি) বোন্ডোযীয়ো ধশযোজপুয 

18.  মভো: এভদোদুর ক বোযপ্রোপ্ত কভ ষকতষো ভঠফোড়ীয়ো ধশযোজপুয 

19.  ধিত চোকভো উশজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক ভঠফোড়ীয়ো ধশযোজপুয 

20.  োনোজ মফগভ উশজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক (অ.দো) বোন্ডোযীয়ো ধশযোজপুয 

21.  জনোফ আপযোভ মোশন পৄি ইশনশক্টয মভোশযরগি ফোশগযোে 

22.  আফদুর ভন্নোন উশজরো কৃধল অধপোয গরোধচো ট্যয়োখোরী 

23.  মভো: আব্দু মোফোন বোযপ্রোপ্ত কভ ষকতষো ডুমুধযয়ো খুরনো 

24.  মভো: ভধউয যভোন উশজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক ফধযোর দয ফধযোর 

25.  ফোদর কুভোয ধফশ্বো উশজরো খোদ্য ধনয়ন্ত্রক রুো খুরনো 

26.  মভো: ধপ আপজোর আরভ ম্যোশনজোয, ধএধি দয ভয়ভনধং  
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PMU 

No Name Designation Working Place 

1.  Md. Gazi Ur Rahman 
Project Director 
(Additional Secretary) 

PMU Office 

2.  Md. Rezaul Karim Shiekh 
Deputy Project Director  
(Deputy Secretary) 

PMU Office 

3.  Md. Mohiuddin 
Project Coordinator 
(Deputy Secretary) 

Dhaka Steel Silo 

4.  Bimal Bhuiyan Project Coordinator Maheshwarpasa Steel Silo 

5.  Md. Moklesar Rahman Assistant Deputy Director PMU Office 

6.  Syed Rafiqul Alam Senior Procurement Specialist PMU Office 

7.  Engr. Imam Zafor Senior Environmental Specialist PMU Office 

8.  Md. Moniruzzaman Senior Social Specialist PMU Office 

9.  Md. Akhtaruzzaman 
Sr. Outreach and Awareness 
Specialist 

PMU Office 

10.  A.K.M Aminnul Islam 
Sr. Technical Specialist 
(Mechanical) 

PMU Office 

11.  
Md. Rafiqur Rahman 
Mazumder 

Sr. Technical Specialist 
(Civil) 

PMU Office 

12.  Jadab Chakroborty Accounts Officer PMU Office 

13.  
Md. Mobarok Hossain 
Akanda 

Accountant Cum Cashier PMU Office 

14.  Sajal Kumar Mondal Technical Site Specialist (Civil) Dhaka Steel Silo 

15.  Mohammad Shafiqul Alam 
Technical Site Specialist 
(Civil) 

Chattagong Steel Silo 

16.  Md. Mustafizur Rahman 
Technical Site Specialist 
(Civil) 

Narayanganj Steel Silo 

17.  Asifur Rahman Molla 
Technical Site Specialist 
(Civil) 

Modhupur Steel Silo 

18.  Md. Mahmudur Rahman 
Technical Site Specialist 
(Civil) 

Ashugong Steel Silo 

19.  Md. Mottaleb Hossain 
Technical Site Specialist 
(Civil) 

Barishal Steel Silo 

20.  Md. Aziz Mishir 
Technical Site Specialist 
(Civil) 

Mymensingh Steel Silo 

21.  Md. Majedur Rahman 
Technical Site Specialist 
(Civil) 

M. Pasa, Steel Silo, Khulna 
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মযমষ্ট-১2  

 

নাতন খাদ্য গুদাভ  ক্ষষ্টর াআল্পরায তুরনা 

নাতন খাদ্য গুদাভ ক্ষষ্টর াআল্পরা 

1. খাদ্য গুদাভ ক্ষনভ থাণ ভয় াল্পি ল্পয় থাল্পক।  1. ক্ষষ্টর াআল্পরা ক্ষনভ থাল্পণ কভ ভয় প্রল্পয়াজন য়। 

2. ক্ষনভ থাণ কযায জন্য প্রচুয ক্ষনভ থাণ াভগ্রীয ( ক্ষমভন: যি, 

ক্ষল্পভন্ট, আে, ফালু, ভাটি  াথয আতযাক্ষদ) প্রল্পয়াজন য়। 

2. ক্ষষ্টর াআল্পরা ক্ষনভ থাণ কযল্পত ক্ষকফর ক্ষষ্টর 

(গ্যারিানাআজি ক্ষষ্টর ীে) প্রল্পয়াজন য়। 

3. ক্ষনভ থাণ খযচ ক্ষফী। 3. ক্ষনভ থাণ ব্যয় কভ। 

4. ক্ষনযাদ খাদ্য ংযিণ ভয় 6 ক্ষথল্পক 11 ফৎয ভাত্র। 4. ক্ষনযাদ খাদ্য স্য ংযিণ কার 2 ক্ষথল্পক 3 

ফৎয। 

5. গুদাভ ক্ষনভ থাল্পণয জন্য ক্ষফী জক্ষভয প্রল্পয়াজন য়।  5. ক্ষনভ থাণ কযল্পত ে জায়গায় প্রল্পয়াজন য়। 

6. ক্ষযচারন ব্যয় ক্ষফী এফং ক্ষধক েক্ষভক প্রল্পয়াজন য়।  6. ক্ষযচারন ব্যয় কভ  েক্ষভক কভ রাল্পগ।  

7. কীেনাক প্রল্পয়াজন য়। 7. কীেনাক প্রল্পয়াজন য় না। 

8. খাদ্য স্য ংযিল্পণয জন্য চল্পেয ফস্তা  কাল্পঠয িাল্পনজ 

প্রল্পয়াজন য়। 

8. ফস্তা  কাল্পঠয িাল্পনজ প্রল্পয়াজন য় না। 
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