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ননফ বাী ায-ংক্ষে 

 
নদী-ভাতৃক ফাংরাক্ষদক্ষ ননৌ-থ একটি অতযন্ত গুযত্বপূর্ ব স্বল্পব্যয়ী নমাগাক্ষমাগ ভাধ্যভ। আভাক্ষদয নদক্ষ ৪০৫টি নদী ও 

অংখ্য খার নফর নফস্তৃত যক্ষয়ক্ষে। নকন্তু ফতবভাক্ষন উজান নথক্ষক প্রচুয নর নযফানত ক্ষয় নফদ্যভান নদীমূ ধীক্ষয ধীক্ষয 

বযাট ক্ষয় ভক্ষয মাক্ষে অথফা প্রক্ষয়াজনীয় নাব্যতা াযাক্ষে। নদী মূক্ষয নাব্যতা হ্রাক্ষয কাযক্ষর্ ননৌমান চরাচর, নচ 

কাম ব নফঘ্ন ফন্যায ানন ননষ্কাক্ষন প্রনতফন্ধকতা সৃনি ক্ষে। নদক্ষয অবযন্তযীর্ নদী ক্ষথয উন্নয়ন, নচ কাম ব, ফন্যা 

ননয়ন্ত্রর্ এফং প্রাকৃনতক বাযাম্য যোয় কযানটার নেনজং এয গুযত্ব অনযাম ব। ফতবভাক্ষন নদক্ষ ফল বাকাক্ষর প্রায় ৬০০০ 

নকিঃনভ এফং শুষ্ক নভৌসুক্ষভ প্রায় ৪৮০০ নকিঃনভিঃ ননৌ-থ চর থাক্ষক। উক্ষেখ্য নফআইডনিউটিএ কতৃবক ফাস্তফানয়ত ১টি 

প্রকল্প এফং চরভান ২টি প্রকক্ষল্পয আওতায় প্রায় ১২০০ নকিঃনভিঃ ননৌ-থ নাব্য কযা ক্ষয়ক্ষে। নদন নদন ননৌ-ক্ষথয 

নযভার্ নম াক্ষয হ্রা াক্ষে তাক্ষত জরুযী নবনিক্ষত ননৌ-থগুনর নেনজং কযা না ক্ষর অনচক্ষযই অক্ষনক গুযত্বপূর্ ব ননৌ-থ 

ফন্ধ ক্ষয় মাক্ষফ। এই কর নদক নফক্ষফচনা কক্ষযই এই প্রকল্পটি ৃহীত ক্ষয়ক্ষে।  
 

অবযন্তযীর্ ননৌ-ক্ষথ াযাফেয ণ্য ও মাত্রীফাী ননৌ-মানমূক্ষয নননফ বঘ্ন ও ননযাদ চরাচর নননিত কযায রক্ষেয ৫৩টি 

রুক্ষট (১ভ ম বাক্ষয় ২৪টি) নেনজং-এয ভাধ্যক্ষভ নাব্যতায উন্নয়ন াধন কযাই প্রকক্ষল্পয মূর উক্ষেশ্য। এোড়াও প্রকক্ষল্পয 

অন্যান্য উক্ষেশ্যগুক্ষরা ক্ষরািঃ নেনজংক্ষয়য ভাধ্যক্ষভ ২৪টি ননৌ-ক্ষথয নাব্যতা বৃনি কযা, াযাফেয ধক্ষয নননফ বঘ্ন এফং 

ননযাদ চরাচর নননিতকযক্ষর্য জন্য ২৪৭০নকিঃ নভিঃ ননৌ-থ চর যাখা, ংনিি নদীগুনরয ানন প্রফা বৃনি কযা।  
 

আইএভইনড কর এনডন অন্তর্ভ বক্ত প্রকক্ষল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগনত নযফীেক্ষর্য াাান ২০০৪ ার ক্ষত আউটক্ষান বং 

এয ভাধ্যক্ষভ ননক্ষয়ানজত যাভ বক্ষকয ায়তায় ীনভত ংখ্যক এনডনর্ভক্ত প্রকক্ষল্পয নননফড় নযফীের্ কক্ষয আক্ষে। 

এযই ধাযাফানকতায় চরনত ২০১৭-২০১৮ অথ ব ফেক্ষয যাজস্ব ফাক্ষজক্ষটয আওতায় এনডনর্ভক্ত ননৌ-নযফন ভন্ত্রর্ারক্ষয়য 

অধীন ফাংরাক্ষদ অবযন্তযীর্ ননৌ-নযফন কতৃবে (নফআইডনিউটিএ) কতৃবক ফাস্তফায়নাধীন ‘‘অবযন্তযীর্ ননৌ-ক্ষথয ৫৩ 

টি রুক্ষট কযানটার নেনজং (১ভ ম বাক্ষয় ২৪টি ননৌ-থ)’’ ১ভ ংক্ষানধত ীল বক প্রকল্পটি নননফড় নযফীেক্ষর্য উক্ষদ্যাগ 

ননয়া ক্ষয়ক্ষে। এ রক্ষেয, মথামথ প্রনিয়ায ভাধ্যক্ষভ ননক্ষয়াগকৃত যাভ বক প্রনতষ্ঠান কতৃবক চুনক্তয আক্ষরাক্ষক নননফড় 

নযফীেক্ষর্য কাজটি নযচানরত ক্ষয়ক্ষে।  
 

নননফড় নযফীের্ ভীোয় প্রকক্ষল্পয আওতায় যানয প্রকল্প উকাযক্ষবাগী মথা-কৃনলজীফী, ভৎস্যজীফী, ব্যফায়ী, 

ননৌমাক্ষন চরাচরযত মাত্রী, ননৌ-মান ব্যফায়ী উিযদাতাক্ষদয ননকট ক্ষত কাঠাক্ষভাগত প্রশ্নাফনরয ভাধ্যক্ষভ প্রকক্ষল্পয 

কাম বিভ ও এয প্রবাফ ্পরনকবত ত্ানদ যানয াোৎকাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষে এোড়া নপাকা গ্রু 

নডকান (এপনজনড), নক ইনপযক্ষভন্ট ইন্টাযনবউ (ক্ষকআইআই), নক্ষকন্ডানয ত্ ংগ্র ও ম বাক্ষরাচনা এফং প্রকল্প 

এরাকা নযদ বন ও ফাস্তফ অফস্থা ম বক্ষফের্ ইতযানদ কাম বিভ নযচারনা কযা ক্ষয়ক্ষে। নননফড় নযফীের্ ভীোয় 

ংখ্যাগত ত্ ংগ্রক্ষয জন্য প্রথভ ধাক্ষ Systematic Sampiling এয ভাধ্যক্ষভ ৯টি ননৌ থ ননয়া ক্ষয়ক্ষে। 

নিতীয় ধাক্ষ ৯টি ননৌক্ষথ Probabillity Proportional to Size িনত অনুাক্ষয ১২০০ জন উকাযক্ষবাগীক্ষদয 

ননৌ-থ অনুমায়ী নফন্যা কযা ক্ষয়ক্ষে এফং এোড়া প্রকল্পটিয কাম বিভ ও প্রবাফ ্পরনকবত গুর্গত নফনবন্ন ত্ ংগ্রক্ষয 

জন্য প্রকক্ষল্পয াক্ষথ ংনিি নফআইডনিউটিএ’য প্রধান কাম বারয় ও স্থানীয় ম বাক্ষয়য কভ বকতবা/প্রক্ষকৌরীয াোৎকায 

গ্রর্ কযা ক্ষয়ক্ষে। এোড়া প্রকক্ষল্পয আওতায় িয় প্রনিয়ামূ নফদ্যভান িয় নীনতভারায আক্ষরাক্ষক কযা ক্ষয়ক্ষে নক না 

তা যীে-ননযীো কযা ক্ষয়ক্ষে। ংৃহীত তক্ষ্য নবনিক্ষত ফতবভান নননফড় নযফীের্ ভীো প্রনতক্ষফদনটি প্রর্য়ন কযা 

ক্ষয়ক্ষে। 
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নননফড় নযফীের্ ভীোয় ংখ্যাগত (Quantitative) তক্ষ্য নফক্ষিলক্ষর্ নদখা মায়, ভীোয় অংগ্রর্কাযী 

১২০০ জন উিযদাতাক্ষদয ভক্ষধ্য প্রকক্ষল্পয নেনজং ্পরক্ষকব অফগত আক্ষেন ৬৯% উকাযক্ষবাগী । তকযা ৩১ জন 

উকাযক্ষবাগী প্রকক্ষল্পয নেনজং ্পরক্ষকব অফগত নন। প্রকক্ষল্পয নননফড় নযফীের্ ভীোয় নদখা মায় নেনজং কাম বিক্ষভয 

পক্ষর নদীয নাব্যতা নযফতবন বৃনি নক্ষয়ক্ষে ৮২.৪%। নেনজং কাম বিক্ষভয কাযক্ষর্ এরাকায় ফন্যায তীব্রতায নযফতবন 

৬৪.৪% হ্রা নক্ষয়ক্ষে। ভীোয় অংগ্রর্কাযী উিযদাতাযা জানান নম, ননৌ-থ খনক্ষনয পক্ষর ২৭% ণ্য 

নযফনকাযী ননৌ-মান ক্ষজ চরাচর কযক্ষত াযক্ষে, ১৮% মাত্রী নযফনকাযী ননৌ-মান চরাচর বৃনি নক্ষয়ক্ষে, ২০% 

ননৌকা চরাচর বৃনি নক্ষয়ক্ষে, ৯% কাক্ষগ বা এফং ২০% ভাে ধযায ট্ররায চরাচর বৃনি নক্ষয়ক্ষে। গুর্গত নফক্ষিলক্ষর্ নদখা 

মায় চাঁদপুয- ইঁচুরী-াজীগঞ্জ ননৌ ক্ষথ ভৎস্যজীফীযা জানান নম ণ্যফাী ননৌ-মান চরাচর বৃনি নক্ষয়ক্ষে। ভংরা - 

ঘনলয়াখানর ননৌক্ষথ কাক্ষগ বা চারকগর্ জানান নাব্যতা বৃনি াওয়ায কাযক্ষর্ ভাে ধযায ট্ররায ও মাত্রীফাী নিডক্ষফাক্ষটয 

ংখ্যা বৃনি নক্ষয়ক্ষে, ণ্যফাী ননৌ-মান চরাচর অক্ষনক বৃনি নক্ষয়ক্ষে।  
 

ননৌ-থ খনক্ষনয পক্ষর নদী তীযফতী জনভগুক্ষরাক্ষত াযাফেয নচ প্রানি নননিত ক্ষয়ক্ষে ফা ক্ষে পক্ষর একই জনভক্ষত 

ফেক্ষয পর চাক্ষলয ংখ্যা (নননফড়তা) বৃনি নক্ষয়ক্ষে (৬৮.৯%), মা নেনজং এয পূক্ষফ ব ম্ভফ নের না। নগাযকঘাটা খার 

(ভক্ষখারী কযাক্ষনর) ভৎস্য ব্যফায়ী ভফায় নভনত অনপক্ষ এপনজনডক্ষত অংগ্রর্কাযী ব্যফায়ীক্ষদয াক্ষথ  

আক্ষরাচনাকাক্ষর জানা মায় নম, প্রকল্প ফা ফায়ক্ষনয আক্ষগ নজায়াক্ষযয      য় থাকক্ষত ক্ষতা এখন ২৪ ঘন্টা খাক্ষর ানন 

থাক্ষক তাই  ভয়, শ্রভ এফং খযচ কক্ষভ মাওয়ায কাযক্ষর্ ফাজাযজাতকযক্ষর্য সুনফধা বৃনি নক্ষয়ক্ষে।  
 

ননৌ-থ খনক্ষনয পক্ষর এক স্থান ক্ষত অন্য স্থাক্ষনয দূযত্ব অক্ষনক কক্ষভ নগক্ষে পক্ষর ণ্য নযফক্ষন ভয় ও ব্যয় দুক্ষটাই 

কভক্ষে। মাত্রী নযফনকাযী ননৌ-মান চরাচক্ষরয ভাধ্যক্ষভ জনাধাযক্ষর্য মাতায়াক্ষতয সুনফধা বৃনি নক্ষয়ক্ষে। এোড়া শু  

নভৌসুক্ষভ নদীয ানন বৃনি াযা ফেয নদীক্ষত নাব্যতা থাকায কাযক্ষর্ ননৌ-মানগুক্ষরা ক্ষজ চরাচর কযক্ষত াক্ষয 

(৮১% উকাযক্ষবাগীয ভক্ষত) পক্ষর ননৌ-মান ংনিি চারক ও শ্রনভকক্ষদয কভ বংস্থান বৃনি নক্ষয়ক্ষে। 
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                                  -                                                    

                    ,           -     নেনজং এয ক্ষযয গবীযতা াননয ফ বননম্ন স্তয ১১-২৬ ফুট নের। 

অক্ষনক ননৌ-থ নেনজং এয আক্ষগ শুকনা নের এফং গবীযতা াননয ফ বননম্ন স্তয নফক্ষফচনায় ভাত্র ০-১ ফুট নের মা 

ফতবভাক্ষন ১১ ফুক্ষটয উক্ষয উন্ননত ক্ষয়ক্ষে। 
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                                           ‘   -    -     -                           

                                                                         বনফষ্যক্ষত প্রকল্প 

নডজাইক্ষন ত্রুটি এড়াক্ষনায জন্য প্রকল্প প্রর্য়ন ও ফাস্তফায়ন নযকল্পনা ঠিক ও সুনননদ বিবাক্ষফ গ্রর্ কযা জরুনয এফং তায 

ওয নবনি কক্ষয মথামথবাক্ষফ নডনন প্রর্য়ন কযা নমক্ষত াক্ষয।                                         

                                                     Hydrological & Morphological 

                                                                                       

                                                                 ,                   

                                                                              Deploy 

(      )                                                                                     

                                   Deploy                                              

                                            /                                             

                                                                                            

                                                                     -                   

                                                                                       

                                         কায় নেনজং কযায পক্ষর ফাজায এরাকায় নদী  বাঙ্গন তীব্র 

ক্ষয়ক্ষে। ফাজাক্ষযয নফযীত এরাকা খনক্ষনয ভাধ্যক্ষভ নদীয গনতথ নাজা কযায ভাধ্যক্ষভ বাঙ্গন নযাধ কযা ম্ভফ      

                                                                                      

                                                                                    

                        আংনক ফা এরাকানবনিক নদী খনন কাজ ্পরন্ন না কক্ষয ধাযাফানক সুপর নক্ষত 

ভনিত নযকল্পনা ননয়া নমক্ষত াক্ষয। এক এরাকায় খনক্ষনয পক্ষর মাক্ষত ার্শ্বফতী অন্য এরাকায় এয েনতকয প্রবাফ 

না ক্ষড় ননদক্ষক তবকতামূরক ব্যফস্থা ননক্ষত ক্ষফ।                                                

                                                                            

(Maintenance Dredging)                                               -                

                     Maintenance Dredging                                               

                         -                                                              

                    -                                                                  

                                                        Performance Based Dredging 

                                           -                  -       Sustainable         

Holistic Approach                                                                         
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প্রথভ অধ্যায় 

নননফড় নযফীক্ষণ কাম যক্রমভয আতায় গৃীত প্রকমেয নফফযণ 

১.১. টভূনভ  

 

নদী-ভাতৃক ফাাংরামদম ৪০৫টি নদ-নদী (তথ্যসূত্র: ফাাউমফা) নফযাজভান এফাং ননৌ-থ একটি গুরুত্বপূণ য স্বেব্যয়ী 

নমাগামমাগ ভাধ্যভ। এ ননৌ-থ ভমক নকন্দ্র কময নদীয ামড় নছাট-ফড় অমনক নে কাযখানা, াট-ফাজায  ব্যফা 

নকন্দ্র গমড় উমেমছ। প্রচুয নর নযফানত ময় নফদ্যভান নদীভ ধীময ধীময প্রময়াজনীয় নাব্যতা াযামে। পমর 

ননৌমান চরাচর, নচ কাম য নফঘ্ন ফন্যায ানন ননষ্কামন প্রনতফন্ধকতা সৃনি ময় থামক। প্রকেভুক্ত ননৌ-থগুমরা শুষ্ক 

নভৌসুমভ শুনকময় মায়ায় রঞ্চ, স্টীভায, কামগ যা ইতযানদ ননৌ-মান চরাচর কযমত াময না। পমর মাতায়াত  ণ্য 

নযফমণ জনগমণয নবাগানি ফামড়। নদময অবযিযীণ নদী মথয উন্নয়ন, নচ কাম য, ফন্যা ননয়ন্ত্রণ এফাং প্রাকৃনতক 

বাযাম্য যক্ষায় কযানটার নেনজাং অনযাম য। নেনজাং  খনমনয ভাধ্যমভ ননৌ-থগুমরায নাব্যতা নপনযময় আনা 

একাি প্রময়াজন মামত শুষ্ক নভৌসুমভ চালু থামক মা ননযফনেন্ন  ননযাদ ননৌমান চরাচর, নচসুনফধা ম্প্রাযণ এফাং 

ভৎস্য চামল ায়তা কযমফ। এমত নযফণ ব্যয় হ্রা ামফ এফাং প্রকে এরাকায জনগমণয আথ য-াভানজক অফস্থায 

উন্নয়ন ঘটমফ মা নদময ানফ যক অথ যনননতক প্রবৃনি অজযমন ায়তা কযমফ। ননৌ-নযফণ ভন্ত্রণারময়য উমদ্যামগ 

ফাাংরামদ অবযিযীণ ননৌ-নযফণ কতৃযক্ষ (নফআইডনিউটিএ) কতৃযক ফাস্তফায়নাধীন ফাাংরামদময অবযিযীণ ননৌ-

মথয ৫৩টি রুমট (১ভ ম যাময়েঃ ২৪টি ননৌ-থ) কযানটার নেনজাং (মভাট ৯৯৭.০০ রক্ষ ঘননভটায) খনমনয ভাধ্যমভ 

নাব্যতা উন্নয়ন কময ননৌ-থ ননৌ-চরাচমরয জন্য উনু্ক্তকযণপূফ যক ফছযব্যাী মাত্রী  ভারফাী ননৌ-মামনয ননয়নভত 

চরাচর নননিতকযমণয রমক্ষয প্রকেটি ফাস্তফায়মনয উমদ্যাগ গ্রণ কযা ময়মছ।  
 

এ নপ্রনক্ষমত প্রকমেয উমেশ্যগুমরা কতটুকু ফাস্তফানয়ত মে তা ম যামরাচনা  ম যমফক্ষণপ প্রকমেয আতায় 

াংগৃীত/াংগৃীতব্য নফনবন্ন ণ্য, কাম য  নফা ক্রময়য (Procurement) নক্ষমত্র প্রচনরত আইন  নফনধভারা, 

ননএ ২০০৬  ননআয ২০০৮ এয ননমদ যনা মথামথবামফ প্রনতারন কযা মে নকনা ন নফলময় ম যমফক্ষণ  

ম যামরাচনা এফাং প্রকেটিয নননফড় নযফীক্ষণ কযায জন্য ভীক্ষাটি ামত ননয়া ময়মছ। এ নননফড় নযফীক্ষণ 

ভীক্ষায কাজ নযচারনায জন্য আউটমান যাং এয ভাধ্যমভ যাভ যক পাভ য নডমবরমভন্ট নটকননকযার কনারমটন্ট 

প্রােঃ নরেঃ (নডটিনএর)-নক ননময়াগ নদয়া ময়মছ।   

 

১.২ প্রকমেয উমেশ্য 

 

অবযিযীণ ননৌ-মথ কর নভৌসুমভ ণ্য  মাত্রীফাী ননৌমানভময নননফ যঘ্ন  ননযাদ চরাচর নননিত কযায রমক্ষয 

৫৩টি রুমট (১ভ ম যাময় ২৪টি) নেনজাং-এয ভাধ্যমভ নাব্যতায উন্নয়ন াধন কযাই প্রকমেয ভর উমেশ্য। এছাড়া 

প্রকমেয অন্যান্য উমেশ্য মরােঃ 

 

 নেনজাংময়য ভাধ্যমভ ২৪ টি ননৌ-মথয নাব্যতা বৃনি কযা। 

 াযাফছয ধময নননফ যঘ্ন এফাং ননযাদ চরাচর নননিতকযমণয জন্য ২৪৭০ নকমরানভটায ননৌ-থ চর যাখা। 

 াংনিি নদীগুনরয ানন প্রফা বৃনি কযা। 
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১.৩ প্রকমেয াংনক্ষপ্ত নফফযণ 

 

প্রকমেয াংনক্ষপ্ত নফফযণ ননমে নদয়া মরা:  
   

 

তথ্যসূত্র: আযনডনন (এনপ্রর, ২০১৬) 
 

১.৪ প্রকমেয ভর কাম যক্রভ  

 প্রমকৌর জনয 

 ডাইক ননভ যাণ 

 নেনজাং 

 যাভ যক নফা  

 খনন ায়ক কাজ 

 াইমোগ্রানপক জনয 

 পমরয ক্ষনতপূযণ 

 মন্ত্রানত ক্রয় 

 জনভ অনধগ্রণ  রীজ 

১. প্রকমেয নাভেঃ  অবযিযীণ ননৌ-মথয ৫৩টি রুমট কযানটার নেনজাং (১ভ ম যাময়েঃ ২৪টি ননৌ-

থ) ১ভ াংমানধত প্রকে। 

২. ক) উমদ্যাগী ভন্ত্রণারয়েঃ  ননৌ-নযফণ ভন্ত্রণারয়। 

খ) ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায 

নাভেঃ 

 ফাাংরামদ অবযিযীণ ননৌ-নযফণ কতৃযক্ষ (নফআইডনিউটিএ)। 

৩. প্রকে এরাকােঃ  নফবাগ নজরা উমজরা (স্থান) 

ঢাকা ঢাকা, নাযায়ণগঞ্জ, ভৄন্পীগঞ্জ, ভাননকগঞ্জ, 

ভাদাযীপুয, নগাারগঞ্জ, যাজফাড়ী 
 

 
নজরায নদী 

াংনিি 

উমজরাভ 

 

 

 

 

ভয়ভননাং নকমাযগঞ্জ, ননত্রমকানা 

ফনযার ফনযার, ঝারকােী, টুয়াখারী, নবারা 

 ফযগুনা 

খুরনা খুরনা, নড়াইর, মমায 

নমরট নমরট, সুনাভগঞ্জ, নভৌরবীফাজায 

চট্টগ্রাভ কক্সফাজায, ননায়াখারী, চাঁদপুয, 

রক্ষ্মীপুয, কুনভল্লা, ব্রাহ্মণফানড়য়া 

যাজাী/ 

যাংপুয 

াফনা, নামটায, নগাঁ, নদনাজপুয, 

ঞ্চগড় 

৪. প্রকমেয অথ যায়নেঃ  ভর ব্যয় (মকাটি টাকা) ফ যমল াংমানধত (মকাটি টাকা) 

ক) নভাটেঃ  ১৮৭৩.৬৪ ১৯২৩.০০ 

খ) নজনফ (১০০%)  ১৮৭৩.৬৪ ১৯২৩.০০ 

৫. প্রকমেয নভয়াদকারেঃ  প্রকে শুরুয তানযখ প্রকে ভানপ্তয তানযখ 
ক) ভরেঃ  জুরাই, ২০১২ জুন, ২০১৮ 
খ) ১ভ াংমানধতেঃ  জুরাই, ২০১২ জুন, ২০১৯ 
৬ প্রকে ব্যয়  ভয় হ্রা/বৃনিেঃ   

ক.  প্রকে ব্যয় হ্রা/বৃনিেঃ  প্রকৃত নডননয তুরনায় প্রকে ব্যয় ২.৬৩% বৃনি নময়মছ 

  খ.  প্রকমেয ভয় হ্রা/বৃনিেঃ  প্রকৃত নডননয তুরনায় প্রকমেয ভয় ১ (এক) ফছয (২৭.৩%) বৃনি 

নময়মছ 



cvZv-3 

 

১.৫ প্রকমেয অনুমভাদন  াংমাধন 

অবযিযীণ ননৌ-মথ কর নভৌসুমভ ণ্য  মাত্রীফাী ননৌমানভময নননফ যঘ্ন  ননযাদ চরাচর নননিত কযায রমক্ষয 

৫৩টি মথ (১ভ ম যাময় ২৪টি) নেনজাং-এয ভাধ্যমভ নাব্যতায উন্নয়ন াধমনয জন্য ২০১২ ামরয ১৪ নমন্ফম্বয 

একমনক কতৃযক ১৮৭৩.৬৪ নকাটি টাকা প্রাক্কনরত ব্যময় জুরাই, ২০১২ নথমক জুন, ২০১৮ নভয়ামদ ফাস্তফায়মনয জন্য 

নডনন অনুমভানদত য়। তদনুাময ননৌনযফণ ভন্ত্রণারয় ২০১২ ামরয ২ নডমম্বয তানযমখ প্রাননক অনুমভাদন 

জানয কময। ভর অনুমভানদত নডনন এয প্রনকউযমভন্ট প্ল্যামন ১০১৪.০০ রক্ষ ঘন নভটামযয ম্পূণ য নেনজাং কাম যক্রভ 

একটি একক প্যামকমজয অধীমন নছর (i.e. Package No. WD-1: Dredging work by Dredger)। এয 

পমর নেনজাং কাম যক্রভ প্রতযক্ষবামফ ম্পাদন কযা কঠিন নছর। ২৩-০৭-২০১৪ তানযমখ ননৌনযফণ ভন্ত্রণারয় এ 

অনুনিত প্রকে নস্টয়ানযাং কনভটিয প্রথভ বায় নেনজাং কাম যক্রমভয জন্য নফনবন্ন প্যামকজ ততনযয ইসুয উত্থানত য়, 

নমখামন তাযা মথামথবামফ এটি অনুমভাদন কময। ননৌনযফণ ভন্ত্রণারয় এফাং অন্যান্য াংনিি বায় অনুনিত এনডন 

ম যামরাচনা তফেমক এ নফলময় নফস্তানযত আমরাচনা য়। এখামন রক্ষয কযা মায় নম, ১০১৪.০০ রক্ষ ঘন নভটামযয 

নেনজাং কাজটি ভর অনুমভানদত নডননমত নভাট ৩টি (নতন) কযাটাগনযমত নফবক্ত । (i) BIWTA এয নেজায দ্বাযা 

নেনজাং কাজেঃ ২০০.০০ রক্ষ ঘন নভটায, (ii) নফযকাযী নেজায দ্বাযা নেনজাং কাজেঃ ৬৭৭.২০ রক্ষ ঘন নভটায, (iii) 

ঝুঁনকপূণ য এরাকায় নেনজাং কাজ ১৩৬.৮০ রক্ষ ঘন নভটায। উনল্লনখত তথ্য অনুমায়ী, নফলয়গত নযফতযমনয উয নবনি 

কময নমভন, ঝুঁনকপূণ য অাং নফনবন্ন মথয তদঘ যয এফাং নযভাণ নযফতযন, প্রনকউযমভন্ট নযকেনা নযফতযন, নকছু 

আইমটমভয দয নযফতযন, অনুমভানদত ব্যয় এফাং প্রকমেয ভয় বৃনিয তানগমদ াংমানধত নডনন ততনযয প্রময়াজন 

নফাধ কযা য়, যফতীমত ননৌ-নযফণ ভন্ত্রণারয় কতৃযক নফবাগীয় প্রকে ভল্যায়ন কনভটিয কতৃযক ৬ এনপ্রর, ২০১৬ 

অনুনিত বায নিািানুমায়ী ১৮৭৩.৬৪ নকাটি টাকা নথমক ১৯২৩ নকাটি টাকা এফাং ১ ফছয ফানড়ময় জুন ২০১৯ ম যি 

বৃনি কময নডনন াংমাধন কযা য়। 

ননমে নডনন াংমাধন াংক্রাি কাযণগুমরা ফনণ যত রেঃ 

আইমটভাইজড নযফতযনেঃ  

i) প্রাইমবট নেজায দ্বাযা ঝুঁনকপূণ য এরাকায নেনজাং কাজেঃ ভর নডননমত এই আইমটভটিয জন্য াংস্থান নছর 

৩৪২০০.০০ রাখ টাকা। ভাংরা-গাজীখারী-ফনযার-চাঁদপুয রুমট নেনজাংময়য নযভাণ ৪৮.৬০ রাখ ঘন নভটায 

নথমক ১১২.০০ রাখ ঘন নভটায ম যি বৃনিয কাযমণ RDPP নত ৪৮,২৫০.০০ রক্ষ টাকা আনথ যক ম্পৃক্ততা বৃনি 

কযা ময়মছ। অন্যনদমক, শ্রীপুয-নবারা খাইঘাট-গঙ্গাপুয-নবারা নাভক ননৌ-থমক ঝুঁনকপূণ য রুট নমমফ 

নফমফচনা কযা ময়মছ, মা ভর নডননমত াধাযণ রুমট তানরকাভুক্ত নছর।  পরস্বরূ, ঝুঁনকপূণ য রুটগুনরয নভাট 

নেনজাংময়য নযভাণ ১৩৬.৮০ রাখ ঘন নভটায নথমক ১৯৩ রাখ ঘন নভটায ম যি বৃনি কযা ময়মছ। এই 

আইমটভটিয ফনধ যত ব্যয় ১৪,০৫০.০০ রক্ষ টাকা (=৪৮,২৫০.০০-৩৪,২০০.০০)।  

 

ii) BIWTA নেজায দ্বাযা নেনজাং কাজেঃ াংমানধত নডননমত BIWTA এয নেজায দ্বাযা নেনজাং কাম যক্রমভয 

নযভাণ কনভময় াধাযণ রুমটয নক্ষমত্র ২০০.০০ রাখ ঘননভটায নথমক ১৭২.০০ রাখ ঘননভটায কযা য়, 

৫৭.১০ রাখ ঘননভটায ঝুঁনকপূণ য রুট অিভু যক্ত কযা য়।  পমর, BIWTA এয নেনজাংময়য খযচ ২৪০০.০০ রাখ 

টাকায নফযীমত দাঁড়ায় ৩৪,৯১৫.০০ রাখ টাকা (াধাযণ রুট ২০,৬৪০.০০+ ঝুঁনকপূণ য রুট ১৪,২৭৫.০০)। তাই 

এই আইমটভটিয জন্য ক্রভফধ যভান াময ১০,৯১৫.০০ রক্ষ টাকা বৃনি কযা ময়মছ। নফআইডনিউটিএ’য নেজায 

দ্বাযা ম্পন্ন কযা কামজয অধীমন ঝুঁনকপূণ য রুট অিভু যক্ত য়ায় এই আইমটমভয খযমচয নযভাণ বৃনি নময়মছ।  

 

iii)  এক্সক্সযামবটয দ্বাযা খনন কাজ: ভর নডননমত এই আইমটমভয জন্য আনুভাননক খযচ নছর ৬৪০০.০০ রক্ষ 

টাকা মা াংমানধত নডননমত ফানড়ময় ৮০০০.০০ রক্ষ কযা ময়মছ। শ্রনভক খযচ এফাং অন্যান্য আনুলনঙ্গক 

ভল্য বৃনি এফাং াইট নথমক উকযণ খননকযমণয জন্য নরড  নরপট স্থানািমযয নফলয় নফমফচনা কময তা 

কযা য়। এই আইমটভটি জন্য ফনধ যত খযচ ১৬০০.০০ (=৮০০০.০০-৬৪০০.০০) রক্ষ টাকা।  
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iv) আনুলনঙ্গক কাজেঃ BIWTA নেজায দ্বাযা নেনজাং কাম যক্রমভ নযভাণ বৃনি নফমল কময ঝুঁনকপূণ য রুট অিভু যনক্ত 

শ্রনভক খযচ এফাং অন্যান্য আনুলনঙ্গক ভল্য বৃনি ইতযানদ কাযমণ াংমানধত নডননমত (RDPP) এই 

আইমটভটিয খযচ ভর নডননয  ১০০০.০০ রক্ষ টাকা নথমক বৃনি কময ২০০০.০০ রক্ষ টাকা কযা ময়মছ। 

এই আইমটভটি জন্য ফনধ যত ব্যয়  ১০০০.০০ (=২০০০.০০-১০০০.০০) রক্ষ টাকা।  

 

v) রুমটয ধযন এফাং প্রকৃনত নযফতযনেঃ অনুমভানদত নডননমত ৪টি ঝুঁনকপূণ য রুট ২৪টি রুট অনুমভাদন কযা য়। 

নকন্তু ফাস্তফায়নকামর নফআইডনিউটিএ এফাং যাভ যকগণ কময়কটি রুট নময়মছন নমগুমরায তদঘ যয ফাড়ামনা  

প্রকৃনতয নযফতযন কযা প্রময়াজন (নমভন, াধাযণ নথমক ঝুঁনকপূণ য)। পমর ঝুঁনকপূণ য রুমটয াংখ্যা ৪টি নথমক ৫টি 

কযা ময়মছ এফাং াধাযণ রুট ২০টি নথমক কমভ ১৯টি ময়মছ। তাছাড়া, ভর নডনন ২০০৯  ২০১০ ামরয 

ভমধ্য ততনয কযা ময়নছর। এয ভমধ্য নকছু ন্যানবমগানার রুমট অফস্থানগত নযফতযন ঘমটমছ। এই কাযমণ, 

নেনজাং রুমটয তদঘ যয এফাং নযভামণ নকছু নযফতযন এমমছ। 

 

কভ যকতযা কভ যচাযীবৃমেয বাতা ফাফদ 

 

কভ যকতযা  কভ যচাযীমদয বাতা ভর নডনন-নত অিভু যক্ত কযা য়, মায নযভাণ নছর ৫০০ রাখ টাকা, জাতীয় নফতন 

নের-২০১৫ অনুমায়ী তা বৃনি কময াংমানধত নডননমত ৭৫০ রাখ টাকায় উন্নীত কযা ময়মছ। উযন্তু, কভ যকতযামদয 

 কভ যচাযীমদয বাতা আইমটমভয নফযীমত অিভু যক্ত কযা য়। ‘কভ যকতযামদয নফতন’ এফাং ‘কভ যচাযীমদয নফতন’ এই 

দুটি আইমটভ ভর নডনন’য একক অথ যনননতক নকামড প্রনতপনরত য়। অনপাযমদয এফাং কভ যচাযীমদয বাতা 

কভ যকতযা নফতন ফাফদ  কভ যচাযীমদয নফতন পৃথক কময প্রস্তানফত আযনডননয ১০  ১১ ক্রনভক নাং এ নদখামনা 

ময়মছ। 

 

নবমর 

 

(ক) টি-টাই এফাং (খ) অযালুনভননয়াভ ামব য নবমর: ভর নডননমত ২টি টি-টাই নবমর এফাং ২টি অযালুনভননয়াভ 

ামব য জাামজয আনুভাননক খযচ মথাক্রমভ ২৯৪০.০০ রাখ  ১০০০.০০ রাখ টাকা। তমফ, দযত্র ভল্য অনুমায়ী এই 

জাামজয খযচ কমভ নগমছ। অতএফ, াংমানধত নডননমত ২টি টি-টাই নবমর এফাং ২টি অযালুনভননয়াভ জনয 

জাামজয নক্ষমত্র ২৩০০.০০  ৫৬০.০০ টাকা কমভ মথাক্রমভ (২৯৪০.০০-২৩০০.০০ রাখ= ৬৪০.০০  (১০০০.০০-

৫৬০.০০=৪৪০.০০) য়।  

 

কনন্টনমজন্পী ভল্য 

 

চাযটি দ্রমব্যয দাভ বৃনি / হ্রা (I) নথমক (v) ক্রনভক নাং এয চাযটি আইমটমভয দাভ নথমক ভন্বয় কযা ময়মছ। 

পরস্বরূ এই আইমটমভয নফযীমত ১৮৩২.০০ রাখ নথমক ১৭৭৫.০০ রাখ টাকা ফযাে কযা ময়মছ। ননমে 

ফছযনবনিক াংমানধত  ভর ব্যয়ভ নদয়া মরােঃ 

 

াযণী ১.১ প্রকমেয ফছযনবনিক াংমানধত ব্যয় 

(রক্ষ টাকায়) 

অথ য ফছয প্রকে াংেযণ অনুমভানদত/আনুভাননক ব্যয় 

নজনফ ফ যমভাট 

১ ২ ৩ ৪ 

২০১২-২০১৩ ১ভ াংমানধত ০.০০(-) ০.০০ 

ভর  ৫,৪২৫.০০(-) ৫,৪২৫.০০ 

২০১৩-২০১৪ ১ভ াংমানধত ৪৯৯.৯০(-) ৪৯৯.৯০ 

ভর  ৩৫,২৬৩.৮০(-) ৩৫,২৬৩.৮০ 

২০১৪-২০১৫ ১ভ াংমানধত ১৮,২১০.৬১(-) ১৮,২১০.৬১ 

ভর  ৩৬,৬৬৮.৮০(-) ৩৬,৬৬৮.৮০ 

২০১৫-২০১৬ ১ভ াংমানধত ২৬,৫০০.০০(-) ২৬,৫০০.০০ 

ভর  ৩৬,৬৬৮.৮০(-) ৩৬,৬৬৮.৮০ 



cvZv-5 

 

অথ য ফছয প্রকে াংেযণ অনুমভানদত/আনুভাননক ব্যয় 

নজনফ ফ যমভাট 

১ ২ ৩ ৪ 

২০১৬-২০১৭ ১ভ াংমানধত ৩৪,৫৩৯.২৫(-) ৩৪,৫৩৯.২৫ 

ভর  ৩৬,৬৬৮.৮০(-) ৩৬,৬৬৮.৮০ 

২০১৭-২০১৮ ১ভ াংমানধত ৫৫,০৭৯.৪৭(-) ৫৫,০৭৯.৪৭ 

ভর  ৩৬,৬৬৮.৮০(-) ৩৬,৬৬৮.৮০ 

২০১৮-২০১৯ ১ভ াংমানধত ৫৭,৪৭০.৭৭(-) ৫৭,৪৭০.৭৭ 

ভর  - - 

ফ যমভাট 

 

১ভ াংমানধত ১,৯২,৩০০.০০ (-) ১,৯২,৩০০.০০ 

ভর  ১,৮৭,৩৬৪.০০ (-) ১,৮৭,৩৬৪.০০ 

তথ্যসূত্র: আযনডনন (এনপ্রর, ২০১৬) 
 

ভয় বৃনি 

 

ভর অনুমভানদত নডনন অনুমায়ী ফাস্তফায়ন ভয় “জুরাই ২০১২ নথমক জুন ২০১৮” ম যি নছর, তমফ প্রাননক 

অনুমভাদন ০২.১২.১২ তানযমখ কযা ময়নছর। এই প্রকেটি নেনজাং কাম যক্রমভয ামথ অতযি ম্পনকযত মামত মমথি 

াংখ্যক নেজায প্রময়াজন নকন্তু ম যাপ্ত নেজামযয অবামফয পমর প্রকমেয নকছু ভৄখ্য কাজ শুরু কযা মায়নন। পমর, 

প্রকেটিয নভয়াদ ১ (এক ফছয) ফাড়ামনা ময়মছ। নই অনুমায়ী প্রকেটি ম্পন্ন কযায জন্য ২০১৯ ামরয জুন ম যি 

বৃনি কযা ময়মছ।  

১.৬ প্রকমেয ফছযনবনিক অথ যায়ন  ফযাে 

অথ য ফছয                    ফযাে                   ব্যয় (রক্ষ টাকায়) 

২০১২-২০১৩          -                    - 

২০১৩-২০১৪               ৫০০.০০                               ৪৯৯.৯০ 

২০১৪-২০১৫                   ১৮,৩০০.০০                         ১৮,২০৫.৬২ 

২০১৫-২০১৬                  ২৩,৬০০.০০                         ২৩,৪৮৪.১৬ 

২০১৬-২০১৭                   ১৭,৮০০.০০                         ১৭,৭৯৯.৮৫ 

২০১৭-২০১৮                   ২২,৮০০.০০                          ৯,৮৯৩.৬৭ 

ফছযনবনিক এনডন ফযাে  ব্যয় ম যামরাচনা কময নদখা মায় নম, প্রকমেয প্রথভ ফছময (২০১২-২০১৩) নকান অথ য 

ছাড় য়নন। ২০১৩-১০১৪ অথ যফছময ভাত্র ৫.০০ নকাটি টাকা ফযাে নছর পমর প্রকমেয কাম যক্রভ ব্যাত য়। প্ররকমেয 

ফযােকৃত টাকা মথামথবামফ ব্যয় মর নডননয চানদা নভাতামফক ফযাে ায়া মামেনা । ফতযভান অথ যফছময 

নডননয চানদা ৫৫৭.০০ নকাটি টাকা অথচ এনডন ফযাে ২২৮.০০ নকাটি টাকা। 
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নদ্বতীয় অধ্যায় 

নননফড় নযফীক্ষণ কাম যক্রমভয কাম যনযনধ (Methodology) 

 

২.১ যাভ যক প্রনতিামনয কাম যনযনধ (ToR) 

১। প্রকে ম্পনকযত তথ্য ম যামরাচনা (টভূনভ, উমেশ্য, প্রকে অনুমভাদন / াংমাধন, অথ যায়মনয উৎ এফাং অন্যান্য 

প্রানঙ্গক নফলয় ইতযানদ); 

২। প্রাক্করমনয ভয় CPM/PERT িনত অনুযণ কযা ময়নছর নকনা তা ম যমফক্ষণ কযা; 

৩। প্রকমেয অাংগনবনিক ফাস্তফায়ন অগ্রগনতয (ফাস্তফ  আনথ যক) তথ্য াংগ্র, াযণী/নরখনচমত্রয ভাধ্যমভ উস্থান  

নফমিলণপ 

৪। য়াকয নব্রকডাউন স্ট্রাকচায (WBS) অনুযণ কময কামজয নযকেনা প্রণয়ন কযা ময়মছ নক না তা ম যামরাচনা 

কযা; 

৫। প্রকমেয উমেশ্য অজযমনয অফস্থা ম যমফক্ষণ  ম যামরাচনাপ 

৬। প্রকমেয আতায় ম্পানদত/চরভান নফনবন্ন ণ্য, কাম য  নফা াংগ্রময (Procurement) নক্ষমত্র প্রচনরত 

াংগ্র আইন  নফনধভারা (ননআয, উন্নয়ন মমাগী গাইডরাইন ইতযানদ) প্রনতারন কযা ময়মছ/ মে নক না 

ন নফলময় ম যামরাচনা  ম যমফক্ষণপ 

৭। প্রকমেয আতায় াংগৃীত/াংগৃীতব্য ণ্য, কাম য  নফা াংনিি ক্রয়চুনক্তমত ননধ যানযত নেননপমকন/ 

BOQ/ ToR, গুণগত ভান, নযভাণ অনুমায়ী প্রময়াজনীয় নযফীক্ষণ/মাচাইময়য ভাধ্যমভ াংগ্র কযা ময়মছ/মে 

নক না ন নফলময় ম যামরাচনা  ম যমফক্ষণপ  

৮। প্রকমেয আতায় াংগৃীত নফনবন্ন ণ্য, কাম য  নফা নযচারনা এফাং যক্ষণামফক্ষমণয জন্য প্রময়াজনীয় 

জনফর আনুনঙ্গক নফলয়ানদ ননময় ম যামরাচনা/ম যমফক্ষণপ 

৯। প্রকমেয ফাস্তফায়ন ম্পনকযত নফনবন্ন নফলয় নমভন: অথ যায়মন নফরম্ব, ণ্য, কাম য  নফা ক্রয়/াংগ্রময নক্ষমত্র নফরম্ব, 

প্রকে ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকমেয নভয়াদ  ব্যয় বৃনি নফনবন্ন নদক নফমিলণ, ম যমফক্ষণ  ম যামরাচনাপ 

১০। প্রকমেয আতায় ম্পানদত কাম যক্রমভয কাম যকানযতা/ স্থানয়ত্ব কযায রমক্ষয ভতাভত প্রদানপ 

১১। প্রকমেয চরভান কাম যক্রভ কাম যকয কযায জন্য প্রকমেয ফর নদক, দুফ যর নদক, সুমমাগ  ঝুঁনক নফমিলণ;  

১২। প্রকমেয রনজকার নেভ নফমিলণ; 

১৩। নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষা নথমক প্রাপ্ত নফনবন্ন পরাপর নফমিলণ এফাং নননদ যি সুানয প্রণয়ন; এফাং 

১৪। ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইনড) কতৃযক আমযানত অন্যান্য াংনিি কাজ ম্পাদন। 

 

২.২ নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায িনত 

নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায় প্রকে এরাকায কর ধযমনয উিযদাতায অাংগ্রণভরক (Participatory Rural 

Appraisal) িনত অনুযণ কযা ময়মছ, নমখামন প্রকে এরাকায উকাযমবাগীমদয ভমধ্য নম নকান ব্যনক্ত ভীক্ষা 

কাম যক্রমভ অাংগ্রণ কযায জন্য ভানবামফ সুমমাগ ান। এ িনতটি প্রকে ফাস্তফায়মনয ফতযভান অফস্থা নযফীক্ষণ, 

নদীয নাব্যতা বৃনি, কামগ যা চরাচর, মাত্রী জাাজ চরাচর, কৃলকমদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন, মাত্রীমদয চরাচর ভয় 
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কভ  কামগ যা নযফমন কভ ভয় ইতযানদ নফলমম প্রকমেয প্রবাফ াংক্রাি নফলময় ভাে ম যায় নথমক তথ্য াংগ্র এফাং 

নফনবন্ন নমকন্ডানয নযকড য/ডকুমভন্ট ম যামরাচনায কামজ াংনিি কর ভরমক ম্পৃক্ত কমযমছ।  

২.৩ ভীক্ষা নডজাইন 

ফতযভান নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায় তথ্য াংগ্রময জন্য দুই ধযমনয নভৄনা াংগ্র িনত মথা াংখ্যাগত 

(Quantitative)  গুণগত (Qualitative) িনত ব্যফহৃত ময়মছ, মা ননমে নফস্তানযত উমল্লখ কযা মরা: 

ক) াংখ্যাগত নফমিলণ 

২.৩.১ যানয াক্ষাৎকায  

াংখ্যাগত তথ্য নফমিলণ িনত, প্রকে এরাকায় ফফাযত যানয প্রকে উকাযমবাগী মথা-কৃনলজীফী, ভৎস্যজীফী, 

ব্যফায়ী, ননৌমামন চরাচরযত মাত্রী, ননৌ-মান ব্যফায়ী উিযদাতামদয ননকট মত কাোমভাগত প্রশ্নাফনরয ভাধ্যমভ 

প্রকমেয কাম যক্রভ  এয প্রবাফ ম্পনকযত তথ্যানদ যানয াক্ষাৎকামযয ভাধ্যমভ াংগ্র কযা ময়মছ।  
 

নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষাটি ম্পাদমন আনুিাননক  অনানুিাননক াক্ষাৎকায মথা প্রশ্নাফনরয ভাধ্যমভ তথ্য াংগ্র, 

নপাকা গ্রু নডকান, প্রাথনভক  নমকন্ডাযী তথ্য াংগ্র, নযমাট য ম যামরাচনা এফাং প্রকে এরাকায় নযদ যন 

ইতযানদ কাম যক্রভ নযচারনা কযা য়। এছাড়া প্রকমেয আতায় ক্রয় প্যামকজ ভময (ভারাভার, ননভ যাণ কাজ  

নফা ভ) ক্রয় প্রনক্রয়া (দযত্র আফান, দযত্র ভল্যায়ন, ক্রয় িনত অনুমভাদন, চুনক্তনাভা ম্পাদন প্রভৃনত) 

নফদ্যভান ক্রয় নীনতভারায আমরামক কযা ময়মছ নকনা তা যীক্ষা কযায জন্য ননে ফনণ যত কভ যিনত গ্রণ কযা 

ময়মছ।  

২.৩.২ নভৄনা াংখ্যা ননধ যাযণ 

ভীক্ষা দর ভীক্ষাটি ফস্তুননিবামফ ম্পন্ন কযায জন্য ননেনরনখত িনতমত উকাযমবাগীমদয নভৄনা াংখ্যা ননধ যাযণ 

কযায নযকেনা গ্রণ কময। এ ভীক্ষা কাম যক্রমভয জন্য Systematic Sampling ব্যফায কযা ময়মছ। ননমেয 

নযাংখ্যামনয সূত্র ব্যফায কময নভৄনা াংখ্যা ননধ যাযণ কযা ময়মছ: 

Formula of Sample Determination Size:  

The formula used for calculating sample size n estimating n in a large population is 

given by  

 

Where,  

 n = Desired sample Size  

 z = standardized normal deviate usually set at 1.96, which corresponds to the 95% 

confidence interval at 5% level of significance  

n= sample size   
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p = in probability of a dichotomous event. Since information regarding project area 

indicators is absence thus we assume the maximum variability, which is equal to 50%  

i.e  an income generation activity in the project area has increased around 50% due to 

project intervention=0.5 

q = 1-p=1-0.5=0.5 

d= Allowable margin of error is the maximum risk in the sample size estimation.  

Conventionally, an ‘absolute’ allowable error margin d of ±5 % is chosen, but, as is 

common in, if expected p is <10 %, the 95 % confidence boundaries may cross 0, 

which is impractical. Hence, for an expected the value p 10 to 90 % then the value of 

d is ±5 % might be a reasonable choice. The choice of ‘relative’ allowable margin 

error as opposed to an absolute value is independent of expected p and one might 

choose it for mid-range values of p which is a valid approach. In this study, the 

allowable error of margin, d is 0.04 due to budget and resource constraints.  

Deff = 2.0 

Using the above information the sample size is determined as approximately as 

follows: 

  

n = 600.25 *2.0= 1200.5 ~ 1200 in round figure.   

সুতযাাং, ম্পূণ য াংখ্যায় n= ১২০০ জন প্রকে উকাযমবাগী উিযদাতা। 

নভৄনায়মনয নফন্যা  

নফশ্ব ব্যাাংমকয অন্য একটি প্রকমেয ামথ তদ্বততা য়ায় ৩টি ননৌ-রুমটয নেনজাং কাম যক্রভ ফন্ধ এফাং ১টি ননৌ-থ খনন 

কযমর ননৌ-চরাচর উমমাগী মফনা ফমর তা আাততেঃ ফাদ যাখা মে নফধায় ২৪টি ননৌ-মথয স্থমর ২০টি ননৌ-থমক 

ভীক্ষায আতাভুক্ত নমমফ ধযা ময়মছ। প্রথভ ধাম ২০টি ননৌ-থ নথমক Systematic Sampling এয ভাধ্যমভ 

৯টি ননৌ-থ ননয়া ময়মছ। নদ্বতীয় ধাম ৯টি ননৌ-মথ Probabillity Proportional to Size িনত অনুাময 

১২০০ জন উকাযমবাগীমদয ননৌ-থ অনুমায়ী নফন্যা কযা ময়মছ ।  
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াযণী ২.১:  প্রকমেয আতায় ফাস্তফায়নাধীন কাজ/রট/ রুট য়াইজ ২০টি ননৌ -থ খনমনয তানরকা 

ক্রেঃ 

নাং 

ননৌ-মথয  নাভ
 

নদীয নাভ ননৌ-থ খনমনয এরাকা চুনক্ত অনুমায়ী 

খনমনয নযভাণ 

(র. ঘ.) 

ননৌ-মথয
 

তদঘ যয  

(নকেঃ নভেঃ) 

নজরায নাভ 

১ ফনযার-

ঝারকাঠি-

ফযগুনা-

াথযঘাটা  

কীতযনমখারা, 

নফলখারী, 

খানডন, গাফখার 

কযামনর, 

কীতযনমখারা 

ফনযার-ঝারকাঠি-ফযগুনা-

াথযঘাটা  

৩৮ ১৭০ ঝারকােী  

ফযগুনা 

২ 

  

  

তবযফ ফাজায-

নরা-ছাতক, 

নমরট  

আায নভঘনা, 

ফাউরাই, সুযভা 

 তবযফ ফাজায-নরা-

ছাতক, নমরট (রট-০১, 

০২): ছাতক নমভন্ট 

পযাক্টযী মত 

নদায়াযাফাজায ম যি। 

১২ ২০০ সুনাভগঞ্জ, 

ননত্রমকানা  

নকমাযগঞ্জ 

তবযফ ফাজায-নরা-

ছাতক-নমরট (রট-০৩)   

২৯  

তবযফ ফাজায-নরা-

ছাতক-নমরট (রট-০৪) 

৩১ সুনাভগঞ্জ, 

ননত্রমকানা  

নকমাযগঞ্জ 

৩ 

  

  

  

ভাংরা-

ঘানলয়াখারী  

ভাংরা- 

ঘানলয়াখারী 

কযামনর, 

গাফখান 

কযামনর, 

নফলখারী, 

কীতযনমখারা, 

আনড়য়ার খাঁ, 

নভঘনা 

ভাংরা ঘানলয়াখারী ননৌ-থ ৪০.১৬ ১৫০  

 
খুরনা  

ফামগযাট 

 

ঘানলয়াখারী-ফনযার-

কানরগঞ্জ-চাঁদপুয-আনযচা 

(রট-০১) 

৪৩ 

ঘানলয়াখারী-ফনযার-

কানরগঞ্জ-চাঁদপুয-আনযচা 

(রট-০২) 

১৬.৫ 

ঘানলয়াখারী-ফনযার-

কানরগঞ্জ-চাঁদপুয-আনযচা 

(রট-০২) 

৯.৪৯ 

৪ 

  

খুরনা-গাজীযাট-

ফযনদয়া-ভাননকদা 

ননৌ-থ  খুরনা- 

ননায়াাড়া  

তবযফ, আত্রাই, 

ভদৄভতী, 

আনড়য়ার খাঁ 

খুরনা-গাজীযাট-ফযনদয়া-

ভাননকদা  

৪০ ৯৬ খুরনা, 

নগাারগঞ্জ 

খুরনা- ননায়াাড়া  ৩০ খুরনা, মমায 

৫ নদরারপুয-

নঘাড়ানডঙ্গা-

চাভড়াঘাট-

ননকনর-

আটাড়া-

ননত্রমকানা  

ফাউরাই, সুযভা, 

ভগযা 

নদরারপুয-নঘাড়ানডঙ্গা-

চাভড়াঘাট-ননকনর-

আটাড়া-ননত্রমকানা  

৩৮ ১৫০ ননত্রমকানা 

৬ গাগরামজায-

নভানগঞ্জ  

কাং গাগরামজায-নভানগঞ্জ  ৪৮ ৪৩ ননত্রমকানা 

৭ 

  

 নভযপুয-াবায    কণ যাড়া 

কযামনর, 

ধমরশ্বযী 

নভযপুয-াবায   ৬ ৩০ ঢাকা 

াবায-জাফযা   ৬ ঢাকা 

৮ 

  

  

 তয়দপুয-ফান্দুযা  

  

  

ইছাভনত তয়দপুয-ফান্দুযা  ৬.৪ ৪২ ঢাকা 

াজযাপুয-জাফযা-ধাভযাই 

(রট-১) 

৩২.৫ ৫০ ঢাকা 
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ক্রেঃ 

নাং 

ননৌ-মথয  নাভ
 

নদীয নাভ ননৌ-থ খনমনয এরাকা চুনক্ত অনুমায়ী 

খনমনয নযভাণ 

(র. ঘ.) 

ননৌ-মথয
 

তদঘ যয  

(নকেঃ নভেঃ) 

নজরায নাভ 

াজযাপুয-জাফযা- ধাভযাই 

(রট-২) 

৩২.৫  ভাননকগঞ্জ 

৯ 

  

চাঁদপুয-ইচুরী-

াজীগঞ্জ  

 
  

ডাকানতয়া চাঁদপুয-ইচুরী- াজীগঞ্জ 

(রট-১) 

১০.৫ ৭১ চাঁদপুয 

চাঁদপুয-ইচুরী- াজীগঞ্জ 

(রট-২) 

১৮ চাঁদপুয 

১০ ফনযার-

টুয়াখারী-

নভজযাগঞ্জ  

নরাানরয়া ফনযার-টুয়াখারী-

নভজযাগঞ্জ  

১৫ ১০ ফনযার, 

টুয়াখারী 

১১ 

  

াফনা-নামটায- 

ঞ্চগড়  

  

আত্রাই  াফনা নামটায- ঞ্চগড় 

(রট-০১) 

৩১ ২৪৮ াফনা, নামটায 

াফনা নামটায- ঞ্চগড় 

(রট-০২) 

৩৫ নগাঁ 

১২ কক্সফাজায-

নন্টভাটিন য 

কণ যপৄরী, 

কুতুফনদয়া, 

ভমখারী 

কযামনর, 

ফাজখারী, নাপ 

নদী 

কক্সফাজায -নন্টভাটিন য ২০.৯ ২৪৭ কক্সফাজায 

১৩ নচত্রী-নফীনগয-

নাভনা 

নভঘনা, াগরা, 

বুনড়গঙ্গা 

নচত্রী-নফীনগয-নাভনা ২৮.৮ ৩০ নফ.ফানড়য়া, 

কুনভল্লা 

১৪ দাউদকানে-

নাভনা-

যাভকৃঞ্চপুয 

নভঘনা, নততা দাউদকানে-নাভনা-

যাভকৃঞ্চপুয 

৩১ ৫০ কুনভল্লা 

১৫ তবযয 

(নযনাংদী)-

কটিয়াদী 

পুযাতন ব্রহ্মপুত্র, 

আনড়য়ার খাঁ 

তবযয (নযনাংদী)-কটিয়াদী ৮০ ৮৪ নকমাযগঞ্জ, 

নযনাংদী 

১৬ নযনাংদী-

ফাঞ্চাযাভপুয 

নাভনা 

নভঘনা, নততা, 

নভঘনা াংমমাগ 

খার 

নযনাংদী ফাঞ্চাযাভপুয 

নাভনা 

৩৪.৫ ৭৩ কুনভল্লা 

১৭ ভনুভখ 

(মভৌরবীফাজায) 

কুনয়াযা  

ভনু, কুনয়াযা ভনুভখ (মভৌরবীফাজায) 

কুনয়াযা নদী ভৄখ 

১৫ ২০ নভৌরবীফাজায 

১৮ রায়াঘয-

দুর যবপুয  

মাদুকানে রায়াঘয-দুর যবপুয  ৩২ ৪০ সুনাভগঞ্জ  

ননত্রমকানা 

১৯ শ্রীপুয-নবারা 

নখয়াঘাট-

গাংগাপুয  

নততুনরয়া, 

নবারা কযামনর 

শ্রীপুয-নবারা নখয়াঘাট -

গাংগাপুয  

১৫ ২৮ নবারা 

২০ ানাফাদ-টকী- 

পনরাতরা  

ফরাযদী ানাফাদ-টকী- 

পনরাতরা  

১৫ ৩৪ ভাদাযীপুয, 

ফনযার 
 

*চাঁদপুয-চযপ্রকা-নজরা ফনযার ননৌ-থ, নচৌঘাট- কারীগাংগা ননৌ-থ, এফাং ঢাকা -চট্টগ্রাভ ননৌ-থগুমরা নফশ্ব 

ব্যাাংমকয প্রকমে অিভু যক্ত আমছ ফমর আাততেঃ কাজ কযা মে না। ডারাযচয-ফানরয়াকানে-কানয়ানী ননৌ-থটি 

খনন কযমর ননৌচরাচর উমমাগী মফনা ফমর তা আাততেঃ ফাদ যাখা মে। 
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াযণী ২.২: প্রকমেয আতায় ফাস্তফায়নাধীন কাজ/রট/ রুট য়াইজ নভৄনা ননৌ-থ খনমনয তানরকা 

ক্রেঃ 

নাং 
ননৌ-মথয  নাভ 

নদীয নাভ 

কাজ/রমটয নাভ 

চুনক্ত অনুমায়ী 

খনমনয  

নযভাণ 

(র. ঘ.) 

ননৌ -মথয 

তদঘ যয  

(নকেঃ নভেঃ) 
নজরায নাভ 

০১ 

তবযফ ফাজায-

নরা-ছাতক, 

নমরট ননৌ-থ 

খনন 

আায নভঘনা, 

ফাউরাই, সুযভা 

তবযফ ফাজায-নরা-ছাতক, 

নমরট ননৌ-থ খনন (রট-

০১, ০২): ছাতক নমভন্ট 

পযাক্টযী মত নদয়াযা ফাজায 

ম যি। 

১২ 

 

 

 

 

 
২০০ সুনাভগঞ্জ, 

ননত্রমকানা  

নকমাযগঞ্জ 

০২ 

ভাংরা 

ঘানলয়াখারী 

ননৌ-থ 

ভাংরা- ঘানলয়াখারী 

কযামনর, গাফখান 

কযামনর, নফলখারী, 

নভঘনা, কীতযনমখারা, 

আনড়য়ার খাঁ, 

ঘানলয়াখারী-ফনযার 

কানরগঞ্জ-চাঁদপুয-আনযচা 

ননৌ-থ খনন (রট-০১) 

৪০.১৬ 

 

 

 

 

 
১৫০ 

খুরনা  

ফামগযাট 

০৩ 

খুরনা- 

ননায়াাড়া ননৌ-

থ খনন 

তবযফ, আত্রাই, 

ভদৄভতী, আনড়য়ার 

খাঁ 

খুরনা- ননায়াাড়া ননৌ-থ 

খনন 

৩০ 

 

 

৯৬ 
খুরনা, 

মমায 

০৪ 

গাগরামজায-

নভানগঞ্জ ননৌ-

থ খনন 

কাং 
গাগরামজায-নভানগঞ্জ ননৌ-

থ খনন 

৪৮ 

 

 

৪৩ 

ননত্রমকানা 

০৫ 

চাঁদপুয-ইচুরী-

ানজগঞ্জ ননৌ-

থ  

ডাকানতয়া 
চাঁদপুয-ইচুরী-ানজগঞ্জ ননৌ-

থ খনন (রট-২) 

১০.৫ 

 

 

৭১ 

চাঁদপুয 

০৬ 
াফনা-নামটায- 

ঞ্চগড়  

আত্রাই াফনা নামটায- ঞ্চগড় 

(রট-০১) 

৩১ ২৪৮ াফনা, 

নামটায 

০৭ 
কক্সফাজায-

নন্টভাটিন য 

কণ যপৄরী, 

কুতুফনদয়া, 

ভমখারী 

কযামনর,ফাজখারী, 

নাপ নদী 

কক্সফাজায -নন্টভাটিন য ২০.৯ ২৪৭ কক্সফাজায 

০৮ 

তবযয 

(নযনাংদী)-

কটিয়াদী 

পুযাতন ব্রহ্মপুত্র, 

আনড়য়ার খাঁ তবযয (নযনাংদী)-কটিয়াদী ৮০ 

৮৪ 
নকমাযগঞ্জ, 

নযনাংদী 

০৯ 
রায়াঘয-

দুর যবপুয ননৌথ 

মাদুকানে 
রায়াঘয-দুর যবপুয ননৌথ ৩২ 

৪০ সুনাভগঞ্জ  

ননত্রমকানা 

 
প্রকে উকাযমবাগী নভৄনা াংখ্যা ১২০০ জনমক ৯টি ননৌ-থ আনুানতক ামযয নবনিমত নভৄনা প্রকে উকাযমবাগীয 

াংখ্যা ননধ যাযণ কযা য়। নভৄনা ননধ যাযমণয য প্রমতযকটি ননৌ-থ অঞ্চর নথমক ব্যফায়ী ব্যনক্ত, ভৎস্যজীফী, কৃনল 

কামজ ননময়ানজত ব্যনক্ত, ননৌ-মান মাত্রী এফাং প্রকে নথমক উকাযমবাগী ব্যনক্ত Convenience  

Sampling/Purposive Sampling এয নবনিমত ননফ যাচন কযা ময়মছ। ননমে প্রকে উকাযমবাগী 

উিযদাতামদয নভৄনা ননফ যাচন  নফতযমণয ায-াংমক্ষ প্রদি মরা: 
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২.৩.৩ ননৌ-থ  নজরা অনুাময নভৄনা উকাযমবাগীমদয াংখ্যা  

নভৄনা উকাযমবাগীয াংখ্যা আনুানতক াময নভৄনা ননৌ-থ অনুমায়ী প্রকে নজরাগুমরামত আনুানতক াময 

নফতযণ কযা য়। 

  for  01,02 ……09. 

Where  is the Population (The length of ith river route),  is the total sample size, ni is the 

ith sample river route and  is the total size of the population (total length of the rivers 

route).  

াযণী ২.৩: প্রকমেয আতায় ফাস্তফায়নাধীন কাজ/রট/রুট য়াইজ নভৄনা ননৌ-থ রুমট নভৄনা উকাযমবাগীমদয 

নফন্যা 

ক্রেঃ 

নাং 
ননৌ-মথয  নাভ 

নদীয নাভ 

কাজ/রমটয নাভ 

ননৌ - মথয 

তদঘ যয  

(নকেঃ নভেঃ) 

উকাযমবাগীমদয 

াংখ্যা নজরায নাভ 

০১ 

তবযফ ফাজায-

নরা-ছাতক, 

নমরট  

আায নভঘনা, 

ফাউরাই, সুযভা 

তবযফ ফাজায-নরা-

ছাতক, নমরট ননৌ-থ 

খনন (রট-০১, ০২)ঃেঃ 

ছাতক নমভন্ট পযাক্টযী 

মত নদয়াযা ফাজায ম যি। 

২০০ ২০৪ 

 

 

 

 

সুনাভগঞ্জ, 

ননত্রমকানা  

নকমাযগঞ্জ 

 

 

০২ 

  

ভাংরা -

ঘানলয়াখারী 

ভাংরা- 

ঘানলয়াখারী 

কযামনর, গাফখান 

কযামনর, 

নফলখারী, নভঘনা, 

কীতযনমখারা 

ঘানলয়াখারী-ফনযার-

কানরগঞ্জ-চাঁদপুয-আনযচা 

ননৌ-থ খনন (রট-০১) 

১৫০ ১৫৩ 

 

 

 

 

 

খুরনা  

ফামগযাট 

 

 

 

 

০৩ 
খুরনা- 

ননায়াাড়া  

তবযফ, আত্রাই, 

ভদৄভতী, 

আনড়য়ার খাঁ 

খুরনা- ননায়াাড়া ননৌ-থ 

খনন 

৯৬ ৯৮ 

 

 

খুরনা, 

মমায 

 

০৪ 
গাগরামজায-

নভানগঞ্জ  

কাং গাগরামজায-নভানগঞ্জ 

ননৌ-থ খনন 

৪৩ ৪৪ 

 

ননত্রমকানা 

 

০৫ 
চাঁদপুয-ইচুরী-

ানজগঞ্জ   

ডাকানতয়া চাঁদপুয-ইচুরী-ানজগঞ্জ 

ননৌ-থ খনন (রট-২) 

৭১ ৭২ 

 
চাঁদপুয 

০৬ 
াফনা-নামটায- 

ঞ্চগড়  

আত্রাই  াফনা-নামটায-ঞ্চগড় 

(রট-০১) 

২৪৮ ২৫২ 

 

াফনা, 

নামটায 

০৭ 

তবযয 

(নযনাংদী)-

কটিয়াদী 

পুযাতন ব্রহ্মপুত্র, 

আনড়য়ার খাঁ 
তবযয (নযনাংদী)-

কটিয়াদী 

৮৪ 
৮৫ 

 

নকমাযগঞ্জ, 

নযনাংদী 

০৮ 
রায়াঘয-

দুর যবপুয ননৌথ 

মাদুকানে 
রায়াঘয-দুর যবপুয ননৌথ 

৪০ ৪১ 

 

সুনাভগঞ্জ  

ননত্রমকানা 

০৯ 
কক্সফাজায-

নন্টভ যাটিন 

কণ যপৄরী, নাপ,  

কুতুফনদয়া, 

ভমখারী 

কযামনর, ফাজখারী 

কক্সফাজায-নন্টভ যাটিন ২৪৭ ২৫১ 

 

 

 

কক্সফাজায 

নভাট নভৄনা াংখ্যা- ১২০০  
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খ) গুণগত নফমিলণ 
 

নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায় ননমোক্ত উাি াংগ্র কযা ময়মছেঃ 

 

নমকন্ডানয ডকুমভন্ট ম যামরাচনা  নফমিলণ 

 নমকন্ডানয ডকুমভন্ট নথমক প্রময়াজনীয় তথ্য াংগ্র কযা ময়মছ। যাভ যক দর ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা মথা 

BIWTA, IMED এফাং অন্যান্য প্রনতিামনয এফাং নফনবন্ন কভ যকতযায মমানগতায ভাধ্যমভ কাম য ম্পাদন কযা 

ময়মছ। 

 যাভ যক প্রকমেয ফাস্তফ এফাং আনথ যক অজযন ভ ম যামরাচনা কমযমছন। ফাস্তফানয়ত প্রকমেয আনথ যক অগ্রগনত 

নমভনেঃ  

ক) ফছয অনুমায়ী প্রকমেয নফনবন্ন অমঙ্গয ভর  প্রকৃত খযমচয তুরনা  

খ) অঙ্গ অনুমায়ী ফাস্তফানয়ত প্রকমেয ব্যয়  

গ) কাম য ম্পাদন ব্যয়  

 ভারাভার, ননভ যাণ াভগ্রী  নফা ক্রয় প্রনক্রয়া ম যামরাচনা কযা। 
 

নপাকা গ্রু নডকান (FGD): গুণগত নফমিলমণয জন্য নভৄনা প্রকে এরকায় ২টি কময ৯টি নভৄনা ননৌ-মথ নভাট 

১৮টি এপনজনড (FGD) কযা ময়মছ। প্রমতযক FGD-নত ন্যযনতভ ১০ জন অাংগ্রণকাযী এফাং ভজাতীয় 

ব্যনক্তফমগ যয ভন্বময় (কামগ যা চারক, কৃনলজীফী, ভৎস্যজীফী, নবমর মাত্রী এফাং ব্যফায়ী ব্যনক্ত) এপনজনড (FGD) 
কযা ময়মছ। এপনজনড উিযদাতামদয কাছ নথমক এপনজনড গাইডরাইন-এয ভাধ্যমভ প্রকমেয কভ যকান্ড  এয 

প্রবাফ াংনিি নফনবন্ন গুণগত তথ্য াংগ্র কযা ময়মছ। প্রনতটি FGD প্রকে এরাকায এভন একটি জায়গায় কযা য় 

মামত অাংগ্রণকাযী উক্ত স্থামন মজ আমত াময এফাং অফামধ ভতাভত প্রদান কযমত াময। এপনজনড 

উিযদাতামদয ছনফ অনড  নবনড উবয়বামফ ধাযণ কযা ময়মছ। ফ যমভাট ১৮টি FGD কযায পমর প্রায় ১৮০ জন 

অাংগ্রণকাযী ভতাভত নদমত নমযমছ। এপনজনডগুমরা এপনজনড গাইডরাইন (নযনি-২) অনুাময নযচানরত 

ময়মছ।  
 

ভৄখ্য ব্যনক্তফমগ যয াক্ষাৎকায (KII): KII নযচারনা কযা ময়মছ প্রকে ফাস্তফায়মনয ামথ মৃ্পক্ত ভৄখ্য ব্যনক্তফগ য তথা 

প্রকে নযচারক, াংনিি নজরা ম যাময় াংনিি কভ যকতযা/প্রমকৌরী এফাং নফআইডনিউটিএ-এয নড অনপ-এয প্রকে 

াংনিি ব্যনক্তফগ য এয াংনিি কভ যকতযায ভন্বময়। নফআইডনিউটিএ-এয নড অনপম প্রকে াংনিি ম্পৃক্ত ভৄখ্য 

ব্যনক্তফগ য তথা প্রকে নযচারক  াংনিি কভ যকতযায ামথ ২টি KII ম্পন্ন কযা ময়মছ। নভৄনা ননৌ-মথয াংনিি 

নফআইডনিউটিএ কভ যকতযায ৯টি এফাং নবমর অামযটয/ামযাংমদয কামছ নভৄনা এরাকা নথমক ৯টি KII ম্পন্ন কযা 

ময়মছ এবামফ নভাট ২০টি KII ম্পন্ন কযা ময়মছ। প্রকমেয ভৄখ্য ব্যনক্তফমগ যয ামথ KII নযচারনা কযায জন্য একটি 

KII checklist ব্যফায কযা ময়মছ। KII গুমরামত অাংগ্রণকাযীমদয াক্ষাৎকায গ্রণকামর প্রকমেয নযকেনা, 

উমেশ্য অনুাময ফাস্তফায়ন, অজযন  প্রধান প্রধান কভ যকান্ডগুমরায ফতযভান কাম যকয অফস্থাপ প্রকে ব্যফস্থানা  

ফাস্তফায়ন াংক্রাি খু ুঁটিনাটি নফলয়প প্রকমেয ভারাভার, ক্রয় প্রনক্রয়া  আনথ যক ব্যয়প প্রকমেয প্রবাফপ প্রকে ফাস্তফায়ন, 

ব্যফস্থানা এফাং নেনজাং কামজয ফর (Strength), দুফ যর (Weakness), সুমমাগ (Opportunity)  ঝুঁনক 

(Threat) নফমিলণ এফাং প্রকে উন্নয়মন সুানয খু ুঁটিনাটি নফলয়গুমরা প্রাধান্য ায়। 
 

নক স্টানড: উকাযমবাগীমদয জীফনমাত্রায উয প্রকমেয কাযমণ সৃি সুপর  ক্ষনতকয নদক ম্পনকযত তথ্য 

াংগ্রময জন্য প্রকে এরাকায় নভাট ৫টি নক স্টানড কযা ময়মছ মাযা প্রকমেয ভাধ্যমভ যানয উকৃত ময়মছন ফা 

ক্ষনতগ্রস্ত ময়মছন। 
 

ফাস্তফ অফস্থা ম যমফক্ষণেঃ যাভ যক  ভােকভী নভৄনা ৯টি ননৌ-মথয প্রকে কাম যক্রভ  ফতযভান অফস্থা যানয 

নযদ যন  ম যমফক্ষণ কমযমছন। নফআইডনিউটিএ’য ায়তায় ামব য নবমমরয ভাধ্যমভ অথফা যানয নযভা 

কময খননকৃত এরাকা  নদীয গবীযতা যানয নযভা কময মাচাই কযা ময়মছ। এছাড়া খনমনয দূযত্ব  নযভাণ 

এফাং নেনজাং ম্যামটনযয়ার নপরায স্থান ইতযানদ নযদ যন  ম যমফক্ষণ কযা ময়মছ।  
 

SWOT নফমিলণেঃ উকাযমবাগীয কাছ নথমক ভীক্ষায প্রশ্নাফনরয ভাধ্যমভ প্রকমেয ফর (Strength), দুফ যর 

(Weakness), সুমমাগ (Opportunity)  ঝুঁনক (Threat) নফমিলমণয জন্য তথ্য াংগ্র কযা ময়মছ, তাছাড়া 
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এপনজনড  নকআইআই এয ভাধ্যমভ SWOT নফমিলণ কযা ময়মছ। নফনবন্ন প্রশ্নাফনর নথমক প্রাপ্ত তথ্যগুমরা ভন্বয় 

কময প্রনতমফদমন াংমমাজন কযা ময়মছ। 
 

কর প্রকায নস্টকমাল্ডাযমদয উনস্থনতমত ভাে ম যাময় কভ যারা 

 

স্থানীয় ম যাময়য কভ যারাটিয স্থান ননধ যাযমণয জন্য প্রকে এরাকায উয স্টানড কময নফনবন্ন ননমদ যক নমভন প্রকে 

এরাকায Vulnerability; প্রকমেয কাজ এয নযনধ প্রভৃনত নফলয় নফমফচনাপূফ যক সুনাভগঞ্জ নজরায ছাতক উমজরায় 

কভ যারা কযা য়। নস্টকমাল্ডাযমদয ভমধ্য কভ যারায় উনস্থত নছমরন প্রকে এরাকায় ফফাকাযী ফ ধযমনয 

উকাযমবাগী জনগণ নমভন কৃনল পর, ভৎস্য চালী, ননৌ-মথয মাত্রী, ব্যফায়ী, স্থানীয় ননতৃবৃে, নক্ষক, ছাত্র, 

াভানজক প্রনতনননধ ইতযানদ াংনিি নজরা/উমজরা ম যাময় নফআইডনিউটি-এয াংনিি প্রমকৌরী  কভ যকতযাগণ। 

এছাড়া আইএভইনডয কভ যকতযাবৃে স্থানীয় ম যাময়য কভ যারায় উনস্থত নছমরন। নস্টকমাল্ডাযমদয ামথ নমফ 

নফলয়ফস্তু ননময় আমরাচনা ময়মছ নগুমরা ননমে উস্থান কযা মরা: 
 

 এরাকায প্রময়াজনীয়তায ামথ প্রকেটিয প্রানঙ্গকতাপ  

 প্রকে প্রণয়মন স্থানীয় জনপ্রনতনননধ ফা জনগমণয ভতাভত প্রনতপনরত ময়মছ নক নাপ 

 প্রকমেয প্রধান প্রধান কভ যকান্ডভপ  

 প্রকমেয আতায় প্রধান প্রধান কভ যকান্ডগুমরায ফতযভান কাম যকয অফস্থাপ 

 নেনজাং এয পমর অনজযত সুনফধাভপ  

 ণ্য ফাজাযজাতকযণ  মাত্রীফাী ননৌমান ভময নননফ যঘ্ন চরাচমর প্রকমেয প্রবাফপ  

 কৃনল পর উৎাদন বৃনিমত প্রকমেয প্রবাফপ 

 ভামছয উৎাদন বৃনিমত প্রকমেয প্রবাফপ 

 প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর এরাকায় কভ যাংস্থান সৃনিপ 

 প্রকে কভ যকামন্ডয পমর অথ যনননতক কভ যকান্ড বৃনিমত প্রবাফপ 

 প্রকমেয ফর  দুফ যর নদকভপ 

 প্রকমেয কাযমণ সৃি সুমমাগ  ঝুঁনকপূণ য নদকভপ 

 অন্য এরাকায় একই যকভ আমযা উন্নত প্রকমেয জন্য সুানয।  
 

াযণী-২.৪ াংমক্ষম নভৄনা উিযদাতায াংখ্যা এফাং ধযন 

কাম যক্রভ অাংগ্রণকাযী/ 

উিযদাতা 

উিযদাতায 

াংখ্যা 

উিযদাতায ধযন 

ক. াংখ্যাগত ভীক্ষা 

ক-১.উকাযমবাগী 

ভীক্ষা:(প্রশ্নাফনর 

ব্যফায কময যানয 

াক্ষাৎকায) 

 
উকাযমবাগী 

 
১২০০ 

প্রকে এরাকায় ফফাকাযী  উকাযমবাগী জনগণ 

(ভনরা  পুরুল) নমভন স্থানীয় কৃলক, ভৎস্যজীফী, 

ভৎস্য ব্যফায়ী, কামগ যা ব্যফায়ী, ননৌ-মান মাত্রী  

ইতযানদ।  

খ.গুণগত ভীক্ষা 

খ-১: এপ নজ নড নভাট ১৮টি এপনজনড,  

প্রনতটি এপনজনড নত ১০ 

জন অাংগ্রণকাযী 

১৮০ 

 

 

ভজাতীয় ব্যনক্তফগ য নমভন কামগ যা চারক, কৃনলজীফী, 

ভৎস্যজীফী, মাত্রী এফাং ব্যফায়ী। 

খ-২: ভৄখ্য ব্যনক্তফমগ যয 

াক্ষাৎকায 

প্রকে ফাস্তফায়ন  

ব্যফস্থানায ামথ 

মৃ্পক্ত ভৄখ্য কভ যকতযা/ 

ব্যনক্তফগ য  

২০ 

 

নফআইডনিউটিএ-এয নড অনপ, প্রকে নযচারক, 

াংনিি নজরা/উমজরা ম যাময় নফআইডনিউটিএ-এয 

াংনিি প্রমকৌরী, এফাং নযকেনা কনভন  

আইএভইনড-এয প্রকে াংনিি ব্যনক্তফগ য 

নবমর অামযটয/ 

ভাস্টায 

নবমর অামযটয/ ভািায 

খ-৩: নক স্টানড  প্রকে এরাকায ০৫ কামগ যা চারক, কৃনলজীফী, ভৎস্যজীফী, নবমর মাত্রী 
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কাম যক্রভ অাংগ্রণকাযী/ 

উিযদাতা 

উিযদাতায 

াংখ্যা 

উিযদাতায ধযন 

উকাযমবাগী এফাং ব্যফায়ী ব্যনক্ত  

খ-৪: ফাস্তফ অফস্থা 

ম যমফক্ষণ 

- নভৄনা ৯টি 

ননৌ-থ 

নফআইডনিউটি এয ায়তায় ামব য নবমমরয 

ভাধ্যমভ খননকৃত এরাকা  নদীয গবীযতা মাচাই 

কযা ময়মছ। এছাড়া খনমনয দূযত্ব  নযভাণ এফাং 

নেনজাং ম্যামটনযয়ার নকাথায় নপরা য় তা নযদ যন 

 ম যমফক্ষণ কযা ময়মছ। 
 

২.৪ ভীক্ষা কামজ ব্যফহৃতব্য ননমদ যক/সূচকভ 

নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষা কামজয উমেশ্য অজযমনয জন্য নফনবন্ন সূচক ফা ননমদ যক ব্যফায কযা ময়মছ ননমে প্রদি 

মরা: 

াযণী-২.৫ নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষা কামজ ব্যফহৃত ননমদ যক/সূচক 

নশ্রণীনফন্যা নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায ননমদ যক (Indicator) 

নডমভাগ্রানপক 

তফনিযভ 

নাভ, নরঙ্গ, ধভ য, তফফানক অফস্থা, না, নক্ষা  ফয়। 

নেনজাং, জনভ 

অনধগ্রণ এফাং রীজ 

ম্পনকযত  

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর এরাকায জনগণ কীবামফ উকৃত ময়মছ । 

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর এরাকায জনগণ নকান বামফ ক্ষনতগ্রস্ত ময়মছ । 

নেনজাং এয ভাটি নকাথায় নপরা ময়মছ  

নেনজাং এয ভাটি দ্বাযা বযাটকৃত জনভ এরাকাফাীয নকবামফ উকাময এমমছ  

ননৌ-মান 

ব্যফাযকাযী 

মাত্রীমদয উয 

প্রবাফ াংক্রাি  

জনাধাযমণয মাতায়ামতয সুনফধা   

াযা ফছয ধময ননৌ-মান চরাচমরয ব্যফস্থা  

স্কুর/ কমরমজয নছমর-নভময়মদয মাতায়ামতয সুনফধা  

নাযী, নশু  প্রনতফন্ধীমদয মাতায়ামতয াংখ্যা  

ব্যফায়ীমদয উয 

প্রকমেয প্রবাফ 

নদীয নাব্যতা (মনৌ-নযফমনয) সুমমাগ বৃনি  

াযা ফছয ধময ননৌ-মান চরাচমরয ব্যফস্থা  

ণ্য নযফমন ভয়  খযচ  

কৃনলয উয 

প্রকমেয প্রবাফ  

াংক্রাি 

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর পর চামল নমচয আতাধীন জনভয নযভাণ বৃনি  

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর একই জনভমত ফৎময পর চামলয াংখ্যা (নননফড়তা)  

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর কৃনল পর চামলয ভাধ্যমভ আয়  

ভৎস্যজীফীমদয  

উয   প্রবাফ 

াংক্রাি 

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর ভামছয উৎাদন  শ্রনভমকয  কভ যাংস্থান বৃনি  

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর এরাকায় ভাছ ফাজাযজাতকযমণয সুমমাগ- সুনফধা  

আথ য- াভানজক 

উন্নয়ন াংক্রাি  

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর অত্র এরাকায ভূনভীন  গযীফ নযফামযয কভ যাংস্থান  আয়  

প্রকে কভ যকামন্ডয পমর অথ যনননতক কভ যকান্ড বৃনি 

নযমফ  উন্নয়ন 

াংক্রাি   

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর নযমফময প্রবাফ 

প্রকমেয ফর  

দুফ যর নদকভ 

প্রকমেয ফর নদকভ নচনিত কযাপ 

প্রকমেয দুফ যর নদকভ নচনিত কযাপ 

প্রকমেয কাযমণ নক ধযমনয সুমমাগ সৃনি মে ফা মত ামযপ 

প্রকমেয ঝুঁনকপূণ য নদকভপ 

সুানযভারা প্রকমেয প্রবাফ উন্নয়মন সুনননদ যি ভতাভতপ 

প্রকমেয ফমচময় বার নদকগুমরা অন্যান্য প্রকমেয নক্ষমত্র অনুযণ কযায সুানয প্রদান। 
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২.৫ তথ্য াংগ্র  
 

ফতযভান ভীক্ষা কামজ প্রময়াজনীয় তথ্য-উাি াংগ্রময জন্য ননমোক্ত কাম যিনত গ্রণ কযা ময়মছ নমভন- নবৌত 

কামজয েট নবনযনপমকন, উভে যক্ত কামজয দাপ্তনযক তথ্য াংগ্র, নপনজকযার অফজাযমবন/ ইনমকান/ 

নচনকাং, অনপ নবনজট, নযফামযয াক্ষাৎকায গ্রণ, নপাকা গ্রু নডকান (এপনজনড) এফাং ভাে ম যাময় 

কভ যারায ভাধ্যমভ নফনবন্ন উৎ মত াংগৃীত গুণগত  নযভাণগত তথ্যভময তফধতা নননিত কযা এফাং খড়া 

প্রনতমফদমনয উয নটকননকযার  নস্টয়ানযাং কনভটিয বায় প্রাপ্ত ভিব্যভ প্রনতমফদমন প্রনতপরন কযা।   

২.৬ তমথ্যয গুণগত ভান ননয়ন্ত্রণ নকৌর  
 

তমথ্যয গুণগত ভান ননয়ন্ত্রমণ ননমোক্ত তকযতাভরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা ময়মছ।  

 নপ্রামযন নস্টজ   ToR অনুাময নফমলজ্ঞ দর গেনপ  

 নননফড় নযফীক্ষমণয রক্ষয ঠিক ামবয িনত প্রণয়নপ  

 তথ্য াংগ্র প্রশ্নভারা প্রণয়নপ FGD Format, গাইড রাইন ইতযানদপ  

 তথ্য াংগ্রকাযীমদয জন্য ভান ম্পন্ন প্রনক্ষণপ 

 াংনিি কতৃযমক্ষয মঙ্গ আমরাচনা ামমক্ষ প্রশ্নভারা নপ্র-নটনস্টাং  চূড়ািকযণ।  

ইভনপ্ল্মভমন্টন নস্টজ   নযকেনা  ভয়ীভা অনুমায়ী ভাে ম যাময় প্রময়াজনীয় তথ্য াংগ্রপ 

 যাভ যক টীভ কতৃযক ভাে নযদ যনপ  

 যাভ যক কতৃযক তথ্য াংগ্রময কাম যক্রমভয অনফনেন্ন ভননটনযাংপ  

 যাভ যক কতৃযক ভাে ম যায় কাম যক্রমভয তত্ত্বাফধায়নপ 

 ননড, ভােম যায় কভ যকতযা  াংনিি নস্টকমাল্ডাযমদয ামথ নননফড় ম যামরাচনা বাপ 

 তথ্য াংগ্র কাম যক্রমভয নচনকাং এফাং ক্র নচনকাংপ  
ডকুমভমন্টন নস্টজ   াংগৃীত তমথ্যয ৫% নচক কযা ময়মছপ  

 রনজকযার কননমটন্পী নচনকাং নটকননক ব্যফায কযা ময়মছপ  

 SWOT নফমিলণ কযা ময়মছপ  

 ভীক্ষা পাইনন্ডাং তুমর ধযায জন্য জাতীয় ম যাময়য য়াকযময আময়াজন কযা 

ময়মছপ  

 চূড়াি প্রনতমফদমনয গুণগত ভান যক্ষাপ  

 
২.৭ ডাটা এনি প্রনক্রয়াকযণ, নফমিলণ এফাং প্রনতমফদন প্রণয়ন  
 

ভাে ম যাময়য তথ্য াংগ্র কাম যক্রভ সুচারুরূম ম্পন্ন কযায াাান াংগৃীত তথ্য কনম্পউটায এনি  নফমিলমণয 

জন্য কনম্পউটায নপ্রাগ্রাভ ততনয কযা ময়মছ। এমক্ষমত্র MS Access এফাং SPSS ব্যফহৃত ময়মছ। ডাটা এনি কাম য 

ম্পাদমনয য ডাটা নফমিলমণয জন্য প্রমড ডাটা নটবুরায পমভ য উস্থান, গ্রাপ/চাট য ইতযানদয ভাধ্যমভ তথ্য 

উস্থান  প্রনতমফদন প্রণয়ন কযা ময়মছ।                 
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তৃতীয় অধ্যায় 
 

প্রকমেয ানফ যক এফাং অাংগনবনিক (ফাস্তফ  আনথ যক) রক্ষযভাত্রা 

 

৩.১ প্রকমেয অঙ্গনবনিক ফাস্তফায়ন 
 

প্রাপ্ত প্রকে প্রনতমফদন অনুমায়ী প্রকেটিয অঙ্গনবনিক ফাস্তফ  আনথ যক অগ্রগনত ননমে নদয়া মরােঃ  

 

াযনণ: ৩.১ অঙ্গনবনিক ফাস্তফ  আনথ যক রক্ষযভাত্রা  অগ্রগনত ম যামরাচনা (জুন, ২০১৮ ম যি)  
 

           রক্ষ টাকায় 

ক্রেঃ 

নাং 

নডনন/আযনডনন 

অনুমায়ী প্রকে 

কামজয নফনবন্ন 

অাংমগয নাভ 

াংখ্যা/ 

নযভাণ 

প্রাক্কনরত 

ব্যয় 

জুন, ২০১৭ অথ য ফছয 

ম যি ক্রভপুু্নঞ্জত অগ্রগনত 

 ২০১৭-১৮ অথ যফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৭-১৮ অথ যফছমযয 

জুন ম যি 

অগ্রগনত 

আনথ যক ফাস্তফ আনথ যক ফাস্তফ আনথ যক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ক) যাজস্ব ব্যয় 

১. কভ যকতযামদয নফতন  ১৩ জন ২.০০ ০.৫৮০৩ ২৯.০০% ০.১৬৮০ ১০.০০% ০.১৬২৭ 

 
২. কভ যচাযীমদয নফতন ৫৩ জন ৩.০০ ০.৬৭৩৬ 

২৩.০০% 
০.৩১৮৭ ১০.০০% ০.৩১৫০ 

৩. নফতন বাতানদ ৬৬ জন ২.৫০ ০.৩৯৬৭ 
১৬.০০% ০.৪৬০০ 

১১.০০% ০.৪৫৮৫ 

৪. যফযা  নফা 

৪.১ যাভ যক নফা নথাক ১০.০০ ৬.১৬৪ ৫৭.৫০% ১.৩৫০ ১৩.৫০% ১.৩৫০০  

৪.২ পমরয ক্ষনতপূযণ ২০০ নেঃ ২.০০ ০.২৫ ২৫.০০% ০.০৬২৫ ৫.০০% ০.০৬২৫  

৪.৩ াইমডাগ্রানপক জনয ২৮০০ 

নক:নভ: 

১৪.০০ ২.৪৩ 
১৩.৩৫% 

০.৪০০০ 
৮.০০% 

০.৪০০০ 
 

৪.৪ প্রমকৌর জনয ৫৬৮ রেঃ 

ফেঃ নভেঃ 

২.৫০ ০.২৩৫০ ৯.৪০% 

 

- 
-   

৫. নফনফধ নথাক ৬.০০ ১.৪২ 
- ০.২৪০৮ 

 
০.২৪০৮  

(ক) উ-নভাট (যাজস্ব)  
৪২.০০ ১২.১৭২৩  ৩.০০০ ৬.০০% 

২.৯৮৯৫ 
 

(খ) ভরধন ব্যয়         

৬. ভূনভ অনধগ্রণ  রীজ 

৬.১ ভূনভ অনধগ্রণ  ৬৬.৬৭ 

একয 

৫.০০ ২.৪৭৮৯ ৪৯.৫৭% - - - - 

৬.২ রীজ ১০০ 

একয 

২০.০০ - - - - - - 

৭. ম্পদ াংগ্র         

৭.১ মন্ত্রানত         

৭.১.১ অনপ মন্ত্রানত ২২টি ০.২০ ০.১২ ৬০% - - - - 

৭.১.২ ামব য মন্ত্রানত ৯টি ২.০০ ০.৮৬২৪ ৬টি - - - - 
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           রক্ষ টাকায় 

ক্রেঃ 

নাং 

নডনন/আযনডনন 

অনুমায়ী প্রকে 

কামজয নফনবন্ন 

অাংমগয নাভ 

াংখ্যা/ 

নযভাণ 

প্রাক্কনরত 

ব্যয় 

জুন, ২০১৭ অথ য ফছয 

ম যি ক্রভপুু্নঞ্জত অগ্রগনত 

 ২০১৭-১৮ অথ যফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৭-১৮ অথ যফছমযয 

জুন ম যি 

অগ্রগনত 

আনথ যক ফাস্তফ আনথ যক ফাস্তফ আনথ যক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৭.১.৩ ননৌ-মান মন্ত্রানত ১১২০টি ১০.০০ ৪.৮৮ ৪৫% ৪.৯৮ ৫৫.০০% ৪.৯৮০০ ১০০% 

৭.২ মানফান         

৭.২.১ জী ১টি ০.৭০  

১.০৯৯১ 

 

১০০% 

- - - - 

৭.২.২ ডাফর নকনফন 

নকআ 

১টি ০.৪৫ - - - - 

৭.২.৩ ভাইমক্রাফা  ১টি ০.৩৫ - - ০.৩৫ ১০০% .৩৪৯৮ ১০০% 

৭. ৩ নবমর টি টাই 

(২টি), ামব য নফাট 

(২টি)  নকনফন 

ক্রুজায (২টি) 

৬টি ২৯.২০ ২৮.৪৯ ১০০% - - - - 

৮ পূতযকভ য         

৮.১ ডাইক ননভ যাণ ৬০ রেঃ 

ঘেঃ নভেঃ 

৪৮.০০ ১৩.২৫ ৩৫% 
৩.৭৫ ১০.৫০% ৩.৭৫ ৮.৫০% 

৮.১ নফআইডনিউটিএ 

নেজায দ্বাযা নেনজাং 

১৭২.০০ 

রেঃ ঘেঃ 

নভেঃ 

২০৬.৪০ ৭.২০ ৪.৫০% 

(৬ রেঃ ঘেঃ 

নভেঃ) 

১২.০০ 

 

৬% 

(১০.০০রেঃ 

ঘেঃ নভেঃ) 

১২.০০ 

৩.০০% 

(৫.০০রেঃ 

ঘেঃ নভেঃ) 

৮.২ প্রাইমবট নেজায দ্বাযা 

নেনজাং 

৬৩২ রেঃ 

ঘেঃ নভেঃ 

৯৪৮.৪৫ ১৮৬.২৫ ২৩%(১৩৪ 

রেঃ ঘেঃ 

নভেঃ) 

১৩১.৪৪ 

 

১৪.২০% 

(৯০.০০ রেঃ 

ঘেঃ নভেঃ) 

১৩২.৪৬ 

১৪.২০% 

(৯০.০০ 

রেঃ ঘেঃ 

নভেঃ) 

৮.৩ দূমম যাগপূণ য এরাকায় 

প্রাইমবট নেজায দ্বাযা 

নেনজাং 

১৩৫ রেঃ 

ঘেঃ নভেঃ 

৩৩৯.৭৫ ২০৮.১০ ৭০% (৯১ 

রেঃ ঘেঃ 

নভেঃ) 

৪০.০০ 

 

১৫.০০% 

(২০.০০ রেঃ 

ঘেঃ নভেঃ) 

৪০.০০ 

২৫.৮০% 

(১৬.২রেঃ 

ঘেঃ নভেঃ) 

৮.৪ দূমম যাগপূণ য এরাকায় 

নফআইডনিউটিএ 

নেজায দ্বাযা নেনজাং 

৫৭.১০ 

রেঃ ঘেঃ 

নভেঃ 

১৪২.৭৫ ১০৩.৫০ ৭১% 

(৪০ রেঃ ঘেঃ 

নভেঃ) 

- - - - 

৮.৫ এক্সামবটমযয খনন ৮০ রেঃ 

ঘেঃ নভেঃ 

৮০.০০ ২৫.০০ ৩৬.২৫% 

 
১০.০০ ১২.৫০% 

১০.০০ ১২.৫০% 

৮.৬ এনন্পরাযী কাজ  ১৫.০০ ৫.৪০ ৩৭% 
১.২০ ৬.৬৭% 

১.২০ ৬.৬৭% 

৮.৭ তযজায নফড়া নথাক ৫.০০ ১.০৭ ১৯.৫০% 
০.৩০ ১০.০০% 

০.৩০ ১০.০০% 

(খ) উ-নভাট (ভরধন ব্যয়)  ১৮৫৩.২৫ ৫৮৭.৭২  ২০৫.৫০ ১৪.০০% ২০৫.০৩ ১০৪.০০% 

(গ) ভল্য কনন্টনমজনন্প  নথাক ১৭.৭৫ - -     

(ঘ) নবৌত কনন্টনমজনন্প  নথাক ১০.০০ - -     

 নভাট  ১৯২৩.০০ ৫৯৯.৮৯ ৩৩.০৭% ২০৮.০৪ ১৪.০০% ২০৮.০৩ ১৪.০০% 
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অগ্রগনত নফমিলণ: জুন ২০১৭ ম যি আনথ যক অগ্রগনত ৫৯৯.৮৯৫৩ নকাটি টাকা, মা প্রকমেয ভর ব্যময়য ৩১% এফাং 

ফাস্তফ অগ্রগনত ৩৩%। ২০১৭-১৮ অথ য ফছময প্রকেটিয অনুকূমর ফযাে যময়মছ ২০৮.০৪ নকাটি টাকা। জুন, ২০১৮ ম যি 

ম্পূণ য অথ য ছাড় ময়মছ এফাং ম্পূণ য অথ য ব্যয় ময়মছ মায ফাস্তফ অগ্রগনত ১৪%। ২০১৮ ামরয জুন ভা ম যি আনথ যক 

অগ্রগনত ৮০৭.৯৩ নকাটি টাকা (তকযা াময ভাত্র  ৪২.০১%) ফাস্তফ অগ্রগনত ৪৭.০৭%। প্রকমেয আনথ যক  ফাস্তফ 

অগ্রগনত অমনকাাংম কভ। প্রকমেয নভয়াদ আমছ আয ১ ফছয এফাং এ ভময়য ভমধ্য প্রকমেয ৫০% এয নফন কাজ 

ম্পন্ন ম্ভফ নয় ফমর প্রতীয়ভান য়। 

 

৩.২  ২৪ টি ননৌ-মথয ফাস্তফায়নাধীন কাজ/রুট য়াইজ অগ্রগনত 
 

প্রাপ্ত প্রকে প্রনতমফদন অনুমায়ী ২৪ টি ননৌ-মথয ফাস্তফায়নাধীন কাজ/রুট য়াইজ অগ্রগনত ননমে নদয়া মরােঃ  

 

াযণী ৩.২: প্রকমেয আতায় ২৪ টি ননৌ-মথয ফাস্তফায়নাধীন কাজ/রুট য়াইজ অগ্রগনত  
 

ক্রেঃ 

নাং 

ননৌ-মথয  নাভ ঠিকাদায 

প্রনতিামনয নাভ 

চুনক্তকৃত 

নভাতামফক 

খনমনয নযভাণ 

(র. ঘ.)  

অগ্রগনত নজরায নাভ ভিব্য 

 ফাস্তফ  

(র.ঘ.নভটায) 

১ 
ফনযার-ঝারকাঠি-ফযগুনা-

াথযঘাটা  
ফসুন্ধযা নকাাং নরেঃ। 

৩৮.০০ 

 

২৯.৭৩১৩ 

(১০০%) 

ঝারকােী  

ফযগুনা  

ভাপ্ত (ফাকী 

অাং খনমনয 

প্রময়াজন মড় 

নন)  

২ ১) তবযফ ফাজায-নরা-

ছাতক, নমরট (রট-০১, ০২): 

ছাতক নমভন্ট পযাক্টযী মত 

নদয়াযা ফাজায ম যি। 

ক) নেকট্রা 

ইনঞ্জননয়ানযাং নরেঃ 

খ) ফঙ্গ নেজায 

নরনভমটড। 

১২.০০ 

 

১১.৫৮ 

(১০০%) 

সুনাভগঞ্জ, 

ননত্রমকানা  

নকমাযগঞ্জ 

ভাপ্ত 

২) তবযফ ফাজায-নরা-

ছাতক-নমরট (রট-০৩) 

নেকট্রা 

ইনঞ্জননয়ানযাং 

নরনভমটড  এ-

এ যভান (মজনব) 

২৯.০০ 

 

২০.০৮ 

(৮০%) 

সুনাভগঞ্জ, 

নকমাযগঞ্জ  

নমরট 

খানরয়াজুযীয 

রুস্তভপুয, 

জগন্নাথপুয  

নায়াটানা  

এরাকায় কাজ 

চরভান 

৩) তবযফ ফাজায-নরা-

ছাতক-নমরট (রট-০৪) 
M/S K.K.E-

SSDE-AMDL 
(JV) 

৩১.০০ 

 

১৩.৫০ 

(১০০%) 

সুনাভগঞ্জ, 

ননত্রমকানা  

নকমাযগঞ্জ 

ভাপ্ত (ফাকী 

অাং 

খনমনয 

প্রময়াজন 

মড় নন) 

৩ 

 

১) ভাংরা ঘানলয়াখারী ননৌ-থ নফআইডনিউটিএয 

ননজস্ব নেজায 

 ৪০.১৬ 

 

৪০.১৬ 

(১০০%) 

খুরনা, 

ফামগযাট 

ভাপ্ত 

২) ঘানলয়াখারী-ফনযার-

কানরগঞ্জ-চাঁদপুয-আনযচা ননৌ-

থ খনন (রট-০১) 

নভা য চায়না 

াযফায নেনজাং 

নকাাং নরনভমটড 

৩২.০০ + 

১১.০০ = 

৪৩.০০ 

৩৮.৪০ 

(১০০%) 

ভাপ্ত 

৩) ঘানলয়াখারী-ফনযার-

কানরগঞ্জ-চাঁদপুয-আনযচা ননৌ-

থ খনন (রট-০২) 

ফাাংরামদ ননৌ-

ফাননী 

১৬.৫০ 

 

১৪.২০ 

(১০০%) 

ভাপ্ত 

৪) ঘানলয়াখারী-ফনযার-

কানরগঞ্জ-চাঁদপুয-আনযচা ননৌ-

থ খনন (৩ টি রমট) 

নভা য এ-এ-

যভান নেনজাং 

নকাাং নরনভমটড 

৭.৯+০.৮০+০.

৭৯ 

= ৯.৪৯ 

৯.৪৮ 

(১০০%) 

ভাপ্ত 
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ক্রেঃ 

নাং 

ননৌ-মথয  নাভ ঠিকাদায 

প্রনতিামনয নাভ 

চুনক্তকৃত 

নভাতামফক 

খনমনয নযভাণ 

(র. ঘ.)  

অগ্রগনত নজরায নাভ ভিব্য 

 ফাস্তফ  

(র.ঘ.নভটায) 

৪ ১) খুরনা-গাজীযাট-ফযনদয়া-

ভাননকদা  

নভা য ফঙ্গ 

নেজায নরনভমটড। 

৪০.০০ 

 

৩৮.৮৫ 

(১০০%) 

খুরনা, 

নগাারগঞ্জ 

ভাপ্ত 

২) খুরনা- ননায়াাড়া ননৌ-থ 

খনন 

নভা য ফঙ্গ 

নেজায নরনভমটড। 

২৫.০০+ 

৫.০০  

= ৩০.০০ 

১২.৫০ 

(৪১.০%) 

খুরনা, মমায ননায়াড়া 

এরাকায় 

কাজ চরভান 

৫ নদরারপুয-নঘাড়ানডঙ্গা-

চাভড়াঘাট-ননকনর-আটাড়া-

ননত্রমকানা  

নেকট্রা ইনঞ্জননয়ানযাং 

নরনভমটড  এ-এ-

যভান  (মজনব) 

৩৮.০০ 

 

২৫.০০ 

(৬৫%) 

ননত্রমকানা ননত্রমকানা 

এরাকায় 

কাজ চরভান 

৬ গাগরামজায-নভানগঞ্জ  এনয়ান নেজা য  

এযামকায়া নভনযন  

(মজনব) 

৪৮.০০ 

 

২৯.০০ 

(৬০%) 

ননত্রমকানা ননত্রমকানা 

এরাকায় 

কাজ চরভান 

৭ ১) নভযপুয-াবায   ননৌ-থ 

খনন। 

আযন-এ এভ এর 

নফর  (মজনব) 

৬.০০ 

 

৪.৫০ 

(৭৫%) 

ঢাকা চরভান 

২) াবায-জাফযা  ননৌ-থ 

খনন 

নফআইডনিউটিএ’য 

নেজায 

৬.০০ 

 

 নেজায াইমট নৌুঁমছমছ।  

নকন্তু নদীমত স্থানীয় জনগমণয 

ফাঁধায় কাজ শুরু কযা মামেনা। 

৮ 1) তয়দপুয-ফান্দুযা ননৌ-থ 

খনন 

এ নজড নকাাং 

নরনভমটড 

৬.৪০ 

 

৪.৫০ 

(৭০%) 

ঢাকা ফান্দুযা 

এরাকায় 

কাজ চরভান 

2) াজযাপুয-জাফযা-

ধাভযাই (রট-১) 

ফসুন্ধযা নকাাং নরেঃ। ৩২.৫০ 

 

২৮.০০ 

(৯০.০০%) 

ঢাকা নকযানীগঞ্জ 

এরাকায় 

কাজ চরভান 

৩) াজযাপুয-জাফযা- 

ধাভযাই (রট-২) 

নভা য মভৄনা-এএ 

নেজায নজনব 

৩২.৫০ 

 

১.৫০ 

(৩.০০%) 

ভাননকগঞ্জ ভাননকগঞ্জ 

এরাকায় 

কাজ চরভান 

৯ 1) চাঁদপুয-ইচুরী-ানজগঞ্জ 

ননৌ-থ খনন(রট-১) 

এভ.এ ফঙ্গ 

নেজায নরনভমটড। 

১০.৫০ 

 

৫.১০ 

(৫০.০০%) 

চাঁদপুয ডাকানতয়া 

নদীমত কাজ 

চরভান 

২) চাঁদপুয-ইচুরী-ানজগঞ্জ 

ননৌ-থ খনন (রট-২) 

খুরনা নইয়াড য নরেঃ 

(ফাাংরামদ 

ননৌফাননী) 

১৮.০০ ৬.০০ 

(৩৩.৩৩%) 

চাঁদপুয ডাকানতয়া 

নদীমত কাজ 

চরভান 

১০ ফনযার-টুয়াখারী-নভজযাগঞ্জ 

ননৌ-থ খনন 

নভা য নডইডনিউ 

নরেঃ 

(ফাাংরামদ 

ননৌফাননী) 

১৫.০০ 

 

১৪.৭৫ 

(১০০%) 

ফনযার, 

টুয়াখারী 

ভাপ্ত। 

১১ 1) াফনা-নামটায-ঞ্চগড় 

(রট-০১) 

নভা য নডইডনিউ 

নরেঃ (ফাাংরামদ 

ননৌফাননী) 

৩১.০০ 

 

৮.৫০ 

(২৭%) 

াফনা, নামটায নামটায 

এরাকায় 

কাজ চরভান 

2) াফনা-নামটায-ঞ্চগড় 

(রট-০২) 

নভা য নডইডনিউ 

নরেঃ (ফাাংরামদ 

ননৌফাননী) 

৩৫.০০  

 

৭.০০ 

(২০%) 

নগাঁ নগাঁ 

এরাকায় 

কাজ চরভান 

১২ কক্সফাজায -নন্টভাটিন য নভা য নডইডনিউ 

নরেঃ (ফাাংরামদ 

১৯.০০ + 

১.৯০ 

৯.৫০ 

(৪৯%) 

কক্সফাজায কক্সফাজায 

এরাকা, কাজ 
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ক্রেঃ 

নাং 

ননৌ-মথয  নাভ ঠিকাদায 

প্রনতিামনয নাভ 

চুনক্তকৃত 

নভাতামফক 

খনমনয নযভাণ 

(র. ঘ.)  

অগ্রগনত নজরায নাভ ভিব্য 

 ফাস্তফ  

(র.ঘ.নভটায) 

ননৌফাননী)  চরভান 

১৩ নচত্রী-নফীনগয-নাভনা নফআইডনিউটিএ’য 

নেজায 

২৮.৮০ 

 

- নফ.ফানড়য়া, 

কুনভল্লা 

পূনেঃ দযত্র 

আফান কযা 

ময়মছ। 

১৪ 

 

দাউদকানে-নাভনা-

যাভকৃঞ্চপুয 

ননৌ-কল্যাণ নযদপ্তয 

(ফাাংরামদ ননৌফাননী) 

৩১.০০ 

 

৯.০০ 

(২৯%) 

কুনভল্লা নাভনা 

এরাকায় 

চরভান 

১৫ তবযয (নযনাংদী)-কটিয়াদী  নভা য খুরনা 

ীইয়াড য নরেঃ 

(ফাাংরামদ 

ননৌফাননী) 

৮০.০০ 

 

৪২.০০ 

(৫৩%) 

নকমাযগঞ্জ, 

নযনাংদী 

নফরামফা 

এরাকায় 

কাজ চরভান 

১৬ নযনাংদী ফাঞ্ছাযাভপুয নাভনা নফআইডনিউটিএ’য 

নেজায 

৩৪.৫০ 

 

১১.৫০ 

(৩৩.৩%) 

কুনভল্লা কাজ চরভান 

১৭ ভনুভখ (মভৌরবীফাজায) 

কুনয়াযা  
 ১৫.০০ ১.০০ 

(৭%) 

নভৌরবীফাজায ীঘ্রই কাজ 

শুরু মফ 

১৮ রায়াঘয-দুরবযপুয  ফাাংরামদ 

ননৌফাননী 

৩২.০০ ৮.৫০ 

(২৫%) 

সুনাভগঞ্জ  

ননত্রমকানা 

কাজ চরভান 

১৯ শ্রীপুয-নবারা নখায়াঘাট-

গাংগাপুয  

ফাাংরামদ 

ননৌফাননী 

১৫.০০ ৮.০০ 

(৫২%) 

নবারা কাজ চরভান 

২০ ানাফাদ-টকী-পানরাতরা   ১৫.০০ ৬.০০ 

(৪০%) 

ভাদাযীপুয, 

ফনযার 

কাজ চরভান 

২১ চাঁদপুয-চযপ্রকা-নজরা 

ফনযার  
   নফশ্ব ব্যাাংমকয প্রকমে অিভু যক্ত 

আমছ ফমর আাততেঃ কাজ কযা 

মে না। 

 

২২ নচৌঘাট- কারীগাংগা     

২৩ ঢাকা-চট্টগ্রাভ     

২৪ ঢারাযচয-ফানরয়াকানে-

কানয়ানী  
   ননৌ-থটি খনন কযমর 

ননৌচরাচর উমমাগী মফ না 

ফমর তা আাততেঃ ফাদ যাখা 

মে। 
 

তথ্যসূত্র: প্রকে কাম যারয় নথমক যফযাকৃত তমথ্যয নবনিমত াংকনরত (ারনাগাদ-জুন, ২০১৮) 

 

ফাস্তফায়নাধীন কাজ/রুট য়াইজ অগ্রগনত নফমিলণেঃ ২৪ টি ননৌ-মথয ভমধ্য ৪টিয কাজ ইমতাভমধ্য ভাপ্ত ময়মছ। 

১৫টি ননৌ-মথয কাজ চরভান আমছ। ১টি ননৌ-মথয কামজয জন্য পুনেঃদযত্র আফান কযা ময়মছ। অন্য একটি 

প্রকমেয ামথ তদ্বততা য়ায় ৩টি ননৌ-মথয নেনজাং কাম যক্রভ ফন্ধ যাখা ময়মছ । ১টি ননৌ-থ ফাদ নদয়ায জন্য 

নস্টয়ানযাং কনভটিয নিাি যময়মছ। প্রকমেয নকান উমেমশ্যয নযফতযন মফনা, এভননক নকান আইমটমভয নযফতযন ফা 

াংমমাজন/নফময়াজমনয প্রময়াজন মফনা ভমভ য ৪ (চায)টিয ননৌ-থ খনমনয নযফমতয নমরট মত ডলুয়া স্থর ফেয 

ম যি (সুযভা নদী) খনন, ফনযার-উনজযপুয/ফানানযাড়া ননৌ-থ (ন্ধযা নদী) খনন, চট্টগ্রাভ-ভাংরা ফেমযয 

াংমমাগকাযী গাফখান চযামনর প্রস্তকযণ, নভঘনা-তফমদ্যয ফাজায (পুযাতন ব্রহ্মপুত্র, ভৄগড়াাড়া খার) ননৌ-থ ৪ 

(চায)টি খনন কযা নমমত াময ফমর নস্টয়ানযাং কনভটি ভতাভত নদন। তমফ প্রস্তানফত ৪ (চায)টিয ননৌ-থ খনমনয 

ম্ভাব্যতা স্টানড মাচাইপূফ যক নিাি ননয়া মফ ফমর প্রকে নযচারক জানান এফাং নফলয়টি প্রনক্রয়াধীন। 
 



cvZv-22 

 

চতুযথ অধ্যায় 

 

প্রকমেয উমেশ্য অজযমনয অফস্থা ম যামরাচনা  ম যমফক্ষণ 

 

এই অধ্যাময় উকাযমবাগীমদয ামথ যানয াক্ষাৎকায এফাং গুণগত তথ্য নফমিলণ কময নমফ তথ্য-উাি ায়া 

নগমছ নই নচত্র তুমর ধযা রেঃ 

 

ক.  প্রাপ্ত তমথ্যয াংখ্যাগত নফমিলণ 
 

৯টি ননৌ-থ নথমক ১২০০ জন উকাযমবাগীমদয ামথ যানয াক্ষাৎকায ভাধ্যমভ ভীক্ষাটি নযচারনা কযা ময়মছ। 

উকাযমবাগীয কাছ নথমক অনুমভানদত প্রশ্নাফনরয ভাধ্যমভ প্রকমেয প্রবাফ াংক্রাি তথ্য াংগ্র কযা ময়মছ।  
 

৪.১ ভীক্ষায় অাংগ্রণকাযী উকাযমবাগীমদয ব্যনক্তগত তথ্যানদ 
 

৪.১.২ উকাযমবাগীমদয নায ধযন 
 

নননফড় নযফীক্ষণ উকাযমবাগীমদয না াংক্রাি তথ্য াংগ্র কযা য়। প্রাপ্ত তথ্য নথমক প্রতীয়ভান য় নম, প্রকমে 

উকাযমবাগীমদয নায নযভাণ নছর কৃনলজীফী ৩৩%, ভৎস্যজীফী ১৬%, চাকুনয ১২%, ব্যফায়ী ১৫%, ছাত্র ৫% 

শ্রনভক ৯%, ভািায/ামযাং ১%, ননৌ-মান শ্রনভক ২% ননৌ-মান ভানরক ২% এফাং অন্যান্য ১৭%। উকাযমবাগীমদয 

ভমধ্য কৃনলজীফীয অাংগ্রণ ফমচময় নফন। নরখনচত্র-১ নফমিলমণ প্রকেটিমত নফনবন্ন নায উকাযমবাগীমদয 

অাংগ্রণ নদখামনা ময়মছ।  

নরখনচত্র -১: উকাযমবাগীমদয নায ধযন 
 

 

 
 
৪.১.২ উকাযমবাগীমদয নক্ষাগত নমাগ্যতা 
 

এই ভীক্ষায় নভাট ৪৬% উিযদাতা শুদৄভাত্র ৫ভ নশ্রণী, এ.এ.ন ১১%, এইচ.এ.ন ৮%, অন্যান্য ১১% এফাং 

২৪% ৮ভ নশ্রণী ম্পন্ন কমযমছন। ভীক্ষায় নাযী  পুরুল উকাযমবাগীমদয নক্ষাগত নমাগ্যতায তাযতম্য নদখা মায়। 

৫ভ নশ্রণী ম্পন্ন উকাযমবাগীমদয ৪৫% পুরুল  ৫০% নাযী, শুদৄভাত্র ৮ভ নশ্রণী ২৪% পুরুল   নাযী এফাং 

এ.এ.ন ১০% পুরুল  ৮% নাযী প্রাথনভক ম্পন্ন কমযমছন।  
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নরখনচত্র ২: উকাযমবাগীমদয নক্ষাগত নমাগ্যতা 
 

 
 

 

৪.১.৩ প্রকমেয উকাযমবাগীমদয ফয় 
 

ফয়ময তথ্য নফমিলণ কযমর নদখা মায় নম, প্রকমেয ৮% পুরুল উকাযমবাগীয ফয় ১৫-২০ ফছয। অযমক্ষ ১৪% 

ভনরা উকাযমবাগীয ফয় ১৫-২০ ফছমযয ভমধ্য। ২১-২৭ ফছমযয ভমধ্য প্রকমেয পুরুল উকাযমবাগীমদয ায ১৫% 

এফাং ভনরা উকাযমবাগীয  ায ২৫.০%। ২৮-৩২  ফছমযয ভমধ্য প্রকমেয পুরুল উকাযমবাগীমদয ায ১৭% এফাং 

ভনরা উকাযমবাগীয ৩১%। ৩৩-৪০ ফছমযয প্রকমেয পুরুল উকাযমবাগীমদয ায ১৭% এফাং ভনরা 

উকাযমবাগীয ায ১৪%। ৪০-৫০ ফছমযয প্রকমেয পুরুল উকাযমবাগীমদয ায ২০% এফাং ভনরা উকাযমবাগীয 

ায ৯% নফমিলমণ নদখা মায় অনধকাাং উকাযমবাগীয ফয় ২৮-৩২ ফছমযয ভমধ্য। প্রকমেয উকাযমবাগীয 

উিযদাতায ভমধ্য নদ্বতীয় অফস্থামন ২১-২৭ ফছয ফয়ী এফাং তৃতীয় অফস্থামন আমছ ৩৩-৪০ ফয়ী (নরখনচত্র-২)।  
 

নরখনচত্র ৩: প্রকমেয উকাযমবাগীমদয ফয় 
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াযনণ- ৪.১: প্রকমেয উকাযমবাগীমদয ফয় 
 

ফয় 
পুরুল ভনরা 

াংখ্যা % াংখ্যা % 

১৫-২০ ৬৭ ৮% ৫২ ১৪% 

২১-২৭ ১২২ ১৫% ৮৯ ২৫% 

২৮-৩২ ১৩৯ ১৭% ১১২ ৩১% 

৩৩-৪০ ১৪২ ১৭% ৫২ ১৪% 

৪০-৫০ ১৬৬ ২০% ৩৩ ৯% 

৫০+ ২০৪ ২৪% ২২ ৬% 

নভাট ৮৪০ ১০০% ৩৬০ ১০০% 
 

৪.২ প্রকমেয প্রবাফ ম্পমকয ভতাভত 
 

৪.২.১ নেনজাং, জনভ অনধগ্রণ এফাং রীজ ম্পনকযত প্রবাফ  
 

নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায় নদখা মায় নম, প্রকমেয নেনজাং ম্পমকয অফগত আমছন ৬৯% উকাযমবাগী। তকযা ৩১ 

জন উকাযমবাগী প্রকমেয নেনজাং ম্পমকয অফগত নন । 
 

নরখনচত্র ৪: নেনজাং, জনভ অনধগ্রণ এফাং রীজ ম্পনকযত প্রবাফ 

 

 
 

৪.২.২ নেনজাং এয পূমফ য উকাযমবাগীমদয চরাচমরয ভস্যা ম্পনকযত তথ্য 
 

প্রকমেয নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায় নদখা মায়, প্রকমে ৩০% উকাযমবাগী উিযদাতা ফমরন প্রকে ফাস্তফায়মনয 

পূমফ য মাতায়ামতয ভস্যা ত, ২৬% নাযী  নশুযা ঠিকভত চরাচর কযমত াযত না, ১৮% উিযদাতা ফমরন 

ভারাভার নযফমন অসুনফধা, ৯% উিযদাতা ফমরন শুষ্ক নভৌসুমভ নমচয াননয অবাফ থাকত, ১৩% উিযদাতা 

ফমরন, ভাছ আযমণ ভস্যা নছর এফাং ৪% অন্যান্য ভস্যায ম্মুখীন ময়নছমরন (নফমিলমণ একানধক উিয গৃীত 

ময়মছ)। াযনণ-৫.১ নথমক নদখা মায় নম, ২৩.৪% অাংগ্রণকাযী ফমরন, নেনজাং এয পমর নদীয াড় বাঙ্গন 

কফনরত ময়মছ এফাং ৬৭.৮% অাংগ্রণকাযী ফমরন, নেনজাং এয পমর নদীয াড় বাঙ্গন কফনরত য়নন (াযনণ 

৪.৩)। 
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নরখনচত্র ৫: প্রকে ফাস্তফায়মনয কাযমণ এরাকায় উকাযমবাগীমদয সুনফধা ম্পনকযত তথ্য 
 

 
 

াযনণ ৪.২: নেনজাং এয পমর নদীয াড় বাঙ্গন 
 

নেনজাং এয পমর নদীয াড় বাঙ্গন ম্পনকযত তথ্য াংখ্যা % 

যাঁ  ২৮০ ২৩.৪ 

না ৮১৪ ৬৭.৮ 

জানন না ১০৬ ৮.৮ 

 ১২০০ ১০০ 

 

৪.২.৩ নেজ ম্যামটনযময়র নপরায স্থান 
 

                                                  ৪.৬%      , ২৪.৯%                     , 

২৭.১%                     , ৩৯.৮%                                        ৩.৬%       

(          ,   ,     ,       ,                 )           ।                                

                                     ,     ,      ,    ,                              

                                                              /     (      - ৬)। 

 

নরখনচত্র ৬: নেজ ম্যামটনযময়র নপরায স্থান 
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াযনণ-৪.৩ নথমক নদখা মায় নেজ ম্যামটনযময়র নপরায ভাধ্যভ নমমফ ৪১% নেজামযয ভাধ্যমভ, ২৯% নেজায   

এক্সকযামবটমযয ভাধ্যমভ, ২৫% এক্সকযামবটমযয ভাধ্যমভ এফাং ৫% অন্যান্য ব্যফায কযা ময়মছ। তকযা ৭৫ জন 

উকাযমবাগী জানান নম, নেনজাং এয ভাটি দ্বাযা বযাটকৃত জনভ এরাকাফাীয উকাময আমছ এফাং ২৪% 

উকাযমবাগী জানান, বযাটকৃত জনভ এরাকাফাীয উকাময আমছ না (াযনণ-৪.৪)। 
 

াযনণ-৪.৩: নেজ ম্যামটনযময়র নপরায ভাধ্যভ 
 

নেজ ম্যামটনযময়র নকবামফ নপরা য় ন ম্পনকযত তথ্য  াংখ্যা % 

নেজামযয ভাধ্যমভ ৪৯৪ ৪১ 

নেজায  এক্সকযামবটমযয ভাধ্যমভ ৩৫২ ২৯ 

এক্সকযামবটমযয ভাধ্যমভ ২৯৮ ২৫ 

অন্যান্য ৫৬ ৫ 
 

াযনণ-৪.৪: নেনজাং এয ভাটি দ্বাযা বযাটকৃত জনভ এরাকাফাীয উকায ম্পনকযত তথ্য 
 

নেনজাং এয ভাটি দ্বাযা বযাটকৃত জনভ এরাকাফাীয উকায ম্পনকযত তথ্য াংখ্যা % 

যাঁ  ৯০৯ ৭৫.৮ 

না ২৯১ ২৪.২ 
 

৪.২.৪ নেনজাং এয ভাটি দ্বাযা বযাটকৃত স্থান 
 

                             ৩২.২%         , ২৮.২%            , ২৭.২%              , 

১০.৫%                                       ১.৭ %                          ।           

                                                               ,     ,       ,             

                            ।                 ,     ,      ,     ,       ,          ,     

                                                   ।                                     

                                                                                     

               । 
 

নরখনচত্র ৭: নেনজাং এয ভাটি দ্বাযা বযাটকৃত স্থান 
 

 
 

৪.২.৫ নেনজাং কাম যক্রমভয পমর  ননৌ-মান মজ চরাচর, নদীয নাব্যতায এফাং ফন্যায তীব্রতায নযফতযন 
 

প্রকমেয নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায় নদখা মায় নেনজাং কাম যক্রমভয পমর নদীয নাব্যতা নযফতযন বৃনি নময়মছ 

৮২.৪%, হ্রা নময়মছ ২.৬%, একই আমছ ১০.৩% এফাং ৪.৮% এ নফলময় ভিব্য কমযন নন (নরখনচত্র ৮)। নেনজাং 

কাম যক্রমভয কাযমণ এরাকায় ফন্যায তীব্রতায নযফতযন ৭.৮% একই আমছ, ৬৪.৪% হ্রা নময়মছ, ২.৯% বৃনি 

নময়মছ এফাং ২৪.৯% নকান ভিব্য নাই ফমর ভীক্ষায অাংগ্রণকাযী উিযদাতাযা জানান (নরখনচত্র ৮)। ভীক্ষায় 
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অাংগ্রণকাযী উিযদাতাযা জানান নম, ননৌ-থ খনমনয পমর ২৭% ণ্য নযফণকাযী ননৌ-মান মজ চরাচর 

কযমত াযমছ, ১৮% মাত্রী নযফণকাযী ননৌ-মান চরাচর বৃনি নময়মছ, ২০% ননৌকা চরাচর বৃনি নময়মছ, ৯% 

কামগ যা এফাং ২০% ভাছ ধযায ট্ররায চরাচর বৃনি নময়মছ। গু গত নফমিলমণ নদখা মায় চাঁদপুয- ইঁচুরী-াজীগঞ্জ ননৌ 

মথ ভৎস্যজীফীযা জানান নম ণ্যফাী ননৌ-মান চরাচর বৃনি নময়মছ। ভাংরা-ঘনলয়াখানর ননৌ-মথ কামগ যা চারকগণ 

জানান নাব্যতা বৃনি ায়ায কাযমণ ভাছ ধযায ট্ররায  মাত্রীফাী নেডমফামটয াংখ্যা বৃনি নময়মছ, ণ্যফাী ননৌ-

মান চরাচর অমনক বৃনি নময়মছ।  
 

নরখনচত্র ৮: নেনজাং কাম যক্রমভয পমর নদীয নাব্যতা নযফতযন 
 

 
 

াযনণ ৪.৫: ননৌ-থ খনমনয পমর নফনবন্ন ধযমনয ননৌ-মান চরাচর ম্পনকযত তথ্য 
 

ননৌ-থ খনমনয পমর নকান নকান ধযমনয ননৌ-মান মজ চরাচর  াংখ্যা % 

ণ্য নযফণকাযী ননৌ-মান ৩২১ ২৭ 

মাত্রী নযফণকাযী ননৌ-মান ২১৩ ১৮ 

ননৌকা ২৪১ ২০ 

কামগ যা ১০২ ৯ 

ভাছ ধযায ট্ররায ২৩৬ ২০ 

অন্যান্য ৮৭ ৭ 

 নভাট ১২০০ ১০০ 
 

নরখনচত্র ৯: নেনজাং কাম যক্রমভয কাযমণ এরাকায় ফন্যায তীব্রতায নযফতযন 

 

 



cvZv-28 

 

াযনণ ৪.৬: জনভ অনধগ্রণ/ রীজ  পমরয  ক্ষনত ম্পনকযত তথ্য 
 

অনধগ্রণ/ রীজ ম্পনকযত তথ্য াংখ্যা % 

যাঁ  ১০২ ৮.৫ 

না ৮০৮ ৬৭ 

জানন না ২৯০ ২৪ 

                    পনর জনভয পমরয নকান ক্ষনত ম্পনকযত তথ্য 

যাঁ ১৬৩ ১৪ 

না ১০৩৭ ৮৬ 
 

৪.২.৬ জনাধাযমণয মাতায়ামতয সুনফধা 
 

ভীক্ষায় অাংগ্রণকাযী উিযদাতামদয ভমধ্য তকযা ৪০ জন ফমরন প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর ণ্য নযফণ ভয় 

কভ রামগ, তকযা ২৭ জন ফমরন মাতায়ামত ভয় কভ রামগ, তকযা ১৩ জন ফমরন খযচ কভ এফাং তকযা ১৭  

ফমরন জন াযা ফছয নমচয ব্যফস্থা চর থামক। নগাযকঘাটা খার (ভমখারী কযামনর) এয স্থানীয় ব্যফায়ীমদয 

ামথ আমরাচনা কামর জানা মায় নম, প্রকে ফাস্তফায়মনয আমগ নজায়ামযয অমক্ষায় থাকমত মতা এখন ২৪ ঘন্টা 

খামর ানন থামক তাই ভয়, শ্রভ এফাং খযচ কমভ মায়ায কাযমণ ফাজাযজাতকযমণয সুনফধা বৃনি নময়মছ। ণ্য 

নযফণ সুমমাগ-সুনফধা নফমড়মছ। 
 

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর তকযা ৩৩ জন উকাযমবাগী ফমরন স্কুর/কমরমজ নছমর-নভময়মদয মাতায়ামতয সুনফধা বৃনি 

ময়মছ। তকযা ৩৭ জন উকাযমবাগী ফমরন ভমত পূমফ যয তুরনায় কভ ভয় রামগ এফাং ২৫ জন উকাযমবাগীয 

ফমরন ভমত খযচ কভ য় (াযনণ-৪.৭)। 

 

নরখনচত্র ১০: জনাধাযমণয মাতায়ামতয সুনফধা 
 

 
 

াযনণ ৪.৭ :স্কুর/ কমরমজয নছমর-নভময়মদয মাতায়াত ম্পনকযত তথ্য 
 

স্কুর/ কমরমজয নছমর-নভময়মদয  মাতায়াত ম্পনকযত তথ্য াংখ্যা % 

মাতায়ামতয সুনফধা ৬৬৪ ৩৩.৪ 

পূমফ যয নথমক কভ ভয় রামগ ৭৪৬ ৩৭.৪ 

খযচ কভ য় ৫১৮ ২৫.৯ 

অন্যান্য ৬৮ ৩.৪ 

একানধক উিয গৃীত ময়মছ 
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৪.৩ কৃনলয উয প্রকমেয প্রবাফ  
 

তকযা ৬৮ জন উকাযমবাগী কৃলমকয ভমত প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর একই জনভমত ফৎময পর চামলয াংখ্যা 

(নননফড়তা) বৃনি নময়মছ এফাং ৩১ % উকাযমবাগী কৃলমকয ভমত (নননফড়তা) বৃনি ায়নন। প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর 

কৃনল শ্রনভমকয কভ যাংস্থান বৃনি নময়মছ। ৫৬% উকাযমবাগীমদয ভমত কৃলক াযা ফছয চামলয কাজ নময় থামকন 

এফাং ৩১% উকাযমবাগীয ভমত াযা ফছয ভজুনয ায়ায সুমমাগ সৃনি ময়মছ।  
 

াযনণ ৪.৮: প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর একই জনভমত ফৎময পর চামলয াংখ্যা (নননফড়তা)  কৃনল শ্রনভমকয 

কভ যাংস্থান ম্পনকযত তথ্য 
 

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর একই জনভমত ফৎময পর চামলয াংখ্যা (নননফড়তা) ম্পনকযত তথ্য % 

যাঁ ৬৮.৯ 

না ৩১.১ 

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর কৃনল শ্রনভমকয কভ যাংস্থান ম্পনকযত তথ্য  

াযা ফছয চামলয কাজ থামক ৫৬.৬% 

াযা ফছয ভজুনয ায়ায সুমমাগ ৩১.২% 

অন্যান্য ১২.২% 
 

৪.৪ ননৌ-মান চারাচমরয  নদীয নাব্যতা বৃনিয উয প্রকমেয প্রবাফ  
 

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর নেনজাংকৃত নদীয নাব্যতা বৃনি  ননৌ-মান চরাচমর সুমমাগ বৃনি নময়মছ। তকযা ৯৪ জন 

উকাযমবাগী নদীয নাব্যতা বৃনিমত ননৌ-মান চরাচমরয সুমমাগ নময়মছন। ৮৩% উকাযমবাগীয ভমত প্রকে 

ফাস্তফায়মনয পমর াযা ফছয ধময ননৌ-মান চরাচমরয ব্যফস্থা থামক। ৩৩% উকাযমবাগীয ভমত মাত্রী নযফমণ 

সুনফধা, ২৩% উকাযমবাগীয ভমত ভারাভার নযফমনয সুমমাগ, ১১% উকাযমবাগীয ভমত ভৎস্য আযমণয 

সুমমাগ, প্রায় ১০% উকাযমবাগীয ভমত শুম্পদ নযফমনয সুমমাগ এফাং ১৯% উকাযমবাগীয ভমত কৃনলণ্য 

মজই নযফমনয সুমমাগ বৃনি নময়মছ (মরখনচত্র -১১)। 
  

াযনণ ৪.৯: নদীয নাব্যতা বৃনিমত ননৌ-মান চরাচমর সুমমাগ নময়মছ  
 

নদীয নাব্যতা বৃনিমত ননৌ-মান চরাচমর সুমমাগ ম্পনকযত তথ্য াংখ্যা % 

যাঁ  ১১৩৪ ৯৪.৫ 

না ৬৬ ৫.৫ 

াযা ফছয ধময  ননৌ-মান চরাচমরয ব্যফস্থা ম্পনকযত তথ্য   

যাঁ  ৯৯৬ ৮৩ 

না ২০৪ ১৭ 
 

নরখনচত্র ১১: নযফমনয সুমমাগ বৃনি 
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ভীক্ষায অাংগ্রণকাযী উিযদাতামদয ভমধ্য ৮১% জানান শুষ্ক নভৌসুমভ নদীয ানন বৃনিয পমর ননৌ-মান চরাচমরয 

কাযমণ ননৌ-মান চারকমদয কভ যাংস্থান বৃনি নময়মছ এফাং ১৯% জানান একই যকভ আমছ (াযনণ-৪.১০)।  
 

াযনণ ৪.১০: ননৌ-মান চরাচমরয কাযমণ ননৌ-মান চারকমদয কভ যাংস্থামনয অফস্থা ম্পনকযত তথ্য 
 

শুষ্ক নভৌসুমভ নদীয ানন বৃনিয পমর ননৌ-মান চরাচমরয কাযমণ ননৌ-মান চারকমদয 

কভ যাংস্থামনয অফস্থা ম্পনকযত তথ্য 
াংখ্যা % 

বৃনি নময়মছ ৯৭৭ ৮১ 

একই যকভ আমছ ২২৩ ১৯ 

 

াযনণ ৪.১১: নেনজাং কামজয গুণগতভান  
 

নেনজাং কামজয গুণগতভান  াংখ্যা % 

বার ৬৩৫ ৫৩ 

নভাটাভৄটি ২৭৯ ২৩ 

নভামট বার নয়  ২৮৬ ২৪ 

 

৪.৫ আথ য-াভানজক উন্নয়মন প্রকমেয প্রবাফ   
 

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর অত্র এরাকায ভূনভীন  গযীফ নযফামযয (নফমলতেঃ ভনরামদয) কভ যাংস্থান  আয় 

বৃনিমত ভুনভকা যময়মছ ৬৭.৭%, ২৫.৪% উকাযমবাগীয ভমত এরাকায ভূনভীন  গযীফ নযফামযয (নফমলতেঃ 

ভনরামদয) কভ যাংস্থান  আয় বৃনিমত নকান ভুনভকা নাই এফাং ৬.৯% উকাযমবাগী চরভান প্রকে ম্পমকয জামননা 

(নরখনচত্র ১২)। 

 
নরখনচত্র ১২: প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর অত্র এরাকায ভূনভীন  গযীফ নযফামযয (নফমলতেঃ ভনরামদয) কভ যাংস্থান 

 আয় বৃনিমত ভূনভকা ম্পনকযত তথ্য। 
 

 
 

কভ যাংস্থান সৃনিমত প্রকমেয প্রবাফ নযরনক্ষত ময়মছ । প্রকমেয  পমর তকযা ২৫ জন উকাযমবাগী ভমন কমযন 

নম ণ্য নযফণ, তকযা ১৭ জন মাত্রী নযফণ, তকযা ১৫ জন নদনভজুয, তকযা ১৩  জন ভৎস্য আযণ, 

তকযা ২৪ জন কৃনল ণ্য উৎাদন এফাং তকযা ৫ জন ক্ষুদ্রব্যফায়ী ভমন কমযন নম তামদয নতুন কভ যাংস্থান সৃনি 

ময়মছ (মরখনচত্র ১৩)।  
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নরখনচত্র ১৩: কভ যাংস্থামনয সৃনি 
 

 
 

৪.৬ নযমফ উন্নয়মন প্রকমেয প্রবাফ  
 

প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর ৩৩% উকাযমবাগী ভমন কমযন নম, নযমফ উন্নয়মন নফরূ প্রবাফ মড়মছ এফাং প্রায় ৫০% 

উকাযমবাগী ভমন কমযন নম, নযমফ উন্নয়মন নকান নফরূ প্রবাফ মড়নন (াযনণ ৪.১২)। প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর 

তকযা ৩৩ জন উকাযমবাগী ভমন কমযন নম কৃনল জনভ বযাট, তকযা ২১ জন প্রকমেয কাজ ফাস্তফায়মনয পমর 

জনগমণ চরাচর ফাধাগ্রস্থ ময়মছ/ মে এফাং তকযা ৩৯ জন উকাযমবাগী ভমন কমযন নম,  কৃনল জনভ কমভ মামে 

(াযনণ ৪.১৩)।  

 

াযনণ ৪.১২: নযমফময উয নকান প্রকায নফরূ প্রবাফ  
 

নযমফময উয  নকান  প্রকায নফরূ প্রবাফ ম্পনকযত তথ্য াংখ্যা % 

যাঁ  ৪০৫ ৩৩.৭৫ 

না ৫৯৭ ৪৯.৭৫ 

জানন না ১৯৮ ১৬.৫ 

 নভাট ১২০০ ১০০ 

 
াযনণ ৪.১৩: নফরূ প্রবাফ ম্পনকযত তথ্য 
 

নফরূ প্রবাফ ম্পনকযত তথ্য াংখ্যা % 

কৃনল জনভ বযাট কযা ২৩১ ৩৩.২ 

প্রকমেয কাজ ফাস্তফায়মনয পমর জনগমণ চরাচর ফাধাগ্রস্থ ময়মছ/ মে ১৫১ ২১.৭ 

কৃনল জনভ কমভ মামে ২৭৬ ৩৯.৭ 

অন্যান্য ৩৭ ৫.৩ 

একানধক উিয গৃীত ময়মছ 
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৪.৭ প্রাপ্ত তমথ্যয গুণগত নফমিলণ 
 

৪.৭.১ নকআইআই মত প্রাপ্ত তমথ্যয নফমিলণ 
 

প্রকমেয ামথ ম্পৃক্ত ভৄখ্য প্রকে ফাস্তফায়ন  ব্যফস্থানায ব্যনক্তফগ য নমভন নফআইডনিউটিএ-এয নড অনপময 

াংনিি কভ যকতযাগণ, প্রকে নযচারক, উ-প্রকে নযচারক, াংনিি নজরা/ উমজরা ম যাময়য প্রমকৌরী, নযকেনা 

কনভন  আইএভইনড এয প্রকে াংনিি ব্যনক্তফগ য দ্বাযা এফাং প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর উকাযমবাগী নবমর 

অামযটয ভাস্টাযমদয ননময় নকআইআই নযচারনা কযা ময়মছ। ৯টি ননৌ-মথ ২০টি নকআইআই ম্পন্ন কযা ময়মছ। 

প্রকমে ভৄখ্য ব্যনক্তফমগ যয ামথ নকআইআই নযচরনা কযায জন্য একটি KII Checklist (নযনি-৪) ব্যফায কযা 

ময়মছ। নকআইআইমত প্রকমেয নযকেনা, উমেশ্য অনুাময ফাস্তফায়ন, অজযন  প্রধান প্রধান কভ যকান্ডগুমরায 

ফতযভান কাম যকয অফস্থা, প্রকে ব্যফস্থানা  ফাস্তফায়ন াংক্রাি খু ুঁটিনাটি নফলয়, প্রকমেয ভারাভার  নফাভময 

ক্রয় প্রনক্রয়া  আনথ যক ব্যয়, কৃনল পর, ভৎস্য আযণ আথ য-াভানজক উন্নয়মন প্রকমেয প্রবাফ এফাং প্রকমেয 

ফর, দুফ যর, সুমমাগ  ঝুঁনক নফমিলণ এফাং প্রকেটিয কাম যক্রভ নটকই কযায জন্য বনফষ্যমত নক নক উমদ্যাগ ননয়া 

দযকায তা নফমিলণ কযা ময়মছ। 
 

(ক) প্রকে গ্রমণয ধাযণা  উমেশ্য 
 

          /               -                                                              

               ।                              -                                        

            ।                              -                                           

                             ।                                              

Performance Based Dredging (                                         )-               

                    । 

 

(খ) প্রকে ব্যফস্থানা  ফাস্তফায়ন  
 

ননএ ২০০৬ এফাং ননআয ২০০৮ অনুমায়ী ঠিকাদায ননফ যাচন কযা ময়নছর। ২৪টি ননৌ-মথয ভমধ্য ২০টিয কাজ 

শুরু কযা ময়মছ। অফনি ৪টি ননৌ-মথয খনন ফাদ যাখা ময়মছ। তমফ াংমাধন কময নতুন ৪টি ননৌ-থ অিভু যক্ত 

কযা মফ। ফাদ যাখা ৪টিয ভমধ্য ৩টি রুট নফশ্বব্যাাংমকয অথ যায়ামন অন্য একটি প্রকমেয ামথ বায নরনাং  ১টি 

উবয় াম স্লুই নগইট থাকায় খনন কযমর ননৌ-থ নমমফ ব্যফায মফ না ফমর ফাদ যাখা ময়মছ। ভারাভার 

(Goods)-৭  ,      (Works)-৪১         (Services)-১          ৪৯                     

     ।                  PPA/2006   PPR/2008                 ।                 

           ।                          ২০১৯-                           ।         ২০২০-   

                        । 
 

  
 

নননফড় নযফীক্ষণ কাম যক্রমভয অাং নমমফ নযফীক্ষণ ভীক্ষা দর জনাফ যনকবুর ইরাভ তালুকদায, প্রকে 

নযচারক ভমাদময়য ামথ প্রকে কাম যক্রমভয উয ভত নফননভয় কমযন। 



cvZv-33 

 

  
 

নননফড় নযফীক্ষণ কাম যক্রমভয অাং নমমফ াফনায় ভৄখ্য ব্যনক্তফমগ যয ামথ নকআইআই 
 

(গ) অন্য াংস্থা কতৃযক কাম যক্রভ গ্রণ 
 

১. ননৌ-মথয নেনজাং কামজয  Supervision, Monitoring কযায জন্য CEGIS-নক ননময়াগ কযা ময়মছ। তাযা 

প্রনতটি নদীয Morphological, Social Study report প্রদান, নপ্র  নাি কর ামব যমত অাংগ্রণ কময। নপ্র-

নাি ামব যয নবনিমত CEGIS নফমরয নযভাণ প্রতযয়ন কময থামক। CEGIS-এয প্রতযয়মনয নযভামণয উয 

প্রকমেয ব্যয় ম্পাদন য়। 
 

২.                /                                            ,           ,             -

      ,    -                                                                                  

   ।                                                    ।                          

                                                                          । 

 

(ঘ) CEGIS কতৃযক কাম যক্রভ গ্রণ 
 

ননৌ-মথয নেনজাং কাজ Supervision এফাং Monitoring এয জন্য ানন ম্পদ ভন্ত্রণারময়য অধীনস্থ যকাযী 

ট্রাস্ট Center for Environmental and Geographical Information Services (CEGIS) -নক 

ননময়াগ কযা ময়মছ। তাযা প্রনতটি নদীয Morphological, Social Study report প্রদান, নপ্র  নাস্ট 

কর ামব য অাংগ্রণ কময। নপ্র-নাি ামব যয নবনিমত CEGIS নফমরয নযভাণ প্রতযয়ন কময থামক। CEGIS-

এয নযভামণয প্রতযয়মনয উয প্রকমেয ব্যয় ম্পাদন কযা য়। CEGIS একটি নদী নফমলজ্ঞ প্রনতিান তামদয 

ভাধ্যমভ প্রকমেয আতায় নেনজাংকৃত ভাটিয নযভাণ ঠিকবামফ ননণ যয় কযায় প্রকমেয নেনজাংকৃত কামজয স্বেতা  

গুণগত ভান ঠিক থাকমফ ফমর প্রতীয়ভান য়। CEGIS প্রনতটি ননৌ-মথয ফর, দুফ যর, সুমমাগ এফাং হুভনক নাক্ত 

কযায জন্য SWOT নফমিলণ কমযন। প্রনতিানটিয যাভ যকগণ ভমন কমযন নম- 
 

 কক্সফাজায-নন্টভ যাটিন ননৌথেঃ ফাকখারী নদী াযাফছয একটি গুরুত্বপূণ য রুট নমমফ ব্যফত য়। এই রুট 

প্রধানত কক্সফাজায নজরা এফাং ভমখারী উমজরায ফাকখারী নদী এফাং ভমখারী চযামনমরয ামথ 

াংভেক্ত। ভৄমদ্র ভাছ ধযায ননৌকাগুনর নদী নদময় মাত্রা কময এফাং যামত ভৄদ্র নথমক কক্সফাজায ছয় নাং ঘামট 

নপময আম। নেনজাং কযায পমর এই চযামনর নফজীফন ামফ এফাং ফছয ধময বৃিাকায নননবমগন ম্ভফ মফ। 

এয পমর প্রকে ভানপ্তয য কভ যাংস্থামনয সুমমাগ বৃনি ামফ।  
 

 খুরনা- ননায়াাড়া ননৌ-থেঃ এটি ভরত কামগ যা চরাচমরয জন্য একটি অতযি ব্যস্ত রুট। ননায়াাড়া ম যি এই 

রুমটয উবয় াম অমনক নভর এফাং কাযখানা ননভ যাণ কযা ময়মছ এফাং ফড় জাাজগুনর এই ননৌ-মথয 

ভাধ্যমভ চরাচর কময। তাই এটি ন্যানবমগমনয উমেমশ্য খুফই গুরুত্বপূণ য রুট।  
 

 গাগরামজায-নভানগঞ্জ ননৌ-থেঃ  এটি উিয-পূফ য অঞ্চমরয একটি অতযি গুরুত্বপূণ য গিব্য থ। এই অঞ্চমরয 

দুফ যর ড়ক ননটয়ামকযয কাযমণ অমনক ভানুল ননৌ-মথ এক স্থান নথমক অন্য স্থামন চরাচমরয াাান ণ্য 
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নযফমনয কামজ ব্যফায কময থামক। নকন্তু শুষ্ক নভৌসুমভ নদীয গবীযতা হ্রা ায়। নেনজাং এই রুমটয ননৌ-মান 

চরাচমর ায়তা কযমফ। 
 

 তবযয (নযনাংদী)-কটিয়াদী ননৌ-থেঃ এটি ভানুল  ণ্য নযফমনয জন্য গুরুত্বপূণ য ননৌ-থ। শুে নভৌসুমভ 

াননয স্তয ১.৫ নভটায ম যি থামক। 
 

 াফনা-নামটায- ঞ্চগড় ননৌ-থেঃ স্থানীয় নরাকজন এই ননৌ-মথয আমাম নমচয উমেমশ্য নদীয ানন  

ভূ-গবযস্থ ানন ব্যফায কময। নেনজাং এয পমর নদীটিয ানন ধাযণ ক্ষভতা বৃনি নমর স্থানীয় জনগণ নমচয 

জন্য নদীয ানন ব্যফায কযমত ক্ষভ মফ। 
 

 তবযফ ফাজায-নরা-ছাতক, নমরট ননৌ-থেঃ এটি উিয-পূফ য অঞ্চমরয একটি অতযি গুরুত্বপূণ য ননৌথ। এই 

অঞ্চমরয দুফ যর ড়ক ননটয়ামকযয কাযমণ জনগণ ননৌ-মথ এক স্থান নথমক স্থামন চরাচমরয াাান ণ্য 

নযফমনয কামজ ব্যফায কময থামক। 
 

CEGIS এয ভমত নেনজাং এয ভাধ্যমভ ননৌ-মথ নমাগামমাগ উন্নত মফ এফাং এয পমর পূমযা ননৌ চরাচর িনতমত 

ইনতফাচক প্রবাফ ড়মফ। তাই এই ধযমনয নেনজাং কাম যক্রভগুনর ননৌ চরাচমরয ভামনয উন্ননতয াাান আঞ্চনরক 

অথ যনীনতয বৃনিয জন্য প্রময়াজন। 
 

(ঙ) প্রকে ফাস্তফায়মন প্রনতকূরতা  
 

                                                           । ১  ২ (  )                      

    ৫.০০     ।                     ২.০০                     ।                        

                                            ।       ,                                   

  ।       
 

1) নভা: নদদায এ আরভ, কাযী প্রমকৌরী (পুয), নফআইডনিউটিএ (ভাংরা- ঘনলয়াখানর ননৌ-থ) ভমন কমযন নম 

উক্ত এরাকায় নদীয তরমদ নর দ্বাযা বযামটয ায নফন এফাং নেজ ম্যামটনযময়র নপরামনায ম যি জায়গা 

ননই। নেজ ম্যামটনযময়র নপরামনায ম যাপ্ত জায়গা প্রময়াজন এফাং এরাকায াংভেক্ত ৮৩টি খার খনমনয প্রকেটি  

ত্বযানন্বত কযা দযকায। 

2) খুরনা-ননায়াাড়া ননৌ-থ তবযফ নদী ফেয এরাকায় স্থানীয় নরাকজমনয ভস্যায কাযমণ নেনজাং কামজ 

গনতভন্থয। 

3) আ..ভ ভামযকুর আমযনপন, ননফ যাী প্রমকৌরী (পুয), নফআইডনিউটিএ,জানান াফনা-নামটায-ঞ্চগড় (রট-

০১) ননৌ- মথ নেনজাংকৃত নদীমত স্থানীয় প্রান ফালুভর নঘালণা কময ইজাযা নদয়ায় খনন কামজ নকছুটা 

ব্যাত ময়মছ। 

4) নভােঃ সুরতান আমভদ খান, ননফ যাী প্রমকৌরী (পুয), নফআইডনিউটিএ, জানান কক্সফাজায-নটকনাপ ননৌ-মথ 

াথমযয কাযমণ ভামঝ ভামঝ খনন কাজ ব্যাত মে। এছাড়া জনভ অনধগ্রণ না কযায় নেনজাংকৃত ভাটি 

নপরমত ভস্যা মে।  

 

(চ) প্রকমেয প্রবাফ ম্পনকযত গুণগত নফমিলণ   
 

প্রকেটি ফাস্তফায়মন গুণগত ভান ফজায় যাখায জন্য যাভ যক প্রনতিান নইনজআইএ-নক ননময়াগ কময াফ যক্ষনণক 

নেনজাং কাজ ভননটনযাং কযা মে। নফনবন্ন জাাজ (কামগ যা, ময়র ট্যাক্রায, যমকট নস্টভায) নননফ যমঘ্ন চরাচর কযমত 

াযমছ। নেনজাং কাজ শুরুয আমগই স্থানীয় জনগণমক এ কাজ ম্পমকয ধাযনা নদময় তামদয ভতাভত অনুমায়ী ব্যফস্থা 

গ্রণ  ভাটিয নপরায স্থান আমগই ননফ যাচন কযা মর প্রকে ফাস্তফায়ন জ মফ। 

 
(ছ) প্রকমেয ভাপ্ত কাজগুমরায যক্ষণামফক্ষণ  নভযাভত 
 

আ.ভ.ভামযকুর আমযনপন, ননফ যাী প্রমকৌরী, নেনজাং, নফআইডনিউটিএ জানান নম, প্রকেটিয নভয়াদ নমল গুরুত্বপূণ য 

ননৌ-থগুমরা াংযক্ষণ খনমনয আতায় যক্ষণামফক্ষণ কযায নযকেনা যময়মছ।  
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(জ) প্রকমেয প্রবাফ 
 

(1) এরাকায় প্রবাফ 

 

ননৌ-থ খনমনয য ব্যফা ফানণমজযয ব্যাক প্রায, জীফ-তফনচত্র বাযাম্য যক্ষা এফাং ভৎস্য  কৃনলমত উৎাদমন 

ব্যাক পরতা আমছ। এরাকায জনগণ ননৌ-মথ ভারাভার নযফণ কযমত াযমছ, নদীয াশ্বযফতী ননচু  নতত 

জনভ বযাট কময তা ব্যফায কযা মামে। নচ সুনফধা বৃনি নময়মছ। খননকৃত অাংম ফন্যায তীব্রতা হ্রা নময়মছ। নদী 

পুনরুিায এরাকায আথ য-াভানজক অফস্থায উন্ননত মে।  

 
(২) জনভ অনধগ্রণ/ রীজ 
 

প্রকে ফাস্তফায়মনয জন্য নকফরভাত্র ভাংরা-ঘনলয়াখারীমত জনভ অনধগ্রণ কযা ময়মছ। ভূনভয ভানরকগণমক াংনিি 

নজরা প্রান মত তামদয ভল্য প্রদান কযা ময়মছ ফমর জানা মায়। ন্যায্য ভল্য না ায়ায নকান অনবমমাগ ায়া 

মায়নন। 
 

(৩) পমরয ক্ষনত 
 

প্রকে ফাস্তফায়মনয ভয় নেনজাং ম্পাদমন জনভয পমরয ক্ষনত মর নজরা প্রান মত নম নযভাণ ক্ষয়ক্ষনতয 

আনথ যক চানদা নদয়া য় তায নফযীমত নজরা প্রান ফযাফয অথ য প্রদান কযা য়। নজরা প্রামনয ভাধ্যমভ 

ক্ষনতপূযমণয অথ য নফতযণ কযা য়। ক্ষনতপুযমণয অথ য না ায়ায নকান তথ্য ায়া মায় নাই। 
 

(৪) নেজ ম্যামটনযময়র 
 

                                -                               ।               /       

                            ।                                    ।                          

     /                       ।                                            ,     ,       , 

                                        ।                  ,     ,      ,     ,       , 

         ,                                                        ।      -      -     (  -০১) 

   -                   ৫০০-২০০০                                     ।                

                                                                                    

           ।                                                                        

               । 

 

  

কক্সফাজায-নন্টভাটিন য ননৌ-মথয নেজ ম্যামটনযময়র নপরায 

স্থান নযদ যন 

সুনাভগঞ্জ নজরায ছাতক উমজরায় গমনপুয নপযীঘামট 

স্থানীয় জণগমণয ামথ আরাকামর যাভ যক দর। 
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তবযফ ফাজায-নরা-ছাতক ননৌ-মথয সুনাভগঞ্জ নজরায ছাতমক 

প্রাইভ নমভন্ট নকাম্পাননয াশ্বযফতী ভামে নগায়ারগাওঁ গ্রামভয 

ব্যনক্তগত জনভমত নফনা য়ায় ভাটি নপরা য়। 

গাগরামজায-নভানগঞ্জ ননৌ-মথয নেজায কতৃযক কাং নদীয 

নেজ ম্যামটনযয়ার ডাইমক নপরায দৃশ্য 

 

 (ঝ) কাম যক্রভ নটকই/Sustain কযা ম্পনকযত তথ্য  
 

নেনজাং কময নদীয গনতথ নস্থনতীর যাখা ম্ভফ মা এ প্রকমেয ভাধ্যমভ কযা মে। তমফ নেনজাং এয Life Time 

Sustain ননবযয কময নদীয গনত-প্রকৃনতয উয। প্রকে নযচারমকয ভমত াধাযণত খননকৃত ননৌ-থ ভময 

খনমনয যফতী াঁচ ফছয াংযক্ষণ খনমনয প্রময়াজন মফ না। তমফ ভাংরা-ঘনলয়াখানর ননৌ-থটিমত নর যায 

প্রফণতায ায নফন (৩০%-৪০%) য়ায় প্রনত ফছযই াংযক্ষণ খনমনয প্রময়াজন য়। নেনজাং কাম যক্রভ নটকই 

কযায জন্য বনফষ্যমত ননেফনণ যত নফলয়গুমরায প্রনত দৃনি যাখা প্রময়াজনেঃ 

1) ফাাংরামদময নদ-নদীগুমরামক যক্ষা কযমত মর দ্রুত কর নদী খনমনয আতায় আনমত মফ। খনমনয ময 

তা াংযক্ষমণয ব্যফস্থা প্রকমে যাখমত মফ এফাং াংভেক্ত খারগুমরা পুনযায় খনন কময চালু কযমত মফ। এরূ 

অফস্থায় দ্রুত াযামদময নদ-নদীগুমরা খনন কযা প্রময়াজন। নদী খনন মর ননৌ-থ পুনরুিায নযমফ 

যক্ষায় ভুনভকা ারন কযমফ।  
 

2) মাত্রীফাী রঞ্চ চরাচমরয ব্যফস্থা গ্রমণয জন্য জনভত সৃনিয ব্যফস্থা ননমত মফ। 

 
৪.৭.২ এপনজনড মত প্রাপ্ত তমথ্যয নফমিলণ 
 

৯টি ননৌ-মথ ভজাতীয় ব্যনক্তফগ য ভন্বময় প্রনতটি ননৌ-মথ ২টি কময কময নভাট ১৮টি এপনজনড কযা ময়মছ। 

এপনজনডমত নফনবন্ন স্তমযয নরাক মথা কামগ যা চারক, কৃনলজীফী, ভৎস্যজীফী, নবমরমাত্রী এফাং ব্যফায়ী ইতযানদ 

অাংগ্রণ কযায পমর তামদয কাছ নথমক প্রকমেয কভ যকান্ড এফাং এয  প্রবাফ াংনিি নফনবন্ন গুণগত তথ্য াংগ্র কযা 

ময়মছ। দরীয় আমরাচনাভ এপনজনড গাইডরাইন (নযনি-২) অনুাময নযচানরত ময়মছ। এপনজনডয 

গাইডরাইন প্রণয়মন নম কর নফলয়/সূচক অিভু যক্ত নছর তা মরা প্রকে কভ যকামন্ডয ফতযভান অফস্থা, প্রকে 

ফাস্তফায়মনয পমর সুনফধা  অসুনফধা, জনভ অনধগ্রণ/রীজ, পরী জনভয পমরয ক্ষনত, নদী বাঙ্গন, নেজ 

ম্যামটনযময়র, নদীয নাব্যতা (মনৌ-নযফমনয), কভ যাংস্থান, নমচয আতাধীন জনভ, পর চামলয াংখ্যা (নননফড়তা), 

ফন্যায তীব্রতা, কামজয গুণগতভান, ভামছয আযণ, ভূনভীন  গযীফ নযফামযয কভ যাংস্থান, নযমফ, প্রকমেয ফর 

  দুফ যর নদকভ, বনফষ্যমত এ ধযমণয প্রকে ফাস্তফায়মনয প্রময়াজনীয়তা, ইতযানদ।  
 

 (ক) ভৎস্যজীফীমদয  উয প্রকমেয প্রবাফ 
 

এপনজনডমত অাংগ্রণকাযী ভৎস্যজীফীযা (নপাযী ঘাট নজমরমদয ট্ররায ফাকখারী নদীমত) জানান নম, প্রকে 

ফাস্তফায়মনয পমর ভয় কভ রামগ, নজায়ামযয জন্য অমক্ষা কযমত য় না, দূময নমমত য় না, কামছয ফাজাময ভাছ 

ঠিক ভমল্য নফক্রয় কযা মায়, ভাছ নি য় না, ম যাপ্ত যদ ায়া মায় এফাং শ্রভ কভ রামগ। তমফ নটানরাং জাাজ  
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কামযন্ট জার ব্যফামযয কাযমণ ভামছয নানা নফনি ময় নগমছ তাই াগয  নদীমত ভামছয াংখ্যা কভ। ভৎস্যজীফীয 

াংখ্যা বৃনি নময়মছ এফাং ভৎস্য ট্ররামযয  ভৎস্য ব্যফায়ী নফমড়মছ। ভামছয আযণ ফাড়ায ম্ভাফনা আমছ। 
 

  
ফামগযাট নজরায যাভামরয ননযখানরমত ভৎস্য ব্যফায়ী  

ভৎস্যজীফীমদয ামথ এপনজনড। 

ভাোয ফানড় ফাজায, (গাগরাজুয কাং ননৌ-থ) ননত্রমকা  য 

ভৎস্যজীফীমদয ামথ এপনজনড 
 

এপনজনডমত অাংগ্রণকাযী চাঁদপুয-ইঁচুরী-াজীগঞ্জ ননৌ মথ ভৎস্যজীফীযা জানান নম ণ্যফাী ননৌ-মান চরাচর বৃনি  

নময়মছ, কভ যাংস্থামনয ব্যাক সুমমাগ সৃনি ময়মছ। ভাছ ধযমত সুনফধা ময়মছ। নমচয সুনফধা ময়মছ। এপনজনডমত 

অাংগ্রণকাযী উিযদাতাযা জানান তাযা বামরাবামফ মাতায়াত কযমত াযমছ। ানন যফযা, ভৎস্য আযণ, 

কৃনলকামজয উন্ননত ময়মছ।  
 

(খ) ব্যফায়ী ব্যনক্তমদয উয প্রকমেয প্রবাফ 
 

নগাযকঘাটা খার (ভমখারী কযামনর) ভৎস্য ব্যফায়ী ভফায় নভনত অনপম এপনজনডমত অাংগ্রণকাযী 

ব্যফায়ীমদয ামথ আমরাচনা কামর জানা মায় নম, প্রকে ফাস্তফায়মনয আমগ নজায়ামযয অমক্ষায় থাকমত মতা এখন 

২৪ ঘন্টা খামর ানন থামক তাই ভয়, শ্রভ এফাং খযচ কমভ মায়ায কাযমণ ফাজাযজাতকযমণয সুনফধা বৃনি নময়মছ। 

ণ্য নযফণ সুমমাগ-সুনফধা নফমড়মছ। 
 

এপনজনডমত অাংগ্রণকাযী ভান্নায ফানড় ফাজায (গাগরাজুয কাং) ব্যফায়ীযা জানান আযণ বৃনি নময়মছ নকন্তু 

যাজনননতক প্রবামফয কাযমণ াধাযণ ভানুল ভাছ ধযমত াময না। মাত্রী, ণ্যফাী এফাং ভামছয ট্ররামযয মাতায়াত বৃনি 

নময়মছ। স্বাস্থয নফা, নক্ষা এফাং ব্যফা নক্ষমত্র উন্ননত ময়মছ। প্রকমেয কাম যক্রভ অমধ যক ম্পূণ য ময়মছ। ম্পূণ য খনন 

য়নন মায কাযমণ ভাছ ধযায ট্ররাযগুমরা ফাজামযয ঘাট ম যি আমত াময না পমর খযচ নকছুটা বৃনি নময়মছ।  
 

(গ) কামগ যা চারকমদয উয প্রকমেয প্রবাফ 
 

ভাংরা-ঘনলয়াখানর ননৌ-মথ এপনজনডমত অাংগ্রণকাযী কামগ যা চারকগণ জানান নাব্যতা বৃনি নময়মছ, ভাছ ধযায 

ট্ররায  মাত্রীফাী নেডমফামড য াংখ্যা বৃনি নময়মছ, ণ্যফাী ননৌ-মান চরাচর অমনক বৃনি নময়মছ।  
 

নদী কাটায পমর াযা ফছয ননৌ চরাচর ম্ভফ এফাং চারকমদয অফস্থা বামরা থাকমফ ফমর কামগ যা চারকগণ ভমন 

কমযন তমফ নভানা ম যি গবীয কযমত মফ। আমগ নজায়ায ছাড়া খামর নকান ানন থাকত না প্রকে অমধ যক 

ফাস্তফায়মনয পমর খামর ১০-১২ পৄট ানন থামক, মায পমর ভাঝানয ধযমনয ননৌমান াযা ফছয চরাচর কযমত াযমফ। 

ননৌ-মান চারমকয কভ যাংস্থান বৃনি নময়মছ, ১২ ভা ানন থাকায কাযমণ ননৌমান মজ চরাচর কযমত াময পমর 

ননৌ-মান চারকমদয কভ যাংস্থান বৃনি নময়মছ। 
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ফামগযাট নজরায যাভামরয যভমানপুময ননৌ-মান ব্যফায়ী  

চারকমদয ামথ এপনজনড। 

কামগ যা চারকমদয ামথ আরাকামর, যাজাপুয, সুনাভগঞ্জ। 

 

(ঘ) কৃনলজীফীমদয উয প্রকমেয প্রবাফ 
 

এপনজনডমত উিযদাতামদয াংমগ আমরাচনা কময জানা মায় নম, প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর কৃনল চামল আতাধীন 

জনভয নযভাণ বৃনি নময়মছ। প্রকেটি ফাস্তফায়মনয পূমফ য অনধকাাং নক্ষমত্র প্রকে এরাকায় একই জনভমত ফছময ভাত্র 

১টি পর চাল কযা নমত। নকন্তু নচ সুনফধা নননিত য়া  নীচু জনভ বযাট য়ায় ফতযভামন একই জনভমত ফছময 

২-৩ টি পমরয চাল য়। কৃনলমত সুনফধা ায়ায পমর অমনক যকাযী  নফযকাযী অনাফাদী জনভ চামলয 

আতাভুক্ত ময়মছ। 
 

 
 

াফনায় কৃনলজীফীমদয ামথ এপনজনড 
 

 (ঙ) কভ যাংস্থান  আথ য-াভানজক উন্নয়মনয  সুমমাগ বৃনিমত প্রকমেয প্রবাফ 
 

এপনজনডমত অাংগ্রণকাযী প্রায় কর উিযদাতাগণ জানান নম প্রকে ফাস্তফায়মনয কাযমণ াযা ফছয ধময মাতায়ামত 

নফমল ভূনভকা নযমখমছ মা মাত্রী ননময় মায়া আা  ভারাভার নযফমন এফাং আনথ যক েরতা বৃনিমত ভূনভকা 

নযমখমছ।   
 

এপনজনড মত প্রাপ্ত তথ্য  ভীক্ষা দমরয ম যমফক্ষমণ প্রতীয়ভান য় নম, প্রকে ফাস্তফায়মনয য ণ্য উৎাদন জ 

য়ায়  ফাজাযজাতকযমণয সুমমাগ সুনফধা বৃনি ায়ায় শ্রনভমকয চানদা বৃনি নময়মছ। এয পমর প্রকে এরাকায় 

নতুন কভ যাংস্থামনয সুমমাগ সৃনি ময়মছ  প্রকে এরাকায় জনাধাযমণয আনথ যক অফস্থায ব্যাক নযফতযন ঘমটমছ। 



cvZv-39 

 

 

এপনজনডমত অাংগ্রণকাযী প্রায় কর উিযদাতাগণ জানান নম প্রকে ফাস্তফায়মনয কাযমণ প্রকে এরাকায় ফতযভামন 

নকছু যাস্তাঘাট ননভ যামণ এফাং ম যাপ্ত ভৎস্য ট্ররায আনামগানায পমর ভনরামদয ক্ষুদ্র ব্যফায (শু ুঁটনকয  কুটিয নে) 

সুমমাগ সৃনি ময়মছ। বযাটকৃত জায়গায় যনফ স্য পনরময় ভনরাযা তামদয কভ যাংস্থামনয সৃনি কমযমছ। 
 

 

4.7.3 স্থানীয় ম যাময়য কভ যারা মত প্রাপ্ত তমথ্যয নফমিলণ 

 

প্রকমেয নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায তথ্য ঠিকবামফ াংগ্র কযায উমেমশ্য ভাে ম যাময়য কভ যারা স্থানীয় 

উকাযমবাগী (কৃনলজীফী, ভৎস্যজীফী, চাকুনয, ব্যফায়ী, শ্রনভক ভাস্টায/ামযাং, ননৌ-মান শ্রনভক, ননৌ-মান ভানরক), 

উমজরা নযলমদয নচয়াযম্যান অন্যান্য গণ্যভান্য ব্যনক্তফগ য, আইএভইনডয প্রনতনননধ, প্রকমেয প্রনতনননধ, 

যাভ যক প্রনতিান নডমবরমভন্ট নটকননকযার কনারমটন্ট প্রােঃ নরেঃ (নডটিনএর) এয কতৃযক্ষ  যাভ যকবৃমেয 

উনস্থনতমত  গত ১৬ এনপ্রর ২০১৮ ইাং তানযমখ ছাতক উমজরা নযলদ নভরনায়তন, সুনাভগমঞ্জ অনুনিত য়। উক্ত 

কভ যারায প্রধান অনতনথ নমমফ উনস্থত নছমরন জনাফ সুনপয়া আনতয়া মাকানযয়া, ভানযচারক (নযফীক্ষণ  

ভল্যায়ন নক্টয-৮), আইএভইনড। নফমল অনতনথ নমমফ উনস্থত নছমরন ১) জনাফ অনরউয যভান নচৌদৄনয ফকুর 

নচয়াযম্যান, উমজরা নযলদ, ছাতক, সুনাভগঞ্জ ২) জনাফ যনকবুর ইরাভ তালুকদায, প্রকে নযচারক, অবযিযীণ 

ননৌ-মথয ৫৩টি রুমট কযানটার নেনজাং (১ভ ম যাময়েঃ ২৪টি ননৌ-থ) ১ভ াংমানধত প্রকে ৩) জনাফ ভৄাম্মদ 

নভাস্তপা াান, উ নযচারক, আইএভইনড। যাভ যক টিমভয ভমধ্য উনস্থত নছমরন (১) জনাফ জুরহুেীন আমভদ, 

টিভ নরডায, (২) জনাফ নভােঃ ভাবুফ আরভ, াইমোগ্রাপায (৩) জনাফ ানবুন নাায খানভ, আথ য-াভানজক 

নফমলজ্ঞ। কভ যারা নযচারনা  ভন্বয়কাযী নমমফ দানয়ত্ব ারন কমযন জনাফ ডেঃ এভ এভ আনভয নামন, 

ব্যফস্থানা নযচারক  আবু াদাত নভােঃ াময়ভ, ব্যফস্থাক, নডমবরমভন্ট নটকননকযার কনারমটন্ট প্রােঃ নরেঃ 

(নডটিনএর)। নযফীক্ষণ ভীক্ষায আথ য-াভানজক নফমলজ্ঞ, জনাফ ানবুন নাায খানভ অবযিযীণ ননৌ-মথয 

৫৩টি রুমট কযানটার নেনজাং (১ভ ম যায়েঃ ২৪টি ননৌ-থ) (১ভ াংমানধত) চরভান প্রকমেয টভূনভ, উমেশ্য, প্রধান 

প্রধান অঙ্গভ, প্রকে নযনচনত, অফস্থান, ব্যয়, ফাস্তফায়নকার, ফতযভান ভীক্ষায উমেশ্য, ভীক্ষা নিনত, ভীক্ষায 

নডজাইন, নভৄনা িনত, তথ্য াংগ্র িনত এফাং ভীক্ষায চূড়াি কভ য-নযকেনা নফদবামফ আমরাচনায় তুমর  

আমনন। 
 

  
সুনাভগঞ্জ নজরায ছাতক উমজরায নযলদ নভরনায়তমন অনুনিত স্থানীয় ম যাময় কভ যারা 

 

উনস্থত নস্টকমাল্ডাযমদয ামথ আমরাচয নফলয়ফস্তু ননমে উস্থান কযা মরা: 

 এরাকায প্রময়াজনীয়তায ামথ প্রকেটিয প্রানঙ্গকতাপ 

 প্রকে প্রণয়মন স্থানীয় জনপ্রনতনননধ ফা জনগমণয ভতাভত প্রনতপনরত ময়মছ নক নাপ 

 নদীয নাব্যতা (মনৌ- নযফমনয) সুমমাগ বৃনি মাত্রী  ণ্য নযফমন প্রকমেয প্রবাফপ 

 প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর নমচয আতাধীন জনভ  পমরয উৎাদন বৃনিমত প্রকমেয প্রবাফপ 

 প্রকে ফাস্তফায়মন  জনভ অনধগ্রণ/ রীজ  পরী জনভয পমরয উয প্রকমেয প্রবাফপ 

 প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর ভামছয আযণ  ফাজাযজাতকযমণয সুমমাগ- সুনফধা বৃনিমত প্রকমেয প্রবাফপ 
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 প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর কভ যাংস্থামনয সুমমাগ সৃনি  অথ যনননতক কভ যকান্ড বৃনিমত প্রবাফপ 

 প্রকমেয ফর  দুফ যর নদকভপ 

 প্রকমেয কাযমণ সৃি সুমমাগ  ঝুঁনকপূণ য নদকভ এফাং 

 বনফষ্যমত এ ধযমণয প্রকে ফাস্তফায়মনয প্রময়াজনীয়তা। 

 

অাংগ্রণকাযীমদয অনবজ্ঞতা  ভতাভতেঃ বায় উনস্থত কর অাংগ্রণকাযীগণ এই প্রকমেয প্রাংা কমযন।  
 

1. জনাফ নভােঃ ানফবুল্লা নরারী, াধাযণ ম্পাদক নপ্র ক্লাফ, াাংফানদক, ভানফ জনভন ফমরন নদায়াযাফাজায 

এরাকায় নেনজাং কযায পমর ফাজায এরাকায় নদী বাঙ্গন তীব্র ময়মছ। ফাজামযয নফযীত এরাকা খনমনয 

ভাধ্যমভ নদীয গনতথ নাজা কময নদমর বাঙ্গন নযাধ মফ। 

2. নভােঃ আব্দুর ভান্নান নভয়াজী, বরমগট শ্রনভক ইউননয়ন ফমরন রাপাজয-আোয নকল্লা এরাকায ২নক:নভ: খনন 

য় নাই। পমর বরমগট আটমক মায়। রনক্ষফায এরাকায় কামগ যা-বরমগট আটমক মায় তাই খনন প্রময়াজন। 

3. নভােঃ াননপ আরী, াথয ব্যফায়ী ফমরন, নয়ান নদী শুনকময় মায়ায ১ ভা আমগ খনন ময়মছ। খনমন 

সুপর ায়া নগময়মছ।  

4. নভােঃ ভজু আরী, াধাযণ ব্যফায়ী ফমরন, নগায়ারগা খনন কযা ময়মছ। নর ময বযাট  ময় মায়। প্রনত 

ফছয খনন প্রময়াজন।  

5. জাাঙ্গীয আরভ, নক্লননক ভানরক ফমরন, নচরা নদীমত ফালু আমছ। প্রনত ফছয খনন প্রময়াজন।  

6. নভােঃ কনফয নামন ফমরন, গাগরামজায ফাজায এরাকায় ানন কভ। কামগ যা, বরমগট আটমক মায়। নেনজাং 

কযা প্রময়াজন। 

7. আযাপ নভয়া, বরমগট ভাস্টায ফমরন রাপযাজ নথমক ফালু ফজযয নদীমত নপরা য়। ফজযয নদীমত না নপমর 

ডানম্পাং কময নফনক্র কযা মায়। 

8. নভােঃ নফরী নভয়া ফমরন, খানরয়াজুযী নেনজাং এরাকায নেনজাং এরাকায ভাথা খুমর নদয়া জরুনয। 
 

ভতাভতেঃ প্রকে নযচারক ফমরন, তবযফ- ছাতক রুমট একামথ ৪টি রমট খনন কাজ শুরু কযা য়। ফতযভামন ফড় 

রটটিমত খনন কাজ চালু যময়মছ। উক্ত ননৌ-রুমট ৩টি লু কাটা ময়মছ। মায পমর উক্ত এরাকায বাঙ্গন প্রফণতা  

কমভমছ এফাং রুমট নদীয দূযত্ব ১০ নক:নভ: কমভ নগমছ। 
 

তবযফ-ছাতক ননৌ-মথয অাংময কাজ নল য়নন। খনন কাজ চরভান যময়মছ। যাভ যক প্রনতিান CEGIS এয 

সুানয নভাতামফক তবযফ ছাতক রুমটয নদায়াযাফাজায খনন কাজ কযা মফ বাঙ্গমনয নফযীমত নদায়াযাফাজায 

এরাকায় খনন কাজ চরমছ। উক্ত ননৌ-মথয খনন কাজ ম্পন্ন য়ায য শুে নভৌসুমভ ১৩ নপট ানন ায়া 

মামফ। এই ননৌ-মথয রাপযাজ নথমক নবারাগঞ্জ ম যি খনন কাজ ফনধ যত কযা ময়মছ। ম্প্রনত ায এরাকায় 

নফম যময়য য যকায নথমক BIWTA নক ায এরাকায কর নদী খনমনয আতায় আনায জন্য ননমদ য নদয়া 

ময়মছ। ন আমরামক CEGIS এয ভাধ্যমভ Feasibility Study কাজ চরভান যময়মছ। উক্ত Study জুন-জুরাই 

২০১৮ নল মফ। 
 

এছাড়া ছাতক নথমক ধলুয়া ম যি নদী খনন কযা মফ। BIWTA এয অতীমত ৭টি নেজায নছর ফতযভামন নেজায 

যময়মছ ২৫টি। আমযা ৩৫টি ক্রয় প্রনক্রয়াধীন যময়মছ। নমরট এরাকা ননৌ-থ যক্ষণামফক্ষমণয জন্য নেজায Base 

াংযক্ষণ কযা মফ। 
 

কভ যারায প্রধান অনতনথ জনাফ সুনপয়া আনতয়া মাকানযয়া, ভানযচারক (নযফীক্ষণ  ভল্যায়ন নক্টয-৮), 

আইএভইনড ফমরন নদীভাতৃক আভামদয নদ। প্রনতটি নজরায় অাংখ্য নদী যময়মছ। নদী মথ মাতায়াত আযাভদায়ক 

 খযচ কভ। নকন্তু এই নদীগুমরা নাব্যতা প্রনতননয়ত াযামে। BIWTA কতৃযক খনন কাম যক্রভ ফতযভামন চরভান যাখা 

ময়মছ। ণ্য  মাত্রীফাী মান চরাচর কযমছ। নতনন আমযা ফমরন, আইএভইনড’য ক্ষ নথমক আভযা নফনবন্ন প্রকে 

মনদ ভননটনযাং কময থানক তমফ নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায কাম যক্রভটি ম্পাদন কযায জন্য নডমবরমভন্ট 

নটকননকযার কনারমটন্ট প্রােঃ নরেঃ (নডটিনএর) নক ননময়াগ নদয়া ময়মছ। নতনন আমযা ফমরন, আভযা এখামন 

এমনছ নতনটি নফলয় জানায জন্য নেনজাং এয পমর নাব্যতা কতটুকু বৃনি নর, নেনজাং এয নযভাণ, নেনজাং এয 

রাইপটাইভ এফাং নেজ ম্যামটনযময়র নকাথায় নপরা মে । 
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ভাে ম যাময় ফাস্তফ অফস্থা ম যমফক্ষমণ জনাফ সুনপয়া আনতয়া মাকানযয়া, ভানযচারক (নযফীক্ষণ  ভল্যায়ন নক্টয-৮), 

আইএভইনড, প্রকে নযচারক, যাভ যক দর এফাং নডটিনএর টিভ। 

 

৪.৭.৪ প্রকমেয নফমল পরতা 

 

নক স্টানড # ০১ 
 

 

নভােঃ নফরার নামন খান, নতােঃ ভতেঃ 

নভাজাপপয নামন খান, ভাতােঃ নভাছােঃ রুনফ 

খাতুন, স্ত্রীয নাভেঃ নভাছােঃ াথী খাতুন, ফয়: ৪০,  

গ্রাভ, ইউননয়ন  উমজরােঃ বাঙ্গুড়া, নজরােঃ 

াফনা, নফবাগেঃ যাজাী। অত্র এরাকায একজন 

স্থায়ী ফানো। নদী খনন প্রকমেয পমর অত্র 

এরাকায় নতনন ফমচময় সুনফধামবাগী একজন। 

তায ফাড়ীয  ামশ্বয ফড় একটি পুকুয মা নতনন নদী 

খনমনয ভাটি  দ্বাযা বযাট কমযন। পুকুযটি বযাট 

কযমত আনুভাননক তায খযচ মতা চায নথমক 

াঁচ রক্ষ টাকা। নকন্তু  পুকুযটি বযাট কযমত  তায 

নকান টাকা খযচ য়নন। 

এখন নখামন নতনন াকা ফানড় ননভ যাণ কযমছন এফাং ফানক জনভমত কাে জাতীয় গামছয ফাগান এফাং ফনজ চাল কযায 

নযকেনা কমযমছন। উক্ত ননভ যাণাধীন নফনল্ডাংটি বাড়া নদময় প্রমতযক ভাম তায আময়য একটি উৎ মফ। অয নদমক 

ফাগামনয গাছ নফনক্র কময বনফষ্যমত আমযা অথ য উাজযন কযমত াযমফন। তাই নতনন অত্র নদী খনন প্রকে নথমক 

আনথ যকবামফ অমনক রাবফান ময়মছন।  
 

নক স্টানড #০২ 
 

নভােঃ জনভ উনেন, নতােঃ ভত আব্দুর কুদ্দু, ভাতােঃ ভভতাজ নফগভ, ফয়েঃ ৪৬, গ্রাভ  উমজরােঃ াজীগঞ্জ, 

চাঁদপুয, চট্রগ্রাভ। নযফাময নভাট দস্য াংখ্যা ৪ (ভ: ১ পু: ৩)। নেজ ম্যামটনযময়মরয ভাধ্যমভ পুকুয বযাট কযায পমর 

জনভয দাভ ১০ গুণ বৃনি নময়মছ। াউনজাং প্রমজমক্টয ভাধ্যমভ নায় উন্ননত ময়মছ। প্রকমেয কাযমণ অথ যনননতক 

কভ যকান্ড গমড় উমেমছ এমত প্রকমেয মমথি অফদান যময়মছ। তায জানা ভমত নকান জনভ অনধগ্রণ ননয়া য় নন। 

কৃনল নক্ষমত্র মমথি প্রবাফ নপমরমছ। এখন ৩টি পর কযায সুমমাগ ময়মছ। নদী নাব্যতা বৃনিয পমর ভৎস্য আযণ 

বৃনি ঘমটমছ। ণ্যফাী ননৌমান নননফ যমঘ্ন চরাচমরয ভাধ্যমভ ব্যফায উন্ননত ময়মছ। তায দৃনিমত এ প্রকমে ফর নদক 
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মরা নমাগামমাগ ব্যফস্থায উন্ননত, ভয় কভ রামগ, অথ যনননতকবামফ রাবফান। আয দুফ যর নদক মরা নেজ ম্যামটনযময়র 

নপরায জায়গায াংকট যময়মছ। পুকুয বযামটয পমর াননয াংকট নদখা নদময়মছ। এছাড়া কভ যাংস্থামনয সৃনি ময়মছ, 

খযচ কভ মে। নাযী  নশু মজ মাতায়াত কযমত াযমছ। নদীয াড় নবমঙ্গ নমমত াময। এই প্রকমেয ধাযা 

অব্যাত থাকুক। নমফ দুফ যরতা আমছ তা কাটিময় সুিু তদাযনকয ভাধ্যমভ প্রকেটি চরভান যাখা উনচত। 
 

নক স্টানড #০৩ 
 

ফনিভ ারদায, নতােঃ ভত নরীন ারদায, ভাতােঃ নজানা ারদায, স্ত্রী ভনফনতযী ারদায, ফয় ৬৫, গ্রাভ 

নযাভজাইপুয, উমজরােঃ যাভার, নজরােঃ ফামগযাট। নযফাময নভাট দস্য াংখ্যােঃ ৩ (ভ১: পু৩) ন স্বাক্ষয কযমত 

াময।  
 

জনাফ ফনিভ ারদায নফগত ফছযগুমরামত অমনক অথ যনননতক খাযা ভয় ায কমযমছন। তায ভৄখ নথমক নানা 

নগমছ নদী খনমনয ভাটি তায জনভমত ড়ায কাযমণ দুফছয ধময তায চালাফাদ নি ময় মায় । এমত কময তায 

অথ যনননতক অফস্থা এতই দুফ যর য় নম ন যাস্তায় নাভমত ফাধ্য য় ।  
 

এভতাফস্থায় নতনন ভাটিমত নল প্রমচিা কময পর পরামনায নিাি ননন। তাযয ন এই জনভমত এই ফছময দুফায 

চাল কময  ময করা চাল কময নতনন গত দু ফছময ক্ষনত পুনলময় এখন তায অমনক বার অফস্থা। এরাকায ভমধ্য ন 

এখন ফায কামছ একজন াফরম্বী ভানুল নমমফ নযনচত। জনাফ ফনিভ ারদায একজন উকৃত ব্যনক্ত নমনন নদী 

খনমনয ভাটি দ্বাযা আজ স্বাফরম্বী ময়মছন। 
 

  
 

ফামগযাট নজরায যাভামরয নযাভজাইপুময ফনিভ ারদামযয করা ফাগান  
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৪.৮ প্রকমেয উমেশ্য অজযমনয অফস্থা ম যামরাচনা 
 

‘‘অবযিযীণ ননৌ-মথয ৫৩টি রুমট কযানটার নেনজাং (১ভ ম যাময় ২৪টি ননৌ-থ)’’ ১ভ াংমানধত ীল যক প্রকমেয  

নযকনেত উমেশ্য  তায নফযীমত অজযন ফণ যনা কযা রেঃ 

প্রকমেয উমেশ্যভ উমেশ্য অজযন 

1. নেনজাংময়য  ভাধ্যমভ 

২৪টি ননৌ-মথয 

নাব্যতা  বৃনি কযা 

 নফশ্ব ব্যাাংমকয একটি প্রকমে অিভু যক্ত থাকায় তদ্বততা এড়ামনায জন্য ৩টি ননৌ-থ 

চাঁদপুয-চযপ্রকা-নজরা ফনযার ননৌ-থ, নচৌঘাট- কারীগাংগা ননৌ-থ এফাং 

ঢাকা-চট্টগ্রাভ ননৌ-থগুমরায কাম যক্রভ ফন্ধ যাখা ময়মছ এফাং ১টি ননৌ-থ 

(ডারাযচয-ফানরয়াকানে-কানয়ানী) খনন কযমর ননৌ চরাচর উমমাগী মফ না 

ফমর ফাদ নদয়া জন্য নস্টয়ানযাং কনভটিয নিাি যময়মছ। পমর ২৪ টি ননৌ-মথয 

ভমধ্য ৪টি ননৌ-মথয নেনজাং কাম যক্রভ ফন্ধ যাখা ময়মছ। 

 ২০টি ননৌ-মথয ভমধ্য ৪টিয কাজ ইনতভমধ্য ভাপ্ত ময়মছ এফাং ১৬টি ননৌ-মথয 

কাজ চরভান যময়মছ। ভাপ্ত ৪টি ননৌ-মথয নাব্যতা বৃনি নময়মছ। ১৬টি ননৌ-মথয 

ভমধ্য নফ কময়কটি ননৌ-মথয নকছু অাংময নেনজাং কাম যক্রযভ ম্পন্ন য়ায় 

নাব্যতা বৃনি নময়মছ এফাং ননৌ-মান চরাচর কযমছ। 

 নস্টয়ানযাং কনভটিয ভতাভত অনুমায়ী নেনজাং কাম যক্রভ ফন্ধ যাখা ৪ টি ননৌ-মথয 

নযফমতয প্রকমেয নকান উমেমশ্যয নযফতযন মফনা, এভননক নকান আইমটমভয 

নযফতযন ফা  াংমমাজন/ নফময়াজমনয প্রময়াজন মফনা। নমরট মত ডলুয়া স্থর 

ফেয ম যি (সুযভা নদী) খনন, ফনযার-উনজযপুয/ফানানযাড়া ননৌ-থ (ন্ধযা নদী) 

খনন, চট্টগ্রাভ-ভাংরা ফেমযয াংমমাগকাযী গাফখান চযামনর প্রস্থকযণ, নভঘনা-

তফমদ্যয ফাজায (পুযাতন ব্রহ্মপুত্র, ভৄগড়াাড়া খার) ননৌ-থ ৪ (চায) টি খনন কযা 

মফ। এই ৪টি ননৌ-থ খনন কযা ম্ভফ মর প্রকমেয উমেশ্যনুমায়ী নেনজাংময়য  

ভাধ্যমভ ২৪টি ননৌ-মথয নাব্যতা বৃনি কযা ম্ভফ মফ। 

2. াযা ফছয ধময নননফ যঘ্ন 

এফাং ননযাদ চরাচর 

নননিতকযমণয  জন্য 

২৪৭০ নকমরানভটায 

ননৌ-থ চর যাখা। 

 ২০টি ননৌ-মথয তদঘ যয ১৮৮৩ নকেঃনভেঃ এয ভমধ্য ৮০০ নকেঃ নভেঃ নেনজাং কযমত 

মফ। ৮০০ নকেঃ নভেঃ নেনজাং কযা মর ২৪৭০ নকমরানভটায ননৌ-থ াযা ফছয ধময 

নননফ যঘ্ন এফাং ননযাদ চরাচর নননিতকযমণয জন্য চর যাখা ম্ভফ মফ। অদ্যাফনধ 

৫০০ নকেঃ নভেঃ নেনজাং কযা ময়মছ। ফাকী ৩০০ নক: নভ নেনজাং ম্পন্ন মর 

প্রকমেয উমেশ্য অনজযত মফ। 

3. াংনিি  নদীগুনরয  

ানন প্রফা বৃনি কযা 

 ননৌ-থ খনমনয পমর ভাপ্ত াংনিি নদীগুনরয ানন প্রফা ফহুরাাংম বৃনি 

নময়মছ। 
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ঞ্চভ অধ্যায়  

 

প্রকমেয আতায় নফনবন্ন ণ্য, কাম য  নফা াংগ্রময নফলময় ম যামরাচনা  ম যমফক্ষণ 

 

প্রকমেয ক্রয় প্যামকজ ভময ম যামরাচনা 
 

‘‘অবযিযীণ ননৌ-মথয ৫৩টি রুমট কযানটার নেনজাং (১ভ ম যায়েঃ ২৪টি ননৌ-থ) (১ভ াংমানধত) প্রকে’’ এয কাজ 

নভাট ৪৯টি প্যামকমজয ভাধ্যমভ ম্পন্ন কযা য়, মায ভমধ্য ৭টি প্যামকমজয কাজ নছর ভারাভার ক্রয়, ৪১টি 

প্যামকমজয কাজ নছর কাম য (Works), ১                              ।      ৪                 

           ।    ৪                  ৪                     ।                         

                ।    ৪     -                                       । 
 

ননমে প্রকমেয নফনবন্ন অাংগভময নকছু প্যামকমজয ক্রয় প্রনক্রয়ায তথ্য উস্থান কযা  মরা: 
 

৫.১  নভাটযমামনয প্রনকউযমভন্টেঃ জী-১টি, নকআ-১টি ক্রয় প্রনক্রয়া ম যামরাচনা  
 

এই প্রকমেয অধীমন জী-১টি  নকআ-১টি  ভাইমক্রাফা-১টি ক্রময়য াংস্থান থাকমর জী-১টি  নকআ-

১টি ক্রয় কযা ময়মছ। ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য HOPE কতৃযক অনুমভানদত উনু্ক্ত দযত্র 

িনত অনুযণ কযা ময়নছর। জাতীয় তদননক নত্রকায়  ননটিইউ এয ময়ফাইমট দযত্র নফজ্ঞনপ্ত প্রকানত 

ময়নছর। দযত্র নফজ্ঞনপ্ত গত ১৭-০৪-২০১৫ ইাং তানযমখ তদননক ইনন্ডমনমডন্ট  ফাাংরামদ প্রনতনদন নত্রকায়, এফাং 

১৮-০৪-২০১৫ তানযমখ কামরয কন্ঠ  New Age নত্রকায় প্রকানত য়। দযত্র গ্রমণয নল তানযখ  নখারায 

তানযখ নছর ০৭-০৫-২০১৫। দযত্র নখারায ঐনদনই Tender Opening Sheet াংনিি কমরয কামছ পযাক্স 

নমামগ াোন য়। ২টি দযত্র গৃীত য়। দযমত্রয ামথ দানখরকৃত Bank Solvency Certificate, Work 

Completion Certificate ভ াংনিি ব্যাাংক/ দপ্তময ত্র নপ্রযণ/মটনরমপান নমামগ মাচাই কযা য়। প্রাক্কনরত 

ভল্য নছর মথাক্রমভ জী গাড়ী-৭০ রক্ষ টাকা  ডাফর নকনফন নক আ-৪৫ রক্ষ টাকা এফাং এয অনুকূমর প্রাপ্ত 

ফ যননে দযদাতায (নদ প্যাননপক নভাটয) উদ্বৃি টাকায নযভাণ নছর মথাক্রমভ ৬৪.৯৫৫ রক্ষ টাকা  ৪৪.৯৫৫ রক্ষ 

টাকা মা প্রাক্করন মত মথাক্রমভ ৭.২১%  ০.১% কভ। নভাট ১,০৯,৯১,০০০ টাকা চুনক্ত ভমল্য ১৭-০৬-১৫ তানযমখ 

চুনক্ত স্বাক্ষনযত য় এফাং কাম যামদ অনুমায়ী নননদ যি তানযমখয ভমধ্য গাড়ী যফযা ায়া মায়। উক্ত গাড়ীগুমরায 

ানব য বামরা ফমর প্রকে নযচারক জানান। 
 

প্রকে কাম যারয় মত প্রাপ্ত প্যামকমজয ক্রয় াংক্রাি ননথত্র ম যামরাচনা কময নদখা মায় নম ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী 

ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য ননধ যানযত PPR 2008 ঠিকবামফ অনুযণ কযা ময়নছর।  
 

ক্রয় াংক্রাি নচকনরস্ট 
 

১ ভন্ত্রণারয় / নফবাগ : ননৌ-নযফণ ভন্ত্রণারয় 

২ ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরামদ অবযিযীণ ননৌ-নযফণ কতৃযক্ষ  

৩ প্রকমেয নাভ : অবযিযীণ ননৌ-মথয ৫৩টি রুমট কযানটার নেনজাং (১ভ ম যাময়েঃ 

২৪টি ননৌ-থ) ১ভ াংমানধত প্রকে। 

৪ দযত্র  অনুমায়ী কামজয নাভ : নভাটযমামনয প্রনকউযমভন্টেঃ জী-১টি, নকআ-১টি ক্রয় প্রনক্রয়া 

ম যামরাচনা  

৫ দযত্র  নফজ্ঞনপ্ত প্রকাময ভাধ্যভ (জাতীয় 

/আিজযানতক) 
: OTM ( National )  

The Independent (17.04.2015), News Today, 

Kaler kantho, CPTU এফাং BIWTA 

website (18.04.2015) 

৬ দযত্র  নফক্রয় শুরুয তানযখ : ১৬.০৪.২০১৫ 

৭ দযত্র নফক্রময়য নল তানযখ  ভয় : ০৬.০৫.২০১৫ 

৮ দযত্র  গ্রমণয নল তানযখ  ভয় : ০৭.০৫. ২০১৫ ( দুপুয :১২.৩০) 
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৯ প্রাপ্ত নভাট দযমত্রয াংখ্যা : ২টি 

১০ দযত্র  নখারায তানযখ  ভয় : ০৭.০৫. ২০১৫ (নফকার : ২.৩০ )  

১১ নযনন্পব দযমত্রয াংখ্যা : ২টি 

১২ নন নযনন্পব দযমত্রয াংখ্যা : - 

১৩ দযত্র  ভল্যায়ন কনভটিয বায তানযখ : ০৭.০৫.২০১৫  ১৩.০৫.২০১৫ 

১৪ Notification of Award প্রদামনয 

তানযখ  
: ২১.০৫.২০১৫ 

১৫ নভাট চুনক্ত ভল্য : ১০৯.৯০ (রক্ষ টাকায়) 

১৬ চুনক্ত স্বাক্ষমযয  তানযখ : ১৭.০৬.২০১৫ 

১৭ কাম যামদ প্রদামনয তানযখ : ১৭.০৬.২০১৫ 

১৮ কাম যামদ অনুমায়ী কাজ শুরুয তানযখ  : ১৮.০৬.২০১৫ 

১৯ ভয় বৃনি থাকমর, কতনদমনয এফাং নক 

কাযমণ  

: না 

২০ কাম যামদ অনুমায়ী কাজ ভানপ্তয তানযখ  : ১৮.০৭.২০১৫ 

২১ চূড়াি নফর জভাদামনয তানযখ  নফমরয 

নযভাণ  

: ৩০.০৬.২০১৫ (১০৯.৯০ রক্ষ টাকায়) 

২২ চূড়াি নফর নযমামধয তানযখ  নযভাণ  : ৩০.০৬.২০১৫ (১০৯.৯০ রক্ষ টাকায়) 

২৩ ক্রময়য নক্ষমত্র যকানয ক্রয় নীনতভারা 

অনুযণ কযা ময়নছর নকনা  

: ননএ -২০০৬ এফাং ননআয-২০০৮ অনুযণ কযা ময়মছ 

 
৫.২ প্রকে সুাযনবন কযায জন্য যাভ যক প্রনতিান প্রনক্রয়া ম যামরাচনা  
 

নদীয প্রকৃত অফস্থা জানায জন্য  প্রকমেয নেনজাং নর-আউট ননধ যাযণ কযায রমক্ষয  Morphological 

&  Planform Analysis, Environmental & Social Impact Assessment, Supervision কাজগুমরায 

জন্য যাভ যক নফা ননময়াগ কযা য়। প্রকমেয ননৌ-থগুমরায মথামথ নডজাইন, য়াকযপ্ল্যান ততনয, সুিুবামফ 

ফাস্তফায়ন এফাং ফাস্তফানয়ত অাংময ঠিক নযভা ততনযয জন্য অনবজ্ঞতা  কানযগনয জ্ঞান উমদিা প্রনতিান 

ননময়াগ কযা নমমত াময ভমভ য উমদিা প্রনতিান ননময়ামগয অনুমভানদত TOR অনুমায়ী ননআয-০৮ এয নফনধ 

১০৪(২)(ই): লি অধ্যায়, অাং-১ এয আতায় একক উৎ নবনিক ননফ যাচন (Single Source Selection) 

িনতমত CEGIS-নক ননময়ামগয নীনতগত অনুমভাদন প্রদামনয নননভমি ননথ উস্থান কযা মর ননআয-৮ এয 

ফনণ যত নফনধয আমরামক মথামথ কতৃযমক্ষয অনুমভাদনক্রমভ CEGIS-নক গত ১০-১০-২০১৩ তানযমখ Letter of 

Invitation প্রদান কযা য়। এছাড়া ভীক্ষা কাজটিয প্রাক্কনরত ব্যয় আমরাচয প্রকমেয “ভীক্ষা” উখামত 

ফযােকৃত ১০০০.০০ রক্ষ টাকা মত ননফ যা কযা নমমত াময।  নচয়াযম্যান ভমাদময়য অনুমভাদনক্রমভ  CEGIS-নক 

একক উৎ নবনিক ননফ যাচন  (Single Source Selection) িনতমত ননময়ামগয জন্য Letter of Intent 

নদয়া য়। ন আমরামক তাযা ম্মনত/প্রস্তাফ প্রদান কময। ন নভাতামফক CEGIS-নক তামদয Technical Offer 

এফাং Financial Offer গত ০৬-১১-২০১৩ তানযমখ প্রধান প্রমকৌরী (নেনজাং)-এয দপ্তময দানখর কময। প্রস্তাফ 

ভল্যায়মনয জন্য কনভটি তা ভল্যায়ন কময নদখমত ান CEGIS তামদয প্রস্তাফ ৯,৯৮,৯৪,১২৮.০০ টাকায় দানখর 

কমযমছ। প্রস্তাফটি ননময় ভল্যায়ন কনভটি গত ১৮-১১-২০১৩ তানযমখ  CEGIS এয ামথ ননমগানময়ন বা কময । 

ন নভাতামফক  ভল্যায়ন কনভটিয সুানযক্রমভ নচয়াযম্যন ভমাদময়য অনুমভাদনক্রমভ CEGIS এয ামথ চুনক্ত 

স্বাক্ষনযত য়। 

 

প্রকে কাম যারয় মত প্রাপ্ত প্যামকমজয ক্রয় াংক্রাি ননথত্র ম যামরাচনা কময নদখা মায় নম ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী 

ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য ননধ যানযত PPR 2008 ঠিকবামফ অনুযণ কযা ময়নছর। 
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ক্রয় াংক্রাি নচকনরস্ট 
 

১ ভন্ত্রণারয় / নফবাগ : ননৌ-নযফণ ভন্ত্রণারয় 

২ ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরামদ অবযিযীণ ননৌ-নযফণ কতৃযক্ষ 

৩ প্রকমেয নাভ : অবযিযীণ ননৌ-মথয ৫৩টি রুমট কযানটার নেনজাং (১ভ ম যাময়েঃ 

২৪টি ননৌ-থ) ১ভ াংমানধত প্রকে। 

৪ দযত্র  অনুমায়ী কামজয নাভ :                                           

           

৫ দযত্র  নফজ্ঞনপ্ত প্রকাময ভাধ্যভ (জাতীয় 

/আিজযানতক) 
: DPM Method 

৬ দযত্র  নফক্রয় শুরুয তানযখ : ১০.১০.২০১৩ 

৭ দযত্র নফক্রময়য নল তানযখ  ভয় : না 

৮ দযত্র  গ্রমণয নল তানযখ  ভয় : ০৬.১১.২০১৩ (ভয় : ১২.০০) 

৯ প্রাপ্ত নভাট দযমত্রয াংখ্যা :  

১০ দযত্র  নখারায তানযখ  ভয় : ০৬.১১.২০১৩ (ভয় : ২.০০) 

১১ নযনন্পব দযমত্রয াংখ্যা : ০১টি 

১২ নন নযনন্পব দযমত্রয াংখ্যা : - 

১৩ দযত্র ভল্যায়ন কনভটিয বায তানযখ : ১২.১০.২০১৩ এফাং ১৮.১১.২০১৩ (মনমগানময়ন) 

১৪ Notification of Award প্রদামনয 

তানযখ 

: ২৪.১২.২০১৩ 

১৫ নভাট চুনক্ত ভল্য : ৯,৯৮,৯৪,১২৮/- 

১৬ চুনক্ত স্বাক্ষমযয তানযখ : ০১.০১.২০১৪ 

১৭ কাম যামদ প্রদামনয তানযখ : ০১.০১.২০১৪ 

১৮ কাম যামদ অনুমায়ী কাজ শুরুয তানযখ : ০১.০১.২০১৪ 

১৯ ভয় বৃনি থাকমর, কত নদমনয এফাং নক 

কাযমণ 

: প্রময়াজন য় নাই (২০১৯/ জুন) 

২০ কাম যামদ অনুমায়ী কাজ ভানপ্তয তানযখ : জুন -২০১৯ 

২১ চূড়াি নফর জভাদামনয তানযখ  নফমরয 

নযভাণ 

: চরভান 

২২ চূড়াি নফর নযমামধয তানযখ  

নযভাণ 

: চরভান 

২৩ ক্রময়য নক্ষমত্র যকানয ক্রয়নীনতভারা 

অনুযণ কযা ময়নছর নকনা 

: ননএ -২০০৬ এফাং ননআয -২০০৮ অনুযণ কযা ময়মছ 

 

৫.৩  প্রনকউযমভন্ট অফ ন্যানবমগনার এইড রাইমটড ফয়া, আমরাক াংমকত রাইট ক্রয় প্রনক্রয়া ম যামরাচনা  
 

ননৌ-মথয নমকর মথ যাত্রীকারীন ননৌ-মান চরাচর কময নকর মথ ফয়াফাতী স্থান কযা প্রময়াজন ভমন কময 

১০টি কময ২৫০০ নভনভডায়ায স্টীরফয়া, স্টীর ফয়ায ভৄনড়াং নভটানযয়ার, ৪০০০ নকনজ জননফনি আযনন 

নকাংায, ৫-৭ এনএভ নযঞ্জ নফনি নারায এরনডরাইড, ১০০টি ৫ এনএভ নযঞ্জ নফনি নারায এরইনড রাইট  

২৫০টি ৩ এনএভ নযঞ্জ নফনি নারায এরইনড রাইট াংগ্রময জন্য একটি প্রাক্করন প্রস্তুত কযা য়। ভারাভার  

ননভ যাণ াভগ্রী ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য HOPE কতৃযক অনুমভানদত উনু্ক্ত দযত্র িনত অনুযণ কযা ময়নছর। দযত্র 

নফজ্ঞনপ্ত জাতীয় তদননক নত্রকায াাান ননটিইউ এয ময়ফাইমট প্রকা কযা য়। দযত্র নফজ্ঞনপ্ত গত ০৬-০৭-

২০১৭ ইাং তানযমখ তদননক আভামদয ভয়, তদননক কামরয কণ্ঠ, The Financial Express এফাং ০৭-০৭-২০১৭ 

ইাং তানযমখ The Indipendent নত্রকায় প্রকানত য়। দযত্র গ্রমণয নল তানযখ  নখারায তানযখ নছর ১০-

০৮-২০১৭। ৩টি দযত্র গৃীত য়। দযমত্রয ামথ দানখরকৃত Bank Solvency Certificate, Work 

Completion Certificate ভ াংনিি ব্যাাংক/ দপ্তময ত্র নপ্রযণ/মটনরমপান নমামগ Authentication কযা 
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য়। ভল্যায়ন কনভটি ২টি প্রনতিানমক নযননব নঘালণা কময এফাং একটি প্রনতিামনয নননবমগমনয কামজয নকান 

অনবজ্ঞতা না থাকায় নন- নযননব নঘালণা কযা য়। প্রাক্কনরত ভল্য নছর ৫১২ রক্ষ টাকা এফাং এয অনুকূমর প্রাপ্ত 

ফ যননে দযদাতায (মভা য অরু এন্টাযপ্রাইজ) উদ্বৃি টাকায নযভাণ নছর ৪৯৮ রক্ষ টাকা মা প্রাক্করন মত মথাক্রমভ 

২.৭৩% কভ। নভাট ৪৯৮,০০,০০০ টাকা চুনক্ত ভমল্য ১০-১১-১৭ তানযমখ চুনক্ত স্বাক্ষনযত য় এফাং কাম যামদ অনুমায়ী 

নননদ যি তানযমখয ভমধ্য ননৌ-ায়ক মন্ত্রানত যফযা ায়া মায়। উক্ত মন্ত্রানতগুমরায ানব য বামরা ফমর প্রকে 

নযচারক জানান। 
 

প্রকে কাম যারয় মত প্রাপ্ত প্যামকমজয ক্রয় াংক্রাি ননথত্র ম যামরাচনা কময নদখা মায় নম ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী 

ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য ননধ যানযত PPR 2008 ঠিকবামফ অনুযণ কযা ময়নছর।  
 

ক্রয় াংক্রাি নচকনরস্ট 
 

১ ভন্ত্রণারয় / নফবাগ : ননৌ-নযফণ ভন্ত্রণারয়  

২ ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরামদ অবযিযীণ ননৌ-নযফণ কতৃযক্ষ  

৩ প্রকমেয নাভ : অবযিযীণ ননৌ-মথয ৫৩টি রুমট কযানটার নেনজাং (১ভ ম যাময়েঃ 

২৪টি ননৌ-থ) ১ভ াংমানধত প্রকে। 

৪ দযত্র  অনুমায়ী কামজয নাভ : প্রনকউযমভন্ট অফ ন্যানবমগনার এইড রাইমটড ফয়া, আমরাক 

াংমকত রাইট ক্রয় 

৫ দযত্র  নফজ্ঞনপ্ত প্রকাময ভাধ্যভ (জাতীয় 

/আিজযানতক) 
: Financial Express (০৬.০৭.২০১৭)প The Independent, 

আভামদয ভয় , কামরয কন্ঠ (০৭.০৬.২০১৭) 

৬ দযত্র  নফক্রয় শুরুয তানযখ : ০৬.০৭.২০১৭ 

৭ দযত্র নফক্রময়য নল তানযখ  ভয় : ০৯.০৭.২০১৭ (নফকার: ৫.০০) 

৮ দযত্র  গ্রমণয নল তানযখ  ভয় : ১০.০৮.২০১৭ (দুয : ১২.০০) 

৯ প্রাপ্ত নভাট দযমত্রয াংখ্যা : ০৩টি 

১০ দযত্র  নখারায তানযখ  ভয় : ১০.০৮.২০১৭ (ভয় : ০২.৩০)  

১১ নযনন্পব দযমত্রয াংখ্যা : ০২টি 

১২ নন নযনন্পব দযমত্রয াংখ্যা : ০১টি 

১৩ দযত্র  ভল্যায়ন কনভটিয বায তানযখ : ১০.০৮.২০১৭প ২৪.০৯.২০১৭প ১৫.১০.২০১৭ 

১৪ Notification of Award প্রদামনয 

তানযখ  

: ১৯.১০.১৭  (মভা য অরু এন্টাযপ্রাইজ) 

 

১৫ নভাট চুনক্ত ভল্য : ৪,৯৮,০০,০০০/- (চায নকাটি আটানফফই রক্ষ টাকা)  

১৬ চুনক্ত স্বাক্ষমযয  তানযখ : ০৫.১১.২০১৭ 

১৭ কাম যামদ প্রদামনয তানযখ : ০৫.১১.২০১৭ 

১৮ কাম যামদ অনুমায়ী কাজ শুরুয তানযখ  : ১২.১১.২০১৭ 

১৯ ভয় বৃনি থাকমর, কতনদমনয এফাং নক 

কাযমণ  

: ১৮০ নদন 

২০ কাম যামদ অনুমায়ী কাজ ভানপ্তয তানযখ  : ১৪.০৪.২০১৮ 

২১ চূড়াি নফর জভাদামনয তানযখ  নফমরয 

নযভাণ  

: ৩০.০৪.২০১৮ এফাং ৪,৯৮,০০,০০০/- (চায নকাটি আটানফফই রক্ষ 

টাকা)  

২২ চূড়াি নফর নযমামধয তানযখ  নযভাণ  : ১০.০৫.২০১৮ এফাং ৪,৯৮,০০,০০০/- (চায নকাটি আটানফফই রক্ষ 

টাকা)  

২৩ ক্রময়য নক্ষমত্র যকানয ক্রয়নীনতভারা 

অনুযণ কযা ময়নছর নকনা  

: ননএ -২০০৬ এফাং ননআয-২০০৮ অনুযণ কযা ময়মছ 
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৫.৪ প্রনকউযমভন্ট জনযময যঞ্জাভানদেঃ ইমকা াউন্ডায, নডনজনএ নযনবায-২টি  কামযন্ট নভটায-১টি ক্রয় প্রনক্রয়া  
 

ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য HOPE কতৃযক অনুমভানদত উনু্ক্ত দযত্র িনত অনুযণ কযা 

ময়নছর। দযত্র কাম যক্রভ তথা জাতীয় তদননক নত্রকায়  ননটিইউ এয ময়ফাইমট দযত্র নফজ্ঞনপ্ত প্রকানত 

ময়নছর এফাং ননআয ২০০৮ অনুমায়ী মা ঠিক নছর। দযত্র নফজ্ঞনপ্ত গত ১২-০৫-১৫ ইাং তানযমখ তদননক আভামদয 

ভয় এফাং The Independent নত্রকায় প্রকানত য়। দযত্র গ্রমণয নল তানযখ  নখারায তানযখ নছর ০৮-

০৬-২০১৫। দযত্র নখারায ঐনদনই Tender opening sheet াংনিি কমরয কামছ পযাক্স নমামগ াোন য়। ১৪ 

টি দযত্র নফনক্র মর ৮টি দযত্র গৃীত য়। দযমত্রয ামথ দানখরকৃত Bank Solvency Certificate, 

Work Completion Certificate ভ াংনিি ব্যাাংক/ দপ্তময ত্র নপ্রযণ/মটনরমপান নমামগ 

Authentication কযা য়। ভল্যায়ন কনভটি ২টি প্রনতিানমক নযনন্পব নঘালণা কময এফাং ৬টি প্রনতিামনয 

নননবমগমনয কামজয নকান অনবজ্ঞতা না থাকায় নন-নযনন্পব নঘালণা কযা য়। নভাট ১৪,১৪,২৪৮ টাকা চুনক্ত 

ভমল্য ২৯-০৯-১৫ তানযমখ চুনক্ত স্বাক্ষনযত য় এফাং কাম যামদ অনুমায়ী নননদ যি তানযমখয ভমধ্য ননৌ-ায়ক মন্ত্রানত 

যফযা ায়া মায়। উক্ত মন্ত্রানতগুমরায ানব য বামরা ফমর প্রকে নযচারক জানান। 
  

প্রকে কাম যারয় মত প্রাপ্ত প্যামকমজয ক্রয় াংক্রাি ননথত্র ম যামরাচনা কময নদখা মায় নম ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী 

ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য ননধ যানযত যকাযী ক্রয় নীনতভারা মথা PPR 2008 ঠিকবামফ অনুযণ কযা ময়নছর। চুনক্তয 

ভল্যভান ননডউর ভমল্যয ামথ াভঞ্জস্যপূণ য নছর।  

ক্রয় াংক্রাি নচকনরস্ট 
 

১ ভন্ত্রণারয় / নফবাগ : ননৌ-নযফণ ভন্ত্রণারয়  

২ ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরামদ অবযিযীণ ননৌ-নযফণ কতৃযক্ষ  

৩ প্রকমেয নাভ : অবযিযীণ ননৌ-মথয ৫৩টি রুমট কযানটার নেনজাং (১ভ 

ম যাময়েঃ ২৪টি ননৌ-থ) ১ভ াংমানধত প্রকে। 

৪ দযত্র  অনুমায়ী কামজয নাভ : প্রনকউযমভন্ট জনযময যঞ্জাভানদেঃ ইমকা াউন্ডায, 

নডনজনএ নযনবায-২টি  কামযন্ট নভটায-১টি ক্রয় 

৫ দযত্র  নফজ্ঞনপ্ত প্রকাময ভাধ্যভ (জাতীয় 

/আিজযানতক) 
: OTM, The Independent  এফাং আভামদয ভয় 

(১২.০৫.২০১৫) 

৬ দযত্র  নফক্রয় শুরুয তানযখ : ১২.০৫.২০১৫ 

৭ দযত্র নফক্রময়য নল তানযখ  ভয় : ০৭.০৬.২০১৫ 

৮ দযত্র  গ্রমণয নল তানযখ  ভয় : ০৮.০৬.২০১৫ 

৯ প্রাপ্ত নভাট দযমত্রয াংখ্যা : ১৪ টি নফক্রয় (০৮ টি প্রাপ্ত) 

১০ দযত্র  নখারায তানযখ  ভয় : ০৮.০৬.২০১৫ (ভয় : নফকার ২.০০)  

১১ নযননব দযমত্রয াংখ্যা : ৪টি 

১২ নন নযননব দযমত্রয াংখ্যা : ৪টি 

১৩ দযত্র ভল্যায়ন কনভটিয বায তানযখ : ০৮.০৬.২০১৫  ০১.০৭.২০১৫ 

১৪ Notification of Award প্রদামনয তানযখ  : ১৮.০৮.২০১৫ 

১৫ নভাট চুনক্ত ভল্য : ১৪,১৪,২৪৮/-   

১৬ চুনক্ত স্বাক্ষমযয  তানযখ : ০৩.০৯.২০১৫ 

১৭ কাম যামদ প্রদামনয তানযখ : ২৯.০৯.২০১৫ 

১৮ কাম যামদ অনুমায়ী কাজ শুরুয তানযখ  : ১০.১০.২০১৫ 

১৯ ভয় বৃনি থাকমর, কতনদমনয এফাং নক কাযমণ  : - 

২০ কাম যামদ অনুমায়ী কাজ ভানপ্তয তানযখ  : ২০.১২.২০১৫ 

২১ চূড়াি নফর জভাদামনয তানযখ  নফমরয নযভাণ  : ২৯.১০.২০১৫ 

২২ চূড়াি নফর নযমামধয তানযখ  নযভাণ  : ৩০.১২.২০১৫ 

২৩ ক্রময়য নক্ষমত্র যকানয ক্রয়নীনতভারা অনুযণ 

কযা ময়নছর নকনা  

: যাঁ 
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৫.৫  জাামজয যঞ্জাভানদেঃ টি-টাই বযামর-২টি, জনয কামজ ব্যফহৃত ননৌকা-২টি ক্রয় প্রনক্রয়া ম যামরাচনা  
 

ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য নটন্ডায ভল্যায়ন কনভটি কতৃযক সুানযকৃত উনু্ক্ত দযত্র িনত 

অনুযণ কযা ময়নছর। দযত্র কাম যক্রভ তথা জাতীয় তদননক নত্রকায়  ননটিইউ এয ময়ফাইমট দযত্র নফজ্ঞনপ্ত 

প্রকানত ময়নছর এফাং ননআয ২০০৮ অনুমায়ী মা ঠিক নছর। দযত্র নফজ্ঞনপ্ত গত ১৪-০৭-২০১৪ ইাং তানযমখ 

তদননক আভামদয ভয়, The Daily Observer নত্রকায় প্রকানত য়। দযত্র গ্রমণয নল তানযখ  নখারায 

তানযখ নছর ১৯-০৮-২০১৪। দযত্র নখারায ঐনদনই Tender opening sheet াংনিি কমরয কামছ পযাক্স 

নমামগ াোন য়। ৬টি দযত্র গৃীত য়। দযমত্রয ামথ দানখরকৃত Bank Solvency Certificate, Work 

Completion Certificate ভ াংনিি ব্যাাংক/ দপ্তময ত্র নপ্রযণ/মটনরমপান নমামগ Authentication কযা 

য়। ভল্যায়ন কনভটি ৪টি প্রনতিানমক নযননব নঘালণা কময এফাং ২টি প্রনতিামনয নননবমগমনয কামজয নকান 

অনবজ্ঞতা না থাকায় নন-নযননব নঘালণা কযা য়। নভাট ২৮ নকাটি ৬০ রক্ষ টাকা চুনক্ত ভমল্য ২টি াইমোগ্রানপক 

ামব য নবমর  ২টি ামব য এলুনভননয়াভ য়াকযমফাড য কামজয জন্য ৩০/১১/২০১৪ ইাং তানযখ M/S. Three Angle 

Marine Ltd. এয ামথ নফআইডনিউটিএ'য চুনক্ত স্বাক্ষনযত য়। চুনক্ত অনুাময  াইমোগ্রানপক ামব য নবমর 

  য়াকযমফাড য ১২ (ফায) ভা অথ যাৎ ৩০/১১/২০১৫ ইাং তানযমখয ভমধ্য যফযাময ভয়ীভা ননধ যানযত নছর। 

যফতীমত যফযাকাযীয আমফদমনয নযমপ্রনক্ষমত কতৃযমক্ষয নফজ্ঞ আইন উমদিায ভতাভত ামমক্ষ Head of 

Procuring Entity (HOPE) তথা কতৃযমক্ষয নচয়াযম্যান ভমাদয় কতৃযক অনুমভাদনক্রমভ Liquidated 

Damage (L/D) ব্যনতমযমক যফযাময ভয়ীভা ৩০/০৪/২০১৬ ইাং তানযখ ম যি বৃনি কযা য়। নকন্তু ঠিকাদানয 

প্রনতিান কতৃযক Generator মথাভময় না ায়ায় পুনযায় ভয় বৃনিয আমফদন কযা ময়নছর। ঠিকাদানয 

প্রনতিামনয যফযা কামজয নভয়াদ বৃনিয আমফদন ম যামরাচনায় নদখা মায় নম, গত ০১/০৪/২০১৫ ইাং তানযমখ 

Generator এয L/C নখারা মর নজনামযটয প্রস্তুতকাযী প্রনতিামনয Production Delay য়ায 

কাযমণ Shipment এ প্রায় ১০(দ) ভা নফরম্ব য়। ফ যমল গত ২৫/০১/২০১৬ ইাং তানযমখ নজনামযটয এয 

Shipment ম্পন্ন য় মা ২৪/০৩/২০১৬ ইাং তানযখ নাগাদ চট্টগ্রাভ ফেময নৌুঁমছ। ফনণ যত 

Generator  চট্টগ্রাভ ফেময নৌুঁছামনায য Custom Clearance এয কাজ ম্পন্ন কময ঠিকাদানয 

প্রনতিামনয Shipyard এ নৌুঁছামত এনপ্রর ভাময নল প্তা ম যি ভয় প্রময়াজন মফ ভমভ য নপ্রনযত মত্র উমল্লখ 

কযা য়। অতেঃয উক্ত Generator নননভ যতব্য নবমরভম াংমমাজন কময ম্পূণ য Installation এয কাজ 

ম্পন্ন কযমত প্রায় ৬০ নদন ভময়য প্রময়াজন য়। Generator Production নফরমম্বয কাযমণ জাামজয াভনগ্রক 

ননভ যাণ যফযাম নফরম্ব ঘমটমছ, মা ঠিকাদামযয ননয়ন্ত্রমণ নছরনা নফধায় ঠিকাদানয প্রনতিান কতৃযক  যফযাময 

ভয়ীভা ৩০/০৬/২০১৬ তানযখ ম যি বৃনিয আমফদন কযা য় এফাং তা HOPE কতৃযক অনুমভানদত য়। 

 

প্রকে কাম যারয় মত প্রাপ্ত প্যামকমজয ক্রয় াংক্রাি ননথত্র ম যামরাচনা কময নদখা মায় নম ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী 

ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য ননধ যানযত PPR 2008 ঠিকবামফ অনুযণ কযা ময়নছর।  

 

ক্রয় াংক্রাি নচকনরস্ট 
 

১ ভন্ত্রণারয় / নফবাগ : ননৌ-নযফণ ভন্ত্রণারয়   

২ ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরামদ অবযিযীণ ননৌ-নযফণ কতৃযক্ষ  

৩ প্রকমেয নাভ : অবযিযীণ ননৌ-মথয ৫৩টি রুমট কযানটার নেনজাং (১ভ ম যাময়েঃ 

২৪টি ননৌ-থ) ১ভ াংমানধত প্রকে। 

৪ দযত্র  অনুমায়ী কামজয নাভ : জাামজয যঞ্জাভানদেঃ টি-টাই বযামর-২টি, জনয কামজ ব্যফহৃত 

ননৌকা-২টি ক্রয় 

৫ দযত্র  নফজ্ঞনপ্ত প্রকাময ভাধ্যভ 

(জাতীয় /আিজযানতক) 
: তদননক অফজাযবায (১৪.০৭.২০১৪), আভামদয ভয় (১৫.০৭.২০১৪) 

এফাং The Financial Express (১৬.০৭.২০১৪) 

৬ দযত্র  নফক্রয় শুরুয তানযখ : ১৪.০৭.২০১৪ 

৭ দযত্র নফক্রময়য নল তানযখ  ভয় : ১৯.০৮.২০১৪ 

৮ দযত্র  গ্রমণয নল তানযখ  ভয় : ১৯.০৮.২০১৪  

৯ প্রাপ্ত নভাট দযমত্রয াংখ্যা : ০৬টি 

১০ দযত্র  নখারায তানযখ  ভয় : ২০.০৮.২০১৪   
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১১ নযনন্পব দযমত্রয াংখ্যা : ০৪টি 

১২ নন নযনন্পব দযমত্রয াংখ্যা : ০২টি 

১৩ দযত্র  ভল্যায়ন কনভটিয বায তানযখ : ২০.০৮.২০১৪, ১০.১১.২০১৪ এফাং ১৬.১১.২০১৪ 

১৪ Notification of Award প্রদামনয 

তানযখ  

: ২৪.১১.২০১৪ 

১৫ নভাট চুনক্ত ভল্য : আো নকাটি লাট রক্ষ টাকা  

১৬ চুনক্ত স্বাক্ষমযয  তানযখ : ৩০.১১.২০১৪  

১৭ কাম যামদ প্রদামনয তানযখ : ৩০.১১.২০১৪ 

১৮ কাম যামদ অনুমায়ী কাজ শুরুয তানযখ  : ৩০.১১.২০১৫ 

১৯ ভয় বৃনি থাকমর, কতনদমনয এফাং নক 

কাযমণ  

: ০৭ ভা ভয় বৃনি নময়মছ 

২০ কাম যামদ অনুমায়ী কাজ ভানপ্তয 

তানযখ  

: ৩০.১১.২০১৫ 

২১ চূড়াি নফর জভাদামনয তানযখ  নফমরয 

নযভাণ  

: ২৬.০৬.২০১৬  

২২ চূড়াি নফর নযমামধয তানযখ  

নযভাণ  

: ৩০.০৬.২০১৬ 

২৩ ক্রময়য নক্ষমত্র যকানয ক্রয়নীনতভারা 

অনুযণ কযা ময়নছর নকনা  

: যাঁ 

 

ামবয বযামর  অযালুনভননয়াভ য়াকয নফাট নযদ যনেঃ নননফড় নযফীক্ষমণয অাং নমমফ প্রকমেয আতায় ামব য 

নবমর  অযালুনভননয়াভ য়াকয নফাট নাযায়নগমঞ্জয নেজায এ যানয নযদ যন কযা য়। নযদ যমনয ভয় ২টি 

ামব য নবমর  ২টি অযালুনভননয়াভ য়াকয নফামটয ভমধ্য ১টি কময ামব য নবমর  অযালুনভননয়াভ য়াকয নফাট 

নেজায এ ায়া মায়। 
 

ম যমফক্ষমণ ামব য নবমর (মবমমরয নাভ-কাং) বামরা অফস্থায় ায়া নগময়মছ। মনদ কাং এখমনা ামব যয জন্য 

ব্যফহৃত য় নন। নডজাইন অনুমায়ী কাং ননভ যাণ কযা য়। তমফ নডজাইমনয ফানময নকছু াংমমাজন ফতযভামন কযা 

মে। Surveyor’s Cabin এ এয়াযকনন্ডনায না থাকায় প্রচন্ড গযভ য়, নজন্য কতৃযক্ষ এয়ায কনন্ডনায 

রাগামনায জন্য প্রস্তাফ কমযমছ। তাছাড়া নডমকামযন কযা য় নন এফাং Wheel room এফাং Chart Room এয 

ভমধ্য নকান াটি যন নাই।  
 

  
 

 

ামব য নবমর (মবমমরয নাভ-কাং) ম যমফক্ষণ 
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ম যমফক্ষমণ অযালুনভননয়াভ য়াকয নফাট (নাভ-েী) বামরা অফস্থায় ায়া নগময়মছ। নডজাইন অনুমায়ী েী ননভ যাণ 

কযা মর নডজাইমন ত্রুটি নছর ফমর ভীক্ষক দমরয কামছ প্রতীয়ভান য়। অযালুনভননয়াভ য়াকয নফাটটি প্রমস্থয 

তুরনায় উচ্চতা নফন মায পমর ফল যা নভৌসুমভ ফা নরাতপ্রফণ নদী এরাকায় ামব য কযা ঝুঁনকপূণ য ফমর ভমন মে। তমফ 

নডজাইমনয ফানময নছমন ছাউনন, নকমচন রুভ  নস্টায রুভ াংমমাজন কযা মে। Surveyor’s Cabin এ 

এয়াযকনন্ডনায না থাকায় প্রচন্ড গযভ য়, নজন্য কতৃযক্ষ এয়ায কনন্ডনায রাগামনায জন্য প্রস্তাফ কমযমছ। তাছাড়া 

নডমকামযন কযা য় নন এফাং Wheel room এফাং Chart Room এয ভমধ্য নকান াটি যন নাই।  
 

  
 

অযালুনভননয়াভ য়াকয নফাট (নাভ-েী) ম যমফক্ষণ 
 

৫.৬ পূতয কাজ ক্রয় প্রনক্রয়া ম যামরাচনা 
 

১। রায়াঘয- দুর যবপুয -ননৌথ (রট-১)  

 

অবযিযীণ ননৌ-নযফণ কতৃযমক্ষয ফাস্তফায়নাধীন প্রকমেয আতায় Dredging Work by Cutter Suction 

dredging including Dredging related works for Developing Navigability of Lawargar-

Durlabpur River Route in the river Zadukata কাজটি ফাাংরামদ ননৌ-ফাননীয প্রনতিান খুরনা 

ীইয়াড য নরেঃ (খুীনর) আগ্র প্রকা কযমর নফলয়টি ননময় নচয়াযম্যান ভমাদময়য ামথ প্রধান প্রমকৌরীয আমরাচনা 

য়। প্রকমে মন নটন্ডায থাকমর মন নটন্ডায কময দযত্র গ্রণ কযমতই প্রায় ১-২ ভা ভয় প্রময়াজন। এযয 

ভল্যায়ন, ভন্ত্রণারয় নথমক অনুমভাদন ইতযানদ কযমতই প্রায় ৩-৪ ভা ভয় প্রময়াজন মফ। পমর কাজটি ফাস্তফায়মন 

নফরম্ব মফ অথফা প্রকমেয নভয়ামদ কাজটি ম্পন্ন কযা মামফ না। মনদ যানয ক্রয় িনতমত (DPM) দযত্র 

আহ্বামনয ভাধ্যমভ কাজটি ামত ননয়া য় তমফ এক-নদড় ভাময ভমধ্য কাজটি শুরু কযা মামফ। পমর কাজটি 

মথাভময় ফাস্তফায়ন কযা নমমত াময ফমর নচয়াযম্যান ভমাদয় ফাাংরামদ ননৌ-ফাননীয প্রনতিান খুরনা ীইয়াড য 

নরেঃ (খুীনর) দ্বাযা কযামনায রমক্ষয যানয ক্রয় িনতমত (DPM) দযত্র গ্রমণ প্রনক্রয়া শুরু কযায অনুমভাদন নদন। 

নচয়াযম্যান কতৃযক অনুমভাদন প্রাপ্ত দযত্র নফক্রয় শুরুয তানযখ নছর ২০-০৭-২০১৭প দযত্র গ্রমণয নল তানযখ  

নখারায তানযখ নছর ২৩-০৭-২০১৭। ননৌ ফাননীয নেজায ০৮-০৮-২০১৭ নত দযত্র জভা কময  ০৮-০৮-২০১৭ নত 

দযত্র নখারা য়। এখামন উমল্লখ্য, ফনণ যত ননৌ-থটি খনমনয জন্য ৩০.০০ রক্ষ ঘননভটায নেনজাং, ২.৫০ রক্ষ 

ঘননভটায এক্সকযামবটয খনন, ২.০০ রক্ষ ঘননভটায ডাইক ননভ যাণ  ০.৫০ রক্ষ ফগ যনভটায তযজায নফড়া ননভ যামণয 

রমক্ষয ৪৯৪৭.৫০ রক্ষ টাকায প্রাক্করন প্রস্তুত কযা য়। ১০-০৮-১৭, ১৭-০৮-১৭, ২০-০৮-১৭ তানযমখ দযত্র ভল্যায়ন 

কনভটিয বা অনুনিত য়  কাম যনফফযণী ২৮-০৮-২০১৭ তানযমখ ভন্ত্রণারয় কতৃযক অনুমভানদত য়। নভাট ৪৮২৫ রক্ষ 

টাকা চুনক্ত ভমল্য ২৪-০৯-২০১৭ তানযমখ চুনক্ত স্বাক্ষনযত য়। ভয় অনুমায়ী কাজ নল কযা মফ ফমর প্রকে 

নযচারক আাফাদ ব্যক্ত কমযন মনদ এই ম যি ৪০% কাজ ম্পন্ন ময়মছ।  

 

 



cvZv-52 

 

২। ভাংরা ঘনলয়াখানর ননৌ-থ (রট-১) 

  

ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য নটন্ডায ভল্যায়ন কনভটি কতৃযক সুানযকৃত মন দযত্র িনত 

অনুযণ কযা ময়নছর। দযত্র কাম যক্রভ তথা জাতীয় তদননক নত্রকায়  ননটিইউ এয ময়ফাইমট দযত্র নফজ্ঞনপ্ত 

প্রকানত ময়নছর এফাং ননআয ২০০৮ অনুমায়ী মা ঠিক নছর। দযত্র নফজ্ঞনপ্ত গত ০৭-০৮-১৪ ইাং তানযমখ, The 

New Age এফাং The Independent নত্রকায় প্রকানত য়। দযত্র নফক্রময়য নল তানযখ  ভয় নছর ২১-

০৯-২০১৪ নফকার ৫ টা ম যি।  দযত্র গ্রমণয নল তানযখ  নখারায তানযখ নছর ২২-০৯-২০১৪। ৪টি দযত্র নফনক্র 

মর ২টি দযত্র গৃীত য়। দযমত্রয ামথ দানখরকৃত Bank Solvency Certificate, Work 

Completion Certificate ভ াংনিি ব্যাাংক/ দপ্তময ত্র নপ্রযণ/নটনরমপান নমামগ Authentication কযা 

য়। ভল্যায়ন কনভটি ১টি প্রনতিানমক নযননব নঘালণা কময এফাং ১টি প্রনতিামনয নননবমগমনয কামজয নকান 

অনবজ্ঞতা না থাকায় নন-নযননব নঘালণা কযা য়। ২২-০৯-১৪, ৩০-০৯-১৪, ০৯-১০-১৪ তানযমখ দযত্র ভল্যায়ন 

কনভটিয বা অনুনিত য়  এয কাম যনফফযণী ২১-১২-২০১৪ অনুমভানদত য়। নভাট ৮৭,৩৯,২৪,৬০৪ টাকা চুনক্ত ভমল্য 

১৯-০১-১৫ তানযমখ Chaina Harbor এয াংমগ চুনক্ত স্বাক্ষনযত য় এফাং কাম যামদ অনুমায়ী নননদ যি তানযখ ২০-

০২-২০১৫ এয ভমধ্য ১২ ভাময জন্য কাজ শুরু য়। নননদ যি ভময়য ভমধ্য কাম য ভাপ্ত ময়মছ। 

 

৩।          -           -   

 

ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য HOPE কতৃযক অনুমভানদত মন দযত্র িনত অনুযণ কযা 

ময়নছর। দযত্র কাম যক্রভ তথা জাতীয় তদননক নত্রকায়  ননটিইউ এয ময়ফাইমট দযত্র নফজ্ঞনপ্ত প্রকানত 

ময়নছর এফাং ননআয ২০০৮ অনুমায়ী মা ঠিক নছর। দযত্র নফজ্ঞনপ্ত গত ১৬-১০-১৪ ইাং তানযমখ Dhaka 

Tribute, The Independent এফাং ২০-১০-২০১৪ ইাং তানযমখ The Daily Inqilab নত্রকায় প্রকানত য়। 

দযত্র গ্রমণয নল তানযখ  নখারায তানযখ নছর ১০-১১-২০১৪। দযত্র নখারায ঐনদনই Tender opening 

sheet াংনিি কমরয কামছ পযাক্স নমামগ াোন য়। ৩টি দযত্র নফনক্র মর ২টি দযত্র গৃীত য়। দযমত্রয 

ামথ দানখরকৃত Bank Solvency Certificate, Work Completion Certificate ভ াংনিি ব্যাাংক/ 

দপ্তময ত্র নপ্রযণ/নটনরমপান নমামগ Authentication কযা য়। ভল্যায়ন কনভটি ২টি প্রনতিানমক নযননব 

নঘালণা কময। নভাট ৭,৯৮,৯৪,০০০ টাকা চুনক্ত ভমল্য ০৮-১০-১৫ তানযমখ চুনক্ত স্বাক্ষনযত য় । নেনজাং কাজ চরভান 

যময়মছ এফাং ৫৫% কাজ ম্পন্ন ময়মছ । ভয় ৬ ভা বৃনি কযা মর নননদ যি ভময়য ভমধ্য কাজ নল মফ না ফমর 

প্রতীয়ভান য়।  

 

৪।     -        -   

 

ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য HOPE কতৃযক অনুমভানদত উনু্ক্ত দযত্র িনত অনুযণ কযা 

ময়নছর। দযত্র নফজ্ঞনপ্ত গত ১২-০২-১৪ ইাং তানযমখ নবামযয কাগজ নত্রকায়, ১৪-০২-১৪ ইাং তানযমখ News 

Today নত্রকায়, এফাং ১৬-০২-১৪ ইাং তানযমখ Daily Ittefaq নত্রকায় প্রকানত য়। দযত্র নফক্রময়য নল 

তানযখ নছর ১২-০৩-২০১৪। দযত্র নখারায ঐনদনই Tender opening sheet াংনিি কমরয কামছ পযাক্স 

নমামগ াোন য়। ৪টি দযত্র নফনক্র মর ২টি দযত্র গৃীত য়। দযমত্রয ামথ দানখরকৃত Bank Solvency 

Certificate, Work Completion Certificate ভ াংনিি ব্যাাংক/ দপ্তময ত্র নপ্রযণ/নটনরমপান নমামগ 

Authentication কযা য়। ভল্যায়ন কনভটি ২টি প্রনতিানমক নযননব নঘালণা কময। নভাট ৯,৩৬,৫০,০০০ 

টাকা চুনক্ত ভমল্য ২২-০৯-১৪ তানযমখ চুনক্ত স্বাক্ষনযত য় এফাং কাম যামদ অনুমায়ী নননদ যি তানযমখয ভমধ্য কাজ শুরু 

য় এফাং ননধ যানযত ১২ ভাময ভমধ্য কাজ ম্পন্ন ময়মছ। ৯,১৯,১০,৩২১ টাকা চূড়াি নফর ২২-০৯-১৫ ইাং তানযমখ 

জভা নদয়া য়। 

 

৫।                   -     

 

ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য HOPE কতৃযক অনুমভানদত মন দযত্র িনত অনুযণ কযা 

ময়নছর। দযত্র কাম যক্রভ তথা জাতীয় তদননক নত্রকায়  ননটিইউ এয ময়ফাইমট দযত্র নফজ্ঞনপ্ত প্রকানত 

ময়নছর এফাং ননআয ২০০৮ অনুমায়ী মা ঠিক নছর। দযত্র নফজ্ঞনপ্ত গত ০৬-০৬-১৬ ইাং তানযমখ The Daily 
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Observer নত্রকায়, ০৭-০৬-১৬ ইাং তানযমখ The Independent নত্রকায়, এফাং ০৮-০৬-১৬ ইাং তানযমখ 

কামরয কণ্ঠ এফাং ০৯-০৬-১৬ ইাং তানযমখ Daily Ittefaq নত্রকায় প্রকানত য়। দযত্র নফক্রময়য শুরু  নল এয 

তানযখ নছর ০৬-০৬-১৬   ২০-০৭-২০১৬ ইাং। ২টি দযত্র নফনক্র মর ১টি দযত্র গৃীত য়। দযত্র গ্রমণয নল 

তানযখ  নখারায তানযখ নছর ২১-০৭-২০১৬। দযমত্রয ামথ দানখরকৃত Bank Solvency Certificate, 

Work Completion Certificate ভ াংনিি ব্যাাংক/ দপ্তময ত্র নপ্রযণ/নটনরমপান নমামগ 

Authentication কযা য়। ভল্যায়ন কনভটি ১টি প্রনতিানমক নযনন্পব নঘালণা কময। ০৯-০৮-১৬, ১৮-০৮-১৬, 

০৩-০৯-১৬ ইাং তানযমখ দযত্র ভল্যায়ন কনভটিয বা অনুনিত য় এফাং এয কাম যনফফযণী ২৫-১০-১৬ ইাং তানযমখ 

অনুমভানদত য়। নভাট ৪৩৯৫ রক্ষ টাকা চুনক্ত ভমল্য ১৪-১১-১৬ ইাং তানযমখ চুনক্ত স্বাক্ষনযত য় । কাম যামদ অনুমায়ী 

নননদ যি তানযমখয ভমধ্য কাজ শুরু য় এফাং এয কাজ ফতযভামন চরভান যময়মছ  ৩০% কাজ ম্পন্ন ময়মছ।  

 

৬।      -      -         -   (  -১) 

 

ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য HOPE কতৃযক অনুমভানদত যানয দযত্র িনত অনুযণ কযা 

ময়নছর। দযত্র নফক্রময়য নল তানযখ নছর ১৩-০৭-১৬ ইাং। দযত্র গ্রমণয নল তানযখ নছর ০২-০৮-২০১৬  

নখারায তানযখ নছর ০৪-০৮-২০১৫ ইাং। ০৪-০৮-১৬, ০৯-০৮-১৬, ২৪-০৮-১৬ ইাং তানযমখ দযত্র ভল্যায়ন কনভটিয 

বা অনুনিত য়  এয কাম যনফফযণী ১৫-১০-১৬ ইাং তানযমখ অনুমভানদত য়। নভাট ৪,২৬,৭৫,০০০ টাকা চুনক্ত ভমল্য 

৩০-১০-১৬ ইাং তানযমখ চুনক্ত স্বাক্ষনযত য় এফাং কাম যামদ অনুমায়ী নননদ যি তানযমখয ভমধ্য কাজ শুরু য় । নেনজাং 

কাজ চরভান যময়মছ এফাং ৫০% কাজ ম্পন্ন ময়মছ। নননদ যি ভময়য ভমধ্য কাজ নল মফ না ফমর এয ভয় ১ ফছয 

বৃনি কযা প্রময়াজন মফ ফমর ভীক্ষক দমরয কামছ প্রতীয়ভান য়।  

 

৭।     -       -            -    (  -১) 

 

ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য HOPE কতৃযক অনুমভানদত যানয দযত্র িনত অনুযণ কযা 

ময়নছর। ১৯-০৬-১৬ ইাং তানযমখ প্রাননক অনুমভাদন প্রানপ্তয য দযত্র নফক্রয় শুরুয তানযখ নছর ২১-০৭-২০১৬প 

দযত্র নখারায তানযখ নছর ২৬-০৭-২০১৬। ০৩-০৮-১৬, ০৯-০৮-১৬, ২৪-০৮-১৬  ০৫-০৯-১৬ ইাং তানযমখ দযত্র 

ভল্যায়ন কনভটিয বা অনুনিত য়  এয কাম যনফফযণী ০৫-১০-১৬ তানযমখ ভন্ত্রণারয় কতৃযক অনুমভানদত য়। নভাট 

৪২১৮৭০০০০ টাকা চুনক্ত ভমল্য ২৪-১১-২০১৬ তানযমখ চুনক্ত স্বাক্ষনযত য় এফাং কাম যামদ অনুমায়ী নননদ যি তানযমখয 

ভমধ্য কাজ শুরু য়। ভয় অনুমায়ী কাজ নল ময়মছ।  ৪১,৮১,৩৮,৯৮৫ টাকা চূড়াি নফর জভা নদয়া য়।  

 

৮।      -     -           -   

 

ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য HOPE কতৃযক অনুমভানদত যানয দযত্র িনত অনুযণ কযা 

ময়নছর। ০৪-০৫-২০১৭  ইাং তানযমখ প্রাননক অনুমভাদন ায়প দযত্র গ্রণ  নখারায তানযখ নছর ৩১-০৫-১৭ 

ইাং। ০৬-০৫-১৭, ১২-০৬-১৭, ০৩-০৭-১৭ ইাং তানযমখ দযত্র ভল্যায়ন কনভটিয বা অনুনিত য়  এয কাম যনফফযণী 

১২-০৭-১৭ ইাং তানযমখ ভন্ত্রণারয় কতৃযক অনুমভানদত য়। নভাট ২৯,৮৯,০০০ টাকা চুনক্ত ভমল্য ১৭-০৮-১৭ তানযমখ 

চুনক্ত স্বাক্ষনযত য়। ভয় অনুমায়ী কাজ এই ফছয নল মফ।   

 

৯।        -              -   

 

ভারাভার  ননভ যাণ াভগ্রী ক্রয় প্রনক্রয়ায জন্য HOPE কতৃযক অনুমভানদত যানয দযত্র িনত অনুযণ কযা 

ময়নছর। ১৯-১০-১৬  ইাং তানযমখ প্রাননক অনুমভাদন ায়প দযত্র গ্রণ  নখারায তানযখ নছর ৩১-১০-১৬ ইাং। 

১৬-১১-১৬, ২০-১১-১৬, ৩০-১১-১৬  ০৫-১২-১৬  ইাং তানযমখ দযত্র ভল্যায়ন কনভটিয বা অনুনিত য়  এয 

কাম যনফফযণী ১২-০১-১৭ ইাং তানযমখ অনুমভানদত য়। নভাট ৪৫,৭০,৭৭,০০০ টাকা চুনক্ত ভমল্য ০৬-০২-১৭ তানযমখ 

চুনক্ত স্বাক্ষনযত য়। নেনজাং কাজ চরভান যময়মছ ।     
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 াযনণেঃ ৫.১ পুতয কামজয ক্রয় প্রনক্রয়া ম যামরাচনা াংক্রাি াংনক্ষপ্ত নফফযণী

প্যামকজ 

নাং 

নন/টিএনন অনুাময 

প্রনকউযমভন্ট প্যামকমজয নফস্তানযত 

ফণ যনা 

 

নযভাণ (রক্ষ 

নকউনফক 

নভটায) 

প্রনকউযমভন্ট 

প্রনক্রয়া  

ধযন 

নটন্ডায নফজ্ঞনপ্ত প্রকা 

 

চুনক্ত 

অনুমভাদনকাযী 

কতৃযক্ষ 

চুনক্ত ভল্য চুনক্তয 

তানযখ 

চুনক্তয 

ভানপ্তয 

তানযখ 

ভয় বৃনি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ডনিউনড-

১০ 

নযনাংদী-কটিয়ানদ এয নেনজাং 

কাজ 

১৯.৫০ নডনএভ প্রমমাজয নয় BIWTA 
৪২,১৮,৭০,০০০ ২৪-১১-১৬ ২৪-১১-১৮ 

ভয় নল য়ায 

পূমফ যই কাজ নল 

ডনিউনড-

১৫ 

ইচুনর-াজীগঞ্জ এয নেনজাং কাজ ১৮.০০ নডনএভ প্রমমাজয নয় BIWTA 
২৯,৮৯,০০০ ১৭-০৮-১৭ 

১৭-০৮-১৯ ভয় বৃনিয 

প্রময়াজন মফ না। 

ডনিউনড-

১৭ 

তবযফ ফাজায-নরা-ছাতক-

নমরট, ছ-০ নথমক ২.৫০ নক:নভ: 

(রট-১) এয নেনজাং কাজ 

৫.৬০ টিএভ ১২-০২-১৪ ইাং তানযমখ নবামযয কাগজ 

নত্রকা, ১৪-০২-১৪ ইাং তানযমখ News 

Today নত্রকা, এফাং ১৬-০২-১৪ ইাং 

তানযমখ Daily Ittefaq নত্রকা 

BIWTA ৯,৩৬,৫০,০০০ ২২-০৯-১৪ ২২-০৯-১৫ ভয় বৃনি ায় 

নন। 

ডনিউনড-

২২ 

         -        এয নেনজাং 

কাজ 

৪৮.০০ টিএভ ১৬-১০-১৪ ইাং তানযমখ Dhaka Tribute, 

The Independent এফাং ২০-১০-২০১৪ 

ইাং তানযমখ The Daily Inqilab 

BIWTA ৭,৯৮,৯৪,০০০ ০৮-১০-১৫ ০৮-০৪-১৮ ৬ ভা বৃনি 

নময়মছ 

ডনিউনড-

২৩ 

রাউয়াযগয-দুর যবপুয এয নেনজাং 

কাজ 

৪৮.৬০ নডনএভ প্রমমাজয নয় BIWTA ৪৮২৫ রক্ষ ২৪-০৯-১৭ ২৪-০৯-১৯ ভয় বৃনিয 

প্রময়াজন মফ না। 

ডনিউনড-

২৬ 

ননায়াাড়া-খুরনা এয নেনজাং কাজ ২৫.০০ টিএভ ০৬-০৬-১৬ ইাং তানযমখ The Daily 

Observer নত্রকায়, ০৭-০৬-১৬ ইাং 

তানযমখ The Independent নত্রকায়, 

এফাং ০৮-০৬-১৬ ইাং তানযমখ কামরয কণ্ঠ 

এফাং ০৯-০৬-১৬ ইাং তানযমখ Daily 

Ittefaq নত্রকায় 

BIWTA ৪৩৯৫ রক্ষ ১৪-১১-১৬ ১৪-০৫-১৯ ভয় বৃনিয 

প্রময়াজন মফ না। 

ডনিউনড-

২৮ 

     -      -         -   

(রট-১) এয নেনজাং কাজ 

২৫.০০ নডনএভ প্রমমাজয নয় BIWTA ৪,২৬,৭৫,০০০ ৩০-১০-১৬ ৩০-০৪-১৮ ভয় বৃনিয 

প্রময়াজন মফ। 

ডনিউনড-

৪১ 

চট্টগ্রাভ-কক্সফাজায-নন্টভাটি যন 

দ্বী-নটকনাপ এয নেনজাং কাজ 

২৪.০০ নডনএভ প্রমমাজয নয় BIWTA ৪৫,৭০,৭৭,০০০ ০৬-০২-১৭ ০৬-০২-১৯ ভয় বৃনিয 

প্রময়াজন মফ না। 

ডনিউনড-

৪৪ 

যাভার এরাকায় ভাংরা-

ঘানয়াখারী খার (চ.১২ নক:নভ: 

নথমক ১২.৫০ নক:নভ:)-রট-১ এয 

নেনজাং কাজ 

০.৮০ টিএভ ০৭-০৮-১৪ ইাং তানযমখ, The New Age 

এফাং The Independent নত্রকায় 

BIWTA ৮৭,৩৯,২৪,৬০৪ ১৯-০১-১৫ ১৯-০১-১৬ ভয় বৃনি ায় 

নন। 
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লি অধ্যায় 

 

নভৄনা ননৌ-মথয ফাস্তফ অফস্থা ম যমফক্ষণ  

 
 

৬.১           -     -    -         -   

 

নম স্থামন নময়ন  জানরয়াচযা নদী সুনাভগঞ্জ নজরায ছাতমকয সুযভা নদীয ামথ নভনরত য় ন স্থান নথমক তবযফ 

ফাজায-নরা-ছাতক-নমরট ননৌ-থ শুরু ময়মছ। পূমফ য সুযভা নদীটি ছাতক, নদায়াযাফাজায, সুনাভগঞ্জ দয  

জাভারগঞ্জ থানা অনতক্রভ কময ৮১.৪ নক.নভ. থ ানড় নদয়। ফাউরাই নদীয ১৯.১ নক.নভ. অাং জুমড় জাভারগঞ্জ  

ধভ যাা থানায ীভানা অনতক্রভ কময। ধনু নদী, খানরয়াজুনয, ইটনা  নভোভাইন থানায উয নদময় প্রফানত ময় 

৭৬.৩ নক.নভ. থ অনতক্রভ কময।                              ৫২.২   .  .            ,         

                               ,                                   ।                  

            -                      ২২৯   :  :। 

  

উনযউনল্লনখত ননৌ-থ নফআইডনিউটিএ কতৃযক নদ্বতীয় নশ্রণীয ননৌ-থ নমমফ নশ্রণীফি মা অতযি গুরুত্বপূণ য ননৌ-থ। 

ন্যযনতভ ৪.৩নভ: গবীযতা এফাং ৯০নভ: প্রস্থ নফমফচনা কময, নেনজাংময়য তদঘ যয (৪৮.৪ নক:নভ:) ননণ যয় কযা ময়মছ। ৪৮.৪ 

নক :নভ:  তদঘ যয নেনজাংময়য ভমধ্য ১৯.৮ নক :নভ:  নকমাযগমঞ্জ, ১৪.৯ নক :নভ:  ননত্রমকানায় এফাং অফনি ১৩.৯ 

নকমরানভটায সুনাভগঞ্জ নজরায অিগ যত।  

 

 
 

   -৬.১:           -     -    -         -    
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   -৬.২: তবযফ ফাজায-নরা-ছাতক-নমরট ননৌ-মথয রাপযাজ নমভন্ট এরাকায নপ্র-নেনজাং ামব য। 
 

 
 

   -৬.৩: তবযফ ফাজায-নরা-ছাতক-নমরট ননৌ-মথয রাপযাজ নমভন্ট এরাকায নাস্ট নেনজাং ামব য। 

 

৬.২ খুরনা- ননায়াাড়া    -   

 

         -    -        -      -            -                        -  ।       -         , 

     ,                      ,                                  ।       -                

১৩০   :  :।    -                      ।     ,                                        -    

               ।  

 

      -               । ৩.৭                               -                            

     । ৪.০                  ৬০                              ২৫.০   :  :              । ২৫.০ 

                        ১৪.৯                     , ১০.১                                  

                    । 
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                        -                 ।                                                

                                    । 

 

   -৬.৪:     -              -   
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   -৬.৫:     -              -                                           

 

 

   -৬.৬:              (Section-1)                                       

 

৬.৩ গাগরামজায-নভানগঞ্জ    -   

 

শুদৄভাত্র কাং নদী ননময় এই রুটটি ননত্রমকানা নজরা অনতক্রভ কমযমছ। এটি নফআইডনিউটিএ-য চতুথ য নশ্রণী ননৌথ 

নমমফ নশ্রণীফি মায ফ যননে গবীযতা ৩ পৄমটয কভ। এই নদীয নভাট তদঘ যয ১২৫ নকমরানভটায। ৩৫ নকমরানভটায 

প্রানযত কযায জন্য কযানটার নেনজাং প্রকমেয আতায় ননয়া ময়মছ। এই ননৌ-থটি ণ্য  মাত্রী ননৌ-মান 

চরাচমরয জন্য ব্যফহৃত য়। 

 

 



cvZv-59 

 

 
 

   -৬.৭: গাগরামজায-নভানগঞ্জ ননৌ-মথয কাং নদীয দাাড়া এরাকায নপ্র-নেনজাং ামব য। 
 

 
 

   -৬.৮: গাগরামজায-নভানগঞ্জ ননৌ-মথয কাং নদীয দাাড়া এরাকায নাি-নেনজাং ামব য। 
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   -৬.৯: গাগরামজায-নভানগঞ্জ    -                 
 

    -৬.১০:          -           -     (Section-31)                                    
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৬.৪      -    -          -   

 

এই ননৌথ ডাকানতয়া নদীয উয অফনস্থত। নফআইডনিউটিএ ভাস্টায প্ল্যামন চতুথ য নশ্রণী জরমথয আতায় ডাকানতয়া 

নদীয একটি অাং নমমফ এটিমক প্রস্তাফ কযা ময়নছর। চরাচর এফাং নচ জর যফযাময জন্য ডাকানতয়া একটি 

গুরুত্বপূণ য নদী (এরএম্যাকমডানার, ১৯৯৩)। ডাকানতয়া নদী চাঁদপুয নথমক াযানস্ত থানায নচতান ম যি নাব্য। 

ফানণনজযক কাযমণ এই ননৌ-মথয নাব্যতা গুরুত্বপূণ য। শুষ্ক নভৌসুমভ ননৌ-চরাচমরয অফস্থা মিালজনক নয়। এই ননৌ-

মথয খনন কাজ ২০১৬ ামর জানুয়াযী ভাম শুরু য়। ৬০ নভটায প্রস্থ  ৩.৭ নভটায গবীযতা ম যি নাব্যতায 

উন্নয়মনয জন্য কতৃযক্ষ উমদ্যাগ ননময়মছ। 

 

 
 

নচত্র-৬.১১:      -    -          -   
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নচত্র-৬.১২: চাঁদপুয-     -াজীগঞ্জ ননৌ-মথয চাঁদপুয নদী ফেয এরাকায নপ্র-নেনজাং ামব য। 
 

 
 

নচত্র-৬.১৩: চাঁদপুয-     -াজীগঞ্জ ননৌ-মথয চাঁদপুয নদী ফেয এরাকায নাি-নেনজাং ামব য। 

 
৬.৫ কক্সফাজায-নন্টভাটি যন ননৌ-থ 

 

কণ যপৄরী, কুতুফনদয়া চযামনর, ফাকখারী নদী, ভমখারী চযামনর, ফমঙ্গাাগয এফাং নাপ নদীয ভন্বময় চট্টগ্রাভ-

ভমখারী-নটকনাপ-নন্টভান্ট যমনয ননৌ-থটি ফভান।              ’               -                 

    ৯০             ৫.২                 । নফআইডনিউটিএ প্রাথনভকবামফ নদীয নভানা নথমক ৩.৫ 

নকমরানভটায ম যি ম্প্রাযমণ ফকখারী নদীমত নেনজাং নযচারনা কময। নদীয অফনি অাং নফডানিউনডনফ কতৃযক 

ম্পানদত কযা মফ। এই ননৌ-মথয খনন কাজ ২০১৬ ামরয নমবম্বয ভাম শুরু য়। নদীয তরমদম প্রফার থাকায় 

চানদা অনুমায়ী খনন কযা ম্ভফ য়নন। 
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নচত্র-৬.১৪: কক্সফাজায-নন্টভাটি যন    -                 
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নচত্র-৬.১৫:  কক্সফাজায-নন্টভাটি যন ননৌ-মথয ফাকখানর নদীয নুননয়া ছড়া এরাকায নপ্র-নেনজাং ামব য। 
 

 
 

নচত্র-৬.১৬: কক্সফাজায-নন্টভাটি যন ননৌ-মথয ফাকখানর নদীয নুননয়া ছড়া এরাকায নাি-নেনজাং ামব য। 
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নচত্র-৬.১৭:        -            -     (Section-18)                                   

                     

 

 

 

 



cvZv-66 

 

৬.৬      -      -        -   
 

              -      -        -          ।  ত্রাই একটি আিেঃীভাি নদী। এটি নজাযাানী, পৄমরশ্বযী 

এফাং কযমতায়ায ামথ াংভেক্ত। এটিমক আত্রাই-কযমতায়া নমস্টভ ফরা য়। কযমতায়া-আত্রাই নদীয উৎনি বাযমত। 

নদীটি প্রথমভ ঞ্চগড় নজরায বুনড়যচমযয নবতয নদময় ফাাংরামদম প্রমফ কময এফাং নদনাজপুয নজরায দয 

উমজরায াংকযপুয ইউননয়মনয নবতয নদময় নদনাজপুমযয খানাভা উমজরা নথমক আত্রাই নমমফ বাযমত প্রমফ 

কমযমছ। বাযমত ভধ্যফতী ভময় প্রফানত ময় আত্রাই নদী নগাঁ নজরায অধীন ধাভযাট উমজরায় পুনযায় 

ফাাংরামদম প্রমফ কময। াফনা নজরায অধীন নফড়া উমজরায নাকনরয়া ইউননয়মনয াটুনযয়ায় হুযাাগয নদীয 

নভানায় এটি প্রফানত য়। এটিয নভাট তদঘ যয (ফাঘাফানড় নথমক গুরুদাপুয যাফায ডযাভ মিয) ৫৩ নক:নভ: এফাং 

নফআইডনিটিএ কতৃযক চতুথ য নশ্রনণফি। এই ননৌ-মথয খনন কাজ ২০১৭ ামরয নপব্রুয়াযী ভাম শুরু য়। এই ননৌ-মথয 

৬০ নভেঃ প্রস্থ  ৩৭ নভেঃ গবীযতা প্রময়াজন। তমফ ফাস্তমফ এই ননৌ-মথয ফ জায়গায় এই প্রস্থ ননই। পমর এটি ২৫ নভেঃ 

প্রস্থ  ২.৫নভেঃ গবীযতায় ীনভত কযা ময়মছ। 

 

 
 

নচত্র-৬.১৮:       -      -        -   
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নচত্র-৬.১৯: াফনা -নামটায -ঞ্চগড় ননৌ-মথয আত্রাই নদীয ধানকুননয়া এরাকায নপ্র-নেনজাং ামব য। 
 

 
 

নচত্র-৬.২০: াফনা -নামটায -ঞ্চগড় ননৌ-মথয আত্রাই নদীয ধানকুননয়া এরাকায নাি-নেনজাং ামব য। 
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নচত্র-৬.২১: াফনা -নামটায-ঞ্চগড় ননৌ-মথয (Section-8) এয নপ্র  নাি নেনজাং এয তুরনাভরক নচত্র 

 

৬.৭       (       )-              

 

     (       )-          -                        ।               ,    -            

               ৎ ।                                                                     

                 ৎ     ।                                                             

                                                 ।     -                                 

                                        ।                           -                     

         -  ।                                       ।       -             ২০১৭               

             ।                     -        ৬০             ৭    ।                      

      ৩৭   :        । 
 

 
 

নচত্র-৬.২২: তবযফ-কটিয়াদী ননৌ-থ 
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নচত্র-৬.২৩: তবযফ-কটিয়াদী ননৌ-মথয ব্রহ্মপুত্র নমদয চয নফরাফ এরাকায নপ্র-নেনজাং ামব য। 

 

 
 

নচত্র-৬.২৪:     -          -                                     -           । 
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নচত্র-৬.২৫: তবযফ-কটিয়াদী ননৌ-থ 

নচত্র-৬.২৬: তবযফ-কটিয়াদী ননৌ-মথয (Section-24) কানরকা প্রাদ এরাকায নপ্র  নাি নেনজাং এয 

তুরনাভরক নচত্র 
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৬.৮     -             -   

 

                                                                               -       

                          ।                                ।                        

                     ২০১১-২০১৫             -                  ।                       

                  ০৩-১০-১৫                -               ।             ১৩-১৪            

                        ।     -             -                                ।        

৯০৫৭৩                    -             -                     ।                    ১১০-১৩০ 

                 । 
 

 
 

নচত্র-৬.২৭:     -             -                       -             

 

 
 

নচত্র-৬.২৮:     -             -                                      



cvZv-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

নচত্র-৬.২৯:     -             -     (Section-30) যাভার নখয়াঘাট এরাকায নপ্র  নাি নেনজাং এয 

তুরনাভরক নচত্র 
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৬ .৯ . রায়াঘয-দুর যবপুয ননৌ-থ 

 

মাদুকাটা নদীয অিগ যত রায়াঘয- দুর যবপুয একটি গুরুত্বপূণ য ননৌ-থ। এই ননৌ-থটি সুনাভগঞ্জ  ননত্রমকানা নজরায় 

অফনস্থত। ৪০ নক:নভ: তদঘ যয ননৌ-থটি উন্নয়মনয পমর এরাকায নমাগামমাগ, ণ্য নযফণ, নচ  ননৌ-মান চরাচমরয 

উন্ননত মফ। এয পমর স্থানীয় জনগমণয আথ য-াভানজক উন্নয়ন ত্বযানন্বত মফ ভমভ য আা কযা মায়। 
 

 
 

 

নচত্র-৬.৩০: রায়াঘয দুর যবপুয ননৌ-মথয মাদুকাটা নদীয তানযপুয-আমনায়াযা এরাকায নপ্র-নেনজাং ামব য। 

 

 
 

নচত্র-৬.৩১: রায়াঘয দুর যবপুয ননৌ-মথয মাদুকাটা নদীয তানযপুয-আমনায়াযা এরাকায নাি-নেনজাং ামব য। 
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নচত্র-৬.৩২:  রায়াঘয দুর যবপুয ননৌ-মথয (Section-30) ফানরজুনয এরাকায নপ্র  নাি নেনজাং এয 

তুরনাভরক নচত্র 

 
৬.১০ ননৌ-মথয ফাস্তফ অফস্থা ম যমফক্ষণ 
 

নননফড় নযফীক্ষণ ভীক্ষায় নভৄনা ননৌ-থগুমরা যানয ম যমফক্ষণ কযা য়। যানয ম যমফক্ষমণয ভাধ্যমভ ননৌ-

থগুমরায নেনজাং এরাকায দূযত্ব, নেনজাং কাম যক্রমভয পমর নক ধযমনয ননৌ-মান চরাচর কযমত াময ন নফলময় 

আমরাকাত কযা ময়মছ । 

 

      ৬.১:    -                      
 

ক্র. 

নাং 

ননৌ-মথয নাভ নেনজাং এরাকায শুরু  নল নেনজাং এরাকায  

দূযত্ব  

১      (       ) –       গাছকাো ননকনর-নত শুরু ময় ফতযভামন চরভান 

যময়মছ 

২০০ নক:নভ:. 

২ 

 

     - 

      - 

     

     -       -      

(  -১) 

নক্ষানাাযা নথমক আযকােী ম যি ৫৮০০ পৄট 

নফতুয়ানঘাট নথমক কইডাঙ্গা নব্রজ ম যি ২২০০ পৄট 

জব্বামযয ফানড়য ঘাট চড় বঙ্গুড়া এনযয়া ম যি ৩৩৮৫ পৄট 

ননৌফানড় নব্রজ মত চড় বঙ্গুড়া এনযয়া ম যি ১২০০ পৄট 

ফউা নব্রজ এরাকা ৬৫০ পৄট 

নটফানড়য়া নথমক ধান কুননয়া স্কুর ঘাট ম যি ৩৬০০ পৄট 

কামেঙ্গা ফাজামযয াভমন ৮০০ পৄট 

ফাউন ফাজায এরাকা ১৬২০ পৄট 

চাইমকারা ফাজায ঘাট ৬০০ পৄট 

     -       -      

(  -২) 

আানগঞ্জ নথমক যাফায ডযাভ ৪ নক :নভ:  

উমজরা নগট নথমক শুরু  

৩     -           নমযাভনন নথমক আছযা ঘাট ২৬ পৄট 

৪          -        গাগরামজায নথমক ধভ যাা ২২ পৄট 

৫  রায়াঘয-দুর যবপুয  আমনায়াযপুয নথমক খানরয়াজুনয ৪০ নক :নভ:  

৬      -          ভাংরা নথমক ঘনলয়াখানর ২৭ নক :নভ:  

৭ 

 

 

      -

       -

      -

কক্সফাজায – নটকনাপ        -                              ,  

        - BIWTA                       

            

ফাকখানর নদী - ৩.৭ 

নক :নভ:  

নগাযকঘাটা খার - 
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ক্র. 

নাং 

ননৌ-মথয নাভ নেনজাং এরাকায শুরু  নল নেনজাং এরাকায  

দূযত্ব  

         ১.৫ নক :নভ:  

ফাকখানর নদী াগমযয নভানা নথমক কস্তনয ঘাট ম যি ৩ .৭ নক :নভ:  

ভমখারী কযামনর /

নগাযকঘাটা খার 

ফমঙ্গাাগয নথমক ভমখারী ান ফাজায ৩০৫৩ পৄট 

৮           -     -    -      ইটনা চযাড়া মত শুরু ময় ফতযভামন চরভান যময়মছ ১৮০ নক:নভ:. 

৯ চাঁদপুয-ইচরী-াজীগঞ্জ  শুরু চাঁদপুয ডাকানতয়া নদীয নভানা এফাং নল 

াজীগঞ্জ 

৫০ নক:নভ:. 

 
াযনণ ৬.২:    -    ফতযভামন ননৌ-মান চরাচমরয াংখ্যা, প্যামঞ্জায ননৌ-মান রম্বা (নপট রম্বা), কামগ যা (টন) ম্পনকযত  

তথ্য  
 

ক্র. 

নাং 

ননৌ-মথয নাভ নেনজাং এরাকায শুরু  নল ফতযভামন ননৌ-মান চরাচমরয াংখ্যা, প্যামঞ্জায 

ননৌ-মামনয তদঘ যয (পৄট), কামগ যা (টন) 

১      (        ) –       

   -   

গাছকাো ননকনর-নত শুরু ময় 

ফতযভামন চরভান যময়মছ 

৭০০/৮০০ টি, ৮০ পৄট রম্বা, ৭০/৮০  

২ 

  

     - 

      - 

        -

   

     -       - 

      

(  -১) 

 

 

নক্ষানাাযা নথমক আযকােী ম যি                                  

    , ২০                             

নফতুয়ানঘাট নথমক কইডাঙ্গা নব্রজ 

ম যি 

                     , ২০-৩০      

           

জব্বামযয ফানড়য ঘাট চড় বঙ্গুড়া 

এনযয়া ম যি 

                   , ২০-৩০      

           

ননৌফানড় নব্রজ মত চড় বঙ্গুড়া 

এনযয়া ম যি 

ননৌকা চরাচর কযমত াময 

ফউা নব্রজ এরাকা প্রচুয ননৌকা   কামগ যা চরাচর কময 

নটফানড়য়া নথমক ধান কুননয়া স্কুর 

ঘাট ম যি 

প্রচুয ননৌকা চরাচর কময 

কামেঙ্গা ফাজামযয াভমন প্রচুয ননৌকা চরাচর কময 

ফাউন ফাজায এরাকা প্রচুয ননৌকা চরাচর কময 

চাইমকারা ফাজায ঘাট                      , ২০-৩০      

           

     -       - 

      

(  -২) 

আানগঞ্জ নথমক যাফায ডযাভ নেনজাং চরভান থাকায় ফতযভামন নকান ননৌমান 

চরাচর কময না  

উমজরা নগট নথমক শুরু নেনজাং চরভান থাকায় ফতযভামন নকান ননৌমান 

চরাচর কময না 

৩      -           নমযাভনন নথমক আছযা ঘাট প্রচুয ননৌকা চরাচর কময 

৪           -        গাগরামজায নথমক ধভ যাা ৩০-৪০                                

   

৫  রায়াঘয দুর যবপুয  আমনায়াযপুয নথমক ফানরজনয ফতযভামন নকান মাত্রীফাী ননৌমান চরাচর কময 

না ৬০ টমন ফরমগট চমর  

৬  ভাংরা -ঘনলয়াখানর  ভাংরা নথমক ঘনলয়াখানর        ১০০-১৩০  

৭  

 

      -

       -

      -

         

কক্সফাজায – 

নটকনাপ  

       -             

                 ,          - 

BIWTA             

                      

                ১৫০ ,               

১২                ৫০         ৫   

   -৬    

ফাকখানর নদী াগমযয নভানা নথমক কস্তনয ঘাট 

ম যি 

                ১২৫ ,               

২৭                ৫০০        ১০০    
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ক্র. 

নাং 

ননৌ-মথয নাভ নেনজাং এরাকায শুরু  নল ফতযভামন ননৌ-মান চরাচমরয াংখ্যা, প্যামঞ্জায 

ননৌ-মামনয তদঘ যয (পৄট), কামগ যা (টন) 

ভমখারী 

কযামনর /

নগাযকঘাটা খার 

ফমঙ্গাাগয নথমক ভমখারী 

ান ফাজায 

                ১২৫ ,               

২৭  (৩০-৪০       )               

১৫০  

৮           -     -    -

      

ইটনা চযাড়া মত শুরু ময় 

ফতযভামন চরভান যময়মছ 

৬০০/৭০০ টি, ৮০/৯০ পৄট ৮০/৯০ টন 

৯ চাঁদপুয-ইচরী-াজীগঞ্জ  শুরু চাঁদপুয ডাকানতয়া নদীয 

নভানা এফাং নল াজীগঞ্জ 

       ২০০-৩০০                 , 

             /                 , 

       ২০-৩০    

 
৬.১১  নেনজাং ম্যামটনযয়ামরয ব্যফায  
 

                                                                    ,     ,      ,    , 

                                                                                          / 

   ।                                                                             

                       । 
 

  
 

সুনাভগঞ্জ নজরায তানযপুয উমজরায আমনায়াযপুয নরাায চড়া ইরানভয়া ানপনজয়া ভাদ্রাা  উচ্চ নফদ্যারময়য 

ভাে বযাট। 

  
 

সুনাভগঞ্জ নজরায ধভ যাায় ব্রীমজয উবয় ামশ্বয 

নেনজাংকৃত ভাটি নপরা য় 

 

ভাংরা-ঘনলয়াখানরমত স্থানীয় নখরায ভাে বযাট 

কামজ  ভাটি নপরা য় 
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তজনপুয ফাজায, নভানগঞ্জ উমজরা,মনত্রমকানা স্থানীয় প্রাথনভক নফদ্যারময় ভাটি নপরা য় 
 

াযনণ ৬.৩: ননৌ-থ খনমনয ফতযভামন ভাটি কাটায অফস্থা 
 

ক্র. 

নাং 

ননৌ-মথয নাভ নেনজাং এরাকায শুরু  নল ফতযভামন নেনজাং 

এয নযভাণ  (রক্ষ 

ঘননভটায) 

অফনি নেনজাং 

এয নযভাণ  (রক্ষ 

ঘননভটায) 

১      (       )-       

   -   

গাছকাো ননকনর-নত শুরু ময় ফতযভামন 

চরভান যময়মছ 

৪২.৫ ২০.০০ 

২ 

  

াফনা - 

নামটায- 

ঞ্চগড়  

     -       - 

     (  -১) 

 

নক্ষানাাযা নথমক আযকােী ম যি ০.৪৮. ভাপ্ত 

নফতুয়ান ঘাট নথমক কইডাঙ্গানব্রজ ম যি ০.২৪. ভাপ্ত 

জব্বামযয ফানড়য ঘাট চড় বঙ্গুড়া এনযয়া 

ম যি 

০.৪৬ ভাপ্ত 

ননৌফানড় নব্রজ মত চড় বঙ্গুড়া এনযয়া 

ম যি 

০.০৮ চরভান 

ফউা নব্রজ এরাকা ০.১৬ চাট য এয নকছু 

অাংম কাজ চরমছ 

নটফানড়য়া নথমক ধান কুননয়া স্কুর ঘাট 

ম যি 

০.৮৪  চাট য অনুাময 

কাটিাং কযা ময়মছ 

কামেঙ্গা ফাজামযয াভমন ০.১৪ চাট য অনুাময 

ভাপ্ত য় নন 

ফাউন ফাজায এরাকা ০.৪২ চাট য এয নকছু 

অাং কাটা মফ 

চাইমকারা ফাজায ঘাট ০.১৯ াভমন নকছু 

নযভাণ চাট য কাটা 

আমছ 

     -       - 

     (  -২) 

আানগঞ্জ নথমক যাফায ডযাভ ০.৮৬  ৩৬৭০০০ 

উমজরা নগট নথমক শুরু ০.৪৩  

৩      -           নমযাভনন নথমক আছযা ঘাট অমধ যক নযভাণ অমধ যক ফানক আমছ 

৪           -        গাগরামজায নথমক ধভ যাা ৩৩  ২৫ 

৫  রায়াঘয- দুর যবপুয  আমনায়াযপুয নথমক ফানরজনয ৪  ২৮ 

৬  ভাংরা -ঘনলয়াখানর  ভাংরা নথমক ঘনলয়াখানর ১০৪.০০ চরভান 

৭  

 

      -

       -

কক্সফাজায – 

নটকনাপ  

       -                      

        ,          - BIWTA 

৭ .৩  ১১ .৭  
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      -

         

                                  

ফাকখানর নদী াগমযয নভানা নথমক কস্তনয ঘাট ম যি ৭.৩ ১১ .৭  

         

      / 

          

    

ফমঙ্গাাগয নথমক ভমখারী ান 

ফাজায 

১ .৩  াথয থাকায় 

ফানক ৯৫০ পৄট 

কাটা ম্ভফ য়নন 

৮           -     -    -

      

ইটনা চযাড়া মত শুরু ময় ফতযভামন 

চরভান যময়মছ 

৪.২৫ ২০ 

৯ চাঁদপুয-ইচরী-াজীগঞ্জ  শুরু চাঁদপুয ডাকানতয়া নদীয নভানা 

এফাং নল াজীগঞ্জ 

৭.৯১  ২০.৫৯ 

 

নেনজাংকৃত ভাটি ননযাদ দুযমত্ব প্রনতস্থান প্রাংমগ 
 

                                 ,                                                      

                 /                            ।                                         

              । 

 

াযনণ ৬.৪: ননৌ-থ খনমনয নেনজাং ম্যামটনযয়ার নপরায স্থান (তীয মত কত দূময)  
 

 

ক্র. 

নাং 

ননৌ-মথয নাভ নেনজাং এরাকায শুরু  নল নেজড ম্যামটনযয়ার নপরায স্থান  

১      (       )-          -   গাছকাো ননকনর-নত শুরু ময় ফতযভামন 

চরভান যময়মছ 

১০০০পৄট 

২ 

  

াফনা - 

নামটায- 

ঞ্চগড়  

     -       - 

     (  -১) 

নক্ষানাাযা নথমক আযকােী ম যি ১০০০ পৄট 

নফতুয়ান ঘাট নথমক কইডাঙ্গানব্রজ ম যি ২০০০ পৄট 

জব্বামযয ফানড়য ঘাট চয বঙ্গুড়া এনযয়া 

ম যি 

১৫০০ পৄট 

ননৌফানড় নব্রজ মত চয বঙ্গুড়া এনযয়া 

ম যি 

                           

    , ১  :  :     

ফউা নব্রজ এরাকা াভানজক কফযস্থামন ভাটি নপরা 

ময়মছ 

নটফানড়য়া নথমক ধান কুননয়া স্কুর ঘাট 

ম যি 

ধান কুননয়া প্রাইভানয স্কুর অযান্ড 

ভাদ্রাা ভয়দান 

কামেঙ্গা ফাজামযয াভমন কামেঙ্গা প্রাইভানয স্কুমর 

ফাউন ফাজায এরাকা যকানয স্কুর  যাস্তায় ভাটি নপরা 

য় 

চাইমকারা ফাজায ঘাট াইমকারা প্রাইভানয  স্কুর  যাস্তায় 

ভাটি নপরা য় 

     -       - 

     (  -২) 

আানগঞ্জ নথমক যাফায ডযাভ ৩০০ পৄট 

উমজরা নগট নথমক শুরু ২৫০ পৄট 

৩     -           নমযাভনন নথমক আছযা ঘাট ৩-৫ নক :নভ:  

৪          -        গাগরামজায নথমক ধভ যাা ব্যনক্তগত স্থামন, ভাদ্রাা, স্কুর, মকট 

ননভ যাণ কময নফনবন্ন দুযমত্ব নপরা 

ময়মছ 

৫ রায়াঘয- দুর যবপুয  আমনায়াযপুয নথমক ফানরজনয নফনবন্ন দূযমত্ব নপরা ময়মছ 

৬ ভাংরা- ঘনলয়াখানর ভাংরা নথমক ঘনলয়াখানর ৫০০ -৬০০০ পৄট  

৭ 

 

      -

       -

      -

কক্সফাজায – 

নটকনাপ  

      -       -      -         

       -                       

                 - BIWTA     

২৫০ নভটায নথমক ১০০০ নভটায 
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ক্র. 

নাং 

ননৌ-মথয নাভ নেনজাং এরাকায শুরু  নল নেজড ম্যামটনযয়ার নপরায স্থান  

                                       

ফাকখানর নদী াগমযয নভানা নথমক কস্তুনয ঘাট ম যি ১০০০             , ৫০০    

        , ১০০০           , 

১০             

ভমখারী 

কযামনর /

নগাযকঘাটা খার 

ফমঙ্গাাগয নথমক ভমখারী ান 

ফাজায 

১০০০ পৄট 

৮           -     -    -

      

ইটনা চযাড়া মত শুরু ময় ফতযভামন 

চরভান যময়মছ 

১০০০ -১৫০০পৄট 

 
                               

 

                                                  ,              ,            ,          

                                                   /    ।                              

                               । 
 

৬.১২                                        

 

                                  -                                                  । 

                    ,           -                                          ১১-২৬       । 

        -                                                                   ০-১           

        ১১                     । 

 

  
 

াননয গবীযতা মাচাইকযণ কক্সফাজায 

 

াননয গবীযতা মাচাইকযণ কামজ অাং নফমল যাভার 
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াযনণ ৬.৫: ননৌ-মথয  নেনজাং এয গবীযতা ম যমফক্ষণ 
 

ক্র. 

নাং 

ননৌ-মথয নাভ নেনজাং এরাকায শুরু  নল নেনজাং এয 

আমগয গবীযতা 

াননয ফ যননে 

স্তয নফমফচনায় 

(পৄট) 

নেনজাং এয 

মযয গবীযতা 

াননয ফ যননে 

স্তয নফমফচনায় 

(পৄট) 

১      (       ) -          -

   

গাছকাো ননকনর-নত শুরু ময় ফতযভামন 

চরভান যময়মছ 

৭/৮ ১৪ 

২ 

  

     - 

      - 

      

     -       - 

     (  -১) 

নক্ষানাাযা নথমক আযকােী ম যি ৫  ১৪  

নফতুয়ানঘাট নথমক কইডাঙ্গা নব্রজ ম যি ৩ ১৪  

জব্বামযয ফানড়য ঘাট চড় বঙ্গুড়া এনযয়া 

ম যি 

৫  ১৪  

ননৌফানড় নব্রজ মত চড় বঙ্গুড়া এনযয়া 

ম যি 

৫  ১৪  

ফউা নব্রজ এরাকা শুকনা নছর ১৫  

নটফানড়য়া নথমক ধান কুননয়া স্কুর ঘাট 

ম যি 

শুকনা নছর  ১৫  

কামেঙ্গা ফাজামযয াভমন শুকনা চয নছর  ১৫  

ফাউন ফাজায এরাকা শুকনা নছর ১৫  

চাইমকারা ফাজায ঘাট শুকনা নছর ১৫  

     -       - 

     (  -২) 

আানগঞ্জ নথমক যাফায ডযাভ ৬   ১৮  

উমজরা নগট নথমক শুরু ৬  ১৮   

৩ খুরনা - নয়াাড়া  নমযাভনন নথমক আছযা ঘাট ১০-১২ পৄট ১৬-২৬  

৪           -        গাগরামজায নথমক ধভ যাা শুকনা নছর ১৭  

৫  রায়াঘয দুর যবপুয  আমনায়াযপুয নথমক ফানরজনয  ১৩- ১৪ 

৬  ভাংরা -ঘনলয়াখানর  ভাংরা নথমক ঘনলয়াখানর ১-৬ ৪-৫ 

৭  

 

      -

       -

      -

         

কক্সফাজায – 

নটকনাপ  

       -                         

             - BIWTA         

                          

০-১ ৪ 

 

ফাকখানর নদী াগমযয নভানা নথমক কস্তনয ঘাট ম যি ০-৬ ১১-১২ 

ভমখারী কযামনর /

নগাযকঘাটা খার 

ফমঙ্গাাগয নথমক ভমখারী ান 

ফাজায 

০-১          

    ৬-৭ 

      ৮ - 

  ৭         

৯    

৮           -     -    -      ইটনা চযাড়া মত শুরু ময় ফতযভামন 

চরভান যময়মছ 

৮/৯ ১৫ 

৯ চাঁদপুয-ইচরী-াজীগঞ্জ  শুরু চাঁদপুয ডাকানতয়া নদীয নভানা এফাং 

নল াজীগঞ্জ 

৪-৮ ১২ -১৪ 
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প্তভ অধ্যায় 

 

প্রকমেয ফাস্তফায়ন ম্পনকযত নফনবন্ন ভস্যা ম যামরাচনা  Exit Plan 
 

৭.১ প্রকে ফাস্তফায়ন ম্পনকযত ভস্যা 

1)              নেনজাং ম্যামটনযয়ার নপরায জায়গায স্বেতা                                   

   ।               /                                          ।  

2)                                       “     ২০১২         ২০১৮”         ,     

                ০২.১২.১২                  ।                                      

                                                                       ।    , 

            ১ (      )              ।                             ২০১৯          

                  । 

3) ভাংরা-ঘনলয়াখানর ননৌ-থ এরাকায় নদীয তরমদ নর দ্বাযা বযামটয ায নফন এফাং নেজ ম্যামটনযময়র 

নপরামনায ম যাপ্ত জায়গা ননই। নেজ ম্যামটনযময়র নপরামনায ম যাপ্ত জায়গা প্রময়াজন এফাং এরাকায াংভেক্ত 

৮৩টি খার খনমনয প্রকেটি তযানন্বত কযা দযকায। 
 

4) খুরনা-ননায়াাড়া ননৌ-থ তবযফ নদী ফেয এরাকায় স্থানীয় নরাকজমনয ভস্যায কাযমণ নেনজাং কামজ 

গনতভন্থয। 
 

5) প্রাকৃনতক কাযণ নমভন ফল যাকামর উজান মত ননমভ আা ঢমর সৃি নরামত নেজায যাখমত ম্ভফ না য়ায় 

কামজ নফরম্ব  য়। 
 

6) াফনা-নামটায-ঞ্চগড় (রট-০১) ননৌ-মথ নেনজাংকৃত নদীমত স্থানীয় প্রান ফালুভর নঘালণা কযায়  প্রান 

কতৃযক ইজাযা ভৄক্ত না য়া ম যি খনন কামজ শুরু কযমত নফরম্ব  য়।  
 

7) কক্সফাজায-নটকনাপ ননৌ-মথ নদীয তরমদম াথমযয কাযমণ ভামঝ ভামঝ খনন কাজ ব্যাত মে। এছাড়া 

জনভ অনধগ্রণ না কযায় নেনজাংকৃত ভাটি নপরমত ভস্যা মে। 

 

৭.২ প্রকমেয Exit Plan  
 

1) প্রকে নথমক যক্ষণামফক্ষণ  াংযক্ষমণয (Maintenance) জন্য নকান ফযাে নাই। নকন্তু BIWTA এয 

তত্ত্বাফধামন নদীগুনরয ব্যফস্থানা  াংযক্ষমণয জন্য ননজস্ব ২১টি নেজায যময়মছ। এই নেজাযগুনরয ভাধ্যমভ 

নদীগুমরা াংযক্ষণ কযা ম্ভফ মফ। প্রকে নযচারমকয তথ্য ভমত, আগাভী নদড় ফছমযয ভমধ্য এই নেজামযয 

াংখ্যা ৪৫ য়ায ম্ভাফনা যময়মছ। নেনজাং কাজ ম্পন্ন কযায য নদীগুনর বযাট য়ায কাযমণ BIWTA 

ননজস্ব নেজায দ্বাযা প্রময়াজনীয় নাব্যতা াংযক্ষণ কযমফ। উমল্লখ্য ভাংরা-ঘনলয়াখানর ননৌ-থটি দ্রুত নর যায 

কাযমণ প্রনত ফছযই  াংযক্ষণ নেনজাং এয প্রময়াজন য়। 
 

2)             য                -                                             

      ।                              -                                           

                                ।                                               

Performance Based Dredging (                                         )-   

      । 
 

3) এ প্রকমেয ভাধ্যমভ নদীয নকছু অাং কাটা য় পমর চযামনমরয গবীযতা ফাড়ামনা ম্ভফ য় না, পুমযা নদী 

নেনজাং এয আতায় এমন চযামনমরয গবীযতা ফাড়ামনা নমমত াময। 
 

4) এ প্রকমেয আতায় ভর নদী, অথ যাৎ নম নদী নদময় কামগ যা ফা নবমর চমর ন নদীয নেনজাং কযা মে নকন্তু 

াংমমাগকাযী খার ফা কযামনর কাটা মে না। পমর এ ননৌ-থগুমরা Sustain কযা ম্ভফ নয়। ননৌ-থগুমরা 

Sustainable কযায জন্য Holistic Approach এয ভাধ্যমভ নদীয ামথ কামনকটিাং কযামনর/খার 

খনন কযা নমমত াময তামর নদীমত নতুন কময নকান চয ড়মফ না। 
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অিভ অধ্যায় 

 

SWOT নফমিলণ 

 
প্রকমেয ফর নদক, দুফ যর নদক, সুমমাগ এফাং ঝুঁনক (SWOT) ম্পমকয নফস্তানযত ধাযণা ায়ায রক্ষয প্রশ্নভারায 

ভাধ্যমভ উকাযমবাগী উিযদাতামদয যানয াক্ষাৎকায গ্রণ, প্রকমেয াংনিি নফআইডনিউটিএ এয ব্যনক্তফগ য এফাং 

এরাকায উকাযমবাগীমদয ামথ নপাকা গ্রু আমরাচনা এফাং ভােম যাময় ভীক্ষা দর কতৃযক মযজনভমন ম যমফক্ষণ 

ইতযানদয ভাধ্যমভ প্রাপ্ত তথ্যভ নফস্তানযত ম যামরাচনা  নফমিলণ কযা য়। এছাড়া প্রকে ফাস্তফায়ন যফতী াংনিি 

প্রনতিানগুমরায ননধ যানযত দানয়ত্ব  কতযব্য এফাং প্রকে কাম যক্রভ ব্যফস্থানায দুফ যরতা নাক্তকযমণয জন্য নফনবন্ন 

ডকুমভন্ট  নযমাট য যীক্ষা-ননযীক্ষা কযা য়। প্রকমেয ভর উমেশ্য মরা অবযিযীণ ননৌ-মথ কর নভৌসুমভ ণ্য  

মাত্রীফাী ননৌমানভময নননফ যঘ্ন  ননযাদ চরাচর নননিত কযায রমক্ষয ৫৩টি রুমট (১ভ ম যাময় ২৪টি) নেনজাং-এয 

ভাধ্যমভ নাব্যতা উন্নয়ন ময়মছ নকনা তা ম্পমকয ধাযণা ননয়ায জন্য প্রকমেয SWOT নফমিলণ কযা ময়মছ মা ননমে 

উস্থান কযা মরােঃ 
 

৮.১ প্রকমেয ফর নদকভ 
 

প্রকমেয নফনবন্ন কভ যকামন্ডয অমনকগুমরা গুরুত্বপূণ য ফর নদক ভীক্ষায ভাধ্যমভ নাক্ত কযা ময়মছ। এমদয ভমধ্য প্রধান 

প্রধান নক্তারী নদকগুমরা মরােঃ 
 

1. নাব্যতা নপনযময় আনােঃ নদীভাতৃক নদময ভতপ্রায় নদীগুমরায নাব্যতা নপনযময় আনমত প্রকেটি ফাস্তফানয়ত 

মে। তকযা ৯৪ জন উকাযমবাগীয ভমত নদীগুমরা খনমনয পমর নদীয নাব্যতা বৃনিমত ননৌ-মান চরাচমর 

সুমমাগ সৃনি ময়মছ। 

 

2. পমরয নননফড়তা বৃনিেঃ ননৌ-থ খনমনয পমর নদী তীযফতী জনভগুমরামত াযাফছয নচ প্রানপ্ত নননিত ময়মছ 

ফা মে পমর একই জনভমত ফছময পর চামলয াংখ্যা (নননফড়তা বৃনি নময়মছ ৬৮.৯%) মা নেনজাং এয পূমফ য 

ম্ভফ নছর না। 

 

3. ণ্য নযফমণ  জনাধাযমণয মাতায়ামতয সুনফধা বৃনিেঃ ননৌ-থ খনমনয পমর এক স্থান মত অন্য স্থামনয 

দূযত্ব অমনক কমভ নগমছ পমর ণ্য নযফমন ভয়  খযচ দুমটাই কমভমছ। মাত্রী নযফণকাযী ননৌ-মান 

চরাচমরয ভাধ্যমভ জনাধাযমণয মাতায়ামতয সুনফধা বৃনি নময়মছ। 

 

4. কভ যাংস্থান বৃনিেঃ শু  নভৌসুমভ নদীয ানন বৃনি াযা ফছয নদীমত নাব্যতা থাকায কাযমণ ননৌ-মানগুমরা 

মজ চরাচর কযমত াময (৮১% উকাযমবাগীয ভমত) পমর ননৌ-মান াংনিি চারক  শ্রনভকমদয 

কভ যাংস্থান বৃনি নময়মছ। 

 

5. নেজ ম্যামটনযময়র এয ব্যফাযেঃ তকযা ৭৫ জন উকাযমবাগীয ভমত নেনজাংকৃত ভাটি দ্বাযা বযাটকৃত জনভ 

জনগমণয উকাময আমছ। উন্নয়নভরক কাজ এফাং স্কুর, কমরজ, ভনজদ, ভনেয, ভাদ্রাা, নখরায ভাে, 

কফযস্থান ইতযানদ ননচু জনভ বযামটয নক্ষমত্র নেনজাংকৃত ভাটিয ব্যফায কযা (মমভনেঃ কক্সফাজায নফভানফেমযয 

ননচু জনভ বযাট এফাং নফভানফেয এরাকায় উমেদকৃত নরাকমদয আশ্রয় নকন্দ্র ততনযয জন্য ননচু জনভ বযাট 

কযা য়) মে। 

 

6. দূযত্ব হ্রা  জ্বারানী াশ্রয়েঃ ভাংরা-ঘনলয়াখারী ননৌ-থ পুনরুিামযয পমর ঢাকায ামথ খুরনা  ভাংরা 

ফেমযয ননৌ-মথয দূযত্ব হ্রা নময়মছ এফাং আিজযানতক ননৌ-থ চালু ময়মছ। ননৌ-মান ভময জ্বারানী াশ্রয় 

মে এফাং জ্বারানী  অন্যান্য ণ্য াভগ্রী নযফমন ব্যয় হ্রা নময়মছ। 

 

7. বাঙ্গন প্রফণতা নযাধেঃ তবযফ-ছাতক ননৌ-মথয ৩টি  ভাংরা- ঘনলয়াখারী ননৌ-মথয ১টি লুকামটয ভাধ্যমভ 

নদীয গনতথ নাজা কযায় বাঙ্গন প্রফণতা নযাধ, ানন প্রফা বৃনি  দূযত্ব হ্রা নময়মছ। 
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8. নযমফময বাযাম্য যক্ষােঃ ভাংরা-ঘনলয়াখারী ননৌ-থ চালুয কাযমণ সুেযফন নদময় ননৌ-মান চরাচমরয পমর 

সুেযফন দূলমণয কফর মত যক্ষা নময়মছ। 

 

9. াইমোগ্রানপক চাট য কর ডাটা াংযক্ষণেঃ প্রকমেয ভাধ্যমভ ফাস্তফানয়ত কর ননৌ-মথয াইমোগ্রানপক 

চাট য কর ডাটা MIS Software এ াংযক্ষণ কযা মে পমর নম নকান ভময় নম নকউ নদীয গনত-প্রকৃনত 

ম্পযমক জানমত াযমফ। যফতীমত এই MIS Software নফআইডনিউটিএ’য ময়ফাইমটয ামথ াংমমাগ 

কযা থাকমফ। 

 

৮.২ প্রকমেয দুফ যর নদকভ 
 

প্রকমেয অমনকগুমরা দুফ যরনদক ভীক্ষায ভাধ্যমভ নাক্ত কযা ময়মছ। এয ভমধ্য প্রধান প্রধান দুফ যর নদকভ মরােঃ 
 

1.                       ম্ভাব্যতা ভীক্ষা না কযােঃ                         ৎ               

                     ।                    -                      (Feasibility 

study)                  -       -      -            -                              

(Corals)                                       । 

 

2.                                    ১  ৎ              ২০১৯                        

         ।                  (২০১৭-১৮)                                ৮৩০           

                    ৪৩.১৬%                        ৪৬%।       ১০৯৩              

২০১৯                                              । 

 

3.                   প্রকমেয নডজাইমন ত্রুটি থাকায় তবযফ-ছাতক ননৌ-মথ খনমনয পমর নদায়াযফাজায 

এরাকায় বাঙ্গন নদখা নদয়া। াফনা-নামটায-ঞ্চগড় ননৌ-মথ ৬০নভ: প্রস্থ  ৩.৭ নভ: গবীযতা প্রময়াজন। 

নকন্তু ফাস্তমফ এই ননৌ-মথয ফ জায়গায় এই প্রস্থ না থাকায় ২৫নভ: প্রস্থ  ২.৫ নভ: গবীযতায় ীনভত কযা 

এফাং নডনন অনুমায়ী তবযফ (নযনাংদী) কটিয়ানদ ননৌ-মথয প্রস্থ ৬০নভ:  গবীযতা ৩.৭ নভ তনফর 

স্বেতায কাযমণ প্রস্থ কনভময় ৩৭ নভ: কযা য়। এছাড়া প্রকমেয ৩টি ননৌ-থ নফশ্বব্যাাংমকয একটি প্রকমে 

অিভু যক্ত থাকায় তদ্বততা এড়ামনায জন্য এফাং অয একটি ননৌ-থ খনন কযমর ননৌ-চরাচমরয উমমাগী মফ 

না ফমর ফাদ নদয়া ময়মছ। 

 

4. াংযক্ষমণয জন্য অথ য াংস্থান না যাখােঃ প্রকমেয আতায় াংযক্ষণ নেনজাং-কামজ ৫ ফছমযয জন্য অমথ যয 

াংস্থান যাখা উনচত নছর মা কযা য়নন। পমর প্রকে ভানপ্তয য ননৌ-থগুমরায াংযক্ষণভরক কাজ 

ব্যাত মফ ফমর প্রতীয়ভান য়। 
 

5.                             : য়াকয নব্রকডাউন স্ট্রাকচায (WBS) না থাকায  কাযমণ ননধ যানযত 

ভময়য ভমধ্য প্রকমেয কাজ মথা ভময় ভাপ্ত না য়ায ম্ভাফনা যময়মছ। 

 

6.            ভাংরা-ঘনলয়াখারী ননৌ-মথয প্রস্তানফত খারভ অফভৄক্ত কযায নফলয়টি ভন্বয়ীনতায় ানন 

উন্নয়ন নফাড য (াউমফা) কতৃযক অদ্যাফনধ ম্পন্ন  না কযা। 

 

7. নেজ ম্যামটনযময়র  ডাইক ননভ যামণয নক্ষমত্র অব্যফস্থানােঃ প্রকমে নেজ ম্যামটনযময়র ব্যফস্থানায জন্য 

আনথ যক ফযাে ফা আইমটভ না থাকা এফাং ডাইক ননভ যামণয নফলয়টি খনমনয পূমফ য সুযাা না কযায পমর অমনক 

ননৌ-মথয (মমভন: আত্রাই নদী) নেনজাং কাম যক্রভ ভামঝ ভামঝ ফন্ধ যাখমত য়। 

 

8. যকাযীবামফ ২২%  নফযকাযীবামফ ৪২% নেনজাং ম্পন্ন ময়মছ। প্রকমেয ফাকী ১ ফছয নভয়ামদ নেনজাং 

কাজ ম্পন্ন মফ না ফমর প্রতীয়ভান য়। 

 

9. প্রকমেয নডননমত সুনননদ যি Exit Plan না থাকায় নেনজাংকৃত ফাস্তফানয়ত ননৌ-থগুমরা াংযক্ষণ কযা 

ভস্যাঙ্কুর। 
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৮.৩ প্রকমেয ভাধ্যমভ সৃি সুমমাগভ 
 

প্রকে কাম যক্রমভয নকছু দৃশ্যভান উকায ছাড়া অমনকগুমরা সুমমাগ কামজ রানগময় প্রকে মত আমযা অনধক এফাং 

নটকই উকায ায়া নমমত াময। এয ভমধ্য গুরুত্বপূণ য সুমমাগগুমরা মরােঃ 
 

1. নেজ ম্যামটনযময়র ব্যফাযেঃ নদীয াশ্বযফতী এরাকায ননেভূনভ উন্নয়ন ময়মছ। মা ফফা (Settlement)  

কৃনল উৎাদমন ব্যফহৃত মফ। স্থানীয় জনগমণয উকামযয জন্য ফনায়ন, যাস্তা ননভ যাণ, াকয ইতযানদয সুমমাগ 

সৃনি ময়মছ। 

 

2. নক্ষা  স্বাস্থয উন্নয়নেঃ  নমাগামমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন  জতয য়ায পমর নক্ষায প্রায (নফমল কময 

নাযীমদয)  স্বাস্থয উন্নয়ন ম্ভফ মফ। 

 

3. কামজয সুমমাগ সৃনিেঃ াযা ফছয নননফ যমঘ্ন ননৌ-চরাচমরয পমর কামগ যা চারকমদয    নমভন াযা ফছয 

কামজয সুমমাগ সৃনি ময়মছ/ মফ এয াাান স্থানীয় ব্যফায়ীমদয ব্যফা চরভান থাকমফ। 

 

4. নযফণ ব্যয় হ্রাু্েঃ ননৌ-থ ব্যফামযয পমর কভ ভমল্য তামদয ণ্য নযফণ কযায সুমমাগ সৃনি ময়মছ। 

 

5. কৃনল  ভৎস্য চামলয সুমমাগ সৃনিেঃ াযাফছয নমচয সুনফধা বৃনি  নদীমত ানন থাকায কাযমণ কৃনল পর 

উৎাদন   ভৎস্য আযণ বৃনি ামে, এয পমর কৃনলজ  ভৎস্য ব্যফায়ীমদয কভ যাংস্থামনয নতুন সুমমাগ 

ততনয ময়মছ। 

 
৮.৪ প্রকমেয জন্য ঝুঁনকপূণ য নদকভ 

 

প্রকমে ননধ যানযত রক্ষয  উমেশ্য অজযমনয জন্য নকছু ঝুঁনক ভীক্ষায ভাধ্যমভ নচনিত কযা ময়মছ। ভীক্ষায নচনিত 

প্রধান প্রধান ঝুঁনকভ ননমে উস্থান কযা মরােঃ 
 

1. াংযক্ষণ নেনজাং: খনন যফতী ভময় াংযক্ষণভরক নেনজাং না কযা মর উিাযকৃত ননৌ-থ পুনযায় বযাট 

ময় মায়ায ম্ভাফনা যময়মছ।। 

 

2. নেজ ম্যামটনযময়রেঃ বনফষ্যমত াংযক্ষণ নেজ ম্যামটনযময়র নপরায প্রময়াজনীয় জনভ না ায়ায ম্ভাফনা 

আমছ। 

 

3. বাঙ্গনমযাধেঃ নদায়াযাফাজায এরাকায় নেনজাং কযায পমর ফাজায এরাকায় নদী বাঙ্গন তীব্র ময়মছ। 

ফাজামযয নফযীত এরাকা খনমনয ভাধ্যমভ নদীয গনতথ নাজা কময নদময় বাঙ্গন নযাধ না কযা। 

 

4. াংমমাগ খার খননেঃ ভাংরা- ঘনলয়াখানর ননৌ-মথয ৮৩টি প্রকমেয অন্যান্য ননৌ-মথয াংমমাগ খার দ্রুত 

খনন না কযা। 

 

5. প্রকে যফতী খনন: প্রকে যফতী নদীয বযাট য়া অাংগুমরা পূণ য খনন না কযা মর জনগণ প্রকে পূণ য 

সুপর মত ফনঞ্চত  মফ। 
 

6.                                           /                                      

    ।     -             -                                                          

                             । 
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নফভ অধ্যায় 

 

সুানযভ 

 

প্রকমেয প্রধান কমম্পামনন্টভময প্রবাফ এফাং এয াভনগ্রক ‘ফর-দুফ যর-সুমমাগ-ঝুঁনক’ নফমিলণ নমল নকছু াংখ্যক 

সুানয প্রদান কযা ময়মছ মামত প্রকেটি কানিত রক্ষয অজযমন ক্ষভ য়। সুানযভ রেঃ 

 

1. নডনন প্রণয়নেঃ বনফষ্যমত প্রকে নডজাইমন ত্রুটি এড়ামনায জন্য প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন নযকেনা ঠিক  

সুনননদ যিবামফ গ্রণ কযা জরুনয এফাং তায য নবনি কময মথামথবামফ নডনন প্রণয়ন কযা নমমত াময। 

 

2. ভীক্ষা প্রণয়ন                         নদী খনমনয ভত জনগুরুত্বপূণ য প্রকে গ্রমণয পূমফ য 

Hydrological & Morphological নফলয় এফাং নদীয অতীত ইনতা  গনতথ নফমিলমণয 

নপনজনফনরটি ফা নটকননকযার ভীক্ষায প্রময়াজন।                                           

                                                             ,                   

                                                                   । 

 

3.                      (WBS): নকান প্রকমেয কাম যক্রভ শুরু য়ায পূমফ য য়াকয নব্রকডাউন স্ট্রাকচায 

(WBS)          থাকা অতযাফশ্যকীয়। 
 

 

4.                                         Deploy (      )                             

                                                                                     

      Deploy                                                ।                 

                        /                                                                

          । 

 

5. ামবয টিভেঃ মথাভয় াইমোগ্রানপক জনয কামজয জন্য াফ যক্ষনণকবামফ একটি/দুই’টি ামব য টিভ প্রকে 

এরাকায় ননময়ানজত কযা নমমত াময। 

 

6. জাতীয় ই-নজন নাট যামরয ভাধমভ ক্রয় প্রনক্রয়া ম্পন্ন কযা: বনফষ্যৎ প্রকমেয ক্রয় প্রনক্রয়ায় স্বেতা নননিত 

কযায রমক্ষয ননআয ২০০৮-এয আতায় জাতীয় ই-নজন নাট যার (National e-GP portal)/ময়ফাইট 

(www.eprocure.gov.bd)-এয ভাধ্যমভ কর ক্রয় প্রনক্রয়া ম্পন্ন কযা নমমত াময। 
 

7. জনপ্রনতনননধমদয অফনতকযণ  স্থানীয় প্রামনয ভাধ্যমভ উদ্ভূত নকান ভস্যায ভাধানেঃ নেনজাং শুরুয পূমফ য 

াংনিি এরাকায নকান নকান স্থামন নেনজাং কযা মফ, নেজ ম্যামটনযয়ার নকাথায় নপরা মফ তা স্থানীয় 

জনপ্রনতনননধমদয অফনত কযা এফাং ননৌ-থ খনমনয নক্ষমত্র নকান প্রকায প্রনতফন্ধকতা নদখা নদমর তা স্থানীয় 

প্রামনয ভাধ্যমভ দ্রুত ভাধান কযা উনচত। 
 

8.                                                                  কায় নেনজাং কযায পমর 

ফাজায এরাকায় নদী  বাঙ্গন তীব্র ময়মছ। ফাজামযয নফযীত এরাকা খনমনয ভাধ্যমভ নদীয গনতথ নাজা 

কযায ভাধ্যমভ বাঙ্গন নযাধ কযা ম্ভফ    ।                                             

      । 
 

9.                :                                                                       । 
 

10. প্রময়াজনীয় জনফর নননিতকযণেঃ নফআইডনিউটিএ’য স্থানীয় ম যাময় প্রমকৌরীমদয কামজয গনতীরতা আনয়ন 

 প্রকমেয আতায় ভাপ্ত কামম যয প্রময়াজনীয় যক্ষণামফক্ষণ কাজগুমরা দক্ষতায ামথ ভয়ভত ম্পন্ন কযায 

রমক্ষয শূন্য মদ ননময়াগ এফাং ভাে ম যাময় জনফর বৃনি কযা প্রময়াজন। 
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11. ম্বননত নযকেনা গ্রণেঃ আাংনক ফা এরাকানবনিক নদী খনন কাজ ম্পন্ন না কময ধাযাফানক সুপর নমত 

ভনন্বত নযকেনা ননয়া নমমত াময। এক এরাকায় খনমনয পমর মামত াশ্বযফতী অন্য এরাকায় এয ক্ষনতকয 

প্রবাফ না মড় ননদমক তযকতাভরক ব্যফস্থা ননমত মফ।  
 

12. যক্ষণামফক্ষণ নেনজাং:  নদীয নরাত প্রনতননয়ত উজান নথমক নর ফময় আমন তাই খননকৃত নদীয নাব্যতা ঠিক 

যাখমত এফাং ধাযাফানক সুপর নমত মর ননয়নভত যক্ষণামফক্ষণ নেনজাং (Maintenance Dredging) চালু 

যাখা একাি প্রময়াজন। এ কাযমণ প্রনত ফছয পূমযা ননৌ-থগুনর ামব য কযা প্রময়াজন। ামব য অনুমায়ী 

Maintenance Dredging এয ভাধ্যমভ নর অাযমণয ব্যফস্থা যাখমত মফ। 

 

13. Performance Based Dredging-            -                               

         -                                                   ।                   

           -                                                                      

    ।                                               Performance Based Dredging 

(                                         )-         । 

 

14. কামনকটিাং কযামনর খননেঃ ননৌ-থগুমরা Sustainable কযায জন্য Holistic Approach এয ভাধ্যমভ 

নদীয ামথ কামনকটিাং কযামনর খনন কযা নমমত াময তামর নদীমত নতুন কময নকান চয ড়মফ না। 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

 

In-depth Monitoring of the Capital Dredging of 53 River-routes in Inland 

Waterways (1st Phase: 24 River Routes) (1
st
 Revised) Project 

 

(Af¨šÍixY †bŠ-c‡_i 53wU iæ‡U K¨vwcUvj †WªwRs (1g ch©vqt 24wU †bŠ-c_) (1g ms‡kvwaZ) Pjgvb 

cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv) 

 

 cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cÖkœvewj 

 

    ‡KvW bst 
 

mgxÿvi D‡Ïk¨ t 
 

‡bŠ-cwienb gš¿Yvj‡qi D‡`¨v‡M evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG) KZ©„K 

ev¯Íevqbvaxb ÒAf¨šÍixY †bŠ-c‡_i 53 wU iæ‡U K¨vwcUvj †WªwRs (1g ch©v‡q t 24wU †bŠ-c_)Ó†bŠ-c‡_ 

‡bŠhvb mg~‡ni (cY¨ I hvÎxevnx ‡bŠhvb Dfq) wbwe©Nœ I wbivc` PjvPj wbwðZ Kivi j‡¶¨ ‡gvU 

997.00 j¶ NbwgUvi Lb‡bi gva¨‡g bve¨Zv DbœqbK‡í cÖKíwUi ev¯Íevqb KvR Pjgvb i‡q‡Q| 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae ’̄v ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv; cÖKí cwiKíbv I ev¯Íevq‡b ¯’vbxq RbMY I 

DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY KZUzKz Av‡Q Zv wbiƒcY Kiv; cÖK‡íi mej w`K (Strength), ỳe©jw`K 

(Weakness), my‡hvM (Opportunity) I SzuwK (Threat) (SWOT) we‡kølY Ges fwel¨‡Z GKB 

ai‡bi cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î h‡_vchy³ mycvwik cÖ`vb KivB mgxÿvi D‡Ïk¨|  

 

01. LbbK„Z †bŠ-c‡_i bvgt ....................................................................................... 

 

02 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw` t  [mKj DËi`vZvi Rb¨]  

Z_¨ msMÖnKvixMY ïiæ‡ZB GB Ask c~Y© Ki‡eb 

 

2.1 DËi`vZvi bvg t   

2.2 eqm t   

2.3 wj½ t (‡KvW: 1=cyiæl, 2= gwnjv, 3=Z…Zxq wj½)|    

2.4 •eevwnK Ae ’̄v t (‡KvW: 1=weevwnZ, 2=AweevwnZ, 3=weaev, 4= wecZœxK)|  

2.5 MÖvg/ †gŠRv t   

2.6 BDwbqb t   

2.7 Dc‡Rjv t   

2.8 †Rjv t   

2.9 wefvM t   

2.10 †gvevBj b¤̂i t   

2.11 mvÿvr MÖn‡Yi ZvwiL I mgq t  

2.12 wkÿvMZ †hvM¨Zv t 1= 5g ‡kÖYx, 2= 8g ‡kÖYx, 3= Gm.Gm.wm, 4=GBP.Gm.wm, 5= Ab¨vb¨ 

(D‡jøL Kiæb -------------------------) 

 

2.13 †ckv t 

 

†KvWmg~n t K…wlRxex-1/ grm¨Rxex-2/ PvKzwi-3/ e¨emvqx-4/ QvÎ-5/ kÖwgK-

6/ gv÷vi/mv‡is-7/ †bŠ-hvb kÖwgK-8 †bŠ-hvb gvwjK-9, Ab¨vb¨-10/-------- 
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cÖK‡íi cªfve m¤ú‡K© gZvgZ t 
 

3. ‡WªwRs, Rwg AwaMÖnY Ges jxR m¤ú©wKZ Z_¨vejx [mKj DËi`vZvi Rb¨] 

3.1 ‡WªwRs cÖKí m¤ú‡K© Rvbv Av‡Q wK ? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2]  

3.2 cÖKí ev¯Íevq‡bi Kvi‡Y GjvKvq wK wK DcKvi n‡q‡Q/n‡”Q e‡j g‡b K‡ib ? [GKvwaK DËi 

MÖnY Kiv hv‡e]  1. hvZvqv‡Zi myweav †e‡o‡Q, 2.gvjvgvj GK ’̄vb †_‡K Ab¨ ¯’v‡b mn‡R †bqv 

hvq, 3. bvix I wkï‡`i PjvPj e„w× †c‡q‡Q, 4. Ab¨vb¨-------------------------(D‡jøL Kiæb) 

 

3.3 ‡WªwRs Gi c~‡e© PjvP‡ji Rb¨ wK wK mgm¨vi gy‡LvgywL n‡q wQ‡jb ? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]  

1.hvZvqv‡Zi Amyweav, 2.bvix I wkïiv wVKgZ PjvPj Ki‡Z cviZ bv, 3. gvjvgvj cwien‡b 

Amyweav, 4. ‡m‡Pi cvwbi Afve, 5.  gvQ AvniY mgm¨v, 6. Ab¨vb¨---------------(D‡jøL Kiæb) 

 

3.4 ‡WªwRs Gi d‡j b`xi cvo fv½b KewjZ n‡q‡Q wK ? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2, Rvwb bv=3]  

3.5 ‡WªR g¨v‡Uwi‡qj †Kv_vq †djv/ ivLv n‡q‡Q/n‡”Q ? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e] 

1. b`x‡Z †djv n‡q‡Q/ n‡”Q, 2. b`xi cv‡o †djv n‡q‡Q/ n‡”Q,  3. K…wl Rwg‡Z †djv n‡q‡Q/ 

n‡”Q, 4.  cÖKí KZ©„K wbg©vYK…Z WvB‡K ‡djv n‡q‡Q/ n‡”Q, 5.Ab¨vb¨ (e¨w³MZ evox, ¯‹ zj, 

K‡jR,  gmwR`, gv`ªvmv fivU Kv‡R)                   

 

3.6 Avcwb G gvwU Avcbvi wbR¯̂ †Kvb Kv‡R Z_v wbPz RvqMv fivU wKsev Ab¨ †Kvb Kv‡R †bIqvi 

Rb¨ AvMÖnx wQ‡jb wK ? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

3.7 n¨vu n‡j gvwU †c‡qwQ‡jb wK? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2]  

3.8 ‡WªR g¨v‡Uwi‡qj wKfv‡e †djv n‡q‡Q/ n‡”Q ?  [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]   

1. ‡WªRv‡ii gva¨‡g, 2. ‡WªRvi I  G··v‡fU‡ii gva¨‡g, 3. G··v‡fU‡ii gva¨‡g, 4. Ab¨vb¨-

---------------------(D‡jøL Kiæb) 

 

3.9 ‡WªwRs Gi gvwU Øviv fivUK…Z Rwg GjvKvevmxi DcKv‡i Avm‡Q wK?, [‡KvW: n¨vu =1, bv=2]  

3.10 n¨vu n‡j Zv wKfv‡e? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e] 

1. K…wl Kv‡R, 2. iv¯Ív wbg©vY 3. gvwU fivU 4. wkÿv cÖwZôv‡bi RvqMv fivU Kiv Kv‡R, 

5. Ab¨vb¨--------------------(D‡jøL Kiæb) 

 

3.11  †bŠ-c_ Lb‡bi d‡j ‡Kvb †Kvb ai‡bi †bŠ-hvb mn‡R PjvPj Ki‡Z cvi‡Q? 

1. cY¨ cwienbKvix †bŠ-hvb, 2. hvÎx cwienbKvix †bŠ-hvb, 3. †bŠKv,   4. Kv‡M©v,   5.gvQ aivi 

Uªjvi, 6. Ab¨vb¨---------------------- (D‡jøL Kiæb) 

 

3.12 cÖKí ev¯Íevq‡b Avcbvi Rvbv g‡Z †Kvb Rwg AwaMÖnY/ jxR  ‡bqv n‡q‡Q wK ? 

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2, Rvwb bv=3] 

 

3.13 n¨vu n‡q _vK‡j Z‡e ÿwZMȪ Í f~wgi gvwjK b¨vh¨ g~j¨ †c‡q‡Qb wK? 

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2, Rvwb bv=3] 

 

3.14 bv †c‡q _vK‡j Gi KviY wK?  

1. Rwg msµvšÍ KvMR wVK bv _vKv, 2. cÖwµqvaxb, 3. Ab¨vb¨--------------------(D‡jøL Kiæb) 

 

3.15 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j Avcbvi dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK?  

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

3.16 n¨vu n‡q _vK‡j ÿwZc~iY †c‡q‡Qb wK ? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2]  

3.17 bv n‡q _vK‡j Gi KviY wK?  

1. Rwg msµvšÍ KvMR wVK bv _vKv, 2. cÖwµqvaxb, 3. Ab¨vb¨--------------------(D‡jøL Kiæb) 

 

3.18 ‡WªwRs Kvh©µ‡gi d‡j b`xi bve¨Zvi †Kvb cwieZ©b n‡q‡Q wK? 

1. GKB Av‡Q, 2. n«vm ‡c‡q‡Q, 3. e„w× †c‡q‡Q, 4. gšÍe¨ bvB 

 

3.19 ‡WªwRs Kvh©µ‡gi Kvi‡Y GjvKvq eb¨vi ZxeªZvi †Kvb cwieZ©b n‡q‡Q wK?  

1. GKB Av‡Q, 2.  n«vm ‡c‡q‡Q, 3. e„w× †c‡q‡Q, 4. gšÍe¨ bvB 

 

4. ‡bŠ-hvb e¨enviKvix hvÎx I e¨emvqx‡`i Dci cÖK‡íi cÖfve (ïaygvÎ ‡bŠ-hvb, e¨enviKvix hvÎx I 

e¨emvqx‡`i Rb¨) 

4.1 Avcwb wK G c‡_ wbqwgZ PjvPj K‡ib? [‡KvW: n¨v u =1, bv=2 ]  
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4.2 

 

n¨vu n‡j  gv‡m KZ evi? [‡KvW: 1=1-2, 2= 2-4, 3= 4-6, 4=6-8 5= 10+]  

4.3 Rbmvavi‡Yi  hvZvqv‡Zi  wK wK ai‡bi myweav  †e‡o‡Q e‡j g‡b K‡ib ? [GKvwaK DËi MÖnY 

Kiv hv‡e]    1. cY¨ cwienb, 2. mgq Kg, 3. LiP Kg, 4. mviv eQi  ‡m‡Pi e¨e ’̄v _v‡K,      

5. Ab¨vb¨------------------------------(D‡jøL Kiæb) 

 

4.4 mviv eQi a‡i wK †bŠ-hvb PjvP‡ji e¨e ’̄v _v‡K? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2 ]  

4.5 bv n‡j erm‡i †Kvb †Kvb gv‡m PjvP‡ji e¨e ’̄v _v‡K bv? 

‡WªwRs Gi c~‡e©.......................gvm,  c‡i.......................... gvm 

 

4.6 ¯‹zj/ K‡j‡Ri †Q‡j-‡g‡q‡`i  wK ai‡bi myweav n‡q‡Q/ n‡”Q e‡j g‡b  K‡ib ? [GKvwaK DËi 

MÖnY Kiv hv‡e]   1. hvZvqv‡Zi myweav, 2. c~‡e©i †_‡K Kg mgq jv‡M, 3. LiP Kg nq, 4. 

Ab¨vb¨-----------------------(D‡jøL Kiæb) 

 

4.7 bvix, wkï I cÖwZeÜx‡`i hvZvqvZ Av‡Mi Zzjbvq  wK †e‡o‡Q e‡j g‡b nq? 

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2 ] 

 

5. ‡bŠ-hvb Pvj‡Ki Dci cÖK‡íi cÖfve (ïaygvÎ ‡bŠ-hvb Pvj‡Ki Rb¨) 

5.1 b`xi bve¨Zv  e„w×‡Z †bŠ-hvb PjvP‡j my‡hvM †c‡q‡Q wK? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2 ]  

5.2 n¨vu n‡j wK ai‡bi cwien‡bi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q ? 

[‡KvW: hvÎx =1, gvjvgvj=2, grm¨=3, cïm¤ú`=4, K…wlcY¨=5, Ab¨vb¨= 6] 

 

5.3 mviv eQi a‡i  †bŠ-hvb PjvP‡ji e¨e ’̄v _v‡K wK? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2 ]  

5.4 bv n‡j erm‡i †Kvb †Kvb gv‡m PjvP‡ji e¨e ’̄v _v‡K bv ? 

‡WªwRs Gi c~‡e©.......................gvm, c‡i.......................... gvm 

 

5.5 ï®‹ †gŠmy‡g b`xi cvwb e„w× d‡j †bŠ-hvb PjvP‡ji Kvi‡Y ‡bŠ-hvb PvjK‡`i Kg©ms ’̄v‡bi Ae ’̄v 

wKiƒc?  e„w× †c‡q‡Q=1, GKB iKg Av‡Q=2 

 

5.6 ‡WªwRs Kv‡Ri ¸YMZgvb †Kgb e‡j g‡b nq ?   1=fvj, 2=†gvUvgywU, 3=†gv‡UI fvj bq  

6. K…wli  Dci cÖK‡íi cÖfve (ïaygvÎ K…wlRxex‡`i Rb¨) 

6.1 Avcbvi K…wl Kv‡R e¨envi Kiv Rwg (wbR I eM©v) cwigvY KZUzKz? 

.............................kZvsk 

 

6.2 b`xi cvwb e¨envi Kivi ci †m‡Pi AvIZvfy³ Avcbvi Rwgi cwigvY KZ ? 

‡WªwRs Gi c~‡e©.....................kZvsk,     c‡i....................kZvsk 

 

6.3 c~‡e© erm‡i KqwU dmj Drcv`b nZ? ‡KvW:   [1=1wU, 2=2wU, 3=3wU]   

6.4 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GKB Rwg‡Z erm‡i dmj Pv‡li  msL¨v (wbweoZv) e„w× †c‡q‡Q wK? 

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

6.5 n¨vu n‡j, eZ©gv‡b erm‡i KqwU dmj Drcv`b nq? ‡KvW:  [1=1wU, 2=2wU, 3=3wU]  

6.6 c ÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb  †Kvb †Kvb fv‡e †e‡o‡Q e‡j g‡b nq ? 

1. mviv eQi Pv‡li KvR _v‡K, 2. mviv eQi gRywi cvIqvi my‡hvM, 3. Ab¨vb¨-------------- 

 

6.7 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvq dmj evRviRvZKi‡Yi my‡hvM- myweav †e‡o _vK‡j Zv wKfv‡e ? 

[GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e] 

1. cY¨ cwienb, 2. mgq Kg jvM‡e, 3. LiP Kg n‡e, 4. Ab¨vb¨----------------(D‡jøL Kiæb) 

 

6.8 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j K…wl dmj Pv‡li gva¨‡g Avcbvi Avq e„w× cvIqvq gv‡m e¨q †e‡o‡Q wK 

cwigvY? [ ‡KvW UvKv  1= 2000-2999 UvKv, 2= 3000-4999 UvKv, 3= 5000-+ UvKv 

 

7.  grm¨Rxex‡`i Dci cÖK‡íi cÖfve (ïaygvÎ grm¨Rxex‡`i Rb¨) 

7.1 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j gv‡Qi AvniY e„w× ‡c‡q‡Q  wK? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2]  

7.2 n¨vu n‡j Avcbvi Avq e„w× d‡j gv‡m e¨q †e‡o‡Q wK cwigvY ? 

[ ‡KvW 1= 2000-2999 UvKv, 2= 3000-4999 UvKv, 3= 5000-+ UvKv 

 

7.3 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j grm¨ kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb ‡Kvb †Kvb fv‡e †e‡o‡Q e‡j g‡b nq ? 1. mviv 

eQi gvQ AvniY Kiv hvq, 2. mviv eQi gRywi cvIqvi my‡hvM, 3. Ab¨vb¨---------(D‡jøL Kiæb) 
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7.4 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvq gvQ evRviRvZKi‡Yi my‡hvM- myweav †e‡o _vK‡j Zv wKfv‡e? 

1. cY¨ cwienb, 2. mgq Kg jvM‡e, 3. LiP Kg n‡e, 4. mviv ermi e¨emv a‡i ivLv,  

5. Ab¨vb¨------------------------------------(D‡jøL Kiæb) 

 

8. Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖK‡íi cÖfve  [mKj DËi`vZvi Rb¨] 

8.1 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j AÎ GjvKvi  f~wgnxb I Mixe cwiev‡ii (we‡klZt gwnjv‡`i) Kg©ms ’̄vb 

I Avq e„w×‡Z wK †Kvb  fywgKv ‡i‡L‡Q ? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2, Rvwb bv=3] 

 

8.2 n¨vu n‡q _vK‡j Kx  ai‡bi Kg©ms ’̄v‡bi  m„wó n‡q‡Q? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

1.cY¨ cwienb, 2.hvÎx cwienb, 3.w`bgRyi, 4. grm¨ AvniY, 5.K…wl cY¨ Drcv`b, 6.ÿz`ªe¨emv 

 

9. cwi‡ek Dbœq‡b cÖK‡íi cÖfve  [mKj DËi`vZvi  Rb¨] 

9.1 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j cwi‡e‡ki Dci  †Kvb  cÖKvi weiƒc cÖfve c‡o‡Q  wK ? 

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2, Rvwb bv=3] 

 

9.2 n¨vu n‡j wK ai‡bi weiƒc cÖfve c‡o‡Q ? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e] 

1. K…wl Rwg fivU Kiv, 2. cÖK‡íi KvR ev¯Íevq‡bi d‡j RbM‡Y PjvPj evavMÖ ’̄ n‡q‡Q/ n‡”Q, 

3. K…wl Rwg K‡g hv‡”Q, 4.Ab¨vb¨-------------------------------(D‡jøL Kiæb) 

 

10. SWOT we‡kølY [mKj DËi`vZvi Rb¨] 

10.1 GB cÖK‡íi cÖavb wZbwU mej w`K D‡jøL Kiæb : 

1|  

2| 

3| 

10.2 GB cÖK‡íi wZbwU `ye©j w`K D‡jøL  Kiæb : 

1| 

2| 

3| 

10.3 GB cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM D‡jøL  Kiæb : 

1| 

2| 

3| 

10.4 GB cÖK‡íi wZbwU SzuwKc~Y© w`K D‡jøL  Kiæb : 

1| 

2| 

3| 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt --------------------------------------- ¯v̂ÿi I ZvwiLt ------------------- 

 

mycvifvBRv‡ii bvgt ------------------------------------------¯̂vÿi I ZvwiLt ------------------ 

 

mgxÿK  

 

DTCL 
 

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)  
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8 

‡ki-B-evsjvbMi, XvKv 1207 

 

In-depth Monitoring of the Capital Dredging of 53 River-routes in Inland 

Waterways (1st Phase: 24 River Routes) (1
st
 Revised) Project 

 

(Af¨šÍixY †bŠ-c‡_i 53wU iæ‡U K¨vwcUvj †WªwRs (1g ch©vqt 24wU †bŠ-c_) (1g ms‡kvwaZ) Pjgvb 

cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv) 
 

 ‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (GdwRwW) mfvi MvBWjvBb 

mgxÿvi D‡Ïk¨ t 
 

‡bŠ-cwienb gš¿Yvj‡qi D‡`¨v‡M evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG) KZ©„K 

ev¯Íevqbvaxb ÒAf¨šÍixY †bŠ-c‡_i 53 wU iæ‡U K¨vwcUvj †WªwRs (1g ch©v‡q t 24wU †bŠ-c_)Ó†bŠ-c‡_ 

‡bŠhvb mg~‡ni (cY¨ I hvÎxevnx ‡bŠhvb Dfq) wbwe©Nœ I wbivc` PjvPj wbwðZ Kivi j‡¶¨ ‡gvU 997.00 

j¶ NbwgUvi Lb‡bi gva¨‡g bve¨Zv DbœqbK‡í cÖKíwUi ev Í̄evqb KvR Pjgvb i‡q‡Q| cÖK‡íi D‡Ïk¨ 

AR©‡bi Ae ’̄v ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv; cÖKí cwiKíbv I ev Í̄evq‡b ’̄vbxq RbMY I DcKvi‡fvMx‡`i 

AskMÖnY KZUzKz Av‡Q Zv wbiƒcY Kiv; cÖK‡íi mej w`K (Strength), `ye©jw`K (Weakness), my‡hvM 

(Opportunity) I SzuwK (Threat) (SWOT) we‡kølY Ges fwel¨‡Z GKB ai‡bi cÖKí MÖnY I 

ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î h‡_vchy³ mycvwik cÖ`vb KivB mgxÿvi D‡Ïk¨|  

 

GdwRwWÕi Awa‡ek‡bi  ¯’vb t...................................................................................... 

MÖvg/ †gŠRv t..................................BDwbqb t....................................... 

Dc‡Rjv t ...................... †Rjv t............................. wefvM t.......................... 

ZvwiL t............................mgq t......................................... 

LbbK„Z †bŠ-c‡_i bvg t............................................................................................ 

†PKwj÷ 
 

1. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j Avcbv‡`i  wK wK myweav n‡q‡Q ? 

 

 

2. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j Avcbviv  wK wK Amyweavi m¤§yLxb n‡q‡Qb ? 

 

 

3. cÖKí ev¯Íevq‡bi c~‡e© Avcbviv wK wK mgm¨vi m¤§yLxb n‡Zb ? 

 

 

4. cÖKí ev¯Íevq‡b Avcbv‡`i Rvbv g‡Z †Kvb Rwg AwaMÖnY/ jxR ‡bqv n‡q‡Q wK? hw` Rwg AwaMÖnY 

Kiv n‡q _v‡K Z‡e Rwgi gvwjK b¨vh¨  g~j¨ †c‡q‡Qb wK ? bv †c‡q _vK‡j Gi KviYmg~n t 
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5. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j  dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK ? n¨vu n‡q _vK‡j ÿwZc~iY 

†c‡q‡Qb wK ? bv n‡q _vK‡j Gi KviY wK ? 

 

 

6. ‡WªwRs Gi d‡j b`x fv½b KewjZ n‡q‡Q wK ?  

 

7. ‡WªR g¨v‡Uwi‡qj †Kv_vq Ges wKfv‡e †djv/ ivLv n‡q‡Q/ n‡”Q ? 

 

 

8. ‡WªwRs g¨v‡Uwi‡qj Øviv fivUK…Z Rwg GjvKvevmxi wK wK DcKv‡i Avm‡Q ? 

 

 

9. b`xi  bve¨Zv (†bŠ- cwien‡bi) my‡hvM e„w× †c‡q‡Q  wK ? n¨vu n‡j Kx ai‡bi cwien‡bi my‡hvM e„w× 

†c‡q‡Q? bv n‡j erm‡i †Kvb †Kvb gv‡m PjvP‡ji e¨e ’̄v _v‡K bv ? 

 

 

10. †bŠ-c_ Lb‡bi d‡j ‡Kvb †Kvb ai‡bi †bŠ-hvb mn‡R PjvPj Ki‡Z cvvi‡Q ? hvÎx cwien‡bi msL¨v 

e„w× †c‡q‡Q wKbv ? 

 

 

11. ï®‹ †gŠmy‡g b`xi cvwb e„w×i d‡j †bŠ-hvb PjvP‡ji Kvi‡Y ‡bŠ-hvb PvjK‡`i Kg©ms¯’v‡bi Ae ’̄v 

wKiƒc ? mviv eQi a‡i  †bŠ-hvb PjvP‡ji e¨e ’̄v _v‡K wK ? bv n‡j erm‡i †Kvb †Kvb gv‡m 

PjvP‡ji e¨e ’̄v _v‡K bv? 

 

12. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j ‡m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY e„w× †c‡q‡Q wK? ‡c‡q _vK‡j dm‡ji 

Drcv`b e„w× †c‡q‡Q wK ? 

 

 

13. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GKB Rwg‡Z erm‡i dmj Pv‡li  msL¨v (wbweoZv) e„w× †c‡q‡Q wK? ‡c‡q 

_vK‡j erm‡i KqwU dmj Drcv`b nq ? 

 

 

14. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j K…wl I gv‡Qi AvniY kÖwg‡Ki  Kg©ms ’̄vb  †Kvb fv‡e †e‡o‡Q e‡j g‡b nq? 

 

 

15. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j gv‡Qi AvniY e„w× ‡c‡q‡Q wK A_ev grm¨ Avni‡Yi ‡Kvb ai‡Yi Amyweav 

m„wó n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j D‡jøL Kiæb; 

 

 

16. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvq dmj I gvQ evRviRvZKi‡Yi my‡hvM- myweav †e‡o _vK‡j Zv 

wKfv‡e? 
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17. cÖK‡íi Kv‡Ri d‡j eb¨vi ZxeªZv n«vm †c‡q‡Q wK? 

 

 

 

18. cÖK‡íi Kv‡Ri ¸YMZgvb m¤ú©‡K Avcbv‡`i gZvgZ wK? 

 

 

19. mgvß KvR¸‡jvi wbqwgZ ch©‡eÿY I iÿYv‡eÿY Kiv nq wK ? bv n‡q _vK‡j Zvi KviY wK? 

 

 

20. cÖK‡íi Kvh©µg‡K mgybœZ ivLvi Dcvq¸‡jv m¤ú‡K© civgk© w`b| 

 

 

21. cÖKí e¨e¯’vcbvq wb‡qvwRZ miKvwi Kg©KZv©/ Kg©Pvix‡`i wbKU ‡_‡K mgqgZ cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv 

cvIqv hvq wK?  

 

 

22. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j AÎ GjvKvq Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j wK ai‡bi 

Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q? 

 

 

23. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j AÎ GjvKvi f~wgnxb I Mixe cwiev‡ii (we‡klZt gwnjv‡`i) Kg©ms ’̄vb 

e„w×‡Z wK wK f~wgKv ‡i‡L‡Q?   

  

 

24. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j cwi‡e‡ki Dci †Kvb cÖKvi weiƒc cÖfve c‡o‡Q wK? n‡q _vK‡j wKfv‡e 

n‡q‡Q Zvi D‡jøL Kiæb: 

 

 

25. GB cÖK‡íi cÖavb wZbwU mej w`K D‡jøL Kiæb: 

 

 

 

26. GB cÖK‡íi wZbwU `ye©j w`K D‡jøL Kiæb: 

 

 

 

27. GB cÖK‡íi  Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM D‡jøL Kiæb : 

 

 

 

28. GB cÖK‡íi  wZbwU SzuwKc~Y©w`K D‡jøL Kiæb : 

 

 

 

29. fwel¨‡Z G ai‡Yi cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv Av‡Q e‡j g‡b K‡ib wK?   
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GdwRwWÕ‡Z AskMÖnYKvixM‡Yi Dcw ’̄wZi ZvwjKvt 

 

µwgK 

bs 

bvg I wVKvbv ‡ckv I c`gh©v`v wkÿvMZ 

†hvM¨Zv 

‡gvevBj bs ¯^vÿi 

01.  

 

    

02.  

 

    

03.  

 

    

04.  

 

    

05.  

 

    

06.  

 

    

07.  

 

    

08.  

 

    

09.  

 

    

10.  

 

    

11.  

 

    

12.  

 

    

 

(we. ª̀. mgRvZxq e¨w³e‡M©i mgš̂‡q GdwRwW (FGD) AbywôZ Ki‡Z n‡e Ges AskMÖnYKvix 

mvÿr`vZvi Qwe  AwWI I wfwWI Dfqfv‡e aviY Ki‡Z n‡e ) 

 

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix t 

¯v̂ÿi t                                           ‡gvevBj t 

 

 

         mgxÿK 

 

DTCL 
 

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj) 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

 

In-depth Monitoring of the Capital Dredging of 53 River-routes in Inland 

Waterways (1st Phase: 24 River Routes) (1
st
 Revised) Project 

 
(Af¨šÍixY †bŠ-c‡_i 53wU iæ‡U K¨vwcUvj †WªwRs (1g ch©vqt 24wU †bŠ-c_) (1g ms‡kvwaZ) Pjgvb cÖK‡íi 

wbweo cwiexÿY mgxÿv) 

 

gyL¨ e¨w³e‡M©i Rb¨ cÖkœvewj 

 

 

mgxÿvi D‡Ïk¨ t 

 

‡bŠ-cwienb gš¿Yvj‡qi D‡`¨v‡M evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG) KZ©„K 

ev¯Íevqbvaxb ÒAf¨šÍixY †bŠ-c‡_i 53 wU iæ‡U K¨vwcUvj †WªwRs (1g ch©v‡q t 24wU †bŠ-c_)Ó†bŠ-c‡_ 

‡bŠhvb mg~‡ni (cY¨ I hvÎxevnx ‡bŠhvb Dfq) wbwe©Nœ I wbivc` PjvPj wbwðZ Kivi j‡¶¨ ‡gvU 997.00 

j¶ NbwgUvi Lb‡bi gva¨‡g bve¨Zv DbœqbK‡í cÖKíwUi ev¯Íevqb KvR Pjgvb i‡q‡Q| cÖK‡íi D‡Ïk¨ 

AR©‡bi Ae ’̄v ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv; cÖKí cwiKíbv I ev¯Íevq‡b ’̄vbxq RbMY I DcKvi‡fvMx‡`i 

AskMÖnY KZUzKz Av‡Q Zv wbiƒcY Kiv; cÖK‡íi mej w`K (Strength), ỳe©jw`K (Weakness), my‡hvM 

(Opportunity) I SzuwK (Threat) (SWOT) we‡kølY Ges fwel¨‡Z GKB ai‡bi cÖKí MÖnY I 

ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î h‡_vchy³ mycvwik cÖ`vb KivB mgxÿvi D‡Ïk¨|  

 

LbbK„Z †bŠ-c‡_i bvg t................................................................................................... 

mvaviY Z_¨vewjt (we.`ª.  Qwe wbb) 

  

bvg t ---------------------------------------c`ex t----------------------------- ‡gvevBj t ------------- 

cÖwZóvb t ------------------------------------ †Rjv t --------------------------- wefvM t---------------- 

1.0 cÖKí MÖn‡Yi aviYv I D‡Ïk¨ 

 

1.1      cÖK‡íi mKj Kvh©µg c~Y©fv‡e ev¯ÍevwqZ n‡”Q wK ? 

 

 

1.2 wWwcwc-†Z †h fv‡e jÿ¨ w ’̄i wQj †m fv‡e cÖKí D‡Ïk¨¸‡jv AR©b Kiv m¤¢e n‡”Q wK ? 

 

 

1.3 cÖK†íi ¸iæZ¡c~Y© Kvh©µ‡gi eZ©gvb Ae¯’v wK ? 
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1.4 cÖKíwUi †Kvb Kvh©µg Ab¨ †Kvb ms¯’v MÖnY K‡i‡Q wK ? 

 

1.5 cÖKíwUi †gqv` †k‡l Gi Kvh©vewj I iÿYv‡eÿY wKfv‡e Pj‡e ? 

 

2.0 cÖKí e¨e ’̄vcbv I ev Í̄evqb 
 

2.1 cÖK‡íi AvIZvq gvjvgvj, †mev I wbg©vY Kvh©µg msMÖ‡ni mgq wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 mwVK  

         fv‡e AbymiY Kiv n‡q‡Q/ n‡”Q wK ?  

 

 

2.2     gvjvgvj I wVKv`vi wbe©vP‡b †Kvb wbY©vqK e¨envi Kiv n‡qwQj/ n‡”Q ? 

 

 

2.3     Pzw³ Abyhvqx †UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kk†bi me KvR wbw`©ó mg‡q m¤ú~Y© n‡qwQj/n‡”Q ? 

 

 

2.4     †UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i wVKv`v‡ii cÖwZkÖæwZ KZUv cvwjZ n‡qwQj/ n‡”Q ? 

 

 

2.5     cÖKí ev¯Íevq‡b cÖavb cÖwZK~jZv wK ai‡bi wQj/ n‡”Q ? 

 

 

2.6     cÖKíwU Av‡iv fvj I ¸YMZ fv‡e ev¯Íevq‡bi Rb¨ wK wK D‡`¨vM †bIqv `iKvi? 

 

 

2.7      cÖKí ev¯Íevq‡b ‡Kvb Avw_©K I e¨e ’̄vcbv m¤úwK©Z mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q wK ? 

 

 

2.8      cÖK‡íi jÿ¨ AR©‡b eivÏ A_© h‡_ó wQj wK? 

 

 

2.9     cÖK‡íi eivÏK…Z A_© e¨q Kiv m¤¢e n‡qwQj wK? hw` bv n‡q _v‡K, Z‡e †Kb ? 

 

 

2.10  ‡bŠ-c_wUi Lbb KvR wK m¤úbœ n‡q‡Q| m¤úbœ n‡j  Lb‡bi cwigvY| cÖv°j‡bi †P‡q †ewk/ Kg n‡j KviY wK? 

 

 

2.11    ‡WªwRs m¤úbœ Kivi d‡j KZ `xN© c_ bve¨Zvi myd‡ji AvIZvq G‡m‡Q? 
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2.12    ‡WªR g¨v‡Uwi‡qj †Kv_vq †djv n‡”Q Ges wKfv‡e ? 

 

 

2.13     ‡WªR g¨v‡Uwi‡qj wK b`x‡Z †djv n‡”Q ? n‡q _vK‡j KviY wK ? Gi d‡j cybivq LbbK…Z ’̄vb fivU  

          n‡”Q wK ? 

 

 

2.14    GB †bŠ-c_ Lb‡bi d‡j ‡Kvb †Kvb ai‡bi †bŠ-hvb mn‡R PjvPj Ki‡Z cvo‡Q? 

 

 

2.16     LbbK…Z ’̄vb wK cybivq fivU n‡”Q| n‡q _vK‡j fiv‡Ui cwigvY/ nvi KZ? 

 

 

3.0 cÖK‡íi cÖfve 

 

3.1 cÖKí ev¯Íevq‡b GjvKvq wK cÖfve c‡o‡Q?   

 

3.2     cÖKí ev¯Íevq‡b Avcbv‡`i Rvbv g‡Z wK †Kvb Rwg AwaMÖnY/ jxR ‡bIqv n‡q‡Q? hw` Rwg AwaMÖnY      

          Kiv n‡q _v‡K Z‡e Zviv wVKg‡Zv ÿwZc~iY †c‡q‡Qb wK? bv †c‡q _vK‡j Gi KviYmg~n t 

 

 

3.3 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j cÖKí GjvKvq dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK? n¨vu n‡q _vK‡j Zviv 

wVKg‡Zv ÿwZc~iY †c‡q‡Qb wK? bv n‡q _vK‡j Gi KviY wK ? 

 

 

3.4   K…wl dmj Drcv`b e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve 

 

 

3.5   gv‡Qi AvniY e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve 

 

 

3.6   cÖK‡íi Kv‡Ri Kvi‡Y GjvKvevmxi Rxeb-gvb DbœZ n‡q‡Q wKbv? 

 

 

3.7   cÖK‡íi Kg©KvÛ mswkøó GjvKvi RbM‡Yi `wi`ªZv n«v‡m mvnvh¨ K‡i‡Q wKbv? 

 

 

3.8   bve¨Zv e„w× †c‡q‡Q wKbv ?  
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3.9  eb¨vi ZxeªZv n«vm †c‡q‡Q wK? 

 

 

3.10   Kg©ms ’̄vb m„wó‡Z cÖK‡íi f ~wgKv KZUzKz? 

 

4 cÖK‡íi mej, `ye©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

4.1       cÖKí ev Í̄evqb, e¨e ’̄vcbv Ges wbg©vY Kv‡Ri mej (strength) w`K¸‡jv 

 

4.2      cÖKí ev¯Íevqb, e¨e ’̄vcbv Ges wbg©vY Kv‡Ri `ye©j (weakness) w`K¸‡jv 

 

 

4.3 cÖKí ev¯Íevqb, e¨e ’̄vcbv Ges wbg©vY KvR Dbœq‡b Av‡iv ‡Kvb my‡hvM (opportunity) wQj wKbv ev   

eZ©gv‡b  Av‡Q wKbv ? 

 

 

4.4    cÖKí ev¯Íevq‡bi ci eZ©gv‡b ‡Kvb ai‡Yi SuywK (threat) Av‡Q wKbv ? 

 

 

5 cÖKíwUi Kvh©µg ‡UKmB Kivi Rb¨ fwel¨‡Z wK wK D‡`¨vM †bqv `iKvi ? 

 

 

 

 

gyL¨ e¨w³e‡M©i ¯̂vÿi I mxj (hw` _v‡K)t 

 

Avcbvi mgq I mn‡hvwMZvi Rb¨ ab¨ev` 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯̂vÿi I ZvwiLt -------------------- 

mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯̂vÿi I ZvwiLt -------------------- 

                                        

mgxÿK 

 

DTCL 
 

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)  
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

 

In-depth Monitoring of the Capital Dredging of 53 River-routes in Inland Waterways 

(1st Phase: 24 River Routes) (1
st
 Revised) Project 

 
(Af¨šÍixY †bŠ-c‡_i 53wU iæ‡U K¨vwcUvj †WªwRs (1g ch©vqt 24wU †bŠ-c_) (1g ms‡kvwaZ) Pjgvb cÖK‡íi 

wbweo cwiexÿY mgxÿv) 

mgxÿvi D‡Ïk¨  t 

 

‡bŠ-cwienb gš¿Yvjq D‡`¨v‡M evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG) KZ©„K 

ev¯Íevqbvaxb ÒAf¨šÍixY †bŠ-c‡_i 53 wU iæ‡U K¨vwcUvj †WªwRs (1g ch©v‡q t 24wU †bŠ-c_)Ó†bŠ-c‡_ 

‡bŠhvb mg~‡ni (cY¨ I hvÎxevnx ‡bŠhvb Dfq) wbwe©Nœ I wbivc` PjvPj wbwðZ Kivi j‡¶¨ ‡gvU 

997.00 j¶ NbwgUvi Lb‡bi gva¨‡g bve¨Zv Dbœqb cÖKíwU ev Í̄evqb KvR Pjgvb i‡q‡Q| cÖK‡íi 

D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae ’̄v ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv; cÖKí cwiKíbv I ev¯Íevq‡b ¯’vbxq RbMY I 

DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY KZUzKz Av‡Q Zv wbiƒcY Kiv; cÖK‡íi mejw`K (strength), ỳe©jw`K 

(weakness), my‡hvM (opportunity) I SzuwK (threat) (SWOT) we‡kølY Ges fwel¨‡Z GKB 

ai‡bi cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î h‡_vchy³  mycvwik cÖ`vb KivB mgxÿvi D‡Ïk¨| 

 

ev¯Íevqb I  mgm¨vw` m¤úwK©Z Z_¨vw` I gZvgZ msMÖ‡ni wbwgË cÖKí cwiPvj‡Ki Rb¨ cÖkœgvjv 

 

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg t 

 

c`ex t 

 

‡gvevBj b¤̂i t 

 

1| Avcwb KZ w`b hver GB cÖK‡íi `vwq‡Z¡ Av‡Qb? 

 

 

2| Avcbvi c~‡e© †KD wK cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb? K‡i _vK‡j AYyMÖnc~e©K Zuvi/ Zuv‡`i bvg 

I mgqKvj D‡jøL Kiæb| 

 

 

3| wWwcwc Abyhvqx †Kvb †Kvb Kg©KZ©v I Kg©Pvix Avcbvi cÖK‡í †cÖl‡Y c`vqb Kiv n‡q‡Q Ges †cÖl‡Y 

c`vq‡bi Rb¨ †Kvb †Kvb c` Lvwj Av‡Q? Lvwj _vK‡j, Lvwj c`¸‡jv †cÖl‡Y c`vq‡bi Rb¨ wK e¨e ’̄v M„nxZ  

n‡q‡Q ? 
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4| wWwcwc Abyhvqx †Kvb †Kvb Kg©KZ©v I Kg©Pvix bZzb wb‡qvM Kiv n‡q‡Q? wb‡qv‡Mi Rb¨ †Kvb †Kvb c`                             

Lvwj _vK‡j Zv wb‡qv‡Mi Rb¨ wK e¨e ’̄v M„nxZ n‡q‡Q ? 

 

 

5| eZ©gv‡b Avcbvi Aax‡b †h KqRb Kg©KZ©v I Kg©Pvix wb‡qvwRZ Av‡Qb, Zv‡`i Øviv Avcwb wK myôzfv‡e 

     cÖK‡íi ev Í̄evqb KvR m¤úv`b Ki‡Z cvi‡Qb? †jvKej NvUwZ _vK‡j Zvi Kvi‡Y wK ai‡bi mgm¨vi 

     m¤§yLxb n‡”Qb ? 

 

 

6| cÖKí ev¯Íevq‡b †Kvb Rwg AwaMÖnY/ jxR ‡bqv n‡q‡Q wK ? hw` Rwg AwaMÖnY Kiv n‡q _v‡K Z‡e f~wgi  

gvwjK b¨vh¨ g~j¨ †c‡q‡Q wK ? bv †c‡q _vK‡j Gi KviYmg~n  

 

7| cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK ? n¨vu n‡q _vK‡j ÿwZMÖ Í̄ RbMY 

ÿwZc~iY †c‡q‡Qb wK ? bv n‡q _vK‡j Gi KviY wK ? 

 

8|  gvjvgvj (Goods), KvR (Works) I †mev (Services) -Gi msMÖn/µq (Procurement)-Gi ‡h   

KqwU c¨v‡KR Kiv n‡q‡Q, †m¸‡jvi g‡a¨ †Kvb †Kvb c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cÖwµqv mgvß n‡q‡Q Ges †Kvb †Kvb 

c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cªwµqv GLbI evKx Av‡Q? 

 

 

9| ‡h mKj c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cÖwµqv mgvß n‡q‡Q, †m¸‡jv h_vh_ miKvix wewagvjv wcwcG 2006 Ges 

wcwcAvi 2008 mwVKfv‡e AbymiY Kiv n‡q‡Q wKbv Ges GB cÖwµqvq †Kvb mgm¨vq m¤§yLxb n‡qwQ‡jb 

wK ? 

 

 

10| †h mKj c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cÖwµqv mgvß nq bvB, †m¸‡jvi eZ©gvb Ae¯’v wK? G me c¨v‡K‡Ri   

cÖwµqvKi‡Y †Kvb mgm¨v _vK‡j AYyMÖnc~e©K Zvi eY©bv w`b| 

 

11| gvjvgvj (Goods) msMÖn/ µ‡qi c¨v‡KR¸‡jvi Pzw³cÎ m¤úvw`Z n‡q‡Q Ges IqvK© AW©vi †`qv n‡q‡Q 

      †m¸‡jvi Aax‡b gvjvgvj msMÖ‡ni eZ©gvb Ae ’̄v wK ch©v‡q Av‡Q? 

 

12| Kvh© (Works)-Gi †h c¨v‡KR¸‡jvi Pzw³cÎ ¯̂v¶wiZ n‡q‡Q I IqvK© AW©vi cÖ`vb Kiv n‡q‡Q, 

†m¸‡jvi KvR ïiæ n‡q _vK‡j Zvi AMÖMwZ wKiƒc? Avi KvR ïiæ bv n‡q _vK‡j Zvi KviY wK? 

 

 

13| †mev (Services)-Gi †h c¨v‡KR¸‡jvi Pzw³cÎ ¯̂v¶wiZ n‡q‡Q I IqvK© AW©vi †`qv n‡q‡Q, †m¸‡jvi 

      Aax‡b †`kx I we‡`kx civgk©K cÖwZôvb wK KvR ïiæ K‡i‡Qb ? G e¨vcv‡i wK †Kvb mgm¨v Av‡Q? 

 

 



cwiwkó-4: cÖKí cwiPvj‡Ki Rb¨ cÖkœvewj 

cvZv-101 

 

14| cÖKí ev¯Íevq‡b wK wK ai‡bi mgm¨vi m¤§yLxb n‡”Qb Ges G¸‡jvi DËi‡Yi Rb¨ Avcbvi wK †Kvb 

civgk© ev mycvwik Av‡Q? 

 

 

15| cÖKí ev Í̄evq‡b †Kvb Avw_©K I e¨e ’̄vcbv m¤úwK©Z mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q wK ?  

 

 

 

16| ‡bŠ-c‡_i †WªwRs wK †Kvb 3q cÿ Øviv Monitoring n‡&”Q? n‡q _vK‡j ms ’̄vi bvg wK ? Zviv wK wK 

Monitoring Ki‡Q| Zviv Kx †Kvb cÖwZ‡e`b †`q| w`‡q _vK‡j †Kvb †Kvb †bŠ-c‡_i cÖwZ‡e`b w`‡q‡Q| 

 

 

 

17| 24 wU †bŠ-c‡_i me¸‡jv wK  cÖK‡íi AvIZvq Av‡Q| bv _vK‡j KqwU †bŠ-c_ ev` †`qv n‡q‡Q Ges  wK    

Kvi‡Y ? 

 

 

18|  cÖKí ev¯Íevq‡bi eZ©gvb ch©v‡q `uvwo‡q Avcwb wK Avkvev`x †h Aby‡gvw`Z AviwWwcwc-Gi j¶¨gvÎv 

Abyhvqx  cÖKíwU Ryb, 2019 -‡Z mgvß n‡e? 

 

 

19| cÖKíwU myôzfv‡e I mgqgZ ev¯Íevqb Ges cÖK‡íi D‡Ïk¨vejx cy‡ivcywi AR©‡bi j‡¶¨ Avcbvi †Kvb 

mywPwšÍZ gZvgZ _vK‡j AYyMÖnc~e©K Zv ejyb| 

 

 

 

20| ‡WªwRs Gi KvR mg~‡ni †`kx/ we‡`kx wVKv`vix cÖwZôvb Øviv m¤úv`b Kiv‡bv n‡”Q| GB KvR¸wj mswkó  

miKvwi cÖwZôvb gva¨‡g Kiv‡bv n‡j Kx Kx mgm¨v n‡Z cvi‡Zv e‡j g‡b K‡ib| 

 

 

 

 
SWOT we‡kølY 

 

17| Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi cÖavb wZbwU mej w`K D‡jøL Kiæb : 

   K) 

  L) 

  M) 

 



cwiwkó-4: cÖKí cwiPvj‡Ki Rb¨ cÖkœvewj 

cvZv-102 

 

18| Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi cÖavb wZbwU `ye©j w`K D‡jøL Kiæb :  

K) 

 L) 

M) 

19| Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM D‡jøL Kiæb :   

K) 

L) 

M) 

20| Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi wZbwU SzuwKc~Y©w`K D‡jøL Kiæb:   

K) 

L) 

M) 

21| fwel¨‡Z G ai‡Yi cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv Av‡Q e‡j g‡b K‡ib wK?   

 

 

 

 

22| Ab¨vb¨----------------------------------------------------------------------| 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

 cwiKíbv gš¿Yvjq  

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

 

In-depth Monitoring of the Capital Dredging of 53 River-routes in Inland Waterways 

(1st Phase: 24 River Routes) (1
st
 Revised) Project 

 
(Af¨šÍixY †bŠ-c‡_i 53wU iæ‡U K¨vwcUvj †WªwRs (1g ch©vqt 24wU †bŠ-c_) (1g ms‡kvwaZ) Pjgvb cÖK‡íi 

wbweo cwiexÿY mgxÿv) 

 

wcwcG-2006/wcwcAvi-2008 Abyhvqx gvjvgvj / †mev µq msµvšÍ Z_¨vewj 

 

c¨v‡KR- 

১ gš¿bvjq / wefvM :  

 

2 ev Í̄evqbKvix ms¯’v :  

 

3 cÖK‡íi bvg :  

 

4 `icÎ  Abyhvqx কাজের bvg :  

 

5 `icÎ  weÁwß cÖKv‡ki gva¨g (RvZxq 

/Avন্তRvwZK) 

:  

 

6 `icÎ  weµq ïiæi ZvwiL :  

 

7 `icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq :  

 

8 `icÎ  MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq :  

 

9 cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v :  

 

10 `icÎ  †Lvjvi ZvwiL I mgq :  

  

11 †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  

 

12 bb †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  

 

13 `icÎ  g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL :  

 

14 Kvh©weeibxi Aby‡gv`‡bi  ZvwiL :  

 

15 wm Gm •Zwii ZvwiL :  

 

16 wm Gm Aby‡gv`‡bi ZvwiL :  

 

17 Notification of Award cÖ`v‡bi ZvwiL  :  
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18 †gvU Pzw³ g~j¨ :  

 

19 Pzw³ ¯v̂¶‡ii  ZvwiL :  

 

20 কার্ যাজদশ cÖ`v‡bi ZvwiL :  

 

২১  কার্ যাজদশ অনুর্ায়ী কাে শুরুর তাররখ  :  

 

২২  সময় বৃরি থাকজে, কতরদজনর এবং রক কারজে  :  

 

২৩  কার্ যাজদশ অনুর্ায়ী কাে সমারির তাররখ  :  

 

২৪  চূড়ান্ত রবে েমাদাজনর তাররখ ও রবজের 

ররমাে  

:  

 

২৫  চূড়ান্ত রবে ররজশাজধর তাররখ ও ররমাে  :  

 

২৬  ক্রজয়র ক্ষেজে সরকারর ক্রয়নীরতমাো অনুসরে 

করা হজয়রিে রকনা  

:  

২৭  না হজে ক্ষকন হয়রন?  :  

 

২৮       (Works) গুজোর গুেগত মাজনর ক্ষেজে 

ক্ষকান রবচ্যুরত ঘজেরিে ?  

:  

 

২৯  হজয় থাকজে ক্ষকন ?  :  

 

৩০  দরজে উজেরখত মূল্য অজো অরধক ব্যয় 

হজয়রিে রকনা ?  

:  

 

৩১  হজয় থাকজে ক্ষকন ? :  

 

৩২       (Works) গুজোর ক্ষকান ত্রুটি ধরা 

জররিে রক না?  

:  

৩৩  ত্রুটি হজয় থাকজে ক্ষসবা মান ক্ষকমন রিে?  :  

 

 

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix: 

¯̂vÿit 

‡gvevBjt 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

 

In-depth Monitoring of the Capital Dredging of 53 River-routes in Inland 

Waterways (1st Phase: 24 River Routes) (1
st
 Revised) Project 

 

(Af¨šÍixY †bŠ-c‡_i 53wU iæ‡U K¨vwcUvj †WªwRs (1g ch©vqt 24wU †bŠ-c_) (1g ms‡kvwaZ) Pjgvb 

cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv) 

 

‡Km ÷vwWi Rb¨ ‡PKwj÷ 

 

‡Km ÷vwW t DcKvi‡fvMx‡`i RxebhvÎvi Dci cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z Z_¨ msMÖn Rb¨ †gvU 5wU †Km 

÷vwWR Kiv n‡e †hLv‡b c ÖKí ev¯Íevq‡bi Kvi‡Y myweav-Amyweav Ges mvdj¨-e¨_©Zv cÖvavb¨ cv‡e| 

 

LbbK„Z †bŠ-c‡_i bvg  t................................................................................................ 

 

01 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t  [mKj DËi`vZvi Rb¨] Z_¨ msMÖnKvixMY ïiæ‡ZB GB Ask c~Y© Ki‡eb 

1.1 DËi`vZvi bvg t  

1.2 wcZvi bvg t                                

1.3 gvZvi bvg t                           

1.4 ¯̂vgx/¯¿xi bvg t  

1.5 eqm t  

1.6 wj½ t (‡KvW: 1=cyiæl, 2= gwnjv, 3=Z…Zxq wj½)|   

1.7 •eevwnK Ae ’̄v t (‡KvW: 1=weevwnZ, 2=AweevwnZ, 3=weaev, 4= wecZœxK)| 

1.8 MÖvg/ †g․Rv t  

1.9 BDwbqb t  

1.10 Dc‡Rjv t  

1.11 †Rjv t  

1.12 wefvM t  

1.13 †gvevBj b¤̂i t  

1.14 mvÿvr MÖn‡Yi ZvwiL I mgq t  

1.15 wkÿvMZ †hvM¨Zv t 1= 5g ‡kÖYx; 2= 8g ‡kÖYx; 3= Gm.Gm.wm; 4=GBP.Gm.wm; 5= 

Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb ---------------------------------) 
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1.16 †ckvt:     †KvWmg~nt 1=K…wlRxex, 2=grm¨Rxex, 3=e¨emvqx, 4=kÖwgK, 

5=gv÷vi/mv‡is, 6=†b․-hvb kÖwgK, 7=†b․-hvb gvwjK, 8=Ab¨vb¨- 

1.17 Avcwb AÎ GjvKvq KZ eQi 

hver emevm K‡ib?  

K) ’̄vqxevwm›`v  L) ’̄vbvšÍwiZ-------------- eQi (c~Y© ermi D‡jøL  

Kiæb) 

1.18 cwiev‡iii m`m¨ msL¨v †gvUt   gwnjvt   cyiælt 

 

cÖK‡íi mvdj¨ 

K) cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb wQj ? 

 

L) eZ©gv‡b Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb ? 

 

M) cÖK‡íi gva¨‡g Avcwb wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb ? 

 

N) cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© Avcbvi A_©‣bwZK Ae ’̄v †Kgb wQj ? 

 

O) Avcbvi †ckvi DbœwZ‡Z cÖKíwU  wKfv‡e mvnvh¨ K‡i‡Q? 

 

 

 

cÖK‡íi cÖfvemg~n 

K)  GB cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK A_©‣bwZK Kg©KvÛ M‡o D‡V‡Q? G‡Z cÖK‡íi Ae`vb KZUzKz e‡j Avcwb g‡b 

Ki‡Qb? 

 

 

L) cÖKí ev¯Íevq‡b Avcbv‡`i Rvbv g‡Z wK †Kvb Rwg AwaMÖnY/ jxR ‡bIqv n‡q‡Q? hw` Rwg AwaMÖnY Kiv n‡q  

_v‡K Z‡e f~wgi gvwjK b¨vh¨ g~j¨ †c‡q‡Q wK? bv †c‡q _vK‡j Gi KviYmg~n 

 

 

M)  cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j Avcbvi dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK? n¨vu n‡q _vK‡j ÿwZc~iY 

†c‡q‡Qb wK ? bv n‡q _vK‡j Gi KviY wK ? 

 

N) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq K…wl‡ÿ‡Î wK cÖfve †d‡j‡Q ? 

 

O) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq grm¨ Avni‡Y wK cÖfve †d‡j‡Q ? 

 

P) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq e¨emv evwY‡R¨ wK cÖfve †d‡j‡Q ? 
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cÖK‡íi mej I ỳe©j w`Kmg~n 

1. GB cÖK‡íi wZbwU mej w`K D‡jøL Kiæb : 

 

 

2. GB cÖK‡íi wZbwU `ye©j w`K D‡jøL Kiæb : 

 

 

3. GB cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM D‡jøL Kiæb : 

 

 

4. GB cÖK‡íi wZbwU SzuwK c~Y©w`K D‡jøL Kiæb : 

 

 

5.  cÖK‡íi Kv‡Ri mgq Avcbviv wK †Kvb mgm¨vi gy‡L c‡o‡Qb KLbI ? wK wK  mgm¨vi m¤§yLxb n‡q‡Qb ? 

wKfv‡e GB mgm¨v¸‡jvi mgvavb Ki‡jb ? 

 

6. Ggb †Kvb KvR wK Av‡Q hv GL‡bv Kiv nqwb ? †Kb nqwb e‡j Avcwb g‡b Ki‡Qb ? 

 

 

7. GB  cÖKí m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ I mycvwikmg~n wK wK ? we Í̄vwiZ ejyb | 

 

 

   we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B cÖK‡íi gva¨‡g DËi`vZvi Qwe Zy‡j Avb‡Z n‡e| 

 

AskMÖn‡Yi Rb¨ Avcbv‡K AmsL¨ ab¨ev` 

 

       Z_¨ msMÖnKvixi bvg t                                                            ¯v̂ÿi t 

       ‡gvevBj b¤̂i t                                                                     ZvwiL t 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

 

In-depth Monitoring of the Capital Dredging of 53 River-routes in Inland Waterways (1st Phase: 24 River Routes) (1
st
 Revised) Project 

 

(Af¨šÍixY †b․-c‡_i 53wU iæ‡U K¨vwcUvj †WªwRs (1g ch©vqt 24wU †b․-c_) (1g ms‡kvwaZ) Pjgvb cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv) 

 

ev¯Íe Ae ’̄v ch©‡eÿY msµvšÍ †PKwj÷ 

 

cwi`k©‡bi ZvwiLt  
 

 µt 

bs 

†b․-c‡_i  bvg ‡Rjvi bvg wVKv`vi 

cªwZôv‡bi bvg 

b`xi MfxiZv Lbb ỳiZ¡ Lb‡bi cwigvY (j. N.) LbbKvj ‡WªwRs 

g¨v‡Uwiqvj 

†djvi ¯’vb 

¸YMZ gvb 
 AviwWwcwc 

Abymv‡i 

eZ©gv‡b AviwWwcwc 

Abymv‡i 

eZ©gv‡b AviwWwcwc 

Abymv‡i 

Pzw³ 

‡gvZv‡eK 

eZ©gv‡b Pzw³  

Abymv‡i 

cÖK…Z 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 1 •fie evRvi-wjcmv-QvZK, 

wm‡jU ‡bŠ-c_ Lbb (jU-

01, 02)t QvZK wm‡g›U 

d¨v±ix n‡Z w`qviv evRvi 

chšÍ©| 

mybvgMÄ, 

†bÎ‡Kvbv 

I 

wK‡kviMÄ 

K) ‡¯úKUªv 

BwÄwbqvwis wjt 

L) e½ ‡WªRvim 

wjwg‡UW| 

     12.00 

 

     

 2 

 

gsjv NvwlqvLvjx †b․-c_ Lyjbv, 

ev‡MinvU 

weAvBWweøDwUG 

wbR¯^ ‡WªRvi 

     40.16 

 

     

 3 Lyjbv- †bvqvcvov ‡bŠ-c_ 

Lbb 

Lyjbv, 

h‡kvi 

‡gmvm© e½ 

‡WªRvim 

wjwg‡UW| 

     25.00+ 

5.00 

= 30.00 

     

 4 MvMjv‡Rvi-‡gvnbMÄ ‡bŠ-

c_ Lbb 

‡bÎ‡Kvbv Gwkqvb †WªRvm© 

I G¨vKzqv 

     48.00 
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 µt 

bs 

†b․-c‡_i  bvg ‡Rjvi bvg wVKv`vi 

cªwZôv‡bi bvg 

b`xi MfxiZv Lbb ỳiZ¡ Lb‡bi cwigvY (j. N.) LbbKvj ‡WªwRs 

g¨v‡Uwiqvj 

†djvi ¯’vb 

¸YMZ gvb 
 AviwWwcwc 

Abymv‡i 

eZ©gv‡b AviwWwcwc 

Abymv‡i 

eZ©gv‡b AviwWwcwc 

Abymv‡i 

Pzw³ 

‡gvZv‡eK 

eZ©gv‡b Pzw³  

Abymv‡i 

cÖK…Z 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

†gwib  (†Rwf) 

 5 Puv`cyi-BPzjx-nvwRMÄ †bŠ-

c_ Lbb(jU-1) 

Pv`ucyi Gg.Gm e½ 

‡WªRvim 

wjwg‡UW| 

           

 6 cvebv-bv‡Uvi-cÂMo (jU-

01) 

cvebv, 

bv‡Uvi, 

cÂMo 

†gmvm© 

wWBWweøD wjt 

(evsjv‡`k 

†bŠevwnbx) 

     10.50 

 

     

 7 K·evRvi-‡m›UgvwUb© K·evRvi †gmvm© 

wWBWweøD wjt 

(evsjv‡`k 

†bŠevwnbx) 

           

 8 

 

‣fii (biwms`x)-KwUqv`x wK‡kviMÄ, 

biwms`x 

†gmvm© Lyjbv 

kxcBqvW© wjt 

(evsjv‡`k 

†bŠevwnbx) 

     80.00 

 

     

 9 jvIhvNi-`yjf…cyi †b․c_ mybvgMÄ I 

†bÎ‡Kvbv 

evsjv‡`k 

†bŠevwnbx 

     32.00      

 

we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B Qwe Zy‡j Avb‡Z n‡e| 

cwi`k©bKvixi bvg: 

¯̂vÿit 

‡gvevBjt 
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Description of Selected Project for In-depth Monitoring and
Terms of Reference (ToR) for Consultant Firm

5.A uration and Cost Lac Tk.) :

Cost Duration
Original DPP

1st Revised
DPP

Original
lst Revised

187364.00 192300.00 July 2012 to Jr,rne

2018
July 2012 to June 2019

6. Project Financing: Government of Bangladesh (GOB)

7. Project Objectives
a) Main Objective

The main objective of the project is to develop the Deteriorating navigability of
inland waterways by dredging for smooth and salt plying of cargo and passenger
vessels.

b) Specific obiective

I Project Name Capital Dredging of 53 River-routes in Inland
Waterways ( l" phase:24 River Routes) (l u

revised).
2 Sponsorins Ministrvi Division Ministry of Shippins MOS)
3 Implementing Agency Bangladesh Inland Water Transport Authority

(BIWTA)
4 Project Location 23 Districts of 5 Division

D

a

a

To irrprove the navigability of 24 river routes by dredging;
To open up of 2470 kn of rvatenvays fbr srnooth and uninterrupted plying of
watercrafts round the year; and

To increase the water flow of the respective rivers.

Major components of the project:
Acquisition of Assists
Crops Compensation
Consultancy
Land Acquisition;
Eartlien dyke Construction
Dredging work by biwta dredger
Dredging work by private dredger
Excavation work by excavator

a

a

o

a

a

a

a

a

N
o
b!
(6
a.



9. TOR of the current Assignment:
o To review project related infonnation (BackgroLrnd, Objectives, Status of project

Approval/Revision, rnode of financing & other relevant issues etc.) ;

o To collect, revier.v, anall,ze overall and component wise iurplementation progress

( physical and financial ) of the project and to present in graphical/ tabular form;

. To find or-rt whether the worlt plarr has been formulated follorving the Work
Breakdown Stmcture (WBS) :

r To assess the attainment level of the project objectives;

o To examine & revierv the tender documents (invitation of tender, evaluation of tender,
approval procedures, contract arvards etc ) to verity whether the existing procurement
rules (PPA-2006/PPR-2008) fbllorved/are being followed in procuring
goods/works/service under the project ;

o To examine and review whether the specification/BOQ/TOR, quality & quantity
mentioned in the tender documents are being monitored/examined properly in
procuring goods/works/services under the project & to review the targets and actual
progress against the approved APP (Annual Procurement Plan) ;

o To monitor whether implementation of the project or any of the components has been

delayed in terms of financing, procuring goods, managerial inefficiency, which causes

increase of project cost or implementation period and identify lanalyze the reason/
responsible for the delay, if any;

. To review the qualification and perfbrrnance of the Project Director regarding pro.iect

management, procurement, leadership and decisions taking;
. To make suggestion regarding the sustainability of the facilities created under the

project and give opinion on probable exit plan of the project;

o To investigate the strengths and l'eaknesses of the project and identify potential
threats and challenges (SWOT) torvards effective implernentation of ongoing
activities of the project;

. To analyze the Logical framervorh of the project;

r To analyze different findings obtained from the In-depth monitoring study and
formulate specific recomrnendations; and

. To accomplish other relevantirelated tasks assigned by the Authority if or when
necessary during the contract period.

ea
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10. Scope of Services:
iThe consultant shall prepare the study design and plan field
following components of the project. Sampling of the in-depth

the basis of f work mentioned below:

11. Professionals required for the evaluation lvorks:

works considering the
study should be made

on oI cove o mentro
Sl. No Coverage of work

I Project activities are being implemented / achieved as targeted in the Project and
its present functional status in the areas that would be sampled for study.

ll Assessing rvhether the objectives of the project is being attained as mentioned
below:

(a) Quick, easy and less expensive transportation of all kinds of necessary
goods and passengers as well is supposed to be established through the
watrerways.

(b) Whether the volume of traffic of cargo through inland r,vaterways has
been increased.

c) Assess the marketing and distribution facilities of input and output of
AgricLrlture and Industries wilI be increased which in turn will have a positive
impact on the economy of the country.
( d) Increasing lrrigation and fishing facilities and improving ecological balance of
the localities.

l 1l. Interviewing tlie beneficiaries and other stakeholders.
lv. conducting in-depth discussions/FGD and consultative meetings with key

ofllcials, public representatives, local administration, NGOs personnel, farmers
and other service providers etc.

Data collection and analysis regarding procurement related activites.v

vt. Collection of data related to river dredging, Agricultural, Fishing and Industries.

No. Type of
professionals

Educational
qualification

Experience required

Consultant Firm At least 3 years experiences in relevant field.
1 Team Leader - At least B.Sc in

Civil Engineering.
Ph.D degree in

relevant field lvill be
given preference.

r He/She must have at least 10 vears'
experience in dredging works.

o Working experience in at least 01

Monitoring &. Evaluation study. More
experience will be given preference.

o Substantial krrowledge in PPA-06 and PPR-
08.

. Practical knowledge in computer operation
and skill in repoft presentation.
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12. Responsibilities of the Consulting Farm:

t1. Socio-economic
Specialist

At least Master
degree in

Economics/Agricult
ural Econotnics/

Sociology.

r At least 5 years' experience in
conducting socio-economic
researches/in-depth
monitoring/evaluation works.

lll Hydrographer At least B.Sc degree

/post grach-rate

diplorna in
I-lydrography.

r At least 03 years' experience in
I-lydrography Survey.

lv. Statistician At least Master
degree in Statistics/
Applied Statistics

At least 5 years' experience in data collection,

data management and data analysis related to

monitoring and evaluation studies.

I eonsultant Firm have to submit with detail study design outlining the target groups,

respondents, method of data collection, statistical tools to be applied in data analysis

within 15 davs of the sign of contract.

11. eonsultant Firm have to submit an action plan and Gantt chart along with RFP.

I ll. Coniirltant Firm will have to trained up field staff to be recruited for data collection.

lv. Consultant Firm will have to meet the project authorities and shall make field visits,

if and when necessary.

Consultant Firm will review the strengths and weaknesses of project activities.

vl. Consultant Firm will do data collection, data processing and data analysis works etc

by itself.
vll Consultant Firm will have to prepare report based on the data collected from the

proiect area and get approval from the authority concerned'
vlll Consultant Firm will also have to present the l't draft report in the national level

workshop for dissemination of the study findings and finalize the report incorporating

workshop inputs within 60 days of the sign of contract..

tx. Consultant Firm rvill have to provide 2nd draft report with necessary no. of copies

for meetins, arrange local level workshop within 80 days of the sign of contract..

x. Consultant Firm will have to Subrnit Final sixty (60) printed copies (40 copies rvill
be ivritten in Bangla and 20 copies will be written in English) of the final report will
be subrnitted to the Director General, Education and Social Sector, IMED. Printing

cost will be borne by the Consulting Finn within 100 days of the sign of contract..

xl. Any other related works assigned by the approval authority.
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