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ক্ষনফ বাী ায-ংল্পি 
 

 

g~j (cyivZb) a‡jk^ix নদী Uv½vBj †Rjvi KvwjnvwZ Dc‡Rjvaxb eZ©gvb e½eÜz †mZzi 2 wK‡jvwgUvi DRv‡b  

মমুনা b`x থথল্পক উৎক্ষি ল্পে স্মযণাতীত          ফল্পে ক্ষগল্পেক্ষছর ঢাকা ক্ষফবাল্পগয ক্ষফক্ষবন্ন এরাকাে| a‡jk̂ix b`xi 

g~j Drm gy‡Li wKQzUv fvwU‡Z       e½eÜz †mZ zi ৩ wK‡jvwgUvi fvwU †_‡K a‡jk^ixi Av‡iKwU kvLv b`x 

KvwjnvwZ Dc‡Rjvi †RvKviPi GjvKvq g~j a‡jk^ix b`xi mv‡_ wgwjZ n‡qwQj hv eZ©gv‡b wbD a‡jk^ix bv‡g 

cwiwPZ| cyivZb a‡jk̂ix b`x †RvKvi Pi †_‡K Uv½vBj †Rjvi m`i Dc‡Rjv I bvMicyi, gvwbKMÄ †Rjv 

n‡q gywÝM‡Ä eywoM½v b`xi mv‡_ wgwjZ n‡q‡Q| cÖK…wZMZfv‡e hgybv b`x †_‡K AviI K‡qKwU DrmgyL 

Uv½vBj †Rjvi I bvMicyi Dc‡Rjv n‡q GB b`xi mv‡_ wgwjZ n‡q‡Q| Uv½vBj †Rjvi KvwjnvwZ Dc‡Rjvi 

†RvKvi Pi GjvKvq cyivZb a‡jk^ix b`x †_‡K cysjx b`x DrcwË n‡q wgR©vcyi Dc†Rjvq ব্রহ্মপুত্র নল্পদয াখা 

ফংাই  Gi mv‡_ wgwjZ n‡q eskvB bv‡g, MvRxcyi †Rjvi Kvwjqv‰Ki G ZzivM bv‡g Ges XvKvi ewmjvq 

eywoM½v bvg aviY K‡i gywÝM‡Ä a‡jk^ix b`xi mv‡_ wgwjZ n‡q‡Q| e½eÜz †mZz wbg©vbKv‡j †mZz KZ©„cÿ 

KZ©„K cyivZb a‡jk^ixi g~j Ad‡UK eÜ K‡i †`qv nq| d‡j, a‡jk^ix kvLv Ad‡UK (hv eZ©gv‡b wbD 

a‡jk^ix) Gi gva¨‡g cvwb cÖevn cysjx b`x‡Z Avm‡Z _v‡K আয এবাল্পফই সৃক্ষি ল্পেল্পছ wbD ধল্পরশ্বযী-পুংরী-

ফংাই- তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা’ নদী ক্ষল্পিভ|  cyivZb a‡jk̂ixi Dc‡ii w`‡Ki cÖvq 20 wK‡jvwgUvi hgybvi cwj Øviv 

         fivU n‡q hvq eZ©gv‡b hvi †Kvb Aw¯ÍZ¡B bvB| 

 

এই নদী ক্ষল্পিভ ফহু eQi ধল্পয ঢাকা য  ক্ষফবাল্পগয ব্যফা-ফাক্ষনজয, ক্ষযফন  কৃক্ষলল্পত অাভান্য ভূক্ষভকা থযল্পখ এ 

অঞ্চল্পরয অথ বনীল্পত ক্ষফযাট অফদান থযল্পখ আল্পছ।                                   ½v                  

১৬২.৫০       ,                    ২.০০       ,       ৬১.৫০        ,       ২০.৫০             

            ৭৮.৫০        ।   
 

  গত কল্পেক দক ধল্পয বুক্ষিগঙ্গা, তুযাগ,         এফং ফালু নদীয াক্ষন প্রফা উল্পেখল্পমাগ্য বাল্পফ হ্রা থল্পেল্পছ। 

ক্রভফধ বভান জনংখ্যা এফং আথ ব-াভাক্ষজক কাম বক্রভ বৃক্ষিয াল্পথ ব্যাকবাল্পফ থফল্পিল্পছ ঢাকা  নাযা ণগল্পেয 

অবযন্তযীণ ফন্দযগুল্পরায ক্ষযক্ষধ, ক্ষে  ব্যফা থকন্দ্র। মত্র-তত্র থনৌমান থনাঙ্গয, নদীয তীয দখর, অবফধ স্থাণা ক্ষনভ বাল্পণ 

জরথ রু ল্পেল্পছ। ক্ষল্পেয ফল্পজবযয াল্পথ ক্ষফলাক্ত যাােক্ষনল্পকয ক্রভাগত ক্ষনিঃযণ এফং নদী  খারগুল্পরাল্পত 

ক্ষরক্ষথন নানাক্ষফধ ভানফ ফজবয ক্ষনক্ষফ বচাল্পয ক্ষনল্পিল্পয পল্পর নদীয তরল্পদ বযাট ল্পে ।  

 

ফক্ষণ বত অফস্থায থপ্রক্ষিল্পত ংস্কায কাল্পজয ভাধ্যল্পভ নদীগুল্পরাল্পত াক্ষন প্রফা বৃক্ষি কযায জন্য যকাল্পযয াক্ষন ম্পদ, 

ক্ষযল্পফ  অন্যান্য ভন্ত্রণারে ক্ষফলেটিয গুরুত্ব অনুধাফন কল্পয।  যফতীল্পত, ক্ষফলেটি ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয দৃক্ষিল্পগাচয 

ল্পর মথামথ অনুন্ধাল্পনয ভাধ্যল্পভ অগ্রাক্ষধকায ক্ষবক্ষিল্পত নদীয াক্ষন প্রফা বৃক্ষিয  জন্য  দীঘ বল্পভোদী ভাধাল্পনয 

ক্ষনল্পদ বনা আল্প এফং এয থপ্রক্ষিল্পত ক্ষফদ্যভান প্রকেটি গ্রল্পণয ফাস্তফমুখী দল্পি থনো ে।   

 

ক্ষনক্ষফি ক্ষযফীিণ কাল্পজয উল্পেশ্য ছ ক্ষছর প্রকে কাল্পজয অগ্রগক্ষত ম বাল্পরাচনা কযা এফং কাল্পজ প্রক্ষতফন্ধকতা ক্ষচক্ষ ত কল্পয 

ক্ষনক্ষদ বি ভল্পে প্রকেটি ফাস্তফােল্পনয রল্পিয সুাক্ষয প্রদান। এই উল্পেশ্য ছ থক ক্ষফল্পফচনাে থযল্পখ প্রকেটিয ক্ষনক্ষফি 

ক্ষযফীিণ কাল্পজয জন্য দুআ ধযক্ষনয িথ্য ংগ্র কযা য় সমভন-গুনগি (Qualitative) ও চযভানগি 

(Quantititive) িথ্য। চযভানগি িথ্য যাচয ৭০০ উকাযক্ষবাগীক্ষদয ভক্ষধ্য জচযক্ষয ভাধ্যক্ষভ ংগ্র কযা য়। 

যচদক্ষক, গুনগি িথ্য ও উাি ংগ্রক্ষয জন্য প্রকক্ষেয াক্ষথ জচড়ি চফচবন্ন কভ বকিবা, ফাংরাক্ষদ াচন উন্নয়ন 

সফাক্ষড বয চফচবন্ন কভ বকিবা, স্থানীয় জনগণ, জন প্রচিচনচধক্ষদয াক্ষথ চনচযড় অক্ষরাচনায (ক্ষকঅআ) ও এপচজচড চযচারনা 

কযা য়।  

 

                                  ও                        ,                              

           ৯৪৪.০৯           ।       , 1g                                                 

১১২,৫.৫৯                                     ১৩১.৫                         ।        ,       

           ৬     ৬                  ২০         ২০২০                       ।                 

            ২৯.৭% (     ২০১৯) 
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প্রকক্ষেয ক্রয় কাম বক্রভমূসয ২9টি প্যাক্ষকক্ষজয ভক্ষধ্য 8টি      প্যাক্ষকক্ষজয ক্রয় কাম বক্রভ চচএ-২০০৬ ও চচঅয-

২০০৮ এয চনক্ষদ বনা নুযণ কক্ষয কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

 

                  LGED, RHD     Bangladesh Railway             ২২                   

        ,                                       ।    ,       ১                      ২২  

                                            । এই কর থতুয ভল্পধ্য এরক্ষজইক্ষড’য ৬টি ক্ষব্রল্পজয 

পাউল্পেন ক্ষিল্পটভন্ট KvR ïiæ Kiv n‡q‡Q এফং িক  জনথ ক্ষফবাল্পগয ৪টি ক্ষব্রল্পজয পাউল্পেন ক্ষিটল্পভন্ট কাল্পজয 

জন্য ভল্পঝাতা স্বাযক স্বািক্ষযত ল্পেল্পছ।  
 

      ১                                                ০৪-০৮-২০১৬        ৬৮.৩৯           

                    ,                                                  ৩০-০৭-২০১৮        

        ও      ।                      ০৭-১২-২০১৭        ১৫.০৯                            

   ,                   ০৫-০২-২০১৯                   ।                                

        ও        ।                                                                    

                  '৬' ও '৭'                              ও        ।              ৮৫.০ 

          cÖ¯ÍvweZ 2q                ’                  ।  

 

                               ও                                                 ,       

       ও                                 ৫,৫৭,২৩৫                        ;        †mwW‡g›U 

       ৩,২৮,৭৬৯                           ১,৮৪,৮৮৭                                       

                   ।             ৫,৫৭,২৩৫                                          ও 

                              '                                          ।                

                                                                    ,                  

          ।                                                                                 

    ।  

 

GB        djvdj ‡_‡K cÖvß Z_¨ Dcv‡Ëi wfwË‡Z cÖK‡íi mej I `ye©j w`K¸‡jv wPwýZ Kiv n‡q‡Q| 

ফর ক্ষদকমূ:                                                              ও              ; 

‡mwW‡g›U †ewmb Lb‡bi Rb¨ evcvD‡ev †WªRvi cwi`ßi‡K `vwqZ¡ †`qv| †WªRvi cwi`ß‡ii 26Ó Wvqvi 2wU 

†WªRv‡ii mvnv‡h¨ †mwW‡g›U †ewmb Lbb Kiv n‡e| cÖK‡íi MvBW euva ক্ষনভ বাল্পনয 4wU j‡Ui g‡a¨ 3wU j‡Ui KvR 

ïiæ n‡q‡Q; দুফ বর ক্ষদকমূ:                    ;                        ;                 

Kg©KZ©v‡K cÖKí cwiPvjK wb‡qvM; Rwg Awaগ্রহনে জটিরতা| সুল্পমাগমূ:                     ; 

                                         ; ঝুঁক্ষকমূ: hgybv b`x AZ¨vwaK cwjevwnZ b`x       D³ 

cÖK‡íi Ad‡UK mn cysjx b`x‡Z cwj fivU ~̀ixKib AZ¨šÍ     ও SywKc~b© KvR,;                  

           BZ¨vw`| 

 

সুক্ষফধাল্পবাগীল্পদয আথ ব াভাক্ষজক প্রবাফ ক্ষফল্পেলল্পণ থদখা মাে, বুক্ষিগঙ্গা নদীল্পত াক্ষনয প্রফা বৃক্ষি থল্পর কৃক্ষল থল্পচয 

াক্ষন াো মাল্পফ, নদী ল্পথ ল্পজ মাতাোত কযা মাল্পফ, াযা ফছয ভাছ াো মাল্পফ এফং ভাছ চাল কযা ভম্ভফ 

ল্পফ। অযক্ষদল্পক, াক্ষন না থল্পর কৃক্ষল থল্পচয াক্ষন াো মাল্পফ না পল্পর পর কভ ল্পফ এফং থল্পচয জন্য থফী ল্পফ। 

নদীয ফতবভান ক্ষযক্ষস্থক্ষত ব্যাাল্পয উিযদাতাল্পদয ফল্পরল্পছন-নদীয তরল্পদ বযাট ল্পে থগল্পছ, ভেরা আফজবনা      

                                                 নদী দখল্পরয পল্পর নাব্যতা হ্রা াল্পে।  

 

               ,         ,                               ও                               

                       : 

১)                                 (2D Model-2003            )                       

                                                                             ।       RRI 

               mgxÿvwU                                 ১০   .  .            ও            ও 

                                                                                           

                   ; (৮.২.১ ও ৯.২    ) 

 



vi 

 

২)                                                                                /     

                    Location-1                                                             

   ,                  ও                                             । (৬.৪    ) 

 

৩)                                            (    ৫.৫৭           ) Sediment Basin, Inlet 

& Outlet Channel                                                                  

                         ।                     ও                     ও                  

                                                                                     

                                          ।                                          

                                                                        ; (৬.৭ ও ৯.৬ 

   ) 

৪)                                                                                   

          Work Plan                                           । (৬.৬ ও ৯.৭    ) 

 

৫)                                              /                                           

      ।                                                       ,                 

                              ; (৬.১৪    ) 

 

৬)                    ও                                                      

location-2         location-1                                                         

                                                                                       

                    ।                      industrial ও sanitation                            

                    ; (৬.৫ ও ৯.১০    ) 

 

৭)               ,        ,              ,             ,                                          

                                                                    ; (৯.৯    ) 

৮)                                   ,         ও                                          

                                           ও            ।   

 

৯)                      ,               ও                                            

                                                       ও                      ।       

                                                                                        ।  

 

১০)        ও                                   ও                                      

                                                                                 

                                  ২                                                    

                                                                  ।   
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১.১  প্রকল্পেয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ:   

 

ঢাকায আল্পাল্পয নদীগুল্পরায আকৃক্ষতগত ক্ষযফতবন  জরপ্রফা হ্রাল্পয কাযল্পণ ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই- তুযাগ-

বুক্ষিগঙ্গা নদী ফরল্পেয াক্ষন প্রফা কল্পভ আল্পছ। ক্ষর বযাল্পটয কাযল্পণ শুষ্ক থভৌসুল্পভয উৎ নদী মমুনায াল্পথ একর  

নদীয ফরল্পেয ংল্পমাগ ক্ষফক্ষেন্ন োে াক্ষন প্রফা কল্পভ মাফায পল্পর এয নাব্যতা ধীল্পয ধীল্পয হ্রা াল্পে। উৎ নদী 

মমুনা থথল্পক াক্ষনয অম বাপ্ত প্রফাল্পয কাযল্পণ ক্ষপডায নদীমূ শুকল্পনা থভৌসুল্পভ প্রাে জরশূন্য ে ল্পি। ক্ষরল্পত নদীয 

তরল্পদ বযাট োয কাযল্পণ থটকই নাব্যতা চালু যাখায থিল্পত্র অন্যতভ প্রধান অন্তযাে। ‘অপ-থটক’ ব্যাফস্থানায 

ভাধ্যল্পভ এই ভস্যা ভাধান কযা ম্ভফ। ফাংরাল্পদ াক্ষন উন্নেন থফাড ব ২০০৪ াল্পর বুক্ষডগঙ্গা, তুযাগ ও ীত     নদী 

ক্ষল্পেভ পুনফ বাল্পনয থকৌর এফং বুক্ষিগঙ্গা নদীয তরল্পদল্প শুষ্ক থভৌসুল্পভ      প্রফা বৃক্ষিয থকৌর ম্পল্পকব ম্ভাব্যতা 

মাচাই               ক্ষল্পযানাল্পভ গল্পফলণা কাম ব ক্ষযচারনা কল্পয। এ ম্ভাব্যতা মাচাই ভীিায        ৬১০.৫৯ 

থকাটি টাকা ব্যাল্পে “Augmentation Buriganga flow by silted uplinks with Jamuna” ীল বক প্রকল্পেয 

ক্ষডক্ষক্ষ প্র    ল্পেক্ষছর এফং ২০০৬ াল্পর তা াক্ষন ম্পদ ভন্ত্রণারল্পেয ভাধ্যল্পভ ক্ষযকেনা কক্ষভল্পন জভা থদো 

ল্পেক্ষছর। তল্পফ উল্পেক্ষখত প্রকল্পে অথ ব ক্ষফক্ষনল্পোল্পগ উন্নেন ল্পমাগী না াোে  ক্ষডক্ষক্ষটি অনুল্পভাক্ষদত েক্ষন। 

 

যফতীল্পত নদী দূলণ  ক্ষর বযাট ভস্যা ক্ষনযল্পনয ভস্যাটি ক্ষফল্পল গুরুত্ব াে। ক্ষফগত ২৫-০৮-২০০৯ তাক্ষযল্পখ 

অনুক্ষিত ‘াক্ষন খাত  থেক্ষজং ংক্ষেি কক্ষভটি’-এয বাে ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ঢাকায আল্পাল্পয নদীমূল্পয খনন 

কাল্পজয ক্ষনল্পদ বনা প্রদান কল্পযন, মায ক্ষযল্পপ্রক্ষিল্পত “Buriganga River Restoration” (New Dhaleswari-

Pungli-Bangshi-Turag-Buriganga River System” প্রকেটি প্রণেন কযা ে। প্রকেটি Institute of 

Water Modeling (IWM) কর্তবক ক্ষযচাক্ষরত ম্ভাব্যতা ভীিায ক্ষবক্ষিল্পত প্রণীত ে। প্রকল্পেয মূর অনুল্পভাক্ষদত 

ক্ষডক্ষক্ষ অনুমােী প্রকে ফাস্তফােনকার ক্ষছর এক্ষপ্রর ২০১০ থথল্পক ক্ষডল্পম্বয ২০১৪ ম বন্ত।   

 

প্রকেটি ফাস্তফােল্পনয ভে         ,  ধল্পরশ্বযী নদীয উৎমুল্পখ মমুনা নদী ল্পত াক্ষন প্রল্পফ কযায থ প্রক্ষতক্ষনেত 

ফাক্ষর/ক্ষর ল্পি নতুন চল্পযয সৃক্ষি ে। ২০১৫-২০১৬ অথ ব ফছল্পয ৪০ ক্ষক.ক্ষভ. যিণাল্পফিণ থেক্ষজং কাজ ফাস্তফােল্পনয য 

শুষ্ক থভৌসুল্পভ মমুনা নদী থথল্পক            বুক্ষিগঙ্গা নদীল্পত াক্ষন প্রফা শুরু ে। ক্ষকন্তু যফতী ফল বা থভৌসুল্পভয য 

অপল্পটক; নতুন ধল্পরশ্বযী I cysjx নদীল্পত ক্ষর ল্পি পুনযাে বযাট ল্পে মাে। এই অ স্থায থপ্রক্ষিল্পত ১৪-০১-২০১৬ 

তাক্ষযল্পখ অনুক্ষিত প্রকল্পেয ক্ষেোক্ষযং কক্ষভটিয বায ক্ষিান্ত এফং কাক্ষযগক্ষয কক্ষভটি  ক্ষফল্পলজ্ঞগল্পণয সুাক্ষযল্পয 

থপ্রক্ষিল্পত ংল্পাক্ষধত ক্ষডজাইন থভাতাল্পফক ংক্ষেি প্রকল্পেয ১ভ ংল্পাক্ষধত ক্ষডক্ষক্ষ দাক্ষখল্পরয জন্য াক্ষন ম্পদ 

ভন্ত্রণারল্পেয ভাননীে ভন্ত্রী ভল্পাদে ক্ষনল্পদ বনা প্রদান কল্পযন। গত ১৪-০৬-২০১৬ তাক্ষযল্পখ অনুক্ষিত একল্পনক বাে 

প্রকল্পেয ১ভ ংল্পাক্ষধত ক্ষডক্ষক্ষ অনুল্পভাক্ষদত ে। ংল্পাক্ষধত ক্ষডক্ষক্ষ থভাতাল্পফক প্রকে ব্যেিঃ ১,১২৫.৫৯ থকাটি টাকা 

এফং ফাস্তফােন কার এক্ষপ্রর ২০১০ ল্পত  জুন ২০২০ ম বন্ত ক্ষনধ বাযণ কযা ে।  

 

১.২                      : 

 

 .           : “বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” 

(প্রথভ ংল্পাক্ষধত) 
 

 .              /      : াক্ষন ম্পদ        
 

 .                  : ফাংরাল্পদ াক্ষন উন্নেন থফাড ব 
 

 .             :                ,     ,          ,      ,          

                        ,           

              
 

        ,       ,        ও         

ঙ.                 :      ২০১০         ২০২০ 

 

 .        (  ও  ) : ১,১২৫.৫৯ থকাটি টাকা 
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১.৩            : 
 

           (                             ) বুক্ষিগঙ্গা  তুযাগ নদীল্পত াক্ষনয প্রফা বৃক্ষিয    

   ভাধ্যল্পভ াক্ষনয গুণগত     বৃক্ষি। 

 বুক্ষিগঙ্গা  তুযাগ নদীল্পত াযা ফছযব্যাী থনৌ-মান চরাচল্পরয ক্ষনক্ষভল্পি প্রল্পোজনীে গবীযতা ক্ষনক্ষিত  

   কযা; 

 থচ  ভৎস্য উন্নেন এফং 

 াভক্ষগ্রকবাল্পফ অথ ববনক্ষতক াভাক্ষজক  ক্ষযল্পফগত অফস্থায উন্নেন। 

 

১.৪                       :  

 

                                        “বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই-তুযাগ-

বুক্ষিগঙ্গা)” (প্রথভ ংল্পাক্ষধত)                                    ।            :- 

 

             

ভূক্ষভ          

1|                ও               ৮৫.০০      

  

   -            

১                   ১.৫৩        

২               

 )         /                      
৫৫.৯১        (৯২.৮৬         ) 

 )                    ৮০.২৫        (১৬২.২৭         )  

৫                    ণ ১.৫০        (৪৩.৪০         ) 

৬                             ১.৫০         

৭                      ১৯       

৮         ও                 

 

৫৪.৫০        (১৪১.৪৯         ) 

৯ থক্ষডল্পভন্ট থফক্ষল্পনয জন্য ক্ষযচারন  যিণাল্পফিণ থেক্ষজং ১.৫০        (৫৬.২৫         ) 

 

1.5           ও            :  

 

“বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” (প্রথভ ংল্পাক্ষধত) ীল বক প্রকেটি ঢাকা 

ক্ষফবাল্পগয আতাে ঢাকা, গাজীপুয এফং Uv½vইর থজরাে ফাস্তফাক্ষেত ল্পে। প্রকে ফাস্তফােল্পনয ংল্পাক্ষধত ভেীভা 

এক্ষপ্রর ২০১০ থথল্পক জুন ২০২০। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

বুক্ষিগঙ্গা  তুযাগ নদী ক্ষল্পেল্পভয ম্যা  কক্ষতে দৃশ্য ছ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.৬               ও        : 

 

“বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা ক্ষযবায ক্ষল্পিভ)”            ০৬/০৪/২০১০ 

                  অনুল্পভাক্ষদত ে। প্রকেটিয অনুল্পভাদন  ফাস্তফােল্পনয থভোদকার এক্ষপ্রর ২০১০ ল্পত  ক্ষডল্পম্বয 

২০১৩ ম বন্ত ক্ষনধ বাযণ কযা ে।        ,                ১৪-০১-২০১৬                                

                       ও                                                          ২২ 

           ও                          Sediment Basin  আনুলক্ষঙ্গক কাজ এফং নদীয উয 

ফতবভাল্পন ক্ষনক্ষভ বত ক্ষফক্ষবন্ন ংস্থায ২২টি ক্ষব্রল্পজয Foundation Treatment এয ংস্থান থযল্পখ এফং নদী খনল্পনয 

অনুল্পভাক্ষদত ংল্পাক্ষধত ক্ষডজাইন থভাতাল্পফক আল্পরাচয প্রকল্পেয ১ভ ংল্পাক্ষধত ক্ষডক্ষক্ষ ক্ষফগত ১৪-০৬-২০১৬ তাক্ষযল্পখ 

একল্পনক বাে অনুল্পভাক্ষদত ে। ১ভ ংল্পাক্ষধত ক্ষডক্ষক্ষ অনুমােী প্রকল্পেয ফাস্তফােনকার বৃক্ষি কল্পয এক্ষপ্রর ২০১০ ল্পত 

জুন ২০২০ ম বন্ত ক্ষনধ বাযণ কযা ে।  

 

ক্ষনল্পে ক্ষডক্ষক্ষ প্রণেন, ংল্পাধন  অনুল্পভাদল্পনয তাক্ষযখ থদো র: 

        অনুল্পভাদল্পনয তাক্ষযখ 

( )     ০৬ এক্ষপ্রর ২০১০ 

( ) ১ভ ংল্পাক্ষধত   ১৪ জুন, ২০১৬ 

 

১.৭:                 : 

 

ংল্পাধন       
 

      

     ও   -     

(                ) (%) 

( )     এক্ষপ্রর ২০১০ ল্পত   ক্ষডল্পম্বয, ২০১৩ ৬     ৬                        

      (১৭৩.৩৩%) ( ) ১ভ ংল্পাধন   এক্ষপ্রর ২০১০ ল্পত   জুন, ২০২০ 
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১.৮          :  

                                 (থকাটি টাকাে)  

 

ক্ষফফযণ 

প্রাক্কক্ষরত ব্যে  

ফাস্তফ ব্যে 

কে বায-যান (ক্ষডক্ষক্ষ-ংল্পাক্ষধত 

      ), (% মূর খযচ) মূর        ফ বল্পল ংল্পাক্ষধত        

থভাট 

(ক্ষজক্ষফ) 

৯৪৪.০৯ ১১২৫.৫৯ --- ১৮১.৫০ (১৯.২৩%) 

 

সূত্রিঃ ক্ষডক্ষক্ষ  আযক্ষডক্ষক্ষ 

 

                                                                                        

২০১০             ২০১৩।          ১                                       ২০১০        ২০২০ 

                                                          ৬     ৬     (১৭৩.৩৩%) Time over 

run          ।                                          ৯৪৪.০৯          । ১           

                             ১১২৫.৫৯                                                     

১৮১.৫০           (১৯.২৩%) Cost over run          । 

 

১.৯                       

 

আল্পরাচয প্রকেটিয ফাস্তফােন কার এক্ষপ্রর ২০১০ ল্পত  ক্ষডল্পম্বয ২০১৩ ম বন্ত ক্ষনধ বাযণ কযা ে। ক্ষকন্তু ২০১৩-২০১৪ 

অথ বফছয ম বন্ত প্রকল্পেয কাজ ক্ষযকেনা অনুমােী অগ্রগক্ষত না োে ব্যে বৃক্ষি ব্যক্ষতল্পযল্পক প্রকল্পেয থভোদ দু’দপাে: 

১). প্রথভফায ক্ষডল্পম্বয ২০১৪ এফং ২). যফতীল্পত ক্ষডল্পম্বয ২০১৫ ম বন্ত বৃক্ষি কযা ে। আযক্ষডক্ষক্ষ ম বাল্পরাচনাে থদখা 

মাে থম, প্রকেটি ফাস্তফােন শুরুয ভে ধল্পরশ্বযী নদীয উৎমুল্পখ থমখাল্পন মমুনা নদী থথল্পক মূর াক্ষন প্রফা আল্প 

থখাল্পন একাক্ষধক নতুন ফালুচয থদখা থদে । তা’ছািা ধল্পরশ্বযী-পুংরী নদী থেক্ষজং  যফতী যিণাল্পফিণমূরক থেক্ষজং 

কাল্পজi ল্পযয ফছয ফল বা থভৌসুল্পভ নদীয তরল্পদ ক্ষর দ্বাযা বযাট ল্পে মাে। এবাল্পফ ফল বা থভৌসুল্পভ ক্ষর দ্বাযা বযাট ল্পে 

মাো ক্ষছর একটি নতুন চযাল্পরে, মা প্রকে প্রণেন কাল্পর ক্ষফল্পফক্ষচত েক্ষন। আফায ফাংরাল্পদ থযরল্পে, স্থানীে যকায 

 প্রল্পকৌর অক্ষধদপ্তয এফং িক জনথ অক্ষধদপ্তয             ২২                           ।          

                                         ঐ                                ও           । 

     ও                      ও                                       ও             ও 

                ।  

 

     ১৯-০২-২০১৬        অনুক্ষিত কাক্ষযগক্ষয বায কাম ব ক্ষফফযণীল্পত থম কর ভাযাত্মক ক্রুটি ক্ষচক্ষ ত কযা ে 

তা‘ল্পরা:  ১). প্রকে গ্রল্পণয ৭ ফছয আল্পগ ক্ষযচাক্ষরত দুফ বর গাক্ষণক্ষতক ভল্পডর এয উয ক্ষবক্ষি কল্পয ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী নদীয 

উৎমূল্পখ Offtake structure, Fish pass Regulator ক্ষনভ বাল্পণয ক্ষযকেনা, ২). মমুনা নদী ব্যাক ক্ষরফাক্ষত নদী 

এফং অপল্পটল্পকয ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী  পুংরী নদীল্পত ক্ষর বযাল্পটয ক্ষফলেটি ক্ষফল্পফচনাে না আনা, ৩). ক্ষডক্ষক্ষল্পত 

Sediment Basin                       , ৪). Protective work-এয ঠিক        অবাফ, ৫).       

          ৎ  চরাচর               জক্ষনত  বক্ষফষ্যৎ জটিরতা অনুধাফন না কযা ইতযাক্ষদ।  প্রকৃতল্পি ব্যাক 

থফ রাইন এফং থবৌত ভল্পডর ভীিা ব্যক্ষতল্পযল্পক ত্রুটিপূণ ব ক্ষপক্ষজক্ষফক্ষরটি োক্ষড ক্ষনল্পে ক্ষডক্ষক্ষ প্রণেন কযাে প্রকেটি 

মথাভল্পে ফাস্তফাক্ষেত েক্ষন। ক্ষপক্ষজক্ষফক্ষরটি োক্ষডল্পত ‘Risk Analysis & Mitigation Approach‟, 

„Systematic Monitoring specifying who will do what when and how (or RBM    Result Based 

Monitoring), Key Performance Indicator (KPI)                   ।             Critical Path 

Method (CPM) -            ।  

 

উল্পেখ্য, ক্ষডক্ষক্ষ ম বাল্পরাচনা  ফাাউ‡ফv এয                   ল্পঙ্গ             প্রকল্পেয ক্ষডক্ষক্ষ 

              গুল্পরা ক্ষনণ বেপূফ বক অনুল্পেদ ১.১০ ফক্ষণ বত র। 

 

১.১০                       

থম কর ভস্যা, ব্যতযে, ক্ষযফতবন  ক্ষযফধ বল্পনয কাযল্পণ                  কযা ল্পেল্পছ তা ক্ষনল্পে আল্পরাক্ষচত রিঃ 
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১.১০.১                  : জক্ষভ অক্ষধগ্রল্পণ জক্ষভয মূ্যায ারনাগাদ না োে ব্যফস্থানা কর্তবি ভস্যাে 

ল্পি ক্ষছর। আযক্ষডক্ষক্ষ প্রণেল্পন জক্ষভয ক্ষফদ্যভান ফাজায মূ্য ারনাগাদ কযা ল্পেক্ষছর। থমল্পতু ঐ জক্ষভয 

ারনাগাদ মূ্য যফতীল্পত বৃক্ষি াে, তাই মূর ভীিা কাজ শুরু ল্পর ক্ষফলেটি ক্ষনল্পে ব্যফস্থানা  ফাস্তফােন 

কর্তবি ভস্যায       ে।                     ১০০                                 ।  

ক্ষডক্ষক্ষ’য ২                                         ;  

 

১.১০.২                     :                                                           

    পুংরী                      ১৪০      ,           ১৪০                               

                                                ।                                  

      পুংরী                  ৮২            ৭৫             ।                       

     ও                                                                          

                                                      (            ৫০      ) 

                               ;  

 

১.১০.৩                     : ২০১০-২০১১ অথ ব ফছল্পয াইরট থকল্পন            াাল্পে টাঙ্গাইর 

থজরায পুংরী নদী পুনিঃখনন কাজ শুরু কযা ে। মমুনা নদী অতযন্ত ক্ষরফাক্ষত ক্ষফধাে পুংরী নদী 

           াাল্পে খনল্পনয য এফং থেজাল্পযয াাল্পে          মূরক থেক্ষজং এযয যফতী 

ফল বা থভৌসুল্পভ খননকৃত নদী পুনযাে বযাট ল্পে মাে। অথ বাৎ পূফ বফতী ফছয মা খনন কযা ে যফতী ফছল্পয তা 

ম্পূণ ব বযাট ল্পে মাে; 
             

           পুনযাে, ২০১৫-২০১৬ অথ ব ফছল্পয ৪০ ক্ষক.ক্ষভ. যিণাল্পফিণ থেক্ষজং এফং অপল্পটল্পক ৩৫০ ক্ষভটায থেজাল্পযয 

াাল্পে থেক্ষজং কাজ ফাস্তফােল্পনয য শুষ্ক থভৌসুল্পভ মমুনা নদী থথল্পক বুক্ষিগঙ্গা নদীল্পত াক্ষন প্রফা শুরু ে 

ক্ষকন্তু যফতী ফল বায য অপল্পটক  নতুন ধল্পরশ্বযী নদীল্পত ক্ষর ল্পি পুনযাে বযাট ল্পে মাে; 

 

১.১০.৪            ও                       ও  : প্রকেটি  ফাস্তফােল্পনয ভে ক্ষকছূ গুরুত্বপূণ ব ভস্যায 

মু্মখীন ল্পত ে থমভন-নতুন ধল্পরশ্বযী নদীয উৎমুল্পখ মমুনা নদী ল্পত নতুন ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই-তুযাগ-

বুক্ষিগঙ্গা ক্ষযবায ক্ষল্পেল্পভ াক্ষন প্রল্পফ কযায থ প্রক্ষতক্ষনেত ফাক্ষর/ক্ষর ল্পি বযাট ল্পে মাে এফং উৎমুল্পখ 

নতুন চল্পযয সৃক্ষি ে। ভাননীে াক্ষন ম্পদ ভন্ত্রী ২১-১০-২০১৫ তাক্ষযল্পখ প্রকে এরাকা ল্পযজক্ষভন ক্ষযদ বন 

কল্পযন। যাভ বক দর কর্তবক ক্ষযদ বনকাল্পর ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী নদীয উৎমুল্পখ  মমুনা নদীল্পত নতুন ধল্পরশ্বযী 

নদীয উৎমুল্পখ সৃি নতুন চয এফং নতুন ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা ক্ষযবায ক্ষল্পেভ এ ব্যাক 

াল্পয ক্ষর জভা প্রতযি কল্পযন; 

 

১.১০.৫ ২২                       : ২২টি ক্ষব্রজ এয পাউল্পেন নদী পুনিঃখনল্পনয পল্পর পুংরী-ফংাই-তুযাগ 

নদীয উয এরক্ষজইক্ষড  িক  জনথ ক্ষফবাগ  ফাংরাল্পদ থযরল্পে কর্তবক ক্ষনক্ষভ বত ২২টি ক্ষব্রজ এয 

পাউল্পেন উন্ুক্ত ল্পে িক্ষতগ্রস্ত োয ম্ভাফনা থদখা থদে।  এ ভস্যা ভাধানকল্পে, ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

কাম বারল্পেয ক্ষক্ষনেয ক্ষচফ ভল্পাদল্পেয বাক্ষতল্পত্ব ২১/০৫/২০১৪ ইং তাক্ষযল্পখ  অনুক্ষিত বায ক্ষিান্ত 

থভাতাল্পফক ক্ষফক্ষবন্ন অগ বানাইল্পজন/ভন্ত্রণারে এয প্রক্ষতক্ষনক্ষধয ভন্বল্পে একটি ভন্বে কক্ষভটি গঠন কযা ে। 

কক্ষভটি ল্পযজক্ষভল্পন াইট ক্ষযদ বনপূফ বক প্রক্ষতল্পফদন দাক্ষখর কল্পযন। উক্ত কক্ষভটি কর্তবক এরক্ষজইক্ষডয ক্ষনক্ষভ বত 

১২টি ক্ষব্রল্পজয ভল্পধ্য ৩টি থবল্পঙ্গ এরক্ষজইক্ষড এয ক্ষনজস্ব অথ বােল্পন কযায সুাক্ষয কযা ে এফং ফাদ ফাক্ষক 

এরক্ষজইক্ষডয ৯টি, িক  জনথ অক্ষধদপ্তল্পযয ৮টি এফং ফাংরাল্পদ থযরল্পেয ২টি ফ বল্পভাট ১৯টি ক্ষব্রল্পজয 

পাউল্পেন ক্ষিটল্পভন্ট কাল্পজয ব্যে উক্ত প্রকল্পেয ংল্পাক্ষধত ক্ষডক্ষক্ষল্পত ংস্থান যাখায সুাক্ষয কযা ে;  

 

১.১০.৬ AVIC-ENG and CHWE                        : বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায প্রকেটিয ম্ভাব্যতা 

ভীিা পূণ বাঙ্গবাল্পফ ফাস্তফােল্পনয রল্পিয গত ০২/০৭/২০১৫ তাক্ষযল্পখ ফাংরাল্পদ াক্ষন উন্নেন থফাড ব  চােনা 

থকাম্পাক্ষন AVIC-ENG and CHWE এয াল্পথ নন ফাইক্ষেং MoU স্বািক্ষযত ে। চােনা থকাম্পাক্ষন 

AVIC-ENG and CHWE কর্তবক প্রকল্পেয ম্ভাব্যতা ভীিায কাজ ভাপ্ত কল্পয Draft Final Report 

দাক্ষখর কযা ে; 

 

১.১০.৭                  ও                             : প্রকল্পেয কাক্ষযগক্ষয কক্ষভটি, প্রকে ফাস্তফােন 

কক্ষভটি, প্রকল্পেয ক্ষেোক্ষযং কক্ষভটি  াক্ষন ক্ষফল্পলজ্ঞগল্পণয াল্পথ থফ কল্পেকটি  বা অনুক্ষিত ে। উক্ত 

বামূল্প প্রকল্পেয উৎমুল্পখ অপল্পটক থযগুল্পরটয  ক্ষপা ক্ষনভ বাল্পণয ক্ষফলল্পে অল্পনক আল্পরাচনা ে। 
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প্রকল্পেয মূর অনুল্পভাক্ষদত ক্ষডক্ষক্ষল্পত অপল্পটল্পক ২২ থবন্ট থযগুল্পরটয  ক্ষপা স্ট্রাকচায এয ংস্থান থাকাে 

এয ক্ষনভ বাল্পণয ক্ষফলল্পে উক্ত বামূল্প ক্ষদ্বভত প্রকাক্ষত ে। প্রকল্পেয উৎমুল্পখ অপল্পটক থযগুল্পরটয  ক্ষপা 

ক্ষনভ বাল্পণয পল্পর নদী মৃত ল্পে মাল্পফ এফং থযগুল্পরটয  ক্ষপা যিণাল্পফিণ কযা অম্ভফ ল্পফ পল্পর প্রকল্পেয 

মূর উল্পেশ্য ছ  ব্যাত ল্পফ ফল্পর ক্ষফল্পলজ্ঞগণভত প্রকা কল্পযন; 

  

১.১০.৮ উক্ত কক্ষভটিমূল্পয সুাক্ষয এফং ১৪-০১-২০১৬ তাক্ষযল্পখ অনুক্ষিত প্রকল্পেয ক্ষেোক্ষযং কক্ষভটিয বায ক্ষিান্ত 

 কাক্ষযগক্ষয কক্ষভটি  ক্ষফল্পলজ্ঞগল্পণয সুাক্ষযল্পয থপ্রক্ষিল্পত নতুন  ধল্পরশ্বযী নদীল্পত অপল্পটল্পক ২২ থবন্ট 

থযগুল্পরটয  ক্ষপা স্ট্রাকচায এয ক্ষযফল্পতব Sediment Basin  আনুলক্ষঙ্গক কাজ এফং নদীয উয 

ফতবভাল্পন ক্ষনক্ষভ বত ক্ষফক্ষবন্ন ংস্থায ক্ষব্রজ মূল্পয Foundation Treatment এয ংস্থান থযল্পখ এফং নদী 

খনল্পনয অনুল্পভাক্ষদত ংল্পাক্ষধত ক্ষডজাইন থভাতাল্পফক আল্পরাচয প্রকল্পেয ১ভ ংল্পাক্ষধত ক্ষডক্ষক্ষ দাক্ষখল্পরয জন্য 

াক্ষন ম্পদ ভন্ত্রণারল্পেয ভাননীে ভন্ত্রী ভল্পাদে ক্ষনল্পদ ব প্রদান কল্পযন; 

 

ঊল্পয ফক্ষণ বত ক্ষফলেমূ ক্ষফল্পফচনা কযায পল্পর প্রকেটিয ক্ষডক্ষক্ষ ংল্পাধন কযা অক্ষযাম ব ল্পে ল্পি এফং থ জন্য 

গত ১৪-০৬-২০১৬ তাক্ষযল্পখ অনুক্ষিত একল্পনক বাে প্রকল্পেয ১ভ ংল্পাক্ষধত ক্ষডক্ষক্ষ অনুল্পভাক্ষদত ে।  

 

১.১১                   গৃীত দল্পি    

 

     ০৪/০৮/২০১৬                                  ৬৮.৩৯                                   

                          ।              ২৯-০৯-২০১৬                                  ।    

                   ৩১/১০/২০১৭                                                  ও      । 

     ৩০/০৭/২০১৮                                             ও         ।               ও 

                                ৮৫.০০                     ২৬৩.৯২                        

             ৮৫.১৮               ।  

 

                                                       ১২০.৬২                         

     ।                       ২৭৬       ১৩/০৮/২০১৮                            ২         

                                                                        Re-Appropriation 

                                                         ।            ২৮/০৮/২০১৮        

           ,       (    )                                                       ২         

৭                                                                      ।               

                                                                                       ।  

                     ০৬/০৯/২০১৮                                  ৯                  

                                                               ।      ৩০/০৯/২০১৮ 

                                (       )             ২                    ।           

                 /                   ২                                           ।      

২৮/১১/২০১৮                                                        ।                    

                                                        ।                              

                                                             । 

 

       ২                               ১১২৫.৫৯                               ২০১০        

২০২১                        ।       ২                              ;                       

                           ।                                                          

                       ,      ও                                          ।  

 

 

 

     ১.৯-১.১১                                   
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চিিীয় ধ্যায় 

চনচফড় চযফীেণ কাক্ষজয  উক্ষেশ্য, কভ বচযচধ ও কাম ব      

 

২.১  ভূক্ষভকা (Introduction):  
 

                   (     )                                                      ও       

      (        )              ও             ।                            /      ও      

                /                                    ও      ।                           

                                                                                  

         ।  

 

                                                                                    

                                                    ও                                

        ।                          ২০১৮-২০১৯                       ও    াক্ষন ম্পদ 

                                                      “বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুংরী-

ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)”                                                     ।        ’    

                                        . .                                       

                                                    ।   

 

২.২                          (Objective of the In-depth Monitoring) 

 

                                             ।                                       

                                                                                      

                  ।                                        ।                           

                        ,              ও                          । 

 

                             :- 

 

                                    ও                                               

                                    ও           ; 

                                 /                     ?                          

     ;  

              ও                                                                    

   ;   

                                ;     

                                             ও                                   

                   ;  

 

২.৩:  ক্ষনক্ষফি ক্ষযফীিণ কাম বক্রল্পভ কাম ব ক্ষযক্ষধ (TOR) :   

 

ক) প্রকল্পেয টভূক্ষভ, উল্পেশ্য ছ, অনুল্পভাদন /ংল্পাধন, প্রকে ব্যে, ফাস্তফােনকার, ক্ষডক্ষক্ষ অনুমােী ফছয-ক্ষবক্ষিক 

ফযাে, ফযাে অনুমােী ব্যে প্রাক্ষঙ্গক কর তথ্য ম বল্পফিণ  ম বাল্পরাচনা; 

 )   প্রকল্পেয অঙ্গক্ষবক্ষিক ফাস্তফােন  অগ্রগক্ষতয ফাস্তফ  আক্ষথ বক তথ্য ংগ্র, াযক্ষণ/ল্পযখাক্ষচল্পত্রয ভাধ্যল্পভ উস্থান  

ক্ষফল্পেলণ;  

 ) প্রকল্পেয উল্পেশ্য ছ অজবল্পনয ল্পথ অগ্রগক্ষত ম বল্পফিণ  ম বাল্পরাচনা  এফং পরপ্রসূ কযায জন্য গৃীত কাম বাফক্ষর 

প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্য ছয াল্পথ াভেস্যপূণ ব ক্ষক না তা ম বাল্পরাচনা  ভতাভত প্রদান; 

 )        ও                         ও             (Procurement)                     

ও          (                                     )                                      

           ও          
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ঙ)  প্রকল্পেয আতাে ংগৃীত ণ্য, কাম ব  থফা ক্ষযচারনায জন্য প্রল্পোজনীে জনফর আনুলক্ষঙ্গক ক্ষফলোক্ষদ 

ম বাল্পরাচনা  মল্পফিণ; 

 )                                                              ও                     

                                       (                      ) ও                    

                ও             

 )        ও                                     ও                                  

(Success Stories          )                 

 )                                                      

ঝ)                                ও      (SWOT)                   ও                   

                     

ঞ)            Exit Plan                  ও             

 )                                                 ও                              

         ও                                                                    

                    

 )                                        

 )        ও                            

 )                       (                             )        ও                       

                                       ও             

 )        ও           ও                             -                                  

            ও                                                             ও            

                           

 )                                  

 )             (       )                                     ।   

 

২.৪                           (Approach, Methodology for Independent Monitoring) 

 

                                                                                      

                                    ।                                                    

                              ।                                                           

             ও                          ।                                              

     ।                                                                               

       

 

২.৪.১ থকৌরগত িক্ষত (Technical Approach) 

 

প্রকেটিয ক্ষনক্ষফি ক্ষযফীিণ ভীিা ফাস্তফােন কযায জন্য প্রকল্পেয উল্পেশ্য ছ  টাভ ব অপ থযপাল্পযন্প            

ক্ষযকেনা কযা ল্পেল্পছ। প্রকল্পেয উল্পেশ্য ছল্পক ক্ষফল্পফচনাে থযল্পখ ফতবভান ভীিায থকৌরগত িক্ষত ক্ষনধ বাযণ কযা 

ল্পেল্পছ। প্রকল্পেয ক্ষনক্ষফি ক্ষযফীিণ ভীিায উল্পেশ্য ছ অজবল্পন ক্ষতন ধযল্পনয থকৌর অফরম্বন কযা ল্পেল্পছ। থকৌরমূ 

ক্ষনল্পে থদো ল্পরা- 

 

১. দক্ষররাক্ষদ ম বাল্পরাচনা কযা: . ংক্ষেি প্রকেটিয ক্ষফদ্যভান দক্ষরর  দস্তাল্পফজ, ক্ষডক্ষক্ষ, আযক্ষডক্ষক্ষ, ক্ষফক্ষবন্ন 

প্রক্ষতল্পফদন, ভক্ষনটক্ষযং প্রক্ষতল্পফদন ইতযাক্ষদ ংগ্র  ম বাল্পরাচনা কযা; 
 

২.              ংক্ষেি প্রকেটিয সুক্ষফধাল্পবাগী  ক্ষফক্ষবন্ন অংীজনল্পদয ভল্পধ্য জক্ষযল্পয ভাধ্যল্পভ ংখ্যাগত  

গুণগত তথ্য ংগ্র; 
 

৩.                             ল্পযজক্ষভল্পন ক্ষযদ বল্পনয ভাধ্যল্পভ তথ্যাক্ষদ ংগ্র, যীিণ  ক্ষফল্পেলণ; 

২.৪.২                  (Analytical Framework) 
 

ক্ষনক্ষফি ক্ষযফীিল্পণয ক্ষনক্ষদ বি ংখ্যক ক্ষনল্পদ ব  মূল্পয াল্পথ ংগক্ষত থযল্পখ প্রাপ্ত তল্পথ্যয input-output 

framework এভনবাল্পফ স্তয ক্ষফন্যা কযা ল্পেল্পছ থমন তল্পথ্যয ক্ষযংখ্যানগত ক্ষফল্পেলণ ঠিকবাল্পফ ম্পন্ন ে। প্রাপ্ত 
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তথ্যমূ SPSS  MS Excel ডাটাল্পফ এয াাল্পে এক্ষি কযা ল্পেল্পছ এফং SPSS  MS Excel  পটেযায 

ব্যফায কল্পয মথামথ ক্ষযংখ্যান িক্ষতয ভাধ্যল্পভ তথ্য ক্ষফল্পেলল্পণয কাজ ম্পন্ন কযা ল্পেল্পছ। 

 

২.৪.৩              (Conceptualization) 
 

ভীিা কাজটি ম্পাদল্পনয জন্য টাভ ব অফ থযপাল্পযন্প-এ প্রদি গাইডরাইন অনুযণ কযা ল্পেল্পছ। গৃীত কর 

কাম বক্রভ ম বােক্রল্পভ  ক্রভানুমােী ম্পন্ন          । তল্পফ প্রকেটিয ক্ষনক্ষফি ক্ষযফীিণ কাজটি ক্ষনধ বাক্ষযত ভল্পে 

ম্পন্ন কযায উল্পেল্পশ্য ছ থকান থকান কাম বক্রভ মৄগৎবাল্পফ ম্পাক্ষদত কযা ল্পেল্পছ। কাম বক্রভ গ্রল্পণয ক্ষফক্ষবন্ন ধা  ম বাে 

ক্ষনল্পে ফক্ষণ বত ল্পরা এফং াযক্ষণ-৩.১-এ থদখাল্পনা থরা। 
 

     -২.১  তথ্যাক্ষদ ম বাল্পরাচনা  ক্ষনক্ষফি ক্ষযফীিল্পণয কাল্পজয ধাযণা 

 

 

      

        

            

 

                                  ,                                        ; 

                                          ;  

 ংক্ষেি প্রকেটিয ক্ষফদ্যভান দক্ষররাক্ষদ, ক্ষডক্ষক্ষ, ক্ষফক্ষবন্ন প্রক্ষতল্পফদন, ভক্ষনটক্ষযং প্রক্ষতল্পফদন, থকোক্ষড, জক্ষয প্রক্ষতল্পফদন 

ইতযাক্ষদ ংগ্র  ম বাল্পরাচনা কযা; 

                              ও                 ; 

                             ও                                ; 

 

 

        

      

                              ; 

       ধযল্পনয     /                                      ; 

 তথ্য ংগ্রকাযী, তত্ত্বাফধানকাযী, ডাটা এক্ষি অাল্পযটয, থকাডায ইতযাক্ষদ ক্ষনল্পোগ কযা ল্পেল্পছ; 

 তথ্য ংগ্রকাযী  তত্ত্বাফধানকাযীল্পদয                     ; 

      Field Test               Field Test                              ; 

                                                   ; 

 

   ও 

          

        

       

  ভাঠ ম বাে ল্পত ক্ষনক্ষদ বি ক্ষযকেনা  ভোনুমােী ংখ্যাগত  গুণগত তথ্য  উাি ংগ্র (Face to face 

interview, KII and FGD) কযা ল্পেল্পছ 

 তত্ত্বাফধানকাযীগণ ভাঠ ম বাল্পে তথ্য  উাি ংগ্রকাযীল্পদয কাজ ক্ষনেক্ষভত ত  যক্ষক কযা ল্পেল্পছ; 

 প্রাে ৫% পূযণকৃত প্রশ্নত্র পূযণ কযায যযই মাচাই কযা ল্পেল্পছ 

 থতভন থকান অংগক্ষত াো মাে নাই 

 স্থানীে ম বাল্পে কভ বারায আল্পোজন কযা ল্পেল্পছ 

 

 

     

         

  ভাঠ ম বাল্পে ংগৃীত তল্পথ্য ভুর টি ংল্পাধন কযা ল্পেল্পছ; 

 ংগৃীত তথ্য  উাি ংল্পাধল্পনয য থগুল্পরা াংল্পকক্ষতক নাম্বায প্রদান কযা ল্পেল্পছ এফং থ অনুমােী 

কক্ষম্পউটাল্পয ধাযণ কযা ল্পেল্পছ; 

 ংগৃীত তথ্য/উািমূল্পয ক্ষযংখ্যাক্ষনক ক্ষফল্পেলণ কযা ল্পেল্পছ; 

 প্রাপ্ত পরাপর াযক্ষণ (থটক্ষফর), থরখক্ষচত্র ইতযাক্ষদ আকাল্পয উস্থান কযা ল্পেল্পছ;  

 প্রকল্পেয ফরতা, দুফ বরতা, সুল্পমাগ এফং ঝুঁক্ষক ইতযাক্ষদ ক্ষফল্পেলণ কযা ল্পেল্পছ; 

        

         

       

 

 প্রাপ্ত পরাপল্পরয উয ক্ষবক্ষি কল্পয খিা প্রক্ষতল্পফদন ততযী কযা ল্পেল্পছ; 

 খিা প্রক্ষতল্পফদন ম বাল্পরাচনা এফং ভতাভল্পতয জন্য আইএভইক্ষডয ক্ষনকট দাক্ষখর কযা ল্পেল্পছ; 

 খিা প্রক্ষতল্পফদল্পনয উয মথাক্রল্পভ প্রথল্পভ থটকক্ষনকযার কক্ষভটি  ল্পয ক্ষেোক্ষযং কক্ষভটি-এয সুাক্ষযল্পয ক্ষবক্ষিল্পত 

চূিান্ত খিা প্রক্ষতল্পফদন প্রণেনপূফ বক কভ বারাে উস্থান কযা ল্পেল্পছ;  

 কভ বারা ল্পত প্রাপ্ত ভতাভত/যাভ ব/সুাক্ষযল্পয আল্পরাল্পক চূিান্ত প্রক্ষতল্পফদন প্রণেন  দাক্ষখর কযা ল্পেল্পছ; 

 চূিান্ত প্রক্ষতল্পফদন ইংল্পযক্ষজল্পত অনুফাদ কযা ল্পফ। 

 

        (Methodology): 

                                                                                        

                           ও        ।                  ও                             

                                    ও                                               । 

                             ও                                      ও             

                । 

        ও                                                                                 

              ও               ও                        ।                             

                                                ।                                      ও 

                          ও                     -             -                      ।   
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              ও                                                                       ও 

                    ।   

 

                  : চরভান প্রকেটি মূ্যােল্পনয উল্পেল্পশ্য ছ ক্ষযচাক্ষরত ভীিাে ল্পযাি গল্পফলণা ফা থডস্ক ক্ষযক্ষবউ 

ছািা ভাঠ ম বাল্পে প্রাথক্ষভক উৎ থথল্পক তথ্য ংগ্রল্পয জন্য দুই ধযল্পনয িক্ষত অনুযণ কযা ল্পেল্পছ ক. ংখ্যাগত 

জক্ষয  খ. গুণগত      মূ্যােন। ভাঠ ম বাল্পে প্রকে উকাযল্পবাগীল্পদয ক্ষনকট থথল্পক ংখ্যাগত জক্ষয ক্ষযচারনা 

কযা ল্পেল্পছ। প্রকল্পেয াল্পথ ংক্ষেি কভ বকতবাগন  অংীজল্পনয াল্পথ ক্ষনক্ষফি আরাচাক্ষযতা (KII), এপক্ষজক্ষড 

(FGD), স্থানীে ম বাল্পে কভ বারা ইতযাক্ষদয ভাধ্যল্পভ গুণগত তথ্য ংগ্র কযা ল্পেল্পছ।                       

                             ও                ।                                        

                                   । ংক্ষেি                                         - 

                                            ও                 ।                           

            । 

   -৩: ক্ষনক্ষফি ক্ষযফীিণ কাম বক্রল্পভয কাঠাল্পভা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.৫:                             

 

প্রকল্পেয ফতবভান অফস্থা  ভূক্ষভকায ল্পঙ্গ তায নকা/ক্ষযকেনা তথা ক্ষডক্ষক্ষল্পত ফক্ষণ বত ক্ষফলেমূল্পয চরক 

(Variable)  ক্ষনল্পদ বল্পকয (Indicator) ভান/ক্ষফফযল্পণয তুরনায ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয ক্ষনক্ষফি ক্ষযফীি  কযা ল্পেল্পছ। 

                        

        

                 

        ও         

               

       (FGD)  

                      

 

                      

                            

                  

 

   /              , 

         

            

(Team Mobilization) 

                   

   -            

       
          

             

১                  ও                     

২               

 

                 

              

 

   ও             

                 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                        

  /           ও        
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প্রকল্পেয উল্পেশ্য ছ  পরতা অজবল্পনয ভাত্রা ক্ষনববয কল্পয ফাস্তফােন থকৌর  কাম বক্ষক্ষিয উয।  ভীিায তবাফক্ষর 

(TOR) ম বাল্পরাচনা কযল্পর থদখা মাে থম ক্ষনল্পোক্ত দুইটি ম বাল্পে মূ্যােল্পনয ভাধ্যল্পভ চরভান প্রকেটিয ক্ষনক্ষফি 

ক্ষযফীি  কযা      । 

 

      ২.২                         

 

ক্ষযফীি    প্রকৃক্ষত যীিণীে ক্ষফলে/চরক/ক্ষনল্পদ বক  

প্রকে ফাস্তফােন 

ংক্রান্ত কভ বকাল্পেয 

মূ্যােন 

ক)  প্রকল্পেয াভক্ষগ্রক অগ্রগক্ষত এফং অঙ্গ ক্ষবক্ষিক ফাস্তফােল্পনয  অগ্রগক্ষত (ল্পবৌত  আক্ষথ বক); 

খ)                          ,           ,                                    ও         

                                                                                            

          ;  

গ)  প্রকল্পেয আতাে ম্পাক্ষদত ক্ষফক্ষবন্ন ণ্য/কাম ব  থফা ংগ্রল্পয থিল্পত্র প্রচক্ষরত ক্ষক্ষএ -২০০৬  এফং ক্ষক্ষআয-

২০০৮ অনুযণ  প্রক্ষতারন কযা ল্পেল্পছ ক্ষকনা; 

ঘ)                                                   ,                     ,      ও       

       /                ,                ,                ও                                 

           ,         ও            ; 

 ) প্রকেটিয অনুল্পভাক্ষদত ক্ষডক্ষক্ষ  আযক্ষডক্ষক্ষল্পত প্রদি নকা  তফক্ষল্পিযয ক্ষবক্ষিল্পত কাজগুল্পরায গুণগত ভান এফং 

ক্ষযভাণ অগ্রগক্ষত মাচাই কযা এফং প্রকল্পেয ফর ক্ষদক, দুফ বর ক্ষদক, সুল্পমাগ  ঝুঁক্ষক (SWOT) ক্ষফল্পেলণ; 

চ)  প্রকল্পেয ম্ভাব্য exit plan                  ও           ;  

প্রকল্পেয ফতবভান 

অফস্থা, ক্ষযচারল্পনয 

মূ্যােন 

                  

ক)  ম্পদ  জক্ষভ অক্ষধগ্রল্পণয অফস্থা; 

খ)   গাইড ফাঁধ ক্ষনভ বাণ   নদী থেক্ষজং কাল্পজয অগ্রগক্ষত; 

গ)   অপ-থটক  ভাল্পছয চরাচল্পরয ক্ষনেন্ত্রল্পণয জন্য থযগুল্পরটয ক্ষনভ বাণ; 

ঘ)   থক্ষডল্পভন্ট থফক্ষন ক্ষনভ বাণ এফং ফাক্ষর ক্ষল্পভন্ট ব্যাগ দ্বাযা তায সুযিামূরক কাল্পজয ফতবভান অফস্থা; 

ঞ)  ২২ ক্ষব্রল্পজয পাউল্পেন ক্ষিটল্পভন্ট-এয অফস্থা;  

চ)   থেক্ষজং ক্ষযচারন  থক্ষডল্পভন্ট থফক্ষল্পনয যিণাল্পফিণ;  

ছ)   বুক্ষিগঙ্গা  তুযাগ নদী ক্ষল্পেল্পভ ফতবভান গবীযতা এফং বুক্ষিগঙ্গা  তুযাগ নদী ক্ষল্পেল্পভ শুষ্ক থভৌসুল্পভ প্রফা  

াক্ষনয গুণগত ভান;  

জ) বুক্ষিগঙ্গা  তুযাগ নদী ক্ষল্পেভ ংরগ্ন এরাকাে থচ  ভাছ চাল্পলয উন্নেন, াভক্ষগ্রক অথ ববনক্ষতক  ক্ষযল্পফগত 

অফস্থায উন্নক্ষতয াাাক্ষ বুক্ষিগঙ্গা নদীল্পত জরমাল্পনয অননুল্পভাক্ষদত থনাঙ্গয ক্ষনেন্ত্রল্পণয অফস্থা। 

 

উল্পয ফক্ষণ বত ক্ষযফীিণীে চরক ংক্রান্ত তথ্য  উাি ঠিকবাল্পফ ংগ্র  মথামথ ক্ষফল্পেলণ কল্পয প্রকে ফাস্তফােন 

কাম বক্রল্পভয পূফ বায অফস্থা তুরনায ভাধ্যল্পভ ক্ষনক্ষফি ক্ষযফীি                       । এ জন্য একটি আদৄক্ষনক 

ভানম্মত  কাম বকযী ভীিা িক্ষত অনুযণ কযা ল্পেল্পছ।    

 

                             ৮                    ।                  ও               

                       ও                                                  

 

     -২.৩:                    ,       ও          /       

          (      ও       ) 

(Activities) 

             ও   /     

            

(Strategy and Data 

Instrument) 

                       

    /      

(Possible Results) 

   -১:       

          

          

   । 

 )             ,         ,    

                   ,  

                  /      , 

       ,        /            

     ও           ; 
 

 )                         

     ও                   

                          ও 

                  ,      , ও 

                ;  
 

 )    ংগ্রল্পয           ও  

            ; 

                       তথা 

ফাাউল্পফা-এয                   

            ও            ও 

                        , 

       ,               ,    , 

                   ও      

       । 

 

          ,     ,       ও   , 

      ,           ,         

     ও    ,                   

                               

    ;  

                       /     

               ; 

  থ্য প্রদানকাযীল্পদয              

ও           ; 
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          (      ও       ) 

(Activities) 

             ও   /     

            

(Strategy and Data 

Instrument) 

                       

    /      

(Possible Results) 

   -২:       

           

                      উ-     

৩.৫            ; 
 

                           

ও        ; 

           ও              ; 

   -৩:      

    ,      

      / 

         , 

           

      ও 

       । 

 )                           

                         ; 
 

 )                            

                             -

                                

                       ; 

               (Structured 

Questionnaire)           ; 

           ও            ; 

                               ; 

                            

       ও           ;  

 

   -৪:      

      : 

         

          

        ও 

            

        

   । 

 )                           , 

                           , 

           ও                  

                           

                           

        ;  

                      ,  

      ,            , ও      

                         

                         

      /              

     ; 

                               

                ; 

 আযক্ষডক্ষক্ষল্পতল্পত ফক্ষণ বত কাম বমূ 

                              

                            ; 

 )                      ,         

ও                           '০৮ 

                                 

                  ; 

     -২০০৬/       ২০০৮-  

                              

                       

                      ; 

                            

                    ; 

               ও           

     ;  

  )                       ক্ষফক্ষব  

                              

           (KII): 

                 

               

                           

             

   -                

         '                 

            ও     ,     , 

    ,                       

                           

                      ;  

              অফস্থা ও অগ্রগক্ষতয 

উয    গ্রণ কযা ল্পেল্পছ; 

 উকাল্পযল্পবাগীল্পদয এরাকা ক্ষচক্ষ তকযল্পণ 
ােতা গ্রণ কযা;  

            ও        ,      , ও 

                           ; 

 

 )                            ;                          

     ;  

 

                  ,        

                  /        

                ; 

                           

                          

                 ; 

ঙ)                             

         ;  

                 ; 

          ; 

 নদী  ক্ষযল্পফ উন্নেন 
কভী/এযাক্ষিক্ষবে; 

  কৃক্ষল; 

 ভৎস্য ও             ; 

        /                 

     ; 

 

১১                  । 

 

                                 

               ন              

       এপক্ষজক্ষডল্পত অংগ্রণকাক্ষযল্পদয 

প্রকে উন্নেন ংক্রান্ত ভতাভত ধাযণ কযা 

ল্পেল্পছ; 

SWOT analysis,            

                              

      SWOT analysis           

                    ,       ,           

                                  

       ও                        

     । 

   -৫:       

       

        

       

                            

                ও       

         ,     ,         , 

               ,         , 

     থনতা                   

                       

            ;   

                                 

                        ও       

                      ; 
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          (      ও       ) 

(Activities) 

             ও   /     

            

(Strategy and Data 

Instrument) 

                       

    /      

(Possible Results) 

                ;  

   -৬:      

         ও  

       

  /                ,       , 

        ও         ; 

SPSS Version-20       

                         ; 

                     ,    ,        

                                

                          ; 

   -৭:      

        

                             

                            

             ;  

 

          ও             ;                                

            ;  

 

                         /   /                              ও                              

                                                                            ।  

 

                             :  
 

            ,                     ,        ও                                           

                              ও                        (     -২)            -  

 

                 (Beneficiary)              

               (KII)           

                   (FGD)          

                     

                         

      ও               
 

                                            ও                             ।      

       ও                 ,      ও                                                         

                  ,      ও                                       ।                   

          (Physical Observation/ Verification)                                       

                               ও                ।  
 

২.৬                       নমুনায ংখ্যা  
 

ক) ক্ষযভাণগত িক্ষত  

 

ভীিায TOR  অনুমােী গুণগত  ক্ষযভাণগত উবে প্রকায তথ্য  উাল্পিয ক্ষবক্ষিল্পত চরভান প্রকেটিয ক্ষনক্ষফি 

ক্ষযফীিণ কযা ল্পেল্পছ। ক্ষযভাণগত তথ্য/উাল্পিয জন্য প্রকল্পেয যাক্ষয উকাযল্পবাগীল্পদয থথল্পক তথ্য  উাি 

ংগ্রল্পয জন্য আদ ব ক্ষযংখ্যাক্ষনক যীক্ষত অনুযণ কল্পয উিযদাতাগল্পণয নমুনা আকায ক্ষনণ বে কযা ল্পেল্পছ।  

 

                                                                                     

                                                                       ও                 

                              ।              ১১টি উল্পজ              ঐ                 

                         7,437,000   ।                      -                        

                       Daniel (1999)                                         
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                                   Daniel (1999)               খ্যা    

                    

 

z
2
pq  

n = --------------------x deff 

  e
2
 

থমখাল্পন, n = sample size 

p = proportion/probability of success 

q = 1-p 

e = precision level 

 

Assumptions: 

 

z = 1.96 (value of the standard variation at 95% confidence 

level) 

Since roughly 30% of the project work is completed, there is a 

possibility that at best 30% of the people in project areas 

might have been benfited. 

We then assume, p = 0.3  

q=1-p =q =1-0.3 =  0.7 

e = 0.05 (precision level = 5%, at 96% confidence level) 

deff=2 

  

(১.৯৬)
2
x ০.৩x০.৭  

n = --------------------------------x ২ 

 ০.০৫
2
 

                   

                   ৩.৮৪১৬ x ০.৩ x ০.৭ 

    =--------------------------- x ২ 

 ০.০০২৫ 

              = ৬৪৫ 

সুতযাং নমুনায আকায আল্পযা   ছু ফাক্ষিল্পে, n = ৭০০ ক্ষফল্পফচনা কযা ল্পরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             : 

ক্রক্ষভক 

নং 

            উল্পজরায 

       

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা (মাল্পদয 

ািাৎকায গ্রন কযা ল্পফ) ক্ষফবাগ থজরা উল্পজরা 

১ 

ঢাকা 

ঢাকা 

াবায ১,৩৮৬,০০০ ১৩০ 

২ েফী ৫৯৬,০০০ ৫৬ 

৩ থভাাম্মাদপুয ৩৫৬,০০০ ৩৪ 

৪ ক্ষভযপুয ৫০০,০০০ ৪৭ 

৫ থকযানীগে ৭৯৫,০০০ ৭৫ 

৬ 

গাজীপুয 

গাজীপুয ১,৮২১,০০০ ১৭১ 

৭ কাক্ষরোবকয ৪৮৩,০০০ ৪৫ 

৮ টাঙ্গাইর কাক্ষরাক্ষত ৪১১,০০০ ৩৯ 

৯  টাঙ্গাইর দয ৫২১,০০০ ৪৯ 

১০  ফাাইর ১৬০,০০০ ১৫ 

১১  ক্ষভজবাপুয ৪০৮,০০০ ৩৮ 

 থভাট   ৭,৪৩৭,০০০ ৭০০ 

  :                       ,                         
 

 

২.৭:             (Qualitative method) 
 

ক)        (Focus Group Discussion) -          
 

                                                                  FGD          ।       

         ,     ,    -       ও                           ও              ,                , 

                   ১১                             অথ বাৎ প্রকে এরাকাে একটি কল্পয FGD          

কযা ল্পেল্পছ। প্রক্ষতটি এপক্ষজক্ষডল্পত ১০/১২ জন অংগ্রণকাযী উক্ষস্থত ক্ষছল্পরন। অথ বাৎ থভাট ১১টি এপক্ষজক্ষডল্পত ১২০ 

জন অংগ্রণকাযী উক্ষস্থত ক্ষছল্পরন।   
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খ)               /                Key Informant Interview (KII) –           

 

                ,           ,     ,      ,       ,                        ক্ষযকেনা কক্ষভল্পনয 

কভ বকতবাগণ, ংক্ষেি ভন্ত্রণারে,                                                                

        ও       /      ফাাউল্পফায প্রকে কভ বকতবা/                            ফা KII          ।   
 

     -২.৪                                   ও                 

                   /                   /  

               

          

 .                

১          ৭০০                    

 .            

২ াক্ষন ম্পদ ভন্ত্রণারে, ফাাউল্পফা, ক্ষযকেনা কক্ষভন     

                                                ; 

৬    (   

       ) 

      -১ 

৩       / প্রকে    থট কভ বযত ফাাউল্পফা             KII 

                 ; 

১১        -২ 

৪                , নদী  ক্ষযল্পফ উন্নেন কভী/এযাক্ষিক্ষবে, 

কৃক্ষল, ভৎস্য ও                                     ; 

১১                   / 

      -৩ 

৫ ভারাভার/থফা ক্রে ংক্রান্ত তথ্যাফক্ষর যীিণ কযা ল্পেল্পছ; ১১        -৪ 

৬                               ; ১                     

৭                                   ; ১১   

৮               ১১                 

 

২.৭.১                       ও           :   

 

ভীিায জন্য থভাট ৭০০ জন সুক্ষফধাল্পবাগী উিযদাতায ািাৎ গ্রল্পণয ভাধ্যল্পভ তথ্য ংগ্র কযা ল্পেল্পছ। একজন তথ্য 

ংগ্রকাযী তদক্ষনক গল্পি ১০ জল্পনয তথ্য ংগ্র কল্পযল্পছন। এ ক্ষল্পল্পফ ১০ জন তথ্য ংগ্রকাযী ৮ কভ বক্ষদফ ভল্পেয 

ভল্পধ্য উকাযল্পবাগীল্পদয ক্ষনকট থথল্পক তথ্য ংগ্র কল্পযল্পছন। ১০ জন তথ্য ংগ্রকাযীল্পক ক্ষনক্ষফি ম বল্পফিল্পণয জন্য ২ 

জন সুাযবাইজায ক্ষনল্পোগ থদো ল্পেল্পছ। সুাযবাইজাযগণ তথ্য ংগ্রকাযীল্পদয follow-up কল্পযল্পছন এফং KII  

FGD ক্ষযচারনা কল্পযল্পছন এফং তথ্য ংগ্রকাক্ষযগণ এ ব্যাাল্পয তাল্পদয াাে কল্পযল্পছন । কর তথ্য ংগ্রল্পয জন্য 

থভাট ১২ ক্ষদন ভে প্রল্পোজন ল্পেল্পছ (মাতাোত  একক্ষদন ছুটি ক্ষফল্পফচনা কল্পয)।  

 

প্রাযক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পফদন ক্ষেোক্ষযং কক্ষভটিয বাে অনুল্পভাদল্পনয য তথ্য ংগ্রকাযী  সুাযবাইজাযল্পদয ২ ক্ষদল্পনয 

প্রক্ষিণ এফং অধ বল্পফরা ক্ষপল্ড ক্ষপ্র-থটক্ষেং কযাল্পনা ল্পেল্পছ। প্রক্ষিল্পণয ভে আইএভইক্ষডয ংক্ষেি কভ বকতবাগণ উক্ষস্থত 

                             ।              প্রশ্নত্র চূিান্ত অনুল্পভাদল্পনয য তথ্যংগ্র ংগ্রল্পয 

জন্য থপ্রযণ কযা ল্পেল্পছ। 

 

                                                                          -  
 

                     ও      ;  

                        (TOR);  

                   ও      (Approach & Methodology); 

                        ও          (Questionnaire & Guideline); 

                     ; 

       ;  

                         

     ও                     

              ;  
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২.৭.২ প্রাশ্ন ক্ষত্রয প্রাক-মাচাআ (Field pre-testing of Questionnaire) 
 

তথ্য ংগ্রকাক্ষযগণ           /উাি দ্বাযা খিা প্রশ্নত্র পূযণ কল্পযল্পছন। এ থিল্পত্র তাল্পদয ভুর-ত্রুটি ঘটনাস্থল্পরই 

ক্ষচক্ষ ত কল্পয ত্রুটিমুক্ত বাল্পফ প্রশ্নত্র পূযল্পণয প্রক্ষিণ থদো ছািা  ক্ষকবাল্পফ ভুর এিাল্পত ফা থভাকাল্পফরা কযল্পত ে থ  

      যাভ ব প্রদান কযা ল্পেল্পছ। অতিঃয পূযণকৃত প্রশ্নল্পত্রয আল্পরাল্পক খিা প্রশ্নল্পত্রয ত্রুটি  দুফ বরতা ংল্পাধন 

কযা ল্পেল্পছ এফং ংল্পাক্ষধত প্রশ্নভারায াাল্পে তথ্য/উাি ংগ্র কাম বক্রভ ক্ষযচারনা কযা ল্পেল্পছ। 

 

২.৭.৩ প্রাথচভক িথ্য ংগ্র 

 

প্রশ্নত্র, ছকপূযণ ও াোৎকায ম্পন্ন কযায ভাধ্যক্ষভ প্রাথচভক িথ্য ংগ্র কযা য়। 

 

ক) জচয কাম বক্রভ:  
 

সম কর উকাযক্ষবাগী ংচেষ্ট প্রকে এরাকায় ফফা কযক্ষছ এফং “বুচড়গঙ্গা নদী পুনরুদ্ধায (চনউ ধক্ষরশ্বযী-পুংরী-

ফংাআ-তুযাগ-বুচড়গঙ্গা)” সথক্ষক সকান না সকান সুচফধা সক্ষয়ক্ষছ, সআ কর সুচফধাক্ষবাগীক্ষদয ভধ্য সথক্ষক দদফ চয়ক্ষনয 

ভাধ্যক্ষভ ৭০০ জন উকাযক্ষবাগীয াোৎকায গ্রন কযা ক্ষয়ক্ষছ।   
 

খ) চনচফড় াোৎকায (KII) 
 

চনচফড় চযফীেণ ভীোটিয জন্য একটি অধা-কাঠাক্ষভাফদ্ধ প্রশ্নক্ষত্রয ভাধ্যক্ষভ                ,         

     ,                         ,            ,   -               ,         '                ও 

ন্যান্য প্রকে ংচেষ্ট কভ বকিবা, কাক্ষযগক্ষয ব্যক্ষক্ত, থফযকাক্ষয এফং জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ প্রমুখ এয ক্ষনকট থথল্পক ক্ষনক্ষফি 

ািাৎকাল্পযয ভাধ্যল্পভ গুণগত তথ্য ংগ্র কযা ে। এছাড়া প্রকে যাভ বক, ঠিকাদায, স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যচিফগ ব এয  

াক্ষথ াোৎকায গ্রণ কযা য়। ফ বক্ষভাট ১১ জক্ষনয চনচফড় াোৎকায গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 

গ) এপচজচড (FGD)  

 

প্রকক্ষেয চনচফড় চযফীেণ কাক্ষজয জন্য                 ,          ,  নদী  ক্ষযল্পফ উন্নেন 

কভী/এযাক্ষিক্ষবে, কৃক্ষল, ভৎস্য ও                                      সভাট ১১ টি এপচজচড কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

প্রচি এপচজচডক্ষি সভাট ১০ সথক্ষক ১২ জন ংগ্রণকাযী উচস্থি চছক্ষরন। থ বাৎ ফ বক্ষভাট ১১০ জন ংগ্রণকাযী 

এপচজচডক্ষি উচস্থি চছক্ষরন। প্রচিটি এপচজচড চযচারনা টিক্ষভ ৩ জন দস্য চছক্ষরন: ১ জন ঞ্চারক, ১ জন 

ম বক্ষফেখ এফং ১ জন য যাক্ষাটি বয়ায চছক্ষরন।  
 

ঘ) ঙ্গচবচিক গ্রগচি ম বক্ষফেণ 

 

চনচফড় চযফীেক্ষণয জন্য িথ্য ও উাি ংগ্রক্ষয জন্য চফচবন্ন ছক ব্যফায কযা ক্ষয়ক্ষছ । যাভ বক প্রচিষ্ঠান কতৃবক 

জচযক্ষয প্রকৃচি ও ধযণ চফক্ষফচনা কক্ষয চফচবন্ন সচকচরস্ট ব্যফাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ “বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-

পুংরী-ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা) প্রথভ ংল্পাক্ষধত প্রকক্ষেয প্রকে  চযচারক, ংচেষ্ট কভ বকিবা ও ভাঠ ম বাক্ষয়য ংচেষ্ট 

কভ বকিবায চপ ও ক্ষমাগী ংস্থায চপ সথক্ষক িথ্য ংগ্র ও ম বক্ষফেণ কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

 

ঙ) ঙ্গচবচিক ম বক্ষফেণ ও চযফীেণ (Physical Varification/Monitoring):  

প্রকক্ষেয ২৭%-৩০% প্রকে উাদান মূ ভাঠ ম বাক্ষয় ম বক্ষফেণ ও মাচাআকযণ কযা য়। ToR               

           ৫% সথক্ষক ১০% ফকাঠাক্ষভা ও উন্নয়ন কাজ                                           

               ক্ষয়ক্ষছ                                                           ছ।       

               ১০%-২০% ক্রয় ংক্রান্ত নচথ ম বাক্ষরাচনা ও অআএভআচডয যফযাকৃি ছক্ষক উস্থান     

    ছ।                       চযদ বন                                                   কযা  

(ঞ্চভ ধ্যা                          ছ) ।  
 

                                    ৩                         ও                     ছ। 
 

২.৭.৪          িথ্য ংগ্র 

 

চনচফড় চযফীেণ ভীোটিয জন্য চুচি স্বােক্ষযয য যাভ বক দর কতৃবক িথ্য ংগ্রক্ষয জন্য চফচবন্ন প্রশ্নত্র 

প্রণয়ক্ষনয রক্ষেয প্রকে ফাস্তফায়ন ম্যানুয়ার, প্রকক্ষেয ংকচরি প্রচিক্ষফদন, গ্রগচি প্রচিক্ষফদন ও চযফীেক্ষণয 

প্রচিক্ষফদন প্রকে চপ সথক্ষক ংগ্র ও ম বাক্ষরাচনা কযা ক্ষয়ক্ষছ।  
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২.৭.৪.১  ক্রয় কাম বক্রভ চযফীেণঃ 
 

প্রকক্ষেয পূিবকাজ, নদী খনন, ভূচভ চধগ্রণ আিযাচদ চফলক্ষয় চযকেনা ও িদানুমায়ী প্রকৃি গ্রগচি চযফীেণ কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। ক্রয় ংক্রান্ত যকাচয নীচিভারা নুযণ কযা ক্ষয়ক্ষছ চকনা িা যীো কক্ষয সদখায জন্য প্রকে চযচারক্ষকয 

দপ্তয, প্রকক্ষেয াআড চপক্ষ যচেি ক্রয় ংক্রান্ত চফচবন্ন সযকড ব সথক্ষক প্রাপ্ত িথ্য ংগ্রপূফ বক ম বাক্ষরাচনা কক্ষয 

ভিাভি প্রণয়ন কযা ক্ষয়ক্ষছ । 

 

২.৭.৫ ংগৃীি               চনয়ন্ত্রণ দ্ধচি 
 

জচযক্ষয িথ্যাফচর সমক্ষতু িযন্ত গুযত্বপূণ ব, স কাযক্ষণ চনচফড় চযফীেণ ভীোটিয প্রচিটি স্তক্ষযআ ভান চনয়ন্ত্রন কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। সম কর স্তক্ষয ভান চনয়ন্ত্রন কযা ক্ষয়ক্ষছ িা;র: প্রশ্নত্র প্রণয়ন, িথ্য ংগ্রকাযীক্ষদয চনক্ষয়াগ ও চনচফড় 

প্রচেণ প্রদান, ভাঠ ব্যফস্থানা, চযদ বন ও চযফীেণ, ংগৃীি প্রশ্নক্ষত্রয   -                   অআচড 

নাম্বায প্রদান, সাদাযী সকাডায িাযা সকাচডং কযা ক্ষয়ক্ষছ।              SPSS ও MS Excel            

               এফং িথ্য ও উাি চফক্ষেলণ এফং িথ্য প্রচক্রয়াকযণ আিযাচদ সেক্ষত্র মক্ষথষ্ট িকবিা ফরম্বন ও 

ভান চনয়ন্ত্রন কযা ক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া, ভীো দর কতৃবক প্রশ্নত্র প্রণয়ক্ষনয ক্ষয অআএভআচড'য াক্ষথ অক্ষরাচনা ও ভাঠ 

ম বাক্ষয় প্রাক-মাচাআকযক্ষণয ভাধ্যক্ষভ চূড়ান্ত কযা য়।  

 

২.৭.৬                                            

 

                                                                                 

           -                 ।                       ও                           

           ।                                                    (Random)            

                      ।          -                                              

                                          ।                                -            

             SPSS ও MS Excel                                  SPSS ও MS Excel 

   ও                                       ।                                          

            ও                                     ছ। 

 

২.৭.৭  স্থানীয় ম বাক্ষয় কভ বারা 

 

স্থানীয় ম বাক্ষয় কভ বারা : অআএভআচড'য াক্ষথ যাভ বক্রক্ষভ স্থানীয় ম বাক্ষয় কভ বারা সগাড়ানচট ফাড়ী াম্প াউজ 

কনপাক্ষযন্স রুক্ষভ অক্ষয়াজন কযা য়। কভ বারায় অআএভআচড’য প্রচিচনচধ,                                

           ,  প্রকক্ষেয াআক্ষট কভ বযি কভ বকিবাবৃন্দ,               ও                    প্রচিচনচধ, স্কুর 

চেক, জনপ্রচিচনচধ এফং ন্যান্য        ংগ্রণ কক্ষযন। কভ বারায় কর সেচনয          প্রচিচনচধক্ষক 

অভন্ত্রণ এফং উচস্থচি চনচিি কযা য়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.৮  প্রক্ষতল্পফদন প্রণেন 
 

চনচফড় চযফীেণ কাম বক্রভ চনধ বাচযি ভক্ষয়য ভক্ষধ্য ম্পন্ন কযায উক্ষেক্ষশ্য কাম বচযচধ সভািাক্ষফক যাভ বক প্রচিষ্ঠাক্ষনয 

কাম বাফচর, ভয়কার এফং প্রকক্ষেয কাম বাফ  য ক্ষঙ্গ ভন্বয় কক্ষয ফাস্তফমুখী একটি কভ ব চযকেনা দিচয কযা য় । 

কাম ব-চযকেনা প্রকক্ষেয মূর কাম বাফচরমূক্ষয ভন্বক্ষয় গঠিি । সমভন- প্রস্তুচিমূরক কাম বক্রভ, প্রকে ংচেষ্ট প্রচিক্ষফদন 
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মূ/চডজাআন ংগ্র, প্রকক্ষেয ঙ্গচবচিক সবৌি কাজমূক্ষয (ফাস্তফ এফং অচথ বক) গ্রগচি এফং গুণাগু , প্রকক্ষেয 

অওিাধীন ক্রয় ংক্রান্ত িথ্যাফচরয ম বাক্ষরাচনা, প্রকে ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ভস্যাফরীয ম বাক্ষরাচনা, ভীো ক্ষি প্রাপ্ত 

চফলয়াচদ চনরূণ, রব্ধ িথ্য, উাি ও ভিাভক্ষিয চবচিক্ষি সুাচযভারা এফং ভন্তব্য প্রণয়ন প্রচিক্ষফদক্ষন মাফিীয় 

চফলয়াচদ অাক্ষরাকাি কযা ক্ষয়ক্ষছ । ফিবভান ভীোয জন্য প্রধান কাম বাফচরমূ চনক্ষে প্রদি ক্ষরা: 
 

 অআএভআচড'য াক্ষথ চযকেনা বা; 

 প্রকক্ষেয চফচবন্ন প্রচিক্ষফদন, নীচিভারা, চফজ্ঞচপ্ত, অআন, ধ্যাক্ষদ ংগ্র ও ম বাক্ষরাচনা; 

 প্রশ্নভারা ও ছক প্রণয়ন এফং চূড়ান্তকযণ; 

 প্রাযচিক প্রচিক্ষফদন প্রণয়ন ও অআএভআচডক্ষি দাচখর; 

 প্রাযচিক প্রচিক্ষফদক্ষনয উয অআএভআচড-য সটকচনকযার ও চস্টয়াচযং কচভট‘য ভিাভি গ্রণ ও খড়া 

প্রচিক্ষফদন চূড়ান্তকযণ; 

 ভাঠ ম বাক্ষয় িথ্য ংগ্রকাযী দরক্ষক প্রচেণ প্রদান ও প্রশ্নক্ষত্রয প্রাক-মাচাআকযণ; 

 ভাঠ ম বাক্ষয় িথ্য ংগ্র ও িক্ষথ্যয গু  গুণ যীো; 

 প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয ম বায় (ফাস্তফ এফং অচথ বক গ্রগচি) ম বাক্ষরাচনা; 

 প্রকক্ষেয অওিাধীন ক্রয় ংক্রান্ত দচরদাচদ ম বাক্ষরাচনা; 

 প্রকে চডজাআন, ফাস্তফায়ন চযকেনা ও কাক্ষজয গুণগিভান ম বাক্ষরাচনা; 

 প্রকে ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ভস্যাফরী ম বাক্ষরাচনা; 

 স্থানীয় ম বাক্ষয় প্রকে এরাকায উকাযক্ষবাগী ও ংীজক্ষনয াক্ষথ কভ বারা অক্ষয়াজন; 

 িথ্য ব্যফস্থানা, প্রচক্রয়াকযণ ও চফক্ষেলণ;  

 ১ভ খড়া প্রচিক্ষফদন প্রণয়ন ও উস্থান; 

 চূড়ান্ত প্রচিক্ষফদন দাচখর কযা ক্ষয়ক্ষছ;  

 

২.৯:                                             

 

                                                          ও                              

                  কযা ল্পেক্ষছর।                                  ও   /                 

ক্ষনল্পোগ     ি           ও        ।                                                         

            (Work plan)                     । 

 

                                                

 

   

   

                         (        ) ২০১৮-১৯  

ক্ষড
ল্প
ম্ব
য
 

জানুোক্ষয থপব্রুোক্ষয ভাচ ব 

এ
ক্ষপ্র
র

 

 
১ ভীিা ক্ষযকেনা  দল্পরয দস্যগল্পণয জন্য দাক্ষেত্ব 

ফণ্টন 

                

২ ভাঠ ম বাল্পে         প্রাক-মাচাই                 

৩                                 প্রণেন                 

৪                                       

                

                

৫                                   

        

                

৬      ,                 ও                 

     

                

৭                                           

৮ KII & FGD                              
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                         (        ) ২০১৮-১৯  

ক্ষড
ল্প
ম্ব
য
 

জানুোক্ষয থপব্রুোক্ষয ভাচ ব 

এ
ক্ষপ্র
র

 

 

৯                                                   

১০                                    

১১          ও                          

১২                             

১৩                             

১৪ ১ভ                   ও                       

১৫                                  

            

                

১৬                                      

                ও চূিান্ত              

      

                

১৭                                          

       ও            

                

১৮                                       

        ও                    
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তৃিীয় ধ্যায় 

প্রকক্ষেয ক্রয় চযকেনা            এফং ঙ্গচবচিক অচথ বক ও ফাস্তফ গ্রগচি 

 

                      “বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” (প্রথভ 

ংল্পাক্ষধত)                               (     ও         )                         । 

                                                             ও                         

                                                               ।          ও             

                                          ও             ৩.১                 । 

 

৩.১                    ও             

 

প্রকে কাম বক্রভ ফাস্তফ  আক্ষথ বক অগ্রগক্ষতয ক্ষফফযণ অনুমােী প্রকল্পেয জন্য ফযােকৃত ব্যল্পেয তুরনাে  জুন ২০১৮ ম বন্ত 

আক্ষথ বক অগ্রগক্ষত ২৭.৮৭%। ২০১৮-১৯ ম বন্ত এক্ষডক্ষ ফযাে ১০ থকাটি টাকা, মা ভাত্র থভাট ফযাল্পেয ৪.৪% ল্পর তায 

ক্ষফযীল্পত  অফমুক্ষক্ত ল্পেল্পছ ৭৫.০০ থকাটি।         ২০১৮                     আক্ষথ বক অগ্রগক্ষত ৩২৮.৮৬ 

থকাটী টাকা (২৮.৯৪%) এফং ফাস্তফ অগ্রগক্ষত ২৬.৬৩%। 

 

     -৩.১:                      

অথ ব-

তনক্ষতক 

থকাড 

   

   

                    

(               ) 

                 ১                                                

২০১৮                     

         / 

       

               / 

       

 

      

         / 

       

      

৪৮০০ A) যাজস্ব খাল্পতয          

 ক যফযা   থফা        

  -

১) 

ক্ষএভ যিণাল্পফিণ      ১৫৪.০০ - ৬১.৫০ ৬৯.৫৯% ৪২.৮০ 

 ক-

২) 

জক্ষয  ক্ষনযীিা      ৪০.০০ - ৫০.০০ ৭৯.৯৪% ৩৯.৯৭ 

 ক-

৩) 

যাভ বক থফা (গাক্ষণক্ষতক 

 থবৌত ভল্পডর) 

     ৩০০.০০ - ৩০০.০০ ৭৮.৯৩% 

 

২৩৬.৮০ 

৪৯০০   থভযাভত  যিণাল্পফিণ    -    

          ,         , 

      ,     ও     

                      

থভযাভত  যিণাল্পফিণ 

     ২০.০০ - ২৫.০০ ৭১.৩২% ১৭.৮৩ 

    -     (যাজস্ব খাল্পতয 

  ) 

 ৫১৪.০০ - ৪৩৬.৫০ - ৩৩৭.৪০ 

 b)                    - - - - 

৬৮০০                - - - - 

          ,       

      ,         , 

       ,       

                  

১        ৯৩.৬৫ 

- 

৬৮.১৩ ১০০% ৬৮.১৩ 

৬৯০০  ভূক্ষভ            - - - 

 ক ফজবয          - ৫৩৪ 

থিঃ (অস্থােী অক্ষধগ্রণ) 
৫৩৪ থিঃ ৯০১.৬১ - - - - 

     -    ৫০.০০     ২০০.০০ - - - - 

                  ১০.০০     ৩৫.০০ - - - - 

     -                   
৮০     ২৮০.০০ - - - - 

                 ও      

         
- - ৮৫     ১৭,৮৭৩.৮৮ ৬৭.৪৯% ১২,০৬২.০০ 

          ও       
১         ২৫৭.৫০ - - - - 

৭০০০     -                 

 ১                  
১.০০   :  : ৬,৯০৮.৭৪ ১.৫৩ক্ষকক্ষভ ১৯,৫০৮.৮৬ - - 

 ২                    

  )           

৫৫.৩১ রি 

ঘ:ক্ষভ: 

৪৭ ৩৫১.১১ 

৫৫.৯১ ক্ষকক্ষভিঃ 

(৯২.৮৬ রি 

ঘিঃক্ষভিঃ) 

৯ ০০৭.২৩ ১০০% ৯,০০৭.২৩ 
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১১২৫.৫৯

৩১৩.৭২

১০০.০০ ৭৫.০০
১২.০০

৩২৮.৮৭

আয ক্ষডক্ষক্ষল্পত 

ফযােকৃত ব্যে

জুন ২০১৮ ম বন্ত 

অগ্রগক্ষত

২০১৮ ১৯ াল্পর 

এক্ষডক্ষ ফযাে 

২০১৮ ১৯ ল্পন 

অথ ব অফমুক্ষক্ত

২০১৮ ১৯ আক্ষথ বক 

ফছল্পয ২৪ ১১ ১৮ 

ম বন্ত আক্ষথ বক 

অগ্রগক্ষত

ক্রভপুক্ষেভূত 

আক্ষথ বক অগ্রগক্ষত

অথ ব-

তনক্ষতক 

থকাড 

   

   

                    

(               ) 

                 ১                                                

২০১৮                     

         / 

       

               / 

       

 

      

         / 

       

      

  )                    
১৫.৭৬ রি 

ঘ:ক্ষভ: 
২৩ ১৬৭.২০ 

৮০.২৫ক্ষকক্ষভিঃ 

(১৬২.২৭   

    :) 

২৪,৭৪৬.৫২ ১৯.২০% ৪,৭৫১.০৯ 

 ৩   -                   
১   ৪ ৫৪৮.৪৯  - - - 

 ৪  ৎস্য চরাচর         

       
১   ৫৯৬.০৪  - - - 

 ৫                    ণ 
- - 

৪৩.৪০ রি 

ঘিঃক্ষভিঃ 
৬,৫৯৬.৮০ ৭.৫০% ৪৯৫.০০ 

 ৬                  

           
- - ১.৫০ ক্ষকিঃক্ষভিঃ ২ ২৫০.০০ ৩৫.৩৬% ৭৯৫.৬০ 

 ৭               

       
- - ১৯টি ১,৯৯২.০০ ২০.১৪% ৪০১.১৮ 

 ৮         ও          

      

 

১৬২.৫০   : 

  : (৬২.৫৬ 

          

  :) 

৯ ১৯৫.৭৩ 

৫৪.৫০ক্ষকক্ষভিঃ 

(১৪১.৪৯ রি 

ঘিঃক্ষভ) 

২১,৫২৯.৪১ ২৩.০৮% ৪,৯৬৯.২০ 

 ৯ থক্ষডল্পভন্ট থফক্ষল্পনয জন্য 

ক্ষযচারন  যিণাল্পফিণ 

থেক্ষজং 

- - 
৫৬.২৫ রি ঘিঃ 

ক্ষভিঃ 
৮,৫৫০.০০ - - 

  উ-থভাট (কযাক্ষটার 

কল্পম্পাল্পনন্ট) 
 ৯৩,৫৩৫.০৭ - ১১২,১২২.৮৩  ৩২,৫৪৯.৪৩ 

 ) থবৌত ক্ষফক্ষফধ 
১ টি আইল্পটভ ১৬০.০০  - - - 

 প) মূ্য ক্ষফক্ষফধ 
১ টি আইল্পটভ ২০০.০০  - - - 

  থভাট প্রকে ব্যে 

(ধ+ন++প) 
 ৯৪,৪০৯.০৭  ১১২,৫৫৯.৩৩ ২৬.৬৩% 

৩২,৮৮৬.৮৩ 

(২৮.৯৪) 
                                ০৫         ২০১৮ 

 

াযক্ষণ ৩.২ প্রকল্পেয আক্ষথ বক অগ্রগক্ষত  

 থকাটি টাকাে 

আযক্ষডক্ষক্ষল্পত 

ফযােকৃত ব্যে 

জুন ২০১৮ 

ম বন্ত অগ্রগক্ষত 

২০১৮-১৯ ল্পন 

এক্ষডক্ষ ফযাে 

২০১৮-১৯ ল্পন 

অথ ব অফমু  

২০১৮-১৯ আক্ষথ বক ফছল্পয 

২৪.১১১.১৮  ম বন্ত আক্ষথ বক অগ্রগক্ষত 

ক্রভপুক্ষেত আক্ষথ বক 

অগ্রগক্ষত, ক্ষডল্পম্বয’১৮ 

১১২,৫.৫৯ ৩১,৩.৭২ ১০০.০০ ৭৫.০০ ১,২.০২ ৩২৮.৮৭ 

সূত্রিঃ ২০১৮-১৯ অথ বফছল্পয ২৪-১১-১৮ তাক্ষযখ ম বন্ত এক্ষডক্ষভুক্ত প্রকেমূল্পয দযত্র কাম বক্রভ ফাস্তফ  আক্ষথ বক অগ্রগক্ষতয ক্ষফফযণ (প্রকে ক্ষযচারক থপ্রক্ষযত 

তথ্য) পুক্ষেভূত আক্ষথ বক অগ্রগক্ষত 

  

       ৩.১:                        

 

প্রাপ্ত তল্পথ্যয আল্পরাল্পক থদখা মাে, আযক্ষডক্ষক্ষল্পত ফযােকৃত ব্যে-এয তুরনাে প্রকল্পেয াক্ষফ বক Cost Over Run 

এখল্পনা েক্ষন। তল্পফ অথ ব ছাি  ব্যল্পেয ক্ষযভাণ থথল্পক ল্পজই অনুক্ষভত থম, Time Over Run ল্পেল্পছ। ভীিা 
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চরাকাল্পর এতৎংক্রান্ত ঠিক তল্পথ্যয ংগ্র কল্পয                                Cost & time-over 

run-                ভীিা প্রক্ষতল্পফদল্পন উল্পেখ কযা ল্পেল্পছ।  

 

৩.২           ও                           : 

 

                                  ও                        ,                              

           ৯৪৪.০৯          ।       ,                                                 

১,১২৫.৫৯                                    ১৮১.৫০                        ।                

            ২০.০০      ।                            ১,১২৫.৫৯                    ৩২৮.৮৭ 

                       ।       ৭৯৬.৭২                    ।                     ২৯.২১      । 

          ,                ’                                                    ৪     ও      

(৪.৩৯   )               ।            ১৮১.৫০                        ’                    

     । 

 

       ৩.২:              ও               

 

৩.৩                                 : 

 

                                            ।                    কাক্ষিত অগ্রগক্ষত         

                  ও              ।                     কাক্ষিত অগ্রগক্ষত  ে নাই তা ল্পরা: জক্ষভ 

অক্ষধগ্রল্পণ ভস্যা, নদী থেক্ষজং কযায য পুনযাে বযাট ল্পে মাো, নতুন কল্পয ক্ষযকেনাে থক্ষডল্পভন্ট থফক্ষন 

ংল্পমাজন কযা মা প্রাথক্ষভক নকাে ক্ষছর না, গাইড ফাঁধ ক্ষনভ বাণ, ১৯ টি                                

                                                                ।                           

কাক্ষিত অগ্রগক্ষত        । 
 

                                           -         ও             ।                   

                                                                 ।  

  

৩.৩.১                  :       ৩.৩                                -                    

                     ।                               ,                    ৫.১৪          , 

               ৪.৩৭          ।                   ৭৭.৩০                        ৭৪.৯৪ 

     ।                                   ও              (৭৯.৯৪%),                     

     (৭৮.৯৩%)                                         (৬৯.৫৯%)।       ,         , 

        ,       ,     ও                           থভযাভত  যিণাল্পফিণ কাল্পজয অগ্রগক্ষত ল্পেল্পছ 

৭১.৯৩ তাং।  
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৬৯.৫৯ 

৭৯.৯৪ 
৭৮.৯৩ 

ক্ষএভ যিণাল্পফিণ জযী  ক্ষনক্ষযিা যাভ বক থফা (গাক্ষনক্ষতক  থবৌত 

ভল্পডর)

       ৩.৩:                 (%):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.৩.২                       

                                                          ও                          

(৬৭.৪৯%)।                                                 ,                        ১৭,৮.৭৪ 

                                         ১২০.৬২                ।  

 

                   ণ কাল্পজয অগ্রগক্ষত ল্পেল্পছ ভাত্র ৭.৫০ তাং, এয যিণাল্পফিল্পণয অগ্রগক্ষত ল্পেল্পছ ৩৫.৩৬ 

তাং।                                          ১৯.২০      ।                             

      ২০.১৪                   ও                             ২৩.০৮      ।           , 

                                        ১৯৫.০৯                              ২৮৫.০০            

(            -৬৯.০৯          )।                          ।                       ১০০.০০ 

               ।  

 

          ,                 ছু                                                        

     ।               ও                     -                                       ।  

 

                                                  ৩    ,              ৭০.৭৯           

    ।                                                                         ও      

          ।                                                     ।          ও             ।   

        ৩.৪ :                    (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.৩.৩                      : ২৪-১১-১৮ তাক্ষযখ ম বন্ত থক্ষডল্পভন্ট থফক্ষন ক্ষনভ বাল্পণয জন্য ৬৮.৩৯ একয  

গাইড ফাঁল্পধয জন্য ১৫.৫৯ একয জক্ষভ অক্ষধগ্রণ কযা ম্ভফ েক্ষন। অক্ষধগ্রণ ংক্রান্ত ক্ষফলেটি ভূক্ষভ ভন্ত্রণারল্পেয  

১৯.২

৭.৫

৩৫.৩৬

২০.১৪
২৩.০৮

৬৭.৪৯

থেজায দ্বাযা 

নদী খনন

থক্ষডল্পভন্ট 

থফক্ষন ক্ষনভ বাণ

থক্ষডল্পভন্ট 

থফক্ষন এয 

ংযিণ কাজ 

ব্রীল্পজয 

পাউল্পেন 

ক্ষিটল্পভন্ট

ক্ষযচারন  

যিণাল্পফিণ 

থেক্ষজং

থক্ষডল্পভন্ট 

থফক্ষন  গাইড 

ফাল্প য জন্য 

ভূক্ষভ অক্ষধগ্রন
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ক্ষফল্পফচনাধীন আল্পছ। থক্ষডল্পভন্ট থফক্ষল্পনয জন্য প্রল্পোজনীে জক্ষভ অক্ষধগ্রল্পণয প্রাক্কক্ষরত ব্যে থজরা প্রাল্পকয অক্ষপ 

থথল্পক াো থগল্পছ। তল্পফ প্রাক্কক্ষরত ব্যে ১ভ ংল্পাক্ষধত ক্ষডক্ষক্ষ-এয থচল্পে ৮৫.০০ থকাটি টাকা বৃক্ষিয কাযল্পণ, 

প্রকেটিয পুনযাে ংল্পাধল্পনয প্রল্পোজন থদখা থদে এফং তদনুমােী প্রকেটিয ২ে ংল্পাক্ষধত প্রস্তাফনা ক্ষযকেনা 

কক্ষভল্পন জভা থদো ল্পেল্পছ। ইল্পতাভল্পধ্য এতদ্ ক্ষফলল্পে ক্ষযকেনা কক্ষভল্পনয PEC বা অনুক্ষিত ল্পেল্পছ। ২ে 

ংল্পাক্ষধত প্রস্তাফনা মথামথ কর্তবি কর্তবক অনুল্পভাক্ষদত ল্পর জক্ষভ অক্ষধগ্রল্পণয মূ্য ক্ষযল্পাধ কল্পয থক্ষডল্পভন্ট থফক্ষন 

ক্ষনভ বাল্পণয কাজ পুনযাে চালু যাখায অক্ষবপ্রাে ব্যক্ত কল্পযল্পছন প্রকে ক্ষযচারক।  
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৩.৪                       
 

     -৩.৩.১:               ও      /                                                                                                                                         [          ] 

      ও          (  -

   ) 

         

         

   

     

       

      

           ও        

       

 -     

(       

     ) 

     

         

      

      

(   ) 

            

         ও 

                

           

 ও              

            

      

       (    )       -

২০০৮    

           

          

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

W1-BRRP-REML-1/ 

2010-11 

১৯.৭৭ ০৯-০৫-২০১১               ও  

The Financial Express 
১১-০৫-২০১১ ও ১৩-০৫-২০১১ 

 
- 

৩০-০৫-২০১১ ২১     ৭     

১১-১২-২০১১ 

১৫-১২-২০১১ ১০-০১-২০১২ ৪.৮৮ 

(        ) 

          

              

W2-BRRP-REML-2/ 

2010-11 

 

১৯.৩৪ ২০-০২-২০১১  

ও  

২৩-০২-২০১১ 

               ও  

The Financial Express 
২২-০২-২০১১ ও ২৩-০২-২০১১  

                   ও  

The Financial Express 
২৮-০২-২০১১ ও ০১-০৩-২০১১ 

- ২৮-০৩-২০১১ ৩৫     ৭    - ০৫-১২-২০১৩ ৬.৯৪ 

(        ) 

 

W3-BRRP-REML-3/ 

2010-11 

১৯.৮৩ ০৯-০৫-২০১১               ও  

The Financial Express 
১১-০৫-২০১১ ও ১৩-০৫-২০১১ 

 

- ৩০-০৫-২০১১ ২১     ৭     

১১-১২-২০১১ 

১৫-১২-২০১১ ০৮-০১-২০১২ ৭.৬৫ 

(        ) 

          

              

W4-BRRP-REML-4/ 

2010-11 

১৪.৮৮ ৩০-০৯-২০১৩ - ৩০-০৯-

২০১৩ 

৩০-১০-২০১৩ ৩০     ৩     

১৩-১১-২০১৩ 

২৪-১১-২০১৩ ০৪-১২-২০১৩ ৭.৪৪ 

(        ) 

 

W5-BRRP-REML-5/ 

2010-11 

১৯.৫১ ০৯-০৫-২০১১               ও  

The Financial Express 
১১-০৫-২০১১ ও ১৩-০৫-২০১১ 

- ৩০-০৫-২০১১ ২১     ৭ জন 

১১-১২-২০১১ 

১৫-১২-২০১১ ০৮-০১-২০১২ ৯.১৮ 

(        ) 

 

W6-BRRP-REML-6/ 
2010-11 

১৯.৬৯ ২৪-০৪-২০১১               ও  

The Financial Express 
১১-০৫-২০১১  ও ১৩-০৫-২০১১ 

- ৩০-০৫-২০১১ ৩৬     ৭     

১১-১২-২০১১ 

১৫-১২-২০১১ ০৮-০১-২০১২ ৯.৪৪ 

(        ) 

 

W7-BRRP-REML-7/ 

2010-11 

১৯.৭৪ ২৪-০৪-২০১১               ও  

The Financial Express 
১১-০৫-২০১১ ও ১৩-০৫-২০১১ 

- ৩০-০৫-২০১১ ৩৬     ৭     

১১-১২-২০১১ 

১৫-১২-২০১১ ১০-০১-২০১২ ১০.৭৮ 

(        ) 

 

W8-BRRP-REML-8/ 

2010-11 

১৩.৩২ ৩০-০৯-২০১৩ - ৩০-০৯-

২০১৩ 

৩০-১০-২০১৩ 

 

৩০ ক্ষদন ৩ জন 

১৩-১১-২০১৩ 

২৪-১১-২০১৩ - ৬.৮৯ 

(ংল্পাক্ষধত) 
 

W9-BRRP-REML-9/ 

2010-11 

১৯.৭৪ ২৪-০৪-২০১১ তদক্ষনক ইনক্ষকরাফ  

The Financial Express 
১১-০৫-২০১১  ১৩-০৫-২০১১ 

- ৩০-১০-২০১১ 

 

৩৬ ক্ষদন ৭ জন 

১১-১২-২০১৩ 

১৫-১২-২০১১ ০৮-০১-২০১২ ১০.৮৭ 

(ংল্পাক্ষধত) 
 

W10-BRRP-REML-

10/2010-11 

১৯.৮৭ ২৪-০৪-২০১১ তদক্ষনক ইনক্ষকরাফ  

The Financial Express 
১১-০৫-২০১১  ১৩-০৫-২০১১ 

- ৩০-০৫-২০১১ 

 

৩৬ ক্ষদন ৭ জন 

১১-১২-২০১৩ 

১৫-১২-২০১১ ০৮-০১-২০১২ ৯৫৪.০০ 

(ংল্পাক্ষধত) 
 

W11-BRRP-REML-

11/2011-12 

 

১৫.৯৩ - - - - 

 

- ৭ জন 

০৯-২-২০১২ 

 

 

 

১৩-৩-২০১২ ০৯-০৪-২০১২ ৭.৪৭ 

(ংল্পাক্ষধত) 

 

 

W12-BRRP-REML-

12/2011-12 

১৫.৮৬. - - - - 

 

- ৭ জন 

০৯-২-২০১২ 

 

১৩-৩-২০১২ ০৫-০৪-২০১২ ৮.৬৫ 

(ংল্পাক্ষধত) 
 

W14-BRRP-REML-

14/2011-12 

১৯.৮০ ০৬-০৫-২০১৪ তদক্ষনক ভানফকন্ঠ  

Daily New Age 
০৭-০৫-২০১৪ 

০৬-০৫-

২০১৪ 

১০-০৬-২০১৪ 

 

৩৫ ক্ষদন ৩ জন 

১৬-৬-২০১৪ 

২২-৬-২০১৪ ০৮-০৭-২০১৪ ৮.৩৯ 

(ংল্পাক্ষধত) 
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২০০৮    

           

          

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

W15-BRRP-REML-

15/2011-12 

১৮.২৩ ৩০-০৯-২০১৩ - ৩০-০৯-

২০১৩ 

৩০-১০-২০১৩ 

 

৩০ ক্ষদন ৩ জন 

১৩-১১-২০১৩ 

২৪-১১-২০১৩ ০৪-১২-২০১৩ ৮.৯৫ 

(ংল্পাক্ষধত) 
 

TANG/WD/DPM-01 ৬০.৮৪ DPM - - - 

 

- ৪ জন 

২৫-২-২০১৬ 

১৫-৩-২০১৬ ২৪-১১-২০১৫ 

৩১-০৩-২০১৬ 

(ংল্পাক্ষধত) 

৬৩.৭৯  

TANG/WD/DPM-02 ৬৫.৯৭ DPM - - - 

 

- - - ২০-১১-২০১৭ ৭১.১২  

W-16-BRRP-CRD-
16/2016-17 

২৩.৭৯ - - - - - ৩ জন 

 

০২-১-২০১৮ ১০-০১-২০১৮ ২১.৪১  

W-27-BRRP-OMD-

27/2017-18 

৬০.২৭ ২৭-০৯-২০১৭ - ২৭-০৯-

২০১৭ 

২৬-১০-২০১৭ - ৩ জন 

২১-১১-২০১৭ 

১৩-১২-২০১৭ ১৯-১২-২০১৭ ৫৪.২৪  

BRRP-CGB/2017-18 

Lot-1 

৫৭.২৬ ১৩-০৫-২০১৮ The Financial Express 
 কাল্পরয কন্ঠ 

১৪-০৫-২০১৮ 

- ০৫-০৬-২০১৮ ২৪ ক্ষদন ৭ জন 

১৬-১১-২০১৮ 

 

২৫-১১-২০১৮ ২৩-১২-২০১৮ ৫৬.০৫  

BRRP-CGB/2017-18 

Lot-2 

৬০.৩১ ১৩-০৫-২০১৮ The Financial Express 
 কাল্পরয কন্ঠ 

১৪-০৫-২০১৮ 

- ০৫-০৬-২০১৮ ২৪ ক্ষদন ৭ জন 

১৬-১১-২০১৮ 

 

২৫-১১-২০১৮ ২৩-১২-২০১৮ ৬১.১৯  

BRRP-CGB/2017-18 

Lot-4 

৬৬.৪১ ১৩-০৫-২০১৮ The Financial Express 
 কাল্পরয কন্ঠ 

১৪-০৫-২০১৮ 

- ০৫-০৬-২০১৮ ২৪ ক্ষদন ৭ জন 

১৬-১১-২০১৮ 

 

২৫-১১-২০১৮ ২৩-১২-২০১৮ ৬৬.১৮  
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থটোয  প্যাল্পকজ 

নং (উ-   ) 

ক্ষডক্ষক্ষ’থত 

অনুল্পভাক্ষদত 

ব্যে 

(র  টাকা) 

দযত্র 

আফাল্পনয 

তাক্ষযখ 

ক্ষত্রকায নাভ  

       তাক্ষযখ 

ই-ক্ষজক্ষ 

(       

তাক্ষযখ) 

দযত্র 

জভাদাল্পনয 

তাক্ষযখ 

ব্যফধান 

(ক্ষদন) 

মূ্যােন কক্ষভটিয 

দস্য ংখ্যা  

অনুল্পভাদল্পনয 

তাক্ষযখ 

থনাটিক্ষপল্পকন 

অপ অযাোড ব 

এয তাক্ষযখ 

চুক্ষক্ত 

ম্পাদল্পনয 

তাক্ষযখ 

চুক্ষক্ত মূ্য 

(র  

টাকা) 

ক্ষক্ষআয-২০০৮ এয ক্ষত ংগক্ষত       

ভন্তব্য 

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

Tender ID: 

126001 

Package: 

BRRP-RED-

ND/P-01/16-

17 

৩১.১৮ ২৪-১০-২০১৭ তদক্ষনক কাল্পরয কণ্ঠ 

এফং  

The Financial 

Express; 
২৫-১০-২০১৭. 

২৪-১০-২০১৭ ২২-১১-২০১৭ ৩০ - - - - একটি দযত্র িাে এফং উদ্ধৃত দয 

       মূল্প্যয থচল্পে অক্ষধক োে 

ভাননীে ভন্ত্রী, াক্ষন ম্পদ ভন্ত্রণারে ভল্পাদে 

Tender Evaluation Report 
অনুল্পভাদন না কল্পয     দযত্র আফাল্পনয 

ক্ষনল্পদ ব      কল্পযন।          

যফতীল্পত একাক্ষধক ফায দযত্র আফান 

কযা ল্পর থকান দযদাতা াো মােক্ষন। 

Tender ID: 

126002 

Package: 
BRRP-RED-

ND/P-02/17-18 

৪৭.৫০ ২৪-১০-২০১৭ তদক্ষনক কাল্পরয কণ্ঠ 

এফং  

The Financial 

Express; 
২৫-১০-২০১৭. 

২৪-১০-২০১৭ ২২-১১-২০১৭ ৩০ - - - - একাক্ষধক ফায দযত্র আফান কযা ল্পর 

থকান দযদাতা াো মােক্ষন। 

Tender ID: 

126003 

Package: 
BRRP-RED-

ND/P-03/18-19 

৪৫.২৩ ২৪-১০-২০১৭ তদক্ষনক কাল্পরয কণ্ঠ 

এফং  

The Financial 

Express; 
২৫-১০-২০১৭. 

২৪-১০-২০১৭ ২২-১১-২০১৭ ৩০ ০৩ জন। 

 

১২-০২-২০১৮ ২৬-০২-

২০১৮ 

৪০.৭২          

তুযাগ নদীয ক্ষকিঃক্ষভিঃ ১২৩.১০০ ল্পত ক্ষকিঃক্ষভিঃ ১২৪.১০০ এফং প্যাল্পকজ নং BRRP-RED-ND/P-01/16-17 এয ভধ্যফতী থচইল্পনজ থথল্পক ক্ষকিঃক্ষভিঃ ১২৪.১০০ ল্পত 

ক্ষকিঃক্ষভিঃ ১২৫.১০০ ম বন্ত ফ বল্পভাট ২.০০০ ক্ষকিঃক্ষভিঃ তদল্পঘ বয থেক্ষজং কাজ ম্পাদল্পনয জন্য নযক্ষংদী য ক্ষফবাগ, ফাাউল্পফা, নযক্ষংদী এফং নাযােণগে থেজায ক্ষফবাগ, ফাাউল্পফা, 

নাযােণগে এয ভল্পধ্য ভল্পঝাতা স্মাযক (MOU)স্বািক্ষযত ে। 

১৮-১২-

২০১৮ 

৬.৫০ - 
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থটোয  প্যাল্পকজ নং (উ-প্রকে) ক্ষডক্ষক্ষ’থত 

অনুল্পভাক্ষদত 

ব্যে 

দযত্র 

আফাল্পনয 

তাক্ষযখ 

ক্ষত্রকায নাভ  

       তাক্ষযখ 

ই-ক্ষজক্ষ 

(       

তাক্ষযখ) 

দযত্র 

জভাদাল্পনয 

তাক্ষযখ 

ব্যফধান 

(ক্ষদন) 

মূ্যােন কক্ষভটিয 

দস্য ংখ্যা  

অনুল্পভাদল্পনয 

তাক্ষযখ 

থনাটিক্ষপল্পকন 

অপ এোড ব 

এয তাক্ষযখ 

চুক্ষক্ত 

ম্পাদল্পনয 

তাক্ষযখ 

চুক্ষক্ত মূ্য (টাকা) ক্ষক্ষআয-

২০০৮ এয 

ক্ষত 

ংগক্ষত 

      

ভন্তব্য 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

BRP-01/2010-2011 

LOT NO(s)-LOT-02 

৯.৪৪  ০৮/০২/২০১

১ 
The Financial 

Express 

(11/02/2011) 
নোক্ষদগন্ত 

(১১/০২/২০১১) 

 ২৮/০২/২০১১ ২১ ক্ষদন ০৭ জন 

০৩/০৪/২০১১ 

১১/০৫/২০১১ ১৩/০৭/২০১১ ১২.৯১  

BRP-01/2010-2011 

LOT NO-01 

৯.৪৪ ৩০/০৯/২০১

০ 

ইনক্ষকরাফ 

২৯/১০/২০১০, 

১১/১১/২০১০, 

২৭/১১/২০১০ 

The Daily News 

Today 

(29/11/2010)   

 ০৬/১২/২০১০ ৬৬ ক্ষদন ০৭ জন  ০৭/০২/২০১১ ১৫/০২/২০১১ ১১.৮৫  

MOU with Narayanganj 

Dredger with ফাাউল্পফা-
ভাক্ষযচারক ডাোক্ষয নং- ৩৭৩৪, 

তাক্ষযখ-২১/০৬/২০১৫  

       ১৬/০৯/২০১৫  ২১.১৫  

MOU with Narayanganj 

Dredger with  ফাাউল্পফা-

ভাক্ষযচারক ডাোক্ষয নং- ৪৮৫০, 

তাক্ষযখ-৩০/০৭/২০১৭ 

       ০৭/০৮/২০১৭  ৮.৬০  

MOU with Narayanganj 

Dredger with  ফাাউল্পফা-

ভাক্ষযচারক ডাোক্ষয নং- ৮৮৫৫, 

তাক্ষযখ-১৫/০১/২০১৮ 

       ২১/০১/২০১৮    
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চতুথ ব ধ্যায় 

ক্রয় কাম বক্রভ চযফীেণ / দযত্র ও ঠিকাদায চনক্ষয়াগ ংক্রান্ত িথ্য 

 

৪.১ ক্রে কাম বক্রভ ক্ষযফীিণিঃ  

 

“বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুং  -ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” (প্রথভ ংল্পাক্ষধত) ীল বক চরভান প্রকল্পেয 

প্রধান অঙ্গমূল্পয ক্রে ংক্রান্ত নক্ষথত্র মাচাই ফাছাই কযা প্রকল্পেয ক্ষনভ বাণ ংক্রান্ত ফ বথভাট ২৯ টি প্যাল্পকল্পজয 

ভল্পধ্য ৮ টি প্যাল্পকল্পজয          দক্ষরর  দস্তাল্পফজ এয ক্ষফস্তাক্ষযত তথ্য ম বাল্পরাচনা কযা ে। এই ৮ প্যাল্পকল্পজয 

ভল্পধ্য ফকটিই চরভান প্যাল্পকজ।  ৮টি প্যাল্পকল্পজয দযত্র আফান, দযত্র প্রকা, দযত্র থখারা, দযত্র মূ্যােন, 

চুক্ষক্ত ম্পাদন এফং কাম বাল্পদ প্রদান ইতযাক্ষদ ক্ষক্ষএ-২০০৬ এফং ক্ষক্ষআয-২০০৮ অনুমােী ম্পন্ন ল্পেল্পছ ক্ষকনা তা 

মথামথবাল্পফ মাচাই কযা ল্পেল্পছ। ক্রে ংক্ষেি প্যাল্পকল্পজয মথামথ অনুল্পভাদনকাযী কর্তবল্পিয অনুল্পভাদন থনো ল্পেল্পছ 

ক্ষকনা তা যীিা ক্ষনযীিা কল্পয থদখা ল্পেল্পছ। প্রকল্পেয ক্রে ংক্রান্ত নক্ষথত্র ক্ষফল্পেলণ কযায য উা মাচাইল্পেয জন্য 

ভাঠ ম বাল্পে ক্ষযদ বন কযা ে। নক্ষথ ম বাল্পরাচনাে ক্ষফক্ষবন্ন প্যাযাক্ষভটাল্পযয ক্ষফযীল্পত প্রাপ্ত পরাপরমূ ক্ষনল্পেয াযক্ষণ 

৪.১ থত থদো ল্পরা-  
 

াযচণ ৪.১ ক্রয় ংক্রান্ত নচথ ম বাক্ষরাচনায় চফচবন্ন প্যাযাচভটাক্ষযয চফযীক্ষি প্রাপ্ত পরাপরমূ 
 

ক্র.নং 
আচন্ডক্ষকটয 

কযাটাগচয 
আচন্ডক্ষকটয প্রক্ষ ম্পাচদি ডাটা পরাপর ভিাভি 

১ দযত্র 

অফান 

দযত্র চত্রকায প্রকা  ১ িকযা কি িাং দযত্র 

চত্রকায় প্রকা কযা ক্ষয়সছ। 

১০০% চচঅয নুযণ কযা  

ক্ষয়ক্ষছ ভক্ষভ ব প্রিীয়ভান য় 

২ দযত্র 

দাচখর 

সখারা দযত্র চত্রকায় 

দযত্র প্রস্তুক্ষিয জন্য 

সদয়া ভয়ীভা । 

৩ দযত্র চত্রকায় প্রকা এফং 

দযত্র দাচখক্ষরয ভক্ষধ্য গড় 

চদক্ষনয ংখ্যা । 

২০-৫৫ চচঅয নুযণ কযা  

ক্ষয়ক্ষছ ভক্ষভ ব প্রিীয়ভান য় 

দযত্র ভয়ীভা 

চযারন । 

৪ িকযা কি িাং দযত্র 

দাচখক্ষরয জন্য ম বাপ্ত ভয় চছর 

। 

১০০% চচঅয নুযণ কযা  

ক্ষয়ক্ষছ ভক্ষভ ব প্রিীয়ভান য়  

দযদািা ংগ্রণ 

সূচক। 

৫ চফক্রয়কৃি দযক্ষত্রয ংখ্যা 

এফং দাচখরকৃি দযক্ষত্রয 

ংখ্যায নুাি। 

100% চফক্রয়কৃি দযক্ষত্রয ভক্ষধ্য 

৭০% জভা য়। 

৩ দযত্র   

উন্মুিকযণ 

দযত্র উন্মুিকযণ 

কচভটিক্ষি দযত্র 

মূল্যায়ন কচভটিয দস্য 

উচস্থি চছক্ষরন । 

৬ িকযা কি িাং দযক্ষত্রয 

উন্মিুকযণ কচভটিক্ষি দযত্র 

মূল্যায়ন কচভটিয দস্য 

ন্তভু বি চছক্ষরন । 

১০০% চচঅয নুযণ কযা  

ক্ষয়ক্ষছ ভক্ষভ ব প্রিীয়ভান য় 

দযত্র মূল্যায়ন 

কচভটিক্ষি ংস্থা ফচভূ বি 

দস্য ন্তভু বি চছক্ষরন । 

৭ িকযা কি িাং দযক্ষত্রয 

মূল্যায়ন কচভটিক্ষি ংস্থা 

ফচভূ বি দস্য ন্তভু বি চছর । 

১০০% চচঅয নুযণ কযা  

ক্ষয়ক্ষছ ভক্ষভ ব প্রিীয়ভান য় 

৪ দযত্র 

মূল্যায়ন 

দযত্র মূল্যায়ক্ষনয ভয় ৮ দযত্র সখারা এফং মূল্যায়ক্ষনয 

ভক্ষধ্য গড় চদক্ষনয ংখ্যা । 

২০ চদন চচঅয নুযণ কযা  

ক্ষয়ক্ষছ ভক্ষভ ব প্রিীয়ভান য় 

দযত্র গ্রণ ৯ গড় সযনচব দযদািায 

ংখ্যা। 

৩টি ৬ টি নচথয ভক্ষধ্য গক্ষড় 

প্রচিটি প্যাক্ষকক্ষজ ৩ টি কক্ষয 

সযনচব দযত্র াওয়া 

চগক্ষয়ক্ষছ। 
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৪.২ ক্রয় কাম বক্রসভ চচএ-২০০৬ ও চচঅয-২০০৮ এয চনক্ষদ বনা নুযণ ংক্রান্ত িথ্য ম বাক্ষরাচনা 

 

প্রকক্ষেয ক্রয় কাম বক্রভমূসয প্রচক্রয়াকযণ চচড চপ, সজান চপ (উ-চফবাগ) কতৃবক ম্পন্ন কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

প্রকক্ষেয ক্রয় ংক্রান্ত চফলক্ষয় চযফীেণকৃি ৮টি নমুনা প্যাক্ষকজ চযদ বন ও চফক্ষেলণ কক্ষয সদখা মায় সম,      

প্যাক্ষকক্ষজয ক্রয় কাম বক্রভ চচএ-২০০৬ ও চচঅয-২০০৮ এয চনক্ষদ বনা নুযণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। দযত্র সখারায ভয় 

দযত্র উন্মুি কচভটিয 3 জন দস্যয ভক্ষধ্য মূল্যায়ন কচভটিয কভক্ষে ১ জন দস্য উচস্থি চছক্ষরন। দযত্র মূল্যায়ন 

কচভটি ৬-৭ দস্য িাযা গঠিি ক্ষয়চছর মায ভক্ষধ্য ন্তি ১-২ জন দস্য ন্য প্রচিষ্ঠান সথক্ষক ন্তভু বি চছক্ষরন। 

প্রকক্ষেয অওিায় গৃীি ক্রয় কাম বক্রক্ষভয ভক্ষধ্য চফক্ষফচয ভীো কাক্ষজয জন্য গৃীি      প্যাক্ষকক্ষজয ক্রয় কাম বক্রভ 

চচএ-2006 এফং চচঅয-২০০৮ এয চি ংগচিপূণ ব ।   

 

৪.৩ সটন্ডায ফা সকাক্ষটন মূল্য কভ ফা সফচ ওয়া ংক্রান্ত িথ্য ম বাক্ষরাচনা 

 

প্রকক্ষেয ২৯টি নমুনা প্যাক্ষকক্ষজয সটন্ডায নচথ ম বাক্ষরাচনা কক্ষয সদখা মায় সকান প্যাক্ষকক্ষজযআ কাম বাক্ষদ নুক্ষভাচদি দয 

সথক্ষক উর্ধ্ব দক্ষয চুচি ত্র কযা য় নাআ । ফকটি প্যাক্ষকক্ষজয কাম বাক্ষদ সদয়া ক্ষয়ক্ষছ নুক্ষভাচদি দয সথক্ষক চনে দক্ষয 

এফং মাায ফ বচনে ২৪% (চনে দয)। চফস্তাচযি ফণ বনা াযচণ ৪.২ সদয়া সয়ক্ষছ । এখাক্ষন উক্ষেখ্য, প্রকক্ষেয প্রচিটি 

দযত্র মূল্যায়ন প্রচিক্ষফদন (Tender Evaluation Report) চচড চপ, চএভএচড, চডচিউচড এয মথামথ 

কতৃবে কতৃবক নুক্ষভাচদি ক্ষয়ক্ষছ। 

 

৮টি প্যাক্ষকক্ষজয ক্রয় ংক্রান্ত নচথয ম বাক্ষরাচনায চফস্তাচযি ফণ বনা ক্ষযয পৃষ্ঠায় াযচণ ৪.২  সদয়া সরা- 
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৪.২   /                                 /       
 

 “বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুং  -ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” (প্রথভ ংল্পাক্ষধত) ীল বক চরভান প্রকল্পেয টাঙ্গাইর থজরায         ৪                        ও 

                        । প্রকক্ষেয অওিায় গৃীি ক্রয় কাম বক্রক্ষভয ভক্ষধ্য চফক্ষফচয ভীো কাক্ষজয জন্য গৃীি      প্যাক্ষকক্ষজয ক্রয় কাম বক্রভ চচএ-2006 এফং চচঅয-

২০০৮ এয চি ংগচিপূণ ব। িক্ষফ আ-চজচ দ্ধচি শুরু কযা প্রক্ষয়াজন। 

     - ৪.২:                /                                                                                                                                              [          ] 

থটোয  প্যাল্পকজ 

নং (উ-   ) 

ক্ষডক্ষক্ষ’থত 

         

ব্যে 

দযত্র 

আফাল্পনয 

তাক্ষযখ 

ক্ষত্রকায নাভ  

       তাক্ষযখ 

ই-ক্ষজক্ষ 

(       

তাক্ষযখ) 

দযত্র 

জভাদাল্পনয 

তাক্ষযখ 

ব্যফধান 

(ক্ষদন) 

মূ্যােন 

কক্ষভটিয দস্য 

ংখ্যা  

          

তাক্ষযখ 

থনাটিক্ষপল্পকন 

অপ এোড ব 

এয তাক্ষযখ 

চুক্ষক্ত 

ম্পাদল্পনয 

তাক্ষযখ 

চুক্ষক্ত মূ্য 

(টাকা) 

ক্ষক্ষআয-২০০৮ 

এয ক্ষত 

ংগক্ষত       

ভন্তব্য 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

W1-BRRP-

REML-1/ 

 2010-11 

১৯.৭৭ ০৯-০৫-২০১১ তদক্ষনক ইনক্ষকরাফ  

 The Financial Express 
১১-০৫-২০১১ ও ১৩-০৫-২০১১ 

 
- 

৩০-০৫-২০১১ ২১ ক্ষদন ৭ জন 

১১-১২-২০১১ 

১৫-১২-২০১১ ১০-০১-২০১২ ৪৮৮.১৩ 

(ংল্পাক্ষধত) 

          

              

W3-BRRP-

REML-3/  

2010-11 

১৯.৮৩ ০৯-০৫-২০১১ তদক্ষনক ইনক্ষকরাফ  

The Financial Express 
১১-০৫-২০১১  

১৩-০৫-২০১১ 

- ৩০-০৫-২০১১ ২১ ক্ষদন ৭ জন 

১১-১২-২০১১ 

১৫-১২-২০১১ ০৮-০১-২০১২ ৭৬৪.৬৬ 

(ংল্পাক্ষধত) 

          

              

W5-BRRP-

REML-5/ 

 2010-11 

১৯.৫১ ০৯-০৫-২০১১ তদক্ষনক ইনক্ষকরাফ  

The Financial Express 
১১-০৫-২০১১  ১৩-০৫-২০১১ 

- ৩০-০৫-২০১১ 

 

২১ ক্ষদন ৭ জন 

১১-১২-২০১১ 

১৫-১২-২০১১ ০৮-০১-২০১২ ৯১৮.৪৬ 

(ংল্পাক্ষধত) 

          

              

W9-BRRP-

REML-9/  

2010-11 

১৯.৭৪ ২৪-০৪-২০১১ তদক্ষনক ইনক্ষকরাফ  

The Financial Express 
১১-০৫-২০১১  ১৩-০৫-২০১১ 

- ৩০-১০-২০১১ 

 

৩৬ ক্ষদন ৭ জন 

১১-১২-২০১৩ 

১৫-১২-২০১১ ০৮-০১-২০১২ ১০৮৭.৩৬ 

(ংল্পাক্ষধত) 
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“বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুং  -ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” (প্রথভ ংল্পাক্ষধত) ীল বক চরভান প্রকল্পেয নযক্ষংদীয থজরায         ২                         

ও                         । প্রকক্ষেয অওিায় গৃীি ক্রয় কাম বক্রক্ষভয ভক্ষধ্য চফক্ষফচয ভীো কাক্ষজয জন্য গৃীি      প্যাক্ষকক্ষজয ক্রয় কাম বক্রভ চচএ-2006 এফং চচঅয-

২০০৮ এয চি ংগচিপূণ ব।  

     - ৪.৩:                 /                                                                                                                                                     [          ] 

থটোয  প্যাল্পকজ 

নং (উ-   ) 

ক্ষডক্ষক্ষ’থত 

অনুল্পভাক্ষদত ব্যে 

(রি টাকা) 

দযত্র 

আফাল্পনয 

তাক্ষযখ 

ক্ষত্রকায নাভ  

       তাক্ষযখ 

ই-ক্ষজক্ষ 

(       

তাক্ষযখ) 

দযত্র 

জভাদাল্পনয 

তাক্ষযখ 

ব্যফধান 

(ক্ষদন) 

মূ্যােন কক্ষভটিয 

দস্য ংখ্যা  

অনুল্পভাদল্পনয তাক্ষযখ 

থনাটিক্ষপল্পকন 

অপ অযাোড ব 

এয তাক্ষযখ 

চুক্ষক্ত 

ম্পাদল্পনয 

তাক্ষযখ 

চুক্ষক্ত মূ্য 

(রি 

টাকা) 

ক্ষক্ষআয-২০০৮ এয ক্ষত ংগক্ষত       

ভন্তব্য 

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

Tender ID: 

126001 

Package: 

BRRP-RED-

ND/P-01/16-17 

৩১.১৮ ২৪-১০-২০১৭ তদক্ষনক কাল্পরয কণ্ঠ 

এফং  

The Financial 

Express; 
২৫-১০-২০১৭. 

২৪-১০-২০১৭ ২২-১১-২০১৭ ৩০ - - - - একটি দযত্র িাে এফং উদ্ধৃত দয 

       মূল্প্যয থচল্পে অক্ষধক োে 

ভাননীে ভন্ত্রী, াক্ষন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

ভল্পাদে Tender Evaluation 

Report অনুল্পভাদন না কল্পয     দযত্র 
আফাল্পনয ক্ষনল্পদ ব প্রদান কল্পযন। 

         যফতীল্পত একাক্ষধক ফায 

দযত্র আফান কযা ল্পর থকান দযদাতা 

াো মােক্ষন। 

Tender ID: 

126003 

Package: 

BRRP-RED-

ND/P-03/18-19 

৪৫.২৪ ২৪-১০-২০১৭ তদক্ষনক কাল্পরয কণ্ঠ 

এফং  

The Financial 

Express; 
২৫-১০-২০১৭. 

২৪-১০-২০১৭ ২২-১১-২০১৭ ৩০ ০৩ জন। 

 

১২-০২-২০১৮ ২৬-০২-২০১৮ ৪০.৭২ ংগক্ষতপূণ ব। 

তুযাগ নদীয ক্ষকিঃক্ষভিঃ ১২৩.১০০ ল্পত ক্ষকিঃক্ষভিঃ ১২৪.১০০ এফং প্যাল্পকজ নং BRRP-RED-ND/P-01/16-17 এয ভধ্যফতী থচইল্পনজ থথল্পক ক্ষকিঃক্ষভিঃ ১২৪.১০০ ল্পত ক্ষকিঃক্ষভিঃ 

১২৫.১০০ ম বন্ত ফ বল্পভাট ২.০০০ ক্ষকিঃক্ষভিঃ তদল্পঘ বয থেক্ষজং কাজ ম্পাদল্পনয জন্য নযক্ষংদী য ক্ষফবাগ, ফাাউল্পফা, নযক্ষংদী এফং নাযােণগে থেজায ক্ষফবাগ, ফাাউল্পফা, 

নাযােণগে এয ভল্পধ্য ভল্পঝাতা স্মাযক (MOU) স্বািক্ষযত ে। 

১৮-১২-২০১৮ ৬.৫০ - 
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“বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুং  -ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” (প্রথভ ংল্পাক্ষধত) ীল বক চরভান প্রকল্পেয ঢাকা থজরায         ২                         ও 

                        । প্রকক্ষেয অওিায় গৃীি ক্রয় কাম বক্রক্ষভয ভক্ষধ্য চফক্ষফচয ভীো কাক্ষজয জন্য গৃীি      প্যাক্ষকক্ষজয ক্রয় কাম বক্রভ চচএ-2006 এফং চচঅয-

২০০৮ এয চি ংগচিপূণ ব।  

     - ৪.৪:              /                                                                                                                                                        [          ]   

থটোয  প্যাল্পকজ নং (উ-

   ) 

ক্ষডক্ষক্ষ’থত 

অনুল্পভাক্ষদত 

ব্যে 

দযত্র 

আফাল্পনয 

তাক্ষযখ 

ক্ষত্রকায নাভ  

       তাক্ষযখ 

ই-ক্ষজক্ষ 

(       

তাক্ষযখ) 

দযত্র 

জভাদাল্পনয 

তাক্ষযখ 

ব্যফধান 

(ক্ষদন) 

মূ্যােন 

কক্ষভটিয দস্য 

ংখ্যা  

অনুল্পভাদল্পনয 

তাক্ষযখ 

থনাটিক্ষপল্পকন 

অপ এোড ব 

এয তাক্ষযখ 

চুক্ষক্ত 

ম্পাদল্পনয 

তাক্ষযখ 

চুক্ষক্ত মূ্য 

(টাকা) 

ক্ষক্ষআয-

২০০৮ এয 

ক্ষত 

ংগক্ষত 

ক্ষফলল্পে ভন্তব্য 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

BRP-01/2010-2011 

LOT NO(s)-LOT-02 

৯.৪৪ ০৮/০২/২০১১ The Financial 

Express 

(11/02/2011) 
নোক্ষদগন্ত 

(১১/০২/২০১১) 

 ২৮/০২/২০১১ ২১ ক্ষদন ০৭ জন 

০৩/০৪/২০১১ 

১১/০৫/২০১১ ১৩/০৭/২০১১ ১২.৯১  

BRP-01/2010-2011 

LOT NO-01 

৯.৪৪ ৩০/০৯/২০১০ ইনক্ষকরাফ 

২৯/১০/২০১০, 

১১/১১/২০১০, 

২৭/১১/২০১০ 

The Daily 

News Today 

(29/11/2010)   

 ০৬/১২/২০১০ ৬৬ 

ক্ষদন 

০৭ জন  ০৭/০২/২০১১ ১৫/০২/২০১১ ১১.৮৫  
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ঞ্চভ ধ্যায় 

ভাঠ ম বাক্ষয় চযদ বন এফং সেচচপক্ষকন সভািাক্ষফক চনভ বাণ কাক্ষজয চযভাণ 

এফং গুণগিভান  ম বক্ষফেণ ও যীেণ 

 

৫            ,            ও      : 

৫.১              ও           : 

 

              ৩   .  .                                   ।                ২   .  .     

               ,       ৬১.৫   .  .     , ২০.৫   .  .       ও ৭৮.৫   .  .                       

                                                                                 । 

৫.১.১          :          ও                        (               ) ও                     ।   

                      ও                                                                    

   ।                                                  ।                                  

    ।  

৫.১.২         :             ২৫   .  .                                                      ১  

                                                                                         । 

                    ঙ             ।            ও                                         

                      ।                                 ও            ।                     

                                                                                      ।  

 

 

 

 

 

 

 

  

৫.১.৩                  (     ): 

              ৩   .  .      (   : location-2, option-4)                                

                                                                              । 

 

             ও                       ,                                              ।      

                  ছু           ও         ।                                                

                  । 

 

 

                ২৫   .  .                                             
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৫.১.৪              : 

                                               ।                                         

     ২   .  .                                                  ।                        

                                              ও                                          

                                                          । 

 

                                    outlet channel                               

                                                         ।                               , 

                                                          ও                           

       ।        ,                                                                  ।     

                                              । 

 

                                       ও              ও inlet channel              

                                                   ।                                 

     /                             ।                                               ।     

                                                         । 

 

                ’  ২        ও                                                           । 

                                       ,                          ও        existing 

bridge    foundation treatment                                    ও                     

              । 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ৩   .  .                                      
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৫.১.৫ Existing Bridge: 

                ২৫.০৮   .  .     ২৫.২২   .  .           ও              ও                

              ছু                     ও                                                    

                     ।              flood level            vertical clearance                

                  ।                                                                      

                            । 

৫.১.৬ Existing Titas Gas Line: 

                      ২০০   .                                                      

                                 ।              public utility service line             

ও                                                                                          

   । 

৫.১.৭                   : 

                                                   ০৩/০৪/২০১৯                    । 

                                                 ২   .  .                                  

                                                                                           

          ।                               ।                                   ও    

                                 ১৪১ cumec                                               

           ও                            ।                                                

                                                                   ।  
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লষ্ঠ ধ্যায় 

প্রকক্ষেয উক্ষেশ্য জবন ও               ম বাক্ষরাচনা ও ম বক্ষফেণ 

৬.১                   

  গত কল্পেক দক ধল্পয eywoM½v, তুযাগ,         এফং ফালু নদীয াক্ষন প্রফা উল্পেখল্পমাগ্য বাল্পফ হ্রা থল্পেল্পছ। 

ক্রভফধ বভান জনংখ্যা এফং আথ ব-াভাক্ষজক কাম বক্রভ বৃক্ষিয াল্পথ ব্যাকবাল্পফ থফল্পিল্পছ ঢাকা  নাযা ণগল্পেয 

অবযন্তযীণ ফন্দযগুল্পরায ক্ষযক্ষধ, ক্ষে  ব্যফা থকন্দ্র। মত্রতত্র থনৌমান থনাঙ্গয, নদীয তীয দখর, অবফধ স্থানা ক্ষনভ বাল্পণয 

পল্পর জরথ/নদীগুল্পরা রু  ল্পেল্পছ এফং ল্পে। ক্ষে কাযখানা ল্পত ক্ষনগ বত কঠিন  তযর ফল্পজবযয ল্পঙ্গ ক্ষফলাক্ত 

যাােক্ষনল্পকয ক্রভাগত ক্ষনিঃযণ এফং ক্ষরক্ষথন নানাক্ষফধ ভানফ ফজবয ক্ষযল্পাধন না কল্পয নদীল্পত থপরা ল্পে। পল্পর 

নদীয তরল্পদ বযাট ল্পে এফং নদীয াক্ষন চযভবাল্পফ দূক্ষলত ল্পে। াক্ষনল্পত অক্ষিল্পজন এয অবাল্পফ বুক্ষিগঙ্গাে ভাছ  

জরচয প্রাণী শূন্য ল্পেল্পছ। নদী ক্ষল্পেভ ফযাফয জনস্বাস্থয, কৃক্ষল  ক্ষযল্পফ ভাযাত্মক হুভক্ষকল্পত ল্পিল্পছ। 

 

৬.২   আযক্ষডক্ষক্ষ অনুমােী প্রকল্পেয উল্পেশ্য ছ 

১)           (                             ) বুক্ষিগঙ্গা  তুযাগ নদীল্পত াক্ষনয প্রফা বৃক্ষিয   ভাধ্যল্পভ 

াক্ষনয গুণগত     বৃক্ষি; 

২) বুক্ষিগঙ্গা  তুযাগ নদীল্পত াযা ফছযব্যাী থনৌ-মান চরাচল্পরয ক্ষনক্ষভল্পি প্রল্পোজনীে গবীযতা ক্ষনক্ষিত কযা; 

৩) থচ  ভৎস্য উন্নেন; 

৪) াভক্ষগ্রকবাল্পফ অথ ববনক্ষতক াভাক্ষজক  ক্ষযল্পফগত অফস্থায উন্নেন। 

৬.৩   প্রকল্পেয উল্পেশ্য ছ অজবল্পনয ম্ভাব্যতা        

১)                                          ৮                ।                    

                       

২) বুক্ষিগঙ্গা  তুযাগ নদীল্পত াযা ফছযব্যাী থনৌ-মান চরাচল্পরয থ উন্ুক্ত ল্পফ এফং বুক্ষিগঙ্গায াক্ষন 

দূলণমুক্তকযল্পণ ােক ল্পফ; 

৩)         ও                                                       ও                  

     

৪)                                                                      ; 

৫) গজাচযয়া সকান সকান এরাকায় াচনয প্রফা বৃচদ্ধ সক্ষয়ক্ষছ পক্ষর সচ কাক্ষজ াচন ব্যফায কযা মাক্ষে; 

৬) ভৎস্য চাক্ষলয জন্য াচন ব্যফায কযা মাক্ষে এফং                                       । 
 

৬.৪ IWM, RRI     China National Aero-Technology International Engineering 

Corporation                      

IWM RRI China National Aero-Technology International 

Engineering Corporation 

                    

                ও 

                   

                 

    ; 
 

                  (     

                    

      spill           

      ২০            ২ 

               ), 

                    ২ 

   ও ১                

                

                     

                   

                     

                        

    ; 
 

                      

                     ।   

                    ও 

                         

                   

    ।   

                                           

        ।                                    

                     ।                     

             :  

                                               

                      ।                   

       ও             ,        ও              , 

   -                                  ।   ’     

                              ,             

                        -          (topo-

bathymetric)      ,                  

                          ,                     
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IWM RRI China National Aero-Technology International 

Engineering Corporation 

                     

   ও            

                ;  
 

 প্রকে থথল্পক প্রতযাক্ষত 

পরাপর ক্ষনক্ষিত কযায জন্য 

ক্ষযল্পফগত সূচকগুল্পরায 

নজযদাক্ষয অতযন্ত প্রল্পোজন। 

ফাস্তফােন ম বাল্পে 

Adaptive গাক্ষণক্ষতক 

ভল্পডক্ষরং প্রল্পোজন; 
 

 প্রকে থথল্পক থটকই সুক্ষফধা 

াফায জন্য ফাা-ফাক্ষি  

ক্ষে উৎ থথল্পক দূলণ যীিা 

কযা উক্ষচত; 
 

         ঢাকা ক্ষটি 

কল্প বাল্পযল্পনয উক্ষযবাল্পগয 

ঢাকা োা কর্তবক াক্ষনয 

যফযাল্পয জন্য ক্ষফদ্যভান 

থপ্রাগ্রাল্পভ স্থাক্ষেত্ব ক্ষনক্ষিত 

কযল্পত ােতা কযল্পফ; 

 

                       

                    

         ।             

                  

 ও                     

(                  ও    

                  

                      

  );   

 

         ও         

                      

                ও 

                     

                ।           

                      

trend                     

ও                       

        ;  
 

                         

                     

                         

                          

                     

                          

    ও                 

       
 

 প্রস্তাক্ষফত কাঠাল্পভা ক্ষযকেনা 

এফং নকা অনুমােী ফাস্তফােন 

কযা উক্ষচত; 
 

 খনন কাল্পজয জন্য একটি সুি ু

কাক্ষযগক্ষয থকৌর ক্ষযকেনা কযা 

এফং ম বােক্রল্পভ ক্ষযকেনা 

অনুমােী ফাস্তফােন কযায ক্ষচন্তা 

কযা থমল্পত াল্পয; এফং  
 

 প্রকল্পেয ফাস্তফােন এফং 

ম বল্পফিণ ম বাল্পে প্রমৄক্ষক্তগত 

ােতায জন্য থবৌত ভল্পডক্ষরং 

যোভ ব্যফায কযা থমল্পত 

াল্পয; 

 

 

                               ।        

                                      -

        ও                                  

                                            

        ; 

              ৮.৫                                

    (bank)                               । 

Revetment                                 

                            ; নদী াল্পিয 

ক্ষফদ্যভান াক্ষনয সুযিায কাজগুক্ষরয ল্পঙ্গ ংগক্ষত  সুক্ষফধা 

ফজাে থযল্পখ, গবীয সুযিায জন্য toe protection এফং / 

অথফা িেিক্ষতয জন্য মৃক্ষিকায ােতায আয ভক্ষি 

উরক্ষি প্রল্পোজন।           (engineering)      

                ও                       

                 ও                     ।      

                                             

                                             

      ; 
 

               

                         sediment             

                                         

         ।                                       

                             ।                 

                                              

                                    ; 
 

                                            

                                          । 

       ,                ও                        

                                         । 

      ,                                       

                                          

                                          

                                             ;  
 

                                            

                                          

              ।                        ও 

                                               

                               ; 
 

                 ও    -                         

                                               

                       ; 
 

                                          

                     ; 
 

 Thalweg                         
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IWM RRI China National Aero-Technology International 

Engineering Corporation 

              (disturbs)                   

                        ;  
 

              ,                           ও 

                        -      ও              

                                             

      ;  
 

                                            

                                                । 

ক্ষনক্ষদ বি অফস্থাল্পন খননকৃত উাদান থপরা এফং তাল্পদয সুযিা 

প্রল্পোজনীে ব্যফস্থা গ্র  কযা প্রল্পোজন।              

                                          ও 

                                            
 

       ,                                      

          ।                                  

       -        ও                           

      ; 

 

৬.৫                           ও                 

 

FS, IWM & RRI                                                                                   

           -                                                                        

Sediment Basin                                              ।                         

         ,               ও                             DPP            ও               

                               । 

 

                                        (location-2, option-4)         ও                  

                                                                                         

                                                 ।                                             

                    ২৪৫ cumec                    ১৪১ cumec                          

     ।                                                                                  

       ও                      ,                                   । 

 

Study Report        ও                      location-1, option-4                    

location-2, option-4               ৬০%   ।                  ও                          

           ।                                                         ২৪৫ cumec        

location-1                         ৬০০ cumec।  

 

                    ও                    design bed level (+) ০.৮০   . PWD           

outfall   (-) ০.৪০   . PWD                        ০.০০২৯%    ।                          bed 

slope                                  outfall   ১৪১ cumec                             

                 । 
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৬.৫.১                                                               location-2, option-4 

           location-1, option-4                              ।                       

location-1                             ও                   ও                        

                     location-2                        ।  

 

                    ও                      ও                                        

                                                ঐ                                     ।  
 

৬.৫.২     location-1                                         location-1 ও location-2    

                                                                     । 
 

৬.৫.৩                                                                                 

                                                                                        

           ।                                  ।  
 

৬.৫.৪                      ,                  ও                                           

                                  -                ও                                      

২    cusec ও                 ৩৫       cusec      (                                   

                                 ও       )                                                

                               ।  
 

                                      ছু                                            

            ও                                  FCD/FCDI/Rice-Fish Culture in FCD/FCDI 

project                                   ,                              (           

         )    ,                                           । 

 

৬.৬                         

 

          -    -     -    -                   ১১২   .  .                               

                              outfall (         )              ।                      ১৪১ 

cumec                                  ও                                                

            ও       ,          RRI          ছু        ।                                

                                     ও           ও            ।                        

                                                                               ।         

                             । 

 

          -    -     -                    ,                        ২৪৫                    

                  ১৪১                                                                       

                         ।                        ও                              । IWM 

                                                            ১৪১                ,           

                     ।            ও                                                        

         ,                ও                 ও                                     ও          ।  

 

          -    -     -    -                                                           

               ও                 ও                                                            

           Output Performance River Contract (OPRC)                              

    ।            ও                                                                          

                                        ।   
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৬.৭                    

 

                                                  ৮৫.০০                              

২৬৩.৯২                                   ৮৫.১৮                ।                               

                      ১                               ছ । 

 

                                                    ১২০.৬২                              ছ 

                   ২                                                      ছ              

            Re-Appropriation                                                         ছ। 

                                                                                        

            ছ। 

 

                                                                             

৩০/০৯/২০১৮                                 (       )             ২                       

  ।                            /                   ২                                    

           ।                                                                              

                            ছ                            ছ।        ২                     

          ১১২৫.৫৯                                ২০১০        ২০২১                       ছ। 

      ২                              ,                                                  ।  

 

৬.৮                   ,          ও                
 

                         ও                         ,               ,      ও             

                                  ।                                                     ও 

                         ।  

 

                                                                      ,              ও 

                                ৫,৫৭,২৩৫                             ;        ৩,২৮,৭৬৯ 

                          ১,৮৪,৮৮৭                    ,                                   

   ।                                                                                      

            ।             ৫,৫৭,২৩৫                                                       

        ও                           । 
 

 

                                   RDPP                                              

                           ও                         ।                             ও 

                                                                                            

                                                                                ,        

                                                                 ।               

                                                                                          

                                     ও              -                     ।  
 

                                                         ও                        

                              ৩০   .  .                                              

                ।                                   Performance Based Dredging 

(                                             )                                   ।  

 

৬.৯                      
 

            ২২                                       ।                    ২২            

LGED ৩                                                                          ৯        

    ৬                                                                       -       

                                  ও                    ৮                    ৪        
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                                         ও     ও                                

                               ৪                                                    

                ও                                  ।                    ও    ২        

                                       । 

 

৬.১০               ও            

 

                                                                         ও water control 

structure                                                                  slope 

protection     ও                                                                         

        ।  

 

                                                                                      

      ও                         ।                                                     

             । 

 

       ,                               BWDB                             “Rice fish 

culture in FCD/FCDI project for pro-poor economic growth and livelihood improvement in 

Bangladesh”    BWDB                                  “Water Poverty”               

           ২০০২                                   ও                       ।  

 

৬.১১                ও                       

 

                                   ,            sediment basin            intake 

channel               sediment basin                 outlet channel                    

                                                 ।                               ঙ        

                                                                 । 

Sediment Basin    intake ও exit channel                                              

              ।                                                                            

                                             ।           ,                         flood 

level                                   /                            ,                   ও      

                                           ।                                               

          । 

 

৬.১২                              

 

                                       ১৪০   .        ৮২      ৭৫   .                 । 

                                               ও                                ও      

       ।                                            ১০৫   .      ২২৫   .                     

    ও                                             ও         ।                              

৪৮   .                                                                                    ।  
 

                                                                                  

                    catchment area (       )                                        

                   ।                                                      top width 

                                                 । 

 

৬.১৩                    
 

AVIC-ENG and CHWE                                                           -    

   -       -      -      -     ১১২   .  .                         ১৬.২০   .  . ২        
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          ও      ৯৫.৮০   .   ১                                       ।                     

                              ,       ,      ও                                 ।  

 

                      landing                                               ।      BIWTA 

             ও            ।                     ও                                       

landing platform                                                । 

 

৬.১৪                      ও        
 

অথ ব-

তনক্ষতক 

থকাড 

  

 

   

                    

(               ) 

১                             

         / 

       

       

(       ) 

৬৯০০  ভূক্ষভ          -  

 K)               ও      

         

৮৫     ১৭,৮৭৩.৮৮ 

                                         

              ও                          

       ৮৫.০০                   ২৬৩৯২.১৮    

                                   ৮৫১৮.৩০    

          

৭০০০     -              

 ১                  

১.৫৩ক্ষকক্ষভ ১৯,৫০৮.৮৬ 

১৫৩০                            ৪           

৩              ও             ১            

                  ।                          

                               ১২৬      

                             ২           

                         । 

 ২                 

  )         /          

                  

৫৫.৯১ 

ক্ষকক্ষভিঃ 

(৯২.৮৬ রি 

ঘিঃক্ষভিঃ) 

৯ ০০৭.২৩ 

১০০            । 

  )                    ৮০.২৫ক্ষকক্ষভিঃ 

(১৬২.২৭   

    :) 

২৪,৭৪৬.৫২ 

                                ২০% 

 ৫                    ণ ৪৩.৪০ রি 

ঘিঃক্ষভিঃ 
৬,৫৯৬.৮০ 

                   ও                        

  । 

 ৬                  

           

১.৫০ 

ক্ষকিঃক্ষভিঃ 
২ ২৫০.০০ 

                                               

৩৫%। 

 ৭                      
১৯টি ১,৯৯২.০০ 

         ৬                                 

                              ৪০% 

 ৮         ও          

      

 

৫৪.৫০ক্ষকক্ষভিঃ 

(১৪১.৪৯ রি 

ঘিঃক্ষভ) 

২১,৫২৯.৪১ 

                                         

 ও         ও                                  

                 ও                       । 

       ২                                     

      ।  

 ৯ থক্ষডল্পভন্ট থফক্ষল্পনয জন্য 

ক্ষযচারন  যিণাল্পফিণ 

থেক্ষজং 

৫৬.২৫ রি 

ঘিঃ ক্ষভিঃ 
৮,৫৫০.০০ 

                   ও                        

  ।        ২                                 

          । 

                                     

 

৬.১৫               

                                                    ।                             

      ,         ও                    ।                                         ও         

                                             ।                                       
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                             ও                    ।                                      

        ও                                                                ।             

      ও    ,                                 ও       ।                             

                                                              । 

 

                                                             /                

                                                                                         

                                                  ।                                  

                  /           ।                                                             

    ও         ।                                                              ও         

              ও                                                                 ও      

                  ,                                                                 

   । 

 

ক্ষনল্পন্ প্রকে ক্ষযচারক এয তথ্যিঃ 
নং নাভ দফী পূণ বকারীন/ 

খেকারীন 

থভোদকার 

১। জনাফ থভািঃ হুভা   কক্ষফয প্রধান প্রল্পকৌরী খেকারীন ২৯-০৬-২০১০ ল্পত ১৫-১১-২০১০ 

২। জনাফ সুনীর ফযণ থদফ যাে প্রধান প্রল্পকৌরী খেকারীন ১৫-১১-২০১০ ল্পত ১০-০৩-২০১৩ 

৩। জনাফ থভািঃ ভাতাফ উক্ষেন প্রধান প্রল্পকৌরী খেকারীন ১০-০৩-২০১৩ ল্পত ০২-০৬-২০১৩ 

৪। জনাফ থভািঃ আভান উো অক্ষতিঃ প্রধান প্রল্পকৌরী পূণ বকারীন ০২-০৬-২০১৩ ল্পত ১৫-০১-২০১৪ 

৫। জনাফ থভািঃ ভাতাফ উক্ষেন প্রধান প্রল্পকৌরী খেকারীন ১৫-০১-২০১৪ ল্পত ২০-১১-২০১৪ 

৬। জনাফ থভািঃ ইভাইর 

থাল্পন 

প্রধান প্রল্পকৌরী খেকারীন ২০-১১-২০১৪ ল্পত ১১-০২-২০১৫ 

৭। জনাফ থভািঃ থফরাল্পেত 

থাল্পন 

অক্ষতিঃ প্রধান প্রল্পকৌরী খেকারীন ১১-০২-২০১৫ ল্পত ১৩-০৭-২০১৫ 

৮। জনাফ আবুর কারাভ আজাদ প্রধান প্রল্পকৌরী খেকারীন ১৩-০৭-২০১৫ ল্পত ১৭-০১-২০১৭ 

৯। এ, এইচ, এভ পখরুর 

ইরাভ 

প্রধান প্রল্পকৌরী খেকারীন ১৭-০১-২০১৭ ল্পত ৩০-১০-২০১৮ 

১০। জনাফ থভাাম্মদ ভক্ষকবুয 

যভান 

অক্ষতিঃ প্রধান প্রল্পকৌরী খেকারীন ৩০-১০-২০১৮ ল্পত ০৩-০১-২০১৯ 

১১। জনাফ থভািঃ াইদুর ইরাভ 

খান 

ক্ষনফ বাী প্রল্পকৌরী খেকারীন ২৩-০১-২০১৯ ল্পত  অদ্যাফক্ষধ 

 

৬.১৬       Exit Plan 

 

১)                             ও                                                        

              Performance Based Dredging (                                         

    )                                                                                      

                        ।                                                               

                                                                                      

                 । 

 

২)                                                          ও                        

                              ৩০   .  .                                              

                ।                             ও                           ও                 

                                                                                

         Outpur Performance River Contract (OPRC)                                 

    ।  
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৩)                                                                  ও                   

                                                                                     

                               ।  

 

৪)                                           ও                               ও      

       ।                                                               ।                

             ও                                                         sediment basin    

        intake channel           , sediment basin                 outlet channel       

                                      ঙ                                                   

                   ও                                                                 

                                                                                        

         ।  

 

৫)                                        ও                                   ও          

                                                                                        

                                                       ২                                

                                                                                   

        ।  
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নাযী  ৮১

পুরুল  ১৯

থরখক্ষচত্র ৭.১  উিযদাতা নাযী  পুরুল্পলয 

অনুাত ( ) 

         

খানা জক্ষযল্পয উিযদাতাল্পদয আথ ব-াভাক্ষজক অফস্থা ক্ষফল্পেলণ 

 

“বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা) প্রথভ ংল্পাক্ষধত”  ীল বক প্রকল্পেয   ক্ষনক্ষফি 

ক্ষযফীিণ এয ক্ষনফ বাক্ষচত নমুনা জক্ষযল্পয উিযদাতাল্পদয আথ ব-াভাক্ষজক অফস্থা প্রকে কাম বক্রভ মূ্যােল্পনয জন্য 

যাভ বক ংস্থা ফ বল্পভাট ৭০০ জন উিযদাতাল্পদয কাছ থথল্পক তথ্য ংগ্র  ক্ষফল্পেলণ কযা ে।                

                                          ।              ১৪২   ,             ২১৬             

     ৩৪২                  ৭০০                          ।  িযদাতাল্পদয আথ ব-াভাক্ষজক অফস্থায 

ক্ষফল্পেলণ এফং তাল্পদয ভতাভত মূল্পক ক্ষনল্পে উস্থান কযা ল্পরা।  

 

৭.১ . উিয দাতায ক্ষরঙ্গ ক্ষবক্ষিক ক্ষফবাজন (%) 

 

“বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই-

তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা) প্রথভ ংল্পাক্ষধত” ীল বক চরভান 

প্রকল্পেয  ক্ষনক্ষফি ক্ষযফীিল্পণয নমুনা জক্ষযল্প থম কর 

উিযদাতাল্পদয কাছ থথল্পক তথ্য ংগ্র কযা ল্পেল্পছ তাল্পদয 

ভল্পধ্য নাযীল্পদয ংখ্যা পুরুল্পলয থচল্পে প্রাে চাযগুণ অথ বাৎ 

নাযী প্রাে ৫৬৭ জন এফং পুরুল ১১৩ জন। এখাল্পন উল্পেখ্য, 

ঢাকা থজরাে নাযী ায ফল্পচল্পে থফক্ষ (৮৯.৮%)। 

টাঙ্গাইর থজরাে ফল্পচল্পে কভ (৬১.৩%)। অন্যক্ষদল্পক, 

টাঙ্গাইর থজরাে পুরুল উিযদাতায ায ফল্পচল্পে থফক্ষ 

(৩৮.৭%) এফং ঢাকা থজরাে ফল্পচল্পে কভ (১০.২%)। 

াযক্ষণ-৭.১ থত থদো ল্পরা।  

 

      ৭.১:                                      (%)  
 

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

             

     87 61.3 173 80.1 307 89.8 567 81.0 

    55 38.7 43 19.9 35 10.2 133 19.0 

     142 100.0 216 100.0 342 100.0 700 100.0 

 

            :  

 

াযক্ষণ ৭.২ এয তথ্য ক্ষফল্পেলণ  থথল্পক থদখা মাে, প্রাে দুই-র্ততীোং উিযদাতায ফে ৪৬ ফছয এফং এয থচল্পে থফক্ষ। 

এল্পদয ভল্পধ্য ফল্পচল্পে থফক্ষ উিযদাতা গাজীপুয থজরাে ৪৭.২%। এয ল্পযই আল্পছ টাঙ্গাইর  ঢাকা থজরাে মথাক্রল্পভ 

৪৩.৭% এফং ৩২.৭%। ফল্পচল্পে কভ ংখ্যক উিযদাতায (৬.৯%) মাল্পদয ফে (২১-২৫) ফছয, এল্পদয ভল্পধ্য 

ফল্পচল্পে থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতায ঢাকা থজরাে ৮.৫% এফং ফল্পচল্পে কভ গাজীপুয থজরাে ৫.১%।  
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      ৭.২ :                                      (%) 
 

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

             

≤২৫     8 5.6 11 5.1 29 8.5 48 6.9 

২৬-৩০ 20 14.1 17 7.9 56 16.4 93 13.3 

৩১-৩৫ 16 11.3 23 10.6 57 16.7 96 13.7 

৩৬-৪০ 22 15.5 26 12.0 48 14.0 96 13.7 

৪১-৪৫ 15 10.6 38 17.6 40 11.7 93 13.3 

৪৬≤             62 43.7 102 47.2 112 32.7 276 39.4 

     142 100.0 216 100.0 342 100.0 700 100.0 

 

              

 

উিযদাতাল্পদয ক্ষিাগত থমাগ্যতায তথ্য াযক্ষণ ৭.৩ এ উল্পেখ কযা ল্পরা। তথ্য থথল্পক থদখা মাে, ফল্পচল্পে থফক্ষ 

ংখ্যক (৩৬%) উিযদাতাল্পদয ক্ষিাগত থমাগ্যতা ১-৫ থেক্ষণ। এল্পদয ভল্পধ্য ফল্পচল্পে থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা ঢাকা 

থজরাে (৪৩.৯%), এফং ফ থচল্পে কভ টাঙ্গাইর থজরাে (২৪.৬%)। ক্ষিাগত থমাগ্যতাে ক্ষদ্বতীে স্থাল্পন আল্পছ ১৮.৯%  

উিযদাতা ৬-৮ থেক্ষণল্পত িা কল্পযল্পছ, এল্পদয ভল্পধ্য ফল্পচল্পে থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা গাজীপুয থজরাে (২৪.৫%) এফং 

ফল্পচল্পে কভ ংখ্যক ঢাকা থজরাে (১৪.৬%)। এখাল্পন রিযনীে, থেক্ষণ ফািায াল্পথ াল্পথ ক্ষিায ায ক্রভান্বল্পে 

কভল্পত থাল্পক। উল্পেখ্য, প্রাে এক-র্ততীো উিযদাতা ক্ষনযিয। ক্ষনযিল্পযয ায ফ থচল্পে থফক্ষ টাঙ্গাইর থজরাে 

(৪১.৫%) এফং ঢাকাে ফল্পচল্পে কভ (২৮.৭%)।  

 

      ৭.৩:                                                       (%) 
 

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

                         

      59 41.5 68 31.5 98 28.7 225 32.1 

১-৫       35 24.6 67 31.0 150 43.9 252 36.0 

৬-৮      29 20.4 53 24.5 50 14.6 132 18.9 

        15 10.6 19 8.8 22 6.4 56 8.0 

        3 2.1 6 2.8 20 5.8 29 4.1 

      1 0.7 3 1.4 2 0.6 6 0.9 

     142 100.0 216 100.0 342 100.0 700 100.0 

 

              

 

াযক্ষণ ৭.৪ থথল্পক থদখা মাে ৯৩.০ তাং উিযদাতা ফতবভাল্পন ক্ষফফাক্ষত। এল্পদয ভল্পধ্য ফল্পচল্পে থফক্ষ ংখ্যক 

উিযদাতায ঢাকা থজরায (৯৫.৯%), এয যই ম বােক্রল্পভ আল্পছ টাঙ্গাইর থজরা (৯১.৫%) এফং গাজীপুয থজরা 

(৮৯.৪%)।  অযক্ষদল্পক, ভাত্র ৩.৪ তাং উিযদাতা অক্ষফফাক্ষত। এল্পদয ভল্পধ্য থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা গাজীপুয 

থজরাে (৫.১%) এফং কভ ংখ্যক উিযদাতা টাঙ্গাইর থজরায (০.৭%)। তথ্য অনুমােী ভাত্র ৩.৩ তাং 

উিযদাতাগণ ক্ষফধফা/ক্ষফত্নীক এফং ভাত্র ০.১ তাং উিযদাতা তারাকপ্রাপ্ত।   
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      ৭.৪:                                                 (%) 
 

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

                          

         1 0.7 11 5.1 12 3.5 24 3.4 

                130 91.5 193 89.4 328 95.9 651 93.0 

     /       10 7.0 11 5.1 2 0.6 23 3.3 

        /      1 0.7 0 0.0 0 0.0 1 0.1 

     142 100.0 216 100.0 342 100.0 700 100.0 

 

    -          :  

াযক্ষণ ৭.৫ এ উিযদাতাল্পদয থছল্পর থভল্পেয ংখ্যা থদো ল্পরা। ফ বল্পভাট অল্পধ বল্পকয কভ ংখ্যক (৪৫.৬%) 

উিযদাতাল্পদয থছল্পর থভল্পেল্পদয ংখ্যা ১ থথল্পক ২ জন। এল্পদয ভল্পধ্য  ফল্পচল্পে থফক্ষ ঢাকা থজরাে (৪৬.৭%) এফং 

ফল্পচল্পে কভ গাজীপুয থজরাে (৪৩.৩%)। দুই-র্ততীোংল্পয থচল্পে থফক্ষ ংখ্যক (৪২.১%) উিযদাতায ন্তান ংখ্যা 

৩-৪ জন। এল্পদয ভল্পধ্য ফল্পচল্পে থফক্ষ গাজীপুয থজরাে (৪২.৯%) এফং ফল্পচল্পে কভংখ্যক উিযদাতা টাঙ্গাইর 

থজরাে (৪০.৭%)। এখাল্পন উল্পেখ্য, ন্তান ংখ্যা বৃক্ষিয াল্পথ াল্পথ উিযদাতায ংখ্যা ক্রভান্বল্পে কল্পভ আল্পছ। থমভন- 

ন্তান ংখ্যা মখন ৫-৬ জন তখন উিযদাতা ১০.৫ তাং এফং ন্তান ংখ্যা মখন ৭ জন এফং এয অক্ষধক তখন 

উিযদাতায ংখ্যা ১.৮তাং।     

 

      ৭.৫:                                                               

 

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

                         

≤২    65 46.4 91 43.3 151 46.7 307 45.6 

৩-৪ 57 40.7 90 42.9 136 42.1 283 42.1 

৫-৬ 17 12.1 27 12.9 27 8.4 71 10.5 

৭≤    1 0.7 2 1.0 9 2.8 12 1.8 

     140 100.0 210 100.0 323 100.0 673 100.0 

 

                                   

 

উিযদাতায ক্ষযফাল্পযয ফতবভান ভাক্ষক আে াযক্ষণ ৭.৬ এ উল্পেখ কযা ল্পরা। তথ্য থথল্পক থদখা মাে উিযদাতায 

ক্ষযফাল্পযয ভাক্ষক গি আে ১৭৫০৪ টাকা। এল্পদয ভল্পধ্য ফল্পচল্পে থফক্ষ গি আে টাঙ্গাইর থজরাে (২০,৩৪৫ টাকা) 

এফং ফল্পচল্পে কভ গি আে ঢাকা থজরাে (১৫,৬৭৫ টাকা)। ফল্পচল্পে থফক্ষ ংখ্যক (৩২.১%) উিযদাতায ক্ষযফাল্পযয 

ভাক্ষক আে ১১,০০০ টাকা থথল্পক ১৫,০০০টাকা। এল্পদয ভল্পধ্য থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা ঢাকা থজরাে (৪১.৫%)। এয 

ল্পযই আল্পছ মথাক্রল্পভ গাজীপুয (২৬.৯%) এফং টাঙ্গাইর থজরা (১৭.৬%)।  ফল্পচল্পে থফক্ষ আে কল্পয (২৬,০০০ টাকা 

এফং এয থফক্ষ) ১৫.৯ তাং উিযদাতায, এল্পদয ভল্পধ্য ফল্পচল্পে থফক্ষ টাঙ্গাইর থজরাে এফং ফল্পচল্পে কভ ঢাকা 

থজরাে। 
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      ৭.৬:                                                    (%) 

 

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

                           

≤১০,০০০      40 28.2 44 20.4 85 24.9 169 24.1 

১১,০০০-১৫,০০০       25 17.6 58 26.9 142 41.5 225 32.1 

১৬,০০০-২০,০০০      15 10.6 53 24.5 69 20.2 137 19.6 

২১,০০০-২৫,০০০ 14 9.9 26 12.0 18 5.3 58 8.3 

২৬,০০০≤      48 33.8 35 16.2 28 8.2 111 15.9 

      20345  18530  15675  17504  

     142 100.0 216 100.0 342 100.0 700 100.0 

 

                             

 

উিযদাতাল্পদয ক্ষযফাল্পযয ভাক্ষক ব্যে াযক্ষণ ৭.৭ এয ভাধ্যল্পভ থদখাল্পনা ল্পরা। াযক্ষণয তথ্য ক্ষফল্পেলণ কল্পয থদখা মাে 

থম উিযদাতায ক্ষযফাল্পযয ভাক্ষক গি ব্যে ১৩,৭১৫ টাকা। এল্পদয ভল্পধ্য ভাক্ষক গি ব্যে ফল্পচল্পে থফক্ষ টাঙ্গাইর 

থজরাে (১৫,৮৬৮ টাকা) এফং ফল্পচল্পে ভাক্ষক কভ ব্যে ঢাকা থজরাে (১২৯০৯ টাকা)। তথ্য থথল্পক থদখা মাে থম, 

এক-র্ততীোংল্পয থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতায ক্ষযফাল্পযয ভাক্ষক ব্যে ১০,০০০ টাকা এফং এয কভ। এল্পদয ভল্পধ্য 

ফল্পচল্পে থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা ঢাকা থজরাে (৪২.১%) এফং ফল্পচল্পে কভ উিযদাতা টাঙ্গাইর থজরাে (৩১.৭%)। 

এখাল্পন উল্পেখ্য থম ভাক্ষক ব্যে ফািায াল্পথ াল্পথ ক্ষযফাল্পযয ংখ্যা ক্রভান্বল্পে কল্পভল্পছ।    

 

      ৭.৭:                                                    (%)  
 

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

                          

≤১০,০০০      45 31.7 88 40.7 144 42.1 277 39.6 

১১,০০০-১৫,০০০       32 22.5 76 35.2 125 36.5 233 33.3 

১৬,০০০-২০,০০০      40 28.2 35 16.2 50 14.6 125 17.9 

২১,০০০-২৫,০০০ 14 9.9 12 5.6 15 4.4 41 5.9 

২৬,০০০≤      11 7.7 5 2.3 8 2.3 24 3.4 

      15868  13574  12909  13715  

     142 100.0 216 100.0 342 100.0 700 100.0 

 

                     

 

                     াযক্ষণ ৭.৮ এয ভাধ্যল্পভ থদখাল্পনা ল্পরা। াযক্ষণয তথ্য ক্ষফল্পেলণ কল্পয থদখা মাে থম ফল্পচল্পে 

থফক্ষ ংখ্যক (৩২.৭%) উিযদাতায ক্ষুদ্র ব্যফায ভাধ্যল্পভ আে কল্পয। । এল্পদয ভল্পধ্য টাঙ্গাইর থজরাে ফল্পচল্পে থফক্ষ 

(৪৯.৫%) এফং ফল্পচল্পে কভ গাজীপুয থজরাে (২৬.৪%)। প্রাে দুই-ঞ্চভাং (১৯.৬%) উিযদাতা ফল্পরল্পছ থম তাল্পদয 

ক্ষযফাল্পযয প্রধান চাকুক্ষযয ভাধ্যল্পভ আে কল্পয। এল্পদয ভল্পধ্য ফল্পচল্পে থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতায (২২.৫%) ঢাকা 

থজরায। এফং ফল্পচল্পে কভ ংখ্যক উিযদাতা টাঙ্গাইর থজরাে (১২.৬%)। এয ল্পযই আল্পছ মথাক্রল্পভ ক্ষদনভজুয 

(১৭%), কৃক্ষল (১৬.৩%), থজল্পর (৫.৫%), থভকাক্ষনি (২.৪%),   কুটিয ক্ষে ফা থরাই (১.৪%) এফং অন্যান্য 

(৩.৫%)।   
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      ৭.৮:                                                        (%)  
 

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

            

কৃক্ষল                                           25 22.5 76 36.5 6 1.8 107 16.3 

াঁ-মুযগী-গরু-ছাগর-ারন                          1 0.9 1 0.5 0 0.0 2 0.3 

থজল্পর 1 0.9 7 3.4 28 8.3 36 5.5 

       7 6.3 6 2.9 99 29.3 112 17.0 

              0 0.0 2 1.0 6 1.8 8 1.2 

        3 2.7 3 1.4 10 3.0 16 2.4 

ক্ষুদ্র ব্যফা                                              55 49.5 55 26.4 105 31.1 215 32.7 

কুটিয ক্ষে ফা থরাই                                  0 0.0 3 1.4 6 1.8 9 1.4 

চাকক্ষয       14 12.6 39 18.8 76 22.5 129 19.6 

     5 4.5 16 7.7 2 0.6 23 3.5 

     111 100.0 208 100.0 338 100.0 657 100.0 

 

       ও                                        
 

উিযদাতাল্পদয কাল্পছ জানল্পত চাো ল্পেক্ষছর থম নদী াল্পযয থরাক মাল্পত াক্ষন াে তায জন্য থেক্ষজং এয কাজ চরল্পছ, 

থই কাজ থদল্পখল্পছ ক্ষক না? উিযমূ াযক্ষণ ৭.৯ থদো ল্পরা। অল্পধ বল্পকয  থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা (৫২.৭%) ফল্পরল্পছ 

থম তাযা থডক্ষজং এয কাজ থদল্পখল্পছ। এল্পদয ভল্পধ্য ফল্পচল্পে থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা গাজীপুল্পয (৮৭.৫%) এফং ফল্পচল্পে 

কভ ঢাকা থজরাে ২৩.৭%)।  অল্পধ বল্পকয কভ ংখ্যক উিযদাতা (৪৫.৯%) থেক্ষজং এয কাজ থদল্পখ। এল্পদয ভল্পধ্য ঢাকা 

থজরা ফল্পচল্পে থফক্ষ (৭৪.৬%) এফং গাজীপুয থজরা ফল্পচল্পে কভ ংখ্যক উিযদাতা (৩০.৩%)। উল্পেখ্য থম ১.৪ 

তাং উিযদাতা এ  ক্ষফলল্পে ক্ষকছুই জাল্পনন না ফল্পর জাক্ষনল্পেল্পছন।  

       ৭.৯:                    ও                                      (%)  

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

                       

    99 69.7 189 87.5 81 23.7 369 52.7 

    43 30.3 23 10.6 255 74.6 321 45.9 

        0 0.0 4 1.9 6 1.8 10 1.4 

     142 100.0 216 100.0 342 100.0 700 100.0 

 

       ও                           

ফতবভাল্পন বুক্ষিগঙ্গা নদীল্পত াক্ষনয প্রফা পূল্পফ বয থচল্পে বৃক্ষি থল্পেল্পছ ক্ষক না এভন প্রল্পশ্নয উিয মূ াযক্ষণ ৭.১০ থদো 

ল্পরা। ক্ষতন-ঞ্চভাংল্পয থচল্পে থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা (৬০.৭%) ফল্পরল্পছ, ফতবভাল্পন পূল্পফ বয থচল্পে থফক্ষ াক্ষন াো 

মাে না। এল্পদয ভল্পধ্য ঢাকা থজরাে প্রাে তবাগ (৯৮.২%) এফং ফল্পচল্পে কভ ংখ্যক উিযদাতা টাঙ্গাইর থজরাে 

(৩.৫%)। প্রাে এক-র্ততীোং উিযদাতা (৩২.৪%) ফল্পরল্পছ থম ফতবভাল্পন াক্ষন থফক্ষ াো মাল্পে। এল্পদয ভল্পধ্য থফক্ষ 

ংখ্যক টাঙ্গাইর থজরাে (৯৪.৪%) এফং ফল্পচল্পে কভ ঢাকা থজরাে (০.৯%)।  উল্পেখ্য থম ৬.৯ তাং উিযদাতা এ 

 ক্ষফলল্পে ক্ষকছুই জাল্পনন না ফল্পর জাক্ষনল্পেল্পছন।  
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      ৭.১০:                            ও                          

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

                   

    134 94.4 90 41.7 3 0.9 227 32.4 

    5 3.5 84 38.9 336 98.2 425 60.7 

        3 2.1 42 19.4 3 0.9 48 6.9 

     142 100.0 216 100.0 342 100.0 700 100.0 

 

                             [          ] 

বুক্ষিগঙ্গা নদীল্পত াক্ষনয প্রফা পূল্পফ বয থচল্পে ফািায পল্পর কী কী উকায ল্পেল্পছ তা থরখক্ষচত্র ২ থদো ল্পরা। ফল্পচল্পে 

থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা (৮৬.৮%) ফল্পরল্পছ াক্ষন বৃক্ষিয পল্পর কৃক্ষল থল্পচয াক্ষন াো। এল্পদয ভল্পধ্য ফল্পচল্পে থফক্ষ 

টাঙ্গাইর এফং এয ল্পযই আল্পছ গাজীপুয থজরা। অল্পধ বল্পকয থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা (৫৬.৮%) ভল্পন কল্পয াক্ষনয প্রফা 

ফািায পল্পর নদী ল্পথ ল্পজ মাতাোত কযা মাে। ৫২.৪% উিযদাতা ফল্পরল্পছন াযা ফছয ভাছ ধযল্পত াযা মাে। প্রাে 

অল্পধ বক ংখ্যক (৪৫.৮%) উিয দাতা ফল্পরল্পছ াক্ষনয প্রফা ফািল্পর থনৌকা থফল্পে আে কযল্পত াল্পয এফং ৪৪.৫% 

ফল্পরল্পছন ভাছ চাল কযল্পত াল্পয।   

 

 

                                    

 

বুক্ষিগঙ্গা নদীল্পত াক্ষনয প্রফা না থাকল্পর কী কী িক্ষত ে তা াযক্ষণ ৭.১১ থদো ল্পরা। ফল্পচল্পে থফক্ষ ংখ্যক 

উিযদাতা (৭৫.৫%) ফল্পরল্পছ এরাকায অল্পনল্পকই থনৌকা থফল্পে আে কযল্পত াল্পয না। ৬৯.২ তাং উিযদাতা ফল্পরল্পছ 

এরাকায জনগণ াযা ফছয ভাছ ধযল্পত াল্পয না খুফ কি ে। নদী ল্পথ ল্পজ মাতাোত কযা মাে না (৫১.৫%), 

৪৩.১% ফল্পরল্পছ এরাকায জনগন ভাছ চাল কযল্পত াল্পয না। কৃক্ষল থল্পচ াক্ষন াে না এফং াক্ষন না থল্পর পল্পরয 

ক্ষুত ে এফং থফী খযচ ে(৩৭.৪%)। 
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      ৭.১১ :     ও                            ও                 (%) [          ]  

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

                     

কৃক্ষল থল্পচ াক্ষন না থল্পর পর কভ ে/খযচ থফক্ষ ে 5 

 

100.0 86 

 

95.6 41 

 

12.2 159 

 

37.4 

এরাকায জনগণ াযা ফছয ভাছ ধযল্পত াল্পয না 5 100.0 81 90.0 185 55.1 294 69.2 

মাযা ভাছ চাল কল্পয তাযা চাল কযল্পত াল্পয না 3 60.0 76 84.4 79 23.5 183 43.1 

ভাক্ষঝ, থনৌকা থফল্পে আে কযল্পত াল্পয না 5 100.0 86 95.6 220 65.5 321 75.5 

নদীল্পথ ল্পজ মাতাোত কযা মাে না  5 100.0 11 12.2 203 60.4 219 51.5 

থগাল্পর কি ে 0 0.0 2 2.2 7 2.1 9 2.1 

                5 100.0 90 100.0 336 100.0 425 100.0 

 

                           

 

াযক্ষণ ৭.১২ এয তথ্য থথল্পক থদখা মাে থম, ৬০.৩% উিযদাতা ফল্পরল্পছ থম নদীয ত থদ বযাট ল্পে থগল্পছ। এল্পদয 

ভল্পধ্য থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা ঢাকা থজরায (৮৪.৮%) এফং ফল্পচল্পে কভ ংখ্যক উিযদাতা টাঙ্গাইর থজরাে। ভাত্র 

২৭.৭% ফল্পরল্পছ তরল্পদ বযাট হ্রা থল্পেল্পছ। এল্পদয ভল্পধ্য ৯৬.৪% টাঙ্গাইর থজরাে।    
 

 

      ৭.১২:                                 (%)   

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

নদীয তরল্পদ বযাল্পটয অফস্থায তথ্য  

তরল্পদ বযাট হ্রা থল্পেল্পছ 134 96.4 55 25.6 0 0.0 189 27.7 

আল্পগয ভতই আল্পছ 1 0.7 18 8.4 28 8.5 47 6.9 

তরল্পদ বযাট বৃক্ষি াল্পে 4 2.9 129 60.0 279 84.8 412 60.3 

জাক্ষন না    0 0.0 13 6.0 22 6.7 35 5.1 

     139 100.0 215 100.0 329 100.0 683 100.0 
 

 

                        -                

 

                        -                       দাতাল্পদয ভতাভত াযক্ষণ ৭.১৩ থত থদো ল্পরা। 

অল্পধ বল্পকয  কভ ংখ্যক উিযদাতা (৪৬.১%) ফল্পরল্পছ থম ফছযব্যাী থনৌ-মান চরাচর বৃক্ষি াে নাই।  যক্ষদল্পক প্রাে 

৪০ তাং উিযদাতা ফল্পরল্পছ থম ফছযব্যাী থনৌ-মান চরাচর বৃক্ষি থল্পেল্পছ।। উল্পেখ্য থম ১৪ তাং উিযদাতা এ 

 ক্ষফলল্পে ক্ষকছুই জাল্পনন না ফল্পর জাক্ষনল্পেল্পছন।  

 

      ৭.১৩:                         -                  (%) 

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

                   

    129 90.8 66 30.6 84 24.6 279 39.9 

    12 8.5 57 26.4 254 74.3 323 46.1 

        1 0.7 93 43.1 4 1.2 98 14.0 

     142 100.0 216 100.0 342 100.0 700 100.0 

 

                                        

      ৭.১৪                                                 (৯৩.৬%)                  ।      
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                                     (১০০%),            (৯৯.৪%)                  (৭৬.৯%)। 

                                     (৯০.৫%),      (৭৪,৪%),    ৩০.৩%।    

      ৭.১৪:                                         

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

                      

      140 100.0 133 76.9 338 99.4 611 93.6 

               99 70.7 160 92.5 332 97.6 591 90.5 

     110 78.6 107 61.8 269 79.1 486 74.4 

   112 80.0 27 15.6 59 17.4 198 30.3 

     140 100.0 173 100.0 340 100.0 653 100.0 

 

            ও            

াযক্ষণ ৭.১৫ ক্ষফল্পেলণ কল্পয থদখা মাে থম ক্ষতন-ঞ্চভাংল্পয থচল্পে থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা (৬৩%) ফল্পরল্পছ, ফতবভাল্পন 

নদীল্পত ভাছ াো মাে না। এল্পদয ভল্পধ্য ঢাকা গাজীপুয থজরাে ফল্পচল্পে থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা (৭৯.২%) এফং 

ফল্পচল্পে কভ ংখ্যক উিযদাতা টাঙ্গাইর থজরাে (৯.২%)। এক-র্ততীোং থফক্ষ উিযদাতা (৩৬.১%) ফল্পরল্পছ থম 

ফতবভাল্পন ভাছ াো মাল্পে। এল্পদয ভল্পধ্য থফক্ষ ংখ্যক টাঙ্গাইর থজরাে (৯০.১%) এফং ফল্পচল্পে কভ গাজীপুয 

থজরাে (১৯%)।  উল্পেখ্য থম ০.৯ তাং উিযদাতা এ  ক্ষফলল্পে ক্ষকছুই জাল্পনন না ফল্পর জাক্ষনল্পেল্পছন।  

      ৭.১৫:                     ও            (%)  
 

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

      ও           

    128 90.1 41 19.0 84 24.6 253 36.1 

   1৪ 9.৯ 17৫ ৮১.১ 25৮ 75.৪ 44৭ 63.৯ 

     142 100.0 216 100.0 342 100.0 700 100.0 

 

                              ও            

ফতবভাল্পন পূল্পফ বয থচল্পে থফক্ষ ভাছ াো মাে ক্ষক না এভন প্রল্পশ্নয উিয মূ াযক্ষণ ৭.১৬ থদো ল্পরা। ৯১.৫ তাং 

উিযদাতা ফল্পরল্পছ, ফতবভাল্পন পূল্পফ বয থচল্পে থফক্ষ ভাছ াো মাে না। এল্পদয ভল্পধ্য গাজীপুয থজরাে প্রাে ফল্পচল্পে থফক্ষ 

ংখ্যক উিযদাতা (৯৪.২%) এফং ফল্পচল্পে কভ ংখ্যক উিযদাতা টাঙ্গাইর থজরাে (৮৮.৪%)। ভাত্র ৫.১ তাং 

উিযদাতা ফল্পরল্পছ থম ফতবভাল্পন থফক্ষ ভাছ াো মাল্পে। এল্পদয ভল্পধ্য থফক্ষ ংখ্যক টাঙ্গাইর থজরাে (১০.৯%) এফং 

ফল্পচল্পে কভ ঢাকা থজরাে (০.৯%)।  উল্পেখ্য থম ৩.৪ তাং উিযদাতা এ  ক্ষফলল্পে ক্ষকছুই জাল্পনন না ফল্পর 

জাক্ষনল্পেল্পছন।  

      ৭.১৬:                               ও            (%)   

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

ফতবভাল্পন পূল্পফ বয থচল্পে থফক্ষ ভাছ াো ম্পল্পকব তথ্য 

    15 10.9 2 1.9 1 0.9 18 5.1 

   12৩ 8৯.১ ১০২ ৯৮.১ 1১২ ৯৯.১ ৩৩৭ 9৪.৯ 

     138 100.0 104 100.0 113 100.0 355 100.0 
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ফতবভাল্পন বুক্ষিগঙ্গা  তুযাগ নদীল্পত থম াক্ষন াো মাে তা ব্যফায উল্পমাগী ক্ষক না াযক্ষণ ৭.১৭ থদো ল্পরা। দুই-

র্ততীোংল্পয থফক্ষ (৬৫%) উিযদাতা ভল্পন কল্পয ফতবভাল্পন থম াক্ষন াো মাে তা থচ চাল্পলয জন্য উল্পমাগী না। 

এল্পদয ভল্পধ্য থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা ঢাকা থজরায (৯৮.২%) এফং ফল্পচল্পে কভ ংখ্যক উিযদাতা টাঙ্গাইর থজরাে 

(১৮.৯%)। এক-র্ততীোং উিযদাতা ভল্পন কল্পযন ফতবভান াক্ষন থচ কাল্পজ ব্যফায উল্পমাগী। এল্পদয ভল্পধ্য টাঙ্গাইর 

থজরাে প্রাে ফল্পচল্পে থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা (৭১.১%) এফং ফল্পচল্পে কভ ংখ্যক উিযদাতা ঢাকা থজরাে 

(১.৮%)।  

      ৭.১৭:                                         (%)  
 

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

                                     

    101 71.1 138 63.9 6 1.8 245 35.0 

   41 28.9 78 36.1 336 98.2 455 65.0 

     142 100.0 216 100.0 342 100.0 700 100.0 

 

                

 

াযক্ষণ ৭.১৮ এয তথ্য ক্ষফল্পেলণ কল্পয থদখা মাে থম ফল্পচল্পে থফক্ষ ংখ্যক (৮৬.৮%) উিযদাতা ভল্পন কল্পযন বুক্ষিগঙ্গা 

নদীয ংরগ্ন এরাকা/নদীয তীয ক্ষদল্পে ক্ষনযাল্পদ াঁটা মাে না। ক্ষতন-চতুথ বাং উিযদাতা ভল্পন কল্পয বুক্ষিগঙ্গায াক্ষন নি 

ল্পে ক্ষযল্পফ দূলণ ল্পেল্পছ। ৬৩% উিযদাতা ভল্পন কল্পয কল্পয বুক্ষিগঙ্গা নদীয ক্ষযল্পফ একদভ খাযা ল্পে থগল্পছ। 

অল্পধ বল্পকয থফক্ষ ংখ্যক (৫১.৫%) উিযদাতা ভল্পন কল্পযন                                               

     । প্রাে একই ংখ্যক উিযদাতা (৫২.৪%) ভল্পন কল্পয াক্ষনল্পত ভেরা আফজবনা থপরায পল্পর াক্ষন ল্পচ নি ল্পে 

থগল্পছ। প্রাে ৪৫ তাং উিযদাতা ভল্পন কল্পয নদী দখর ল্পে থগল্পছ পল্পর ক্ষযল্পফ নি ল্পে থগল্পছ এফং প্রাে একই 

ংখ্যক উিযদাতা ভল্পন কল্পয নদী বযাট ল্পে থগল্পছ তাই ক্ষযল্পফ দূলণ ল্পে।   

 

      ৭.১৮:                                                    (          ) (%)  
 

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

                

                  । 13 9.2 171 79.2 257 75.1 441 63.0 

                            । 110 

 

৪8.6 107 

 

61.8 269 

 

৯9.1 486 

 

7৫.4 

                               

     । 

75 

 

56.0 26 

 

28.9 0 

 

0.0 101 

 

44.5 

                             

                   । 

৪5 

 

100.0 11 

 

12.2 203 

 

60.4 219 

 

51.5 

                 । 3 60.0 76 84.4 79 23.5 183 43.1 

                               

                        । 

95 

 

 

70.9 

23 

 

 

25.6 

1 

 

 

33.3 

119 

 

 

52.4 

                                 । ৪৩ 

 

৪৫.1 78 

 

86.7 ১১৮ 

 

৮৮.১ 197 

 

86.8 

      142 100.0 216 100.0 342 100.0 700 100.0 

 

                                   

 

তথ্য থথল্পক থদখা মাে, প্রাে তকযা (৯৮.৭%) উিযদাতা ফল্পরল্পছ থম নদী দখরমুক্ত ল্পর ফফাল্পয উল্পমাগী ল্পফ 

এফং ক্ষনযাল্পদ থাকা মাল্পফ, ৯১.৩% ভল্পন কল্পযন থম নদী দখরমুক্ত ল্পর আল্পেয উৎ ফািল্পফ। বুক্ষিগঙ্গা পুনরুিায ল্পর 

নদী ল্পথ ল্পজ ভারাভার ক্ষযফণ কযা মাল্পফ ফল্পর ভল্পন কল্পযন ৮১.২% উিযদাতা। এয ল্পযই ক্রভাগতবাল্পফ আল্পছ 
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৭৮.৫% উিযদাতা ভল্পন কল্পয ব্যফা ফাক্ষণল্পজয সুক্ষফধা ল্পফ, ৭৭.২% ভল্পন কল্পয থনৌল্পথ ল্পজ মাতাোত কযা মাল্পফ 

এফং দুঘ বটনা কভল্পফ, ৭৬.৪ % উিযদাতা ভল্পন কল্পয াক্ষন থচ  কৃক্ষল কাল্পজ ব্যফায কযা মাল্পফ এফং ৬৬.৩% ভল্পন 

কল্পয থজল্পরযা নদীল্পত ভাছ ধযল্পত াযল্পফ এফং জীক্ষফকা ক্ষনফ বা কযল্পত াযল্পফ।   

       ৭.৩:                                    

                                

                                                                                        ৭.১৯ 

           । এক-র্ততীোংল্পয থচল্পে কভ ংখ্যক উিযদাতা স্বীকায কল্পযল্পছন থম থম কর স্থাল্পন প্রকে ফাস্তফাক্ষেত 

ল্পেল্পছ থখাল্পন াক্ষনয গুণগতভান বৃক্ষি থল্পেল্পছ। এল্পদয ভল্পধ্য ফল্পচল্পে থফক্ষ উিযদাতা টাঙ্গাইর থজরাে (৯৭.৯%) 

এফং ফল্পচল্পে কভ উিযদাতা ঢাকা থজরাে (৬.৭%)। ক্ষতন-চতুথ বাংল্পয থচল্পে থফক্ষ ংখ্যক উিযদাতা ফল্পরল্পছন থম থম 

কর স্থাল্পন প্রকে ফাস্তফাক্ষেত ল্পেল্পছ থখাল্পন াক্ষনয গুণগতভান বৃক্ষি াে নাই। এল্পদয ভল্পধ্য ফল্পচল্পে থফক্ষ উিযদাতা 

ঢাকা থজরাে (৯৩.৩%) এফং ফল্পচল্পে কভ উিযদাতা টাঙ্গাইর থজরাে (২.১%)।  

      ৭.১৯:                                                             (%)  

 

    

                 

                   

     %      %      %      % 

                        

    139 97.9 53 24.5 23 6.7 215 30.7 

   3 2.1 163 75.5 319 93.3 485 69.3 

     142 100.0 216 100.0 342 100.0 700 100.0 
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প্রকল্পেয ফরতা, দুফ বরতা, সুল্পমাগ এফং ঝুঁক্ষকমূ ম বাল্পরাচনা 

 

ফরতা, দুফ বরতা, সুল্পমাগ এফং ঝুঁক্ষকমূ ক্ষফল্পেলণ িক্ষত 

 

ঢাকায আল্পাল্পয নদীগুল্পরায আকৃক্ষতগত ক্ষযফতবন  থভাট জরপ্রফা হ্রাল্পয কাযল্পণ wbD ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই- 

তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা নদী ফরল্পেয াক্ষন প্রফা কল্পভল্পছ। শুষ্ক থভৌসুল্পভ প্রফা িীণতয োে  নাব্যতা হ্রা থল্পে চল্পরল্পছ। শুষ্ক 

থভৌসুল্পভ উৎ নদী মমুনা থথল্পক াক্ষনয cÖevn bv _vKvq কাযল্পণ ক্ষপডায নদীমূ শুকল্পনা থভৌসুল্পভ প্রাে জরশূন্য    

  । বাযী ক্ষরল্পত নদী তরল্পদ বযাট থটকই নাব্যতা চালু যাখায থিল্পত্র অন্যতভ প্রধান অন্তযাে, মা ‘অপ-থটক’ 

ব্যফস্থানায ভাধ্যল্পভ ভাধান কযা ম্ভফ। এই কর ভস্যা ভাধানকল্পে “বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-

পুং  -ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” (প্রথভ ংল্পাক্ষধত)             প্রকে ক্ষনক্ষফি ক্ষযফীিণ কযা ে।  

 

এই ক্ষযফীিণ কাল্পজয জন্য ফাংরাল্পদ াক্ষন উন্নেন থফাড ব, াক্ষন ম্পদ ভন্ত্রণারে, ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারল্পেয প্রকে 

ংক্ষেি কভ বকতবাল্পদয াল্পথ এফং স্থানীে গণ্যভান্য ব্যক্ষক্তল্পদয াল্পথ KII ম্পন্ন কযা ল্পেল্পছ,                  

                               ।      ও                                            ।    

                                                 ও                             । 

 
৮.১ ফর ক্ষদক মূ:    

 

১.                                     ও                                         ; 

২. থক্ষডল্পভন্ট থফক্ষন ক্ষযচারন  যিণাল্পফিণ খনল্পনয জন্য ফাাউল্পফা থেজায ক্ষযদপ্তযল্পক দাক্ষেত্ব থদো ল্পেল্পছ 

এফং   

    তাল্পদয ক্ষনজস্ব উন্নত ভাল্পনয ২টি থেজায (২৬” ডাো) ফতবভাল্পন ক্ষনউ ধল্পরশ্বযীয উৎমুল্পখ কাজ শুরু কযায জন্য  

    অল্পিা কযল্পছ; 

৩. দযত্র আহ্বাল্পনয ভাধ্যল্পভ তুযাগ নদীল্পত একটি প্যাল্পকল্পজ নদী খনন কাজ চরভান আল্পছ; 

৪.                                                                            

            ; 

৫.                                                                               

   ; 

৬. RRI                                            ।  

 

৮.২ দুফ বর ক্ষদক মূ:    

 

১)               (2D Model-2003)                                                      

              ও                                                           , 

       ,       ও                                              ,           ও 

                                                                               

     ;   

2)               ও                                                            

                                   ; 

৩)                                                                               

                                   ।                                             

       /           ।                                                             

    ও         ।                                                      ;  
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৪)      ও                                         ,                  ,          ,        

                                           ; 

৫)                   ও                                                              

                                                                            ;  

৬)                              ও   -১৪           ও               ৮        

foundation                                                                           

                               ;  

৭)                                                     ও                            

                         । 

৮.৩ সুল্পমাগমূ:    
 

১)             ও                    ,                             ;  

২)               ,                    ও            ,        ,             ও       

                                         ; 

৩)        ,        ,        ,                                   ও          ; 

৪)                      ও                          ; 

৫)                          ,        ,                  -                   ;   

৬) BIWTA              “                        (          )”                      

                                                ; 

৭)                                                                  BIWTA         

                                                         ; 

৮)                     :                      ,                  ও                   

                                                          -                ও     

                                 ২    cusec ও                 ৩৫       cusec      

(                                                                    ও       )    

                                                                         ।  

                -                     ছু                                            

            ও                                  FCD/FCDI/Rice-Fish Culture in 

FCD/FCDI project                                         ,         , 

                     (                    ),                                     । 

 

                                                                              

                               ও    -                                         

                                                                   ও                

                   ।                                                      ছু           

     (    ১৫%-২০%    )।                                       ।                

                                       ও                           ও               

              । 

৯)           /       -   :                        ও        inlet & outlet channel 

                 5.28                                                          

      ,                ,   ,     ,      ,                                            

                                                    । 
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৮.১ ঝুঁক্ষকমূ:    
 

১)                                   ; 

২)      ও                             ,          ,                                    

                     ; 

৩)                       ও                                                          

      ; 

৪)                                    ; 

৫)                                              ; 
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নফভ ধ্যায় 

প্রকক্ষেয চনচফড় চযফীেক্ষণ প্রাপ্ত      প্রধান ম বক্ষফেণ ও        

  

৯.১  প্রকক্ষেয ক্রয় কাম বক্রভ ম্পচকবি 

 

প্রকক্ষেয ক্রয় কাম বক্রভমূ চচড চপ, সজান চপ (উ-চফবাগ) কতৃবক ম্পন্ন কযা ক্ষয়ক্ষছ । প্রকক্ষেয ক্রয় ংক্রান্ত 

চফলক্ষয় চযফীেণকৃি ৬টি নমুনা প্যাক্ষকজ চফক্ষেলণ ও চযদ বন কক্ষয সদখা মায় সম,      প্যাক্ষকক্ষজয ক্রয় কাম বক্রভ 

চচএ-২০০৬ ও চচঅয-২০০৮ এয চনক্ষদ বনা নুযণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। দযত্র সখারায ভয় দযত্র উন্মুি কচভটিয 3 

জন দস্যয ভক্ষধ্য মূল্যায়ন কচভটিয কভক্ষে ১ জন দস্য উচস্থি চছক্ষরন । দযত্র মূল্যায়ন কচভটি ৬-৭ দস্য িাযা 

গঠিি ক্ষয়চছর মায ভক্ষধ্য ন্তি ১-২ জন দস্য ন্য প্রচিষ্ঠান সথক্ষক ন্তভু বি চছক্ষরন । প্রকক্ষেয অওিায় গৃীি ক্রয় 

কাম বক্রক্ষভয ভক্ষধ্য চফক্ষফচয ভীো কাক্ষজয জন্য গৃীি      প্যাক্ষকক্ষজয ক্রয় কাম বক্রভ চচএ-2006 এফং চচঅয-

২০০৮ এয চি ংগচিপূণ ব ।   

 

৯.২                     

 

প্রকৃত ল্পি ২০০৩     i                            ও                                         

                                                                                          

      ।         প্রকেটি মথা ভল্পে ফাস্তফােন             ।  
 

        RRI      January 2015                                              (IWM, 2003 

    AVIC-ENG and CHWE, 2015)             ।                                     

           ১০   .  .                                  ।                                  

       ও            flow condition                                             । 

 

৯.৩                 /         

 

১)                                             ২২        foundation                 

                                                                       ।  

২)                                                         ও                            

                                                     । 

৩)              ১              ও               topography                         

                                 offtake structure                  sediment basin 

                      ।                        ও                              

               । 

 

৯.৪              :  

 

                       “বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)”। প্রকল্পেয 

উল্পেশ্য ছমূ:           (                             ) বুক্ষিগঙ্গা  তুযাগ নদীল্পত াক্ষনয প্রফা বৃক্ষিয 

ভাধ্যল্পভ াক্ষনয গুণগত     বৃক্ষি এফং বুক্ষিগঙ্গা  তুযাগ নদীল্পত াযা ফছযব্যাী থনৌ-মান চরাচল্পরয ক্ষনক্ষভল্পি 

প্রল্পোজনীে গবীযতা ক্ষনক্ষিত কযা। প্রকেটিয নাভকযণ বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায ল্পর বুক্ষিগঙ্গা নদীল্পত প্রকল্পেয থকান 

কাম বক্রভ থনই। প্রকল্পেয কাল্পজয পল্পর থম ক্ষযভাণ াক্ষনয প্রফা বৃক্ষি াল্পফ তাল্পত বুক্ষিগঙ্গা নদীয দূক্ষলত াক্ষন এফং 

ফজবয অাক্ষযত ল্পফ, াক্ষনয গুণগত ভান বৃক্ষি াল্পফ এফং াযা ফছযব্যাী থনৌ-মান চরাচল্পরয ক্ষনক্ষভল্পি প্রল্পোজনীে 

গবীযতা ক্ষনক্ষিত ল্পফ এভনটি ফাস্তফম্মত ভল্পন ে না পল্পর প্রকল্পেয নাভকযণ  উল্পেশ্য ছমূ স্বাবাক্ষফকবাল্পফই 

ঠিক ল্পেল্পছ ফল্পর ভল্পন ে না। কাযণ, বুক্ষিগঙ্গা নদীয াক্ষনল্পত থম ক্ষযভাণ দূক্ষলত াক্ষন, ফজবয, ক্ষরক্ষথন  অন্যান্য 

ফজবয জভা আল্পছ তা াক্ষনয প্রফা বৃক্ষি কল্পয কল্পয অাযণ কযা ম্ভফ নে। াক্ষনয প্রফা বৃক্ষিয পল্পর  শুদৄভাত্র 
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বুক্ষিগঙ্গা নদীয াক্ষনয গুণগত ভান ক্ষকছুটা ফািল্পত াল্পয। ক্ষকন্তু াক্ষনয প্রফা বৃক্ষিয ভাধ্যল্পভ নদীয গবীযতা বৃক্ষি কযা 

অম্ভফ। সুতযাং প্রকল্পেয নাভকযণ  উল্পেশ্য ছ এফং কাম বক্রল্পভয ভল্পধ্য থকান ংগক্ষত নাই। 

 

৯.৫                              

 

location-1              location-2                         ও                         

                                                 ।                              

                                                                                  ঐ     

                   ।  

 

৯.৬                                                

 

                        ২০১০-২০১১     ২০১৪-২০১৫                   /                   

                           ১০০%                        ২০১৫-২০১৬                   ৪০ 

  .  .                          ৩৫০                                                  

                                                         ।                        webó 

  । 

 

                                                                              ,       

       ও                                 ৫,৫৭,২৩৫                        ,                   

                   ।                       ৫,৫৭,২৩৫                                  ও 

                    ও                                       ।        ,                   -

             -       performance based dredging contract/                           

                                                             । (৬.৭    ) 

 

৯.৭             

 

              ও                                                                      ও   

   ।           ২৬৩.৯২                                   ৮৫.১৮                ।            

                                   ও                            ।                             

                     ও         ও                              । (৬.৭    ) 
 

৯.৮                    
 

                                   ,         ও                    ।                   

                      ও                                                              । 

                                                             /                

                                                                                         

                                                  ।                                  

                  /           ।                                                             

    ও         ।                                                              ও         

                 ও                                                                

 ও                        ,                                                     

               ।  (৬.১৪    ) 

 

৯.৯ প্রকক্ষেয সবৌি ফকাঠাক্ষভা ম্পচকবি 

     ২০১০     ,                                                 । ২০১০-২০১১      ২০১৪-

২০১৫                                                       ৫৫.৯১   .  .                   
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              ২০১৫-২০১৬                         ৪০   .  .                               

  ।                                               -                                 ও 

                 ঙ                                              ।                        

                    ।                          ,                                    ও 

                     ।                                              ২২             ও 

                       Sediment Basin ও                                        ১৯  

      Foundation treatment                  ১           DPP ১৪.০৬.২০১৬              

                । (৬.১৩    ) 

 

৯.১০                                 

    ও                           industrial ও sanitation                           ,     

      /                        ।                                                     

                     ২৪৫ cumec                                ,                     

                             । (৬.১ ও ৬.৫    )  

 

 

 

          -    -     -    -                                 
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           ও                   

           ও                   

             (location-2),                ও                           
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       (location-2)                (location-1)        

RRI                                             
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    ধ্যায় 

           
 

               ,         ,                               ও                                  

        : 

১)                                 (2D Model-2003            )                       

                                                                             ।       RRI 

               mgxÿvwU                                 ১০   .  .            ও            ও 

                                                                                           

                   ; (৮.২.১ ও ৯.২    ) 

 

২)                                                                                /     

                    Location-1                                                             

   ,                  ও                                             । (৬.৪    ) 

 

৩)                                            (    ৫.৫৭           ) Sediment Basin, Inlet 

& Outlet Channel                                                                  

                         ।                     ও                     ও                  

                                                                                     

                                          ।                                          

                                                                        ; (৬.৭ ও ৯.৬ 

   ) 

 

৪)                                                                                   

          Work Plan                                           । (৬.৬ ও ৯.৭    ) 

 

৫)                                              /                                           

      ।                                                       ,                  

                              ; (৬.১৪    ) 

 

৬)                    ও                                                      

location-2         location-1                                                         

                                                                                       

                    ।                      industrial ও sanitation                            

                    ; (৬.৫ ও ৯.১০    ) 

 

৭)               ,        ,              ,             ,                                          

                                                                    ; (৯.৯    ) 

 

৮)                                   ,         ও                                          

                                           ও            ।   

 

৯)                      ,               ও                                            

                                                       ও                      ।       

                                                                                        ।  

 

১০)        ও                                   ও                                      
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                                  ২                                                    

                                                                  ।   
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ংমৄক্ষক্ত-১ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকায 

ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন ক্ষযফীিণ  মূ্যােন ক্ষফবাগ 

 

“বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুং  -ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” (প্রথভ ংল্পাক্ষধত) 

প্রশ্নভারা-১ প্রকল্পেয সুক্ষফধাল্পবাগী 

আারামু আরাইকুভ/আদাফ।  

আভায নাভ…………………..। আক্ষভ ঢাকাে অফক্ষস্থত একটি গল্পফলণা প্রক্ষতিান এএ  কনাল্ট 

ইন্টাযন্যানার ক্ষরিঃ এয াল্পথ কাজ কযক্ষছ, মা থদল্পয                                        

                            ।                                 ৩              ১১ 

                           “                  (           –      –       –      – 

      ) (            )” প্রকল্পেয ফাস্তফােন অগ্রগক্ষতয ফতবভান ক্ষচত্র  গুণগত ভান মাচাইল্পেয জন্য 

ভীিায কাজ কযল্পছ। এই       কাজটি ফাংরাল্পদ ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারল্পেয অধীন         ক্ষযফীিণ  

মূ্যােন ক্ষফবাল্পগয আতাভূক্ত একটি গল্পফলণা, আক্ষভ আনাল্পক এই গল্পফলণাে অংগ্রল্পণয জন্য অনুল্পযাধ 

জানাক্ষে। আভযা আা কযক্ষছ আনায থদো তথ্য বক্ষফলৎল্পত এই এরাকাে ফফাযত ব্যক্ষক্তগল্পণয আথ ব 

াভাক্ষজক অফস্থাল্পক আল্পযা উন্নত কযল্পত ক্ষফল্পল অফদান যাখল্পফ। আভযা আনাল্পক ক্ষনিেতা প্রদান কযক্ষছ থম 

আনায থদো তথ্য ম্পূণ ব থগান যাখা ল্পফ এফং আনায নাভ ফা থকান ধযল্পনয নাক্তকযল্পণয তথ্য 

গল্পফলণায  প্রক্ষতল্পফদল্পন প্রকা কযা ল্পফনা।   

 

থকন-কিঃ ক্ষযক্ষচক্ষতমূরক তথ্য  

  ক্ষযক্ষচক্ষতমূরক তথ্য 

গ্রাল্পভয নাভ   

ইউক্ষনেল্পনয নাভ  থকাড    

উল্পজরায নাভ  থকাড   

থজরায নাভ  থকাড    

উিয দাতায  থভাফাইর নম্বয  থভাফাইর নম্বয            

স্বািাৎকায গ্রল্পনয তাক্ষযখ         স্বািাৎকায শুরুয ভে  

স্বািাৎকায থল্পলয ভে  

    

    

 

থকন-খিঃ আথ ব -াভাক্ষজক ক্ষফলল্পে তথ্য  

ক্রিঃ 

নং 

ক্ষফলে উিয থকাড ক্ষস্ক 

১০১ উিযদাতায নাভ     

১০২ উিযদাতায ক্ষরঙ্গ পুরুল   ১ 

ভক্ষরা   ২  

১০৩ উিযদাতায ফে  (তায জন্ার ক্ষজল্পজ্ঞ করুন, 

প্রল্পোজল্পন ঐক্ষতাক্ষক ঘটনা উল্পেখ করুন)   

 

   ………… ..ফছয   

১০৪ ক্ষিাগত থমাগ্যতা? ক্ষনযিয-১, ১ভ-৫ভ থেণী -২, ৬ি -৮ভ থেণী-৩, এ.এ.ক্ষ-৪, এইচ.এ.ক্ষ-৫, 

   /অনা ব -৬, অন্যান্য (ক্ষনক্ষদ বি করুন)…………….  

  

১০৫ আনায ফতবভান তফফাক্ষক অফস্থা ক্ষক?  অক্ষফফাক্ষত ১ ১০৮ 
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ফতবভাল্পন ক্ষফফাক্ষত ২  

ক্ষফধফা/ক্ষফক্ষত্নক  ৩ 

তারাক-প্রাপ্ত  ৪ 

ক্ষফক্ষেন্ন ৫  

১০৬ আনায ন্তান কতজন ? থছল্পর ------- থভল্পে------------- থভাট------- 

১০৭ 

 

আনায স্বাভী/স্ত্রী ক্ষক থকান কাল্পজয াল্পথ জক্ষিত মা, 

থথল্পক টাকা আে ে? 

যাঁ                                                   ১  

না      ২  

১০৮ আক্ষন ক্ষক থকান কাল্পজয াল্পথ জক্ষিত মা থথল্পক টাকা 

আে   ?  

যাঁ                                                   ১  

না      ২  

 

 

১০৯ 

খানায মূর উাজবনকাযী ছািা আয থক থক কাল্পজয 

ভাধ্যল্পভ আে কল্পযন?  

 

(একাক্ষধক ব্যক্ষক্ত ল্পত াল্পয) 

স্ত্রী ১  

পুত্র        ২  

পুত্র ফদৄ ৩  

কন্যা     ৪  

অন্যান্য ক্ষনক্ষদ বি করুন.................                   

১১০ আনায খানায/ক্ষযফাল্পয ফফাযত কল্পরয (ভাক্ষক 

আে) কত?   

  

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

১১১ আনায খানায/ক্ষযফাল্পয ফফাযত কল্পরয (ভাক্ষক 

ব্যে) কত?  

 

---------------------টাকা 

 

 

 

 

১১২ 

আনায খানায মূর আল্পেয উাে ক্ষক ফা খানা 

প্রধাল্পনয মূর      উৎ ক্ষক?  

 

(একটি ভাত্র উিয ল্পফ) 

কৃক্ষল                                           ১  

া-মুযগী-গরু-ছাগর-ারন                          ২  

ভৎ চাল      ৩  

থজল্পর ৪  

       ৫  

              ৬  

        ৭  

ক্ষুদ্র ব্যফা                                              ৮  

কুঠীয ক্ষে ফা থরাই                                  ৯  

চাকক্ষয       ১০  

                ………….   

১১৩ আনায খানায মূর আল্পেয উাে ছািা অন্য থকান 

উাল্পে আে থযাজগায কল্পযন ক্ষক?  

যাঁ                                                   ১  

না      ২ ২০১ 

 

১১৪ 

       ,                   ?  

 

(একাক্ষধক উিয ল্পত াল্পয) 

কৃক্ষল ১  

া-মুযগী-গরু-ছাগর-ারন                          ২  

ভৎ চাল      ৩  

     ৪  

       ৫  

              ৬  

        ৭  

ক্ষুদ্র ব্যফা                                              ৮  

কুঠীয ক্ষে ফা থরাই                                  ৯  

চাকুযী       ১০  

দি েক্ষভক (কক্ষম্পউটায অাল্পযটয, োইবায, 

কাঠক্ষভক্ষস্ত্র, যাজক্ষভক্ষস্ত্র, ইল্পরকক্ষিক ক্ষভক্ষস্ত্র)  

১১  

অন্যান্য ক্ষরখুন          ........................   
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থকন-   বুক্ষডগঙ্গা  তুযাগ নদী ক্ষল্পেল্পভ শুষ্ক থভৌসুল্পভ াক্ষনয প্রফা ম্পল্পকব তথ্য 

২০১  ফতবভাল্পন যকায আনাযা মাল্পত শুষ্ক থভৌসুল্পভ াক্ষন ান 

তায জন্য নদী থেক্ষজং এয কাজ কযল্পছ এই কাজ ক্ষক 

আক্ষন থদল্পখল্পছন? 

যাঁ                                                   ১  

না      ২  

জাক্ষননা    ৩  

অন্যান্য ক্ষনক্ষদ বি করুন-------------- ৪  

২০২ ফতবভাল্পন বুক্ষডগঙ্গা নদীল্পত াক্ষন প্রফা পূল্পফ বয তুরনাে 

থফল্পিল্পছ ক্ষকনা?  

 

(দুই ফা ক্ষতন ফছয পূল্পফ বয াল্পথ তুরনা করুন)  

যাঁ                                                   ১  

না      ২ ২০৪ 

জাক্ষননা    ৩  

অন্যান্য ক্ষনক্ষদ বি করুন--------------   

২০৩ মক্ষদ  যাঁ ে, তল্পফ আনাল্পদয কী কী উকায ল্পেল্পছ ফল্পর 

আক্ষন ভল্পন কল্পযন?   

 

(একাক্ষধক ভাত্র উিয ল্পফ) 

কৃক্ষল থল্পচ াক্ষন াই                                                   ১  

াযা ফছয ভাছ ধযল্পত াক্ষয     ২  

ভাছ চাল কযল্পত াক্ষয ৩  

ভাক্ষঝ, থনৌকা থফল্পে আে কযল্পত 

াক্ষয 

৪  

নদীল্পথ ল্পজ মাতাোত কযল্পত 

াক্ষয 

৫  

অন্যান্য ক্ষনক্ষদ বি করুন-------------- ৬  

২০৪ 

 

মক্ষদ না ে, তল্পফ াক্ষন কভ/না াো থগল্পর আনাল্পদয 

কী কী িক্ষত ে?  

কৃক্ষল থল্পচ াক্ষন াই না পল্পর 

পর কভ ে/খযচ থফী ে                                                 

১  

াযা ফছয ভাছ ধযল্পত াক্ষয না, 

খাফাল্পয খুফ কি ে    

২  

ভাছ চাল কযল্পত াক্ষয না ৩  

ভাক্ষঝ, থনৌকা থফল্পে আে কযল্পত 

াক্ষয না 

৪  

নদীল্পথ ল্পজ মাতাোত কযল্পত 

াক্ষয না 

৫  

অন্যান্য ক্ষনক্ষদ বি করুন-------------- ৬  

২০৫ নদীয তরল্পদ বযাল্পটয অফস্থা কী? তরল্পদ বযাট হ্রা থল্পেল্পছ ১  

আল্পগয ভতই আল্পছ ২  

তরল্পদ বযাট বৃক্ষি াল্পে ৩  

জাক্ষননা    ৪  

অন্যান্য ক্ষনক্ষদ বি করুন-------------- ৫  

 

থকন- :                          

৩০১                         -              

           ? 

 

(দুই ফা ক্ষতন ফছয পূল্পফ বয াল্পথ তুরনা করুন) 

যাঁ                                                   ১  

না      ২  

       ৩  
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৩০২                          ? 

 

      ১  

                 

       

     

অন্যান্য ক্ষনক্ষদ বি করুন .....................   

 

থকন-ঙ:      ও                      

৪০১                     ও           ? যাঁ                                                   ১  

না      ২  

       ৩  

৪০২                               ও           ? যাঁ                                                   ১  

না      ২  

       ৩  

৪০৩      ও                     ? 

 

 

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

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

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

  

৪০৪                                       ? যাঁ                                                   ১  

না      ২  

৪০৫         ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী                   

             ? 

 

যাঁ                                                   ১  

না      ২  

৪০৬         পুং                              

    ? 

 

যাঁ                                                   ১  

না      ২  

৪০৭         ফংাই                            

    ? 

 

যাঁ                                                   ১  

না      ২  

৪০৮         তুযাগ                            

    ? 

 

যাঁ                                                   ১  

না      ২  
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৪০৯         বুক্ষিগঙ্গা                        

        ? 

 

যাঁ                                                   ১  

না      ২  

 

থকন- :   ংরগ্ন এরাকাে ক্ষযল্পফগত অফস্থায  

৫০১ ফতবভাল্পন বুক্ষিগঙ্গা নদীয ংরগ্ন এরাকাে 

ক্ষযল্পফগত অফস্থায ব্যাাল্পয আনায ভতাভত ব্যক্ত 

করুন। 

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

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

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

 

 

  

৫০২ বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায ল্পর আক্ষন ফা আনায 

ক্ষযফায ক্ষক আক্ষথ বকবাল্পফ রাবফান ল্পফন? 

যাঁ                                                   ১  

না      ২  

৫০৩ মক্ষদ উিয যাঁ  ল্পর ংল্পিল্প ফলুন, ক্ষকবাল্পফ এফং 

কতটুকু? 

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

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

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

  

 

  

৫০৪                                       

                                   ? 

যাঁ  

                                                     

১  

না ২  

৫০৫ যা ল্পর                       ?    ---------------------------------------

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

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

 

  

৫০৬ না ল্পর ক্ষক কাযল্পণ তা েক্ষন ফল্পর ভল্পন কল্পযন? -----------------------------------------

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

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

 

  

৫০৭                                      

                ? 

যাঁ  

                                                     

১  

না ২  

 

থকন- :    ,                    

৬০১       ৩                

 

১ 

 

২ 

 

৩ 
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৬০২       ৩               

 

১ 

 

২ 

 

৩ 

 

৬০৩                                               ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশ্নত্রটি পুনযাে যীিা করুন। থকান প্রল্পশ্নয উিয ফাদ ক্ষগল্পে থাকল্পর উিযদাতাল্পক আফায  ক্ষজজ্ঞাা করুন 

এফংউিযমূ ঠিকবাল্পফ এল্পল্পছ ক্ষকনা থ ব্যাাল্পয ক্ষনক্ষিত থান। ক্ষযল্পল্পল ািাৎকায গ্রল্পণ মূ্যফান 

ভে থদোয জন্য উিযদাতাল্পক ধন্যফাদ জানান। 

 

 

 

সুাযবাইজাল্পযয নাভ  স্বািয     তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ  স্বািয 

থভাফাইর নম্বযিঃ       থভাফাইর নম্বয 

তাক্ষযখিঃ        তাক্ষযখ  
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ংমৄক্ষক্ত-২ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকায 

ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন ক্ষযফীিণ  মূ্যােন ক্ষফবাগ 

 

“বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুং  -ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” (প্রথভ ংল্পাক্ষধত) প্রকে 

 

থচকক্ষরে-১: থকআইআই (াক্ষন ম্পদ ভন্ত্রণারে, ফাাউল্পফা, ক্ষযকেনা       এফং আইএভইক্ষড) 

 

1.  উিযদাতায নাভিঃ 

 

2. ভন্ত্রণারে/ংস্থায নাভিঃ 

 

3. দফীিঃ        থভাফাইর নং: 

 

4. প্রকে প্রণেন  ফাস্তফােল্পন আনায ভূক্ষভকা ফলুন। 

 

       .                                        /              

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

.....................................................................................।। 

 

       .               ------------------------------------------------------------------------------- -                                 

 

     .             --------------------------------------------------------------------------------- 

 

     .              ---------------------------------------------------------------------------------- 

     

   ঙ. প্রকে ক্ষযফীিল্পণ.............................................................................................। 

 

5. প্রকে ংল্পাধন কযা ল্পেক্ষছর ক্ষক? যাঁ ল্পর কত ফায ল্পেক্ষছর-------------------------------------- 

 

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

 

6. এই ংল্পাধল্পনয  ৫ টি প্রধান কাযণ ফলুন 

 

১/ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

২/ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৩/ -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

৪/ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ৫/ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. প্রকে ংল্পাধল্পনয কাযল্পণ প্রকে কাল্পজয আক্ষথ বক  থবৌত অফকাঠাল্পভাগত কাল্পজয থকান িক্ষত ল্পেল্পছ কী? ল্পর কী কী িক্ষত 

ল্পেল্পছ ফল্পর আক্ষন ভল্পন কল্পযন? 
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ক. আক্ষথ বক িক্ষত: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

খ. থবৌত অফকাঠাল্পভা: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

8. প্রকে ংল্পাধল্পনয কাযল্পণ প্রকল্পেয প্রাক্কক্ষরত এফং প্রকৃত ব্যল্পেয হ্রা-বৃক্ষি ঘল্পটক্ষছর কী ? এ হ্রা-বৃক্ষিয কাযণ ক্ষক? 

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

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

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

 

9. প্রকল্পেয ক্ষপক্ষজক্ষফক্ষরটি ক্ষযল্পাল্পট ব ক্ষক ক্ষক ত্রুটি ক্ষছর মায কাযল্পণ প্রকে ফাস্তফােন ক্ষফরক্ষম্বত/ক্ষফক্ষিত ল্পেল্পছ? 

 

10.                                       (CS)                                       

   ,                    ? 

 
 

11. এ প্রকল্পেয াল্পথ জক্ষিত কভ বকতবাগল্পণয ক্ষডক্ষক্ষ প্রণেন, ক্ষক্ষআয ২০০৮, প্রকে ক্ষযফীিণ  মূ্যােন ংক্রান্ত প্রক্ষিণ ক্ষছর ক্ষক 

না? ইক্ষতপূল্পফ ব প্রকে ফাস্তফােল্পন তাঁল্পদয পূফ ব অক্ষবজ্ঞতা ক্ষছর ক্ষক? 

 

     : ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      : --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. প্রকল্পেয ভারাভার, ইকুইল্পভন্ট, জনফর  থফা ংগ্রল্প ক্ষক্ষআয ২০০৮ অনুযণ কযা ল্পেক্ষছর কী? মক্ষদ যাঁ ে তল্পফ এ 

ংক্রান্ত থম কর দক্ষররাক্ষদ ংযিণ কল্পযল্পছন? অনুগ্রক কল্পয আভাল্পদযল্পক ক্ষকছু দক্ষররাক্ষদ থদখান? (ক্রল্পেয থচকক্ষরল্পেয াল্পথ 

ক্ষভক্ষরল্পে ক্ষনন)  

 

     ক.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

      .----------------------------------------------------------------------------------------------- 

      . ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

      . ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. প্রকে ব্যফস্থানায ল্পঙ্গ জক্ষযত কভ বকতবাগল্পণয দিতা, অক্ষবজ্ঞতা কভ বকাে, ভূক্ষভকা  ম্পল্পকব আনায ভতাভত কী? 

 

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

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

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

 

14.                   ক্ষডক্ষক্ষ প্রণেল্পণ                           ম বাপ্ত    ? ক্ষডক্ষক্ষ প্রনেল্পন থকান 

ঘাটক্ষত ক্ষছর ক্ষক না? মক্ষদ ঘাটক্ষত থাল্পক তল্পফ কী কী ঘাটক্ষত আল্পছ ফল্পর আক্ষন ভল্পন কল্পযন? 

                                      / ঘাটক্ষত আল্পছ ফল্পর আনায ভল্পন         ?         

                                । 

 

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

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

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

 

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

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

 

 . রুট (থ) ক্ষনফ বাচন: --------------------------------------------------------------------------------------

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

 

ঙ. নদী প্রস্ত কযায কাজ: -----------------------------------------------------------------------------------

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

 

চ. গবীযতা কযায কাজ: ------------------------------------------------------------------------------------

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

 

ছ. জক্ষভ অক্ষধগ্রণ ব্যে  ক্ষযভান: ----------------------------------------------------------------------------

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

 

15. ক্ষডক্ষক্ষ প্রস্তুতক্ষতয পূল্পফ ব প্রকল্পেয ম্ভাব্যতা ক্ষনল্পে থকান ভীিা কযা ল্পেক্ষছর ক্ষক না এফং  তাল্পত Sensitivity 

Analysis এফং Cause-Effect Analysis ক্ষছর ক্ষক? 

 

16. ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা নদী ক্ষল্পেল্পভয জন্য প্রকে স্থান/াইট/রুট  ক্ষনফ বাচন ঠিক ক্ষছর ক্ষকনা? না ল্পে থাকল্পর 

কাযণ ফলুন। 

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

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

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

 

17. প্রকে এরাকাে ক্ষনভ বাণ স্থানাগুল্পরায ক্ষডজাইন ঠিক ক্ষক না? না ল্পর কাযণ ফলুন। (আরাদা আরাদা তথ্য ংগ্র করুন) 

 

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

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

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

 

18. জক্ষভ অক্ষধগ্রণ ম্পল্পকব                 ছু                    

 

ক. জক্ষভ অক্ষধগ্র  কযায                  ?        ,                     ; 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

খ/ জক্ষভ অক্ষধগ্রণ জক্ষনত জটিরতায কাযল্পণ কতটুকু প্রকে ব্যে  ভে থিণ ল্পেক্ষছর?  

 

 .                                    ?                          ; 
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১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .             কী কী দল্পি থনো ল্পেল্পছ?               ; 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .     অক্ষধগ্রণ ক্ষক ম্পন্ন ল্পেল্পছ?                                                ; 

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

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

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

 

ঙ.     না ল্পে থাল্পক তল্পফ তায কাযন কী?              ; 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .                     পল্পর প্রকে কাল্পজ  কী িক্ষত ল্পেল্পছ?        ,                              

     (             ); 

 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .                  অক্ষধগ্রণ ম্পন্ন ল্পফ ফল্পর আক্ষন ভল্পন কল্পযন?  

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

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

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

 

জ. জক্ষভ অক্ষধগ্রণ থদযী/না কযল্পত াযাে প্রকল্পেয কী কী িক্ষত ল্পেল্পছ/ল্পে ফল্পর আক্ষন ভল্পন কল্পযন। এয              ; 
 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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৩/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ঙ.         ও                                                      ? 

 

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

 

 

১৯.                              ?------------------------------------------------------------  

 

       টা     থণ                   ? ----------------------------------------------------------

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

                             : ------------------------------------------------------------------  

 

                              ?                :-------------------------------------------- 

 

২০. প্রকল্পেয াক্ষফ বক ব্যফস্থানায জন্য একজন প্রকে ক্ষযচারক (ক্ষক্ষড) ক্ষনল্পোগ কযা ল্পে থাল্পক, এই প্রকে ক্ষযচারক ল্পম্পল্পকব ংল্পিল্প 

ফলুন: 

 

ক. পূণ বকারীন ফা খেকারীন ক্ষনল্পোগ থদো ল্পেল্পছ: ---------------------------------------------------------- 

 

খেকারীন ক্ষনল্পোগ থদো ল্পর প্রকল্পেয কী কী িক্ষত ে ফল্পর আক্ষন ভল্পন কল্পযন? 

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

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

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

 

পূণ বকারীন ক্ষনল্পোগ থদো ল্পর প্রকল্পেয কী কী উকায ল্পফ ফল্পর আক্ষন ভল্পন কল্পযন? 

 

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

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

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

 

এ ব্যাাল্পয আনায সুাক্ষযমূ   ?  

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

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

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

 

২১. প্রকে  ফাস্তফােল্পনয ৩টি প্রধান ফর ক্ষদকগুল্পরা ম্পল্পকব আনায ভতাভত ব্যক্ত করুন। 

 

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

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

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

 

২২. প্রকে ফাস্তফােল্পনয ৩টি প্রধান দূফ বর ক্ষদকগুল্পরা ক্ষক ক্ষছর ফল্পর ভল্পন ে? 

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

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

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

 

২৩. প্রকে প্রণেন  ফাস্তফােল্পন ক্ষক ক্ষক থকৌরগত ভুর ক্ষছর এফং এগুল্পরা এক্ষিল্পে মাফায উাে ক্ষক? 

i. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ii--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

২৪. প্রকে ফাস্তফােল্পন থকাথাে ৩টি ক্ষফক্ষিয নূ্খীন ল্পেন? ফাধা-ক্ষফক্ষিগুল্পরা উিযল্পণয উাে কী? 

 

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

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

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

  

২৫. প্রকে ফাস্তফােল্পনয থিল্পত্র এভন থকান সুল্পমাগ ক্ষছর ক্ষকনা মা ঠিকবাল্পফ ব্যফায কযা ল্পর প্রকে ফাস্তফােন দ্রুততয ল্পত াযত? 

 

২৬. বক্ষফষ্যল্পত এ ধযল্পনয আল্পযা প্রকে গ্রল্পণয ক্ষযকেনা  আল্পছ ক্ষকনা? থাকল্পর ক্ষফল্পফচয প্রকল্পেয াল্পথ তাল্পদয াদৃশ্য ছ  াথ বকয ক্ষক ক্ষক? 

 

২৭. স্পল্পের থফক্ষন এয ব্যফস্থানা ম্পল্পকব ংল্পিল্প ক্ষকছু ফলুন: -------------------------------------------------------------------------

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

২৮. প্রকে ফাস্তফােন কাল্পর ক্ষক থকান প্রকাল্পযয ক্ষযফীিণ কাজ চারল্পনা ল্পেল্পছ? ল্পে থাকল্পর ক্ষযল্পাট বটি থল্পত াক্ষয ক্ষক? না ল্পে থাকল্পর 

দো কল্পয কাযণ ফলুন। 

 

২৯. প্রকে ফাস্তফােন কাল্পর ক্ষক থকান ক্ষভড-টাভ ব মূ্যােন ল্পেক্ষছর? ল্পে থাকল্পর ক্ষযল্পাট বটি থল্পত াক্ষয ক্ষক? না ল্পে থাকল্পর দো কল্পয কাযণ 

ফলুন। 

 

৩০.                                                                        ?  

 

৩১.  অন্যান্য 
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ংমৄক্ষক্ত-৩ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকায 

ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন ক্ষযফীিণ  মূ্যােন ক্ষফবাগ 

 

“বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুং  -ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” (প্রথভ ংল্পাক্ষধত) প্রকে 

থচকক্ষরে-২: থকআইআই (প্রকে    থট কভ বযত ফাাউল্পফা        /       ) 

 

১। উিযদাতায নাভিঃ 

 

২। ভন্ত্রণারে/ংস্থায নাভিঃ 

 

৩ দফীিঃ                                                                           থভাফাইর নং:  

 

৪। প্রকে প্রণেন  ফাস্তফােল্পন আনায ভূক্ষভকা  অক্ষবজ্ঞতা: 

 

       .               ------------------------------------------------------------------------------- - 

 

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

 

      .             --------------------------------------------------------------------------------- 

 

      .              ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

    ঘ। প্রকে  ফাস্তফােন ক্ষযফীিল্পণ .................................................................................... 

 

 

৫।  প্রকল্পেয      ও       অগ্রগক্ষত ম্পল্পকব  ফলুন।  

 

ক. আক্ষথ বক : -------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

খ. থবৌত অফকাঠাল্পভা: ---------------------------------------------------------------------------------

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

আক্ষন ক্ষক ভল্পন কল্পযন ফাকী থভোল্পদ প্রকেটি মথামথবাল্পফ ভাপ্ত কযল্পত াযল্পফ? মক্ষদ যাঁ ে তল্পফ থকন ভল্পন 

ে:  

ক---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

খ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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গ.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

মক্ষদ না ে তল্পফ তায কাযণ কী? 

ক---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

খ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

গ.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৬. জক্ষভ অক্ষধগ্রহ্ণ ম্পল্পকব আনায        ফলুন  

 

ক. জক্ষভ অক্ষধগ্র  কযায                  ?        ,                ণ    ; 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .                                    ?                     ণ    ; 

 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .          থণ     কী কী দল্পি থনো ল্পেল্পছ?               ; 

 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .     অক্ষধগ্রন ক্ষক ম্পন্ন ল্পেল্পছ?                                         ণ      ; 

 

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

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

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

 

ঙ.     না ল্পে থাল্পক তল্পফ তায কাযন কী?         ণ    ; 
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১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .          থণ  ক্ষফরল্পম্বয পল্পর প্রকে কাল্পজ  কী িক্ষত ল্পেল্পছ?        ,                          

         (             ); 

 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .                  অক্ষধগ্রণ ম্পন্ন ল্পফ ফল্পর আক্ষন ভল্পন কল্পযন 

 

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

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

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

 

জ. জক্ষভ অক্ষধগ্রহ্ণ থদযী/না কযল্পত াযাে প্রকল্পেয কী কী িক্ষত ল্পেল্পছ/ল্পে ফল্পর আক্ষন ভল্পন কল্পযন। এয 

        ণ    ; 

 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ঙ.         ও                                                      ? 

 

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

 

৭. থম কর স্থাল্পন প্রকে ফাস্তফােন  ল্পেল্পছ, থখাল্পন নদীয                                       

                                   ? ল্পে থাকল্পর ক্ষক ভাত্রাে ল্পেল্পছ?  না ল্পে থাকল্পর দো কল্পয 

কাযণ ফরল্পফন ক্ষক? 

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

.........................................................................................................................। 

 

৮.                             ?------------------------------------------------------------  

 

              থণ                   ? --------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    অাযল্পণ                   : ------------------------------------------------------------------  

 

                              ?                :-------------------------------------------- 

 

৯. ক্ষনল্পেয ছক অনুাল্পয প্রকল্পেয প্রধানতভ অংগমূল্পয উয আনায ভন্তব্য প্রদান করুন 

 

প্রকল্পেয অংগ ফতবভান অফস্থা 

 অগ্রগক্ষত 

আানুরু অগ্রগক্ষত 

না ল্পর তায কাযণ 

কযণীে 

গাইড ফাধ ক্ষনভ বাণ - ১.৫৩ক্ষকক্ষভ    

নদী থেক্ষজং কাজ: 

(ক) কাক্ষেক েভ / এল্পিবাটয দ্বাযা) - ৫৫.৯১ ক্ষকক্ষভিঃ 

(৯২.৮৬ রি ঘিঃক্ষভিঃ) 

 

খ) থেজায দ্বাযা - ৮০.২৫ক্ষকক্ষভিঃ (১৬২.২৭        :) 

 

১০০% 

 

 

 

১৯.২০% 

  

অপ-থটক থযগুল্পরটয ক্ষনভ বাণ- ১    

- 

  

ভাল্পছয চরাচল্পরয জন্য ক্ষনেন্ত্রক ক্ষনভ বাণ - ১    

- 

  

থক্ষডল্পভন্ট থফক্ষন ক্ষনভ বাণ - ৪৩.৪০ রি ঘিঃক্ষভিঃ ৭.৫০%   

থক্ষডল্পভন্ট থফক্ষল্পনয জন্য ফাক্ষর ক্ষল্পভন্ট ব্যাগ দ্বাযা 

সুযিামূরক কাজ - ১.৫০ ক্ষকিঃক্ষভিঃ 

৩৫.৩৬%   

ক্ষব্রল্পজয পাউল্পেন ক্ষিটল্পভন্ট - ১৯টি ২০.১৪% 

 

  

থেক্ষজং ক্ষযচারন  যিণাল্পফিণ - ৫৪.৫০ক্ষকক্ষভিঃ 

(১৪১.৪৯ রি ঘিঃক্ষভ) 

২৩.০৮%   

থক্ষডল্পভন্ট থফক্ষল্পনয জন্য থেক্ষজং অাল্পযন  

যিণাল্পফিণ - ৫৬.২৫ রি ঘিঃ ক্ষভিঃ 

-   

 

১০.  ক্ষক ক্ষক কাযল্পণ প্রকেটিয                 ? 

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

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

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

 

১১. ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা নদী ক্ষল্পেল্পভয জন্য প্রকে স্থান/াইট/রুট  ক্ষনফ বাচন ঠিক 

ক্ষছর ক্ষকনা? না ল্পে থাকল্পর কাযণ ফলুন। 

 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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১২.                   ক্ষডক্ষক্ষ প্রণেল্পণ                           ম বাপ্ত    ? ক্ষডক্ষক্ষ প্রনেল্পন 

থকান ঘাটক্ষত ক্ষছর ক্ষক না? মক্ষদ ঘাটক্ষত থাল্পক তল্পফ কী কী ঘাটক্ষত আল্পছ ফল্পর আক্ষন ভল্পন কল্পযন? 

                                      / ঘাটক্ষত আল্পছ ফল্পর আনায ভল্পন         ?         

                                । 

 

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

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

 

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

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

 

 .             -এ ত্রুক্ষি/দুফ বরতা : ------------------------------------------------------------------------

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

 

 . রুট (থ) ক্ষনফ বাচন: --------------------------------------------------------------------------------------

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

 

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

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

 

চ. গবীযতা কযায কাজ: -----------------------------------------------------------------------------------

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

 

ছ. জক্ষভ অক্ষধগ্রন ব্যে  ক্ষযভান: -------------------------------------------------------------------------

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

 

১৩.                                -                 ? এয ব্যফস্থানা ম্পল্পকব ংল্পিল্প 

ফলুন--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

১৪. প্রকে ফাস্তফােল্পনয ভে থফক্ষ রাগায কাযণ ক্ষক?                           ক্ষক ক্ষক কযল্পত 

ল্পফ? 

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

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

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

 

১৫. প্রকে  ফাস্তফােল্পনয ৩টি প্রধান ফর ক্ষদকগুল্পরা ম্পল্পকব আনায ভতাভত ব্যক্ত করুন। 

 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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৩/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

১৬. প্রকে ফাস্তফােল্পনয ৩টি প্রধান দূফ বর ক্ষদকগুল্পরা ক্ষক ক্ষছর ফল্পর ভল্পন ে? 

 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৭. প্রকে প্রণেন  ফাস্তফােল্পন ক্ষক ক্ষক থকৌরগত ভুর ক্ষছর এফং এগুল্পরা এক্ষিল্পে মাফায উাে ক্ষক? 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৮. প্রকে ফাস্তফােল্পন থকাথাে ফাধা-ক্ষফক্ষিয ন্ূখীন ল্পেন? ফাধা-ক্ষফক্ষিগুল্পরা উিযল্পণয উাে কী? 

 

১/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৯. প্রকে ফাস্তফােল্পনয থিল্পত্র এভন থকান সুল্পমাগ ক্ষছর ক্ষকনা মা ঠিকবাল্পফ ব্যফায কযা ল্পর প্রকে ফাস্তফােন 

দ্রুততয ল্পত াযত? 

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

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

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

 

২০. বক্ষফষ্যল্পত এ ধযল্পনয আল্পযা প্রকে গ্রল্পণয ক্ষযকেনা  আল্পছ ক্ষকনা? থাকল্পর ক্ষফল্পফচয প্রকল্পেয াল্পথ তাল্পদয 

াদৃশ্য ছ  াথ বকয ক্ষক ক্ষক? 

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

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

২১. স্পল্পের থফক্ষন এয ব্যফস্থানা ম্পল্পকব ংল্পিল্প ক্ষকছু ফলুন: -------------------------------------------

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

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

 

২২. অন্যান্য। 
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ংমৄক্ষক্ত-৪ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকায 

ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন ক্ষযফীিণ  মূ্যােন ক্ষফবাগ 

 

“বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুংরী-ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” (প্রথভ ংল্পাক্ষধত) 

 

থচকক্ষরে-৩ FGD 

  

                   “       (            ) “(      -    -     -    )       

               ?  

 এরাকায জনগণ ক্ষকবাল্পফ এ প্রকল্পেয াল্পথ মৄক্ত ল্পেল্পছ? এয ব্যফস্থানা ক্ষকবাল্পফ চরল্পছ; 

 এই প্রকে গ্রল্পনয পূল্পফ ব তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা নদী ক্ষল্পেভ ম্পবল্পক ক্ষকছু ফলুন; 

 আনাল্পদয জানাভল্পত এই প্রকল্পেয ফতবভান অফস্থা  অগ্রগক্ষত ম্পবল্পক ক্ষকছু ফলুন 

 প্রকল্পেয ফতবভান অফস্থা  অগ্রগক্ষত আানুরু না ল্পে থাকল্পর তায কাযণ ক্ষক ভল্পন কল্পযন;  

 মথাভল্পে প্রকে ভাপ্ত                /                                          

    ;  

 আনাল্পদয দৃক্ষিল্পত ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুং  -ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা নদী ক্ষল্পেল্পভয জন্য প্রকে 

স্থান/াইট/রুট  ক্ষনফ বাচন ঠিক ক্ষছর ক্ষকনা?  

মক্ষদ যাঁ ে তল্পফ থকন (৩টি)?  

মক্ষদ না ে তল্পফ থকন (৩টি)?  

 এই প্রকল্পেয পল্পর বুক্ষডগঙ্গা  তুযাগ নদী ক্ষল্পেল্পভ শুষ্ক থভৌসুল্পভ প্রফা বৃক্ষি  াক্ষনয গুণগত ভান 

ফািল্পফ/ল্পফল্পিল্পছ ক্ষকনা?  

 আনাযা ক্ষক ভল্পন কল্পযন এই প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ বুক্ষডগঙ্গা  তুযাগ নদী ক্ষল্পেল্পভ মথামথ গবীযতা 

ফািল্পফ/ল্পফল্পিল্পছ ? আনাল্পদয উিল্পযয স্বল্পি ভতাভত ক্ষদন; 

 প্রকল্পেয পূন ব ফাস্তফােন ল্পর াযা ফছয বুক্ষডগঙ্গা  তুযাগ নদী ক্ষল্পেল্পভ থনৌমান চরারচর কযল্পত 

াযল্পফ ফল্পর ভল্পন কল্পযন? 

 আনাযা ধল্পরশ্বযী, নতুন ধল্পরশ্বযী এফং ফংাই এয নাভ কযল্পনয  ম্পল্পকব ক্ষকছু            ফলুন; 

 প্রকল্পেয মতটুকু কাজ ল্পেল্পছ তাল্পত থচ  ভাছ চাল্পলয উন্নেল্পন থকান ভূক্ষভকা থযল্পখল্পছ ক্ষক? প্রকে 

ফাস্তফােন ল্পর এ ব্যাল্পয কতটুকু ভূক্ষভকা যাখল্পফ? 

                                                                            

                                 

                             ,                                          

                                                             ; 
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 নদীগুল্পরা  ংরগ্ন এরাকাে ক্ষযল্পফগত অফস্থায ম্পল্পকব আনাল্পদয ভতাভত ফলুন। 

 মক্ষদ এই প্রকে বুক্ষডগঙ্গা  তুযাগ নদী ক্ষল্পেল্পভয কাজ থল কযা ে তল্পফ ংরগ্ন এরাকাে ক্ষক ক্ষক 

অথ ববনক্ষতক সুপর আল্পফ ফল্পর আনাযা ভল্পন কল্পযন? 

 বুক্ষডগঙ্গা নদীল্পত জরমাল্পনয অননুল্পভাক্ষদত থনাঙ্গয ক্ষনে ণ ফতবভাল্পন কতটুকু ম্ভফ ল্পেল্পছ এফং 

যফতীল্পতই ফা থকভন প্রক্ষতক্ষিত ল্পফ? 

 এই প্রকে ম্পবল্পক আনাল্পদয আল্পযা ক্ষকছু মূ্যফান ভতাভত থাকল্পর ফলুন। 
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ংমৄক্ষক্ত-৫ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকায 

ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন ক্ষযফীিণ  মূ্যােন ক্ষফবাগ 

“বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুং  -ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” প্রকে (প্রথভ ংল্পাক্ষধত) 

থচকক্ষরে- ৪: ক্রে ংক্রান্ত ক্ষফলে 

ক্ষক্ষএ-২০০৬  ক্ষক্ষআয-২০০৮ অনুমােী ভারাভার/থফা ক্রে ংক্রান্ত তথ্যাফরী 

(ল্পচকক্ষরেটি প্রক্ষতটি কল্পম্পাল্পনল্পন্টয জন্য পৃথকবাল্পফ পূযণ কযা ল্পফ)   

 

১ ভন্ত্রণারে/ক্ষফবাগ  

 ২ ফাস্তফােনকাযী ংস্থা  

 ৩ প্রকল্পেয নাভ  

 
৪ দযত্র অনুমােী কাল্পজয নাভ (        ও ক্রক্ষভক অনুাল্পয)  

 

৫ দযত্র ফা প্রস্তাফ প্রস্তুততকযল্পণয থিল্পত্র ক্ষক্ষএ-২০০৬/ক্ষক্ষআয ২০০৮ 

অনুযণ কযা ল্পেক্ষছর ক্ষকনা? 

 

৬ ক্ষফক্ষনল্পদ ব প্রস্তুততকযল্পণ ক্ষক্ষএ-২০০৬/ক্ষক্ষআয-২০০৮ অনুযণ কযা 

ল্পেক্ষছর ক্ষকনা?  

 

৭ দযত্র প্রকাল্পয ভাধ্যভ (জাতীে/আন্তবজাক্ষতক)  

 

৮ দযত্র ক্ষফক্রে শুরুয তাক্ষযখ  

 

৯ দযত্র ক্ষফক্রল্পেয থল তাক্ষযখ  ভে  

 

১০ দযত্র গ্রল্পণয থল তাক্ষযখ  ভে  

 

১১ প্রাপ্ত থভাট দযল্পত্রয ংখ্যা  

 

১২ দযত্র থখারায তাক্ষযখ  ভে  

 

১৩ দযত্র জাভানত মথামথবাল্পফ জভা ল্পেক্ষছর ক্ষক না? 

 

 

১৪ ক্ষএ ততক্ষযয তাক্ষযখ  

 

১৫ ক্ষএ-এ কক্ষভটিয দস্যবৃল্পন্দয স্বািয আল্পছ ক্ষকনা?  

 

১৬ থযনক্ষব দযল্পত্রয ংখ্যা  

 

১৭ নন-থযনক্ষব দযল্পত্রয ংখ্যা  

 

১৮ দযত্র মূ্যােন কক্ষভটিয বায তাক্ষযখ 
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১৯ ক্রে অনুল্পভাদল্পনয থিল্পত্র ক্ষযদপ্তল্পযয জন্য প্রল্পমাজয ক্ষনেভ  অনুযণ 

কযা ল্পেক্ষছর ক্ষকনা?  

 

২০ কাম বক্ষফফযণী অনুল্পভাদল্পনয তাক্ষযখ  

 

২১ (Notification of Award) প্রদাল্পনয তাক্ষযখ  

২২ থভাট চুক্ষক্ত মূ্য  

 
২৩ চুক্ষক্ত স্বািল্পযয তাক্ষযখ  

 
২৪ কাম বাল্পদ প্রদাল্পনয তাক্ষযখ  

 
২৫ কাম বাল্পদ অনুমােী কাজ শুরুয তাক্ষযখ  

 

২৬ ভে বৃক্ষি থাকল্পর, কতক্ষদন বৃক্ষি এফং কাযণ  

 

২৭ কাম বাল্পদ অনুমােী কাজ ভাক্ষপ্তয তাক্ষযখ  

২৮ ক্রেকৃত ভারাভার ক্রক্ষভক অনুাল্পয যফযাকাল্পর ক্ষনেভ ভাক্ষপক 

ইনল্পবনটযী প্রক্ষক্রো ম্পন্ন ল্পেক্ষছর ক্ষকনাা্? 

 

 

২৯ না ল্পে থাকল্পর থকন?  

 

৩০ দযল্পত্রয উল্পেক্ষখত মূ্য অল্পিা অক্ষধক মূল্প্য ক্রে/ংগ্র কযা 

ল্পেক্ষছর ক্ষকনা? 

 

 

৩১ ল্পে থাকল্পর থকন?  

 

৩২ যফযাকৃত ভারাভাল্পরয োল্পযক্ষন্ট ক্ষছর ক্ষক?  

 

৩৩ থাকল্পর কত ক্ষদন?  

 

৩৪ ক্রল্পেয থিল্পত্র ক্ষক্ষএ-২০০৬/ক্ষক্ষআয-২০০৮ এয থকান ব্যতযে 

ল্পেক্ষছর ক্ষকনা? 

 

৩৫ 

 

ল্পে থাকল্পর কাযণ উল্পেখ করুন  

৩৬ ক্রে ংক্রান্ত থযকড বত্র ংযক্ষিত আল্পছ ক্ষক না?  

৩৭ ক্রে প্রক্ষক্রো-উিয পুণিঃক্ষনযীিণ কযা ল্পেল্পছ ক্ষক না?  

 

 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ  স্বািয     তথ্য প্রদানকাযীয নাভ: 

থভাফাইর নম্বয:       স্বািয ীর  তাক্ষযখ: 

তাক্ষযখ:         থভাফাইর নম্বয:  
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            -৬ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকায 

ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন ক্ষযফীিণ  মূ্যােন ক্ষফবাগ 

 

“বুক্ষিগঙ্গা নদী পুনরুিায (ক্ষনউ ধল্পরশ্বযী-পুং  -ফংাই-তুযাগ-বুক্ষিগঙ্গা)” (প্রথভ ংল্পাক্ষধত) 

প্রকে 

 

ভূক্ষভ অক্ষধগ্রণ  ভূক্ষভ উন্নেন ংক্রান্ত থচকক্ষরি 

থচকক্ষরি-৪ 

১ ভন্ত্রাণারে/ক্ষফবাগ  

২ ফাস্তফােনকাযী অক্ষধদপ্তয/ংস্থা  

৩ উল্পজরা/ইউক্ষনেল্পনয নাভ  

৪ ভূক্ষভয ক্ষযভাণ  

৫ থযক্ষজক্ষস্ট্র ল্পেল্পছ ক্ষক না?  

৬ ভূক্ষভ ংক্রা  থকান ভাভরা 

চরভান আল্পছ ক্ষক না? 

 

৭ ভূক্ষভ উন্নেল্পনয দূফ বরতা  তায 

কাযণ (মক্ষদ থথল্পক থাল্পক) 

 

৮ ভূক্ষভ অক্ষধগ্রল্পন িক্ষতগ্রস্থল্পদয 

িক্ষতপূযন প্রদান কযা ল্পেল্পছ 

ক্ষকনা? 

 

 

 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ  স্বািযিঃ                                                  তথ্য প্রদানকাযীয নাভ  স্বািযিঃ 

থভাফাইর নম্বযিঃ                                                                                    ীর  তাক্ষযখিঃ 

তাক্ষযখিঃ                                                                                             থভাফাইর 

নম্বযিঃ 
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প্রণয়ক্ষন 

                             

    -৬ (        -৩ ),   -   

    -৮,       ,      -১,     -১২১২  

     সপানঃ +৮৮-০১৭১২০৫৬৩২৮; +৮৮-০১৫৫৮৮৩৩৯২১ 

আ-সভআরঃ saconsultil@gmail.com  
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