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িনবাহী সার-সংে প 
 
‘প ী জনপদ’ িনমাণ শীষক ােয়ািগক গেবষণা ক  লাই ২০১৪ হেত ন ২০১৭ ময়ােদ (যা পের য় ি  

িতেরেক ২০১৮ পয  বাড়ােনা হেয়েছ) ৪২,৪৩৩.৭৮ ল  টাকা া িলত েয় দেশর ৭  শাসিনক িবভােগ ১  
কের মাট ৭  এলাকায় পাইলট আকাের বা বািয়ত হে । ামীণ জনেগা ীর জ   েয় সমবায় িভি ক ব তল 
িবিশ  আবাসন িবধািদ পিরচালনার িনিমে  প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় 
ম ণালেয়র আওতাধীন সচ ও পািন ব াপনা ক , প ী উ য়ন একােডমী (আরিডএ), ব ড়া ক ক ক  
বা বািয়ত হে । কে র িডিপিপ পযােলাচনায় দখা যায় য, মাট ক  েয়র ৯৫.৪২% জিম য় ও িনমাণ 
স িকত।  
 
বতমান সমী া চলা কােল ৭  ীেমর মে  ২  (চ াম, বিরশাল) ীেমর জ  জিম অিধ হণ এবং ২  ( লনা ও 
িসেলট) ীেমর ভৗত অবকাঠােমা িনমােণর জ  জিম িতর কাজ অ াবিধ স  হয় নাই। বাকী ৩  
( গাপালগ , ব ড়া ও রং র) ীেম অবকাঠােমা িনমাণ কাজ  হেলও কাথাও ভবন িনমাণ স ণ হয়িন। 
িডিপিপর িবধােন জিম েয়র জ  িডিপিপ/ও এম (এনিস ) মথড অবল েনর কথা বলা হেলও সরকাির কােজ 
জিম সং েহর একমা  হণেযা  প িত হল িম ম দখল (অিধ হণ)। মা  গাপালগে  জিম ম দখল  
করা হেয়েছ। িডিপিপর িবধােনর সে  য় ি য়ার িমল থাকেলও এ য় থার িবেরাধী। িনমাণ কাজস হ 
িডিপিপ’র িবধানেক অমা  কের সরাসির কাদার Procure করা হেয়েছ, সরকাির িবধান অ যায়ী CCGP’র 
অ েমাদন নয়া হয়িন এবং  ােকেজর জ  একক NOA ই  করা হেয়েছ।  
 
বতমান সমী ায় পিরমাণগত এবং ণগত উভয় প িতেত ক  এলাকা থেক ত  সং হ করা হেয়েছ। ব ড়া, 
রং র ও গাপালগ  এ ৩  জলা হেত পিরমাণগত সমী ার ে  ৫৪০ জন উ রদাতার সা াৎকার হণ করা 
হেয়েছ। ণগত িনিবড় পযােলাচনার জ  ৪৮ জেনর িনিবড় সা াৎকার হণ করা হেয়েছ ৯ জন জিমর মািলেকর 
িনকট হেত ত  সং হ করা হেয়েছ; ৬  ভবন পযেব ণ করা হেয়েছ; ৩  এফিজিড এবং ানীয় পযােয় এক  
কমশালা করা হেয়েছ।  
 
সমী ার জ  দবচয়েনর মা েম কে র িনমাণাধীন ােটর জ  িনবািচত ও দরখা কারীেদর ম  হেত মাট 
৫৪০ জন উ রদাতােক (যারা এখনও কে র উপকারেভাগী নন) বাছাই কের ত  সং হ করা হেয়েছ। বাছাই ত 
উ রদাতােদর বশ বড় অংশ জানান য, তারা প ী জনপদ কে র াট বরাে র শতস হ এবং িবিভ খী িবধা 
স েক অবগত হেয় জেন েঝই দরখা  কেরেছন। আরিডএ-এর কমকতাসহ উপেজলা ও ইউিনয়েনর সকল 
উ রদাতা বেলেছন য, জিম দরপ  আহবান তীত সরাসির েয়র মা েম জিম সং হ করা হেয়েছ। 
  
আরিডএ’র সকল উ রদাতা বেলেছন য, জিম য় করা হেয়েছ বাজার দেরর সােথ সাম  রেখ। অপরিদেক 
উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতােদর ৫৪% এর মেত য় ত জিমর দাম বাজার দেরর সােথ সাম ণ িছল। 
উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয়র উ রদাতােদর ৭৮% বেলেছন জিম রিজি  করা হেয়েছ; ৬৬% বেলেছন জিমর 
দিলল সং হ করা হেয়েছ। অপরিদেক জিমর মািলকরা জানান তােদর েত েকর জিম দিলল ে  কে  হ া র 
করা হেয়েছ। উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয়র মা  ৩৯% বেলেছন য ক   হওয়ার েব ামীণ জনেগা ীেক 
অবিহতকরেণর জ  চার কাজ চালােনা হেয়িছল। 
  

কে র কাজ িবলি ত হওয়ার কারণ িহসােব আরিডএ’র উ রদাতাগণ জিম েয় দীঘ ি তা, িমেকর অ লতা 
এবং যাতায়াত ব ার অ িবধােক দায়ী কেরেছন। উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা ও জন িতিনিধগণ উপেরা  
কারণসহ কে র বল ব াপনা ও সম য়হীনতা এবং যাতায়ােতর অ িবধার জ  িনমাণ কােজর সর ামািদ 
সং েহর অ িবধােক দায়ী কেরেছন। দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীরা জানান য, এই কে র চার কােজ ানীয় 
লােকর অংশ হেণর কান েযাগ িছলনা এবং ক  বা বায়ন করার জ  ানীয় লাকেদর অংশ হণ স  করার 

জ  কান কিম ও করা হয় নাই। ানীয় পযােয়র কমশালায় অংশ হণকারীগণ জানান াট বরাে র জ  এখনও 
কান কিম  গ ত হয়িন এবং কে র জ  কান ানীয় কিম  গ ত হয়িন।  
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ব ড়া, রং র ও গাপালগ  জলার “প ী জনপদ” ীেম িনমাণ সং া  ত  স িলত সাইনেবাড াপন করা হয়িন; 
কাজ তদারিকর জ  কািরগির ান স  লােকর অ লতা; কােজ িনেয়ািজত স ািরং, শাটািরং এবং এমএস 
রড বাইি ং কােজ িনেয়ািজত াসেনর দ তার অভাব পিরলি ত হয়; ইট, বা , পাথর, িসেম , াম ট , এমএস 
রড এর েয়াজনীয় সং ক ট  িরেপাট পাওয়া যায়িন; RCC কােজ (বীম, কলাম, িসিড় ইত ািদ) াপ েডড 
খায়া, শাটািরং ওয়াটার টাইট না হওয়া এবং যথাযথ ভােব কমেপকশন না হওয়ায় হািনক  পিরলি ত হয়। 

 
সমী ার িবিভ  প িতেত া  তে র িভি েত কে র িঁক েলার মে  দখা যায় য, কে  বসবাসকালীন উ  ও 
িন িবে র মে  বষে র ি  হওয়ার আশংকা রেয়েছ; ক  অেনক বড় িবধায় এর িনরাপ ার সংশয় রেয়েছ; 
চারতলা িবিশ  ভবেন অব ই ৩য় ও ৪থ তলার জ  িসিড় িদেয় উঠা নামা করার ব া অেনক  ষ ও মিহলার 
জ  ধান বাধা িহেসেব আসেত পাের; আবজনা  বা বজ  ব াপনা শহেরই ব ােন যথাযথ নয়, ামা েল 
বজ  ব াপনার জ  সময়মত দ  িমক বা কািরগর পাওয়া যােব িকনা তা সংশেয়র িবষয়। আেবদনকারী ও 
িনবািচতেদর আয় য় িবে ষেণ দখা যায় য, তারা সকেলই ম িব  ও উ িব  পিরবার  এবং লতঃ 
শহর/শহরতলী কি ক। এ ক ও শহর ও শহরতলী কি ক। কােজই অজপাড়াগ েয় এ কে র ফল রি েকট 
করা যােব না।  
 
সমী ায় া  ত ািদর আেলােক পািরশমালা হল: কে র েতই িডিপিপ ণয়েনর ে  আেরা সজাগ হওয়া 

েয়াজন; িম সং েহর ে  টাকা থম অথ বছের বরা  রাখা উিচত; land acquisition act অ যায়ী জলা 
শাসেনর মা েম জিম অিধ হণ করা এবং জিম সেরজিমেন পিরদশন কের কে র নীিতমালার আেলােক ড়া  

বাছাই করা ; উ ু  দরপ  আহবােনর মা েম কে র েয়াজনীয় মালামাল, সর ামািদ য় ও সং হ করা; ক  
স ে  সামািজক মা ম, মাইিকং, িবলেবাড ইত ািদর মা েম জনসাধারেণর মােঝ াপক চার চারণা চালােনা; 

ক  কায েমর সািবক অ গিতর জ  ক  কিম েক আেরা সজাগ, শি শালী এবং সি য় করা; কে র িনমাণ 
কােজ ব ত সকল িনমাণ সাম ীর (ইট, রড, িসেম , বা , খায়া) াম ট , িসিল ার ট  করা এবং তার 
িরেপাট সংর ণ করা; িনমাণ কাজ ত াবধােনর জ  উপ  যা তা স  েকৗশলী িনেয়াগ করা েয়াজন; 

কে র তা ও জবাবিদিহতার জ  ক  সাইেট িনমাণ কােজর নাম, বা বায়ন কাল, িনমাণ কাদােরর ত 
নাম এবং সংি  ত  কে র সাইন বােড দশেনর ব া নয়া যেত পাের। এছাড়া ও ক  অিফেস কমরতেদর 

ক  সং া  ত  সংর ণ করা উিচত; ক  বা বায়েনর জ  েয়াজনীয় যা তা, দ তা ও অিভ তা স  
সাব িণক ক  পিরচালক িনেয়াগ করা েয়াজন। 
 
যিদও সমী ায় তীয়মান ক  কাি ত উ য়ন দশেন থ হেয়েছ, িক  এর েয়াজনীয়তা সবজন ী ত। তাই 
ভিব েত এ ধরেনর আরও ক  হােত নওয়া উিচত এবং উ  ক স হ বা বায়েনর জ  িনিবড় মিনটিরং এর 
উপর জার দওয়া উিচত। এছাড়াও উপ  ক  পিরচালক এবং সাইট ইি িনয়ার িনেয়াগ েয়াজন। ক  

লতঃ শহর ও শহরতলী এলাকা সংল  ােন বা বায়নাধীন িবধায় এ  দির  জনেগা ীর জ  কত  সাথক তা 
িনি ত করা যাে  না। ক  এলাকা রবত  ামা েল হেল ােট বসবাস িবষেয় সখানকার মা েষর মেনা ি  এ 

কে  যাচাই করা স ব নয়। সবেশেষ, ক  মা ষ ও হপািলত প র জ  কতখািন পিরেবশবা ব হেব তা 
উপকারেভাগীেদর কে  অব ােনর আেগ স কভােব িনণয় করা স ব নয়।  
 
উপকারেভাগীেদর থাকার ে  কে র াবমেত িবধা ি  হেল এ ধরেনর ক  অ র ভিব েত ি  
মািলকানা  িনমাণ সং ার ( কা ানী) অংশ হেণ িবেবচনা করা যেত পাের, কননা বাংলােদেশ াম অ েলর 
আকার ৭০% এবং শহর অ েলর আকার মা  ৩০%। যিদও অ  কে র িশেরানাম হল ‘প ী জনপদ’ তথািপ এটা 

ভােব পিরলি ত য, য ৩  ক  এলাকা যমন- ব ড়া, গাপালগ  ও রং র এ িলর কান ই প ী জনপদ 
বেল আ ািয়ত করা যােব না; এর কারণ হলঃ রং ের ক  এলাকা িস  কেপােরশেনর এলাকা  অথাৎ এ ক  
শহর জনেগা ীর মে  বা বািয়ত হে ; ব ড়ার ক  এলাকা  এেকবােরই ব ড়া শহেরর সি কেট িনকটবত  
উপশহর বেল পিরিচত সখােনই ক  এলাকা অবি ত; এবং গাপালগ  ক  এলাকা শহর এলাকার কাছাকািছ, 

েরা ির প ী জনপদ এলাকা নয়। উপসংহাের বলা যায় য, এই ক র ায়ন করার আেগ ক  তপে  
প ী জনপদ অ িষত এলাকায় বা বায়ন করেত হেব। 
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থম অ ায় 
কে র পট িম ও উে  

 
১.১   কে র পট িম 

 
বাংলােদশ এক  জনব ল ও ঘনবসিত ণ দশ। দেশর মাট জনসং ার ায় ৭০% ামীণ এলাকায় বসবাস কের  
যারা াথিমকভােব জীিবকার জ  িষর উপর িনভরশীল। িষ এখনও কমসং ােনর ে  আমােদর অথনীিতেত 

ণ ভাব রাখেছ। বাংলােদেশর িষ ঐিতহ গতভােব ি র পািনর উপর িনভরশীল। িষ উৎপাদেনর 
অি িতশীলতা, অিনয়িমত ি পাত, ব া এবং া িতক েযাগ িষর মবধমান ি েক াহত করেছ।  
 
বাংলােদেশ িষ জিমর পিরমাণ িতিনয়ত িবিভ  কারেণ াস পাে । জনসং া ি র সােথ সােথ পিররবােরর 
িবভাজন জিমর ভািগদােরর সং া বািড়েয় দয়, ফেল জিমর ািত  িবভাজেনর জ  ‘আইল’ ি  হয় ও াস     
পায় চাষেযা  িষ জিমর পিরমাণ। এছাড়াও, রা া-ঘাট িনমাণ, বাসাবািড়, বাজার, অিফস-আদালত, িশ  কারখানা, 
ধম য় িত ান, ল-কেলজ-িব িব ালয় াপন ও িবেনাদেনর জ  উ ান িনমােণর ফেল িতিনয়ত িষ জিম াস 
পাে । এক  সা িতক ািডেত দখা গেছ, িবিভ খী উ য়ন কমকা  ও জিম িবভাজেনর ফেল বাংলােদেশ িত 
বছর ১% হাের িষ জিম াস পাে  (িডিপিপ অ যায়ী) যা’ খা  িনরাপ ার জ  মারা ক মিক ি  করেছ।   

 
িষ জিম ন ােরর ােথ এবং জিমর অপ বহার রােধর লে  এক  সমি ত দীঘ ময়াদী পিরক না হণ করা 

একা  েয়াজন কননা, এ অব া চলেত থাকেল আগামীেত িষ কােজর জ  জিম পাওয়া হ হেয় পড়েব। এ  
ছাড়াও উ  ফলনশীল শ  উৎপাদেনর ােথ াপক মা ায় রাসায়ািনক সােরর বহার জিমর উবরতাশি েক াস 
করেছ। জব সার বহার কের মা র উবরতা শি  ি  করা এবং এর মা েম সামি ক অব া থেক উ রণ অতীব 
জ রী। বসতবািড় তরীর ােথ িষ জিমর অপচয়েরাধ এবং জব সােরর বহার ি র মা েম মা র া      
উ িতর লে  ামীণ জনেগা ীর জ   েয় সমবায় িভি ক ব তল িবিশ  আবাসন িবধািদ ি র িনিমে  প ী 
উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র আওতাধীন সচ ও পািন ব াপনা    
ক , প ী উ য়ন একােডমী (আরিডএ), ব ড়া ক ক “ ামীণ জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন এবং আ িনক নাগিরক 
েযাগ িবধাস িলত সমবায়িভি ক ব তল ভবন িবিশ  ‘প ী জনপদ’ িনমাণ” শীষক ােয়ািগক গেবষণা ক  
লাই ২০১৪ হেত ন ২০১৮ ময়ােদ  ৪২৪৩৩.৭৮ ল  টাকা া িলত েয় দেশর ৭  শাসিনক িবভােগ ১  

কের মাট ৭  এলাকায় পাইলট আকাের বা বািয়ত হে  (িডিপিপ অ যায়ী)।   
 

১.২     কে র উে   
 

কে র ল উে ঃ  
এই কে র ল উে  হেলা ামীণ জনেগা ীর জ  আ িনক/উ ত আবাসন িনি তকরেণর মা েম িষ জিমর 
অপচয়েরাধ, খা  িনরাপ া িনি তকরণ এবং ামীণ জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন করা।  
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কে র িনিদ  উে ঃ 
এই কে র িনিদ  উে স হ হেলাঃ 
 প ী এলাকায় আ িনক নাগিরক েযাগ িবধা ি র মা েম ামীণ জনেগা ীর জীবনমান ও জীিবকার উ য়ন 

সাধন; 

 সকল কার নাগিরক েযাগ িবধাস িলত আবাসন িনমােণর মা েম ছিড়েয় িছ েয় থাকা ামীণ জনেগাি েক 
এক সােথ বসবাস করেত আ হী করা;   

 গবািদ প  ও হ স- রগী িতপালেনর জ  পযা  ােনর ব া করা;    

 বােয়া াস া  াপেনর মা েম প ী জনপেদ বসবাসকারীেদর জ  িবক  ালানীর উৎস ি ;  

 সৗর িব ৎ উৎপাদেনর মা েম প ী জনপেদ বসবাসকারীেদর জ  িবক  িব েতর ব া করা;  

 ি র পািন সং েহর মা েম প ী জনপেদ বসবাসকারীেদর জ  েপয় পািনর যাগান িনি ত করা; 

 বজ  ব াপনার মা েম উৎ মােনর জবসার তরী কের মা র া  উ য়ন এবং প ী জনপদেক ‘বজ   
সমাজ’ এ পা র করা; এবং 

 আরিডএ ঋণ কায েমর আওতায় িষ এবং অ িষ খােত উপকারেভাগীেদর িশ ণ িনি তকরণসহ অিতির  
কমসং ান ও আয় ি র মা েম জীবনমান উ য়েনর েচ া নয়া। 

 
১.৩   কে র ল কায ম  
 
প ী এলাকার জীবনমান উ য়েনর জ , ক র ল কায ম িল িছল:   
 
জিম সং হ এবং আবাসন উ য়ন 
১. জিম অিধ হণ 
২. প ী এলাকায় আ িনক নাগিরক েযাগ িবধাস িলত চারতলা িবিশ  ভবন িনমাণ যখােন ২৮৮  ােট          
     ২৭২  িষ পিরবার বসবাস করেত পারেব; 

 
গবািদপ েদর জ  েযাগ িবধাস হ 

      ৩. ি তল িভত িবিশ  ৪৬৮  গ , ১২,৬৩৬  রগী ও ১০  ডরিমটরী িবিশ  ৭  শড িনমাণ; 
 

ানীয়ভােব উৎপািদত শি স হ  
      ৪. কিমউিন িভি ক বােয়া াস া  াপন/ তরী করা;  
      ৫. সৗর ােনল াপন বক সৗর িব ৎ উৎপাদেনর ব া করা; 

 
জনশি  উ য়ন  
       ৬. উপকারেভাগীেদর িশ েণর ব া করা। 
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১.৪     কে র সংি  পিরিচিত (িডিপিপ অ যায়ী) 
 
১ কে র নাম ামীণ জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন এবং আ িনক নাগিরক েযাগ িবধাস িলত 

সমবায়িভি ক ব তল ভবন িবিশ  ‘প ী জনপদ’ িনমাণ 
২ ম ণালয়/িবভাগ  প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 
৩ বা বায়নকারী সং া প ী উ য়ন একােডমী (আরিডএ), ব ড়া 
৪ কে র অব ান দেশর ০৭  িবভােগ এক  কের মাট ০৭  এলাকায় পাইলট আকাের ক  

বা বািয়ত হে  
৫. বা বায়নকাল লাই ২০১৪ হেত ন ২০১৭ 
৬. য় ি  িতেরেক 

সময় ি  ও 
সময়কাল 

ন ২০১৭ হেত ন ২০১৮ পয  এক বছর। অথাৎ কে র বতমান সময়কাল 
লাই ২০১৪ হেত ২০১৭ পয । 

৭. া িলত য় মাট ৪২৪৩৩.৭৮ ল  টাকা (িজওিব: ৩,৬২,৯৮.০০ ল  টাকা এবং 
উপকারেভাগী: ৬১,৩৫.৭৮.০০ ল  টাকা) 

৮. কে র অথায়ন বাংলােদশ সরকার (িজওিব) এর ৭০% এবং উপকারেভাগীেদর অ দান ৩০%। 
 
১.৫  কে র অ িভি ক ( বা ব ও আিথক) ল মা া       
                                                                                                                            ( ল  টাকায়)                                                                                                                                               

িমক 
নং 

অে র নাম সং া/ 
পিরমাণ 

িজওিব িবধােভাগী
দর অ দান 

মাট য় শতকরা 
হার 

(ক) রাজ  য়ঃ        
১ অিফসারেদর বতন ৮ জন ৬.৮৪ ০.০০ ৬.৮৪ ০.০১৬১ 
২ কমচারীেদর বতন ৫ জন ১০.৮০ ০.০০ ১০.৮০ ০.০২৫৫ 
৩ ভাতািদ  ১৩ জন ২৩.০৯ ০.০০ ২৩.০৯ ০.০৫৪৪ 
সরবরাহ ও সবা    ০.০০  
৪ মণ য় থাক ২০.০০ ০.০০ ২০.০০ ০.০৪৭১ 
৫ ওভারটাইম ভাতা থাক ১.৫০ ০.০০ ১.৫০ ০.০০৩৫ 
৬ অিফস ভাড়া থাক ৫.০০ ০.০০ ৫.০০ ০.০১১৮ 
৭ ডাক থাক ১.৫০ ০.০০ ১.৫০ ০.০০৩৫ 
৮ টিলেফান/ টিল াম/ই ারেনট থাক ৪.০০ ০.০০ ৪.০০ ০.০০৯৪ 
৯ িব ৎ িবল থাক ৪.০০ ০.০০ ৪.০০ ০.০০৯৪ 
১০ পে াল ও ি েক  থাক ১৫.০০ ০.০০ ১৫.০০ ০.০৩৫৩ 
১১ ণ ও কাশনা থাক ৮.০০ ০.০০ ৮.০০ ০.০১৮৯ 
১২ শনারী, িসল ও া  থাক ১০.০০ ০.০০ ১০.০০ ০.০২৩৬ 
১৩ গেবষণা য় (ম বত  ায়ন / 

িবেশষ ায়ন)  
  ০.০০   

 ক) গেবষণা য় ৩  ১০.০০ ০.০০ ১০.০০ ০.০২৩৬ 
 খ) ম বত  ায়ন / িবেশষ 

ায়ন 
২  ৪.০০ ০.০০ ৪.০০ ০.০০৯৪ 

১৪ চার ও িব াপন/ড েম ারী ৪  ১২.০  ০.০০ ১২.০০ ০.০২৮৩ 

১৫ িশ ণ ( কে র িবধােভাগীেদর 
আয়বধণ লক) 

৩০৬৬ জন ৭৬.৮৫ ০.০০ ৭৬.৮৫ ০.১৮১১ 

১৬ সিমনার ও কনফাের  ৩  ১৬.০০ ০.০০ ১৬.০০ ০.০৩৭৭ 
১৭ ব াপনা খরচ - ১৫.০০ ০.০০ ১৫.০০ ০.০৩৫৩ 
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িমক 
নং 

অে র নাম সং া/ 
পিরমাণ 

িজওিব িবধােভাগী
দর অ দান 

মাট য় শতকরা 
হার 

১৮ অিনয়িমত িমক - ৮.০০ ০.০০ ৮.০০ ০.০১৮৯ 
১৯ ক ালেটি  - ২০.০০ ০.০০ ২০.০০ ০.০৪৭১ 
২০ িনরাপ া হরী ১জন ১০.০০ ০.০০ ১০.০০ ০.০২৩৬ 
২১ এ/িডএ/স ানী 

ভাতা/িফ/অিতির  ভাতা 
- ৪.০০ ০.০০ ৪.০০ ০.০০৯৪ 

২২ অ া  য় - ১১.৮৪ ০.০০ ১১.৮৪ ০.০২৭৯ 
 মরামত, র ণােব ণ ও 

নবাসন 
  ০.০০   

২৩ মাটর যানবাহন থাক ৪.০০ ০.০০ ৪.০০ ০.০০৯৪ 
২৪ আসবাবপ  থাক ২.০০ ০.০০ ২.০০ ০.০০৪৭ 
উপেমাট (রাজ  য়)  ৩০৩.৪২ ০.০০ ৩০৩.৪২ 
(খ) লধন য়      
২৫ স দ সং হ ও য়      
২৬ যানবাহন      
 ক) জীপ (২০০০-৩০০০ িসিস) ১  ৭২.০০ ০.০০ ৭২.০০ ০.১৬৯৭ 
 খ) িমিন াক (৩-৫ টন) ১  ৪৪.০০ ০.০০ ৪৪.০০ ০.১০৩৭ 
২৭ য পািত ও অ া  সর াম থাক ২০.০০ ০.০০ ২০.০০ ০.০৪৭১ 
২৮ েকৗশল সর াম  থাক ১৫৫.০০  ০.০০ ১৫৫.০০  ০.৩৬৫৩ 
২৯ িশ ণ য পািত ও কি উটার 

সাম ী 
থাক ৫.০০ ০.০০ ৫.০০ ০.০১১৮ 

৩০ আসবাবপ  থাক ৮.৫০ ০.০০ ৮.৫০ ০.০২ 
৩১ অ া /িসড 

ক ািপটাল(আয়বধণ লক 
কমকাে র জ  ািচং ফা ) 

৭  ৭০০.০০ ০.০০ ৭০০.০০ ১.৬৪৯৬ 

 িম অিধ হণ/ য়      
৩২ িম য়/ অিধ হণ ২৬.২৫ 

একর 
৩৯৩৭.৫০ ০.০০ ৩৯৩৭.৫০ ৯.২৭৯২ 

৩৩ িনমাণ য়      
 ক) প ী আবািসক ভবন (৪ তলা 

িভত িবিশ  ৪ তলা ভবন) 
৭  ২৩৮৫৪.২৫ ৫৭৪৭.৩৫ ২৯৬০১.৬

০ 
৬৯.৭৫৯
৫ 

 খ) ডইির, পাি , গ  হাউজ (৩ 
তলা ভীত, ২য় তলা পয  িনমাণ) 
এবং ব খী িসং ার 

৭  ৪৭৬৭.১৯ ৩৮৮.৪৩ ৫১৫৫.৬২ ১২.১৪৯৮ 

 গ) া  িবধা এবং পািন 
সরবরাহ  

থাক ২১০.০০  ০.০০ ২১০.০০ ০.৪৯৪৯ 

 ঘ) ব িতক সর ামািদ ( সৗর 
িব ৎ াপনসহ) 

থাক ৮১১.৮০ ০.০০ ৮১১.৮০  ১.৯১৩১ 

 ঙ) অ া  (বােয়া াস এবং ি র 
পািন সংর ণ িবধা ইত ািদ) 

থাক ১৭৫.০০ ০.০০ ১৭৫.০০ ০.৪১২৪ 

উপ- মাট ( লধন)  ৩৪৭৬০.২৪ ৬১৩৫.৭৮ ৪০৮৯৬.০২ 
গ) াইস কি নেজি  ২% ৮২৩.৩৪ ০.০০ ৮২৩.৩৪ ১.৯৪০৩ 
ঘ) িফিজক াল কি নেজি  ১% ৪১১.০০ ০.০০ ৪১১.০০ ০.৯৬৮৬ 
সবেমাট (ক+খ+গ+ঘ)   ৩৬২৯৮.০০ ৬১৩৫.৭৮ ৪২৪৩৩.৭৮ 
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ি তীয় অ ায় 
িনিবড় মিনটিরং সমী ার কমপ িত (Methodology) 

 
২.১   বতমান সমী ার পট িম 
 
পিরক না ম ণালেয়র বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ (আইএমইিড)-এর পিরবী ণ ও ায়ন স র ক ক 
“ ামীণ জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন এবং আ িনক নাগিরক েযাগ িবধাস িলত সমবায়িভি ক ব তল ভবন 
িবিশ  ‘প ী জনপদ’ িনমাণ” শীষক ােয়ািগক গেবষণা ক র িনিবড় মিনটিরং সমী া করা হেয়েছ। এ িনিবড় 
মিনটিরং সমী ার কাজ পিরচালনার জ  Research Evaluation Associates For Development 

Ltd.(READ)- ক িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। এ িনিবড় মিনটিরং সমী ার মা েম ক  সংি  িবিভ  ত  যমন 
কে র পট িম, উে , ল কায ম, অথায়ন এবং  অ া  সংি  িবষয় পযেব ণ ও পযােলাচনা করা; কে র 

সামি ক এবং অ িভি ক অ গিত (বা ব ও আিথক) পযেব ণ ও পযােলাচনা করা। কে র আওতায় সং হীত  
িবিভ  প , কায ও সবা সং েহর ে  অ েমািদত আইন ও িবিধমালা (িপিপএ ২০০৬ এবং িপিপআর ২০০৮) 
যথাযথভােব পালন করা হে  িকনা, স িবষেয় পযেব ণ ও পযােলাচনা করা। কে র বা বায়ন স িকত িবিভ  
িবষয় যমন; অথায়েন িবল , প , কায ও সবা য়/ সং েহর ে  িবল , ক  ব াপনার মান ইত ািদ িবিভ  
িদক িবে ষণ, পযেব ণ ও পযােলাচনা করা। কে র আওতায় ল কায মস েহর বা বায়ন অব া িনণয় করা। 

কে র সবল ও বলিদক, িবধা ও মিক িবে ষণ কের ভিব েত একই ধরেনর ক  হণ ও বা বায়েনর ে  
যেথাপ  পািরশ দান করার জ  এ িনিবড় মিনটিরং সমী া  হােত নওয়া হেয়েছ।  
 
২.২  বতমান সমী ার উে  (ToR): 
 

ওআর (ToR) অ যায়ী বতমান সমী ার উে াবলী িন প: 
১. ক  স িকত ত  পযােলাচনা ( কে র পট িম, উে , অ েমাদন/সংেশাধন, অথায়ন প িত এবং        
    অ া  াসংিগক িবষয় ইত ািদ) পযেব ণ ও পযােলাচনা; 
২. কে র সামি ক অ গিতসহ অ িভি ক বা বায়ন অ গিত (বা ব ও আিথক) স িকত ত ািদ সং হ,    
    পযােলাচনা ও িবে ষণ করা এবং সং িহত ত ািদ সারণী/ লখিচে র মা েম উপ াপন; 
৩. কে র কম পিরক না  Work Breakdown Structure (WBS) অ সরণ কের কাজ করা করা হেয়েছ               
    িকনা তা জানা/ েঁজ বর করা;  
৪. কে র উে  অজেনর অব া পযেব ণ ও ায়ন; 
৫. কে র আওতায় মালামাল, তকাজ এবং সবা হণ স িকত সকল য় সং হ ি য়ায় িব মান আইন ও  
    িবিধমালা (িপিপএ ২০০৬/িপিপআর ২০০৮) অ সরণ করা হেয়েছ/হে  িকনা তা যাচাই করার জ  দরপ      
    িবষয়ক নিথপ স হ (দরপ  আহবান, দরপ  ায়ন, অ েমাদন প িত, ি  , ি  া র ইত ািদ)    
    পরী া ও পযােলাচনা; 
৬. কে র আওতায় সং হীত প , কায ও সবা সংি  িবষয়ািদ দরপ  িবষয়ক নিথপে  িনধািরত   

িসিফেকশন/BOQ/ কে র শতাবলী, ণগত মান ও পিরমাণ অ যায়ী েয়াজনীয় পিরবী ণ/যাচাইেয়র 
মা েম সং হ করা হে  িকনা তা পরী া ও পযােলাচনা এবং কে র ল মা া ও ত অ গিত বািষক      

য় পিরক না অ যায়ী হেয়েছ/হে  িকনা তা পযােলাচনা; এবং অ েমািদত বািষক য় পিরক নার িবপরীেত 
কে র ল িল ও ত অ গিত পযােলাচনা;  

৭.  ক  বা বায়ন স িকত িবিভ  িবষয় যমন; অথায়েন িবল , প , কায ও সবা য়/সং েহর ে  িবল ,     
     ক  ব াপনার ে  অদ তা, যা ক  য় বা বা বায়েনর সময় ি র কারণ তা িনরী ণ এবং এই    
     িবলে র কারণ/িবলে র জ  দায়ী িবষয়স হ িচি ত/ িবে ষণ; 
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৮.   ক  পিরচালনা, ব াপনা, য়, ন  এবং িস া  হেণর মতা স েক কে র ক  পিরচালেকর  
যা তা ও কম মতা পযােলাচনা; 

৯.  কে র  েযাগ িবধা িলর ি িতশীলতার িবষেয় পািরশ দান এবং কে র সমাি  পিরক না (Exit     
     Plan) স েক মতামত দান; 
১০. কে র সবলিদক এবং বলিদক অ স ান এবং কে র চলমান কায ম িলর কাযকর বা বায়েনর জ   
     েযাগ ও মিক িচি তকরণ (SWOT);  
১১. কে র যৗি ক কাঠােমা (Logical frame) িবে ষণ; 
১২. িনিবড় পিরবী ণ সমী া/িনিবড় পযেব ণ গেবষণা থেক সং হীত/ া  িবিভ  ফলাফল িবে ষণ এবং      
      িনিদ  পািরশ ণয়ন;  
১৩. য়কারী সং া (আইএমইিড) ক ক আেরািপত অ া  সংি  কাজ স াদন। 
 
২.৩   সমী ার কমপ িত (Methodology) 
 
প ী জনপদ ক র বা বায়ন িবে ষেণ দখা যায় য, এর বা বায়ন অ গিত মারা কভােব াহত হেয়েছ।    

কে র িডিপিপ অ যায়ী কে র কাজ  করা হেয়েছ ২০১৪ সােলর লাই মােস এবং সংেশািধত িডিপিপ    
অ যায়ী এর সমাি র তািরখ ন ২০১৮ তািরেখ। িক  অ াবিধ কে র কান ীেমর কাজই স ণ েপ শষ হয় 
নাই। ক  দিলেলর বণনা অ যায়ী দেশর ৭(সাত)  িবভােগর ৭ (সাত)  জলায় ৭ (সাত)  ীম বা বায়েনর    
কথা। িক  মাঠ পযােয় া  তে  দখা যায় য: 
 
(ক) ৭(সাত)  ীেমর মে  ২( ই)  (চ াম, বিরশাল) ীেমর জ  জিম অিধ হণ এবং ২( ই)  ( লনা ও  
িসেলট) ীেমর ভৗত অবকাঠােমা িনমােণর জ  জিম িতর কাজ অ াবিধ স  হয় নাই। বাকী ৩(িতন)  
( গাপালগ , ব ড়া ও রং র) ীেম অবকাঠােমা িনমাণ কাজ  হেলও কাথাও ভবনস হ িনমাণ স  হয়িন। 
ফেল কে র িবধােভাগী িহসােব কান জনেগা ী ি  হয় নাই।  
 
(খ) উপ  অব ার ি েত (উি িখত িবষয় স হ িবেবচনা কের) সিচব আইএমইিড মেহাদেয়র সভাপিতে     
অ ি ত ি য়ািরং কিম র সভায় িস া  নয়া হয় য, যেহ  চ াম, বিরশাল, লনা ও িসেলট জলা স েহ ক  
বা বায়েনর মান কান কার ভৗত অবকাঠােমা িনমােণর কাজ  করা হয় নাই, READ এর িনিবড় 
পিরবী ণ ি য়ায় উ  ৪(চার)  জলা বাদ িদেয় ভৗত অবকাঠােমা িনমাণ কাজ আংিশকভােব স  হেয়েছ 
এমত ৩(িতন)  জলায় িনিবড় পিরবী ণ কায ম পিরচািলত হেব। এ জলা িল হেলা, গাপালগ , ব ড়া ও রং র। 
 
(গ) য ৩ (িতন)  জলায় ভৗত অবকাঠােমা িনমাণ কাজ চলমান রেয়েছ সখােনও ক  িবধা যথাঃ (১) ব তল 
িবিশ  (৪ তলা) এপাটেম  িবি ংএ বসবাস িবধা, (২) হপািলত প  যমন, গ -ছাগল, হ স- রগী ইত ািদ পালন 
করার জ  ডরিমটরীর িবধা, (৩) রা াবাড়া করার জ  এপাটেম  িবি ং এ বােয়া াস উৎপাদন ও বহার িবধা, 
(৪) এপাটেম  িবি ংএ বসবাসকারীেদর িব েতর চািহদা মটােনার জ  সৗর ােনেলর মা েম িব ৎ উৎপাদন, 
িবতরণ ও বহার িবধা, এবং (৫) উি  জনেগাি র িনজ িনজ বসবাস এলাকায় ি র পািন সংর ণ ও বহার 

িবধা ি  করা হয় নাই। যেহ  ক  এপাটেম  িবি ংস েহ ভবন পাওয়ার জ  দরখা কারী ও ড়া  
িনবািচত কউই উি িখত িবধা ভাগ করেছন না, তাই বা েব এ কে র কান উপকারেভাগী জনেগাি  নাই। এ 
কারেণ িবেবচ  গেবষণায় সং াগত সমী ার লনা লক আেলাচনার জ  কান কার কে াল ( িবধা পায়িন এমন 
জনেগাি ) ন না িনবাচন কের উ  কে াল েপর কাছ থেক থক ত  আহরণ করা যৗি ক হেব না। ফেল, িবক  

ব া িহসােব বািড় বািড় িগেয় দবচয়েনর মা েম কে াল জনেগাি র ত  সং হ না কের মা  যারা ড়া ভােব 
িনবািচত হেয়েছন তােদর সােথ যাগােযাগ কের সমী া কায ম পিরচালনা করা হেয়েছ।  
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িনিবড় মিনটিরং (পিরবী ণ) এর  উে  হেলা কে র স া  ফলাফল যাচাই করা। িক  এ গেবষণা কােজ 
কে র স া  ফলাফল যাচাই করা স ব নয় িবধায় ত  অ স ােনর ে ঃ 

 
(ক) কে র ফলাফল িবে ষেণর উপর  না িদেয় কে র ল  অ যায়ী য  েয়াজন যমন: জিম অিধ হণ         
ও ভৗত িনমাণ কাজ স  হেয়েছ, তা িনিবড় পিরবী ণ ও পযেব েণর মা েম িনে  বিণত প িতেত সমী া 
চালােনার উপর জার দয়া হেয়েছ। কে র সকল কািশত/অ কািশত দিললপ  ( িতেবদন, িডিপিপ, আইএমইিড 
পিরবী ণ িতেবদন ইত ািদ), ট ার ড েম , TOC, TEC কিম  স েহর িস া বলী িনরী ার মা েম কােজর 

তা যাচাই করা হেয়েছ। 
 
(খ) সরাসির পযেব েণর মা েম (Observation) ক  কােজর ণগত মান এবং কােজর প িতর যথাথতা    
যাচাই করা হেয়েছ। এ ে  পরী ণেযা  িবষয়াবলী হেলা, (১) িক ভােব জিম সং হ এবং ভৗত অবকাঠােমা 
িনমাণ কাজ Procure করা হেয়েছ? উ ূ  দরপে র মা েম, না িডিপিপেত বিণত উপােয়, না িক সরাসির য় 

ি য়ায়? 
 
(গ) উপেরা  ত াবলী িবিভ  ড েম  হেত সং েহর বাইেরও ণ ি বগ অথাৎ যারা ক  বা বায়ন 

ি য়ায় ত  ও পেরা  ভােব জিড়ত এমন সরকাির ও বসরকাির ি বেগর সােথ িনিবড় সা ােতর মা েম 
ত  সং হ ও যাচাই করা হেয়েছ।  
 
উপেরর আেলাচনায় এটা  য, বতমান কে , ক  বা বায়েন িনেয়ািজত কমকতা  কান কার িবধা    

ি  কের উপকারেভাগী ি  করেত পাের নাই, ফেল এখােন িনয় ণিবহীন জনেগা ীর  (Controlled Group)       
দবচয়ন িভি েত সা াৎকার হণ অথহীন। তাই, অ াবিধ স ািদত কােজর ে  য সম  িবষেয় ড়া  

বাছাই তেদর স ৃ তা রেয়েছ, যথা বাছাই ি য়ার তা িন পণ, স সম  িবষেয়র উপর ণ ি বেগর 
বাইের মা  তােদরই সা াৎকার নয়া হেয়েছ (৫৪০ জন), যারা বাসভবেনর জ  দরখা  কেরেছন এবং 
ড়া ভােব িনবািচত হেয়েছন। এর ফেল ন না সং া ও আকার ইই পিরবিতত হেয়েছ। এ িনিবড় যাচাই ি য়ায় 

মা  ৩ (িতন)  ীম এলাকা অ  করা হেয়েছ (সারণী -২.১)।  
 
২.৩.১   পিরমাণগত সমী ার ন নায়ন ( া িলং) 
 

কে র ধান কায মস হ যমন জিম অিধ হণ, ব তল িবিশ  ভবন িনমাণ, গবািদপ  ও হ স- রগী পালনসহ 
উৎপািদত িষ প  ি য়াজাতকরণ সং া  ভবন িনমাণ, কিমউিন  িভি ক বােয়া াস া  াপন, সৗর ােনল 

াপন, ফলেভাগীেদর জ  িবিভ  কার আয়বধন লক িশ ণ পিরচালনা ইত ািদ িবষেয় মাঠ পযােয় পিরমাণগত 
ত  সং েহর জ  ি পযােয় উপকারেভাগীর কাছ থেক কাঠােমাগত মালার (structured 
questionnaire) মা েম সা াৎকার হণ কের ত  সং হ করা হেয়েছ।  কে র কম এলাকার ম  হেত খানা     
পযােয় সমী া পিরচািলত হেয়েছ। 
 
সমী ার ন না এলাকাঃ ক  এলাকা ৩  শাসিনক িবভােগর িত  হেত ১  কের জলা ( গাপালগ , ব ড়া, 
রং র ) মাট ৩  ািবত ামীণ জনপদ সমী ার ন না এলাকা িহেসেব িনবাচন করা হেয়েছ।   
 
সমী ার উি  জনেগা ী: ক  এলাকার উপকারেভাগী/স া  উপকারেভাগী জনগণ (খানা পযােয় বয়  ি  
িবেশষ কের খানা ধান)।    

 
সমী ার ন না পেরখাঃ িনিবড় মিনটিরং সমী ার জ  এক  কাযকরী নকশা ণয়ন করা হেয়েছ। 
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খানা জিরেপর জ  ন না কৗশল: 
 

ানীয় পযােয় গেবষণা কায ম পিরচালনার উপেযাগী ন না এলাকা ক  প  (িডিপিপ) হেত ও জনেগা ী দব  
চয়েনর মা েম উপকারেভাগী/স া  উপকারেভাগীেদর ম  হেত িনবাচন করা হেয়েছ। ব ািনক প িত অবল ন  
কের সমী ার ন না কাঠােমা ও আকার িনণয় করা হেয়েছ। এক  িন ল সমী া পিরচালনার মা েম 
পিরকি তভােব সমী ার মান িনি ত করা হেয়েছ।  
 
সমী ার ন না ( া ল) এর আকারঃ  
 

ক  পিরিচিত ও প ী উ য়ন একােডমী, ব ড়ার কমকতােদর িনকট থেক া  ত  অ যায়ী মাট িবধােভাগীর 
সং া (Population size) িত  ক  এলাকায় ২৭২  কের ৩  ক  এলাকায় মাট (২৭২ x ৩) =৮১৬  
খানা। 
িনে  বিণত পিরসং ান সংি  ব ািনক প িত ( ) অবল ন কের এই জিরেপর মাট ৫৪০  ন না সং া 
িনধারণ করা হেয়েছ: 

n=    
 
যখােন n= ত ািশত ন নার আকার 

Z= the standard normal variate (আদশ পিরিমত চলক), সচরাচর ৯৫% আ া সীমায় অবি ত           
এবং যার মান ১.৯৬; অ পােতর ল মা া p=০.৫০, যা ধরা যায় ক  বা বায়েনর ফেল ৫০% খানার 
উপকারেভাগীরা  িবধা পেয়েছন। িব াসেযা তার িভি েত যথাথতার পিরমাপ d, d এর হৎ মােনর জ  ন নার 
আকার  হয়। আবার d এর  মােনর জ  ন নার আকার হৎ হয়। d (precision level) এর মান ৪% 
যথাথতার মা ায়   ০.০৪, এবং Response rate ৯০%. 
 
উপেরা  মান িল ফ লায় বিসেয় n=৫৪০  খানা পাওয়া যায়। এভােব মাট ৫৪০  ন না খানা ৩  ক  জলা  
থেক িনবাচন করা হেয়েছ। িত  ক  জলা থেক ১৮০  খানা িনবাচন করা হেব। িত  িনবািচত খানা থেক     

১ জন বয়  উ রদাতার (িবেশষ কের খানা ধান) সা াৎকার হণ করা হেয়েছ। ক  এলাকার ২ িকেলািমটােরর   
মে  ৫৪০  খানা সমান বধােন িনয়মা িমক ন না প িত বহার কের িনবাচন করা হেয়েছ।  
িনে  ক  এলাকার উপকারেভাগী/স া  উপকারেভাগীেদর ােটর ধরন অ যায়ী ৪  ক াটাগরীেত ভাগ করা   
হেয়েছ (প ী উ য়ন একােডমী, ব ড়া থেক ক  পিরিচিতর া  তে র িভি েত): 
 
 ক াটাগরী ১ : A টাইপ ােটর তা (২৩%) 
 ক াটাগরী ২: B টাইপ ােটর তা (৩৫%) 
 ক াটাগরী ৩: C  টাইপ ােটর তা (১২%) 
 ক াটাগরী ৪: D  টাইপ ােটর তা (৩০%) 
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সারণী - ২.১: ক  এলাকা অ যায়ী (৩  এলাকা) স া  উপকারেভাগীেদর ( ত উপকারেভাগী নয়) িব াস 
 

কে র স া  থাক পিরবােরর সং া 
িবভাগ জলা উপেজলা ইউিনয়ন ক াটাগরী  

১ 
ক াটাগরী 

২ 
ক াটাগরী 

৩ 
ক াটাগরী 

৪ 
মাট 

ঢাকা গাপালগ  
গাপালগ  

সদর 
হিরদাস র ৪১ ৬৩ ২২ ৫৪ 

১৮০ 
 

রাজশাহী ব ড়া শাহজাহান র আিড়য়া ৪১ ৬৩ ২২ ৫৪ 
১৮০ 

 

রং র রং র কাতয়ািল 
রং র িস  
কেপােরশন 

৪১ ৬৩ ২২ ৫৪ 
১৮০ 

 
মাট ১২৩ ১৮৯ ৬৬ ১৬২ ৫৪০ 

         
২.৩.২ ণগত িনিবড় সা াৎকার-পযােলাচনা 
 
এ সমী ায় পিরমাণগত বা সং াগত (quantitative) প িত ছাড়াও ণগত (qualitative) প িত বহার করা 
হেয়েছ যমনঃ  
 
 রকড প ািদ পযােলাচনাঃ ক  সংি  সকল রকডপ  যমন িডিপিপ, কে র মিনটিরং এবং পারভাইজির 

িতেবদন, য় সং া  নিথপ  (িপিপএ ২০০৬/িপিপআর ২০০৮), স া তা যাচাই িতেবদন এবং কে র        
সােথ সংি  অ া  াসি ক নিথপ  সং হ ও পযােলাচনা করা হেয়েছ। 

 
 পযেব ণঃ কে র অবকাঠােমা/ ল কায ম সেরজিমেন পিরদশন ও পযেব ণ কের চলমান কায ম ও 

ব ত Materials েলার নগত মান যাচাই ও পিরমাপ করা হেয়েছ। সম  কে র ১০০% িনম য়মাণ 
অবকাঠােমা এবং অ া  কায েমর ১০%-৩০% পিরদশন ও পযেব ণ করা হেয়েছ । পযেব ণকােল কে র 
অবকাঠােমা/ ল কায ম িল যমন জিম অিধ হণ, আ িনক নাগিরক েযাগ িবধাস িলত ব তল ভবন িনমাণ, 
সকল নাগিরক েযাগ িবধাসহ চারতলা িভত িবিশ   ে র প ী জনপদ িনমাণ, ি তল গ , রগী শড ও 
ডরিমটরী িনমাণ; কিমউিন িভি ক বােয়া াস া  াপন; সৗর িব ৎ ব া াপন; উপকারেভাগীেদর 

িশ ণ ইত ািদ ল মা া অ যায়ী হেয়েছ/হে  িকনা, তােদর বতমান অব া িক প ইত ািদ িবষয় ণীত 
চকিলে র মা েম যাচাই কের ায়ন করা হেয়েছ । 

 
 য় ি য়া (Procurement procedure): কে র িবিভ  প /কাজ, সবা য় কায েম ( ট ার 

আহবান, ায়ন, ট ার হণ, ি  স াদন, ি র অথ ইত ািদ) কে র িনয়মনীিত এবং িপিপএ 
২০০৬/িপিপআর ২০০৮ মেন করা হেয়েছ/হে  িকনা, যিদ না হেয় থােক, কান িনয়েম হেয়েছ/হে  ইত ািদ    
িবষয় যাচাই ও পযােলাচনা করা হেয়েছ । য় সং া  (procurement process) সহায়ক সকল ত  ক  
পিরচালেকর অিফস অথবা ন না এলাকার সংি  অিফস হেত সং হ করা হেয়েছ ।  

 
 িনিবড় সা াৎকার হণঃ ণ ি বগ অথাৎ যারা ক  বা বায়ন ি য়ায় ত  ও পেরা  ভােব 

জিড়ত সরকাির ও বসরকাির ি বেগর সােথ ( ক  পিরচালক, মাঠ পযােয়র কমকতা, ক  ও অ া  
সং ার ণ কমকতা, সবা দানকারী, জন িতিনিধ, ানীয় শাসন, এনিজও িতিনিধ) িনিবড় সা ােতর 
মা েম ত  সং হ ও যাচাই করা হেয়েছ। 

 
 দলীয় আেলাচনা (এফিজিড): জন িতিনিধ, ানীয় শাসন, এনিজও িতিনিধ, সবা দানকারী, ানীয় ন , 

ানীয় ভাবশালী ি বগ, ষক এবং অ া  সবা দানকারী ও সংি  কেহা ারেদর িনেয় কে র ৩ 
 জলায় ৩  এফিজিড পিরচালনা করা হেয়েছ। িত এফিজিডেত সংি  ১০-১২ জন  অংশ হণকারী উপি ত 

িছেলন।  
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 ানীয় পযােয় কমশালাঃ সমী ার উে  অ যায়ী ক  এলাকায় (ব ড়া  জলার, প ী উ য়ন একােডমীেত) 
৪০ জন অংশ হণকারী িনেয় ানীয় পযােয় এক  কমশালার আেয়াজন করা হেয়েছ। এ কমশালায় স া  

িবধােভাগী ও সংি  কেহা ারেদর সােথ সরাসির মতিবিনময় লক আেলাচনার মা েম ত ািদ সং হ 
করা হেয়েছ। 

 
২.৪  ত  সং েহর উপকরণঃ মালা, িনেদিশকা ও চকিল  
 
িনিবড় মিনটিরং সমী ার ত -উপা  মাঠ পযায় হেত সং েহর জ  িক  কাঠােমাব  মালা তরী করা হেয়েছ। 
িবিভ  কেহা ার এর জ  থক থক মালা তরী করা হেয়েছ। একই ভােব সেরজিমেন পিরদশনকােল যাচাই 
কােজ বহােরর জ  িক  চকিল  এবং িনেদিশকাও তরী করা হেয়েছ। এই িনিবড় মিনটিরং সমী ার ত -
উপা  সং েহর জ  ণীত িনে া  ৭ ধরেনর মালা, িনেদিশকা ও চকিল  বহার করা হেয়েছঃ 
 
          প  ১:  খানা পযােয় স া  উপকারেভাগীেদর সা াৎকােরর জ  মালা 
          প  ২:  কে র অবকাঠােমা/ ল কায মস হ পিরদশন ও পযেব ণ চকিল   
          প  ৩:  ণ ত দাতােদর িনিবড় সা াৎকােরর জ  মালা  
          প  ৩(ক):  ণ ত দাতােদর িনিবড় সা াৎকােরর জ  মালা ( ক  কমকতােদর জ ) 
          প  ৪:  দলীয় আেলাচনার জ  িনেদিশকা  
          প  ৫:  কে র য় সং া  কায েমর চকিল   
          প  ৬:  জিম িযিন িবি  কেরেছন তার জ  মালা 
 
২.৫  মাঠ পযােয় ত  সং েহর জ  াফ িনেয়াগ  
 
সমী ার কােজ কমপে  াতক িডি  এবং ত  সং েহ পযা  ান ও অিভ তা স  ৫ জন কায়ািল  কে াল 
অিফসার তথা িফ  পারভাইজার, ৫ জন িসিনয়র সা াৎকার হণকারী (কী-ইনফর া , সবা দানকারীেদর  
ণগত িনিবড় সা াৎকার এবং এফিজিড স াদেনর জ ), ৫ জন পযেব ক/পযােলাচক (অবকাঠােমা পযেব েণর 

জ ) এবং ৬ জন সা াৎকার হণকারীসহ (খানা পযােয় সা াৎকার হেণর জ ) মাট ২১ জন কম েক এই িনিবড় 
মিনটিরং সমী া কােজ িনেয়ািজত করা হয়। 
 

২.৬  ত  সং হকারীেদর িশ ণ 
 

সমী ার কােজ িন  সকল ত  সং হকারীেদরেক ৪ িদন াপী িশ ণ দয়া হয়। ওিরেয়ে শন, ে া র, 
অংশ হণ লক ও রাল-  প িতেত িশ ণ পিরচালনা করা হয়। িনিবড় মিনটিরং সমী ার পরামশক দল এবং   
রীড-এর িশ করা িশ ণ  পিরচালনা কেরেছন। িশ েণ আইএমইিড এর কমকতা  উপি ত িছেলন।    

 

সমী ার ত  সং হকারীেদর িশ ণ কম িচ  
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২.৭   ত -উপা  সং হ 
 

িশ ণ শেষ সকল মাঠকম েক তােদর িনজ িনজ কাজ স েক িব ািরত ীফ করা হয় এবং ত  সং েহর কম 
পিরক না িঝেয় দয়া হয়। এই কম পিরক না অ যায়ী ক  এলাকা হেত সমী ার মাঠ পযােয়র ত  সং েহর   
কাজ  করা হয়। মাঠ পযােয় ত -উপা  সং েহর জ  িত িবভােগ ১  কের মাট ৩  ম গঠন করা হয়।      

িত েম ১ জন পারভাইজার ও ৪ জন ত  সং হকারী িছেলন। ০৩ - ২০ এি ল ২০১৮ তািরেখর মে  মাঠ    
পযােয় ত -উপা  সং েহর কাজ স  করা হয়।    
 

২.৮  তদারিক, ত াবধান ও মান িনয় ণ  
 

ত  সং েহর সময় তে র ণগত মােনর িদেক িবেশষ  দয়া হয়। ত  সং হকালীন সমেয় েমর  
পারভাইজার, কায়ািল  কে াল অিফসার ও মিনটিরং অিফসারগণ তে র মান িনয় েণর জ  ধারাবািহকভােব 

ত সং েহর কাজ পারিভশন এবং মিনটিরং কেরেছন।  
 

িত েম ১ জন িফ  পারভাইজার িছেলন িযিন েমর অ েদর কাজ তদারিক  কেরেছন। এই পারভাইজার ত  
সং েহর েরা সময়টা েমর সােথই অব ান কেরেছন এবং ানীয় সংি  ি বগ এবং ঢাকায় পরামশক   

িত ােনর অিফেসর সােথ যাগােযাগ র া কেরেছন। পারভাইজার ত  সং হকারীেদর রণ ত প  চক 
কেরেছন এবং চিকং এর সময় কান অসাম  বা ল পাওয়া গেল তা তাৎ িনকভােব সংেশাধন কেরেছন। ত  
সং হকারীগণ যােত সময়মত মানস ত কাজ শষ করেত পােরন স িবষেয় পারভাইজার যেথ  সতকতা অবল ন 
কেরেছন।  
 

এছাড়াও ত  সং েহর কাজ চলাকােল পরামশক িত ােনর ৩ জন কায়ািল  কে াল অিফসার ধারাবািহকভােব 
মাঠ পযােয়র ত  সং েহর কাজ পিরদশন ও মিনটিরং  কেরেছন এবং সং হীত তে র ণগত মান যাচাই 
কেরেছন। কায়ািল  চিকং এর সময় কান অসাম  বা ল পাওয়া গেল তা তাৎ িণকভােব সংেশাধন করা 
হেয়েছ। এই সমী ার দলেনতা, সমী া েমর অ া  পরামশকগণ, সমী া সম য়কারী এবং পরামশক িত ােনর 
অ া  কমকতাগণ ত  সং হকারী দেলর কাজ ট পিরদশেনর মা েম মিনটর কের হীত তে র ণগত মান 
িনি ত কেরেছন।  
 
২.৯   মাঠপযােয় রণ ত প  যাচাই (িফ  এিড ং) 
 
মাঠ পযােয় সা াৎকার শেষ ত  সং হকারী এবং িফ  পারভাইজার ক ক রণ ত প  সতকতার সােথ 
যাচাই করা হেয়েছ এবং পে  কান সম া বা ল থাকেল মাঠপযােয় তাৎ িণকভােব তা সংেশাধন করা হেয়েছ। 

প  ত  সং হকারীেদর ারা স চক করা হেয়েছ। 
 
২.১০ ত  সং েহর অব া   
 
এই সমী ায় মাঠ পযােয় ত  সং েহর কাজ  হয় ০৩ এি ল ২০১৮ তািরেখ শষ হয় ২০ এি ল ২০১৮ তািরেখ। 
পিরমাণগত ও ণগত প িত অ যায়ী সমী ার ত  সং েহর িবভাজন সারিণ -২.২- ত দখােনা হেলা। 
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সারিণ -২.২: পিরমাণগত ও ণগত প িত অ যায়ী সমী ার ত  সং েহর িবভাজন 
 
ত  সং েহর প িত মাট 
পিরমাণগত প িত  
খানা পযােয় স া  উপকারেভাগীেদর সরাসির সা াৎকার ৫৪০ 
ণগত প িত   
কে র অবকাঠােমা/ ল কায মস হ পিরদশন ও পযেব ণ ৬ 

ণ ত দাতােদর িনিবড় সা াৎকার ৪১ 
ক  কমকতােদর িনিবড় সা াৎকার ৭ 
কে র জ  জিম িবে তার সা াৎকার ৯ 

দলীয় আেলাচনা (FGD) ৩ 
ানীয় পযায় কমশালা ১ 

 
২.১১ ত  ি য়াকরণ, এক ীকরণ ও িবে ষণ 
 
পরামশক িত ােনর কাযালেয় উপ  ত  ব াপনা িসে ম বহার কের মাঠ পযায় হেত া  ত ািদ 

ি য়াকরণ করা হেয়েছ। ত  এক ীকরণ ও িবে ষণ এর ে  িন িলিখত িবষয়স হ পযায় েম অ সরণ করা 
হেয়েছ:  
 
 মাঠ পযায় থেক সং হীত রণ ত প , চকিল  ও িনেদিশকার েত ক  পরামশক িত ােনর     

কাযালেয় থেম িলিপব  ( Registration) করা হেয়েছ; 
 পরামশক িত ােনর কাযালেয় কািডং া য়াল তরী করা হেয়েছ এবং কািডং িবষেয় িনিদ  ি বগেক  

িশ ণ দয়া হেয়েছ; 
 িত  প  কািডং করার আেগ ভােলাভােব এিডট/পরী া করা হেয়েছ, যােত তে র ণগত মান বজায়    

থােক এবং ত  হীন হয়; তারপর কািডং করা হেয়েছ; 
 এি  করার েব এিডটর ারা ত  এিডট করা হেয়েছ, যােত তে র ণ বজায় থােক এবং ত  হীন         

হয়। 
 ণগত প িতেত সং হীত ত ািদ যমন এফিজিড, ানীয় পযােয়র কমশালা এবং িবিভ  কেহা ােরর 

মতামতস হ িলিপব করণ, এক ীকরণ ও িবে ষণ করা হেয়েছ; 
 কি উটার সফটওয়ার া াম EPI Info- এর মা েম ত  কি উটাের এি  করা হেয়েছ। ত          

কি উটাের এি  করার পর ত  Cleaning করা হেয়েছ; 
 ত  গাছােনা হেয় যাবার পর ত  িবে ষণ, সারণী/ টিবল ( া েলশন) ইত ািদ কাজ করা হেয়েছ। ত   

িবে ষেণর জ  SPSS(Version-20) সফটওয়ার া াম বহার করা হেয়েছ; 
 পিরমাণ ও ণগত উভয় প িতেত সং হীত ত ািদ িবে ষণ কের া  ত ািদর িণিব াস করা হেয়েছ; 
 িণিব ােসর িভি েত এনালাই ক াল মওয়াক তরী করা হেয়েছ; অত:পর এনালাই ক াল মওয়াক 

িভি েত ত  িবে ষণ কের িরেপাট তরী করা হেয়েছ। ত  শতকরা হাের ও গড়িব ােসর মা েম িবে ষণ      
করা হেয়েছ, কান কান ে  মা  উ রদাতােদর মতামত েলা ভাষায় কাশ করা হেয়েছ।   
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তীয় অ ায় 
কে র সািবক এবং অ িভি ক অ গিত পযােলাচনা 

 
িডিপিপ এবং ক  অিফস থেক ক  স িকত নিথপ  অ স ােনর মা েম কে র পিরিচিত, ল মা া          
ও অজন, বরা  ও য়, বা বায়ন প িত ও সম াস হ, কে র ময়াদ ও য় ি  ইত ািদ িবষেয় িবে ষণ করা 
হয়। িনে  িডিপিপ পযােলাচনা এবং কে র ত অজন িবে ষণ করা হেলা।   
 
৩.১  ক  এলাকা, কে র বা বায়নকাল ও য় এবং বা বায়ন প িত 
 

িষ জিম ন ােরর ােথ এবং জিমর অপ বহার রােধর লে  দীঘ ময়াদী পিরক না হণ একা  েয়াজন 
কননা, এ অব া চলেত থাকেল, আগামীেত িষ কােজর জ  জিম পাওয়া হ হেয় পড়েব। অপরিদেক, জিমর 

অিতির  উৎপাদেনর লে  মা ািতির  রাসায়ািনক সােরর বহার জিমর উবরা শি েত নিতবাচক ভাব 
ফলেছ।  এ অব া থেক উ রেণর ােথ িষ জিম অপচয়েরাধ এবং জব সােরর বহার ি র লে  ামীণ 

জনেগা ীর জ   েয় সমবায় িভি ক ব তল িবিশ  আবাসন িবধািদ ি র িনিমে  প ী উ য়ন ও সমবায় 
িবভাগ, ানীয়   সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র আওতাধীন সচ ও পািন ব াপনা ক , প ী উ য়ন 
একােডমী (আরিডএ), ব ড়া ক ক “ ামীণ জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন এবং আ িনক নাগিরক েযাগ 

িবধাস িলত সমবায়িভি ক ব তল ভবন িবিশ  ‘প ী জনপদ’ িনমাণ” শীষক ােয়ািগক গেবষণা ক  লাই 
২০১৪ হেত ন ২০১৮ ময়ােদ  ৪২৪৩৩.৭৮ ল  টাকা া িলত েয় দেশর ৭  শাসিনক িবভােগ ১  কের মাট 
৭  এলাকায় পাইলট আকাের বা বািয়ত হে  (িডিপিপ অ যায়ী)। এ কে র য় িনবােহর জ  িজওিব অ দান 
৩৬২,৯৮.০০   ল  টাকা (৭০%) এবং িবধােভাগীেদর অ দান ৬১,৩৫.৭৮ ল  টাকা (৩০%)। ামীণ জনেগা ীর 
আ িনক/উ ত আবাসন িনি তকরেণর মা েম িষ জিম অপচয়েরাধ, খা  িনরাপ া িনি তকরণ এবং 
জীবনমােনর উ য়ন করাই এ কে র ল উে ।  
 
 কে র বা বায়ন কাল 
 

ল িডিপিপেত কে র ল বা বায়ন কাল িছল লাই ২০১৪ - ন ২০১৭ । পরবত েত কে র য় ি     
িতেরেক সময় ি বক ক  সংেশাধন কের বা বায়নকাল লাই ২০১৪ হেত ন ২০১৮ করা হয়।  

 
সারিণ -৩.১: ক  বা বায়নকাল 

ল সংেশািধত ত 
বা বায়ন কাল (িডিপিপ অ যায়ী) লাই ২০১৪ থেক ন 

২০১৭ 
লাই ২০১৪ থেক 
ন ২০১৮ 

লাই ২০১৪ থেক 
ন ২০১৮ 

      
 কে র া িলত য়  
 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার (িজ ও িব) এবং কে র উপকারেভাগীেদর অথায়েন ক  বা বািয়ত হে । 

কে র ল া িলত য় ৪২৪৩৩.৭৮ ল  টাকা । এ কে  কান ক  সাহা  (PA) নাই। 
 
সারণী -৩.২: অংশ হণকারী িভি ক কে র া িলত য়                                                  ( ল  টাকায়) 

া িলত য় ল 
মাট ৪২৪৩৩.৭৮ 

িজওিব ৩৬,২৯৮.০০ 
উপকারেভাগী ৬১৩৫.৭৮ 

 
 



 14  

৩.২   কে র ধান ধান অে র  থেক ম  ২০১৮ পয  অ গিত        
 (ল  টাকায়)                                 

ঃ 
নং 

িডিপিপ অ যায়ী 
 থেক ন ২০১৭ 

পয  ম ি ত 
অ গিত 

২০১৭-২০১৮ অথ 
বছের বরা  

২০১৭-২০১৮ অথ 
বছের ম/২০১৮ 
পয  অ গিত 

 থেক ম/ ২০১৮ পয  
ম ি ত অ গিত 

 অংেগর নাম া িলত য় 
বা ব 
পিরমান 

আিথক বা ব আিথক বা ব আিথক বা ব আিথক(%) বা ব (%) 

১ জনবল ৪০.৭৩ ১৩ ২৫.৩৩ ৫ - ৮ - - 
২৫.৩৩ 
[৬২.১৯] 

৫ 
[৩৮.৪৬] 

২ ওভারেহড ৯৮.০০ - ৯৭.৮৩ - - - - - 
৯৭.৮৩ 

[৯৯.৮৩] 
- 

৩ 
ণ ও 

কাশনা 
৮.০০ - ৮.০০ - - - - - 

৮.০০ 
[১০০.০০] 

- 

৪ গেবষণা য় ১৪.০০ 
৫ 
 

১৪.০০ 
৫ 
 

- - - - 
১৪.০০ 

[১০০.০০] 
৫ 

[১০০.০০] 

৫ 
চার ও 

িব াপন/ 
ড েম াির 

১২.০০ ৪ ১১.৯৬ ৪ - - - - 
১১.৯৬ 

[৯৯.৬৭] 
৪ 

[১০০.০০] 

৬ িশ ণ ৭৬.৮৫ ৭ ৭৬.৮০ ৭ - - - - 
৭৬.৮০ 

[৯৯.৯৩] 
৭ 

[১০০.০০] 

৭ 
সিমনার ও 
কনফাের  

১৬.০০ ৩ ১৬.০০ ৩ - - - - 
১৬.০০ 

[১০০.০০] 
৩ 

[১০০.০০] 

৮ পরামশক ২০.০০ ১ ২০.০০ ১ - - - - 
২০.০০ 

[১০০.০০] 
১ 

[১০০.০০] 

৯ মরামত ৬.০০ - ৬.০০ - - - - - 
৬.০০ 

[১০০.০০] 
- 

১০ অ া  য় ১১.৮৪ - ১১.৮৩ - - - - - 
১১.৮৩ 

[৯৯.৯২] 
- 

১১ যানবাহন ১১৬.০০ ২ ১০৫.৭৯ ২ - - - - 
১০৫.৭৯ 
[৯১.২০] 

২ 
[১০০.০০] 

১২ 
য পািত ও 
অ া  
সর াম 

২০.০০ - ১৯.৯৭ - - - - - 
১৯.৯৭ 

[৯৯.৮৫] 
- 

১৩ 
েকৗশল 

সর াম 
১৫৫.০০ - ১৫৫.০০ - - - - - 

১৫৫.০০ 
[১০০.০০] 

- 

১৪ 

িশ ণ 
য পািত ও 
কি উতার 
সাম ী 

৫.০০ - ৪.৯৯ - - - - - 
৪.৯৯ 

[৯৯.৮০] 
- 

১৫ আসবাবপ  ৮.৫০ - ৮.৪৮ - - - - - 
৮.৪৮ 

[৯৯.৭৬] 
- 

১৬ সীড ক ািপটাল ৭০০.০০ ৭ ৩১০.২০ ৪ - - - - 
৩১০.২০ 
[৪৪.৩১] 

৪ 
[৫৭.১৪] 

১৭ িম য় ৩,৯৩৭.৫০ - ৩,৯৩৭.৫০ - - - - - 
৩৯৩৭.৩৮ 
[১০০.০০] 

- 

১৮ 

প ী আবাসন 
ভবন (৪ তলা 
ভীত িবিশ  ৪ 
তলা ভবন) 

২৩,৮৫৪.২৫ ৭ ৬,৩৬৫.২০ ৪ 
৩,৫০০.

০০ 
৩ 

২,২৫০.
০০ 

- 
৮৬১৫.২০ 
[৩৬.১২] 

৪ 
[৫৭.১৪] 

১৯ 

ডইির, পাি , 
গ  হাউস (৩ 
তালা ভীত, ২য় 
তলা পয  
িনমাণ) এবং 
ব খী িসং 

ার 

৪,৭৬৭.১৯ ৭ - - - - - - - - 

২০ 
া  িবধা 

এবং পািন 
সরবরাহ 

২১০.০০ - - - - - - - - - 
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ঃ 
নং 

িডিপিপ অ যায়ী 
 থেক ন ২০১৭ 

পয  ম ি ত 
অ গিত 

২০১৭-২০১৮ অথ 
বছের বরা  

২০১৭-২০১৮ অথ 
বছের ম/২০১৮ 
পয  অ গিত 

 থেক ম/ ২০১৮ পয  
ম ি ত অ গিত 

২১ 

ব িতক 
সর ামািদ 
( সৗর িব ৎ 

াপনসহ) 

৮১১.৮০ - - - - - - - - - 

২২ 

অ া  
(বােয়া াস 
এবং পািন 
সংর ণ িবধা 
ইত ািদ) 

১৭৫.০০ - - - - - - - - - 

২৩ 
াইস 

কি নেজি  
৮২৩.৩৪ - - - - - - - - - 

২৪ 
িফিজক াল 
কি নেজি  

৪১১.০০ - - - - - - - - - 

 মাট ৩৬,২৯৮.০০ ৫৬ ১১,১৯৪.৭৬ ৩৫ 
৩৫০০.০

০ 
১১ 

২২৫০.০
০ 

- 
১৩৪৪৪.৭৬ 
[৩৭.০৪] 

৩৫ 
[৬২.৫০] 

 
ত : সচ ও পািন ব াপনা ক  (িসআইডি উএম), প ী উ য়ন একােডমী (আরিডএ), ব ড়া, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী 
উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় এর ি য়ািরং কিম র ৫ম সভার  কাযপ । 

 
উপেরা  চােট কে র মাট া িলত েয়র ে  দততা দখা যায়। িডিপিপ অ যায়ী কে র মাট য় 
৪২,৪৩৩.৭৮ ল  টাকা, িক  তােদর ২৬ শ ন, ২০১৮ তািরেখ কািশত িতেবদেন এ া িলত য় দখােনা  
হেয়েছ ৩৬,২৯৮.০০ ল  টাকা। ত পে  এ িহসােবর মা েম মা  সরকাির অ দােনর ৭০% ক দখােনা   
হেয়েছ মা । ক  অ গিত দখােত হেল কে র মাট া িলত য়েক দখােনা উিচত। আরিডএ দ  িহসাব 
অ যায়ী  থেক ম, ২০১৮ পয  সময়কােল কে র মাট অথ িয়ত হেয়েছ ১৩,৪৪৪.৭৬ ল  টাকা, যা’   

কে র মাট া িলত েয়র ৩১.৬৮% মা । আরিডএ তার িতেবদেন এ অ গিতেক ৩৭.০৪% দখােনা       
হেয়েছ। বা ব অ গিতর ে  িকভােব িহসাব করা হেয়েছ তা বর করা হ। সীড ক ািপটাল আেদৗ য় না হওয়া 
সে ও এ খােত অ গিত দখােনা হেয়েছ ৫৭.১৪%, আবার মাট ৭  প ী আবািসক ভবেনর মে  মা  ৩  ভবেনর 
কাজ অেধেকরও কম হওয়া সে ও এ অ গিত দখােনা হেয়েছ ৫৭.১৪%। তপে  কে র বা ব অ গিত অেনক 
কম।  

 
আিথক অ গিতর ে  ওভারেহড, ণ, কাশনা, গেবষণা য়, চার ও িব াপন/ ড েম াির, িশ ণ,    
সিমনার কনফাের , পরামশক, মরামত, য পািত ও অ া  সর াম, েকৗশল সর াম, িশ ণ য পািত ও 

কি উটার সাম ী, আসবাবপ , িম য় িত অে  শতভাগ অথবা শতভােগর কাছাকািছ আিথক অ গিত দশন 
করা হেয়েছ। িডিপিপেত ৩  গেবষণার জ  ১০ ল  টাকা এবং ২  ম বত  ও িবেশষ ায়েনর জ  ৪ ল  টাকা 
বরা  রাখা হেয়েছ। আরিডএ এর অ গিত িতেবদেন গেবষণার সং া ৫  দখােনা হেয়েছ এবং এেত য়       
দখােনা হেয়েছ ১৪ ল  টাকা। এ িবষেয় আেলাচনা করা হেল, আরিডএ ক  সং া  গেবষণার কান নিজর    
দখােত পাের িন। এছাড়াও, গেবষণা য় ১০০%, িক  গেবষণার   নয়, কননা সমেঝাতা ারক     

অ যায়ী গেবষণা HBRI এর সােথ যৗথভােব করার কথা, িক  HBRI এ কে  কান গেবষণা কের নাই বেল 
জািনেয়েছ। তেব িডিপিপেত দখা যায়, ২০১২ সােল আরিডএ এক  স া তা যাচাই কেরেছ। িক  উ  স া তা   
যাচাই ক  অ েমাদেনর আেগই স  হেয়েছ িবধায় স া তা যাচাইেয়র য় এ কে র েয়র অ  হওয়ার 
কথা নয়। 

 
চার ও িব াপন ড েম াির খােত ায় শতভাগ অ গিত দখােনা হেয়েছ। এমেম িলফেলট ছাপােনা হেয়েছ,    
িশয়ার ছাপােনা এবং এলাকার গ মা  ি বগেক অবিহত করা হেয়েছ। ওভারেহড, ণ ও কাশনা খােত 

আিথক অ গিত শতভাগ দখােনা হেলও বা ব অ গিতর ঘর  রেয়েছ। জনবল হেড আিথক অ গিত ৬২.১৯% 
দখােনা হেলও বা ব অ গিত মা  ৩৮.৪৬%, যা’ বা বতার সােথ সাম ণ নয়। মাট ৭  সাইেটর 

উপকারেভাগীেদর িশ ণ দােনর কথা। এ ে  বা ব অ গিত শতভাগ দখােনা হেলও যােদরেক িশ ণ 



 16  

দওয়ায় কথা এখনও তােদরেক ড়া ভােব বাছাই করা হয় নাই। ভবন িনমােণর কাজ কান সাইেটই অ াবিধ স  
হয়িন। কােজই এ বা ব অ গিত ে র উে ক কের। পরামশক খােত ২০ ল  টাকা য় করা হেয়েছ। িডিপিপ 
অ যায়ী ১  পরামশক ফামেক িনেয়াগ দয়ার কথা। বা েব পরামশক ফােমর কান অি  পাওয়া যায়িন। তেব 
আেলাচনাকােল আরিডএ জানায় য, কনসাি ং ফাম Development Design Consultants Limited 
(DDC) ক উপেদ া িহসােব িনেয়াগ করা হেয়িছল। িডিডিস কে র িডজাইন কের দয়ার পর তােদরেক স ণ 
টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ। 

 
িডিপিপর এেন ার - িড অ যায়ী কনসাল ং ফাম মাট ৩ ধােপ কাজ করেব। থম ধােপ িনমাণ ব সবা, ি তীয়    
ধাপ িনমাণ চলাকালীন িনমাণ ব াপনা ও পিরবী ণ এবং তীয় ধােপ িনমাণ সমাি  িতেবদন সবা দান।   

কে র ব  অ যায়ী িডিডিস থম ধােপর সবা দান কেরেছ, ি তীয় ধােপর সবা দান করেছ না। ফেল িনমাণ 
ব াপনা ও পিরবী েণর কাজ মারা কভােব াহত হে । তীয় ধােপর সবা দােনর সময় এখেনা আেস নাই। 

িডিপিপর িবধান অ যায়ী সবা দান স ণ হওয়ার আেগ স দয় িফ পিরেশাধ অেযৗি ক। িক  পরামশকেক মদয় 
টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ।  
 
য পািত ও অ া  সর াম, েকৗশল সর াম, িশ ণ য পািত ও কি উটার সাম ী, আসবাবপ  এবং িম য় 
খােত আিথক য় ায় শতভাগ দখােনা হেলও বা ব অ গিতর ঘর  রাখা হেয়েছ। আিথক য় ১০০% হেল    
বা ব অ গিতও ১০০% হওয়া উিচৎ। যিদ তা না হয় তেব ম  কলােম তার কারণ উে খ করা েয়াজন িছল।     
কান ম  কলাম দয়া হয় িন। বিরশাল ও চ ােম (ক বাজার) এখন পয  জিম য় করা হয় নাই। স ে      
িম েয়র ১০০% অ গিত অবা ব। প ী আবাসন ভবন িনমােণ আরিডএ দখােনা অ গিত ২৮.৫৭%, িক     

আিথক অ গিত ৩৩.১০%, যা অবা ব।  
 
মরামত খােত আিথক অ গিত ায় শতভাগ। ন ন গািড়/ য পািত/ সর ামািদ য় করা হেল মরামত খােত স ণ 

টাকা য় হওয়ার কথা নয়। তা’ ছাড়া গািড় েয়র পর গািড়েত কান কার  দখা িদেল ত  িবে তার সবা 
দান সং া  িবধান রেয়েছ।  

 
কে র িবধােভাগীেদরেক ড়া  বাছাইেয়র পর তােদরেক িশ ণ এবং আয় বধণ লক কমকাে র মা েম আয় 

বাড়ােনার জ  তােদর মে  সীড ক ািপটাল িবতরেণর কথা। মাট ৭  িনমাণ সাইেটর মে  ৩  ত িনমাণ কাজ 
চলেছ এবং ১  ত ( লনা) সেবমা  বািল ভরাট শষ হেয়েছ। কে র কাজ চলেছ এমত ৩  এলাকার কাথাও  
 
ড়া ভােব িবধােভাগীেদর বাছাই করা হয়িন। কােজই িশ েণ ৭৬.৮০ ল  টাকা য় এবং সীড ক ািপটাল     

িহসােব ৩১০.২০ ল  টাকা য় অেযৗি ক। 
 
ডইির, পাি , গ  হাউস (৩য় তলা িভত, ২য় তলা পয  িনমাণ) এবং ব খী িসং ার, া  িবধা এবং      

পািন সরবরাহ, ব িতক সর ামািদ ( সৗর িব ৎ াপনসহ) এবং অ া  (বােয়া াস এবং পািন সংর ণ িবধা 
ইত ািদ) খােত এ পয  কান য় হয় নাই িবধায় যৗি কভােবই এ হড স েহ আিথক য় ও বা ব অ গিত  
দখােনা হেয়েছ। 

 
এ িবষেয় ক  পিরচালেকর সােথ যাগােযাগ করা হেল িতিন টিলেফােন জানান গেবষণা য়, িশ ণ, সীড 
ক ািপটাল, িম য়, িত খােতর টাকা থক িহসাব খােত রাখা হেয়েছ িবধায় আিথক অ গিত দখােনা হেয়েছ। 

ক  বা বায়েনর ে  কে র টাকা কে র িহসাব খাত িতেরেক অ  কান খােত রাখা অিনয়ম এবং টাকা 
য় িতেরেক উে ালন বক থক খােত রেখ ক  অ গিত দখােনা আিথক অিনয়ম িহসােব পিরগিণত ।    
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৩.৩   কে র ান িনবাচন ও াট বরাে র নীিতমালা (িডিপিপ অ যায়ী ): 
 
প ী জনপদ কে র িবষয়  এেদেশর ামা েলর জ  এক  ন ন ধারণা, এ ধারণার বা বায়নসহ পরবত েত 
টকসই করার লে  াট বরাে র নীিতমালা এক  ণ িবষয়। এে ে  প ী উ য়ন একােডিম, ব ড়ার িষ 
েকৗশলীেদর দীঘিদেনর বা ব অিভ তার আেলােক িনে  বিণত শতাবলী অ সরণ করা হে  (িডিপিপ অ যায়ী): 
 প ী জনপদ িনমােণর ে  দশনেযা , আিথকভােব স ম ও ঘনবসিত ণ এলাকা, যখােন একে  ৩.৭৫  

একর জিমর া তা িনি ত হেব এবং বসবাসকারীেদর  জিম  যাগান দয়ার আ হ িবেবচনায় নওয়া হেব। 
 ান িনবাচেনর ে  অ বর জিম, পিতত অথবা এক ফসলী জিম অ ািধকার দয়া হেব। 
 য সকল এলাকার অিধবাসীেদর িষ জিমেত ন নভােব হ িনমােণর বণতা রেয়েছ, যােদর াট িনমাণ 

েয়র িনধািরত ৩০% অথ ডাউন পেম  িহেসেব দােনর স মতা /মানিসকতা রেয়েছ এবং িবেদশ থেক 
রিমেট   আেস, সই সকল এলাকা ক  বা বায়েন অ ািধকার পােব। 

 একােডমী ক ক িরত াবনা ও এই নীিতমালার আেলােক িবভাগীয় কিমশনারগণ এক  াম িনবাচেনর 
লে  াথিমকভােব কমপে  প চ  াম িনবাচন করেবন। 

 াথিমকভােব িনবািচত এলাকাস েহ আরিডএ, ব ড়া ক ক স া তা জিরপ (উপকারেভাগীেদর গবািদপ  
পালেনর আ হ, সমমনা ও সমবায়ী মানিসকতা, িচ া- চতনা, িব াস, ই া, সামথ ও স মতা ইত ািদ িনণেয়র 
মা েম) স  কের ি য়ািরং কিম র অ েমাদন েম িত িবভােগ এক  ক  এলাকা ড়া  করা হেব। 

 সমমনা বসবাসকারী িনবাচেনর পর াট িনমাণ েয়র ৩০% টাকা ডাউন পেম  িহেসেব অি ম এবং বাকী   
৭০% টাকা ১৫ বছের ৫% সািভস চােজ পিরেশােধর স মতা, উ ত ও আ িনক েযাগ- িবধাস িলত একই 
ভবেন বসবােসর মানিসকতা বা ই া রেয়েছ এ প এলাকা িনবাচন করা হেব।  

 ক  এলাকা ড়া  হেল অ ািধকার িভি েত িবিভ  কার ােটর জ  মাট ২৭২ জন সমমনা সদে র এক  
সমবায় সিমিত গঠন করা হেব, যারা থম ধােপর অ  সদ  বেল গ  হেব। এছাড়াও অিতির  ৫০ জেনর 
এক  তািলকা ণয়ন করা হেব যারা ি তীয় ধােপর সদ  িহেসেব িবেবিচত হেব। থম ধােপর তািলকা     
কান সদ  ি  অ যায়ী অথ পিরেশােধ থ হেল ি তীয় ধােপর অ  সদ  মা সাের অপারগ সদে র 
লািভিষ  হেব। আয়বধন লক কমকা  পিরচালনা ও ােটর  সময়মত পিরেশােধর ে  গ ত সমবায় 

সিমিত সময় মত িকি  পিরেশােধর দািয়  হেণ বা  থািকেব। 
 িনবািচত সদ েদর িনেয় কা-অপাের ভ হাউিজং সাসাই  গঠন করা হেব। উ  সাসাই  প ী উ য়ন  

একােডমী, ব ড়ার সােথ MoU এর মা েম ি ব  হেব। এখােন উে  য, আেগ আসেল আেগ পােবন     
িভি েত পিরবার ধানেক াট বরা  দওয়া হেব। 

 প ী জনপেদর জিম াথিমক ভােব সরকােরর পে  আরিডএ, ব ড়ার নােম িনবি ত হেব। পরবত েত ােটর 
স দয়  পিরেশাধ সােপে  আরিডএ, ব ড়া সদ েদর -  নােম াট িনব েনর ব া করেব।  

 জিমর মািলকানা নতম ৫ শতাংশ জিম দােনর জ  অ ািধকার িভি েত এক  এবং অিতির  জিম দােনর 
ে  আ পািতক হাের িবিভ  নােম সেবা  ৩  াট উি িখত সকল শতাবলী অ সরণ সােপে  জিমর 

মািলকেদর জ  সংরি ত থাকেব। 
 বরা  া  সদ েদরেক ভবন িনমাণকালীন সমেয় ােটর মাট ে র শতকরা ৩০ ভাগ টাকা ডাউন পেম  

িহেসেব (সেবা  িতন িকি েত) মহাপিরচালক, প ী উ য়ন একােডমী, ব ড়া বরাবের জমা করেত হেব। য     
সকল পিরবার উ ত জীবন যাপেন আ হী, িক  েয়াজনীয় ডাউন পেম  দােনর স মতা নই, তােদর জ  
আরিডএ’র ক ক িবিভ  আয়বধন লক িশ ণাে  আরিডএ- িডেটর সং ান রাখা হেব, যােত তারা ডাউন 
পেম  দােনর স মতা অজন করেত পাের।  

 শতকরা ৩০ ভাগ টাকা পাওয়ার পর াট  াট মািলেকর  িনকট হ া র করা হেব এবং অবিশ  ৭০ ভাগ 
টাকা ১৫ বছেরর মে  ৫% সািভস চােজ পিরেশাধ করেব মেম থক দিলেল ি ব  হেব। যখােন াট 
হেণর পর উ  পিরবার িষ জিম বহার কের নরায় ন নভােব হ িনমাণ করেব না মেম ি ব  থাকেব। 

 বসবাসকারী িত  পিরবােরর জ  ২৭  হ স- রগী ও ১  গ  পালেনর জায়গা বরা  থাকেব। তেব হ স- রগী  
ও গ  পালেনর জ  অিতির  জায়গার েয়াজন হেল িনধািরত অিতির   পিরেশাধ করেত হেব। তেব  
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পাি র িব া ও গ র গাবর এবং র ন শালার উি  ভবেন িনিমত বােয়া াস ডাইেজ াের িদেত বা  থাকেব 
মেম ি ব  থাকেব। 

 াট বরা া  সদ েদরেক অবিশ  অথ পিরেশােধর স মতা অজেন িবিভ  আয়বধন লক কমকাে র উপর 
িশ ণ দান করা হেব। াথিমক পযােয় েত ক প ী জনপেদ ফামাস িফ  েলর (FFS) আেয়াজেনর     

মা েম েত ক উপকারেভাগী সদ েদর জ  িনজ িনজ ইে  অ যায়ী আয়বধন লক কমকা  িনবাচন করা  
হেব। পরবত েত েত েকর িনবািচত আয়বধন লক কমকাে  আরিডএ ঋণ দান করা হেব। 

 বরা  া  সদ গণ ক ক ােটর স দয়  পিরেশাধাে  াট ও া  জায়গা আ পািতক হাের েত ক 
সদ েদর নােম চিলত িনয়ম অ যায়ী আরিডএ রিজি /দিলেলর ব া করেব। উি িখত শত িতপালেন   
কান ত য় ঘটেল সে ে  সরকােরর পে  আরিডএ, ব ড়ার পািরশ েম শাসিনক  ম ণালয় িহেসেব প ী 

উ য়ন ও সমবায় িবভােগর িস া ই ড়া  বেল গ  হেব। 
 
 কে র াট বরাে র নীিতমালা  
 
( সচ ও পািন ব াপনা ক  (িসআইডি উএম), প ী উ য়ন একােডমী (আরিডএ), ব ড়া, প ী উ য়ন ও সমবায় 
িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় এর ি য়ািরং কিম র ৫ম সভার কাযপ  অ যায়ী) 
 জিমদাতা যারা নতম ৫ শতাংশ জিম কে র জ  দান কেরেছন;  
 াম /ইউিনয়ন/উপেজলার অিধবাসী  যােদর পিরবােরর সদ  িবেদশ থেক রিমেট  পাঠান; 
 ইউিনয়ন/উপেজলার অিধবাসী; 
 াম /ইউিনয়ন/উপেজলার ি েযা া  পিরবার; 
 পা বত  উপেজলার অিধবাসী  ; 
 জলা/ িবভাগ/বাংলােদেশর অিধবাসী  ; 
 চা িরজীবী / বসায়ীরা াট িনেত পারেবন 
 
৩.৪    কে র ােটর ধরন  
 

কে র ব তল ভবেন ােমর মা েষর আথ-সামািজক অব া িবেবচনা কের মাট চার ধরেনর যমন- টাইপ-এ,   
টাইপ-িব, টাইপ-িস এবং টাইপ-িড াট িনমােণর পিরক না করা হেয়েছ িনে  তা বিণত হল                                                             
(প ী উ য়ন একােডমী, ব ড়া থেক ক  পিরিচিতর া  তে র িভি েত):  

টাইপ -এ ৬৪  
ােটর আয়তন ৯১৫ বগ ট 

মাট  টা:১৪.৬৮ ল  
অি ম দান মাট  ৩০% টা:৪.৪০ ল  
আবাসন সং ান বড ম-৩, বাথ ম-২, বারা া-২, ইং কাম ডাইিনং-১, রা াঘর-১ 
টাইপ -িব ৯৬  

ােটর আয়তন ৭১০ বগ ট 
মাট  টা:১১.৩৮ ল  

অি ম দান মাট  ৩০% টা:৩.৪২ ল  
আবাসন সং ান বড ম-২, বাথ ম-২, বারা া-২, ইং কাম ডাইিনং-১, রা াঘর-১ 
টাইপ -িস ৩২  

ােটর আয়তন ৪৬০ বগ ট 
মাট  টা:৭.৩৮ ল  

অি ম দান মাট  ৩০% টা:২.২২ ল  
অবাসন সং ান বড ম-২, বাথ ম-২, বারা া-১, ইং কাম ডাইিনং-১, রা াঘর-১ 
টাইপ -িড ৪৮  

ােটর আয়তন  ৩৬৫ বগ ট 
মাট  টা:৫.৮৫ ল  

অি ম দান মাট  ৩০% টা:১.৭৬ ল  
আবাসন সং ান বড ম-২, বাথ ম-১, বারা া-১, ইং কাম ডাইিনং-১, রা াঘর-১ 
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৩.৫   কে র আিথক অ গিত  
 

কে র বছরমািফক আিথক পিরমােপর জ   উৎস হেত ত  সং হ করা হেয়েছ, যথাঃ (ক) পিরক না কিমশন 
কািশত বািষক উ য়ন কম চী ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং সংেশািধত বািষক উ য়ন   

কম চী ২০১৭-১৮ এবং (খ) ২৬ শ ন, ২০১৮ তািরেখ সচ ও পািন ব াপনা ক , প ী উ য়ন একােডমী 
(আরিডএ), ব ড়া কািশত অ গিত িতেবদন। সচ ও পািন ব াপনা ক  (িসআইডি উএম), প ী উ য়ন 
একােডমী (আরিডএ), ব ড়া, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় এর 
ি য়ািরং কিম র ৫ম সভার কাযপে ও আরিডএ একই ত  দান কেরেছ।  
 
সারণী - ৩.৩(ক): বািষক উ য়ন কম চী অ যায়ী কে র বরা , য় এবং অ গিত 
 
অথ বছর বরা (ল  টাকায়) সংেশািধত বরা (ল  টাকায়) ত য়(ল  টাকায়) 
২০১৪-১৫ বরা  নাই ৮০০.০০ ০০.০০ 
২০১৫-১৬ ৫০০০.০০ ৩৭৫০.০০ ১২৫৫.০০ 
২০১৬-১৭ ৭০০০.০০ ৫০০০.০০ ৩৫০০.০০ 
২০১৭-১৮ ৯০০০.০০ ৩৫০০.০০ অথ বছর শষ হয় নাই। 
মাট ২১০০০.০০ ১৩০৫০.০০  
ম ি ত য়ঃ (ক) মাচ, ২০১৬ পয  ৩৭২৭.০০ ল  টাকা; (খ) ফ য়ারী, ২০১৭ পয  ৯৭১০.০০ ল  টাকা 

ত ঃ পিরক না কিমশন কািশত বািষক উ য়ন কম চী ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং সংেশািধত  বািষক উ য়ন 
কম চী ২০১৭-১৮।  
 
প ী উ য়ন একােডমী ারক নং ৪৭.৬৪.১০৮৮.০২৪.১৬.০০১.১১/৬৩১ তািরখ ১৪ ন, ২০১৮ এর ব        
অ যায়ী ক  ২০১৪-১৫ সােলর ১৯/০৮/২০১৪ তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত হয় এবং শাসিনক অ েমাদন 
জারী হয় ০৯/১২/২০১৪ তািরেখ। কে র অ েল থম অথ ছাড় হয় ২২/০৬/২০১৫ তািরেখ। ফেল,     

াভািবকভােবই পিরক না কিমশন কািশত বািষক উ য়ন কম চীেত বছেরর জ  কান বরাে র উে খ িছল না। 
িক  ক  অ েমাদেনর পর কে র অ েল ৮০০ ল  টাকা বরা  করা হয়। বািষক উ য়ন কম চী ২০১৫-১৬ এর 
ত া যায়ী উ  অথ বছের ক  পিরচালক কান অথ য় করেত পােরন নাই। ২০১৫-১৬ অথ বছের িডিপিপএর 
১৬৫৭৭.৫০ টাকার চািহদার িবপরীেত বরা  করা হয় ৫০০০.০০ ল  টাকা। িক  উ  বরা  অ যায়ী ক    
পিরচালক ক  বা বায়েন থ হেল সংেশািধত বরা পে  ৩৭৫০.০০ ল  টাকা বরা  দান করা হয়। উ  বছের 

ক  পিরচালক সা ে  য় কেরন মা  ১২৫৫ ল  টাকা। ২০১৬-১৭ অথ বছের িডিপিপএর ১১৬৪৮.৯৮ টাকার 
চািহদার িবপরীেত বরা  করা হয় ৭০০০.০০ ল  টাকা। িক  উ  বরা  অ যায়ী ক  পিরচালক ক  বা বায়েন 

থ হেল সংেশািধত বরা পে  ৫০০০.০০ ল  টাকা বরা  দান করা হয়। উ  বছের ক  পিরচালক সা ে       
য় কেরন মা  ৩৫০০.০০ ল  টাকা। ২০১৭-১৮ অথ বছের এ কে  বরা  করা হয় ৯০০০.০০ ল  টাকা। িক    

উ  বরা  অ যায়ী ক  পিরচালক ক  বা বায়েন থ হেল সংেশািধত বরা পে  ৩৫০০.০০ ল  টাকা বরা  
দান করা হয়। অথ বছর শষ না হওয়ায় বতমান বছেরর সা ে  য় পাওয়া যায় নাই। বতমান বছেরর সংেশািধত 

৩৫০০.০০ ল  টাকার স ণটা য় করেলও কে র মাট য় দাড়ােব ৮২৫৫.০০ ল  টাকা। কে র মাট   
া িলত য় ৪২৪৩৩.৭৮ ল  টাকা। স িহসােব আিথক অ গিত দাড়ােব মাট া িলত েয়র ১৯.৪৫%।   

 
সারণী -৩.৩(খ): আরিডএ দ  কে র আিথক অ গিত 
 
অথবছর বােজট বরা  অথ ছাড় ত য় (ল  টাকায়) 
২০১৪-১৫ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৪৭২.৪২ 
২০১৫-১৬ ৩৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ৩৭৩৭.৯২ 
২০১৬-১৭ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৪৯৮৪.৪২ 
২০১৭-১৮( য় িতেরেক ি র বছর) ৩৫০০.০০ ২২৫০.০০ ১৫২৯.৬৩ (মাচ/১৮ পয ) 
মাট- ১৪,৭৫০.০০ ১৩,৫০০.০০ ১২,৭২৪.৩৯ 
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এম িবএফ অ যায়ী অথ বছর ওয়ারী অবিশ  অথ িবভাজন 
২০১৮-২০১৯ ৬,০৮০,১০   
২০১৯-২০২০ ৮,৮২৩.২০   
২০২০-২০২১ ৬,৬৪৪.৭০ 

িডিপিপ মাট বরা -৩৬,২৯৮.০০) 
  

ত ঃ সচ ও পািন ব াপনা ক  (িসআইডি উএম), প ী উ য়ন একােডমী (আরিডএ), ব ড়া, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, ানীয় 
সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় এর ি য়ািরং কিম র ৫ম সভার কাযপ  

 
আরিডএ দ  কে র বৎসর ওয়ারী আিথক অ গিত (সারণী -৩.৩(খ)) পযােলাচনায় দখা যায়, ২০১৪-২০১৫ 
অথবছর, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অথবছের অথ সং ােনর িবপরীেত ১০০% ভাগ অথ অব  হেয়েছ।     
িক  ২০১৭-২০১৮ অথবছের অথ সং ােনর লনায় ৬৪.২৮% অথ অব  হেয়েছ। িক  িডিপিপর বািষক আিথক  
এবং বা ব অ গিত টােগেট দখা যায় ২০১৪-২০১৫ অথ বছের কাি ত অেথর পিরমান ১৪২০৭.৩০ ল  টাকা ; 
যখােন সংেশািধত বরাে র আেলােক অথছাড় করা হয় মা  ২৫০০ ল  টাকা । অ পভােব ২০১৫-২০১৬     

অথবছের ১৬৫৭৭.৫০ ল  টাকা িডিপিপর া িলত টােগেটর অধীেন বরা  করা হেয়েছ ২৭৫০ ল  টাকা।     
অপরিদেক ২০১৬-২০১৭ অথবছের ১১০৪৮.৯৮ ল  টাকার টােগেটর িবপরীেত বরা  করা হেয়েছ ৫০০০ ল  টাকা।  
 
সারণী -৩.৩(গ): বািষক উ য়ন কম চী এবং আরিডএ দিশত আিথক অ গিতর বপিরত   

            (অংকস হ ল  টাকায়) 

অথ বছর 
আরিডএ অ যায়ী বােজট 
বরা  

এিডিপ অ যায়ী 
সংেশািধত বরা  

আরিডএ িববরণীেত দ  
ত য় 

এিডিপেত বিণত 
ত য় 

২০১৪-১৫ ২৫০০.০০ ৮০০ ২৪৭২.৪২ ০.০০ 
২০১৫-১৬ ৩৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ৩৭৩৭.৯২ ১২৫৫.০০ 
২০১৬-১৭ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৪৮৮৪.৪২ ৩৫০০.০০ 
২০১৭-১৮ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ২২৫০.০০ অথবছর শষ হয় িন। 
 ১৪৭৫০.০০ ১৩০৫০.০০ ১৩৩৪৪.৭৬  

 
ই  ত  সারণী পরী েণ বােজট বরা  এবং ত েয়র মে  অেথর পিরমােনর ততা দখা যায়। ২০১৪-১৫     

অথ বছেরর সংেশািধত বরা প  (এিডিপ-২০১৫-১৬) অ যায়ী মাট বরাে র পিরমান ৮০০ ল  টাকা এবং ত    
য় ০.০০ ল  টাকা, িক  আরিডএর িববরণী অ যায়ী বােজট বরা , অথ ছাড় ২৫০০ ল  টাকা এবং ত য় 

২৪৭২.৪২ ল  টাকা। ২০১৫-১৬ অথ বছের সংেশািধত বােজট বরা  এবং সংেশািধত বরা  একই হেলও ত      
েয় তারত  রেয়েছ। আরিডএ বণনা অ যায়ী ত েয়র পিরমান ৩৭৩৭.৯২ ল  টাকা হেলও এিডিপেত ত 
েয়র পিরমান মা  ১২৫৫.০০ ল  টাকা। ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অথ বছের সংেশািধত বােজট বরা  এবং 

সংেশািধত বরা  একই হেলও ২০১৬-১৭ অথ বছের ত য় আরিডএ িববরণী অ যায়ী ৪৮৪৮.৪২ ল  টাকা যা’ 
এিডিপর বণনামেত মা  ৩৫০০.০০ ল  টাকা। মাট বরা  আরিডএ িববরণী অ যায়ী ১৪৭৫০.০০ ল  টাকা এবং    
যা’ এিডিপ িববরণী অ যায়ী ১৩০৫০.০০ ল  টাকা। সামি কভােব আরিডএ অ যায়ী য় বরা  মাট া িলত 
বােজেটর ৩৪.৭৬% মা । অপরিদেক এিডিপ িববরণী অ যায়ী এ য় ৩০.৭৫% মা । ২০১৮ সােলর ম মাস পয   
মাট ত য় িবে ষেণ দখা যায় আরিডিএ িববরণী অ যায়ী এ সমেয় ত য় হেয়েছ ১৩৩৪৪.৭৬ ল  টাকা,   

যা’ া িলত েয়র ৩১.৪৫% ভাগ মা । িক  এিডিপেত া  ত েয়র পিরমান আেরা কম। ২০১৭-১৮ অথ  
বছেরর স দয় সংেশািধত বরা  য়ীত হেয়েছ ধের নয়া হেলও, মাট েয়র পিরমান দাড়ায় ৮২৫৫.০০ ল  টাকা,    
যা’ মাট া িলত েয়র ১৯.৪৫% মা ।  

 
এবার দখা যাক, আরিডএ দ  য় অ গিতর সােথ আরিডএ এবং পিরক না কিমশন দ  িববরণীর লনা লক 
িমল। আরিডএ দ  অ গিত িতেবদেনর সংেয়াজনী - ক, খাতওয়ারী কে র আিথক অ গিত িতেবদেন দখা    
যায়  থেক ম/২০১৮ পয  ম ি ত অ গিত আিথক ৩৭.০৪% বা ১৩৪৪৪.৭৬ ল  টাকা। এ টাকার অংকও 
আরিডএ দ  িববরণীর সােথ িমেল না, যিদও এ েয় বশ িক  য় দখা গেছ যা’ বা বতার সােথ সংগিত ণ       
নয়।   
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য কান িনমাণ কে র েয়াজনা যায়ী অ গিতর জ  কে র িম অিধ হণ এবং থম িদেকর সং হ  
কাযাবিলর স াদেন জ  অিতির  টাকার েয়াজন হয়। িডিপিপ অ যায়ী মা  িম অিধ হেণর জ ই েয়াজন 
িছল ৩৯৩৭.৫০ল  টাক। এছাড়া ও অ া  কাজ যথা যান-বাহন, মিশনাির এ  ই ইপেম  অ া  ই ইপেম  
ইত ািদর জ  অথ বরা  রাখা েয়াজন িছল। থম বছর ক  পাশ করােত িবল  এবং অথ ছােড় িবল  (আরিডএ   
এর দাবী অ যায়ী অথ ছাড় করা হেয়েছ ২২/০৬/২০১৫ তািরেখ) হেলও ি তীয় বছর ৫০০০ ল  টাকা বরা  করা   
হেলও ক  য় কের মা  ১২.৫৫ ল  টাকা (এিডিপ বণনা অ যায়ী) এবং ২৪৭২.৪২ ল  টাকা (আরিডএ দাবী 
অ যায়ী)। টাকা বরা  থাকা সে ও তা উে ালন ও য় না করা ক  পিরচালেকর থতা। উ  টাকা ারা িম 

মদখলসহ াসংিগক কাজ েলা করা স ব িছল।  
 
এখােন এক  িবষয় আ যজনক য, কে র ল কাজ িনমাণ এবং এ জ  িম ম দখল অপিরহায। চিলত 
প িতর ত য় ঘ েয় একক ােকেজর অ  িম মদখলেক িতন  অথবছের ভাগ করা হেয়েছ। জিমর  
যেহ  ১ বাের দােনর কথা এবং যেহ  জিম েয়র উপর িনমাণ কাজ িনভরশীল, জিম য় খােত ২য় অথ-বছেরর 

৫০০০.০০ ল  টাকার বিশরভাগ েয়র ােথ অথ ছাড় করা উিচত িছল।  
 
৩.৬    কে র (বা ব) অ গিত পযােলাচনা  

িবভােগর নাম বা ব অ গিত(%) 
রং র 
(িনয়ামত র, পা ারিদঘী, 
রং র সদর, রং র) 

 ভবন-১ এবং ভবন -২: ভবেনর ৩য় তলার কাজ স  হেয়েছ,  ভবেন ৭৫     কের দরজার 
চৗকাঠ সংেযাজন স . ইেলকি ক াল পাইপ লইং করা হেয়েছ। 

 বােয়া াস াে র কাজ ি র জ  াহত হে , ফাম িবি ং এর ােন  আবািসক ভবেনর ফেরা 
িসেম  ঢালাই ও িকউিরং কাজ চলমান। 

 াট বরাে র ে  ২৪০  ােটর িবপরীেত ১২২৪  আেবদন জমা হেয়েছ 

 াট  িকং এর জ  সবেমাট ২০৭জন (৩০%) টাকা জমা দান কেরেছন। 
ঢাকা 
(হিরদাস র ও আড়পাড়া, 
গাপালগ  সদর, গাপালগ ) 

 ভবন -১ এর ড বীম এবং মা  ভরাট কাজ স  হেয়েছ, ভবন- ২ এর সট কলাম ৮৫% স  
হেয়েছ। 

 ফাম িবি ং এর ােন মা  কাটার কাজ স  হেয়েছ। 

 াট বরাে র ে  ২৪০   ােটর িবপরীেত ৭৯২  আেবদন জমা হেয়েছ 

 বােয়া াস াে র মা  কাটার কাজ ি র জ   করা স ব হে  না। 
রাজশাহী 
(জামাল র, শাহজাহান র, 
ব ড়া) 

 ভবন -১ এবং ভবন -২: ভবেনর ২য় তলার ফেরা িসেম   াব াপন করা    হেয়েছ এবং ৩য় তলার 
কলাম ঢালাই এর কাজ ৭০% এবং ৫০% ছােদর        বীেমর কাজ স   

 ফাম িবি ং এর ােন আবািসক ভবেনর ফেরা িসেম  ঢালাই ও িকউিরং কাজ চলমান এবং 
বােয়া াস াে র িচ ি ত ােন ি র জ  কাজ  হয়িন। 

 াট বরাে র ে  ২৪০   ােটর িবপরীেত ১১১০  আেবদন জমা হেয়েছ 
লনা 

( খালাবাড়ীয়া, ব য়াঘাটা, 
লনা ) 

 বািল ভরােটর কাজ স  হেয়েছ 

 এে াচ রাড তরী করা হেয়েছ 

 পাইিলং এর কাজ চলমান রেয়েছ 

 াট বরাে র ে  ২৪০   ােটর িবপরীেত ৮৭৩  আেবদন জমা হেয়েছ 
িসেলট 
(ব হািজ, দি ণ রমা, 
িসেলট) 

 িসেলট িন  এলাকা িছল িবধায় কাজ  করা যায়িন 

 বতমােন কাজ  করার িত চলেছ 

 াট বরাে র ে  ২৪০   ােটর িবপরীেত ৩১৯  আেবদন জমা হেয়েছ 
চ াম 
(ব ব  বাজার,সদর 
উপেজলা,ক বাজার) 

 ৪.০২ একর জিম য় কাজ স  হেয়েছ। 

 াট বরাে র ে  ২৪০   ােটর িবপরীেত ২১৯  আেবদন জমা হেয়েছ 

বিরশাল   প ী জনপদ ক  এলাকা িনবাচেনর জ  বিরশাল জলার িবিভ  এলাকা পিরদশন করা হেয়েছ 

 ব শী ই ক  এলাকা িনবাচন করা স ব হেব 

 াট বরাে র ে  ২৪০   ােটর িবপরীেত ৮৭  আেবদন জমা হেয়েছ 
ত ঃ সচ ও পািন ব াপনা ক  (িসআইডি উএম), প ী উ য়ন একােডমী (আরিডএ), ব ড়া, প ী উ য়ন ও সমবায়    িবভাগ, 

ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় এর ি য়ািরং কিম র ৫ম সভার কা প   
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৩.৭  হাউিজং এ  িবি ং িরসাচ ইনি উট (এইচিবআরআই) এর সােথ ক  বা বায়নকারী ক পে র 
স ািদত MoU স িকত ত  
 
“ ামীণ জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন এবং আ িনক নাগিরক েযাগ িবধাস িলত সমবায়িভি ক ব তল ভবন  
িবিশ  ‘প ী জনপদ’ িনমাণ” শীষক ক  বা বায়েন প ী উ য়ন একােডমী (আরিডএ), ব ড়া এবং হাউিজং এ   
িবি ং িরসাচ ই উট (এইচিবআরআই) ঢাকা এর মে  গত ১১-০২-২০১৬ সােল িনে  িলিখত সমেঝাতা ারক 

া িরত হয়; 
 
হাউিজং এ  িবি ং িরসাচ ই উট (এইচিবআরআই) ঢাকা এর ধান দািয়  
 
 আিকেটকচারাল ও াকচারাল িডজাইন পরী া বক পরবত  কায ম হেণর জ  মতামত দান; 
 ািবত কে র াের ফেরা িসেম  চ ােনল এবং াউ  িরজাভার, ওভারেহড াংক, রইন ওয়াটার সং হ 

ও সংর ণ, বােয়া াস ডাইেজ াের ফেরা িসেম  ি  বহােরর নকশা এবং টকিনক াল িসিফেকশন  
িনমাণ তদারিকেত সহেযািগতা দান; 

 িনমাণ কাজ চলাকালীন পরামশক িত ান িহেসেব খ কালীন এবং শীষ তদারিকর দািয়  পালন; 
 
অ া  দািয়  
  িত ান উ ািবত িবিভ  ি  হ া ের একে  কাজ করেব; 
 প ী জনপদ কে  ােয়ািগক গেবষণা বা বায়ন করেব; 
 প ী উ য়ন একােডমী (আরিডএ), ব ড়া এবং হাউিজং এ  িবি ং িরসাচ ই উট (এইচিবআরআই)      

গেবষণা িশ ণ কায ম পিরচালনা করেব। 
 

যৗথ দািয়  
 প ী জনপদ কে  িনমাণ কােজর অ গিত সেরজিমেন পযেব ণ বক যৗথ সভার আেয়াজন করেব; 
 িনমাণ কাজ চলাকালীন সমেয় কান সম া দখা িদেল তা’ ক প  আেলাচনার মা েম সমাধান করেব;   

 
 

া িরত সমেঝাতা ারেকর আেলােক পার িরক দািয়  পালনঃ 
 

া িরত সমেঝাতা ারেকর আেলােক পার িরক দািয়  পালন স েক ত  সং েহর জ  হাউিজং এ  িবি ং 
িরসাচ ইনি উট (এইচ িব আার আই) এর েকৗশলী এম এ ওহােয়দ (ি ি পাল িরসাচ   ইি িনয়ার) াকচারাল 
ইি িনয়ািরং এ  ক াকশন িডিভশন  ক  পিরচালক ( ফেরািসেম  ি  বহার) এইচ িব আর আই 
মেহাদেয়র সােথ আেলাচনা করা হয়। আেলাচনা কের জানা যায়,  
 RDA এবং HBRI এর মে  ি  া েরর পর থম থম িক  িদন (আ মািনক ৬ মাস) RDA,                      

HBRI এর সােথ যাগােযাগ রেখিছল, পরবত েত RDA ক প  তােদর  সােথ আর কান যাগােযাগ                 
রােখ নাই। তারা িনেজেদর মত কাজ পিরচালনা কের যাে ।    

 ৬/৭ মাস আেগ HBRI এর পিরচালক মেহাদয় রং ের কে র কাজ পযেব েণর জ  িগেয়িছেলন। তার           
পের HBRI এর প  হেত এ পয  আর কউ কে র অ গত কান ীেমর কাজ পিরদশন ও                
পযেব েণর জ  যানিন। 

 কে র াের ফেরািসেম  চ ােনল এবং াউ  িরজাভার, ওভারেহড াংক, রইন ওয়াটার সং হ ও       
সংর ণ, বােয়া াস ডাইেজ াের ফেরািসেম  ি  বহােরর নকশা লী পেয়েছন িকনা এবং    

িসিফেকশন তদারিকেত কান ধরেনর সহেযািগতা দান কেরেছন িকনা িবষেয় জানেত  চাওয়া হেল            
িতিন বেলন, কান তদারিক করা হয় না , কারন RDA এর সােথ বতমােন কান যাগােযাগ নাই, RDA               
কান কাজ করার জ  HBRI এর সােথ কান যাগােযাগ কের না। 
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 িনমাণ কাজ চলাকালীন সমেয় কান সম া দখা িদেয়েছ িকনা বা সম া দখা িদেয় থাকেল তার সমাধান  
িকভােব কেরেছন জানেত চাওয়া হেল বেলন, িতিন বেলন, যেহ  RDA, HBRI এর সােথ কান                     
পরামশ কের কাজ কেরনা সেহ  কান সম া হেয়েছ িকনা তারা বলেত পােরন না। 

 
৩.৮   িফিজিবিল  ািড পযােলাচনা  
 

ক  প ী উ য়ন একােডমীর এক  ােয়ািগক গেবষণা ক , যা এেদেশ স ণ ন ন। এ ধরেনর ক  ব অ  
পিরসের ১  বা ২  হােত নওয়া উিচত। আেলাচ  ে  একেযােগ ৭  ক  হােত নওয়া হেয়েছ। িবেবচ        

ক   হেয়েছ ২০১৪ সেন। এর আেগ ২০১২ সেন প ী উ য়ন একােডমীর িনজ  উে ােগ এক  স া তা   
যাচাই কেরেছ। উ  স া তা যাচাই হৎ ক  হেণর ে  িঁক এবং মিক স েক পযা  ত  দােন থ 
হেয়েছ। 
 
িফিজিবিল  ািডেত এ ধরেনর ক েক অথৈনিতক, কাঠােমাগত এবং সামািজক ভােব হণেযা  এবং পিরেবশ 
বা ব ভােব উে খ করা হেয়েছ। িফিজিবিল  ািডেত উে খ করা হেলও িনমােণর ে  স েদর বহার, এর        

য় সংেকাচন এবং সামি ক েয়র  েল ধরা হয়িন। এছাড়াও গ ত িবিভ  কিম  এবং তােদর মতামত     
 নয়। এ ছাড়াও কান িনিদ  কে র স া তা যাচাই ঐ কে র আেলােক পিরক না কিমশেনর িনধািরত     

ছক মাতােবক হওয়া উিচত।  
 
স া তা যাচাই িতেবদন  পরী েণ দখা যায়, িফিজিবিল  ািড  কেরেছ ক  বা বায়নকারী িত ান। এর 
ফেল িফিজিবিল  ািড  প পাত  হেত পাের বেল যৗি ক সে হ রেয়েছ। িফিজিবিল  ািড  তীয় কান 
িনরেপ  পা েক িদেয় করােনা অিধকতর যৗি ক িছল। 
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চ থ অ ায় 
কে র উে  অজেনর অব া পযােলাচনা ও পযেব ণ 

 
বতমান িনিবড় মিনটিরং সমী ার া  ফলাফল এবং িডিপিপ -এর িভি েত কে র উে  অজেনর অব া 
পযােলাচনা ও পযেব ণ করা হেলা। 

 
৪.১   কে র উে  অজেনর অব া 

কে র উে  কে র আউট ট অজেনর অব া ম  

 প ী এলাকায় 
আ িনক নাগিরক 

েযাগ িবধা 
স িলত ব তল 
ভবন িনমােণর 
মা েম ামীণ 
জনেগা ীর 
জীবনমান ও 
জীিবকার উ য়ন 
করা 

 

 জিম অিধ হণ এবং 
েয়র মা ম প ী 

এলাকায় আ িনক 
নাগিরক েযাগ   

িবধাস িলত  
ে র ব তল ভবন  

(৪ তলা ভীত 
িবিশ ) িনমােণর 
মা েম ামীণ 
জনেগা ীর 
জীবনমান ও 

        জীিবকার উ য়ন 
করা হেব   

 সমী ায় া  ত : 
 

 ব ড়ায় পযেব ণকােল দখা যায় য, ২               
ভবেনই দাতলার ছাদ পয  ঢালাই হেয়েছ এবং 
িতন তলার কলাম িনমােণর কাজ চলেছ।  

 রং ের পযেব ণকােল দখা যায় য, ২                 
ভবেনই দাতলার ছাদ ঢালাই স  হেয়েছ                 
এবং িতন তলার কলাম ও বীেমর কাজ স  
হেয় ছাদ িনমােণর কাজ চলেছ। 

 গাপালগ  জলায় ভবন ১ এর ড বীেমর                
কাজ স  হেয়েছ এবং কলাম িনমােণর কাজ 
চলেছ। ভবন ২ এ বীেমর কাজ  হেয়েছ।  

 লনায় জিমেত বািল ভরােটর কাজ স                 
হেয়েছ 

 িসেলেট বতমােন কাজ  করার িত চলেছ 
 চ ােম ক বাজার- এর সােথ কে র জায়গার       

িবষেয় আেলাচনা চলেছ 
 বিরশােল এখনও ক  এলাকা িনবাচন করা 

হয়িন  

 
িডিপিপর কাি ত 
অ গিতর লনায়  

অেনক কম।         
অ গিত        

সে াষজনক নয়। 
 

 সকল কার 
নাগিরক     েযাগ     

িবধাসহ চারতলা 
ভীত িবিশ   

ে র ৭        
প ী জনপদ  িনমাণ 
করা (২৮৮  াট   
হেব যখােন 
২৭২ ষক/ িষ  
পিরবার    বসবাস 
করেত পারেব)        
যখােন  

 

 সকল নাগিরক 
েযাগ িবধাসহ 

 ে র ব তল 
িবিশ  (৪ তলা    
িভত িবিশ ) ৭  
ভবন িনমাণ করা 
হেব        যখােন 
২৮৮  াট         
-এ ২৭২  

ষক/ িষ পিরবার 
একসােথ     
বসবাস করেব 

 িসআইডি উএম, আরিডএ, ব ড়া ক  অিফস     
থেক া  ত :  

রং র (িনয়ামত, পা ারিদঘী, রং র সদর, রং র) 
 ভবন-১ও ভবন -২: ভবেনর ২য় তলার ফেরা         

িসেম   াব াপন করা হে  এবং াব বীম           
ঢালাই ৬০%কাজ স ণ হেয়েছ। হেলা ক                
তরী কাজ ৮০,০০০ এর বশী স  হেয়েছ 

 ক  এলাকায় িতিদন ায় ১০০/১২০ জন         
িমক কাজ কেরেছ 

 াট বরাে র ে  ২৪০  ােটর িবপরীেত     
১২২৪  আেবদন জমা হেয়েছ 

 াট িকং এর জ  সবেমাট ২০৭জন (৩০%) 
টাকা জমা দান কেরেছন 

বতমােন কে র অ া  কায ম চলমান রেয়েছ 
ঢাকা (হিরদাস র ও আড়পাড়া, গাপালগ  সদর,  

কে র অ গিত  
আশা ক নয়। 
 

ছড়ােনা িছটােনা 
ামীণ জনেগা ী এক      

সােথ বসবাস      করেব 
 

 গাপালগ )  

 ভবন -১এর সট কলাম ১০০% স  
হেয়েছ এবং ড বীেমর কাজ চলমান রেয়েছ। ভবন-২    
এর সিলং এবং িসিসর কাজ চলমান রেয়েছ । বতমােন  
ফাউে শেনর বীেমর শাটািরং-এর       কাজ চলমান 
রেয়েছ 
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কে র উে  কে র আউট ট অজেনর অব া ম  

 ক  এলাকায় িতিদন ায় ৭০/৮০ জন 
িমক কাজ করেছ 

 াট বরাে র ে  ২৪০   ােটর 
িবপরীেত ৭৭৬  আেবদন জমা হেয়েছ 
রাজশাহী (জামাল র, শাজাহান র, ব ড়া) 

 ভবন -১ ও ভবন -২: ভবেনর ২য় তলার 
ফেরা িসেম   াব াপন করা হেয়েছ এবং ৩য়          

তলার কলাম ঢালাই এর কাজ চলমান ফেরা িসেম   
াব তরী কাজ ৭,০০০ এর বশী       স ণ হেয়েছ 

 ক  এলাকায় িতিদন ায় ৭৫/৮০ জন 
িমক কাজ কেরেছ 

 াট বরাে র ে  ২৪০   ােটর 
িবপরীেত ১০৮৯  আেবদন জমা হেয়েছ 
লনা ( খালাবাড়ীয়া, ব য়াঘাটা, লনা) 

 বািল ভরােটর কাজ স  হেয়েছ 
 এে াচ রাড তরী করা হেয়েছ 

 পাইিলং এর কাজ চলমান রেয়েছ 
 াট বরাে র ে  ২৪০   ােটর 
িবপরীেত ৮৬৭  আেবদন জমা হেয়েছ 
িসেলট (ব হািজ , দি ণ রমা , িসেলট) 
 িসেলট িন  এলাকা িছল িবধায় কাজ  
করা য়ায়িন 

 বতমােন কাজ  করার িত চলেছ 
 াট বরাে র ে  ২৪০   ােটর 
িবপরীেত ৩০২  আেবদন জমা হেয়েছ 
চ াম 
 মহাপিরচালক, আরিডএ,ব ড়া  ক  
এলাকা সেরজিমেন  পিরদশন কেরেছন এবং  জলা 

শাসক, ক বাজার এর সােথ কে র         জায়গার 
িবষেয়  আেলাচনা চলেছ। 

 াট বরাে র ে  ২৪০   ােটর 
িবপরীেত ২০৪  আেবদন জমা হেয়েছ 
বিরশাল 

 প ী জনপদ ক  এলাকা িনবাচেনর জ  
বিরশাল জলার িবিভ  এলাকা পিরদশন করা হেয়েছ 
 ব শী ই ক  এলাকা িনবাচন করা স ব 
হেব 
 াট বরাে র ে  ২৪০   ােটর 
িবপরীেত ৬৩  আেবদন জমা হেয়েছ। 

 ি তল িভত িবিশ  
৪৬৮     গ ,         
১২,৬৩৬        

রগী ও ১০  
ডরিমটরী  িবিশ  
৭   শড িনমাণ 
করা, যার বজ  
বােয়া াস   া  
এর ল উৎস 
িহসােব ব ত 

 উৎপািদত িষপ  
ি য়াজাতকরণ ও 

সংর েণ  ি তল         
িভত িবিশ  ৪৬৮     
গ , ১২,৬৩৬        
রগী ও ১০      

ডরিমটরী িবিশ  
৭   শড িনমাণ 
করা        হেব, 
গবািদপ র         

 কে র উে  অ যায়ী কায ম    এখনও  
হয়িন। 

কে র কায েম 
কান অ গিত নই। 
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কে র উে  কে র আউট ট অজেনর অব া ম  
হেব এবং ােট 
বসবাসকারীেদর -
উে া া িহেসেব 
গেড় তালা  
 

বজ  বােয়া াস          
া  এর ল উৎস 

িহসােব ব ত 
হেব    এবং ােট 
বসবাসকারীেদর -
উে া া িহেসেব 
গেড় তালা হেব 

 সাধারণ িষপে র     
চাষ এবং খলার          
মাঠ ত করা 
হেব 

 উৎস িহসােব 
কিমউিন িভি ক 
বােয়া াস া  
তরী করা 

 র নকােজ  িবক  
ালানীর উৎস 

িহসােব বজ  িদেয় 
কিমউিন িভি ক 
বােয়া াস া  
িনমাণ  করা হেব  

 কে র উে  অ যায়ী কায ম এখনও  
হয়িন। 

কে র কায েম 
কান অ গিত নই। 

 

 সৗর িব ৎ 
াপেনর       

মা েম িবক  
িব েতর      

ব া এবং    
ি র পািন    

সং হ তথা বহার       
িনি ত করা 

 সৗর ােনল   
াপেনর মা েম   

িবক  িব ৎ 
িহেসেব সৗর িব ৎ 
উৎপাদন ও 

বহােরর েযাগ 
ি  করা হেব 

 ি র পািন 
সংর েণর আধার 
িনমাণ কের ি র  
পািন সংর ণ করা 
হেব; যার মা েম 
পািনর ন: বহার 
িনি তকরণ করা 
হেব 

 কে র উে  অ যায়ী কায ম এখনও  
হয়িন। 

কে র কায েম 
কান অ গিত নই। 

 

 বজ      
ব াপনার 

মা েম 

 বজ  ব াপনার 
মা েম বােয়া াস   

া  হেত 

 কে র উে  অ যায়ী কায ম এখনও  
হয়িন। 

কে র কায েম 
কান অ গিত নই। 

 

উৎ মােনর জবসার 
তরী  কের মা র      
া  উ য়ন     এবং 

ব তল   িবিশ  প ী   
জনপদ িনমাণ  কের 
‘বজ           
সমাজ’ তরী করা 

উৎ মােনর জবসার 
উৎপাদন  ও িবপণেনর 

েযাগ ি  করা হেব 
যার মা েম মা র 

া  উ য়ন এবং 
ব তল িবিশ  প ী 
জনপদ িনমাণ কের 
‘বজ   সমাজ’ তরী 
করা হেব 

  

 আরিডএ ঋণ 
কায েমর 
আওতায় িষ 
এবং অ িষ খােত 
উপকারেভাগীেদর 

িশ ণ 
িনি তকরণসহ 

 আরিডএ ঋণ 
কায েমর 
আওতায় িষ 
এবং অ িষ খােত 
উপকারেভাগীেদর 
িবিভ  আয় 
বধন লক 

 কে র উে  অ যায়ী কায ম এখনও 
 হয়িন। 

কে র কায েম 
কান অ গিত নই। 
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কে র উে  কে র আউট ট অজেনর অব া ম  
অিতির  
কমসং ান ও আয় 
ি র মা েম 

জীবনমান 
উ য়েনর েচ া 
করা 

 

কমকাে  যমন 
হ স- রগী পালন, 
গবািদপ  পালন, 
গ  
মাটাতাজাকরণ, 

মৎ  চাষ, নাসাির 
াপন,  িশ  
াপন ইত ািদ 

িবষেয় িশ ণ 
দান কের 

অিতির  
কমসং ান ও আয় 
ি র মা েম 

জীবনমান 
উ য়েনর েচ া 
করা হেব 

 উপকারেভাগীেদর 
মে  বীজ লধন 
(জীিবকার 
উ য়েনর জ  
িমিলত তহিবল) 
িবতরণ করা হেব 

 
উপেরা  আেলাচনায় তীয়মান হয় য, কে র উে  এবং আউট ট এর িনিরেখ বতমান বা বায়ন অ গিত 
মােটই আশা প নয়। মাট ৭  ক  এলাকার মে  ২  ত অ াবিধ জিম অিধ হণ য় করা হয়িন। মা  
গাপালগে  জিম অিধ হণ করা হেয়েছ। বািক ৪  ােন জিম সরাসির িম মািলকেদর িনকট হেত য় করা       

হেয়েছ। এ য় অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী স ক হেলও জিম েয়র থার পিরপ ী। চিলত িবধান অ যায়ী জিম 
জলা শাসেনর এলএ শাখার মা েম িনধািরত আইেনর আওতায় মদখল করেত হয়। অ েমািদত িডিপিপেত     

৭  আউট ট িনেদশ করা হেলও জিম য়/ মদখল করা হেয়েছ ৫  ােন, ভবন িনমাণ চলমান রেয়েছ মা  
৩(িতন)  ােন (রং র, ব ড়া ও গাপালগ )। এর বাইের লনায় বািল ভরােটর কাজ এবং সংেযাগ রাড তরী        
করা হেয়েছ। িসেলেট কান কাজই  হয়িন। উপেরা  হতাশাজনক অ গিত স েক কে র কান যৗি ক      

া া নই। এ িবষেয় ক  পিরচালকেক আেরা সেচতন হেত হেব। 
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প ম অ ায় 
কে র আওতায় য় ি য়াকরণ 

 

সরকাির েয় তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করার জ  এবং য় ি য়ায় অংশ হণ করেত ই ক াথ েদর মে  
উ ু  িতেযািগতা িনি ত করার জ  বাংলােদশ সরকার ক ক পাবিলক িকউরেম  িবধান/আইন    
২০০৩/২০০৬ এবং পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা, ২০০৮ ণয়ন করা হয়।   

 
“ ামীণ জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন এবং আ িনক নাগিরক েযাগ িবধাস িলত সমবায়িভি ক ব তল ভবন  
িবিশ  ‘প ী জনপদ িনমাণ” শীষক ােয়ািগক গেবষণা কে র আওতায় ক  বা বায়েনর জ  িবিভ  প , কায 
ও সবাসহ সংি  িবিভ  উপকরণ য়/সং হ করা হেয় থােক। য় সং া  কায েমর ে  ‘িপিপআর ২০০৮’ 
এর িবিধমালা অ সরণ করা হেয়েছ িকনা এবং অ সরণ না করা হেয় থাকেল, কান নীিতমালা অ সাের কাজ করা 
হেয়েছ, স সকল ত  সং হ ও যাচাই করা হয়। এসব য় সং া  কায েমর (য পািত, সর ামািদ, সবা কায ম 
ইত ািদ ক  বা বায়েন সং হ করা) ত  আেলাচ  কে র িডিপিপ হেত এবং ক  পিরচালেকর অিফস 
পিরদশনকােল িনিবড়ভােব য় সং া  নিথপ  পরী া-িনরী া করা হয়। িপিপআর ২০০৮ অ সাের য় ি য়া 
স িকত ত ািদ সং েহর জ  ‘‘ িকউরেম  চকিল ” অ যায়ী ত  সং হ করা হেয়েছ। িনে  কে র আওতায় 
প , কায ও সবা য়/সং হ সং া  ত  উপ াপন ও পযােলাচনা করা হেলা।  
 

৫.১  কে র আওতায় প , কায ও সবা য়/সং হ  
 
নিথপ  পযােলাচনায় দখা যায় য, মা   য় কায ম সামা  িব িত বাদ িদেল য় িবিধমালা ২০০৮ অ সরণ 
কেরই করা হেয়েছ।  িনে র সারণীেত কে র আওতায় ২  প , কায ও সবা য়/সং হ সং া  ত  উপ াপন 
করা হেলা।    
 

সারণী -৫.১:  কে র অধীেন প , কায ও সবা য়/সং হ সং া  য় কাযাবলী 
 

িবষয় িত  িবষয় স েক বণনা িমক 
নং দরপ  অ যায়ী কােজর/ ােকেজর নাম িপিজ-১: জীপ য় ি য়া িপিজ-২: িমিন াক 
০১ দরপ  িব ি  কােশর মা ম জাতীয় (NCB) জাতীয় (NCB) 
০২ দরপ  পি কায় কািশত হেয়িছল িকনা হ  হ  
০৩ পি কার নাম দিনক আমােদর সময়, 

দিনক িনউ নশন 
দিনক আমােদর সময়, দিনক 

িনউ নশন 
০৪ পি কা কােশর তািরখ ২৭/০৫/২০১৫ ২৭/০৫/২০১৫ 
০৫ দরপ  িব য় র  তািরখ ২৮/০৫/২০১৫ ২৮/০৫/২০১৫ 
০৬ দরপ  হেণর শষ তািরখ  ১৮/০৬/২০১৫ ১৮/০৬/২০১৫ 
০৭ া  মাট দরপে র সং া  ০১  ০২  
০৮ দরপ  খালার তািরখ ও সময়   ২১/০৬/২০১৫ ২১/০৬/২০১৫ 
০৯ রসপনিসভ দরপে র সং া ০১  ০১  
১০ নন রসপনিসভ দরপে র সং া ০ ০১  
১১ দরপ  ায়ন কিম র সভা ২৮/০৬/২০১৫ ২৮/০৬/২০১৫ 
১২ কাযিববরণী  অ েমাদেনর তািরখ  ২৮/০৬/২০১৫ ২৮/০৬/২০১৫ 
১৩ িস এস তরীর তািরখ ২৮/০৬/২০১৫ ২৮/০৬/২০১৫ 
১৪ িস এস অ েমাদেনর  তািরখ ২৮/০৬/২০১৫ ২৮/০৬/২০১৫ 
১৫ Notification of Award  

দােনর তািরখ 
২৮/০৬/২০১৫ ২৮/০৬/২০১৫ 

১৬ ি  া েরর তািরখ ২৮/০৬/২০১৫ ২৯/০৬/২০১৫ 
১৭ কাযােদশ হেণর তািরখ ২৮/০৬/২০১৫ ২৯/০৬/২০১৫ 
১৮ কাযােদশ অ যায়ী কাজ র তািরখ ২৮/০৬/২০১৫ ২৯/০৬/২০১৫ 
১৯ কাযােদশ অ যায়ী কাজ সমাি র তািরখ ি  া েরর পর হইেত 

পরবত  ২১ িদন 
ি  া েরর পর হইেত 

পরবত  ২১ িদন 
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৫.১.১ জীপ য় ি য়া  
 

ক  পিরচালেকর অিফেস নিথপ  পযােলাচনায় দখা যায় য, লধন য় খােত কে র আওতায় ১  জীপ েয়র 
সং ান িছল এবং এর জ  কে র িডিপিপেত ৭২.০০ ল  টাকা েয়র সং ান রাখা হেয়িছল। পযােলাচনায় দখা    
যায় য, ক  পিরচালেকর অধীেন ক ীয়ভােব ১  জীপ য় করা হেয়েছ এবং এ খােত য় হেয়েছ    
৬,১৯৮,০০০.০০ টাকা অথাৎ এখােত বরা ত টাকার ৮৬% টাকা খরচ হেয়েছ।    
 

য় সং া  া  ত  িবে ষেণ দখা যায় য, জীপ েয়র ােকজ উ ু  দরপ  প িতেত য় করা হেয়েছ।       
ই  জাতীয় পি কায় ( দিনক আমােদর সময়, দিনক িনউ নশন) দরপ  আহবান করা হেয়িছল। পযােলাচনায়     
দখা যায় য, উ  জীপ য় করা হেয়িছল ২৮/০৬/২০১৫ তািরেখ এবং জীপ  এখনও চলমান।  

 
জীপ  য় করা হেয়েছ ািসিফক মটরস িলঃ এর িনকট থেক। এ  সরকাির িত ান নয়। জীপ য় ি য়ায়     
দখা যায় য, দরপ  হেণর শষ তািরখ ১৮/০৬/১৫ হেলও দরপ  খালা হেয়েছ ২১/০৬/১৫ তািরেখ। দরপ       
খালার জ  কান র েলশন পাওয়া যায়িন। িপিপআর ২০০৮ এর িবধান অ যায়ী এক জায়গায় দরপ  হণ করা 

হেল তা দরপ  হেণর শষ সমেয়র ১ ঘ ার মে  উ ু করেণ বা বাধকতা রেয়েছ, িক  দরপ  খালা হেয়েছ ৩ 
(িতন) িদন পর। এছাড়াও া  দরপে র সং া মা  ১ । যার িব াপেনর ব ল চার স েক ে র উে ক কের। 
নিথেত আরও দখা যায় য, একই িদন অথাৎ ২৮/০৬/১৫ তািরেখ দরপ  ায়ন কিম র সভা অ ি ত হেয়েছ, 
কাযিববরণী অ েমািদত হেয়েছ, িসএস তরী ও অ েমাদন করা হেয়েছ, কাযােদশ দান করা হেয়েছ, ি  া র      
করা হেয়েছ এবং কাজ কাযােদশ অ যায়ী  করা হেয়েছ। একই িদেন স দয় কাজ স াদন ে র উে ক কের। 
 
৫.১.২ িমিন াক য় ি য়া  
 

ক  পিরচালেকর অিফেস নিথপ  পযােলাচনায় দখা যায় য, লধন য় খােত কে র আওতায় ১  িমিন াক 
েয়র সং ান িছল এবং এর জ  কে র িডিপিপেত ৪৪.০০ ল  টাকা েয়র সং ান রাখা হেয়িছল। পযােলাচনায় 

দখা যায় য, ক  পিরচালেকর অধীেন ক ীয়ভােব ১  িমিন াক য় করা হেয়েছ এবং এ খােত য় হেয়েছ 
৩,৮১৫,০০০.০০ টাকা; বরা ত টাকার ৮৭% টাকা। 

 
য় সং া  া  ত  িবে ষেণ দখা যায় য, িমিন াক েয়র ােকজ উ ু  দরপ  প িতেত য় করা হেয়েছ। 
ই  জাতীয় পি কায় ( দিনক আমােদর সময়, দিনক িনউ নশন) দরপ  আহবান করা হেয়িছল। পযােলাচনায়     
দখা যায় য, উ  িমিন াক য় করা হেয়িছল ২৮/০৬/২০১৫ তািরেখ এবং িমিন াক এখনও চলমান। আপাত    
ি েত তীয়মান য সরকােরর অ েমািদত য় নীিতমালা (িপিপআর ২০০৮) অ সরণ কেরই এই য় স  করা 

হেয়েছ। িক  য় করা হেয়েছ উ রা মটরস থেক যা সরকাির িত ান নয়। কােজই এে ে  ট ার আহবান এবং 
িপিপআর ২০০৮ অ যায়ী দরপ  িব য়, হণ, খালা, বাছাই, যাচাই এবং অ েমাদন শেষ কাযােদশ দান     

েয়াজন। িজপ য় ি য়ার মত াক েয়র ে ও দরপ  হেণর শষ তািরেখ দরপ  উ ু  করা হয়িন এবং 
দরপ  উ ূ  কিম র গঠন এবং উ ূ করেণর র েলশন নাই। এছাড়া দরপ  ায়ন কাযিববরণী পািরশ 

২০ েয়র ে  সরকাির য় নীিতমালা অ সরণ করা 
হেয়িছল িকনা 

যথাযথভােব অ সরণ করা 
হয়িন 

যথাযথভােব অ সরণ করা 
হয়িন 

২১ ােকজ িভি ক দরপ  আহবান করা হেয়িছল িকনা হ  হ  
২২ দরপে র বিণত   অেপ া অিধক য় হেয়িছল 

িকনা  
না না 

২৩ কে র মালামােলর ওয়ােরি  িছল িকনা  ওয়ােরি  িছল না িক  ১ 
বছেরর সািভিসং িছল 

১ বছেরর মে  সম া হেল 
িবনা ে  সািভিসং এর 

ব া িছল এবং স 
মাতােবক তারা ব া হণ 

কেরেছ। 
২৪ মাট ি   ৬১,৯৮,০০০.০০ টাকা ৩৮,১৫,০০০.০০ 
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অ েমাদন িসএস তরী ও অ েমাদন এবং কাযােদশ দান ি  া র এবং কায  একই িদেন হওয়ায়  দখা 
িদেয়েছ। 
 
৫.১.৩ জিম য় ি য়া  
 
িডিপিপর িবধােন জিম েয়র জ  সরাসির য়/ উ ূ  য় ি য়া অবল েনর কথা বলা হেয়েছ।  জিম েয়র     

ে  সরকাির িবধােন সরাসির য় বা উ ু  দরপে র মা েম েয়র কান েযাগ নই। জিম েয়র ে     
একমা  হণেযা  প িত হল িম ম দখল (অিধ হণ)। নিথপে  দখা যায় মা  গাপালগে  জিম ম    
দখল করা হেয়েছ। এছাড়া বাকী সকল ােন জিম সরাসির িম মািলকেদর িনকট হেত য় করা হেয়েছ। িডিপিপেত 
বিণত প িতর সােথ য় ি য়ার িমল থাকেলও এ য় থার িবেরাধী । 

 
সমী ায় া  তে  দখা যায় জিমর  নগদ ও চেকর মা েম পিরেশাধ করা হেয়েছ। সা াৎকােরর সময়  
সা াৎকার দানকাির জিমর মািলক ৯ জেনর মে  ২ জন জিম িবি র কান টাকা পানিন এবং বািক ৭ জন 
আংিশক টাকা পেয়েছন। ক  অিফস হেত জানা যায় য, জিমর স দয়  পিরেশাধ করা হেয়েছ। িম 
সরকািরভােব অিধ হণ করা হেল  পিরেশাধ সং া  এ ে র উে ক হত না। 
 
৫.১.৪ Sanitation, Seal & Stamps (GD-1), Supply and installation of Machinary &  
others Equipment (GD-4),  Supply and installation of engineering  equipment 
(GD-5) 
 

ক  িজওিব এবং উপকারেভাগীেদর অেথ বা বািয়ত হে । এ কে  দাতা সং ার কান অথায়ন নই। ক  
বা বায়েনর ে  PPR ২০০৮ অ সরণ করার কথা। িডিপিপেত দখা য, ৮  ােকেজ স দ, ৫  ােকেজ     
িনমাণ এবং ১  ােকেজ সবা সং হ করার উে খ রেয়েছ। িনে  সবা, িনমাণ এবং প  ােকজ স েহর ত  
উপ াপন করা হেলা।    
 
উপেরা  ােকেজ স েহর মে  প  খােত GD-1 সং েহর জ  ১০ ল  টাকা এবং GD-4 সং েহর জ  ২০          
ল  টাকা RFQ এর মা েম সং েহর জ  িডিপিপেত সং ান রাখা হেয়েছ। িক  প  েয়র ে  RFQ এর     

সীমা ৫ ল  টাকা, ফেল GD-1, GD-4 ক িবভাজন করেত হেয়েছ, যা PPR এর িবধান অ যায়ী                 
অেযৗি ক। GD-2 এবং GD-3, OTM প িতেত য় করা হেয়েছ। এে ে  সংবাদপে  িব ি  দােনর মা েম 
দরপ  আহবান করা হেয়েছ যা উ ু  দরপে র প িতর সে  সাম ণ। PPR-০৮ এর িবধান অ যায়ী দরপ  
হণ স  হওয়ার ১ ঘ ার মে  দরপ  খালার িবধান থাকেলও দরপ  খালা হেয়েছ ৩িদন পর যা PPR এর 

িবধােনর সােথ  সাংঘিষক। WD-2  এবং WD-3 এ া  দরপে র সং া যথা েম ১  ও ২  । এেত অ েমািদত 
িবধান অ যায়ী ২  ব ল চািরত পি কায় দরপ  ছাপােনা হেলও তা অ াত কার ণ ব ল চািরত হয়িন। GD-5 
উ  দরপে র প িতেত সং হ করার কথা। এ িবষেয় ত  চাওয়া হেল ক  অিফস হেত কান ত  পাওয়া 
যায়িন। সকল কার ত  BMTF এ রেয়েছ বেল জানােনা হেয়েছ। এ িবষেয় BMTF ক িজ াসা করা হেল 
তােদর উ য়ন সহেযাগী দািবদার িত ান কায়া াম এল এ কন াকশন িলিখত ভােব মা  আবািসক ভবন 
িনমােণর কথা জানান। িবধান অ যায়ী উ ু  দরপে র মা েম ১৫৫ ল  টাকার এ য় ২  সংবাদ প  এবং      
সং ার িনজ  ওেয়ব সাইেট চােরর কথা। িক  বা েব তা কাশ করা হয়িন। ক  ি য়ািরং কিম র ৫ম সভার 
কাযপে  দখা যায় েকৗশল সর ােমর ১৫৫ ল  টাকা েরাটাই িয়ত হেয়েছ। েকৗশল সর ােমর জ  

িসিফেকশন আইেটম না ার, পিরমাণ ইত ািদ িবষেয় ক  অিফেস কান কাগজ প  পাওয়া যায়িন। সামি ক 
িবষয়  PPR-০৮ এবং DPP এর সােথ সাংঘিষক। GD-7, RFQ প িতেত করার কথা বলা হেয়েছ এবং এ 
খােত বরা ত ৮.৫০ ল  টাকার মে  ৮.৪৮ ল  টাকা য় করা হেয়েছ। যেহ  এ  এক  একক ােকজ, প  

েয়র ে  এটা LTM প িতেত হওয়া যৗি ক িছল। 
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৫.১.৫  Construction work (WD-1 & WD-2) 
 
বাংলােদেশর ৭  জলায় এ ক  বা বািয়ত হে । িত  জলায় ২  কের চারতলা ভবন তির করা হে । এর   
জ  িডিপিপেত উ ু  দরপে র িবধান থাকেলও কাজ  করা হেয়েছ সরাসির য় প িতেত। নিথ িবে ষেণ দখা     
যায় চারতলা িভত িবিশ  আবািসক ভবন এবং দাতলা িভত িবিশ  ডইির/ পাি  শডিনমাণ কােজর জ   
BMTF ক একক কাযােদশ দয়া হেয়েছ। মাট ৭  এলাকার িত েত ৫০ কা  টাকার বিশ ে র 

িকউরেম  একক ােকজ  কের কাযােদশ দান িডিপিপ অ যায়ী স ক হেলও বা বতার সে  সাম ণ 
নয়।  
 
যেহ  কাজ েলা থক ৭  সাইেট ৭  ােকেজর মা েম এ কােজর িডিপিপ তির করা এবং তদ যায়ী উ ু  

দরপ  প িতেত কােজর কাযােদশ দান করা উিচত িছল। এে ে  ক  অিফস িডিপিপ’র িবধান ল ন কেরেছ। এ 
িবষেয়  করা হেল ক  অিফস জানায় প ী জনপদ ক  আরিডএ’র এক  িবেশষািয়ত ােয়ািগক গেবষণা 

ক । ক র িনমােণর ে  ণগত মান িনি ত কে  ন ন ি  বহাের অিভ তা স  সরকাির িত ান 
BMTF ক িডিপিপেত বিণত ও এম এর পিরবেত িডিপএম এর মা েম কাযােদশ দান করা হেয়েছ। তারা          
তােদর ব ে র সমথেন ৭/১২/২০১৪ তািরেখ অ ি ত ECNEC সভায় হীত িস া  উে খ কেরন। উ  িস া  
অ যায়ী ”এখন হেত সকল সরকাির িকউরেম  এর ে  সরকাির িত ােন উৎপািদত সংেযািজত -সাম ী 
অ ািধকার িভি েত য় করেত হেব। সরকাির িত ােন েয়াজনীয় মালামাল পাওয়া না গেল বািহর থেক য়       
করা যােব”। িবষয়  উৎপািদত  বা সংেযািজত  সাম ী নয়। এছাড়াও রট কম িবধায় ও এম হেত িডিপএম     
এ ানা র অেযৗি ক। কননা BMTF িনেজ কখনও মালামাল সং হ বক ভবন িনমাণ কাজ কেরনা। 
 
আরিডএ দান ত ি পে  দখা যায় য Construction of ‘Palli Janapad Buildings’(07 nos.) 
includes Rural Residential Building (04 storied complete) & Farm Building (03 
storied complete) in any mentioned places under Seven Division of Bangladesh একক 
ি নামা া র করা হেয়েছ যা অেযৗি ক। এছাড়াও ২৯৬ কা  টাকার া িলত েয়র ােকজ  CCGP এর 

অ েমাদন িতেরেক পাশ করা হেয়েছ যা চিলত িবধােনর সােথ সাংঘিষক। এ িবষেয় ম ণালয়েক িজ াস করা 
হেল ম ণালয় জানায় একক সং া (BMTF) ক িডিপিপর িবধান ভ  কের কাজ দয়ার ে  ম ণালেয়র কান 
অ েমাদন নয়া হয়িন। 
 
BMTF এর ধান কাযালয় গাজী ের অবি ত। িবিভ  এলাকায় তােদর কান শাখা অিফস নাই। িনমাণাধীন  সাইট 
স হ পিরদশন কের দখা যায় সখােন কাদােরর লাকজেনর বসার জ  শড রেয়েছ ; চয়ার টিবল রেয়েছ। তেব 
পিরদশনকােল সখােন কান  েকৗশলী  পাওয়া যায়িন। এ িবষেয়  BMTF ক  করা হেল BMTF এর তরফ 
থেক কান জবাব পাওয়া যায়িন। তেব BMTF এর উ য়ন সহেযাগী িত ােনর দািবদার কায়া াম এল এ 

কন াকশন এর িনবাহী  পিরচালক জনাব হািব র রহমান খান জানান  উপ কাদার িহসােব তারা রং র, গাপালগ  
এবং ব ড়ায় কাজ করেছ। িক  বা েব সাইট পিরদশেন দখা যায় রং ের কায়া াম কাজ করেলও ব ড়ায় জিরন 
এ ার াইজ এবং গাপালগে  িমতা  ইি িনয়ািরং  কাজ করেছ। গাপালগ  এবং ব ড়ায় কায়া াম এল এ 
কন াকশেনর কান িতিনিধেক পাওয়া যায়িন। িক িক কােজর জ  BMTF এর সােথ ি   া িরত হেয়েছ 
এমত ে র জবােব  BMTF এর প  থেক কায়া াম এল এ কন াকশন জানায়  য মা  ৭  িবভােগ ৪ তলা 
িবিশ  ভবন িনমােণ ি  হেয়েছ। িক  ি পে  দখা যায় আবািসক ভবন এবং ফাম িবি ং িনমােণর জ  ি  
হেয়েছ। এেত তীয়মান হয় উ রদাতা  ি  স েক স ক ত  জােননা। িনমাণ কাজ িকভােব স  করা হে  
এমত ে র জবােব BMTF প  থেক জানায় তারা অ  িত ানেক ক া  িদেয়েছ এবং উ  কাদার BMTF 
এর দা িরক  িনয়ম অ যায়ী বাছাই করা হেয়েছ। িনমাণ কােজর ণগত মান পরী া ও তদারিক করার জ  RDA 
এবং BMTF এর কমকতাগণ িনয়িমত সাইট পিরদশন কেরন বেল জানােনা হয়। িনমাণ কােজর ণগত মান 
িনি ত করার জ  সাইট অিফেস লাক রেয়েছ দািব করেলও BMTF কান আেদেশর  কিপ  দখােত পােরিন। 
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HBRI এর সােথ যাগােযাগ কেরেছন িকনা এমত ে র জবােব BMTF িতিনিধ সং া জানায় HBRI নকশা    
সয়ংস ণ না থাকায় নকশা সংেশাধন করা হেয়েছ। RDA এর চািহদা মত HBRI এর কািরগির ান স           
জনবল েয়াজন অ যায়ী সাইট পিরদশন কেরন । এ িবষেয় HBRI জানায় RDA এর সােথ MoU া র 
করেলও RDA বতমােন তােদর সােথ যাগােযাগ রাখেছনা । ফেল কােজর ণগত মান স েক তারা অবিহত নন । 
কাজ কারা করেছ এ িবষেয় এক এক বার এক এক উ র দওয়া হেয়েছ। একবার বলা হে  অ  িত ানেক ক া  
দওয়া হেয়েছ আবার বলা হে  িনেজরাই কাজ করেছ। 

 
৫.১.৬ Construction of health care and water supply, installation of electrical 
equipment with solar power system and installation-construction of others  
works (bio gas system, rain water harvesting facility): WD-3, WD-4 & WD-5   
 
WD-3, WD-4, এবং WD-5 এ বিণত িত  কাজ উ ু  দরপ  প িতেত করার কথা থাকেলও ক                   
অিফেস এ িবষেয় কান কাগজপ  পাওয়া যায় িন। তেব আলাপ কের জানা যায়, BMTF ক এ ৩  কাজও দওয়া 
হেয়েছ। বা েব কাথাও WD-3, WD-4, এবং WD-5 এর কাজ  হয়িন। 
 

িকউরেম  স েক সামি ক মতামত 
 
 জিম য় িম ম দখল অ যায়ী করা হয়িন। িডিপিপেত কাথায় জিম য় করা হেব বা কাথায় প ী জনপদ 

িনমাণ করা হেব তা  িছল না। িডিপিপ অ েমাদেনর পর জিম বাছাই ও য় করা হেয়েছ। 
 পাবিলক Procurement িবধান অ যায়ী বািষক পিরক না CPTU ত রণ করা হয়না এবং কায়াটারিল 

আপেডট করা হয়না। অ েমািদত িডিপিপর একািধক ােকজেক এক ােকেজ িনেয় কাদােরর া তা থাকা 
সে ও DPM প িতেত কাযােদশ দান করা হেয়েছ। সব েলা ােকজ একে  টাকার পিরমাণ ৫০ কা  
টাকার অেনক বিশ। কােজই এমতাব ায় এ িবষেয় িস া  CCGP কিম েত হওয়া উিচত িছল। CCGP 
কিম র িস াে র আেগ এ য় হণেযা  নয়। 

 ক  য় বরাে র লনায় বিশ নয় । তেব এ েয়র সমথেন কান ড েম  ক  অিফেস পাওয়া যায়িন । 
 ক  অিফস ট ার ড েম  তির কেরেছ বেল দািব কের। উ  ট ার ড েম  া িলত েয়র সারমম মা । 

উহা CPTU এর অ েমািদত STD অ যায়ী তির করা হয়িন। িসিফেকশন ও  BoQ তির করা হেয়েছ           
তেব TOR  নয়।    

 ট ার/ েপাজাল ওেপিনং কিম র কান কাগজপ  পাওয়া যায়িন তেব ট ার ইভা েয়শন কিম র এক  
র েলশন দখা যায় ৭ সদ  িবিশ  কিম  কাজ কেরেছ। উ  কিম র গঠন যৗি ক। তেব কনসালেটি  

ফাম িনবাচেনর জ  কান POC/PEC গঠন বা র েলশন চাওয়া হেল তা পাওয়া যায়িন।  
 মা  িজপ ও িমিন াক েয়র ে  সংবাদপে  িব ি  দান করা হেয়েছ। এ িব ি  আইন অ যায়ী    

যথাযথ। িব ি েত দরপ  দািখেলর সময়সীমা স ক। তেব ট ার খালার জ  য সময় নয়া হেয়েছ তা’ 
িপিপআর ২০০৮ এর িবধােনর সােথ সাংঘিষক। 

 া  তে  দখা যায় ট ার ায়ন, ট ার ায়ন কিম র পািরশ অ েমাদন, কাযােদশ দান এবং ি  
া র একই িদেন হেয়েছ। িবষয়  অ াভািবক। 
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ষ  অ ায় 
িনিবড় পিরবী ণ সমী ার ফলাফল িবে ষণ, পযেব ণ ও পযােলাচনা 

 
ToR অ যায়ী সংি  কায েমর িনিবড় পিরবী ণ িবষয়াবলীর উপর সমী ার পিরমাণগত ও ণগত প িতর    
মা েম ত -উপা  সং েহর ফলাফল িনে  ‘ক’ এবং ‘খ’ ই  ধান অংেশর মা েম উপ াপন ও িবে ষণ করা   
হেলা।  

অংশ –কঃ  ণগত প িতর মা েম া   তে র ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ  
অংশ –খঃ পিরমাণগত প িতর মা েম া  তে র ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 

 
অংশ-কঃ ণগত প িতর মা েম া   তে র ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 

 
সমী ার ToR -এর উে  অ যায়ী ণগত ও িনিবড় প িতর মা েম ক  এলাকার সংি  কায েমর িনিবড় 
মিনটিরং িবষয়াবলীর উপর ত -উপা  সং েহর ফলাফল িন বিণত পিরে েদর মা েম উপ াপন, পযােলাচনা ও 
িবে ষণ করা হেলা:  
১. সেরজিমেন কে র অবকাঠােমা পিরদশন ও পযেব েণর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 
২. ক  কমকতা এবং সংি  ণ ত দাতােদর সােথ িনিবড় সা াৎকার হেণর ফলাফল পযােলাচনা ও  
    িবে ষণ 
৩. জিমর মািলেকর সােথ িনিবড় সা াৎকার হেণর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 
৪. িবিভ  কেহা ারেদর সােথ দলীয় আেলাচনার ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ   

 
৬.১ সেরজিমেন কে র অবকাঠােমা পিরদশন ও পযেব েণর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 
 
বতমান িনিবড় মিনটিরং সমী ায় “প ী জনপদ” কে র অবকাঠােমা সেরজিমেন পিরদশন ও পযেব ণ করা     
হেয়েছ। পযেব ণকােল কে র জ  জিম িকভােব সং হ করা হেয়েছ, িকভােব ভৗত অবকাঠােমা িনমাণ কাজ  
Procure করা হেয়েছ, কে র অবকাঠােমা েলা ল মা া অ যায়ী হে  িকনা,  চলমান কায ম ও তােত ব ত 
Materials েলার ণগতমান, তােদর বতমান অব া িক প ইত ািদ িবষয় েব ণীত চকিল  বহার কের     
সরাসির পযেব েণর মা েম যাচাই করা হেয়েছ।  
 

কে র িডিপিপ অ যায়ী দেশর ৭  িবভােগর ৭  জলায় ৭  ীম বা বায়েনর কথা। মাঠ পযােয় া  তে        
দখা যায় য ৭  ীেমর মে  ২  (চ াম, বিরশাল) ীেমর জ  জিম অিধ হণ এবং ২  ( লনা ও িসেলট)     
ীেমর ভৗত অবকাঠােমা িনমােণর জ  জিম িতর কাজ অ াবিধ স  হয় নাই। বাকী ৩  ( গাপালগ , ব ড়া   

ও রং র) ীেম অবকাঠােমা িনমাণ কাজ  হেলও কাথাও ভবনস হ িনমাণ স  হয়িন। ফেল পরামশক 
িত ােনর পযেব ণকারীগণ উ  ৪  জলা বাদ িদেয় ভৗত অবকাঠােমা িনমাণ কাজ আংিশকভােব স  হেয়েছ 

এমন ৩  জলার অবকাঠােমা েলা সেরজিমেন পিরদশন ও পযেব ণ কেরেছন। এ জলা িল হেলা, গাপালগ ,  
ব ড়া ও রং র। 
 
পরামশক িত ােনর পযেব ণকারীগণ গাপালগ , ব ড়া ও রং র জলার “প ী জনপদ” ীেম উপি ত হেয় 
সেরজিমেন বা ব অব া পযেব ণ কেরন এবং ণ ি বগ অথাৎ ক  বা বায়ন ি য়ায় ত  ও পেরা  
ভােব জিড়ত সরকাির ও বসরকাির ি বেগর সােথ িনিবড় সা ােতর মা েম এবং সেবাপির পযেব েণর মা েম 
ত -উপা  সং হ ও যাচাই কেরন। িনে  সেরজিমেন পিরদশন ও পযেব েণর ফলাফল বণনা করা হেলাঃ 
 
ব ড়া 
ব ড়া জলার “প ী জনপদ” ীম পিরদশনকােল দখা যায় য, কে র িডিপিপ অ যায়ী ২  চারতলা ভবন এর     
কাজ চলমান রেয়েছ। এলাকাবাসীেদর কাছ থেক সরাসির েয়র মা েম কে র জ  জিম অিধ হণ করা হেয়েছ। 
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জিম অিধ হণকােল িক  সম ার স ুখীন হেত হেয়েছ যমন: িক  জিমর ভািগদােরর সং া একািধক, িক  জিমর 
কাগজ প  ক িছলনা, একসােথ একই জায়গায় ৩.৭৫ একর জিম পাওয়া যাি ল না ইত ািদ। পযেব ণকােল দখা 
যায় য, ২  ভবেনই দাতলার ছাদ পয  ঢালাই হেয়েছ এবং িতন তলার কলাম িনমােণর কাজ চলেছ। এছাড়া “প ী 
জনপদ” কে র অ া  অবকাঠােমা/কায ম েলা যমন ি তল গ , রগী শড ও ডরিমটরী িনমাণ; 
কিমউিন িভি ক বােয়া াস া  াপন; সৗর িব ৎ ব া াপন; উপকারেভাগীেদর িশ ণ ইত ািদ কাজ েলা 
এখনও  হয়িন। কে র িডিপিপ অ যায়ী ভবন িনমােণর কাজ ২০১৪ সােল  হওয়ার কথা থাকেলও ত 
িনমাণ কাজ  হয় ২০১৬ সােল। ক  কমকতা এবং কে  জিড়ত সরকাির- বসরকাির ণ ত দাতােদর 
ভা মেত জিম িনবাচন, অিধ হণ এবং েয় িবল , িব ৎ সংেযাগ াপেন িবল  এবং সেবাপির কাদােরর     
অবেহলার কারেণ ক  বা বায়েনর কাজ  হেত িবলি ত হেয়েছ। 
 
 

 
সেরজিমেন ভবন পিরদশন ও পযেব েণর ফলাফল িনে  বণনা করা হেলাঃ  
 ক  সাইেট িনমাণ সং া  ত স িলত সাইনেবাড াপন করা হয়িন। 
 বতমােন ভবেনর তীয় তলার িনমাণ কাজ চলেছ।   
 িনমাণ কাজ তদারিকর জ  ক  সাইেট কািরগির ানস  লােকর অ লতা রেয়েছ। 
 কােজ িনেয়ািজত স ািরং শাটািরং এবং এম এস রড বাইি ং কােজ িনেয়ািজত াসনেদর দ তার অভাব 

রেয়েছ। 
 কে  ব ত এম এস রড রকড এি  সং া  মাপ বিহ পাওয়া যায়িন। 
 ইট, বা , পাথর, এম এস রড এর েয়াজনীয় সং ক ট  িরেপাট পাওয়া যায়িন। তাছাড়া িসেমে র          

কান ট  িরেপাট পাওয়া যায়িন। 
 াম টে র কান ট  িরেপাট পাওয়া যায়িন।  
 RCC কােজ ব ত খায়ার ায়ই ৩০% ওভারসাইজ এবং ডা  িমি ত।  
 ি ক িচপেসর বিশর ভাগই িন মােনর, Undersized এবং ডাে র পিরমাণ বিশ। 
 RCC কােজ (বীম, কলাম, িসিড় ইত ািদ) াপ েডড খায়া, শাটািরং ওয়াটার টাইট না হওয়া এবং          

যথাযথ ভােব কমেপকশন  না হওয়ায় হািনক  পিরলি ত হয়। িবেশষ কের টাওয়ার-২ টাইপ-িব নীচ তলার    
ব পােশ কলাম এবং বীেমর কাজ হনেযা  নয়। 

 ফম ওয়াক যথাযথভােব না হওয়ায় িসিড়র শপ সাইজ যথাযথ হয়িন। 
 RCC কােজ যথাযথ ভােব িকউিরং করা হয়িন। 
 িক  িক  বীেম Sag এবং বাড়িত চওড়া দখা হয়। 
 কােজর থম িদেক কলােম এবং বীেম কােঠর শাটািরং করা হয়। পরবত েত িক  কলােম ি ল সাটার এবং    

িক  কলােম কােঠর শাটািরং বহার করা হে । 
 কলােম ব ত িরং এর েকর এ াংেগল বশীর ভাগ ে ই ৪৫ িড ীর বশী  

ব ড়া ীেম ভবন িনমােণর অব া 
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 অেনকে ে  কলাম ঢালাই এবং রেডর এলাইনেম  ক নই।  
 কলােমর রড যথাযথভােব স ািরং না করায় অেনক ে  কাব কা দখা যায়। 
 শাটািরং কােজ ব ত কাঠ, ব শ িতর বিশর ভাগই িন মােনর। 
 হািনক ত ােন মটােরর েলপ দয়া হেয়েছ। 
 রড ফেল রাখায় রেডর মিরচা ধেরেছ। 
 বা  এবং খায়া যথাযথভােব াক করা হয়িন। যার ফেল এর মে  কাদা মা , শা ক, আবজনা ইত ািদ       

দখা যায়। 
 িসেম  যথাযথভােব াক করা হয়িন। াক থেক রা অ যায়ী িসেম  বহার করা হে । াক থেক     

কলাম অ যায়ী িসেম  বহার করা েয়াজন। 
 মেঝেত ইেটর সিলং করার জ  ম ত ত ায় ১৮,০০০ ইট িন মােনর। 
 বা  এবং খায়া যথাযথভােব ন ং কের বহার করা হে  না। 
 কােজর কািরগির মান িন মােনর।     
 সামি কভােব কােজর ণগত মান এবং কািরগির ন  ি  করা েয়াজন। 

 
রং র 
রং র জলার “প ী জনপদ” ীম পিরদশনকােল দখা যায় য, কে র িডিপিপ অ যায়ী ২  চারতলা ভবন এর   
িনমাণ কাজ চলমান রেয়েছ। এলাকাবাসীেদর কাছ থেক সরাসির েয়র মা েম কে র জ  জিম অিধ হণ করা 
হেয়েছ। রং র িস  কেপােরশেনর িভতের এ ীেমর জ  জিম িনবাচন ও অিধ হণ করা হেয়েছ। জিম      
অিধ হণকােল িক  সম ার স ুখীন হেত হেয়েছ যমন: িক  জিমর ভািগদােরর সং া একািধক, িক  জিমর 
কাগজ প  ক িছলনা, একসােথ একই জায়গায় ৩.৭৫ একর জিম পাওয়া যাি ল না ইত ািদ। পযেব ণকােল দখা 
যায় য, ২  ভবেনই দাতলার ছাদ ঢালাই স  হেয়েছ এবং িতন তলার কলাম ও বীেমর কাজ স  হেয় ছাদ       
িনমােণর কাজ চলেছ। এছাড়া “প ী জনপদ” ীেমর অ া  অবকাঠােমা/কায ম েলা যমন ি তল গ , রগী     
শড ও ডরিমটরী িনমাণ; কিমউিন িভি ক বােয়া াস া  াপন; সৗর িব ৎ ব া াপন; উপকারেভাগীেদর 
িশ ণ ইত ািদ কাজ েলা এখনও  হয়িন। কে র িডিপিপ অ যায়ী ভবন িনমােণর কাজ ০১ জা য়ারী ২০১৫ 

সােল  হওয়ার কথা থাকেলও ত িনমাণ কাজ  হয় ১৬ জা য়ারী ২০১৬ সােল। ক  কমকতা এবং     
এলাকার ণ াি বেগর ভা মেত জিম িনবাচন, অিধ হণ এবং েয় িবল , িব ৎ সংেযাগ াপেন িবল      
এবং সেবাপির কাদােরর অবেহলার কারেণ ক  বা বায়েনর কাজ  িবলি ত হয়। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িনে  ভবেনর সেরজিমেন পিরদশন ও পযেব েণর ফলাফল বণনা করা হেলাঃ  
 ক  সাইেট িনমাণ ত  স িলত সাইনেবাড াপন করা হয়িন। 
 বতমােন কে র ল ভবেনর তীয় তলার কাজ চলেছ। 
 ক  সাইেট িনমাণ কাজ তদারিকর জ  উপ  কািরগির ান ও যা তা স  লােকর অভাব রেয়েছ। 

রং র  ীেম ভবন িনমােণর অব া 
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 স ািরং শাটািরং এবং এম এস রড বাইি ং কােজ দ  াসেনর অভাব রেয়েছ। 
 ব ত এম এস রড রকড এি  সং া  মাপ বিহ পাওয়া যায়িন। 
 ইট, বা , পাথর, এম এস রড এর েয়াজনীয় সং ক ট  িরেপাট পাওয়া যায়িন। তাছাড়া িসেমে র কান ট  

িরেপাট পাওয়া যায়িন। 
 াম ও িসিল ার টে র কান ট  িরেপাট পাওয়া যায়িন। 
 RCC কােজ ব ত পাথেরর ায় ৯৫% ওভারসাইজ এবং ব ত পাথেরর ায় ২০% এ িন মােনর িম ণ 

দখা যায়।  
 ফম ওয়াক যথাযথভােব না হওয়ায় িসিড়র শপ সাইজ যথাযথ হয়িন।  
 RCC কােজ (বীম, কলাম, িসিড় ইত ািদ) াপ েডড খায়া, শাটািরং ওয়াটার টাইট না হওয়া এবং যথাযথ 

ভােব কম াকশান না হওয়ায় হািনক  পিরলি ত হয়। 
 RCC কাজ যথাযথ ভােব িকউিরং করা হয়িন। 
 িক  িক  বীেম Sag এবং বাড়িত চওড়া দখা যায়।  
 কােজর থমিদেকর কলােম এবং বীেম কােঠর শাটািরং বহার করা হেয়েছ। পরবত  িক  কলােম ি ল সাটার 

এবং িক  কলােম কােঠর শাটািরং বহার করা হে । 
 অেনকে ে  কলাম ঢালাই এবং রেডর এলাইনেম  ক নই।  
 কলােমর রড যথাযথভােব স ািরং না করায় অেনক ে  কাব কা দখা যায়। 
 শাটািরং ব ত কাঠ, ব েশর বিশর ভাগই িন মােনর।   
 কলােমর Vertical রেডর িসং কমত Maintain করা হয়িন  
 হািনক ত ােন মটােরর েলপ দয়া হেয়েছ। 
 রড ফেল রাখায় রেডর মিরচা ধেরেছ। 
 বা  এবং খায়া যথাযথভােব াক করা হয়িন। যার ফেল এর মে  কাদা মা , শা ক, আবজনা ইত ািদ  

পিরলি ত হয়। 
 বীম, কলাম, িসিড় ইত ািদ RCC কােজর ণগত মান র া, শপ সাইজ স ক রাখার জ  ি ল শাটািরং 

েয়াজন। 
 িসেম  যথাযথভােব াক করা হয়িন। 
 বা  এবং খায়া যথাযথভােব ন ং কের বহার করা হে  না। 
 কােজর কািরগির মান িন মােনর।   
 সামি কভােব কােজর ণগত মান এবং কািরগির ন  ি  করা েয়াজন। 
  
গাপালগ  
গাপালগ  জলার “প ী জনপদ” ীম পিরদশনকােল দখা যায় য, কে র িডিপিপ অ যায়ী ২  চারতলা ভবন 

এর িনমাণ কাজ চলমান রেয়েছ। আলাপ কের জানা যায়, জলা শাসেনর মা েম িম মদখল আইেনর আওতায় 
জিম মদখল করা হেয়েছ। িন  এলাকায় এ ীেমর জ  জিম িনবাচন ও অিধ হণ করা হেয়েছ। জিম 
অিধ হণকােল িক  সম ার স ুখীন হেত হেয়েছ যমন: িক  জিমর ভািগদােরর সং া একািধক, িক  জিমর 
কাগজ প  ক িছলনা, একসােথ একই জায়গায় ৩.৭৫ একর জিম পাওয়া যাি ল না ইত ািদ। পযেব ণকােল দখা 
যায়     য, ভবন ১ এর ড বীেমর কাজ স  হেয়েছ এবং কলাম িনমােণর কাজ চলেছ। ভবন ২ এ বািল ভরােটর 
কাজ   চলেছ। এছাড়া “প ী জনপদ” ীেমর অ া  অবকাঠােমা/কায ম েলা যমন ি তল গ , রগী সড ও 
ডরিমটরী িনমাণ; কিমউিন িভি ক বােয়া াস া  াপন; সৗর িব ৎ ব া াপন; উপকারেভাগীেদর িশ ণ 
ইত ািদ কাজ েলা এখনও  হয়িন। কে র িডিপিপ অ যায়ী ভবন িনমােণর কাজ ২০১৬ সােল  হওয়ার কথা 
থাকেলও তপে  িনমাণ কাজ  করা হয় ২০১৭ সােল। ক  কমকতা এবং এলাকার িবিভ  ণ 
ত দাতােদর ভা মেত জিম িনবাচন, অিধ হণ এবং েয় িবল , িব ৎ সংেযাগ াপেন িবল  এবং সেবাপির 

কাদােরর    অবেহলার কারেণ ক  বা বায়েনর কাজ  হেত দরী হেয়েছ।   
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িনে  ভবন ১ এর সেরজিমেন পিরদশন ও পযেব েণর ফলাফল বণনা করা হেলাঃ  
    ক  সাইেট িনমাণ সং া  ত  স িলত সাইনেবাড াপন করা হয়িন।  
    রকড এি  সং া  মাপ বিহ পাওয়া যায়িন; 
    লভবেনর ড বীেমর কাজ চলমান রেয়েছ; 
    অেনকে ে  ড বীেমর এলাইনেম  স ক হয়িন। িক  িক  অংেশ ড বীেমর কােজর মান অত  

িন মােনর; অেনকে ে  আক বাক  এবং Sag পিরলি ত হয়;    
   কে র স ািরং শাটািরং এবং এম এস রড বাইি ং কােজ িনেয়ািজত াসনেদর কােজ দ তার অভাব 

রেয়েছ। 
   RCC কােজ ব ত খায়া ায় ৩০% ওভারসাইজ এবং ডা  িমি ত।  
   RCC কােজ ( ড বীম), াপ েডড খায়া, শাটািরং ওয়াটার টাইট না হওয়া এবং যথাযথ ভােব  

কমেপকশন  না হওয়ায় হািনক  পিরলি ত হয়।   
   কািরগির িদক িবেবচনা না কেরই ড বীেমর ঢালাই কাজ কলােমর কাছাকািছ অস ণ রাখা হেয়েছ। 
   RCC কােজ যথাযথ ভােব িকউিরং করা হে  না।  
   অেনকে ে  কলাম ঢালাই এবং রেডর এলাইনেম  ক নই।  
   কলােমর Vertical রড এবং িরং এ মিরচা দখা যায়।   
   ড বীেমর িক  িক  জায়গায় ি য়ার কভািরং যথাযথভােব না হওয়ায় িরং বর হেয় আেছ। 
   শাটািরং এ িন মােনর কাঠ বহার করা হেয়েছ।   
   ক র স ািরং শাটািরং এবং এম এস রড বাইি ং কােজ িনেয়ািজত াসনেদর কােজ দ তার অভাব 

পিরলি ত হয়। 
   ব ত এম এস রেডর রকড এি  সং া  মাপ বিহ পাওয়া যায়িন। 
   িসেম  এবং িসিল ার টে র এক  কের িরেপাট ছাড়া াম ট  সহ ইট, বা , খায়া, রড ইত ািদ িনমাণ 

সামি র কান ট  িরেপাট পাওয়া যায়িন। 
   স ািদত কােজর ( ড বীম চলমান) ত াবধান যথাযথভােব হয়িন।    
   কলােমর রড যথাযথভােব স ািরং না করায় অেনক ে  কাব কা পিরলি ত হয়। 
   হািনক ত ােন মটােরর েলপ দয়া হেয়েছ। 
   রড ফেল রাখায় রেডর গােয় মিরচা ধেরেছ। 
   বা  এবং খায়া যথাযথভােব াক করা হয়িন। যার ফেল এর মে  কাদা মা , শা ক, আবজনা ইত ািদ   

দখা যায়। 
   বা  এবং খায়া যথাযথভােব ন ং কের বহার করা হে  না। 
   কােজর সামি ক কািরগির মান িন মােনর।  
   সামি কভােব কােজর ণগত মান এবং কািরগির ন  ি  করা েয়াজন।  

 

গাপালগ  ীেম ভবন িনমােণর অব া 
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৬.২ ক  কমকতা এবং সংি  ণ ত দাতােদর সােথ িনিবড় সা াৎকার হেণর ফলাফল          
পযােলাচনা ও িবে ষণ 
 
ণগত ত  সং েহর জ  এই সমী ায় ক  কমকতা এবং সংি  ণ কেহা ার, যারা এ কে র সােথ 
ত  এবং পেরা ভােব জিড়ত িছেলন তােদর িনিবড় সা াৎকার হণ করা হেয়েছ। এ লে  ৭ জন ক  সংি  

কমকতা এবং ৪১ জন সংি  ণ কেহা ারসহ মাট ৪৮ জেনর িনিবড় সা াৎকার হণ করা হেয়েছ।   
 
সারণী-৬.২.১: ক  কমকতা এবং ণ ত দাতােদর ( কআইআই) িব াস 
 

মাট উ রদাতার িব াস 
সং া % 

আরিডএ কমকতা  (উপ ক  পিরচালক, িনবাহী েকৗশলী,  সহকারী েকৗশলী , 
সাইট ইি িনয়ার) 

৭ ১০০ 

উপেজলা ও ইউিনয়ন পিরষেদ সংি  ৪১ জন কমকতা/জন িতিনিধ (উপেজলা িনবাহী 
কমকতা, ইউিপ চয়ার ান,  ইউিপ মিহলা ও ষ ওয়াড ম ার, ইউিনয়ন পিরষেদর 
সিচব) 

৪১ ১০০ 

মাট ৪৮ ১০০ 
 
উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয় িনিবড় মালা বহার কের ব ড়ায় অবি ত আরিডএ ক  সংি  ৭ জন কমকতার 
িনকট হেত ত  সং হ করা হেয়েছ। এছাড়াও, উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন পিরষদ পযােয়র ৪১ জন কমকতার    
কাছ থেক ত  সং হ করা হেয়েছ। আরিডএ-এর কমকতােদর মে  আেলাচ  কে র উপ ক  পিরচালক, িনবাহী 

েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী, সাইট ইি িনয়ার ইত ািদ ি বগ অ  িছেলন। অপরিদেক সংি   
কেহা ারেদর মে  উপেজলা িনবাহী কমকতা, ইউিপ চয়ার ান, ইউিপ মিহলা ও ষ ওয়াড ম ার, ইউিনয়ন 

পিরষেদর সিচব ইত ািদ ি বগ অ  িছেলন। 
 

িনে  ক  কমকতা এবং সংি  ণ ত দাতােদর সােথ িনিবড় সা াৎকার হেণর মা েম া  ত েলার 
িবে ষণ উপ াপন করা হলঃ 

 
আরিডএ এর ৭ জন কমকতার সকেলই এই কে র সােথ জিড়ত বেল জািনেয়েছন। িক  উপেজলা ও ইউিনয়ন 
পিরষেদর ৪১ জেনর মে  মা  ২৯% উ রদাতা এই কােজ জিড়ত িছেলন মেম জািনেয়েছন। ক  কােজ জিড়ত 
উপেজলা ও ইউিনয়ন পিরষেদ কমরত কমকতােদর িবভাজন হল- ব ড়া-৩৯%; রং র- ৩৬%; এবং গাপালগ    
১৪%। 

কে র উে  স েক আরিডএ কমকতা ৭ জনই (১০০%) বেলেছন য, িষজিমর অপচয় রাধ করাই ধান  
উে  িছল। তেব আরিডএ এর ৭১% কমকতা িষ জিমর অপচয় রাধ কের জনেগা ীর জ  উ ত জীবেনর     

ব া করােক কে র উে  বেল অিভিহত কেরেছন।  
 
সারণী-৬.২.২:প ী জনপদ কে র উে  স েক আরিডএ কমকতােদর মতামেতর শতকরা হার 
 

কে র  উে  আরিডএ 
িষ জিম অপচয়েরাধ  ১০০ 

উ ত জীবন যাপন ব া ৭১ 
একািধক উ র 
 

কে র উে  স েক উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন পিরষেদর ৪১ জন উ রদাতার মে  ২৪% বেলেছন  য, 
আ িনক েযাগ িবধাস িলত ব তল ভবন িনমাণ করা হেব। িনিবড় সা াৎকাের অংশ হণকারীেদর ৫৪%      
বেলেছন য, ামীণ জনেগা ীর জ   ে  বসবােসর জ  ব তল িবি ংেয়র াট বরা  করা হেব,           
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৪২% বেলেছন িষ জিম অপচয় রাধ করা হেব, ৪৪% বেলেছন ক  এলাকার জনেগা ীর জীবনমান উ ত         
করা হেব এবং ৭% বেলেছন সমবায়িভি ক কােজর ব া করা হেব(সারণী-৬.২.৩)।  
 
সারণী-৬.২.৩:প ী জনপদ কে র  উে  স েক উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা ও জন িতিনিধগেণর 
মতামেতর শতকরা হার  

ব ড়া রং র গাপালগ  মাট কে র  উ  
উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট 

 
আ িনক েযাগ 

িবধাস িলত 
ব তল ভবন 
িনমাণ 

১০০ ৩০ ৪৬ ৬৭ ৯ ২১ ০ ৮ ৭ ৭১ ১৫ ২৪ 

 ে  াট ৩৩ ৩০ ৩১ ০ ৭৩ ৫৭ ০ ৭৭ ৭১ ১৪ ৬২ ৫৪ 
িষ জিম 

অপচয়েরাধ 
৬৭ ৬০ ৬২ ৬৭ ৩৬ ৪৩ ১০০ ১৫ ২১ ১০ ৩৫ ৪২ 

উ ত জীবন  
যাপন ব া 

০ ৫০ ৩৯ ৬৭ ৩৬ ৪৩ ১০০ ৪৬ ৫০ ৪২ ৪৪ ৪৪ 

সমবায়িভি ক 
কােজর ব া 

০ ১০ ৮ ০ ৯ ৭ ১০০ ০ ৭ ১৪ ৬ ৭ 

একািধক উ র 
 
চাট-১: প ী জনপদ কে র  উে  স েক উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা ও জন িতিনিধগেণর মতামেতর শতকরা হার 
 

 
ক  যথাযথভােব বা বায়ন করা হেল সংি  এলাকায় বসবাসকারীেদর কান কান অবকাঠােমা িনমাণ কাজ 

আ িনক জীবনমান উ িতর জ  সহায়ক হেব এমত ে র জবােব আরিডএ-এর উ রদাতারা িনে  িলিখত েযাগ-
িবধা েলা উে খ কেরেছনঃ 
 ১৫% বেলেছন ব তল িবিশ  ভবন িনমাণ  
 ১৫% বেলেছন গ  ছাগল ও রগী পালেনর জ  ইতলা িবিশ  ডরিমটরী িনমাণ 
 ১৫% বেলেছন বােয়া াস া  হেত উৎ  জবসার উৎপাদন  
 ১৩% বেলেছন িব েতর বহার েযাগ কের দয়া  
 ১০% বেলেছন ি র পািন সংর েণর ব া কের দয়া   
 

ক  সংি  এলাকায় কান কান অবকাঠােমা িনমাণ কাজ আ িনক জীবনমান উ ত করার জ  সহায়ক হেব 
এতদসং া  ে র জবােব উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন পিরষেদর কমকতা ও জন িতিনিধগণ িনে  িলিখত 

েযাগ- িবধা েলা উে খ কেরেছনঃ 
 ৮৩% বেলেছন ব তল ভবন িনমাণ  
 ৭৮% বেলেছ গ -ছাগল, হ স- রগীর ইতলা িবিশ  ডরিমটরী িনমাণ 
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 ৪৯% বেলেছন ি র পািন সংর েণর আধার িনমাণ 
 ৪৪% বেলেছন সৗর ােনেলর মা েম িব ৎ উৎপাদন এবং  
 ৩৯% বেলেছন বােয়া াস া  হেত জবসার উৎপাদন 
 
আরিডএ-এর কমকতা, উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা এবং জন িতিনিধ সকেলই বেলেছন য, কে র জ      
জিম অিধ হণ করার পিরবেত সরাসির য় করা হেয়েছ। বাজার দেরর সােথ লনা কের জিম েয়র  স েক 
আরিডএ কমকতারা বেলেছন ১ শতক জিমর গড় দাম বাজার দর অ যায়ী হল ৯৮,৫৭১ টাকা। অপরিদেক উপেজলা    
ও ইউিনয়েনর ৩২ জন উ রদাতা ১ শতক জিমর  গড় দাম বলেছন ৭৬,৪৩৮ টাকা।  
 
আরিডএ-এর ১০০% উ রদাতাই বেলেছন য, জিম য় করা হেয়েছ বাজার দেরর সােথ সাম  রেখ। উপেজলা 
পিরষদ ও ইউিনয়ন পিরষেদর কমকতােদর মে  ৫৪% বেলেছন য় ত জিমর দাম বাজার দেরর সােথ সাম ণ 
িছল; প া ের ২৪% এর ব  অ যায়ী উ  দাম সাম ণ িছলনা; ২২% বেলেছন তারা এই স েক িক ই   
জােনন না (সারণী-৬.২.৪)।  
 
সারণী-৬.২.৪: য় ত জিম বাজার দেরর সােথ সাম ণ িছল িকনা স স েক উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা 
ও জন িতিনিধগেণর মতামেতর শতকরা হার  

ব ড়া রং র গাপালগ  মাট উ র 
উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট 

হ  ৬৭ ৯০ ৮৪ ৬৭ ৬ ৫৭ ১০০ ১৫ ২১ ৭১ ৫০ ৫৪ 
না ০ ১০ ৮ ৩৩ ৫৪ ১৫ ০ ৫৪ ৫০ ১৪ ২৭ ২৪ 
জািননা ৩৩ ০ ৮ ০ ১০ ২৮ ০ ৩১ ২৯ ১৫ ২৩ ২২ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 
চাট -২: য় ত জিম বাজার দেরর সােথ সাম ণ িছল িকনা স স েক উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা 
ও জন িতিনিধগেণর মতামেতর শতকরা হার 
 

 

  
আরিডএ-এর ১০০% উ রদাতা বেলেছন জিম রিজি  করা হেয়েছ এবং য় ত জিমর দিললও সং হ করা হেয়েছ। 
প া ের, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয়র উ রদাতােদর ৭৮% বেলেছন জিম রিজি  করা হেয়েছ; ৬৬% বেলেছন   
জিমর দিলল সং হ করা হেয়েছ (সারণী-৬.২.৫ এবং সারণী-৬.২.৬)।  
 
সারণী-৬.২.৫: য় ত জিমর রিজি  করা হেয়েছ িকনা স স েক উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা ও 
জন িতিনিধগেণর মতামেতর শতকরা হার  

ব ড়া রং র গাপালগ  মাট উ র 
উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট 

হ  ৬৭ ১০০ ৯২ ১০০ ৭৩ ৭৯ ১০০ ৬১ ৬৪ ৮৬ ৭৭ ৭৮ 
জািননা ৩৩ ০ ৮ ০ ২৭ ২১ ০ ৩৯ ৩৬ ১৪ ২৩ ২২ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
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চাট-৩: য় ত জিমর রিজি  করা হেয়েছ িকনা স স েক উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা ও জন িতিনিধগেণর 
মতামেতর শতকরা হার 
 

 
সারণী-৬.২.৬: য় ত জিমর  দিলল সং হ করা হেয়েছ িকনা স স েক উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা ও 
জন িতিনিধগেণর মতামেতর শতকরা হার  

ব ড়া রং র গাপালগ  মাট উ র 
উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট 

হ  ৬৭ ৮০ ৭৭ ১০০ ৫৫ ৬৪ ১০০ ৫৪ ৫৭ ৮৬ ৬২ ৬৬ 
জািননা ৩৩ ২০ ২৩ ০ ৪৫ ৩৬ ০ ৪৬ ৪৩ ১৪ ৩৮ ৩৪ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 
চাট-৪:  য় ত জিমর  দিলল সং হ করা হেয়েছ িকনা স স েক উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা ও জন িতিনিধগেণর মতামেতর 
শতকরা হার 

 
কে র চার িবষেয় আরিডএ-এর ১০০% উ রদাতা দাবী কেরন য, ক  বা বায়েনর েব ামীণ জনেগা ীেক 

অবিহতকরেণর জ  কে র েযাগ- িবধার াপক চার করা হেয়েছ। অপরিদেক, উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন 
পিরষদ পযােয়র মা  ৩৯% কে র চারণা সং া  িবষেয়র সােথ একমত পাষণ কেরেছন। ৩৯% এর ব       
মেত ক   হওয়ার েব ামীণ জনেগা ীেক অবিহতকরেণর জ  চার কাজ চালােনা হেয়িছল। িক  ইউিনয়ন 
পিরষদ ও উপেজলা পিরষদ পযােয়র ৬১% কে র ব ল চার িবষেয়র সােথ একমত পাষণ কেরনিন। এেত   
অ িমত ক  অিফস দাবী করেলও ামীণ জনেগা ীেক অবিহতকরেণর জ  কে র েযাগ- িবধার চার 
আশা প হয় িন। 
 

ক  অ েমািদত হেয়েছ ২০১৪ সােল এবং কে র সময়কাল থেম ধরা হেয়িছল ২০১৪-২০১৭, যা’ পরবত েত    
য় ি  িতেরেক ৩০ শ ন ২০১৮ পয  বাড়ােনা হেয়েছ। স িহসােব ক   হওয়ার কথা ২০১৪ সােল। িক  

আরিডএ-এর ১০০% উ রদাতা এবং উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন পিরষেদর ৮৮% উ রদাতা, উভয় প বেলেছন 
ক  কাজ ত  হয় ২০১৬ সােল।   
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কে র কাজ িবলি ত হওয়ার কারণ স হঃ 
 
আরিডএ-এর কমকতােদর ব  অ যায়ী িনে  িলিখত কারেণ কে র কাজ িবলি ত হেয়েছ:   
 ৭১% এর ব  অ যায়ী জিম েয় দীঘ ি তা ক  কাজ িবলে র ধান কারণ।  
 ১৪% এর ব  অ যায়ী  িমেকর অ লতা এবং যাতায়াত ব ার অ িবধা ক  কাজ িবলি ত হওয়ার 

জ  দায়ী।   
 
উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন পিরষদ পযােয়র ৪১ জন উ রদাতা কে র কােজ িবলে র কারণ িহেসেব িনে া   
কারণস হ উে খ কেরেছন (সারণী-৬.২.৭): 
 
সারণী ৬.২.৭: কে র কাজ িবলি ত হওয়ার কারণস হ স েক উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা ও 
জন িতিনিধগেণর মতামেতর শতকরা হার  

 
ব ড়া রং র গাপালগ  মাট কে র কাজ 

িবলি ত 
হওয়ার কারণ 

উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট 

 
িমেকর 

অ লতা 
০ 

২০
 
৩০ 

১৫
 
৪৬ 

৩৩
 
৬৭ 

২৭ ২৯ ১০০ ৮ ১৪ ২৯ ১৮ ২০ 

কে র বল 
ব াপনা ও 

সম য়হীনতা 
০ 

১০
 
৮ 

৮ ৩৩ ১৮ ২১ ০ ৩১ ২৯ ১৪ ২১ ২০ 

জিম েয়র 
দীঘ ি তা 

৬৭ ২০ ৩১ ০ ৯ ৭ ১০০ ০ ৭ ৪৩ ৯ ১৫ 

যাতায়ােতর 
অ িবধার জ  
িনমাণ কােজর 
সর ামািদ 
সং েহর 
অ িবধা 

০ ১০ ৮ ০ ০ ০ ০ ২৩ ২১ ০ ১২ ১০ 

জািননা ৩৩ ৫০ ৪৬ ৩৪ ৪৬ ৪৩ ০ ৩৯ ৩৬ ২৯ ৪৪ ৪২ 
 
চাট-৫: কে র কাজ িবলি ত হওয়ার কারণস হ স েক উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা ও জন িতিনিধগেণর মতামেতর শতকরা হার 

 
উপেরা  সারণীর ত  িবে ষেণ দখা যায় য, কে র কাজ িবলে র কারণ স েক উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন 
পিরষদ পযােয়র কমকতা ও জন িতিনিধগণ   িনে া  কারণস হ উে খ কেরেছনঃ 
   ২০% বেলেছন য িমেকর অ লতা;  
   ২০% বেলেছন কে র বল ব াপনা ও সম য়হীনতা;  
   ১৫% বেলেছন জিম সং েহর দীঘ ি তা; 
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   ১০% বেলেছন যাতায়ােতর অ িবধার জ  িনমাণ কােজর সর ামািদ সং েহর অ িবধা; এবং  
   ৪২% বেলেছন য তারা এই িবষেয় িক ই জােননা।  
 
আরিডএ এবং উপেজলা, ইউিনয়েনর সকল কমকতা/জন িতিনিধগণ (১০০%) বেলেছন য, ক  এলাকায় 
বা বায়েনর জ  ানীয় কিম  িব মান িছল।  
 
আরিডএ-এর ১০০% উ রদাতা বেলেছন ক  বা বায়েন ানীয় জনেগা ী অংশ হণ কেরেছ। প া ের, উপেজলা 
পিরষদ ও ইউিনয়ন পিরষদ পযােয়র মা  ৫৪% উ রদাতা তােদর সােথ একা তা কাশ কেরেছন।   
 
সারণী-৬.২.৮: ক  বা বায়ন কােজ ানীয় জনগেণর সি য় অংশ হণ আেছ িকনা স স েক উপেজলা ও 
ইউিনয়েনর কমকতা ও জন িতিনিধগেণর মতামেতর শতকরা হার  
 

ব ড়া রং র গাপালগ  মাট উ র 
উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট 

হ  ৬৭ ৮০ ৭৭ ৬৭ ৫৫ ৫৭ ১০০ ২৩ ২৯ ৭১ ৫০ ৫৪ 
না ৩৩ ২০ ২৩ ৩৩ ৪৫ ৪৩ ০ ৭৭ ৭১ ২৯ ৫০ ৪৬ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 
ক  বা বায়েনর কােজ মিহলােদর অংশ হণ স েক আরিডএ-এর ৭১% উ রদাতা বেলেছন ক  বা বায়েনর 

কােজ মিহলারা অংশ হণ কেরেছ। প া ের, উপেজলা ও ইউিনয়েনর ৪৯% উ রদাতা বেলেছন ক  বা বায়েনর 
কােজ মিহলারা অংশ হণ কেরেছন।  
 
সারণী-৬.২.৯: ক  বা বায়ন কােজ মিহলােদর অংশ হণ আেছ িকনা স স েক উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা 
ও জন িতিনিধগেণর মতামেতর শতকরা হার  

ব ড়া রং র গাপালগ  মাট উ র 
উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট উপেজলা ইউিনয়ন মাট 

হ  ৬৭ ৭০ ৬৯ ৬৭ ৪৬ ৫০ ১০০ ২৩ ২৯ ৭১ ৪৪ ৪৯ 
না ৩৩ ৩০ ৩১ ৩৩ ৫৪ ৫০ ০ ৭৭ ৭১ ২৯ ৫৬ ৫১ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 
চাট-৬: ক  বা বায়ন কােজ মিহলােদর অংশ হণ স েক উপেজলা ও ইউিনয়েনর কমকতা ও জন িতিনিধগেণর 
মতামেতর শতকরা হার 

 
 
 
 

49%
51%

nu¨v bv 
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৬.৩      জিমর মািলেকর সােথ িনিবড় সা াৎকার হেণর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 
 

 জিম হণ/ য় সং া  ত াবলী 
 
মাট ৯ জন জিমর মািলেকর (ব ড়া থেক ৪ জন, রং র থেক ১ জন এবং গাপালগ  ৪ জন) সা াৎকার হণ কের 

তােদর িনকট হেত ত  সং হ করা হেয়েছ। এ ৯ জন জিম মািলকেদর  মে  ৭ জন ষ ও ২ জন মিহলা। মাট 
জিম মািলকেদর ৯ জনই বেলেছন য তােদর কাছ থেক সরকার জিম য় কেরেছ। তারা গেড় ২৩ শতাংশ কের 
জিম িবি  কেরেছন এবং বেলেছন তােদর জিম িবি  করার জ  আরিডএ ও জলা শাসেকর দ েরর কমকতাগণ 

ভািবত কেরেছন। এেদর মে  ১ জন বেলেছন য িতিন জিম িবি  করেত ায় রাজী িছেলন না, ত ও তােক 
জিম িবি  করেত হেয়েছ। আর বাকী ৮ জন ায় জিম িবি  কেরেছন। 
 
জিমর মািলকেদর ৯ জেনর মে  ৪ জন সরকােরর কােজর জ , ৩ জন প ী জনপদ কে র জ  এবং ১ জন অথ 
সং েহর জ  জিম িবি  কেরেছন বেল মত কাশ কেরেছন, িক  ১ জন বেলেছন তােদর কাছ থেক জিম জার 

বক য় করা হেয়েছ। জিমর বাজার দর এবং জিমর মািলকরা (৯ জন) অ াবিধ য টাকা পেয়েছন তার সােথ 
চলিত বাজার দেরর লনা লক অথ িনে  ছেক উপ াপন করা হল। 
 

       সারণী -৬.৩.১: জিমর মািলকেদর জিম িবি র পিরমাণ, বাজার দর, া  অথ এবং টাকা পাওয়ার অব া 
 

িমক নং 
বাজার দর (টাকায়) 

মাট জিমর পিরমাণ 
(শতাংশ) 

া  টাকা 
আংিশক  
পেয়েছন 

১ 
১২০০০০ ৪০.০০ ২০০০০০০ 

আংিশক  
পেয়েছন 

২ ১২০০০০ ৯.০০ ৬০০০০০ ঐ 
৩ ১২০০০০ ৩.০০ ২০০০০০ ঐ 
৪ ১২০০০০ ১৩.০০ ৬৫০০০০ ঐ 
৫ ৮৩০০০ ৬৮.০০ ৪৯০০০০০ ঐ 
৬ ৮০০০০ ৪.০০ ৩২০০০০ ঐ 
৭ ২৫০০০০ ১৮.৫০ ১৮৫০০০০ ঐ 
৮ ৮৩০০০ ৩২.০০ ০ িক ই পানিন 
৯ ৮০০০০ ২০.০০ ০ িক ই পানিন 
মাট 

গড়ঃ ১১৭৩৩৩ 
(৯ জেনর) 

মাটঃ ২০৭.৫ 
(৯ জেনর) 

মাটঃ ১০৫২০০০০ 
(৯ জেনর া  টাকার যাগফল) 
গড় টাকাঃ ১৫০২৮৫৭ 

 

 গড়ঃ ১২৭৫৭১ 
(৭ জেনর) 

মাটঃ ১৫৫.৫ 
( ৭ জেনর) 

গড়ঃ ১৫০২৮৫৭ 
( ৭ জেনর) 

 

  
 জিমর ৯জন মািলেকর মে  ৭ জন বেলেছন য, তােদর এই পয  েরা ির টাকা পিরেশাধ করা হয়িন।            

অথাৎ তারা তােদর জিম িব েয়র া  ে র আংিশক টাকা পেয়েছন। 
 ইজন মািলক তােদর া  টাকার এ যাবৎ কান টাকাই পানিন, যিদও তােদর জিম কে র কমকতােদর       

িনকট হ া র করা হেয়েছ দিলেলর মা েম। 
 এই ৯ জেনর কাছ থেক মাট ২০৭.৫ শতক জিম সং হ করা হেয়েছ   

 
 জিম িব য় ও পিরেশােধর ল সম া েলাঃ 
 একজন জিমর মািলক বেলেছন য, তার জিম িতিন িবি  করেত না চাইেলও জার বক তােক জিম িবি  

করেত বা  করা হেয়েছ। 
 একজন জিমর মািলক বেলেছন যিদও িতিন জিম অ দান িহেসেব িদেত চেয়িছেলন তােকও জিম িব েয়র    

শত মেন িনেত হেয়েছ 
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 ইজন জিমর মািলক অ াবিধ তােদর  জিমর ে র কান টাকাই পানিন। 
 সাতজন জিমর মািলক তােদর া  টাকার আংিশক পাওনা পেয়েছন। 
 এই ৯ জন জিমর মািলেকর কােছ কে র কমকতারা ৯৩ ল  টাকার িক  বশী অথ পিরেশােধর বতমান 

অব া অ যায়ী ঋণী আেছন। 
 

 জিম িব য় স ে  অ া  ণ ত  
 
 জিম িবি র মা ম স েক ৪ জন মািলক বেলেছন য, জলা শাসেকর অিফেসর কমকতা      

( গাপালগ )। ৩ জন জিমর মািলক বেলেছন য তারা দালােলর মা েম জিম িবি  কেরেছন। ২ জন       
বেলেছন য, তারা িনেজরাই ায় জিম িবি  কেরেছন। 

 বশীরভাগ মািলকই (৮ জন) বেলেছন য জিম আরিডএ-এর কােছ িবি  করা হেয়েছ। মা  ১ জন মািলক 
বেলেছন জলা শাসেকর িনকট জিম িব য় করা হেয়েছ। 

 জিমর মািলেকর মে  ৫ জন বেলেছন তােদর পেম  চেকর মা েম হেয়েছ, আর ৪ জন বেলেছন য        
তােদর পাওনা নগদ (ক াশ) টাকায় পেয়েছন। 

 ৫ জন মািলক বেলেছন তােদরেক য টাকা দওয়া হেয়েছ (আংিশক হেলও) তা একবারই দয়া হেয়েছ, 
অপরিদেক ২ জন িকি র মা েম টাকা পেয়েছন বেল সা াৎকােরর সময় জানান।  

 মািলকরা সকেলই বেলেছন য জিম য় িব য় কে র কমকতা এবং জলা শাসেকর কমকতাগণ   সরাসির 
আলাপ আেলাচনার মা েম িনধারণ কেরেছন, অথাৎ জিম েয়র জ  বিণত ক  ও জলা শাসেকর 
কমকতারা কান ট ার কেরনিন। বা েব ট ার কের কান জিম য়/িব য় করা হয় না। 

 ২ জন জিমর মািলক বেলেছন য ক  কমকতা ও জলা শাসক জিম য় কেরেছন। জিম য় িব য় 
েরা ির িন  হওয়ার আেগ ক  পিরচালক জিম পিরদশন কেরেছন। িক  ৭ জন জিমর মািলক বেলেছন,  
য কমকতারা জিম য় কেরেছন তারা কখেনাই জিম অি ম পিরদশন কেরন িন। 
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৬.৪       িবিভ  কেহা ারেদর সােথ দলীয় আেলাচনার (এফিজিড) ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 
 
বতমান সমী ার  িনধািরত ৩  ক  এলাকায় (ব ড়া, রং র, গাপালগ ) ১  কের মাট ৩  দলীয় আেলাচনা 
(এফিজিড) ToR অ যায়ী  অ ি ত হয়। এ ৩  দলীয় আেলাচনায় মাট ৩০ জন কের অংশ হণকারী অংশ হণ 
কেরন।  এ আেলাচনায় মাট অংশ হণকারীর ৭৭% ষ (২৩জন) এবং মিহলা অংশ হণকারীর আ পািতক হার 
িছল ২৩% (৭জন)। আেলাচনায় অংশ হণকারীেদর গড় বয়স ষ ৪৯ বছর (৩২-৭০) বয়েসর মে  এবং মিহলা গড় 
বয়স ৩৮ বছর (৩২-৪৫) বয়েসর মে । ষ অংশ হণকারীেদর মে  গড় িশ ার পযায় হল ৭ম িণ পাশ, িক        
মিহলা অংশ হণকারীেদর িশ ার পযায় হল এসএসিস পাশ, (৪%) িনর র । পশািভি ক িবভাজন অ যায়ী ষ 
অংশ হণকারীেদর অিধকাংশ হেলন চা িরজীবী (৩৫%), িষকাজ (৩৫%) এবং বসা (২৬%) । মিহলা 
অংশ হণকারীেদর অিধক সং ক িছেলন িহণী (৫৭%),এছাড়া িছেলন চা িরজীবী (১৫%), নারী ন ী (১৪%) এবং 
ওয়াড কাউি লর/ ম ার (১৪%) । দলীয় আেলাচনা থেক া  ফলাফল িনে  উপ াপন করা হেলাঃ  
 
িবষয়ঃ  ‘প ী জনপদ’ িনমাণ” শীষক কে র উে  স েক আেলাচনা 
 
এফিজিডেত অংশ হণকারীগণ কে র ৫  উে  স েক বেলন যার মে  থম উে : িষ জিম ব চােনার      
জ  ব তল িবিশ  ভবন িনমাণ যা ৩৩% অংশ হণকারী উে খ করেত পেরেছ; ২য় উে : ি -তল ভবন িবিশ  
ডরিমটরী যা হপিলত গবািদপ , রগীর খামার িহেসেব বহার করার জ  িনমাণ করা যা ৩০% অংশ হণকারী 
উে খ কেরেছন; এবং ৩য়, ৪থ ও ৫ম উে  যথা েম বােয়া াস উৎপাদন, সৗরিব ৎ উৎপাদন ও ি র পািন 
সংর ণ মা  ১০% অংশ হণকারী উে খ করেত পেরেছন। ১৫% অংশ হণকারী কে র উে  স েক িক    
বলেত পােরন নাই।  
 
িবষয়ঃ ‘প ী জনপদ’ িনমাণ” শীষক কে র বা বায়ন প িত স েক আেলাচনা 
 

কে র বা বায়নকাল স েক এফিজিডেত অংশ হণকারীগণ কউই স কভােব উে খ করেত পােরন নাই; অব  
তােদর পারার কথাও নয়। অংশ হণকারীেদর মা  কেয়ক জন ক  বা বায়নকাল ২০১৬-২০১৮ বেল উে খ 
কেরেছন। কে র িববরণ সংেগ এফিজিডেত অংশ হণকারীেদর অিধকাংশ মেন কেরন, সরকার অেথর িবিনমেয় 
ামীণ জনেগা ীর বহােরর জ  াম পযােয় র িবি ং ও এপাটেম  তরী কের িদেবন। ােমর অব াশালী 
ি বগ অথ দােনর মা েম এ সকল ভৗত কাঠােমা িল বহােরর মািলকানা পােবন। ােমর দির  জনেগা ী এ 

সকল র িবি ং ও এপাটেম  এর  পিরেশােধ স ম নয় িবধায় তােদর পে  র িবি ং ও এপাটেম    
উপেভাগ করার েযাগ হেবনা। এেত অ িমত, াট বরা  নীিতমালায় গরীব জনেগা ীেক ঋণ দােনর মা েম 
এপাটেম  দােনর িবধান রাখা হেয়েছ, িক  তা’ ব ল চার করা হয় নাই। 
 
িবষয়ঃ ‘প ী জনপদ’ িনমাণ” শীষক কে র ান িনবাচন প িত স েক আেলাচনা 
 

কে র ান িনবাচেন অংশ হণকারীেদর লত কান মতামত নওয়া হয়িন। বর  তা সরকােরর উ  পযােয়   
ি বেগর িস াে র উপরই িনভরশীল িছল। রং েরর অংশ হণকারীরা উে খ কেরেছন য, জিম িনধারণ তােদর 

এলাকার মাননীয় ম ী ক কের িদেয়েছন। তারা আরও বেলন, ম ী যিদও আমােদর িনেয় সভা কেরেছন, িক         
িস া  এলাকার গ মা  ি র পরামশ অ যায়ী নয়া হেয়েছ। আেলাচনায় অংশ হণকারীেদর ব  অ যায়ী 
কেয়কজন (২-৩জন) জিম মািলক জিম অ দান িহেসেব দওয়ার জ  ত িছেলন। িক  তােদর াব অ াহ  কের 
তােদরেক জিম িবি র জ  ভািবত করা হেয়েছ। কান কান ে  ষেকর জিম সরাসির য় করা হেয়েছ: কােরা 
কাছ থেক ৫ শতাংশ, কােরা কাছ থেক ১০ শতাংশ, কােরা কাছ থেক ৪০ শতাংশ য় করা হেয়েছ। যিদও (৬-      
৭জন) অংশ হণকারী জিম িব য় ল  অথ াি র াপাের কান সম া হয়িন বেল উে খ কেরেছন, িক  কেয়কজন 
(২-৩ জন) বেলেছন তােদরেক কম  দওয়া হেয়েছ। 
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একজন অংশ হণকারী, ‘ফিরদা বগম’ উে খ কেরেছন য, তার ১৪ শতাংশ জিম অিধ হণ করা হেয়েছ। তার জিমর 
কাগজ প  ক না থাকার কারেণ এখনও টাকা দওয়া হয়িন। তার িত শতাংশ জিমর  ৮০০০০/- টাকা। অপর 
একজন অংশ হণকারী ‘জনাব আ কাল শখ’ উে খ কেরন, তার ২৯ শতাংশ জিম অিধ হণ করা হেয়েছ এবং িতিন 

িত শতক ৮০,০০০/- টাকা হাের সকল টাকা পেয়েছন। অংশ হণকারী ‘জনাব হদােয়ত আলীর’ বাবার    
মািলকানাধীন ৩২ শতাংশ জিম অিধ হণ করা হেয়েছ যার বতমান মািলক তারা ৪ ভাই। তারা সব টাকা পানিন,    
এখেনা িক  টাকা পাওনা আেছ। জিমর কাগজ পে র র কারেণ বািক টাকা পেত দির হে । জিমর  িত 
শতাংশ ৮০,০০০/- টাকা । ‘জনাব মাসেলম শখ’ নােমর এক অংশ হণকারীর ৪ শতাংশ জিম অিধ হণ করা     
হেয়েছ। িতিন বলেছন তার সকল কাগজ ক থাকার পরও তােক টাকা দওয়া হে  না। এর জ  িতিন অেনক চ া 
কেরেছন এবং অেনক টাকা খরচ কেরেছন, িক  এর পেরও তার সম ার কান সমাধান হয়িন। জনাব নয়ন নােম   
অপর এক অংশ হণকারীর জিম জাল দিলল কের প ী জনপদ কে র কােছ িবি  কেরেছন মেম মামলা হেয়েছ,     
উ  মামলা এখনও সমাধান হয়িন। জিমর ত মািলক িক িদন আেগ মারা গেছন। ত জিমর মািলেকর ী 
বেলেছন, তােদর থেক জার কের জিম িনেয়েছ। জিমর কারেণই তার ামী মারা গেছন। ত জিমর মািলেকর        
নাম মাহ ব কাজী ।  
 
িবষয়ঃ ‘প ী জনপদ’ িনমাণ” শীষক কে র কােজর অ গিত ও মান স েক আেলাচনা 
 
অংশ হণকারীরা কােজর অ গিত স েক ম  কের বেলেছন য, কান জায়গায় কাজ স ণভােব সমা  করা স ব 
হয়িন। কান কান ক  এলাকায় এখেনা পয  ৩ তলার ছােদর কাজ চলেছ। অপরিদেক ৪-৫ জন অংশ হণকারী 
বেলেছন কােজর অ গিত ভােলা ভােবই চলেছ, িক  সমসং ক অংশ হণকারী স ণ িবপরীত মত দান কেরেছন। 
তােদর মেত কােজর গিত বই ধীর। অংশ হণকারীেদর অেনেকই বেলেছন য, কম ে  বসবােসর জ  াট     
পাওয়া যােব িবধায় তারা দরখা  কেরেছন। উপি ত অংশ হণকারীেদর ৮ জন বেলেছন য িক  িক  াট      
ইেতামে  িবি  হেয় গেছ।  
 
২-৩ জন অংশ হণকারী বেলেছন, কে র কাজ চা ভােব স  হেল ােমর পিরেবশ র হেব। িক  ৪-৫ জন 
বেলেছন এই ক  বা িবক পে  ােমর মা েষর কান উপকার হেব না। অংশ হণকারীেদর অেনেকই বেলেছন এ 
িবষেয় আমােদর কান মতামত নাই। অংশ হণকারীেদর অেনেকই বেলেছন য ভিব েত এই কে র বা বায়েনর 
মা েম িক হেব তা “একমা  আ াহই” জােনন। 
 
য সব অংশ হণকারী বতমােন িষ কােজ িনেয়ািজত আেছন তােদর ায় অেধেকই মেন কেরন য িষ জিম   

সংর েণ এই কে র কান অবদান থাকেব বেল মেন হয় না। কােজর ণগতমান িনি ত করার জ  ত    
ষকেদর অ  কের কােজর তদারিক করার ব া করেল কে র কাজ ণগত মােনর িদক থেক সাথকতা    

অজন করেত পারেতা। তােদর মে  অেনেকই বেলেছন য, িনমাণ ত ভৗত কাঠােমা িলর “ছােদ উঠেল ভয় লােগ, 
কখন য তা ভে  পেড়”  তােদর অিধকাংশই পািরশ কেরেছন য দয়ােলর কাজ ও ছােদর কাজ আরও 
ভােলাভােব করেত হেব। এই কে র জ  যারা যা  ি   তারা যন এখােন অ  হেত পাের তা’ িনি ত 
করেত হেব   এবং আবাসন িনমাণ কােজর অ গিতর গিত বাড়ােত হেব। 
 
িবষয়ঃ ‘প ী জনপদ’ িনমাণ” শীষক কে র  চার চালােনা স েক আেলাচনা 
 
এই কে র চার কােজ ানীয় লােকর অংশ হেণর কান েযাগই িছলনা এবং বা বায়ন করার জ  ানীয় 
লাকেদর অংশ হণ স  করার জ  কান কিম ও করা হয় নাই মেম অংশ হণকারীেদর কেয়কজন (৪-৬ জন) 

জানান। অিধকাংশ অংশ হণকারী মেন কেরন এই কে র আবাসেনর েযাগ িবধা বা িবক পে  বড় লাকেদরই 
লাভবান করেব। গরীবেদর এ িবষেয় কান েযাগ থাকেব না। অংশ হণকারীেদর অেনেকই বেলেছন ােমর বকরা 
কমহীন জীবন যাপন ( বকার) করেছ এবং তােদর মে  অেনেকই নশা করার কােজ িনেয়ািজত আেছ। উিচৎ িছল      
এই কে র কােজ ােমর বকেদর কমসং ান কের িনমাণ কাজ স  করা। 
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িবষয়ঃ ‘প ী জনপদ’ িনমাণ” শীষক কে র  বািহ ক েযাগ িবধা স েক আেলাচনা 
 

    ১. অ  টাকায় াট পাওয়া যােব  
    ২. আ িনক েযাগ- িবধাস িলত ােট াস/ পািন/ িব ৎ এর ব া থাকেব 
    ৩. আ িনক মানস ত াট পাওয়া যােব। 

 
িবষয়ঃ ‘প ী জনপদ’ িনমাণ” শীষক কে র  বািহ ক িঁক বা বাধা স েক আেলাচনা 
 

    ১. অেনক লাক একসােথ বসবােসর ফেল পিরেবশ ষেণর স াবনা আেছ  
    ২. িনরাপ ার অভাব দখা িদেব 

 
িবষয়ঃ ‘প ী জনপদ’ িনমাণ” শীষক ক  কায ম জারদার ও শি শালী করার পািরশ 
 

ক  বা বায়েনর আেগ ানীয় জনগেণর মতামত নয়া দরকার; ানীয় জন িতিনিধ ও গ মা  ি েদর 
পািরশ ও মতামত নওয়া; কে  িমহীন ও গিরব পিরবােরর জ  িবেশষ ব া রাখা যেত পাের;  িবি ং এর 

ছােদ ফেরািসেম  বহার না কের আর িস িস ঢালাই এর ব া করা; কে র কাজ দখার জ  মিনটিরং ব া     
জারদার করা; ানীয় জনগণেক কে র কােজ স ৃ  করা; কে র উপকািরতা ও িবধাস হ জনগেণর মােঝ 
াপক ভােব চার করা; িষ জিম অপচয় রােধ িত  জলায় প ী জনপদ ক  বা বায়ন করা।  
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৬.৫ ানীয় পযােয় আেয়ািজত কমশালা হেত া  ত ািদ পযােলাচনা ও িবে ষণ 
 

িমকাঃ ামীণ জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন এবং আ িনক নাগিরক েযাগ িবধাস িলত সমবায়িভি ক ব তল 
ভবন িবিশ  ‘প ী জনপদ’ িনমাণ কে র িনিবড় পিরবী ণ গেবষণার ত  সং েহর অংশ িহেসেব কে র জ  
আেবদনকারী, জিম িবে তা, ও অ া  কেহা ারেদর সরাসির মতামত সং েহর জ  এক  মতিবিনময় 
কমশালার আেয়াজন করা হয়। বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ (আইএমইিড) এর কািরগির সহায়তায় িরসাচ 
ইভ া েয়শন এেসািসেয়টস ফর ডেভলপেম  (রীড) িলিমেটড এই কমশালার আেয়াজন কেরন। প ী উ য়ন   
একােডমী (আরিডএ) এর সে লন কে  গত ৯ ম, ২০১৮ ইং তািরেখ আেলাচ  কমশালা  অ ি ত হয়। উ  
কমশালার ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ (আইএমইিড) এর   
পিরচালক জনাব মা: মাশারফ হােসন। এই কমশালায় সভাপিত িছেলন প ী উ য়ন একােডমীর পিরচালক জনাব 
মা: নজ ল ইসলাম খান ও িবেশষ অিতিথ িছেলন মাহা দ হািম র রহমান। কমশালা সকাল ১০:০০ িমিনেট  

হেয় বলা ১:০০ িমিনেট শষ হয়। এেত আইএমইিড-এর কমকতা , কে র জ  আেবদনকারী, জিম িবে তা,” 
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান ও ম ার, িশ ক, ইমাম, বসায়ী এবং রীেডর কনসালেট  ও কমকতা সহ মাট 
৪০ জন অংশ হণকারী উপি ত িছেলন। 
 
 

কমশালায় উপি ত অংশ হণকারীেদর তািলকা 
অংশ হণকারীেদর পিরিচিত মাট 
বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ (আই এম ই িড) পিরচালক, ায়ন কমকতা ২ 
প ী উ য়ন একােডমী কমকতা   ৮ 
আেবদনকারী ৬ 

জিম িবে তা ৪ 
ইউিপ চয়ার ান ১ 
ইউিপ সদ  ( ষ) ৫ 
ইউিপ সদ  (মিহলা) ২ 

বসায়ী ২ 
িশ ক ৪ 
ইমাম ১ 
রীড পরামশক ২ 
রীড কমকতা ৩ 
মাট ৪০ 

  
অংশ হণকারীেদর উপি িত িনব েনর পর প ী উ য়ন একােডমীর উপ-পিরচালক উপি ত অংশ হণকারীেদর 
কমশালায় াগত জানান এবং পিব  কারআন তলওয়াত এর মা েম কমশালা  কেরন। কারআন তলওয়াত   
এর পের জনাব মাহা দ হািম র রহমান, ায়ন কমকতা, আইএমইিড সংি  ব  দান কেরন। এরপর     

ানীয় পযায় কমশালা, আরিডএ,ব ড়া 
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জনাব মা: মাশারফ হােসন, পিরচালক, আইএমইিড কমশালায় অংশ হণকারীেদর উে ে  ব  রােখন এবং 
কমশালার ভ উে াধন ঘাষণা কেরন। ধান অিতিথ ক ক কমশালার উে াধন ঘাষণা করার পর সভাপিতর   
অ মিত েম ায়ন সমী া েমর ম িলডার জনাব পন মার সরকার কমশালার উপি ত অংশ হণকারীেদর 
কােছ িনেজর পিরচয় দান কেরন এবং উপি ত সদ েদরেক পযায় েম িনেজর নাম, পিরচয় দওয়ার অ েরাধ 
জানান। এইভােব েভ া ও পিরচেয়র মা েম অিধেবশেনর থম ধাপ শষ হয়। 

 
কমশালার ি তীয় ধােপ ায়ন সমী া েমর মিলডার কমশালায় উপি ত অংশ হণকারীেদর প ী জনপদ  

কে র বা বায়ন স িকত ত , সম া, িবধা ও পািরশস হ খালােমলা এবং িনভেয় আেলাচনার জ  অ েরাধ 
জানান ও উৎসাহ দান কেরন। ধান অিতিথ জনাব মা: মাশারফ হােসন, আইএমইিড  সদ েদরেক ে র উ র 
দয়ার জ  অ েরাধ কেরন। কমশালার আেলািচত িবষয়াবলী তাৎ িণকভােব রীড এর কমকতা িলিপব  কেরন।     
ম িলডার  কেরন এবং পিরচালক, আইএমইিড কমশালায় উপি ত অংশ হণকারীেদর সকলেক কে র 

বা বায়ন ত , জিম য়, চারণা, অবকাঠােমা িনমাণ স িকত ত , উপকারেভাগী িনবাচন, সবল িদক, বল িদক 
স েক খালােমলা /  আেলাচনার আ ান জানান এবং উপ  পািরশ করার জ  অ েরাধ াপন কেরন।   

 
মতামত িবিনময় পেব ধান ধান িবষয় েলা িনে  আেলািচত হয়ঃ  
 
 ক  বা বায়ন সং া  ত   
 
কমশালায় উপি ত অংশ হণকারী প ী জনপদ ক  স ে  অবিহত বেল অিভমত  কেরন। তারা বেলন য, 

ক  ২০১৪ সােল  হয় এবং কে র ময়াদ িছল ৩ বছর। কমশালায় উপি ত কেয়কজন ইউিপ সদ  বেলন য, 
তারা এই ক  স ে  িক ই জানেতন না এবং জানােনা হয়িন। কে র উে  স ে  জানেত চাইেল ২০%        
লাক বেলন য িষ জিম অপচয় রােধর জ  এই ক  হােত নয়া হেয়েছ। ৪০% লাক বেলন য ামীণ    

জনেগা ীর বসবােসর উ ত ব া করার জ  এই ক  হােত নয়া হেয়েছ। কে র েযাগ- িবধা স ে  জানেত 
চাইেল ৩০% বেলন গ , রগীর ফাম হাউজ হেব। স ন থাকেব, মসিজদ থাকেব।  
 
ইউিপ সদ  আিজ ল হক বেলন য, সাধারণ মা েষর জ  ক  অত  ণ ও ছড়ােনা িছটােনা   
জনেগা ীেক একে  রাখার জ  ক   িমকা পালন করেব। আিমর হামজা নােমর একজন ইউিপ সদ  বেলন 
য িতিন ঐ িদনই এই ক  স ে  জানেত পেরেছন। এর আেগ িতিন জানেতন না। জাসনা বগম নােমর একজন 

ইউিপ সদ  বেলন, িতিন এই ক  স ে  আেগ িক ই জানেতন  না। কমশালায় এেস জানেত পােরন য,              
প ী জনপেদ থাকার ব া হেব ও ফাম হাউজ হেব। িতিন আেরা বেলন, এই কে র যারা বই গিরব তােদর জ  
কান লাভ হেব না কারণ তারা ৩০% ডাউন পেম  িদেত থ হেবন। 

 
 ান িনবাচন   
 

ান িনবাচন স ে  জানেত চাইেল জিম িবে তা হািম র রহমান বেলন আরিডএ কমকতারা তােক বেলিছল ১২-১৪ 
িবঘা জিম লাগেব যখােন সাধারণ মা েষর থাকার ব াসহ হাটবাজার হেব, ঔষেধর দাকান হেব। িতিন বেলন 
এলাকার ১০-১২ জন একসােথ আরিডএেক জিম য় করেত সহায়তা কেরন এবং িতিন িনেজও ৩৮ শতাংশ জিম   
িবি  কেরন। জিমর দাম জানেত চাইেল িতিন বেলন িত শতক জিমর ে  ১২০,০০০ টাকা কের িদেয়েছ এবং  

েত ক জিমদাতােকই তােদর জিমর ে  পিরেশাধ কের িদেয়েছ। িতিন আেরা বেলন আেশ পােশর অ া  জিমর 
শতক ায় ৪-৫ ল  টাকার কাছাকািছ। প ী জনপেদর জ  িনবািচত জায়গা  আেগ জ ল থাকায় কম দােম     
পেয়েছ। জামাল হাওলাদার বেলন য, জিম কনার সময় আরিডএ’র ১০-১২ জন বািড়েত বািড়েত িগেয় জিম িবি  

করেত উৎসািহত কেরন এবং বেলন য সখােন আয়বধণ লক কােজর ব া থাকেব ও ৩০% ডাউন পেম  িদেল 
াট পাওয়া যােব। ইউিপ সদ  জাসনা বগম বেলন কে র কাজ  করা বা জিম কনা স ে  তােদর সােথ     

কান আেলাচনা বা িম ং করা হয়িন। 
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 জিম েয় সম া  
 
জনাব আ র রহমান বেলন, বািহেরর লাকজন এেস ঝােমলা করেত চেয়েছ, তারা সরাসির আরিডএ’র কােছ জিম 
িবি  করেত বাধাদান কের। দালালেদর উৎপােতর কারেণ িক টা ঝােমলা হেলও আরিডএ ও জিম িবে তারা এক     
িছল িবধায় ঝােমলা বিশ র গড়ায় িন।  
 

 কে র অ গিত স ে  আেলাচনা 
 

কে র কাজ স ে  জানেত চাইেল আ ল মিতন (স া  উপকারেভাগী) বেলন কে র কাজ ধীর গিতেত চলেছ। 
তারা মােঝ মােঝ অবকাঠােমা িনমাণ কােজর তদারিক কেরন। কে র কােজর অ গিত স ে  িতিন বেলন ২০১৭   
সােল কাজ শষ হওয়ার কথা থাকেলও এখন পয  মা  ি তীয় তলার ছাদ ঢালাই হেয়েছ। ‘ মা: আ স সালাম’     
নােমর একজন বসায়ী বেলন িতিন ২-৩ বার কাজ দখেত িগেয়েছন। তার মেত কােজর মান ব একটা      
সে াষজনক নয়। 

 
 উপকারেভাগী িনবাচন 
 
এখন পয  কে র কান উপকারেভাগী িনবাচন হয়িন। কে র জ  যারা আেবদন কেরেছন তারা আরিডএেত     
িগেয় ফম রণ কেরেছন। কউ কউ অনলাইন থেকও আেবদন কেরেছন। জাতীয় পি কা ও একােডমীর     
কমকতােদর িনকট হেত জেন আেবদন কেরেছন। 
 
 কিম  গঠন  
 

ানীয় পযায় কমশালায় অংশ হণকারীগণ জানান াট বরাে র জ  এখনও কান কিম  গ ত হয়িন। কে র   
জ  কান লাকাল কিম  গ ত হয়িন। 
 

কে র সফলতা, বলতা এবং পািরশস হ 
 

কে র সফলিদক   
কমশালায় উপি ত অংশ হণকারীেদর আেলাচনা অ যায়ী প ী জনপদ ক র সফল িদক েলা হল: 
 যাগােযােগর ব া ভােলা 
 সকল িণর মা ষ একসােথ বসবাস করেত পারেব 
 সমবায়িভি ক কােজর মা েম মা েষর আয় ি  পােব 
 াস, িব ৎ, পািনর ভােলা ব া থাকেব 
 

কে র বলিদক 
কমশালায় উপি ত অংশ হণকারীেদর আেলাচনা অ যায়ী প ী জনপদ ক র বল িদক েলা হল:  
 নীিতমালা মেন ােট বসবাস করা ক ন হেব 
 কােজর মান ভােলা না 
 কাজ ব ধীরগিতেত চেল 
 পযা  চারণা চালােনা হয়িন 
 কােজর তদারিকর জ  ানীয় কান কিম  নই 
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কে র কায মেক আরও কাযকির করার জ  পািরশ   
 
কমশালায় অংশ হণকারীগণ ভিব েত কে র কায মেক আরও কাযকির করার লে  িক  পািরশমালা দান 
কেরেছন, স েলা হেলা:    
 
 অব ই ন িত ভােব কাজ করেত হেব 
 াট বরাে র আেগ ভােলা মা ষ িনবাচন করেত হেব যােত বসবাসকারীেদর একজেনর ারা অ  কােরা কান 

িত না হয় 
 াট বরাে র ে  অব ই এলাকাবাসীেক াধা  িদেত হেব 
 াপক চার চারণা চলােত হেব 
 কান দল বা গা ীর ারা ভািবত হওয়া যােব না 
 ােমর লাকেদর িনেয় কিম  গঠন করেত হেব 
 জিম েয়র ে  জন িতিনিধেদর সােথ আেলাচনা কের ব া িনেত হেব যােত কান সম া না হয় 
 অ  এলাকার লাকজন এেস যােত মতার দাপট দখােত না পাের তার ব া করেত হেব 
 রাজৈনিতক ভাব দিখেয় যােত কউ াট িনেত না পাের তা’ িনি ত করেত হেব 
 নীিতমালা অ যায়ী কাজ িনি ত করেত হেব   
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অংশ-খঃ পিরমাণগত প িতর মা েম খানা জরীেপর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ   
 
৬.৬  খানা পযােয় কে র স া  উপকারেভাগীেদর জরীেপর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 
 
 ন না উ রদাতােদর (স া  উপকারেভাগী) বিশ  
 
পিরমাণগত ত  সং েহর জ  এই সমী ায় উ রদাতা িহেসেব িনবািচত হেয়েছ তােদরেক যারা কে র িনিমত 

ােটর জ  িনবািচত হেয়েছন ও দরখা  কেরেছন। খানা পযােয় সমী ার জ  মাট ৫৪০ জন উ রদাতােক     
(মিহলা ও ষ) দবচয়েনর মা েম িনবাচন কের ত  সং হ ও অ স ান পিরচালনা করা হেয়েছ। মাট ৫৪০ জন 
উ রদাতােদর মে  ৭৪% (৩৯৮ জন) ষ ও ২৬% (১৪২ জন) মিহলা।   
 
সারণী- ৬.৬.১: খানা পযােয় উ রদাতােদর িব াস (%) 

ব ড়া 
(সং া: ১৮০) 

রং র 
(সং া: ১৮০ ) 

গাপালগ  
(সং া: ১৮০ ) 

মাট 
(সং া: ৫৪০) 

িল  

সং া % সং া % সং া % সং া % 
ষ ১৩১ ৭৩ ১৩৭ ৭৬ ১৩০ ৭২ ৩৯৮ ৭৪ 

মিহলা ৪৯ ২৭ ৪৩ ২৪ ৫০ ২৮ ১৪২ ২৬ 
মাট ১৮০ ১০০ ১৮০ ১০০ ১৮০ ১০০ ৫৪০ ১০০ 

 
 আথ-সামািজক ও জনিমিতক ত  স হঃ 
উ রদাতােদর গড় বয়স ৩৮ বছর (ব ড়া- ৩৮, রং র- ৩৭, ও গাপালগ - ৩৭)। িশ াগত যা তা অ যায়ী 
উ রদাতােদর গড় িশ ার মান মা িমক ও উ মা িমক পাশ ২৯%; িড ী পাশ ৩২%; এবং মা াস িড ী পাশ 
২৬%। মা  ১৩% প ম থেক অ ম িণ পাশ। উ রদাতােদর মে  ৯৫% বতমােন িববািহত।  উ রদাতােদর 
৮৭% একক পিরবাের এবং মা  ১৩% যৗথ পিরবাের বাস কেরন। পশাগত অব া িবেবচনা করেল ৬০% 
চা িরজীিব; বসায়ী ১৫% এবং হীিন ১৪% ।  
 
খানা ত  অ যায়ী পিরবােরর (যারা াট বরাে র জ  িনবািচত হেয়েছন) তােদর গড় মািসক পিরবার িভি ক আয় 
সবেমাট ৪৮,১৪৫ টাকা এবং গড় মািসক য় ২৬,৭৭৯ টাকা। উ রদাতােদর মে  ৮৪% উপাজন ম ি । ৯৭% 
উ রদাতার বাড়ীেত টিলিভশন আেছ এবং ৯৩% পিরবাের ি জ আেছ, ৪৯% পিরবাের মটরসাইেকল আেছ এবং 
৩০% পিরবাের সলাই মিশন আেছ।   
 
 ক  স েক উ রদাতার ে া র িবে ষণঃ 
য জনেগা ী ক  আওতায় াট বরাে র জ  িনবািচত হেয়েছন, অথাৎ যারা এ ন নার সমী ার জনেগা ী ( ষ 

ও মিহলা) তােদর পািরবািরক আয় ও য় এবং তােদর বাড়ীেত ব ত ব িতক য পািতর কথা িবেবচনায় িনেল 
এটা  য, ক  এলাকায় য জনেগা ী াট বরাে র জ  আ হ কাশ কেরেছন ও িনবািচত হেয়েছন তারা 
ম িব  ও উ িব  (ধনী) পিরবার । উ রদাতােদর মােঝ কান ষক পিরবার নই। এেত অ িমত, বাস ােনর 
জ  িষ পিরবার, িবেশষ কের িন িব  এবং ম িব  িষ পিরবােরর প ী জনপদ স েক তমন আ হ নই। ফেল 

ষেকর িষ জিম র ােথ প ী জনপদ িনমােণর িবেশষ উে  এ কে র মা েম সফল হেব না। উ রদাতােদর 
১০০% বেলেছন য, তারা প ী জনপদ ক  স েক সেচতন এবং এই াট বরাে র শতস হ স েক তারা 
অবগত। এেদর মে  ৮৪% বেলেছন তারা ে  আ িনক াট পােবন। এেদর মে  ২৬% বেলেছন কে র 
ফেল তােদর জীবনমােনর উ য়ন হেব; ১৩% বেলেছন য, ােটর  িকি েত পিরেশাধেযা  এবং ১১% বেলেছন 
য েত ক  ভবন চারতলা িবিশ  হেব (সারণী-৬.৫.২)। িক  কান অংশ হণকারীর ব ে  িষ জিমর সা য় 

সং া  িবষয়  উেঠ আেসিন। 
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সারণী-৬.৬.২: ‘‘প ী জনপদ” কে র েযাগ- িবধা স েক উ রদাতােদর ােনর শতকরা হার 
উ র ব ড়া 

(সং া: ১৮০) 
রং র 

(সং া: ১৮০) 
গাপালগ  

(সং া: ১৮০) 
মাট 

(সং া: ৫৪০) 
 ে  আ িনক াট পাওয়া যােব। ৮৭ ৮৭ ৭৭ ৮৪ 

উ ত জীবন মান ১৪ ৩১ ৩৩ ২৬ 
িকি েত  পিরেশাধ ৬ ১৭ ১৭ ১৩ 
৪ (চার) তলা িবিশ  ভবন হেব ৮ ১১ ১৪ ১১ 

পির ার পির  পিরেবশ ১০ ২ ৩ ৫ 
অেনক পিরবার একসােথ বসবােসর েযাগ পােব ৩ ০ ০ ১ 

িষ জিম অপচয় রাধ হেব ১০ ৫ ০ ৫ 
গবািদ প  পালেনর ব া থাকেব / হ স রগী পালেনর ৩ ২ ০ ২ 
বােয়া াস া  থাকেব ৩ ০ ৩ ২ 
সালার ােনল থাকেব ৩ ৩ ০ ২ 
ি র পািন ধের রাখার ব া থাকেব ১ ০ ৩ ১ 

শনারী দাকান থাকেব ২ ১ ০ ১ 
সৗর িব ৎ এর ব া ৩ ২ ০ ২ 

 ঋেণর মা েম আয়বধন লক ব া ০ ১ ৩ ১ 
একািধক উ র  
 

াট বরাে র শতস হ িনিদ  কেরত িগেয় তােদর মে  ৯৯% বেলেছন য, ভবেনর মাট ে র ৩০% অি ম 
িদেত হেব। ৪৮% বেলেছন সখােন তােদর বসবাস করেত হেব; ৩৮% বেলেছন াট কখনই িবি  করা যােবনা 
এবং    ২৫% বেলেছন াট ভাড়াও দওয়া যােব না (সারণী-৬.৫.২)। 
 
সারণী-৬.৬.৩: াট বরাে র শতস হ স েক উ রদাতােদর ােনর শতকরা হার 

াট বরাে র শতস হ স েক ান ব ড়া 
(সং া: ১৭৩) 

রং র 
(সং া: ১৬০ ) 

গাপালগ  
(সং া: ১৫১) 

মাট 
(সং া: ৪৮৪) 

৩০% ডাউন পেম  িদেত হেব ৯৭ ৯৯ ১০০ ৯৯ 

িনেজেদর বাস করেত হেব ৬১ ৫০ ৩১ ৪৮ 
াট িবি  করা যােব না ৫৪ ২১ ৩৭ ৩৮ 
াট ভাড়া দয়া যােব না ৩৩ ২১ ২১ ২৫ 

 
মাট উ রদাতােদর মে  ১৯% উ রদাতা শতস হ স েক জেনেছন অনলাইেনর মা েম; ১৭% জেনেছন 

আরিডএ -এর কমকতােদর কাছ থেক; ৫৫% বেলেছন তােদর িতেবশী আ ীয় বা সহকম েদর কাছ থেক, ১৫% 
বেলেছন কে র িলফেলট চােরর মা েম এবং মা  ১২% জেনেছন পি কার কাশনার মা েম।  
 
সারণী-৬.৬.৪: াট বরাে র শতস হ স েক জানার মা ম: শতকরা হার 

াট বরাে র শতস হ স েক জানার/ ােনর 
উৎস 

ব ড়া 
(সং া: ১৭৩) 

রং র 
(সং া: ১৬০ ) 

গাপালগ  
(সং া: ১৫১) 

মাট 
(সং া: 
৪৮৪) 

িতেবিশর কাছ থেক জেন/আ ীয়/ সহকম  ৪৯ ৫৪ ৬২ ৫৫ 
অনলাইন থেক জেনিছ ১২ ১৭ ২৯ ১৯ 
RDA কমকতার কাছ থেক ৩৪ ১৩ ০ ১৭ 
িলফেলেটর মা েম শতবলী পেড় ২৩ ৮ ১৩ ১৫ 
পি কায় দেখ ১ ১৯ ১৯ ১২ 
অিফস সহকারীর মা েম ৬ ০ ০ ২ 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মা েম ০ ১ ০ ০ 
চয়ার ান/ ম ার এর কাছ থেক। ০ ০ ৩ ১ 

      একািধক উ র  
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যারা ােটর জ  আেবদন কেরেছন ও িনবািচত হেয়েছন তােদর মে  ৮৯% উ রদাতা আেবদন পে  জেন েঝ 
িনেজ সই কেরেছন। সমী ার উ রদাতােদর মে  ৭২% বেলেছন য, তারা াট বরা  হেল সখােন বসবাস  
করেবন: (ব ড়া ৯৮%; রং র ৫৩% এবং গাপালগ  ৬৪%)। ত  িবে ষেণ এটা তীয়মান হয় য, যারা ব ড়ায়  
বাস কেরন সখােন আরিডএ অবি ত, সখানকার জনেগা ী ক  স েক লনা লক ভােব অ  এলাকার চেয় 

ক  স েক অেনক বিশ অবগত (৯৮%)।  
 
মাট উ রদাতােদর ৭২% যারা বেলেছন য তারা ােট বসবাস করেবন এবং কন তারা ক  এলাকায় ােট বাস 

করেবন তার কারণ স েক উ রদাতারা িনে া  মতামত উে খ কেরেছনঃ  
 
 ৫৪% উ রদাতা বেলেছন য, তারা আ িনক াট পােবন; 
 ২৬% বেলেছন যেহ  ি র পািন সংর েণর ব া থাকেব সেহ  পানীয়জেলর ব া গম থাকেব; 
 ১৯% বেলেছন য ভবেন সাব িণক িব ৎ সরবরাহ চা  থাকেব; এবং  
 ১১% বেলেছন লনা লকভােব তােদর বসবােসর পিরেবশ িনরাপদ থাকেব।  
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অংশ-গঃ Exit Plan 
 

ক  বা বায়েনর পের িকি র টাকা আদায়, িশ ণ দান, আয়বধণ লক কমকাে  সীড মািন দান িত কাজ 
প ী উ য়ন একােডমী, ব ড়া সচ ও পািন ব াপনা ক  (িসআইডি উএম) এর ত াবধােন পিরচািলত হেব। উ  
আদায় ত টাকা িকভােব জমা হেব এবং তা সরকােরর িনকট ফরত দান করা হেব িকনা স স েক িডিপিপেত  
উে খ নই। তেব কে র িডিপিপেত তীয়মান ক  সমাি র পর এ স দয় দায় এবং অেথর মািলক হেব      
আরিডএ। তারাই উপকারেভাগীেদর সংগ ত রাখেব। িনমাণ কাজ মরামত, র ণােব েণর জ  সাইেট কিম      
গ ত হেব। উ  কিম  উপকারেভাগীেদর সম েয় গ ত হেব এবং তারা কে র উপকারেভাগীেদর াথ দখভাল 
করেবন। 
  
 ভিব ৎ ক  হেণর ে  পরামশ 
 

ক  এক  ােয়ািগক গেবষণা লক ক । এ ক  হেত া  ান এবং িশ া েয়াগ কের াম এলাকায়      
“প ী জনপদ” তরী করেত হেব যােত কের বাড়ী তিরর কােজ িষ জিমর বহার কম হয়। এ কে  স া তা     
যাচাই কােল কাথায় এ ক  করা হেব স িবষেয় কান ধারণা িছল না। 
 
বাংলােদেশর ষকেদরেক , মাঝাির এবং বড় এ িতন ভােগ ভাগ করা যায়।  ষক ৫ িবঘা পয  জিমর       
মািলক ধের িনেল এবং মাঝাির ষক ২০ িবঘা পয  মািলক ধের িনেল বািক য ষক থােক তা ধনী ষক এবং  
িনেজরা িবি ং তির করেত স ম। এেদর ায় সকেলর শহর িকংবা ােম বা উভয় ােন পাকা িবি ং রেয়েছ।        
কােজই এেদর জ  ভবন িনমাণ কান ফল বেয় আনেব না। প ী জনপদ তরী করা উিচত  ও মাঝাির       

ষকেদর জ । এ কে  তমন কান টােগট রাখা হয়িন। এছাড়া বসায়ী, চা িরজীবী ও বাসী চা িরজীবীেদর  
ল  হল শহর ও শহরতলীর এলাকা। এ কে র সাইট েলা িনবাচন করা হেয়েছ শহর ও শহরতলীেত। ফেল 
এখানকার া  িশ া অজপাড়াগােয় ষকেদর াট বাড়ীেত বসবােসর আ হ যাচাইেয় সমথ হেবনা। এ ধরেনর    

ক  ােম এবং অজপাড়াগােয় ( যখােন িত  পিরবােরর আলাদা আলাদা বাড়ী করার বণতা রেয়েছ) বা বায়ন    
করা উিচত। এে ে  ক  বা বায়েনর মা েম িষ জিম র ার জ  জলা পযােয়র শহর হেত ৫ মাইল রে র    
মে  াভািবক র যাগােযাগ িববিজত ােন ১  এবং ১০ মাইল রে র মে  অ প ােন অপর  ক  
বা বায়ন কের স া তা যাচাই করা েয়াজন। এমত বা বািয়ত ক  এলাকা বাছাইেয়র েব স া তা যাচাই করা 
আব ক। স া তা যাচাইেয়র ে  এলাকায়  ও মাঝাির ষেকর সং া িবেবচনায় নয়া েয়াজন।  
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স ম অ ায় 
কে র সবল ও বল িদক, েযাগ ও িঁকস হ িবে ষণ (SWOT   

Analysis) 
 
SWOT িবে ষণ হে  এক  সংগ ত প িত যার মা েম এক  কে র সফলতা ও বলতাস হ এবং কে র 

েযাগস হ এবং একইসােথ িঁকস হ িনণয় করা হেয় থােক। খানা পযােয় স া  উপকারেভাগীেদর সরাসির 
সা াৎকার, ক  কমকতা ও অ া  সংি  ণ ত দাতা ( কআইআই) দর সােথ িনিবড় সা াৎকার, দলীয় 
আেলাচনা (এফিজিড), কে র অবকাঠােমা সেরজিমেন পযেব ণ, ানীয় পযােয় কমশালা হেত সং হীত ত  ও 
মতামত এবং কে র িডিপিপ িবে ষেণর মা েম SWOT analysis করা হেয়েছ যা িনে  উপ াপন করা হেলা; 
  
৭.১  কে র সবল িদক (Strength) 
 
 ামীণ জনেগা ীর আ িনক/উ ত আবাসেনর অথাৎ ব তল ভবন িনমােণর মা েম ামীণ জনেগা ীর 

জীবনমান ও জীিবকার উ য়ন হেব; 
  ে  ামীণ জনেগা ীর ব তল িবিশ  ভবেনর ােট আবাসেনর ব া হেব এবং িকি র মা েম   

ােটর  পিরেশােধর ব া অথাৎ াট িনমাণ েয়র ৩০% টাকা ডাউন পেম  িহেসেব অি ম এবং   
বাকী ৭০% টাকা ১৫ বছের ৫% সািভস চােজ পিরেশােধর েযাগ 

 কে র াট পেত আ হী অথচ ডাউন পেম  দােন অ ম ি বেগর জ  বরা  নীিতমালায় সহায়তা 
দােনর ব া উপ  অথচ গরীবেদর ােট আসেত আ হী করেব; 

 ােটর সমমনা সদে র িনেয় এক  সমবায় সিমিত গঠন করা হেব, ফেল ােট অব ানকারীেদর মে  
া েবাধ ি  পােব;  

 ব তল িবিশ  ভবেনর ােটর জ  িনবািচত সদ েদর িনেয় কা-অপাের ভ হাউিজং সাসাই  গঠন করা 
হেব; 

 ব তল ভবন িনমােণর ফেল ষক/ িষ পিরবার অথাৎ ছড়ােনা িছটােনা ামীণ জনেগা ী একসােথ বসবাস 
করেত পারেব; এর ফেল পার িরক সহমিমতা ি  পােব; 

 সৗর িব ৎ/ সৗর ােনল াপন করা হেব, এর ফেল িব েতর অপচয় রাধ করা যােব; এবং সাব িণক 
িব ৎ পাওয়া যােব;  

 আরিডএ ঋণ কায েমর আওতায় িষ এবং অ িষ খােত উপকারেভাগীেদর িশ েণর ব া করা হেব 
এবং এর ফেল িশ া কায ম, িষ জিম অপচয়েরাধ, খা  িনরাপ া ও ি  ইত ািদ িবষেয় অবিহত হেব; 
এবং  তারা আয়-বধণ লক কােজ স ম হেব; 

 বােয়া াস কমকাে র মা েম িব ৎ উৎপ  হেব যা বাসাবাড়ীর কাজ এবং িশে  বহার কের অিধক 
আয় উ িতর মা েম ামীণ জনেগা ীর জীিবকা অজেন সহায়ক হেব; 

 ি র পািন সংর েণর আধার িনমাণ কের ি র পািন সং হ তথা বহার িনি ত করা হেব ফেল েপয়  
পািনর অভাব অেনকাংেশ লাঘব হেব।   

 
৭.২ কে র বল িদক ( Weakness) 
 িম অিধ হণ ও য় কায মঃ িম সং েহর ে  সরকািরভােব িম অিধ হণ না কের সরাসির িম য় 

করার ি য়া হােত নয়ায় িম সং েহর সময়সীমা দীঘািয়ত হেয়েছ, ফেল কে র বা বায়ন মারা কভােব 
িবলি ত হেয়েছ। এছাড়াও, িম সং হ কায েমর সততােক িব  কেরেছ। এ কে র বা বায়ন ২০১৮ 
সােলও সমা  হেব না;  

 কে র িডিপিপেত িনে  িলিখত  দখা গেছ-  
               ক) ৫০ কা  টাকার উে  কে র জ  ণকালীন ক  পিরচালক িনেয়ােগর িবধান থাকেলও অিতির     
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  দািয়ে র ক  পিরচালক নয়া হেয়েছ। 
              খ) কে র য় ৫০ কা  টাকার বিশ হেল তা Cabinet Committee for Government                  

Purchase (CCGP)  এর অ েমাদন েয়াজন। এখােন এক  ােকেজর  ৩০০ কা  টাকার বিশ     
থাকা সে ও তার জ  CCGP এর অ েমাদেনর িবধান রাখা হয়িন। 

              গ) কে র জিম Land acquisition act অ যায়ী অিধ হণ না কের সরাসির য় করা হেয়েছ।     
              এর  ফেল জিম েয় জ লতার অিভেযাগ পাওয়া গেছ।  

 ক  বাংলােদেশর ৭  িবভােগর ৭  জলায় বা বািয়ত হে । এ ৭  িবভােগর থক থক িম য়   ও 
িনমাণেক মাট ২  ােকেজ রাখা হেয়েছ। একক ােকেজ ৭  থক িবভােগ িম য় (িডিপিপেত 

মদখেলর িবধান নাই), এবং একক ােকেজ িত  ৫০ কা  টাকার উে  ৭  িবভােগ ভবন িনমাণ 
ইেতামে ই সম ার ি  কেরেছ।  

 কে র কাজ িডিপিপর বািহের কান যথাযথ ক পে র অ েমাদন িতেরেক সরাসির য় করা হেয়েছ   এবং 
কাযােদশ দয়ার ে  একািধক ােকজেক এক ােকেজ বহার করা হেয়েছ। 

 বাংলােদেশর ামীণ জনেগা ী খালােমলা ােন যৗথ পিরবাের বসবােসর সং াের িব াসী। এই কে  
থমবােরর মেতা ব তল িবিশ  বাস ােন (যা   ক  িবিশ  ােট িবভ ) বসবােস উৎসািহত করা 

হেব। এ ব া ামীণ জনেগা ীর অথৈনিতক, চলিত সং ার িভি ক জীবন যাপেন অ িবধার ি  করেত পাের; 
 কে  ি তল ডরিমটরী িনমাণ কের সখােন গ , ছাগল, রগী পালন করার াব রেয়েছ। শহের বািনিজ ক 

িভি েত হ স- রগী খাচায় পালন করার নিজর রেয়েছ, িক  ামা েল এ েলা পালন করা হয় উ  ােন  
খালা পিরেবেশ। কােজই এরকম উ াবনী ক  মা ষ ও হপািলত প র জ  আেদৗ উপেযাগী বা হীত  হেব 

িক না স স েক সে েহর অবকাশ থেক যায়;  
 সমী া চলাকালীন পয  অিধকাংশ জিমর মািলকেদর জিমর টাকা স ণ েপ পিরেশাধ করা হয়িন 

(আংিশকভােব পিরেশাধ করা হেয়েছ) যা’ কে র অ গিতেক াহত করেব; 
 কে র েয়াজনীয় সর ামািদ, মালামাল িডিপিপর িবধান অ যায়ী উ ূ  দরপে র মা েম সং হ করা  হয়িন; 
 অেনক এলাকার জিম েলার অব ানগত সম ার কারেণ অথাৎ যাগােযাগ ব া খারাপ বা িনমাণ উপেযাগী না 

থাকায় ভবন িনমাণ কােজর সর ামািদ সং েহ অ িবধা  হেয়েছ যা ভবন িনমাণ াহত কেরেছ; 
 ক  এলাকায় িনমাণ কম র অ লতার জ  িনমাণ কাজ াহত হেয়েছ;  
 কে র কােজ সম য়হীনতা ও জবাবিদিহতার অভাব রেয়েছ; িনমাণ কাজ স াদেনর জ  বা বায়ন ক পে র 

সােথ BMTF এর সােথ ি  হেয়েছ িক  BMTF অ  িত ানেক িনমােণর দািয়  দান   কেরেছন অথাৎ 
িনমাণকারী িত ােনর সােথ ি  স াদেন আরিডএ’র কান অ েমাদন নই;  

 কে র সািবক বা বায়ন ি য়ায় ানীয় জন িতিনিধেদরেক স ৃ  করা হয় িন;  
 কে র সািভস রােডর অব া ব খারাপ, যা ক  বা বায়েন নিতবাচক ভাব ফলেব; 
 ক  স ে  মাঠ পযােয় াপক চারণার অভাব রেয়েছ;  
 ামীণ জীবনেক পিরবতন কের শহেরর জীবেনর অ করণ কতটা সহজ ও বা ব হেব স িবষেয় ক  হেণর 

আেগ পিরচািলত স া তা যাচাইেয় কান ত  নাই;   
 যিদও কে র িশেরানাম হল ‘প ী জনপদ’ িক  সমী ায় দখা যায় য ৩  জলায় বতমােন ক   বা বািয়ত 

হে  তারমে  ১  এলাকা রং েরর িস  কেপােরশেনর এলাকা  জনপদ (অথাৎ শহেরর মে ) এবং আর  
এলাকা ব ড়া ও গাপালগ  শহরতলীর মে  অবি ত যখােন িষ জিমর া তা অিত সীমাব । অথাৎ 

ক  ত পে  প ী জনপেদ/ ত প ী এলাকায় বা বািয়ত হে না। ফেল এ ক  ারা িষ জিম 
সংর ণ িবষেয় িনি ত হওয়া যায়না।  

 
 
 
 
 
 



 59  

৭.৩ কে র েযাগ (Opportunity) 
 
 বাংলােদশ িথবীর ঘনবসিত ণ দশ েলার মে  অ তম এবং এর জনসং া ি  এখনও অ াহত রেয়েছ। 

ইহা সবজনিবিদত য, জিমর অপচয় রাধ করা না গেল জিমর অভােব খা  উৎপাদন াস পােব, ফেল 
জনজীবেন জীিবকার মান ি  তা পােবই না বরং াস পেত পাের। সই জ  এই কে  প ী জনেগা ীর  জ  
এক  র রা া েল িদেয়েছ;  

 সৗর শি র বােয়া াস উৎপাদন ও বহার বাংলােদেশ, িবেশষ কের ামা েল অেনক র পয  এিগেয় গেছ 
এবং ােমর ব েলাক িব ৎ উৎপাদেন এই কৗশল অবল ন কের উপ ত হে । এ অিভ তা ক  বা বায়েনর 
জ  এক  েযাগ বেল পিরগিণত হেত পাের; 

 কে র িচিকৎসা িবধা, বজ  িন াষণ এবং ি র পািনর বহার ামীণ জনগণেক া  সেচতন কের লেব। 
এর ফেল কম অ খ-িব খ, ভাল া  িনি ত হেব; 

 কে র লাকেদরেক আয়বধন লক কমকাে  িশ ণ, আেয় িবিনেয়ােগর জ  ঋণ দান জনগেণর আয় 
বািড়েয় দেব। এর ফেল আিথক স মতার েযাগ ি  হেব; 

 য সম  দির  জনেগা ীর িনজ  বাসেযা  িম নাই, তােদরেক সরকােরর তরফ হেত ভ কী ে  আবাসন 
দান করা হেল (হতদির  ১২% এর জ ) এই কে র আবাসন িনমাণ কৗশল তােদর জ  একটা েযাগ 

িহেসেব পিরগিণত হেব এবং এ িবষেয় তােদর সমথন পাওয়াটা সহজ হেব; 
 সাধারণতঃ যেকান এলাকার জনেগা ীর আবাসেনর (বাস ান) আ িত ও িত তার িনজ  সং িত যা তার ব 

ষেদর আচরণগত এবং ঐ জনেগা ী বসবােসর এলাকা ারা ভািবত হেয় থােক; এই প ী জনপদ কে র 
রং র জলার ীম  শহেরর মে  অবি ত এবং ব ড়া ও গাপালগ  ীম  শহর বা শহেরর িনকটবত  
এলাকায় অবি ত, সেহ  এই এলাকার জনেগা ী নগরায়েনর জীবন ও জীিবকার ারা ভািবত ফেল তারা 

কে র নগরায়েনর েযাগ িবধা িল ভাগ করার জ  মানিসক ভােব ত থােক; এটাই  কে র  এক  
ণ েযাগ। যসব জনেগা ী কে র ােটর জ  আেবদন কেরেছন এবং িনবািচত হেয়েছন, তােদর 

অিধকাংশই ব তল িবিশ  ােট বাস করা সহেজই মেন িনেয়েছ। িবেশষ ভােব ম িব  ও উ িব  লােকরা 
এটা মেন িনেব।  

 
৭.৪ কে র িঁক (Threat) 
 
 ক  বা বায়ন ক পে র ট লেভেল অিফস/ জনবল না থাকায় পযেব ন, মিনটিরং ও ত াবধান 

যথাযথভােব হে  না; 
 বা বায়ন ক পে র সট আেপ িসিভল ইি িনয়ািরং িড ী ধারী জনবল না থাকায় িনমাণকারী িত ােনর উপর 

যথাযথভােব নজরদারী না করেত পারায় িসিফেকশন অ যায়ী কাজ েঝ নয়া স ব হে  না; 
 িনমাণ কােজ ব ত সাম ীর েয়াজনীয় াবেরটির পরী া করা হে  না; 
 িনমাণ ব াপনা বল; 
 আরিডএ’র অগােনা ােম ট লেভেল অিফস/ জনবল না থাকায় িবিভ  ােন বা বািয়ত ীেমর উপর 

যথাযথভােব নজরদারী করা ক  পিরচালেকর পে  হ;  
 কে র জ  িডিডিস নামক ফামেক িনেয়াগ দয়া হেয়েছ মেম বলা হেয়িছল। িডিডিস’র কান িতিনিধেক 

ক  কাজ পারিভশেন দখা যায় িন। িনমােণ িডিডিসর িডজাইন কমত অ সরণ করা হে  িক না তা  
নয়। যথাযথ ত াবধােনর অভােব িনমাণকাজ  হেত পাের;  

 িনমাণ সাম ী উ ূ  ােন অেনকিদন ফেল রাখায় ন  হেয় যাে ; রড ফেল রাখায় রেড মিরচা ধেরেছ, বা  
এবং খায়ার মে  ক দা মা , শা ক, আবজনা ইত ািদ পিরলি ত হে , যা িনমােণর নগত মানেক াহত 
করেব; 

 কে র কাজ তদারিকর জ  কািরগির ান স  লােকর অ লতা রেয়েছ;  
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 কে র কাজ  বা বায়েনর জ  ফেরা িসেম  বহাের িবেশষ  হাউিজং এ  িবি ং িরসাচ ইনি উট 
(HBRI) এর সােথ সমেঝাতা ারক া র করা হেয়েছ। িক  কে র  বা বায়েনর ে  তােদর কান 

িমকা নই বলেলই চেল। ফেল তােদর দ তা কােজ না লাগােনা এবং স কভােব   িনমােণ  দখা িদেয়েছ। 
 কে র  উে  জিম সা য়। বসতবািড় হেত জিম সা য় করেত হেল ক  বাছাই এবং বা বায়ন  প ীেত 

হওয়া উিচত িছল। িবেবচ  কে র সাইট স হ শহের/শহরতিলেত। কােজই ােয়ািগক গেবষণা ক  উে  
অজেন স ম না হওয়ার স াবনা রেয়েছ। 

 উপকারেভাগীেদর তািলকায় দখা যায় আেবদনকারীেদর মে  ষেকর সং া িনতা ই কম। ক  ষেকর 
জিম অপ বহার হেত ের রাখার জ  হােত নয়া হেয়েছ। উপকারেভাগী ষক না হওয়ায় ক  এলাকায় 
তােদর অব ান এবং কাংি ত ল  অজন হত হেব। 

 কে র বণনা অ যািয় উপকারেভাগী হওয়ার জ  ৩০% ডাউন পেম  দােনর কথা রেয়েছ। বরা  নীিতমালা 
অ যায়ী য সম  পিরবার ডাউন পেমে র টাকা পিরেশােধ অ ম, তােদরেক সহায়তা করার   কথা। িক  

চাের এ িবষেয়র উে খ নাই। ফেল উপ  এবং আসেত আ হী এবং বতমােন অপারগ ামীণ ষকেদর পে  
ােটর দখল নয়া আেদৗ স ব িকনা তা ে র উে ক কের। 

 ক  এক  ােয়ািগক গেবষণা লক ক । এ কে র সাথকতা অ প ক  হেণ সরকার জনগণেক 
উৎসািহত করেব। িক  কে র সাইট িনবাচন, অবকাঠােমা িনমাণ, উপকারেভাগী বাছাই ইত ািদ স েক 
স া তা যাচাই সমী ায় পযা  আেলাকপাত করা হয়িন। ফেল কাংি ত ল  অজন িনি ত নয়। 

 াট বরাে র নীিতমালা অ যায়ী িবভাগীয় কিমশনারগণ াম িনবাচন করেবন। বা েব িবভাগীয় 
কিমশনারেদরেক এ কােজ স ৃ  করা হয়িন। শাসেনর স ৃ তা িতেরেক ণীত ও বা বািয়ত ক  

িঁকর েখ পড়ার স াবনা রেয়েছ। 
 াট বরাে র নীিতমালায় স া তা জিরপ স  কের ি য়ািরং কিম র অ েমাদন েম িত িবভােগ ১  

কের ক  এলাকা ড়া  করার কথা। বা েব তমন কান স া তা যাচাই করা হয়িন। ফেল সমবায় মানিসকতা, 
িচ া- চতনা, িব াস, ই া, সামথ ও স মতা সং া  সমমনা উপকারেভাগী পাওয়া যােব িকনা তা িনি ত নয়।    

 চারতলা িবিশ  ভবেন য াট েলা করা হে  তােত পািন সরবরাহ, পয়:িন াশন এবং অ া  মরামেতর 
কােজর মান ও কািরগির ন তার অভাব রেয়েছ, ফেল কে র ািয় তা িনেয় সম ার ি  হেত পাের; 

 কে  বসবাসকালীন উ  ও িন িবে র মে  বষ  ি  হওয়ার আশংকা রেয়েছ; 
 চারতলা িবিশ  ভবেন ৩য় ও ৪থ তলায় ি িড় িদেয় উঠা নামা করার জ  অেনক  ষ ও মিহলার জ  

ধান বাধা িহেসেব আসেত পাের; 
 আবজনা  বা  বজ  ব াপনা শহেরই ব ােন পাওয়া যায়না, সে ে  ামা েল বজ  ব াপনার জ  

সময়মত দ  িমক বা কািরগর পাওয়া যােব িকনা তা সংশেয়র িবষয়, যিদ এই কায ম  বা বায়েন কান 
রকম অ িবধার ি  হয়, তাহেল রাগ ািধর আিধক  দখা িদেত পাের; 

 ব ড়া, রং র ও গাপালগ  ক  এলাকা শহর বা শহেরর িনকটবত  এলাকায় অবি ত; িক  অ া  ক  
এলাকা যিদ রবত  ামীণ এলাকায় অবি ত হয়, যখােন িষ জিম অেনক বিশ সখানকার জনগেণর ব তল 
িবিশ  ােট বসবাস করার জ  ইিতবাচক মানিসকতা কতখািন থাকেব তা অ ধাবন করা বই ক ন। কননা 
খা , বাস ান আর পিরেধয় পাশাক এই িতন  িজিনস মা েষর সং িত ও তার আবহাওয়ার সে  ঢ়ভােব 
সংি ;  

 অ া  ক  এলাকা যিদ রবত  ামা েল অবি ত হয় তাহেল তােদর ব তল িবিশ  ােট বসবাস করার 
িবষেয় ইিতবাচক মেনা ি  তরী করা সহজ হেবনা যতটা সহজ হেয়েছ বতমান এলাকা েলােত; 

 যারা এই ােটর জ  িনবািচত হেয়েছন তােদর পািরবািরক আয় য় িবে ষণ কের পিরলি ত হেয়েছ য, 
তােদর সকেলই ম িব  ও উ িব  পিরবার । তাই এ ক  দির  জনেগা ীর জ  কত  সাথক তা 
িনি ত করা যাে  না; 

 সবেশেষ, আবাসন ক  মা ষ ও হপািলত প র জ  কতখািন পিরেবশবা ব হেব তা ক  বা বায়ন শষ না 
হওয়া পয  স কভােব িনণয় করা স ব নাও হেত পাের অথবা সমেয়র বা বতায় অ  কান িতব কতা 
সামেন আসেত পাের। 
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অ ম অ ায় 
পািরশমালা ও উপসংহার 

 
৮.১   পািরশমালা 
 
 ক  হণ কায ম 
 
১. ােয়ািগক গেবষণা লক ক  হেণর েব উপ  তীয় প  (Third Party) ক ক পিরক না         
িবভােগর িনেদশনা অ যায়ী স া তা যাচাই করা উিচৎ। উ  স া তা যাচাইেয়র সময় উে  অজেন ক  কতটা 
স ম স িবষেয়  িবে ষণ ও মতামত েয়াজন। 
২. কে র িবিভ  িবভােগর থক থক িনমাণ কােজর জ  আলাদা আলাদা ােকজ থাকা উিচৎ                  
এবং ােকজস হ উপ  ক প  ক ক অ েমাদেনর ব া নয়া আব ক। 
৩. কে র জ  জিম সং েহর ে  েয়াজনীয় টাকার চািহদা ও বরা  থম বছের রাখা উিচৎ যােত            
কের ত েয়ানীয় জিম মদখল করা যায় এবং কে র কাজ সময়মািফক সমা  করা যায়।  
 
 চার কায ম  

        ৪. কে র উে , েযাগ িবধা ইত ািদ স ে  সামািজক মা ম, মাইিকং, িবলেবাড ইত ািদর মা েম 
জনসাধারেণর মােঝ াপক চার চারণা চালােনা; 

        ৫. ক  কায েম সািবক অ গিতর জ  ক  বা বায়ন কিম েক আরও সজাগ, শি শালী এবং সি য়  করা; 
 
 াট বরা  
৬. াট বরাে র নীিতমালা পার িরক সাংঘিষক। একবার বলা হেয়েছ দশনেযা , আিথকভােব স ম       
এবং ঘনবসিত ণ এলাকা হেত ৩.৭৫ একর জিম িদেত হেব। পেরা েনই ান িনবাচেনর ে  অ বর,    পিতত 
অথবা এক ফসিল জিমেক অ ািধকার দয়ার কথা বলা হেয়েছ। ক  এলাকা বাছাইেয়র ে  ঘনবসিত ন াম 
অ লেক িবেবচনায় নয়া উিচত। 
৭. নীিতমালায় চা িরজীবী, বসায়ী, িবেদশ থেক রিমেট  পাঠান এমত পিরবারেক অ ািধকার দয়া হেলও 
ইউিনয়ন বা উপেজলার ষকেদর জ  কান অ ািধকার রাখা হয়িন। ষকেদরেক াট বরাে র ে  অ ািধকার 
দয়া উিচত। 

৮. নীিতমালায় আয়বধণ লক কমকা  িনবাচন এবং তার জ  আরিডএ ঋণ দােনর কথা বলা হেয়েছ।  
চা িরজীবী, বসায়ী, িবেদশ থেক রিমেট  পাঠান এমত পিরবার আয়বধণ লক কমকাে  আ হী হেবনা। কােজই 

াট বরাে র নীিতমালায় এমন লাকেদর রাখা উিচত যারা কে র কাংি ত কেম আ হী হেবন।  
 
 তা ও জবাবিদিহতা   
৯.   তা ও জবাবিদিহতার জ  কে র ণ ত স হ যমন, কােজর অ গিত, বােজট, আয়- েয়র িহসাব 
সবে ে  একই হওয়া উিচৎ। কে র সমী া চলাকালীন সমেয় কাংি ত স দয় ত  পাওয়া যায়িন, তেব 
আরিডএর অ গিত িতেবদেনর িবিভ  অংশ এবং এিডিপর বণনায় বশ গড়িমল পাওয়া গেছ, যা’ তার পিরপি ;  
১০. প ম ি য়ািরং কিম র সভার কমপে র সােথ বা ব অ গিতর িমল পাওয়া যায় িন। এ িবষেয়  করা হেল 

ক  পিরচালক ক  িহসাব হেত টাকা সিরেয় অ  আরিডএ মহাপিরচালেকর খােত রাখা হেয়েছ বেল জানান। এ 
কাজ তা ও জবাবিদিহতার পিরচয় বহন কের না।  
১১.  কে র ান বাছাই, উপকারেভাগী বাছাই ও িনমাণ তদারিকেত ানীয় শাসন ও ামীণ জনেগা ীেক স ৃ  
করা যেত পাের; তাছাড়া মিনটিরং কায েমর উপের ক  সংি  কমকতা/কম  এবং ামীণ জনেগা ীেদর 

িশ ণ দয়া যেত পাের; 
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 ািত ািনক উ য়ন পিরক না    
১২. কে র আওতায় িশ েদর াথিমক িশ ার জ  াথিমক িব ালেয়র ব া করা যেত পাের; এবং 

েয়াজনীয় া েসবা দােনর জ  ােটলাইট ি িনক পিরচালনার িবষয়  িবেবচনা করা যেত পাের;     
 
 মিনটিরং কায ম     

            ১৩.  কে র কােজর অ গিত, মিনটিরং ও সািবক সহায়তার জ  ানীয় জন িতিনিধেদর অংশ হেণ এক    
শি শালী কিম  গঠন করা যেত পাের; 

            ১৪.  ক  কায ম তথা বা বায়ন, মিনটিরং ও ায়ন কােজ কেহা ারেদর যমন জলা শাসক, উপেজলা  
            িনবাহী কমকতা এবং সংি  িবিভ  সরকাির িবভাগেক স ৃ  রাখা; 
            ১৫.  কে র কাজ িনয়িমত পিরদশন, মিনটিরং ও ায়ন করা; ক  বা বায়েনর কায েম ম ণালেয়র তদারিক  
            বাড়ােনা; 

 
 িনমাণ কায ম  
১৬. কে র ভবন িনমােণ ব ত সব কার িনমাণ সাম ীর (ইট, রড, িসেম , বা , খায়া) াম ট , িসিল ার  
টে র িরেপাট েয়াজন এবং উ  টে র িরেপাটস হ সাইেট পিরদশেনর ােথ সংর ণ করা যেত পাের;  

  
 জিম অিধ হণ কায ম  
১৭. এ ধরেণর ক  হেণর ে  কে র েতই জিম অিধ হেণর জ  পযা  অথ বরা  রাখা; 
১৮. land acquisition act অ যায়ী জিম অিধ হণ করা, এর জ  জলা শাসেনর মা েম উে াগ 
      নয়া; 
১৯. জিম সেরজিমেন পিরদশন কের িনবাচন ও অিধ হণ করা;  
২০. জিমর অব ান, যাগােযাগ ব া ইত ািদ দেখ জিম িনবাচন করা; 
 

 য় ি য়া   
              ২১.  উ ু  দরপ  আহবােনর মা েম কে র েয়াজনীয় মালামাল, সর ামািদ, তকাজ এবং সবা হণ য়           

ও সং হ করেত হেব; 
 ক  ব াপনা দ তা    

              ২২. ক  বা বায়েনর জ  েয়াজনীয় যা তা, দ তা ও অিভ তা স  সাব িণক ক  পিরচালক িনেয়াগ  
 করা েয়াজন; 
              ২৩. ক  বা বায়েনর জ  ক  পিরচালকেক িপিপএ ২০০৬ এবং িপিপআর ২০০৮ স েক স ক ান রাখেত  
                    হেব; 
               ২৪. ক  সংি  কমকতােদর ক  বা বায়ন িবষয়ক না  িশ ণ দয়া যেত পাের; ফেল কে র উপকরণ  
               ও িবধা েলা ( ভৗত কাঠােমা ও সংি  ব ািদ) ণগত মান অজন করেত পাের এবং দীঘ ায়ী হেত পাের; 
 

 সম য়    
 ২৫.  ক  বা বায়েনর ে  মাঠ পযােয় উপেজলা িনবাহী কমকতােক ক  বা বায়েনর ে  স ৃ  রাখা; 
 ২৬.  ক  স েহর সােথ ানীয় সরকার তথা ইউিনয়ন পিরষদ, পৗরসভা, িস  কেপােরশনেক স ৃ  রাখা; 
 

 কৗশলগত পিরক না  
      ২৭. ভিব েত এ ধরেণর ক  হেণর সময় Exit Plan এর উে ে  ক  উপেযাগী (Feasibility) সমী া  
   করার াবনা থাকেত হেব এবং স সমী া  শহর বা শহরতলীেত না হেয় াম পযােয় , মাঝাির ও অিধক  
 জিমর মািলকেদর ন না Sample এর অ  হেব; 
      ২৮. ক  ত পে  প ী জনপেদ/ ত প ী এলাকায় বা বািয়ত হে না। ভিব েত এই ক  বা বায়েনর  
 মা েম কতখািন িষ জিম সংর ণ করা যােব স িবষেয় িনি ত হওয়া যায়না। এই ি েত, কে র পরবত   
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 পযােয় শহর ও শহরতলী এলাকা িনবাচন না কের ত প ী জনপদ এলাকা িনবাচন করা হেল িষ জিম  
 অিধকমা ায় সংরি ত হেত পাের; 
      ২৯. এ ক  বাংলােদেশর িবশাল প ী জনপেদর জনেগা ীর জ  াপকভােব িবধা ি কে  াইেভট পাবিলক  
 অংশ হেণর কৗশল অবল ন করেত পাের।   

 
 ক  পিরচালেকর দ তা 

      ৩০.  কে র সাফ  িনভর কের ক  পিরচালেকর উপর। এ কে র পিরচালক ক  স েক পযা  ান রােখন  
 না। িবিভ  সমেয়র িহসাব িববরণীেত য গড়িমল ল  করা গেছ তা’ ক  পিরচালেকর বলতার বিহঃ কাশ।  
      ৩১.  ক  পিরচালকেক ক কােজ তমন আ হী দখা যায় নাই। থমিদেক আেয়ািজত আইএমইিড’র িবিভ   
 টকিনক াল িম ং এবং ব ড়ার ওয়াকশেপ ক  পিরচালক উপি ত িছেলন না। তাছাড়াও পিরক না  
 কিমশেনর িবধান অ যায়ী ৫০ কা  টাকার অিধক ে র কে র জ  সাব িণক ক  পিরচালক আব ক।  
 কে র জ  সংি  িনমাণ কােজর অিভ তা সহ ণকালীণ ক  পিরচালক িনেয়াগ করা উিচত। 

 
৮.২ আরিডএ ক ক বা বায়নাধীন ‘প ী জনপদ’ শীষক কে র িনিবড় পিরবী েণর উপর আরিডএ 
ক পে র মতামেতর ি েত গেবষণা সং ার পযেব ন িনে  দান করা হল: 
 
এ ক  িন:সে েহ এক  উ াবনী লক/ রদিশতা স  স াবনাময় ক  যার সাথক বা বায়েনর মা েম 
বাংলােদেশর মা েয় াস া  িষ জিমর অপচয় রাধ করা যেত পাের। পরামশক িত ান আরিডএ ক পে র  
সে  একমত য, ক  াথকভােব বা বািয়ত হেল এর অিজত সেবা  সফলতা হেব ১৩.০৫৬ একর জিম যা 
হায়েনর ভাব থেক  থাকেব। অ  কথায়, কে র সফলতা িনভর কের এর াথক বা বায়েনর উপর। তাই 

গেবষণা সং া রীড এ কে র িনিবড় পিরবী েণর ে  কে র বা বায়ন প িতেক বই  সহকাের হণ 
কেরেছ।  
 
িক , এ কে র িনিবড় পিরবী েণর জ  যখন রীডেক িনেয়ািজত করা হয় তখন কে র ৭  এলাকার মে  মা   
৩  এলাকায় জিম য় কের িনমাণ কাজ চলমান িছল। এই ি েত আইএমইিড রীডেক ৩  এলাকােত - রং র 
(শহেরর মে ), ব ড়া (উপশহর এলাকায়), এবং গাপালগ  (শহেরর িনকটবত  অ েল) িবিভ  উি  জনেগা ীর   
কাছ থেক মতামত িনেয় িবশদ িবে ষেণর মা েম িতেবদন  ত করার জ  িনেয়াগ দান কেরেছ।  
 
পরামশক িত ােনর প  থেক িনিদ  মতামতস হ: 
১. ক  িনিবড় পিরবী েণর জ  পরামশক িত ান (READ) ক ক িবিভ  প িত অবল ন করা হেয়েছ;   
যমন- েয়াজনীয় নিথপ  পরী া িনরী া ( ট ার দিললপ , য় ি য়ার ড েম ), সেরজিমেন পিরদশন, ক  

সংি  ি বেগর সা াৎকার, ানীয় ভাবশালীেদর সােথ দলীয় আেলাচনা এবং সেবাপির স া  
উপকারেভাগীেদর (যার তািলকা ক  বা বায়নকারী সং ার িনকট হেত সং হ করা হেয়েছ) সােথ (ন না 
দবচয়েনর মা েম িনধারণ করা হেয়েছ) বাড়ী িভি ক সমী া পিরচালনা করা হেয়েছ। অতএব, দখা যায় য 

পরামশক িত ান ৫  িবিভ  ধরেনর িনিবড় পিরবী েণর প িত েয়াগ কেরেছ।  
 

২. িনিবড় পিরবী ণ চলাকােল কে র আওতায় িনিমত ব তল ভবন িনমাণ কাজ অসমা  থাকায় ভবনস হ 
উপকারেভাগীেদর িনকট বসবােসর জ  হ া র করা হয়িন; তাই বসবাস করার েবই ব তল ভবেনর উপকািরতা বা 

ফল স েহর স েক উপকারেভাগীেদর প  হেত কান মতামত দয়া স ব হয়িন।  
 

৩. তাছাড়া, উি  জনেগা ী ক  এলাকায় বসবাস করেছন না িবধায় ক  সংি  ৩  িবশদ কায ম      যমন- 
বােয়া াস উৎপাদন, সালার িসে ম বহােরর মা েম িব ৎ উৎপাদন ও বহার এবং ি র পািন সং হ ও 
সংর েণর মা েম েপয় পািনর ব া করা গেবষণাকালীন সমেয় এেকবােরই বা বািয়ত না   হওয়ায় এ িলর 

ফল পিরবী েণর মা েম সং হ ও িবে ষন করা স ব হয়িন।  
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৪. ক  বা বায়েনর য ে  সব চাইেত বিশ  পিরলি ত হেয়েছ তা হল- িডিপিপর া নং ৩৭-৩৯   
(ANNEX- IIIA, IIIB, IIIC) অ যায়ী সং হকরণ। িডিপিপেত কে র িনমাণ সাম ী ও অ া  সংি     
সাম ী সং হ করার জ  OTM িতর অবল েনর অ েমাদন দয়া হেয়েছ। িক  পরামশক িত ােনর     ত  
সং হকারীগণ য় ি য়ার সেরজিমন পরী ার সময় মা  জীপ ও িমিন াক য় তীত অ  কান সং েহ 
OTM প িতর কান সহায়ক নিথপ  পানিন, বর  া  তে র িভি েত িনি ত হেয়েছন য, এ সাম ী েলা 
সরাসির য় ি য়ায় সং হ করা হেয়েছ।  
 
৫. িডিপিপেত আরিডএেক জিম সরাসির য় এবং উ ূ  য় ি য়া, এ উভয় প িতেতই সং েহর ব া রাখা 
আেছ। নিথপ  িবে ষণ এবং সা াৎকাের া  তে  দখা যায় মা  গাপালগ  বােদ বাকী ই জায়গায় (ব ড়া ও 
রং র) সম  জিম সরাসির েয়র মা েম সং হ করা হেয়েছ। এছাড়াও, ক  অ া  জলায়ও (িসেলট ও 
লনা) জিম সরাসির য় করা হেয়েছ। বাকী ই  ােন (চ াম ও বিরশাল) িবভােগ এখনও জিম সং হ স  হয় 

নাই।  
 

৬. গেবষণার িতেবদন ভােব ণয়েনর ােথ অিভ  এবং িবেশষ  িসিনয়র িনমাণ েকৗশলী ারা  িনমাণ 
কাজ সেরজিমেন পরী া িনরী া করা হেয়েছ। এ িবেশষ  েকৗশলীর মেত, িনমাণ কােজ অেনক বলতা রেয়েছ 
যা’ িতেবদেন িব ািরত ভােব আেলাচনা করা হেয়েছ। 
 
উপেরাি িখত ত িল আরিডএর িনকট হেত া  মতামেতর ি েত িনিদ ভােব আেলাচনা করা হল। আশা করা 
যায় যথাযথ ক প  এবং আরিডএ এই িতেবদেনর সকল গেবষণািভি ক আেলাচনা (যা কে র ণা ণ িনণেয়র 
সহায়ক) সদয় িবেবচনায় এেন ভিব েত ক  যােত আেরা ভালভােব বা বায়ন করা যায় এবং এর ফেল িষজিম 
র া ও ষক জনেগা ী উপ ত হয় স িবষেয় িনিদ  পদে প হণ করেবন (আরিডএর মতামত পিরিশ -৮ এ 
সং  করা হল)। 
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৮.৩ উপসংহার 
 
বাংলােদশ এক  জনব ল ও ঘনবসিত ণ দশ। এেদেশর কমসং ােনর ে  িষ অথনীিত এক  ণ িমকা 
রাখেছ। দেশর িষজ প  উৎপাদন এবং িবপণেনর উপর অথৈনিতক তা িনভরশীল। িক  অিনয়িমত ি পাত,   
খরা, ব া, আমােদর িষ উৎপাদনেক াহত করেছ। এ অব া থেক উ রেণর লে  ষকগণ বা  হেয়       
রাসায়িনক সার েয়াগ করেছ। এর ফেল জিমর উবরতা াস পাে । এছাড়াও িশ ায়েনর েয়াজেন িষ জিম   
অিধ হণ করা হে । কােজই আমােদর েয়াজন জিমর উৎপাদন মতা ি  করা এবং আবাসন কােজ জিমর     

বহার কমােনা। আবাসন এবং উ য়ন লক কােজর জ  িতবছর ১% হাের িষ জিম াস পাে । িষ উৎপাদন 
ি র জ  েয়াজন এই িবষয় স েহর িত ি  দওয়া। এ কে র  ু বা বায়ন ছিড়েয় িছ েয় থাকা      
ষকেদরেক একে  বসবােস উ ু  করেব। এছাড়াও জব সার উৎপাদন ও বহার জিমর উৎপাদন মতােক বািড়েয় 

িদেব। যিদও সমী ায় তীয়মান ক  কাংি ত উ য়ন দশেন থ হেয়েছ, িক  এর েয়াজনীয়তা 
সবজন ী ত। তাই ভিব েত এ ধরেনর আরও ক  হােত নওয়া উিচত এবং উ  ক  স হ বা বায়েনর জ  
িনিবড় মিনটিরং এর উপর জার দওয়া উিচত। এছাড়াও উপ  ক  পিরচালক এবং সাইট ইি িনয়ার িনেয়াগ 

েয়াজন। সামি ক ভােব ক  বা বায়েনর ে  সরকাির িবিধ িবধান অ সরণ কের আেরা ক  হণ ও বা বায়ন 
করা    যেত পাের।  

 
এ ধরেনর কে  অ র ভিব েত ি  মািলকানা  িনমাণ সং ার ( কা ানী) অংশ হণ িবেবচনা করা যেত      
পাের, কননা বাংলােদেশ াম অ েলর আকার ৭০% এবং শহর অ েলর আকার মা  ৩০%।  যিদও অ  কে র 
িশেরানাম হল ‘প ী জনপদ’ তথািপ এটা ভােব পিরলি ত য, য ৩  ক  এলাকা যমন- ব ড়া,      
গাপালগ  ও রং র এ িলর কান ই প ী জনপদ বেল আ ািয়ত করা যােব না; এর কারণ হলঃ রং ের ক    

এলাকা িস  কেপােরশেনর এলাকা  অথাৎ এ ক  শহর জনেগা ীর মে  বা বািয়ত হে ; ব ড়ার ক  
এলাকা  এেকবােরই ব ড়া শহেরর সি কেট িনকটবত  উপশহর বেল পিরিচত সখােনই ক  এলাকা অবি ত;    
এবং গাপালগ  ক  এলাকা শহর এলাকার কাছাকািছ, েরা ির প ী জনপদ এলাকা নয়। উপসংহাের বলা যায়         
য, এই ক র ায়ন করার আেগ তপে  প ী জনপদ অ িষত এলাকার বা বায়ন করেত হেব। 
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cwiwkó-1 
Ôcjøx Rbc`Õ cÖKí ev¯Íevq‡bi GjvKv 
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cwiwkó-2 
mgx¶vi Rb¨ wbe©vwPZ GjvKvmg~n (†hLv‡b cÖK‡íi Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q) 

 
wefvM ‡Rjv Dc‡Rjv BDwbqb ‡gŠRv 

1. ivRkvnx e¸ov kvnRvnvbcyi Avwoqv Rvgvjcyi 

2.XvKv ‡MvcvjMÄ ‡MvcvjMÄ m`i nwi`vmcyi Avocvov I  
nwi`vmcyi 

3.iscyi iscyi ‡KvZqvwj wmwU K‡c©v‡ikb wbqvgZ I avc                                                                                                                                           

‡gvU: 3wU wefvM 3wU †Rjv 3wU Dc‡Rjv 3wU BDwbqb 5wU †gŠRv 
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 cwiwkó-3 
 

Lvbv mgx¶vi djvd‡ji we Í̄vwiZ mviYxmg~n 
mviYx- 1t Lvbv ch©v‡q m¤¢ve¨ DcKvi‡fvMx‡`i web¨vm (%) 

 
 e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
wj½ 

msL¨v % msL¨v % msL¨v % msL¨v % 
cyiæl  131 73 137 76 130 72 398 74 
gwnjv 49 27 43 24 50 28 142 26 
‡gvU 180 100 180 100 180 100 540 100 

 
mviYx-2t  DËi`vZvi eZ©gvb eqm (%) 

 
eqm  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
Mo eqm 38 37 40 39 
me©wb¤œ  17 19 19 17 
m‡e©v”P  62 66 63 66 

 
mviYx-3t  DËi`vZvi wk¶vMZ †hvM¨Zv (%) 

 
wk¶vMZ †hvM¨Zv  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
5g †kÖwY cvk 3 3 3 3 
8g †kÖwY cvk 11 14 6 10 
gva¨wgK cvk 8 11 19 13 
D”P gva¨wgK cvk 17 19 13 16 
wWwMÖ ev mgZzj¨ 31 26 39 32 
gv÷vm© 31 27 21 26 

 
mviYx-4t  DËi`vZvi ‰eevwnK Ae¯’v (%) 

 
‰eevwnK Ae ’̄v  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
AweevwnZ      4 6 2 4 
weevwnZ      94 94 95 95 
weaev      0 0 3 1 
wecwZœK      1 0 0 0 
c„_K _vKv    0 0 0 0 
ZvjvKcÖvß 1 0 0 0 
‡gvU 100 100 100 100 

 
mviYx-5t  cwiev‡ii aib: (%) 

 
cwiev‡ii aib  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
GKK cwievi  98 82 80 87 
‡hŠ_ cwievi 2 18 20 13 
‡gvU 100 100 100 100 
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mviYx-6t  cwievi cÖavb/M„nKZ©v: (%) 
 

cwievi cÖavb  e¸ov  
(msL¨v: 180) 

iscyi 
(msL¨v: 180 ) 

‡MvcvjMÄ 
(msL¨v: 180) 

‡gvU 
     (msL¨v: 540)  

wb‡R      72 73 69 71 
¯v̂gx   23 19 17 20 
¯¿x        0 0 0 0 
mšÍvb 1 0 0 0 
Ab¨vb 4 8 14 9 
‡gvU 100 100 100 100 

 
mviYx-7t  DËi`vZvi eZ©gvb †ckv: (%) 

 
eZ©gvb †ckv  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
1. M„wnbx                                                7 15 20 14 
2. e¨vemv  14 18 13 15 
3. PvKyix  62 60 58 60.2 
4. K„wl  0 0 3 1 
5. QvÎ/ QvÎx  1 3 0 1 
6. wi·vPvjK/ 

f¨vbPvjK/ w`bgyRyi  
0 0 0 0 

7. WªvBfvi (wmGbwR, 
UªvK, evm, wcKAvc)  

0 1 0 0.4 

8. wkÿK / wkwÿKv  15 3 6 8 
9. wgw ¿̄ 1 0 0 0.4 
‡gvU 100 100 100 100 

 
mviYx-8t  DËi`vZvi wbR¯̂ gvwmK Avq  

 
DËi`vZvi wbR¯̂ gvwmK 
Avq: UvKv 

 e¸ov  
(msL¨v: 180) 

iscyi 
(msL¨v: 180 ) 

‡MvcvjMÄ 
(msL¨v: 180) 

‡gvU 
     (msL¨v: 540)  

Mo gvwmK Avq 27273 25895 27791 27791 
me©wb¤œ  0 0 0 0 
m‡e©v”P  70000 160000 100000 160000 

 
mviYx-9t  cwiev‡ii †gvU m`m¨ msL¨v  
m`m¨ msL¨v: Rb  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
Mo msL¨v 3.87 4.43 4.28 4.19 
me©wb¤œ  2 2 3 2 
m‡e©v”P  8 11 6 11 

 
mviYx-10t cwiev‡ii DcvR©b¶g e¨w³ (%)  
m`m¨ msL¨v: Rb  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
1.  wb‡R           93 85 76 84 
2.  ¯v̂gx        23 22 26 24 
3.  ¯¿x        19 15 11 15 
4.  mšÍvb       2 2 8 4 
5. Ab¨vb¨ 5 16 19 13 

GKvwaK DËi  
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mviYx-11t cwiev‡ii †gvU gvwmK Mo Avq 
 

cwiev‡ii †gvU gvwmK 
Mo Avq: UvKv 

 e¸ov  
(msL¨v: 180) 

iscyi 
(msL¨v: 180 ) 

‡MvcvjMÄ 
(msL¨v: 180) 

‡gvU 
     (msL¨v: 540)  

Mo gvwmK Avq 40264 49339 54833 48145 
me©wb¤œ  10000 8000 23000 8000 
m‡e©v”P  200000 200000 150000 200000 

 
mviYx-12t cwiev‡ii †gvU gvwmK Mo e¨q  

 
cwiev‡ii †gvU gvwmK  
Mo e¨q: UvKv 

 e¸ov  
(msL¨v: 180) 

iscyi 
(msL¨v: 180 ) 

‡MvcvjMÄ 
(msL¨v: 180) 

‡gvU 
     (msL¨v: 540)  

Mo gvwmK e¨q  22656 27258 30422 26779 
me©wb¤œ  8000 8000 16000 8000 
m‡e©v”P  60000 100000 100000 100000 

 
mviYx-13t cwiev‡ii †Kvb m`m¨ we‡`‡k _v‡Kb wKbv Zvi Ae¯’v (%) 

 
DËi  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
nu¨v 0 0 3 1 
bv  100 100 97 99 
†gvU 100 100 100 100 

 
mviYx-14t cwiev‡ii A¯’vei m¤úwË Av‡Q wKbv Zvi Ae¯’v (%) 

 
DËi  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
1.  ‡iwWI 3 3 3 3 
2.  ‡Uwjwfkb      95 98 97 97 
3.  wd«R   93 89 97 93 
4.  gUi mvB‡Kj 50 57 40 49 
5.  evBmvB‡Kj                  18 24 16 19 
7.  †mjvB †gwkb  31 27 33 30 
8.  Miæ/gwnl 4 7 7 6 
9.   QvMj/†fov 4 4 3 4 
10. nuvm-gyiwM 12 12 14 13 

GKvwaK DËi  
mviYx-15t ÔÔcjøx Rbc`Ó cÖKí m¤ú‡K© DËi`vZvi Ávb (%) 

 
DËi  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
nu¨v 100 100 100 100 
bv  0 0 0 0 
†gvU 100 100 100 100 
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mviYx-16t  ÔÔcjøx Rbc`Ó cÖKí m¤ú‡K© DËi`vZv m‡PZb wKbv Zvi Ae ’̄v (%) 
 

DËi  e¸ov  
(msL¨v: 180) 

iscyi 
(msL¨v: 180 ) 

‡MvcvjMÄ 
(msL¨v: 180) 

‡gvU 
     (msL¨v: 540)  

nu¨v 100 100 100 100 
bv  0 0 0 0 
†gvU 100 100 100 100 

 
mviYx-17t  ÔÔcjøx Rbc`Ó cÖKí m¤ú‡K© DËi`vZvi we Í̄vwiZ Ávb (%)  

 
DËi e¸ov 

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

(msL¨v: 540) 
1. ¯í̂ g~‡j¨ AvaywbK d¬̈ vU cvIqv hv‡e|  87 87 77 84 
2. wbivcËv fvj _vK‡e|  1 0 0 0 
3. cwi¯‹vi cwi”Qbœ cwi‡ek 10 2 3 5 
4. DbœZ Rxeb gvb  14 31 33 26 
5. A‡bK cwievi GKmv‡_ emev‡mi my‡hvM cv‡e|  3 0 0 1 
6. wKw Í̄‡Z g~j¨ cwi‡kva  6 17 17 13 
7. K…wl Rwg AcPq †iva n‡e|  10 5 0 5 
8. 4 (Pvi) Zjv wewkó feb n‡e| 8 11 14 11 
9. Mevw` cï cvj‡bi e¨e ’̄v _vK‡e / nuvm gyiMx 

cvj‡bi  
3 2 0 2 

10. ev‡qvM¨vm cø¨v›U _vK‡e|  3 0 3 2 
11. ‡mvjvi c¨v‡bj _vK‡e| 3 3 0 2 
12. e„wói cvwb a‡i ivLvi e¨e¯’v _vK‡e| 1 0 3 1 
13. †÷kbvix †`vKvb _vK‡e|  2 1 0 1 
14. ‡mŠi we ỳ¨r Gi e¨e¯’v  3 2 0 2 
15. me ¯Í‡ii gvbyl Av‡e`b Ki‡Z cvi‡e|  3 3 0 2 
16. ÿz`ª F‡Yi gva¨‡g Avqeabg~jK e¨e¯’v| 0 1 3 1 

GKvwaK DËi  
mviYx-18t ÔÔcjøx Rbc`Ó cÖK‡í d¬̈ v‡Ui Rb¨ wbe©vwPZ n‡q‡Qb wKbv Zvi Ae¯’v (%) 

 
DËi  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
nu¨v 100 100 100 100 
bv  0 0 0 0 
†gvU 100 100 100 100 

 
mviYx-19t ÔÔcjøx Rbc`Ó cÖK‡í d¬̈ v‡Ui Rb¨ Av‡e`b K‡i‡Qb wKbv Zvi Ae¯’v (%) 

 
DËi  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
nu¨v 0 0 0 0 
bv  100 98 98 99 
Rvwbbv 0 2 2 1 
†gvU 100 100 100 100 
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mviYx-20t ÔÔcjøx Rbc`Ó cÖK‡íi D‡Ïk¨ mg~n /myweav mg~n †R‡b Av‡e`b K‡i‡Qb wKbv Zvi Ae¯’v (%) 
 

DËi  e¸ov  
(msL¨v: 180) 

iscyi 
(msL¨v: 180 ) 

‡MvcvjMÄ 
(msL¨v: 180) 

‡gvU 
     (msL¨v: 540)  

nu¨v 97 92 90 93 
bv  3 8 10 7 
†gvU 100 100 100 100 

 
mviYx-21t ÔÔcjøx Rbc`Ó cÖK‡íi D‡Ïk¨ m¤ú‡K© DËi`vZvi Ávb (%) 

 
cÖK‡íi D‡Ïk¨mg~n e¸ov 

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

(msL¨v: 540) 
1.  eûZj wewkó (4Zjv) feb wbg©vY 89 97 100 95 
2.  Miæ, QvMj I nuvm-gyiMx cvj‡bi Rb¨ 
2Zjv wewkó Wi‡gUix wbg©vY   

81 62 49 65 

3. KwgDwbwU wfwËK ev‡qvM¨vm cøv›U wbg©vY: 
iÜb Kv‡R ev‡qvM¨v‡mi e¨envi e¨e ’̄v 

81 72 45 66 

4.   †mŠi c¨v‡bj ¯’vcb: weKí we ỳ¨r wn‡m‡e 
†mŠi we ỳ¨r e¨env‡ii my‡hvM 

65 85 71 73 

5.   e„wói cvwb msi¶‡Yi Avavi wbg©vY: e„wói 
cvwb msi¶Y I e¨env‡ii e¨e ’̄v 

21 16 40 25 

GKvwaK DËi  
 
mviYx-22t ÔÔcjøx Rbc`Ó cÖK‡íi d¬̈ vU eiv‡Ïi me kZ© †R‡b Av‡e`b K‡i‡Qb wKbv Zvi Ae ’̄v (%)  

 
DËi  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
nu¨v 96 89 84 90 
bv  4 11 16 10 
†gvU 100 100 100 100 

 
mviYx-23t d¬̈ vU eiv‡Ïi kZ©mg~n m¤ú‡K© DËi`vZvi Ávb (%)  

 
d¬̈ vU eiv‡Ïi kZ©mg~n m¤ú‡K© Ávb e¸ov 

(msL¨v: 173) 
iscyi 

(msL¨v: 160 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 151) 
‡gvU 

(msL¨v: 484) 
K. 30% WvDb †c‡g›U w`‡Z n‡e 97 99 100 99 
L.wb‡R‡`i evm Ki‡Z n‡e 61 50 31 48 
M. d¬̈ vU wewµ Kiv hv‡e bv 54 21 37 38 
N. d¬̈ vU fvov †`qv hv‡e bv 33 21 19 25 

GKvwaK DËi  
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mviYx-24t d¬̈ vU eiv‡Ïi kZ©mg~n m¤ú‡K© Rvbvi/Áv‡bi Drm (%) 
 

d¬̈ vU eiv‡Ïi kZ©mg~n m¤ú‡K© Rvbvi/Áv‡bi 
Drm 

e¸ov 
(msL¨v: 173) 

iscyi 
(msL¨v: 160 ) 

‡MvcvjMÄ 
(msL¨v: 151) 

‡gvU 
(msL¨v: 484) 

1. wjd‡j‡Ui gva¨‡g kZ©vejx c‡o| 23 8 13 15 
2. Awdm mnKvixi gva¨‡g|  6 0 0 2 
3. AbjvBb †_‡K †R‡bwQ| 12 17 29 19 
4. RDA Kg©KZ©vi KvQ †_‡K| 34 13 0 17 
5. cÖwZ‡ewki KvQ †_‡K †R‡b/ AvZœxq/ 

mnKg©x  
49 54 62 55 

6. cwÎKvq †`‡L|  1 19 19 12 
7. Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii gva¨‡g| 0 1 0 0 
8. ‡Pqvig¨vb/ †g¤̂vi Gi KvQ †_‡K|  0 0 3 1 

GKvwaK DËi  
 
mviYx-25t cÖK‡íi d¬̈ v‡Ui Rb¨ kZ©mg~n m¤ú‡K© bv †R‡b Av‡e`b Kivi KviYmg~n (%)  

 
KviY  e¸ov  

(msL¨v: 7) 
iscyi 

(msL¨v: 20 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 29) 
‡gvU 

     (msL¨v: 56)  
Aí UvKvq d¬̈ vU cv‡ev 
†R‡b K‡iwQ| 

14 55 45 45 

cª‡qvRb g‡b K‡iwb|  86 45 55 55 
‡gvU 100 100 100 100 

 
mviYx-26t ÔÔcjøx Rbc`Ó cÖK‡íi d¬¨v‡Ui Rb¨ Av‡e`b cÎ †R‡b ey‡S Signature K‡i‡Qb wKbv Zvi Ae¯’v (%)  

 
DËi  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
nu¨v 96 97 72 89 
bv  4 3 28 11 
†gvU 100 100 100 100 

 
mviYx-27t d¬̈ v‡Ui Rb¨ Av‡e`b cÎ †R‡b ey‡S Signature bv Kivi KviYmg~n (%)  

 
DËi  e¸ov  

(msL¨v: 7) 
iscyi 

(msL¨v: 5) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 50) 
‡gvU 

     (msL¨v: 62)  
AvZœxqi K_vq K‡iwQ|  29 40 50 47 
¯v̂gx e‡j‡Q ZvB| 29 0 20 19 
GjvKvi †jvK‡`i Kv‡Q 
ï‡b|  

42 60 30 34 

‡gvU 100 100 100 100 
 
mviYx-28t cÖK‡íi D‡Ïk¨ mg~n /myweav mg~n †R‡b d¬̈ v‡U emevm Ki‡eb wKbv Zvi Ae¯’v (%) 
DËi  e¸ov  

(msL¨v: 180) 
iscyi 

(msL¨v: 180 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 180) 
‡gvU 

     (msL¨v: 540)  
nu¨v 98 53 64 72 
bv  2 47 36 28 
†gvU 100 100 100 100 
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mviYx-29t cÖK‡íi D‡Ïk¨ mg~n /myweav mg~n †R‡b d¬̈ v‡U emevm Kivi KviYmg~n (%)--(nu¨v Gi DËi)  
 

KviYmg~n e¸ov 
(msL¨v: 177) 

iscyi 
(msL¨v: 95 ) 

‡MvcvjMÄ 
(msL¨v: 115) 

‡gvU 
(msL¨v: 387) 

1. ¯í̂ g~‡j¨ AvaywbK d¬̈ vU cvIqv hv‡e| 58 59 44 54 
2. wbivcËv fvj _vK‡e| 16 12 3 11 
3. cwi¯‹vi cwi”Qbœ cwi‡ek 8 0 4 5 
4. Rxeb hvÎvi gvb Dbœqb  25 20 25 24 
5. wKw Í̄‡Z g~j¨ cwi‡kva 9 8 9 9 
6. K…wl Rwg AcPq †iva n‡e 23 0 0 11 
7. eûZj/ 4 Zjv wewkó feb n‡e| 3 0 0 1 
8. Mevw` cï cvj‡bi e¨e ’̄v _vK‡e / nuvm 

gyiMx cvj‡bi 
10 4 8 8 

9. M¨v‡mi e¨e ’̄v/ ev‡qvM¨vm cø̈ v›U _vK‡e|  34 13 27 27 
10. ‡mvjvi c¨v‡bj _vK‡e 2 0 0 1 
11. cvwbi e¨e ’̄v/ e„wói cvwb a‡i ivLvi 

e¨e ’̄v  
30 11 31 26 

12. †÷kbvix †`vKvb _vK‡e 1 2 0 1 
13. we ỳ¨r/ ‡mŠi we`¨yr‡Zi e¨e ’̄v| 28 6 17 19 
14. eû‡jvK / me©̄ Í‡ii gvbyl GKmv‡_ emevm 

Ki‡Z cvi‡e|  
5 7 3 5 

15. wPwKrmv †mev cvIqv hv‡e| mgevqwfwËK 
KvR|  

1 0 0 0 

16. ‡Q‡j †g‡qi fwelr‡Zi Rb¨  4 18 10 9 
17. 30% WvDb †c‡g‡›U d¬̈ vU cvIqv hv‡e|  3 10 9 7 
18. kn‡ii Kv‡Q/ hvZvqv‡Zi e¨e¯’v fv‡jv|  1 0 0 0 

GKvwaK DËi  
 
mviYx-30t cÖK‡íi D‡Ïk¨ mg~n /myweav mg~n bv †R‡b d¬̈ v‡U emevm Kivi KviYmg~n (%)--(bv-Gi DËi) 

 
KviYmg~n e¸ov 

(msL¨v: 3) 
iscyi 

(msL¨v: 85 ) 
‡MvcvjMÄ 

(msL¨v: 65) 
‡gvU 

(msL¨v: 153) 
1. ¯v̂gxi Kv‡Q ï‡b/ cªwZ‡ekxi Kv‡Q ï‡b/ 

mnKg©xi Kv‡Q ï‡b|  
33 4 5 5 

2. UvKvi Afv‡e wKb‡Z cvi‡e bv|  0 45 0 25 
3. ¯’vbxq bq|  0 15 5 11 
4. wewµ/ fvov Kiv hv‡e bv  0 12 9 11 
5. wewìs bv nIqvi SuywK i‡q‡Q ZvB|  0 11 11 11 
6. wn›`y‡`i Rb¨ Avjv`vfv‡e †Kvb mvBW bv 

ivLv|  
0 6 0 3 

7. me †kÖbxi †ckvi †jvKRb _vKvi 
Kvi‡Y|  

0 12 20 15 

8. Kv‡Ri gvb Lvivc|  0 0 46 20 
9. Rxe‡bi SyuwK Av‡Q|  67 0 15 8 
10. cÖK‡íi Kv‡Q †Kvb ¯‹zj/ K‡jR †bB|  0 4 5 4 

GKvwaK DËi  
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cwiwkó-4 
Uvgm© Ad †idv‡iÝ (TOR)  

 
ÔÔMÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav m¤ŵjZ 
mgevqwfwËK eûZj feb wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vYÓ kxl©K cÖv‡qvwMK M‡elYv  

 
1.5 cÖK‡íi weeiY (wWwcwc Abyhvqx) 
1 cÖK‡íi bvg MÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav 

m¤ŵjZ mgevqwfwËK eûZj feb wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vY 
 

2 gš¿Yvjq/wefvM cjøx Dbœqb I mgevq wefvM, ¯’vbxq miKvi 
 

3 ev¯ÍevqbKvix ms¯’v cjøx Dbœqb GKv‡Wgx (AviwWG), e¸ov  
 
wefvM †Rjv 
XvKv  †MvcvjMÄ 
ivRkvnx e¸ov 
PUªMÖvg cÖwµqvaxb 
Lyjbv Lyjbv 
ewikvj cÖwµqvaxb 
wm‡jU wm‡jU 

4 cÖK‡íi Ae¯’vb 

iscyi iscyi 
 
5.  Aby‡gvw`Z ev¯ÍevqbKvj Ges cÖv°wjZ e¨q (jÿ UvKvq) 
 g~j (wWwcwc Abyhvqx) cÖ_g ms‡kvwaZ wØZxq  ms‡kvwaZ 
cÖv°wjZ e¨q  42433.78 j¶ UvKv - - 
ev¯ÍevqbKvj RyjvB 2014 n‡Z Ryb 2017 - - 
e¨q e„w× e¨wZ‡i‡L mgq 
e„w× 

RyjvB 2014 n‡Z Ryb 2018 - - 

 
6.  cÖK‡íi A_©vqb: evsjv‡`k miKvi (wRIwe) 
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7.  cÖK‡íi D‡Ïk¨ 
cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨t 
MÖvgxY Rb‡Mvôxi AvaywbK/DbœZ Avevmb wbwðZKi‡Yi gva¨‡g K…wl Rwg AcPq‡iva, Lv`¨ wbivcËv wbwðZKiY 
Ges Rxebgv‡bi Dbœqb KivB n‡jv cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨|  
 
cÖK‡íi wbw`©ó D‡Ïk¨t 
 cjøx GjvKvq AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav m¤^wjZ eûZj feb wbg©v‡Yi gva¨‡g MÖvgxY Rb‡Mvôxi 

Rxebgvb I RxweKvi Dbœqb Kiv; 
 bvMwiK mKj my‡hvM myweavmn PviZjv fxZ wewkó ¯̂í g~‡j¨i 7wU cjøx Rbc` wbg©vY Kiv n‡e(288wU d¬vU 

n‡e ‡hLv‡b 272wU K…lK/K…wl cwievi emevm Ki‡Z cvi‡e) ‡hLv‡b Qov‡bv wQUv‡bv MÖvgxYRb‡Mvôx GK 
mv‡_ emevm Ki‡e; 

 wØZj fxZ wewkó 468wU Miæ, 12,636wU gyiMx I 10wU WiwgUix wewkó 7wU ‡mW wbg©vY Kiv n‡e, hvi eR¨© 
ev‡qvM¨vm cøv›U Gi g~j Drm wnmv‡e e¨eüZ n‡e Ges d¬̈ v‡U emevmKvix‡`i ¯̂-D‡`¨v³v wn‡m‡e M‡o ‡Zvjv 
n‡e; 

 weKí R¡vjvbxi Drm wnmv‡e KwgDwbwUwfwËK ev‡qvM¨vm cøv›U ‰Zix Kiv n‡e;  
 ‡mŠi we`¨yr ¯’vc‡bi gva¨‡g weKí we`¨y‡Zi e¨e¯’v Ges e…wói cvwb msM«n Z_v `~wlZ cvwbi cyb:e¨envi 

wbwðZ Ki‡Z n‡e; 
 eR¨© e¨e¯’vcbvi gva¨‡g DrK…ógv‡bi ‰Remvi Z_v gvwUi ¯̂v ’̄¨ Dbœqb Ges eûZj wewkó cjøx Rbc` wbg©vY 

K‡i ÔeR ©̈ gy³ mgvRÕ ‰Zix Kiv n‡e; Ges 
 AviwWG FY Kvh©µ‡gi AvIZvq K…wl Ges AK…wl Lv‡Z DcKvi‡fvMx‡`i c«wk¶Y wbwðZKiYmn AwZwi³ 

Kg©ms¯’vb I Avq e…w×i gva¨‡g Rxebgvb Dbœq‡bi cÖ‡Póv Ki‡Z n‡e| 
 

8.  cÖK‡íi g~j Kvh©µg  
 
 Rwg AwaMÖnY 
 cjøx GjvKvq AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav m¤ŵjZ eûZj feb wbg©vY; 
 bvMwiK my‡hvM myweav wbwðZKi‡Yi Rb¨ cjøx AÂ‡ji PviZjv wewkó feb wbg©vY Kivmn ¯í̂ g~‡j¨i 7wU 

cjøx Rbc` M‡o ‡Zvjv : 288 wU d¬¨vU n‡e ‡hLv‡b 272 wU K…wl cwievi emevm Ki‡Z cv‡i; 
 wØZj fxZ wewkó 468 wU Miæ, 12,636 wU gyiMx I 10 wU WiwgUix wewkó 7 wU ‡mW wbg©vY; 
 KwgDwbwUwfwËK ev‡qvM¨vm cøv›U ¯’vcb Kiv;  
 ‡mŠi c¨v‡bj ¯’vcb/‡mŠi we`¨yr Drcv`‡bi e¨e ’̄v Kiv; 
 DcKvi‡fvMx‡`i cÖwk¶‡Yi e¨e¯’v Kiv| 
 
9. civgk©K cÖwZôv‡bi Kg©cwiwa (TOR)  
 
1. cÖKí m¤úwK©Z cÖKí m¤úwK©Z Z_¨ ch©v‡jvPbv (cÖK‡íi cUf~wg, D‡Ïk¨, Aby‡gv`b/ms‡kvab, A_©vqb 

c×wZ Ges Ab¨vb¨ cÖvmswMK welq BZ¨vw`) ch©‡e¶Y I ch©v‡jvPbv; 
2. cÖK‡íi mvgwMÖK AMÖMwZmn A½wfwËK ev¯Íevqb AMÖMwZ (ev¯Íe I Avw_©K) m¤úwK©Z Z_¨vw` msMÖn, 

ch©v‡jvPbv I we‡kølY Kiv Ges msM„wnZ Z_¨vw` mviYx/†jLwP‡Îi gva¨‡g Dc¯’vcb; 
3. cÖK‡íi Kg© cwiKíbv Work Breakdown Structure (WBS) AbymiY K‡i cÖYqb Kiv n‡q‡Q 

wKbv Zv Rvbv/ Luy‡R †ei Kiv;  
4. cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v ch©‡e¶Y I g~j¨vqb; 
5. cÖK‡íi AvIZvq gvjvgvj, c~Z©KvR Ges †mevMÖnY m¤úwK©Z mKj µq cÖwµqv we`¨gvb miKvix/ 

Aby‡gvw`Z AvBb I wewagvjv (wcwcG 2006/wcwcAvi 2008) AbymiY Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wKbv Zv hvPvB 
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Kivi Rb¨ `icÎ welqK bw_cÎmg~n (`icÎ Avnevb, `icÎ g~j¨vqb, Aby‡gv`b c×wZ, Pzw³ g~j¨, Pzw³ 
¯̂vÿi BZ¨vw`) cix¶v I ch©v‡jvPbv; 

6. cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ cY¨, Kvh© I †mev mswkøó welqvw` `icÎ welqK bw_c‡Î wba©vwiZ 
†¯úwmwd‡Kkb/BOQ/ cÖK‡íi kZ©vejx, ¸YMZ gvb I cwigvY Abyhvqx cÖ‡qvRbxq cwiex¶Y/hvPvB‡qi 
gva¨‡g msMÖn Kiv n‡”Q wKbv Zv cix¶v I ch©v‡jvPbv Ges cÖK‡íi j¶¨gvÎv I cÖK…Z AMÖMwZ evwl©K 
µq cwiKíbv Abyhvqx n‡q‡Q/n‡”Q wKbv Zv ch©v‡jvPbv; Ges Aby‡gvw`Z evwl©K µq cwiKíbvi wecix‡Z 
cÖK‡íi jÿ¨¸wj I cÖK…Z AMÖMwZ ch©v‡jvPbv;  

7. cÖK‡íi ev¯Íevqb m¤úwK©Z wewfbœ welq †hgb; A_©vq‡b wej¤^, cY¨, Kvh© I †mevµq/msMÖ‡ni †¶‡Î 
wej¤,̂ cÖKí e¨e¯’vcbvi †ÿ‡Î A`ÿZv, hv cÖKí e¨q ev ev Í̄evq‡bi mgq e„w×i KviY Zv wbixÿY Ges 
GB wej‡¤^i KviY/wej‡¤̂i Rb¨ `vqx welqmg~n wPwýZ/ we‡kølY; 

8. cÖKí cwiPvjbv, e¨e¯’vcbv, µq, †bZ…Z¡ Ges wm×všÍ MÖn‡Yi ÿgZv m¤ú‡K© cÖK‡íi cÖKí cwiPvj‡Ki 
†hvM¨Zv I Kg©ÿgZv ch©v‡jvPbv; 

9. cÖK‡íi m„ó my‡hvM myweav¸wji w¯’wZkxjZvi wel‡q mycvwik cÖ̀ vb Ges cÖK‡íi cȪ ’vb cwiKíbv (exit 
plan ) m¤ú‡K© gZvgZ cÖ̀ vb; 

10. cÖK‡íi mejw`K Ges `ye©jw`K AbymÜvb Ges cÖK‡íi Pjgvb Kvh©µg¸wji Kvh©Kix ev Í̄evq‡bi Rb¨ 
my‡hvM I ûgwK wPwýZKiY (SWOT);  

11. cÖK‡íi ‡hŠw³K KvVv‡gv (Logical frame) we‡kølY; 
12. wbweo gwbUwis mgx¶v/wbweo ch©‡e¶Y M‡elYv †_‡K msM„nxZ/ cÖvß wewfbœ djvdj we‡kølY Ges mywbw`©ó  

mycvwik cÖYqb;  
13. µqKvix ms¯’v (AvBGgBwW) KZ©„K Av‡ivwcZ Ab¨vb¨ mswkøó KvR m¤úv`b| 
 

10. civgk©K cÖwZôv‡bi Kg©cwiwa  
 
civgk©K cÖwZôvb wbweo M‡elYvi bKkv I gvV ch©v‡qi Kg© cwiKíbv cÖK‡íi Kvh©µgmg~n, cÖK‡íi e¨vwß I 
GjvKv we‡ePbvq †i‡L wb‡¤œ ewY©Z Kg©m~wPi Av‡jv‡K Kg©m~wP cÖYqb I gvV ch©v‡qi Kvh©µg cwiPvjbv Ges 
wbweo gwbUwis Gi gva¨‡g ev¯ÍevwqZ Ki‡et  
 

µwgK 
bs 

KiYxq Kg©m~wP 

1. cÖKí GjvKvi jÿ¨gvÎv Abyhvqx cÖKí Kvh©µgmg~n ev Í̄evqb Kiv n‡q‡Q/n‡”Q Ges Kvh©µgmg~‡ni 
eZ©gvb Ae¯’v Pjgvb M‡elYvi Rb¨ bgybv GjvKv wba©viY Kiv n‡e|   

2. cÖK‡íi D‡Ïk¨mg~n mym¤úvw`Z n‡q‡Q wKbv Zv g~j¨vqb, †hgb:  
K. K…wl Rwg AcPq‡iva K‡i Lv`¨ wbivcËv I MÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK 

bvMwiK my‡hvM myweav m¤ŵjZ feb wbg©vY Kiv; 
L. MÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebhvcb Ges RxweKvi Dbœq‡bi Rb¨ AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav 

m¤ŵjZ eûZj feb wbg©vY| 
3. DcKvi‡fvMx Ges mswkøó †÷K‡nvìvi‡`i mvÿvrKvi MÖnY 
4. cÖKí GjvKvq cÖKí I Ab¨vb¨ ms ’̄vi ¸iæZ¡c~Y© Kg©KZ©v, RbcÖwZwbwa, ¯’vbxq cÖkvmb, GbwRI Kg©x, 

K…lK Ges Ab¨vb¨ †mev cÖ̀ vbKvix‡`i mv‡_ wbweo mvÿvrKvi MÖnY, GdwRwW Ges ¯’vbxq ch©v‡qi 
Kg©kvjv Av‡qvRb I cwiPvjbv Kiv| 

5. cÖK‡íi µq m¤úwK©Z welqK Z_¨ msMÖn Ges we‡kølY 
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11. civgk©K cÖwZôv‡bi `vwqZ¡  
 
1.  civgk©K cÖwZôvb‡K eZ©gvb M‡elYvi cÖwZwU D‡Ïk¨ Abyhvqx Z_¨ msMÖn Ki‡Z n‡e 
2.  DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ mvÿvrKvi MÖnY 
3.  Z_¨ msMÖn/Z_¨vbymÜv‡bi Rb¨ gvVKgx© wb‡qvM Ges Zv‡`i cÖ‡qvRbxq cÖwkÿY cÖ̀ vb Ki‡Z n‡e 
4.  cÖKí KZ…©c‡ÿi mv‡_ †hvMv‡hvM I mvÿvr Kiv Ges gvV cwi`k©b (hw` Ges hLb cÖ‡qvRb n‡e) Gi 

gva¨‡g Z_¨ msMÖn Kiv 
5.  cÖKí cwiPvjK, gvV ch©v‡qi Kg©KZ©v, gvVKg©x, ’̄vbxq †bZ…e„›`, ¯’vbxq cÖfvekvjx e¨w³eM©, wkÿK, Ges 

mswkøó †÷K‡nvìvi‡`i mv‡_ wbweo mvÿvrKvi cwiPvjbv  
6.  `jxq Av‡jvPbvi (FGD) Av‡qvRb I gZvgZ wewbg‡qi gva¨‡g Z_¨ msMÖn Kiv 
7.  ‡Km ÷vwW cwiPvjbvi gva¨‡g Z_¨ msMÖn I we‡kølY 
8.  cÖKí Kvh©µ‡gi mejw`K I `ye©jw`K ch©v‡jvPbv I we‡kølY 
9.  Z_¨ msMÖn, msM„nxZ Z_¨vw` cÖwµqvKiY I we‡kølY 
10.  cÖKí GjvKvq ‡÷K‡nvìvi I DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ gZ wewbg‡qi Rb¨ ¯’vbxq ch©v‡qi GKwU Kg©kvjv 

Av‡qvRb I cwiPvjbv Kiv 
11.  cÖKí GjvKv n‡Z msM„nxZ Z_¨vw`i Dci wfwË K‡i  cÖwZ‡e`b cȪ ‘Z Ges mswkøó KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`b  
12.  cÖYxZ Lmov cÖwZ‡e`b RvZxq ch©v‡qi Kg©kvjvq Dc¯’vcb I Kg©kvjvq AskMÖnYKvix‡`i gZvgZ MÖnY 

K‡i cÖwZ‡e`b ms‡kvab I PzovšÍKiY 
13.  P~ovšÍ gyw`ªZ 60 Kwc cÖwZ‡e`b RgvKiY (40 Kwc evsjvq †jLv Ges 20 Kwc Bs‡iwR‡Z †jLv) 
14.  Bs‡iwR cÖwZ‡e`b †jLvi Rb¨ ÒUvBgm wbD †ivgvbÓ Ges evsjv cÖwZ‡e`b †jLvi Rb¨ Òwb‡KvkÓ d›U 

e¨envi  
 
12. wbweo gwbUwis Kv‡R civgk©K cÖwZôvb I civgk©K‡`i cÖK…wZ I †hvM¨Zv:  
 
bs civgk©K cÖwZôvb I 

civgk©K cÖwZôv‡bi 
civgk©K 

wk¶vMZ †hvM¨Zv AwfÁZv 

1 civgk©K cÖwZôvb  1. Rwic/M‡elYv A_ev cÖK‡íi gwbUwis Ges 
g~j¨vqb msµvšÍ ÷¨vwW cwiPvjbvq b~bZg 3 
(wZb) eQ‡ii AwfÁZvm¤úbœ| 

 
2 wUg wjWvi ¯̂xK…Z wek¦we`¨vjq n‡Z 

mgvR weÁv‡bi †h 
†Kvb wel‡q b~bZg 
mœvZ‡KvËi wWMÖx 
 
mswkøó wel‡q wcGBPwW 
wWMÖxavix‡`i AMÖvwaKvi 
†`qv n‡e 

1. gwbUwis Ges g~j¨vqb msµvšÍ M‡elYv KvR 
cwiPvjbvi ‡ÿ‡Î Kgc‡¶ 10 eQ‡ii ev¯Íe 
Kv‡Ri AwfÁZv _vKv Avek¨K 

2. wUg wjWvi wnmv‡e KvR Kivi Rb¨ b~bZg  1wU 
gwbUwis Ges g~j¨vqb KvR cwiPjbvi AwfÁZv 
_vKv Avek¨K| mswkøó Kv‡R †ekx AwfÁZvm¤úbœ 
e¨w³‡`i AMÖvwaKvi †`qv n‡e| 

 
2.  wmwfj BwÄwbqvi we.Gmwm BwÄwbqvi 

(wmwfj) 
1. gwbUwis Ges g~j¨vqb msµvšÍ M‡elYv KvR 

cwiPvjbvi ‡ÿ‡Î Kgc‡¶ 5 eQ‡ii ev¯Íe Kv‡Ri 
AwfÁZv _vKv Avek¨K 

2. wmwfj BwÄwbqvi wnmv‡e KvR Kivi Rb¨ Kgc‡¶ 
5 eQ‡ii gwbUwis Ges g~j¨vqb M‡elYv KvR 
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bs civgk©K cÖwZôvb I 
civgk©K cÖwZôv‡bi 
civgk©K 

wk¶vMZ †hvM¨Zv AwfÁZv 

cwiPjbvi AwfÁZv _vKv Avek¨K| mswkøó Kv‡R 
†ekx AwfÁZvm¤úbœ e¨w³‡`i AMÖvwaKvi †`qv 
n‡e| 

 
3.  G¨vwb‡gj nvm‡eÛªx 

we‡klÁ (Animal 
Husbandry 
Specialist) 

G¨vwb‡gj nvm‡eÛªx  
wel‡q b~bZg 
mœvZ‡KvËi wWMÖx 
 

1. gwbUwis Ges g~j¨vqb msµvšÍ M‡elYv KvR 
cwiPvjbvi ‡ÿ‡Î Kgc‡¶ 5 eQ‡ii ev¯Íe Kv‡Ri 
AwfÁZv _vKv Avek¨K; mswkøó Kv‡R †ekx 
AwfÁZvm¤úbœ e¨w³‡`i AMÖvwaKvi †`qv n‡e| 

 
4. cwimsL¨vbwe` ¯̂xK…Z wek¦we`¨vjq n‡Z 

cwimsL¨vb wel‡q 
b~bZg mœvZ‡KvËi wWMÖx 

1. Rwic/M‡elYv Ges Z_¨ e¨e¯’vcbv Kvh©µg/Z_¨ 
we‡kølY BZ¨vw` mswkøó wel‡q Kgc‡ÿ 5 eQ‡ii 
AwfÁZv _vKv Avek¨K| mswkøó Kv‡R AwaK  
AwfÁZvm¤úbœ e¨w³‡`i AMÖvwaKvi †`qv n‡e| 

 
 
13. civgk©K cÖwZôvb KZ©„K wbgœewY©Z cÖwZ‡e`bmg~n `vwLj Ki‡Z n‡e: 
 

 
1. 

civgk©K cÖwZôvb‡K Uv‡M©U MÖæc, DËi`vZv, Z_¨ msMÖ‡ni c×wZ,  cwimsL¨v‡bi Uzjm&mn Z_¨ we‡kølY 
c×wZ BZ¨vw` D‡jøLc~e©K Pzw³ ¯v̂ÿ‡ii 15 w`‡bi g‡a¨ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b Rgv w`‡Z n‡e| 

2. civgk©K cÖwZôvb‡K wewfbœ c×wZi gva¨‡g gvV ch©vq n‡Z cÖvß Z_¨vw`i djvdj we‡kølY K‡i Pzw³ 
¯v̂ÿ‡ii 60 w`‡bi g‡a¨ cÖ_g Lmov cÖwZ‡e`b Rgv w`‡Z n‡e| 

3. civgk©K cÖwZôvb‡K Pzw³ ¯v̂ÿ‡ii 80 w`‡bi g‡a¨ 2q Lmov cÖwZ‡e`b (cÖ‡qvRbxq msL¨K Kwc) 
RvZxq Kg©kvjvq Dc¯’vcb I Av‡jvPbv Ki‡Z n‡e|  

4. civgk©K cÖwZôvb‡K Kg©kvjvq M…nxZ gZvgZ Abyhvqx c«wZ‡e`b ms‡kvab I P~ovš— Ki‡Z n‡e Ges 
60 Kwc PzovšÍ cÖwZ‡e`b (40 Kwc evsjv I 20 Kwc Bs‡iwR) gnvcwiPvjK, cwiexÿY I g~j¨vqb 
wefvM-4, AvBGgwW‡Z Rgv w`‡Z n‡e (Pyw³ ¯̂v¶‡ii 100 w`‡bi g‡a¨)| cÖwZ‡e`b gỳ ªY LiP  
civgk©K cÖwZôvb‡K enb Ki‡Z n‡e| 
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cwiwkó-5 

Z_¨-DcvË msMÖ‡ni cÖkœgvjv, wb‡ ©̀wkKv I †PKwj÷ 
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ÒMÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav 
m¤ŵjZ mgevqwfwËK eûZj feb wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vYÓ kxl©K 

cÖv‡qvwMK M‡elYv cÖK‡íi wbweo gwbUwis mgx¶v 
 

 Lvbvi Rb¨ cÖkœcÎ  
‡Km bst  
 
evox bs (hw` _v‡K): ..................................................... IqvW© bs: .................................................... 
 
cvov: ........................................................................ MÖvg:........................................................... 
 
BDwbqb cwil‡`i bvg: .................................................. Dc‡Rjv: .................................................... 
 
‡Rjv: ........................................................................ wefvM: ....................................................... 
 
mv¶vrKvi MÖn‡Yi mgq:    ïiæ   ....................................... †kl   ...................................................... 
 
mv¶vrKvi MÖnYKvixi bvg: ............................................... ¯̂v¶i:................... ZvwiL: ........................ 
 

mycvifvBR‡ii bvg: ....................................................... ¯̂v¶i:..................... ZvwiL: ...................... 
 

‡KvqvwjwU K‡›Uªvj Awdmv‡ii bvg: ...................................... ¯̂v¶i:................... ZvwiL: ...................... 
 

mv¶vrKv‡i AskMÖnYKvix DcKvi‡fvMxi m¤§wZcÎ 
 
Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve, 
 

Avgvi bvg _______________________ | Rbeûj evsjv†`‡k K…wl Rwgi cwigvY cÖwZwbqZ wewfbœ Kvi‡Y 
n«vm cv‡”Q| K…wl wbf©i G‡`‡k RbmsL¨v, cÖvK…wZK `y‡h©vM, f~wg ¶q BZ¨vw` Kvi‡Y Avev`x Rwgi Dci GKw`‡K †hgb 
Pvc co‡Q Aciw`‡K ivmvqwbK I ¶wZKi c`v_© e¨env‡ii d‡j Rwgi Drcv`b ¶gZv w`b w`b n«vm cv‡”Q| G Ae¯’v 
†_‡K DËi‡Yi j‡¶¨ ÒK…wl Rwg AcPq‡iva Ges ˆRe mv‡ii e¨envi e„w×i j‡¶¨ MÖvgxY Rb‡Mvôxi Rb¨ ¯í̂ e¨‡q 
mgevq wfwËK eûZj wewkó Avevmb myweavw` wbg©vYmn GKB¯’v‡b K…wl Kvh©µg cwiPvjbvi wbwg‡Ë cjøx Dbœqb I mgevq 
wefvM, ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb †mP I cvwb e¨e¯’vcbv †K›`ª, cjøx Dbœqb GKv‡Wgx 
(AviwWG), e¸ov KZ…©K ÒMÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav m¤ŵjZ mgevqwfwËK 
eûZj feb wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vYÓ kxl©K GKwU cÖKí ev¯Íevqb Ki‡Q|     
 

eZ©gv‡b ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM (AvBGgBwW) cÖKíwUi wbweo gwbUwis Gi KvR nv‡Z wb‡q‡Q| gvV ch©v‡q 
GB mgx¶vi `vwqZ¡ †c‡q‡Q wimvP© Bf¨vjy‡qkb G‡mvwm‡qUm di †W‡fjc‡g›U wjwg‡UW (ixW) bvgK M‡elYv cÖwZôvb | 
Avwg ixW †_‡K GB wbweo gwbUwis Kv‡Ri gvV ch©v‡q Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ G‡mwQ|  
 

GB wbweo gwbUwis Kv‡Ri Ask wn‡m‡e ÒixWÓ G m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ/ gšÍe¨ Rvb‡Z AvMªnx| Avcwb g~j¨evb Z_¨ 
w`‡q G M‡elYvi Kv‡R mn‡hvwMZv Ki‡Z cv‡ib| D‡jøL¨ †h, bvg, wVKvbv †Mvcb †i‡L †Kej gvÎ Avcbvi gZvgZ/ 
gšÍe¨ M‡elYvi Kv‡R e¨envi Kiv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avwg mv¶vrKvi ïiæ Ki‡Z cvwi| 
 

DËi`vZv m¤§wZ cÖ̀ vb Ki‡j ïiæ Kiæb........            DËi`vZv m¤§wZ bv w`‡j.................           †kl Kiæb|  
mv¶vrKvi MÖnYKvixi ¯v̂¶i:  ___________________________ZvwiL:   _____/______/______ 

cÖkœcÎ: 1 

1 2 
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‡mKkb 1 t Lvbvi Av_©mvgvwRK I RbwgwZK Ae¯’v  (mevi Rb¨ cÖ‡hvR¨) 
 
1. DËi`vZvi (DcKvi‡fvMx/m¤¢ve¨ DcKvi‡fvMx) bvgt .............................................................................. 

 
K. ‡gvevBj/‡dvb bv¤v̂i (wbR¯ ̂ev Ab¨ Kv‡iv bv¤̂vi Aek¨B Avb‡Z n‡e): ...................................................... 
 
L. RvZxq cwiPqcÎ/‡fvUvi AvBwW bs/Rb¥ wbeÜb: ................................................................................ 

 
M. Rb¥ZvwiL (RvZxq cwiPqcÎ Abymv‡i): ............................................................................................. 

 
N. wj½ :     1.  cyiæl  2.  gwnjv  
 
O. DËi`vZvi eZ©gvb eqm: .............................(c~Y© eQi)   
 
P. DËi`vZvi wk¶vMZ †hvM¨Zv: .........................(m‡e©v”P †kÖwb cvm) 
 
Q. ‰eevwnK Ae ’̄v:     1. AweevwnZ     2. weevwnZ     3. weaev     4. wecwZœK     5. c„_K _vKv      6. ZvjvKcÖvß 

 
R. cwiev‡ii aib:      1.  GKK cwievi  2.  ‡hŠ_ cwievi 

 
S. cwievi cÖavb/M„nKZ©v †K :      1. wb‡R      2. ¯v̂gx       3. ¯¿x       4. mšÍvb      5. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó 

Kiæb).................. 
 

T. ag©:    1.  gymwjg     2.  wn›`y        3.  Lªxóvb     4.  †eŠ×   5. Ab¨vb¨ (wbw`ó© Kiæb)...................... 
 
U. DËi`vZvi eZ©gvb †ckv: .......................................................................................................... 
 
V. DËi`vZvi wbR¯ ̂gvwmK Avq (hw` _v‡K): ............................................UvKv        
 
2. cwiev‡ii †gvU m`m¨ msL¨v:  ...................Rb 
 
3. cwiev‡ii DcvR©b¶g e¨w³ (GKvwaK DËi n‡Z cv‡i):   
 

1.  wb‡R          2.  ¯v̂gx       3.  ¯¿x       4.  mšÍvb      5.  Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb).......................  
 

4. cwiev‡ii †gvU gvwmK Mo: K. Avq: ............................UvKv                    L. e¨q: ........................UvKv 
 
5. Avcbvi cwiev‡ii †Kvb m`m¨ we‡`‡k _v‡Kb wK?         1.   nu¨v          2.   bv 
 
K.  nu¨v n‡j, wZwb wK we‡`k †_‡K Avcbv‡`i msmv‡i UvKv cvVvb?    1.   nu¨v          2.   Bv 
 
6. Avcbvi I Avcbvi cwiev‡ii A¯’vei m¤úwËi D‡jøL Kiæb (GKvwaK DËi n‡Z cv‡i)t 
 

1.  ‡iwWI 
2.  ‡Uwjwfkb      
3.  wd«R   
4.  gUi mvB‡Kj  

5.  evBmvB‡Kj                  
6.  wi·v/f¨vb  
7.  †mjvB †gwkb  
8.  Miæ/gwnl  

9.   QvMj/†fov 
10. nuvm-gyiwM 
11.  †KvbwU  bq   
12.  Ab¨vb¨ (wbw`ó© Kiæb)t .....................................  
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‡mKkb 2t cÖK‡íi m¤¢ve¨ DcKvi‡fvMx‡`i m¤úwK©Z Z_¨   
(hviv cÖK‡íi d¬̈ v‡Ui Rb¨ Av‡e`b K‡i‡Qb wbe©vwPZ n‡q‡Qb ïaygvÎ Zv‡`i Rb¨ cÖ‡hvR¨ n‡e (7 †_‡K  13bs cÖkœ) 
7. ÔÔcjøx Rbc`Ó cÖK‡íi bvg ï‡b‡Qb wK?/ ÔÔcjøx Rbc`Ó cÖKí m¤ú‡K© Avcwb Rv‡bb wK?  1.   nu¨v          2.   bv 
 

K. nu¨v n‡j, wK †R‡b‡Qb/ï‡b‡Qb? 
...................................................................................................................................................... 
 
8. Avcwb wK ÔÔcjøx Rbc`Ó cÖK‡íi Rb¨ Av‡e`b K‡i‡Qb?                                      1.   nü v       2.   bv 

 
9. Avcwb wK ÔÔcjøx Rbc`Ó cÖK‡íi Rb¨ wbe©vwPZ n‡q‡Qb?                                      1.   nu¨v       2.   bv 

 
10. Avcwb wK GB cÖK‡íi D‡Ïk¨ mg~n /myweav mg~n †R‡b Av‡e`b K‡i‡Qb?                        1.   nu¨v       2.   bv 
 

K. nu¨v n‡j wK wK D‡Ïk¨ Rv‡bb 

 
11.   d¬̈ vU eiv‡Ïi me kZ© †R‡b Av‡e`b K‡i‡Qb wK?   1.   nu¨v           2.   bv 
                                                                           

ক. nu¨v n‡j,  wK wK kZ© ‡R‡b Av‡e`b K‡i‡Qb? 
K. 30% WvDb †c‡g›U w`‡Z n‡e      N. d¬̈ vU fvov †`qv hv‡e bv 
L. wb‡R‡`i evm Ki‡Z n‡e O. Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb)...... 
M. d¬̈ vU wewµ Kiv hv‡e bv  

 
L. wKfv‡e ev Kvi KvQ †_‡K  †R‡b‡Qb 
...................................................................................................................................................... 

 
M. bv n‡j, ‡Kb kZ© †R‡b Av‡e`b K‡iwb? 
...................................................................................................................................................... 
 
12.  Avcwb wK Av‡e`b cÎ  †R‡b ey‡S Signature K‡i‡Qb?                                  1.   nu¨v    2.   bv 
 

K. bv n‡j, †Kb?  
...................................................................................................................................................... 
 
13.  Avcwb wK GB cÖK‡íi D‡Ïk¨ mg~n /myweav mg~n †R‡b d¬̈ v‡U emevm Ki‡eb ?                   1.   nü v    2.   
bv 
 

K.  nu¨v  n‡j, †Kb ? 
...................................................................................................................................................... 
 
L   bv n‡j, †Kb ? 
...................................................................................................................................................... 
 
                            

DËi`vZv‡K ab¨ev` Rvwb‡q mv¶vrKvi MÖnY ‡kl Kiæb| 

1.  eûZj wewkó (4Zjv) feb wbg©vY 
2.  Miæ, QvMj I nuvm-gyiMx cvj‡bi Rb¨ 2Zjv wewkó Wi‡gUix wbg©vY   
3.  KwgDwbwU wfwËK ev‡qvM¨vm cøv›U wbg©vY: iÜb Kv‡R ev‡qvM¨v‡mi e¨envi e¨e¯’v 
4.   †mŠi c¨v‡bj ¯’vcb: weKí we`y¨r wn‡m‡e †mŠi we ỳ¨r e¨env‡ii my‡hvM 
5.   e„wói cvwb msi¶‡Yi Avavi wbg©vY: e„wói cvwb msi¶Y I e¨env‡ii e¨e¯’v 
6. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb)................................................................ 
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ÒMÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav 
m¤ŵjZ mgevqwfwËK eûZj feb wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vYÓ kxl©K 

cÖv‡qvwMK M‡elYv cÖK‡íi wbweo gwbUwis mgx¶v 
 

m‡iRwg‡b cjøx Rbc` nvDwRs cÖK‡íi AeKvVv‡gv ch©‡e¶Y †PKwj÷ 
 

†Km b¤î  
 

 
‡Rjv : ............................................................................   †KvW bs : ........................... 
 
Dc‡Rjv  : ...........................................................................        †KvW bs : ........................... 
 
BDwbqb   :.............................................................................    †KvW bs :  .......................... 
 
‡gŠRv/IqvW© bs : .....................................................................    ‡KvW bs : ........................... 
 
MÖvg        :  ..........................................................................        ‡KvW bs : ........................... 
 
Z_¨ cª̀ vbKvixi bvg: ......................................c`ex........................ †gvevBj †dvb bs: ............................. 
 
Z_¨ msMÖnKvixi 
bvg: ................................................................................................................................... 
 
  
 

cÖKí mswkøó e¨vw³eM©, cÖKí ev¯Íevqb KwgwU, Ges Awdwmqvj bw_ cÎ (Official records) †_‡K 
Z_¨¸‡jv msMÖn  K‡i Ges m‡iRwg‡b cÖK‡íi Pjgvb Kvh©µg cwi`k©b K‡i bx‡Pi Z_¨¸‡jv msMÖn 
K‡i wjwce× Ki‡Z n‡e| 
 

 
cjøx Rbc` nvDwRs cÖK‡íi 
‡jv‡Kkb/wVKvbvt  ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
ch©‡e¶YKvixi bvg: .......................................................... ZvwiL: ........................................... 

 

   

cÖkœcÎ: 2 
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Rwg AwaMÖnY 
 

1. cjøx Rbc` nvDwRs cÖKíwUi Rb¨ ¯’vb wbe©vPb Kiv m¤úbœ n‡q‡Q wK?   1.   nu¨v        2.   bv 
 
K.  bv n‡j, †Kb nqwb: .................................................................................................................. 
 
2. wK ai‡bi GjvKv wbe©vPb Kiv n‡q‡Q? ........................................................................................ 

  
3. cjøx Rbc` nvDwRs cÖKíwUi Rb¨ Rwg AwaMÖnY m¤úbœ n‡q‡Q wK?   1.   nu¨v        2.   bv 
 
K.  bv n‡j, †Kb 
nqwb: .................................................................................................................................... 
 
L.   nu¨v n‡j, KZ Zvwi‡L Rwg AwaMÖnY KvR m¤úbœ n‡q‡Q (gvm I eQi wjwce× Kiæb):  gvm: ............. eQi: ................. 
 
M.   nu¨v n‡j, Rwg AwaMÖnY wKfv‡e Kiv n‡q‡Q? ...................................................................................................... 
 
N.   †Kvb ai‡bi Rwg AwaMÖnY Kiv n‡q‡Q?       1.  Abye©i   2.  cwZZ    3.  GK dmjx Rwg   4.  Ab¨vb¨:............ 
 
O.   AwaMÖnYK„Z Rwgi gvwjK Kviv? ....................................................................................................... 
 
P.   GKRb Rwg`vZv KZUzKz K‡i Rwg cÖ̀ vb K‡i‡Qb? .................................kZvsk 
 
Q.  Rwg AwaMÖn‡Y wK ai‡bi mgm¨v n‡qwQj? ............................................................................................ 
 
R.  Rwg AwaMÖn‡Y AwZwi³ mgq †j‡M‡Q wK?       1.   nu¨v        2.   bv 
 
S.  Rwg AwaMÖn‡Y AwZwi³ mgq jvMvi Kvi‡Y cÖK‡íi Kv‡R †`ix n‡q‡Q wK?   1.   nu¨v        2.   bv 
 
4. GB cjøx Rbc` nvDwRs cÖKíwUi †gvU Rwgi cwigvb :  ........................................... GKi 
 
 

 



 86  

eûZj wewkó feb m‡iRwg‡b ch©‡e¶Y 
 
1. cjøx Rbc` cÖK‡íi AvIZvq GB mgevqwfwËK eûZj wewkó feb wbg©vY Kv‡Ri Ae ’̄v (GKwU DËi n‡e)t  
 
1.  m¤ú~Y© 
wbwg©Z/ m¤ú~Y© 
mgvß 

K. cjøx Rbc` cÖK‡íi AvIZvq wK wK KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Qt 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

2.  AvswkK 
wbwg©Z/ 
AvswkK mgvß 
 
 

K. ‡Kb AvswkK wbwg©Z/ AvswkK mgvßt  
.................................................................................................................................. 
 
L. wK wK KvR n‡q‡Qt....................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
M. wK wK KvR nqwbt........................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

3. cÖKí 
KZ…©K 
Aby‡gvw`Z 
wKš‘ ‡Kvb 
KvR GLbI 
ïiæ/ev¯ÍevwqZ 
nqwb 

 
K. ‡Kb GLbI ïiæ/ev¯ÍevwqZ nqwb: .................................................................................. 
............................................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 

 
2. eûZj wewkó febwUi wbg©vY KvR ïiæ n‡q‡Q wK:   1.   nu¨v        2.   bv 
 
K.  bv n‡j, †Kb ïiæ nqwb: ........................................................................................................... 
 
3. eûZj wewkó febwUi wbg©vY KvR K‡e ïiæ nIqvi K_v wQj: ............................... (eQi) 
 
K.   cÖK…Zc‡¶ K‡e wbg©vY KvR ïiæ n‡q‡Q:  ............................... (eQi) 
 
L.   K‡e bvMv` wbg©vY KvR ‡kl n‡e (AvbygvwbK):  ............................... (eQi) 
 
4. eûZj wewkó febwUi †gvU Rwgi cwigvb :  ................................... kZvsk 

 
5. eûZj wewkó febwUi †gvU †¶Îdj :  .............................. eM©dzU  
 
6. eûZj wewkó febwUi wbg©v‡Yi Rb¨ eivÏK…Z A_© KZ: ................................... (UvKv) 
 
7. eûZj wewkó febwU KqZjv fxZ wewkó feb nIqvi K_v:   ..........................Zjv  
K. eZ©gv‡b febwU KqZjv ch©šÍ m¤úbœ n‡q‡Q :  ................................................................................ 
 
8. eûZj wewkó febwU‡Z †gvU KZwU d¬̈ vU nIqvi K_v : .............wU   K. cÖK…Zc‡¶ KZwU n‡q‡Q? ............wU 
 
9. eûZj wewkó febwUi cÖwZ Zjvq †gvU KZwU d¬̈ vU nIqvi K_v : ..........wU   K. cÖK…Zc‡¶ KZwU n‡q‡Q? .......wU 

 
10. eûZj wewkó febwU‡Z †gvU KZ ai‡bi d¬̈ vU nIqvi K_v: ..........wU   K. cÖK…Zc‡¶ KZ ai‡bi n‡q‡Q? .....wUK. 

wK ai‡bi d¬̈ vU:  .............................................................................................. 
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11. eûZj wewkó febwU cÖK‡íi wWRvBb Abyhvqx wbg©vY Kiv n‡q‡Q wKbvt   
 

cwigvY 
wWRvBb Abymv‡i j¶¨gvÎv ev¯Í‡e wbwg©Z 

‡j‡fj 

UvBc-G UvBc-we UvBc-wm UvBc-wW Ab¨vb¨ UvBc-G UvBc-we UvBc-wm UvBc-wW Ab¨vb¨ 
Gj 1     cÖv_©bvi Ni-1, 

†nj_ †m›Uvi-2, 
dv‡g©wm-1, 
B›Uvi‡bU K¨v‡d 
Ges Kw¤úDUvi 
j¨ve-1 

     

Gj 2     KwgDwbwU 
†m›Uvi-1 

     

Gj 3           
Gj 4     ‡M÷ nvDR-1      
‡gvU     7      

 
12. eûZj wewkó febwUi KvVv‡gvi cwigvc (cÖK‡íi wWRvBb Abyhvqx wbg©vY Kiv n‡q‡Q wKbv)   
 

cwigvc 
wWRvBb Abymv‡i j¶¨gvÎv ev Í̄‡e wbwg©Z 

Kv‡Ri aib 

‰`N©̈  (dzU) cȪ ’ (dzU) D”PZv (dzU) ‰`N©̈  (dzU) cȪ ’ (dzU) D”PZv (dzU) 

wbg©v‡Yi 
mvj 

1. g~j feb        
K. †j‡fj 1         
L. †j‡fj 2        
M. †j‡fj 3        
N. †j‡fj 4        
        
UvBc-G d¬̈ vU        
UvBc-we d¬̈ vU        
UvBc-wm 
d¬̈ vU 

       

UvBc-wW 
d¬̈ vU 

       

 
gšÍe¨ 

 
 

 
K. fe‡bi wWRvBb/ bK&kv:   
 

          K.1  bxPZjv: bK&kv Abyhvqx fe‡bi †¶Îdj: ................eM©dzU     wbwg©Z fe‡bi †¶Îdj: ................eM©dzU 
 
          K.2  †`vZjv : bK&kv Abyhvqx fe‡bi †¶Îdj: ................eM©dzU     wbwg©Z fe‡bi †¶Îdj: ................eM©dzU 
 
          K.3  wZbZjv : bK&kv Abyhvqx fe‡bi †¶Îdj: ................eM©dzU     wbwg©Z fe‡bi †¶Îdj: ................eM©dzU 
 
          K.4  Pvi Zjv : bK&kv Abyhvqx fe‡bi †¶Îdj: ................eM©dzU     wbwg©Z fe‡bi †¶Îdj: ................eM©dzU 
 
L.  g~j bK&kv †_‡K cwieZ©b n‡q _vK‡j †Kvb& ai‡bi cwieZ©b n‡q‡Q: 
.................................................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................... 
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13. fe‡bi K¶ msL¨v:   bK&kv Abyhvqx †gvU K¶ msL¨v: .....................wU     wbwg©Z ‡gvU K¶ msL¨v: ...................wU 
 
          K.1 UvBc-G d¬̈ vU: bK&kv Abyhvqx K¶ msL¨v:   ................wU       wbwg©Z UvBc-G d¬¨v‡Ui K¶ msL¨v:   ................wU 
 
          K.2  UvBc-we d¬̈ vU: bK&kv Abyhvqx K¶ msL¨v:   ................wU wbwg©Z UvBc-we d¬̈ v‡Ui K¶ msL¨v..............wU 
 
          K.3  UvBc-wm d¬̈ vU: bK&kv Abyhvqx K¶ msL¨v:   ................wU   wbwg©Z UvBc-wm d¬̈ v‡Ui K¶ msL¨v:   ................wU 
 
          K.4  UvBc-wW d¬¨vU: bK&kv Abyhvqx K¶ msL¨v:   ................wU      wbwg©Z UvBc-wW d¬̈ v‡Ui K¶ msL¨v:   .............wU 
 
 
14. j¶¨gvÎv Abyhvqx KvR m¤úv`‡bi wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ KvRwU †kl n‡q‡Q wK:  1.  nu¨v    2. bv 
K.   bv n‡j, †Kb 
nqwb? ................................................................................................................................... 
 
15. cÖKí KZ©„K wbwg©Z eûZj wewkó febwUi wbg©v‡Yi Ae¯’v t 
 

‡KvW (GKvwaK DËi n‡Z cv‡i)t   
1. wWRvBb Abyhvqx  n‡q‡Q/n‡”Q    2. mwVK Dcv`vb w`‡q h_vh_fv‡e wbg©vY Kiv n‡q‡Q/n‡”Q     
   
3. wWRvBb Abyhvqx nqwb          4. mwVK Dcv`vb w`‡q h_vh_fv‡e wbg©vY Kiv nqwb (wbgœ gv‡bi 
B‡Ui †Lvqv/evwj/wwm‡g›U)                 5. Ab¨vb¨ (wbw`©ó 
Kiæb) ..................................................... 

Kv‡Ri aib 

Qv` ‡`qvj ‡g‡S `iRv  Rvbvjv  wmuwo Uq‡jU 
1. g~j feb  

 
   

 
   

K. †j‡fj 1        
L. †j‡fj 2        
M. †j‡fj 3        
N. †j‡fj 4        
        
UvBc-G d¬̈ vU        
UvBc-we d¬̈ vU        
UvBc-wm 
d¬̈ vU 

       

UvBc-wW 
d¬̈ vU 

       

 
gšÍe¨/ KviY 
wjLybt 
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16. cÖKí KZ©„K wbwg©Z eûZj wewkó febwUi wbg©vY Kv‡Ri gvb ‡Kgb t 
 

Kv‡Ri aib wbg©vY Kv‡Ri gvb 
‡KvW : (GKwU DËi 
n‡e) 
1. fvj     2. ‡gvUvgywU 
3. Lvivc 

Kv‡Ri gvb †gvUvgywU ev Lvivc n‡j, ‡Kb?  we Í̄vwiZ wjLybt 
(†KvW 2 I 3 Gi Rb¨) 

1. g~j feb   
K. †j‡fj 1   
L. †j‡fj 2   
M. †j‡fj 3   
N. †j‡fj 4   
   
UvBc-G d¬̈ vU   
UvBc-we d¬̈ vU   
UvBc-wm d¬̈ vU   
UvBc-wW d¬̈ vU   

 
17. eûZj wewkó febwUi wbg©vY KvR †KvqvwjwU Abyhvqx Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wK (mwVK Dcv`vb I cwigvb w`‡q Kiv 

n‡qwQj wKbv)?      1.   nu¨v       2.   bv 
 

K.  bv n‡j, †Kb †KvqvwjwU Abyhvqx nqwb? 
.................................................................................................................................................................... 
 
18. eûZj wewkó febwU‡Z wbivc` cvwb mieiv‡ni Rb¨ wK ai‡bi e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q?       

1.  wUDeI‡qj     2. mvcøvB    3. GLbI cvwbi e¨e ’̄v Kiv nqwb 4.  Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb) ......... 
 

 

K. cvwbi e¨e¯’v eZ©gv‡b Kvh©Ki Ae¯’vq Av‡Q wKbv/KvR Ki‡Q wKbv:  1.  nu¨v      2.  bv 
 

19. eûZj wewkó febwU‡Z wK ai‡bi Uq‡j‡Ui e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q:  
   1.  m¨vwbUvix j¨vwUªb   2.  IqvUvi mxj mn wis I ¯ø¨v‡ei ‰Zix   

3.  wis I ¯ø¨v‡ei ‰Zix  4.  GLbI Uq‡j‡Ui e¨e ’̄v Kiv nqwb  
5.  Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb): ................................................ 

 
K. Uq‡j‡Ui cwigvct   ‰`N©̈  (dzU): .................. cÖ ’̄ (dzU) : .................. D”PZv (dzU) : .................. 
 
gšÍe¨t .............................................................................................................................................. 
 
20. eûZj wewkó febwU‡Z iÜb Kv‡Ri Rb¨ wK ai‡bi e¨e¯’v Kiv 

n‡q‡Q? ...................................................................       
21. eûZj wewkó febwUi mv‡_ mshy³ iv¯Ívi 

aib: ................................................................................................. 
 

K. eûZj wewkó febwUi mv‡_ mshy³ iv¯Ívi cwigvc:   ‰`N©̈ :............. dzU;      cȪ ’ :............dzU  
 
L. eûZj wewkó febwUi mv‡_ mshy³ iv¯Ív eZ©gv‡b ˆZix Kiv n‡q‡Q wK:   1.   nu¨v       2.   bv 
 
N. eZ©gvb Ae¯’v †Kgb? ....................................................................................................... 
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22. cÖKí KZ©„K wbwg©Z eûZj wewkó febwU‡Z Av‡jvi Ae¯’v Ges evZvm PjvP‡ji Ae¯’v †Kgbt 
 

Av‡jvi Ae¯’v †Kgbt evZvm PjvP‡ji Ae¯’v †Kgbt gšÍe¨t Kv‡Ri aib 
‡KvW : (GKwU DËi 

n‡e) 
1.  ch©vß    
2.  ‡gvUvgywU ch©vß      
3.  ch©vß bq 

‡KvW : (GKwU DËi n‡e) 
1.  mwVKfv‡e evZvm PjvPj 
Ki‡Z cv‡i     
2. mwVKfv‡e evZvm PjvPj 
Ki‡Z cv‡i bv 

 

1. g~j feb    
K. †j‡fj 1    
L. †j‡fj 2    
M. †j‡fj 3    
N. †j‡fj 4    
    
UvBc-G d¬̈ vU    
UvBc-we d¬̈ vU    
UvBc-wm d¬̈ vU    
UvBc-wW d¬̈ vU    

 
23. eûZj wewkó febwU wbg©vYKvjxb †mP I cvwb e¨e¯’vcbv †K› ª̀, cjøx Dbœqb GKv‡Wgx Gi †Kvb cwi`k©bKvix wKsev 

Kg©KZ©v gv‡S gv‡S cwi`k©b K‡ib wKbv:      1.   nu¨v          2.   bv 
 
24. KvRwU cwiKíbv gvwdK m¤ú~Y©iƒ‡c (hv hv Kivi K_v †m Abyhvqx) ev¯Íevqb n‡”Q wK:   1.   nu¨v          2.   bv 
 

K.   bv n‡j, †Kb nqwb? 
1. cwiKíbv mwVK nqwb 
2. cÖ‡qvRbxq UvKvi ms¯’vb bvB  
3. KvRwU m¤úbœ Ki‡Z cÖ‡qvRbxq Rwg cvIqv hvqwb 
4. cÖKíwUi cÖ‡qvRb wQj bv 
5. Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb) .......................................................................................... 

 
25. j¶¨gvÎv Abyhvqx KvR m¤úv`‡bi wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ KvRwU †kl n‡e wK?  1.   nu¨v          2.   bv 
 

K.   bv n‡j, †Kb? 
1. mswkøó wVKv`vi‡`i Kv‡R Ae‡njv 
2. mswkøó Kv‡Ri Rb¨ cÖ‡qvRbxq gvjvgv‡ji `y®úÖvc¨Zv 
3. cÖ‡qvRbxq gvjvgv‡ji A¯^vfvweK g~j¨ e„w× 
4. mswkøó Kv‡R e¨eüZ miÄvgvw` I hš¿cvwZ ch©vß bv _vKv 
5. cÖ‡qvRbxq A‡_©i ms¯’vb bv _vKv 
6. mswkøó KZ…©c‡¶i Amn‡hvwMZv 
7. ¯’vbxqfv‡e Puv`vevR, `y®‹…ZKvix I UvDU‡`i cÖwZeÜKZv m„wó 
8. cÖvK…wZK wech©‡q mgm¨vi m„wó nIqv 
9. Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb) .................................................................................................. 

 
26. cÖKí ev Í̄evqbKvjxb mg‡q †Kvb mgm¨v †`Lv w`‡q‡Q/w`‡”Q wK?                          1.   nu¨v          2.   bv  

 
K.  nu¨v n‡j, wK wK mgm¨v †`Lv w`‡q‡Q/w`‡”Q: 

 

...................................................................................................................................................... 
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eûZj wewkó fe‡bi KvwiMwi Ae¯’v m‡iRwg‡b ch©‡e¶Y 
 

1. fe‡bi dvD‡Ûk‡bi gvwU cixÿv Kiv n‡q‡Q wKbv ( wi‡cvU© †`L‡Z n‡e) 
2. wcøš’ Gwiqv (Plinth area) wVK Av‡Q wKbv:  ‰`N©̈  (dzU) ........................ cȪ ’ (dzU) ........................ 
3. dvD‡Ûkb †_‡K MÖvDÛ ‡j‡f‡ji D”PZv:   ‰`N©̈  (dzU) ............... cȪ ’ (dzU) ................. MfxiZv 

(dzU)................ 
4. GL ‡_‡K wcøš’ †j‡f‡ji D”PZv:     ‰`N©̈  (dzU) ............... cȪ ’ (dzU) ................. MfxiZv 

(dzU)................ 
5. evwj fivU (sand filling):     c~iZ¡ (BwÂ)  ...............  
6. wcøš’ †_‡K Qv` ch©šÍ D”PZv:      ‰`N©̈  (dzU) ...............  
7. CC/RCC Gi gvb:   1. ¯øvg †U÷ Kiv n‡q‡Q wKbv?    2.wmwjÛvi †Uó Kiv n‡q‡Q wKbv ? 

K. †j‡fj 1: 
L. †j‡fj 2: 
M. †j‡fj 3: 
N. †j‡fj 4: 

8. evwji gvb (Fineness modules):  ............................................................................. 
9. B‡Ui gvb (PSI):    ‡U÷ Kiv n‡q‡Q wKbv? 1. wU ‡U÷  2. mvDÛ †U÷  3. Kvjvi †U÷   

                                                         4. wdì  †U÷ 5. j¨ve †U÷ 
10. B‡Ui mvB‡Ri gvb : 1. wU ‡U÷  2. mvDÛ †U÷  3. Kvjvi †U÷  4. wdì †U÷ 5. j¨ve †U÷  
11. CC/RCC Gi gvb : ............................................................................. 
12. i‡Wi cixÿv Kiv n‡q‡Q wKbv Zvi wi‡cvU© 
13. wm‡g‡›Ui cixÿv Kiv n‡q‡Q wKbv Zvi wi‡cvU©   1. wdì †U÷    2. j¨ve †U÷  
14. fe‡bi Kjv‡gi mvBR:  ‰`N©¨ (dzU)  ...............  cȪ ’ (dzU)  .................  D”PZv: ............. (dzU) 

15. cøv÷v‡ii gvb ;  
K. Kjv‡gi cøv÷v‡ii gvb   : 
L. ‡`qv‡ji cøv÷v‡ii gvb  : 
M. Qv†`i cøv÷v‡ii gvb      : 

16. B‡Ui Kv‡Ri R‡q›U:  
K. h_vh_ Ges wbqggvwdK †`qv n‡q‡Q wKbv?: ................................................................................. 
L. R‡q‡›U e¨eüZ gU©v‡ii gvb?...................................................................................................... 

17. ‡g‡S: evwj fiv‡Ui (sand filling) cwigvc:   
 Damp proof course (DPC) wbqggvwdK m¤úbœ n‡q‡Q 

wKbv: ................................................. 
 ‡g‡Si  CC Gi c~iæZ¡ Ges 

gvb.............................................................................................. 
 ‡g‡Si  

Finishing ....................................................................................................... 
18. wmuwo cwigvc:  wmuwoi †÷c, D”PZv, Finishing, First level, Second level, Third level 
19. Qv` cwigvc:   

  wWªc †Kvm© h_vh_fv‡e Kiv n‡q‡Q wKbv? 
 Qv‡`i c~iZ¡ 
 Qv‡` cvwb R‡g wKbv? 
 h_vh_ ‡ ø̄vc Av‡Q wKbv? 
 Qv‡`i jvBg †UªwPs/Qv‡`i w¯‹wWs/I‡qwis †Kvm© Kiv n‡q‡Q wKbv? 

 n‡j Zvi cyiZ¡ I gvb............................................ 
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20. K.  `iRv cwigvc:  ‰`N©̈  (dzU): .................. cȪ ’ (dzU) : .................. D”PZv 
(dzU) : ..................c~iZ¡ : ................ 

 KeRvi (Hinge) mvBR Ges gvb.....................................  
 KvV cwicK¡ wKbv 
 wmRb Kiv wKbv 
 Kv‡Vi gvb                    

 
L. `iRvi †d«‡gi mvBR Ges gvb................................................................................................... 
M. `iRvi n¨vR †ev‡ëi mvBR Ges gvb........................................................................................... 
N. `iRvi wmUwKwbi mvBR Ges gvb........................................................................................... 
 
21. Rvbvjvi cwigvc:  ‰`N©̈  (dzU): .................. cȪ ’ (dzU) : .................. D”PZv (dzU) : .................. 

 KeRvi mvBR Ges gvb............................................... 
 Rvbvjvi û‡Ki gvb..................................................... 

  
22. Uq‡j‡Ui Ae¯’v: ‰`N©̈  (dzU): .................. cÖ¯’ (dzU) : .................. D”PZv (dzU) : .................. 

 c¨v‡bi  mvBR Ges gvb 
 ‡ewm†bi mvBR Ges gvb  
 ‡mcwUK U¨vsK Ges †mvK I‡q†ji mvBR Ges gvb 
 M¨vm cvB†ci mvBR Ges gvb 

 
23. d¨v‡bi  û‡Ki mvBR Ges d¨v‡bi gvb.............................................. 

 
24. ‡mcwUK U¨vs‡Ki g¨vb‡nvj Kfv†ii mvBR Ges gvb.................................................................... 
 
25. ‡mvK I‡qj  mn Kfv‡ii mvBR Ges gvb........................................................................................ 
 
26. AvÛvi MÖvDÛ IqvUvi wiRvf©v‡ii mvBR Ges gvb........................................................................ 
 
27. Ifvi †MÖW IqvUvi U¨vs‡Ki mvBR Ges gvb................................................................................ 
 
28. wewìs Gi wfZi Ges evwn‡ii cvwb mieiv†ni Rb¨ cvwbi cvB‡ci gvb.............................................. 

 
 
29.  wewìs Gi G¨†cÖvb Ges †Wª‡bi Kv‡Ri gvb     

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

30. ev‡qvM¨vm cøv‡›Ui KvR Specification Abyhvqx n‡q‡Q wKbv?     
 
......................................................................................................................................... 
 
 
 

              DËi`vZv‡K ab¨ev` Rvwb‡q mv¶vrKvi MÖnY ‡kl Kiæb| 
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ÒMÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav 
m¤ŵjZ mgevqwfwËK eûZj feb wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vYÓ kxl©K 

cÖv‡qvwMK M‡elYv cÖK‡íi wbweo gwbUwis mgx¶v 
wbweo mv¶vrKv‡ii Rb¨ cÖkœcÎ 

 
‡Km bst  
 

 

IqvW© bs: .................................................  BDwbqb: .............................................................. 
Dc‡Rjv: ................................................          ‡Rjv: .................................................................. 
mv¶vrKvi MÖn‡Yi mgq:    ïiæ    ..................................   †kl   ....................................... 
mv¶vrKvi MÖnYKvixi bvg: ...................................... ¯̂v¶i:..........................  ZvwiL: .......................... 
mycvifvBRv‡ii bvg: ......................................        ¯v̂¶i:........................... ZvwiL: ................. 
‡KvqvwjwU K‡›Uªvj Awdmv‡ii bvg: ............................. ¯v̂¶i:..........................  ZvwiL: ........................ 

 
mv¶vrKv‡i AskMÖnYKvix ¸iæZ¡c~Y© Z_¨`vZv‡`i m¤§wZcÎ  

 

Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve, 
 
Avgvi bvg _______________________ | Rbeûj evsjv†`‡k K…wl Rwgi cwigvY cÖwZwbqZ wewfbœ Kvi‡Y 
n«vm cv‡”Q| K…wl wbf©i G‡`‡k RbmsL¨v, cÖvK…wZK `y‡h©vM, f~wg ¶q BZ¨vw` Kvi‡Y Avev`x Rwgi Dci GKw`‡K †hgb 
Pvc co‡Q Aciw`‡K ivmvqwbK I ¶wZKi c`v_© e¨env‡ii d‡j Rwgi Drcv`b ¶gZv w`b w`b n«vm cv‡”Q| G Ae¯’v 
†_‡K DËi‡Yi j‡¶¨ ÒK…wl Rwg AcPq‡iva Ges ˆRe mv‡ii e¨envi e„w×i j‡¶¨ MÖvgxY Rb‡Mvôxi Rb¨ ¯í̂ e¨‡q 
mgevq wfwËK eûZj wewkó Avevmb myweavw` wbg©vYmn GKB¯’v‡b K…wl Kvh©µg cwiPvjbvi wbwg‡Ë cjøx Dbœqb I mgevq 
wefvM, ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb †mP I cvwb e¨e¯’vcbv †K›`ª, cjøx Dbœqb GKv‡Wgx 
(AviwWG), e¸ov KZ…©K ÒMÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav m¤ŵjZ mgevqwfwËK 
eûZj feb wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vYÓ kxl©K GKwU cÖKí ev¯Íevqb Ki‡Q|     
 
eZ©gv‡b ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM (AvBGgBwW) cÖKíwUi wbweo gwbUwis Gi KvR nv‡Z wb‡q‡Q| gvV ch©v‡q 
GB mgx¶vi `vwqZ¡ †c‡q‡Q wimvP© Bf¨vjy‡qkb G‡mvwm‡qUm di †W‡fjc‡g›U wjwg‡UW (ixW) bvgK M‡elYv cÖwZôvb | 
Avwg ixW †_‡K GB wbweo gwbUwis Kv‡Ri gvV ch©v‡q Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ G‡mwQ|  
 
GB wbweo gwbUwis Kv‡Ri Ask wn‡m‡e ÒixWÓ G m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ/ gšÍe¨ Rvb‡Z AvMªnx| Avcwb g~j¨evb Z_¨ 
w`‡q G M‡elYvi Kv‡R mn‡hvwMZv Ki‡Z cv‡ib| D‡jøL¨ †h, bvg, wVKvbv †Mvcb †i‡L †Kej gvÎ Avcbvi gZvgZ/ 
gšÍe¨ M‡elYvi Kv‡R e¨envi Kiv n‡e| GB mv¶vrKvi cÖ̀ v‡b Avcbvi gZvgZB cÖvavb¨ cv‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j 
Avwg mv¶vrKvi ïiæ Ki‡Z cvwi| 
 
DËi`vZv m¤§wZ cÖ̀ vb Ki‡j ïiæ Kiæb........               DËi`vZv m¤§wZ bv w`‡j.................           †kl Kiæb|  
 
mv¶vrKvi MÖnYKvixi ¯v̂¶i:  ___________________________ZvwiL:   _____/______/______ 
DËi`vZvi aibt  

 
1.  mvBU cÖ‡KŠkjx 5.  BDwbqb cwil‡`i cyiæl †g¤v̂i 
2.  Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v 6.  GbwRI cÖwZwbwa 
3.  BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb 7.  Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb) ....................................... 
4.  BDwbqb cwil‡`i gwnjv †g¤v̂i   

cÖkœcÎ: 3 

1 2 
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‡mKkb 1t DËi`vZvi cwiwPwZ  
 
1. bvg: .....................................................................†dvb bv¤v̂i (Aek¨B Avb‡Z 

n‡e):  .................................... 
 
2. c`ex: ......................................................................cÖwZôvb: .....................................................

............. 
 
3. eZ©gvb c‡` KZw`b hver Av‡Qb?   .....................gvm.....................eQi 
 

‡mKkb 2t ÔÔcjøx Rbc` cÖKíÓ m¤ú‡K© aviYv 
 
4. cjøx Rbc` cÖK‡íi Kv‡R Avcwb RwoZ Av‡Qb wK?        1.   nu¨v          2.   bv  
 

K.  nu¨v n‡j, D³ cÖK‡í Avcbvi f~wgKv/Ae`vb wK? 
.................................................................................................................................................................... 
 

L. cÖK‡íi D‡Ïk¨ wK wK A_©vr wK D‡Ï‡k¨ GB cÖKí nv‡Z †bqv n‡q‡Q? 
.................................................................................................................................................................... 
 

M. cÖK‡íi mgqKvj (cÖKí ïiæ Ges cȪ ÍvweZ †k‡li mgq)? 
.................................................................................................................................................................... 

 

N. GB cÖK‡í Aš‘fy©³ nevi †hvM¨ e¨w³ Kviv A_©vr Kviv GB cÖK‡íi DcKvi‡fvMx n‡Z cvi‡eb? 
 

1.   Rwg`vZv wn‡m‡e hviv cÖvq 5 kZvsk Rwg cÖK‡íi  
      Rb¨ cÖ̀ vb Ki‡Z mÿg  

6.   †Rjv/wefvM/evsjv‡`‡ki Awaevmx 

2.   MÖvg/BDwbqb/Dc‡Rjvi Awaevmx  7.  PvKzixRxwe I e¨emvqx 
3.   hv‡`i cwiev‡ii †Kvb m`m¨ we‡`k †_‡K †iwg‡UÝ    
      cvVvb 

8.  ÓAv‡M Avm‡j Av‡M cv‡ebÓ wfwË‡Z cwievi 
cÖavb‡K  d¬̈ vU eivÏ †`Iqv n‡e 

4.   MÖvg/BDwbqb/Dc‡Rjvi gyw³‡hv×v cwievi 9.   hv‡`i d¬̈ vU wbg©vY e¨‡qi wba©vwiZ 30% A_© 
WvDb †c‡g›U wnmv‡e cÖ̀ v‡bi mÿgZv/gvbwmKZv 
i‡q‡Q 

5.  cvk¦©eZ©x Dc‡Rjvi Awaevmx 10.   Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb).............................. 
 
O.GB cÖK‡í wK wK AvaywbK bvMwiK my‡hvM-myweav i‡q‡Q A_©vr GB cÖK‡í wK wK KvR Kiv n‡e? (DËi mv‡K©j Kiæb)  
 

1.  eûZj wewkó (4Zjv) feb wbg©vY 12.  ¯v̂¯’¨ †mev †K›`ª 
2.  Miæ, QvMj I nuvm-gyiMx cvj‡bi Rb¨ 2Zjv wewkó Wi‡gUix wbg©vY   13.  ag©xq Dcvmbvjq 
3.  K…wl cY¨ cÖwµqvRvZKiY msi¶Y e¨e¯’v 14.  we‡bv`b †K› ª̀ 
4.  wbivc` cvwb mieivn e¨e¯’v 15.  jvB‡eªix 
5.  e„wói cvwb msi¶‡Yi Avavi wbg©vY: e„wói cvwb msi¶Y I e¨env‡ii e¨e ’̄v 16.  †Ljvi gvV 
6.  †mŠi c¨v‡bj ’̄vcb: weKí we ỳ¨r wn‡m‡e †mŠi we ỳ¨r e¨env‡ii my‡hvM 17.  wWcvU©‡g›Uvj mc 
7.  KwgDwbwU wfwËK ev‡qvM¨vm cøv›U wbg©vY: iÜb Kv‡R ev‡qvM¨v‡mi e¨envi 
e¨e ’̄v 

18.  AwZw_kvjv 

8.  ev‡qvM¨vm cøv›U n‡Z DrK…ógv‡bi ˆRe mvi Drcv`b I wecY‡bi my‡hvM  19.  cÖvwYm¤ú` wPwKrmv †K›`ª 
9.  AwMœwbe©vcb Ges cwi‡ek Dbœq‡b Rjvavi  (†jK/cyKzi) e¨e¯’v 20.  KwgDwbwU †m›Uvi 
10.  DcKvi‡fvMx‡`i Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Û cÖwk¶Y MÖn‡Yi my‡hvM 
11.  cÖwk¶Y wbf©i AviwWG FY MÖn‡Yi gva¨‡g AwZwi³ Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM 

21.  Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb)...... 
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5. Avcbv‡`i GjvKvq cÖKí ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ cÖK‡íi Rwg/¯’vbwU wKfv‡e wbe©vPb Kiv n‡q‡Q ? 
    1. AvwaMÖn‡Yi  gva¨‡g    2.Aby`v‡bi gva¨‡g    3.   µ‡qi gva¨‡g   
 
5K.   hw` µ‡qi gva¨‡g  n‡q _v‡K Zvn‡j  wKfv‡e µq Kiv n‡q‡Q  :  
 
   K. I‡cb †UÛv‡ii gva¨‡g        L. mivmwi µq Kiv n‡q‡Q     M.   Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb)......         
 
5L. hw` I‡cb †UÛv‡ii gva¨‡g bv nq _v‡K Z‡e , †Kb I‡cb †UÛv‡ii gva¨‡g nqwb?  
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
 
5M. hw` mivmwi µq Kiv n‡q _v‡K Z‡e , Zvi KviY D‡jøL Kiæb  
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
 
5N. hw` mivmwi µq Kiv n‡q _v‡K Z‡e , mivmwi µ‡qi wm×všÍ †K wb‡q‡Q? 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
6. µqK…Z Rwg evRvi `i KZ wQj?.........................................kZvsk 
7. µqK…Z Rwg evRvi `‡ii mv‡_ mvgÄm¨c~Y© wQj wKbv                            1.   nü v          2.   bv 
 
K. bv n‡j, †Kb? ........................................................................................................................... 
 
8. µqK…Z Rwgi †iwRw÷ª Kiv n‡q‡Q wKbv?                                        1.   nu¨v          2.   bv 
K.  bv n‡j, †Kb? ? .................................................................................................................  
9. µqK…Z Rwgi  `wjj msMÖn Kiv n‡q‡Q wKbv?                                 1.   nu¨v          2.   bv 
K. bv n‡j, †Kb? ........................................................................................................................ 
 
10. GjvKvq cÖKí ev¯Íevq‡bi c~‡e© /cÖK‡íi KvR ïiæi c~‡e© MÖvgxY Rb‡Mvôxi mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i †Kvb gZvgZ 

†bIqv n‡q‡Q wK?       1.   nu¨v          2.   bv 
K. nu¨v n‡j, wKfv‡e gZvgZ †bIqv n‡q‡Q? 
.................................................................................................................................................................... 
 
L. Kv‡`i gZvgZ †bIqv n‡q‡Q? 
.................................................................................................................................................................... 
 
11. Avcbvi GjvKvq cÖKí ev¯Íevq‡bi KvR ïiæ n‡q‡Q wK ?    1.   nu¨v          2.   bv 
 
K.  nu¨v n‡j, K‡e †_‡K KvR ïiæ n‡q‡Q (gvm I eQi D‡jøL Kiæb):        gvm: ..................... eQi: ................... 
 

L. Ghver wK wK KvR KZUzKz m¤úbœ n‡q‡Q †m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ D‡jøL Kiæb| 
L1.  wK wK KvR m¤ú~Y© n‡q‡Q ? 
.................................................................................................................................................................... 

 
L2. wK wK KvR AvswkK wbwg©Z n‡q‡Q ? 
.................................................................................................................................................................... 
 
L3. ‡Kb AvswkK wbwg©Z n‡q‡Q ? 
.................................................................................................................................................................... 
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M. cÖK‡íi Kv‡Ri AMÖMwZ m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
 
12. cÖKí ev¯Íevq‡bi KvR GLbI ïiæ bv n‡q _vK‡j Gi †cQ‡b KviY wK Zv wbw ©̀ófv‡e D‡jøL Kiæb|  
...................................................................................................................................................... 
 
13. (‡hLv‡b cÖK‡íi KvR ïiæ n‡q‡Q) cÖK‡íi KvR ev¯ÍevqbKvjxb/PjvKvjxb mg‡q ‡Kvb mgm¨v n‡q‡Q/n‡”Q wK?

  
1.   nu¨v           2.   bv 

K.  nu¨v n‡j, wK wK mgm¨v n‡q‡Q ev n‡”Q? 
...................................................................................................................................................... 
 
L. mgm¨v¸‡jv wKfv‡e mgvavb Kiv n‡q‡Q/n‡”Q Zv wek`fv‡e D‡jøL Kiæb|  
...................................................................................................................................................... 
 
14. cÖK‡íi Pjgvb Kvh©µg¸wj wba©vwiZ Kg©cwiKíbv Abyhvqx n‡”Q wK?   1.   nu¨v           2.   bv 
 

K.  bv n‡j, wK wK Kvi‡Y wba©vwiZ Kg©cwiKíbv Abyhvqx n‡”Q bv, Gi wePy¨wZ wK D‡jøL Kiæbt  
...................................................................................................................................................... 
 
15. (‡hLv‡b cÖK‡íi KvR ïiæ n‡q‡Q) cÖK‡íi AvIZvq †hme AeKvVv‡gv ˆZix Kiv n‡q‡Q/n‡”Q †m¸‡jvi wbg©vY 

Kv‡Ri gvb ‡Kgbt 
 

K. eûZj wewkó febwUi wbg©vY I Ab¨vb¨ KvR mwVK Dcv`vb I cwigvY w`‡q KvR Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wKbv †m m¤ú‡K© 
we¯ÍvwiZ gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
 
L. wbg©vY Kv‡R e¨envh© gvjvgv‡ji gvb I Ae¯’v †Kgb †m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
 
M. cÖK‡íi wWRvBb Abyhvqx KvR Kiv n‡”Q wKbv †m m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
 
N. wbg©vY Kv‡R cÖ‡qvRbxq mgq bv wb‡q Zvovû‡ov K‡i Kiv n‡”Q wKbv †m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
 
O.  cÖK‡íi KvR wejw¤̂Z nIqvi Kvib D‡jøL Kiæb| 
...................................................................................................................................................... 
 
16. cÖKí ev Í̄evqbKvjxb mg‡q evwn‡ii †Kvb n¯Í‡¶c ev †Kvb mgm¨v †`Lv w`‡q‡Q/w`‡”Q wK? 1.   nu¨v           2.   bv 
 

K.  nu¨v n‡j, wK wK mgm¨v †`Lv w`‡q‡Q/w`‡”Q? 
...................................................................................................................................................... 

 
17. j¶¨gvÎv Abyhvqx cÖK‡íi AvIZvq mKj KvR mwVKfv‡e ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q/n‡”Q wK?    1.   nu¨v           2.   bv 
 

K.  bv n‡j, wK wK Kvi‡Y ev Í̄evwqZ nqwb?  
...................................................................................................................................................... 
 
18. Avcbvi g‡Z cÖK‡íi D‡Ïk¨vejx AR©‡bi †ÿ‡Î M„nxZ Kvh©µg¸wj h‡_ó wKbv †m wel‡q gZvgZ w`bt   
...................................................................................................................................................... 
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19. eûZj wewkó febwU wWRvBb Abyhvqx mwVKfv‡e wbg©vY Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wK?  1.   nu¨v           2.   bv 
 

K. bv n‡j, †Kb nqwb ev wK ai‡bi mgm¨v n‡q‡Q/n‡”Q? 
...................................................................................................................................................... 
 
20. Avcbv‡`i GjvKvq cÖKí ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ cÖK‡íi my‡hvM-myweav m¤ú‡K© Rvbv‡bv Ges RbM‡Yi gv‡S m‡PZbZv 

evov‡bvi Rb¨ cÖPvi Awfhvb Pvjv‡bv n‡q‡Q wK?     1.   nu¨v           2.   bv 
  
K. nu¨v n‡j, wKfv‡e GB cÖPvi Kvh©µg Pvjv‡bv n‡q‡Q/n‡”Q? 
...................................................................................................................................................... 
 
L. wK Z_¨mg~n cÖPvi Kiv n‡q‡Q/n‡”Q? 
...................................................................................................................................................... 
 
M. GB cÖPvi Kvh©µg KZUzKz mv_©K I djcÖmy n‡q‡Q Zvi gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
 
21. GB cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i wbe©vPb Kiv n‡q‡Q wK?    1.   nu¨v           2.   bv 
 
K. bv n‡j, DcKvi‡fvMx‡`i GLbI †Kb wbe©vPb Kiv nqwb Gi †cQ‡b KviY wK Zv wbw`©ófv‡e D‡jøL Kiæb: 
...................................................................................................................................................... 
 
22. GjvKvq cÖKí ev¯Íevq‡bi Rb¨ ¯’vbxqfv‡e †Kvb KwgwU Av‡Q wK?   1.   nu¨v           2.   bv 
 
K.  nu¨v n‡j, KwgwUi bvg wK? ................................................................................................................ 
 L.  KwgwU wK KvR K‡i? ...................................................................................................................... 
 

M.  Kviv GB KwgwUi m`m¨? .................................................................................................................. 
 
23. cÖK‡íi KvR PjvKvjxb mg‡q cÖK‡íi KvR m‡iRwg‡b cwi`k©b/Z`viwK Kiv nq wK? 1.   nu¨v           2.   bv 
 

K.  nu¨v n‡j, Kviv cwi`k©b/Z`viwK K‡ib? 
...................................................................................................................................................... 
 
L.  wKfv‡e Z`viwK Kiv nq? 
...................................................................................................................................................... 
 
24. cÖK‡íi KvR eivÏK…Z A‡_© m¤úbœ n‡qwQj wK?     1.     nu¨v      2.    bv 
 

K. bv n‡j, †Kb ‡kl nqwb? 
...................................................................................................................................................... 
 
25. cÖKí ev¯Íevqb Kv‡R ’̄vbxq RbM‡Yi mwµq AskMÖnY Av‡Q wK?   1.   nu¨v           2.   bv 
 
K.  n¨uv n‡j, cÖKí ev¯Íevqb Kv‡R RbMY wK ai‡bi f~wgKv cvjb K‡i ev Ki‡Q? 
...................................................................................................................................................... 
 

26. cÖKí ev Í̄evqb Kv‡R gwnjv‡`i AskMÖnY Av‡Q wK?     1.   nu¨v           2.   bv 
  

K. n¨uv n‡j, gwnjviv cÖK‡íi wK wK Kv‡R AskMÖnY K‡i?  
...................................................................................................................................................... 
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27. cÖK‡íi eZ©gvb Pjgvb Kvh©µ‡g/ AMÖMwZ‡Z Avcwb KZUzKz mš‘ó? 
 

1. mš‘ó bq , †Kb: ....................................................................................................................... 
2. †gvUvgywU mš‘ó, †Kb: ................................................................................................................. 
3. mš‘ó, †Kb: ............................................................................................................................. 
4. Lye mš‘ó, †Kb: ......................................................................................................................... 
 

28. fwel¨‡Z GKB ai‡bi cÖKí ev¯Íevq‡bi †¶‡Î hv‡Z Dc‡iv³ ỳe©jZv¸‡jv bv _v‡K †mRb¨ wK Kiv DwPZ e‡j Avcwb g‡b 
K‡ib?  

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

29. Avcbvi g‡Z cjøx Rbc` cÖK‡íi wWRvB‡b †Kvb mgm¨v wQj wK?   1.   nü v       2.   bv
  

K. hw` nü v nq, cÖK‡íi wWRvB‡b †Kvb †Kvb †¶‡Î mgm¨v Av‡Q? 
...................................................................................................................................................... 
 
30. Avcbvi g‡Z G cÖK‡íi wewfbœ Kg©m~Px‡Z eivÏK…Z A_© h_vh_ fv‡e e¨envi Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wK?  1.  nu¨v   2.  bv

     

K. cÖK‡íi eivÏK…Z A_© mgqgZ Aegy³ n‡q‡Q/n‡”Q wK?            1.  nu¨v     2.  bv 
          

31. cÖK‡íi AvmevecÎ, hš¿cvwZ µ‡qi/msMÖ‡ni Rb¨ PPA 2006 / PPR 2008 h_vh_fv‡e AbymiY Kiv 
n‡q‡Q/n‡”Q wK?                  1.  nu¨v     2.  bv 

 

K.  cÖK‡íi †Kvb cY¨/ †mev µ‡q Aby‡gvw`Z wewa-weavb cvj‡b †Kvb e¨vNvZ N‡U‡Q/NU‡Q wK?         1.  nu¨v     2.  bv 
 
L. e¨vNvZ N‡U _vK‡j, wK e¨e¯’v †bqv n‡q‡Q/n‡”Q? 
...................................................................................................................................................... 
 

32. gš¿Yvjq n‡Z  cjøx Dbœqb GKv‡Wgx (AviwWG), e¸ov Gi cÖKí ev¯Íevq‡bi KvR wbqwgZ gwbUwis Kiv 
n‡q‡Q/n‡”Q wK?              1.  nu¨v        2.  bv 

K. nu¨v n‡j, cwi`k©b Ges gwbUwis Gi Kv‡R Avcbvi f~wgKv wK? 
...................................................................................................................................................... 
 
L. bv n‡j, †Kb nqwb/n‡”Q bv? 
...................................................................................................................................................... 
 
33. cÖK‡íi Kg©m~Px ev¯Íevq‡bi Rb¨ †Kvb wbw ©̀ó KwgwU Av‡Q wK?           1.  nu¨v        2.  

bv 
 

K. hw` nü v nq, KwgwU‡Z Kviv m`m¨? 
...................................................................................................................................................... 

 
34. GB cjøx Rbc` cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j fwel¨‡Z MÖvgxY Rb‡Mvôxi wK wK myweav ev DcKvi n‡e e‡j Avcwb g‡b 

K‡ib  †m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
 
35. GB cjøx Rbc` cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j fwel¨‡Z wK ai‡bi mgm¨v ev Amyweav n‡Z cv‡i e‡j Avcwb g‡b K‡ib †m 

m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
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36. Avcbvi g‡Z fwel¨‡Z GB cjøx Rbc` nvDwRs cÖKí MÖvgxY Rb‡Mvôxi wbKU MÖnY‡hvM¨ n‡e wK   1.   nu¨v   2.   bv 
 
K. nu¨v n‡j, wK Kvi‡Y MÖnY‡hvM¨ n‡e?   
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
 
L. bv n‡j, †Kb MÖnY‡hvM¨ n‡ebv?   
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
 
37. cÖK‡íi mdj w`K¸‡jv wK wK? 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
 
38.  cÖK‡íi `ye©j w`K¸‡jv wK wK?  
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
 
39. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j evwn¨K my‡hvM ev myweav wK n‡Z cv‡i? 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
 
40. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j evwn¨K SuzwK ev evav wK n‡Z cv‡i? 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
 
41. cÖKí Kvh©µg‡K Av‡iv †Rvi`vi I kw³kvjx Kivi Rb¨ wK wK c`‡¶c †bqv hvq D‡jøL Kiæb| 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
 
42. fwel¨‡Z GB cjøx Rbc` nvDwRs cÖKí mdj, MÖnY‡hvM¨ I Kvh©Kix K‡i †Zvjv Ges MÖvgxY Rb‡Mvôxi 

AvaywbK/DbœZ Avevmb wbwðZKi‡Yi gva¨‡g K…wl Rwg AcPq‡iva, Lv`¨ wbivcËv wbwðZKiY Ges Rxebgv‡bi 
Dbœq‡bi Rb¨ wK wK Kiv cÖ‡qvRb Zvi Dci Avcbv‡`i mycvwikgvjv D‡jøL Kiæb|  

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

 
 

DËi`vZv‡K ab¨ev` w`‡q mv¶vrKvi MÖnY ‡kl Kiæb| 
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ÒMÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav 
m¤ŵjZ mgevq wfwËK eûZj feb wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vYÓ kxl©K 

cÖv‡qvwMK M‡elYv cÖK‡íi wbweo gwbUwis mgx¶v 
 

wbweo mv¶vrKv‡ii Rb¨ cÖkœcÎ 
(cÖKí Kg©KZ©v‡`i Rb¨) 

 
‡Km bst 
 
 
 
Dc‡Rjv: ............................................  ‡Rjv: .................................wefvM: .................................... 
mv¶vrKvi MÖn‡bi mgq:    ïiæ    ...................................   †kl   ....................................... 
mv¶vrKvi MÖnYKvixi bvg: .................................. ¯v̂¶i:.............................. ZvwiL: ........................... 
mycvifvBR‡ii bvg: .......................................... ¯v̂¶i:...............................ZvwiL: .......................... 
‡KvqvwjwU K‡›Uªvj Awdmv‡ii bvg: ......................... ¯v̂¶i:............................... ZvwiL: .......................... 

 
mv¶vrKv‡i Ask MÖnYKvixi ¸iæZ¡c~Y© Z_¨`vZv‡`i m¤§wZcÎ 

 
Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve, 
 
Avgvi bvg _______________________ |Rbeûj evsjv†`‡k K…wl Rwgi cwigvY cÖwZwbqZ wewfbœ Kvi‡Y 
n«vm cv‡”Q| K…wl wbf©i G‡`‡k RbmsL¨v, cÖvK…wZK `y‡h©vM, f~wg ¶q BZ¨vw` Kvi‡Y Avev`x Rwgi Dci GKw`‡K †hgb 
Pvc co‡Q Aciw`‡K ivmvqwbK I ¶wZKi c`v_© e¨env‡ii d‡j Rwgi Drcv`b ¶gZv w`b w`b n«vm cv‡”Q| G Ae¯’v 
†_‡K DËi‡Yi j‡¶¨ ÒK…wl Rwg AcPq‡iva Ges ˆRe mv‡ii e¨envi e„w×i j‡¶¨ MÖvgxY Rb‡Mvôxi Rb¨ ¯í̂ e¨‡q 
mgevq wfwËK eûZj wewkó Avevmb myweavw` wbg©vYmn GKB¯’v‡b K…wl Kvh©µg cwiPvjbvi wbwg‡Ë cjøx Dbœqb I mgevq 
wefvM, ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb †mP I cvwb e¨e¯’vcbv †K›`ª, cjøx Dbœqb GKv‡Wgx 
(AviwWG), e¸ov KZ…©K ÒMÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav m¤ŵjZ mgevqwfwËK 
eûZj feb wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vYÓ kxl©K GKwU cÖKí ev¯Íevqb Ki‡Q|  
 
eZ©gv‡b ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM (AvBGgBwW) cÖKíwUi wbweo gwbUwis Gi KvR nv‡Z wb‡q‡Q| gvV ch©v‡q 
GB mgx¶vi `vwqZ¡ †c‡q‡Q wimvP© Bf¨vjy‡qkb G‡mvwm‡qUm di †W‡fjc‡g›U wjwg‡UW (ixW) bvgK M‡elYv cÖwZôvb | 
Avwg ixW †_‡K GB wbweo gwbUwis Kv‡Ri gvV ch©v‡q Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ G‡mwQ|  
 
GB wbweo gwbUwis Kv‡Ri Ask wn‡m‡e ÒixWÓ G m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ/ gšÍe¨ Rvb‡Z AvMªnx| Avcwb g~j¨evb Z_¨ 
w`‡q G M‡elYvi Kv‡R mn‡hvwMZv Ki‡Z cv‡ib| D‡jøL¨ †h, bvg, wVKvbv †Mvcb †i‡L †Kej gvÎ Avcbvi gZvgZ/ 
gšÍe¨ M‡elYvi Kv‡R e¨envi Kiv n‡e| GB mv¶vrKvi cÖ̀ v‡b Avcbvi gZvgZB cÖvavb¨ cv‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j 
Avwg mv¶vrKvi ïiæ Ki‡Z cvwi| 
 
DËi`vZv m¤§wZ cÖ̀ vb Ki‡j ïiæ Kiæb........                DËi`vZv m¤§wZ bv w`‡j.................           †kl Kiæb|  
 
mv¶vrKvi MÖnYKvixi ¯v̂¶i:  ___________________________ZvwiL:   _____/______/______ 
 

cÖkœcÎ: 3/K 

1 2 
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DËi`vZvi aibt 
 

1.  cÖKí cwiPvjK 4.  cÖKí e¨ve¯’vcK (hw` _v‡K) 
2.  wbe©vnx cÖ‡KŠkjx  5. cÖKí ev¯Íevqb KwgwUi m`m¨  
3.  mnKvix cÖ‡KŠkjx  6. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó 

Kiæb)............................................. 
 

‡mKkb 1t DËi`vZvi cwiwPwZ  
 
6. bvg: ........................................................†dvb bv¤v̂i (Aek¨B Avb‡Z n‡e):  .................................... 
 
7. c`ex: .......................................................cÖwZôvb: .................................................................... 
 
8. eZ©gvb c‡` KZw`b hver Av‡Qb?  .....................gvm.....................eQi 
 
‡mKkb 2t cjøx Rbc` cÖKí m¤ú‡K© aviYv 
 
9. Avcwb cjøx Rbc` cÖK‡íi mv‡_ KZw`b hver RwoZ?  ---------------- gvm   ------------------ eQi   
 
K. cÖK‡íi †Kvb Kv‡Ri mv‡_ Avcwb RwoZ? 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
L. ‡Kvb †Kvb D‡Ï‡k¨ GB cÖKí nv‡Z †bqv n‡q‡Q? 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
M. cÖK‡íi mgqKvj: 
 
(K) cÖK‡íi KvR K‡e ïiæ n‡q‡Q?      ..................................... gvm, ......................................eQi 
 
(L) cÖK‡íi KvR K‡e †kl n‡e (m¤¢ve¨)?..................................... gvm, ......................................eQi 

 
N. GB cÖK‡í AšÍfy©³ nevi †hvM¨ e¨w³ Kviv A_©vr Kviv GB cÖK‡íi DcKvi‡fvMx n‡Z cvi‡eb? 
 

1.   Rwg`vZv wn‡m‡e hviv cÖvq 5 kZvsk Rwg cÖK‡íi  
      Rb¨ cÖ̀ vb Ki‡Z mÿg  

6.   †Rjv/wefvM/evsjv‡`‡ki Awaevmx 

2.   MÖvg/BDwbqb/Dc‡Rjvi Awaevmx  7.  PvKzixRxwe I e¨emvqx 
3.   hv‡`i cwiev‡ii †Kvb m`m¨ we‡`k †_‡K 
†iwg‡UÝ cvVvb 

8.  ÓAv‡M Avm‡j Av‡M cv‡ebÓ wfwË‡Z cwievi 
cÖavb‡K d¬̈ vU eivÏ †`Iqv n‡e 

4.   MÖvg/BDwbqb/Dc‡Rjvi gyw³‡hv×v cwievi 9.   hv‡`i d¬̈ vU wbg©vY e¨‡qi wba©vwiZ 30% A_© 
WvDb †c‡g›U wnmv‡e cÖ̀ v‡bi mÿgZv/gvbwmKZv 
i‡q‡Q 

5.  cvk¦©eZ©x Dc‡Rjvi Awaevmx 10.   Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó 
Kiæb)................................... 
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O.GB cÖK‡í wK wK AvaywbK bvMwiK my‡hvM-myweav i‡q‡Q A_©vr GB cÖK‡í wK wK KvR Kiv n‡e? (DËi mv‡K©j Kiæb)  
 

1.  eûZj wewkó (4Zjv) feb wbg©vY 12.  ¯v̂¯’¨ †mev †K›`ª 
2.  Miæ, QvMj I nuvm-gyiMx cvj‡bi Rb¨ 2Zjv wewkó Wi‡gUix wbg©vY   13.  ag©xq Dcvmbvjq 
3.  K…wl cY¨ cÖwµqvRZKiY msi¶Y e¨e¯’v 14.  we‡bv`b †K› ª̀ 
4.  wbivc` cvwb mieivn e¨e¯’v 15.  jvB‡eªix 
5.  e„wói cvwb msi¶‡Yi Avavi wbg©vY: e„wói cvwb msi¶Y I e¨env‡ii e¨e¯’v 16.  †Ljvi gvV 
6.  †mŠi c¨v‡bj ’̄vcb: weKí we ỳ¨r wn‡m‡e †mŠi we ỳ¨r e¨env‡ii my‡hvM 17.  wWcvU©‡g›Uvj mc 
7.  KwgDwbwU wfwËK ev‡qvM¨vm cøv›U wbg©vY: iÜb Kv‡R ev‡qvM¨v‡mi e¨envi 
e¨e ’̄v 

18.  AwZw_kvjv 

8.  ev‡qvM¨vm cøv›U n‡Z DrK…ógv‡bi ˆRe mvi Drcv`b I wecY‡bi my‡hvM  19.  cÖvwYm¤ú` wPwKrmv †K›`ª 
9.  AwMœwbe©vcb Ges cwi‡ek Dbœq‡b Rjvavi  (†jK/cyKzi) e¨e¯’v 20.  KwgDwbwU †m›Uvi 
10.  DcKvi‡fvMx‡`i Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Û cÖwk¶Y MÖn‡Yi my‡hvM 
11.  cÖwk¶Y wbf©i AviwWG FY MÖn‡Yi gva¨‡g AwZwi³ Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM 

21.  Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb)...... 

 
10. cÖKí ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ wewfbœ GjvKvq ¯’vb wbe©vPb Kiv n‡q‡Q wK? [cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wUK (I/) wPý w`b] 

 †Rjvi bvg                                               DËi n¨v n‡j BDwbqb I Dc‡Rjvi bvg w`b 
      Dc‡Rjv   BDwbqb 
(K)  †MvcvjMÄ  1.   nu¨v          2.   bv ...........................      ................................ 
(L) e¸ov  1.   nu¨v          2.   bv ...........................      ................................ 
(M) iscyi  1.   nu¨v          2.   bv ...........................      ................................ 
(N) ewikvj  1.   nu¨v          2.   bv ...........................      ................................ 
(O) PÆMÖvg  1.   nu¨v          2.   bv ...........................      ................................ 
(P) wm‡jU  1.   nu¨v          2.   bv  ...........................      ................................ 
(Q) Lyjbv  1.   nu¨v          2.   bv ...........................      ................................ 

 
(R) cÖK‡íi ¯’vbwbe©vP‡bi †ÿ‡Î ‡Kvb bxwZgvjv AbymiY Kiv n‡q‡Q wK?   1.  n¨v  2.  bv 
 
DËi nü v n‡j bxwZgvjv wK ejyb: 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 
(S)cÖK‡íi Rb¨ GLbI ¯’vb wbe©vPb bv Kiv n‡q _vK‡j Gi †cQ‡b KviY wK Zv wbw`©ófv‡e(GjvKvwfwËK) D‡jøL 
Kiæb| 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 
11. cÖKí MÖn‡Yi c~‡e© /cÖK‡íi KvR ïiæi c~‡e© MÖvgxY Rb‡Mvôxi mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i †Kvb gZvgZ †bIqv n‡q‡Q wK? 

         1.   nu¨v          2.   bv 
K. nu¨v n‡j, wKfv‡e gZvgZ †bIqv n‡q‡Q? 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
L. Kv‡`i gZvgZ †bIqv n‡q‡Q? 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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12. cÖKí ev Í̄evq‡bi j‡¶¨ GjvKv wfwËK Rwg AwaMÖnY / µq Kiv m¤úbœ n‡q‡Q wK?  D³ Rwg AwaMÖnY bvwK µq Kiv n‡q‡Q? 
 

K. DËi nü v n‡j Rwgi cwigvY (GK‡i) D‡jøL Kiæb: 
 
†Rjvi bvg                                                  
 
(K)  †MvcvjMÄ  1.   nu¨v          2.   bv    ..............GKi      1. µq           2. AwaMÖnY 
(L) e¸ov  1.   nu¨v          2.   bv ..............GKi      1. µq           2. AwaMÖnY 
(M) iscyi  1.   nu¨v          2.   bv ..............GKi      1. µq           2. AwaMÖnY 
(N) ewikvj  1.   nu¨v          2.   bv ..............GKi      1. µq           2. AwaMÖnY 
(O) PÆMÖvg  1.   nu¨v          2.   bv ..............GKi      1. µq           2. AwaMÖnY 
(P) wm‡jU  1.   nu¨v          2.   bv  ..............GKi      1. µq           2. AwaMÖnY 
(Q) Lyjbv  1.   nu¨v          2.   bv ..............GKi      1. µq           2. AwaMÖnY 

 
7K. Dc‡i D‡jøwLZ ¯’v‡bi †KvbwUi Rb¨ hw` Rwg µq K‡i _v‡K Z‡e, wKfv‡e µq Kiv n‡q‡Q?  

 K. I‡cb †UÛv‡ii gva¨‡g        L. mivmwi µq Kiv n‡q‡Q     M.   Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb)......         
            
7L. hw` I‡cb †UÛv‡ii gva¨‡g bv nq _v‡K Z‡e , †Kb I‡cb †UÛv‡ii gva¨‡g   nqwb?  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
7M. hw` mivmwi µq Kiv n‡q _v‡K Z‡e , Zvi KviY D‡jøL Kiæb  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
7N. hw` mivmwi µq Kiv n‡q _v‡K Z‡e , mivmwi µ‡qi wm×všÍ †K wb‡q‡Q? 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
7O. µqK…Z Rwg evRvi `i KZ wQj?.........................................kZvsk| 
 
7P. µqK…Z Rwg evRvi `‡ii mv‡_ mvgÄm¨c~Y© wQj wKbv                            1.   nu¨v          2.   bv 
 
7Q. bv n‡j, †Kb? ............................................................................................................................. 
 
7R. µqK…Z Rwgi †iwRw÷ª Kiv n‡q‡Q wKbv?                                        1.   nu¨v          2.   bv 
 
7S.  bv n‡j, †Kb? ? .........................................................................................................................
  
7T. µqK…Z Rwgi  `wjj msMÖn Kiv n‡q‡Q wKbv?                                 1.    nü v          2.   bv 
 
7U. bv n‡j, †Kb? .............................................................................................................................. 

 
8 .  7bs cÖ‡kœ hw` Rwg AwaMÖnY K‡i _v‡K Z‡e, AwaMÖn‡Y †Kvb mgm¨v n‡q‡Q wKbv?      1. nu¨v            2. bv 
 

8K.  n¨vu n‡j, mgm¨v we Í̄vwiZ ejyb|  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
9.  7bs cÖ‡kœ hw` cÖK‡íi Rb¨ GLbI Rwg AwaMÖnY/µq bv Kiv n‡q _v‡K Z‡e Gi KviY D‡jøL Kiæb: 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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10. †Kvb †Kvb GjvKvq wbg©vY KvR ïiæ n‡q‡Q?     
†Rjvi bvg                             ïiæi ZvwiL gvm   eQi 
(K)  †MvcvjMÄ  1.   nu¨v          2.   bv    ...........................      ................................ 
(L) e¸ov  1.   nu¨v          2.   bv ...........................      ................................ 
(M) iscyi  1.   nu¨v          2.   bv ...........................      ................................ 
(N) ewikvj  1.   nu¨v          2.   bv ...........................      ................................ 
(O) PÆMÖvg  1.   nu¨v          2.   bv ...........................      ................................ 
(P) wm‡jU  1.   nu¨v          2.   bv  ...........................      ................................ 
(Q) Lyjbv  1.   nu¨v          2.   bv ...........................      ................................ 
 

L. Ghver wK wK KvR KZUzKz m¤úbœ n‡q‡Q †m m¤ú‡K© GjvKvwfwËK we¯ÍvwiZ D‡jøL Kiæb| 
L1.  wK wK KvR m¤ú~Y© n‡q‡Q? 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
L2. wK wK KvR AvswkK wbwg©Z n‡q‡Q? 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
L3. ‡Kb AvswkK wbwg©Z n‡q‡Q? 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
M. cÖK‡íi Kv‡Ri AMÖMwZ m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
 
11. †Kvb GjvKvq cÖKí ev Í̄evq‡bi KvR GLbI ïiæ bv n‡q _vK‡j Zvi KviY D‡jøL Kiæb|  
...................................................................................................................................................... 
 
10. (‡hLv‡b cÖK‡íi KvR ïiæ n‡q‡Q) cÖK‡íi KvR ev¯ÍevqbKvjxb/PjvKvjxb mg‡q ‡Kvb mgm¨v n‡q‡Q/n‡”Q wK?

  
1.   nu¨v           2.   bv 

K.  nu¨v n‡j, wK wK mgm¨v n‡q‡Q ev n‡”Q? 
...................................................................................................................................................... 
 
L. mgm¨v¸‡jv wKfv‡e mgvavb Kiv n‡q‡Q/n‡”Q Zv wek`fv‡e D‡jøL Kiæb|  
...................................................................................................................................................... 
 
11. (‡hLv‡b cÖK‡íi KvR ïiæ n‡q‡Q) cÖK‡íi AvIZvq †hme AeKvVv‡gv ˆZix Kiv n‡q‡Q/n‡”Q †m¸‡jvi wbg©vY 

Kv‡Ri gvb ‡Kgbt 
 
K. eûZj wewkó febwUi wbg©vY I Ab¨vb¨ KvR †KvqvwjwU Abyhvqx Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wKbv 
...................................................................................................................................................... 

 
L. mwVK Dcv`vb I cwigvY w`‡q KvR Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wKbv †m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
 
M. wbg©vY Kv‡R e¨envh© gvjvgv‡ji gvb I Ae¯’v †Kgb †m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
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N. cÖK‡íi wWRvBb Abyhvqx KvR Kiv n‡”Q wKbv †m m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
 
O. wbg©vY Kv‡R cÖ‡qvRbxq mgq bv wb‡q Zvovû‡ov K‡i Kiv n‡”Q wKbv †m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
 
P.  cÖK‡íi KvR wejw¤̂Z nIqvi Kvib D‡jøL Kiæb| 
...................................................................................................................................................... 
 
12. cÖKí ev Í̄evq‡b evwn‡ii †Kvb n¯Í‡¶c ev †Kvb mgm¨v †`Lv w`‡q‡Q/w`‡”Q wK?              1.   nu¨v           2.   bv 
 
K.  nu¨v n‡j, wK wK mgm¨v †`Lv w`‡q‡Q/w`‡”Q? 
...................................................................................................................................................... 
 
13. j¶¨gvÎv Abyhvqx cÖK‡íi AvIZvq mKj KvR mwVKfv‡e ev Í̄evwqZ n‡q‡Q/n‡”Q wK? 1.   nu¨v           2.   bv 
  
K.  bv n‡j, wK wK Kvi‡Y ev Í̄evwqZ nqwb?  
...................................................................................................................................................... 

 
14. eûZj wewkó feb wU wWRvBb Abyhvqx mwVKfv‡e wbg©vY Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wK?  1.   nu¨v           2.   bv 
  
K. bv n‡j, †Kb nqwb ev wK ai‡bi mgm¨v n‡q‡Q/n‡”Q? 
...................................................................................................................................................... 
 
15. cÖKí ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ cÖK‡íi my‡hvM-myweav m¤ú‡K© Rvbv‡bv Ges RbM‡bi gv‡S m‡PZbZv evov‡bvi Rb¨ cÖPvi 

Awfhvb Pvjv‡bv n‡q‡Q wK?       1.   nu¨v           2.   bv 
 
K. nu¨v n‡j, wKfv‡e GB cÖPvi Kvh©µg Pvjv‡bv n‡q‡Q/n‡”Q? 
...................................................................................................................................................... 
 
L. wK Z_¨mg~n cÖPvi Kiv n‡q‡Q/n‡”Q? 
...................................................................................................................................................... 
 
M. GB cÖPvi Kvh©µg KZUzKz mv_©K I djcÖmy n‡q‡Q Zvi gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
 
N. Kv‡`i w`‡q GB cÖPvi KvR Pvjv‡bv n‡q‡Q/n‡”Q? 
...................................................................................................................................................... 

 
16. GB cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i wbe©vPb Kiv n‡q‡Q wK?    1.   nu¨v           2.   bv 
 
K. bv n‡j, †Kb wbe©vPb Kiv nqwb: 
...................................................................................................................................................... 
 
17. cÖKí ev¯Íevq‡bi Rb¨ GjvKvwfwËK †Kvb KwgwU Av‡Q wK?   1.   nu¨v           2.   bv 
 
K.  nu¨v n‡j, KwgwUi bvg wK? ................................................................................................................ 
 
L. KwgwU wK KvR K‡i? ....................................................................................................................... 
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M.  Kviv GB KwgwUi m`m¨? .................................................................................................................. 
 
18. cÖK‡íi KvR m‡iRwg‡b cwi`k©b/Z`viwK Kiv nq wK?     1.   nu¨v           2.   bv 
 
K.  nu¨v n‡j, Kviv cwi`k©b/Z`viwK K‡ib? 
...................................................................................................................................................... 
 
L.  wKfv‡e Z`viwK Kiv nq? 
...................................................................................................................................................... 
 
19. cÖK‡íi KvR eivÏK…Z A‡_© m¤úbœ n‡qwQj wK?     1.     nu¨v      2.    bv 
 
K. bv n‡j, †Kb ‡kl nqwb? 
...................................................................................................................................................... 
 
20. cÖKí ev¯Íevqb Kv‡R ’̄vbxq RbM‡Yi mwµq AskMÖnY Av‡Q wK?    1.   nu¨v           

2.   bv 
 
K. n¨uv n‡j, cÖKí ev Í̄evqb Kv‡R RbMY wK ai‡bi fzwgKv cvjb K‡i ev Ki‡Q? 
...................................................................................................................................................... 
 
21. cÖKí ev Í̄evqb Kv‡R gwnjv‡`i AskMÖnY Av‡Q wK?     1.   nu¨v           2.   bv 
  
K. n¨uv n‡j, gwnjviv cÖK‡íi wK wK Kv‡R AskMÖnY K‡i? 
...................................................................................................................................................... 
 
22. cÖK‡íi eZ©gvb Pjgvb Kvh©µ‡g/ AMÖMwZ‡Z Avcwb KZUzKz mš‘ó? 

 

1. mš‘ó bq , †Kb: ........................................................................................................................ 
2. †gvUvgywU mš‘ó, †Kb: .................................................................................................................. 
3. mš‘ó, †Kb: ............................................................................................................................. 
4. Lye mš‘ó, †Kb: ......................................................................................................................... 

 
23. fwel¨‡Z GKB ai‡bi cÖKí ev Í̄evq‡bi †¶‡Î hv‡Z Dc‡iv³ ỳe©jZv¸‡jv bv _v‡K †mRb¨ wK Kiv DwPZ e‡j Avcwb g‡b  

K‡ib?  
...................................................................................................................................................... 
 
24. Avcbvi g‡Z cjøx Rbc` cÖK‡íi wWRvB‡b †Kvb mgm¨v wQj wK?   1.   nu¨v       2.   bv 
K. hw` nü v nq, cÖK‡íi wWRvB‡b †Kvb †Kvb †¶‡Î mgm¨v Av‡Q? 
...................................................................................................................................................... 
 
25. Avcbvi g‡Z G cÖK‡íi wewfbœ Kg©m~Px‡Z eivÏK…Z A_© h_vh_ fv‡e e¨envi Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wK?  1.  nu¨v   2.  bv

     

K. cÖK‡íi eivÏK…Z A_© mgqgZ Aegy³ n‡q‡Q/n‡”Q wK?     1. nu¨v   2.  bv 
          

26. cÖK‡íi AvmevecÎ, hš¿cvwZ µ‡qi/msMÖ‡ni Rb¨ PPA 2006 / PPR 2008 h_vh_fv‡e AbymiY Kiv 
n‡q‡Q/n‡”Q wK?         1. nu¨v   2.  bv 

 

K.  cÖK‡íi †Kvb cY¨/ †mev µ‡q Aby‡gvw`Z wewa-weavb cvj‡b †Kvb e¨vNvZ N‡U‡Q/NU‡Q wK?             1.nu¨v   2. bv 
L. e¨vNvZ N‡U _vK‡j, wK e¨e¯’v †bqv n‡q‡Q/n‡”Q? 
...................................................................................................................................................... 
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27. gš¿Yvjq n‡Z  cjøx Dbœqb GKv‡Wgx (AviwWG), e¸ov Gi cÖKí ev¯Íevq‡bi KvR wbqwgZ gwbUwis Kiv 
n‡q‡Q/n‡”Q wK?        1.  nu¨v        2.  bv 

K. nu¨v n‡j, cwi`k©b Ges gwbUwis Gi Kv‡R Avcbvi f~wgKv wK? 
...................................................................................................................................................... 
 
L. bv n‡j, †Kb nqwb/n‡”Q bv? 
...................................................................................................................................................... 
 

28. cjøx Rbc` cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j fwel¨‡Z MÖvgxY Rb‡Mvôxi wK wK myweav ev DcKvi n‡e e‡j Avcwb g‡b K‡ib  
†m m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ gZvgZ w`b| 

...................................................................................................................................................... 
 
29. cjøx Rbc` cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j fwel¨‡Z wK ai‡bi mgm¨v ev Amyweav n‡Z cv‡i e‡j Avcwb g‡b K‡ib †m 

m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
...................................................................................................................................................... 
 
30. Avcbvi g‡Z fwel¨‡Z GB cjøx Rbc` nvDwRs cÖKí MÖvgxY Rb‡Mvôxi wbKU MÖnY‡hvM¨ n‡e wK? 1.nu¨v     2.   bv 
 
K. nu¨v n‡j, wK Kvi‡Y MÖnY‡hvM¨ n‡e?   
...................................................................................................................................................... 
 
L. bv n‡j, †Kb MÖnY‡hvM¨ n‡e bv?   
...................................................................................................................................................... 
 
31. cÖK‡íi mdj w`K¸‡jv wK wK?  
...................................................................................................................................................... 
 
32. cÖK‡íi `ye©j w`K¸‡jv wK wK?  
...................................................................................................................................................... 
 
33. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j evwn¨K my‡hvM ev myweav wK n‡Z cv‡i? 
...................................................................................................................................................... 

 
34. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j evwn¨K SuzwK ev evav wK n‡Z cv‡i? 
...................................................................................................................................................... 
 
35. cÖKí Kvh©µg‡K Av‡iv †Rvi`vi I kw³kvjx Kivi Rb¨ wK wK c`‡¶c †bqv hvq D‡jøL Kiæb| 
...................................................................................................................................................... 
 
36. fwel¨‡Z GB cjøx Rbc` nvDwRs cÖKí mdj, MÖnY‡hvM¨ I Kvh©Kix K‡i †Zvjv Ges MÖvgxY Rb‡Mvôxi 

AvaywbK/DbœZ Avevmb wbwðZKi‡Yi gva¨‡g K…wl Rwg AcPq‡iva, Lv`¨ wbivcËv wbwðZKiY Ges Rxebgv‡bi 
Dbœq‡bi Rb¨ wK wK Kiv cÖ‡qvRb Zvi Dci Avcbv‡`i mycvwikgvjv D‡jøL Kiæb|  

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

 
DËi`vZv‡K ab¨ev` w`‡q mv¶vZKvi MÖnY ‡kl Kiæb|  
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ÒMÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM 

myweav m¤̂wjZ mgevqwfwËK eûZj feb wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vYÓ 
kxl©K cÖv‡qvwMK M‡elYv cÖK‡íi wbweo gwbUwis mgx¶v 

 

`jxq Av‡jvPbvi Rb¨ wb‡`©kvejx  
 

GdwRwW mbv³KiY b¤^it   

 
 
wefv‡Mi bvg: ......................................................    ‡Rjvi bvg: ........................................................ 
 
Dc‡Rjvi bvg: .................................................BDwbqb cwil‡`i bvg: .................................................. 
 
Iqv‡W©i bvg/bs: .................................................      MÖvg/gnjøvi bvg: ................................................ 
 
FGD AbywôZ nIqvi ¯’v‡bi bvg..................................................... ZvwiL: ........................................... 
 
gWv‡iU‡ii bvg: ........................................ †bvU †UKv‡ii bvg (Z_¨ wjwce× Kvixi): ................................. 

 

`jxq Av‡jvPbvq AskMÖnY Kvix‡`i m¤§wZcÎ 
 

Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve, 
 

Rbeûj evsjv†`‡k K…wl Rwgi cwigvY cÖwZwbqZ wewfbœ Kvi‡Y n«vm cv‡”Q| K…wl wbf©i G‡`‡k RbmsL¨v, cÖvK…wZK ỳ‡h©vM, 
f~wg ¶q BZ¨vw` Kvi‡Y Avev`x Rwgi Dci GKw`‡K †hgb Pvc co‡Q Aciw`‡K ivmvqwbK I ¶wZKi c`v_© e¨env‡ii 
d‡j Rwgi Drcv`b ¶gZv w`b w`b n«vm cv‡”Q| G Ae ’̄v †_‡K DËi‡Yi j‡¶¨ ÒK…wl Rwg AcPq‡iva Ges ˆRe mv‡ii 
e¨envi e„w×i j‡¶¨ MÖvgxY Rb‡Mvôxi Rb¨ ¯í̂ e¨‡q mgevq wfwËK eûZj wewkó Avevmb myweavw` wbg©vYmn GKB¯’v‡b 
K…wl Kvh©µg cwiPvjbvi wbwg‡Ë cjøx Dbœqb I mgevq wefvM, ’̄vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi 
AvIZvaxb †mP I cvwb e¨e¯’vcbv †K›`ª, cjøx Dbœqb GKv‡Wgx (AviwWG), e¸ov KZ…©K ÒMÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb 
Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav m¤̂wjZ mgevqwfwËK eûZj feb wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vYÓ kxl©K GKwU 
cÖKí ev¯Íevqb Ki‡Q|     
 
eZ©gv‡b ev¯Íevqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM (AvBGgBwW) cÖKíwUi Kvh©µg wbweo gwbUwis Gi KvR nv‡Z wb‡q‡Q| 
gvV ch©v‡q GB mgx¶vi `vwqZ¡ †c‡q‡Q wimvP© Bf¨vjy‡qkb G‡mvwm‡qUm di †W‡fjc‡g›U wjwg‡UW (ixW) bvgK M‡elYv 
cÖwZôvb | Avgiv ixW †_‡K GB wbweo gwbUwis Kv‡Ri gvV ch©v‡q Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ G‡mwQ|  
 
GB wbweo gwbUwis Kv‡Ri Ask wn‡m‡e ÔixWÕ G m¤ú‡K© Avcbv‡`i mv‡_ GKwU `jxq Av‡jvPbvi Av‡qvRb K‡i‡Q GB 
cÖKí m¤ú‡K© Avcbv‡`i KvQ †_‡K wKQy g~j¨evb Z_¨ msMÖn Kivi Rb¨| GB `jxq Av‡jvPbvq AskMÖnYKvix wn‡m‡e 
Avcbv‡`i g‡bvbxZ Kiv n‡q‡Q| D‡jøL¨ †h, bvg, wVKvbv †Mvcb †i‡L †Kej gvÎ Avcbv‡`i gšÍe¨/ gZvgZ M‡elYvi 
Kv‡R e¨envi Kiv n‡e| Avgiv Avkv Kwi, GB `jxq Av‡jvPbvq Avcbviv AskMÖnY Ki‡eb, KviY Avcbv‡`i cÖ̀ Ë 
gZvgZ GB Rwi‡ci Rb¨ AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| Avcbviv AbyMÖn K‡i m¤§Z n‡j Avgiv Av‡jvPbv ïiæ Ki‡Z cvwi| 
 

mgšq̂Kvixi ¯v̂¶i:  __________________________‡bvU †UKv‡ii ¯v̂v¶i:  ________________ 
 
ZvwiL:   ______/______/______ 

cÖkœcÎ: 4 
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`jxq Av‡jvPbvq AskMÖnYKvix‡`i Z_¨t 
 

µwgK 
bs 

AskMÖnYKvix‡`i bvg Ges wVKvbv †dvb bv¤̂vi eqm  
(c~Y©© eQ‡i) 

wj½ wk¶vMZ 
†hvM¨Zv 

 

eZ©gvb ‡ckv 

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

 

AskMÖnYKvixi aib:  
 
 `jxq Av‡jvPbvq hviv AskMÖnY Ki‡eb Zviv n‡jb: RbcÖwZwbwa (BDwc †Pqvig¨vb, IqvW© ‡g¤v̂i cyiæl I 

gwnjv), ¯’vbxq cÖkvmb, GbwRI cÖwZwbwa, ‡mev cÖ̀ vbKvix, ¯’vbxq †bZ…e„›` (wk¶K, Wv³vi,Bgvg, MÖv‡gi 
gvZei), ¯’vbxq cÖfvekvjx e¨w³eM©, K…lK Ges Ab¨vb¨ mswkøó †÷K‡nvìvi| cÖwZwU ai‡bi m`m¨‡`i 
AskMÖnY wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

 
 cÖ‡Z¨KwU GdwRwW†Z 10-12 Rb AskMÖnYKvixi  (cyiæl I gwnjv) Dcw ’̄wZ _vK‡e, Zvig‡a¨ Kgc‡ÿ 4 

Rb gwnjv AskMÖnYKvix _vK‡eb| 
 
 GKRb mgš̂qKvix whwb cÖK‡íi wbe©vwPZ wKQy Bmy¨ `jxq Av‡jvPbvq Dc¯’vcb Ki‡eb Ges Av‡iKRb 

Av‡jvPbv mg~n Avjv`v KvM‡R wek`fv‡e wjwce× Ki‡eb, ZvQvov Av‡jvPbv, †iKW© Kivi Rb¨ ‡iKW©vi 
e¨envi Ki‡eb| 
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Av‡jvPbvi welqmg~nt 
 

1. Avcbviv cjøx Rbc` cÖKí m¤ú‡K© AewnZ Av‡Qb wK (†hgb cÖK‡íi D‡Ïk¨, Kvh©µg, DcKvi‡fvMx wbe©vPb 
BZ¨vw`)? cÖKí m¤ú‡K© Avcbviv wK Rv‡bb?  
K. cÖK‡íi D‡Ïk¨ wK wK A_©vr wK D‡Ï‡k¨ GB cÖKí nv‡Z †bqv n‡q‡Q? 
L. cÖK‡íi mgqKvj (K‡e ïiæ n‡e Ges K‡e †kl n‡e)? 
M. cÖK‡íi g~j Kvh©µg¸‡jv wK wK A_©vr GB cÖK‡í wK wK AvaywbK bvMwiK my‡hvM-myweav i‡q‡Q? 
N. GB cÖK‡í Aš‘fy©³ nevi †hvM¨ e¨w³ Kviv A_©vr Kviv GB cÖK‡íi DcKvi‡fvMx n‡Z cvi‡eb? 
 

2. Avcbv‡`i GjvKvq cÖKí ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ cÖKí GjvKv wba©viY (¯’vb wbe©vPb) Kiv n‡q‡Q wK? n‡j ‡Kv_vq Ges 
†Kb GB ¯’vb wbe©vPb Kiv n‡q‡Q we¯ÍvwiZ D‡jøL Kiæb| 
 
K. cÖK‡íi Rb¨ GLbI ¯’vb wbe©vPb bv Kiv n‡q _vK‡j Gi †cQ‡b KviY wK Zv wbw`©ófv‡e D‡jøL Kiæb| 
 

3. Avcbv‡`i GjvKvq cÖKí ev¯Íevq‡bi c~‡e© /cÖK‡íi KvR ïiæi c~‡e© Avcbv‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i †Kvb gZvgZ 
†bIqv n‡q‡Q wKbv Ges †bIqv n‡j,  
K. wKfv‡e gZvgZ †bIqv n‡q‡Q †m m¤ú‡K© D‡jøL Kiæb| 
L. Kv‡`i gZvgZ †bIqv n‡q‡Q †m m¤ú‡K© D‡jøL Kiæb| 
M. cÖK‡íi KvR ïiæi c~‡e© Avcbviv cÖKí ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ wK ai‡bi f~wgKv cvjb Ki‡Qb D‡jøL Kiæb| 
 

4. Avcbv‡`i GjvKvq cÖKí ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ Rwg AwaMÖnY Kiv m¤úbœ n‡q‡Q wK? n‡j, 
K. KZUzKz Rwg cÖK‡íi Rb¨ AwaMÖnY Kiv n‡q‡Q?  
L. Kviv Rwg cÖ̀ vb K‡i‡Q Ges KZUzKz K‡i Rwg cÖ̀ vb K‡i‡Q?  
M. Rwg AwaMÖn‡Y †Kvb mgm¨v n‡q‡Q/n‡”Q wKbv, n‡j mgm¨v¸wj wbw ©̀ófv‡e D‡jøL Kiæb|  
 
N. cÖK‡íi Rb¨ GLbI Rwg AwaMÖnY bv Kiv n‡q _vK‡j Gi †cQ‡b KviY wK Zv wbw`©ófv‡e D‡jøL Kiæb (Rwg 
`v‡bi Rb¨ †jvK bv cvIqv bvwK Ab¨ †Kvb Kvi‡Y we¯ÍvwiZ ejyb) | 
 

5. Avcbv‡`i GjvKvq cÖKí ev¯Íevq‡bi KvR ïiæ n‡q‡Q wKbv n‡j, 
K. K‡e †_‡K KvR ïiæ n‡q‡Q? 
L. Ghver wK wK KvR KZUzKz n‡q‡Q †m m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ D‡jøL Kiæb| 
M. cÖK‡íi Kv‡Ri AMÖMwZ m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZvgZ w`b| 
N. cÖK‡íi ‡Kvb Kv‡R Avcbviv RwoZ Av‡Qb wKbv, _vK‡j Avcbviv †mLv‡b wK ai‡bi f~wgKv cvjb Ki‡Qb †m 
m¤ú‡K© D‡jøL Kiæb| 
 
M. cÖKí ev Í̄evq‡bi KvR GLbI ïiæ bv n‡q _vK‡j Gi †cQ‡b KviY wK Zv wbw`©ófv‡e D‡jøL Kiæb|  
 

6. (‡hLv‡b cÖK‡íi KvR ïiæ n‡q‡Q) cÖK‡íi KvR PjvKvjxb ‡Kvb mgm¨v n‡q‡Q/n‡”Q wKbv n‡j 
K. wK wK mgm¨v n‡q‡Q ev n‡”Q ‡m¸wj wbw ©̀ófv‡e D‡jøL Kiæb|  
L. mgm¨v¸‡jv wKfv‡e mgvavb Kiv n‡q‡Q/n‡”Q Zv wek`fv‡e D‡jøL Kiæb|   

 
7. (‡hLv‡b cÖK‡íi KvR ïiæ n‡q‡Q) cÖK‡íi AvIZvq †hme AeKvVv‡gv ˆZix Kiv n‡q‡Q/n‡”Q †m¸‡jvi wbg©vY 

Kv‡Ri gvb ‡Kgbt 
K. eûZj wewkó febwUi wbg©vY I Ab¨vb¨ KvR †KvqvwjwU Abyhvqx Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wKbv 
L. mwVK Dcv`vb I cwigvY w`‡q KvR Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wKbv †m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
M. wbg©vY Kv‡R e¨envh© gvjvgv‡ji gvb I Ae¯’v †Kgb †m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
N. cÖK‡íi wWRvBb Abyhvqx KvR Kiv n‡”Q wKbv †m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
O. wbg©vY Kv‡R cÖ‡qvRbxq mgq bv wb‡q Zvovû‡ov K‡i Kiv n‡”Q wKbv †m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
P.  Ab¨vb¨ welq m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
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8. Avcbv‡`i GjvKvq cÖKí ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ cÖK‡íi my‡hvM-myweav m¤ú‡K© Rvbv‡bv Ges RbM‡bi gv‡S m‡PZbZv 
evov‡bvi Rb¨ cÖPvi Awfhvb Pvjv‡bv n‡q‡Q wKbv Ges n‡j,  
K. wKfv‡e GB cÖPvi Kvh©µg Pvjv‡bv n‡q‡Q? 
L. wK Z_¨mg~n cÖPvi Kiv n‡q‡Q? 
M. GB cÖPvi Kvh©µg KZUzKz ¯^v_©K I djcÖmy n‡q‡Q Zvi gZvgZ w`b| 
N. cªPvi KvR PjvKvjxb mg‡q Avcbviv wKfv‡e AskMÖnY K‡iwQ‡jb ev cÖPvi Kv‡R Avcbv‡`i wK Ae`vb wQj?  
 

9. GB cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i wbe©vPb Kiv n‡q‡Q wKbv n‡j, 
K. DcKvi‡fvMx wnmv‡e hv‡`i wbe©vPb Kiv n‡q‡Q, Zv‡`i KZRb‡K Avcbviv wP‡bb? 
L. Avcbv‡`i g‡Z, Zv‡`i wbe©vPb c×wZ mwVK n‡q‡Q wKbv D‡jøL Kiæb| 
M. hw` bv n‡q _v‡K, Zvn‡j wK mgm¨v n‡q‡Q †m¸wj D‡jøL Kiæb|  
N. GB wbe©vPb cÖwµqvq Avcbviv AskMÖnY K‡iwQ‡jb wKbv, K‡i _vK‡j Avcbviv †mLv‡b wK ai‡bi f~wgKv cvjb 
Ki‡Qb †m m¤ú‡K© D‡jøL Kiæb| 

 
10. cÖKí ev¯Íevq‡bi Rb¨ ’̄vbxqfv‡e †Kvb KwgwU Av‡Q wKbv _vK‡j KwgwUi bvg wK? 

K. KwgwU wK KvR K‡i D‡jøL Kiæb| 
L. KwgwUi m`m¨ wn‡m‡e Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii †KE RwoZ Av‡Qb wKbv, _vK‡j †mLv‡b wK ai‡bi f~wgKv 
cvjb Ki‡Qb †m m¤ú‡K© D‡jøL Kiæb| 

 
11. GB cjøx Rbc` cÖKí m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZvgZ/AbyfywZ wK?  

 
12. GB cjøx Rbc` cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j fwel¨‡Z MÖvgxY Rb‡Mvôxi wK wK myweav ev DcKvi n‡e e‡j Avcbviv g‡b 

K‡ib  †m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ gZvgZ w`b| 
 
13. GB cjøx Rbc` cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j fwel¨‡Z wK ai‡bi mgm¨v ev Amyweav n‡Z cv‡i e‡j Avcbviv g‡b K‡ib  

†m m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ gZvgZ w`b| 
 
14. fwel¨‡Z GB cjøx Rbc` nvDwRs cÖKí MÖvgxY Rb‡Mvôxi wbKU MÖnY‡hvM¨ n‡e wKbv Ges n‡j, 

K.  wK Kvi‡Y MÖnY‡hvM¨ n‡e †m wel‡q Avcbv‡`i gZvgZ w`b|  
 
15. GB cjøx Rbc` nvDwRs cÖK‡íi gva¨‡g fwel¨‡Z MÖvgxY Rb‡Mvôxi AvaywbK/DbœZ Avevmb wbwðZKi‡Yi gva¨‡g 

K…wl Rwg AcPq‡iva, Lv`¨ wbivcËv wbwðZKiY Ges Rxebgv‡bi Dbœqb n‡e wKbv †m wel‡q gZvgZ w`b| 
 
16. cÖK‡íi mej I ỳe©j w`K Ges cÖKí ev¯Íevq‡bi ‡¶‡Î evwn¨K my‡hvM ev myweav I SuzwK ev evav¸‡jv wbw`©ófv‡e 

D‡jøL Kiæb| 
K.  cÖK‡íi mdj w`K¸‡jv wK wK?  
L. cÖK‡íi ỳe©j w`K¸‡jv wK wK?  
M. cÖKí ev Í̄evqb ‡¶‡Î evwn¨K my‡hvM ev myweav wK n‡Z cv‡i? 
N. cÖKí ev¯Íevqb ‡¶‡Î evwn¨K SuzwK ev evav wK n‡Z cv‡i? 

 
17. cÖKí Kvh©µg‡K Av‡iv †Rvi`vi I kw³kvjx Kivi Rb¨ wK wK c`‡¶c †bqv hvq Zvi Dci Avcbv‡`i mycvwikgvjv 

D‡jøL Kiæb| 
 

18. fwel¨‡Z GB cjøx Rbc` nvDwRs cÖKí mdj, MÖnY‡hvM¨ I Kvh©Kix K‡i †Zvjv Ges MÖvgxY Rb‡Mvôxi 
AvaywbK/DbœZ Avevmb wbwðZKi‡Yi gva¨‡g K…wl Rwg AcPq‡iva, Lv`¨ wbivcËv wbwðZKiY Ges Rxebgv‡bi 
Dbœq‡bi Rb¨ wK wK Kiv cÖ‡qvRb Zvi Dci Avcbv‡`i mycvwikgvjv D‡jøL Kiæb|  

 
 

`jxq Av‡jvPbvq AskMÖnYKvix‡K ab¨ev` w`‡q `jxq Av‡jvPbv †kl Kiæb| 
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ÒMÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav m¤ŵjZ 
mgevqwfwËK eûZj feb wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vYÓ kxl©K cÖv‡qvwMK M‡elYv 

cÖK‡íi wbweo gwbUwis mgx¶v 
 

cÖK‡íi µq msµvšÍ Kvh©µ‡gi †PKwj÷ 
  

cÖkœcÎ mbv³KiY b¤^it    

 

ÒMÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav m¤ŵjZ mgevqwfwËK eûZj feb 
wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vYÓ kxl©K cÖv‡qvwMK M‡elYv cÖK‡íi cÖKí cwiPvj‡Ki Awdm n‡Z cÖK‡íi wewfbœ 
cY¨/KvR, †mev, gvjvgvj µq msµvšÍ welqvejx ÔwcwcG 2006Õ Ges ÔwcwcAvi 2008Õ Gi wewagvjv Abyhvqx µq Kiv 
n‡q‡Q wKbv ‡m m¤ú‡K© wb‡gœ eY©xZ Z_¨vejx msMÖn Kiæbt 
 
c¨v‡KR 
µwgK 
bs 

A½/welq  cÖwZwU A½ m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ wjLyb gšÍe¨ 

1 gš¿Yvjq/wefvM    
2 ev¯ÍevqbKvix ms¯’v    
3 cÖK‡íi bvg    
4 `icÎ Abyhvqx Kv‡Ri bvg    
5 `icÎ weÁwß cÖKv‡ki gva¨g 

(RvZxq/AvšÍRv©wZK) 
   

6 `icÎ weµq ïiæ ZvwiL    
7 `icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I 

mgq 
   

8 `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I 
mgq 

   

9 cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v    
10 `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq    
11 †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v    
12 bb †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v    
13 `icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi 

ZvwiL 
   

14 Kvh©weeiYx Aby‡gv`‡bi ZvwiL    
15 wm Gj ‰Zixi ZvwiL    
16 wm Gj Aby‡gv`‡bi ZvwiL    
17 Notification of Award 

cÖ̀ v‡bi ZvwiL 
   

18 ‡gvU Pzw³ g~j¨    
19 Pzw³ ¯v̂¶‡ii ZvwiL    
20 Kvh©v‡`k MÖn‡Yi ZvwiL    
21 Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR ïiæi 

ZvwiL 
   

22 mgq e„w× _vK‡j, KZw`‡bi 
Ges wK Kvi‡b 

   

cÖkœcÎ: 5 
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µwgK 
bs 

A½/welq  cÖwZwU A½ m¤ú‡K© we Í̄vwiZ wjLyb gšÍe¨ 

23 Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR mgvwßi 
ZvwiL 

   

24 P~ovšÍ wej Rgv`v‡bi ZvwiL I 
cwigvY 

   

25 P~ovšÍ wej cwi‡kv‡ai ZvwiL 
I cwigvY 

   

26 µ‡qi †¶‡Î miKvwi 
µqbxwZgvjv AbymiY Kiv 
n‡qwQj wKbv 

   

27 bv n‡j †Kb Kiv nqwb ?    
28 c¨v‡KR wfwËK `icÖÎ Avnevb 

Kiv n‡qwQj wKbv? 
   

29 n‡j KZwU c¨v‡KR Kiv 
n‡qwQj? 

   

30 `ic‡Î D‡jøwLZ g~j¨ A‡c¶v 
AwaK e¨q n‡qwQj wKbv? 

   

31 n‡q _vK‡j †Kb?    
32 cÖK‡íi gvjvgv‡ji Iqv‡iw›U 

wQj wKbv?  
   

33 _vK‡j KZ mg‡qi Rb¨ wQj?    
34 Iqv‡iw›U mg‡qi g‡a¨ †Kvb 

mgm¨v n‡qwQj wKbv?  
   

35 n‡q _vK‡j Pzw³ g~‡j¨i g‡a¨ 
Zv wVK Kiv n‡qwQj wKbv? 

   

35 ÎæwU n‡q _vK‡j †mev gvb 
†Kgb wQj? 

   

 
 
 
 

 

Avcbvi mn‡hvwMZv I mg‡qi Rb¨ Ges Avcwb †h Avgv‡K AbyMÖn K‡i  
me cÖ‡kœi DËi w`‡q‡Qb †mRb¨ Avcbv‡K A‡bK ab¨ev`| 
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ÒMÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav 
m¤ŵjZ mgevqwfwËK eûZj feb wewkó Ôcjøx Rbc`Õ wbg©vYÓ kxl©K 

cÖv‡qvwMK M‡elYv cÖK‡íi wbweo gwbUwis mgx¶v 
 

Rwg whwb wewµ K‡i‡Qb Zvi Rb¨ cªkœgvjv 
 
1. DËi`vZvi (whwb Rwg wewµ K‡i‡Qb) bvgt .......................................................................................... 

 

K. ‡gvevBj/‡dvb bv¤v̂i (wbR¯̂ ev Ab¨ Kv‡iv bv¤v̂i Aek¨B Avb‡Z n‡e): ......................................................... 
 

L. RvZxq cwiPqcÎ/‡fvUvi AvBwW bs/Rb¥ wbeÜb: ...................................................................................... 
 

M. Rb¥ZvwiL (RvZxq cwiPqcÎ Abymv‡i): ................................................................................................. 
N. wj½ :     1.  cyiæl  2.  gwnjv  
 
2. Avcwb wK cjøx Rbc` cÖK‡íi Rb¨ Rwg wewµ K‡i‡Qb?                  1.   nu¨v          2.   bv 
 
K. nü v n‡j, KZ kZvsk Rwg wewµ K‡i‡Qb.......................................... 
 
3. Avcbv‡K Rwg wewµ Kivi Rb¨ †K ev Kviv DrmvwnZ K‡i‡Q?  

K.‡Rjv cÖkvmK  L. AviwWG  M. Ab¨vb¨.................................................... 
 

4. Avcwb wK wbR B”Qvq Rwg wewµ K‡i‡Qb?                                          1.   nu¨v         2.   bv 
5. Avcwb wK Rwg wewµ Ki‡Z eva¨ n‡q‡Qb?                                          1.   nu¨v         2.   bv 
K. nü v n‡j, ‡K ev Kviv eva¨ K‡i‡Q...................................................................................................................... 
 
6. Rwgi evRvi `i KZ? ................................................................................. 

‡c‡q‡Qb KZ?  ........................................................................................ 
 
7. Avcwb †Kb Rwg wewµ K‡i‡Qb?..................................................................................................................... 
8. Avcwb †h Rwg wewµ K‡i‡Qb Zvi cv‡ki Rwgi g~j¨ KZ? .................................................................................... 
9. Avcbvi Rwg Kvi gva¨‡g wewµ K‡i‡Qb? ......................................................................................................... 
10. Avcbvi Rwg wewµi Dcvq wK ¯”̂Q wQj?               1.   nü v          2.   bv 

 
11. Avcwb wK †UÛv‡ii gva¨‡g bvwK mivmwi Rwg wewµ K‡i‡Qb? ............................................................................... 
12.  (hw` mivmwi wewµi gva¨‡g e‡j)  

K. Kviv wK‡b‡Q................................ 
L. UvKv †`Iqvi gva¨g wK wQj....................................... 
M. KZ w`‡b/gv‡m UvKv cwi‡kva K‡i‡Q.................................... 
N. UvKv ‡c‡Z †Kvb mgm¨v n‡qwQj wKbv................................................... 
O. UvKv wK GKKvjxb bv wKw Í̄i gva¨‡g w`‡q‡Q.................................................... 
 

13. ‡UÛv‡ii gva¨‡g Rwg msMÖn Kivi †Kvb cÖ‡Póv †bqv n‡qwQj wK?   1.  nu¨v    2. bv     3. Rvwbbv 
K. nü v n‡j, miKvwi µq AvBb Abyhvqx n‡q‡Q wKbv.................................................................................................. 

 
14. Avcbvi Rwg µ‡qi c~‡e© Avi KZ¸wj Rwg m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv n‡qwQj? .................................... 

 
DËi`vZv‡K ab¨ev` Rvwb‡q mv¶vrKvi MÖnY ‡kl Kiæb| 

cÖkœcÎ: 6 
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cwiwkó-6 

Z_¨ msMÖn Kvh©µg Ges cÖK‡íi AeKvVv‡gv¸‡jvi eZ©gvb Ae¯’vi Qwe 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Z_¨ msMÖn 

‡MvcvjMÄ ¯‹x‡gi AeKvVv‡gv¸‡jvi eZ©gvb ev¯Íevqb Ae¯’v 
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cÖK‡íi AeKvVv‡gv¸‡jvi eZ©gvb Ae¯’vi Qwe 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

e¸ov ¯‹x‡gi AeKvVv‡gv¸‡jvi eZ©gvb ev¯Íevqb Ae¯’v 

iscyi ¯‹x‡gi AeKvVv‡gv¸‡jvi eZ©gvb ev¯Íevqb Ae¯’v 
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