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কা শক্রম পুিািি প্র াসনিক ভিবি সংঘটিি  য়, এবক্ষবত্র ভিবিি আয়িি চান দাি তুলিায় কম  ওয়ায় দাপ্তনিক কা শক্রম ব্য ি 

 বে এিং স্থািীয় েিগবণি শসিা প্রদাবি নিনিি  বে।  াি িলশ্রুনিবি গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাবদ  সিকাি একটি ম াপনিকল্পিা 

প্রণয়ি কবি, শ খাবি প শায়ক্রবম সমগ্র িাংলাবদব  পুিািি ও েিােীণ শ উপবেলা ভিিসমূ  সম্প্রসািবণি মাধ্যবম আধুনিকীকিণ 

কিা,  াবি কবি সমস্ত মন্ত্রণালবয়ি দপ্তিসমূ  একই ভিবি দাপ্তনিক কা শক্রম পনিচালিা কিিাঃ স্থািীয় েিগবণি শসিা নিনিি 

কিবি পাবি। শসই চান দাি নিনমবি গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাবদ  সিকাি অগ্রানিকাি নভনিবি সমগ্র িাংলাবদব  উপবেলাি নিনভন্ন 

দপ্তি ও মন্ত্রণালয় এি কা শক্রম ত্বিানন্বি কিাি েন্য স্থািীয় সিকাি প্রবকৌ ল অনিদপ্তি এি মাধ্যবম উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ  

প্রকবল্পি কা শক্রম গ্র ণ কবি।  

 

১৯৮২ সাবলি অনুবমানদি নেোইি অনু ায়ী শদব ি প্রনিটি উপবেলায় ৪০,০০০ িগ শফুে অনিস শেস র্াকাি কর্া। নকন্তু অনিকাং  

উপবেলায় অনিস শেস অনুবমানদি নেোইবিি শচবয় অবিক কম; নকছু নকছু উপবেলা কমবেক্স এ অনিস শেস িবয়বে 

আনুমানিক ১০,০০০ িগ শফুে িা আবিা কম। িবল আন ি দ বক নিনম শি অনিকাং  উপবেলা কমবেক্সগুবলাবি অনিবসি স্থাি 

সংকুলাি কিা দুরূ   বয় পবড়। এি পনিবপ্রনক্ষবি  র্া র্ অনিস শেস প্রদাি এিং উপবেলা শচয়ািম্যাি ও ভাইস শচয়ািম্যািবদি 

অনিস স্থাপবিি নিনমবি নিদ্যমাি উপবেলায় সি শবমাে ২১,০০০ িগ শফুে (প্র াসনিক ভিি - ১৭,০০০ িগ শফুে এিং  লরুম ভিি - 

৪,০০০ িগ শফুে) নিন ষ্ট উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকল্পটি গ্র ণ কিা  য়। শ খাবি নেনপনপ অনু ায়ী উপবেলা 

কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি)  ীষ শক িাস্তিায়িািীি প্রকবল্পি মূল উবিশ্য  বে- উপবেলা প শাবয় সম্প্রসানিি প্র াসনিক 

ও  লরুম ভিি নিম শাণ কিিাঃ সিকাবিি প্র াসনিক কা শক্রম নিনিি কিা এিং আিানসক ভিি নিম শাণ কবি কম শকিশা/কম শচািীবদি 

আিানসক সুনিিা প্রদাি কিা। 
 

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকল্পটিি নিনিড় পনিিীক্ষবণি েন্য িথ্য প শাবলাচিাস  পনিমাণগি এিং গুণগি 

পিনি ব্যি াি কিা  বয়বে। পিনিি অং  ন সাবি প শায়ক্রবম - িথ্য প শাবলাচিা, ক্রয় নিনিমালা কা শক্রম প শাবলাচিা, প্রকবল্পি 

সুিলবভাগীবদি খািা েিীপ, দলীয় আবলাচিা, মূখ্য িথ্যদািাি সাক্ষাৎকাি, কম শ ালা ও িাস্তি প শবিক্ষবণি মাধ্যবম সম্পন্ন কিা 

 বয়বে। 

 

পনিমাণগি িথ্য সংগ্রব ি েন্য শমাে ৭২০ েি সুিলবভাগীবদি কাে শর্বক িথ্য সংগ্র  কিা  য়। অিকাঠাবমা বুবে পাওয়াি 

শক্ষবত্র ৬২.২  িাং  উিিদািা অিকাঠাবমা সঠিকভাবি বুবে শপবয়বেি এিং ৩৩.৩  িাং  উিিদািা কা শক্রম এখিও পনিপূণ শ 

রূবপ সম্পন্ন িা  ওয়ায় অিকাঠাবমা বুবে পায়নি। প্রায় অবি শবকি শি ী (৫৩.০  িাং ) উিিদািা িবলবেি প্রকবল্পি আওিায় 

িাস্তা নিম শাণ কিা  বয়বে এিং ৩৯.০  িাং  উিিদািা িবলবেি প্রকবল্পি আওিায় িাস্তা নিম শাণ  য়নি। ৯০.০  িাং  উিিদািা 

িবলবেি প্রকবল্পি আওিায় শকাি িিবণি ভূনম অনিগ্র ণ কিা  য়নি এিং ১০  িাং  উিিদািা িবলবেি ভূনম অনিগ্র ণ কিা 

 বয়বে এ নিষবয় িািা অিগি িি। ৯৭.৯  িাং  উিিদািা মবি কবিি প্রকল্প িাস্তিায়বিি িবল নিনভন্ন িিবণি কাবে সুনিিা 

 বয়বে। প্রকবল্পি শময়াদ বৃনিি িবল কাবেি পনিনি বৃনি শপবয়বে নকিা এমি প্রবশ্নি েিাবি ৫৯.০  িাং  উিিদািা িবলবেি এ 

নিষবয় িাবদি সঠিক িািণা শিই,  নদও ২৪.০  িাং  উিিদািা িবলবেি কাবেি পনিনি বৃনি শপবয়বে এিং মাত্র ১৭.০  িাং  

উিিদািা িবলবেি কাবেি পনিনি  র্ার্ শরুবপ বৃনি পায়নি। 

 

দলীয় আবলাচিায় প্রকবল্পি আওিায় িাস্তিানয়ি প্রিাি কম শকান্ডগুবলাি মবধ্য িমুণানয়ি ২৪টি উপবেলায় ভূনম অনিগ্র ণ, ভূনম 

উন্নয়ি, িাস্তাি কাে, নিদুযৎ ও পানি সিিিা স  অন্যান্য নিষয় পনিলনক্ষি  য়। ভূনম উন্নয়ি এি শক্ষবত্র ১৬টি উপবেলাি মবধ্য 

৬টি উপবেলা ভূনম উন্নয়বিি কাে কিা  বয়বে। নকছু নকছু উপবেলায় পনিিযি পুকুবিি মাটি ভিােস  নিচু েনমবি িালু শিবল 

ভূনম উন্নয়বিি কাে কিা  বয়বে। িবি শিন িভাগ উপবেলাবি সমিল ভূনম র্াকায় ভূনম উন্নয়বিি কাে কিাি প্রবয়ােি  য়নি। 

িাস্তাি কাে এি শক্ষবত্র শুধুমাত্র ৩টি উপবেলাবি িাস্তাি কাে কিা  বয়বে। দলীয় আবলাচিায় অং গ্র ণকািীবদি মবি িাস্তাি 

কাে কিাি িবল,  ািায়াি ব্যিস্থা অবিক স ে  বয়বে এিং  ািিা ি স েলভয  বয়বে। নিদুযৎ সিিিা  এি শক্ষবত্র ১৩টি 

উপবেলায়, প্রকল্প ভিবিি েন্য নিদুযৎ সিিিাব ি কাে সম্পন্ন  বয়বে এিং িাকী ৩টিবি প্রকল্প ভিবিি কাে চলমাি। নিদুযৎ 



IX 
 

সিিিাব ি েন্য নকছু নকছু উপবেলায় িতুি খ ুঁটি স্থাপিস  প্রকবল্পি আনর্ শক িিাি িা র্াকায় উপবেলা পনিষদ শর্বক অর্ শ প্রদাি 

কবি িতুি ট্রািিিমাি লানগবয় নিদুযৎ সিিিা  কিা  বয়বে। িবি অনিকাং  উপবেলাি অং গ্র ণকািীিা নিদুযৎ সিিিা  কাবেি 

নিলবম্বি েন্য প্রকবল্পি কাে নিলম্ব  বয়বে িবল মন্তব্য কবিবেি। পানি সিিিা  এি শক্ষবত্র ২৪টি উপবেলাি মবধ্য ১৪টি উপবেলায় 

পানি সিিিা  ব্যিস্থা কিা  বয়বে  াি মবধ্য ১টি অসম্পূণ শ ভিি িবয়বে। িবি শিন িভাগ দলীয় আবলাচিায় অং গ্র ণকািীিা মি 

প্রদাি কবিি শ , নিনভন্ন উপবেলায় শ সকল নেপটিউিওবয়ল িসাবিা  বয়বে িা পানিি চান দা পূিবণি েন্য  বর্ষ্ট িয়। এবক্ষবত্র 

িািা সাি-মািনসিল পাম্প িসাবিাি মাধ্যবম নিদ্যমাি পানিি সমস্যাি সমািাি কিা সম্ভি িবল িাবদি মি প্রকা  কবিি। 

 

নিম শাণ ও পূিশ কাবেি েন্য ২য় সংব াবিানিি আিনেনপনপবি ১২৮৩৯৮.১৮ লক্ষ োকাি সংস্থাি র্াকবলও আন্তাঃখাি সমন্ববয়ি 

মাধ্যবম ২০৫১.৮৪ লক্ষ োকা মূল্য হ্রাবস ২য় সংব ািনিি আওিায় ১২৬৩৪৬.৩৪ লক্ষ োকাি সংস্থাি সৃনষ্ট কিা  বয়বে।  াি 

নিপিীবি সমগ্র িাংলাবদব  এনপ্রল ২০১৯ প শন্ত এখি প শন্ত ১২৯টি উপবেলা কমবেক্স প্র াসনিক ভিি নিম শাণ কাে সমাপ্ত  বয়বে। 

৪৮টি নিম শাণ ও পূিশ কাে চলমাি িবয়বে; ৬টি উপবেলা কমবেবক্সি কা শ সমাবপ্তি েন্য চুনি সম্পাদি কিা  বয়বে নকন্তু কাে 

আিম্ভ কিা সম্ভি  য়নি এিং ১৮টি প্যাবকবেি আওিায় ১৮টি উপবেলা কমবেবক্সি দিপত্র আ িাি কিা  বয়বে/নেোইি সম্পন্ন 

 বয়বে/নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি িবয়বে। এিং ৩২টি প্যাবকবেি আওিায় ৩২টি উপবেলা কমবেবক্সি কা শ সম্পাদবিি লবক্ষয 

এখি প শন্ত শকাি প্রকাি দিপত্র আ িাি কিা  য়নি। উপবেলা কমবেবক্স আিানসক ভিি নিম শাবণি েন্য সমগ্র িাংলাবদব  ৪৬টি 

নিম শাণ ও পূিশ কাে কিাি েন্য আিনেনপনপ’শি ৭৫৬৭.৪৭ লক্ষ োকাি সংস্থাি িবয়বে।  াি নিপিীবি সমগ্র িাংলাবদব  এখি 

প শন্ত ৯টি উপবেলা কমবেক্স-এ আিানসক ভিি নিম শাণ কাে সমাপ্ত  বয়বে। ৮টি নিম শাণ ও পূিশ কাে চলমাি িবয়বে এিং িাকী 

২৯টি নিম শাণ ও পূিশ নিনভন্ন েটিলিাি কািবণ এখিও কাে শুরু কিা সম্ভি  য়নি।  

 

নেনপনপ’ি আন্তাঃখাি সমন্ববয়ি িথ্য অনু ায়ী িিসৃষ্ট ৪টি উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র ণ ও ক্রবয়ি কর্া র্াকবলও ৩টি উপবেলাবি ভূনম 

অনিগ্র ণ কিা  বয়বে। উি কা শ সম্পাদবিি েন্য ৩৫০০ লক্ষ োকাি নিপিীবি ৩০২৫.৫৬ লক্ষ োকা ব্যবয় সম্পানদি  বয়বে। শুধুমাত্র 

খাগড়ােনড় শেলাি গুইমািা উপবেলাি অিকাঠাবমাগুনলি সিকািী খাস েনমবি নিনম শি  বি নিিায় ভূনম অনিগ্র বণি েন্য 

নেনপনপ’শি শকাি েনমি পনিমাণ ও ব্যয় িিা নেল িা। এ কািবণ গুইমািা উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র ণ কিা সম্ভি  য়নি।  াি দরুি 

অত্র উপবেলাবি শকাি প্রকাি কা শ সম্পাদি কিা সম্ভিপি  য়নি। উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকবল্পি 

আওিায় ২৩৩টি উপবেলা কমবেবক্স ভূনম উন্নয়ি এিং অন্যান্য (অভযন্তিীণ িাস্তা, পানি ও নিদুযৎ ইিযানদ) কা শ সম্পাদবিি েন্য 

সি শবমাে ২৫০টি প্যাবকবেি মাধ্যবম িা সম্পাদবিি কর্া িবয়বে।  াি প্রনিটি প্যাবকবেি গড় মূল্য ১০ লক্ষ োকা। প্রকল্প অনিবসি িথ্য 

মবি উি ২৫০টি প্যাবকবেি মবধ্য ১০টি সমাপ্ত ও ৩টি চলমাি এিং ২টিবি দিপত্র আহ্বাবিি কা শক্রম প্রনক্রয়ািীি িবয়বে। িাকী ২৩৩টি 

প্যাবকে অনুবমাদবিি প শায় িবয়বে।  াি কাে প্রকল্প শময়াদাবন্ত সমাপ্ত  বি মবম শ প্রকল্প অনিস অিন ি কবিি। নকন্তু িাকী ২টি 

প্যাবকবেি কাে ভূনম অনিগ্র বণি েন্য সমাপ্ত কিা সম্ভিপি িয়।  

নিনিড় সাক্ষাৎকাবিি অং  ন বসবি প্রকল্প সংনেষ্ট কম শকিশািা মিামি প্রকা  কবিি শ , িানষ শক লক্ষযমাত্রা অনু ায়ী প্রকবল্পি কাে 

িাস্তিানয়ি  বে এিং নকছু নকছু উপবেলায় চলমাি িবয়বে। িািা আবিা মিপ্রকা  কবিি শ , অনুবমানদি আিনেনপনপি 

িেিনভনিক সংস্থাি অনু ায়ী িিাি পাওয়া শগবে। এোড়াও নেনপনপ’শি উনিনখি কাবেি িাইবি নকছু নকছু উপবেলায় নিনভন্ন 

িলায় োইলস এি কাে, নিদুযৎ সংব াগ এি েন্য িতুি ট্রািিম শাি িসাবিা, সংব াগ সড়ক নিম শাণ, অগভীি িলকূবপি পনিিবিশ 

গভীি িলকূপ স্থাপি, উপবেলা পনিষবদি পুকুবিি পাড় প্রনিবিািক কাে, িািান্দায়  ািগ্রীল িসাবিাি কাে কিা  বয়বে। প্রকল্প 

সংনেষ্ট কম শকিশাবদি মবি, প্রকল্প কা শ সম্পাদবিি িবল উি উপবেলাগুবলাবি ইবিামবধ্য প্র াসনিক ও দাপ্তনিক কাবে গনি 

এবসবে। এোড়াও স্থািীয় েিগণ একই ভিি শর্বক নিনভন্ন দপ্তবিি শসিা পাবে, দ্রুি শসিা নিনিি কিা সম্ভি  বয়বে, আন্তাঃদাপ্তনিক 

শ াগাব াগ বৃনি শপবয়বে, মনিেনিং কা শক্রম স ে  বয়বে িবল কাবেি গনি বৃনি শপবয়বে িবল মি প্রদাি কবিি। অন্যনদবক শ  

সকল উপবেলায় প্রকবল্পি কাে চলমাি িবয়বে শস সকল উপবেলাি কম শকিশািা োিাি শ  প্রকবল্পি কাে সম্পন্ন  বল প্র াসনিক 

ও দাপ্তনিক কাবে গনি ীলিা আসবি। 

 

নিনিড় পনিিীক্ষবণি প শাবলাচিায় প্রকবল্পি সিল নদকসমূব ি মবধ্য দাপ্তনিক কাবে গনি ীলিা বৃনি, েিগণবক দ্রুি শসিা প্রদাি, 

একই ভিবি সুিিাবভাগীবদি সকল সুনিিা প্রানপ্ত, কাবেি সুন্দি পনিবি  সৃনষ্ট, শসৌি নিদুযৎ ব্যিস্থাি মাধ্যবম নিদুযৎ সাশ্রয়, বৃনষ্টি 

পানিি ব্যি াি, নমটিং পনিচালিাি েন্য  লরুম তিনি, প শাপ্ত েয়বলবেি ব্যিস্থাস  ভিিগুবলাবি েয়বলবেি নিয়নমি পনিেন্ন 

কা শক্রম চলমাি র্াকাি নিষয়টি পনিলনক্ষি  বয়বে। এিং প্রকবল্পি সুব াগসমূব ি মবধ্য েিগবণি স বেই শসিা প্রানপ্তি সুব াগ, 

স্থািীয়বদি নিম শাণ কাবে অং গ্র বণি সুব াগ, সুন্দি, কম শকিশা/কম শচািীবদি মবিািম পনিবিব  কাে কিাি সুব াগ, একই ভিবি 
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অবিকগুবলা দপ্তি সংকুলাি  ওয়াি সুিাবদ দাপ্তনিক কাবে স বেই নসিান্ত গ্র বণি সুব াগ, েিগণবক একবকনন্দ্রক শসিা প্রদাবিি 

সুব াগস  আন্তাঃদাপ্তনিক কাবে সমন্বয় সৃনষ্টি নিষয়টি নিিীনক্ষি  বয়বে। 

 

প্রকবল্পি দূি শল নদকগুবলাি মবধ্য উপবেলা ভিবিি আয়িি িিশমাি চান দাি তুলিায় কম  ওয়ায় সকল দপ্তবিি োয়গাি সংকুলাি 

িা  ওয়া, ভিবি নলিে এি ব্যিস্থা িা র্াকা, ভিবি মন লাবদি িামাবেি েন্য শকাি কক্ষ িা র্াকা, গানড় পানকশং ব্যিস্থা িা র্াকা, 

ড্রপওয়াল/সািবসে িা র্াকায় বৃনষ্টি পানিি োপো নভিবি প্রবি , শসিা গ্র ীিাবদি েন্য অবপক্ষাগাবিি শকাি সুনিিা িা র্াকা, 

ভিবি শসন্ট্রাল নসনস কযাবমিাি ব্যিস্থা িা র্াকা,  ানিিীক প্রনিিন্ধীবদি েন্য ভিবিি উপনিিল প শন্ত ি যাবম্পি ব্যিস্থা িা র্াকা, 

নিকল্প েরুিী নিদুযৎ সিিিাব ি েন্য শেিাবিেি এি ব্যিস্থা িা র্াকা, ভিি িক্ষণাবিক্ষণ এি েন্য প্রবয়ােিীয় শলাকিবলি 

অভািস  ভিবিি িার্রুবমি সংখ্যা কম র্াকাি নিষয়টি পনিলনক্ষি  বয়বে। এোড়াও প্রকবল্পি ঝুঁনকসমূব ি মবধ্য বৃনষ্টি পানি 

নিস্কা বিি ব্যিস্থা িা র্াকায় ভিি ক্ষনিগ্রস্ত  ওয়াি ঝুঁনক, িেশপাি নিবিািক ব্যিস্থা িা র্াকায় িেশপাি  বল প্রাণিাব ি ঝুঁনক, 

সকল উপবেলাবি অনিনিি শাপক ব্যিস্থা িা র্াকা, সীমািা প্রাচীি িা র্াকায় নিিাপিাি ঝুঁনক, েরুিী িন গ শমি পর্ িা র্াকায় 

ভূনমকম্প/অনিকান্ড েনিি েরুিী মূহুবিশ প্রাণিাব ি ঝুঁনক, গ্রীল িা র্াকায় নিিাপিা েনিি ঝুঁনক, প্রাক্কনলি অর্ শ নিগুি  বয়  াওয়ায় 

অর্ শ সংস্থাবি ঝুঁনক এোড়াও গাে, নিদুযবিি খটি ও পুিািি ভিি অপসািণ এিং েনম অনিগ্র ণ কিবি িা পািায় নেনপনপ’ি 

নিি শানিি সমবয় সমস্ত শভৌি কাে সম্পন্ন িা  ওয়াি ঝুঁনক নিদ্যমাি িবয়বে। 

 

নিনিড় পনিিীক্ষবণি প শাবলাচিাি আবলাবক প্রকবল্পি কা শক্রমবক আবিাও িাস্তিসম্মি কিাি লবক্ষয সুপানি সমূব ি মবধ্য সকল 

দপ্তিসমূ  একই ভিবি সংকুলাি কিাি েন্য প্রবয়ােিীয় আয়িবিি ভিি তিিী কিা, েনম অনিগ্র ণ, পুিািি ভিি, তিদুযনিক 

খ ুঁটি এিং গাে অপসািণ প্রনক্রয়া স েিি কিা, প্রকবল্পি কা শ সঠিক সমবয় ও সঠিকভাবি িাস্তিায়ি ও নসিান্ত গ্র বণ প্রকল্প সংনেষ্ট 

আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় কিা, নিি শানিি উপবেলা পনিষদ কনমটি কতৃশক নিনভন্ন দপ্তবিি অনিসসমূ  িিাবিি প্রনক্রয়াটি স্বে এিং 

নিিবপক্ষ  ওয়া, আিানসক ভিিগুবলাবি মািসম্মি পনিবি  সৃনষ্ট ও নিয়নমি িক্ষণাবিক্ষণ কিা, শ াগ্যিা ও অনভজ্ঞিাি আবলাবক 

ঠিকাদাি / ঠিকাদানি প্রনিষ্ঠাি নিবয়াগ কিা, প্রকবল্পি শুরুবি পনিনস্থনি নিবেষণ (Situation analysis) এিং সম্ভাব্যিা নিবেষণ 

(Fesibility study) কিা, প্রকল্প িাস্তিায়বি সংনেষ্ট কতৃশপবক্ষি িদািনক শোিদাি কিা প্রবয়ােি। এোড়াও উপবেলা কমবেক্স 

সম্প্রসািণ (২য় সংব ািিী) িাস্তিায়ি প্রকবল্পি সমস্ত পূিশ কা শানদ সমাপ্ত কিবণি েন্য নিদ্যমাি সমস্যা ও েটিলিাি স্থায়ী সমািাি 

সাবপবক্ষ িতুি কবি গৃ ীি উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ প্রকবল্পি ২য় প শাবয় এি মাধ্যবম অসমাপ্ত স্কীবমি কােগুনল সমাপ্ত কিা 

শ বি পাবি। 
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প্রর্ম অধ্যায় 

প্রকল্প সম্পনকশি িথ্য 

১.১ ভূনমকা  

িাস্তিায়ি, পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ (আইএমইনে) িাংলাবদ  সিকাবিি গণখাবি িাস্তিানয়ি প্রকল্পসমুব ি মূল্যায়বিি শকন্দ্রীয় 

সংস্থা। আইএমইনে মূলিাঃ িানষ শক উন্নয়ি কম শসূচীবি অন্তর্ভ শি উন্নয়ি প্রকল্পসমু  পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি কবি র্াবক,  াবি কবি 

সংনেষ্ট মন্ত্রণালয় ও িাস্তিায়িকািী সংস্থা প্রকল্পসমু   র্া র্ভাবি িাস্তিায়বি নিনিি  বি পাবি। প্রকল্প পনিিীক্ষবণি মাধ্যবম 

আইএমইনে, িাস্তিায়িকািী মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংনেষ্ট সংস্থাবক প্রকবল্পি প্রকৃি িাস্তিায়ি অগ্রগনি, কাবেি গুণগি মাি, 

িাস্তিায়ি সময় এিং িাস্তিায়বিি সমস্যানদ নচনিিকিিাঃ গ্র ণীয় পদবক্ষপ গ্র বণি পিাম শ নদবয় র্াবক। ২০০৪ সাল শর্বক 

আইএমইনে সকল এনেনপর্ভি প্রকবল্পি িাস্তিায়ি অগ্রগনি পনিিীক্ষবণি পা াপান  এনেনপর্ভি সীনমি সংখ্যক প্রকবল্পি নিনিড় 

পনিিীক্ষণ কবি আসবে। এিই িািািান কিায় চলনি অর্ শ িেবিি (২০১৮-২০১৯) িাবেবেি আওিায় স্থািীয় সিকাি প্রবকৌ ল 

অনিদপ্তবিি আওিািীি “উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি)”  ীষ শক নিনিবয়াগ প্রকল্পটিি নিনিড় পনিিীক্ষবণি উবদ্যাগ 

শিয়া  বয়বে। এ লবক্ষয  র্া র্ প্রনক্রয়াি মাধ্যবম “এিমাস কিসালবেনি (প্রাাঃ) নলনমবেে” শক প্রকল্পটিি নিনিড় পনিিীক্ষবণি েন্য 

পিাম শক প্রনিষ্ঠাি ন বসবি নিবয়াগ প্রদাি কিা  য়। িৎবপ্রনক্ষবি পিাম শবকি কা শপিনি (ToR) শমািাবিক উপবেলা কমবেক্স 

সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকবল্পি নিনিড় পনিিীক্ষবণি কাে পনিচানলি  বয়বে। 
 

১.২ প্রকবল্পি শপ্রক্ষাপে 

িাংলাবদব  িিশমাবি ৬৪টি শেলাি আওিায় সি শবমাে ৪৯২টি উপবেলা িবয়বে। প্রনিটি উপবেলাবি স্থািীয় সািািণ েিগণবক 

শসিা প্রদাবিি লবক্ষয নিনভন্ন মন্ত্রণালবয়ি দপ্তিসমূব ি কা শক্রম পনিচানলি  য়। শি ীিভাগ উপবেলাি দাপ্তনিক কা শক্রম পুিািি 

প্র াসনিক ভিবি সংঘটিি  য়। এবক্ষবত্র ভিবিি আয়িি, চান দাি তুলিায় কম  ওয়ায় দাপ্তনিক কা শক্রম শ মি ব্য ি  বে 

শিমিই স্থািীয় েিগবণি শসিা প্রদাবিও নিনিি  বে।  াি িলশ্রুনিবি গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাবদ  সিকাি একটি ম াপনিকল্পিা 

প্রণয়ি কবিি, শ খাবি প শায়ক্রবম সমগ্র িাংলাবদব  পুিািি ও েিােীণ শ উপবেলা ভিিসমূ  সম্প্রসািবণি মাধ্যবম আধুনিকীকিণ 

কিা  বি।  াবি কবি সি শানিক সংখ্যক মন্ত্রণালবয়ি দপ্তিসমূ  একই ভিবি িাবদি দাপ্তনিক কা শক্রম পনিচালিাি পা াপান  

স্থািীয় েিগবণি শসিা নিনিি কিবি পাবি। শসই চান দাি নিনমবি গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাবদ  সিকাি অগ্রানিকাি নভনিবি 

িাংলাবদব ি সমগ্র উপবেলাি নিনভন্ন দপ্তি ও মন্ত্রণালয় এি কা শক্রম ত্বিানন্বি কিাি েন্য স্থািীয় সিকাি প্রবকৌ ল অনিদপ্তি এি 

মাধ্যবম উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ প্রকবল্পি কা শক্রম গ্র ণ কবি।  

 

১.৩ প্রকল্প অনুবমাদি ও িাস্তিায়িকাল  

প্রার্নমক প শাবয় সমগ্র িাংলাবদব  ২০০টি উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািবণি লবক্ষয সম্পূণ শ নেওনি অনুদাবি শমাে ৭৭,৪৮৫.০০ লক্ষ 

োকা প্রাক্কনলি ব্যবয় এনপ্রল, ২০১১ শর্বক জুি, ২০১৫ শময়াবদ িাস্তিায়বিি েন্য ২৯-০৩-২০১১ িানিবখ ‘একবিক’ কতৃশক প্রকল্পটি 

অনুবমানদি  য়। পিিিীবি আিও ৪টি উপবেলা কমবেক্স সংব ােি কবি শমাে ২০৪টি উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািবণি লবক্ষয 

১ম সংব ানিি প্রকল্পটি ১১,৯৯,৩৪.০০ লক্ষ োকা প্রাক্কনলি ব্যবয় এনপ্রল, ২০১১ শর্বক জুি, ২০১৭ শময়াবদ িাস্তিায়বিি েন্য ১৫-

০৪-২০১৪ িানিবখ ‘একবিক’ কতৃশক অনুবমানদি  য়। পিিিীবি আিও ২৯টি উপবেলা অন্তর্ভ শি কবি ২৩৩টি উপবেলা কমবেক্স 

সম্প্রসািবণি েন্য ১৪,৩০,০০.০০ লক্ষ োকা প্রাক্কনলি ব্যবয় এনপ্রল, ২০১১ শর্বক জুি, ২০১৮ শময়াবদ িাস্তিায়বিি লবক্ষয ২য় 

সংব ানিি প্রকল্পটি ২০-১২-২০১৫ িানিবখ মািিীয় পনিকল্পিা মন্ত্রী কতৃশক অনুবমানদি  য়। প্রকবল্পি (IICA) আন্তাঃঅংগ ব্যয় 

সমন্বয়কৃি আিনেনপনপ স্থািীয় সিকাি, পিী উন্নয়ি ও সমিায় মন্ত্রণালবয়ি সমন্বয়পূি শক মািিীয় মন্ত্রী কতৃশক ২০-১০-২০১৬ িানিবখ 

অনুবমাদি প্রাপ্ত  য় এিং পিিিীবি প্রকবল্পি ব্যয় বৃনি ব্যনিবিবক িাস্তিায়িকাল এনপ্রল ২০১১ শর্বক জুি ২০১৮ এি পনিিবিশ 

এনপ্রল ২০১১ শর্বক জুি ২০২০ প শন্ত অর্ শাৎ ০২ (দুই) িেি ২১-১২-২০১৭ িানিবখ পনিকল্পিা মন্ত্রণালয় কতৃশক অনুবমাদি প্রাপ্ত  য়।  
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১.৪ প্রকল্প গ্র বণি শ ৌনিকিা  

১৯৮২ সাবলি অনুবমানদি নেোইি অনু ায়ী শদব ি প্রনিটি উপবেলায় ৪০,০০০  াোি িগ শফুে োয়গা নিন ষ্ট অনিস শেস িিাি 

র্াকবলও িিশমাবি অনিকাং  উপবেলায় অনিস শেস অনুবমানদি নেোইবিি শচবয় অবিক কম, এমিনক শকাি শকাি কমবেবক্স 

অনিস শেস িবয়বে আনুমানিক ১০,০০০  াোি িগ শফুে িা িাি শচবয়ও কম। আন ি দ বক নিনম শি অনিকাং  উপবেলা 

কমবেক্সগুবলাবি অনিবসি শেস কম র্াকায় অন্যান্য দপ্তিসমূব ি স্থাি সংকুলাি কিা দুরূ   বয় পবড়। এি পনিবপ্রনক্ষবি  র্া র্ 

অনিস শেস প্রদাি এিং উপবেলা শচয়ািম্যাি ও ভাইস শচয়ািম্যাি মব াদবয়ি অনিস স্থাপবিি নিনমবি নিদ্যমাি উপবেলা 

কমবেক্স সম্প্রসািবণি েন্য ১৭,০০০  াোি িগ শফুে নিন ষ্ট একটি সম্প্রসানিি প্র াসনিক ভিি এিং ৪,০০০  াোি িগ শফুে নিন ষ্ট 

একটি  লরুম ভিি নিম শাবণি েন্য প্রকল্পটি গ্র ণ কিা  য়। 

 

১.৫ প্রকবল্পি নিিিণ 

(ক) প্রকবল্পি িাম : উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ প্রকল্প (২য় সংব ানিি) 

(খ) উবদ্যাগী মন্ত্রণালয়/নিভাগ : স্থািীয় সিকাি, পিী উন্নয়ি ও সমিায় মন্ত্রণালয়/ স্থািীয় সিকাি নিভাগ 

(গ) িাস্তিায়িকািী সংস্থা : স্থািীয় সিকাি প্রবকৌ ল অনিদপ্তি 

(ঘ) প্রকবল্পি অিস্থাি : সমগ্র িাংলাবদ  

(ঙ) প্রকল্প ব্যয় : ১৪,৩০,০০.০০ লক্ষ োকা 
 

১.৬ প্রকবল্পি উবিশ্য 

নেনপনপ অনু ায়ী উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি)  ীষ শক িাস্তিায়িািীি প্রকবল্পি মূল উবিশ্য  লাঃ  

 উপবেলা প শাবয় সম্প্রসানিি প্র াসনিক ও  লরুম ভিি নিম শাণ কিিাঃ সিকাবিি প্র াসনিক কা শক্রম নিনিি কিা; এিং 

 আিানসক ভিি নিম শাণ কবি কম শকিশা/কম শচািীবদি আিানসক সুনিিা প্রদাি কিা। 
 

১.৭ প্রকবল্পি প্রিাি অঙ্গসমূ   

প্রকবল্পি অিীি নিনম শিব্য উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকবল্পি প্রিাি অংগসমূ  নিম্নরূপ: 

 

 

ভূনম অনিগ্র ণ - ১৮ একি 

 

সম্প্রসানিি প্র াসনিক ভিি ও  লরুম নিম শাণ - ২৩৩টি 

 

আিানসক ভিি নিম শাণ - ৪৬টি 

 

ভূনম উন্নয়ি 
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১.৮ প্রকবল্পি শময়াদ, ব্যয় ও হ্রাস/বৃনিি িথ্য 

নিিিণ প্রকল্প ব্যয় হ্রাস/বৃনি 

১) মূল প্রকল্প ৭৭,৪৮৫.০০ লক্ষ োকা -- 

২) ১ম সংব ানিি প্রকল্প ১১,৯৯,৩৪.০০ লক্ষ োকা 
মূল নেনপনপ’ি তুলিায় আনর্ শক বৃনি ৪২,৪৪৯.০০ 

লক্ষ োকা (৫৪.৭৮%) 

৩) ২য় সংব ানিি প্রকল্প ১৪,৩০,০০.০০ লক্ষ োকা 
মূল নেনপনপ’ি তুলিায় আনর্ শক বৃনি ৬৫,৫১৫.০০ 

লক্ষ োকা (৮৪.৫৫%) 

িাস্তিায়িকাল শুরুি িানিখ সমানপ্তি িানিখ হ্রাস/বৃনি 

মূল প্রকল্প এনপ্রল, ২০১১ জুি, ২০১৫ -- 

১ম সংব ানিি প্রকল্প এনপ্রল, ২০১১ জুি, ২০১৭ মূল নেনপনপ’ি তুলিায় সময় বৃনি ২ িেি (৫০%) 

২য় সংব ানিি প্রকল্প এনপ্রল, ২০১১ জুি, ২০১৮ মূল নেনপনপ’ি তুলিায় সময় বৃনি ৩ িেি (৭৫%) 

২য় সংব ানিি (IICA) প্রকল্প 

(ব্যয় ব্যনিবিবক সময় বৃনি) 

এনপ্রল, ২০১১ জুি, ২০২০ মূল নেনপনপ’ি তুলিায় সময় বৃনি ৫ িেি (১২৫%) 

 

১.৯ দানয়ত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পনিচালকগবণি িাম ও কা শকাল 

ক্রাঃ িং 
প্রকল্প পনিচালকগবণি িাম 

ও পদিী 
কম শস্থল সময়কাল 

০১ েিাি শমাাঃ আওলাদ শ াবসি 

এলনেইনে সদি দপ্তি, আিনেইনস ভিি, 

শলবভল - ৯, আগািগাও, শ বি-িাংলা িগি, 

ঢাকা - ১২০৭ 

২০/০৪/২০১১ শর্বক 

০৮/০৩/২০১৫ 

(পূণ শকালীি) 

০২ েিাি শমাাঃ শমাসবল উনিি 

এলনেইনে সদি দপ্তি, আিনেইনস ভিি, 

শলবভল - ৯, আগািগাও, শ বি-িাংলা িগি, 

ঢাকা - ১২০৭ 

০৮/০৩/২০১৫ শর্বক 

০৩/০৪/২০১৭ 

(পূণ শকালীি) 

০৩ েিাি প্রভাস চঁন্দ্র নিশ্বাস 

এলনেইনে সদি দপ্তি, আিনেইনস ভিি, 

শলবভল - ৯, আগািগাও, শ বি-িাংলা িগি, 

ঢাকা - ১২০৭ 

৩০/০৪/২০১৭ শর্বক অদ্যিনি 

(পূণ শকালীি) 
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নিিীয় অধ্যায় 

নিনিড় পনিিীক্ষণ কা শক্রবমি পিনি 
 

২.১ পিাম শক প্রনিষ্ঠাবিি দানয়ত্ব 

চুনিপবত্র নলনপিি কা শপিনি (ToR) অনু ায়ী “উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি)”  ীষ শক িাস্তিায়িািীি প্রকবল্পি 

নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষাি কাে পনিচালিাি েন্য পিাম শক প্রনিষ্ঠাবিি কা শপনিনিবি নিম্ননলনখি নিষয়সমূ  অন্তর্ভ শি িবয়বে। 

 

1. প্রকবল্পি নিিিণ (পের্ভনম, উবিশ্য, অনুবমাদি/সংব ািবিি অিস্থা, অর্ শায়বিি নিষয়, প্রকবল্পি িাম, উবদ্যাগী মন্ত্রণালয়, 

িাস্তিায়িকািী সংস্থা, িাস্তিায়িকাল, প্রাক্কনলি ব্যয়, িেিনভনিক ব্যয় প্রাক্কলি, প্রকল্প এলাকা নিি শাচবি শ ৌনিকিা 

ইিযানদ সকল প্রব ােয িথ্য) প শাবলাচিা;  

2. প্রকবল্পি সানি শক এিং নিস্তানিি অংগনভনিক িাস্তিায়ি অগ্রগনিি (িাস্তি ও আনর্ শক) িথ্য সংগ্র , সনন্নবি ি, নিবেষণ, 

সািনণ/বলখনচবত্রি মাধ্যবম উপস্থাপি ও প শাবলাচিা;  

3. প্রকবল্পি উবিশ্য অেশবিি অিস্থা প শাবলাচিা ও প শবিক্ষণ;  

4. প্রকবল্পি আওিায় সম্পানদি/চলমাি নিনভন্ন পণ্য, কা শ ও শসিা সংগ্রব ি (Procurement) শক্ষবত্র নিদ্যমাি আইি ও 

নিনিমালা (নপনপআি, উন্নয়ি স ব াগীি গাইে লাইিস্ ইিযানদ) প্রনিপালি কিা  বয়বে/ বে নকিা িা প শবিক্ষণ ও 

প শাবলাচিা (এবক্ষবত্র দিপত্র প্রনক্রয়াকিণ ও মূল্যায়ি প শাবলাচিা কিা িাঞ্চিীয়; নেনপনপবি িনণ শি ক্রয় কা শক্রবমি 

প্যাবকেসমূ  ভাঙ্গা  বয়বে নকিা, ভাঙ্গা  বল িাি কািণ  াচাই এিং  র্া র্ কতৃশপবক্ষি অনুবমাদিক্রবম  বয়বে নকিা 

িা পিীক্ষা কিা প্রবয়ােি);  

5. প্রকবল্পি আওিায় সংগৃন ি/সংগ্রন িব্য পণ্য, কা শ ও শসিা পনিচালিা এিং িক্ষণাবিক্ষবণি েন্য প্রবয়ােিীয় েিিলস  

আনুষানঙ্গক নিষয়ানদ নিবয় প শবিক্ষণ ও প শাবলাচিা;  

6. প্রকবল্পি আওিায় সংগৃন ি/সংগ্রব ি প্রনক্রয়ািীি পণ্য, কা শ ও শসিা পনিচালিা এিং সংনেষ্ট ক্রয়চুনিবি নিি শানিি 

শেনসনিবক ি BoQ/ToR, গুণগিমাি পনিমাণ অনু ায়ী প্রবয়ােিীয় পনিিীক্ষণ/ াচাইবয়ি মাধ্যবম সংগ্র  কিা 

 বয়বে/ বে নকিা শস নিষবয় প শাবলাচিা ও প শবিক্ষণ (এবক্ষবত্র শেনসনিবক ি অনু ায়ী গুণগিমাি নিনিি কিা  বে 

নকিা িা মাঠ প শায়  বি িমুিা সংগ্র  ও গবিষণাগাবি পিীক্ষাি মাধ্যবম  াচাই কিা িাঞ্চিীয়);  

7. প্রকবল্পি ঝুঁনক অথ্যশাৎ িাস্তিায়ি সম্পনকশি নিনভন্ন সমস্যা শ মি অর্ শায়বিি নিলম্ব, িাস্তিায়বি পণ্য, কা শ ও শসিা 

ক্রয়সংগ্রব ি শক্ষবত্র নিলম্ব, ব্যিস্থাপিায় অদক্ষিা ও প্রকবল্পি শময়াদ ও ব্যয় বৃনি ইিযানদি কািণস  অন্যান্য নদক 

নিবেষণ, প শাবলাচিা ও প শবিক্ষণ; 

8. প্রকবল্পি আংন ক কাে িাস্তিায়বিি পি প্রব ােয শক্ষবত্র সুিল সৃনষ্ট  বয়বে নকিা নকংিা প্রকল্পটি পনিকল্পিা শমািাবিক 

িাস্তিানয়ি  বল লক্ষযমাত্রা অনু ায়ী সুিল অেশি সম্ভি নকিা শস নিষবয় মাঠ প শায়  বি প্রাইমািী োো সংগ্র  ও িা 

নিবেষবণি মাধ্যবম সুনিনদ শষ্ট প শবিক্ষণ ও সুপানি  প্রদাি কিবি  বি। এোড়া মাঠ প শায়  বি সবিেনমি পনিদ শি II 

(Individual Interview), KII (Key Informant Interview) & FGD (Focus Group 

Discussion) এি মাধ্যবম িথ্য সংগ্র  কিা;  

9. এোড়া নেনপনপ-বি িেি নভনিক কম শ পনিকল্পিা ও অর্ শ চান দাি প্রাক্কলি শ ৌনিকিা এিং প্রকবল্পি শুরু  বি কম শ 

পনিকল্পিা অনু ায়ী প্রকল্প িাস্তিায়ি কিা  বয়বে/ বে নকিা িা পিীক্ষা কিা; পনিকল্পিাি সাবর্ ব্যিযয় ঘেবল িা 

নচনিি কবি প্রনিকাবি পিাম শ এিং ভনিষ্যবিি েন্য সুপানি  প্রদাি;  

10. ভিবিি নেোইবিি শকাি সীমািিিা আবে নকিা, র্াকবল নিিামবয়ি নিষবয় মিামি ও নিবেষণ প্রদাি;  

11. প্রকল্প সমানপ্তি পি সৃষ্ট সুনিিানদ শেকসই (exit plan) কিাি লবক্ষয মিামি প্রদাি;  

12. প্রকবল্পি SWOT নিবেষণ; এবক্ষবত্র সানি শকভাবি নচনিি সিলিা, ত্রুটি, দুি শলিা িা অসংগনি প শাবলাচিা ও ত্রুটি, 

দুি শলিা উবিািবণি লবক্ষয প্রবয়ােিীয় সুপানি  প্রণয়ি;  

13. প্রকল্প সংনেষ্ট প্রাপ্ত নিনভন্ন প শবিক্ষবণি নভনিবি সানি শক প শাবলাচিা ও প্রবয়ােিীয় সুপানি ; এিং  

14. ক্রয়কািী সংস্থা (আইএমইনে) কতৃশক নিি শানিি প্রকল্প সংনেষ্ট অন্যান্য নিষয়ানদ। 
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২.২ নিনিড় পনিিীক্ষবণি কম শপিনিসমূ  

1. প্রকবল্পি কা শক্রম সম্পবকশ নিস্তানিি োিাি েন্য নিনভন্ন প্রনিবিদি, িথ্যািলী প শাবলাচিা কিা; 

(নেনপনপ/আিনেনপনপ ও মনিেনিং নিবপাে শ প শাবলাচিা কিা) 

2. িথ্য সংগ্রব ি পিনি চূড়ান্ত কিা; 

3. িথ্য সংগ্র কািীবদি প্রন ক্ষণ প্রদাি; 

4. িথ্য সংগ্রব ি টুলস/বেকনিক (প্রশ্নািলী)  াচাই কিাি েন্য নপ্র-বেস্ট কিা; 

5. দলীয় আবলাচিায় অং গ্র ণকািীাঃ সুনিিাবভাগী, প্রকল্প সংনেষ্ট কম শকিশা ও কম শচািী এিং সংনেষ্ট শস্টকব াল্ডািবদি 

সংবগ তিঠক কিা এিং প্রকল্প সংনেষ্ট কম শকিশাগবণি নিনিড় সাক্ষাৎকাি গ্র ণ কিা; 

6. িথ্য সংগ্র , িত্ত্বািিাি এিং সুপািনভ ি কিা; 

7. িথ্য নিবেষণ কিা; 

8. িথ্য সংগ্র  কিাি সময় শস্টকব াল্ডাি এিং সুনিিাবভাগীবদি সংবগ প্রকল্প এলাকাি মবধ্য একটি স্থািীয় প শাবয়ি 

কম শ ালাি আবয়ােি কিা; 

9. খসড়া প্রনিবিদি তিিী কিা এিং শেকনিকযাল কনমটিি সভায় আবলাচিাি েন্য উপস্থাপি কিা; 

10. শেকনিকযাল কনমটিি নিবদ শ িাি আবলাবক খসড়া প্রনিবিদি নস্টয়ানিং কনমটিি সভায় আবলাচিাি েন্য উপস্থাপি কিা;  

11. নস্টয়ানিং কনমটিি নিবদ শ িাি আবলাবক একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রনিবিদি তিিী কিা এিং োিীয় প শাবয় কম শা ালাি 

আবয়ােি কিা; 

12. কম শা ালায় প্রনিবিদি উপস্থাপি কিা এিং কম শা ালা  বি প্রাপ্ত িথ্য একনত্রি কবি চূড়ান্ত প্রনিবিদি তিিী কিা; 

13. শেকনিকযাল কনমটি, নস্টয়ানিং কনমটি ও কম শা ালাি েন্য নিবপাবে শি প্রবয়ােিীয় কনপ সিিিা  কিা; এিং 

14. ৬০ (ষাে) কনপ চূড়ান্ত নিবপাে শ (৪০ কনপ িাংলায় এিং ২০ কনপ ইংবিনেবি) ম াপনিচালক, মূল্যায়ি ও পনিিীক্ষণ, 

শসক্টি-৩ এি নিকে প্রদাি কিা।  
  

২.৩ সমীক্ষা এলাকা 

সমগ্র িাংলাবদব ি ৬৪টি শেলাি মবধ্য ২৩৩টি উপবেলায় প্রকল্পটি িাস্তিায়ি  বে। গবিষণাি স্বাবর্ শ তদিচয়ি িমুিায়ি পিনি 

ব্যি াি কবি ৮টি নিভাগ শর্বক ৮টি শেলা নিি শাচি কিা  বয়বে এিং প্রনিটি নিি শানচি শেলা শর্বক ২টি কবি সম্পন্নকৃি এিং ১টি 

কবি অসম্পন্নকৃি চলমাি উপবেলা শ খাবি নিম শাণ কাে চলমাি িবয়বে এমি ভিি নিনিড় পনিিীক্ষণ কা শক্রম পনিচালিাি েন্য 

নিি শাচি কিা  বয়বে। অিএি প্রনিটি নিি শানচি শেলা শর্বক ২টি সম্পন্ন এিং ১টি অসম্পন্ন সি শবমাে ৩টি উপবেলা নিি শাচি কবি 

পনিিীক্ষবণি সমীক্ষা এলাকা ন বসবি অত্র িমুিায়ীি এলাকায় সবিেনমবি িথ্য সংগ্র  কিা  বয়বে। প্রকল্প এলাকাি 

শেলা/উপবেলানভনিক িানলকা (১ সংব ােিী) এিং এলাকাসমূব ি নিন্যাস সািনণ ১ এ শদখাবিা  বলা: 
 

সািনণ 1: শেলা এিং উপবেলানভনিক উিিদািাবদি িমুিা িন্টি িানলকা 

ক্রনমক িং নিভাগ শেলা উপবেলা উিিদািাি সংখ্যা 

০১ 

ঢাকা িািায়িগি 

রুপগি (সম্পন্ন) ৩০ 

০২ আড়াই াোি (সম্পন্ন) ৩০ 

০৩ শসািািগাঁও (অসম্পন্ন) ৩০ 

০৪ 

ময়মিনসং  োংগাইল 

োংগাইল সদি (সম্পন্ন) ৩০ 

০৫ ঘাোইল (সম্পন্ন) ৩০ 

০৬ নমেশাপুি (অসম্পন্ন) ৩০ 

০৭ 

খলিা খলিা 

িটিয়াঘাো (সম্পন্ন) ৩০ 

০৮ নদঘনলয়া (সম্পন্ন) ৩০ 

০৯ ডুমুনিয়া (অসম্পন্ন) ৩০ 

১০ িনি াল িনি াল উনেিপুি (সম্পন্ন) ৩০ 
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ক্রনমক িং নিভাগ শেলা উপবেলা উিিদািাি সংখ্যা 

১১ শগৌিিদী (সম্পন্ন)  ৩০ 

১২ িাবুগি (অসম্পন্ন) ৩০ 

১৩ 

িংপুি নদিােপুি 

নদিােপুি সদি (সম্পন্ন) ৩০ 

১৪ নিিল (সম্পন্ন) ৩০ 

১৫ ফুলিানড়য়া (অসম্পন্ন) ৩০ 

১৬ 

িাে া ী নঁওগা 

িদিগানে (সম্পন্ন) ৩০ 

১৭ িানিিগি (সম্পন্ন) ৩০ 

১৮ ম াবদিপুি (অসম্পন্ন) ৩০ 

১৯ 

নচোগং ব্রাক্ষ্মণিানড়য়া 

িাঞ্ছািামপুি (সম্পন্ন) ৩০ 

২০ িিীিগি (সম্পন্ন) ৩০ 

২১ িানসিিগি (অসম্পন্ন) ৩০ 

২২ 

নসবলে সুিামগি 

েগন্নার্পুি (সম্পন্ন) ৩০ 

২৩  ািা (সম্পন্ন) ৩০ 

২৪ * নিগি সদি (অসম্পন্ন) ৩০ 

শমাে ৮টি ৮টি ২৪টি ৭২০টি 

 

*উবিখ্য শ , নিনিড় পনিিীক্ষণ কা শক্রমটি ৮টি নিভাবগি ৮টি শেলাি ২৪টি উপবেলায় পনিচানলি  বয়বে। শুধুমাত্র সুিামগবি ৩টি 

উপবেলায় কাে সমাপ্ত িা  ওয়ায়  নিগবিি  নিগি সদি উপবেলা িমুিা ন বসবি শিওয়া  বয়বে। 

  

নচত্র 1: িমুিানয়ি সমীক্ষা এলাকাি মািনচত্র 
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২.৪ সমীক্ষা পিনি 

গবিষণা পিনিটি িথ্য প শাবলাচিাস  পনিমাণগি এিং গুণগি এ দু’ভাবগ পনিচালিা কিা  বয়বে। এ অনুবেবদ গবিষণা পিনি 

এিং শ ৌনিকিা আবলাচিা কিা  বলা। 

 

২.৪.১ পনিমাণগি নিবেষণ 

প্রকল্প এলাকাটি সমগ্র িাংলাবদব ি ২৩৩টি উপবেলায় িাস্তিায়ি কিা  বয়বে। প্রকল্পটি িাস্তিায়বিি িবল নিনভন্ন আর্ শ-সামানেক 

কম শকাবন্ড প্রিযক্ষ িা পবিাক্ষভাবি সম্পৃি  বয়বেি, িাবদিবক সুনিিাবভাগী নিবিচিা কবি প্রনিনিনিত্ব ীল িমুিা নিি শাচি কিা 

 বয়বে।  

 

২.৪.১.১ িমুিাি আকাি 

িমুিা আকাি নিি শািণ কিা  বয়বে নিবমাি িমুিায়বিি সূত্র ব্যি াি কবি- 

 

𝒏 =

�̂�(𝟏 − �̂�)𝒛𝜶
𝟐
 𝒅𝒆𝒇𝒇

𝟐

𝑬𝟐
 

n= sample size;  

z2 = value (wich is 1.96 considering 5% level of significane for 95% confidence level) 

deff = 1.7 

p = estimated proportion of population (0.5 used for sample size calculation) 

E= Error rate (5%) 

n=0.5×1-0.5×(1.96)2×1.7(0.05)2=654 (approx) 

Adding 10% non-response rate the sample size, n= 720 (approx.) 
 

উপবিাি সূত্র মবি িমুিা সংখ্যা  বয়বে ৭২০,  া নিি শানচি ২৪টি উপবেলায় সমভাবি িন্টি কিা  বয়বে (২৪ x ৩০=৭২০)।  
 

২.৪.১.২ িমুিা িন্টি 

প্রনিটি নিভাগ শর্বক তিিচয়ি পিনিবি ১টি শেলা নিি শাচি কিা  বয়বে। পুিাঃিায় প্রনিটি িমুিা শেলা  বি ৩টি উপবেলা তিিচয়ি 

পিনিবি নিি শাচি কিা  বয়বে  াি মবধ্য ২টি সম্পন্ন এিং ১টি চলমাি। সুিিাং ৮টি নিভাগ শর্বক ৮টি শেলা ও ২৪টি উপবেলা 

তিিচয়ি পিনিবি নিি শাচি কিা  বয়বে। শকাি শকাি শেলাি ৩টি উপবেলায় কাে সমাপ্ত িা  বল পাশ্বশিিী শেলা শর্বক উপবেলা 

নিবয় িমুিা সংখ্যা পূিণ কিা  বয়বে।  

 

২৪টি উপবেলা শর্বক তিিচয়ি পিনিবি ৩০ েি কবি শমাে ৭২০ েি সুনিিবভাগী উিিদািাবক নিি শাচি কিা  বয়বে। নিবম্নি 

নিন্যাস সািনণ ২ শদখাবিা  বলা: 
 

সািনণ 2: শেলা এিং উপবেলানভনিক উিিদািাবদি নিন্যাসসমূ  

নিিিণ শমাে 

নিভাগ ৮ 

শেলা ৮ 

উপবেলা ২৪ 

প্রনিটি উপবেলায় উিিদািাি ৩০ 

শমাে উিিদািা ৭২০ 
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২.৪.২ গুণাত্মক নিবেষণ 

সমীক্ষাি পনিমাণগি পিনি োড়াও গুণগি পিনি ব্যি াি কিা  বয়বে, শ মিাঃ দলীয় আবলাচিা এিং প্রকবল্পি কম শকিশাগবণি 

সংবগ নিনিড় সাক্ষাৎকাি এিং প্রকবল্পি উবিখব াগ্য কম শকান্ডসমূ  (ভূনম অনিগ্র ণ, সম্প্রসানিি প্র াসনিক ভিি ও  লরুম 

নিম শাণ,  আিানসক ভিি নিম শাণ এিং ভূনম উন্নয়ি) নিনভন্ন প্রকাি শচক নলবস্টি মাধ্যবম প শবিক্ষণ কিা। 

 

২.৪.২.১ মূখ্য িথ্যদািাি সাক্ষাৎকাি 

িাস্তিায়িকািী সংস্থা স্থািীয় সিকাি প্রবকৌ ল অনিদপ্তি এি প্রকল্প সংনেষ্ট কম শকিশাগবণি সবঙ্গ (প্রকল্প পনিচালক, নিি শা ী 

প্রবকৌ লী এিং উপবেলা প্রবকৌ লী) নিনিড় সাক্ষাৎকাি গ্র ণ কিা  বয়বে। নিি শানিি প্রশ্নমালাি মাধ্যবম (সংব ােিী - ৩.২) 

সবি শাবমাে ২৬টি নিনিড় সাক্ষাৎকাি গ্র ণ কিা  বয়বে। আবলাচিা ও মিনিনিমবয়ি মাধ্যবম িাস্তিায়িগি সমস্যা নচনিি কিা 

 বয়বে এিং িা সমািাবিি নিষবয় সুপানি  কিা  বয়বে। 

 

২.৪.২.২ খািা েিীপ 

নিি শানিি প্রশ্নমালাি (সংব ােিী - ৩.১) মাধ্যবম প্রকল্প এলাকাি সুিলবভাগীবদি মিামি েিীপ কিা  বয়বে এিং মাঠ প শাবয় 

নিনিড় প শবিক্ষণ কিা  বয়বে। 

 

২.৪.২.৩ শভৌি অিকাঠাবমা েিীপ 

নিি শানিি প্রশ্নমালাি (সংব ােিী - ৩.৪) মাধ্যবম প্রকল্প এলাকাি উবিখব াগ্য কম শকান্ডসমূ  (ভূনম অনিগ্র ণ, সম্প্রসানিি প্র াসনিক 

ভিি ও  লরুম নিম শাণ, আিানসক ভিি নিম শাণ এিং ভূনম উন্নয়ি) সবিেনমি েিীপ কিা  বয়বে এিং মাঠ প শাবয় নিনিড় প শবিক্ষণ 

কিা  বয়বে। 

 

২.৪.২.৪ ক্রয় কা শক্রম প শাবলাচিা  

নিি শানিি প্রশ্নমালাি (সংব ােিী - ৩.৬) মাধ্যবম মালামাল ক্রয় ও শসিা গ্র ণ কা শক্রম, দিপত্র এিং কা শাবদ  প্রদাি প শবিক্ষণ 

কিা  বয়বে। 

 

২.৪.২.৫ শিাকাস গ্রুপ আবলাচিা (এিনেনে) 

নিনভন্ন িথ্য সংগ্রব ি েন্য িমুণানয়ি প্রনিটি শেলায় নিি শানিি শচকনলবষ্টি মাধ্যবম (সংব ােিী - ৩.৩) ২টি কবি সি শবমাে ১৬টি 

শিাকাস গ্রুপ আবলাচিা কিা  বয়বে। আবলাচিায় প্রকবল্পি সুনিিবভাগী, প্রকল্প সংনেষ্ট কম শকিশা ও কম শচািী, েিপ্রনিনিনি, ঠিকাদাি 

এিং অন্যান্য সংনেষ্ট শস্টকব াল্ডািগণ অং গ্র ণ কবিি। িথ্য এিং নিষয়িস্তুি  র্ার্ শিা  াচাই এিং নিবেষবণি েন্য শিাকাস 

গ্রুপ আবলাচিাি আবয়ােি কিা  বয়বে। প্রবিযক এিনেনেবি ৮-১২ েি অং গ্র ণকািী অং গ্র ণ কবিবেি।  

 
২.৪.২.৬ স্থািীয় প শাবয়ি কম শ ালা 

SWOT (সক্ষমিা, দুি শলিা, সুব াগ এিং ঝুঁনকসমূ ) নিবেষণ এি েন্য কম শ ালাি আবয়ােি কিা  বয়বে। েনিপ চলাকালীি 

সমবয় িািায়ণগি শেলায় আড়াই াোি উপবেলাি  লরুম কবক্ষ গি ১৭/০২/২০১৯ িানিবখ ১টি স্থািীয় প শাবয়ি কম শ ালা কিা 

 য়। শ খাবি স্থািীয় প শাবয়ি প্রনিনিনি এিং প্রকবল্পি সুনিিাবভাগীি সাবর্ প্রকল্প সম্পবকশ আবলাচিা কিা  বয়বে। কম শ ালায় প্রকল্প 

অনিস এিং আইএমইনে’ি কম শকিশাগণ উপনস্থি নেবলি।  

 

২.৪.২.৭ োিীয় প শাবয়ি কম শ ালা 

২য় খসড়া প্রনিবিদি নিবেষণ এি েন্য োিীয় প শাবয়ি কম শ ালাি আবয়ােি কিা  য়। িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাবগি 

কিিাবিি কবক্ষ গি ০৯/০৫/২০১৯ িানিবখ োিীয় প শাবয়ি কম শ ালা কিা  য়। শ খাবি িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ, 

পনিকল্পিা মন্ত্রণালবয়ি এিং স্থািীয় সিকাি প্রবকৌ ল অনিদপ্তি এি স্থািীয় প শাবয়ি প্রনিনিনিস  শমাে ১৩০ েি কম শকিশাবৃন্দ 

অং গ্র ণ কবি িাবদি মূল্যিাি মন্তব্য প্রদাি কবিি।  
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েনি: 1 োিীয় কম শ ালায় উপনস্থনিি একাং  

২.৪.২.৮ প্রকবল্পি িথ্য উপাি প শাবলাচিা 

আইএমইনে ও িাস্তিায়িকািী সংস্থা স্থািীয় সিকাি প্রবকৌ ল অনিদপ্তি এি প্রকল্প অনিস শর্বক প্রকবল্পি িথ্য উপাি সংগ্র  এিং 

প শাবলাচিা কিা  বয়বে। সমীক্ষাি কম শপিনিি অং  ন বসবি প্রবয়ােিীয় িথ্য প্রাইমািী এিং শসবকন্ডািী উৎস শর্বক নিি শানিি 

শচকনলবষ্টি মাধ্যবম (সংব ােিী - ৩.৫) সংগ্র  কিা  বয়বে। প্রাইমািী িথ্যগুনল সিাসনি সাক্ষাৎকাবিি মাধ্যবম এিং নিনভন্ন 

শসবকন্ডািী িথ্যগুনল আইএমইনে ও িাস্তিায়িকািী সংস্থা স্থািীয় সিকাি প্রবকৌ ল অনিদপ্তি এি অনিস শর্বক সংগ্র  কিা  বয়বে। 

সংগৃ ীি িথ্যগুনল  াচাই িাোই কবি কনম্পউোবি সংিক্ষণ কিা  বয়বে এিং পিিিীবি নিবেষণপূি শক প্রনিবিদি প্রস্তুনিবি 

ব্যি াি কিা  বয়বে। 

 

২.৫ িথ্য সংগ্র  ও নিবেষণ পিনি 
প্রকবল্পি েন্য প্রার্নমক ও শসবকন্ডানি উভয় প্রকাি িথ্য সংগ্র  কিা  বয়বে। এসি িথ্য মন্ত্রণালয়, নিভাগ, িাস্তিায়িকািী সংস্থা, 

ঠিকাদাি, উপবেলা কমবেক্স ও এি সংলি এলাকা  বি সংগ্র  কিা  বয়বে। 

 

২.৫.১ সাবভ শ নসনেউল প্রাক- াচাই 

খসড়া প্রশ্নমালা তিনিি পবি পাইলটিং কবি খসড়া চূড়ান্ত কিা  বয়বে। এি পবি সকল খসড়া টুলস প্রাক- াচাই শ বষ িথ্য 

সংগ্র কািীবদি প্রন ক্ষবণ চূড়ান্ত কিা  বয়বে। 

২.৫.২ িথ্য সংগ্র কািী নিবয়াগ 

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকবল্পি নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষাি কাবেি নিনমবি মাঠ প শায়  বি িথ্য সংগ্রব ি 

লবক্ষয পিাম শক প্রনিষ্ঠাি গি ৫ শিব্রুয়ািী ২০১৯ িানিবখ সমীক্ষাি প্রবয়ােি অনু ায়ী ১২ েি দক্ষ ও অনভজ্ঞিাসম্পন্ন প্রার্ীি 

মবধ্য শর্বক িথ্য সংগ্র কািী ও মাঠ সূপািভাইোি নিবয়াগ কিা  বয়বে। শ খাবি প্রবিযক িথ্য সংগ্র কািী মাস্টাস শ নেনগ্রস  

ন্যযিিম ৩-৫ িেবিি অনভজ্ঞিাসম্পন্ন নেল।  

২.৫.৩ িথ্য সংগ্র কািীবদি প্রন ক্ষণ 

নিবয়াগ প্রদাি সাবপবক্ষ পিাম শক প্রনিষ্ঠাবিি সভাকবক্ষ িথ্য সংগ্র কািী এিং মাঠ সুপািভাইোিবদিবক গি ০৬/০২/২০১৯ 

শর্বক ০৮/০২/২০১৯ প শন্ত ৩ নদবিি প্রন ক্ষণ (১ নদি মাঠ প শাবয়ি অনু ীলি) প্রন ক্ষণ প্রদাি কিা  বয়বে। উি প্রন ক্ষবণ 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাবগি ম াপনিচালক, পনিচালক ও স কািী পনিচালকবৃন্দ এিং প্রকল্প অনিবসি প্রকল্প 

পনিচালকস  নসনিয়ি স কািী প্রবকৌ লী মব াদয় উপনস্থি শর্বক প্রকবল্পি উবিশ্য এিং দানয়ত্ব সম্পবকশ নি দ আবলাচিা কবিি। 

এোড়াও প্রন ক্ষবণ িথ্য সংগ্র  এিং প্রশ্নমালায় ব্যিহৃি নিনভন্ন  বব্দি একক শিািগম্যিাি েন্য  বর্ষ্ট িািিা প্রদাি কিা  বয়বে। 

মূলি প্রন ক্ষবণ িানত্ত্বক নিষবয়ি শচবয় িাস্তি অনু ীলবিি উপি শোি শদওয়া  বয়বে। 
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েনি: ২ িথ্য সংগ্র কািীবদি প্রন ক্ষবণি একাং  

২.৫.৪ মাঠ প শাবয় িথ্য সংগ্র  

 সুনিিাবভাগী গ্রুপ নচনিি কবি িাবদি সাক্ষাৎকাি গ্র ণ 
 নিনভন্ন টুলবসি মাধ্যবম িথ্য সংগ্র  
 স্থািীয় প শাবয়ি এিনেনে ও কম শ ালা আবয়ােি 

২.৫.৫ িথ্য প্রনক্রয়াকিণ ও নিবেষণ পনিকল্পিা 

প্রশ্নমালাি সাবর্ সঙ্গনি শিবখ সঠিক িথ্য িাোই কিা  বয়বে। িথ্য নিবেষবণি পূবি শই নিনভন্ন অসঙ্গনি এিং র্ভলগুবলা  াচাই কিা 

 বয়বে। সকল গুণগি িথ্য সংগ্র  প্রশ্নপত্র ও গাইেলাইি প্রনক্রয়াকিণ কিা  বয়বে। িথ্য নিবেষবণি উবিশ্য অেশবিি অিস্থা  াচাই 

কিা এিং প্রস্তানিি পনিিীক্ষবণ নিবেষণ পনিকল্পিাটি সুেষ্টভাবি উবিবশ্যি সাবর্ সঙ্গনি শিবখ কিা  বয়বে। 
 

২.৬ নিনিড় পনিিীক্ষণ কা শক্রবমি সময়নভনিক কম শ পনিকল্পিা  

সমীক্ষাটিি কম শ পনিকল্পিা ও সম্পানদি কাে নিবম্ন শদওয়া  বলাাঃ 

সািনণ ৩: সমীক্ষাি কম শ পনিকল্পিা  

ক্রাঃিং কা শািলী সময় 

(ক) চুনি স্বাক্ষি ২৭/১২/২০১৮ (সম্পানদি) 

(খ) প্রািনম্ভক প্রনিবিদবিি উপি শেকনিকযাল কনমটি কতৃশক 

প শাবলাচিা 

১৫/০১/২০১৯ (সম্পানদি) 

(গ) প্রািনম্ভক প্রনিবিদবিি উপি নস্টয়ানিং কনমটি কতৃশক প শাবলাচিা ২৩/০১/২০১৯ (সম্পানদি) 

(ঘ) িথ্য সংগ্র কািীবদি প্রন ক্ষণ ০৬/০২/২০১৯-০৮/০২/২০১৯ (সম্পানদি) 

(ঙ) িাস্তিপ শবিক্ষণ, মাঠ প শাবয় িথ্য সংগ্র  ও কা শক্রম পনিদ শি ০৯/০২/২০১৯ শর্বক ২৮/০২/২০১৯ (সম্পানদি) 

(চ) প্রকল্প এলাকায় কম শ ালাি আবয়ােি ১৭/০২/২০১৯ (সম্পানদি) 

(ে) োো শকানেং, োো এনন্ট্র, শভনিনিবক ি, োো প্রবসনসং, োো 

এিালাইনসস ও ১ম খসড়া প্রনিবিদি প্রস্তুি 

০১/০৩/২০১৯ শর্বক ২১/০৩/২০৯ (সম্পানদি) 

(ে) ১ম খসড়া প্রনিবিদবিি উপি শেকনিকযাল কনমটি কতৃশক 

প শাবলাচিা 

২৪/০৩/২০১৯ (সম্পানদি) 

(ে) ১ম খসড়া প্রনিবিদবিি উপি নস্টয়ানিং কনমটি কতৃশক 

প শাবলাচিা 

১৫/০৪/২০১৯ (সম্পানদি) 

(ঞ) ২য় খসড়া প্রনিবিদবিি উপি োিীয় প শাবয়ি কম শ ালায় 

আবয়ােি 

০৯/০৫/২০১৯ (সম্পানদি) 

(ে) চূড়ান্ত খসড়া প্রনিবিদবিি উপি শেকনিকযাল কনমটি কতৃশক 

প শাবলাচিা 

১৫/০৫/২০১৯ (সম্পানদি) 

(ঠ) চূড়ান্ত প্রনিবিদবিি উপি নস্টয়ানিং কনমটি কতৃশক প শাবলাচিা ১৬/০৫/২০১৯ (সম্পানদি) 

(ে) চূড়ান্ত প্রনিবিদি ইংবিনেবি অনুিাদ কিণ ও দানখল ২৯/০৫/২০১৯ (সম্পানদি) 
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তৃিীয় অধ্যায় 

প্রকল্প িাস্তিায়ি ও অগ্রগনি প শাবলাচিা  

 

৩.১ েিিল ও পিাম শক নিবয়াগ  

প্রকবল্পি আিনেনপনপ’শি িােস্ব খাবিি আওিায় প্রকল্প অনিস এি েন্য নিনভন্ন শশ্রনণি ১৩ েি কম শকিশা-কম শচািী নিবয়াগ কিাি 

সংস্থাি িবয়বে। িাস্তি প শবিক্ষবণ শদখা  ায় শ , সংস্থাি এি নিপিীবি মাত্র ৯ েি কম শকিশা-কম শচািী নিবয়াগ কিা  বয়বে (সািনণ-

৪)।  া প্রকবল্পি কাবেি পনিনিি তুলিায় কম শকিশা ও কম শচািীি সংখ্যা অপ্রতুল। স কািী প্রবকৌ লী পবদ নিগি োনুয়ািী ২০১৮ 

সাল  বি এখি প শন্ত খানল িবয়বে। আিনেনপনপ’শি প্রকবল্পি অিীবি ১ েি কনম্পউোি অপাবিেি সিাসনি নিবয়াবগি সংস্থাি 

িবয়বে নকন্তু অদ্যািনি প্র াসনিক েটিলিাি কািবণ উি পবদ নিবয়াগ প্রদাি কিা  য়নি। এোড়াও প্রকবল্প ২ েি গানড় চালক 

নিবয়াবগি সংস্থাি িবয়বে। প্রকবল্পি শুরুবি আঊেবসানস শং প্রনক্রয়ায় িাবদি নিবয়াগ প্রদাি কিা  য়। জুি ২০১৮ সাবল িাবদি 

কাবেি সময়সীমা উিীণ শ  ওয়ায় িিশমাবি পদ ২টি খানল িবয়বে (সািনণ-৪)। ির্ানপ িিশমাবি প্রকল্প িাস্তিায়ি ও ব্যিস্থাপণাি 

সকল কাে যুগপৎভাবি চলবে।  

 

সািনণ ৪ প্রকবল্পি েিিল প শবিক্ষণ িানলকা   

ক্রনমক 

িং 

কম শকিশা ও কম শচািী  

(আিনেনপনপ  অনু ায়ী) 

সংখ্যা 

(আিনেনপনপ  

অনু ায়ী) 

িিশমাি 

অিস্থা 
প শবিক্ষণ 

০১ প্রকল্প পনিচালক (প্রনিনিনিত্ব) ০১ ০১ িিশমাবি কম শিি 

০২ নিি শা ী প্রবকৌ লী 

(প্রনিনিনিত্ব)  

০১ ০১ িিশমাবি কম শিি 

০৩ নসনিয়ি স কািী প্রবকৌ লী  

(প্রনিনিনিত্ব/অনিনিি দানয়ত্ব) 

০১ ০১ িিশমাবি কম শিি 

০৪ স কািী প্রবকৌ লী 

(প্রনিনিনিত্ব/অনিনিি দানয়ত্ব) 

০১ ০০  (োনুয়ািী ২০১৮ প শন্ত র্াকাি পি িদলী  বয়  ািাি 

কািবণ পদটি িিশমাবি খানল আবে।) 

০৫ উপ-স কািী প্রবকৌ লী  

(অনিনিি দানয়ত্ব/ 

আউেবসানস শং) 

০২ ০২ িিশমাবি কম শিি আবেি। 

০৬ কনম্পউোি অপাবিেি 

(সিাসনি) 

০১ ০০ নেনপনপ’শি সিাসনি নিবয়াবগি কর্া র্াকবলও সিাসনি 

নিবয়াবগি েটিলিাি কািবণ শুরু শর্বকই নিবয়াগ কিা 

 য়নি। 

০৭ ন সািিক্ষক কম শকিশা (বপ্রষণ) ০১ ০১ িিশমাবি কম শিি আবেি। 

০৮ ড্রাইভাি (আউেবসানস শং) ০২ ০০ আউেবসানস শং এি োকা শ ষ  ও ়া ় গি জুলাই শর্বক 

পদ ২টি খানল আবে। 

০৯ এমএলএসএস (আউেবসানস শং) ০৩ ০৩ ২ েি অনিনিি দানয়ত্ব এিং ১ েি আঊেবসানস শং এি 

মাধ্যবম কাে কিবে। 

শমাে ১৩ ০৯  
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৩.২ সম্পদ সংগ্র  ও ক্রয়  

৩.২.১  ািিা ি  

প্রকবল্পি আওিায় শুধুমাত্র প্রকল্প অনিবসি েন্য ২টি শমােি সাইবকল ক্রয় িািদ ৩ লক্ষ োকাি সংস্থাি িবয়বে। আিনেনপনপি 

সংস্থাি অনু ায়ী ২টি শমােি সাইবকল ক্রয় কিা  বয়বে। 

 

৩.২.২  ন্ত্রপানি  

প্রকবল্পি নেনপনপ’শি ৫টি নপ্রন্টািস  কনম্পউোি ক্রয় িািদ ১১ লক্ষ োকা এিং ২টি িবোকনপ শমন ি এি েন্য ৯ লক্ষ োকাি 

সংস্থাি িবয়বে। প শবিক্ষবণ শদখা  ায়, সম্পূণ শ ব্যবয় ৫টি নপ্রন্টািস  কনম্পউোি এিং ২টি িবোকনপ শমন ি  র্া র্ প্রনক্রয়ায় ক্রয় 

কিা  বয়বে।  াি মবধ্য ১টি নপ্রন্টাি ও ১টি িবোকনপ শমন ি িিশমাবি অচলািস্থায় িবয়বে। এিং প্রকল্প অনিবসি আসিািপত্র ক্রয় 

িািদ ৭ লক্ষ োকাি সংস্থাবিি নিপিীবি সম্পূণ শ ব্যবয়  র্া র্ প্রনক্রয়াি মাধ্যবম পণ্য ক্রয় কা শ সম্পাদি কিা  বয়বে। 

   

েনি: 2 প্রকবল্পি দাপ্তনিক কাবে ব্যিহৃি কনম্পউোি, িবোকনপ শমন ি ও নপ্রন্টাি 

৩.৩ ভূনম অনিগ্র ণ  

প্রকবল্পি ২য় সংব ািনিবি ৪টি উপবেলাবি ১৮ একি ভূনম অনিগ্র বণি েন্য ২০০০ লক্ষ োকাি সংস্থাি িবয়বে। উপবেলা ৪টি 

 বলাাঃ (১) িাবোি শেলাি িলোংগা উপবেলা; (২) নসবলে শেলাি ওসমািীিগি উপবেলা; (৩) ময়মিনসং  শেলাি িািাকান্দা 

উপবেলা; এিং (৪) খাগড়ােনড় শেলাি গুইমািা উপবেলা। পিিিীবি অনিগ্র বণি সময় অবর্ শি সংস্থাি সংকুলাি িা  ওয়ায় ২য় 

সংব ািিীবি আন্তাঃখাি সমন্ববয়ি মাধ্যবম ৩৫০০ লক্ষ োকাি সংস্থাি সৃনষ্ট কিা  য়। উি িিািকৃি সংস্থাবিি মধ্যবম ৩টি 

উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র ণ কা শক্রম সম্পন্ন কিা  বয়বে। উপবেলা নিিটি  র্াক্রবমাঃ িাবোি শেলাি িলোংগা উপবেলাবি ৬ 

একি; নসবলে শেলাি ওসমািীিগি উপবেলাবি ৬ একি; এিং ময়মিনসং  শেলাি িািাকান্দা উপবেলাবি ৬ একি কবি 

সি শবমাে ১৮ একি ভূনম অনিগ্র ণ কিা  বয়বে। শুধুমাত্র খাগড়ােনড় শেলাি গুইমািা উপবেলাি অিকাঠাবমাগুনল সিকািী খাস েনমবি 

নিনম শি  বি নিিায় ভূনম অনিগ্র বণি েন্য নেনপনপ’শি শকাি েনমি পনিমাণ ও ব্যয় িিা নেল িা। এ কািবণ গুইমািা উপবেলাবি ভূনম 

অনিগ্র ণ কিা সম্ভি  য়নি। িিসৃষ্ট ৪টি উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র বণি েন্য ৩৫০০ লক্ষ োকাি সংস্থাবিি নিপিীবি ৩০২৫.৫৬ লক্ষ 

োকা ব্যয়  বয়বে  া িিািকৃি অবর্ শি ৮৬.৪৪% এিং অব্যনয়ি অর্ শ িবয়বে ৪৭৪.৪৪ লক্ষ োকা।  
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৩.৪ নিম শাণ ও পূিশ কাে  

৩.৪.১ উপবেলা কমবেক্স প্র াসনিক ভিি  

প্রকবল্পি আিনেনপনপবি সমগ্র িাংলাবদব  ২৩৩টি উপবেলা কমবেক্স প্র াসনিক ভিি নিম শাবণি কর্া িবয়বে। নিম শাণ ও পূিশ 

কাবেি েন্য আিনেনপনপবি ১২৮৩৯৮.১৮ লক্ষ োকাি সংস্থাি িবয়বে। পিিিীবি ২য় সংব ািনিি আওিায় আন্তাঃখাি সমন্ববয়ি 

মাধ্যবম ২০৫১.৮৪ লক্ষ োকা মূল্য হ্রাবস ১২৬৩৪৬.৩৪ লক্ষ োকাি সংস্থাি সৃনষ্ট কিা  বয়বে।  াি নিপিীবি সমগ্র িাংলাবদব  

এনপ্রল ২০১৯ প শন্ত ১২৯টি উপবেলা কমবেক্স ভিি ও  লরুম ভিবি নিম শাবণি (প্রকল্প অনিবসি িথ্য মবি) কাে সমাপ্ত কিা 

 বয়বে (সংব ােনি-৫ক)। িাকী ৪৮টি উপবেলা কমবেবক্সি কাে চলমাি িবয়বে; ৬টি উপবেলা কমবেবক্সি কা শ সমাবপ্তি েন্য 

চুনি সম্পাদি কিা  বয়বে নকন্তু কাে আিম্ভ কিা সম্ভি  য়নি (সািনণ -১১)। ১৮টি প্যাবকবেি আওিায় দিপত্র আ িাি কিা 

 বয়বে/নেোইি সম্পন্ন  বয়বে/নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি িবয়বে (সািনণ -১২)। এিং ৩২টি উপবেলা কমবেবক্সি কা শ 

সম্পাদবিি লবক্ষয এখি প শন্ত শকাি প্রকাি দিপত্র আ িাি কিা  য়নি (সািনণ -১৩)। 

 

৩.৪.২ আিানসক ভিি  

প্রকবল্পি আিনেনপনপবি সমগ্র িাংলাবদব  ৪৬টি আিানসক কমবেক্স প্র াসনিক ভিি নিম শাবণি কর্া িবয়বে। উি নিম শাণ ও পূিশ 

কাবেি েন্য আিনেনপনপ’শি ৭৫৬৭.৪৭ লক্ষ োকাি সংস্থাি িবয়বে।  াি নিপিীবি সমগ্র িাংলাবদব  এখি প শন্ত ৯টি উপবেলা 

কমবেক্স-এ আিানসক ভিি নিম শাণ কাে সমাপ্ত  বয়বে। ৮টি নিম শাণ ও পূিশ কাে চলমাি িবয়বে এিং িাকী ২৯টি নিম শাণ ও পূিশ 

নিনভন্ন েটিলিাি কািবণ এখিও কাে শুরু কিা সম্ভি  য়নি।  

 

৩.৪.৩ ভূনম উন্নয়ি   

প্রকবল্পি ২য় সংব ািনিবি ভূনম উন্নয়বিি েন্য ৫৪৪ লক্ষ োকাি সংস্থাি িবয়বে। প্রকবল্পি আওিায় শমাে ৬টি উপবেলা কমবেবক্স 

ভূনম উন্নয়ি কাবেি উবিখ িবয়বে। উপবেলা ৬টি  বলাাঃ ১) িাবোি শেলাি িলোংগা উপবেলা, ২) নসবলে শেলাি ওসমািীিগি 

উপবেলা, ৩) ময়মিনসং  শেলাি িািাকান্দা উপবেলা, ৪) খাগড়ােনড় শেলাি গুইমািা উপবেলা; ৫) শগাপালগি শেলাি 

শকাোনলপাড়া; এিং ৬) শগাপালগি শেলাি টুংগীপাড়া। িািমবধ্য শগাপালগবিি শকাোনলপাড়া ও টুংগীপাড়া ব্যিীি প্রর্ম ৪টি 

িিসৃষ্ট উপবেলা। উি ৬টি উপবেলাবি ভূনম উন্নয়বিি েন্য ৫৪৪ লক্ষ োকাি সংস্থাবিি নিপিীবি ২৫০.০০ লক্ষ োকা ব্যয়  বয়বে 

 া িিাবিি ৪৫.৯৫% এিং অব্যনয়ি অর্ শ িবয়বে ২৯৪.০০ লক্ষ োকা। উবিখ্য শ , আিনেনপনপ’ি সংস্থাি অনু ায়ী খাগড়ােনড় 

শেলাি গুইমািা উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র বণি কর্া র্াকবলও িা কিবি িা পািায় শসখাবি শকাি প্রকাি কাে কিা সম্ভি  য়নি। 

 

৩.৪.৪ অন্যান্য উন্নয়ি (অভযন্তিীণ িাস্তা, পানি ও নিদুযৎ সিিিা  ইিযানদ)  

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকবল্পি আওিায় ২৩৩টি উপবেলা কমবেবক্স ভূনম উন্নয়ি এিং অন্যান্য 

(অভযন্তিীণ িাস্তা, পানি ও নিদুযৎ ইিযানদ) কা শ সম্পাদবিি েন্য সি শবমাে ২৫০টি প্যাবকবেি মাধ্যবম িা সম্পাদবিি কর্া িবয়বে। 

 াি প্রনিটি প্যাবকবেি গড় মূল্য ১০ লক্ষ োকা। প্রকল্প অনিবসি িথ্য মবি উি ২৫০টি প্যাবকবেি মবধ্য ৭টি সমাপ্ত ও ৮টি 

চলমাি িবয়বে। িাকী ২৩৩টি প্যাবকে অনুবমাদবিি প শায় িবয়বে।  াি কাে প্রকল্প শময়াবদি মবধ্য সমাপ্ত  বয়  াবি। নকন্তু িাকী 

২টি প্যাবকবেি কাে ভূনম অনিগ্র বণি েন্য সমাপ্ত কিা সম্ভিপি িয়। এসমস্ত অন্যান্য উন্নয়বিি েন্য প্রকবল্পি নেনপনপবি অবর্ শি 

সংস্থাি িবয়বে ৩০৪৮.৩৫ লক্ষ োকা  া শমাে িিাবিি ২.১৩২%। প শবিক্ষবণ শদখা  ায় শ , অত্র অর্ শ সংস্থাবিি নিপিীবি 

নেবসম্বি ২০১৮ প শন্ত ব্যয়  বয়বে ৪৬৬.৪৯ লক্ষ োকা  া সংস্থাবিি মাত্র ১৫.৩০% এিং অব্যনয়ি অর্ শ িবয়বে ৪৬৬.৪৯ লক্ষ 

োকা। 

 

৩.৪.৫ প্রকবল্পি সুব াগ বৃনি  

প্রকবল্পি দু’িাি সংব ািি এিং শময়াদ বৃনিি িবল প্র াসনিক ভিি ও  লরুম ২০০টি উপবেলা শর্বক ২৩৩টি উপবেলায় এিং 

১০টি আিানসক ভিি শর্বক ৪৬টিবি উনন্নি  বয়বে। এই উনন্নি কাবেি কািবণ িাস্তিানয়ি এলাকাবি নিনভন্ন মন্ত্রণালবয়ি দাপ্তনিক 

কাবেি গনি ীলিা বৃনি শপবয়বে িদুপনি স্থািীয় সুনিিাবভাগীবদি শসিা প্রদাি কিা স েিি  বে/ বি। িাোড়া আিনসক ভিি 

নিম শাবণি িবল উপবেলা কম শকিশািা শ মি দাপ্তনিক কা শক্রম সুষ্ঠুভাবি পনিচালিা কিবি পািবেি/পািবিি, শিমনি দাপ্তনিক 

কা শক্রবমি গনি বৃনিস  স্থািীয় সুনিিাবভাগীবদি শসিা নিনিি কিাি সুব াগ সৃনষ্ট  বয়বে।  
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৩.৫ প্রকবল্পি অনুকূবল ২য় সংব ানিি (IICA) এনেনপ িিাি, অর্ শ অিমুনি ও সামনগ্রক ব্যয় 

সংব ানিি নেনপনপ’শি ২০১৭-১৮ অর্ শ িেি প শন্ত িেিনভনিক িিাি শদওয়া আবে। নকন্তু পিিিী দুই িেবিি েন্য শকাি 

িেিনভনিক িিাি উবিখ শিই। এ আনর্ শক নিন্যাস অনু ায়ী জুি ২০১৮ প শন্ত িানষ শক উন্নয়ি কম শসূচীবি ১৪৩,০০০.০০ লক্ষ োকাি 

উবিখ আবে। নকন্তু উি সময় প শন্ত এনেনপি মাধ্যবম প্রকবল্পি অনুকূবল শমাে ৭৪,৬৮০ লক্ষ োকা িিাি প্রদাবিি নিপিীবি অর্ শ 

অিমুি  বয়বে ৭৪,৬৮০ লক্ষ োকা। নিবম্ন আিনেনপনপ অনু ায়ী িৎসিনভনিক আনর্ শক সংস্থাি, এনেনপ িিাি, অর্ শ অিমুনি ও 

ব্যয় সম্পনকশি িথ্য প্রদাি কিা  ল (সািনণ ৫) 

 

সািনণ ৫ এনেনপ িিাি, অর্ শ অিমুনি ও ব্যয় (লক্ষ োকায়)   

অর্ শিেি আিনেনপনপ এনেনপ িিাি অর্ শ অিমুনি ব্যয় 
অব্যনয়ি 

অর্ শ 

২০১০-২০১১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১১-২০১২ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ০.০০ 

২০১২-২০১৩ ২৫৭২.৮১ ২৫৮০.০০ ২৫৮০.০০ ২৫৭২.৮১ ৭.১৯ 

২০১৩-২০১৪ ৭১৯৩.৩৭ ৭২০০.০০ ৭২০০.০০ ৭১৯৩.৩৭ ৬.৬৩ 

২০১৪-২০১৫ ৯৭৯১.৭৭ ৯৮০০.০০ ৯৮০০.০০ ৯৭৯১.৭৭ ৮.২৩ 

২০১৫-২০১৬ ১৩৯৯৬.১৬ ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ১৩৯৯৬.১৬ ৩.৮৪ 

২০১৬-২০১৭ ৫২৪০৩.৫৮ ২০০০০.০০ ২০০০০.০০ ১৯৯৭৬.২৫ ২৩.৭৫ 

২০১৭-২০১৮ ৫৫২৪২.৩২ ১৯৩০০.০০ ১৯৩০০.০০ ১৯২৯৪.৬২ ৫.৩৮ 

উপবমাে ১৪৩০০০.০০ ৭৪৬৮০.০০ ৭৪৬৮০.০০ ৭৪৬২৪.৯৮ ৫৫.০২ 

২০১৮-২০১৯ 

(নেবসম্বি/১৮ প শন্ত) 

 
২৫০০০.০০ ১২৫০০.০০ ৭৭২৫.২৯ ৪৭৭৪.৭১ 

২০১৯-২০২০      

শমাে ১৪৩০০০.০০ ৯৯৬৮০.০০ ৮৭১৮০.০০ ৮২৩৫০.২৭ ৪৮২৯.৭৩ 
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৩.৬ নেবসম্বি ২০১৮ প শন্ত প্রকবল্পি অংগনভনিক িাস্তিায়ি লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগনি 

প্রকবল্পি শুরু শর্বক নেবসম্বি ২০১৮ প শন্ত অংগনভনিক িাস্তিায়ি লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগনি সািনণ ৬ এ প্রদন শি  লাঃ 

   

সািনণ ৬ নেবসম্বি ২০১৮ প শন্ত প্রকবল্পি অংগনভনিক িাস্তিায়ি লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগনি (লক্ষ োকায়) 

ক্রাঃিাঃ খাি 
আিনেনপনপ-ি িিাি 

(আন্তাঃখাি সমন্বয় অনু ায়ী) 

শমাে িিাবিি 

(%) 

নেবসম্বি ২০১৮ প শন্ত  

ক্রমপুনিি ব্যয় 

*অগ্রগনি 

(%) 

(ক) িােস্ব খাি 

১ শিিি ভািানদ ১০০৭.৮৪ ০.৭০৫ ৩৬৫.৩৭ ৩৬.২৫ 

২ সিিা  ও শসিা ৬৬৯.০০ ০.৪৬৮ ৪০৯.৩৮ ৬১.১৯ 

৩ শমিামি ও সংিক্ষণ ১০৭.০০ ০.০৭৫ ৬৯.৬৯ ৬৫.১৩ 

উপবমাে িােস্ব খাি ১৭৮৩.৮৪ ১.২৪৮ ৮৪৪.৪৪ ৪৭.৩৪ 

(খ) মূলিি ব্যয়াঃ 

সম্পদ সংগ্র  ও ক্রয় 

৪ শমােি সাইবকল ৩.০০ ০.০০২ ৩.০০ ১০০ 

৫ কনম্পউোি এিং নপ্রন্টাি ১১.০০ ০.০০৮ ১১.০০ ১০০ 

৬ িবোকনপয়াি ৯.০০ ০.০০৬ ৯.০০ ১০০ 

৭ আসিািপত্র ৭.০০ ০.০০৫ ৭.০০ ১০০ 

ভূনম অনিগ্র ণ  

৮ ভূনম অনিগ্র ণ ও ক্রয় ৩৫০০.০০ ২.৪৪৮ ৩০২৫.৫৬ ৮৬.৪৪ 

নিম শাণ ও পূিশ কাে 

৯ ভূনম উন্নয়ি ৫৪৪.০০ ০.৩৮০ ২৫০.০০ ৪৫.৯৫ 

১০  লরুমস  সম্প্রসানিি 

প্র াসনিক ভিি নিম শাণ 

২৩৩টি 

১২৬৩৪৬.৩৪ ৮৮.৩৫৪ ৭৬৭১৯.৩৫ ৬০.৭২ 

১১ আিানসক ভিি নিম শাণ 

৪৬টি (বচয়ািম্যাি 

শকায়াে শাি, ইউএিও 

শকায়াে শাি, েিনমেনি)  

৭৫৬৭.৪৭ ৫.২৯২ ১০৬৫.০০ ১৪.০৭ 

১২ অন্যান্য (অভযন্তিীণ িাস্তা, 

পানি এিং নিদুযৎ 

সিিিা  ইিযানদ) 

৩০৪৮.৩৫ ২.১৩২ ৪৬৬.৪৯ ১৫.৩০ 

উপবমাে মূলিি খাি ১৪১০৩৬.১৬ ৯৮.৬৩ ৭৮৫০০.৮৪ ৫৫.৬৬ 

১৩ প্রাইস কনন্টবেিী ১৫০.০০    

১৪ নিনেকযাল কনন্টবেিী  ৩০.০০    

সি শবমাে ১৪৩০০০.০০   
 

                                                                                                                     * প্রাইস কনন্টবেিী এিং নিনেকযাল কনন্টবেিী ব্যিীি 
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চতুর্ শ অধ্যায় 

িবথ্যি িলািল প শাবলাচিা ও প শবিক্ষণ 

 

৪.১ পনিমাণগি সমীক্ষাি িলািল  

সমগ্র িাংলাবদব  ৬৪টি শেলাি ২৩৩টি উপবেলায় প্রকল্পটি িাস্তিায়ি  বে। নিনিড় পনিিীক্ষবণি গবিষণাি স্বাবর্ শ তদিচয়ি 

িমুিায়ি পিনি ব্যি াি কবি ৮টি নিভাগ শর্বক ৮টি শেলা নিি শাচি কিা  বয়বে। পুিাঃিায় প্রনিটি িমুিা শেলা  বি ৩টি উপবেলা 

তিিচয়ি পিনিবি নিি শাচি কিা  বয়বে  াি মবধ্য ২টি সম্পন্ন এিং ১টি চলমাি। অত্র িমুিায়ীি এলাকায় সবিেনমবি িথ্য সংগ্র  

কিা  বয়বে। খািা েনিবপি মাধ্যবম প্রকল্প িাস্তিায়বিি িবল শ  সকল সুনিিা/অসুনিিা  বয়বে শসগুবলা নিবেষবণি মাধ্যবম নিবম্ন 

নিরুপি কিা  ল: 

 

৪.১.১ উিিদািাি িিণ, িয়স এিং ন ক্ষাগি শ াগ্যিা 

এই নিনিড় প শবিক্ষবণ শমাে ৭২০ েি উপকািবভাগীি কাে শর্বক পনিমাণগি িথ্য সংগ্র  কিা  য়।  াবদি মবধ্য ৮৪  িাং  

প্রাপ্ত িয়স্ক পুরুষ ও ১৬  িাং  প্রাপ্ত িয়স্ক মন লা, অর্ শাৎ প্রবিযক উিিদািাি িয়স গবড় ১৮ িেবিি উবিশ। উিিদািাবদি ন ক্ষাগি 

শ াগ্যিা নিবেষবণ শদখা  ায় শ , সি শানিক ৩৫.৩  িাং  উিিদািা স্নািবকািি পা , ৩১.৩  িাং  স্নািক পা , ১৯.৭  িাং  

উিিদািা এইচএসনস পা  কবিবেি।  

৪.১.২ অিকাঠাবমা গ্র ণ  

নচত্র ২ এ প্রাপ্ত িথ্য শর্বক শদখা  াবে শ , ৬২.২  িাং  উিিদািা িবলবেি অিকাঠাবমা সঠিকভাবি বুবে শপবয়বেি এিং ৩৩.৩ 

 িাং  উিিদািা িবলবেি শ  কা শক্রম এখিও পনিপূণ শ রূবপ সম্পন্ন  য়নি। চুনি অনু ায়ী অিকাঠাবমা সঠিকভাবি বুবে পাওয়াি 

নিষবয় শিন িভাগ উিিদািা উবিখ কবিবেি শ , অিকাঠাবমাি আয়িি কম এিং সুনিিানদ অপ্রতুল। নকছু নকছু উপবেলায় ভিি-

এি উবিািি এি কাে সমাপ্ত িা  ওয়ায়, ভিবিি অবিক কাে এখিও িাকী িবয়বে।   

 

নচত্র ২: অিকাঠাবমা বুবে শপবয়বেি নকিা  

 

৪.১.৩ অিকাঠাবমাি গুণগি মাি  

িমুিানয়ি ২৪টি উপবেলাবি মাঠকমীবদি সবিেনমি পনিদ শবিি মাধ্যবম প্রাপ্ত িথ্য-উপাি নিবেষি কবি শদখা  ায় শ , ৯৫.৮% 

প্রকল্প কাবেি অিকাঠাবমাগি গুণগি মাি  বর্ষ্ট উন্নি এিং ৪.২% এি অিকাঠাবমাগি গুণগি মাি  বর্ষ্ট উন্নি িয় (নচত্র ৩)।  

 

Am¤ú~Y©
33.3%

bv
4.4%

nu¨v
62.2%
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নচত্র ৩ অিকাঠাবমাগি গুণগি মাি ( িাং )  

 

৪.১.৪ িাস্তা নিম শাণ প্রসবঙ্গ  

িাস্তা নিম শাণ নিষবয় প্রায় অবি শবকি শি ী (৫৩.০ %) উিিদািা িবলবেি প্রকবল্পি আওিায় িাস্তা নিম শাণ কিা  বয়বে এিং ৩৯.০ 

% উিিদািা িবলবেি প্রকবল্পি আওিায় িাস্তা নিম শাণ  য়নি িা প্রবয়ােি পবড় িাই। (নচত্র ৪) 

 

নচত্র ৪: প্রকবল্প িাস্তা নিম শাণ অিস্থা   

 

 

৪.১.৫ িাস্তাি গুণগি মাি  

িাস্তাি গুণগি মাি সম্পবকশ ৮৪.১  িাং  উিিদািা মবি কবিি ভাল, ৫.৩  িাং  মবি কবিি গুণগি মাি অবিক ভাল। 

অন্যনদবক মাত্র ৩.৩  িাং  উিিদািা মবি কবিি িাস্তাি মাি  বর্ষ্ট ভাল িয়। (নচত্র ৫)   

95.8 4.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

অবকাঠামমার গুণগত মান ভাল অবকাঠামমার গুণগত মান ভাল না

Rvwbbv
8%

bv
39%

nu¨v
53%



18 
 

নচত্র ৫: িাস্তাি গুণগি মাি সম্পবকশ মিামি  

 

৪.১.৬ ভূনম অনিগ্র ণ 

সমীক্ষা এলাকা  বি প্রাপ্ত িথ্য নিবেষবণ শদখা  াবে শ , ৯০  িাং  উিিদািা িবলবেি প্রকবল্পি আওিায় শকাি িিবণি ভূনম 

অনিগ্র ণ কিা  য়নি এিং ১০  িাং  িবলবেি ভূনম অনিগ্র ণ কিাি নিষবয় িািা োবিি িা (নচত্র ৬)। এখাবি উবিখ্য শ , ২৩৩টি 

উপবেলাি মবধ্য মাত্র ৩টি িিসৃষ্ট উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র ণ কিা  বয়নেল। 

 

নচত্র ৬: ভূনম অনিগ্র ণ নিষবয় মিামি  

 

৪.১.৭ প্রকল্প িাস্তিায়বিি সুনিিা  

নচত্র ৭ এ শদখা  াবে শ , প্রায় ৯৮  িাং  উিিদািা মবি কবিি প্রকল্প িাস্তিায়বিি িবল নিনভন্ন িিবণি কাবে সুনিিা  বয়বে, 

 নদও ১.৩  িাং  এিং ০.৮  িাং  উিিদািা নভন্ন মি প্রদ শি কবিবেি। নিনভন্ন িিবণি সুনিিাি মবধ্য উবিখব াগ্য সুনিিাসমূ  

 ল- মবিািম পনিবিব  কাবেি সুব াগ বৃনি, স বে মনিেনিং (Monitoring) কিা, স্বল্প সমবয় ও স বে েিগণবক শসিা নদবি 

পািা, সকল দপ্তবিি সাবর্ শ াগাব াগ সুনিিা বৃনি, দাপ্তনিক কাবে দ্রুি নসিান্ত শিয়া, সকল দপ্তবিি স ািস্থাি ও কম শেৃ া বৃনি 

পাওয়া, প শাপ্ত আবলা িািাবসি ব্যিস্থা ইিযানদ। 

3.3

6.6

84.1

5.3

0.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
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10%
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90%
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নচত্র ৭: প্রকল্প িাস্তিায়বি সুনিিাবভাগীবদি মিামি  

 

৪.১.৮ প্রকবল্পি ব্যয় ও শময়াদ বৃনিি িবল কাবেি পনিনি বৃনি  

প্রকবল্পি শময়াদ বৃনিি িবল কাবেি পনিনি বৃনি শপবয়বে নক িা এমি প্রবশ্নি েিাবি ৫৯  িাং  উিিদািা িবলবেি িািা োবিি 

িা, ২৪  িাং  িবলবেি কাবেি পনিনি বৃনি শপবয়বে এিং মাত্র ১৭  িাং  িবলবেি কাবেি পনিনি শমাবেও বৃনি পায়নি। (নচত্র 

৮) 

নচত্র ৮: কাবেি পনিনি বৃনিি মিামি  

 

৪.১.৯ প্রকবল্পি সিল নদকসমূ  (পনিমাণগি নিবেষণ)  

প্রকবল্পি সিল নদক নকনক এমি প্রবশ্নি উিবি ২৩.৮  িাং  উিিদািা িবলবেি দপ্তিগুবলা একসাবর্ কাে কিবি পািবে, ১৬.৮ 

 িাং  উিিদািা িবলবেি আধুনিক ভিি কিা  বয়বে, ১১.৪  িাং  উিিদািা িবলবেি ভিিটি মেবুি  বয়বে, ১০.৮  িাং  

উিিদািা িবলবেি ভিিটি দৃনষ্টিন্দি  বয়বে, ৯.৩  িাং  উিিদািা িবলবেি মািসম্পন্ন পনিবি  এিং ৭.৯  িাং  উিিদািা 

িবলবেি ওয়া রুবমি ব্যিস্থা সুন্দি ও পনিেন্ন। (নচত্র ৯) 
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নচত্র ০৯: সিল নদকসমুব ি উপি সুনিিাবভাগীবদি মিামি 

 

৪.১.১০ প্রকবল্পি দুি শল নদকসমূ  (পনিমাণগি নিবেষণ)  

প্রকবল্পি দুি শল নদকসমুব ি নিষবয় ১৮.১  িাং  উিিদািা িবলবেি ভিিসমূব  নলিে এি ব্যিস্থা িা র্াকা, ১২.৬  িাং  

উিিদািা িবলবেি গাড়ী পানকশং এি ব্যিস্থা িা র্াকা, ১১  িাং  উিিদািা িবলবেি ভিিসমূব  রুম এিং িািান্দাি প্রসািিা 

কম, ৯.৯  িাং  উিিদািা িবলবেি চান দাি তুলিায় কক্ষসংখ্যা কম, ৮.৫  িাং  উিিদািা িবলবেি শমবেবি োইলস িাই, 

৪.৯   িাং  উিিদািা িবলবেি ভিবি িজ্রপাি নিবিািক ব্যিস্থা িা র্াকা এিং বৃনষ্টি পানি ভিবিি মবধ্য চবল আসা। এোড়া 

৮.৫  িাং  উিিদািা িবলবেি িািা দুি শল নদকগুবলা সম্পবকশ শিমি নকছুই োবিি িা। (নচত্র ১০) 

নচত্র ১০: দুি শল নদকসমুব ি উপি সুনিিাবভাগীবদি মিামি 
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৪.১.১১ প্রকবল্পি সুব াগসমূ  (পনিমাণগি নিবেষণ)  

প্রকল্প িাস্তিায়বিি িবল নক নক সুনিিা  বয়বে এমি প্রবশ্নি েিাবি, ২৬.১  িাং  উিিদািা িবলবেি েিগবণি শসিাি মাি বৃনি 

শপবয়বে। ২৫.৪  িাং  িবলবে একই ভিবি অনিকাং  অনিস চবল এবসবে। ২০.৬  িাং  িবলবেি প্র াসনিক কাবে গনি 

শিবড়বে। ১৯.৭  িাং  িবলবেি েিগণ দ্রুি শসিা পাবি। ৮.৮  িাং  িবলবেি আন্তাঃ দাপ্তনিক কাবে সমন্বয় িাড়বি। ৭.৪  িাং  

িবলবেি অনিস রুবমি অভাি অবিকাংব  দূি  বয়বে এিং ৬  িাং  িবলবেি অনিবসি শ াগাব াগ ভাল  বয়বে। (নচত্র ১১) 

নচত্র ১১: প্রকবল্পি সুব াগসমূ   

 

৪.১.১২ প্রকবল্পি ঝুঁনকসমূ  (পনিমাণগি নিবেষণ)  

প্রকবল্পি ঝুঁনক সম্পবকশ োিবি চাইবল, ২৫.১  িাং  উিিদািা িবলবেি সীমািা প্রাচীি িা র্াকা, ১৬.১  িাং  উিিদািা 

িবলবেি অনিনিি শাপক ব্যিস্থা িা র্াকা, ১৫.৬  িাং  উিিদািা িবলবেি িজ্রপাি নিবিািক ব্যিস্থা িা র্াকা, ১৫.৩  িাং  

উিিদািা িবলবেি নিপদকালীি সমবয় নিগ শমণ পর্ িা র্াকা, ৪.৪  িাং  উিিদািা িবলবেি শিনলং িীচু। এোড়া ২১  িাং  

উিিদািা িবলবেি শকাি ঝুঁনক শিই এিং ৮.৯  িাং  উিিদািা িবলবেি িািা ঝুঁনক সম্পবকশ োবিি িা। (নচত্র ১২) 

 

নচত্র ১২: প্রকবল্পি ঝুঁনকসমূ  
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৪.২ গুণগি সমীক্ষাি িলািল  

নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষায় পনিমাণগি পিনি োড়াও গুণগি পিনি ব্যি াি কিা  য়, শ মি: দলীয় আবলাচিা এিং প্রকবল্পি 

কম শকিশাবদি সবঙ্গ নিনিড় সাক্ষাৎকাি। এোড়াও প্রকল্প এলাকাি স্থািীয় প শাবয় ১টি কম শ ালা কিা  য় শ খাবি সুনিিাবভাগীবদি 

সাবর্ প্রকবল্পি িিশমাি অিস্থা, অগ্রগনি, কা শকানিিা ও সিলিা নিবয় আবলাচিা কিা  য়। নিবম্ন গুণগি সমীক্ষায় প্রাপ্ত িলািল 

আবলাচিা কিা  বলা: 

 

৪.২.১ দলীয় আবলাচিাি িলািল  

আবলাচয নিনিড় পনিিীক্ষণ প্রকবল্পি আওিায় ৮টি শেলাি ১৬টি উপবেলায় শমাে ১৬টি দলীয় আবলাচিা পনিচানলি  য়। 

উপবেলাগুবলা  বে- ঢাকা নিভাবগি িািায়ণগি শেলাি আড়াই াোি ও রুপগি, চট্টগ্রাম নিভাবগি ব্রাম্মিিানড়য়া শেলাি 

িানসিিগি ও িাঞ্চািামপুি, িাে া ী নিভাবগি নঁওগা শেলাি িদলগােী ও িািীিগি, খলিা নিভাবগি খলিা শেলাি িটিয়াঘাো 

ও ডুমুনিয়া; িনি াল নিভাবগি িনি াল শেলাি শগৌিিদী ও িাবুগি; নসবলে নিভাবগি সুিামগি শেলাি েগন্নার্পুি ও  নিগি 

শেলাি  নিগি সদি; িংপুি নিভাবগি নদিােপুি শেলাি নিিল ও ফুলিানড় এিং ময়মিনসং  নিভাবগি োঙ্গাইল শেলাি ঘাোইল 

ও োঙ্গাইল সদি উপবেলা। 

 

সি শবমাে ১৫৪ েি অং গ্র ণকািী আবলাচিায় অং গ্র ণ কবিি। দলীয় আবলাচিায় প্রকবল্পি সুনিিাবভাগী সিকািী কম শকিশা ও 

কম শচািী, উপবেলা পনিষবদি শচয়ািম্যাি ও ভাইস শচয়ািম্যাি, ব্যিসায়ী, সাংিানদক, ন ক্ষক এিং ঠিকাদািস  অন্যান্য শপ াি 

শলাকেি অং গ্র ণ কবিি। অং গ্র ণকািীবদি গড় িয়স ৪২ িেি  াি মবধ্য সি শনিম্ন িয়স ২৩ িেি এিং সবি শাচ্চ িয়স ৭২ িেি। 

দলীয় আবলাচিায় অং গ্র ণকািীিা নিবম্নাি নিষয় আবলাকপাি কবিবেি। 

 

৪.২.১.১ প্রকবল্পি কাে শুরু সম্পনকশি  

প্রকবল্পি কাে শুরু সম্পবকশ নিনভন্ন উপবেলাি েিগণ নিনভন্ন িকম িথ্য প্রদাি কবিবেি। ১৬টি উপবেলাবি দলীয় আবলাচিায় 

অং গ্র ণকািীবদি িথ্য অনু ায়ী ২০১২ সাবল ২টিবি, ২০১৪ সাবল ৩টিবি, ২০১৫ সাবল ২ টিবি, ২০১৬ সাবল ৩টিবি ২০১৭ সাবল 

৩টিবি এিং ২০১৮ সাবল ১টিবি কাে শুরু  য় িবল োিা  ায়। িািায়ণগি শেলাি রুপগি এিং নদিােপুি শেলাি নিিবলি 

অং গ্র ণকািীিা িাবদি এলাকায় উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ প্রকবল্পি কাে কবি শুরু কবিনেল িা িলবি পাবিনি। ১৬টি 

উপবেলাি মবধ্য নদিােপুবিি কুলািানড়, ব্রাক্ষ্মিিানড়য়াি িানসিিগি,  নিগি সদি এিং খলিাি ডুমুনিয়া উপবেলা কমবেক্স 

সম্প্রসািণ কাে এখবিা চলমাি। 

 

৪.২.১.২ িাস্তিানয়ি কম শকান্ড সম্পবকশ সািািণ প শাবলাচিা 

প্রকবল্পি আওিায় িাস্তিানয়ি প্রিাি কম শকান্ডগুবলা  বে ভূনম অনিগ্র ণ, ভূনম উন্নয়ি, িাস্তাি কাে, নিদুযৎ সিিিা  ও পানি 

সিিিা । অং গ্র ণকািীিা এ নিষবয় নিনভন্ন মিামি প্রদাি কবিবে  া নিবম্ন আবলাকপাি কিা  বলা- 

৪.২.১.২.১ ভূনম অনিগ্র ণ 

প্রকবল্পি আওিায় ১৬টি উপবেলাি শকািটিবিই ভূনম অনিগ্র ণ কিা  য়নি। উপবেলা কমবেক্স এি সিকািী েনমবি প্রকবল্পি ভিি 

নিম শাণ কিা  বয়বে িা ভিি নিম শাবণি কাে চলমাি িবয়বে। শুধুমাত্র িিসৃষ্ট ৩টি উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র ণ কিা  বয়বে। 

৪.২.১.২.২ ভূনম উন্নয়ি 

১৬টি উপবেলাবি দলীয় আবলাচিায় অং গ্র ণকািীবদি িথ্য অনু ায়ী শুধুমাত্র ৬টি উপবেলা ভূনম উন্নয়বিি কাে কিা  বয়বে। 

শকার্াও মোপুকুি ভিাে কবি শকার্াও নিচু েনমবি িালু শিবল ভূনম উন্নয়বিি কাে কিা  বয়বে। িবি শিন িভাগ উপবেলাবি 

সমিল ভূনম র্াকায় ভূনম উন্নয়বিি কাে কিাি প্রবয়ােি  য়নি। 

৪.২.১.২.৩ িাস্তাি কাে 

শুধুমাত্র ১৩টি উপবেলাবি িাস্তাি কাে কিা  বয়বে, নঁওগা শেলাি িানিিগি উপবেলাবি িাস্তাি কাে পূবি শি কিা নেল। ৯টি 

উপবেলাবি িাস্তাি কাে কিা  য়নি এিং নদিােপুবিি ফুলিানড়বি িাস্তাি কাে চলমাি িবয়বে। দলীয় আবলাচিায় 

অং গ্র ণকািীবদি মবি িাস্তাি কাে কিাি িবল,  ািায়াি ব্যিস্থা অবিক স ে  বয়বে এিং স বেই  ািিা ি পাওয়া  ায়। 



23 
 

 

৪.২.১.২.৪ নিদুযৎ সিিিা  

১৩টি উপবেলায় নিদুযৎ সিিিাব ি কাে সম্পন্ন  বয়বে। িাকী ৩টি উপবেলাবি নিদুযৎ সিিিাব ি কাে চলমাি িবয়বে। নিদুযৎ 

সিিিাব ি েন্য শকার্াও িতুি তিদুযনিক খ ুঁটি লাগাবি  বয়বে আিাি শকার্াও প্রকবল্পি অর্ শ সংস্থাি িা র্াকায় উপবেলা পনিষদ 

শর্বক অর্ শ প্রদাি কবি িতুি ট্রািিিমাি লানগবয় নিদুযৎ সিিিা  কিা  বয়বে। িবি শিন িভাগ উপবেলাি অং গ্র ণকািীিা 

মন্তব্য কবিবেি শ , নিদুযৎ সিিিা  কাবেি নিলবম্বি েন্য প্রকবল্পি কাে নিলম্ব  বয়বে। 

 

৪.২.১.২.৫ শসালাি ব্যিস্থা 

নেনপনপবি প্রবিযক উপবেলায় শসালাি নসবস্টবমি সংস্থাি িবয়বে, মাঠ প শাবয়ি িথ্য অনু ায়ী ১৮টি উপবেলায় শসালাি ব্যিস্থা 

স্থানপি  বয়বে, ৫টি উপবেলায় শসালাি ব্যিস্থাি কাে চলমাি িবয়বে এিং নঁওগা শেলাি ম াবদিপুি উপবেলায় শসালাি ব্যিস্থাি 

কাে এখিও শুরু কবিনি।  

 

েনি: ৩ উপবেলা কমবেক্স ভিবি শসালাি ব্যিস্থা 

৪.২.১.২.৬ বৃনষ্টি পানি সংিক্ষণাগাি 

মাঠ প শাবয়ি িথ্য অনু ায়ী ১১টি উপবেলায় বৃনষ্টি পানি সংিক্ষণাগাি ব্যিস্থা িবয়বে, ৫টি উপবেলায় বৃনষ্টি পানি সংিক্ষণাগাি 

ব্যিস্থাি কাে চলমাি িবয়বে এিং ৯টি উপবেলায় বৃনষ্টি পানি সংিক্ষণাগাি ব্যিস্থা শিই। উপবেলাগুবলা  বে িািায়ণগি শেলাি 

আড়াই াোি ও রুপগি উপবেলা, িনি াল শেলাি  শগৌিিদী, িাবুগি ও উনেিপুি উপবেলা, িওগা শেলাি িানিিগি ও 

ম াবদিপুি উপবেলা, সুিামগি শেলাি েগন্নার্পুি উপবেলা এিং  নিগবিি  নিগি সদি উপবেলা।  

 

৪.২.১.২.৭ পানি সিিিা  

মাঠ প শাবয়ি িথ্য অনু ায়ী ১৩টি উপবেলায় পানি সিিিা  ব্যিস্থা কিা  বয়বে। িবি শিন িভাগ উপবেলাি দলীয় আবলাচিায় 

অং গ্র ণকািীিা মি প্রদাি কবিি শ  নেপটিউিওবয়ল িসাবিা  বয়বে িা পানিি চান দা পূিবিি েন্য  বর্ষ্ঠ িয়। িািা সাি-

মািনসিল পাম্প িসাবিাি মাধ্যবম এ সমস্যাি সমািাি কিা সম্ভি িবল মি প্রকা  কবিি। 

 

৪.২.১.৩ সমাপ্তকৃি প্রকল্প কা শািলীি িিশমাি অিস্থা এিং িক্ষণাবিক্ষণ ব্যিস্থা:  

দলীয় আবলাচিায় অং গ্র ণকািীবদি িথ্য অনু ায়ী ১৬টি উপবেলাি মবধ্য ৪টি উপবেলা ভিি নিম শাণ চলমাি িবয়বে। এোড়াও 

িনি াবলি শগৌিিদী এিং খলিাি িটিয়াঘাঁো উপবেলাি ভিি নিম শাণ কাে সম্পন্ন  বলও ভিবি দাপ্তনিক কাে শুরু  য়নি। 

শিন িভাগ উপবেলাি অং গ্র ণকািীিা প্রকবল্পি আওিায় সংগৃন ি পণ্য, কা শ ও শসিাি মাি নিবয় সন্তুষ্ট প্রকা  কবিবেি। িবি 

শকাি শকাি উপবেলাি অং গ্র ণকািীিা ভিবি ব্যিহৃি তিদুযনিক সিিামনদ এিং স্যানিবে ি এি উপকিণ নিবয় অসবন্তাষ প্রকা  

কবিবেি। িটিয়াঘাো ও িানসিিগি উপবেলাি দলীয় আবলাচিায় অং গ্র ণকািীিা ভিবি নলিে, গানড় পানকশং ও শেবিবিেি 

সূনিিা প্রবয়ােি নেল িবল মি প্রদাি কবিি। 
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৪.২.১.৪ অসমাপ্তকৃি প্রকল্প কা শািলীি িিশমাি অিস্থা 

প্রকবল্পি আওিায় িমুিানয়ি ২৪টি উপবেলাি মবধ্য ৮টি উপবেলাি ( নিগি সদি, িানসিিগি, ম াবদিপুি, ফুলিানড়, িাবুগি, 

ডুমুনিয়া, নমেশাপুি এিং শসািািগাঁও) ভিি নিম শাণ কা শ অসম্পন্ন িবয়বে এিং চূড়ান্ত নিল দানখল কিা  য়নি। এোড়াও সময় বৃনিি 

কািণ ন সাবি পুিািি েিােীণ শ ভিি অপসািণ, মালামাবলি দুষ্প্রাপ্যিা, শ্রনমক সংকে, মালামাবলি মূল্য বৃনি, সংব ানিি প্রাক্কলি 

অনুবমাদি েনিি কািণ, মাটি অপসািবণি নসিাবন্ত েটিলিা, নিদুযৎ খ ুঁটি, গাে এিং পুিািি ভিি অপসািণ এি নিষয়গুনল নিদ্যমাি 

িবয়বে। 

 

েনি: 3 উপবেলা কমবেক্স ভিবি পানিি সু-ব্যিিস্থা 

সুিামগি শেলাি েগন্নার্পুি উপবেলাি আবলাচিায় অং গ্র ণকািীিা োিাি, উপবেলা শচয়ািম্যাি এিং উপবেলা নিি শা ী 

কম শকিশা িাবদি েন্য ব্যিহৃি কক্ষগুবলা িাবদি চান াি তুলিায় শোে িবয়বে িবল িািা সম্প্রসানিি িতুি ভিবি িাবদি কা শক্রম 

পনিচালিা কিবি অসম্মনি োিাি এিং িািা দুেবিই িাবদি পুিািি ভিবি দাপ্তনিক নিয়নমি কা শক্রম পনিচালিা কবিি। 

এোড়াও দলীয় আবলাচিাবি শিন িভাগ উপবেলাি অং গ্র ণকািীিা িাবদি মি প্রকা  কবিি শ , িতুি ভিি নিম শাবণি পবিও 

সকল দপ্তিসমূব ি স্থাবিি সংকুলাি  বে িা। ভিিগুনল শ ব তু িতুি িাই িক্ষণাবিক্ষবণি প্রবয়ােি  বে িা। িবি ভিিটিি 

নিয়নমি পনিচ শা এিং িক্ষণাবিক্ষবণি েন্য নিয়নমি িিাি প্রবয়ােি িবল অং গ্র ণকািীিা িাবদি মি প্রদাি কবিি। 

৪.২.১.৫ গুণগি সমীক্ষায় প্রকল্প িাস্তিায়বি িাঁিাসমূ  প শবিক্ষণ: 

প্রকল্প িাস্তিায়বি শকাি িাঁিাি সমু্মখীি  িনি িবল অনিকাং  অং গ্র ণকািীিা োিাি। িবি কবয়কো উপবেলাি ভিি নিম শাবণি 

স্থাি নিি শািণ নিবয় মিবভদ নেল। প্রকল্প িাস্তিায়ি কনমটি নমটিং কবি স্থাি নিি শািণ কবি এিং প্রকবল্পি কাে শুরু  য়। িানসিিগি 

উপবেলাি সম্প্রসানিি ভিি নিম শাবণি নকছু োয়গায় োক-নিভাবগি নেল। এ ব্যাপাবি উপবেলা নিি শা ী কম শকিশা োক-নিভাবগি 

ঊর্ধ্শিি কম শকিশাি সাবর্ কর্া িবল সমস্যাি সমািাি কবি। িবি স্থাি নিি শািবি নিলম্ব  ওয়ায় প্রকবল্পি নিম শাণ কাে নপনেবয় পবড়। 

প্রকল্প িাস্তিায়বি িাঁিা সৃনষ্ট সম্পবকশ নঁওগা শেলাি িদলগােী উপবেলাি উপবেলা শচয়ািম্যাি েিাি অনল আ বমদ িবলি “সকল 

কা শক্রম সিকািী কম শকিশাবদি িািা প শবিক্ষণ কিা  বয়নেল িাই শকউ প্রকল্পি িাস্তিায়িকালীি সমবয় শকাি িাঁিা সৃনষ্ট কিবি 

পাবিনি।” 

 

৪.২.১.৬ দাপ্তনিক কাবে গনি ীলিা প শবিক্ষণ 

প্রকবল্পি মাধ্যবম ভিি নিম শাবণি িবল দাপ্তনিক কাবে গনি ীলিা আসা প্রসবঙ্গ আবলাচিায় অং গ্র ণকািীি িবলি একই ভিবি 

অনিকাং  দপ্তি অিস্থাি কিায় েিগুরুত্বপূণ শ নিষবয় দ্রুি নসিান্ত গ্র ণ স ে  বয়বে। আন্ত: দাপ্তনিক সম্পকশ শোিদাি িবয়বে। 

েিবসিা স ে  বয়বে। একই ভিবি উপবেলা নিি শা ী কম শকিশা, প্রকল্প িাস্তিায়ি কম শকিশা ও উপবেলা প্রবকৌ লীস  অবন্যিা 

অিস্থাি কিাি কািবণ সমন্ববয়ি মাধ্যবম দ্রুি কাে কিা সম্ভি  বে। শখালাবমলা আধুনিক ভিি  ওয়ায় সিাই উৎফুিিাি সাবর্ 

কাে কিবি পািবে।  
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েনি ৫: উপবেলা প্রবকৌ লীি সাবর্ নিনিড় সাক্ষাৎকাি 

৪.২.১.৭ সিল নদকগুবলাসমূ  প শাবলাচিা (গুণগি সমীক্ষায়)  

দলীয় আবলাচিা শর্বক প্রাপ্ত প্রকবল্পি সিলনদকগুবলা  বে:  

 অনিকাং  দপ্তি একই ভিবি  ওয়ায় সমন্ববয়ি মাধ্যবম কাে কিাি কািবি সময় সাশ্রয়  বি; 
 পনিবি িান্ধি ভিি  ওয়ায় প শাপ্ত আবলা িািাস পাওয়া  ায় িাই উৎফুিিাি সাবর্ কাে সম্পন্ন  বি; 
 শসালাি নসবস্টবমি মাধ্যবম নিকল্প নিদুযৎ এি ব্যিস্থা তিিী; 
 প্রনিটি িলায় পুরুষ ও মন লা েয়বলে আলাদা র্াকায় স্যানিবে ি ব্যিস্থা সুন্দি; 
 একই ভিবি অনিকাং  দপ্তি  ওয়ায় দাপ্তনিক গনি ীলিাি মাধ্যবম েিবসিা স ে  বি; 
 উন্নি নিম শাণ সামগ্রী নদবয় ভিিগুবলা নিম শাণ কিা  বয়বে  াবি ১০০ িেি টিবক র্াবক; 
 শসিাগ্র ীিাি শসিা প্রানপ্ত স ে  বি এিং সময় িাচবি; 
 দাপ্তনিক কাবে গনি ীলিা বৃনি পাবি; 
 প্রনিিনন্ধবদি ব্যি াি উপব ানগ ি যাম্প এি ব্যিস্থা র্াকা; 
 অনি-নিি শাপণ ব্যিস্থা র্াকা; এিং 
 শসিাি মাি বৃনি পাবি। 

৪.২.১.৮ দূি শল নদকগুবলাসমূ  প শাবলাচিা (গুণগি সমীক্ষায়) 

দলীয় আবলাচিা শর্বক প্রাপ্ত প্রকবল্পি দূি শল নদকগুবলা  বলা: 

 ভিবি নলিে এি ব্যিস্থা িা র্াকা; 
 গানড় পানকশং এি ব্যিস্থা িা র্াকা; 
 ভিবি মন লাবদি েন্য িামাবেি কক্ষ/বেস িা র্াকা; 
 উপবেলাি সকল দপ্তিসমূ  একই ভিবি সংকুলাি িা  ওয়া; 
 ভিবি েরুিী িন শগমি পর্ িা র্াকা; 
 েরুিী মুহূবিশ নিকল্প নিদুযৎ এি েন্য শেবিবিেবিি সুনিিা িা র্াকা; 
 ভিি িক্ষণাবিক্ষবণি েন্য শলাকিবলি অভাি; 
 েয়বলে/িার্রুবমি শেস কম; 
 ড্রপওয়াল/সািবসে িা র্াকায়, বৃনষ্টি পানিি োপো আসা; 
 ভিবিি সমস্ত িলায় োইলস িা র্াকা; 
 ভিবি শসন্ট্রাল নসনস কযাবমিা িা র্াকা; 
 ভিবি শসিা গ্রন িাবদি েন্য অবপক্ষাগাবিি ব্যিস্থা িা র্াকা; এিং 
 প্রনিিনন্ধবদি েন্য ভিবিি উপনিিল প শন্ত ি যাম্প এি ব্যিস্থা িা র্াকা। 
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েনি ৬ : দলীয় আবলাচিাি একাং  

৪.৩ নিনিড় সাক্ষাৎকাি শর্বক প্রাপ্ত িলািল  

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ প্রকল্প এি িাস্তিায়িকািী সংস্থা স্থািীয় সিকাি প্রবকৌ লী অনিদপ্তি এি প্রকল্প সংনেষ্ট কম শকিশাগবণি 

সবঙ্গ (প্রকল্প পনিচালক, নিি শা ী প্রবকৌ লী এিং উপবেলা প্রবকৌ লী) আিা-কাঠাবমাগি প্রশ্নমালাি মাধ্যবম শমাে ২৬টি নিনিড় 

সাক্ষাৎকাি গ্র ণ কিা  য়। স্থািীয় সিকাি প্রবকৌ ল অনিদপ্তি এি প্রকল্প অনিস শর্বক প্রকল্প পনিচালক এিং নিি শা ী প্রবকৌ লী 

এিং সমীক্ষাি িমুিানয়ি ২৪টি উপবেলা শর্বক ২৪ েি উপবেলা প্রবকৌ লীি সবঙ্গ নিনিড় সাক্ষাৎকাি গ্র ণ কিা  য়। নিনিড় 

সাক্ষাৎকাি শর্বক প্রাপ্ত িথ্যসমূ  নিবম্ন সংবক্ষবপ উপস্থাপি কিা  বলা: 

 

নিনিড় সাক্ষাৎকাবি প্রকল্প সংনেষ্ট কম শকিশািা মিামি প্রকা  কবিি শ , িানষ শক লক্ষযমাত্রা অনু ায়ী প্রকবল্পি কাে িাস্তিানয়ি 

 বে িা চলমাি িবয়বে। িািা আবিা মি প্রকা  কবিি শ  অনুবমানদি আিনেনপনপি িেিনভনিক সংস্থাি অনু ায়ী িিাি পাওয়া 

শগবে এিং অনিকাং  উপবেলায় প্রকল্প িাস্তিায়িকালীি সমবয় শকাি সমস্যা শদখা শদয়নি। িবি নদিােপুি শেলাি নিিল 

উপবেলাি উপবেলা প্রবকৌ লী েিাি োনকউি ি মাি িবলি শ , িতুি ভিি নিম শাবণি স্থাবি পুিািি ভিি র্াকায় িা অপসািণ 

কিবি  য়। এ প্রনক্রয়াি কািবি নিম শাণ কাে শুরু কিবি নিলম্ব  য়। প্রকল্প দনলবল নিি শানিি কাে শ খাবি শ খাবি  িাি কর্া নেল 

শসগুবলা শসভাবিই িাস্তিানয়ি  বয়বে িা  বে িবল প্রকল্প সংনেষ্ট কম শকিশািা োিাি। 

 

এোড়াও নদিােপুি শেলাি নিিল উপবেলায় প্র াসনিক ভিি নিম শাণস্থাবি শকাবে শি ইিোং ি র্াকায় এিং  লরুম নিম শাণস্থাবি 

পুনল  িাঁনড় ভিি নিম শাবণি স্থাি শকাবে শি মাধ্যবম উপবেলাি সম্পনি ন বসবি িায় পাওয়ায় িাঁিা অপসানিি  য় এিং প্রকবল্পি 

কাে সমাপ্ত  য়। িাোড়া খলিাি ডুমুনিয়াবি স্থাি নিি শাচবি সমস্যাি কািবি ঠিকাদািবক োয়গা বুবে নদবি নিলম্ব  য়। প্রকল্প 

িাস্তিায়বি স্থািীয় েিসািািবণি অং গ্র ণ নেল িবল কম শকিশািা োিাি। স্থািীয় শ্রনমকগণ নিম শাণ কাবে অং গ্র ণ কবি। িাোড়া 

স্থািীয় েিপ্রনিনিনিিা প্রকবল্পি মনিেনিং কাবে সম্পৃি নেল। প্রকল্প িাস্তিায়বি স্থািীয় েিগণ িা প্রভাি ালী শকাি ম ল শর্বক 

শকাি প্রনিিন্ধকিা আবসনি িিং সিাই সিলভাবি প্রকল্প সমানপ্তি েন্য সা াবেি  াি িানড়বয় নদবয়বেি িবল নিনিড় সাক্ষাৎকাবি 

প্রকল্প সংনেষ্ট কম শকিশািা অনভমি প্রকা  কবিি। 
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েনি: 4 উপবেলা কম শকিশাি সাবর্ সাক্ষাৎকাি 

ক্রয় সম্পনকশি কাে নেনপনপ এিং প্রনকউিবমন্ট িীনিমালা অনু ায়ী সম্পন্ন কিা  বয়বে িা  বে িবল উপবেলা প্রবকৌ লী োিাি। 

িািা োিাি শ  নিম্ন নলনখি পিনিবি ক্রয় কাে সম্পন্ন  য়। 

 

 নপনপআি-২০০৮ অনু ায়ী অনুবমাদি কিা  বয়বে; 

 ই-নেনপ (E-GP) পিনিবি উমুি দিপত্র আ িাি কিা  য়; 

 িহুল প্রচানিি ২টি োিীয় তদনিক পনত্রকাি মাধ্যবম দিপত্র প্রচাি কিা  বয়বে, ১টি িাংলা তদনিক ও একটি ইংবিেী 

তদনিক; 

 উি প্রাক্বলবিি সময় নেল ২৮ নদি; 

 দিপত্র মূল্যায়ি কনমটিি সুপানি  অনু ায়ী প্রাপ্ত দিপত্র HOPE কতৃশক  র্া র্ প্রনক্রয়ায় অনুবমানদি  বয়বে; এিং 

 সি শনিম্ন দিদািাবক ঠিকাদাি ন বসবি নিি শানচি কিা  বয়বে। 

 

িািা আবিা োিাি শ , প্রকবল্পি কম শকান্ডগুবলাি গুণগি-মাি এিং পনিমাপ 

অনুবমানদি নেনপনপ/আিনেনপনপি িক া অনু ায়ী িাস্তিানয়ি  বয়বে।  

শ  উপবেলায় প্রকবল্পি কাে ইবিামবধ্যই িাস্তিানয়ি  বয়বে শসখাবি 

প্র াসনিক কাবে গনি এবসবে িবল প্রকল্প সংনেষ্ট কম শকিশািা োিাি। শ  সি 

উপবেলায় প্রকবল্পি কাে চলমাি শসসি উপবেলাি কম শকিশািা প্র াসনিক 

কাবেি শক্ষবত্র নিম্ননলনখি গনি ীলিা আসবি িা এবসবে িবল মি প্রকা  

কবিি। 

 েিগণ একই ভিি শর্বক নিনভন্ন দপ্তবিি শসিা পাবে 

 দ্রুি শসিা নিনিি কিা সম্ভি  বে 

 আন্তাঃদাপ্তনিক শ াগাব াগ বৃনি পাবে 

 মনিেনিং স ে  বে িবল কাবেি গনি বৃনি পাবে 
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৪.৪ প্রকল্প অিকাঠাবমা প শবিক্ষণ  

নিি শানিি প্রশ্নমালাি মাধ্যবম প্রকল্প এলাকাি উবিখব াগ্য কম শকান্ডসমূ  (ভূনম অনিগ্র ণ, সম্প্রসানিি প্র াসনিক ভিি ও  লরুম 

নিম শাণ, আিানসক ভিি নিম শাণ এিং ভূনম উন্নয়ি) সবিেনমি েিীপ কিা  বয়বে এিং মাঠ প শাবয় নিনিড় প শবিক্ষণ কিা  বয়বে। 

প শবিক্ষবণ শদখা  ায় শ , প্রনিটি উপবেলাবি ২৭-২৮টি দপ্তি র্াকবলও শি ীিভাগ উপবেলাবি একই ভিবি সি শসাকুবল্য ৪-৫টি 

দপ্তবিি সংকুলাি  বয়বে।  নদ সকল দপ্তিসমূ একই ভিবি সংকুলাি কিবি  য় িবি ঊর্ধ্শমুখী আবিা সম্প্রসািবণি প্রবয়ােিীয়িা 

িবয়বে। এোড়াও শদখা শগবে অবিক উপবেলায় পূিশ কা শক্রম এখিও শ ষ  য়নি। িমুণানয়ি উপবেলাি মবধ্য ১১টি উপবেলাি 

পূিশ কাে নিি শানিি সময় অনু ায়ী শ ষ  বি, িানক ১৫টি উপবেলাি কাে নিি শানিি সমবয়ি মবধ্য শ ষ কিা সম্ভিপি  বি িা। 

 াি উবিখব াগ্য কািণসমূ   বলাাঃ প্রবয়ােিীয় মালামাবলি অস্বাভানিক মূল্য বৃনি, পুিািি ভিি ও গাে অপসািণ, তিদুনিক খ ুঁটি 

অপসািণ, প্রাকৃনিক নিপ শবয় সমস্যা  ওয়া, িাউবন্ড বিি নেোইি পনিিিশি, প্র াসনিক ভিি নিম শাবণি োয়গাবি েনমি 

মানলকািাগি সমস্যা নিষ্পনিবি নিলম্ব এিং নকছু উপবেলা দুগ শম  াওি শিনষ্টি এলাকা  ওয়ায় মালামাল পনিি ি এি সমস্যা।  

 

প্রকল্পটিি পূিশ কাবেি মাি সবিেনমি প শবিক্ষবণ শদখা শগবে শ , নেনপনপ অনু ায়ী ভিবিি নেোইবিি শকাি সীমািিিা শিই। 

শকিিা নেনপনপি নেোইি অনু ায়ী ভিবিি নেোইি িাস্তিায়ি কিা  বয়বে। িমুিানয়ি উপবেলাি মবধ্য ২২টি উপবেলায় কাবেি 

গুণগি মাি ভাবলা এিং িানক ২টি উপবেলায় কাবেি গুণগি মাি ভাবলা িয়।  াি উবিখব াগ্য কািণ  বে- ব্যিহৃি মালামাল 

ভাবলা িা র্াকা এিং কাবেি িদািনক ঠিকমি িা  ওয়া। প্রকবল্পি কাে  র্া র্ভাবি িক্ষণাবিক্ষণ কিাি ব্যাপাবি শদখা শগবে শ , 

শিন িভাগই মাবে মাবে িা প্রবয়ােি শমািাবিক িক্ষণাবিক্ষণ কিা  য় এিং এি ব্যয় উপবেলা পনিষবদি নিেস্ব ি নিল শর্বক 

প্রদাি কিা  য়।  

 

সািনণ 7 মাঠ প শাবয় ২৪টি উপবেলাবি সবিেনমবি অন্যান্য কা শ সম্পাদবি নিষয়ানদি প শবিক্ষণসমূ  

নিষয়সমূ  িিশমাি অিস্থা 

ভূনম অনিগ্র ণ  িিসৃষ্ট ৪টি উপবেলা ব্যিীি অন্য শকাি উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র বণি প্রবয়ােি পবড় িাই; 

ভূনম উন্নয়ি  ১২ টিবি ভূনম উন্নয়ি কিবি  বয়বে শ মি: িানল ভিাে, সামান্য মাটি কাো; 

িাস্তাি কাে  ১৩ টিবি িাস্তাি কাে কিা  বয়বে, ১ টিবি িাস্তা আবে এিং ৯ টিবি িাস্তাি কাে কিা  য়নি 

এিং ১টিবি িাস্তাি কাে চলমাি িবয়বে; 

নিদুযৎ সিিিা   ১৬ টিবি নিদুযৎ সিিিা  নদবি  বয়বে, ৬ টিবি নিদুযৎ সিিিা  নেল এিং িানক ২ টিবি 

কাে চলমাি; 

পানি সিিিা   ১৬ টিবি পানি সিিিা  নদবি  বয়বে, ৬ টিবি পানি সিিিা  নেল এিং িানক ২ টিবি কাে 

চলমাি; 

শেিাবিেি নসবস্টম  ৩ টিবি শেিাবিেি নসবস্টম আবে, ২ টিবি কাে চলমাি এিং িানকগুবলাবি প্রবয়ােি শিই; 

ইবলকনট্রনিবক ি ১২ টিবি ইবলকনট্রনিবক ি আবে, ২ টিবি কাে চলমাি এিং ১০ টিবি ইবলকনট্রনিবক ি 

এি কাে কিা  বয়বে; 

শসালাি নসবস্টম  ১৮ টিবি শসালাি নসবস্টম আবে, ৫ টিবি কাে চলমাি এিং ১ টিবি িাই; 

বৃনষ্টি পানি সংিক্ষণাগাি ১১ টিবি বৃনষ্টি পানি সংিক্ষণাগাি আবে, আবিা ৯ টিবি িাই, ১ টিবি বৃনষ্টি পানি 

সংিক্ষণাগাি স্থাপি কিা  বি িা এিং ৩ টিবি কাে চলমাি আবে; 

এসটিনপ  ১২ টিবি এসটিনপ আবে, ১০ টিবি িাই, িানকগুবলাবি কাে চলমাি আবে; 

আনর্ শং, লাইটিং এিং সাচ শ 

শপ্রাবেক ি  

১৮ টিবি আনর্ শং, লাইটিং এিং সাচ শ শপ্রাবেক ি আবে; 

শেনলব াগাব াগ ব্যিস্থা  ১৮ টিবি শেনলব াগাব াগ ব্যিস্থা আবে, ৪ টিবি িাই এিং ২ টিবি কাে চলমাি আবে; 

গানড় পানকশং  ২ টিবি গানড় পানকশং ব্যিস্থা আবে, ১ টিবি কাে চলমাি আবে এিং িানকগুবলাবি গানড় 

পানকশং এি শকাি ব্যিস্থা শিই; 

েরুিী িন গ শমি ব্যিস্থা পর্  ৫ টিবি েরুিী িন গ শমি ব্যিস্থা পর্ আবে এিং িানকগুবলাবি শিই; এিং 

অনি নিি শাপক ব্যিস্থা  ১১ টিবি অনি নিি শাপক ব্যিস্থা আবে, ১১ টিবি অনি নিি শাপক ব্যিস্থা শিই, িানক ২ টিবি কাে 

চলমাি আবে। 
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৪.৫ ব্যয় এিং সময় এি িািিম্য নিবেষণ 

গবিষণায় িমুণানয়ি ২৪টি উপবেলাবি সবিেনমবি প শবিক্ষবণি আবলাবক শভৌি অিকাঠাবমা নিম শাবণ ব্যয় ও সমবয়ি িািিম্য নিবেষণপূি শক প শাবলাচিা কিা  বয়বে। নিবম্নাি সািনণ ৮ -এ  নিগি 

সদি, িানসিিগি, ম াবদিপুি, ফুলিানড়, িাবুগি ডুমুনিয়া, নমেশাপুি এিং শসািািগাঁও উপবেলাি কাে অসম্পন্ন িবয়বে এিং চূড়ান্ত নিল দানখল কিা  য়নি।  নিগি সদি, িানসিিগি, ফুলিানড়, িাবুগি 

ডুমুনিয়া উপবেলাি প্রকবল্পি িাস্তি কাে এখিও চলমাি িবয়বে।  এোড়াও সময় বৃনিি কািণ ন সাবি পুিািি েিােীণ শ ভিি অপসািণ, মালামাবলি দুষ্পাপ্তিা, শ্রনমক সংকে, মালামাবলি মূল্য বৃনি, 

নেোইি পনিিিশি এিং সংব ানিি প্রাক্কলি অনুবমাদি েনিি কািণ, মাটি অপসািবণি নসিাবন্ত েটিলিা,  নিদুযৎ খ ুঁটি, গাে এিং পুিািি ভিি অপসািণ এি নিষয়গুনল নিদ্যমাি িবয়বে।  

 

সািনণ ৮ ২৪টি িমুিা উপবেলাি ব্যয় এিং সমবয়ি িািিবম্যি িানলকা 

ক্র. িং উপবেলা চুনি মূল্য (োকা) চূড়ান্ত নিল 
কা শাবদ  অনু ায়ী 

কাে সমানপ্তি িানিখ 

িাস্তবি কাে সমানপ্তি 

িানিখ  
সময় বৃনিি কািণ 

১ রুপগি (সম্পন্ন) ৩,২৮,২৫,০৬০.২০ ৩,৪৩,১৯,০৩৬.০০ ২২/০১/২০১২ ৩০/০৬/২০১৫ 

৩ িেি ৫ মাস ৮ নদি  

মালামাবলি দুষ্প্রাপ্যিা, শ্রনমক সংকে এিং 

মালামাবলি মূল্য বৃনি েনিি কািণ 

২ আড়াই াোি (সম্পন্ন) ৩৬,২৯৯,৩৬৩.১০ ৩,৬২,৯৫,৯৩৫.০০ ২৬/০৩/২০১৩ ২৮/০১/২০১৬ 
১৫৪ নদি  

পুিািি েিােীণ শ ভিি অপসািবিি েন্য 

৩ শসািািগাঁও (অসম্পন্ন) ৫,২১,৮৭,৫৫৯.১৭ 
চূড়ান্ত নিল দানখল 

 য়নি। 
১১/০৩/২০১৮ ১১/০৩/২০১৯ 

৩৬৪ নদি  

কািণসমূ াঃ ১। মালামাবলি দুষ্প্রাপ্যিা ২। শ্রনমক 

সংকে ৩। মালামাবলি মূল্য বৃনি। 

৪ 
োংগাইল সদি 

(সম্পন্ন) 
৫১,৭২৩,৩৩২.৯৫ ৫১,৭১৪,৪৯৫.০০ ২৮/০২/২০১৭ ২৮/০২/ ২০১৮ 

৩৮১ নদি  

 লরুম স্থাি নিচু  ওয়া, নেোইি পনিিিশি এিং 

সংব ানিি প্রাক্কলি অনুবমাদি েনিি কািবণ 

৫ ঘাোইল (সম্পন্ন) ৪০,৬৬৩,৬৭৬.১৪ ৪০,৬৬০,১০৬.০০ ১১/০৪/২০১৩ ৩১/১২/২০১৪ 

 ১ িেি ৮ মাস ১৯ নদি  

 লরুম এি স্থাবি গাে কিশবি অনুবমাদবিি েন্য এিং 

অনুবমানদি প্রাক্কলবিি অনিনিি নকছু সমবয়ি েন্য। 

৬ নমেশাপুি (অসম্পন্ন) ৩,২৩,০৩,৭২৬.৭৬ 
চূড়ান্ত নিল দানখল 

 য়নি। 
১৫/০৪/২০১৮  কাে চলমাি  কাে চলমাি িবয়বে 

৭ িটিয়াঘাো (সম্পন্ন) ৪,৯৩,৩৯,৬৩৪.৩১ ৪,৫৫,২২,৪২৬.০০ ১৫/০৬/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৭ 

২ িেি ১৫ নদি,  

প্র াসনিক ভিবিি Foundation এি Load 

Settlement observation (0 Settlement)  
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ক্র. িং উপবেলা চুনি মূল্য (োকা) চূড়ান্ত নিল 
কা শাবদ  অনু ায়ী 

কাে সমানপ্তি িানিখ 

িাস্তবি কাে সমানপ্তি 

িানিখ  
সময় বৃনিি কািণ 

এি উপি মাটি অপসািবণি নসিান্ত র্াকায় 0 

Settlement আসবি দীঘ শ সময় লাগাি দরুণ কাবেি 

অনিনিি সমবয়ি প্রবয়ােি  য়।  

৮ নদঘনলয়া (সম্পন্ন) ৫,২৩,৬০,০৬৮.৯১ ৫,২৩,৪০,০৮৮.০০ ১৫/০৯/২০১৭ ২০/০৬/২০১৮  পুিািি ভিি অপসািণ এি কািবণ 

৯ ডুমুনিয়া (অসম্পন্ন) ৬,৭৭,৫৭,০০৫.৮১ 
চূড়ান্ত নিল দানখল 

 য়নি। 
২০/১১/২০১৮ চলমাি 

প্রকল্পস্থবল পুিািি আদালি ভিি অপসািবণ নিলবম্বি 

কািবণ 

১০ উনেিপুি (সম্পন্ন) ৫,৬১,৩১,৩৪০.৭০ ৫,৬১,৩১,৩৪০.৭০ ৩০/০৯/২০১৬ ১০/০১/২০১৭  পুিািি ভিি অপসািবণ নিলবম্বি কািবণ 

১১ শগৌিিদী (সম্পন্ন)  ৫৮,০৭৩,৯৪৩.২৯ ৫৭,২৫৪,৮৭৭.০০ ১৯/০১/২০১৮ ১৯/০১/২০১৮  পুিািি ভিি অপসািবণ নিলবম্বি কািবণ 

১২ িাবুগি (অসম্পন্ন) ৪৩,১২০,০৩৭.১৮ 
চূড়ান্ত নিল দানখল 

 য়নি। 
১৬/০৫/২০১৭ চলমাি 

১ িেি ৫ নদি  

নিদুযনিক খ ুঁটি এিং পুিািি ভিি অপসািণ এি 

কািবণ 

১৩ 
নদিােপুি সদি 

(সম্পন্ন) 
৪,০১,৩৭,০১৯.৭৩ ৪,০১,১৪,৬৫০.০০ ১০/০৯/২০১৬ ১০/০৯/২০১৭ 

ভিি নিম শাণস্থবল আদালবিি অন্তি শিীকালীি 

নিবষিাজ্ঞাি শিাটি  র্াকায় এিং প্রকল্পস্থবল গােপালা 

অপসািি কিবি  ওয়ায় নিলম্ব 

১৪ নিিল (সম্পন্ন) ৩,৭১,৮৬,৩৩৯.৫১ ৩,৬৪,৬৩,৭২৭.৫০ ০৮/০২/২০১৭ ২৮/০৬/২০১৮ 

৫৩৮ নদি 

 লরুম এি স্থাবি গাে কিশবিি অনুবমাদি, প্র াসনিক 

ভিবিি স্থাবি পুিািি ভিি পনিিযি শঘাষিা এিং 

প্র াসনিক অনুবমাদি ও নিলাবমি কািবণ।  

১৫ ফুলিানড় (অসম্পন্ন) ৪,৬৫,৫৯,৬৯৩.৩৪ 
চূড়ান্ত নিল দানখল 

 য়নি। 
২২/০৭/২০১৮ কাে চলমাি 

২৩২ নদি 

পুিািি  লরুম ও নিএনেনস শগাোউি এিং সংব ানিি 

নেোইি  র্াসমবয় বুবে িা পাওয়াি কািবণ নিলম্ব। 

১৬ িদলগানে (সম্পন্ন) ৪৪,৪৬৫,৭৮১.৮১  ৪,১০,০০,০০০.০০ ০৯/০১/২০১৮ ২৫/০৬/২০১৮ 
প্রকল্পস্থবল গােপালা নিদ্যমাি র্াকায় উ া অপসািবণ 

নিলম্ব  

১৭ িানিিগি (সম্পন্ন) ৪০,২১১,৭৮২.৬৭  ৪,০২,১০,০০০.০০ ২৭/০৯/২০১৬ ২৭/০৪/২০১৭ ২১৩ নদি 
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ক্র. িং উপবেলা চুনি মূল্য (োকা) চূড়ান্ত নিল 
কা শাবদ  অনু ায়ী 

কাে সমানপ্তি িানিখ 

িাস্তবি কাে সমানপ্তি 

িানিখ  
সময় বৃনিি কািণ 

 লরুম এি স্থাবি গাে কিশবিি অনুবমাদবিি েন্য এিং 

অনুবমানদি প্রাক্কলবিি অনিনিি নকছু কাবেি েন্য। 

১৮ ম াবদিপুি (অসম্পন্ন) ৫০,৯৯৯,৩৯৭.৩৫ 
চূো়ন্ত নিল প্রদাি 

কিা  য়নি 
১৫/০১/২০১৮ ৩০/১২/২০১৮ 

প্রকল্পস্থবল গােপালা নিদ্যমাি র্াকায় উ া অপসািবণ 

নিলম্ব  

১৯ িাঞ্ছািামপুি (সম্পন্ন) ৩,৫৪,২৪,৪৫২.৬৭ ৩,৫৪,০৩,৩৬৮.০০ ১৩/০৩/২০১৩ ২৫/০৫/২০১৫ 
২ িেি ২ মাস। 

কােটি সংব ানিি  ওয়াি কািবণ 

২০ িিীিগি (সম্পন্ন) ৩৬,৪৫৮,৫৪৭.৪৩ ৩৭,৮০৮,১৫০.০০ ১২/০৩/২০১৩ ২৪/০৬/২০১৫ 
৮১০ নদি। 

পুিািি ভিি র্াকায় 

২১ িানসিিগি (অসম্পন্ন) ৩৭,৮৯৯,৯৪৩.৪৫ 
চূড়ান্ত নিল দানখল 

 য়নি। 
১২/০৭/২০১৬ কাে চলমাি  কাে চলমাি িবয়বে 

২২ েগন্নার্পুি (সম্পন্ন) ৩,০৬,৬০,৩২০.৮০  ৩,০৬,৬০,০০০.০০ ১৯/০৭/২০১৩ ৩০/০৬/২০১৭ 

৩১/০৬/২০১৭ প শন্ত শমাে ১,৪৩৫ নদি।  

পুিািি  লরুম ও নিএনেনস শগাোউি এিং সংব ানিি 

নেোইি  র্াসমবয় বুবে িা পাওয়াি কািবণ নিলম্ব। 

২৩  ািা (সম্পন্ন) ৫,২৭,৫৬,৩১৮.২৫ ৫,৩৫,০৩,০০০.০০ ০৩/১২/২০১৬ (অসম্পন্ন) 
 লরুম এি স্থাবি গাে কিশবিি অনুবমাদবিি েন্য এিং 

অনুবমানদি প্রাক্কলবিি অনিনিি নকছু কাবেি েন্য। 

২৪ 
 নিগি সদি 

(অসম্পন্ন) 
৪,০৮,৮৪,৪১৪.০৯ 

চূড়ান্ত নিল দানখল 

 য়নি। 
৩০/০৯/২০১৮ কাে চলমাি  কাে চলমাি িবয়বে 
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৪.৬ প্রকবল্পি পূিশ কা শানদি গুণগি ও পনিমাণগি মাি  াচাই 

প্রকবল্পি পূিশ কা শানদি গুণগি ও পনিমাণগি মাি  াচাই এি েন্য পিাম শক দল সবিেনমবি মাঠ প শায় পনিদ শি কবিি। মাঠ 

প শায় িাস্তি পনিদ শি এিং গুণগি পিনিি মাধ্যবম এি মাি  াচাই কিা  বয়বে। গুণগি পিনিি মবধ্য এিনেনে, স্থািীয় প শাবয়ি 

কম শ ালা, প শবিক্ষণ শচকনলষ্ট এিং শসবকন্ডানি শচকনলবষ্টি মাধ্যবম িা  াচাই কিা  বয়বে। িমুিানয়ি ২৪টি উপবেলাি মবধ্য মাত্র 

১৪টি সম্পূণ শ  স্তান্তি কিা  বয়বে িাকী ১০টিি মবধ্য ২টি  স্তান্তবিি অবপক্ষায় িবয়বে। িাকী ৮টিি কাে এখবিা চলমাি  াি 

অগ্রগনি প্রায় ৯৫%। প্রটিনি উপবেলাবি প শবিক্ষণ শচকনলবষ্টি নভনিবি নেনপনপি নেোইি শমািাবিক কবক্ষি আয়িি পনিমাপ 

কিা  বয়বে। এবি শকাি িািিম্য খবে পাওয়া  ায়নি। এোড়াও িার্রুম আয়িিস  িার্রুম নিটিংস, পানি সিিিা  ব্যিস্থা, 

শসালাি ব্যিস্থা, বৃনষ্ট সংিক্ষণাগাি ব্যিস্থাসমূ  সবিেনমবি প শবিক্ষণ কিা  বয়বে। িবি  স্তান্তি  বয়বে এমি ভিিসমুব  নকছু 

িক্ষণাবিক্ষবণি ত্রুটি পনিলনক্ষি  বয়বে  নদও িা নেনপনপবি উবিখ শিই। উি িক্ষণাবিক্ষবণি েন্য উপবেলা পনিষবদি নিেস্ব 

ি নিবলি মাধ্যবম িাি ব্যিস্থা শিয়া  বি মবম শ ভিবিি সুনিিাবভাগীিা োিাি। এোড়াও স্থািীয় প শাবয় কম শ ালা আবয়ােবিি 

সমাবপ্ত পিাম শক প্রনিষ্ঠাবিি প শবিক্ষক দল, উপবেলা ইনিনিয়াি এিং আইএমইনেি প্রনিনিনি েিাি সুেি চন্দ্র শভৌনমক, স কািী 

পনিচালকস  উপবেলা কমবেবক্সি গুণগিমাি পনিমাবপি েন্য সবিেনমবি অনিস কক্ষ, িার্রুমস  িািান্দাি নেনপনপি নেোইি 

অনু ায়ী শেপ নিিাি মাধ্যবম প শবিক্ষণ কিা  বয়বে। িদুপনি রুবমি দিোস  অন্যান্য নিটিংস প শবিক্ষণ কিা  বয়বে।   

  

  

েনি: 5 পিাম শক দল সবিেনমবি মাঠ প শায় পনিদ শি 

৪.৭ ল্যাি শেস্ট এি িলািল প শবিক্ষণ  

মাঠ প শাবয় নিনভন্ন শভৌি অিকাঠাবমাি গুণগি মাি  াচাইবয়ি লবক্ষয এলনেউইনেি ল্যাি এিং বুবয়ে ল্যাি কতৃশক পনিনক্ষি ল্যাি 

শেস্ট এি িলািল  াচাই-িাোই এি মাধ্যবম পনিলনক্ষি  য় শ , ল্যাি শেবস্টি িলািল  র্ার্ শ  বয়বে। এিং ভিবি ব্যিহৃি 

সিিামাদী (িানল, পার্ি, ইে, িে এিং নসবমন্ট) এি গুণগি মাি নেনপনপ’ি নেোইবিি শেনসনিবক ি অনু ায়ী পনিলনক্ষি  য়। 

িমুিাি নিষদ নিষয়গুনল সংব ােিী - ৪ এ উবিখ কিা  বয়বে। 
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৪.৮ স্থািীয় প শাবয়ি কম শ ালা  

“উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি)” প্রকবল্পি নিনিড় পনিিীক্ষণ নিষবয় িািায়ণগি শেলাি আড়াই াোি উপবেলাি 

সম্প্রসানিি িতুি ভিবিি সবম্মলি কবক্ষ একটি স্থািীয় কম শ ালা ও মিনিনিময় সভায় উপবেলা শচয়ািম্যাবিি সভাপনিবত্ব 

অনুনষ্ঠি  য়। উি সভায় উপবেলা প্রবকৌ লীস  উপবেলাি অন্যান্য দপ্তবিি কম শকিশাবৃন্দ উপনস্থি নেবলি। কম শ ালাি আবলাচিায় 

শুরুবি উপবেলা প্রবকৌ লী, প্রকবল্পি উবিশ্য, লক্ষয, লক্ষযমাত্রা ও অেশিস  প্রকবল্পি নিনভন্ন নিষয় উপস্থাপি কবিি। 

িািািান কভাবি উপনস্থি সকল প শাবয়ি কম শকিশা িিব্য িাবখি। আবলাচিাি প্রিাি প্রিাি নিষয়গুবলা (নিস্তানিি সংব ােিী - ৭) 

নিবম্ন আবলাচিা কিা  ল:  

 

প্রকবল্পি সিল নদকগুবলা   

 প্রকবল্পি শ   লরুমটি িবয়বে শসটি উপবেলাি সমন্বয় নমটিংগুবলাি শক্ষবত্র নিব ষ ভূনমকা িাখবে। নমটিংগুবলা নিয়নমি 

আবয়ােি কিা  বে; 
 কাবেি পনিবি  অবিক ভাল  বয়বে। এবি কবি েিগণবক শসিা শদয়াি গনি বৃনি শপবয়বে; 
 অনিবসি িািান্দা ও নসনড়বি অবিক শেস িবয়বে এিং নিনিনিনল অনিস কিা  ায়। 

প্রকবল্পি  দুি শল নদকগুবলা  

 ি যাবম্পি অভাবি শকাি  ানিিীক প্রনিিন্ধী শসিাপ্রার্ী িীচিলা প শন্ত আসবি পাবি নকন্তু উপবি উঠবি পাবি িা।  
 নিিাপিা- ীিিাি অভাি, শ  শকাি োয়গা নদবয় নিনল্ডংবয় শঢাকা  ায়।  

কম শ ালা  বি প্রাপ্ত সূপানি সমূ : 

 নলিবেি ব্যিস্থা কিা; 

 শেিাবিেি এি মাধ্যবম নিেস্ব নিদুযবিি ব্যিস্থা কিা; 

 নিিাপিা শিস্টনিি ব্যিস্থা কিা; 

 িায়াি এনক্সে নসনড়ি ব্যিস্থা িাখা;  

 ভনিষ্যি পনিকল্পিায় উপবেলা কমবেক্স ভিি এি আয়িি বৃনিি ব্যিস্থা কিা  াবি শিন িভাগ উপবেলা অনিসগুবলাি 

দপ্তিসমূ  একই ভিবি সংকুলাি  য়;  

 ভিিটি ৪ িলাি পনিিবিশ ৬ িলা কিা, িা বল অন্যান্য গুরুত্বপূণ শ দপ্তবিি কা শক্রম এখাবি চলমাি িাখা  াবি; 

 ভূনম অনিগ্র ণ প্রনক্রয়া স েিি কিাি প্রবয়ােি; এিং 

 প্রকল্প সঠিকসমবয় ও সঠিকভাবি িাস্তিায়বি প্রকল্প সংনেষ্ট আন্ত: মন্ত্রণালয় সমন্বয় কিাি প্রবয়ােি।  
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েনি: 6 আড়াই াোি উপবেলায় কম শ ালাি মাধ্যবম িথ্য সংগ্র  

৪.৯ প্রকবল্পি এনক্সে োি 

প্রনিটি প্রকবল্পি কা শক্রম শ ষ  ওয়াি পি কা শক্রমগুবলা চলমাি িাখা এিং প্রকল্প কা শক্রবমি স্থায়ীত্বন লিা একটি গুরুত্বপূণ শ 

নিষয়। এি েন্য এনক্সে েযাি এিং নকভাবি প্রকবল্পি কা শক্রমগুবলা স্থায়ীত্বন ল  বি এি েন্য আবগই পনিকল্পিা কবি িাখবি  য়। 

িা িা  বল উন্নয়বিি স্থায়ীত্বন লিাও িোয় র্াবক িা। িিশমাি সমীক্ষা কা শক্রবম শদখা শগবে শ , উপবেলা কমবেক্সগুবলা নিবয় 

িিশমাি সিকাবিি একটি ম াপনিকল্পিা িবয়বে। িা  বলা সমগ্র িাংলাবদব  উপবেলা কমবেক্সগুবলাবি নিনভন্ন মন্ত্রণালয় এিং 

নিভাগসমূ  একই ভিবি সংকুলাবিি মাধ্যবম সমস্ত দপ্তিসমূ  িাি নিেস্ব দাপ্তনিক কম শকান্ড সুষ্ঠুভাবি পনিচালিা এিং উপবেলাি 

সািািণ েিগণবক উন্নি শসিা প্রদাি কিাি সুব াগ সৃনষ্ট কিা। িিশমাবি সমগ্র িাংলাবদব  সি শবমাে ৪৯২ উপবেলা পনিষদ িবয়বে। 

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি)  ীষ শক প্রকল্প গ্র বণি মাধ্যবম মাত্র ২৩৩টি উপবেলা কমবেক্স এিং ৪৬টি আিানসক 

ভিি নিম শাবণি ব্যিস্থা িাস্তিানয়ি  বে। পিিিীবি প শায়ক্রবম িাকী উপবেলাগুবলাবি িা িাস্তিায়ি কিা  বি।  

 

প্রকবল্পি এনক্সে োি এি নিষবয় নেনপনপবি  া উবিখ কিা িবয়বে িা  বলাাঃ িাস্তিায়িকািী সংস্থা স্থািীয় সিকাি প্রবকৌ ল 

অনিদপ্তি উপবেলা কমবেক্স প্র াসনিক ভিি এিং আিানসক ভিি নিম শাবণি পি িা উপবেলা নিি শা ী কম শকিশা এিং উপবেলা 

শচয়ািম্যাি এি নিকে স্থাপিা বুনেবয় নদবিি। বুবে শিিাি পি অত্র প্রকবল্পি িক্ষণাবিক্ষণ ও শমিামবিি েন্য উপবেলা পনিষবদি 

নিেস্ব ি নিল শর্বক সিিিা  কিা  বি।  াবি কবি প্রকল্প কা শক্রম শ ষ  ওয়াি পি কা শক্রমগুবলা স্থান ত়্ব ীলিা িোয় র্াবক। 
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৪.১০ মালামাল, কা শ ও শসিা ক্রয় প শবিক্ষণ 

নেনপনপ প্রিয়বণি সময় প্রকবল্পি অিীবি নিনভন্ন মালামাল, কা শ ও শসিা ক্রবয়ি েন্য শ  ক্রয় পনিকল্পিা কিা  বয়নেল িা নেনপনপবি 

Total Procurement Plan ন সাবি অন্তর্ভ শি আবে। কা শ প্রনক্রয়া প শাবলাচিায় শকাি প্যাবকবেি দুই িা িবিানিক সাি-

প্যাবকে নিভি কিাি নিষয় পনিলনক্ষি  য়নি। 

 

প্রকবল্পি আওিায় পণ্য, কা শ ও শসিা ক্রয়/সংগ্রব ি শক্ষবত্র নপনপআি ২০০৮ (PPR 2008) অনুসিণ: উন্নয়ি প্রকবল্পি অিীি পন্য, 

কা শ ও শসিা ক্রয় প্রনক্রয়াকিবণ পািনলক প্রনকউিবমন্ট নিনিমালা ২০০৮ অনুসিণ কিা অপনি া শ। নেনপনপ/আিনেনপনপবি প্যাবকে 

নভনিক প্রনিটি ক্রয় প্যাবকবেি েন্য অনুসিণীয় ক্রয় পিনি নিনদ শষ্টভাবি উবিখ র্াবক। ক্রয় প্রনক্রয়াি উবিনখি ক্রয় পিনি এিং 

নপনপআি ২০০৮ (PPR 2008) এি নিনভন্ন িাবপি শক্ষবত্র নিবদ শ িা অনুসিণ কবিই ক্রয় প্রনক্রয়া সমন্বয় কিাি কর্া। “উপবেলা 

কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি)”  ীষ শক প্রকবল্পি ২৪টি ক্রয় প্যাবকবেি িথ্যানদ নিবেষি কবি শদখা শগবে ক্রয় প্রনক্রয়াকিবণ 

নপনপআি ২০০৮ (PPR 2008) অনুসিণ কিা  বয়বে। উি প্রকবল্পি ক্রয় প্রনক্রয়াকিবণ নপনপআি ২০০৮ (PPR 2008) 

অনুসিণ সম্পবকশ প শবিক্ষণসমূ  নিম্নরূপ: 

 

দিপত্র প্রনক্রয়াকিবণ আিনেনপনপবি উবিনখি ক্রয় পিনি Open Tender Method (OTM) (নপনপআি ২০০৮ নিনি-৯০) 

ও Direct Procurement Method (DPM) [নপনপআি ২০০৮ নিনি ২০(৯) ৮১ ও ৮২] এিং Request for Quotation 

(RFQ) [নপনপআি ২০০৮ এযাক্ট এি শসক ি-৩২, অনুবমানদি নিনি ১৬ (৭)] এি নসনেউল-২ অনুসিণ কিা  বয়বে। এক শকাটি 

োকাি ঊবর্ধ্শ  ািিীয় দিপত্র নিজ্ঞনপ্ত নসনপটিইউ’ি ওবয়িসাইবে প্রকা  কিা  বয়বে। [নপনপআি ২০০৮ নিনি ১৬ (১১)] 

In order to process the Tender, the purchase method mentioned in the RDPP is Open Tender 

Method (OTM) (PPR 2008 Rules - 90) and Direct Procurement Method (DPM) [PPR 2008 

Rules 20 (9) 81and 82] and Request for Quotation (RFQ) [section of the PPR 2008 Act. -32 

approved rules 16 (7)] has been following schedule-2, and all the tenders have been published 

on the CPTU's website, above Tk 1 crore. [PPR 2008 Rules 16 (11)] 
 

প্রনিটি প্যাবকবেি দিপত্র নিজ্ঞনপ্ত বৃ ৎ প্রচানিি তদনিক পনত্রকায় (প্রর্ম আবলা, তদনিক মািিেনমি, কাবলিকন্ঠ) প্রকল্প শুরুি পূবি শ 

প্রকা  কিা  য় (নপনপআি ২০০৮ নিনি ৯০ (২) (১)। দিপত্র গ্র ণ শ বষ দিপত্র শেন্ডাি ওবপনিং কনমটিি সকল সদবস্যি উপনস্থনিবি 

দিপত্র শখালা  য় (নপনপআি ২০০৮ নিনি ৯০ (২) (১)। দিপত্র শখালাি ৪৪ নদবিি মবধ্য দিপত্র মূল্যায়ি কনমটিি সভা অনুনষ্ঠি 

 বয়বে নপনপআি ২০০৮, নিনি-১৯ (১), ১১৭ (১০) িীনিমালা অনুসিণ কবি। দিপত্র মূল্যায়ি কনমটিবি প্রবয়ােিীয় সংখ্যক (৫ 

েি) সদস্য িাখা  বয়বে। এি মবধ্য িন শনিভাগীয় ২ েি সদস্য অন্তর্ভ শি  বয়বে (নপনপআি ২০০৮, নিনি ৮ (১), (২) ও ৮ এি 

িীনিমালা অনু ায়ী। দিপত্র নসনেউল েমা শদয়াি েন্য দিপত্র নিজ্ঞনপ্ত প্রকান ি  ওয়াি পি ২৭ শর্বক ৩০ নদি সময় শদওয়া 

 বয়বে। সি শনিম্ন দিপত্রদািাবদিবক শিাটিনিবক বিি পি এযাওয়াে শ (NOA) প্রদাি কিা  য় এিং নিি শানিি সমবয়ি মবধ্য দিপত্র 

সম্মনি োনিবয়নেবলি। নিি শানচি দিপত্রদািা প্রনিষ্ঠািসমূব ি সাবর্ ব্যনিগি শকাি সম্পকশ শিই মবম শ মূল্যায়ি কনমটিি সকল 

সদস্যকতৃশক শঘাষণা প্রদাি কিা  বয়বে। দিপত্র মূল্যায়ি প্রনিবিদবি ঠিকাদাি কতৃশক দানখলকৃি দিপবত্র উবিনখি সকল িথ্য 

সঠিকভাবি উবিখ কিা  বয়বে এিং উবিখব াগ্য/গুরুত্বপূণ শ শকাি িথ্য িাদ পবড়নি মবম শ মূল্যায়ি কনমটিি সকল সদস্যকতৃশক শ ৌর্ 

শঘাষণা শদওয়া  বয়বে।  
 

৪.১০.১ মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত পনিিীক্ষণ  

মালামাল ক্রয় প্যাবকেসমূ  নপনপএ - ২০০৬ ও নপনপআি-২০০৮ অনুসিণ কবি  র্া র্ নিয়বম সম্পানদি  বয়বে। প্রকবল্পি 

আওিায় মালামাল ক্রবয়ি শক্ষবত্র প্রবিযকটি মালামাবলি ক্রয়মূল্য ১০ লক্ষ োকাি নিবচ র্াকায় RFP পিনিবি  মালামাল ক্রয় 

কা শ সম্পাদি কিা  বয়বে।  াি মবধ্য শমােি সাইবকল ১.৫ লক্ষ োকা মূবল্যি ২টি, নপ্রন্টািস  কনম্পউোি ২.২ লক্ষ োকা মূবল্যি 

৫টি, এিং িবোকনপ শমন ি ৪.৫ লক্ষ োকাি ২টি িবয়বে। 
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৪.১০.২ কা শ ক্রয় সংক্রান্ত পনিিীক্ষণ  

কাে ক্রয় প্যাবকে সমূ  নপনপএ - ২০০৬ ও নপনপআি- ২০০৮ অনুসিণ কবি  র্া র্ নিয়বম সম্পানদি  বয়বে। উি নিয়ম অনুসাবি 

একটি প্যাবকবেি িমুিা নিবম্ন প্রদাি কিা  ল। 

কাবেি িাম: রূপগি উপবেলা কমবেক্স ভিি সম্প্রসািণ ও  ল রুম নিম শাণ। 

শেলা: িািায়াণগি, উপবেলা: রূপগি। 

ক্রয়কািীি িাম: উপবেলা প্রবকৌ লীি দপ্তি, রূপগি, িািায়াণগি।  

অনুবমাদিকািীি কা শালয়: প্রকল্প পনিচালক, উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকল্প  

ক্রয়কািী কা শালবয়ি প্রিাি: প্রিাি প্রববকৌ লী (HOPE)। 

সািনণ ৯ নপনপআি-২০০৮ অনু ায়ী কা শ ক্রয় এিং আনর্ শক ক্ষমিা িন্টি সংক্রান্ত পনিিীক্ষণ 

ক্র.িং নিণ শয়ক প শবিক্ষি 

১. প্রবয়ােিীয়িা  প্রকল্প এলাকায় কাে/স্কীমটিি প্রবয়ােিীয়িা িবয়বে িবল প্রিীয়মাি  য়। 

 িদুপনি প্রকবল্পি গাইে লাইি অনুসাবি আন্তাঃমন্ত্রণালবয়ি নস্টয়ানিং 

কনমটিি সম্মনিপত্র পাওয়া  ায়। 

২. িাৎসনিক ক্রয় পনিকল্পিা  িাৎসনিক ক্রয় পনিকল্পিা (APP) ক্রয়কািী কা শালবয়ি প্রিাি (HOPE) 

কতৃশক অনুবমানদি, ও আন্তাঃমন্ত্রণালবয়ি নস্টয়ানিং কনমটিি  সম্মনিপত্র 

পাওয়া  ায়। 

৩. দিপত্র ক্রয় পিনি  কা শ (Works) ক্রয় শক্ষবত্র উমুি দিপত্র পিনি (OTM) এি মাধ্যবম 

িাস্তিায়ি কিা  বয়বে। 

৪. দাপ্তনিক প্রাক্কলি এলনেইনে’ি এি অনুবমানদি শিে নসনেউল অনুসিণপূি শক দাপ্তনিক প্রাক্কলি 

প্রস্তুি কিা  য়  া প্রিাি প্রবকৌ লী, LGED (HOPE) কতৃশক অনুবমাদি 

কিা  বয়বে। 

৫. দিপবত্রি দনলল প্রস্তুিকিণ CPTU কতৃশক অনুবমানদি দিপবত্রি আদ শ দনলল (STD) অনুসিণ কবি 

দিপত্র দনলল প্রস্তুি কিা  বয়বে।  

৬. কাব শি  পনিমাণগি ন সাি 

(BOQ) 

অনুবমানদি দাপ্তনিক প্রাক্কলি অনুসিণ কবি সাইে েিীবপি পি কাব শি 

পনিমাণগি ন সাি (BOQ) প্রস্তুি কিা  বয়বে।  

৭. পনিমাণ অনুবমানদি নেনপনপবি উবিনখি কাবেি পনিমাণ অনু ায়ী কাবেি প্রাক্কলি 

প্রস্তুি কিা  বয়বে  া  র্ার্ শ িবল প্রিীয়মাি  য়।  

৮. দিপত্র উমুিকিণ ও মূল্যায়ি 

কনমটি প্রস্তুি পিনি (TOC/ 

TEC)  

নপনপআি এি িিনসল-২ ও নিনি -৭ এি নিবদ শ িা শমািাবিক প্রিাি প্রবকৌ লী, 

HOPE কতৃশক অনুবমাদিক্রবম দিপত্র উমুিকিণ (TOC) ও মূল্যায়ি 

কনমটি (TEC) প্রস্তুি কিা  বয়বে। 

৯. নিজ্ঞাপি প্রকা   নপনপআি এি িিনসল-২ ও নিনি - ৯০ (২) (গ) (ে) এি নিবদ শ িা 

শমািাবিক দিপবত্রি আ িাি োিীয় ইংবিনে ও িাংলা পনত্রকায় নিজ্ঞাপি 

প্রকা  কিা  বয়বে; 

 এোড়া িাি কনপ এলনেইনে’ি website ও CPTU শি অিলাইবি 

আপবলাে কিা  বয়বে; এিং 

 ইংবিনে পনত্রকা- নদ নিউ শি ি; িানিখ- ২০-১১-২০১১; এিং  

 িাংলা পনত্রকা - তদনিক মািি েনমি, িানিখ - ২০-১১-২০১১। 

১০. দিপত্র দানখল  দিপত্র গ্র বণি শ ষ িানিখ নেল ২০-১২-২০১১ এিং শ ষ সময়  নেল শিলা 

১২:০০। 

১১. দিপত্র উমুিকিণ  প্রাপ্ত শমাে দিপবত্রি সংখ্যা ৩টি 

 কােটিি Responssive (বিধ্য/উপযুি) দিদািাি সংখ্যা ২ েি; 

এিং 
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ক্র.িং নিণ শয়ক প শবিক্ষি 

 সি শনিম্ন দিদািা উপযুি ন সাবি নিি শানচি  বয়বে। 

১২. দিপত্র মূল্যায়ি  দানখলকৃি দিদািাবদি দনললানদ  াচাই িাোই কিবি অনিনিি ১২ নদি 

সময় শলবগবে; এিং 

 নপনপআি অনুসাবি অনুবমাদি প্রনক্রয়া সম্পাদি কিা  বয়বে। 

১৩. চুনি সম্পাদি শিাটি  (NOA) ও 

চুনিি স্বাক্ষি 

চুনি সম্পাদি শিাটি  (NOA) োনিি িানিখ-১৩/০২/২০১২ 

 (NOA) োনিি ১৪ নদবিি মবধ্য কা শ সম্পাদবিি োমািি 

(Performance Security) চুনি মূবল্যি ৫% োকা েমা 

কিা  বয়বে; 

 দিপবত্রি তিিিাি (১২০ নদি) সময়সীমাি মবধ্য চুনি সম্পাদি কিা 

 বয়বে। 

১৪. অনুবমাদবিি প্রনক্রয়া  নপনপআি অনুসাবি অনুবমাদবিি প্রনক্রয়া সম্পন্ন কিা  বয়বে। 

১৫. চুনি পনিচালিা ও ব্যিস্থাপিা  চুনি অনু ায়ী কাে সম্পাদবিি িানিখ- ২৫/০৭/২০১৬ 

 িাস্তবি কাে সমাপ্ত  বয়বে- ১৩/০৩/১৭ 

 কাে সম্পাদবিি সময়সীমা বৃনি উপযুি কতৃশপক্ষ কতৃশক অনুবমাদি কবি 

কা শ সম্পাদবিি োমািি (Performance Security) 

সময়সীমা বৃনি কিা  বয়বে। 

 চুনি সম্পাদি শিাটি  (NOA) োনিি ১৫ নদবিি মবধ্য কাে শুরু কিাি 

নিয়ম নকন্তু শসই অনু ায়ী কাে কিা  য়নি। কািণ পুিািি েিােীণ শ ভিি 

অপসািবণি েন্য সময় শি ী শলবগবে। 

১৬. কা শ সম্পাদি  পুিািি েিােীণ শ ভিি অপসািবণি েন্য ১৫৪ নদি সময়সীমা বৃনিস  

কা শ সম্পন্ন কিা  য়। 

১৭. চুনি পনিচালিা ও ব্যিস্থাপিাি 

শক্ষবত্র সংকেপূণ নিষয়ানদ 

শভনিবয় ি 

সময় বৃনিকিণ 

সংব ািবিি আবদ  

 কাে সম্পাদবিি সময়সীমা বৃনি উপযুি কতৃশপক্ষ কতৃশক অনুবমাদি কবি 

কা শ সম্পাদবিি োমািি (Performance Security) 

সময়সীমা বৃনি কিা  বয়বে। 

 ল্যাি শেবস্টি মাধ্যবম কাবেি গুণগি মাি নিনিি কিা  বয়বে। এিং 

 সময়মি সবিেনমবি  াচাই কবি চলমাি নিল প্রদাি কিা  বয়বে। 

১৮. নিল প্রদাি/পনিব াি অনুবমানদি চুনি অনু ায়ী নিল প্রদাি এিং আয়কি ও ভযাে চালাবিি 

মাধ্যবম পনিব াি কিা  বয়বে। 
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৪.১০.৩ শসিা ক্রয় সংক্রান্ত পনিিীক্ষণ 

প্যাবকবেি িামাঃ উপবেলা কমবেক্স প্রকবল্প ২ (দুই) েি উপ স কািী প্রবকৌ লী, ২ (দুই) েি গাড়ী চালক ও ৩ (নিি) েি এম, এম,   

এস, এস শমাে ৭ (সাি) টি পবদ আউেবসানস শং পিনিবি  নিব ়াবগি নিনমবি িাম শ/প্রনিষ্ঠাি নিি শাচি| 

ক্রয়কািীি িাম: স্থািীয় সিকাি প্রবকৌ লীি অনিদপ্তি  

অনুবমাদিকািীি কা শালয়: প্রকল্প পনিচালক, উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ািনিি) প্রকল্প  

ক্রয়কািী কা শালবয়ি প্রিাি: প্রিাি প্রববকৌ লী (HOPE)। 

 

নপনপআি-২০০৮ অনু ায়ী শসিা (Services) ক্রয় এিং আনর্ শক ক্ষমিা িন্টি সংক্রান্ত পনিিীক্ষণ েক  া নসনপটিউ কতৃশক 

প্রস্তুিকৃি শচক-নলস্ট 

ক্রনমক 

িং 
নিণ শয়ক প শবিক্ষি 

১. প্রবয়ােিীয়িা  প্রকল্প পনিচালিাি েন্য শসিা (Services) ক্রবয়ি প্রবয়ােিীয়িা িবয়বে িবল 

প্রিীয়মাি  য়। 

 িদুপনি প্রকবল্পি গাইে লাইি অনুসাবি আন্তাঃমন্ত্রণালবয়ি নস্টয়ানিং কনমটিি 

সম্মনিপত্র পাওয়া  ায়। 

২. িাৎসনিক ক্রয় পনিকল্পিা  িাৎসনিক ক্রয় পনিকল্পিা (APP) ক্রয়কািী কা শালবয়ি প্রিাি (HOPE) কতৃশক 

অনুবমানদি ও আন্তাঃমন্ত্রণালবয়ি নস্টয়ানিং কনমটিি সম্মনিপত্র পাওয়া  ায়। 

৩. শসিা (Services) পিনি  শসিা (Services) ক্রয় শক্ষবত্র গুণগিমাি ও ব্যয়নভনিক নিি শাচি পিনি 

(QCBS) পূি শক EOI এি মাধ্যবম িাস্তিায়ি কিা  বয়বে। 

৪. আগ্র  ব্যিকিবিি আবিদিপত্র 

দানখল 

 এলনেইনে এি অনুবমানদি শিে নসনেউল অনুসিণপূি শক দাপ্তনিক প্রাক্কলি প্রস্তুি 

কিা  য়  া প্রিাি প্রবকৌ লী, HOPE কতৃশক অনুবমাদি কিা  বয়বে। 

৫. আবিদিপত্র দানখবলি িানিখ, 

সময় ও স্থাি 

 EOI স্নািক িংাঃ এলনেইনে/নপনে/ইইউনসনপ/এম-০১ (অং -১)/২০১৬/৯০৪,  

িানিখ- ১০/০৩/২০১৬ 

 EOI দুইটি পনত্রকায় প্রকান ি  বয়নেল; (১) তদনিক সমকাল, িানিখাঃ 

১২/০৩/২০১৬, (২) The New Age, িানিখাঃ ১৩/১৩/২০১৬ 

 EOI দানখবলি শ ষ িানিখাঃ ০৬/০৪/২০১৬ 

 প্রাপ্ত EOI এি সংখ্যাাঃ ৬ (েয়) টি 

৬. আবিদিপত্র উমুিকিণ/ কাব শি  

পনিমাণগি ন সাি (ToR) 

 আবিদিপত্র উমুিকিি কনমটি HOPE কতৃশক অনুবমাদি কিা  বয়নেল।  

৭. আবিদিপত্র মূল্যায়ি ও সংনক্ষপ্ত 

িানলকা অনুবমাদি /প্রস্তাি 

দানখবলি অনুবিাি সম্বনলি দনলল 

প্রস্তুি নিিিি  (RFP) 

 ৬টি আবিদিপত্র েমা  বয়নেল িািমবধ্য শর্বক ২টি শক Short List কিা  য়। উি 

Short List এি Criteria HOPE কতৃশক অনুবমাদি কিা  বয়নেল। 

 ৬টি প্রনিষ্ঠাবিি আবিদিপত্র মূল্যায়ি কবি ২টি প্রনিষ্ঠাবিি অনুকূবল প্রস্তাি 

দানখবলি অনুবিাি সম্বনলি দনলল প্রস্তুি নিিিণ (RFP) ইসুয কিা  বয়নেল। 

৮. প্রস্তাি উমুিকিি ও মূল্যায়ি 

কনমটি প্রস্তুি পিনি (POC/ 

PEC)  

 নপনপআি এি িিনসল-২ ও নিনি -৭ এি নিবদ শ িা শমািাবিক প্রিাি প্রবকৌ লী, 

HOPE কতৃশক অনুবমাদিক্রবম প্রস্তাি উমুিকিণ কনমটি ০২/০৫/২০১৬ িানিবখ 

সভাি আ িাি কিা  য়। 

 প্রভাি মূল্যায়ি কনমটি কতৃশক প্রাপ্ত প্রস্তািসমূব ি কানিগনি প্রস্তাি উি সভাি 

কা শনিিিণীস  মূল্যায়ি প্রনিবিদি প্রস্তুি কিা  বয়বে; 

৯. অনুবমাদি প্রনক্রয়া  নপনপআি অনুসাবি অনুবমাদবিি প্রনক্রয়া সম্পন্ন কিা  বয়বে। 

১০. প্রস্তাি চুনিি স্বাক্ষি   প্রস্তাি চুনি ০৭/০৬/২০১৬ িানিবখ সম্পন্ন কিা  য়।  

১১. শসিা সিিিা   চুনি ও শসিাি  িশািলী অনু ায়ী শসিা সিিিা  কিা  বয়বে। 

 নপনপআি অনুসাবি কাব শি শসিা প্রদাি সম্পন্ন  ওয়াি প্রনিবিদি কিা  বয়বে। 

১২. নিল প্রদাি/পনিব াি অনুবমানদি চুনি অনু ায়ী নিল প্রদাি এিং আয়কি ও ভযাে চালাবিি মাধ্যবম পনিব াি 

কিা  বয়বে। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

প্রকবল্পি উবিশ্য অেশবিি অিস্থা প শাবলাচিা 
 

৫ .১ প্রকবল্পি উবিশ্য ও  ালিাগাদ অেশি  

প্রকল্প উবিবশ্যি নিপিীবি অদ্যিনি শসবকন্ডানি এিং প্রাইমানি িথ্য প্রানপ্তি আবলাবক নিবেষণ ও প শবিক্ষণ অনু ায়ী অংগনভনিক 

অেশবিি অগ্রগনি নিবম্নাি েবক প্রদন শি  ল (সািনণ ১০) 

 

সািনণ ১০ প্রকবল্পি উবিশ্য অনু ায়ী অেশবিি িানলকা  

ক্রনমক 

িং 
উবিশ্য অেশি 

০১  লরুমস  সম্প্রসানিি প্র াসনিক 

ভিি নিম শাণ ২৩৩টি 

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকবল্পি নেনপনপ’ি আওিায় ২৩৩টি 

উপবেলা কমবেবক্স ২৩৩টি প্যাবকবেি মাধ্যবম কােটি সম্পন্ন কিাি সংস্থাি িবয়বে। 

এনপ্রল ২০১৯ প শন্ত প্রকল্প অনিবসি িথ্য মবি ১২৯টি প্যাবকবেি আওিায় ১২৯টি 

উপবেলা কমবেক্স ভিি ও  লরুম ভিবি নিম শাবণি কাে সমাপ্ত কিা  বয়বে 

(সংব ােনি-৫ক)। িাকী ৪৮টি প্যাবকবেি আওিায় ৪৮টি উপবেলা কমবেবক্সি কাে 

চলমাি িবয়বে; ৬টি প্যাবকবেি আওিায় ৬টি উপবেলা কমবেবক্সি কা শ সমাবপ্তি 

েন্য চুনি সম্পাদি কিা  বয়বে নকন্তু কাে আিম্ভ কিা সম্ভি  য়নি (সািনণ -১১)। 

১৮টি প্যাবকবেি আওিায় দিপত্র আ িাি কিা  বয়বে/নেোইি সম্পন্ন 

 বয়বে/নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি িবয়বে (সািনণ -১২)। এিং ৩২টি প্যাবকবেি 

আওিায় ৩২টি উপবেলা কমবেবক্সি কা শ সম্পাদবিি লবক্ষয এখি প শন্ত শকাি প্রকাি 

দিপত্র আ িাি কিা  য়নি (সািনণ -১৩)। 

০২ আিানসক ভিি নিম শাণ ৪৬টি 

(বচয়ািম্যাি শকায়াে শাি, ইউএিও 

শকায়াে শাি ও েিবমেনি) 

 

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকবল্পি নেনপনপ’ি আওিায় ৪৬টি 

আিানসক ভিি ৪৬টি প্যাবকবেি মাধ্যবম সম্পন্ন কিাি সংস্থাি িবয়বে। এনপ্রল ২০১৯ 

প শন্ত প্রকল্প অনিবসি িথ্য মবি ৯টি আিানসক ভিবিি কাে ৯টি প্যাবকবেি 

আওিায় সম্পন্ন  বয়বে (সংব ােনি-৫খ)। ৮টিি কাে চলমাি প শায় িবয়বে। এিং 

িাকী ২৯টি আিানসক ভিবিি েন্য ২৯টি প্যাবকবেি একটিিও এখি প শন্ত দিপত্র 

আ িাি কিা  য়নি (সািনণ -১৩)। 

০৩ ভূনম অনিগ্র ণ ও ক্রয় নেনপনপ’ি আন্তাঃখাি সমন্ববয়ি িথ্য অনু ায়ী িিসৃষ্ট ৪টি উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র ণ 

ও ক্রবয়ি কর্া র্াকবলও ৩টি উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র ণ কিা  বয়বে। উি কা শ 

সম্পাদবিি েন্য ৩৫০০ লক্ষ োকাি নিপিীবি ৩০২৫.৫৬ লক্ষ োকা ব্যবয় সম্পানদি 

 বয়বে। শুধুমাত্র খাগড়ােনড় শেলাি গুইমািা উপবেলাি অিকাঠাবমাগুনলি সিকািী 

খাস েনমবি নিনম শি  বি নিিায় ভূনম অনিগ্র বণি েন্য নেনপনপ’শি শকাি েনমি 

পনিমাণ ও ব্যয় িিা নেল িা। এ কািবণ গুইমািা উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র ণ কিা 

সম্ভি  য়নি। শসকািবণ অত্র উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র ণ অসম্পন্ন র্াকায় শকাি প্রকাি 

কা শ সম্পাদি কিা সম্ভিপি  য়নি। 

০৪ ভূনম উন্নয়ি এিং অন্যান্য 

(অভযন্তিীণ িাস্তা, পানি ও নিদুযৎ 

ইিযানদ) 

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকবল্পি আওিায় ২৩৩টি উপবেলা 

কমবেবক্স ভূনম উন্নয়ি এিং অন্যান্য (অভযন্তিীণ িাস্তা, পানি ও নিদুযৎ ইিযানদ) কা শ 

সম্পাদবিি েন্য সি শবমাে ২৫০টি প্যাবকবেি মাধ্যবম িা সম্পাদবিি কর্া িবয়বে। 

 াি প্রনিটি প্যাবকবেি গড় মূল্য ১০ লক্ষ োকা। প্রকল্প অনিবসি িথ্য মবি উি 

২৫০টি প্যাবকবেি মবধ্য ১০টি সমাপ্ত ও ৩টি চলমাি এিং ২টিবি দিপত্র আহ্বাবিি 

কা শক্রম প্রনক্রয়ািীি িবয়বে। িাকী ২৩৩টি প্যাবকে অনুবমাদবিি প শায় িবয়বে।  াি 

কাে প্রকল্প শময়াদাবন্ত সমাপ্ত  বি মবম শ প্রকল্প অনিস অিন ি কবিি। নকন্তু িাকী ২টি 

প্যাবকবেি কাে ভূনম অনিগ্র বণি েন্য সমাপ্ত কিা সম্ভিপি িয়।  
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৫.২ প্রকবল্পি কা শক্রম িাস্তিায়বি সানি শক সমস্যা এিং সম্ভাব্য প্রনিকাি  

মব  খালী, নিলাইেনড়, িামগনি, আ াশুনি এিং নেকিগাো উপবেলায় প্রকবল্পি চুনি সম্পাদি  বয়বে নকন্তু কাে আিম্ভ  য়নি। 

সািনণ ৭ -এ উবিনখি প্রকবল্পি প্রস্তানিি স্থাবি অন্যান্য সিকািী দপ্তবিি অনিস ও শগাোউি নিদ্যমাি র্াকায় চুনি সম্পাদি  ওয়া 

সবত্ত্বও কাে শুরু কিা সম্ভিপি  য়নি। আমলািানন্ত্রক েটিলিা হ্রাস কিি: জুরুিী নভনিবি পুিািি ও েীণ শ অনিসস  অন্যান্য ভিি 

অপসািণ কিা আিশ্যক। নকছু নকছু এলাকায় ভিি নিম শাবণি েন্য শ  স্থাি সিাি কিা  বয়বে শসখাবি পুিািি শগাোউিস  

অন্যান্য দপ্তবিি অকা শকি ভিি অপসািবণ নিি শানিি মন্ত্রণালবয়ি উপিস্থ কম শকিশাস  উপবেলািীি ঊর্ধ্শিি সিকািী কম শকিশা, 

উপবেলা শচয়ািম্যাি এি সদয় দৃনষ্ট এিং িনড়ৎ নসিান্ত প্রবয়ােি।  

 

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) িাস্তিায়ি প্রকবল্পি শসবকন্ডানি ও প্রাইমানি িথ্য নিবেষণপূি শক শদখা  ায় শ , 

প্রকবল্পি িাকী সমবয় সমস্ত পূিশ কা শানদ সমাপ্ত কিবণি েন্য উদ্ভুি সমস্যা ও েটিলিােনিি কািবণ নকছু উপবেলাি কাে নিি শানিি 

সমবয় সমাপ্ত কিা সম্ভিপি িয়। শকিিা খাগড়ােনড়ি গুইমািা উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র ণ কিবি িা পািায় শসখািকাি উপবেলা 

কমবেক্স প্র াসনিক ভিি,  লরুম ভিি, আিানসক ভিি, ভূনম উন্নয়বিি কােস  অন্যান্য নেনপনপ নিি শানিি শকাি প্রকাি কাে শুরু 

কিা  ায়নি।  নদও প্রকবল্পি সমস্ত পূিশ কাে সম্পাদবিি েন্য এখবিাও ১৪ মাস সময়  াবি িবয়বে। নিবম্ন সািনণ ১১ চুনি সম্পাদি 

 বয়বে নকন্তু কাে আিম্ভ  য়নি এমি উপবেলা/স্কীম সমূব ি িাম ও সমস্যা এিং সািনণ ১২-শি দিপত্র আ িাি কিা 

 বয়বে/নেোইি সম্পন্ন  বয়বে/নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি িবয়বে এমি উপবেলা / স্কীম সমূব ি িাম এিং সমস্যানদি 

িানলকা প্রদাি কিা  লাঃ 

সািনণ ১১ চুনি সম্পাদি  বয়বে নকন্তু কাে আিম্ভ  য়নি এমি উপবেলা / স্কীম সমূব ি িাম 

ক্রনমক 

িং 

উপবেলাি 

িাম 
সমস্যা 

নেনপনপ 

মূল্য 
চুনি মূল্য 

০১ মব  খালী নিদ্যমাি নিএনেনস শগাোউি ও অনিস ভিি অপসািণ কিাি েন্য 

মন্ত্রণালবয় প্রস্তাি শপ্রিণ কিাি শপ্রনক্ষবি মন্ত্রণালবয়ি পনিদ শি দল 

সবিেনমবি সাইে পনিদ শি কবি শগবে। িাবদি পনিদ শি প্রনিবিদি পাওয়া 

সাবপবক্ষ কাে িাস্তিায়বিি পিিিী পদবক্ষপ শিওয়া  বি িবল উপবেলা 

প্রবকৌ লী োিাি। 

৬৭৮.০৪ ৬৪৯.৭২ 

০২ নিলাইেনড় সাইবে নিদ্যমাি  লরুম অপসািণ কিাি েন্য মন্ত্রণালবয় প্রস্তাি শপ্রিণ কিা 

 বয়বে। 

৫৪৬.৪৭ ৫৪৩.২৩ 

০৩ িামগনি ভিি নিম শাণস্থবল শকাে শ ভিি নিদ্যমাি। উি শকাে শ ভিি অপসািবণি েন্য 

নেনস অনিস শর্বক নপেনিউনে-বি শপ্রিণ কিা  বয়বে। 

৬২০.৫৪ ৫৪৩.৮৪ 

০৪ মব  খালী 

(প্র াসনিক 

ও  লরুম 

ভিি ) 

প্রস্তানিি স্থাবি নিআিনেনি ভিি নিদ্যমাি র্াকায় সাইে পনিিিশি কবি 

পনিিনিশি স্থাবিি সবয়ল শেষ্ট নেোইি ইউনিবে শপ্রিণ কিা  বয়বে। নিগি 

২৪/০১/২০১৯ িানিখ  ইবি  লরুবমি োয়গায় নিদ্যমাি গাে কাো আিম্ভ 

কিা  বয়বে িবল উপবেলা প্রবকৌ লী োিাি। এখাবি উবিখ্য শ , িতুি 

প্রস্তানিি স্থাবি পুকুবিি মবধ্য  ওয়ায় একই চূনিি আওিায় কাে 

িাস্তিায়বি েটিলিা  বি িবল প্রিীয়মাি  য়। 

৬৭৬.৭৮ ৪৯১.৮৫ 

০৫ আ াশুনি ভিি নিম শাণস্থবল নিদ্যমাি ভিি অপসািণ কবি সাইে কাব শাপব াগী কিাি 

পবিও ঠিকাদাি কাে শুরু কবি িাই। ইবিামবধ্য ২৮ নদবিি চূড়ান্ত শিাটি  

শদওয়া  বয়বে  াি অনুনলনপ অত্র দপ্তবি শপ্রিণ কিা  বয়বে। 

৭৬৫.৪৯ ৬৯৮.৬৯ 

০৬ নেকিগাো প্রকল্পস্থবল পুিািি ভিি নিদ্যমাি ৬৬১.৭১ ৪৯০.১৮ 
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সািনণ ১২ দিপত্র আ িাি কিা  বয়বে/নেোইি সম্পন্ন  বয়বে/নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি িবয়বে এমি স্কীম সমূব ি িাম 

ক্রনমক 

িং 
উপবেলাি িাম সমস্যা 

নেনপনপ 

মূল্য 

০১ িনিদপুি (পািিা) দিপত্র মূল্যায়বিি কাে চলমাি ৪৮০.৩৯ 

০২ িামু দিপবত্রি এনপনপ অনুবমাদি প্রদাি কিা  বয়বে। দিপত্র আ িাবিি কাে 

চলমাি 

৬৭৬.০৪ 

০৩ িলোংগা ইউএিও 

শকায়াে শাি 

অত্র দপ্তবি প্রাক্কলি অনুবমাদি প্রনক্রয়ািীি  ১২০.০০ 

০৪ িলোংগা টুইি 

শকায়াে শাি 

অত্র দপ্তবি প্রাক্কলি পিীক্ষাি কাে চলমাি। ২৫০.০০ 

০৫ িলোংগা  লরুম ব্যিস্থা শিওয়া  য় িাই। সবয়ল শেষ্ট কিবি  বি। ০.০০ 

০৬ িািাকান্দা  লরুম নেোইবিি কাে চলমাি ০.০০ 

০৭ িািাকান্দা ইউএিও  
শকায়াে শাি  

দিপত্র আ িাি কিা  বয়বে ১২০.০০ 

০৮ িািাকান্দা টুইি 

শকায়াে শাি 

নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি 

 

২৫০.০০ 

০৯ শিািাউড়া প্রাক্কলি অনুবমাদি প্রদাি কিা  বয়বে। দিপত্র আ িাবিি কাে চলমাি ৬৩১.৯০ 

১০ শদওয়ািগি প্রাক্কলি অনুবমাদবিি কাে প্রনক্রয়ািীি ৬৭৬.৭৮ 

১১ শগাপালগি সদি দিপত্র মূল্যায়বিি কাে চলমাি ৬৭৬.৭৮ 

১২ শমাড়লগি দিপবত্রি এনপনপ অনুবমাদি প্রদাি কিা  বয়বে। দিপত্র আ িাবিি কাে 

চলমাি 

৭৬৫.৪৯ 

১৩ আলমোংগা দিপবত্রি এনপনপ অনুবমাদি প্রদাি কিা  বয়বে। দিপত্র আ িাবিি কাে 

চলমাি 

৬৬০.০১ 

১৪ িাউিল দিপত্র মূল্যায়বিি কাে চলমাি ৬৫০.০ 

১৫ মুকসুদপুি টুইি দিপত্র আ িাবিি েন্য এনপনপ তিিী কিা  বয়বে। ২৫০.০০ 

১৬ মদি দিপবত্রি এনপনপ অনুবমাদি প্রদাি কিা  বয়বে। দিপত্র আ িাবিি কাে 

চলমাি 

৫৭০.৮০ 

১৭ সািকানিয়া দিপবত্রি এনপনপ অনুবমাদি প্রদাি কিা  বয়বে। দিপত্র আ িাবিি কাে 

চলমাি 

৪৯৮.৪১ 

১৮ ওসমািীিগি  লরুম নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি ০.০০ 

 

শ সকল উপবেলায় দিপত্র আ িাি কিা  য়নি িাি িানলকা নিবম্ন প্রদাি কিা  ল (সািনণ ১৩)। দিপত্র আহ্বাি িা কিাি কািণ 

ন সাবি িবয়বে- নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি, িতুি শিে অনু ায়ী প্রাক্কলি অনুবমাদি, মাটি পিীক্ষা কিবি শদিী, ভূনম 

অনিগ্র বণি েন্য শকাি িিাি িা র্াকায় প্রকবল্পি কাে আিম্ভ কিা সম্ভি  য়নি, প্রকল্পস্থবল পুিািি ভিি ও গাে নিদ্যমাি, 

পুিাঃদিপত্র আ িাি প্রনক্রয়ািীি িবয়বে, নেোইি নিনভউ এি কাে চলমাি িবয়বে। এবক্ষবত্র উপবেলাি অন্যান্য সকল দপ্তিস  

প্রকল্প পনিচালক দপ্তবিি সকল কম শকিশাবদি নিদ্যমাি সমস্যাগুবলাি অনভজ্ঞিাি আবলাবক নসিান্ত গ্র ণস  প্রকবল্পি কাে ত্বিানন্বি 

কিাি লবক্ষয আন্ত-মন্ত্রণালয় িা দপ্তবিি মবধ্য নসিান্ত গ্র বণি সময় শক্ষপণ িন্ধ কিা প্রবয়ােি। এোড়াও পুিািি ভিি এিং গাে 

অপসািবণি শক্ষবত্র নিনভন্ন মন্ত্রণালবয়ি োড়পত্র এিং সম্মনিপত্র প্রদাবিি শক্ষবত্র সকলবক উবদ্যানগ  ওয়া আিশ্যক। 
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সািনণ ১৩ দিপত্র আ িাি কিা  য়নি এমি উপবেলা / স্কীম সমূব ি িানলকা  

ক্রনমক 

িং 

উপবেলাি িাম সমস্যা নেনপনপ মূল্য 

(লক্ষ োকা) 

০১ কচুয়া (চাদপুি-টুইি)  নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি। ২৫০.০০ 

০২ রুমা (ইউএিও) নেোইি সম্পন্ন  বয়বে, প্রাক্কলি প্রণয়বিি কাে চলমাি। ১২০.০০ 

০৩ ওসমািীিগি (টুইি)  নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি ২৫০.০০ 

০৪ ওসমািীিগি েিবমেনি নেোইি চূড়ান্ত কিা  য় িাই। ১৩০.০০ 

০৫ িলোংগা েিবমেনি নেোইি চূড়ান্ত কিা  য় িাই। ১৩০.০০ 

০৬ িািাকান্দা েিবমেনি নেোইি চূড়ান্ত কিা  য় িাই। ১৩০.০০ 

০৭ গুইমািা ভূনম অনিগ্র ণ 

অত্র প্রকবল্পি নেনপনপবি ভূনম অনিগ্র বণি েন্য িিাি সংকুলাি িা 

 ওয়ায় শকাি কােই আিম্ভ কিা  ায় নি। 
১৭৮৫.০০ 

০৮ গুইমািা ভূনম উন্নয়ি 

০৯ গুইমািা সীমািা প্রাচীি ও 

অভযন্তিীণ সড়ক 

১০ গুইমািা প্র াসনিক ভিি 

১১ গুইমািা  লরুম 

১২ গুইমািা ইউএিও  
১৩ গুইমািা টুইি শকায়াে শাি 

১৪ গুইমািা েিবমেনি 

১৫ িাি াট্টা প্রকল্পস্থবল পুিািি ভিি ও গাে নিদ্যমাি। প্রর্ম িাি দিপত্র 

আ িাি কবি চূনি িানিল কিা  বয়বে। 

৫৭০.০০ 

১৬ োংগাইল সদি (টুইি) নেোইি প্রণয়ি সম্পন্ন  বয়বে। প্রাক্কলি প্রস্তুবিি কাে চলমাি ২৫০.০০ 

১৭ মধুখালী টুইি নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি ২৫০.০০ 

১৮ মধুখালী েিবমেনি নেোইি চূড়ান্ত কিা  য় িাই ১৩০.০০ 

১৯ কালীগি (সািক্ষীিা) প্রকল্পস্থবল পুিািি শকাে শ ভিি নিদ্যমাি। ইবিামবধ্য নেোইি 

সম্পন্ন  বয়বে। 

৭৬৫.৪৯ 

২০ শক িপুি ভিি নিম শাণস্থবল নিদ্যমাি পুিািি ভিি অপসািণ কিা  বলও 

একটি িড় আকাবিি গাে নিদ্যমাি িবয়বে।  লরুম নিম শাণস্থবলি 

পুিািি ভিি ভাংগাি অনুবমাদি এখিও পাওয়া  াইনি। ইবিামবধ্য 

নেোইি সম্পন্ন  বয়বে। 

৬৬১.৭১ 

 

 

২১ আবগলেড়া টুইি নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি। ২৫০.০০ 

২২ আবগলেড়া েিবমেনি নেোইি চূড়ান্ত কিা  য় িাই। ১৩০.০০ 

২৩ মুকসুদপুি েিবমেনি নেোইি চূড়ান্ত কিা  য় িাই। ১৩০.০০ 

২৪ িদলগােী টুইি  প্রাক্কলি প্রণয়বিি কাে চলমাি। ২৫০.০০ 

২৫ িদলগােী েিবমেনি নেোইি চূড়ান্ত কিা  য় িাই। ১৩০.০০ 

২৬  াে াোিী টুইি শকাি ব্যিস্থা গ্র ণ কিা  য়নি। ইবিামবধ্য মন্ত্রণালয় শর্বক শর্াক 

িিাবিি মাধ্যবম একটি টুইি শকায়াে শাবিি কাে চলমাি িবয়বে। 

২০০.০০ 

২৭ র্ািনচ টুইি অত্র দপ্তবি প্রাক্কলি পিীক্ষাি কাে চলমাি। ২৫০.০০ 

২৮ টুনঙ্গপাড়া  

(টুইি শকায়াে শাি-১) 
শকাি ব্যিস্থা গ্র ণ কিা  য়নি। ২০৫.০০ 

২৯ শকাোলীপাড়া  

(টুইি শকায়াে শাি-১) 

সবয়ল শেষ্ট নেোইি ইউনিবে নেোইি প্রণয়বিি েন্য শপ্রিণ কিা 

 বয়বে। 
১৮৫.০০ 

৩০ শদৌলিপুি (কুনষ্টয়া) পুিাঃদিপত্র আ িাি প্রনক্রয়ািীি। ৬৬০.০১ 

৩১ িাংগািালী (ইউএিও 

শকায়াে শাি) 

নেোইি নিনভউ এি কাে চলমাি। ১২০.০০ 

৩২ িাংগািালী (টুইি 

শকায়াে শাি) 

নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি। ২৫০.০০ 

শমাে ৮১৮২.২১ 
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৫.৩ নেনপনপ ’ি সংব ািবিি কািণ 

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ প্রকল্প (২য় সংব ানিি) প্রকবল্পি আওিায় ২০০টি উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ এিং ১০টি আিানসক 

ভিি নিম শাবণি লবক্ষয ৭৭,৪৮৫.৩৮ লক্ষ োকা প্রাক্কনলি ব্যবয় এনপ্রল, ২০১১ শর্বক জুি, ২০১৫ শময়াবদ িাস্তিায়বিি েন্য ২৯-০৩-

২০১১ িানিবখ ‘একবিক’ কতৃশক প্রকল্পটি অনুবমানদি। প্রকল্পটিি সমস্ত পূিশ কাে সময়মি সম্পাদি কিবি িা পািায় ১ম 

সংব ািিীি প্রবয়ােি  বয়নেল।  

 

নেনপনপবি উবিনখি ১ম সংব ািিীি কািণসমূ  নিম্নরূপাঃ  

 াি নিি শািবণি সময়সূচী পনিিিশিাঃ মূল নেনপনপি নসনভল কাে খিচ জুলাই ২০০৯ এি এলনেইনে’ি  াি নিি শািবণি উপি নভনি 

কবি কিা  বয়নেল। প্রকল্পটিি নেনপনপ ২০১১ সাবলি এনপ্রল মাবস অনুবমানদি  বয়নেল। িাি পিপিই সমস্ত নিম শাণ উপকিবণি 

িাোি মূল্য ও শ্রবমি মজুনি  ঠাৎ শিবড়  ায় এিং প্রকবল্পি কােগুনলি অগ্রগনি শিাি কবি। িাোবিি মূল্যবৃনি এি শিন  নেল শ  

সমস্ত সংবকাচবিি অগ্রগনি স্থনগি  বয়নেল। এখি প শন্ত, এলনেইনে’ি  াবিি সময়সূচী দু’িাি সংব ািি কিা  বয়বে (২০১১ এিং 

২০১২ সাবল), কাবেই শভৌি কাবেি খিচ সংব ািি কিা  বয়বে। প্রকৃি কােটিি বৃনিি উপি গণিা কবি নিনভন্ন শভৌি অিকাঠাবমা 

কাবেি খিচ গণিা কিা  বয়বে এিং িানক কােগুনলি েন্য এলনেইনে’ি িেবিি  াি নিি শািবণি পবি মূল্য নিণ শয় মূল্যায়ি কিা 

 বয়বে। 

 

কাবেি সুব াগ পনিিিশিাঃ চট্টগ্রাম শেলাি িাঁ খালী, িগুড়া শেলাি িন্দীগ্রাম, শভালা সদি ও মাদািীপুি শেলাি িাবেি এই চািটি 

িতুি উপবেলা কমবেক্স নিম শাবণ অন্তর্ভ শিকিি। িন্দীগ্রাম ও িাঁ খালী উপবেলায় িৎকালীি সন ংসিাি কািবণ ক্ষনিগ্রস্ত  ওয়ায় 

িতুি কবি প্রকবল্পি িানলকায় অন্তর্ভ শিকিণ। শভালা সদি ও িাবেবিি ভিি এি পুিবিা  বয়নেল শ  িা সম্পূণ শ ব্যি াবিি ঝুঁনক 

নেল। অিএি এই দুটি উপবেলাটি স্থািীয় সিকাি নিভাবগি শমবমা িম্বি ৪৬.০৪৫.০১৬.১০.১১.০১১.২০১১-৬৫৯, িানিখ 

১০/০৯/২০১৩ অনু ায়ী নিবদ শ  কবি। ২১/০৮/২০১৩ িানিবখি নস্টয়ানিং কনমটিি (নপএসনস) প্রর্ম তিঠবকি নসিান্ত অনু ায়ী 

আিনেনেনপনপ’ি প্রস্তুনি শিওয়াি প্রবয়ােিীয় পদবক্ষপ শিয়া  বয়বে। 

আিনেনপনপ প্রস্তুনিি নিলবম্বি কািণাঃ একবিক তিঠবকি নসিান্ত অনু ায়ী নিম শাবণি কাে ও শসৌি প্যাবিল, বৃনষ্টি পানি সংগ্র , 

েরুিী প্রস্থাি, অনি নিি শাপক ইিযানদ নিম শাবণি আবগ উপবেলা নভনিক মাস্টাি েযাি প্রস্তুি কিা  বয়বে। শিন িভাগ 

উপবেলাগুবলাবি িাস্তিায়িকাবল  িশ পনিষ্কাি এিং  স্তান্তবিি শক্ষবত্র সমস্যায় পড়বি  বয়নেল। উপনিনিনখি কািবণ িাস্তিায়ি 

কা শ নিলম্ব  বয়বে। অপ শাপ্ত এনেনপ িিাি প্রকল্প অগ্রগনি নিলনম্বি  ওয়াি আবিকটি কািণ। ২১/০৮/২০১৩ িানিবখ অনুনষ্ঠি 

প্রকল্পটিি প্রর্ম প্রকল্প নস্টয়ানিং কনমটিি (নপইনস) তিঠবক প্রকল্পটিি অগ্রগনি পুিরুিাবিি সমস্যাগুনল আবলাচিা কিা  বয়নেল। 

প্রকল্প ব্যয়, সময় এিং পা াপান  সুব াগ নিবিচিা কবি কনমটিি সুপানি  কিা  বয়বে। 

িক া এিং খিবচি রুপান্তিাঃ  নদও সি উপবেলা কমবেবক্সি উপনিকাঠাবমা একই িকম, িবি উপকাঠাবমাবি তিনচত্রয িবয়বে। 

প্রকবল্পি অিীবি ২০০টি উপবেলায় গড় খিচ এিং প্রকবল্পি একটি শপ্রাবো োইপ িক া নিবিচিা কিা  য়। নিস্তানিি িক াি সময়, 

মাটি, ভূনমকম্প প্রভাি, িায়ু শলাে ইিযানদ ভািি ি ক্ষমিা নিবিচিা কিা  য়। এি েন্য িাউবন্ড ি, পাইল, শিফ্ট িাউবন্ড ি, িানল 

ভনিশ ইিযানদ সমৃি কিা  বয়বে। িদনুসাবি, উপকূলীয় এিং িন্যা প্রিণ এলাকায় অিনস্থি একবিক নমটিংবয়ি নদকনিবদ শ িা 

অনু ায়ী ঘূনণ শেবড়ি েড় শমাকাবিলায় ৫ িলা ভিি ( ল রুমস ) িীচিলা শখালা িাখা  বয়বে। উপবিাি কািণগুনলি েবন্য খিচ 

বৃনি শপবয়বে এিং এভাবি প্রনিটি উপবেলাি নিনভন্ন িিবিি নভনিমূল্য নভন্ন  বয়বে। 

সময় বৃনিাঃ একবিক এি নদকনিবদ শ িা অনু ায়ী মাস্টাি েযাি, িক া তিিী, অঙ্কি অন্তর্ভ শি কিবণ এিং নিম শাণস্থাি  স্তান্তি প্রনক্রয়া 

নিলনম্বি  ওয়াি সময় বৃনি  বয়বে। অন্যনদবক নেনপনপ সংস্থাি অনু ায়ী এনেনপ িিাি পাওয়া  ায়নি। িাই পনিকনল্পি কা শক্রম 

িাস্তিায়বিি েন্য অনিনিি সমবয়ি প্রবয়ােি  বয়বে। 

িােস্ব ব্যয় বৃনিাঃ  প্রকল্পটি সংব ানিি (িনি শি) সমানপ্তি সময়সীমাি েন্য শিিি, ভািানদ, পনিচালিাি খিচ ইিযানদ বৃনিি প্রস্তাি 

কিা  বয়বে। 
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নেনপনপবি উবিনখি ২য় সংব ািিীি কািণসমূ  নিম্নরূপাঃ  

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ প্রকল্প (২য় সংব ানিি) প্রকবল্পি আওিায় ২৯টি উপবেলা এিং ৩৫টি আিানসক ভিি অন্তর্ভ শি কবি 

২৩৩টি উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ এিং ৪৬টি আিানসক ভিি নিম শাবণি েন্য ১৪,৩০,০০.০০ লক্ষ োকা প্রাক্কনলি ব্যবয় এনপ্রল, 

২০১১ শর্বক জুি, ২০১৮ শময়াবদ িাস্তিায়বিি লবক্ষয ২য় সংব ানিি প্রকল্পটি ২০-১২-২০১৫ িানিবখ মািিীয় পনিকল্পিা মন্ত্রী 

কতৃশক অনুবমানদি  য়। শ  সমস্ত কািবণ প্রকল্পটি ২য় িাি সংব ািি কিা  য় িাি কািণসমূ  নিম্নরূপাঃ 

 

কাবেি সুব াগ পনিিিশিাঃ   

 িিসৃষ্ট ৪টি উপবেলা কমবেক্স-অন্তর্ভ শনিি েন্য। উপবেলা ৪টি  বলাাঃ (১) িাবোি শেলাি িলোংগা উপবেলা; (২) 

নসবলে শেলাি ওসমািীিগি উপবেলা; (৩) ময়মিনসং  শেলাি িািাকান্দা উপবেলা; এিং (৪) খাগড়ােনড় শেলাি 

গুইমািা উপবেলা। শ খাবি  লরুমস  প্র াসনিক এিং আিানসক ভিি, পানি সিিিা , তিদুযিীকিণ, অভযন্তিীণ িাস্তাস  

অন্যান্য িাস্তিায়বিি কািণ সংব ািি প্রবয়ােি। 

 পুবিাবিা ইউটিনেনস ভিিগুনলি ক্ষনিি পনিমাণ নিবিচিা কবি নিনভন্ন উপবেলায় অনিবসি িাসস্থাবিি পনিমাণ বৃনিি 

কািবণ, ২৫টি উপবেলাগুনল অনিনিি অনিস িাসস্থাি সুনিিা প্রদাবিি েন্য অন্তর্ভ শি কিাি প্রস্তাি শদওয়া  বয়বে,  াি 

মবধ্য চাপাই সদি প্রিািমন্ত্রীি প্রনিশ্রুনি এিং চবকানিয়া প্রিািমন্ত্রীি কা শালবয় মাধ্যবম পনিচানলি। 

 দুইটি পা াড়ী উপবেলা (র্ািনচ ও রুমা), িতুি নিনম শি িাঙ্গািালী উপবেলা এিং নকছু ক্ষনিগ্রস্ত উপবেলা কমবেবক্সি 

আিও ভাল কাবেি নিনমবি ও আিানসক সুনিিা প্রদাবিি েন্য নিিীয় সংব ানিি নেনপনপবি ৩৬টিি িতুি আিানসক 

ভিি নিম শাবণি প্রস্তাি শদওয়া  বয়বে। 

 

২য় সংব ািিীি আন্তাঃখাি সমন্ববয়ি কািণ: 

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ প্রকল্প (২য় সংব ানিি) প্রকবল্পি আন্তাঃঅংগ ব্যয় সমন্বয়কৃি আিনেনপনপ স্থািীয় সিকাি, পিী উন্নয়ি 

ও সমিায় মন্ত্রণালবয়ি সমন্বয়পূি শক মািিীয় মন্ত্রী কতৃশক ২০-১০-২০১৬ িানিবখ অনুবমাদি প্রদাি কবিি। কািণসমূ াঃ নিিীয় 

সংব ানিি DPP এ চািটি িতুি নিনম শি উপবেলা অন্তর্ভ শি নেল। উপবেলাগুনলি িাম  র্াক্রবমাঃ (১) িাবোি শেলাি িলোংগা 

উপবেলা; (২) নসবলে শেলাি ওসমািীিগি উপবেলা; (৩) ময়মিনসং  শেলাি িািাকান্দা উপবেলা; এিং (৪) খাগড়ােনড় শেলাি 

গুইমািা উপবেলা। এই িতুি উপবেলাগুনলবি িতুি উপবেলা কমবেক্স নিম শাবণি েন্য ২০০০ লক্ষ োকায় ১৮ একি ভূনম 

অনিগ্র বণি ব্যিস্থা নেল। নকন্তু  ভূনম অনিগ্র বণি মূল্য বৃনি শপবয়  বয়বে ৩৫০০ লক্ষ োকা। অন্যনদবক িতুি শিিি শস্কল ২০১৫ 

নিবিচিা কবি শিিি ও ভািা িাড়াবিা  বয়বে। অনিনিি খিচ প্র াসনিক নিনল্ডং নিম শাণ খিচ সংিক্ষণ শর্বক সমন্বয় কিা  বয়বে। 

শকিিা অবিক শক্ষবত্র চুনিিি মূল্য ন সাবি আনুমানিক খিচ কম। নিনভন্ন সংব ািিীি ব্যবয়ি তুলিা সািসংবক্ষপ (সংব ােিী -

১০) এ শদওয়া  বয়বে। 

 

২য় সংব ািিীি সময় বৃনিি কািণ: 

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকবল্পি িাস্তিায়িকাল নেল এনপ্রল ২০১১ শর্বক জুি ২০১৮ প শন্ত। পিিিীবি এি 

িাস্তিায়িকাল এনপ্রল ২০১১ শর্বক জুি ২০২০ প শন্ত অর্ শাৎ আবিা ০২ (দুই) িেি ব্যয় বৃনি ব্যনিবিবক পনিকল্পিা মন্ত্রণালয় কতৃশক 

গি ২১-১২-২০১৭ িানিবখ অনুবমাদি শদওয়া  য়। প্রকল্পটিি কাে িাস্তিায়বিি শক্ষবত্র নিনভন্ন অনুবমাদবিি েটিলিা এিং িিািকৃি 

অবর্ শি নিপিীবি ভূনম অনিগ্র ণ সম্পন্ন কিবি িা পািা, প্রকল্প এলাকায় নিনভন্ন পুিািি ভিি, তিদুযনিক খ ুঁটি ও গাে অপসািণস  

িাউবন্ড বিি নেোইি পনিিিশি এিং প্র াসনিক ভিি নিম শাবণি োয়গাবি েনমি মানলকািাগি সমস্যা নিষ্পনিবি নিলম্ব  ওয়ায় 

২য় সংব ািিীি সময় বৃনি কিবি  বয়বে। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

SWOT নিবেষণ 

৬.০ SWOT প শবিক্ষণ 

SWOT নিবেষণ  বে Strengths, Weaknesses, Opportunities এিং Threats এি সংনক্ষপ্তরুপ। এটি একটি 

পিনি/বকৌ ল  া শকাি নিষবয় মূল্যায়ি িা নিবেষবণি েন্য উি চািটি নিষয়বক নিবিচিায় নিবয় আবস। িমবধ্য সিল নদকসমূ  

(Strengths) এিং দুি শল নদকসমূ  (Weaknesses) প্রকবল্পি অভযন্তিীণ নিষয় ও প্রকল্প িাস্তিায়িকািী কতৃশপবক্ষি 

নিয়ন্ত্রণািীি। সুব াগসমূ  (Opportunities) ও িাজুকিাসমূ  (Threats) িাইবিি নিষয়  া প্রকল্প িাস্তিায়িকািী কতৃশপক্ষবক 

অনুমাি কিবি  য় এিং িদনু ায়ী সনক্রয়  বি  য়। নিদ্যমাি দুি শলিাগুবলা পিিিীবি কনমবয় আিবি স ায়িা কবি। 
সুব াগসমূ গুবলা শিমনি পিিিীবি প্রকবল্পি নিে সুনিিাবর্ শ প্রবয়াগ কিাি সুব াগ র্াবক। উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ প্রকল্প (২য় 

সংব ানিি) প্রকবল্পি সংনেষ্ট ব্যনিগণ এিং স্থািীয় সুিলবভাগী ও িাস্তিায়িকািী সংস্থা এলনেইনে’ি কম শকিশাগবণি প্রদি িথ্য 

ও আবলাচিাি নভনিবি নিম্নরূপ SWOT Analysis কিা  বয়বোঃ  
 

“উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি)”  ীষ শক প্রকবল্পি আওিায় নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষা কা শক্রম পনিচালিা কিাি 

েন্য িমুিায়বিি নভনিবি ২৪টি উপবেলা শর্বক িথ্য সংগ্র  এিং সবিেনমবি পনিদ শি কিা  বয়বে। ২৪টি উপবেলা শর্বক ৭২০ 

েি সুনিিাবভাগীি মিামি গ্র বণি কর্া র্াকবলও িাস্তবি সমীক্ষািীি এলাকায় ৯০৬ েি সুনিিাবভাগীি মিামি গ্র ণ কিা  বয়বে। 

এি মবধ্য ৭৯১ েি (সমাপ্ত ভিবিি শক্ষবত্র) এিং ১১৩ েি (অসমাপ্ত ভিি এিং অিকাঠাবমা গ্র বণ অবপক্ষমাণ) সুনিিাবভাগীি 

মিামি গ্র ণ কিা  য়। প্রাপ্ত িথ্য- উপাি এি নভনিবি সিল, দুি শল, সুব াগ ও ঝুঁনকসমূ  নচনিি কিা  বয়বে। 

 

৬ .সিল ১  নদকসমূ  

 দাপ্তনিক কাবে গনি ীলিা বৃনি; 

 েিগণবক দ্রুি শসিা প্রদাি এিং শসিাি মাি বৃনি; 

 েিগবণি সময় ও শ্রম কম লাগবে;  

 একই ভিবি সুনিিবভাগীবদি সকল সূনিিা প্রানপ্ত; 

 ভিিটি মািসম্পন্ন  ওয়ায় কাবেি সুন্দি পনিবি  সৃনষ্ট; 

 শসৌি নিদুযৎ ব্যিস্থা র্াকায় নিদুযবিি উপি চাপ কমাবি এিং নিদুযৎ নিভ্রাবেি সময় নিকল্প ন সাবি ব্যি াি কিা  াবি; 

 বৃনষ্টি পানিি ব্যি াি;  

 ভিিটিি িািান্দা স  শেস িবয়বে;  

 কম শকিশা কম শচািীবদি সুন্দি িসাি ব্যিস্থা;  

 ভিবি ব্যিহৃি উপাদাবিি গুণগি মাি ভাল;  

  ািা ঠিকাদাি নেল িাবদি কা শক্রম ভাল নেল। প্রবিযক উপাদাি পিীক্ষা কবিই নিম শাণ কাবে ব্যি াি কিা  বয়বে- িাি 

শিকে শও সংিক্ষণ কিা  বয়বে;  
 প্রকবল্পি শ   লরুমটি িবয়বে শসটি উপবেলাি সমন্বয় নমটিংগুবলাি শক্ষবত্র নিব ষ ভূনমকা িাখবে। নমটিংগুবলা নিয়নমি 

আবয়ােি কিা  াবে;  

 িার্রুবমি ব্যিস্থা সুন্দি, পনিেন্ন ও প শাপ্ত।  
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৬.২ দুি শল নদকসমূ  

 উপবেলা ভিবিি আয়িি িিশমাি চান দাি তুলিায় কম  ওয়াবি একই ভিবি সকল দপ্তবিি স্থাি সংকুলাি িা  ওয়া; 

 সকল িলায় োইলস এি ব্যিস্থা িা র্াকা;   

 ভিবি নলিে এি ব্যিস্থা িা র্াকা;  

 ভিবি মন লাবদি িামাবেি েন্য শকাি কক্ষ িা র্াকা;  

 গানড় পানকশং ব্যিস্থা িা র্াকা;  

 ড্রপওয়াল/সািবসে িা র্াকায়, বৃনষ্টি পানিি োপো আসা;  

 শসিা গ্র ীিাবদি েন্য শকাি অবপক্ষাগাবিি সুনিিা িা র্াকা;  

 ভিবি শসন্ট্রাল নসনস কযাবমিাি ব্যিস্থা িা র্াকা; 

 শকাি  ানিিীক প্রনিিন্ধী শসিা প্রার্ী িীচিলা প শন্ত আসবি পাবি নকন্তু উপবি উঠবি পাবি িা। িাবদি েন্য ভিবিি 

উপনিিল প শন্ত ি যাবম্পি ব্যিস্থা িা র্াকা; 

 নিকল্প েরুিী নিদুযৎ সিিিাব ি েন্য শেিাবিেি এি ব্যিস্থা িা িাখা; 

 ভিি িক্ষণাবিক্ষণ এি েন্য শলাকিবলি অভাি র্াকা; এিং  

 িার্রুবমি সংখ্যা কম র্াকা।  

 

৬.৩ সুব াগসমূ  

 িিশমাি সমবয় স্থািীয় েিগবণি কাবেি শক্ষবত্র সুনিিা  বয়বে;   

 স্থািীয়বদি ভিি নিম শাণ কাবে শ্রনমক ন বসবি অং গ্র বণি সুব াগ; 

 সুন্দি, মবিািম পনিবিব  কাে কিাি সুব াগ; 

 দাপ্তনিক কাবে স বেই নসিান্ত গ্র বিি সুব াগ; 

 একই ভিবি অনিকসংখ্যক উপবেলা অনিসসমূ বক সংকুলাি কিাি েন্য িলাি সংখ্যা বৃনি কিাি সুব াগ িবয়বে;  

 িহুিল ভিি নিম শাণ কিায় েনমি  র্ার্ শ ব্যি াি নিনিি  বয়বে; 

 ৬ িলা নভনিি ভিবি ঊর্ধ্শমুখী সম্প্রসািণ কবি শিন িভাগ উপবেলা অনিসসমূ বক সংকুলাি কিাি সুব াগ িবয়বে। 

 েিগণবক একবকনন্দ্রক শসিা প্রদাবিি সুব াগ (সময় ও অর্ শ সাশ্রয়); এিং 

 আন্তাঃদাপ্তনিক কাবে সমন্বয় সৃনষ্টি মাধ্যবম স্থািীয় েিগণবক শসিা প্রদাবিি সুব াগ। 

 

৬ .ঝুঁনকসমূ  ৪  

 বৃনষ্টি পানি নিস্কা বিি ব্যিস্থা িা র্াকায় ভিি ক্ষনিগ্রস্ত  ওয়াি ঝুঁনক িবয়বে; 

 িজ্রপাি নিবিািক ব্যিস্থা িা র্াকায় িজ্রপাি  বল প্রাণিাব ি ঝুঁনক িবয়বে; 

 সকল উপবেলা ভিবি অনিনিি শাপক ব্যিস্থা িা র্াকা;  

 শ সকল নিনম শি ভিি উপবেলা কমবেক্স সীমািাি িান বি তিিী কিা  বয়বে িাবদি সীমািা প্রাচীি/নিিাপিা শদয়াল  িা 
র্াকায় নিিাপিাি ঝুঁনক িবয়বে;  

 েরুিী িন গ শমি পর্ িা র্াকায় নিব ষ মুহূবিশ প্রাণিাব ি ঝুঁনকবি িবয়বে; 

 ভিবিি িািান্দায় শিনলং িীচু র্াকা এিং গ্রীল িা র্াকায় নিিাপিা নিনিি; 

 প্রকবল্প অর্ শ সংস্থাবিি শচবয় প্রাক্কনলি অর্ শ নিগুি  বয়বে। এবি অর্ শ সংস্থাবিি ঝুঁনক সৃনষ্ট কবিবে; এিং 

 গাে, নিদুযবিি খটি ও পুিািি ভিি অপসািণ এিং েনম অনিগ্র ণ কিাবি অনিক সময় ব্যয়  বয়বে।  াি দরুি নিি শানিি 

সমবয় সমস্ত শভৌি কাে সম্পন্ন িা  ওয়াি ঝুঁনক িবয়বে। 
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সপ্তম অধ্যায় 

সানি শক প শবিক্ষণ  

 

৭.১ নিনিড় পনিিীক্ষবণি নভনিবি প শবিক্ষণ 

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকল্পটি িাস্তিায়বি পিাম শক প্রনিষ্ঠাি কতৃশক নিনিড় প শবিক্ষবণি পনিবপ্রনক্ষবি 

শি  নকছু প্রভাি পনিলনক্ষি  বয়বে। উি সমীক্ষাি টিওআি অনু ায়ী প্রকল্প পনিচালক, নিি শা ী প্রবকৌ লী, উপবেলা প্রবকৌ লীস  

প্রকবল্পি সুনিিাবভাগী এিং প্রকল্প সংনেষ্ট নিনভন্ন কম শকিশাবৃবন্দি নিকে শর্বক সংগৃ ীি িথ্য-উপাি নিবেষণ, প্রকবল্পি নেনপনপ ও 

অন্যান্য সংনেষ্ট িনর্পত্র প শাবলাচিা কিা  বয়বে। নিবম্ন নিষয়নভনিক প শবিক্ষণসমূ  সংনক্ষপ্ত আকাবি উপস্থাপি কিা  বলা। 

 

প শবিক্ষণসমূ         

প্রকল্প িাস্তিায়ি সংক্রান্তাঃ   

০১ পিিিীকাবল উপবেলা কমবেক্স ভিবি শিন িভাগ উপবেলা অনিবসি দাপ্তনিক কা শক্রম পনিচালিাি েন্য ৪০০০০ িগ শ ফুে 

আয়িবি সংকুলাি কিা দুরূ   বি। শকিিা প্রনিটি দপ্তবিই িতুি পদ সৃনষ্ট  বে, েিিল িাড়বে এিং িতুি দপ্তিও সৃনষ্ট 

 বে/ বি পাবি। শসবক্ষবত্র ভনিষ্যবি আবিা আয়িবিি প্রবয়ােি পড়বি;  

০২ িাংলাবদব  ভূনম অনিগ্র ণ প্রনক্রয়া সময় সাবপক্ষ এিং ব্যয়িহুল। এই প্রকবল্পি আওিায়  ার্াসমবয় কানিি লক্ষযমাত্রায় 

ভূনম অনিগ্র ণ কিা  ায়নি।  াি দরুি খাগড়ােনড় শেলাি গুইমািা উপবেলাবি শকাি প্রকাি কাবেি অগ্রগনি পনিলনক্ষি 

 য়নি; 

০৩ প্রকল্প িাস্তিায়বি সংনেষ্ট আন্ত:মন্ত্রণালবয়ি সমন্ববয়ি অভাবি প্রকল্পটি  র্াসমবয় সঠিকভাবি িাস্তিায়ি কিা সম্ভিপি  য়নি। 

 াি দরুি পুিািি ভিি/নিনল্ডং অপসািবণি েন্য আলাদা আলাদা মন্ত্রণালবয় অনুমনি প্রানপ্তবি সময় শক্ষপণ  য়।  াি 

পনিবপ্রনক্ষবি শি  কবয়কটি উপবেলাবি প্রকল্প কা শ িাস্তিায়বি নিলনম্বি  বয়বে;  

০৪ পুিািি ভিি অপসািবণি েন্য কিবেম এি মাধ্যবম শেলা প শায়  বি সুপানি  অনুবমাদি কবি মন্ত্রণালবয় শপ্রিণ কিবি 

 য়। উি সুপানি  অনুবমাদি সাবপবক্ষ র্ািা নিি শা ী কম শকিশা দিপবত্রি মাধ্যবম পুিািি স্থাপিা শভবঙ্গ শদওয়াি পি উপবেলা 

ইনিনিয়াবিি নিকে  স্তান্তবিি প্রনক্রয়া সম্পন্ন  য়। এই প্রনক্রয়া সম্পন্ন কিাি েন্য ১ িেি িা িািও শি ী সময় শক্ষপণ  বয়বে; 

০৫ প্রকল্পটিি নিি শানিি ৫ িেবিি সমবয়ি নিপিীবি ২ (দুই) িাি সংব ািি এিং ১ (এক) িাি আন্তাঃঅংগ সমন্বয় সাবপবক্ষ 

িাস্তিায়ি কা শক্রম চলমাি িবয়বে। ির্ানপ প্রকল্প িাস্তিায়ি কা শক্রম নিি শানিি িনি শি সমবয় সমাপ্তকিবণ  বর্ষ্ট অনিিয়িা 

িবয়বে। শ  সমস্ত কািবণ অনিনিি ৫ িেি সময় শলবগবে িা  বলা; প্রবয়ােিীয় মালামাবলি অস্বাভানিক মূল্য বৃনি, পুিািি 

ভিি অপসািণ, গাে অপসািণ, তিদুযনিক খ ুঁটি অপসািণ, প্রাকৃনিক দূব শাগ ঘো, িাউবন্ড বিি নেোইি পনিিিশি, প্র াসনিক 

ভিি নিম শাবণি োয়গাবি েনমি মানলকািাগি সমস্যা নিষ্পনিবি নিলম্ব এিং নকছু উপবেলা দুগ শম এলাকায় মালামাল 

পনিি ি এি সমস্যাস  ইিযানদ; এিং 

০৬ প শবিক্ষবণ শদখা  ায় শ , নদিােপুি শেলাি নিিল উপবেলায় প্র াসনিক ভিি নিম শাণস্থাবি শকাবে শি ইিোং ি র্াকায় এিং 

 লরুম নিম শাণস্থবল পুনলব ি িাঁড়ী র্াকায় ভিি নিম শাণ কাে কিা  ানেল িা। পিিিীবি নিম শাণ স্থাি শকাবে শি মাধ্যবম 

উপবেলাি সম্পনি ন বসবি িায় পাওয়ায় প্রকবল্পি কাে সমাপ্ত কিা  য়। এোড়াও খলিাি ডুমুনিয়াবি স্থাি নিি শাচবি সমস্যাি 

কািবণ ঠিকাদািবক োয়গা বুবে নদবি নিলম্ব  য়। 
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উপবেলা কমবেক্স/আিানসক ভিি সংক্রান্তাঃ  

০১ উপবেলা কমবেক্স ভিবি অনিকাং  দপ্তিসমূব ি প্র াসনিক / দাপ্তনিক কা শক্রম পনিচালিাি কর্া িবয়বে। িাস্তি প শবিক্ষবণ 

শদখা  ায় শ , গবড় প্রনিটি উপবেলা কমবেবক্স ৪-৫ টি দপ্তবিি অনিসসমূব ি স্থাি সংকুলাি কিা সম্ভি  বয়বে। িবি নকছু 

দপ্তি িতুি ভিবি সংকুলাি কিা সম্ভি িয়, শ মি :স্বাস্থয, প্রানণ সম্পদ, নিআিনেনি ইিযানদ; 

০২ উপবেলা কমবেক্স ভিি ও  লরুম নিম শাণ কাবেি গুণগি মাবিি নিষবয় শি ীিভাগ সুনিিাবভাগী সাক্ষাৎকাবি িাবদি মিামি  

সবন্তাষেিক িবল মন্তব্য কবিি। এোড়াও নিিীড় প শবিক্ষণ দবলি সদস্যিাও মাঠ প শাবয় িাবদি পনিদ শবিি শপ্রনক্ষবি কাবেি 

গুণগি মাি সবন্তাষেিক িবল অনভমি ব্যি কবিি; 

০৩ শি ীিভাগ উপবেলা কমবেবক্সি িতুি নিনম শি ভিবি স্থািীয় সাংসবদি কা শালবয়ি েন্য স্থাি সংকুলাি কিবি  বয়বে,  া 

প্রকবল্পি নেোইবি িিা নেলিা। উপবেলা পনিষবদ য় সাংসদস্থািী  এি কা শালয় অিস্থাবিি কািবণ অবিক দপ্তবিি স্থাি 

সংকুলাি সম্ভিপি  য়নি।  নদও শি ীিভাগ ভিবি কক্ষ নিিিবণি নিষবয় একটি কনমটি িবয়বে। উি কনমটিি সভাপনি, 

উপবেলা শচয়ািম্যাি এিং সদস্য সনচি,  উপবেলা ইনিনিয়াি। শি ীি ভাগ শক্ষবত্র এই কনমটিি নসিান্ত অনু ায়ী দপ্তিবক 

অনিস কক্ষ িিাি শদয়া  বয় র্াবক; 

০৪ কম শকিশাবদি র্াকাি েন্য উপবেলা পনিষদ শকায়াে শািগুবলাি শি  পুিিাবিা। শকায়াে শািগুবলা অপ শাপ্ত এিং মািসম্মি িা 

 ওয়াি কািবণ উপবেলাি শিন িভাগ কম শকিশািা শসখাবি র্াকবি আগ্র  শিাি কবিি িা।  াি কািবণ  উপবেলাি পনিষবদি  

স্বাভানিক কা শক্রম অবিকোই ব্যা ি  য়;  

০৫  ানিিীক প্রনিিন্ধী শসিা প্রার্ী িীচিলা প শন্ত আসবি পাবি নকন্তু ভিবিি উপনিিল প শন্ত ি যাবম্পি ব্যিস্থা িা র্াকায় উপবিি 

িলায় উঠবি পাবি িা;  

০৬ িয়ষ্ক ও অসুস্থ ব্যনিবদি েন্য ভিবি নলিবেি ব্যিস্থা িা র্াকা;  

০৭ একই ভিবি শি ীিভাগ দপ্তি সমূ  স্থাি সংকুলাি কিাি লবক্ষয ঊর্ধ্শমুখী সম্প্রসািণ কিাি নিষয়টি পনিলনক্ষি  বয়বে; এিং 

০৮ বৃনষ্টি পানি নিস্কা বিি ব্যিস্থা িা র্াকায় ভিি ক্ষনিগ্রস্ত  ওয়াি ঝুঁনকি নিষয়টি পনিলনক্ষি  বয়বে। 

ভূনম অনিগ্র ণ/ উন্নয়ি সংক্রান্ত       

০১ আড়াই াোি উপবেলায় ভিি নিম শাণ উপব াগী মাটি নেলিা। ভূনম উন্নয়বিি েন্য শসখাবি সম্পূণ শ মাটি তুবল আিাি িতুি 

কবি মাটি ভিাে কিবি  বয়নেল, এবি কবি সময় ও োকা শি ী শলবগনেল। উি নিষয়টি ঠিকাদাবিি টিওআবি উবিখ িা 

র্াকায় ভূনম উন্নয়ি কিবি সমস্যা  বয়নেল; 

০২ নেনপনপবি িিসৃষ্ট ৪টি উপবেলায় ভূনম অনিগ্র বণি পনিকল্পিা নেল।  াি ব্যয় িািিদ িিাি নেল ২০০০ লক্ষ োকা। িাস্তবি 

উি প্রাক্কনলি অর্ শ নদবয় ব্যয়িহুল ভূনম অনিগ্র ণ কিা সম্ভি  য়নি। পিিিীবি আন্তাঃখাি সমন্ববয়ি মাধ্যবম ৩৫০০ লক্ষ োকা 

নদবয় মাত্র ৩টি উপবেলাবি ভূনম অনিগ্র ণ কিবি শপবিবে। প্রবয়ােিীয় িিাবিি অভাবি িাকী একটি উপবেলাবি ভূনম 

অনিগ্র ণ কিা এখবিাও সম্ভি  য়নি; এিং 

০৩ ভূনম অনিগ্র ণ প্রনক্রয়ায় এিং দাপ্তনিক েটিলিায় অবিক সময় শক্ষপণ  বয় র্াবক। 

প্রকবল্পি পনিকল্পিা সংক্রান্ত               

০১ প্রকবল্পি শুরুবিই পনিনস্থনি নিবেষণ কিা  য়নি;  

০২ প্রকল্প শুরুি পূবি শ সম্ভাব্যিা নিবেষণ কিা  য়নি;  

০৩ উপবেলা কমবেবক্স রুম িিাবিি শক্ষবত্র গণপূিশ অনিদপ্তবিি িীনিমালা অনুসিণ কিা  য়নি; 

০৪ নেনপনপ’এি পনিকল্পিায় উপবেলা কমবেক্স ভিবি সুনিিাবভাগীবদি েন্য শকাি শগস্ট রুম িাখা  য়নি; 

০৫ নেনপনপ’শি কিগুবলা উপবেলা অনিবসি স্থাি সংকুলাি  বি িাি িানলকা িাখা  য়নি; 

০৬ সকল উপবেলা অনিবসি েিিল সমাি িয়। উপবেলা অনিবসি েিিল অনু ায়ী অনিস শেস িিাবিি িানলকা নেনপনপ’শি 

িাখা  য়নি; 

০৭ নেনপনপ এিং আিনেনপনপ’ি পৃষ্ঠা িম্বি িািািান কভাবি িা র্াকা; 

০৮ প্রকবল্পি শময়াদকাল জুি ২০২০ সাল প শন্ত। নকন্তু নেনপনপ’শি প্রকবল্পি েন্য আনর্ শক িিাি নিন্যাস ২০১৭-১৮ অর্ শিেি প শন্ত 

িবয়বে; এিং 

০৯ একই প্রকবল্পি আওিায় ২ িাি নেনপনপ সংব ািি এিং ১ িাি ব্যয় ব্যনিবিবক সময় বৃনি কিা  বয়বে। এি পিও নকছু স্কীবমি 

পূিশ কাে অসমাপ্ত শর্বক  াবি। 

প্রকল্প নিি শানিি সমবয় সমাপ্তকিণ সংক্রান্ত        

০১ নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষায় শদখা  ায় শ , প্রকবল্প নিদ্যমাি সমস্যা ও েটিলিাি দরুি নকছু স্কীবমি কাে নিি শানিি সমবয় 

সমাপ্ত কিা সম্ভি িয়।  নদও প্রকবল্পি সকল পূিশ কা শানদ সম্পাদবিি েন্য এখবিা িানক ১৪ মাস সময় িবয়বে। 
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অষ্টম অধ্যায় 

সুপানি মালা 

 

৮.১ প্রাপ্ত প শবিক্ষবণি আবলাবক সুপানি সমূ   

 

সুপানি সমূ   

প্রকল্প িাস্তিায়ি সংক্রান্তাঃ  

০১ ভনিষ্যি পনিকল্পিায় শিন িভাগ উপবেলা অনিসগুবলাি দপ্তিসমূ  একই ভিবি সংকুলাি কিাি লবক্ষয সকল 

উপবেলা কমবেক্স ভিিসমূব ি আয়িি বৃনি কিা প্রবয়ােি;  

০২ পূিশ কা শ িাস্তিায়ি িিানন্বি কিাি েন্য েনম অনিগ্র ণ এিং পুিািি ভিি অপসািণ প্রনক্রয়া মন্ত্রণালবয়ি 

উবদ্যাবগ আবিা স েিি কিা প্রবয়ােি; 

০৩ প্রকল্প কাে ত্বিানন্বি কিাি লবক্ষয গাে অপসািণ এিং তিদুযনিক খ ুঁটি অপসািণ এি নিষবয় মন্ত্রণালবয়ি নসিান্ত 

গ্র ণ প্রনক্রয়াটি আবিা স েিি কিা প্রবয়ােি; প্রকল্প সঠিকসমবয় ও সঠিকভাবি িাস্তিায়বি প্রকল্প সংনেষ্ট 

আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় কিাি প্রবয়ােি;  

০৪ িতুি ভিি নিম শাণ কাে শুরু কিাি েন্য উপবেলা ইনিনিয়াবিি নিকে পুিািি ভিি  স্তান্তবিি প্রনক্রয়া স েিি 

কিা প্রবয়ােি; 

০৫ িাউবন্ড বিি নেোইি পুিিায় পনিিিশবিি প্রনক্রয়া  র্া র্ কতৃশপবক্ষি িনড়ৎ নসিান্ত গ্র ণ ও প্রনক্রয়াি নিষয়টি 

স েিি কিা প্রবয়ােি; এিং 

০৬ প্রাকৃনিক নিপ শবয় সমস্যাি সমু্মক্ষীি এিং নকছু নকছু প্রকল্প এলাকা দুগ শম  ওয়ায় মালামাল পনিি ি এি শক্ষবত্র 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকিশাবদি উি নিষবয় নিবিচিাি সাবপবক্ষ প্রবয়ােিীয় আগাম নসিান্ত গ্র ণ কিা আিশ্যক। 

এবক্ষবত্র িষ শা শমৌসুবমি আবগ অর্িা পবি প্রকবল্পি কাে শুরু কিা শ বি পাবি। 

উপবেলা কমবেক্স/আিানসক ভিি সংক্রান্তাঃ  

০১ সম্প্রসানিি ভিবি সংকুলািকৃি দপ্তিসমূব ি িানলকা  র্া র্ কতৃশপবক্ষি নিকে প্রদাি কিাি নিষয়টি নিনিি 

কিা প্রবয়ােি;    

০২ িিশমাি কাবেি গুণগিমাবিি িািািান কিা অক্ষুন্ন শিবখ ভনিষ্যবি নিনম শিব্য ভিবিি কাবেি মাি আিও ভাল 

কিাি প্রবচষ্টা অব্যা ি িাখা প্রবয়ােি; 

০৩ িিসৃষ্ট উপবেলাগুবলাি ন্যায় প্রনিটি উপবেলা কমবেবক্সি  আয়িি ৪৪০০০ িগ শ ফুে )প্র াসনিক ভিি ও  লরুম (

িাস্তিায়ি কিা প্রবয়ােি;  

০৪ উপবেলা কম শকিশাবদি ব্যি ািকৃি শকায়াে শািগুবলা মািসম্মি পনিবি  সৃনষ্ট ও নিয়নমি িক্ষণাবিক্ষণ কিা 

আিশ্যক; 

০৫  ানিিীক প্রনিিন্ধীবদি েন্য নসনড়ি পা াপান  ভিবিি উপনিিল প শন্ত ি যাবম্পি ব্যিস্থা কিা প্রবয়ােি; 

০৬ উপবেলা কমবেক্স ভিবি িয়ষ্ক ও অসুস্থ ব্যনিবদি সুনিিাি েন্য নলিবেি ব্যিস্থা কিা শ বি পাবি; 

০৭ ভনিষ্যবি শি ীিভাগ দপ্তি সমূব ি স্থাি সংকুলাবিি লবক্ষয ঊর্ধ্শমুখী সম্প্রসািণ কিা শ বি পাবি; এিং 

০৮ বৃনষ্টি পানি নিস্কা বিি প্রবয়ােিীয় ব্যিস্থা গ্র ণ (সাবিশস শড্রি) কিা আিশ্যক। 
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ভূনম অনিগ্র ণ/ উন্নয়ি সংক্রান্ত    

০১ ঠিকাদানি প্রনিষ্ঠাি এি টিওআবি ভূনম উন্নয়বিি (মাটি ভিাে) নিষয়টি সুেষ্টভাবি উবিখ কিা প্রবয়ােি। 

এোড়াও স্যান্ড নিনলং কবি ভূনম উন্নয়ি কা শ সম্পাদবি  াবি নিলনম্বি িা  য় শস নদবক কতৃশপবক্ষি নিব ষ দৃনষ্ট 

শদওয়া প্রবয়ােি; 

০২ ভূনম অনিগ্র বণি শক্ষবত্র েনমি আগাম িাোি মূল্যমাণ পূবি শই অিগি  ওয়া এিং শসই শমািাবিক মূল্যস্ফীনিবক 

নিব ষ নিবিচিায় শিবখ নসিান্ত গ্র ণ কিা প্রবয়ােি; এিং  

০৩ ভূনম অনিগ্র ণ প্রনক্রয়া স েিি কিা প্রবয়ােি। 

প্রকবল্পি পনিকল্পিা সংক্রান্ত    

০১ প্রকবল্পি শুরুবিই পনিনস্থনি নিবেষণ কিা প্রবয়ােি; 

০২ প্রকল্প শুরুি পূবি শ সম্ভাব্যিা নিবেষণ কিা প্রবয়ােি; 

০৩ উপবেলা কমবেবক্স রুম িিাবিি শক্ষবত্র গণপূিশ অনিদপ্তবিি িীনিমালা অনুসিণ কিা শ বি পাবি; 

০৪ নেনপনপ ’ি পনিকল্পিায় উপবেলা য় সুনিিাবভাগীবদি েন্য শগস্টরুম িাখা প্রবয়ােি; 

০৫ সম্প্রসানিি উপবেলা কমবেক্স ভিবি কিগুবলা উপবেলা অনিবসি স্থাি সংকুলাি  বি, িাি িানলকা 

নেনপনপ’শি  প্রণয়ি কিা  প্রবয়ােি; 

০৬ সম্প্রসানিি উপবেলা কমবেক্স ভিবি দপ্তিসমূব ি স্টাি প্যাোি শ অনু ায়ী উপবেলা অনিস শেস িিাবিি 

পনিকল্পিায় িাখা প্রবয়ােি; 

০৭ আিনেনপনপ’ি পৃষ্ঠা িম্বি একই িািািান কিায় িাখা প্রবয়ােি; 

০৮ সি শব ষ অনুবমানদি িেিনভনিক আনর্ শক সংস্থাি এি িথ্য আিনেনপনপবি সনন্নবি  কিা প্রবয়ােি; এিং 

০৯ প্রকল্প িাস্তিায়বি সংনেষ্ট কতৃশপবক্ষি িদািনক শোিদাি কিা প্রবয়ােি। 

প্রকল্প নিি শানিি সমবয় সমাপ্তকিণ সংক্রান্ত   

০১ নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষায় শদখা  ায় শ , প্রকবল্প নিদ্যমাি সমস্যা ও েটিলিাি দরুি নকছু স্কীবমি কাে 

নিি শানিি সমবয় সমাপ্ত কিা সম্ভি িয়। উি অসমাপ্ত স্কীবমি কােগুবলা িতুি কবি গৃ ীি উপবেলা কমবেক্স 

সম্প্রসািণ প্রকল্প ২য় প শায় এি মাধ্যবম সমাপ্ত কিা শ বি পাবি। 
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সংব ােিী ১ - প্রকল্প এলাকাি সম্পূণ শ িানলকা এিং এনপ্রল ২০১৯ প শন্ত অগ্রগনি 

সািনণ ১৪ প্রকল্প এলাকাি শেলা/উপবেলানভনিক সম্পূণ শ িানলকা এিং এনপ্রল ২০১৯ প শন্ত অগ্রগনি 

ক্রনমক িং নিভাগ শেলা উপবেলা অগ্রগনি 

িাস্তি আনর্ শক 

০১ 

ঢাকা 

 

ঢাকা 
শকিািীগি ১০০% ১০০% 

০২ সাভাি ১০০% ১০০% 

০৩ 
গােীপুি 

কানলয়াবকি ১০০% ৯৭% 

০৪ শ্রীপুি ১০০% ১০০% 

০৫ 

মানিকগি 

শদৌলিপুি ১০০% ১০০% 

০৬ ন িালয়া ১০০% ৯৮% 

০৭ সাটুনিয়া ১০০% ১০০% 

০৮ 
মুনিগি 

গোনিয়া ১০০% ৯৯% 

০৯ শ্রীিগি ৩০% ৫৫% 

১০ 

িািায়িগি 

িািায়ণগি সদি ১০০% ১০০% 

১১ িন্দি ৯৫% ৮৭% 

১২ রুপগি ১০০% ১০০% 

১৩ শসািািগাঁও ৯৬% ১০০% 

১৪ আড়াই াোি ১০০% ১০০% 

১৫ 

িিনসংদী 

িিনসংদী সদি ৪০% ৪২% 

১৬ িায়পুিা ১০০% ১০০% 

১৭ মবিা িদী ১০০% ১০০% 

১৮ 

িনিদপুি 

িনিদপুি সদি ১০০% ৯৫% 

১৯ িগিকান্দা ১০০% ১০০% 

২০ আলিাদাংগা ১০০% ১০০% 

২১ মধুখানল ০% ০% 

২২ শিায়ালমানি ৫৫% ৪৭% 

২৩ 

িােিাড়ী 

িােিাড়ী সদি ১০০% ১০০% 

২৪ িানলয়াকানন্দ ১০০% ১০০% 

২৫ পাং া ১০০% ৯৯% 

২৬ 

শগাপালগি 

শগাপালগি সদি ০% ০% 

২৭ টুংগীপাড়া ১০০% ১০০% 

২৮ শকাোনলপাড়া ১০০% ১০০% 

২৯ মুকসুদপুি ১০০% ৯০% 

৩০ কানসয়ানি ৭৪% ৫২% 

৩১ 

 িীয়িপুি 

শগাসাইি াে ০% ০% 

৩২ োন িা ৫৫% ৩০% 

৩৩ িানড়য়া ২০% ০% 

৩৪ 

মাদানিপুি 

মাদানিপুি সদি ৯৮% ৪৪% 

৩৫ ন িচি ১০০% ১০০% 

৩৬ কালকীনি ৫৬% ৫০% 

৩৭ িাবেি ১০০% ১০০% 

৩৮ 

ময়মিনসং  ময়মিনসং  

গিিগাঁও ১০০% ৯৯% 

৩৯ ভালুকা ৯৮% ৯৫% 

৪০ ফুলপুি ৮৮% ৮৫% 

৪১ িান্দাইল ১০০% ১০০% 

৪২  ালুয়াঘাে ৮৬% ৯৫% 
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৪৩ শিািাউিা ৫% ০% 

৪৪ িািাকান্দা ৫৪% ৫৬% 

৪৫ 

শিত্রবকািা 

মদি ০% ০% 

৪৬ িাি াট্টা ০% ০% 

৪৭ কলমাকান্দা ৬০% ৯৫% 

৪৮ 

নকব ািগি 

নকব ািগি সদি ১০০% ১০০% 

৪৯ তভিি ৭০% ৮২% 

৫০ কাটিয়ানদ ৯০% ৮৪% 

৫১ শ াবসিপুি ১০০% ৯৩% 

৫২ অষ্টগ্রাম ১০০% ১০০% 

৫৩ 

োমালপুি 

োমালপুি সদি ৮০% ৭৮% 

৫৪  নিষািাড়ী ৮০% ৯২% 

৫৫ মাদািগি ১০০% ১০০% 

৫৬ শদওয়ািগি ০% ০% 

৫৭ 

শ িপুি 

শ িপুি সদি ৮৪% ৮৭% 

৫৮ িকলা ১০০% ১০০% 

৫৯ িনলিািাড়ী ১০০% ৯৫% 

৬০ 

োংগাইল 

োংগাইল সদি ১০০% ১০০% 

৬১ মধুপুি ৯০% ৯৩% 

৬২ ঘাোইল ১০০% ১০০% 

৬৩ নমেশাপুি ৯২% ৯৩% 

৬৪ কানল ািী ৪০% ২৭% 

৬৫ সখীপুি ১০০% ১০০% 

৬৬ িগিপুি ১০০% ১০০% 

৬৭ 

খলিা 

খলিা 

কয়িা ১০০% ১০০% 

৬৮ িটিয়াঘাো ১০০% ১০০% 

৬৯ নদঘনলয়া ১০০% ১০০% 

৭০ ডুমুনিয়া ৩৮% ৫২% 

৭১ শিিখাদা ২৫% ১৮% 

৭২ 

িাবগি াে 

িামপাল ১০০% ১০০% 

৭৩ িনকি াে ০% ০% 

৭৪ শমাবড়লগি ০% ০% 

৭৫ কচুয়া ৯৩% ৮০% 

৭৬ 

সািনক্ষিা 

কলাবিায়া ১৫% ১৭% 

৭৭ আ াশুনি ০% ০% 

৭৮ কালীগি ০% ০% 

৭৯ শ্যামিগি ৭০% ৯৭% 

৮০ 

 ব াি 

মনিিামপুি ১০০% ১০০% 

৮১ নেকিগাো ৩০% ১৮% 

৮২ িাঘািপাড়া ৭৫% ৬৪% 

৮৩  া শা ১০০% ১০০% 

৮৪ শক ািপুি ০% ০% 

৮৫ মাগুিা শমা াম্মাদপুি ১০০% ১০০% 

৮৬ 
নেিাইদ  

কানলগি ১০০% ৯৫% 

৮৭ ত লকুপা ১০০% ১০০% 

৮৮ 
িড়াইল 

কানলয়া ৪৫% ৫৭% 

৮৯ শলা াগড়া ১০০% ১০০% 

৯০ কুনষ্টয়া কুনষ্টয়া সদি ১০০% ১০০% 
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৯১ শভড়ামািা ১০০% ১০০% 

৯২ শদৌলিপুি ০% ০% 

৯৩ নমিপুি ১০০% ৯৭% 

৯৪ শমব িপুি শমব িপুি সদি ৬৫% ৬২% 

৯৫ 
চূয়াোংগা 

আলমোংগা ০% ০% 

৯৬ েীিি িগি ৯৩% ৮৯% 

৯৭ 

িনি াল 

িনি াল 

উনেিপুি ১০০% ১০০% 

৯৮ শগৌিিদী ১০০% ৯৯% 

৯৯ িাবুগি ১০০% ৯৬% 

১০০ িািািীপাড়া ১০০% ৯৯% 

১০১ আবগলোড়া ৮৫% ৯৬% 

১০২ 
োলকাঠী 

কাঁঠানলয়া ৭০% ৭৩% 

১০৩ িলনেটি ১০% ০% 

১০৪ 

নপবিােপুি 

নপবিােপুি সদি ১০০% ৯৬% 

১০৫ মঠিানড়য়া ১০% ০% 

১০৬ কাউখালী ৪০% ৪৩% 

১০৭ ভান্ডানিয়া ১০০% ১০০% 

১০৮ 

পটুয়াখালী 

পটুয়াখালী সদি ১০০% ১০০% 

১০৯ গলানচপা ৪০% ৪৪% 

১১০ িাউিল ০% ০% 

১১১ কলাপাড়া ৩৩% ৪২% 

১১২ িাংগািালী ০% ০% 

১১৩ নমেশাগি ২% ০% 

১১৪ 

িিগুিা 

িিগুিা সদি ১০% ০% 

১১৫ পার্িঘাো ৬২% ৬৭% 

১১৬ শিিানগ ৬০% ৪৯% 

১১৭ িামিা ১০০% ১০০% 

১১৮ 

শভালা 

শভালা সদি ১০০% ১০০% 

১১৯ চিিযা ি ১০০% ১০০% 

১২০ লালবমা ি ১০০% ১০০% 

১২১ শদৌলিখাি ১০০% ৯৯% 

১২২ 

িংপুি 

পঞ্চগড় 
আবোয়ািী ১০০% ১০০% 

১২৩ শদিীগি ১০০% ১০০% 

১২৪ 

ঠাকুিগাঁও 

ঠাকুিগাঁও সদি ১০০% ৯৯% 

১২৫ পীিগি ৭০% ৭৫% 

১২৬  নিপুি ১০০% ১০০% 

১২৭ 

নদিােপুি 

নদিােপুি সদি ১০০% ১০০% 

১২৮ নিিল ১০০% ১০০% 

১২৯ শঘাড়াঘাে ৯৮% ৯৮% 

১৩০ ফুলিাড়ী ৯০% ৮৬% 

১৩১ খািসামা ১০০% ১০০% 

১৩২ কা ারুল ১০০% ১০০% 

১৩৩ 

নিলিামািী 

নিলিামািী সদি ১০০% ১০০% 

১৩৪ নকব ািগি ১০০% ৯৯% 

১৩৫ শোমাি ১০০% ১০০% 

১৩৬ 

িংপুি 

পীিগি ১০০% ১০০% 

১৩৭ গংগাচিা ১০০% ১০০% 

১৩৮ কাউনিয়া ১০০% ১০০% 
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১৩৯ নমঠাপুকুি ১০০% ১০০% 

১৪০ 

লালমনিি াে 

লালমনিি াে সদি ৭২% ৭০% 

১৪১ আনদিমািী ৭৫% ৭৮% 

১৪২  ািীিান্ধা ১০০% ১০০% 

১৪৩ 

কুনড়গ্রাম 

শিৌমানি ১০০% ১০০% 

১৪৪ র্ভিঙ্গামািী ১০০% ১০০% 

১৪৫ উনলপুি ৯০% ৮৮% 

১৪৬ িাবগশ্বিী ৫৬% ৭৫% 

১৪৭ 

গাইিান্ধা 

গনিন্দগি ১০০% ৯৯% 

১৪৮ সুন্দিগি ১০০% ১০০% 

১৪৯ সাঘাো ৯৭% ৯৯% 

১৫০ 

িাে া ী 

িাে া ী 

িাগমািা ১০০% ১০০% 

১৫১ শগাদাগািী ১০০% ১০০% 

১৫২ চািঘাে ১০০% ১০০% 

১৫৩ দুগ শাপুি ১০০% ১০০% 

১৫৪ 

চাপাইিিািগি 

চাপাইিিািগি সদি ১০০% ৯৭% 

১৫৫ ন িগি ১০০% ৯৯% 

১৫৬ িাবচাল ৯৮% ৯২% 

১৫৭ 

িাবোি 

িলোঙ্গা ৩৮% ৩৬% 

১৫৮ িিাইগ্রাম ১০০% ১০০% 

১৫৯ নসংড়া ১০০% ১০০% 

১৬০ লালপুি ১০০% ১০০% 

১৬১ 

নঁওগা 

িদলগােী ১০০% ১০০% 

১৬২ িািীিগি ১০০% ১০০% 

১৬৩ িামুি াে ১০০% ৯৮% 

১৬৪ ম াবদিপুি ১০০% ৯৫% 

১৬৫ আত্রাই ১০০% ১০০% 

১৬৬ 
েয়পুি াে 

েয়পুি াে সদি ১০০% ১০০% 

১৬৬ শক্ষিলাল ২০% ২৪% 

১৬৭ 

িগুড়া 

শসািািলা ১০০% ১০০% 

১৬৮ ধুপচাঁনচয়া ৩০% ৪২% 

১৬৯ িন্দীগ্রাম ১০০% ১০০% 

১৭০ কা ালু ৯৭% ৯১% 

১৭১ 

পািিা 

আেঘনিয়া ১০০% ৯৭% 

১৭২ চােবমা ি ১০০% ১০০% 

১৭৩ িনিদপুি ০% ০% 

১৭৪ শিড়া ১০০% ১০০% 

১৭৫ 

নসিােগি 

িাড়া  ১০০% ১০০% 

১৭৬ কামািখান্দ ১০০% ১০০% 

১৭৭ শিলকুনচ ১০০% ৯৮% 

১৭৮ কানেপুি ১০০% ৮২% 

১৭৯ 

নচোগং নচোগং 

সািকানিয়া ০% ০% 

১৮০ িাউোি ১০০% ১০০% 

১৮১ নসিাকুন্ড ১০০% ৯৯% 

১৮২ মীিসিাই ১০০% ১০০% 

১৮৩ আবিায়ািা ৩৫% ৩৫% 

১৮৪ িাঙ্গুনিয়া ১০০% ১০০% 

১৮৫ িাঁ খালী ৬০% ৪০% 
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১৮৬  াে াোনি ০% ০% 

১৮৭ 

কবক্সসিাোি 

কক্সিাোি সদি ১০০% ৯৮% 

১৮৮ শেকিাি ৭৫% ৬৯% 

১৮৯ িামু ০% ০% 

১৯০ মব  খালী ০% ০৫% 

১৯১ চকনিয়া ২৫% ২৫% 

১৯২ 

িাংগামাটি 

কাপ্তাই ৯৮% ৯৯% 

১৯৩ িিকাল ৬০% ৫২% 

১৯৪ িালাইেনি ০% ০% 

১৯৫ 

খাগড়ােনি 

মাটিিাংগা ১০০% ১০০% 

১৯৬ নদঘীিালা ৭০% ৬৮% 

১৯৭ গুইমািা ০% ০% 

১৯৮ 
িান্দিিাি 

র্ািনচ ১০০% ১০০% 

১৯৯ রুমা ৮০% ৭৭% 

২০০ 

কুনমিা 

শচৌিগ্রাম ১০০% ১০০% 

২০১ িরুিা ১০০% ১০০% 

২০২ বুনড়চং ১০০% ১০০% 

২০৩ িাংগলবকাে ১০০% ১০০% 

২০৪ শদিীিাি ১০০% ১০০% 

২০৫ 

চাঁদপুি 

চাঁদপুি সদি ১০০% ৯৭% 

২০৬ িনিদগি ৮৫% ৬১% 

২০৭  া ািানস্ত ৩০% ২২% 

২০৮ কচুয়া ৫০% ৩১% 

২০৯ 

ব্রাহ্মিিানড়য়া 

িাঞ্ছািামপুি ১০০% ১০০% 

২১০ কসিা ১০০% ৯২% 

২১১ িিীিগি ১০০% ১০০% 

২১২ িানসিিগি ৭৫% ৭৫% 

২১৩ 
শিায়াখালী 

শিায়াখালী সদি ১০০% ১০০% 

২১৪ শসিিাগ ১০০% ১০০% 

২১৫ 
লক্ষ্মীপুি 

লক্ষ্মীপুি সদি ১০০% ৯৭% 

২১৬ িামগনি ০% ০% 

২১৭ 
শিিী 

শিিী সদি ১০০% ৯৯% 

২১৮ োগলিাইয়া ১০০% ১০০% 

২১৯ 

নসবলে 

নসবলে 

নসবলে সদি ১০০% ১০০% 

২২০ নিশ্বিার্ ২২% ২২% 

২২১ নিয়ািীিাোি ৭৫% ৬৭% 

২২২ কািাইঘাে ৯৮% ৭৬% 

২২৩ শগায়াইিঘাে ৮৫% ৬৩% 

২২৪ ওসমািী িগি ১৭% ১১% 

২২৫ শিঞ্চুগি ৩৫% ৩৯% 

২২৬ সুিামগি েগন্নার্পুি ১০০% ১০০% 

২২৭  ািা ১০০% ১০০% 

২২৮ শমৌলভীিাোি িড়বলখা ১০০% ১০০% 

২২৯ কমলগি ১০০% ১০০% 

২৩০  নিগি  নিগি সদি ৪৫% ৩৭% 

২৩১ িাহুিল ১৫% ১১% 

২৩২ চুিারুঘাে ৯৮% ৯৬% 

২৩৩ িানিয়াচং ৫৫% ৭২% 
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সংব ােিী ২ - সমীক্ষা দল  

 

ক্র.িং িাম  পদিী কা শ এলাকা 

1.  পানপয়া খাতুি িথ্যসংগ্র কািী িািায়ণগি শেলাি ৩টি উপবেলা 

2.  শে াদুল ইসলাম িথ্যসংগ্র কািী িনি াল শেলাি ৩টি উপবেলা   

3.  মামুনুি িন দ িথ্যসংগ্র কািী নদিােপুি শেলাি ৩টি উপবেলা   

4.  শমাাঃ ওনলউল ইসলাম িথ্যসংগ্র কািী ব্রাক্ষ্মণিাড়ীয়া শেলাি ৩টি উপবেলা   

5.  শমাাঃ েন রুল  ানিি িথ্যসংগ্র কািী কুনষ্টয়া শেলাি ৩টি উপবেলা 

6.  আল ইমিাি িয়সাল িথ্যসংগ্র কািী োংগাইল শেলাি ৩টি উপবেলা 

7.  শদিান স মনিক িথ্যসংগ্র কািী সুিামগি ও  নিগবিি ৩টি উপবেলা 

8.  িায় াি আলী িথ্যসংগ্র কািী িওগা শেলাি ৩টি উপবেলা 

9.  এম এইচ িান দ িালুকদাি মাঠ প শাবয়ি সমন্বয়কািী  

10.  শমাাঃ হুমায়ুি কনিি প্রন ক্ষণ সমন্বয়কািী  

11.  আল ইমিাি িয়সাল অনিস ম্যাবিোি ও প্রকল্প 

সমন্বয়কািী 

 

12.  শমাাঃ েন রুল ইসলাম পিাম শক সমন্বয়কািী এিং 

প্রনিবিদি প্রস্তুিকািক 
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সংব ােিী ৩ - প্রশ্নমালা ও শচকনলস্ট 

 

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাবদ  সিকাি 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ 

পনিকল্পিা মন্ত্রণালয়  

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকল্প 

৩.১ খািা েনিপ প্রশ্নমালা 

ভূনমকাাঃ আস্সালামু আলাইকুম। আমাি িাম ------------------------------------------। আনম এিমাস কিসালবেনি (প্রাাঃ) 

নলনমবেে িামক গবিষণা প্রনিষ্ঠাি এিং পনিকল্পিা মন্ত্রণালবয়ি আইএমইনে এি পক্ষ শর্বক মাঠ প শাবয় নিনিড় পনিিীক্ষবণি 

উবিবশ্য এবসনে। আমিা িিশমাবি “উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি)” প্রকবল্পি নিনিড় পনিিীক্ষণ কাবে সম্পৃি 

আনে। এই নিনিড় পনিিীক্ষবণি উবিশ্য  বে, প্রকবল্পি কম শকাবন্ডি উবিশ্য অনু ায়ী িাস্তিানয়ি  বে নকিা িা শদখা, প্রকবল্পি 

িাঁিাসমূ  নচনিি কবি িা নিিসবিি উপায় শিি কিা এিং প্রকবল্পি মাধ্যবম সুনিিাবভাগীবদি নক নক পনিিিশি  বয়বে িা  বি 

শস নিষবয় িথ্য সংগ্র  কিা। আমিা এ সম্পবকশ আপিাি মূল্যিাি মিামি সংগ্রব ি েন্য এবসনে। এ প্রসবঙ্গ আপনি আপিাি 

মূল্যিাি িিব্য প্রদাবিি মাধ্যবম এই গবিষণায় অিদাি িাখবি পাবিি। আপিাি মিামি শুধুমাত্র গবিষণাি কাবে ব্যি াি 

 বি এিং আপিাি শদয়া িথ্য সম্পূণ শ শগাপি িাখা  বি। আপিাি অনুমনি শপবল আনম সাক্ষাৎকাি শুরু কিবি পানি।   

আনম সাক্ষাৎকাি শুরু কিাি অনুমনি প্রদাি কিনে। 

                                                                      

উিিদািাি স্বাক্ষি 

 

ক. প্রর্ম নভনেোঃ             ১. সিল  বয়বে     ২. সিল  য়নি   

ক. নিিীয় নভনেোঃ             ১. সিল  বয়বে     ২. সিল  য়নি   

শকস িং  

উিিদািাি িিণাঃ  ১. প্রাপ্ত িয়স্ক পুরুষ     ২. প্রাপ্ত িয়স্ক মন লা  

 

সাক্ষাৎকাি গ্র ণকািীি িামাঃ............................................  সাক্ষাৎকাি গ্র বণি িানিখাঃ..................... 

সুপািভাইোবিি িামাঃ.................................................... িানিখাঃ........................................... 

সাক্ষাৎকাি গ্র বণি শুরুি সময়াঃ ..........................................  শ ষ সময়াঃ........................................ 

 

                নিভাগাঃ................................................ শকাে িং...........................   

                শেলাাঃ..............................................             শকাে িং...........................    

                উপবেলাাঃ ..............................................         শকাে িং......................... 
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শসক ি ১ - সািািণ িথ্যািনল  

উিিদািাি িথ্যাঃ  

১.১ িাম  

১.২ নপিা/স্বামীি িাম  

১৩ মািাি িাম  

১.৪ শমািাইল িম্বি  

১.৫ পদিী  

১.৬ মন্ত্রণালয়/ অনিদপ্তি  

শসক ি ২ - উিিদািাি আর্ শ-সামানেক অিস্থা সংক্রান্ত  

উিিদািাি আর্ শ-সামানেক অিস্থা 

২.১ িয়স -----------িেি 

২.২ নলংগ 1) cyiæl      2) bvix        3) Z…Zxq wj½           

২.৩ শপ া 1) PvKzwi     2) e¨emv          3) K…wl KvR       4) kÖwgK 

5) M„wnbx         6) Ab¨vb¨ -------------- (wbw`©ó Kiæb) 

২.৪ ন ক্ষাগি শ াগ্যিা 1) wbiÿi         2) 5g †kÖwY ch©šÍ   3) 8g †kÖwY ch©šÍ      

4) Gm.Gm.wm     5) GBP.Gm.wm      6) ¯œvZK      7) ¯œv‡Zv‡KvËi 

8) Ab¨vb¨ -------------- (wbw`©ó Kiæb) 

২.৫ মানসক আয় 1) 0-5000 UvKv           2) 5001-10000 UvKv    3) 10001-20000 UvKv              

4) 20001-30000 UvKv     5) 30001-40000 UvKv   6) 40001-50000 

UvKv             7) 50001-60000 UvKv      8) 60000+ UvKv  

শসক ি ৩ - অিকাঠাবমা সম্পবকশ িথ্যািনল  

অিকাঠাবমা সংক্রান্ত 

৩. আপনি আপিাি অিকাঠাবমা বুবে শপবয়বেি নক?        1.   n¨vu           2.   bv  ৩. অসম্পন্ন 
৩.১  যাঁ  বল, আপিাি অিকাঠাবমা চুনি অনু ায়ী সঠিকভাবি 

বুবে শপবয়বেি নক?  

( নদ ৩ িং প্রবশ্নি উিি “িা” িা ”অসম্পন্ন”  য় িবি স্কীপ 

করুি) 

     1.   n¨vu           2.   bv       

৩.১.১ িা  বল, শকি?  

( নদ ৩ িং প্রবশ্নি উিি “অসম্পন্ন”  য় িবি স্কীপ করুি) 
1. অিকাঠাবমাি AvqZb Kg 

2. fvj DcKiY cÖ`vb Kiv nqwb  

3. GL‡bv A‡bK KvR evKx i‡q‡Q 

4. myweavw` AcÖZzj 

5. Ab¨vb¨--------------- (wbw`©ó Kiæb) 

৩.২ আপনি কবি িাগাদ অিকাঠাবমা বুবে পাবিি িবল িািণা  

কিবেি?  

( নদ ৩ িং প্রবশ্নি উিি “ n¨vu”  য় িবি স্কীপ করুি) 

 

| ___ | ___ | মাস 
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শসক ি ৪ - িাস্তা নিম শাণ সম্পবকশ িথ্যািনল 

িাস্তা নিম শাণ সংক্রান্ত 

4. cÖK‡íi AvIZvq iv¯Ív wbg©vY Kiv n‡q‡Q/n‡”Q/n‡e wK?        1.   n¨vu           2.   bv        ৩. োনিিা 
4. 1 nu¨v n‡j, iv¯Ív wbg©v‡Yi d‡j hvZvqv‡Zi myweav 

n‡q‡Q/n‡”Q/n‡e wK? 

     1.   n¨vu           2.   bv        ৩. োনিিা 

4.1.1 nu¨v n‡j, wK ai‡Yi myweav n‡q‡Q/n‡”Q/n‡e? 

 

1. kn‡i †h‡Z mgq Kg jv‡M/jvM‡e  

2. Rjve×Zv †bB/Kg‡e 

3.  mn‡RB hvbevnb cvIqv hvq/hv‡e 

4.  Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb) --------------- 
৪.২ নিনম শি িাস্তাি গুণগিমাি সম্পবকশ আপিাি মিামি িলুি।  

 

শসক ি ৫ - ভূনম অনিগ্র ণ সম্পবকশ িথ্যািনল  

ভূনম অনিগ্র ণ সংক্রান্ত 

৫ প্রকবল্পি আওিায় আপিাি নিভাগ/অনিস শর্বক শকাি ভূনম 

অনিগ্র ণ  বয়বে নক?  

১.  যাঁ           ২.   িা         ৩. োনিিা 

৫.১  যাঁ  বল, কিটুকু পনিমাণ?  -----------  িাং  

৫.২ কাবদি কাে শর্বক ভূনম অনিগ্র ণ কিা  বয়বে? ১. ক্ষনিগ্রস্ত ব্যনি  ২. সিকাবিি অন্য সংস্থা   

৩. অন্যান্য (উবিখ করুি)................... 

 

৫.৩ ক্ষনিগ্রস্তিা ভূনমি ন্যাে মূল্য শপবয়বে নক?  ১.  যাঁ           ২.   িা            ৩. োনিিা 

শসক ি ৬ - প্রকবল্পি প্রভাবি প্র াসনিক কাবে গনি ীলিা সম্পবকশ িথ্যািনল 

প্রকবল্পি প্রভাবি প্র াসনিক কাবে গনি ীলিা  

৬.১ প্রকল্প িাস্তিায়বিি িবল নক শকাি সুনিিা  বি/ বয়বে?  ১.  যাঁ           ২.   িা           ৩. োনিিা 

৬.১.১  যাঁ  বল, নক নক সুনিিা  বয়বে? ১. 

  

২.  

 

৩.  

৬.২ প্রকল্প িাস্তিায়বিি িবল উপবেলায় নিনভন্ন স্তবিি 

কম শকিশা িাবদি প্রানিকাি অনু ায়ী উপবেলা কমবেবক্স 

সুব াগ সৃনষ্ট  বয়বে নকিা? 

১.  যাঁ           ২.   িা            ৩. োনিিা 

৬.২.১  যাঁ  বল, নক নক সুব াগ সৃনষ্ট  বয়বে? ১.  

 

২.  

 

৩.  

৬.২.২ িা  বল, শকি  য়নি? ১.  

 

২.  

 

৩.  
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শসক ি ৭ - প্রকল্প সম্পবকশ উিিদািাি মিামি  

উিিদািাি মিামি 

৭.১ আপিাি মবি প্রকবল্পি সিল নদকগুনল নক নক?  

(সবি শাচচ ৩টি উিি) 

১.  

 

২. 

 

৩. 

৭.২ আপিাি মবি প্রকবল্পি দূি শল নদকগুনল নক নক?  

(সবি শাচচ ৩টি উিি) 

১.  

 

২. 

 

৩. 

৭.৩ আপিাি মবি প্রকবল্পি ঝুঁনকসমূ  নদকগুনল নক নক?  

(সবি শাচচ ৩টি উিি) 

১.  

 

২. 

 

৩. 

৭.৪ প্রকবল্পি ব্যয় ও শময়াদ বৃনিি িবল কাবেি পনিনি 

(Scope of Work) বৃনি শপবয়বে নক?  
১.  যাঁ             ২. িা         ৩. োনিিা 

৭.৪.১  যাঁ  বল, শকাি শকাি নিষয়?  ১.  

 

২. 

 

৩. 

৭.৫ ভনিষ্যবি প্রকবল্পি কা শক্রম গনি ীল কিবি আপিাি 

পিাম শ নক? (সবি শাচচ ৩টি উিি) 

১.  

 

২. 

 

৩. 

 

(িন্যিাদ নদবয় সাক্ষাৎকাি গ্র ণ শ ষ করুি) 
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গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাবদ  সিকাি 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ 

পনিকল্পিা মন্ত্রণালয়  

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকল্প 

৩.২ নিনিড় সাক্ষাৎকাি প্রশ্নমালা 

োবগ শে গ্রুপাঃ প্রকল্প পনিচালক ,নিি শা ী প্রবকৌ লী এিং উপবেলা প্রবকৌ লী। 
ভূনমকাাঃ আস্সালামু আলাইকুম। আমাি িাম ------------------------------------------। আনম এিমাস কিসালবেনি (প্রাাঃ) 

নলনমবেে িামক গবিষণা প্রনিষ্ঠাি এিং পনিকল্পিা মন্ত্রণালবয়ি আইএমইনে এি পক্ষ শর্বক মাঠ প শাবয় নিনিড় পনিিীক্ষবণি 

উবিবশ্য এবসনে। আমিা িিশমাবি “উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি)” প্রকবল্পি নিনিড় পনিিীক্ষণ কাবে সম্পৃি 

আনে। এই নিনিড় পনিিীক্ষবণি উবিশ্য  বে, প্রকবল্পি কম শকাবন্ডি উবিশ্য অনু ায়ী িাস্তিানয়ি  বে নকিা িা শদখা, প্রকবল্পি 

িাঁিাসমূ  নচনিি কবি িা নিিসবিি উপায় শিি কিা এিং প্রকবল্পি মাধ্যবম সুনিিাবভাগীবদি নক নক পনিিিশি  বয়বে িা  বি 

শস নিষবয় িথ্য সংগ্র  কিা। আমিা এ সম্পবকশ আপিাি মূল্যিাি মিামি সংগ্রব ি েন্য এবসনে। এ প্রসবঙ্গ আপনি আপিাি 

মূল্যিাি িিব্য প্রদাবিি মাধ্যবম এই গবিষণায় অিদাি িাখবি পাবিি। আপিাি মিামি শুধুমাত্র গবিষণাি কাবে ব্যি াি 

 বি এিং আপিাি শদয়া িথ্য সম্পূণ শ শগাপি িাখা  বি। আপিাি অনুমনি শপবল আনম সাক্ষাৎকাি শুরু কিবি পানি।   

 

ক. প্রর্ম নভনেোঃ             ১. সিল  বয়বে     ২. সিল  য়নি   

ক. নিিীয় নভনেোঃ             ১. সিল  বয়বে     ২. সিল  য়নি   

 

শকস িং  

 

উিিদািাি িিণাঃ  ১. প্রাপ্ত িয়স্ক পুরুষ     ২. প্রাপ্ত িয়স্ক মন লা  

 

সাক্ষাৎকাি গ্র ণকািীি িামাঃ............................................  সাক্ষাৎকাি গ্র বণি িানিখাঃ..................... 

 

সুপািভাইোবিি িামাঃ.................................................... িানিখাঃ........................................... 

 

সাক্ষাৎকাি গ্র বণি শুরুি সময়াঃ ..........................................    শ ষ সময়াঃ........................................ 

 

                নিভাগাঃ................................................   শকাে িং...........................   

                শেলাাঃ..............................................               শকাে িং...........................    

                উপবেলাাঃ ..............................................          শকাে িং......................... 
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DËi`vZvi Z_¨ 

 

bvgt........................................................................................ 

eZ©gvb c`ext........................................................................... 

eZ©gvb c‡` †hvM`v‡bi ZvwiLt...................................................... 

gš¿Yvjq/wefvM/ms ’̄vt...................................................................... 

cÖK‡íi mv‡_ m¤úK©t................................................................ 

‡dvbt..................................................................................... 
 

 

শসক ি - ১ প্রকল্প সম্পনকশি িথ্যািলী 

 

১. িানষ শক লক্ষযমাত্রা অনু ায়ী উি প্রকবল্পি কাে িাস্তিানয়ি  বয়বে নক?                             ১.  যাঁ      ২. িা 

 ক. িা  বল, শকাি শকাি কাে কম  বয়বে এিং শকি? 

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

২. অনুবমানদি আিনেনপনপ’ি িেিনভনিক সংস্থাি অনু ায়ী িিাি পাওয়া শগবে নক?                   ১.  যাঁ      ২. িা 

ক. িিাি পাওয়া িা শগবল িাি কািণ নক? 

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

৩. প্রকল্প দনলবল নিি শানিি সকল কাে শ খাবি শ খাবি  িাি কর্া নেল শসগুবলা এই প্রকবল্পি আওিায় িাস্তিানয়ি  বয়বে নক?                  

            ১.  যাঁ      ২. িা 

ক. িা  বল িাি কািণ নক? 

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

৪. প্রকল্প দনলবল উনিনখি কাবেি িান বি শকাি কাে এই প্রকবল্পি আওিায় িাস্তিানয়ি  বয়বে নক?    ১.  যাঁ      ২. িা 

ক.  যাঁ  বল নক কাে? 

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

৫. প্রকল্প িাস্তিায়িকালীি সমবয় শকাি সমস্যা শদখা নদবয়নেল নক?      ১.  যাঁ      ২. িা 

ক.  যাঁ  বয় র্াকবল নক নক সমস্যা শদখা নদবয়নেল? 

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

৬. প্রকল্প িাস্তিায়িকাবল স্থািীয় েিসািািবণি অং গ্র ণ নেল নক?      ১.  যাঁ      ২. িা 

ক.  যাঁ  বয় র্াকবল নক িিবণি অং গ্র ণ নেল? 

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

৭. প্রকল্প িাস্তিায়িকাবল স্থািীয় েিগবণি িিি শর্বক/প্রভাি ালী ম ল শর্বক শকাি প্রনিিন্ধকিা এবসনেল নক?  

    ১.  যাঁ      ২. িা 

ক.  যাঁ  বল নক? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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৮. ক্রয় সম্পনকশি কাে নেনপনপ এিং প্রনকউিবমন্ট িীনিমালা অনু ায়ী সম্পন্ন কিা  বে/ বয়বে নক?  

১.  যাঁ        ২. িা       ৩. োনিিা 

৮.১ উিি  যাঁ  বল, নক নক িিবণি প্রনক্রয়া এিং পিনি অনুসিণ কিা  বয়নেল? 

K.  

L.  

M.  

N.  

O.  

 

৮.২ উিি িা  বল, কািণগুবলা নক নক? 

K.  

L.  

M.  

N.  

O.  

 

৯. cÖK‡íi Kg©KvÛ¸‡jvi ¸ণMZgvb I cwigvb Aby‡gvw`Z wWwcwc/AviwWwcwci bKkv Abyhvqx ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q wK?  

 

1. n¨uv                                                  2. bv                               3. Rvwbbv 
 

ক. DËi bv n‡j, KviY¸‡jv wK wK? 

 

K.  

L.  

M.  

N.  

O.  

 

১০. প্রকবল্পি কা শক্রম িাস্তিানয়ি  বল প্র াসনিক কাবে গনি ীলিা আসবে/আসবি নক? 

1. n¨uv                                2. bv                               3. Rvwbbv 
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১০.১ উিি  যাঁ  বল নকভাবি? ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

  

১১. প্রকবল্পি SWOT সমূ  িণ শিা করুি। 

৮.১ সিল নদক 

৮.২ দুি শল নদক 

৮.৩ সুব াগ 

৮.৪ ঝুঁনক 

 

১২. প্রকবল্পি EXIT Plan সম্পবকশ আপিাি মিামি 

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

১৩. উপবেলায় নিনভন্ন স্তবিি কম শকিশা িাবদি প্রানিকাি অনু ায়ী উপবেলা কমবেবক্স সুব াগ সৃনষ্ট  বয়বে নকিা? 

১.  যাঁ           ২.   িা 

ক.  যাঁ  বয় র্াকবল, নক িিবণি সুব াগ? 

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

১৪. প্রকবল্পি ব্যয় ও শময়াদ বৃনিি িবল Scope of Work নক বৃনি শপবয়বে? 

১.  যাঁ           ২.   িা 

ক.  যাঁ  বল, নক পনিমাণ এিং শকাি শকাি নিষবয়? 

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

১৫. প্রকল্প িাস্তিায়ি সম্পনকশি অন্য শকাি িথ্য  নদ র্াবক িা িলুি। 

১৬. প্রকল্প সম্পনকশি শকাি পিাম শ/সুপানি   নদ র্াবক...................................................................................... 

 

 

 

 

(ab¨ev` w`‡q mv¶vrKvi MÖnY †kl Kiæb)  
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গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাবদ  সিকাি 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ 

পনিকল্পিা মন্ত্রণালয়  

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকল্প 

৩.৩ দলীয় আবলাচিা নিবদ শন কা  

অং গ্র ণকািীাঃ প্রকবল্পি সুনিিাবভাগী, প্রকল্প সংনেষ্ট কম শকিশা ও কম শচািী, েিপ্রনিনিনি এিং সংনেষ্ট শস্টকব াল্ডাি 

[প্রনি FGD শি অং গ্র ণকািীি সংখ্যা ৮-১২ েি] 

 

এিনেনে সমন্বয়কািীি িামাঃ............................................  স ায়িাকািীি িামাঃ..................... 

 

দলীয় আবলাচিাি স্থািাঃ.................................................... িানিখাঃ........................................... 

দলীয় আবলাচিায় অং গ্র ণকািীবদি পনিনচনি  

µ. bvg eqm wj½ †ckv ¯^vÿi 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

                নিভাগাঃ................................................   শকাে িং...........................   

                শেলাাঃ..............................................               শকাে িং...........................    

                উপবেলাাঃ ..............................................          শকাে িং......................... 
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দলীয় সাক্ষাৎকাি গ্র ণকািীবদি দানয়ত্ব: 

1. GdwRwW †mkbwUi wba©vwiZ mgq GK ‡_‡K `yB NÈv|         

2. `jxq Av‡jvPbvi Rb¨ `yBRb KvR Ki‡e GdwRwW mgš^qKvix‡K mn‡hvwMZv Kivi Rb¨ GKRb mnvqZvKvix 

_vK‡e| 

3. GdwRwW mgš^qKvix mgMÖ †mkbwU cwiPvjbv Ki‡e, mnvqZvKvix Av‡jvPbvq D‡V Avmv gZvgZ I Z_¨ mg~n 

my¯úófv‡e wjwce× Ki‡e | 

4. `jxq Av‡jvPbvi gva¨‡g mK‡j hv‡Z mwµqfv‡e my¯úó gZvgZ cª`vb Ki‡Z cv‡i †mRb¨ GdwRwW mgš^qKvix  

mnvqZv Ki‡e| 

5. `jxq Av‡jvPbvi mgq GdwRwW mgš^qKvix  AskMÖnYKvix‡`i AbygwZµ‡g Av‡jvPbv ‡iKW© Ki‡e| 

 

প্রনক্রয়াাঃ 

1. mgš^qKvix AskMÖnYKvix‡`i ¯^vMZ Rvwb‡q ‡mkb ïiæ Ki‡e| 

2. mgš^qKvix AskMÖnYKvix‡`i mKj‡K wb‡q U AvK…wZ‡Z emvi e¨e¯’v Ki‡eb|  

3. mgš^qKvix cÖ_‡g `jMZ Av‡jvPbvq eZ©gvb wbweo cwiexÿ‡Yi D‡Ïk¨ wb‡q Av‡jvPbv Ki‡eb Ges 

AskMÖnYKvix‡`i gZvgZ †b‡eb| 

4. mgš^qKvix GdwRwW MvBW jvBb Abyhvqx my¯úófv‡e AskMÖnYKvix‡`i gZvg‡Zi wfwË‡Z Av‡jvPbvi mKj Z_¨ 

†ei K‡i Avb‡e| 

5. mgš^qKvixi D‡Ïk¨ _vK‡e MVbg~jK Av‡jvPbvi gva¨‡g mej I `ye©j w`Kmn wbweo cwiexÿ‡Yi D‡Ïk¨‡K Av‡iv 

Kvh©Kix Kivi Rb¨ mycvwikgvjv gZvg‡Zi wfwË‡Z †ei K‡i Avbv| 

6. mgš^qKvix Av‡jvPbvi †k‡l µgvš^‡q mgMÖ †mkbwU AskMÖnYKvix‡`i D‡Ï‡k¨ c‡o †kvbv‡eb hv‡Z K‡i 

Av‡jvPbvi †Kvb Ask ev` bv hvq ev fyj bv nq| 

 

 

cwi‡k‡l mKj‡K ab¨ev` Rvwb‡q mgš^qKvix GdwRwW †mkbwU ‡kl Ki‡eb 
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`jxq Av‡jvPbvi g~j welqe¯‘t 

 

cÖkœ 1: Avcbviv wK Rv‡bb “উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি)” cÖKíwU K‡e †_‡K Avcbv‡`i GjvKvq ïiæ n‡q‡Q? 

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

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

cÖkœ 2: cÖK‡íi cÖavb Kg©KvÛ¸‡jv (ভূনম অনিগ্র ণ, ভূনম উন্নয়ি, িাস্তাি কাে, নিদুযৎ সিিিা , পানি সিিিা  ইিযানদ) D‡Ïk¨ 

Abyhvqx ev¯ÍevwqZ n‡”Q wK? bv n‡j, †Kvb †Kvb Kg©KvÛ¸‡jv D‡Ïk¨ Abyhvqx ev¯ÍevwqZ n‡”Q bv? †Kb n‡”Q bv? 

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

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

cÖkœ 3: cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ/msM„nxZe¨ cY¨ Kvh© I †mevi eZ©gvb Ae¯_v wK? cª‡qvRbxq/ mwVK Rbej Øviv Zvi 

h_vh_ iÿbv‡eÿY n‡”Q wK?  
..............................................................................................................................................................

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

cÖkœ 4: cÖKí ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î wK wK euvavি সৃনষ্ট  বয়নেল? wKfv‡e GB euvavmg~n AwZµg Kiv hvq?  

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

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

cÖkœ 5: cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j প্রসাসবিি দাপ্তনিক কাবে গনি ীলিা আসবি নকভাবি? 

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

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

cÖkœ 6: cÖK‡íi mej w`K¸‡jv wK wK? 

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

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

cÖkœ 7: cÖK‡íi `ye©j w`K¸‡jv wK wK? 

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

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

cÖkœ 8: cÖKí‡K †UKmB Ki‡Z wK wK c`‡ÿc †bqv †h‡Z cv‡i| 

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

.............................................................................................................................................. 
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গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাবদ  সিকাি 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ 

পনিকল্পিা মন্ত্রণালয়  

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকল্প 

৩.৪ প শবিক্ষণ শচকনলস্ট 

ভূনমকাাঃ আস্সালামু আলাইকুম। আমাি িাম ------------------------------------------। আনম এিমাস কিসালবেনি (প্রাাঃ) 

নলনমবেে িামক গবিষণা প্রনিষ্ঠাি এিং পনিকল্পিা মন্ত্রণালবয়ি আইএমইনে এি পক্ষ শর্বক মাঠ প শাবয় নিনিড় পনিিীক্ষবণি 

উবিবশ্য এবসনে। আমিা িিশমাবি “উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি)” প্রকবল্পি নিনিড় পনিিীক্ষণ কাবে সম্পৃি 

আনে। এই নিনিড় পনিিীক্ষবণি উবিশ্য  বে, প্রকবল্পি কম শকাবন্ডি উবিশ্য অনু ায়ী িাস্তিানয়ি  বে নকিা িা শদখা, প্রকবল্পি 

িাঁিাসমূ  নচনিি কবি িা নিিসবিি উপায় শিি কিা এিং প্রকবল্পি মাধ্যবম সুনিিাবভাগীবদি নক নক পনিিিশি  বয়বে িা  বি 

শস নিষবয় িথ্য সংগ্র  কিা। আমিা এ সম্পবকশ আপিাি মূল্যিাি মিামি সংগ্রব ি েন্য এবসনে। এ প্রসবঙ্গ আপনি আপিাি 

মূল্যিাি িিব্য প্রদাবিি মাধ্যবম এই গবিষণায় অিদাি িাখবি পাবিি। আপিাি মিামি শুধুমাত্র গবিষণাি কাবে ব্যি াি 

 বি এিং আপিাি শদয়া িথ্য সম্পূণ শ শগাপি িাখা  বি। আপিাি অনুমনি শপবল আনম সাক্ষাৎকাি শুরু কিবি পানি।   

 

শকস িং  

 

 

সাক্ষাৎকাি গ্র ণকািীি িামাঃ............................................  সাক্ষাৎকাি গ্র বণি িানিখাঃ..................... 

সুপািভাইোবিি িামাঃ.................................................... িানিখাঃ........................................... 

সাক্ষাৎকাি গ্র বণি শুরুি সময়াঃ ..........................................  শ ষ সময়াঃ........................................ 

 

 

 

 

                নিভাগাঃ................................................ শকাে িং...........................   

                শেলাাঃ..............................................             শকাে িং...........................    

                উপবেলাাঃ ..............................................        শকাে িং......................... 
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ch©‡eÿY †PKwj÷- feb 

 

1. ev¯ÍevwqZ/wbgv©bvaxb fe‡bi কক্ষ msL¨v:  1. wWwcwc Abyhvqx------------------2. ev¯Í‡e---------------------- 

 

2. কবক্ষি আয়িি  msL¨v:  1. wWwcwc Abyhvqx--------------------2. ev¯Í‡e---------------------- 

3. ‡gvU e¨q (UvKv):  wba©vwiZ eivÏK…Z e¨q :..............................UvKv 

cÖK…Z e¨q   :..............................UvKv 

4. K. cÖKíwU ïiæ Kivi  ZvwiL?  .................w`b  ................gvm  .............eQi 

 L. j¶¨gvÎv Abyhvqx KvR m¤úv`‡bi wba©vwiZ mgq: .................w`b  ................gvm  .............eQi 

 

 M. KvR m¤úv`‡bi cÖK…Z mgq :................w`b  ................gvm  .............eQi 

5.  KvRwU wK wbw`©ó mg‡q †kl n‡e/n‡q‡Q Kx?  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®cÖvc¨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. ¯’vbxqfv‡e Puv`vevR, ỳ®K…ZKvix I UvDU‡`i cÖwZeÜKZv m„wó 

7. cÖvK…wZK wech©‡q mgm¨vi m„wó nIqv 

8. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb).......................................................................................................... 

6. KvRwU cwiKíbv gvwdK m¤ú~Y©iƒ‡c mgvß n‡e/n‡q‡Q wK? 1. nu¨v  2. bv 

K.   bv n‡j, †Kb? 

1. cwiKíbv mwVK nqwb 

2. cÖ‡qvRbxq UvKvi ms¯’vb wQj bv 

3. KvRwU m¤úbœ Ki‡Z cÖ‡qvRbxq Rwg cvIqv hvqwb 

4. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb )........................................................................... 
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7. cÖKíwUi Kv‡Ri gvb fvj wK?    1. nu¨v  2. bv 

K.   bv n‡j, wK wK Lvivc? 

1. e¨eüZ gvjvgvj fvj bv 

2. A`¶ kªwgK Øviv KvR Kiv‡bv n‡”Q 

3. Kv‡Ri Z`viwK AcÖZzj  

4. Kv‡Ri gvc mwVK bv 

5. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb )........................................................................... 

8. cÖKíwU h_vh_fv‡e i¶Yv‡e¶Y Kiv nq wK?  1. nu¨v 2. bv 

  ক.  nu¨v n‡j, KZw`b ci ci Kiv nq? 

 gvwmK 

 6 gvm AšÍi  

 GK eQi AšÍi/evrmwiK 

 gv‡S gv‡S Kiv nq/cÖ‡qvRb †gvZv‡eK 

   খ. িা  বয় র্াকবল িাি কািণ----------------------------------------------------------------------------------------- 

9. i¶Yv‡e¶Y Kv‡R A‡_©i ms¯’vb nq wKfv‡e? 

ক. miKvix Znwej n‡Z  

খ. ev¯ZevqbKvix  KZ©„cÿ n‡Z 

গ. ¯ ’vbxqfv‡e Puv`v msMÖn I †¯^”Qvkª‡gi gva¨‡g 

ঘ. Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb) ......................................................................... 

10. cÖKíwUi wbgœwjwLZ welq m¤ú‡K© ch©‡e¶ণKvixi gšÍe¨  

ক. ভূনম অনিগ্র ণ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

খ. ভূনম উন্নয়ি ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

গ. িাস্তাি কাে --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ঘ. নিদুযৎ সিিিা  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ঙ. পানি সিিিা  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

চ. শেিাবিেি নসবস্টম --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ে. ইবলকনট্রনিবক ি------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ে. শসৌি নসবস্টম --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ে. বৃনষ্টি পানি সংিক্ষণাগাি------------------------------------------------------------------------------------- 

ঞ. এসটিনপ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ে.  আনর্ শং, লাইটিং এিং সাচ শ শপ্রাবেক ি ------------------------------------------------------------------------- 

ঠ. শেনলব াগাব াগ ব্যিস্থা --------------------------------------------------------------------------------------- 

ে. গানড় পানকশং ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ঢ়.  েরুিী িন গ শমিব্যিস্থা পর্ আবে নকিা ----------------------------------------------------------------------- 

য়. অনি নিি শাপক ব্যিস্থা আবে নকিা ----------------------------------------------------------------------- 

11. cÖK‡íi 5 wU fvj w`K m¤ú‡K© wjLyb 

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

 খ.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ঘ.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ঙ.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. cÖK‡íi 5 wU Lvivc w`K m¤ú‡K© wjLyb 

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

  খ.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

  ঘ.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ঙ.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাবদ  সিকাি 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ 

পনিকল্পিা মন্ত্রণালয়  

উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকল্প 

৩.৫ শসবকন্ডািী িবথ্যি েন্য শচকনলস্ট 

োবগ শে গ্রুপাঃ প্রকল্প পনিচালবকি কা শালয় 
ভূনমকাাঃ আস্সালামু আলাইকুম। আমাি িাম ---------------------------------------। আনম এিমাস কিসালবেনি (প্রাাঃ) 

নলনমবেে িামক গবিষণা প্রনিষ্ঠাি এিং পনিকল্পিা মন্ত্রণালবয়ি আইএমইনে এি পক্ষ শর্বক মাঠ প শাবয় নিনিড় পনিিীক্ষবণি 

উবিবশ্য এবসনে। আমিা িিশমাবি “উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি)” প্রকবল্পি নিনিড় পনিিীক্ষণ কাবে সম্পৃি 

আনে। এই নিনিড় পনিিীক্ষবণি উবিশ্য  বে, প্রকবল্পি কম শকাবন্ডি উবিশ্য অনু ায়ী িাস্তিানয়ি  বে নকিা িা শদখা, প্রকবল্পি 

িাঁিাসমূ  নচনিি কবি িা নিিসবিি উপায় শিি কিা এিং প্রকবল্পি মাধ্যবম সুনিিাবভাগীবদি নক নক পনিিিশি  বয়বে িা  বি 

শস নিষবয় িথ্য সংগ্র  কিা। আমিা এ সম্পবকশ আপিাি মূল্যিাি মিামি সংগ্রব ি েন্য এবসনে। এ প্রসবঙ্গ আপনি আপিাি 

মূল্যিাি িিব্য প্রদাবিি মাধ্যবম এই গবিষণায় অিদাি িাখবি পাবিি। আপিাি মিামি শুধুমাত্র গবিষণাি কাবে ব্যি াি 

 বি এিং আপিাি শদয়া িথ্য সম্পূণ শ শগাপি িাখা  বি। আপিাি অনুমনি শপবল আনম সাক্ষাৎকাি শুরু কিবি পানি।   

 

ক. প্রর্ম নভনেোঃ             ১. সিল  বয়বে     ২. সিল  য়নি   

ক. নিিীয় নভনেোঃ             ১. সিল  বয়বে     ২. সিল  য়নি   

 

শকস িং  

 

উিিদািাি িিণাঃ  ১. প্রাপ্ত িয়স্ক পুরুষ     ২. প্রাপ্ত িয়স্ক মন লা  

 

 

সাক্ষাৎকাি গ্র ণকািীি িামাঃ............................................  সাক্ষাৎকাি গ্র বণি িানিখাঃ..................... 

 

সুপািভাইোবিি িামাঃ.................................................... িানিখাঃ........................................... 

 

সাক্ষাৎকাি গ্র বণি শুরুি সময়াঃ ..........................................  শ ষ সময়াঃ........................................ 

                নিভাগাঃ................................................  শকাে িং...........................   

                শেলাাঃ..............................................              শকাে িং...........................    

                উপবেলাাঃ ..............................................         শকাে িং......................... 
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DËi`vZvi Z_¨ 

 

bvgt........................................................................................ 

eZ©gvb c`ext........................................................................... 

eZ©gvb c‡` †hvM`v‡bi ZvwiLt...................................................... 

gš¿Yvjq/wefvM/ms ’̄vt...................................................................... 

cÖK‡íi mv‡_ m¤úK©t................................................................ 

‡dvbt..................................................................................... 
 

 

1. cÖK‡íi wb¤œwjwLZ wel‡q Avcwb wK Rv‡bb? 

µg. welq gšÍe¨ 

K. cÖKí e¨q  

L. ev¯ÍevqbKvj  

M. wWwcwc/AviwWwcwc Abyhvqx eQi wfwËK eivÏ  

N. eivÏ Abyhvqx e¨q  

O. Aby‡gv`b/ms‡kva‡bi Ae¯’v  

 

2. µq m¤úwK©Z KvR wWwcwc Ges cÖwKDi‡g›U bxwZgvjv Abyhvqx m¤úbœ Kiv n‡”Q/n‡q‡Q wK? 

1. n¨uv                              2. bv                            3. Rvwbbv 
 

2.1 DËi n¨uv n‡j, wK wK ai‡bi cÖwµqv Ges c×wZ AbymiY Kiv n‡qwQj? 

K.  

L.  

M.  

 

2.2 DËi bv n‡j, KviY¸‡jv wK wK? 

K.  

L.  

M.  
 

2.3 `ic‡Î †gvU KqwU cÖwZôvb AskMÖnY K‡iwQj? 

µg. Kvh©v‡`‡ki bvg cÖwZôv‡bi msL¨v 

K.   

L.   

M.   

N.   

O.   
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2.4 †Kvb †Kvb cÖwZôvb‡K Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv n‡qwQj?  

 

 

 

3. wcwcAvi-2008 Abyhvqx Kvh©/gvjvgvj/‡mev/µq msµvšÍ Z_¨vewj: 

1| gš¿Yvjq/wefvM  
2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v  
3| cÖK‡íi bvg  
4| `icÎ Abyhvqx Kv‡Ri bvg  
5| `icÎ cÖKvkKvix cwÎKvi bvg  
6| `icÎ weµq ïiæi ZvwiL  
7| `icÎ weµ‡qi ‡kl ZvwiL I mgq  
8| `icÎ MÖn‡Yi ‡kl ZvwiL I mgq  
9| cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v  
10| `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq  
11| †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v  
12| bb-†imcbwmf `ic‡Îi msL¨v  
13| `icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL  
14| Kvh©weeiYx Aby‡gv`‡bi ZvwiL  
15| wmGm ˆZwii ZvwiL  
16| wmGm Aby‡gv`‡bi ZvwiL  
17| Notification of Award cÖ`v‡bi ZvwiL  

18| ‡gvU Pzw³ g~j¨  
19| Pzw³ ¯^vÿ‡ii ZvwiL  
20| Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi ZvwiL   
21| Kvhv©‡`k Abyhvqx KvR ïiæi ZvwiL  
22| mgq e„w× n‡q _vK‡j, KZw`b e„w× Ges KviY  
23| Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR mgvwßi ZvwiL  
24| PzovšÍ wej Rgv`v‡bi ZvwiL I we‡ji cwigvY  
25| PzovšÍ wej cwi‡kv‡ai ZvwiL I cwigvY  

3.1 cÖK‡íi µq Kvh©µg g~j¨vqb  

µwgK LvZ/weeiY gšÍe¨ 

1 `icÎ `wjj h_vh_fv‡e cÖYxZ n‡q‡Q wKbv?  

2 `icÎ weÁwß h_vmg‡q cwÎKvq Ges cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wmwcwUBD Gi 

I‡qemvB‡U cÖKvk Kiv n‡q‡Q wKbv? 

 

3 `icÎ cÖYq‡b h_vh_ mgq †`Lv n‡q‡Q wKbv?  

4 `icÎ h_vh_fv‡e g~j¨vqb Kiv n‡q‡Q wKbv?  

5 `icÎ g~j¨vq‡bi Ah_v wej¤^ n‡q‡Q wKbv?  

6 `icÎ g~j¨vq‡b Ab¨ ms¯’vi cÖwZwbwa Dcw¯’Z wQ‡jb wKbv Ges Zv‡`i 

gZvgZ we‡ewPZ n‡q‡Q wKbv? 

 

7 `icÎ d«›U †jv‡WW wQj wKbv?  

8 `ic‡Î A‡hŠw³K KvUv-‡Qov wQj wKbv?  

9 h_vh_ KZ©„cÿ `icÎ Aby‡gv`b K‡i‡Q wKbv?  
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10 `ic‡Îi wel‡q †Kvb Awf‡hvM wQj wKbv hw` †_‡K _v‡K h_vh_ 

KZ©„cÿ Zv wb®úwË K‡i‡Q wKbv? 

 

4. cÖK‡íi Rbej m¤úwK©Z Z_¨  

µg. welq gšÍe¨ 

K. KZwU c` wQj  

L. KZRb wb‡qvM †c‡q‡Q  

M. c` Lvwj _vK‡j Zvi KviY  
 

৫. cÖK‡íi AvIZvq ev¯ÍevwqZ Kg©KvÛ¸‡jvi AMÖMwZ m¤úwK©Z welq: 

ক্রাঃিাঃ অবঙ্গি নিিিণ পনিমাণ /সংখ্যা  

২য় সংব ানিি 

আিনেনপনপ অনু ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকল্প শুরু শর্বক 

নেবসম্বি ২০১৮ প শন্ত 

অেশি 
মন্তব্য 

িাস্তি আনর্ শক িাস্তি আনর্ শক 

)ক (িােস্ব ব্যয়াঃ 

১। কম শকিশাবদি শিিি ৬ েিমাস      

২। কম শচািীবদি শিিি ৭ েিমাস      

৩। ম াঘ শয ভািা ১৩ েিমাস      

৪। িাড়ী ভাড়া ১৩ েিমাস      

৫। শ্রানন্ত নিবিাদি ভািা ১৩ েিমাস      

৬। উৎসি ভািা ১৩ েিমাস      

৭। নচনকৎসা ভািা ১৩ েিমাস      

৮। শিালাই ভািা ১৩ েিমাস      

৯। দানয়ত্ব ভািা ১৩ েিমাস      

১০। টিনিি ভািা ১৩ েিমাস      

১১।  ািায়াি ভািা ১৩ েিমাস      

১২। শপাষাক ভািা ১৩ েিমাস      

১৩। অন্যান্য ভািা ১৩ েিমাস      

১৪। ভ্রমি ভািা শর্াক      

১৫। অনিনিি কাবেি ভািা শর্াক      

১৬। োক শর্াক      

১৭। শেনলবিাি শর্াক      

১৮। শেবলক্স  ,িযাক্স ও 

ইন্টািবিে  
শর্াক 

 
   

 

১৯। শিনেবে ি নি শর্াক      

২০। পানি শর্াক      

২১। নিদুযৎ শর্াক      

২২। গ্যাস ও জ্বালািী শর্াক      

২৩। শপবট্রাল ও লুনব্রবকন্ট শর্াক      

২৪। মুদ্রি ও প্রকা িা শর্াক      

২৫। শস্ট িািী  ,সীল ও 

ষ্টযাম্পস 
শর্াক 
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ক্রাঃিাঃ অবঙ্গি নিিিণ পনিমাণ /সংখ্যা  

২য় সংব ানিি 

আিনেনপনপ অনু ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকল্প শুরু শর্বক 

নেবসম্বি ২০১৮ প শন্ত 

অেশি 
মন্তব্য 

িাস্তি আনর্ শক িাস্তি আনর্ শক 

২৬। িইপত্র ও খিবিি কাগে শর্াক      

২৭। নিজ্ঞাপি শর্াক      

২৮। আপ্যায়ি খিচ শর্াক      

২৯। অনিয়নমি শ্রনমক শর্াক      

৩০। ব্যি া শ দ্রব্যানদ ক্রয় শর্াক      

৩১। নিিাপিা প্র িী শর্াক      

৩২। শেনষ্টং নি শর্াক      

৩৩। সাবভ শ শর্াক      

৩৪। কনম্পউোি সামগ্রী শর্াক      

৩৫।  ায়াি চােশ শর্াক      

৩৬। কনমটি নমটিং শর্াক      

৩৭। অন্যান্য শর্াক      

৩৮। শমােি  ািিা ি শর্াক      

৩৯। আসিািপত্র শর্াক      

৪০। কনম্পউোি ও অনিস 

ইকুইপবমন্ট 
শর্াক 

 
   

 

৪১। অন্যান্য শমিামি ও 

সংিক্ষণ 
শর্াক 

 
   

 

৪২। শমােি সাইবকল ২টি      

৪৩। কনম্পউোি এিং নপ্রন্টাি ৫টি      

৪৪। িবোকনপয়াি ২টি      

৪৫। আসিািপত্র শর্াক      

৪৬। ভূনম অনিগ্র ণ ১৮ একি      

৪৭। ভূনম উন্নয়ি শর্াক      

৪৮।  লরুমস  সম্প্রসানিি 

প্র াসনিক ভিি নিম শাণ 

২৩৩টি 
    

 

৪৯। আিানসক ভিি নিম শাণ 

(বচয়ািম্যাি শকায়াে শাি, 

ইউএিও শকায়াে শাি ও 

েিবমেনি)        

৪৬টি     

 

৫০। অন্যান্য (অভযন্তিীণ িাস্তা, 

পানি এিং নিদুযৎ 

সিিিা  ইিযানদ) 

শর্াক     

 

)গ(  নিনেকযাল কনন্টবেিী  শর্াক      

)ঘ(  প্রাইস কনন্টবেিী শর্াক      

শমাে     
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গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাবদ  সিকাি 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ 

পনিকল্পিা মন্ত্রণালয়  

৩.৬ প্রকবল্পি ক্রয় পিনি প শাবলাচিাি েন্য প্রশ্নমালা শচকনলষ্ট/  

 )নপনপআি-অনু ায়ী মালামাল ২০০৮ )Goods ,( কা শ (Works) ও শসিা )Service (ক্রয় এিং আ নর্ শক ক্ষমিা িন্টি 

সংক্রান্ত পনিিীক্ষণ েক( 

)বল্পি প্রকল্প পনিচালকপ্রক/ প্রকল্প পনিচালবকি দপ্তবিি সং নেষ্ট কম শকিশা( 

ক্রনমক নিিিণ প্রকৃি মন্তব্য 

 (ক) দিপত্র আ িাি সংক্রান্ত 

১. প্যাবকে / দিপত্র িং 

২. কাবেি িিণাঃ মালামাল/কা শ/বসিা 

৩. দিপত্র অনু ায়ী প্যাবকবেি িাম 

৪. প্রনিটি প্যাবকবে কিটি কবি লে আবে 

৫. ক্রয় পিনি; ক. উমু্মি দিপত্র, খ. সীনমি দিপত্র, গ. শকাবে ি, ঘ. সিাসনি  

৬. দিপত্র পনত্রকায় প্রকা  কিা  বয়বে নকিা। প্রকাব ি 

িানিখ ও পনত্রকাি িাম (পনত্রকাি কনপ সিিিা  

করুি)   

৭. দিপত্র (১ শকাটি োকাি উবর্ধ্শ) নসনপটিউ এি ওবয়ি 

সাইবে প্রকা  কিা  বয়বে নকিা।   

 (খ) দিপত্র দানখল সংক্রান্ত 

৮. দিপত্র দানখবলি িানিখ কি নেল?   

৯. কিগুবলা দিপত্র নিক্রয় কিা  বয়বে?   

১০. কিগুবলা দিপত্র েমা পবড়বে?   

১১. পুি:দিপত্র আ িাি কিা  বয়নেল নকিা   

 (গ) দিপত্র উমিুকিণ ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত 

১২. ‘দিপত্র উমুি কনমটি’ি (TOC) কিেি সদস্য সমন্ববয় 

গঠিি  বয়নেল?   

১৩. ‘দিপত্র উমুি কনমটি’ি (TEC) কিেি সদস্য দিপত্র 

উমুিকিবণি সময় উপনস্থি নেবলি ?   

১৪. দিপত্র মূল্যায়বি কনমটি  বি ০১ (এক) েি সদস্য 

‘দিপত্র উমুি কনমটি’-শি অন্তর্ভ শি কিা  বয়নেল 

নকিা ?   

১৫. দিপত্র মূল্যায়ি কনমটিবি অত্র দপ্তবিি িাইবিি দপ্তি 

 বি ০২ (দুই) েি সদস্য অন্তর্ভ শি নেবলি নকিা ?   

১৬. কি িানিবখ দিপত্র মূল্যায়ি শ ষ কিা  বয়বে।   

১৭. উপযুি(Responsive) দিদািাি সংখ্যা কি ?   

১৮. দিপত্র মূল্যায়ি নিবপাে শ কি িানিবখ  র্া র্ 

কতৃশপবক্ষি নিকে েমা শদয়া  বয়নেল ?   

১৯. কি িানিবখ দিপত্র চূড়ান্তভাবি অনুবমানদি  বয়বে?   

২০. দিপত্র Delegation of Financial Power অনু ায়ী 

 র্া র্ কতৃশপক্ষ অনুবমানদি  বয়বে নকিা?   
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ক্রনমক নিিিণ প্রকৃি মন্তব্য 

 (ঙ) কা শাবদ  প্রদাি সংক্রান্ত 

২১. কি িানিবখ Notification of Award োনি কিা 

 বয়বে?   

২২. Initial Tender Validity Period এি মবধ্য 

Contract Award কিা  বয়বে নকিা?   

২৩. Contract Award CPTU-এি Website এ প্রকা  

কিা  বয়নেল নকিা?   

২৪. প্রাক্কনলি মূল্য (োকা   

২৫. উদ্ধৃ দি (োকা)   

২৬. চুনিমূল্য (োকা)   

২৭. চুনি অনু ায়ী কাে শ ষ কিাি িানিখ?   

২৮. িাস্তবি কাে সমানপ্তি িানিখ উবিখ করুি।   

২৯. কাে সমানপ্তবি নিলম্ব  বয় র্াকবল Liquidated 

Damage আবিাপ  বয়বে নকিা?   

৩০. কােটিি মূল ঠিকাদাি (প্রর্ম কা শাবদ  প্রাপ্ত 

ঠিকাদাি) কতৃশক সমাপ্ত  বয়নেল নকিা?   

৩১. প্রর্ম ঠিকাদাি পনিিিশি  বল কািণ, গৃ ীি ব্যিস্থা 

এিং পনিিিশবিি প্রনক্রয়া িি শিা করুি এিং 

পুিাঃবেন্ডাি কি  বল পৃর্ক িিম ব্যি াি করুি।   

(চ) নিল প্রদাি সংক্রান্ত 

৩২. প্রকবল্পি নিবয়ানেি সংনেষ্ট প্রবকৌ লী ও পিাম শক কতৃশক 

শেনসনিবক ি শমািাবিক কােটি সম্পন্ন  বয়বে মবম শ 

প্রিযায়বিি িানিখ? 

  

৩৩. ঠিকাদাবিি চূড়ান্ত নিবলি পনিমাণ ও দানখবলি িানিখ 

কি? 
  

৩৪. কিশিকৃি আয়কি+ভযাে এি পনিমাণ কি?   

৩৫. কিশিকৃি আয়কি+ভযাে শট্রোিীবি েমা শদয়া  বয়বে 

নকিা? 
  

 (ে) দিপবত্রি গ্র ণ শ াগ্যিা ও স্বচেিা সংক্রান্ত 

৩৬. দিপত্র প্রনক্রয়াকিবণি শকাি প শাবয় শকাি িিবিি 

অনিয়ম  বয়বে, এ নিষবয় আপনি নকছু োবিি নকিা? 
  

৩৭. শকাি অনিয়ম  বয় র্াকবল িা শকাি প শাবয় এিং নক 

িিবিি অনিয়ম  বয়বে শস নিষবয় নকছু োবিি নকিা? 
  

৩৮. দিপত্র প্রনক্রয়াকিণ/কা শাবদ  প্রদাি নিষবয় শকাি 

িিবিি অনভব াগ নেল নকিা। 
  

৩৯. অনভব াবগি কািবণ শকাি দিপবত্রি Award 

Notification  কিবি  বয়বে নকিা? 
  

৪০. শকাি অনভব াগ র্াকবল উ া নমোবিা  বয়বে নকিা?   
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সংব ােিী ৪ - শেস্ট নিবপাে শ  

 
Name of Test & Upazila Cement1 Concrete2 Local 

Sand3 
Coarse 
Sand4 Brick5 Test of brick6 Rod7 LAA Test8 

A B C D E F G H I 

Araihazar Narayangonj 

Local Sand for RCC Work Date: 

17/06/2013 (LGED Narayangonj) 
  1.22      

Coarse sand or Sylhet  
Sand for RCC Work   
Date: 17/06/2013 (LGED Narayangonj 

   2.56     

First Class brick for brick Work Date:  
17/06/2012 (LGED Narayangonj 

    15.80%    

First Class brick for brick Work Date:  
17/06/2012 (LGED Narayangonj 

     2584.58 PSI   

Cement, Brand: Crown  
Casting Date: 02.01.13, Tasting Date:  
29.01.2013 (LGED Narayangonj 

4307.62 PSI 

28 days test 

report 

       

Cylinder Test Casting,  
Mix Proportion: 1:2:4  
Date: 17/06/2013 (LGED Narayangonj 

 3847.86 PSI       

Cylinder Test Casting,  
Mix Proportion: 1:2:4  
Date: 6/01/2013 (LGED Narayangonj 

 3311.22 PSI       

                                                           
1 Compressive Strength of Cement (min. value 2800psi 7 days 4000psi, 28 days) 
2 Compressive Strength of Concrete (min. value 3000psi) 
3 FM test of Local Sand (min. value 1.2) 
4 FM test of Coarse Sand (min. value 2.5) 
5 Water absorption test of brick (min. value 15%) 
6 Compressive Strength test of brick (min. value 2000psi) 
7 Tensile strength test of rod 60000 psi 
8 Resistance to abrasion of coarse aggregate by the use of loss Angeles Abrasion (LAA) Test Specification limit= Stone chips 30% (Max) & Brick chips 40% (Max) 
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Name of Test & Upazila Cement1 Concrete2 Local 
Sand3 

Coarse 
Sand4 Brick5 Test of brick6 Rod7 LAA Test8 

A B C D E F G H I 

Cylinder Test Casting,  
Mix Proportion: 1:2:4  
Date: 12/06/2013 (LGED Narayangonj 

 3256.10 PSI       

MS Bar Dia 20mm   
Frog mark SAKUR 60G  
Date: 30/6/2012 (BUET) 

      100050 

PSI 
 

MS Bar Dia 16mm   
Frog mark SAKUR 60G  
Date: 30/6/2012 (BUET) 

      98000 

PSI 
 

MS Bar Dia 12mm   
Frog mark- AKS-TMT- 
500W Date: 30/6/2012  
(BUET) 

      92000 

PSI 
 

MS Bar Dia 10mm   
Frog mark- AKS-TMT- 
500W Date: 30/6/2012  
(BUET) 

      96500 

PSI 
 

Mirzapur Upazila Tangail 

MS Bar Dia 20mm   
Frog mark- BSI.G.60. 400.W Date:  
18/4/2017 (BUET) 

      93000 

PSI 
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Name of Test & Upazila Cement9 Concrete10 Local 
Sand11 

Coarse 
Sand12 Brick13 Test of 

brick14 Rod15 LAA Test16 
MS Bar Dia 16mm   
Frog mark- BSI.G.60. 400.W Date: 

18/4/2017 (BUET) 

      
91500 PSI 

 

MS Bar Dia 12mm   
Frog mark- BSI.G.60. 400.W Date: 

18/4/2017 (BUET) 

      
94500 PSI 

 

MS Bar Dia 10mm   
Frog mark- BSI.G.60.400.W Date: 

18/4/2017 (BUET) 

      
97500 PSI 

 

Stone chips for RCC Work Date: 

05/11/2017 (LGED, Tangail) 
       

24% 

Coarse sand for RCC Work  Date: 

07/11/2017 (LGED, Tangail) 
   

2.71 
    

Cylinder Test, Mix Proportion: 

1:1.5:3 Casting Date: 14/10/2017 

Testing Date: 11/11/2017 

 
3860.92 PSI 

      

Brick chips for RCC Work Date: 

18/94/2017 (LGED, Tangail) 
       

38% 

Local Sand & Coarse sand or Sylhet 

Sand for RCC Work Date:  
18/04/2017 (LGED, Tangail) 

  
1.25 2.71 

    

Cement, Brand:  
Bashundhara (PCC) Casting Date:  
18.04.2017, Tasting Date: 25.04.2017   
(LGED, Tangail) 

3451.90psi 7 

days test 

report 

       

Ghatail Upazila Tangail         

                                                           
9 Compressive Strength of Cement (min. value 2800psi 7 days 4000psi, 28 days) 
10 Compressive Strength of Concrete (min. value 3000psi) 
11 FM test of Local Sand (min. value 1.2) 
12 FM test of Coarse Sand (min. value 2.5) 
13 Water absorption test of brick (min. value 15%) 
14 Compressive Strength test of brick (min. value 2000psi) 
15 Tensile strength test of rod 60000 psi 
16 Resistance to abrasion of coarse aggregate by the use of loss Angeles Abrasion (LAA) Test Specification limit= Stone chips 30% (Max) & Brick chips 40% (Max) 
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Name of Test & Upazila Cement9 Concrete10 Local 
Sand11 

Coarse 
Sand12 Brick13 Test of 

brick14 Rod15 LAA Test16 
MS Bar Dia 20mm Frog mark-  
BSI.STANDARAD TMT 500W Date:  
01/08/2013 (BUET) 

      
95,500 PSI 

 

MS Bar Dia 16mm  Frog mark-  
BSI. STANDARAD TMT 500W Date:  
01/08/2013 (BUET) 

     102,000 

PSI 
 

MS Bar Dia 12mm  Frog mark-  
BSI. STANDARAD TMT 500W Date:  
01/08/2013 (BUET) 

      103,000 

PSI 
 

MS Bar Dia 10mm  Frog mark-  
BSI. STANDARAD TMT 500W Date:  
01/08/2013 (BUET) 

      
92,500 PSI 

 

Local Sand for RCC Work   
Date: 18/08/2013, (LGED, Tangail) 

  
1.34 

     

Coarse sand or Sylhet  
Sand for RCC Work,  
Date: 18/08/2013, (LGED, Tangail) 

   
2.54 

    

First Class brick  for brick Work 

Date: 28/03/2013 (LGED, Tangail) 
     

2646 
  

Cement, Brand: Super Crete Cement 
Casting Date: 18.08.2013, Tasting 

Date: 25.08.2013  (LGED,Tangail) 

    2920 PSI 7 

days test 

report 

       

Stone chips for RCC Work  
Date: 18/8/2013, (LGED, Tangail) 

       
28.20% 

Cylinder Test, Casting Date: 

30/07/2013 Testing Date: 27/08/2013 
 

3612 psi 
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সংব ােিী ৫ (ক)- উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ প্রকবল্পি আওিায় পূিশ কাবেি নিনভন্ন প্যাবকে সম্পাদবিি িথ্য (প্র াসনিক ভিি) 

 (Lac Tk) 

SL. District 
Name of No 

Upazila/Package 
Contract Amount 

Physical 

Progress 

(%) 

Financial Progress 

(Amount paid upto 

March-2019) 

Remarks 

1 2 3 5 6 7 8 

1 

Panchagarh 

Atwari 324.67 100.00 323.81 
Work 100% Completed  Actual 

Contract : 318.47 

2 Debigonj 338.06 100.00 338.00 
Work 100% Completed 

Actual Contract : 325.54) 

3 Sadar 382.65 100.00 376.00 Work 100% Completed 

4 
Sadar (Internal 

Road) 
20.91 100.00  Work 100% Completed 

5 Haripur 361.81 100.00 361.82 Work 100% Completed 

6 

Dinajpur 

Khansama 343.61 100.00 343.61 
Work 100% Completed                                            

(Actual Contract : 329.25) 

7 Sadar 401.14 100.00 401.35 
Work 100% Completed                                            

(Actual Contract : 401.37) 

8 Birol 371.86 100.00 364.62 Work 100% Completed 

9 Kaharol 357.03 100.00 357.03 Work 100% Completed 

10 

Nilphamari 

Sadar 254.96 100.00 254.95 
Only Admin Building:  

Work 100% Completed   

11 Domar 322.70 100.00 322.65 
Work 100% Completed   (Actual 

Contract : 318.67 

12 Kishoreganj 369.24 100.00 355.00 Work  100% Completed 

13 

Rangpur 

Pirgonj 385.85 100.00 380.00 Work  100% Completed 

14 Kawnia 415.12 100.00 413.00 Work 100% Completed 

15 Gangachara 377.55 100.00 377.50 Work 100% Completed 
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SL. District 
Name of No 

Upazila/Package 
Contract Amount 

Physical 

Progress 

(%) 

Financial Progress 

(Amount paid upto 

March-2019) 

Remarks 

16 Mithapukur 384.36 100.00 380.00 Work 100% Completed 

17 Lalmonirhat Hatibandha 341.97 100.00 341.97 
Work 100% Completed  

(Actual Contract : 342.40 ) 

18 
Kurigram 

Roumari 451.63 100.00 451.63 
Work 100% Completed                                            

(Actual Contract Amount: 443.80) 

19 Bhurungamari 398.33 100.00 398.33 Work 100% Completed 

20 
Gaibandha 

Gobindagonj 407.26 100.00 401.43 Work 100% Completed 

21 Sundargonj 398.71 100.00 398.70 Work 100% Completed 

22 
Bogra 

Nandigram 439.69 100.00 439.69 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 428.84) 

23 Sonatola 406.82 100.00 390.00 Work 100% Completed 

24 

Naogaon 

Atrai 370.38 100.00 370.33 
Work 100% Completed    

(Actual Contract : 373.64) 

25 Raninagar 402.11 100.00 402.10 
Work 100% Completed   

(Actual Contract :398.20 ) 

26 Mahadebpur 509.99 100.00 485.00 Work 100% Completed 

27 Dhamuirhat 427.62 100.00 425.00 Work 100% Completed 

28 Badalgachi 444.65 100.00 410.00 
Work 100% Completed  

(Actual Contract : 445.78) 

29 

Natore 

Baraigram 475.49 100.00 475.30 
Work 100% Completed                                               

(Actual Contract : 464.46) 

30 Shingra 463.65 100.00 463.65 Work 100% Completed 

31 Lalpur 453.85 100.00 453.85 Work 100% Completed 

32 
Rajshahi 

Charghat 472.78 100.00 472.70 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 443.33) 

33 Durgapur 379.57 100.00 377.70 Work 100% Completed 
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SL. District 
Name of No 

Upazila/Package 
Contract Amount 

Physical 

Progress 

(%) 

Financial Progress 

(Amount paid upto 

March-2019) 

Remarks 

34 Bagmara 391.60 100.00 391.50 
Work 100% Completed  

Actual Contract : 383.99} 

35 Godagari 369.73 100.00 369.00 Work 100% Completed 

36 Chapai 

Nobabgonj 

Shibgonj 393.01 100.00 389.00 Work 100% Completed 

37 Sadar 349.61 100.00 340.00 Work 100% Completed 

38 

Pabna 

Bera 390.47 100.00 390.45 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 386.44) 

39 Atgharia 393.25 100.00 379.79 Work 100% Completed 

40 Chatmahor 354.87 100.00 353.95 Work 100% Completed 

41 

Sirajgonj 

Belkuchi 353.54 100.00 346.07 
Work 100% Completed  

(Actual Contract : 336.56) 

42 Kamarkhond 396.84 100.00 396.70 Work 100% Completed 

43 Tarash 495.62 100.00 495.65 
Work 100% Completed  

(Actual Contract : 469.17) 

44 Kazipur 490.69 90.00 400.00 Work 100% Completed 

45 

Chittagong 

Rangunia 391.27 100.00 391.25 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 385.13) 

46 Raojan 444.90 100.00 451.52 Work 100% Completed 

47 
Raojan  

(Retaining wall) 
20.50 0.00 20.40 Work 100% Completed 

48 Mirshorai 522.07 100.00 522.05 
Work 100% Completed  

Actual Contract : 521.88 

49 Shitakunda 449.35 40.00 444.30 Work 100% Completed 

50 Coxsbazar Sadar 442.53 100.00 435.00 Work 100% Completed 

51 Khagrachori Matiranga 465.96 100.00 465.00 Work 100% Completed 

52 Bandarban Thanchi 951.53 100.00 945.87 Work 100% Completed 
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SL. District 
Name of No 

Upazila/Package 
Contract Amount 

Physical 

Progress 

(%) 

Financial Progress 

(Amount paid upto 

March-2019) 

Remarks 

53 
Thanchi       

(Internal Road) 
20.55 100.00  Work 100% Completed 

54 

Comilla 

Barura 355.74 100.00 355.70 
Work 100% Completed 

(Actual Contract : 357.26)  

55 Chauddagram 377.68 100.00 377.68 
(Actual Contract : 361.23) Work 

100% Completed 

56 Langalkot 498.54 100.00 498.48 
Work 100% Completed 

(Actual Contract : 498.87) 

57 Debidwar 487.67 100.00 487.67 Work 100% Completed 

58 Burichong 428.73 100.00 428.73 
Work 100% Completed 

(Actual Contract : 441.30) 

59 Chandpur Sadar 389.55 100.00 377.56 
Work 100% Completed 

Actual Contract : 389.55    

60 

B.baria 

Nabinagar 378.08 100.00 378.05 
Work 100% Completed 

(Actual Contract : 364.59)      

61 Banchharampur 354.54 100.00 354.20 
Work 100% Completed 

(Actual Contract : 340.07) 

62 
Noakhali-S 

Noakhali-S 479.08 100.00 479.27 
Work 100% Completed  

Actual Contract : 479.07 

63 Senbag 459.47 100.00 456.35 Work 100% Completed 

64 Laxmipur Sadar 429.34 100.00 418.00 Work 100% Completed 

65 
Feni 

Sadar 490.41 100.00 485.00 Work 100% Completed 

66 Sagalnaia 488.94 100.00 488.85 Work 100% Completed 

67 Sylhet Sadar 453.00 100.00 453.20 
Work 100% Complete  

Actual Contract : 429.35   

68 Sunamganj Jagannathpur 306.60 100.00 306.60 Work 100% Completed 
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SL. District 
Name of No 

Upazila/Package 
Contract Amount 

Physical 

Progress 

(%) 

Financial Progress 

(Amount paid upto 

March-2019) 

Remarks 

69 
Shalla                

(Admin Building) 
535.03 100.00 535.03 Work 100% Completed 

70 
Shalla            

(Earth Filling) 
28.74 100.00 28.74 Work 100% Completed 

71 
Moulvibazar 

Kamalgonj 543.19 100.00 535.00 Work 100% Completed 

72 Baralekha 415.07 100.00 415.05 Work 100% Completed 

73 

Dhaka 

Savar 365.19 100.00 365.19 Work & Bill 100% Completed 

74 Keranigonj 504.87 100.00 504.87 
Work 100% Completed                                  

Actual Contract : 473.36 

75 
Gazipur 

Shreepur 353.25 100.00 352.66 Work 100% Completed 

76 Kaliakoir 414.60 100.00 405.00 Work 100% Completed 

77 

Manikganj 

Saturia 430.73 100.00 429.34 Work 100% Completed 

78 Daulatpur 442.88 100.00 442.80 Work 100% Completed 

79 Shibalay 535.62 100.00 523.00 Work 100% Completed 

80 Munshigonj Gajaria 595.23 100.00 588.28 Work 100% Completed 

81 
Narayangonj 

Rupgonj 328.25 100.00 343.09 Work 100% Completed 

82 Araihazar 362.99 100.00 362.97 Work 100% Completed 

83 

Narshingdi 

Monohordi 416.10 100.00 411.95 Work 100% Completed 

84 
Monohordi 

(Internal Road 
 0.00 13.39 Work 100% Completed 
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SL. District 
Name of No 

Upazila/Package 
Contract Amount 

Physical 

Progress 

(%) 

Financial Progress 

(Amount paid upto 

March-2019) 

Remarks 

85 Raypura 405.45 100 403 Work 100% Completed 

86 
Sadar                     

(Pre-Cast Pile) 
70.5 0.0 51.2 Work 100% Completed 

87 Nandail 380.53 100.00 380.34 
Work 100% Completed  

Inaugarated By Local Mp 

88 Gafargaon 440.95 100.00 405.00 
Work 100% Completed  

Inaugarated By Local Mp 

89 

Kishoregonj 

Hossainpur 469.71 100.00 430.00 Work 100% Completed 

90 Austagram 433.97 100.00 430.25 Work 100% Completed 

91 Sadar 387.87 100.00 388.00 Work 100% Complte 

92 

Jamalpur 

Madargonj 402.15 100.00 402.15 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 350.00) 

93 Nalitabari 512.10 100.00 488.00 Work 100% Completed 

94 

Tangail 

Ghatail 406.63 100.00 406.60 
Work 100% Completed   

Actuale Contract : 379.04 

95 Nagarpur 453.47 100.00 462.50 Work 100% Completed 

96 Sadar 517.23 100.00 517.23 
Work 100% Completed    

Actual Contract : 479.94 

97 
Sadar       (Internal 

Road) 
16.46 0.00 10.00 Work 100% Completed 

98 Sakhipur 487.05 100.00 487.05 
Work 100% Completed    

Actual Contract : 487.05 
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SL. District 
Name of No 

Upazila/Package 
Contract Amount 

Physical 

Progress 

(%) 

Financial Progress 

(Amount paid upto 

March-2019) 

Remarks 

99 

Faridpur 

Nagarkanda 398.96 100.00 398.96 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 386.50) 

100 Alfadanga 419.77 100.00 418.73 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 420.47) 

101 Sadar 524.74 100.00 500.00 Work 100% Completed 

102 
Sadar (Pre-Cast 

Pile) 
149.85 0.00 149.85 Work 100% Completed 

103 

Rajbari 

Baliakandi 382.50 100.00 382.50 
Work 100% Completed  

(Actual Contract : 368.45) 

104 Sadar 426.12 100.00 426.10 
Work 100% Completed  

(Actual Contract :  425.80) 

105 

Gopalgonj 

Tungipara        

(Admin) 
928.83 100.00 

1419.66 

Work 100% Completed 

106 
Tungipara            

(Hall Room) 
105.69 100.00 Work 100% Completed 

107 
Tungipara                

(Twin Qrtr-2) 
168.47 100.00 Work 100% Completed 

108 
Tungipara 

(Dormitory) 
94.60 100.00 Work 100% Completed 

109 
Kotalipara      

(Admin) 
807.80 100.00 

1187.35 

Work 100% Completed 

110 
Kotalipara    

(Gazzete) 
159.79 100.00 Work 100% Completed 

111 
Kotalipara  

(Dormitory) 
99.95 100.00 Work 100% Completed 

112 

Kotalipara 

(Chairman's 

Quarter) 
71.18 10.00 Work 100% Completed 
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SL. District 
Name of No 

Upazila/Package 
Contract Amount 

Physical 

Progress 

(%) 

Financial Progress 

(Amount paid upto 

March-2019) 

Remarks 

113 
Kotalipara         

(UNO Quarter) 
69.95 100.00 Work 100% Completed 

114 Muksudpur 468.50 100.00 420.00 Work 100% Completed 

115 
Madaripur 

Shibchar 485.62 100.00 485.62 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 481.43) 

116 Rajoir 490.89 100.00 470.00 Work 100% Completed 

117 

Khulna 

Koyra 625.35 100.00 625.23 
Work  100% Completed  

(Actual Contract : 572.08) 

118 Batiaghata 455.24 100.00 455.58 
Work  100% Completed  

Actual Contract  : 440.99) 

119 Dighulia 523.60 100.00 523.42 Work 100% Completed 

120 Bagerhat Rampal 537.69 100.00 536.25 
Work 100% Completed   

(Acutal Contract : 496.08) 

121 

Jessore 

Manirampur 417.86 100.00 415.58 Work 100% Completed 

122 Sharsha 404.09 100.00 403.68 
Work 100% Completed  

Actual Contract : 398.59 

123 Magura Mohammadpur 506.91 100.00 506.70 
Work 100% Completed  

Actual Contract : 471.99 

124 
Jhinaidah 

Shailupa 521.00 100.00 519.53 Work 100% Completed 

125 Kaligonj 556.87 100.00 530.00 Work 100% Completed 

126 Narail Lohagora 416.64 100.00 415.17 
Work 100% Completed  

(Actual Contract : 400.77) 

127 
Kushtia 

Sadar 506.13 100.00 506.10 
Work 100% Completed   

Actual Contract : 511.87 

128 Veramara 507.53 100.00 506.58 Actual Contract : 513.11  
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SL. District 
Name of No 

Upazila/Package 
Contract Amount 

Physical 

Progress 

(%) 

Financial Progress 

(Amount paid upto 

March-2019) 

Remarks 

Work 100% Completed 

129 Mirpur 448.45 100.00 436.08 Work 100% Completed 

130 

Barishal 

Gaurnadi 580.73 100.00 572.55 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 583.78) 

131 Banaripara 586.60 100.00 570.02 Work 100% Completed 

132 Babugonj 423.86 100.00 411.00 Work 100% Completed 

133 Ujirpur 561.31 100.00 561.31 Work 100 % Completed 

134 Bhandaria 501.39 100.00 501.00 Work 100% Completed 

135 Patuakhali Sadar 568.70 100.00 568.10 Work 100% Completed 

136 Barguna Bamna 603.02 100.00 603.02 Work 100% Completed 

137 

Bhola 

Lalmohon 687.92 100.00 687.90 
Work 100% Completed 

(Actual Admin Contract : 647.12) 

138 Charfassion 631.89 100.00 631.85 
Work  100% Completed 

(Actual Admin Contract : 607.05) 

139 Sadar 463.39 100.00 463.10 
Work 100% Completed 

(Actual Contract : 458.39)    

140 Daulatkhan 621.12 100.00 611.92 Work 100% Completed 

141 
Daulatkhan 

(Internal Road) 
  17.90 Work 100% Completed 
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সংব ােিী ৫ (খ) - উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ প্রকবল্পি আওিায় পূিশ কাবেি নিনভন্ন প্যাবকে সম্পাদবিি িথ্য (আিানসক ভিি) 

(Lac Tk) 

SL.

No 
District 

Name of 

Upazila/Packag

e 

Estimate

d 

Amount 

Contract 

Amount 

Work 

done 

value 

Financial 

Progress17 
Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Panchagarh Atwari  324.67 324.67 323.81 
Work 100% Completed  

Actual Contract : 318.47 

2  Debigonj  338.06 338.06 338.00 
Work 100% Completed  

Actual Contract : 325.54) 

3 Thakurgaon Pirgonj  371.29 167.08  

(Tender Approved : 09.06.2015 Contract 

Agreement : 05.07.2015) Admin : All Slab 

casting Completed B/W + ceiling plaster 

upto 2nd floor  Hall room : Slab casting 

Completed B/W Ongoing 

4  Sadar  382.65 382.65 366.00 Work 100% Completed 

5  Sadar (Internal 

Road) 
 20.91   Work 100% Completed 

6  Haripur  361.81 325.629 211.00 Work 100% Completed 

7 Dinajpur Khansama  343.61 343.61 343.61 
Work 100% Completed 

(Actual Contract : 329.25) 

8  Sadar  401.14 401.14 226 
Work 100% Completed 

(Actual Contract : 401.37) 

9  Birol  371.86 353.267 153 Work 100% Completed 

10  Kaharol  357.03 339.18 236.00 Work 100% Completed 

11  Ghoraghat  382.60 363.47 81.00 
Admin : Only Solar Panel Work Left.                                                                                             

Hallroom : Finishing Work ongoing. 

                                                           
17 (Amount paid upto June' 2017) 
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11  Fulbari  465.59 395.75  

TenderApproved:28.06.2017, Admin: Only 

Final Coat of Paint + Sanitary + electrical 

fittings Work Left Hallroom: Slab casting + 

B/W Completed Plaster ongoing. 

12 Nilphamari Sadar  254.96 254.96 254.95 
Only Admin Building: Work 100% 

Completed (Revised Amount : 254.96). 

13  Domar  322.70 322.70 322.65 
Work 100% Completed    

(Actual Contract : 318.67 

14  Kishoreganj  369.24 361.86 235 Work  100% Completed 

15 Rangpur Pirgonj  #REF! 383.13 380.00 Work  100% Completed 

16  Kawnia  #REF! 415.12 413.00 Work 100% Completed 

17  Gangachara  377.55 360.64 377.50 Work 100% Completed 

18  Mithapukur  384.36 376.67 85.00 Work 100% Completed 

19 Lalmonirhat Hatibandha  341.97 341.97 341.97 
Work 100% Completed  

(Actual contract : 342.40 ) 

20  Aditmari  414.34 298.32  

Admin : Slab + B/W + Grill + Door Frame 

Completed Plaster Work ongoing. 

Hallroom: Slab casting Completed Floor 

CC Completed 

21  Sadar  374.66 243.53 16.75 

(Tender Approved: 19.05.2016), Admin: 

All Slab casting Completed B/W upto 1st 

floor & ceiling plaster upto 2nd floor 

ongoing..Hall room: Slab + B/W + Floor 

CC + Plaster + Door Frame Work 

Completed 

22 Kurigram Roumari  #REF! 451.63 451.63 
Work 100% Completed                                            

(Actual Contract amount: 443.80) 

23  Bhurungamari  398.33 378.41 75.00 Work 100% Completed 

24  Nageswari  443.77 88.75  
Tender Approval 18.03.2018, Admin: Top 

slab Rod Binding ongoing. B/W upto 1st 

floor & Ceiling plaster upto GF ongoing. 
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Hall room : GB Casting complte. Column 

preparation ongoing. 

25  Ulipur  418.27 167.31  

Tender Approved: 17.04.2017, 

Commencement Date: 16.05.2017, 

Completion Date: 15.05.2018, Admin: Slab 

+ B/W + Plaster + Grill + Railing + Door 

Frame Completed Tiles Work + sanitary + 

electrical Works ongoing. Hallroom: Slab + 

B/W + Plaster + Door Frame Completed 

26 Gaibandha Gobindagonj  #REF! 407.26 393.00 Work 100% Completed 

27  Sundargonj  398.71 120.84 290.00 Work 100% Completed 

28  Saghata  404.98 344.23  

Tender Approved : 22.06.2017 Date of 

W/O: 05.07.2017 Actual Commencement 

Date: 25.11.2017 Completion Date: 

27.06.2018, Admin: Slab + B/W + Plaster + 

Grill + Railing + Door Frame Completed 

Tiles Work ongoing.  Hall room : Only 

Fan+Light & Sanitary fittings Work left 

29 Bogra Nandigram  439.69 439.69 439.69 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 428.84) 

30  Sonatola  406.82 345.80 70.00 Work 100% Completed 

31  Dupchachia  359.30 89.83  
Admin: GB Casting Completed Column 

casting ongoing (Only Admin Building. No 

need to construct Hall room) 

32  Kahaloo  383.65 364.47 0.00 

(Tender Approved : 27.02.2017. Extended 

Date of Completion: 21.03.2019), Admin: 

Only Outside final coat of paint & Electric 

fittings Work left. Hall room: Door frame 

Completed Tiles Work ongoing 
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33 Joypurhat Sadar  379.47 368.09 117.59 

(Tender Approved: 10.12.2015. Date of 

W/O: 06.01.2016 Commencement Date: 

17.01.2016 Extended Completion Date: 

30.09.2018), Admin: Work 100% 

Completed Hall room: Finishing Work 

ongoing 

34  Khetlal  420.33 84.07  

Tender Approved : 22.01.2018  Date of 

Commencement : 31.03.2018 Date of 

Completion : 30.03.2019), Admin: Column 

casting ongoing H/R: Slab shuttering 

ongoing 

35 Naogaon Atrai  370.38 367.29 370.03 
Work 100% Completed   (Actual Contract : 

373.64) 

  Atrai 36.95    
APP Approved: 06.03.2019  Tender 

Preparation ongoing (Internal Road & 

Lightning Arrester Work) 

36  Raninagar  402.11 402.11 402.10 
Work 100% Completed   

(Actual Contract :398.20 ) 

37  Mahadebpur  509.99 448.79 170.00 Work 100% Completed 

38.

00 
 Dhamuirhat  427.62 363.48 50.00 Work 100% Completed 

39  
Badalgachi 

(Admin & Hall 

room) 

 444.65 435.757 170 
Work 100% Completed  

(Actual Contract : 445.78) 

  Badalgachi 

(Twin Qrtr) 
    Estimate on Hand. Estimate Check Ongoing 

  Badalgachi 

(UNO Qrtr) 
 100.83 68.00  

Tender Approved: 20.09.2017, Slab Casting 

+ B/W + Plaster Work Completed Thai 

Work Ongoing 

  Badalgachi 

(Dormitory) 
    Design yet not prepared, (Soil Test Sent to 

Design Unit : 30.03.2016) 

40 Natore Baraigram  475.49 475.49 475.30 Work 100% Completed  
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(Actual contract : 464.46) 

41  Shingra  463.65 452.082 443.00 Work 100% Completed 

42  Lalpur  453.85 408.47 200.00 Work 100% Completed 

43 Natore 
Naldanga   

(Admin BLDG) 
 926.94 278.08  

Tender Approved: 21.01.2018, Admin : 1st 

floor One side wing slab casting complete, 

another side shuttering ongoing. 

  
Naldanga      

(Land 

Development) 

 173.06 147.10  Work Ongoing 

  Naldanga  

(Boundary Wall) 
165.21    APP preparation Ongoing. Estimate 

Approved : 06.03.2019 

  Naldanga      

(Twin Qrtr) 
    Estimate on Hand. Estimate checking 

ongoing. 

  Naldanga 

(Dormitory) 
    Design yet not prepared 

  Naldanga      

(UNO Qrtr) 
    Estimate on Hand. Estimate checking 

ongoing. 

44 Rajshahi Charghat  472.78 472.78 472.70 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 443.33) 

45  Durgapur  379.57 379.57 346.00 Work 100% Completed 

46  Bagmara  391.60 391.60 391.50 
Work 100% Completed  

Actual Contract : 383.99} 

47  Godagari  369.73 369.73 261.00 Work 100% Completed 

48 
Chapai 

Nobabgonj 
Shibgonj  #REF! #REF! 370.50 Work 100% Completed 

49  Nachole  368.11 276.08 20.00 

Admin: Paint + Solar + Electric + sanitary 

fittings  Work Ongoing. Hallroom : Paint + 

Sanitary + electric fittings Work ongoing 

50  Sadar  349.61 342.62 200.00 Work 100% Completed 

51 Pabna Bera  390.47 390.47 390.45 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 386.44) 

52  Atgharia  393.25 393.25 379.79 Work 100% Completed 
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53  Faridpur 574.78    

TENDER OPENING: 18.04.2018 APP 

Approved: 04.03.2019 Estimate Approved 

(2nd Time):14.02.2019, (সাইবে নিদ্যমাি পুিািি 

উপবেলা পনিষবদি পুিািি শগাোউি অপসািণ কিবি িা 

পািাি ইবিাপূবি শ ঠিকাচুনি িানিল কিা  বয়বে) 

54  Chatmahor  354.87 354.87 250.00 Work 100% Completed 

55 Sirajgonj Belkuchi  #REF! #REF! 346.07 
Work 100% Completed  

(Actual Contract : 336.56) 

56  Kamarkhond  #REF! #REF! 403.00 Work 100% Completed 

57  Tarash  495.62 495.62 495.65 
Work 100% Completed  

(Actual Contract : 469.17) 

58  Kazipur  490.69 441.62 0.00 Work 100% Completed 

59 Chittagong Rangunia  391.27 391.27 385.00 
Work 100% Completed   

(Actual Contract: 385.13) 

60  Raojan  #REF! #REF! 405.27 Work 100% Completed 

  Raojan 

(Retaining wall) 
 20.50 20.50 15.00 Work 100% Completed 

61  Mirshorai  522.07 522.07 463.00 
Work 100% Completed  

Actual Contract : 521.88 

62  Banshkhali  #REF! #REF! 30.00 
Admin with Hallroom: 1st floor slab rod 

binding ongoing 

63  Shitakunda  449.35 404.42 245.00 Work 100% Completed 

64  Satkania  468.13 0.00  

িতুি শিে নসনেউল অনু ায়ী প্রাক্কলি প্রস্তুি কবি অত্র দপ্তবি 

শপ্রিণ কিা  য়িবে, প্রাক্কলি পিীক্ষাি কাে চলমাি। উবিখ্য 

শ , ইবিাপূবি শ দীঘ শনদি সাইে কা শপব াগী কিবি িা পািায় 

এিং ঠিকাদাবিি চান দাি শপ্রনক্ষবি উপবেলা প্রবকৌ লীি 

পবত্রি আবলাবক নিগি ১৪.০২.২০১৯ িানিবখ ঠিকাচুনি 

িানিবলি অনুবমাদি প্রদাি কিা  বয়নেল।  

65  Anwara  579.48 115.90  All Pre cast pile casting has been Completed 

  Hathazari    

(Twin Qrtr) 
    শকাি ব্যিস্থা গ্র ণ কিা  য় িাই। 
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66 Coxsbazar Sadar  442.53 442.53 383.00 Work 100% Completed 

67  Teknaf  437.00 314.64 40.00 

Admin: Slab casting Completed B/W + 

Ceiling plaster upto 2nd floor ongoing.  

Hallroom: Louver Work, Door shutter & 

Paint Work left 

68  Ramu     

গি ০১.০৪.২০১৯ িানিবখ কুনিয়াবিি মাধ্যবম প্রাক্কলি 

প্রস্তুি কবি অত্র দপ্তবি শপ্রিণ কবিবেি িবল উপবেলা 

প্রবকৌ লী োিাি। (Design Sent to UE : 

03.02.2019) 

69  Maheshkhali  649.72   
(নিদ্যমাি নিএনেনস ও অনিস ভিি অপসািবণি েন্য 

মন্ত্রণালয় শর্বক অনুবমাদি পাওয়া শগবে। অদ্য ০২.০৪.২০১৯ 

 ইবি পুিািি ভিি ভাংগাি কাে শুরু  বয়বে)  

70  Chakaria  639.91 127.98  

Admin: Pre-cast Pile Driving Completed 

Load test preparation ongoing.  লরুম: 
নিম শাণস্থবল পুিািি নিএনেনস ভিি নিদ্যমাি।  মন্ত্রণালয় 

শর্বক এখবিা অনুবমাদি পাওয়া  ায় িাই।  

71 Rangamati Barkal  482.93 265.61  

(TENDER APPROVED: 27.04.2017 

Contract Agreement: 08.05.2017. Date of 

W/O : 08.05.2017 Date of Commencement: 

08.09.2017 Date of Completion: 

06.08.2018), Admin: Top Floor Slab 

shuttering Completed B/W upto 1st 

floor+Ceiling plaster upto 2nd  floor 

ongoing.  Hallroom : Site clear. Lay out 

Given. 

72  Kaptai  429.28 407.82 90.00 

Admin: Final paint + Elctrical Connection 

Work Left Hallroom: Work 100% 

Completed 

73  Bilaichari  543.23 0.00  

(Tender Approved: 18.01.2018 Date of 

W/O : 12.02.2018. Date of Commencement 

:21.02.2018 Date of Completion: 

20.05.2019) সাইবে নিদ্যমাি  লরুম অপসািণ কিাি 
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েন্য মন্ত্রণালবয় প্রস্তাি শপ্রিণ কিা  বয়বে। অদ্যািনি শকাি 

অগ্রগনি িাই।                                                     

74 Khagrachori Matiranga  465.96 465.96 25.00 Work 100% Completed 

75  Dighinala  440.01 286.01  

(Tender Approved: 30.08.2017 Date of 

W/O:  27.09.2017 Date of Completion: 

27.09.2018) Admin: Top floor slab 

shuttering+B/W+Ceiling plaster+wall 

plaster Completed Hallroom: GB+Column 

Casting Completed 

76  Guimara     

নিগি ২৮.০২.২০১৭ িানিবখ মন্ত্রণালয়  বি উপবেলা 

পনিষবদি ০৬ একি ভূনম অনিগ্র বণি প্র াসনিক অনুবমাদি 

পাওয়া শগবে। শ খাবি খাস েনমি নকছু অং  ব্যনি 

মানলকািািীি িবয়বে। ভূনম অনিগ্র বণি েন্য নিি িািা 

সম্পন্ন  বয়বে। েনমি ক্ষনিপূিণ এি ব্যিস্থা গ্র ণ কিা 

সাবপবক্ষ কাে শুরু কিা  াবি।   

77 Bandarban Thanchi  951.53 951.53 861.00 Work 100% Completed 

  Thanchi       

(UNO Qrtr) 
 105.47 103.36 0.00 

UNO Quarter : Only Thai Work & Final 

Paint Work left 

  Thanchi       

(Twin Qrtr) 
    অত্র দপ্তবি প্রাক্কলি পিীক্ষাবন্ত নকছু অসামিস্যিা পনিলনক্ষি 

 ওয়ায় শিিৎ প্রদাি কিা  বি। 

  Thanchi       

(Dormitory) 
 189.60 79.63 0.00 

Dormitory: 1st floor slab shuttering 

ongoing. Soak well+septic tank Completed 

  Thanchi       

(Internal Road) 
 20.55   Work 100% Completed 

78  Ruma  511.82 383.87 218.00 
Admin: Thai + Paint + Floor patent stone 

Work left Hallroom:Trench cutting ongoing 

  Ruma               

(UNO Qrtr) 
    Design Sent to UE : 27.02.2019 Soil test 

report sent to Design Unit : 21.10.2018 

79 Comilla Barura  355.74 355.74 355.70 
(Actual Contract : 357.26)  

Work 100% Completed 



100 
 

80  Chauddagram  377.68 #REF! 377.68 
(Actual Contract : 361.23)  

Work 100% Completed 

81  Langalkot  498.54 #REF! 498.48 
(Actual Contract : 498.87)  

Work 100% Completed 

82  Debidwar  #REF! 487.67 487.67 Work 100% Completed 

83  Burichong  428.73 415.87 325.00 
(Actual Contract : 441.30)  

Work 100% Completed 

84 Chandpur Sadar  #REF! 375.00 377.56 
Actual Contract : 389.55    

Work 100% Completed 

85  Faridgonj  405.90 324.72 47.00 

(Tender Approved :06.04.2016 Date of 

W/O : 11.05.2016 Date of Completion 

according to W/O : 24.09.2017 Extended 

Date of Completion : 30.12.2018)   Admin : 

All slab casting Completed B/W+Ceiling 

plaster ongoing Hall room : 100% Complete 

86  Shahrasti  455.03 91.01  

Tender Approved : 28.11.2017 Date of W/O 

:19.12.2017 Date of Commencement: 

01.03.2018 Date of Completion: 

28.02.2019)  Admin : GB Casting Ongoing.  

Hall room: Column casting ongoing 

87  Kachua  552.61 221.04  

(Tender Approved : 18.06.2017 Date of 

W/O : 16.07.2017 Date of Commencement: 

23.07.2017 Date of Completion: 

15.07.2018), Admin : 1st floor column 

casting ongoing.  Hallroom : GB Casting 

Completed Column casting will started 

soon 

  Kachua                

(Twin Qrtr-1) 
    নেোইি প্রণয়বিি কাে চলমাি।  

88 B.baria Nabinagar  378.08 378.08 378.05 
(Actual Contract : 364.59)      

Work 100% Completed 

89  Banchharampur  354.54 354.54 354.20 (Actual Contract : 340.07)  
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Work 100% Completed 

90  Kashba  410.99 402.77 278.00 
Admin : Only Electrical Fittings Work left  

Hall room : Work 100% Complete 

91  Nasirnagar  378.99 265.29 195.00 

(Tender Approved : 06.03.2016 Date of 

W/o: 06.04.2016 Date of Commencement: 

13.04.2016 Date of Completion: 

12.07.2017. Extended Completion Date: 

29.03.2019), Admin : Tiles Work+Paint 

Ongoing. Window Glass+Sanitary+Electric 

fittings Work left. H/R: Short column 

casting Completed 

92 Noakhali-S Noakhali-S  #REF! 479.08 479.27 
Actual Contract : 479.07  

Work 100% Completed 

93  Senbag  459.47 459.47 410.00 Work 100% Completed 

94 Laxmipur Sadar  #REF! #REF! 393.00 Work 100% Completed 

95  Ramgati  590.84 0.00  

Tender Approved : 23.12.2018. Work Order 

Given  (ভিি নিম শাণস্থবল শকাে শ ভিি নিদ্যমাি। উি  

শকাে শ ভিি অপসািবণি অনুবমাদবিি েন্য েি নেনস অনিস 

শর্বক নপেনিউনে-বি শপ্রিণ কিা  বয়বে।  

96 Feni Sadar  #REF! 490.41 445.00 Work 100% Completed 

97  Sagalnaia  488.94 488.94 380.00 Work 100% Completed 

98 Sylhet Sadar  453.00 453.00 453.20 
Actual Contract : 429.35   

Work 100% Complete 

99  Bishwanath  465.07 93.01  

Tender Approved: 06.02.2017, Admin : GB 

Casting Completed H/R:  লরুম নিম শাণস্থবল নিনভন্ন 

প্রোিীি ২২টি গাে নিদ্যমাি। ইবিাপূবি শ গাে অপসািবণি 

েন্য ৩ িাি নিলাম োকা  বলও শকউ অং গ্র ণ িা কিায় 

পুিিায় দি নিি শািবণি েন্য িি নিভাবগি কাবে পত্র শপ্রিণ 

কিা  বয়বে িবল উপবেলা প্রবকৌ লী োিাি। কাবেি 

সানি শক অগ্রগনি ও তদনিক িনিক িািশা পনত্রকায় কাবেি 
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অগ্রগনি নিবয় শিনিিাচক প্রনিবিদবিি শপ্রনক্ষবি উপবেলা 

প্রবকৌ লীবক তকনিয়ি িলিাঃ ২৭.০২.২০১৯  

100  Beanibazar  409.90 184.46 110.00 

(Contract Signed: 15.05.2016 Tender 

Approved : 12.04.2016. Estimate 

Approved: 29.06.2015. Extended Date of 

Completion: 25.04.2019). Admin:  Slab 

casting Completed B/W + inside Plaster + 

Grill + Door frame Completed Outside 

plaster ongoing.  Hall room: Sand filling 

ongoing 

101  Kanaighat  458.88 321.22  

(Tender Approved : 29.12.2016  Extended 

Date of Completion : 05.12.2018) Admin : 

100% Completed Septic Tank+Rain water 

harvesting Work ongoing  Hall room: Slab 

casting+B/W+Plaster Work 

Completedsanitary+electrical Work 

ongoing 

102  Gowainghat  478.81 229.83  

Tender Approved: 06.10.2016 Extended 

Date of Completion: 10.04.2019)                                                                 

Estimate Approved: 14.06.2016 Admin: 

Top slab casting CompletedB/W+plaster 

Work ongoing  Hall room:  Slab casting 

Completed B/W upto PL Completed 

plaster+sanitary+electric Work ongoing 

103  Fensuganj  512.49 76.87  

Tender Approved: 11.02.2018, Admin : GB 

Casting Completed B/W upto PL  

Hallroom: GB Casting Completed Column 

casting ongoing 

104 Sylhet 
Osmaninagar 

(Admin BLDG) 
 914.44   feb wbg©vY¯’‡j Lay out cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b 60 wU 

wcÖ-Kvó cvB‡ji XvjvB m¤úbœ n‡q‡Q| 
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Osmaninagar 

(Land 

Development) 

 55.07   `icÎ Aby‡gv`b cÖ`vb : 31.07.2018| eZ©gv‡b KvR 
Pjgvb i‡q‡Q| 

  Osmaninagar 

(Boundary wall) 
    mxgvbv cÖvPx‡ii cÖv°jb cixÿvi KvR Pjgvb 

  Osmaninagar 

(Twin Qrtr) 
    GjwRBwWÕi wWRvBb BDwb‡U wWRvBb cÖYq‡bi KvR 

Pjgvb i‡q‡Q| 

  Osmaninagar 

((Dormitory)) 
    eZ©gv‡b GjwRBwWÕi wWRvBb BDwb‡U wWRvBb cÖYq‡bi 

KvR Pjgvb i‡q‡Q| 

  Osmaninagar 

(UNO Qrtr) 
 122.09   feb wbg©vY¯’‡j Lay out cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b 14 wU 

wcÖ-Kvó cvB‡ji XvjvB m¤úbœ n‡q‡Q| 

105 Sunamganj Jagannathpur  306.60 269.81 298.00 

(Estimate Approved: 04.03.2012, Tender 

Approved: 30.04.2012 Date of W/O: 

14.06.2012 Date of Completion According 

to W/O: 19.07.2013 Extended Date of 

Completion: 31.01.2017 5th Time 

Extended), Actual Contract: 347.49                                                                                                 

Admin: WORK 100% COMPLETED                                                                                                                                            

Hallroom: CONTRACT CANCELLED 

106  
Shalla                

(Admin 

Building) 

 535.03 508.28 250.00 Work 100% Completed 

  Shalla            

(Earth Filling) 
 28.74 28.74 28.74 Work 100% Completed 

107 Moulvibazar Kamalgonj  #REF! #REF! 535.00 Work 100% Complete 

108  Baralekha  415.07 415.07 335.00 Work 100% Complete 

109 Habiganj Chunarughat  426.56 396.70 258.00 

(Tender Approved: 01.04.2015. Estimate 

Approved: 18.09.2014. Extended Date of 

Completion: 31.12.2018), Admin: Only 

Paint Work Left. Hall room: Only Paint 

Work Left. 
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110  Bahubal  476.75   
Tender Approved: 06.02.2017, Admin: 

Sand filling Ongoing. H/R: GB Casting 

Completed Column ongoing 

111  Baniachang  417.17 62.58  
Tender Approved: 10.01.2017, Admin: GB 

Casting Completed H/R : GB Rod Binding 

ongoing 

112  Sadar  408.84 102.21  

(Tender Approved: 26.01.2017) Admin: GF 

column casting Completed B/W upto PL 

Level ongoingHallroom: Slab shuttering 

ongoing 

113 Dhaka Savar  365.19 #REF! 365.19 Work & Bill 100% Complete 

114  Keranigonj  504.87 504.87 408.00 
Work 100% Complete    

Actual Contract : 473.36 

115 Gazipur Shreepur  353.25 353.25 352.66 Work 100% Completed 

116  Kaliakoir  #REF! 414.60 405.00 Work 100% Completed 

117 Manikganj Saturia  430.73 430.73 413.00 Work 100% Completed 

118  Daulatpur  442.88 442.88 442.80 Work 100% Completed 

119  Shibalay  535.62 508.84 498.00 Work 100% Completed 

120 Munshigonj Gajaria  595.23 595.23 578.00 Work 100% Completed 

121  Shreenagar  630.03 126.01  All  Pre casti pile casting has been 

Completed Pile Drive Ongoing 

122 Narayangonj Rupgonj  328.25 328.25 328.09 Work 100% Completed 

123  Araihazar  362.99 362.99 362.97 Work 100% Completed 

124  Sadar  572.64 544.01 383.00 

(Tender Approved : 04.06.2015) Admin: 

Only Sanitary+electric fittings & Paint 

Work Left Hall room: Work 100% 

Completed 

125  Bandar  542.30 271.15 0.00 

Date of W/O : 08.08.2017 Tender 

Approved: 09.07.2017, Admin : 2nd floor 

slab casting Completed B/W+Ceiling 

plaster ongoing at GF.  Hallroom : Slab 
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casting & Floor cc casting Completed Door 

Frame Ongoing 

126  Sonargaon  521.87 391.40 50.00 

Tender Approved: 09.11.2016. (Extended 

Date of Completion: 11.03.2019), Admin: 

All slab casting+B/W+plaster Completed 

Grill ongoing. Hall room: Slab 

casting+B/W+ plaster Completed Tiles 

Work will be started soon 

127 Narshingdi Monohordi  #REF! 416.1 408.00 Work 100% Completed 

  Monohordi 

(Internal Road 
    Work 100% Completed 

128  Raypura  405.45 397.341 198 Work 100% Completed 

129 Narsingdi Sadar  405.52 81.10 0.00 

Tender Approved : 25.01.2016  Admin : 

Column Casting Completed       Hall room : 

Column Casting Complete 

  Sadar                     

(Pre-Cast Pile) 
 70.5   Work 100% Completed 

130 Mymensingh Haluaghat  #REF! #REF! 115.00 

(Tender Approved : 21.01.2015)                                                                                              

Admin : All Slab Casting Completed B/W 

& Ceiling plaster ongoing                                                                                        

Hallroom : Slab Rod Binding Completed 

131  Valuka  426.80 384.12 245.00 

(Tender Approved : 01.04.2015)                                                                                                                                                                

Admin : Final coat of Paint ongoing.  Hall 

room : Slab+B//W+Plaster+Door Frame 

Completed  Louver ongoing 

132  Nandail  380.53 380.53 228.00 
Work 100% Completed Inaugarated by 

Local MP 

133  Gafargaon  440.95 440.95 253.00 
Work 100% Completed Inaugarated by 

Local MP 
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134  Fulpur  399.41 319.53 100.00 

(Tender Approved: 28.12.2015), Admin: 

All Slab+B/W+Plaster Work Completed          

Hall room : Slab + Plaster Work Completed 

135  Dhobaura 633.27    Estimate Approved : 31.03.2019 

136  Tarakanda 

(Admin BLDG) 
 982.50 245.63  

Tender Approved : 22.03.2018 W/O Given: 

11.04.2018. All Pre-Cast pile driving 

Completed Load Test Complete 

  
Tarakanda     

(Land 

Development) 

 146.56 95.26  Tender Approved: 03.10.2017, Land 

Development Work ongoing 

  Tarakanda 

(Boundary Wall) 
 109.08 70.90  W/O Given : 11/10/2017 Tender Approved: 

12.09.2017   Boundary wall Work ongoing 

  Tarakanda     

(Twin Qrtr) 
    Design Preparation ongoing 

  Tarakanda 

(Dormitory) 
    Design Preparation ongoing 

  Tarakanda    

(UNO Qrtr) 
134.79    Estimate Approved : 31.03.2019 

137 
NetrCompleted

ona 
Madan 580.57    

Estimate Approved according to New 

Rate Schedule: 15.01.2019, (B‡Zvc~‡e© 
wbg©vY¯’‡j MvQcvjv we`¨gvb _vKvq wVKv`vi cyi‡bv †i‡U 
KvR Ki‡Z AvMÖnx bq e‡j Rvbv‡bvi ‡cÖwÿ‡Z wVKvPzw³ 
evwZj Kiv n‡qwQj| eZ©gv‡b wbg©vY¯’‡ji MvQcvjvmg~n 
Acmvib Kiv n‡q‡Q|) 

138  Barhatta     

CONTRACT CANCELLED                                                                        
(wbg©vY¯’‡j we`¨gvb RxweZ MvQcvjv mg~n Acmvi‡bi K‡i 
mvBU Kv‡Ri Dc‡hvMx Ki‡Z bv cvivq Pzw³ evwZj Kiv 
nq) 

139  Kalmakanda  419.95 146.98  
Tender Approved : 23.01.2017   (Extended 

Date of Completion : 27.04.2019) Admin : 

1st slab one side wing Casting Completed 
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Another side wing Rod binding Ongoing. 

Hall room : Pile Drive Completed 

140 Kishoregonj Hossainpur  #REF! #REF! 405.00 Work 100% Completed 

141  Austagram  433.97 412.27 303.00 
(Tender Approved: 14.07.2015), Work 

100% Completed (‡m‡Þ¤^i gv‡m gnvgvb¨ ivóªcwZ 
g‡nv`Ôq KZ©„K D‡Øva‡bi K_v i‡q‡Q|) 

142  Bhairab  397.57 238.54 37.00 

(Tender Approved: 28.06.2016), Admin : 

2nd floor Slab casting Completed Top Slab 

shuttering ongoing. Ceiling plaster + Grill + 

Frame upto 1st floor Completed Hallroom: 

Base casting complete 

143  Sadar  387.87 387.87 388.00 Work 100% Completed 

144  Katiadi  399.73 319.78 55.00 

(Tender Approved : 27.04.2016). Admin : 

Top slab casting Completed B/W+Inside 

plaster Completed Outside plaster ongoing. 

Hallroom : Slab casting complete 

145 Jamalpur Madargonj  402.15 402.15 402.15 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 350.00) 

146  Sharishabari  #REF! #REF! 287.55 

(Tender Approved: 09.12.2013), Admin: 

Work 100% Completed H/R:  GB Casting 

Completed Column casting Ongoing.                                                  
(eZ©gv‡b Rwg msµvšÍ gvgjv wb‡q KvR AvcvZZ eÜ ivLv 
n‡q‡Q|) 

147  Sadar  486.92 340.84 70.02 

Tender Approved: 01.02.2017, Admin: 

Only Final coat of Paint Work left                                                                                             

Hall room : Existing Building on proposed 

site. Auction process ongoing 

148  Dewanganj     Design Sent to UE : 01.03.2018 
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149 Sherpur Nakla  501.72 451.55 331.00 

(Tender Approved: 17.06.2015 Extended 

Date of Completion: 30.06.2018), Admin : 

Only Thai Glass+Final Paint+Solar panel.  

H/ R: Only Door glass+Final Paint+Tiles 

Work left 

150  Nalitabari  512.10 506.98 218.00 Work 100% Completed 

151  Sadar  529.29 344.04  

Tender Approved : 16.04.2017. 220 Nos 

Pre-cast pile casting & Driving Completed                                                       

Admin : 2nd floor slab casting Completed 

B/W upto 1st floor ongoing. Hall room: 

Column casting complete 

152 Tangail Ghatail  406.63 406.63 406.60 
Work 100% Completed  

 Actuale Contract : 379.04 

153  Nagarpur  #REF! #REF! 449.00 Work 100% Completed 

154  Sadar  517.23 517.23 517.23 
Work 100% Completed    

Actual Contract : 479.94 

  Sadar           

(Twin Quarter) 
    Design Sent to UE : 03.08.2018 

  Sadar       

(Internal Road) 
 16.46   Work 100% Completed 

155  Sakhipur  487.05 487.05 487.05 
Work 100% Completed    

Actual Contract : 487.05 

156  Kalihati  479.06 71.86 0.00 
Admin : GF Slab Shuttering Ongoing. 

Hallroom : Sand Piling Completed 

157  Madhupur  428.88 321.66 50.00 

Tender Approved: 18.04.2016, Admin: Top 

Slab shuttering ongoing. B/W+Plaster upto 

1st floor ongoing  Hall room: Slab Casting 

+ B/W+Plaster Completed Louver Ongoing 

158 Tangail Mirzapur  323.03 290.73 50.00 

Tender Approved: 30.11.2016, Only Admin 

BLDG: Slab + B/W + Plaster + Grill + 

Railing + Door Frame + Completed Door 
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Shutter + Tiles + Sanitary + electric Works 

ongoing. 

159 Faridpur Nagarkanda  398.96 398.96 398.96 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 386.50) 

160  Alfadanga  419.77 419.77 418.73 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 420.47) 

161  Sadar  524.74 26.93 200.00 Work 100% Completed 

  Sadar (Pre-Cast 

Pile) 
 149.85 149.85 149.85 Work 100% Completed 

162  Madhukhali  491.85   

cÖkvmwbK feb Gi bZzb cÖ¯ÍvweZ ¯’vb cÖvq 14 dzU Mfxi 
cyKz‡ii g‡a¨ nIqvq weMZ 10.03.2019 Zvwi‡L mvBU 
cwi`k©‡bi ci wbg©vY¯’j cwieZ©b K‡i njiæg Gi Rb¨ 
wba©vwiZ ¯’v‡b cÖkvmwbK feb Kivi wm×všÍ M„nxZ nq| †m 
‡cÖwÿ‡Z cÖ¯ÍvweZ ¯’v‡bi MvQcvjv B‡Zvg‡a¨B Acmvib 
Kiv n‡q‡Q, mxgvbv cÖvPxi I cwiZ¨³ M¨v‡iR Acmvi‡bi 
KvR Pj‡Q| AvMvgx 1 mßv‡ni g‡a¨ †j AvDU cÖ`vb Kiv 
hv‡e e‡j DtcÖ‡KŠkjx Rvbvb| 

  Madhukhali 

(Twin Qrtr) 
    Estimate Preparation ongoing Design Sent 

to UE : 03.08.2018 

  Madhukhali 

(Dormitory) 
    wWRvBb GL‡bv P~ovšÍ Kiv nq bvB| 

163  Boalmari  706.22 353.11  
Tender Approved : 01.04.2018, Admin : 

1st floor Slab shuttering ongoing  H/R : 

Column casting complete 

164 Rajbari Baliakandi  382.50 382.50 382.50 
Work 100% Completed  

(Actual Contract : 368.45) 

165  Sadar  426.12 426.12 422.00 
Work 100% Completed  

(Actual Contract :  425.80) 

166  Pangsha  485.89 476.17 0.00 
{Date of W/O : 11.05.2016.  Date of 

Completion: 17.08.2016}, Admin : Only 
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Solar Panel Work Left Hall room : Work 

100% Completed 

167 Gopalgonj 
Tungipara        

(Admin) 
 928.83 #REF! 

1294.66 

Work 100% Completed 

  Tungipara            

(Hall Room) 
 105.69 #REF! Work 100% Completed 

  Tungipara                

(Twin Qrtr-2) 
 168.47 #REF! Work 100% Completed 

  Tungipara 

(Dormitory) 
 94.60 94.60 Work 100% Completed 

  
Tungipara 

(Chairman's 

Quarter) 

 137.22 82.33  

(Tender Approved : 27.07.2017 Estimate 

Approved : 22.02.2017) Slab casting 

Completed B/W Completed Plaster ongoing 
(weMZ 1 gvm hver KvR eÜ Av‡Q e‡j DtcÖt Rvbvb) 

  Tungipara             

(UNO Quarter) 
 120.79 72.47  

(Tender Approved : 27.07.2017 Estimate 

Approved : 22.02.2017) Slab casting 

Completed  B/W Completed Plaster 

ongoing  (weMZ 1 gvm hver KvR eÜ Av‡Q e‡j DtcÖt 
Rvbvb) 

  Tungipara                 

(Twin Qrtr-1) 
    Soil Test Preparation Ongoing by UE 

  

Tungipara           

(Others 

Construction : 

Land 

Development, 

Boundary 

wall,Internal 

Road) 

    Schemes were not prepared yet 

168  Kotalipara      

(Admin) 
 807.80 804.03 1187.35 Work  100% Completed 



111 
 

  Kotalipara    

(Gazzete) 
 159.79 159.79 Work  100% Completed 

  Kotalipara  

(Dormitory) 
 99.95  Work  100% Completed 

  
Kotalipara 

(Chairman's 

Quarter) 

 71.18 99.95 Work  100% Completed 

  Kotalipara         

(UNO Quarter) 
 69.95 69.95 Work  100% Completed 

  Kotalipara          

(Twin Qrtr-1) 
  0.00  

m‡qj †Uó Gi wi‡cvU© AvbAwdwmqvjx AÎ `ß‡i cvIqv 
‡M‡Q| cÖ‡qvRbxq WKz‡g›U I cÖZ¨qb mn Dc‡Rjv 
cÖ‡KŠkjx G mßv‡ni g‡a¨ c~Y©v½ m‡qj wi‡cvU© †cÖiY 
Ki‡eb e‡j Rvbvb| 

  

Kotalipara        

(Others 

Construction : 

Land 

Development, 

Boundary 

wall,Internal 

Road) 

 209.33   
Tender Approval 28.03.2018, Boundary 

wall : 100% Work Completed Internal Road 

: 90 Work Complete 

169  Muksudpur  468.50 454.45 305.00 Work 100% Completed 

  Muksudpur 

(Twin Qrtr) 
    

AÎ `ß‡i cÖv°ib cixÿvi KvR †kl| AwZ kxNªB cÖavb 
cÖ‡KŠkjx g‡nv`q eivei Aby‡gv`‡bi Rb¨ dvBj †bvU 
cÖ`vb Kiv n‡e| 

  Muksudpur 

(UNO Qrtr) 
 104.97 62.98  

(Tender Approved : 07.03.2018), Slab 

Casting+Floor sand filling+Septic Tank 

Completed B/W ongoing 

  Muksudpur 

(Dormitory) 
   Completed wWRvBb GL‡bv P~ovšÍ Kiv nq bvB| 
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170  Kashiani  387.10 270.97 0.00 

Tender Approved : 28.04.2016                                                                                                                                                        
Admin : All slab casting Completed 

B/W+Ceiling plaster+wall plaster+Grill 

Work Completed Plumbing Work ongoing.  

Hallroom : wbg©vY¯’‡j cyivZb feb Acmvib Kiv 
n‡q‡Q| Lye kxNªB †j AvDU cÖ`vb K‡i KvR ïiæ Kiv 
hv‡e e‡j DtcÖt Rvbvb) 

171  Sadar 681.85    

Tender on Live. Tender Opening : 

25.04.2019 APP Approved : 03.03.2019 

Estimate Approved (2nd Time) : 

14.02.2019                                                          
(B‡Zvc~‡e© 1g evi `icÎ Avnev‡b Dc‡Rjv `icÎ 
g~j¨vqb KwgwUi mycvwi‡ki †cÖwÿ‡Z `icÎwU evwZj Kiv 
n‡qwQj t 13.08.2018 Zvwi‡L) 

172 Shariatpur Damudda  435.24 174.10 0.00 

(Date of W/O : 20.07.2016  Date of 

Completion : 18.01.2018), Admin : 2nd 

floor Slab rod binding Completed                                                               

Hall room : Column casting  Complete upto 

roof level 

173  Naria  517.31 77.60  
Tender Approved : 16.07.2018                                                                                         
110 out of 222  nos Pre-Cast pile casting has 

been Completed 

174  Goshairhat  611.88   

Tender Approved : 14.01.2019 Work Order 

Given: 11.02.2019. Date of 

Commencement: 18.02.2019. Date of 

Completion: 17.05.2020. (feb wbg©vY¯’‡j cÖvq 
15 dzU Mfxi GKwU cyKz‡ii Askwe‡kl we`¨gvb Ges 
njiæg wbg©vY¯’‡j K‡qKwU MvQcvjv I mxgvbv cÖvPxi 
we`¨gvb _vKvq cvk^©eZ©x GKwU ¯’v‡b ¯’vbxqfv‡e cÖ¯Íve Kiv 
n‡q‡Q) 

175  Zajira  330.01 165.01  Date of W/O: 5.02.2018 Date of 

Completion: 12.02.2019, Admin : Top slab 
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shuttering ongoing. B/W+GF upto GF 

ongoing. (Construct Only Admin Building) 

176 Madaripur Shibchar  485.62 #REF! 485.62 
Work 100% Completed   

(Actual Contract : 481.43) 

177  Rajoir  #REF! #REF! 370.00 Work 100% Completed 

178  Kalkini  502.89 251.45 0.00 

(Tender Approved : 29.03.2018), Admin : 

Base casting Completed GB Casting 

preparation ongoing Hallroom: Appron + 

Door Shutter + Paint + electrica fittings 

Work left 

179  Sadar  405.07 344.31 0.00 

(Date of W/O : 15.04.2017 Date of 

Completion : 14.04.2018), Admin : All slab 

+ B/W + Plaster Completed Grill+Railing + 

Door frame ongoing. Hallroom : Only Door 

glass & Paint Work left 

180 Khulna Koyra  625.35 #REF! 625.23 
Work  100% Completed 

(Actual Contract : 572.08) 

181  Batiaghata  455.24 372.24 392.95 
Work  100% Completed 

(Actual Contract  : 440.99) 

182  Dighulia  523.60 481.71 375.00 Work  100% Completed 

183  Dumuria  677.57 237.15 0.00 

(Tender Approved : 27.09.2017  Date of 

Completion: 20.11.2018), Pre-cast pile 

Driving Completed One side base rod 

binding Completed 

184  TerCompletedha

da 
 547.89 109.58 0.00 

(Tender Approved : 12.07.2017. Date of 

Completion : 29.06.2018)                                  
Admin : Pre-cast pile Load test Completed 

Pile head breaking & Base rod fabrication 

ongoing. 

185 Bagerhat Rampal  537.69 537.69 536.25 
Work  100% Completed 

(Acutal Contract : 496.08) 
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186  Fakirhat   0.00 40.00 

(Dc‡Rjv cwil` KZ©„K gvóvicø¨vb †gvZv‡eK njiæg 
wbg©vY¯’‡j we`¨gvb cyivZb feb Acmvib K‡i mvBU 
n¯ÍvšÍi Ki‡Z bv cvivq wVKv`v‡ii Pvwn`v I Dc‡Rjv 
cÖ‡KŠkjxi mycvwik †gvZv‡eK weMZ 21.03.2019 
Zvwi‡L wVKvPzw³ evwZ‡ji Aby‡gv`b cÖ`vb Kiv n‡q‡Q) 

187  Morolgonj     
bZzb †iU Abyhvqx cÖv°jb cÖ¯‘Z K‡i AÎ ̀ ß‡i †cÖiY Kiv 
n‡q‡Q| A`¨ 02.04.19 Zvwi‡L Aby‡gv`‡bi Rb¨ cÖavb 
cÖ‡KŠkjx g‡nv`q eivei dvBj †bvU †`Iqv n‡e| 

188  Kachua  589.90 530.91 273.00 

(Tender Approved: 09.05.2016. Extended 

Date of Completion: 05.01.2019), Admin: 

Slab +B/W + Plaster +Window Grill + Door 

Frame Completed Door Shutter+ Sanitary + 

electric fittings Works Ongoing. Hall room 

:Slab+B/W+Plaster+Door Frame 

Completed Door shutter + Sanitary + 

electric fittings Work ongoing. 

189 Satkhira Kolaroa  605.17 72.62  180  out of 222 nos Pre-cast pile casting has 

been Completed 

190  Ashashuni  698.69   

(feb wbg©vY¯’‡j cyivZb ‡KvU© feb we`¨gvb hv Acmvib 
Kivi Aby‡gv`b A`¨vewa gš¿Yvjq n‡Z cvIqv hvqwb| wKš‘ 
B‡Zvg‡a¨ mgqg‡Zv RvqMv ey‡S bv †c‡q wVKv`vi 
Kvh©v‡`‡ki `i cybtwba©viY KiZt ÿwZc~iY cÖ`v‡bi Rb¨ 
cÎ †cÖi‡Yi †cÖwÿ‡Z mswkøó Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx‡K AÎ 
`ßi †_‡K Kvib `k©v‡bvi cÎ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q t 
28.03.2019) 

191  Kaliganj 717.55    

Tender Approved : 17.01.2018 Agreement : 

20.02.2018 (feb wbg©vY¯ ’‡j we`¨gvb cyivZb †KvU© 
wewìs Acmvi‡bi wel‡q AvBb gš¿Yvj‡qvi NOC cÖ`v‡bi 
kZ©mv‡c‡ÿ ¯’vbxq miKvi gš¿Yvjq †_‡K feb fvOvi 
AbygwZ cÖ`vb Kiv n‡e e‡j Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx Rvbvb|) 

192  Shyamnagar  569.03 341.42 80.00 
(Tender Approved : 07.02.2017), Admin 

with Hallroom : All Slab+B/W+Ceiling 
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plaster + Door frame Completed, 

Grill+Outside plaster Ongoing. 

193 Jessore Manirampur  417.86 417.86 185 Work 100% Completed 

194  Sharsha  404.09 403.68 403.68 
Work 100% Completed  

Actual Contract : 398.59 

195  Jhikorgacha  490.18 107.84  

(Tender Approved : 26.11.2017)  Pre-

Cast Pile casting Completed (feb wbg©vY¯’‡j 
cyivZb BDwUwWwm feb Acmvib Kiv n‡q‡Q| wKš‘ 
B‡Zvg‡a¨ mgqg‡Zv RvqMv ey‡S bv †c‡q wVKv`vi KvRwUi 
Pzw³ evwZj I ÿwZc~iY cÖ`v‡bi Rb¨ cÎ †cÖiY Gi 
†cÖwÿ‡Z Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx‡K Kvib `k©v‡bvi cÎ cÖ`vb 
Kiv n‡q‡Q t 28/03/2019 ) 

196  Bagharpara  466.33 279.80  

Tender Approved : 21.01.2018, Admin: 

All slab casting &B/W+Grill+Railing+Rain 

water harvesting Completed  Outside 

Plaster + Tiles ongoing. Hall room : Old 

BRDB Building  removing process 

ongoing. 

197  Keshabpur     

(Estimate Preparation Ongoing. Design 

sent to UE: 28.09.2016), (feb wbg©vY¯’‡j 
we`¨gvb Rb¯̂v¯’¨ cÖ‡KŠkj Gi cyivZb feb I GKwU eo 
AvKv‡ii MvQ we`¨gvb i‡q‡Q| njiæg wbg©vY¯’‡ji cyivZb 
‡KvU© feb fvOvi Aby‡gv`b GLbI cvIqv hvqwb) 

198 Magura Mohammadpur  506.91 506.91 386.00 
Work 100% COMPLETED  

Actual Contract : 471.99 

199 Jhinaidah 
ShailCompletedu

pa 
 521.00 521.00 513.00 Work 100% Completed 

200  Kaligonj  556.87 556.87 90.00 Work 100% Completed 

201 Narail Lohagora  416.64 416.64 415.17 
Work 100% Completed  

(Actual Contract : 400.77) 
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202  Kalia  489.48 146.84 30.00 

(Tender Approved: 29.11.2016  Extended 

Date of Completion : 13.06.2019) Admin : 

GF Column casting complete upto Roof 

level Hall room : Slab shuttering ongoing. 

203 Kushtia Sadar  506.13 506.13 506.10 
Work 100% Completed  Actual Contract : 

511.87 

204  Veramara  507.53 507.53 486.00 
Actual Contract: 513.11 Work 100% 

Completed 

205  Mirpur  448.45 448.45 436.08 Work 100% Completed 

206  Daulatpur     

Tender Approved: 30.04.2018, (cÖkvmwbK 
feb wbg©vY¯’‡j grm¨ feb I A¨vKD›Um Awdm we`¨gvb, 
hv Acmvi‡bi Rb¨ GLbI ‡Kvb D‡`¨vM MÖnb Kiv nq 
bvB| RvqMv duvKv bv _vKvi Kvi‡b cybt`icÎ Avnev‡bi 
wm×v‡šÍi Rb¨ wjwLZfv‡e AÎ `ß‡i cÎ †cÖiY Ki‡eb 
e‡j Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx Rvbvb| D‡jøL¨ †h, AÎ `ßi 
KZ© „K `icÎ Aby‡gv`b cÖ`vb Kiv n‡jI wVKv`vi‡K 
GLbI NOA cÖ`vb Kiv nq bvB) 

207 Meherpur Sadar  424.54 254.72  

Tender Approved: 01.02.2018, Admin : 

Top slab shuttering ongoing. B/W upto GF 

Ongoing. Hallroom: Only Door glass 

fitting+Sanitary & Electrical fittings Work 

Left 

208 Chuadanga Jibannagar  394.58 355.12  

(Tender Approved : 12.04.2017 Date of 

W/O : 14.05.2017 Completion Date: 

06.08.2018), Admin: Inside & Outside 

Painting+Electrical & Sanitary fittings 

Work Ongoing.  Hall room : Only Tiles & 

Final coat of Paint Work Left 

209  Alamdanga 582.02    
APP Preparation Ongoing. Estimate 

Approved: 09.01.2019 (feb wbg©vY¯’‡j we`¨gvb 
Dc‡Rjv cwil‡`i cyivZb feb I njiæg wbg©vY¯’‡j 
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weGwWwm Gi cyivZb †`vZjv feb I 2wU †MvWvDb 
Acmvi‡bi KvR cÖvq †k‡li w`‡K) 

210 Barishal Gaurnadi  580.73 580.73 495.00 
Work 100% Completed  (Actual Contract : 

583.78) 

211  Banaripara  586.60 574.87 319.03 Work 100% Completed 

212  Babugonj  423.86 381.47 211.00 Work 100% Completed 

213  Ujirpur  561.31 561.31 440.00 Work 100 % Completed 

214  
Agailjhara 

(Admin & Hall 

room) 

 602.00 511.70  

Tender Approved : 04.06.2017, Admin : 

All slab casting Completed Door frame & 

Grill Work Completed Plaster & Railing 

ongoing. Hallroom: Slab+B/W+ Plaster  

Completed Door frame Ongoing. 

  Agailjhara (Twin 

Qrtr) 
    wWRvBb cÖYq‡bi KvR Pjgvb| 

  Agailjhara     

(UNO QRTR) 
 136.91 82.15  Tender Approved : 12.06.2018, All Slab 

casting Completed B/W Ongoing 

  Agailjhara 

(Dormitory) 
    wWRvBb P~ovšÍ Kiv nq bvB| 

215 
JhalCompleteda

thi 
Kathalia  544.95 354.22  

Tender Approved : 21.09.2017, Admin : 

All slab casting Completed B/W+Ceiling 

plaster+Grill Work Ongoing.  Hallroom : 

GB Casting Completed Column rod binding 

ongoing 

216  Nalchity  674.32   

Tender Approved : 18.11.2018, (eZ©gv‡b wcÖ-
Kvó cvB‡ji cÖ¯‘wZ Pjgvb i‡q‡Q|  †gvwejvB‡Rkvb 
Pjgvb| mvB‡U we`¨gvb cyivZb Awdm feb fvOv †kl 
n‡q‡Q| njiæ‡gi RvqMvq we`¨gvb AwW‡Uvwiqvg GLbI 
AKk‡bi e¨e¯’v †bIqv nq bvB) 

217 Pirojpur Sadar  583.30 524.97 210.00 
Tender Approved: 06.12.2015, Admin. 

Work 100% Completed Internal road Work 
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Completed  Hallroom: Only Electric 

Fittings Work Left 

218  Mothbaria  663.37 33.17  (Tender Approved: 23.01.2018), Sand 

filling Completed Test pile Drive Ongoing 

219  Kaukhali  773.58 154.72  
Tender Approved: 10.12.2017, (Admin 

with Hallroom: GF Column Casting 

Completed Slab shuttering ongoing) 

220  Bhandaria  501.39  60.00 Work 100% Completed 

221 Patuakhali Sadar  #REF! #REF! 568.10 Work 100% Completed 

222  Golachipa  689.78 241.42  Pile CC Casting Completed Base Rod 

Binding ongoing 

223  Kolapara  592.68 148.17  Admin with Hallroom: GF Column casting 

Completed 1st slab shuttering ongoing 

224  Bauphal 705.41    
Tender Opening: 11.04.2019APP 

Approved: 20.02.2019 Estimate Approved : 

28.01.2019 

225  Mirzaganj 461.98    
Technical Evaluation Approved: 

25.03.2019. Financial Evaluation Ongoing 

(Tender Opended : 26.12.2018) 

226  Rangabali (UNO 

Qrtr) 
    

B‡Zvc~‡e© cÖYxZ wWRvBb mvB‡K¬vb †këvi UvBc A_©vr 
bx‡P dvKv ‡i‡L bv nIqvq Dnv Dc‡Rjv cwil‡`i 
Pvwn`vi †cÖwÿ‡Z wWRvBb BDwb‡U wiwfD Gi Rb¨ †cÖiY 
Kiv n‡q‡Q| 

  Rangabali (Twin 

Qrtr) 
    wWRvBb BDwb‡U gvwU cixÿvi cÖwZ‡e`b †cÖiY Kiv 

n‡q‡Q| 

227 Barguna Bamna  603.02 603.02 603.02 Work 100% Completed 

228  Patharghata  749.24 412.08  

(Tender Approved: 23.08.2017 Date of 

W/O : 29.08.2017 Date of Commencement 

:05.09.2017 Date of Completion: 

14.10.2018) 3q Zjvi Kjvg XvjvB Ges njiæg 
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As‡ki iW evauvB Gi KvR Pjgvb| bxP Zjvi cøvóvi 
m¤úbœ n‡q‡Q| 

229  Betagi  611.51 336.33 kerani 

(Tender Approved: 27.07.2017 Date of 

W/O : 16.08.2017 Date of Commencement 

:23.08.2017 Date of Completion: 

22.08.2018)                                                                                       
2q Zjv ch©šÍ eªxK Iqvj, cøvóvi I MÖxj Gi KvR m¤úbœ 
Kiv n‡q‡Q| fe‡bi GKwU DBs‡q 3q Zjvi Qv` m¤úbœ 
K‡i 4_© Zjvi Kjv‡gi KvR Pjgvb i‡q‡Q| Ab¨ DBs‡q 
njiæg Gi Qv` ch©šÍ XvjvB m¤úbœ n‡q‡Q| 

230  Sadar  647.34 32.37  
cÖkvmwbK fe‡bi Sand Drain I 1 dzU MfxiZvq †gvUv 
evwji ¯Íi m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| njiæ‡gi gvwU KvUv m¤úbœ 
n‡q‡Q| 

231 Bhola Lalmohon  687.92 687.92 687.90 
(Actual Contract: 647.12) Admin: Work 

100% Completed 

232  Charfassion  631.89 631.89 631.85 
(Actual Contract: 607.05) Admin: Work  

100% Completed 

233  Sadar  463.39 463.39 463.10 
(Actual Contract: 458.39)   Work 100% 

Completed 

234  Daulatkhan  621.12 614.12 611.92 Work 100% Completed 

  Daulatkhan 

(Internal Road) 
    Work 100% Completed 

    #REF! #REF! 51638.42  
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সংব ােিী ৬ - নিনভন্ন সংব ািিীি মবধ্য ব্যবয়ি তুলিা সািসংবক্ষপ 

সািনণ ১৫ ২য় সংব ানিি ও ২য় সংব ানিি (IICA) এি মবধ্য খিবচি তুলিা সািসংবক্ষপ (লক্ষ োকায়) 

ক্রাঃিাঃ অবঙ্গি নিিিণ 
পনিমাণ  / 

সংখ্যা 

২য় সংব ানিি আিনেনপনপ 

অনু ায়ী িিাি 

২য় সংব ানিি (আন্তাঃখাি সমন্বয় অনু ায়ী) 

আিনেনপনপ অনু ায়ী িিাি 
ব্যবয়ি তুলিা মন্তব্য 

(ক) িােস্ব ব্যয়াঃ  

শিিি 

১। কম শকিশাবদি শিিি ৬ েি ২২০.০০ ৪০২.৫০ ১৮২.৫০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৮২.১% 

২। কম শচািীবদি শিিি ৭ েি ৮১.৫০ ১৬৯.৯৩ ৮৮.৪৩ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২০৮.৫% 

উপবমাে শিিি ৩০১.৫ ৫৭২.৪৩ ২৭০.৯৩ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৮৯.৯% 

ভািানদ 

৩। ম াঘ শয ভািা ১৩ েি ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৪। িাড়ী ভাড়া ১৩ েি ১৩০.০০ ২২৭.৪১ ৯৭.৪১ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৭৪.৯% 

৫। শ্রানন্ত নিবিাদি ভািা ১৩ েি ৬.০০ ৮.০০ ২.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২.০০ ১৩৩.৩৩% 

৬। উৎসি ভািা ১৩ েি ৩৫.০০ ৫০.০০ ১৫.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৪২.৮৬% 

৭। নচনকৎসা ভািা ১৩ েি ১২.৫০ ১৫.০০ ২.৫০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১২০% 

৮। শিালাই ভািা ১৩ েি ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৯। দানয়ত্ব ভািা ১৩ েি ৩.০০ ৪.০০ ১.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৩৩.৩৩% 

১০। টিনিি ভািা ১৩ েি ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১১।  ািায়াি ভািা ১৩ েি ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১২। শপাষাক ভািা ১৩ েি ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১৩। অন্যান্য ভািা ১৩ েি ৫০.০০ ১০৯.০০ ৫৯.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২১৮% 

 ২৫৮.৫০ ৪৩৫.৪১ ১৭৬.৯১ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৬৮.৪৪% 

সিিা  ও শসিা 

১৪। ভ্রমি ভািা শর্াক ৪২.০০ ৪২.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১৫। অনিনিি কাবেি ভািা শর্াক ৬.০০ ৬.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১৬। োক শর্াক ৪.৫ ৪.৫ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১৭। শেনলবিাি শর্াক ৭.৫০ ৭.৫০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 
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ক্রাঃিাঃ অবঙ্গি নিিিণ 
পনিমাণ  / 

সংখ্যা 

২য় সংব ানিি আিনেনপনপ 

অনু ায়ী িিাি 

২য় সংব ানিি (আন্তাঃখাি সমন্বয় অনু ায়ী) 

আিনেনপনপ অনু ায়ী িিাি 
ব্যবয়ি তুলিা মন্তব্য 

১৮। শেবলক্স, িযাক্স ও ইন্টািবিে শর্াক ৪.৫০ ৪.৫০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১৯। শিনেবে ি নি শর্াক ৪.০০ ৪.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২০। পানি শর্াক ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২১। নিদুযৎ শর্াক ১৫.০০ ১৫.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২২। গ্যাস ও জ্বালািী শর্াক ২৪.০০ ৩০.০০ ৬.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১২৫% 

২৩। শপবট্রাল ও লুনব্রবকন্ট শর্াক ১১০.০০ ১৪৪.০০ ৩৪.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৩০.৯১% 

২৪। মুদ্রি ও প্রকা িা শর্াক ৩১.০০ ৩১.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২৫। শষ্ট িািী, সীল ও ষ্টযাম্পস শর্াক ৪৮.০০ ৬৬.০০ ১৮.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৩৭.৫% 

২৬। িইপত্র ও খিবিি কাগে শর্াক ২.০০ ২.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২৭। নিজ্ঞাপি শর্াক ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২৮। আপ্যায়ি খিচ শর্াক ৭.৫০ ৭.৫০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২৯। অনিয়নমি শ্রনমক শর্াক ৪.০০ ৪.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩০। ব্যি া শ দ্রব্যানদ ক্রয় শর্াক ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩১। নিিাপিা প্র িী শর্াক ২.০০ ২.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩২। শেনষ্টং নি শর্াক ১১.০০ ১১.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩৩। সাবভশ শর্াক ৮.০০ ৮.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩৪। কনম্পউোি সামগ্রী শর্াক ১৬.০০ ১৬.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩৫।  ায়াি চােশ শর্াক ৬০.০০ ৭৮.০০ ১৮.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৩০% 

৩৬। কনমটি নমটিং শর্াক ১৮.০০ ১৮.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩৭। অন্যান্য শর্াক ৫০.০০ ৬০.০০ ১০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১২০% 

 ৫৮৩.০০ ৬৬৯.০০ ৮৬.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১১৪.৭৫% 

শমিামি ও সংিক্ষণ 

৩৮। শমােি  ািিা ি শর্াক ৬০.০০ ৭৫.০০ ১৫.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১২৫% 

৩৯। আসিািপত্র শর্াক ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৪০। কনম্পউোি ও অনিস ইকুইপবমন্ট শর্াক ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৪১। অন্যান্য শমিামি ও সংিক্ষণ শর্াক ১২.০০ ১২.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 
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ক্রাঃিাঃ অবঙ্গি নিিিণ 
পনিমাণ  / 

সংখ্যা 

২য় সংব ানিি আিনেনপনপ 

অনু ায়ী িিাি 

২য় সংব ানিি (আন্তাঃখাি সমন্বয় অনু ায়ী) 

আিনেনপনপ অনু ায়ী িিাি 
ব্যবয়ি তুলিা মন্তব্য 

 ৯২.০০ ১০৭.০০ ১৫.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১১৬.৩০% 

উপবমাে িােস্ব খাি ১২৩৫.০০ ১৭৮৩.৮৪ ৫৪৮.৮৪ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৪৪.৪৪% 

(খ) মূলিি ব্যয়াঃ 

সম্পদ সংগ্র  ও ক্রয় 

৪২। শমােি সাইবকল ২টি ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৪৩। কনম্পউোি এিং নপ্রন্টাি ৫টি ৮.০০ ১১.০০ ৩.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৩৭.৫% 

৪৪। িবোকনপয়াি ২টি ৯.০০ ৯.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৪৫। আসিািপত্র শর্াক ৭.০০ ৭.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

 ২৭.০০ ৩০.০০ ৩.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১১১.১১% 

ভূনম অনিগ্র ণ 

৪৬। ভূনম অনিগ্র ণ ১৮ একি ২০০০.০০ ৩৫০০.০০ ১৫০০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১১১.১১% 

 ২০০০.০০ ৩৫০০.০০ ১৫০০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৭৫% 

নিম শাণ ও পূিশ কাে 

৪৭। ভূনম উন্নয়ি শর্াক ৫৪৪.০০ ৫৪৪.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৪৮। 
 লরুমস  সম্প্রসানিি প্র াসনিক 

ভিি নিম শাণ 

২৩৩টি 
১২৮৩৯৮.১৮ ১২৬৩৪৬.৩৪ -২০৫১.৮৪ 

পূবি শি তুলিায় ব্যয় হ্রাস  

(-) ৯৮.৪০% 

৪৯। 

আিানসক ভিি নিম শাণ (ইউএিও 

এিং শচয়ািম্যাি শকায়াে শাি, 

েিনমেনি)  

৪৬টি ৭৫৬৭.৪৭ ৭৫৬৭.৪৭ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৫০। 
অন্যান্য (অভযন্তিীণ িাস্তা, পানি 

এিং নিদুযৎ সিিিা ) 
শর্াক ৩০৪৮.৩৫ ৩০৪৮.৩৫ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

 
১৩৯৫৫৮.০০ ১৩৭৫০৬.১৬ -২০৫১.৮৪ 

পূবি শি তুলিায় ব্যয় হ্রাস  

(-) ৯৮.৫৩% 

৫১। নিনেকযাল কনন্টবেিী  শর্াক ৩০.০০ ৩০.০০  ব্যয় বৃনি  য়নি 

।৫২  প্রাইস কনন্টবেিী শর্াক ১৫০.০০ ১৫০.০০  ব্যয় বৃনি  য়নি 

উপবমাে মূলিি খাি ১৪১৭৬৫.০০ ১৪১২১৬.১৬ -৫৪৮.৮৪ 
পূবি শি তুলিায় ব্যয় হ্রাস 

(-) ৯৯.৬১% 

সি শবমাে (ক + খ) ১৪৩০০০.০০ ১৪৩০০০.০০ ০.০০ ব্যয় সমন্বয়কৃি 
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সািনণ ১৬ ১ম সংব ানিি ও ২য় সংব ানিি এি মবধ্য খিবচি তুলিা সািসংবক্ষপ (লক্ষ োকায়) 

ক্রাঃিাঃ অবঙ্গি নিিিণ পনিমাণ  / সংখ্যা 
১ম সংব ানিি আিনেনপনপ 

অনু ায়ী িিাি 

২য় সংব ানিি আিনেনপনপ 

অনু ায়ী িিাি 
ব্যবয়ি তুলিা মন্তব্য 

(ক) িােস্ব ব্যয়াঃ  

শিিি 

১। কম শকিশাবদি শিিি ৬ েি ১৮৬.০০ ২২০.০০ ৩৪.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি শপবয়বে ১১৮.২৮% 

২। কম শচািীবদি শিিি ৭ েি ৭০.০০ ৮১.৫০ ১১.৫০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি শপবয়বে ১১৬.৪৩% 

উপবমাে শিিি ২৫৬.০০ ৩০১.৫ ৪৫.৫০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি শপবয়বে ১১৭.৭৭% 

ভািানদ 

৩। ম াঘ শয ভািা ১৩ েি ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৪। িাড়ী ভাড়া ১৩ েি ১১৫.০০ ১৩০.০০ ১৫.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১১৩.০৪% 

৫। শ্রানন্ত নিবিাদি ভািা ১৩ েি ৬.০০ ৬.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৬। উৎসি ভািা ১৩ েি ৪০.০০ ৩৫.০০ (-) ৫.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় হ্রাস   বয়বে ৮৭.৫% 

৭। নচনকৎসা ভািা ১৩ েি ৯.০০ ১২.৫০ ৩.৫০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৩৮.৮৮% 

৮। শিালাই ভািা ১৩ েি ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৯। দানয়ত্ব ভািা ১৩ েি ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১০। টিনিি ভািা ১৩ েি ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১১।  ািায়াি ভািা ১৩ েি ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১২। শপাষাক ভািা ১৩ েি ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১৩। অন্যান্য ভািা ১৩ েি ৩০.০০ ৫০.০০ ২০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৬৬.৬৬% 

 ২২৫.০০ ২৫৮.৫০ ১৭৬.৯১ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১১৪.৮৮% 

সিিা  ও শসিা 

১৪। ভ্রমি ভািা শর্াক ৪২.০০ ৪২.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১৫। অনিনিি কাবেি ভািা শর্াক ৬.০০ ৬.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১৬। োক শর্াক ৪.৫ ৪.৫ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১৭। শেনলবিাি শর্াক ৭.৫০ ৭.৫০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১৮। শেবলক্স, িযাক্স ও ইন্টািবিে শর্াক ৪.৫০ ৪.৫০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

১৯। শিনেবে ি নি শর্াক ৪.০০ ৪.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 
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ক্রাঃিাঃ অবঙ্গি নিিিণ পনিমাণ  / সংখ্যা 
১ম সংব ানিি আিনেনপনপ 

অনু ায়ী িিাি 

২য় সংব ানিি আিনেনপনপ 

অনু ায়ী িিাি 
ব্যবয়ি তুলিা মন্তব্য 

২০। পানি শর্াক ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২১। নিদুযৎ শর্াক ১৫.০০ ১৫.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২২। গ্যাস ও জ্বালািী শর্াক ১৪.০০ ২৪.০০ ১০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৭১.৪৩% 

২৩। শপবট্রাল ও লুনব্রবকন্ট শর্াক ১০০.০০ ১১০.০০ ১০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১১০% 

২৪। মুদ্রি ও প্রকা িা শর্াক ৩১.০০ ৩১.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২৫। শষ্ট িািী, সীল ও ষ্টযাম্পস শর্াক ৪৮.০০ ৪৮.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২৬। িইপত্র ও খিবিি কাগে শর্াক ২.০০ ২.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২৭। নিজ্ঞাপি শর্াক ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২৮। আপ্যায়ি খিচ শর্াক ৭.৫০ ৭.৫০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২৯। অনিয়নমি শ্রনমক শর্াক ৪.০০ ৪.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩০। ব্যি া শ দ্রব্যানদ ক্রয় শর্াক ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩১। নিিাপিা প্র িী শর্াক ২.০০ ২.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩২। শেনষ্টং নি শর্াক ১১.০০ ১১.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩৩। সাবভশ শর্াক ৮.০০ ৮.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩৪। কনম্পউোি সামগ্রী শর্াক ১৬.০০ ১৬.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩৫।  ায়াি চােশ শর্াক ০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ এটি িতুিভাবি িিাি প্রদাি কিা  বয়বে। 

৩৬। কনমটি নমটিং শর্াক ১৮.০০ ১৮.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩৭। অন্যান্য শর্াক ৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি  

 ৫০৩.০০ ৫৮৩.০০ ৮০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১১৫.৯% 

শমিামি ও সংিক্ষণ 

৩৮। শমােি  ািিা ি শর্াক ৬০.০০ ৬০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৩৯। আসিািপত্র শর্াক ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 
৪০। কনম্পউোি ও অনিস ইকুইপবমন্ট শর্াক ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৪১। অন্যান্য শমিামি ও সংিক্ষণ শর্াক ১২.০০ ১২.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

 ৯২.০০ ৯২.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

উপবমাে িােস্ব খাি ১০৭৬.০০ ১২৩৫.০০ ১৫৯.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১১৪.৭৮% 
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ক্রাঃিাঃ অবঙ্গি নিিিণ পনিমাণ  / সংখ্যা 
১ম সংব ানিি আিনেনপনপ 

অনু ায়ী িিাি 

২য় সংব ানিি আিনেনপনপ 

অনু ায়ী িিাি 
ব্যবয়ি তুলিা মন্তব্য 

(খ) মূলিি ব্যয়াঃ 

সম্পদ সংগ্র  ও ক্রয় 

৪২। শমােি সাইবকল ২টি ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৪৩। কনম্পউোি এিং নপ্রন্টাি ৫টি ৮.০০ ৮.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৪৪। িবোকনপয়াি ২টি ৯.০০ ৯.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৪৫। আসিািপত্র শর্াক ৭.০০ ৭.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

 ২৭.০০ ২৭.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

ভূনম অনিগ্র ণ 

৪৬। ভূনম অনিগ্র ণ -- ০.০০ ২০০০.০০ (১৮ একি) ২০০০.০০ -- 

  ২০০০.০০ ২০০০.০০ এটি িতুিভাবি িিাি প্রদাি কিা  বয়বে। 

নিম শাণ ও পূিশ কাে 

৪৭। ভূনম উন্নয়ি শর্াক ১০৪.০০ ৫৪৪.০০ ৪৪০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ৫২৩.১% 

৪৮। 
 লরুমস  সম্প্রসানিি প্র াসনিক 

ভিি নিম শাণ 

২০৪টি 
১১২৮১০.৫০ ১২৮৩৯৮.১৮ (২৩৩টি) ১৫৫৮৭.৬৮ (২৯টি) পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১১৩.৮২% 

৪৯। 

আিানসক ভিি নিম শাণ (ইউএিও 

এিং শচয়ািম্যাি শকায়াে শাি, 

েিনমেনি)  

১১টি ১৬০০.০০ ৭৫৬৭.৪৭ (৪৬টি) ৫৯৬৭.৪৭ (৩৫টি) পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ৪৭২.১% 

৫০। 
অন্যান্য )অভযন্তিীণ িাস্তা ,পানি এিং 

নিদুযৎ সিিিা  ইিযানদ(  
শর্াক ৪১৩৬.৫০ ৩০৪৮.৩৫ (-) ১০৮৮.১৫ পূবি শি তুলিায় ব্যয় হ্রাস (-) ৭৩.৭% 

 ১১৮৬৫১.০০ ১৩৯৫৫৮.০০ ২০৯০৭.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি  বয়বে ১১৭.৬২% 

৫১। নিনেকযাল কনন্টবেিী  শর্াক ৩০.০০ ৩০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

।৫২  প্রাইস কনন্টবেিী শর্াক ১৫০.০০ ১৫০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

উপবমাে মূলিি খাি ১১৮৮৫৮.০০ ১৪১৭৬৫.০০ ২২৯০৭.০০  

সি শবমাে (ক + খ) ১১৯৯৩৪.০০ ১৪৩০০০.০০ ২৩০৬৬.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি  বয়বে ১১৯.২৩% 
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সািনণ ১৭ মূল নেনপনপ ও ১ম সংব ানিি এি মবধ্য খিবচি তুলিা সািসংবক্ষপ (লক্ষ োকায়) 

ক্রাঃিাঃ অবঙ্গি নিিিণ পনিমাণ  / সংখ্যা মূল নেনপনপ অনু ায়ী িিাি 
১ম সংব ানিি আিনেনপনপ 

অনু ায়ী িিাি 
ব্যবয়ি তুলিা মন্তব্য 

(ক) িােস্ব ব্যয়াঃ  

শিিি 

১। কম শকিশাবদি শিিি ৬ েি ১৩৫.০০ ১৮৬.০০ ৫১.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি শপবয়বে ১৩৭.৭৭% 

২। কম শচািীবদি শিিি ৭ েি ৬৩.০০ ৭০.০০ ৭.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি শপবয়বে ১১১.১১% 

উপবমাে শিিি ১৯৮.০০ ২৫৬.০০ ৫৮.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি শপবয়বে ১২৯.৩০% 

ভািানদ 

৩। ম াঘ শয ভািা ১৩ েি ০.০০ ১০.০০ ১০.০০ এটি িতুিভাবি িিাি প্রদাি কিা  বয়বে। 

৪। িাড়ী ভাড়া ১৩ েি ৮১.০০ ১১৫.০০ ৩৪.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫০% 

৫। শ্রানন্ত নিবিাদি ভািা ১৩ েি ৪.০০ ৬.০০ ২.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৪১.১০% 

৬। উৎসি ভািা ১৩ েি ৩০.০০ ৪০.০০ ১০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৩৩.৩৩% 

৭। নচনকৎসা ভািা ১৩ েি ৬.০০ ৯.০০ ৩.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫০% 

৮। শিালাই ভািা ১৩ েি ২.০০ ৩.০০ ১.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫০% 

৯। দানয়ত্ব ভািা ১৩ েি ২.০০ ৩.০০ ১.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫০% 

১০। টিনিি ভািা ১৩ েি ২.০০ ৩.০০ ১.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫০% 

১১।  ািায়াি ভািা ১৩ েি ২.০০ ৩.০০ ১.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫০% 

১২। শপাষাক ভািা ১৩ েি ২.০০ ৩.০০ ১.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫০% 

১৩। অন্যান্য ভািা ১৩ েি ১০.০০ ৩০.০০ ২০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ৩০০% 

 ১৪১.০০ ২২৫.০০ ১৪২.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫৯.৫৭% 

সিিা  ও শসিা 

১৪। ভ্রমি ভািা শর্াক ২৫.০০ ৪২.০০ ১৭.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৬৮% 

১৫। অনিনিি কাবেি ভািা শর্াক ৩.০০ ৬.০০ ৩.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২০০% 

১৬। োক শর্াক ৩.০০ ৪.৫ ১.৫০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫০% 

১৭। শেনলবিাি শর্াক ৩.০০ ৭.৫০ ৪.৫০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২৫০% 

১৮। শেবলক্স, িযাক্স ও ইন্টািবিে শর্াক ৩.০০ ৪.৫০ ১.৫০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫০% 

১৯। শিনেবে ি নি শর্াক ২.০০ ৪.০০ ২.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২০০% 
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ক্রাঃিাঃ অবঙ্গি নিিিণ পনিমাণ  / সংখ্যা মূল নেনপনপ অনু ায়ী িিাি 
১ম সংব ানিি আিনেনপনপ 

অনু ায়ী িিাি 
ব্যবয়ি তুলিা মন্তব্য 

২০। পানি শর্াক ১.০০ ৫.০০ ৪.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ৫০০% 

২১। নিদুযৎ শর্াক ১০.০০ ১৫.০০ ০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫০% 

২২। গ্যাস ও জ্বালািী শর্াক ১৪.০০ ১৪.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

২৩। শপবট্রাল ও লুনব্রবকন্ট শর্াক ২০.০০ ১০০.০০ ৮০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ৫০০% 

২৪। মুদ্রি ও প্রকা িা শর্াক ২০.০০ ৩১.০০ ১১.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫৫% 

২৫। শষ্ট িািী, সীল ও ষ্টযাম্পস শর্াক ২৫.০০ ৪৮.০০ ২৩.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৯২% 

২৬। িইপত্র ও খিবিি কাগে শর্াক ১.০০ ২.০০ ১.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২০০% 

২৭। নিজ্ঞাপি শর্াক ১১০.০০ ১০০.০০ (-) ১০.০০ 
পূবি শি তুলিায় ব্যয় হ্রাস 

(-) ৯০.৯০% 
২৮। আপ্যায়ি খিচ শর্াক ১.০০ ৭.৫০ ৬.৫০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ৭৫০% 

২৯। অনিয়নমি শ্রনমক শর্াক ১.০০ ৪.০০ ৩.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ৪০০% 

৩০। ব্যি া শ দ্রব্যানদ ক্রয় শর্াক ১.০০ ৩.০০ ২.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ৩০০% 

৩১। নিিাপিা প্র িী শর্াক ১.০০ ২.০০ ১.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২০০% 

৩২। শেনষ্টং নি শর্াক ৫.০০ ১১.০০ ৬.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২২০% 

৩৩। সাবভশ শর্াক ৫.০০ ৮.০০ ৩.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৬০% 

৩৪। কনম্পউোি সামগ্রী শর্াক ১০.০০ ১৬.০০ ৬.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৬০% 

৩৫।  ায়াি চােশ -- -- -- -- -- 

৩৬। কনমটি নমটিং শর্াক ১০.০০ ১৮.০০ ৮.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৮০% 

৩৭। অন্যান্য শর্াক ৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

 ৩২৪.০০ ৫০৩.০০ ১৭৯.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫৫.২৫% 

শমিামি ও সংিক্ষণ 

৩৮। শমােি  ািিা ি শর্াক ৩০.০০ ৬০.০০ ৩০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২০০% 

৩৯। আসিািপত্র শর্াক ৫.০০ ১০.০০ ৫.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২০০% 

৪০। কনম্পউোি ও অনিস 

ইকুইপবমন্ট 

শর্াক 
৫.০০ ১০.০০ ৫.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২০০% 

৪১। অন্যান্য শমিামি ও সংিক্ষণ শর্াক ৫.০০ ১২.০০ ৭.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২৪০% 

 ৪৫.০০ ৯২.০০ ৪৭.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২০৪.৪৪% 
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ক্রাঃিাঃ অবঙ্গি নিিিণ পনিমাণ  / সংখ্যা মূল নেনপনপ অনু ায়ী িিাি 
১ম সংব ানিি আিনেনপনপ 

অনু ায়ী িিাি 
ব্যবয়ি তুলিা মন্তব্য 

উপবমাে িােস্ব খাি ৭০৮.০০ ১০৭৬.০০ ৫৪৮.৮৪ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫১.৯৭% 

(খ) মূলিি ব্যয়াঃ 

সম্পদ সংগ্র  ও ক্রয় 

৪২। শমােি সাইবকল ২টি ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

৪৩। কনম্পউোি এিং নপ্রন্টাি ৫টি ৫.০০ ৮.০০ ৩.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৬০% 

৪৪। িবোকনপয়াি ২টি ৪.০০ ৯.০০ ৫.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২২৫% 

৪৫। আসিািপত্র শর্াক ৫.০০ ৭.০০ ২.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৪০% 

 ১৭.০০ ২৭.০০ ১০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫৮.৮২% 

ভূনম অনিগ্র ণ 

৪৬। ভূনম অনিগ্র ণ -- -- -- -- -- 

নিম শাণ ও পূিশ কাে 

৪৭। ভূনম উন্নয়ি শর্াক ৮০.০০ ১০৪.০০ ২৪.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৩০% 

৪৮। 
 লরুমস  সম্প্রসানিি 

প্র াসনিক ভিি নিম শাণ 
২০০টি ৭৩০১৯.৮৮ ১১২৮১০.৫০ (২০৪টি) ৩৯৭৯০.৬২ (৪টি) পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫৪.৫০% 

৪৯। 

আিানসক ভিি নিম শাণ 

(ইউএিও এিং শচয়ািম্যাি 

শকায়াে শাি, েিনমেনি)  

১০টি ৬৯৪.০০ ১৬০০.০০ (১১টি) ৯০৬.০০ (১টি) পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ২৩০.৫৫% 

৫০। 

অন্যান্য )অভযন্তিীণ িাস্তা ,

পানি এিং নিদুযৎ সিিিা  

িযানদই(  

শর্াক ২৭৮৬.৫০ ৪১৩৬.৫০ ১৩৫০.০০ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৪৮.৪৫% 

 
৭৬৫৮০.৩৮ ১১৮৬৫১.০০ ৪২০৭০.৬২ 

পূবি শি তুলিায় ব্যয় হ্রাস  

১৫৪.৯৪% 

৫১। নিনেকযাল কনন্টবেিী  শর্াক ৩০.০০ ৩০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

।৫২  প্রাইস কনন্টবেিী শর্াক ১৫০.০০ ১৫০.০০ ০.০০ ব্যয় বৃনি  য়নি 

উপবমাে মূলিি খাি ৭৬৭৭৭.৩৮ ১১৮৮৫৮.০০ ৪২০৮০.৬২ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫৪.৮১% 

সি শবমাে (ক + খ) ৭৭৪৮৫.৩৮ ১১৯৯৩৪.০০ ৪২৪৪৮.৬২ পূবি শি তুলিায় ব্যয় বৃনি ১৫৪.৭৮% 
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সংব ােিী ৬ - স্থািীয় কম শ ালায় সভাি নিিিণী 
 

গি ১৭/০২/২০১৯ শিাে িনিিাি িািায়ণগি শেলাি আড়াই াোি উপবেলাি প্রকল্প কতৃশক নিনম শি  লরুম ভিবি স্থািীয় প শাবয়ি 

প্রনিনিনি এিং প্রকবল্পি সুনিিাবভাগীবদি সাবর্ একটি স্থািীয় কম শ ালা অনুনষ্ঠি  য়। উি কম শ ালায় সভাপনিত্ব কবিি েিাি 

শমাাঃ  া াোলাল নময়া, উপবেলা শচয়ািম্যাি, আড়াই াোি উপবেলা। উি অনুষ্ঠাবি েিাি শমাাঃ িানসি উনিি, উপবেলা 

প্রবকৌ লী কম শকিশা অনুষ্ঠাবিি উপনস্থি সকলবক শুবভো োিাি এিং সিাইবক স্ব পনিচয় প্রদাবিি আ িাি োিাি। পনিচয় পি শ 

শ বষ পিাম শক প্রনিষ্ঠাবিি পিাম শ কবৃন্দ অনুষ্ঠাবি উপনস্থি সকলবক আবলাচিায় অং গ্র বণি অনুবিাি োিাি। উি অনুষ্ঠাবিি 

আবলানচি িিব্যসমূ  নিবম্ন উপস্থাপি কিা  বলা। 

 

অনুষ্ঠাবি উপনস্থি অং গ্র ণকািীিা োিাি শ , উপবেলা কমবেক্স সম্প্রসািণ (২য় সংব ানিি) প্রকবল্পি আওিায় আড়াই াোি 

উপবেলায় নিনম শি ভিিটিি কাে শুরু  য় ২০১২ সাবলি োনুয়ািী মাবস এিং ২০১৬ এি জুি মাবস শ ষ  বয়বে, ৪ িেি সময় 

শলবগবে। ভিিটিি কাে ২০১৩ সাবলি মাচ শ মাবস শ ষ  ওয়াি কর্া নেল। এই সময়কাল িাস্তিিাি নিনিবখ ঠিকই নেল।  

 

অং গ্র ণকািীিা িবলি শ , ভিিটিি কাে সম্পন্ন  বি শদিী  ওয়াবি িাবদি শকাি সমস্যা  য়নি। িাবদি দাপ্তনিক কা শক্রম 

পনিচালিাবি শকাি সমস্যা  য়নি। কািণ এখাবি পূবি শি ভিি িবয়বে। িাোড়া পাব ি ইউনিয়ি পনিষবদি ভিি িবয়বে, শসখাবি 

ও ২/১ টি অনিস নিবয়  াওয়া  বয়নেল। অনিনিি সমবয় দাপ্তনিক কা শক্রম পূবি শি ন্যায় চবলবে।  
 

এিপবি প্রকবল্পি প্রিাি কা শক্রম শ মি ভূনম অনিগ্র ণ, ভূনম উন্নয়ি, িাস্তাি কাে, নিদুযৎ সিিিা , পানি সিিিা  ইিযানদ নিষবয় 

আবলাচিা  য়।  

 

ভূনম অনিগ্র ণ লাবগনি কািণ সিকািী েনম। এখাবি র্ািা সাবকশল অনিসাবিি পুিবিা একটি নিনল্ডং নেল। েনম শপবি ও নিনল্ডং 

ভাংগাি েন্য মন্ত্রণালবয় শলখাবলনখি মাধ্যবম অনুমনিি েন্য সময় শক্ষপি োড়া শিমি শকাি সময় লাবগনি। এখাবি শ  পুিবিা 

নিনল্ডং নেল শসটি শভবঙ্গ এই নিনল্ডং কিা  বয়বে। 

 

এ নিষবয় েিাি শমাাঃ িনিদুল ইসলাম, এলনেইনে, ঢাকা িবলি, এই প্রকল্প এখবিা চলমাি। এই প্রকল্প ২০২০ সাবলি মবধ্য 

প শায়ক্রবম শভৌি অিকাঠাবমাি কাে শ ষ  বি।  াি পনিবপ্রনক্ষবি সিকাবিি কাে  বি অর্ শ িিািও প শায়ক্রবম  বে। ২০১২ 

সাবল নকন্তু ওয়াকশ অে শাি শদয়া  বয়নেল পিিিীবি এই োয়গা খানল কিবি ও োয়গাি অনুমনি শপবি সময় শলবগবে। ির্ানপ 

কাে শুরুি পি  র্ািীনি কাে শ ষ  বয় শগবে। িাই শ ই প্রবয়ােিীয়িাি নিিীবখ এই প্রকল্প িাস্তিানয়ি  বে িাি সিলিা আসবি, 

 খি প্রকবল্পি কাে শ ষ  বি। এই উপবেলায় কাে শ ষ  বয়বে িািা সিলিা শপবয়বে। এই িিবিি সানভ শস অনিবয়বন্টে প্রকবল্পি 

লাভবিা আবেই। এখিও ৫০  বি ১০০ উপবেলায় কাে চলমাি।  খি সিগুবলা উপবেলায় কাে  বয়  াবি। িখি আমিা এ 

িিবিি প্রকবল্পি সিলিা পাি। নিনি আবিা িবলি, ২৩৩টিি মবধ্য মাত্র ৪টি িতুি উপবেলায় ভূনম অনিগ্র বণি নিষয় নেল নকন্তু 

িানক ২২৯ টিবি ভূনম অনিগ্র বণি শকাি নিষয় নেল িা। ৪টি িতুি উপবেলাি িামগুবলা  বে; িাবোবিি িলোঙ্গা, ময়মিনসংব ি 

িািাকান্দা, নসবলবেি ওসমানিিগি, খাগড়ােনড়বি গুইমািা উপবেলা। ইবিামবধ্য িািাকান্দা ও ওসমানি িগবি কাে শুরু  বয় 

শগবে। মূলি: ভূনম অিগ্র ণ ও ভূনম উন্নয়বিি নিষয়টি এসি স্থাবিি শক্ষবত্রই প্রব ােয। নিনি আবিা িবলি ২২৯টি উপবেলাি 

সিগুবলাবি উপবেলায় কযাম্পাবস শ  োয়গা িবয়বে শসখাবিই  বয়বে। শসখাবি শদখা শগবে অনিকাং  শক্ষবত্রই, পুিািি ভিি 

নিব ষ কবি সমিায় ভিি, নিআিনেনিি শগাোউি, কৃনষ নিভাবগি সীে শসাি ইিযানদ শভবঙ্গ োয়গাি সংকুলাি কিবি  বয়বে। 

এবি কবি শদখা শগবে আন্ত:মন্ত্রণালবয়ি অনুমনি শলবগবে এই োয়গা নিনল্ডং ভাঙবি।   

 

এই অিকাঠাবমাি সাবর্ আসিািপত্র শদয়া  য় িাই। এগুবলা এই প্রকবল্পি আইবেম িয়। শ  আসিািপত্র নদবয় এই নিনল্ডংবয়ি 

অনেবোনিয়াম সাোবিা  বয়বে িা উপবেলা পনিষবদি নিেস্ব িান্ড  বি। আি শ  সি অনিস এখাবি এবসবে িািা িাবদি নিেস্ব 

িানি শচাি নদবয়ই রুম সানেবয়বে। 

 

িতুি অনিবস  ািা অনিস কিবেি িািা িাবদি িতুি অনিস সম্ববন্ধ নিনভন্ন নদক তুবল িবিবেি। িািা সুনিিা ও অসুনিিা দুভাবিই 

িাবদি অনভমি ব্যি কবিবেি। িতুি অনিবস কাবেি পনিবি  েিগবণি সানভ শস শদয়াি েন্য। এ নিষবয় উপবেলা মাধ্যনমক 

অনিসাি িবলি, এই ভিবিি সিবচবয় সুন্দি শ  নিষয়টি শসটি  বে এখাবি েয়বলবেি িযানসনলটিে প শাপ্ত নিব ষ কবি শ সি 
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েিগণ এখাবি শসিা নিবি আবস িাবদি েন্য প শাপ্ত েয়বলে সুনিিা িবয়বে। ভিিটিি িািান্দা স  শেস িবয়বে  াি িবল  ািা 

শসিা নিবি আবস িািা ঠিকমি চলাবিিা কিবি পাবি। আবগি সি ভিিসমূব  এসবিি ঘােনি নেল।  

িবি এই নিনল্ডংটি নিিাপিাি নিবিচিায় সমস্যা িবয়বে। কািণ শ  শকাি নদক নদবয় নিনল্ডংবয়ি শ  শকাি শলাবি ওঠা  ায়।  নদ 

নিনল্ডংটি উপবি শলাি িা িানড়বয় পাব  িাড়াবিা  য়। িা বল উপবেলাি অন্যান্য অনিসও এখাবি আসবি পািবি। এবি কবি 

উপবেলাি নিনভন্ন দিিবি েিগবণি শসিা শপবি সুনিিা  বি।  

 

িিশমাি সমবয় েিগবণি কাবেি শক্ষবত্র সুনিিা  বয়বে। িািা একই নদবি নিনভন্ন কাে কিবি পািবে অনিসগুবলা একই সাবর্ 

র্াকায়।  

 

িািা িবলি, নিনভন্ন অনিবস নিনভন্ন পদম শাদাি কম শকিশ ও কম শচানি র্াবক। নকন্তু শ  শেস এক একটি অনিবসি েন্য িিাি িাবি 

িাবদি সিাি স্থাি সংকুলাি  য় িা। িাোড়া অনিবসি েন্য শস্টািরুম দিকাি শসটি এখাবি শিই। অনিবসি শোট্ট একটি শগস্টরুম 

র্াকাোও েরুনি নেল শসটি িাই। ভনিষ্যবি পনিকল্পিায় নিনল্ডং কিাি সময় শকান্ শকান্ অনিস িসবি িাবদি স্টাি প্যাোি শ 

অনু ায়ী  নদ অনিস শেস িিাি শদয়া  ায়, িা বল শসো  র্া র্  বি। কািণ সি অনিবসি শলাকিল সমাি িয়।  

 

উপবেলা কৃনষ কম শকিশা িবলি, এই ভিবি ৪ শর্বক ৫ টি অনিবসি স্থাি সংকুলাি  বয়বে। িাকী অনিস সমূ  পুিবিা ভিবি িবয়বে। 

উপবেলা কৃনষ অনিবসি েিিল অন্যান্য উপবেলা অনিস  বি শি ী। এখাবি ৪ েি নিনসএস কম শকিশা িবয়বে। আবিা অন্যান্য 

কম শকিশা ও স্টাি িবয়বে। শসই অনুপাবি আমাবদি শেস িিাি কম। কাবেই ভনিষ্যবি এই নিষয়টিবক গুরুত্ব শদয়া উনচি। 

সুিিাং সানি শক নিবিচিায় এখিও অনিস পনিবি  সঠিক ভাবি শপবি  বল অনিস শেস িাড়াবিা প্রবয়ােি সিগুবলা দপ্তবিি েন্য। 

  

ভিবি শ   লরুমটি িবয়বে শস ব্যাপাবি িািা সন্তুষ্ট। এখাবি সাোবিা শগাোবিা এিং প শাপ্ত স্থাি িবয়বে।  

 

প্রকল্প চলাকালীি সমবয় শকাি িিবিি িািাি সমু্মনখি  িনি। 

 

এখাবি প্রকবল্প নিব ষ ভাবি িলা  বয়নেল শ , এখাবি উপবেলা নিি শা ী অনিসাবিি কা শালয় এিং উপবেলা পনিষবদি কা শালয় 

 বি। আি িাকী শকান্ শকান্ অনিসবক এখাবি স্থাি শদয়া  বি িা নিি শািণ কিবি উপবেলা পনিষদ। শসই অনু ায়ী এখাবি অনিস 

শেস িিাি শদয়া  বয়বে। এ নিষবয় একটি কনমটি িবয়বে  াি সভাপনি উপবেলা শচয়ািম্যাি এিং উপবেলা ইনিনিয়াি শমম্বাি 

শসবক্রোনি। এ কনমটি নমটিংবয়ি মাধ্যবম নসিান্ত নিবয়বে শ  শকান্ শকান্ অনিস এখাবি িসবি শসই অনু ায়ী িিাি শদয়া  বয়বে। 

িিশমাবি এই নিনল্ডংবয়ি শেস  বে: ১৭০০০ স্কয়াি ফুে। এখাবি ৫ টি অনিস এি স্থাি সংকুলাি  বয়বে উপবেলাি শমাে ১৭ টি 

দপ্তবিি মবধ্য। িাকী ১২ টি িবয়বে পুিবিা নিনল্ডং। নকছু দপ্তি এখাবি আিা  াবি িা শ মি: স্বাস্থয, প্রানণ সম্পদ, নিআিনেনি। এ 

প্রসবঙ্গ মাধ্যনমক ন ক্ষা অনিসাি িবলি, িাবদি েন্য আলাদা ভিবিি কা শক্রম ইবিামবধ্য িাবদি মন্ত্রণালয়  বি শুরু  বয়বে। এ 

প্রসবঙ্গ েিাি শমাাঃ িনিদুল ইসলাম, এলনেইনে ইনিনিয়াি, ঢাকা োিাি, িতুি শ  ৪টি ভিি  বি  াবে শসগুবলাি প্রবিযকোয় 

৪০০০০ িগ শ ফুে শেস িবয়বে। এই পনিমাণ োয়গা  বল প্রায় সিগুবলা দপ্তি একবত্র িসবি পািবি িবল মি প্রকা  কবিি। নিনি 

আবিা িবলি, সবি শাচ্চ ৩৩টি অনিস উপবেলায় র্াকবি পাবি শ মি  াওি অঞ্চবল  াওি শিাে শ অনিস, পাি শিয অঞ্চবল পাি শিয 

উন্নয়ি শিাে শ অনিস ইিযানদ। ১৭টি অনিবসি কর্া উপবেলা ইনিনিয়াি সাব ি িবলবেি শসো অনিস শেস  স্তান্তবিি নভনিবি। 

সািািিিাঃ উপবেলাগুবলাবি সিকািী দপ্তি ২৮/২৯ টি র্াবক।  

 

এই নিনল্ডংএ ৬ িলাি িাউবন্ড বি ৪ িলা নিনম শি  বয়বে।  নদ ভনিষ্যবি ৬ িলা প শন্ত কিা  ায় িা বল খিই ভাল  বি। িা বল 

শ  সি অনিস িবয়বে, শসসি অনিবসি কম শকিশা ও কম শচানিবদি েন্য িাস্তিসম্মি শেস িিাি শদয়া  াবি এিং আবিা ৩/৪টি 

অনিস এখাবি আসবি পািবি।  ািা এখি পুিবিা নিনল্ডংবয় অনিস কিবে িাবদিও প্রিযা া িবয়বে এ িকম িতুি নিনল্ডংব  

অনিস কিবি। 

 

নিনল্ডং শ সি উপাদাি নদবয় তিনি কিা  বয়বে িাি মাি ভাল।  ািা ঠিকাদাি নেল িাবদি কা শক্রম ভাল নেল। প্রবিযক উপাদাি 

পিীক্ষা কবিই নিম শাণকাবে ব্যি াি কিা  বয়বে- িাি শিকে শও সংিক্ষণ কিা  বয়বে। এখাবি অিকাঠাবমা নিম শাণকালীি সমবয় 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষবণি েন্য ইনিনিয়ানিং টিম নেল িািা নিয়নমি ও সঠিকভাবি নিম শাণকা শক্রম পনিিীক্ষণ কবিবে। িবি ভূনম 

উন্নয়ি কিবি সমস্যা  বয়নেল। পনিকল্পিায় শ ভাবি িলা  বয়নেল শসভাবি কিবি নগবয় মাটি সমস্যা নেল িাই পুবিা মাটি তুবল 

আিাি িতুি কবি মাটি ভিাে কবি ভূনম উন্নয়ি কিবি  বয়নেল  া টিওআবি নেল িা। এবি কবি সময় ও োকা শি ী শলবগনেল। 
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স্যান্ড নিনলং কবি ভূনম উন্নয়ি কিবি  বয়নেল  াি অনুবমাদি পূবি শ নেল িা নকন্তু পবি িা কিবি  বয়বে। প্রায় আে লক্ষ োকা 

শি ী খিচ  বয়বে, এ নিষয় অবিক শদি দিিাি কিবি  বয়বে। 

েিাি সুেি চন্দ্র শভৌনমক, স কািী পনিচালক, আইএমইনে, পনিকল্পিা মন্ত্রণালবয়ি কম শকিা আেবকি অনুষ্ঠাবিি উপবি িাি 

প শবিক্ষণ তুবল িবিি। নিনি িবলি, আইএমইনে এ িিবিি উন্নয়ি প্রকবল্পি এ িিবিি নিনিড় পনিিীক্ষণ কবিি। এি উবিশ্য  বে 

প্রকল্প িাস্তিায়বিি নিনভন্ন প শাবয়ি িাস্তিিাগুবলাবক তুবল িিা। উপবেলা কমবেবক্স মাি উন্নয়ি ও েিগবণি শসিাপ্রানপ্ত এই 

প্রকবল্পি মূল উবিশ্য। প্রকল্প িাস্তিায়িকাবল অবিক িিবিি সমস্যা উদ্ভানিি  য়। নিি শানিি সময় শ ষ  য় িা। িিশমাি সিকাবিি 

এ নিষবয় গুরুত্ব নদবেি প্রকবল্পগুবলাবক শেকসই কিাি লবক্ষয। আমিা এ কাবেি েন্য কিসালবেনি নদবয় র্ানক। ভিবিি 

নেোইিগুবলা ঠিকমি  বয়বে নকিা শসো নকন্তু আবলাচিায় আবসনি। সুিিাং এই নিষবয় আবিা নিস্তানিি োিাি শস্কাপ িবয়বে। 

িািপি িাস্তািয়ি কাবল শকাি ঝনক নেল নকিা। র্াকবল ঝুঁনকসমূ  নকভাবি িািা সমািাি কবিবে শসসি নিষবয় আবলাচিায় আসা 

উনচি। এসি স্টানে প্রকল্প  বি শ সি সুপানি সমূ  আবস শসসি একবিক সভায়  ায় সুিিাং আপিাবদি সুপানি  ভনিষ্যবি 

পনিকল্পিায় সনিব ষ ভূনমকা িাখবি। পনিকল্পিা মন্ত্রণালয়  খি ভনিষ্যবি শকাি পনিকল্পিা কবি িখি এসি সুপনি সুম বক গুরুত্ব 

স কাবি নিবিচিা কবি। আবিা শকাি সুপানি  র্াকবল আপিািা নদবিি।  

উপবেলা শচয়ািম্যাি এি িিব্য: 

এিমাস কিসালবেনি পিাম শক প্রনিষ্ঠািবক িন্যিাদ আেবকি এই মি নিনিময় সভাি আবয়ােি কিাি েন্য। নিনি উপনস্থি 

সকলবক িন্যিাদ োিাি। আনম এই আবলাচিাি মাধ্যবম  া োিবি পািনে িা  বলা নকভাবি এো িাস্তিানয়ি  বলা এিং ভনিষ্যবি 

আবিা নক নক সুপানি  িা আপিািা নদবয়বেি। আনম এখাবি উপবেলা শচয়ািম্যাি পবদ পিপি ২ শময়াবদ ১০ িেি দানয়ত্ব পালি 

কিনে। পুিবিা নিনল্ডংটি ১৯৮৮ সাবল িাস্তিানয়ি  বয়নেল নিিল ভিি ন বসবি। আমিা ঐ নিনল্ডং সকল অনিবসি কম শকিশাবক 

স্থাি নদবি পািিাম িা নিিায় এই িতুি ভিি  ওয়ায় আমিা অবিক কম শকিশাি েন্য /অনিবসি েন্য এখাবি োয়গা নদবি শপবিনে। 

এই কমবেক্স ভিি  ওয়াি উপবেলা অনিস  বি েিগবণি েন্য শসিা নদবি অবিক স ে  বয়বে।  নদ একটি কমবেবক্সি মবধ্য 

সি অনিস র্াবক িা বল েিগবণি েন্য অবিক সুনিিা। আমিা েিপ্রনিনিনি  ওয়ায় েিগণ আমাবদি কাবে নিনভন্ন সিকািী শসিা 

শপবি আবস। অনিসগুবলায় সি কাোকানে  ওয়ায় আমিা িাবদিবক সংনেষ্ট অনিস সমূব  পাঠাই এিং িািা দ্রুি শসিাসমূ  পায়। 

কাবেই সিকাবিি এই উবদ্যাগ নি:সবন্দব  প্র ংসাি দানিদাি। উপবেলায়  খি শকাি শলাক আবস শস একানিক কাবেি উবিশ্য 

নিবয় আবস এিং শস  নদ অল্প সমবয়ি মবধ্য এসি কাে কিবি পাবি িাব ল শস সন্তুষ্ট  য়।  

আমাি সুপানি  র্াকবি উপবেলা পনিষবদি শ  মাস্টাি েযাি শসই মাস্টাি েযাি অনু ায়ী সাোবিা  য় িা বল েিগণ ও উপবেলা 

অনিসসমূ  কম শিি সিাই এিং আমিা েিপ্রনিনিনিিাও উপকৃি  ি। এবি কবি সিাি কাবেি সমন্বয় সািি  বি। এখাবি সাবকশল 

অনিস র্াকাকানলি সমবয় এিং উপবেলা পনিষদ সৃনষ্টি সময় কম শকিশাবদি র্াকাি েন্য শ  শকায়াে শািগুবলা কিা  বয়নেল শসগুবলা 

িবয়বে। এসি শকায়াে শাি মািসম্মি িয় এিং অপ শাপ্ত। এগুবলাি িয়স ৩০  বি ৫০ িেবিি মি। এই নিনল্ডংগুবলাবি িিশমাি 

সুব াগ-সুনিিা সম্বনলি িা। শসকািবণ অনিসািিা শসখাবি র্াকবি আগ্র  শিাি কবি িা। িািা িাইবি র্াকাি েন্য চবল  ায়-  া 

উপবেলাি পনিষবদি কােবক ব্যা ি কবি। শসই কািবণ আধুনিক মািসম্মি শকায়াে শাি নিম শাণ কিা েরুিী। এটি উপবেলা 

পনিষবদি ম া পনিকল্পিা অনু ায়ী কিা উনচি। এই সুপানি গুবলা আপিািা উত্থাপি কিবল ভনিষ্যবি কাবেি শক্ষবত্র নিব ষ 

ভূনমকা িাখবি। অবিবকই ঢাকা  বি আসা- াওয়া কবিি। এই নিনল্ডংো আবিা সম্প্রসানিি কিবি পানি। সি উপবেলা একিকম 

িয়। শ খাবি সম্প্রসািণ ও এক্সবেি বিি সুব াগ িবয়বে শসো কিবল েিগবণি সানভ শস প্রদাবি আবিা সুনিিা  বি িবল আনম মবি 

কনি। উপবেলা পনিষবদি কা শকানিিা িাড়বি এিং কাবেি গনি িাড়বি। নিনি সিাইবক আন্তনিক শুবভো োনিবয় আেবকি 

অনুষ্ঠাবিি সমানপ্ত শঘাষণা কবিি। 

 


