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নির্ বাহী সার-সংক্ষেপ 

     র্ন্ত্রণাললয়ি অধীলন র্াংলাক্ষেশ পুনলশ নর্ভাগ কতৃমক বাস্তবায়নাধীন র্নরশাল ও নসক্ষলট আর্ বড পুনলশ ব্যাটানলয়ি 

(এনপনর্এি) এর্ং ররঞ্জ নরজাভব র াস ব (আরআরএ ) পুনলশ লাইন্ স নির্ বাণ প্রকল্পটি র্নরশাল ও নসক্ষলট এনপনর্এি এর্ং 

আরআরএক্ষ র পুরলশ বারহনীি িদস্যলদি জন্য রর্ৌনলক অর্কাঠাক্ষর্াগত সহায়তা রের্ি, একটি রনিািদ এবং 

আিার্দায়ক অর লিি জায়্া, পুরলশ ব্যািাক, আবািন ব্যবস্থা, স্বাস্থয ওরবলনাদন সুরবধা, কুচকাওয়াজ এর্ং শারীনরক 

রেইনিং সুনর্ধাসহ পুরলশ লাইি নির্ বাণ ও উন্নয়ক্ষি একটি গুরুত্বপুণ ব প্রকল্প। প্রকক্ষল্পর আওতায় এনপনর্এি এর্ং 

আরআরএ  এর জন্য অন স ভর্ি, আর্ানসক ভর্ি, অন্যান্য ভর্ি এর্ং অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাণ এর্ং অন্যান্য সুনর্ধানেসহ 

এরিরবএন এবং আিআিএ  পুরললশি জন্য একটি রনিািদ এবং কার্ মকি িরিলবশ ততরি কিাই প্রকক্ষল্পর মূল উক্ষেশ্য।  

প্রকেটিি অনুলর্ারদত ব্যয় ২৩১৬৫.৪৩লে টাকা র্াি িম্পূণ মটাই িিকালিি রনজস্ব অথ ম। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ০১ 

জানুয়ািী ২০১৭     ৩১ র্াি ম ২০২০ইং ির্ মন্ত র্া িিবতীলত ব্যয় বৃনি ব্যনতক্ষরক্ষক রর্য়াে বৃনির প্রস্তার্িার পনরক্ষপ্রনেক্ষত 

জুি ২০২১ পে বন্ত রর্য়াে বৃনির নর্ষক্ষয় আইএর্ইনডর সম্মনত প্রোি         ছ। প্রকল্পটির র্াি ম ২০২০ ইং পে বন্ত 

ক্রর্পূনঞ্জত রভৌত অগ্রগনত র্াত্র ৩২.০০% এর্ং আনথ বক অগ্রগনত ২৮.০০%।  

প্রকলেি কাজ ক্রয় িংক্রান্ত রর্াট ৬১টি প্যাক্ষকক্ষজর র্ক্ষে ৩১টি প্যাক্ষকক্ষজর ক্রয় কাে বক্রর্ সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষে এর্ং ৩০।টি 

প্যাক্ষকক্ষজর রটন্ডার আহর্াি করা হয়নি । কাজ ক্রয়কৃত রর্াট ৩১টি প্যাক্ষকক্ষজর সর্ কয়টির ক্রয় কাে বক্রক্ষর্ নডনপনপক্ষত 

উক্ষেনিত ির্লয়ি তুলনায় রকছুটা ব্যতযয় ঘলটলছ। িণ্য ক্রলয়ি ৩টি প্যাক্ষকক্ষজর র্ধ্য িবগুললা প্যালকলজি ক্রয় কার্ মক্রর্ 

িরিকেনা অনুর্ায়ী র্থাির্লয় িম্পন্ন কিা হলয়লছ tendering এ রকান ির্য় বরধ মত কিাি বা contract 

variation এি প্রলয়াজন হয়রন । প্রকলেি পূতম কাজ ক্রলয় একটি প্যালকলজ বরিশাল আিআিএ  এ পুকুি আংরশক  

র্িাট কলি র্িরজদ ও প্রশািরনক র্বন রনর্ মাণ কিা হলে। প্রকলেি রনর্ মাণ কাজ িংক্রান্ত ৯টি নমুনা প্যালকজ রবলের্ণ 

ও িরিবীেলণ রদখা র্ায় রর্,      প্যালকলজি ক্রয় কার্ মক্রর্ রিরিএ-২০০৬ ও রিরিআি-২০০৮ এি রনলদ মশনা অনুিিণ 

কলি কিা হলয়লছ । 

রনরর্ মত অবকাঠালর্াি রর্ৌত অবস্থা িরিদশ মন ও রডজাইন ির্ মাললািনািহ রবরর্ন্ন অংল্ি িলিজরর্ন িরির্াি, 

িরিবীেণ এবং িিীেণ কিা হলয়লছ । রবরর্ন্ন অবকাঠালর্াি রুর্, কলার্, বীর্, রিঁরড়, রর্ৌত িরির্াি এবং রিন্থ এরিয়া 

িঠিক িাওয়া র্লয়লছ। রডজাইন ির্ মাললািনায় রনর্ মানাধীন Multipurpose building এরিরবএন, বরিশাল এি র্বলনি 

িাইট ডাকম রডজাইলনি এি িালথ রকছুটা ্ড়রর্ল িাওয়া র্লয়লছ। Multipurpose building এরিরবএন, আিআিএ  

বরিশাল এ ইলটি রদয়ালল  চূণ মর্য় িাদা িাউডাি (efflorescence) রদখা রদলয়লছ। ম্যা্ারজন র্বন আিআিএ  

বরিশাল এবং রিলললট স্থারিত রকছু রকছু দিজাি কালঠি রের্  াঁটল এবং রজাড়া স্থান  াঁকা হলয় আলছ, র্থার্থ 

রিজরনং কিা কাঠ ব্যবহৃত হলে না । রবশরকছু র্বলন বাঁশ ও কালঠি িাটাি ব্যবহাি কিা হলে  লল বীর্, কলার্ ও 

স্লালব হারনকে রদখা রদলয়লছ।  

অরধকাংশ িাইলট কারি্রি এবং প্রলয়াজনীয় জনবললি অপ্রতুলতা িলয়লছ এবং একই কারি্রি ব্যরক্ত কতৃমক একারধক 

িাইট িরিিালনা কিা হলে। রবরশির্া্ রেলত্রই রনর্ মাণ কালজ আধুরনক র্ন্ত্রিারত এবং িিঞ্জার্ ব্যবহৃত হলে না এবং 

রনর্ মাণ কালজ রি টি বা রনিািিা ব্যবস্থাি ির্ মাপ্ত অর্াব িরিলরেত হলয়লছ। রনর্ মাণ কালজ ব্যবহৃত রর্লটরিয়াললি 

ির্ মাপ্ত িংখ্যক রটে কিা হলে না এবং রকছু রকছু িাইলট রবরশির্া্ রর্লটরিয়াললি র্াত্র একবাি রটে কিা হলয়লছ। 

কলয়কটি িাইলট রর্লটরিয়াললি রটে রিলিাট ম, স্লার্/ রিরলন্ডাি রটে রিলিাট ম রদখালত িালিরন রর্র্ন, আিআিএ  

বরিশাল এ Multipurpose building, িারর্ মি ব্লক ইতযারদ। প্রায় িকল িাইলট Site order book এ রনয়রর্ত 

record রনই, Stock book রনই এবং অনুিিণীয় কর্ ম িরিকেনা (Workplan) রদখা র্ায়রন এবং রকান 

রিরিওরডকযাল প্রলগ্রি রিলিাট ম রনই। এছাড়াও একই ঠিকাদাি একারধক (িলব মাচ্চ ৪ টি প্যালকজ) কাজ িাওয়ায় জনবল 

ও  ান্ড স্বেতাি কািলণ রনর্ মাণ কাজ ির্য়র্ত কিলত িািলছ না রর্র্ন রিলললট ঢালী কন্সট্রাকশন উলেখলর্াগ্য।  
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রনর্ মাণ কালজি গুণ্তর্ান র্ািাইলয়ি জন্য রনর্ মানাধীন র্বলনি কলার্ ও বীলর্ি এি Rebound Hammer Test 

এি র্াধ্যলর্ কংরক্রলটি ররংথ (Strength) র্ািাই কিা হলয়লছ এবং রর্াট ১২ টি র্বলনি ৪০ টি রটলেি র্লধ্য ৫টি 

র্বলনি ৬ টি স্থালনি রটলেি  লা ল কারিত র্াত্রায় িাওয়া র্ায়রন। এছাড়াও ব্যবহৃত রর্লটরিয়াল বালু, রোন 

রিিি, িলডি KUET               নমুনাি ল্যাব রটে কিা হলয়লছ  এবং ... টিি কারিত র্াত্রায়  লা ল িাওয়া 

র্লয়লছ .... টিি  লা লল রবচুযরত িরিলরেত হলয়লছ।  

সর্ীোয় প্রাপ্ত তথ্য রথক্ষক জািা োয় রে, রটন্ডাি প্ররক্রয়ায় দীঘ ম ির্য় অরতবারহত হওয়া, রকছু রেলত্র রডলটইল রডজাইন 

রদরিলত িাওয়া, অরতরিক্ত িাইল প্রলয়াজন হওয়ায় িাইরলংএ রবরশ ির্য় ব্যয় হওয়া, রেরজং এি র্াধ্যলর্ িাইট 

রডলর্লিলর্ন্ট কিলত না িািায় অরতরিক্ত ির্য় অরতবারহত হওয়া, রবরর্ন্ন স্তলি িাইরলং এি প্রলিি িম্পন্ন কিলত 

ির্য় রবরশ প্রলয়াজন হওয়া, প্রকে প্রণয়লনি ির্য় প্যালকজ রিট আউট এি ব্যবস্থা না িাখা, অবকাঠালর্া রনর্ মালণ 

সুরনরদ মষ্ট টাইর্ বাউন্ড ওয়াকমিান না থাকা বা অনুিিণ না কিা, সাইক্ষট ঠিকাদাি কতৃমক প্রলয়াজনীয় জির্ল নিক্ষয়াগ িা 

রেওয়া এর্ং একই টীর্ নেক্ষয় একানধক সাইট পনরচালিা করা। ঠিকাদালিি বালজট এি স্বেতাি কািলণ নকছু নকছু 

িাইলট কাজ বন্ধ থাকা, প্রকল্প র্াস্তর্ায়িকানর সংস্থা এর্ং প্রতযানশ সংস্থার র্ক্ষে সর্ন্বয়হীিতা, Appropriate 

Procurement plan িা থাকা/ অনুসরি িা করা,          tender                      পুিরায় 

রটন্ডার আহর্াি করা রের্ি র্নরশাল এর্ং নসক্ষলক্ষট র্াটি ভরাট কাজ, time control mechanism িা থাকা, 

অক্ষেৌনিক নর্লক্ষের কারক্ষণ ঠিকাোরক্ষক liquidated damage আক্ষরাপ িা করা, প্রনতর্াক্ষস গড় রভৌত অগ্রগনত 

অজবি পে বাক্ষলাচিা/োচাই কক্ষর করণীয় সম্পক্ষকব ব্যর্স্থা িা রিয়ায় প্রকে বাস্তবায়ন রবলরেত হলয়লছ। 

         , গণপুতব অনধেপ্তর,         এর্ং আরআরএ                            /     গঠ      

              গ   ত্বরানন্বত                করা,  প্রকক্ষল্পর অর্নশষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষেয প্রনতটি 

প্যাক্ষকক্ষজর জন্য একটি নরভাইজ ওয়াকবপ্লাি (Revised Work Plan)                             

                                                                                    

        এর্ং সংনিষ্ট                ফ                              র              । 

                                                 পৃথকভাক্ষর্ Field Level Monitoring রজারোর 

করা এর্ং ঠিকাোর কর্তবক প্রনতর্াক্ষসর প্রক্ষগ্রস নিনিত করক্ষত িা পারক্ষল তার প্রকৃত কারি রর্র কক্ষর রস রর্াতাক্ষর্ক 

জরুনর নভনিক্ষত পেক্ষেপ গ্রহণ করা এর্ং জর্ার্নেনহতা নিনিত করা ।          ফ  র                 গ    গ 

                                      ররর                          । ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠানলক রনর্ মাণ 

কালজ স্তলি স্তলি প্রলয়াজনীয় িংখ্যক রর্লটরিয়াললি রটে কিলত ব্যবস্থা গ্রহণ কিা, রনর্ মাণ কালজ রলকপ্রু  িাটারিং 

এি ব্যবহাি রনরিত কিা এবং িাইলট রনর্ মাণ কালজ প্রলয়াজনীয় রি টি রর্জাি রনওয়াি কিাি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা। 

প্ররতটি িাইলটি জন্য ঠিকাদািলক আলাদার্ালব প্রক্ষয়াজিীয় সংখ্যক কানরগনর ও অন্যান্য জির্ল নিক্ষয়াগ নিনিত করা। 

ঠিকাদাি কতৃমক িাইট অড মাি ও রর্রজট বুক এবং েকবুক র্থার্থর্ালব রর্ইনলটইন কিাি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা। কাজ 

নর্লক্ষের জন্য ঠিকাদালিি রনকট হলত রকান রর্ৌরক্তক ও গ্রহণলর্াগ্য জবাব না িাওয়া র্লল            

liquidated damage আোয় করা অথর্া                         । 

সর্স্ত পনরক্ষর্শগত নিক্ষে বনশকা গুনলক্ষক নর্ক্ষর্চিায় নিক্ষয় অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাণ করার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা। রনরর্ মত 

অবকাঠালর্ািমূহ ও অন্যান্য উন্নয়নকৃত সুরবধারদ িরিিালনা ও িেণালবেলণি জন্য ির্রিত Master Plan প্রণয়ন 

কিা এবং প্রকল্প রর্য়াক্ষের পরর্নতব সর্ক্ষয় প্রতযাশী সংস্থার রটকনিকযাল পারসিক্ষের সর্ন্বক্ষয় একটি কনর্টি র্া রসল 

প্রনতষ্ঠার িীনতগত নসিান্ত গ্রহণ করা োক্ষত প্রকল্প সর্ানপ্তর পর তা েথােথ রেণাক্ষর্েক্ষণর র্ােক্ষর্ প্রকক্ষল্পর র্ােক্ষর্ সৃষ্ট 

সুনর্ধানে স লভাক্ষর্ পনরচালিা করা োয় এর্ং প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অনজবত হয়। উলেরখত সুিারিলশি আললালক ব্যবস্থা 

গ্রহণ কিলল অরতরিক্ত ২২ র্ালি প্রকক্ষল্পর অবরশষ্ট কাজ রশর্ হলব বলল আশা কিা র্ায়।  
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প্রথর্ অধ্যায় 

প্রকলেি রবস্তারিত বণ মনা  

১.1 প্রকলেি িটভুরর্ 

রনিািদ ও স্বাস্থযকি িরিলবশ রর্ রকান ির্ালজি উন্নয়লনি পূব ম শতম। সুিো এবং উন্নয়ন এলক অিলিি িালথ িিম্পি 

িম্পকমযুক্ত। বাংলালদলশি র্লতা উন্নয়নশীল রদলশি ির্ালজ রনিািদ ও সুিরেত িরিলবশ বজায় িাখলত পুরলশ 

বারহনীি ভূরর্কা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম। অন্যান্য রদলশি র্লতা বাংলালদশ পুরলশ িদস্যলদিও শারন্তপূণ ম িরিলবলশি জন্য 

আইনশৃিলা িোয় রদনিাত ব্যস্ত থাকলত হয়। বছলিি অরধকাংশ ির্য় এই পুরলশ িদস্যলদি কতমব্য ও দারয়ত্ব িালন 

কিলত র্লয় তালদি িরিবালিি িদস্যলদি এবং িার্ারজক জীবন রথলক       থাকলত হয়। এলেলত্র, পুরলশ বারহনীি 

িদস্যলদি একটি রনিািদ এবং আিার্দায়ক অর লিি জায়্া, পুরলশ ব্যািাক, আবািন ব্যবস্থা, স্বাস্থয ও রবলনাদন 

সুরবধা তালদি র্নলক িলতজ এবং প্রফুে িাখলত গুরুত্বপূণ ম ভূরর্কা িালন কিলত িালি। তলব বাংলালদশ পুরলশ িদস্যিা 

অলনকাংলশ উিলিাক্ত সুরবধা রথলক বরঞ্চত হলেন। অরধকাংশ পুরলশ লাইন্ ি খুব পুিালনা এবং জিাজীণ ম অবস্থায় 

িলয়লছ, রবলশর্ কলি রিললট এবং বরিশালল এরিরবএন এবং আিআিএ  লাইন্ ি এ উলেরখত সুরবধাগুরলি অর্াব 

িলয়লছ। সুতিাং, এরিরবএন এবং আিআিএ  পুরললশি রনিািদ এবং কার্ মকি িরিলবলশি জন্য নতুন পুরলশ লাইন 

অরবললে ততরি কিা     ।           বরিশাল ও রিললট আর্ মড পুরলশ ব্যাটারলয়ন (এরিরবএন) এবং রিঞ্জ 

রিজার্ম র াি ম (আিআিএ ) পুরলশ লাইন্ ি রনর্ মাণ শীর্ মক    টি             ছ । 

১.২ প্রকলেি        

 ।           : র্নরশাল ও নসক্ষলট আর্ বড পুনলশ ব্যাটানলয়ি (এনপনর্এি) এর্ং ররঞ্জ 

নরজাভব র াস ব (আরআরএ ) পুনলশ লাইন্ স নির্ বাণ প্রকল্প। 

খ।             : র্নরশাল ও নসক্ষলট। 

গ।                  : র্াংলাক্ষেশ পুনলশ নর্ভাগ এর্ং গণপূতব অনধেপ্তর। 

ঘ।               /     গ : জি নিরাপিা নর্ভাগ,             ।  

ঙ. 

 

                 : ০১ জানুয়ারী ২০১৭     ৩১ র্াচ ব ২০২০ (ব্যয় বৃনি ব্যনতক্ষরক্ষক রর্য়াে 

বৃনি প্রস্তাক্ষর্র পনরক্ষপ্রনেক্ষত জুি ২০২১ পে বন্ত রর্য়াে বৃনির নর্ষক্ষয় 

আইএর্ইনডর সম্মনত প্রোি         ছ)। 

১.৩ প্রকলেি উলেশ্য 

 র্নরশাল ও নসক্ষলট এনপনর্এি এর্ং আরআরএক্ষ র জন্য রর্ৌনলক অর্কাঠাক্ষর্াগত সহায়তা সৃনষ্ট করা; 

 এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর জন্য                 ততরী করা; 

 অন সার এর্ং র্ানহিীর জন্য আর্াসি       ততরী করা; 

 কুচকাওয়াজ এর্ং শারীনরক রেইনিং সুনর্ধা ততরী করা। 

 

 

১.4 প্রকলেি প্রধান প্রধান অং্ 

 অন স ভর্ি, আর্ানসক ভর্ি, অন্যান্য ভর্ি এর্ং অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাণ  

 পনরর্হি এর্ং োির্াহি, কনম্পউটার এর্ং আনুষানিক েন্ত্রপানত, অন স সরঞ্জার্, আসর্ার্পত্র,           

ইতযানে ক্রয়। 
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1.5 প্রকে এলাকা  

 

 

রিত্র-১: র্ািনচক্ষত্র র্নরশাল ও নসক্ষলট আর্ বড পুনলশ ব্যাটানলয়ি (এনপনর্এি) এর্ং ররঞ্জ নরজাভ ব র াস ব (আরআরএ ) পুনলশ   

লাইন্  স নির্ বাণ শীষ বক প্রকক্ষল্পর       । 

র্ািনচক্ষত্র প্রকল্প এলাকা 

  

 

র্নরশাল ও নসক্ষলট আর্ বড পুনলশ ব্যাটানলয়ি 

(এনপনর্এি) এর্ং ররঞ্জ নরজাভব র াস ব (আরআরএ ) 

পুনলশ লাইন্ স নির্ বাণ প্রকল্প 
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১.৬ প্রকে অনুলর্াদন, িংলশাধন, রর্য়াদ বৃরি ও অথ মায়  ি অবস্থা  

প্রকে অনুলর্াদন ও অথ মায়  ি তথ্য              প্রদরশ মত     : 

অনুক্ষর্ােি পে বায় ও 

(অনুক্ষর্ােি তানরি) 
রর্য়াে 

অনুক্ষর্ানেত 

ব্যয় 

(লে টাকায়) 

হ্রাস/বৃনি (%)        

মূল 

নডনপনপর 

তুলিায় 

সর্ বক্ষশষ 

অনুক্ষর্ােক্ষির 

তুলিায় 

      

(লে 

টাকায়) 

  

  : 

     (লে 

টাকায়) 

মূল অনুক্ষর্ানেত   

(তানরিঃ ৩০/০১/২০১৭) 

০১ জানুয়ারী ২০১৭ 

    ৩১ র্াচ ব ২০২০ 
২৩১৬৫.৪৩ - - ২৩১৬৫.৪৩ - - 

উৎস: নডনপনপ 

 

1.৭  প্রকক্ষল্পর প্রধাি প্রধাি কাে বক্রর্ ও অিনভনিক লেযর্াত্রা  

ক্রনর্ক 

িং 

নডনপনপ অনুসাক্ষর কাক্ষজর উপাোি  নডনপনপ অনুসাক্ষর 

          

(লে টাকায়) 

জুন, ২০১9 ির্ মন্ত অজমন লের্াত্রা ২০১৯-২০২০ 

 আরথ মক রর্ৌত 

(উিাদালনি %) 

আরথ মক রর্ৌত 

(উিাদালনি %) 

1 2 3 4 5 6 7 

(ক) মূলধি উপাোি 

01  অর ি র্বন  1477.54 3962.13 18% 3970.00 17.63% 

02  আবারিক র্বন  7939.53 

03 অন্যান্য র্বন এবং অবকাঠালর্া রনর্ মাণ             13095.72 

04 িরিবহণ এবং র্ানবাহন ক্রয় 75.00 55.80 100% - - 

05 করম্পউটাি এবং আনুর্ারঙ্গক র্ন্ত্রিারত  3.00 2.99 100% - - 

06 অর ি  িিজার্   2.00 2.00 100% - - 

07 আিবাবিত্র, বািনলকান  2.00 1.99 100% - - 

 রর্াট মূলধি উপাোি 22594.79 - - - - 

(ি) রাজস্ব উপাোি      

08 Pay 5.97 4.57 41.28% 

 

2.40 22.58% 

09 Allowances 5.10 

10 TA/DA 3.60 0.99 27.50% 1.23 34.17% 

11 Fuel, lubricants etc। 5.40 2.49 44.11% 2.90 53.70% 

12 Repair & maintenance of 

vehicle 

1.50 0.50 33.33% 0.50 33.33% 

13 Preparation &printing 22.00 3.50 15.71% 8.00 36.36% 

14 Stationeries Purchase  6.50 5.64 86.77% 2.87 44.15% 

15 Advertisement 32.00 3.55 11.09% 8.00 11.10% 

16 Honorarium 26.34 3.52 13.36% 4.00 15.19% 

17 Digital survey 8.00 - - - - 

রর্াট রাজস্ব উপাোি ১১৬.৪২     

18 Physical + Price 

Contingency   

454.22 - - - - 

 সর্ বক্ষর্াট 23165.42 4048.67 17.47 4000.00 17.26% 

 ৎ :       ও নপনড অন স 

প্রকলেি বছিরর্রিক অঙ্গরর্রিক লেযর্াত্রা  এবং কর্ ম িরিকেনা িংযুরক্ত- ১ এি িািরণ ১.১ এ রদয়া হলয়লছ। 
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১.৮ প্রকলেি কর্ ম িরিকেনা ও ক্রয়  িরিকেনা  

প্রকলেি ক্রয়  িরিকেনা (িণ্য ও কার্ ম) রনলেি িািরণলত উলেখ কিা হলঃ 

প্যাক্ষকজ 

এর্ং নজনড 

িং 

 নডনপনপ/ টিনপনপ অনুোয়ী ক্রক্ষয়র জন্য 

প্যাক্ষকক্ষজর র্ণ বিা  

(পণ্য ও কাে ব) 

একক পনরর্াণ 

ক্রয় 

পিনত 

এর্ং 

ধরণ 

ক্রয় 

অনুক্ষর্ােিকা

রী কর্তবপে 

অক্ষথ বর 

উৎস 

প্রাক্কনলত 

ব্যয় (লে 

টাকা) 

সম্ভাব্য তানরি 

েরপত্র 

আহর্াি 

চুনি 

স্বাের 

চুনি অনুোয়ী 

সম্পােক্ষির  

রশষ তানরি 

1 ২ 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

GD-01 
Supply of furniture’s , utensils etc. 

jobs 1 OTM      রজওরব 2.00 জানুয়ারি ২০১৭ হলত র্াি ম ২০২৩০ 

GD-02 
Supply and installation of office 
equipment , computer  etc. 

set 1 OTM      রজওরব 5.00 
জানুয়ারি ২০১৭ হলত র্াি ম ২০২৩০ 

GD-03 Transport & Vehicle ( Purchase) set 1 OTM      রজওরব 75 জানুয়ারি ২০১৭ হলত র্াি ম ২০২৩০ 

পণ্য ক্রক্ষয়র রর্াট মূল্য ৮২.০০  

           

WD 1 –

WD 4 

Office building 
Sqm. 

5202.

53 
OTM CE/ACE 

রজওরব 
1477.54 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

WD 5 –

WD 8 
CO Bunglow, 1250 sft Quarter  Building, 

1000 sft  Quarter  Building Sqm. 
9996.

28 
OTM CE/ACE 

রজওরব 
3227.16 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

WD 9 –

WD 12 

800 sft  Quarter  Building  
Sqm. 

8026.

76 
OTM CE/ACE 

রজওরব 
2407.42 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

WD 13  
Barrack  Building 

Sqm. 
8361.

20 
OTM Ministry  

রজওরব 
2304.95 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

WD 14 –

WD 17 

Magazine complex , service block  
Sqm. 

5017.9

7 
OTM CE/ACE 

রজওরব 
1512.33 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

WD 18 –

WD 21 

Multipurpose  Building  
Sqm. 

14529.

91 
OTM CE/ACE 

রজওরব 
4146.35 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

WD 22 –

WD 25 

MT Garaged , mosque  
Sqm. 

7803.

79 
OTM CE/ACE 

রজওরব 
2261.46 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

WD 26 –

WD 29 

External Water supply  
nos 1.00 OTM SE/EE 

রজওরব 
242.15 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

WD 30 –

WD 33 

External Electrification 
nos 1.00 OTM CE/ACE 

রজওরব 
1576.00 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

WD 34 –

WD 37 

External Gas Connection 
nos 1.00 OTM EE 

রজওরব 
40.00 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

WD 38 –

WD 41 

Boundary Wall , Drill Shade , Parrade 

Ground & Saluting Dias , Pond 

(275’*155’*11.5’) , Golghar,Sentry Post (4 

Posts),Watch Tower 

nos 1.00 OTM CE/ACE 

রজওরব 

1270.25 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

WD 42 –

WD 45 

Water treatment Plant  

nos 1.00 OTM SE/EE 

রজওরব 
180.00 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

WD 46 –

WD 49 

WD 50 –

WD 53 

Water treatment Plant building, sub-

station & generator  building, Surface 

Drain 

Internal road  

nos 

nos 

1.00 

2.00 

OTM 

OTM 

SE/EE 

SE/EE 

রজওরব 
324.33 

497.09 

১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 
WD 54 –

WD 57 

Site Development  
nos 3.00 OTM CE/ACE 

রজওরব 
1025.76 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

WD 58 –

WD 61 

Arboriculture 
nos 4.00 OTM EE 

রজওরব 
20.00 ১ জানু’১৭ ৩০জুন’১৭ ৩১র্াি ম’২০ 

কাজ ক্রক্ষয়র রর্াট মূল্য 22512.79    

 ৎ :         
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১.9 প্রকলেি ল্লের্ 

প্রকলেি ল্লের্ রনলেি িািরণলত উলেখ কিা হলঃ    

িংরেপ্ত বণ মনা (NS) প্রকলেি উলেশ্য অজমন (OVI) বস্তুরনষ্ঠ র্ািাই রনলদ মশক 

(MOV) 

গুরুত্বপূণ মঅনুর্ান (IA) 

    (Goal) 

১। রিললট ও বরিশালল 

এরিরবএনএবং আিআিআ  এি  

অর ি এবং আবািলনি জন্য 

অবকাঠালর্া্ত             কিা। 

১।        এরিরবএন এবং আিআিএ  

পুরলশলাইনগুরল তালদি প্রলয়াজনীয় উলেশ্য 

অজমন কিলবনা, তাই নতুন অলবাকাঠালর্া রনর্ মাণ 

জরুরির্ালব প্রলয়াজন। 

১। স্বিার র্ন্ত্রনাললয়ি রিকড মি 

২। বাংলালদশ পুরলশ 

অরধদপ্তলিি রিকড মি। 

৩।্ণপূতম 

অরধদপ্তলিিলিকড মি। 

 

     (purpose)  

১। প্রশািরনক এবং আবািন 

িম্পরকমত প্রলয়াজনীয়তা আংরশক 

পূিলনি       বরিশাল ও রিললট 

উর্য় এরিরবএন এবং আিআিএ  

পুরলশ লাই  এি প্রস্তারবত  ের্তা 

অজমন         থ            । 

১। এরিরবএন এবং আিআিএ  পুরলশ লাইন 

কতৃমক অবকাঠালর্া্ত এবং উিকিণ্ত সুরবধা 

ব্যবহাি। 

২। আইন শৃিলা প্ররতিাললনি  ের্তা বৃরি।  

১। েট র্ািাইকিণ। 

২। স্বিার র্ন্ত্রনাললয়ি 

রিকড মি । 

৩। িংবাদিত্র । 

৪।বাংলালদশ পুরলশ রিকড মি 

। 

৫।রি     রড   রিকড মি । 

১।    সুরবধা          

        । 

২।       য় এবং       

    গ      প্রকে 

                

           ।  

৩। িিকালিি রিিান্ত 

              । 

 লা ল (Output) 

১। এরিরবএন এবং আিআিএ  

পুরলশ    প্রশািরনক িংকুলান 

রনর্ মাণ। 

২। আবারিক িংকুলান রনর্ মাণ। 

৩। প্যালিড এবং শািীরিক প্ররশেণ 

সুরবধা ততরি। 

৪। িারন িিবিাহ, গ্যালিজ, কযারন্টন, 

রর্ি এবং অন্যান্য সুলর্া্-সুরবধাি 

ব্যবস্থা। 

1.    ২০১৯ এি র্লধ্য             আইলটর্ 

      এরিরবএন এবং আিআিএ  পুরলশ 

লাইন        - 

- অর ি র্বন।  

- আবারিক র্বন।  

- করম্পউটাি এবং অন্যান্যঅর িিিঞ্জার্। 

- আিবাবিত্র। 

-িরিবহন এবং     বাহন। 

১। েট র্ািাইকিণ। 

২। র্ারিক অগ্র্রতি 

প্ররতলবদন। 

৩। আইএর্ইডি ির্ মলবেণ 

প্ররতলবদন 

৪। ির্ারপ্ত প্ররতলবদন। 

১। র্ানবাহন, রর্রশনারি 

রেশন রবরডং এবং অন্যান্য 

িিঞ্জার্াধী ক্রলয়       য় 

এবং           গ      

                 । 

২। রনধ মারিত পুলিা ির্লয়ি 

জন্য বাধাহীন প্রকে 

বাস্তবায়ন। 

রজা্ান (Input)  

১।রবরডং রনর্ মাণ িার্গ্রী।  

২।শ্ররর্ক এবং রনর্ মাণ বাবস্থািনা। 

৩।র্ন্ত্রিারত ও িিঞ্জার্ারদ ক্রয়/ 

িংগ্রহ। 

৪।রজওরব তহরবল। 

 

 

 

 

১। রবতন  ২।র্াতা   ৩।টিএরডএ 

৪।জ্বালানী, লুরিলকন্টি 

৫।র্ানবাহন রর্িার্ত এবংিেণালবেণ 

৬।কাঠালর্া্ত নকশা এবং অঙ্কন প্রস্তুরত এবং 

মুদ্রণ, স্থািতয অঙ্কন, রটন্ডাি ইতযারদ। 

৭।রেশনারি ক্রয় ৮।রবজ্ঞািন   ৯।িম্মানী 

১০।রডরজটাল ির্ীো 

১১।অর ির্বন   ১২।আবারিকর্বন 

১৩। অন্যান্যরবরডংএবংঅবকাঠালর্া 

১৪।িরিবহনএবংর্ানবাহন (ক্রয়) 

১৫। করম্পউটাি এবং আনুর্ারঙ্গক 

১৬। অর ি িিঞ্জার্ 

১৭।  ারন মিাি, বািনিত্র,ইতযারদ 

১৮। (রি) র রজকযাল করন্টনলজরন্স (1%এি 

[a+ b]) 

১৯। (রড) মূল্য করন্টনলজরন্স (1%এি [a + b]) 

১। েটর্ািাইকিণ। 

২। রিডরব্লউরড –এি রিকড মি 

রর্র্ন প্রাক্কলন, দিিত্র। 

৩।      িারর্ মি এবং 

না্রিক প্ররতিো রিকড মি। 

৪।তহরবল ব্যবহালিি 

রিকড মি। 

৫।ির্ মাললািনাির্া। 

 

১।প্রকলেি উিাদান রর্র্ন 

প্রাক্কলন, রটন্ডাি ইতযারদি 

র্থার্থ কতৃমিে কতৃমক 

র্থাির্লয় অনুলর্াদন। 

২।      তহরবল প্রাপ্যতা। 

৩।রনর্ মাণ িার্রগ্রি 

মূল্যরস্থরতশীল। 

৪। িিঞ্জালর্ি মূল্য 

রস্থরতশীল। 

 

 ৎ :        

 

১.10 প্রকলেি রটকিই িরিকেনা 

 

প্রকলেি       রত রকাি রটকসই িরিকেনা প্রণয়ন কিা হয়রন ।              
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রিতীয় অধ্যায় 

রনরবড় িরিবীেণ কাজ িরিিালন িিরত ও ির্য় রর্রিক িরিকেনা  

২.০ ভূনর্কাঃ 

র্ানষ বক উন্নয়ি কর্ বসূনচ (এনডনপ)    উন্নয়ি প্রকল্পসমূহ পনরকল্পিা র্ন্ত্রণালক্ষয়র র্াস্তর্ায়ি পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি 

নর্ভাগ (আইএর্ইনড) কর্তবক পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি করা হয়।  লশ্রুনতক্ষত সরকাক্ষরর সকল র্ন্ত্রণালয়/ নর্ভাগ ও সংস্থা 

কর্তবক র্াস্তর্ায়িাধীি/র্াস্তর্ানয়ত প্রকক্ষল্পর তথ্য পাওয়া োয়। রকাি চলর্াি প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়িকাক্ষল রকাি ত্রুটি-নর্চুযনত 

পনরলনেত হক্ষল আইএর্ইনড     প্রনতক্ষর্েক্ষির র্ােক্ষর্ সংনিষ্ট কর্তবপেক্ষক অর্নহত কক্ষর এর্ং তা সর্াধাক্ষির জন্য 

সুপানরশ প্রোি কক্ষর থাক্ষক। প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়ি পনরর্ীেক্ষণর র্ােক্ষর্ আইএর্ইনড প্রকক্ষল্পর প্রকৃত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত, 

কাক্ষজর গুণগতর্াি এর্ং ভনর্ষ্যক্ষত উন্নয়ি প্রকল্প গ্রহক্ষণ করণীয় সম্পক্ষকব সংনিষ্ট কর্তবপেক্ষক র্তার্ত প্রোি কক্ষর।  

২.১ নিনর্ড় পনরর্ীেণ কাক্ষজর পটভূনর্ঃ 

এনডনপভুি উন্নয়ি প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত পনরর্ীেক্ষণর পাশাপানশ প্রনত অথ ব র্ের আইএর্ইনড পরার্শ বক  ার্ ব 

নিক্ষয়াক্ষগর  র্ােক্ষর্ সীনর্ত সংখ্যক চলর্াি প্রকক্ষল্পর নিনর্ড় পনরর্ীেণ পনরচালিা কক্ষর থাক্ষক। এরই ধারার্ানহকতায় 

আইএর্ইনড চলনত ২০১৯-২০ অথ বর্েক্ষরর রাজস্ব র্াক্ষজক্ষটর আওতায়      র্ন্ত্রণালক্ষয়র জিনিরাপিা নর্ভাক্ষগর অধীক্ষি 

র্াংলাক্ষেশ পুনলশ নর্ভাগ কর্তবক র্াস্তর্ায়িাধীি “র্নরশাল ও নসক্ষলট আর্ বড পুনলশ ব্যাটানলয়ি (এনপনর্এি) এর্ং ররঞ্জ 

নরজাভব র াস ব (আরআরএ ) পুনলশ লাইন্ স নির্ বাণ'' শীষ বক প্রকক্ষল্পর নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণর উক্ষযাগ গ্রহণ কক্ষরক্ষে। এ 

লক্ষেয নপনপআর ২০০৮ অনুসরণক্রক্ষর্ "এর্ আর কিসালট্যান্টস্ (MRC)" রক র্নণ বত প্রকক্ষল্পর নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণর 

জন্য পরার্শ বক  ার্ ব নহক্ষসক্ষর্ নিক্ষয়ানজত করা হক্ষয়ক্ষে। উি প্রকক্ষল্পর নিনর্ড় পনরর্ীেণ পনরচালিা করার লক্ষেয ৬ 

জানুয়ানর ২০২০ তারিলখ আইএর্ইরডি এি িালথ িিার্শ মক প্ররতষ্ঠান “এর্ আি কনিালট্যান্টস্”এি চুরক্ত স্বােরিত 

হয়। 

চুনি সম্পােক্ষির পর পরার্শ বক  াক্ষর্ বর সর্ীো টির্       কাক্ষজর পনরনধ, উক্ষেশ্য ও র্নণ বত প্রকক্ষল্পর প্রক্ষয়াজিীয় 

তথ্যানে সম্পবক্ষক অর্নহত ও তা সংগ্রক্ষহর উক্ষেক্ষশ্য িরিবীেণ   মূল্যায়ন  রিক্টি- ৫ এি সংনিষ্ট কর্ বকতবাক্ষের সক্ষি 

আক্ষলাচিা কক্ষরি। উি আক্ষলাচিার পর পরার্শ বক প্রনতষ্ঠািক্ষক নডনপনপ ও অন্যান্য আনুসানিক কাগজপত্র সরর্রাহ 

করা হয়। প্রকক্ষল্পর নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণর জন্য প্রক্ষয়াজিীয় প্রশ্নার্লী ও রচকনলস্ট স্তর অনুোয়ী সম্পন্ন কক্ষর প্রনতক্ষর্েিটির 

রশষাংক্ষশ সংযুনি-২ সংযুি করা হক্ষয়ক্ষে। 

২.২ নিনর্ড় পনরর্ীেণ কাক্ষজর উক্ষেশ্যঃ 

ক) অনুক্ষর্ানেত DPP/RDPP অনুোয়ী প্রকল্প কাে বক্রর্ পনরচানলত হক্ষয়ক্ষে /হক্ষে নকিা তা পে বাক্ষলাচিার র্ােক্ষর্ 

োচাই করা; 

ি) প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অজবি করক্ষত পারক্ষর্ নকিা তা প্রকক্ষল্পর কাে বার্লী নর্ক্ষিষণ ও পে বাক্ষলাচিা কক্ষর রেিা;      

গ) প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অজবক্ষির      র্ন্ত্রণালয় ও র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থার জন্য সুপানরশ প্রোি করা। 

২.৩ নিনর্ড় পনরর্ীেণ কাক্ষজর কর্ বপনরনধঃ   

              (     ,     ,        /              ,              ,          ,     গ  

      ,                 ,           ,            ,                  ,           

                                 )           ; 
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                          গ    (            )        ,        ,       ,     / 

  খ                               ; 

        রত                                                      গ             ; 

                      ,                    (Procurement)                   

         (      ২০০৬            ২০০৮)                                                 

(                                      ;                                          

          ,                        , নডনপনপক্ষত অংগনভনিক নিনে বষ্টকৃত আনথ বক সংস্থাক্ষির র্ক্ষে 

চুনি করা হক্ষয়ক্ষে নকিা                                                            );  

                      ,                                                        

                      ; 

                        ,                                      নস ফ    /BoQ/ToR, 

  গ                                   /                                             

                     (           ফ              গ                               ঠ 

                           গ                       এর্ং ন ল্ড রটস্ট করা); 

                                                                    /             

       ,                                                                  

              ;  

                     ,                  ;   ,   ে ব                  ,              

                                                                     ; 

             ,         (           ),         ,        ,                           

          ; 

                                     (Performance)            ; 

                            ; 

                                    গ                  ; 

                                     গ         ণ ব                     ; 

        SWOT       ;                            ,   ,       ,                

               /                                       ;  

                                                                    ; 

                                  ঠ                                      EXIT 

PLAN এর উপর র্তার্ত প্রোি করা;     

 আইএর্ইনড কর্তবক নিধ বানরত অন্যান্য নর্ষয়ানে          ।  

2.4 রনরবড় িরিবীেলণি িিরত (Approach and Methodology for the Indepth Monitoring)   

                      তঃ প্রকে দরললারদ/ নরথ ির্ মাললািনা, রনরবড় আললািনা এবং দল্ত আললািনা 

(এ রজরড) এি র্াধ্যলর্ তথ্য িংগ্রহ এবং                           / র্ািাইকিণ এি              

          য় ।                                                 গ    ,   হৃত               

                য় এবং উিাদান িমূলহি     ন্ন   ড                                         

                      গ     র্ািাই কিা  য় ।  ছ            গ        গ              গ্র      
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           ,        ও                 য় ।   গ                                   িংরেষ্ট 

                                   (   ই ই)          য়,                           

        (      )                য়         ই                              য় ।     গ  

                                 / র্ািাইকিণ কিা  য় ।                                   

     ই           / ছ                 য় ।       - 20০৬          - 20০৮     রি           

  ন্ন     ছ             ই           য় ।  ছ                                                 

                       ছ   -          ই      য় এবং                                   

                            য় ।  

   উিাি   গ্রহ এবং                               ই                                 প্রণয়ন 

     য়                            উলেরখত               গ                      

                                  ।  

                                          রনলে রদয়া হললা।  

2.4.১ কারি্িী িিরত (Technical Approach)      

প্রকেটিি রনরবড় িরিবীেণ িরিিালনাি জন্য িকল কার্ মক্রর্ প্রকলেি উলেশ্য এবং এ িংক্রান্ত কর্ মিরিরধি আললালক 

গ্রহণ কিা হলয়লছ। প্রকলেি উলেলশ্যি আললালক প্রকলে গৃহীত প্রধান প্রধান কার্ মাবলীলক রর্রি ধলি বতমর্ান ির্ীোি 

রকৌশল্ত িিরত রনধ মািণ কিা হলয়লছ। প্রকলেি              উলেশ্য অজমলন রতন ধিলণি রকৌশল অবলেন কিা 

হলয়লছ র্থাঃ 

 (১) প্রকলেি বাস্তবায়ন িংক্রান্ত কা্জিত্র ির্ মাললািনাি র্াধ্যলর্ তথ্য িংগ্রহ 

 (২) জরিলিি র্াধ্যলর্ প্রকে এলাকাি িংখ্যা্ত ও গুণ্ত তথ্য িংগ্রহ 

 (৩) প্রকে এলাকা িলিজরর্ন িরিদশ মলনি র্াধ্যলর্ রর্ৌত ও অন্যান্য কাজ িরিবীেণ ও র্ািাইকিণ 

2.4.২       গ        কম (Analytical Framework)   

রনরবড় িরিবীেলণ রনরদ মষ্টকৃত রনলদশ মকিমূলহি িলঙ্গ িঙ্গরত রিলখ প্রাপ্ত তলথ্যি input-output framework 

এর্নর্ালব স্তি রবন্যাি কিা হয় রর্ন তলথ্যি িরিিংখ্যাণ্ত রবলের্ণ িঠিকর্ালব িম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত তথ্যিমূহ MS 

Excel ডাটালবি এি িাহালে এরি কিা হলয়লছ এবং MS Excel ি টওয়যাি ব্যবহাি কলি তথ্য রবলের্ণ কাজ 

িম্পন্ন কিা হলয়লছ। 

2.4.৩              (Conceptualization)  

ির্ীো কাজটি িম্পাদলনি জন্য টার্ মি অব রি ালিন্স-এ প্রদি ্াইডলাইন অনুিিণ কিা হলয়লছ। গৃহীত িকল 

কার্ মক্রর্ ির্ মায়ক্রলর্ ও ক্রর্ানুর্ায়ী িম্পন্ন     হলয়লছ। তলব প্রকেটিি রনরবড় িরিবীেলণি কাজটি রনধ মারিত ির্লয় 

িম্পন্ন কিাি উলেলশ্য রকান রকান কার্ মক্রর্ যুল্ািৎর্ালব িম্পারদত হলয়লছ। রনরবড় িরিবীেণ কার্ মক্রলর্ি রবরর্ন্ন ধাি 

রনলে বরণ মত হলয়লছ এবং রিত্র-2-এ রদখালনা হলয়লছ। 

প্রথর্ ধািঃ 

এ ির্ মালয় প্রকে িংরেষ্ট রবরর্ন্ন প্ররতলবদন ও তথ্যারদ িংগ্রহ এবং ির্ মাললািনা কিা হলয়লছ। এ ছাড়া ির্ীো 

িম্পাদলনি িরিকেনা গ্রহণ, রনলদ মশক রনব মািন, তলথ্যি উৎি রিরিতকিণ, ির্ীো এলাকায় নমুনা রনধ মািণ ও রবরর্ন্ন 

প্রশ্নর্ালা/ ছক/ রিকরলে  প্রস্তুত কিা হলয়লছ। 
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রিতীয় ধািঃ 

এই ধালি র্াঠ ির্ মালয়ি তথ্য/ উিাি িংগ্রলহি জন্য প্রলয়াজনীয় রলাকবল রনলয়া্ ও তালদি প্রলয়াজনীয় প্ররশেণ প্রদান 

কিা হলয়লছ। এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবরল ও ছলকি উিি বাস্তবায়ন িরিবীেণ ও মূল্যায়ন রবর্া্ প্রদি র্তার্ত/িিার্শ ম 

অনুিিলণ রবরর্ন্ন প্রশ্নর্ালা/ ছক/ রিকরলে চূড়ান্তকিণপূব মক র্াঠ ির্ মালয় তথ্য/উিাি িংগ্রলহি িরিকেনা প্রণয়ন কিা 

হলয়লছ। 

তৃতীয় ধািঃ 

এই ধালি তথ্য িংগ্রহকািী্ণ কতৃমক র্াঠ ির্ মায় হলত রনরদ মষ্ট িরিকেনা ও ির্য়ানুর্ায়ী তথ্য/উিাি িংগ্রহ কিা 

হলয়লছ। িিার্শ মক ির্ীো টির্ কতৃমক তথ্য িংগ্রহকািীলদি কালজি তদািরক কিা হলয়লছ। তথ্য িংগ্রহকািী্ণ কতৃমক 

র্াঠ ির্ মালয় Convenient িিরতি রর্রিলত রনব মারিত রেকলহাডািলদি রনকট হলত প্রলয়াজনীয় তথ্য িংগ্রহ কিা 

হলয়লছ এবং প্রকে বাস্তবায়লন জরড়তলদি (্ণপূতম অরধদপ্তি) রনকট হলত সুরনরদ মষ্ট তথ্য/উিাি িংগ্রহ কিা হলয়লছ। 

িতুথ ম ধািঃ 

র্াঠ ির্ মালয় িংগৃহীত তলথ্য ভুলত্রুটি থাকলল তা িংলশাধন কিা হলয়লছ। িংগৃহীত তথ্য/উিাি িংলশাধলনি িি 

রিগুললালত িাংলকরতক নাোি প্রদান কিা হলয়লছ এবং রি অনুর্ায়ী করম্পউটালি ধািণ কিা হলয়লছ। িিবতীলত 

িংগৃহীত তথ্য/ উিািিমুলহি িরিিংখ্যারনক রবলের্ণ এবং প্রাপ্ত  লা ল রটরবল আকালি উিস্থািন কিা হলয়লছ। 

িঞ্চর্ ধািঃ 

এই ধালি প্রাপ্ত  লা ললি উিি রর্রি কলি খিড়া প্ররতলবদন প্রণয়ন এবং ির্ মাললািনাি জন্য আইএর্ইরডি রনকট 

দারখল কিা হয়। খিড়া প্ররতলবদলনি উিি রটকরনকযাল করর্টি, রেয়ারিং করর্টি-এি সুিারিলশি রর্রিলত চূড়ান্ত 

খিড়া প্ররতলবদন প্রণয়নপূব মক জাতীয় কর্ মশালায় উিস্থািন কিা হলব। কর্ মশালা হলত প্রাপ্ত র্তার্ত/ িিার্শ ম/ 

সুিারিলশি আললালক চূড়ান্ত প্ররতলবদন প্রণয়ন ও দারখল কিা হলব। 

নিনর্ড় পনরর্ীেণ কাক্ষজর ধারণা :  

তথ্যানে পে বাক্ষলাচিা 

 প্রকল্প েনলল (নডনপনপ) ও অন্যান্য তথ্যানে পে বাক্ষলাচিা  

 অগ্রগনত ও অন্যান্য র্াস্তর্ায়িাধীি সংনিষ্ট প্রনতক্ষর্েি পে বাক্ষলাচিা 

 র্াস্তর্ানয়ত/ র্াস্তর্ায়িাধীি কাে বক্রর্ পে বাক্ষলাচিা 

 
প্রস্তুনতমূলক কাজ 

 তথ্য সংগ্রক্ষহর জন্য প্রক্ষয়াজিীয় প্রশ্নর্ালা/ েক/ রচকনলস্ট প্রস্তুতকরণ 

 তথ্য সংগ্রহকারী নিক্ষয়াগ ও তাক্ষের প্রনশেণ প্রোি 

 িমুিা সর্ীো এলাকা ও তথ্য প্রোিকারী নির্ বাচি 

 আইএর্ইনডর র্তার্ত/পরার্শ ব অনুসরক্ষণ প্রস্তুতকৃত প্রশ্নর্ালা ও েক চূড়ান্তকরণ ও র্াঠ পে বাক্ষয় োচাইকরণ 

 কর্ বপিনত চূড়ান্তকরণ 

  
তথ্য সংগ্রহ ও অর্কাঠাক্ষর্া োচাইকরণ 

 প্রস্তুতকৃত প্রশ্নর্ালা/ েক/ রচকনলস্ট এর সাহাক্ষে প্রকল্প এলাকা হক্ষত তথ্য সংগ্রহ 

 প্রকক্ষল্পর অিনভনিক চলর্াি/ নিনর্ বত অর্কাঠাক্ষর্া পে বক্ষর্েণ ও পরীো-নিরীোকরি 

 সর্ীো পনরর্ীেক্ষণর/ তথ্য সংগ্রহ কাক্ষজর গুণগতর্াি নিনিতকরক্ষণ সঠিক ব্যর্স্থাপিা গ্রহণ  

 স্থািীয় পে বাক্ষয় কর্ বশালা আক্ষয়াজিকরণ এর্ং সংগৃহীত তথ্য সম্পােিাকরণ/ োচাইকরণ 
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সংগৃহীত তথ্য ব্যর্স্থাপিা ও নর্ক্ষিষণ 

 সংগৃহীত তথ্য ব্যর্স্থাপিার পনরকল্পিা প্রণয়ি 

 তক্ষথ্যর ভুলত্রুটি সংক্ষশাধিকরণ 

 কনম্পউটাক্ষর তথ্য এনি ও সংকলি 

 তক্ষথ্যর নর্ক্ষিষণ ও ডাটা-রটনর্ক্ষল উপস্থাপি 

    
প্রনতক্ষর্েি প্রণয়ি 

 িসড়া প্রনতক্ষর্েি প্রস্তুতকরণ 

 িসড়া প্রনতক্ষর্েক্ষির উপর আইএর্ইনড-র রটকনিকযাল কনর্টি-এর র্তার্ত গ্রহণ 

 রটকনিকযাল কনর্টির সুপানরক্ষশর আক্ষলাক্ষক ২য় িসড়া প্রনতক্ষর্েি প্রস্তুতকরণ 

 ২য় িসড়া প্রনতক্ষর্েক্ষির উপর জাতীয় পে বাক্ষয় কর্ বশালা আক্ষয়াজিকরণ 

 কর্ বশালায় প্রাপ্ত র্তার্ত/পরার্শ ব অনুসরক্ষণ চূড়ান্ত প্রনতক্ষর্েি প্রস্তুতকরণ ও 

োনিলকরণ। 

 

রিত্র-২: রনরবড় িরিবীেণ কালজি ধাি রর্রিক কর্ মকালেি বণ মনা 

2.5 কর্ মিিরত (Methodology) 

এ অধ্যালয় ির্ীোি নমুনা এলাকা রনরদ মষ্টকিণ, রনলদশ মক রনব মািন, ির্ীোয় অংশগ্রহণকািী উিিদাতা রনব মািন, 

ির্ীোি জন্য প্রশ্নর্ালা ও ছক ততিী, প্রশ্নর্ালা ও ছক ব্যবহালিি রকৌশল্ত িিরত, ির্ীো িরিকেনা, িংগৃহীত 

তলথ্যি ব্যবস্থািনা ও িরিিংখ্যান্ত রবলের্ণ ইতযারদ রবর্লয় আললািনা কিা হয়। উলেখ্য রর্ রনরবড় িরিবীেলণি  

উলেশ্য ও িারহদাি প্রলয়াজলন বতমর্ান প্রকলেি িংখ্যা্ত ও গুণ্ত ির্ীোি রবলের্ণ কিা হলয়লছ।  

2.5.1 প্রকলে         ির্ মাললািনা  

প্রকলেি কার্ মক্রর্ িম্পলকম অবরহত এবং প্রলয়াজনীয় রিলকন্ডািী তলথ্যি উৎি িম্পলকম জানাি জন্য প্রকলেি দরললারদ 

ও ির্ধর্ী কার্ মক্রলর্ি দরললারদি ির্ মাললািনা এবং রবলের্ণ কিা হয়।  ালর্ মি ির্ীো টির্      ইলতার্লধ্য প্রকলেি 

রডরিরি ও অন্যান্য দরললারদ িংগ্রহ         ছ।  

2.5.2               প্রণয়ন  

রনরবড় িরিবীেণ কাজটি িম্পাদলনি জন্য িংখ্যা্ত ও গুণ্ত িিরতি অবলেন কিা হলয়লছ। প্রস্তুতকৃত প্রশ্নর্ালা 

(Questionnaire)/ ছক, রকআইআই রিকরলষ্ট,                 প্র        িংখ্যা্ত ও গুণ্ত তথ্য িংগ্রহ 

কিা হলয়লছ। প্রকে এলাকায় িলিজরর্ন িরিদশ মন (Physical Inspection) কলি িিার্শ মক টির্ প্রকলেি 

অগ্র্রতি রবরর্ন্ন তথ্যারদ িংগ্রহ এবং অবকাঠালর্া ও অন্যান্য উন্নয়ন কালজি র রজকযাল রর্জািলর্ন্ট ও 

উিাদালনি/অলঙ্গি র ড/ ল্যাব রটে কলি গুণ্তর্ান িিীো কিা হলয়লছ। ির্ীো কাজ            িঠিকর্ালব 

িম্প       ললেয একটি ির্য়াবি কর্ মিরিকেনা প্রণয়ন কিা হয় র্ালত রবরর্ন্ন কালজি বণ মনা ও িম্পাদলনি িম্ভাব্য 

ির্য়সূরিি উলেখ কিা হয় ।  

রনরবড় িরিবীেণ ির্ীোি      য় উরেরখত ৫টি ধালিি িকল       রক রর্াট রতনটি িলব ম িাজালনা হলয়লছ। প্ররতটি 

িলব মি অরধনস্থ       গুললা রিত্র-৩ এি র্াধ্যলর্ রদখালনা হললা । 
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   -৩: রনরবড় িরিবীেণ কার্ মক্রলর্ি কাঠালর্া  

 

নিনর্ড় পনরর্ীেণ সর্ীো কাঠাক্ষর্া 

(Study Design) 

১র্ পর্ ব                             

(প্রস্তুনত পর্ ব) 

েল সংগঠিতকরণ 

োয়-োনয়ত্ব র্ন্টি 

প্রাথনর্ক/পক্ষরাে তথ্য/উপাি সংগ্রহ ও 

অেয়ি 

িমুিার আকার নিণ বয় 

প্রশ্নপত্র ও রচকনলস্ট প্রণয়ি 

তথ্য সংগ্রহকারীগক্ষণর প্রনশেণ প্রোি 

২য় পর্ ব                              

(নিনর্ড় পনরর্ীেণ পনরচালি পর্ ব) 

র্াঠ পে বাক্ষয় প্রশ্নপক্ষত্রর  

প্রাক-সাক্ষভ ব োচাই 

প্রশ্নপত্র/ রচকনলস্ট চূড়ান্তকরণ 

 

তথ্য/উপাি পরীো ও রকানডং 

 
প্রশ্নপত্র/ রচকনলস্ট এি র্াধ্যলর্ র্াঠ 

ির্ মালয় তথ্য িংগ্রহ 

িলিজরর্লন ির্ীোস্থল িরিদশ মন,   

িিীো-রনিীেণ ও র্ািাইকিণ 

রনরবড় আললািনা (In-depth 

discussion)  

এ রজরড (FGD) 

স্থানীয় ির্ মালয় কর্ মশালা  

৩য় পর্ ব    

  (নিনর্ড় পনরর্ীেণ প্রনক্রয়াকরণ পর্ ব) 

তথ্য/উপাি এনি, রচনকং, প্রনক্রয়াকরণ 

নর্ক্ষিষণ 

িসড়া প্রনতক্ষর্েি 

চূড়ান্ত িসড়া প্রনতক্ষর্েি 

 

জাতীয় কর্ বশালা 

 

চূড়ান্ত প্রনতক্ষর্েি 
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2.5.3 রনরবড় িরিবীে    রনলদ মশক রনব মািন  

 

প্রকলেি বতমর্ান অবস্থা ও ভূরর্কাি িলঙ্গ তাি িরিকেনা তথা রডরিরিলত বরণ মত রবর্য়িমূলহি িলক (Variable) ও 

রনলদ মশলকি (Indicator) র্ান তুলনাি র্াধ্যলর্ প্রকলেি রনরবড় িরিবীে  কিা হলয়লছ। প্রকলেি ি লতা ও তাি 

উলেশ্য অজমলনি র্াত্রা রনর্মি কলি বাস্তবায়ন ি লতাি উিি। ির্ীোি শতমাবলী (TOR) ির্ মাললািনা কলি রনলোক্ত 

ির্ মালয় মূল্যায়লনি র্াধ্যলর্ প্রকেটিি রনরবড় িরিবীে  কিা হয়ঃ 

পনরর্ীে    

প্রকৃনত 
পরীেণীয় নর্ষয়/চলক/নিক্ষে বশক  ৎ       

প্রকক্ষল্পর 

উক্ষেশ্য 

এর্ং ব্যানপ্ত 

প্রকলেি উক্ষেশ্য এর্ং প্রকল্প বাস্তবায়লনি সম্ভাব্যতা 

(feasibility) লেযর্াত্রা অজবক্ষির সাক্ষথ সার্ঞ্জস্যপূণ ব 

নকিা রস লক্ষেয প্রকক্ষল্পর নর্নভন্ন অক্ষির বাস্তবায়লনি অবস্থা 

িরিবীেণ। প্রকক্ষল্পর লগক্ষেক্ষর্ র্নণ বত সূচকগুক্ষলা প্রকক্ষল্পর 

কাে বক্রর্ মুল্যায়ক্ষি Critical Path Method (CPM) এবং 

Work Breakdown Structure (WBS) প্রলয়া্ কলি 

কিা হলয়লছ রকনা রনরূিণ কিা। 

প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প 

কর্তবপে ও      

      

          

নডনপনপ ও         

          ,       , 

এ নজনড              

        

প্রকে 

বাস্তবায়ন 

িংক্রান্ত 

কর্ মকালন্ডি 

রনরবড় 

িরিবীেণ 

ক)  প্রকলেি প্রধান অঙ্গিমূহ বাস্তবায়লনি ির্য় ও অবস্থা প্রকে কতৃমিে  

           

          

      ি/িনথ           , 

সাইট পনরেশ বি,        

খ) প্রকলেি র্াবতীয় র্ালার্াল, জনবল ও অন্যান্য 

িরিকেনা অনুর্ায়ী ির্য়র্ত িংগৃহীত হলয়লছ রকনা; 

প্রকে কতৃমিে  

           

           

েরপত্র, ডকুক্ষর্ন্ট           , 

সাইট পনরেশ বি,        

্) প্রকলেি আওতায় িম্পারদত রবরর্ন্ন কার্ ম ও িণ্য 

িংগ্রলহি রেলত্র প্রিরলত PPR ও প্রলর্াজয ্াইড লাইন 

প্ররতিালন কিা হলয়লছ রকনা; 

প্রকে কতৃমিে   

           

          

ডকুক্ষর্ন্ট           , 

       

ঘ) প্রকলেি আওতায় িংগৃহীত িণ্য, কার্ ম ও জনবল 

িংরেষ্ট ক্রয়চুরক্তলত রনধ মারিত রেরির লকশন, গুণ্তর্ান 

ও িরির্াণ অনুর্ায়ী প্রলয়াজনীয় িরিবীেণ/ র্ািাইলয়ি 

র্াধ্যলর্ িংগ্রহ কিা হলয়লছ রকনা; 

প্রকে কতৃমিে   

           

         ,     

                

ক্রয় সংক্রান্ত ডকুক্ষর্ন্ট 

          , সাইট পনরেশ বি, 

                 

ঙ) প্রকলেি অথ মায়ন ও ব্যবস্থািনা এবং কালজি গুণ্তর্ান 

ও  অনুিিণলর্াগ্য উিাদান; 

প্রকে কতৃমিে, 

           

                

               

ডকুক্ষর্ন্ট           , 

                    

        

ি) জনবল রনলয়া্ 

 

প্রকে কতৃমিে,     

               

   ই ই,            

          

প্রকলেি 

বতমর্ান 

অবস্থা 

ির্ মলবেণ 

১। অর ি র্বন, আবারিক র্বন, অন্যান্য র্বন এবং 

অবকাঠালর্া        । 

প্রকে কতৃমিে  

           

         ,     

                

   ই ই,           / 

রডজাইন           /    

              / রটে 

২। িরিবহন এবং র্ানবাহন, করম্পউটাি এবং আনুর্ারঙ্গক 

র্ন্ত্রিারত, অর ি িিঞ্জার্, আিবাবিত্র ইতযারদ ক্রয় 

প্রকে কতৃমিে 

কতৃমিে       

      

         ,     

               

ডকুক্ষর্ন্ট           , 

      ,            

         

প্রকলেি 

SWOT 

রবলের্ণ 

প্রকলেি িবলরদক, দুব মলরদক, সুলর্া্ ও ঝুঁরক রিরিতকিণ প্রকে বাস্তবায়ন 

িংক্রান্ত কর্ মকান্ড, 

          গ  

      ,  ফ    , 

    ,               

               

উিলি বরণ মত িরিবীেণীয় রবর্য়/িলক/রনলদ মশক িংক্রান্ত তথ্য িঠিকর্ালব িংগ্রহ ও র্থার্থ রবলের্ণ কলি প্রকে 

বাস্তবায়ন অবস্থা          বরণ মত               তুলনাি র্াধ্যলর্ প্রকলেি রনরবড় িরিবীে  কিা হয়। 



     13 

2.5.4 রনরবড় িরিবীে    জন্য প্রশ্নর্ালা   ছ    

প্রকলেি কার্ মক্রর্, রনরবড় িরিবীেলণি উলেশ্য, িারহদা ও মূল্যায়ন রনলদ মশক এি উিি রর্রি কলি রনরবড় িরিবীেলণি  

জন্য িিার্শ মক    কতৃমক রনেরলরখত প্রশ্নর্ালা ও ছক প্রস্তুত কিা হলয়লছ (িংযুরক্ত-২)। 

 র াকাস গ্রুপ নডসকাশি (FGD) গাইড লাইি 

 মুখ্য ব্যনির্ক্ষগ বর নির্ীড় আক্ষলাচিা (KII) প্রশ্নর্ালা 

 অিনভনিক পনরর্ীেণ েক 

 ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পে বাক্ষলাচিা েক 

 রভৌত ও অন্যান্য কাক্ষজর অগ্রগনত পনরর্ীেণ েক 

প্রকে এলাকায় ির্ীোি কাজ তথ্য িংগ্রহকািী িািা প্রশ্নর্ালা ও ছক পুিলণি র্াধ্যলর্ িম্পন্ন কিা হলয়লছ। প্ররতটি 

প্রশ্নর্ালা ও ছলক প্রকলেি িারহদা, উলেশ্য ও রনলদশ মক অনুর্ায়ী রবরর্ন্ন রিকশন এবং রনরদ মষ্ট নমুনা িংখ্যক প্রশ্নর্ালাি 

র্াধ্যলর্ প্রকলেি িারহদা, উলেশ্য ও রনলদশ মক অনুিালি রবরর্ন্ন তথ্য িংগ্রহ কিা হলয়লছ। প্রকে এলাকায় িলিজরর্ন 

িরিদশ মলনি (Physical Observation/ Verification) র্াধ্যলর্ িিার্শ মক টির্ কতৃমক প্রকলেি         

          গ         তথ্যারদ িংগ্রহ ও র্ািাই কিা হলয়লছ। 

2.5.5 নমুনা রনব মািন িিরত এবং নমুনা িংখ্যা 

2.5.5.1  িরির্াণ্ত িিরত 

নমুনাি আকাি রনধ মািণ: 

 

রেক্ষহতু প্রকল্পটি মূলতঃ একটি নির্ বাণধর্ী প্রকল্প এর্ং এর কাে বক্রর্সমূহ রর্নশরভাগ রেক্ষত্র র্হুর্ানত্রক 

(Heterogenous) এর্ং অনধকাংশ উপাোিসমূহ ন্যযিতর্ পনরসংখ্যানিক িমুিায়ক্ষির শতবার্নল পূরণ কক্ষরিা, রসক্ষহতু 

এক্ষেক্ষত্র Convenient Sampling Techniques ব্যর্হার কক্ষর প্রনতটি চলর্াি/ সর্াপ্ত নির্ রথক্ষক অর্কাঠাক্ষর্া/ 

িমুিা নির্ বাচি করা হলয়লছ। 

েক: িমুিা      িঃ 

Sl 

No 
অর্কাঠাক্ষর্া/ উন্নয়ি কাজ 

র্নরশাল  নসক্ষলট রর্াট িমুিা 

সংখ্যা 

(রটন্ডার  

হক্ষয়ক্ষেএর্ং 

কাজ শুরু 

হক্ষয়ক্ষে) 

রটন্ডার 

হয়নি 

রটন্ডার 

হক্ষয়ক্ষে 

নকন্তু 

কাজ শুরু 

হয়নি 

APBN RRF APBN RRF 

1 Office 

Building  

Administrative office 

Building  
1 1 1 1 4 3 1 - 

2 
Residential 

Building 

CO Bunglow 1 1 1 1 4 - 4 - 

1250sft Quarter 

Building  
1 1 1 1 4 ২ - 2  

1000sft Quarter 

Building 
1 1 1 1 4 ৩ - 1 

800sft Quarter 

Building 
1 1 1 1 4 1 3 - 

Barrack Building  1 - - - 1 - 1 -    

3 

Other 

Building/ 

Structure 

Magazine Complex  1 1 1 1 4 4 - - 

Multipurpose Building  1 1 1 1 4 4 - - 

Service Block  1 1 1 1 4 4 - - 

MT Garage  1 1 1 1 4 - 4 - 

Mosque 1 1 1 1 4 4 - - 
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External  Water  

Supply  
1 1 1 1 4 - 4 - 

External 

Electrification 
1 1 1 1 4 - 4 - 

External Gas 

Connection  
1 1 1 1 4 - 4 - 

Boundary Wall  1 1 1 1 4 - 4 - 

Drill shade  1 1 1 1 4 - 4 - 

Parade Ground & 

saluting Dias  
1 1 1 1 4 - 4 - 

Pond 

(275’×155’×11.5’) 
1 1 1 1 4 - 4 - 

Golghar 1 1 1 1 4 - 4 - 

Sentry post (4postes) 1 1 1 1 4 - 4 - 

Watch Tower  1 1 1 1 4 - 4 - 

Water Treatment plant  1 1 1 1 4 - 4 - 

Water Treatment plant 

Building  
1 1 1 1 4 - 4 - 

Sub-station 1 1 1 1 4 - 4 - 

Surface Drain  1 1 1 1 4 - 4 - 

Internal Road 1 1 1 1 4 - 4 - 

Site-Development  1 1 1 1 4 4 - - 

Arboriculture 1 1 1 1 4 - 4 - 

 িব মলর্াট 28 27 27 27 109 ২৮ 78   3  

 

িমুিা নির্ বাচক্ষির রেক্ষত্র র্নরশাল এর্ং নসক্ষলট উভয় এলাকা রথক্ষক অর্কাঠাক্ষর্া োচাই ও পরীেক্ষণর জন্য নির্ বাচি করা 

হলয়লছ। নির্ বাণ কাক্ষজর অর্কাঠাক্ষর্ার উপাোিসমূক্ষহর র্াঠ পে বাক্ষয় ন নজকযাল োচাইকরক্ষণর পাশাপানশ ব্যর্হৃত নির্ বাণ 

সার্গ্রীর (Construction Materials) ল্যার্ক্ষরটরীক্ষত স্যাম্পল রটস্ট করা হলয়লছ। রে সকল অর্কাঠাক্ষর্ার নির্ বাণ 

কাজ চলর্াি রসক্ষেক্ষত্র প্রক্ষয়াজি অনুসাক্ষর ইট/র্ালু/রিায়া/রড/রস্টািনচপস্ এর রটস্ট/ slump test/ cylinder test 

এর্ং রে সকল অর্কাঠাক্ষর্ার উপাোক্ষির নির্ বাণ কাজ রশষ হক্ষয়ক্ষে রসক্ষেক্ষত্র পে বাপ্ত সংখ্যক non-destructing 

test (i.e Rebound Hammer test) করা হলয়লছ। র্াঠ পে বাক্ষয় উপাোিসমূক্ষহর dimension and 

measurement োচাই ও পনরর্ীেণ কক্ষর এর গুণগতর্াি পরীো করা হলয়লছ। 

2.5.5.2  গুণ্ত িিরত 

রনরবড় িরিবীেলণ গুণ্ত ির্ীোি জন্য র্াঠ ির্ মালয় নমুনা রনব মািন কিা হয়। নীলিি উিিদাতাবৃলেি রনকট রথলক 

রবরর্ন্ন িিরতি র্াধ্যলর্ তথ্য িংগ্রহ কিা হয় র্া নীলিি রটরবলল প্রদরশ মত হললা :  

ক্রঃনং িিরত িরির্াণ অংশগ্রহণকািী/ উিিদাতা/ নরথ/ নর্জারক্ষর্ন্ট /ির্ মলবেণ/ র্ািাইকিণ 

১ 
প্ররতলবদন 

ির্ মাললািনা 

প্রাপ্ত 

প্রািরঙ্গক 

ডকুলর্ন্ট 

রডরিরি, র রজরবরলটি রিলিাট ম, বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল, রবরর্ন্ন রিলিাট ম, অগ্র্রত 

প্ররতলবদন ইতযারদ 

২ 

রনরবড় আললািনা 

(রকআইআই) 

৪০ টি 

৭ প্রকে কর্ মকতমা এবং পুরললশি প্রকে র্রনটরিং ইউরনট এি িদস্য 

৭ প্রকে িংরেষ্ট অন্যান্য রবর্াল্ি (রিডরব্লউরড) এি কর্ মকতমা 

১২ এরিরবএন এবং আিআিএ  এি কর্ মকতমাবৃে 

২ স্থানীয় ্ণ্যর্ান্য ব্যরক্তব্ ম 

১২ িংরেষ্ট প্রলকৌশলী, ঠিকাদাি এবং অন্যান্য ব্যরক্তব্ ম  

৩ 
এ রজরড  ৪ 

এরিরবএন এবং আিআিএ  এি কর্ মকতমা ও িাধািণ র াি ম, রিডরব্লউরড ও 

পুরললশি প্রকে র্রনটরিং ইউরনলটি িদস্যবৃে 

৪ র্াঠ িরিদশ মন 

এবং রর্ৌত 

ইলতার্লধ্য 

িম্পন্ন এবং 

প্রকে এলাকা এবং অঙ্গরর্রিক কালজি ির্ মলবেণ/ র্ািাইকিণ  
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ির্ মলবেণ/ 

র্ািাইকিণ 

িলর্ান 

িকল 

অবকাঠালর্া 

৫ প্ররকউিলর্ন্ট  

অরডট/ 

প্ররকউিলর্ন্ট 

রিরর্উ 

ক্রয় িংক্রান্ত 

নমুনা নরথ 

(৬০%) 
ক্রয় িংক্রান্ত নরথ ির্ মলবেণ/ র্ািাইকিণ 

৬   গ     

িিীো,  র ড 

রটে/ ল্যাব রটে 

(প্রলর্াজয রেলত্র) 

অবকাঠালর্া/ 

উন্নয়ন কাজ 

(৫%-১০%) 

অঙ্গরর্রিক কালজি ন নজকযাল নর্জারক্ষর্ন্ট ও র ড রটে (িকল অবকাঠালর্াি 

non-destructive / ল্যাব রটে (প্রলর্াজয রেলত্র) 

৭ স্থানীয় ির্ মালয় 

কর্ মশালা 
১ 

এরিরবএন এবং আিআিএ  এি কর্ মকতমা ও িাধািণ র াি ম, ্ণপূতম রবর্াল্ি 

িংরেষ্ট প্রলকৌশলী এবং ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠালনি প্ররতরনরধ  

৮ জাতীয় ির্ মালয় 

কর্ মশালা 
১ 

স্বিার র্ন্ত্রনালয়, িরিকেনা করর্শন, আইএর্ইরড ও প্রকে কর্ মকতমা্ণ এবং 

জাতীয় ির্ মালয়ি অন্যান্য রেকলহাডাি্ণ  

 

২.5.6 তথ্য িংগ্রহকািী রনলয়া্ ও প্ররশেণঃ  

 

তথ্য িংগ্রহকািী রনলয়া্ঃ িিার্শ মক িংস্থালক িহায়তা ও প্রকে রথলক তথ্য িংগ্রলহি জন্য িিার্শ মক প্ররতষ্ঠান কতৃমক 

৬ (ছয়) জন অরর্জ্ঞ তথ্য িংগ্রহকািী রনলয়া্ কিা হয়। র্ািা তথ্য িংগ্রহকািী (Enumerator) ও তদািককািী 

(Supervisor) রহলিলব রনলয়ারজত রছললন তািা িবাই তথ্য িংগ্রহকালজ দে ও অরর্জ্ঞ।  

তথ্য িংগ্রহকািী প্ররশেণঃ তথ্য িংগ্রলহি কাজ রর্ন রনভু মল/ ত্রুটিমুক্ত হয় রি ললেয রনব মারিত তথ্য িংগ্রহকািী্ণলক 

িিার্শ মক িংস্থা কতৃমক ২ ( ই)       প্ররশেণ রদয়া হয় (১রদন র্ালঠ অনুশীলনিহ)। প্ররশেলণি উলেশ্য, নমুনা 

রনব মািন, তথ্য িংগ্রলহি রবর্য়, রকৌশল এবং প্রশ্নিত্র ও ্াইডলাইলন ব্যবহৃত শব্দাবলী িম্পলকম অংশগ্রহণকািীলদিলক 

ধািণা প্রদান কিা।  

তথ্য িংগ্রহকািীলদি প্ররশেণ কর্ মসূরিলত রনলোক্ত রবর্য়াবলী অন্তভু মক্ত কিা হয়ঃ  

 িরিবীেণ কালজি িটভূরর্ এবং উলেশ্য 

 িরিবীেণ কালজি কর্ মিরিরধ (TOR) 

 িরিবীেণ কালজি িন্থা ও িিরত (Approach & Methodology) 

 িরিবীেণ কালজি প্রশ্নিত্র, ছক ও ্াইডলাইন (Questionnaire & Guideline) 

 উিিদাতাি রশ্রণীরবন্যাি 

 নমুনায়ন 

 উিিদাতালক প্রশ্ন কিাি ধিন 

 তথ্য/ উিাি  িংগ্রলহি িিরত এবং ধিন 

 উিি রলরিবিকিণ 

 উন্নয়ন কালজি অঙ্গরর্রিক র রজকযাল রর্রির লকশন/ রটে  

2.5.7 প্রাথরর্ক তথ্য িংগ্রহ 

িলিজরর্লন র্াঠ িরিদশ মন, প্রশ্নিত্র, রিকরলে/ ছকপূিণ এবং িাোৎকাি গ্রহণ কিাি র্াধ্যলর্ প্রাথরর্ক তথ্য িংগ্রহ 

কিা হলয়লছ। প্রকলেি         ির্ মাললািনা, ৪        , ৪০     ই ই   িকল িম্পন্ন ও িলর্ান কাজ 

        িলিজরর্ন িরিদশ মন ও র্ািাইকিলণি       প্রলয়াজনীয় তথ্য িংগ্রহ কিা হলয়লছ।  
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ক) রনরবড় আললািনা/ িাোৎকাি (KII) 

রনরবড় িরিবীেণ ির্ীোটিি জন্য একটি কাঠালর্াবি প্রশ্নিলত্রি র্াধ্যলর্ এরিরবএন এবং আিআিএ  এি 

কর্ মকতমাবৃে, পুরললশি প্রকে র্রনটরিং ইউরনলটি িদস্যবৃে, প্রকে কর্ মকতমা, রিডরব্লউরড এি িংরেষ্ট কর্ মকতমা ও 

প্রলকৌশলী, ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠালনি িংরেষ্ট প্রলকৌশলী ও অন্যান্য কর্ মকতমা, স্থানীয় ্ণ্যর্ান্য ব্যরক্তব্ ম এবং প্রকে িংরেষ্ট 

অন্যান্য ব্যরক্তবল্ মি িালথ রর্াট ৪০ টি িাোৎকাি গ্রহণ ও রনরবড় আললািনা কিা হলয়লছ। রনরবড় আললািনায় 

অংশগ্রহণকািী্লণি তারলকা িংযুরক্ত-১ উলেখ কিা হলয়লছ। 

খ) এ রজরড (FGD)  

প্রকলেি রনরবড় িরিবীেলণ এরিরবএন এবং আিআিএ  এি কর্ মকতমা ও িাধািণ র াি ম, রিডরব্লউরড ও পুরললশি প্রকে 

র্রনটরিং ইউরনলটি িদস্যবৃলেি িলঙ্গ রর্াট ৪টি এ রজরড কিা হয়। প্ররতটি এ রজরডলত ১০ রথলক ১২ জন 

অংশগ্রহণকািী উিরস্থত রছললন। এ রজরডলত টির্ রলডাি, র্রনটরিং রেশারলষ্ট, রর্ডলললর্ল ইরঞ্জরনয়াি উিরস্থত 

রছললন। 

গ) ক্রয় িংক্রান্ত নরথ [দিিত্র, মূল্যায়ন রিলিাট ম, দরলল, NOA, চুরক্তিত্র, রডজাইন, BOQ/ Technical 

Specifications(TS)] ইতযারদ ির্ মাললািনা 

                      ক্রয় িংক্রান্ত নরথ ির্ মাললািনা ও আইএর্ইরডি িিবিাহকৃত ছলক উিস্থািন কিা হলয়লছ ।  

ঘ) অঙ্গরর্রিক অগ্র্রত িরিবীেণ ও রর্ৌত র্ািাইকিণ  

প্রকলেি বাস্তবায়নাধীন কাজ এবং ক্রয়কৃত িণ্য িলিজরর্লন ির্ মলবেণ, র্ািাইকিণ এবং                     

        ছ ।                  বাস্তবায়ন               গ     িিীোি জন্য অবকাঠালর্া/ উন্নয়ন 

কালজি  উিাদালনি র ড রটে এবং ল্যাব রটে         ছ । (তৃতীয় অধ্যা                          ছ)।  

  ঠ                                                                              ছ ।  

                           গ           ।              নির্ বাণ সার্গ্রীর             

                       -        ও         /     ফ                            

                          । 

 অনুক্ষর্ানেত নডজাইি এর্ং রপ্রা াইল পে বাক্ষলাচিা। চলর্াি কাক্ষজর কর্ বপিনত, ব্যর্স্থাপিা এর্ং ব্যর্হৃত 

নির্ বাণ সার্গ্রীর  ও েন্ত্রপানত পে বক্ষর্ক্ষেণ ও পনরেশ বি। 

 

র্াঠ পে বাক্ষয় পনরর্ীেণকাক্ষল র্াস্তর্ অর্স্থার নিনরক্ষি          ঠ      গুণগতর্াি োচাই করার জন্য ন নজকযাল 

নর্জারক্ষর্ন্ট ও র ড রটে এর্ং প্রক্ষয়াজিীয় রেক্ষত্র ল্যার্ক্ষরটরী পরীোর ব্যর্স্থা গ্রহি করা হয় । তৈর্চয়ি নভনিক্ষত 

অিসমূহ রথক্ষক িমুিা পনরর্ীেণ কাজ ও রটস্ট সম্পন্ন করা হয় এর্ং BOQ রর্াতাক্ষর্ক েথােথ হক্ষয়ক্ষে নকিা তা 

           রেিা হয়। 

ক্রঃিং অর্কাঠাক্ষর্া/ অংক্ষগর িার্ পে বাক্ষলাচিা/নর্জারক্ষর্ন্ট / োচাইকরণ/রটস্ট 

১ অর ি র্বন, আবারিক র্বন, অন্যান্য র্বন 

এবং অবকাঠালর্া        

নডজাইি পে বাক্ষলাচিা, রভৌত পনরর্াপ ও োচাইকরণ এর্ং 

স্যাম্পল রটস্ট- 

১। নিনর্ বত ও চলর্াি অর্কাঠাক্ষর্ার রেক্ষত্র নরর্াউন্ড হযার্ার 

রটস্ট এর্ং ব্যর্হৃত রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর ল্যার্ রটস্ট 

২ িরিবহন এবং র্ানবাহন, করম্পউটাি এবং 

আনুর্ারঙ্গক র্ন্ত্রিারত, অর ি িিঞ্জার্, 

আিবাবিত্র,           ইতযারদ  

রেনসন ক্ষকশি রর্াতাক্ষর্ক পনরর্ীেণ ও োচাইকরণ। 
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2.5.8          তথ্য িংগ্রহ 

রনরবড় িরিবীেণ ির্ীোটিি জন্য িিার্শ মক দল কতৃমক তথ্য িংগ্রলহি জন্য রবরর্ন্ন প্রশ্নিত্র/ রিকরলে প্রণয়লনি ললেয 

প্রকে বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল, প্রকলেি িংকরলত প্ররতলবদন, অগ্র্রত প্ররতলবদন ও িরিবীেলণি প্ররতলবদন প্রকে অর ি 

রথলক িংগ্রহ ও ির্ মাললািনা কিা হলয়লছ।  

২.5.8.১  ক্রয় কার্ মক্রর্ িরিবীেণ 

প্রকলেি পূতমকাজ এবং র্ালার্াল ক্রয় রবর্লয় িরিকেনা ও তদানুর্ায়ী প্রকৃত অগ্র্রত িরিবীেণ কিা হলয়লছ। ক্রয় 

িংক্রান্ত িিকারি নীরতর্ালা অনুিিণ কিা হলয়লছ রকনা তা িিীো কলি রদখাি জন্য প্রকে িরিিাললকি দপ্তি, 

রিডরব্লউরড অর ি এবং ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠালনি িাইট অর লি িরেত ক্রয় িংক্রান্ত রবরর্ন্ন রিকড ম রথলক প্রাপ্ত তথ্য 

িংগ্রহপূব মক ির্ মাললািনা কলি র্তার্ত প্রণয়ন কিা হলয়লছ (রবস্তারিত ৩য় অধ্যালয় বণ মনা কিা হলয়লছ)। 

2.5.9  িংগৃহীত        গ     রনয়ন্ত্রণ িিরত  

তথ্য িংগ্রলহি প্ররতটি ির্ মালয় রর্র্ন- প্রশ্নিত্র প্রণয়ন, তথ্য িংগ্রহকািীলদি রনলয়া্ ও প্ররশেণ, র্াঠ ব্যবস্থািনা, 

িরিদশ মন ও িরিবীেলণি এবং তথ্য প্ররক্রয়াকিণ ইতযারদ রেলত্র র্লথষ্ট িতকমতা অবলেন কিা হলয়লছ। ির্ীো দল 

কতৃমক প্রশ্নিত্র ও রিকরলে প্রণয়লনি িলি আইএর্ইরড'ি িালথ আললািনা ও র্াঠ ির্ মালয় প্রাক-র্ািাইকিলণি র্ালধ্যলর্ 

চূড়ান্ত কিা হলয়লছ। তথ্য িংগ্রলহি পূলব মই তথ্য িংগ্রহকািীলদিলক রনরবড় প্ররশেণ প্রদান কিা হলয়লছ। তাছাড়া দে 

র্াঠ ব্যবস্থািনা ও রনরবড় িরিবীেণ রনরিত কিাি র্াধ্যলর্ তথ্য িংগ্রলহি র্ান রনয়ন্ত্রণ কিা হলয়লছ। 

2.5.১0  িংগৃহীত      ব্যবস্থািনা এবং রবলের্ণ 

র্াঠ ির্ মালয় তথ্য িংগ্রলহি িি তথ্য িংগ্রহকািী্ণ কতৃমক প্রাথরর্কর্ালব র্াঠ ির্ মালয়ই িংগৃহীত তথ্যিমূলহি 

প্রলয়াজনীয় ভুল-ত্রুটি িংলশাধন কিা হলয়লছ। এবং িিার্শ মলকি রনকট জর্া রদয়া হলয়লছ। িিার্শ মক ির্ীো টির্ 

কতৃমক পূিণকৃত প্রশ্নিত্র/ রিকরলে িিীো কিা হয় এবং ভুল-ভ্রারন্ত তথ্য িংগ্রহকািীলদি র্াধ্যলর্ িংলশাধন কিা 

হলয়লছ এবং প্রলয়াজলন র্াঠ ির্ মায় হলত পুনিায় র্ািাই কিা হলয়লছ। এর্ালব প্রাথরর্কর্ালব প্রলয়াজনীয় িিীো-রনিীো 

রশলর্ িংগৃহীত তথ্যারদ রডটালবজ এি িাহালে এরি কিা হলয়লছ এবং তথ্য রবলের্ণ কাজ িম্পন্ন কিা হলয়লছ। 

িংগৃহীত তথ্যারদি িরিিংখ্যারনক রবলের্ণ রশলর্ প্রাপ্ত  লা ল িািণী আকালি প্ররতলবদলন অন্তভু মক্ত কিা হলয়লছ। 

2.5.১1  প্ররতলবদন প্রস্তুত এবং দারখলকিন 

র্াঠ ির্ মালয়ি িংগৃহীত তথ্যিমূলহি রবলের্ণ এবং রনরবড় িরিবীেলণি উলেলশ্যি িালথ িার্ঞ্জস্য রিলখ িািরণ এবং 

গ্রা /িালট মি র্াধ্যলর্ তথ্যারদ উিস্থািলনি র্াধ্যলর্ খিড়া প্ররতলবদন প্রণয়ন কিা হলয়লছ। উক্ত খিড়া প্ররতলবদন 

রটকরনকযাল ও রেয়ারিং করর্টিলত ির্ মায়ক্রলর্ উিস্থািন কলি করর্টিি িিার্শ ম/ সুিারিলশি আললালক খিড়া 

প্ররতলবদন িংলশাধন পুব মক জাতীয় কর্ মশালায় উিস্থািন কিা হলব। কর্ মশালাি িলি র ডব্যাক অন্তভু মক্ত কলি প্ররতলবদন 

চূড়ান্ত কিা হলব। 

2.5.১2  স্থানীয়   জাতীয় ির্ মালয় কর্ মশালা 

স্থানীয় ির্ মালয় কর্ মশালা : আইএর্ইরড'ি িালথ িিার্শ মক্রলর্ স্থানীয় ির্ মালয় কর্ মশালা     এলাকা  আিআিএ  

রিললট এি হললা রুলর্ আলয়াজন কিা হয় র্ালত আইএর্ইরড, এরিরবএন এবং আিআিএ  এি কর্ মকতমাবৃে, পুরললশি 

প্রকে র্রনটরিং ইউরনলটি িদস্যবৃে, রিডরব্লউরড এি িংরেষ্ট কর্ মকতমা ও প্রলকৌশলীবৃে, ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠালনি িংরেষ্ট 

প্রলকৌশলী ও অন্যান্য কর্ মকতমা্ণ অংশগ্রহণ কলিন ।  

জাতীয় ির্ মালয় কর্ মশালা:  খিড়া  চূড়ান্ত প্ররতলবদলন রটকরনকযাল ও রেয়ারিং করর্টিি র ডব্যাক অন্তভু মক্ত কলি 

আইএর্ইরড, প্রকে কর্ মকতমা ও জাতীয় ির্ মালয়ি রেকলহাডািলদি রনলয় আইএর্ইরডলত একটি জাতীয় কর্ মশালাি 

আলয়াজন কিা হয় র্াি র্াধ্যলর্ তালদি চূড়ান্ত র ডব্যাক গ্রহণ কিা হয়। আইএর্ইরড জাতীয় ির্ মালয় কর্ মশালাটিি 

আলয়াজন ও অংশগ্রহণকািীলদি আর্ন্ত্রণ ও অংশগ্রহণ রনরিত কলি । কর্ মশালাি িলি র ডব্যাক অন্তভু মক্ত কলি 
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প্ররতলবদন চূড়ান্ত কিা হয় এবং মুদ্রলণি জন্য রপ্রিণ কিা হয়। মুদ্রণ রশলর্ চূড়ান্ত প্ররতলবদলন র্থার্থর্ালব কতৃমিলেি 

কালছ জর্া রদয়া হলয়লছ।  

২.6 ির্য় রর্রিক কর্ মিরিকেনা 

রনরবড় িরিবীেণ কার্ মক্রর্ রনধ মারিত ির্লয়ি র্লধ্য িম্পলন্নি উলেলশ্য কার্ মিরিরধ রর্াতালবক িিার্শ মক প্ররতষ্ঠালনি 

কার্ মাবরল, ির্য়কাল এবং প্রকলেি কার্ মাবলীি িলঙ্গ ির্িয় কলি বাস্তবমুখী একটি কর্ ম িরিকেনা ততরি কিা হলয়লছ। 

কার্ ম-িরিকেনা প্রকলেি মূল কার্ মাবলীিমূলহি ির্িলয় ্ঠিত । রনরবড় িরিবীেণ কার্ মক্রলর্ িিার্শ মক প্ররতষ্ঠালনি 

ির্য় রর্রিক খিড়া কর্ ম িরিকেনা রনেরূিঃ    

ক্রঃিং  কাে বক্রর্ অগ্রগনত ও সর্য়কাল 

 ১ প্রকল্প সংনিষ্ট েনললানে সংগ্রহ ও পে বাক্ষলাচিা  ৭/১/২০২০ রথক্ষক চলর্াি 

২ আইএর্ইনড-র সক্ষি সূচিা সভা  ৮/১/২০২০ 

৩ প্রকল্প সংনিষ্ট কর্ বকতবাক্ষের সক্ষি সূচিা সভা  ৯/১/২০২০ 

৪ নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণর জন্য কর্ বপিনতর নর্স্তানরত নর্র্রি কর্ ব পনরকল্পিা ও প্রশ্নপত্র 

প্রস্তুতকরি 

৭/১/২০২০ – ১৯/১/২০২০ 

৫ কর্ বপিনতর নর্স্তানরত নর্র্রণ, কর্ ব পনরকল্পিা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ িসড়া প্রারনম্ভক 

প্রনতক্ষর্েি োনিল  

২০/১/২০২০  

৬ প্রারনম্ভক প্রনতক্ষর্েক্ষির উপর রটকনিকযাল কনর্টি সভা  ২২/১/২০২০ 

৭ রটকনিকযাল কনর্টি সভা রথক্ষক প্রাপ্ত র্তার্ত সংক্ষোজি ২৩/১/২০২০-২৬/১/২০২০ 

৮ প্রারনম্ভক প্রনতক্ষর্েক্ষির উপর নস্টয়ানরং কনর্টির সভা  ২৮/১/২০২০ 

৯ চূড়ান্ত প্রারনম্ভক প্রনতক্ষর্েি োনিল  ৩০/১/২০২০ 

১০ তথ্য সংগ্রহকারীক্ষের প্রনশেণ ২/২/২০২০ - ৩/২/২০২০ 

১১ তথ্য সংগ্রহকারীক্ষের র্াঠ পে বাক্ষয় রপ্ররণ  ৫/২/২০২০ 

১২ প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি সংনিষ্ট কর্ বকতবা এর্ং রস্টকক্ষহাল্ডারক্ষের কাে রথক্ষক তথ্য সংগ্রহ   ৩০/১/২০২০ – ৫/২/২০২০ 

১৩ র্াঠ পে বাক্ষয় সক্ষরজনর্ক্ষি পনরেশ বি ও তথ্য সংগ্রহ  ৬/২/২০২০ – ২৭/২/২০২০ 

১৪ প্রকক্ষল্পর সাক্ষথ সংনিষ্ট গুরুত্বপূি ব কর্ বকতবাগক্ষণর সাক্ষথ সাোৎকার ও তথ্য সংগ্রহ  ৬/২/২০২০ – ২৭/২/২০২০ 

১৫ সক্ষরজনর্ক্ষি পে বক্ষর্েি কক্ষর উন্নয়ি কাজ পে বক্ষর্েি োচাইকরণ  ৬/২/২০২০ – ২৭/২/২০২০ 

১৬ রক আই আই সাোতকার এর্ং র াকাস গ্রুপ আক্ষলাচিা   ৬/২/২০২০ – ২৭/২/২০২০ 

১৭ তথ্য উপাি রকানডং, এনন্টকরি, প্রনক্রয়াকরি ও নর্ক্ষিষি  ০১/৩/২০২০ – ২৬/৩/২০২০ 

১৮ স্থািীয় কর্ বশালা আক্ষয়াজি ১৯/৩/২০২০ 

১৯ ১র্ িসড়া প্রনতক্ষর্েি প্রস্তুত ও জর্া  ৯/৪/২০২০ 

২০ ১র্ িসড়া প্রনতক্ষর্েক্ষির উপর রটকনিকযাল কনর্টি সভা  ১১/৪/২০২০ 

২১ রটকনিকযাল কনর্টি সভা রথক্ষক প্রাপ্ত র্তার্ত সংক্ষোজি ১২/৪/২০২০- ১৪/৪/২০২০ 

২২ ১র্ িসড়া প্রনতক্ষর্েক্ষির উপর নস্টয়ানরং কনর্টির সভা  ১৬/৪/২০২০ 

২৩ জাতীয় কর্ বশালা আক্ষয়াজি ২০/৪/২০২০ 

২৪ কর্ বশালা রথক্ষক প্রাপ্ত র্ন্তব্য ২য় িসড়া প্রনতক্ষর্েক্ষির সংক্ষোজি ও োনিল ২২/৪/২০২০ 

২৫ ২য় িসড়া প্রনতক্ষর্েক্ষির উপর রটকনিকযাল কনর্টির সভা  ২৪/৪/২০২০ 

২৬ রটকনিকযাল কনর্টির সভা রথক্ষক প্রাপ্ত র্তার্ত সংক্ষোজি ২৭/৪/২০২০ 

২৭ ২য় িসড়া প্রনতক্ষর্েক্ষির উপর নস্টয়ানরং কনর্টির সভা ২৮/৪/২০২০ 

২৮ চূড়ান্ত প্রনতক্ষর্েি োনিল ৫/৫/২০২০ 

 

রনাটঃ আনুর্ারনক ির্ারপ্তি তারিখ আইএর্ইরড রথলক র্ন্তব্য প্রারপ্তি তারিলখি উিি রনর্ মিশীল   
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তৃতীয় অধ্যায় 

 লা ল ির্ মাললািনা  

 

৩.1 প্রকলেি অঙ্গরর্রিক হালনা্াদ অগ্র্রত  

প্রকলেি িারব মক অগ্র্রতঃ প্রকে িরিিাললকি কার্ মালয় ও রিডব্লউরড হলত প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী র্াচ ব ২০২০ পে বন্ত 

প্রকক্ষল্পর ক্রর্পূনঞ্জত রভৌত ও আনথ বক অগ্রগনত েথাক্রক্ষর্ আরথ মক ২৮.০০% (টাকা 6539.17লে) এবং রর্ৌত 

৩২.০০% (প্রায়)। রবস্তারিত িািরণ ৩.১ রত রদওয়া হলয়লছ। 

 

িািণী- 3.১ প্রকলেি অঙ্গরর্রিক লেযর্াত্রা ও অগ্র্রত   

ক্রনর্ক 

িং 

আরনডনপনপ অনুসাক্ষর কাক্ষজর 

উপাোি (পনরর্াণ সহ) 

          জুন, ২০১9 ির্ মন্ত অজমন লেযর্াত্রা ২০১৯-২০২০ র্াচ ব ২০২০ পে বন্ত অগ্রগনত 

আরথ মক (লে 

টাকায়) 

রর্ৌত 

(উিাদালনি %) 

আরথ মক (লে 

টাকায়) 

রর্ৌত 

(উিাদালনি%) 

আরথ মক (লে 

টাকায়) 

রর্ৌত 

(উিাদালনি%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01  অর ি র্বন  1477.54 3962.13 18% 3970.00 17.63% 1985.00 13.71% 

02  আবারিক র্বন  7939.53 

03 অন্যান্য র্বন এবং 

অবকাঠালর্া রনর্ মাণ             

13095.72 

04 িরিবহণ এবং র্ানবাহন ক্রয় 75.00 55.80 100% - - - - 

05 করম্পউটাি এবং আনুর্ারঙ্গক 

র্ন্ত্রিারত  

3.00 2.99 100% - - - - 

06 অর ি  িিজার্   2.00 2.00 100% - - - - 

07 আিবাবিত্র, বািনলকান  2.00 1.99 100% - - - - 

  22594.79 - - - - - - 

08 Pay 5.97 4.57 41.28% 

 

2.40 22.58% 1.20 17.56% 

09 Allowances 5.10 

10 TA/DA 3.60 0.99 27.50% 1.23 34.17% 0.39 26.58% 

11 Fuel, lubricants etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5.40 2.49 44.11% 2.90 53.70% 2.00 41.76% 

12 Repair & maintenance 

of vehicle 

1.50 0.50 33.33% 0.50 33.33% 0 - 

13 Preparation &printing 22.00 3.50 15.71% 8.00 36.36% 0.45 28.28% 

14 Stationeries Purchase  6.50 5.64 86.77% 2.87 44.15% 0.86 25.75% 

15 Advertisement 32.00 3.55 11.09% 8.00 11.10% 0 - 

16 Honorarium 26.34 3.52 13.36% 4.00 15.19% 1.00 8.86 

17 Digital survey 8.00 - - - - - - 

18 Physical + Price 

Contingency   

454.22 - - - - - - 

 রর্াট 23165.42 4048.67 17.47 4000.00 17.26% ২৪90.৫0 1৪.5৩% 

                   উৎস: প্রকল্প পনরচালক্ষকর কাে বালয়                                                                                                                        
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র্াঠ ির্ মালয় অবকাঠালর্া রনর্ মাণ কালজি অবস্থা এবং অগ্র্রতঃ  

   

বরিশাল  এরিরবএন এবং আিআিএ : 

বরিশাল এরিরবএন এবংআিআিএ  এি রবরর্ন্ন রিলর্ি অবকাঠালর্া রনর্ মাণ কালজি র্াঠ ির্ মালয় অবস্থা এবং অগ্র্রত রনলে বণ মনা  কিা হললা- 

ক্রঃ 

নং 

প্যালকজ 

নং 

এরিরবএন বরিশাল আিআিএ  বরিশাল 

অবকাঠালর্াি নার্ র্াঠ ির্ মালয় কালজি 

অবস্থা/ রিত্র 

কালজি 

বতমর্ান 

অগ্র্রত  

বাকী কাজ 

িম্পলন্ন ির্য় 

(আনুর্ারনক)  

অবকাঠালর্াি নার্ র্াঠ ির্ মালয় 

কালজি অবস্থা 

কালজি 

বতমর্ান 

অগ্র্রত  

বাকী কাজ 

িম্পলন্ন ির্য় 

(আনুর্ারনক) 

1 WD18 - 

D21 

 Multipurpose 

Building, APBN 

Barisal  

৫র্ তলা ির্ মন্ত 

স্ট্রাকিািাল কাজ 

রশর্, িাোরিং 

িললছ   

 60% ১০     Multipurpose 

Building, RRF 

Barisal  

4থ ম তলা ির্ মন্ত 

ছাদ ঢালাই 

কাজ রশর্ । 

 40%  ১৮     

২ WD 14- 

WD 17 

Magazine 

complex, APBN 

Barisal 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া   

এখলনাও শুরু 

হয়রন  

0% ২০     Magazine 

complex, RRF 

Barisal 

৩থ ম তলা ির্ মন্ত 

িাোরিং রশর্। 

টাইললিি কাজ 

িলর্ান ।  

৮৫% ৬     

৩ WD 25 Construction of 

Mosque, APBN 

Barisal 

২য় তলাি কলার্ 

ঢালাই কাজ িললছ  
40% ১০     Construction of 

Mosque, 

RRFBarisal 

রগ্রডবীলর্ি 

ঢালাই কাজ 

িললছ । 

25% ১৫     

৪ WD 8 1000 sft  

Quarter  

Building, APBN 

Barisal 

িাইল Driving 

কাজ  প্রায় রশর্ 

ির্ মালয়।   

১০%  ১২     1000 sft  

Quarter  

Building, 

RRFBarisal 

িাইল কারেং 

কাজ  িললছ । 
5% ১৩     

৫ WD 5 1250 sft Quarter  

Building, APBN 

Barisal 

িাইল কারেং 

কাজ  িললছ। 
5% ১৮     1250 sft 

Quarter  

Building, 

RRFBarisal 

িাইল কারেং 

কাজ  িললছ । 
5% ১৮     

৬ WD 14 

-WD 17 

Service block 

APBN Barisal 
িাইল Driving 

কাজ  রশর্ ।  
10% ১৮     service block 

RRF, Barisal 
৩য় তলাি  

       রশর্  

স্যারনলটশন 

কাজ িলর্ান  

 ৭০% ৬     

৭ WD 1-

WD 4 

- Admin office 

Building, APBN 

Barisal 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া     

শুরু হয়রন 

0% ২০     Admin office 

Building, 

RRFBarisal 

িাইল Drive  

রশর্। িাইল 

ক্রার্ িললছ ।  

15%  ১৬     

৮ WD 54 –
WD 57 

Site Development               

    িম্পলন্ন 

    ছ । 

১০0 

% 

        

    ছ।  
Site 
Development 

           

িম্পলন্ন     ছ 

১০0%     

    ।  

৯ WD 9 –
WD 12 

800 sft  Quarter  
Building 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ১২    । 800 sft  Quarter  

Building 
রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ১২     

১০ WD 22 –
WD 25 

MT Garaged রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ৬     MT Garaged রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ৬     

১১ WD 5 –
WD 8 

CO Bunglow,  রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ১৮     CO Bunglow,  রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ১৮     

১২ WD 26 –
WD 29 

External Water 
supply  

রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ১২     External Water 

supply  
রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ১২     

 

১৩ 

WD 30 –
WD 33 

External 
Electrification 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ১২     External 

Electrification 
রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ১২     

১৪ WD 34 –
WD 37 

External Gas 
Connection 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ৬     External Gas 

Connection 
রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ৬     

১৫ 

WD 38 –
WD 41 

Boundary Wall, 
Drill Shade, 
Parrade Ground & 
Saluting Dias, 
Pond,Golghar, 
Sentry Post, 
Watch Tower 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ১৮     Boundary Wall, 

Drill Shade, 
Parrade Ground 
& Saluting Dias, 
Pond,Golgha, 
Sentry Post, 
Watch Tower 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ১৮     
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১৬ WD 42 –
WD 45 

Water treatment 
Plant  

রটন্ডাি প্ররক্রয়া     

শুরু হয়রন 
0% ১২     Water treatment 

Plant  
রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ১২     

১৭ 

WD 46 –
WD 49 

Water treatment 
Plant building, 
sub-station & 
generator building, 
Surface Drain 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ১২      Water treatment 

Plant building, 
sub-station & 
generator 
building, Surface 
Drain 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ১২      

১৮ WD 50 –
WD 53 

Internal road  রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ৬    Internal road  রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ৬     

 

রিললট এরিরবএন এবং আিআিএ :   

বরিশাল এরিরবএন এবং আিআিএ  এি রবরর্ন্ন রিলর্ি অবকাঠালর্াি রনর্ মাণ কালজি র্াঠ ির্ মালয় অবস্থা এবং অগ্র্রত রনলে বণ মনা  কিা হল  

ক্রঃ

নং 

প্যালকজ 

নং 

এরিরবএন রিললট আিআিএ  রিললট 

অবকাঠালর্াি নার্ র্াঠ ির্ মালয় কালজি 

অবস্থা/ রিত্র 

কালজি 

বতমর্ান 

অগ্র্রত 

বাকী কাজ 

িম্পলন্ন ির্য় 

(আনুর্ারনক) 

অবকাঠালর্াি 

নার্ 
র্াঠ ির্ মালয় 

কালজি অবস্থা/ 

রিত্র 

কালজি 

বতমর্ান 

অগ্র্রত 

বাকী কাজ 

িম্পলন্ন ির্য় 

(আনুর্ারনক) 

 1 WD18 

-

WD21 

Multipurpose 

Building, APBN 

Sylhet  

১র্ তলাি রকছু 

কলার্ ততরি কিা 

হলয়লছ ।   

25% 2০     Multipurpose 

Building 

RRF Sylhet 

৪থ ম তলাি কাজ 

িললছ।  

 ৫৫%   ১৫     

২ WD 

14 –

WD 

17 

Magazine 

complex, APBN 

Sylhet 

১র্ তলা রথলক ৩থ ম 

তলা ির্ মন্ত িাোি 

কাজ রশর্। দিজা 

ও জানালাি রগ্রললি 

কাজ কাজ রশর্। 

৮০% ৬     Magazine 

complex, 

RRF Sylhet 

৩থ ম তলা ির্ মন্ত 

িাোি কাজ 

রশর্। দিজা ও 

জানালাি রগ্রললি 

কাজ িলর্ান।  

৭০% ১২     

 ৩ WD 1 

–WD 

4 

Admin office 

Building APBN 

Sylhet 

১র্ তলাি কাজ 

রশর্ ২য় তলাি 

ছালদি িড বাধাই 

কাজ িললছ।  

37%  ১৫     Admin office 

Building RRF 

Sylhet 

১র্ তলাি ছালদি 

ঢালাই রশর্ 

হক্ষয়ক্ষে।   

30%  1৭     

৪ WD 8 1000 sft  Quarter  

Building, APBN 

Sylhet 

রটন্ডাি কাজ িম্পন্ন 

হলয়লছ এখলনাও 

কাজ শুরু হয়রন  

0% ১৮    1000 sft  

Quarter  

Building, 

RRF Sylhet 

িাইল কারেং 

কাজ  িললছ । 
10% 10     

৫ WD 5 1250 sft Quarter  

Building, APBN 

Sylhet 

রটন্ডাি কাজ িম্পন্ন 

হলয়লছ। এখলনাও 

কাজ শুরু হয়রন  

0% 15     1250 sft 

Quarter  

Building, 

RRF Sylhet 

রটন্ডাি িম্পন্ন 

হলয়লছ,  কাজ 

শুরু হয়রন 

0% 15     

 ৬ WD 

17 

Service block 

APBN Sylhet 
২য় তলাি ছাদ 

ঢালাই কাজ রশর্ ।   
৪0% ১২     Service block 

RRF Sylhet 
িাইল ততরিি 

কাজ  িললছ ।  
৩% 1৮     

৭ WD 

25 

Construction of 

Mosque building, 

APBN Sylhet 

রটন্ডাি িম্পন্ন 

হলয়লছ, এখলনাও 

কাজ শুরু হয়রন  

0% 18     Construction 

of Mosque, 

RRF Sylhet 

িাইল load 

test কিা 

হলয়লছ।  

5% ১৬    

  ৮ WD 9 

–WD 

12 

800 sft  Quarter  

Building APBN 

Sylhet 

কানরগনর 

অনুক্ষর্ােক্ষির জন্য  

োনিল করা হক্ষয়ক্ষে।  

0%   1২     800 sft  

Quarter  

Building, 

RRF Sylhet 

কানরগনর 

অনুক্ষর্ােক্ষির 

জন্য  োনিল 

করা হক্ষয়ক্ষে। 

0% 1২     

৯ WD 22 
–WD 
25 

MT Garaged রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ৬     MT Garaged রটন্ডাি প্ররক্রয়া   

শুরু হয়রন 
0% ৬     

 

১০ 
WD 13  

Barrack  Building    Barrack  
Building 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ২২     

১১ WD 5 –
WD 8 

CO Bunglow,  রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% 18     CO Bunglow,  রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ১৮     

১২ 
WD 26 
WD 29 

External Water 
supply  

রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ১২     External Water 

supply  
রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ১২     
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১৩ WD 30 
WD 33 

External 
Electrification 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ১২     External 

Electrification 
রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ১২      

১৪ WD 34 
WD 37 

External Gas 
Connection 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ৬     External Gas 

Connection 
রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ৬     

১৫ 

WD 38 
–WD 
41 

Boundary Wall , 
Drill Shade , 
Parrade Ground & 
Saluting Dias , 
Pond Golghar, 
Sentry Post Watch 
Tower 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ১৮     Boundary Wall , 

Drill Shade , 
Parrade 
Ground & 
Saluting Dias , 
Pond Golghar, 
Sentry Post, 
Watch Tower 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ১৮     

১৬ WD 42 
–WD 
45 

Water treatment 
Plant  

রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ১২     Water 

treatment Plant  
রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ১২     

১৭ 

WD 46 
–WD 
49 

Water treatment 
Plant building, sub-
station & generator  
building, Surface 
Drain 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ১২     Water 

treatment Plant 
building, sub-
station & 
generator  
building, 
Surface Drain 

রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ১২     

১৮ WD 50 
–WD 
53 

Internal road  রটন্ডাি প্ররক্রয়া শুরু 

হয়রন 
0% ৬     Internal road  রটন্ডাি প্ররক্রয়া    

শুরু হয়রন 
0% ৬     

 

প্রকলেি িব মলশর্ অনুলর্ারদত রর্য়াদ অথ মাৎ ৩ বছি ৩ র্াি অরতবারহত হললও উিলিাক্ত রটরবল এ প্রকলেি বতমর্ান 

অগ্র্রত এবং অবরশষ্ট কাজ রবলের্লণ রদখা র্ায় রর্, রর্াট ৬১ প্যালকলজি র্লধ্য ৩০ টি প্যালকলজি রটন্ডাি       

  /               এখনও কাজ শুরু হয়রন। রর্ ৩১ টি ি কাজ শুরু হলয়লছ রিগুললাি অগ্র্রতও কারিত ির্ মায় 

রথলক অলনক রিরছলয় িলয়লছ। রদলশি িারব মক িরিরস্থরত স্বার্ারবক হলল এবং উলেরখত সুিারিশ রর্াতালবক ব্যবস্থা 

গ্রহণ কিলল অবরশষ্ট কাজ রশর্ হলত আিও ২২ র্াি অরতরিক্ত ির্য় প্রলয়াজন হলব বলল ধািণা কিা র্ায়।  

উলেখ্য রর্, প্রকে িরিিালক এবং রিডরব্লউরড রথলক প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী এরিরবএন বরিশাল এি রবরর্ন্ন অবকাঠালর্া 

রর্র্ন: অর ি র্বন, ব্যািাক র্বন, ম্যা্ারজন র্বন, বাউন্ডািী ওয়াল ইতযারদি বতমর্ান ব্যবস্থায় প্রতযাশী িংস্থাি 

অতীব প্রলয়াজন না থাকায় উক্ত অবকাঠালর্ািমুলহি রটন্ডাি না কিাি রিিান্ত গৃরহত হয়। প্রকে িরিিালক, রিডরব্লউরড 

এবং প্রতযাশী িংস্থাি র্লধ্য রবর্য়টি রনলয় রবস্তারিত আললািনা এবং এ ব্যিালি রিিান্ত গৃরহত হয়। 

 

নপআইনস এর্ং নপএসনস সভা অনুষ্ঠাক্ষির তথ্যার্লী নিম্নরূপ: 

 

পে বাক্ষলাচিায় রেিা োয় রে, প্রকল্প শুরু রথক্ষক অযার্নে রর্াট ১২ টি নপআইনস সভা এর্ং৬ টি নপএসনস অনুনষ্ঠত হক্ষয়ক্ষে। 

উি সভায় প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি সংক্রান্ত নর্নভন্ন নর্ষক্ষয় আক্ষলাচিা ও নসিান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্প এলাকার কাক্ষজর অগ্রগনত 

সম্পক্ষকব নর্নভব্ব নর্ষক্ষয় আক্ষলাচিা এর্ং অর্নশষ্ট কাজ সর্য়র্ত সম্পন্ন করার েথােথ ব্যর্স্থা গ্রহক্ষণ নপডনিউনড করিীয় 

সম্পক্ষকব সংনিষ্ট প্রনতনিনধর র্তার্ত গ্রহণ এর্ং রস রর্াতাক্ষর্ক র্াস্তর্ায়ি নিনিতকরার ব্যপাক্ষর পুনলক্ষশর প্রকল্প 

র্নিটনরং টীর্ক্ষক র্াঠ পে বাক্ষয় কাক্ষজর রেিভাল এর্ং র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থাক্ষক প্রক্ষয়াজিীয় সহায়তা প্রোক্ষির উপর 

নসিান্ত গৃহীত হয়। প্রনতটি নিক্ষর্র অগ্রগনত নিনিত করার জন্য র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা ও প্রতযাশী সংস্থার র্ক্ষে সর্ন্বয় 

রজারোর করার ব্যর্স্থা গ্রহক্ষণর উপরও র্তার্ত গৃহীত হয়।  

 

উপক্ষরাি নসিাক্ষন্তর আক্ষলাক্ষক পুনলক্ষশর প্রকল্প র্নিটনরং টীর্ র্াঠ পে বাক্ষয় কাক্ষজর তোরনকসহ গুণগতর্াি 

নিনিতকরক্ষণর জন্য নিয়নর্ত সাইট নভনজট কক্ষর থাক্ষকি এর্ং রকাি নির্ বাণ সার্গ্রীর গুণগতর্াি কানিত পে বাক্ষয় িা 

হক্ষল ঠিকাোর প্রনতষ্ঠািক্ষক তা পনরর্তবক্ষি র্াে করা হয়।  
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3.2 রডরিরি অনুিালি খাত রর্রিক প্ররকউিলর্ন্ট এি িরিকেনা ও প্রকৃত অবস্থা ির্ মাললািনাঃ 

 

প্রকলেি িণ্য ক্রয় ির্ মাললািনা  

ির্ মাললািনায় রদখা র্ায় রর্, প্রকলেি িণ্য ও র্ানবাহন ক্রয় রিরড অর ি কতৃমক িম্পাদন কিা হলয়লছ। রডরিরিলত 

উরেরখত ক্রয় িরিকেনায় প্রকলেি িণ্য ক্রলয়ি রর্াট ৩ টি প্যালকলজি র্লধ্য িব কয়টি প্যালকলজি র্াধ্যলর্ িণ্য ও 

র্ানবাহন ক্রয় িম্পন্ন কিা হলয়লছ। ির্ মাললািনায় রদখা র্ায় রর্, প্রকলেি িণ্য ও র্ানবাহন ক্রয় রডরিরিলত উরেরখত 

ক্রয় িরিকেনা অনুর্ায়ী িম্পন্ন কিা হলয়লছ রকান ব্যতযয় ঘলটরন । রবস্তারিত িািণী-৩.2 এ রদওয়া হলয়লছ। প্রকলেি 

িণ্য ও র্ানবাহন  ক্রয় কার্ মক্রর্িমূলহি tendering এ রকান ির্য় বরধ মত কিাি বা contract variation এি 

প্রলয়াজন  হয়রন ।  

 

প্রকলেি পূতম কাজ ক্রয় ির্ মাললািনা    

রডরিরিলত উরেরখত ক্রয় িরিকেনায় প্রকলেি পূতম কাজ ক্রয় ্ণপূতম অরধদপ্তি (রিডরব্লউরড) বরিশাল এবং রিললট 

কতৃমক কিা হলয়লছ। রর্াট ৬১টি প্যালকলজি র্লধ্য র্াত্র ৩১টি প্যালকলজ কাজ ক্রয় কিা হলয়লছ এবং ক্রয় কার্ মক্রলর্ 

িকল প্যালকলজ রডরিরিলত উলেরখত ির্লয়ি তুলনায় কর্লবরশ ব্যতযয় ঘলটলছ । রবস্তারিত িািণী- ৩.3 এ রদওয়া 

হলয়লছ। প্রকলেি পূতম কাজ ক্রয় কার্ মক্রর্িমূলহি tendering এ রকান ির্য় বরধ মত কিা বা contract 

variation কিা হয়রন । তলব একটি প্যালকলজ বরিশাল আিআিএ  এ পুকুি র্িাট কলি িাইট উন্নয়লন প্রতযাশী 

িংস্থাি আিরিি কািলণ রডআইরজ, বরিশাল র্লহাদলয়ি রনলদ মশক্রলর্ উক্ত প্যালকলজি আওতায় পুকুি আংরশক র্িাট 

কলি র্িরজদ ও প্রশািরনক র্বন রনর্ মাণ কিা হলে।  
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িািণী- 3.2 প্রকলেি ক্রয় িরিকেনা (িণ্য ও র্ানবাহন ক্রয়) ির্ মাললািনা   

প্যালকজ 

নং 

ক্রয় বণ মনা (রডরিরি) 

অনুর্ায়ী 
একক িরির্াণ ক্রয় িিরত 

চুরক্ত 

অনুলর্াদন 

কতৃমিে 

তহরবললি 

উৎি 

আনুর্ারনক 

খিি (লে 

টাকা) 

রডরিরি অনুর্ায়ী িম্ভাব্য তারিখ 

(Indicative Date) 
          

   / 

     দিিত্র 

আহবান 
চুরক্ত স্বােি চুরক্ত িম্পন্ন 

দিিত্র 

আহবান 

চুরক্ত 

স্বােি 

চুরক্ত 

িম্পন্ন 

1 2 3 4 5 6 7 8 ৯ 10 11 12 ১৩ ১৪ ১৫ 

রজরড-01 
Supply of furniture’s , 

utensils etc jobs 01 ওটিএর্  রিরড রজওরব ২.00 জানুয়ারি ২০১৭ রথলক র্াি ম ২০২০   
  রনধ মারিত ির্য় র্াি ম ২০২০   

   র্লধ্য িম্পন্ন  

     

      

রজরড-02 

Supply and 
installation of office 

equipment , 
computer  etc. 

রিট 01 টি ওটিএর্ (এনরিটি) রিরড রজওরব ৫.00 জানুয়ারি ২০১৭ রথলক র্াি ম ২০২০   

  রনধ মারিত ির্য় র্াি ম ২০২০   

   র্লধ্য িম্পন্ন      

      

রজরড-03 

Transport & Vehicle 
purchase  

 

রিট 01 টি ওটিএর্ (এনরিটি) রিরড রজওরব ৭৫.00 জানুয়ারি ২০১৭ রথলক র্াি ম ২০২০   

  রনধ মারিত ির্য় র্াি ম ২০২০   

   র্লধ্য িম্পন্ন 

     

      

িব মলর্াট ৮২.০০    

উৎিঃ রডরিরি এবং রিরড অর ি 

 িািরণ- 3.3 প্রকলেি ক্রয় িরিকেনা (পূতম কাজ ক্রয়) ির্ মাললািনা        

   

প্যালকজ নং 
ক্রয় বণ মনা (রডরিরি) 

অনুর্ায়ী 
একক িরির্াণ 

ক্রয় 

িিরত 

চুরক্ত 

অনুলর্াদন 

কতৃমিে 

তহরবলল

ি উৎি 

রডরিরি 

অনুর্ায়ী 

আনুর্ারনক 

মূল্য (লে 

টাকায়) 

চুরক্ত মূল্য (লে টাকায়) 

 

রডরিরি অনুর্ায়ী িম্ভাব্য তারিখ 

(Indicative Date) 

চুরক্ত স্বােলিি প্রকৃত তারিখ র্ন্তব্য 

রিললট 

এরিরবএন/ 

আিআিএ  

বরিশাল 

এরিরবএন/ 

আিআিএ  

দিিত্র 

আহবান 

চুরক্ত 

স্বােি 

চুরক্ত 

িম্পন্ন 

রিললট 

এরিরবএন/ 

আিআিএ  

বরিশাল 

এরিরবএন/ 

আিআিএ  

1 2 3 4 5 6 7 8 ৯  10 11 12 13 14 15 

WD1 –WD4 
Office building 

Sqm. 5202.53 OTM CE/ACE রজওরব 
1477.54 

৪০৪.০৬ 

৩৯৭.১৫/ 

৩৮৮.৯৫ 

- 

/৩৬৩.৫৫ 
১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 

12/11/18 হলবনা 

২৫/৬/১৮ 

ব্যতযয় 

WD5 –WD8 

CO Bunglow,  
1250 sft Quarter,  
1000 sft  Quarter  Building Sqm. 9996.28 OTM CE/ACE রজওরব 

3227.16 

২২৮.৫৮ 

৫৫৪.৪৭             

- /  
২৪৭.২৭,  

৫৩৬.১৭ 

- 

211.85 

499.39 

/২০৫.৭২ 

৪৯৯.০৩ 

১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 

11/11/19 

18/11/19 

৯/১০/১৯ 

১৮/৮/১৯ - 

১১/১১/১৯ 

২০/০৮/১৯ 

ব্যতযয় 

WD9 –WD12 

800 sft  Quarter  Building  
Sqm. 8026.76 OTM CE/ACE 

রজওরব 
2407.42 

- /  
- 

- /  
- ১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 

কারি্রি অনুঃ 

জন্য রপ্রিণ 

 দিিত্র 

প্ররক্রয়াধীন 

১১/১১/১৯ 

ব্যতযয় 

WD13  Barrack  Building Sqm. 8361.20 OTM Ministry  রজওরব 2304.95 - - ১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 - - ব্যতযয় 

WD14 –WD17 
Magazine complex , 
service block  Sqm. 5017.97 OTM CE/ACE 

রজওরব 1512.33 

২৪৪.৩৮ 

২৪৮.৮৬, 

১৩৬.৪৫/ 

- 

131.08 
১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 

10/05/18 

11/11/19 

হলব না 

২৪/৯/১৯ – 

ব্যতযয় 
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উৎিঃ রডরিরি এবং রিডরব্লউরড অর ি 

১৩২.১৫ ২৪৬.৩১, 

১২৫.৩৮ 

/২১৯.৯৪ 

১১৮.৯৩ 

২৪/৯/১৯ 

WD18 –WD21 
Multipurpose  Building  

Sqm. 14529.91 OTM CE/ACE 
রজওরব 4146.35 

৮৪৪.৩৫ 

৯৬৭.২৮/ 

৯৫৬.৬০ 

814.23 

/৭৫৯.৯১ 
১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 

15/05/18 ১৮/৬/১৮ 

২৩/৪/১৮ 

ব্যতযয় 

WD22 –WD25 

MT Garaged , 
Mosque  Sqm. 7803.79 OTM CE/ACE 

রজওরব 
2261.46 

৩৩৬.৬৯ 

- 

৩৯৪.৮৫/ 

৩৯৪.৫৭ 

369.56 

/৩৩৬.৬৯ ১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 
02/10/19 নকশা িায়রন 

২৮/৩/১৯- 

২৮/৩/১৯ 

ব্যতযয় 

WD26 –WD29 
External Water supply  

nos 1.00 OTM SE/EE 
রজওরব 

242.15 
  

১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 
রটন্ডাি হয়রন রটন্ডাি হয়রন 

রটন্ডাি হয়রন 

ব্যতযয় 

WD30 –WD33 
External Electrification 

nos 1.00 OTM CE/ACE 
রজওরব 

1576.00 
  

১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 
রটন্ডাি হয়রন দিিত্র িম্পন্ন 

রটন্ডাি হয়রন 

ব্যতযয় 

WD34 –WD37 
External Gas Connection 

nos 1.00 OTM EE 
রজওরব 

40.00 
  

১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 
রটন্ডাি হয়রন রটন্ডাি হয়রন 

রটন্ডাি হয়রন 

ব্যতযয় 

WD38 –WD41 

Boundary Wall , Drill 
Shade , Parade Ground & 
Saluting Dias , Pond, 
Golghar,Sentry Post , 
Watch Tower 

nos 1.00 OTM CE/ACE 

রজওরব 

1270.25 

  

১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 

রটন্ডাি হয়রন B.wall 
হলবনা 

Dril-
প্ররক্রয়াধীন 

Pond 
16/19 

ব্যতযয় 

WD42 –WD45 
Water treatment Plant  

nos 1.00 OTM SE/EE 
রজওরব 

180.00 
  

১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 
রটন্ডাি হয়রন রটন্ডাি হয়রন 

রটন্ডাি হয়রন 

ব্যতযয় 

WD46 –WD49 

Water treatment Plant 
building, sub-station & 
generator  building, 
Surface Drain 

nos 1.00 OTM SE/EE 

রজওরব 

324.33 

  

১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 

রটন্ডাি হয়রন প্রাক্বলন 

রর্টিংএ 

রটন্ডাি হয়রন 

ব্যতযয় 

WD50 –WD53 

Internal road  

nos 2.00 OTM SE/EE 

রজওরব 

497.09 

  

১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 
রটন্ডাি হয়রন প্রাক্বলন 

রর্টিংএ 

রটন্ডাি হয়রন 

ব্যতযয় 

WD54 –WD57 

Site Development  

nos 3.00 OTM CE/ACE 

রজওরব 

1025.76 

২৭৯.৪২/ 

২৮০.৬৮ 

 

/৯৬.৬৫+ 

৮৫.০৬ ১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 
12/11/18 ২৫/৬/১৯-

৩/০১/১৯ 

২৭/২/১৯ 

ব্যতযয় 

WD58 –WD61 
Arboriculture 

nos 4.00 OTM EE 
রজওরব 

20.00 
  

১ জানু’17 ৩০ জুন’17 ৩০ জুন’17 
রটন্ডাি হয়রন রটন্ডাি হয়রন 

রটন্ডাি হয়রন 

ব্যতযয় 

  িব মলর্াট  22512.79          

 রনাট- ব্যতযয়ঃ রডরিরি অনুর্ায়ী চুরক্ত স্বােলিি িরিকরেত তারিখ এবং  চুরক্ত স্বােলিি  প্রকৃত তারিখ এি র্লধ্য ির্লয়ি ব্যতযয় 
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3.3                   /                এবং      ক্রলয়ি             ই    

         অনুিিলণি অবস্থা ির্ মাললািনাঃ 

3.3.১ ক্রয় কার্ মক্রর্ িরিবীেণঃ  

বরিশাল ও রিললট আর্ মড পুরলশ ব্যাটারলয়ন (এরিরবএন) এবং রিঞ্জ রিজার্ম র াি ম (আি আি এ ) পুরলশ লাইন্ ি 

রনর্ মাণ প্রকলেি প্রধান অঙ্গিমূলহি ক্রয় িংক্রান্ত নরথিত্র র্ািাই বাছাই কিািহ প্রকলেি রনর্ মাণ িংক্রান্ত িব মলর্াট ৬1টি 

প্যালকলজি র্লধ্য ৯টি প্যালকলজি          নরথি রবস্তারিত তথ্য ির্ মাললািনা কিা হলয়লছ। ৯টি রনর্ মাণ কাজ 

িংক্রান্ত প্যালকলজি দিিত্র আহবান, দিিত্র প্রকাশ, দিিত্র রখালা, দিিত্র মূল্যায়ন, চুরক্ত িম্পাদন এবং কার্ মালদশ 

প্রদান ইতযারদ রিরিএ-২০০৬ এবং রিরিআি-২০০৮ অনুর্ায়ী িম্পন্ন হলয়লছ রকনা তা পূংখানুপূংখর্ালব র্ািাই কিা 

হলয়লছ। ক্রয় িংরেষ্ট প্যালকলজি র্থার্থ অনুলর্াদনকািী কতৃমিলেি অনুলর্াদন রনয়া হলয়লছ রকনা তা িিীো রনিীো 

কলি রদখা হলয়লছ। রবস্তারিত এ িািরণ ৪.২ রত রদয়া হলয়লছ। প্রকলেি ক্রয় িংক্রান্ত নরথিত্র রবলের্ণ কিাি িি উহা 

র্ািাইলয়ি জন্য র্াঠ ির্ মালয় িরিদশ মন কিা হলয়লছ। নরথ ির্ মাললািনায় রবরর্ন্ন প্যািারর্টালিি রবিিীলত প্রাপ্ত 

 লা লিমূহ রনলেি িািরণ ৪.১ রত রদয়া হললা-  

িািরণ ৪.১ ক্রয় িংক্রান্ত নরথ ির্ মাললািনায় রবরর্ন্ন প্যািারর্টালিি রবিিীলত প্রাপ্ত  লা ল িমূহ 

ক্র.

নং 

ইরন্ডলকটি 

কযাটা্রি 
ইরন্ডলকটি প্রলিি িম্পারদত ডাটা  লা ল র্তার্ত 

১ দিিত্র 

আহবান 

দিিত্র িরত্রকাি প্রকাশ । ১ শতকিা কত শতাংশ দিিত্র 

িরত্রকায় প্রকাশ কিা হলয়লছ। 

১০০% রিরিআি অনুিিন কিা  

হলয়লছ  

দিিত্র CPTU     

    Website এ 

প্রকাশ । 

২ শতকিা কত শতাংশ দিিত্র 

CPTU     PWD     

Website এ প্রকাশ কিা হলয়লছ। 

১০০% 

 

রিরিআি অনুিিন কিা  

হলয়লছ 

২ দিিত্র 

দারখল 

রখালা দিিত্র িরত্রকায় 

দিিত্র প্রস্তুলতি জন্য 

রদয়া ির্য়িীর্া । 

৩ দিিত্র িরত্রকায় প্রকাশ এবং 

দিিত্র দারখললি র্লধ্য ্ড় রদলনি 

িংখ্যা । 

১৫-৩০ রিরিআি অনুিিন কিা  

হলয়লছ  

দিিত্র ির্য়িীর্া 

িরিিালন । 

৪ শতকিা কত শতাংশ দিিত্র 

দারখললি জন্য ির্ মাপ্ত ির্য় রছল । 

১০০% রিরিআি অনুিিন কিা  

হলয়লছ  

দিদাতা অংশগ্রহণ 

সূিক। 

৫ রবক্রয়কৃত দিিলত্রি িংখ্যা এবং 

দারখলকৃত দিিলত্রি িংখ্যাি 

অনুিাত। 

100% রিরিআি অনুিিন কিা  

হলয়লছ  

৩ দিিত্র   

উন্মুক্তকিণ 

দিিত্র উন্মুক্তকিণ 

করর্টিলত দিিত্র 

মূল্যায়ন করর্টিি িদস্য 

উিরস্থত রছললন । 

৬ শতকিা কত শতাংশ দিিলত্রি 

উন্মুক্তকিণ করর্টিলত দিিত্র 

মূল্যায়ন করর্টিি িদস্য অন্তভু মক্ত 

রছললন । 

১০০% রিরিআি অনুিিন কিা  

হলয়লছ  

দিিত্র মূল্যায়ন 

করর্টিলত িংস্থা বরহভূ মত 

িদস্য অন্তভূক্ত রছললন । 

৭ শতকিা কত শতাংশ দিিলত্রি 

মূল্যায়ন করর্টিলত িংস্থা বরহভূ মত 

িদস্য অন্তভু মক্ত রছল । 

১০০% রিরিআি অনুিিন কিা  

হলয়লছ  

৪ দিিত্র 

মূল্যায়ন 

দিিত্র মূল্যায়লনি ির্য় ৮ দিিত্র রখালা এবং মূল্যায়লনি 

র্লধ্য ্ড় রদলনি িংখ্যা । 

২০ রদন রিরিআি অনুিিন কিা  

হলয়লছ  

দিিত্র গ্রহণ ৯ ্ড় রিিিনরির্ দিদাতাি িংখ্যা। ১.৪ টি ৯ টি নরথি র্লধ্য ্লড় 

প্ররতটি প্যালকলজ ১.৪ টি 

কলি রিিিনরির্ দিিত্র 

িাওয়া র্লয়লছ। 
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3.3.২ ক্রয় কার্ মক্রলর্ রিরিএ-২০০৬ ও রিরিআি-২০০৮ এি রনলদ মশনা অনুিিণ িংক্রান্ত তথ্য ির্ মাললািনা 

প্রকলেি ক্রয় কার্ মক্রর্িমূলহি প্ররক্রয়াকিণ রিরড অর ি এবং রিডরব্লউরড কতৃমক িম্পন্ন কিা হলয়লছ । প্রকলেি ক্রয় 

িংক্রান্ত রবর্লয় িরিবীেণকৃত ৯টি নমুনা প্যালকজ রবলের্ণ ও িরিদশ মন কলি রদখা র্ায় রর্,      প্যালকলজি ক্রয় 

কার্ মক্রর্ রিরিএ-২০০৬ ও রিরিআি-২০০৮ এি রনলদ মশনা অনুিিণ কিা হলয়লছ । দিিত্র মূল্যায়ন করর্টি ৪ িদস্য 

িািা ্ঠিত হলয়রছল র্াি র্লধ্য অন্ততঃ ২ জন িদস্য অন্য প্ররতষ্ঠান রথলক অন্তভূ মক্ত রছললন । এলদি র্লধ্য ১ জন পুরলশ 

রহড রকায়াটাি রথলক রিরর্উয়াি রহলিলব দারয়ত্ব িালন কলিলছন। প্রকলেি আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্ মক্রলর্ি র্লধ্য 

রবলবিয ির্ীো কালজি জন্য গৃহীত      প্যালকলজি ক্রয় কার্ মক্রর্ রিরিএ-2006 এবং রিরিআি-২০০৮ এি িরহত 

িঙ্গরতপূণ ম । 

 

3.3.৩ রটন্ডাি বা রকালটশন মূল্য কর্ বা রবশী হওয়া িংক্রান্ত তথ্য ির্ মাললািনা 

প্রকলেি ৯টি নমুনা রনর্ মাণ কাজ িংক্রান্ত প্যালকলজি রটন্ডাি নরথ ির্ মাললািনা কলি রদখা র্ায় ৯টি প্যালকলজি কার্ মালদশ 

রদয়া হলয়লছ অনুলর্ারদত দি রথলক রনে দলি এবং র্াহাি িলব মাচ্চ 10.026 % (রনে দি)। রবস্তারিত বণ মনা িািরণ ৪.২-

রত রদয়া হলয়লছ । উলেখ্য রর্, প্রকলেি দিিত্র মূল্যায়ন প্ররতলবদন (Tender Evaluation Report) রিডরব্লউরড 

এি র্থার্থ কতৃমিে কতৃমক অনুলর্ারদত হলয়লছ। 

৯টি প্যালকলজি ক্রয় িংক্রান্ত নরথ ির্ মাললািনাি রবস্তারিত বণ মনা িািরণ ৪.২  রদয়া হললা- 

 

প্রকলেি ক্রয় কার্ মক্রর্িমূলহি উিি িারব মক র্তার্তঃ  

ির্ মাললািনায় রদখা র্ায় রর্, প্রকলেি িণ্য ও র্ানবাহন ক্রয় রিরড অর ি কতৃমক িম্পাদন কিা হলয়লছ। রদখা র্ায় রর্, 

প্রকলেি িণ্য ও র্ানবাহন ক্রয় রর্াট ৩ টি প্যালকলজি র্লধ্য িব কয়টি প্যালকলজি রডরিরিলত উরেরখত ক্রয় িরিকেনা 

অনুর্ায়ী িম্পন্ন কিা হলয়লছ রকান ব্যতযয় ঘলটরন । প্রকলেি িণ্য ও র্ানবাহন  ক্রয় কার্ মক্রর্িমূলহি tendering এ 

রকান  ির্য় বরধ মত কিাি বা contract variation এি প্রলয়াজন  হয়রন । প্রকলেি পূতম কাজ ক্রয় ্ণপূতম অরধদপ্তি 

(রিডরব্লউরড) বরিশাল এবং রিললট কতৃমক কিা হলয়লছ। রর্াট ৬১টি প্যালকলজি র্লধ্য র্াত্র ৩১টি প্যালকলজ কাজ ক্রয় 

কিা হলয়লছ এবং ক্রয় কার্ মক্রলর্ িকল প্যালকলজ কর্লবরশ ির্লয়ি তুলনায় ব্যতযয় ঘলটলছ । প্রকলেি পূতম কাজ ক্রয় 

কার্ মক্রর্িমূলহি tendering এ রকান ির্য় বরধ মত কিা বা contract variation কিা হয়রন । তলব একটি 

প্যালকলজ বরিশাল আিআিএ  এি পুকুি র্িাট কলি িাইট উন্নয়লন প্রতযাশী িংস্থাি আিরিি কািলণ রডআইরজ, 

বরিশাল র্লহাদলয়ি রনলদ মশক্রলর্ উক্ত প্যালকলজি আওতায় পুকুি আংরশক র্িাট কলি র্িরজদ ও প্রশািরনক র্বন 

রনর্ মাণ কিা হলে।  
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সারণি ৪.২  ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য (জেজা াানানমুর চুণি পর্ যান াচজা)  
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3.4 র্াঠ ির্ মালয় িরিদশ মন এবং রেরির লকশন রর্াতালবক রনর্ মাণ কালজি িরির্াণ এবং গুণ্তর্ান ির্ মলবেণ 

ও িিীেণ 

3.4.1 রর্ৌত কাজ  িরিদশ মন, ির্ মলবেণ এবং গুণ্তর্ান র্ািাইকিণ 

 

প্রকলেি রনরবড় িরিবীেলণি ললেয িিার্শ মক প্ররতষ্ঠান এর্ আি কন্সালট্যান্টস্ এি ির্ীো টির্ কতৃমক “বরিশাল ও 

রিললট আর্ মড পুরলশ ব্যাটারলয়ন (এরিরবএন) এবং রিঞ্জ রিজার্ম র াি ম (আিআিএ ) পুরলশ লাইন্ ি রনর্ মাণ” শীর্ মক 

প্রকলেি িকল িলর্ান প্যালকলজি ক্রয় িংক্রান্ত নরথি রবস্তারিত তথ্য ির্ মাললািনা এবং র্াঠ ির্ মালয় িলিজরর্লন 

ির্ মলবেণ ও িিীেণ কিা হয়। রনরর্ মত এবং রনর্ মাণারধন অবকাঠালর্াি রর্ৌত অবস্থা িরিদশ মন ও ির্ মলবেণ, রর্ৌত 

িরির্াি, রডজাইন ির্ মলবেণিহ রবরর্ন্ন অংল্ি িলিজরর্ন িরির্াি, িরিবীেণ এবং িিীেণ কিা হয়। অবকাঠালর্াি 

রর্ৌত অবস্থা িরিদশ মন ও ির্ মলবেণ, রর্ৌত িরির্াি এবং িিীেণ রনলে উলেখ কিা হললাঃ  

 

১। অর্কাঠাক্ষর্ার/ উপাোক্ষির িার্ঃ Multipurpose  building, এনপনর্এি, র্নরশাল       

কাক্ষজর অর্স্থাি : এনপনর্এি, র্নরশাল       পনরেশ বক্ষির তানরিঃ ০১/০৩/২০20 ইং রথলক ০৫/০3/২০20 ইং 

কাজ আরক্ষম্ভর তানরি সম্পােক্ষির প্রকৃত তানরি কাক্ষজর সানর্ বক অগ্রগনত 

12/06/2018 
 

30/05/2019 ৬০% (ন নিনসং এর্ং ইক্ষলকনেক অয়ানরং চলক্ষে)   

   

   
 

ক্র:িং কাক্ষজর নর্র্রণ অনুক্ষর্ােি/নডজাইি অনুসাক্ষর করিীয় র্াঠ পে বাক্ষয় প্রাপ্ত অর্স্থা র্ন্তব্য 

১ ভর্ি এর নপ্লন্থ এনরয়া (Plinth Area) 8076 Sft 8076 Sft সঠিক 

২ গ্রাউন্ড রলক্ষর্ল(GL) রথক্ষক এনিনস্টং 

গ্রাউন্ড রলক্ষর্ল(EGL) এর উচ্চতা  

3’ (GL to EGL) 3’ (GL to EGL) সঠিক 

৩ কলার্ রথক্ষক কলাক্ষর্র দূরত্বঃ 

কলাক্ষর্র ডায়াঃ 

 (C8-9)-29’2”x12’7” 

 (20”x25”) (20”x33”) 

 (C8-9)-29’-2”x12’7” 

 (20”x25”) (33”x20”) 

সঠিক 

৪ রুক্ষর্র সাইজ (১ -২ টি) - 

টয়ক্ষলক্ষটর সাইজ (১ -২ টি) - 

অন স রুর্ (27’1”x 37’8”) 

টয়ক্ষলট (7’10”x 5’-0”) 

অন স রুর্ (27’1”x 37’8”) 

টয়ক্ষলট (7’10”x 5’-0”) 

সঠিক 

৫ Floor হক্ষত Floor উচ্চতা (height) 14’0” 14’0” সঠিক 

৬ নিঁনড়র ধাক্ষপর সাইজ ধাপ-12” এর্ং উচ্চতা-6”  ধাপ-12” এর্ং উচ্চতা-6” সঠিক 

৭ CC/ RCC এর  Thickness Slub-7.5” এর্ং 6”  Slub-7.5” এর্ং 6” িাইট ডাকম সঠিক 
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স্লার্/ নসনলন্ডার রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) রডজাইলনি এি িালথ রকছুটা ্ড়রর্ল 

িাওয়া র্লয়লছ। রটস্ট (স্তক্ষর স্তক্ষর) রিই  

ব্যতযয় 

৮ 
ইক্ষটর র্াি (সাইজ/ class/ color) 

1র্ রশ্ররণি ইক্ষটর রেয়াক্ষল  চূণ বর্য় সাো পাউডার 

(efflorescence) রেিা নেক্ষয়ক্ষে 

ব্যতযয় 

৯ রক্ষডর র্াি (Brand / Test স্তক্ষর স্তক্ষর)  HKG/BSRM/RSRM(400W) আক্ষিায়ার রড (400W) সঠিক 

১০ নসক্ষর্ন্ট (Brand name/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর) 

cm 52.5 mpa,  mixture এ 

30 mpa 

অযাংকর নসক্ষর্ন্ট ব্যর্হৃত হক্ষে - 

১১ 
র্ালু পরীো (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

stated in Technical 

Specification (TS) 

লাল র্ালু ল্যার্ রটস্ট করা হক্ষয়ক্ষে - 

১২ 
Stone chips (type/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর) 

As stated in TS 
কাক্ষলা stone chips ব্যর্হৃত 

হক্ষয়ক্ষে, র্ানহযক দৃনষ্টক্ষত ভাল র্াক্ষির 

র্ক্ষি হক্ষয়ক্ষে  

সঠিক 

১৩ Brick chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) As stated in TS Brick chips ব্যর্হার আক্ষে  - 

১৪ েরজা জািালার পনরর্াপ  

কাক্ষঠর গুণগতর্াি 

5’x4’6” 

7’x6’ 

5’x4.6” 

7’x6’ 

- 

১৫ ক) প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর র্াি 

ি) রেয়াক্ষল িীল র্ণ ব 

গ) হানিকে  

-  প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর  কাজ শুরু 

হয়নি কলাক্ষর্ হানিকে আক্ষে নসনড়র 

পাক্ষশ র্ীর্ র্াকা আক্ষে ।  

ব্যতযয় 

১৬ 
Sineboard, Visit Book, Site 

order book, Stock book  

Sineboard, Visit Book, Site 

order book, Stock book 

রর্ইক্ষন্টইি করা 

Visit book/ Site order book 

এ নিয়নর্ত record রিই , Stock 

book  রিই, Sineboard আক্ষে। 

ব্যতযয় 

১৭ র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্/video 

এর্ং পাইল ড্রাইনভং ররকবড 

-  র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্ এর্ং 

পাইল ড্রাইনভং ররকবড আক্ষে  

সঠিক 

১৮ 
Shutter use: Steel/ bamboo/ 

Wooden 

Steel shutter Steel shutter ব্যর্হৃত হক্ষে সঠিক 

১৯ 
েে, কানরগনর এর্ং প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল 

As stated in TS 
প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল কর্ ১জি নেক্ষয় 

2টি সাইট পনরচালিা করক্ষে  

ব্যতযয় 

২০ ব্যর্হৃত েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ As stated in TS েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ পে বাপ্ত িয় ব্যতযয় 

২১ রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর রটস্ট নরক্ষপাট ব As stated in TS রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর রটস্ট নরক্ষপাট ব পে বাপ্ত িয় ব্যতযয় 

২২ কর্ ব পনরকল্পিা (workplan) অনুসরণ As stated in TS কর্ ব পনরকল্পিা পাওয়া োয়নি  ব্যতযয় 

২৩ নপনরওনডকযাল প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব In every month/ 60 days রকাি প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব পাওয়া োয়নি ব্যতযয় 

২৪ নডজাইি/ রল আউট এের্ং BNBC 

অনুসরণ 

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া 

অনুসরণ করা  

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া 

অনুসৃত হক্ষে িা  

ব্যতযয় 

হযার্ার রটস্ট (অক্ষির িার্): 
   

১। কলার্ (C1) 30+34+31+38+35+36+31+32+33+35+32+36 

২। কলার্ C4=45+35+32+40+38+34+40+40+38+42+32+38  

৩। বীর্ B2-1
st

 Floor C4=35+36+40+31+32+36+38+38+30+32+32+39  

৪।       বীর্ B5-1
st

 
 Floor 

 ৪৩+৪৫+৩৯+৪০+৩৮+৪০+৪০+৩৮+৩৬+৩৮+৩৮+৩৮  

(কলার্ Angle  ০º এবং বীর্ ৯০º) 

  

ির্ মলবেণঃ ইলটি রদয়ালল  চূণ মর্য় িাদা িাউডাি (efflorescence) রদখা রদলয়লছ। র্বলনি িাইট ডাকম রডজাইলনি এি িালথ 

রকছুটা ্ড়রর্ল িাওয়া র্লয়লছ। িাইলট                       ির্ মাপ্ত রটে কিা হলে না। ির্ মাপ্ত                 

(safety measure)               , গ     ই ,                                                ,        

      ,      , গ      , ই        ই              । কলালর্ হারনকে আলছ, রিরড়ি িালশ বীর্ রেঁলক র্লয়লছ। কর্ ম 

িরিকেনা িাওয়া র্ায়রন। জনবল কর্ ১জন কারি্রি ব্যরক্ত কতৃমক ২টি িাইট িরিিালনা কিা হলে। 
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২।অর্কাঠাক্ষর্ার/ উপাোক্ষির িার্ঃ Mosque  building, এনপনর্এি, র্নরশাল       

কাক্ষজর অর্স্থাি : এনপনর্এি র্নরশাল                             পনরেশ বিক্ষির তানরিঃ ০১/২০20 ইং এর্ং ০৫/০3/২০20 ইং 

কাজ আরক্ষম্ভর তানরি সম্পােক্ষির প্রকৃত তানরি কাক্ষজর সানর্ বক অগ্রগনত 

28/03/2019 26/12/2019 ৪০% (২র্ তলার কাজ চলক্ষে )     

   

 

ক্র: 

িং 
কাক্ষজর নর্র্রণ অনুক্ষর্ােি অনুসাক্ষর করিীয় র্াঠ পে বাক্ষয় প্রাপ্ত অর্স্থা র্ন্তব্য 

১ ভর্ি এর নপ্লন্থ এনরয়া (Plinth Area) 6200’sft 6200’sft সঠিক 

২ গ্রাউন্ড রলক্ষর্ল(GL) রথক্ষক এনিনস্টং গ্রাউন্ড 

রলক্ষর্ল(EGL)এর উচ্চতা (height) 

(9” GL to EGL) (9”GL to EGL) সঠিক 

৩ কলার্ রথক্ষক কলাক্ষর্র দূরত্বঃ 

কলাক্ষর্র ডায়াঃ 

 (B1-2)-18’x16’ 

B2-3 (18’x11’) (18’-5”) 

 (B1-2)-18’x16’ 

 (18’x11’) (18’-5”) 

সঠিক 

৪ রুক্ষর্র সাইজ (১ -২ টি) - 

টয়ক্ষলক্ষটর সাইজ (১ -২ টি) - 

রুর্(56’-0”x 60’-0”) 

টয়ক্ষলট (4’-7”x 5’-0”) 

রুর্(56’-0”x 60’-0”) 

টয়ক্ষলট (4’-7”x 5’-0”) 

সঠিক 

৫ Floor হক্ষত Floor এর উচ্চতা (height) 12’-0” 12’-0” সঠিক 

৬ নিঁনড়র ধাক্ষপর সাইজ 
ধাপ-10”/উচ্চতা-4.10”  ধাপ-10”/উচ্চতা-4.10” সঠিক 

৭ CC/ RCC এর  Thickness 

স্লার্/ নসনলন্ডার রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-5”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-5”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) করা হয়নি  

সঠিক 

৮ 
ইক্ষটর র্াি (সাইজ/ class/ color) 

1র্ রশ্ররণি 1র্ রশ্ররণি সঠিক 

৯ রক্ষডর র্াি (Brand name/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর)  

আক্ষিায়ার রড (400W) আক্ষিায়ার রড (400W) ১টি রটস্ট সঠিক 

১০ 
নসক্ষর্ন্ট (Brand name/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

অযাংকর নসক্ষর্ন্ট  অযাংকর নসক্ষর্ন্ট ১টি রটস্ট সঠিক 

১১ 
র্ালু পরীো (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

stated in Technical 

Specification (TS) 

লাল র্ালু ১র্ার কক্ষর ল্যার্ রটস্ট 

করা হক্ষয়ক্ষে  

 

১২ 
Stone chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

As stated in TS কাক্ষলা stone chips ব্যর্হার  

করা হক্ষে , ১র্ার কক্ষর ল্যার্ রটস্ট 

সঠিক 

১৩ 
Brick chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

As stated in TS Brick chips  ১টি কক্ষর রটস্ট 

আক্ষে 

- 

১৪ েরজা জািালার পনরর্াপ  

কাক্ষঠর গুণগতর্াি 

6’8”x7’ 

5’x7’ 

6’8”x7’ 

5’x7’ 

- 

১৫ ক) প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর র্াি 

ি) রেয়াক্ষল িীল র্ণ ব 

গ) হানিকে  

-  প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর  কাজ় শুরু 

হয়নি কলাক্ষর্ হানিকে আক্ষে  
ব্যতযয় 
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১৬ 
Sineboard, Visit Book, Site 

order book, Stock book  

Sineboard, Visit Book, Site 

order book, Stock book 

রর্ইক্ষন্টইি করা 

Site order book এ নিয়নর্ত 

record িাই , Stock book 

িাই, Sineboard রিই 

ব্যতযয় 

১৭ 
র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্/video 

এর্ং পাইল ড্রাইনভং ররকবড 

-  র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্ 

এর্ং পাইল ড্রাইনভং ররকবড আক্ষে 

নকন্তু সরর্রাহ কক্ষর িাই  

সঠিক 

১৮ 
Shutter use: Steel/ bamboo/ 

Wooden 

Steel shutter Steel shutter ব্যর্হৃত হক্ষে সঠিক 

১৯ 

েে, কানরগনর এর্ং প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল 

As stated in TS 
প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল কর্, 

রটকনিকযাল ১জি নেক্ষয় 2টি সাইট 

পনরচালিা করক্ষে  

ব্যতযয় 

২০ ব্যর্হৃত েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ 
As stated in TS 

েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ পে বাপ্ত িয় ব্যতযয় 

২১ 
রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর রটস্ট নরক্ষপাট ব 

As stated in TS 
পে বাপ্ত িয় ব্যতযয় 

২২ 
কর্ ব পনরকল্পিা (workplan) অনুসরণ 

As stated in TS 
কর্ ব পনরকল্পিা পাওয়া োয়নি  ব্যতযয় 

২৩ 
নপনরওনডকযাল প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব 

In every month/ 60 days 
রকাি প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব পাওয়া োয়নি ব্যতযয় 

২৪ 
নডজাইি/ রল আউট এের্ং BNBC অনুসরণ 

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া 

অনুসরণ করা  

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া 

অনুসৃত হক্ষে িা  

ব্যতযয় 

হযার্ার রটস্ট (অক্ষির িার্): 
   

১। কলার্ (C1) =32+31+28+30+35+32+30+31+33+31+30+30 

২। কলার্ (C4)=32+30+32+30+32+32+33+29+32+30+31+30 

 (কলার্ Angle  ০º)   

  

ির্ মলবেণঃ কলালর্ হারনকে আলছ। জনবল কর্ ১জন রটকরনকযাল িাি মন রদলয় ২রি িাইট িরিিালনা কিা হলে। িাইলট        

               ির্ মাপ্ত রটে কিা হলে না ।                             রবাড ম/ িাইন রবাড ম িাওয়া র্ায়রন। ির্ মাপ্ত 

             (safety measure)      গ     ই ,                                                 , 

             ,      , গ      , ই        ই                       । কর্ ম িরিকেনা িাওয়া র্ায়রন।  
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৩। অর্কাঠাক্ষর্ার/ উপাোক্ষির িার্ঃ Multipurpose  building, আরআরএ , র্নরশাল       

কাক্ষজর অর্স্থাি : আরআরএ  র্নরশাল   পনরেশ বক্ষির তারিখঃ ০১/২০20 ইং এবং ০৫/০3/২০20 ইং 

কাজ আিলম্ভি তারিখ িম্পাদলনি প্রকৃত তারিখ কালজি িারব মক অগ্র্রত 

12/06/2018 
 

14/09/2020 40% (৪থ ম তলাি িাটারিং িললছ)   

   

 
  

 

ক্র: 

িং 
কাক্ষজর নর্র্রণ অনুক্ষর্ােি অনুসাক্ষর করিীয় র্াঠ পে বাক্ষয় প্রাপ্ত অর্স্থা র্ন্তব্য 

১ ভর্ি এর নপ্লন্থ এনরয়া (Plinth Area) 7949.57sft 7949.57sft সঠিক 

২ গ্রাউন্ড রলক্ষর্ল(GL) রথক্ষক এনিনস্টং গ্রাউন্ড 

রলক্ষর্ল(EGL) এর উচ্চতা (height) 

3’ (GL to EGL) 3’ (GL to EGL) সঠিক 

৩ কলার্ রথক্ষক কলাক্ষর্র দূরত্বঃ 

কলাক্ষর্র ডায়াঃ 

C2= 25”x18” 

C3=33”x20” 

C2= 25”x18” 

C3=33”x20” 

সঠিক 

৪ রুক্ষর্র সাইজ (১ -২ টি) - 

টয়ক্ষলক্ষটর সাইজ (১ -২ টি) - 

অন সরুর্(24’7”x14’2”) 

টয়ক্ষলট (7’-4”x 5’-0”) 

অন স রুর্(12’x 6’) 

টয়ক্ষলট (7’-4”x 5’-0”) 

সঠিক 

৫ Floor হক্ষত Floor এর উচ্চতা (height) 14’-0” 14’-0” সঠিক 

৬ নিঁনড়র ধাক্ষপর সাইজ 
ধাপ-12”/উচ্চতা-6”  ধাপ-12”/উচ্চতা-6”   সঠিক 

৭ CC/ RCC এর  Thickness 

স্লার্/ নসনলন্ডার রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-7.5”/6”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-7.5”/6” 

রটস্ট (স্তক্ষর স্তক্ষর) করা হয়নি  

সঠিক 

ব্যতযয় 

৮ 

ইক্ষটর র্াি (সাইজ/ class/ color) 

1র্ রশ্ররণি ইক্ষটর রেয়াক্ষল  চূণ বর্য় সাো 

পাউডার (efflorescence) রেিা 

নেক্ষয়ক্ষে 

ব্যতযয় 

৯ 
রক্ষডর র্াি (Brand / Test স্তক্ষর স্তক্ষর)  

আক্ষিায়ার রড (400W) 

 

আক্ষিায়ার রড (400W) 

পে বাপ্ত রটস্ট করা হয়নি 

সঠিক 

ব্যতযয় 

১০ 
নসক্ষর্ন্ট (Brand name/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

অযাংকর নসক্ষর্ন্ট  অযাংকর নসক্ষর্ন্ট 

পে বাপ্ত রটস্ট করা হয়নি  

সঠিক 

ব্যতযয় 



     35 

১১ র্ালু পরীো (স্তক্ষর স্তক্ষর) 
- 

লাল র্ালু ল্যার্ রটস্ট করা হক্ষয়ক্ষে ?? 

১২ 
Stone chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

- 
কাক্ষলা stone chips ব্যর্হার  

করা হক্ষে র্ানহযক দৃনষ্টক্ষত ভাল 

সঠিক 

১৩ Brick chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) - -  - 

১৪ েরজা জািালার পনরর্াপ  

কাক্ষঠর গুণগতর্াি 

5’x4.6”       7’x6’ 5’x4.6”       7’x6’ 

কাঠ এিক্ষিা ব্যর্হার হয়নি 

- 

১৫ ক) প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর র্াি 

ি) রেয়াক্ষল িীল র্ণ ব 

গ) হানিকে  

-  প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর  কাজ শুরু 

হয়নি। কলাক্ষর্ ও র্ীক্ষর্ হানিকে 

আক্ষে।  

ব্যতযয় 

 

 

১৬ 

Sineboard, Visit Book, Site order 

book, Stock book  

Sineboard, Visit 

Book, Site order book, 

Stock book রর্ইক্ষন্টইি 

করা 

Site order book এ নিয়নর্ত 

record িাই , Stock book 

িাই, Sineboard রিই 

ব্যতযয় 

১৭ র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্/video এর্ং 

পাইল ড্রাইনভং ররকবড 

-  র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্ 

এর্ং পাইল ড্রাইনভং ররকবড িাই 

ব্যতযয় 

১৮ Shutter use: Steel/ bamboo/ 

Wooden 

Steel shutter Bamboo and Wooden 

shutter ব্যর্হৃত হক্ষে 

ব্যতযয় 

১৯ েে, কানরগনর এর্ং প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল - প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল কর্  ব্যতযয় 

২০ ব্যর্হৃত েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ 
- েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ পে বাপ্ত িয় ব্যতযয় 

২১ 
রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর রটস্ট নরক্ষপাট ব 

- পে বাপ্ত িয়, শুধুর্াত্র পাইল রটস্ট ও 

রডক্ষটস্ট নরক্ষপাট ব পাওয়া নগক্ষয়ক্ষে  

ব্যতযয় 

২২ 
কর্ ব পনরকল্পিা (workplan) অনুসরণ 

-  কর্ ব পনরকল্পিা পাওয়া োয়নি  ব্যতযয় 

২৩ 
নপনরওনডকযাল প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব 

- রকাি প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব পাওয়া োয়নি ব্যতযয় 

২৪ 
নডজাইি/ রল আউট এের্ং BNBC অনুসরণ 

BNBC এর সকল 

ক্রাইক্ষটনরয়া অনুসরণ করা  

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া 

অনুসৃত হক্ষে িা  

ব্যতযয় 

হযার্ার রটস্ট (অক্ষির িার্): 
   

১। কলার্ (C1) 39+,38+38+38+37+37+40+36+38+42+36+39 

২। কলার্ C4=34+32+31+30+32+31+29+28+30+32+30+31  

৩। র্ীর্ B9-=42+48+42+40+40+44+48+42+43+40+,40+41  

৪। র্ীর্ B12= 34+32+30+32+30+31+32+31+32+31+30+ 31  

 (কলার্ Angle  ০º এবং বীর্ ৯০º)  

  

ির্ মলবেণঃ কালজি শুরুলত                         রটে কিা হলয়লছ রিরলন্ডাি বা স্লার্ রটে, অন্য রকান রটে কিা হয়রন। 

ইক্ষটর রেয়াক্ষল  চূণ বর্য় সাো পাউডার (efflorescence) রেিা নেক্ষয়ক্ষে।                             রবাড ম/ িাইন 

রবাড ম িাওয়া র্ায়রন। ির্ মাপ্ত              (safety measure)      গ     ই ,                                 

             ,              ,      , গ      , ই        ই                       । কলালর্ ও বীলর্ হারনকে 

আলছ।  কর্ ম িরিকেনা িাওয়া র্ায়রন। রটকরনকযাল ও অন্যান্য জনবল কর্ িলয়লছ । 
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৪। অর্কাঠাক্ষর্ার/ উপাোক্ষির িার্ঃ Service Block  building, আর আরএ , র্নরশাল  

কাক্ষজর অর্স্থাি : আর আরএ  র্নরশাল   পনরেশ বিক্ষির তানরিঃ 01/০3/২০20 ইং এবং 05 /০3/২০20 ইং 

কাজ আরক্ষম্ভর তানরি সম্পােক্ষির প্রকৃত তানরি কাক্ষজর সানর্ বক অগ্রগনত 

24/09/2019 
 

14/05/2020 ৫০% ২               )    

 
  

 

ক্র: 

িং 
কাক্ষজর নর্র্রণ 

অনুক্ষর্ােি অনুসাক্ষর 

করিীয় 
র্াঠ পে বাক্ষয় প্রাপ্ত অর্স্থা র্ন্তব্য 

১ ভর্ি এর নপ্লন্থ এনরয়া (Plinth Area) 55’-0”,55’-5”Ft 55’-0”,55’-5”Ft সঠিক 

২ গ্রাউন্ড রলক্ষর্ল(GL) রথক্ষক এনিনস্টং গ্রাউন্ড 

রলক্ষর্ল(EGL) এর উচ্চতা (height) 

3/0”( GL to EGL) 3/0”( GL to EGL) সঠিক 

৩ কলার্ রথক্ষক কলাক্ষর্র দূরত্বঃ 

কলাক্ষর্র ডায়াঃ 

 (C1)-2’6”/12’1” 

 (15”x15”) 

 (C1)-12’6”/12’1” 

 (15”x15”) 

সঠিক 

৪ 
রুক্ষর্র সাইজ (১ -২ টি) - 

টয়ক্ষলক্ষটর সাইজ (১ -২ টি) - 

  ফ  রুর্ (10’-5”x 

11’8”),  

টয়ক্ষলট (5’-3”x5’7”) 

  ফ  রুর্ (10’-5”x 10’10”) 

টয়ক্ষলট (5’-10”x 5’-7”) 

সঠিক 

৫ Floor হক্ষত Floor এর উচ্চতা 

(height) 

10’-0” 10’-0” সঠিক 

৬ 
নিঁনড়র ধাক্ষপর সাইজ 

ধাপ-12”/উচ্চতা-6”  ধাপ-12”/উচ্চতা-6” সঠিক 

৭ 
CC/ RCC এর  Thickness 

স্লার্/ নসনলন্ডার রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-4” ( brick 

chips)  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর )  

Slub-4” ( brick chips)  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর  রিই)  

সঠিক 

৮ 
ইক্ষটর র্াি (সাইজ/ class/ color) 

1র্ রশ্ররণি 1র্ রশ্ররণি সঠিক 

৯ 
রক্ষডর র্াি (Brand name/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর)  

             

(400W) 

             (400W)-

10mm/12mm/16mm/20mm/25mm     

Test             

সঠিক 

১০ নসক্ষর্ন্ট (Brand name/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর) 

            ।             ।      Test             ব্যতযয় 

১১ র্ালু পরীো (স্তক্ষর স্তক্ষর) 
- 

নসনলন্ডার রটস্ট করা হক্ষয়ক্ষে  ?? 

১২ 
Stone chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

- 
      stone chips                     

     Test              

সঠিক 

ব্যতযয় 

১৩ Brick chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) - Brick chips                 Test             - 

১৪ েরজা জািালার পনরর্াপ  

কাক্ষঠর গুণগতর্াি 

- েরজা জািালার      খ             - 
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১৫ ক) প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর র্াি 

ি) রেয়াক্ষল িীল র্ণ ব 

গ) হানিকে  

-  প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর              ।      , 

                                 । 
ব্যতযয় 

১৬ 
Sineboard, Visit Book, Site 

order book, Stock book  

Sineboard, Visit 

Book, Site order 

book, Stock book 

রর্ইক্ষন্টইি করা 

Site order book এ নিয়নর্ত record িাই , 

Stock book িাই, Sineboard রিই 

ব্যতযয় 

১৭ র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্/video 

এর্ং পাইল ড্রাইনভং ররকবড 

-  র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্ এর্ং পাইল ড্রাইনভং 

ররকবড আক্ষে  

সঠিক 

১৮ 
Shutter use: Steel/ bamboo/ 

Wooden 

Steel shutter Steel shutter          সঠিক 

১৯ 
েে, কানরগনর এর্ং প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল 

- প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল কর্ ১জি  রটকনিকযাল ব্যনি 2টি 

সাইট পনরচালিা করক্ষে।  

ব্যতযয় 

২০ ব্যর্হৃত েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ 
- েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ পে বাপ্ত িয় ব্যতযয় 

২১ 
রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর রটস্ট নরক্ষপাট ব 

- পে বাপ্ত িয় ব্যতযয় 

২২ 
            (workplan) অনুসরণ 

-              পাওয়া োয়নি  ব্যতযয় 

২৩ 
নপনরওনডকযাল প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব 

- রকাি প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব পাওয়া োয়নি ব্যতযয় 

২৪ নডজাইি/ রল আউট এের্ং BNBC 

অনুসরণ 

BNBC        

          অনুসরণ  

BNBC                  অনুসৃত হক্ষে িা  ব্যতযয় 

হযার্ার রটস্ট (অক্ষির িার্): 
   

১। কলার্ (C1) 25+24+24+20+24+29+27+28+34+32+33+29 

২। কলার্ B2=30+32+30+34+28+30+33+32+30+32+31+32) 

৩। র্ীর্ c4-=25+27+26+27+25+28+28+28+27+26+29+28 

৪। র্ীর্ B5= 34+33+33+36+34+32+37+34+30+28+28+30 

 (কলার্ Angle  ০º এবং বীর্ ৯০º) 

   

ির্ মলবেণঃ                    রটে  রিলিাট ম রদখালত িালিরন, রিরলন্ডাি বা স্লার্ রটে কিা হয়রন।                 

            রবাড ম/ িাইন রবাড ম িাওয়া র্ায়রন। ির্ মাপ্ত              (safety measure)   ই      গ     ই , 

                                               ,              ,      , গ       , ই        ই            

           ।      ,                                 ছ। কর্ ম িরিকেনা িাওয়া র্ায়রন।  
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৫। অর্কাঠাক্ষর্ার/ উপাোক্ষির িার্ঃ  Magazine building, আরআরএ , র্নরশাল   

কাক্ষজর অর্স্থাি : আরআরএ  র্নরশাল    িরিদশ মলনি তারিখঃ ০১/২০20 ইং এবং ০৫/০3/২০20 ইং 

কাজ আিলম্ভি তারিখ িম্পাদলনি প্রকৃত তারিখ কালজি িারব মক অগ্র্রত 

19/11/2019 
 

30/12/2020 85%(র রনরিংকাজ, টাইল স, নগ্রল, 

েরজার কাজ চলক্ষে)        

 
  

 
 

ক্র: 

িং 
কাক্ষজর নর্র্রণ অনুক্ষর্ােি অনুসাক্ষর করিীয় র্াঠ পে বাক্ষয় প্রাপ্ত অর্স্থা র্ন্তব্য 

১ ভর্ি এর নপ্লন্থ এনরয়া (Plinth Area) 4895.75 sft 4895.75 sft সঠিক 

২ গ্রাউন্ড রলক্ষর্ল (GL) রথক্ষক এনিনস্টং গ্রাউন্ড 

রলক্ষর্ল (EGL) এর উচ্চতা (height) 

3.0”( GL to EGL) 3.0”( GL to EGL) সঠিক 

৩ 
কলার্ রথক্ষক কলাক্ষর্র দূরত্বঃ 

কলাক্ষর্র ডায়াঃ 

(C-1)-16’11” 

C3 (5-7)-13’-10”  

C1(30”x20”) 

 C-1)-16’11” 

C3 (5-7)-13’-10”  

C1(30”x20”) 

সঠিক 

৪ 
রুক্ষর্র সাইজ (১ -২ টি) - 

টয়ক্ষলক্ষটর সাইজ (১ -২ টি) - 

টিয়ারগ্যাস রুর্ (14’1”x 16’7”) 

টয়ক্ষলট (5’-3”x 5’-0”)  

টিয়ারগ্যাস রুর্ (14’1”x 

16’7”)  

টয়ক্ষলট (5’-3”x 5’-0”) 

সঠিক 

৫ Floor হক্ষত Floor এর উচ্চতা (height) 10’-0” 10’-0” সঠিক 

৬ নিঁনড়র ধাক্ষপর সাইজ ধাপ-12”/উচ্চতা-6”  ধাপ-12”/উচ্চতা-6”  সঠিক 

৭ CC/ RCC এর  Thickness 

স্লার্/ নসনলন্ডার রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-6.5” ও 7”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-6.5” ও 7”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) করা হয়নি  

সঠিক 

ব্যতযয় 

৮ ইক্ষটর র্াি (সাইজ/ class/ color) ১ র্ রেনণর 1
st

 class/ color ok সঠিক 

৯ 
রক্ষডর র্াি (Brand / Test স্তক্ষর স্তক্ষর)  

আক্ষিায়ার রড (400W)  আক্ষিায়ার রড (400W), র্াত্র 

১ র্ার রটস্ট করা হক্ষয়ক্ষে  

সঠিক 

ব্যতযয় 

১০ 
নসক্ষর্ন্ট (Brand name/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

cm ৫২.৫ mpa,  mixture এ 

30 mpa, 

অযাংকর নসক্ষর্ন্ট, র্াত্র ১ র্ার 

রটস্ট করা হক্ষয়ক্ষে 

ব্যতযয় 

১১ র্ালু পরীো (স্তক্ষর স্তক্ষর) - র্াত্র ১ র্ার রটস্ট করা হক্ষয়ক্ষে - 
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১২ 

Stone chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

 

black stonএ chips 3/4" 

কাক্ষলা stone chips, 

র্ানহযক দৃনষ্টক্ষত ভাল র্ক্ষি 

হক্ষয়ক্ষে 

সঠিক 

 

১৩ 
Brick chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

- Brick chips  র্াত্র ১ র্ার 

রটস্ট করা হক্ষয়ক্ষে 

- 

১৪ েরজা জািালার পনরর্াপ  

কাক্ষঠর গুণগতর্াি 

4’5”x 6’11” 4’5”x 6’11” পনরর্াপ সঠিক 

কাক্ষঠর গুণগতর্াি ভাল িয়  

সঠিক 

ব্যতযয় 

১৫ ক) প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর র্াি 

ি) রেয়াক্ষল িীল র্ণ ব 

গ) হানিকে  

-  ন নিনসং কাজ চলর্াি    

           । িীল র্ণ ব 

রিই। হানিকে আক্ষে। 

সঠিক 

 

ব্যতযয় 

১৬ 

Sineboard, Visit Book, Site order 

book, Stock book  

Sineboard, Visit Book, 

Site order book, Stock 

book রর্ইক্ষন্টইি করা 

Site order book এ 

নিয়নর্ত record িাই , 

Stock book িাই, 

Sineboard রিই 

ব্যতযয় 

১৭ 
র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্/video এর্ং 

পাইল ড্রাইনভং ররকবড 

-  র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর 

েনর্ এর্ং পাইল ড্রাইনভং 

ররকবড আক্ষে। সরর্রাহ কক্ষরনি  

সঠিক 

১৮ Shutter use: Steel/ bamboo/ 

Wooden 

- Steel shutter ব্যর্হৃত 

হক্ষয়ক্ষে। 

সঠিক 

১৯ েে, কানরগনর এর্ং প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল - প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল কর্  ব্যতযয় 

২০ 
ব্যর্হৃত েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ 

- েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ পে বাপ্ত 

িয় 

ব্যতযয় 

২১ 
রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর রটস্ট নরক্ষপাট ব 

- রটে রিলিাট ম িাইলট রদখালত 

িালিরন 

ব্যতযয় 

২২ 
কর্ ব পনরকল্পিা (workplan) অনুসরণ 

-  কর্ ব পনরকল্পিা পাওয়া োয়নি  ব্যতযয় 

২৩ 
নপনরওনডকযাল প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব 

- রকাি প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব পাওয়া 

োয়নি 

ব্যতযয় 

২৪ 
নডজাইি/ রল আউট এের্ং BNBC অনুসরণ 

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া 

অনুসরণ করা  

BNBC এর সকল 

ক্রাইক্ষটনরয়া অনুসৃত হক্ষে িা  

ব্যতযয় 

২৫  

জািালার নগ্রল এর্ং টাইলস কাজ  

 নগ্রল- পনরর্াপ এর্ং র্ার 

সঠিক আক্ষে। RAK টাইলস  

ব্যর্হৃত হক্ষে 

- 

হযার্ার রটস্ট (অক্ষির িার্): 
   

১। কলার্ (C8) 40+45+48+42+44+42+40+46+41+42+38+42 

২। কলার্ C7=38+38+40+41+39+39+42+40+42+38+41+41  

৩। র্ীর্ B1-=35+40+38+28+34+33+36+35+40+38+40+38 

৪। র্ীর্ B8= 32+33+38+34+32+33+38+40+31+33+30+ 34  

 (কলার্ Angle  ০º এবং বীর্ ৯০º) 

  

ির্ মলবেণঃ                    রটে রিলিাট ম িাইলট রদখালত িালিরন। রিরলন্ডাি বা স্লার্ রটে কিা হয়রন।              

               রবাড ম/ িাইন রবাড ম িাওয়া র্ায়রন। ির্ মাপ্ত              (safety measure)   ই               । 

      কালঠি গুণ্তর্ান র্াল িাওয়া র্ায়রন। কর্ ব পনরকল্পিা পাওয়া োয়নি। 
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৬। অর্কাঠাক্ষর্ার/ উপাোক্ষির িার্ঃ Multipurpose  building, এনপনর্এি, নসক্ষলট 

কাক্ষজর অর্স্থাি : এনপনর্এি নসক্ষলট   পনরেশ বক্ষির তানরিঃ ১৬/০3/২০20 ইং রথলক 1৮/০3/২০20 ইং 

কাজ আরক্ষম্ভর তানরি সম্পােক্ষির প্রকৃত তানরি কাক্ষজর সানর্ বক অগ্রগনত 

31/5/2018 
 

31/11/2019 ২৫% (১র্ তলার কলাক্ষর্র কাজ চলক্ষে)   

 
  

 

ক্র: 

িং 
কাক্ষজর নর্র্রণ অনুক্ষর্ােি অনুসাক্ষর করিীয় র্াঠ পে বাক্ষয় প্রাপ্ত অর্স্থা র্ন্তব্য 

১ ভর্ি এর নপ্লন্থ এনরয়া (Plinth Area) 7949.57 sft 7949.57 sft সঠিক 

২ গ্রাউন্ড রলক্ষর্ল(GL) রথক্ষক এনিনস্টং গ্রাউন্ড 

রলক্ষর্ল(EGL) এর উচ্চতা(height) 

2’6”( GL to EGL) 2’6”( GL to EGL) সঠিক 

৩ কলার্ রথক্ষক কলাক্ষর্র দূরত্বঃ 

কলাক্ষর্র ডায়াঃ 

 (C1)-16’-10”/27’-8”x22’-1” 

 (20”x18”) 

 C1)-16’-10”/27’-8”x22’-1” 

 (20”x18”) 

সঠিক 

৪ রুক্ষর্র সাইজ (১ -২ টি) - 

টয়ক্ষলক্ষটর সাইজ (১ -২ টি) - 

রুর্ (18’-4”x 11’8”) 

টয়ক্ষলট (7’-6”x 5’6”) 

রুর্ (18’-4”x 11’8”) 

টয়ক্ষলট (7’-6”x 5’6”) 

সঠিক 

৫ Floor হক্ষত Floor এর উচ্চতা 

(height) 

14’0” 14’0” সঠিক 

৬ 
নিঁনড়র ধাক্ষপর সাইজ 

ধাপ-12”/ উচ্চতা-6”  ধাপ-12”/ উচ্চতা-6”  সঠিক 

৭ CC/ RCC এর  Thickness 

স্লার্/ নসনলন্ডার রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-6” এর্ং 7.5”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-6”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

সঠিক 

৮ 
ইক্ষটর র্াি (সাইজ/ class/ color) 

১ র্ রেনণর সাইক্ষট পাওয়া োয়নি - 

৯ 
রক্ষডর র্াি (Brand name/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর)  

HKG/BSRM/RSRM(400W) HKG (400w)60 G-

10mm/12mm/ 

16mm/20mm/25mm 

সঠিক 

১০ নসক্ষর্ন্ট (Brand name/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর) 

cm ৫২.৫ mpa,  mixture এ 

30 mpa 

নপ্রনর্য়ার নসক্ষর্ন্ট সঠিক 

১১ 
র্ালু পরীো (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

- 
লাল র্ালু র্ানহযক দৃনষ্টক্ষত ভাল র্ক্ষি 

হয়নি 

ব্যতযয় 

১২ 
Stone chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

- 
সাো stone chips র্ানহযক দৃনষ্টক্ষত 

ভাল র্ক্ষি হয়নি। 

ব্যতযয় 

১৩ Brick chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) - Brick chips ব্যর্হার হয়নি। - 

১৪ েরজা জািালার পনরর্াপ  

কাক্ষঠর গুণগতর্াি 

- েরজা জািালার কাজ এিক্ষিা শুরু 

হয়নি ।  

- 
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১৫ ক) প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর র্াি 

ি) রেয়াক্ষল িীল র্ণ ব 

গ) হানিকে  

-  প্লাস্টাক্ষরর/ ন নিনসং এর  কাজ শুরু 

হয়নি  
- 

১৬ 
Sineboard, Visit Book, Site 

order book, Stock book  

Sineboard, Visit Book, 

Site order book, Stock 

book রর্ইক্ষন্টইি করা 

Site order book এ নিয়নর্ত 

record িাই , Stock book িাই, 

Sineboard রিই 

ব্যতযয় 

১৭ 
র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্/video 

এর্ং পাইল ড্রাইনভং ররকবড 

-  র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্ এর্ং 

পাইল ড্রাইনভং ররকবড আক্ষে নকন্তু 

সরর্রাহ করক্ষত পাক্ষরনি  

- 

১৮ 
Shutter use: Steel/ bamboo/ 

Wooden 

Steel shutter Steel shutter ব্যর্হৃত হক্ষে সঠিক 

১৯ 
েে, কানরগনর এর্ং প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল 

- প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল কর্ 2জি নেক্ষয় 

4টি সাইট পনরচালিা করক্ষে 

ব্যতযয় 

২০ ব্যর্হৃত েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ 
- েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ পে বাপ্ত িয় ব্যতযয় 

২১ 
রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর রটস্ট নরক্ষপাট ব 

- অল্প সংখ্যক রটস্ট নরক্ষপাট ব  পাওয়া 

নগক্ষয়ক্ষে 

- 

২২ 
কর্ ব পনরকল্পিা (workplan) অনুসরণ 

-  কর্ ব পনরকল্পিা পাওয়া োয়নি  ব্যতযয় 

২৩ 
নপনরওনডকযাল প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব 

- রকাি প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব পাওয়া োয়নি ব্যতযয় 

২৪ নডজাইি/ রল আউট এর্ং BNBC 

অনুসরণ 

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া 

অনুসরণ করা  

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া 

অনুসৃত হক্ষে িা  

ব্যতযয় 

হযার্ার রটস্ট (অক্ষির িার্): 
   

১। কলার্ (C1) ২9+3০+২8+3১+২7+3০+২৮+3২+২8+২৮+3১+3০ 

২। কলার্ C4=3৬+3৪+3২+3৬+3৭+3০+৩১+৩2+30+32+3১+3৪ 

Note: োে ঢালাই হয়নি তাই Beam রিই 

(কলার্ Angle  ০º) 

  

ির্ মলবেণঃ িাইলট                       ির্ মাপ্ত রটে কিা হলে না। ির্ মাপ্ত              (safety measure)     

              গ     ই ,                                                ,              ,     , গ      , 

ই        ই              । প্রলয়াজনীয় জনবল কর্ 2জন কারি্রি ব্যরক্ত রদলয় 4টি িাইট িরিিালনা কিা হলে। কর্ ম 

িরিকেনা িাওয়া র্ায়রন।  
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৭। অবকাঠালর্াি/ উিাদালনি নার্ঃ Magazin building, এরিরবএন, রিললট 

কালজি অবস্থান : এরিরবএন রিললট   িরিদশ মনলনি তারিখঃ ১৬/০3/২০20 ইং রথলক 1৮/০3/২০20 ইং 

কাজ আিলম্ভি তারিখ িম্পাদলনি প্রকৃত তারিখ কালজি িারব মক অগ্র্রত 

10/5/2018 
 

09/05/2019 ৮০% (িাোি কাজ িললছ)   

   
 

ক্র: 

নং 
কালজি রববিণ অনুলর্াদন অনুিালি কিনীয় র্াঠ ির্ মালয় প্রাপ্ত অবস্থা র্ন্তব্য 

১ র্বন এি রিন্থ এরিয়া (Plinth Area) 4895.75 sft 4895.76 sft িঠিক 

২ গ্রাউন্ড রললবল(GL) রথলক এরিরেং গ্রাউন্ড 

রললবল(EGL) এি উচ্চতা (height) 

2’-6”( GL to EGL) 2’-6”( GL to EGL) িঠিক 

৩ কলার্ রথলক কলালর্ি দূিত্বঃ 

কলালর্ি ডায়াঃ 

 C(4-5)-24’-2” 

30”x20” 

C(4-5)-24’-2” 

30”x20” 

িঠিক 

৪ 
রুলর্ি িাইজ (১ -২ টি) - 

টয়লললটি িাইজ (১ -২ টি) - 

টিয়াি গ্যাি রুর্ (1৪’1”x 

১৬’৮”) 

টয়ললট (5’-০”x ৭’-১”) 

টিয়াি গ্যাি রুর্ (1৪’1”x 

১৬’৮”) 

টয়ললট (5’-০”x ৭’-১”) 

িঠিক 

৫ 
Floor হলত Floor এি উচ্চতা (height) 

10’-0” 10’-0” িঠিক 

৬ 
রিঁরড়ি ধালিি িাইজ 

ধাি-1০”/উচ্চতা-6”  ধাি-1০”/উচ্চতা-6” িঠিক 

৭ CC/ RCC এি  Thickness 

স্লাব/ রিরলন্ডাি রটে  (স্তলি স্তলি) 

Slub 7”  এবং -6.5”   

রটে  (স্তলি স্তলি) 

Slub 7”  এবং -6.5”   

রটে  (স্তলি স্তলি) 

িঠিক 

৮ 
ইলটি র্ান (িাইজ/ class/ color) 

1র্ রশ্ররণি িাইলট িাওয়া র্ায়রন িঠিক 

৯ 
িলডি র্ান (Brand name/ Test স্তলি স্তলি)  

HKG/BSRM/RSRM BSI (400w) Stregth 

িঠিক 

১০ 
রিলর্ন্ট (Brand name/ Test স্তলি স্তলি) 

cm ৫২.৫ mpa,  mixture 

এ 30 mpa, 

রপ্ররর্য়াি রিলর্ন্ট mpa িঠিক 

১১ 
বালু িিীো (স্তলি স্তলি) 

- 
লাল বালু বারহযক দৃরষ্টলত র্াল 

রদখা র্লয়লছ 

 

১২ 
Stone chips (type/ Test স্তলি স্তলি) 

- 
িাদা ও কাললা stone chips 

ব্যবহাি  কিা হলে 

র্াল 

১৩ Brick chips (type/ Test স্তলি স্তলি) - Brick chips ব্যবহাি হয়রন - 

১৪ দিজা জানালাি িরির্াি  

কালঠি গুণ্তর্ান 

- দিজা জানালাি কাজ শুরু হয়রন  - 

১৫ ক) িাোলিি র রনরিং এি র্ান 

খ) রদয়ালল নীল বণ ম 

্) হারনকে  

-  িাোি/ র রনরিং কাজ িললছ  

 

- 
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১৬ 

Site order book, Stock book  

- Site order book এ রনয়রর্ত 

record নাই, Stock book 

নাই 

ব্যতযয় 

১৭ র্াটিি রনলি ির্ারপ্ত কালজি ছরব/video এবং িাইল 

োইরর্ং রিকমড 

-  র্াটিি রনলি ির্ারপ্ত কালজি ছরব 

এবং িাইল োইরর্ং রিকমড আলছ  

িঠিক 

১৮ Shutter use: Steel/ bamboo/ Wooden Steel shutter Steel shutter ব্যবহাি হলয়লছ িঠিক 

১৯ 
দে, কারি্রি এবং প্রলয়াজনীয় জনবল 

- প্রলয়াজনীয় জনবল কর্ ১জন 

রদলয় ২টি িাইট কর্াি কিলছ  

ব্যতযয় 

২০ ব্যবহৃত র্ন্ত্রিারত এবং িিঞ্জার্ 
- র্ন্ত্রিারত এবং িিঞ্জার্ ির্ মাপ্ত নয় ব্যতযয় 

২১ 
রর্লটরিয়াললি রটে রিলিাট ম 

- রর্লটরিয়াললি রটে রিলিাট ম 

প্রলয়াজনীয় িংখ্যক আলছ 

িঠিক 

২২ 
কর্ ম িরিকেনা (workplan) অনুিিণ 

-  কর্ ম িরিকেনা িাওয়া র্ায়রন  ব্যতযয় 

২৩ 
রিরিওরডকযাল প্রলগ্রি রিলিাট ম 

- রকান প্রলগ্রি রিলিাট ম িাওয়া 

র্ায়রন 

ব্যতযয় 

২৪ 
রডজাইন/ রল আউট এদবং BNBC অনুিিণ 

BNBC এি িকল 

ক্রাইলটরিয়া অনুিিণ কিা  

BNBC এি িকল ক্রাইলটরিয়া 

অনুসৃত হলে না  

ব্যতযয় 

হযার্াি রটে (অলঙ্গি নার্): 
   

১। কলার্ (C8)40+45+48+42+44+42+40+46+41+42+38+42 

২। কলার্ C7=38+38+40+41+39+39+42+40+42+38+41+41  

৩। বীর্ B1-=35+40+38+28+34+33+36+35+40+38+40+38 

৪। বীর্ B8= 32+33+38+34+32+33+38+40+31+33+30+ 34  

 (কলার্ Angle  ০º এবং বীর্ ৯০º) 

   

ির্ মলবেণঃ িাইলট ির্ মাপ্ত              (safety measure)                   গ     ই ,                  

                              ,              ,      , গ      , ই        ই               । প্রলয়াজনীয় 

জনবল কর্ ১জন কারি্রি ব্যরক্ত ২টি িাইট িরিিালনা কিলছ। রকান কর্ ম িরিকেনা িাওয়া র্ায়রন। Site order book এ 

রনয়রর্ত record নাই, Stock book নাই। 
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৮। অর্কাঠাক্ষর্ার/ উপাোক্ষির িার্ঃ Service Block  building, এনপনর্এি, নসক্ষলট 

 কাক্ষজর অর্স্থাি : এনপনর্এি নসক্ষলট   পনরেশ বিক্ষির তারিখঃ ১৬/০3/২০20 ইং এবং 1৮/০3/২০20 ইং 

কাজ আরক্ষম্ভর তানরি সম্পােক্ষির প্রকৃত তানরি কাক্ষজর সানর্ বক অগ্রগনত 

31/5/2018 
 

31/05/2019 ৪০% (১র্ তলার োে ঢালাই সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষে)   

 
  

 

ক্র: 

িং 
কাক্ষজর নর্র্রণ অনুক্ষর্ােি অনুসাক্ষর করিীয় র্াঠ পে বাক্ষয় প্রাপ্ত অর্স্থা র্ন্তব্য 

১ ভর্ি এর নপ্লন্থ এনরয়া (Plinth Area) 
54’8”x 54’3”  54’8”x 54’3” সঠিক 

২ গ্রাউন্ড রলক্ষর্ল(GL) রথক্ষক এনিনস্টং 

গ্রাউন্ড রলক্ষর্ল (EGL) এর উচ্চতা 

2’6”( PL to EGL) 2’6”( PL to EGL) সঠিক 

৩ কলার্ রথক্ষক কলাক্ষর্র দূরত্বঃ 

কলাক্ষর্র ডায়াঃ 

 (C1)-18’4” 

 ডায়াঃ (15”x15”) 

 (C1)-18’4” 

 ডায়াঃ (15”x15”) 

সঠিক 

৪ রুক্ষর্র সাইজ (১ -২ টি) - 

টয়ক্ষলক্ষটর সাইজ (১ -২ টি) - 

অন স রুর্ (10’5”x 10’10”) 

টয়ক্ষলট (5’10”x 5’7”) 

অন স রুর্ (10’5”x 10’10”) 

টয়ক্ষলট (5’10”x 5’7”) 

সঠিক 

৫ 
Floor হক্ষত Floor এর উচ্চতা  

10’0” 10’0” সঠিক 

৬ 
নিঁনড়র ধাক্ষপর সাইজ 

ধাপ-10”/উচ্চতা-6”  ধাপ-10”/উচ্চতা-6”  সঠিক 

৭ CC/ RCC এর  Thickness 

স্লার্/ নসনলন্ডার রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-5.5”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-5.5”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

সঠিক 

৮ ইক্ষটর র্াি (সাইজ/ class/ color) 1র্ রেনণর সাইক্ষট ইট পাওয়া োয়নি - 

৯ রক্ষডর র্াি (Brand name/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর)  

SSRM/BSRM/RSRM(400W) SSRM (400w) 60G- 10mm/ 

12mm/ 16mm/20mm/ 25mm 

সঠিক 

১০ নসক্ষর্ন্ট (Brand name/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর) 

cm ৫২.৫ mpa,  mixture এ 30 

mpa, 

নপ্রনর্য়ার নসক্ষর্ন্ট সঠিক 

১১ 
র্ালু পরীো (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

- 
লাল র্ালু র্ানহযক দৃনষ্টক্ষত ভাল রেিা 

নগক্ষয়ক্ষে 

সঠিক 

১২ Stone chips (type/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর) 

- 
সাো ও কাক্ষলা stone chips ব্যর্হার  

করা হক্ষে 

সঠিক 

১৩ Brick chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) - Brick chips ব্যর্হার হয়নি - 

১৪ েরজা জািালার পনরর্াপ  

কাক্ষঠর গুণগতর্াি 

- েরজা জািালার কাজ এিক্ষিা শুরু হয়নি  - 

১৫ ক) প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর র্াি 

ি) রেয়াক্ষল িীল র্ণ ব 

গ) হানিকে  

-  প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর  কাজ় শুরু 

হয়নি । কলার্ এর্ং নসনডর ল্যানন্ডংএ 

হানিকে আক্ষে 

ব্যতযয় 
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১৬ 
Site order book, Stock book  

- Site order book এ নিয়নর্ত 

record  িাই , Stock book িাই 

ব্যতযয় 

১৭ র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্/video 

এর্ং পাইল ড্রাইনভং ররকবড 

-  র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্ এর্ং 

পাইল ড্রাইনভং ররকবড আক্ষে  

সঠিক 

১৮ 
Shutter use: Steel/ bamboo/ 

Wooden 

Steel shutter Steel shutter ব্যর্হৃত হক্ষে. 

shutter সঠিকভাক্ষর্ স্থাপি িা করায় 

র্ীর্ ও স্লার্ র্াঁকা রেিা রগক্ষে। 

সঠিক 

১৯ 
েে, কানরগনর এর্ং প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল 

- প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল কর্ ১জি নেক্ষয় 2টি 

সাইট কভার কক্ষর  

ব্যতযয় 

২০ ব্যর্হৃত েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ 
- েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ পে বাপ্ত িয় ব্যতযয় 

২১ 
রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর রটস্ট নরক্ষপাট ব 

- পে বাপ্ত িয় ব্যতযয় 

২২ 
কর্ ব পনরকল্পিা (workplan) অনুসরণ 

-  কর্ ব পনরকল্পিা পাওয়া োয়নি  ব্যতযয় 

২৩ 
নপনরওনডকযাল প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব 

- রকাি প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব পাওয়া োয়নি ব্যতযয় 

২৪ নডজাইি/ রল আউট এের্ং BNBC 

অনুসরণ 

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া 

অনুসরণ করা  

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া অনুসৃত 

হক্ষে িা  

ব্যতযয় 

হযার্ার রটস্ট (অক্ষির িার্): 
   

১। কলার্ (C4) 30+32+34+28+30+32+32+34+32+31+33+32 

২। কলার্ C2=34+33+33+36+37+34+32+37+30+28+28+30  

Note: োে ঢালাই সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষে র্াত্র তাই Beam  এ হযার্ার রটক্ষস্টর উপক্ষোগী হয়নি। 

(কলার্ Angle  ০º) 

  

ির্ মলবেণঃ িাইলট                       ির্ মাপ্ত রটে কিা হলে না । ির্ মাপ্ত              (safety 

measure)   ই      গ     ই ,                                                ,              ,  

    , গ       , ই        ই                       । কর্ ম িরিকেনা িাওয়া র্ায়রন। কলার্ এর্ং নসনডর 

ল্যানন্ডংএ হানিকে আক্ষে shutter িঠিকর্ালব স্থািন না কিায় বীর্ ও স্লাব বাঁকা রদখা র্লয়লছ। 
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৯। অবকাঠালর্াি/ উিাদালনি নার্ঃ Admin building, এরিরবএন, রিললট 

কালজি অবস্থান : এরিরবএন রিললট    িরিদশ মনলনি তারিখঃ ১৬/০3/২০20 ইং এবং 1৮/০3/২০20 ইং 

কাজ আিলম্ভি তারিখ িম্পাদলনি প্রকৃত তারিখ কালজি িারব মক অগ্র্রত 

12/11/2018 
 

11/11/2019 ৩৭% (২য়
 
Slub casting িললছ)   

  
 

 

ক্র: 

নং 
কালজি রববিণ অনুলর্াদন অনুিালি কিনীয় র্াঠ ির্ মালয় প্রাপ্ত অবস্থা র্ন্তব্য 

১ র্বন এি রিন্থ এরিয়া (Plinth Area) 4440.00 sft 4440.1” sft িঠিক 

২ গ্রাউন্ড রললবল(GL) রথলক এরিরেং গ্রাউন্ড 

রললবল(EGL) এি উচ্চতা  

2’-6”( GL to EGL) 2’-6”( GL to EGL) িঠিক 

৩ কলার্ রথলক কলালর্ি দূিত্বঃ 

কলালর্ি ডায়াঃ 

7(C-D)-16’11” 

C(5-7)-13’10”  

7(C-D)-16’11” 

C(5-7)-13’10”  

িঠিক 

৪ 
রুলর্ি িাইজ (১ -২ টি) - 

টয়লললটি িাইজ (১ -২ টি) - 

ররকড ব রুর্ (18’-1”x 

4’10”) টয়ক্ষলট  

(5’-3”x 5’-0”) 

ররকড ব রুর্ (18’-1”x 4’10”) 

টয়ক্ষলট (5’-3”x 5’-0”) 

িঠিক 

৫ 
Floor হলত Floor এি উচ্চতা  

11’-0” 11’-0” িঠিক 

৬ 
রিঁরড়ি ধালিি িাইজ 

ধাপ-12”/উচ্চতা-6”  ধাপ-12”/উচ্চতা-6” িঠিক 

৭ CC/ RCC এি  Thickness 

স্লাব/ রিরলন্ডাি রটে  (স্তলি স্তলি) 

Slub-5.5”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-5.5”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) আক্ষে 

িঠিক 

৮ 
ইলটি র্ান (িাইজ/ class/ color) 

১ র্ রেনণর সাইক্ষট পাওয়া োয়নি - 

৯ 
িলডি র্ান (Brand/Test স্তলি স্তলি)  

HKG/BSRM/RSRM HKG (400w)60G-10mm/ 

12mm/16mm/20mm/25mm 

িঠিক 

১০ 
রিলর্ন্ট (Brand name/ Test স্তলি স্তলি) 

cm ৫২.৫ mpa,  mixture 

এ 30 mpa, 

রপ্ররর্য়াি রিলর্ন্ট িঠিক 

১১ বালু িিীো (স্তলি স্তলি) 
- 

লাল বালু ল্যাব রটলে িাঠালনা হলয়লছ - 

১২ 
Stone chips (type/ Test স্তলি স্তলি) 

- 
িাদা ও কাললা stone chips র্ানহযক 

দৃনষ্টক্ষত ভাল রেিা নগক্ষয়ক্ষে 

িঠিক 

১৩ Brick chips (type/ Test স্তলি স্তলি) 
- Brick chips ব্যবহাি হয়রন - 

১৪ দিজা জানালাি িরির্াি  

কালঠি গুণ্তর্ান 

- দিজা জানালাি কাজ এখ রনা শুরু হয়রন  - 

১৫ ক) িাোলিি র রনরিং এি র্ান 

খ) রদয়ালল নীল বণ ম 

-  র রনরিং কাজ শুরু হয়রন  

কলার্ ও বীলর্ হারনকে রদখা র্লয়লছ 

ব্যতযয় 
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্) হারনকে  

১৬ 
Site order book, Stock book  - Site order book এ রনয়রর্ত 

record নাই ,Stock book নাই 

ব্যতযয় 

১৭ র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্/ video এর্ং 

পাইল ড্রাইনভং ররকবড 

-  র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্ এর্ং 

পাইল ড্রাইনভং ররকবড আক্ষে  

িঠিক 

১৮ 
Shutter use: Steel/ bamboo/ 

Wooden 

Steel shutter Steel shutter ব্যবহৃত হলে িঠিক 

১৯ 
দে, কারি্রি এবং প্রলয়াজনীয় জনবল 

- প্রলয়াজনীয় জনবল কর্ ১জন রদলয় ৩টা 

িাইট কর্াি কিলছ  
ব্যতযয় 

২০ ব্যবহৃত র্ন্ত্রিারত এবং িিঞ্জার্ 
- র্ন্ত্রিারত এবং িিঞ্জার্ ির্ মাপ্ত নয় ব্যতযয় 

২১ 
রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর রটস্ট নরক্ষপাট ব 

- ির্ মাপ্ত নয় ব্যতযয় 

২২ 
কর্ ম িরিকেনা (workplan) অনুিিণ -  কর্ ম িরিকেনা িাওয়া র্ায়রন  ব্যতযয় 

২৩ 
নপনরওনডকযাল প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব 

- রকাি প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব পাওয়া োয়নি ব্যতযয় 

২৪ 
রডজাইন/ রল আউট এদবং BNBC অনুিিণ 

BNBC এি িকল 

ক্রাইলটরিয়া অনুিিণ কিা  
BNBC এি িকল ক্রাইলটরিয়া অনুসৃত 

হলে না  

ব্যতযয় 

হযার্াি রটে (অলঙ্গি নার্): 
   

১। কলার্ (C9) 36+33+34+36+37+30+40+28+33+33+33+32 

২। কলার্ C2=34+36+33+34+36+36+36+38+32+42+30+34  

৩। র্ীর্ B1-=40+40+41+40+44+38+42+41+32+46+,44+40  

৪। র্ীর্ B4= 38+34+34+32+32+36+32+40+37+42+38+ 42  

 (কলার্ Angle  ০º এবং বীর্ ৯০º) 

  

ির্ মলবেণঃ কলার্ ও বীলর্ হারনকে রদখা র্লয়লছ। িাইলট                       ির্ মাপ্ত রটে কিা হলে না। কলার্ ও বীলর্ 

হারনকে রদখা র্লয়লছ। ির্ মাপ্ত              (safety measure)   ই      গ     ই ,                            

                     ,              ,     , গ      , ই        ই                       । কর্ ম িরিকেনা 

িাওয়া র্ায়রন। প্রলয়াজনীয় জনবল কর্ ১জন কারি্রি ব্যরক্ত ৩টি িাইট িরিিালনা কিলছ। 
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১০। অর্কাঠাক্ষর্ার/ উপাোক্ষির িার্ঃ Multipurpose  Building, আরআরএ , নসক্ষলট 

কাক্ষজর অর্স্থাি : আরআরএ , নসক্ষলট পনরেশ বিক্ষির তানরিঃ ১৬/০3/২০20 ইং রথলক 1৮/০3/২০20 ইং 

কাজ আরক্ষম্ভর তানরি সম্পােক্ষির প্রকৃত তানরি কাক্ষজর সানর্ বক অগ্রগনত 

15/5/2018 
 

15/1১/2019 ৫৫% (৩য় তলার কাজ চলক্ষে)   

   
 

ক্র: 

িং 
কাক্ষজর নর্র্রণ অনুক্ষর্ােি অনুসাক্ষর করিীয় র্াঠ পে বাক্ষয় প্রাপ্ত অর্স্থা র্ন্তব্য 

১ ভর্ি এর নপ্লন্থ এনরয়া (Plinth Area) 7949.57sft 120’8”x62’3”Fit সঠিক 

২ গ্রাউন্ড রলক্ষর্ল(GL) রথক্ষক এনিনস্টং গ্রাউন্ড 

রলক্ষর্ল(EGL) এর উচ্চতা (height) 

3’ (GL to EGL) 3’ (GL to EGL) সঠিক 

৩ কলার্ রথক্ষক কলাক্ষর্র দূরত্বঃ 

কলাক্ষর্র ডায়াঃ 

(C8-9)-14’-5”/ C-D=14’11” 

 (18”x25”) 

 (C8-9)-14’-11”/ 9C-D=14’6” 

 (18”x25”) 

সঠিক 

৪ রুক্ষর্র সাইজ (১ -২ টি) - 

টয়ক্ষলক্ষটর সাইজ (১ -২ টি) - 

অন স রুর্(18’-4”x 11’8”) 

টয়ক্ষলট (7’-6”x 5’-0”) 

অন স রুর্(18’-4”x 11’8”) 

টয়ক্ষলট (7’-6”x 5’-0”) 

সঠিক 

৫ Floor হক্ষত Floor এর উচ্চতা (height) 14’-0” 14’-0” সঠিক 

৬ নিঁনড়র ধাক্ষপর সাইজ 
ধাপ-12”/ উচ্চতা-6”  ধাপ-12”/উচ্চতা-6”  সঠিক 

৭ CC/ RCC এর  Thickness 

স্লার্/ নসনলন্ডার রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-7.5”  এর্ং 6”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-7.5”  এর্ং 6”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

সঠিক 

৮ ইক্ষটর র্াি (সাইজ/ class/ color) ১র্ রেনণর সাইক্ষট পাওয়া োয়নি - 

৯ রক্ষডর র্াি (Brand name/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর)  

HKG/BSRM/RSRM(400W) HKG/BSRM/RSRM(400W)10mm/ 

12mm/16mm/20mm/25mm 

সঠিক 

১০ 
নসক্ষর্ন্ট (Brand name/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

cm ৫২.৫ mpa,  mixture এ 

30 mpa,  

নপ্রনর্য়ার নসক্ষর্ন্ট  সঠিক 

১১ র্ালু পরীো (স্তক্ষর স্তক্ষর) 
- 

লাল র্ালু র্ানহযক দৃনষ্টক্ষত খুর্ ভাল র্ক্ষি হয়নি  

১২ 
Stone chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

- 
সাো ও কাক্ষলা stone chips ব্যর্হার  করা 

হক্ষয়ক্ষে ল্যার্ রটক্ষস্ট পাঠাক্ষিা হক্ষয়ক্ষে 

??? 

১৩ Brick chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) - Brick chips ব্যর্হার হয়নি - 

১৪ েরজা জািালার পনরর্াপ  

কাক্ষঠর গুণগতর্াি 

- েরজা জািালার কাজ শুরু হয়নি - 

১৫ ক) প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর র্াি 

ি) রেয়াক্ষল িীল র্ণ ব 

গ) হানিকে  

-  প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর কাজ শুরু হয়নি  

কলাক্ষর্, নসনডর ল্যানন্ডংএ এর্ং র্ীক্ষর্ 

হানিকে রেিা নগক্ষয়ক্ষে। ডাকব র ক্ষট নগক্ষয়ক্ষে। 

ব্যতযয় 
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সাটাক্ষরর সংক্ষোগ স্থক্ষল অসর্তা রেিা 

নগক্ষয়ক্ষে। 
১৬ 

Site order book, Stock book  
- Site order book এ নিয়নর্ত record 

িাই, Stock book িাই 

ব্যতযয় 

১৭ 
র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্/video এর্ং 

পাইল ড্রাইনভং ররকবড 

-  র্াটির নিক্ষচ সর্াপ্ত কাক্ষজর েনর্ এর্ং পাইল 

ড্রাইনভং ররকবড আক্ষে নকন্ত সরর্রাহ করক্ষত 

পাক্ষরনি 

- 

১৮ 
Shutter use: Steel/ bamboo/ 

Wooden 

Steel shutter Steel shutter ব্যর্হৃত হক্ষে সঠিক 

১৯ 
েে, কানরগনর এর্ং প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল 

- প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল কর্ 2জি নেক্ষয় 4টি 

সাইট পনরচালিা করক্ষে  

ব্যতযয় 

২০ ব্যর্হৃত েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ 
- েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ পে বাপ্ত িয় ব্যতযয় 

২১ 
রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর রটস্ট নরক্ষপাট ব 

- রটস্ট নরক্ষপাট ব পাওয়া নগক্ষয়ক্ষে তক্ষর্ পে বাপ্ত িয় - 

২২ 
কর্ ব পনরকল্পিা (workplan) অনুসরণ 

-  কর্ ব পনরকল্পিা পাওয়া োয়নি  ব্যতযয় 

২৩ 
নপনরওনডকযাল প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব 

- রকাি প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব পাওয়া োয়নি ব্যতযয় 

২৪ 
নডজাইি/ রল আউট এের্ং BNBC অনুসরণ 

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া 

অনুসরণ করা  

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া অনুসৃত হক্ষে 

িা  

ব্যতযয় 

হযার্ার রটস্ট (অক্ষির িার্): 
   

১। কলার্ (C5) 1
st floor 

 =38+36+36+34+36+38+38+36+31+34+35+38 

২। কলার্ 2nd floor C2=28+28+26+22+22+26+24+20+26+26+28+27 

৩। র্ীর্ - 2nd Floor B9=38+40+38+36+38+38+41+36+40+40+41+38 

৪। র্ীর্ B2=36+30+30+31+32+32+34+32+34+32+31+ 34  

(কলার্ Angle  ০º এবং বীর্ ৯০º) 

  

ির্ মলবেণঃ রিরডি ল্যারন্ডংএ এবং বীলর্ হারনকে রদখা র্লয়লছ। ডাকম র লট র্লয়লছ । ির্ মাপ্ত              (safety 

measure)   ই      গ     ই ,                                                 ,              ,      , 

গ      , ই        ই              । িাইলট                       ির্ মাপ্ত রটে কিা হলে না । রকান কর্ ম িরিকেনা 

িাওয়া র্ায়রন। Site order book এ নিয়নর্ত record িাই, Stock book িাই। 
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১১। অর্কাঠাক্ষর্ার/ উপাোক্ষির িার্ঃ Magazine building, আরআরএ , নসক্ষলট 

কাক্ষজর অর্স্থাি : আরআরএ , নসক্ষলট  িরিদশ মলনি তারিখঃ ১৭/০3/২০20 ইং রথলক ১৯/০3/২০20 ইং  

কাজ আিলম্ভি তারিখ িম্পাদলনি প্রকৃত তারিখ কালজি িারব মক অগ্র্রত 

12/11/2018 
 

11/11/2019 70% (িাোি এবং ্াথুনীি কাজ িললছ)   

   

 

ক্র: 

িং 
কাক্ষজর নর্র্রণ অনুক্ষর্ােি অনুসাক্ষর করিীয় র্াঠ পে বাক্ষয় প্রাপ্ত অর্স্থা র্ন্তব্য 

১ ভর্ি এর নপ্লন্থ এনরয়া (Plinth Area) 
4895.75sft 4895.75sft সঠিক 

২ গ্রাউন্ড রলক্ষর্ল(GL) রথক্ষক এনিনস্টং গ্রাউন্ড 

রলক্ষর্ল(EGL) এর উচ্চতা (height) 

3’0” (GL to EGL) 3’0” (GL to EGL) সঠিক 

৩ কলার্ রথক্ষক কলাক্ষর্র দূরত্বঃ 

কলাক্ষর্র ডায়াঃ 

 (C4-5)-24’-2” 

 (20”x20”) 

 (C4-5)-24’-2” 

 (20”x20”) 

সঠিক 

৪ রুক্ষর্র সাইজ (১ -২ টি) - 

টয়ক্ষলক্ষটর সাইজ (১ -২ টি) - 

ARMS রুর্ (18’4” x 47’1”) 

টয়ক্ষলট (5’-0”x 7’-1”) 

ARMS রুর্ (18’4” x 47’1”) 

টয়ক্ষলট (5’-0”x 7’-1”) 

সঠিক 

৫ 
Floor হক্ষত Floor এর উচ্চতা (height) 

10’-0” 10’-0” সঠিক 

৬ 
নিঁনড়র ধাক্ষপর সাইজ 

ধাপ-10”/উচ্চতা-6”  ধাপ-10”/উচ্চতা-6”  সঠিক 

৭ CC/ RCC এর  Thickness 

স্লার্/ নসনলন্ডার রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-7” ও 6.5”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-7” ও 6.5”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

সঠিক 

৮ 
ইক্ষটর র্াি (সাইজ/ class/ color) 

1র্ রেনণর                  । সঠিক 

৯ রক্ষডর র্াি (Brand name/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর)  

BSI/BSRM/RSRM(400W) BSI (400w) 60 G-10mm/ 

12mm/6mm/20mm/25mm 

সঠিক 

১০ 
নসক্ষর্ন্ট (Brand name/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

cm ৫২.৫ mpa,  mixture এ 

30 mpa, 

নপ্রনর্য়ার নসক্ষর্ন্ট সঠিক 

১১ র্ালু পরীো (স্তক্ষর স্তক্ষর) - লাল র্ালু ল্যার্ রটস্ট করা হক্ষয়ক্ষে  

১২ 
Stone chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

- 
সাো ও কাক্ষলা stone chips ব্যর্হার  

করা হক্ষে 

সঠিক 

১৩ Brick chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) - Brick chips ব্যর্হার হয়নি - 

১৪ েরজা জািালার পনরর্াপ  

কাক্ষঠর গুণগতর্াি 

- েরজা জািালার এর্ং  নগ্রক্ষলর কাজ 

চলর্াি   

- 

১৫ ক) প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর র্াি 

ি) রেয়াক্ষল িীল র্ণ ব 

গ) হানিকে  

-  প্লাস্টার/  ন নিনসং এর  কাজ চলক্ষে,  

কলাক্ষর্    নসনডর ল্যানন্ডং এ হানিকে 

আক্ষে 

ব্যতযয় 
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১৬ 
Sineboard, Visit Book, Site 

order book, Stock book  

Sineboard, Visit Book, 

Site order book, Stock 

book রর্ইক্ষন্টইি করা 

Site order book এ নিয়নর্ত 

record িাই , Stock book িাই, 

Sineboard রিই 

ব্যতযয় 

১৭ র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্/video 

এর্ং পাইল ড্রাইনভং ররকবড 

-  র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্ এর্ং 

পাইল ড্রাইনভং ররকবড আক্ষে  

সঠিক 

১৮ 
Shutter use: Steel/ bamboo/ 

Wooden 

Steel shutter Steel shutter ব্যর্হৃত হক্ষে সঠিক 

১৯ 
েে, কানরগনর এর্ং প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল 

- প্রলয়াজনীয় জনবল কর্ ১জন রদলয় ২টি 

িাইট কর্াি কিলছ 

ব্যতযয় 

২০ ব্যর্হৃত েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ 
- েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ পে বাপ্ত িয় ব্যতযয় 

২১ 
রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর রটস্ট নরক্ষপাট ব 

- রর্লটরিয়াললি রটে রিলিাট ম প্রলয়াজনীয় 

িংখ্যক আলছ 

িঠিক 

২২ 
কর্ ব পনরকল্পিা (workplan) অনুসরণ 

-  কর্ ব পনরকল্পিা পাওয়া োয়নি  ব্যতযয় 

২৩ 
নপনরওনডকযাল প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব 

- রকাি প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব পাওয়া োয়নি ব্যতযয় 

২৪ 
নডজাইি/ রল আউট এের্ং BNBC অনুসরণ 

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া 

অনুসরণ করা  

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া অনুসৃত 

হক্ষে িা  

ব্যতযয় 

হযার্ার রটস্ট (অক্ষির িার্): 
   

১। কলার্ (C8) 1
st floor 

=38+38+40+38+38+38+39+40+38+40+35+34 

২। কলার্ 1st  floor C2=32+34+36+35+33+38+34+33+31+33+34+31 

৩। র্ীর্ B1-1
st

 Floor C4=40+40+38+38+40+40+38+41+40+38+34+36 

৪। র্ীর্ B7-2
nd Floor

 =41+39+40+41+41+38+39+41+41+41+40+ 39  

 (কলার্ Angle  ০º এবং বীর্ ৯০º)  

  

ির্ মলবেণঃ কলালর্     রিরডি ল্যারন্ডং এ হারনকে আলছ। িাইলট                       ির্ মাপ্ত রটে কিা হলে না।        

                     রবাড ম/ িাইন রবাড ম িাওয়া র্ায়রন। কর্ ম িরিকেনা িাওয়া র্ায়রন । ির্ মাপ্ত              

(safety measure)   ই      গ     ই ,                                                 ,              ,  

    , গ      , ই        ই              ।  
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১২।  অর্কাঠাক্ষর্ার/ উপাোক্ষির িার্ঃ Admin  building, আরআরএ , নসক্ষলট 

কাক্ষজর অর্স্থাি : আরআরএ   নসক্ষলট  িরিদশ মনলনি তারিখঃ ১৭/০3/২০20 ইং  ১৮/০3/২০20 ইং  

কাজ আিলম্ভি তারিখ িম্পাদলনি প্রকৃত তারিখ কালজি িারব মক অগ্র্রত 

12/11/2018 
 

11/11/2019 ৩০% (১র্ তলাি ছাদ ঢালাই হলয়লছ)   

   
 

ক্র: 

িং 
কাক্ষজর নর্র্রণ অনুক্ষর্ােি অনুসাক্ষর করিীয় র্াঠ পে বাক্ষয় প্রাপ্ত অর্স্থা র্ন্তব্য 

১ ভর্ি এর নপ্লন্থ এনরয়া (Plinth Area) 4440.00 sft 90’x34’2”Fit সঠিক 

২ গ্রাউন্ড রলক্ষর্ল(GL) রথক্ষক এনিনস্টং গ্রাউন্ড 

রলক্ষর্ল(EGL) এর উচ্চতা (height) 

2’ 6” (GL to EGL) 2’ 6” (GL to EGL) সঠিক 

৩ কলার্ রথক্ষক কলাক্ষর্র দূরত্বঃ 

কলাক্ষর্র ডায়াঃ 

 (C5-7)-16’11”/C-D=13’10” 

 (15”x21”) 

 (C5-7)-16’-11”/C-D=13’10” 

 (15”x21”) 

সঠিক 

৪ রুক্ষর্র সাইজ (১ -২ টি) - 

টয়ক্ষলক্ষটর সাইজ (১ -২ টি) - 

রুর্ (18’-1.5”x 14’10”) 

টয়ক্ষলট (5’-3”x 5’-0”) 

রুর্ (18’-4”x 14’10”) 

টয়ক্ষলট (5’-3”x 5’-0”) 

সঠিক 

৫ 
Floor হক্ষত Floor এর উচ্চতা (height) 

11’0” 11’0” সঠিক 

৬ 
নিঁনড়র ধাক্ষপর সাইজ 

ধাপ-12”উচ্চতা-6”  ধাপ-12” উচ্চতা-6”  সঠিক 

৭ CC/ RCC এর  Thickness 

স্লার্/ নসনলন্ডার রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-5.5”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-5.5”  

রটস্ট  (স্তক্ষর স্তক্ষর) করা হক্ষয়ক্ষে  

সঠিক 

৮ 
ইক্ষটর র্াি (সাইজ/ class/ color) 

১র্ রেনণর সাইক্ষট ইট পাওয়া োয়নি সঠিক 

৯ 
রক্ষডর র্াি (Brand name/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর)  

HKG/BSRM/RSRM(400W) HKG (400w)60G-

10mm/12mm 

/16mm/20mm/25mm 

সঠিক 

১০ 
নসক্ষর্ন্ট (Brand name/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

cm ৫২.৫ mpa,  mixture এ 

30 mpa, 

নপ্রনর্য়ার নসক্ষর্ন্ট সঠিক 

১১ 
র্ালু পরীো (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

- 
লাল র্ালু র্ানহযক দৃনষ্টক্ষত খুর্ ভাল র্াক্ষির 

িয় 

 

১২ 
Stone chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

- 
সাো ও কাক্ষলা stone chips ব্যর্হার  

করা হক্ষে 

সঠিক 

১৩ Brick chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) - Brick chips ব্যর্হার হয়নি - 

১৪ েরজা জািালার পনরর্াপ  

কাক্ষঠর গুণগতর্াি 

- েরজা জািালার কাজ এিক্ষিা শুরু হয়নি  - 

১৫ ক) প্লাস্টাক্ষরর ন নিনসং এর র্াি 

ি) রেয়াক্ষল িীল র্ণ ব 

-  প্লাস্টাক্ষরর/ ন নিনসং এর  কাজ হয়নি 

কলাক্ষর্ হানিকে আক্ষে, কলার্ হালকা 

ব্যতযয় 
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গ) হানিকে  র ক্ষট নগক্ষয়ক্ষে সাটাক্ষরর joining স্থক্ষল 

অসর্তা রেিা নগক্ষয়ক্ষে 

১৬ 
Sineboard, Visit Book, Site order 

book, Stock book  

Sineboard, Visit Book, 

Site order book, Stock 

book রর্ইক্ষন্টইি করা 

Site order book এ নিয়নর্ত 

record িাই , Stock book িাই, 

Sineboard রিই 

ব্যতযয় 

১৭ 
র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্/video এর্ং 

পাইল ড্রাইনভং ররকবড 

-  র্াটির নিক্ষচ সর্ানপ্ত কাক্ষজর েনর্ এর্ং 

পাইল ড্রাইনভং ররকবড সাইক্ষট পাওয়া 

োয়নি 

- 

১৮ 
Shutter use: Steel/ bamboo/ 

Wooden 

Steel shutter Steel shutter ব্যর্হৃত হক্ষে সঠিক 

১৯ 
েে, কানরগনর এর্ং প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল 

- প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল কর্ (২জি নেক্ষয় ৪টা 

সাইট কভার করক্ষে) 

ব্যতযয় 

২০ ব্যর্হৃত েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ 
- েন্ত্রপানত এর্ং সরঞ্জার্ পে বাপ্ত িয় ব্যতযয় 

২১ 
রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর রটস্ট নরক্ষপাট ব 

- রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর রটস্ট নরক্ষপাট ব আক্ষে ব্যতযয় 

২২ 
কর্ ব পনরকল্পিা (workplan) অনুসরণ 

-  কর্ ব পনরকল্পিা পাওয়া োয়নি  ব্যতযয় 

২৩ 
নপনরওনডকযাল প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব 

- রকাি প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাট ব পাওয়া োয়নি ব্যতযয় 

২৪ 
নডজাইি/ রল আউট এের্ং BNBC অনুসরণ 

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া 

অনুসরণ করা  

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষটনরয়া অনুসৃত 

হক্ষে িা  

ব্যতযয় 

হযার্ার রটস্ট (অক্ষির িার্): 
   

১। কলার্ (C4) 1
st floor 

 =33+30+33+38+29+28+30+28+29+30+31+30 

২। কলার্ 1st  floor C6=31+29+29+29+30+29+28+31+26+30+28+31 

র্ীর্ হযার্ার রটক্ষস্টর উপক্ষোগী হয়নি   

(কলার্ Angle  ০º) 

  

ির্ মলবেণঃ কলালর্ হারনকে আলছ, কলার্ হালকা র লট র্লয়লছ িাটালিি joining স্থলল অির্তা রদখা র্লয়লছ। িাইলট        

               ির্ মাপ্ত রটে কিা হলে না ।                             রবাড ম/ িাইন রবাড ম িাওয়া র্ায়রন। ির্ মাপ্ত 

             (safety measure)   ই। কর্ ম িরিকেনা িাওয়া র্ায়রন। Site order book এ নিয়নর্ত record িাই, 

Stock book িাই, Sineboard রনই। 

 

রনর্ মাণ কালজ ব্যবহৃত ইলটি র ড রটেঃ  

রনর্ মাণ কালজি গুণ্তর্ান র্ািাইলয়ি জন্য র লড ইক্ষটর টি রটস্ট করা হয় এর্ং প্রাপ্ত  লা ল নিম্নর সারনণক্ষত উক্ষেি করা হক্ষলা- 

ক্রঃ 

নঃ 
রিলর্ি নার্ 

       

     /     
িিীোি নার্ িিীোি   লা ল 

১ Multipurpose building এরিরবএন, বরিশাল  ইট টি রটস্ট কানিত র্াত্রায় পাওয়া োয় 

২ র্িরজদ রবরডং এরিরবএন, বরিশাল ইট টি রটস্ট কানিত র্াত্রায় পাওয়া োয় 

৩ Multipurpose building আিআিএ , বরিশাল  ইট টি রটস্ট কানিত র্াত্রায় পাওয়া োয় 

৪ Service Block  building আিআিএ , বরিশাল  ইট টি রটস্ট কানিত র্াত্রায় পাওয়া োয় 

৫ Multipurpose building এরিরবএন, রিললট  ইট টি রটস্ট কানিত র্াত্রায় পাওয়া োয় 

৬ Administrative office Building এরিরবএন, 

রিললট 

ইট টি রটস্ট কানিত র্াত্রায় পাওয়া োয় 
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3.4.২ রবরর্ন্ন অবকাঠালর্াি / অলঙ্গি হযার্াি রটলেি  লা ল রবলের্ণ 

 

বরিশাল  এরিরবএন এি রবরর্ন্ন রিলর্ি অলঙ্গি হযার্াি  রটলেি  লা ল  

রনর্ মাণ কালজি গুণ্তর্ান র্ািাইলয়ি জন্য বরিশাল, এরিরবএন এি Multipurpose building এি  কলার্  এবং বীর্, র্িরজদ রবরডং 

এি কলালর্ Rebound Hammer Test কিা হয় এবং কারিত  লা ল িাওয়া র্ায়। Rebound Hammer Test এ প্রাপ্ত  লা ল 

রনলেি িািরণি র্াধ্যলর্ তুলল ধিা হললা।  

ক্ররর্ক 

নেি 

রিলর্ি নার্ নমুনাি রববিণ/ নার্ িিীোি নার্ কারিত 

 লা ল 

িিীোি 

 লা ল  

র্ন্তব্য 

1 Construction of 

Multipurpose 

Building 

Barisal APBN 

(Multipurpose Building- 1
st
 

Floor, Room-Column  No- C1) 

Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতর্ 

্লড় ৩০.0 

mpa  

30.০০ – 36.0  

mpa (্ড় 

33.58 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

2 (Multipurpose Building- 2
st
 

Floor, Room-Column  No- C4) 

Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতর্ 

্লড় ৩০.0 

mpa  

3২.০০ – 45.0  

mpa (্ড় 

37.83 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

3 Multipurpose Building-1
st
 

Floor, Room-Beam No- C8, 

Angle 90º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতর্ 

্লড় ৩০.0 

mpa  

30.০ – 40.0   

mpa (্ড় 

34.91 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

4 Multipurpose Building- 2
st
 

Floor, Room-Beam No- B5,  

Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ 

্লড় ৩০ 

mpa  

36.0 – 45.0 

Mpa 

(্ড় 

৩9.41mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

5 Construction 

of Mosque  

building, 
Barisal APBN  

Mosque  building , 1
st
 Floor,- 

Column  No- C1-C4) Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ 

্লড় ৩০ 

mpa  

28.0– 35.0 

mpa (্ড় 

31.08 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

৬ Mosque  building ,1
st
 Floor,-

Beam No- B2, B5 Angle-90º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ 

্লড় ৩০ 

mpa  

29.0– 33.0 

mpa (্ড় 

31.58 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

 

বরিশাল, আি আি এ  এি রবরর্ন্ন রিলর্ি/ অলঙ্গি হযার্াি  রটলেি  লা ল 

রনর্ মাণ কালজি  গুণ্তর্ান র্ািাইলয়ি জন্য বরিশাল, আর আর এ  (Multipurpose building), Magazine Complex- এি 
এবং Service Block  building এি রবরর্ন্ন রলালিি এি কলার্ এবং বীলর্ি Rebound Hammer Test কিা হয় । Service 

Block  building এি  রর্াট ৪ টি রটলেি র্লধ্য 2টিি কারিত  লা ল িাওয়া র্ায়রন।  Multipurpose building এি  রর্াট ৪ টি 

রটলেি র্লধ্য 1টিি কারিত  লা ল িাওয়া র্ায়রন। Rebound Hammer Test এি   লা ল রনলেি িািরণি র্াধ্যলর্ তুলল ধিা 

হললা। 

ক্ররর্ক 

নেি 

রিলর্ি নার্ নমুনাি রববিণ/ নার্ িিীোি নার্ কারিত 

 লা ল 

িিীোি 

 লা ল  

র্ন্তব্য 

1 Construction of 

Multipurpose 

Building Barisal 

RRF  

(Multipurpose Building- 1
st
 

Floor, Room-Column  No- 

C2) Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০.0 mpa  
36.০০ – 42.0  

mpa (্ড় 38.17 

mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

2 (Multipurpose Building- 2
st
 

Floor, Room-Column  No- 

C4) Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০.0 mpa  
২8.০০ – 32.0  

mpa (্ড় 29.75 

mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্ায়রন। 

3 Multipurpose Building-1
st
 

Floor, Room-Beam No- 

B9, Angle 90º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০.0 mpa  

40.০ – 48.0   

mpa (্ড় 42.5 

mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 
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4 Multipurpose Building- 

2
nd

Floor, Room-Beam No- 

B12,  Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

30.0 – 34.0 

mpa 

(্ড় ৩1.33 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

5 Construction of 

Service Block 

building, Barisal 

RRF  

Service Block  building , 

1st Floor,- Column  No- 

C9) Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

20.0– 34.0 mpa 

(্ড় 27.41 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্ায়রন। 

৬ Service Block  building, 
1st Floor,- Column  No- 

C2) Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

28.0– 34.0 mpa 

(্ড় 31.17 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

৭ Service Block  building - 

1
st
 Floor, Room-Beam No- 

B2, Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

25.0– 29.0 mpa 

(্ড় 27.00 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্ায়রন। 

৮ Service Block  building - 

1
st
 Floor, Room-Beam No- 

B5, Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

28.0– 34.0 mpa 

(্ড় 32.41 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

৯ Construction of 

Magazine Complex 

building, Barisal 

RRF 

Magazine Complex 

building ,1st Floor,- 

Column  No- C3) Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

3৪.0– ৪০.0 mpa 

(্ড় 3৮.0০ mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

১০ Magazine Complex 

building ,1st Floor,- 

Column  No- C5) Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

৩১.0– 3৮.0 mpa 

(্ড় 3৩.৬৬ mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

1১ Magazine Complex 

building ,1
st
 Floor,- Room-

Beam No- B1, Angle 90º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

3৪.0– 4১.0 mpa 

(্ড় 3৮.৫8 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

১২ Magazine Complex 

building ,1
st
 Floor,- Room-

Beam No- B2, Angle 90º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

৩৮.0– ৪১mpa 

(্ড় ৪০.০৮ mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

 

রিললট, এরিরবএন এি রবরর্ন্ন রিলর্ি/ অলঙ্গি হযার্াি  রটলেি  লা ল 

 

 রনর্ মাণ কালজি গুণ্তর্ান র্ািাইলয়ি জন্য বরিশাল, এরিরবএন এি Administrative office রবরডং এি কলার্ এবং বীর্, Magazine 

Complex  রবরডং এি কলার্  এবং বীলর্ি  Rebound Hammer Test কিা হয় । Multipurpose building এি রবরডং এি কলালর্ 

রর্াট 2 টি রটলেি র্লধ্য 1টিি কারিত  লা ল িাওয়া র্ায়রন। ছাদ ঢালাই হয়রন তাই Beam        রনই)।  Service Block 

building, এি কলালর্ রর্াট 2 টি রটলেি র্লধ্য ২টিি কারিত  লা ল িাওয়া র্লয়লছ। Rebound Hammer Test এ প্রাপ্ত   লা ল 

রনলেি িািরণি র্াধ্যলর্ তুলল ধিা হললা।  

ক্ররর্ক 

নেি 

রিলর্ি নার্ নমুনাি রববিণ/ নার্ িিীোি নার্ কারিত 

 লা ল 

িিীোি 

 লা ল  

র্ন্তব্য 

1 -৪ Construction of 

Administrative 

office Building 

Sylhet APBN 

(Administrative office 

Building- 1
st
 Floor, Room-

Column  No- C2) Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০.0 mpa  
28.০ – 37.0  

mpa (্ড় 33.75 

mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

(Administrative office 

Building- 1
st
 Floor, Room-

Column  No- C9) Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০.0 mpa  
30.০ – 42.0  

mpa (্ড় 35.83 

mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

Administrative office -1
st
 

Floor, Room-Beam No- 

B1-Angle 90º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০.0 mpa  
40.০ – 44.0   

mpa  

(্ড় 40.66 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

Administrative office 

Building- 1
st
  Floor, Room-

Beam No- B4, Angle 90º    

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

32.0 – ৪2.5 

mpa 

(্ড় ৩6.41mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

৫-৮ 

  

 

Construction of 

Magazine Complex 

building, Sylhet 

Magazine Complex  

building , 1
st
 Floor,- 

Column  No-C8) Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

38.0– 45.0 mpa 

(্ড় 42.50 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 
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APBN Magazine Complex  

building , 2
st
 Floor,- 

Column  No-C7) Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

38.0– 42.0 mpa 

(্ড় 39.91 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

Magazine Complex  

building ,1
st
 Floor,-Beam 

No- B1, Angle-90º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

28.0– 40.0 mpa 

(্ড় 36.25 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

Magazine Complex  

building ,1
st
 Floor,-Beam 

No- B8 Angle-90º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

30.0– 40.0 mpa 

(্ড় 36.41 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

9-১০ 

 

Construction of 

Multipurpose 

building, Sylhet 

APBN 
 

Multipurpose building , 1
st
 

Floor,- Column  No-C1) 

Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

27.0– 32.0 mpa 

(্ড় 29..34 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্ায়রন।  

Multipurpose building , 1
st
 

Floor,- Column  No-C4) 

Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

30.0– 37.0 mpa 

(্ড় 32.91 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

১১-১২ 

 

Construction of 

Service Block 

building, Sylhet 

APBN 
 

Service Block  building , 

1st Floor,- Column  No- 

C9) Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

28.0– 34.0 mpa 

(্ড় 31.66 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

Service Block  building , 

1st Floor,- Column  No- 

C9) Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

28.0– 37.0 mpa 

(্ড় 32.65 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

 

রিললট, আি আি এ  এি রবরর্ন্ন রিলর্ি/ অলঙ্গি হযার্াি  রটলেি  লা ল 

 

রনর্ মাণ কালজি গুণ্তর্ান র্ািাইলয়ি জন্য রিললট, আি আি এ   এি Multipurpose Building রবরডং এি  কলার্  এবং বীর্, 

Magazine Complex  রবরডং এি কলার্  এবং বীলর্ি  Rebound Hammer Test কিা হয় ।প্ররতটি  রবরডং এি কলালর্ ও বীলর্ 

রর্াট ৪ টি রটলেি  র্লধ্য ৪টিি কারিত  লা ল িাওয়া র্লয়লছ। Administrative office Building রবরডং এি কলালর্ রর্াট 2 টি 

রটলেি র্লধ্য ১টিি কারিত  লা ল িাওয়া র্ায়রন। Multipurpose Buildingরবরডং এি কলালর্ ও বীলর্ রর্াট ৪ টি রটলেি  র্লধ্য 

১টিি কারিত  লা ল িাওয়া র্ায়রন ।ছাদ ঢালাই হয়রন তাই Beam        রনই)।Rebound Hammer Test এ প্রাপ্ত   লা ল 

রনলেি িািরণি র্াধ্যলর্ তুলল ধিা হললা।  

ক্রঃ নং রিলর্ি নার্ নমুনাি রববিণ/ নার্ িিীোি নার্ কারিত 

 লা ল 

িিীোি 

 লা ল  

র্ন্তব্য 

1-৪ 

 

Construction of 

Multipurpose 

Building Sylhet 

RRF  

(Multipurpose Building- 1
st
 

Floor, Room-Column  No- 

C2) Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০.0 mpa  
31.০০ – 38.0  

mpa (্ড় 35.83 

mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

(Multipurpose Building- 2
nd

 

Floor, slab  No- C4) Angle 

0º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০.0 mpa  
২6.০০ – 28.0  

mpa (্ড় 25.25 

mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্ায়রন।  

Multipurpose Building-1
st
 

Floor, Room-Beam No- B9, 

Angle 90º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০.0 mpa  

36.০ – 41.0   

mpa (্ড় 38.66 

mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

Multipurpose Building- 

2
nd

Floor, Room-Beam No- 

B9,  Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

30.0 – 36.0 

mpa 

(্ড় ৩2.33 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

৫-৬ Construction 

ofAdministrative 

office building, 

Sylhet RRF 

Administrative office 

Building- 1
st
 Floor, Room-

Column  No- C4) Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

28.0– 38.0 mpa 

(্ড় 30.35mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

Administrative office 

Building- 1
st
 Floor, Room-

Column  No- C3) Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  

26.0– 31.0 mpa 

(্ড় ২৯.২৫ mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্ায়রন।  

৭-১০ 

 

Construction of 

Magazine Complex 

building, Sylhet 

Magazine Complex building 

,1st Floor,- Column  No- 

C8) Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  
3৪.0– 4০.0 mpa 

(্ড় ৩৮.০০ mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 
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RRF Magazine Complex building 

,2nd Floor,- Column  No- 

B5 ) Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  
৩১.0– 38.0 mpa 

(্ড় 3৩.৬৬ mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

Magazine Complex building 

,1
st
 Floor,- Room-Beam No- 

B1-C7, Angle 90º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  
3৬.0– 4১.0 mpa 

(্ড় 3৮.58 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

Magazine Complex 

building, 1
st
 Floor,- Room-

Beam No- B4, Angle 90º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতর্ ্লড় 

৩০ mpa  
38.0– 41.0 mpa 

(্ড় 40.08 mpa) 

কারিত  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ। 

 

3.4.৩ রনর্ মাণ কালজ ব্যবহৃত রবরর্ন্ন র্ালার্াললি ল্যাব িিীো ও তাি  লা ল 

অবকাঠালর্াি গুণ্তর্ান র্ািাইলয়ি জন্য িিার্শ মক  ার্ ম কতৃমক রনর্ মাণ কালজ ব্যবহৃত রবরর্ন্ন রর্লটরিয়াললি রর্াট ...টি ল্যাব 

রটে                              (KUET) এবং                                (SUST) এ       

কিা হলয়লছ। ল্যাব রটলেি  লা লল রর্াট ...টিি র্লধ্য ... টিি কারিত  লা ল িাওয়া র্লয়লছ এবং অবরশষ্ট ... টিি 

 লা লল রবচুযরত িরিলরেত হলয়লছ। 

রটরবল -4.1.২ রবরর্ন্ন রিলর্ি ল্যাব িিীোি  লা ল 

ক্রঃ 

নং 
নিক্ষর্র িার্ 

            / 

    
িিীোি নার্ 

কারিত 

 লা ল 

িিীোি  

 লা ল 
র্ন্তব্য 

১ Construction of Multipurpose 

Building Barisal RRF  

Sylhet Sand SIEVE ANALYSIS (FM OF 

Sand) 

1.8 FM 2.61 

FM 
কারিত 

র্াত্রায় 
২ Construction of Service Block  

building, Barisal RRF  

Cylinder Test     

3 Construction of 

Administrative office Building 

Sylhet APBN 

Sylhet Sand SIEVE ANALYSIS (FM OF 

Sand) 

1.8 FM ?? FM  

4 Construction of 

Administrative office Building 

Sylhet APBN 

Stone Chips SPECIFIC GRAVITY & 

ABSORPTION TEST OF 

COARSE AGGREGATE 

(ASTM C-127) (StoneChips) 

Shall not 

exceed 

14% 

??  

5 Construction of Multipurpose 

Building Sylhet RRF 

Stone Chips SPECIFIC GRAVITY & 

ABSORPTION TEST OF 

COARSE AGGREGATE 

(ASTM C-127) (StoneChips) 

Shall not 

exceed 

5% 

??  

৬ Construction of Mosque 

building, Barisal APBN 

Rod- 16 mm dia 

Rebar Anowar 

Brand  

Tensile Strength Test Min 416 

MPa 

468 

MPa 
কারিত 

র্াত্রায় 

৭ Construction of Service Block 

building, Sylhet APBN 

Rod- 16mm dia 

Rebar SSRM 

Brand 

Tensile Strength Test Min 416 

MPa 

?? MPa  

৮ Construction of Service Block 

building, Sylhet APBN 

Rod-12mm dia 

Rebar SSRM 

Brand  

Tensile Strength Test Min 416 

MPa 
?? MPa  
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রনর্ মাণ কালজ BNBC                    

রনর্ মাণ কালজ BNBC                                            - 

ক্রঃ 

নং 

BNBC অনুসাক্ষর কিনীয় রনর্ মাণ কালজ র্াঠ ির্ মালয় প্রাপ্ত অবস্থা 

১ ির্ মাপ্ত              ( safety measure)           গ     ই , 

                                                     

       ,             ই ,      , গ      , ই        ই          

           । 

িাইলট ির্ মাপ্ত                      

             ।        

                  ই      

            ছ। 

২ িাইলট                             রবাড ম/ িাইন রবাড ম                                  

রবাড ম/ িাইন রবাড ম রবরশির্া্ রেলত্রই 

িাওয়া র্ায়রন। রর্াট ১২ টি িাইলটি 

র্লধ্য ৭টিলত িাওয়া র্ায়রন। 

৩                                         গ       রিকড ম      রকান িাইলটই ির্ মাপ্ত রটে কিা হয়রন 

এবং হলে না। রর্াট ১২ টি িাইলটি 

র্লধ্য ১০টিলতই িাওয়া র্ায়রন। 

 

BNBC অনুিালি রর্লটরিয়াললি  প্রলয়াজনীয় রটে এবং র্াঠ ির্ মালয় প্রাপ্ত রিলিাট মিমূহ রনলেি িািরণলত রদয়া হললা-  

ক্রঃ 

নং 

রর্লটরিয়াল প্রলয়াজনীয় রটে র্াঠ ির্ মালয় প্রাপ্ত রটে রিলিালট মি বণ মনা 

1       

 

1.Fineness Test  ১। Multipurpose Building, RRF Barisal 

এ         প্রাক্বাক্ষল      ,      ,      এর  

র্াত্র ১র্ার  রটস্ট করা হক্ষয়ক্ষে  র্ানক Floor এ 

রকাি রটস্ট করা হয়নি, নরক্ষপাট ব রেিাক্ষত 

পাক্ষরনি। BNBC অনুসাক্ষর স্তক্ষর স্তক্ষর রটস্ট 

করার প্রক্ষয়াজি  নেল। 

২.Service Block RRF, Barisal-  ,     , 

      এর রকাি রটস্ট করা হয়নি, নরক্ষপাট ব 

রেিাক্ষত পাক্ষরনি । BNBC অনুসাক্ষর স্তক্ষর স্তক্ষর 

রটস্ট করার প্রক্ষয়াজি  নেল। 

 ৩.Magazine complex, RRF Barisal 

                            রটস্ট 

নরক্ষপাট ব পাওয়া োয়নি । 

৪.Multipurpose Building, APBN Barisal 

  ,     ,       এর র্াত্র ১র্ার  রটস্ট করা 

হক্ষয়ক্ষে  র্ানক Floor এ রকাি রটস্ট করা হয়নি 

নরক্ষপাট ব রেিাক্ষত পাক্ষরনি ।  

অন্যান্য অর্কাঠাক্ষর্ার রর্নশরভাগ রেক্ষত্রই 

রর্ক্ষটনরয়াক্ষলর পে বাপ্ত রটস্ট করা হয়নি। 

 

2.Normal Consistency  

3.Setting Time Test  

4.Strength Test  

5.Gravity Test  

2.    1.Tensile Strength Test 

2.Yield strength 

3.bend Rebend test 

4. Elongation Test 

5. Unit Weight 

3       1. SIEVE ANALYSIS (FM OF Sand) 

 2. Salinity Test  

4  ই  1.Field T.Test  

2.Compressive Test  

3.Water Absorption 

4. Salinity Test 

5. Crushing Strength test  

6. Hardness Test  

 5       1.Gradation Test 

2.Las in Abrasion(LA) Test 

3.Water Absorption Test 

4. ACV Test 

5. Unit Weight/ Test 

   6.Gravity of CA 

 

িাইলট             ির্ মাপ্ত              (safety measure)          ।        গ িাইলট              

               রবাড ম/ িাইন রবাড ম রনই। BNBC অনুসাক্ষর স্তক্ষর স্তক্ষর প্রক্ষয়াজিীয় রটস্ট করা হয়নি । এক্ষেক্ষত্র 

BNBC এর সকল শতব অনুসরণ করা হয়নি। 
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3.4.৪   রর্ৌত কাজ িলিজরর্ন িরিদশ মন, ির্ মলবেণ ও িিীেলণ প্রাপ্ত  লা ললি উিি িারব মক র্তার্তঃ  

প্রকলেি রনরবড় িরিবীেলণি ললেয িিার্শ মক প্ররতষ্ঠান এর্ আি কন্সালট্যান্টস্ এি ির্ীো টির্ কতৃমক প্রকলেি 

রনরর্ মত ও রনর্ মানাধীন অবকাঠালর্াি রর্ৌত অবস্থা িরিদশ মন ও ির্ মলবেণ, রর্ৌত িরির্ািিহ রবরর্ন্ন অংল্ি িলিজরর্ন 

িরির্াি, িরিবীেণ এবং গুণ্তর্ান িিীেণ কিা হলয়লছ । রবরর্ন্ন অবকাঠালর্াি রুর্, কলার্, বীর্, রিঁরড়, রর্ৌত 

িরির্াি এবং রিন্থ এরিয়া িঠিক িাওয়া র্লয়লছ। রডজাইন ির্ মাললািনায় রনর্ মানাধীন Multipurpose building 

এরিরবএন, বরিশাল এি র্বলনি িাইট ডাকম রডজাইলনি এি িালথ রকছুটা ্ড়রর্ল িাওয়া র্লয়লছ। Multipurpose 

building এরিরবএন, আিআিএ  বরিশাল এ ইলটি রদয়ালল  চূণ মর্য় িাদা িাউডাি (efflorescence) রদখা 

রদলয়লছ। ম্যা্ারজন র্বন আিআিএ  বরিশাল এবং রিলললট স্থারিত রকছু রকছু দিজাি কালঠি রের্  াঁটল এবং 

রজাড়া স্থান  াঁকা হলয় আলছ, র্থার্থ রিজরনং কিা কাঠ ব্যবহৃত হলে না । রবশরকছু র্বলন বাঁশ ও কালঠি িাটাি 

ব্যবহাি কিা হলে  লল বীর্, কলার্ ও স্লালব হারনকে রদখা রদলয়লছ।  

 

অরধকাংশ িাইলট কারি্রি এবং প্রলয়াজনীয় জনবললি অপ্রতুলতা িলয়লছ এবং একই কারি্রি ব্যরক্ত কতৃমক একারধক 

িাইট িরিিালনা কিা হলে। এছাড়াও রবরশির্া্ রেলত্রই রনর্ মাণ কালজ আধুরনক র্ন্ত্রিারত এবং িিঞ্জার্ ব্যবহৃত হলে 

না এবং রনর্ মাণ কালজ রি টি বা রনিািিা ব্যবস্থাি ির্ মাপ্ত অর্াব িরিলরেত হলয়লছ।  

 

রনর্ মাণ কালজ ব্যবহৃত রর্লটরিয়াললি ির্ মাপ্ত িংখ্যক রটে কিা হলে না এবং রকছু রকছু িাইলট রবরশির্া্ 

রর্লটরিয়াললি র্াত্র একবাি রটে কিা হলয়লছ। কলয়কটি িাইলট রর্লটরিয়াললি রটে রিলিাট ম, স্লার্/ রিরলন্ডাি রটে 

রিলিাট ম রদখালত িালিরন রর্র্ন, আিআিএ  বরিশাল এ Multipurpose building, িারর্ মি ব্লক ইতযারদ। প্রায় 
িকল িাইলট Site order book এ রনয়রর্ত record রনই, Stock book রনই এবং অনুিিণীয় কর্ ম িরিকেনা 

(workplan) রদখা র্ায়রন এবং রকান রিরিওরডকযাল প্রলগ্রি রিলিাট ম রনই।  লল রনর্ মাণ কালজ BNBC এি িকল 

ক্রাইলটরিয়া অনুসৃত হলে না। এছাড়াও একই ঠিকাদাি একারধক (িলব মাচ্চ ৪ টি প্যালকজ) কাজ িাওয়ায় জনবল ও 

 ান্ড স্বেতাি কািলণ রনর্ মাণ কাজ ির্য়র্ত কিলত িািলছ না রর্র্ন রিলললট ঢালী কন্সট্রাকশন উলেখলর্াগ্য।  

 

রনর্ মাণ কালজি গুণ্তর্ান র্ািাইলয়ি জন্য রনর্ মাণকালীন ির্লয় রনর্ মাণ কালজি গুণ্তর্ান িিীোয় রর্ িকল রটে 

কিা হলয়লছ রি িকল রটে রিলিাট ম পূংখানুপূংখর্ালব রবলের্ণ ও িিীো কলি রদখা হলয়লছ। এছাড়াও রনর্ মাণ কালজি 

গুণ্তর্ান র্ািাইলয়ি জন্য রনরর্ মত/ রনর্ মানাধীন র্বলনি কলার্ ও বীলর্ি এি Rebound Hammer Test এি 

র্াধ্যলর্ কংরক্রলটি ররংথ (Strength) র্ািাই কিা হলয়লছ এবং রর্াট ১২টি অবকাঠালর্াি রবরর্ন্ন অলঙ্গি ৪০টি 

রটলেি র্লধ্য ৫টি অবকাঠালর্াি রর্াট ৬টিি         লা ল িাওয়া র্ায়রন। বরিশাল আি আি এ  Service 

Block Building রনর্ মাণ কালজি গুণ্তর্ান র্ািাইলয়ি জন্য রনরর্ মত/ রনর্ মানাধীন র্বলনি কলার্ বীলর্ি (Beam) 

এি Rebound Hammer Test এি র্াধ্যলর্ কংরক্রলটি ররংথ (Strength) র্ািাই কিা হলয়লছ 4টি অঙ্গ 

Rebound Hammer Test এ ২টি         লা ল িাওয়া র্ায়রন। Multipurpose building  

আিআিএ ,বরিশাল Rebound Hammer Test এি র্াধ্যলর্ কংরক্রলটি ররংথ (Strength) র্ািাই কিা হলয়লছ 

4টি অঙ্গ Rebound Hammer Test এ ১টি         লা ল িাওয়া র্ায়রন। Multipurpose building 

এরিরবএন,রিললট Multipurpose building আিআিএ ,রিললট, Administrative office Building 

আিআিএ , রিললট এ Rebound Hammer Test এ ১টি কলি          লা ল িাওয়া র্ায়রন। রনর্ মাণ কালজ 

ব্যবহৃত ইলটি রর্াট ৬টি িাইলট টি রটে কিা হলয়লছ এবং  লা ল কারিত র্াত্রায় িাওয়া র্লয়লছ। এছাড়াও ব্যবহৃত 

রর্লটরিয়াল বালু, রোন রিিি, িলডি  রর্াট ...টি ল্যাব রটে কিা হলয়লছ  এবং ... টিি কারিত র্াত্রায়  লা ল 

িাওয়া র্লয়লছ ... টিি  লা লল রবচুযরত িরিলরেত হলয়লছ। রনরর্ মত/ রনর্ মানাধীন প্রায় িবগুললা অবকাঠালর্াি রনর্ মাণ 

কাজ লেযর্াত্রা রথলক অলনক রিরছলয় িলয়লছ।  
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3.5               গ              Output                                 

         

বাংলালদলশি র্লতা উন্নয়নশীল রদলশি ির্ালজ রনিািদ ও সুিরেত িরিলবশ বজায় িাখলত পুরলশ বারহনীি ভূরর্কা 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম। অন্যান্য রদলশি র্লতা বাংলালদশ পুরলশ িদস্যলদিও শারন্তপূণ ম িরিলবলশি জন্য আইনশৃিলা িোয় 

রদনিাত ব্যস্ত থাকলত হয়। বছলিি অরধকাংশ ির্য় এই পুরলশ িদস্যলদি কতমব্য ও দারয়ত্ব িালন কিলত র্লয় তালদি 

িরিবালিি িদস্যলদি এবং িার্ারজক জীবন রথলক       থাকলত হয়। এলেলত্র, পুরলশ বারহনীি িদস্যলদি একটি 

রনিািদ এবং আিার্দায়ক অর লিি জায়্া, পুরলশ ব্যািাক, স্বাস্থয সুরবধা, রবলনাদন স্থান, আবািন ব্যবস্থা তালদি 

র্নলক িলতজ এবং প্রফুে িাখলত গুরুত্বপূণ ম ভূরর্কা িালন কিলত িালি। রকন্তু অরধকাংশ পুরলশ লাইন্ ি খুব পুিালনা 

এবং জিাজীণ ম অবস্থায় িলয়লছ, রবলশর্ কলি রিললট এবং বরিশাল এরিরবএন এবং আিআিএ  এ উলেরখত 

সুরবধাগুরলি অর্াব িলয়লছ। সুতিাং, এরিরবএন এবং আিআিএ  পুরললশি রনিািদ এবং কার্ মকি িরিলবলশি জন্য 

নতুন পুরলশ লাইন অরবললে ততরি কিা     ।           বরিশাল ও রিললট আর্ মড পুরলশ ব্যাটারলয়ন 

(এরিরবএন) এবং রিঞ্জ রিজার্ম র াি ম (আিআিএ ) পুরলশ লাইন্ ি রনর্ মাণ শীর্ মক                  ছ । প্রকলেি 

র্থার্থ বাস্তবায়লনি র্াধ্যলর্ই রকবল উক্ত উলেশ্যিমুহ অজমন কিা িম্ভব। প্রকে বাস্তবায়লনি র্াধ্যলর্ উক্ত 

উলেশ্যিমুহ কতটুকু অজমন কিা িম্ভব হলব তাি ির্ মাললািনা িংরেপ্ত আকালি রনলে উলেখ কিা হললাঃ 

ক্ররর্ক 

নং 

রডরিরি অনুর্ায়ী  প্রকলেি  উলেশ্য প্রকলেি উলেশ্য অজমন 

১ বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এবং 

আিআিএল ি জন্য রর্ৌরলক 

অবকাঠালর্া্ত িহায়তা সৃরষ্ট কিা 

 

প্রকলেি আওতায় িাইট উন্নয়নিহ রর্াট ৬১ টি রবরর্ন্ন আকালিি 

রবরডং রনর্ মাণ ও অন্যান্য সুরবধা সৃরষ্ট ৩১ র্াি ম ২০২০ এি র্লধ্য 

িম্পন্ন হওয়াি কথা থাকললও উক্ত ির্লয়ি র্লধ্য ৩০টি  প্যালকলজি 

রটন্ডাি আহবান কিা হয়রন। CO Bunglow, MT Garage, Drill 

Shade এি রটন্ডাি রকাথাও আহবান কিা হয়রন। বরিশাল 

APBN-এ Administrative office Building, Magazine 

Complex, 800 sft Quarter Building, রিললট APBN-এ 

Mosque,800 sft Quarter Building, বরিশাল RRF এ  

800 sft Quarter Buildingিহ ১৮টি অবকাঠালর্াি রটন্ডাি 

আহবান কিা হয়রন। রিলললট িাইট উন্নয়লনি কাজ এখলনা বাকী 

িলয়লছ। অন্যান্য৫৬টি উন্নয়ন কাজ এখলনা শুরু হয়রন। রর্ ির্স্ত 

অবকাঠালর্াি কাজ িলর্ান িলয়লছ রিগুললাি িারব মক অগ্র্রত 

অলনক রিরছলয় িলয়লছ।                 ২০২১    ন্ত      

   গ          র্ালি  ই  ই                      

    ছ।                         ই          

                           ৩০                     

           /                                   

                 ছ। প্রকে বাস্তবায়লনি রর্য়াদ ১ বছি 

৩র্াি বৃরিি জন্য আইএর্ইরড কতৃমক িম্মরত প্রদান কিা হলয়লছ 

রকন্তু উক্ত ির্লয়ও প্রকলেি কাজ িম্পন্ন হলব বলল আশা কিা র্ায়না 

। এ কািলণ প্রকলেি উলেশ্য অজমন রবলরেত হওয়াি আশংকা রদখা 

রদলয়লছ।  

২ এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর 

জন্য                 করা 

প্রকলেি আওতায় এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর জন্য           

জন্য নর্নভন্ন অবকাঠালর্া রর্র্ন Administrative office 
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Building, Multipurpose Building, Magazine 

Complex, Service Block,Drill Shade ইতযারদ িহ 

অন্যান্য সুলর্া্-সুরবধাি        িলয়লছ র্া ৩১ র্াি ম ২০২০ এি 

র্লধ্য িম্পন্ন হওয়াি কথা থাকললও উক্ত ির্লয়ি র্লধ্য অলনকগুললা 

অবকাঠালর্া ও অন্যান্য উন্নয়ন কালজি রটন্ডাি আহবান কিা হয়রন। 

রর্র্ন বরিশাল APBN-এ Administrative office Building, 

Magazine Complex, রিললট APBN-এ Mosque 

উলেখলর্াগ্য। এছাড়াও Drill Shade, MT Garage এবং 

অন্যান্য উন্নয়ন কালজি রটন্ডাি রকাথাও আহবান কিা হয়রন। রর্ 

গুললাি কাজ িলর্ান িলয়লছ রিগুললাি বাস্তবায়ন কাজ অলনক 

রিরছলয় িলয়লছ। এ কািলণ প্রকলেি উলেশ্য অজমন রবরিত হওয়াি 

আশংকা িলয়লছ।  

৩ অন সার এর্ং র্ানহিীর জন্য 

আর্াসি       করা 

 

এরিরবএন এবং আিআিএ  এি অর িাি এবং বারহনীি আবািন 

    রনি জন্য রবরর্ন্ন অবকাঠালর্া রর্র্ন CO Bunglow, রবরর্ন্ন 

আকালিি Quarter Building ইতযারদ িহ অন্যান্য সুলর্া্-

সুরবধাি       িলয়লছ। এলদি র্লধ্য  র্লধ্য ৮00sft Quarter 

Building ৪টিি র্লধ্য ৩টিি রটন্ডাি আহবান কিা হয়রন। রর্ 

গুললাি কাজ িলর্ান িলয়লছ রিগুললাি বাস্তবায়ন কালজি অগ্র্রত 

লেযর্াত্রাি রিলয় অলনক রিরছলয় িলয়লছ। 

৪ কুচকাওয়াজ এর্ং শারীনরক রেইনিং 

সুনর্ধা ততরী করা। 

 

প্রকলেি আওতায় এরিরবএন এবং আিআিএ  এি জন্য 

কুিকাওয়াজ এবং শািীরিক রট্রইরনং সুরবধা ততিী, Parade 

Ground & saluting Dias িহ অন্যান্য সুলর্া্-সুরবধাি 

      থাকললও অদ্যাবরধ এ ব্যিালি রকান িদলেি গ্রহণ কিা 

হয়রন। এি  লল প্রকলেি উলেশ্য অজমন রকছুটা রবরিত হওয়াি 

আশংকা িলয়লছ। 
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3.6      ব্যবস্থািনা ও বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া  

র্নরশাল ও নসক্ষলট আর্ বড পুনলশ ব্যাটানলয়ি (এনপনর্এি) এর্ং ররঞ্জ নরজাভব র াস ব (আরআরএ ) পুনলশ লাইন্ স নির্ বাণ 

প্রকল্পটির র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা র্াংলাক্ষেশ পুনলশ নর্ভাগ এর্ং গণপূতব অনধেপ্তর। প্রকক্ষল্পর আওতায় র্নরশাল ও নসক্ষলট 

এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  পুনলক্ষশর লাইক্ষির                , আর্াসি      , কুচকাওয়াজ এর্ং শারীনরক 

রেইনিং সুনর্ধাসহ রর্ৌনলক অর্কাঠাক্ষর্াগত সহায়তা সৃনষ্ট করা হক্ষে।  

প্রকক্ষল্পর সার্নগ্রক কর্ বকান্ড র্াস্তর্ায়ি ও নেক নিক্ষে বশিা প্রোি করার জন্য র্াংলাক্ষেশ পুনলক্ষশর একজি পেস্থ কর্ বকতবা 

নিজ োনয়ক্ষত্বর অনতনরি োনয়ত্ব নহক্ষসক্ষর্ প্রকল্প পনরচালক্ষকর োনয়ত্ব পালি করক্ষেি। এোড়াও র্াঠ পে বাক্ষয় অর্কাঠাক্ষর্া 

উন্নয়ি কাক্ষজর র্নিটনরং এর জন্য পুনলক্ষশর প্রকল্প র্নিটনরং ইউনিট রক্ষয়ক্ষে। পুনলক্ষশর প্রকল্প র্নিটনরং ইউনিট র্াঠ 

পে বাক্ষয় নির্ বাণ কাক্ষজর তোরনকসহ কাক্ষজর গুণগতর্াি নিনিতকরক্ষণর জন্য নিয়নর্ত সাইট নভনজট করা হয় এর্ং 

গুণগতর্াি কানিত পে বাক্ষয় িা হক্ষল ঠিকাোর প্রনতষ্ঠািক্ষক এ ব্যপাক্ষর ব্যর্স্থা গ্রহক্ষণ নিক্ষে বশিা প্রোি করা হয়। 

অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাক্ষণর জন্য গণপূতব অনধেপ্তর কর্তবক রটন্ডার আহর্াি, ঠিকাোর নিক্ষয়াগ ও ওয়াকব অড বার প্রোি করা হয় 

এর্ং গণপূতব অনধেপ্তক্ষরর সংনিষ্ট ন ল্ড তত্বার্ধায়ক প্রক্ষকৌশলীর রির্তক্ষত্ব নির্ বাহী প্রক্ষকৌশলী, উপ নর্ভাগীয় প্রক্ষকৌশলী, 

সহকারী প্রক্ষকৌশলীসহ গণপূতব অনধেপ্তক্ষরর র্াঠ পে বাক্ষয়র প্রক্ষকৌশলীবৃন্দ নির্ বাণ কাজ তোরনক, গুণগতর্াি নিণ বয় এর্ং 

র্াস্তর্ায়ি কাজ পনরচালিা  কক্ষর োক্ষেি। প্রকল্প পনরচালক প্রকক্ষল্পর সার্নগ্রক কর্ বকান্ড র্াস্তর্ায়ি ও নেক নিক্ষে বশিা 

প্রোক্ষির পাশাপানশ সংনিষ্ট র্ন্ত্রণালয়,  নর্ভাগ, পুনলক্ষশর প্রকল্প র্নিটনরং ইউনিটসহ গণপূতব অনধেপ্তক্ষরর ন ল্ড 

ইউনিক্ষটর সাক্ষথ রোগাক্ষোগ রো এর্ং র্াস্তর্ায়ি কাজ তোরনক কক্ষর থাক্ষকি। প্রকক্ষল্প প্রকল্প পনরচালক োড়াও আউট 

রসানস বং এর র্ােক্ষর্ একজি ড্রাইভার নিক্ষয়াগ প্রোি করা হক্ষয়ক্ষে । 

প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি ও নিক্ষে বশিা প্রোক্ষির জন্য কক্ষয়কটি কনর্টি রক্ষয়ক্ষে, রের্িঃ 

- প্রকল্প নস্টয়ানরং কনর্টি (নপএসনস) 

- প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি কনর্টি (নপআইনস) 

- প্রকল্প মূল্যায়ি কনর্টি (নপইনস) 

- প্রনকউরক্ষর্ন্ট কনর্টি 

- জির্ল নিক্ষয়াগ কনর্টি 
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িতুথ ম অধ্যায়  

প্রকলেি িবল রদক, দুব মল রদক, সুলর্া্ ও ঝুঁরক ির্ মাললািনা 

4.1 প্রকক্ষল্পর সর্ল (Strength)  র্া ইনতর্াচক নেকসমূহঃ 

১। প্রকল্পটি সা ল্যজিকভাক্ষর্ র্াস্তর্ানয়ত হক্ষল বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এবং আিআিএ  এি রর্ৌরলক 

অবকাঠালর্া্ত সুরবধা রর্র্ন এরিরবএন এবং আিআিএ  এি           জন্য Administrative office Building, 

Magazine Complex, Multipurpose Building, Service Block, Drill Shade, Golghar ইতযারদিহ Sentry 

Post, Parade Ground & Saluting Dias, Watch Tower, Sub-station, Water Treatment plant, MT Garage, 

Mosque, Surface Drain, Boundary Wall, Arboriculture ইতযারদ ততিী িম্পন্ন হলল একটি রনিািদ এবং 
আিার্দায়ক অর লিি িরিলবশ নিনিত হক্ষর্ এর্ং বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এবং আিআিএ  এি কার্ মক্রলর্ 

উলেখলর্াগ্য প্রর্াব র ললব ।  

২। অর িাি এবং বারহনীি আবািন            CO Bunglow, রবরর্ন্ন কযাটা্রিি Quarter Buildingিহ 

Water  Supply, Electrification, Gas Connection, Surface Drain, Internal Road ইতযারদি সুরবধা ততিী কিা 

হলল এরিরবএন এবং আিআিএ  এি জন্য একটি রনিািদ, সুিরেত এবং আিার্দায়ক বিবালিি িরিলবশ নিনিত 

হক্ষর্ ।  

৩। শািীরিক কুুঁিকাওয়ািিহ অন্যান্য রট্রইরনং সুরবধা, রবলনাদন স্থান, কযারন্টন ইতযারদ ততরিি  লল এরিরবএন এবং 

আিআিএ  এি িদস্যলদি র্নলক িলতজ এবং প্রফুে িাখলত গুরুত্বপূণ ম ভূরর্কা িালন কিলব।  

 

4.2 প্রকক্ষল্পর দুর্ বল (Weakness) র্া রিনতর্াচক নেকসমূহঃ 

১। প্রকক্ষল্পর কাে বক্রর্ জানুয়ারি, ২০১৭ সক্ষি শুরু হক্ষয় র্াি ম, ২০২০ ইং পে বন্ত প্রকক্ষল্পর সার্নগ্রক রভৌত অগ্রগনত ৩২.০০% 

এর্ং আনথ বক অগ্রগনত র্াত্র ২৮.০০% ো অতযন্ত হতাশাজিক । উক্ষেখ্য রে, নডনপনপ অনুোয়ী উি সর্ক্ষয় রভৌত ও 

আনথ বক অগ্রগনত ১০০.০০% অথ বাৎ প্রকক্ষল্পর কাজ সর্াপ্ত হওয়ার কথা নেল। 

২। প্রকল্প প্রণয়িকাক্ষল এর্ং র্াস্তর্ায়িকাক্ষল প্রকক্ষল্পর র্নিটনরং প্লাি এর্ং Exit Plan ততরী করা হয়নি।  

৩। প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির প্রতযাশী প্রনতষ্ঠাক্ষির সাক্ষথ পরার্শ ব রর্াতাক্ষর্ক অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাক্ষির স্থাি নির্ বাচি ও অন্যান্য 

সুনর্ধা সৃনষ্ট িা করা।  

৪। অবকাঠালর্া রনর্ মালণি জন্য ঠিকাদাি রনলয়াল্ি রটন্ডার প্রনক্রয়া রথক্ষক ওয়াকব অড বার পে বন্ত েীর্ ব সর্য় অনতর্ানহত 

হওয়া।  

৫। প্রকে প্রণয়লনি ির্য় প্যালকজ রিট আউট এি ব্যবস্থা না িাখা। প্যালকজ িমূলহি র্লধ্য রকান অগ্রারধকাি তারলকা 

না থাকায় বাস্তবায়ন ির্স্যা।  

৬।  রনর্ মাণ কালজি কলয়কটি প্যালকলজ র্াল ঠিকাদাি রনলয়া্ কিলত না িািা।  

৭। প্রকে বাস্তবায়লন অবকাঠালর্া রনর্ মালণ সুরনরদ মষ্ট টাইর্ বাউন্ড ওয়াকমিান না থাকা বা অনুিিণ না কিা ।  

৮। ঠিকাদাি কতৃমক রকান প্রলগ্রি রিলিাট ম িিবিাহ না কিা। রবরশির্া্ িাইলট ঠিকাদাি কতৃমক ির্ মাপ্ত িংখ্যক 

রর্লটরিয়াললি রটে না কিা।  

৯। িাইলট িাইট অড মাি বুক এবং েকবুক ঠিকাদাি কতৃমক র্থার্থর্ালব রর্ইনলটইন না কিা। 

১০। িাইলট রনর্ মাণ কালজ রকান রি টি রর্জাি না রনওয়া বা না থাকা। 
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4.3 প্রকক্ষল্পর সুক্ষোগ (Opportunity) 

১। প্রকল্পটি সা ল্যজিকভাক্ষর্ র্াস্তর্ানয়ত হক্ষল বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এবং আিআিএ  রর্ৌরলক 

অবকাঠালর্া্ত সুরবধা রর্র্ন এরিরবএন এবং আিআিএ  এি           জন্য Administrative office Building, 

Magazine Complex, Multipurpose Building, Service Block, Drill Shade, Golghar ইতযারদিহ Sentry 

Post, Parade Ground & Saluting Dias, Watch Tower, Sub-station, Water Treatment plant, MT Garage, 

Mosque, Surface Drain, Boundary Wall, Arboriculture ইতযারদ ততিী িম্পন্ন হলল একটি রনিািদ এবং 

আিার্দায়ক অর লিি িরিলবশ নিনিত কিাি সুলর্া্ ততরি হলব।  

২। অর িাি এবং বারহনীি আবািন            CO Bunglow, রবরর্ন্ন কযাটা্রিি Quarter Building িহ 
Water  Supply, Electrification, Gas Connection, Surface Drain, Internal Road ইতযারদি সুরবধা ততিী কিা 

হলল বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এবং আিআিএ  এি জন্য বিবালিি একটি রনিািদ, সুিরেত এবং আিার্দায়ক 

বিবালিি িরিলবশ নিনিত কিাি সুলর্া্ ততরি হলব।  

৩। রবলনাদন স্থান, কযারন্টন ইতযারদ ততরিি  লল এরিরবএন এবং আিআিএ  এি িদস্যলদি র্নলক িলতজ এবং 

প্রফুে িাখলত গুরুত্বপূণ ম ভূরর্কা িালন কিলত িািলব এবং প্রকল্পটি র্াইল  লক নহক্ষসক্ষর্ নর্ক্ষর্নচত কিাি সুলর্া্ ততরি 

হলব।  

৪। শািীরিক কুুঁিকাওয়ািিহ অন্যান্য রট্রইরনং সুরবধা ততিী ও িালু হলল এরিরবএন এবং আিআিএ  এি িদস্যলদি 

রট্রইরনং এি সুক্ষোগ প্রোক্ষির র্ােক্ষর্ আরও েে জির্ল ততরী করা োক্ষর্। 

4.4 প্রকক্ষল্পর ঝুঁনক (Threat) 

১। প্রকলেি কাজ ক্রয় িংক্রান্ত রর্াট ৬১টি প্যাক্ষকক্ষজর র্ক্ষে ৩০ টি প্যাক্ষকক্ষজর অযার্নধ রটন্ডার আহর্াি করা হয়নি 

ো র্নধ বত ১ র্ের ৩ র্াস সর্ক্ষয়ও র্াস্তর্ায়ক্ষি ঝুঁনক ততনর করক্ষর্ । 

২। প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি কাজ নিধ বানরত সর্ক্ষয় সম্পন্ন িা হওয়ায় এর্ং ইনতর্ক্ষে ররট নশনডউল পনরর্তবি হওয়ায় রে সকল 

প্যাক্ষকক্ষজর কাজ তুলিামূলক অক্ষিক রর্নশ নপনেক্ষয় রক্ষয়ক্ষে এর্ং ঠিকাোক্ষরর আনথ বক সর্স্যার কারক্ষি কাজ র্ন্ধ 

ররক্ষিক্ষে (রের্ি ঢানল কন্সোকশি নসক্ষলক্ষট) তাক্ষেরক্ষক র্াে নেক্ষয় পুক্ষর্ বর ররট নশনডউক্ষল নরক্ষটন্ডার কক্ষর িতুি 

ঠিকাোর নিক্ষয়াগ করা োক্ষে িা  ক্ষল প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়ি ও সর্াপ্তকরক্ষণ ঝুঁনক সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষে ।  

৩। প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাক্ষণ সুনিনে বষ্ট টাইর্ র্াউন্ড ওয়াকব প্লাি িা থাকায় র্া ঠিকাোর কর্তবক অনুসরণ িা 

করায়  প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি ঝুঁনক সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষে ।  

৪। অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাক্ষণ ঠিকাোর কর্তবক রকাি রস টি নর্জার িা রিওয়ায় রেক্ষকাি সর্য় দূর্ বটিা র্টক্ষত পাক্ষর ো প্রকল্প 

র্াস্তর্ায়ক্ষি ঝুঁনক সৃনষ্ট করক্ষর্। 

৫। অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাক্ষণ ব্যর্হৃত নির্ বাণ সার্গ্রীর প্রক্ষয়াজিীয় সংখ্যক রটস্ট িা করায় নিনর্ বত অর্কাঠাক্ষর্া ঝুঁনকর 

সম্মুিীি হক্ষত পাক্ষর। 

৬। প্রকল্পটি গ্রহক্ষণর সর্য় জলর্ায়ু পনরর্তবিজনিত অনভর্াক্ষতর নর্ষয়টি নর্ক্ষর্চিায় গুরুত্ব নেলিা ো প্রকক্ষল্পর জন্য ঝুঁনক 

হক্ষত পাক্ষর নকন্তু সর্ক্ষয়র রপ্রোপক্ষট উনেনিত নর্ষয়টি নর্ক্ষর্চিায় রিয়া কাম্য নেল  । 

৭। প্রকলে ইউটিনলটি সরর্রাক্ষহ পেক্ষেপ িা রিওয়ায় স ল র্াস্তর্ায়ক্ষি ঝুঁনক সৃনষ্ট হক্ষত পাক্ষর। 
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িঞ্চর্ অধ্যায়   

প্রকলেি রনরবড় িরিবীেলণ ির্ মাললািনা হলত প্রাপ্ত িারব মক ির্ মলবেণ 

  

5.১  প্রকলেি অগ্র্রত িম্পরকমতঃ 

প্রকক্ষল্পর কাে বক্রর্ জানুয়ারি ২০১৭ সক্ষি শুরু হক্ষয় র্াি ম ২০২০ ইং পে বন্ত প্রকক্ষল্পর সার্নগ্রক রভৌত অগ্রগনত ৩২.০০% 

এর্ং আনথ বক অগ্রগনত র্াত্র ২৮.০০% ো অতযন্ত হতাশাজিক । নডনপনপ অনুোয়ী উি সর্ক্ষয় রভৌত ও আনথ বক অগ্রগনত 

১০০.০০% অথ বাৎ প্রকক্ষল্পর কাজ সর্াপ্ত হওয়ার কথা নেল। উক্ষেখ্য রে, ব্যয় বৃনি ব্যনতক্ষরক্ষক রর্য়াে বৃনি প্রস্তাক্ষর্র 

পনরক্ষপ্রনেক্ষত জুি ২০২১ পে বন্ত রর্য়াে বৃনির নর্ষক্ষয় আইএর্ইনডর সম্মনত প্রোি         ছ।  

5.২  প্রকলেি ক্রয় কার্ মক্রর্ িম্পরকমতঃ 

প্রকলেি ক্রয় কার্ মক্রর্িমূহ রিরড অর ি এবং রিডরব্লউরড কতৃমক কিা হলয়লছ । প্রকলেি রনর্ মাণ কাজ ক্রয় িংক্রান্ত 

রবর্লয় িরিবীেণকৃত ৯টি নমুনা প্যালকজ রবলের্ণ ও িরিদশ মন কলি রদখা র্ায় রর্,      প্যালকলজি ক্রয় কার্ মক্রর্ 

রিরিএ-২০০৬ ও রিরিআি-২০০৮ এি রনলদ মশনা অনুিিণ কলি কিা হলয়লছ । প্রকলেি র্ালার্াল ক্রলয়ি রর্াট ৩ টি 

প্যালকলজি র্লধ্য িব কয়টি প্যালকলজি র্াধ্যলর্ র্ালার্াল ক্রয় িম্পন্ন কিা হলয়লছ।  

প্রকলেি কাজ ক্রয় িংক্রান্ত রর্াট ৬১টি প্যাক্ষকক্ষজর র্ক্ষে ৩১টি প্যাক্ষকক্ষজর ক্রয় কাে বক্রর্ সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষে এর্ং ৩০।টি 

প্যাক্ষকক্ষজর অযার্নধ রটন্ডার আহর্াি করা হয়নি । কাজ ক্রয়কৃত রর্াট ৩১টি প্যাক্ষকক্ষজর সর্ কয়টির ক্রয় কাে বক্রক্ষর্ 

নডনপনপক্ষত উক্ষেনিত ির্লয়ি তুলনায় রকছুটা ব্যতযয় ঘলটলছ। িণ্য ক্রলয়ি ৩টি প্যাক্ষকক্ষজর র্ধ্য িবগুললা প্যালকলজি 

ক্রয় কার্ মক্রর্ িরিকেনা অনুর্ায়ী র্থাির্লয় িম্পন্ন কিা হলয়লছ এবং tendering এ রকান ির্য় বরধ মত কিাি বা 

contract variation এি প্রলয়াজন  হয়রন । প্রকলেি পূতম কাজ ক্রয় কার্ মক্রর্িমূলহি tendering এ রকান ির্য় 

বরধ মত কিা বা contract variation কিা হয়রন । তলব একটি প্যালকলজ বরিশাল আিআিএ  এ পুকুি র্িাট 

কলি িাইট উন্নয়লন প্রতযাশী িংস্থাি আিরি থাকায় রডআইরজ বরিশাল র্লহাদলয়ি রনলদ মশক্রলর্ উক্ত প্যালকলজি 

আওতায় পুকুি আংরশক র্িাট কলি র্িরজদ ও প্রশািরনক র্বন রনর্ মাণ কিা হলে। 

প্রকলেি ৯টি নমুনা রনর্ মাণ কাজ িংক্রান্ত প্যালকলজি রটন্ডাি নরথ ির্ মাললািনা কলি রদখা র্ায় ৮টি প্যালকলজি 

কার্ মালদশ রদয়া হলয়লছ অনুলর্ারদত দি রথলক রনে দলি এবং র্াহাি িলব মাচ্চ 10.026% (রনে দি)। ১ টি প্যালকলজি 

কার্ মালদশ রদয়া হলয়লছ অনুলর্ারদত দলিি ির্ান মূলল্য। উলেখ্য রর্, প্রকলেি প্ররতটি দিিত্র মূল্যায়ন প্ররতলবদন 

(Tender Evaluation Report) র্থার্থ কতৃমিে কতৃমক অনুলর্ারদত হলয়লছ। 

 

5.৩  প্রকলেি নমুনা জরিলিি র্াধ্যলর্ আথ ম-িার্ারজক অবস্থা িম্পরকমতঃ 

প্রকেটিি রনরবড় িরিবীেলণি কালজি জন্য প্রাইর্ারি ও রিলকন্ডারি উৎি রথলক তথ্য িংগ্রহ কিা হলয়লছ। িরিবীেণ 

কালজি শুরুলতই তথ্য িংগ্রলহি জন্য রিকরলে ততিী কিা হলয়লছ। প্রাইর্ারি তথ্য িংগ্রলহি িাশািারশ রিকরলে এি 

র্াধ্যলর্ রিলকন্ডারি তথ্য রর্র্ন-আরথ মক অগ্র্রত, প্রকলেি অনুকূলল বিাে ও বিালেি ব্যবহাি, ইতযারদ িংগ্রহ কিা 

হলয়লছ । প্রাইর্ারি তথ্য িংগ্রলহি জন্য বাস্তবায়নকারি িংস্থা, প্রতযাশী িংস্থা ও রেক রহাডািলদি কাছ রথলক ৪০টি 

রকআইআই িাোৎকাি, ৪টি এ রজরডি র্াধ্যলর্ তথ্য িংগ্রহ কিা হলয়লছ । ১টি আঞ্চরলক কর্ মশালাি র্াধ্যলর্ রবরর্ন্ন  

রেকলহাডািলদি উিরস্থরতলত প্রকে বাস্তবায়লন প্রাপ্ত তথ্য উিস্থািন ও র্ািাই কিা হয় । এ িংক্রান্ত রবস্তারিত র্তার্ত 

প্ররতলবদলনি িংযুরক্ত-১ এ বণ মনা কিা হলয়লছ। 

5.৪  প্রকলেি রর্ৌত অবকাঠালর্া িম্পরকমতঃ 

প্রকলেি রনরবড় িরিবীেলণি ললেয প্রকলেি রনরর্ মত ও রনর্ মানাধীন অবকাঠালর্াি রর্ৌত অবস্থা িরিদশ মন ও ির্ মলবেণ, 

রর্ৌত িরির্ািিহ রবরর্ন্ন অংল্ি িলিজরর্ন িরির্াি, িরিবীেণ এবং গুণ্তর্ান িিীেণ কিা হলয়লছ। রবরর্ন্ন 
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অবকাঠালর্াি রুর্, কলার্, বীর্, রিঁরড়, রর্ৌত িরির্াি এবং রিন্থ এরিয়া িঠিক িাওয়া র্লয়লছ। রডজাইন ির্ মাললািনায় 

রনর্ মানাধীন Multipurpose building এরিরবএন, বরিশাল এি র্বলনি িাইট ডাকম রডজাইলনি এি িালথ রকছুটা 

্ড়রর্ল িাওয়া র্লয়লছ। Multipurpose building এরিরবএন, আিআিএ  বরিশাল এ ইলটি রদয়ালল  চূণ মর্য় িাদা 

িাউডাি (efflorescence) রদখা রদলয়লছ। ম্যা্ারজন র্বন আিআিএ  বরিশাল এবং রিলললট স্থারিত রকছু রকছু 

দিজাি কালঠি রের্  াঁটল এবং রজাড়া স্থান  াঁকা হলয় আলছ, র্থার্থ রিজরনং কিা কাঠ ব্যবহৃত হলে না । রবশরকছু 

র্বলন বাঁশ ও কালঠি িাটাি ব্যবহাি কিা হলে  লল বীর্, কলার্ ও স্লালব হারনকে রদখা রদলয়লছ।  

 

অরধকাংশ িাইলট কারি্রি এবং প্রলয়াজনীয় জনবললি অপ্রতুলতা িলয়লছ এবং একই কারি্রি ব্যরক্ত কতৃমক একারধক 

িাইট িরিিালনা কিা হলে। এছাড়াও রবরশির্া্ রেলত্রই রনর্ মাণ কালজ আধুরনক র্ন্ত্রিারত এবং িিঞ্জার্ ব্যবহৃত হলে 

না এবং রনর্ মাণ কালজ রি টি বা রনিািিা ব্যবস্থাি ির্ মাপ্ত অর্াব িরিলরেত হলয়লছ।  

 

রনর্ মাণ কালজ ব্যবহৃত রর্লটরিয়াললি ির্ মাপ্ত িংখ্যক রটে কিা হলে না এবং রকছু রকছু িাইলট রবরশির্া্ 

রর্লটরিয়াললি র্াত্র একবাি রটে কিা হলয়লছ। কলয়কটি িাইলট রর্লটরিয়াললি রটে রিলিাট ম, স্লার্/ রিরলন্ডাি রটে 

রিলিাট ম রদখালত িালিরন রর্র্ন, আিআিএ  বরিশাল এ Multipurpose building, িারর্ মি ব্লক ইতযারদ। প্রায় িকল 

িাইলট Site order book এ রনয়রর্ত record রনই, Stock book রনই এবং অনুিিণীয় কর্ ম িরিকেনা 

(workplan) রদখা র্ায়রন এবং রকান রিরিওরডকযাল প্রলগ্রি রিলিাট ম রনই।  লল রনর্ মাণ কালজ BNBC এি িকল 

ক্রাইলটরিয়া অনুসৃত হলে না। এছাড়াও একই ঠিকাদাি একারধক (িলব মাচ্চ ৪ টি প্যালকজ) কাজ িাওয়ায় জনবল ও 

 ান্ড স্বেতাি কািলণ রনর্ মাণ কাজ ির্য়র্ত কিলত িািলছ না রর্র্ন রিলললট ঢালী কন্সট্রাকশন উলেখলর্াগ্য।  

 

রনর্ মাণ কালজি গুণ্তর্ান র্ািাইলয়ি জন্য রনর্ মাণকালীন ির্লয় রনর্ মাণ কালজি গুণ্তর্ান িিীোয় রর্ িকল রটে 

কিা হলয়লছ রি িকল রটে রিলিাট ম পূংখানুপূংখর্ালব রবলের্ণ ও িিীো কলি রদখা হলয়লছ। এছাড়াও রনর্ মাণ কালজি 

গুণ্তর্ান র্ািাইলয়ি জন্য রনরর্ মত/ রনর্ মানাধীন র্বলনি কলার্ বীলর্ি (Beam) এি Rebound Hammer Test 

এি র্াধ্যলর্ কংরক্রলটি ররংথ (Strength) র্ািাই কিা হলয়লছ এবং দুটি অবকাঠালর্াি রর্াট ৪ টি অঙ্গ ব্যরতত িকল 

অবকাঠালর্াি প্রাপ্ত  লা ল         লা ললি র্লধ্য িাওয়া র্লয়লছ। রনর্ মাণ কালজ ব্যবহৃত ইলটি রর্াট ৬টি িাইলট 

টি রটে কিা হলয়লছ এবং কারিত র্াত্রায়  লা ল িাওয়া র্লয়লছ। এছাড়াও ব্যবহৃত রর্লটরিয়াল বালু, রোন রিিি, 

িলডি  রর্াট ১০ টি ল্যাব রটে কিা হলয়লছ  এবং .... টিি কারিত র্াত্রায়  লা ল িাওয়া র্লয়লছ ..... টিি  লা লল 

রবচুযরত িরিলরেত হলয়লছ।  

5.৫  প্রকে বাস্তবায়ন িম্পরকমতঃ 

ঠিকাদািলদি ্ার লরতি রবর্লয় বরিশাল ও রিললট ্ণপুতম  রবর্া্ কতৃমক ির্লয় ির্লয় রর্টিং কিা হলয়লছ। রর্িকল 

প্যালকলজি প্রলগ্রি রবরশ রিরছলয় িলয়লছ তালদিলক রিঠি রদওয়া হলয়লছ এবং রশাকজ কিা হলয়লছ। ঠিকাদাি 

প্ররতষ্ঠানিহ পুরললশি র্রনটরিং টীলর্ি িরহত রবরর্ন্ন ির্য় আললািনা কলি প্রলয়াজনীয় ব্যবস্থাি ব্যিালি িতকম কিা 

হলয়লছ এবং  চুরক্ত অনুিালি ব্যবস্থা রনয়াি রবর্য়টি প্ররক্রয়াধীন আলছ বলল জানালনা হয়।  

 

BNBC কিনীয়ঃ র্া উক্ত প্রকলেি রবরশির্া্ রেলত্র পুলিাপুরি অনুসৃত হয়রন। 

১। ির্ মাপ্ত              (safety measure)           ই।      গ     ই ,                           

                    ,             ই ,     , গ       ই      িাইলট িিবিাহ কিা হয়রন। 

২।        গ িাইলট                             রবাড ম/ িাইন রবাড ম   ই ।  

৩।                                                গ                  রিকড ম      হয়রন। 
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প্রকল্প প্রণয়িকাক্ষল এর্ং র্াস্তর্ায়িকাক্ষল প্রকক্ষল্পর র্নিটনরং প্লাি এর্ং Exit Plan ততরী করা হয়নি। প্রকল্প 

র্াস্তর্ায়ক্ষির সুনিনে বষ্ট িীনতর্ালা ততরী করা হয়নি এর্ং প্রকল্প মূল্যায়ক্ষির পনরকল্পিা গ্রহণ করা হয়নি।   

 

5.৬  প্রকে বাস্তবায়লন রবললেি কািণিমূহঃ 

প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি নর্লনেত হওয়ার কারণসমূহ নিক্ষম্ন উক্ষেি করা হক্ষলা- 

প্রকল্প এলাকায় সক্ষরজনর্ক্ষি র্াঠ পনরেশ বি, ক্রয় সংক্রান্ত েনললানে এর্ং নডনপনপ পে বাক্ষলাচিা, প্রকল্প কর্ বকতবা ও সংনিষ্ট 

র্ানির্ক্ষগ বর সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহক্ষণর নভনিক্ষত প্রকক্ষল্পর নর্লক্ষের কারি নহক্ষসক্ষর্ নর্নভন্ন পে বাক্ষয় দুর্ বলতা পনরলনেত 

হয়।     ব্যর্স্থাপিা ও র্াস্তর্ায়       পে বাক্ষয় নর্লে হক্ষয়ক্ষে তা নিক্ষম্নাি রটনর্ক্ষল সংগ্রহীত তক্ষথ্যর র্ােক্ষর্ প্রোি 

করা হল।  

    ব্যবস্থািনা   বাস্তবায়লন দুব মলতাি কািলণ কালজ       

উক্ষেখ্য রে, শুধুর্াত্র চলর্াি ও সর্াপ্ত            প্যাক্ষকজ                      ।  

প্যালকজ বণ মনা রডরিরি অনুর্ায়ী িম্ভাব্য তারিখ 

 
প্রকৃত তারিখ দিিত্র 

আহবালন 

রবলে 

(র্াি)  

চুরক্ত 

স্বােলি 

রবলে 

(র্াি) 

রটন্ডাি মূল্যায়ন, 

NOA প্রদান এবং 

চুরক্ত স্বােলি 

অরতবারহত ির্য় 

(রদন) 

চুরক্ত 

রর্য়াদ  
অরত

বারহত 

ির্য় 

রর্ৌত 

অগ্র্রত 

দিিত্র 

আহবান 
চুরক্ত স্বােি 

দিিত্র 

আহবান 
চুরক্ত স্বােি 

Site Development1 ১ জানু, 2017 ৩০ জুন 2017 12    -18 3-   -19 24 18 22 ৬ 

রথলক 

২৭ 

র্াি 

রর্াটামু

টির্ালব 

100%  

30% 

     

35% 

Site Development2 ১ জানু, 2017 ৩০ জুন 2017 29   -19 27-   -19 25 20 29 

Office Building ১ জানু, 2017 ৩০ জুন 2017 26   ই18 27-    18 19 15 63 

Magagine 
Complex 

১ জানু, 2017 ৩০ জুন 2017 
21   -18 23-    18 13 10 92 

Multipurpose 
Building 

১ জানু, 2017 ৩০ জুন 2017 
13-    -18 25-   18 15 12 104 

Quarter Building 
(1000 sft) 

১ জানু, 2017 ৩০ জুন 2017 
8-    -19 20 গ  19 

  

28 26 134 

Quarter Building 
(1250 sft) 

১ জানু, 2017 ৩০ জুন 2017 
7 গ  -19 11-   -19 

  

32 29 96 

Service Block ১ জানু, 2017 ৩০ জুন 2017 22 গ  19 24-    19 32 27 33 

Mosque ১ জানু, 2017 ৩০ জুন 2017 27-    -18 28-    -19 24 21 91 

 

১. উপক্ষরাি রটনর্ক্ষলর তথ্য নর্ক্ষিষক্ষণ রেিা োয় রে, েরপত্র প্রস্তুনতক্ষত েীর্ বসূনত্রতা ও রটন্ডার প্রনক্রয়ায় েীর্ ব সর্য় 

অনতর্ানহত হওয়া। 

২. সর্য়র্ত নডক্ষটইল ইনঞ্জনিয়ানরং নডজাইক্ষির অপ্রাপ্যতা । নির্ বাহী প্রক্ষকৌশলীর েপ্তক্ষর জির্ক্ষলর তুলিায় নর্নভন্ন প্রকল্প 

র্াস্তর্ায়ক্ষির workload রর্নশ থাকায় র্াঠ ির্ মালয় প্রনতটি প্রকল্প সর্য়র্ত ও নিনর্ড়ভাক্ষর্ র্নিটনরং করক্ষত িা পারা। 

৩. নডনপনপর লেযর্াত্রা রথক্ষক েরপত্র আহর্াি ও চুনি স্বােক্ষর প্রায় ১ রথক্ষক ২ র্ের সর্য় নর্লনেত হওয়া।  

৪. ওয়াকব অড বার প্রোক্ষি নকছু রেক্ষত্র অনতনরি সর্য় অনতর্ানহত হাওয়া। 

৫. প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি সুনিনে বষ্ট ওয়াকব প্লাি ও র্নিটনরং প্লাি ততরী িা করা  

৬. প্রকে বাস্তবায়নকারি িংস্থা এবং প্রতযারশ িংস্থাি র্লধ্য ির্িলয়ি অর্ালব বাস্তবায়ন কাজ রবলরেত হওয়া। 

৭. প্রকল্প প্রণয়ক্ষির সর্য় প্যাক্ষকজ নিট করার ব্যর্স্থা িা রািা। প্যাক্ষকজ সমূক্ষহর র্ক্ষে রকাি অগ্রানধকার তানলকা িা 

থাকায় র্াস্তর্ায়ি সর্স্যা।  

৮. নির্ বাণ কাক্ষজর কক্ষয়কটি প্যাক্ষকক্ষজ ভাল ঠিকাোর নিক্ষয়াগ করক্ষত িা পারা।  

৯.                      র্তবর্াি         ,             ,             পুিানুপুিভাক্ষর্ তেন্ত িা কক্ষর 

     ঠি        একানধক কাক্ষজ নির্ বাচি করা। 
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১০. রকাি রকাি সাইক্ষটর সক্ষয়ল রটক্ষস্ট অনতনরি পাইল প্রক্ষয়াজি হওয়ায় পাইল ড্রাইনভং এ রর্নশ সর্য় অনতর্ানহত 

হওয়া। 

১১.               time control mechanism িা থাকা র্া অনুসরণ িা করা রের্ি অনুক্ষর্ানেত 

workplan        নিনে বষ্ট সর্য় অন্তর অন্তর পে বাক্ষলাচিা/ মূল্যায়ি িা করা । 

১২. অক্ষেৌনিক নর্লক্ষের কারক্ষণ liquidated damage আক্ষরাপ িা করা  

১৩. প্রনতর্াক্ষস গড় রভৌত অগ্রগনত অজবি পে বাক্ষলাচিা/োচাই কক্ষর কানিত পে বায় রথক্ষক কতটুকু নপনেক্ষয় আক্ষে এর্ং 

এর কারণ অনুসন্ধাি এর্ং করণীয় সম্পক্ষকব ব্যর্স্থা িা রিয়া। 

 

ঠিকাদাি কতৃমক ্ার লরতি কািলণ কালজ       

১. িাইলট ঠিকাদাি কতৃমক প্রলয়াজনীয় িংখ্যক কারি্রি জনবল রনলয়া্ না রদয়া এবং একই কারি্রি ব্যরক্ত রদলয় 

একারধক িাইট িরিিালনা কিা। রর্র্ন রিলললট ঢালী কন্সট্রাকশন রর্াট ৪টি প্যালকজ, বরিশালল রর্িাি ম খান রট্রডাি ম 

৪টি ইতযারদ 

২. এছাড়াও ঠিকাদালিি বালজট স্বেতাি কািলণ রকছু রকছু িাইলট কাজ বন্ধ থাকা । রর্র্ন রিলললট ঢালী কন্সট্রাকশন। 

৩. প্রকে কার্ মক্রলর্ অরধকাংশ িাইলট প্রলয়াজলনি তুলনায় কর্ িংখ্যক রনর্ মাণ শ্ররর্ক রনলয়াল্ি কািলণ প্রকে 

বাস্তবায়ন রবলরেত হওয়া। 

৪. প্রকে বাস্তবায়লন অবকাঠালর্া রনর্ মালণ সুরনরদ মষ্ট টাইর্ বাউন্ড ওয়াকমিান না থাকা বা অনুিিণ না কিা ।  

৫. রবরশির্া্ িাইলট রনর্ মাণ কালজ ঠিকাদাি কতৃমক আধুরনক র্ন্ত্রিারত ব্যবহাি না কিা এবং ির্ মাপ্ত িংখ্যক 

রর্লটরিয়াললি রটে না কিা।  

৬. রিডরব্লউরড কতৃমক চুরক্ত রর্াতালবক ির্য়র্ত কাজ িম্পাদন কিাি ব্যিালি ঠিকাদালিি উিি িাি বা বাধ্যবাধকতা 

না থাকায় ঠিকাদাি কতৃমক রবললে কাজ কিাি সুলর্া্ গ্রহণ কিা । ঠিকাদাি কতৃমক বাস্তবায়ন অগ্র্রতি রকান প্রলগ্রি 

রিলিাট ম িিবিাহ না কিা। 

৭. রবরশির্া্ িাইলট রনর্ মাণ কালজ ঠিকাদাি কতৃমক ির্ মাপ্ত              (safety measurement)        । 

৮. িাইলট ঠিকাদাি কতৃমক ির্য়র্ত ির্ মাপ্ত িরির্াণ র্ালার্াল িিবিাহ না কিা। 

৯. প্রকক্ষল্প রড্রনজং এর র্ােক্ষর্ সাইট রডক্ষভলপক্ষর্ন্ট করক্ষত িা রেয়া র্া িা পারায় সাইট রডক্ষভলপক্ষর্ন্ট এ অনতনরি 

সর্য় অনতর্ানহত কিা। 

 

র্রবষ্যলত এ রথলক উিিলণি উিায়  িম্পলকম র্তার্ত প্ররতলবদলনি ৬ষ্ঠ অধ্যালয় সুিারিশর্ালায় উলেখ কিা হলয়লছ। 

 

প্রকক্ষল্পর  Exit Plan সম্পনকবতঃ 

প্রকক্ষল্পর অর্নশষ্ট সকল কাে বক্রর্      ন্ন  রার জন্য প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির সকল পে বাক্ষয় গনত বৃনি করা জরুনর। প্রকল্প 

রর্য়াক্ষের পরর্নতব সর্ক্ষয় নিনর্ বত অর্কাঠাক্ষর্াসহ অন্যান্য সরঞ্জার্ানে রেণাক্ষর্েক্ষণর রেক্ষত্র প্রতযাশী সংস্থার 

রটকনিকযাল পারসিক্ষের সর্ন্বক্ষয় একটি কনর্টি র্া রসল প্রনতষ্ঠার িীনতগত নসিান্ত গ্রহণ করা োক্ষত প্রকল্প সর্ানপ্তর পর 

তা েথােথ রেণাক্ষর্েক্ষণর র্ােক্ষর্ প্রকক্ষল্পর র্ােক্ষর্ সৃষ্ট সুনর্ধানে স লভাক্ষর্ পনরচালিা করা োয় এর্ং প্রকক্ষল্পর 

উক্ষেশ্য অনজবত হয়। 
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র্ষ্ঠ অধ্যায় 

উিিংহাি ও সুিারিশ 

 

5.1 সুিারিশর্ালা 

১। প্রকক্ষল্পর অর্নশষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষেয প্রনতটি প্যাক্ষকক্ষজর জন্য একটি নরভাইজ ওয়াকবপ্লাি (Revised 

Work Plan)                                                                           

                                               এর্ং সংনিষ্ট                ফ          

                    র             ;  

২।                                                   পৃথকভাক্ষর্ Field Level Monitoring 

রজারোর করা এর্ং ঠিকাোর কর্তবক প্রনতর্াক্ষসর প্রক্ষগ্রস নিনিত করক্ষত িা পারক্ষল তার প্রকৃত কারি রর্র কক্ষর রস 

রর্াতাক্ষর্ক জরুনর নভনিক্ষত পেক্ষেপ গ্রহণ করা এর্ং জর্ার্নেনহতা নিনিত করা েরকার;  

৩।          , গণপুতব অনধেপ্তর,         এর্ং আরআরএ                            /     গঠ  

                  গ   ত্বরানন্বত                করা এর্ং উনেনিত সর্ক্ষয়র র্ক্ষে রেসকল কাজ সম্পন্ন 

করা সম্ভর্ হয়নি তা অনতসত্ত্বর সম্পন্ন করার জন্য প্রক্ষয়াজিীয় ব্যর্স্থা গ্রহণ করা; 

৪।                     রেক্ষহতু                                                 রসক্ষহতু          

                                                                                          

        করক্ষণ       ; 

৫।                                          ররর                           ।              

  ফ  র                                                গ    গ   খ  ।     

৬। রনর্ মাণ কালজি গুণ্তর্ান রনরিত কিাি জন্য ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠানলক রনর্ মাণ কালজ স্তলি স্তলি প্রলয়াজনীয় িংখ্যক 

রর্লটরিয়াললি রটে কিলত ব্যবস্থা গ্রহণ কিা; 

৭। রর্ৌত অবকাঠালর্া রনর্ মালণ রলকপ্রু  িাটারিং এি ব্যবহাি রনরিত কিা এবং িাইলট রনর্ মাণ কালজ ঠিকাদাি কতৃমক 

প্রলয়াজনীয় রি টি রর্জাি রনয়াি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা; 

৮। প্ররতটি রির্ বা িাইলটি জন্য ঠিকাদািলক আলাদার্ালব প্রক্ষয়াজিীয় সংখ্যক কানরগনর ও অন্যান্য জির্ল নিক্ষয়াগ 

নিনিত করা; 

৯। ঠিকাদাি কতৃমক িাইট অড মাি ও রর্রজট বুক এবং েকবুক র্থার্থর্ালব রর্ইনলটইন কিাি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা ; 

১০। নপনপআর এর নিক্ষে বশিা রর্ক্ষি নর্ক্ষশষ রেক্ষত্র প্যাক্ষকজ নিট কক্ষর এর সাইট রডক্ষভলপক্ষর্ন্টসহ অন্যান্য নকছু কাজ 

অন্য ঠিকাোর নিক্ষয়াক্ষগর র্ােক্ষর্ করার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা, এক্ষত কক্ষর উি প্যাক্ষকক্ষজর নির্ বাণ কাজ ত্বরানন্বত হক্ষর্;  

১১। কাক্ষজর নর্লক্ষের জন্য ঠিকাদালিি রনকট হলত রকান রর্ৌরক্তক ও গ্রহণলর্াগ্য জবাব না িাওয়া র্লল             

                     liquidated damage আোয় করা অথর্া                         ; 

১২। সর্স্ত পনরক্ষর্শগত নিক্ষে বনশকা গুনলক্ষক নর্ক্ষর্চিায় নিক্ষয় অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাণ করার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা; 

১৩। প্রকল্পটির রেক্ষহতু রর্য়াে বৃনির প্রস্তার্িা রক্ষয়ক্ষে এর্ং কাক্ষজর গনতও রেক্ষহতু রর্শ র্ন্থর অপরনেক্ষক রেক্ষশর সানর্ বক 

নেক নর্ক্ষর্চিায় প্রকল্প সর্ানপ্তক্ষত েথােথ কর্তবপে সুনচনন্তত পেক্ষেপ গ্রহণ করক্ষত পাক্ষর; 

১৪। রনরর্ মত অবকাঠালর্ািমূহ ও অন্যান্য উন্নয়নকৃত সুরবধারদ িরিিালনা ও িেণালবেলণি জন্য ির্রিত Master 

Plan প্রণয়ন কিা দিকাি। 
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5.2 উপসংহার 
     র্ন্ত্রণালক্ষয়র অধীক্ষি র্াংলাক্ষেশ পুনলশ নর্ভাগ কর্তবক র্াস্তর্ায়িাধীি র্নরশাল ও নসক্ষলট আর্ বড পুনলশ ব্যাটানলয়ি 

(এনপনর্এি) এর্ং ররঞ্জ নরজাভব র াস ব (আরআরএ ) পুনলশ লাইন্ স নির্ বাণ” শীষ বক প্রকল্পটি একটি গুরুত্ত্বপূণ ব  প্রকল্প। 

প্রকক্ষল্প আওতায় র্নরশাল ও নসক্ষলট এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর রর্ৌনলক অর্কাঠাক্ষর্াগত সুনর্ধা রের্ি এনপনর্এি 

এর্ং আরআরএ  এর জন্য                , অন সার এর্ং র্ানহিীর জন্য আর্াসি       এর্ং শারীনরক 

কুুঁচকাওয়াচসহ নর্নভন্ন রেইনিং এর্ং অন্যান্য সুনর্ধা ততরী ও চালু হক্ষল সানর্ বকভাক্ষর্ পুনলশ লাইি দুটি সমৃি হক্ষর্ এর্ং 

এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর কাে বক্রক্ষর্ উক্ষেিক্ষোগ্য প্রভার্ র লক্ষর্। রেক্ষহতু প্রকক্ষল্পর কাে বক্রর্ পনরকনল্পত রর্য়াে 

র্াচ ব ২০২০ সাক্ষলর র্ক্ষে সম্পন্ন করক্ষত সের্ হক্ষে িা এর্ং প্রকক্ষল্পর রর্য়াে আক্ষরাও ১ র্ের ৩ র্াস বৃনির ব্যাপাক্ষর 

ইনতর্ক্ষে আইএর্ইনডর সম্মনত প্রোি করা হক্ষয়ক্ষে তাই প্রকক্ষল্পর অর্নশষ্ট সকল কাে বক্রর্ প্রস্তানর্ত সর্ক্ষয়র র্ক্ষেই 

সম্পন্ন  রার জন্য প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির সকল পে বাক্ষয় গনত বৃনি করা জরুনর।                , গণপুতব অনধেপ্তর, 

        এর্ং আরআরএ                            /     গঠ      অর্নশষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার 

লক্ষেয প্রনতটি প্যাক্ষকক্ষজর জন্য একটি সর্য়ার্ি নরভাইজ ওয়াকবপ্লাি                                       

              ও র্াস্তর্ায়ি নিনিতকরক্ষণর জন্য ব্যর্স্থা গ্রহণ করা েরকার। প্রকল্প রর্য়াক্ষের পরর্নতব সর্ক্ষয় 

নিনর্ বত অর্কাঠাক্ষর্াসহ অন্যান্য সরঞ্জার্ানে রেণাক্ষর্েক্ষণর রেক্ষত্র প্রতযাশী সংস্থার রটকনিকযাল পারসিক্ষের সর্ন্বক্ষয় 

একটি কনর্টি র্া রসল প্রনতষ্ঠার িীনতগত নসিান্ত গ্রহণ করা োক্ষত প্রকল্প সর্ানপ্তর পর তা েথােথ রেণাক্ষর্েক্ষণর 

র্ােক্ষর্ প্রকক্ষল্পর র্ােক্ষর্ সৃষ্ট সুনর্ধানে স লভাক্ষর্ পনরচালিা করা োয় এর্ং প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অনজবত হয়।  
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স্থািীয় পে বাক্ষয়           কর্ বশালা 

গত ১৯ র্াি ম ২০২০ ইং তারিখ রিাজ বৃহেরতবাি র্নরশাল ও নসক্ষলট আর্ বড পুনলশ ব্যাটানলয়ি (এনপনর্এি) এর্ং 

ররঞ্জ নরজাভব র াস ব (আরআরএ ) পুনলশ লাইন্ স নির্ বাণ শীর্ মক প্রকলেি রনরবড় িরিবী রণি স্থানীয় ির্ মালয়ি কর্ বশালা 

ররঞ্জ নরজাভব র াস ব (আরআরএ ) পুনলশ লাইি এর হললা রুলর্ অনুরষ্ঠত হয়।          কর্ বশালার কাে বনর্র্রণী, 

উপনস্থত সেস্যবৃক্ষন্দর তানলকা এর্ং তাক্ষের র্তার্তসমূহ নিক্ষম্ন তুক্ষল ধরা হক্ষলা - 

  

 

স্থািীয় পে বাক্ষয়র কর্ বশালার কাে বনর্র্রণীঃ 

গত ১৯ র্াচ ব ২০২০ ইং তানরি ররাজ বৃহেনতর্ার নর্কাল ২:৩০ র্টিকায় ররঞ্জ নরজাভব র াস ব (আরআরএ ) পুনলশ 

লাইি এর হক্ষলা রুক্ষর্ স্থািীয় পে বাক্ষয়র একটি          কর্ বশালা শুরু হয়। কর্ বশালায় সভাপনতত্ব কক্ষরি      

             (      ), কর্ািডযান্ট (এসনপ), ররঞ্জ নরজাভব র াস ব (আরআরএ ), নসক্ষলট । কর্ বশালায় প্রধাি 

অনতনথ নহক্ষসক্ষর্ উপনস্থত নেক্ষলি জিার্ সাইফুল ইসলার্, পনরচালক, পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি রসক্টর-৫, আইএর্ইনড, 

পনরকল্পিা র্ন্ত্রণালয়, ঢাকা। কর্ বশালায় নর্ক্ষশষ অনতনথ নহক্ষসক্ষর্ উপনস্থত নেক্ষলি ১।      রর্াঃ ইসরাইল হাওলাোর, 

কর্ানন্ডং অন সার (এসনপ), আর্ বড পুনলশ ব্যাটানলয়ি (এনপনর্এি), নসক্ষলট এর্ং ২।      রর্াঃ কুতুর্ আল রহাসাইি, 

নির্ বাহী প্রক্ষকৌশলী, গণপুতব অনধেপ্তর (নপডনিঊনড), নসক্ষলট। 

উি কর্ বশালায় এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর কর্ বকতবা ও সাধারণ র াস ব, পুনলক্ষশর প্রকল্প র্নিটনরং ইউনিক্ষটর 

সেস্যবৃন্দ, গণপূতব নর্ভাক্ষগর সংনিষ্ট প্রক্ষকৌশলী এর্ং ঠিকাোর প্রনতষ্ঠাক্ষির প্রনতনিনধগণ উপনস্থত নেক্ষলি। প্রধাি 

অনতনথর স্বাগত র্িক্ষব্যর র্ােক্ষর্ কর্ বশালার কাে বক্রর্ শুরু হয়। সভার শুরুক্ষত পরার্শ বক সংস্থা এর্ আর কন্সালট্যান্টস্ 

এর ব্যর্স্থাপিা পনরচালক জিার্ রর্াঃ র্কবুল রহাক্ষসি প্রকক্ষল্পর কাে বক্রর্ এর্ং নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণর উপর একটি 

পাওয়ার পক্ষয়ন্ট রপ্রক্ষজক্ষন্টশি এর র্ােক্ষর্ পরার্শ বক সংস্থা কর্তবক প্রকক্ষল্পর নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণ গৃনহত কাে বক্রর্ এর্ং 

প্রাপ্ত  াইনন্ডংস সমুহ উত্থাপি কক্ষরি। আইএর্ইনডর পনরচালক জিার্ সাইফুল ইসলার্ নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণর উক্ষেশ্য ও 

কাে বপনরনধ সম্পক্ষকব নর্স্তানরত আক্ষলাচিা কক্ষরি। এরপর             বৃক্ষন্দর কাে রথক্ষক প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির সানর্ বক 

অর্স্থা এর্ং সর্স্যানের উপর গুরুত্বপুণ ব র্িব্য উপস্থানপত হয়। পরর্তীক্ষত সভাপনত র্ক্ষহােক্ষয়র অনুর্নতক্রক্ষর্ 

কর্ বশালায় উপনস্থত সেস্যবৃক্ষন্দর কাে রথক্ষক নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণ প্রাপ্ত  াইনন্ডংস এর উপর র্তার্ত ও উনু্মি প্রশ্ন 

আহর্াি করা হয় এর্ং উি কর্ বশালা রথক্ষক র্তার্ক্ষতর নভনিক্ষত প্রাপ্ত  লা লসমূহ নিক্ষম্ন সংনেপ্ত আকাক্ষর তুক্ষল ধরা 

হক্ষলা- 
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স্থািীয় পে বাক্ষয়র কর্ বশালা রথক্ষক র্তার্ক্ষতর নভনিক্ষত প্রাপ্ত  লা লসমূহঃ 

1. বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এবং আিআিএ  পুরলশ লাইন্  স রনর্ মাণ শীর্ মক প্রকেটি ির্য় এবং িারহদা রবলবিনায় একটি 

রর্াল্ািলর্া্ী  প্রকে বলল উিরহহত িকলল র্তার্ত প্রদান কলিন। 

2. বতমর্ান অবস্থায় বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এবং আিআিএ  পুরলশ লাইনস্ এি অর ি িংস্থান, বািস্থান িংস্থানিহ 

ও অন্যান্য সুলর্া্ সুরবধাি প্রচুি কর্রত িলয়লছ। র্াল অর ি  যারিরলটি রনই। অস্ত্র িাখাি জায়্া রনই, শািীরিক 

কুিকাওয়াজ ও অন্যান্য সুলর্া্ সুরবধাি কর্রত িলয়লছ। অর িাি এবং ো লদি আবািলনি িংস্থান রনই, রিিরবলনাদন, 

রখলাধুলা, কযারন্টন, ধর্ মিি মা, লাইলিিী ইতযারদ সুরবধা রনই বলল উিরস্থত এরিরবএন এবং আিআিএ  িদস্য্ণ র্তার্ত 

ব্যক্ত কলিন।  

3. এই প্রকলেি ি ল বাস্তবায়ন রনরিত কিা র্লল বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এবং আিআিএ  এি রর্ৌরলক 

অবকাঠালর্া্ত সুরবধা রর্র্ন কার্ মাললয়ি িংস্থান, আবািন িংস্থান, শািীরিক রট্রইরনং সুরবধা ইতযারদ অলনকাংলশ বৃরি 

িালব বলল উিরহহত িকলল র্তার্ত প্রদান কলিন। 

4. প্রকলেি আওতায় রর্িকল অবকাঠালর্া রনর্ মাণ ও সুলর্া্ সুরবধা সৃরষ্ট কিা হলে তা বতমর্ান িারহদাি তুলনায় ির্ মাপ্ত। 

প্রকলে র্রহলা ো লদি জন্য ব্যািাক র্বন রনর্ মাণ কিা র্লল র্াল হলতা এবং অদূি র্রবষ্যলত এরিরবএন এবং 

আিআিএ  এি র্রহলা ো লদি সুলর্া্-সুরবধা সৃরষ্ট কিা রর্ত বলল র্তার্ত গৃহীত হয়। 

5. প্রকলেি বাস্তবায়লনি রবললেি কািণ িম্পলকম র্তার্তঃ 

- রটন্ডাি প্ররক্রয়া রথলক ওয়াকম অড মাি ির্ মন্ত দীঘ ম ির্য় অরতবারহত হওয়া। রকান রকান রেলত্র রডজাইন রিল রথলক রদরিলত 

রডজাইন িাওয়ায় রটন্ডারিং রবলরেত হওয়া। 

- প্রকে প্রণয়লনি ির্য় প্যালকজ রিট আউট এি ব্যবস্থা না িাখা। 

- রকান রকান িাইলটি িলয়ল রটলে অরতরিক্ত িাইল প্রলয়াজন হওয়ায় িাইল োইরর্ং এ রবরশ ির্য় রেিণ হওয়া। 

- অন্যান্য স্থালনি  তুলনায় রিলললট অঞ্চলল  Earthquake    িম্ভাবনা রবরশ থাকায় রবরর্ন্ন স্তলি িাইরলং এি প্রলিি 

িম্পন্ন কিলত ির্য় রবরশ প্রলয়াজন হওয়া। 

- প্যালকজ িমূলহি র্লধ্য রকান প্রালয়ারিটি তারলকা না থাকায় বাস্তবায়ন ির্স্যা। 

- রেরজং এি র্াধ্যলর্ িাইট রডলর্লিলর্ন্ট কিলত না রদওয়া বা না িািায় িাইট রডলর্লিলর্ন্ট এ অরতরিক্ত ির্য় 
অরতবারহত হওয়া 

- রকছুরদন আর্দারন বন্ধ থাকায় িাথি িংগ্রলহ অরতরিক্ত ির্য় এবং ব্যয় বৃরি ইতযারদ।  

- িাইলট ঠিকাদালিি জনবল িংকট ও বালজট এি স্বেতা ।  

- অবস্থান ্ত কািলন রিললট ও বরিশালল িাইলট ির্ মাপ্ত িংখ্যক স্থানীয় রনর্ মান শ্ররর্ক িংকট এি কািলণ কাজ িম্পন্ন 

কিলত ির্য় রবরশ অরতবারহত হওয়া।  

6. নির্ বাণ কাক্ষজর র্াস্তর্ায়ি, তত্বার্ধাি ও পে বক্ষর্েক্ষির জন্য র্াঠ পে বাক্ষয় প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল, েন্ত্রপানত এর্ং অন্যান্য 

প্রক্ষয়াজিীয় সুক্ষোগ-সুনর্ধার র্াঠ পে বাক্ষয়র সকল স্তক্ষর অপ্রতুলতা রক্ষয়ক্ষে। প্রকে বাস্তবায়নকারি িংস্থা গণপুতব অনধেপ্তর 

(নপডনিঊনড) এর সকল স্তক্ষর জির্ক্ষলর অপ্রতুলতা র্া স্বল্পতা রক্ষয়ক্ষে।  ক্ষল নির্ বাণ কাক্ষজর নিনর্ড় তত্বার্ধাি ও গুণগতর্াি 

নিি বয় কানিত পে বাক্ষয় সম্ভর্ হক্ষে িা র্ক্ষল গণপুতব অনধেপ্তক্ষরর কর্ বকতবাগণ তাক্ষের র্তার্ত ব্যি কক্ষরি। অন্যনেক্ষক 

র্াস্তর্ায়ক্ষি নিক্ষয়ানজত রর্নশরভাগ ঠিকাোর প্রনতষ্ঠাক্ষির প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল ও আধুনিক েন্ত্রপানত এর্ং অন্যান্য প্রক্ষয়াজিীয় 

ব্যর্স্থার েক্ষথষ্ট কর্নত রক্ষয়ক্ষে। রকাি রকাি সাইক্ষট ঠিকাোর প্রনতষ্ঠাক্ষির রকাি নডক্ষপ্লার্া প্রক্ষকৌশলী ও অন্যান্য প্রক্ষয়াজিীয় 

জির্ল রিই। 

7. রনর্ মাণ কালজ ব্যবহৃত র্ালার্াল িংগ্রলহি রেলত্র রকান প্রকাি ির্স্যা বা বাঁধাি এবং অথ ম বিালেি রেলত্র রকান 

রবলে/ির্স্যাি উিি র্তার্তঃ 

রেরজং এি র্াধ্যলর্ িাইট রডলর্লিলর্ন্ট কিা র্ায়রন, রকছুরদন আর্দারন বন্ধ থাকায় রিললট িাইলট িাথি িংগ্রলহ 

অরতরিক্ত ির্য় এবং ব্যয় বৃরি, রনর্ মান শ্ররর্ক িংকট ইতযারদ ির্স্যাি িমু্মখীন হলত হলে। 
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8. প্রতযানশ সংস্থা কর্তবক অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাণ কাক্ষজর নিয়নর্ত র্নিটনরং ও গুণগতর্াি নিনিত করা হয় নকিা । প্রকল্প 

র্াস্তর্ায়ক্ষি রকাি কর্ ব পনরকল্পিা রক্ষয়ক্ষে নকিা এর্ং কর্ ব পনরকল্পিা অনুসাক্ষর প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি কাজ পনরচানলত হক্ষে নকিা 

র্তার্তঃ 

অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাণ কাক্ষজর গুণগতর্াি নিনিত করার জন্য প্রতযানশ সংস্থা কর্তবক র্নিটনরং করা হয় এর্ং রকাি িারাপ 

র্ালার্াল নির্ বাি কাক্ষজ ব্যর্হৃত হক্ষল তাৎেনিকভাক্ষর্ তা পনরর্তবক্ষির ব্যর্স্থা গ্রহণ করা হয়। 

9. প্রকলেটি সুষ্ঠ ও ি ল বাস্তবায়ন রনরিতকিণ এবং উলেশ্যগুললা পুলিাপুরি অজমলনি ললেয রক রক ব্যবস্থা গ্রহণ কিা 

প্রলয়াজন এব্যিালি র্তার্তঃ 

প্রকক্ষল্পর Objective অনুোয়ী িীনতর্ালা ততরী কক্ষর তা র্াস্তর্ায়ক্ষির েথােথ ব্যর্স্থা গ্রহণ করা। প্রকক্ষল্পর ি ল 

বাস্তবায়ন রনরিতকিণ এবং উলেশ্যগুললা পুলিাপুরি অজমলনি লক্ষেয একটি Oriented Action Plan          

                                 ও র্াস্তর্ায়ি রনরিতকিলণি জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রলয়াজলন      

     , গণপুতব অনধেপ্তর এর্ং                                         গঠ                  

  গ                   করা প্রক্ষয়াজি এর্ং উনেনিত সর্ক্ষয়র র্ক্ষে রেসকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভর্ হয়নি তা 

অনতসত্ত্বর সম্পন্ন করার জন্য প্রক্ষয়াজিীয় ব্যর্স্থা গ্রহণ করা েরকার র্ক্ষল র্তার্ত গৃহীত হয়।  

10. প্রকলেি দুব মল রদক িম্পলকম র্তার্ত রদন? দুব মল রদকগুললা কাটিলয় উঠাি জন্য রক িদলেি গ্রহণ কিা রর্লত িালি 

এব্যিালি র্তার্তঃ 

- প্রকে বাস্তবায়লনি রল আউট প্রতযাশী প্ররতষ্ঠালনি িালথ িিার্শ ম রর্াতালবক যুল্ি প্রলয়াজলন র্রডর লকশন/ রির্াইজ না 

কিা।  

- রটন্ডাি প্ররক্রয়া রথলক ওয়াকম অড মাি ির্ মন্ত দীঘ ম ির্য় অরতবারহত হওয়া।  

- প্রকে প্রণয়লনি ির্য় প্যালকজ রিট আউট এি ব্যবস্থা না িাখা। 

- প্যালকজ িমূলহি র্লধ্য রকান প্রালয়ারিটি তারলকা না থাকায় বাস্তবায়ন ির্স্যা। 

- রেরজং এি র্াধ্যলর্ িাইট রডলর্লিলর্ন্ট না কিলত িািা ।  

- কলয়কটি িাইলট উিযুক্ত ঠিকাদালিি রনলয়া্ কিলত না িািা ।  

- প্রকে বাস্তবায়লন অবকাঠালর্া রনর্ মালণ সুরনরদ মষ্ট টাইর্ বাউন্ড ওয়াকমিান না থাকা বা অনুিিণ না কিা 

- ঠিকাদাি কতৃমক রকান প্রলগ্রি রিলিাট ম িিবিাহ না কিা। 

- রকান রকান িাইলট ঠিকাদাি কতৃমক ির্ মাপ্ত িংখ্যক রর্লটরিয়াললি রটে না কিা 

- িাইলট িাইট অড মাি বুক এবং েকবুক ঠিকাদাি কতৃমক প্রিািরল রর্ইনলটইন না কিা। 

- িাইলট রকান রি টি রর্জাি না রনওয়া বা না থাকা। 

11. প্রকলেি Exit Plan িম্পলকম র্তার্তঃ 

প্রকক্ষল্পর অর্নশষ্ট সকল কাে বক্রর্      ন্ন  রার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়লনি িকল ির্ মালয় ্রত বৃরি কিা জরুরি। প্রকল্প 

রর্য়াক্ষের পরর্নতব সর্ক্ষয় নিনর্ বত অর্কাঠাক্ষর্াসহ অন্যান্য সরঞ্জার্ানে রেণাক্ষর্েক্ষণর রেক্ষত্র একটি প্রতযাশী সংস্থার 

রটকনিকযাল পারসিক্ষের সর্ন্বক্ষয় একটি কনর্টি র্া রসল প্রনতষ্ঠার িীনতগত নসিান্ত গ্রহণ করা োক্ষত প্রকল্প সর্ানপ্তর পর তা 

েথােথ রেণাক্ষর্েক্ষণর র্ােক্ষর্ প্রকক্ষল্পর র্ােক্ষর্ সৃষ্ট সুনর্ধানে স লভাক্ষর্ পনরচালিা করা োয় এর্ং প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য 

অনজবত হয়। 
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এ নজনড – র্নরশাল           এনপনর্এি এর কর্ বকতবা ও সাধারণ র াস ব, পুনলক্ষশর প্রকল্প র্নিটনরং 

ইউনিটসহ অন্যান্য কর্ বকতবাক্ষের সাক্ষথ FGD Guideline 

 

র্নরশাল           এনপনর্এি এর কর্ বকতবা ও সাধারণ র াস ব, পুনলক্ষশর প্রকল্প র্নিটনরং ইউনিটসহ অন্যান্য 

কর্ বকতবাক্ষের সাক্ষথ FGD                          ফ  ফ                          খ          

 

  

 

১। বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এবং আিআিএ  পুরলশ লাইন্  স রনর্ মাণ শীর্ মক প্রকে িম্পলকম র্তার্তঃ 

-বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এবং আিআিএ  পুরলশ লাইন্ ি রনর্ মাণ শীর্ মক প্রকেটি একটি গুরুত্বপূণ ম প্রকে রর্খালন এরিরবএন 

এবং আিআিএ  এি অর ি িংস্থান, বািস্থান িংস্থানিহ ও অন্যান্য সুলর্া্ সুরবধা ততিী কিা হলব বলল উিরহহত এরিরবএন 

এি রবরর্ন্ন ির্ মালয়ি কর্ মকতমা্ণ র্তার্ত ব্যক্ত কলিন। 

২। বরিশাল ও রিললট এরিরবএন পুরলশ লাইনস্ এি বতমর্ান অবস্থায় অর ি িংস্থান, বািস্থান িংস্থানিহ ও অন্যান্য সুলর্া্ 

সুরবধা রকর্ন রবদ্যর্ান িলয়লছ এব্যিালি র্তার্তঃ 

বতমর্ান অবস্থায় বরিশাল ও রিললট এরিরবএন পুরলশ লাইনস্ এি অর ি িংস্থান, বািস্থান িংস্থানিহ ও অন্যান্য সুলর্া্ 

সুরবধাি র্লথষ্ট অর্াব িলয়লছ । ির্ মাপ্ত অর ি  যারিরলটি, অস্ত্রা্াি, অর িাি এবং ো লদি রকায়াট মাি, রিিরবলনাদন, রখলাধুলা, 

কযারন্টন, ধর্ মিি মা, লাইলিিী ইতযারদ সুরবধা রনই বলল উিরস্থত এরিরবএন িদস্য্ণ র্তার্ত ব্যক্ত কলিন।  

৩। এই প্রকে বাস্তবায়লনি       বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এি সুলর্া্ সুরবধা কতটুকু বৃরি িালব এব্যিালি র্তার্তঃ 

এই প্রকলেি ি ল বাস্তবায়ন রনরিত কিা র্লল বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এি রর্ৌরলক অবকাঠালর্া্ত সুরবধা রর্র্ন 

কার্ মাললয়ি িংস্থান, আবািন িংস্থান ইতযারদি িাশািারশ শািীরিক কুুঁিকাওয়ািিহ অন্যান্য রট্রইরনং সুরবধা ইতযারদ অলনকাংলশ 

বৃরি িালব বলল উিরহহত িকলল র্তার্ত প্রদান কলিন। 

৪। উলেরখত প্রকলেি র্াধ্যলর্ এরিরবএন এি জন্য রর্ৌরলক অবকাঠালর্া্ত সুরবধা রর্র্ন কার্ মাললয়ি িংস্থান, আবািন িংস্থান, 

শািীরিক রট্রইরনং সুরবধা ইতযারদ িরন্নলবরশত কিা হলল উন্নত, সুিরেত এবং কার্ মকি িরিলবশ বজায় িাখলত কতটুকু ভূরর্কা 

িাখলব এব্যিালি র্তার্তঃ 

উলেরখত প্রকলেি র্াধ্যলর্ এরিরবএন এি জন্য কার্ মাললয়ি িংস্থান, আবািন িংস্থান, কুুঁিকাওয়াি ও শািীরিক রট্রইরনং সুরবধািহ 

অন্যান্য রর্ৌরলক অবকাঠালর্া্ত সুরবধা  িরন্নলবরশত কিা হলল উন্নত, সুিরেত এবং কার্ মকি িরিলবশ বজায় িাখলত অলনক 

ভূরর্কা িাখলব িকলল র্তার্ত ব্যক্ত কলিন। 

৫। পুরলশ আস্তানা, স্বাস্থয সুরবধা, রবলনাদন স্থান, উন্নত আবািন ব্যবস্থা সৃরষ্ট কিা হলল বরিশাল ও রিললট এি এরিরবএন 

কার্ মক্রলর্ি উিি রকর্ন প্রর্াব িড়লব এব্যিালি র্তার্তঃ 

পুরলশ আস্তানা, স্বাস্থয সুরবধা, রবলনাদন স্থান, উন্নত আবািন ব্যবস্থা সৃরষ্ট কিা হলল বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এি কার্ মক্রলর্ি 

উিি ইরতবািক প্রর্াব িড়লব বলল র্তার্ত গৃরহত হয়। 

৬। এই প্রকেটিি বাস্তবায়ন িম্পন্ন হলল এরিরবএন এি িারব মক র্ান উন্নয়লন কতটুকু ভুরর্কা িালন কিলব এব্যিালি র্তার্তঃ 

এই প্রকেটিি বাস্তবায়ন িম্পন্ন হলল এরিরবএন এি িারব মক র্ান উন্নয়লন ব্যািক ভুরর্কা িালন কিলব রর্র্ন পুরলশ বারহনীি 

িদস্যলদি জন্য একটি রনিািদ এবং আিার্দায়ক অর লিি জায়্া, পুরলশ ব্যািাক, স্বাস্থয সুরবধা, রবলনাদন স্থান, আবািন 

ব্যবস্থা ইতযারদ িরন্নলবরশত কিা হলল এরিরবএন এি িারব মক র্ান উন্নয়লন ব্যািক ভুরর্কা িাখলব বলল র্তার্ত গৃরহত হয়। 
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৯। প্রকলেি কাজ সুষ্টুর্ালব ও গুণ্তর্ান বজায় রিলখ কিাি ললেয রক রক ব্যবস্থা রনয়া প্রলয়াজন এব্যিালি র্তার্তঃ 

প্রকক্ষল্পর কাজ সুষ্টুর্ালব ও গুণ্তর্ান বজায় রিলখ কিাি ললেয           , গণপুতব অনধেপ্তর এর্ং            

                        গঠ                    গ   ত্বরানন্বত           করা প্রক্ষয়াজি এর্ং উনেনিত 

সর্ক্ষয়র র্ক্ষে রেসকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভর্ হয়নি তা অনতসত্ত্বর সম্পন্ন করার জন্য প্রক্ষয়াজিীয় ব্যর্স্থা গ্রহণ করা েরকার 

র্ক্ষর্ ব র্তার্ত গৃহীত হয়।  

১০। উলেরখত প্রকলেি িবল রদক, দুব মল রদক এবং ঝুঁরক িম্পলকম র্তার্তঃ 

প্রকলেি িবল রদক িমূহঃ 

প্রকক্ষল্প আওতায় বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এবং আরআরএ  এি রর্ৌরলক অবকাঠালর্া্ত সুরবধা রর্র্ন এনপনর্এি এর্ং 

আরআরএ  এর জন্য                , অন সার এর্ং র্ানহিীর জন্য আর্াসি        িংস্থান ইতযারদি িাশািারশ শািীরিক 

কুুঁিকাওয়ািিহ অন্যান্য রট্রইরনং সুরবধা ইতযারদ ততরীক্ষত নর্লে হক্ষলও কাংনিত র্াত্রা যুি কক্ষরক্ষে ো চালু হক্ষল এরিরবএন এবং 

আরআরএ  এর কাে বক্রক্ষর্ উক্ষেিক্ষোগ্য প্রভার্ র লক্ষর্ । 

প্রকলেি দুব মল রদক িমূহঃ 

প্রকক্ষল্পর কাে বক্রর্ জানুয়ারি, ২০১৭ সক্ষি শুরু হক্ষয় র্াি ম, ২০২০ ইং পে বন্ত প্রকক্ষল্পর সার্নগ্রক অতযন্ত হতাশাজিক । নডনপনপ 

অনুোয়ী উি সর্ক্ষয় প্রকক্ষল্পর কাজ সর্াপ্ত হওয়ার কথা নেল। 

প্রকল্প প্রণয়িকাক্ষল এর্ং র্াস্তর্ায়িকাক্ষল প্রকক্ষল্পর র্নিটনরং প্লাি এর্ং Exit Plan ততরী করা হয়নি।  

রটন্ডাি প্ররক্রয়া রথলক ওয়াকম অড মাি ির্ মন্ত দীঘ ম ির্য় অরতবারহত হওয়া। প্রকে প্রণয়লনি ির্য় প্যালকজ রিট আউট এি ব্যবস্থা 

না িাখা। প্যালকজ িমূলহি র্লধ্য রকান প্রালয়ারিটি তারলকা না থাকায় বাস্তবায়ন ির্স্যা। রেরজং এি র্াধ্যলর্ িাইট 

রডলর্লিলর্ন্ট না কিলত িািা । রনর্ মাণ কালজি রবশ কলয়কটি প্যালকলজ উিযুক্ত ঠিকাদালিি রনলয়া্ কিলত না িািা । প্রকে 

বাস্তবায়লন অবকাঠালর্া রনর্ মালণ সুরনরদ মষ্ট টাইর্ বাউন্ড ওয়াকমিান না থাকা বা অনুিিণ না কিা । ঠিকাদাি কতৃমক রকান প্রলগ্রি 

রিলিাট ম িিবিাহ না কিা। রকান রকান িাইলট ঠিকাদাি কতৃমক ির্ মাপ্ত িংখ্যক রর্লটরিয়াললি রটে না কিা। িাইলট িাইট অড মাি 

বুক এবং েকবুক ঠিকাদাি কতৃমক প্রিািরল রর্ইনলটইন না কিা। িাইলট রকান রি টি রর্জাি না রনওয়া বা না থাকা। 

প্রকলেি ঝুঁরক িমূহঃ 

 প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি কাজ নিধ বানরত সর্ক্ষয় সম্পন্ন িা হওয়ায় এর্ং ইনতর্ক্ষে ররট নশনডউল পনরর্তবি হওয়ায় রে সকল 

প্যাক্ষকক্ষজর কাজ তুলিামূলক রর্নশ নপনেক্ষয় রক্ষয়ক্ষে এর্ং ঠিকাোক্ষরর আনথ বক সর্স্যার কারক্ষি কাজ র্ন্ধ ররক্ষিক্ষে (রের্ি 

ঢানল কন্সোকশি নসক্ষলক্ষট) তাক্ষেরক্ষক র্াে নেক্ষয় পুক্ষর্ বর ররট নশনডউক্ষল নরক্ষটন্ডার কক্ষর িতুি ঠিকাোর নিক্ষয়াগ করা োক্ষে িা 

ো প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়ি ও সর্াপ্তকরক্ষণ ঝুঁনক সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষে ।  

 প্রকে বাস্তবায়লন অবকাঠালর্া রনর্ মালণ সুরনরদ মষ্ট টাইর্ বাউন্ড ওয়াকম িান না থাকায় বা ঠিকাোর কর্তবক অনুিিণ না কিায়  

প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি ঝুঁনক সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষে ।  

 অবকাঠালর্া রনর্ মালণ ঠিকাোর কর্তবক রকাি রস টি নর্জার িা রিওয়ায় রেক্ষকাি সর্য় দূর্ বটিা র্টক্ষত পাক্ষর ো প্রকল্প 

র্াস্তর্ায়ক্ষি ঝুঁনক সৃনষ্ট করক্ষর্। 

 ব্যর্হৃত নির্ বাণ সার্গ্রীর প্রক্ষয়াজিীয় সংখ্যক রটস্ট িা করায় রনরর্ মত অবকাঠালর্া ঝুঁরকি িমু্মখীন হলত িালি। 

 প্রকল্পটি গ্রহক্ষণর সর্য় জলর্ায়ু পনরর্তবিজনিত অনভর্াক্ষতর নর্ষয়টি নর্ক্ষর্চিায় গুরুত্ব নেলিা নকন্তু সর্ক্ষয়র রপ্রোপক্ষট 

উনেনিত নর্ষয়টি নর্ক্ষর্চিায় রিয়া কাম্য নেল ো প্রকক্ষল্পর জন্য ঝুঁনক হক্ষত পাক্ষর । 

১১. প্রকলেি Exit Plan িম্পলকম র্তার্ত রদন 

প্রকক্ষল্পর অর্নশষ্ট সকল কাে বক্রর্      ন্ন  রার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়লনি িকল ির্ মালয় ্রত বৃরি কিা জরুরি। প্রকল্প 

রর্য়াক্ষের পরর্নতব সর্ক্ষয় নিনর্ বত অর্কাঠাক্ষর্াসহ অন্যান্য সরঞ্জার্ানে রেণাক্ষর্েক্ষণর রেক্ষত্র একটি প্রতযাশী সংস্থার 

রটকনিকযাল পারসিক্ষের সর্ন্বক্ষয় একটি কনর্টি র্া রসল প্রনতষ্ঠার িীনতগত নসিান্ত গ্রহণ করা োক্ষত প্রকল্প সর্ানপ্তর পর তা 

েথােথ রেণাক্ষর্েক্ষণর র্ােক্ষর্ প্রকক্ষল্পর র্ােক্ষর্ সৃষ্ট সুনর্ধানে স লভাক্ষর্ পনরচালিা করা োয় এর্ং প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য 

অনজবত হয়। 
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এ নজনড – র্নরশাল           আরআরএ  এর কর্ বকতবা ও সাধারণ র াস ব, পুনলক্ষশর প্রকল্প র্নিটনরং 

ইউনিটসহ অন্যান্য কর্ বকতবাক্ষের সাক্ষথ FGD Guideline 

 
র্নরশাল           এনপনর্এি এর কর্ বকতবা ও সাধারণ র াস ব, পুনলক্ষশর প্রকল্প র্নিটনরং ইউনিটসহ অন্যান্য 

কর্ বকতবাক্ষের সাক্ষথ FGD                          ফ  ফ                          খ          

 

  

 

১। বরিশাল ও রিললট এরিরবএন এবং আিআিএ  পুরলশ লাইন্  স রনর্ মাণ শীর্ মক প্রকে িম্পলকম র্তার্তঃ 

এরিরবএন এবং আিআিএ  পুরলশ লাইন্ স এি অর ি িংস্থান, বািস্থান িংস্থানিহ ও অন্যান্য সুলর্া্ সুরবধা ততিী কিাি 

ললেয বাস্তবায়নাধীন প্রকেটি একটি গুরুত্বপূণ ম প্রকে বলল উিরহহত আিআিএ  এি রবরর্ন্ন ির্ মালয়ি কর্ মকতমা্ণ র্তার্ত ব্যক্ত 

কলিন। 

২। বরিশাল ও রিললট আিআিএ  পুরলশ লাইনস্ এি বতমর্ান অবস্থায় অর ি িংস্থান, বািস্থান িংস্থানিহ ও অন্যান্য সুলর্া্ 

সুরবধা রকর্ন রবদ্যর্ান িলয়লছ এব্যিালি র্তার্তঃ 

বতমর্ান অবস্থায় বরিশাল ও রিললট আিআিএ  পুরলশ লাইনস্ এি িদস্য্ণ একটি উন্নত অর ি  যারিরলটি, বািস্থান 

 যারিরলটিিহ ও অন্যান্য সুলর্া্ সুরবধা রথলক বরঞ্চত হলেন। ির্ মাপ্ত অর ি  যারিরলটি, অস্ত্রা্াি, অর িাি এবং ো লদি 

রকায়াট মাি, রিিরবলনাদন, রখলাধুলা, কযারন্টন, ধর্ মিি মা, লাইলিিী ইতযারদ সুরবধা বতমর্ালন রনই বলল উিরস্থত আিআিএ  এি 

িদস্য্ণ র্তার্ত ব্যক্ত কলিন।  

৩। এই প্রকে বাস্তবায়লনি       বরিশাল ও রিললট আিআিএ  এি সুলর্া্ সুরবধা কতটুকু বৃরি িালব এব্যিালি র্তার্তঃ 

এই প্রকলেি ি ল বাস্তবায়ন রনরিত কিা র্লল বরিশাল ও রিললট আিআিএ  এি রর্ৌরলক অবকাঠালর্া্ত সুরবধা রর্র্ন 

কার্ মাললয়ি িংস্থান, আবািন িংস্থান ইতযারদি িাশািারশ শািীরিক কুুঁিকাওয়ািিহ অন্যান্য রট্রইরনং সুরবধা ইতযারদ অলনকাংলশ 

বৃরি িালব বলল উিরহহত িকলল র্তার্ত প্রদান কলিন। 

৪। উলেরখত প্রকলেি র্াধ্যলর্ আিআিএ  এি জন্য রর্ৌরলক অবকাঠালর্া্ত সুরবধা রর্র্ন কার্ মাললয়ি িংস্থান, আবািন 

িংস্থান, শািীরিক রট্রইরনং সুরবধা ইতযারদ িরন্নলবরশত কিা হলল উন্নত, সুিরেত এবং কার্ মকি িরিলবশ বজায় িাখলত কতটুকু 

ভূরর্কা িাখলব এব্যিালি র্তার্তঃ 

উলেরখত প্রকলেি র্াধ্যলর্ আিআিএ  এি জন্য কার্ মাললয়ি িংস্থান, আবািন িংস্থান, কুুঁিকাওয়াি ও শািীরিক রট্রইরনং 

সুরবধািহ অন্যান্য রর্ৌরলক অবকাঠালর্া্ত সুরবধা  িরন্নলবরশত কিা হলল উন্নত, সুিরেত এবং কার্ মকি িরিলবশ ততিী ও বজায় 

িাখলত অলনক ভূরর্কা িাখলব িকলল র্তার্ত ব্যক্ত কলিন। 

৫। পুরলশ আস্তানা, স্বাস্থয সুরবধা, রবলনাদন স্থান, উন্নত আবািন ব্যবস্থা সৃরষ্ট কিা হলল বরিশাল ও রিললট এি আিআিএ  

কার্ মক্রলর্ি উিি রকর্ন প্রর্াব িড়লব এব্যিালি র্তার্তঃ 

পুরলশ আস্তানা, স্বাস্থয সুরবধা, রবলনাদন স্থান, উন্নত আবািন ব্যবস্থা সৃরষ্ট কিা হলল বরিশাল ও রিললট আিআিএ  এি 

কার্ মক্রলর্ি উিি ইরতবািক প্রর্াব িড়লব বলল র্তার্ত গৃরহত হয়। 

৬। এই প্রকেটিি বাস্তবায়ন িম্পন্ন হলল আিআিএ  এি িারব মক র্ান উন্নয়লন কতটুকু ভুরর্কা িালন কিলব এব্যিালি র্তার্তঃ 

এই প্রকেটিি বাস্তবায়ন িম্পন্ন হলল আিআিএ  এি িারব মক র্ান উন্নয়লন ব্যািক ভুরর্কা িালন কিলব রর্র্ন পুরলশ বারহনীি 

িদস্যলদি জন্য একটি রনিািদ এবং আিার্দায়ক অর লিি জায়্া, ির্ মাপ্ত অর ি  যারিরলটি, অস্ত্রা্াি, অর িাি এবং 
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ো লদি রকায়াট মাি, রিিরবলনাদন, রখলাধুলা, কযারন্টন, ধর্ মিি মা, লাইলিিী ইতযারদ সুরবধা িরন্নলবরশত কিা হলল পুরলশ লাইনস্ 

এি িারব মক িরিলবশ উন্নত হলব এবং আিআিএ  এি িারব মক র্ান উন্নয়লন অলনক ভুরর্কা িাখলব  বলল র্তার্ত গৃরহত হয়। 

৭। প্রকলেি কাজ সুষ্টুর্ালব ও গুণ্তর্ান বজায় রিলখ কিাি ললেয রক রক ব্যবস্থা রনয়া প্রলয়াজন এব্যিালি র্তার্তঃ 

প্রকক্ষল্পর কাজ সুষ্টুর্ালব ও গুণ্তর্ান বজায় রিলখ কিাি ললেয           , গণপুতব অনধেপ্তর এর্ং আিআিএ     

                        গঠ                    গ                   করা প্রক্ষয়াজি এর্ং উনেনিত 

সর্ক্ষয়র র্ক্ষে রেসকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভর্ হয়নি তা অনতসত্ত্বর সম্পন্ন করার জন্য প্রক্ষয়াজিীয় ব্যর্স্থা গ্রহণ করা েরকার 

র্ক্ষর্ ব র্তার্ত গৃহীত হয়।  

 

৮। উলেরখত প্রকলেি িবল রদক, দুব মল রদক এবং ঝুঁরক িম্পলকম আিনালদি র্তার্ত রদন । 

প্রকলেি িবল রদক িমূহঃ 

প্রকক্ষল্প আওতায় র্নরশাল ও নসক্ষলট এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর রর্ৌনলক অর্কাঠাক্ষর্াগত সুনর্ধা রের্ি এনপনর্এি এর্ং 

আরআরএ  এর জন্য                , অন সার এর্ং র্ানহিীর জন্য আর্াসি        সংস্থাি ইতযানের পাশাপানশ শারীনরক 

কুুঁচকাওয়াচসহ অন্যান্য রেইনিং সুনর্ধা ইতযানে ততরীক্ষত নর্লে হক্ষলও কাংনিত র্াত্রা যুি কক্ষরক্ষে ো চালু হক্ষল এনপনর্এি এর্ং 

আরআরএ  এর কাে বক্রক্ষর্ উক্ষেিক্ষোগ্য প্রভার্ র লক্ষর্ । 

প্রকলেি দুব মল রদক িমূহঃ 

প্রকক্ষল্পর স্তর্ায়ি অগ্রগনত হতাশাজিক। প্রকক্ষল্পর আওতায় প্রতযাশী প্রনতষ্ঠাক্ষির সাক্ষথ পরার্শ ব রর্াতাক্ষর্ক অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাক্ষণর 

স্থাি নির্ বাচি ও অন্যান্য সুনর্ধানে ততনর করা হক্ষে িা। রটন্ডার প্ররক্রয়ায় দীঘ ম ির্য় অরতবারহত হওয়া। প্যালকজ িমূলহি র্লধ্য 

রকান প্রালয়ারিটি তারলকা না থাকা। রনর্ মাণ কালজি রবশ কলয়কটি প্যালকলজ উিযুক্ত ঠিকাদালিি রনলয়া্ কিলত না িািা। প্রকে 

বাস্তবায়লন অবকাঠালর্া রনর্ মালণ সুরনরদ মষ্ট টাইর্ বাউন্ড ওয়াকমিান না থাকা । ঠিকাদাি কতৃমক রকান প্রলগ্রি রিলিাট ম িিবিাহ না 

কিা। রকান রকান িাইলট ঠিকাদাি কতৃমক ির্ মাপ্ত িংখ্যক রর্লটরিয়াললি রটে না কিা। িাইলট রকান রি টি রর্জাি না রনওয়া বা 

না থাকা। 

প্রকলেি ঝুঁরক িমূহঃ 

- প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি কাজ নিধ বানরত সর্ক্ষয় সম্পন্ন িা হওয়ায় এর্ং ইনতর্ক্ষে ররট নশনডউল পনরর্তবি হওয়ায় রে সকল 

প্যাক্ষকক্ষজর কাজ তুলিামূলক রর্নশ নপনেক্ষয় রক্ষয়ক্ষে এর্ং ঠিকাোক্ষরর আনথ বক সর্স্যার কারক্ষি কাজ র্ন্ধ ররক্ষিক্ষে (রের্ি 

ঢানল কন্সোকশি নসক্ষলক্ষট) তাক্ষেরক্ষক র্াে নেক্ষয় পুক্ষর্ বর ররট নশনডউক্ষল নরক্ষটন্ডার কক্ষর িতুি ঠিকাোর নিক্ষয়াগ করা োক্ষে িা 

ো প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়ি ও সর্াপ্তকরক্ষণ ঝুঁনক সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষে ।  

- প্রকে বাস্তবায়লন অবকাঠালর্া রনর্ মালণ সুরনরদ মষ্ট টাইর্ বাউন্ড ওয়াকম িান না থাকায় বা ঠিকাোর কর্তবক অনুিিণ না কিায়  

প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি ঝুঁনক সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষে ।  

- অবকাঠালর্া রনর্ মালণ ঠিকাোর কর্তবক রকাি রস টি নর্জার িা রিওয়ায় রেক্ষকাি সর্য় দূর্ বটিা র্টক্ষত পাক্ষর ো প্রকল্প 

র্াস্তর্ায়ক্ষি ঝুঁনক সৃনষ্ট করক্ষর্। 

- ব্যর্হৃত নির্ বাণ সার্গ্রীর প্রক্ষয়াজিীয় সংখ্যক রটস্ট িা করায় রনরর্ মত অবকাঠালর্া ঝুঁরকি িমু্মখীন হলত িালি। 

৯।   প্রকলেি Exit Plan িম্পলকম র্তার্ত রদন 

প্রকক্ষল্পর অর্নশষ্ট সকল কাে বক্রর্      ন্ন  রার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়লনি িকল ির্ মালয় ্রত বৃরি কিা জরুরি। প্রকল্প 

রর্য়াক্ষের পরর্নতব সর্ক্ষয় নিনর্ বত অর্কাঠাক্ষর্াসহ অন্যান্য সরঞ্জার্ানে রেণাক্ষর্েক্ষণর রেক্ষত্র প্রতযাশী সংস্থার রটকনিকযাল 

পারসিক্ষের সর্ন্বক্ষয় একটি কনর্টি র্া রসল প্রনতষ্ঠার িীনতগত নসিান্ত গ্রহণ করা োক্ষত প্রকল্প সর্ানপ্তর পর তা েথােথ 

রেণাক্ষর্েক্ষণর র্ােক্ষর্ প্রকক্ষল্পর র্ােক্ষর্ সৃষ্ট সুনর্ধানে স লভাক্ষর্ পনরচালিা করা োয় এর্ং প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অনজবত হয়। 
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     ই-সাোৎকার 

প্রকক্ষল্পর নিনর্ড় পনরর্ীেণ সর্ীোর জন্য একটি কাঠাক্ষর্ার্ি প্রশ্নপক্ষত্রর র্ােক্ষর্ এরিরবএন এবং আিআিএ  এি 

কর্ মকতমাবৃে, পুরললশি প্রকে র্রনটরিং ইউরনলটি িদস্যবৃে, প্রকে কর্ মকতমা, রিডরব্লউরড এি িংরেষ্ট কর্ মকতমা ও 

প্রলকৌশলী, ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠালনি িংরেষ্ট প্রলকৌশলী ও অন্যান্য কর্ মকতমা, স্থানীয় ্ণ্যর্ান্য ব্যরক্তব্ ম এবং প্রকে িংরেষ্ট 

অন্যান্য ব্যনির্ক্ষগ বর সাক্ষথ         ৪০         সাোৎকার গ্রহণ ও নিনর্ড় আক্ষলাচিা করা হয়। আক্ষলাচিায় 

তাক্ষের নিকট রথক্ষক “র্নরশাল ও নসক্ষলট এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  পুনলশ লাইন্ স নির্ বাণ”                    

তাক্ষের ধারণা ও র্তার্ত সম্পক্ষকব তথ্যানে সংগ্রহ করা হয় । উি সাোৎকার ও আক্ষলাচিায় প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি প্রকক্ষল্পর 

অগ্রগনত ও নর্লক্ষের কারণসমূহ, প্রকক্ষল্পর রভৌত অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাণ সম্পনকবত র্তার্ত এর্ং সক্ষর্ বাপনর প্রকল্প 

র্াস্তর্ায়ক্ষি করণীয় সম্পক্ষকব র্তার্ত গৃহীত হয় ো নিক্ষম্ন তুক্ষল ধরা হক্ষলা:- 

নপডনিউনড এর সংনিষ্ট প্রনতনিনধর সাক্ষথ নিনর্ড় আক্ষলাচিায় প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি সংক্রান্ত তাক্ষের র্তার্তঃ 

  

 

১. প্রকে বাস্তবায়ন িংক্রান্ত অনুলর্ারদত কর্ মিরিকেনা িলয়লছ রকনা এবং থাকলল কর্ মিরিকেনা অনুর্ায়ী কাজ হলে/ হলয়লছ 

রকনা এ িম্পলকম র্তার্তঃ 

প্রকে বাস্তবায়ন িংক্রান্ত অনুলর্ারদত কর্ মিরিকেনা িলয়লছ বলল রিডরব্লউরড এি িে রথলক জানালনা হয় রকন্তু রবরশির্া্ রেলত্র 

কর্ মিরিকেনা অনুর্ায়ী রনর্ মাণ কাজ বাস্তবায়ন কিা িম্ভব হলে না। কািন িাইট রডলর্লিলর্ন্ট এ রলাকাল রলডািলদি বাধা, 

রেরজং ব্যবহালি বাধাি কািলন িাইট উন্নয়লন ির্য় রবরশ অরতবারহত হওয়া, অনুলর্ারদত নকশা রিলত অরতরিক্ত ির্য় 

অরতবারহত হওয়া, রকছু িাইলট অরতরিক্ত িাইল প্রলয়াজন হওয়ায় এবং িলব মািরি িাইলট ঠিকাদালিি প্রলয়াজনীয় জনবললি 

অর্ালব প্রকলেি িারব মক কার্ মক্রর্ রিরছলয় িলড়লছ। 

২. প্রকলেি আওতায় র্ালার্াল, কাজ ও রিবা িংগ্রহ/ ক্রয়, রডরিরিলত উলেরখত রনরদ মষ্ট প্যালকজ অনুর্ায়ী কিা হলে/ হলয়লছ রক 

না রকান প্যালকলজি রটন্ডারিং কার্ মক্রলর্ রকান প্রকাি ির্স্যাি িমু্মখীন/ উিযুক্ত ঠিকাদাি রিলত রকান প্রকাি জটিলতাি সৃরষ্ট 

হলে/ হলয়লছ  রক না এ িম্পলকম র্তার্তঃ  

প্রকলেি আওতায় র্ালার্াল, কাজ ও রিবা িংগ্রহ/ ক্রয় রডরিরিলত উলেরখত রনরদ মষ্ট প্যালকজ অনুর্ায়ী কিা হলে/ হলয়লছ। 

রর্লহতু িকল রটন্ডারিং কার্ মক্রর্ OTM  িিরতলত ই-রটন্ডারিং এি র্াধ্যলর্ কিা হলে এলেলত্র উিযুক্ত ঠিকাদাি রনব মািলন 

িছলেি প্ররত লন ঘটালনা িম্ভব হয়না রনব মািলনি শতমনুিালি মূল্যায়লনি র্াধ্যলর্ ঠিকাদাি রনব মািন কিা হয় এলেলত্র একই 

ঠিকাদাি একারধক প্যালকলজ কাজ রিলয় র্ায়। রকন্তু িীরর্ত রিলিাি ম রদলয় একারধক িাইট িরিিালনা কিায় কাজ িম্পলন্ন 

অরতরিক্ত ির্য় রলল্ র্ায়।  

৩. রর্ িকল প্যালকলজি রটন্ডারিং প্ররক্রয়া ির্াপ্ত হলয়লছ রিগুললা কালজি অগ্র্রত িলন্তার্জনক রকনা, িলন্তার্জনক না হলয় 

থাকলল তাি প্রকৃত কািণ িম্পলকম র্তার্তঃ  
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রর্ িকল প্যালকলজি রটন্ডারিং প্ররক্রয়া ির্াপ্ত হলয়লছ রিগুললাি র্লধ্য অরধকাংশ কালজি অগ্র্রত িলন্তার্জনক নয়। কািন িাইট 

রডলর্লিলর্ন্ট এ রলাকাল রলডািলদি বাধা, রেরজং ব্যবহালি বাধা/ সুরবধা না থাকাি কািলন িাইট উন্নয়লন ির্য় রবরশ 

অরতবারহত হওয়া, অনুলর্ারদত নকশা রিলত অরতরিক্ত ির্য় অরতবারহত হওয়া, রকছু িাইলট অরতরিক্ত িাইল প্রলয়াজন হওয়ায় 

এবং িলব মািরি িাইলট ঠিকাদালিি প্রলয়াজনীয় জনবল ও র্ালার্াললি অর্ালব প্রকলেি িারব মক কার্ মক্রর্ রিরছলয় িলড়লছ। 

৪. প্রকে বাস্তবায়লন র্াঠ ির্ মালয় রকান প্রকাি ির্স্যাি িমু্মখীন হলত হলে/ হলয়লছ রকনা এ িম্পলকম র্তার্তঃ 

িাইট রডলর্লিলর্ন্ট এ রলাকাল রলডািলদি বাধা, রেরজং ব্যবহালি বাধা/ সুরবধা না থাকাি কািলন িাইট উন্নয়লন ির্য় রবরশ 

অরতবারহত হওয়া, রকছু িাইলট অরতরিক্ত িাইল প্রলয়াজন হওয়া এবং িলব মািরি িাইলট ঠিকাদালিি প্রলয়াজনীয় জনবল  ও 

স্থানীয় শ্ররর্ক িংকট ইতযারদ । 

৫. ির্য়র্ত Architectural Drawing িিবিাহ কিা হলয়লছ রকনা? না হলয় থাকলল তাি কািণ এ িম্পলকম র্তার্তঃ 

রকছু রেলত্র ির্য়র্ত Architectural Drawing       িিবিাহ কিা হলয়লছ। স্থািতয অরধদপ্তলি প্রলয়াজনীয় জনবললি 

অর্ালব ির্য়র্ত িিবিাহ কিলত িালিরন। 

৬. রডজাইন ও িান অনুর্ায়ী রনর্ মানকাজ িম্পন্ন হলে/হলয়লছ রকনা এবং BNBC Code অনুর্ায়ী রর্লটরিয়াল ও পূতমকালজি 

গুণ্তর্ান িিীো কিা হলে/ হলয়লছ রক না এ িম্পলকম র্তার্তঃ 

রডজাইন ও িান অনুর্ায়ী রনর্ মানকাজ িম্পন্ন হলে । BNBC Code অনুর্ায়ী রর্লটরিয়াল ও পূতমকালজি গুণ্তর্ান িিীো 

কিা হলে । রকছু রেলত্র একই ব্র্যান্ড এবং একই ললটি রর্লটরিয়াল ব্যবহাি কিাি  লল একই ঠিকাদাি অন্য প্যালকলজ 

আলাদার্ালব রটে কিলছ না। নির্ বাহী প্রক্ষকৌশলীর েপ্তক্ষর জির্ক্ষলর তুলিায় নর্নভন্ন প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির workload রর্নশ থাকায় 

র্াঠ ির্ মালয় প্রনতটি প্রকল্প সর্য়র্ত ও নিনর্ড়ভাক্ষর্ র্নিটনরং করক্ষত িা পারা। 

৭. প্রকলেি আওতায় অবকাঠালর্া রনর্ মালণ ব্যবহৃত র্ন্ত্রিারতি িালথ আতীলত এ ধিলনি প্রকলেি আওতায় ব্যবহৃত র্ন্ত্রিারতি 

রকান রবলশর্ িাথ মকয িরিলরেত হলে রকনা এ িম্পলকম র্তার্তঃ 

প্রকলেি আওতায় অবকাঠালর্া রনর্ মালণ ব্যবহৃত র্ন্ত্রিারতি িালথ আতীলত এ ধিলনি প্রকলেি আওতায় ব্যবহৃত র্ন্ত্রিারতি রকান 

রবলশর্ িাথ মকয িরিলরেত হলে না। 

৮. প্রকলে রনলয়া্কৃত ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠান রনর্ মাণ কালজি রেলত্র রক রক িতকমতামূলক ব্যবস্থা/ রনিািিা ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হলয়লছ 

এ িম্পলকম র্তার্তঃ 

প্রকলে রনলয়া্কৃত ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠান রনর্ মাণ কালজি রেলত্র িতকমতামূলক ব্যবস্থা/ রনিািিা ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হলয়লছ রর্র্ন; 

রহলর্ট, বুট, গ্লািি ইতযারদ। 

৯. প্রকলেি আওতায় রক রক জনবল রনলয়া্ রদওয়া হলয়লছ? রনলয়া্কৃত জনবল কালজ িঠিকর্ালব দারয়ত্ব িালন কিলছ রক না 

এ িম্পলকম র্তার্তঃ 

প্রকলেি আওতায় ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠান কতৃমক চুরক্তি শতম রর্াতালবক জনবল রনলয়া্ রদওয়া হলয়লছ রকন্তু বাস্তলব একই জনবল 

রদলয় ঠিকাদাি একারধক িাইট িরিিালনা কলি থালক বলল জানালনা হয় । 

১০. ির্য়র্ত অথ ম বিাে িাওয়া র্ালে রকনা? না িাওয়া র্লল তাি কািণ িম্পলকম র্তার্তঃ 

রবরশির্া্ রেলত্রই অথ ম বিাে ির্য়র্ত িাওয়া র্ালে বলল রিডরব্লউরড এি িে রথলক জানালনা হয়।  

১১. প্রকলে Structural design, Drowing, Estimate vetting র্থাির্লয় কিা হলয়লছ/প্রদান কিা হলয়লছ রকনা এ 

িম্পলকম র্তার্তঃ 

প্রকলে Structural design, Drowing, Estimate vetting এ রকছুটা রবরশ ির্য় প্রলয়াজন হলয়লছ বলল রিডরব্লউরড 

এি িে রথলক জানালনা হয়। 

১২. প্রকলেি দুব মল রদক িম্পলকম র্তার্ত। দুব মল রদকগুললা কাটিলয় উঠাি জন্য রক রক িদলেি গ্রহণ কিা রর্লত িালি এ িম্পলকম 

র্তার্তঃ 



     80 

রকন্দ্রীয়র্ালব প্রকলেি িকল অবকাঠালর্াি িাইট িান রনব মািন কিায় স্থানীয়র্ালব প্রতযাশী িংস্থাি িারহদা বা তালদি িছলেি 

িাইট অনুর্ায়ী রনর্ মাণ কাজ না কিলত িািায় ির্স্যাি ততরি হলয়লছ । প্যাক্ষকজ নিট কক্ষর কাজ করার ব্যর্স্থা িা থাকায় এর 

সাইট রডক্ষভলপক্ষর্ন্টসহ অন্যান্য নকছু কাজ অন্য ঠিকাোর নিক্ষয়াগ কক্ষর করা োয়িা এক্ষত কক্ষর নির্ বাি কাক্ষজর র্াস্তর্ায়ি 

নর্লনেত হয় । প্রকক্ষল্প রেরজং এি র্াধ্যলর্ িাইট রডলর্লিলর্ন্ট কিলত না রদওয়া বা না িািায় িাইট রডলর্লিলর্ন্ট এ অরতরিক্ত 

ির্য় অরতবারহত হওয়া এবং রনর্ মাণ কালজি রবশ কলয়কটি প্যালকলজ উিযুক্ত ঠিকাদালিি না িাওয়া ইতযারদ।   

১৩. ঠিকাদািলদি ্ার লরতি রবর্লয় ্ণপুতম  রবর্া্ কতৃমক চুরক্ত অনুিালি কী ব্যবস্থা রনয়া হলয়লছ িম্পলকম র্তার্তঃ  

ঠিকাদািলদি ্ার লরতি রবর্লয় বরিশাল ও রিললট ্ণপুতম রবর্া্ কতৃমক ির্লয় ির্লয় রর্টিং কিা হলয়লছ। রর্িকল প্যালকলজি 

প্রলগ্রি রবরশ রিরছলয় িলয়লছ তালদিলক রিঠি রদওয়া হলয়লছ এবং রশাকজ কিা হলয়লছ। ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠানিহ পুরললশি র্রনটরিং 

টীলর্ি িরহত রবরর্ন্ন ির্য় আললািনা কলি প্রলয়াজনীয় ব্যবস্থাি ব্যিালি িতকম কিা হলয়লছ এবং  চুরক্ত অনুিালি ব্যবস্থা রনয়াি 

রবর্য়টি  প্ররক্রয়াধীন আলছ বলল জানালনা হয়। 

১৪.. প্রকলেটি সুষ্ঠুর্ালব ও ির্য়র্ত বাস্তবায়ন এবং উলেশ্যগুললা পুলিাপুরি অজমলনি ললেয কিনীয় িম্পলকম র্তার্তঃ  

প্রকে িংরেষ্ট িকল িংস্থা, কর্ মকতমা, প্রলকৌশলী ও অন্যান্য কারি্রি ব্যরক্ত, রনর্ মাণ শ্ররর্কিহ িংরেষ্ট িকললি আন্তরিক রিষ্টা ও 

িহলর্ার্তা অব্যাহত িাখা। র্রনটরিং রজািদাি কিা এবং টাল্ মট রনধ মািণ কলি রি রর্াতালবক কাজ িরিিালনা কিা হলল প্রকে 

বাস্তবায়লনি ্রত ত্বিারিত হলব এবং উলেশ্যগুললা অজমন কিা র্ালব বলল র্তার্ত গৃহীত হয়। 

 

 

সংনিষ্ট ইনঞ্জনিয়ার/  ঠিকাোর প্রনতষ্ঠাক্ষির সংনিষ্ট প্রনতনিনধর সাক্ষথ নিনর্ড় আক্ষলাচিায় র্তার্তঃ 

  
 

 

১। নির্ বাণ কাক্ষজর তত্বার্ধাি ও পে বক্ষর্েক্ষির জন্য ঠিকাোর প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল নিক্ষয়াগ, েন্ত্রপানত সরর্রাহ এর্ং েথােথ টির্ 

গঠি কক্ষরক্ষে নকিা  এ িম্পলকম র্তার্তঃ 

নির্ বাণ কাক্ষজর তত্বার্ধাি ও পে বক্ষর্েক্ষির জন্য ঠিকাোর প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল নিক্ষয়াগ, েন্ত্রপানত সরর্রাহ এর্ং েথােথ টির্ গঠি 

কক্ষরক্ষে র্ক্ষল জািাক্ষিা হয়। 

২। নডজাইি অনুসাক্ষর রলআউট স্থাপি এর্ং েথােথ  প্রনক্রয়ার র্ােক্ষর্ অর্কাঠাক্ষর্ার নির্ বাণ কাজ পনরচানলত হক্ষে/ হক্ষয়ক্ষে নক 

িা এ িম্পলকম র্তার্তঃ 

নডজাইি অনুসাক্ষর রলআউট স্থাপি এর্ং েথােথ  প্রনক্রয়ার র্ােক্ষর্ অর্কাঠাক্ষর্ার নির্ বাণ কাজ পনরচানলত হক্ষে র্ক্ষল জািাক্ষিা 

হয়। 

৩। অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাক্ষণর ব্যর্হৃত র্ালার্াক্ষলর গুণগতর্াি র্জাক্ষয়র রেক্ষত্র নক নক পরীো এর্ং কত নেি অন্তর অন্তর করা 

হক্ষয়ক্ষে এ িম্পলকম বক্তব্যঃ 

অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাক্ষণর ব্যর্হৃত র্ালার্াক্ষলর গুণগতর্াি র্জাক্ষয়র রেক্ষত্র নর্নভন্ন পরীো করা হক্ষে এর্ং প্রনত লক্ষট এর্ং প্রনত 

রলাক্ষর করা হক্ষে র্ক্ষল জািাক্ষিা হয়। 

৪। নির্ বাণ কাক্ষজ ব্যর্হৃত র্ালার্াক্ষলর পে বাপ্ত রটস্ট  যানসনলটি রক্ষয়ক্ষে নকিা এ িম্পলকম র্ন্তব্যঃ 
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নির্ বাণ কাক্ষজ ব্যর্হৃত র্ালার্াক্ষলর পে বাপ্ত রটস্ট  যানসনলটি কুক্ষয়ট,শানরপ্রনর্, বুক্ষয়ট এর্ং এলনজইনড রত রক্ষয়ক্ষে তক্ষর্ সর্য় একটু 

রর্নশ লাক্ষগ। 

৫। নির্ বাণ কাক্ষজ ব্যর্হৃত র্ালার্াল সংগ্রক্ষহর রেক্ষত্র রকাি প্রকার সর্স্যা র্া র্াঁধার সমু্মিীি হক্ষত হক্ষে/ হক্ষয়ক্ষে নক িা এ িম্পলকম 

র্ন্তব্যঃ 

নির্ বাণ কাক্ষজ ব্যর্হৃত র্ালার্াল সংগ্রক্ষহর রেক্ষত্র রতর্ি রকাি সর্স্যা র্া র্াঁধার সমু্মিীি হক্ষত হক্ষে িা তক্ষর্ পাথর সংগ্রক্ষহ 

আর্োনি র্ন্ধ থাকক্ষল সর্য় ও টাকা রর্নশ িরচ হয়। 

৬।  অথ ব র্রাক্ষের রেক্ষত্র রকাি নর্লক্ষের/সর্স্যার সৃনষ্ট হক্ষে/ হক্ষয়ক্ষে নক িা এ িম্পলকম বক্তব্যঃ 

অথ ব র্রাক্ষের রেক্ষত্র রকাি রকাি সর্য় নর্লক্ষের/সর্স্যার সৃনষ্ট হয় র্ক্ষল জািাক্ষিা হয়। 

৭। প্রতযাশী সংস্থা/ ক্রয়কারী সংস্থা কর্তবক নিয়নর্ত সাইট নভনজট/ র্নিটনরং করা হক্ষে/ হক্ষয়ক্ষে নক িা এর্ং রকাি সাইট অড বার 

বুক রর্ইক্ষন্টইি করা হক্ষে/ হক্ষয়ক্ষে নক িা এ িম্পলকম বক্তব্যঃ 

প্রতযাশী সংস্থা/ ক্রয়কারী সংস্থা কর্তবক নিয়নর্ত সাইট নভনজট/ র্নিটনরং করা হক্ষে এর্ং সাইট অড বার বুক রর্ইক্ষন্টইি করা 

হক্ষে।  

৮। প্রকল্পটি নিনে বষ্ট সর্ক্ষয়র র্ক্ষে র্াস্তর্ায়ি সম্পন্ন করার রেক্ষত্র নক ধরক্ষির ব্যর্স্থা গ্রহণ করা প্রক্ষয়াজি নেল এ িম্পলকম 

র্তার্তঃ 

সাইক্ষটর সক্ষয়ল রটস্ট এর্ং পাইল রলাড রটস্ট করার সর্য় আলাো ভাক্ষর্ নহক্ষসর্ কক্ষর অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাক্ষণর সর্য় নিধ বারি করা 

হক্ষল নিধ বানরত সর্ক্ষয়র র্ক্ষে র্াস্তর্ায়ি সম্পন্ন করা সহজ হক্ষর্ র্ক্ষল র্তার্ত গৃহীত হয়।  

৯। সাইক্ষট আিা র্ালার্াল সমূক্ষহর জন্য স্টক ররনজষ্টার রর্ইিক্ষটইি করা হক্ষয়ক্ষে নকিাএ িম্পলকম বক্তব্যঃ 

সাইক্ষট আিা র্ালার্াল সমূক্ষহর জন্য রর্নশরভাগ রেক্ষত্রই স্টক ররনজষ্টার রর্ইিক্ষটইি করা হক্ষে িা। 

 

 

এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর কর্ বকতবা / পুনলক্ষশর র্নিটনরং টিক্ষর্র সংনিষ্ট কর্ বকতবার সাক্ষথ নিনর্ড় আক্ষলাচিায় 

র্তার্তঃ 

  
 

১. র্নরশাল ও নসক্ষলট এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  পুনলশ লাইন্  স নির্ বাণ শীষ বক প্রকক্ষল্পর কাে বক্রর্ সম্পক্ষকব আপনি অর্গত নকিা 

এর্ং এই প্রকক্ষল্প আপিার রকাি োনয়ত্ব/কতবব্য আক্ষে নকিা এ ব্যপাক্ষর র্তার্তঃ 

র্নরশাল ও নসক্ষলট এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  পুনলশ লাইন্  স নির্ বাণ শীষ বক প্রকক্ষল্পর কাে বক্রর্ সম্পক্ষকব অর্গত আক্ষেি। এই 

প্রকক্ষল্প কাক্ষরা কাক্ষরা র্নিটনরং এর োনয়ত্ব রক্ষয়ক্ষে এর্ং কাক্ষরা রকাি োনয়ত্ব/কতবব্য রিই র্ক্ষল জািা োয়। 

২. প্রকল্পটি র্াস্তর্ায়ক্ষির র্ােক্ষর্ সৃষ্ট সুক্ষোগ-সুনর্ধার ফ   এনপনর্এি এর্ং আরআরএক্ষ র কাে বক্রক্ষর্র     নক ধরক্ষির প্রভার্ 

পড়ক্ষর্ এ িম্পলকম বক্তব্যঃ  
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প্রকল্পটি র্াস্তর্ায়ক্ষির র্ােক্ষর্ সৃষ্ট সুক্ষোগ-সুনর্ধার ফ   এনপনর্এি এর্ং আরআরএক্ষ র কাে বক্রক্ষর্র     অক্ষিক প্রভার্ পড়ক্ষর্ 

র্ক্ষল র্তার্ত গৃহীত হয়।  

৩. র্নরশাল এর্ং নসক্ষলট এনপনর্এি ও আরআরএ  পুনলশ লাইন্  স এর অন স, কুচকাওয়াজ এর্ং শারীনরক নেনলং, নর্ক্ষিােি 

স্থাি এর্ং আর্াসি সর্স্যা সর্াধাক্ষি এই প্রকক্ষল্পর র্ােক্ষর্ গৃহীত কাে বক্রর্ কতটুকু ভূনর্কা রািক্ষত পারক্ষর্ এ ব্যপাক্ষর র্তার্তঃ 

এনপনর্এি ও আরআরএ  পুনলশ লাইন্  স এর অন স, কুচকাওয়াজ এর্ং শারীনরক নেনলং, নর্ক্ষিােি স্থাি এর্ং আর্াসি সর্স্যা 

সর্াধাক্ষি এই প্রকক্ষল্পর র্ােক্ষর্ গৃহীত কাে বক্রর্ অক্ষিক ভূনর্কা রািক্ষর্ র্ক্ষল র্তার্ত গৃহীত হয়। 

৪. প্রকক্ষল্পর আওতায় রেসকল অর্কাঠাক্ষর্া নির্ বাি ও সুক্ষোগ সুনর্ধা সৃনষ্ট করা হক্ষে তা পে বাপ্ত নকিা? প্রকক্ষল্প অন্য রকাি 

কক্ষম্পাক্ষিন্ট রোগ করক্ষল ভাল হক্ষতা নকিা এ ব্যপাক্ষর র্তার্তঃ 

প্রকলেি আওতায় রর্িকল অবকাঠালর্া রনর্ মাণ ও সুলর্া্ সুরবধা সৃরষ্ট কিা হলে তা বতমর্ান িারহদাি তুলনায় ির্ মাপ্ত। প্রকলে 

র্রহলা ো লদি জন্য ব্যািাক র্বন রনর্ মাণ কিা র্লল র্াল হলতা এবং অদূি র্রবষ্যলত এরিরবএন এবং আিআিএ  এি র্রহলা 

ো লদি সুরবধা হলতা বলল র্তার্ত গৃহীত হয়। 

৫. উক্ষেনিত প্রকক্ষল্পর র্ােক্ষর্ এনপনর্এি এর্ং আরআরএক্ষ র জন্য কাে বালক্ষয়র সংস্থাি, আর্াসি সংস্থাি, শারীনরক নেনলং 

সুনর্ধা ইতযানে েথাসর্ক্ষয় সনন্নক্ষর্নশত করা িা হক্ষল       উক্ষেশ্য      নর্নিত হক্ষর্ নকিা এ ব্যপাক্ষর র্তার্তঃ 

উক্ষেনিত প্রকক্ষল্পর র্ােক্ষর্ এনপনর্এি এর্ং আরআরএক্ষ র জন্য কাে বালক্ষয়র সংস্থাি, আর্াসি সংস্থাি, কুিকাওয়াজ ও অন্যান্য 

সুলর্া্ সুরবধাি ইতযানে েথাসর্ক্ষয় সনন্নক্ষর্নশত করা িা হক্ষল       উক্ষেশ্য      নর্নিত হওয়ার সম্ভার্িা রক্ষয়ক্ষে। 

৬. জাতীয় নিরাপিা/ জি নিরাপিার রেক্ষত্র এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর ভূনর্কা সম্পক্ষকব র্তার্তঃ 

এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর সেস্যরা নর্ক্ষশষ নর্ক্ষশষ রেক্ষত্র গুরুত্বপূণ ব োনয়ত্ব পালক্ষির র্ােক্ষর্ জাতীয় নিরাপিা/ জি 

নিরাপিা নিনিত কক্ষর থাক্ষক। 

৭. এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  রক আধুনিক র্ানহিী নহক্ষসক্ষর্ গক্ষড় রতালার জন্য আর    ধরক্ষির পেক্ষেপ গ্রহি     উনচৎ এ 

ব্যপাক্ষর র্তার্তঃ 

নিয়নর্ত প্রনশেক্ষণর পাশাপানশ উন্নত নর্ক্ষে প্রনশেণ গ্রহক্ষণর সুক্ষোগ ততনর করা। চাকুরী কালীি নর্নভন্ন রকাস ব এর্ং উচ্চতর নডগ্রী 

প্রোক্ষির ব্যর্স্থা করা। 

৮. উক্ষেনিত প্রকক্ষল্পর দুর্ বল নেক এর্ং ঝুঁনক সম্পক্ষকব আপিার র্তার্ত ব্যি করুি। 

প্রকক্ষল্পর সার্নগ্রক অগ্রগনত অতযন্ত হতাশাজিক। প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির প্রতযাশী প্রনতষ্ঠাক্ষির সাক্ষথ পরার্শ ব রর্াতাক্ষর্ক অর্কাঠাক্ষর্া 

নির্ বাক্ষির স্থাি নির্ বাচি ও অন্যান্য সুনর্ধা সৃনষ্ট িা করা। রটন্ডার প্রনক্রয়ায় েীর্ ব সর্য় অনতর্ানহত হওয়া। রনর্ মাণ কালজি কলয়কটি 

প্যালকলজ র্াল ঠিকাদাি রনলয়া্ কিলত না িািা। 

৯. প্রকক্ষল্পর Exit Plan সম্পক্ষকব আপিার র্তার্ত     । 

প্রকল্প রর্য়াক্ষের পরর্নতব সর্ক্ষয় নিনর্ বত অর্কাঠাক্ষর্াসহ অন্যান্য সরঞ্জার্ানে রেণাক্ষর্েক্ষণর রেক্ষত্র সুনর্ধাক্ষভাগী সংস্থার 

রটকনিকযাল পারসিক্ষের সর্ন্বক্ষয় একটি কনর্টি গঠি করা োক্ষত প্রকল্প সর্ানপ্তর পর তা েথােথ রেণাক্ষর্েক্ষণর র্ােক্ষর্ প্রকক্ষল্পর 

র্ােক্ষর্ সৃষ্ট সুনর্ধানে স লভাক্ষর্ পনরচালিা করা োয় । 
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গণ্যর্ান্য ব্যনির্গ ব/ নশল্প উক্ষোিা/ ব্যর্সায়ী প্রনতনিনধক্ষের সাক্ষথ নিনর্ড় আক্ষলাচিায় র্তার্তঃ 

 

১। এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর কাে বক্রর্ সম্পক্ষকব ধারণার ব্যপাক্ষর র্তার্তঃ 

এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর কাে বক্রর্ সম্পক্ষকব ধারণা আক্ষে । এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর সেস্যরা নর্ক্ষশষ নর্ক্ষশষ 

রেক্ষত্র গুরুত্বপূণ ব োনয়ত্ব পালক্ষির র্ােক্ষর্ জাতীয় নিরাপিা/ জি নিরাপিা নিনিত কক্ষর থাক্ষক। 

২। এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর কাে বক্রক্ষর্র  ক্ষল আপিার ব্যনিগত/ সার্ানজক/ ব্যর্সানয়ক/ রাজনিনতক কর্ বকাক্ষন্ড রকাি 

ধরক্ষির প্রভার্ পক্ষড়ক্ষে নকিা- এ ব্যপাক্ষর র্তার্তঃ   

এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর সেস্যরা নর্ক্ষশষ নর্ক্ষশষ রেক্ষত্র/  নর্ক্ষশষ প্রক্ষয়াজক্ষি জাতীয় নিরাপিা/ জি নিরাপিা নিনিত 

কক্ষর থাক্ষক র্ক্ষল ব্যনিগত/ সার্ানজক/ ব্যর্সানয়ক/ রাজনিনতক কর্ বকাক্ষন্ড এর প্রভার্ পক্ষড়ক্ষে। 

৩। জাতীয় নিরাপিা/ জি নিরাপিার রেক্ষত্র এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর রকাি ধরক্ষির ভূনর্কা রক্ষয়ক্ষে নকিা- এ ব্যপাক্ষর 

র্তার্তঃ   

এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর সেস্যরা নর্ক্ষশষ নর্ক্ষশষ রেক্ষত্র গুরুত্বপূণ ব োনয়ত্ব পালক্ষির র্ােক্ষর্ জাতীয় নিরাপিা/ জি 

নিরাপিা নিনিত কক্ষর থাক্ষক রের্ি, নভআইনপক্ষের নিরাপিা, নির্ বাচি পনরচালিায় নিরাপিা, র্ােক নিয়ন্ত্রণ এর্ং অন্যান্য 

নর্ক্ষশষ নর্ক্ষশষ রেক্ষত্র সাধারণ পুনলক্ষশর সাক্ষথ োনয়ত্ব পালি কক্ষর থাক্ষক। 

৪। এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  আরও নক ধরক্ষির কাে বক্রর্ গ্রহণ করক্ষল জি সাধারণ রসর্া পাক্ষর্- এ ব্যপাক্ষর র্তার্তঃ  

এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  নর্ক্ষশষ নর্ক্ষশষ রেত্র োড়াও জি নিরাপিায় নিয়নর্ত োনয়ত্ব পালি করক্ষল রসর্া প্রোক্ষির পনরনধ 

বৃনি পাক্ষর্ এর্ং জিসাধারণ রসর্া পাক্ষর্ র্ক্ষল র্তার্ত গৃহীত হয়।  

৫। এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর কাে বক্রক্ষর্র ৈারা সাধারণ জিগণ প্রতযে র্া পক্ষরােভাক্ষর্ উপকৃত হক্ষে নকিা এ ব্যপাক্ষর 

র্তার্তঃ   

এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  এর কাে বক্রক্ষর্র ৈারা সাধারণ জিগণ পক্ষরােভাক্ষর্ রর্নশ উপকৃত হক্ষে, প্রতযেভাক্ষর্ খুর্ই কর্ 

উপকৃত হক্ষে। 

৬।  রেক্ষশর জাতীয় গুরুত্বপূি ব অনুষ্ঠাক্ষি নিরাপিা প্রোক্ষির রেক্ষত্র এনপনর্এি এর্ং আরআরএ ক্ষক আরও রর্নশ আধুনিক ও এর 

সের্তা বৃনির প্রক্ষয়াজিীয়তা রক্ষয়ক্ষে নকিা এ ব্যাপাক্ষর র্তার্তঃ 

রেক্ষশর জাতীয় গুরুত্বপূি ব অনুষ্ঠাক্ষি নিরাপিা প্রোক্ষির রেক্ষত্র এনপনর্এি এর্ং আরআরএ ক্ষক আরও রর্নশ আধুনিক ও এর 

সের্তা বৃনির প্রক্ষয়াজিীয়তা রক্ষয়ক্ষে র্ক্ষল র্তার্ত গৃহীত হয়। 

৭। আপনি এরিরবএন এর্ং আরআরএ  রথক্ষক রকাি প্রকার নিরাপিা রসর্া রপক্ষয় থাক্ষকি নকিা  ? 

প্রতযেভাক্ষর্ রকাি রসর্া পাইনি। 

৮। এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  রথক্ষক রকাি ধরক্ষির রসর্া/ নিরাপিা  প্রতযাশার উপর র্তার্তঃ   

এনপনর্এি এর্ং আরআরএ  নর্ক্ষশষ নর্ক্ষশষ রেত্র োড়াও জি নিরাপিায় নিয়নর্ত োনয়ত্ব পালি করক্ষল রসর্া প্রোক্ষির পনরনধ 

বৃনি পাক্ষর্ এর্ং জিসাধারণ রসর্া পাক্ষর্ ।  

 

 



 

পৃষ্ঠাঃ 84 

সংযুক্তি- ১ 

   ক্তি ১.১: প্রকল্পের  সঠর্ব িক কঠর্ িক্রম ও অঙ্গক্তিক্তিক লক্ষ্যমাত্রা  

 

Budget 
head 

Economic 
code Description Total Physical & Financial Target Year-1(2016-2017) Year-2(2017-2018) Year-3(2018-2019) Year-4(2019-2020) 

   Qty. Unit 
cost 

Total 
cost 

Weight Finan
cial 

Physical Fina
ncial 

Physical Finan
cial 

Physical Finan
cial 

Physical 

%of 
Item 

% of 
Project 

%of 
Item 

% of 
Project 

%of 
Item 

% of 
Project 

%of 
Item 

% of 
Project 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

(a) Revenue Component:  

Revenue 4700 Pay  -. - 5.97 0.0003 0.60 10.00 0.00 2.09 35.00 0.01 1.79 30.00 0.01 1.49 25.00 0.01 

Revenue 4700 Allowances - - 5.10 0.0002 0.51 10.00 0.00 1.79 35.00 0.01 1.53 30.00 0.01 1.28 25.00 0.01 

Revenue 4801 Others/TA,D
A 

- - 3.60 0.0002 0.36 10.00 0.00 1.26 35.00 0.01 1.08 30.00 0.00 0.90 25.00 0.00 

Revenue 4823 Fuel 
lubricants 

- - 5.40 0.0002 0.54 10.00 0.00 1.89 35.00 0.01 1.62 30.00 0.01 1.35 25.00 0.01 

Revenue 4901 Repair& 
maintained 
Of vehicle 

- - 1.50 0.0001 0.15 10.00 0.00 0.53 35.00 0.00 0.45 30.00 0.00 0.38 25.00 0.00 

Revenue 4827 Preparation 
printing of 
structural 
design and 
drawing 
architectural 
drawing  

- - 22.00 0.0009 2.20 10.00 0.01 7.70 35.00 0.03 6.60 30.00 0.03 5.50 25.00 0.02 

Revenue 4828 Purchase of 
stationeries 

- - 6.50 0.0003 0.65 10.00 0.00 2.28 35.00 0.01 1.95 30.00 0.01 1.63 25.00 0.01 

4833 Advertiseme
nt 

- - 32.00 0.0014 3.20 10.00 0.01 11.20 35.00 0.05 9.60 30.00 0.04 8.00 25.00 0.03 

Revenue 4883 Honorarium -. - 26.34 0.0011 2.63 10.00 0.01 9.22 35.00 0.04 7.90 30.00 0.03 6.59 25.00 0.03 

Revenue 4886 Digital 
Survey 

- - 8.00 0.0003 0.80 10.00 0.00 2.80 35.00 0.01 2.40 30.00 0.01 2.00 25.00 0.01 

  Sub Total - - 116.42 0.0050 11.64 - 0.05 40.75 - 0.18 34.92 - 0.15 29.10 - 0.13 
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Budget 
head 

Economic 
code Description Total Physical & Financial Target Year-1(2016-2017) Year-2(2017-2018) Year-3(2018-2019) Year-4(2019-2020) 

   Qty. Unit 
cost 

Total 
cost 

Weight Finan
cial 

Physical Fina
ncial 

Physical Finan
cial 

Physical Finan
cial 

Physical 

%of 
Item 

% of 
Project 

%of 
Item 

% of 
Project 

%of 
Item 

% of 
Project 

%of 
Item 

% of 
Project 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

(b)Capital Component: 

2211 7006 Office Building 5202.5

3 Sqm 

0.28400 1477.54 0.0638 14.78 1.00 0.06 369.39 25.00 1.59 443.26 30.00 1.91 650.12 44.00 2.81 

7011  Residential  
Building 
Construction 
of Works 

26384.

24 sqm. 

0.3009

2 

7939.53 0.3427 39.70 0.50 0.17 2024.58 25.50 8.74 2381.86 30.00 10.28 3493.39 44.00 15.08 

7016 Other Building 
infrastructure 

- - 13095.72 0.5653 65.48 0.50 0.28 3339.41 25.50 14.42 3928.72 30.00 16.96 5762.12 44.00 24.87 

6807 Transport 
&vehicle(purc
hase) 

1 No 75.00 75.00 0.0032 0.00 0.00 0.00 75.00 100.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6815 Computer& 
accessories  

- - 3.00 0.0001 0.00 0.00 0.00 3.00 100.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6819 Office 
Equipment 

- - 2.00 0.0001 0.00 0.00 0.00 2.00 100.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6821 Furniture 
utensils etc 

- - 2.00 0.0001 0.00 0.00 0.00 2.00 100.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Sub Total (Capital Component) - - 22594.79 0.9754 119.95 - 0.52 5815.37 - 25.10 6753.84 - 29.15 9905.63 - 42.76 

(c) Physical contingency(1%of[a+b]) - - 227.11 0.0098 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.56 50.00 0.49 113.56 50.00 0.49 

(d) Price contingency(1%of[a+b])   227.11 0.0098 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.56 50.00 0.49 113.56 50.00 0.49 

Grand Total(a+b+c+d)   23165.43 1.00 131.89 - 0.57 5856.12 - 25.28 7015.87 - 30.29 10161.84 - 43.87 
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গ ণপ্র জাতন্ত্র ী  ব াাংলাদে শ  স রকা র 

প ররক ল্পনা  মন্ত্র ণ ালয় 

ব াস্তব ায় ন  পরর বীক্ষ ণ ও মূ ল্যায় ন  রবভ াগ 

 

ব রর শাল  ও  রস দ ল ট  আ ম মড পুরল শ ব্য াট ারল য় ন ( এর পর বএন) এ বাং ররঞ্জ  রর জাভ ম র াস ম ( আ রআরএ ) পুরলশ  ল াই ন্  স  রনম মাণ  শীর্ মক  

প্র কদল্পর  র নরব ড় প রর বী ক্ষ ণ   

 

প্র কল্প  পরর চা লক /  র পড রিউ রড  এব াং পু র লদশর  মরন টরর াং ইউ রনদটর  স াংর িষ্ট  প্র রতরন রি র  স া দে  রনরব ড়  আদল াচনা র  (KII) 

গা ইডল াইন 

উত্তরে াত ার নাম :                                                                           রমা বাই ল নাং :  

পে রব:   

স াংস্থা/  প্ররতষ্ঠাদন র ন াম: 

 

১. প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অনুম াক্তিত ক মপক্তিকল্পনা িময়মে ক্তকনা? হ্যাঁ হ্মে ক মপক্তিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হ্মে/ হ্ময়মে ক্তকনা, 

না হ্মে তাি কািণ সম্পমকম  তা ত ক্তিন। 

২. প্রকমল্পি আওতায়  াো াে, কাজ ও সসবা সংগ্রহ্/ ক্রয় ক্তিক্তপক্তপমত উমেক্তিত ক্তনক্তি মষ্ট প্যামকজ অনুযায়ী কিা কিা হ্মে/ 

হ্ময়মে ক্তক না? সকান প্যামকমজি সেন্ডাক্তিং কায মক্রম  সকান প্রকাি স স্যাি সমু্মিীন/ উপযুি ঠিকািাি সপমত সকান প্রকাি 

জটিেতাি সৃক্তষ্ট হ্মে/ হ্ময়মে  ক্তক না?  

৩. সয সকে প্যামকমজি সেন্ডাক্তিং প্রক্তক্রয়া স াপ্ত হ্ময়মে সসগুমো কামজি অগ্রগক্তত সমন্তাষজনক ক্তকনা ? সমন্তাষজনক না হ্ময় 

থাকমে তাি প্রকৃত কািণ সম্পমকম আপনাি  তা ত ক্তিন ?  

৪. প্রকল্প বাস্তবায়মন  াঠ পয মাময় সকান প্রকাি স স্যাি সমু্মিীন হ্মত হ্মে/ হ্ময়মে ক্তকনা এ ব্যাপামি আপনাি  তা ত ক্তিন।  

৫. স য় ত Architectural Drawing সিবিাহ্ কিা হ্ময়মে ক্তকনা? না হ্ময় থাকমে তাি কািণ সম্পমকম আপনাি 

 তা ত ক্তিন? 

৬. ক্তিজাইন ও প্লান অনুযায়ী ক্তন মানকাজ সম্পন্ন হ্মে/হ্ময়মে ক্তকনা এবং BNBC Code অনুযায়ী স মেক্তিয়াে ও পূতমকামজি 

গুনগত ান পিীক্ষা কিা হ্মে/ হ্ময়মে ক্তক না এব্যপামি  তা ত ক্তিন ?  

৭ .  প্রকমল্পি আওতায় অবকাঠাম া ক্তন মামণ ব্যবহৃত যন্ত্রপাক্ততি সামথ আতীমত এ ধিমনি প্রকমল্পি আওতায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাক্ততি 

সকান ক্তবমেষ পাথ মকয পক্তিেক্তক্ষত হ্মে ক্তকনা ? এব্যপামি আপনাি  তা ত ক্তিন ? 

৮.  প্রকমল্প ক্তনময়াগকৃত ঠিকািাি প্রক্ততষ্ঠান ক্তন মাণ কামজি সক্ষমে ক্তক ক্তক সতকমতামূেক ব্যবস্থা/ ক্তনিাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহ্ণ  কিা 

হ্ময়মে এ ব্যপামি আপনাি  তা ত ক্তিন ?  

৯. প্রকমল্পি আওতায় ক্তক ক্তক জনবে ক্তনময়াগ সিওয়া হ্ময়মে? ক্তনময়াগকৃত জনবে কামজ সঠিকভামব িাক্তয়ত্ব পােন কিমে ক্তক না? 

আপনাি  তা ত ক্তিন ? 

১০. স য় ত অথ ম বিাদ্দ পাওয়া যামে ক্তকনা? না পাওয়া সগমে তাি কািণ সম্পমকম আপনাি  তা ত ক্তিন? 

১১.প্রকমল্প Structural design, Architectural Drawing, Estimate vetting যথাস ময় কিা হ্ময়মে/প্রিান 

কিা হ্ময়মে ক্তকনা; 

১২. ক্তনধ মাক্তিত স ময়িিপে আহ্ব্বান তথা িিপে পক্তক্রয়া সম্পন্ন না হ্মে তাি কািন ক্তক? 

১৩. প্রকমল্পি দুব মে ক্তিকগুমো ক্তক ক্তক? প্রকমল্পি দুব মে ক্তিকগুমো কাটিময় উঠাি জন্য ক্তক ক্তক পিমক্ষপ গ্রহ্ণ কিা সযমত পামি 

আপক্তন  মন কমিন ? প্রকল্প বাস্তবায়মনি ঝুঁক্তক সম্পমকম  তা ত ক্তিন। 

১৪. প্রকমল্পটি সুষ্ঠুভামব ও স য় ত বাস্তবায়ন এবং উমদ্দশ্যগুমো পুমিাপুক্তি অজমমনি েমক্ষয কিনীয় সম্পমকম আপনাি  তা ত  

ক্তিন?  

১৫. প্রকমল্পি সম্ভাব্য Exit Plan সম্পমকম আপনাি  তা ত প্রিান করুন।  
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প ররক ল্পনা  মন্ত্র ণ ালয় 

ব াস্তব ায় ন  পরর বীক্ষ ণ ও মূ ল্যায় ন  রবভ াগ 

 

ব রর শাল  ও  রস দ ল ট  আ ম মড পুরল শ ব্য াট ারল য় ন ( এর পর বএন) এ বাং ররঞ্জ  রর জাভ ম র াস ম ( আ রআরএ ) পুরলশ  ল াই ন্  স  রনম মাণ  শীর্ মক  

প্র কদল্পর  র নরব ড় প রর বী ক্ষ ণ   

 

স াং রি ষ্ট ইরঞ্জ রনয় ার /  ঠিক াো র /  প্র কল্প  ব াস্তব ায়ন  স াংস্থ া র স াংর িষ্ট  প্র রতরন রি  এর  স াদে  রনর বড়  আদল াচন ার (KII) 

গা ইডল াইন 

উত্তরে াত ার নাম :                                                                           রমা বাই ল নাং :  

পে রব:   

স াংস্থা/   প্রর তষ্ঠাদনর নাম : 

১ । রনম মাণ ক াদ জর তত্বা বিান  ও  প র্ মদবক্ষদনর জন্য ঠিকাে া র প্রদয় াজন ীয়  জনবল  রনদয় াগ ,  র্ন্ত্রপারত  স রব রাহ এবাং  র্োর্ে  টিম 

গঠন কদরদে রকনা?   

২ । রডজ াই ন অ নু স াদ র রল আ উট  স্থা পন এ বাং র্োর্ে   প্ররি য় ার মাধ্যদ ম অ বকাঠ াদ ম ার রনম মা ন কা জ প রর চারলত হদ ে /  হদ য় দে রক 

না?   

৩ । অবকাঠাদমা  রন ম মাদ ণর  ব্য বহৃত  মালাম াদল র গু নগতম ান ব জাদয় র  র ক্ষদে রক রক  পর ী ক্ষা  এবাং ক ত রে ন অন্ত র অন্ত র করা  

হদ য় দে ? 

৪। র নম মা ণ কাদ জ  ব্য বহৃত  মাল ামাদ ল র পর্ মাপ্ত রট স্ট   য ারস রল টি  রদ য় দ ে রকনা? 

৫ । রনম মাণ ক াদজ ব্য ব হৃত মালাম া ল স াংগ্রদহ র রক্ষদে রকান  প্রকা র স মস্যা ব া বাঁি ার স মু্মখীন  হদ ত হদ ে /  হদ য় দে রক না? 

৬।  অ ে ম বরাদে র র ক্ষদে রক ান র ব ল দের/ স মস্যার সৃ রষ্ট হদ ে /  হদ য় দে রক না? 

৭ । প্রতয াশী  স াংস্থা/  ি য় কারী  স াংস্থা  কর্ত মক রনয়রম ত স াই ট রভরজট /  মর নটররাং  কর া হদ ে /  হদ য় দে রক না এবাং রকান  স াই ট  অ ড মার 

বুক রমই দেই ন করা  হদ ে /  হদ য়দে রক না?   

৮। প্রক ল্পটি  রন রে মষ্ট স মদ য় র মদ ধ্য  ব াস্তবায় ন স ম্প ন্ন  করা র র ক্ষদ ে আর  রক িরদনর  ব্য বস্থা  গ্রহণ  করা  প্রদয় া জন রেল  বদল আপরন  

মদন কদরনডা 

৯।স াই দট  আনা মাল ামাল  স মূ দহ র জন্য স্টক র ররজ ষ্টার  রমই নদট ই ন ক রা হদ য় দে রকনা ? 

১ ০ । প্রকমল্পি দুব মে ক্তিক সম্পমকম আপনাি  তা ত ক্তিন? দুব মে ক্তিকগুমো কাটিময় উঠাি জন্য ক্তক পিমক্ষপ গ্রহ্ণ কিা সযমত পামি 

বমে আপক্তন  মন কমিন? 

১ ১ । প্রকমল্পটি সুষ্ঠুভামব ও স য় ত বাস্তবায়ন ক্তনক্তিতকিণ এবং উমদ্দশ্যগুমো পুমিাপুক্তি অজমমনি েমক্ষয কিনীয় সম্পমকম 

আপনাি  তা ত ক্তিন? 

১২। প্রকমল্পি সম্ভাব্য Exit Plan সম্পমকম আপনাি  তা ত  প্রিান করুন।  
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ব রর শা ল  ও  রস দল ট আ ম মড পু রল শ ব্যা টা রল য় ন  ( এরপরবএন )  এ ব াং  রর ঞ্জ রর জ াভ ম র া স ম (আ রআ রএ )  পুরলশ  লাই ন্  স  রন ম মা ণ  শ ীর্ মক প্র কদল্পর  

রন রবড়  প ররব ী ক্ষ ণ 

 

এ রপ রবএন /  আরআ রএ  এর  ক ম মক ত মা/  পু রলদশর  স াংর িষ্ট  রব ভাদগর  ক ম মক ত মাদ ের  স া দে  রনরব ড়  আ দলা চনার   (KII) 

গা ইডল াইন 

 

উত্তরে াত ার নাম :                                                                           রমা বাই ল নাং :  

পে রব:  

প্ররতষ্ঠানঃ 

১ .  বররশাল ও  রসদ লট এরপরবএন  এবাং আরআরএ  পুরল শ লাই ন্  স  রনম মাণ শীর্ মক প্রকদল্পর  কার্ মি ম স ম্প দ ক ম আপরন অবগত রকনা 

এবাং এই  প্রকদল্প  আপনা র রক ান ে া রয়ত্ব / কত মব্য  আদ ে রকনা?  র বস্তার র ত বলুন  । 

২ .  প্রকল্পটি  ব াস্তব ায় দনর ম াধ্যদম  সৃ ষ্ট সু দর্াগ-সু রবিার      এরপরব এন এবাং  আরআরএদ র  কার্ মি দ মর উপর রক ি রদনর  প্রভা ব 

পড়দব বদল আপ রন মদন  কদরন ? 

৩. বরর শাল  এবাং  রসদ লট এরপ রব এন ও  আ রআরএ  পুরলশ  লাই ন্  স  এর অর স ,  কুচকাও য় াজ  এবাং  শারীর রক  রিরলাং ,  রবদনােন  

স্থান এবাং আবাস ন স মস্যা স ম াি াদন এ ই  প্রকদ ল্পর মা ধ্যদ ম গৃ হ ীত কার্ মি ম কতটুকু ভূ রমকা রাখ দ ত পারদ ব বদ ল  আ পরন মদ ন 

কদরন? 

৪.  প্রকদল্পর  আ ও তায়  রর্স কল  অ বকাঠ াদ মা  রনম মান ও  সু দ র্াগ সু রব িা সৃ রষ্ট ক রা হ দ ে  তা পর্ মা প্ত রক না?  প্রকদল্প  অন্য  রকান  

কদ ম্প াদ নে রর্াগ  ক রদ ল  ভ াল  হ দ তা রকনা  রকাং বা  এ রপর বএ ন  এ বাং  আ রআ রএ  দ ক স য় াংস ম্পুন ম করার  জন্য  আ রও  রনম মান /  সু রবিা  

সৃ রষ্ট করা ে রকার  রকনা? 

৫ .  উদে রখত প্রকদল্পর মাধ্যদম এর পরবএন এবাং আরআরএদ র জ ন্য কার্ মাল দ য় র স াংস্থান,  আবাস ন  স াংস্থান,  শারী ররক রিরলাং  

সু রবিা  ই তয ারে  র্ে াস মদয়  স রন্নদব র শত  করা  না  হদ ল     র উদেশ্য      রবরিত  হদ ব রক না?  এ ব্য াপাদর  আপনা র মতাম ত  

ব্য ক্ত  করুন। 

৬.  জাতীয়  র নরা পত্তা/  জন রনর াপত্ত ার র ক্ষদে এরপ রবএন  এ বাং আরআর এ  এর ভূরমক া স ম্প দ ক ম আ পনার  মতামত  ব্য ক্ত  করু ন। 

৭ .  এরপরবএন এ বাং আরআরএ  র ক আধুরনক  বা রহনী রহদ স দব গদ ড় র তালার  জন্য  আর    িরদনর পে দক্ষপ গ্রহন  র  উরচৎ  বদল 

আপরন মদন কদর ন? 

৮.  উদে রখত প্রকদল্পর  স বল  রেক ,  দু ব মল  রেক  এ বাং ঝ ুঁরক  স ম্প দ ক ম আ পনার  মতা মত ব্য ক্ত  করুন । 

৯.  প্রকদল্পর  Exit Plan স ম্প দ ক ম আ পনার মতা মত     । 
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ব াস্তব ায় ন  পরর বীক্ষ ণ ও মূ ল্যায় ন  রবভ াগ 

 

ব রর শা ল  ও  রস দল ট আ ম মড পু রল শ ব্যা টা রল য় ন  ( এরপরবএন )  এ ব াং  রর ঞ্জ রর জ াভ ম র া স ম (আ রআ রএ )  পুরলশ  লাই ন্  স  রন ম মা ণ  শ ীর্ মক প্র কদল্পর  

রন রবড়  প ররব ী ক্ষ ণ 

গ ণ্য ম ান্য  ব্যর ক্তব গ ম/  জনপ্র রতরন রি /  রশ ল্প  উ দে াক্তা /  ব্য বস ায়ী  প্র রতরন রিদ ের স া দে  রনরব ড়  আদলাচন ার   (KII) গা ইডল াইন 

 

উত্তরে াত ার নাম :                                                                           রমা বাই ল নাং :  

পে রব:  

রিড অয াদস ারসদ য় শন /  রিড সাংস্থার  নাম : 

 

১ । এরপরবএন এবাং  আরআরএ  এ র কার্ মি ম স ম্প দ ক ম আ পনার র কান িা রণা আদ ে রকনা?  এব্য পাদ র আপনার  মতা মত ব্য ক্ত  

করুন। 

২ । এরপর বএন এ বাং আরআরএ  এ র কার্ মি দ মর   দল  আপনা র ব্য র ক্ত গত /  স ামার জক /  ব্য বসারয় ক /  র া জন নরতক কম মক াদ ে রকান  

িরদনর প্রভাব  পরদ ে  রকনা- এব্য পাদর আপনার  মত ামত  রেন  ।   

৩ । জাতীয়  রনর াপত্ত া/  জন রনর াপ ত্তার র ক্ষদে এরপরবএন এ বাং আর আরএ  এর রকান িরদনর ভূর মকা  রদয় দে রকনা ?  এ ব্য াপাদর 

রকছু বলুন ।  

৪। এর পরবএন  এবাং আরআ রএ  আরও রক িরদন র কা র্ মি ম গ্রহ ণ করদ ল  জনস ািা রণ রস বা  পাদব  বদ ল আপরন মদন  কদরন ?   

৫ । এরপর বএন এবাং  আরআরএ  এ র কার্ মি দ মর  দ্ব ারা  স াি ারণ  জন গণ প্র তয ক্ষ ব া পদ র াক্ষভ াদ ব  উপ কৃ ত হ দ ে  রকনা?  এ  ব্য াপাদর  

আপনার মতা মত রেন  ।   

৬।  রে দ শর জাতীয়  গু রু ত্বপূন ম অনু ষ্ঠা দ ন রনরা পত্তা  প্রে াদনর  রক্ষদে এর পরবএন  এবাং আ রআরএ দক আরও রবরশ আ ধুরনক ও  এর  

স ক্ষমতা বৃ রির প্রদয় াজনীয় তা  রদয় দে  রকনা?  এ  ব্য াপাদর  আপনা র ম তামত  রেন  ।    

৭ । আ পরন এক্তপক্তবএন এবাং আরআ রএ  রেদ ক রকান  প্রক ার রনরা পত্ত া  রস বা রপদয়  োদকন  রকনা  ? 

৮। এরপর বএন এবাং আরআ রএ  রেদ ক আপরন রকান  িরদনর  রস বা/  রনরাপ ত্তা  প্রতয াশা  কদরন রকন া ? করদল  রক িরদনর রস বা  

প্রতয াশ া  কদরন  ? 

৯। উদে রখত প্রকদল্পর  এ র স বল রে ক ও  এ র দু ব মল  রে ক ও  ঝ ুঁরক স ম্প দ ক ম আ পনার  মত ামত  বলুন  । 
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প ররক ল্পনা  মন্ত্র ণ ালয় 

ব াস্তব ায় ন  পরর বীক্ষ ণ ও মূ ল্যায় ন  রবভ াগ 

 

ব রর শাল  ও  রস দ ল ট  আ ম মড পুরল শ ব্য াট ারল য় ন ( এর পর বএন) এ বাং ররঞ্জ  রর জাভ ম র াস ম ( আ রআরএ ) পুরলশ  ল াই ন্  স  রনম মাণ  শীর্ মক  

প্র কদল্পর  র নরব ড় প রর বী ক্ষ ণ   

 

এ রপ রবএন  এর  ক ম মক ত মা ও স াি ার ণ  র  াস ম, পু র ল দশর  প্র কল্প  মরনটরর াং  ইউ রনটস হ অন্য ান্য  ক ম মক ত মা দের  স াদে  

FGD Guideline   

অ াংশ গ্রহণক া রী দের  না ম   অ াংশ গ্রহণক া রী দের  প ের ব ও স াংস্থা   র মা বাই ল ন াং 

১   

২.    

৩.    

৪.    

৫.    

৬.    

৭.    

৮.    

৯.   

১ ০.   

১ ১   

১ ২.   

 

1. বক্তিোে ও ক্তসমেে এক্তপক্তবএন এবং আিআিএফ পুক্তেে লাই ন্  স ক্তন মাণ েীষ মক প্রকল্প সম্পমকম আপনামিি  তা ত ক্তিন। 

2. বক্তিোে ও ক্তসমেে এক্তপক্তবএন পুক্তেে োইনস্ এি বতম ান অবস্থায় অক্তফস সংস্থান, বাসস্থান সংস্থানসহ্ ও অন্যান্য সুমযাগ 

সুক্তবধা সক ন ক্তবদ্য ান িময়মে? এব্যপামি  তা ত ক্তিন।  

3. এই প্রকল্প বাস্তবায়মনি       বক্তিোে ও ক্তসমেে এক্তপক্তবএন এি সুমযাগ সুক্তবধা কতটুকু বৃক্তি পামব বমে আপনািা  মন 

কমিন?  

4. বক্তিোে ও ক্তসমেে এক্তপক্তবএন আধুক্তনকিমনি েমক্ষয আি ক্তক ক্তক পিমক্ষপ গ্রহ্ণ কিা িিকাি বমে আপনািা  মন কমিন? 

5. উমেক্তিত প্রকমল্পি  াধ্যম  এক্তপক্তবএন এি জন্য স ৌক্তেক অবকাঠাম াগত সুক্তবধা সয ন কায মােময়ি সংস্থান, আবাসন 

সংস্থান, োিীক্তিক সেইক্তনং সুক্তবধা ইতযাক্তি সক্তন্নমবক্তেত কিা হ্মে উন্নত, সুিক্তক্ষত এবং কায মকি পক্তিমবে বজায় িািমত 

কতটুকু ভূক্ত কা িািমব বমে আপনািা  মন কমিন? 

6. পুক্তেে আস্তানা, স্বাস্থয সুক্তবধা, ক্তবমনািন স্থান, উন্নত আবাসন ব্যবস্থা সৃক্তষ্ট কিা হ্মে বক্তিোে ও ক্তসমেে এি এক্তপক্তবএন 

কায মক্রম ি উপি সক ন প্রভাব পড়মব বমে আপনািা  মন কমিন ?  

7. এই প্রকল্পটিি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হ্মে এক্তপক্তবএন এি সাক্তব মক  ান উন্নয়মন কতটুকু ভুক্ত কা পােন কিমব বমে আপনািা   মন 

কমিন? 

8. এক্তপক্তবএন এি জন্য একটি ক্তনিাপি আিা িায়ক অক্তফস, পুক্তেে ব্যািাক, স্বাস্থয সুক্তবধা, ক্তবমনািন স্থান, আবাসন ব্যবস্থা 

     েমক্ষয আমিাও    সকান ধিমনি পিমক্ষপ গ্রহ্ণ     উক্তিৎ বমে  মন কমিন ?  তা ত ক্তিন। 

9. প্রকমল্পি কাজ সুষ্টভুামব ও গুনগত ান বজায় সিমি কিাি েমক্ষয ক্তক ক্তক ব্যবস্থা সনয়া প্রময়াজন বমে আপনািা  মন কমিন। 

10. উমেক্তিত প্রকমল্পি সবে ক্তিক, দুব মে ক্তিক এবং ঝুঁক্তক সম্পমকম আপনামিি  তা ত ক্তিন । 

11. প্রকমল্পি Exit Plan সম্পমকম  তা ত ক্তিন। 
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ব রর শাল  ও  রস দ ল ট  আ ম মড পুরল শ ব্য াট ারল য় ন ( এর পর বএন) এ বাং ররঞ্জ  রর জাভ ম র াস ম ( আ রআরএ ) পুরলশ  ল াই ন্  স  রনম মাণ  শীর্ মক  

প্র কদল্পর  র নরব ড় প রর বী ক্ষ ণ   
 

আ রআরএ   এর  ক ম মক ত মা ও স াি ার ণ  র াস ম,  র পডর িউরড  ও  পু রল দশর  প্র কল্প  মরন টরর াং ইউরন টসহ অ ন্য ান্য  ক ম মক ত মাদ ের 

স াদ ে FGD Guideline   

অ াংশ গ্রহণক া রী দের  না ম   অ াংশ গ্রহণক া রী দের  প ের ব ও স াংস্থা   র মা বাই ল ন াং 

১   

২.    

৩.    

৪.    

৫.    

৬.    

৭.    

৮.    

৯.   

১ ০.   

১ ১   

১ ২.   

 

1. বক্তিোে ও ক্তসমেে এক্তপক্তবএন এবং আিআিএফ পুক্তেে ল াই ন্  স ক্তন মাণ েীষ মক প্রকল্প সম্পমকম আপনামিি সকান ধািনা 

আমে ক্তকনা? এব্যাপামি  তা ত ক্তিন। 

2. বক্তিোে ও ক্তসমেে আিআিএফ পুক্তেে োইনস্ এি বতম ান অবস্থায় অক্তফস সংস্থান, বাসস্থান সংস্থানসহ্ ও অন্যান্য 

সুমযাগ সুক্তবধা সক ন ক্তবদ্য ান িময়মে? এব্যপামি  তা ত ক্তিন।  

3. এই প্রকল্প বাস্তবায়মনি       বক্তিোে ও ক্তসমেে আিআিএফ এি সুমযাগ সুক্তবধা কতটুকু বৃক্তি পামব বমে আপনািা  মন 

কমিন?  

4. বক্তিোে ও ক্তসমেে আিআিএফ আধুক্তনকিমনি েমক্ষয আি ক্তক ক্তক পিমক্ষপ গ্রহ্ণ কিা িিকাি বমে আপনািা  মন কমিন? 

5. উমেক্তিত প্রকমল্পি  াধ্যম  আিআিএমফি জন্য স ৌক্তেক অবকাঠাম াগত সুক্তবধা সয ন কায মােময়ি সংস্থান, আবাসন 

সংস্থান, োিীক্তিক সেইক্তনং সুক্তবধা ইতযাক্তি সক্তন্নমবক্তেত কিা হ্মে উন্নত, সুিক্তক্ষত এবং কায মকি পক্তিমবে বজায় িািমত 

কতটুকু ভূক্ত কা িািমব বমে আপনািা  মন কমিন? 

6. পুক্তেে আস্তানা, স্বাস্থয সুক্তবধা, ক্তবমনািন স্থান, উন্নত আবাসন ব্যবস্থা সৃক্তষ্ট কিা হ্মে বক্তিোে ও ক্তসমেে এি আিআিএমফি 

কায মক্রম ি উপি ক্তক ধিমনি প্রভাব পড়মব বমে আপনািা  মন কমিন ?  

7. প্রকল্পটিি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হ্মে আিআিএফ এি সাক্তব মক  ান উন্নয়মন কতটুকু ভুক্ত কা পােন কিমব বমে আপনািা   মন 

কমিন ? 

8.  আিআিএফ এি জন্য একটি ক্তনিাপি আিা িায়ক অক্তফস, পুক্তেে ব্যািাক, স্বাস্থয সুক্তবধা, ক্তবমনািন স্থান, আবাসন ব্যবস্থা 

     েমক্ষয আমিাও    সকান ধিমনি পিমক্ষপ গ্রহ্ন     উক্তিৎ বমে  মন কমিন ?  তা ত ক্তিন । 

9. প্রকমল্পি কাজ সুষ্টভুামব ও গুনগত ান বজায় সিমি কিাি েমক্ষয ক্তক ক্তক ব্যবস্থা সনয়া প্রময়াজন আপনািা  মন কমিন। 

10. উমেক্তিত প্রকমল্পি সবে ক্তিক, দুব মে ক্তিক এবং ঝুঁক্তক সম্পমকম আপনামিি  তা ত ক্তিন । 

11. প্রকমল্পি Exit Plan সম্পমকম  তা ত ক্তিন। 
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ভবন ক্তন মাণ কামজি পক্তিবীক্ষণ সিকক্তেস্ট/ পক্তিবীক্ষণ ছক  

  সূ চক     ন া কদমেস্ 

A জররপ,  মাটি তে ন্ত ,  ড্রইাং ,  এরস্টদম ট ই তয ারে কার্ মি দ ম বাাংলাদে দশর  মানেণ্ড /  রক াড  

প্রয াকটিস  অনু স রণ স ম্প রক মত তথ্য  পর্ মাদ ল াচনা  কর ণ। 

      

1 বাাংলাদে দশর  জা তীয়  র বরডাং  রক া ড (BNBC) অনু স রণ কদর  রবরড াংটি রডজ াই ন ক রা  

হদ য় দে রক না? 

    

  

2 রবরডাং এ র  নকশ ায়  স ঠিক রনষ্ক া শ ন ব্য বস্থা  অ ন্ত র্ভ মক্ত  হদয়দে  রকনা?     
  

3 প্রকদল্পর  এরস্টদমট প্রস্তু রত র স ময়  স্টয ােমাড ররট  রশ রডউল ও  স  ট্ও য়য ার অনু স রণ ক রা  

হদয়দে  রকনা? 

    

  

4 প্রকদল্পর ড্রইাং উপাে ান অনু র্ায় ী স ঠিকভাদব প্রস্তু ত রকনা  ?         

6 রবরডাং নক শায়  প ারন  স রবর াহ  এ ব াং স্য ারনদ ট শন  অ ন্ত র্ভ মক্ত  হদয়দে  রকন া?       

7 স মস্ত জরর প ও  ম াটি তে ন্ত  পর রকল্প নার উদেদশ্য  স ম্পন্ন  রক ন া?     
  

8 রবরডাং নক শায়  অ রির নব মা পক সু রব িা অ ন্ত র্ভ মক্ত  হদয়দে  রক ন া?       

9 রবরডাং  রডজ াই দনর জন্য  কনস ালদ টে  STAAD-PRO, ETABS ই তয ারে রডজ াই ন  

স  টওয় য ার ব্য বহার করা  হদ য় দে  রক না? 

    

  

10 রবরডাং রডজাই দন  প ারক মাং সু রব িা  রব দ বচনা কর া হদয়দে  রক না  ?       

B মূ ল পররকল্পনা, রডজাই ন, ড্রইাং এবাং রেরস র দ কশদনর রবর্দ য়  র বরভন্ন কাঠ াদমার  

রবদ্যম ান অ বস্থ া পর্ মাদ ল াচন া কর ণ। 

      

1 আ ড়াআ রড়/  রল রখ ত রনদ ে মশন া অনু স াদর  রবরডাং এ র রলআ উট স্থ াপন  করা হদ য় দে রক  

না? 

    

  

2 পররকল্পন া এবাং  ব বরশদষ্টয র  অনু স রণ করা  হদ য় দে রক না  ?       

3 ঠিকাে ার রক  মানস ম্ম ত কাদজ র  জন্য রমর সাং  র মরশন  /  ভাইদ েটর  /  রসরলোর  /  স্লা ম  

কুন/  কম্পয াকশন  স রঞ্জাম /  রি ন /  প ররম াদপর  স রঞ্জামগু রল ব্য ব হার করা  হদয়দে  /  

হদে রক  ন া  ? 

    

  

4 র রজকয াল  কাজ শু রু করা র আদ গ কন্সিাকশন উপাে ান ( র স দমে , বারল, ই ট , 

ররই নদ  াস মদ মে ই তয ারে ) কনস ালদ টে  দ্ব ারা অনু দমারেত রক ন া ? 

    

  

5 কনটুয র জর রপ স ঠিকভাদব  স ম্পন্ন এবাং রেল অরি ত  হদ য় দে  রক না ?       

৬ বীম/  স্লয াব/  কলা ম/  রেক  ও য় াল ই তয ারেদ ত রকাদনা   াটল  পর রলরক্ষ ত হদ য় দে রক না ?       

৭ অ স ম্পূণ ম ব া  ত্রুটিযু ক্ত কাজ  হদয় দে রকনা?       

৮ রডজাই ন /  রেরস র দ কশন অনু র্া র্ ী প্ল াস্টাদরর  র রনর শাং গু ণগত মাদ নর  রকন া?       

৯ র রন রশাং  রপইরোং পৃষ্ঠ , রল দভ ল  ও ব্রুশ মা ক মস  ত্রুটি পররল রক্ষত  হদ য়দে রকনা?     
  

1০ রডজাই ন এবাং  রেরস র দ কশন  অনু স াদর ে রজা শাটা র ,  জ ানাল ার র গ্রল এবাং  শাট ার  

উপযুক্ত এবাং র রসাং রক না? 

    

  

1১ ব বদুয রতক তাদরর  ড্রইাং রেরস র দ কশন অনু র্ায় ী হদ য় দে রকনা?       

1২ ড্রইাং  এবাং রেরস র দ কশন অনু র্া য় ী ব বদুয রতক র টিাং এবাং র রসাং  র কনা?     
  

1৩ ড্রইাং  এবাং রেরস র দ কশন অনু র্া র্ ী পা রন স রব রাহ এব াং স্যার নটারর  র টিাং এবাং 

র রসাং রকনা? 

    

  

C এ ই  প্রদ জদ ে কার্ মক র গু ণগতম ান র নরি তকরণ (QA) এবাং রকায় ারল টি কদর াল (QC) 

এ র ল ক্ষয  অ জ মনকারী পরা মশ মে া তা দ্ব ারা  পরর চারল ত সু প াররভ শন  পরর দ স বাগু রলর  

গু ণগতমান 

    

  

1 কনস ালদ টে  QAP অনু স রণ কদরদে রকনা     
  

2 রনম মাণ ক াজ ত ত্ত্বাব িাদন কনস া লদ টে  দ্ব ারা পররচারল ত তত্ত্ব াব িাদনর রস বা মান  

স দন্ত ার্জনক রক না? 

    

  

4 রনম মাদ ণর  স ময়  রক স ব  পরী ক্ষাগা র পরীক্ষা  করা  হ দ য় রেল  রক  ন া?     
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5 স ব পরীক্ষ াগার  প রীক্ষা র  লা ল স হজলভয  এবাং স দন্ত ার্জনক রকনা?       

6 অ ন্ত ব মতীকাল ীন অ ে ম প্রে াদ নর  স াটি মর  দ কট  ( চলমান রবল ) প্রস্তু ত ক রা র পূদ ব ম পরীক্ষ ার  

প্রতয ারয়ত প রীক্ষ াগু রল রেল  রকনা? 

    

  

7 রস খ াদ ন স াই ট  অ ড মার বই  এ বাং  ব ে রনক উপাে া ন র রকড ম ই তয ারে  ব্য বহ ার কদ র রেল  

রকনা? 

    

  

8 ক্লাদয় ে /  কনস ালদ ট ে এ বাং  ঠিকা ে াদ রর প ক্ষ রেদ ক ত ত্ত্বা বিান  কম ীদ ে র পর্ মাপ্ততা  র েল  

রকনা? 

    

  

১০  চুরক্ত  অনু র্ায় ী চুরক্ত পে  জম া রেদ য় রেল রক?       

১১ ঠিকাে ার রক  প্রকদল্প র ক া দ জ স ময় সূ চী অনু স রণ কদররেল রকনা?       

১২ কাদজর প ররকল্প না অনু র্ায় ী ক াদজ র ( প্রা রতষ্ঠারনক)  অগ্রগরত  রক?     
  

D রনম মাণ ঠিক াে ার এ বাং রক্ষণ াদ বক্ষ ণ ও  রক্ষণাদ বক্ষদ ণর স ম য়  রক্ষ ণাদ বক্ষণকা রী, রাস্তা  

ব্য বহ ারকারী  এ বাং  প্রর তদ বশীদ ে র  ঝ ুঁরক /  হুমরকদক  করমদয়  রাখা র জন্য  ঠিকাে া র  

পররচা রলত রন রাপ ত্তা  ব্য বস্থা র রকন া   

    

1 রনরাপ ত্তা  পর রমা প / প্রযুরক্ত গত  র নরে মষ্টকরদ ণ উদ ে খ  কর া হদ য় দে  র কনা? তা রা  রক  

র্দেষ্ট রকনা? 

    

  

2 ঠিকাে ার রন রাপ ত্তা পররম াপ স রঞ্জ াম ( গামদব াট, রহল দমট, গ্লাভস, ঘূণ্র্ য মান  ই তয ারে ) 

ব্য বহার কদররেল  রকনা  ? 

    

  

3 রনম মাণক াদ ল  ঠিকাে ার রক স াই নদ ব াড ম ব্য বহ ার কদ ররেদ ল ন ( স তক মতা রচহ্ন, স াবিানতা  

রচহ্ন )রকনা? 

    

  

4 স াই দট র অ র দ স  করাকটদরর প্রে ম এড ব স  রেল রক ন া?       

5 শ্ররমকদে র রন রাপ ত্তা র র বর্ য়  স ম্প দ ক ম স দ চতন করা  হ দ য় রেল  রক না এ বাং  রনর াপ ত্তা  

স রঞ্জামগু রল ব্য বহার ক রার  জন্য ত াদে রদক উৎস ারহত ক রা হদ য় রেল  র কনা ? 

    

  

E ল্যা ব রটস্ট  /  র ড  রটস্ট  ( প্রদয়া জন ীয়  রক্ষে )       

1  বীম,  স্লয া ব,  কলাদমর  জন্য  হয ামার  রটস্ট       

২ অ ন্য ান্য  রনম মা ণ স াম গ্রীর  রট স্ট 
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ভবন ক্তন মাণ কামজি পক্তিবীক্ষণ েক   

কামজি  প্যামকজ নং: 

কামজি অবস্থান :                   অংমগি না  : 

কাজ আিমম্ভি তাক্তিি সম্পািমনি পক্তিকক্তল্পত 

তাক্তিি 

সম্পািমনি প্রকৃত তাক্তিি কামজি বতম ান অগ্রগক্তত 

 

 

   

 

ক্র: 

নং 
কামজি ক্তববিণ 

অনুম ািন  অনুসামি 

কিনীয় 

 াঠ পয মায় প্রকৃত 

সম্পািমনি অবস্থা 
 ন্তব্য 

১ ভবন এি ক্তপন্থ এক্তিয়া (Plinth Area)    

২ গ্রাউন্ড সেমবে(GL) সথমক এক্তিক্তস্টং গ্রাউন্ড 

সেমবে(EGL) এি উচ্চতা ( height) 

   

৩ কো  সথমক কোম ি দূিত্বঃ 

কোম ি িায়াঃ 

   

৪ রুম ি সাইজ (১ -২ টি) - 

েয়মেমেি সাইজ (১ -২ টি) - 

   

৫ Floor হ্মত Floor এি দূিত্ব /উচ্চতা (height)    

৬ ক্তিঁক্তড়ি ধামপি সাইজ    

৭ ক)  াটি পিীক্ষা  ি) পাইে সোি সেস্ট ক্তিমপাে ম   

গ) র মদ টরর য় াদ ল র র টস্ট  ররদ পাট ম ইত য ারে সাংর ক্ষণ  

   

৮ সেআউে ঠিক আমে ক্তকনা    

৯ CC/ RCC এি  ান –  

1। Thickness। 

২। স্লাম্প/ ক্তসক্তেন্ডািমেস্ট সেস্ট  (স্তমি স্তমি) 

   

১০ ইমেি  ান (সাইজ/ class/ color/ Test report)    

১১ িমিি  ান (Brand name/ Test স্তমি স্তমি))     

১২ ক্তসম ন্ট পিীক্ষা(Brand name/ Test স্তমি স্তমি)    

১৩ বালু পিীক্ষা (type/ Test স্তমি স্তমি)    

১৪ Stone chips (type/ Test স্তমি স্তমি)    

১৫ Brick chips (type/ Test স্তমি স্তমি)    

১৬ অযান্ডাি গ্রাউন্ড ওয়াোি ক্তিজাভ মাি/ সসপটিক ট্াংক    

১৭ িিজা জানাোি পক্তি াপ  

কামঠি গুনগত ান 

   

১৮ ক) প্লাস্টামিি ক্তফক্তন 

ি) সিয়ামে নীে বণ ম 

গ) হ্াক্তনকম্ব  
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1. প্রক্ততটি গুরুত্বপূণ ম কামজি পূমব ম (সয ন Foundation,বী ,কো , োি ঢাোই ইতযাক্তিি পূমব ম PWD 

কর্তমক ক্তেক্তিত অনুম ািন হ্ময়মে ক্তকনা ? 

 

2. Side book, Stock book স ইনমেইন কমি ক্তকনা?  

 

3. মাটির রনদ চ সমারপ্ত কাদজর েরব /video রাখা র দয় দে রক না।  পাইল  ড্র াইরভাং র র ক মড  র াখা হদয় দ ে রক 

না। 

 

4. Site visit register, Attendance register স ইনমেইন কমি ক্তকনা ? 

 

5. Safety measure িময়মে ক্তকনা (গা বুে, সহ্েম ে, গ্লাভস,, সসফটিমনে ইতযাক্তি) 

 

6. Clean water use  কমি ক্তকনা? 

 

7. Shutter use: Steel/   bamboo/ Wooden 

 

8. ড্র ইাং  এব াং রে রসর দ ক শন অনুর্ায়ী ববদুযরতক র টিাং এব াং র রসাং  সঠিক রকনা?  

 

9. কাজ সম্পািমন ক্তবেমম্বি কািন (প্রমযাজযমক্ষমে)  

িক্ষ এবং পয মাপ্ত জনবেঃ  

ব্যবহৃত যন্ত্রপাক্ততঃরমরসাং দমরশন /  ভাইদ েটর /  রসরলো র /  স্লাম  কুন/  কম্পয াকশন স রঞ্জাম  /  রিন রিন /  

পররম াদপর স রঞ্জামগু রল 

ফান্ড ক্তিক্তেজঃ 

 

10. ভবনটিি সামথ সংযুি িাস্তা এবং অন্যান্য পক্তিবীক্ষণ 

 

11. ক্তিজাইন/ সে আউে পুমিাপুক্তি অনুসৃত হ্ময়মে ক্তকনা । BNBC পুমিাপুক্তি অনুসৃত হ্ময়মে ক্তকনা। 

 

১2। হ্যা াি সেস্ট (অমেি না ): 

ফোফেঃ  

 

স্বাক্ষিঃ 

 

সাইে ইক্তিক্তনয়াি/ কন্ট্রাক্টাি প্রক্ততক্তনক্তধ 

স্বাক্ষিঃ 

 

পিা ে মক প্রক্ততষ্ঠামনি প্রক্ততক্তনক্তধ 
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