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শের বাংলা নগর, ঢাকা  
 

ঃ 
নং 

আেলাচনা হীত িস া  

৩.১  এ ক  হেণর েব িফিজিবিল  ািড করা হেয়েছ িকনা 
তা উে খ করেত হেব। ক  হেণর েব িসেলট িবভাগীয় 

িডয়াম র অব া িক িছল এবং িডয়ােমর আেশ-পােশ 
ও েবেশর রা া বতমােন িক উ িত হেয়েছ তার ত  

েয়াজন। কে র কায ম হেণর পর িক িক ভাব পেড়েছ 
তা িতেবদেন পযেব েণর ধারাবািহকতায় পািরশ ণয়ন 
করেত হেব। 

এ ক  হেণর েব িফিজিবিল  ািড করা হেয়েছ 
িকনা তা উে খ করা হেয়েছ। ক  হেণর েব িসেলট 
িবভাগীয় িডয়াম র অব া িক িছল এবং িডয়ােমর 
আেশ-পােশ ও েবেশর রা া বতমােন িক উ িত হেয়েছ 
তা আেলাচনা করা হেয়েছ।  

৩.২ এ ক  এলাকায় যাওয়ার বা েবেশর য রা া রেয়েছ স 
রা ার পিরসর ছাট হওয়ায় যানবাহন চলাচল করেত িক টা 
সম া রেয়েছ এবং স  চা-বাগােনর পােশ 
অবি ত।ভিব েত রা া র িবষেয় িক পদে প নয়া যায় তা 

িতেবদন উে খ করেত হেব। িসেলট িবভাগীয় িডয়ােম 
২০১৪ সােল -২০ িব কাপ ি েকট খলা হেয়েছ এবং 
িবিভ  সময় আ জািতক অ া  খলাস হও অ ি ত হেয় 
থােক। স িবষেয় িব ািরত ত িদ পািরেশ আেলাকপাত ও 
পযােলাচনা করেত হেব। 

এ ক  এলাকায় যাওয়ার বা েবেশর য রা া রেয়েছ 
স রা ার পিরসর ছাট হওয়ায় যানবাহন চলাচল করেত 

িক টা সম া রেয়েছ এবং স  চা-বাগােনর পােশ 
অবি ত।ভিব েত রা া র িবষেয় িক পদে প নয়া যায় 
তা িতেবদন উে খ করা হেয়েছ। িসেলট িবভাগীয় 

িডয়ােম ২০১৪ সােল -২০ িব কাপ ি েকট খলা 
হেয়েছ এবং িবিভ  সময় আ জািতক অ া  
খলাস হও অ ি ত হেয় থােক। স িবষেয় িব ািরত 

ত িদ পািরেশ আেলাকপাত ও পযােলাচনা করা হ য়েছ। 
৩.৩  িতেবদেন কে র প  েয়র দরপ  ি য়াকরেণর 

ত েলা আেলাচনা করেত হেব। 
িতেবদেন কে র প  েয়র দরপ  ি য়াকরেণর 

ত েলা আেলাচনা করা হেয়েছ। 
৩.৪  কে র আওতায় সকল কায ম স কভােব করা হেয়িছল 

িকনা স িবষেয় রা ির িতেবদেন আেলাকপাত ও 
পযােলাচনা করা করেত হেব। ভিব েত এ ধরেনর ক  
হেণর ে  ম ণালেয়র করণীয় িবষেয় েয়াজনীয় 
পািরশ রাখেত হেব।  

কে র আওতায় সকল কায ম স কভােব করা 
হেয়িছল িকনা স িবষেয় রা ির িতেবদেন পযােলাচনা 
করা হেয়েছ। 
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িনবাহী সার-সংে প 

বাংলােদেশর অ ম ট  ি েকট ভ  এবং একমা  ি েকট এেরনা াত িসেলট আ জািতক ি েকট িডয়াম। ি েকট 
বাংলােদশ ীড়া জগেতর এক  উদীয়মান য। িথবীর িবিভ  াে  আমােদর দশ িবিভ  িতেযািগতায় অংশ হেণর পাশাপািশ 
আমােদর দেশও অসং  সমথক, ণ াহী, ীড়ােমাদী এবং উৎসাহী ীড়ািবদ ি  হেয়েছ। বাংলােদেশ আ জািতক মােনর ীড়া 
অ ােনর জ  ীড়া সর াম, মাঠ, দশক ালাির, ীড়া অ ােনর জায়গা িত েয়াজন। ক র ল উে  আইিসিস -
২০ িব কাপ ২০১৪ এবং আ জািতক ি েকট নােম  আেয়াজেনর জ  েয়াজনীয় েযাগ িবধা দােনর মা েম িসেলট 
িবভাগীয় িডয়ামেক এক  আ জািতক মােনর ি েকট িডয়ােম উ ীতকরণ। এ পিরে ি েত িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক 
এক  আ জািতক মােনর ি েকট িডয়ােম উ ীতকরেণর জ  ক  হণ করা হেয়েছ। এ লে  সরকার িবিভ  পযােয় 
তহিবল বরাে র মা েম ীড়া েক উ ত করার েচ ায় িনয়ত রেয়েছ। িসেলট িবভাগীয় িডয়াম এ উে ােগরই এক  
ফসল।          
  
িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত) ক  ব ও ীড়া ম ণালয় এর 
অধীেন জাতীয় ীড়া পিরষদ বা বায়ন কেরেছ। িসেলট িবভাগীয় িডয়াম  িসেলট জলার সদর উপেজলার লা া রা মৗজায় 
১২.৮৫ একর জায়গার উপর িনমাণ করা হেয়েছ। িসেলট িবভাগীয় িডয়ােমর কাজ  হয় ২০০৬ সােল। াথিমক পযােয় এক  
ি তল ািভিলয়ন ভবন, াউ  ার ালারী, খলার মােঠর চারপােশ ন/ি ল ফি ং এবং মােঠর উ য়ন কাজ করা হেয়েছ। 
সমী া পিরচালনার জ  ক  এলাকা ও ক  বিহ ত এলাকা হেত পিরমাণগত ও ণগত উভয় প িতর ত -উপা  সং হ 
করা হেয়েছ। পিরমাণগত সমী ার জ  ৬০০ জেনর (খানা িভি ক) সা াৎকার হন করা হেয়েছ।  
 
 

িসেলট িবভাগীয় িডয়াম  আ জািতক মােন উ ীত হেয়েছ িকনা তা জানেত চাওয়া হেল, সকল উ রদাতাই অিভমত িদেয়েছন 
তারা সকেলই জােনন এ  আ জািতক মােনর েযাগ িবধা স িলত িডয়াম। উ রদাতারা বেলন, তারা িভেত খলা দখার 
মা েম, িবিভ  খলার চােরর সময় এবং যখন থেক এই িডয়াম র িনমাণ কায ম  হেয়িছল, িসেলেটর সকল মা ষই 
জানেত পেরেছ তােদর জলােত এক  আ জািতক মােনর িডয়াম িনিমত হে  কননা এ  িসেলটবাসীর জ  গেবর িবষয়।   
এই ক  িক উে ে  বা বািয়ত হেয়েছ জানেত চাওয়া হেল, সকেলই বেলন এখােন -২০ িব কাপ হেয়িছল এবং িবিভ  
আ জািতক ও ঘেরায়া ি েকট নােম  আেয়াজেনর লে  এই িডয়াম  িনমাণ করা হেয়েছ।  
 
 

এই ক  বা বায়েনর ফেল এলাকার আথ-সামািজক পিরবতন হেয়েছ িকনা জানেত চাইেল, ৬৮% উ রদাতা বেলন, অেনক 
বকার লাক িডয়ােমর পােশ িবিভ  দাকান তির কেরেছন এর ফেল অেনক মা েষর রাজগােরর ব া হেয়েছ, ২২% 

বেলেছন খলা চলাকালীন সমেয় অেনক র রা  থেক ও িবেদশী পযটকরা খলা উপেভাগ করেত আেসন, ফেল তােদর থাকা ও 
খাওয়ার আবাসন ব ার জ  ন ন ন ন হােটল মােটল িনমাণ হেয়েছ এবং সখােন অেনক লােকর কমসং ােনর েযাগ ি  
হেয়েছ। ১০% উ রদাতা কােনা মতামত দনিন।   
 
৮৬% উ রদাতা বেলেছন য, এই িডয়াম  িনিমত হওয়ার ফেল িসেলট সহ আেশ পােশর জলার খেলায়াড়েদর খলার েযাগ 

ি  হেয়েছ, ন ন ন ন ি েকট াব তির হে  যখােন এই অ েলর ি েকট মী বকরা আেরা বিশ উৎসািহত হে , তােদর 
খলার মান ি  পাে , বিশ বিশ নােম  হে , ঘেরায়া ও জাতীয় িবিভ  খলােত তারা অংশ হণ করেত পারেছ এবং জাতীয় 

পযােয়র অেনক খেলায়াড় িবিভ  িলগ খলেত আসায় তােদর কাছ থেক সরাসির িক  িশখেতও পেরেছ। 
 
বতমান সমী ায় িনধািরত ক  এলাকায় িসেলট ৩  দলীয় আেলাচনা (২  ক  এলাকায় ও ১  কে াল এলাকায়) সমী ার 

ওয়ার অ যায়ী স  করা হেয়েছ। এই ৩  দলীয় আেলাচনায় মাট ৩০ জন অংশ হন কেরন। এই আেলাচনায় ৫০% ষ 
অংশ হন কেরন। বক যারা খলার সােথ স ৃ  তারা অংশ হণ কেরন ৩০% এবং মিহলা অংশ হণকারী িছল ২০%। 



 
 

ii 

দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীগণ কে র উে  স েক বেলন, আ জািতক ি েকট নােম  আেয়াজন এবং -২০ িব কাপ 
আেয়াজেনর জ  এই িডয়ামেক আ জািতক মােন উ ীত করা হেয়েছ।  

দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীগণ কে র ল কায ম স েক বেলন, ীড়া অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম খলা লার মান 
উ য়ন, খেলায়াড় ি  ও খেলায়াড়েদর দ তা ি  করাই এই কে র ল কায ম বেল সবাই অবিহত কেরন।১২% উ রদাতা 
বেলেছন াড লাইট াপন কেরেছ, ১৫% বেলেছন ন ন েকট কাউ ার িনমাণ করা হেয়েছ, ১৯% বেলেছন ীণ ালারী িনমাণ 
করা হেয়েছ, ২৬% বেলেছন ালারীেত ন ন চয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ, ১৮% বেলেছন িডয়ােমর িনরাপ ার জ  বাউ াির 
ওয়াল িনমাণ করা হেয়েছ, বাকী ১০% কােনা ত  িদেত পােরিন।     

লনা লক ভাব ায়েনর জ  শর-এ-বাংলা জাতীয় ি েকট িডয়ােম (িমর র িডয়াম, ঢাকা) আেয়ািজত িবিভ  
আ জািতক ি েকট নােম  কাভার করা দেশর িবিভ  উ রদাতার মেত, িসেলট আ জািতক িডয়াম  বাংলােদেশর যেকােনা 
আ জািতক িডয়ােমর লনায় আ িনক াপত  শলী ারা না িনক রভােব সাজােনা হেয়েছ এবং পযা  েযাগ িবধা 
স িলত।   

কে র সবল িদকঃ িডয়াম  িনমােণর ফেল দেশর ীড়া জগেত ি েকট খলা আেরা য়ংস ণ হেয়েছ; ভিব েত একক 
ভােব আইিসিস’র যেকােনা বড় ইেভ  আেয়াজেনর জ  এই িডয়াম  উে খেযা  িমকা পালন করেব; এই িডয়াম 
িনমােণর ফেল এলাকার অেনক বকার জনগেণর কেমর েযাগ ি  হেয়েছ; ক  বা বায়েনর ফেল এই এলাকা সহ আেশ 
পােশর এলাকার জনগণ আথ সামািজকভােব উপ ত হে ; এই িডয়াম েত ইিতমে  -২০ িব কাপ সহ আইিসিস’র অেনক 
খলা অ ি ত হওয়ায়  িবিসিব আেরা শি শালী হেয়েছ বেল আশা করা যায়; ক  বা বায়েনর ফেল যাতায়াত ব ার উ িত 

হেয়েছ। কে র বল িদকঃ ৫০ কা  টাকার উে  কে র জ  ণকালীন ক  পিরচালক িনেয়ােগর িবধান থাকেলও অিতির  
দািয়ে র ক  পিরচালক নয়া হেয়েছ; িডয়ােমর ি ণ ালারী খাড়া ভােব িনমাণ করায় দশকেদর বসেত ও চলােফরা করেত 
সম া হয়; ক  চলাকালীন বা সমাি র পেরও কােনা অিডট করােনা হয়িন; ক  চলাকালীন সমেয় সংি  ম ণালয় বা 
বা বায়নকারী সং া ক ক সরাসির তদারিক করা হয়িন। কে র িঁকঃ স কভােব র ণােব ণ করা না হেল অেনক ইেলক িনক 
মালামাল ও ালারীর িত হেত পাের; শি শালী কিম  ারা িনয়িমত পযেব ণ  করা না গেল িডয়াম  িঁকর মে  পড়েব; 
িনয়িমত খলা আেয়াজন করা না গেল এর পিরচযা কম হেব।  কে র েযাগঃ উদীয়মান ি েকটার তির হওয়ার েযাগ রেয়েছ; 
ন ন কম সং ােনর েযাগ ি  হে ; বিশ বিশ নােম  আেয়াজেনর জ  েযাগ বেড়েছ; িডয়াম  অিধক দশক 
ধারণ মতা স ম হওয়ায় একসােথ অেনক দশক খলা উপেভাগ করার েযাগ রেয়েছ; িডয়ােম আ িনক িজমেনিসয়ােমর 

ব া থাকায়, তা বহার কের জাতীয় এবং এলাকার খেলায়াড়রা তােদর িফটেনস ধের রাখার েযাগ রেয়েছ।       

পািরশমালাঃ  ভিব েত এই রকম কে  ণ কালীন ক  পিরচালক িনেয়াগ দয়া যেত পাের; কে র জ  েয়াজনীয় টাকার 
চািহদা ও বরা  থম বছের রাখা উিচৎ যােত কের ত কে র েয়াজনীয় কাজ সময়মািফক সমা  করা যায়; ই ারনাল বা 
এ টানাল অিডট করােনা যেত পাের এেত তা ও জবাবিদিহতা বাড়েব; যাতায়ােতর ব া আেরা উ িত করােনা যেত পাের, 
কননা ধান সড়ক থেক িডয়ােমর েবেশর রা া অেনক স ; যেহ  িডয়াম র ধারন মতা অেনক বিশ এবং যেকােনা 

আ জািতক বা ঘেরায়া খলায় র দশেকর সমাগম হেল মা  ২  েকট কাউ ার, যার ফেল িব লা হওয়ার স াবনা থােক, 
তাই েকট কাঊ ােরর সং া ি  করা যেত পাের; আ িনক মােনর ড কােটর ব া করা যেত পাের; ATM  েথর ব া 
রাখা দরকার; টয়েলেটর সং া ি  করা উিচৎ; বিশ বিশ আ জািতক াচ আেয়াজন করা দরকার; িনরাপ া আেরা জারদার 
করা দরকার; এবং শি শালী কিম  কের িনয়িমত পযেব ণ করা যেত পাের।   

 বাংলােদেশই নয় বরং িব  ীড়া েন যত েলা না িনক ি েকট িডয়াম রেয়েছ, ত ে  িসেলট িবভাগীয় িডয়াম  
অ তম যা’ আমােদর দশ ও ি েকটেক িব  পিরম েল আেরা পিরিচত কের েল ধরেত অ তম িমকা পালন করেছ। 
আ জািতক পিরম েল বাংলােদেশর ভাব িত উ ল হেব এবং ীড়া জগেত ইিতবাচক পিরবতন ঘটার সােথ সােথ ন ন ন ন 
খেলায়াড় তিরর  িহেসেব িবেবিচত হেব এবং বাংলােদেশ আরও আ জািতক ি েকট খলার েযাগ ি  হেব বেল আশা করা 

যায়।      
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Acronym & Glossary 
 
ADP  Annual Development Program 
APP   Annual Procurement Plan 

 BCB  Bangladesh Cricket Board  
BOQ  Bill of Quantities  
DPP  Development Project Proposal   
FGD  Focus Group Discussion  

GO  Government  
GOB The Government of the People’s Republic of 

Bangladesh  
HQ  Head Quarter 
ICC  International Cricket Council  
IMED  Implementation Monitoring and Evaluation Division  
KII  Key Informant Interview  
NGOs  Nongovernmental organizations  
NSC  National Sports Council 
PCR  Project Completion Report  

PD  Project Director 
PP  Project Proforma 

PPA  Pension Protection Act 
PPR   The Public Procurement Rules  
RDPP  Revised Development Project Proforma/Proposal 
RFP  Request for Proposal 
SPSS  Statistical Packages for Social Sciences  
SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats  

ToR  Terms of Reference   
UP  Upazila Parishad 
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থম অ ায়  

কে র িববরণ 

১.১ িমকাঃ  

াচীনকাল থেক ীড়া এক  দেশর নাগিরকেদর সভ তা, গিত এবং শারীিরক তা, সবলতা এবং 
পার িরক স ক উ য়েনর এক  ণ মা ম। যেকান দেশ, দশীয় বা আ জািতক ীড়া অ ােনর জ  

ীড়ািবদেদর পাশাপািশ ানীয়, আ জািতক পিরম ল হেত দশক এবং অংশ হেণ উৎসাহী িবিভ  দেশর 
জনগণ একি ত হয়। এখােন যমন পর েরর মে  পদক অজেনর জ  িতেযাগীতা হয় ক তমিন, 
পর ািরক আচরণ এবং িবিভ  দেশর মে  ব ে র স  গেড় তােল। 
 
বাংলােদশ ীড়া জগেতর ি েকেটর ে  এক  উদীয়মান য। িথবীর িবিভ  াে  আমােদর দেশর িবিভ  

িতেযািগতায় অংশ হেণর পাশাপািশ আমােদর দেশও এক অসং  সমথক, ণ াহী, ীড়ােমাদী এবং উৎসাহী 
ীড়ািবদ ি  হেয়েছ। বাংলােদেশ আ জািতক মােনর ীড়া অ ােনর জ  ীড়া সর াম, মাঠ, দশক ালাির, 
ীড়া অ ােনর জায়গা িত েয়াজন। এ লে  সরকার িবিভ  পযােয় তহিবল বরাে র মা েম ীড়া 

েক উ ত করার েচ ায় িনয়ত রেয়েছ। িসেলট িবভাগীয় িডয়াম এ উে ােগরই এক  ফসল।  
 
অব ানঃ িসেলট িবভাগীয় িডয়াম  িসেলট জলার সদর উপেজলার লা া রা মৗজায় ১২.৮৫ একর জায়গার 
উপর িনমাণ করা হেয়েছ। িসেলট িবভাগীয় িডয়ােমর কাজ  হয় ২০০৬ সােল। াথিমক পযােয় এ 

িডয়ােম এক  ি তল ািভিলয়ন ভবন, াউ  ার ালারী, খলার মােঠর চারপােশ ন/ি ল ফি ং এবং 
মােঠর উ য়ন কাজ করা হয়। িক  ২০১৪ আইিসিস -২০ িব কাপ অ ােনর জ  একক আেয়াজক দশ 
িহেসেব িনবািচত করেল অিধক সং ক আ জািতক াচ খলার জ  ান িনমান, িডয়ােম আ জািতক 

িবধািদর যাগানসহ িবেদশীেদর জ  মােঠ উপ  ীড়া পিরেবশ তির তথা িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক 
এক  আ জািতক মােনর ি েকট িডয়ােম উ ীতকরেণর জ  ২০১২-২০১৩ ময়ােদ বা বায়েনর জ  
২৩/০৪/২০১৩ তািরেখ ক  একেনক ক ক অ েমািদত হয়। পরবত েত য় ি  িতেরেক কে র ময়াদ 
ইবার ি  কের কে র ময়াদ ৩০ শ ন ২০১৫ পয  ি  করা হয়। অতঃপর কে র সািবক কােজ আেরা 

িবষয়াবলী সংেযাজন করার েয়াজন অ ত হওয়ায় কে র য় ি  বক ক  য় ১০৩১১.৫৫ ল  টাকা 
ধায কের পশ করা হয়, যা মাননীয় পিরক না ম ী ক ক ০৫/০৪/২০১৬ তািরেখ অ েমািদত হেয়েছ।      
 
িসেলট িবভাগীয় িডয়াম  িসেলট জলার সদর উপেজলার লা া রা মৗজায় ১২.৮৫ একর জায়গার উপর 
িনমাণ করা হেয়েছ। িসেলট িবভাগীয় িডয়ােমর কাজ  হয় ২০০৬ সােল। াথিমক পযােয় এক  ি তল 

ািভিলয়ন ভবন, াউ  ার ালারী, খলার মােঠর চারপােশ ন/ি ল ফি ং এবং মােঠর উ য়ন কাজ করা 
হেয়েছ।   
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ইেতাম  বাংলােদশ আইিসিস -২০ িব কাপ ২০১৪ অ ােনর জ  একক আেয়াজক দশ িহেসেব িনবািচত 
হেয়েছ। এ পিরে ি েত িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক এক  আ জািতক মােনর ি েকট িডয়ােম 
উ ীতকরেণর জ  ক  হণ করা হেয়েছ।      
 

কে র পিরিচিত (িডিপিপ অ যায়ী)   
 

১. কে র নাম  : িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর ি েকট িডয়ােম উ ীতকরণ 
(১ম সংেশািধত)। 

২. উে াগী ম ণালয়/িবভাগ  : ব ও ীড়া ম ণালয় । 

 

৩. বা বায়নকারী সং া  : জাতীয় ীড়া পিরষদ । 

 

৪. 

 

৫. 

 

 

 

 

৬. 

ক  এলাকা ও আয়তন 

 

ক  অ ািধকার 

 

 

 

 

ি সহ া া 

: 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

লা া রা মৗজা, সদর উপেজলা, িসেলট। িডয়াম  ১২৮৫ একর জিমর উপর 

িনিমত হেয়েছ। 

িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক িডয়ােম পা েরর জ  বাংলােদশ 

ি েকট কে াল বাড (িবিসিসিব) িবেশষ কের ২০১৪ সেনর আইিসিস -২০ 

ি েকট িব কাপ এককভােব আেয়াজেনর জ  দাবী জানােল তদ যায়ী মাননীয় 

অথ ম ীর আধা-সরকারী পে র মা েম এ কে র অ ািধকার ধায কের ক  

হণ করা হয়।    

ল িডিপিপ ণয়েনর সময় এই কে র ত কােজর য় া লেনর জ  

PWD-2011 সােলর রট িসিডউেল এবং বাজার  অ সরণ কের  

 

১.২ উে ঃ    

আইিসিস -২০ িব কাপ ২০১৪ এবং আ জািতক ি েকট নােম  আেয়াজেনর জ  েয়াজনীয় েযাগ িবধা 
দােনর মা েম িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক এক  আ জািতক মােনর ি েকট িডয়ােম উ ীতকরণ। 

 
১.২.১ কে র যৗি কতাসহ উে ঃ    

২০১৩ সেন এ ক  হেণর ল উে  িছল ি েকেটর জ  িবক  আধার তির করা। এর ল কারন হেলা, 
আইিসিস -২০ িব কাপ ২০১৪ বাংলােদশেক একক দশ িহসােব িনধারণ কের। এ নােমে  ষেদর খলায় 

ম িছল ১৭ এবং মেয়েদর ে  টীম িছল ১০ । এ টীমস েহর ীড়ািবদ, অিফিসয়াল এবং িবিভ  দেশর 
দশকেদর জ  উপেযাগী িবধা স িলত িডয়াম তিরর জ  ক  হােত নয়া হয়। এ িব কাপ খলা দশক 
িহসােব দিশ-িবেদিশ দশক, ও সাংবািদকেদর িনকট বাংলােদশেক ন ন েপ উপ াপেনর েযাগ আেস, 
সামািজক ও রাজৈনিতক ভােব বাংলােদশেক পিরচয় কিরেয় দয়ার েযাগ আেস। কােজই কে র 
উে াবলীেক িনে া  উপােয় সাজােনা যায়। 
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(ক) ক  হেণর  উে  হেলা ICC-T-20 িব কাপ অ ােনর জ  অিতির  এক  ভ  িনমাণ 
যােত এক  আ জািতক মান স  িডয়ােম ১৭  ষ দল এবং ১০  মিহলা ি েকট দেলর খেলায়ার  
ি েকট খলার েযাগ পায়; 
(খ) ীড়া কভার করেত আসা সাংবািদকেদর জ  পিরদশন থ িনমান করা যােত দিশ-িবেদিশ ীড়া 
সাংবািদকগণ আ জািতক মােনর েযাগ িবধায় খলা কভার করেত পাের, সংবাদ পাঠােত পাের এবং েয়াজন 
অ যায়ী খাবােরর েযাগ পেত পাের; 
(গ) খলার  ুপিরচালনার জ  ার বাড, দশকেদর খলার ফলাফল ল  করার জ  বড় আকােরর দশনী 
বাড, খেলায়ারেদর জ  িব াম ক  ও চি ং ক  ও সংি  িবধা িনি ত করা; 

(ঘ) িবিভ  ণীর দশকেদর জ  িবিভ  কােরর আসন সং হ, াপন এবং িদবারাি র খলা পিরচালনার জ  
াড লাইেটর ব া করা;  

(ঙ) খলার মাঠেক খলার উপেযাগী রাখার ােথ ি র পািন িন াশেনর জ  উ ত ব া, খেলায়ারেদর ান, 
ায়াম ও অ া  িবধা িনি ত করা ইত ািদ; এবং  

(চ) এক কথায় বলা যায়, িসেলেট আ জািতক মােনর ি েকট নােম  আেয়াজেনর জ  সকল কার 
েয়াজনীয় েযাগ িবধা দােনর মা েম িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক এক  আ জািতক মােনর ি েকট 
িডয়ােম উ ীতকরণ। 

 
১.৩ কে র অ েমাদন, সংেশাধন ও ময়াদ ি ঃ    

থেম ক  হণ করা হয় ২০১৩ সােল। পিরক না কিমশেনর সংি  স েরর িপইিস কিম র সভায় 
ক  েযাজনীয় যাচাই-বাছাইেয়র পর ২৩/০৪/২০১৩ তািরেখ ১লা লাই ২০১২ তািরখ হেত ৩০ শ ন 

২০১৩ তািরেখর মে  বা বাযেনর জ  ৮৭৪২.৪৮ ল  টাকায় ক  হীত হয়। ক  ময়াদ ১ (এক) বছর 
হেলও এ কাজ  করার জ  বা বায়নকারী ক প  সময় পায় মা  এক মাস ০৯ িদন।  

ক  বা বায়েনর জ  পযা  সময় না পাওয়ায় এবং বা বায়েন অপারগতার পছেন কান ক  পিরচালনার 
 না থাকায় ক  য় ি  িতেরেক সময় ি র েয়াজন দখা দয়। এর ি েত য় ি  িতেরেক 

(ক) থমবার ন ২০১৪ পয  এবং (খ) ি তীয়বার লাই ২০১৫ পয  সময় বধন করা হয়। এ সময়, কে র 
ল কােজর কান যাগ-িবেযাগ করা হয় নাই।  

ক  বা বায়নকােল বশ িক  ন ন কাজ দখা দওয়ায় এবং িসেলট িবভাগীয় ীড়া সং া িক  অিতির  
কাজ দাবী , বাংলােদশ ি েকট বাড অিতির  কােজর দাবী করায় এবং বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালেয়র 

েকৗশল িবভােগর সাইট পিরদশন শেষ বশ িক  ে  িনমাণ কাজ টকসই করার জ  পািরশ করার 
ি েত য় ি  পাওয়ায় জাতীয় ীড়া পিরষদ ২০১৬ সােলর ৩১ শ িডেস র মাস পয  সময় ি র জ  

আেবদন জািনেয় সংেশািধত িডিপিপ দািখল কের, যা’ মাননীয় পিরক না ম ী ০৫/০৪/২০১৬ তািরেখ অ েমাদন 
কেরন। সংেশাধেনর পর ক র া িলত য় ি  পেয় দাড়ায় ১০৩১১.৫৫ ল  টাকা। িনে র সারনীেত 

ক র সময় ি  ও সংেশাধন সং া  ত  দয়া হেলাঃ 
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সারণী-১: অ েমাদন, সময় ি  এবং সংেশাধন সং া  ত  
অ েমািদত বা বায়নকাল 
ল সবেশষ সংেশািধত 

ত বা বায়নকাল অিত া  সময় ( ল 
অ েমািদত 

বা বায়নকােলর %) 
১ ২ ৩ ৪  

লাই ২০১২ হেত ন 
২০১৩ পয  (১২ মাস) 

লাই, ২০১২ হেত 
িডেস র, ২০১৬ পয  

(৫৪ মাস) 

ক. লঃ লাই ২০১২ থেক িডেস র 
২০১৩. 
খ. ১ম সময় বধনঃ ন ২০১৪ পয  
( য় ি  িতেরেক)   
গ. ২য় সময় বধনঃ ন ২০১৫ পয  
( য় ি  িতেরেক)    
ঘ. ১ম সংেশািধতঃ লাই ২০১২ থেক 
িডেস র ২০১৬ (৫৪ মাস) 

৪২ মাস 
(৩৫০%) 

 

১.৪ অথায়েনর অব া (সংেশাধেন াস / ি র হার)    
ক  ০৫/০৪/২০১৬ তািরেখ সংেশাধেনর মা েম কে র আেরা িক  কাজ সংেশাধেনর পর এর য় িন পন 

করা হয়। এর ফেল ল িডিপিপ’র া লেনর লনায় ( ল িডিপিপ’র া লন িছল ৮৭৪২.৪৮ ল  টাকা) ক  
য় বেড় দাড়ায় ১০৩১১.৫৫ ল  টাকা, অথাৎ য় ি র ১৫৬৯.০৭ টাকা, যা’ হার িহসােব দাড়ায় ল 

িডিপিপ’র ১৭.৯৫%এ। ক  পিরচালক দ  িববরণীেত দখা যায়, এ কে  মাট য় হেয়েছ ১০২১৯.১৩ ল  
টাকা, যা’ ল িডিপিপ’র া লেনর লনায় ১৪৭৬.৬৫ ল  টাকা বিশ, শতকরা হাের যা’১৬.৮৯% বিশ। য় 
িববরণী পির েণ দখা যায়, সংেশািধত িডিপিপ’র া িলত মাট েয়র লনায় ৯২.৪২ ল  টাকা কম য় 
হেয়েছ, তেব য় ি য়ায় কন নেজি  হেত টাকা খরচ করেত হেয়েছ।  
 
সারণী – ২: সংেশাধনজিনত কারেন য় াস- ি র হার   
অ েমািদত য় 

ল সবেশষ সংেশািধত 
ত য় অিত া  য় ( ল 

অ েমািদত েয়র %) 

১ ২ ৩ ৪ 
৮৭৪২.৪৮ ১০৩১১.৫৫ ১০২১৯.১৩ ১৫৬৯.০৭ 

(১৭.৯৫%) 
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১.৫ কে র ল কায ম / ধান ধান অ  :  

(ক) ইিনজ িসে ম ও খলার মােঠর উ য়ন; 
(খ) া  া  (িভআইিপ ও হসিপটািল  এিরয়া) িনমাণ; 
(গ) িমিডয়া স ার িনমাণ; 
(ঘ) জনােরল ালাির ও ীন ালারী িনমাণ; 
(ঙ) ালারী চয়ার সরবরাহকরণ; 
(চ) আ িনক াড লাইট াপন; 
(ছ) এলইিড জায়া  ি ন ার বাড াপন; 
(জ) ২  েকট কাউ ার িনমাণ; 
(ঝ) ক ােমরা া  াপন; 
(ঞ) াউ  ই ইপেম  সরবরাহকরণ; 
(ট) আ ার াউ  ওয়াটার িরজাভর িনমাণ; 
(ঠ) পরামশক সবা হণ; 
(ড) ইনেডার াক স াউ  িনমাণ; এবং  
(ঢ) বাউ ারী ওয়াল ও ই ারনাল রাড িনমাণ। 
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১.৬ অ  িভি ক ল মা া (বছরিভি ক আিথক ও বা ব অ গিত) :  

বােজট িডিপিপ 
অ যায়ী 

কােজর অ  

আিথক ও বা ব ল  বছর - ১ 

(২০১৩-২০১৪) 

বছর -২ 

(২০১৪-২০১৫) 

বছর - ৩ 

(২০১৫-২০১৬) 

বছর - ৪  

(২০১৬-২০১৭) 

  একক পিরঃ একক  মাট  আিথক  বা ব 
% 

% 
ক   

আিথক  বা ব 
% 

% 
ক   

আিথক  বা ব 
% 

% 
ক   

আিথক  বা ব 
% 

% 
ক   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

ক) 

রাজ   

                 

 কনসালেটি  িফ  মাস  ২৪.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১১৩.০০ ৭৫ ১.০৯ ৭.০০ ৫ ০.০৭ ৩০.০০ ২০ ০.২৯   ০০ 

 শনারী  থাক   ৬.০০ ৬.০০ ১.০০ ২০ ০.০১ ৪.০০ ৭০ ০.০৪ ১.০০ ১০ ০.০১   ০০ 

 ট ার আ ান,  

িব াপন িবল  

থাক  ৪.০০ ৪.০০ ২.০০ ৫০ ০.০২ ১.০০ ২৫ ০.০১ ১.০০ ২৫ ০.০১   ০০ 

 িবিভ  সভার 
স ানী ও 
অ া  িবেনাদন 

থাক  ৫.০০ ৫.০০ ১.০০ ২০ ০.০১ ৪.০০ ৮০ ০.০৪   ০.০০   ০০ 

 পিরদশন যােনর 

ভাড়া 

থাক  ৫.৫০ ৫.৫০   -   ০.০০ ২.৫০ ৪০ ০.০২ ৩.০০ ৬০ ০.০৩ 

 িব মান 
ালারীর 

িরেপয়ার ও 
িরেনােভশন 
ওয়াক 

থাক  ২৫.০০ ২৫.০০ ১০.০০ ৭৫ ০.১৮ ১৫.০০ ২৫ ০.০৬   ০.০০   ০.০০ 

 িব মান 
ালারীর বড়া ও 

অভ রীন রা ার 
িরেপয়ার ও 
িরেনােভশন 
ওয়াক 

থাক  ২৫.০০ ২৫.০০ ৮.০০ ৩৫ ০.০৮ ১২.০০ ৫০ ০.১২ ৫.০০ ১৫ ০.০৪ ।  ০০ 

 িব মান 
ালারীর 

থাক  ৯.০০ ৯.০০ ৩.০০ ৭৫ ০.০৭ ৬.০০ ২৫ ০.০২   ০০   ০০ 
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টয়েলেটর 
িরেপয়ার ও 
িরেনােভশন 
ওয়াক 

 িব মান িডপ – 
উবওেয়ল 

িরেপয়ার ও 
িরেনােভশন 

থাক  ৭.০০ ৭.০০ ৩.০০ ৭৫ ০.০৫ ৪.০০ ২৫ ০.০২   ০০   ০০ 

  উপ- মাট (রাজ  

উপাদান)=  

  ২৩৬.৫০ ২৩৬.৫০ ১৪১.০০  ১.৫১ ৫৩.০০  ০.৩৮ ৩৯.৫০  ০.৩৬ ৩.০০  ০.০৩ 

খ) 

লধন  

                 

 েনজ িসে ম 
ও খলার মাঠ 
উ য়ন 

ঃিমঃ ২১৫০০.০০ ৪০৩.৫০ ৪০৩.৫০ ১৪৪.৮৪ ৩০ ১.১৭ ২৫৮.৬৬ ৭০ ২.৭৪   ০.০০   ০.০০ 

 া  া  (িভ 
আই িপ ও 
হসিপটািল  
এিরয়া) িনমাণ 

ঃিমঃ ১২৩১৮.০০ ২০৮৪.৯৯ ২০৮৪.৯৯ ২০৮৪.৯৯ ১০০ ২০.২২   ০০   ০০   ০০ 

 িমিডয়া স ার 
িনমাণ 

জব ১.০০ ৬০৫.৫১ ৬০৫.৫১ ৬০৫.৫১ ১০০ ৫.৮৭   ০০   ০০   ০০ 

 জনােরল 
ালাির 

ঃিমঃ ৯৪০.০০ ১২৫.০০ ১২৫.০০ ১২৫.০০ ১০০ ১.২১   ০০   ০০   ০০ 

 ি ন ালাির 
িনমাণ  

ঃিমঃ ২৯৭৩.০০ ২২০.০০ ২২০.০০ ২২০.০০ ১০০ ২.১৩   ০০   ০০   ০০ 

 মা  কাটা িকউঃিমঃ  ৩৩৪০৭.০০ ৪০.৪৬ ৪০.৪৬ ৪০.৪৬ ১০০ ০.৩৯   ০০   ০০   ০০ 

 আ িনক াড 
লাইট াপন 

জব ৪.০০ ১৭০৪.০০ ১৭০৪.০০ ১৭০১.০০ ১০০ ১৬.৫৩ ৩.০০  ০০    ০০   ০০ 

 এলইিড জায়া  
ি ন বাড াপন 

জব ১.০০ ৭১০.৫০ ৭১০.৫০ ৬৭২.১৫ ১০০ ৬.৮৯ ৩৮.৩৫  ০০   ০০   ০০ 

 ইনেডার াক স 
াউ  িনমাণ 

জব ১.০০ ১৪৮.৩০ ১৪৮.৩০ ১৪৮.৩০ ১০০ ১.৪৪   ০০   ০০   ০০ 

 বাউ াির ওয়াল ঃিমঃ ৯১৪.৬৩ ৫৮.০০ ৫৮.০০ ৫৮.০০ ১০০ ০.৫৬   ০০   ০০   ০০ 

 ই ারনাল                 
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আরিসিস রাড 
িনমাণ 

 ই ারনাল 
আরিসিস রাড 
িনমাণ 

ঃিমঃ ৩৫৩২.০০ ৬৮.৩৫ ৬৮.৩৫ ৬৮.৩৫ ১০০ ০.৬৬   ০০   ০০   ০০ 

 ই ারনাল 
আরিসিস রাড 
িনমাণ 

ঃিমঃ ১১১৫.০০ ২৮.০৯ ২৮.০৯   ০০ ২৮.০৯ ১০০ ০.২৭   ০০   ০০ 

 েকট কাউ ার 
িনমাণ 

ঃিমঃ ৯৪৮.০০ ৩৯.৯৮ ৩৯.৯৮ ৩৯.৯৮ ১০০ ০.৩৯   ০০   ০০   ০০ 

 ালারী ও 
বািহের ন ন 
টয়েলট িনমাণ 

 ৭.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৫.০০ ৯০ ০.৩৫ ৫.০০ ১০ ০.০৪   ০০   ০০ 

 িব ৎ ও পািন 
সরবারাহ 

ব াসহ  
েত ক 
ালািরেত  ড 

কাট াপন 

 ১০.০০ ১৭.৯৩ ১৭.৯৩ ১৭.০০ ১০০ ০.১৭ ০.৯৩  ০০   ০০   ০০ 

 মইন গইট ও 
গাড সড িনমাণ 

 ৪.০০ ৫৭.৩৮ ৫৭.৩৮ ৩০.৬২ ১০০ ০.৫৬ ২৬.৭৬  ০০   ০০   ০০ 

 িডয়ােমর 
িভতের ও বািহের 
সৗ য বধন কাজ 

জব ১.০০ ১৪৫.১৭ ১৪৫.১৭ ৬০.৫০ ৪০ ০.৫৬ ৮৪.৬৭ ৬০ ০.৮৪   ০০   ০০ 

 ক ােমরা া  
াপন 

 ১৬.০০ ২৪.৫০ ২৪.৫০ ২৪.৫০ ১০০ ০.২৪   ০০   ০০   ০০ 

 বািহেরর কার পাক 
ও অ া  এিরয়ার 
উ য়ন 

জব  ১.০০ ১৪৮.০০ ১৪৮.০০ ১৪৮.০০ ১০০ ১.৪৪   ০০   ০০   ০০ 

 াপ ােটকশন 
কাজ 

                

 াপ ােটকশন 
কাজ (দি ন ও 
পি ম) 

ঃিমঃ ১৪৫০.০০ ২৭.০০ ২৭.০০ ২৫.০০ ১০০ .২৬ ২.০০  ০০   ০০   ০০ 

 াপ ােটকশন 
কাজ (দি ন ও 
পি ম) 

ঃিমঃ ১০৯৬.০০ ২৩.৬৪ ২৩.৬৪   ০০ ২৩.৬৪ ১০০ ০.২৩   ০০   ০০ 

 শডসহ ই ান 
ালারী (২য় 

ঃিমঃ  ৮৭৪৬.০০ ১৭৭০.০৯ ১৭৭০.০৯ ৬.৮০ ১ ০.১৭ ১৭৯.২৪ ১১ ১.৮৯ ১৫০০.০০  ৮৫ ১৪.৫৯  ৮৪.০৫ ৩ ০.৫১  
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পযায়) িনমাণ 
 এে াচ রা া 

শ করণ 
জব  ১.০০ ১৪৬.০০ ১৪৬.০০ ১৪৬.০০ ১০০ ১.৪২   ০০   ০০   ০০ 

 াস সংেযাগ জব ১.০০ ৩.০০ ৩.০০   ০০ ৩.০০ ১০০ ০.০৩   ০০   ০০ 

 আ ার াউে  
পািন িরজাভয়র 
িনমাণ 

ালন  ৪০০০০.০০ ২৪.৪০ ২৪.৪০   ০০ ২৪.৪০ ১০০ ০.২৩   ০০   ০০ 

 ি ণ ালাির, 
দি ণ ও ব 
পােশ িরেটিনং 
ওয়াল িনমাণ 

 ৬১৫.০০ ২৯৫.২০ ২৯৫.২০   ০০ ২৯৫.২০ ১০০ ২.৮৬   ০০   ০০ 

 ফারিনচার 
সরবরাহ  

লট  ১.০০ ২৮১.৮৮ ২৮১.৮৮ ২৪২.৭২ ১০০ ২.৭৩ ৩৯.১৬  ০০   ০০   ০০ 

 িলফট াপন  েত ক ২.০০ ৬৯.২০ ৬৯.২০ ৬৯.২০ ১০০ ০.৬৭ ০০  ০০   ০০   ০০ 

 ালাির চয়ার 
সরবরাহকরণ 

 ১৮৮২৫.০০ ৬৪৭.১৪ ৬৪৭.১৪ ৫৭৫.০৮ ৯০ ৫.৬৫ ৭২.০৬ ১০ ০.৬৩    ০০   ০০ 

 াউ   
ই ইপেম   

লট ১.০০ ৯৫.০৪ ৯৫.০৪ ৫০.০০ ৬০ ০.৫৫ ৪৫.০৪ ৪০ ০.৩৭   ০০   ০০ 

 সাব- শন থেক 
ন ন িসং ম 
এর ব িতক 
সংেযাগ     

লট ১.০০ ১৮.২০ ১৮.২০   ০০ ১৮.২০ ১০০ ০.১৮   ০০   ০০ 

 উপ- মাট    ১০০৭০.০৫  ১০০৭০.০৫  ৭৩৩৯.০০   ৭২.২৪ ১১৪৭.০০   ১০.৩১   ১৫০০.০০  ১৪.৫৯ ৮৪.০৫  ০.৫১ 

 িফিজক াল 
কি নেজি  

এল এস - ৫.০০ ৫.০০          ৫.০০ ১০০ ০.০৫ 

 াইস 
কি নেজি  

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

 সবেমাট    ১০৩১১.৫৫ ১০৩১১.৫৫ ৭৪৮০.০০  ৭৩.৭৬ ১২০০.০০   ১০.৬৯  ১৫৩৯.৫০   ১৪.৯৬  ৯২.০৫  ০.৬০ 
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বছরিভি ক মাট া লন ও েয়র অ েল রাজ  ও লধন য় : 

 
রাজ  া লন লধন া লন 

 

বরা  মাট রাজে র % মাট ক  েয়র % বরা  মাট লধেনর % মাট ক  েয়র % 

বছর ১ ১৪২.০০      ৬০.০৪  ১.৩৮ ৭৩৩৯.০০ ৭২.৮৮ ৭১.১৭ 
বছর ২ ৫৩.০০ ২২.৪১ ০.৫১ ১১৪৭.০০ ১১.৩৯ ১১.১২ 

বছর ৩ ৩৯.৫০ ১৬.৭০ ০.৩৮ ১৫০০.০০ ১৪.৯০ ১৪.৫৫ 
বছর ৪ ৩.০০ ১.২৭ ০.০৩ ৮৪.০৫ ০.৮৩ ০.৮২ 

মাট ২৩৭.৫০   ১০০৭০.০৫   

 মাট রাজ  া লন                     ২৩৬.৫০   

 মাট লধন া লন     ১০,০৭০.০৫             

 িফিজক াল কন নেজি     ৫.০০                      

                                            মাট ক  য়                                                    ১০,৩১১.৫৫                

 

 

সারণী ১০ পরী েণ দখা যায়, থম বছের রাজ  খােত ৬০.০৪%, ি তীয় বছের ২২.৪১%, তীয় বছের ১৬.৭০% এবং চ থ বছের ১.২৭% িয়ত হেয়েছ। ল 
িডিপিপেত রাজ  খােত েয়র পিরমান দখােনা িছল ১৭৯.৪০ ল  টাকা। ক র য় ি  িতেরেক ন ২০১৫ পয  সময় ি  করা হেলও রাজ  খােত কান থক 
অথায়েনর িহসাব নাই। সে ে  ল া লেন রাজ  খােতর া লেন কান পিরবতন না এেন থম ৩ বছের ২৩৪.৫০ ল  টাকা য় য় পিরক নার পিরপি । 
অপরিদেক লধন খােত বরা  িছল ৮৩৯৪.৪৩ ল  টাকা যা, সংেশাধেনর মা েম বািড়েয় করা হেয়েছ ১০,০৭০.০৫ টাকা। সংেশাধন করা হেয়েছ ২০১৬ সােল। স 
িহসােব থম ৩ বছের লধন খােত মাট ৮৩৯৪.০৩ ল  টাকা া লেনর িবপরীেত য় ৯,৯৮৬ ল  টাকা য় এর সােপ ।   
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১.৭ কমপিরক না 

সমা  ক র ভাব ায়ন সমী ার কমপিরক না অ যায়ী িনে া  কাজ স হ স  করা হেয়েছ  :  

 (  ল  টাকায় দখােনা হেলা) 

িমক কােজর নাম া িলত দর
(ল  টাকা) 

ি  
(ল  টাকা) 

পিরেশািধত 
িবল 

ি / ােসর 
হার 

বা বায়ন 
সময়কাল 

১। ার বাড এবং িপএ িসে ম সরবরাহ ও
াপন 

৭১০.৫০ ৭০৪.৩৩ ৬৯৮.৩০ (০.৮৫%) ৭ মাস 

২। িডয়ােমর া  া  িনমাণ কাজ ২০৮৪.৯৯ ২০৭৯.৬৬ ২০৬৯.০০ (০.৫১%) ৭ মাস 
৩। ২০০০ কিভ সাব শনসহ াডলাইট

সরবরাহ ও াপন 
১৭০৪.০০ ১৭০২.২৬ ১৭০১.০৪ (০.১৭%) ৭ মাস 

৪। ১৬ ধাপ িবিশ  ালারী, ইনেডার
অ শীলন মাঠ, সীমানা াচীর, অ রীন
আরিসিস রা া, টয়েলট ক, ড কাট, 

ল েবশ ার িনমান ও িব মান
ালারীর মরামত।   

১৬৬৭.২৭ ১০২৬.৮১ ৯৭১.৯৯ (৪১%) ৭ মাস 

৫। ািভিলয়ন ভবনেক আ জািতক মােনর
িমিডয়া স াের পা র 

৬০৫.৫১ ৫১৭.৭২ ৫১৩.৬৫ (১৫.১৭%) ৭ মাস 

৬। আরিসিস াপ েটকশন, আরিসিস
িরেটইিনং ওয়াল, গাইড ওয়াল, নামােজর
ম, অভ রীন রা া িনমাণ 

৫৪০.৪৯ ৪০৯.৫৫ ৪০৯.৫৪ (২৪.২৩%) ৫ মাস 

৭। ালারীর উপের মমে ন শড িনমাণ ৩৭৪.৯৬ ২৮৬.৮২ ২৮৬.৬৫ (২৩.৫৫%) ২ মাস 
৮। ালারীর উপের ি েলর শড িনমাণ ৩৭৩.৭৬ ৩৮২.৯৯ ৩৮৩.৯৯ (২.৭৩%) ৩০ মাস  
৯। ইেনজ িসে ম ৪০৩.৫০ ৩৯৬.৪৮ ৩৯৬.৪৫ (১.৭৫%) ১২ মাস 

 

১.৮ িডিপিপ অ যায়ী য় কায ম  

সংেশািধত অ েমািদত কে র আইেটমস হ এবং আইেটমওয়ারী য় কায মঃ (আরিডিপিপ অ যায়ী)। এ 
কােজ রাজ  খােত মাট া িলত য় ২৩৬.৫০ ল  টাকা, লধন খােত মাট া িলত য় ১০০৭০.০৫ 
ল  টাকা এবং িফিজক াল কন নেজি র পিরমান থাক ৫ ল  টাকা। শতকরা হাের রাজ  েয়র পিরমান 
২.২৯%, লধন েয়র পিরমান ৯৭.৬৬% এবং বািক কন নেজি  খােতর য়।  
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সারণী – ৩: সংেশািধত া লন অ যায়ী িডিপিপ’র আইেটম অ যায়ী য় িববরণী      
ঃ 

নঃ  
অথৈনিতক 

কাড  
অে র নাম  পিরমাণ  া িলত য় 

(ল  টাকায়) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

(ক) রাজ ঃ 
১.  ৪৮৭৪  পরামশক িফ (জিরপ, িডজাইন, ইং, 

পারিভশন) 
২৪ জন মাস ১৫০.০০ 

২.   ৪৮৪৮ শনাির, ক  ণয়ন, কি উটার, য পািত, 
আ ষাি ক, ফেটাকিপ মিশন  

থাক ৬.০০ 

৩.  ৪৮৩৩ দরপ  ণয়ন, িব াপন িবল  থাক ৪.০০ 
৪. ৪৮৮৩ িবিভ  কিম র স ানী ও আ ায়ন  থাক ৫.০০ 
৫. ৪৮৪৬ ভাড়ায় গাড়ী থাক ৫.৫০ 
৬.  ৪৯৩১ িব মান ালািরর সং ার ও উ য়ন  থাক ২৫.০০ 
৭. ৪৯৩১ ক টা তােরর বড়া ও অভ রীন রা ার সং ার 

ও উ য়ন  
থাক ২৫.০০ 

৮.  ৪৯৩১ ালাির টয়েলেটর সং ার ও মরামত  থাক ৯.০০ 
৯.  ৪৯৩১  িডপ – উবওেয়ল এর সং ার ও মরামত  থাক ৭.০০ 
  উপেমাট রাজ =  - ২৩৬.৫০ 
(খ) লধনঃ  
১০.  ৭০১৬ েনজ িসে ম ও খলার মাঠ উ য়ন  ২১৫০০ বঃিমঃ ৪০৩.৫০ 
১১.  ৭০১৬ া  া  (িভ আই িপ ও হসিপটািল  

এিরয়া)  
১২৩১৮ বঃিমঃ ২০৮৪.৯৯ 

১২. ৭০১৬ িমিডয়া স ার  থাক ৬০৫.৫১ 

১৩. ৭০১৬ সাধারণ ালাির (১৬ প)  ৯৪০ বঃিমঃ ১২৫.০০ 

১৪.  ৭০১৬ ি ন ালাির  ২৯৭৩ বঃিমঃ ২২০.০০ 

১৫.  ৭০০১ িম কাটা  ৩৩৪০৭ ঘঃিমঃ ৪০.৪৬ 
১৬. ৭০৫৬ আ িনক াড লাইট াপন  থাক ১৭০৪.০০ 

১৭.  ৭০৫৬   ইেলকি ক ার বাডসহ এলইিড জােয়  
ি ন সরবরাহ, াপন, টি ং ও কিমশন  

থাক ৭১০.৫০ 

১৮.  ৭০১৬  ইনেডার াক স াউ  (১৬০ x ৪৬) ট  থাক ১৪৮.৩০ 
১৯.  ৭০১৬  আরিসিস বাউ াির ওয়াল ও বারেহড ফি ং  ৯১৪ বঃিমঃ ৫৮.০০ 
২০.  ৭০১৬  অভ রীন আরিসিস রা া  ৩৫৩২ বঃিমঃ ৬৮.৩৫ 
২১.  ৭০১৬  অভ রীন আরিসিস রা া  ১১১৫ বঃিমঃ ২৮.০৯ 
২২. ৭০১৬ েকট কাউ ার িনমাণ  ৯৪৮ বঃিমঃ ৩৯.৯৮ 
২৩. ৭০১৬ ৫০ িজন খেলায়ােড়র জ  আ িনক িবধা 

স  ডরেমটরী  
- - 

২৪. ৭০১৬ ালািরর িনেচ ন ন টয়েলট িনমাণ কাজ  ৭  ৪০.০০ 
২৫. ৭০১৬ িব ৎ ও পািন সরবারাহ িবধাসহ েত ক 

ালাির েক ড কাট িনমাণ  
১০  ১৭.৯৩ 

২৬. ৭০১৬ মইন গইট ও গাড ম িনমাণ  ৪  ৫৭.৩৮ 
২৭. ৭০১৬ িডয়াম িভতেরর ও বািহেরর সৗ য বধন থাক ১৪৫.১৭ 
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কাজ ও সাইেনজ  
২৮. ৭০১৬ ক ােমরা া   ১৬  ২৪.৫০ 

২৯. ৭০১৬ আউট ডার কার পাক ও উ য়ন   থাক ১৪৮.০০ 

াপ ােটকশন কাজ (দি ণ ও পি ম)  ১৪৫০ বঃিমঃ ২৭.০০ ৩০.  ৭০১৬ 

াপ ােটকশন কাজ ( ব ও পি ম) ১০৯৬ বঃিমঃ ২৩.৬৪ 

৩১.  ৭০১৬ সডসহ ব ালািরর কাজ (২য় ধাপ) ৮৭৪৬ বঃিমঃ ১৭৭১.০০ 

৩২.  ৭০১৬ এে াচ রা া তকরণ  থাক ১৪৬.০০ 

৩৩. ৭০১৬ াস সংেযাগ থাক ৩.০০ 

৩৪. ৭০১৬ আ ার াউে  পািন িরজারভার িনমাণ কাজ ৪০০০০ ালন ২৪.০০ 

৩৫. ৭০১৬ িরেটিনং ওয়াল (ি ণ ালাির, দি ণ ও ব 
িদক) 

৬১৫ আরএফ  ২৯৫.২০ 

৩৬. ৬৮২১ আসবাবপ   থাক ২৮১.৮৮ 

৩৭. ৬৮১৩ িলফট সরবারহ, াপন, টি ং ও কিমশন  ২  ৬৯.২০ 

৩৮. ৬৮২১ ালাির চয়ার  ১৮৮২৫  ৬৪৭.১৪ 

৩৯. ৬৮১৩ াউ  ই ইপেম   থাক ৯৫.০৪ 

৪০. ৭০৫৬ সাব- শন থেক ন ন িসং ম এর 
ব তক সংেযাগ   

- ১৮.২০ 

  উপেমাট লধন = - ১০০৭০.০৫ 

  িফিজক াল কি নেজি   থাক ৫.০০ 

  মাট ক  য়= - ১০৩১১.৫৫ 
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১.৯ কে র উে  অজেনর অব া পযােলাচনা ও পযেব ণ (লগ- ম)     

সমা  ক র ভাব ায়ন সমী ার া  ফলাফল এবং িডিপিপ ও িপিসআর এর িভি েত কে র 

উে  অজেনর অব া পযােলাচনা ও পযেব ণ করা হেলা।    

সারণী – ৪: লগে ম অ যায়ী কে র উে  অজেনর অব া  

কে র উে   উে  অজেনর অব া   ম   

আই িস িস -২০ িব কাপ ২০১৪ 
আেয়াজেনর জ  েয়াজনীয় 

েযাগ িবধা সহ িসেলট 
িবভাগীয় িডয়ামেক 
আ জািতক মােনর ি েকট 

িডয়ােম পা র।  

আ জািতক মােনর অবকাঠােমা িনমােণর মা েম আেয়াজক 
দশ িহেসেব আই িস িস -২০ িব কাপ ২০১৪ আেয়াজেনর 

জ  িসেলট আ জািতক ি েকট িডয়াম ণ িমকা 
পালেনর পাশাপািশ াচ আেয়াজন করেত স ম হেয়েছ।  

উে  অিজত 

হেয়েছ।   

আউট টঃ  
আ জািতক নােম / াচ এবং 
আই িস িস -২০ িব কাপ ২০১৪ 
আেয়াজেনর জ  উপেযাগী কের 
তরী করা।  

  

ইেনজ িসে ম ও খলার মাঠ 
উ য়ন  

িপিসআেরর া  ত  অ যায়ীঃ  
ইেনজ িসে ম ও খলার মাঠ উ য়েনর কাজ স ণ 

আ জািতক মােনর কের তরী কের স  করা হেয়েছ।   

কাজ স  হেয়েছ। 

া  া  (িভ আই িপ ও 
হসিপটািল  এিরয়া) িনমাণ  

িপিসআেরর া  ত  অ যায়ীঃ  
া  া  (িভ আই িপ ও হসিপটািল  এিরয়া) িনমাণ কাজ 

স  করা হেয়েছ।  

কাজ স  হেয়েছ। 

৪ তলা িবিশ  িমিডয়া স ার 
িনমাণ  

িপিসআেরর া  ত  অ যায়ীঃ  
৪ তলা িবিশ  আ জািতক মােনর িমিডয়া স ার িনমােণর 
কাজ স  করা হেয়েছ, যখােন একই সােথ ১২০ জন 
সাংবািদক বেস কাজ করেত পাের।   

কাজ স  হেয়েছ। 

ীণ ালারী িনমাণ  সেরজিমেন পযেব ণ অ যায়ীঃ 
ীণ ালারীর িনমাণ কাজ স  হেলও এর অবকাঠােমাগত 
বলতা পিরলি ত হেয়েছ এবং খাড়া ভােব তরী করা হেয়েছ 

যার ফেল দশকেদর চলােফরায় অ িবধা হয়।  

কাজ স  হেয়েছ, 
তেব এেত িনমাণগত 

 রেয়েছ। 

ালারী চয়ার সরবরাহ করণ  িপিসআেরর া  ত  অ যায়ীঃ  
১৮৮২৫  ন ন চয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ।  

ল া লেনর লনায় 
চয়ােরর সং া ৩৭৭৫ 
 কম 

আ িনক াড লাইট াপন   সেরজিমেন পযেব ণ অ যায়ীঃ 
৪  আ িনক াড লাইট াপন করা স  হেয়েছ।  

া লন অ যায়ী 
াপন করা হেয়েছ। 

এলইিড জায়া  ি ন বাড াপন সেরজিমেন পযেব ণ অ যায়ীঃ 
১  আ িনক মােনর এলইিড জায়া  ি ন বাড াপন করা 
স  করা হেয়েছ।  

া লন অ যায়ী 
াপন করা হেয়েছ। 

বাউ ারী ওয়াল িনমাণ  দলীয় আেলাচনার া  ত  অ যায়ীঃ  
বাউ ারী ওয়াল িনমাণ কাজ স  করা হেয়েছ।  

কাজ স  হেয়েছ। 

মইন গইট ও গাড ম  দলীয় আেলাচনা ও সেরজিমেন পযেব ণ অ যায়ীঃ 
না িনক র মইন গট ও গাড ম িনমাণ কাজ স  করা 
হেয়েছ।  

কাজ স  হেয়েছ। 

ইনেডার াক স াউ   িপিসআেরর া  ত  ও সেরজিমেন পযেব ণ অ যায়ীঃ 
৬৮৮ য়ার িমটার আয়তেনর এক  ইনেডার াক স াউ  

কাজ স  হেয়েছ। 
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িনমাণ করা হেয়েছ, যখােন একসােথ এক র বিশ দল 
াক স করেত পাের না।   

াউ  ই ইপেম স  িপিসআেরর া  ত  ও সেরজিমেন পযেব ণ অ যায়ীঃ 
াউ  ই ইপেম  িহেসেব এক  উইেকট রালার, পার 
সাপার এবং িপচ কাভার সরবরাহ করা হেয়েছ,  তেব মায়ার 
মিশন সরবরাহ করা হয়িন।    

কাজ স  হেয়েছ। 

ক ােমরা া   িডিপিপ ও সেরজিমেন পযেব ণ অ যায়ীঃ 
১৬  ক ােমরা া  বসােনা হেয়েছ।  

া লন অ যায়ী কাজ 

স  হেয়েছ। 

 

১.৯.১ টকসইকরণ পিরক নাঃ    

“িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর ি েকট িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত)” শীষক 
সমা  ক  যেহ  এক  িনমাণধম  ক , তাই এর টকসইকরণ িনভর কের লত িনিমত সকল 
অবকাঠােমা, মােঠর ঘাস, স াল িপচ সহ অ া  িপচস েহর িনয়িমত স ক পিরচযা এবং এসব কাজ 
করার জ  দ  জনবল িনেয়াগ ও িনিমত াপনা ও সরবরাহ ত স েহর িনরাপ ার ােথ সাব িণক 
িনরাপ া কম  িনেয়াগ করা। কান িনিমত িত ােনর ািয় তা িনভর কের  উ  িনমােণর বহার, য  এবং 

েয়াজন অ যায়ী তাৎ িনক মরামত বা হালনাগাদ করেণর উপর। এ ক  টকসইকরেণর জ  েয়াজন 
িনয়িমত ঘেরায়া, জাতীয় ও আ জািতক ি েকট ােচর আেয়াজন করা। এর ফেল একিদেক যমন িনয়িমত 

াপনাস েহর র ণােব ণ ও েয়াজন অ যায়ী মরামত স ব হেব, অপরিদেক িনয়িমত খলা লার 
আেয়াজেনর ফেল িডয়ােমর টকসইেয়র জ  অিতির  েয়াজনীয় কাজ করা যােব।  

িডয়াম র িনমাণকাজ জাতীয় ীড়া পিরষদ বা বায়ন করেলও এর বহার করেছ বাংলােদশ ি েকট 
কে াল বাড এবং িসেলট িবভাগীয় ীড়া সং া। িনমােণর পর এখােন খলা লার আেয়াজন  সং ার 
হােত া । ক  পিরচালেকর সােথ আলাপ কের জানা যায়, ইেতামে ই এ িডয়ােম বশ কেয়ক  
জাতীয় ও আ জািতক খলা অ ি ত হেয়েছ। িবিভ  পযােয়র আইিসিস, িবিসিব এবং দশী-িবেদশী ীড়া 
সাংবািদকেদর িতেবদেন তীয়মান য, িডয়াম র িনমাণ ও র ণােব ণ যথাযথ।  

িডিপিপ’র বণনা অ যায়ী এ িডয়ােমর র ণােব ণ ও েয়াজন অ যায়ী থক কান জনবেলর সং ান 
রাখা হয় নাই। সখােন বলা হেয়েছ, ক  সমাি র পর ইহা রাজ  খােত ানা র করা হেব। িডিপিপ’র বণনা 
অ যায়ী িডয়াম  জাতীয় ীড়া সং ার িনকট হ া র করা হেব এবং জাতীয় ীড়া সং া িডয়ােমর 
পিরচালন, র ণােব ণ ও মরামেতর কাজ করেব। িক  বা েব এ িডয়ােমর পিরচালন, বহার এখন 
বাংলােদশ ি েকট কে াল বাড (িবিসিসিব) এর হােত া  এবং এর আয় লতঃ িবিসিসিব এবং িসেলট 
িবভাগীয় ীড়া সং ার হােত যাে ।  

িডিপিপ’র বণনা অ যায়ী িডয়ােমর পিরচালন, র ণােব েণর জ  সরকােরর তরফ হেত িবিভ  সময় 
অ দান সং হ করার কথা। িক  িডয়ােমর র ণােব ণ ও মরামত করার জ  দািয়  িনধািরত না 
থাকায় বা েব এখােন িনিদ  টকসই পিরক না রেয়েছ তা’ বলা যায় না। তেব, রাজ  খাত হেত া  অথ, 
সরকারী অ দান এবং িবিভ  সমেয় আেয়ািজত ণােম  হেত া  আয় িডয়ােমর টকসইকরেণ 
ইিতবাচক িমকা রাখেব।    
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ি তীয় অ ায় 

ভাব ায়ন কায েমর কাযপ িত  

২.১ পরামশক িত ােনর কাযপিরিধঃ  

িনে  পরামশক িত ােনর সমী ার উে  ও আইএমইিড দ  ওআর বণনা করা হেলাঃ          
 
1. িডিপিপ’ ত বিণত কে র সামি ক কাজ পিরচালনার জ  ক  ক প  অ েমািদত জনবল, য াংশ, িবিভ  

কার সং হ িবিধ ও িডিপিপ’র িবধান অ যায়ী যথাসমেয় কেরেছ িক না  তা’ সংি   রকড পরী ার মা েম 
যাচাই করা হেব;       
 

2. কে র আওতায় িনমাণ কােজর ে  িবিধ স ত উপােয় কাযােদশ দান করা হেয়েছ িক না, উপ  
কাদার কাযােদশ পেয়েছন িক না, কােজর মান সে াষজনক িক না এবং িনমাণ কােজ উপ  িনমাণ সাম ী 
ব ত হেয়েছ িক না  তা’ রকড পরী া, িনমাণ সাম ী ও িনিমত াপনা পরী া কের তা যাচাই করা হেব;       

 
3. ক  এলাকা িসেলট জলা সদের িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক িডয়ােম উ ীতকরেণর ফেল 

খলা লার মােনা য়ন এবং খলা লার অবকাঠােমাগত িবধািদ িনমাণ/র নােব ণ কায ম আরিডিপিপ 
অ যায়ী স  করা হেয়েছ িক-না তা যাচাই করা হেব;  

 
4. কে র আওতায় ি তল ােভিলয়নেক িমিডয়া স াের পা র করা ও ২য় থেক ৫ম তলা পয  স সারণ 

করা, িমিডয়া স ার েক আ জািতক মানস  করার লে  সব  ডকাি ং ম, িভ ডাকশন ম, 
ফেটা জানািল ল ম, িমিডয়া ােনজার ম, িমিডয়া ডাইিনং ম, িভ কেমি  ম, ইেল িনক ার বাড 
অপােরটর ম ইত ািদ এবং এতদসংি  য পািত ইত ািদ যথাযথভােব হেয়েছ িক-না যাচাই করা হেব;      

 
5. কে র আওতায় ইনেডার াক স াউ , ীন ালারী, ক ােমরা া  ও াউ  ই ইপেম  সরবরাহকরণ, 

ওয়াটার িরজাভর যথাযথভােব হেয়েছ িক-না যাচাই করা হেব;  
 
6. কে র আওতায় িনিমত অবকাঠােমা বহােরর মা েম দশীয় ীড়া েন িক ধরেনর ভাব 

(ইিতবাচক/ নিতবাচক) পেড়েছ  তা পরী া কের পািরশ দান করা হেব; 
 
7. SWOT Analysis এর মা েম কে র সফলতা, বলতা, িবধা ও িঁক পরী া করা হেব। বলতা 

(যিদ থােক) কে র কাংিখত ফলেক কতটা হত করেব, এর কারণ িক এবং িকভােব বলতা র করা যায় 
এবং িঁক  ি র কারন অ স ান ও তা’ র করার উপায় আেলািচত হেব। িব ািরত আেলাচনার পর পরামশক 

িত ান পািরশ দান করেব;       
 
8. উপেরা  উে  স হ অজেনর জ  জ াই িতেবদেন বিণত Methodology, কম পিরক না অ সরণ 

করেব।     
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২.২ এলাকা িনবাচনঃ     

সমী ার ন না এলাকাঃ  ক  এলাকাঃ লা া রা মৗজা, সদর উপেজলা, িসেলট 

                                কে াল এলাকাঃ ফ গ  উপেজলা  

            লনা পযেব ণঃ শর-এ-বাংলা জাতীয় ি েকট িডয়াম, ঢাকা।  

 

২.৩ ন না প িত ও আকার িনধারণঃ  

আইিসিস -২০ িব কাপ ২০১৪ এবং আ জািতক ি েকট নােম  আেয়াজেনর জ  েয়াজনীয় েযাগ িবধা 
দােনর মা েম িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক এক  আ জািতক মােনর ি েকট িডয়ােম উ ীতকরণ করাই হেলা 
কে র ল উে । সমী ার উে  রেণর জ  ািবত সমী ায় পিরমাণগত এবং ণগত উভয় প িতেতই 
কে র কম এলাকা ও কে াল এলাকা হেত েয়াজনীয় ত  াইমারী ও সেক াির উৎস থেক সং হ করা হেয়েছ।  

 
 মাঠ পযােয় পিরমাণগত ত  সং েহর জ  উপকারেভাগীেদর কাছ থেক ি গত পযােয় কাঠােমাগত 

মালার মা েম সা াৎকার হণ করা হেয়েছ; এবং  
 কে র অ িভি ক কাজ পযেব ণ ও িনিবড় ত  সং েহর মা েম তে র ণগত মান যাচাইেয়র জ  

রকডপ ািদ পযেব ণ ও িবে ষণ, কে র ল কায মস হ পযেব ণ, এফিজিড, ল ত দানকারীেদর 
( কআইআই) সে  িনিবড় সা াৎকার এবং ানীয় পযােয় কমশালার মা েম ত  সং হ করা হেয়েছ।   

  
২.৩.১  পিরমাণগত সমী ার ন নায়ন ( া িলং)    
 

কে র ধান কায ম স হঃ  
 
যমন-  ইিনজ িসে ম ও খলার মােঠর উ য়ন; া  া  (িভআইিপ ও হসিপটািল  এিরয়া) িনমাণ; িমিডয়া 
স ার িনমাণ; জনােরল ালাির ও ীন ালারী িনমাণ; ালারী চয়ার সরবরাহকরণ; আ িনক াড লাইট াপন; 

এলইিড জায়া  ি ন ার বাড াপন; ২  েকট কাউ ার িনমাণ; ক ােমরা া  াপন; াউ  ই ইপেম  
সরবরাহকরণ; আ ার াউ  ওয়াটার িরজাভয়র িনমাণ; পরামশক সবা হণ; ইনেডার াক স াউ  িনমাণ; 
বাউ ারী ওয়াল ও ই ারনাল রাড িনমাণ কাঠােমাগত মালা ও অবসারেবশন চকিলে র মা েম সা াৎকার 
হেণর মা েম ত  সং হ করা হেব। কে র কম এলাকা ও কে াল এলাকা হেত খানা পযােয় সমী া পিরচািলত 

হেব।   
 
সমী ার ন না এলাকাঃ লা া রা মৗজা, সদর উপেজলা, িসেলট। 

 
সমী ার উি  জনেগা ীঃ  

ক  এলাকায় বসবাসকারী বািস া , ক  বিহ ত এলাকায় বসবাসকারী বািস া, ক  এলাকায় ২০  াব 
( খলা লার সােথ স ৃ ) েক ৫ জন কের সদ েক সা াৎকার হেণর জ  িনবাচন করা হেব। 
 
সমী ার ন না পেরখাঃ ভাব ায়ন সমী ার জ  এক  কাযকরী নকশা ণয়ন করা হেয়েছ। 
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জিরেপর জ  ন না কৗশলঃ  

ানীয় পযােয় গেবষণা কায ম পিরচালনার উপেযাগী ন না এলাকা ও জনেগা ী দব চয়েনর মা েম িনবাচন করা 
হেব। ব ািনক প িত অবল ন কের সমী ার ন না কাঠােমা ও আকার িনণয় করা হেয়েছ। এক  িন ল সমী া 
পিরচালনার মা েম পিরকি তভােব সমী ার মান িনি ত করা হেব। 
 
সমী ার ন না ( া ল) এর আকারঃ 
িনে  বিণত পিরসং ান সংি  ব ািনক প িত ( ) অবল ন কের এই জিরেপর মাট ১০০০ ন না িনধারণ করা 
হেয়েছঃ  
  

n= [ ]Design effect 
 
যখােন n= ত ািশত ন নার আকার  

z= মান পিরিমত চলক ৯৫% আ ার মা ায় উহার মান ১.৯৬, আ পািতক ল মা া হেলা p, যখােন p=.৫০ 
অথাৎ ৫০% খানার লাকজন উপকারেভাগী হেব ক  বা বায়েনর ফেল। d হেলা যাথাথতার মা া, d যখন উ  
মা ার হেব তখন ন নার আকার ছাট হেব। আবার d যখন িন  মা ার হেব তখন ন নার আকার বড় হেব। 
যাথাথতার মা া  শতকরা (.০৫) প চ ভাগ িবেবিচত হেব । i.e d=.০৫  

িডজাইন এেফ / ভাব িবেবিচত হেব ১.৫ । 

উপেরা   বহার কের ন নার আকার n= ৫৭৬ হয় ; ক  এলাকার উপেজলা হেত ৬০০ ন না খানা িনবাচন 
করা হয় । কে াল ন না িনবাচন করা হয় ৩০০  খানা । িত  খানা হেত একজন া  বয়  াি  সা াৎকােরর 
জ  িনবাচন করা হেব । 

বক ােবর জ  ন নায়ন প িত  

খলা লার মােনা য়েনর জ  ক  এলাকা থেক ২০  বক াব ( টবল, ি েকট, টিনস ইত ািদ) উে লক 
ভােব িনবাচন করা হেব । ক  উপেজলার িত  িনবািচত াব থেক ৫ জন সদ েক এই সমী ার সা াৎকােরর 
জ  িনবাচন করা হেব । উপেজলা কাযালয় থেক াব েলার তািলকা নয়া হেব । 

সারণী -৫: ক  এলাকা এবং কে াল এলাকার াব এবং উ রদাতার ন না িবভাজন  
 

ন না খানার সং া ন না াব সং া  া ার সং া  

খানার সং া  
 

উ রদাতার 
সং া 

াব সং া  উ রদাতার 
সং া ( িত াব 
থেক ৫ জন)  

িসেলট সদর উপেজলা 
( ক  এলাকা) 

১২ ৬০০ ৬০০ ২০ ১০০ 

ফ গ  উপেজলা 
(কে াল এলাকা)  

১২ ৩০০ ৩০০ - - 

মাট  ২৪ ৯০০ ৯০০ ২০ ১০০ 
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কে র ল কায মস হ/অবকাঠােমা পযেব ণ/ সমী া এর আকারঃ  
 
পরামশক িত ান এই ভাব ায়ন কােজর জ  সম  ক  এলাকার ( ওআর অ যায়ী) অবকাঠােমা 
পযেব েণর জ  অ  করেব।  
 
সারণী ৬:  কে র অবকাঠােমা পযেব ণ এবং ণগত মান পরী ার ন না িব াস  
 
বণনা  পযেব ণ এবং ণগত মান পরী ার ন না িব াস 
ণগত মান পরী া (ক) ইিনজ িসে ম ও খলার মােঠর উ য়ন 

(খ) া  া  (িভআইিপ ও হসিপটািল  এিরয়া) িনমাণ 
(গ) িমিডয়া স ার িনমাণ 
(ঘ) জনােরল ালাির ও ীন ালারী িনমাণ 
(ঙ) ালারী চয়ার সরবরাহকরণ 
(চ) আ িনক াড লাইট াপন 
(ছ) এলইিড জায়া  ি ন ার বাড াপন 
(জ) ২  েকট কাউ ার িনমাণ 
(ঝ) ক ােমরা া  াপন 
(ঞ) াউ  ই ইপেম  সরবরাহকরণ 
(ট) আ ার াউ  ওয়াটার িরজাভর িনমাণ  
(ঠ) পরামশক সবা হণ 
(ড) ইনেডার াক স াউ  িনমাণ 
(ঢ) বাউ ারী ওয়াল ও ই ারনাল রাড িনমাণ 

 
 
২.৩.২ ণগত িনিবড় সা াৎকার ন নায়নঃ   
 
িনিবড় সা াৎকার/অ স ােনর মা েম ত  সং েহর জ  িনেচর প িত স হ াবহার করা হেবঃ  
 
 সংি  রকড প ািদ পযােলাচনাঃ সংি  রকড প / িরেপাট িবেশষ কের ক  দিলল, িপিসআর, য় 

স িকত রকড, বা বায়ন ও গেবষণা িরেপাট িবিভ  সং ার পিরদশন ও পযেব ণ িতেবদন সং হ ও 
পযােলাচনা করা হেয়েছ;   

 ক  কমকতােদর সােথ িনিবড় সা াৎকার হণঃ জাতীয়, জলা, উপেজলা পযায় হেত কে র সােথ স ৃ  
(এনএসিস কমকতা, িবিসিব কমকতা, িডএসএ কমকতা, বক ও িবিভ  পযােয়র িতিনিধ  এবং ক  
সংি  িবিভ  কিম র সদ ) এমন ৬০ জেনর সা াৎকার হণ করা  হেয়েছ ;  

 দলীয় আেলাচনা (এফিজিডঃ)  কী-অিফিসয়াল, জন িতিনিধ, ানীয় শাসন, বক, ানীয় বািস া, খলা লার 
সােথ স ৃ  এমন ােবর িতিনিধগণ, চয়ার ান ও ভাইস চয়ার ান, কাউি লর (মিহলা ও ষ), এবং 
অ া  সবা দানকারীগেণর সম েয় মা  ক  এলাকায় ৪  এফিজিড আেয়াজন করা হেয়েছ;   

 সেরজিমেন পযেব ণঃ কে র আওতায় বা বািয়ত িত  কায ম পিরদশন ও পযেব ণ করা হেয়েছ।  
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 কে র য় সং া  কায েমর পযােলাচনাঃ সংি  িবষেয়র ত ািদ ক  পিরচালেকর কাযালয় অথবা ক  
অিফস এ পযােলাচনা কের দখা হেব। ট ার আহবান, ট ার খালা, ায়ন, অ েমাদন ি য়া, ি  
স াদন, ি র অথ পিরেশােধর ে  িপিপএ ২০০৬/ িপিপআর ২০০৮ অ সরণ করা হেয়েছ কী-না তা যাচাই 
কের দখা হেয়েছ।     

 ানীয় পযােয়র কমশালাঃ ানীয় পযােয় এক  িনধািরত ােন ৫০ জন অংশ হণকারীর সম েয় ১  কমশালা 
হেব, সখােন অংশ হণকারীগণ সরাসির িনজ িনজ ম , মতামত জানােত পারেবন।  

 জাতীয় পযােয় কমশালাঃ আইএমইিড’র েপাষকতায় সংি  কেহা ারেদর িনেয় জাতীয় পযােয় এক  
কমশালা আেয়াজন করা হেয়েছ। এ কমশালায় ণীত মতামত িতেবদ ন উপ াপন করা হেব। কমশালায় 
অংশ হণকারীেদর মতামত হণ কের পরবত েত িতেবদন ড়া  করা হেব। 

 

২.৪ সময় িভি ক কম-পিরক না বা বায়নঃ   

ায়ন সমী ার কাজ েক ৪ পেব ভাগ করা হেয়েছ। ১. িত পব, ২. ত  সং হ, ৩. ত  িবে ষণ ও 
ি য়াকরণ এবং ৪. িতেবদন ণয়ন এবং উপ াপন। এই সকল পেব িনে া  কাজ িল স াদন করা হেয়েছ। 

 

 িব মান রকডপ ািদ পযােলাচনাঃ PP, PCR, য় স িকত িবিধিবধান, আইএমইিড মিনটিরং িরেপাট, 
কে র ে স িরেপাট ও অ া  সংি  িরেপাট (যিদ থােক) সং হ কের পযােলাচনা করা হেয়েছ।   

 ত  সং েহর জ  উপকরণািদ ণয়নঃ সমী ার কােজ কে র মাঠ পযায় থেক ত ািদ সং েহর জ  িবিভ  
উপকরণ যমন, সা াৎকােরর জ  প , আেলাচনার জ  িনেদিশকা, পযেব েণর জ  চকিল  ইত ািদ 
পরামশক িত ােনর অিভ , দ  পরামশক ারা তরী করা হেয়েছ। সা াৎকার হণকারীেদর িশ েণর সময় 
এ িল িব ািরত আেলাচনা করা হেয়েছ এবং ঢাকার কান কাছাকািছ জায়গায় পরী া লকভােব বহার করা 
হেয়েছ। অবেশেষ েয়াজনীয় সংেশাধনীসহ এ িল ড়া  করা হেয়েছ। সমী ার ত ািদ সং েহর জ  বিণত ৭ 
ধরেনর খসড়া মালা, িনেদিশকা ও চকিল  তির করা হেয়েছঃ     

     
মালা ১ সাধারণ উ রদাতার প    
মালা ২ সেরজিমেন কে র অবকাঠােমা পযেব ণ চকিল   
মালা ৩  াি বেগর সা াৎকােরর জ  মালা  ( ক আই আই)   
মালা ৪ PD, DSA, BCB কমকতা   
মালা ৫ দলীয় আেলাচনার জ  প   
মালা ৬ কে র য় সং া  কায েমর চকিল   
মালা ৭ ানীয় পযােয়র কমশালার জ  গাইডলাইন  

 মাঠ পযােয় কাজ করার জ  াফ িনেয়াগঃ সা াৎকার হণ, পারভাইজ করা, কায়ািল  কে াল ইত ািদ 
কােজ অিভ  াতক িডি ধারী অিভ তা স  ব  ছেল মেয় এই পরামশক িত ােনর সােথ তািলকা  
আেছ যারা অ া  গেবষণা িত ােনও এই ধরেনর কাজ কেরেছ। এেদর ম  হেত বাছাই কের ২ জন 
কায়ািল  কে াল অিফসার, ২ জন িফ  পারভাইজার, ২ জন িসিনয়র সা াৎকার হণকারী এবং ১২ জন 

সা াৎকার হণকারীেদর এই সমী া কােজ িনেয়ািজত করা হেয়েছ।      

 মাঠ কম েদর িশ ণঃ সমী ার কােজর জ  মাট ১৮ জন ত  সং হকারীর জ  পরামশক িত ান ৫ 
িদেনর িশ েণর ব া করা হেয়েছ। ৫ িদেনর মে  ২ িদন IMED’র িশ া ও সামািজক স র-৬ ক ক 

িশ ণ দান করা হেয়েছ এবং বািক ৩ িদন কে র উে , কম চী, মালা, ত  সং হ, মাঠ পযােয়র 
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কমপ িত, পারিভশন, কায়ািল  কে াল ও সংি  অ া  িবষেয় িব ািরত আেলাচনা, ে া র, রাল  
ইত ািদর মা েম িত ান কি ক অংশ হণ লক িশ ণ দয়া হেব এবং বািক ১ িদন িশ ণাথ েদর বা েব 
কাজ করার অিভ তা হেণর েযাগ দওয়ার জ  কাছাকািছ কান এলাকায় িনেয় যাওয়া হেয়েছ, এবং ণীত 
উপকরণস হ পরী া কের েয়াজেন সংেশাধন বক ড়া  করা হেয়েছ। জ াই এর অিভ  পরামশক , 
IMED, ও সংি  ম ণালয় এর কমকতা  এই িশ েণ িরেসাস পাসন িহেসেব কাজ কেরেছন।      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাঠ পযােয় ত  সং হকারীেদর িশ ণ 
 

 ত  সং েহর উপকরনািদ ি - ট  করাঃ মাঠ পযােয়র ত  সং েহর যসব উপকরণ ( মালা, িনেদিশকা, 
চকিল ) তির করা হেয়েছ স িল বা েব বহার করার আেগ অিভ  িশ েকর ত াবধােন িন  

সা াৎকার হণকারীেদর ারা ি েট  করা হেয়েছ; যােত সা াৎকার হণকারীগণ  উপ াপন করা, উ র 
িলিপব  করা, ভাষাগত এবং িবষয়ব  স িকত কান িবষেয় সম ায় না পেড়ন। এছাড়া এ িবষেয় আইএমইিড 
এর ি য়ািরং কিম র মতামত হণ করা হেয়েছ। এইভােব েয়াজন হেল পিরবতন সহ উপকরণ িল ড়া  করা 
হেয়েছ।     

 ত  সং হঃ িশ ণ শেষ সকল মাঠ কম েক তােদর িনজ িনজ কাজ স েক িব ািরত ি ফ করা হেব এবং 
ত  সং েহর পিরক না িঝেয় দওয়া হেয়েছ। এই কম পিরক না অ যায়ী ক  এবং কে াল এলাকা হেত 
সমী ার মাঠ পযােয়র ত  সং েহর কাজ শষ করা হেয়েছ।   

ত  সং েহর জ  মাঠকম ঃ   
 
 বািড়/খানা পযােয় মাট ২১০  সা াৎকার হণ করা হেয়েছ।   
 বািড়/খানা পযােয় মাট ৯০০  সা াৎকার নয়ার মাট সময় ২১িদন (যাতায়াত ও  থাকেব ২ িদন এবং 

বািক ১৯ িদন)  ত  সং হ করেব। িত সা াৎকার হণকারী িতিদন ৪  কের সা াৎকার হণ করা 
হেয়েছ।  

 ১ জন িফ  পারভাইজার এর ন ে  সা াৎকার হণকারীগণেক ২  দেল ভাগ করা হেয়েছ।  
 িত দেল ১ জন কের িসিনয়র সা াৎকার হণকারী থাকেবন, িযিন িনিবড় সা াৎকার হণ, FGD 

পিরচালনা, এবং ক  কায ম সেরজিমেন পযেব ণ ইত ািদ ণগত কােজর দািয়  পালন কেরেছন।  
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 িত দেল ৮ জন কের মাঠকম  থাকেবন (১ জন পারভাইজার, ১ জন িসিনয়র সা াৎকার হণকারী এবং 
৬ জন সা াৎকার হণকারী), ২  দেল মাট ১৬ জন মাঠকম  িছল।   

 ২ জন কায়ািল  কে াল অিফসার থাকেবন, যারা পিরদশেনর মা েম ত  সং েহর ণগত মান যাচাই 
করা হেয়েছ।    

  

 ত াবধান ও মান িনয় ণঃ ত  সং েহর সময় তে র ণগত মােনর িদক িবেশষ  দওয়া হেয়েছ। ত  
সং েহর কাজ চলাকােল পরামশক িত ােনর অিভ  কমকতােদর ম  হেত ২ জন কায়ািল  কে াল 
অিফসার িহেসেব ( েত েক ১  কের) দল পিরদশন ও মিনটিরং এবং সং হীত তে র ণগত মান যাচাই 
কেরেছন। এই সমী ার দলেনতা, সমী া েমর অ া  পরামশকগণ, সমী া সম য়কারী এবং পরামশক 

িত ােনর অ া  পরামশকগণ ত  সং হকারী দেলর কাজ ট িভিজেটর মা েম মিনটর কের হীত 
তে র ণগত মান িনি ত কেরেছন।  ত পির IMED ক ত  সং েহর সফর চী অি ম পাঠােনা হেয়েছ, 
যােত  IMED হেতও মিনটর করা স ব হয়।      

 মাঠকম েদর কাজ তদারিকঃ ক  এলাকায় ২  ত  সং াহক দল িছল, িত দেল ১ জন িফ  পারভাইজার 
দেলর অ েদর কাজ তদারিক কেরেছন। এই পারভাইজার ত  সং েহর েরা সময়টা দেলর সােথই অব ান 
কেরেছন এবং ানীয় ভাবশালী ি বগ এবং ঢাকায় পরামশক িত ােনর অিফেসর সােথ যাগােযাগ 
কেরেছন। এই কােজ েয়াজনীয় ত , উপাদান ও উপকরেণর ছিব েল আনা হেয়েছ। এ কােজর জ  পরামশক 

িত ান হেত তােদর মাবাইল ফান বহােরর েযাগ দয়া হেয়েছ। সা াৎকার হণকারীগণ যােত সময়মত 
মানস ত কাজ শষ করেত পােরন স িবষেয় যেথ  সতকতা অবল ন করা হেয়েছ।         

 

২.৫  ত  সং হ প িত, অভী  জনেগা ী, ন না িববরণ ও ত  সং হ উপকরণ  
 
িন বিণত চােট ত  সং েহর প িত, অভী  জনেগা ী, ন না িববরণ ও ত  সং েহর উপকরণ স েক বণনা 
দওয়া হেলাঃ    

 

সারণী – ৭ ত  সং হ প িত, অভী  জনেগা ী, ন না িববরণ ও ত  সং হ উপকরণ  

ত  সং হ 
প িত 

অভী  জনেগা ী ন না এবং িবতরন  ত  সং হ 
উপকরণ 

ক. পিরমাণগত  ত  সং েহর প িত                                                  
খানা পযােয় 

ি গত/ 
পিরমাণগত 
সা াৎকার  
 
 
 
 

 ক  এলাকায় বসবাসকারী 
বািস া  

 ক  বিহ ত এলাকায় 
বসবাসকারী বািস া  

 ক  এলাকায় ২০  াব 
( খলা লার সােথ স ৃ ) েক 
৫ জন কের সদ েক সা াৎকার 
হেণর জ  িনবাচন করা হেয়েছ।  

ন না আকারঃ ৬০০  
 
 ক  এলাকা থেক ৪০০ জন  
 ক  বিহ ত এলাকা থেক 

২০০ জন      

এই সমী ার 
জ  পরামশক 

িত ান ক ক 
ণীত এবং 

কাঠােমাব  
পরীি ত 

মালা বহার 
করা হেয়েছ। 

খ.  ণগত ত  সং েহর প িত                                                                                      
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ক  দিলল 
এবং অ া  
সংি  রকড 
প ািদ 
পযােলাচনা   

আইএমইিড, এনএসিস এবং অ া  
সংি  িবভােগর কমকতা  যারা এই 

কে র সােথ জিড়ত এবং অ া  
সংি  েয়াজনীয় দ ের যাগােযাগ 
 

ক  াফরমা PP, DPP, 
PCR, য় িবষয়ক নীিতমালা, 
IMED এর মিনটিরং িরেপাট, 
সংি  কাশনা, াে স িরেপাট, 
গেবষণাপ  ইত ািদ পযােলাচনা করা 
হেয়েছ।     

এই কােজর জ  
েয়াজনীয় 
রকডপ ািদ 

পযােলাচনা করা 
হেয়েছ।   

িনিবড় 
সা াৎকার 
 
 
 
 

জাতীয়, জলা, বক ও জলার কাচ, 
িবিভ  পযােয়র িতিনিধ  এবং 

ক  সংি  িবিভ  কিম র 
সদ       
 

ক  এলাকায় ও কে র সােথ 
সংি  িবিভ  সং া এবং ক  
পিরচালক সহ ২৪  জেনর সা াৎকার 
হণ করা হেয়েছ।  

এই সমী ার 
জ  িবেশষভােব 

ণীত ও 
পরীি ত িনিবড় 

মালা বহার 
করা হেয়েছ।  

দলীয় আেলাচনা  
 
 
 
 

কী-অিফিসয়াল, পাবিলক 
িরেপেজে ভ, ানীয় শাসন, বক, 

ানীয় বািস া, খলা লার সােথ 
স ৃ  এমন ােবর িতিনিধগণ, 
অ া  সবা দানকারী, চয়ার ান ও 
ভাইস চয়ার ান, কাউি লর (মিহলা 
ও ষ), এবং অ া  
সবা দানকারীগণ 

 মা  ক  এলাকায় ৩  
এফিজিড আেয়াজন করা হেয়েছ  

 িত এফিজিডেত ৮-১২ জন 
সদ  অংশ হণ কেরন যার 
মে  ৪-৬ জন বক যারা 
খলা লার সােথ স ৃ   

  

এই সমী ার 
জ  িবেশষভােব 

ণীত িনেদিশকা  
বহার করা 

হেয়েছ।  
 
 
 

সেরজিমেন 
পযেব ণ  
 
 
 
 
 

কে র আওতায় বা বািয়ত 
িন িলিখত  
কায ম েলা সেরজিমেন পযেব ণ 
করা হেব  
 ইিনজ িসে ম ও খলার মােঠর 

উ য়ন 
 া  া  (িভআইিপ ও 

হসিপটািল  এিরয়া) িনমাণ 
 িমিডয়া স ার িনমাণ 
 জনােরল ালাির ও ীন ালারী 

িনমাণ 
 ালারী চয়ার সরবরাহকরণ 
 আ িনক াড লাইট াপন 
 এলইিড জায়া  ি ন ার বাড 

াপন 
 ২  েকট কাউ ার িনমাণ 
 ক ােমরা া  াপন 
 াউ  ই ইপেম  সরবরাহকরণ 
 আ ার াউ  ওয়াটার িরজাভয়র 

িনমাণ 
 পরামশক সবা হণ 
 ইনেডার াক স াউ  িনমাণ 

 িত  বা বািয়ত কায ম 
পিরদশন ও পযেব ণ করা 
হেয়েছ। 

 

এই সমী ার  
জ  িবেশষভােব 

ণীত চকিল    
বহার করা 

হেয়েছ।  
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 বাউ ারী ওয়াল ও ই ারনাল রাড 
িনমাণ   

কে র য় 
সং া  
কায েমর 
পযােলাচনা  

কে র িবিভ  প , কাজ, সবা, 
সং হ/ য় ি য়া স িকত 
িবিধিবধান ও নীিতমালা যাচাই কের 
দখা হেয়েছ।    

সংি  িবষেয়র ত ািদ ক  
পিরচালেকর দ র অথবা ক  
অিফস এ (যিদ থােক) পযােলাচনা 
কের দখা হেয়েছ।  
ট ার আহবান, ায়ন, অ েমাদন 
ি য়া, ি  স াদন, ি র অথ 

ইত ািদ িপিপএ ২০০৬/ িপিপআর 
২০০৮ অ যায়ী করা হেয়েছ িকনা তা 
যাচাই কের দখা হেয়েছ।  

য় সং া  
কায েমর জ  
িবেশষভােব 

ণীত য় 
স িকত  
চকিল    
বহার করা 

হেয়েছ।  
 

ানীয় পযােয়র 
কমশালা  
 
 
 
 
 

কী-অিফিসয়াল, পাবিলক 
িরেপেজে ভ, ানীয় শাসন, বক, 

ানীয় বািস া, খলা লার সােথ 
স ৃ  এমন ােবর িতিনিধগণ, 
অ া  সবা দানকারী, চয়ার ান ও 
ভাইস চয়ার ান, কাউি লর (মিহলা 
ও ষ), এবং অ া  
সবা দানকারীগণ। 

ানীয় পযােয় এক  িনধািরত ােন 
৫০ জন অংশ হণকারীর সম েয় ১ 

 কমশালা হেব, সখােন 
অংশ হণকারীগণ সরাসির িনজ িনজ 
ম , মতামত জানােত পারেবন।  
 
 
 

কমশালার জ  
েয়াজনীয় 

কম চী ও 
গাইডলাইন তির 
করা হেয়েছ। 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 

তীয় অ ায়  

কে র ফলাফল পযােলাচনা  

কে র ফলাফল পযােলাচনা ও ভাব ায়ন প িতর ে  িডিপিপ পযােলাচনা, িপিসআর পযােলাচনা 

এবং ক  স িকত নিথপ  অ স ােনর মা েম কে র পিরিচিত, বরা  ও য়, বা বায়ন প িত এবং 

ভাব ইত ািদ িবষেয় িবে ষণ করা হেলাঃ     

ক) কে র অ গিতঃ 

কে র সংেশািধত য়ঃ কে র সংেশািধত য় িনে  উপ ািপত করা হেলাঃ   

সারণী-৮: বছরিভি ক ল ক  ও সংেশািধত কে র া িলত বরা  িববরণী 

অ েমািদত/সংেশািধত য়  

আরিপএ  

অথ বছর  কে র সং রণ  

 
িজওিব  

িজওিব িবেশষ িহসাব  

 
িডিপএ  

 

মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ম সংেশািধত  ৭৪৮০.০০ 

(-) 
- - - ৭৪৮০.০০ 

(-) 
বছর-১ 

(২০১৩-২০১৪)  
ল   ৮৭৪২.৪৮ 

(-)  
- - -  ৮৭৪২.৪৮ 

(-)  
১ম সংেশািধত  ১২০০.০০ 

(-) 
   ১২০০.০০ 

(-) 
বছর-২  

(২০১৪-২০১৫)  
ল  - 

(-) 
   - 

(-) 
১ম সংেশািধত  ১৫৩৯.৫০ 

(-)  
   ১৫৩৯.৫০ 

(-)  
বছর-৩  

(২০১৫-২০১৬)  
ল  - 

(-) 
   - 

(-) 
১ম সংেশািধত   ৯২.০৫ 

(-)  
    ৯২.০৫ 

(-)  
বছর-৪ 

(২০১৬-২০১৭) 
ল  - 

(-) 
   - 

(-) 
১ম সংেশািধত  ১০৩১১.৫৫ 

(-)  
- - - ১০৩১১.৫৫ 

(-)  
সবেমাট  

ল  ৮৭৪২.৪৮ 
(-)  

- - - ৮৭৪২.৪৮ 
(-)  

(ত  ঃ আর িডিপিপ, ০৫.০৪.২০১৬)  
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কে র অথ বছরিভি ক আিথক ও বা ব অ গিতঃ    

সারণী – ৯: বছরিভি ক আিথক ও বা ব অ গিত 

বােজট িডিপিপ 
অ যায়ী 

কােজর অ  

আিথক ও বা ব ল  বছর - ১ 

(২০১৩-২০১৪) 

বছর -২ 

(২০১৪-২০১৫) 

বছর - ৩ 

(২০১৫-২০১৬) 

বছর - ৪  

(২০১৬-২০১৭) 

  একক পিরঃ একক  মাট  আিথক  বা ব 
% 

% 
ক   

আিথক  বা ব 
% 

% 
ক   

আিথক  বা ব 
% 

% 
ক   

আিথক  বা ব 
% 

% 
ক   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

ক) 

রাজ   

                 

 কনসালেটি  িফ  মাস  ২৪.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১১৩.০০ ৭৫ ১.০৯ ৭.০০ ৫ ০.০৭ ৩০.০০ ২০ ০.২৯   ০০ 

 শনারী  থাক   ৬.০০ ৬.০০ ১.০০ ২০ ০.০১ ৪.০০ ৭০ ০.০৪ ১.০০ ১০ ০.০১   ০০ 

 ট ার আ ান,  

িব াপন িবল  

থাক  ৪.০০ ৪.০০ ২.০০ ৫০ ০.০২ ১.০০ ২৫ ০.০১ ১.০০ ২৫ ০.০১   ০০ 

 িবিভ  সভার 
স ানী ও 
অ া  িবেনাদন 

থাক  ৫.০০ ৫.০০ ১.০০ ২০ ০.০১ ৪.০০ ৮০ ০.০৪   ০.০০   ০০ 

 পিরদশন যােনর 

ভাড়া 

থাক  ৫.৫০ ৫.৫০   -   ০.০০ ২.৫০ ৪০ ০.০২ ৩.০০ ৬০ ০.০৩ 

 িব মান 
ালারীর 

িরেপয়ার ও 
িরেনােভশন 
ওয়াক 

থাক  ২৫.০০ ২৫.০০ ১০.০০ ৭৫ ০.১৮ ১৫.০০ ২৫ ০.০৬   ০.০০   ০.০০ 

 িব মান 
ালারীর বড়া ও 

অভ রীন রা ার 
িরেপয়ার ও 
িরেনােভশন 
ওয়াক 

থাক  ২৫.০০ ২৫.০০ ৮.০০ ৩৫ ০.০৮ ১২.০০ ৫০ ০.১২ ৫.০০ ১৫ ০.০৪ ।  ০০ 
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 িব মান 
ালারীর 

টয়েলেটর 
িরেপয়ার ও 
িরেনােভশন 
ওয়াক 

থাক  ৯.০০ ৯.০০ ৩.০০ ৭৫ ০.০৭ ৬.০০ ২৫ ০.০২   ০০   ০০ 

 িব মান িডপ – 
উবওেয়ল 

িরেপয়ার ও 
িরেনােভশন 

থাক  ৭.০০ ৭.০০ ৩.০০ ৭৫ ০.০৫ ৪.০০ ২৫ ০.০২   ০০   ০০ 

  উপ- মাট (রাজ  

উপাদান)=  

  ২৩৬.৫০ ২৩৬.৫০ ১৪১.০০  ১.৫১ ৫৩.০০  ০.৩৮ ৩৯.৫০  ০.৩৬ ৩.০০  ০.০৩ 

খ) 

লধন  

                 

 েনজ িসে ম 
ও খলার মাঠ 
উ য়ন 

ঃিমঃ ২১৫০০.০০ ৪০৩.৫০ ৪০৩.৫০ ১৪৪.৮৪ ৩০ ১.১৭ ২৫৮.৬৬ ৭০ ২.৭৪   ০.০০   ০.০০ 

 া  া  (িভ 
আই িপ ও 
হসিপটািল  
এিরয়া) িনমাণ 

ঃিমঃ ১২৩১৮.০০ ২০৮৪.৯৯ ২০৮৪.৯৯ ২০৮৪.৯৯ ১০০ ২০.২২   ০০   ০০   ০০ 

 িমিডয়া স ার 
িনমাণ 

জব ১.০০ ৬০৫.৫১ ৬০৫.৫১ ৬০৫.৫১ ১০০ ৫.৮৭   ০০   ০০   ০০ 

 জনােরল 
ালাির 

ঃিমঃ ৯৪০.০০ ১২৫.০০ ১২৫.০০ ১২৫.০০ ১০০ ১.২১   ০০   ০০   ০০ 

 ি ন ালাির 
িনমাণ  

ঃিমঃ ২৯৭৩.০০ ২২০.০০ ২২০.০০ ২২০.০০ ১০০ ২.১৩   ০০   ০০   ০০ 

 মা  কাটা িকউঃিমঃ  ৩৩৪০৭.০০ ৪০.৪৬ ৪০.৪৬ ৪০.৪৬ ১০০ ০.৩৯   ০০   ০০   ০০ 

 আ িনক াড 
লাইট াপন 

জব ৪.০০ ১৭০৪.০০ ১৭০৪.০০ ১৭০১.০০ ১০০ ১৬.৫৩ ৩.০০  ০০    ০০   ০০ 

 এলইিড জায়া  
ি ন বাড াপন 

জব ১.০০ ৭১০.৫০ ৭১০.৫০ ৬৭২.১৫ ১০০ ৬.৮৯ ৩৮.৩৫  ০০   ০০   ০০ 

 ইনেডার াক স 
াউ  িনমাণ 

জব ১.০০ ১৪৮.৩০ ১৪৮.৩০ ১৪৮.৩০ ১০০ ১.৪৪   ০০   ০০   ০০ 

 বাউ াির ওয়াল ঃিমঃ ৯১৪.৬৩ ৫৮.০০ ৫৮.০০ ৫৮.০০ ১০০ ০.৫৬   ০০   ০০   ০০ 
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 ই ারনাল 
আরিসিস রাড 
িনমাণ 

                

 ই ারনাল 
আরিসিস রাড 
িনমাণ 

ঃিমঃ ৩৫৩২.০০ ৬৮.৩৫ ৬৮.৩৫ ৬৮.৩৫ ১০০ ০.৬৬   ০০   ০০   ০০ 

 ই ারনাল 
আরিসিস রাড 
িনমাণ 

ঃিমঃ ১১১৫.০০ ২৮.০৯ ২৮.০৯   ০০ ২৮.০৯ ১০০ ০.২৭   ০০   ০০ 

 েকট কাউ ার 
িনমাণ 

ঃিমঃ ৯৪৮.০০ ৩৯.৯৮ ৩৯.৯৮ ৩৯.৯৮ ১০০ ০.৩৯   ০০   ০০   ০০ 

 ালারী ও 
বািহের ন ন 
টয়েলট িনমাণ 

 ৭.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৫.০০ ৯০ ০.৩৫ ৫.০০ ১০ ০.০৪   ০০   ০০ 

 িব ৎ ও পািন 
সরবারাহ 

ব াসহ  
েত ক 
ালািরেত  ড 

কাট াপন 

 ১০.০০ ১৭.৯৩ ১৭.৯৩ ১৭.০০ ১০০ ০.১৭ ০.৯৩  ০০   ০০   ০০ 

 মইন গইট ও 
গাড সড িনমাণ 

 ৪.০০ ৫৭.৩৮ ৫৭.৩৮ ৩০.৬২ ১০০ ০.৫৬ ২৬.৭৬  ০০   ০০   ০০ 

 িডয়ােমর 
িভতের ও বািহের 
সৗ য বধন কাজ 

জব ১.০০ ১৪৫.১৭ ১৪৫.১৭ ৬০.৫০ ৪০ ০.৫৬ ৮৪.৬৭ ৬০ ০.৮৪   ০০   ০০ 

 ক ােমরা া  
াপন 

 ১৬.০০ ২৪.৫০ ২৪.৫০ ২৪.৫০ ১০০ ০.২৪   ০০   ০০   ০০ 

 বািহেরর কার পাক 
ও অ া  এিরয়ার 
উ য়ন 

জব  ১.০০ ১৪৮.০০ ১৪৮.০০ ১৪৮.০০ ১০০ ১.৪৪   ০০   ০০   ০০ 

 াপ ােটকশন 
কাজ 

                

 াপ ােটকশন 
কাজ (দি ন ও 
পি ম) 

ঃিমঃ ১৪৫০.০০ ২৭.০০ ২৭.০০ ২৫.০০ ১০০ .২৬ ২.০০  ০০   ০০   ০০ 

 াপ ােটকশন 
কাজ (দি ন ও 
পি ম) 

ঃিমঃ ১০৯৬.০০ ২৩.৬৪ ২৩.৬৪   ০০ ২৩.৬৪ ১০০ ০.২৩   ০০   ০০ 
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 শডসহ ই ান 
ালারী (২য় 

পযায়) িনমাণ 

ঃিমঃ  ৮৭৪৬.০০ ১৭৭০.০৯ ১৭৭০.০৯ ৬.৮০ ১ ০.১৭ ১৭৯.২৪ ১১ ১.৮৯ ১৫০০.০০  ৮৫ ১৪.৫৯  ৮৪.০৫ ৩ ০.৫১  

 এে াচ রা া 
শ করণ 

জব  ১.০০ ১৪৬.০০ ১৪৬.০০ ১৪৬.০০ ১০০ ১.৪২   ০০   ০০   ০০ 

 াস সংেযাগ জব ১.০০ ৩.০০ ৩.০০   ০০ ৩.০০ ১০০ ০.০৩   ০০   ০০ 

 আ ার াউে  
পািন িরজাভয়র 
িনমাণ 

ালন  ৪০০০০.০০ ২৪.৪০ ২৪.৪০   ০০ ২৪.৪০ ১০০ ০.২৩   ০০   ০০ 

 ি ণ ালাির, 
দি ণ ও ব 
পােশ িরেটিনং 
ওয়াল িনমাণ 

 ৬১৫.০০ ২৯৫.২০ ২৯৫.২০   ০০ ২৯৫.২০ ১০০ ২.৮৬   ০০   ০০ 

 ফারিনচার 
সরবরাহ  

লট  ১.০০ ২৮১.৮৮ ২৮১.৮৮ ২৪২.৭২ ১০০ ২.৭৩ ৩৯.১৬  ০০   ০০   ০০ 

 িলফট াপন  েত ক ২.০০ ৬৯.২০ ৬৯.২০ ৬৯.২০ ১০০ ০.৬৭ ০০  ০০   ০০   ০০ 

 ালাির চয়ার 
সরবরাহকরণ 

 ১৮৮২৫.০০ ৬৪৭.১৪ ৬৪৭.১৪ ৫৭৫.০৮ ৯০ ৫.৬৫ ৭২.০৬ ১০ ০.৬৩    ০০   ০০ 

 াউ   
ই ইপেম   

লট ১.০০ ৯৫.০৪ ৯৫.০৪ ৫০.০০ ৬০ ০.৫৫ ৪৫.০৪ ৪০ ০.৩৭   ০০   ০০ 

 সাব- শন থেক 
ন ন িসং ম 
এর ব িতক 
সংেযাগ     

লট ১.০০ ১৮.২০ ১৮.২০   ০০ ১৮.২০ ১০০ ০.১৮   ০০   ০০ 

 উপ- মাট    ১০০৭০.০৫  ১০০৭০.০৫  ৭৩৩৯.০০   ৭২.২৪ ১১৪৭.০০   ১০.৩১   ১৫০০.০০  ১৪.৫৯ ৮৪.০৫  ০.৫১ 

 িফিজক াল 
কি নেজি  

এল এস - ৫.০০ ৫.০০          ৫.০০ ১০০ ০.০৫ 

 াইস 
কি নেজি  

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

 সবেমাট    ১০৩১১.৫৫ ১০৩১১.৫৫ ৭৪৮০.০০  ৭৩.৭৬ ১২০০.০০   ১০.৬৯  ১৫৩৯.৫০   ১৪.৯৬  ৯২.০৫  ০.৬০ 

(ত  ঃ আর িডিপিপ, ০৫.০৪.২০১৬) ও ক  অিফস  
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সারণী – ১০: বছরিভি ক মাট া লন ও েয়র অ েল রাজ  ও লধন য় 

 
রাজ  া লন লধন া লন 

 

বরা  মাট রাজে র % মাট ক  েয়র % বরা  মাট লধেনর % মাট ক  েয়র % 

বছর ১ ১৪২.০০      ৬০.০৪  ১.৩৮ ৭৩৩৯.০০ ৭২.৮৮ ৭১.১৭ 
বছর ২ ৫৩.০০ ২২.৪১ ০.৫১ ১১৪৭.০০ ১১.৩৯ ১১.১২ 

বছর ৩ ৩৯.৫০ ১৬.৭০ ০.৩৮ ১৫০০.০০ ১৪.৯০ ১৪.৫৫ 
বছর ৪ ৩.০০ ১.২৭ ০.০৩ ৮৪.০৫ ০.৮৩ ০.৮২ 

মাট ২৩৭.৫০   ১০০৭০.০৫   

 মাট রাজ  া লন ২৩৬.৫০                     

 মাট লধন া লন ১০,০৭০.০৫                

 িফিজক াল কন নেজি  ৫.০০                         

   মাট ক  য়                                                    ১০,৩১১.৫৫    
(উৎসঃ ক  পিরচালেকর অিফস হেত া  িহসাব সমি ত কের সারণী ১০ ণীত হেয়েছ। 

 

সারণী ১০ পরী েণ দখা যায়, থম বছের রাজ  খােত ৬০.০৪%, ি তীয় বছের ২২.৪১%, তীয় বছের ১৬.৭০% এবং চ থ বছের ১.২৭% িয়ত হেয়েছ। ল 
িডিপিপেত রাজ  খােত েয়র পিরমান দখােনা িছল ১৭৯.৪০ ল  টাকা। ক র য় ি  িতেরেক ন ২০১৫ পয  সময় ি  করা হেলও রাজ  খােত কান থক 
অথায়েনর িহসাব নাই। সে ে  ল া লেন রাজ  খােতর া লেন কান পিরবতন না এেন থম ৩ বছের ২৩৪.৫০ ল  টাকা য় য় পিরক নার পিরপি । 
অপরিদেক লধন খােত বরা  িছল ৮৩৯৪.৪৩ ল  টাকা যা, সংেশাধেনর মা েম বািড়েয় করা হেয়েছ ১০,০৭০.০৫ টাকা। সংেশাধন করা হেয়েছ ২০১৬ সােল। স 
িহসােব থম ৩ বছের লধন খােত মাট ৮৩৯৪.০৩ ল  টাকা া লেনর িবপরীেত য় ৯,৯৮৬ ল  টাকা য় এর সােপ ।   
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খ) কে র আওতায় হীত য় কায মঃ   

সরকার ণীত য় িবিধমালা অ যায়ী, েয় তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করা এবং য় ি য়ায় 
অংশ হেণ ই ক উপ  াথ েদর মে  িতেযািগতা িবিভ  পযােয় বাধাহীন করার জ  পাবিলক 

িকউরেম  আইন ২০০৬ এবং তৎসংি  িবিধমালা পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা, ২০০৮ ণয়ন এবং 
েয়াজেনর তািগেদ িবিভ  সমেয় সংেশাধন করা হেয়েছ।        

“িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীত করণ (১ম সংেশািধত)’’ শীষক 
িনমাণধম  সমা  কে র আওতায় প  (Goods), কায (Works) ও সবা Services), ক  
বা বায়েনর িবিভ  উপকরণ িহসােব য়/সং হ করা হেয়েছ। িডিপিপ’র বণনামেত ক  ১০৩১১.৫৫ ল  
টাকার, যার স ণ অেথর যাগানদাতা বাংলােদশ সরকার। কােজই ক  বা বায়েনর জ  সকল কার য় 
(Procurement) এর জ  ‘িপিপআর ২০০৮’ এর িবধানাবলী অ সরণ করা বা তা লক। কােজই 

কে র আওতায় য় ি য়ায় িপিপআর-২০০৮ যথাযথ ভােব অ সরণ করা হেয়েছ িক না এবং অ সরণ 
করা না হেয় থাকেল, কান প িতেত কাজ করা হেয়েছ, স সকল ত  সং হ ও যাচাই করার জ  ক  
পিরচালেকর িনকট য় (Procurement) সং া  চকিলে র আেলােক ত  দােনর জ  অ েরাধ 
করা হয়। এসব য় সং া  কায েমর (সং হীত প  (Goods), কায (Works) ও সবা 
Services)) জ  া  ত  কেরানাজিনত কারেণ িবলে  সং হীত হওয়ায় এবং আেলাচ  কে র 
িডিপিপ অ যায়ী, ক  সমাপনী িতেবদন, অিফস পিরদশনকােল দ  য় সং া  নিথপ  পির া-
িনরী া করা ও মৗিখক আেলাচনা করা হেয়েছ।   

কে র িডিপিপ িবে ষেণ দখা যায়, পে র (Goods) ২ , কায (Works) ১১  এবং সবা 
(Services) ১ , যার িত  উ ূ  দরপ  প িতেত সং হ করার কথা। “িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক 
আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত)” কে র আওতায় হীত য় কায ম স েক 
িডিপিপ ও িপিসআর পযােলাচনা কের দখা যায় য, এই কে র আওতায় য় কােজ িন  বিণত  দখা 
যায়ঃ 

(ক) ােকজ নং W2: এর া িলত  ১৬.৬৭ কা  টাকা, W3 এর া িলত  ১৭.০৪ কা  টাকা 
এবং W4 এর া িলত  ২০.৮৪। এর িত  য় এর া লন কাল এি ল ২০১৩ সেনর এি ল মােসর 
আেগ। স সময় ম ণালেয়র আওতাধীন সং া এত টাকা পয  য় অ েমাদেনর মতা রােখ না।  

(খ) W1, W2, W7, W10 এর া িলত ে র সােথ ি  লনা করেল দখা যায় িত ে  
ি ে র সােথ া িলত ে র পাক  ১০% এর বিশ, যা’ িপিপএ ২০০৬ এর ৩১(৩) ধারার লংঘন।  

(গ) GD1 ােকেজ “ ালারী চয়ার, ফািনচার, মােঠর সর ামািদ সরবরাহ ও ই  িল  সরবরাহ ও 
াপন” কােজর া িলত  ৭১৭.৮৩ ল  টাকা এবং ি   ৯৭৭.৯৩ ল  টাকা যা সংেশাধন কের 

৯৭০.৯২ ল  টাকা, যা’ া লেনর লনায় ায় ২৬% বিশ। সরকারী য় িবিধমালারয় ভ ািরেয়শেনর 
িবধান থাকেলও তার সীিমিত ১৫% এর মে , কােজই এ ে  য় নীিতমালার লংঘন হেয়েছ। তা’ ছাড়া 
৭১৭.৮৩ ল  টাকার  য় ৯৭০.৯২ ল  টাকায় উ ীত করা হেল এর জ  নরায় ট ার আ ােনর 

েয়াজন িছল।  
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(ঘ) য় পিরক নায় উ ু  দরপে র মা েম ট ার আহবােনর কথা রেয়েছ। এ ে  আেলাচনায় জানা 
যায় দরপ স হ সংবাদপে  আ ান করা হেয়েছ। স ে  উ ূ  দরপ   ব ল চািরত দিনেক 

কািশত হওয়ার কথা। িক  ত  দােনর ে  তারা মা  জাতীয় শ  উে খ করেলও কত তািরেখ তা’ 
কািশত হেয়েছ তার কান উে খ কেরন নাই।  

(ঙ) কায (Works) এর ে  মাট ১১  উ ূ  দরপে র মা েম ট ারার বাছাইএর মে  ৯ (নয়) র 

চক িল  অ যায়ী ত  পাওয়া গেছ। এ কাজ িলর নাম, া িলত দর, ি , ি র হার ও বা বায়েনর 

জ  সময়কাল িনে  দয়া হেলা।  

 সারণী – ১১: া িলত দর ও ি ে র াস- ি র হার (%)  

(  ল  টাকায় দখােনা হেলা) 

িমক কােজর নাম া িলত দর
(ল  টাকা) 

ি  
(ল  টাকা) 

পিরেশািধত 
িবল 

ি / ােসর 
হার 

বা বায়ন 
সময়কাল 

১। ার বাড এবং িপএ িসে ম সরবরাহ ও
াপন 

৭১০.৫০ ৭০৪.৩৩ ৬৯৮.৩০ (০.৮৫%) ৭ মাস 

২। িডয়ােমর া  া  িনমাণ কাজ ২০৮৪.৯৯ ২০৭৯.৬৬ ২০৬৯.০০ (০.৫১%) ৭ মাস 
৩। ২০০০ কিভ সাব শনসহ াডলাইট

সরবরাহ ও াপন 
১৭০৪.০০ ১৭০২.২৬ ১৭০১.০৪ (০.১৭%) ৭ মাস 

৪। ১৬ ধাপ িবিশ  ালারী, ইনেডার
অ শীলন মাঠ, সীমানা াচীর, অ রীন
আরিসিস রা া, টয়েলট ক, ড কাট, 

ল েবশ ার িনমান ও িব মান
ালারীর মরামত।   

১৬৬৭.২৭ ১০২৬.৮১ ৯৭১.৯৯ (৪১%) ৭ মাস 

৫। ািভিলয়ন ভবনেক আ জািতক মােনর
িমিডয়া স াের পা র 

৬০৫.৫১ ৫১৭.৭২ ৫১৩.৬৫ (১৫.১৭%) ৭ মাস 

৬। আরিসিস াপ েটকশন, আরিসিস
িরেটইিনং ওয়াল, গাইড ওয়াল, নামােজর
ম, অভ রীন রা া িনমাণ 

৫৪০.৪৯ ৪০৯.৫৫ ৪০৯.৫৪ (২৪.২৩%) ৫ মাস 

৭। ালারীর উপের মমে ন শড িনমাণ ৩৭৪.৯৬ ২৮৬.৮২ ২৮৬.৬৫ (২৩.৫৫%) ২ মাস 
৮। ালারীর উপের ি েলর শড িনমাণ ৩৭৩.৭৬ ৩৮২.৯৯ ৩৮৩.৯৯ (২.৭৩%) ৩০ মাস  
৯। ইেনজ িসে ম ৪০৩.৫০ ৩৯৬.৪৮ ৩৯৬.৪৫ (১.৭৫%) ১২ মাস 

 

(১) কােজর ট ার সং া  ত ািদ িবে ষেণ দখা যায়, ায় িত  ে  কাজ স াদেনর সময়কাল ৭ 

মাস রাখা হেয়েছ। (ক) কােজর া িলত  ৭ (সাত) কা  হেত ২০.৮৪ ল  টাকা হেলও কােজর ে  

একই সময় কাদারেক িরৎ কাজ স াদেন বা  কেরেছ। ফেল উপেরা  তািলকার মাট ৯  কােজর 

মে  ৭  কােজর সময়কাল বাড়ােত হেয়েছ। এ ি র ে  কারণ িহসােব রাজৈনিতক অি রতা (৯), 

Variation (৩, ৪, ৫, ৬) এবং া লন সংেশাধন (২, ৮) এর উে খ করা হেয়েছ। (খ) এক  

আ জািতক মােনর িডয়াম তিরেত পরামশক িনেয়াগ করা সে ও কাযােদশ দােনর পর Variation 

(৩, ৪, ৫, ৬) এবং া লন সংেশাধন (২, ৮), উ  কে  িনেয়ািজত তৎকালীন ক  পিরচালকেদর বলতা 

িনেদশ কের। (গ) কে র ীম স েহর (সেবা  ২০৮৪.৯৯ ল  টাকা) অ েমাদনকারী  
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ক প  িহসােব জাতীয় µxov পিরষদেক দখােনা হেয়েছ। ২০১২ সােল অ েমািদত এ কে  ২০ ক  

টাকার উপেরর ীম অ েমাদন করার মতা জাতীয় ীড়া পিরষেদর িছল  না তা  সােপ । (ঘ) উপেরর 

৪, ৫, ৬, ৭ এ বিণত ীমস েহর ে  মাট য় ােসর পিরমান ১০% এর বিশ। িপিপআর এর ৩১(৩) 

ধারার িবধান অ যায়ী দশীয় অেথ উ ূ  ট ার েল বা বািয়ত কােজর ে  া লেনর ১০% এর 

কম/ বিশ’র বাইের যেত পাের না। কােজই এেত ।েথর সা য় হেলও তা’ িপিপআর এর পিরপি । িডিপিপ 

পরী ায় দখা যায়, ায় িত  কােজর ে  কাজ সমাপেনর সময়কাল একই রাখা হেয়েছ। িক  িত  

কাজ একসােথ আর  করা ও স াদন করা তদারককারী কমকতার জ  হ। 

(চ) দরপ  িব ি র অ িলিপ না পাওয়ায় দরপ  খালার ে  সময় িপিপআর অ যায়ী করা হেয়েছ। দরপ  

খালার পর পযা  সময় পাওয়া গেলও ায়ন ও ায়েনর সােথ িত  া লন চক করার জ  সময় 

রাখা হেয়েছ মা  ১ (এক) িদন। ট ার সংবাদপে  কািশত িবধায় ধের নয়া যায় এ ে  ইিজিপ বহার 

না কের া য়ািল দরপ  খালা, ায়ন করা হেয়েছ। স ে  া লন অ যায়ী উ ৃত দরস হ পরী া, ১ 

(এক) িদেনর মে  িরেপাট ণয়ন ও দািখল করায় কােজর ে  তাড়া েড়া ল  করা গেছ।     

সাম ীক আেলাচনায় তীয়মান য়/সং েহর ে   ‘িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর 

ি েকট িডয়ােম উ ীতকরণ ( থম সংেশাধনী‘ শীষক কে র কেয়ের ে  সামা   িতেরেক 

িপিপআর অ সরন করা হেয়েছ।  

 

কস ািডঃ  

ােকেজর নাম: জাতীয় ীড়া পিরষদ ক ক বা বািয়ত িসেলট িবভাগীয় িডয়ােম ২ জ ালারী 
িনমাণ কাজ। 

এ কাজ  ক  পিরচালেকর ব  অ যায়ী জাতীয় মা েম কািশত হেয়েছ। ত ব উহা ইিজিপ না দিনক 
সংবাদ পে  কািশত হেয়েছ এমত ে র জবােব ক  অিফস জানায় য, িব ি  দিনক ি কায় 

কািশত হেয়েছ, তেব কান দিনেক (একািধক ব ল চািরত দিনেক কািশত হওয়ার কথা এবং কত 
তািরেখ স িবষেয় ক  অিফস হেত কান ত  পাওয়া যায়  িন। কােজই ত কেব এটার িব ি  কািশত 
হেয়েছ তা  নয়। 

দরপ  িব য় , শষ, দরপ  খালা ায়ন ও কাযিববরণী অ েমাদেন য় িবিধমালার কান ত য় 
দখা যায় না। কেব ােকেজর িডিপিপেত া লন ও ি  এ েটার মে  পাথক  িব মান। িডিপিপ 

অ যায়ী ােকজ র িডিপিপ  ১০৪১.৩৭ ল  টাকা, িক  ি   ১০১৯.৪৫ ল  টাকা। এেত অ িমত, 
কাদার যৗি ক উপােয় কাজ  পাওয়ার জ  া লেনর চাইেত কম ে  দরপ  দািখল কেরিছেলন। িক  

পের ি  ায় ৪৯ ল  টাকা ি  ে র উে ক কের। কােজর কান ভ ািরেয়শন না হেল ি  
বাড়ােনা অেযৗি ক, কননা এর ফেল অ  যারা দরপে  অংশ হণ কেরিছেলন তারা িত  হেত পােরন।  

২২ অ ে েদ বলা হেয়েছ সময় ি র িবষয়  েযাজ  নয়, এেত ধের নয়া যায়, কান সময় ি  করা হয় 
নাই। িবষয়  অ ে দ ২৩ এও । িনধািরত সমেয়র মে  কাজ স  হেয়েছ। দরপে র লনায়  
ি  স েক  বলা হেয়েছ বা ব অব ার ি েত কােজর পিরমান ি  পাওয়ায়  ি  পেয়েছ। এ  
ি  ভ ািরেয়শন িলিমেটর মে  রেযেছ। সামি কভােব বলা যায়, এ ােকেজ য় িবিধমালার কান মজর 

লংঘন হয় নাই।  
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সারণী – ১২: কস ািড 

µwgKbs A½/welq  cÖwZwU A½ m¤ú‡K© we Í̄vwiZwjLyb gšÍe¨ 

1 gš¿Yvjq/wefvM  hye I µxovgš¿Yvjq|  

2 ev Í̄evqbKvixms¯’v  RvZxq µxovcwil`|  

3 cÖK‡íibvg  িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম 
উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত) ক | 

 

4 `icÎ Abyhvqx Kv‡Ri bvg  wm‡jU wefvMxq †÷wWqv‡g 2‡÷R M¨vjvix wbg©vY KvR|  

5 `icÎ weÁwß cÖKv‡ki gva¨g 

(RvZxq/AvšÍRv©wZK) 

 RvZxq|  

6 `icÎ weµq ïiæZvwiL  25-04-2016wLª:|  

7 `icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I 

mgq 

 24-05-2016wLª: weKvj: 5.00 NwUKv|  

8 `icÎ MÖn‡bi †kl ZvwiL I 

mgq 

 25-05-2016wLª: ỳcyi: 12.30 NwUKv|  

9 cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v  03wU|  

10 `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq  25-05-2016wLª: ỳcyi: 1.30 NwUKv|  

11 †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v  03wU  

12 bb †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v  cÖ‡hvR¨ bq|  

13 `icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi 

ZvwiL 

 08-06-2016wLª:|  

14 Kvh©weeiYx Aby‡gv`‡bi ZvwiL  16-06-2016wLª:|  

15 wmGj ‰ZixiZvwiL    

16 wmGjAby‡gv`‡bi ZvwiL    

17 Notification of Award 

cÖ̀ v‡bi ZvwiL 

 16-06-2016wLª:|  

18 ‡gvU Pzw³ g~j¨   g~j- 1019.45jÿUvKv, ms‡kvwaZ- 1078.99jÿUvKv|   

19 Pzw³ ¯̂v¶‡ii ZvwiL  26-06-2016wLª:|  

20 Kvh©v‡`k MÖn‡bi ZvwiL  26-06-2016wLª:|  

21 Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR ïiæi  26-06-2016wLª:|  
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ZvwiL 

22 mgqe„w× _vK‡j, KZw`‡bi Ges 

wK Kvi‡b 

 cÖ‡hvR¨ bq|  

23 Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR mgvwßi 

ZvwiL 

 31-12-2016 wLª:|  

24 P~ovšÍ wej Rgv`v‡bi ZvwiL I 

cwigvY 

 28-12-2016 wLª:, 1078.82 jÿ UvKv|  

25 P~ovšÍwejcwi‡kv‡aiZvwiL I 

cwigvY 

 29-12-2016 wLª:, 1078.82 jÿ UvKv|  

26 µ‡qi †¶‡Î miKvwi µq 

bxwZgvjv AbymiY Kiv n‡qwQj 

wKbv 

 miKvwi µq bxwZgvjv AbymiY Kiv n‡q‡Q|   

27 bvn‡j †Kb Kivnqwb ?  cÖ‡hvR¨ bq|  

28 c¨v‡KRwfwËK 

`icÖÎAvnevbKivn‡qwQjwKbv? 

 n¨vu|  

29 n‡j KZwU c¨v‡KR Kiv 

n‡qwQj? 

   

30 `ic‡Î D‡jøwLZ g~j¨ A‡c¶v 

AwaK e¨q n‡qwQj wKbv? 

 n¨vu|  

31 n‡q _vK‡j †Kb?  ev Í̄e Ae¯’vi †cÖwÿ‡Z Kv‡Ri cwigvY e„w× cvq|   

32 cÖK‡íi gvjvgv‡ji Iqv‡iw›U 

wQj wKbv?  

 n¨vu|  

33 _vK‡j KZ mg‡qiRb¨ wQj?  01wU eQi|  

34 Iqv‡iw›U mg‡qi g‡a¨ †Kvb 

mgm¨v n‡qwQj wKbv?  

 bv|   

35 n‡q _vK‡j Pzw³ g~‡j¨I g‡a¨ Zv 

wVK Kiv n‡qwQj wKbv? 

 cÖ‡hvRb¨ bq|  

36 ÎæwUn‡q _vK‡j †mevgvb 

†KgbwQj? 

 cÖ‡hvRb¨ bq|  
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গ) কে র উে  অজনঃ   

কে র িপিসআর অ যায়ী এর উে  ও অজন িন প-  

উে  অজন 

আইিসিস -২০ িব কাপ ২০১৪ এবং আ জািতক 
ি েকট নােম  আেয়াজেনর জ  েয়াজনীয় 

েযাগ িবধা দােনর মা েম িসেলট িবভাগীয় 
িডয়ামেক  এক  আ জািতক মােনর ি েকট 
িডয়ােম উ ীতকরণ। 

িডিপিপ অ সাের মরামত, সং ার ও উ য়ন কাজ 
করা হেয়েছ যার ফেল আইিসিস -২০ িব কাপ 
২০১৪ এবং অ া  আ জািতক ি েকট নােম  
সফল ভােব আেয়াজন করা স ব হেয়েছ।   

 

কাংিখত ল মা া অজনঃ  

িসেলট আ জািতক ি েকট িডয়াম িনমাণ সং া  উ য়ন ক  াবনা (িডিপিপ)’র কাংিখত ল  এবং 
এর অজন উে াধন পরবত  ি েকট বা া মহল, িবিভ  যাগােযাগ মা েম মতামত ও ত  যাচাইেয় এটা 

 য, িসেলট আ জািতক ি েকট িডয়ােম দান ত িবধাবিল, সামি ক অব ান, নসিগক সৗ য 
এবং উপলভ  িবধার কারেন উপমহােদেশর অ তম সরা িডয়াম িহেসেব অিবিহত করা যায়।  িডয়াম 

া েন িনিবে  অিতিথ বরণ, আ ায়ন এবং অিতিথেদর স ি র জ  পযা  িবধার ি গত অ গিতর 
সম য় কেরেছ, যা’  অিতিথেদর েয়াজনীয়তাই রণ কের না, এর মা েম িসেলটেক িবে  ন ন কের 
পিরচয় কিরেয় দয়।   

িসেলট আ জািতক ি েকট িডয়াম র অব ান ওসমানী আ জািতক িবমানব র থেক িক টা ের, তেব 
র যাগােযাগ িবধা স । ফেল ায় ১৮,৫০০ দশেকর ান-সং লান িবধা স  এ িডয়াম  

ীড়া সং ার সদ , দশী-িবেদশী স ানীয় অিতিথ, ীড়ািবদ ও সাধারণ দশক শ  ষণ ও িবিভ  নীর 
লােকর অযািচত িবর না িতেরেক িডয়ােম যাতায়াত ও খলা উপেভাগ করেত পােরন। দশকেদর ােথ 

িডয়াম  তিরর সময় এর নকশায় বশ িক  েয়াজেনর সম য় ঘটােনা হেয়েছ। িডয়ােমর ালারী  
ি েরর, এর ব পােশর ালারী  এমনভােব আ ািদত, যাহােত দশকগণ যােলাক ও যতাপ হেত 
অেপ া ত িনরাপেদ থােক। এর াব হাউস এবং া  া  উভয় ই আকষণীয় এবং দশনীয়। এর ীণ 

ালারী িডয়ামেক িবেশষ সৗ য দান কেরেছ।      

িডয়ােম ািভলয়েন সং  ও আেয়ািজত িবধাবিল তই িব মােনর। িজমেনিসয়ােম েয়াজনীয় 
েযাগ িবধা পযা  পিরমােন রেয়েছ। িসেলেটর ঐিতহ গত আ িলক অিতিথয়তার শ, সদ েদর জ  

িবলাসব ল িভউয়ার ব  ণমাঠ পিরদশেনর েযাগ, িব ত া ন, েয়াজন অ যায়ী ক াটািরং িবধা, ি  
ােনর পাশাপািশ িসং েমর খেলায়াড়েদর জ  উ তমােনর আসন িবধা রেয়েছ। অপরিদেক নবিনিমত 

িমিডয়া স ার সাংবািদকেদরেক খলার িত  অংশ দখার িবধা দান, মােঠর সরা দশন িলর 
িচ ধারনসহ িববরণী  দান এবং রকড করেণর িবধা রেয়েছ। িডয়ােম স কি নেজ , রিডও এবং 
টিলিভশন েদর জ  িচি ত ান ছাড়াও িমিডয়া কম েদর জ  সকল কার যাগােযােগর েযাগ িবধা 

স  ক  রেয়েছ।   
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ি েকেটর িবকাশ, মান স  ি েকটার ি র ােথ িডয়ােমর িপছেন দশ  ি েকট িপচ সহ অভ রীণ 
িশ েণর ব া ও বালারেদর জ  দীঘতম রান আপ করার পযা  ান রেয়েছ। িডয়ােমর 

অবকাঠােমাগত পিরক না, ভ  এবং টাওয়ার িল িব  িবেবচনায় উ মােনর। এছাড়াও িডয়ােমর বাইের 
ি েকেটর তীথ লডেসর নাসাির াউে র অ প াউ  রেয়েছ।    

িসেলট আ জািতক ি েকট িডয়াম  লত লা া রা চা বাগােনর অভ ের। কােজই, এ িডয়ােম চা 
বাগােনর অব ান এক  আ জািতক ি েকট িডয়ােমর জ  আর িতর েয়াজন নই বেল ি েকট 
বা ারা অিভমত কাশ কেরন। তাই এক কথায় যায়,  িডয়াম  পাহােড় খাদাই করা এক  অপ প ছিব, 

যা’ এ অ েলর এক  ত  অব ানেক পির ত কের।   

 

াচ অেয়াজেনর িব ািরত ত ঃ 

িসেলট িবভাগীয় ি েকট িডয়াম েক আ জািতক িডয়ােম পা েরর ল উে  িছল আইিসিস -২০ 
িব কাপ ২০১৪ এবং আ জািতক ি েকট নােম  আেয়াজেনর। মাচ ২০২০ পয  তে র িভি েত 
আেয়ািজত ােচর সং া িনে  দান করা হেলাঃ  

-২০ িব কাপ এক িদেনর 
আ জািতক ি েকট 

ট  াচ -২০ আ জািতক 
াচ  

আইিসিস -২০ 
িব কাপ ২০১৪ এর ৬  

াচ  

বাংলােদশ – িজ া েয় 
(১-৬ মাচ ২০২০) ৩ ;   
বাংলােদশ – ওেয়  
ইি স (২০১৮) ১  সহ 
মাট ৪  াচ 

সফলভােব আেয়াজন 
করা হেয়েছ।   

১  মা  আ জািতক 
ট  াচ  

বাংলােদশ – িজ া েয় 
(৩-৭ নেভ র, ২০১৮)  

বাংলােদশ – ওেয়  
ইি স (২০১৮) ১  
বাংলােদশ – লংকা 
(২০১৪) ১    
 

আইিসিস নারী -২০ 
িব কাপ ২০১৪ 

অ -১৯ ি  – পা ীয় 
িসিরজ 

অ -১৯ ি  – পা ীয় 
িসিরজ  

অ -১৯ ি  – পা ীয় 
িসিরজ 

আইিসিস অ -১৯ 
িব কাপ- ২০১৬  

বাংলােদশ নারী দেলর 
িবিভ  ি  – পা ীয় 
িসিরজ (সাউথ আি কা, 
পািক ান, ইং া ) 

বাংলােদশ নারী দেলর 
িবিভ  ি  – পা ীয় 
িসিরজ (সাউথ আি কা, 
পািক ান, ইং া )  

 বাংলােদশ নারী দেলর 
িবিভ  ি  – পা ীয় 
িসিরজ (সাউথ আি কা, 
পািক ান)  

 
ক  পিরচালক, কে র সােথ সংি  িবিভ  কমকতা এবং কে র সাইট ইি িনয়ােরর সােথ আেলাচনায় 

জানা যায় য, িসেলট আ জািতক ি েকট িডয়াম  বতমােন বাংলােদশ ি েকট বাড ও িসেলট িবভাগীয়  
ীড়া সং া ক ক পিরচািলত হে  এবং িবিভ  অ জািতক ও ঘেরায়া নােম  যমন (িবিপএল, িবএসএল) 

ইত ািদ আেয়াজন কের থােক এবং িবিভ  াচ থেক া  গট েকট, রশীপ সহ িবিভ ভােব া  অথ 
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বাংলােদশ ি েকট বাড ও িসেলট িবভাগীয় ীড়া সং া ক ক সং হ করা হেয় থােক এবং জাতীয় ীড়া  
সং ােক উ  আেয়র ১০% দয়ার কথা।       

ক  পিরচালক, কে র সােথ সংি  িবিভ  কমকতা, কে র সাইট ইি িনয়ার এবং িসেলট িবভাগীয়  
ীড়া সং ার সােথ আেলাচনায় জানা যায় য, িবভাগীয় ি েকট িডয়ােমর লনায় িসেলট আ জািতক 
িডয়াম হওয়ার ফেল এর আয় েবর লনায় বেড়েছ এবং সােথ সােথ িবিভ  পযােয় িডয়াম েক 

সাব িণক পিরচযার জ  য় লনা লকভােব বেড়েছ।   

ঘ)  ক  ব াপনাঃ   

“িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত)” কে র 
আওতায় ক  ুভােব বা বায়েনর জ  কােনা িনেয়াগ া  িনয়িমত ক  পিরচালক িছেলন না, তেব 
অিতির  ছয় জন ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরন -    

ঃ কমকতার নাম ও পদিব দািয়  হণ দািয়  হ া র দািয়ে র ধরণ 

১ জনাব আ র রহমান, পিরচালক (পঃ উঃ) ০৭/০৬/২০১২  ১৯/০২/২০১৩ অিতির  
দািয়ে    

২ জনাব হাই ল কাই ম,পিরচালক (পঃ উঃ) ১৯/০২/২০১৩ ১৪/০৮/২০১৩ অিতির  
দািয়ে  

৩ জনাব এস এম রজাউল মা াফা কামাল, 
পিরচালক (পঃ উঃ) 

১৪/০৮/২০১৩ ১৬/১০/২০১৪ অিতির  
দািয়ে  

৪ জনাব নারায়ন চ  দবনাথ, পিরচালক  

(পঃ উঃ)  

১৬/১০/২০১৪ ০২/১২/২০১৪  অিতির  
দািয়ে  

৫ জনাব িজয়াউল হাসান, পিরচালক (পঃ উঃ) ০২/১২/২০১৪ ১৩/০৮/২০১৫ অিতির  
দািয়ে  

৬ জনাব নারায়ন চ  দবনাথ, পিরচালক  

(পঃ উঃ)  

১৩/০৮/২০১৫  - অিতির  
দািয়ে  

  

বতমােন “িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত)” সমা  
কে র ক  পিরচালক িহেসেব দািয়  া  িহেসেব আেছন জনাব মাঃ শা   আলম সরদার, িযিন এি ল 

২০১৯ হেত অ বিদ জাতীয় ীড়া পিরষেদর পিরচালক (পঃ ও ঊঃ) িহেসেব িন  রেয়েছন। ক  
পিরচালেকর ত  মেত ক  হেণর েব িবভাগীয় ীড়া সং া এবং বাংলােদশ ি েকট বাড এর িলিখত 
মতামত ও চািহদার পিরে ি েত ক  হণ করা হেয়িছল। কে র িনিমত অবকাঠােমার কায়ািল  



 

 
 

39 

স েক জানেত চাইেল িতিন বেলন, সকল িনমাণধম  কােজর মালামাল াবেরটরী পরী া সহ পরামশক 
িত ান এবং েকৗশলীেদর মা েম কায়ািল  িনি ত বক কাজ স াদন করা হেয়েছ। আইিসিস এর 

িনেদিশকা িকভােব পিরপালন করা হেয়েছ স েক জানেত চাওয়া হেল, িতিন জানান িবিসিব’র মা েম 
আইিসিস িনেদশনা বা বায়ন কেরেছ এবং সেরজিমেন কােজর মান পিরদশন কেরেছ। িপআইিস এর 
কায ম স েক িতিন বেলন, সেরজিমেন পিরদশন ও মািসক সভার আহবােনর মা েম ক  বা বায়ন ও 
পিরবী ণ কেরেছ। িতিন আেরা জানান, ব ও ীড়া ম ণালয়, পিরক না কিমশন, আইএমইিড এবং জাতীয় 

ীড়া পিরষদ ক ক কে র কাজ চলাকালীন সমেয় সেরজিমেন পিরদশন কেরেছন। কে র কােজর স ি  
িহেসেব বেলন, িনধািরত সমেয়র েব কে র ধান ধান সকল অে র কাজ ত স াদন কের আইিসিস 

-২০ িব কাপ ২০১৪ সফলভােব আেয়াজন করা হেয়েছ। কে র সবল িদক স েক বেলন, িনধািরত 
সমেয় দরপ  আ ান, কাদার িনবাচন ও অথ ছাড় করা হেয়িছল। কে র েযাগ স েক অবিহত কেরন 
য, আ জািতক ীড়া িতেযািগতা আেয়াজেনর মা েম আিথক িবধাসহ দেশর নাম ি  পাে ।     

 ম ণালয় ও সং া ক ক তদারিকঃ  

কে র িপিসআর অ যায়ী ক  ব ও ীড়া ম ণালয় এবং জাতীয় ীড়া পিরষদ ক ক তদারিকর 
লে  পিরদশন করা হয়িন। তেব, ক  চলাকালীন সমেয় অ জািতক ি েকট কাউি ল (আইিসিস) ক ক 
মােঠর কাজ তদারিকর জ  এেসিছল এবং কাজ স ে  সে াষ কাশ কেরিছল।     

 অিডট কায মঃ 

কে র িপিসআর পযােলাচনা কের দখা যায় য, ক র ই ানাল অিডট করা হেয়েছ তেব এর কােনা 
নিথপ  সং হ করা যায় িন িক  কােনা এ টানাল অিডট হয়িন।     

ঙ) ভাব ায়নঃ   

কে র িপিসআর িবে ষণ ও পযােলাচনা কের দখা যায় য, ক  তার ল  ও উে  অ যায়ী শতভাগ 
অিজত হেয়েছ।  

 বইজলাইন সােভঃ “িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম 
সংেশািধত)” কে র আওতায় কােনা বইজলাইন সােভ করা হয়িন।   

 িফিজিবিল  ািড t  ক  হেনর েব কান স বতা যাচাই করা হয়িন তেব, এই ক  হন 
করা  হেয়েছ ২০১৩ সােল, সই সময় সরকাির ভােব ৫০ কা  টাকার উপের ক  হেনর ে  কান 
স বতা যাচাইেয়র বা  বাধকতা িছলনা । তা ছাড়াও ক  নয়া হয় ২০১৪ সােলর আ জািতক -
েয়ি  াচ অ ােনর জ ।  

 চ) কে র লনা লক পযােলাচনা ও পযেব ণঃ  ToR অ যায়ী সংি  ভাব ায়ন 
কায েমর িবষয়াবলীর উপর সমী ার পিরমাণগত ও ণগত প িতর মা েম ত -উপা  সং েহর 
ফলাফল িনে  ‘ক’ ও ‘খ’ ই  ধান অংেশর মা েম উপ াপন ও িবে ষণ করা হেলা।  

অংশ-কঃ ণগত প িতর মা েম া  তে র ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ  
অংশ-খঃ পিরমাণগত প িতর মা েম া  তে র ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ    
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অংশ-কঃ ণগত প িতর মা েম া  তে র ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ      
সমী ার ToR-এর উে  অ যায়ী ণগত ও পিরমাণগত প িতর মা েম ক  এলাকার সংি  ভাব 

ায়ন  কায েমর িবষয়াবলীর উপর ত -উপা  সং েহর ফলাফল িন বিণত পিরে েদর মা েম 
উপ াপন, পযােলাচনা ও িবে ষণ করা হেলাঃ   
 
১. িনিবড় সা াৎকােরর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ    

২.  িবিভ  কেহা ারেদর সােথ দলীয় আেলাচনার (এফিজিড) ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 

৩.  ীড়া সাংবািদকেদর সােথ আেলাচনার মা েম লনা লক পযােলাচনা   

িনিবড় সা াৎকােরর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণঃ    

ক  পিরচালক, ক  কমকতা, িবিভ  জলার হড কাচ, িবিভ  ীড়া সংগঠেনর কমকতা, ক  সংি  
অ া  কমকতা , ানীয় শাসন, জলার িবিভ  কমকতা, জন িতিনিধর িনকট সবেমাট (২৪) জেনর 
কাছ থেক এই িনিবড় সা াৎকার হণ করা হেয়েছ। িনিবড় সা াৎকােরর ফলাফল িনে  েল ধরা হেলাঃ    

ক  বা বায়ন কালঃ িনিবড় সা াৎকাের অংশ হণকারীেদরেক এই কে র কাজ কেব থেক বা বায়ন  হেয়েছ 
তা িজে স করা হেয়িছল। উ রদাতােদর সকেলই বেলন ২০১৩ সােল কে র কাজ অ েমাদন হেয়েছ।  

িনিবড় সা াৎকার কালীন সমেয় িসেলট িডয়াম  আ জািতক মােনর হওয়ার লে  সকল শত রণ কেরেছ িক 
না জানেত চাওয়া হেল সকেলই বেলন য, িডয়াম  আ জািতক াচ আেয়াজন করার লে  সকল শত রণ 
কেরেছ।   

কে র কােজর ণগত মান স েক জানেত চাওয়া হেল, সা াৎকাের অংশ হণকারী সকেলই জানান য, 
আ জািতক িডয়াম িহেসেব সকল অবকাঠােমার ণগত মান আইিসিস, িবিসিব ও িডএসএ ক ক যাচাই করা 
হেয়েছ এবং এ িনমােণর সকল ে  ণগত মান ক রাখা হেয়েছ।   

ক  বা বায়ন কােজ ানীয় িমকেদর অংশ হেণর মা েম কে র অবকাঠােমাগত কাজ স াদন করা হেয়েছ।  

িডয়ােম দশকেদর েবশ এবং বািহেরর জ  পযা  গট আেছ িক না িজে স করা হেল ত দাতারা বেলন য, 
িডয়াম  আ জািতক হওয়ার েব ৩  গট িছল, দশকেদর কথা িবেবচনা কের আউটার িডয়ােমর গট 

বহার করেত দয়া হয় ফেল, খলা শেষ দশকেদর বািহর হেত কােনা অ িবধা হয় না।     

কে র কাজ চলাকালীন সমেয় কে র কাজ সেরজিমেন পিরদশন বা তদারিক কথা িজে স করা হেল, এনএসিস 
কমকতাগণ ও িডএসএ কমকতারা বেলন য, কে র কাজ চলাকালীন সমেয় আইিসিস ক ক ( ন ২০১৩ থেক 
ফ য়াির ২০১৪) িত মােস ১/২ বার কের সেরজিমেন পযেব ণ ও কােজর ণগত মান যাচাই কেরেছন। তেব, এ 

স িকত কােনা সাইট িভিজট দখােত পােরিন। উে  য, অনলাইেনর িবিভ  ীড়া িনউজ পাটােল এ স িকত 
িনউজ পাওয়া যায়।   

কে র কােজ স ি র সে  এনএসিস কমকতাগণ ও িডএসএ কমকতারা বেলন য, মাননীয় ধানম ী ২০১৪ 
সােলর ফ য়াির মােস িডয়াম  উে াধন কেরন এবং বেলন এ  দেশর সবেচেয় র িডয়াম।   
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বতমােন িডয়াম  কারা পিরচালনা কের জানেত চাওয়া হেল, এনএসিস কমকতাগণ ও িডএসএ কমকতারা বেলন 
য, ানীয়ভােব িবভাগীয় ীড়া সং া এবং িবিসিব এর সািবক কায ম পিরচালনা কেরন এবং মাঠ পিরচযার জ  

িপচ িকউেরটর, াউ  ােনজার, ভ া  ােনজার, িনরাপ া কম  ও এর সােথ স ৃ  আেরা জনবল িবিসিব ক ক 
িনেয়াগ দান করা হেয় থােক।    

িডয়াম র িবধািদ স েক জানেত চাওয়া হেল ত দাতারা বেলন, েরা মােঠ িফ ািরং এর ব া করা হেয়েছ 
যােত ভারী ি পাত হেলও মা  ২০-৩০ িমিনেটর মে  েরা মাঠ আবার খলার উপেযাগী করা তালা যায়।  

িডয়াম র িঁক স েক জানেত চাওয়া হেল ত দাতারা বেলন, িনয়িমত ঘােসর পিরচযা ও িনিমত অবকাঠােমার 
মরামত বা র ণােব ণ না করা হেল এর ণগত মান অ  রাখা স ব হেব না।  

িবিভ  ক হা ারেদর সােথ দলীয় আেলাচনার (এফিজিড) ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণঃ   

বতমান সমী ায় িনধািরত ক  এলাকায় িসেলট ৩  দলীয় আেলাচনা সমী ার ওয়ার অ যায়ী স  
করা হেয়েছ। এই ৩  দলীয় আেলাচনায় মাট ৩০ জন অংশ হন কেরন। আেলাচনায় ৫০% ষ অংশ হন 
কেরন। বক যারা খলার সােথ স ৃ  তারা অংশ হণ কেরন ৩০% এবং মিহলা অংশ হণকারী িছল 
২০%। পশা িভি ক িবভাজন অ যায়ী ষ অংশ হণকারীেদর অিধকাংশ চা রীজীবী, ানীয় 
জন িতিনিধ, খলা লার সােথ স ৃ  বক নী, এনিজও কম , সমাজ সবক, । ষ অংশ হণকারীেদর 
মে  গড় িশ াগত যা তা হেলা াতক পাস এবং মিহলা অংশ হণকারীেদর মে  গড় িশ াগত যা তা 
হেলা এইচ এস িস পাস।           

 কে র উে ঃ  

দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীগণ কে র উে  স েক বেলন, আ জািতক ি েকট নােম  
আেয়াজন এবং -২০ িব কাপ আেয়াজেনর জ  এই িডয়ামেক আ জািতক মােন উ ীত করা হেয়েছ।  

 কে র ল কায মঃ   

দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীগণ কে র ল কায ম স েক বেলন, ীড়া অবকাঠােমা উ য়েনর 
মা েম খলা লার মান উ য়ন, খেলায়াড় ি  ও খেলায়াড়েদর দ তা ি  করাই কে র ল কায ম 
বেল সবাই অবিহত কেরন।  

 অবকাঠােমা উ য়ন   

১২% উ রদাতা বেলেছন াড লাইট াপন কেরেছ, ১৫% বেলেছন ন ন েকট কাউ ার িনমাণ করা 
হেয়েছ, ১৯% বেলেছন ীণ ালারী িনমাণ করা হেয়েছ, ২৬% বেলেছন ালারীেত ন ন চয়ার সরবরাহ 
করা হেয়েছ, ১৮% বেলেছন িডয়ােমর িনরাপ ার জ  বাউ াির ওয়াল িনমাণ করা হেয়েছ, বাকী ১০% 
কােনা ত  িদেত পােরিন।    
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 জীবনমান উ য়ন 

এই ক  বা বায়েনর ফেল এলাকার িক  মা েষর আেয়র ব া হেয়েছ, িসেলেট আ জািতক মােনর িক  
হােটল িনমাণ হেয়েছ যখােন ানীয় অেনেকর কেমর েযাগ হেয়েছ, যাগােযাগ ব া উ ত হেয়েছ, এই 

িডয়াম  িনমােণর কারেন অেনক িবেদিশ পযটক ও আসেছ যার ফেল, পযটন বসা ও ভােলা চলেছ।   

 ইিতবাচক িদক  

কে র আওতায় িনিমত অবকাঠােমা বহােরর মা েম দশীয় ীড়া েনর ভাব স েক িজে স করেল, 
উ রদাতারা এই কে র ইিতবাচক িদক স েক বেলন য, এই িডয়াম  িনমােণর ফেল ন ন ন ন 
ি েকট াব তির হেয়েছ এবং সখান থেক ন ন ন ন খেলায়াড় ি  হেব বেল আশা করা যায়, ি েকট 

মীেদর সরাসির আ জািতক াচ ই া রন হে ।   

 চার কায ম  

অিধকাংশ উ রদাতারা বেলন, জনগেণর মােঝ এই িডয়াম স েক জানােনার জ  িনমাণ অব ায় কােনা 
চার কায ম চালােনা হয়িন িক  িবিভ  ি েকট নােম  আেয়াজন হেল ানার, মাইিকং, জাতীয় ও 
ানীয় দিনক পি কা, িভেত স চার ইত ািদর মা েম জনগণেক অবিহত করার ফেল মা ষ জানেত 

পেরেছ য িসেলেট এক  আ জািতক মােনর ি েকট িডয়াম িনিমত ও চা  হেয়েছ।    

 িনমাণ কায ম  

িনমাণ কায ম স েক িজে স করা হেল উ রদাতারা বেলন য, িডয়ােমর স ণ িনমাণ কাজ স  
হেয়েছ এবং িডয়াম  না িনক র বেল জানান। িক  িক  উ রদাতারা জানান িডয়ােমর পােশ 
আেরা এক  আউটার িডয়াম িনিমত অব ায় আেছ যার কাজ স  হেল, িডয়াম র আেরা েযাগ 

িবধা বাড়ার পাশাপািশ র ও মেনারম হেব।  

 উে  বা বায়ন  

ক  য উে ে  বা বায়ন করা হেয়েছ, তা কত  অিজত হেয়েছ জানেত চাওয়া হেল সকল উ রদাতাই 
বেলন য, িডয়াম  লত আ জািতক ি েকট নােম  আেয়াজেনর লে  িনিমত হেয়েছ এবং তা -২০ 
িব কাপ সহ িবিভ  আ জািতক নােম  আেয়াজন এরই মে  সাফে র সােথ আেয়াজন কেরেছ এবং 
শতভাগ উে  অজন হেয়েছ বেল সবাই অিভমত  কেরন।   

 পািরশ   

িবে র অ া  আ জািতক িডয়ােমর মত এই িডয়ােমও বিশ বিশ আ জািতক নােম  আেয়াজন 
করা উিচৎ, যােত কের িবে র সব দশই জানেত পারেব বাংলােদেশ র ও না িনক এক  ি েকট 

িডয়াম  রেয়েছ।   
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িসেলট িবভাগীয় ি েকট িডয়ােমর সােথ শর-এ-বাংলা জাতীয় ি েকট িডয়ােমর (ঢাকা) 
িবধািদ লনা লক পযােলাচনা     

“িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত)” সমা  কে র 
সােথ লনা লক ভাব ায়েনর জ  শর-এ-বাংলা জাতীয় ি েকট িডয়ােম (িমর র িডয়াম, 
ঢাকা) আেয়ািজত িবিভ  আ জািতক ি েকট নােম  কাভার করা দেশর িবিভ  িভ ীড়া  সাংবািদক, 
জাতীয় দিনেকর ীড়া  সাংবািদক ও িবিভ  অনলাইন িনউজ পাটাল এর ীড়া সাংবািদক, শর-এ-বাংলা 
জাতীয় ি েকট িডয়ােম কমরত িবিভ  পযােয়র িনরাপ া কম  ও খলা চলাকালীন িক  দশেকর সােথ 
কাঠােমাব  পে র মা েম আেলাচনা করা হয়।  

উ রদাতােদর মে  ই িডয়ােম খলা উপেভাগ কেরেছন এমন ত দাতা শতকরা ৮০%। যােদরেক 
িনরাপ ার িবষেয় িজে স করা হেল সবাই বেলন য, খলা চলাকালীন অব ায় িনরাপ া ব া স ণ 
আ জািতক মােনর িনি ত করা হেয় থােক এর জ  কেয়ক েরর িনরাপ া বলয় তির করা হেয় থােক।   

৮০% ত দাতারা বেলন য, িডয়াম  িনমােণর  থেকই এর কায ম স েক অবগত আেছন এবং 
২০% বেলন য তারা িভেত খলা দখার মা েম জানেত পেরেছন এই িডয়াম  আ জািতক মােনর 
করা হেয়েছ।   

িডয়ােমর িনমাণ কায ম স েক িজে স করা হেল, সরাসির খলা কাভার/উপেভাগ কেরেছ এরকম 
৭২% ত দাতা বেলন য, িনমাণ কায ম সে াষজনক হেয়েছ এবং আেরা বেলন িডয়াম  অেনক 
চমৎকার ভােব সাজােনা হেয়েছ।   

েযাগ িবধা স েক জানেত চাওয়া হেল, ৭৪% ত দাতা বেলন, যাতায়াত ব া আেরা উ ত করেত 
হেব, ATM েথর ব া করা যেত পাের, েকট কাউ ার সং া বাড়ােত হেব, ড কােটর আ িনকায়ন 
জ রী। টয়েলট পযা  রেয়েছ এবং তা ভােলা।    

িমিডয়া স াের ত  জানেত চাওয়া হেল বিশর ভাগ সাংবািদক বেলন য, িমিডয়া স ােরর পযা  েযাগ 
িবধা রেয়েছ তেব তা িমর েরর লনায় অেনক ছাট, যার ফেল একসােথ অেনক সাংবািদক িনউজ কাভার 

করেত পাের না।   

সেবাপির, সকেলর ত  িবে ষণ ও পযােলাচনায় বলা যায় য, িসেলট আ জািতক িডয়াম ই 
বাংলােদেশর যেকােনা আ জািতক িডয়ােমর লনায় আ িনক াপত  শলী ারা না িনক রভােব 
সাজােনা হেয়েছ এবং পযা  েযাগ িবধা স িলত।   

অংশ-খঃ পিরমাণগত প িতর মা েম া  তে র ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ    
 
সাধারন উ রদাতােদর জরীেপর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণঃ   
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 ন না উ রদাতােদর বিশ   
ভাব ায়ন সমী ায় এক  সংগ ত মালার মা েম িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক 

মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত) কে র আওতায় খানা জরীপ কায ম ক  এলাকা ও 
ক  বিহ ত এলাকায় চালােনা হেয়েছ। ক  এলাকায় মাট উ রদাতার সং া ৪০০, যার মে  ষ বা 
বক ণী ৬৫% (২৬০ জন) এবং মিহলা ৩৫% (১৪০ জন)। কে াল এলাকায় ২০০ জেনর ত  সং হ করা 

হেয়েছ। যার মে  ৭১% (১৪২ জন) ষ বা বক ণী এবং ২৯% (৫৮) জন মিহলা। এ সমী ায় মাট 
৬০০ জন সাধারণ উ রদাতার কাছ থেক ত  সং হ করা হেয়েছ। যার মে  ৬৭% নয়া হেয়েছ ক  
এলাকা থেক এবং ৩৩% নয়া হেয়েছ ক  বিহ ত অথাৎ কে াল এলাকা থেক।     
সারনী-২   খানা পযােয় উ রদাতােদর িব াস (%)      

িসেলট সদর ( ক  এলাকা)   ফ গ  (কে াল এেলকা)  মাট   িল  

সং া % সং া % সং া % 
ষ বা 

বক ণী  
২৬০ ৬৫  ১৪২ ৭১   ৪০২ ৬৭ 

মিহলা ১৪০ ৩৫ ৫৮  ২৯ ১৯৮ ৩৩ 
মাট  ৪০০ ১০০ ১০৫  ১০০ ৬০০  ১০০  

 
চাট-১ ন না উ দাতােদর িব াস  

  
 ক  স েক উ রদাতােদর অিভমতঃ   

িসেলট িবভাগীয় িডয়াম  আ জািতক মােনর হেয়েছ িকনা, স স েক ক  এলাকার মাট উ রদাতােদর মে  
২৯% উ রদাতা ক  স েক জেনেছন িভেত খলা দখার মা েম, ৩২% জেনেছন িবিভ  আ জািতক াচ 
আেয়াজেনর সময় চােরর মা েম, ১৭% জেনেছন -২০ িব কাপ আেয়াজেনর মা েম, ২২% ত দাতা বেলেছন 
তারা ি েকট খলার সােথ সরাসির স ৃ  থাকার কারেন তােদর জানেত অ িবধা হয়িন।              

সারণীঃ৩ ক  স েক উ রদাতােদর ােনর শতকরা হার      
উ র  িসেলট সদর ( ক  এলাকা)  

(সং াঃ ৪০০)          
মাট 

(সং াঃ ৪০০)%  

িভেত খলা দখার মা েম  ১১৬ ২৯ 
িবিভ  আ জািতক াচ আেয়াজেনর সময় চােরর মা েম  ১২৮ ৩২ 

-২০ িব কাপ আেয়াজেনর মা েম  ৬৮ ১৭ 
ি েকট খলার সােথ সরাসির স ৃ  থাকার কারেন  ৮৮ ২২  

 পু ষ  
৬৫%

 নারী 
৩৫%

ক  এলাকা 

 

 ক  এলাকা  

ষ 
৭১%  

 কে াল এলাকা 

নারী 
২৯%   
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ন না উ রদাতােদর আথ-সামািজক ত ঃ     
ক  এলাকায় ষেদর গড় বয়স ৩৫ বছর ও মিহলােদর গড় বয়স ২৭ বছর। ষেদর গড় িশ াগত 

যা তা াতক পাশ এবং মিহলােদর গড় িশ াগত যা তা এইচ এস িস পাশ।  
উ রদাতােদর পশাগত িবভাজেন দখা যায় য, ক  এলাকায় ষেদর পশার শতকরা হার হল যথা েম 
৩৩% চা রীজীবী, ৪৩% বক যারা খলা লার সােথ স ৃ , ১২%  বসায়ী এবং ১২% বকার। 

ক  এলাকায় মিহলা উ রদাতােদর মে  বতমােন ৫৩% িহণী,  ৩৪% ছা ী এবং ১৩% খলার সােথ 
স ৃ ।    
  
উে  স েকঃ  
এই ক  িক উে ে  বা বািয়ত হেয়েছ জানেত চাওয়া হেল, সকেলই বেলন এখােন -২০ িব কাপ 
হেয়িছল এবং িবিভ  আ জািতক ও ঘেরায়া ি েকট নােম  আেয়াজেনর লে  এই িডয়াম  িনমাণ 
করা হেয়েছ।  
 
আথ-সামািজক পিরবতনঃ 
এই ক  বা বায়েনর ফেল এলাকার আথ-সামািজক পিরবতন হেয়েছ িকনা জানেত চাইেল, ৬৮% 
উ রদাতা বেলন অেনক বকার লাক িডয়ােমর পােশ িবিভ  দাকান তির কেরেছন এর ফেল অেনক 
মা েষর রাজগােরর ব া হেয়েছ, ২২% বেলেছন খলা চলাকালীন সমেয় অেনক র রা  থেক ও 
িবেদশী পযটকরা খলা উপেভাগ করেত আেসন, ফেল তােদর থাকা ও খাওয়ার আবাসন ব ার জ  ন ন 
ন ন হােটল মােটল িনমাণ হেয়েছ এবং সখােন অেনক লােকর কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ। ১০% 
উ রদাতা কােনা মতামত দনিন।     
  
 

চাট-২ ন না উ রদাতােদর আথ সামািজক পিরবতন   

 
 

১৬% উ রদাতা বেলেছন য, এই িডয়াম  িনিমত হওয়ার ফেল িসেলট সহ আেশ পােশর জলার 
খেলায়াড়েদর খলার েযাগ ি  হেয়েছ, ২৮% বেলন, ন ন ন ন ি েকট াব তির হে  যখােন এই 

অ েলর ি েকট মী বকরা আেরা বিশ উৎসািহত হে , ১৯% বেলন, তােদর খলার মান ি  পাে , 
২২% বেলন বিশ বিশ নােম  হে , ঘেরায়া ও জাতীয় িবিভ  খলােত তারা অংশ হণ করেত পারেছ 
এবং ১৫% বেলন, জাতীয় পযােয়র অেনক খেলায়াড় িবিভ  িলগ খলেত আসার কারেন তােদর কাছ থেক 
সরাসির িক  িশখেতও পােরেছ।       
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চাট- ৩  আ জািতক িডয়াম হওয়ার িবধা 

 
 
 

৮৯% উ রদাতারা বেলন, িডয়াম  িনমােণর পর থেক এই এলাকার ব সমােজর মে  খলার বণতা 
ি  পাে  ফেল, তারা অেনক অসামািজক কমকা  থেক িনেজেদর ের রাখেত পারেছ।    

উ রদাতােদর কােছ ক  বা বায়েনর ফেল তােদর অ িত স েক িজে স করা হেল তারা বেলন য, 
এই িডয়াম  তােদর একাধাের গেবর ও অহংকােরর কননা, বাংলােদেশর সকল মা ষ ও িবে র অেনক 
মা ষ এই িডয়াম স েক জােনন, যার ফেল সবাই িসেলট স েকও আেরা বিশ জানেত পারেছ।    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

সমী ার জ  ত  সং  
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চ থ অ ায়    

SWOT িবে ষণ    

SWOT িবে ষণ হে  এক  সংগ ত প িত যার মা েম এক  কে র সফলতা ও বলতা স হ এবং 
কে র েযাগসহ এবং একই সােথ িঁক স হ িনণয় করা হেয় থােক। খানা পযােয়র সরাসির সা াৎকার ও 

সংি  ত দাতােদর সা াৎকার, দলীয় আেলাচনা (এফিজিড), লনা লক পযােলাচনার জ  ীড়া 
সাংবািদকেদর সােথ আেলাচনা হেত সং হীত ত  ও মতামত এবং কে র িডিপিপ ও িপিসআর িবে ষেণর 
মা েম SWOT িবে ষণ করা হেয়েছ যা িনে  উপ াপন করা হেলাঃ      

৪.১ কে র সবল িদকঃ    

1. িডয়াম  িনমােণর ফেল দেশর ীড়া জগেত ি েকট খলা েবর লনায় আেরা য়ংস ণ হেয়েছ;  

2. একক ভােব আইিসিস’র যেকােনা বড় ইেভ  আেয়াজেনর জ  এই িডয়াম  উে খেযা  িমকা 
পালন করেছ;    

3. িডয়াম িনমােণর ফেল এলাকার অেনক বকার জনগেণর েবর লনায় ন ন কমসং ােনর েযাগ 
ি  হেয়েছ;    

4. িডয়াম  স ণ মাঠ িফ ািরং এর আওতায় আনার ফেল, খলার সময় ি পাত হেলও মা  ২০-৩০ 
িমিনেটর মে  মাঠ নরায় খলার উপেযাগী করােনা যায়;    

5. ক  বা বায়েনর ফেল েবর লনায় অেপ া ত ভােব এই এলাকা সহ আেশ পােশর এলাকার 
জনগণ আথ সামািজকভােব উপ ত হে ; 

6. এই িডয়াম েত ইিতমে  -২০ িব কাপ সহ আইিসিস’র অেনক খলা অ ি ত হওয়ায় এর মা েম  
িবিসিব আেরা শি শালী হেয়েছ;  

7. ঘেরায়া ও আ জািতক িবিভ  াচ অেয়াজেনর ফেল েকট িবি , রশীপ ও অ া  ভােব অিজত 
আয় আেগর লনায়  ি  পেয়েছ; এবং    

8.  ক  বা বায়েনর ফেল যাতায়াত ব ার অবকাঠােমাগত উ য়ন ও সং ার করা হেয়েছ।   

৪.২ কে র বল িদকঃ   

9. কে র িডিপিপেত িনে  িলিখত  স হ দখা গেছ-  

      ক) ৫০ কা  টাকার উে  কে র জ  ণকালীন ক  পিরচালক িনেয়ােগর িবধান থাকেলও 

        অিতির  দািয়ে র ক  পিরচালক নয়া হেয়েছ; 
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10. ক র াথিমক য় ধরা িছল ৮৭৪২.৪৮ ল  টাকা এবং বা বায়ন এর সময় িছল ১২ মাস, 
পরবত েত ক  ১০৩১১.৫৫ ল  টাকা সংেশাধন কের ৫৪ মাস সময় য় করা হয়। এরকম এক  
ছাট কে  অিতির  ৪২ মাস সময় বিশ লােগ যা যথাথ নয়;     

11. কে র সংেশাধেন াপ েটকশন/িরেটইিনং ওয়াল অ ি র জ  পাহািড় অ ল ও ভারী বষণ 
এলাকা এর কথা উে খ করা হেয়েছ, যেহ  িবষয়  মান িছল সেহ  াথিমকভােব অ  করা 
যেতা;   

12. ফািনচােরর য়, অভ রীণ আরিসিস রা া, ি ল ফ াি ং ইত ািদ কাজ থাক/  লাম সাম ধরা হেয়েছ যা, 
যথাথ নয়;    

13. িডিপিপেত সং ান থাকা সে ও খেলায়াড়েদর জ  ডরেমটরী িনমােণর কাজ অসমা  রাখার কারণ 
উে খ করা হয়িন;   

14. াউ  ই ইপেম  িহেসেব মায়ার মিশন সরবরাহ করা হয়িন এবং এর কারণ উে খ করা হয়িন; 

15. িবিভ  কােজর ে  কাদারেদরেক পযা  সময় দয়া হয়িন ফেল, কােজর সময় ি  করা হেয়েছ;   

16. িডয়ােমর ি ণ ালারী খাড়া ভােব িনমাণ করায় দশকেদর বসেত ও চলােফরা করেত সম া হয়; 
এবং  

17. ক  চলাকালীন সমেয় সংি  ম ণালয় বা বা বায়নকারী সং া ক ক সরাসির তদারিক করা হয়িন।  

৪.৩ কে র িঁকঃ  

18. স কভােব র ণােব ণ করা না হেল, অেনক ইেলক িনক মালামাল ও ালারীর িত হেত পাের; 

19. শি শালী কিম  ারা িনয়িমত পযেব ণ করা না গেল, িডয়াম  িঁকর মে  পড়েব; এবং   

20. িনয়িমত খলা আেয়াজন করা না গেল এর পিরচযা কম হেব।    

৪.৪ কে র েযাগঃ   

21. উদীয়মান ি েকটার তির হওয়ার েযাগ রেয়েছ; 

22. িডয়াম  অিধক দশক ধারণ মতা (১৮,৫০০ জন) স ম হওয়ায় একসােথ অেনক দশক খলা উপেভাগ করার 
েযাগ রেয়েছ; 

23. বিশ বিশ নােম  আেয়াজেনর জ  েযাগ বেড়েছ; 

24. িবিভ খী কমসং ােনর েযাগ ি  হওয়ার ফেল, ক  এলাকার জনগন আিথকভােব আেগর লনায় 
অিধকতর াবল ী হেয়েছন; এবং    

25. িডয়ােম আ িনক িজমেনিসয়ােমর ব া থাকায়, তা বহার কের জাতীয় এবং এলাকার খেলায়াড়রা তােদর 
িফটেনস ধের রাখার েযাগ হেয়েছ।     
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প ম অ ায়  

কে র সািবক পযেব ণ ও পযােলাচনা   

কে র িডিপিপ,আরিডিপিপ,  িপিসআর ও  ক  অিফেসর নিথপ  এবং মাঠ পযােয় সেরজিমেন ত  স হ 

পযেব ণ ও পযােলাচনা কের যসব িবষয় দখা যায় তা িনে  আেলাচনা করা হলঃ  

 কে র িডিপিপ, আরিডিপিপ, িপিসআর , মাঠ পযােয় সেরজিমেন পযােলাচনা করেল দখা যায় 

  বাংলােদেশই নয় বরং িব  ীড়া েন যত েলা না িনক ি েকট িডয়াম রেয়েছ, তার মে  

িসেলট িবভাগীয় িডয়াম  অ তম যা’ আমােদর দশ ও ি েকটেক িব  পিরম েল আেরা পিরিচত 

কের েল ধরেত অ তম িমকা পালন করেছ; 

 িডিপিপ পযােলাচনা করেল দখা যায় আ জািতকমােনর িডয়ােম উ ীতকরেনর জ  সব সং ান রেখ 

কে র ল িডিপিপ  অ েমািদত হেয়েছ। 

 কে র অথ বছর িভি ক কম পিরক না ও িডিপিপর সং ান িবষয়ক পযােলাচনা করেল দখা যায়, 

 ক  ােব দ  া িলত মাট য়, েয়র অ িভি ক িবভাজন, আিথক ও বা ব ল মা ার 

িবষয়ািদ এবং এ সং া  সকল ত  উপা  পরী া িনরী া করা হেয়েছ;  

 ি য়ািরং/িপ আইিস/ িপএসিস কিম র সভা ও িস া  বা বায়ন িবষয়ক পযেব ণ   

 এ যাবৎ কে র আওতায় িবিভ  সময় ি য়ািরং কিম র সভা অ ি ত হেয়েছ। ক  বা বায়েনর ে  

ব ও ীড়া ম নালেয়র িদক িনেদশনা ও আিথক লা যথাযথ ভােব িতপালন করা হেয়েছ;  

 িপিপআর ২০০৮ যথাযথ ভােব অ সরণ কের কে র য় কায ম করা হেয়েছ। ক  পিরচালক এবং 

সং া ধান ক ক িনয়িমত ক  এলাকা পিরদশক বক কােজর নগত মান ও অ গিত  িনি ত করা  

হেয়েছ।  
 

 কে র উে  বা বায়ন িবষয়ক পযেব ণ করেল দখা যায়  

 যাতায়ােতর ব া আেরা উ ত করা যেত পাের, কননা ধান সড়ক থেক িডয়ােমর েবেশর  
রা া অেনক স  , যানবাহন চলাচল করেত সম া হয় তাই রা া শ  করা দরকার;                

 ক  দেশর , ম  ও দীঘ ময়াদী পিরক না কম চীর উে , ল মা া অ ািধকার 
ইত ািদর     সােথ সাম ণ ; এবং  

 ক  বা বায়েনর ফেল আ জািতক পিরম েল বাংলােদেশর ভাব িত উ ল হেয়েছ এবং ীড়া 

জগেত ইিতবাচক পিরবতন ঘটার সােথ সােথ ন ন ন ন খেলায়াড় তির হেয়েছ ও বাংলােদেশ 

আরও বিশ আ জািতক ি েকট খলার েযাগ ি  হেয়েছ। 
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 সবার মান জলবল ও অনা  িবষয়ক কায ম পযােলাচনা করেল দখা যায়  

 িডয়াম  িনমােণর ফেল দেশর ীড়া জগেত ি েকট খলা েবর লনায় আেরা য়ংস ণ 
হেয়েছ;  

 একক ভােব আইিসিস’র যেকােনা বড় ইেভ  আেয়াজেনর জ  এই িডয়াম  উে খেযা  িমকা 
পালন করেছ; এবং     

 ক  বা বায়েনর ফেল যাতায়াত ব ার অবকাঠােমাগত উ য়ন ও সং ার করা হেয়েছ।   

 কে র য় ত য পািত  নগতমান ও অ া  িবষয়ক পযেব ণ করেল দখা যায় 

 উ ু  দরপ  আহবােনর মা েম কে র েয়াজনীয় মালামাল ,সর ামািদ , ত কাজ এবং সবা হন 
য় ও সং হ করা হেয়েছ ; এবং   

  সরকােরর িবধান অ যায়ী, সরকাির েয় তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করা এবং য় ি য়ায় 
অংশ হেণ ই ক উপ  াথ েদর মে  িবিভ  পযােয় বাধাহীন িতেযাগীতার েযাগ ি র  জ  
বাংলােদশ সরকার ক ক পাবিলক িকউরেম  আইন ২০০৬ এবং পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা, 
২০০৮ ণয়ন করা হেয়েছ।     

 কে র সবার মান, জনবল ও অনা  িবষয়ক পযেব ণ করেল দখা যায় 

 এই কে র আওতায় কান জনবল িনেয়ােগর সং ান রাখা নই। উে  য, অ  িত ােনর রাজ  
সটআপ এর জনবল ক ক কে র কায ম পিরচালনা করা হে । 

 কে র য়কায ম ও অিডট িবষয়ক পযেব ণ করেল দখা যায়  

 কে র িডিপিপ িবে ষেণ দখা যায়, পে র(Goods) ২ , কায (Works) ১১  এবং সবা 
(Services) ১ , যার িত  উ ূ  দরপ  প িতেত সং হ করার কথা িক  য় কােজ  
রেয়েছ; 

 কে র িপিসআর পযােলাচনা কের দখা যায় য, ক র ই ানাল অিডট করা হেয়েছ িক  কােনা 
এ টানাল অিডট হয়িন।     

 কে র টকসইকরণ িবষয়ক কায ম  পযেব ণ করেল দখা যায়  

 িডয়াম র িনমাণকাজ জাতীয় ীড়া পিরষদ বা বায়ন করেলও এ  বহার করেছ বাংলােদশ 
ি েকট কে াল বাড এবং িসেলট িবভাগীয় ীড়া সং া। 

 ি েকট িডয়াম  টকসইকরেণর জ  েয়াজন িনয়িমত ঘেরায়া, জাতীয় ও আ জািতক ি েকট 
ােচর আেয়াজন করা। এর ফেল একিদেক যমন িনয়িমত াপনাস েহর র ণােব ণ ও েয়াজন 

অ যায়ী মরামত স ব হেব, অপরিদেক িনয়িমত খলা লার আেয়াজেনর ফেল িডয়ােমর টকসইেয়র 
জ  অিতির  েয়াজনীয় কাজ করা যােব।  
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ষ  অ ায়   

পািরশমালা  
 

1. ভিব েত এই রকম কে  ণ কালীন ক  পিরচালক িনেয়াগ দয়া যেত পাের;  

2. কে র জ  েয়াজনীয় টাকার চািহদা ও বরা  থম বছের রাখা উিচৎ যােত কের ত কে র 

েয়াজনীয় কাজ সময়মািফক সমা  করা যায়;  

3. সংিশ  ম ণালয় ও বা বায়নকারী সং ােক িনয়িমত পযেব ণ করা;  

4. এ টানাল অিডট করােনা যেত পাের এেত তা ও জবাবিদিহতা বাড়েব; 

5. যাতায়ােতর ব া আেরা উ ত করা যেত পাের, কননা ধান সড়ক থেক িডয়ােমর েবেশর রা া 
অেনক স  , যানবাহন চলাচল করেত সম া হয় তাই রা া শ  করা দরকার; 

6. যেহ  িডয়াম র ধারন মতা অেনক বিশ এবং যেকােনা আ জািতক বা ঘেরায়া খলায় র 
দশেকর সমাগম হেল মা  ২  েকট কাউ ার সামাল িদেত িহমিশম খেত পাের, যার ফেল িব লা 
হওয়ার স াবনা থােক, তাই েকট কাঊ ােরর সং া ি  করা যেত পাের;       

7. আ িনক মােনর ড কােটর ব া করা যেত পাের; 

8. ATM  েথর ব া রাখা দরকার; 

9. লাকাল বা আ িলক খেলায়াড়ােদর খলার জ  েযাগ কের দয়া যায়;  

10. টয়েলেটর সং া ি  করা উিচৎ;  

11. বিশ বিশ আ জািতক াচ আেয়াজন করা দরকার; 

12. যথাসমেয় কাদার িনবাচন করেত হেব;  

13. িনরাপ া আেরা জারদার করা দরকার; এবং   

14. শি শালী কিম  কের িনয়িমত পযেব ণ করা যেত পাের।  
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সংেযাজনী-১ 

সারনী-১   খানা পযােয় উ রদাতােদর িব াস (%)      
িসেলট সদর ( ক  এলাকা)   ফ গ  (কে াল এেলকা)  মাট   িল  

সং া % সং া % সং া % 
ষ বা 

বক ণী  
২৬০ ৬৫  ১৪২ ৭১   ৪০২ ৬৭ 

মিহলা ১৪০ ৩৫ ৫৮  ২৯ ১৯৮ ৩৩ 
মাট  ৪০০ ১০০ ১০৫  ১০০ ৬০০  ১০০  

 

সারণীঃ২ ক  স েক উ রদাতােদর ােনর শতকরা হার       
উ র  িসেলট সদর ( ক  এলাকা)  

(সং াঃ ৪০০)          
মাট 

(সং াঃ ৪০০)%  

িভেত খলা দখার মা েম  ১১৬ ২৯ 
িবিভ  আ জািতক াচ আেয়াজেনর সময় চােরর 
মা েম  

১২৮ ৩২ 

-২০ িব কাপ আেয়াজেনর মা েম  ৬৮ ১৭ 
ি েকট খলার সােথ সরাসির স ৃ  থাকার কারেন  ৮৮ ২২  
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সংেযাজনী-২    
মালা, িনেদিশকা, চকিল  ও গাইডলাইন   

 
মালা ১ সাধারণ উ রদাতার প    

মালা ২ সেরজিমেন কে র অবকাঠােমা পযেব ণ চকিল   

মালা ৩  াি বেগর সা াৎকােরর জ  মালা  ( ক আই আই)   

মালা ৪ PD, DSA, BCB কমকতা   

মালা ৫ দলীয় আেলাচনার জ  প   

মালা ৬ কে র য় সং া  কায েমর চকিল   

মালা ৭ ানীয় পযােয়র কমশালার জ  গাইডলাইন  
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িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর  
িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত) কে র ভাব ায়ন সমী ার  

 

সাধারণ উ রদাতার Rb¨ cÖkœcÎ 
‡Km bst    
 

 

IqvW© bs: ................................................................  BDwbqb: .............................................................. 
Dc‡Rjv: ................................................................  ‡Rjv: .................................................................. 
mv¶vrKvi MÖn‡bi mgq:    ïiæ    ...................................   †kl   ....................................... 
mv¶vrKvi MÖnYKvixi bvg: ............................................. ¯v̂¶i:.............................. ZvwiL: ........................... 
mycvifvBR‡ii bvg: ..................................................... ¯v̂¶i:...............................ZvwiL: .......................... 
‡KvqvwjwU K‡›Uªvj Awdmv‡ii bvg: .................................... ¯v̂¶i:............................... ZvwiL: .......................... 

 
mv¶vrKv‡i AskMÖnYKvixর m¤§wZcÎ   

Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve, 
িসেলট িবভাগীয় িডয়াম এর িসেলট জলার সদর উপেজলায় লা া রা মৗজায় ১২.৮৫ একর জায়গা রেয়েছ। 
িসেলট িবভাগীয় িডয়ােমর কাজ  হয় ২০০৬ সােল। াথিমক পযােয় এক  ি তল ািভিলয়ন ভবন, াউ  

ার ালারী, খলার মােঠর চারপােশ ন/ি ল ফি ং এবং মােঠর উ য়ন কাজ করা হয়।  ইেতাম  বাংলােদশ 
আইিসিস -২০ িব কাপ ২০১৪ অ ােনর জ  একক আেয়াজক দশ িহেসেব িনবািচত হয়। এ পিরে ি েত িসেলট 
িবভাগীয় িডয়ামেক এক  আ জািতক মােনর ি েকট িডয়ােম উ ীতকরণ ক  হীত হয়। জাতীয় ীড়া 
পিরষদ, ব ও ীড়া ম ণালয় KZ…©K  Ò িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম 
সংেশািধত) kxl©K GKwU cÖKí ev Í̄evqb কেরেছ|       
 

eZ©gv‡b ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM -6 (AvBGgBwW) cÖKíwUi ভাব ায়ন Gi KvR nv‡Z wb‡q‡Q| gvV ch©v‡q GB 
mgx¶vi `vwqZ¡ †c‡q‡Q  †R¯‹vB G›UvicÖvBR wj: bvgK M‡elYv cÖwZôvb | Avwg †R¯‹vB G›UvicÖvBR wj: †_‡K GB ভাব ায়ন 
Kv‡Ri gvV ch©v‡q Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ G‡mwQ|   
 

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

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

 

 

 

‡mKkb 1 t Lvbvi Av_©mvgvwRK I RbwgwZK Ae ’̄v  (mevi Rb¨ cÖ‡hvR¨)  

cÖkœcÎ: 1  

2 1 
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1. উ রদাতার bvg: .......................................................... ‡gvevBj b¤̂it ......................................... 
 
ক.  উ রদাতার wj½:    1.  cyiæl  2.  gwnjv  
 
খ. ‡gveBj/‡dvb bv¤v̂i (wbR¯ ̂ev Ab¨ Kv‡iv bv¤̂vi Aek¨B Avb‡Z n‡e):................................................... 
 
গ. RvZxq cwiPqcÎ/‡fvUvi AvBwW bs:........................................................................................... 

 
ঘ. Rb¥ZvwiL (RvZxq cwiPqcÎ Abymv‡i): ................................................................................. 
 
ঙ. DËi`vZvi eZ©gvb eqm: .............................(c~Y© eQi)   
 
চ. DËi`vZvi wk¶vMZ †hvM¨Zv: .........................(m‡e©v”P †kªYx cvm) 
 
ছ. DËi`vZvi eZ©gvb †ckv: ........................................................................................................ 
 
2. Avcwb wK GB GjvKvq ¯’vqx emevm K‡ib ?                            1.   nu¨v          2.   bv 
 
 mvgvwRK †hvMv‡hvM (mevi Rb¨ cÖ‡hvR¨) 
 
3. Avcwb বা আপনার িনকট ানীয় কউ wK †Kvb ীড়া সংি  mvgvwRK msMV‡bi (K¬ve, mwgwZ BZ¨vw`) mv‡_ RwoZ 

Av‡Qb?   1.   nu¨v          2.   bv 
 
K. nu¨v n‡j, msMV‡b নাম উে খ ক ন? ...........................................................................  
   
L. ‡mLv‡b Avcwb বা আপনার িনকট ানীয়র c`ex wK? .................................................................. 
 
M. Avcwb বা আপনার িনকট ানীয় কান ধরেণর খলার সােথ স ৃ   
১. ি েকট ২. টবল  
৩. হিক  ৪. টিনস  
৫. কাবািড  ৬. াডিম ন  
৭. ভিলবল  ৮. অ া .............  
 

 
 
 
 

* িনকট ানীয় ( িতেবিশ, আ ীয়, ছেল, মেয়, পিরিচত সকল ণী পশার লাক)   

 

‡mKkb 2t  িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ cÖKí m¤úwK©Z aviYv  
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4. িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ  cÖKí m¤ú‡K© Avcwb Rv‡bb wK? 
1.   nu¨v        2.   bv 

 
K. nu¨v n‡j, ÔÔিসেলট িবভাগীয় িডয়ামÓ cÖKí m¤ú‡K© Kvi KvQ †_‡K ev wKfv‡e †R‡b‡Qb/ï‡b‡Qb?  

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

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

  

5. ক  বা বায়েনর পর আপিন িসেলট আ জািতক িডয়াম পিরদশন/ খলা উপেভাগ কেরেছন িক?  
1.   nu¨v        2.   bv  

ক. nu¨v n‡j, এ িডয়ােম িনে র কান কান আ িনক েযাগ- িবধা ি  হেয়েছ (উ র সােকল ক ন)  

 

(ক) ইিনজ িসে ম ও খলার মােঠর উ য়ন (খ) া  া  (িভআইিপ ও হসিপটািল  এিরয়া) 
িনমাণ 

(গ) িমিডয়া স ার িনমাণ (ঘ) জনােরল ালাির ও ীন ালারী িনমাণ 
(ঙ) ালারী চয়ার সরবরাহকরণ (চ) আ িনক াড লাইট াপন 
(ছ) এলইিড জায়া  ি ন ার বাড াপন (জ) ২  েকট কাউ ার িনমাণ 
(ঝ) ক ােমরা া  াপন (ঞ) াউ  ই ইপেম  সরবরাহকরণ 
(ট) আ ার াউ  ওয়াটার িরজাভয়র িনমাণ (ঠ) পরামশক সবা হণ 
(ড) ইনেডার াক স াউ  িনমাণ (ঢ) বাউ ারী ওয়াল ও ই ারনাল রাড িনমাণ 

 

 
6. Avcbvi GjvKvq cÖKí ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ cÖK‡íi my‡hvM-myweav m¤ú‡K© Rvbv‡bv Ges RbM‡bi gv‡S m‡PZbZv 

evov‡bvi Rb¨ cÖPvi Awfhvb Pvjv‡bv n‡q‡Q wK?       1.   nu¨v        2.   bv 
 
K. nu¨v n‡j, wKfv‡e GB cÖPvi Kvh©µg Pvjv‡bv n‡q‡Q?........................................................................... 
 
L. wK Z_¨mg~n cÖPvi Kiv n‡q‡Q? 
 
......................................................................................................................................................

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

 
M. wK D‡Ï‡k¨ GB ÔÔিসেলট িবভাগীয় িডয়ামÓ cÖKí nv‡Z †bqv n‡q‡Q?  

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

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

....... 
7. Avcwb বা আপনার িনকট ানীয় কউ িনমাণ ি য়ায় জিড়ত িছেলন িক?   1.   nu¨v           2.   bv 
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K.  nu¨v n‡j, সখােন Avcwb বা আপনার িনকট ানীয় িক ধরেণর িমকা পালন কেরেছন?  
......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
8. িডয়াম  িনিমত হওয়ার ফেল এলাকায় আথ-সামািজক কান পিরবতন এেসেছ িক?  ১. হ               ২. না  

 
ক. হ  হেল, কীভােব/ কমন পিরবতন এেসেছ  
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 

9. িডয়াম  িনিমত হওয়ার ফেল যাগােযাগ ব ার উ িত হেয়েছ িক?  ১. হ               ২. না  
  
ক. হ  হেল, িক ধরেণর উ িত হেয়েছ  
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 

10. আপনার এলাকায় এই আ জািতক মােনর িডয়াম  হওয়ার ফেল এলাকার/অ  অ েলর খেলায়াড়েদর 
েযাগ- িবধা বেড়েছ িক?    ১. হ               ২. না  

 
ক. িক রকম েযাগ- িবধা বেড়েছ 

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

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

11. আপনার এলাকায় এই আ জািতক মােনর িডয়াম  হওয়ার ফেল এলাকার/অ  অ েলর  জনেগা ীর 
কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ িক?    ১. হ               ২. না   
 
ক. হ  হেল, িক ধরেণর কমসং ােনর েযাগ ি    

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

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

12. আপনার এলাকায় এই আ জািতক মােনর িডয়াম  হওয়ার ফেল ব সমােজর মে  খলা লার বণতা ি  
পেয়েছ িক?                                                                                       ১. হ               ২. না   

 
ক. হ  হেল, িক রকম ি  পেয়েছ  

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

..........................................................................................................  
13. িডয়াম  িনিমত হওয়ার ফেল এলাকার/অ  অ েলর খেলায়াড়েদর ণগত মান ি  পেয়েছ িক?              

                                                                                                      ১. হ               ২. না    
ক, হ  হেল, কীভােব ি  পেয়েছ   
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......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  

14. আপনার এলাকায় এই আ জািতক মােনর িডয়াম  হওয়ার ফেল এলাকার/অ  অ েলর মা েষর অ িত 
কমন?          

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

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

‡mKkb ৩: cÖK‡íi mdjZv, `ye©jZv িঁক I myycvwik (mevi Rb¨ cÖ‡hvR¨)  
 
15. GB িডয়ামেক আ জািতক মােন উ ীত করার d‡j GB cÖKí †_‡K কত  বা wKfv‡e DcK…Z হে ন বা n‡eb e‡j 

আশা K‡ib?    

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

.................................................................................................................................................................... 
 
16. Avcbvi g‡Z GB ÔÔিসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণÓ cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j 

fwel¨‡Z †Kvb mgm¨v ev Amyweav n‡Z cv‡i wK?     
 1.   nu¨v          2.   bv 

K. nü v n‡j, wK wK mgm¨v ev Amyweav  n‡Z cv‡i?   

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

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

খ. অ িবধা কীভােব র করা স ব? 

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

.................................................................................................................................................................... 
17. এই কে র বল িদক েলা িক িক?  
....................................................................................................................................................................  

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

 
18. ÔÔিসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণÓ cÖKí এলাকার ীড়ােমাদী বক, দশক, 

সেবাপির খেলায়াড়েদর িনকট হণেযা  হেয়েছ িক?   1.   nu¨v      2.   bv 
 
K. nü v n‡j, wK Kvi‡Y MÖnY‡hvM¨ হেয়েছ?   
 
....................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... 
 
L. bv n‡j, †Kb MÖnY‡hvM¨ n‡ebv?   
....................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... 
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19. Avcbvi g‡Z GB ÔÔিসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণÓ cÖKíwU mdj I Kvh©Kix 
বেল মেন কেরন wK?   1.   nu¨v          2.   bv 

 
K.  না n‡j, mdj I Kvh©Kix K‡i ‡Zvjvi Rb¨ wK wK c`‡ÿc নয়া েয়াজন?       
 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
 

20. ভিব েত খলা লার উ িতর ােথ অবকাঠােমা িনমােণর েয়াজন আেছ িক?  1.   nu¨v          2.   bv  
 

ক. হ  হেল, িক ধরেণর অবকাঠােমা আব ক?  

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

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

 
21. এই িডয়াম েক আ জািতক পিরম েল পিরিচত করার লে  এবং আেরা কান কাজ বািক থাকেল স স েক 

আপনার পািরশমালা উে খ ক ন?  

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

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

 

 

DËi`vZv‡K ab¨ev` Rvwb‡q mv¶vrKvi MÖnY ‡kl Kiæb| 
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িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর  
িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত) কে র ভাব ায়ন সমী ার  

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

†Km b¤î  

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

  
 

cÖKí mswkøó e¨vw³eM©, cÖKí ev Í̄evqb KwgwU, GjvKvi †jvK‡`i KvQ †_‡K ‡R‡b, Ges Awdwmqvj bw_ 
cÎ (Official records) †_‡K Z_¨¸‡jv msMÖn  K‡i Ges m‡iRwg‡b cwi`k©b K‡i bx‡Pi Z_¨¸‡jv 
msMÖn K‡i wjwce× Ki‡Z n‡e| 
 

 

cÖK‡íi ‡jv‡Kkb/wVKvbvt  

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

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

 
ch©‡e¶YKvixi bvg: .......................................................... ZvwiL: ........................................... 

 
 

 

 

 

cÖkœcÎ: 2 
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অবকাঠােমা সেরজিমেন পযেব ণ 
1. cÖK‡íi AvIZvq wbg©vY Kv‡Ri Ae¯’v (GKwU DËi n‡e)t    
 

1.  m¤ú~Y© wbwg©Z/ 
m¤ú~Y© mgvß 
 

 

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

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

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

2.  AvswkK wbwg©Z/ 
AvswkK mgvß 

 

 

 

K. ‡Kb AvswkK wbwg©Z/ AvswkK mgvßt ............................................................................................... 

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

L. wK wK KvR n‡q‡Qt...................................................................................................................... 

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

M. wK wK KvR nqwbt........................................................................................................................ 

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

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

 

 

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

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

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

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

 
 
2. কে র আ িনকায়েনর  KvR K‡e ïiæ nIqvi K_v wQj: ............................... (eQi) 
 
K.   cÖK…Zc‡¶ K‡e KvR ïiæ n‡q‡Q:  ............................... (eQi) 
 
L.   K‡e bvMv` wbg©vY KvR ‡kl হেয়েছ (AvbygvwbK):   ............................... (eQi) 
 
3. ক  †gvU কত একর জিমর উপর িনিমত হেয়েছঃ  ................................... একর    
 
4. কে র আ িনকায়েনর Rb¨ eivÏK…Z A_© KZ: ................................... (UvKv) 
 

5. কে র আ িনকায়েনর KvR †KvqvwjwU Abyhvqx Kiv n‡q‡Q wK (mwVK Dcv`vb I cwigvb w`‡q Kiv n‡qwQj wKbv)?  
    1.   nu¨v       2.   bv 

 

K.  bv n‡j, †Kb †KvqvwjwU Abyhvqx nqwb? 
.................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 

 
6. িডয়ােম wbivc` cvwb mieiv‡ni Rb¨ wK ai‡bi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q?       

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

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

7. িডয়ােমর mv‡_ mshy³ iv¯Ívi aib: ................................................................................................. 
 
K. িডয়ােমর mv‡_ mshy³ iv Í̄vi cwigvc:   ‰`N©̈ :............. dzU;      cȪ ’ :............dzU  

L. িডয়ােমর mv‡_ mshy³ iv Í̄v eZ©gv‡b ˆZix Kiv n‡q‡Q wK:   1.   nu¨v       2.   bv 

M.  eZ©gvb Ae ’̄v †Kgb? ................................................................................................................................. 

২১. িডয়ােমর wbg©vYKvjxb সমেয় ব ও ীড়া ম ণালয় থেক এবং জাতীয় ীড়া পিরষদ Gi †Kvb cwi`k©bKvix wKsev 

Kg©KZ©v cwi`k©b কেরেছন wKbv:   1.   nu¨v          2.   bv 

8. KvRwU cwiKíbv gvwdK m¤ú~Y©iƒ‡c (hv hv Kivi K_v †m Abyhvqx) ev Í̄evqb হেয়েছ wK:   1.   nu¨v          2.   bv 
  

K.   bv n‡j, †Kb nqwb? 

1. cwiKíbv mwVK nqwb 
2. cÖ‡qvRbxq UvKvi ms ’̄vb bvB  
3. KvRwU m¤úbœ Ki‡Z cÖ‡qvRbxq Rwg cvIqv hvqwb 
4. cÖKíwUi cÖ‡qvRb wQj bv 
5. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó ক ন) ..........................................................................................  

 
9. j¶¨gvÎv Abyhvqx KvR m¤úv`‡bi wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ KvRwU বা বায়ন/স  হেয়েছ wK? 1.   nu¨v          2.   bv 
 

K.   bv n‡j, †Kb? 

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

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

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

 

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

.................................................................................................................................................................... 
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11. cÖKí KZ©„K wbwg©Z িমিডয়া স ার িনমােণ e¨envh© কােজর Ae¯’v †Kgbt  
 

Kv‡Ri aib ev Í̄‡e e¨envh© gšÍe¨ 
‡g‡S  

 
 

†`qvj   
¯øve   
`iRv   
Rvbvjv   
Qv`   
wdwUsm&   
িলফট    
 

২১. কে র আওতায় িনিমত াক স াউে র আয়তন কত? ............. 

২২. িনিমত াক স াউে  একই সােথ কেতা িল ম বা কতজন খেলায়াড় একইসােথ াক স করেত পাের?     
.................... 

২৩. িনিমত ীণ ালারীেত দশকেদর চলােফরা এবং বসার জ  পযা  জায়গা রাখা হেয়েছ িক? ১.  হ      ২. না 

     ক.     না হেল কন রাখা হয়িন/রাখা যায়িন ..........  

২৪. ীণ ালারীর উেদ  অ যায়ী পযা  ঘাস এবং গাছ আেছ িকনা ?    ১.  হ      ২. না  

     ক.   না হেল, কন রাখা হয়িন/রাখা যায়িন            

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

২৫. িনিমত ওয়াটার িরজাভর এর আয়তন কত এবং স  এক  আ জািতক মােনর িডয়ােমর সােথ স িত ণ 
িকনা?  

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

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

২৬. িডয়ােম িব ৎ ও াস সংেযাগ িনি ত করা হেয়েছ িক?  ১.  হ      ২. না   

    ক.   না হেল, কন িনি ত করা হয়িন.......................................................................... 

২৭. িনধািরত সং ক ক ােমরা া  বসােনা হেয়েছ িক?      ১.  হ      ২. না    

    ক.    হ  হেল, কত িল বসােনা হেয়েছ .............................  

     খ.   না হেল,  কন বসােনা হয়িন ........................................................... 

২৮. িডিপিপ অ যায়ী াউ  ই ইপেম  সরবরাহ করা হেয়েছ িক?     ১.  হ      ২. না   

     ক.   না হেল,  কন সরবরাহ করা হয়িন ........................................................... 
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২৯. িডিপিপ অ যায়ী ২  েকট কাউ ার িনমাণ করা হেয়েছ িক?  ১.  হ      ২. না   

      ক.  না হেল,  কন  িনমাণ করা হয়িন .............................................................. 

৩০. ালারীেত দশকেদর জ  কত িল ালারী চয়ার বসােনা হেয়েছ? ...............................  

৩১. ালারীেত সরবরাহ ত ালারী চয়ার এবং কেপােরট চয়ােরর মান কমন?   

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

৩২. ালারীেত সরবরাহ ত ফািনচােরর মান কমন?   

৩৩. এলইিড জায়া  ি ন ারেবাড াপন করা হেয়েছ িক?     ১.  হ      ২. না   

      ক.  হ  হেল, তা মান স  িক ............................................................................... 

৩৪. দশকেদর জ  ালারীেত মাট কত  টয়েলট এর ব া আেছ?  ........   

     ক.      যত েলা টয়েলট আেছ তা দশকেদর জ  পযা  িক? ............................................ 

     খ.      মিহলােদর জ  আলাদা কান টয়েলেটর ব া করা হেয়েছ িক?  ১.  হ      ২. না   

     গ.      না হেল,  কন  ব া করা হয়িন ..............................................................  

৩৫. িডয়ােম আ িনক অি িনবাপেণর ব া করা হেয়েছ িক?  ১.  হ      ২. না   

    ক.     না হেল,  কন  করা হয়িন .............................................................. 

৩৬. িডয়ােম আ িনক িনরাপ ার ব া আেছ িকনা?   ১.  হ      ২. না   

    ক. না হেল,  কন িনরাপ ার ব া করা হয়িন .............................................................. 

৩৭. িডয়ােমর েত ক ালারীেত ড কােটর ব া আেছ িক?      ১.  হ      ২. না    

     ক. না হেল,  কন ব া করা হয়িন .............................................................. 

৩৮. িমিডয়া স ার স কভােব সংরি ত িক না?    ১.  হ      ২. না     

     ক. না হেল, কন ........................................................................................ 

৩৯. িমিডয়া স ােরর িলফেটর ধারণ মতা কত এবং সাইজ ................................................ 

৪০. বাউ ারী ওয়ােলর কােজর অব া    

দঘ  উ তা 
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৪১. আ ার াউ  ওয়াটার িরজাভর এর  

 ট  ইি   
দঘ     

    
উ তা    
 

৪২. ইেনজ িসে ম ও খলার মােঠর উ য়েনর ফেল বষায় ি র পািন জেম িকনা ?   ১.  হ      ২. না      

      ক.  হ  হেল, পািন িন াশেনর জ  কান ধরেণর উ ত ি  বহার করা হয়?                  

        ............................................................................................................................ 
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িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর  
িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত) কে র ভাব ায়ন সমী ার  

 ি বেগর সা াৎকােরর জ  মালা (KII)   
 

‡Km bst    
 

 

IqvW© bs: ….............................................................  BDwbqন............................................ 

Dc‡Rjv: ….............................................................    ‡Rjv 

mv¶vrKvi Mön‡bi mgq:    ïiæ    ...................................   †kl   ....................................... 

mv¶vrKvi MönYKvixi bvg: ............................................. ¯v̂¶i:.............................. ZvwiL: ........................... 

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

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

 

mv¶vrKv‡i AskMÖnYKvix ¸iæZ¡c~Y© Z_¨`vZv‡`i m¤§wZcÎ  
Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve, 

িসেলট িবভাগীয় িডয়াম এর িসেলট জলার সদর উপেজলায় লা া রা মৗজায় ১২.৮৫ একর জায়গা রেয়েছ। 
িসেলট িবভাগীয় িডয়ােমর কাজ  হয় ২০০৬ সােল। াথিমক পযােয় এক  ি তল ািভিলয়ন ভবন, াউ  

ার ালারী, খলার মােঠর চারপােশ ন/ি ল ফি ং এবং মােঠর উ য়ন কাজ করা হয়।  ইেতাম  বাংলােদশ 
আইিসিস -২০ িব কাপ ২০১৪ অ ােনর জ  একক আেয়াজক দশ িহেসেব িনবািচত হয়। এ পিরে ি েত িসেলট 
িবভাগীয় িডয়ামেক এক  আ জািতক মােনর ি েকট িডয়ােম উ ীতকরণ ক  হীত হয়। জাতীয় ীড়া 
পিরষদ, ব ও ীড়া ম ণালয় KZ…©K  Ò িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম 
সংেশািধত) kxl©K এক  cÖKí ev¯Íevqb কেরেছ|        
 

eZ©gv‡b ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM -6 (AvBGgBwW) cÖKíwUi ভাব ায়ন Gi KvR nv‡Z wb‡q‡Q| gvV ch©v‡q GB 
mgx¶vi `vwqZ¡ †c‡q‡Q  †R¯‹vB G›UvicÖvBR wj: bvgK M‡elYv cÖwZôvb | Avwg †R¯‹vB G›UvicÖvBR wj: †_‡K GB ভাব ায়ন 
Kv‡Ri gvV ch©v‡q Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ G‡mwQ|   
 

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

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

উ রদাতার ধরণ  

1. ভ  ােনজার   2. িমিডয়া ােনজার 

3. আ িলক ীড়া সং ার িতিনিধ 4. াউ  ােনজার 

cÖkœcÎ: 3 

2 1 
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5. সswkøó †÷K‡nvìvi    6. িবিভ  ীড়া াব cÖwZwbwa 
7. cÖKí I Ab¨vb¨ ms¯’vi ¸iæZ¡c~Y© Kg©KZ©v 8. ¯’vbxq cÖkvmb 
9. Rb cÖwZwbwa 10. অ া   
 

‡mKkb 1t DËi`vZvi cwiwPwZ  

1. bvg: .....................................................................†dvb bv¤v̂i (Aek¨B Avb‡Z n‡e):  .................................... 
 

2. c`ex: ......................................................................cÖwZôvb: .................................................................. 
 
3. eZ©gvb c‡` KZw`b hver Av‡Qb?   .....................gvm.....................eQi 

 

‡mKkb 2t  Ò িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ  m¤ú‡K© aviYv 
 

4. cÖK‡íi Kv‡R Avcwb RwoZ িছেলন wK?         1.   nu¨v          2.   bv 
 
K.  nu¨v n‡j, D³ cÖK‡í Avcbvi f~wgKv/Ae`vb wK? 

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

.................................................................................................................................................................... 
L. cÖK‡íi D‡Ïk¨ wK wK A_©vr wK D‡Ï‡k¨ GB cÖKí nv‡Z †bqv n‡q‡Q? 

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

.................................................................................................................................................................... 
M. cÖK‡íi mgqKvj (cÖKí ïiæ Ges †k‡li mgq)? 

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

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

N. cÖK‡íi g~j Kvh©µg িহেসেব িনে া  কাজ েলা করা হেয়েছ। আপিন এর ণগত মান স েক স  িক ?    

(ক) ইিনজ িসে ম ও খলার মােঠর উ য়ন (খ) া  া  (িভআইিপ ও হসিপটািল  এিরয়া) 
িনমাণ 

(গ) িমিডয়া স ার িনমাণ (ঘ) জনােরল ালাির ও ীন ালারী িনমাণ 
(ঙ) ালারী চয়ার সরবরাহকরণ (চ) আ িনক াড লাইট াপন 
(ছ) এলইিড জায়া  ি ন ার বাড াপন (জ) ২  েকট কাউ ার িনমাণ 
(ঝ) ক ােমরা া  াপন (ঞ) াউ  ই ইপেম  সরবরাহকরণ 
(ট) আ ার াউ  ওয়াটার িরজাভয়র িনমাণ (ঠ) পরামশক সবা হণ 
(ড) ইনেডার াক স াউ  িনমাণ (ঢ) বাউ ারী ওয়াল ও ই ারনাল রাড িনমাণ 
 

O. GB cÖK‡íi আওতায় কউ উপ ত হে  বেল মেন কেরন িক?  1.   nu¨v          2.   Bv 

   nü v n‡j, wKfv‡e  

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

.................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
5. cÖKí হেণর c~‡e© কেহা ার বা ীড়া সংি  াি েদর †Kvb gZvgZ †bIqv n‡q‡Q wK?  1. nu¨v       2.   bv 
K. nu¨v n‡j, wKfv‡e gZvgZ †bIqv n‡q‡Q?  

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

.................................................................................................................................................................... 
L. Kv‡`i gZvgZ †bIqv n‡q‡Q? 

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

.................................................................................................................................................................... 
6. cÖKí ev Í̄evq‡bi KvR কেব ïiæ হেয়িছল ?     
   
 (gvm I eQi D‡jøL Kiæb):         gvm: ..................... eQi: ......................... 
 
 Ghver wK wK KvR m¤úbœ n‡q‡Q †m m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ D‡jøL Kiæb| 

L1.  wK wK KvR m¤ú~Y© n‡q‡Q? (২ নং ে র ঘ থেক িজে স ক ন)  

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

.................................................................................................................................................................... 
L2. wK wK KvR AvswkK wbwg©Z n‡q‡Q?   

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

.................................................................................................................................................................... 
L3. ‡Kb AvswkK wbwg©Z n‡q‡Q?   

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

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

7. আপনার মেত িডয়াম  িক আ জািতক মােনর হওয়ার জ  সকল শত রণ কেরেছ ? ১ .হ    ২ .না  
 
না হেল, িক িক শত এখেনা রণ হয়িন এবং কন   

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

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

8. cÖK‡íi KvR বা বায়নকােল /চলাকােল ‡Kvb mgm¨v হেয়িছল wK?   
1.   nu¨v           2.   bv 

K.  nu¨v n‡j, wK wK mgm¨v n‡q‡Q ? 

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

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

L. mgm¨v¸‡jv wKfv‡e mgvavb Kiv n‡q‡Q  
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....................................................................................................................................................................

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

9. cÖK‡íi AvIZvq †hme AeKvVv‡gv ˆZix Kiv n‡q‡Q †m¸‡jvi wbg©vY Kv‡Ri gvb ‡Kgbt  
 

K. কােজর †KvqvwjwU কীভােব িনধারণ Kiv n‡q‡Q?   
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

L. িনমাণ কােজ mwVK Dcv`vb I cwigvY ব ত n‡q‡Q wK?              ১ .হ    ২ .না 
না হেল, এর জ  কান ব া নয়া হেয়েছ িক? িব ািরত ব ন  

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

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

গ. cÖK‡íi wWRvBb ও ল মা া Abyhvqx  কাজ করা হেয়েছ িক?                        ১. হ    ২. না 

না হেল,  কন?  িব ািরত ব ন   

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

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

10. এই িডয়াম  আ জািতক করার জ  যসব ই ইপেমে র দরকার িছল তা িক সব সরবারাহ করা হেয়েছ?   
                                                                                                             ১ .হ          ২ .না    

না হেল,  িক িক বািক আেছ এবং কন?  িব ািরত ব ন     

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

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

11. cÖKí বা বায়নকােল অযািচত n Í̄‡¶c ev mgm¨v িছল wK? 1.   nu¨v           2.   bv    
 

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

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

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

খ. তা কীভােব সমাধান করা হেয়েছ?  

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

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

12. ালারী ণ হেল দশকেদর চলাচেল কান সম া হয় িক              ?1.   nu¨v           2.   bv   

ক. হ  হেল, কীভােব র করা যায়   

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

.................................................................................................................................................................... 
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13. িডয়ােম দশকেদর েবশ ও বািহেরর গট ও গট সংল  ান পযা  িক?             1.   nu¨v           2.   না  
 

ক. অপযা  হেল, কীভােব র করা স ব    

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

................................................................................................................................ 
 
14. বা বািয়ত কে র েযাগ- িবধা স েক জনগেণর মােঝ কান জরীপ হেয়েছ িক ?  1.nu¨v   2.   Bv 

 
K. না হেল, জনগেণর স ি  কীভােব পিরমাপ করা হইয়/হেয় থােক  

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

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

15. cÖK‡íi KvR PjvKvjxb mg‡q cÖK‡íi KvR m‡iRwg‡b cwi`k©b/Z`viwK Kiv হেয়েছ wK?  1.   nu¨v           2.   না  
 
K.  nu¨v n‡j, Kviv cwi`k©b/Z`viwK কেরেছন?  

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

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

L.  wKfv‡e Z`viwK Kiv হেয়েছ? (তদারিকর িতেবদন সং হ ক ন)  

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

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

গ. না হেল, কন হয়িন?  

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

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

16. cÖKí বা বায়ন Kv‡R ¯’vbxq RbM‡Yi mwµq AskMÖnY িছল wK?     1.   nu¨v           2.   bv 
 
K.  n¨uv n‡j, cÖKí বা বায়ন Kv‡R RbMY wK ai‡bi fzwgKv cvjb K‡i ev Ki‡Q?  

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

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

17. cÖK‡íi Kvh©µ‡g Avcwb KZUzKz mš‘ó?  
 

1. mš‘ó bq , †Kb: .................................................................................................................................... 

2. †gvUvgywU mš‘ó, †Kb: .............................................................................................................................. 

3. mš‘ó, †Kb: ........................................................................................................................................ 

4. Lye mš‘ó, †Kb: ..................................................................................................................................... 

18. Avcbvi g‡Z G cÖK‡íi wewfbœ Kg©m~Px‡Z eivÏK…Z A_© h_vh_ fv‡e e¨envi Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wK?         1.  nu¨v        2.  bv
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K. cÖK‡íi eivÏK…Z A_© mgqgZ Aegy³ n‡q‡Q/n‡”Q wK?            1.  nu¨v        2.  bv
         

19. cÖK‡íi AvmevecÎ, hš¿cvwZ µ‡qi/msMÖ‡ni Rb¨ PPA 2006 / PPR 2008 h_vh_fv‡e অ সরেণ কান অ িবধা হেয়েছ িক ?
             1.  nu¨v        2.  bv  
 

ক. হ  হেল, িব ািরত ব ন  

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

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

খ. cÖK‡íi †Kvb cY¨/ †mev µ‡q Aby‡gvw`Z wewa-weavb cvj‡b †Kvb e¨vNvZ N‡U‡Q/NU‡Q wK?        1.  nu¨v        2.  bv 

গ. e¨vNvZ N‡U _vK‡j, wK e¨e ’̄v †bqv n‡q‡Q/n‡”Q? 

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

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

20. এই কে র জ  ক  পিরচালক পিরবতন হেয়িছল িক ?                         1.  nu¨v        2.  না 
 
ক. হ  হেল, কতবার, তােদর নাম ও সময়কাল  িব ািরত ব ন  

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

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

 
21. ক  পিরচালকরা কীভােব ক  বা বায়ন কেরেছন ?  

 
ক. ঢাকা থেক 
খ. ক  এলাকা হেত  

ঢাকা থেক হেল, িতিন কীভােব ণগত মান িনয় ণ করেতন ?  
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

22. gš¿Yvjq ও জাতীয় ীড়া পিরষদ ক ক  cÖKí ev Í̄evq‡bi KvR wbqwgZ gwbUwis Kiv হেতা wK?  1.  nu¨v        2.  bv 
 

ক.  হ  হেল, এ সং া  িতেবদন থাকেল িদন      

23. এই িডয়াম  আ জািতক মােন উি তকরেণর পের কত িল আ জািতক ি েকট াচ আেয়াজন করা হেয়েছ  ?সং ায়............... 
  

24. আ জািতক াচ আেয়াজেন কান রকম অ িবধা হেয়েছ িক ?    1.  হ    2. না  
 
K. hw` nu¨v nq, িক িক অ িবধার হেয়েছ?  
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................................................................................................................................................................... 

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

খ. কীভােব উ  অ িবধা র করা হেয়েছ?   

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

................................................................................................................................................... 
 
25. আপনার ি েত cÖK‡íi mdj w`K¸‡jv wK wK?  

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

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

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

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

26. cÖK‡íi ỳe©j w`K¸‡jv wK wK?  

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

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

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

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

 

 

27. cÖKí ev Í̄evqb ‡¶‡Î evwn¨K my‡hvM ev myweav wK n‡Z cv‡i? 

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

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

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

28. cÖKí ev Í̄evqb ‡¶‡Î evwn¨K SuzwK ev evav wK n‡Z cv‡i? 

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

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

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

29. ভিব েত খলা লার উ িতর ােথ এবং েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনমােণর জ  িক িক পদে প নয়া েয়াজন  তার উপর 
আপনােদর পািরশমালা উে খ ক ন।   

  

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

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

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

 

DËi`vZv‡K ab¨ev` w`‡q mv¶vZKviMÖnY ‡kl Kiæb| 
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িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর  
িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত) কে র ভাব ায়ন সমী ার  

PD, DSA, BCB কমকতা   
 

‡Km bst    
 
 

mv¶vrKv‡i AskMÖnYKvix ¸iæZ¡c~Y© Z_¨`vZv‡`i m¤§wZcÎ  
Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve, 

িসেলট িবভাগীয় িডয়াম এর িসেলট জলার সদর উপেজলায় লা া রা মৗজায় ১২.৮৫ একর জায়গা রেয়েছ। 
িসেলট িবভাগীয় িডয়ােমর কাজ  হয় ২০০৬ সােল। াথিমক পযােয় এক  ি তল ািভিলয়ন ভবন, াউ  

ার ালারী, খলার মােঠর চারপােশ ন/ি ল ফি ং এবং মােঠর উ য়ন কাজ করা হয়।  ইেতাম  বাংলােদশ 
আইিসিস -২০ িব কাপ ২০১৪ অ ােনর জ  একক আেয়াজক দশ িহেসেব িনবািচত হয়। এ পিরে ি েত িসেলট 
িবভাগীয় িডয়ামেক এক  আ জািতক মােনর ি েকট িডয়ােম উ ীতকরণ ক  হীত হয়। জাতীয় ীড়া 
পিরষদ, ব ও ীড়া ম ণালয় KZ…©K  Ò িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম 
সংেশািধত) kxl©K এক  cÖKí ev¯Íevqb কেরেছ|        
 

eZ©gv‡b ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM -6 (AvBGgBwW) cÖKíwUi ভাব ায়ন Gi KvR nv‡Z wb‡q‡Q| gvV ch©v‡q GB 
mgx¶vi `vwqZ¡ †c‡q‡Q  †R¯‹vB G›UvicÖvBR wj: bvgK M‡elYv cÖwZôvb | Avwg †R¯‹vB G›UvicÖvBR wj: †_‡K GB ভাব ায়ন 
Kv‡Ri gvV ch©v‡q Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ G‡mwQ|   
 

GB ভাব ায়ন Kv‡Ri Ask wn‡m‡e Ò†R¯‹vB G›UvicÖvBR wj: Ó G m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ/ gšÍe¨ Rvb‡Z AvMªnx| Avcwb 
g~j¨evb Z_¨ w`‡q G M‡elYvi Kv‡R mn‡hvwMZv Ki‡Z cv‡ib| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avwg mv¶vrKvi ïiæ Ki‡Z cvwi|   
 

D i`vZv m¤§wZ cÖ̀ vb Ki‡j ïiæ Kiæb........              D i`vZv m¤§wZ bv w`‡j.................               †kl Kiæb|     
 
mv¶vrKvi nYKvixi ¯v̂¶i:  ___________________________ZvwiL:   _____/______/______  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‡mKkb 1t DËi`vZvi cwiwPwZ  
 
5. উ রদাতার ( ক  পিরচালক, িবিসিব ও িডএসএ কমকতা) bvg: ..................................................................... 

cÖkœcÎ: ৪ 

2 1 
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6. †dvb bv¤^vi (Aek¨B Avb‡Z n‡e):..............................................  
 
1. c`ex: ......................................................................cÖwZôvb: .................................................................. 
 
7. eZ©gvb c‡` KZw`b hver Av‡Qb?   .....................gvm.....................eQi 

 
8. এই কে  কতজন ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরেছ? কের থাকেল তার/তােদর নাম ও সময়কাল অ হ বক 

উে খ ক ন  
নামঃ                                                          সময়কাল  
১.       
২.    
৩.  
৪. 
৫. 
৬.  
 

 
ক  স িকত ত ঃ  

1. cÖK‡íi D‡Ïk¨ wK wK A_©vr wK D‡Ï‡k¨ GB cÖKí nv‡Z †bqv n‡q‡Q? 

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

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

2. cÖK‡íi mgqKvj (cÖKí ïiæ Ges †k‡li mgq)?  
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
3. cÖK‡íi g~j Kvh©µg িহেসেব িনে া  কাজ েলা করা হেয়েছ। আপিন এর ণগত মান স েক স  িক ?   

(ক) ইিনজ িসে ম ও খলার মােঠর উ য়ন (খ) া  া  (িভআইিপ ও হসিপটািল  এিরয়া) 
িনমাণ 

(গ) িমিডয়া স ার িনমাণ (ঘ) জনােরল ালাির ও ীন ালারী িনমাণ 
(ঙ) ালারী চয়ার সরবরাহকরণ (চ) আ িনক াড লাইট াপন 
(ছ) এলইিড জায়া  ি ন ার বাড াপন (জ) ২  েকট কাউ ার িনমাণ 
(ঝ) ক ােমরা া  াপন (ঞ) াউ  ই ইপেম  সরবরাহকরণ 
(ট) আ ার াউ  ওয়াটার িরজাভয়র িনমাণ (ঠ) পরামশক সবা হণ 
(ড) ইনেডার াক স াউ  িনমাণ (ঢ) বাউ ারী ওয়াল ও ই ারনাল রাড িনমাণ 

 

 

 

4. cÖKí হেণর c~‡e© কেহা ার বা ীড়া সংি  াি েদর †Kvb gZvgZ †bIqv n‡q‡Q wK?  1. nu¨v       2.   bv 
 

K. nu¨v n‡j, wKfv‡e gZvgZ †bIqv n‡q‡Q?  

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

L. Kv‡`i gZvgZ †bIqv n‡q‡Q? 

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

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

 
5. cÖKí ev Í̄evq‡bi KvR কেব ïiæ হেয়িছল ?     
   
 (gvm I eQi D‡jøL Kiæb):         gvm: ..................... eQi: ......................... 
 
 Ghver wK wK KvR m¤úbœ n‡q‡Q †m m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ D‡jøL Kiæb| 

L1.  wK wK KvR m¤ú~Y© n‡q‡Q? (২ নং ে র ঘ থেক িজে স ক ন)  

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

.................................................................................................................................................................... 
L2. wK wK KvR AvswkK wbwg©Z n‡q‡Q?   

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

.................................................................................................................................................................... 
L3. ‡Kb AvswkK wbwg©Z n‡q‡Q?   

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

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

  

M. cÖK‡íi Kv‡Ri ু সমাি  m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ w`b (২ নং ে র ঘ থেক িজে স ক ন)  

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

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

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

 

 

 

 

6. আপনার মেত িডয়াম  িক আ জািতক মােনর হওয়ার জ  সকল শত রণ কেরেছ ? ১ .হ    ২ .না  
 
না হেল, িক িক শত এখেনা রণ হয়িন এবং কন   

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

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

7. cÖK‡íi KvR বা বায়নকােল /চলাকােল ‡Kvb mgm¨v হেয়িছল wK?   
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1.   nu¨v           2.   bv 

K.  nu¨v n‡j, wK wK mgm¨v n‡q‡Q ? 

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

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

L. mgm¨v¸‡jv wKfv‡e mgvavb Kiv n‡q‡Q  

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

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

8. cÖK‡íi AvIZvq †hme AeKvVv‡gv ˆZix Kiv n‡q‡Q †m¸‡jvi wbg©vY Kv‡Ri gvb ‡Kgbt  
 

K. কােজর †KvqvwjwU কীভােব িনধারণ Kiv n‡q‡Q?   
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

L. িনমাণ কােজ mwVK Dcv`vb I cwigvY ব ত n‡q‡Q wK?              ১ .হ    ২ .না 
না হেল, এর জ  কান ব া নয়া হেয়েছ িক? িব ািরত ব ন  

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

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

গ. cÖK‡íi wWRvBb ও ল মা া Abyhvqx  কাজ করা হেয়েছ িক?                        ১. হ    ২. না 

না হেল,  কন?  িব ািরত ব ন   

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

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

ঘ. িনমাণ কাজ ও এর জ  েয়াজনীয় বরা  িডিপিপ অ যায়ী িছল িক?     ১. হ    ২. না   

হ  হেল,  কন?  িব ািরত ব ন    

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

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

ঙ. িডয়াম েক আ জািতক মােন করার লে  ICC ক ক কান িনেদিশকা দয়া হেয়িছল িক?    ১. হ    ২. না   

হ  হেল,  সই িনেদিশকা অ যায়ী কাজ স  করা হেয়েছ িক? িব ািরত ব ন (িনেদিশকা সং হ ক ন)  

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

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

9. ক  িবভাজেনর েয়াজন হেয়িছল িক?                                                     ১ .হ          ২. না     
 

হ  হেল,  কন?  িব ািরত ব ন    
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....................................................................................................................................................................

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

10. এই িডয়াম  আ জািতক করার জ  যসব ই ইপেমে র দরকার িছল তা িক সব সরবারাহ করা হেয়েছ?   
                                                                                                             ১ .হ          ২ .না    

না হেল,  িক িক বািক আেছ এবং কন?  িব ািরত ব ন     

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

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

11. PIC িকভােব ক  বা বায়ন পিরবী ণ কেরেছ?  

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

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

12. তােদর কান িতেবদন থাকেল উ  িতেবদেনর অ িলিপ িদন (অ িলিপ আনার চ া ক ন)  
 
13. cÖKí বা বায়নকােল অযািচত n Í̄‡¶c ev mgm¨v িছল wK? 1.   nu¨v           2.   bv    

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

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

খ. তা কীভােব সমাধান করা হেয়েছ?  

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

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

14. বা বািয়ত কে র েযাগ- িবধা স েক জনগেণর মােঝ কান জরীপ হেয়েছ িক ?         1.nu¨v   2.   না  
 

K. না হেল, জনগেণর স ি  কীভােব পিরমাপ করা হয়/হেয় থােক  

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

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

15. ক  চলাকালীন ই ারনাল/এ টারনাল কান অিডট হেয়েছ িক ? 1.   nu¨v           2.   না  
ক. হ  হেল, কারা কেরেছন?  

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

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

খ. অিডেটর মতামত িক?  

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

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

গ.  না হেল, কন হয়িন?  
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....................................................................................................................................................................

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

16. cÖK‡íi KvR PjvKvjxb mg‡q cÖK‡íi KvR m‡iRwg‡b cwi`k©b/Z`viwK Kiv হেয়েছ wK?  1.   nu¨v           2.   না  
 
K.  nu¨v n‡j, Kviv cwi`k©b/Z`viwK কেরেছন?  

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

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

L.  wKfv‡e Z`viwK Kiv হেয়েছ? (তদারিকর িতেবদন সং হ ক ন)  

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

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

গ. না হেল, কন হয়িন?  

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

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

17. cÖKí বা বায়ন Kv‡R ¯’vbxq RbM‡Yi mwµq AskMÖnY িছল wK?     1.   nu¨v           2.   bv 
 
K.  n¨uv n‡j, cÖKí বা বায়ন Kv‡R RbMY wK ai‡bi fzwgKv cvjb K‡i ev Ki‡Q?  

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

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

 

 

18. cÖK‡íi Kvh©µ‡g Avcwb KZUzKz mš‘ó?  
 

1. mš‘ó bq , †Kb: .................................................................................................................................... 

2. †gvUvgywU mš‘ó, †Kb: .............................................................................................................................. 

3. mš‘ó, †Kb: ........................................................................................................................................ 

4. Lye mš‘ó, †Kb: ..................................................................................................................................... 

19. Avcbvi g‡Z G cÖK‡íi wewfbœ Kg©m~Px‡Z eivÏK…Z A_© h_vh_ fv‡e e¨envi Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wK?         1.  nu¨v        2.  bv
     

K. cÖK‡íi eivÏK…Z A_© mgqgZ Aegy³ n‡q‡Q/n‡”Q wK?            1.  nu¨v        2.  bv
         

20. cÖK‡íi AvmevecÎ, hš¿cvwZ µ‡qi/msMÖ‡ni Rb¨ PPA 2006 / PPR 2008 h_vh_fv‡e অ সরেণ কান অ িবধা হেয়েছ িক ?
             1.  nu¨v        2.  bv  

ক. হ  হেল, িব ািরত ব ন  
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....................................................................................................................................................................

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

খ. cÖK‡íi †Kvb cY¨/ †mev µ‡q Aby‡gvw`Z wewa-weavb cvj‡b †Kvb e¨vNvZ N‡U‡Q/NU‡Q wK?        1.  nu¨v        2.  bv 

গ. e¨vNvZ N‡U _vK‡j, wK e¨e ’̄v †bqv n‡q‡Q/n‡”Q? 

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

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

21. এই কে র জ  ক  পিরচালক পিরবতন হেয়িছল িক?                           1.  nu¨v        2.  না  
 
ক. হ  হেল, কতবার, তােদর নাম ও সময়কাল  িব ািরত ব ন  

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

.................................................................................................................................................................. 
 
22. ক  পিরচালকরা কীভােব ক  বা বায়ন কেরেছন ?  

 
ক. ঢাকা থেক 
খ. ক  এলাকা হেত  

ঢাকা থেক হেল, িতিন কীভােব ণগত মান িনয় ণ করেতন?   
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

 

23. gš¿Yvjq ও জাতীয় ীড়া পিরষদ ক ক  cÖKí ev Í̄evq‡bi KvR wbqwgZ gwbUwis Kiv হেতা wK?  1.  nü v        2.  bv 
 

ক.  হ  হেল, এ সং া  িতেবদন থাকেল িদন      

24. cÖK‡íi Kg©m~Px ev¯Íevq‡bi Rb¨ †Kvb উপ - KwgwU িছল wK?            1.  nu¨v        2. না  
 

K. hw` nü v nq, KwgwU‡Z Kviv m`m¨? এবং তােদর দািয়  িছল িক?  

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

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

SWOT িবে ষণ  
 
25. cÖK‡íi mdj w`K¸‡jv wK wK? 
....................................................................................................................................................................  

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

26. cÖK‡íi ỳe©j w`K¸‡jv wK wK?  
....................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................... 
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27. cÖKí ev Í̄evqb ‡¶‡Î evwn¨K my‡hvM ev myweav wK n‡Z cv‡i? 
....................................................................................................................................................................  

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

28. cÖKí ev Í̄evqb ‡¶‡Î evwn¨K SuzwK ev evav wK n‡Z cv‡i? 
....................................................................................................................................................................  

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

29. ভিব েত খলা লার উ িতর ােথ এবং েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনমােণর জ  িক িক পদে প নয়া েয়াজন  তার উপর 
আপনােদর পািরশমালা উে খ ক ন।  

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

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

 
 

Avcbvi mn‡hvwMZv I mg‡qi Rb¨ Ges Avcwb †h Avgv‡K AbyMÖn K‡i  
me cÖ‡kœi DËi w`‡q‡Qb †mRb¨ Avcbv‡K A‡bK ab¨ev`| 
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িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর   
িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত) কে র ভাব ায়ন সমী ার  

 

 `jxq Av‡jvPbvi Rb¨ cÖkœcÎ 
 

GdwRwW mbv³KiY b¤^it   

  
 
wefv‡Mi bvg: ......................................................    ‡Rjvi bvg: ........................................................ 
 
Dc‡Rjvi bvg: .................................................BDwbqb cwil‡`i bvg: .................................................. 
 
Iqv‡W©i bvg/bs: .................................................      MÖvg/gnjøvi bvg: ................................................ 
 
FGD AbywôZ nIqvi ¯’v‡bi bvg..................................................... ZvwiL: ........................................... 
 
gWv‡iU‡ii bvg: ........................................ †bvU †UKv‡ii bvg (Z_¨wjwce×Kvixi): ................................... 

 

`jxq Av‡jvPbvq AskMÖnYKvix‡`i m¤§wZcÎ 

Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve, 

িসেলট িবভাগীয় িডয়াম এর িসেলট জলার সদর উপেজলায় লা া রা মৗজায় ১২.৮৫ একর জায়গা রেয়েছ। 
িসেলট িবভাগীয় িডয়ােমর কাজ  হয় ২০০৬ সােল। াথিমক পযােয় এক  ি তল ািভিলয়ন ভবন, াউ  

ার ালারী, খলার মােঠর চারপােশ ন/ি ল ফি ং এবং মােঠর উ য়ন কাজ করা হয়।  ইেতাম  বাংলােদশ 
আইিসিস -২০ িব কাপ ২০১৪ অ ােনর জ  একক আেয়াজক দশ িহেসেব িনবািচত হয়। এ পিরে ি েত িসেলট 
িবভাগীয় িডয়ামেক এক  আ জািতক মােনর ি েকট িডয়ােম উ ীতকরণ ক  হীত হয়। জাতীয় ীড়া 
পিরষদ, ব ও ীড়া ম ণালয় KZ…©K  Ò িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম 
সংেশািধত) কে র kxl©K GKwU cÖKí ev Í̄evqb কেরেছ|       
 

eZ©gv‡b ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM -6 (AvBGgBwW) cÖKíwUi ভাব ায়ন Gi KvR nv‡Z wb‡q‡Q| gvV ch©v‡q GB 
mgx¶vi `vwqZ¡ †c‡q‡Q  †R¯‹vB G›UvicÖvBR wj: bvgK M‡elYv cÖwZôvb | Avwg †R¯‹vB G›UvicÖvBR wj: †_‡K GB ভাব ায়ন 
Kv‡Ri gvV ch©v‡q Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ G‡mwQ|   
   

GB ভাব ায়ন Kv‡Ri Ask wn‡m‡e Ô†R¯‹vB G›UvicÖvBR wj: Õ G m¤ú‡K© Avcbv‡`i mv‡_ GKwU `jxq Av‡jvPbvi 
Av‡qvRb K‡i‡Q GB cÖKí m¤ú‡K© Avcbv‡`i KvQ †_‡K wKQy g~j¨evb Z_¨ msMÖn Kivi Rb¨| GB `jxq Av‡jvPbvq 
AskMÖnYKvix wn‡m‡e Avcbv‡`i g‡bvbxZ Kiv n‡q‡Q| D‡jøL¨ †h, bvg, wVKvbv †Mvcb †i‡L †Kej gvÎ Avcbv‡`i 
gšÍe¨/ gZvgZ M‡elYvi Kv‡R e¨envi Kiv n‡e| Avgiv Avkv Kwi, GB `jxq Av‡jvPbvq Avcbviv AskMÖnY Ki‡eb, 
KviY Avcbv‡`i cÖ̀ Ë gZvgZ GB Rwi‡ci Rb¨ AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| Avcbviv AbyMÖn K‡i m¤§Z n‡j Avgiv Av‡jvPbv ïiæ 
Ki‡Z cvwi| 
 
 
 

 

cÖkœcÎ: 5  
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`jxq Av‡jvPbvq AskMÖnYKvix‡`i Z_¨:  
 

µwgK 
bs 

AskMÖnYKvix‡`i bvg 
Ges wVKvbv 

‡dvb bv¤̂vi eqm         
( c~Y© eQ‡i) 

wj½ wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb †ckv 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
       
       

 
 
AskMÖnYKvixi aib: 
 

 `jxq Av‡jvPbv (GdwRwW)t `jxq Av‡jvPbvq hviv AskMÖnY Ki‡eb Zviv n‡jb- কী-অিফিসয়াল, পাবিলক 
িরেপেজে ভ, ানীয় শাসন, বক, ানীয় বািস া, খলা লার সােথ স ৃ  এমন ােবর িতিনিধগণ, 
অ া  সবা দানকারী, চয়ার ান ও ভাইস চয়ার ান, কাউি লর (মিহলা ও ষ), এবং অ া  
সবা দানকারীেদর িনেয় ক  এলাকায় 4  wU GdwRwW cwiPvjbv Kiv n‡e|  GdwRwWi Z_¨ msMÖnKvjxb 
AwWI/wfwWI †iK©W Kiv n‡e|    

 িত এফিজিডেত ৮-১২ জন সদ  অংশ হণ করেবন যার মে  ৪-৬ জন বক থাকেবন যারা খলা লার সােথ 
স ৃ । 

 GKRb mgšq̂Kvix whwb cÖK‡íi wbe©vwPZ wKQz Bmy¨ `jxq Av‡jvPbvq Dc¯’vcb Ki‡eb Ges Av‡iKRb 
Av‡jvPbv mg~n Avjv`v KvM‡R wek`fv‡e wjwce× Ki‡eb, ZvQvov Av‡jvPbv, †iKW© Kivi Rb¨ †iKW©vi 
e¨envi Ki‡eb| 

 

Av‡jvPbvi welqmg~n:  

1. cÖK‡íi D‡Ïk¨,Kvh©µg m¤ú‡K© Avcbviv Rv‡bb wK? 
2. cÖK‡íi D‡Ïk¨ wK wK A_©vr wK D‡Ï‡k¨ GB cÖKí nv‡Z †bqv n‡q‡Q? 
3. cÖK‡íi mgqKvj ( K‡e ïiæ n‡e Ges K‡e †kl n‡e)? 
4. cÖK‡íi g~j Kvh©µg¸‡jv wK wK ? 
5. cÖK‡íi †Kv‡bv Kv‡Ri mv‡_ Avcbviv RwoZ Av‡Qb wKbv?  
6. Ò িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ কে র বা বায়েনর ফেল খলা লার মােনা য়ন 

এবং খলা লার অবকাঠােমাগত িবধািদ িনমাণ/র নােব ন কায ম স  করা হেয়েছ িক-না? 
7. Ò িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ কে র বা বায়েনর ফেল খলা লার মােনা য়ন 

এবং খলা লার অবকাঠােমাগত িবধািদ িনমাণ/র নােব ন কায ম স  হওয়ায় িক িক িবধা/উপাকার 
হেয়েছ বেল আপনারা মেন কেরন স স েক িব ািরত মতামত িদন।   
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8. কে র আওতায় িনিমত অবকাঠােমা বহােরর মা েম দশীয় ীড়া েন িক ধরেনর ভাব পেড়েছ বেল 
আপনারা মেন কেরন স স েক িব ািরত মতামত িদন।    
ক. ইিতবাচক 

খ. নিতবাচক 

 

9. আপনােদর মেত এই ক  বা বায়েনর ফেল অ  এলাকায় মা েষর আথ-সামািজক কান উপকার হেয়েছ িক?  
 

10. কে র সবল ও বল িদক এবং ক  বা বায়েনর ে  বািহ ক েযাগ বা িবধা ও িঁক বা ব ধা েলা িনিদ   
ভােব উে খ ক ন। 
 

11. আপনােদর মেত এই ক  য উে  বা বায়ন করা হেয়েছ তা কত  অিজত হেয়েছ বেল আপনারা মেন 
কেরন স স েক িব ািরত মতামত িদন।  
 

12. ভিব েত এই রকম আেরা আ জািতক মােনর িডয়াম িনমােণর gva¨‡g দশীয় ীড়া েনর মােনা য়ন এবং 
খলা লার অবকাঠােমাগত িবধািদ ি র জ  িক িক পদে প হণ করা েয়াজন তার উপর আপনােদর 
পািরশমালা উে খ ক ন।   
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িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর  

িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত) কে র ভাব ায়ন  
cÖK‡íi µq msµvšÍ Kvh©µ‡gi †PKwj÷ 

  

cÖkœcÎ mbv³KiY b¤̂it    

 

Ò িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত) কে র ভাব ায়ন cÖK‡íi 
cÖKí cwiPvj‡Ki Awdm n‡Z cÖK‡íi wewfbœ cY¨/KvR, †mev, gvjvgvj µq msµvšÍ welqvejx ÔwcwcG 2006Õ Ges ÔwcwcAvi 
2008Õ Gi wewagvjv Abyhvqx µq Kiv n‡q‡Q wKbv ‡m m¤ú‡K© wb‡gœ eY©xZ Z_¨vejx msMÖn Kiæbt 

 

c¨v‡KR 
µwgK 
bs 

A½/welq  cÖwZwU A½ m¤ú‡K© we Í̄vwiZ wjLyb gšÍe¨ 

1 gš¿Yvjq/wefvM    

2 ev Í̄evqbKvix ms ’̄v    

3 cÖK‡íi bvg    

4 `icÎ Abyhvqx Kv‡Ri bvg    

5 `icÎ weÁwß cÖKv‡ki gva¨g 

(RvZxq/AvšÍRv©wZK) 

   

6 `icÎ weµq ïiæ ZvwiL    

7 `icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I 

mgq 

   

8 `icÎ MÖn‡bi †kl ZvwiL I 

mgq 

   

9 cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v    

10 `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq    

11 †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v    

 

cÖkœcÎ: 6 
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µwgK 
bs 

A½/welq  cÖwZwU A½ m¤ú‡K© we Í̄vwiZ wjLyb gšÍe¨ 

12 bb †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v    

13 `icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi 

ZvwiL 

   

14 Kvh©weeiYx Aby‡gv`‡bi ZvwiL    

15 wm Gj ‰Zixi ZvwiL    

16 wm Gj Aby‡gv`‡bi ZvwiL    

17 Notification of Award 

cÖ̀ v‡bi ZvwiL 

   

18 ‡gvU Pzw³ g~j¨    

19 Pzw³ ¯̂v¶‡ii ZvwiL    

20 Kvh©v‡`k MÖn‡bi ZvwiL    

21 Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR ïiæi 

ZvwiL 

   

22 mgq e„w× _vK‡j, KZw`‡bi Ges 

wK Kvi‡b 

   

23 Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR mgvwßi 

ZvwiL 

   

24 P~ovšÍ wej Rgv`v‡bi ZvwiL I 

cwigvY 

   

25 P~ovšÍ wej cwi‡kv‡ai ZvwiL I 

cwigvY 

   

26 µ‡qi †¶‡Î miKvwi 

µqbxwZgvjv AbymiY Kiv 

n‡qwQj wKbv 

   

27 bv n‡j †Kb Kiv nqwb ?    
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µwgK 
bs 

A½/welq  cÖwZwU A½ m¤ú‡K© we Í̄vwiZ wjLyb gšÍe¨ 

28 c¨v‡KR wfwËK `icÖÎ Avnevb 

Kiv n‡qwQj wKbv? 

   

29 n‡j KZwU c¨v‡KR Kiv 

n‡qwQj? 

   

30 `ic‡Î D‡jøwLZ g~j¨ A‡c¶v 

AwaK e¨q n‡qwQj wKbv? 

   

31 n‡q _vK‡j †Kb?    

32 cÖK‡íi gvjvgv‡ji Iqv‡iw›U wQj 

wKbv?  

   

33 _vK‡j KZ mg‡qi Rb¨ wQj?    

34 Iqv‡iw›U mg‡qi g‡a¨ †Kvb 

mgm¨v n‡qwQj wKbv?  

   

35 n‡q _vK‡j Pzw³ g~‡j¨i g‡a¨ Zv 

wVK Kiv n‡qwQj wKbv? 

   

35 ÎæwU n‡q _vK‡j †mev gvb †Kgb 

wQj? 

   

 
 
 
 

 

Avcbvi mn‡hvwMZv I mg‡qi Rb¨ Ges Avcwb †h Avgv‡K AbyMÖn K‡i  
me cÖ‡kœi DËi w`‡q‡Qb †mRb¨ Avcbv‡K A‡bK ab¨ev`| 
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িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর  
িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম সংেশািধত) কে র ভাব ায়ন সমী ার  

 
ানীয় পযােয় কমশালার জ  গাইডলাইন   

  
 
wefv‡Mi bvg: ......................................................    ‡Rjvi bvg: ........................................................ 
 
Dc‡Rjvi bvg: .................................................BDwbqb cwil‡`i bvg: .................................................. 
 
Iqv‡W©i bvg/bs: .................................................      MÖvg/gnjøvi bvg: ................................................ 
 
কমশালা AbywôZ nIqvi ¯’v‡bi bvg..................................................... ZvwiL: ........................................... 
 
gWv‡iU‡ii bvg: ........................................ †bvU †UKv‡ii bvg (Z_¨wjwce×Kvixi): ................................... 

 
কমশালায় অংশ হণকারীেদর স িতপ  

 
Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve, 

িসেলট িবভাগীয় িডয়াম এর িসেলট জলার সদর উপেজলায় লা া রা মৗজায় ১২.৮৫ একর জায়গা রেয়েছ। 
িসেলট িবভাগীয় িডয়ােমর কাজ  হয় ২০০৬ সােল। াথিমক পযােয় এক  ি তল ািভিলয়ন ভবন, াউ  

ার ালারী, খলার মােঠর চারপােশ ন/ি ল ফি ং এবং মােঠর উ য়ন কাজ করা হয়।  ইেতাম  বাংলােদশ 
আইিসিস -২০ িব কাপ ২০১৪ অ ােনর জ  একক আেয়াজক দশ িহেসেব িনবািচত হয়। এ পিরে ি েত িসেলট 
িবভাগীয় িডয়ামেক এক  আ জািতক মােনর ি েকট িডয়ােম উ ীতকরণ ক  হীত হয়। জাতীয় ীড়া 
পিরষদ, ব ও ীড়া ম ণালয় KZ…©K  Ò িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ (১ম 
সংেশািধত) কে র kxl©K GKwU cÖKí ev Í̄evqb কেরেছ|       
 

eZ©gv‡b ev¯Íevqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM -6 (AvBGgBwW) cÖKíwUi ভাব ায়ন Gi KvR nv‡Z wb‡q‡Q| gvV 
ch©v‡q GB mgx¶vi `vwqZ¡ †c‡q‡Q  †R¯‹vB G›UvicÖvBR wj: bvgK M‡elYv cÖwZôvb | Avwg †R¯‹vB G›UvicÖvBR wj: 
†_‡K GB ভাব ায়ন Kv‡Ri gvV ch©v‡q Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ G‡mwQ|   
   

GB ভাব ায়ন Kv‡Ri Ask wn‡m‡e Ô†R¯‹vB G›UvicÖvBR wj: Õ G m¤ú‡K© Avcbv‡`i mv‡_ GKwU কমশালার Av‡qvRb 
K‡i‡Q GB cÖKí m¤ú‡K© Avcbv‡`i KvQ †_‡K wKQy g~j¨evb Z_¨ msMÖn Kivi Rb¨| GB কমশালার AskMÖnYKvix 
wn‡m‡e Avcbv‡`i g‡bvbxZ Kiv n‡q‡Q| D‡jøL¨ †h, bvg, wVKvbv †Mvcb †i‡L †Kej gvÎ Avcbv‡`i gšÍe¨/ gZvgZ 
M‡elYvi Kv‡R e¨envi Kiv n‡e| Avgiv Avkv Kwi, GB কমশালায় Avcbviv AskMÖnY Ki‡eb, KviY Avcbv‡`i cÖ̀ Ë 
gZvgZ GB Rwi‡ci Rb¨ AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| Avcbviv AbyMÖn K‡i m¤§Z n‡j Avgiv Av‡jvPbv ïiæ Ki‡Z cvwi|  
 

 

cÖkœcÎ: 7   
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কমশালায় AskMÖnYKvix‡`i Z_¨:   
 

µwgK 
bs 

AskMÖnYKvix‡`i bvg 
Ges wVKvbv 

‡dvb bv¤̂vi eqm         
( c~Y© eQ‡i) 

wj½ wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb †ckv ও 
পদবী  

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        

 
 
AskMÖnYKvixi aib: 
 

ানীয় পযােয়র কমশালাt ানীয় পযােয়র কমশালায় hviv AskMÖnY Ki‡eb Zviv n‡jb- কী-অিফিসয়াল, পাবিলক 
িরেপেজে ভ, ানীয় শাসন, বক, ানীয় বািস া, খলা লার সােথ স ৃ  এমন ােবর িতিনিধগণ, অ া  
সবা দানকারী, চয়ার ান ও ভাইস চয়ার ান, কাউি লর (মিহলা ও ষ), এবং অ া  সবা দানকারীগণেদর  

িনেয় ক  এলাকায় ১wU কমশালার আেয়াজন Kiv n‡e|  কমশালার Z_¨ msMÖnKvjxb AwWI/wfwWI †iK©W Kiv 
n‡e|   
  
 ানীয় পযােয় এক  িনধািরত ােন ৫০ জন অংশ হণকারীর সম েয় ১  কমশালা হেব, সখােন 

অংশ হণকারীগণ সরাসির িনজ িনজ ম , মতামত জানােত পারেবন।  
 

Av‡jvPbvi welqmg~n:  

1. cÖK‡íi D‡Ïk¨,Kvh©µg m¤ú‡K© Avcbviv Rv‡bb wK? 

2. cÖK‡íi g~j Kvh©µg¸‡jv wK wK ? 

3. cÖK‡íi †Kv‡bv Kv‡Ri mv‡_ Avcbviv RwoZ িছেলন wKbv?    

4. Ò িসেলট িবভাগীয় িডয়ামেক আ জািতক মােনর িডয়ােম উ ীতকরণ কে র বা বায়েনর ফেল খলা লার 

মােনা য়ন এবং খলা লার অবকাঠােমাগত িবধািদ িনমাণ/ ি /র নােব ন কায ম স  হওয়ায় িক িক 

িবধা/উপাকার হেয়েছ বেল আপনারা মেন কেরন স স েক িব ািরত মতামত িদন।   

  

5. কে র আওতায় িনিমত অবকাঠােমা বহােরর মা েম দশীয় ীড়া েন িক ধরেনর ভাব পেড়েছ বেল 

আপনারা মেন কেরন স স েক িব ািরত মতামত িদন।    
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ক. ইিতবাচক 

খ. নিতবাচক 

 

6. আপনােদর মেত এই ক  বা বায়েনর ফেল অ  এলাকায় মা েষর আথ-সামািজক কান উপকার হেয়েছ িক?  
 

7. কে র সবল িদক িনিদ  ভােব উে খ ক ন।  
 

8. বল িদক িনিদ  ভােব উে খ ক ন। 
 

9. ক  বা বায়েনর ে  বািহ ক েযাগ বা িবধা িনিদ  ভােব উে খ ক ন। 

 

10. ক  বা বায়েনর ে  বািহ ক িঁক বা ব ধা েলা িনিদ  ভােব উে খ ক ন।  

 

11. আপনােদর মেত এই ক  য উে  বা বায়ন করা হেয়েছ তা কত  অিজত হেয়েছ বেল আপনারা মেন 
কেরন স স েক িব ািরত মতামত িদন।  

 

12. ভিব েত এই রকম আেরা আ জািতক মােনর িডয়াম িনমােণর gva¨‡g দশীয় ীড়া েনর মােনা য়ন এবং 
খলা লার অবকাঠােমাগত িবধািদ ি র জ  িক িক পদে প হণ করা েয়াজন তার উপর আপনােদর 
পািরশমালা উে খ ক ন।  

  
 

 

কমশালায় অংশ হণকারীেদর ধ বাদ জািনেয় কমশালা শষ ক ন। 

 


