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নির্ বাহী সার-সংক্ষেপ 

 

িদীমাতৃক র্াংলাক্ষদক্ষের মানুক্ষের জীর্িক্ষক পানি িািাভাক্ষর্ প্রভানর্ত কক্ষর। গঙ্গা-ব্রক্ষ্মপুত্র অর্র্ানহকার র্ন্যাপ্রর্ণ 

নিম্নাঞ্চক্ষল র্াংলাক্ষদক্ষের অর্স্থাি। জলর্ায়ু পনরর্তবক্ষির নর্রূপ প্রভাক্ষর্ উক্ষেখক্ষ াগ্য হাক্ষর মমৌসুমী বৃনিপাক্ষতর নভন্নতা, 

পনল জক্ষম িদী ও খাক্ষলর তলক্ষদে ভরাট হক্ষে সঠিক সমক্ষে প বাপ্ত পানির অভার্ মদখা নদক্ষেক্ষে। প্রাকৃনতক ও মাির্সৃি 

িািা র্াঁধা নর্ক্ষেে কক্ষর প্রর্ল মজাোর, র্ন্যা, পানি নিষ্কােি ব্যর্স্থা র্াঁধাগ্রস্ত হওো, লর্ণাক্ত পানির অনুপ্রক্ষর্ে, ভূ-গভবস্থ 

পানির অনধক ব্যর্হার এর্ং পানি দূেণ ইতযানদ কারক্ষণ পানির সঠিক ও মটকসই ব্যর্স্থাপিা সমক্ষের দানর্। এই 

লেযক্ষক সামক্ষি মরক্ষখ র্াংলাক্ষদে পানি উন্নেি মর্ার্ ব কতৃবক “িতুি র্াকানতো ও পুরাতি র্াকানতো-মোট মেিী িদী 

নিষ্কােি (৫ম সংক্ষোনধত)”েীে বক প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৩ সাক্ষল মূল ৭৯০৫.৪২ লে টাকা ব্যক্ষে শুরু কক্ষর দীর্ ব ১৪ 

র্েক্ষর ৫ র্ার সংক্ষোধক্ষির মাধ্যক্ষম জুি, ২০১৭ মমোক্ষদ ২৬৮.৯৭ মকাটি টাকা ব্যক্ষে প্রকল্পটি র্াস্তর্ানেত হে। প্রকল্পটি 

পাঁচ র্ার সংক্ষোধি ও দীর্ ব সমে লাগার অন্যতম কারণ হমলা মুোপুর মলাজার পক্ষেন্ট দূগ বম এলাকাে অর্নস্থত। 

এোড়াও এখাক্ষি রক্ষেক্ষে জলদস্যযক্ষদর উৎপাত, নিরাপত্তাহীিতা,  াতাোত ও ম াগাক্ষ াগ অসুনর্ধা, প্রর্ল মজাোর ও 

আকনিক র্ন্যা, িদীর অস্বাভানর্ক গভীরতা বৃনি (-১৬ নমটার) এর্ং ভেঙ্কর প্রকৃনত। প্রকল্পটির উক্ত এলাকার প্রাে 

১,৩০,৩৪৭ মহক্টর জনমর নিষ্কােি সুনর্ধা প্রদাি, কৃনে ও মৎস্য উৎপাদি বৃনিসহ জিসাধারক্ষণর সানর্ বক আর্ ব-সামানজক 

উন্নেক্ষির জন্য র্াস্তর্ােি করা হে। প্রকল্পটির প্রধাি উক্ষেশ্য হক্ষলা মোট মেিী িদীক্ষত পনল ভরাট মরাধ, নিষ্কােি 

ব্যর্স্থার উন্নেি এর্ং নর্ক্ষেে কক্ষর জুি-আগস্ট মাক্ষসর প্রর্ল র্ন্যা ও জলমগ্নতা হক্ষত প্রকল্প এলাকাে কৃনে জনমসহ 

র্সতর্াড়ী রো করা। প্রকল্পটির মূল অঙ্গসমূহ হক্ষলা মুোপুক্ষর একটি ২৩-মভন্ট মরগুক্ষলটর নিম বাণ, মুোপুর মরগুক্ষলটক্ষর 

র্াইভারসি চযাক্ষিল খিি, টাইর্াঁধসহ মলাজার নিম বাণ, চযাক্ষিল পুিঃখিি (১০৩.৭৯ নকঃনমঃ), অভযন্তরীণ চযাক্ষিল 

পুিঃখিি (৩০ নকঃনমঃ), মসািাইেনড় এর্ং িতুি র্াকানতো সংক্ষ াগ খাল পুিঃখিি (১০৯.০০ নকঃনমঃ), িদী তীর 

সংরেণ কাজ (০.৫৩০ নকঃনমঃ), পনরচালি ও রেণাক্ষর্েণ কাজ, মুছাপুর ২৩-ভেন্ট মরগুক্ষলটক্ষরর বৈদ্যুতিক 

Hoisting device সরৈরাহ ও স্থাপন এর্ং ভূনম অনধগ্রহণ (৭৭.৩২ মহঃ) কা বক্রম সম্পন্ন করা। 

প্রভার্ মূল্যােি সমীোে আনুষ্ঠানিক ও অিানুষ্ঠানিক (উপকারক্ষভাগী ও কক্ষরাল গ্রুপ) সাোৎকার, মোকাস গ্রুপ 

নর্সকােি, মসক্ষকন্ডানর তথ্য সংগ্রহ ও প বাক্ষলাচিা এর্ং প্রকল্প এলাকা পনরদে বি ও র্াস্তর্ অর্স্থা প বক্ষর্েণ ইতযানদ 

কা বক্রম পনরচালিা করা হে। প্রকক্ষল্পর প্রভার্ সম্পনকবত সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রক্ষহর জন্য মেিী, চাঁদপুর, কুনমো ও 

মিাোখালী মজলাে প্রকক্ষল্পর আওতাধীি ১৩টি উপক্ষজলা হক্ষত ৫২টি গ্রাম দদর্চেক্ষির নভনত্তক্ষত নির্ বাচি কক্ষর মমাট ৭৮০ 

জি উপকারক্ষভাগী উত্তরদাতা নির্ বাচি করা হে। উপকারক্ষভাগী উত্তরদাতাক্ষদর সরাসনর সাোৎকার গ্রহণ করা হে,  ার 

মক্ষধ্য ৭৪৪ জি পুরুে (৯৫.৪%) এর্ং ৩৬ জি মনহলা (৪.৬%)। প্রকক্ষল্পর প্রভার্ তুলিা করার জন্য প্রকল্প এলাকার 

র্াইক্ষরর এলাকা হক্ষত মমাট প্রকল্প উপকারমভাগী িমুিা সংখ্যার ৫০% কক্ষরাল গ্রুপ উত্তরদাতাক্ষদর নিকট হক্ষতও পৃর্ক 

প্রশ্নার্নলর মাধ্যক্ষম সরাসনর সাোৎকার গ্রহণ করা হে,  ার মক্ষধ্য ৩৯০ জিই পুরুে (১০০%)। এোড়া প্রকল্পটির প্রভার্ 

সম্পনকবত গুণগত নর্নভন্ন তথ্য সংগ্রক্ষহর জন্য প্রকক্ষল্পর সাক্ষর্ সংনিি স্থািীে প বাক্ষে র্াপাউক্ষর্া-এর কম বকতবা, কৃনে 

সম্প্রসারণ অনধদপ্তর ও ইউনিেি পনরেক্ষদর কম বকতবা, স্থািীে জিপ্রনতনিনধক্ষদর সাোৎকার গ্রহণ করা হক্ষেক্ষে। এোড়া 

প্রকক্ষল্পর আওতাে ক্রে প্রনক্রোসমূহ নর্দ্যমাি ক্রে-িীনতমালার আক্ষলাক্ষক করা হক্ষেনেল নকিা তা পরীো করা হক্ষেক্ষে। 

সংগৃহীত তক্ষথ্যর নভনত্তক্ষত র্তবমাি প্রভার্ মূল্যােি সমীো প্রনতক্ষর্দিটি প্রণেি করা হক্ষেক্ষে। 

অনুক্ষমানদত আরনর্নপনপ অনু ােী প্রকক্ষল্পর প্রক্ষতযকটি অংক্ষগর কাজ সমাপ্ত হক্ষেক্ষে। প্রকল্প অনেস হক্ষত প্রাপ্ত ২১টি ক্রে 

প্যাক্ষকক্ষজর মক্ষধ্য ৭টি দরপত্র (৬টি কা ব ও ১টি পণ্য) িনর্ প বক্ষলাচিা কক্ষর মদখা  াে ম , প্রকক্ষল্পর জন্য সংনিি পণ্য ও 

নিম বাণ সামগ্রী ক্রেপ্রনক্রোর জন্য নিধ বানরত সরকানর ক্রে-িীনতমালা  র্াঃ নপনপএ-২০০৬ ও নপনপআর-২০০৮ অনুসরণ 

করা হক্ষেক্ষে। 

সমীোে প্রাপ্ত তথ্য নর্ক্ষিেক্ষণ মদখা  াে, পূক্ষর্ ব ম খাক্ষি ১,৩০,৩৪৭ মহক্টর জনমক্ষত লর্ণাক্ত পানির অনুপ্রক্ষর্ে ও 

জলর্িতা সমস্যার সৃনি হক্ষতা; প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির েক্ষল প্রাে ১,০১,৮৪৫ মহক্টর জনমর জলর্িতা ও লর্ণাক্ত পানির 

অনুপ্রক্ষর্ে নিেন্ত্রণসহ আর্াদক্ষ াগ্য জনমক্ষত মসচ সুনর্ধা প্রদাি করা সম্ভর্ হক্ষেক্ষে। প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির পূক্ষর্ ব একর প্রনত 

মসচ খরচ নেল গক্ষড় প্রাে ৮৫০০ টাকা। র্তবমাক্ষি তা কক্ষম গক্ষড় প্রাে ৩৫০০ টাকা হক্ষেক্ষে। 

সমীোে অংেগ্রহণকারী ৭৮০ জি উপকারক্ষভাগী উত্তরদাতার মক্ষধ্য ৬২৬ জি (৮২.৯%)র্ক্ষলি ম , প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির 

েক্ষল তাক্ষদর জনম মজাোক্ষরর লর্ণাক্ত পানির অনুপ্রক্ষর্ে মর্ক্ষক রো মপক্ষেক্ষে; ৬০৯ জক্ষির (৭৮.১০%) মক্ষত প্রকল্প 

এলাকার জলার্িতা নিরসি হক্ষেক্ষে; ৩৮৫ জি (৪৯.৩৬%) উত্তরদাতার মক্ষত প্রকল্প এলাকাে সারা র্ের মসক্ষচর পানি 
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পাওো  াে; ৩৩৮ জি (৪৩.৩৩%) উত্তরদাতার মক্ষত প্রকল্পটি কম বসংস্থাি বৃনিক্ষত সহােক ভূনমকা পালি কক্ষরক্ষে; 

৬১১ জি (৭৮.৩০%) উত্তরদাতার মক্ষত প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির েক্ষল েসক্ষলর নিনর্ড়তা বৃনি মপক্ষেক্ষে অর্ বাৎ প্রকল্প 

র্াস্তর্ােক্ষির পূক্ষর্ ব নিনর্ড়তা নেল ১৫৬%  া বৃনি মপক্ষে ২১০% হক্ষেক্ষে ; ২৫২ জি (৩২.৩১%) র্ক্ষলি ম , আক্ষগর 

তুলিাে প্রকল্প এলাকাে কৃনে শ্রনমক্ষকর চানহদা বৃনি মপক্ষেক্ষে; ৩২৫ জি (৪১.৭%) অংেগ্রহণকারীর মক্ষত প্রকল্প 

এলাকাে কালচার নেসানরজ (culture fisheries) এর উৎপাদি বৃনি মপক্ষেক্ষে; ৫৬৮ জি (৭২.৮%) 

অংেগ্রহণকারীর মক্ষত প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির পূক্ষর্ ব ম  সর্ মদেী প্রজানতর মাে পাওো ম ত, এখি আর মস সর্ প্রজানতর 

মাে পাওো  াক্ষে িা এর্ং ৩৯১ জি (৫০.১২%) র্ক্ষলি ম , প্রকল্প এলাকাে ম াগাক্ষ াগ ব্যর্স্থা আক্ষগর তুলিাে উন্নত 

হক্ষেক্ষে। অপরনদক্ষক, কক্ষরাল গ্রুপ এলাকার ৩৯০ জি উত্তরদাতার মক্ষধ্য ১৭৪ জি (৪১.৬%) জক্ষির তথ্য নর্ক্ষিেক্ষণ 

জািা  াে, তাক্ষদর এলাকাে িতুি মকাি কম বসংস্থাক্ষির সুক্ষ াগ সৃনি হেনি।  

প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির েক্ষল জিসাধারক্ষণর জীর্ি ও জীনর্কার মাি উন্নেি র্ক্ষটক্ষে র্ক্ষল সমীোে অংেগ্রহণকারী 

উত্তরদাতারা মতামত ব্যক্ত কক্ষরি। এই নর্েেক প্রক্ষশ্নর জর্াক্ষর্ ৬৪৮ জি (৮৩.১%)উত্তরদাতা র্ক্ষলি ম , এলাকাে মসচ 

সুনর্ধা বৃনির েক্ষল আে বৃনি মপক্ষেক্ষে; ৬৪৮ জি (৮৩.১%) র্ক্ষলি ম , প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির কারক্ষণ আনর্ বক অর্স্থার 

উন্ননতক্ষত অর্দাি মরক্ষখক্ষে; ৫২৪ জি (৬৭.১%) অংেগ্রহণকারীর মক্ষত প্রকক্ষল্পর কারক্ষণ কৃনেনভনত্তক ব্যর্সার উন্নেি; 

৪৮৪ জি (৬২.১%) অংেগ্রহণকারীর মক্ষত দনরদ্রতা হ্রাস মপক্ষেক্ষে এর্ং ৭১৬ জি (৭৯.১%) উত্তরদাতা দনরদ্রতা হ্রাস 

পাওোে সন্তািক্ষদর মলখাপড়ার সুক্ষ াগ বৃনি মপক্ষেক্ষে র্ক্ষল অনভমত ব্যক্ত কক্ষরি। 

সমীোে অংেগ্রহণকারীক্ষদর মক্ষত প্রকক্ষল্পর প্রনতটি কম বকান্ড র্াস্তর্ােক্ষির মেক্ষত্র পনরক্ষর্ে ও র্াস্তুতক্ষন্ত্রর সঠিক সুরোর 

েক্ষল প্রকল্প এলাকাে সবুজ প্রকৃনত, পানখর ঝাঁক, জলজ প্রাণী, োমুক, নঝনুক, ব্যাঙ ইতযানদ প্রাণীর সংখ্যা বৃনি 

মপক্ষেক্ষে। তক্ষর্ ১৮০ জি (৬১.৪%) অংেগ্রহণকারীর মক্ষত প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির পূক্ষর্ ব ম  সর্ প্রজানতর মাে মদখা ম ত, 

প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির পক্ষর মস সর্ প্রজানতর মাে নর্লুনপ্ত হক্ষেক্ষে। 

প্রকক্ষল্পর জন্য স্বল্পক্ষমোনদ সুপানরেগুক্ষলা হক্ষলা মুোপুর মলাজার ও মরগুক্ষলটর িদী ভাঙ্গি হক্ষত রোক্ষর্ ব মুোপুর 

মরগুক্ষলটক্ষরর র্াউি স্ট্রীম ও আপ-স্ট্রীম চযাক্ষিক্ষলর উভে নদক্ষক (L/B ও R/B) িদী তীর প্রনতরোমূলক কাজ করার 

জন্য জরুনর ব্যর্স্থা গ্রহণ করা প্রক্ষোজি। প্রকক্ষল্পর আওতাে খিিকৃত খালগুক্ষলা গুরুক্ষের ক্রমানুসাক্ষর প বােক্রক্ষম খিি 

কক্ষর প বাপ্ত গভীরতা বৃনি করা প্রক্ষোজি এর্ং প্রকক্ষল্পর আওতাে খিিকৃত খাল, র্াঁধ ও মসচ অর্কাঠাক্ষমাগুক্ষলার 

মমরামত ও রেণাক্ষর্েক্ষণর জন্য ব্যর্স্থা গ্রহণ করা প্রক্ষোজি। প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির েক্ষল মকাম্পািীগঞ্জ এলাকার 

নির্নিত মৎস্যজীর্ী  ারা কম বহীি তাক্ষদর জন্য মকাম্পািীগঞ্জ এলাকাে অর্নস্থত প্রাে ৯০০ মহক্টর আেতক্ষির র্ি 

জলােেটি ইজারা প্রদাক্ষির ব্যর্স্থা করা এর্ং মসইসাক্ষর্ প্রকল্প এলাকার উপকারক্ষভাগী কৃেক ও মৎস্যজীর্ীক্ষদর জন্য 

প্রনেেক্ষণর ব্যর্স্থা করার জন্য সংনিি অনধদপ্তক্ষরর দৃনি আকে বণ করা ম ক্ষত পাক্ষর। প্রকক্ষল্পর জন্য দীর্ বক্ষমোনদ 

সুপানরেগুক্ষলা হক্ষলা প্রকক্ষল্পর আওিায় তনতম িি ৈাঁধ ও ভসচ অর্কাঠাক্ষমাগুক্ষলার মমরামত ও রেণাক্ষর্েক্ষণর জন্য ব্যর্স্থা 

গ্রহণ করা প্রক্ষোজি। মোট মেিী িদী, িতুি র্াকানতো ও পুরাতি র্াকানতো মোট মেিী িদীর খালগুক্ষলার 

গুরুোনুসাক্ষর প বােক্রক্ষম পনল অপসারণ ও গভীরতা বৃনি করা প্রক্ষোজি এর্ং প্রকল্প এলাকাে আরও অক্ষিক খাল আক্ষে 

ম গুক্ষলা খিক্ষির আওতাে আিক্ষল শুষ্ক মমৌসুক্ষমও মসচ সুনর্ধা প্রদাি করা সম্ভর্ হক্ষর্। এসর্ খালসমূহক্ষকও প বােক্রক্ষম 

খিক্ষির আওতাে আিার জন্য কা বক্রম গ্রহণ করা প্রক্ষোজি। মদেীে প্রজানতর নর্লুপ্তপ্রাে মােগুক্ষলাক্ষক সংরেক্ষণর জন্য 

ভলাজার ও ভরগুলেটর তনম িালের ফলে নদী এোকায় গলে ওঠা প্রাে ৬০০.০০ (েেেত) মহক্টর সরকানর খাস জনমক্ষত 

প্রাকৃনতক মাক্ষের জন্য কমপক্ষে একটি কক্ষর অভেআশ্রম/স্বাদ্য পাতনর প্রাকৃতিক জোধার নিম বাক্ষণর ব্যর্স্থা গ্রহণ করা 

ম ক্ষত পাক্ষর। মুছাপুর ভলাজালরর োটিলি ভজলগ উঠা ভূতমর সুষ্ঠু ব্যৈহার তনতিিকলল্প সামানজক পতরকল্পনা প্রেয়ন করা 

প্রক্ষোজি। প্রকক্ষল্পর মটকসই পনরচালিা ও রেণাক্ষর্েণ নিনিক্ষতর জন্য স্থািীে কৃেক, মৎস্যজীর্ী, জিপ্রনতনিনধ, স্থািীে 

কৃনে অনধদপ্তর, মৎস্য অনধদপ্তর এর্ং র্াপাউক্ষর্ার প্রনতনিনধ সমন্বক্ষে ‘পানি ব্যর্স্থাপিা কনমটি’ গঠি কক্ষর সংনিি 

জিগক্ষণর সম্পৃক্ততাে পনরচালিা ও রেণাক্ষর্েণ পনরকল্পিা প্রস্তুত করা প্রক্ষোজি এর্ং মস পনরকল্পিার আক্ষলাক্ষক 

প্রক্ষোজিীে র্াক্ষজট প্রণেিপূর্ বক প্রনত র্ের পনরচালি ও রেণাক্ষর্েণ নিনিত করা প্রক্ষোজি।  
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প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকমের বববরণ 

 

১.১ ভূবেকা 

 

নদীোতৃক বাাংলামদমের উপকূলীয় অঞ্চমল ঘূবণ যঝড়, জলবদ্ধতা, জজায়ামরর লবণ পাবন প্রমবমের ফমল একবদমক জর্েন 

আবাদমর্াগ্য জবের উব যরতা হ্রাস পামে, অপরবদমক স্থানীয় জনগমণর জীবন জীববকার ওপর জনবতবাচক প্রভাব পড়মে। এ 

সেস্যার সোনানকমে বাধানীনতার পূর্ বকাল জেমক পাবন সম্পদ েন্ত্রণালয় বববভন্ন  পাবন সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকে বাস্তবায়ন 

কমর আসমে। এরই নারাবাবহকতায় তৎকালীন পূর্ ব পাককস্তাননর সেচ কর্ভাগ ‘জকাস্টাল সর্ক ়ির্াঁধ কনর্ বানের’ ওপর একটি  

প্রকতনর্দন প্রস্তুত কনর। প্রকতনর্দনটি পর্ যামলাচনা কমর "জকাস্টাল জববড়বাঁন  প্রকল্প" কিনরানানর্ ৭৪টি সপাল্ডার কনর্ বানের 

জন্য প্রস্তার্ কমর এর্ং ১৯৬১-৬২ সেনক ১৯৭০-১৯৭১ োল পর্ বন্ত তৎকলীন ইবপ-ওয়াপদা প্রকেটি র্াস্তর্ায়ন কনর। সপাল্ডার 

৫৯/১ এ এর্ং সপাল্ডার ৬০ এর্ং সাংমর্াগস্থমল ২০-নভন্ট কাকজরহাট জরগুমলটর কনর্ বাে, নদী পুনঃখনন, সর্ক ়ির্াঁধ কনর্ বাে, 

লুপ কাট ইতযাকদর র্াধ্যনর্ জলর্দ্ধতা দূরীকরে, লর্োক্ত পাকন প্রনর্ি সরাধ, সেচ সুকর্ধার উন্নয়ননর জন্য প্রকনল্পর কাজ 

১৯৬৭-৬৮ োনল ের্াপ্ত হয়। কাজীরহাট পাবন কনয়ন্ত্রক অর্কাঠানর্ার কনর্ বাে কাজ ১৯৬৩ োনল ের্াপ্ত হয়। তখন উপকূনলর 

দূরত্ব কিল প্রায় ১২.০০ ককঃকর্ঃ। সর্ঘনা ক্রে র্াঁধ নং-২ েহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্ বকানের কারনে উপকূল সরখা আরও প্রায় 

১২.০০ ককনলাকর্টার দূনর েনর সগনি এর্ং র্তবর্ান উপকূলনরখা প্রায় ২৪.০০ ককনলাকর্টার দূনর বগময় কাজীরহাট পাবন 

কনয়ন্ত্রক অর্কাঠানর্ার ভাটিনত অর্স্থান করনি। উজাননর পাহাক ়ি অঞ্চল সেনক আগত র্র্ বার পাবন পুরাতন  াকাকতয়া জোট 

সেনী নদী হময় েন্দ্বীপ চযানননলর র্ধ্য বদময় র্নগাপোগনর র্ায়। এতদেনেও কর্নর্চয অর্র্াকহকা অঞ্চনল জলার্দ্ধতা একটি 

ের্স্যা কহনেনর্ রনয় র্ায়। এর আংকিক কারে কহনেনর্ কাককর নদীর সর্াহনায় ভারী পকলপাত এর্ং আংকিক কাজীরহাট 

সরগুনলটনরর ভাটিনত সজায়ানরর পকলপাত। কাজীরহাট জরগুমলটমরর কনষ্কািন খাল (জোট জফনী নদী) প্রকত র্ির সজায়ানরর 

প্রভানর্র কারনে এর্ং প্রায় ৪.০০ ককনলাকর্টার দদনঘ বযর কারনে অকর্কিন্নভানর্ পবলমত ভরাট হনয় র্ায়, র্া পুনঃখনন করা 

প্রনয়াজন। কাজীরহাট জরগুমলটরমক উজান ও ভাটি উভয় অঞ্চনলর জলার্দ্ধতার কারমণ র্র্ বার ের্য় কনষ্কািন ের্স্যা, 

লর্োক্ত পাকনর প্রনর্ি ইতযাবদ সেস্যার মুনখামুকখ হবেল। েলশ্রুকতনত প্রকল্প অঞ্চনল কনম্নকলকখত ক্ষকত এর্ং ের্স্যা সদখা 

সদয়। তার েমে উমেখমর্াগ্য হমলা: (ক) েেনলর ক্ষকত; (খ) আর্াদনর্াগ্য জকর্র উর্ বরতা হ্রাে; (গ) র্র্ বাকানল কাজীরহাট 

জরগুমলটমরর উজাননর জলর্গ্নতা এবাং (ঘ) জনগমণর দুনভবাগ। 

জাতীয় পাবন নীবত-১৯৯৯, জাতীয় পাবন ব্যবস্থাপনা পবরকেনা-২০০৪ সহ অন্যান্য নীবতোলা অনুসরমণ ২০০৩-২০০৭ 

জেয়ামদ বাস্তবায়মনর লমযয “নতুন ডাকাবতয়া ও পুরাতন ডাকাবতয়া-মোট জফনী নদীর পাবন বনষ্কােন” েীর্ যক প্রকে গৃহীত 

হয়। পুরাতন ডাকাবতয়া জোট সেনী নদীর জলাভূকর্ এলাকা পূর্ বকদনক কিপুরা পাহা ়ি এর্ং সেনী সোনাগাজী সরা  এর্ং 

পকিনর্ একটি প্রাকৃকতক উচু ভূকর্ দ্বারা আর্দ্ধ। সর্াট জলাভূকর্ এলাকা প্রায় ৬৯৯ র্গ ব ককঃকর্ঃ। গুণবতী সরলওনয় কিনজর 

উপনরর প্রান্তটি পুরাতন ডাকাবতয়া নদী এর্ং সরলওনয় কিনজর নীনচর দকক্ষে অংিটি জোট সেনী নদী কহনেনর্ পকরকচত। 

ডাকাবতয়া নদীটি কপপুলা র্াজানরর কানি সোনাইেবড় খানলর োনে বেবলত হময় কদ্বখকিত হয়।  জর্ চযাননলটি পকিনর্ 

প্রর্াকহত হময় চাঁদপুনর সর্ঘনার োনে কর্কলত হয়, জস চযাননলটি নতুন  াকাকতয়া নদী এর্ং দকক্ষনে প্রর্াকহত চযানননলর 

অন্য িাখাটিনক পুরাননা ডাকাবতয়া নদী র্লা হয়। পুরাতন ডাকাবতয়া জোট সেনী নদী সোনাইেবড়র েগর্ স্থল সেনক নতুন 

ডাকাবতয়ার োনে কর্কলত হনয় দকক্ষে কদনক প্রর্াকহত হনয় েন্দ্বীপ চযাননল হনয় র্নগাপোগনর প্রর্াকহত হনয়নি। 

প্রকনল্পর মূল লক্ষয কুকর্ল্লা, চাঁদপুর, সেনী ও জনায়াখালী সজলার পাবন কনষ্কােন ব্যর্স্থার উন্নকতর র্াধ্যনর্ জনগনের 

অে বননকতক অর্স্থা ও জীর্নর্ািার র্ান উন্নীত করা। সটকেই কনষ্কািন দূরীকরনের কার্ বক্রর্ রহণহনের লনক্ষয “দকক্ষে কুকর্ল্লা 

ও উত্তর জনায়াখালী সেবিত কনষ্কােন প্রকল্প” এর েম্ভাব্যতা জকরপ পকরচাকলত হয়।  তারই ধারার্াকহকতায় গৃহীত কর্কননয়াগ 

প্রকনল্পর আওতায় কৃকর্ উৎপাদন বৃকদ্ধেহ লর্োক্ত পাকন প্রনর্ি সরাধ; ১,৩০,৩৪৭ সহক্টর সর্াট এলাকার (Gross area) 

জলার্দ্ধতা দূরীকরে এর্ং ১,০১,৮৪৫ সহক্টর প্রকৃত সেচনর্াগ্য জকর্নত (Net irrigable area) েীকর্ত সেচ সুকর্ধা 

সৃকির ব্যর্স্থা রহণহনের লনক্ষয মুিাপুনর ১টি জরগুমলটর (২৩-নভন্ট-৩.০০কর্টার× ৩.০০ কর্টার) কনর্ বাে, টাই র্াঁধেহ সলাজার 

কনর্ বাে,  াইভারিন এর্ং অভযন্তরীে খাল পুনঃখনন ইতযাকদ কনর্ বাে করা হয়। 

এই প্রকমের প্রনান কার্ যক্রেসমূহ হমলা-(ক) মুোপুমর একটি ২৩-জভন্ট জরগুমলটর বনে যাণ; (খ) মুোপুর জরগুমলটমর 

ডাইভারসন চযামনল খনন (২.৩৬ বকঃবেঃ); (গ) টাই বাঁনসহ জলাজার বনে যাণ; (ঘ) চযামনল পুনঃখনন (১০৩.৭৯ বকঃবেঃ); 
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(ঙ) অভযন্তরীণ চযামনল পুনঃখনন (৩০ বকঃবেঃ); (চ) জসানাইেবড় এবাং নতুন ডাকাবতয়া সাংমর্াগ খাল পুনঃখনন (১০৯.৮৬ 

বকঃবেঃ); (ে) নদী তীর সাংরযণ কাজ (০.৫৩ বকঃবেঃ); (জ) পবরচালন ও রযণামবযণ কাজ; (ঝ) মুিাপুর ২৩-নভন্ট 

জরগুমলটমরর দর্দুযকতক Hoisting devise েরর্রাহ ও স্থাপন এবাং (ঞ) ভূবে অবনগ্রহণ (৭৭.৩২ জহঃ) সম্পন্ন করা হয়।  

wPÎ-1: gvbwP‡Î GK bR‡i cÖKí GjvKv  

 

উনল্লখ করা প্রময়াজন সর্, "দকক্ষে-পূর্ ব আঞ্চকলক অধ্যয়ন" েম্পককবত েযাপ-৫ এর অধ্যয়ন প্রকতনর্দনন (আগস্ট, ১৯৯৩, 

খি-১, অংি-১, পৃষ্ঠা-২-৩৭) জলাভূকর্ এলাকায় কর্দ্যর্ান ের্স্যাটির ের্াধানকনল্প কাজীরহাট সরগুনলটানরর প্রর্ানহ ২০-

সভন্ট জরগুমলটর কনর্ বানের জন্য সুপাকরি করা হনয়কিল। তদুপকর, "উত্তর সনায়াখালী কনষ্কািন প্রকনল্পর অধ্যয়ন প্রকতনর্দন 
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(অনক্টার্র, ১৯৯৩, খি -১, মূল প্রকতনর্দন, পৃষ্ঠা  ১০ সেনক ১৫, ১৬, ১৭, ২০ এর্ং ২১) এর্ং োরনেে ওয়াটার র্ন কলং 

সেন্টার দ্বারা েম্পন্ন র্ন ল স্টাক র েলােল (এে াব্লুএর্কে, র্তবর্ানন আই াব্লুএর্) কাজীরহাট সরগুনলটনরর ভাটিনত 

মুিাপুনর একটি জরগুমলটর কনর্ বানের জন্যও সুপাকরি করা হনয়কিল। সর্নহতু, প্রকল্পটি ১৯৯৯ োল পর্ বন্ত সুপাকরি অনুোনর 

গৃহীত হয় কন জসমহতু প্রকনল্পর সক্ষিেল প্রায় ৩,২০,০০০ সহক্টনর র্াক ়িনয় আরও ের্ীক্ষার বাড়বত আওতায় আনার কেদ্ধান্ত 

সনওয়া হনয়কিল। তদনুোনর প্রকনল্পর র্ন কলং এর্ং েম্ভাব্যতা অধ্যয়ননর জন্য োরনেে ওয়াটার র্ন কলং সেন্টার 

(এে াব্লুএর্কে, র্তবর্ানন আই াব্লুএর্) এর্ং সর্োে ব ইকিকনয়াকরং অযাে প্ল্যাকনং কনোলট্যান্টনক (ইকপকে) দাবয়ত্ব সদওয়া 

হনয়কিল। পরার্ি বদাতা ২০০২ োনলর র্াচ ব র্ানে “দকক্ষে কুকর্ল্লা এর্ং উত্তর সনায়াখালী ের্কিত কনষ্কািন প্রকল্প” সবিবলত 

েম্ভাব্যতা প্রকতনর্দন জর্া সদন। সম্ভাব্যতা জবরপ প্রবতমবদমন প্রকে এলাকাটিমক চারটি বনম্নববণ যত বসমস্টমে ববভক্ত কমরঃ 

(ক) ওয়াপদা-রহর্তখালী খাল ব্যর্স্থা। 

(খ) সনায়াখালী-র্ার্কন নদী ব্যর্স্থা। 

(গ) পুরাতন  াকাকতয়া-নিাট সেনী নদী ব্যর্স্থা। 

(ঘ) নতুন  াককতয়া কেনস্টর্। 

 

েম্ভাব্যতা ের্ীক্ষার সুপাকরি অনুোনর উপকরউক্ত গ এর্ং ঘ "নতুন  াকবতয়া এর্ং পুরাতন  াকাকতয়া-জোট সেনী নদী 

কনষ্কািন প্রকল্প" র্া দবযণ কুবেো-উত্তর জনায়াখালী সেবিত বনষ্কােন প্রকমের অাংে। 

 

১.২. cÖK‡íi D‡Ïk¨ 

 

 প্রকে এলাকায় প্রায় ১,৩০,৩৪৭ জহক্টর জবের বনষ্কােন সুববনা প্রদান; 

 বন্যার প্রমকাপ, েস্যহানী, সম্পমদর যয়যবত ও োনুমর্র দুদ যো ইতযাবদ হ্রাস; 

 বর্ যা পরবতী জলাবদ্ধতা দূরীকরণ; 

 ফসমলর উৎপাদনেীলতা বৃবদ্ধ এবাং অন্যান্য অে যননবতক কার্ যক্রে ত্বরাবিত করা; 

 প্রকে এলাকায় েৎস্য উৎপাদন বৃবদ্ধ; 

 

১.৩ প্রকনল্পর অনুনর্াদন ও েংনিাধন 

 

ক কপকপ অনুনর্াদননর তাকরখ প্রকনল্পর সর্য়াদকাল 
প্রকল্প ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

মূল ১১/০২/২০০৪ জুলাই, ২০০৩ হনত জুন, ২০০৭ ৭৯০৫.৪২.০০ 

১র্ েংনিাকধত ২৮/০২/২০০৫ জুলাই, ২০০৩ হনত জুন, ২০০৭ ৮৪৯৪.০২ 

২য় েংনিাকধত ২২/০৫/২০০৮ জুলাই, ২০০৩ হনত জুন, ২০১০ ১১৫২৫.১৭ 

পুন: অবনকৃত (Re-appropriation) ১৯/০৪/২০০৯ জুলাই, ২০০৩ হনত জুন, ২০১০ ১১৫২৫.১৭ 

৩য় েংনিাকধত ২৪.০৭/২০১২ জুলাই, ২০০৩ হনত জুন, ২০১৪ ১৪৮১৫.৭০ 

৪ে য েংনিাকধত ২৫/০৩/২০১৪ জুলাই, ২০০৩ হনত জুন, ২০১৫ ১৪৪০৯.২৩ 

৫ে েংনিাকধত ০৯/১২/২০১৪ জুলাই, ২০০৩ হনত জুন, ২০১৭ ২৮০৫২.৩৮ 

 
 

মূল অনুমোবদত প্রকমের প্রনান চযামনল খনমনর সাংস্থান োকমলও সম্পূণ য প্রকে এলাকার জলাবদ্ধতা বনরসমন স্থানীয় 

জনগণসহ জনপ্রবতবনবনমদর চাবহদা অনুর্ায়ী সকল সাংমর্াগ চযামনল / খাল (১৩৯.৯০ বকঃবেঃ) পুনখনমনর সাংস্থান জরমখ 

প্রকমের ১ে সাংমোনন করা হয়। 

মূল প্রকেটি ২০০২ সামলর সম্ভাব্যতা সেীযায় প্রদত্ত প্রােবেক বডজাইমনর বভবত্তমত প্রণীত হয়। পরবতীমত চূড়ান্ত বডজাইন 

প্রণীত হমল বববভন্ন জভৌত কামজর কে য-পবরবন বৃবদ্ধ পায়। বাপাউমবা’র বেবডউল জরট পবরবতযন এবাং জভৌত কামজর বডজাইন 

ও কে য-পবরবন পবরবতযমনর কারমণ প্রকেটির ২য় সাংমোনন করা হয়। উমেখ্য ২য় সাংমোবনত প্রকেটি ২২-০৫-২০০৮ 
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তাবরমখ একমনক কতৃযক অনুমোবদত হয়। পরবতীমত প্রকেটি সুষ্ঠুভামব বাস্তবায়মনর লমযয বাস্তবতার বনবরমখ প্রোসবনক 

েন্ত্রণালময়র বডবপইবস সভার সুপাবরে ক্রমে ০২-০৭-২০০৯ তাবরমখ জোট ব্যয় অপবরববতযত জরমখ আন্তখাত সেিয় করা 

হয়। প্রকেটি বনন যাবরত জেয়ামদ সোপ্ত করা সম্ভব হয় বন; ববনায় পরবতীমত আমরা দুই দফায় প্রকমের জেয়াদ ব্যয় বৃবদ্ধ 

ব্যবতমরমক জুন ২০১২ পর্ যন্ত বৃবদ্ধ করা হয়।  

জোট জফনী নদীমত জলাজার বনে যামণর জন্য বনযুক্ত ঠিকাদার অপ্রতযাবেতভামব জলাজার বনে যাণ কাজ বন্ধ করার জপ্রবযমত 

চুবক্তপত্র বাবতসহ পারফরমেন্স বসবকউবরটি বামজয়াপ্ত করা হয়। অতঃপর উমেবখত জলাজার বনে যামণর জন্য ২০১১ সামল 

বতন দফায় দরপত্র আহবান করা হমল প্রাক্কবলত ব্যময়র তুলনায় উচ্চদমর দরপত্র পাওয়ায় প্রকেটির ৩য় সাংমোনমনর প্রস্তাব 

করা হয়। ৩য় সাংমোবনত প্রস্তামবর ওপর আময়াবজত বপইবস সভার বসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী বাাংলামদে পাবন উন্নয়ন জবামড যর প্রনান 

প্রমকৌেলী (বডজাইন) - জক আহবায়ক কমর বুময়মটর একজন অোপক-এর সেিময় একটি কাবরগবর কবেটি গঠিত হয়। 

উক্ত কবেটি প্রকে এলাকা সরজবেমন পবরদে যন কমর জলাজার বনে যামণর ঝুঁবক, অবনশ্চয়তা, ববল পবরমোন পদ্ধবত, োঠ 

পর্ যাময় জলাজার বনে যামণ সাইমটর অবস্থা ও ২০১১-১২ সামলর বাপাউমরা’র বসবডউল দর ববমবচনায় মুোপুর জলাজার 

বনে যামণর সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন কমর ৫৪২৫.৮৯ লয টাকা। জসই অনুর্ায়ী প্রকমের আরবডবপবপ ১৪৮১৬.০০ লয টাকা 

প্রাক্কবলত ব্যময় পাবন সম্পদ েন্ত্রণালয় কতৃযক পুণ যগঠন কমর পবরকেনা কবেেমন জপ্ররণ করমল ২৪-০৭-২০১২ তাবরমখ 

একমনক কতৃযক অনুমোবদত হয়। 

প্রকমের তৃতীয় সাংমোননী একমনক কতৃযক অনুমোবদত হওয়ার পর ক্রয় সাংক্রান্ত েবন্ত্রসভা কবেটির অনুমোদন ক্রমে 

বাাংলামদে জসনাবাবহনী পবরচাবলত বাাংলামদে বডমজল প্ল্যান বলবেমটড (বববডবপএল) জক ৪৯৪৮.০০ লয টাকায় প্রকমের 

জলাজার বনে যামণর কার্ যামদে জদওয়া হয়। কার্ যামদমে ৩০-০৬-২০১৩ তাবরখ প্রকমের কাজ সোবপ্তর জন্য বনন যারণ করা হয়। 

বনন যাবরত সেময়র েমে বববডবপএল জলাজার বনে যামণ ব্যে য হয়। 

বববডবপএল জলাজার বনে যামণ ব্যে য হওয়ার পর পাবন সম্পদ েন্ত্রণালয় একটি জটকবনকযাল কবেটি গঠন কমর। বাাংলামদে 

পাবন উন্নয়ন জবাড য হমত প্রাপ্ত তথ্য েমত, জলাজার বনে যাণ ও ডাইভাস যন চযামনল খনন পরস্পর সম্পকযযুক্ত। জলাজার বনে যাণ 

সম্ভব না হমলও ২.৩৬ বকঃবেঃ ডাইভারসন চযামনল খনন  ২০০৯-২০১০ অে যবেমর সম্পন্ন করা হয়। বকন্তু নদীমত জজায়ার 

ভাটার কারমণ ডাইভারসন চযামনলটি আাংবেক ভরাট হময় পমড়। জলাজারটি বনে যাণ হমল ডাইভারসন চযামনল ও জরগুমলটমরর 

কার্ যকাবরতা শুরু হয় এবাং জনগণ প্রকমের সুববনা পায়। এর জন্য প্রময়াজনীয় অবতবরক্ত ১৫২৫.০০ লয টাকা সাংস্থামনর 

জন্য প্রকমের আমরকটি অঙ্গ ‘চযামনল খনন’ -এর কাজ কবেময় আন্তঃখাত সেিময়র প্রস্তাব করা হয়। বকন্তু আন্তঃখামত 

সেিময়র সুমর্াগ জনই ববনায় উদূ্ভত পবরবস্থবত ও প্রকেটির গুরুত্ব ববমের্ভামব ববমবচনায় এমন ১৪৪০৯.২৩ লয টাকা 

বনন যারণ কমর চতুে যবামরর েত সাংমোনন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই চতুে য সাংমোননী ২৫-০৩-২০১৪ তাবরমখ পাবন সম্পদ 

েন্ত্রণালয় হমত প্রোসবনক অনুমোদন প্রাপ্ত হয় এবাং প্রকমের জেয়াদ জুন ২০১৫ পর্ যন্ত বনন যারণ করা হয়। 

বনন যাবরত সেময় মুোপুর জলাজার বনে যাণ কাজ সোপ্ত না হওয়ায় ২০১৪ সামলর আকবিক বন্যায় ও বাঁন ভাঙ্গমনর ফমল 

মুোপুর জরগুমলটরটি যবতগ্রস্ত হয় এবাং প্রবল জজায়ামরর চামপ ১.৫৫০ বকঃ বেঃ জেমক ১.৮৫০ বকঃ বেঃ জোট ০.৩০০ বকঃ 

বেঃ তীব্র জজায়ামরর জরামত জভমস র্ায় ফমল জপভমেন্ট প্রমটক্ট কাজটি বন্ধ রাখা হয় এবাং জপাল্ডারটি জলাজ করা হয়। 

অন্যোয় মুোপুর জরগুমলটমরর সামে সড়ক জর্াগামর্াগ ব্যাহত হময় পড়মব এবাং জপাল্ডার ৫৯/৩ বস জপাল্ডার বহমসমব কাজ 

করমব না। তাোড়াও প্রকমের জন্য প্রস্তাববত ৩০০ বেটার সুরযামূলক কাজ নতুন অনুমোবদত নকো অনুর্ায়ী করার 

প্রময়াজনীয়তা জদখা জদয় এবাং এর জন্য অবতবরক্ত প্রাক্কবলত ব্যয় ৩৩৫.৫৫ লয টাকা প্রময়াজন পমড়। পরবতীমত পঞ্চে 

সাংমোননীমত এই অবতবরক্ত ৩০০ বেটার প্রবতরযামূলক কামজর জন্য ৩৩৫.৫৫ লয টাকা অবতবরক্ত প্রস্তাব করা হয় 

অে যাৎ জোট ৫৩০ বেঃ সুরযামূলক কামজর ব্যয় দাঁড়ায় ৩৭৯.২৫ লয টাকা। পবরকেনা েন্ত্রণালময়র সাংমোবনত বনমদ যবেকা 

(জে, ২০০৮) অনুসামর প্রস্তাববত ৫ে সাংমোবনত বডবপবপ প্রস্তুত করা হয়। 
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১.৪ প্রকনল্পর েংকক্ষপ্ত কর্র্রে 

বনমম্ন এক নজমর প্রকেটির সার-সাংমযপ উপস্থাপন করা হমলা: 

1. প্রকমের নােঃ নতুন ডাকাবতয়া ও পুরাতন ডাকাবতয়া-মোট জফনী নদী বনষ্কােন (৫ে 

েংনিাকধত) প্রকল্প 

2. প্রকনল্পর অর্স্থানt ববভাগ জজলা উপমজলা 

 

চট্টগ্রাে 

কুবেো কুবেো সদর, লাকসাে, জচৌদ্দগ্রাে, লাঙ্গলমকাট ও বরুড়া 

চাঁদপুর কচুয়া, োহরাবস্ত, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর সদর ও ফবরদগঞ্জ 

জফনী জসানাগাজী, দাগনভুইয়া ও জফনী সদর 

জনায়াখালী জকাম্পানীগঞ্জ 

৩. বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ বাাংলামদে পাবন উন্নয়ন জবাড য  

৪. প্রোসবনক েন্ত্রণালয়/ববভাগঃ পাবন সম্পদ েন্ত্রণালয় 

৫. প্রকনল্পর র্াস্তর্ায়ন ব্যয় ও ের্য়t                                                                   (লয টাকায়) 

 অনুনর্াকদত ব্যয়  

প্রকৃত 

ব্যয় 

  

অনুনর্াকদত 

র্াস্তর্ায়ন 

কাল 

প্রকৃত 

র্াস্তর্ায়ন

কাল 

মূল ব্যনয়র 

হ্রাে/বৃকদ্ধ 

(মূল অনুঃ 

ব্যনয়র %) 

অকতক্রান্ত 

ের্য় (মূল 

র্াস্তর্ায়ন 

কানলর %) 

মূল 

 (প্রঃ োঃ) 

১ে 

েংনিাকধত 

২য় 

েংনিাকধত 

৩য় 

েংনিাকধত 

৪ে য 

েংনিাকধত 
৫ে 

েংনিাকধত   
মূল ৫ে 

েংনিাকধত 
  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৭৯০৫.৪২. ৮৪৯৪.০২ ১১৫২৫.১৭ ১৪৮১৫.৭০ ১৪৪০৯.২৩ 
সর্াট: 

২৮০৫২.৩৮ 

সর্াট: 

২৬৮৯৬.

৫৭ 

জুলাই, 

২০০৩- 

জুন, ২০০৭ 

জুলাই, 

২০০৩ -জুন, 

২০১৭ 

২২১৪৬.৯৬ 

বৃবদ্ধ 

(২৫৫%) 

১০ বের 

(২৫৫%) 

 

তথ্যসূত্র: বপবসআর-জসমেম্বর ২০১৭, আরবডবপবপ-নমভম্বর ২০১৪ 

 

১.৫ প্রকমের প্রনান প্রনান কার্ যক্রে 

 

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্ বক্রর্ হমলা-(ক) মুোপুমর একটি ২৩-জভন্ট জরগুমলটর বনে যাণ; (খ) মুোপুর জরগুমলটমর ডাইভারসন 

চযামনল খনন (২.৩৬ বকঃবেঃ); (গ) টাই বাঁনসহ জলাজার বনে যাণ; (ঘ) চযামনল পুনঃখনন (১০৩.৭৯ বকঃবেঃ); (ঙ) 

অভযন্তরীণ চযামনল পুনঃখনন (৩০ বকঃবেঃ); (চ) জসানাইেবড় এবাং নতুন ডাকাবতয়া সাংমর্াগ খাল পুনঃখনন (১০৯.৮৬ 

বকঃবেঃ); (ে) নদী তীর সাংরযণ কাজ (০.৫৩ বকঃবেঃ); (জ) পবরচালন ও রযণামবযণ কাজ; (ঝ) মুিাপুর ২৩-নভন্ট 

জরগুমলটমরর দর্দুযকতক Hoisting devise েরর্রাহ ও স্থাপন এবাং (ঞ) ভূবে অবনগ্রহণ (৭৭.৩২ জহঃ)। 
 

১.৬ প্রকমের কে য-পবরকেনা  

 

র্িরকভকত্তক কর্ ব-পকরকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকনল্পর অরহণগকত কর্নের্ে কনম্নরূপঃ- 

 

ক্রঃ নং অে বর্ির 

অনুনর্াকদত আরক কপকপ অনুর্ায়ী 

র্রাদ্দ 
লক্ষযর্ািা 

লক্ষ টাকায়  প্রকল্প োহায্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০১. ২০০৩-২০০৪ ১.৫০ - ০.০১% 

০২. ২০০৪-২০০৫ ১০০০.০০ - ১১.৭৭% 

০৩. ২০০৫-২০০৬ ১০০৪.৪৪ - ১১.৮২% 

০৪. ২০০৬-২০০৭ ১৪৭৮.৬১ - ১২.৮২% 

০৫. ২০০৭-২০০৮ ৬৩৩.২১ - ৫.৪৯% 

০৬. ২০০৮-২০০৯ ১১৯১.৯০ - ১০.৩৪% 

০৭. ২০০৯-২০১০ ১৬৮৩.১৭ - ১৪.৬০% 
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০৮. ২০১০-২০১১ ৮.২৯ - ৪.০০% 

০৯. ২০১১-২০১২ ১০০.০০ - ২.৬৫% 

১০. ২০১২-২০১৩ ১৭.৩৮ - ৮.২৫% 

১১. ২০১৩-২০১৪ ০.০০ - ০.০০% 

১২. ২০১৪-২০১৫ ৬২০০.০০ - ৮.২৫% 

১৩. ২০১৫-২০১৬ ৯৯৯০.৮২ - ৭.৮১% 

১৪. ২০১৬-২০১৭ ৩৬৯২.০০ - ২.২৫% 

ের্ বনর্াট = ২৮০৫২.৩৮  ১০০.০০% 

 

১.৭ প্রকমের লবজকযাল জেেওয়াকয/আউটপুট  
 

বনম্নবলবখত লগ-মেমের আমলামক প্রকেটি বাস্তবাবয়ত হময়মে। 
 

সাংবযপ্ত বণ যনা বস্তুবনষ্ঠ র্াচাই বনমদ যেকসমূহ র্াচাইময়র োেে গুরুু্ত্বপূণ য নারণা 

প্রকমের লযয 
 

 Lv`¨ Drcv`‡b 

¯^qsm¤ú~Y©Zv অর্জন  

 miKv‡ii `vwiদ্র্য we‡gvPb 

†KŠkj  

 cwi‡e‡ki Dbœqb 

 e¨wóK A_©bxwZi MwZe„w× 

 DcvwR©Z মুনাফা 

11439.04 jÿ UvKv 

 র্ষ্ঠ পঞ্চ বাবর্ যক পবরকেনা 

†Z Ae`vb 

 cÖK‡íi GjvKvi cwi‡ek 

Dbœqb 

 K…wlwfwËK e¨emvi Dbœqb 

 RvZxq A_© cwiKíbvi 

g~j¨qb cÖwZ‡e`b 

 RvZxq cwi‡ek 

cÖwZ‡e`b 

 RvZxq/AvÂwjK 

e¨emvwqK cÖwZ‡e`b 

 

প্রকমের উমদ্দশ্য 
 

 সমন্বিত my‡hvM myweav 

প্রবত জন 

 স্থাপনাসমূহের ÿqÿwZ 

n«vm 

 সুন্ববধাপ্রাপ্ত গ্রস এলাকা 

cÖvq 130347 †nt এবং 

ননট GjvKv ১,০১,৮৪৫ 

নেেঃ  

 dm‡ji wbweoZv 156% 

নেহক 220% নত উন্নীত 

করা 

 GdAvBAviAvi:23.77% 

 BAvBAviAvi:24.70% 

 gvV পর্ জাহের অন্বিস 

প্রন্বতহবদন 

 AvBGgBwW মূল্যােন 

cÖwZ‡e`b 

 evsjv‡`k cvwb Dbœqb 

†evW© Gi মূল্যােন 

cÖwZ‡e`b 

 wWGB Gi cÖwZ‡e`b 

 ¯’vbxq MY¨gvb¨ 

I ÿwZMÖ¯Í 

RbM‡Yi mwµq 

AskMÖnY 

আউটপুটসমূহ  

 gyQvcyi †i¸‡jUi 

 UvB euvamn ‡K¬vRvi 

 Lvj Lbb/cybtLbb 

 msiÿYg~jK KvR 

 Ryb, 2017 G mgvßK…Z 

 msL¨v: 1 wU 

mvBR: 23-†f›U (3.00 

wg. × 3.00wg.) 

 UvB euva: 3.84 wKtwgt. 

†K¬vRvi:1.08 wKtwgt 

 ‰`ঘ যয : 246.01 wKtwgt 

োটির কাজ: 60.90 jvL 

Nbwgটার 

 ‰`ঘ যয: 0.53 wKtwgt 

 evsjv‡`k cvwb Dbœqb 

†evW© Gi gwbUwis 

cÖwZ‡e`b 

 cwigvcb eB 

 ‡bvqvLvjx I GÛ Gg 

wefv‡Mi ন্বনব জােী 

প্রহকৌশলীর cÖwZ‡e`b 

 AvBGgBwWi cÖwZ‡e`b 

 mgqg‡Zv 

cÖ‡qvRbxq 

GwWwc ev‡RU 

eivÏ Ges wdì 

Awdmv‡ii 

Znwej ¯’vcb 

 Aby‡gvw`Z 

নকসা 

ইনপুটসমূহ    

 ‡fŠZ Dcv`vb¸‡jvi নকসা 

 f~wg AwaMÖnণ 

 hvbevnb I †gwkbvwiR 

µq  

 ‡gvU cÖKí g~j¨ 

28052.38 jÿ UvKv 

 h_vh_ নকসা 

 77.32 †n±i 

 নকসা Aby‡gvw`Z 

 gvV cÖwZ‡e`b এসন্বিই 

I ন্বনব জােী প্রহকৌশলীর 

cÖwZ‡e`b 

 cÖK‡íi wWwcwc 

Aby‡gvদন 
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 Pzw³ cÖ`vb 

 KvR ch©‡eÿY I Z`viwK 

 7 wU 

 mgqgZ †UÛvi †bvwUk 

†`Iqv 

 gvV Kg©KZ©v Øviv KvR 

Z`viwK I ch©‡eÿY 

 mgqgZ cY¨ I 

†mevi µq 

cÖwµqv 

 `ÿ Rbej 

mgqgZ wb‡qvM 

cÖ`vb 

 

প্রকমের বডবপবপ‘জত সবন্নমববেত প্রকমের মূল লযয ও উমদ্দশ্য অনুর্ায়ী পবরকবেত কে যকান্ডসমূমহর বাস্তবায়ন ও 

অজযনসমূহ প্রকমের লবজকযাল েযােওয়াকয অনুর্ায়ী প্রকমের নবেপত্র পর্ যমবযণ এবাং প্রকে সাংবিষ্ট ব্যবক্তবমগ যর সামে 

আমলাচনা কমর (মক.আই.আই. ও এফবজবড-এর োেমে) পর্ যামলাচনা করা হময়মে। প্রকমের বডবপবপ’জত সবন্নমববেত মূল 

লযয (main goal) ও উমদ্দশ্য (objectives) অনুর্ায়ী পবরকবেত কে যকান্ডসমূহ (activities) সম্পাবদত ও 

বাস্তবাবয়ত হময়মে। ফমল (outcomes) বহমসমব প্রকমের আওতায় ১,৩০,৩৪৭ জহক্টর এলাকা সামুবদ্র্ক লবণ পাবন প্রমবে 

জরান ও বনষ্কােন ব্যবস্থার উন্নয়ন হময়মে। মুোপুর জরগুমলটর বদময় পুরাতন ডাকাবতয়া ও নতুন ডাকাবতয়া-জোট জফনী নদীর 

অবত বৃবষ্টর পাবন এবাং বববভন্ন েড়ার োেমে পাহাড়ী ঢমলর পাবন দ্রুত বনষ্কাবেত হমে। অে যননবতক কার্ যকলাপ ত্বরাবিত 

হময়মে। এলাকার জনপদ, ঘর বাড়ী, বসতবভটা, গ্রাে, রাস্তা-ঘাট, স্কুল, েসবজদ-োদ্র্াসা, েবির, হাটবাজার, সরকারী-

জবসরকারী স্থাপনা, আবাদী জবে, পাকা রাস্তা, জসতু ইতযাবদ নদী ভাঙ্গমনর কবল জেমক রযা জপময়মে অে যাৎ উমদ্দশ্য 

অনুর্ায়ী প্রকমের অজযন সঠিক হময়মে।  
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বিতীয় অোয় 

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রমের কার্ যপদ্ধবত 

২.১  পরার্ি বক প্রকতষ্ঠাননর কার্ বপকরকধ (ToR) 
 

১.  প্রকমের পটভূকর্, উনদ্দশ্য, অনুনর্াদন/েংনিাধন, প্রকল্প ব্যয়, র্াস্তর্ায়নকাল, ক কপকপ অনুর্ায়ী র্িরকভকত্তক র্রাদ্দ, 

র্রাদ্দ অনুর্ায়ী ব্যয়েহ প্রাসবঙ্গক েকল তথ্য পর্ বনর্ক্ষে ও পর্ বানলাচনা; 

২.  প্রকনল্পর অগকভকত্তক র্াস্তর্ায়ন অরহণগকতর র্াস্তর্ ও আকে বক তথ্য েংরহণহ, োরকে/ সলখকচনির র্াধ্যর্ উপস্থাপন ও 

কর্নের্ে; 

৩.  প্রকনল্পর উনদ্দশ্য অজবননর পনে অরহণগকত পর্ বনর্ক্ষে ও পর্ বানলাচনা এর্ং েলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্ বার্কল প্রকনল্পর 

উনদ্দনশ্যর োনে োর্িস্যপূে ব ককনা তা পর্ বানলাচনা ও  এ কর্র্নয় র্তার্ত প্রদান; 

৪.  প্রকনল্পর আওতায় েম্পাকদত কর্কভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সের্া েংরহণনহর (Procurement) সক্ষনি প্রচকলত েংরহণহ আইন ও 

কর্কধর্ালা (কপকপআর, উন্নয়ন েহনর্াগীর গাই লাইন ইতযাকদ) প্রকতপালন করা হনয়নি/হনি ককনা সে কর্র্নয় 

পর্ বানলাচনা ও পর্ বনর্ক্ষে; 

৫. প্রকনল্পর আওতায় েংগৃহীত পণ্য, কার্ ব ও সের্া পকরচালনার জন্য প্রনয়াজনীয় জনর্লেহ আনুর্কগক কর্র্য়াকদ 

পর্ বানলাচনা ও পর্ বনর্ক্ষে;  

৬. প্রকমের আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রমহর প্রবক্রয়ানীন বববভন্ন পণ্য, কার্ য ও জসবা সাংবিষ্ট ক্রয়চুবক্তমত বনন যাবরত 

জস্পবসবফমকেন/BOQ/TOR, গুণগত োন, পবরোণ অনুর্ায়ী প্রময়াজনীয় পবরবীযণ/র্াচাইময়র োেমে সাংগ্রহ করা 

হময়মে/হমে বকনা জস ববর্ময় পর্ যামলাচনা ও পর্ যমবযণ করা;  

৭.  প্রকমের কার্ বক্রর্ র্াস্তর্ায়ননর েনল প্রকনল্পর লক্ষয ও উনদ্দশ্য অনুর্ায়ী কক পকরর্তবন হনয়নি তা কর্কভন্ন জাতীয়/স্থানীয় 

তনথ্য (প্রনর্াজয সক্ষনি) এর্ং সর্জরাইন োনভ বর (র্কদ োনক) আনলানক তুলনামূলক পর্ বানলাচনা করা; 

৮.  প্রকনল্পর BCR ও IRR অজবন পর্ বানলাচনা ও পর্ বনর্ক্ষে; 

৯.  প্রকল্প ের্াকপ্তর পর সৃি সুকর্ধাকদ সটকেই (Sustainable) হনয়নি ককনা সে কর্র্নয় পর্ বানলাচনা ও পর্ বনর্ক্ষে; 

১০. প্রকনল্পর ের্লকদক, দুর্ বলকদক, সুনর্াগ ও ঝুঁকক (SWOT) ববমির্ণ এবাং দুব যলতা ও চযামলি জোকামবলায় র্মোপযুক্ত 

সুপাবরে প্রদান; 

১১. উকল্লকখত প্রাপ্ত কর্কভন্ন পর্ বনর্ক্ষনের কভকত্তনত োকর্ বক পর্ বানলাচনা; 

১২. পর্ বনর্ক্ষনের আনলানক সুপাকরি প্রেয়ন; এর্ং 

১৩. ক্রয়কারী েংস্থা (আইএর্ইক ) কর্তবক কনধ বাকরত প্রকল্প েংকেি অন্যান্য কর্র্য়াকদ।  

 

২.২ মূল্যায়ন সেীযার পদ্ধবত 

 

Participatory Rural Appraisal: প্রভাব মূল্যায়ন সেীযায় প্রকে এলাকায় সকল নরমনর উত্তরদাতার 

অাংেগ্রহণমূলক পদ্ধবত (Participatory Rural Appraisal) অনুসরণ করা হময়মে, জর্খামন উপকারীমভাগীমদর েে 

জেমক ৭৮০ জন উত্তরদাতা সেীযা কার্ যক্রমে অাংেগ্রহণ করার সুমর্াগ জপময়মেন। এ পদ্ধবতটি “নতুন ডাকাবতয়া ও পুরাতন 

ডাকাবতয়া-মোট জফনী নদী বনষ্কােন (৫ে েংনিাকধত)” েীর্ যক প্রকে বাস্তবায়মনর বতযোন অবস্থা মূল্যায়ন; কৃবর্ জবেমত 

সারা বের জসচ ব্যবস্থা সৃবষ্টর োেমে কৃবর্ উৎপাদন বৃবদ্ধ, গ্রােীণ কে যসাংস্থামনর সুমর্াগ সুববনা বৃবদ্ধ এবাং প্রকে এলাকার 

জনগমণর জীবন-র্াত্রার োন উন্নয়মন প্রকমের প্রভাব সাংক্রান্ত ববর্ময় োঠ পর্ যায় জেমক তথ্য সাংগ্রহ এবাং বববভন্ন জসমকন্ডাবর 

প্রোণপত্র পর্ যামলাচনার কামজ সাংবিষ্ট সকল েহলমক সম্পৃক্ত কমরমে। মূল্যায়ন সেীযাটি আনুষ্ঠাবনক ও অনানুষ্ঠাবনক 

সাযাৎকার র্ো- প্রশ্নাববলর োেমে োঠ সেীযা, জফাকাস গ্রুপ বডসকােন, প্রােবেক ও জসমকন্ডাবর তথ্য সাংগ্রহ, বরমপ যাট 

পর্ যামলাচনা এবাং প্রকে এলাকায় পবরদে যন ও বাস্তব অবস্থা পর্ যমবযণ ইতযাবদ কার্ যক্রে পবরচালনা কমরমে। এোড়া প্রকমের 

আওতায় ক্রয় প্যামকজসমূহ (োলাোল, বনে যাণ কাজ ও জসবাসমূহ) র্োর্ে ক্রয়-প্রবক্রয়াসমূহ (দরপত্র আহ্বান, দরপত্র 

মূল্যায়ন, ক্রয় পদ্ধবত অনুমোদন, চুবক্তনাো সম্পাদন প্রভৃবত) ববদ্যোন ক্রয়-নীবতোলার আমলামক করা হময়মে বকনা তা 

পরীযা করা হময়মে।  
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বতযোন মূল্যায়ন সেীযায় তথ্য সাংগ্রমহর জন্য দুই নরমনর নমুনা সাংগ্রহ পদ্ধবত র্ো- সাংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত 

(Qualitative) ববমির্ণ পদ্ধবত ব্যবহৃত হময়মে, র্া বনমম্ন ববস্তাবরত উমেখ করা হমলাঃ 

 

ক) সাংখ্যাগত ববমির্ণ 

২.২.১ সরাসবর সাযাৎকার সেীযা 

সাংখ্যাগত তথ্য ববমির্ণ পদ্ধবত প্রকে এলাকায় বসবাসরত সরাসবর প্রকে উপকারমভাগী (program group) এবাং প্রকে 

ববহভূ যত এলাকায় বসবাসরত প্রকে সুববনাববঞ্চত (control group) উত্তরদাতামদর বনকট হমত প্রকমের কার্ যক্রে ও এর 

প্রভাব সম্পবকযত তথ্যাবদ সরাসবর সাযাৎকামরর োেমে সাংগ্রহ করা হময়মে। এখামন প্রকে সুববনাববঞ্চত (control 

group) উত্তরদাতা বলমত প্রকে এলাকার বাবহমরর সকল উত্তরদাতামক বুঝায়, জর্খামন প্রকমের জকান কে যকান্ড পবরচাবলত 

হয়বন। 

 

২.২.১.১ উপকারমভাগী উত্তরদাতার নমুনা সাংখ্যা বনন যারণ 

 

ের্ীক্ষা দল, ের্য় ও র্ানজট কর্নর্চনা কনর ের্ীক্ষার কাজ র্স্তুকনষ্ঠভানর্ েম্পন্ন করার জন্য নমুনা েংখ্যা কনধ বারে কনরনি। 

এ লনক্ষয প্রকল্প এলাকার জন্য প্রনর্াজয কননম্ন উনল্লকখত পকরেংখ্যাননর Proportionate to Population Size (PPS) 

নমুনা েংরহণহ পদ্ধকত (Daniel, 19991
) ব্যর্হার করা হনয়নি; কারে এ েমু বলাটি বৃহৎ আকানরর পপুনলিন হনত নমুনা 

েংখ্যা কনধ বারে করার জন্য উপনর্াগী:  
 

                         Z2×pq 
নমুনা সাংখ্যা,  n =  

                           e2  
 

এখামন,  

n = নমুনা সাংখ্যা 

Z= নরোল ভযাবরময়ট, র্ার োন ৫% বসগবনবফমকন্ট জলমভল এবাং ৯৫% কনবফমডন্স ইন্টারমভমল ১.৯৬ 

p= হমলা অনুবেত অনুপাত লযযোত্রা, প্রকেটি বাস্তবায়মনর ফমল অনুোন করা জর্মত পামর জর্, প্রকে এলাকার ৫০% 

ফসল উৎপাদন বৃবদ্ধ জপময়মে, র্ার োন ৫০%। অে যাৎ এমযমত্র p = ০.৫০ 

q= 1-p = 1-0.৫০ = 0.৫০  

 

e= ভুমলর সীোমরখা, র্ার োন ৫% নরা হময়মে. অে যাৎ e = ০.০৫ 

 

বডজাইন ইমফক্ট = ভযাবরময়ট অনুপাত, র্ার োন ২ নরা হময়মে 

𝑛 =
(১.৯৬)2×.৫০ ×.৫০

(০.০৫)2 ×২ 

                                         

   𝑛 =
০.৯৬০৪

০.০০২৫
×২ 

    

   n=৩৮৪.১৬×২~৭৬৮.৩২ 

 

সুতরাাং, পূণ যাঙ্গ নমুনা সাংখ্যায় n =৭৬৮.৩২≈ ৭৮০ জন জপ্রাগ্রাে গ্রুপ/প্রকে উপকারমভাগী উত্তরদাতা। 

 

প্রকেটি ৪টি জজলার জোট ১৩টি উপমজলায় বাস্তবাবয়ত হময়মে এবাং উপকারমভাগীগণ একই জেণীভুক্ত ববনায় উপবরউক্ত 

বনব যাবচত নমুনা সাংখ্যা প্রকে এলাকার জোট উপকারমভাগী জনসাংখ্যার প্রবতবনবনত্বেীল। 

                                                           
1 Daniel, W.W. (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in Health Sciences. 7th edn. New York, 

John Wiley & Sons 

*N.B:-A design effect is used to calculate effective sample sizes. It is a correction factor that is used to 

adjust the required sample size for systematic/cluster sampling/SRS. Alimohamadi Y, Sepandi M. 
considering the design effect in cluster sampling. J Cardiovasc Thorac Res 2019; 11(1):78. 

× Design Effect* 
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২.২.১.২. কমরাল গ্রুপ উত্তরদাতার নমুনা সাংখ্যা বনন যারণ 

প্রকমের জকান Baseline Report না োকায় প্রভাব মূল্যায়মনর জন্য কমরাল গ্রুপ এর সামে প্রকে উপকারমভাগীমদর কাে 

জেমক প্রাপ্ত তমথ্যর সমঙ্গ তুলনা করা হময়মে। এ লমযয প্রকমের বাইমর জর্খামন প্রকমের জকান কার্ যক্রে পবরচাবলত হয়বন 

এেন জায়গায় অবস্থানরত প্রকে সুববনা ববহভূ যত কমরাল গ্রুপ উত্তরদাতার বনকট হমতও তথ্য সাংগ্রহ করা হময়মে। কমরাল 

গ্রুমপর উত্তরদাতামদর বনকট হমত প্রাপ্ত তথ্য ও প্রকে উপকারমভাগীমদর বনকট হমত প্রাপ্ত তমথ্যর োেমে প্রকে কে যকান্ড 

বাস্তবায়মনর কারমণ প্রকে সূচকসমূমহর বক পবরব যতন হময়মে তা তুলনা করা হময়মে। প্রকে উপকারমভাগী উত্তরদাতা 

সাংখ্যার (৭৮০) েতকরা ৫০ ভাগ (৫০%) কমরাল গ্রুপ উত্তরদাতার নমুনা সাংখ্যা (৩৯০) ববমবচনা করা হময়মে। এমযমত্র 

কমরাল গ্রুপ উত্তরদাতা বনব যাচমনর জন্য প্রকে এলাকার বাইমরর এলাকামক বনব যাচন করা হময়মে। 

 

র্ার ফমল উপকারমভাগী উত্তরদাতা (৭৮০) ও কমরাল গ্রুমপর উত্তরদাতা (৩৯০) বেমল জোট নমুনা উত্তরদাতার সাংখ্যা 

(sample size) হময়মে ১১৭০। 

 

২.২.২. নমুনা উত্তরদাতা বনব যাচন পদ্ধবত ও ববতরণ 

 

নতুন ডাকাবতয়া ও পুরাতন ডাকাবতয়া-মোট জফনী নদীর পাবন বনষ্কােন (৫ে েংনিাকধত) প্রকল্পটি চারটি সজলায় কর্স্তৃত। 

জসজন্য  নমুনা সাংখ্যা ১১৭০ জননক (প্রকে উপকারমভাগী ৭৮০ এবাং কমরাল গ্রুপ নমুনা সাংখ্যা ৩৯০) প্রকমের চারটি 

জজলায় ১৩টি উপমজলা এলাকায় নমুনা গ্রামে ববতরণ করা হময়মে। নমুনা বনন যারমণর প্রেে নামপ প্রবতটি উপমজলা হমত 

৪টি কমর ১৩টি উপমজলায় জোট ৫২ টি গ্রাে বনব যাচন করা হময়মে। বিতীয় নামপ বনব যাবচত ৫২ টি গ্রাে হমত জোট হমত ৭৮০ 

উপকামরমভাগী বনব যাচন করা হময়মে এবাং তৃতীয় নামপ গ্রাে হমত প্রবত উত্তরদাতামদরমক বসমস্টমেটিক র যানডে স্যাম্পবলাং 

পদ্ধবতমত বনব যাচন করা হময়মে এবাং কমরাল গ্রুপ উত্তরদাতা বনন যারমণর জন্য একই নমুনা পদ্ধবত অনুসরণ করা হময়মে, 

তমব তারা প্রকমের সুববনা ববহ যভূত। প্রকে উপকারমভাগী উত্তরদাতামদর নমুনা বনব যাচন ও ববতরমণর সার-সাংমযপ জটববল-

২.১ এ প্রদত্ত হমলা: 

জটববল-২.১: উপকারনভাগী ও কমরাল গ্রুমপর উত্তরদাতার সাংখ্যা বনব যাচন ও ববতরণ 

ববভাগ জজলা উপমজলা উপকারমভাগী কমন্টাল গ্রুপ 

চট্টগ্রাে কুবেো কুবেো সদর, লাকসাে, জচৌদ্দগ্রাে, 

লাঙ্গলমকাট ও বরুড়া 

৩০০ (৬০×৫) ১৫০ (৩০×৫) 

চাঁদপুর কচুয়া, োহরাবস্ত, চাঁদপুর সদর ও ফবরদগঞ্জ ২৪০ (৬০×৪) ১২০ (৩০×৪) 

জফনী জসানাগাজী, দাগনভুইয়া ও জফনী সদর ১৮০ (৬০×৩) ৯০ (৩০×৩) 

জনায়াখালী জকাম্পানীগঞ্জ ৬০ (৬০×১) ৩০ (৩০×১) 

জোট ৭৮০ ৩৯০ 

 

জটববল-২.২: প্রকে উপমজলায় পাবন ব্যবস্থাপনা গ্রুপ ও গ্রাে অনুর্ায়ী নমুনা উপকারমভাগী উত্তরদাতার সাংখ্যা বনব যাচন ও 

ববতরণ 

প্রকে জজলা 

(১০০%) 

বনব যাবচত উপমজলা 

(১০০%) 

গ্রামের 

সাংখ্যা 

নমুনা উত্তরদাতা 

নমুনা উপকারমভাগীর সাংখ্যা কমরাল গ্রুমপর সাংখ্যা 

কুবেো কুবেো সদর ৪ ৬০ ৩০ 

লাকসাে ৪ ৬০ ৩০ 

জচৌদ্দগ্রাে ৪ ৬০ ৩০ 

বরুয়া ৪ ৬০ ৩০ 

নাঙ্গলমকাট ৪ ৬০ ৩০ 
চাঁদপুর কচুয়া ৪ ৬০ ৩০ 

োহরাবস্ত ৪ ৬০ ৩০ 
চাদপুর সদর ৪ ৬০ ৩০ 
ফবরদগঞ্জ ৪ ৬০ ৩০ 



cvZv-11 

 

জফনী জফনী সদর ৪ ৬০ ৩০ 
দাগনভূইয়া ৪ ৬০ ৩০ 
জসানাগাজী ৪ ৬০ ৩০ 

জনায়াখালী জকাম্পানীগঞ্জ ৪ ৬০ ৩০ 

সবমোট=৪ ১৩ ৫২ ৭৮০ ৩৯০ 

 

খ) গুণগত ববমির্ণ 

 

এই সেীযা কার্ যক্রমে গুণগত তথ্য সাংগ্রহ ও ববমির্মণর জন্য জসমকন্ডাবর ডকুমেন্ট (বডবপবপ, বপবসআর, ফযাবসবববলটি 

স্টযাবড, আইএেইবড বরমপাট য, অবডট বরমপাট য, প্ল্াবনাং কবেেন বরমপাট য ইতযাবদ), জফাকাস গ্রুপ বডসকােন (এফবজবড) ও বক 

ইনফরমেন্ট ইন্টারবভউ (জকআইআই) পদ্ধবত সম্পন্ন করা হময়মে, র্া বনমম্ন আমলাচনা করা হমলা:  

 

জসমকন্ডাবর ডকুমেন্ট পর্ যামলাচনা ও ববমির্ণ 
 

 জসমকন্ডাবর ডকুমেন্ট (বডবপবপ, বপবসআর, ফযাবসবববলটি স্টযাবড, আইএেইবড বরমপাট য, অবডট বরমপাট য, প্ল্াবনাং 

কবেেন বরমপাট য ইতযাবদ) জেমক প্রময়াজনীয় তথ্য সাংগ্রহ করা হময়মে। পরােে যক বাস্তবায়নকারী সাংস্থার সামে 

জর্েন বাাংলামদে পাবন উন্নয়ন জবাড য, আইএেইবড এবাং অন্যান্য প্রবতষ্ঠামনর এবাং বববভন্ন কে যকতযার সহমর্াবগতার 

োেমে এসকল কার্ য সম্পাদন করা হময়মে। 

 প্রকমের বাস্তব এবাং আবে যক অজযনসমূহ পর্ যামলাচনা করা হমর্মে। বাস্তবাবয়ত প্রকমের আবে যক অগ্রগবত জর্েনঃ 

ক) বের অনুর্ায়ী প্রকমের বববভন্ন অমঙ্গর মূল ও প্রকৃত খরমচর তুলনা 

খ) অঙ্গ অনুর্ায়ী বাস্তবাবয়ত প্রকমের ব্যয় 

গ) কার্ য সম্পাদন ব্যয় 

ঘ) অবতবরক্ত ব্যয় হময় োকমল তার ব্যাখ্যা 
 

 প্রকমের বববভন্ন cybe©vmb কার্ যক্রমের উন্নয়ন পর্ যামলাচনা করা। 

 োলাোল, বনে যাণ সােগ্রী ও জসবা ক্রয় প্রবক্রয়া পর্ যামলাচনা করা। 

 ক্রয় সাংক্রান্ত প্রচবলত আইন ও বববনোলা, বপবপএ-২০০৬ এবাং বপবপআর-২০০৮ এর বনমদ যেনা র্োর্েভামব 

প্রবতপালন করা হময়বেল বকনা পর্ যামলাচনা করা। 

 

পর্ যমবযণ 
 

 বাস্তবাবয়ত প্রকমের বববভন্ন কমম্পামনন্ট পবরদে যন করা হময়মে। 

 োঠ পর্ যাময়র কামজর পর্ যামলাচনা এবাং কার্ যকাবরতা মূল্যায়ন করা হময়মে। 

 োঠ পবরদে যমনর সেয় বাাংলামদে পাবন উন্নয়ন জবামড যর োঠ পর্ যাময়র সাংবিষ্ট কে যকতযামদর সম্পৃক্ত করা হময়মে। 

 

প্রকমের উপকারমভাগী/কমরাল গ্রুপ উত্তরদাতামদর সাযাৎকার 
 

 সরাসবর সাযাৎকামরর োেমে প্রােবেক তথ্য সাংগ্রহ করা হময়মে। তথ্য সাংগ্রহকারী প্রকমের উমদ্দশ্য বণ যনা কমর 

উত্তরদাতার কাে জেমক তথ্য সাংগ্রহ কমরমে। 

 তথ্য সাংগ্রহকারী বনবদ যষ্ট এলাকায় উপকারমভাগী/কমরাল গ্রুপ উত্তরদাতামদর কামে তার পবরচয় প্রদান কজর এবাং 

প্রকমের উমদ্দশ্যগুমলা বণ যনা কমর প্রশ্নাববলমত উমেবখত নারাবাবহকতা বজায় জরমখ প্রশ্ন কজর ও প্রশ্নাববল পূরণ 

কজরমেন। 

 োঠ পবরদে যক (বফল্ড সুপারভাইজার) কতৃযক র্োর্ে পরীযা-বনরীযাপূব যক প্রকে উপকারমভাগী ও কমরাল গ্রুপ 

উত্তরদাতার জন্য আলাদাভামব সাংবিষ্ট পরােে যক প্রবতষ্ঠামনর অবফমস জো জদয়ার জন্য সাংরযণ কজরমেন। 
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জফাকাস গ্রুপ বডসকােন (এফবজবড): গুণগত ববমির্মণর জন্য প্রকমের ১৩টি উপমজলা হমত একটি কমর জোট ১৩টি 

এফবজবড করা হময়মে। এফবজবড গাইডলাইনস-এর োেমে প্রকমের কে যকান্ড ও এর প্রভাব সাংবিষ্ট বববভন্ন গুণগত তথ্য 

সাংগ্রহ করা হময়মে। 
 

জজলা উপমজলা DËi`vZv 

এফবজবডমত 

অাংেগ্রহণকারী 

কুবেো কুবেো সদর, লাকসাে, জচৌদ্দগ্রাে, 

লাঙ্গলমকাট ও বরুড়া 

উপকারমভাগী কৃর্ক, স্থানীয় 

জনতৃবৃি, সোমজর গণ্যোন্য 

জলাকজন, বেযক, োত্র, 

সাংবিষ্ট এলাকার জনপ্রবতবনবন 

৫০ (১০×৫) 

চাঁদপুর কচুয়া, োহরাবস্ত, চাঁদপুর সদর ও 

ফবরদগঞ্জ 
৪০ (১০×৪) 

জফনী জসানাগাজী, দাগনভুইয়া ও জফনী সদর ৩০ (১০×৩) 

জনায়াখালী জকাম্পানীগঞ্জ ১০ ((১০×১) 

জোট ১৩০ টি 

 

প্রবতটি এফবজবড প্রকে গ্রামের এেন একটি জায়গায় করা হময়মে র্ামত সকল নরমনর অাংেগ্রহণকারী উক্ত স্থামন সহমজ 

আসমত পামর এবাং অবামন েতােত প্রদান করমত পামর। সব যমোট ১৩টি এফবজবড করার ফমল প্রায় ১৩০ জন অাংেগ্রহণকারী 

েতােত বদময়মে। এফবজবডগুমলা এফবজবড গাইডলাইন (পবরবেষ্ট-৩) অনুসামর পবরচাবলত হময়মে। 

 

বক ইনফরমেন্ট ইন্টারবভউ (জকআইআই): প্রকমের সামে সম্পৃক্ত মুখ্য ব্যবক্তবগ য তো প্রকে পবরচালক, সাংবিষ্ট উপমজলা 

পর্ যাময় বাপাউমবা সাংবিষ্ট কে যকতযা/প্রমকৌেলী, বাপাউমবা-এর জহড অবফস-এর প্রকে সাংবিষ্ট ব্যবক্তবগ য এবাং সাংবিষ্ট 

উপমজলা ও কৃবর্ ব্লমকর কৃবর্ সম্প্রসারণ এবাং েৎস্য কে যকতযার সামে জকআইআই পবরচালনা করা হময়মে। 

 

cÖKí mswkøó g~L¨ e¨w³MY gyL¨ e¨w³e‡M©i mvÿvrKvi msL¨v 

cÖKí ev Í̄evqb I e¨e ’̄vcbvi mv‡_ 

m¤ú„³ gyL¨ Kg©KZ©v/  

cÖKí cwiPvjK Ges evcvD‡ev-Gi †nW Awdm-Gi cÖKí 

mswkøó e¨w³eM© 
০৪ জন 

বাাংলামদে পাবন উন্নয়ন জবাড য এর 

আঞ্চবলক অবফস;  

mswkøó Dc‡Rjvi K…wl m¤úªmviY 

Awa`ß‡ii Kg©KZ©v; 

েৎস্য Kg©KZ©v 

প্রবতটি আঞ্চবলক অবফস জেমক ১টি কমর জোট ১৩টি এবাং mswkøó 

Dc‡Rjvi K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii Kg©KZ©v ও েৎস্য 

Kg©KZ©vর ১টি কমর জোট ২৬টি। ৩৯ জন 

পাবন সম্পদ েন্ত্রণালয়, পবরকেনা 

কবেেন ও আইএেইবড 

পাবন সম্পদ েন্ত্রণালয়, পবরকেনা কবেেন ও আইএেইবড 

ব্যবক্তবমগ যর সামে ২টি কমর জোট ৬টি জকআইআই করা হময়মে। 
০৬ জন 

জোট ৪৯ জন 

 

এভামব প্রকমের মুখ্য ব্যবক্তবমগ যর সামে জকআইআই পবরচালনা করার জন্য একটি KII checklist (পবরবেষ্ট-৪ ও ৫) 

ব্যবহার করা হময়মে। জকআইআইগুমলামত অাংেগ্রহণকারীমদর সাযাৎকার গ্রহণকামল প্রকমের পবরকেনা, উমদ্দশ্য অনুসামর 

বাস্তবায়ন, অজযন ও প্রনান প্রনান কে যকান্ডগুমলার বতযোন কার্ যকর অবস্থা, প্রকে ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত খ ুঁটিনাটি 

ববর্য়, প্রকমের োলাোল, বনে যাণ সােগ্রী ও জসবাসমূমহর ক্রয় প্রবক্রয়া ও আবে যক ব্যয়, কৃবর্ ফসল উৎপাদনসহ আে য-

সাোবজক উন্নয়মন প্রকমের প্রভাব, প্রকে বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবাং প্রকে উন্নয়মন সুপাবরেসহ খ ুঁটিনাটি ববর্য়গুমলা 

প্রানান্য জপময়মে। 

 

জকস স্টাবড: DcKvi‡fvMx‡`i RxebhvÎvi Ici cÖK‡íi Kvi‡Y m…ó mydj I ¶wZKi w`K m¤úwK©Z Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ 

cÖKí চারটি জজলা জেমক ১টি কমর জোট ৪টি জকস স্টাবডজ †Km ÷vwW Kiv হময়মে| Gi g‡a¨ cyiæl I gwnjv DfqB 

অন্তভু যক্ত বেল hviv cÖK‡íi gva¨‡g mivmwi DcK…Z n‡q‡Qb ev ¶wZMÖ Í̄ n‡q‡Qb| 

 

SWOT ববমির্ণঃ উপকারমভাগীর কাে জেমক সেীযার প্রশ্নাববলর োেমে প্রকমের সবল (strength), দুব যল 

(weakness), সুমর্াগ (opportunity) ও ঝুঁবক (threat) ববমির্মণর জন্য তথ্য সাংগ্রহ করা হময়মে। তাোড়া এফবজবড 

ও জকআইআই এর োেমেও SWOT ববমির্ণ করা হময়মে। বববভন্ন প্রশ্নাববল জেমক প্রাপ্ত তথ্যগুমলা সেিয় কমর 

প্রবতমবদমন সাংমর্াজন করা হময়মে। 
 



cvZv-13 

 

সকল প্রকার জস্টকমহাল্ডারমদর উপবস্থবতমত োঠ পর্ যাময় কে যোলা 

 

স্থানীয় পর্ বানয়র কর্ বিালাটির স্থান কনধ বারনের জন্য প্রকল্প এলাকার উপর স্টাক  কনর কর্কভন্ন কননদ বিক সর্র্ন প্রকল্প এলাকার 

Vulnerability; প্রকনল্পর কাজ -এর পকরকধ অের্া সুকর্ধানভাগীনদর েংখ্যা সর্কি প্রভৃকত কর্র্য় কর্নর্চনাপূর্ বক জনায়াখালী 

েদর উপমজলার সামে বভবডও কনফামরবন্সাং এর োেমে অনুবষ্ঠত হময়মে। জস্টকমহাল্ডারমদর র্নধ্য কর্ বিালায় উপকস্থত 

কিনলন প্রকল্প এলাকায় র্ের্ােকারী ের্ ধরননর উপকারনভাগী জনগে সর্র্ন কৃকর্ েেল চার্ী, স্থানীয় সনর্তবৃন্দ, কিক্ষক, 

িাি, োর্াকজক প্রকতকনকধ ইতযাকদেহ েংকেি উপনজলা পর্ বানয় র্াপাউনর্া-এর েংকেি প্রনকৌিলী, কৃকর্ েম্প্রোরে ও র্ৎস্য 

অকধদপ্তনরর কর্ বকতবাগে। এিাড়াও আইএর্ইক ’র কর্ বকতবাগে বভবডও কনফামরবন্সাং এ সাংযুক্ত  কিনলন।  জস্টকমহাল্ডারমদর 

োনে সর্ের্ কর্র্য়র্স্তু কননয় আনলাচনা করা হনয়নি সেগুনলা কননম্ন উপস্থাপন করা হনলা: 

 

 কৃবর্ ফসল উৎপাদন বৃবদ্ধমত, ফসমলর বনববড়তা বৃবদ্ধমত ও কৃবর্-অে যননবতক কে যকান্ড বৃবদ্ধমত প্রকমের প্রভাব 

 এলাকার প্রময়াজনীয়তার সামে প্রকেটির প্রাসবঙ্গকতা  

 cybe©vmb প্রকমের প্রনান প্রনান কে যকান্ডসমূহ  

 প্রকমের আওতায় প্রনান প্রনান কে যকান্ডগুমলা বতযোমন কার্ যকর অবস্থা 

 সোপ্ত cybe©vmb কামজর বনয়বেত রযণামবযণ কাজ, বাঁনা ও উত্তরমণর উপায়সমূহ  

 জসচ অবকাঠামো cybe©vmb কামজর ফমল অবজযত সুববনাসমূহ  

 cybe©vmb প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল এলাকায় জসচ ও বনষ্কােন ব্যবস্থার উন্নবত 

 cybe©vmb প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল এলাকায় কে যসাংস্থান সৃবষ্ট 

 প্রকে কে যকান্ড বাস্তবায়মনর ফমল এলাকায় দাবরদ্র্য ববমোচমন প্রভাব 

 প্রকে কে যকামন্ডর োেমে প্রকে এলাকায় কে যসাংস্থামনর সুববনা বৃবদ্ধ 

 প্রকে কে যকামন্ডর ফমল অে যননবতক কে যকান্ড বৃবদ্ধমত প্রভাব 

 প্রকমের সবল ও দুব যল বদকসমূহ 

 প্রকমের কারমণ সৃষ্ট সুমর্াগ ও ঝুঁবকপূণ য বদকসমূহ 

 অন্য এলাকায় একই রকে আমরা উন্নত প্রকমের জন্য সুপাবরে। 

 

2.2.3. bgybv msL¨vi msw¶ß weeiY 
 

 

‡Uwej-2.3: ms‡ÿ‡c DËi`vZvi msL¨v Ges aib 

 

Kvh©µg AskMÖnYKvix/ 

DËi`vZv 

DËi`vZvi 

msL¨v 

DËi`vZvi aib 

K. msL¨vMZ mgxÿv    

K-1. DcKvi‡fvMx mgxÿv: 

(cÖkœvewj e¨envi K‡i mivmwi 

mvÿvrKvi) 

 
cÖKí DcKvi‡fvMx 

DËi`vZv 

 

৭৮০ 

প্রকে এলাকায় বসবাসকারী সকল নরমনর 

উপকারমভাগী জনগণ র্ারা প্রকমের জসচ পাবন 

ব্যবহার কমর ফসল উৎপাদন, েৎস্য চার্ ও 

আয়-বন যক কার্ যক্রে পবরচালনার োেমে 

জীববকা বনব যাহ করমে (কেপময ২০% 

েবহলা) 

K-2. K‡›Uªvj MÖæc mgxÿv: 

(cÖkœvewj e¨envi K‡i mivmwi 

mvÿvrKvi) 

cÖKí GjvKvi evwn‡i 

emevmiZ wKš‘ cÖKí 

DcKvix‡fvMx bq Ggb 

DËi`vZv 

৩৯০ প্রকে এলাকার বাইমর বসবাসরত প্রকে 

উপকার ববহভূ যত জনগণ র্ারা প্রকে এলাকা 

হমত জসমচর পাবন ব্যবহার করমত পামরনা। 

L. ¸YMZ mgxÿv 

L-1: GdwRwW ‡gvU 1৩wU GdwRwW  

cÖwZwU GdwRwW †Z 10 

Rb AskMÖnYKvix 

১৩০ 

 

 

সব নরমনর উপকারমভাগী । 
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L-2: gyL¨ e¨w³e‡M©i 

mvÿvrKvi 

cÖKí ev Í̄evqb I 

e¨e ’̄vcbvi mv‡_ m¤ú„³ 

gyL¨ Kg©KZ©v/ e¨w³eM©  

০৪ cÖKí cwiPvjK, mswkøó Dc‡Rjv ch©v‡q 

evcvD‡ev-Gi mswkøó cÖ‡KŠkjx Ges 

evcvD‡ev-Gi †nW Awdm-Gi cÖKí mswkøó 

e¨w³eM© 

বাাংলামদে পাবন উন্নয়ন 

জবাড য এর আঞ্চবলক 

অবফস;  

mswkøó Dc‡Rjvi K…wl 

m¤úªmviY Awa`ß‡ii 

Kg©KZ©v; 

েৎস্য Kg©KZ©v; 

৩৯ প্রবতটি আঞ্চবলক অবফস জেমক ১টি কমর জোট 

১৩টি এবাং mswkøó Dc‡Rjvi K…wl m¤úªmviY 

Awa`ß‡ii Kg©KZ©v ও েৎস্য Kg©KZ©vর ১টি 

কমর জোট ২৬টি। 

পাবন সম্পদ েন্ত্রণালয়, 

পবরকেনা কবেেন ও 

আইএেইবড 

০৬ পাবন সম্পদ েন্ত্রণালয়, পবরকেনা কবেেন ও 

আইএেইবড ব্যবক্তবমগ যর সামে ২টি কমর জোট 

৬টি জকআইআই করা হমব। 

খ-৩: জকস স্টাবড উপকারমভাগী  ৪ উপকারমভাগী পুরুর্ ও েবহলামদর সামে 

সাযাৎকামরর োেমে তামদর জীবন-র্াত্রার 

উপর প্রকমের সুফল ও যবতকর বদকসমূমহর 

বচত্র তুমল আনা হময়মে। 

mgxÿvi †gvU bgybv ১৩৫৩ - 

ev Í̄e Ae ’̄v ch©‡eÿY সরগুনলটর কনর্ বাে/নরগুনলটর সর্রার্ত/ র্াঁধ 

কনর্ বাে/ সর্রার্ত, খাল পুনঃখনন 

mswkøó পুনব যাসন wbg©vY KvR cwi`k©b I 

ch©‡eÿY Kiv n‡q‡Q। 

 

২.৩. সেীযা কামজ ব্যবহৃত বনমদ যেক/সূচকসমূহ 

 

মূল্যায়ন সেীযা কামজর উমদ্দশ্য অজযমনর জন্য বববভন্ন সূচক বা বনমদ যেক ব্যবহার করা হময়মে এবাং সূচক বা বনমদ যেকসমূহ 

জটববল-২.৪ এ প্রদত্ত হমলা: 

 

জটববল-২.৪: প্রকে মূল্যায়ন সেীযা কামজ ব্যবহৃত বনমদ যেক/সূচক 
 

‡kªYxweb¨vm  cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi wb‡`©kK  

‡W‡gvMÖvwdK ‰ewkó¨mg~n bvg, wj½, ag©, ‰eevwnK Ae ’̄v, †ckv, wkÿv I eqm| 

dmj Drcv`b  ‡m‡Pi AvIZvq K„wl Rwg e„w× nvi 

 µwcs c¨vU©v‡bi cwieZ©‡bi nvi 

 dm‡ji wbweoZv e„w×i nvi 

 dmj Drcv`b e„w×i nvi 

cÖK‡íi wbg©vY KvR 

msµvšÍ 

 cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kg©KvÛmg~‡ni jÿ¨gvÎv I ev Í̄evqb AMÖMwZ 

 cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kg©KvÛmg~‡ni ¸bMZ gvb 

 GjvKvi cÖ‡qvRbxqZvi mv‡_ cÖKíwUi cÖvmw½KZv 

 cybe©vmb Kg©KvÛ¸‡jvi eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v  

 mgvß cybe©vmb Kv‡Ri wbqwgZ iÿYv‡eÿY KvR, evuav I DËi‡Yi Dcvqmg~n 

cybe©vmb KvR ev Í̄evq‡bi 

mydj I DcKvi 

 cÖKí MÖn‡Yi c~‡e© I c‡i eQie¨vwc †mP cvwb cÖvwßi cwigvY 

 cÖK‡íi d‡j AwR©Z myweavmg~n 

 cÖK‡íi Kv‡Ri Kvi‡Y GjvKvi RbM‡Yi Rxeb-gvb Dbœqb 

 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvq ‡mP I wb®‹vkb e¨e ’̄vi DbœwZ 
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cÖK‡íi euva 

wbg©vY/cybivK…wZKiY KvR 

msµvšÍ 

 cÖK‡íi euva wbg©vY/cybivK…wZKiY Kv‡Ri ¸YMZ gvb 

 GjvKvi cÖ‡qvRbxqZvi mv‡_ cÖKíwUi cÖvmw½KZv 

 cÖK‡íi euva wbg©vY/cybivK…wZKiY Kv‡Ri eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v  

 mgvß euva wbg©vY/cybivK…wZKiY Kv‡Ri wbqwgZ iÿYv‡eÿY KvR, evuav I 

DËi‡Yi Dcvqmg~n 

Zxi msiÿY KvR 

ev Í̄evq‡bi mydj I 

DcKvi 

 cÖK‡íi gva¨‡g b`xi Zxi fv½b n‡Z cÖKí GjvKv‡K iÿv,  

 miKvwi I †emiKvwi m¤úwË ‡hgb ¯‹zj, K‡jR, gmwR`, gv`ªvmv, cywjk †÷kb 

BZ¨vw`mn cÖvK…wZK m¤ú` iÿv,  

 Zxi fv½b wbqš¿Y AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi d‡j AwR©Z myweavmg~n 

cwi‡ek Dbœq‡b cÖK‡íi 

cÖfve 

 ebvq‡b cÖK‡íi cÖfve cwigvc 

 cwi‡ekMZ fvimvg¨nxbZv ev `~lY msµvšÍ wb‡`©kKmg~n we‡kølY 

 my›`i bvMwiK cwi‡ek ˆZwi‡Z cÖK‡íi cÖfve cwigvc 

Kg©ms ’̄vb m„wó I `vwi`ª¨ 

we‡gvP‡b cÖfve 

 cybe©vmb cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvq Kg©ms ’̄vb m„wó 

 cybe©vmb Kg©KvÛ ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvq `vwi`ª¨ we‡gvP‡b cÖfve g~j¨vqb 

Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b 

cÖK‡íi cÖfve 

 cybe©vmb Kg©Kv‡Ûi d‡j A_©‰bwZK Kg©KvÛ e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb 

 cÖKí GjvKvq K…wl msµvšÍ e¨emv-evwYR¨ cÖmv‡i cÖK‡íi cÖfve cwigvc 

 ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi DbœwZ‡Z cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb 

 `vwi`ª¨ we‡gvP‡b cÖK‡íi cÖfve cwigvc 

cÖK‡íi mej I `ye©j 

w`Kmg~n 

 cÖK‡íi cybe©vmb Kv‡Ri mej w`Kmg~n wPwýZ Kiv 

 cybe©vmb cÖK‡íi `ye©j w`Kmg~n wPwýZ Kiv 

 cybe©vmb cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó my‡hvMmg~n wPwýZ Kiv 

 cybe©vmb cÖK‡íi SuywKc~Y© w`Kmg~n 

civgk©mg~n  cybe©vmb cÖK‡íi cÖfve Dbœq‡b mywbw`©ó gZvgZ 

 fwel¨‡Z G RvZxq cÖKí ev Í̄evq‡bi cÖ‡qvRbxqZv 

 cÖK‡íi me‡P‡q fvj w`K¸‡jv Ab¨vb¨ cÖK‡íi ‡ÿ‡Î AbymiY Kivi civgk© cÖ`vb| 

 

২.৪ তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রবক্রয়াকরণ এবাং ববমির্ণ 

 

গুণগত ফলাফল ও সঠিক ববমির্মণর জন্য পূরণকৃত প্রশ্নাববল খসড়া উপাত্ত বহমসমব ববমবচনা করা হময়মে। জডটা ববমির্মণর 

জন্য বনমম্নর কার্ যক্রেগুমলা গ্রহণ করা হময়মে। 

 

প্রশ্নাববল সম্পাদনা ও জকাবডাং: প্রবতটি প্রশ্নাববল কবম্পউটামর এবর করার পূমব যই সম্পাদনা ও জকাবডাংময়র কাজ করা 

হময়মে। জকাবডাং কাজ সরাসবর পরােে যমকর তত্ত্বাবনামন সম্পন্ন করা হময়মে। 

 

কবম্পউটামর ডাটা এবর: সম্পাবদত ও জকাবডাং তথ্য প্রশ্নাববল অনুর্ায়ী জডটা অপামরটমরর োেমে কবম্পউটামরর বনবদ যষ্ট 

সফটওয়যামর এবর করা হময়মে। SPSS/MS Access নােক কবম্পউটার প্যামকজ জডটা এবরর জন্য ব্যবহার করা 

হময়মে। মূল্যায়ন সেীযার উমদ্দমশ্যর সামে সােঞ্জস্য বজায় জরমখ ও সেীযার জন্য বনন যাবরত সেস্ত সূচক/জভবরময়বল 

অনুর্ায়ী বেমকাময়বন্স জটববল এবাং ক্রস জটববল ততবর করা হময়মে। 

 

তথ্য ববমির্ণ (Data Analysis): উপাত্ত র্া োঠপর্ যায় সেীযার োেমে সাংগ্রহ করা হময়মে তা সােবষ্টক ববমির্ণ করা 

হময়মে। পরােে যক এ কামজর জন্য MS Access এবাং SPSS কবম্পউটার জপ্রাগ্রাে ব্যবহার কজরমেন। প্রাপ্ত তথ্যগুমলামক 

প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল বক বক উমদ্দশ্য অবজযত হময়মে অেবা হয়বন তা হাইমপাবেবসস, কাই স্কয়ার জটস্ট, টি-মটস্ট, 

Correlation, Regression প্রভৃবত Statistical Analysis- এর োেমে বনন যারণপূব যক প্রবতমবদমন উপস্থাপন 

করা হময়মে। প্রােবেক উপাত্ত জটববল সেস্ত প্রনান সূচমকর জন্য ততবর করা হময়মে। বকন্তু জসমকন্ডাবর ববমির্মণর তথ্য ও 

প্রােবেক ববমির্মণর উপামত্তর সামে তুলনাপূব যক ববস্তাবরত জটববল, বণ যনা ও ববমির্ণ করা হময়মে। 
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প্রকে উপমজলাবভবত্তক উপাত্ত ববমির্ণ: পরােে যক নমুনা ইউবনয়নমক প্রানান্য বদময় প্রকে এলাকার উপাত্তগুমলা 

আলাদাভামব উপমজলাবভবত্তক ববমির্ণ করা হময়মে। 

 

2.5 mgqwfwËK Kg© cwiKíbv 

 

0৫/01/2020 Zvwi‡L ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefv‡Mi mv‡_ ¯̂v¶wiZ Pyw³ Abyhvqx 05/05/2020 Zvwi‡Li 

g‡a¨ mgx¶v Kvh©µg mgv‡ßi j‡¶¨ GKwU mgqwfËK Kg©-cwiKíbv cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`‡b †`qv n‡qwQj| wKš‘ K‡ivbv 

fvBiv‡mi Kvi‡Y ‡`‡ki mvwe©K cwiw ’̄wZ Lvivc nIqvi Kvi‡Y wb‡¤œv³ mgqwfwËK Kg©-cwiKíbv cÖ`vb Kiv nq|  

 

ক্রবেক 

নাং 
কার্ যাববল সেয় 

১ খসড়া প্রারবম্ভক প্রবতমবদন প্রণয়ন ও দাবখল এবাং আইএেইবড ও 

সাংবিষ্ট জটকবনকযাল কবেটির সভা 

০৫/০১/২০২০ হমত ২৮/০১/২০২০ 

২ জটকবনকযাল কবেটির েতােত সামপময প্রারবম্ভক প্রবতমবদন 

সাংমোনন ও দাবখল এবাং আইএেইবড ও সাংবিষ্ট বস্টয়াবরাং কবেটির 

সভা 

২৯/০১/২০২০ হমত ১৯/০২/২০২০ 

৩ চূড়ান্ত প্রারবম্ভক প্রবতমবদন দাবখল ১৯/০২/২০২০ হমত 

২৩/০২/২০২০ 

৪ তথ্য সাংগ্রহকারীমদর প্রবেযণ ২৩/০২/২০২০ হমত 

২৪/০২/২০২০ 

৫ তথ্য সাংগ্রহ ও কার্ যক্রে পবরদে যন এবাং স্থানীয় পর্ যাময় কে যোলা ২৮/০২/২০২০ হমত 

১৫/০৩/২০২০ 

৬ জডটা এবর, জভবরবফমকেন, জডটা প্রমসবসাং, জডটা এনালাইবসস, খসড়া 

প্রবতমবদন প্রণয়ন ও দাবখল 

২৩/০৩/২০২০ হমত 

১৫/০৪/২০২০ 

৭ জটকবনকযাল কবেটির সভায় খসড়া প্রবতমবদন পর্ যামলাচনা ১৮/০৪/২০২০ হমত ১৯/০৪/২০২০ 

৮ বস্টয়াবরাং কবেটির সভায় খসড়া প্রবতমবদন পর্ যামলাচনা ২৪/০৪/২০২০ হমত ৩০/০৪/২০২০ 

৯ খসড়া প্রবতমবদন সাংমোনন ও কে যোলায় উপস্থাপন ৩০/০৪/২০২০ হমত 

২৮/০৫/২০২০ 

১০ কে যোলার েতােমতর বভবত্তমত প্রবতমবদন চূড়ান্তকরণ এবাং চূড়ান্ত 

ইাংবলে ভাস যন প্রবতমবদন প্রণয়ন ও দাবখল 

২৯/০৫/২০২০ হমত 

৩০/০৬/২০২০ 
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তৃতীয় অোয় 

ফলাফল পর্ যামলাচনা 

৩.১ প্রকমের অগ্রগবত 

৩.১.১ প্রকমের বেরবভবত্তক অে যায়ন ও বরাদ্দ 

 

সাংমোবনত বডবডবপ অনুর্ায়ী বরাদ্দ এবাং অগ্রগবত: 
 

(লয টাকায়) 

অে য 

বের 

এবডবপ অনুর্ায়ী বরাদ্দ এবাং অগ্রগবত: অে য বরাদ্দ বাস্তব অগ্রগবত এবাং ব্যয় 

জোট  টাকা বপ. এ. জভৌত 

(%) 

জোট  টাকা বপ. এ. জভৌত (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৩-০৪ 2.00 2.00 - 0.02% 2.00 1.50 1.50 - 0.02% 

২০০৪-০৫ 1000.00 1000.00 - 11.77% 1000.00 1000.00 1000.00 - 11.77% 

২০০৫-

০৬ 

1100.00 1100.00 - 11.82% 1055.75 1004.88 1004.88 - 11.82% 

২০০৬-০৭ 2000.00 2000.00 - 12.82% 2000.00 1478.61 1478.61 - 9.61% 

২০০৭-০৮ 1000.00 1000.00  5.492% 998.50 633.16 633.16 - 4.58% 

২০০৮-০৯ 1200.00 1200.00  10.34% 1197.00 1191.81 1191.81 - 10.34% 

২০০৯-১০ 1700.00 1700.00  14.75% 1700.00 1683.17 1683.17 - 14.75% 

২০১০-১১ 8.78 8.78  4.00% 8.78 8.29 8.29 - 4.00% 

২০১১-১২ 2.00 2.00  2.49% 2.00 0.00 0.00 - 2.49% 

২০১২-১৩ 1750.00 1750.00  8.25% 1750.00 17.38 17.38 - 8.25% 

২০১৩-১৪ 10.00 10.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 - 0.00% 

২০১৪-১৫ 6200.00 6200.00  8.25% 6200.00 6200.00 6200.00 - 8.25% 

২০১৫-১৬ 10000.00 10000.00  7.85% 9990.82 9990.80 9990.80 - 7.85% 

২০১৬-১৭ 3692.00 3692.00  2.15% 3687.00 3686.97 3686.97 - 2.15% 

সব যমোট ২৮০৫২.৩৮ ২৮০৫২.৩৮  100% ২৮০৫২.৩৮ 26896.57 26896.57 - ৯৫.৮৮% 

 

* বব:দ্র্: প্রবত অে যবেমর আরএবডবপ বরাদ্দ ও ফান্ড োমড়র ববর্য়টি ববমবচনায় জরমখ বডবপবপ ব্যয় বনন যারণ করা হময়বেল। 

তোবপ ৫ে সাংমোনমনর সেয় বরাদ্দকৃত তহববল সব যমোট ২৮০৫২.৩৮ লয টাকা ও চূড়ান্ত বডবপবপ ব্যয় হয় ২৬৮৯৬.৫৭ 

লয টাকা। অে যাৎ প্রকেটি সোপ্ত হওয়ার পমর তহববল বরাদ্দ ও চূড়ান্ত বডবপবপ ব্যয় পবরসীো হমত কমে সম্পন্ন হয়। 

 

৩.১.২ প্রকনল্পর অগকভকত্তক র্াস্তর্ায়ন 

প্রাপ্ত প্রকল্প ের্াকপ্ত প্রকতনর্দন (PCR) অনুর্ায়ী প্রকল্পটির অগকভকত্তক র্াস্তর্ ও আকে বক অরহণগকত কননম্ন উনল্লখ করা হনলাঃ 

 

                                                                                                              (লক্ষ টাকায়) 

ক কপকপ/আরক কপকপ অনুর্ায়ী প্রকল্প কানজর 

কর্কভন্ন অংনগর নার্ 

একক অনুনর্াকদত লক্ষযর্ািা প্রকৃত র্াস্তর্ায়ন অরহণগকত 

র্াস্তর্ পকরর্াে আকে বক র্াস্তর্ পকরর্াে আকে বক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(ক)   রাজস্ব ব্যয়ঃ 

েরর্রাহ ও সের্া 

1. dz‡qj/ jyweª‡K›U ‡_vK 1 AvB‡Ug 6.04 1 AvB‡Ug 6.04 

2. `icÎ WKz‡g›U gy`ªY ‡_vK 1 AvB‡Ug 3.00 1 AvB‡Ug 3.00 

3. wRI †UKwbK¨vj B‡b‡fw÷‡Mkb ‡_vK 1 AvB‡Ug 6.13 1 AvB‡Ug 3.02 

4. Rwic I AbymÜvb ‡_vK 1 AvB‡Ug 16.00 1 AvB‡Ug 15.93 

5. Kw›Ub‡RwÝ ‡_vK 1 AvB‡Ug 35.41 1 AvB‡Ug 35.41 
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ক কপকপ/আরক কপকপ অনুর্ায়ী প্রকল্প কানজর 

কর্কভন্ন অংনগর নার্ 

একক অনুনর্াকদত লক্ষযর্ািা প্রকৃত র্াস্তর্ায়ন অরহণগকত 

র্াস্তর্ পকরর্াে আকে বক র্াস্তর্ পকরর্াে আকে বক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

6. Ifvi‡nW K÷ ‡_vK 1 AvB‡Ug 155.65 1 AvB‡Ug 155.65 

 Dc‡gvU   222.23  219.01 

(L) g~jab e¨qt 

েম্পদ েংরহণহ/ ক্রয়      

7. ‡gvUi mvB‡Kj (125 G· Gj) msL¨v 5 wU 6.00 5 wU 6.00 

8. d‡UvKwcqvi msL¨v 2 wU 2.50 2 wU 2.50 

9. f~wg AwaMÖnY ‡n±i 77.32 †nt 563.60 60.83 †nt 390.27 

wbg©vY KvRt      

10. gyQvcyi †i¸‡jUi wbg©vY 23-‡f›U 

(3.00 wgt * 3.00 wgt) 

msL¨v 1 wU 3676.17 1 wU 3664.83 

11. UvB evuamn †K¬vRvi wbg©vY wKtwgt 4.92 17478.75 4.92 17415.78 

12. gyQvcyi †i¸‡jU‡ii WvBfvikvb P¨v‡bj 

Lbb 

wKt wgt 2.36 

(3757374

.32 Nt 

wgt) 

3353.95 2.36 

(3757374.

32 Nt wgt) 

2616.18 

13. KvRxinvU †i¸‡jUi cyY©evmb msL¨v 1 wU 5.00 1 wU 5.00 

14. P¨v‡bj cybtLbb wKtwgt 103.79 

(2036757 

Nt wgt) 

1694.47 59.65 

(2036757 

Nt wgt) 

1551.60 

15. Af¨šÍixY P¨v‡bj cybtLbb wKtwgt 30.00 

(445800 

Nt wgt) 

190.07 30.00 

(445800 Nt 

wgt) 

190.07 

16. ‡mvbvBQwo Ges bZzb WvKvwZqv ms‡hvM 

Lvj cybtLbb (766699 Ntwgt) 

wKtwgt 109.86 434.84 109 434.84 

17. msiÿYg~jK KvR wKtwgt 0.53 414.80 0.53 390.54 

18. wbg©vYKvjxb cwiPvjb I iÿYv‡eÿY  ‡_vK 10.00 ‡_vK 10.00 

 Dc‡gvU (g~jab e¨q) t   27830.15  26677.56 

 me©‡gvU (K+L)  100% 28052.3

8 

100% 26896.57 

 ের্ বনর্াট 28052.3

8 

100% 26896.57 
 

প্রকেটির অনুমোবদত ব্যয় 28052.38 লয টাকা । প্রকে সোবপ্ত প্রবতমবদন হমত প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী জুন, ২০১৫ পর্ যন্ত 

প্রকমের ক্রেপুবঞ্জত আবে যক অগ্রগবত অবজযত হময়মে 26896.57 লয টাকা এবাং জভৌত অগ্রগবত ৯৯%। 

 

৩.১.৩ র্াস্তর্ায়ন ের্স্যা 

 

সনায়াখালী সজলার সকাম্পানীগি উপনজলার ের্ ব দকক্ষনে দকক্ষে মুিাপুর এলাকায় অর্স্থান হনলও সলাজানরর উত্তর কদনক 

সেনী সজলার সোনাগাজী উপনজলা পূর্ ব কদনক েন্দ্বীপ চযাননল, ২.০০০ ককঃকর্ঃ দকক্ষনেও েন্দ্বীপ চযাননল, চযানননলর পরই 

উকড়রচর এর্ন সভৌগকলক অর্স্থাননর কারনে মুিাপুর সলাজার পনয়ন্ট দূগ বর্ এলাকা, জলদস্যযনদর উৎপাত, কনরাপত্তাহীনতা, 

র্াতায়াত ও সর্াগানর্ানগর অসুকর্ধা এর্ং সলানা পাকনর এলাকায় অর্কস্থত। মুিাপুর সলাজার কনর্ বাে একটি ঝুঁককপূে ব ও 

কর্নির্াকয়ত কাজ। র্নগাপোগনরর েন্দ্বীপ চযানননলর সর্াহনায় মুিাপুর নার্ক স্থানন সিাট সেনী নদীর উপর ১০৮০ কর্টার 

দীঘ ব সলাজার কনর্ বাে কাজ একটি অকত জটিল ও ভয়ঙ্কর প্রকৃকতর কর্রুনদ্ধ কর্িাল কর্ বর্জ্ঞ। ববনায়, বাস্তবায়মনর প্রােবেক 

পর্ যাময় মুিাপুর সলাজার কনর্ বানে সেস্যার সৃবষ্ট হময়বেল। প্রকনল্পর আওতায় ঠিকাদারী প্রকতষ্ঠান আইএইচ-এযাটনকা-ওনয়ল 

কর্তবক মুিাপুর সলাজার কনর্ বানের জন্য ২০০৯-২০১০ইং ও ২০১০-২০১১ইং দুইটি অে বর্ির সচিা কনর ব্যে ব হয়। ২০১১-

২০১২ইং োনল কতনর্ার দরপি আহ্বান কনর ঠিকাদার র্ািাই করা েম্ভর্ হয় নাই। ২০১২-২০১৩ইং োনল র্াংলানদি 

ক নজল প্ল্যান্ট কলঃ েরােকর ক্রয় পদ্ধকতর আওতায় উক্ত কাজ র্াস্তর্ায়ননর জন্য ঠিকাদার কহোনর্ কনযুক্ত হন। র্াংলানদি 

ক নজল প্ল্যান্ট কলঃ কর্তবক ননভম্বর, ২০১২ ইং হনত কাজ শুরু কনর ২২ র্াচ ব, ২০১৩ইং তাকরনখ ১০৮০ কর্টানরর র্নধ্য ৭০ 

কর্টার নদী উনু্মক্ত োকা অর্স্থায় নদীর অস্বাভাকর্ক গভীরতা (-১৬ কর্টার) বৃকদ্ধর কারনে সলাকজং কাজ পকরতযাক্ত সঘার্না 

কনর। র্াংলানদি ক নজল প্ল্যান্ট কলঃ পরর্তী র্ৎের ননভম্বর, ২০১৩ ইং হনত কাজ শুরু কনর ১২ র্াচ ব, ২০১৪ ইং তাকরনখ 

১০৮০ কর্টানরর র্নধ্য ৪৫ কর্টার নদী উনু্মক্ত োকা অর্স্থায় নদীর অস্বাভাকর্ক গভীরতা (-১৬ কর্টার) বৃকদ্ধর কারনে সলাকজং 

কাজ পকরতযাক্ত সঘার্না কনর। 

সিাট সেনী নদীর দদঘ বয প্রায় ১০৪.০০০ ককঃকর্ঃ, কাজ র্াস্তর্ায়নকালীন ের্নয় সজায়ানরর পাকন উঠানার্া কনর প্রায় 

৬৩.০০০ ককঃকর্ঃ পর্ বন্ত। র্ার ফমল প্রকে বাস্তবায়ন ববলবম্বত হয়। সেকারনে  মুিাপুর সলাজার হনত ২০.০০০ ককঃকর্ঃ 
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উজানন (কাকজর হাট স্লুইনের কনকট) ১টি এর্ং ৬.৫০০ ককঃকর্ঃ উজানন (োনহনর্র ঘানটর কনকট) ১টি সর্াট ২টি 

(Catchment area Reducing) েহায়ক সলাজার কনর্ বাে কাজ শুরু কনরন। প্রের্টি ১লা ক নেম্বর, ২০১৪ ইং এর্ং 

কদ্বতীয়টি ১৪ ক নেম্বর, ২০১৪ইং তাকরখ সলাকজং কাজ েম্পন্ন হয়। 

২৯.০৩.২০১৫ইং তাকরখ েকানল সর্লা ১১:০০ ঘটিকায় েনর্ বাচ্চ পাকনর ের্তল কিল ২.৪২ কর্টার। ২৯ র্াচ ব, ২০১৫ ইং 

তাকরখ সর্লা ২:০০ টার কদক হনত মুোপুর সলাজানরর সলাকজং কাজ শুরু হয়। চার কদক হনত  াকম্পং কনর (নদীনত ৩৬টি 

সনৌকা ও ৫টি র্াজব কর্দ্যর্ান কিল) (৪০০০ জন শ্রকর্ক কননয়াকজত কিল) সর্লা ৪:৩০ ঘটিকায় েেলতার েকহত নদীর প্রর্াহ 

সলাজ করা হয়। সর্ন  হা ব ম্যানটকরয়ালস্ এর কারনে মূল সলাকজং অংনি সজায়ানরর পাকন র্ারাত্মক ভানর্ কেনপজ হনত 

োনক এর্ং র্ানে র্ানেই স্লাইক ং সদখা সদয়। সে সপ্রকক্ষনত ৩০/৩১ র্াচ ব দুই কদন, কদন-রাত গাকন ব্যাগ, কেকে ব্লক, ইট 

ভকতব গাকন ব্যাগ, হা ব রক ও ইনটর ব্লক সেনল োর্ বক্ষকেক কাজ করার পর র্াঁধ স্টযার্ল হয়।  

২০১৫ইং োনল চূড়ান্ত সলাকজং কানজ ৮,২৮,৮৭৫.০০ ঘন ফুট হা ব ম্যানটকরয়ালস্ (কেকে ব্লক, হা ব রক, ইনটর ব্লক, ইনটর 

ক্রযাটস্, ইট ভকতব কজও-ব্যাগ) ও ২৫০ সককজ ওজননর ১,৬২,০০০টি কজও-ব্যাগ, ২৫,১১,৭০০টি কেননেটিক ব্যাগ ও 

৩৩,২৫,৩৮৮টি গাকন ব্যাগ  াকম্পং করা হয়। এিাড়াও ৩৫,৩৬৫টি কজও-টিউর্ (প্রকতটি প্রায় ২০.০০ টন) এর্ং 

৬০,২৯৮.০০ র্গ ব কর্টার কজও-সটক্সটাইল (নদীর সর্  ম্যানেে কহনেনর্) ব্যর্হৃত হনয়নি। 

 

৩.২ ক্রয় কার্ যক্রে পর্ যামলাচনা 

 

"নতুন  াকবতয়া এর্ং পুরাতন  াকাকতয়া-জোট সেনী নদীর কনস্কােন প্রকল্প (৫র্ েংনিাকধত)" - িীর্ বক প্রকনল্পর প্রভার্ 

মূল্যায়ন কর্ ব-পকরকধ (ToR) এর অন্যতর্ হনলা প্রকনল্পর আওতায় েম্পাকদত কর্কভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সের্া েংরহণনহর 

(Procurement) সক্ষনি প্রচকলত েংরহণহ আইন ও কর্কধর্ালা কপকপএ (PPA)-২০০৬ ও কপকপআর (PPR)-২০০৮ 

প্রকতপালন করা হনয়নি ককনা সে কর্র্নয় পর্ বনর্ক্ষে ও পর্ বানলাচনা করা।  

 

৩.৩ নমুনা চুকক্তেমূহ র্াচাই এর্ং পর্ বানলাচনায় প্রাপ্ত তথ্যাকদ 
 
 

"নতুন  াকবতয়া এর্ং পুরাতন  াকাকতয়া-জোট সেনী নদীর কনস্কােন প্রকল্প (৫র্ েংনিাকধত)"- িীর্ বক প্রকনল্পর অধীনন 

প্রকল্প এলাকায় সর্াট ২১টি পূতব  কাজ েম্পন্ন হয়। প্রকল্প এলাকার উনল্লখনর্াগ্য পূতব কাজেমূহ হনলা (ক) মুোপুমর একটি 

২৩-জভন্ট জরগুমলটর বনে যাণ; (খ) মুোপুর জরগুমলটমর ডাইভারসন চযামনল খনন (২.৩৬ বকঃবেঃ); (গ) টাই বাঁনসহ জলাজার 

বনে যাণ; (ঘ) চযামনল পুনঃখনন (১০৩.৭৯ বকঃবেঃ); (ঙ) অভযন্তরীণ চযামনল পুনঃখনন (৩০ বকঃবেঃ); (চ) জসানাইেবড় 

এবাং নতুন ডাকাবতয়া সাংমর্াগ খাল পুনঃখনন (১০৯.৮৬ বকঃবেঃ); (ে) নদী তীর সাংরযণ কাজ (০.৫৩ বকঃবেঃ); (জ) 

পবরচালনা ও রযণামবযণ কাজ; (ঝ) মুিাপুর ২৩-নভন্ট জরগুমলটমরর দর্দুযকতক Hoisting devise েরর্রাহ ও স্থাপন 

এবাং (ঞ) ভূবে অবনগ্রহণ (৭৭.৩২ জহঃ) সম্পন্ন করা হয়। উক্ত পূতব কানজর র্নধ্য দদ্বর্চয়ন প্রকক্রয়ায় ৭টি কাজনক কনর্ বাচন 

করা হয়। তার র্নধ্য হনত ৫টি কযাটাগকরর কানজর োকর্ বক ক্রয় কার্ বক্রর্ কননচর অনুনিদেমূনহ পর্ বানলাচনা করা হনলাঃ 

 

Kv‡Ri bvg: ÒbZzb WvKvwZqv-cyivZb WvKvwZqv †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí (`wÿY Ask) Gi Aax‡b WvBfvm©b 

P¨v‡bj (cÖvq-350 wgUvi) Lbb I Ab¨vb¨ Lbb msµvšÍ gyQvcy‡i 23-‡f›U (23wf-

3.00Gg*3.00Gg) †i¸‡jUi wbg©vY †bvqvLvjx IGÛGg wefvM, evcvD‡ev (†UÛvi c¨v‡KR bs- 

wmGgAvi-01)  

 

bZzb WvKvwZqv-cyivZb WvKvwZqv †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí (`wÿY Ask) cÖK‡íi AvIZvaxb evsjv‡`k cvwb 

Dbœqb †evW© 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 Ges 2008-2009 Bs A_© eQ‡i WvBfvm©b 

P¨v‡bj (cÖvq-350 wgUvi) Lbb I Ab¨vb¨ Lbb msµvšÍ gyQvcy‡i 23-‡f›U (23wf-3.00Gg*3.00Gg) †i¸‡jUi 

wbg©vY †bvqvLvjx IGÛGg wefvM, evcvD‡ev (†UÛvi c¨v‡KR bs- wmGgAvi-01) Gi Rb¨ `icÎ Avnevb Kiv nq| 

`icÎ Kvh©µg Z_v RvZxq ˆ`wbK cwÎKvq cÖKvwkZ n‡qwQj Ges wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv 

mwVK wQj| `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq wQj 30-11-2004 Zvwi‡Li `ycyi 1.00 Uv ch©šÍ| gyQvcy‡i 23-‡f›U 

(23wf-3.00Gg*3.00Gg) †i¸‡jUi wbg©v‡Yi Rb¨ `icÎmg~n hvPvB evQvB Kv‡j wVKv`viMY Zv‡`i `ic‡Îi 

mv‡_ †h mg Í̄ KvMRcÎ `vwLj K‡iwQj †hgb-e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, †µwWU d¨v‡mwjwU 

mvwU©wd‡KU, e¨vsK d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, IqvK© KgwcøwUkb mvwU©wd‡KU, BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K cyiY Kiv nq Ges 

cÖwZwU `icÎ`vZvi Rb¨ Avjv`v Avjv`v fv‡e QK cyiY Kiv nq Ges cieZx©‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ GK‡Î Kiv 
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nq| KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ wQj ২১,৮৩,৯৬,১২১.৩৯ UvKv| wKš‘, KvRwUi mgvß Ki‡Z †gvU e¨q n‡qwQj 

21,11,33,674.00 UvKv|  

 

gyQvcyi †K¬vRvi, gyQvcyi 23- †f›U ‡i¸‡jU‡ii WvBfvimb P¨v‡bj I Ab¨vb¨ Lbb Kv‡Ri wej‡¤^i  KviY welqK 

e¨vL¨v: gyQvcyi ‡K¬vRvi m›Øxc P¨v‡bj Gi wbKUeZx© `~M©g GjvKvq Aew ’̄Z| †fŠMwjK Ae ’̄v‡bi Kvi‡Y mvB‡U 

†hvMv‡hvM e¨e ’̄v KwVb wQj| N~wY©So wmWi I AvBjv‡ZI cÖK‡íi KvR e¨vcKfv‡e e¨vnZ nq| 2010-2011 m‡b 

†K¬vRvi wbgv©‡Y wVKv`vix cÖwZôv‡bi wej‡¤^ KvR ïiy Kiv I avivevwnK e¨_©Zv, D³ wVKv`v‡ii Kvhv©‡`k evwZ‡ji 

ci †Kvb `ic‡Î `i `vZv M‡Yi AZ¨vwaK DaŸ© g~j¨ D×„Z Kivi Kvi‡Y 3 (wZb) evi `icÎ Avnevb, wWwcwc 

ms ’̄v‡bi Zzjbvq AwZwi³ `i covq wWwcwci 3q ms‡kvabx cÖwµqvKiY, evsjv‡`k wW‡Rj cø¨v›U wjt KZ…©K 2012-

2013 n‡Z 2013-2014 A_©eQ‡i K‡qKevi D‡`¨vM wb‡qI b`xi A¯̂vfvweK MfxiZv (-16 wgUvi) e„w×i Kvi‡Y 

D³ †K¬vRvi wbg©vY KvR m¤úbœ Ki‡Z bv cviv BZ¨vw` Kvi‡Y Av‡iv 4(Pvi) ermi mgq AwZevwnZ nq| †fŠMwjKfv‡e 

Ae ’̄v‡bi Kvi‡Y gyQvcyi ‡K¬vRvi c‡q›U `~M©g GjvKv, Rj`m~¨‡`i DrcvZ, wbivcËvnxbZv, hvZvqvZ I †hvMv‡hv‡Mi 

Amyweav Ges †jvbv cvwbi GjvKvq Aew ’̄Z| gyQvcyi †K¬vRv‡ii ̂ `N¨© 1080.00 wgUvi| KvRwUi Ae ’̄vb m›Øxc P¨v‡bj 

n‡Z cÖvq 1.700 wKt wgt `~‡i| cÖwZw`b `yBevi mvgyw`ªK †Rvqv‡ii cvwb DVvbvgv K‡i| †hLv‡b 5.00/5.50 wgUvi 

cvwb DVvbvgv K‡i| GB GjvKvq †K¬vRvi wbg©v‡Yi Dchy³ mgq wW‡m¤^i n‡Z †deªæqvix gvm, wKš‘ GZeo †K¬vRvi 

wbg©v‡Yi Rb¨ mgq AZ¨šÍ Kg| Kg Li‡P †`kxq (†jvKvj) cÖhyw³‡Z KvRwU ev Í̄evqb Kiv LyeB `~in e¨vcvi| gvP© 

gvm ïiæ n‡jB b`x‡Z †Rvqv‡ii ZxeªZv †e‡o hvq, ZLb wbwg©Z Ask wUwK‡q ivLvB Kó nq| Z`ycwi wVKv`vix 

cÖwZôv‡bi wej‡¤̂ KvR ïiy Kiv I avivevwnK e¨_©Zv, 2011-2012 Bs mv‡j wZbevi `icÎ AvnŸvb K‡i wVKv`vi 

evQvB Kiv m¤¢e bv nIqv, evsjv‡`k wW‡Rj cø¨v›U wjt KZ©„K b‡f¤^i, 2012 Bs n‡Z KvR ïiæ K‡i 22 gvP©, 2013 

Bs Zvwi‡L 1080 wgUv‡ii g‡a¨ 70 wgUvi b`x Db¥y³ _vKv Ae ’̄vq b`xi A¯̂vfvweK MfxiZv (-16 wgUvi) e„w×, 

cieZ©x ermi b‡f¤^i, 2013 Bs n‡Z KvR ïiæ K‡i 12 gvP©, 2014 Bs Zvwi‡L 1080 wgUv‡ii g‡a¨ 45 wgUvi b`x 

Db¥y³ _vKv Ae ’̄vq b`xi A¯̂vfvweK MfxiZv (-16 wgUvi) e„w×i Kvi‡Y †K¬vwRs KvR cwiZ¨v³ nq| cieZx© A_© 

eQ‡i (2014-2015 A_© eQ‡i) †mbvevwnbx cwiPvwjZ evsjv‡`k wW‡Rë cø¨v›U KZ©„K mdjfv‡e †K¬vRvi wbg©vY KvR 

m¤úbœ K‡i| cÖwZK~j cwi‡ek I AvenvIqvi Kvi‡Y cÖK‡íi Ab¨vb¨ A‡½i KvRmg~n wbw`©ó mg‡qi †P‡q wej‡¤^ m¤úbœ 

nq| 

 

Kv‡Ri bvg: 2004-05 Bs A_© eQ‡i bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi AvZvaxb 

1.70 wKtwgt †_‡K 2.60 wKtwgt ch©šÍ UvBeuva wbg©vY (†UÛvi c¨v‡KR bs TEM-03)  

 

ÒbZzb WvKvwZqv-cyivZb WvKvwZqv †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí (5g ms‡kvwaZ)Ó- kxl©K cÖK‡íi AvIZvaxb 

evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW©  2004-05 Bs A_© eQ‡i bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv †QvU †dbx b`x wb®‹vkb 

cÖK‡íi AvZvaxb 1.70 wKtwgt †_‡K 2.60 wKtwgt ch©šÍ UvBeuva wbg©vY Gi Rb¨ `icÎ Avnevb Kiv nq| `icÎ 

Kvh©µg Z_v RvZxq ˆ`wbK cwÎKvq cÖKvwkZ n‡qwQj Ges wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK 

wQj| ̀ icÎ weÁwß MZ 07-10-2004 Bs Zvwi‡L w` evsjv‡`k IeRvifvi I 09-10-2004 Zvwi‡L ̂ `wbK AvR‡Ki 

mgvR cwÎKvq cÖKvwkZ nq| `icÎ weµq ïiæ n‡qwQj MZ 09-10-2004 Bs Zvwi‡L Ges weµ‡qi †kl ZvwiL I 

mgq wQj 28-11-2004; we‡Kj 05.00 Uv ch©šÍ| ̀ icÎ Rgv ̀ v‡bi †kl ZvwiL I mgq wQj 28-11-2004 Zvwi‡Li 

`ycyi 12.00 Uv ch©šÍ| ̀ icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq wQj 28-11-2004 Bs ̀ ycyi 14.00| AÎ ̀ icÎ Initial Tender 

Validity Period এর েমে  Contract Award Kiv n‡qwQj| bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv †QvU †dbx b`x 

wb®‹vkb cÖK‡íi AvZvaxb 1.70 wKtwgt †_‡K 2.60 wKtwgt ch©šÍ UvBeuva wbg©v‡Yi Rb¨ †gvU 5wU `icÎ Rgv c‡o, 

hvi g‡a¨ †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v wQj 3 wU| hvPvB evQvB Kv‡j wVKv`viMY Zv‡`i `ic‡Îi mv‡_ †h mg¯Í 

KvMRcÎ `vwLj K‡iwQj †hgb- Av‡bógvwb wn‡m‡e e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, †µwWU 

d¨v‡mwjwU mvwU©wd‡KU, e¨vsK d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, IqvK© KgwcøwUkb mvwU©wd‡KU, BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K cyiY 

Kiv nq Ges cÖwZwU `icÎ`vZvi Rb¨ Avjv`v Avjv`v fv‡e QK cyiY Kiv nq Ges cieZx©‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ 

GK‡Î Kiv nq| KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ wQj 24.13 jÿ UvKv| KvRwUi Pzw³ g~j¨ 24.11 jÿ UvKv| wVKv`vi 

cÖwZôvb‡K Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi ZvwiL wQj MZ 22-12-2004 Ges Kvh©v‡`k Abyhvqx Kv‡R mgvwß ZvwiL wQj 23-

04-2005| †hLv‡b bw_cÎ ch©‡eÿY K‡i †`Lv hvq †h, Avw_©K I ev Í̄e jÿ¨gvÎv Abyhvqx KvRwUi µgcywÄZ 

AMÖMwZi wQj 100%| 
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Kv‡Ri bvg: 2004-05 Bs A_© eQ‡i bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi AvIZvaxb 

Wvb Zxi (wWGm-1 Gi wbKUeZx©) 2.181 wKt wgt †_‡K 2.281 wKtwgt=0.10 wKtwgt wifvi e¨v¼ 

myiÿvg~jK KvR (†UÛvi c¨v‡KR bs BRM-01)  

 

ÒbZzb WvKvwZqv-cyivZb WvKvwZqv †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí (5g ms‡kvwaZ)Ó- kxl©K cÖK‡íi AvIZvaxb 

evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© 2004-05 Bs A_© eQ‡i bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb 

cÖK‡íi AvIZvaxb Wvb Zxi (wWGm-1 Gi wbKUeZx©) 2.181 wKt wgt †_‡K 2.281 wKtwgt 0.10 wKtwgt wifvi e¨v¼ 

myiÿvg~jK KvR (†UÛvi c¨v‡KR bs BRM-01) Kiv nq| `icÎ Kvh©µg Z_v RvZxq ˆ`wbK cwÎKvq cÖKvwkZ 

n‡qwQj Ges wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK wQj| ̀ icÎ weÁwß MZ 07-10-2004 Bs Zvwi‡L 

w` †WBwj AeRvifvi I 09-10-2004 Zvwi‡L ˆ`wbK AvR‡Ki mgq cwÎKvq cÖKvwkZ nq| `icÎ weµq ïiæ 

n‡qwQj MZ 09-10-2004 Bs Zvwi‡L Ges weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq wQj 01-11-2004; we‡Kj 05.00 Uv ch©šÍ|  

`icÎ Rgv ̀ v‡bi †kl ZvwiL I mgq wQj 03-11-2004 Zvwi‡Li ̀ ycyi 12.00 Uv ch©šÍ| AÎ ̀ icÎ Initial Tender 

Validity Period এর েমে Contract Award Kiv n‡qwQj|  bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x 

wb®‹vkb cÖK‡íi AvIZvaxb Wvb Zxi (wWGm-1 Gi wbKUeZx©) 2.181 wKt wgt †_‡K 2.281 wKtwgt 0.10 wKtwgt 

wifvi e¨v¼ myiÿvg~jK Kv‡R wbg©v‡Yi Rb¨ †gvU 3 wU `icÎ Rgv c‡o Ges 1wU †imcbwmf nq| hvPvB evQvB Kv‡j 

wVKv`viMY Zv‡`i `ic‡Îi mv‡_ †h mg¯Í KvMRcÎ `vwLj K‡iwQj †hgb- Av‡bógvwb wn‡m‡e e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© 

mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, †µwWU d¨v‡mwjwU mvwU©wd‡KU, e¨vsK d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, IqvK© KgwcøwUkb 

mvwU©wd‡KU, BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K cyiY Kiv nq Ges cÖwZwU `icÎ`vZvi Rb¨ Avjv`v Avjv`v fv‡e QK cyiY Kiv 

nq Ges cieZx©‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ GK‡Î Kiv nq| KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ ৩২.১৪ লয UvKv| hvi Pzw³g~j¨ 

wQj ৩৫.৩২ লয UvKv| wVKv`vi cÖwZôvb‡K Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi ZvwiL wQj ২৮.১২.২০০৪ Bs Ges Kvh©v‡`k mgvwßi 

ZvwiL wQj 17-06-2005 Bs| †hLv‡b bw_cÎ ch©‡eÿY K‡i †`Lv hvq †h, Avw_©K I ev Í̄e jÿ¨gvÎv Abyhvqx KvRwUi 

µgcywÄZ AMÖMwZi wQj 100%| 

 

Kv‡Ri bvg: 2008-09 Bs A_© eQ‡i ‡bvqvLvjx IGÛGg wefv‡Mi AvIZvaxb bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv- 

†QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi mv‡_ m¤úwK©Z, gyQvcyi, †Kv¤úvbxMÄ, †bvqvLvjx‡Z g yQvcyi 

†i¸‡jU‡ii WvDb w÷ªg (wW/Gm) WvBfvimb P¨v‡bj Lbb 0.42 wKtwgt †_‡K 1.435 wKtwgt=1.393 

wKtwgt (†UÛvi c¨v‡KR bs EDCM-01/2) 

 

ÒbZzb WvKvwZqv-cyivZb WvKvwZqv †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí (5g ms‡kvwaZ)Ó- kxl©K cÖK‡íi AvIZvaxb 

evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW©  2004-05 Bs A_© eQ‡i ‡bvqvLvjx IGÛGg wefv‡Mi AvIZvaxb bZzb WvKvwZqv I 

cyivZb WvKvwZqv- †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi mv‡_ m¤úwK©Z, gyQvcyi, †Kv¤úvbxMÄ, †bvqvLvjx‡Z gyQvcyi 

†i¸‡jU‡ii WvDb w÷ªg (wW/Gm) WvBfvimb P¨v‡bj Lbb 0.42 wKtwgt †_‡K 1.435 wKtwgt 1.393 wKtwgt (†UÛvi 

c¨v‡KR bs EDCM-01/2) `icÎ Avnevb Kiv nq| `icÎ Kvh©µg Z_v RvZxq ˆ`wbK cwÎKvq cÖKvwkZ n‡qwQj 

Ges wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK wQj| `icÎ weÁwß MZ 09-09-2008 Bs Zvwi‡L w` 

dvBbvbwmqvj G·‡cÖm I 10-09-2008 Zvwi‡L ˆ`wbK RbKÉ cwÎKvq cÖKvwkZ nq| `icÎ weµq ïiæ n‡qwQj 

MZ 10-09-2008 Bs Zvwi‡L Ges weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq wQj 20-09-2008; we‡Kj 05.00 Uv ch©šÍ| ̀ icÎ 

MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq wQj 23-09-2008 Zvwi‡Li `ycyi 12.00 Uv ch©šÍ| AÎ `icÎ Delegation of 

Financial Power Abyhvqx h_vh_ KZ…cK KZ…K Aby‡gvw`Z n‡qwQj Ges Contract Award CPTU- Gi 

Website-G cÖKvk Kiv n‡qwQj| ‡bvqvLvjx IGÛGg wefv‡Mi AvIZvaxb bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv- 

†QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi mv‡_ m¤úwK©Z, gyQvcyi, †Kv¤úvbxMÄ, †bvqvLvjx‡Z gyQvcyi †i¸‡jU‡ii WvDb w÷ªg 

(wW/Gm) WvBfvimb P¨v‡bj Lbb 0.42 wKtwgt †_‡K 1.435 wKtwgt 1.393 wKtwgt wbg©v‡Yi Rb¨ †gvU 6 wU `icÎ 

Rgv c‡o, hvi g‡a¨ †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v wQj 6 wU| hvPvB evQvB Kv‡j wVKv`viMY Zv‡`i `ic‡Îi mv‡_ †h 

mg¯Í KvMRcÎ `vwLj K‡iwQj †hgb- Av‡bógvwb wn‡m‡e e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, †µwWU 

d¨v‡mwjwU mvwU©wd‡KU, e¨vsK d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, IqvK© KgwcøwUkb mvwU©wd‡KU BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K cyiY Kiv 

nq Ges cÖwZwU `icÎ`vZvi Rb¨ Avjv`v Avjv`v fv‡e QK cyiY Kiv nq Ges cieZx©‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ 

GK‡Î Kiv nq| KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ 10,৩৩,৬৭,৩২৪.৮৭ UvKv| hvi Pzw³ g~j¨ wQj ৮,০৬,২৫,২৩১.৮৯ UvKv| 

wVKv`vi cÖwZôvb‡K Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi ZvwiL wQj 24-12-2008 Bs Ges Kvh©v‡`k mgvwßi ZvwiL wQj 15-05-
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2009 Bs| KvRwU g~j wVKv`vi (cÖ_g Kvh©v‡`k cÖvß wVKv`vi) KZ…©K mgvß n‡qwQj| †hLv‡b bw_cÎ ch©‡eÿY K‡i 

†`Lv hvq †h, Avw_©K I ev Í̄e jÿ¨gvÎv Abyhvqx KvRwUi µgcywÄZ AMÖMwZi wQj 100%| 

 

Kv‡Ri bvg: ২০১৪-২০১৫ইাং অে য বেমর “নতুন ডাকাবতয়া ও পুরাতন ডাকাবতয়া-জোট জফনী নদী বনষ্কােন প্রকে” আওতায় 

বনবে যত মুোপুর জরগুমলটর সাংলগ্ন ডাইভারেন চযামনল পুনঃখননসহ জোট জফনী নদীর উপর মুোপুর জলাজার 

বনে যাণ কাজ (†UÛvi c¨v‡KR bs- CCM-01 /DPM-01/2014-15) 

 

ÒbZzb WvKvwZqv-cyivZb WvKvwZqv †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí (5g ms‡kvwaZ)Ó- kxl©K cÖK‡íi AvIZvaxb 

evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW©  2014-15 Bs A_© eQ‡i gyQvcyi †i¸‡iUi msjMœ WvBfvikb P¨v‡bj cybtLbbmn †QvU 

†dbx b`xi Dci gyQvcyi †K¬vRvi wbg©v‡Yi Rb¨ mivmwi µq c×wZ (wWwcGg) AbymiY Kiv nq| †mbvevwnbx cwiPvwjZ 

evsjv‡`k wW‡Rj cø¨v›U wj: †K ̀ icÎ ̀ wjjmn  cÖvBm Acvi †jUvi Avnevb Kiv nq 17/11/2014Bs Zvwi‡L ̀ icÎwU 

MÖnY Kiv nq 18/11/2015Bs Zvwi‡L Ges D³ Zvwi‡L `icÎwU †Lvjv nq| `icÎ g~j¨vqb KwgwU KZ©„K `icÎ 

g~j¨vq‡bi ci h_vh_ KZ©„Kcÿ KZ©„K `icÎ g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU 25/01/2015Bs  Aby‡gv`b †`Iqv  nq| 

12/02/2015Bs Zvwi‡L NOA cª`vb Kiv nq| Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR ïiæi ZvwiL wQj 15/03/2015Bs mgvwßi 

ZvwiL wQj 14/06/2016Bs| D³ mg‡qi g‡a¨ KvRwU m¤úbœ nq|  KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ wQj 

194,16,87,120.00 UvKv I Pzw³g~j¨ wQj 193,58,99,892.90 UvKv| wVKv`vi‡K PzovšÍ wej cÖ`vb Kiv nq 

ZvwiL 29-06-2017 Bs Ges `vwLjK…Z wej Gi cwigvY 186,21,23,374/03 UvKv|  

 

Kv‡Ri bvg: 2015-16 Bs A_© eQ‡i 11/0.415 †Kwf, 199 †KwfG mve-‡÷kb Ges wdwUs wdw·s; 11/0415 †Kwf, 

100 †KwfG wWw÷ªweDkb UªvÝdg©vi, GBPwU/GjwU K¨vej, †mvjvi c¨v‡bj-100 IqvU,  †bvqvLvjx 

IGÛGg wefvM, evcvD‡ev Aax‡b gyQvcyi †i¸‡jU‡i ˆe`y¨wZK jvBb ms‡hvM I wgUvwis‡qi Rb¨ 

Avbqb †gvUi Ges A‡Uv wcGdAvB c¨v‡jb (†UÛvi c¨v‡KR bs- wR-5)  

 

ÒbZzb WvKvwZqv-cyivZb WvKvwZqv †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí (5g ms‡kvwaZ)Ó- kxl©K cÖK‡íi AvIZvaxb 

evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© 2015-16 Bs A_© eQ‡i 11/0.415 †Kwf, 199 †KwfG mve-‡÷kb Ges wdwUs wdw·s; 

11/0415 †Kwf, 100 †KwfG wWw÷ªweDkb UªvÝdg©vi, GBPwU/GjwU K¨vej, †mvjvi c¨v‡bj-100 IqvU,  †bvqvLvjx 

IGÛGg wefvM, evcvD‡ev Aax‡b gyQvcyi †i¸‡jU‡i ˆe`y¨wZK jvBb ms‡hvM I wgUvwis‡qi Rb¨ Avbqb †gvUi Ges 

A‡Uv wcGdAvB c¨v‡jb (†UÛvi c¨v‡KR bs- wR-5) Gi Rb¨ `icÎ Avnevb Kiv nq| `icÎ Kvh©µg Z_v RvZxq 

ˆ`wbK cwÎKvq cÖKvwkZ n‡qwQj Ges wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK wQj| `icÎ weÁwß MZ 

০৫-১১-২০১৫ Bs Zvwi‡L আোর সাংবাদ I ০৫-১১-২০১৫ Bs Zvwi‡L XvKv wUªweDb cwÎKvq cÖKvwkZ nq| `icÎ 

weµq ïiæ n‡qwQj MZ ০৫-১১-২০১৫ Bs Zvwi‡L Ges weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq wQj ১৮-১১-২০১৫; we‡Kj 05.00 

Uv ch©šÍ| `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq wQj ১৮-১১-২০১৫ Zvwi‡Li `ycyi 12.00 Uv ch©šÍ| `icÎ †Lvjvi ZvwiL 

I mgq wQj ০৫-০১-২০১৬ Bs we‡Kj 14.00| 11/0.415 †Kwf, 199 †KwfG mve-‡÷kb Ges wdwUs wdw·s; 

11/0415 †Kwf, 100 †KwfG wWw÷ªweDkb UªvÝdg©vi, GBPwU/GjwU K¨vej, †mvjvi c¨v‡bj-100 IqvU,  †bvqvLvjx 

IGÛGg wefvM, evcvD‡ev Aax‡b gyQvcyi †i¸‡jU‡i ˆe`y¨wZK jvBb ms‡hvM I wgUvwis‡qi Rb¨ Avbqb †gvUi Ges 

A‡Uv wcGdAvB c¨v‡jb Rb¨ `icÎ hvPvB evQvB Kv‡j wVKv`viMY Zv‡`i `ic‡Îi mv‡_ †h mg Í̄ KvMRcÎ `vwLj 

K‡iwQj †hgb- Av‡bógvwb wn‡m‡e e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, †µwWU d¨v‡mwjwU mvwU©wd‡KU, 

e¨vsK d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, IqvK© KgwcøwUkb mvwU©wd‡KU, BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K cyiY Kiv nq Ges cÖwZwU 

`icÎ`vZvi Rb¨ Avjv`v Avjv`v fv‡e QK cyiY Kiv nq Ges cieZx©‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ GK‡Î Kiv nq| 

KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ wQj ২০.২৭ লয UvKv Ges Pzw³ g~j¨ wQj ১৯.৮১ লয UvKv | wVKv`vi cÖwZôvb‡K Kvh©v‡`k 

cÖ`v‡bi ZvwiL wQj MZ ০৫-০১-২০১৬ Ges Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR ïiæi ZvwiL wQj ০৫-০১-২০১৬ Ges Kvh©v‡`k 

Abyhvqx Kv‡R mgvwß ZvwiL wQj ৩১-০৩-২০১৬| Kv‡Ri ¸YMZgvb Interim Payment Certificate (IPC) 
Abyhvqx mwVK wQj| 
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Kv‡Ri bvg: 2008-09 Bs A_© eQ‡i †bvqvLvjx IGÛGg wefvM, evcvD‡ev, †bvqvLvjxi AvIZvaxb bZzb WvKvwZqv 

I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi Rb¨ †gvUi mvB‡Kj (125 G·Gj) µq (†UÛvi 

c¨v‡KR bs MCP-01) 

  

ÒbZzb WvKvwZqv-cyivZb WvKvwZqv †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí (5g ms‡kvwaZ)Ó- kxl©K cÖK‡íi AvIZvaxb 

evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW©  2004-05 Bs A_© eQ‡i ‡bvqvLvjx IGÛGg wefv‡Mi AvIZvaxb bZzb WvKvwZqv I 

cyivZb WvKvwZqv- †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi Rb¨ †gvUi mvB‡Kj (125 G·Gj) µq Kiv nq| ̀ icÎ Kvh©µg 

Z_v RvZxq ̂ `wbK cwÎKvq cÖKvwkZ n‡qwQj Ges wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK wQj| ̀ icÎ 

weÁwß MZ 28-04-2009 Bs Zvwi‡L w` dvBbvbwmqvj G·‡cÖm cwÎKvq cÖKvwkZ nq| `icÎ weµq ïiæ n‡qwQj 

MZ 28-04-2009 Bs Zvwi‡L Ges weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq wQj 13-05-2009; we‡Kj 05.00 Uv ch©šÍ| ̀ icÎ 

MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq wQj 14-09-2008 Zvwi‡Li ̀ ycyi 12.00 Uv ch©šÍ| AÎ ̀ icÎ Initial Tender Validity 

Period এর েমে  Contract Award Kiv n‡qwQj| ‡bvqvLvjx IGÛGg wefv‡Mi AvIZvaxb bZzb WvKvwZqv I 

cyivZb WvKvwZqv- †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi Rb¨ †gvUi mvB‡Kj (125 G·Gj) µ‡qi Rb¨ †gvU 1wU `icÎ 

Rgv c‡o, hv †imcbwmf| hv wcwcAvi Abyhvqx mwVK bq| D³ wVKv`vi Zvi ̀ ic‡Îi mv‡_ †h mg Í̄ KvMRcÎ ̀ vwLj 

K‡iwQj †hgb- Av‡bógvwb wn‡m‡e e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, †µwWU d¨v‡mwjwU mvwU©wd‡KU, 

e¨vsK d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, IqvK© KgwcøwUkb mvwU©wd‡KU BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K cyiY Kiv nq Ges cÖwZwU 

`icÎ`vZvi Rb¨ Avjv`v Avjv`v fv‡e QK cyiY Kiv nq Ges cieZx©‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ GK‡Î Kiv nq| 

KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ ৬,০০,০০০.০০ UvKv| hvi Pzw³ g~j¨ wQj ৫,৯৭,০০০.০০ UvKv| wVKv`vi cÖwZôvb‡K Kvh©v‡`k 

cÖ`v‡bi ZvwiL wQj 27-05-2009 Bs Ges Kvh©v‡`k mgvwßi ZvwiL wQj 14-06-2009 Bs| cÖvß Z_¨ we‡køl‡Y 

†`Lv hvq, Dchy©³ mgvß cÖKí (Ryb 2017) n‡Z µqK…Z e¨eüZ m¤ú`vw` †hgb: †gvUi mvB‡Kj 5wU, d‡UvKwcqvi 

2wU BZ¨vw` GLbI mswkøó cy‡j Rgv cÖ`vb Kiv nq bvB| 
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সটকর্ল 3.১. প্রকনল্পর আওতাধীন ক্রয় প্রকক্রয়ার তথ্যাকদ 

µwgK 

bs 

µq weeiY (cY¨/Kvh©/ civgk© †mev) `icÎ 

WKz‡g›U Abyhvqx 

cÖv°wjZ e¨q 

(jÿ) 

Pzw³ g~j¨ 

(jÿ) 

P~ovšÍ wej/ 

cÖK…Z e¨q 

Kvh©v‡`k Abyhvqx 

KvR ïiæi ZvwiL 

Kvh©v‡`k Abyhvqx 

KvR mgvwßi ZvwiL 

ev¯Í‡e KvR 

mgvwßi ZvwiL 

gšÍe¨ 

01 ÒbZzb WvKvwZqv Ges cyivZb WvKvwZqv-‡QvU 

†dbx b`x wb®‹vkb cÖKíÓ (`wÿY Kzwgjøv-DËi 

†bvqvLvjx mgwš^Z †mP cÖK‡íi Ask) –Dci 

gyQvcy‡i †i¸‡jUi wbg©vY (23 †f›U-3.00  

3.00 wgUvi) †bvqvLvjx cIi wefvM, 

evcvD‡ev, †bvqvLvjx- A_© eQi 2004-2005, 

2005-2006 Ges 2006-2007 PjvKvjxb 

(c¨v‡KR/jU bs-wmGgAvi-01) 

2183.96 2112.23 2111.33 10/02/2005 30/04/2007 15/05/2009 

 

02 gyQvcyi 23-‡f›U †i¸‡jU‡ii ˆe`ywZK 

Hoisting devise mieivn I Bb÷‡jkb 

812.78 812.78 812.78 07/10/2008 15/12/2009 15/12/2009 

 

03 gyQvcy‡i †QvU †dbx b`xi Dci †i¸‡jUi‡i 

WvBfvikb P¨v‡bj Lbb I UvB euva mn †K¬vRvi 

wbg©vY/ †Rvqvi cÖwZ‡ivaK dUK  (UvBWvj 

†i¸‡jUi) (U/S & D/S) 

19416.87 19358.99 18621.23 15/03/2015 14/06/2016 29/06/2017 

WvBfvikb P¨v‡bj 

Kv‡Ri Rwg AwaMÖnY 

wej¤^ nIqvi Kvi‡Y 

Rwgi gvwjKMY Kv‡R 

euvav cÖ`vb K‡ib 

04 cwi`k©b mo‡Ki wbg©vY I cybtK…wZKiY I 

Kv‡cwUs  B‡¯úKkbmn = †gvU 5.585 wK:wg:  

iv¯Ív wbg©Y (0.000 wK:wg: †_‡K 5.585 

wK:wg:) 

391.18 389.93 389.46 01/11/2015 30/06/2016 28/06/2016 

 

05 ‡QvU †dbx b`xi Wvb Zx‡i ‡euwo euva ¯øyB‡mi 

myiÿv KvR wWGm-1 msjMœ = †gvU 300 wg: 

(1550 wK:wg:- 1.850 wK:wg:) 

335.40 333.66 311.29 01/11/2015 30/06/2016 10/02/2017 

N~wb©So †ivqvbyi I 

AbeiZ e„wócv‡Zi 

Kvi‡Y 

06 ‡QvU †dbx b`xi Dci Lvj cyb:Lbb †gvU 

23.000 wK:wg: (67.00 wK:wg: -90.00 

wK:wg)  

c¨v‡KR bs:- †QvU †dbx-01/15-16)  

650.58 650.59 489.75 17/01/2016 31/05/2016 20/06/2016 

 

 

Z_¨m~Î: cÖKí Awdm n‡Z cÖvß wewfbœ c¨v‡K‡Ri µq msµvšÍ bw_cÎ ch©v‡jvPbv



cvZv-25 

 

Dchy©³ µq c¨v‡KRmg~n we‡kølY K‡i †`Lv hvq, অনুমোবদত বডবপবপ অনুর্ায়ী প্রকমের প্রমতযকটি অাংমগর কাজ সোপ্ত 

হময়মে। প্রকে অবফস হমত প্রাপ্ত ২১টি ক্রয় প্যামকমজর েমে ৭টি দরপত্র (৬টি কার্ য ও ১টি পণ্য) নবে পর্ যমলাচনা কমর জদখা 

র্ায় জর্, প্রকমের জন্য সাংবিষ্ট পণ্য ও বনে যাণ সােগ্রী ক্রয়প্রবক্রয়ার জন্য বনন যাবরত সরকাবর ক্রয় নীবতোলা র্োঃ বপবপএ-

২০০৬ ও বপবপআর-২০০৮ পর্ যামলাচনাকৃত প্যামকমজর জযমত্র অনুসরণ করা হময়মে Ges `icÎ Avnevb †_‡K g~j¨vqb 

cieZx©‡Z wVKv`vi wbe©vPb ch©šÍ cÖwZwU †ÿ‡ÎB evcvD‡evÕi Aby‡gv`b MÖnY Kiv n‡q‡Q| Z‡e, AÎ mgvß cÖKí 

(cÖKí mgv‡ßi ZvwiL: Ryb 2017) n‡Z µqK…Z e¨eüZ m¤ú`mg~n †hgb: †gvUi mvB‡Kj 5wU, d‡UvKwcqvi 2wU 

BZ¨vw` A`¨ewa mswkøó cy‡j Rgv cÖ`vb Kiv nq wb| 

3.4 µqK…Z wbg©vY DcKiYmg~‡ni ¸YMZgvb  

 

cÖKí †_‡K cÖvß wewfbœ wbg©vY DcKi‡Yi j¨ve‡iUwi cixÿvi wi‡cvU©/djvdj we‡kølY K‡i hvq †h  cÖvq cÖwZwU 

DcKiY miKvi KZ…©K ¯̂xK…Z cÖwZôvb BUET †_‡K cixÿv Kiv‡bv n‡q‡Q Ges wej †`Iqvi c~‡e© cÖKí Awdm I 

cÖK‡íi civgk©Ke„›` KZ©„K ¸YMZ gvb m¤ú©‡K wbwðZ n‡q wej mZ¨vwqZ K‡i Z‡e wej cÖ`vb Kiv nq|  

 

৩. ৫ cÖKí A½mg~‡ni Kvh©KvwiZv I D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v ch©v‡jvPbv  

 

৩.৫.১ প্রকল্প অগেমূনহর র্তবর্ান কার্ বকর অর্স্থা 

 

প্রকনল্পর কার্ বক্রর্ কুকর্ল্লা, চাঁদপুর, সেনী ও সনায়াখালী সজলার ১৩টি উপনজলায়। প্রকনল্পর মূল কার্ বক্রর্ মুিাপুর সরগুনলটর 

কনর্ বাে, মুিাপুর সলাজার ও টাই র্াঁধ কনর্ বাে, মুিাপুর সরগুনলটনরর  াইভারিন চযাননল খনন, কাকজরহাট সরগুনলটর 

সর্রার্ত, খাল পুনঃখনন, অভযন্তরীে খাল পুনঃখনন, সোনাইিকড় ও  াকাকতয়া নদী পুনঃখনন এর্ং প্রকতরক্ষামূলক কাজ 

র্াস্তর্ায়ন।  আইএর্ইক  কর্তবক মুিাপুর সরগুনলটর কনর্ বাে, মুোপুর সলাজার ও টাই র্াঁধ কনর্ বাে, মুিাপুর সরগুনলটনরর 

 াইভারিন চযাননল খনন, কাকজরহাট সরগুনলটর সর্রার্ত, খাল পুনঃখনন, অভযন্তরীে খাল পুনঃখনন, সোনাইিকড় ও 

 াকাকতয়া নদী পুনঃখনন এর্ং প্রকতরক্ষামূলক কাজেমূহ েনরজকর্ন পকরদি বন করা হয়।    

 

ক. টাইর্াঁধেহ মুিাপুর সলাজার কনর্ বাে 

 

প্রকমের আওতায় জনায়াখালী জজলার জকাম্পানীগঞ্জ উপমজলার মুোপুমর ২০১৫ সামল সর্াট ৪.৯২ কক.কর্.নদনঘ বযর মুোপুর 

টাইবাঁনসহ জলাজার বনে যাণ করা হময়মে। র্ার র্নধ্য টাই র্াঁনধর দদঘ বয ৩.৮৪০ কক.কর্. এর্ং সলাজানরর দদঘ বয ১.০৮০ কক.কর্.। 

পকরদি বনানন্ত  জানা  র্ায়, র্নগাপোগনরর েন্দ্বীপ চযানননলর সর্াহনায় মুিাপুর নার্ক স্থানন সিাট সেনী নদীর উপর ১০৮০ 

কর্টার দীঘ ব সলাজার কনর্ বাে অতযন্ত দুরূহ ও কর্নির্াকয়ত কাজ। প্রকতকূল প্রকৃকতর কর্রুনদ্ধ যুদ্ধ কনর  সলাজার কনর্ বানের কাজ 

২০০৯-১০ অে বর্ির সেনক শুরু করা হয়। প্রকনল্পর আওতায়  ঠিকাদারী প্রকতষ্ঠান কর্তবক মুিাপুর সলাজার কনর্ বানের জন্য 

২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ দুটি অে বর্ির সচিা কনর ব্যে ব হয়। পরর্তীনত ২০১১-১২ অে বর্িনর কতনর্ার দরপি আহর্ান কনরও 

আরহণহী ঠিকাদার পাওয়া র্ায়কন। অর্নিনর্ ২০১২-১৩ অে বর্িনর র্াংলানদি  ক নজল প্ল্ান্ট কল. (কর্ক কপএল)-নক েরােকর 

ক্রয় পদ্ধকত/Direct Procurement Method (DPM)-এর আওতায় উক্ত কাজ র্াস্তর্ায়নন ঠিকাদার কহনেনর্ কনযূক্ত 

করা হয়। কর্ক কপএল কর্তবক  ননভম্বর, ২০১২-নত কাজ শুরু কনর তনর্ ২০১৩ ও ২০১৪ োনল সলাজার কনর্ বানে ব্যে ব হয়। 

নদীর  গভীরতা (১৬ কর্টার) অস্বাভাকর্ক বৃকদ্ধর কারনন সলাজার কনর্ বানের কাজ র্ারংর্ার ব্যে ব হয়। উনল্লখ্য সিাট সেনী 

নদীর দদঘ বয প্রায় ১০৪.০০ কক.কর্. এর্ং কাজ  র্াস্তর্ায়নকালীন ের্নয় সজায়ানরর পাকন উঠানার্া কনর প্রায় ৬৩.০০ কক.কর্.।  

সেকারনে  মুিাপুর সলাজার হনত প্রায় ২০.০০০ কক.কর্. উজানন (কাকজরহাট স্লুইনের কনকট)  ১টি এর্ং ৬.৫০০ কক.কর্. 

উজানন (োনহনর্র ঘানটর কনকট) ১টিেহ সর্াট ২টি (Cathment Area Reducing) েহায়ক সলাজার কনর্ বাে কাজ শুরু 

করা হয়। এ দুটি কাজ র্োক্রনর্ ১ ক নেম্বর ২০১৪ ও ১৪ ক নেম্বর ২০১৪ তাকরনখ েম্পন্ন করা হয়। পরর্তীনত ৩১ র্াচ ব 

২০১৫ তাকরনখ কর্ক কপএল সলাজার কনর্ বানে েেল হয়। টাইবাঁনসহ জলাজার বনে যামণর পর তা সাংস্কার করার ফমল বতযোমন 

টাইবাঁনসহ জলাজারটি কার্ যকর অবস্থায় আমে। উপকারমভাগীমদর েমত টাইবাঁনসহ জলাজার বনে যাণ হওয়ার ফমল 

উপকারমভাগীরা প্রতযাবেত সুফল পামে। মুোপুর টাইবাঁনসহ জলাজারটি রযণামবযমণর জন্য সঠিকভামব তদারবক ও 

পর্ যমবযণ করা হয়। এিাড়া কনকর্ বত সলাজানরর আনি-পানির কর্পুল পকরর্াে ভূকর্ পূনরুদ্ধার করা হনয়নি। পকরদি বনকানল 

র্ার পকরর্াে আনুর্াকনক ৩০০ সহক্টর র্নল জানা র্ায়। এিাড়া নদীর কদনক স্বাদু পাকনর প্রাকৃকতক জলাধার দতকর হনয়নি 

র্ার পকরর্াে আনুর্াকনক ১,০০০ সহক্টর র্নর্ ব প্রকল্প েংকেি  কর্ বকতবা জানান। সলাজার কনকর্ বত হওয়ায় এককদনক সর্র্ন 

মুোপুর সরগুনলটর েচল হনয়নি, অন্যকদনক নদীর ভাগন র্হুলাংনি হ্রাে সপনয়নি এর্ং সলাজারটি সেনী ও সনায়াখালী 
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সজলার সর্াগানর্ানগর অন্যতর্ র্াধ্যর্ কহনেনর্ ব্যর্হৃত হনি। র্াঁনধর উপর কানপ বটিং করা হনয়নি র্া সলাজানরর োনে 

েংনর্াগ েড়ক কহনেনর্ ব্যর্হৃত হনি, তনর্ েংনর্াগ েড়কটির সর্রার্ত প্রনয়াজন। টাইর্াঁনধর কনর্ বাে কাজ েনন্তার্জনক। 
 

 

  

মুোপুর টাইবাঁনসহ জলাজারটি কার্ যকর অবস্থায় আমে 

 

খ. মুোপুর ২৩-মভন্ট (৩.০০ বেটার * ৩.০০ বেটার) জরগুমলটর বনে যাণ 

 

প্রকমের আওতায় জনায়াখালী জজলার জকাম্পানীগঞ্জ উপমজলার মুোপুমর ২০০৯ সামল মুোপুর ২৩-মভন্ট (৩.০০ বেটার * 

৩.০০ বেটার) জরগুমলটর ৩৬৬৪.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যনয় বনে যাণ করা হময়মে। জরগুমলটরটি বনে যামণর পমর সাংস্কার না করায় 

বকছু জোট ত্রুটি োকমলও বতযোমন উপকারমভাগীরা প্রতযাবেত সুফল পামে। জরগুমলটমরর ২৩ নাং জগটটির জরাপ না োকায় 

জগটটি অকার্ যকর অবস্থায় আমে ফমল জজায়ামরর সেয় লবণাক্ত পাবন ঢুমক পমড়, র্া জেরােমতর প্রময়াজন। 

উপকারমভাগীমদর েমত জরগুমলটর বনে যামণর ফমল ফসল রযা, চার্াবাদ সুববনা, জর্াগামর্াগ সুববনা হময়মে। জরগুমলটর 

বনে যামণর ফমল োে চার্ হমে তমব প্রাকৃবতক োে কমে জগমে। উপকারমভাগীমদর েমত সরগুনলটরটি পকরচালনায় একজন 

সলাক রাখা হনয়নি। জরগুমলটরটি রযণামবযমণর জন্য সঠিকভামব তদারবক ও পর্ যমবযণ করা প্রময়াজন, র্া 

তুলনামূলকভামব কে এবাং জরগুমলটরটির পুনসাংস্কার প্রময়াজন।   

 

  
 

বনে যাণকৃত মুোপুর ২৩-মভন্ট (৩.০০ বেটার * ৩.০০ বেটার) জরগুমলটর 
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মুোপুর ২৩ জভন্ট (৩.০০ বেটার * ৩.০০ বেটার) জরগুমলটরটি ভামলা অবস্থায় আমে, তমব ২৩ নাং জভমন্টর জরাপটি না 

োকায় অকার্ যকর অবস্থায় আমে। 

 

ch©‡eÿY Z_¨ we‡køl‡Y †`Lv hvq, jeYv³ GjvKvq AeKvVv‡gv wbg©vY Kivi mgq wWRvB‡b wewfbœ welq, †hgb- 

wievi wK¬qvi Kvfvi, nvB †÷ªš’ KbwµU, †M‡U G‡cvwK&ª-‡cB›U BZ¨vw` welq we‡ePbv Kiv n‡q‡Q| AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi 

mgq wWRvBb we‡eP¨ welq¸‡jvi cÖwZdjb N‡U‡Q| wbg©vY cieZ©x‡ZI jeYv³Zv cÖwZ‡iv‡a cÖwZeQi gyQvcyi 

†i¸‡jU†ii wcwiIwWK cwiPvjb I iÿYv‡eÿb Kiv nq| 

 

গ. মুোপুর জরগুমলটমরর ডাইভারেন চযামনল খনন 

 

প্রকমের আওতায় জনায়াখালী জজলার জকাম্পানীগঞ্জ 

উপমজলার মুোপুমর ২০১৬ সামল ২.৩৬ বকঃবেঃ 

মুোপুর জরগুমলটমরর ডাইভারেন চযামনল খনন করা 

হময়মে। মুোপুর জরগুমলটমরর ডাইভারেন চযামনল 

খনমনর পর সাংস্কার করার ফমল বতযোমন মুোপুর 

জরগুমলটমরর ডাইভারেন চযামনলটি কার্ যকর অবস্থায় 

আমে। উপকারমভাগীমদর েমত মুোপুর জরগুমলটমরর 

ডাইভারেন চযামনল খনন হওয়ার ফমল উপকারমভাগীরা 

প্রতযাবেত সুফল পামে। মুোপুর জরগুমলটমরর 

ডাইভারেন চযামনলটি রযণামবযমণর জন্য সঠিকভামব 

তদারবক ও পর্ যমবযণ করা প্রময়াজন।  

মুোপুর জরগুমলটমরর ডাইভারেন চযামনলটি কার্ যকর অবস্থায় 

আমে। 

 

ঘ. খাল পুনঃখনন, অভযন্তরীে খাল পুনঃখনন এর্ং সোনাইিকড় ও  াকাকতয়া নদী পুনঃখনন 

 

প্রকমের আওতায় সব যমোট ২৪৩.৬৫ বকঃবেঃ খাল পুনঃখনন করা হময়মে। তন্মমে ১০৩.৭৯ বকঃবেঃ খাল পুনঃখনন, ৩০ 

বকঃবেঃ অভযন্তরীে খাল পুনঃখনন, ১০৯.৮৬ বকঃবেঃ সোনাইিকড় ও  াকাকতয়া েংনর্াগ খাল পুনঃখনন করা হনয়নি। 

পরার্ি বক দল ও তথ্য েঙরহণহকারী কর্তবক অকধকাংি খাল পর্ বনর্ক্ষে করা হনয়নি। পকরদি বনকৃত খালগুনলা নদীর োনে 

েংনর্াগ োকায় অকধকাংি খালগুনলানত পকল জর্াট হনয় পাকন প্রর্ানহর ককছুটা র্াঁধার সৃকি হনয়নি। পকরদি বনকৃত 

খালগুনলার র্নধ্য কুবেো জজলার বরুড়া উপমজলার র্োক্রমে আেড়াতলী খাল, োবলবাবড় খাল, আবলয়ারা দবযণপাড়া 

খাল, ঝলে ইউবনয়মনর ঝলে খাল ও কাজযন খাল, জেৌকড়া ইউবনয়মনর জগত্র সাল খাল, ভকানীপুর ইউবনয়মনর োখা খাল 

এসব পুনঃখননকৃত খালগুমলার অবনকাাংে স্থামন পবল জমে আমে। কুবেো জজলার কুবেো সদর দবযণ উপমজলার র্োক্রমে 

৭ নাং ওয়ামড যর পবশ্চে জুরকান গ্রামের খাল, পূব য জুরকান গ্রামের খাল, জগাবলয়ারা ইউবনয়মনর লযীপুর গ্রামের খাল, 

বামরায়ারা ইউবনয়মনর ববজয়পুর গ্রামের খাল এসব পুনঃখননকৃত খালগুমলা কার্ যকর অবস্থায় োকমলও বকছু বকছু স্থামন 
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পবল জমে আমে। কুবেো জজলার লাকসাে উপমজলার পুনঃখননকৃত খালগুমলা কার্ যকর অবস্থায় আমে, তমব জকান জকান 

স্থামন পবল পবল জমে আমে। জফনী জজলার জফনী সদর, জসানাগাজী, দাগনভূ ুঁইয়া ও জনায়াখালী জজলার জকাম্পানীগঞ্জ 

উপমজলার সকল পুনঃখননকৃত খালগুমলা কার্ যকর অবস্থায় আমে, তমব খালগুমলার সঠিক রযণামবযণ প্রময়াজন। ফমল 

উপকারমভাগীরা পাবনর অভামব জসচ কামজ প্রতযাবেত সুফল পামে না। তাই খালগুমলার পুনঃখনন কমর পবল অপসারণ 

করা প্রময়াজন। 
 

  

কুবেো জজলার বরুড়া উপমজলার ঝলে ইউবনয়মনর 

পুনঃখননকৃত ঝলে খালটি পবল জমে ভরাট হওয়ার 

উপক্রে। 

কুবেো জজলার বরুড়া উপমজলার জেৌকড়া ইউবনয়মনর 

পুনঃখননকৃত জগত্র সাল খালটি পবল জমে ভরাট হওয়ার 

উপক্রে। 

  

কুবেো জজলার কুবেো সদর দবযণ উপমজলার জগাবলয়ারা 

ইউবনয়মনর লযীপুর গ্রামের পুনঃখননকৃত খালটির জকান 

জকান স্থামন পবল জমে ভরাট হওয়ার উপক্রে। 

কুবেো জজলার লাকসাে উপমজলার পুনঃখননকৃত 

খালগুমলা কার্ যকর অবস্থায় আমে, তমব জকান জকান স্থামন 

পবল জমে ভরাট হওয়ার উপক্রে। 

  

জফনী জজলার জফনী সদর, জসানাগাজী, দাগনভূ ুঁইয়া ও জনায়াখালী জজলার জকাম্পানীগঞ্জ উপমজলার সকল পুনঃখননকৃত 

খালগুমলা কার্ যকর অবস্থায় আমে, তমব খালগুমলার সঠিক রযণামবযণ প্রময়াজন। 
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ঙ. প্রকতরক্ষামূলক কাজ 

 

আরক কপকপ অনুর্ায়ী ৫৩০ কর্টার তীর প্রকতরক্ষা কানজ র্রাদ্দ কিল ৪১৪.৮০ লক্ষ টাকা ৩৯০.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যনয় ২০১৭ 

োনল কাজটি েম্পন্ন করা হনয়নি। তীর প্রকতরক্ষা কাজ েনন্তার্জনক প্রতীয়র্ান হনয়নি। তনর্ ককছু অংনি স নর্ র্াওয়া 

অর্স্থায় পাওয়া র্ায়।  

        

 

প্রকতরক্ষা কানজর স নর্ র্াওয়া অংি 

 

৩. ৫.২ প্রকমের উমদ্দশ্য অজযন 

পকরককল্পত উনদ্দশ্য 
ের্াকপ্ত মূল্যায়ন প্রকতনর্দন 

অনুর্ায়ী উনদ্দশ্য অজবন 
প্রভাব মূল্যায়ন সেীযার েতােত 

ক) জলার্দ্ধতা দূরীভূত 

হনয়নি এর্ং েেনলর 

কনকর্ড়তা বৃকদ্ধ সপনয়নি। 

 

প্রায় ১,৩০,৩৪৭ জহক্টর এলাকা 

পাবন বনষ্কােন সুববনার আওতায় 

এমসমে। 

প্রায় ১,০১,৮৪৫ জহক্টর 

আবাদমর্াগ্য জবেমত সীবেত জসচ 

সুববনা জপময়মে। 

(K) cÖvq 1,01,845 †n±i Avev`‡hvM¨ Rwg‡Z †mP 

myweav cÖ`vb m¤¢e n‡q‡Q| 

(L) 68.1% gZvbymv‡i জবেমত dm‡ji wbweoZv 

e„w× ‡c‡q‡Q| cÖKí ev Í̄evq‡bi c~‡e© dm‡ji 

wbweoZv wQj 156% hv eZ©gv‡b n‡q‡Q 

210%| 

 (M) 78.10% gZvbymv‡i ‡Rvqv‡ii cvwb AbycÖ‡ek 

†iva m¤¢e n‡q‡Q|  

myZivs cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwaKvskB AwR©Z n‡q‡Q| 

খ) েরকানরর দাকরদ্র্য 

কনরেননর সকৌিল 

 

প্রকমের কারমণ জবকারত্ব হ্রাস 

জপময়মে এবাং অাংেীজমনর আে য-

সাোবজক অবস্থার উন্নয়ন ঘমটমে। 

(K) ৬৭.১% েমত প্রকমের কারমণ কৃবর্বভবত্তক 

ব্যবসার উন্নয়ন n‡q‡Q| 

(L) 32.31% g‡Z প্রকে এলাকায় কৃবর্ েবেমকর 

চাবহদা বৃবদ্ধ ‡c‡q‡Q| 

(M) ৭৯.১% উত্তরদাতা বমলন দবরদ্র্তা হ্রাস পাওয়ায় 

সন্তানমদর জলখাপড়ার সুমর্াগ বৃবদ্ধ ‡c‡q‡Q| 

myZivs cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwaKvsk AwR©Z n‡q‡Q| 

গ) পকরনর্িগত উন্নকত  বনষ্কােমনর ফমল োইমক্রা 

ইমকানবেক কার্ যক্রে ত্বরাবিত 

হময়মে। 

(K) পবরমবে ও বাস্তুতমন্ত্রর সঠিক সুরযার ফমল প্রকে 

এলাকায় সবুজ প্রকৃবত, বণ্যপ্রাবণ, পাবখর ঝাঁক, 

জলজ প্রাবণ, োমুক, বঝনুক, ব্যাঙ ইতযাবদ প্রাবণর 

সাংখ্যা বৃবদ্ধ জপময়মে। 

(L) 82.9% gZvbymv‡i ‡Rvqv‡ii লবণাক্ত cvwbi 

AbycÖ‡ek †_‡K iÿv ‡c‡q‡Q| 

myZivs cÖK‡íi D‡Ïk¨ AvswkK AwR©Z n‡q‡Q| 
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ঘ) র্েত জকর্, স্বাস্থয 

কর্নপ্ল্ক্স, েরকারী দেতর, 

স্কুল ও র্াদ্র্াো ইতযাকদ 

েংরক্ষে 

মুোপুর জলাজার বনে যামণর ফমল 

জলাবদ্ধতার কবল জেমক বববভন্ন 

সরকাবর ও জবসরকারী সাংস্থার 

জবে সাংরযণ হময়মে। 

cÖKí MÖn‡Yi d‡j ‡hme m¤ú` I cÖwZôvb iÿv 

†c‡q‡Q Zvi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ nj dmwj Rwg 

78.9%, iv Í̄vNvU 97.4%, evwoNi 98.7%, ¯‹zj 

86.7%, K‡jR 55.3% Ges b`x e›`i I NvU 

27.6% BZ¨vw`| 

myZivs cÖK‡íi D‡Ïk¨ m¤ú~Y© AwR©Z n‡q‡Q| 

ঙ) জনগনের অে বননকতক 

অর্স্থার উন্নকত; 

খাদ্যেস্য ও েৎস্য উৎপাদন বৃবদ্ধ 

জপময়মে। 

(K) 88,6% Gi g‡Z, cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 

gvwUi De©iZv Ges ফসল উৎপাদন e„w× জপময়মে| 

(L) 41.7% gZvbymv‡i grm¨ Drcv`b e„w× †c‡q‡Q| 

myZivs cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwaKvskB AwR©Z n‡q‡Q| 

চ) কর্ বেংস্থান সৃকি করা 

 

বনে যাণকালীন সেময় নারী-পুরুর্ 

সবার কামজর সুমর্াগ সৃবষ্ট হময়মে। 

েমস্যর বনববড়তা বৃবদ্ধর ফমল 

কর্ বেংস্থাননর সৃকি হনয়নি। 

(K) 68.1% gZvbymv‡i জবেমত dm‡ji wbweoZv 

e„w× ‡c‡q‡Q| 

(L) বনে যাণকালীন সেময় নারী-পুরুর্ সবার কামজর 

সুমর্াগ সৃবষ্ট হময়মে। 

myZivs cÖK‡íi D‡Ïk¨ m¤ú~Y© AwR©Z n‡q‡Q| 

 

৩. ৬ প্রকে ব্যবস্থাপনা 

ক. প্রকে পবরচালক বনময়াগ 

আনলাচয প্রকনল্পর জন্য সকান পূে বকালীন প্রকল্প পকরচালক কননয়াগ করা হয়কন। প্রকল্প র্াস্তর্ায়নন ৯ জন তোর্ধায়ক 

প্রনকৌিলী প্রকল্প পকরচালক কহনেনর্ কাজ কনরনিন এর্ং প্রনতযক প্রকল্প পকরচালক-ই অকতকরক্ত দাকয়নত্ব কিনলন। েনল 

প্রকল্প পকরচালক র্ারংর্ার পকরর্তবন হওয়ার কারনে প্রকল্প কার্ বক্রর্ ব্যাহত হনয়নি। প্রকল্প পকরচালনকর অকতকরক্ত দাকয়ত্ব 

োকার কারনে েঠিকের্নয় কেদ্ধান্ত রহণহে সনয়া েম্ভর্ হয় কন। এ সক্ষনি ভকর্ষ্যনত পাকন েম্পদ র্ন্ত্রোলয়-এর আওতায় 

র্াংলানদি পাকন উন্নয়ন সর্া ব (র্াপাউনর্া) কর্তবক র্াস্তর্াকয়ত/র্াস্তর্ায়নাধীন প্রকল্পেমূনহর প্রকল্প পকরচালক র্ারংর্ার 

পকরর্তবন না করার জন্য র্ন্ত্রোলয় েনচষ্ঠ োকা উকচত এর্ং ১২/০৫/২০১৬ তাকরনখ অনুকষ্ঠত এনইকে েভায় র্াননীয় 

প্রধানর্ন্ত্রী কর্তবক প্রদত্ত অনুিােন সর্াতানর্ক প্রকতটি প্রকনল্পর জন্য একজন পূে বকালীন প্রকল্প পকরচালক কননয়াগ করার 

কর্র্নয় প্রনয়াজনীয় ব্যর্স্থা রহণহে করা উকচত। কননম্ন কর্কভন্ন সর্য়ানদ দাকয়ত্বরত প্রকল্প পকরচালকগনের নার্ সদয়া হনলা:  
 

ক্রঃ নং প্রকল্প পকরচালনকর নার্ মূল দপ্তর ও পদর্ী দাকয়ত্বকাল 
দাকয়নত্বর ধরন 

(অকতকরক্ত/মূল) 

০১. জনার্ দেয়দ আহাম্মদ 

 

তোর্ধায়ক প্রনকৌিলী 

সেনী পওর োনকবল 

০১.০৭.২০০৩করঃ হনত 

০৬.০১.২০০৪করঃ। 

অকতকরক্ত 

০২. জনার্ এনকএর্ োইদ উকদ্দন তোর্ধায়ক প্রনকৌিলী 

সেনী পওর োনকবল 

২৯.০১.২০০৪ করঃ হনত 

১০.০১.২০০৫করঃ। 

অকতকরক্ত 

০৩. জনার্ আহোনুল আলর্  

 

তোর্ধায়ক প্রনকৌিলী 

সেনী পওর োনকবল 

১১.০১.২০০৫করঃ হনত 

২১.০১.২০০৮করঃ। 

অকতকরক্ত 

০৪. জনার্ সর্াঃ েজলুর রহর্ান  

 

তোর্ধায়ক প্রনকৌিলী 

সেনী পওর োনকবল 

২২.০১.২০০৮করঃ হনত 

০৪.০৯.২০০৮করঃ। 

অকতকরক্ত 

০৫. জনার্ িার্সুল হুদা খান  

 

তোর্ধায়ক প্রনকৌিলী 

সেনী পওর োনকবল 

০৫.০৯.২০০৮করঃ হনত 

১০.০৮.২০১০কর। 

অকতকরক্ত 

০৬. জনার্ জেীর্ উদ্দীন ভূঞা  

 

তোর্ধায়ক প্রনকৌিলী 

সেনী পওর োনকবল 

০৫.০৯.২০১০করঃ হনত 

০৫.১১.২০১৩করঃ। 

অকতকরক্ত 

০৭. জনার্ সকএর্ আননায়ার 

সহানেন 

তোর্ধায়ক প্রনকৌিলী 

সেনী পওর োনকবল 

১১.১১.২০১৩করঃ হনত 

২৫.০৭.২০১৫করঃ। 

অকতকরক্ত 

০৮. জনার্ অকখল কুর্ার কর্শ্বাে  

 

তোর্ধায়ক প্রনকৌিলী 

সেনী পওর োনকবল 

২৬.০৭.২০১৫করঃ হনত 

২০.০১.২০১৬করঃ। 

অকতকরক্ত 

০৯. সর্াঃ রকেক উল্লাহ তোর্ধায়ক প্রনকৌিলী 

সেনী পওর োনকবল 

২১.০১.২০১৬করঃ হনত 

৩০.০৬.২০১৭কর। 

অকতকরক্ত 
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খ. জনবল বনময়াগ 

আনলাচয প্রকনল্পর জন্য সকান পূে বকালীন জনর্ল কননয়াগ করা হয়কন। প্রকল্প র্াস্তর্ায়নন র্াংলানদি পাকন উন্নয়ন সর্া ব 

(র্াপাউনর্া) কতৃযক সেনী পওর োনকবল এর কর্কভন্ন পনদর কর্ বকতবাগে অকতকরক্ত দাকয়ত্ব বহমসমব প্রকমে কাজ কমরমেন। 

 

গ. প্রকে বাস্তবায়ন কবেটি ও বস্টয়াবরাং কবেটির সভা বাস্তবায়ন পর্ যামলাচনা ও পর্ যমবযণ 

আরবডবপবপ পর্ যামলাচনা কমর জদখা র্ায় জর্, প্রকে বাস্তবায়নকালীন সেময় বববভন্ন কবেটির সভা জর্েন প্রকে মূল্যায়ন 

কবেটির সভা, বস্টয়াবরাং কবেটির সভার েতােতসমূহমক প্রানান্য বদময় প্রকে কার্ যক্রে সম্পাদন করা হময়মে। এোড়াও 

মুোপুর জলাজার বনে যাণ কাজ বার বার সম্পাদমন ব্যে যতার কারণ অনুসন্ধামন বাপাউমবা কতৃযক অবতবরক্ত েহাপবরচালমকর 

জনতৃমত্ব বববভন্ন পমদর কে যকতযামদর সেিময় একটি কবেটি গঠন করা হয়। কবেটির প্রবতমবদমনর বসদ্ধান্তনুয়ায়ী প্রকে 

কার্ যক্রেগুমলা ববমের্ত মুোপুর জলাজামরর কাজ সম্পাদন করা হয়। 

 

৩.৭ প্রকমের প্রভাব মূল্যায়ন ও ববমির্ণ  

ÒbZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí (5g ms‡kvwaZ)Ó- kxl©K cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z 

msL¨vMZ Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ ‡dbx, Puv`cyi, Kzwgjøv I ‡bvqvLvjx †Rjvq cÖK‡íi AvIZvaxb 13 wU Dc‡Rjv n‡Z 52 

wU MÖvg ‰`ePq‡bi wfwË‡Z wbe©vPb K‡i †gvU 780 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv wbe©vPb Kiv n‡q‡Q| DcKvi‡fvMx 

DËi`vZv‡`i g‡a¨ mgxÿvi cÖkœvewj e¨envi K‡i mivmwi mvÿvrKvi MÖnY Kiv nq, hvi g‡a¨ 744 Rb cyiæl 

(95.4%) Ges 36 Rb gwnjv (4.6%) AskMÖnYKvix wQ‡jb| DËi`vZv‡`I eqm KvVv‡gv (20-40) eQi 259 

(37.8%), (41-60) eQi 433 (55.5%) Ges (61-80) eQi 52 (6.7%)  Rb| ˆeevwnK Ae ’̄v m¤úwK©Z cÖ‡kœ 

752 Rb DËi`vZviv weevwnZ (96.4%), 17 Rb AweevwnZ (2.2%), 6 Rb weaev (.8%)  Ges 5 Rb wecZœxK 

(.6%) AskMÖnYKvix wQ‡jb| †gvU 780 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ 501 Rb K…lK (64.2%), 89 Rb 

e¨emvqx (11.4%), 101 Rb K…wl kÖwgK (13%) Ges 21 Rb wkÿK (2.7%) mgxÿvq AskMÖnY K‡ib| cÖK‡íi 

cÖfve Zzjbv Kivi Rb¨ cÖKí GjvKvi evB‡ii GjvKv n‡Z †gvU cÖKí DcKv‡fvMx bgybv msL¨vi 50% K‡›U&ªvj 

DËi`vZv‡`i wbKU n‡ZI Avjv`v cÖkœewji gva¨‡g mivmwi mvÿvrKvi MÖnY Kiv nq, hvi g‡a¨ 390 RbB cyiæl 

(100%) AskMÖnYKvix wQ‡jb| 

 

Aciw`‡K cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z ¸YMZ Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi AvIZvaxb PviwU †Rjvi 13wU 

Dc‡Rjv n‡Z 10 Rb K‡i AskMÖnYKvix wb‡q †gvU 13wU GdwRwW m¤úbœ Kiv nq| cÖwZwU GdwRwW‡Z cÖKí MÖv‡gi 

wewfbœ Í̄‡ii †jvKRb Z_v K…lK, ’̄vbxq †bZ…e„›`, mgv‡Ri MY¨gvb¨ †jvKRb, wkÿK, QvÎ, mswkøó GjvKvi 

RbcÖwZwbwa AskMÖnY K‡ib Ges G‡`i KvQ †_‡K GdwRwW MvBWjvBbm-Gi gva¨‡g cÖK‡íi Kg©KvÛ I Gi cÖfve 

mswkøó wewfbœ ¸YMZ Z_¨ msMÖn Kiv nq| GQvov DcKvi‡fvMx‡`i RxebhvÎvi Ici cÖK‡íi cÖfve I mdjZv 

m¤ú©wKZ Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ cÖKí GjvKv †_‡K †gvU 4 Rb DcKvi‡fvMx K…l‡Ki Ici 4wU †Km ÷vwW Kiv nq| 

GdwRwW, †Km ÷vwW QvovI cÖK‡íi mv‡_ mswkøó Kg©KZ©v, evcvD‡ev-Gi Kg©KZ©v, ’̄vbxq K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii 

Kg©KZ©v, ’̄vbxq grm¨ Awa`ß‡ii Kg©KZ©v‡`i mv‡_ †gvU 49wU †KAvBAvB m¤úbœ Kiv nq Ges cÖK‡íi ’̄vbxq ch©v‡q 

‡dbx m`i Dc‡Rjvq GKwU Kg©kvjv Av‡qvRb Kiv nq| cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿvq cÖvß Z_¨vw` wb‡¤œ Dc ’̄vcb 

Kiv n‡jvt 

 

3.7.1 bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z msL¨vMZ we‡kølY 

 

3.7.1.1 cÖK‡íi cÖfve msµvšÍ mvavib Z_¨mg~n 

 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿvq AskMÖnYKvix 659 

(84.5%) DcKvi‡fvMxB bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi gva¨‡g RbemwZ 

iÿvi Rb¨ ‡h cÖKí MÖnY Kiv n‡qwQj Zvi m¤ú©‡K aviYv i‡q‡Q| 780 (100%) Rb AskMÖnYKvix DËi`vZvi 

g‡Z cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© (2003) Zv‡`i GjvKvq Rjve×Zv m„wó nZ, 760 Rb (97.4%) AskMÖnYKvix DËi`vZvi 

g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Zv‡`i GjvKv ÿqÿwZi †_‡K iÿv ‡c‡q‡Q| 609 Rb (78.1%) AskMÖnYKvix 

DËi`vZvi g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j cÖKí GjvKvi Rjve×Zv wbimb n‡q‡Q e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 
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mviwY 3.5.1 cÖK‡íi cÖfve msµvšÍ mvaviY Z_¨vw` 

cÖKí msµvšÍ mvaviY Z_¨vw` 

DËi`vZvi msL¨v 

(†gvU 780) 

kZKiv 

DËi`vZv (%) 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`xi cvwb wb®‹vkজনর 

Rb¨ ‡h cÖKí MÖnY Kiv n‡qwQj Zv m¤ú‡K© Avcbvi aviYv  

659 84.5 

cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© (2003) Avcbvi GjvKvq ‡Rvqv‡ii লবণাক্ত cvwb 

AbycÖ‡ek nZ wK 

780 100 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Avcbvi GjvKv ‡Rvqv‡ii লবণাক্ত cvwbi 

AbycÖ‡ek †_‡K iÿv ‡c‡q‡Q wK?  

760 97.4 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j cÖKí GjvKvi Rjve×Zv wbimb n‡q‡Q wK? 609 78.1 

 

3.5.1.2 bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`xi cvwb wb®‹vkb cÖKí MÖn‡Yi d‡j ‡hme m¤ú` I 

cÖwZôvb iÿv †c‡q‡Q 

 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`xi cvwb wb®‹vkb cÖKí MÖn‡Yi d‡j ‡hme m¤ú` I cÖwZôvb iÿv 

†c‡q‡Q Zvi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ dmwj Rwg 78.9%, iv Í̄vNvU 97.4%, evwoNi 98.7%, ¯‹zj 86.7%, K‡jR 

55.3% Ges b`x e›`i I NvU 27.6% Ab¨Zg| GLv‡b D‡jøL¨ †h GKB DËi`vZviv GKvwaK Ack‡b DËi Kivq 

Ab¨vb¨ cÖwZôvb¸‡jvi †ÿ‡Î kZKiv nvi Zzjbvg~jK Aby”P `„k¨gvb|   

 

mviwY 3.5.2 bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`xi cvwb wb®‹vkb cÖKí MÖn‡Yi d‡j ‡hme m¤ú` I 

cÖwZôvb iÿv †c‡q‡Q: 

 DËi`vZvi msL¨v (†gvU 780) kZKiv DËi`vZv (%) 

iv Í̄vNvU 740 97.4 

¯‹yj 659 86.7 

K‡jR 420 55.3 

b`x e›`i I NvU 210 27.6 

evoxNi 750 98.7 

‡`vKvbcvU 650 85.5 

dmwj Rwg 600 78.9 

GKB DËi`vZv GKvwaK Ack‡bi Rb¨ DËi K‡i‡Qb 

 

3.7.1.3 wbwg©Z †fŠZ AeKvVv‡gv msµvšÍ Z_¨vw` 

 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j mgxÿvq AskMÖnYKvix 780 Rb DËi`vZvi Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, 659 Rb 

(84.5%) e‡j‡Qb wb®‹vkb myweav e„w× I jebv³ cvwb cÖ‡ek †iva K‡í †fŠZ AeKvVv‡gv wbg©vY n‡q‡Q; 121 Rb 

(15.5%) AskMÖnYKvixi g‡Z Avcbvi GjvKvq †i¸‡jUi wbg©vY Kiv n‡q‡Q (we:`ª: 659 Rb (84.5%) DËi`vZvi 

GjvKvq †i¸‡jUi ‡bB); 64 Rb (52.9%) AskMÖnYKvixi g‡Z GjvKvq †i¸‡jU‡ii eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄vq Av‡Q; 

52 Rb (43.0%) AskMÖnYKvixi g‡Z ’̄vbxq DcKvi‡fvMxNY সরগুনলটরগুনলার পকরচালনার দাকয়নত্ব i‡q‡Qb; 32 

Rb (46.4%) AskMÖnYKvixi g‡Z সরগুনলটর Gi hš¿vsk bó n‡j cvwb Dbœqb †evW© KZ…©K h_vmg‡q †givgZ K‡i; 

360 Rb (46.2%) AskMÖnYKvixi g‡Z Zvi GjvKvi খাল পুনঃখনন Kiv n‡q‡Q; 62 Rb (47.3%) AskMÖnYKvixi 

g‡Z Zvi GjvKvq wbwg©Z euvawU eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄vq Av‡Q Ges 574 Rb (73.6%) AskMÖnYKvix AwfgZ e¨³ 

K‡ib ‡h b`x Zxi iÿv evuawUi D”PZv cÖ‡qvR‡bi Zzjvbvq h‡_ó bq| 
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mviwY 3.5.3 wbwg©Z †fŠZ AeKvVv‡gv msµvšÍ Z_¨vw` 

wbwg©Z †fŠZ AeKvVv‡gv msµvšÍ Z_¨vw` DËi`vZvi msL¨v 

 (†gvU 780) 

kZKiv DËi`vZv 

(%) 

wb®‹vkb myweav e„w× I jebv³ cvwb cÖ‡ek †iva K‡í †fŠZ AeKvVv‡gv 

wbg©vY n‡q‡Q 

659 84.5 

Avcbvi GjvKvq †i¸‡jUi wbg©vY Kiv n‡q‡Q 121 15.5 

†i¸‡jU‡ii eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄vq Av‡Q  64 52.9 

Avcbviv wK সরগুনলটরগুনলার পকরচালনার দাকয়নত্ব i‡q‡Qb 52 43.0 

সরগুনলটর Gi hš¿vsk bó n‡j cvwb Dbœqb †evW© KZ…©K h_vmg‡q ‡givgZ 

K‡i 

32 46.4 

Avcbvi GjvKvq বাঁন wbg©vY Kiv n‡q‡Q 131 16.8 

euvawU eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄vq Av‡Q 62 47.3 

খাল পুনঃখনন Kiv n‡q‡Q 360 46.2 

b`x Zxi iÿv evuawUi ‰`N©¨ cÖ‡qvR‡bi Zzjvbvq h‡_ó bq 574 73.6 

b`x Zxi iÿv evuawUi D”PZv cÖ‡qvR‡bi Zzjvbvq h‡_ó bq 725 92.9 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j b`x ZxieZ©x iv Í̄vNvU ‰Zix n‡q‡Q 303 38.8 

 

3.7.1.4 †mP msµvšÍ Z_¨vw` 

 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j mgxÿvq AskMÖnYKvix 780 Rb DËi`vZvi Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, 770 Rb 

(98.7%) DcKvi‡fvMx e‡j‡Qb Zviv K…wl Rwg‡Z †mP cÖ`vb K‡ib; 559 Rb (71.7%) AskMÖnYKvixi g‡Z bZzb 

WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi d‡j cÖ‡qvRbxq cwigvY ‡mP cvwb cvIqv hvq; 553 

Rb (70.9%) AskMÖnYKvixi g‡Z প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল নদী/খাল এর পাবন ব্যবহার কমর জসচ সুববনা বৃবদ্ধ জপময়মে 

Ges 487 Rb (62.4%) AskMÖnYKvix AwfgZ e¨³ K‡ib ‡h, cÖKíwU বাস্তবায়মনর ফমল eZ©gv‡b cvwb বনষ্কােমন 

†gvUvgywU উন্নবত n‡q‡Q| 

 

mviwY 3.5.4 †mP msµvšÍ Z_¨vw` 

†mP msµvšÍ Z_¨vw` DËi`vZvi msL¨v 

 (†gvU 780) 

kZKiv DËi`vZv 

(%) 

wbR K…wl Rwg‡Z ‡mP প্র`vb K‡ib 770 98.7 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi 

d‡j cÖ‡qvRbxq cwigvY ‡mP cvwb cvIqv hvq wK? 

559 71.7 

প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল নদী/খাল এর পাবন ব্যবহার কমর জসচ সুববনা বৃবদ্ধ 

জপময়মে বক না? 
553 70.9 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb প্রকে 

বাস্তবায়মনর ফমল eZ©gv‡b cvwb বনষ্কােমন ‡Kvb উন্নবত n‡q‡Q wK?  
487 62.4 

 

Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm  

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 647 Rb (43.6%) 

DcKvi‡fvMx DËi`vZvi g‡Z Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm b`x/Lvj, 722 Rb (48.7%) DcKvi‡fvMxi g‡Z Rwg‡Z 

‡m‡Pi cvwbi Drm Mfxi bjK~c, gvÎ 2 Rb (1.3%) DcKvi‡fvMxi g‡Z Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm AMfxi bjK~c 

Ges 8 Rb (0.05%) DcKvi‡fvMxi g‡Z Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm cvZKzqv e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 

 

Ab¨w`‡K 228 Rb (58.5%) K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZvi g‡Z Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwb Mfxi bjK~c n‡Z, 151 Rb 

(38.7%) K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZvi we‡ePbvq Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm e„wói cvwb, 121 Rb (31.0%) K‡›Uªvj 

MÖæc DËi`vZvi Z_¨vbymv‡i Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm b`x/Lvj, 76 Rb (15.6%) K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZvi g‡Z 
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Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm cÖKí ewnf~©Z Ab¨ †Kvb Drm n‡Z Ges 46 Rb (11.8%) DcKvi‡fvMxi g‡Z Rwg‡Z 

‡m‡Pi cvwbi Drm AMfxi bjK~c e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 

 

mviwY 3.5.5 Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm 

 
 

 DcKvi‡fvMx K…lK K‡›Uªvj MÖæc K…lK 

DËi`vZvi msL¨v 

 (†gvU 780) 

kZKiv DËi`vZv 

(%) 

DËi`vZvi msL¨v 

 (†gvU 390) 

kZKiv DËi`vZv 

(%) 

cÖKí ewnf©~Z Ab¨ †Kvb Drm n‡Z - - 76 19.5% 

e„wói cvwb 94 6.3 151 38.7% 

b`x/Lvj 647 43.6 121 31.0% 

Mfxi bjK~c 722 48.7 228 58.5% 

AMfxi bjK~c 2 1.3 46 11.8% 

Ab¨ Drm (cvZKzqv) 8 0.05 - - 

 

GKB DËi`vZv GKvwaK Ack‡bi Rb¨ DËi K‡i‡Qb 

 

3.7.1.5 jeYv³ cvwbi AbycÖ‡ek msµvšÍ Z_¨vewj 

 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 626 Rb (82.9%) 

DcKvi‡fvMx DËi`vZvi g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Rwg‡Z jeYv³ cvwb AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Kiv m¤¢e n‡q‡Q, 

Ges 129 Rb (17.1%) DcKvi‡fvMxi g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Rwg‡Z jeYv³ cvwb AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Kiv 

m¤¢e nqwb e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 

 

mviwY 3.5.6 jeYv³ cvwbi AbycÖ‡ek msµvšÍ Z_¨vewj 

 

 RbmsL¨v 

kZKiv DËi`vZv 

(%) 

cÖK…Z kZKiv 

DËi`vZv (%) 

‰ea 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Rwg‡Z jeYv³ cvwb 

AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Kiv m¤¢e n‡q‡Q 

626 80.3 82.9 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Rwg‡Z jeYv³ cvwb 

AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Kiv m¤¢e nqwb 

129 16.5 17.1 

‡gvU 755 96.8 100.0 

Abycw¯’Z c×wZMZ 25 3.2  

‡gvU- 780 100.0  

 

mviwY 3.5.7 jeYv³ cvwbi AbycÖ‡ek wbqš¿Y welqK Z_¨vewj 

 

jeYv³ cvwb AbycÖ‡ek hw` wbqwš¿Z nq| Z‡e 1-5 ch©šÍ we Í̄„Z GKwU gvb`Û Gi †cÖwÿ‡Z GLb DËi`vZv wn‡m‡e 

Avcbv‡K GB gvb‡`‡Ûi Av‡jv‡K Avcbvi GKgZ nIqv bv nIqvi gvÎvUv AbyMÖnc~e©K Rvbv‡Z n‡q‡Q| 

µwgK PjK 

DËi`vZvi‡`i GKgZ nIqvi gvÎvi % 

cÖPziK 

3 > 

DËi`vZvi 

kZKiv 

(%) 

1 2 3 4 5 

m¤ú~Y© 

wfbœgZ 

wfbœgZ wbi‡cÿ AvswkK 

GKgZ 

m¤ú~Y© 

GKgZ 

1 

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j gvwUi 

De©iZv Ges ফসল উৎপাদন e„w× 

জপময়মে| 

0.00 11.4 23.2 42.1 23.3 4 88.6 
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2 

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j রাসায়বনক 

সামরর ব্যবহার হ্রাস †c‡q‡Q| 

0.8 47.3 26.5 19.8 5.6 2 51.9 

3 

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j উফবস 

জামতর ফসল বৃবদ্ধ জপময়মে। 
5.0 14.4 53.5 20.6 6.5 3 80.6 

4 

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j ফসমলর 

বনববড়তা বৃবদ্ধ জপময়মে।  
7.7 24.2 25.5 35.6 7.0 4 68.1 

5 

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j বেঠা পাবনর 

োমের উৎপাদন বৃবদ্ধ জপময়মে। 

33.6 47.4 7.7 5.9 5.3 2 18.9 

 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 88.6% DcKvi‡fvMx (Gi 

g‡a¨ AvswkK GKgZ 42.1% Ges m¤ú~Y© GKgZ 23.3%) DËi`vZvi g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j gvwUi De©iZv 

Ges dm‡ji Drcv`b e„w× †c‡q‡Q; 51.9% DcKvi‡fvMx (Gi g‡a¨ AvswkK GKgZ 19.8% Ges m¤ú~Y© GKgZ 

5.6%) DËi`vZvi g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j ivmvqwbK mv‡ii e¨envi n«vm †c‡q‡Q; 80.6% DcKvi‡fvMx (Gi 

g‡a¨ AvswkK GKgZ 20.6% Ges wbi‡cÿ 53.5%) DËi`vZvi g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Ddwm Rv‡Zi dmj 

e„w× †c‡q‡Q; 68.1% DcKvi‡fvMx (Gi g‡a¨ AvswkK GKgZ 35.6% Ges wbi‡cÿ 25.5%) DËi`vZvi g‡Z 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j dm‡ji wbweoZv e„w× †c‡q‡Q Ges 18,9% DcKvi‡fvMx (Gi g‡a¨ AvswkK wfbœgZ 

47.4% Ges m¤ú~Y© wfbœgZ 33.6%) DËi`vZvi g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j wgVv cvwbi gvQ e„w× †c‡q‡Q e‡j 

AwfgZ e¨³ K‡ib| 

 

DcKvi‡fvMx DËi`vZvi cÖwZwµqvmg~‡ni Zzjbvg~jK we‡kølYt cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j gvwUi De©iZv Ges ফসল 

উৎপাদন, রাসায়বনক সামরর ব্যবহার, উফবস জামতর ফসল, dm‡ji wbweoZv Ges বেঠা পাবনর োমের উৎপাদন welqK 

cÖ‡kœi we‡kølY: 

eY©bvg~jK cwimsL¨vb (Descriptive Statistics) 
 

PjK (Variable) N 
me©wb¤œ 

(Minimum) 

m‡e©v”P 

(Maximum) 
Mo 

(Mean) 

cwiwgZ e¨eavb 

(Std. Deviation) 
cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j gvwUi De©iZv 

Ges dmj Drcv`b e„w× †c‡q‡Q| 
660 1 4 2.23 .933 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j ivmvqwbK mv‡ii 

e¨envi n«vm †c‡q‡Q| 
660 1 5 3.18 .946 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Ddwm Rv‡Zi 

dmj e„w× †c‡q‡Q| 
660 1 5 2.91 .896 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j wgVv cvwbi gv‡Qi 

Drcv`b e„w× †c‡q‡Q| 
660 1 5 3.98 1.062 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j dm‡ji wbweoZv 

e„w× †c‡q‡Q| 
660 1 5 2.90 1.086 

 ˆea N (ZvwjKvbymv‡i) 660     
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cÖvß djvdj evi WvqvMÖv‡gi mvnv‡h¨ cÖKvk Kiv hvq Gfv‡e,  

 

 

 

Dc‡ii MÖvd n‡Z †`Lv hvq †h, cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j wgVv cvwbi gv‡Qi Drcv`b welqK cÖ‡kœi weighted 

average me‡P‡q †ewk| A_©vr cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j wgVv cvwbi grm¨ †ÿÎ me‡P‡q cÖfvweZ n‡q‡Q| 

 

3.7.1.6 েৎস্য চার্ সাংক্রান্ত তথ্যাবদ 

 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 587 Rb (75.3%) 

DcKvi‡fvMx DËi`vZvi g‡Z cÖKে GjvKvq  প্রাকৃবতক gvজেi Ici cÖfve c‡o‡Q; 577 Rb (98.3%) 

AskMÖnYKvixi g‡Z ¯̂›`xc P¨v‡bj †_‡K cÖKí GjvKvq gv‡Qi PjvP‡j †Kvb cÖfve c‡owb; 730 Rb (93.6%) 

AskMÖnYKvixi g‡Z এলাকায় সরগুনলটর কনর্ বাে/নর্রার্নতর পর প্রাকৃকতকভানর্ র্ানির উৎপাদন কনর্wb; 508 Rb 

(56.1%) AskMÖnYKvixi g‡Z GjvKvi K¨vcPvi wdmvixR (capture fisherise) Drcv`b n«vm †c‡q‡Q; ; 325 

Rb (41.7%) AskMÖnYKvixi g‡Z এলাকায় KvjPvi wdmvixR (culture fisheries) Gi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q; 

568 Rb (72.8%) AskMÖnYKvixi g‡Z প্রকে বাস্তবায়মনর পূমব য জর্ me প্রজাবতর োে পাওয়া জর্ত, প্রকে বাস্তবায়মনর 

পমর জস me প্রজাবতর োে পাওয়া hv‡”Q bv Ges 694 Rb (98.0%) DcKvi‡fvMxi g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 

েৎস্যজীবীমদর ওপর জকান প্রভাব পমড়wb e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 

 

mviwY 3.5.8 েৎস্য চার্ সাংক্রান্ত তথ্যাবদ 

 

েৎস্য চার্ সাংক্রান্ত তথ্যাবদঃ DËi`vZvi msL¨v 

 (†gvU 780) 

kZKiv 

DËi`vZv 

(%) 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKে GjvKvq  

প্রাকৃবতক gvজেi ওci cÖfve c‡o‡Q  
587 75.3 

¯̂›`xc P¨v‡bj †_‡K cÖKí GjvKvq gv‡Qi PjvP‡j ‡Kvb cÖfve c‡owb 577 98.3 

এলাকায় সরগুনলটর কনর্ বাে/নর্রার্নতর পর প্রাকৃকতকভানর্ র্ানির উৎপাদন কনর্wb 730 93.6 

GjvKvi K¨vcPvi wdmvixR (capture fisherise) Drcv`b n«vm †c‡q‡Q  508 56.1 

KvjPvi wdmvixR (culture fisheries) Gi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q  325 41.7 

প্রকে বাস্তবায়মনর পূমব য জর্ me প্রজাবতর োে পাওয়া জর্ত, প্রকে বাস্তবায়মনর পমর 

জস me প্রজাবতর োে পাওয়া hv‡”Q bv 

568 72.8 

cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j েৎস্যজীবীমদর ওপর জকান প্রভাব পমড়wb  694 89.0 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi 

d‡j gvwUi De©iZv 

Ges dmj Drcv`b 

e „w× †c‡q‡Q|

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi 

d‡j ivmvqwbK 

mv‡ii e¨envi n«vm 

†c‡q‡Q|

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi 

d‡j Ddwm Rv‡Zi 

dmj e „w× †c‡q‡Q|

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi 

d‡j wgVv cvwbi 

gv‡Qi Drcv`b e „w×

†c‡q‡Q|

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi 

d‡j dm‡ji 

wbweoZv e „w×

†c‡q‡Q|

2.23

3.18

2.91

3.98

2.9

Mo



cvZv-37 

 

cÖK‡íi cÖfv‡e †h me gvQ n«vm †c‡q‡Q 

 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 431 Rb (75.9%) 

DcKvi‡fvMx DËi`vZvi g‡Z ‰K, wks gv¸i gvQ GLb হ্রাস জপময়মে Ges 137 Rb (24.1%) DcKvi‡fvMxi g‡Z 

cÖK‡íi কারমণ AÎ GjvKvq ‡evqvj I ‰K gvQ Zzjbvg~jK n«vm †c‡q‡Q e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 

 

mviwY 3.5.9 cÖK‡íi cÖfv‡e †h me gvQ n«vm †c‡q‡Q 

 

 DËi`vZvi msL¨v  (†gvU 568) kZKiv DËi`vZv (%) 

‰K, wks I gv¸i 431 75.9 

‡evqvj I ‰K 137 24.1 

 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 431 Rb (75.9%) 

DcKvi‡fvMx DËi`vZvi g‡Z ‰K, wks gv¸i gvQ GLb হ্রাস জপময়মে Ges 137 Rb (24.1%) DcKvi‡fvMxi g‡Z 

cÖK‡íi কারমণ AÎ GjvKvq ‡evqvj I ‰K gvQ Zzjbvg~jK n«vm †c‡q‡Q e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 

 

3.7.1.7 ফসমলর উৎপাদনেীলতা বৃবদ্ধ এবাং অন্যান্য অে যননবতক কার্ যক্রে ত্বরাবিত সাংক্রান্ত তথ্যাবদ 

 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 236 Rb (30.3%) 

DcKvi‡fvMx DËi`vZvi g‡Z প্রবত েতাাংে জবেমত ফসল উৎপাদন ব্যয় হ্রাস জপময়মে; 565 Rb (72.4%) 

AskMÖnYKvixi g‡Z জসচ সুববনা পাওয়ার কারমণ আপনার জবেমত েমস্যর উৎপাদন বৃবদ্ধ জপময়মে; 503 Rb (64.5%) 

AskMÖnYKvixi g‡Z ‡mP myweav e„w×i Kvi‡Y dmj Drcv`‡b wfbœZv G‡m‡Q; 572 Rb (73.3%) AskMÖnYKvixi 

g‡Z প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল র্া ফসল উৎপাবদত হয় তা আপনার সারা বেমরর খাদ্য জর্াগান nq; Ges 611 Rb 

(78.3%) DcKvi‡fvMxi g‡Z cÖKíwU n‡Z জসচ সুববনা পাওয়ার কারমণ জবেমত dm‡ji wbweoZv e„w× †c‡q‡Q e‡j 

AwfgZ e¨³ K‡ib| 

 

mviwY 3.5.10 ফসমলর উৎপাদনেীলতা বৃবদ্ধ এবাং অন্যান্য অে যননবতক কার্ যক্রে ত্বরাবিত সাংক্রান্ত তথ্যাবদ 

 

ফসজলর Drcv`bkxjZv বৃবদ্ধ এবাং অন্যান্য অে যননবতক কার্ যক্রে ত্বরাবিত 

সsµvšÍ Z_¨vw`  

DËi`vZvi msL¨v 

 (†gvU 780) 

kZKiv 

DËi`vZv (%) 

প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল প্রবত েতাাংে জবেমত ফসল উৎপাদন ব্যয় হ্রাস জপময়মে  236 30.3 

জসচ সুববনা পাওয়ার কারমণ আপনার জবেমত েমস্যর উৎপাদন বৃবদ্ধ জপময়মে 565 72.4 

জসচ সুববনা পাওয়ার কারমণ আপনার জবেমত dm‡ji wbweoZv e„w× †c‡q‡Q  611 78.3 

‡mP myweav e„w×i Kvi‡Y dmj Drcv`‡b wfbœZv G‡m‡Q  503 64.5 

প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল র্া ফসল উৎপাবদত হয় তা আপনার সারা বেমরর খাদ্য 

জর্াগান nq 

572 73.3 

 

mviwY 3.5.11 K…wl dmj Pv‡li aib 

 

dmj Pv‡li aib DËi`vZvi msL¨v (†gvU 780) kZKiv DËi`vZv (%) 

1=avb 558 48.1% 

2=Mg 21 1.8% 

3=f~Æv 35 3.0% 

4=mewR 387 33.4% 

5=Wvj RvZxq kস¨ 74 6.4% 

6=‰Zj RvZxq km¨ 53 4.6% 

7=dj 23 2.0% 

8=cvU 8 0.7% 

9=cvb 558 48.1% 

GKB DËi`vZv GKvwaK Ack‡bi Rb¨ DËi K‡i‡Qb 
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bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 558 Rb (481%) 

DcKvi‡fvMx DËi`vZv avb Pvl K‡ib; 387 Rb (33.4%) AskMÖnYKvixi DËi`vZv mewR Pvl K‡ib; 558 Rb 

(48.1%) AskMÖnYKvixi DËi`vZv cvb Pvl K‡ib; 53 Rb (4.6%) AskMÖnYKvixi DËi`vZv ‰Zj RvZxq km¨ 

Pvl K‡ib Ges 35 Rb (3.0%) AskMÖnYKvixi DËi`vZv f~Æv Pvl K‡i _v‡Kb| 

 

mviwY 3.5.12 প্রবত েতাাংে জবেমত নামনর উৎপাদন বৃবদ্ধi পবরোণ 
 

 

DËi`vZvi 

msL¨v (N) 

me©wb¤œ   

(Minimum) 

m‡e©v”P 

(Maximum) 

Mo 

(Mean) 

cwiwgZ e¨eavb 

(Std. Deviation) 

প্রকমের আমগ (২০03) প্রবত 

েতাাংে জবেমত নামনর 

উৎপাদন বেল (†KwR) 

536 12 ‡KwR 40 †KwR 26.5746 9.83404 

বZ©োমন (২০19) প্রবত 

েতাাংে জবেমত নামনর 

উৎপাদন (†KwR) 

536 12 †KwR 75†KwR 35.8806 13.16128 

 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi gva¨‡g cÖvß bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí ev Í̄evq‡bi 

Av‡M (2003) I c‡ii (2019) Z_¨ we‡kølY K‡i †`Lv hvq †h, cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M cÖwZ kZvsk Rwg‡Z M‡o 

26.5746 †KwR avb Drcv`b n‡Zv| Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci cÖwZ kZvsk Rwg‡Z M‡o 35.8806 †KwR 

avb Drcv`b n‡”Q| Avevi, cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M cÖwZ kZvsk Rwg‡Z avb Drcv`‡bi cwiwgZ e¨eavb wQj 

9.83404 †KwR| Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci cÖwZ kZvsk Rwg‡Z avb Drcv`‡bi cwiwgZ e¨eavb n‡q‡Q 

13.16128†KwR|  

 

mviwY 3.5.13 প্রবত েতাাংে জবেমত গমের উৎপাদন বৃবদ্ধi cwigvY 
 

গমের উৎপাদন বৃবদ্ধi 

cwigvY 

DËi`vZvi 

msL¨v (N) 

me©wb¤œ   

(Minimum) 

m‡e©v”P 

(Maximum) 

Mo 

(Mean) 

cwiwgZ e¨eavb 

(Std. Deviation) 

প্রকমের আমগ (২০০৩) প্রবত 

েতাাংে জবেমত গমের 

উৎপাদন বেল (†KwR) 

16 6.00 15.00 10.1250 2.75379 

বZ©োমন (২০১৯) প্রবত 

েতাাংে জবেমত গমের 

উৎপাদন (†KwR) 

16 10.00 20.00 14.5000 3.01109 

 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi gva¨‡g cÖvß bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí ev Í̄evq‡bi 

Av‡M (2003) I c‡ii (2019) Z_¨ we‡kølY K‡i †`Lv hvq †h, cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M cÖwZ kZvsk Rwg‡Z M‡o 

10.1250 †KwR Mg Drcv`b n‡Zv| Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci cÖwZ kZvsk Rwg‡Z M‡o 14.5000 †KwR Mg 

Drcv`b n‡”Q| Avevi, cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M cÖwZ kZvsk Rwg‡Z Mg Drcv`‡bi cwiwgZ e¨eavb wQj 2.75379 

†KwR| Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci cÖwZ kZvsk Rwg‡Z Mg Drcv`‡bi cwiwgZ e¨eavb n‡q‡Q 3.01109 †KwR|  

 

3.7.14 ‡m‡Pi AvIZvaxb Avcbvi K…wl Rwg e„w×i cwigvY (GKi)  

   

K…wl Rwg e„w×i cwigvY  
DËi`vZvi 

msL¨v (N) 

me©wb¤œ   

(Minimum) 

m‡e©v”P 

(Maximum) 

Mo 

(Mean) 

cwiwgZ e¨eavb 

(Std. Deviation) 

2003 mv‡j (GKi) 536 .15 150.00 37.3468 39.72760 

2019 mv‡j (GKi) 536 .30 300.00 52.4547 61.46113 

 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi gva¨‡g cÖvß bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí ev Í̄evq‡bi 

Av‡M (2003) I c‡ii (2019) Z_¨ we‡kølY K‡i †`Lv hvq †h, cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M ‡m‡Pi AvIZvaxb K…wl 
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Rwg e„w×i cwigvY Mo 37.3468 GKi| Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci ‡m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwg e„w×i cwigvY 

Mo 52.4547GKi n‡q‡Q| †m‡Pi AvIZvq M‡o Rwg e„w×i cwigvY 40.45%| 

 

3.7.1.8 cÖKí Kvh©µ‡gi Av‡M (2003) I eZ©gv‡b (2019) K…wl Rwgi cwigvY e„w× 

 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi gva¨‡g cÖvß bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí ev Í̄evq‡bi 

Av‡M (2003) I c‡ii (2019) Z_¨ we‡kølY K‡i †`Lv hvq †h, cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M M‡o 88.8616 kZvsk 

Rwg‡Z GKK dmj Drcbœ n‡Zv| Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci M‡o gvÎ 113.3485 kZvsk Rwg‡Z GKK dmj 

Drcbœ n‡”Q| Avevi, cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M M‡o 34.4104 kZvsk Rwg‡Z ̀ yBwU K‡i dmj Drcbœ n‡Zv| Aciw`‡K 

cÖKí ev Í̄evq‡bi ci M‡o 84.9967 kZvsk Rwg‡Z `yBwU K‡i dmj Drcbœ n‡”Q| Avevi cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M 

M‡o 15.3583 kZvsk Rwg‡Z wZbwU K‡i dmj Drcbœ n‡Zv| Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci eZ©gv‡b M‡o 

66.5505 kZvsk Rwg‡Z wZbwU K‡i dmj Drcbœ n‡”Q| 

 

mviwY 3.5.15 cÖKí Kvh©µ‡gi Av‡M (2003) I eZ©gv‡b (2019) K…wl Rwgi cwigvY e„w× 

 

 

DËi`vZvi 

msL¨v (N) 

me©wb¤œ   

(Minimum) 

m‡e©v”P 

(Maximum) 

Mo 

(Mean) 

cwiwgZ e¨eavb 

(Std. Deviation) 

cÖK‡íi Av‡M (2003 mv‡j) 

GKK dmj Drcv`‡b wb‡qvwRZ 

K…wl Rwgi cwigvY (kZvsk) 

614 .00 900.00 88.8616 86.60315 

cÖK‡íi c‡i (2019 mv‡j) GKK 

dmj Drcv`‡b wb‡qvwRZ K…wl 

Rwgi cwigvY (kZvsk) 

614 .00 800.00 113.3485 115.19949 

cÖK‡íi Av‡M (2003 mv‡j) `yB 

dmj Drcv`‡b wb‡qvwRZ K…wl 

Rwgi cwigvY (kZvsk) 

614 .00 300.00 34.4104 36.26499 

cÖK‡íi c‡i (2019 mv‡j) `yB 

dmj Drcv`‡b wb‡qvwRZ K…wl 

Rwgi cwigvY (kZvsk) 

614 .00 900.00 84.9967 120.97228 

cÖK‡íi Av‡M (2003 mv‡j) wZb 

dmj Drcv`‡b wb‡qvwRZ K…wl 

Rwgi cwigvY (kZvsk) 

614 .00 100.00 15.3583 22.60452 

cÖK‡íi c‡i (2019 mv‡j) wZb 

dmj Drcv`‡b wb‡qvwRZ K…wl 

Rwgi cwigvY (kZvsk) 

614 .00 1400.00 66.5505 193.22013 

 

 

mviwY 3.5.16 K‡›Uªvj MÖæc (cÖKí ewnf~©Z) DËi`vZvi `„wó‡Z Rwg I †mP msµšÍ Z_¨vw`i eY©vbvg~jK cwimsL¨vb 

 

eY©vbvg~jK cwimsL¨vb (Descriptive Statistics) 

 

DËi`vZvi 

msL¨v (N) 

me©wb¤œ 

(Minimum) 

m‡e©v”P 

(Maximum) 

Mo 

(Mean) 

cwiwgZ e¨eavb 

(Std. Deviation) 

2003 সামল জবের পবরোণ (একর) 390 0 10 .91 1.079 

২০১৯ সামল চামর্র অনীমন প্রবত েতাাংে 

জবেমত নামনর উৎপাদন (জকবজ) 
389 0 125 31.29 17.614 

২০১৯ সামল চামর্র অনীমন প্রবত েতাাংে 

জবেমত গমের উৎপাদন (জকবজ) 
135 0 12 .99 3.092 
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একক ফসলx কৃবর্ জবের পবরোণ 

(েতাাংে) 
390 0 250 53.65 61.132 

`yB ফসলx কৃবর্ জবের পবরোণ (েতাাংে) 390 0 200 52.26 44.157 

wZb ফসলx কৃবর্ জবের পবরোণ 

(েতাাংে) 
375 0 100 13.59 19.219 

‰ea DËi`vZvi msL¨v (N) 
(ZvwjKvbymv‡i) 

131     

 

Aciw`‡K, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq mgxÿvi gva¨‡g cÖvß Z_¨ we‡kølY K‡i †`Lv hvq †h, cÖKí ewnf~©Z GjvKvq M‡o 

53.65 kZvsk Rwg‡Z GKK dmj Drcbœ n‡”Q, M‡o 52.26 kZvsk Rwg‡Z `yBwU K‡i dmj Drcbœ  n‡”Q Ges 

M‡o 13.59kZvsk Rwg‡Z wZbwU K‡i dmj Drcbœ  n‡”Q| Aciw`‡K eZ©gv‡b (2019) M‡o 31.29 kZvsk Rwg‡Z 

avb Drcv`b n‡”Q| 

 

3.7.1.9 K‡›Uªvj MÖæc (cÖKí ewnf~©Z) GjvKvi dmj Drcv`b m¤úwK©Z mvaviY Z_¨vewj 

 

mviwY 3.5.17 K‡›Uªvj MÖæc (cÖKí ewnf~©Z) GjvKvi dmj Drcv`‡b mgm¨v 

 

dmj Drcv`‡b mgm¨v nq wKbv RbmsL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

n¨vu 343 87.9 

bv 47 12.1 

‡gvU 390 100.0 

 

K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq mgxÿvi gva¨‡g cÖvß 343 Rb (87.9%) DËi`vZv e‡jb, Zv‡`i GjvKvq dmj Drcv`‡b 

†Kvb mgm¨v nq| Aciw`‡K gvÎ 47 Rb (12.1%) DËi`vZv e‡jb, Zv‡`i GjvKvq dmj Drcv`‡b †Kvb mgm¨v 

nq bv| 

 

mviwY 3.5.18 K‡›Uªvj MÖæc (cÖKí ewnf~©Z) GjvKvi dmj Drcv`‡b mgm¨vi aib 

 

সেস্যার নরণ 

 
RbmsL¨v 

kZKiv  

DËi`vZv (%) 

cÖK…Z kZKiv  

DËi`vZv (%) 

ভূউপরস্থ †m‡Pi cvwb cvIqv hvq bv 141 36.2 41.1 

ভূগভযস্থ পাবন িারা Rwg‡Z †mP cÖ`v‡b LiP †ewk 111 28.5 32.4 

জবেমত লবণাক্ত পাবন প্রমবে কমর 48 12.3 14.0 

পাবন বনষ্কােমনর সুববনা নাই 43 11.0 12.5 

‡gvU 343 87.9 100.0 

 

K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq mgxÿvi gva¨‡g cÖvß 141 Rb (41.1%) DËi`vZv e‡jb, Zv‡`i GjvKvq dmj Pv‡l f~Dcwi ’̄ 

cvwb cvIqv hvq bv| Aciw`‡K gvÎ 111 Rb (32.4%) DËi`vZv e‡jb, Zv, Zv‡`i GjvKvq dmj Pv‡l f~Dcwi ’̄ 

cvwb cvIqv hvq| 

 

mviwY 3.5.19 K‡›Uªvj MÖæc (cÖKí ewnf~©Z) GjvKvi ‡mP cÖ`v‡b cÖKíi cÖfve 

 

cÖKíwU Avcbvi GjvKvi dm‡ji Rwg‡Z ‡mP cÖ`v‡b †Kvb mvnvh¨ K‡i‡Q? RbmsL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

n¨vu 3 ০ .8 

bv 387 99.2 

‡gvU 390 100.0 

 

K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq mgxÿvi gva¨‡g cÖvß 387 Rb (99.2%) DËi`vZv e‡jb, Zv‡`i GjvKvq dmj Pv‡l ‡mP 

cÖ`v‡b †Kvbiƒc mvnvh¨ Ki‡Q bv| Aciw`‡K gvÎ 3 Rb (0.8%) DËi`vZv e‡jb, Zv‡`i GjvKvq dmj Pv‡l ‡mP 

cÖ`v‡b †Kvbiƒc mvnvh¨ Ki‡Q| 
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mviwY 3.5.20: K‡›Uªvj MÖæc (cÖKí ewnf~©Z) GjvKvi 2003 mv‡ji Zzjbvq ‡m‡Pi AvIZvaxb dmj Pv‡l Rwg e„w×i 

cwigvY 

 

‡m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY e„w× †c‡q‡Q wK? RbmsL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

n¨vu 120 30.8 

bv 270 69.2 

‡gvU 390 100.0 

 

K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq mgxÿvi gva¨‡g cÖvß 270 Rb (69.2%) DËi`vZv e‡jb, Zv‡`i GjvKvq cÖK‡íi Kvi‡Y 

dmj Pv‡li Rwgi cwigvY e„w× cvq wb| Aciw`‡K gvÎ 120 Rb (30.8%) DËi`vZv e‡jb, GjvKvq cÖK‡íi 

Kvi‡Y dmj Pv‡li Rwgi cwigvY e„w× ‡c‡q‡Q| 

 

mviwY 3.5.21 K‡›Uªvj MÖæc (cÖKí ewnf~©Z) GjvKvi †m‡Pi AvIZvaxb Rwg bv evovi KviY 

 

†m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY bv evovi KviY wK RbmsL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

mviv eQi †m‡Pi cvwb cvIqv hvq bv, d‡j dmj Drcv`b KwVb 70 25.9 

wb‡Ri Rwgi cwigvY Kg 12 4.4 

Rwg‡Z †mP cÖ`v‡b LiP †ewk 163 60.4 

†mP cvwbi Afv‡e me ai‡Yi dmj Drcv`b Kiv m¤¢e bq 25 9.3 

‡gvU 270 100.0 

 

K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq mgxÿvi gva¨‡g cÖvß 163 Rb (60.4%) DËi`vZv e‡jb, Rwg e„w× bv cvIqvi cÖavb KviY 

n‡jv eZ©gv‡b Rwg‡Z †mP cÖ`v‡b LiP †ewk| Aciw`‡K gvÎ 70 Rb (25.9%) DËi`vZv e‡jb, Rwg bv evovi 

KviY n‡jv mviv eQi †m‡Pi cvwb cvIqv hvq bv Ges ZvB dmj Drcv`b A‡bK KwVb Ges gvÎ 25 Rb (9.3%) 

DËi`vZvi g‡Z Rwg bv evovi KviY n‡jv †m‡Pi cvwbi cÖPÐ Afve Avi †h Rwg Av‡Q Zv‡Z me dmj djv‡bv hvq 

bv| 

 

3.7.1.10 cÖK‡í RbM‡Yi AskMÖnY msµvšÍ Z_¨vw` 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKíwU MÖn‡Y 230 Rb (29.5%) DcKvi‡fvMx 

DËi`vZvi g‡Z GjvKvevmxi gZvgZ MÖnY Kiv n‡q‡Q; 167 Rb (21.4%) AskMÖnYKvixi g‡Z cÖKí cÖYq‡b ’̄vbxq 

RbM‡Yi AskMÖnY wQj; 699 Rb (98.6%) AskMÖnYKvixi g‡Z RbM‡Yi AskMÖn‡Yi Rb¨ cvwb e¨e ’̄vcbv msMVb 

MVb Kiv nqwb; Ges 750 Rb (92.9%) DcKvi‡fvMxi g‡Z cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z AeKvVv‡gv cwiPvjbv I 

iÿYv‡eÿ‡Y ’̄vYxq RbM‡Yi †Kvb m¤ú„³Zv †bB e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| Z_¨ we‡køl‡Y †`Lv hvq, †fŠMwjKfv‡e 

Ae ’̄v‡bi Kvi‡Y gyQvcyi ‡i¸‡jUi c‡q›U `~M©g GjvKv, Rj`m~¨‡`i DrcvZ, wbivcËvnxbZv, hvZvqvZ I †hvMv‡hv‡Mi 

Amyweav Ges †jvbv cvwbi GjvKvq Aew ’̄Z| myZivs MyYMZgvb iÿvq ’̄vbxq RbM‡Yi f~wgKv ivLvi my‡hvM wQjbv| 

 

mviwY 3.5.22 cÖK‡í RbM‡Yi AskMÖnY msµvšÍ Z_¨vw` 

cÖK‡í RbM‡Yi AskMÖnY msµvšÍ Z_¨vw`t DËi`vZvi msL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

cÖKí MÖn‡Y GjvKvevmxi gZvgZ MÖnY Kiv n‡q‡Q  230 29.5 

cÖKí cÖYq‡b ’̄vbxq RbM‡Yi AskMÖnY wQj  167 21.4 

RbM‡Yi AskMÖn‡Yi Rb¨ cvwb e¨e ’̄vcbv msMVb MVb Kiv nqwb  699 89.6 

cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z AeKvVv‡gv cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡Y 

’̄vYxq RbM‡Yi †Kvb m¤ú„³Zv †bB 

750 92.9 
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3.7.1.11 cwi‡e‡ki Ici mgwš^Z cvwb m¤ú` cÖK‡íi cÖfve msµvšÍ Z_¨vw` 

 

cwi‡e‡ki Ici mgwš^Z cvwb m¤ú` cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z cÖ‡kœi Rev‡e 293 Rb (37.6%) mgxÿvq AskMÖnYKvix 

DËi`vZv e‡jb cÖK‡íi d‡j RjR Dw™¢` I cÖvYxi Dci †Kvb †bwZevPK cÖfve c‡o‡Q; 256 Rb (34.0%) 

AskMÖnYKvixi g‡Z প্রকে বাস্তবায়মনর পূমব য জর্ সকল প্রজাবতর পাবখ জদখা জর্ত, প্রকে বাস্তবায়মনর পমর জস সকল 

প্রজাবতর পাবখ জদখা র্ায় Ges 510 Rb (56.4%) AskMÖnYKvixi Z_¨ g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j cwi‡e‡ki 

উci ‡Kvb weiƒc cÖwZwµqv m„wó K‡iwb e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib|  

 

mviwY 3.5.23 cwi‡e‡ki Ici mgwš^Z cvwb m¤ú` cÖK‡íi cÖfve msµvšÍ Z_¨vw` 

 

cwi‡e‡ki Ici cÖK‡íi cÖfve  DËi`vZvi msL¨v 

 (†gvU 780) 

kZKiv DËi`vZv 

(%) 

cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j RjR Dw™¢` I cÖvYxi Dci †Kvb †bwZevPK 

cÖfve c‡o‡Q 

293 37.6 

প্রকে বাস্তবায়মনর পূমব য জর্ সকল প্রজাবতর পাবখ জদখা জর্ত, প্রকে 

বাস্তবায়মনর পমর জস সকল প্রজাবতর পাবখ জদখা র্ায় 

265 34.0 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi 

Kvi‡Y cwi‡e‡ki উci ‡Kvb weiƒc cÖwZwµqv m„wó K‡iwb 
510 56.4 

 

mviwY 3.5.24 cwi‡e‡ki Dci cÖfv‡ei aib 

 

cwi‡e‡ki Ici cÖK‡íi cÖfve  DËi`vZvi msL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

cyivZb cÖRvwZi wejyß mvab n‡q‡Q 180 61.4 

ZvcgvÎ e„w× †c‡q‡Q 120 41.0 

 

cwi‡e‡ki Ici mgwš^Z cvwb m¤ú` cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z cÖ‡kœi Rev‡e 180 Rb (61.4%) AskMÖnYKvixi g‡Z 

প্রকে বাস্তবায়মনর পূমব য জর্ সকল cyivZb প্রজাবতর জদখা জর্ত, প্রকে বাস্তবায়মনর পমর জস সকল cyivZb cÖRvwZi wejyß 

mvab n‡q‡Q Ges 120 Rb (41.0%) AskMÖnYKvixi Z_¨ g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j ZvcgvÎv e„w× †c‡q‡Q e‡j 

AwfgZ e¨³ K‡ib|  

 

3.7.1.12  bvixi ÿgZvqb msµvšÍ Z_¨vw` 

bvixi ÿgZvqb m¤úwK©Z cÖ‡kœi Rev‡e 746 Rb (95.6%) mgxÿvq AskMÖnYKvix DËi`vZv e‡jb cÖKí পবরকেনায় 

নারীমদর gZvgZ MÖnY Kiv nqwb, gvÎ 204 Rb (26.2%) AskMÖnYKvixi g‡Z bvix‡`i Rb¨ wbivc` Kg© cwi‡ek 

m„wó n‡q‡Q, 256 Rb (33.1%) AskMÖnYKvixi g‡Z mgv‡Ri bvixi cÖwZ Aa¯Íb Ae ’̄vb Av‡Q, 501 Rb (64.2%) 

AskMÖnYKvixi g‡Z cÖKí ev Í̄evq‡bi ফমল নারীমদর তৎপরতার উপর জনবতবাচক প্রভাব পমড়মে Ges 447 Rb 

(57.3%) AskMÖnYKvixi Z_¨ g‡Z A_©‰bwZK welq wbqš¿Y wKsev ¯̂vaxbfv‡e gZvgZ প্রদামনর ÿgZv সৃবষ্ট হqwb 

e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 

 

mviwY 3.5.25 bvixi ÿgZvqb msµvšÍ Z_¨vw`  

bvixi ÿgZvqb DËi`vZvi msL¨v 

 (†gvU 780) 

kZKiv 

DËi`vZv (%) 

cÖKí পবরকেনায় নারীমদর gZvgZ MÖnY Kiv nqwb 746 95.6 

bvix‡`i Rb¨ wbivc` Kg© cwi‡ek m„wó n‡q‡Q 204 26.2 

mgv‡Ri bvixi cÖwZ Aa¯Íb Ae ’̄vb Av‡Q 256 33.1 

cÖKí ev Í̄evq‡bi ফমল নারীমদর তৎপরতার উপর জনবতবাচক প্রভাব পমড়মে 501 64.2 

A_©‰bwZK welq wbqš¿Y wKsev ¯̂vaxbfv‡e gZvgZ প্রদামনর ÿgZv সৃবষ্ট হqwb 447 57.3 

 

GKB DËi`vZv GKvwaK Ack‡bi Rb¨ DËi K‡i‡Qb 
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3.7.1.13 Rbmvavi‡Yi Rxeb I RxweKvi gvb msµvšÍ Z_¨vw` 

 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Rbmvavi‡Yi Rxeb I RxweKvi 

gvb Dbœqb N‡U‡Q e‡j mgxÿvq AskMÖnYKvix DËi`vZviv gZvgZ e¨³ K‡ib| GB welqK cÖ‡kœi Rev‡e 648 Rb 

(83.1%) mgxÿvq AskMÖnYKvix DËi`vZv e‡jb, GjvKvq ‡mP myweav e„w×i d‡j Avq e„w× †c‡q‡Q, 473 Rb 

(60.6%) AskMÖnYKvixi g‡Z GjvKvi K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb †e‡o‡Q, 648 Rb (83.1%) AskMÖnYKvixi g‡Z 

cÖKí ev Í̄evq‡bi Kvi‡Y Avw_©K Ae ’̄vi DbœwZ n‡q‡Q, 524 Rb (67.1%) AskMÖnYKvixi g‡Z cÖK‡íi Kvi‡Y 

K…wlwfwËK e¨emvi Dbœqb n‡q‡Q, 539 Rb (69.1%) AskMÖnYKvixi g‡Z dm‡ji evRviRvZKi‡Yi my‡hvM-myweav 

†e‡o‡Q, Ges 484 Rb (62.1%) AskMÖnYKvixi g‡Z `wi`ªZv n«vm †c‡q‡Q, Ges 716 Rb (79.1%) DËi`vZv 

e‡jb `wi`ªZv n«vm cvIqvq mšÍvb‡`i †jLvcovi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib|  

 

mviwY 3.5.26 Rbmvavi‡Yi Rxeb I RxweKvi gvb msµvšÍ Z_¨vw`  

Rbmvavi‡Yi Rxeb I RxweKvi gvb DËi`vZvi msL¨v 

 (†gvU 780) 

kZKiv 

DËi`vZv (%) 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb GjvKvq ‡mP 

myweav e„w×i d‡j Avq e„w× †c‡q‡Q 

648 83.1 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb Kvi‡Y K…wl 

kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb †e‡o‡Q 

473 60.6 

cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j Avw_©K Ae ’̄vi DbœwZ n‡q‡Q 648 83.1 

cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j Avcbvi GjvKvi K…wlwfwËK e¨emvi Dbœqb n‡q‡Q 524 67.1 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi Kvi‡Y 

GjvKvq dm‡ji evRviRvZKi‡Yi my‡hvM-myweav †e‡o‡Q 

539 69.1 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`xi cvwb wb®‹vkb cÖK‡íi 

ev Í̄evq‡bi d‡j Avcbvi `vwi`ªZv n«vm †c‡q‡Q 

484 62.1 

`wi`ªZv n«vm cvIqvq mšÍvb‡`i †jLvcovi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q 617 79.1 

 

mviwY 3.5.27 K‡›Uªvj MÖæc (cÖKí ewnf~©Z) GjvKv I †mP cÖKí GjvKvi g‡a¨ ’̄vbxq Kg©ms ’̄v‡bi my‡hv‡M †Kvb 

cv_©K¨ 

 

Kg©ms ’̄v‡bi cv_©K¨ RbmsL¨v kZKiv DËi`vZv (%) cÖK…Z kZKiv DËi`vZv (%) 

‰ea n¨vu 207 53.1 53.2 

bv 182 46.7 46.8 

‡gvU 389 99.7 100.0 

åvwšÍ c×wZMZ 1 .3  

‡gvU 390 100.0  

 

Aciw`‡K, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq mgxÿvi gva¨‡g cÖvß 207 Rb (53.2%) DËi`vZv e‡jb, K‡›Uªvj MÖæc GjvKv I 

†mP cÖKí GjvKvi g‡a¨ ’̄vbxq Kg©ms ’̄v‡bi my‡hv‡M †Kvb cv_©K¨ i‡q‡Q Ges gvÎ 182 Rb (46.8%) DËi`vZv 

e‡jb, K‡›Uªvj MÖæc GjvKv I †mP cÖKí GjvKvi g‡a¨ ’̄vbxq Kg©ms ’̄v‡bi my‡hv‡M †Zgb cv_©K¨ ‡bB| 

 

mviwY 3.5.28 K‡›Uªvj MÖæc (cÖKí ewnf~©Z) GjvKvq ‡mP myweav bv _vKvi Kvi‡Y K…l‡Ki †ckvq cwieZ©b 

 

K…l‡Ki †ckvq cwieZ©b n‡”Q RbmsL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

n¨vu 242 62.1 

bv 148 37.9 

‡gvU 390 100.0 
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Aciw`‡K, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq mgxÿvi gva¨‡g cÖvß 242 Rb (62.1%) DËi`vZv e‡jb, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq 

‡mP myweav bv _vKvi Kvi‡Y K…l‡Kiv Ab¨ †Kvb †ckvq wb‡qvwRZ n‡”Q Ges gvÎ 148 Rb (37.9%) DËi`vZv 

e‡jb, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq ‡mP myweav bv _vKvi Kvi‡Y K…l‡Kiv Ab¨ †Kvb †ckvq hv‡”Q bv| 

 

mviwY 3.5.29 K‡›Uªvj MÖæc (cÖKí ewnf~©Z) GjvKvq K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb nªvm msµvšÍ Z_¨vw` 

 

 RbmsL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

n¨vu 212 54.4 

bv 178 45.6 

‡gvU 390 100.0 

 

Aciw`‡K, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq mgxÿvi gva¨‡g cÖvß 212 Rb (54.4%) DËi`vZv e‡jb, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq 

‡mP myweav bv _vKvi Kvi‡Y K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb nªvm cv‡”Q Ges gvÎ 178 Rb (45.6%) DËi`vZv e‡jb, 

K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq ‡mP myweav bv _vKvi Kvi‡ K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb nªvm cvqwb| 

 

3.7.1.14 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j K…wl †_‡K †gvU evrmwiK Avq e„w× 

 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿvq AskMÖnYKvix 780 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ mKj (100%) DËi`vZvi (780 

Rb) g‡Z bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi KvR ev Í̄evq‡bi d‡j cÖKí GjvKvi 

gvby‡li Avq c~‡e©i Zzjbvq e„w× †c‡q‡Q| mgxÿvq AskMÖnYKvix DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i cÖ`Ë Z_¨ DcvË we‡kølY 

K‡i †`Lv hvq †h, cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M (2003 mv‡j) cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx K…lK‡`i me©wb¤œ evrmwiK 

Avq wQj cÖvq cuwPk nvRvi (25000/-) UvKv; Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci (2019) mv‡j Zv‡`i me©wb¤œ evrmwiK 

Avq e„w× †c‡q `uvovq Avwk nvRvi (80000/-) UvKv A_©vr G‡ÿ‡Î IRR evmrwiK e„w×  

(-0.03%)| 
 

Ab¨w`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M (2003 mv‡j) cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx K…lK‡`i m‡e©v”P evrmwiK Avq wQj 

cÖvq Pvi jÿ (400000/-) UvKv; Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci (2019) mv‡j Zv‡`i m‡e©v”P evrmwiK Avq e„w× 

†c‡q `uvovq mvZvk jÿ (2700000/-) UvKv|  

 

cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx‡`i Mo evrmwiK Avq ch©v‡jvPbv Ki‡Z †`Lv hvq †h, cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M (2003 

mv‡j) cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx K„lK‡`i Mo evrmwiK Avq wQj cÖvq evnvËi nvRvi cuvPkZ cÂvbœ UvKv †Zi 

cqmv (72555.13/-) UvKv; Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci 2019 mv‡j Zv‡`i Mo evrmwiK Avq e„w× †c‡q ̀ uvovq 

cÖvq `yB jÿ mvZvbœ nvRvi cuPvËi UvKv †PŠlwÆ cqmv (257075.64/-) UvKv| G‡ÿ‡Î cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡Mi 

Z zjbvq cÖKí ev Í̄evq‡bi ci Zv‡`i Mo evrmwiK Av‡qi e„w×i nvi cÖvq 254.32%| 

 

 cÖKí ev Í̄evq‡bi 

Av‡M (2003)  

cÖKí ev Í̄evq‡bi 

c‡i (2019) 

2003 mv‡ji Zzjbvq 2019 mv‡j 

evrmwiK Avq e„w×i nvi (%) 

me©wb¤œ  evrmwiK Avq (UvKv) 25000.00 80000.00  

m‡eŸvP©  evrmwiK Avq (UvKv) 400000.00 2700000.00  

Mo  evrmwiK Avq (UvKv) 72555.12 257075.64 254.32% 

Mo e¨eavb 49170.74 301572.97 - 

 

3.7.1.15 GjvKvevmxi Avw_©K Ae ’̄vi DbœwZ I `wi`ªZv n«vm 

 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 780 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ mKj (98.7%) DËi`vZvi (770 Rb) g‡Z 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi KvR ev Í̄evq‡bi d‡j DcKvi‡fvMx K…lK‡`i 

Av‡Mi Zyjbvq Avw_©K Ae ’̄vi DbœwZ n‡q‡Q Ges Zv‡`i Avw_©K Ae ’̄vi DbœwZi mv‡_ 98.7% DËi`vZvi we‡ePbvq 

cÖKí ev Í̄evq‡bi Kvi‡Y Zv‡`i `wi`ªZvI Av‡Mi Zzjbvq n«vm †c‡q‡Q| 
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3.7.1.16 DcKvi‡fvMx K…lK‡`i mšÍvb‡`i †jLvcovi my‡hvM e„w× 

 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 780 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ mKj (95.6%) DËi`vZvi (746 Rb) g‡Z 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi KvR ev Í̄evq‡bi d‡j Av‡Mi Zzjbvq Zv‡`i 

mšÍvb‡`i †jLvcovi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q| mgxÿvq `jxq Av‡jvPbvq AskMÖnYKvix DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡Z 

cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvevmxi Avw_©K Ae ’̄v Av‡Mi Zzjbvq DbœwZ Ges `wi`ªZvI n«vm cvIqvq Zv‡`i mšÍvb‡`i 

†jLvcovi LiP cwiPvjbv Kivi ÿgZv Av‡Mi Zzjbvq e„w× †c‡q‡Q, hvi d‡j Zv‡`i mšÍvb‡`i †jLvcovi my‡hvMI 

e„w× †c‡q‡Q| 

 

mviwY 3.5.30 K‡›Uªvj MÖæc (cÖKí ewnf~©Z) GjvKvi DËi`vZvi `„wó‡Z †mP cÖKíwU cÖKí GjvKvq Kvh©KvwiZv 

welqK Z_¨vw` 

 

‡mP cÖKíwU cÖKí GjvKvq Kvh©Ki wKbv? RbmsL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

n¨vu 376 96.4 

bv 14 3.6 

‡gvU 390 100.0 

 

K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq mgxÿvi gva¨‡g cÖvß 376 Rb (96.4%) DËi`vZv e‡jb, ‡mP cÖKíwU cÖKí GjvKvq Kvh©Ki 

f~wgKv cvjb Ki‡Q Ges gvÎ 14 Rb (3.6%) K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZv e‡jb, ‡mP cÖKíwU cÖKí GjvKvq Kvh©Ki 

f~wgKv cvjb K‡iwb| 

 

mviwY 3.5.31 K‡›Uªvj MÖæc (cÖKí ewnf~©Z) GjvKvi DËi`vZvi `„wó‡Z cÖKíwU cÖKí GjvKvq Kvh©Ki nIqvi KviY 

 

cÖKíwU cÖKí GjvKvq Kvh©Ki nIqvi KviY 

DËi`vZvi msL¨v 

RbmsL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

cÖKíwUi Kvi‡Y †mP e¨e ’̄vi LiP Kg 276 70.8% 

cÖKíwUi Kvi‡Y GjvKvi Rwgi De©iZv kw³ †e‡o‡Q 307 78.7% 

cÖKíwUi Kvi‡Y †mP cvwb cÖvwß mnRjf¨ n‡q‡Q 159 40.8% 

cÖKíwUi Kvi‡Y ’̄vbxq RbM‡Yi Avq †e‡o‡Q 175 44.9% 

cÖKíwU Rjve×Zv wbimb K‡i‡Q 138 35.4% 

cÖKíwUi Kvi‡Y †hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœqb n‡q‡Q 57 14.6% 

GKB DËi`vZv GKvwaK Ack‡bi Rb¨ DËi K‡i‡Qb 

 

3.7.1.17 bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi Benefit Cost Ratio (BCR), 

Net Present Value (NPV), Ges Internal Rate of Return (IRR)– we‡kølY 
 

 

cÖK‡íi Benefit Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV), Ges Internal Rate of Return 

(IRR)– we‡kølY 

GLv‡b wb‡¤œv³ m~Îvejx e¨envi K‡i BCR, NPV Ges IRR wbY©q Kiv n‡q‡Q| 

 

𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭 − 𝐂𝐨𝐬𝐭 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
𝐏𝐕 𝐨𝐟 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭

𝐏𝐕 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭
 

 

𝐍𝐏𝐕 =
𝐑𝐭

(𝟏 + 𝐢)𝐭
 

 

𝐈𝐑𝐑 =
(𝐂𝐚𝐬𝐡 𝐟𝐥𝐨𝐰𝐬)

(𝟏 + 𝐫)𝐢
− 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 

 

 

Where, 
t=time of the cash flow 
i=discount rate 

Rt= net cash flow 

†hLv‡b, 

প্রাকন্তক োর্াকজক 

সর্কনকেট  

প্রাকন্তক োর্াকজক ব্যয়  

 
Where, 

Cash flows= cash flows in the time period 
r=discount rate 
i=time period 
 



cvZv-46 

 

Benefit Cost Ratio (BCR) Net Present Value  (NPV) Internal Rate of Return (IRR) 

Avw_©Kt 2.42 t 1.00 Avw_©K t 16368.09 jÿ UvKv Avw_©Kt 23.77% 

A_©‰bwZKt 2.59 t 1.00 A_©‰bwZKt 16232.13 jÿ UvKv A_©‰bwZKt 24.70% 

তথ্যসূত্র: আরবডবপবপ (নমভম্বর ২০১৪) ও বপবসআর (মসমেম্বর ২০১৭) 
      

 

AZGe, mvgwMÖK djvdj we‡køl‡Yi Av‡jv‡K ejv hvq, bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb 

cÖK‡íi BCR, NPV I IRR n‡Z cÖvß Avw_©K I A_©‰bwZK AvDUKvg m‡šÍvlRbK|  

 

3.7.1.18 m¤ú‡K©i cwigvc (Measures of Association) 
 

KvB eM© cixÿvi gva¨‡g cÖKíwU ev Í̄evq‡bi mv‡_ Rwg‡Z jebv³ cvwb AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Ges k‡m¨i Drcv`b 

e„w×i m¤úK© wbiƒcY: 

 

GLv‡b, 

 

Null hypothesis 𝐻0: cÖKíwU ev Í̄evq‡bi mv‡_ Rwg‡Z jebv³ cvwb AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Ges k‡m¨i Drcv`b 

e„w×i ‡Kvb m¤úK© †bB| †h‡nZz KvB eM© cixÿvi djvdj Zvrch©c~Y©; myZivs Null hypothesis 𝐻0wU evwZj 

n‡q‡Q| AZGe, cÖKíwU ev Í̄evq‡bi mv‡_ Rwg‡Z jebv³ cvwb AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Ges k‡m¨i Drcv`b e„w×i 

GKwU abvZœK m¤úK© i‡q‡Q| 

 

†Km cÖ‡mwms Gi mvims‡ÿc (Case Processing Summary) 

 NUbvmg~n (Cases) 

‰ea (Valid) Abycw¯’Z (Missing)  †gvU (Total) 

N kZKiv nvi N kZKiv nvi N kZKiv nvi 

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi mv‡_ 

Rwg‡Z jebv³ cvwb 

AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y I Rwg‡Z 

k‡m¨i Drcv`b e„w× m¤úK© 

740 94.9% 40 5.1% 780 100.0% 

 

KvB eM© mviwYt cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Rwg‡Z jebv³ cvwb AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Kiv m¤¢e n‡q‡Q Ges জবেমত 

েমস্যর উৎপাদন বৃবদ্ধ জপময়মে| 

 

 জসচ সুববনা পাওয়ার কারমণ আপনার 

জবেমত েমস্যর উৎপাদন বৃবদ্ধ জপময়মে †gvU 

হযাঁ না 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Rwg‡Z jebv³ 

cvwb AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Kiv m¤¢e n‡q‡Q 

হযাঁ 559 58 617 

না 3 120 123 

†gvU 562 178 740 

 

KvB eM© cixÿv (Chi-Square Tests) 

 Value df Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 436.330
K

 1 .000   

Continuity CorrectionL 431.518 1 .000   

Likelihood Ratio 403.670 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 



cvZv-47 

 

Linear-by-Linear 

Association 
435.741 1 .000 

  

N of Valid Cases 740     

K. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29.59. 

L. Computed only for a 2x2 table 

 

KvB eM© cixÿvq †`Lv hvq, cÖKíwU ev Í̄evq‡bi mv‡_ Rwg‡Z jebv³ cvwb AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Ges Rwg‡Z k‡m¨i 

Drcv`b e„w×i m¤úK© i‡q‡Q| A_©vr cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j K…wl Drcv`b e„w× †c‡q‡Q| 

 

†Km cÖ‡mwms Gi mvims‡ÿc (Case Processing Summary) 

 NUbvmg~n (Cases) 

‰ea (Valid) Abycw¯’Z (Missing)  †gvU (Total) 

N kZKiv nvi N kZKiv nvi N kZKiv nvi 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi mv‡_ 

Rwg‡Z jebv³ cvwb 

AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Ges RjR 

Dw™¢` I cÖvYxi Dci 

†bwZevPK cÖfve c‡o‡Q| 

755 96.8% 25 3.2% 780 100.0% 

 

KvB eM© mviwYt cÖKíwU ev Í̄evq‡bi mv‡_ Rwg‡Z jebv³ cvwb AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Ges RjR Dw™¢` I cÖvYxi Dci 

†Kvb †bwZevPK cÖfve c‡o‡Q wKbv? 

 

 RjR Dw™¢` I cÖvYxi Dci †Kvb 

†bwZevPK cÖfve c‡o‡Q †gvU 

হযাঁ না 

Rwg‡Z jebv³ cvwb AbycÖ‡e‡ki 

wbqš¿Y Kiv m¤¢e n‡q‡Q 

হযাঁ 265 361 626 

না 6 123 129 

†gvU 271 484 755 

 

KvB eM© cixÿv (Chi-Square Tests) 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 66.000
K

 1 .000   

Continuity CorrectionL 64.373 1 .000   

Likelihood Ratio 84.164 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 65.913 1 .000   

N of Valid Cases 755     

K. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46.30. 

L. Computed only for a 2x2 table 
 

KvB eM© cixÿvq †`Lv hvq, cÖKíwU ev Í̄evq‡bi mv‡_ Rwg‡Z jebv³ cvwb AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Ges RjR Dw™¢` I 

cÖvYxi Dci †bwZevPK cÖfve c‡o‡Q| 
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3.7.1.19 cÖK‡íi mej I `ye©j w`K we‡kølY (SWOT Analysis) 
 
 

K. cÖK‡íi mej w`Kmg~n 

 

 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 780 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ 626 Rb (82.9%) DËi`vZvi g‡Z bZzb 

WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi Kv‡Ri me‡P‡q mej/kw³kvjx w`K¸‡jv n‡jv 

eZ©gv‡b ‡Rvqv‡ii লবণাক্ত cvwbi AbycÖ‡ek †_‡K iÿv ‡c‡q‡Q; 78.10% (609 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí 

GjvKvi Rjve×Zv wbimb n‡q‡Q; 50.13% (391 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄v Av‡Mi 

Zzjbvq DbœZ n‡q‡Q Ges 49.36% (385 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq mviv eQi †m‡Pi cvwb cvIqv hvq| 

GQvov 43.33% (338 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq Kg©ms ’̄vb e„w× †c‡q‡Q; 78.30% (611 Rb) 

DËi`vZvi g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j ফসমলর বনববড়তা বৃবদ্ধ জপময়মে, 32.31% (252 Rb) DËi`vZvi g‡Z 

cÖKí GjvKvq K…wl kÖwg‡Ki Pvwn`v e„w× †c‡q‡Q; 23.33% (182 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq e¨emv 

evwYR¨ Av‡Mi Zzjbvq e„w× †c‡q‡Q| Ab¨w`‡K, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvi 390 Rb DËi`vZvi g‡a¨ 174 Rb (41.6%) 

DËi`vZvi mgxÿvq cÖvß Z_¨ we‡køl‡Y Rvbv hvq, Zv‡`i GjvKvq bZzb †Kvb Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó nqwb Avevi 

155 Rb (39.74%) g‡Z, Av‡Mi Zzjbvq †mLv‡b Pvlvev` AZ¨šÍ mnR n‡q‡Q Ges 290 Rb (74.36%) g‡Z, 

cÖKí GjvKvq K…wl Kv‡R kÖwg‡Ki Pvwn`v †e‡o‡Q| 

 

mviwY 3.5.32 bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi mej/kw³kvjx w`Kmg~n  

 

ক্রকর্ক 

নং 

mej w`Kmg~n উত্তরদাতার েংখ্যা 

[সর্াট=780] 

উত্তরদাতার 

িতকরা হার (%) 

০১. ‡Rvqv‡ii jebv³ cvwbi AbycÖ‡ek †_‡K iÿv ‡c‡q‡Q 626 82.90 

০২. cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j cÖKí GjvKvi Rjve×Zv wbimb 

n‡q‡Q 

609 78.10 

০৩. প্রকল্প এলাকায় োরা র্ির সেনচর পাকন পাওয়া র্ায় 385 49.36 

০৪. cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j জবেমত dm‡ji wbweoZv e„w× †c‡q‡Q  611 78.30 

০৬. এলাকায় কর্ বেংস্থান বৃকদ্ধ সপনয়নি 338 43.33 

০৭. কৃকর্ শ্রকর্নকর চাকহদা বৃকদ্ধ সপনয়নি 252 32.31 

০৮. ব্যর্ো র্াকেজয আনগর তুলনায় বৃকদ্ধ সপনয়নি 182 23.33 

09. †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb n‡q‡Q 391 50.13 

একই উত্তরদাতা একাকধক অপিননর জন্য উত্তর কনরনিন 

 

L. cÖK‡íi `ye©j w`Kmg~n 

 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 780 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ me©vwaK 327 Rb (50.31%) DËi`vZvi g‡Z 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi Kv‡Ri me‡P‡q Lvivc I `ye©j w`K¸‡jv n‡jv 

37.43% (292) DËi`vZvi g‡Z cÖavb Lv‡ji `~ieZ©x GjvKvq K…wl Rwg‡Z †mP †`Iqvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq cwigvY 

cvwb cvIqv hvq bv| GQvov 25.38% (198 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq †mP bvjvi bó †i¸‡jUi Riæwi 

wfwË‡Z †givgZ bv Kiv; 31.28% (244 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvi K…wl Rwg‡Z m„ó Rjve×Zv wbimbK‡í 

ch©vß wb¯‹vkb e¨e ’̄vi Afve i‡q‡Q; 27.82% (217 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq cvwb Dbœqb †ev‡W©i mswkøó 

e¨w³‡`i wbqwgZ Z`viwKi Afve i‡q‡Q 34.35% (268 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq K…wl Rwg‡Z †m‡Pi 

cvwb‡Z jebv³Zv ‡ewk Ges 61.92% (483 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq ‡`kxq cÖRvwZi gvQ msiÿY 

e¨e ’̄vi Abycw¯’wZ i‡q‡Q| 
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mviwY 3.5.33 bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi `ye©j w`Kmg~n 

 

ক্রকর্ক 

নং 

`ye©j কদক েমূহ উত্তরদাতার েংখ্যা 

[সর্াট=780] 

িতকরা উত্তরদাতা 

(%) 

০১. দূরর্তী এলাকায় প্রনয়াজনীয় পকরর্াে পাকন না পাওয়া 292 37.43 

০২. ¯^vfvweK e„wói cvwb wb®‹vkb e¨e¯’vi AcÖZzjZv 244 31.28 

০৩. wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZ gvb fv‡jv bv  327 41.92 

০৪. wbqwgZ Z`viwKi Afve  217 27.82 

০৫. jebv³Zv ‡ewk 268 34.35 

০৬. bó †i¸‡jUi Riæwi wfwË‡Z †givgZ bv Kiv  198 25.38 

০৭. ‡`kxq cÖRvwZi gvQ msiÿY e¨e ’̄vi Abycw¯’wZ 483 61.92 

একই উত্তরদাতা একাকধক অপিননর জন্য উত্তর কনরনিন 

 

3.7.2 cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z ¸YMZ we‡kølY 

 

3.7.2.1 GdwRwW n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 
 

গুেগত কর্নের্নের জন্য প্রকল্প এলাকার ১৩ উপজনলার (প্রকতটি কনর্ বাকচত রহণানর্ ১টি কনর বনময়) সর্াট ১৩টি এেকজক  করা 

হনয়নি। প্রনতযক এেকজক নত ন্যযনতর্ ১০ জন অংিরহণহেকারী উপকস্থত কিনলন। প্রকতটি এেকজক নত প্রকল্প রহণানর্র কর্কভন্ন 

স্তনরর সলাকজন তো কৃর্ক, র্ৎস্যচার্ী, স্থানীয় সনর্তবৃন্দ, ের্ানজর গণ্যর্ান্য সলাকজন, কিক্ষক, িাি েংকেি এলাকার 

জনপ্রকতকনকধ অংিরহণহে করার েনল তানদর কাি সেনক প্রকনল্পর কর্ বকাে ও এর প্রভার্ েংকেি কর্কভন্ন গুেগত তথ্য েংরহণহ 

করা হনয়নি। দলীয় আনলাচনােমূহ এেকজক  গাই লাইন (পকরকিি-৩) অনুোনর পকরচাকলত হনয়নি। এেকজক  গাই লাইন 

প্রেয়নন সর্ েকল কর্র্য়/স্যচক অন্তর্ভ বক্ত কিল তা হনলা- প্রকল্প কর্ বকােগুনলার র্তবর্ান কার্ বকর অর্স্থা, সরগুনলটর ও 

অর্কাঠানর্াগুনলার গুেগতর্ান, সেচ প্রকনল্পর অর্কাঠানর্া, কৃকর্ েেল ও র্ৎস্য েম্পদ উন্নয়নন প্রকনল্পর প্রভার্ ও পকরনর্ি 

উন্নয়ন কার্ বক্রনর্র েনল অকজবত সুকর্ধােমূহ, দকরদ্র্যতা কর্নর্াচনন সেচ প্রকনল্পর প্রভার্, প্রকল্প কর্ বকানের র্াধ্যনর্ প্রকল্প 

এলাকায় কর্ বেংস্থাননর সুকর্ধা বৃকদ্ধ, নারীর অংিরহণহে, প্রকল্প কর্ বকানের েনল অে বননকতক কর্ বকাে বৃকদ্ধ, প্রকনল্পর ের্ল 

ও দুর্ বল কদকেমূহ, অন্য এলাকায় একই রকর্ আনরা উন্নত প্রকনল্পর জন্য সুপাকরি ইতযাকদ।  

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi eZ©gvb Ae ’̄v 

প্রভার্ মূল্যায়ন ের্ীক্ষার এেকজক নত অংিরহণহেকারী অকধকাংি উপকারনভাগীনদর র্নত প্রকনল্পর আওতায় োকা 

সরগুনলটরগুনলার অকধকাংিই েংস্কার করা হনয়কিল। তনর্ র্তবর্ানন অননকগুনলা সরগুনলটর নি অর্স্থায় আনি। অকধকাংি 

উপকানরনভাগীনদর র্নত সরগুনলটরগুনলার েংস্কানরর গুেগতর্ান ভানলা কিলনা।  

উপকারনভাগীনদর র্নত অকধকাংি স্থানন সরগুনলটরগুনলার েংস্কানরর পর তা ব্যর্হার কনর েেল রক্ষা করা েম্ভর্ হনি। 

gyQvcyi †i¸‡jUviwUi wbg©vY G AÂ‡ji †Rvqv‡ii cvwb AbycÖ‡ek †iv‡ai Rb¨ h_v_© n‡q‡Q| wKš‘ †i¸‡jUiwUi 23 

bs †MBU w`‡q jeb cvwb Xz‡K c‡o| KviY 23 bs †MB‡U ‡h †ivc †`Iqv n‡qwQj Zv A‡bK Av‡MB wQ u‡o †M‡Q| 

gyQvcyi m`‡ii mv‡_ gyQvcyi MÖv‡gi †hvMv‡hv‡Mi iv Í̄wU fv½v| iv Í̄vwUi ms¯‹vi Riæix| †i¸‡jUiwUi Z`viwK Kivi 

†jvK †bB| †LvRvL uywRi ci w``vi bvgK GKRb Acv‡iU‡ii †`Lv ‡g‡j| wZwb e‡jb wZwb GKv Gi †`Lfvj K‡ib| 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GB GjvKvq cÖvK…wZK gvQ 

A‡bK K‡g †M‡Q| M‡elYvq Rvbv hvq, Av‡iv cÖvq 1.30 jÿ †n±i Rwg Pv‡li AvIZvq wb‡q Avmvi Rb¨ †hme Lvj 

GLbI Lb‡bi AvIZvq Av‡mwb †m¸‡jv‡KI L‡bbi e¨e ’̄v Kiv Ges LbbK…Z Lvjmg~n wbqwgZ cybtLbb I kvmb 

Kivi cÖ‡qvRb e‡j GjvKvevmx g‡b K‡ib| 

 

এেকজক নত অংিরহণহেকারী উপকানরনভাগীনদর তথ্যানুোনর প্রকল্প রহণহনের পনর তানদর েেল উৎপাদন ভানলা হমে এর্ং 

আকে বক অর্স্থাও ভানলা হনয়নি। Z‡e fv½b গত কময়ক বেমর জোট জফনী নদীর অব্যাহত ভাঙমন জনায়াখাবল জজলার 

জকাম্পানীগঞ্জ উপমজলার চরপাব যতী, পূব যচর হাজারী, gyQvcyi গ্রাে, জফনী জজলার জসানাগাজী উপমজলার চরেজবলেপুর, 

কাটাবখলা, চর সাহাবভকারী, উত্তর ও পবশ্চেচর দরমবে গ্রােসহ ববস্তীণ য জনপমদ ভাঙন অব্যাহত রময়মে। তারা বমলন এ 

ব্যাপামর এখনই পদমযপ জনওয়া প্রময়াজন। 
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wPÎ 7.12: gyQvcyi †i¸‡jUviwUi 23 †f›U †i¸‡jU‡ii 

eZ©gvb Ae¯’v 

wPÎ 7.13: gyQvcyi †i¸‡jUviwUi 23 bs †MB‡Ui †ivc ‡Quov 

I AKvh©Ki Ae¯’v 
 

Kzwgjøv †Rjvi eiæov Dc‡Rjvi g¨vÇv MÖv‡gi cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx‡`i Z_¨vbymv‡i g¨vÇv MÖv‡gi cÖKí 

GjvKvi Lv‡ji Ae ’̄v fvj bv| LbbK…Z Lv‡ji Ach©ß MfxiZv, cwjcvZ I Av‡kcv‡ki gqjv AveR©bv Ges 

KPzixcvbvi d‡j †m¸‡jv †mPKvh© e¨nZ Ki‡Q| Z`viwKi Afve i‡q‡Q| Lvj¸‡jv‡K GLb Avi ¸iæZ¡ †`Iqv n‡”Q 

bv| mwVK mg‡q Zviv cÖ‡qvRbxq cvwb cv‡”Q bv| hv cv‡”Q Zv cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq Kg| Av‡Mi †P‡q Rwg‡Z dm‡ji 

wbweoZv wKQzUv e„w× †c‡q‡Q| Av‡M cÖwZ kZ‡K 15 †KwR dmj Drcv`b nZ GLb Zv †e‡o n‡q‡Q 25 †KwR| 

UvBWvj †Rvqv‡ii Kvi‡Y Av‡M dm‡ji ÿwZ nZ| GLb Zv Av‡Mi †P‡q K‡g‡Q| 

 

প্রকনল্পর আওতাধীন কনকর্ বত অর্কাঠানর্াগুনলার গুেগতর্ান ও পকরর্াে 
 

 

এেকজক নত অংিরহণহেকারী উপকারনভাগীনদর র্নত প্রকনল্পর আওতায় সর্ের্ অর্কাঠানর্া কনর্ বাে করা হনয়নি সেগুনলার 

র্ান সর্াটামুটি ভানলা। তনর্ সর্গুনলা ভানলা অর্স্থায় আনি সেগুনলারও ককছু সিাট-খানটা ত্রুটি আনি। অর্কাঠানর্াগুনলা 

ক্ষকতরহণস্ত হনলও র্োর্েভানর্ সর্রার্ত করা হনিনা। অকধকাংি উপকানরনভাগীনদর র্নত কনকর্ বত সভৌত অর্কাঠানর্ার র্ান 

সর্াটামুটি ভানলা কিল। তনর্ ককছু েংখ্যক উপকারনভাগীনদর র্নত কনকর্ বত সভৌত অর্কাঠানর্ার র্ান ভানলা কিল না। 

অকধকাংি উপকানরনভাগীনদর র্নত অর্কাঠানর্া কনর্ বােকানল স্থায়ী সুকর্ধানভাগী জনোধারনের গুেগতর্ান কনয়ন্ত্রনে সকান 

ভূকর্কা কিল না। শুধুর্াি স্থান কনধ বারনের জন্য আনলাচনা করা হয়। উপকানরনভাগীনদর র্নত র্াঁধ কনর্ বানের কনধ বাকরত 

পকরর্াে র্োর্েভানর্ েম্পন্ন হনয়নি। 

  

wPÎ 7.12: gyQvcyi †i¸‡jUviwUi 23 †f›U †i¸‡jU‡ii 

cvk¦©eZx© euva Kvh©Ki Ae¯’v 

wPÎ 7.13: gyQvcyi Bwi‡Mkb K¨v‡bj evRvi msjMœ ‡hLv‡b 

cvwb wb®‹vk‡bi mye¨e¯’v †bB 
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কৃকর্নত প্রভার্ েম্পককবত তথ্যাকদ  
 

এেকজক নত অংিরহণহেকারী অকধকাংি উপকারনভাগী েেল চার্ীরা জানান প্রকল্প কার্ বক্রনর্র েনল র্ন্যা প্রকতনরাধ করা 

েম্ভর্ হনয়নি এর্ং সেচ কার্ ব েম্পন্ন করা র্ানি। তনর্ খকলিাখালী রহণানর্র উপকারনভাগীরা জানান তানদর এলাকার 

ইকরনগিন পাম্প নি হওয়ার কারনে সেচ কার্ বক্রর্ েম্ভর্ হনি না। তনর্ র্ন্যা প্রকতনরাধ করা র্ায়। প্রকনল্পর আওতাধীন 

জকর্নত প্রনয়াজনীয় পকরর্াে সেনচর পাকন েঠিক ের্নয় প্রাকপ্ত কনকিত হনয়নি। েনল একই জকর্নত র্ৎেনর েেল চানর্র 

েংখ্যা (কনকর্ড়তা) বৃকদ্ধ সপনয়নি। তানদর র্নত, প্রকল্প র্াস্তর্ায়ননর পূনর্ ব অকধকাংি সক্ষনি প্রকল্প এলাকার একই জকর্নত 

র্িনর র্াি ১ টি েেল চার্ করা সর্ত ককন্তু প্রকল্প র্াস্তর্ায়ননর পনর একই জকর্নত র্িনর ২ টি েেনলর চার্ হয়। তনর্ 

র্তবর্ানন ককছু জকর্নত র্িনর ৩ টি েেনলর চার্ হয়। এর েনল প্রকল্প এলাকায় েেল উৎপাদননর কনকর্ড়তা সর্নড়নি দুই 

সেনক কতন গুে। েনল প্রকল্প এলাকায় কৃকর্ েেল উৎপাদন কদ্বগুে পকরর্াে বৃকদ্ধ সপনয়নি। প্রকল্প র্াস্তর্ায়ননর েনল অি 

এলাকায় েেনলর ক্ষকত পূনর্ বর তুলনায় র্তবর্ানন অননক কনর্নি। 

  

wPÎ 7.14: jvKmvg nvIiv MÖv‡g ‡g¤^v‡ii evwoi cv‡k¦© AbywôZ 

GdwRwW 

wPÎ 7.15: Kzwgjøv `wÿY m`i Dc‡Rjvi cwðg RyiKvb 

MÖv‡gi Kwe‡ii †`vKv‡bi mvg‡b AbywôZ GdwRwW 

 

রহণার্ীে কর্ বেংস্থাননর সুনর্াগ সৃকিনত প্রকনল্পর প্রভার্ 

 

এেকজক নত অংিরহণহেকারী প্রায় েকল উপকারনভাগী উত্তরদাতা জানান সর্, প্রকনল্পর েনল প্রকল্প এলাকায় কৃকর্জ েেল 

উৎপাদন ব্যাপক বৃকদ্ধ সপনয়নি। এর েনল প্রকল্প এলাকায় কর্ বেংস্থান বৃকদ্ধ সপনয়নি। কৃকর্ জকর্নত কৃকর্ শ্রকর্নকর চাকহদাও 

কদ্বগুে পকরর্ানে বৃকদ্ধ সপনয়নি েনল কৃকর্ শ্রকর্নকর র্জুরীও বৃকদ্ধ সপনয়নি। র্া পূনর্ ব ১৫০-২০০ টাকা সেনক র্তবর্ানন ৩০০-

৪০০ টাকা বৃকদ্ধ সপনয়নি। তাই তারা র্নন কনরন, উন্নত প্রকিক্ষে, নি অর্কাঠানর্াগুনলা সর্রার্ত ও কৃকর্জ েেল েহনজ 

র্াজারজাতকরনের ব্যর্স্থা করনল ভকর্ষ্যনত কর্ বেংস্থান আরও বৃকদ্ধ পানর্। 

প্রকল্প কার্ বক্রনর্র েনল এলাকার র্ানুনর্র জীর্নর্ািার র্াননর ওপর প্রভার্ 

 

†dbx †Rjvi `vMbf~uBqv Dc‡Rjvi evwjMuvI BDwbq‡bi nK`x MÖv‡gi Rbve Avãyi iv¾v‡Ki evoxi †Kvj †N‡m P‡j 

†M‡Q †QvU †dbx b`x| GB b`xi cybtLb‡bi d‡j GjvKvi †hb eb¨v wbqš¿Y m¤¢e n‡q‡Q †Zgwb GjvKvi Av_©-mvgvwRK 

Dbœqb n‡q‡Q| GdwRwW‡Z AskMÖnYKvix mKj DcKvi‡fvMx DËi`vZv Rvbvb †h, cÖK‡íi Kvh©µ‡gi d‡j GjvKvi 

`vwi`ªZv n«vm †c‡q‡Q| d‡j GjvKvi Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi e¨vcK Dbœqb n‡q‡Q| cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

gvby‡li Avq 2-3 ¸Y e„w× †c‡q‡Q| Z‡e DcKvi‡fvMxMY e‡jb, weMZ K‡qK eQi hveZ `~e©j euv‡ai Kvi‡Y b`x 

fv½b n‡”Q Ges G e¨vcv‡i evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©I Kv‡Q evievi Rvbv‡bvi ciI †Kvb e¨e ’̄v †bIqv n‡”Q bv| 

GLbB cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY bv Kiv n‡j GjvKvi C`Muv mn cÖavb iv Í̄v b`x M‡f© wewjb n‡q †h‡Z cv‡i e‡j 

GdwRwW‡Z AskMÖnYKvixMY g‡b K‡ib| 
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wPÎ 7.16: evwjMuvI BDwbq‡bi nK&`x MÖv‡g Avãyj iv¾vK 

mv‡n‡ei evwoi cÖv½‡b AbywôZ GdwRwW 

wPÎ 7.17: evwjMuvI BDwbq‡bi nK&`x MÖv‡g †QvU †dbx b`x 

msjMœ Lvj 

 

 

3.7.2.2 †KAvBAvB n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 
 

K. bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí AvIZvaxb ‡dbx m`i GjvKvi cwievi msL¨vi 

web¨vm 

 

 

 

wPÎ 7.16: Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, †dbx m`i, †deªæqvwi 2020 m~Î: weweGm, 2019 

 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKívaxb ‡dbx m`i GjvKvi †gvU cwiev‡ii msL¨v 

52754wU| Gi g‡a¨ †QvU cwiev‡ii msL¨v 12005 wU; cÖvwšÍK cwiev‡ii msL¨v 17753 wU; gvSvwi cwiev‡ii msL¨v 

3804 wU; eo cwiev‡ii msL¨v 164 wU Ges cÖKí ev Í̄evq‡bi c~‡e© f~wgnxb cwiev‡ii msL¨v wQj 12,456 wU eZ©gv‡b 

f~wgnxb cwiev‡ii msL¨v `uvwo‡q‡Q 11427 wU A_©vr cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j f~wgnxb cwiev‡ii msL¨v 9% n«vm 

†c‡q‡Q|  
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L. bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí AvIZvaxb ‡dbx m`i GjvKvi dmwj Rwgi 

cwigvY I wbweoZv web¨vm 

 

 

 

wPÎ 7.17: Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, ‡dbx m`i, †deªæqvwi 2020, m~Î: weweGm, 2019 

 

wPÎ 7.17 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKívaxb ‡dbx m`i 

GjvKvq GK dmwj Rwg 7220 GKi; `yB dmwj Rwgi cwigvY 4055 GKi; wZb dmwj Rwgi cwigvY 4380 GKi| 

‡dbx m`i Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm n‡Z Rvbv hvq GLv‡b dm‡ji wbweoZv 203%| cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M 

(2003) cy‡iv cÖKí GjvKvq dm‡ji wbweoZv wQj 156% hv eZ©gv‡b (2019) cÖvq 220%| 

 

M. bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí AvIZvaxb ‡dbx m`i GjvKvi 2003 mvj I 

2020 mv‡j †m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY (GKi) Gi Zzjbvg~jK web¨vm 

 

 
 

wPÎ 7.17: Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, ‡dbx m`i, †deªæqvwi 2020, m~Î: weweGm, 2019 

 

wPÎ 7.17 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKívaxb ‡dbx m`i 

GjvKvq 2020 mv‡j ‡m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvb e„w× †c‡q‡Q Ges Gi cwigvY n‡”Q 26970 GKi Ges 

2003 mv‡j GKB GjvKvi †m‡Pi AvIZvq Rwgi cwigvY wQj 22910 GKi| A_©vr †dbx m`i GjvKvq †m‡Pi 

AvIZvq 4060 GKi Rwg e„w× †c‡q‡Q| 
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N. bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí AvIZvaxb †bvqvLvjx †Rjvi ‡Kv¤úvbxMÄ 

GjvKvi cwievi msL¨vi web¨vm 

 

 
 

wPÎ 7.16: Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, †Kv¤úvbxMÄ, †bvqvLvjx, †deªæqvwi 2020, m~Î: weweGm, 2019 

 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKívaxb †bvqvLvjx †Rjvi †Kv¤úvbxMÄ GjvKvi †gvU 

cwiev‡ii msL¨v 25700wU| Gi g‡a¨ †QvU cwiev‡ii msL¨v 5870wU; cÖvwšÍK cwiev‡ii msL¨v 10480 wU; gvSvwi 

cwiev‡ii msL¨v 4040 wU; f~wgnxb cwiev‡ii msL¨v 4560 wU Ges eo cwiev‡ii msL¨v 750 wU| 

 

O. bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí AvIZvaxb †bvqvLvjx †Rjvi ‡Kv¤úvbxMÄ 

GjvKvi dmwj Rwgi cwigvY I wbweoZv web¨vm 

 

 
 

wPÎ 7.17: Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, †Kv¤úvbxMÄ, †bvqvLvjx, †deªæqvwi 2020, m~Î: weweGm, 2019 

 

wPÎ 7.17 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKívaxb †bvqvLvjx 

†Rjvi ‡Kv¤úvbxMÄ GjvKvq GK dmwj Rwg 12417 GKi; `yB dmwj Rwgi cwigvY 3398 GKi; wZb dmwj Rwgi 

cwigvY 10823 GKi| ‡dbx m`i Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm n‡Z Rvbv hvq GLv‡b dm‡ji wbweoZv 176%| 

 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

†gvU 

cwiev‡ii 

msL¨v 

†QvU 

cwiev‡ii 

msL¨v 

cÖvwšÍK 

cwiev‡ii 

msL¨v 

gvSvwi 

cwiev‡ii 

msL¨v 

f~wgnxb 

cwiev‡ii 

msL¨v 

eo cwiev‡ii 

msL¨v 

25700

5870

10480

4040 4560

750

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

GK dmwj Rwg (GKi) `yB dmwj Rwg (GKi) wZb dmwj Rwg (GKi)

12417

3398

10823



cvZv-55 

 

P. bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí AvIZvaxb †bvqvLvjx †Rjvi ‡Kv¤úvbxMÄ 

GjvKvi 2003 mvj I 2020 mv‡j †m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY (GKi) Gi Zzjbvg~jK web¨vm 

 

 
 

wPÎ 7.17: Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, †Kv¤úvbxMÄ, †bvqvLvjx, †deªæqvwi 2020, m~Î: weweGm, 2019 

 

wPÎ 7.17 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKívaxb †bvqvLvjx 

†Rjvi ‡Kv¤úvbxMÄ GjvKvq 2020 mv‡j ‡m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvb e„w× †c‡q‡Q Ges Gi cwigvY n‡”Q 

17230 GKi Ges 2003 mv‡j GKB GjvKvi †m‡Pi AvIZvq Rwgi cwigvY wQj 5127 GKi| A_©vr †Kv¤úvbxMÄ, 

†bvqvLvjx GjvKvq †m‡Pi AvIZvq 12103 GKi Rwg e„w× †c‡q‡Q| 

 

Q. bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí AvIZvaxb †dbx †Rjvi `vMbfu~Bqv GjvKvi 

cwievi msL¨vi web¨vm 

 

 
 

wPÎ 7.16: Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, `vMbfu~Bqv, †dbx, †deªæqvwi 2020, m~Î: weweGm, 2019 

 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKívaxb †dbx †Rjvi `vMbfu~Bqv GjvKvi †gvU 

cwiev‡ii msL¨v 36097wU| Gi g‡a¨ †QvU cwiev‡ii msL¨v 11855wU; cÖvwšÍK cwiev‡ii msL¨v 13671 wU; gvSvwi 

cwiev‡ii msL¨v 4236 wU; f~wgnxb cwiev‡ii msL¨v 6243 wU Ges eo cwiev‡ii msL¨v 80 wU| 
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R. bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí AvIZvaxb `vMbfu~Bqv, †dbx GjvKvi dmwj 

Rwgi cwigvY I wbweoZv web¨vm 

 

 
 

wPÎ 7.17: Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, `vMbfu~Bqv, †dbx, †deªæqvwi 2020, m~Î: weweGm, 2019 

 

wPÎ 7.17 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKívaxb `vMbfu~Bqv, 

†dbx GjvKvq GK dmwj Rwg 3050.45 GKi; ̀ yB dmwj Rwgi cwigvY 19861.27 GKi; wZb dmwj Rwgi cwigvY 

1158.43 GKi| `vMbfu~Bqv Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm n‡Z Rvbv hvq GLv‡b dm‡ji wbweoZv 192%| 

 

S. bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí AvIZvaxb `vMbfu~Bqv, †dbx GjvKvi 2003 

mvj I 2020 mv‡j †m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY (GKi) Gi Zzjbvg~jK web¨vm 

 

 
 

wPÎ 7.17: Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, `vMbfu~Bqv, †dbx, †deªæqvwi 2020, m~Î: weweGm, 2019 

 

 

wPÎ 7.17 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKívaxb `vMbfu~Bqv, 

†dbx GjvKvq 2020 mv‡j ‡m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvb e„w× †c‡q‡Q Ges Gi cwigvY n‡”Q 18596 GKi 

Ges 2003 mv‡j GKB GjvKvi †m‡Pi AvIZvq Rwgi cwigvY wQj 7313 GKi| A_©vr `vMbfu~Bqv, †dbx GjvKvq 

†m‡Pi AvIZvq 11283 GKi Rwg e„w× †c‡q‡Q| 
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T. gyL¨ e¨w³e‡M©i (KII) mv‡_ Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖK‡íi Kvh©µg, cÖfve g~j¨vqb I ch©v‡jvPbv 

 

†QvU †dbx b`x, bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv GB wZbwU b`x gyQvcyi BDwbq‡b G‡m e‡½vcmvM‡i cwZZ 

n‡q‡Q| GLv‡b wecyj Rjaviv mvM‡i cwZZ nIqvi Av‡M AÎ GjvKvi f~wg MVb wQj cÖK…wZi †LqvjLywk wbf©i I 

h‡_”Q| d‡j el©vKv‡j cÖej †Rvqvi Avi b`x fv½b, Ges ï®‹ †gŠmy‡g b`xi †gvnbvq Pi †R‡M jebv³Zv mn bvbvwea 

RwUjZv †`Lv w`Z| GB welqwU‡K GKwU wbq‡gi g‡a¨ G‡b b`xi cvwb cÖevn wbqš¿‡Yi gva¨‡g jebv³Zv, kxZKvjxb 

Abve¨ I Gi d‡j m„ó Rjve×Zv Ges mvMi †_‡K ’̄vqx wfwË‡Z f~LÐ cybiv×v‡ii Rb¨ gyQvcyi euva, †i¸‡jUi wbg©vY 

I K…wÎg ebvq‡bi cÖKí nv‡Z †bIqv nq| †KAvBAvB Gi cÖvß Z_¨ we‡køl‡Y Rvbv hvq, bZzb WvKvwZqv I cyivZb 

WvKvwZqv †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi AvIZvq Kzwgjøvi m`i `wÿY, eiæov, jvKmvg, †PŠÏMÖvg I jv½‡KvU 

Dc‡Rjv, †dbx m`i, `vMbf~uBqv, †mvbvMvRx Ges †bvqvLvjxi †Kv¤úvwbMÄ GjvKvi cÖvq 1,30,347 †n±i Rwg‡Z 

cvwb wb®‹vkb myweav cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| A_©vr ï®‹ †gŠmy‡g KvwRinvU n‡Z gyQvcyi †i¸‡jUi ch©šÍ cÖvq 18.00 wKtwgt 

ˆ`‡N¨© †QvU †dbx b`xi Dfq Zx‡i AvswkK †mP myweav cÖ`vb Kiv n‡”Q| cÖvq 1,01,845 †n±i Avev`‡hvM¨ Rwg‡Z 

mxwgZ cwim‡i †mP myweav †c‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq †mP cvwb e¨env‡ii gvÎ 5%-10%| d‡j cÖKíwU c~Y© 

ev Í̄evq‡bi d‡j cÖKí GjvKvq we`¨gvb km¨ wbweoZv 155.66% n‡Z e„w× †c‡q 220.45% n‡q‡Q| cÖK‡íi 

gva¨‡g evwl©K AwZwi³ Lv`¨ Drcv`b n‡e 246,113 †gwUªK Ub, hvnvi g~j¨gvb cÖvq 492.22 †KvwU UvKv [Dc‡Rjv 

K…wl Kg©KZ©vi Awdm, ‡dbx m`i, †d«eyqvwi, 2019]| dmj Drcv`‡b Ges †n±i cÖwZ gybvdvq cÖK‡íi cÖfve 15%| 

cÖK‡íi ev Í̄evq‡bi c~e©ve ’̄vq dm‡ji wbweoZv wQj 155.66% hv cÖKí ev Í̄evq‡bi ci dm‡ji wbweoZv e„w× †c‡q 

220.45% n‡q‡Q| cÖKíwU ev Í̄evq‡bi c~‡e© cÖKí GjvKvq †gvU K¨vcPvi wdmvixR Gi cwigvY 2225 †gwUªK Ub 

Ges cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j cÖKí GjvKvq †gvU KvjPvi wdmvixR Gi cwigvY 9546.39 †gwUªK Ub| [Dc‡Rjv grm¨ 

Kg©KZ©vi Awdm, jvKmvg, Kzwgjøv , †d«eyqvwi, 2019] cÖKíwUi mwVKfv‡e ev Í̄evq‡bi d‡j GB we Í̄xY© GjvKvi g‡a¨ 

wbKUeZx© GjvKv¸‡jvi fv½b, Rjve×Zv I jebv³Zv †_‡K gy³ ivL‡Z mnvqK f~wgKv  cvjb Ki‡Q| we‡kl K‡i 

gyQvcyi †K¬vRvi wbg©v‡Yi d‡j Rje×Zvi Kej †_‡K wewfbœ miKvwi I †emiKvix ms ’̄vi Rwg msiÿY n‡q‡Q| GQvovI 

gyQvcyi †K¬vRv‡ii Kvi‡Y cÖvq 8000 †n±i Rwg evowZ Pvlvev‡`i AvIZvq Avbv m¤¢e n‡q‡Q| Lv`¨km¨ I grm¨ 

Drcv`b e„w× †c‡q‡Q| k‡m¨i wbweoZv e„w×i d‡j Kg©ms ’̄v‡bi m„wó n‡q‡Q| †gvUK_v, bZzb WvKvwZqv I cyivZb 

WvKvwZqv †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j gvB‡µv B‡KvbwgK Kvh©µg Z¡ivwš^Z n‡q‡Q| GB cÖK‡íi 

cÖwZwU Kg©KvÛ ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î cwi‡ek I ev ‘̄Z‡š¿i mwVK myiÿv we‡ePbv Kiv n‡q‡Q| cÖKíwUi mwVKfv‡e 

ev Í̄evq‡bi d‡j ev ‘̄Z‡š¿i (Ecological balance) mwVK myiÿv n‡q‡Q d‡j cÖKí GjvKvq Dw™¢`/RxeRš‘i 

¯̂vfvweK wePiY (Natural Habitat) †ÿÎ m„wó n‡q‡Q Ges wewfbœ RjR cÖvYx, kvgyK, wSbyK, e¨vO BZ¨vw` cÖvYxi 

msL¨v e„w× †c‡q‡Q|  

 

gyL¨ e¨w³e‡M©i (KII) Z‡_¨i wfwË‡Z mycvwikgvjv 

 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae ’̄v ch©v‡jvPbvi Rb¨ cwiPvwjZ cÖavb Z_¨`vZv‡`i mvÿvrKv‡ii cÖvß Z_¨vw` ch©v‡jvPbvq 

cÖZxqgvb n‡”Q †h, cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j cÖK‡íi wba©vwiZ D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| Z‡e G mKj KvR ev Í̄evq‡bi 

Rb¨ fwel¨‡Z `xN©‡gqvw` ÔA¨vÞvi †Kqvi mvwf©mÕ ‡cÖvMÖvg AšÍf©y³ Kiv Avek¨K|  

 

 Rjvkq Lb‡bi c~‡e© ’̄vbxq grm¨ Kg©KZ©v‡K AewnZKiY c~e©K Lbb cwiKíbv MÖnY Kiv DwPZ| 

 ïaygvÎ †mP myweavi K_v we‡ePbvq Avb‡jB n‡q‡Q bv, gv‡Qi Aeva wePiY I cÖRb‡bi welqwUI we‡ePbvq 

Avbv cÖ‡qvRb| 

 Lbb KvR Ggbfv‡e Ki‡Z n‡q‡Q †hb cv‡o ch©vß Xvj _v‡K| 

 cÖK…Z †R‡jiv Avw_©K ˆ`b¨Zvq Rxeb hvcb Ki‡Q| 

 cÖvq 900 †n±i AvqZ‡bi e× RjvkqwU wbewÜZ †R‡j‡`i g‡a¨ BRviv cÖ`vb Kiv †h‡Z cv‡i| 

 K…lK‡`i cÖwkÿ‡Yi my‡hvM m„wó Kiv cÖ‡qvRb| 

 cÖKí GjvKvq K…wlRvZ c‡Y¨i wkí KviLvbv ’̄vcb Kiv cÖqvRb| 

 DcKvi‡fvMx‡`i ch©vß cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v Kiv DwPZ| 

 K…lK‡`i K…wlRvZ c‡Y¨i b¨h¨g~j¨ cÖvwß wbwðZ Kivi cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY Kiv DwPZ| 

 †ewk K‡i grm¨ AfqAvkÖg wbg©vY Kiv Avek¨K| 

 `ªæZ mg‡qi g‡a¨ Lvj/b`x cwj Øviv fvivU n‡q co‡Q| 

 AeKvVv‡gv wbgv©‡Yi †ÿ‡Î myweav‡fvMx RbM‡Yi gwbUwis Gi e¨e ’̄v ivLv| 

 cÖKí GjvKvq K…wl cÖ`k©bxi e¨e ’̄v Kiv|  
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 cÖKí ev Í̄evq‡bi ci cÖKí cieZx© d‡jvAvc Kvh©µg Pvjy ivLv|  

 cÖKí ev Í̄evqbKvix Kg©KZ©v‡`i cÖKí GjvKvq cÖKí cieZx© mgq envj ivLv|  

 cÖKí cieZx© mg‡q gvV ch©v‡q d‡jvAvc Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq msL¨K Kgx© envj ivLv|  

 cvwb I RjR cwi‡ek `~lYgy³ †i‡L cÖKí cwiKíbv Kiv| we‡kl K‡i Kzwgjøv Bwc‡R‡Wi cvwb Lv‡j c‡o 

†h `ylY m„wó Ki‡Q Zv †_‡K iÿvi cwiKíbv Kiv cÖ‡qvRb| 

 cyb©evmb I b`x Zxi msiÿY msµvšÍ mgRvZxq ÒPi Dbœqb I emwZ ’̄vcb cÖKíÓ (CDSP IV) cÖK‡í 

nZ`wi`ª RbMY‡K AvBbMZ AwaKvi cÖwZôvi gva¨‡g fywg‡Z cyb©evmb Kiv n‡q‡Q hv Òb~Zb WvKvwZqv I 

c~ivZb WvKvwZqv- †QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKíÓ G we‡ePbv Kiv nqwb| 

 fwel¨‡Z cÖKí wn‡m‡e gymvcyi †i¸‡jU‡ii DRv‡b †QvU †dbx b`x †WªwRs Kiv cÖ‡qvRb| 

 cÖK‡íi AvIZvq gyQvcy‡i 23-†f›U †i¸‡jUi wbg©v‡Yi mgq †i¸‡jUiwU mg y`ª (m›`xc P¨v‡bj) †_‡K 1500 

wgUvi `~‡i Aew ’̄Z wQj| wKš‘ eZ©gv‡b gyQvcy‡i 23-†f›U †i¸‡jU‡ii 600 wgUvi-Gi g‡a¨ m›`xc P¨v‡bj 

Xz‡K c‡o‡Q Ges mgy`ªZx‡i fv½b Pjgvb Av‡Q| Gi wel‡q bZzb †Kvb cÖKí cÖeZ©b K‡i mgy`ªZx‡ii Pjgvb 

fv½b wbqš¿‡bi e¨e ’̄v †bqv †h‡Z cv‡i| 
 

 

3.7.2.3 ’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjv n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 

 

 

ÒbZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí (5g ms‡kvwaZ)Ó kxl©K cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb 

mgxÿvi Rb¨ 6B Ryb, 2020 Bs Zvwi‡L wfwWI Kbdv‡iwÝs Gi gva¨‡g ‡bvqvLvjx cIi wefvM Kvh©vj‡q ’̄vbxq 

Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv nq| Kg©kvjvq mb¥vwbZ cÖavb AwZw_i e³e¨ I Kg©kvjvi D‡Øvab †NvlYv K‡ib Rbve †gvt 

AvdRj †nv‡mb, gnvcwiPvjK, cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-4, ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM (AvBGgBwW), 

cwiKíbv gš¿bvjq; we‡kl AwZw_ wn‡m‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb Rbve L›`Kvi †gvnv¤§` Avjx, cwiPvjK, cwiexÿY I 

g~j¨vqb †m±i-4, ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM (AvBGgBwW), cwiKíbv gš¿bvjq; cÖKí cwiPvjK Rbve 

cÖ‡KŠkjx †gvn¤§` bvwmi DwÏb; 7 bs gymvcyi BDwc †Pqvig¨vb Rbve †gvt bRiæj Bmjvg †PŠayix kvnxb, RbcÖwZwbwa; 

B¯‹vd© KbmvjwUs mvwf©‡mm Gi Uxg wjWvi Rbve BwÄwbqi kwn`yj Bmjvg; Abyôv‡b ¯̂vMZ e³e¨ cÖ`vb K‡ib Rbve 

W. †gvt gvngy`yj nvmvb, mnKvix cwiPvjK, cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-4, ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

(AvBGgBwW), cwiKíbv gš¿bvjq; g~j cÖeÜ Dc ’̄vcb K‡ib Rbve W. Avnmvb nvwee, B¯‹vd© KbmvjwUs mvwf©‡mm 

Gi †Pqvig¨vb I Av_©-mvgvwRK we‡klÁ; mfvcwZi e³e¨ cÖ`vb K‡ib Rbve Avãyj Avnv`, DcwefvMxq cÖ‡KŠkjx, 

†bvqvLvjx cIi wefvM; cÖ‡R± †Kv-AwW‡bUi, K…wl dmj Pvlx, grm¨Rxwe, RbcÖwZwbwa cÖg~L Db¥y³ Av‡jvPbvq Ask 

†bb|  

 

 
 

wPÎ 3.5.1: wfwWI Kbdv‡i‡Ý gva¨‡g AbywôZ ’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjv 

 

Kg©kvjvq bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi cÖfv‡e DcKvi‡fvMx‡`i Av_©-

mvgvwRK Ae ’̄vi wK cwieZ©b n‡q‡Q G wel‡q gZvgZ/mycvwik msMÖn Kiv nq| ’̄vbxq Kg©kvjvq †÷K‡nvìviMY 

wb‡¤œv³ welqvw`I cÖwZ Av‡jvKcvZ K‡ibt 
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 প্রকমের আওতায় ১,৩০,৩৪৭ জহক্টর এলাকা সামুবদ্র্ক লবন পাবন প্রমবে জরান ও বনষ্কােন ব্যবস্থার উন্নয়ন হময়মে; 

 cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j সম্পদ এবাং োনুমর্র কষ্ট লাঘব হময়মে। কৃবর্ উৎপাদন বৃবদ্ধ জপময়মে।  অে যননবতক 

কার্ যকলাপ ত্বরাবিত হময়মে। েৎস্য উৎপাদন বৃবদ্ধ জপময়মে। এলাকার জনপদ, ঘর বাড়ী, বসতবভটা, গ্রাে, রাস্তা-

ঘাট, স্কুল, েসবজদ-োদ্র্াসা, েবির, হাটবাজার, সরকাবর-জবসরকাবর স্থাপনা, আবাদী জবে, পাকা রাস্তা, জসতু 

ইতযাবদ নদী ভাাংগমনর কবল জেমক রযা জপময়মে। 

 gyQvcyi †K¬vRv‡ii `yB cv‡ki ms‡hvM moK msjMœ cÖvq 1.8 wK.wg. AskUzKz Kv‡c©wUs Kiv; 

 cÖK‡íi AvIZvq gyQvcy‡i 23-†f›U †i¸‡jUi wbg©v‡Yi mgq †i¸‡jUiwU mgy`ª (m›`xc P¨v‡bj) †_‡K 1500 

wgUvi ̀ ~‡i Aew ’̄Z wQj| wKš‘ b`x fv½‡bi Kvi‡Y eZ©gv‡b GB ̀ ~iZ¡ K‡g gyQvcy‡i 23-†f›U †i¸‡jU‡ii 600 

wgUvi-Gi g‡a¨ m›`xc P¨v‡bj Xz‡K c‡o‡Q Ges gyQvcyi †i¸‡jU‡ii WvDb ÷ªx‡g I Avc-÷ªx‡g P¨v‡b‡j fv½b 

cwijwÿZ n‡”Q| GB fv½b iÿvi `ªæZ c`‡ÿc †bIqv cÖ‡qvRb| 

 ‡bvqvLvjx I DwoiPi g‡a¨ GKwU µmW¨vg wbg©vY K‡i †QvU †dbx b`xi fv½b †iva Kiv m¤¢e Ges GwU hw` 

Kiv nq Z‡e K‡qK nvRvi †n±i Rwg †mP myweav cv‡e Ges GjvKvi জনপদ, ঘর বাড়ী, বসতবভটা, গ্রাে, রাস্তা-

ঘাট, স্কুল, েসবজদ-োদ্র্াসা, েবির, হাটবাজার, সরকাবর-জবসরকাবর স্থাপনা, iv Í̄vNvU ইতযাবদ নদী ভাাংগমনর কবল 

জেমক রযা cv‡e| 

 

3.7.2.4 †Km ÷vwWi weeiY  

 
 

সকে স্টাক  # ০১: †gv: KvDQvi †nv‡mb 

 

‡gv: KvDQvi †nv‡mb, eqm 30 eQi| Kzwgjøv †Rjvi eiæov Dc‡Rjvi g¨vÇv MÖv‡gi GKRb ’̄vqx evwm›`v I GKRb 

mdj gvQ Pvlx| wZwb e‡jb, ÔK‡qK eQi Av‡M †_‡K Avwg gvQ Pvl Kwi| ZLb Avgvi cvwievwiK Ae ’̄v Lye Lvivvc 

wQj| Av‡M Avwg †`kxq cÖRvwZi gvQ Pvl KiZvg| cieZx©‡Z ’̄vbxq grm¨ Awdm †_‡K 3 gv‡mi GKUv cÖwkÿY †bB 

Ges cÖ_‡g wbR cyKz‡i grm¨ Pvl ïiæ Kwi| G‡Z Avwg LyeB jvfevb nB|Õ eZ©gv‡b wZwb cÖwZ‡ekx‡`i K‡qKUv cyKzi 

wjR wb‡q‡Qb K‡qK eQ‡ii Rb¨| wZwb e‡jb, ÔcÖ_‡g cyKzi¸‡jv nvjKv fv‡e Lbb Kwi hvi MfxiZv wQj 8-10 

wdU| Zvici cyKz‡i Pzb †`B Ges Gi K‡qKw`b ci cyKz‡i cvwb XzKvB| Gici gvQ Qvwo| wZwb Av‡iv e‡jb Av‡M 

gv‡Qi †Zgb Lvevi wQj bv| eZ©gv‡b evRv‡i A‡bK iK‡gi wdW cvIqv hvq| d‡j GLb fvjB jvf n‡”Q|Õ Ges 

wZwb Av‡iv e‡jb, ÔZvi cyKz‡ii PvlK…Z gv‡Qi †Kvb †ivMevjvB †bB| hw` †Kvb †ivMevjvB †`Lv †`q Zvn‡j wZwb 

Dc‡Rjv grm¨ Awd‡mi civgk© †bb|Õ KvDQvi e‡jb, ÔAv‡M cyKz‡i cvwb _vKZ bv, d‡j cyKz‡i Mfxi bjKzc w`‡q 

cvwb LyeB e¨q eûj n‡Zv| eZ©gv‡b cÖKí GjvKvi Lv‡ji cv‡k cyKzi¸‡jv nIqvq †gwk‡bi mvnv‡h¨ Aí mg‡q I 

Kg Li‡P cyKz‡i cvwb wb‡Z cvw”Q| LvjwU bv _vK‡j gvQ Pvl Kiv Avgvi Rb¨ A‡bK e¨qeûj n‡Zv| LvjwU Lbb 

Kivq Avwg LyeB jvfevb nw”Q| wZwb cvwb Dbœqb †evW©mn miKv‡ii mswkøó mKj‡K ab¨ev` Rvbvb|Õ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সকে স্টাক  # 02: জোঃ নূমর আলে 

 

wPÎ 3.17.1: ‡gv: KvDQvi †nv‡mb Kzwgjøv †Rjvi eiæov Dc‡Rjvi g¨vÇv MÖv‡gi GKRb mdj grm¨ Pvlx 
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সকে স্টাক  # ০২: জোঃ নুমর আলে  

 

জোঃ নূমর আলে, বয়স: ৫০ বের, বপতা: মৃত আবু তামহর এবাং োতা: মৃত হাবলো জবগে এর সন্তান। বতবন কুবেো জজলার 

েমনাহরগঞ্জ উপমজলার ১ নাং বাইেগাঁও ইউবনয়মনর েরীফপুর গ্রামের একজন স্থায়ী বাবসিা। বতবন জপোয় একজন কৃর্ক 

ও হাঁস চার্ী। প্রকে গ্রহমণর পূমব য তার ২৫ একর আবাবদ জবে। বকন্তু তখন এলাকায় জসচ পাবনর অভামব তার ফসমলর 

উৎপাদন অমনক কে হমতা। তাোড়া শুকনা জেৌসুমে জসচ পাবনর অভামব জকান নরমনর ফসল চার্াবাদ করা সম্ভব বেল না। 

তাোড়া কৃবত্রে জসচ প্রদামনর কারমণ তার ফসল উৎপাদন খরচও জববে হত। তখন তার ৫ সদস্য বববেষ্ট পবরবামরর 

ভরণমপার্ণ করা অতযন্ত কষ্টসাে বেল। তার সন্তামনরা তখন অমে যর অভামব স্কুমল জর্মত পারত না। এখন প্রকেটি বাস্তবায়ন 

হওয়ায় বতবন বাধে খরমচ ভূ-উপবরস্থ খননকৃত খামলর পাবন ব্যবহার কমর সহমজই নামনর জবেমত প্রময়াজন অনুর্ায়ী জসচ 

বদমত পারমেন। ফমল তার জবেমত নামনর উৎপাদন অমনক বৃবদ্ধ জপময়মে। জকননা জসচ পাবনর সহজলভযতার কারমণ ফসল 

উৎপাদন খরচ কমে জগমে, শুষ্ক জেৌসুমেও ভুট্টা, নান ও োকসববজ চার্ করমত পারমেন। তাোড়া তাোড়াও তার বাড়ীর 

পামবয কযামনল োকায় বতবন হাঁস পালনও শুরু কমরমেন এবাং বতযোমন তার প্রায় ১৫০ টির েত হাঁস রময়মে। প্রবতবদন বতবন 

হাঁমসর খাোর হমত গমড় ৫০টির েত বডে পান। এমত তার োবসক আয় জবমড় জগমে প্রায় বতনগুণ। বতযোমন তার ৩ সন্তান 

স্কুমল র্ায়, বড় জেমলমক ব্যবসার জন্য জদাকান কমর বদময়মেন। বতযোমন তার চার্মর্াগ্য জবের পবরোণ প্রায় ৭০ একর। 

বতবন তার খাোমর হাঁমসর সাংখ্যা বিগুণ করার বচন্তা করমেন। এখন তার পবরবামরর আবে যক অবস্থার অমনক উন্নবত সাবনত 

হময়মে। তমব বতবন েমন কমরন জর্, প্রকেটির জদখামোনা ও রযণামবযণ ঠিকেত ও বনয়বেত করা হমল বতবনসহ এলাকার 

অন্যান্য চার্ীরাও প্রকেটির উপকাবরতা দীঘ যবদন পর্ যন্ত জভাগ করমত পারমবন। 

 

সকে স্টাক  # 03: AvjgMxi gvwS 

 

 

AvjgMxi gvwS, eqm 56 eQi| wZwb †dbx †Rjvi †Kv¤úvbxMÄ Dc‡Rjvi gyQvcyi MÖv‡gi GKRb ’̄vqx evwm›`v I 

†ckvq GKRb †R‡j| wZwb e‡jb, ÔcÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M Avgvi Avw_©K Ae ’̄v Lvivc wQj| eZ©gv‡b Ae ’̄v fvj|Õ 

cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j wZwb GLb ̄ ’vqxfv‡e gvQ Pvl I gvQaivi KvR K‡i _v‡Kb| Av‡M wZwb gvQPvl Ki‡Z cvi‡Zb 

bv| gvQ Pvl Ki‡j †Rvqv‡ii cvwb‡Z me gvQ †f‡m †hZ| GLb †Rvqv‡ii cvwb Avmv eÜ nIqvq wZwb gvQ Pvl K‡i 

jvfevb n‡q‡Qb| Av‡M †hLv‡b gvQa‡i Zvi gvwmK Avq wQj 7,000-8,000/- UvKv GLb †mLv‡b Zvi gvQaiv I 

gvQPvl K‡i me©mg‡Z gvwmK Avq 30,000-40,000/- UvKv (cÖvq)| wZwb e‡jb, ÔcÖKíwU ev Í̄evq‡bi Kvi‡Y wZwb 

A‡bK jvfevb n‡q‡Qb Ges gyQvcyi GjvKvwUI GLb eb¨vgy³ n‡q‡Q| GLb Avi Av‡Mi gZ GLv‡b Rjve×Zv †`Lv 

hvq bv|Õ Z‡e wZwb GI e‡jb †h, ÔcÖKí GjvKvq cvwb Dbœqb †ev‡W©i cÖkvmwbK Kg©KZ©v‡`i Z`viwK Ki‡Z Lye 

GKUv bR‡i c‡o  bv| Z`viwK hw` wVKgZ bv nq Z‡e †Rvqv‡ii jebv³ cvwb AveviI Xz‡K covi m¤¢vebv i‡q‡Q|Õ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wPÎ 3.17.2: AvjgMxi gvwS †Rjvi †Kv¤úvbxMÄ Dc‡Rjvi gyQvcyi MÖv‡gi GKRb mdj grm¨ Pvlx 
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সকে স্টাক  # 04: †gv: iæûj Avwgb 

 

†gvt iûj Avwgb, eqm 57 eQi| Zvi wcZvi bvg Kvjv 

wgqv| wZwb †dbx †Rjvi `vMbf~uBqv Dc‡Rjvi DËi 

Rqj®‹i MÖ‡gi ’̄vqx evwm›`v| iûj Avwgb GKRb K…wl 

dmj Pvlx| Av‡M Zvi Ae ’̄v fvj wQj| KviY †QvU †dbx 

b`x Lvj Lb‡bi c~‡e© Zvi wbR¯̂ Rwgi cwigvY wQj cÖvq 

55 kZvsk| wKš‘ bZzb K‡i Lvj Lb‡bi d‡j Zvi Rwgi 

Dci Lvj Lb‡bi gvwU ivLv nq|  DËwjZ gvwU ’̄vbxq 

cÖfvekvjxiv Zvi Rwgi gvwU mn Luy‡o wb‡q hvIqvi d‡j 

Zvi Rwgi cwigvY GLb †bB ej‡jB P‡j| GB cÖK‡íi 

d‡j GjvKvevmxi fv‡M¨i Dbœqb n‡jI Zvi †Kvb Dbœqb 

nqwb e‡j wZwb Rvbvb| Zvi fvlvq, cÖK‡íi d‡j Zvi 

weivU ÿwZ n‡q‡Q| wZwb e‡jb GB Ae ’̄vi cÖwZKvi 

†P‡q cÖkvm‡bi mv‡_ †hvMv‡hvM Kiv n‡jI †Kvb jvf nq 

wb| 

 

wPÎ 3.17.3: †gvt iûj Avwgb †dbx †Rjvi `vMbf~uBqv 

Dc‡Rjvi DËi Rqj®‹i MÖ‡gi GKRb nZfvMv K…lK  

 

3.7.3 cÖK‡íi Exit Plan 
 
 

 

 cÖKíwU cÖYqbKv‡j I cÖKí ev Í̄evqb DËi †UKmB e¨e ’̄vcbv wbwðZK‡í †Kvb Exit Plan Kiv nq wb| Gi 

cÖavb KviY cÖK‡íi cwiPvjK evisevi cwieZ©b| GB cÖK‡íi †gvU cwiPvjK wQ‡jb 9 Rb| Z‡e gvV ch©v‡qi 

evcvD‡ev Awd‡mi ZË¡veav‡b we`¨gvb Rbej Øviv †i¸‡jUi¸‡jv ch©‡eÿY Kiv n‡”Q| cÖK‡íi AvIZvq 

ev Í̄evwqZ wewfbœ AeKvVv‡gi ’̄vqxZ¡ iÿvi †÷K‡nvìvi‡`i gva¨‡g Ges AeKvVv‡gv cwiPvjbvi bxwZgvjv I 

RvZxq cvwb bxwZ-1999 Abyhvqx Kiv cÖ‡qvRb| D‡Ïk¨ Abyhvqx cÖK‡íi mydj wbwðZ Kivi Rb¨ cÖKí GjvKvq 

evcvD‡ev-Gi ZË¡veav‡b ’̄vbxq RbcÖwZwb‡`i ‡bZ…‡Z¡ wbwðZ Kiv †h‡Z cv‡i| Z‡e Gme AeKvVv‡gv ’̄vqxZ¡ 

iÿvq gwbUwis Kiv nq evwl©K eivÏ cÖvwß mv‡c‡ÿ|  

 AskMÖnYg~jK cvwb e¨e ’̄vcbv wb‡`©wkKvi Av‡jv‡K †UKmB cwiPvjbv I iÿYv‡iÿ‡Y ’̄vbxq RbM‡bi AskMÖnY 

wbwðZK‡í cwiPvjb I iÿYv‡eÿY KwgwU MVb Kiv cÖ‡qvRb| 

 ’̄vbxq myweav‡fvMx, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi grm¨ Awa`ß‡ii gvV ch©v‡qi cÖwZwbwa mgš^‡q GKwU cwiPvjbv 

cwiKíbv Ges iÿYv‡eÿY cwiKíbv cÖ ‘̄Z Kiv Riæix Ges cwiKíbv Abyhvqx cÖwZ eQi cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY 

iv‡RU cÖ ‘̄Z K‡i †m Av‡jv‡K A_© eiv‡Ïi e¨e ’̄v MÖnb Kiv cÖ‡qvRb| 

 cÖKí mgvwßi ci cÖavbZt †givgZ I cybe©vm‡bi KvR evcvD‡ev ‡ev‡W©i wbqwgZ cwiPvjb I iÿYv‡eÿY 

(O&M) ev‡RU n‡Z mgš^q Kiv nq| GRb¨ cÖwZeQi cwiPvjb I iÿYv‡eÿY Lv‡Z A_© eivÏ †`qv nq Ges 

we`¨gvb Rbej Øviv cwiPvjb I iÿYv‡eÿY KvR m¤úbœ Kiv nq| Z‡e cwiPvjb I iÿYv‡eÿY (O&M) cÖvß 

ev‡RU eivÏ gvV ch©v‡qi Pvwn`vi Zzjbvq AcÖZzj| 

 প্রকনল্পর আওতায় সৃি সুকর্ধাকদর Sustainability কনকিত করার জন্য পাকন উন্নয়ন সর্া ব রাজস্ব র্ানজনটর আওতায় 

প্রনয়াজনীয় কার্ বক্রর্ রহণহে Kiv cÖ‡qvRb| 

 cÖKí GjvKvi ‡i¸‡jUi I wbwg©Z AeKvVv‡gv¸‡jvi wbqwgZ Z`viwK, cwiPvjbv, iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ evcvD‡ev-

Gi AM©v‡bvMÖvg Abyhvqx cÖ‡qvRbxq ’̄vqx Rbe‡ji wb‡qvM wbwðZ Kiv cÖ‡qvRb| 

 cÖKí mgvwßi ci cÖKí Kvh©µgmg~n `ÿZvi mwnZ cwiPvjbv I D‡Ïk¨ Abyhvqx cÖK‡íi mydj AR©‡bi Rb¨ 

evcvD‡ev-Gi mv‡_ cÖKí †Rjvq we`¨gvb Ab¨vb¨ †mev cÖ`vbKvix miKvix ms ’̄v ‡hgb GjwRBwW, K…wl m¤úªmviY 

Awa`ßi, grm¨ Awa`ßi BZ¨vw`i g‡a¨ mgwš^Z Kvh©µg wbwðZ Kiv cÖ‡qvRb|  
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চতুে য অোয় 

SWOT Analysis 
 

bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi kw³kvjx I `ye©jw`K, my‡hvM Ges SuywK 

(SWOT) m¤ú‡K© we Í̄vwiZ aviYv cvIqvi j‡ÿ¨ cÖkœgvjvi gva¨‡g DcKvi‡fvMx I K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZv‡`i 

mivmwi mvÿvrKvi MÖnY, cÖK‡íi mswkøó evcvD‡ev-Gi e¨w³eM© Ges mswkøó GjvKvi K…wl m¤úªmviY I grm¨ 

Awa`ß‡ii e¨w³e‡M©i mv‡_ mvÿvrKvi, GjvKvi DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ †dvKvm MÖæc Av‡jvPbv Ges gvVch©v‡q mgxÿv 

`j KZ…©K m‡iRwg‡b ch©‡eÿY BZ¨vw`i gva¨‡g cÖvß Z_¨mg~n we Í̄vwiZ ch©v‡jvPbv I we‡kølY Kiv nq| GQvov cÖKí 

ev Í̄evqb cieZx© mswkøó cÖwZôvb¸‡jvi wba©vwiZ `vwqZ¡ KZ©e¨ I cÖKí Kvh©µg e¨e ’̄vcbvi `ye©jZv mbv³Ki‡Yi Rb¨ 

wewfbœ WKz‡g›U I wi‡cvU©mg~n cixÿv-wbixÿv Kiv nq| m‡e©vcwi, cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡jv †QvU †dbx b`x‡Z cwj 

fivU †iva, wb®‹vkb e¨e ’̄vi Dbœqb Ges eb¨v I RjgMœZv n‡Z cÖKí GjvKvq K…wl Rwgmn emZevox iÿv Kiv Ges 

cÖKí GjvKvi RbM‡Yi RxebhvÎvi gv‡bi Dbœqb n‡q‡Q wKbv Zv m¤ú‡K© mg¨K aviYv †bIqvi Rb¨ cÖK‡íi SWOT 

analysis Kiv n‡q‡Q hv wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jv: 

 

4.1. cÖK‡íi mej w`Kmg~n 

 

 

(K) ‡m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY e„w×t bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi 

ev Í̄evq‡bi d‡j †m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY e„w× †c‡q‡Q Ges RwgRgv, emZwfUv, ¯‹zj, K‡jR, ag©xq cÖwZôvb 

BZ¨vw` eb¨vi Kej †_‡K iÿv †c‡q‡Q| 

(L) †mP LiP Zzjbvg~jK Kgt cÖK‡íi c~‡e© GKi cÖwZ †mP LiP wQj M‡o cÖvq 8500 UvKv| eZ©gv‡b Zv K‡g n‡q‡Q 

M‡o cÖvq 3500 UvKv| 

(M) Kg©ms ’̄vb m„wó I `wi`ªZv n«vmt cÖKí ev Í̄evqbKv‡j `¶ I A`¶ Dfq ai‡bi kªwg‡Ki Rb¨ Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 

m„wó n‡q‡Q| A`¶ kªwgK wnmv‡e †Kvb †Kvb †¶‡Î gwnjv‡`iI AskMÖn‡Yi my‡hvM nq| cÖKí ev Í̄evq‡bi mgq 

73.00 j¶ Rb w`e‡mi `¶ I A`¶ kªwg‡Ki Kg©ms ’̄vb nq Ges cÖKí ev Í̄evq‡bi ci cwiPvjb I i¶bv‡e¶Y 

Kv‡Ri Rb¨ evrmwiK 3.43 j¶ Rb w`em `¶ I A`¶ kªwg‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó nq| K…wlLv‡Z ewa©Z 

Kg©ms ’̄v‡bi cwigvY 110.84 j¶ Rb w`em| d‡j, cÖKí GjvKvq K…wl, grm¨, cïcvjb, exR Drcv`b, nuvm-gyiMx 

cvjb BZ¨vw` Kg©KvÛ e„w× cvIqvq Gme †ckvi mv‡_ RwoZ RbM‡Yi Kg©ms ’̄vb e„w× †c‡q‡Q| d‡j cÖKí GjvKvi 

`wi`ªZv n«vm cv‡”Q| 

(N) জবেমত dm‡ji wbweoZv e„w× t bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi ev Í̄evq‡bi 

d‡j Rwg‡Z dm‡ji wbweoZv e„w× †c‡q‡Q| 

(O) K…wl I grm¨ Drcv`b e„w×t cÖKí GjvKvq K…wl Rwg‡Z jeYv³ cvwbi AbycÖ‡ek †VKv‡bv m¤¢e n‡q‡Q| d‡j 

K…wl welqK mw¤§wjZ Kg©KvÛ cwiPjbv mnRZi n‡q‡Q Ges ï¯‹ ‡gŠmy‡g †QvU †dbx b`x‡Z ¯̂v`y cvwbi gvQ Pvl e„w× 

†c‡q‡Q|  

(P) ‡Rvqv‡ii cvwb AbycÖ‡ek †ivat cÖKí GjvKvq ‡Rvqv‡ii cvwb AbycÖ‡ek †iv‡ai Kvi‡Y cvwbevwnZ †ivMevjvB 

n«vm †c‡q‡Q| jeYv³Zv n«vm cvIqvq AvenvIqv RbM‡Yi ¯̂v ’̄¨ mnvqK n‡q‡Q| M„n ’̄vjxi Kv‡R ¯̂v`y cvwbi e¨envi 

e„w× †c‡q‡Q| 

(Q) hvZvqvZ e¨e ’̄vi DbœwZ t cÖK‡íi Kvi‡Y GjvKvi hvZvqvZ e¨e ’̄vi DbœwZ `„k¨gvb n‡q‡Q| 

(R) cwi‡ek msiÿY I ebvqb t cÖK‡íi Kg©KvÛmg~n ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î cwi‡ek I ev ‘̄Z‡š¿i mwVK myiÿv we‡ePbv 

Kiv n‡q‡Q| gyQvcyi ‡K¬vRv‡ii fvwU‡Z cÖvq 600 †n±i f~wg-cybiæ×vi Kiv m¤¢e n‡q‡Q| †mLv‡b ebwefvM KZ…©K 

e„ÿ †ivcb Kiv n‡q‡Q| GQvovI gyQvcyi †i¸‡jU‡ii fvwU‡Z WvBfvikb P¨v‡b‡ji `yB cv‡o ebwefvM KZ…©K ebvqb 

Kiv n‡q‡Q| d‡j GjvKvq RjR cÖvYx, kvgyK, wSbyK, e¨vO, BZ¨vw` cÖvYxi msL¨v Av‡Mi Zzjbvq †e‡o‡Q e‡j 

GdwRwW‡Z AskMÖYKvixMY AwfgZ cÖKvk K‡i‡Qb| 
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4.2. cÖK‡íi `ye©j w`K¸‡jv 
 

 

(K) cÖKí cÖYqb ev wWRvBb ch©v‡q `ye©jZvt gyQvcyi †K¬vRv‡ii ˆ`N¨© 1080.00 wgUvi| KvRwUi Ae ’̄vb m›Øxc 

P¨v‡bj n‡Z cÖvq 1.700 wKtwgt `~‡i| cÖwZw`b `yBevi mvgyw`ªK †Rvqv‡ii cvwb DVvbvgv K‡i| †hLv‡b 5.00/5.50 

wgUvi cvwb DVvbvgv K‡i| GB GjvKvq †K¬vRvi wbg©v‡Yi Dchy³ mgq wW‡m¤^i n‡Z †deªæqvix gvm, wKš‘ GZeo 

†K¬vRvi wbg©v‡Yi Rb¨ mgq AZ¨šÍ Kg| Kg Li‡P †`kxq(†jvKvj) cÖhyw³‡Z KvRwU ev Í̄evqb Kiv LyeB `~in e¨vcvi| 

gvP© gvm ïiæ n‡jB b`x‡Z †Rvqv‡ii ZxeªZv †e‡o hvq, ZLb wbwg©Z Ask wUwK‡q ivLvB Kó nq| ‡m Kvi‡Y  gyQvcyi 

†K¬vRvi n‡Z 20.000 wKtwgt DRv‡b (KvwRi nvU ø̄yB‡mi wbKU) 1wU Ges 6.500 wKtwgt DRv‡b (mv‡n‡ei Nv‡Ui 

wbKU) 1wU †gvU 2wU (Catchment area Reducing) mnvqK †K¬vRvi wbg©vY KvR wWRvB‡b we‡ePbv Kiv †h‡Z 

cvi‡Zv| 

(L) cÖKí cÖYqb ev wWRvBb ch©v‡q †Kvb Exit Plan bv _vKv I cÖKí ev Í̄evq‡b ̀ xN© mgq jvMvt cÖKíwU cÖYqbKv‡j 

I cÖKí ev Í̄evqb DËi †UKmB e¨e ’̄vcbv wbwðZK‡í †Kvb Exit Plan Kiv nq wb Ges cÖKíwUi m¤ú~~Y© ev Í̄evqb 

`xN© 14 eQi mgq †j‡M‡Q| 

(M) AeKvVv‡gv †givg‡Zi I cwiPvjbvi Afvet bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí 

GjvKvq wbwg©Z অর্কাঠানর্াগুনলা h_vmg‡q সর্রার্ত, রক্ষোনর্ক্ষে না করা, cwiPvjbv, Pvwn`v †gvZv‡eK অর্কাঠানর্া 

কনর্ বাে ও খাল খনন না করা, Lv‡ji MfxiZv ch©vß bv ivLv BZ¨vw` welqK `ye©jZv cwijwÿZ n‡q‡Q| 

(N) ‡`kxq cÖRvwZi gvQ msiÿY e¨e ’̄vi Abycw ’̄wZt cÖKí GjvKvq †`kxq cÖRvwZi wejyßcÖvq gvQ¸‡jv‡K msiÿY 

e¨e ’̄vi Abycw¯’wZ i‡q‡Q e‡j AwfgZ cvIqv †M‡Q| GQvovI †i¸‡jUi wbg©v‡Yi d‡j cÖvK…wZK gv‡Qi Drcv`b K‡g 

†M‡Q Ges cÖvK…wZK grm¨ A‰eafv‡e aivi Kvi‡YI Gi Drcv`b e¨vnZ n‡q‡Q|  

(O) wb¤œ-cÖev‡ni WvBfvikb P¨v‡b‡ji Dfq w`‡K (L/B I R/B) fv½Yt cÖK‡íi cÖavb `ywU A½ gyQvcyi †i¸‡jUi 

Ges gyQvcyi †K¬vRvi hv DcK~jxq GjvKvq Ges m›Øxc P¨v‡b‡ji wbKUeZ©x ’̄v‡b Aew ’̄Z| m¤úªwZ gymvcyi ‡i¸‡jUi 

Gi wb¤œ-cÖev‡ni WvBfvikb P¨v‡b‡ji Dfq w`‡K (L/B I R/B) fv½Y KewjZ n‡”Q|  D³ A½ `ywUi †h †Kvb 

GKwU A‡K‡Rv n‡jB cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ e¨vnZ n‡e| 

(P) cÖ‡qvR‡b cvwb bv cvIqvt cÖKí GjvKvq wKQz wKQy Lvj cybtLbb bv Kivq cÖ‡qvRbxq mg‡q cvwb cvIqv hvq bv 

Ges cÖ‡qvRbxq cvwbi Afv‡e K…l‡Ki exRZjv bó n‡q hvq|  

 

4.3. cÖK‡íi gva¨‡g m„ó my‡hvMmg~n 

 

(K) Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wót bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j 

K…wl kÖwg‡Ki Pvwn`v †e‡o‡Q| grm¨ Pvlx I e¨emvqxiv wb‡R‡`i Avwg‡li Afve c~i‡Yi cvkvcvwk grm¨ I K…wl cY¨ 

ißvwb Kivi my‡hvM m„wó K‡i‡Q|  

(L) ¯̂v`y cvwb msiÿ‡Yi Rb¨ Rjvavi ˆZwi t bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKí 

GjvKvq ‡K¬vRvi I †i¸‡jUi wbg©v‡Yi d‡j b`x GjvKvq M‡o IVv miKvwi Lvm Rwg‡Z cÖvK…wZK gv‡Qi Rb¨ Kgc‡ÿ 

GKwU K‡i AfqAvkÖg wKsev ¯̂v`y cvwbi cÖvK…wZK Rjvavi m„wó Kiv †h‡Z cv‡i|  

(M) ebvqb I ch©U‡bi my‡hvM m„wó t gymvcyi †i¸‡jUi I gymvcyi †K¬vRvi wbg©v‡Yi Kvi‡Y †K¬vRvi c‡q‡›U ebvqb I 

ch©U‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| 

(N) AvaywbK K…wl cÖhyw³i m¤úªmviYt cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j K…lK‡`i gv‡S AvaywbK cÖhyw³ e¨envi, km¨ Drcv`b 

wbweoKiY I eûg~LxKi‡Yi gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w×i m¤¢vebvi Øvi Db¥y³ n‡q‡Q| evwoi Avw½bvq mewR Pvl I 

†flR evMvb cÖwZôvi gva¨‡g K…lK cwiev‡ii Avq Zzjbvg~jKfv‡e e„w× Kivi cÖqvm †bqv †h‡Z cv‡i Ges Acywó 

`~ixKi‡Yi D‡`¨vM MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i; ˆRe I A‰Re mv‡ii mgwš^Z e¨envi mywbwðZ Ki‡Yi Rb¨ K…wl welqK 

cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i|  

(O) gvQPv‡l AvMÖn e„w×i my‡hvMt cÖKí¸‡jv ev Í̄evq‡bi d‡j MÖvgxY †eKvi hyeK‡`i gv‡S AvaywbK c×wZ‡Z gvQ 

Pv‡l AvMÖn evov‡bvi my‡hvM i‡q‡Q| d‡j wkwÿZ †eKvi hyeKiv kn‡i bv G‡m AvaywbK c×wZ‡Z gvQ Pv‡l AvMÖnx 

n‡e| we‡kl K‡i avb‡ÿ‡Z gvQ Pv‡li my‡hvM m„wói m¤¢vebv i‡q‡Q| Gi d‡j †h me my‡hvM jvf Kiv m¤¢e n‡e Zvi 
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g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ n‡jv av‡bi mv‡_ gvQ Pvl Ki‡j GKB Rwg †_‡K AwZwi³ dmj wn‡m‡e gvQ cvIqv hv‡e| gvQ 

av‡bi AwbóKvix †cvKv-gvKo ‡L‡q †d‡j Ges †ÿ‡Z AvMvQv Rb¥v‡Z euvav m„wó K‡i| d‡j av‡bi djb †ewk n‡q‡Q 

Ges KxUbvkK I wbovbx LiP Kg cÖ‡qvRb n‡q‡Q| gv‡Qi weôv †ÿ‡Z De©iZv e„w×‡Z mvi wn‡m‡e KvR Ki‡e| 

‡cvbv µ‡qi LiP Qvov †Zgb evowZ cyuwRi cÖ‡qvRb nq bv| m¤^wjZ evjvB e¨e ’̄vcbvq ˆRweK c×wZ‡Z evjvB `g‡b 

gvQ Kvh©Ki f~wgKv cvjb Ki‡e Ges G c×wZi Pvl Kvh©µ‡g Lv`¨ cÖ‡qv‡Mi cÖ‡qvRb n‡e bv| 

myZivs ejv hvq, cÖKíwU mdjfv‡e ev Í̄evq‡bi gva¨‡g AÎ GjvKvi MÖvgxY `wi`ª I cÖvwšÍK K…lK, grm¨ Pvlx I K…wl 

e¨emvqx mK‡jB jvfevb n‡q‡Q| Avq ea©Kg~jK Kg©KvÛ m„wó I Kg©ms ’̄vb e„w× ‡c‡q‡Q| †gvU K_v cÖKíwU 

ev Í̄evq‡bi d‡j mvwe©K Rxeb gv‡bi Dbœqb mvwaZ n‡q‡Q| 

4.4. cÖK‡íi SuywKmg~n 

 

 

(K) gyQvcyi †i¸‡jU‡ii WvDb ÷ªxg WvBfvikb P¨v‡b‡ji evgZxi I Wvb Zx‡i e¨vcK b`x fv½bt gyQvcyi †i¸‡jU‡ii 

WvDb ÷ªx‡g m›Øxc P¨v‡b‡ji evgZxi Z_v gyQvcyi †i¸‡jU‡ii WvDb ÷ªxg WvBfvikb P¨v‡b‡ji evgZxi I Wvb Zx‡i 

e¨vcK b`x fv½b †`Lv w`‡q‡Q| b`x fv½‡bi nvZ n‡Z gyQvcyi †i¸‡jUi‡K iÿv Ki‡Z n‡j gyQvcyi †i¸‡jU‡ii 

WvDb ÷ªxg WvBfvikb P¨v‡b‡ji evgZxi I Wvb Zx‡i cÖvq 1850.00 wgUvi K‡i †gvU 3700.00 wgUvi ˆ`‡N©¨i 

cÖwZiÿvg~jK KvR ev Í̄evqb Kiv Riæix| Ab¨_vq eZ©gvb nv‡i b`x Zxi fv½b Ae¨vnZ _vK‡j AvMvgx `yB †gŠmy‡g 

gyQvcyi †i¸‡jUi ûgKxi m¤§yLxb n‡e| 

(L) Rjevqy cwieZ©bRwbZ mgm¨v †hgb ‡Rvqvi, eb¨v, jeYv³Zvt Rjevqy cwieZ©‡bi P¨v‡jÄ AZx‡Zi †h †Kvb 

mg‡qi †P‡q RwUj I fqven| Rjevqyi weiƒc cÖfv‡e gvQ, cvwLmn A‡bK cÖvYxi wejywß NU‡Q| wewfbœ †ivMe¨vwa 

evovi d‡j gvby‡li ¯̂v ’̄¨ mgm¨v w`b w`b RwUj †_‡K RwUjZi n‡”Q| ZvB cÖKí GjvKvq Rjevqyi cwieZ©b RwbZ 

mgm¨v †hgb eb¨v, Liv, jeYv³Zv BZ¨vw` †gvKvwejv Kivi Rb¨ h_vh_ c`‡ÿc wb‡Z n‡q‡Q|  

(M) K…wl c‡Y¨i b¨vh¨ g~j¨ bv cvIqv t K…lKMY K…wl Drcv`b fv‡jv n‡jI b¨vh¨ g~j¨ cvb bv| b¨vh¨ g~j¨ bv cvIqvi 

Kvi‡Y A_©‰bwZKfv‡e SzuwKi g‡a¨ i‡q‡Q cÖKí GjvKvi cÖvwšÍK K„lK| GQvovI ga¨mË¡‡fvMx‡`i †`ŠivZ¡¨ i‡q‡Q| 

K…wl cY¨ evRviRvZKi‡Y ga¨¯̂Z¡‡fvMx‡`i †`Šiv‡Z¡¨I Kvi‡Y K…lK ch©vq †_‡K LyPiv evRv‡i Avm‡Z K…wl cY¨ Pvi-

cuvP nvZ e`j nq| d‡j K…lK Zvi b¨vh¨ g~j¨ cv‡”Q bv| 

(N) `ye©j AeKvVv‡gvt bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi gva¨‡g wbwg©Z wKQz wKQz 

AeKvVv‡gv `ye©j nIqvq †h †Kvb mgq Zv †f‡½ †h‡Z cv‡i|  

(O) cÖvK…wZK `~‡h©vM †gvKv‡ejvi SzuwKt f~-cÖvK…wZK Ae ’̄vi Kvi‡Y bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx 

b`x wb®‹vkb cÖKí GjvKv AvMvgx `kK¸‡jv‡Z †Rvqvi eb¨v, N~wY©Somn bvbv `y‡h©v‡Mi SzuwK †e‡o hvIqvi m¤¢vebv 

i‡q‡Q|  

cwi‡k‡l ejv hvq, bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ ev Í̄evqb Kiv 

m¤¢e n‡jI AeKvVv‡gv¸‡jvi wbqwgZ iÿYv‡eÿY I †givg‡Zi e¨e ’̄vKiY, cÖvK…wZK gv‡Qi Rb¨ AfqvkÖg wbg©vY I 

K…wl evRvi e¨e ’̄vcbv m„wó Kivi gva¨‡g cÖKí GjvKvi RbMY‡K cÖK‡íi mydj jvf wbwðZ Kiv m¤¢e|  
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পঞ্চে অোয় 

 

উবেবখত পর্ যামলাচনার বভবত্তমত সাবব যক পর্ যমবযণ 
 

 

৫.১ আনলাচয প্রকল্পটি একননক কর্তবক অনুনর্াকদত হনয় জুলাই/২০০৩ হনত শুরু কনর দীঘ ব প্রায় ১৪ র্ির ধনর জুন’২০১৭ 

সর্য়ানদ র্াস্তর্াকয়ত হনয়নি। র্াস্তর্ায়নকানল ১ র্ার আন্তঃখাতেহ ৫ র্ার েংনিাধন কনর জুলাই/২০০৩ হনত জুন’২০১৭ 

সর্য়ানদ প্রকনল্পর কাজ ের্াপ্ত করা হনয়নি। প্রবতটি প্রকে র্োসেময় বাস্তবাবয়ত হমল ব্যয় জর্েন কমে, জতেবন হ্রাস 

পায় জনদুমভযাগও। উমেখ্য জর্, প্রকমের সম্ভাব্যতা র্ারা র্াচাই কমরমেন, তারা সেয় বনন যারমণর ববর্ময় দয বেমলন 

বমল প্রতীয়োন হয় বন। তাোড়া সঠিকভামব ব্যয় বনন যারণও করমত পামরন বন। র্ার ফমল, অবতবরক্ত সেময়র পাোপাবে 

প্রকমের ব্যয়ও কময়কগুণ বৃবদ্ধ জপময়মে, র্া জোমটই কাম্য নয়। ভববষ্যমত প্রকে গ্রহমণ আরও দয ব্যবক্ত ও প্রবতষ্ঠান 

িারা বফবজবববলটি স্টযাবড করা প্রময়াজন। বস্তুত প্রকনল্পর মূল কাজ েমুদ্র্ অর্র্াকহকায় হওয়ানত এর র্াস্তর্ায়ন কাজ 

কিল অতযন্ত দুরূহ ও কর্নির্াকয়ত কাজ। ঠিকাদারী প্রকতষ্ঠান কর্তবক র্ারংর্ার প্রনচিার পরও ২০১৪ োল পর্ বন্ত সলাজার 

কনর্ বাে কাজ ব্যে বতায় পর্ বর্কেত হয়। অর্নিনর্ দীঘ ব প্রনচিার পর সর্, ২০১৫ োনল েেলভানর্ সলাজার কনর্ বাে করা 

েম্ভর্ হয়। ফমল মুোপুর জলাজামরর ভাটিমত ৬০০.০০ (েয়েত) সহক্টর জবে পুনরুদ্ধার হময়মে।  

৫.২ প্রকনল্পর মূল কার্ বক্রর্ মুিাপুর সরগুনলটর কনর্ বাে, মুিাপুর সলাজার ও টাই র্াঁধ কনর্ বাে, মুিাপুর সরগুনলটনরর  াইভারিন 

চযাননল খনন, কাকজরহাট সরগুনলটর সর্রার্ত, খাল পুনঃখনন, অভযন্তরীে খাল পুনঃখনন, সোনাইিকড় ও  াকাকতয়া 

নদী পুনঃখনন এর্ং প্রকতরক্ষামূলক কাজেমূহ সম্পন্ন করা হময়মে। তীর প্রকতরক্ষা কাজ েনন্তার্জনক প্রতীয়র্ান 

হনয়নি। তনর্ ককছু অংনি স নর্ র্াওয়া অর্স্থায় পাওয়া র্ায়।  

৫.৩ পর্ যমবযণকৃত উপাত্ত হমত জদখা র্ায় জর্, প্রকমের আওতায় মুোপুমর ২৩-জভন্ট জরগুমলটর বনে যামণর সেয় জরগুমলটরটি 

সমুদ্র্ (সিীপ চযামনল) জেমক ১৫০০ বেটার দূমর অববস্থত বেল। বকন্তু বতযোমন মুোপুমর ২৩-জভন্ট জরগুমলটমরর ৬০০ 

বেটার-এর েমে সিীপ চযামনল ঢুমক পমড়মে এবাং সমুদ্র্তীমর ভাঙ্গন চলোন আমে। এর ববর্ময় নতুন জকান প্রকে 

প্রবতযন কমর সমুদ্র্তীমরর চলোন ভাঙ্গন বনয়ন্ত্রমণর ব্যবস্থা জনয়া জর্মত পামর। 

৫.৪ মুিাপুর ২৩-সভন্ট সরগুনলটরটি েচল রনয়নি। তনর্ এর কনর্ বাে কাজ র্ানেম্মত প্রতীয়র্ান হয়কন। মুোপুর জরগুমলটরটির 

২৩ নাং জগইমটর জরাপ জেঁড়া ও অকার্ যকর অবস্থায় পাওয়া র্ায়। তমব রযণামবযমণর অভাব পবরলবযত হময়মে। 

৫.৫ পর্ যমবযণকৃত খালগুনলার র্নধ্য কুবেো জজলার বরুড়া উপমজলার র্োক্রমে আেড়াতলী খাল, োবলবাবড় খাল, 

আবলয়ারা দবযণপাড়া খাল, ঝলে ইউবনয়মনর ঝলে খাল ও কাজযন খাল, জেৌকড়া ইউবনয়মনর জগত্র সাল খাল, 

ভকানীপুর ইউবনয়মনর োখা খাল এসব পুনঃখননকৃত খালগুমলার অবনকাাংে স্থামন পবল জমে আমে। কুবেো জজলার 

কুবেো সদর দবযণ উপমজলার র্োক্রমে ৭ নাং ওয়ামড যর পবশ্চে জুরকান গ্রামের খাল, পূব য জুরকান গ্রামের খাল, 

জগাবলয়ারা ইউবনয়মনর লযীপুর গ্রামের খাল, বামরায়ারা ইউবনয়মনর ববজয়পুর গ্রামের খাল এসব পুনঃখননকৃত 

খালগুমলা কার্ যকর অবস্থায় োকমলও বকছু বকছু স্থামন পবল জমে আমে। কুবেো জজলার লাকসাে উপমজলার 

পুনঃখননকৃত খালগুমলা কার্ যকর অবস্থায় আমে, তমব জকান জকান স্থামন পবল জমে আমে। জফনী জজলার জফনী সদর, 

জসানাগাজী, দাগনভূ ুঁইয়া ও জনায়াখালী জজলার জকাম্পানীগঞ্জ উপমজলার সকল পুনঃখননকৃত খালগুমলা কার্ যকর অবস্থায় 

আমে, তমব খালগুমলার সঠিক রযণামবযণ প্রময়াজন। ফমল উপকারমভাগীরা পাবনর অভামব জসচ কামজ প্রতযাবেত 

সুফল পামে না।  

৫.6  মুিাপুর ২৩ সভন্ট সরগুনলটর কনর্ বানের েনল সৃি প্রাকৃকতক জলাধারটি েংরক্ষনের ব্যর্স্থা রহণহে করা সর্নত পানর। 
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৫.৭ প্রকনল্পর আওতায় আরক কপকপর েংস্থান অনুর্ায়ী ৫৩০.৬০ লক্ষ টাকা ব্যনয় ৭৭.৩২ সহক্টর ভূকর্ অকধরহণহনের েংস্থান 

কিল। র্ানঠর র্াস্তর্ চাকহদার সপ্রকক্ষনত ৩৯০.২৭ লক্ষ টাকা ব্যনয় ৬০.৮৩ সহক্টর ভূকর্ অকধরহণহে করা হনয়নি র্া কননচ 

উনল্লখ করা হনলাঃ 

ক্রঃ নং অনগর নার্ একক 
ক কপকপ/টিকপকপ অনুর্ায়ী প্রাক্কলন জুন, ২০১৭ পর্ বন্ত প্রকৃত অজবন 

আকে বক (লক্ষ) র্াস্তর্ আকে বক (লক্ষ) র্াস্তর্ 

০১. ভূকর্ অকধরহণহে সহঃ ৫৬৩.৬০ ৭৭.৩২সহঃ ৩৯০.২৭ ৬০.৮৩ সহঃ* 

* ৬০.৮৩ সহঃ জকর্র পনজিন োটি বকেনকট পাওয়া কগনয়নি। র্াকক জকর্ েরকাকর খাে খকতয়ানভূক্ত হওয়ায় পনজিন োটি বকেনকট 

পাওয়া র্ায়কন র্নর্ ব প্রকল্প েংকেি কর্ বকতবা জানান।  

৫.৮ জুলাই/ ২০০৩ হনত জুন/২০১৭ পর্ বন্ত দীঘ ব ১৪ র্িনর র্াস্তর্াকয়ত প্রকল্পটিনত ৯ জন তোর্ধায়ক প্রনকৌিলী প্রকল্প 

পকরচালক কহনেনর্ কাজ কনরনিন এর্ং প্রনতযক প্রকল্প পকরচালক-ই অকতকরক্ত দাকয়নত্ব কিনলন। প্রকনল্পর সুষ্ঠু 

র্াস্তর্ায়ননর জন্য র্া সর্ানটই কাম্য নয়। র্ারংর্ার প্রকল্প পকরচালক পকরর্তবন প্রকনল্পর সুষ্ঠু র্াস্তর্ায়ননর অন্তরায়।  

৫.৯ Dbœqb cÖKí †k‡l e¨eüZ †gvUi mvB‡Kjmg~n, Awdm I Ab¨vb¨ miÄvg mswkøó cy‡j Rgv bv †`Iqvq miKvwi 

A‡_©i AcPq nq| GK cÖK‡íi e¨eüZ m¤ú` Ab¨ cÖK‡í e¨envi my‡hvM Aeiæ× nq| G wel‡q MZ 19 gvP©, 

2019 Zvwi‡L AbywôZ RvZxq A_©‰bwZK cwil‡`i (Gbইwm) mfvi gvbbxq cÖavbgš¿xi Abykvmb nj ÔcÖKí 

mgvß nIqvi wZb gv‡mi g‡a¨ wcwmAvi ev cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b Rgv w`‡Z n‡e Ges cÖKí ev Í̄evqb †k‡l 

cÖK‡íi Mvwo, Awdm I Ab¨vb¨ miÄvg wewa-‡gvZv‡eK Rgv w`‡Z n‡e|Õ G cÖK‡íI gvbbxq cÖavbgš¿xi Abykvmb 

Abyhvqx gš¿Yvjq I evcvD‡ev h_vh_ c`‡ÿc wb‡Z cv‡i| 

৫.১০ gyQvcyi †K¬vRv‡ii `yB cv‡ki ms‡hvM mo‡Ki Ici Kv‡c©wUs Kiv n‡q‡Q| †K¬vRvi msjMœ Aewkó 1.8 wK.wg. 

AskUzKz Kv‡c©wUs Kiv cÖ‡qvRb Ges cÖK‡íi AvIZvq gyQvcy‡i 23-†f›U †i¸‡jUi wbg©v‡Yi mgq †i¸‡jUiwU 

mgy`ª (m›`xc P¨v‡bj) †_‡K 1500 wgUvi `~‡i Aew ’̄Z wQj| wKš‘ b`x fv½‡bi Kvi‡Y eZ©gv‡b GB `~iZ¡ K‡g 

gyQvcy‡i 23-†f›U †i¸‡jU‡ii 600 wgUvi-Gi g‡a¨ m›`xc P¨v‡bj Xz‡K c‡o‡Q Ges gyQvcyi †i¸‡jU‡ii WvDb 

÷ªx‡g I Avc-÷ªx‡g P¨v‡b‡j fv½b cwijwÿZ n‡”Q| GQvov nvB‡Wªv-gi‡dvjwRK¨vj cwieZ©‡bi Kvi‡Y m›Øxc 

P¨v‡b‡ji evg Zx‡i e¨vcK b`x fv½b †`Lv w`‡q‡Q| eZ©gvb nv‡i b`x Zxi fv½b Ae¨vnZ _vK‡j AvMvgx 2 

†_‡K 3 eQ‡ii g‡a¨ gyQvcyi †i¸‡jUiwU b`x M‡f© wejxb n‡q ‡h‡Z cv‡i| hv gyQvcyi †i¸‡jU‡ii ̀ xN© ’̄vqx‡Z¡i 

Rb¨ eo P¨v‡jÄ wn‡m‡e cÖZxqgvb| 

৫.১১ Av‡jvP¨ cÖKíwU ev Í̄evq‡b me©‡gvU 9 Rb ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e Kg©iZ wQ‡jb Ges 

Zviv mevB cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e AwZwi³ `vwq‡Z¡ wQ‡jb| Gi KviY wn‡m‡e Rvbv hvq, c‡`vbœwZ, e`jx I 

Aemi MÖnY| D‡jøL¨ †h, cÖKíwU ev Í̄evq‡b GZRb AwZwi³ `vwqZ¡ cÖvß cÖ‡KŠkjx cÖKíwUi †UKmB I myôz 

ev Í̄evq‡b e¨Z¨q NwU‡q‡Q| 

৫.১২ উপকারমভাগী উত্তরদাতার েমে সব যাবনক ৬২৬ জন (৮২.৯%) বমলন জর্, প্রকমের ফমল জজায়ামরর লবণাক্ত পাবনর 

অনুপ্রমবে জেমক রযা জপময়মে; ৬০৯ জমনর (৭৮.১০%) েমত প্রকে এলাকার জলাবদ্ধতা বনরসন হময়মে; ৩৮৫ জন 

(৪৯.৩৬%) উত্তরদাতার েমত প্রকে এলাকায় সারা বের জসমচর পাবন পাওয়া র্ায়; ৩৩৮ জন (৪৩.৩৩%) 

উত্তরদাতার েমত প্রকে এলাকায় কে যসাংস্থান বৃবদ্ধ জপময়মে; ৬১১ জন (৭৮.৩০%) উত্তরদাতার েমত প্রকেটি 

বাস্তবায়মনর ফমল ফসমলর বনববড়তা বৃবদ্ধ জপময়মে; ২৫২ জন (৩২.৩১%) বমলন জর্, আমগর তুলনায় প্রকে এলাকায় 

কৃবর্ েবেমকর চাবহদা বৃবদ্ধ জপময়মে; ৩২৫ জন (৪১.৭%) অাংেগ্রহণকারীর েমত প্রকে এলাকায় কালচার বফসারীজ 

(culture fisheries) এর উৎপাদন বৃবদ্ধ জপময়মে; ৫৬৮ জন (৭২.৮%) অাংেগ্রহণকারীর েমত প্রকে বাস্তবায়মনর 

পূমব য জর্ সব প্রজাবতর োে পাওয়া জর্ত, এখন আর জস সব প্রজাবতর োে পাওয়া র্ামে না, ৬১.৯২% জদেীয় প্রজাবতর 

োে সাংরযণ ব্যবস্থার অনুপবস্থবত লযয করা র্ামে এবাং ৩৯১ জন (৫০.১২%) বমলন জর্, প্রকে এলাকায় জর্াগামর্াগ 

ব্যবস্থা আমগর তুলনায় উন্নত হময়মে। অপরবদমক, কমরাল গ্রুপ এলাকার ৩৯০ জন উত্তরদাতার েমে ১৭৪ জন 

(৪১.৬%) জমনর তথ্য ববমির্মণ জানা র্ায়, তামদর এলাকায় নতুন জকান কে যসাংস্থামনর সুমর্াগ সৃবষ্ট হয়বন। 

৫.১৩ প্রকেটি বাস্তবায়মনর ফমল জনসানারমণর জীবন ও জীববকার োন উন্নয়ন ঘমটমে। উপকারমভাগী উত্তরদাতার েমে 

সব যাবনক ৬৪৮ জন (৮৩.১%)  বমলন জর্, এলাকায় জসচ সুববনা বৃবদ্ধর ফমল আয় বৃবদ্ধ জপময়মে; ৬৪৮ জন (৮৩.১%) 

বমলন প্রকে বাস্তবায়মনর কারমণ আবে যক অবস্থার উন্নবত হময়মে; ৫২৪ জন (৬৭.১%) অাংেগ্রহণকারীর েমত প্রকমের 
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কারমণ কৃবর্বভবত্তক ব্যবসার উন্নয়ন হময়মে; ৪৮৪ জন (৬২.১%) অাংেগ্রহণকারীর েমত দাবরদ্র্তা হ্রাস জপময়মে এবাং 

৭১৬ জন (৭৯.১%) উত্তরদাতা দবরদ্র্তা হ্রাস পাওয়ায় সন্তানমদর জলখাপড়ার সুমর্াগ বৃবদ্ধ জপময়মে বমল অবভেত ব্যক্ত 

কমরন। 

5.14 সেীযায় অাংেগ্রহণকারীমদর েমত প্রকমের প্রবতটি কে যকান্ড বাস্তবায়মনর জযমত্র পবরমবে ও বাস্তুতমন্ত্রর সঠিক 

সুরযার ফমল প্রকে এলাকায় সবুজ প্রকৃবত, বন্যপ্রাণী, পাবখর ঝাঁক, জলজ প্রাবণ, োমুক, বঝনুক, ব্যাঙ ইতযাবদ প্রাণীর 

সাংখ্যা বৃবদ্ধ জপময়মে। তমব সেীযায় অাংেগ্রহণকারী ১৮০ জন (৬১.৪%) অাংেগ্রহণকারীর েমত প্রকে বাস্তবায়মনর 

পূমব য জর্ সকল পুরাতন প্রজাবতর জদখা জর্ত, প্রকে বাস্তবায়মনর পমর জস সকল পুরাতন প্রজাবতর ববলুপ্ত সানন হময়মে 

এবাং ১২০ জন (৪১.০%) অাংেগ্রহণকারীর ভার্ায় প্রকে এলাকায় তাপোত্রা বৃবদ্ধ জপময়মে। 

5.15 প্রকমের আওতায় ১,৩০,৩৪৭ জহক্টর এলাকা সামুবদ্র্ক লবন পাবন প্রমবে জরান ও বনষ্কােন ব্যবস্থার উন্নয়ন হময়মে। 

মুসাপুর জরগুমলটর বদময় পুরাতন ডাকাবতয়া ও নতুন ডাকাবতয়া-জোট জফনী  নদীর অবত বৃবষ্টর পাবন এবাং বববভন্ন 

েড়ার োেমে পাহাড়ী ঢমলর পাবন দ্রুত বনষ্কাবেত হমে। বন্যার তীব্রতা কমে ফসমলর যবত হ্রাস জপময়মে। সম্পদ এবাং 

োনুমর্র কষ্ট লাঘব হময়মে। কৃবর্ উৎপাদন বৃবদ্ধ জপময়মে। অে যননবতক কার্ যকলাপ ত্বরাবিত হময়মে। েৎস্য উৎপাদন 

বৃবদ্ধ জপময়মে। এলাকার জনপদ, ঘর বাড়ী, বসতবভটা, গ্রাে, রাস্তা-ঘাট, স্কুল, েসবজদ-োদ্র্াসা, েবির, হাটবাজার, 

সরকাবর-জবসরকাবর স্থাপনা, আবাদী জবে, পাকা রাস্তা, জসতু ইতযাবদ নদী ভাাংগমনর কবল জেমক রযা জপময়মে। 

জনেমন বাধবস্ত বফমর এমসমে, কামজর উৎসাহ জবমড় জগমে। স্থানীয় োনুমর্র জীবন-জীববকার (Livelihood) উন্নয়ন 

অব্যাহত রময়মে। কৃবর্ জবের ব্যবহার বনবশ্চত হওয়ায় অবনক কে য-সাংস্থামনর সুমর্াগ সৃবষ্ট হময়মে। 
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র্ষ্ঠ অোয় 

সেীযায় প্রাপ্ত তমথ্যর পর্ যমবযমণর বভবত্তমত প্রময়াজনীয় সুপাবরে 

 

mgvß cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv I mgxÿvi djvdj †_‡K †h wPÎwU উমঠ আমস Zv n‡jv GjvKvi K…wl, grm¨, 

cïcvjb I e¨emv-evwY‡R¨i mv‡_ RwoZ gvby‡li Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœq‡b ev Í̄evwqZ cÖKíwU ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv 

cvjb K‡i‡Q| mgxÿvq AskMÖnYKvix 780 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ 82.90% (626 Rb) e‡jb, 

cÖKí GjvKv ‡Rvqv‡ii লবণাক্ত cvwbi AbycÖ‡ek n‡Z iÿv †c‡q‡Q; 78.10% (609 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí 

GjvKvi Rjve×Zv wbimb n‡q‡Q; 78.30% (611 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j dm‡ji wbweoZv 

e„w× †c‡q‡Q; 50.12% (391 Rb) DËi`vZvi g‡Z †hvMv‡hvM e¨e ’̄v Av‡Mi Zzjbvq DbœZ n‡q‡Q; 43.33% (338 

Rb) e‡jb cÖKí GjvKvq Kg©ms ’̄vb e„w× †c‡q‡Q; 32.31% (252 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq K…wl kÖwg‡Ki 

Pvwn`v e„w× †c‡q‡Q Ges 23.33% (182 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq e¨emv evwYR¨ c~‡e©i Zzjbvq e„w× 

†c‡q‡Q| Dchy©³ cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi djvd‡ji Av‡jv‡K mycvwikmg~n wb¤œiƒct   

 

৬.১ স্বল্পনর্য়াকদ সুপাকরি 

 

(K) gyQvcyi †K¬vRvi I †i¸‡jUi b`x fv½b n‡Z iÿv‡_© gyQvcyi †i¸‡jU‡ii WvDb ÷ªxg I Avc-÷ªxg P¨v‡b‡ji Dfq 

w`‡K (L/B I R/B) b`x Zxi cÖwZiÿvg~jK KvR Kivi Rb¨ Riæix e¨e ’̄v MÖnY Kiv cÖ‡qvRb|    

 (L) cÖK‡íi AvIZvq LbbK…Z Lvj¸‡jv ¸iæ‡Z¡i µgvbymv‡i ch©vqµ‡g Lbb K‡i ch©vß MfxiZv e„w× Kiv cÖ‡qvRb 

Ges cÖK‡íi AvIZvq LbbK…Z Lvj, euva I †mP AeKvVv‡gv¸‡jvi †givgZ I iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ e¨e ’̄v MÖnY Kiv 

cÖ‡qvRb| 

(M) cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z AeKvVv‡gv¸‡jv †UKmB ivLvi লমযয evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© AskMÖnYg~jK cvwb 

e¨e ’̄vcbv wewagvjv-2014 Gi Av‡jv‡K GKwU mvsMVwbK KvVv‡gv m„wó K‡i cwiPjb I iÿYv‡eÿY cwiKíbv 

cÖYqb K‡i Zv h_vh_ ev Í̄evq‡bi Kvh©Kix e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Z cv‡i| 

(N) cÖavb Lv‡j gqjv AveR©bv hv‡Z †KD bv †d‡j Gme e¨vcv‡i Rbm‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ mswkøó GjvKvevmx‡K 

wb‡q Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv †h‡Z cv‡i| cÖKí GjvKvq gv‡S gv‡S gvBwKs K‡iI AeKvVv‡gv¸‡jvi ¸iæ‡Z¡i 

welqwU cÖPvi Kiv †h‡Z cv‡i| Avevi cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq cvwb †m‡P gvQ aivi wbqg eÜ Kivi Rb¨ ̄ ’vbxq 

cÖkvmb‡K D‡`¨vM MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| cÖ‡qvR‡b wjd‡jU weZiY, gvBwKs I mfv mgv‡e‡ki Av‡qvRb Kivi 

D‡`¨vM MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| G‡ÿ‡Î evcvD‡evÕi ZË¡veavq‡b GjvKvi RbcÖwZwbwaMY G e¨vcv‡i cÖZ¨ÿ f~wgKv 

ivL‡Z cv‡i| 

(O) Kzwgjøv Bwc‡R‡Wi cvwb Lv‡j c‡o †h `~lY m„wó Ki‡Q Zv †_‡K iÿvi cwiKíbv I cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v †bIqv 

Avek¨K| 

(P) DcKvi‡fvMx K…lK I grm¨Rxexmn mK‡ji Rb¨ †Uªwbs Gi e¨e ’̄v Kivi wbwgË ’̄vbxq K…wl Ges grm¨ Awa`ß‡ii 

`„wó AvKl©Y Kiv †h‡Z cv‡i, welqwU Dc‡Rjv Dbœqb mgš^q mfvq Dc ’̄vcb K‡i e¨e ’̄v †bIqv †h‡Z cv‡i| 

(Q) cÖKí ev Í̄evqb †k‡l cÖK‡íi Mvwo, Awdm I Ab¨vb¨ miÄvg wewa †gvZv‡eK Rgv ‡`Iqvi wbwgË gvbbxq 

cÖavbgš¿xi Abykvmb Abyhvqx cvwb m¤ú` gš¿Yvjq evcvD‡ev‡K h_vh_ c`‡ÿc †bIqvi Rb¨ wb‡`©kbv cÖ`vb 

Ki‡Z cv‡i| 

(R) cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j †Kv¤úvbxMÄ GjvKvq †hme cÖvK…wZK grm¨Rxex †eKvi n‡q c‡o‡Q, Zv‡`i †eKvi‡Z¡i 

’̄vqx mgvav‡bi Rb¨ †Kv¤úvbxMÄ GjvKvi Aew ’̄Z cÖvq 900 †n±i AvqZ‡bi e× RjvkqwU wbewÜZ †R‡j‡`i 

g‡a¨ BRviv cÖ`vb Kivi Rb¨ grm¨ Awa`ß‡ii `„wó AvKl©Y Kiv †h‡Z cv‡i| BRviv cÖ`vb Kiv n‡j †`kxq 

cÖRvwZi grm¨ Drcv`b e„w× cv‡e, Avwg‡li NvUwZ jvNemn †R‡j‡`i Av_©-mvgvwRK Dbœqb I m‡e©vcwi `vwi`ª¨ 

we‡gvPb m¤¢e n‡e| 
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6.2 `xN©‡gqvw` mycvwik 

 

(K) DcKvi‡fvMxiv ï®‹ †gŠmy‡g ch©vß cvwb cvq bv| †mRb¨ †mPKvh© e¨vnZ nq| ZvB †QvU †dbx b`x, bZzb WvKvwZqv 

I cyivZb WvKvwZqv †QvU †dbx b`xi Lvj¸‡jvi ¸iæZ¡vbymv‡i ch©vqµ‡g cwj AcmviY I MfxiZv e„w× Kiv 

cÖ‡qvRb Ges cÖKí GjvKvq AviI A‡bK Lvj Av‡Q †h¸‡jv Lb‡bi AvIZvq Avb‡j ï®‹ †gŠmy‡gI †mP myweav 

cÖ`vb Kiv m¤¢e n‡e| Gme Lvjmg~n‡KI ch©vqµ‡g Lb‡bi AvIZvq Avbvi Rb¨ Kvh©µg MÖnY Kiv cÖ‡qvRb| 

(L) cÖwZwU cÖKí h_vmg‡q ev Í̄evwqZ n‡j e¨q †hgb K‡g, †Zgwb n«vm cvq Rb`y‡f©vMI| D‡jøL¨ †h, Av‡jvP¨ cÖK‡í 

hviv m¤¢e¨Zv hvPvB K‡i‡Qb, Zviv mgy`ª AeevwnKvi Giƒc `y‡e©va¨ I we‡klvwqZ Kv‡Ri mgq wba©vi‡Yi wel‡q 

`ÿ wQ‡jb e‡j cÖZxqgvb nq wb| ZvQvov mwVKfv‡e e¨q wba©viYI Ki‡Z cv‡ib wb| hvi d‡j, AwZwi³ mg‡qi 

cvkvcvwk cÖK‡íi e¨qI K‡qK¸Y e„w× †c‡q‡Q, hv Kvg¨ bq| fwel¨‡Z cÖKí MÖn‡Y AviI `ÿ e¨w³ I cÖwZôvb 

Øviv wdwRwewjwU ÷¨vwW Kiv cÖ‡qvRb| 

(N) fwel¨‡Z cÖwZwU cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z KvRmg~‡ni †UKmBKi‡Y Ges GKBmv‡_ cÖK‡íi D‡Ïk¨ Abyhvqx 

djvdj AR©‡bi Rb¨ weMZ 12.05.2016 Zvwi‡Li GbBwm mfvq M„nxZ gvbbxq cÖavbgš¿x cÖ`Ë Abykvmb 

cÖwZcvj‡b mswkó gš¿Yvjq ¯̂cÖ‡Yvw`Z n‡q cÖwZwU cÖK‡í ÔGKRb c~Y©Kvjxb cÖKí cwiPvjKÕ wb‡qv‡Mi e¨e ’̄v 

†bIqv cÖ‡qvRb| 

(O) gyQvcyi †K¬vRv‡ii fvwU‡Z †R‡M DVv cÖvq 600.00 (QqkZ) †n±i f~wgi সুষ্ঠু e¨envi wbwðZK‡í mvgvwRK 

cwiKíbv we‡kl K‡i gvby‡li we‡bv`b I AeKvk KvUv‡bvi Rb¨ ch©Ub †K›`ª wbg©v‡Y ’̄vbxqfv‡e D‡`¨vM MÖnY 

Kiv †h‡Z cv‡i| 

(P) প্রকমের জটকসই পবরচালনা ও রযণামবযণ বনবশ্চমতর জন্য স্থানীয় কৃর্ক, েৎস্যজীবী, জনপ্রবতবনবন, স্থানীয় কৃবর্ 

অবনদপ্তর, েৎস্য অবনদপ্তর এবাং বাপাউমবার প্রবতবনবন সেিময় পবরচালনা ও রযণামবযণ কবেটি গঠন কমর সাংবিষ্ট 

জনগমণর সম্পৃক্ততায় পবরচালনা পবরকেনা ও রযণামবযণ পবরকেনা প্রস্তুত করা প্রময়াজন এবাং জস পবরকেনার 

আমলামক প্রময়াজনীয় বামজট প্রণয়নপূব যক প্রবত বের পবরচালনা ও রযণামবযণ বনবশ্চত করা প্রময়াজন। 

(Q) †`kxq cÖRvwZi wejyßcÖvq gvQ¸‡jv‡K msiÿ‡Yi Rb¨ ‡K¬vRvi I †i¸‡jUi wbg©v‡Yi d‡j b`x GjvKvq M‡o IVv 

miKvwi Lvm Rwg‡Z cÖvK…wZK gv‡Qi Rb¨ Kgc‡ÿ GKwU K‡i AfqAvkÖg wKsev ¯̂v`y cvwbi cÖvK…wZK Rjvavi 

wbg©vY Kiv cÖ‡qvRb| G e¨vcv‡i ’̄vbxq evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i mn‡hvwMZvq ’̄vbxq grm¨ Awa`ßi I 

‡Rjv/Dc‡Rjv cÖkvmb Gi `„wó AvKl©Y Kiv †h‡Z cv‡i| 
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                                DËi`vZvi AvBwW bs: 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  

নতুন ডাকাতিয়া ও পুরািন ডাকাতিয়া-ছ াট ছেনী নদী তনষ্কাশন প্রকল্প (৫ম সাংদশারিত) 

 
cÖK‡íi DciKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Rb¨ cÖkœvewj 

 
সাক্ষাৎকার গ্রহদণর পূদব ে রনদজর পররচয় রেন, সমীক্ষার উদেশ্য সম্পদকে তথ্যোতাদক জানান এবাং তার অনুমরত রনন । 

আপরন বলদত পাদরনঃ  

আমার নাম .............................। 

আরম এদসরি ইস্কার্ে কনসালটাং সারভ েদসস নামক সাংস্থা সেদক আপনাদের এলাকায় বাস্তবারয়ত “নতুন ডাকাতিয়া ও 

পুরািন ডাকাতিয়া-ছ াট ছেনী নদী তনষ্কাশন (৫ম সাংদশারিত)- রবষয়ক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাদজ। 

প্রকল্পট ২০০৩-২০১৭ সময়াদে বাাংলাদেশ সরকাদরর বাাংলাদদশ পাতন উন্নয়ন ছবাড ড বাস্তবায়ন করদি এবাং পররকল্পনা 

মন্ত্রণালদয়র আইএমইরি এ সমীক্ষা পররচালনা করদি ।  

 

প্রকল্পট এর উদেশ্য সািদন যোযেভাদব বাস্তবারয়ত হদে রকনা রকাংবা সকানরূপ ত্রুট বা সমস্যা আদি রকনা সমীক্ষায় 

এট গুরুত্ব সহকাদর সেখা হদব যাদত ভরবষ্যত প্রকল্প সুষ্ঠু ও বস্তুরনষ্ঠভাদব বাস্তবায়ন করা যায় । আপনার সেয়া তথ্য 

সকবল মাত্র এই সমীক্ষার প্ররতদবেন  ততররদত ব্যবহার করা হদব এবাং আপনার নাম পররচয় সগাপন রাখা হদব। এই 

সমীক্ষা সেদক সকউ ব্যরিগতভাদব উপকৃত বা ক্ষরতগ্রস্ত হদব না তদব সারব েকভাদব সকদলর কল্যাণ হদব ।  

 

সমীক্ষা কাদজ তথ্য রেদয় সহদযারগতা করার জন্য আপনাদক রবনীতভাদব অনুদরাি কররি ।  

 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ I Ae ’̄vbMZ Z_¨vw`t   

1.1. DËi`vZvi bvg:                                                                ‡gvevBj bs: 

1.2. MÖvg:                                                        1.3. BDwbqb: 

1.4. Dc‡Rjv:                                                  1.5. ‡Rjv:    

1.6. eqm: 

1.7. DËi`vZvi wj½:  (‡KvW: 1=cyiæl, 2= gwnjv)|  

1.8. DËi`vZvi ˆeevwnK Ae ’̄v: (‡KvW: 1=weevwnZ, 2=AweevwnZ, 3=weaev, 4= wecZœxK)|  

1.9. ‡ckv: [‡KvW: 1=K…lK, 2=e¨emvqx, 3=K…wl kÖwgK, 4=wk¶K, 5=Ab¨vb¨  

(D‡jøL Kiæb .................................)]| 

 

2.0 প্রকল্প সাংক্রান্ত সাধারণ িথ্যাতদিঃ 

2.1 bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`xi cvwb wb®‹vkছনর Rb¨ ‡h cÖKí MÖnY Kiv 

n‡qwQj Zv m¤ú‡K© Avcbvi aviYv Av‡Q wK?  [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

২.২ cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© (2003) Avcbvi GjvKvq ‡Rvqv‡ii লবণাক্ত cvwb AbycÖ‡ek nZ wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 
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২.৩ cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j Avcbvi GjvKv ‡Rvqv‡ii লবণাক্ত cvwbi AbycÖ‡ek †_‡K iÿv ‡c‡q‡Q 

wK?  [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

২.৪ bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`xi cvwb wb®‹vkb cÖKí MÖn‡Yi d‡j wK wK 

m¤ú` I cÖwZôvb iÿv †c‡q‡Q? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

 

[‡KvW: 1= iv¯ÍvNvU, 2=¯‹yj, 3=K‡jR, 4=gmwR`, 5=gv`ªvmv, 6=cywjk †÷kb, 7=b`x e›`i 

I NvU, 8=evoxNi, 9=‡`vKvbcvU, 10=dmwj Rwg, 11=Ab¨vb¨--------------- (D‡jøL Kiæb)] 

 

2.5 cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j cÖKí GjvKvi Rjve×Zv wbimb n‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

3.0 নিনম িত ভ ৌত অবকাঠামমা msµvšÍ Z_¨vw`t  

3.1 আপনার এলাকায় তনষ্কাশন সুতবধা বৃতি ও লবণাক্ত পাতন প্রদবশ ছরাধ কদল্প ছকান ছ ৌি অবকাঠাদমা 

তনম ডাণ হদয়দ  তক? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

3.2 hw` DËi n¨vu nq Zvn‡j তক তক ছ ৌি অবকাঠাদমা তনতম ডি হদয়দ ? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

 

[‡KvW: 1= সরগুদলটর, 2=বাঁধ, 3=খাল পুনিঃখনন, 4=b`x Zxi iÿv evua, ৫=Ab¨vb¨--------------

----- (D‡jøL Kiæb)]             

 

3.3 Avcbvi GjvKvq wK †i¸‡jUi wbg©vY Kiv n‡q‡Q? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

3.4 hw` DËi n¨vu nq Zvn‡j †i¸‡jUiটির eZ©gvb Ae ’̄v †Kgb?  

[‡KvW: 1=Kvh©Ki, 2=‡givg‡Zi cÖ‡qvRb Av‡Q] 

 

3.5 আপনারা রক সরগুদলটরগুদলার পররচালনার োরয়দত্ব আদিন? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

3.6 hw` DËi না nq Zvn‡j সরগুদলটরগুদলার পররচালনার োরয়দত্ব সক আদিন? 

[‡KvW: 1= বাপাউদবা, 2=জানা নাই]  

 

৩.৭ সরগুদলটর Gi hš¿vsk bó n‡j বাাংলাদদশ cvwb Dbœqb †evW© KZ …©K h_vmg‡q ‡givgZ Kiv nq wK? 

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

 

৩.৮ Avcbvi GjvKvq wK বাঁধ wbg©vY Kiv n‡q‡Q? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

3.9 hw` DËi n¨vu nq Zvn‡j বাঁধ Gi eZ©gvb Ae ’̄v †Kgb?  

[‡KvW: 1=Kvh©Ki, 2=‡givg‡Zi cÖ‡qvRb Av‡Q] 

 

৩.১০ Avcbvi GjvKvq wK খাল পুনিঃখনন Kiv n‡q‡Q? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

৩.১১ hw` DËi n¨vu nq Zvn‡j খালটি কদব খনন করা হয় এবাং খালটির eZ©gvb Ae ’̄v †Kgb?  

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

 

 

3.১২ b`x Zxi iÿv evuawUi ‰`N©¨ cÖ‡qvR‡bi Zzjvbvq h‡_ó wK?   

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

3.১৩ b`x Zxi iÿv evuawUi D”PZv cÖ‡qvR‡bi Zzjvbvq h‡_ó wK?    

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

3.১৪ cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j b`x ZxieZ©x iv¯ÍvNvU ‰Zix n‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

4.0. †mP msµvšÍ Z_¨vw`t 

4.1. Avcwb wK Avcbvi K…wlRwg‡Z ‡mP প্র`vb K‡ib? [‡KvW: 1= n¨vu, 2=bv]  

4.2. Avcbvi Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm wK? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

[‡KvW: 1= b`x/Lvj, ২=Mfxi bjK~c, ৩=AMfxi bjK~c, ৪=Ab¨ Drm (Dr‡mi bvg ejyb)------

----------------------]                                             

 

৪.৩ bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi d‡j cÖ‡qvRbxq cwigvY ‡mP 

cvwb cvIqv hvq wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 
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৪.৪ hw` n¨vu হq Zvn‡j Zvi cwigvY cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq †Kgb? 

[‡KvW: 1=Lye †ewk, 2=†ewk, 3=‡gvUv‡gvwU, 4=Aí cwigvY] 

 

৪.৫ প্রকল্প বাস্তবায়দনর েদল নদী/খাল এর পাতন ব্যবহার কদর ছসচ সুতবধা বৃতি ছপদয়দ  তক না? 

[‡KvW: 1= n¨vu, 2=bv] 

 

৪.৬ bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb প্রকল্প বাস্তবায়দনর েদল eZ©gv‡b cvwb 

তনষ্কাশদন ‡Kvb উন্নতি n‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 
 

৪.৭ hw` উত্তর n¨vu n‡q _v‡K, Zvn‡j cvwb তনষ্কাশদন wK উন্নতি n‡q‡Q?  [‡KvW: 1=cvwb তনষ্কাশন বৃতির 

েদল কৃতি উৎপাদন বৃতি ছপদয়দ , 2= জনজীবদনর দুদ ডশা হ্রাস ছপদয়দ ] 

 

5.0 jebv³ cvwbi AbycÖ‡ek msµvšÍ Z_¨vewjt 

5.1 cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Rwg‡Z jebv³ cvwb AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Kiv m¤¢e n‡q‡Q wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

5.2 jebv³ cvwb AbycÖ‡ek hw` wbqwš¿Z nq, Z‡e Gi cÖfve K…wl e¨e ’̄vcbv I km¨ web¨v‡m c‡o‡Q 

wKbv? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

5.3 jebv³ cvwb AbycÖ‡ek hw` wbqwš¿Z nq| Z‡e 1-5 ch©šÍ we Í̄„Z GKwU gvb`Û Gi †cÖwÿ‡Z GLb DËi`vZv 

wn‡m‡e Avcbv‡K GB gvb‡`‡Ûi Av‡jv‡K Avcbvi GKgZ nIqv bv nIqvi gvÎvUv AbyMÖnc~e©K Rvbv‡Z n‡e 

µwgK PjK m¤ú~Y© 

GKgZ 

AvswkK 

GKgZ 

wbi‡cÿ wfbœgZ m¤ú~Y© 

wfbœgZ 

1 cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j gvwUi 

De©iZv Ges েসল উৎপাদন e„w× 

ছপদয়দ | 

     

2 cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 

রাসায়তনক সাদরর ব্যবহার হ্রাস 

†c‡q‡Q| 

     

3 cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j উেতস 

জাদির েসল বৃতি ছপদয়দ । 

     

4 cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 

েসদলর তনতবড়িা বৃতি ছপদয়দ ।  

     

5 cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j তমঠা 

পাতনর মাদ র উৎপাদন বৃতি 

ছপদয়দ । 

     

 

6.0. মৎস্য চাি সাংক্রান্ত িথ্যাতদিঃ 

6.1. bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖKল্প GjvKvq  প্রাকৃতিক gvছ i 

ওci ‡Kvb cÖfve c‡o‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

6.2. cÖfve c‡i _vK‡j Zv wKiƒc?     [‡KvW: 1=gv‡Qi Drcv`b ‡e‡o‡Q, 2= gv‡Qi Drcv`b K‡g‡Q, 

3 = gv‡Qi Drcv`b AcwiewZ©Z i‡q‡Q] 

 

6.3. ¯̂›`xc P¨v‡bj †_‡K cÖKí GjvKvq gv‡Qi PjvP‡j †Kvb cÖfve c‡o‡Q wKbv?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

6.4. আপনার এলাকায় সরগুদলটর রনম োণ/দমরামদতর পর প্রাকৃরতকভাদব মাদির উৎপােন কদমদি রক?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

6.5. AÎ GjvKvi K¨vcPvi wdmvixR (capture fisherise) Drcv`b n«vm †c‡q‡Q wK? 

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

6.6. KvjPvi wdmvixR (culture fisheries) Gi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

৬.৭ প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ড ছে ছে প্রজাতির মা  পাওয়া ছেি, প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর ছস ছস প্রজাতির মা   
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পাওয়া োয় তক না? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

৬.৮ hw` উত্তর না n‡q _v‡K, Zvn‡j তক তক মা  পাওয়া োয় না? 

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

 

৬.৯ cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j মৎস্যজীবীদদর ওপর ছকান প্র াব পদড়দ  তক? 

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

৬.১০ hw` উত্তর n¨vu n‡q _v‡K, Zvn‡j তক প্র াব পদড়দ ? 

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

 

7.0. েসদলর Drcv`bkxjZv বৃতি এবাং অন্যান্য অর্ ডননতিক কাে ডক্রম ত্বরাতিি সsµvšÍ Z_¨vw`t   

7.1 Avcwb mvaviYZ wK ai‡bi K…wl dmj Pvl K‡ib? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

[‡KvW: 1=avb, 2=Mg, 3=f~Æv, 4=mewR, 5=Wvj RvZxq kস¨, 6=‰Zj RvZxq km¨, 7=dj, 

8=cvU, 9=cvb, 10=Ab¨vb¨ ------------------ (bvg ejyb)]        

 

7.2 প্রকল্প বাস্তবায়দনর েদল প্রতি শিাাংশ জতমদি েসল উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ছপদয়দ  তক? 

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

৭.৩ ছসচ সুতবধা পাওয়ার কারদণ আপনার জতমদি শদস্যর উৎপাদন বৃতি ছপদয়দ  তক?  

[দকাড: ১=হযাঁ, ২=না] 

 

৭.৪ েতদ উত্তর হযাঁ হয়, িাহদল প্রতি শিাাংশ জতমদি ধাদনর উৎপাদন তক পতরমাণ বৃতি ছপদয়দ ? 

ক) প্রকদল্পর আদে (২০03) প্রতি শিাাংশ জতমদি ধাদনর উৎপাদন ত ল: --------------- ছকতজ। 

খ) বZ©মাদন (২০19) প্রতি শিাাংশ জতমদি ধাদনর উৎপাদন: --------------- ছকতজ। 

 

৭.৫ েতদ উত্তর হযাঁ হয়, িাহদল প্রতি শিাাংশ জতমদি েদমর উৎপাদন তক পতরমাণ বৃতি ছপদয়দ ? 

ক) প্রকদল্পর আদে (২০০৩) প্রতি শিাাংশ জতমদি েদমর উৎপাদন ত ল: --------------- ছকতজ। 

খ) বZ©মাদন (২০১৯) প্রতি শিাাংশ জতমদি েদমর উৎপাদন: --------------- ছকতজ। 

 

৭.৬ ‡m‡Pi AvIZvaxb Avcbvi K…wl Rwgi cwigvY KZ GKi?    

K) 2003 mv‡j ..................GKi,    

L) 2019 mv‡j ...................GKi 

 

৭.৭ ‡mP myweav e„w×i Kvi‡Y dmj Drcv`‡b wfbœZv G‡m‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

৭.৮ hw` wfbœZv G‡m _v‡K Zvn‡j wK ai‡bi wfbœZv G‡m‡Q? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

[‡KvW: 1=iwe k‡m¨i Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 2=D”Pdjbkxj Rv‡Zi e¨envi e„w× †c‡q‡Q, 

3=kvK mewRi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 4=M‡gi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 5=av‡bi Drcv`b e„w× 

†c‡q‡Q, 6= Ab¨ †Kvb dm‡ji Drcv`b e„w× †c‡q‡Q--------------------]   

 

৭.৯ প্রকল্প বাস্তবায়দনর েদল ো েসল উৎপাতদি হয় িা আপনার সারা ব দরর খাদ্য ছোোন ছদয় তক? 

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

৭.১০ ছসচ সুতবধা পাওয়ার কারদণ আপনার জতমদি dm‡ji wbweoZv e „w× †c‡q‡Q তক?  

[দকাড: ১=হযাঁ, ২=না] 

 

৭.১১ েতদ উত্তর হযাঁ হয়, িাহদল প্রকল্প কাh©ক্রদমর আদে (২০03) ও বZ©মাদন (২০19) শস্য তনতবড়িা সম্পদকড িথ্য 

প্রদান করুন: 

 জতমর ধরন প্রকদল্পর আদে (২০03) বZ©মাদন (২০19) 

 ক) একক েসল উৎপাদদন তনদয়াতজি কৃতি জতমর পতরমাণ 

(শিাাংশ):  

  

 খ) দুই েসল উৎপাদদন তনদয়াতজি কৃতি জতমর পতরমাণ 

(শিাাংশ):  

  

 ে) তিন েসল উৎপাদদন তনদয়াতজি কৃতি জতমর পতরমাণ 

(শিাাংশ):  
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8.0. cÖK‡í RbM‡Yi AskMÖnY msµvšÍ Z_¨vw`t  

৮.১ cÖKí MÖn‡Y GjvKvevmxi gZvgZ MÖnY Kiv n‡q‡Q wK?   

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

৮.২ cÖKí cÖYq‡b ’̄vbxq RbM‡Yi AskMÖnY wQj wKbv? [‡KvW: 1= nv, 2=bv]  

৮.৩ RbM‡Yi AskMÖn‡Yi Rb¨ †Kvb cvwb e¨e ’̄vcbv msMVb MVb Kiv n‡qwQj wKbv? 

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

৮.৪ cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z AeKvVv‡gv cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡Y ’̄vYxq RbM‡Yi †Kvb m¤ú„³Zv 

Av‡Q wK bv? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

৮.৫ hw` DËi nu¨v nq, Z‡e wKfv‡e mywbw`©ófv‡e D‡jøL Kiyb|  

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

 

9.0 cwi‡e‡ki ওci mgwš^Z wb®‹vkb cÖK‡íi cÖfve msµvšÍ Z_¨vw`t  

9.1. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j RjR Dw™¢` I cÖvYxi Dci †Kvb †bwZevPK cÖfve c‡o‡Q wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

9.2. hw` cÖfve c‡o _v‡K Z‡e wK ai‡bi D‡jøL Kiæb| 

DËit................................................................................................ 

 

9.3. প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ড ছে সকল প্রজাতির পাতখ ছদখা ছেি, প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর ছস সকল প্রজাতির 

পাতখ ছদখা োয় তক না? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

9.4. hw` উত্তর না n‡q _v‡K, Zvn‡j না ছদখার কারণ তক? 

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

 

9.5 bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi Kvi‡Y cwi‡e‡ki উci ‡Kvb 

weiƒc cÖwZwµqv m„wó n‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

9.6 hw` DËi nu¨v nq, Zvn‡j wK ai‡bi weiƒc cÖwZwµqv m„wó n‡q‡Q e‡j g‡b K‡ib? 

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

 

১০.0. bvixi ÿgZvqb msµvšÍ Z_¨vw`t 

১০.1. cÖKí পতরকল্পনায় নারীদদর gZvgZ MÖnY Kiv n‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

১০.2. hw` nu¨v nq, Z‡e, †Kv_vq †Kv_vq bvixi AskMÖnY i‡q‡Q Ges wKfv‡e Zv my¯úófv‡e D‡jøL 

Kiæb|  

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

 

১০.3 bvix‡`i Rb¨ wbivc` Kg© cwi‡ek m„wó n‡q‡Q wKbv? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

১০.4 mgv‡Ri bvixi cÖwZ Aa¯Íb Ae ’̄vb Av‡Q wKbv? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]   

১০.5 cÖKí ev¯Íevqছনর েদল নারীদদর িৎপরিার উপর ছনতিবাচক প্র াব পদড়দ  wK bv? 

 [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

১০.6 A_©‰bwZK welq wbqš¿Y wKsev ¯̂vaxbfv‡e gZvgZ প্রদাদনর ÿgZv সৃতি হদয়দ  wK-bv? 

 [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

১১.০ Rbmvavi‡Yi Rxeb I RxweKvi gvb msµvšÍ Z_¨vw`t 
১১.১ bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb-cÖKí GjvKvq ‡mP myweav e„w×i d‡j 

Avcbvi Avq e„w× †c‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

১১.২ K…wl ‡_‡K Avcbvi ‡gvU evrmwiK Avq KZ UvKv? 

        K) 2003 mv‡j ---------------------- UvKv 

        L) 2019 mv‡j ----------------------- UvKv 

 

১১.৩ bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi Kvi‡Y K…wl kÖwg‡Ki  
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Kg©ms ’̄vb †e‡o‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨uv, 2=bv] 

১১.৪ G cÖKí ev¯Íevq‡bi Kvi‡Y Avcbvi Avw_©K Ae¯’vi DbœwZ n‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨uv, 2=bv]  

১১.৫ G cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j Avcbvi GjvKvi K…wlwfwËK e¨emvi Dbœqb n‡q‡Q wK?  

[‡KvW: 1=n¨uv, 2=bv] 

 

১১.৬ bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi Kvi‡Y GjvKvq dm‡ji 

evRviRvZKi‡Yi my‡hvM-myweav †e‡o‡Q wK?   [‡KvW: 1=n¨uv, 2=bv] 

 

১১.৭ bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`xi cvwb wb®‹vkb cÖK‡íi ev¯Íevq‡bi d‡j 

Avcbvi `vwi`ªZv n«vm †c‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]| 

 

১১.৮ `vwi`ªZv n«vm cvIqvq, Avcbvi mšÍvb‡`i †jLvcovi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

১২.০ প্রকদল্পর তিনটি সবল তদক সম্পদকড আপনার মিামি তদন 

 1| --------------------------------,  

2| --------------------------------,  

3| -------------------------------- 

১৩.০ প্রকদল্পর তিনটি দুব ডল তদক সম্পদকড আপনার মিামি তদন 

 1| --------------------------------,  

2| --------------------------------,  

3| -------------------------------- 

১৪.০ প্রকদল্পর েদল সৃি ৩টি সুদোে সম্পদকড আপনার মিামি তদন 

 1| --------------------------------,  

2| --------------------------------,  

3| -------------------------------- 

১৫.০ প্রকদল্পর ৩টি ঝুঁতক সম্পদকড আপনার মিামি তদন 

 1| --------------------------------,  

2| --------------------------------,  

3| -------------------------------- 

১৬.০ প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর বিডমাদন ছকান ধরদনর চযাদলঞ্জ রদয়দ ? েতদ র্াদক িা সমাধাদনর আপনার পরামশ ড তক 

তক? 

 

 

 

 

 

Z_¨msMÖnKvixi bvgt -------------------------------------------------- ¯̂vÿit ------------------------- 

mycvifvBRv‡ii bvgt -------------------------------------------------- ¯̂vÿit ------------------------- 

ZvwiLt ------------------------------------ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  

নতুন ডাকাতিয়া ও পুরািন ডাকাতিয়া-ছ াট ছেনী নদী তনষ্কাশন প্রকল্প (৫ম সংশশাতিি) 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহদণর পূদব ে রনদজর পররচয় রেন, সমীক্ষার উদেশ্য সম্পদকে তথ্যোতাদক জানান এবাং তার অনুমরত রনন । 

আপরন বলদত পাদরনঃ  

আমার নাম .............................। 

আরম এদসরি ইস্কার্ে কনসালটাং সারভ েদসস নামক সাংস্থা সেদক আপনাদের এলাকায় বাস্তবারয়ত “নতুন ডাকাতিয়া ও 

পুরািন ডাকাতিয়া-ছ াট ছেনী নদী তনষ্কাশন (৫ম সংশশাতিি) রবষয়ক একট প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাদজ। 

প্রকল্পট ২০০৩-২০১৭ সময়াদে বাাংলাদেশ সরকাদরর বাংলাশদশ পাতন উন্নয়ন ছবাড ড বাস্তবায়ন করদি এবাং পররকল্পনা 

মন্ত্রণালদয়র আইএমইরি এ সমীক্ষা পররচালনা করদি ।  

 

প্রকল্পট এর উদেশ্য সাধদন যোযেভাদব বাস্তবারয়ত হদে রকনা রকাংবা সকানরূপ ত্রুট বা সমস্যা আদি রকনা সমীক্ষায় 

এট গুরুত্ব সহকাদর সেখা হদব যাদত ভরবষ্যত প্রকল্প আদরা সুষ্ঠুভাদব বাস্তবায়ন করা যায় । আপনার সেয়া তথ্য সকবল 

মাত্র এই সমীক্ষার প্ররতদবেন  ততররদত ব্যবহার করা হদব এবাং আপনার নাম পররচয় সগাপন রাখা হদব। এই সমীক্ষা 

সেদক সকউ ব্যরিগতভাদব উপকৃত বা ক্ষরতগ্রস্ত হদব না তদব সারব েকভাদব সকদলর কল্যাণ হদব ।  

 

সমীক্ষা কাদজ তথ্য রেদয় সহদযারগতা করার জন্য আপনাদক রবনীতভাদব অনুদরাধ কররি ।  

 
K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZvi ‡KvW bs: 

 
 

K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZv‡`i Rb¨ mgxÿv cÖkœvewj 
 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ I Ae ’̄vbMZ Z_¨vw`t   

1.1. DËi`vZvi bvg:                                                     

1.2. MÖvg:                                              1.3.  BDwbqb: 

1.4. Dc‡Rjv:                                         1.5. ‡Rjv: 

1.6. eqm:                                              1.7. DËi`vZvi †gvevBj:  

1.8. Avcwb AÎ GjvKvq KZ eQi hver emevm K‡ib? ----------------- ermi (c~Y© eQi D‡jøL Kiæb) 

2.0. প্রকল্প সম্পতকডি সািারণ িথ্যাতদিঃ 

২.১ bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`xi cvwb wb®‹vkছনর Rb¨ ‡h cÖKí MÖnY Kiv 

n‡qwQj Zv m¤ú‡K© আপনার ছকান িারণা আশ  wK?  [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

২.২ আপনার জতমশি (প্রকল্প বতির্ভ ডি) েসল উৎপাদশন ছকান সমস্যা িয় তক?  [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  
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২.৩ যতদ উত্তর িযাঁ িশয় থাশক, িািশল তক সমস্যা িয়? [‡KvW: 1= র্ভউপরস্থ †m‡Pi cvwb cvIqv hvq bv, 

2= র্ভগর্ডস্থ পাতন দ্বারা Rwg‡Z †mP cÖ`v‡b LiP †ewk, 3=জতমশি লবণাক্ত পাতন প্রশবশ কশর, 4= 

পাতন তনষ্কাশশনর সুতবিা নাই] 

 

২.৪ Avcbvi ‡gvU K…wl Rwgi cwigvY KZUzKy? -------------------(kZvs‡k D‡jøL Kiæb):  

২.৫ cÖKíwU Avcbvi GjvKvi dm‡ji Rwg‡Z ‡mP cÖ`v‡b †Kvb mvnvh¨ K‡i‡Q?  

[†KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

২.৬ DËi n¨uv n‡j wKfv‡e mvnvh¨ K‡i‡Q? 

1| --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2| --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3| --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.0. কৃতি জতম ও ছসচ সংক্রান্ত িথ্যাতদিঃ 

3.1. Avcbvi Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm¸‡jv wK wK wQj? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

[‡KvW: 1= cÖKí ewnf©~Z Ab¨ †Kvb †mP cÖKí n‡Z, 2=e„wói cvwb, 3=b`x/Lvj, 4=Mfxi 

bjKzc, 5=AMfxi bjK‚c, 6=Ab¨ Drm -------------------------- 

 

3.2. 2003 mv‡ji Zzjbvq eZ©gv‡b dmj Pv‡l ‡m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY e„w× †c‡q‡Q wK? 

[‡KvW: 1=n¨uv, 2=bv] 

 

3.3. hw` DËi bv nq Zvn‡j †m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY bv evovi KviY wK e‡j g‡b K‡ib? 

[‡KvW: 1= mviv eQi †m‡Pi cvwb cvIqv hvq bv, d‡j dmj Drcv`b KwVb, 2= wb‡Ri Rwgi 

cwigvY Kg, 3= Rwg‡Z †mP cÖ`v‡b LiP †ekx, 4= †mP cvwbi Afv‡e me ai‡Yi dmj 

Drcv`b Kiv m¤¢e bq, 5= Ab¨ †Kvb KviY------------------------] 

 

3.4. Avcwb mvaviYZ wK ai‡bi K…wl dmj Pvl K‡ib? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

[‡KvW: 1=avb, 2=Mg, 3=f‚Æv, 4=mewR, 5=Wvj RvZxq kl¨, 6=‰Zj RvZxq kl¨, 7=dj, 

8=cvU, 9=cvb, 10=Ab¨vb¨ -------------------------------- (bvg ejyb)] 

 

3.5. 2003 সাশল আপনার জতমর পতরমাণ কি একর ত ল?------------------------একর।  

3.6. বZ©মাশন (২০১৯) আপনার চাশির অিীশন প্রতি শিাংশ জতমশি িাশনর উৎপাদন কি? 

:----------- ছকতজ। 

 

3.7. বZ©মাশন (২০১৯) আপনার চাশির অিীশন প্রতি শিাংশ জতমশি গশমর উৎপাদন কি? 

: --------------- ছকতজ। 

 

3.8. বZ©মাশন (২০১৯ আপনার অিীশন চাশির জতমশি শষ্য তনতবড়িা সম্পশকড িথ্য প্রদান করুন:  

ক) একক েসল উৎপাদশন তনশয়াতজি কৃতি জতমর পতরমাণ কি? -----------------শিাংশ   

খ) দুই েসল উৎপাদশন তনশয়াতজি কৃতি জতমর পতরমাণ কি?--------------------------শিাংশ   

গ) তিন েসল উৎপাদশন তনশয়াতজি কৃতি জতমর পতরমাণ কি? -------------------শিাংশ  

৪.০. Kg©ms¯’vb I Av_©-mvgvwRK Ae¯’v msµvšÍ Z_¨vw`: 
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৪.১. Avcbvi GjvKv I †mP cÖKí GjvKvi g‡a¨ ’̄vbxq Kg©ms ’̄v‡bi my‡hv‡M †Kvb cv_©K¨ Av‡Q wK? 

[†KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

৪.২. Avcbvi GjvKv I cÖKí GjvKvi Av_©-mvgvwRK Ae ’̄v wK GKB iKg? [†KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

৪.৩. ‡mP myweav bv _vKvi Kvi‡Y K…l‡Kiv wK Ab¨ †Kvb †ckvq wb‡qvwRZ n‡”Q?  

[†KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

 ৪.৪. ‡mP myweav bv _vKvi Kvi‡Y Avcbvi GjvKvq K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb nªvm †c‡q‡Q wK?  

[†KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

৫.০. ‡mP cÖKí m¤úwK©Z gZvgZ: 

৫.১. Avcwb wK g‡b K‡ib ‡mP cÖKíwU cÖKí GjvKvq Kvh©Kix? [†KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

৫.২. DËi n¨uv n‡j wK Kvi‡Y Kvh©Ki n‡e e‡j g‡b K‡ib? D‡jøL Kiæb: 

1| ------------------------------------------------------------------------------------- 

2| ------------------------------------------------------------------------------------- 

3| -------------------------------------------------------------------------------------  

4| ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৫.৩.  DËi bv n‡j, wK Kvi‡Y Kvh©Ki n‡e bv e‡j g‡b K‡ib? D‡jøL Kiæb: 

1| -------------------------------------------------------------------------------------- 

2| -------------------------------------------------------------------------------------- 

3| 

 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt -------------------------------------------- ¯̂vÿit ------------------------------ 

mycvifvBRv‡ii bvgt --------------------------------------------- ¯̂vÿit ------------------------------ 

ZvwiLt ------------------------------------ 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-4  

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 

 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  

“নতুন িোকোরিয়ো ও পুিোিন িোকোরিয়ো-ফ োট ফফনী নদী রনষ্কোিন প্রকল্প (৫ম সংলিোরিি) 

 

DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ †dvKvm MÖæc Av‡jvPbv (GdwRwW) MvBWjvBb 
 

FGD -Gi ¯’vb  : -------------------------------------------------------------------------------- 

ZvwiL    : --------------------------------------------------------------------- 

 

GdwRwW-‡Z AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv 

 

¯’vb --------------                                                             ZvwiL----------------- 

 

µwgK 

bs 

AskMÖnYKvixi   bvg ‡ckv ‡gvevBj wkÿvMZ 

†hvM¨Zv 

¯^vÿi 

1      

 

2      

 

3      

 

4      

 

5      

 

6      

 

7      

 

8      

 

9      

 

10      

 

 

(we. ª̀. GdwRwWi GKwU Qwe wbb) 

 

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix: 

 

¯̂vÿit                                   ‡gvevBjt 
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1.0. bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkbcÖK‡íi eZ©gvb Kvh©µg welqK Z_¨vw`t 

1.1 bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi bZ zb †Kvb †i¸jiUi ’̄vcb Kiv 

n‡q‡Q wKbv? n‡q _vK‡j ‡Kvb ’̄v‡b I KZwU Zv Rvb‡Z n‡e? 

 

 

 

1.2 bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi †i¸‡jUi¸‡jv ms¯‹vi Kiv n‡q‡Q 

wK? 

 

 

1.3 bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi cyivZb cÖavb Lvj¸‡jv K‡e 

পুনঃখনন Kiv nq? 

 

 

1.4. খনলনি d‡j Lv‡ji †mP Kvh©µg `¶Zvi mwnZ KvR Ki‡Q e‡j g‡b K‡ib wK? 

 

 

 

1.5. পুনঃখননকৃি cÖavb Lvj I mswkøó AeKvVv‡gv¸‡jv eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v ‡Kgb? 

 

 

 

1.6 cybe©vmb Kv‡Ri d‡j cÖK‡íi AvIZvaxb ‡mP Lvj¸‡jvi eZ©gvb Ae ’̄v ‡Kgb? 

 

 

1.7 hw` ‡mP Lvj¸‡jvi eZ©gvb Ae ’̄v fv‡jv bv n‡q _v‡K Zvn‡j Zvi KviY¸‡jv wK e‡j g‡b K‡ib? 

 

 

 

1.8 †i¸‡jUi¸‡jv ms¯‹vi Kivi ci Zv e¨envi K‡i dmj iÿv K‡i m¤¢e n‡”Q wK? 

 

 

 
1.9  cÖKí e¨e ’̄vcbvq wb‡qvwRZ miKvwi Kg©KZv©/Kg©Pvix‡`i wbKU ‡_‡K mgqgZ cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv 

cvIqv hvq wK? 

 

 

 

2.0. K…wl‡Z cÖfve m¤úwK©Z Z_¨vw`t 

2.1. cÖKí Kvh©µ‡gi d‡j eb¨v cÖwZ‡iva Kiv hv‡”Q wK? 

 

 

 

2.2. cÖKí Kvh©µ‡gi d‡j †mP Kvh© m¤úbœ Kiv hv‡”Q wK? 
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2.3. cÖK‡íi AvIZvaxb Rwg‡Z cÖ‡qvRbxq cwigvY †m‡Pi cvwb mwVK mg‡q cÖvwß wbwðZ n‡q‡Q wK? 

 

 

2.4. cÖK‡íi AvIZvaxb Rwg‡Z dmj Pv‡li wbweoZv (Bb‡UbwmwU) KZUzKz e„w× †c‡q‡Q? 

 

 

2.5. AÎ GjvKvq K…wl dmj Drcv`b wK cwigvY e„w× ‡c‡q‡Q?  

 

 

2.৬. AÎ GjvKvq dm‡ji ÿwZ wK cwigvY K‡g‡Q? 

 

 

3.0. MÖvgxY Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó‡Z cÖK‡íi cybev©mb Kvh©µ‡gi cÖfve m¤úwK©Z Z_¨vw`t 

3.1. AÎ GjvKvq K…wl dmj Drcv`‡b wK cwigvY Kg©ms ’̄v‡bi m„wó n‡q‡Q? 

 

 

 

3.2. K…wl Rwg‡Z K…wl kÖwg‡Ki Pvwn`v wK cwigvY e„w× ‡c‡q‡Q? 

 

 

 

3.3. K…wli mv‡_ RwoZ Kgx©†`i/kÖwg‡Ki gyRyix e„w× ‡c‡q‡Q wK? ‡c‡q _vK†j Zv wK cwigvY? 

 

 

 

3.4 ভরিষ্যলি কম মসংস্থোলনি িন্য কিণীয় রক? 

 

 

 

4.0 cÖKí Kvh©µ‡gi d‡j GjvKvi gvby‡li RxebhvÎvi gv‡bi Ici cÖfve m¤úwK©Z Z_¨vw` 

4.1. cÖKí Kvh©µ‡gi d‡j GjvKvq `wi`ªZv n«v‡m ‡Kvb cÖfve c‡o _vK‡j D‡jøL Kiæb| 

 

 

 

4.2. cÖKí Kvh©µ‡gi d‡j GjvKvi gvby‡li Avq e„w×‡Z wK cwigvY cÖfve c‡o‡Q e‡j g‡b K‡ib? 

 

 

 

7.0 প্রকলল্পি আওিোয় রনরম মি অিকোঠোমি গুণগিমোন ও পরিমোণ সংক্রোন্ত িথ্যোরদ 

7.1. রনরম মি ফভৌি অিকোঠোলমোি মোন ফকমন িলল মলন কলিন 

 

 

7.2. অিকোঠোলমো রনম মোণকোলল স্থোয়ী সুরিিোলভোগী িনগলণি গুণগি রনয়ন্ত্রলণ ফকোন ভূরমকো র ল রক? 
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7.৩. িাঁি রনম মোলণি রনি মোরিি পরিমোণ যথোযথভোলি সম্পন্ন কিো হলয়ল  রক? 

7.4. অিকোঠোলমো রনম মোলণি সময় ভূরমি ক্ষরি হলয়ল  রক? 

 

7.5 ব্যরি িরমলি িাঁি িো খোল রনম মোণ কিো হলয়ল  রক? 

7.6 রনম মোণ কোলি ভূরমহীন দরিদ্র িনগলণি ফকোন ভূরমকো র ল রক? 

8.0. প্রকল্প মরনটরিং সংক্রোন্ত িথ্যঃ 

8.1 িোংলোলদি পোরন উন্নয়ন ফিোি ম এি  উর্ধ্মিন কম মকিমোিো প্রকল্প মরনটরিংলয় আলস রকনো, আসলল কি রদন পি 

পি যোয়? 

 

8.2 পোরন সম্পদ মন্ত্রণোললয়ি কম মকিমোিো মরনটরিংলয় আলস রক নো? 

 

9.0 cÖK‡íi kw³kvjx I `ye©j w`K m¤úwK©Z Z_¨vw`t 

 cÖK‡íi সিল w`K¸‡jv m¤ú‡K© ejyb| 

 

 

 

 cÖK‡íi দুি মল w`K¸‡jv m¤ú‡K© ejyb| 

 

 

 

 cÖK‡íi সৃষ্ট সুলযোগ w`K¸‡jv m¤ú‡K© ejyb| 

 

 

 

 cÖK‡íi SzuwKi w`K¸‡jv m¤ú‡K© ejyb| 

 

 

 

10.0 bZzb WvKvwZqv I cyivZb WvKvwZqv-‡QvU †dbx b`x wb®‹vkb cÖK‡íi Kvh©µg‡K mgybœZ ivLvi 

Dcvq¸‡jv m¤ú‡K© civgk© w`b| 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-4  

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 

 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  

নতুন ডাোরতয়া ও পুিাতন ডাোরতয়া-ক াট কেনী নদী রনষ্কািন প্রেল্প (৫য় সংশিারিত) 

 

মূ্খ্য ব্যক্তিবর্গ ের জন্য প্রশ্নাবক্তি 
 

১. নতুন ডাোরতয়া ও পুিাতন ডাোরতয়া-ক াট কেনী নদী রনষ্কািন িািণা, পরিেল্পনা ও উশেশ্য 
 

 প্রেল্পটি জাতীয় পারন ব্যবস্থাপনা পরিেল্পনাি সাশে সামঞ্জস্যপূণ ণ র ি রে?  

 

 

 

 েশপাশনন্ট অনুসাশি প্রেশল্পি সেি োজ পূণ ণভাশব বাস্তবায়ন সম্ভব হশয়শ  রে? না হর্ি ককাথায় করা হয়ক্তন? না 

হওয়ার কেছর্ন গ্যাে ককাথায়? এর কারণ ক্তক ক্তছি? 
 

 

 

 

 

 প্রকর্ের উর্েশ্য অনুযায়ী অজেন সঠিকভার্ব হর্য়র্ছ ক্তকনা? bv n‡j Zvi KviY wK? 

 

 

 প্রকর্ের কেয়াদ ও ব্যয় বৃক্তির কারণ ক্তক ক্তছি? 

 

 

 প্রেল্পটি বাি বাি সপাদশন ব্যে ণতাি োিণ রে? 

 

 

২. প্রেল্প প্রণয়ন পর্ ণাশয় 

 প্রেল্প প্রণয়ন বা রডজাইন পর্ ণাশয় রে রে দুব ণিতা র ি? 

 

 

 প্রেল্প গ্রহশণি পূশব ণ রেরজরবরিটি স্টারড েিা হশয়র ি রে না? 

 

 

 রেরজরবরিটি স্টারড এি সাশে র্ািা জরিত র ি তািা েরপশটন্ট র শিন রে না? 

 

 

 রেরজরবরিটি স্টারডশত র্া বিা র ি কস অনুর্ায়ী প্রেল্পটি বাস্থবায়ন েিা হশয়শ  রে না? 
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 প্রেল্পটি এমটিরবএে এি সাশে সামঞ্জস্যপূণ ণ রে না? 

 

 প্রেল্প প্রণয়শনি পূশব ণ ভূরম অরিগ্রহণ সংক্রান্ত রে িিশনি প্ল্যান, কর্মন প্রেম ব ি েতটুকু েিশবা, রিতীয় ও 

তৃতীয় ব ি েতটুকু েিব কস সপশেণ সংরিষ্ট প্রেল্প এিাোি রডরসশদি সাশে কর্াগাশর্াগ েিা হশয়র ি রে না ?  

 

 

  ভূরম-পুনরুদ্ধাি েিা সম্ভব হশয়শ  রে না? 

 

 
৩. প্রেশল্পি প্ররেউিশমন্ট প্ররক্রয়া ও আরে ণে ব্যয় 

 প্রেশল্পি িক্ষ্য অজণশনি জন্য প্রেশল্প তহরবি বিাে র্শেষ্ট র ি রে? 

 

 প্রেল্প বাস্তবায়শন কোন প্রোি আরে ণে বাশজট বিাে ও ব্যবস্থাপনা সপরেণত সমস্যাি সম্মুখীন হশত হশয়শ  রে? 

 

 

 প্রকর্ের দরের্ের জন্য কেকক্তনকযাি কেক্তসক্তির্কশন তৈক্তরর দাক্তয়ত্ব কার্দর ওের ন্যাস্ত ক্তছি এবং ৈা ক্তিক্তেক্তে 

অনুসার্র সঠিকভার্ব হর্য়ক্তছি ক্তক না? 

 

 

 োিাোি, ক্তনে োণ সােগ্রী ও কসবাসমহ ক্রয় প্রক্তক্রয়ার জন্য ক্তিক্তেক্তের্ৈ বক্তণ েৈ কেন্ডার েিক্তৈ অনুসরণ করা হর্য়ক্তছি 

ক্তক না? 

 

 

 োশজি চুরিি মূল্যমান রসরডউি মূশল্যি সাশে সামঞ্জস্য র ি রে? র্রদ না হয়, কেন এবং রেভাশব তা সমািান 

েিা হশয়র ি? 

 

 

 প্রেল্প বাস্তবায়শন কোন প্রোি আরে ণে বাশজট বিাে ও ব্যবস্থাপনা সপরেণত সমস্যাি সম্মুখীন হশত হশয়শ  রে? 

হশয় োেশি রেভাশব তা সমািান েিা হশয়র ি? 

 

 

 

 বিােকৃত তহরবি ১০০% ব্যবহাি েিা হশয়শ  রে? র্রদ না হয় তাি োিণ রে? 

 

 প্রেশল্পি সময় ও ব্যয় বৃরদ্ধি োিশণ রডরপরপ কত অন্তভূ ণি Net Present Value (NPV), Benefit Cost 

Ratio (BCR) এবং Internal Rate of Return (IRR)–এি উপি প্রভাব রে? 
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4. cÖK‡íi Kvh©µg m¤úwK©Z Z_¨vw`: 
 

কসানাই রি এবং নতুন ডাোরতয়া সংশর্াগ খাি পুনঃখননঃ  

 

ক্ররমে 

নং 

রডরপরপ অনুসাশি োর্ ণক্রশমি নাম এেে বাস্তব পরিমাণ গুণগত মান বতণমান অবস্থা প্রতযারিত সুেি 

০১ কসানাই রি ডান বাঁশিি 

পুনিাকৃরতেিণ 

১.২৭৫ 

রেঃরমঃ 

 

 

   

০২ কসানাই রি বাম বাঁশিি 

পুনিাকৃরতেিণ 

১.৭৫০ 

রেঃরমঃ 

    

০৩ কসানাই রি কসে খাি পুনঃখনন ৯.০০ 

রেঃরমঃ 

    

০৪ িক্ষ্ীপুি  িা খাি পুনঃখনন ২.০৮৫ 

রেঃরমঃ 

    

০৫ র্িিস্থ  িা খাি পুনঃখনন ২.৫০০ 

রেঃরমঃ 

    

০৬ পুিাতন কসানাই রি খাি পুনঃখনন ২.৫০০ 

রেঃরমঃ 

    

০৭ োঁদপুি খাি পুনঃখনন ২.৩৫০ 

রেঃরমঃ 

    

০৮ পাগিী খাি পুনঃখনন ১২.০০ 

রেঃরমঃ 

    

০৯ উনাইসাি োজীপািা খাি পুনঃখনন ৩.৮৫০ 

রেঃরমঃ 

    

১০ িশনশ্বি িইপুি খাি পুনঃখনন ২.৪০০ 

রেঃরমঃ 

    

১১ রুরহতা সংশর্াগ খাি পুনঃখনন ৪.৮০০ 

রেঃরমঃ 

    

১২ োটািী (টম ম ব্রীজ হশত সুতানপুি 

পর্ ণন্ত) খাি পুনঃখনন 

২.৪৫০ 

রেঃরমঃ 

    

১৩ োইিাতা তিী খাি পুনঃখনন ৩.০০০ 

রেঃরমঃ 

    

১৪  াগি েিানী খাি পুনঃখনন ১.৮০০ 

রেঃরমঃ 

    

 

কিগুশিটি রনম ণাণঃ 

 wWwcwc Abymvকি †hme †i¸‡jUi (Regulators) wbg©v‡Yi জন্য রনি ণারিত wQj Ges †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx 

Gi ¸YMZgvb wbwðZKiv n‡q‡Q wK bv?  গুণগত মান রনরিত েিাি জন্য কর্সব পিীক্ষ্া রনরিক্ষ্া েিা হশয়শ  তা 

র্োর্ে ভাশব সংিরক্ষ্ত আশ  রে না?  

 

 

 

 গুণগত মান িক্ষ্াি জন্য স্থানীয় জনগশণি কোন ভূরমো র ি রে না?  †i¸‡jUi eZ©gvb Ae¯ ’v wK Ges Gi d‡j 

DcKvi‡fvMxiv cÖZ¨vwkZ mydj cv‡”Q wK bv?  

 

 

 মু াপুি কিগুশিটিটি উপকূিীয় কিানা পারন অঞ্চশি রনরম ণত হশয়শ  িবণাি পারনি ক্ষ্রতেি প্রভাব প্ররতশিাশিি 

জন্য অবোঠাশমাগত এবং †¯úwmwd‡Kkb এি জন্য কোন রবশিষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়র ি রে না? 
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 cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z †i¸‡jUকিি (Regulators) eZ©gvb Ae ’̄v wK? Ges Gi d‡j DcKvi‡fvMxiv 

cÖZ¨vwkZ mydj cv‡”Q wK bv? করগুর্িের ক্তনে োর্ণর ের প্রাকৃক্তৈকভার্ব োর্ছর উৎোদন কর্ের্ছ ক্তক? 

 

 

 

 প্রকর্ের আওৈায় ক্তনক্তে েৈ করগুর্িেরগূর্িা সঠিকভার্ব কাজ করর্ছ ক্তক না? স্থানীয় জনসাধারণ করগুর্িেরগুর্িার 

েক্তরচািনার দাক্তয়র্ত্ব আর্ছ ক্তক না? প্রকে সোক্তির ের করগুর্িেরগুর্িার েক্তরচািনার দাক্তয়ত্বভার কার্দর হার্ৈ 

ন্যস্ত রর্য়র্ছ? 

 

 

 

 িক্ষ্ণাশবক্ষ্ণ ও পর্ ণাশবক্ষ্ণ রেভাশব েিা হশে?  

 

 

 

 

 

bZzb WvKvwZqv wifvi wm‡÷g t 
ক্ররমে 

নং 

রডরপরপ অনুসাশি োর্ ণক্রশমি নাম এেে বাস্তব পরিমাণ গুণগত মান বতণমান অবস্থা প্রতযারিত সুেি 

০১ নতুন ডাোরতয়া নদীি ডান বাঁশি 

রবেল্প বাঁি রনম ণাণ 

২.০০০ 

রেঃরমঃ 

 

 

   

০২ তুিাতিী-কবিঘি খাি পুনঃখনন ৩.৯০০ 

রেঃরমঃ 

    

০৩ দািা খাি পুনঃখনন ২.৩৮০ 

রেঃরমঃ 

    

০৪ েনেশ্রী দরক্ষ্ণ পািা হশত রখি 

পািা পর্ ণন্ত খাি পুনঃখনন 

১.৯৭০ 

রেঃরমঃ 

    

০৫ ক্ষ্ীি নদী পুনঃখনন ৪.৪৬৫ 

রেঃরমঃ 

    

০৬ রজয়া খাি পুনঃখনন ২.৬০০ 

রেঃরমঃ 

    

০৭ জগতপুি খাি পুনঃখনন ২.০০০ 

রেঃরমঃ 

    

০৮ কুেিাজি খাি পুনঃখনন ২.৬২১ 

রেঃরমঃ 

    

০৯ ভভিবপুি, র্িপুি, কদিরিশো, 

োরজপুি, দিশবিপািা খাি 

পুনঃখনন 

২.০০০ 

রেঃরমঃ 

    

১০ কেিনপািা োন্দপুি হইয়া পরিশম 

কেৌেহাটা খাি পুনঃখনন 

২.৪০০ 

রেঃরমঃ 

    

১১ পুটিয়া মারিয়া খাি পুনঃখনন ৩.০০০ 

রেঃরমঃ 

    

১২ বদিপুি সাশেিা েনেশ্রী রখি 

পািা খাি পুনঃখনন 

৩.১০০ 

রেঃরমঃ 

    

১৩ হিরদয়া বরিতাদুয়া খাি পুনঃখনন ৩.০০০ 

রেঃরমঃ 

    

১৪ িগ্নসাি জিা হইশত দুরতয়াপুি পূব ণ 

কেসহাটা পর্ ণন্ত খাি পুনঃখনন 

২.৬০০ 

রেঃরমঃ 

    

১৫ হাংগুইজুরি খাি পুনঃখনন ২২.৫০০ 

রেঃরমঃ 
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১৬ রপ্রশপইড রমটাি      

১৭ মটি সাইশেি ক্রয় ০৫ টি     

১৮ রুিাি কিাড আপশগ্রশডিন ১৭.৪৮ 

রেঃরমঃ 

    

 

5. cÖK‡íi m¤¢ve¨ Exit Plan m¤úwK©Z Z_¨vw`: 

 cÖKí cÖYqbKv‡j I cÖKí ev Í̄evqb DËi †UKmB e¨e¯̂_vcbv wbwðZ K‡í †Kvb Exit Plan cÖ ‘̄Z Kiv 

n‡q‡Q wKbv? 

 

 

 

 

 

 cÖK‡íi আওতায় ev Í̄evwqZ wewfbœ AeKvVv‡gi ’̄vqxZ¡ iÿvq ‡Kvb cÖwZôvb `vwqZ¡ cvjb Ki‡Q? 

 

 

 

 cÖK‡íi wewfbœ AeKvVv‡gvi ’̄vwqZ¡ iÿvq wK ai‡bi gwbUwis e¨e ’̄v i‡q‡Q? 

 

 

 

 fwel¨‡Z cÖK‡íi wewfbœ AeKvVv‡gv ’̄vwqZ¡ iÿvq wK ai‡bi iÿYv‡eÿY I †givgZ Kv‡Ri cÖ‡qvRb n‡Z 

cv‡i? 

 

 

 

 cÖK‡íi ev¯Íevqb KvR †kl n‡j iÿYv‡eÿY I †givgZ Kv‡Ri Rb¨ cÖK‡í †Kvb e¨e ’̄v Av‡Q wK Ges  

bv _vK‡j wKfv‡e e¨e ’̄v Kiv †h‡Z cv‡i? 

 

 

 

 fwel¨‡Z cÖK‡íi wewfbœ As‡Mi mwVK I wbqwgZ iÿYv‡eÿY I †givgZ Kv‡Ri Rb¨ Avcbvi †Kvb 

civgk© _vK‡j D‡jøL Kiæb: 

 

 

 

5. প্রেল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন 

 কহড কোয়াট ণাি কিশভশি কোন অরেস প্রেশল্পি সারব ণে ব্যবস্থাপনাি দারয়শে র ি? 

 

 

 RvZxq cvwb bxwZ-1999 mv‡j Aby‡gvw`Z nq Ges cvwb bxwZ Abyhvqx cvwb m¤ú` cÖKí e¨e ’̄vcbvi mKj 

Í̄‡i ’̄vbxq RbM‡Yi AskMÖn‡Yi ওci ¸iæZ¡v‡ivc Kiv n‡q‡Q| †m Abyhvqx cÖKí cÖYqb I ev¯Íev‡qvbËi 

cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡Y RbM‡Yi †Kvb f~wgKv wQj wKbv? 
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 মাঠ পর্ ণাশয় প্রেশল্পি সারব ণে ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়শনি দারয়ে কোন অরেস/োশদি উপি ন্যস্ত র ি এবং তািা 

ঠিে মশতা দারয়ে পািন েশিশ  রে? র্রদ ব্যতযয় হশয় োশে তা রেভাশব সমািান েিা হশয়শ ? 

 

 

 প্রেল্প বাস্তবায়শন প্রিান প্রিান বাঁিাগুশিা রে র ি এবং কসগুশিা রেভাশব সমািান েিা হশয়র ি? 

 

 

 মাঠ পর্ ণাশয় প্রেল্প রনম ণাণ সামগ্রীি গুণগত মান রনয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, পরিমাণ রনরিতেিণ ও সময় রনয়ন্ত্রশণি 

দারয়ে োশদি ওপি ন্যস্ত র ি এবং তািা ঠিে মশতা দারয়ে পািন েশিশ  রে? 

 

 

 

 অনুর্োক্তদৈ ক্তিক্তেক্তে অনুযায়ী প্রকর্ের অনুকূর্ি সম্পাক্তদৈ ক্তিজাইন ও কেক্তসক্তির্কশন অনুযায়ী কার্জর 

গুণগৈোন ও েক্তরোণ সঠিক র ি ক্তকনা? 

 

 

 গুণগত মান রনয়ন্ত্রণ কটেরনেযাি কেরসরেশেিন অনুসাশি ঠিোদাি বা বাস্তবায়নোিী প্ররতষ্ঠান েতৃণে রনম ণাণ 

সামগ্রীি গুণগত পিীক্ষ্া েিা হশয়র ি রে? কোন িেম ব্যতযয় পাওয়া কগশি রে ব্যবস্থা কনওয়া হশয়র ি বা 

রেভাশব সমািান েিা হশয়র ি? 

 

 

 

 মরনটরিং রিশপাশট ণ ঠিোদাশিি কোন প্রোি চুরিি বিশখিাপ (non-compliance) র ি রে? 

ঠিোদাশিি চুরিি বিশখিাপ (non-compliance) কেশে োেশি মরনটরিং রিশপাশট ণ এমনটি েতবাি 

পাওয়া র্ায় এবং রেভাশব সমািান েিা হশয়র ি? 

 

৬. বাস্তবায়ন পর্ ণাশয় 

 প্রেশল্পি শুরু কেশে বাস্তবায়নোি অবরি েতজন প্রেল্প পরিোিে দারয়ে পািন েশিন? 

 

 

 েখন প্রেম প্রেল্প পরিোিে রনশয়াগ কদওয়া হশয়র ি বা প্রেল্প েিাি েতরদন পি প্রেল্প পরিোিে রনশয়াগ 

হশয়র ি তা উশেখ েরুন?  

 

 

 

 প্রেল্পটি প্রিাসরনে অনুশমাদন প্রারিি তারিখ এবং প্রেম প্রেল্প প্ররিোিে রনশয়াগ দাশনি তারিখ উশেখ েরুন। 

 

 

 প্রেল্প বাস্তবায়শনি সময় প্রেল্প পরিোিে পরিবতণন হশি প্রেশল্প রে প্রভাব পশি সপশেণ মতামত রদশত হশব? 
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 প্রেল্প পরিোিে রে োিশণ পরিবতণন হশিা কস সপশেণ সন্তব্য েিশত হশব 

 

 

 বাপাউশবা এি উর্ধ্ণতন েম ণেতণািা প্রেল্প মরনটরিংশয় র্ায় রেনা, কগশি েত রদন পি পি র্ায়? 

 

 

 পারন সপদ মন্ত্রণািশয়ি েম ণেতণািা মরনটরিংশয় র্ায় রে না? 

 

 

 প্রশতযেটা প্রেশল্প প্ররত রতন মাস পি পি প্রেশল্পি অগ্রগরত রনশয় প্রশজক্ট ইমরপ্ল্শমনশটিন েরমটিি রমটিং হওয়াি 

েো কস রমটিংগুশিা হয় রে না? 

 

 

 

 প্রেল্প এিাোয় প্রেল্প পরিোিে অবস্থান েশিন রে না?  

 

 

 এেজন প্রশজক্ট ডাইশিক্টি েয়টি প্রেল্প পরিোিনাি দারয়শে আশ ন?, এশত তাি োশজি কোন ব্যতযয় ঘটশ  

রেনা কসটি সপশেণ সুরনরদ ণষ্ট পর্ ণশবক্ষ্ণ ও সুপারিি রদন? 

 

 

৭. mgRvZxq cÖKí m¤úwK©Z Z_¨vw`: 

 GKB GjvKvq eZ©gv‡b/AZx‡Z mgRvZxq †Kvb cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q/n‡qwQj? n‡q _vK‡j ‡m¸‡jv wK wK? 

 

 

 

 H mKj cÖK‡íi AvIZvq wK wK Kg©KvÛ m¤úbœ n‡e/n‡qwQj? 

 

 

 eZ©gvb cÖK‡íi mv‡_ H cÖK‡íi Kg©Kv‡Ûi mv‡_ wK wK mv`„k¨ i‡q‡Q? 

 

 

 eZ©gvb cÖK‡íi mv‡_ H cÖK‡íi Kg©Kv‡Ûi mv‡_ wK wK ˆemv`„k¨ i‡q‡Q? 

 

 

 cyb©evmb I b`x Zxi msiÿY msµvšÍ Ab¨ †Kvb cÖK‡íi mv‡_ GB cÖK‡íi mv`„k¨¸‡jv wK wK? 
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 cyb©evmb I b`x Zxi msiÿY msµvšÍ Ab¨ †Kvb cÖK‡íi mv‡_ GB cÖK‡íi ‰emv`„k¨¸‡jv wK wK? 

 

৮. কসে পারন সিবিাশহ প্রেশল্পি প্রভাব 

 প্রেল্পটি বাস্তবায়শনি েশি কসে পারনি পh©vিতা উন্নত হশয়শ  রে? 

 

 প্রেল্পটি বাস্তবায়শনি েশি রে কসশেি আওতায় এিাো বৃরদ্ধ কপশয়শ  রে? বৃরদ্ধ কপশি রে পরিমাণ এিাো বৃরদ্ধ 

কপশয়শ ? না কপশি কেন বৃরদ্ধ পায় রন? 

 

 

 

 প্রেশল্পি আওতায় কসে পারন সিবিাহ এবং মূল্য রনি ণািশণ কোন পরিবতণন আনা হশয়শ  রে? র্রদ হযাঁ হয়, তশব 

রে িিশনি পরিবতণন আনা হশয়শ ? 

 

 

 প্রেশল্পি আওতায় বতণমাশন কসে পারন ব্যবহাশিি মাত্রা েত? 

 

 কসশেি সমশয় উৎস কেশে পh©vß পারন পাওয়া র্ায় রে? র্রদ পh©vß পারন না পাওয়া র্ায়, তশব প্রশয়াজশনি 

তুিনায় রে পরিমাণ পারন পাওয়া র্ায়? 

 

 

 

9. েসি  উৎপাদশন প্রেশল্পি প্রভাব 

 প্রেল্পটি বাস্তবায়শনি েশি প্রেল্প এিাোয় রে েসশিি রনরবিতা এবং েসি উৎপাদন বৃরদ্ধ কপশয়শ ? বৃরদ্ধ কপশি 

তাি পরিমাণ েত? 

 

 

 েসি উৎপাদশন এবং কহক্টি প্ররত মুনাোয় প্রেশল্পি প্রভাব েতটুকু? 

 

 েসি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় (সাি ব্যবহাি, েীটনািে ব্যবহাি, র্ন্ত্রপারতি ব্যবহাি, ইতযারদ) প্রেল্পটি কোন 

পরিবতণন এশনশ ? পরিবতণন হশি, কসগুশিা রে? 

 

 

 

 পুনব ণাসন প্রেল্পটি বাস্তবায়শনি েশি কৃরষি আওতায় রে পরিমাণ জরম বৃরদ্ধ কপশয়শ ? 

 

 

10. েম ণসংস্থান সৃরষ্টশত প্রেশল্পি প্রভাব 

 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvq Kg©ms ’̄vb m„wó হশয়শ  রে? সৃরষ্ট হশি রে িিশনি েম ণসংস্থাশনি সৃরষ্ট হশয়শ ? 

 

 

 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j প্রেল্প এিাোি জনসািািশনি আয় বৃরদ্ধ কপশয়শ  রে? বৃরদ্ধ কপশি, তাি পরিমাণ েত?  

 



পরিরিষ্ট-৪: কেআইআই কেেরিষ্ট 

                পাতা-9 

11. পরিশবশিি ওপি প্রেশল্পি প্রভাব 

 প্রেল্প এিাোি জনগশণি স্বাস্থয এবং গৃহস্থািীি পারন সিবিাশহ প্রেশল্পি কোন প্রভাব আশ  রে? োেশি, তা রে 

িিশণি? 

 

 

 প্রেল্প এিাোি মাশ ি উৎপাদন বৃরদ্ধ কপশয়শ  রে? বৃরদ্ধ কপশি কোন িিশণি মাশ ি উৎপাদন বৃরদ্ধ কপশয়শ ? 

 

 নদীি তীিবতী এিাোয় বৃক্ষ্শিাপন বৃরদ্ধ কপশয়শ  রে? না কপশি তাি োিণ রে? 

 

 

12. cÖK‡íi mej, `ye©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

 cÖKí ev¯Íevq‡b mej (strengths) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 cÖKí ev¯Íevq‡b `ye©j (weaknesses) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 

 cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunities) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

 cÖK‡íi SuywKc~Y© (threats) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 

13. ভরবষ্যত প্রেশল্পি জন্য সুপারিি 

 ভরবষ্যশত mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e¯’vcbv প্রেশল্পি Kvh©µg আিও বরি ণত েিাি প্রশয়াজন আশ  

রে? প্রশয়াজন োেশি †Kvb †Kvb GjvKvq Ges তাি োিণ রে? 

 

 

 

 ভরবষ্যত প্রেশল্প কোন কোন এিাো এবং েত রে:রম: অন্তর্ভ ণি েিাি প্রশয়াজন আশ  বশি আপরন মশন েশিন?  
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

নতুন ডাকাতিয়া ও পুরািন ডাকাতিয়া-ছ াট ছেনী নদী তনষ্কাশন প্রকল্প (৫ম সংশশাতিি) 

 

Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©v‡`i Rb¨ wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

================================================================== 

উত্তরদািার নামঃ……………………………………..  ছমাবাইল নং………............... 

১. উপজেলা পরিরিরি 

উপজেলাি নাম/জ াড জেলা রিভাগ 

নাম   

জ াড   

ছমাবাইল নং 

 

2. Rjvk‡qi aib I AvqZb: 

# Rjvk‡qi aib AvqZb kZvsk 

1 ‡Wvev/gRv-cyKzi  

2 Lvj  

3 b`x  

 

3. cÖKí ev¯Íevq‡bi c~‡e© cÖKí GjvKvq †gvU K¨vcPvi wdmvixR Gi cwigvY? DËi:                   †g: Ub|  

4. cÖKí ev¯Íevq‡bi c‡i cÖKí GjvKvq †gvU KvjPvi wdmvixR Gi cwigvY? DËi:                    †g: Ub|  

5. cÖKí ev¯Íevq‡bর েশল জিগুজলটি রনম মাজেি পি প্রাকৃরি  মাজেি উৎপাদন  জমজে র ? 

 

 

6. gvQ Pvl I e¨e ’̄vcbv Qvov RjvkqwU Ab¨ †Kvb Kv‡R e¨eüZ n‡”Q wK bv? wUK w`b 

1. ‡mP    2. M„n ’̄vwj   3. Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb). . . . . . 

 

7. Avcwb wK g‡b K‡ib cÖKíwU mdjfv‡e ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q? n¨uv/ bv (wUK w`b) 

1. n¨uv   2. bv   3. Rvbv †bB 

 

hw` bv n‡q _v‡K Z‡e cÖKíwU ev¯Íevq‡b cÖavb cÖavb mgm¨v¸‡jv wK wK? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

. . .  

8. cÖK‡íi D‡Ïk¨ KZUzKz AwR©Z n‡q‡Q e‡j Avcwb g‡b K‡ib? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

. . . .  

9. Avcbvi Rvbv g‡Z Rjvkq (wej/ giv b`x) Lvj/ gRv-cyKzi/ Lvgv‡ii bvm©vwi cyKzi wbe©vPb/ ms‡hvM Pvlx I 

Zvi cyKzi wbe©vPb, A_© eivÏ, Aby‡gv`b Ges Kvh©µg ev¯Íevqb cÖK‡íi bxwZgvjv/ MvBWjvBb Abyhvqx n‡q‡Q 

wK? n¨vu/ bv  (wUK w`b)| 

1. n¨uv   2. bv   3. Rvbv †bB 

hw` bv n‡q _v‡K wK Kvi‡Y nq bvB ejyb : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

. .  

10. Avcbvi Rvbvg‡Z cÖKí mnvqZvi gva¨‡g Rjvk‡qi †`kxq †QvU cÖRvwZi gv‡Qi †cvbv Aegyw³, cyKz‡i 

Pvl, mydj‡fvMx `‡ji m`m¨e„›` Ges Aby`vbcÖvß ms‡hvM Pvwli Rxebgv‡bi DbœwZ n‡q‡Q wK? 

1. n¨uv   2. bv   3. Rvbv †bB 

11.cÖK‡íi Avw_©K mnvqZvq Rjvkq cyনঃLbb I †QvU cÖRvwZi †cvbv gvQ Aegyw³i  d‡j Aegy³K …Z gv‡Qi 

cÖRbb, grm Drcv`b Ges RjR Rxe ˆewPÎ¨ †e‡o‡Q wK? 

1. n¨uv   2. bv   3. Rvbv †bB 

12. Avcbvi Rvbv g‡Z cÖKíf~³ Rjvkqmg~n ms¯‹vi/ Lbb/ cyyনঃLb‡bi d‡j Rjvkqmg~‡ni Avevm ’̄j I 

ev¯‘ms ’̄vb cyYiæ×vi n‡q‡Q wK? 

1. n¨uv   2. bv   3. Rvbv †bB 

DËi n¨vu n‡j Gi d‡j wK wK cÖfve cwijwÿZ n‡q‡Q ejyb: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

. . . .  

13. cÖKífz³ cyKz‡i KvjPvi তেসাতরজ Pvl Kvh©µ‡g cwiev‡i gwnjv‡`i AskMÖnY wQj wK ? (wUK w`b) 

1. n¨uv   2. bv   

14. cyKziwU cÖKíf~³ nIqvi d‡j cwi‡e‡ki Ici wK ai‡bi cÖfve c‡o‡Q hv Avcwb jÿ¨ K‡i‡Qb? wUK w`b 

GKvwaK DËi n‡Z cv‡i| cvwb `~l‡Y wK ai‡bi mgm¨v m„wó Ki‡Q? KviY ejyb 

1.  cyKziwU ms¯‹vi nIqvq ÿwZKi M¨vm 

K‡g‡Q? 

 5.  Aw·‡R‡bi Afve bv nIqvq gvQ Lye Kg 

†f‡m‡Q 

 

2.  cvwb fvj _vKvq gvQ gviv hvq wb|  6.  cvwb `yM©Ühy³ nq wb|  

3.  

 

cwi‡ek fvj _vKvq cyKz‡i †Kvb 

AcÖ‡qvRbxq AvMvQv Rb¥ †bq wb| 

 7.  

 

fvj cwi‡e‡ki Kvi‡Y Zzjbvg~jKfv‡e 

Drcv`b ‡ewk n‡Z mvnvh¨ K‡i‡Q 

 

4.  cvwbi wcGBP ¯̂vfvweK wQj  8.  Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb)  

 

15.  RjvkqwU cÖKíf~³ nIqvi d‡j 2010 mv‡ji Av‡Mi Zzjbvq Rbmvavi‡Yi wK wK DcKvi n‡q‡Q ejyb 

(wUK w`b)? wb‡Pi †Uwe‡j wUK w`b| GKvwaK DËi n‡Z cv‡i| 

1.  Avevm ’̄‡ji Dbœqb n‡q‡Q  10. cyKz‡i RjRcÖvYx I Dw™¢‡`I msL¨v Av‡Mi 

Zzjbvq †e‡o‡Q 

 



cwiwkó-5: &Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©v‡`i Rb¨ ‡K.AvB.AvB †PKwj÷  

                                                                                                                                        cvZv-3 

2.  ‡QvU gv‡Qi cÖRbb †e‡o‡Q  11. me Av‡Mi gZB Av‡Q  

3.  ‡QvU gv‡Qi †hvMvb †e‡o‡Q  12. Drcv`b evovi d‡j Avq †e‡o‡Q  

4.  ‡m‡Pi myweav n‡q‡Q  13. gvQ LvIqvi cwigvY evovi d‡j ¯̂v‡š’¨i 

DbœwZ n‡q‡Q 

 

5.  M„n¯’vwji e¨envi †e‡o‡Q  14 cwiev‡ii Ae¯’vi DbœwZ n‡q‡Q  

6.  RjR cwi‡e‡ki DbœwZ n‡q‡Q  15. µq ÿgZv †e‡o‡Q  

7.  

 

e¨e ’̄vcbvq mK‡ji AskMÖnY wbwðZ 

n‡q‡Q 

 16. grm¨ msiÿY †e‡o‡Q  

8.  Rxe‰ewPÎ¨ (kvgyK, wSbyK, KvuKovmbn 

wewfbœ Dw™¢̀  I cÖvYx) †e‡o‡Q 

 17. ûgwKhy³ gv‡Qi cÖRvwZmg~n Av‡M cvIqv 

†hZ bv, wKš‘ GLb cvIqv hvq, †hgb : 

†gwb, ¸jkv, cve`v, micywU BZ¨vw`| 

 

9. GLb Rjvk‡q mviv eQi cvwb _v‡K 

Ges gvQ I Ab¨vb¨ RjR cÖvYx, Dw™¢̀  

I cvIqv hvq hv Av‡M _vK‡Zv  bv 

 18. Ab¨vb¨  

 

16.cÖKí ev¯Íevqb nIqvi c~‡e© Ges eZ©gv‡b gvwmK Mo Avq : 

K. cÖKí ev¯Íevqb nIqvi c~‡e© gvwmK Mo Avq = . . . . . . . . . . . . UvKv 

L. eZ©gv‡b gvwmK Mo Avq = . . . .. . . . . . . . . UvKv  

17. মৎস্য cÖRvwZi cÖKvi I cÖvc¨Zvi msL¨v Z_¨ (grm¨ cÖRvwZ ˆewPÎ¨) 

Welq gvP© 2004 (cÖKí ïiæi 
c~‡e©i ermi) 

cÖKí PjvKvjxb mg‡q 
(GwcÖj 2003-Ryb 2017) 

cÖvc¨Zvi msL¨v   

মৎস্য cÖRvwZi bvg   

cÖKí ïiæi c~‡e© wQj bv wKš‘ eZ©gv‡b cvIqv hvq 

Ggb মৎস্য cÖRvwZi bvg 

  

 

18. Avcbvi g‡Z GB cÖKíwU ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î Gi d‡j mej w`K, `ye©j w`K, my‡hvM mg~n Ges SuzwK mg~n 

wK wK ejyb| 

 

mej w`K:  

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

 

`ye©j w`K: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  
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2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

my‡hvM mg~n: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

SuzwK mg~n: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

18. fwel¨‡Z G ai‡bi cÖKí MÖn‡Yi cÖ‡qvRb Av‡Q wK? n¨uv/ bv (wUK w`b)| 

1. n¨uv   2. bv    

hw` n¨uv n‡q _v‡K Z‡e Avcbvi civgk© wK wK ejyb| 

1. 

2. 

3. 

 

 

(we:`ªt mxjmn ¯̂vÿi wbb) 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvg  

†gvevBj bs  

¯̂vÿi Zvs 

 

Z_¨ hvPvBKvixi bvg  

†gvevBj bs  

¯̂vÿi Zvs 

 

mn‡hvwMZvi Rb¨ Avcbv‡K ab¨ev` 
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             MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4 

‡ki-B-evsjvbMi, XvKv 1207 
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============================================================== 
 

wW.G.B- Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm n‡Z Z_¨ msMÖn †PKwj÷ 
 

======================================================================================================================================== 

 

উত্তরদািার নামঃ……………………………………..  ছমাবাইল নং………............... 

 

১. উপজেলা পরিরিরি 

উপজেলাি নাম/জ াড জেলা রিভাগ 

নাম   

জ াড   

ছমাবাইল নং 

 

২. উপজেলাি রিস্তারিি িথ্যারি:  
 

ক্রঃ নং রিষয়সমূহ welqwfwËK Z_¨ িথ্যসূত্র 

১ জমাট এলা া (িগ গ র রম)   

২ জমাট েনসংখ্যা   

৩ জমাট ইউরনয়জনি সংখ্যা   

৪ ব্ল  সংখ্যা   

৫ পরিিাজিি সংখ্যা   

৬ ভূরমহীন পরিিাজিি সংখ্যা   

৭. প্রারি  পরিিাজিি সংখ্যা   

৮ জ াট পরিিাজিি সংখ্যা   

৯ মাঝািী পরিিাজিি সংখ্যা   

১০ িড় পরিিাজিি সংখ্যা   

১১ এ  ফসরল েরমি পরিমান (এ ি)   

১২ দুই ফসরল েরমি পরিমান (এ ি)   

১৩ রিন ফসরল েরমি পরিমান (এ ি)   

১৪ ফসজলি রনরিড়িা (%)   
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৩. এলা ায় মুখ্য ফসজলি উৎপািন ও এলা া 

ক্রঃ 

নং 

ফসজলি নাম েরম (এ ি) উৎপািন (জমরি  টন) 

১ আমন (জলা াল)   

২ আমন (হাইরিড)   

৩ গভীি েজলি আমন   

৪ আউশ ধান (জলা াল)   

৫ আউশ (হাইরিড)   

৬ িড াস্ট আউশ   

৭ গম   

৮ ভুট্টা   

৯ পাট   

১০ আখ   

১১ আলু   

১২ সরিষা   

১৩  ািা মরিি   

১৪ ডাল   

১৫ শা সিরে   

১৬  লা   

১৭ অন্যান্য ফল   

১৮ মসলা   

 

4. cÖK‡íi d‡j ‡m‡Pi AvIZvq Avcbvi Dc‡Rjvi Rwgi cwigvY e„w× ‡c‡q‡Q wK?    

 

 

 

5. ‡m‡Pi AvIZvaxb Avcbvi Dc‡Rjvi K…wl Rwgi cwigvY KZ GKi?   

K) 2003 mv‡j ..................GKi,    

L) 2019 mv‡j ...................GKi 

 

 

6. প্রকল্প এলাকায় খাদ্য উৎপাদশন কিটুকু স্বয়ংসম্পূর্ ণ হশয়শ ?  
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৭. Avcwb wK g‡b K‡ib cÖKíwU mdjfv‡e ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q? n¨uv/ bv (wUK w`b) 

1. n¨uv   2. bv   3. Rvbv †bB 

hw` bv n‡q _v‡K Z‡e cÖKíwU ev¯Íevq‡b cÖavb cÖavb mgm¨v¸‡jv wK wK? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

. . .  

8. cÖK‡íi D‡Ïk¨ KZUzKz AwR©Z n‡q‡Q e‡j Avcwb g‡b K‡ib? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

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

 

17. Avcbvi g‡Z GB cÖKíwU ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î Gi d‡j mej w`K, `ye©j w`K, my‡hvM mg~n Ges SuzwK mg~n wK wK 

ejyb| 

 

mej w`K:  

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

 

`ye©j w`K: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

 

my‡hvM mg~n: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  
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2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

 

SuzwK mg~n: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

18. fwel¨‡Z G ai‡bi cÖKí MÖn‡Yi cÖ‡qvRb Av‡Q wK? n¨uv/ bv (wUK w`b)| 

1. n¨uv   2. bv    

 

hw` n¨uv n‡q _v‡K Z‡e Avcbvi civgk© wK wK ejyb| 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯̂vÿi I ZvwiLt ----------------------- 

 

 

mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯̂vÿi I ZvwiLt ------------------------ 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-4 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

 

Òনতুন ডাকাতিয়া ও পুরািন ডাকাতিয়া-ছ াট ছেনী নদী তনষ্কাশন প্রকল্প (৫ম সংশশাতিি) kxl©K 

mgvß cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv 

 

‡Km ÷vwWi Rb¨ mgxÿv cÖkœvewj 
 
কেস স্টাডি: উপোরভ াগীভের জীবনযাত্রার ওপর প্রেভের প্র াব সম্পডেিত তথ্য সংগ্রভের জন্য কেস স্টাডিজ েরা 

েভব কযখাভন প্রেí ev¯Íevq‡bi Kvi‡b myweav-Amyweav Ges সাফল্য-ব্যর্ িতা প্রাধান্য পাভব। 
 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ I ‡ckvMZ Z_¨vw`t  
1.1. 

1.2. 

DËi`vZvi bvg:                                                                   ‡gvevBj bs 

wcZvi bvg:                         1.3. gvZvi bvg:                         1.4. ¯̂vgx/¯¿xi bvg: 

1.5. MÖvg:                                                1.6.  BDwbq‡bi bvg:  

1.4. Dc‡Rjv:                                          1.5. ‡Rjv:  

1.6. eqm:                                               1.7. DËi`vZvi †gvevBj:   

1.8. DËi`vZvi wj½:  [‡KvW: 1=cyiæl, 2= gwnjv]  

1.9. ‡ckv: (‡KvW: 1=K…wl dmj Pvlx, 2=gvQ Pvlx, 3=K…wl e¨emvqx, 4=gvQ e¨emvqx, 5= K…wl 

kªwgK, 7=PvKzwiRxex, 8=Ab¨vb¨ ------------------- D‡jøL Kiæb)| 

 

 

1.10. &Avcwb AÎ GjvKvq KZ eQi hver emevm K‡ib?  

 

K) ’̄vqxevwm›`v, L) ¯’vbvšÍwiZ-------------- eQi (c~Y© ermi D‡jøL Kiæb) 

 

 

cÖK‡íi mvdj¨Zv 

K) cÖKí ev¯Ívevq‡bi c~‡e© Avcbvi cvwievwiK Ae¯’v †Kgb wQj? 

 

L) eZ©gv‡b Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb? 

 

M) cÖK‡íi পুনর্ বাসন Kv‡Ri gva¨‡g Avcwb wKfv‡e DcK …Z n‡q‡Qb? 

 

N) cÖKí ev¯Ívevq‡bi c~‡e© Avcbvi A_©‰bwZK Ae ’̄v †Kgb wQj? 

 

O) eZ©gv‡b Avcbvi A_©‰bwZK Ae ’̄v †Kgb? 
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P) Avcbvi †ckvi DbœwZ‡Z cÖKíwU wKfv‡e mvnvh¨ K‡i‡Q? 

 

প্রেভের প্র াবসমূে 

K) এই সংস্কার োভজর অধীভন ডে ডে অর্ িননডতে ের্ িোণ্ড গভে উভেভে? এভত প্রেভের অবোন েতটুকু বভে আপডন র্ভন 

েরভেন? 

 

L) এোোর পডরবারগুভো ডে াভব আডর্ িে স্বচ্ছেতা অজিন েভরে? 

 

M) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq K…wl‡ÿ‡Î wK wK cÖfve †d‡j‡Q? 

 

N) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq e¨emv evwY‡R¨ wK wK cÖfve †d‡j‡Q? 

 

সংস্কার প্রেভের সবে ও দুব িে ডেেসমূে 

১. আপনার র্ভত এই সংস্কার প্রেভের সবে ডেেসমূে ডে ডে?  

 

২. আপনার র্ভত এই সংস্কার প্রেভের দুব িে ডেেসমূে ডে ডে?  

 

৩. প্রেভের পুনর্ বাসন োভজর সর্য় আপনারা ডে কোন সর্স্যার মুভখ পভেভেন েখনও? েী েী সর্স্যার সম্মুখীন 

েভয়ভেন? ডে াভব এই সর্স্যাগুভোর সর্াধান েরভেন? 

 

৪. এর্ন কোন োজ ডে আভে যা এখভনা েরা েয়ডন? কেন েয়ডন বভে আপডন র্ভন েরভেন?  

 

 

৫. এই প্রেে সম্পভেি আপনার র্তার্ত ও সুপাডরশসমূে ডে ডে? ডবস্তাডরত বলুন ।  

 

 

we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B cÖK‡íi gva¨‡g DËi`vZvi mvdj¨Zvi Qwe †gvevB‡ji gva¨‡g Zy‡j Avb‡Z 

n‡e| 

 

অংশগ্রেভের জন্য আপনাভে অসংখ্য ধন্যবাে 

 

 

তথ্য সংগ্রেোরীর নার্ঃ                                                            স্বাক্ষরঃ 

কর্াবাইে নম্বরঃ                                                                      তাডরখঃ  
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-4  

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 

  

নতুন ডাকাতিয়া ও পুরািন ডাকাতিয়া-ছ াট ছেনী নদী তনষ্কাশন (৫ম সংশশাতিি) kxl©K mgvß 

cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv 

µq msµvšÍ †PKwj÷ 

 

(প্রতিটি ক্রয় প্যাশকশের েন্য আলাদা ছেকতলস্ট ব্যবহার করশি হশব) 

তিতিএ-২০০৬ ও তিতিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় সংক্রান্ত িথ্যাবতল 

প্যাশকশের নামঃ  

ক্রতমক তববরণ তনি ধাতরি 

সময় 

প্রকৃি তবলম্ব কারণ 

ক- দরিত্র আহবান সংক্রান্ত  

১.১ মন্ত্রণালয়/তবভাগঃ     

১.২ বাস্তবায়নকারী সংস্াঃ     

১.৩ প্রকশের নামঃ     

১.৪ প্যাশকে/দরিত্র নংঃ     

১.৫ কাশের িরনঃ মালামাল/কায ধ/শসবাঃ     

১.৬ দরিত্র অনুযায়ী প্যাশকশের নামঃ     

১.৭ প্রতিটি প্যাশকশে কিটি কশর লট আশ  ?     

১.৮ ক্রয়-িদ্ধতিঃ     

১.৯ দরিত্র িতত্রকায় প্রকাশ করা হশয়শ  তকনা। 

প্রকাশশর িাতরখ ও িতত্রকার নাম। 

    

১.১০ দরিত্র (১ ছকাটি টাকার ছবতশ তসতিটিউ এর 

ওশয়বসাইশট প্রকাশ করা হশয়শ  তকনা 

    

খ-দরিত্র দাতখল সংক্রান্ত 

২.১ দরিত্র দাতখশলর িাতরখ কি ত ল ?     

২.২ কিগুশলা দরিত্র তবক্রয় করা হশয়শ  ?     
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২.৩ কিগুশলা দরিত্র েমা িশেশ  ?     

২.৪ পুনঃদরিত্র আহবান করা হশয়ত ল তকনা ?     

গ-দরিত্র উন্মকু্ত করণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত 

৩.১ দরিত্র উনু্মক্ত কতমটি’র কি েন সদস্য সমন্বশয় 

গঠিি হশয়ত ল ? 

 

    

৩.২ দরিত্র উনু্মক্ত কতমটি’র কিেন সদস্য দরিত্র 

উনু্মক্ত করশণর সময় উিতস্ি ত শলন ? 

    

৩.৩ দরিত্র মূল্যায়শন কতমটি হশি ০১ (এক) েন 

সদস্য ‘দরিত্র উনু্মক্ত কতমটি’-ছি অন্তর্ভ ধক্ত করা 

হশয়ত ল তকনা ? 

    

৩.৪ দরিত্র মূল্যায়ন কতমটিশি অত্র দপ্তশরর বাইশরর 

দপ্তর হশি ০২(দুই) েন সদস্য অন্তর্ভ ধক্ত ত শলন 

তকনা ? 

    

৩.৫ কি িাতরশখ দরিত্র মূল্যায়ন ছশষ করা হশয়শ  ?     

৩.৬ উিযুক্ত (শরসিতিভ)দরদািার সংখ্যা কি ত ল ?     

৩.৭ দরিত্র মূল্যায়ন তরশিাট ধ কি িাতরশখ যথাযথ 

কর্তধিশের তনকট েমা ছদয়া হশয়ত ল ? 

    

৩.৮ কি িাতরশখ দরিত্র চূোন্তভাশব অনুশমাতদি 

হশয়শ  ? 

    

৩.৯ দরিত্র Delegation of Financial Power 

অনুযায়ী যথাযথ কর্তধিে কর্তধক অনুশমাতদি 

হশয়শ  তকনা ? 

    

ঙ-কায ধাশদশ প্রদান সংক্রান্ত 

৪.১ কি িারশখ Notification of Award োতর 

করা হশয়ত ল ? 

    

 Initial Tender Validity Period এর মশে  

Contract Award করা হশয়শ  তকনা ?   

    

৪.২ Contract Award CPTU- এর Website-এ 

প্রকাশ করা হশয়ত ল তকনা ? 

    

৪.৩ প্রাক্কতলি মূল্য (টাকা)     

৪.৪ উদ্ধৃি দর(টাকা)     
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৪.৫ চুতক্ত মূল্য (টাকা)     

৪.৬ চুতক্ত অনুযায়ী কাে ছশষ করার িাতরখ কি 

ত ল ? 

    

৪.৭ বাস্তশব কাে সমাতপ্তর িাতরখ উশেখ করুন।     

৪.৮ কাে সমাতপ্তশি তবলম্ব হশয় থাকশল Liquidated 

Damage আশরাি করা হশয়শ  তকনা ? 

    

৪.৯ কােটি মূল ঠিকাদার (প্রথম কায ধাশদশ প্রাপ্ত 

ঠিকাদার) কর্তধক সমাপ্ত হশয়ত ল তকনা ? 

    

ে- তবল প্রদান সংক্রান্ত 

৫.১ প্রকশের দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম ধকিধা কর্তধক কােটি 

সম্পূণ ধভাশব সমাপ্ত মশম ধ প্রিযায়শনর িাতরখ কি ? 

    

৫.২ 

৫.৩ 

ঠিকাদাশরর চূোন্ত তবশলর িতরমাণ ও দাতখশলর 

িাতরখ কি ? 

    

৫.৪ কিধনকৃি আয়কর+ভযাট-এর িতরমাণ (টাকা)     

৫.৫ তবলশম্ব ছকান তবল িতরশশাি করা হশয়শ  তকনা ?     

৫.৬ তবলশম্ব তবল িতরশশাশির েন্য সুদ িতরশশাি করা 

হশয়শ  তক না ?  

    

 -দরিত্র গ্রহণ ছযাগ্যিা ও স্বচ্ছিা সংক্রান্ত 

৬.১ দরিত্র প্রতক্রয়াকরশণর ছকান িয ধাশয় ছকান িরশনর 

অতনয়ম হশয়শ  এ তবষশয় আিতন তকছু োশনন 

তকনা ? 

    

৬.২ ছকান অতনয়ম হশয় থাকশল িা ছকান িয ধাশয় এবং 

তক িরশনর অতনয়ম হশয়শ  ছস তবষশয় তকছু 

োশনন তক না ? 

    

৬.৩ ক্রশয়র ছেশত্র সরকাতর ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ 

করা হশয়ত ল তকনা 

    

৬.৪ ক্রয়কৃি িণ্য বা মাশলর ছকান ওয়াশরতি ত ল 

তকনা ? থাকশল কি তদশনর ? 

    

৬.৫ দরিত্র প্রতক্রয়াকরণ/কায ধাশদশ প্রদান তবষশয় ছকান 

িরশনর অতভশযাগ ত ল তক না। 

    

৬.৬ অতভশযাশগর কারশণ ছকান দরিশত্রর Award 

Modification করশি হশয়শ  তকনা ? 
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৬.৭ দরিশত্র উতেতখি মূল্য অশিো অতিক ব্যয় 

হশয়ত ল তকনা? 

    

৬.৮ িণ্য/মালামাল গুশলার গুণগি মাশনর ছেশত্র ছকান 

তবচুযতি ঘশটত ল তকনা ? হশয় থাকশল ছকন ? 

    

৬.৯ ছকান অতভশযাগ থাকশল উহা তনস্পতি হশয়শ  

তকনা ? 

 

    

 

 

 

 

 

িথ্য প্রদানকারীর নাম ও স্বােরঃ                                                      িাতরখঃ  
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Impact Evaluation of the Project “New Dakatiaand Old Dakatia-Little Feni River Drainage Project (5th Revised)” under the IMED 
 

Observation Checklist  
 

1. প্রকল্পের ধারণা, পররকেনা ও উল্পেশ্য 

 

 প্রকেটি সেক্টল্পরর প্রল্পয়াজনীয়তার োল্পে প্রােরিক রিল রক? 

 

 কল্পপাল্পনন্ট অনুোল্পর প্রকল্পের েকল কাজ পূণ ণভাল্পে োস্তোয়ন েম্ভে হল্পয়ল্পি রক? না হলে ককাথায় করা হয়নন? না হওয়ার কেছলন গ্যাে ককাথায়? এর কারণ নক নছে? 

 

 মুিাপুর ২৩ সভন্ট সরগুল্পলটর েমুদ্র সেল্পক ১.৫-২ রকিঃরমিঃ দূল্পর রিল েতণমাল্পন েমুদ্র ৩০০-৪০০ রম. দূল্পর, রনম ণাল্পণর েময় দূরত্ব রেল্পেচনায় রিল রক না? 

 

রনল্পের িক অনুোল্পর প্রকল্পের প্রধানতম অিেমূল্পহর উপর আপনার মন্তব্য প্রদান করুন 

প্রকল্পের অিেমূহ ‰`N©¨/cwigvY রনম ণাণকালীন েমল্পয় ত্রুটি 

োকল্পল তার রেেরণ 

AeKvVv‡gv¸‡jvi 

eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v 

ms¯‹vi Kiv 

n‡q‡Q wKbv 

ms¯‹vi Kivi 

`iKvi Av‡Q wK bv 

AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi 

d‡j m„ó myweav 

 mvwe©K gZvgZ 

gyQvcyi †i¸‡jUi wbg©vY 23-‡f›U (3.00 wgt 

* 3.00 wgt) 

       

UvB evuamn †K¬vRvi wbg©vY        

gyQvcyi †i¸‡jU‡ii WvBfvikvb P¨v‡bj Lbb        

KvRxinvU †i¸‡jUi cyY©evmb        

P¨v‡bj cybtLbb        

Af¨šÍixY P¨v‡bj cybtLbb        
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রনল্পের িক অনুোল্পর প্রকল্পের প্রধানতম অিেমূল্পহর উপর আপনার মন্তব্য প্রদান করুন 

প্রকল্পের অিেমূহ ‰`N©¨/cwigvY রনম ণাণকালীন েমল্পয় ত্রুটি 

োকল্পল তার রেেরণ 

AeKvVv‡gv¸‡jvi 

eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v 

ms¯‹vi Kiv 

n‡q‡Q wKbv 

ms¯‹vi Kivi 

`iKvi Av‡Q wK bv 

AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi 

d‡j m„ó myweav 

 mvwe©K gZvgZ 

msiÿYg~jK KvR        

 

 

‡mvbvBQwo Ges bZzb WvKvwZqv ms‡hvM Lvj cybtLbb 

 

†mvbvBQwo †mP cÖKí †KvW bs 60600) 

প্রকল্পের অিেমূহ ‰`N©¨/cwigvY রনম ণাণকালীন েমল্পয় ত্রুটি 

োকল্পল তার রেেরণ 

AeKvVv‡gv¸‡jvi 

eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v 

ms¯‹vi Kiv 

n‡q‡Q wKbv 

ms¯‹vi Kivi 

`iKvi Av‡Q wK bv 

AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi 

d‡j m„ó myweav 

 mvwe©K gZvgZ 

†mvbvBQwo Wvb evu‡ai cybivK…wZ Kib KvR 

(†gvU 1.275 wKtwgt) 

       

†mvbvBQwo evg evu‡ai cybivK…wZ Kib KvR 

(†gvU 1.750 wKtwgt) 

       

†mvbvBQwo †mP Lvj cybtLbb KvR (†gvU 

9.00 wKtwgt) 

       

jÿxcyi Qov Lvj cybtLbb KvR (†gvU 

2.085 wKtwgt) 

       

hki ’̄ Qov Lvj cybtLbb KvR (†gvU 2.500 

wKtwgt) 

       

cyivZb †mvbvBQwo Lvj cybtLbb  KvR (†gvU 

2.500 wKtwgt) 

       

Pvu`cyi Lvj cybtLbb KvR (†gvU 2.350 

wKtwgt) 

       

cvMjx Lvj cybtLbb KvR (†gvU 12.000 

wKtwgt) 

       

DbvBmvi KvRxcvov Lvj cybtLbb  KvR 

(†gvU 3.850 wKtwgt) 
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†mvbvBQwo †mP cÖKí †KvW bs 60600) 

প্রকল্পের অিেমূহ ‰`N©¨/cwigvY রনম ণাণকালীন েমল্পয় ত্রুটি 

োকল্পল তার রেেরণ 

AeKvVv‡gv¸‡jvi 

eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v 

ms¯‹vi Kiv 

n‡q‡Q wKbv 

ms¯‹vi Kivi 

`iKvi Av‡Q wK bv 

AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi 

d‡j m„ó myweav 

 mvwe©K gZvgZ 

a‡bk¦i jBcyi Lvj cybtLbb KvR (†gvU 

2.400 wKtwgt) 

       

iæwnZv ms‡hvM Lvj cybtLbb KvR (†gvU 

4.800 wKtwgt) 

       

KvUvjx Lvj (UgQg eªxR nB‡Z myZvbcyi 

ch©šÍ) Lvj cybtLbb KvR (†gvU 2.450 

wKtwgt) 

       

PvBjvZv Zjx Lvj cybtLbb KvR (†gvU 

3.000 wKtwgt) 

       

 

bZzb WvKvwZqv wifvi wm‡÷g (†KvW bs 45700) 

প্রকল্পের অিেমূহ ‰`N©¨/cwigvY রনম ণাণকালীন েমল্পয় ত্রুটি 

োকল্পল তার রেেরণ 

AeKvVv‡gv¸‡jvi 

eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v 

ms¯‹vi Kiv 

n‡q‡Q wKbv 

ms¯‹vi Kivi 

`iKvi Av‡Q wK bv 

AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi 

d‡j m„ó myweav 

 mvwe©K gZvgZ 

bZzb WvKvwZqv b`xi Wvb euv‡a weKí euva 

wbg©vY KvR (†gvU 2.00 wKtwgt) 

       

ZzjvZjx-‡ejNi Lvj cybtLbb  KvR (†gvU 

3.900 wKtwgt) 

       

`vov Lvj cybtLbb KvR (†gvU 2.380 

wKtwgt) 

       

KYKkÖx `wÿY cvov nB‡Z wLj cvov ch©šÍ 

Lvj cybtLbb KvR (†gvU 1.970 wKtwgt) 

       

ÿxi b`x cybtLbb KvR (†gvU 4.465 

wKtwgt) 

       

wRqv Lvj cybtLbb KvR (†gvU 2.600 

wKtwgt) 
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bZzb WvKvwZqv wifvi wm‡÷g (†KvW bs 45700) 

প্রকল্পের অিেমূহ ‰`N©¨/cwigvY রনম ণাণকালীন েমল্পয় ত্রুটি 

োকল্পল তার রেেরণ 

AeKvVv‡gv¸‡jvi 

eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v 

ms¯‹vi Kiv 

n‡q‡Q wKbv 

ms¯‹vi Kivi 

`iKvi Av‡Q wK bv 

AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi 

d‡j m„ó myweav 

 mvwe©K gZvgZ 

RMZcyi Lvj cybtLbb KvR (†gvU 2.000 

wKtwgt) 

       

KzKivRj Lvj cybtLbb KvR (†gvU 2.621 

wKtwgt) 

       

ˆfiecyi hkcyi †`kwi‡Pv dvwRcyi 

`i‡ekcvov Lvj cybtLbb KvR (†gvU 2.000 

wKtwgt) 

       

‡Kkbcvov Pv›`cyi nBqv cwð‡g †PŠÏnvUv 

Lvj cybtLbb KvR (†gvU 2.400 wKtwgt) 

       

cywUqv gvwjqv Lvj cybtLbb KvR (†gvU 

3.000 wKtwgt) 

       

e`icyi mv‡Kiv KbKkÖx wLjcvov Lvj 

cybtLbb KvR (†gvU 3.100 wKtwgt) 

       

njw`qv ewjZv`yqv Lvj cybtLbb  KvR(†gvU 

3.00 wKtwgt) 

       

jMœmvi Rjv nB‡Z `ywZqvcyi c~e© †PmnvUv 

ch©šÍ Lvj cybtLbb KvR (†gvU 2.600 

wKtwgt) 

       

nvs¸BRywi Lvj cybtLbb KvR (†gvU 22.500 

wKtwgt) 
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গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলানেশ সরকার 

পতরকল্পো মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ে পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ে তবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ 

শশনর বাাংলা েগর, ঢাকা 

www.imed.gov.bd 
 

প্রভাব মূল্যায়ে েমীক্ষার জন্য তেব বাতিি প্রকনল্পর তববরণী ও পরামর্ শক প্রতিষ্ঠানের কার্ শপরররি (ToR): 

ক.প্রকনল্পর তববরণীীঃ 

1. প্রকনল্পর োম  : েতুে ডাকাতিয়া ও পুরািে ডাকাতিয়া-শ াট শেেী েেী তেষ্কাশে প্রকল্প (৫ম 

েংশর্ািনী) 

২. উনযাগী মন্ত্রণালয়/তবভাগ : পাতে সম্পে মন্ত্রণালয় 

৩. বাস্তবায়েকারী সাংস্থা : বাাংলানেশ পাতে উন্নয়ে শবাড ব 

৪. প্রকনল্পর অবস্থান : রবভাগ সেলা 

িট্টগ্রাম কুতমল্লা, িাঁেপুর, শেেী ও শোয়াখালী শজলা। 

 

   ৫. অনুনমাতেি বাস্তবায়েকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) : 

অনুনমাতেি ব্যয়  

প্রকৃি ব্যয় 

  

অনুনমাতেি 

বাস্তবায়েকাল 

প্রকৃি 

বাস্তবায়ে

কাল 

মূল ব্যনয়র 

হ্রাস/বৃতি 

(মূল অনুীঃ 

ব্যনয়র %) 

অতিক্রান্ত সময় 

(মূল বাস্তবায়ে 

কানলর %) মূল 

 (প্রীঃ সাীঃ) 

 

৫ম সাংনশাতিি   

মূল ৩য় 

সাংনশাতিি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৯০৫.৪২ 
 

শমাট:  

তপএ:  

-- 

তজওতব: 

৭৯০৫.৪২ 

আরতপএ:  

শমাট:  

তপএ:  

তজওতব: 

আরতপএ:  

২০০৩-

২০০৭ 
২০০৩-

২০১৭ 
২০০৩-

২০১৭ 
৭১৪.৮০ 

(১০%) 
২ (দুই) ব র 

২৫% 

 
৬.  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  

➢ প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার শহক্টর জতমনি লবোক্ত পাতে প্রনবশ শরাি;  

➢ প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার শহক্টর জতমনি জলাবিিা তেরসে ও তেষ্কাশে প্রোে;  

➢ প্রকনল্পর প্রায় এক িতুর বাাংশ জতমনি শসি সুতবিা প্রোে ও অতিতরক্ত খায শস্য উৎপােে;  

➢ শ াট শেেী েেীনি প্রায় ১৮ তকীঃতমীঃ দেন্ বে ব নরর ১২ মাস মৎস্য উৎপােে;  

➢ ১৮ তকীঃতমীঃ দেন্ বে তমঠা পাতের মা  িাষ; শ াগান াগ ব্যবস্থার উন্নয়ে;  

➢ েতরদ্র জেনগাষ্ঠীর আয় ও কম বসাংস্থানের সুন াগ সৃতি;  

➢ েেী ভাঙ্গে শরাি ও ভূতম-পুেরুিার (৩০০ শহক্টর প্রায়)। 

 

http://www.imed.gov.bd/
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৭. cÖK‡íi cÖavb cÖavb A½ t প্রকনল্পর আওিায় মূল কা বক্রনমর মনে রনয়ন ীঃ- 

• মু াপুর শরগুনলটর তেম বাণ,  

• মু াপুর শলাজার ও টাই বাঁি তেম বাণ,  

• মু াপুর শরগুনলটনরর ডাইভারশে িোনেল খেে,  

• কাতজরহাট শরগুনলটর শমরামি, খাল পুেীঃখেে,  

• অভেন্তরীণ খাল পুেীঃখেে,  

• শসাোই তি ও ডাকাতিয়া েেী পুেীঃখেে এবাং 

•  প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ে। 

খ. পরামশ বনকর কা বপতরতি (TOR) : 

৮.০ পরামশ বনকর োতয়ত্বীঃ 

৮.১ প্রকশের পটভূতম, উনেশ্য, অনুনমােে/সাংনশািন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়েকাল, তডতপতপ অনু ায়ী ব রতভতিক বরাে, 

বরাে অনু ায়ী ব্যয়সহ প্রাসাংতগক সকল িথ্য প বনবক্ষণ ও প বানলািো; 

৮.২  প্রকনল্পর অাংগতভতিক বাস্তবায়ে অগ্রগতির বাস্তব ও আতর বক িথ্য সাংগ্রহ, সারতণ/ শলখতিনের মােনম  উপস্থাপে ও 

তবনেষণ; 

৮.৩  প্রকনল্পর উনেশ্য অজবনের পনর অগ্রগতি প বনবক্ষণ ও প বানলািো এবাং েলপ্রসূ করার জন্য গৃহীি কা বাবতল প্রকনল্পর 

উনেনশ্যর সানর সামঞ্জস্যপূণ ব তক ো িা প বানলািো ও  এ তবষনয় মিামি প্রোে; 

৮.৪ প্রকনল্পর আওিায় সম্পাতেি তবতভন্ন পণ্য, কা ব ও শসবা সাংগ্রনহর (Procurement) শক্ষনে প্রিতলি সাংগ্রহ আইে ও 

তবতিমালা (তপতপআর, উন্নয়ে সহন াগীর গাইডলাইে ইিোতে) প্রতিপালে করা হনয়ন /হনে তক ো শস তবষনয় 

পন বানলািো ও প বনবক্ষণ; 

৮.৫  প্রকনল্পর আওিায় সাংগৃহীি পণ্য, কা ব ও শসবা পতরিালোর জন্য প্রনয়াজেীয় জেবলসহ আনুষতঙ্গক তবষয়াতে 

প বানলািো ও প বনবক্ষণ;  

৮.৬ প্রকশের আওতায় েংগৃহীত/েংগ্রশহর প্ররিয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ শ ও সেবা েংরিষ্ট িয়চুরিশত রনি শাররত 

সেরেরিশকর্ন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রশয়ােনীয় পররবীক্ষণ/র্াচাইশয়র মাধ্যশম েংগ্রহ করা 

হশয়শে/হশে রকনা সে রবষশয় পর্ শাশলাচনা ও পর্ শশবক্ষণ করা;  

৮.৭ প্রকশের কা বক্রম বাস্তবায়নের েনল প্রকনল্পর লক্ষে ও উনেশ্য অনু ায়ী তক পতরবিবে হনয়ন  িা তবতভন্ন 

জািীয়/স্থােীয় িনথ্য (প্রন াজে শক্ষনে) এবাং শবজরাইে সানভ বর ( তে রানক) আনলানক তুলোমূলক প বানলািো করা; 

৮.৮ প্রকনল্পর BCR ও IRR অজবে প বানলািো ও প বনবক্ষণ 

৮.৯ প্রকল্প সমাতির পর সৃি সুতবিাতে শটকসই (Sustainable) হনয়ন  তকো শস তবষনয় প বানলািো ও প বনবক্ষণ 

৮.১০ প্রকনল্পর সবলতেক, দুব বলতেক, সুন াগ ও ঝুঁতক (SWOT) রবশিষণ এবং দুব শলতা ও চযাশলঞ্জ সমাকাশবলায় 

র্শ াপযুি সুপাররর্ প্রদান; 

৮.১১ উতল্লতখি প্রাি তবতভন্ন প বনবক্ষনণর তভতিনি সাতব বক প বানলািো; 

৮.১২ প বনবক্ষনণর আনলানক সুপাতরশ প্রণয়ে; এবাং 

৮.১৩ ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএমইতড) কর্তবক তেি বাতরি প্রকল্প সাংতেি অন্যান্য তবষয়াতে।  
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৯.  পরামর্ শক প্ররতষ্ঠান ও পরামর্ শশকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যিাীঃ 

িরমক পরামর্ শক প্ররতষ্ঠান ও 

পরামর্ শক প্ররতষ্ঠাশনর 

পরামর্ শক 

রর্ক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১) পরামর্ শক প্ররতষ্ঠান  • গশবষণা এবং প্রকে পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন েংিান্ত 

স্টারি পররচালনায় ন্যযনতম ০১(এক) বেশরর 

অরভজ্ঞতা। 

২) ক) টিম রলিার- স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় 

স শক রেরভল/পারন 

েম্পদ ইরিরনয়াররং -এ 

স্নাতক রিগ্রীেহ েংরিষ্ট 

রবষশয় মাস্টাে শ/উচ্চতর 

রিগ্রী  াকশল 

অগ্রারিকার প্রদান করা 

হশব।  

 

• পারন েম্পদ েংরিষ্ট কাশে কমপশক্ষ ১০ (দর্) 

বেশরর অরভজ্ঞতা; 

• টিম রলিার রহশেশব কাে অরভজ্ঞতা; 

 

• পারন েম্পদ ষ্ট্রাকচারাল রিোইন েংরিষ্ট কাশে 

অতভজ্ঞিা; 

• প্রতকউরনমন্ট (তপতপএ-২০০৬ ও তপতপআর-২০০৮) 

সাংক্রান্ত কানজর অতভজ্ঞিা;  

• করম্পউটার তবষনয় ব্যবহাতরক জ্ঞাে এবং 

• প্রতিনবেে উপস্থাপোয় তবনশষ  েক্ষিা। 

খ)  রমি-সলশভল 

ইতঞ্জতেয়ার 

স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় 

স শক ন্যন্যতম 

রেরভল/পারন েম্পদ 

ইরিরনয়াররং-এ স্নাতক 

রিরগ্র 

• পারন েম্পদ েংরিষ্ট কাশে ০৫ (পাঁি) বেশরর 

অরভজ্ঞতা। 

গ) আ শ-োমারেক 

রবশর্ষজ্ঞ 

স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় 

স শক েমােরবজ্ঞান/ 

অ শনীরত/শডভলপনমন্ট 

স্টাতডজ/পতরসাংখ্যাে/ 

সমাজকল্যাণ/সমাজকম ব 

তবষনয় স্নািক ও 

স্নািনকাির তডগ্রীিারী 

• আ শ-োমারেক গশবষণা/ প্রভাব মূল্যায়ে/ তেতবি 

পতরবীক্ষণ েংরিষ্ট কাশে ০৫ (পাঁচ) বেশরর 

অরভজ্ঞতা। 

 (্) পতরসাংখ্যােতবে স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় 

স শক পররেংখ্যান/ 

িরলত পররেংখ্যান  

রবষশয় স্নািক ও 

স্নাতশকাত্তর  রিগ্রী  

• িথ্য সাংগ্রহ, ব্যবস্থাপো ও তবনেষনণ ০৩ (তিে) 

ব নরর বাস্তব অতভজ্ঞিা; 

• প্রতিনবেে প্রণয়ে ও উপস্থাপোয় েক্ষিা; এবাং 

• করম্পউটার তবষনয় ব্যবহাতরক জ্ঞাে। 
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১০.  তেননাতলতখি প্রতিনবেেসমূহ োতখল করনি হনবীঃ  

ি নং প্ররতশবদশনর নাম দারখশলর েময় 

1.  ইনশেপর্ন ররশপাট শ চুরি েম্পাদশনর ১৫ রদশনর মশধ্য 

2.  ১ম খেড়া প্ররতশবদন চুরি েম্পাদশনর ৭৫ রদশনর মশধ্য 

3.  ২য় খেড়া প্ররতশবদন চুরি েম্পাদশনর ৯০ রদশনর মশধ্য 

4.  চূড়ান্ত প্ররতশবদন (বাংলায় ৪০ কতপ ও 

ইংশররেশত ২০ কতপ) 

চুরি েম্পাদশনর ১০০ রদশনর মশধ্য 

 

১১. ক্লাশয়ন্ট কর্তশক প্রশদয়: 

• প্রকে দরলল ও প্রকে েংরিষ্ট রবরভন্ন প্ররতশবদন (শর্মন: আইএমইরি-০৫ প্ররতশবদন); 

• রবরভন্ন সস্টকশহাল্ডাশরর োশ  সর্াগাশর্াশগর েন্য প্রশয়ােনীয় েহশর্ারগতা প্রদান। 
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