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িনবাহী সার-সংে প 

২০০৯ সােল সংঘ ত িণঝড়স েহর মে  আইলা সবােপ া িব ংসী িছল। এেত দেশর দি ণ-পি মা েল অবি ত 
বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর ৪৩  পা ার মারা কভােব িত  হয়। বাপাউেবা এর িত  অবকাঠােমাস হ 

নবাসন/ মরামত কের কায ম অব ায় আনয়ন এবং সাইে ান আইলার জ  ম েময়াদী নবাসন কম িচ 
বা বায়েনর লে  “উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন 
(দি ণ-পি মা ল)” শীষক ক  হণ করা হয়। কে র উে  হেলা সাইে ান আইলা/২০০৯ইং এ িত  
দি ণ-পি মা লীয় বাপাউেবা’র ৪৩  পা ােরর আওতায় অবকাঠােমা নবাসন/ মরামত; পা ার/উপ- ক স হ 
হেত কাি ত িবধােভােগর জ  িত  অবকাঠােমাস হ সচলকরণ এবং সাইে ান আইলা ম েময়াদী নবাসন 

া াম। 

গত ২৬/১০/২০১০ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় ৩১৫৩৮.৪৬ ল  টাকা েয় লাই/২০১০ হেত ন/২০১৩ ময়ােদ 
ক  অ েমািদত হয়। পরবত েত ১১-০৭-২০১১ তািরেখ ৩৪৬৬৩.২৮ ল  টাকা েয় একই ময়ােদ ১ম সংেশািধত 

এবং ২৬-০৫-২০১৩ তািরেখ ৩৭৭৫৪.৬১ ল  টাকা েয় লাই/২০১০ হেত ন ২০১৫ ময়ােদ ২য় সংেশািধত ক  
অ েমািদত হয়। তদা যায়ী বাপাউেবা ৩০ ন, ২০১৫ কে র কাজ সমা  কের।  

আইএমইিড রাজ  বােজেটর আওতায় িনিবড় পিরবী ণ ও ভাব ায়েনর কাজ িনয়িমত কের থােক। “উপ লীয় 
এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল)” শীষক সমা  

ক  ণ ক  িহেসেব ভাব ায়েনর জ  িনবািচত হয়। ভাব ায়েনর কাজ  স  করার জ  
িসআরিডএস (CRDS)- ক িনবাচন করা হেয়েছ। গত 07/02/2018ইং তািরেখ ভাব ায়েনর কাজ  স াদেনর 
জ  আইএমইিড (IMED) এবং িসআরিডএস (CRDS)-এর মে  এক  ি  া িরত হয়।  

বাপাউেবা ক র অংগিভি ক কাজ যমন: ৪৭৫ িক.িম. ব ধ িনমাণ ও নরা িতকরণ, ১২২  ইচ গট, র েলটর, 
েনজ আউটেলট িনমাণ ও মরামত, ৪.৮৮ িক.িম.তীর সংর ণ ও মরামত, ২৫.২৭ িক.িম. ঢাল সংর ণ ও মরামত 

ও ২০  াজার িনমাণ স  কের। কে র স ািদত কােজর ম ি ত আিথক অজন ৯৫% এবং ভৗত অজন ায় 
১০০%। কে র ভাব ায়েনর লে  সাত ীরা জলা হেত পা ার ১, ৩, ৪, ৬-৮ ও ১৬, লনা জলা হেত পা ার 
৭/১, ৭/২, ১৪/১, ১৩-১৪/২, ১৫, ১৭/২, ১৭/১ ও ২৬ এবং বােগরহাট জলা থেক নািজর র, িবেমাতা, 34/1, 34/3 ও 
35/1 পা ার/উপ- ক  ন না পা ার িহেসেব অ  করা হয়। লনা শহর র া উপ- ক েক অ  ধরেনর ক  
িহেসেব লনা জলার ৯ম ন না ক  িহেসেব িনবাচন করা হয়। অথাৎ মাট ১৯  পা ার/উপ- ক  ন না িহেসেব 
নয়া হয়। এছাড়া, আইলায় অ  নয় এ প িতন  উপ- ক  28/2, 27/2 ও 27/1 এবং পা ার ২৫ (আইলায় 

অ  হেলও কান কাজ করা হয় িন), কে াল প িহেসেব ভাব ায়েন সমী ায় অ  করা হয়। ক  এলাকায় 
৫৭৬  খানা সমী া করা হয়। ক  উপকারেভাগী উ রদাতা সং ার (৫৭৬) শতকরা ৫০ ভাগ (৫০%) কে াল প 
উ রদাতার ন না সং া (২৮৮) িনধারণ করা হয়। যার ফেল উপকারেভাগী উ রদাতা (৫৭৬) ও কে াল েপর 
উ রদাতা (২৮৮) িমেল মাট ন না উ রদাতার সং া ৮৬৪। াইমাির ডটা, কআইআই (KII) ১১ , এফিজিড 
(FGD) ১৯  এবং ৮৬৪  হাউজ হা  (HH) সােভর মা েম করা হয়। তাছাড়া সেক াির ডটা িবিভ  িতেবদন ও 
িবিভ  সং া হেত সং হ করা হয়। িতন  জলার মাট এলাকার ৩৫.৪৭% সমী ায় নওয়া হয় এবং িতন  জলার 
মাট ব ধ ও অবকাঠােমার মে  এই কে  ২৪% ব ধ ও ১৮% অবকাঠােমা অ  হয়। সেক াির ডটা থেক দখা 

যায় য আইলা পরবত র লনায় বতমােন লনা, বােগরহাট এবং সাত ীরা জলায় আমন, আউস ও বােরা এই িতন 
কােরর ধােনর উৎপাদনই ি  পেয়েছ। সমী া ত ক  উপকারেভাগীেদর দানা জাতীয় ফসল, ডাল জাতীয় ফসল, 

তল জাতীয় ফসল, সবিজ ফসল, মসলা জাতীয় ফসল ও শ জাতীয় ফসেলর আওতায় গড় জিমর পিরমাণ আইলা 
পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) যথা েম ১০.২%, ৪%, 9.2%, ৪২.৭%, ৪৩% এবং ১৫.২% ি  
পেয়েছ। দানা জাতীয় ফসল, ডাল জাতীয় ফসল, তল জাতীয় ফসল, সবিজ, মসলা জাতীয় ফসল ও শ জাতীয় ফসল 

এর গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) আইলা পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) যথা েম ৩.19%, 
66.67%, 57.14%, ৬৭.0%, 46.67% এবং 44.09% বেড়েছ। অ িদেক কে াল উপকারেভাগীেদর মে  আইলা 



iv 

পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) দানাজাতীয় ফসেলর আওতায় গড় জিমর পিরমাণ ০.৯% বেড়েছ 
এবং গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) ৪.১% বেড়েছ। তল ফসেলর আওতায় গড় জিমর পিরমাণ ( ডিসেমল), গড় 
উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) অপিরবিতত রেয়েছ। 

সেক াির ডটা থেক দখা যায় য, লনা, বােগরহাট এবং সাত ীরা জলায় মােছর উৎপাদন ২০০৯-১০ সােল ৩২৩১৩ 
ম.টন এবং ২০১৫-১৬ সােল ৬২৭৪৯ ম.টন, যা ৯৪.১৯% ি  পেয়েছ। সমী া ত ক  উপকারেভাগীেদর তলািপয়া, 
ই, কাতলা, েগল, কাপ এবং িচংড়ী মাছ চােষর আওতায় জিমর পিরমাণ আইলার পের (২০১০) এর লনায় বতমােন 

(২০১৭-১৮) যথা েম ৬৬.১%, ৭%, ৮.৯%, ৩৬.৬%, ১৩.৯% এবং ০.৩% ি  পেয়েছ। আইলার পের (২০১০) এর 
লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) তলািপয়া, ই, কাতলা, েগল, কাপ, িচংড়ী মাছ ইত ািদর গড় উৎপাদন 

( কিজ/ ডিসেমল) যথা েম ২৫.৬%, ১১.৪%, ১৯%, ১৩.৫%, ১.৪% এবং ১৭.৬০% ি  পেয়েছ। কে াল 
উপকারেভাগীেদর তলািপয়া এবং কাপ মােছর আওতায় জিমর পিরমাণ অপিরবিতত রেয়েছ। প া ের, ই, কাতলা, 
েগল এবং িচংড়ী মােছর আওতায় জিমর পিরমাণ যথা েম ৯.৪%, ১৭.৫%, ৩.১% এবং ১.৭% বেড়েছ। কে াল 

উপকারেভাগীেদর আইলা পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) তলািপয়া, ই, কাতলা, েগল, কাপ এবং 
িচংড়ী মােছর গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) যথা েম ৫.৮%, ৩.৪%, ৫.৬%, ১%, ৩০.৮% এবং ১২.১% ি  
পেয়েছ।  

সমী া ত ক  উপকারেভাগীেদর আইলার পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) আয়- য়, কমসং ান 
ইত ািদ বেড়েছ। নারীেদর কমসং ান উে খেযা ভােব বেড়েছ। পিরেবেশর ওপর কান িতকর ভাব পেড়িন বরং 
পিরেবেশর উ িত হেয়েছ। কে াল এলাকা হেত ক  এলাকায় িষ, মৎ  ইত ািদর উৎপাদন বেড়েছ ও পিরেবেশর 
উ িত হেয়েছ। ক  এলাকার সািবক উ য়েনর ে  অ া  কে র সােথ এই ক  সহায়ক িমকা পালন কেরেছ। 

এছাড়া ২৩  পা ােরর সমা ত কাজ সেরজিমন পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল দখা যায় য, কে র কাজ  
ভাল হেয়েছ। ক  নিথ যাচাই কের দখা যায় য, ভৗত কাজস হ ও মালামাল য় িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কের করা 
হেয়েছ। য সব কােজর দরপ  ২ কা  টাকার বিশ িছল, তার িক  ন না যাচাই করা হয়। বােগরহাট পওর িবভাগ ও 
লনা পওর িবভাগ-১ এ কান দরপ  ২ কা  টাকার বিশ িছল না িবধায় সখােন কান দরপ  যাচাই করা হয়িন। 

সাত ীরা পওর িবভাগ ১ ও ২ এবং লনা পওর িবভাগ-২ এর আওতায় ২ কা  টাকার অিধক মাট ১৩  দরপ  যাচাই 
করা হেয়েছ। সব দরপ ই িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী করা হেয়েছ। িনবাহী েকৗশলী বাপাউেবা লনা অ ল অিফস হেত 
জানা যায় য, ই-িজিপ ২০১৩-১৪ সাল থেক বা তা লকভােব চা  হয় এবং এর েবই দরপ  আহবােনর ি য়া শষ 
হয়। 

কে র ভাব জানার জ  ানীয় পযােয় কমশালা অ ি ত হয়। কমশালায় মাঠ পযােয় া  ফলাফল িনেয় আেলাচনা 
করা হয়। সভায় অিভমত  করা হয় য, নদী ও খাল খনন, ব ধ িনমাণ, ইচ গট মরামত এবং পিল অপসারণ করা 
দরকার।  

েত ক কে র ভাব ায়েনর জ  ক  হেণর েব স া তা সমী া ও বজলাইন সােভ করা েয়াজন। অতীব 
জ ির কােজর জ  বাপাউেবা’র ািনং এবং িডজাইন কাযালেয়র জনবল ারা স া তা সমী ার কাজ করা যেত 
পাের। ব ধ িনমােণর ে  জিম অিধ হেণর ব া থাকা েয়াজন। ব ধ িনমাণ/ নরা িতকরেণর ে  বি ং প িত 
অ সরণ এবং মা র ঢলা ভা েত হেব। নদীর তীর থেক ব েধর সট াক িনয়ম অ যায়ী হওয়া উিচত। র েলটেরর 
গট ক মত অপােরশন করা েয়াজন। বাপাউেবা ক ক কে র কাজ িনিবড় পিরবী ণ করা েয়াজন। কে র কােজ 
ততা থাকা উিচত নয়। ানীয় পযােয় িষ, মৎ , ক  বা বায়ন, সমবায় ইত ািদ িবভােগর মে  সম য় সাধেনর 

জ  ঊ তন ক পে র িনেদশনা েয়াজন। কে র তা আনয়েনর জ  অব ই জনগণেক কে র  থেক শষ 
পয  স ৃ  রাখা েয়াজন। জাতীয় পািন নীিত অ যায়ী ৫০০০ হ র পয  উপ- ক  পযায় েম ানীয় ও গা ী 
সংগঠন েলার কােছ হ া র  করা যেত পাের। িরটায়াড ব ধ িনমাণ য় িতর া লক কােজর েয়র চেয় অেনক 
কম। জ এ াে ােন ক ন াপন, িজও াগ ফলােনা ইত ািদর িবষেয় নকশািবদরা িবক  িচ া করেত পােরন যমন: 
উ ত মােনর বােয়ালিজক াল েটকশন। 



 

া-1 

থম অ ায় 
কে র িববরণ 

1.1 িমকা 

আইএমইিড রাজ  বােজেটর আওতায় িনিবড় পিরবী ণ ও ভাব ায়েনর কাজ িনয়িমত কের থােক। “উপ লীয় 
এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল)” শীষক সমা  

ক  ণ ক  িহেসেব ভাব ায়েনর জ  িনবািচত হেয়েছ। ভাব ায়েনর কাজ  সমা  করার জ  
CRDS- ক িনবাচন করা হেয়েছ। গত 07/02/2018ইং তািরেখ ভাব ায়েনর কাজ  স াদেনর জ  IMED 
এবং CRDS-এর মে  এক  ি  া িরত হয়। 
 

1.2 কে র পট িম 

াপক ও নঃেপৗিনক পিরেবশ িবপযয়/ া িতক েযাগ ( যমন: িণঝড় ও ঝড়- ফান, জেলা াস ইত ািদ) বণতার 
ফেল বাংলােদশেক িবে র অ যতম পিরেবশগত িঁক ণ দশ িহেসেব িচি ত করা হ য়েছ। ২৫ ম, ২০০৯ তািরেখ 
“আইলা” নামক িব ংসী িণঝড় বাংলােদেশর দি নপি মা েলর উপ লবত  এলাকা ও পা বত  দশ ভারেতর 
পি মবে র বা লীয় উপ লবত  এলাকাস েহ আঘাত হােন। ২০০৯ সােল সংঘ ত িণঝড়স েহর মে  আইলা 
সবােপ া িব ংসী। সেবা  িত  জলা িহেসেব সাত ীরা ও লনােক িচি ত করা হ য়েছ। এছাড়াও, বােগরহাট, 
িপেরাজ র, বিরশাল, প য়াখালী, ভালা, ল ী র, নায়াখালী, ফনী, চ াম, ক বাজার ইত ািদ জলাও িবিভ  মা ায় 

িত  হ য়েছ। ঘ া িত ৬৫-৭৫ মাইল গিত বেগ আইলা বািহত হেয়েছ ( থম নীর িণঝেড়র সবিন  গিতেবগ 
ঘ া িত ৭৪ মাইল)। আইলা সং  ( িণঝড় পরবত ) ায় ৩-৪ িম উ তার এক  জেলা াস বাংলােদেশর পি ম 
উপ েল আঘাত হােন। জেলা ােসর ভােব উপ লবত  এলাকাস েহর ব া িনয় ণ ব েধর িবিভ  িঁক ণ অংশ ভেঙ 
যাওয়ার ফেল ব া ি  হয়। ৪-৫ িমিনট াপী ায়ী এই আকি ক ঘটনায় হতভ  এলাকাবাসী ঘটনা ল ত াগ কের 
িনরাপদ রে  সের যাওয়ার েযাগ পায়িন। ফল িতেত গবািদপ , হ স রগী, ফসল, অবকাঠােমাগত য় িতসহ 

াণসংহােরর ঘটনাও ঘেটেছ। সরকাির পিরসং ান অ সাের, িত  জনসং া ায় ৪০ ল । মা  দােকাপ 
উপেজলায় ায় ৫০,০০০ জন হহীন হেয়েছ। ায় ২০০০ িক.িম. রা া-ঘাট স ণ বা আংিশক িত  হ য়েছ। হাজার 
হাজার একেরর ফসল িবন  হ য়েছ। ায় ২০০০ িক.িম. উপ লবত  ব া িনয় ণ ব ধ িত  হওয়ার ফল িতেত 
পািরপাি ক এলাকাস হ াপক ব ার স ুখীন হেয় আইলার ভয়াবহতার মা ােক আেরা ি  কেরেছ। দেশর দি ণ-
পি মা েল অবি ত বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর ৪৩  পা ার মারা কভােব িত  হয়। বাপাউেবা এর িত  
অবকাঠােমাস হ নবাসন/ মরামত কের কায ম অব ায় আনয়ন এবং সাইে ান আইলার জ  ম েময়াদী নবাসন 
কম িচ হেণর লে  এ ক  হণ করা হয়। 
 
২০০৭ সােল সংঘ ত িণঝড় “িসডর” এ িত  এলাকাস হ "আইলা" ত নঃ িত  হেয়েছ। িসডর অেপ া 
আইলােক অেপ া ত কম শি শালী িহেসেব িচি ত করা হয়। আইলার সং  ঝড় ফােনর গিত সহনীয় হওয়া সে ও 
জায়ােরর ভােব াভািবেকর লনায় অিধকতর উ তার জেলা াস পিরলি ত হেয়েছ এবং ফল িতেত নঃবার 

পািরপাি ক এলাকা ািবত হেয়েছ। ািবত অ েল  জলাব তা বশ িক িদন ায়ী হ য় য় িত ন ার ি য়া 
লি ত কেরেছ। িচংিড় চােষর জ  লবণা  পািন কােনার জ  ব েধর িভতের নালা তির করা হয়- যা ব ধ িত  

হওয়ার এক  ণ কারণ 1। 
 

                                                        
1 Mir Ali Asraf, Satya Brata shaha, (May 2016 ), Achieving Community Resilience: Case study of Cyclone Aila affected Coastal 

Bangladesh, International Journal of Social Work & Human Services practice, vol 4, No. 2, pp. 33-41. 
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1.3 কে র উে   

 সাইে ান আইলা/২০০৯ইং এ িত  দি ণ-পি মা লীয় বাপাউেবা’র ৪৩  পা ার এর আওতায় 
অবকাঠােমা নবাসন/ মরামত; 

 পা ার/উপ- ক স হ হেত কাি ত িবধােভােগর জ  িত  অবকাঠােমাস হ সচলকরণ এবং 

 সাইে ান আইলা ম েময়াদী নবাসন া াম। 
 

1.4 কে র ধান ধান অ   

ক) ৪০.২৪৩ িকঃিমঃ ব ধ িনমাণ; 

খ) ৪৩৫.২২৫ িকঃিমঃ ব ধ নরা িতকরণ; 

গ) ১৫  র েলটর িনমাণ; 

ঘ) ৫  েনজ আউটেলট িনমাণ;  

ঙ) ৩৩  র েলটর মরামত; 

চ) ৬৯  ইস গট মরামত; 

ছ) ৪.৪৯২ িকঃিমঃ তীর সংর ণ লক িনমাণ কাজ; 

জ) ২৪.৮৮৯ িকঃিমঃ ঢাল িতর া লক িনমাণ কাজ; 

ঝ) ০.৩৮৭ িকঃিমঃ তীর সংর ণ লক মরামত কাজ; 

ঞ) ০.৩৮৫ িকঃিমঃ ঢাল িতর া লক মরামত কাজ এবং 

ট) ২০  াজার/ ীচ ািজং কাজ স  করা । 

 
মাট ৪৩  উপ- কে র বণনা িনে  দওয়া হল। দখা যায় য, ১৮৭৯ িক.িম. ব েধর মে  ৪৭৫ িক.িম. ব ধ, ৬৯০  
র েলটর/ ইেচর মে  ১২৭  (১৫+৩৩+৬৯) কাজ এ কে  অ  হয়। ২৩৩৮ িক.িম. খােলর মে  কান খালই এ 
কে  নওয়া হয় নাই। 

 
৪৩  পা ােরর ইনেভ ির 

: নং পা ার নং/ উপ- ক  জলা 
ব ধ 

(িক.িম.) 
খাল 

(িক.িম.) 
র েলটর/ ইচ 

(সং া) 
ধরন 

ক  
এলাকা ( হ:) 

1.  িবেমাতা বােগরহাট ১৮ ৮০ ১১ এফিসিডআই ৩৯০০ 
2.  পা ার ৩৫/৩ বােগরহাট ৩৯.৪ ৭৫.৬ ১১ এফিসিডআই ৬৭৯০ 
3.  দবেগাহািত বােগরহাট ১৫ ১২৫ ৬ এফিসিডআই ৯৩৬২ 
4.  গাবখািল বােগরহাট ৬.৩৫ ৬৫.৮৮ ১ এফিসিডআই ৫১০০ 
5.  নািজর র বােগরহাট ১৪.৫ ৬৪.৫ ২০ এফিসিডআই ২৫৯৭০ 
6.  পা ার ৩৪/১ বােগরহাট ১০.৫ ৩০.৮৮ ৩ এফিসিডআই ২২১২ 
7.  পা ার ৩৫/১ বােগরহাট ৬২.৭ ২৫১.৩ ৫৯ এফিসিডআই ১৩০৫৮ 
8.  পা ার ৩৬/১ বােগরহাট ৯৫ ২৭০.৩ ৩৬ এফিসিডআই ৪০৩৪৩ 
9.  পা ার ৩৪/৩ বােগরহাট ১৬.৬ ২৫ ৯ এফিসিডআই ৩৬৫৬ 

মাট ২৭৮.০৫ ৯৮৮.৪৬ ১৫৬ ০ ১১০৩৯১ 
10.  লনা শহর িতর া কাজ লনা ৬.৫ ৮.৫ ৮  ২৬০০ 
11.  পা ার ১০/১২ লনা ৬৬.৮ ৭০.৫ ১৫ এফিসিড ১৮৩১৫ 
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: নং পা ার নং/ উপ- ক  জলা 
ব ধ 

(িক.িম.) 
খাল 

(িক.িম.) 
র েলটর/ ইচ 

(সং া) 
ধরন 

ক  
এলাকা ( হ:) 

12.  পা ার ১৫ লনা ২৭.৪ ১৮.৫ ৫ এফিসিড ৩৪৪১ 
13.  পা ার ১৬ লনা ৪৫.৩ ২৮.৫৫ ১৩ এফিসিড ১০৪৪৫ 
14.  পা ার ১৭/১ লনা ৪৫.৩ ৪৪.৫ ১১ এফিসিড ৫০২০ 
15.  পা ার ১৭/২ লনা ১১.১ ২২.৭৫ ৫ এফিসিড ৩৪০০ 
16.  পা ার ১৮/১৯ লনা ৩২.২ ১২.৫ ৪ এফিসিড ৩৩৮০ 
17.  পা ার ২০ লনা ১৬.৬ ২৫ ৯ এফিসিডআই ৩৬৫৬ 
18.  পা ার ২০/১ লনা    এফিসিডআই  
19.  পা ার ২১ লনা ১৬ ৭ ৩ এফিসিড ১৬৩০ 
20.  পা ার ২২ লনা ১৯.৩ ৩০ ৩ এফিসিড ১৬৩০ 
21.  পা ার ২৩ লনা ৩৯.৬ ২০ ৭০ এফিসিড ৫৯১০ 
22.  পা ার ২৫ লনা ৪৬ ১৯ ১৬ এফিসিড ১৭৪০০ 
23.  পা ার ২৬ লনা ২৮.৭ ১৮ ৪ এফিসিড ২৬৯৬ 
24.  পা ার ২৮/২ লনা ২০.১ ১৯ ৫ এফিসিড ২৫৯০ 
25.  পা ার ৩০ লনা ৩৯.৮ ২৩.৫ ১৯ এফিসিড ৬৩৯৬ 
26.  পা ার ৩১ লনা ৪৬.৮ ৪৪.৫ ১৭ এফিসিড ৭৫০০ 
27.  পা ার ৩১ (অংশ) লনা ২৮.৫ ২৮.১ ৭ এফিসিড ৪৮৪৮ 
28.  পা ার ৩২ লনা ৫০.৫ ৩৪ ১৩ এফিসিড ৮৪০০ 
29.  পা ার ৩৩ লনা ৫২.১ ৭৭ ২৩ এফিসিড ৮৬০০ 
30.  পা ার ৯ লনা ৮ ৪.৭৫ ৩ এফিসিড ১২৫৫ 
31.  পা ার ২৯ লনা ৪৯.৩ ৩৯.৫ ১১ এফিসিড ৮২১৮ 
32.  আিমর র ভ ারেকাট লনা ৩৭ ৪.৩ ৩৩ এফিসিড ৭৩৩০ 
33.  বাকার র িদঘািলয়া লনা ৩২ ২৪ ৭ এফিসিডআই ৫১০৫ 

মাট ৭৬৪.৯ ৬২৩.৪৫ ৩০৪  ১৩৯৭৬৫ 
34.  পা ার ১ সাত ীরা ৯৬ ৮২ ২৫ এফিসিড ২৮৩৮১ 
35.  পা ার ৩ সাত ীরা ৬৪.৪ ৮৬.৬ ৩২ এফিসিড ২২২৬৭ 
36.  পা ার ৫ সাত ীরা ১৮৯ ১১০ ৩৮ এফিসিড ৫৫৪৬৬ 
37.  পা ার ১৪/১ সাত ীরা ২৭.৪ ১৬ ৪ এফিসিড ২৯৩৩ 
38.  পা ার ২ সাত ীরা ৬৩ ৬৫.২২ ২০ এফিসিডআই ১১২৯৬ 
39.  পা ার ৪ সাত ীরা ৭২.২ ০ ২২ এফিসিডআই ১০৫০০ 
40.  পা ার ৬-৮ সাত ীরা ৬৬.৩ ১৮২ ৩১ এফিসিড ১৮৪৫৮ 
41.  পা ার ১৩/১৪-২ সাত ীরা ৯৩.৪ ৭৪ ১৬ এফিসিড ১৭৮৬৪ 
42.  পা ার ৭/১ সাত ীরা ৩৪.২ ২৮.৫ ৯ এফিসিড ৩৮৮৭ 
43.  পা ার ৭/২ সাত ীরা ৫৯.৬ ৪৫.১ ১৪ এফিসিড ১০৪৮৬ 

মাট ৭৬৫.৫ ৬৮৯.৪২ ২১১  ১৮১৫৩৮ 
সব মাট ১৮০৮.৪৫ ২৩০১.৩৩ ৬৭১  ৪৩১৬৯৪ 

 

1.5 ক  অ েমাদন ও সংেশাধন 

গত ২৬/১০/২০১০ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় ৩১৫৩৮.৪৬ ল  টাকা েয় লাই/২০১০ হেত ন/২০১৩ ময়ােদ 
ক  অ েমািদত হয়। পরবত েত ১১-০৭-২০১১ তািরেখ ৩৪৬৬৩.২৮ ল  টাকা েয় একই ময়ােদ ১ম সংেশািধত 

এবং ২৬-০৫-২০১৩ তািরেখ ৩৭৭৫৪.৬১ ল  টাকা েয় লাই/২০১০ হেত ন ২০১৫ ময়ােদ ২য় সংেশািধত ক  
অ েমািদত হয়। 
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সারিণ-1.1: এক নজের ক  এলাকা, য়, বা বায়নকাল ও অ েমাদন সং া  

১. কে র নাম  : উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র 
অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 

২. উে াগী ম ণালয়/িবভাগ : পািন স দ ম ণালয় 
৩. বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
৪. কে র অব ান : িবভাগ জলা উপেজলাস হ 

লনা লনা লনা সদর, িরয়া, িদঘিলয়া, দােকাপ, 
ব য়াঘাটা, পসা, পাইকগাছা, কয়রা 

বােগরহাট বােগরহাট সদর, মােড়লগ , শরণেখালা, 
রামপাল, ফিকরহাট, মা াহাট, িচতলমারী, 
ক য়া 

সাত ীরা সাত ীরা সদর, দবহাটা, আশা িন, কািলগ , 
ামনগর, তালা 

 

সারিণ-1.2: অ েমািদত বা বায়নকাল ও য় (ল  টাকা) 

অ েমািদত া িলত  

ত য়  

অ েমািদত বা বায়নকাল  
ত 

বা বায়নকাল 

অিত া   
 ( ল/সংেশািধত 

অ েমািদত া িলত 
ে র %)  

অিত া  
সময় ( ল 
বা বায়ন 

কােলর %)  
ল য় 

২য় সংেশািধত 
য় 

ল ২য় সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৩১৫৩৮.৪৬  ৩৭৭৫৪.৬১  ৩৫৮৯৯.৯৭ লাই/২০১০ 

হেত 
ন/২০১৩ইং  

লাই/২০১০ 
হেত 

ন/২০১৫  

লাই/২০১০ 
হেত 

ন/২০১৫  

6216.14 
(19.71%) 
৪৩৬১.৫১ 

(১৩.৮3%)  

২ বছর  
(৬৬.৬৭%)  

উৎস: ক  সমাি  িতেবদন, ন/2015 
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1.6 িবিবধ 

1.6.1 জাতীয় পািন নীিত (1999) 2 

1.6.1.1 য সব কে  উপকারেভাগীেদর কাছ থেক চ দা আদায় করা যােব স সব ক  অ ািধকার িভি েত হণ 
করা যেত পাের ( সকশন-৪.১৬)। 

1.6.1.2 জাতীয় পািন নীিত ( সকশন-৪.১৪) অ যায়ী FCDI কে র পিরচালন ও র ণােব েণর জ  পািনর রট 
সরকাির িনয়েম করেত হেব। 

1.6.1.3 জাতীয় পািন নীিত ( সকশন ৪.১৪) এর আেলােক FCD/FM এবং FCDI (FMDI) কে র 
আওতায় ৫০০০ হ র পয  উপ- ক , ানীয় ও গাি  সংগঠেনর িনকট হ া র করেত হেব এবং তােদর 
পিরচালন ও র ণােব ণ য় ানীয় স েদর মা েম িমটােত হেব। 

1.6.1.4 দাির  িবেমাচেনর জ  মা র কােজর নতম ২৫% ি ব  িমক দল ারা করা উিচত ( সকশন-৪.১৬)। 

1.6.1.5 িবিভ  সং া ক ক িচি ত পািন স দ খােতর অ  জাতীয় ক  বা বায়েনর জ  ওয়ারেপা ‘‘ি য়ািরং 
হাউজ’’ িহেসেব দািয়  পালন করেব। 

 

1.6.2 জাতীয় পািন ব াপনা নীিত-2001 (NWMP) 3 

1.6.2.1 NWMP, EE 13-এর আেলােক পািন ব াপনার জ  িবক  অথায়ন প িতর সমী া করা যেত পাের 
যা পিরচালন ও র ণােব েণর জ  সরকােরর বাঝা কমােব। 

1.6.2.2 পািন ব াপনায় জন সেচতনতা ি  করেত হেব (NWMP: EEO10)। 

 
1.6.3 পািন ব াপনা িনেদিশকা 4 

1.6.3.1 অংশ হণ লক পািন ব াপনা িনেদিশকা (GPWM) অ যায়ী ানীয় জনগণ পািন ব াপনা সংগঠেনর 
(WMO) মা েম কে র সােথ স ৃ  হেব। WMO এর িতন  ের WMG, WMA ও WMF 
এর মা েম কাজ করেব। LCS, WMG ারা গ ত হেব এবং তারা মা র কােজর অ ত ২৫% কাজ 
করেব। বিণত প েলা কে   থেক শষ পয  সং  থাকেব।  

                                                        
2
National Water Policy (1999), p. 18, 20 

3
National Water Management Project (2001), Main Report, Vol.2, p. 108. 

4 Guidelines for Participatory Water Management (Nov, 2000), Ministry of Water Resources, p. 20. 
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ি তীয় অ ায় 
ভাব ায়ন কায েমর কাযপ িত 

2.1 ভাব ায়েন পরামশক ফােমর কাযপিরিধ (ToR) 

ক র ভাব ায়ন করার জ  টামস অফ রফাের -এ উি িখত কমপিরিধর আেলােক ফলাফলস হ অ  কের 
িতেবদন ণয়ন করা হেব। 

 
1. কে র পট িম, উে , অ েমাদন/সংেশাধন, ক  য়, বা বায়নকাল, িডিপিপ অ যায়ী বছরিভি ক 

বরা , বরা  অ যায়ী য়সহ াসংিগক সকল ত  পযেব ণ ও পযােলাচনা; 
2. কে র অংগিভি ক বা বায়ন অ গিতর বা ব ও আিথক ত  সং হ, সারিণ/ লখিচে র মা েম উপ াপন ও 

িবে ষণ; 
3. কে র উে  অজেনর পেথ অ গিত পযেব ণ ও পযােলাচনা এবং ফল  করার জ  হীত কাযাবলী 

কে র উে ে র সােথ সাম ণ িকনা তা পযােলাচনা ও মতামত দান; 
4. কে র আওতায় স ািদত িবিভ  প , কায ও সবা সং েহর (Procurement) ে  চিলত সং হ 

আইন ও িবিধমালা (িপিপআর, উ য়ন সহেযাগীর গাইডলাইন ইত ািদ) িতপালন করা হেয়েছ/হে  িক না স 
িবষেয় পেযােলাচনা ও পযেব ণ; 

5. কে র আওতায় সং হীত প , কায ও সবা পিরচালনার জ  েয়াজনীয় জনবলসহ আ ষি ক িবষয়ািদ 
পযােলাচনা ও পযেব ণ; 

6. কে র বা বায়ন স িকত িবিভ  সম াবলী যমন: অথায়েন িবল , প , কায ও সবা য়/সং েহর ে  
িবল , ক  ব াপনার মান এবং কে র ময়াদ ও য় ি সহ িবিভ  িদক িবে ষণ, পযেব ণ ও 
পযােলাচনা; 

7. কে র আওতায় স ািদত ল কায মস েহর কাযকািরতা ও উপেযািগতা িবে ষণ এবং িবেশষ সফলতা 
(Success Stories, যিদ থােক) িবষেয় আেলাকপাত; 

8. উি িখত া  িবিভ  পযেব েণর িভি েত সািবক পযােলাচনা; 
9. কে র সবলিদক, বলিদক, েযাগ ও িঁক (SWOT) িবে ষণ এবং বলতা ও চ ােল  মাকােবলায় 

যেথাপ  পািরশ দান; 
10. কে র স া  Exit Plan স েক পযােলাচনা ও মতামত দান; 
11. এ কে র কায েমর সােথ অ  কে র কায েমর ততার িবষয়  করণ; 
12. অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী কে র অ েল স ািদত িডজাইন ও িসিফেকশন অ যায়ী কােজর ণগত 

মান ও পিরমাণ ক আেছ িকনা যাচাইকরণ; 
13. একই এলাকায় সমজাতীয় অ  কে র লনা; 
14. কে র আওতায় স ািদত সমী া পযােলাচনা; 
15. কে র মা েম য ৪৩  পা ার/ উপ- কে র আওতায় অবকাঠােমা নবাসন/ মরামতকরণ করা হেয়েছ, 

স েলার বতমান অব া যাচাই বক কে র িনিদ  ভাব িন পণ; 
16. কে র আওতায় সাইে ান আইলা ম েময়াদী নবাসন া াম ায়ন, হীত কায ম ও  িবধািদ 

টকসই করার লে  মতামত দান; 
17. পযেব েণর আেলােক পািরশ ণয়ন এবং 
18. য়কারী সং া (আইএমইিড) ক ক িনধািরত ক  সংি  অ া  িবষয়ািদ। 
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2.2 কাযপ িত 

এ অ ােয় সমী ার এলাকা িনিদ করণ, সমী ায় অংশ হণকারী উ রদাতা িনবাচন, সমী ার জ  মালা তির ও 
মালা বহােরর কৗশল প িত, সমী া পিরক না, সং হীত তে র ব াপনা ও পিরসং ানগত িবে ষণ ইত ািদ 

িবষেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।  
 
2.2.1 ন না িডজাইন (Sample Design) 

ক  এলাকা যথা েম সাত ীরা, লনা এবং বােগরহাট জলায় িব ত। িত  জলার অথৈনিতক, িষজ, সাং িতক  
ইত ািদ কমকা  জলা শহেরর উপর িভি  কের পিরচািলত হয় িবধায় াথিমকভােব িত  জলােক সমস  ধের এক  
এলাকা িহেসেব গ  করা যায় এবং ণ এলাকা  ৩  াথিমক এলাকায় িবভ  করা যায়। 
 
আইলার ভাব িবচার করেল দখা যায় য িত জলার দি ণ িদক উ র িদক হেত অিধকতর িত  হেয়েছ। 
ি তীয়ত: িত  জলােক উ র এবং দি ণ ই িদেক িবভ  করা যায়। সা ে  ক  এলাকা  মাট ৩ x ২= ৬  
সমস  এলাকা িহেসেব িবভ  করা যায়।  
 

িত  সমস  এলাকার জ  1  কের উপেজলা/  িনেয় মাট 8  উপেজলা িনবাচন করা হেয়েছ। উপেজলা িনবাচেন 
য উপেজলায় বিশ পা ার আেছ, স েলা অিধকতর িব িতর জ  অ  করা হেয়েছ। এছাড়াও য সব এলাকায় 
কে র অধীেন কান কাজ হয়িন, ক  বিহ ত এ প 3  উপেজলার 4  পা ার িনবাচন করা হেয়েছ। 

 
2.2.2 ন না পা ার িনধারণ 

ক  এলাকায় মাট ৪৩  পা ার/উপ- ক  আেছ। 43  পা ার/উপ- কে র মে  42  পা ার ব া িনয় ণ, 
পািন িন াশন (এফিসিড)/ব া িনয় ণ, পািন িন াশন ও সচ (এফিসিডআই) উপ- ক , বািক এক  শহর র া উপ-

ক । জলা িভি েত পা ার/উপ- কে র সং া সাত ীরায় ১১ , লনায় ২৩  এবং বােগরহােট ৯ । 
 

াথিমকভােব আইলায় িত  জলার দি ণ িদক উ র িদক থেক বিশ িত  হয়। সই িহেসেব িত  জলার জ  
উ র-দি ণ িদক থেক 2  কের পা ার নওয়া হয়। পরবত েত মাটা  স ণ এলাকায় ভাব ায়েনর জ  
দবচয়েনর মা েম 18  উপ- ক / পা ার ন নার পা ার িহেসেব ধরা হয়। লনা শহর র া উপ- ক েক অ  

ধরেনর ক  িহেসেব লনা জলার 9ম ন না ক  িহেসেব হণ করা হয়। অথাৎ মাট 19  পা ার/উপ- ক  ন না 
িহেসেব ধরা হয়। িনেচর সারিণ-2.1 থেক তীয়মান য সাত ীরা, লনা এবং বােগরহাট জলা হেত যথা েম 5 , 
9  ও 5  পা ার/উপ- ক  অ  হয়। 
 
সারিণ-2.1: ভাব ায়েনর জ য ন না পা ার িনধারণ 

জলা পা ার সং া জলার জ  পা ার/উপ- ক  
সাত ীরা ১১ 5 
লনা ২৩ 9 

বােগরহাট ৯ 5 
মাট 43 19 

সারিন ২.১ অ যায়ী সাত ীরা জলা হেত পা ার 1, 3, 4, 6-8 ও 16। লনা জলা হেত পা ার 7/1, 7/2, 14/1, 
13-14/2, 15, 17/2, 17/1 ও 26। বােগরহাট জলা থেক নািজর র, িবেমাতা, 34/1, 34/3 ও 35/1 পা ার/উপ-

ক  ভাব ায়েনর জ  ন না পা ার িহেসেব অ  করা হেয়েছ (িচ -1)। 
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এছাড়া, আইলায় অ  নয় এ প িতন  উপ- ক  28/2, 27/2 এবং 27/1 এবং পা ার 25 (আইলায় অ  
হেলও কান কাজ করা হয় িন), কে াল প িহেসেব ভাব ায়েন সমী ায় অ  করা হয়। ন না পা ার/ উপ-

ক  িনে  দওয়া হেলা (িচ -1)। 
িচ -1: ক  পা ার/ উপ- ক  

 
 
 
 
 
2.2.3 উপা  সং হ 

ই ধরেনর ডটা সং হ করা হয় যথা- াইমাির ডটা ও সেক াির ডটা। াইমাির ডটা িফ  হেত ক  এলাকা 
পিরদশন ও কআইআই-এর মা েম যমন বাপাউেবা’র ধান েকৗশলী, ত াবধায়ক েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলী, উপ-
িবভাগীয় েকৗশলী, উপ-সহকারী েকৗশলী, জলা িষ ও মৎ  কমকতা,  এফিজিড এবং হাউজ হা  সােভর মা েম 
সং হ করা হয়। সেক াির ডটা িবিভ  িতেবদন যমন-িডিপিপ, আরিডিপিপ, ক  সমাি  িতেবদন, জাতীয় পািন 
নীিত, জাতীয় পািন ব াপনা ক , বাৎসিরক িষ ও মৎ  িতেবদন ইত ািদর মা েম সং হ করা হয়। 
 
2.2.4 খানা সমী া 

১৮  ন না পা াের ৫৭৬ জন উপকারেভাগীর সিহত খানা সমী া কাজ করা হয়। িত  ৪৩  পা ার এর বািহের 
৩  িনয় ণ পা াের এবং অপর এক  ২৫নং পা ার (যা ক  এলাকার িভতের িত  িক  আইলা কে র 
আওতায় কান কাজ করা হয়িন) এ ২৮৮ জন উপকারেভাগীর সে  খানা সমী া এর কাজ করা হয়। 

িলেজ : 
ন না পা ার/উপ- ক  
ন না কে াল পা ার 
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2.2.5 ন না িনবাচন প িত ও ন নার সং া 

িত  এলাকায় ন না সং া িনণেয়র জ  ৯৫% িব াস মা া এবং ম মা া ১০% ধরা হেয়েছ। ন না সং া িনণেয়র 
জ  িনে র পিরসং ানজাত সমীকরণ বহার করা হেয়েছ।  
 
Finite Population Correction (fpc)- ক অ াজ  করেল এবং সাধারণ দবচয়িনক ন না (SRS5) 
িনয়ম অ যায়ী ন না আকার ‘‘n’’এবং আ পাত ‘‘p’’এর মে কার স ক পরবত  ফ লা ারা িত  ডােমইেনর 
জ  ন না সং া পাওয়া যায়।  
 Ni = t2 pq/d2  
 
যথায় Ni =  আ মািনক ন না আকার 

 p=  জনসং া অ পাত অ যায়ী ন না সং া  
 q=  1-p 
 t = ৯৫% কনিফেড  লেভেল াভািবক িব িত 

 d =  লেভল অব অ া েরিস। এটা সাধারণত ৫-১০% 
 
এটা আরও াত য ভিরেয়  pq -এর মা া সবািধক ০.২৫ হয়, যখন অ পাত p=০.৫। 
আমরা জািন, ৫% কনিফেড  লেভল এবং ১০% লেভল অব অ া েরিসেত t=1.92। 
  Ni = (1.92x0.5)/(0.1)2 = 96  
এেত দখা যায় িত এলাকায় ৯৬  ন না েয়াজন। অথাৎ মাট ক  এলাকায় ৬ x ৯৬= ৫৭৬  খানা সমী া করা 
হয়। 
 
2.2.6 কে াল প উ রদাতার ন না সং া িনধারণ 

এ কে র কান বইজলাইন িতেবদন না থাকায়, কে র বাইের যখােন কে র কান কায ম পিরচািলত হয়িন 
এমন জায়গায় অব ানরত ক  িবধা বিহ ত কে াল প উ রদাতার িনকট হেতও ত  সং হ করা হয়। ক  
উপকারেভাগী উ রদাতা সং ার (৫৭৬) শতকরা ৫০ ভাগ (৫০%) কে াল প উ রদাতার ন না সং া (২৮৮) 
িবেবচনা করা হয়। যার ফেল উপকারেভাগী উ রদাতা (৫৭৬) ও কে াল েপর উ রদাতা (২৮৮) িমেল মাট ন না 
উ রদাতার সং া (sample size) হয় ৮৬৪। 
 
2.2.7 ন না খানা িনণয় 

ন না খানা িনণেয়র জ  িত  পা ার থেক 1  কের ইউিনয়ন এবং িত ইউিনয়েন ১  কের মৗজা / াম িনবাচন 

করা হেয়েছ। িনবাচেনর ম: জলা পা ার ইউিনয়ন মৗজা/ াম খানা িনবাচন হেয়েছ। িত  মৗজা 
থেক পরবত েত দবচয়েনর মা েম 32 জন উ রদাতার সা াৎকার হণ করা হয়। িনে  সমী া এলাকা অ যায়ী 

ন না ব ন সারিণ-2.2 ও 2.3 এ উে খ করা হেলা: 

                                                        
5 Cochran W.G: Sampling Techniques, John Wiley & Sons Inc. New work, pp. 53, 74-75. 
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সারিণ-2.2: সমী া এলাকা অ যায়ী কে র উপকারেভাগীর ন না ব ন 

জলা উপেজলা পা ার ইউিনয়ন 
কে র 

উপকারেভাগী 
সং া 

এফিজিড 
সং া 

কআইআই সং া 

িনবাহী েকৗশলী 
িষ 

কমকতা 
মৎ  

কমকতা 
সাত ীরা দবহাটা 1 নায়াপাড়া 32 1 

1 
(সাত ীরা ও এবং

এম-1) 
1 1 

3 আগরদাড়ী 32 1 
তালা 6-8 খািলসখাল 32 1 

16 খিললনগর 32 1 
আশা িন 4 সদর 32 1 

লনা কয়রা 7/1 উ র বদকািশ 32 1 

2 
( লনা ও এবং 

এম-1, 2) 
1 1 

7/2 রা ালী 32 1 
14/1 মেহশ ড়ী 32 1 

13-14/2 কয়রা সদর 32 1 
15 দি ণ বদকািশ 32 1 

িরয়া 17/2 ভা ারপার 32 1 
17/1 িদয়া 32 1 
26 সাহস 32 1 

লনা  লনা শহর 
র া ক  

ওয়াড-১৫ 0 1 

বােগরহাট সদর নািজর র টাপাড়া 32 1 
2 

(বােগরহাট ও 
এবং এম) 

1 1 
িবেমাতা িবেমাতা 32 1 
34/1 যা া র 32 1 
34/3 ষাটগ ুজ 32 1 

শরণ খালা 35/1 রােয় া 32 1 
মাট 8 19 18 576 19 5 3 3 

 
সারিণ-2.3: সমী া এলাকা অ যায়ী কে াল প উ রদাতােদর ন না ব ন 

জলা উপেজলা পা ার ইউিনয়ন কে াল েপ উ রদাতার সং া 

লনা 

লতলা 25 দােমাদর 72 
দৗলত র 28/1 দৗলত র সদর 72 

িরয়া 27/1 িরয়া সদর 72 
27/2 িদয়া 72 

মাট 3 4 4 288 
 

2.2.8 ত  সং হকারী িনেয়াগ ও িশ ণ দান  

পরামশক ফাম ক ক যথাযথ িনেয়াগ ি য়ার মা েম 
১১ জন ত  সং হকারী িনেয়াগ দান করা হেয়েছ। 

াবলী ও ারি ক িতেবদন আইএমইিড ক ক 
অ েমাদেনর পর ত  সং হকারীেদর ০২ িদেনর 

িশ ণ (িচ -২) দান করা হেয়েছ। 
 

 
2.2.9 তে র উৎস িচি তকরণ  

সমী া কাজ  সফলভােব করার জ  াইমাির ত  ও সেক াির ত  সং হ করা হেয়েছ। াথিমক তে র জ  
মালার সাহাে  সা াৎকার হণ করা হেয়েছ। 

িচ -২: িসআরিডএস অিফেস মালার িশ ণ 
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সেক াির তে র ল উৎস হে  বাপাউেবা, িষ স সারণ অিধদ র, মৎ  অিধদ র, পিরসং ান েরা, আইএমইিড 
এবং অ া  সং া যারা এ ধরেনর কায ম পিরচালনা কেরেছন। 
 
2.2.10 াথিমক ত  সং হ  

প  রণ ও সা াৎকার স  করার মা েম াথিমক ত  সং হ করা হেয়েছ। 
 
2.2.11 সেক াির ত  সং হ  

সেক াির তে র উৎস িহেসেব বাপাউেবা, জলা িষ ও মৎ  অিফস, আইএমইিড এবং অ া  সং া থেক 
েয়াজনীয় সং াগত ও ণগত ত  সং হ করা হেয়েছ। এছাড়াও বাংলােদশ পিরসং ান েরা ও অ া  িত ান 

থেক এ সং া  েয়াজনীয় সেক াির ত  সং হ করা হেয়েছ। সেক াির তে র সােথ সং হীত তে র লনা কের 
সং হীত তে র হণেযা তা িন পন করা হেয়েছ। 

 
2.2.12 সমী ার পিরক না  

ন নািয়ত ইউিনয়েনর অধীেন ক  এলাকার মাঠ পযােয়র কম পিরক না অ যায়ী সমী া কাজ  স  করা হেয়েছ। 
১৮  ইউিনয়েন ৩২  কের মাট  ৫৭৬  ন না প  রণ করা হেয়েছ । কে র কান Baseline Report 
না থাকায়, ভাব ায়েনর জ  কে র বাইের যখােন কে র কান কায ম পিরচািলত হয়িন এমন জায়গায় 
অব ানরত ক  িবধা বিহ ত কে াল প উ রদাতার িনকট হেতও ত  সং হ করা হ য়েছ। ক  উপকারেভাগী 
উ রদাতা সং ার (৫৭৬) শতকরা ৫০ ভাগ (৫০%) িহেসেব ২৮৮  কে াল প উ রদাতার ন না প  রণ করা 
হেয়েছ । অথাৎ উপকারেভাগী উ রদাতা (৫৭৬) ও কে াল েপর উ রদাতা (২৮৮) সহ মাট 864  ন না প  

রণ করা হেয়েছ । পরামশক ম মাঠ পযােয় ত  সং হকারীেদর কাজ পিরদশন, সা াৎকার স াদন, সেক াির 
ত  সং হ এবং ক  এলাকা সেরজিমেন পিরদশন কেরেছন। 
 
2.2.13 সং হীত তে র ণগত মান িনয় ণ প িত 

পরামশক ম সমী া কাজ  তদারিক কেরেছন। পরামশক ফাম ক ক যথাযথ ি য়া অ সরেণ ১১ জন অিভ  ও 
যা তা স  ত  সং হকারী িনেয়াগ করা হেয়িছল। ত  সং হকারীগণেক ত  সং েহর প িত ও প  রেণর 
কৗশল স েক েয়াজনীয় িনেদশনা দান করা হেয়িছল। ত  সং হকারীগণ মাঠ পযােয় অব ান কের প  রেণর 

মা েম েয়াজনীয় ত  সং হ কেরেছন এবং রণ ত িত  প  স কভােব রণ কেরেছন িকনা, তা িনয়িমত 
পরী া করা হেয়েছ। পরামশক ম সেরজিমেন পিরদশেনর সময় ত  সং হকারীেদর সং হীত ত  পিরবী ণ কের 
দেখেছন এবং আইএমইিডর কমকতা  ানীয় পযােয় কমশালার মা েম কােজর ায়ন কেরেছন। এ সকল পদে প 

স ক ও নগত মানস  ত  সং েহ িমকা রেখেছ। 
 

2.2.14 সং হীত তে র ব াপনা ও পিরসং ািনক িবে ষণ 

াথিমকভােব েয়াজনীয় পরী া-িনরী া শেষ সং হীত ত ািদ MS ACCESS–সফটওয়ােরর মা েম 
কি উটাের ডটা এি  করা হেয়েছ এবং SPSS সফটওয়ােরর মা েম িবে ষণ (Analysis) করা হেয়েছ। 
সং হীত ত ািদর পিরসং ািনক িবে ষণ শেষ া  ফলাফল িতেবদেন অ  করা হেয়েছ। 

তে র উৎস 
 

সেক াির ত   াথিমক ত  
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তীয় অ ায় 
কে র সািবক এবং অংগিভি ক (বা ব ও আিথক) ল মা া 

ক  ব াপনা ও বা বায়ন হে  এক  ি য়া এবং প িত যার মা েম কম পিরক না, কমেকৗশল, উ ু করণ, 
স েদর ব াপনা, পিরচালনা প িত ইত ািদ কায ম স  হেয় থােক, ফেল কে র িনিদ  ল  অজন করা যায়। 
সামি কভােব ক  ব াপনা এবং কে র উে  ও িডিপিপ ল মা া অ যায়ী ক  কায েমর খাতিভি ক 
আিথক ও বা ব অ গিত পযেব ণ এবং কান ত য় হেয়েছ িকনা, তা এই অ ােয় সি েবিশত করা হেয়েছ।  
 
3.1 কে র অ েমািদত ভৗত কাজ 

অ েমািদত 2য় সংেশািধত ক র পা ার/ উপ- কে র অ  িভি ক কাজ িন পঃ  

পা ার 
: নং 

উপ- কে র নাম 
ব ধ িনমাণ
(িক.িম) 

ব ধ 
নরা িতকরণ 

(িক.িম) 

অবকাঠােমা 
িনমাণ 

(সং া) 

অবকাঠােমা 
মরামত 
(সং া) 

র া লক 
িনমাণ কাজ 

(িক.িম) 

র া লক 
মরামত 
কাজ 

(িক.িম) 

াজার 
িনমাণ 

(সং া) 

াজার 
মরামত 
(সং া) 

লনা পওর িডিভশন 1 

1 পা ার # 17/1   9   6         
2 পা ার # 17/2   1     0.14       

3 পা ার # 25                

4 পা ার # 26   2.5   2        

5 পা ার # 28/2   1.3             

6 পা ার # 29   2.3   1 0.11       

7 
বকার র 
িদঘিলয়া 

  
  

2.6   1         

লনা পওর িডিভশন 2 

8 পা ার # 32 16.084 28.634 4 1 16.983   6   

9 পা ার # 33 1.16 6.495 1 1 2.1       

10 
আিমর র ভ ারেকাট 

বািলয়াডা া 
0.5 28.35 2 3 0.155       

11 পা ার # 
31 

(অংশ) 
0.75 13.8 1 7 0.14       

12 পা ার # 30   10.02 1 2 0.69       

13 পা ার # 31 2.71 9.55 2   0.815       

14 পা ার # 20   9.6   12         

15 পা ার # 20/1   2.7   2         

16 পা ার # 21   8.98   3         

17 
লনা শহর িতর া 

কাজ 
  3.8   7         

18 পা ার # 22 1.1 6.9             

19 * পা ার # 16 0.7 22.47 3 2 0.125       

20 পা ার # 10/12   31.625   7 0.5 0.28     

21 পা ার # 23   23.295 1 6 1.2 0.105     

22 পা ার # 18/19 0.5 16.25 1 3         

23 পা ার # 9   2.85             
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পা ার 
: নং 

উপ- কে র নাম 
ব ধ িনমাণ
(িক.িম) 

ব ধ 
নরা িতকরণ 

(িক.িম) 

অবকাঠােমা 
িনমাণ 

(সং া) 

অবকাঠােমা 
মরামত 
(সং া) 

র া লক 
িনমাণ কাজ 

(িক.িম) 

র া লক 
মরামত 
কাজ 

(িক.িম) 

াজার 
িনমাণ 

(সং া) 

াজার 
মরামত 
(সং া) 

সাত ীরা পওর িডিভশন 1 

24 পা ার # 1   7.98 1   0.313 0.165     
25 পা ার # 3   10.982   1 0.675 0.162     

26 পা ার # 5 0.287 45.414 1   1.563 0.06     

27 পা ার # 15 0.56 4.2   2 0.807   3   

সাত ীরা পওর িডিভশন 2 

28 পা ার # 2   3             

29 পা ার # 4 1 13.1   3         
30 পা ার # 6-8   7.55   4 0.3       

31 পা ার # 7/1 3.94 11   3 0.3       

32 পা ার # 7/2 2.55 10.5   4 0.2   2   

33 ** পা ার # 
13-
14/2 

5.515 8.75 2 5 1.13   3   

34 ** পা ার # 14/1 2.887 3.74   2     2   

বােগরহাট পওর িডিভশন 
35 পা ার # 34/1   1   1         

36 পা ার # 34/3   4.5   2         

37 পা ার # 35/1   12.21   3 1.135       

38 পা ার # 35/3   12.31   3         

39 পা ার # 36/1   14.29             

40 নািজর র ক    6.9   3         
41 দবেগাহািত উপ- ক   4.51         4    

42 গাবখািল উপ- ক    1             

43 িবেমাতা ক    8.3             

মাট         
উৎস: আরিডিপিপ, মাচ 2013 ( া 42-43) 
 
নাট: 

(ক) পা ার 25-এ কান কাজ হয় নাই। 
(খ) কান খাল ন:খনন কম িচ হণ করা হয়িন। 
(গ) এই কে র েব জ ির বরাে র আওতায় দি ণ-পি মা ল এবং দি ণ বা ল এবং দি ণ জােন 17,500 ল  
টাকায় ব েধর মরামত কাজ করা হয়। (উৎস: ক  সমাি  িতেবদন, বাপাউেবা, ন 2015, া-১৮)। 
* সাত ীরা জলার তালা উপেজলায় অ । 
** লনা জলার কয়রা উপেজলায় অ । 
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3.2 কে র ধান ধান অ  ও অ েমািদত য় 

অ েমািদত 2য় সংেশািধত ক র অ  ও অ ওয়ারী য় িবভাজন িন পঃ 
 

কােজর অে র নাম 

2য় সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 
ল  

2য় সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী অজন 

পিরমাণ/ সং া 
 

(ল  টাকায়) 
পিরমাণ/ সং া 

 
(ল  টাকায়) 

(ক) রাজ ঃ     
সরবরাহ ও সবাঃ     
পে াল ি েক  থাক 20.00 থাক 19.98 

ি ি ং এবং পাবিলেকশন থাক 10.00 থাক 10.00 
অিফস শনারী থাক 8.00 থাক 8.00 
TEC, TOC এবং ি য়ািরং কিম র 
স ানী 

থাক 3.00 থাক 2.90 

সমী া অ স ান থাক 45.00 থাক 42.50 
যানবাহন মরামত এবং র ণােব ণ থাক 5.00 থাক 5.00 

উপ- মাট রাজ   91.00   
(খ) লধনঃ     
স দ সং হ ও য়ঃ     
যানবাহন য় (জীপ-1  ও িপকআপ-1 ) 2  73.70 2  73.70 
য পািত এবং য াংশঃ     
(i) ফেটাকিপয়ার 2  2.50 2  2.50 
(ii) ফ া  1  0.24 1  0.24 
কি উটার এবং য াংশঃ     
(i) কি উটার ( লজার ি ারসহ) 2  1.95 2  1.94 
(ii) াপটপ 1  1.00 1  1.00 
(iii) মাি িমিডয়া েজ র 1  0.97 1  0.97 
িনমাণ ও তঃ     
ব ধ িনমাণ 40.243 িক.িম. 2561.82 40.243 িক.িম. 2481.78 
ব ধ নরা িতকরণ 435.255 িক.িম. 6581.71 435.255 িক.িম. 6536.07 
র েলটর িনমাণ 15  3941.38 15  3692.52 

েনজ আউটেলট িনমাণ 5  141.45 5  92.34 
র েলটর মরামত 33  438.02 33  244.21 
ইস মরামত 69  579.55 69  579.55 

নদীতীর সংর ণ 4.492 িক.িম. 5610.74 4.492 িক.িম. 5182.19 
ঢাল সংর ণ 24.89 িক.িম. 6396.62 24.89 িক.িম. 6376.62 
তীর সংর ণ কাজ মরামত 0.387 িক.িম. 377.1 0.387 িক.িম. 227.16 
ঢাল সংর ণ কাজ মরামত 0.385 িক.িম. 362.46 0.385 িক.িম. 226.20 

াজার/ ীচ ািজং িনমাণ 20  10592.4 20  10048.52 
উপ- মাট ( লধন):  37663.61  35811.55 

মাট (ক + খ)  37754.61  35899.97 
(গ) াইস কি নেজি      
(ঘ) িফিজক াল কি নেজি      

সবেমাট (ক + খ + গ + ঘ)  37754.61  35899.97 

উৎস: ক  সমাি  িতেবদন, বাপাউেবা, ন/20156 

                                                        
6

 Project Completion Report, June 2015, BWDB, pp. 1-4, 11, 14. 
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3.3 কে র অ েল আিথক বরা  ও ভৗত কােজর ল  এবং অজন 

িনে র ছক থেক দখা যায় য, আিথক অজন (35891 x 100 / 37754)=95.067% এবং ভৗত অজন ায় 
(১০০%)। র েলটর িনমাণ ও মরামত এবং েনজ আউটেলট িনমােণ আরিডিপিপ’র ল  অ যায়ী ত য় কম 
হেয়েছ। অ  কে র মা েম িক  র েলটর মরামত করা হয়। তাই আিথক অজন ল মা ার চেয় লনা লক কম। 
 

কােজর অে র নাম ইউিনট 
আরিডিপিপ অ যায়ী ল  ত অজন 

আিথক 
ভৗত 

(পিরমাণ) 
আিথক 

ভৗত 
(পিরমাণ) 

(ক) রাজ  অ :      
পে াল ি েক  এল.এস 20.00 1  19.98 1  

ি ি ং এবং পাবিলেকশন এল.এস 10.00 1  10.00 1  
অিফস শনারী এল.এস 8.00 1  8.00 1  
TEC, TOC এবং ি য়ািরং কিম র স ানী এল.এস 3.00 1  2.90 1  
সমী া অ স ান এল.এস 45.00 1  42.54 1  
যানবাহন মরামত এবং র ণােব ণ এল.এস 5.00 1  5.00 1  

উপ- মাট রাজ  এল.এস 91.00 1  88.42 1  
(খ) লধন:      
স দ সং হ ও য়ঃ      
যানবাহন য় (জীপ-1  ও িপকআপ-1 ) সং া 73.70 2  73.70 2  
য পািত এবং য াংশ:      
(i) ফেটাকিপয়ার সং া 2.50 2  2.50 2  
(ii) ফ া  সং া 0.24 1  0.24 1  
কি উটার এবং য াংশ:      
(i) কি উটার ( লজার ি ারসহ) সং া 1.95 2  1.94 2  
(ii) াপটপ সং া 1.00 1  1.00 1  
(iii) মাি িমিডয়া েজ র সং া 0.97 1  0.97 1  
িনমাণ ও তঃ      
ব ধ িনমাণ িক.িম 2561.82 40.243 2481.78 40.243 
ব ধ নরা িতকরণ িক.িম 6581.71 435.225 6536.07 435.225 
র েলটর িনমাণ সং া 3941.38 15 3692.52 15 

েনজ আউটেলট িনমাণ সং া 141.45 5 92.38 5 
র েলটর মরামত সং া 438.02 33 288.21 33 
ইস মরামত সং া 579.55 69 759.55 69 

নদীর তীর সংর ণ িক.িম 5610.74 4.492 5182.19 4.492 
ঢাল সংর ণ িক.িম 6396.62 24.89 6376.62 24.89 
তীর সংর ণ কাজ মরামত িক.িম 377.10 0.387 227.16 0.387 
ঢাল সংর ণ কাজ মরামত িক.িম 362.46 0.385 226.20 0.385 

াজার/ ীচ ািজং িনমাণ সং া 10592.40 20 10048.52 20 
উপ- মাট ( লধন):  37663.61  35811.55  
সবেমাট (ক + খ)      

(গ) াইস কি নেজি       
(ঘ) িফিজক াল কি নেজি       

সবেমাট (ক + খ + গ + ঘ)  37754.61 99.50% 35899.97 100% 

উৎস: ক  সমাি  িতেবদন, ন/2015, বাপাউেবা 
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3.4 সংেশািধত বািষক উ য়ন কম িচর  বরা  এবং অ গিত 

সংেশািধত বািষক উ য়ন কম িচর বরা  এবং অ গিত সারিণ হেত দখা যায় য, 2010-2011 সােল ভৗত কােজর 
অ গিত 36.13%। িক  আিথক বরা  16.58%। ি তীয় বছের ভৗত কােজর চেয় বরা  ি েনর বিশ িছল। 1ম ও 
2য় বছেরর বরা  55.46% এবং ভৗত কােজর অ গিত ায় ৫৪.৮৬% (িচ -৩) । 

(ল  টাকা) 

আিথক বছর 
সংেশািধত বরা  টাকা 

অব ি  
আিথক য় ও অ গিত 

মাট টাকা ভৗত (%) মাট টাকা আিথক (%) 
2010-11 7200.00 7200.00 36.13 7200.00 7180.72 7180.72 16.58 
2011-12 6492.00 6492.00 18.73 6492.00 6489.66 6489.66 38.88 
2012-13 6485.00 6485.00 17.56 6485.00 6481.24 6481.24 17.55 
2013-14 8420.00 8420.00 17.32 8420.00 8417.51 8417.51 16.73 
2014-15 7477.00 7477.00 10.26 7477.00 7330.84 7330.84 9.76 

সবেমাট 36074.00 36074.00 100.00 36074.00 35899.97 35899.97 99.50 

উৎস: ক  সমাি  িতেবদন, ন/2015, বাপাউেবা 

 
িচ -3: সংেশািধত বািষক উ য়ন কম িচর বরা  এবং অ গিত 

 
 
3.5 িডিপিপ, আরিডিপ এবং কােজর অ গিতর িতেবদন পযেব ণ7 

 গত ২৪.০৬.২০১৩ তািরেখ পািন স দ ম ণালেয়র সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত সভার কায িববরনী 
থেক দখা যায় য, আইলা পরবত  ১৮৬ িক.িম. ীচ ব  করা/ব ধ িনমাণ/ব ধ নরা িতকরণ-এর কাজ ৯৩৮৮.৬৬ 
মি ক টন খাে র িবিনমেয় এবং ১৫৯৭.০০ ল  টাকায় সমা  করা হেয়িছল। 

                                                        
7
 RDPP for rehabilitation of BWDB Infrastructure Damaged by Cyclone Aila (South Western zone) Recast-2013, pp. 146, 148. 
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 পাতাখালী াজার এর া িলত  িছল ৪৯২.০০ টাকা ও কাযােদশ দান করা হেয়িছল ১৭৯০ ল  টাকায় এবং 
ইহা ম ী পিরষদ সভায় অ েমািদত হেয়িছল ( া-57, RDPP)।পি মা লীয় জােনর অিতির  মহাপিরচালক 
উে খ কেরন য, জ ির কােজর জ  তহিবেলর ব া থাকেত হেব। 

 ১৭৯.৭৭ িকেলািমটার ব ধ নরা িতকরণ, ৯.৯০৮ িকেলািমটার নদীর তীর সংর ণ কাজ/ঢাল িতর া কাজ এবং 
১৪  ইচ িনমাণ করা হেয়িছল যথা েম ২৩৮৪.৪৮ ল , ৫৩৩৯.২৭ ল  এবং ২০২৫.৯০ ল  টাকায়। এছাড়া 
জ ির িভি েত FFW (আইলা),  ECRRP এবং SWAIWRPMP (আইলা) অথায়েন ( া-৮৯/২)। 
িডেস র ২০১২ এ ভৗত অ গিত ৭০% এবং ১৭৬৯২ ল  টাকা তহিবল বরা  দওয়া হেয়িছল যা েয়াজেনর 
৫১%। 
 

কােজর ধরন ইউিনট 
DPP এর 
অ যায়ী 

RDPP এর 
অ যায়ী 

ম  

ব ধ িনমাণ িক.িম ২০.৬৫ ৪০.২৪৩ ৯৫% দঘ  ি  এবং ২৬৭% খরচ ি  হেয়েছ। 

র েলটর িনমাণ সং া ২০ ১৫ 
ক  এলাকায় জলাব তা ি  হেত পাের। অ  ক  হেত 
র েলটর িনমাণ করা হয়। 

াজার/ ীচ ব করণ সং া ১৫ ২০ িকভােব সং া ি  করা হেয়েছ। 
নদীর ব ধকরণ কাজ িক.িম. ৮.০৪৫ ৪.৪৯২ কে র উে  সািধত হেব িক? 

েনজ আউটেলট সং া ১৬ ৫ 
পািন িন াশেনর সম া হেত পাের। অ  ক  হেত িক  

েনজ আউটেলট মরামত করা হয়। 

 

 সাত ীরা বাপাউেবা, পওর িবভাগ-২ এর ১৫-০৩-২০১৫ তািরেখর কােজর অ গিত িতেবদন অ যায়ী চাকলা 
াজার ( পা ার ৭/১) ি  ১৮৩.১৪ ল  টাকা এবং আিথক অ গিত ৪২৮.৪৩ ল  টাকা। িনবাহী েকৗশলী 

জানান য, চাকলা াজার  িতনবার ভে  যাওয়ায় সংেশািধত ি  ৪২৮.৪৩ ল  টাকায় উি ত হয়। এ 
াপাের পরবত েত যথাযথ ক পে র িনকট হেত সংেশািধত ি  অ েমাদন নয়া হয়8। আরিডিপিপ, মাচ-

২০১৩ অ যায়ী ৯০% অ গিতেত ৮০.২৯ ল  টাকা য় করা হেয়িছল ( া ১২১)। 

 আবার সাত ীরা বাপাউেবা, পওর িবভাগ-১ এর ৩০-০৬-২০১৩ কােজর অ গিত িতেবদন অ যায়ী চকবারা 
াজার ( পা ার ১৫) এর ি  িছল ৩৩০.৩১ ল  টাকা িক  ১০০% কােজর অ গিত অ যায়ী য় হয় 

২৩৯.৮০ ল  টাকা ও সমা  বেল ঘাষণা করা হয়। 

 আবার সাত ীরা বাপাউেবা, পওর িবভাগ-১ এর ৩০-০৬-২০১৩ কােজর অ গিত িতেবদন অ যায়ী পা ার ৫ এর 
ব ধ নরা িত কােজর ি  িছল ৬৪.০৫ ল  টাকা এবং ১০০% কােজর য় হয় ৪১.০০ ল  টাকা এবং সমা  
বেল ম  করা হয়। 

 
3.6 িডিপিপ ও আরিডিপ-এর লনা লক িববরণ 

িডিপিপ ও আরিডিপ এবং ি ে র লনা লক িববরণ িনে র সারিণ-৩.১ দওয়া হেলা। দখা যায় য, ব ধ িনমাণ ও 
াজার/ ীচ ািজং এবং র েলটর িনমােণর য় ল িডিপিপ থেক বিশ হওয়ায় কে র আরিডিপিপ করা হয়। 

                                                        
8
 Progress Report of XEN, Satkhira O & M Div-2 of BWDB South Western Zone (March 2015), p. 1. 
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সারিণ-৩.১: িডিপিপ ও আরিডিপ’র লনা 

ল অে র কাজ 

ল িডিপিপ অ যায়ী 
 ল মা া 

সবেশষ সংেশািধত 
িডিপিপ অ যায়ী 

ল মা া 
তারত  

ম  

পিরমাণ 
বরা ত টাকা 

(ল ) 
পিরমাণ 

বরা ত 
টাকা (ল ) 

পিরমাণ 
বরা ত টাকা 

(ল ) 
জরীপ ও 
ইনেভি েগশন 

১টা ৪৫.০০ ১  ৪৫.০০   কান ি  নই 

ব ধ িনমাণ ২০.৬৫ 
িক.িম 

৬৯৬.৯০ ৪০.২৪৩ 
িক.িম 

২৫৬১.৮২ ১৯.৫৯৩ 
িক.িম ি  

১৮৬৪.৯২ 
ি  

২৬৭.৬০% 

দঘ  ও িসিডউল রট 
বাড়ার জ  য় ি  

ব ধ নরা িতকরণ ৫১০.২ 
িক.িম 

৭৯৬৫.৩০ ৪৩৫.২৫৫ 
িক.িম 

৬৫৮১.৭১ ৭৪.৯৪৫ 
িক.িম াস 

১৩৮৩.৫৯ 
াস 

১৭.৩৭% 

দঘ  কম হওয়ায় য় 
কম হেয়েছ 

র েলটর িনমাণ ২০  ২৭৩০.০০ ১৫  ৩৯৪১.৩৮ ৫  াস ১২১১.৩৮ ি  
৪৪.৩৭% 

পিরমাণ কম হেলও 
ি  বিশ হওয়ায় 

য় ি  পেয়েছ 
েনজ আউটেলট 

িনমাণ 
১৬  ১৬০.০০ ৫  ১৪১.৪৫ ১১  াস ১৮.৫৫ াস 

১১.৫৯% 
সং া কম হওয়ার 
কারেণ য় াস 

পেয়েছ। তেব 
আ পািতক হাের 

িসিডউল রেটর জ  
ি  পেয়েছ। 

র েলটর মরামত  ৩৩  ৬০০.০০ ৩৩  ৪৩৮.০২ ১০০% 
বা বায়ন 

১৬১.৯৮ াস 
২৭.০০% 

ি  কম হওয়ায় 
য় কম হেয়েছ 

ইচ মরামত ৬৭  ৭৮৯.০০ ৬১  ৫৭৯.৫৫ ৬  াস ২০৯.৪৫ াস 
২৬.৫৫% 

ি  কম হওয়ায় 
য় কম হেয়েছ 

তীর সংর ণ লক 
উ য়ন কাজ 

৮.০৮৫ 
িক.িম 

৫৬৯৮.৩৮ ৪.৪৯২ 
িক.িম 

৫৬১০.৭৪ ৩.৫৯৩ 
িক.িম াস 

৮৭.৬৪ াস 
১.৫৪% 

কােজর পিরমাণ কম 
হওয়ায় য় কম হেয়েছ 

ঢাল সংর ণ লক 
উ য়ন কাজ 

২৯.২৯ 
িক.িম 

৭৭২১.৪০ ২৪.৮৮৯ 
িক.িম 

৬৩৯৬.৬২ ৪.৪০১ 
িক.িম াস 

১৩২৪.৭৮ াস 
১৭.১৬% 

কােজর পিরমাণ কম 
হওয়ায় য় কম হেয়েছ 

তীর সংর ণ লক 
মরামত কাজ 

২.১৮ 
িক.িম 

৬৪৭.২৫ ০.৩৮৭ 
িক.িম 

৩৭৭.১০ ১.৭৯৩ 
িক.িম াস 

২৭০.১৫ াস 
৪১.৭৪% 

কােজর পিরমাণ কম 
হওয়ায় য় কম হেয়েছ 

ঢাল সংর ণ লক 
মরামত কাজ 

২.১৮১ 
িক.িম 

৬৪৭.২৫ ০.৩৮৫ 
িক.িম. 

৩৬২.৪৬ ১.৭৯৬ 
িক.িম. াস 

২৮৪.৭৯ াস 
৪৪.০০% 

কােজর পিরমাণ কম 
হওয়ায় য় কম হেয়েছ 

াজার/ ীচ ািজং 
িনমাণ 

১৫  ৩৫৭০.০০ ২০  ১০৫৯২.৪০ ৫  ি  ৭০২২.৪০ ি  
১৯৬.৭১% 

কােজর পিরমাণ ি  
হওয়ায় য় ি  হেয়েছ। 

 
কােজর পিরমাণ কম হেলও য় ি  পেয়েছ, য় ি  পাওয়ার অ তম কারণ হেলা ব ধ িনমাণ কােজ ব েধর দঘ  
ি , াজার সং া ি , িসিডউল রট ি  ও কাদােরর দািখল ত উ দর। অ পভােব ঢাল সংর ণ লক উ য়ন ও 
মরামত কােজর পিরমাণ কম হওয়ায় য় াস পেয়েছ। 
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চ থ অ ায় 
য় ি য়া যাচাই 

4.1 কে র কমকতার সােথ য় ি য়া স িকত আেলাচনা 
ক  ২০১৫ সােলর ৩০ ন সমা  হেয়েছ িবধায় বতমােন কান ক  পিরচালক বা ক  পিরচালক এর কাযালয় 

নই। এমতাব ায় বাপাউেবা’র লনা জােনর ধান েকৗশলী, ত াবধায়ক েকৗশলী, সাত ীরা, লনা এবং বােগরহাট 
জলার িনবাহী েকৗশলী ে র সােথ য় ি য়া যাচাই স িকত িবিভ  িবষয় িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।  

 
বতমান সমী ায় য সম  কােজর দরপ  ২ কা  টাকার বিশ িছল তাহার িক  ন না িহেসেব মাট ১৩  ােকেজর 
িব ািরতভােব পরী া ও ত  সং হ করা হেয়েছ। বােগরহাট পওর িবভাগ ও লনা পওর িবভাগ-১ এ কান দরপ  ২ 
কা  টাকার বিশ িছল না। কে র দরপ স হ ই-িজিপ মাতােবক আহবান করা হয়িন িবধায় স াল িকউরেম  

ইউিনট এর ওেয়ব সাইেট কািশত হয়িন। এ িবষেয় িনবাহী েকৗশলী বাপাউেবা লনা অ ল অিফস হেত জানা যায় য, 
ই-িজিপ ২০১৩-১৪ সাল থেক বা তা লক করা হয়। এই কে র দরপ স হ ২০১৩-১৪ সাল এর েবই আহবান করা 
হেয়িছল। সব দরপ ই িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী করা হেয়েছ।  
 

য় সং া  ত ািদ পযােলাচনা কের দখা যায় য, দরপ  স হ দিনক জনতা, দিনক মানব জিমন, বাংলােদশ েড, 
ডইিল িনউেনশন, দিনক ভােরর ডাক, দিনক ইনিকলাব ও দিনক নয়া িদগ  ইত ািদ পি কােত কািশত হেয়েছ।  
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সারিণ-4.1: য়/ ট ার প িত িবে ষণ 

: নং 

ট ার ও ােকজ 
নং 

( পা ার/উপ- ক ) 

আরিডিপিপ’ ত 
অ েমািদত য় 

দরপ  আহবােনর
তািরখ 

পি কার নাম ও কােশর 
তািরখ 

ই-িজিপ 
( কােশর 
তািরখ) 

দরপ  
জমাদােনর 

তািরখ 

বধান (িদন) 
(কলাম 6-3) 

ায়ন কিম র 
সদ য সং া ও 

অ েমাদেনর 
তািরখ 

না িফেকশন 
অফ এওয়াড এর 

তািরখ 

বধান (িদন) 
(কলাম 9-8) 

ি  স াদেনর 
তািরখ 

ি   (টাকা) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
সাত ীরা-১ 

০১/০১/০১ পা ার-
০১ 

১১,৩২,৮৪,৩৬৯.৯৮ 
২৪/৮/২০১১ 
১০/১১/২০১১ 

দিনক জনতা বাংলােদশ 
েড 

ই-িজিপ 
২০১৩-১৪ 
সনেথেক 
চা হয় । 

২৮/৯/২০১১ 
১৬/১১/২০১১ 

৩৬ 
৭ 

৫ জন 
২৮/১১/২০১১ 

৮/১২/২০১১ ১১ ২৭/১২/২০১১ ১০,৭৩,৩৮৪,৮৮.০০ 

2 
Sat-১/০৫/০১ 

পা ার-০৫ 
৪,৩৫,২৩৮৪৪.০০ 

০২/০১/২০১৪ 
০২/০১/২০১৪ 

দিনক ইনিকলাব 
ডইিল িনউ নশন 

ঐ ২৮/০১/২০১৪ ২৭ 
৫ জন 

৩০/০১/২০১৪ 
৩০/০১/২০১৪ ০১ ০২/০২/২০১৪ ৩,৯৮,৯০,৭২০.৭০ 

3 
SWZ-AILA-
01/SAT/১-০৭ 

পা ার-০৫ 
২,৪৬,৪৫,৯১০.০০ 

১১/০৮/২০১০ 
১১/০৮/২০১০ 
১১/০৮/২০১০ 

ভােরর ডাক 
দিনক ইনিকলাব 
িদ-িনউ নশন 

ঐ ০২/০৯/২০১০ ২৩ 
৫ জন 

০৫/১০/২০১০ 
২৮/১০/২০১০ ২৩ ১১/১১/২০১০ ২,৩৪,৯৯,৪০৩.০৬ 

4 

Sat-
১/০৬/০৫/০৬/২০১০

-১১ 
পা ার-১৫ 

২,১৮,৩৮,০৫৩.০০ 
১৯/০১/২০১১ 
১৯/০১/২০১১ 

দিনক যায়যায় িদন 
ডইিল িনউ নশন 

ঐ ১৪/০২/২০১১ ২৭ 
৫ জন 

২৮/০২/২০১১ 
০৭/০৩/২০১১ ০৮ ২১/০৩/২০১১ ২,২৬,০২,৮০৫.৬৮ 

5 
Sat-১/০৬/০২ 

পা ার-০৩ 
৩,০২,৪১,৮৬৬.০০ 

১৯/০১/২০১১ 
১৯/০১/২০১১ 

দিনক যায়যায় িদন 
ডইিল িনউেনশন 

ঐ ১৪/০২/২০১১ ২৭ 
৫ জন 

২৪/০২/২০১১ 
০৭/০৩/২০১১ ১২ ২০/০৩/২০১১ ২,৯০,৩২,১১৬.৩২ 

6 
SWZ-AILA-
০১-০২/SAT১-১৬ 

পা ার-০৫ 
৩,৩১,১৮,৮০৮.৬৮ 

০৫/১০/২০১০ 
১০/১০/২০১০ 
০৬/১০/২০১০ 

দিনক আজেকর খবর 
দিনক সমকাল 
বাংলােদশ েড 

ঐ ২৮/১০/২০১০ 
২৪ 
২০ 
১৯ 

৫ জন 
১০/১১/২০১০ 

২৮/১১/২০১০ ১৮ ২৭/১২/২০১০ ৩,১৫,১২,২৯৪.০৩ 

7 
সাত ীরা-২ 

০৩/০৪ 
পা ার-১৪/১ 

২,০৬,২৫,০০০.০০ 

১৭/০৭/২০১০ 
১৭/০৭/২০১০ 
১৬/০৭/২০১০ 
০৯/০৮/২০১০ 
০৯/০৮/২০১০ 

দিনক জনতা 
দিনক মানবজিমন 
ডইিল িনউেনশন 
ডইিল িনউেনশন 
দিনক নয়ািদগ  

ঐ 

১৮/০৮/২০১০ 
২৩/০৮/২০১০ 
(কিরেজ াম 

না শ 
মাতােবক) 

৩৩ 
৫ জন 

২০/০৯/২০১০ 
১৩/১০/২০১০ ২৩ ২০/১০/২০১০ ২,০৬,২৫,০০০.০০ 

8 
০৩/০২ 

পা ার-১৩-১৪/২ 
৬,৪৩,৮৩,২৮৮.৫৬ 

১৭/০৭/২০১০ 
১৭/০৭/২০১০ 
১৬/০৭/২০১০ 
০৯/০৮/২০১০ 
০৯/০৮/২০১০ 

দিনক জনতা 
দিনক মানবজিমন 
ডইিল িনউেনশন 
ডইিল িনউেনশন 
দিনক নয়ািদগ  

ঐ 

১৮/০৮/২০১০ 
২৩/০৮/২০১০ 
(কিরেজ াম 

না শ 
মাতােবক) 

৩৩ 
৫ জন 

২৭/০৯/২০১০ 
৩০/০৯/২০১০ ০৪ ৩০/০৯/২০১০ ৬,৪৩,৮৩,২৮৮.৫৬ 

9 
লনা িডিভশন-২ 

০৯/KHU-2/P-
৩২-০১ 

৩,৩৭,৩৪,৮২১.৯৬ 
০৬/১২/২০১০ 
০৬/১২/২০১০ 

ইনিকলাব 
িদ-িনউেনশন 

ঐ ১৩/১২/২০১০ ৭ 
৫ জন 

১৩/১২/২০১০ 
১৩/১২/২০১০ ০১ ২০/১২/২০১০ ৩,৩৭,৩৪,৮২১.৯৬ 

10 
০২/KHU-2-P-
৩১(Sp)০৮/১১-১২ 

১,২৯,৭৬,৭৯৬.১৬ 
০৯/১০/২০১১ 
০৯/১০/২০১১ 

ইনিকলাব 
বাংলােদশ েড 

ঐ ৩১-১০-২০১১ ২৩ 
৫ জন 

২৭/১১/২০১১ 
২২/০১/২০১২ ৫৬ ০২/০২/২০১২ ২,২৪,৭৬,৩৬১.৩৫ 
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: নং 

ট ার ও ােকজ 
নং 

( পা ার/উপ- ক ) 

আরিডিপিপ’ ত 
অ েমািদত য় 

দরপ  আহবােনর
তািরখ 

পি কার নাম ও কােশর 
তািরখ 

ই-িজিপ 
( কােশর 
তািরখ) 

দরপ  
জমাদােনর 

তািরখ 

বধান (িদন) 
(কলাম 6-3) 

ায়ন কিম র 
সদ য সং া ও 

অ েমাদেনর 
তািরখ 

না িফেকশন 
অফ এওয়াড এর 

তািরখ 

বধান (িদন) 
(কলাম 9-8) 

ি  স াদেনর 
তািরখ 

ি   (টাকা) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 
০৪/KHU-2-P-
৩২(REG)০১/১১-

১২ 
২,৭৪,৯৬,১৮০.০০ 

০৯/১২/২০১১ 
০৮/১২/২০১১ 

দিনক সমকাল 
বাংলােদশ েড 

 
ঐ ২৯/১২/২০১১ ২১ 

৫ জন 
১৬/০১/২০১২ 

০৭/০২/২০১২ ২২ ১২/০২/২০১২ ২,৪৬,৬৬,৮৯৭.০৪ 

12 
০৪/KHU-2-P-

৩২(REG)০২/২০১
১-১২ 

২,৯১,২৫,৬৩১.০০ 
০৯/১২/২০১১ 
০৮/১২/২০১১ 

দিনক সমকাল 
বাংলােদশ েড 

ঐ ২৯/১২/২০১১ ২১ 
৫ জন 

১৬/০১/২০১২ 
০৭/০২/২০১২ ২২ ১২/০২/২০১২ ২,৬৭,৪৮,৫৭৮.৩৮ 

13 
০৪/KHU-2-P-
৩২(REG)০৩/২০

১১-১২ 
২,১৬,৬৫,০৫০.০০ 
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উৎসঃ পািন উ য়ন বােডর সংি  িনবাহী েকৗশলী। 
 
িপিপআর-2008 এর সােথ স িত িবষেয় ম  

সারিণ ৪.১ পযােলাচনা কের দখা যায় য, দরপ  আহবান ও দরপ  জমাদােনর বধান (কলাম-৭) মাতােবক মাট ১৩  দরপে র মে  িমক নং ৯ তীত অবিশ  ১২  দরপ  
িপিপআর-২০০৮ এর তফশীল-২, িবিধ ৬১(৪) মাতােবক ক আেছ। উ  িবিধেত উে খ আেছ য, উ ু  দরপ  প িতর অধীেন অভ রীণ েয়র ে  প  সরবরাহ, কাযােদশ 
স াদন বা ভৗত সবার জ  িব াপন পি কায় কােশর তািরখ হেত দরপ  ণয়ন ও দািখেলর ে  ২ কা  টাকা পয  ১৪ িদন সময়। ২ কা  টাকার উে  এবং ৫ কা  টাকা 
পয  েয়র ে  নতম ২১ িদন। ৫ কা  টাকার উে  েয়র ে  নতম ২৮ িদন। িবপযয় কান ঘটনা মাকােবলার জ  নতম ১০ িদন। ণ:দরপ  আহবােনর সময় িবপযেয়র 

ে  ৭ িদন। িমক নং-৯ এর দরপ  আহবান ও দরপ  জমাদােনর বধান ১০ িদেনর পিরবেত ৭ িদন হেয়েছ। িপিপআর-২০০৮, তপিশল-৩ মাতােবক দরপ  ায়ন কিম র 
পািরশ হেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন এবং NOA জারী পয  ৪ স ােহর মে  হেত হেব। 

 
সারিণ-4.1 হেত দখা যায় য, মাট 13  ােকেজর মে  :নং-10 তীত অবিশ  ােকজ েলার NOA িপিপআর-2008 এর তফশীল-3 মাতােবক ক আেছ। িক  িমক 
নং 10 ােকেজর NOA জারী 4 স াহ িবলি ত হেয়েছ। এ াপাের িনবাহী েকৗশলী পওর িবভাগ-2 এর সংেগ যাগােযাগ করা হেল িতিন ারক নং-1285, তািরখ-17/04/2018 
এর মা েম জানান য যথাযথ ক পে র িনেদেশ NOA জারী করেত িবল  হেয়েছ। 
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প ম অ ায় 
সেরজিমন পিরদশন ও ত  সং হ 

5.1 ক  এলাকা পিরদশন িতেবদন 

বতমােন মাঠ পিরদশনকােল ক মত কােজর ণগত মান পযেব ণ করা স ব হয় নাই। যেহ  অিধকাংশ কাজই 
২০১৩ সােল সমা  হেয়েছ।  
 
5.1.1 সেরজিমেন পিরদশন িতেবদন 

৪৩  পা ার/উপ- কে র মে  ১৯  পা ার/উপ- ক  এবং ক  এলাকার বািহেরর ৩  পা ার ও ক  এলাকার 
মে  ১  পা ার ( যখােন আইলার আওতায় কান কাজ করা হয় নাই) সেরজিমন পিরদশন করা হয়। পিরদশন কােল 
সাত ীরা িডিভশন-২ এর একজন িপয়ন তীত িনবাহী েকৗশলী ও অ া  কমকতা  ঢাকায় িছেলন। এছাড়া 
বােগরহাট এবং লনা িডিভশন-২ এর িনবাহী েকৗশলীও ঢাকায় িছেলন। মাঠ পযােয় পিরদশনকােল কান িনবাহী 

েকৗশলী/উপ-িবভাগীয় েকৗশলী পিরদশকগেনর সে  িছেলন না। মাঠ পিরদশন আর  হয় ১৭ মাচ এবং সমা  হয় ২ 
এি ল ২০১৮ইং। পিরদশন কাজ ৪  েপ করা হয় । 
 

: 
নং 

পা ার 
নং/নাম 

তািরখ 
পযেব ণ ম  

১ ৩ ১৮.০৩.২০১৮ এই কে  ৬৪.৪ িক.িম. ব েধর মে  ১০.৯৮২ িক.িম. ব ধ 
নরা িতকরণ, ০.৮৪ িক.িম. তীর সংর ণ এবং ৩২  ইেচর মে  

মা  ১  ইচ মরামত করা হয়। চইেনজ ০+০৫০ হইেত চইেনজ 
০+১৫০ নরা িতকরেণর ঢাল ১:২ সট াক র  মা  ১ িম.। ব েধর 
উপিরভাগ ৫ িম. চওড়া। ঘাস লাগােনা পিরলি ত হয় নাই। চইেনজ 
৫২+১০০ িক.িম. হইেত চইেনজ ৫২+৬০০ িক.িম. পয  ব েধর ধাের 
বসতবাড়ী আেছ। এই কে র আওতায় এক  ৪ ভে র েনজ ইচ 
(১.৫ িম. x ১.৮ িম.) মরামত করা হেয়িছল। নদীর িদেক িসিস ক 

াপেনর কাজ করা হেয়েছ। ইেচর রিলং এর কাজও করা হেয়িছল 
িক  পরবত েত তা স ণ েপ িত   হেয় যায়। েনজ ইচ ৪ এ 
চইেনজ ৪+৩৪০ িম. হেত চইেনজ ৪+৪১৫ িক.িম. পয  নদীর তীর 

সংর ণ কাজ পিরদশন করা হয়। দঘ  ক পাওয়া যায়। িরেভটেম  
(১িম. উপির ভাগ) ৩ িম. ঢাল নদীর তীেরর িবপরীত িদেক ৯ িম. ঢাল 
নদীর তীেরর িদেক, দঘ  ১২.৫ িম.। িরেভটেমে র (৪০ িম.িম. x ৪০ 
িম.িম. x ২০ িম.িম.) িসিস েকর নীেচ িজওেট , বািল, খায়া বহার 
করা হেয়েছ। কায সহকারী জানান য ১৭৫ কিজ ওজেনর িজও াগ 
এবং িসিস ক ফলা হেয়েছ। 

  
িচ -৪ িচ -৫ 

 

কে র অ গিত 
সে াষজনক। 
কায-সহকারী 

পিরদশক গেণর 
সে  িছেলন।  

কউই ইচ 
মরামত স েক 

জােন না। 
আরিডিপিপেত 

সংেযািজত াপ 
অ যায়ী ইহা 

েনজ ইচ 
হওয়া উিচত। 
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: 
নং 

পা ার 
নং/নাম 

তািরখ 
পযেব ণ ম  

২ ১ ১৮-০৩-২০১৮ এই উপ- কে  মাট ৯৬ িক.িম. ব েধর মে  ৭.৯৮ িক.িম. ব েধর 
নরা িতকরেণর কাজ, এক  ১৫ ভ  র েলটর িনমাণ, ০.৩১৩ 

িক.িম. িরেভটেম  িনমাণ এবং ০.১৬৫ িক.িম. িরেভটেম  মরামত 
করা হেয়েছ। ব েধর বতমান অব া ভাল (িচ -৬)। ঘাস লাগােনা 
পিরলি ত হয়িন। র েলটর এবং িরেভটেম  এর কাজ ভাল অব ায় 
আেছ (িচ -৮ ও িচ -৯)। ব েধর কােজর সময় বি ং এবং িঢলা 
ভা ার কাজ করা হয়িন মেম ানীয় জনগণ জানান। ব েধর কাথাও 
কাথাও বসতবাড়ী আেছ (িচ -৭)।  

  
িচ -৬ িচ -৭ 

  
িচ -৮ িচ -৯ 

 

িনমাণ কাজ 
টকসই করার 

াপাের 
ানীয়েদর 

মতামত হল িজও 
ট  এর 

পিরবেত িসিস 
ক ভা ন 

রােধর জ  
নদীেত ফলা 
ভাল। সংি  
উপ-সহকারী 

েকৗশলী 
পিরদশক গেণর 
সে  িছেলন। 

৩ ৩৪/৩ ২০.০৩.২০১৮ অ  কে র আওতায় মাট ১৬.৫৬ িক.িম. ব েধর মে  ৪.৫ িক.িম. 
ব ধ নরা িতকরণ এবং ৯  র েলটেরর মে  ১  র েলটর 
মরামেতর জ  অ  করা হেয়েছ। নদীর িদেকর ঢাল িডজাইন 

অ যায়ী হয়িন। ডায়ারফ ব ধ (১ িম. , ঢাল ১.১ এবং উ তা ০.৫ 
িম.) যা ২০১৬ সােল নদীর িদেক ব েধর উপিরভােগ িনমাণ করা হয়। 
বি ং প িত অ সরণ করা হয়িন। বেড় ওঠা েতজ ঘাস পিরলি ত 

হয়। ব েধর উপের বসতবাড়ী দখা যায়। ৩ ভে র র েলটর র গট 
েলার অব া না ক, তাছাড়া ভাল আেছ। 

  
িচ -১০ িচ -১১ 

 

পা ার ৩৫/৩ 
ত িম 

অিধ হেণর কথা 
জানেত পের 
িক  লাক এ 
কে র ব েধর 

কােছ ঘর-বাড়ী 
িনমাণ কেরেছ 
যােত তারা 
িত রণ পায়। 

আরিডিপিপেত 
২  র েলটর 

মরামেতর 
িবষেয় উে খ 

আেছ ( া-৪৬)। 
৪ ১৭/২ ২২.০৩.২০১৮ এই উপ- কে  ১ িক.িম. ব ধ নরা িতকরণ এবং ০.১৪ িক.িম. নদীর 

তীর সংর ণ কাজ িডজাইন ও িসিফেকশন মাতােবক করা হেয়েছ, 
 ব েধর ঢাল তীত। বতমােন C/S এবং R/S ঢাল ১:১.৫ ও 

লবণা  এলাকায় 
বা ঘাস ব েচ 

না। ৮+২০০ 
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: 
নং 

পা ার 
নং/নাম 

তািরখ 
পযেব ণ ম  

১:২.৫। ানীয় জনগণ ব েধর ঢােলর নীেচর অংশ (TOE) কেট 
ফেলেছ। ব েধর চইেনজ ৩+০০ িক.িম. হেত চইেনজ ৬+০০ িক.িম. 

অংশ পাকা এবং চইেনজ ২.০০ িক.িম. হেত চইেনজ ৩.০০ িক.িম. 
পয   HBB করা। ব েধ বসতবাড়ী আেছ। ঘাস লাগােনা হেয়িছল িক  
বতমােন ২৫% ঘাস বেচ আেছ। চইেনজ ৮+২০০ িক.িম. হেত 
৮+৩৪০ িক.িম. পয  নদীর তীর সংর ণ কাজ ভাল অব ায় নই। 
িসিস ক অেগাছােলা ভােব আেছ। নদীর তীের পিল পড়ায় তীর সংর ণ 
কােজর দঘ  মাপা স ব হয় নাই। ২০১৪ সােল ব ধ ভে  যায় এবং 
পরবত েত ডায়ারফ ব ধ (১.৫ িম.  এবং ১.৮ িম. ) িনমাণ করা 
হেয়েছ। 

  
িচ -১২ িচ -১৩ 

 
িচ -১৪ 

 

এলাকায় ন ন 
ব ধ দরকার। 
পাড় ব খাড়া 

হওয়ায় সংর ণ 
কাজ না করাই 

ভাল। 

৫ ২৬ ২২.০৩.২০১৮ এ পা াের সবেমাট ২৮.৬৫ িক.িম. ব েধর মে  ২.৫ িক.িম. ব ধ 
নরা িতকরণ কাজ করা হেয়েছ। ৫  র েলটেরর মে  ২  

র েলটেরর মরামত কাজ িডজাইন ও িসিফেকশন মাতােবক 
হেয়েছ। C/S এবং R/S ঢাল যথা েম ১:২.৫ ও ১:১.৫। ঘাস লাগােনা 
হেয়েছ। বতমােন ৭০% ঢাল এ ঘাস আেছ। িজয়াতলা (িডএস- ) 
র েলটর - গা  (২০১৩-২০১৮) কে র মা েম স ণ েপ 
মরামত করা হয়, যা এ কে র মা েম করা হেয়িছেলা। পা ার ২৫ 

এবং ২৬ এর ম  িদেয় বািহত ভ া নদী বতমােন বািল ভরাট হেয় 
গেছ। এখােন পািন ব াপনা কিম  গঠন করা হেয়েছ। 

  
িচ -১৫ িচ -১৬ 

 

- গা  কে র 
আওতায় ৩  
পািন িনয় ণ 
অবকাঠােমা 
িনমাণ করা 

হেয়েছ। একই 
পা াের ২  
কে র কাজ 

করা সমীিচন 
নয়। ২৫নং 

পা ার অিত ম 
করার সময় দখা 
যায় য ব েধর 
উপির ভােগ 

পাকা রা া করা 
হেয়েছ। 



 

া-25 

: 
নং 

পা ার 
নং/নাম 

তািরখ 
পযেব ণ ম  

৬ লনা 
শহর 
িতর া 
কাজ 

২৩.০৩.২০১৮ এই উপ- কে র মাট ৬.৫ িক.িম. ব েধর মে  ৩.৮ িক.িম. ব ধ 
( চইেনজ ২+০০ িক.িম. হেত ৫+৮০০ িক.িম.) পয  নরা িতকরণ 
কাজ এবং ৭  অবকাঠােমা ( ইচ গইট) মরামত ধরা আেছ। িক  মাঠ 
পযায় পিরদশেনর সময় উপ-সহকারী েকৗশলী জানান য, ব ধ 

নরা িতকরণ কাজ  নদীর িদেকর ঢাল এ করা হেয়েছ। ১  মা  ১০ 
ভে র ইচ মরামত করা হেয়েছ। বতমােন ব েধর উপিরভাগ পাকা 

করা হেয়েছ। উপিরভােগর  ৫.৬ িম., ১.৫ িম. পােয় চলার পথ যা 
অম ন টাইলস ারা িনমাণ করা হেয়েছ যার ক ধ ০.৬০ িম.। পােয় 
চলার পথ পাকা রা া হেত ০.৩ িম. । ব ধ হেত নদীর র  ১০০ 
িম.। বতমােন R/S ঢাল ১:২.৫। ঘাস লাগােনা হেয়েছ। ইচ 
মরামেতর জ  িসিস ক C/S পাে র বসােনা হেয়েছ। তাছাড়া গইট 

অপােরশেনর জ  ইল িসে ম এর পিরবেত িগয়ার িসে ম এ 
পা িরত করা হেয়েছ। বতমােন R/S এর উভয় পাে র ক অিব া  

অব ায় আেছ। C/S এর েকর অব া ভাল। জ এ াে ান এ ই 
ধরেনর ক দখা যায়। াথিমক ভােব ১৩ িম. িসিস ক আইলা 

কে র আওতায় ীক েকর পিরবেত বসােনা হেয়েছ। পরবত  ১২.০০ 
িমটাের ীক ক আেছ। নদীর পাে  ৫  Flap গেটর অব া ভাল নয় 
এবং একই িদেক ৫০% রিলংও ভে  গেছ। 

 
িচ -১৭ িচ -১৮ 

 

এই উপ- ক  
বতমােন লনা 

িস  কেপােরশন 
এর আওতা । 

কােজর মান 
মাটা  

সে াষজনক। 
মা: ল 

ইসলাম নামক 
াি , িযিন েব 

বাপাউেবা ক ক 
উপ- কে র 
কাজ িনয়িমত 
দখা নার জ  

িনেয়ািজত 
হেয়িছেলন 

পরবত েত একই 
কােজর জ  

লনা িস  
কেপােরশন 

ক ক মা ার 
রাল িভি ক 
িনেয়াগ া  
হেয়েছন। 

৭ ১৬ ২১-০৩-২০১৮ লনা জলার পাইকগাছা উপেজলায় বাপাউেবা’র পা ার ১৬ পিরদশন 
করা হয়। ব ধ নরা িতকরেণ িসিফেকশন অ যায়ী বি ং মা  
ঢ়করণ ও িঢলা ভা া হয় নাই মেম ানীয় বািস াগন জানান। এছাড়া 

ব ধ িডজাইন অ যায়ী মরামত করা হেয়িছল। বতমান ঢাল িডজাইন 
মাতােবক নই। চই: ১০+০০০ িক.িম. হেত ২৩+০০০ িক.িম. এর 

মে  ব ধ মরামত েয়াজন। চই: ৪২+৪০০ থেক ৩.৬৬ িম. পয  
নদীর তীর থেক যথাথ সট াক না থাকায় ান  িঁক ণ (িচ -১৯)। 
বতমােন চই: ২৪+০০০ িক.িম. থেক চই: ৩৩+০০০ িক.িম. ও চই: 
৩৫+০০০ িক.িম. থেক চই: ৪৫+৩০০ িক.িম. এর R/S পােশ ঢাল 
৫.১৮ িম.,C/S পােশ ঢাল ৪.২৭ িম. এবং ব েধর উপিরভােগর  
৩.০৪ িম., উ তা ১.৮৯ িম. আেছ। ব েধ িচংড়ী চাষীরা অেনক নালা 
তরী কেরেছ চই: ২৪+১০০ িক.িম. থেক চই: ৩৩+০০০ িক.িম. ও 
চই: ৩৫+০০০ িক.িম. থেক চই: ৩৯+৮০০ িক.িম. (িচ -২০)। চই: 

৪২+৪০০ থেক চই: ৪২+৫০০ এর মে  াজার িব  অব ায় িছল, 

ব েধর ঢাল ক 
না থাকােলও 

উপির ভাগ ভােলা 
অব ায় আেছ। 
িচংড়ী চাষীরা 

নালা কেরেছ, ব  
করার ব া 
নয়া  েয়াজন। 
বি ং/কম াক
শন ও মা র 
ঢলা ভা ার 

িবষয়   
িদেত হেব। িসিস 

ক এবং গট 
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বতমােন ব  করা হে  (িচ -২১)। চই: ৩০+০০০ িক.িম. আউটেলট ১ 
, চই: ৩৬.১০০ িক.িম. ইচ গট ১ , চই: ৪১+৫০০ র েলটর ১ 
 এবং চই: ৪৫+২০০ িক.িম. এ ১  আউটেলট আেছ। বিণত 

অবকাঠােমা স েহ িসিস ক দওয়া হেয়িছল, বতমােন ক সের গেছ 
(িচ -২২), ইচ গইট িল ভােলা নাই। চই: ৪১+৫০০ িক.িম. এ ১  
র েলটর, িসিস ক ও গট ভােলা অব ায় আেছ। 

  
িচ -১৯ িচ -২০ 

  
িচ -২১ িচ -২২ 

মরামত 
েয়াজন। 

৮ ১৭/১ ২২-০৩-২০১৮ লনা জলার িরয়া উপেজলার বাপাউেবা’র পা ার ১৭/১ পিরদশন 
করা হয়। িডজাইন অ যায়ী ঢাল ক নাই িক  উপিরভােগর  
িডজাইন অ যায়ী ৪.২৭ িম. আেছ। ব ধ মরামত করা হেয়িছল চই: 
০+৫০০ িক.িম. থেক চই: ৩+৬০০ িক.িম., চই: ৪+১০০ িক.িম. 
থেক চই: ৬+০০ িক.িম., চই: ১৭+৫০০ িক.িম. থেক চই: 

১৮+০০০ িক.িম, চই: ২৬+০০ িক.িম থেক চই: ২৭+০০০ িক.িম.। 
চই: ২৭+০০০ িক.িম. থেক চই: ৩০+০০০ িক.িম. ব ধ ভােলা 

অব ায় আেছ (িচ -২৩)। মা ারতলা ইচ পািন রাধক না কারণ গট 
ন  (িচ -২৪)। িসিস েকর িক  অংশ ডেব গেছ (িচ -২৫)। 
কাঠািলয়া, িশপনগর ও কেয়রদাির ইচ পািন রাধক। িসিস ক পিলর 
কারেণ দখেত পাই নাই (িচ -২৬), ানীয়েদর কােছ জানেত পাির 
বাপাউেবা ক াপন কেরিছল। কা ননগর ইচ পািন রাধক িসিস ক 
দওয়া হেয়েছ, C/S পােশ িক  R/S পােশ িসিস ক দওয়া হয় নাই 

মেম ানীয় জনসাধারণ জানান। 

  
িচ -২৩ িচ -২৪ 

ইেচর গট এবং 
িসিস ক 

মরামত করেত 
হেব। 
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িচ -২৫ িচ -২৬ 

৯ িবেমাতা ২৪-০৩-২০১৮ বােগরহাট সদর উপেজলার বাপাউেবা’র পা ার িবেমাতা পিরদশন করা 
হয়। ানীয়েদর কাছ থেক জানেত পাির রা ার কাজ করার সময় মা  
অপসারন, াফাইিলং, ঢলা ভা া ও বি ং করা হয় নাই। ব েধর 
মরামত ত ান েলােত ঢাল বতমােন িডজাইন অ যায়ী ক নাই। 

ঢাল C/S পােশ ২.৪৩ িম., R/S পােশ ৩.৩২ িম. ও উপির ভােগর 
 ৩.৬৫ িম., উ তা ১.১৬ িম. আেছ। চই: ৯+৪০০ িক.িম. ান েত 

C/S পােশ ২.০০ িমটার অংশ েস গেছ (িচ -২৯)। উে  চই: 
৮+২০০ িক.িম. থেক চই: ১১+০০০ িক.িম. ও চই: ১১+০০০ 
িক.িম. থেক চই: ১৪+০০০ িক.িম. এবং চই: ১৫+৫০০ থেক চই: 
১৮+০০০ িক.িম. মাট ৮+৩০০ িক.িম. পয  নরা িতকরণ কাজ 
হেয়েছ। 

  
িচ -২৭ িচ -২৮ 

 
িচ -২৯ 

ব েধর ঢাল কম 
থাকেলও 

বতামােন ব ধ 
ভােলা অব ােত 
আেছ (িচ -২৭ ও 

২৮)। তেব 
বি ং 

কম াকশন ও 
মা র ঢলা 

ভা ার িবষয়  
 িদেত হেব। 

১০ ৩৪/১ ২৪-০৩-২০১৮ বােগরহাট জলার যা া র উপেজলায় পা ার ৩৪/১ পিরদশন করা 
হয়। বতমােন ব েধর উপিরভােগর  ৩.৯৬ িম. ঢাল C/S পােশ ৪.৫৭ 
িম. এবং R/S পােশ ঢাল ৬.০০ িম. এবং উ তা ২.১৪ িম. আেছ। 
র েলটর এর উভয় পােশ িসিস ক পিলর িনেচ পেড় গেছ (িচ -৩১)। 
গট ভােলা আেছ এবং পািন রাধক (িচ -৩২ ও ৩৩)। 

ব ধ এর ঢাল ও 
উপিরভােগর  

িক টা কম 
হেলও ব ধ ভােলা 

অব ায় আেছ 
(িচ -৩০)। 
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িচ -৩০ িচ -৩১ 

  
িচ -৩২ িচ -৩৩ 

১১ ৩৫/৩ ২৪-০৩-২০১৮ বােগরহাট সদর উপেজলায় বাপাউেবা’র পা ার-৩৫/৩ পিরদশন করা 
হয়। ব ধ র নরা িতকরণ কাজ উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার 
আঘােত িত  অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 

কে র মা েম সমা  করা হয়। পরবত েত িসইআইিপ কে র 
আওতায় মা র কাজ ১.২১ িম. উ তায় সমা  কের। (িচ -৩৪ থেক 
৩৭) 

  
িচ -৩৪ িচ -৩৫ 

  
িচ -৩৬ িচ -৩৭ 

ব েধর ঢাল ও 
উপির ভােগর  
িডজাইন অ যায়ী 

করা হেয়েছ। 
একই কে র 
কােজ ততা 
সমীিচন নেহ। 

১২ নািজর র ২৬-০৩-২০১৮ বােগরহাট সদর উপেজলায় পা ার-নািজর র পিরদশন করা হয়। 
িডজাইন অ যায়ী ব েধর ঢাল, উপিরভােগর  ও উ তা ক নাই। 
বতমােন সট াক R/S পােশ ১০.৬৬ িম. আেছ। ব েধর উপিরভােগর 

 ৩.৯৬ িম. ও উ তা ১.০০ িম. আেছ। চই: ১৫+০০০ িক.িম. থেক 
চই: ১৬+৫০০ িক.িম. ব েধর ওপর R/S পােশ ডায়ারফ ব ধ িনমাণ 

করা হয় জ ির িভি েত (িচ -৩৮)। চই: ৬+২০০ িক.িম., চই: 

ব ধ ও 
র েলটেরর গট 

মরামত করা 
েয়াজন। 
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৭+৯০০ িক.িম. ও চই: ২৩+১০০ িক.িম. এ ২ ভে র ৩  র েলটর 
বাট পাসসহ আেছ। জ এে ােন িসিস ক দওয়া হেয়িছল মেম 
ানীয়রা জানান। বতমােন িসিস ক পিলর িনেচ পের গেছ (িচ -৩৯)। 

গট িল ন  হওয়ায় পািন রাধক না (িচ -৪০, ৪১)। 

  
িচ -৩৮ িচ -৩৯ 

  
িচ -৪০ িচ -৪১ 

১৩ ২৭/২ ২৮-০৩-২০১৮ লনা জলার িরয়া উপেজলায় ২৭/২ পা ােরর কাজ পিরদশন করা 
হয়। বতমােন ব েধর ঢাল C/S পােশ ৩.০৪ িম. এবং R/S পােশ 
৪.৫৭ িম. ও উপির ভােগর  ৪.৮৭ িম., এবং উ তা ১.৬০ িম. আেছ। 
র েলটর এর উভয় পােশ িসিস ক দওয়া হেয়িছল। িসিস ক ভােলা 

অব ায় আেছ।  

  
িচ -৪২ িচ -৪৩ 

  
িচ -৪৪ িচ -৪৫ 

ব েধর ঢাল ক 
আেছ (িচ -৪২ 
থেক ৪৫)। নদীর 

তলেদশ  
হওয়ায় পািন 

িন াশন হয় না। 
উে  

ইেতামে  
জার ারা ভ া 

নদীর খনন কাজ 
 হেয়েছ। 

১৪ ২৭/১ ২৯-০৩-২০১৮ লনা জলার িরয়া উপেজলায় পা ার-২৭/১ পিরদশন করা হয়। 
ানীয় জনসাধারণ জানান য, অ  পা াের আইলা পরবত  কান কাজ 

করা হয় নাই। বতমােন ঢাল িডজাইন অ যায়ী নাই। R/S পােশ ঢাল 

কলাসখািল ইচ
সচল করা ও 

কলাসখািল খাল 
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২.৪৩ িম. ও C/S পােশ ৩.৯৬ িম. ও উপির ভােগর  ৪.৫৭ িম., 
এবং উ তা ১.৪০ িম. আেছ। খিড়য়া হইেত িজেলরডা া পয  ব েধর 
ওপর এলিজইিড ক ক পাকা রা ার কাজ চলমান আেছ (িচ -৪৭)। 
কলাসখািল ইচ ব  অব ায় আেছ। কলাসখািল খােলর তলেদশ  

হওয়ায় পািন বািহত হয় না। িচংড়ী চাষীরা ব  কেরেছ মেম ানীয়রা 
জানান (িচ -৪৮, ৪৯)। R/S পােশ িসিস ক দখেত পাওয়া যায়িন, 
পিলর িনেচ আেছ। ২ নং খিড়য়া ইচ িদেয় পািন বািহত হয় না কারণ 
খােলর তলেদশ । িমজা র, মা রখািল ও িজেলর ডা া ইচ ৩  
ভােলা আেছ। 

  
িচ -৪৬ িচ -৪৭ 

  
িচ -৪৮ িচ -৪৯ 

খনন েয়াজন। 
খিড়য়া খাল খনন 
ও খিড়য়া ইচ 
এর িসিস ক 

মরামত 
েয়াজন। 

১৫ ৩৫/১ ২৫-০৩-২০১৮ বােগরহাট জলার শরনেখালা উপেজলায় বাপাউেবা’র পা ার ৩৫/১ 
পিরদশন করা হয়। চই: ০+১৫০ িক.িম থেক চই: ০+৫৫০ িক.িম. 
রা া বেল র নদী গেভ িবলীন হেয় গেছ। িডএস-১ ইচ  ০+১৫০ 
িক.িম. এ অবি ত। রা ার উে িখত অংশ নদী গেভ িবলীন হওয়ায় 
এবং ইচ  মিকর েখ পড়ায় সট াক ১০০ িম. রে  িসইআইিপ 

কে র আওতায় ন ন কের রা া িনমাণ ও অবকাঠােমা ( ইচ) 
িনমােণর কাজ চলমান আেছ। উে  চই: ০+০০০ িক.িম. হইেত 
৬২+৭২০ িক.িম. পয  েরা অংেশ উপ লীয় এলাকায় িণঝড় 
আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন 
(দি ণ-পি মা ল) কে র সমা ত কােজর উপের CEIP 

কে র আওতায় ন ন কের কাজ চলমান আেছ । ল নীয় য, ৩৫/১ 
পা াের মাট ১৫  িবিভ  ভে র ইচ আেছ। CEIP রাতন 
ইচ িল ব  কের ন ন কের ইচ িনমাণ করেছ (িচ -৫০ থেক ৫৩)। 

একই পা াের 
কােজর ততা 
সমীিচন নেহ। 
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িচ -৫০ িচ -৫১ 

  
িচ -৫২ িচ -৫৩ 

১৬ ১৫ ২১-০৩-২০১৮ সাত ীরা জলার ামনগর উপেজলায় বাপাউেবা’র পা ার -১৫ 
পিরদশন করা হয় । অ  পা াের ০.৫৬ িক.িম. ব ধ িনমাণ, ৪.২ 
িক.িম. ব ধ নরা িতকরণ, ২  অবকাঠােমা মরামত এবং ০.৮০৭ 
িক.িম. ঢাল সংর েণর কাজ িডজাইন ও িসিফেকশন মত করা 
হেয়েছ। চই: ২৪+৩২০ িক.িম. হেত চই: ২৪+৪৮০ িক.িম. RS-
সাইেডর টড এর আঘােত ঢাল সহ পাড় ভে  যাওয়ায় ব েধর  
কেম গেছ (িচ -৫৪)। ই  অবকাঠােমার মে  ১  ভাল আেছ। িক  
চই: ২৬+৬০০ িক.িম. এ অবি ত িডএস-৫ ইচ র CS সাইেডর 
জ এ ে ান এর উভয় পােশ িসিস ক দেব িগেয় অিব া  অব ায় 

আেছ (িচ -৫৫)। ি ক রিলং ভে  গেছ (িচ -৫৬)। চই: ২৪+৩৩০ 
হেত চই: ২৪+৩৪০ পয  ব েধর উপিরভাগ সহ ঢাল ভে  িসিস ক 
িবি  অব ায় পেড় আেছ (িচ -৫৭)। ব েধ ঘাস লাগােনা হেয়িছল িক  
লবণা  পািনর কারেণ ঘাস ব েচিন। 

  
িচ -৫৪ িচ -৫৫ 

  
িচ -৫৬ িচ -৫৭ 

 

ব েধর 
নরা িতকরণ 

কােজর িত  
অংশ মরামত 
করেত হেব। 

িডএস-৫ ইচ 
এবং িরেভটেম  

এর িত  
অংশ ণরায় 
মরামত করেত 
হেব। লবণা  
এলাকায় বা 
ঘাস বােচ না। 
িবক  ব া 

হণ করেত 
হেব। 
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১৭ ২৫ ২৪-০৩-২০১৮ লনা জলার িরয়া উপেজলায় বাপাউেবা’র পা ার-২৫ পিরদশন 
করা হয়। অ  পা াের আইলার পরবত  সময় পািন উ য়ন বাড কান 
কাজ কেরিন। আইলার আঘােত অ  পা াের য সব জায়গা িত  
হেয়িছল তা পা ােরর অভ ের বসবাসকারী জনগেণর সম েয় 
মরামত করা হয়। ব েধর মরামত খিণয়া ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ৪০ 

িদেনর কািবখা কম িচর আওতায় িমক ও জনগেণর সহেযািগতায় 
করা হেয়িছল (িচ -৫৮)। বতমােন জনগণ দািব জানান য, বষার সময় 
তােদর ব ধ ায় েব যাওয়ার মত হেয় যায়। তাই ব েধর উ তা আরও 
3/4 িফট বাড়ােনা দরকার। ব েধর িক  িক  অংেশ ফাটল ও পাড় েস 
গেছ। তা মরামত করেত হেব। এলাকাবাসীর মেত ইচ েলার িসিস 
েকর বতমান অব া ভাল না। অেনক অংশ ডেব িব  অব ায় 

আেছ। বা েব পািন থাকার কারেণ তা পযেব ণ করা স ব হয়িন (িচ -
৫৯)। 

  
িচ -৫৮ িচ -৫৯ 

 

ব ধ আরও  
করা দরকার । 

ইচ এর িসিস 
ক মরামত 

েয়াজন। 

১৮ ২৮/২ ২৫-০৩-২০১৮ লনা জলার লতলা উপেজলায় বাপাউেবা’র পা ার -২৮/২ 
পিরদশন করা হয়। অ  পা াের আইলার সময়  মা  ১.৩ িক.িম. 
ব ধ নরা িতকরণ করা হয়। যাহা চই: ৫+০০০ থেক চই: ৫+২৭০ 
িক.িম. এবং চই: ৬+০০০ থেক চই: ৬+৪৩০ িক.িম. এবং 
চই:৭+৩৫০ থেক চই:৭+৯৫০ িক.িম. । িডজাইন অ যায়ী ব েধর 

ঢাল ক িছল। িক  বতমােন স ণ ব ধ িত  ও ভে  গেছ (িচ -
৬০)। সজ  ২০১৩ সােল এর পাশ িদেয় আরও এক  ব ধ িনমাণ করা 
হয় (িচ -৬১)। বতমােন তা HBB করা আেছ। এলাকাবাসীর িনকট 
হেত জানা যায় য ব েধর কােছ জার িদেয় বা  উে ালন করার ফেল 
ব ধ  িত  হেয়েছ। 

  
িচ -৬০ িচ -৬১ 

 

ব ধ  মরামেতর 
েয়াজন আেছ। 
জার িদেয় বা  
উে ালন বে  
ক প েক 

ব া হণ 
করেত হেব। 

১৯ ৬-৮ ২৭-০৩-২০১৮ সাত ীরা জলার তালা উপেজলায় বাপাউেবা’র পা ার -৬-৮ পিরদশন 
করা হয়। ব েধ নরা িতকরেণর কাজ হেয়েছ। ব েধর চই: ২১+০০০ 
িক.িম. থেক চই: ২১+৫০০ িক.িম. পয  ায় ৫০০ িম. ব ধ ব 

ব েধর িঁক ণ 
অংেশ মরামত 

কাজ করেত 
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িঁকর েখ। কারণ নদী অত  কােছ (িচ -৬২)। ৪  অবকাঠােমা 
মরামত কাজ ক আেছ (িচ -৬৩)। ০.৩ িক.িম. র া লক কােজর 

জ  ক তরী কের রাখা হেয়েছ িক  যথাযথ ােন াপন করা হয়িন 
(িচ -৬৪)। 

  
িচ -৬২ িচ -৬৩ 

 
িচ -৬৪ 

 

হেব। র া লক 
কাজ 

জ িরিভি েত 
স  করেত 

হেব। 

২০ ১৪/১ ২৮-০৩-২০১৮ লনা জলার কয়রা উপেজলায় বাপাউেবা’র পা ার-১৪/১ পিরদশন 
করা হয়। অ  পা াের ব ধ িনমাণ ২.৮৮৭ িক.িম., ব ধ নরা িতকরণ 
৩.৭৪ িক.িম., অবকাঠােমা মরামত ২  এবং ২  াজার িনমাণ এর 
কাজ করা হেয়েছ। চইেনজ ৫+০০০ িক.িম. হেত চইেনজ ৬+৫০০ 
িক.িম. পয  ব ধ স ণ অংশ ভে  অত  িঁক ণ অব ায় আেছ 
(িচ -৬৫)। প র াজার এর িক  অংশ এইচিবিব সহ েস গেছ 
(িচ -৬৬)। ২  ইচ এর মরামত স ক ভােব হেয়েছ। 

  
িচ -৬৫ িচ -৬৬ 

 

ব ধ ও াজার 
এর ভা া অংশ 

মরামত করা 
অত  জ ির। 

২১ ১৩-১৪/২ ২৯-০৩-২০১৮ লনা জলার কয়রা উপেজলায় বাপাউেবা’র পা ার -১৩-১৪/১ 
পিরদশন করা হয়। িডজাইন অ যায়ী ব ধ িনমাণ কাজ ও 

নরা িতকরণ কাজ ক আেছ। অবকাঠােমা িনমাণ ও মরামত ক 
মত হেয়েছ (িচ -৬৭)। াজার েলা ক আেছ (িচ -৬৮)। 

  
িচ -৬৭ িচ -৬৮ 

 

কাজ ভাল 
হেয়েছ। 
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২২ ৭/১ ০১-০৪-২০১৮ লনা জলার কয়রা উপেজলায় বাপাউেবা’র পা ার -৭/১ পিরদশন 
করা হয়। এ পা ার েত আইলার সময় ব ধ িনমাণ ৩.৯৪ িক.িম., ব ধ 

নরা িত ১১ িক.িম., অবকাঠােমা মরামত ৩ , র া লক িনমাণ 
কাজ ০.৩ িক.িম. করা হেয়িছল। বতমােন ব েধর চাকলা াজার নদীর 
ভা েনর ফেল অত  িচকন হেয় গেছ চই: ৮+০০০ থেক চই: 
৯+০০০ মাট ১.০০ িক.িম। বষার সময় এখােন ব ধ স ণ ভে  
ভয়াবহ ব া হওয়ার স বনা আেছ (িচ -৬৯)। অবকাঠােমা েলা 
মরামত এবং র া লক িনমাণ কাজ ক মত হেয়েছ (িচ -৭০)। 

  
িচ -৬৯ িচ -৭০ 

 

ব েধর ভা ন 
অংেশর মরামত 

কাজ অত  
জ ির। 

২৩ ৭/২ ০২-০৪-২০১৮ লনা জলার কয়রা উপেজলায় বাপাউেবা’র পা ার -৭/২ পিরদশন 
করা হয়। অ  পা াের ২.৫৫ িক.িম. ব ধ িনমাণ, ১০.৫ িক.িম. ব ধ 

নরা িতকরণ, ৪  অবকাঠােমা মরামত, ০.২ িক.িম. র া লক 
কাজ করা হয়। বতমােন চই: ১০+০০০ িক.িম. হেত চই: ১২+০০০ 
িক.িম. পয  ায় ২ িক.িম. ব ধ ভে  িচকন হেয় গেছ (িচ -৭১)। 
আস  বষায় ব ধ স ণ ভে  পা াের পািন েক যেত পাের। 
অবকাঠােমা েলা এবং র া লক কাজ স ক ভােব হেয়েছ এবং ভাল 
আেছ (িচ -৭২)। 

  
িচ -৭১ িচ -৭২ 

 

ব েধর িত  
অংশ জ ির 

িভি েত মরামত 
করেত হেব। 

২৪ ৪ ০৩-০৪-২০১৮ সাত ীরা জলার আশা িন উপেজলায় বাপাউেবা’র পা ার-৪ পিরদশন 
করা হয়। অ  পা াের আইলা পরবত  সমেয় ১ িক.িম. ব ধ িনমাণ, 
১৩.১ িক.িম. ব ধ নরা িতকরণ, ৩  অবকাঠােমা মরামত করা হয়। 
ব ধ িনমাণ ও ব ধ নরা িতকরণ কাজ স ক ভােব হেয়েছ (িচ -৭৩)। 
অবকাঠােমা মরামত ক মত হেয়েছ (িচ -৭৪) । 

  
িচ -৭৩ িচ -৭৪ 

 

কাজ ভােলা 
হেয়েছ। 
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5.1.2 িনিবড় পযেব ণ িতেবদন পযােলাচনা 9 

পযেব েণ দখা যায় য; 

 পা ার-২৯ এর পাড় র া কােজর িস.িস. ক এর মান সে াষজনক নয় ( া-১৩)। 

 পা ার-৩০, ৩ এবং ৩৫/১ এর পাড় র া করার কােজ ব ত িড় পাথর িন মােনর ( া-১৫, ১৯ ও ২১)। 

 পা ার-৩২ এর পাড় র ার জ  কম াকশন ও টািফং স ক হয় নাই এবং ১০ িম.িল ফ েক ফ েক িস.িস. ক 
িত াপন করা হেয়েছ ( া-১৬)।  

 পা ার-৪ এর জািলয়াখালী (দয়ার হাট) াজাের কম াকশন স ক ভােব হয় নাই ( া-১৮)। 

 BWDB আশা িন উপেজলায় ৪  াজার/ি চ ব  করার ল মা া িনধারণ কেরিছল িক  মাচ-২০১২ পয  
১ র কাজ সমা  হেয়িছল। 

 কংি ট িম েনর জ  Potable water-এর পিরবেত লবণা  পািন বহার কেরিছল। Potable 
water ঐ এলাকায় অপযা  ( া-২৫)। 

 বাংলােদশ েড, ভােরর ডাক, দিনক সমকাল, দিনক ইনিকলাব-এ দরপ  কাশ করা হেয়িছল ( া-২৫)। 

 ক  কােজর অিতির  জনবল িনেয়ােগর জ  BWDB-এর েযাগ নাই। BWDB-এর বতমান জনবল িদেয় 
কে র কাজ বা বায়ন করা হয় ( া-৪৫)। ফেল কােজর তদারিক ও ায়ন যথাযথ ভােব হয় নাই ( া-৪৯)। 

 িবেমাতা কে র ব ধ নরা িতর কাজ িডজাইন ও িসেকশন মত স  হেয়েছ। কােজর মান সে াষজনক 
( া-৪৯)। 

 কাদােরর পযা  জনবল এবং য পািত নাই।  

 সম  কাজ িডজাইন এবং িসেকশন মত হেয়েছ। 

 িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী দরপ  ও কাযােদশ দান করা হেয়েছ। 

 যেহ  ক  ৩ বছেরর পিরবেত ৫ বছর এ সমা  হেয়েছ। কে র য় িসিডউল রট, লবার রট এবং ােটিরয়াল 
এর খরেচর কারেণ ি  পেয়িছল। ফল িতেত উপকারেভাগীরা-২০১৪ পরবত  অথাৎ ২০১৬ ত উপকার পায়। 
EIRR, FIRR, DPP/RDPP অেপ া EIRR, FIRR ও BCR কেম যায়। 

 

5.1.3 আরিডিপিপ পযােলাচনা 

 আইএমইিড’র কমকতা  ব য়াঘাটা উপেজলার ৩০নং পা ার এ ০+০.০৯ িক.িম. এবং ০+৪৭৫ িক.িম. হেত 
১+১৭৫ পয  স রজিমন পিরদশন কেরন এবং দখেত পান য, কাজ িডজাইন ও িসিফেকশন মাতােবক স  
হেয়েছ। িক   মা ার জায়ার এবং ২০১২ সােলর ৯ এি ল সাইে ােনর আঘােত ব েধর িক  িক  অংশ িত  
হেয়িছল, যা পরবত েত মরামত করা হয় ( া-১৪৬)। 

 দি ণ-পি ম সমি ত পািন স দ পিরক না ও ক  ব াপনা (SWAIWRPMP) এর আওতায় ৩১ নং 
পা ােরর নদী শাসন ব া ২০০৯ সােলর আইলার আঘােত িত  হয় এবং ইহা পরবত েত আইলা কে র 

আওতায় মরামত করা হয়। ল ণীয় য, িসিস ক িত  হেয়েছ অপযা  ঢ়করণ (Compaction) এর 
কারেণ। 

 পা ার ২৬-এর নদী শাসন কাজ এবং পা ার ১৬-এর ব ধ নরা িতকরণ কােজর মান সে াষজনক ( া-১৪৮)। 

                                                        
9
 In-depth Monitoring Report on Rehabilitation of BWDB Infrastructure Damaged by Cyclone Aila (South Western zone), July 2012, pp. 

12-25, 45, 49. 
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5.1.4 কােজর মান 

 ক  সমাি  িতেবদন, কে র িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন ও পরামশকগেণর সেরজিমন মাঠ পিরদশন মেত 
কে র কাজ িডজাইন িসিফেকশন মাতােবক হেয়েছ। যিদও ব ধ িনমাণ/ নরা িতকরেণর ে  বি ং 

প িত অ সরণ করা হয়িন ও কােজর সময় মা র ঢলা ভাংগা হয়িন। 

 যথাযথ Set Back রেখ ব ধ িনমাণ করা উিচত িছল। যথাযথ Set Back না থাকেল ব ধ ভা ার স াবনা 
থােক। 

 বাপাউেবা ক ক কে র কাজ িনিবড় পিরবী েণর জ  জনবল ও লিজি ক সােপাট িছল না। 

 কং ীট মশােনার কােজ সব ে  Potable water বহার করা হয়িন। এ ে  ি র পািন ও েরর  
পািন বহার করা যত। 

 
5.2 উপকারেভাগীেদর িনকট থেক া  ত  উপা  িবে ষণ 

উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 
শীষক সমা  কে র ভাব ায়েনর িনিমে  কে র উপকারেভাগী এবং ক  বিহ ত (িনয় ণ) উপকারেভাগীেদর 
সা াৎকােরর মা েম েয়াজনীয় ত  উপা  সং হ করা হেয়েছ। িনে  সমী ার সাহাে  সং হীত তে র ফলাফল 
বণনা করা হেলা। 
 
5.2.1 সমী া এলাকার আথ-সামািজক বিশ  

বাংলােদশ এক  ঘনবসিত ণ দশ। জনসং ার ঘন  অ া  দেশর লনায় বিশ। ‘‘উপ লীয় এলাকায় িণঝড় 
আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল)’’ শীষক কে র ভাব 

ায়েনর জ  ন নাখানার িল  িভি ক সদ  সং া ও তােদর গড় বয়স, পশা, িষ, মৎ , াণীস দ, আয়- য় 
এবং পিরেবশ সং া  উপা  সং হ করা হয়। া  তে র িবে ষেণ া  ফলাফল এই অ েদ বিণত হেলা। ফলাফল 
িবে ষেণ ক  ও িনয় ণ এলাকার বতমান ও আইলা পরবত  আথ-সামািজক অব ােনর পাথক  ও পিরবতন িনে  বণনা 
করা হেলা। 
 
এ উপা  িব ান স ত সং া তাি ক প িতেত িনিদ  খানাস হ হেত সং হ করা হয়। খানাস হ িনণেয় ক  
এলাকা েক ৬  ডােমইেন িবভ  কের ৫৭৬  খানা হেত উপা  সং হ করা হয়।  
 
5.2.2 বয়স অ যায়ী খানার সদ গেণর িলে র িবভাজন 

কে র ভাব ায়ন সমী ার জ  ক  এলাকার ১  িবভােগর ৩  জলার ৯  উপেজলার ২২  ইউিনয়েনর ২৩  
পা ােরর ন না খানার ত  সং হ করা হয়। ক  এলাকার খানায় সেবা  61+ বছর বয়েসর ষ বা মিহলােদর হার 

যথা েম ৭% এবং ৫%, ক  এলাকার িনভরশীল সদ েদর হার যথা েম ষ ১৮.৪% এবং মিহলা ১৯.০১%, উভয় 
এলাকার জনসং ার িপরািমড িচ  দান করা হেলা। সি িহত (িনয় ণ) এলাকার খানায় িনভরশীলতার হার যথা েম 

ষ ১৮.৭%এবং মিহলােদর হার ১৮.২%। এখােন ৬১+ বছর বয়েসর ষ ও মিহলােদর সং া যথা েম ৫% ও 
২.৬%।  
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িচ -৭৫: জনসং া িপরািমড ষ ও মিহলার হার 

 
 

 
 
5.2.3 খানা সদ েদর পশার িবতরণ 

িনবািচত খানা সদ গেণর পশা স িকত ত  সং হ করা হয়। ক  এলাকায় আইলায় অ বিহত পেরর এবং বতমান 
অব া িবে ষেণ দখা যায় য, িনভরশীলেদর হার যথা েম ১৭.২% এবং ১৩.২%। আইলার পের ছা েদর হার িছল 
১৬.৯% যা বেড় বতমােন ২৫.৪% হেয়েছ। আইলার পের ম িনভর খানায় 15.4% িছল যা বতমােন কেম 10.2%, 

িষ িনভর খানায় 2.4% িছল যা বতমােন বেড় 2.6%। ক  এলাকায় িহণী ২২.৪% থেক কেম ১৭.৮% হেয়েছ। 
প া ের হ কেম িনেয়ািজেতর হার বেড় ২.০% থেক বেড় ২.১% হেয়েছ।  
 
িনয় ণ এলাকায় আইলার পের িনভরশীল খানা হার ১৫.৭% থেক কেম ১০.৮% হেয়েছ। ছা েদর খানা হার ১৮.৮% 
থেক বেড় ২৬.৯%, িষ িনভর খানা 5.৮% িছল যা বতমােন কেম ৪.5%। িনয় ণ এলাকায় িহণী আইলা ববত  

৩০% থেক কেম ২৭.6% হেয়েছ। প া ের হকম  িনেয়ািজতেদর খানার হার ১.৯% কেম ১.৭% হেয়েছ। 
 
উে  য িষ, প  পািখ পালেনর অিধবাসীর হার ি  পেয়েছ। যা ারা তীয়মান হয় য, ক  নবাসেনর ারা 
যথাথ পিরেবশ িফের পেয়েছ। সমী ার মৎ জীবীেদর সং া কেমেছ যা দেশর অ  অংেশর সােথ সংগিত ণ। উে  
িনয় ণ এলাকায় মৎ  চােষর সােথ কউ সং  িছল না। সারিণ-৫.১ এ পশা সং া  িবশদ িববরণ দওয়া হেলা। 
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সারিণ-৫.১: খানার সদ গেণর পশার িবতরণ 

পশা 

ক  
পশার 

পিরবতন
(%) 

ক  বিহ ত 
পশার 

পিরবতন 
(%) 

আইলার পর বতমােন আইলার পর বতমােন 
খানা 
সদ  
সং া 

% 
খানা 
সদ  
সং া 

% 
খানা 
সদ  
সং া 

% 
খানা 
সদ  
সং া 

% 

িনভরশীল ৩৭২ ১৭.২ ৩২৭ ১৩.২ -১২.১ ১৫২ ১৫.৭ ১২৪ ১০.৮ -১৮.৪ 
ছা  ৩৬৬ ১৬.৯ ৬২৮ ২৫.৪ ৭১.৬ ১৮৩ ১৮.৮ ৩০৮ ২৬.৯ ৬৮.৩ 

িষ ৫১ ২.৪ ৬৫ ২.৬ ২৭.৫ ৫৬ ৫.৮ ৫১ ৪.৫ -৮.৯ 
িষ িমক ৮১ ৩.৭ ৬১ ২.৫ -২৪.৭ ২৫ ২.৬ ২৭ ২.৪ ৮.০ 

দিনক ম িরর িভি েত 
িমক 

৩৩৪ ১৫.৪ ২৫২ ১০.২ -২৪.৬ ৭৫ ৭.৭ ৭১ ৬.২ -৫.৩ 

হ ালী কম ৪৩ ২.০ ৫১ ২.১ ১৮.৬ ১৮ ১.৯ ১৯ ১.৭ ৫.৬ 
িহণী ৪৮৬ ২২.৪ ৪৪০ ১৭.৮ -৯.৫ ২৯১ ৩০.০ ৩১৬ ২৭.৬ ৮.৬ 

চাকির ৫৪ ২.৫ ৮৮ ৩.৬ ৬৩.০ ৪২ ৪.৩ ৭৪ ৬.৫ ৭৬.২ 
পিরবহন িমক ৬৮ ৩.১ ৮৭ ৩.৫ ২৭.৯ ১১ ১.১ ১৭ ১.৫ ৫৪.৫ 

াবসা (ম ম ও বড়) ২৮ ১.৩ ৩০ ১.২ ৭.১ ৯ ০.৯ ১১ ১.০ ২২.২ 
র িশ  ৫ ০.২ ১৩ ০.৫ ১৬০.০ ৯ ০.৯ ১০ ০.৯ ১১.১ 

বাসী ৪ ০.২ ৫ ০.২ ২৫.০ ৪ ০.৪ ৮ ০.৭ ১০০.০ 
প পালন ১৬ ০.৭ ৯০ ৩.৬ ৪৬২.৫ ৩ ০.৩ ৩ ০.৩ ০.০ 
রগী পালন ২৮ ১.৩ ৮৮ ৩.৬ ২১৪.৩ ১ ০.১ ১ ০.১ ০.০ 

মৎ জীবী ১৭ ০.৮ ১১ ০.৪ -৩৫.৩ ০ ০.০ ০ ০.০  
মার ৩ ০.১ ২ ০.১ -৩৩.৩ ০ ০.০ ০ ০.০  

দ  িমক ২৮ ১.৩ ৫৩ ২.১ ৮৯.৩ ৩৫ ৩.৬ ৪১ ৩.৬ ১৭.১ 
মৎ চাষ ৪০ ১.৮ ৮০ ৩.২ ১০০.০ ৬ ০.৬ ৭ ০.৬ ১৬.৭ 
মােছর বসা ১০ ০.৫ ১২ ০.৫ ২০.০ ২ ০.২ ২ ০.২ ০.০ 

 বসা ২৯ ১.৩ ৫৩ ২.১ ৮২.৮ ৪২ ৪.৩ ৪৫ ৩.৯ ৭.১ 
পশাজীবী  ১ ০.০ ২ ০.১ ১০০.০ ১ ০.১ ১ ০.১ ০.০ 

অ া  ১০৪ ৪.৮ ৩৫ ১.৪ -৬৬.৩ ৬ ০.৬ ৭ ০.৬ ১৬.৭ 

 
5.2.4 খানায় জিমর মািলকানা 

জিম মা েষর বাস ান ও ফসল উৎপাদেনর জ  অ তম স দ। িনবািচত খানাস েহর জিমর মািলকানার ত  সং হ 
করা হয় এবং া  ফলাফল এই অ ে েদ উপ ািপত হেলা। 
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সারিণ-৫.২: খানার সদ গেণর জিমর মািলকানার ওপর ভাব 

জিমর 
মািলকানা 

িববরণ 

ক  ক  বিহ ত 
আইলা পরবত  

(২০১০) 
বতমােন (২০১৮) পিরবতন (+/-) 

আইলা পরবত  
(২০১০) 

বতমােন (২০১৮) পিরবতন (+/-) 

গড় 
শতক 

গড়  
গড় 

শতক 
গড়  গড় শতক গড়  

গড় 
শতক 

গড়  
গড় 

শতক 
গড়  

গড় 
শতক 

গড়  

বসতবািড়র 
আয়তন 

১০.৯ ১৭৫৪৮ ১০.৪ ২৯৫৬৪ -৪.২ ৬৮.৫ ৮.৩ ৫২৭১৫ ৮.৮ ৯৫৪৫৫ ৬.৪ ৮১.১ 

িনজ  
চােষর জিম 

২৪.০ ৪৫৭৪ ২৩.৯ ৭১৯৬ -০.৫ ৫৭.৩ ৩১.৬ ৮৬২৩ ২৫.৩ ১১১০৪ -১৯.৯ ২৮.৮ 

বগা দওয়া 
জিম 

৩.৪ ৪৮৬ ৫.০ ৯৯০ ৪৮.৩ ১০৩.৭ ১.২ ৭৭১ ১.৪ ১২৯৫ ১৪.০ ৬৮.০ 

িনজ  
র 

১.৬ ১৭২৭ ১.৮ ২৮৬৭ ১২.৫ ৬৬.০ ০.২ ১৪৬ ০.২ ৭০৮ ০.০ ৩৮৫.৭ 

মােছর ঘর ১৩.৪ ১২১০ ১৪.১ ২৯৬২ ৫.৯ ১৪৪.৮ ৭.১ ৪১৬৩ ৯.২ ৬৪৩৮ ২৯.৮ ৫৪.৬ 
যৗথ 

মািলকানার 
র 

০.৬ ৯০৪ ০.৭ ১৫১৬ ২৯.৪ ৬৭.৮ ০.০ ০ ০.০ ০ ০.০ ০.০ 

ফল বাগান ০.৭ ৩৭৭ ০.৭ ৭০০ ০.০ ৮৫.৭ ১.৭ ১৯৮৩ ১.৭ ২৯১৭ ০.০ ৪৭.১ 
পিতত জিম ০.০ ৪৭ ০.০ ৭১ ০.০ ৫১.৯ ০.৫ ৬৯৪ ০.৬ ১০১৪ ১১.৫ ৪৬.০ 
অ া  ১.৯ ৫৪৪ ৫.০ ৯৫২ ১৬৪.০ ৭৫.০ ১৫.৫ ৪৫৬৮ ১৩.১ ৫৭৮৮ -১৫.৫ ২৬.৭ 
 

া  ফলাফল হেত দখা যায় য, ক  এলাকায় আইলার পের বা  িভটার গড় আয়তন ১০.৯ শতক থেক কেম ১০.৪ 
শতক হেয়েছ। িনজ  চােষর গড় জিম ২৪ শতক থেক সামা  কেম ২৩.৯ শতক হেয়েছ। জিম বগা দওয়ার হার ৩.৪ 
শতক থেক বেড় ৫.০ শতক হেয়েছ। মােছর ঘেরর গড় আয়তন ১৩.৪ শতক থেক বেড় ১৪.১ শতক হেয়েছ। অ  
িদেক িনয়ি ত এলাকায় বা  িভটার গড় আয়তন ৮.৩ শতক থেক বেড় ৮.৮ শতক হেয়েছ। িনজ  চােষর জিমর গড় 
আয়তন ৩১.৬ শতক থেক কেম ২৫.৩ শতক হেয়েছ। বগা দ  জিমর গড় পিরমাণ ১.২ শতক থেক বেড় ১.৪ শতক 
হেয়েছ। মােছর ঘেরর গড় জিমর পিরমাণ ৭.১ শতক থেক বেড় ৯.২ শতক হেয়েছ। িবে ষেণ দখা যায়, িনজ  চােষর 
জিম ক  এবং িনয় ণ এলাকায় কেমেছ। প া ের মােছর ঘেরর জিম ি  পেয়েছ। 
 
5.2.5 িম মািলকানা িভি ক ষকেদর িবভাজন 

ক  এলাকায় আইলার পের িমহীেনর হার ৫.৬৯% াস পেয়েছ, াি ক চাষীর হার ৩.৫% ি  পেয়েছ।  চাষীর 
হার ০.৫২% ি  পেয়েছ। অপরিদেক হৎ চাষীর হার াস পেয়েছ। 
 
সারিণ-৫.৩: ষেকর ধরেনর ওপর ভাব 

ষেকর ধরন 

ক  ক  বিহ ত 
আইলা পরবত  (২০১০) বতমােন (২০১৮) আইলা পরবত  (২০১০) বতমােন (২০১৮) 

খানার 
সং া 

শতকরা 
হার 

খানার 
সং া 

শতকরা 
হার 

খানার 
সং া 

শতকরা 
হার 

খানার 
সং া 

শতকরা 
হার 

িমহীন (০-৫০ ডিস) ২৯৪ ৫১.০৪ ২৬৭ ৪৬.৩৫ ১৮৫ ৬৪.২ ১৮১ ৬২.৮ 
াি ক (৫১-১৪৯ ডিস) ১৪৬ ২৫.৩ ১৬৬ ২৮.৮ ৭৫ ২৬.০ ৭৮ ২৭.১ 

 (১৫০-২৯৯ ডিস) ১১৮ ২০.৪৮ ১২১ ২১.০০ ২০ ৬.৯ ২৩ ৮.০ 
মাঝাির (৩০০-৭৪৯ ডিস) ১৩ ২.৩ ১৮ ৩.১ ৫ ১.৭ ৪ ১.৪ 
বড় (৭৫০+ ডিস) ৫ ০.৯ ৪ ০.৭ ৩ ১.০ ২ ০.৭ 
মাট ৫৭৬ ১০০.০ ৫৭৬ ১০০.০ ২৮৮ ১০০.০ ২৮৮ ১০০.০ 
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িনয় ণ এলাকায় আইলার পের িমহীেনর হার ৬৪.২% থেক কেম ৬২.৮%, াি ক চাষীর হার ২৬% থেক বেড় 
২৭.১%,  চাষীর হার ৬.৯% থেক বেড় ৮%, মাঝারী চাষীর হার ১.৭% থেক কেম ১.৪%, বড় চাষীর হার ১% 
থেক কেম ০.৭% হেয়েছ। উপ  িবে ষণ থেক দখা যায় াি ক ও  চাষী ি  পেয়েছ।  

 
5.2.6 মািলকানাধীন ািণস েদর ওপর ভাব 

সমী া ত ক  উপকারেভাগীেদর মে  আইলার পের (২০১০) ১২৮ জেনর গেড়  কের গ  িছল, যার গড়  িছল 
২৬,২৯২ টাকা (সারিণ-৫.৪)। প া ের বতমােন (২০১৭-১৮) ২৪৮ জন উপকারেভাগীর গেড় ২.৩  কের গ  আেছ, যার 
গড়  ৩৩,০৪৪ টাকা। অথাৎ বতমােন উপকারেভাগীেদর গড় গ র সং া ১০.৯% ি  পেয়েছ। মিহেষর সং া 
বতমােন গেড় ১  অথাৎ অপিরবিতত রেয়েছ। ছাগল ও হ স রগীর সং া বতমােন গেড় যথা েম ১৮.৬% ও ২.২% 
ি  পেয়েছ। িনয় ণ উপকারেভাগীেদর মে  বতমােন (২০১৭-১৮) হ স রগীর গড় সং া ১৫৬.১% ি  পেলও গ  ও 

ছাগেলর গড় সং া যথা েম ২৩.৩% ও ২৬.৯% াস পেয়েছ। 
 
সারিণ-৫.৪: মািলকানাধীন ািণস েদর ওপর ভাব হণ 

ািণস েদর ধরন 

ক  
২০১০ (আইলার পের) ২০১৭-১৮ (বতমান) ি / াস (%) 

উপকারেভাগীর 
সং া 

গড় 
সং া 

গড়  উপকারেভাগীর সং া 
গড় 

সং া 
গড়  

গড় 
সং া 

গড়  

গ  ১২৮ ২.০ ২৬২৯২ ২৪৮ ২.৩ ৩৩০৪৪ ১০.৯ ২৫.৭ 
মিহষ ১ ১.০ ৩৫০০০ ২ ১.০ ৪২৫০০ ০.০ ২১.৪ 
ছাগল / ভড়া ৩১ ২.৫ ৩০৭৯ ১৩১ ৩.০ ৪১৫৮ ১৮.৬ ৩৫.০ 
হ স/ রিগ/ ক তর/পাখী ১৫৫ ৭.৯ ১৯৮ ৩৬৬ ৮.১ ২৮৫ ২.২ ৪৪.০ 

 
মািলকানাধীন ািণস েদর ওপর ভাব (চলমান) 

ািণস েদর ধরন 

 িনয় ণ  
২০১০ (আইলার পের) ২০১৭-১৮ (বতমান) ি / াস (%) 

উপকারেভাগীর 
সং া 

গড় 
সং া 

গড়  উপকারেভাগীর সং া 
গড় 

সং া 
গড়  গড় সং া গড়  

গ  ৮২ ৩.৭ ২৯০৭০ ১১৫ ২.৯ ৩৩১২৬ -২৩.৩ ১৪.০ 
ছাগল / ভড়া ৭ ৩.৬ ২৯৫০ ১৮ ২.৬ ২৩৪৭ -২৬.৯ -২০.৪ 

হ স/ রিগ/ ক তর/পাখী ৫৩ ১১.১ ১৮৯ ৭৭ ২৮.৪ ২০৫ ১৫৬.১ ৮.৪ 
 

5.2.7 মািলকানাধীন িষ য পািতর ওপর ভাব 

সমী া ত ক  উপকারেভাগীেদর মে  আইলার পের (২০১০) ৪ জন উপকারেভাগীর গেড় ১টা কের পাওয়ার লার 
িছল। বতমােন (২০১৭-১৮) ৬ জেনর গেড় ১টা কের পাওয়ার লার আেছ। অথাৎ পাওয়ার লােরর সং া অপিরবিতত 
রেয়েছ। একইভােব ৮ জেনর গেড় ১টা কের অগভীর নল প িছল, যা বতমােন ১৫ জেনর গেড় ১.১ টা কের নল প আেছ। 
অথাৎ অগভীর নল েপর সং া ৬.৭% ি  পেয়েছ। আইলা পরবত েত (২০১০) ২০ জেনর গেড় ১টা দশী নৗকা িছল, 
বতমােন ২১ জেনর গেড় ১  দশী নৗকা আেছ। অথাৎ অপিরবিতত রেয়েছ। িনয় ণ উপকারেভাগীেদর মে  আইলার 
পের (২০১০) ১৫ জেনর গেড় ১  অগভীর নল প িছল, বতমােন (২০১৭-১৮) ২০ জেনর গেড় ১  রেয়েছ। অথাৎ 
অপিরবিতত রেয়েছ। 
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সারিণ-৫.৫: মািলকানাধীন িষ য পািতর ওপর ভাব 

িষ য পািতর 
ধরন 

ক  
২০১০ (আইলার পের) ২০১৭-১৮ (বতমান) ি / াস (%) 

উপকারেভাগীর সং া গড় সং া গড়  উপকারেভাগীর সং া 
গড় 

সং া 
গড়  গড় সং া গড়  

পাওয়ার লার ৪ ১.০ ২৫৭৫০ ৬ ১.০ ২৬৬৬৭ ০.০ ৩.৬ 
অগভীর পা  ৮ ১.০ ১১২৫০ ১৫ ১.১ ১৩৯০০ ৬.৭ ২৩.৬ 
দশী নৗকা ২০ ১.০ ১৩৯৫০ ২১ ১.০ ১৪৬৬৭ ০.০ ৫.১ 

যাি ক নৗকা    ১ ১.০ ৭০০০০   
 
মািলকানাধীন িষ য পািতর ওপর ভাব (চলমান) 

িষ য পািতর 
ধরন 

িনয় ণ 
২০১০ (আইলার পের) ২০১৭-১৮ (বতমান) ি / াস (%) 

উপকারেভাগীর সং া গড় সং া গড়  উপকারেভাগীর সং া গড় সং া গড়  গড় সং া গড়  
অগভীর পা  ১৫ ১.০ ৮৪৬৭ ২০ ১.০ ৯২৮০ ০.০ ৯.৬ 

 
5.2.8 িষজ উৎপাদেনর ওপর ভাব 

সমী া ত ক  উপকারেভাগীেদর দানা জাতীয় ফসল, ডাল জাতীয় ফসল, তল জাতীয় ফসল, সবিজ ফসল, মসলা 
জাতীয় ফসল ও শ জাতীয় ফসেলর আওতায় গড় জিমর পিরমাণ আইলা পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন 
(২০১৭-১৮) যথা েম ১০.২%, ৪%, ৯.২%, ৪২.৭%, ৪৩% এবং ১৫.২% ি  পেয়েছ। দানা জাতীয় ফসল, ডাল 
জাতীয় ফসল, তল জাতীয় ফসল, সবিজ, মসলা জাতীয় ফসল ও শ জাতীয় ফসল এর গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) 
আইলা পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) যথা েম ৩.19%, 66.67%, 57.14%, ৬৭.0%, 
46.67% এবং 44.09% বেড়েছ। অ িদেক ডিসেমল িত গড় উৎপাদন য় আইলা পরবত  (২০১০) এর লনায় 
বতমােন (২০১৭-১৮) দানা জাতীয়, ডাল জাতীয়, তল জাতীয়, সবিজ, মসলা জাতীয় ফসল ও শ জাতীয় ফসেল 
যথা েম ১৪.৪%, ৩৮%, ১২.৫%, ২৬.৫%, ৮.৩% ও ২৫.২% ি  পেয়েছ। 
 
অ িদেক িনয় ণ এলাকায় আইলা পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) দানাজাতীয় ফসেলর আওতায় গড় 
জিমর পিরমাণ ০.৯% বেড়েছ। গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) ৪.১% বেড়েছ এবং উৎপাদন খরচ (টাকা/ ডিসেমল) 
৭.৪% বেড়েছ। তল ফসেলর আওতায় গড় জিমর পিরমাণ ( ডিসেমল), গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) অপিরবিতত 
রেয়েছ, িক  উৎপাদন খরচ (টাকা/ ডিসেমল) ২০% বেড়েছ।  
 
সারিণ-৫.৬: িষজ উৎপাদেনর ওপর ভাব 

শ র নাম 

ক  

গড় চাষ জিম ( ডিসেমল) 
ি / াস 
(%) 

গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) 
ি / াস 
(%) 

গড় উৎপাদন  
(টাকা/ ডিসেমল) ি / 

াস 
(%) 

উপকার
ভাগীর 
সং া 

েব 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

পের 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

েব 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

পের 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

েব 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

পের 

দানা 
জাতীয় 

২৫৯ ৬৩.৮ ৩১৮ ৭০.৩ ১০.২ ২৫৯ ১৮.৮ ৩১৮ ১৯.৪ ৩.১৯ ২৫৯ ১৭০.৩ ৩১৮ ১৯৪.৮ ১৪.৪ 

ডাল জাতীয় ২ ৩১২.৫ ৩ ৩২৫.০ ৪.০ ৩ ৩.০ ৩ ৫.০ ৬৬.৬৭ ৩ ১১৮.৩ ৩ ১৬৩.৩ ৩৮.০ 
তল 

জাতীয় 
১ ২৫.০ ৪ ২৭.৩ ৯.২ ২ ৩.৫ ৪ ৫.৫ ৫৭.১৪ ২ ১০০.০ ৪ ১১২.৫ ১২.৫ 

শাক সবিজ ৫৬ ৮.০ ৯৬ ১১.৪ ৪২.৭ ৫৫ ১৯.৭ ৯৬ ৩২.৯ ৬৭.০ ৫৫ ১১৫.৮ ৯৬ ১৪৬.৪ ২৬.৫ 
মসলা 
জাতীয় 

১ ১০.০ ৩ ১৪.৩ ৪৩.০ ১ ১৫.০ ৩ ২২.০ ৪৬.৬৭ ১ ১৬০.০ ৩ ১৭৩.৩ ৮.৩ 
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শ র নাম 

ক  

গড় চাষ জিম ( ডিসেমল) 
ি / াস 
(%) 

গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) 
ি / াস 
(%) 

গড় উৎপাদন  
(টাকা/ ডিসেমল) ি / 

াস 
(%) 

উপকার
ভাগীর 
সং া 

েব 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

পের 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

েব 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

পের 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

েব 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

পের 

শ 
জাতীয় 

৬ ১০.৫ ৮ ১২.১ ১৫.২ ৬ ১২.৭ ৮ ১৮.৩ ৪৪.০৯ ৬ ১১৮.৩ ৮ ১৪৮.১ ২৫.২ 

 
িষজ উৎপাদেনর ওপর ভাব (চলমান) 

শ র 
নাম 

িনয় ণ 

গড় চাষ জিম ( ডিসেমল) 

ি / াস 
(%) 

গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) 

ি / াস 
(%) 

গড় উৎপাদন  (টাকা/ ডিসেমল) 
ি /
াস 

(%) 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

েব 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

পের 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

েব 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

পের 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

েব 
উপকার
ভাগীর 
সং া 

পের 

দানা 
জাতীয় 

১১৭ ৮৯.৬ ১১৭ ৯০.৫ ০.৯ ১১৭ ২১.১ ১১৭ ২২.০ ৪.১ ১১৭ ২৩১.০ ১১৭ ২৪৮.০ ৭.৪ 

তল 
জাতীয় 

১ ৭৫.০ ১ ৭৫.০ ০.০ ১ ২৫.০ ১ ২৫.০ ০.০ ১ ২৫০.০ ১ ৩০০.০ ২০.০ 

 
5.2.9 মাছ উৎপাদেনর ওপর ভাব 

সমী া ত ক  উপকারেভাগীেদর তলািপয়া, ই, কাতলা, েগল, কাপ এবং িচংড়ী মাছ চােষর আওতায় জিমর 
পিরমাণ আইলার পের (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) যথা েম ৬৬.১%, ৭%, ৮.৯%, ৩৬.৬%, ১৩.৯% 
এবং ০.৩% ি  পেয়েছ। আইলার পের (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) তলািপয়া, ই, কাতলা, েগল, 
কাপ, িচংড়ী মাছ ইত ািদর গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) যথা েম ২৫.৬%, ১১.৪%, ১৯%, ১৩.৫%, ১.৪% এবং 
১৭.৬০% ি  পেয়েছ। গড় উৎপাদন খরচ (টাকা/ ডিসেমল) বেড়েছ। তলািপয়া, ই, কাতলা, েগল, কাপ এবং িচংড়ী 
মােছ যথা েম ৩৮.৩%, ২৭.৭%, ১৩.৪%, ৪৮.৫%, ৩৭.৪% এবং ২৫.৯% উৎপাদন খরচ বেড়েছ। 
 
িনয় ণ উপকারেভাগীেদর তলািপয়া এবং কাপ মােছর আওতায় জিমর পিরমাণ অপিরবিতত রেয়েছ। প া ের, ই, 
কাতলা, েগল এবং িচংড়ী মােছর আওতায় জিমর পিরমাণ যথা েম ৯.৪%, ১৭.৫%, ৩.১% এবং ১.৭% বেড়েছ। 
িনয় ণ উপকারেভাগীেদর গড় মাছ উৎপাদন কিজ/ ডিসেমল) বেড়েছ। আইলা পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন 
(২০১৭-১৮) তলািপয়া, ই, কাতলা, েগল, কাপ এবং িচংড়ী মােছর গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) যথা েম ৫.৮%, 
৩.৪%, ৫.৬% , ১%, ৩০.৮% এবং ১২.১% ি  পেয়েছ। গড় উৎপাদন খরচ (টাকা/ ডিসেমল) বেড়েছ । তলািপয়া 
মােছ সবিন  ১৩% উৎপাদন খরচ বেড়েছ। প া ের, ই মােছ সেবা  ২৭.৬% উৎপাদন খরচ বেড়েছ। 
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সারিণ-৫.৭: মাছ উৎপাদেনর ওপর ভাব 
মা

েছ
র 

না
ম 

ক  

২০১০ (আইলার পের) ২০১৭-১৮ (বতমান) ি / াস (%) 

উপ
ক

ার
েভ

াগ
ীর

 স
ং

া 

গড়
 ম

ােছ
র 

ঘর
  

(ড
িস

েম
ল)

 

গড়
 উ

ৎপ
াদ

ন 
(ক

িজ
/ড

িস
েম

ল)
 

গড়
 উ

ৎপ
াদ

ন 
খর

চ 
(ট

াক
া/

ডি
সে

মল
) 

উপ
ক

ার
েভ

াগ
ীর

 স
ং

া 

গড়
 ম

ােছ
র 

ঘর
 

 (
ডি

সে
মল

) 

গড়
 উ

ৎপ
াদ

ন 
(ক

িজ
/ড

িস
েম

ল)
 

গড়
 উ

ৎপ
াদ

ন 
খর

চ 
(ট

াক
া/

ডি
সে

মল
) 

গড়
 ম

ােছ
র 

ঘর
  

(ড
িস

েম
ল)

 
গড়

 উ
ৎপ

াদ
ন 

(ক
িজ

/ড
িস

েম
ল)

 

গড়
 উ

ৎপ
াদ

ন 
খর

চ 
(ট

াক
া/

ডি
সে

মল
) 

তলািপয়া ৩১ ৩৫.১ ১০.২ ১৪৩.৭ ৪৩ ৫৮.৩ ১২.৮ ১৯৮.৭ ৬৬.১ ২৫.৬ ৩৮.৩ 
ই ৩১ ৩৪.৮ ১১.৫ ১০৪.১ ৩৭ ৩৭.২ ১২.৮ ১৩৩ ৭ ১১.৪ ২৭.৭ 

কাতলা ২১ ২৯ ১২.৪ ১০৯.৫ ২৬ ৩১.৬ ১৪.৭ ১২৪.২ ৮.৯ ১৯ ১৩.৪ 
েগল ৭ ৩৬.১ ১০.৬ ১১১.৪ ১১ ৪৯.৪ ১২ ১৬৫.৫ ৩৬.৬ ১৩.৫ ৪৮.৫ 

কাপ ৭ ৩৮.৯ ৯.৩ ১০৮.৬ ১২ ৪৪.৩ ৯.৪ ১৪৯.২ ১৩.৯ ১.৪ ৩৭.৪ 
িচংড়ী ৮৩ ৮০.৭ ৪.৮ ২২৬.১ ১১১ ৮১ ৫.৭ ২৮৪.৭ ০.৩ ১৭.৬ ২৫.৯ 

 
মাছ উৎপাদেনর ওপর ভাব (চলমান)  

মা
েছ

র 
না

ম 

িনয় ণ 

২০১০ (আইলার পের) ২০১৭-১৮ (বতমান) ি / াস (%) 

উপ
ক

ার
েভ

াগ
ীর

 
 স

ং
া 

গড়
 ম

ােছ
র 

ঘর
  

(ড
িস

েম
ল)

 

গড়
 উ

ৎপ
াদ

ন 
(ক

িজ
/ড

িস
েম

ল)
 

গড়
 উ

ৎপ
াদ

ন 
খর

চ 
(ট

াক
া/

ডি
সে

মল
) 

উপ
ক

ার
েভ

াগ
ীর

 
 স

ং
া 

গড়
 ম

ােছ
র 

ঘর
 

 (
ডি

সে
মল

) 

গড়
 উ

ৎপ
াদ

ন 
(ক

িজ
/ড

িস
েম

ল)
 

গড়
 উ

ৎপ
াদ

ন 
খর

চ 
(ট

াক
া/

ডি
সে

মল
) 

গড়
 ম

ােছ
র 

ঘর
  

(ড
িস

েম
ল)

 

গড়
 উ

ৎপ
াদ

ন 
(ক

িজ
/ড

িস
েম

ল)
 

গড়
 উ

ৎপ
াদ

ন 
খর

চ 
(ট

াক
া/

ডি
সে

মল
) 

তলািপয়া ১১ ২৯.৭ ৪.৭ ১১৯.১ ১১ ২৯.৭ ৫ ১৩৪.৫ ০ ৫.৮ ১৩ 
ই ৬৬ ৭৫.৬ ৪.১ ১৮৪.৮ ৬৯ ৮২.৭ ৪.২ ২৩৫.৭ ৯.৪ ৩.৪ ২৭.৬ 

কাতলা ৪৬ ৭৬.৫ ৩.৭ ১৬৮ ৪৭ ৮৯.৯ ৩.৯ ২১২ ১৭.৫ ৫.৬ ২৬.১ 
েগল ১৫ ৮৮.৮ ২.৩ ২১৮.৩ ১৪ ৯১.৬ ২.৪ ২৫৭.১ ৩.১ ১ ১৭.৮ 

কাপ ৯ ৮২.২ ২.৯ ১৫৬.৭ ৯ ৮২.২ ৩.৮ ১৯৬.৭ ০ ৩০.৮ ২৫.৫ 
িচংড়ী ৭১ ৮০.৩ ২.২ ৩৫৪.৪ ৭৪ ৮১.৭ ২.৪ ৪৩২.৬ ১.৭ ১২.১ ২২ 

 
5.2.10 পিরবােরর মািসক আয় 

ক  এবং কে াল এলাকার উপকারকারীেদর ১৪  িবষেয়র ওপর আয় হণ করা হয়। এ েলােক ধান ৬  ভােগ ভাগ 
করা হেয়েছ। চাকির এবং পশাজীবী আয়েক চাকির, িষ এবং প  স দ খাত থেক আয়েক িষ, িষ িমক, অ িষ 

িমক, ির া চালক, নৗকা চালক, দ  িমক- ক িমক খােত, বসা, র িশ  ইত ািদেক বসা খােত, রিম া , 
িরিলফ এবং জিম ব ক ইত ািদেক রিম া  খােত নয়া হেয়েছ। মৎ েক িনেজই এক  খাত িহসাব রাখা হেয়েছ। 
িবিভ  ধান খাত থেক পিরবার িত গড় আয় িচ -৭৬ দখােনা হেয়েছ। এটা িনেদশ কের য, উপকারেভাগীরা  
আইলার ভাবই কা েয় উেঠ নাই। বরং উ ত আেয়র েযাগ ি  কেরেছ। 
 
িচ -৭৭ থেক দখা যায় য, েত ক আেয়র উৎস থেক আয় ক  এবং কে র বািহের (কে াল) উভয় জায়গায় 
তাৎপয ণভােব ি  পেয়েছ। পিরবার িত আয় িমক খােত সেবা  (৬০৩২৩ টাকা ক  এলাকায় এবং ৪৭৭৯৮ টাকা 
কে াল এলাকায়) এবং পেরই রেয়েছ মৎ  খাত (৩৮৭৮৭ টাকা ক  এলাকায় এবং ৩৮৪৭৩ টাকা কে াল এলাকায়)। 

ক  এবং কে াল এলাকায় িষ থেক আয় যথা েম ১৫৩৪৩ টাকা এবং ১৯৯৭০ টাকা। 
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ক  ও কে াল এলাকায় আেয়র েযাগ পিরবতেনর লনা করেত দখা যায় য, ক  এলাকার লনায় কে াল 
এলাকায় চাকির ও াণীস দ খােত আেয়র েযাগ বেড়েছ। ক  এলাকার লনায় কে াল এলাকায় ম খােত আয় 
ি  পেয়েছ। অ িদেক ক  এলাকায় পশাজীবী, িষ, রিম া  খােত আয় ি  পেয়েছ।  

 
িচ -৭৬: উৎস অ যায়ী পিরবােরর মািসক আয় 

 
 

িচ -৭৭: ক  এবং িনয় ণ এলাকায় আেয়র পিরবতেনর লনা 

 
 
5.2.11 পিরবােরর মািসক য় 

মািসক বা আিথক য় ারা এক  জনেগাি র আথ-সামািজক অব া িনধারণ করা যায়। তাই িনবািচত খানাস েহর 
বাৎসিরক েয়র ত  সং হ করা হয় এবং া  ত  এই অ ে েদ আেলািচত হেলা। ক  ও িনয় ণ এলাকায় েয়র 
িববরণ িনে র সারিণেত দওয়া হেলা। ক  এলাকায় বতমােন খানা িত গড় য় ১৩৬৮৪৯ টাকা, যা আইলা পরবত  
িছল ৮৯৫৩৬ টাকা। অ পভােব িনয় ণ এলাকায় বতমােন ও আইলা পরবত েত য় িছল যথা েম ১৯৬২২৩ এবং 
১২৭৭৪০ টাকা (সারিণ-৫.৮)। 
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সারিণ-৫.৮: খানার সদ গেণর েয়র ওপর ভাব 

েয়র খাত 
বতমান গড় 

য় 
েবর গড় 

য় 
পিরবতন % 

বতমান গড় 
য় 

েবর গড় 
য় 

পিরবতন 
% 

খা  ৫৮৮৯৬ ৪৪৭৮৩ ৩১.৫ ৮২৫৩৪ ৫৭০৩৪ ৪৪.৭ 
া /িচিকৎসা ৫০২৫ ২৩৩০ ১১৫.৭ ২১৮৬ ২০৮৪ ৪.৯ 

কাপড়- চাপড় ৮০৩৪ ৫৪১৬ ৪৮.৩ ৭৮৮৩ ৫৬৭০ ৩৯.০ 
ঘেরর র ণােব ণ/ মরামত ৮৩৩৪ ৭৭১০ ৮.১ ২২৬৯৭ ৬৫৪৭ ২৪৬.৭ 
িশ া ৬২৯২ ১৮৪৫ ২৪১.১ ৮০৮১ ৩১১৬ ১৫৯.৪ 
আসবাবপ  ১৫৯৯ ৬৫৯ ১৪২.৬ ৫৩৪৮ ৩২৭৮ ৬৩.১ 

িষেত িবিনেয়াগ ৬৭৫২ ৩৬১৭ ৮৬.৭ ৯৮৮৯ ৮১৮২ ২০.৯ 
প পালন ৩৮৪৭ ২০৬৭ ৮৬.১ ৬৩৮৪ ২৯৭৬ ১১৪.৫ 
মৎ  চাষ ৮৩৮৩ ৩৩৯৯ ১৪৬.৬ ২৭৩৪৭ ২০৩৮৮ ৩৪.১ 
ধম য় ৯৮৮৫ ৬৫১০ ৫১.৮ ১০৮৭০ ৭৫৯৮ ৪৩.১ 
ধার পিরেশাধ ১১৪৩৯ ৭৫১৪ ৫২.২ ৪২৮৫ ৪৪৬৫ -৪.০ 
STW াপন ৫৫৫ ১৩১ ৩২২.৫ ২৬৬ ১৪৫ ৮৩.৪ 

া কর পয়: ব া ১০০৮ ২১৩ ৩৭২.৩ ৫৬৭ ৩৩১ ৭১.৫ 
পিরবহন ৩২৪০ ২০৯৩ ৫৪.৮ ৩০৮৬ ১৯৬৩ ৫৭.২ 
যাগােযাগ ২২০৮ ৯১৪ ১৪১.৫ ১৪৩৯ ৭২১ ৯৯.৬ 

অ া  ১৩৫৩ ৩৩৫ ৩০৩.৭ ৩৩৬০ ৩২৪২ ৩.৭ 
মাট ১৩৬৮৪৯ ৮৯৫৩৬ ৫২.৮ ১৯৬২২৩ ১২৭৭৪০ ৫৩.৬ 

 

5.2.12 কে র ভাব িবষয়ক ত ািদ 

এ অ ােয় আইলা পরবত  া িতক েযাগ মাকােবলার জ  য সম  অবকাঠেমা িনমাণ ও সং ার করা হেয়েছ তার 
ভাব িনবািচত খানা সমী ায় া  উপা  িবে ষেণর মা েম আেলাচনা করা হেলা। 

 
5.2.13 আইলায় লবণা তায় িত  জিমর বহােরর উপেযািগতা 

ক  এলাকার ৮৩.৬% অিধবাসী মেন কেরন বতমােন ক  এলাকার িত  জিম েরা ির ফসেলর উপেযাগী 
হেয়েছ। অপরিদেক ১২.৬% মেন কের আংিশক উপেযাগী হেয়েছ। তেব ৩.৮% মেন কের এখেনা উপেযাগী হয় নাই। 
িনে র সারিণ-৫.9 এ িব ািরত দখােনা হেলা। 
 
সারিণ-৫.9: লবণা  পািনর কারেণ আবািদ জিমর বহার উপেযািগতা 

 জিম চােষর উপেযাগীতা 
ক  

উপকারেভাগীর সং া % 
আংিশক ২০ ১২.৬ 

েরা ির  ১৩৩ ৮৩.৬ 
উপেযাগী হয়িন ৬ ৩.৮ 
মাট ১৫৯ ১০০.০ 
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5.2.14 পিরেবেশর ওপর ভাব 

া িতক িববতেনর পাশাপািশ ম   িবিভ  কমকাে র কারেণ িদেন িদেন পিরেবশ তার ভারসা  হারােত বেসেছ। 
তাই য কান ধরেনর অবকাঠােমা িনমােণর েব পিরেবেশর কথা িবেবচনায় রেখই অবকাঠােমা িনমাণ করা উিচত। এ 
অ ােয় আইলা পরবতী বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ক ক য সম  অবকাঠােমা িনমাণ ও ন:িনমাণ করা হেয়েছ, 
স েলা অ  এলাকার ওপর িক ধরেনর ভাব ফেলেছ, তা আেলাচনা করা হেলা। 

 
5.2.15 কে র ফেল লজ ও জলজ াণীর িত তা 

সমী া এলাকায় দখা যায় য, ৯৮.৩% উ রদাতা মেন কের লজ ও জলজ াণী িত  হয় নাই এবং ১.৭% খানা 
িত হেয়েছ বেল মত দান কেরন। িনয় ণ এলাকায় আইলা পরবত  কান অবকাঠােমা িনমাণ হয়িন বেল ত  পাওয়া 

যায় ( : মাঠ সমী া দল)। 
 
সারিণ-৫.১0: কে র ফেল লজ ও জলজ াণীর িত তা 

লজ ও জলজ াণীর িত তা 
ক  

উপকারেভাগীর সং া % 
হ  ১০ ১.৭ 
না ৫৬৬ ৯৮.৩ 
মাট ৫৭৬ ১০০.০ 

 
5.2.16 ক  হওয়ায় জিম িতকর ভাব থেক র া পাওয়া 

িনবািচত খানা জিরেপ দখা যায়, ৯৯.৩% উ রদাতা ক  বা বায়েনর ফেল লবণা তার ভাব থেক জিম র া পাে  
বেল মতামত দন এবং বাকী ০.৭% র া পাে  না বেল মতামত কাশ কের। যা সারিণ-৫.১1 দখােনা হেলা। 
 
সারিণ-৫.১1: কে র কারেণ জিমর িতর াস  

 জিমর িতর াস 
ক  ক  বিহ ত 

উপকারেভাগীর সং া % উপকারেভাগীর সং া % 

হ  ৫৭২ ৯৯.৩ ৫ ১.৭ 
না ৪ ০.৭ ২৮৩ ৯৮.৩ 
মাট ৫৭৬ ১০০.০ ২৮৮ ১০০.০ 

 

5.2.17 ক  হওয়ায় জীব- বিচে র িতকর ভাব থেক র া পাওয়া  

খানা সমী ায় দখা যায় ১০০% উ রদাতার মেত কে র অবকাঠােমা িনমােণর ফেল জীব- বিচে র ওপর নিতবাচক 
কান ভাব পেড় নাই (সারিণ-৫.12)। 

 
সারিণ-৫.12: কে র কারেণ জীব- বিচে র িতকর ভাব থেক র া পাওয়া 

জীব- বিচে র িতকর ভাব থেক র া পাওয়া 
ক  

উপকারেভাগীর সং া % 
হ  ৫৭৬ ১০০.০ 
না ০ ০.০ 
মাট ৫৭৬ ১০০.০ 
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5.2.18 আইলা পরবত  অবকাঠােমা িনমাণ ও সং ােরর ইিতবাচক ভাব 

৩৩.৯% উ রদাতার ত  িবে ষেণ লবণা তার ভাব কেমেছ, উৎপাদন ি  পেয়েছ বেল ত  পাওয়া যায় ৩৪.৯% 
খানায়। ৩০.৭% খানা গাছ পালার জািত ি  পেয়েছ বেল মতামত দন (সারিণ-৫.13)। 
 
সারিণ-৫.13: ক  এলাকায় অবকাঠােমা িনমাণ ও সং ােরর ইিতবাচক ভাব 
 িতকর ভাব উপকারেভাগীর সং া % 
লবণ তার ভাব কেমেছ ১৯৫ ৩৩.৯ 
উৎপাদন ি  ২০১ ৩৪.৯ 
গাছপালার জািত ি  পেয়েছ ১৭৭ ৩০.৭ 
অ া   ৩ ০.৫ 
মাট ৫৭৬ ১০০.০ 

 

5.2.19 নারীেদর কমসং ান 

া  ফলাফল িবে ষেণ দখা যায় কে র অবকাঠােমা িনমাণ ও সং ােরর ফেল ষেদর কমসং ােনর পাশাপািশ 
নারীেদরও কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ। ৯৮.১% উ রদাতার ত  অ যায়ী ক  এলাকায় েষর কমসং ােনর 
পাশাপািশ নারীেদর কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ এবং ১.৯% খানার মেত ক  এলাকায় নারীেদর তমন কান 
কােজর েযাগ ি  হয়িন (সারিণ-৫.14)। 
 
সারিণ-৫.14: ক  এলাকায় নারীেদর কমসং ােনর ওপর ভাব 

নারীেদর কমসং ােনর ওপর ভাব 
ক  

উপকারেভাগীর সং া % 
হ  ৫৬৫ ৯৮.১ 
না ১১ ১.৯ 
মাট ৫৭৬ ১০০.০ 

 
5.2.20 ক  হওয়ায় নারীেদর কমসং ােনর ধরন 

ক  হওয়ায় নারীেদর কমসং ােনর েয়াগ ি র মা েম বশ িক  কােজ নারীেদর স ৃ তা ি  পেয়েছ। ২২.৯% 
খানার মেত নারীেদর াণীস দ পালেনর েযাগ ি  পেয়েছ। 43.5% খানার মেত িষ কােজ নারীেদর স ৃ তা 
ি  পেয়েছ। অ িদেক ১১.২% খানার মেত ইেটর ভাটার কােজ নারীেদর স ৃ তা ি  পেয়েছ। আবার ৬.২% 

খানার মেত মােছর ঘেরর কােজ নারীেদর স ৃ তা ি  পেয়েছ। ১৪.৯% খানার মেত রা ার কােজ নারীেদর 
স ৃ তা ি  পেয়েছ এবং ১.৩% খানার মেত চাতােল নারীেদর কােজর েযাগ ি  পেয়েছ (সারিণ-৫.15)। 
 
সারিণ-৫.15: ক  এলাকায় নারীেদর কমসং ােনর ধরন 

কমসং ােনর ধরন 
ক  

উপকারেভাগীর সং া % 
িষ কােজ নারীেদর স ৃ তা ি  ২৫০ ৪৩.৫ 

ইেটর ভাটার কােজ নারীেদর স ৃ তা ি  ৬৫ ১১.২ 
মােছর ঘেরর কােজ নারীেদর স ৃ তা ি  ৩৬ ৬.২ 
রা ার কােজ নারীেদর স ৃ তা ি  ৮৬ ১৪.৯ 

াণী স দ পালেনর েযাগ ি  ১৩২ ২২.৯ 
চাতােল নারীেদর কােজর েযাগ ি  ৭ ১.৩ 

মাট ৫৭৬ ১০০.০ 
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5.3 ফাকাস প আেলাচনা (FGD) 

‘‘উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল)’’ 
শীষক সমা  কে র ভাব ায়েনর জ  ৩  জলার ১০  উপেজলার ১৯  ইউিনয়েন ১৯  পা াের ১৯  ফাকাস 
প আেলাচনা হয়। ফাকাস প আেলাচনায় কে র িবধােভাগী, জন িতিনিধ, ানীয় গ মা  ি বগ ও িবিভ  
পশার লাকজন অংশ হণ কেরন। দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীরা িনে া  িবষয় েলা আেলাকপাত কেরেছন: 

 

  
িচ -৭৮: ফাকাস প আেলাচনা 

 
1) ক র ণয়ন ও বা বায়ন স িকত ধারণা: দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীগণ ক র ণয়ন ও 

বা বায়ন িবষেয় িব ািরত আেলাচনা কেরন। তেব িবষয়  বশ কেয়ক বছেরর েরােনা িবধায় 
অংশ হণকারীগণ এ স েক ভােব বলেত পােরনিন। তেব আইলা পরবত  সমেয় বাংলােদশ পািন উ য়ন 
বাড িক  ব ধ, াজার, ইচ গইট িনমাণ/ নিনমাণ কেরেছন এটা মেন করেত পেরেছন। 

2) কে র কােজর ণগতমান স িকত ধারণা: কে র কােজর ণগত মান িনমাণকালীন ও পেরর বছর ভাল 
িছল। িক  তার পেরর বছর িলেত নদী ভা ন, ব া ও জায়ােরর লানা পািনেত ব ধ িল বল হেয় পেড়েছ। 
যথাযথ র ণােব ণ েয়াজন। 

3) আইলার েব িবিভ  াপনা েলার অব া স েক ধারণা: আইলার আেগ বাপাউেবা িনিমত িবিভ  াপনা 
যমনঃ ব ধ, ইচ গট ইত ািদর অব া মাটা  ভােলা িছল। আইলার আঘােত াপনা েলা িবলীন হেয় যায়। 

তেব িক  াপনা আইলার আেগ িঁক ন িছল। আইলা পরবত েত িবিভ  াপনা েলা সং ার, ন:িনমাণ ও 
িনমাণ করা হয়। 

4) ক  বা বায়েনর ফেল আইলা  সম ার সমাধান স েক ধারণা: আইলার ফেল এই এলাকার মা ষ, িষ, 
বনজ স দ, মৎ  স দ, বাড়ী ঘর, াণী স দ ও যাতায়াত ব ার াপক িত সাধন হয়। আইলার পের 

ক  বা বায়েনর ফেল িবিভ  ব ধ িনমাণ/ নঃিনমাণ করা হেয়েছ িবধায় জনগেণর চলাচেলর জ  যাতায়াত 
ব া নঃ িতি ত হেয়েছ। আইলার পের ব ধ ভে  লানা পািন েবেশর জ  কান ফসল উৎপাদন করা 

যায় নাই। িবিভ  ব ধ িনমাণ/ নঃিনমােনর ফেল লানা পািন েবশ করেত পারেছ না িবধায় বতমােন ফসল 
উৎপাদন করা স ব হে । িক  িক  জিমেত বতমােন বছের  ফসল উৎপাদন করা হে । বতমােন এই 
এলাকায় মাছ চাষ ি  পেয়েছ। আইলার সময় লানা পািনেত বনজ স েদর াপক িত হয়, যা বতমােন 
কা েয় উঠা স ব হেয়েছ। 
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5) ক  বা বায়েনর ফেল ফসল চােষর সািবক অব া স েক ধারণা: ক  বা বায়েনর ফেল এই এলাকায় 
ফসল চােষর সািবক অব া বাব ায় িফের এেসেছ। আইলার পর এই এলাকায় লানা পািন েবেশর ফেল 
কান ফসল ফলােনা যায়িন। বতমােন এই এলাকায় ধান চাষ, সবিজ চাষ করা হে । িক  িক  জিমেত বছের 

 ফসল উৎপাদন করা যাে । ফসেলর িবিভ  উ ত জােতর আিবভাব, লবণ সিহ  জােতর আিবভাব 
ইত ািদর ফেল ফসল চােষর সািবক অব া  বাব ায় িফের আেসিন বরং আেরা উ ত হেয়েছ। 

6) ক  বা বায়েনর ফেল মাছ চােষর সািবক অব া স েক ধারণা: ক  বা বায়েনর ফেল বতমােন সাদা মাছ 
ও িচংড়ী মাছ উৎপাদন করা যাে । আইলার পের এই এলাকায় তমন কান মাছ চাষ করা যত না বা চােষর 
উপেযাগী িছল না। ব ধ িল সং ার এর ফেল িমঠা পািনর মাছ চাষ করা স ব হেয়েছ। বতমােন িচংড়ী ও 
কাকড়া চাষ করা স ব হে  এবং মাছ চাষ িদন িদন ি  পাে । মাছ চােষর ফেল এলাকার জনগেণর 
অথৈনিতক অব ার পিরবতন হেয়েছ।  

7) ক  বা বায়েনর ফেল পিরেবেশর ভারসা  িবষেয় ধারণা: ক  বা বায়েনর ফেল পিরেবেশর ভারসা  ন  
হয় নাই। বরং ন ন কের ফলজ ও বনজ এবং িবিভ  জােতর  রাপন কের জনগণ িবধা ভাগ করেছ।  
রাপেনর ফেল পিরেবেশর ভারসা  ন ার করা স ব হেয়েছ। আইলার পর লানা পািন েবেশর কারেণ 

বনজ স েদর াপক িত হেয়িছেলা। 

8) ক  বা বায়েনর ফেল কমসং ান িবষেয় ধারণা: ক  বা বায়েনর ফেল এলাকায় িষ উৎপাদন ি  
পেয়েছ। মাছ চাষ অেনকাংেশ ি  পেয়েছ। প  পালন িদন িদন ি  পাে । মৎ জীবী ও জেলরা মাছ ধের 

জীিবকা িনবাহ করেছ। অেনেক কাকড়া ও সবিজ চাষ কের িনেজেদর ভাে র পিরবতন কেরেছ। এলাকার 
জনগেণর কমসং ান িদন িদন ি  পেয়েছ। 

9) ক  বা বায়েনর ফেল দাির  িবেমাচন িবষেয় ধারণা: আইলার পরবত েত ক  বা বায়েনর ফেল ফসল 
চাষ, মাছ চাষ, কাকড়া চাষ, াণী স দ পালেনর ফেল দাির তা র হেয়েছ। 

10) ক  বা বায়েনর ফেল িশ াথ েদর েল ত াবতন িবষেয় ধারণা: আইলার কারেণ িশ াথ রা এলাকােভেদ 
ছয় মাস থেক এক বছর েল যেত পাের নাই। আইলা পরবত েত িত  রা াঘাট, ল সং ার বা 

ন:িনমােণ সময় লােগ। ক  বা বায়েনর ফেল এই এলাকার ছা /ছা ীরা নরায় পযা েম েল যাওয়া  
কেরেছ। 

11) ক  বা বায়েনর ফেল যাতায়াত/ যাগােয়াগ ব া স েক ধারণা: আইলা পরবত  সমেয় ক  বা বায়েনর 
ফেল িবিভ  ব ধ, কালভাট, ইচ গইট ইত ািদ িনিমত হেয়েছ। ফেল যাতায়াত/ যাগােযাগ ব া েবর 
অব ায় িফের এেসেছ বা উ ত হেয়েছ। 

12) ক  বা বায়েনর ফেল জন া  িবষেয় ধারণা: আইলার ফেল এই এলাকায় িবিভ  পািন বািহত রােগর 
া ভাব দখা দয়। এলাকার জনগণ ডায়িরয়া, আমাশয়, জি স, র ও চম রােগ অেনক বিশ আ া  হয়। 
ক  বা বায়েনর ফেল এই সকল পািন বািহত রাগ থেক র া পেয়েছ এলাকাবাসী। তাছাড়া, যাতায়াত 
ব া উ য়েনর ফেল কউ অ  হেল ত া েকে  নয়া যায়। জন াে র ওপর কে র ভাব বই 

ইিতবাচক। 

13) ক  পিরচালনা ও র ণােব েণর জ  ানীয় িবধােভাগীেদর জিড়ত থাকা িবষেয় ধারণা: ক  
পিরচালনা ও র ণােব েণর জ  কান কান এলাকায় ানীয় িবধােভাগীরা জিড়ত িছল। তারা িনয়িমত ব ধ 
সং ার, মরামত, র ণােব ণ কােজ িনেয়ািজত িছল। তারা াজার ও ইচ গটও দখা না করত। তেব 
কান কান এলাকায় ক  পিরচালনা ও র ণােব েণর জ  ানীয় িবধােভাগীরা জিড়ত িছল না। 

14) কে র কায ম অ াহত রাখা িবষেয় ধারণা: িত বছর বিড়ব ধ মরামত করেত হেব। ব ধ শ  করেত 
হেব। ক ও েটকশন িদেয় ায়ীভােব ব ধ র া করেত হেব। নদী ভা ন রাধ করেত হেব। 
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15) ক  বা বায়েনর ফেল িষিভি ক িশ কারখানা াপন িবষেয় ধারণা: ক  বা বায়েনর ফেল কান কান 
এলাকায় ফসল চােষর সািবক অব া বাব ায় িফের এেসেছ। কান কান এলাকায় আেরা উ ত হেয়েছ। সাদা 
মাছ ও িচংড়ী মােছর উৎপাদন বেড়েছ। ফেল কান কান এলাকায় রাইস িমল, চাতাল ইত ািদ হেয়েছ। কান 
কান এলাকায় বরফ কল আেগ িছল। আবার কান কান এলাকায় বরফ কল ক  বা বায়েনর পের হেয়েছ। 

16) ক  বা বায়েনর ফেল পা ার/উপ- ক িলেত জিমর িবভাজন স িকত ধারণা: পা ার/উপ- ক িলেত 
সামি কভােব আইলা পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) ধান চােষর আওতায় জিমর পিরমাণ 
বেড়েছ। ঘর, বাগান, বসতবাড়ী, বাজার, রা া ইত ািদও বেড়েছ। প া ের খলার মাঠ, পিতত এলাকা 

ইত ািদ কেমেছ। 

 

5.4 ানীয় পযােয় কমশালা 

‘‘উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল)’’ 
শীষক সমা  কে র ভাব ায়ন কায েমর অংশ িহেসেব িবগত ১০ এি ল, ২০১৮ তািরখ সকাল ১০:০০ ঘ কায় 
উপেজলা পিরষদ িমলনায়তন, িরয়া, লনায় এক  ানীয় পযােয়র কমশালার আেয়াজন করা হয়। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার মাহা দ আেশক হাসােনর সভাপিতে  উ  কমশালা অ ি ত হয়। জনাব মাঃ আফজল হােসন, পিরচালক, 
আইএমইিড ধান অিতিথ িহেসেব কমশালায় উপি ত িছেলন। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন উপেজলা 
চয়ার ান জনাব মাঃ খান আলী ন র, বাপাউেবা’র িনবাহী েকৗশলী জনাব মাঃ শরী ল ইসলাম, উপেজলা িষ 

অিফসার জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম এবং আইএমইিড এর সহকারী পিরচালক জনাব লসমী চাকমা। কমশালায় 
বাপাউেবা’র উপ-িবভাগীয় েকৗশলী মাঃ সাই র রহমান, উপেজলা মৎ  কমকতা সেরাজ মার িম ী, বাপাউেবা’র 
উপ-সহকারী েকৗশলী মাঃ আব স সাবহান হাওলাদার উপি ত িছেলন। এছাড়া িরয়া সদর ইউিনয়েনর ইউিপ 
চয়ার ান গাজী মা ন কিবর, সাহস ইউিনয়েনর ইউিপ চয়ার ান এস, এম, জয়নাল আেবদীন, ভা ার পাড়া ইউিনয়ন 

পিরষেদর ইউিপ চয়ার ান জনাব িহমাং  িব াস এবং কে র অধীন ১৫ জন উপকারেভাগীসহ মাট ৩৫ জন 
কমশালায় উপি ত িছেলন। কমশালার ারে  সভাপিত মেহাদেয়র অ মিত েম ভাব ায়ন কায েমর ম িলডার 
মা: শিফ ল ইসলাম কে র পট িম, উে , ল মা া ও অজন িবষেয় সংি  আেলাচনা কেরন। িতিন আইলার 

কারেণ িরয়ার য় িত এবং ক  বা বায়েনর ফেল িরয়া উপেজলা আইলা পরবত  য় িত কা েয় উঠেত 
পেরেছ িকনা স িবষেয় অংশ হণকারীেদর িনকট জানেত চান। িতিন িরয়ার পা ার নং- ১৭/১, ১৭/২, ২৫ ও ২৬ 

এর বাপাউেবা এর স ািদত কাজ স ে  সংি  অেলাচনা কেরন। িতিন বেলন অেনক ব ধ, ইচেগট, াজার 
িনমাণ/ মরামত করা হেয়েছ। অেনক ব েধর রা া পাকা হেয়েছ। যমন পা ার ১৭/২, ২৫। যাগােযাগ ব া বাব ায় 
িফের এেসেছ এবং আেরা উ ত হেয়েছ। তাছাড়া িষ, মৎ  চাষ ও কমসং ান বেড়েছ। দাির তা কেমেছ। ািড 
কািডেনটর ড. রথী মাহা দ মােশদ কমশালা  স ালনা কেরন। 

 
সাহস ইউিনয়েনর জনাব পিরমল ম ল ২৫ ম ২০০৯ তািরেখ সংঘ ত আইলার িত স েক সংি ভােব বাপাউেবা 
এর কায ম েল ধেরন। িতিন জানান য, আইলার কারেণ পরবত  ই বছর কান ফসল হয়িন। পরবত েত বাপাউেবা 
ক ক ব ধ মরামেতর ফেল বতমােন আইলা ববত  অব ায় িফের এেসেছ। 
 
ভা ারপারা ইউিনয়েনর ষক স য় িব াস জানান য, আইলার কারেণ লবণ পািন েবেশর ফেল পরবত  ই বছর তমন 
ফসল হয়িন। তাছাড়া সাদা মাছও মারা িগেয়িছল। পরবত েত বাপাউেবা ক ক ব ধ মরামেতর ফেল বতমােন আইলা 

ববত  অব ায় িফের এেসেছ। িতিন জানান য, ব ধ মজ ত হেয়েছ িক  গেটর র ণােব ণ দরকার। 
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িরয়া সদর ইউিনয়েনর ইউিপ চয়ার ান মা ন কিবর জানান য, এলাকাবাসী আইলা নবাসন কােজর মা েম 
উপ ত হেয়েছ। তেব নদী খনন করেত হেব এবং এর জ  য সম  মা ষ িত  হেব তােদরেক িত রণ িদেত হেব। 

ন- লাই মােস গট িদেয় পািন বর কের িদেত হেব।  
 
ভা ার পাড়া ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান জনাব িহমাং  িব াস জানান য, বাপাউেবা’র কে র মে  খাল খনন 
অ  করা েয়াজন। তাছাড়া ইচ গট িল সং ার করা েয়াজন। িতিন বেলন কা ন ও হা িনয়ায়  িবেল ২  
ব ধ দওয়া েয়াজন।  
 
সাহস ইউিনয়েনর চয়ার ান জয়নাল আেবদীন জানান য, ব শতলা ব ধ অিবলে  সং ার করা েয়াজন। তাছাড়া 
চর িরয়া ইচ গট  ন  িবধায় তা মরামত করা েয়াজন। নদী ভরাট হেয় যাে  িবধায় খনন করা েয়াজন।  
 

িরয়া উপেজলা মৎ  অিফসার সেরাজ মার িম ী জানান য, উপেজলায় সরকাির িত ান িলর মে  সম েয়র 
অভাব রেয়েছ। িতিন বেলন বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড িনিমত ইচ গট িল পিরক না ছাড়াই িনিমত হওয়ায় এেত 
দেশর মৎ  স দ িত  হেয়েছ। দশী জািতর অেনক মাছ িব  হেয় গেছ।  

 
িবেশষ অিতিথ িরয়া উপেজলা চয়ার ান খান আলী ন র বেলন য, বাপাউেবা িক  ব ধ, ইচেগট মরামত কেরেছ 
এটা ক। এেত িক  মা ষ উপ ত হেয়েছ স িবষেয় সে হ নই। তেব হাজার হাজার মা ষ া েমর িভি েত অেনক 
বিশ কাজ কেরেছ। অেনক ব ধ ও রা ার িনমাণ এবং মরামেতর কাজ সাধারণ মা ষ া েমর িভি েত কেরেছন। 

িতিন বেলন বতমােন নদীর তলেদশ  হওয়ায় পািন বর হেত পারেছ না। িতিন আরও বেলন য, ন- লাই মােস ব ধ 
ভা ার স াবনা বিশ থােক িবধায় স িবষেয় আগাম িত থাকা েয়াজন। তাছাড়া পিল জেম ইচ গট িল ব  হেয় 
যাে । নদী খনন ও ইচ গেটর পিল অপসারণ করা একা  েয়াজন।  
 
িবেশষ অিতিথ জনাব লসমী চাকমা, সহকারী পিরচালক, আইএমইিড বেলন য, িবিভ  অবকাঠােমা িনমাণ/ মরামেতর 
ফেল জনসাধারণ িক টা হেলও উপ ত হেয়েছ। এখেনা মাঠ পযােয় িক  সম া রেয়েছ। তেব নদী খনন থেক  কের 
সব সম া যথাযথ ক প েক অব ই জানােত হেব। 
 
িবেশষ অিতিথ মাঃ শরী ল ইসলাম, িনবাহী েকৗশলী, লনা পওর-১, বাপাউেবা জানান য, িবিভ  ক  বা বায়েন 
জনগেণর স ৃ তা ব দরকার। নবাসন কে র ফেল জনসাধারণ উপ ত হেয়েছ। নদী খনন, খাল খনন, ব ধ 

ন:িনমাণ ও মরামত, র েলটর মরামত েয়াজন মত করা হেব। িতিন জানান য, চর িরয়া ইচ গেটর মরামত 
কাজ চলেছ। িতিন নদী খনেনর তািলকা পািন উ য়ন বােড রেণর জ  অ েরাধ জানান। 
 

ধান অিতিথ জনাব আফজল হােসন, পিরচালক, আইএমইিড জানান য, সমেয়র সােথ সােথ চািহদার পিরবতন হয়। 
িতিন বেলন ৬০ এর দশেকর ি েত িষ উৎপাদন ি র লে  পা ার অিত েয়াজনীয় িছল। িতিন জানান া িতক 
মােছর উৎপাদন কমেলও ের মাছ চােষর পিরমাণ বেড়েছ। িতিন বেলন ইচ গট এর িনয় ণ ানীয় িবধােভাগী 
িবেশষ কের জন িতিনিধরা িনেত পাের। িতিন দেশর কেয়ক  এলাকার উদাহরণ িদেয় বেলন য, জন িতিনিধরা পািন 

ব াপনা তথা ইচ গট িনয় েণর দািয়  িনেত পাের।  
 
সভাপিত উপেজলা িনবাহী অিফসার মাহা দ আেশক হাসান জানান য, িবিভ  ক  বা বায়েন সম েয়র অভাব 
রেয়েছ। িতিন বেলন, য কে  জিম অিধ হণ করার ব া নই, তার িত রেণর  আেস না। তাছাড়া, ইচ গট 
অপােরশেনর জ  এক  কিম  থাকা দরকার। েব ওয়াটার বােডর খালাসীরা ইচ গট অপােরশন করত। বতমােন 
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খালাসী পদ নই বা ব অ  আেছ িবধায় ইচ গট অপােরশন ানীয় ভাবশালীরা কের থােক। িতিন বেলন িষ, মৎ , 
ক  বা বায়ন, সমবায় ইত ািদ িবভােগর মে  সম য় থাকা েয়াজন। পিরেশেষ সভাপিত সবাইেক ধ বাদ িদেয় 

কমশালার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 
িচ -৭৯: উপেজলা পিরষদ িমলনায়তন, িরয়া, লনায় অ ি ত ানীয় কমশালা 

 

5.5 জাতীয় পযােয় কমশালা 

‘‘উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল)’’ 
শীষক সমা  কে র ভাব ায়ন কায েমর অংশ িহেসেব িবগত 03 ন, ২০১৮ তািরখ র ৩:০০ ঘ কায় 
আইএমইিড’র সে লন কে  এক  জাতীয় পযােয়র কমশালার আেয়াজন করা হয়। পিরক না ম ণাল য়র বা বায়ন 
পিরবী ণ ও ায়ন িবভা গর সিচব জনাব মা: মিফ ল ইসলা মর সভাপিতে  উ  কমশালা অ ি ত হয়। পািন 
স দ ম ণাল য়র ভার া  সিচব জনাব কিবর িবন আেনায়ার ধান অিতিথ িহেসেব কমশালায় উপি ত িছেলন। উ  
কমশালায় িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন বাংলােদশ পািন উ য়ন বা ডর মহাপিরচালক জনাব মা: মাহ র 
রহমান। কমশালার েত সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জানান এবং কে র ওপর ণীত িতেবদেনর ল 
পেয় স হ পাওয়ার পেয়  েজে শেনর মা েম অবিহত করােনার জ  পরামশক িত ানেক িনেদশনা দান কেরন। 
কমশালার  আেলাচক জনাব শখ নজ ল ইসলাম িতেবদেনর িবিভ  ইিতবাচক িদক ও  উে খ কের তার 
গঠন লক ব  উপ াপন কেরন। পিরেশেষ সভাপিত িতেবদেনর ওপর সকলেক  আেলাচনায় অংশ হেণর জ  
আহবান জানান। কমশালায় উপি ত কমকতা  িতেবদেনর ওপর ত দর ব  ও মতামত  কেরন। পিরেশেষ 
সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় কমশালার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

  
িচ -80: আইএমইিড’র সে লন কে  অ ি ত জাতীয় পযােয়র কমশালা 
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5.6 কআইআই (KII) 

(১) ধান েকৗশলী, বাপাউেবা, দি ণ-পি ম অ ল জান, লনা (২) ত াবধায়ক েকৗশলী পওর সােকল, লনা, 
(৩) িনবাহী েকৗশলী লনা পওর িডিভশন ১, ২, উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, তরখাদা, বাপাউেবা, লনা, (৪) িনবাহী 

েকৗশলী, সাত ীরা পওর িডিভশন ১। িনবাহী েকৗশলী সাত ীরা পওর িভিডশন-২ (১৮ মাচ হেত ২৭ মাচ) পয  
ঢাকায় িছেলন, (৫) উপ-িবভাগীয় েকৗশলী/উপ-সহকারী েকৗশলী বাপাউেবা বােগরহাট। িনবাহী েকৗশলী, বাপাউেবা 
বােগরহাট ঢাকায় িছেলন, (৬) উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র জলা লনা/সাত ীরা ও বােগরহাট, (৭) জলা 
মৎ  কমকতা লনা/সাত ীরা ও বােগরহাট এর সে  KII করা হয়। সবেমাট ১৪  KII করা হয়। 

 
5.6.1 বাপাউেবা’র কমকতাগেণর সিহত KII 

কমকতা তািরখ কাথায় ম  
ধান েকৗশলী ও ত াবধায়ক েকৗশলী ১৮-০৩-২০১৮ইং লনা পওর সােকল - 

িনবাহী েকৗশলী পওর লনা িডিভশন-১ ১৮-০৩-২০১৮ইং লনা পওর িডিভশন-১ - 
িনবাহী েকৗশলী পওর লনা িডিভশন-২ ১৮-০৩-২০১৮ইং লনা পওর িডিভশন-২ - 
িনবাহী েকৗশলী পওর সাত ীরা 
িডিভশন-১ 

২০-০৩-২০১৮ইং 
সাত ীরা পওর 

িডিভশন-১ 
- 

িনবাহী েকৗশলী পওর সাত ীরা 
িডিভশন-২ 

- - 
িনবাহী েকৗশলী সহ অ া  
কমকতা সকলই ঢাকায় িছেলন। 

উপ-িবভাগীয় েকৗশলী ও উপ-সহকাির 
েকৗশলী পওর, বােগরহাট িডিভশন 

২১-০৩-২০১৮ইং 
বােগরহাট পওর 

িডিভশন 
িনবাহী েকৗশলী 
ঢাকায় িছেলন। 

 
এছাড়া িনবাহী েকৗশলী, িসইআইিপ-১ এর সােথ সা াৎ করা হয়। িতিন জানান য, পা ার ৩৫/৩ এ আইলােত ৩৯.৪ 
িক.িম. এর মে  মা  ১২.১ িক.িম. ব ধ মরামত করা হয়। এ কে  ব েধর উ তা ০.৩ িম. ি  করা হয়। সজ  
স ণ পা ার  িসইআইিপ-১ অ  হয়। 
 
বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড (দি ণ-পি মা লীয়) জােনর কমকতাগেণর সিহত কআইআই সা াৎকার এর িবে ষণ 
হেলা কে র উে  সািধত হেয়েছ। লবণা  পািন েবশ রাধ ও ব া িনয় ণ হেয়েছ। যিদও জনবল সংকট, াজার 
িনমােণর জ  মা র অভাব এবং লিজি ক সােপাট সং া  সম া িছল, তথািপ িম অিধ হণ ছাড়াই ায় ১০০% কাজ 
সমা  হয়। ধান েকৗশলী এবং ত াবধায়ক েকৗশলী জানান য, ব ধ নরা িতকরেণর কাজ ১০০% করা হয়িন। 
কারণ িম অিধ হেণর ব া রাখা হয়িন। কােজর জ  Potable Water, িমক, যাগােযাগ ব া, াজার 
িনমােণর জ  ভালমােনর মা  এবং সেবাপির অেথর সংকট িছল। কে র াথিমক ল  অিজত হেয়েছ িক  
স ণভােব হয়িন। কে র দি ণা েল ঘাস জ ায় না, িবক  িবষয় িবেবচনা করা যেত পাের। 
 
এই কে র কাজ আরে র েব অ া  ক  জিড়ত িছল। যমন-কােজর িবিনমেয় খা  কম িচ (FFW), পািন 

ব াপনা উ য়ন ক  (WMIP, 2007-2015)10, লনা, সাত ীরা ও বােগরহাট সহ অ া  জলা। দি ণ-পি ম 
সমি ত পািন স দ পিরক না ও বা বায়ন ক  (SWAIWRMP11), আবহাওয়া পিরবতন া  ফা  (CCTF) 
এবং ২০০৭ সােথ সাইে ােনর আঘােত িত েদর জ ির িভি েত উ ার এবং নবাসন ক  (ECRRP12)-এর 
মা েম আইলার পরপরই ১৭৯.৭৭ িক.িম. ব ধ মরামত/ নরা িতকরণ করা হয়, ২৩৮৪.৮৭ ল  টাকায় এবং নদীর 

                                                        
10

Water Management Improvement Project (WMIP), 2007-2015, http://www.bwdb.gov.bd/indix.php/site/ongoing project, p. 10. 
11

South West Integrated Water Resources Planning and Management Project (SAIWRPMP), 
http://www.bwdb.gov.bd/indix.php/site/ongoing project, p. 165. 
12Emergency 2007 Cyclone recovery and Restoration Project (ECRRP) BWDB Component, 
http://www.bwdb.gov.bd/indix.php/site/ongoing project, pp. 14 -16. 

http://www.bwdb.gov.bd/indix.php/site/ongoing
http://www.bwdb.gov.bd/indix.php/site/ongoing
http://www.bwdb.gov.bd/indix.php/site/ongoing
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তীর ও ব েধর ঢাল ৯.৯০৮ িক.িম. র ণােব ণ করা হয়, ৫৩৩৯.২৭ ল  টাকায়। এ ছাড়া ১৪  ইচ িনমাণ করা হয় 
২০২৫.৯০ ল  টাকার (আরিডিপিপ, া- ৮৯/২)। ানীয় শাসন, ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, সনাবািহনী 
এবং বাপাউেবা যৗথভােব জ ির কাজ স  কের। উপ লীয় ব ধ উ য়ন কে র (CEIP, 2013-2020 পয 13) 
আওতা  জলাস হ যথা েম বােগরহাট, লনা, সাত ীরা, বর না, প য়াখালী এবং িপেরাজ র। - গা  কে র 
(জা য়াির ২০১৩-িডেস র ২০১৮ পয ) আওতায় জলাস হ যথা েম লনা, সাত ীরা, বর না এবং প য়াখালী। 
SWAIWRPMP কে র (২০০৬-২০১৫ পয ) আওতা  জলা স হ যথা েম লনা, যেশার, নড়াইল এবং 
সাত ীরা। এই কে র আওতায় ৫, ১৫, ৩১ এবং ৩২ নং পা ােরর কায ম হণ করা হেয়েছ। CEIP কে র 
আওতায় ৩৪/৩, ৩৫/১, ৩২ এবং ৩৩ নং পা ােরর কায ম হণ করা হেয়েছ। ানীয় গ মা  ি  এবং সরকাির 
কমকতা  পেরা  ভােব কােজর সােথ সংি  (UDCC এবং DLIAPEC সভার িস া  অ যায়ী)। - গা 14 

কে র আওতায় ৭, ২, ৩০, ৩১ (আিশংক), ৩৪/২ (আংিশক), ২২, ২৬ এবং ২৯ নং পা ােরর কায ম হণ করা 
হেয়েছ। এছাড়া CCTF কে র আওতায় ৪৩/২ (আংিশক) পা ােরর কায ম হণ করা হেয়েছ। ২০১২-১৩ অথ 
বছর পয  অথ ছাড় সময় মত করা হয়িন িক  এর পর সম া হয়িন। বাপাউেবা’র ানীয় ক প  অ  ক  হেত 
অেথর সং ান কেরেছ অথবা কাদারেক অেপ া করেত হেয়েছ। অিজত িবধাস হ িন প: 
 

- পা ার এলাকায় লবণা  পািন েবশ রাধ হেয়েছ ; 

- ব া ব াপনা করা হেয়েছ ; 

- ধােনর উৎপাদন ি  পেয়েছ ; 

- মােছর উৎপাদন ি  পেয়েছ ; 

- কােজর েযাগ ি  হেয়েছ ; 

- যাতায়াত ব ার উ য়ন হেয়েছ ; 

- পিরেবেশর উ য়ন হেয়েছ ; 

- া  সবার উ য়ন হেয়েছ ; 

- িরেভটেম  িনমােণর ফেল িম স হেত র া হেয়েছ ; 

- জিমর  ি  পেয়েছ ; 

- ক হা ারেদর ব ার ভীিত র হেয়েছ। 

 
ানীয় জনসাধারণ আইলার ববত  অব ায় িফের এেসেছ। ক  এলাকার দাির   ােস সাহা  কেরেছ। কমসং ান, 
িষ ও মৎ  উৎপাদন ি  পেয়েছ। বতমােন সরকাির অেথ বাপাউেবা’র অবকাঠােমা পিরচালনা ও র ণােব ণ কাজ 

হে  যা চািহদার লনায় অিত নগ । লনা পিরচালনা ও র ণােব ণ িবভােগর চািহদা ১০০০.০০ ল  টাকা িক  তারা 
পেয়েছন মা  ২৮৫.০০ ল  টাকা। - গা  কে র র ণােব ণ কাজ সিমিতর মা েম করা হে । আরও র েলটর ও 

ব ধ নরা িতকরেণর েয়াজন আেছ। জলবা  পিরবতেনর কারেণ ব েধর উ তা ি  করেত হেব। 
 

                                                        
13Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (Program in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna and Patuakhali), 
http://www.bwdb.gov.bd/indix.php/site/ongoing project, p. 161. 
14Program of integrated sustainable economic development by improving water and production sectors in Bangladesh-Blue Gold 
(BWDB component), http://www.bwdb.gov.bd/indix.php/site/ongoing project, pp. 156, 158. 

http://www.bwdb.gov.bd/indix.php/site/ongoing
http://www.bwdb.gov.bd/indix.php/site/ongoing
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িচ -৮1: ধান েকৗশলী এবং ত াবধায়ক েকৗশলী বাংলােদশ 

পাউেবা’র (দি ণ-পি মা লীয়) 
িচ -৮2: িনবাহী েকৗশলী বাপাউেবা, পওর িডিভশন-১, লনা 

  
িচ -৮3: িনবাহী েকৗশলী বাপাউেবা, পওর িডিভশন-১, সাত ীরা িচ -৮4: উপ-িবভাগীয় েকৗশলী বাপাউেবা, পওর িডিভশন, 

বােগরহাট 

 
5.6.2 KII- িষ ও মৎ  িবভাগ 
উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 
শীষক সমা  কে র ভাব ায়ন সমী ার আওতায় ৩  জলার ( লনা, সাত ীরা ও বােগরহাট) িষ স সারণ 
অিধদ েরর িতনজন উপপিরচালক এবং মৎ  অিধদ েরর িতনজন জলা মৎ  কমকতার সােথ মাঠ পযােয় সা াৎকার 
হণ করা হেয়েছ। সা াৎকার দানকােল কমকতাগণ য িবষয় েলা স েক তােদর অিভমত িদেয়েছন তা িনে  েল 

ধরা হেলা। 
 
5.6.2.1 উপপিরচালক  ( লনা, সাত ীরা ও বােগরহাট), িষ স সারণ অিধদ র। 

i. ক  বা বায়েন আ :িবভাগীয় যাগােযাগ িছল না। িষ স সারণ অিধদ েরর িনকট থেক কান 
মতামত হণ করা হয়িন। ক  স েক িষ স সারণ অিধদ র অবগত নয়। 

ii. িষ কায ম িক টা বাব ায় িফের এেসেছ। তেব এেত এ কে র অবদান কত  তা বলা স ব 
নয়। কারণ এ কে র সােথ িষ স সারণ অিধদ র সংি  িছল না। ত পরী আইলা পরবত  সমেয় 
সরকাির বসরকাির পযােয় িবিভ  ক  িবিভ  সমেয় বা বািয়ত হেয়েছ িবধায় কান কে র িক 

ভাব তা আলাদা ও িনিদ  কের বলা ক ন। 
iii. যেহ  িত  ব ধ নঃিনমাণ/ মরামত করা হেয়েছ, সেহ  লবণ পািন ফসলী জিমেত কেত 

পােরিন। তাই ষক িক টা ফল হয়েতা পেয়েছ। যিদও ইচেগট েলার সািবক অব া বই খারাপ। 
অিধকাংশ ইচেগট িল পিল জেম ব  হেয় গেছ। তাছাড়া ইচেগট িলেত বাপাউেবা’র কান 
গট ান না থাকায় এ িল ানীয় ভাবশালীরা িনয় ণ কের থােক। ফেল সাধারণ ষক 
ইচেগট িলর িবধা অেনক ে ই পায় না। 
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iv. িষ ও মাছ চােষ একটা  েব িবি ভােব িছল। এখন এটা নই। এটা এক  িমমাংসীত িবষয়। 
বতমােন কান কান জায়গায় এই টা থাকেলও, সটা উে খ করার মত কান িবষয় নয়। 
বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড অবকাঠােমা িনমাণ/ মরামেতর পাশাপািশ যিদ এ েলার িনয় ণ 

েরা ির িনেত পাের, তাহেল এ সম ার ায়ী সমাধান হেতা। 
v. িষ ফসল উৎপাদন ি েত কে র ভাব িক টা থাকেত পাের। তেব িবষয়  িনভর করেছ পািন 

উ য়ন বােডর সেচতনতার ওপর। পািন উ য়ন বাড পািনর িনয় ণ যিদ ক ভােব করেত পাের অথাৎ 
যখন ষেকর পািন েয়াজন তখন যন ষক চািহদা মত পািন পায় এবং যখন েয়াজন নই, তখন 
যন কউ পািন েবশ না করায়। 

vi. ক  এলাকায় ফসল চােষর িনিবড়তা িক টা হেলও ি  পেয়েছ। তেব ক  বা বায়েনর সােথ 
ফসল চােষর িনিবড়তা ি র স ক নই। ফসল চােষর িনিবড়তা ি র কারণ িল হেলা (ক) ষক 
ফসেলর ভােলা বাজার  পাে  িবধায় বিশ ফসল চাষ করেছ (খ) িবিভ  ফসেলর উ ত জােতর 
আিবভাব (গ) লবণ সিহ  জােতর আিবভাব এবং সেবাপির (ঘ) িষ িবভােগর কম তৎপরতা ইত ািদ। 

vii. ক  বা বািয়ত হেয় থাকেল িক  কমসং ান হেয় থাকেত পাের। িবিভ  অবকাঠােমা িনমােণ এবং 
পরবত েত িষ ও মৎ  চােষ িক  কমসং ান ি  হেত পাের। 

viii. ক  বা বায়েনর ফেল িক  কমসং ান ি  হেল তা এলাকার জনগেণর দাির  ােস িক টা সাহা  
কেরেছ। 

ix. ক  বা বায়েনর ফেল পিরেবেশর ভারসা  ন  হেয়েছ িকনা তা বলা ক ন। কারণ িতর 
াভািবক গিতেক যখন ব ধ, ইচেগট ইত ািদ িদেয়  করা হয়, তখন পিরেবেশর ভারসা  ন  

হেয়েছ িকনা তা গেবষণার িবষয়। তেব ইিতবাচক িদক হেলা কান কান জায়গায়  রাপেনর 
িবষয় র িদেক খয়াল রাখা হেয়েছ। 

  
িচ -৮5: িষিবদ মাঃ হাসান ওয়াির ল কবীর, অিতির  

উপপিরচালক (শ ), িষ স সারন অিধদ র, খামারবাড়ী, লনা 
িচ -৮6: িষিবদ কাজী আব ল মা ান, উপপিরচালক, িষ 

স সারন অিধদ র, খামারবাড়ী, সাত ীরা 

 
িচ -৮7: িষিবদ মাঃ আফতাব উি ন, উপপিরচালক, িষ স সারন অিধদ র, খামারবাড়ী, বােগরহাট 
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5.6.2.2 জলা মৎ  কমকতা  ( লনা, সাত ীরা ও বােগরহাট), মৎ  অিধদ র। 
i. ক  বা বায়েন আ :িবভাগীয় যাগােযাগ িছল না। কান মতামত হণ করা হয়িন। 
ii. িষ ও মাছ চােষ বতমােন কান  নই। এটা আেগ িছল। এখন একই জিমেত ধান চাষ ও মাছ চাষ 

েটাই হে । অথাৎ মাছ সারা বছরই হে ,  জা য়াির থেক এি ল মােস যখন পািন কেম যায় তখন 
জিমর আইল ঘেস য নালা থােক সই নালার পািনেত মাছ থােক এবং তখন জিমেত বােরা ধান চাষ করা 
হয়। 

iii. মােছর উৎপাদন ি েত কে র ভাব কত  তা িনিদ  কের বলা যােব না। কারণ কে র সােথ 
সংি তা না থাকায় এটা বলা ক ন। তাছাড়া য ব ধ বা াজার িনমাণ করা হেয়েছ, তা ানীয় মৎ  
চাষীেদর সােথ আেলাচনা কের করা হয়িন। ফেল, মৎ  চাষীরা ব একটা উপ ত হয়িন। 

iv. এক  পা ােরর আ মািনক শতকরা ৫০%-৮০% এলাকায় মাছ চাষ হয়। 
v. মাছ তথা িচংড়ীর উৎপাদন বেড়েছ, তেব এেত কে র ভাব কত  তা বলা যাে  না। িবিভ  ি র 

বহার ও সিম ইে ি ভ প িতেত চাষাবােদর কারেণ িচংড়ীর উৎপাদন বেড় চেলেছ। 
vi. মৎ  চাষীগণ আইলার ববত  অব ায় িক টা িফের যেত হয়েতা পেরেছন। য িত  ব ধ েলা 

িনমাণ/ ন:িনমাণ করা হেয়েছ, স িল কান কান  যেথ   না করার ফেল স িল উপেচ পািন েবশ 
কের। তাছাড়া আইলা পরবত  সমেয় সরকাির ও বসরকাির পযােয় আেরা অেনক ক  বা বািয়ত হওয়ায় 

িনিদ  কের এই কে র ভাব বলা ক ন। 
vii. যেহ  িক  অবকাঠােমা িনমাণ/ ন:িনমাণ করা হেয়েছ, সেহ  িক  কমসং ান ি  হেয় থাকেত পাের। 

িক  কমসং ান ি  হেয় থাকেল তা দাির  ােস সাহা  কেরেছ। 
viii. পিরেবেশর ভারসা  ন  হেয়েছ িকনা, তা এক কথায় বলা যােব না। য ব ধ, াজার ইত ািদ 

িনমাণ/ নঃিনমাণ করা হেয়েছ, স িল িতর াভািবক গিত িতেক িক টা হেলও িবি ত কেরেছ। 
সই অেথ পিরেবেশর ভারসা  ন  হেয়েছ িকনা তা গেবষণার িবষয়। 

 

 
িচ -৮8: মাঃ শহী ল ইসলাম সরদার, জলা মৎ  কমকতা,মৎ  

অিধদ র, সাত ীরা 
িচ -৮9: মাঃ িজয়া হায়দার চৗ রী, জলা মৎ  কমকতা,মৎ  

অিধদ র, বােগরহাট 
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5.7 কস ািড 
উপকারেভাগীেদর জীবনযা ার ওপর কে র ভাব ও সফলতা স িকত ত  সং েহর জ  ক  এলাকায় 3  
জলায় িত  থেক 1  কের মাট 3  কস ািড করা হেয়েছ। কে র 3  পা ার (17/1, 3 ও 34/3)-এ 3 

জন উপকারেভাগীর কস ািড করা হেয়েছ । 
নাম : ত ন মার ম ল িপতার নাম : কালীপদ ম ল 
াম : িদয়া ইউিনয়ন : িদয়া 

উপেজলা : িরয়া জলা : লনা 
পা ার নং- ১৭/১ 

ত ন মার ম েলর খী জীবন 
ত ন মার ম ল লনা জলার িরয়া উপেজলার িদয়া 
ইউিনয়েনর িদয়া ােমর একজন মৎ  চাষী ও ায়ী 
বািস া। কালীপদ ম েলর ২য় ছেল ত ন মার ম ল 
আইলার সময় িছেলন ২৮ বছেরর বক। ত ন মার িত 
হাতেড় বেলন স  িববািহতা ী আর বাবা মা িনেয় তার 
সংসার তখন ভালই চলিছেলা। তার িছেলা ১২৫ শতেকর 
এক  িচংড়ী মােছর ঘর। এখােন িচংড়ী ছাড়াও িক  অ া  
মােছর চাষও হেতা। এই ঘর  িছেলা তার জীিবকার একমা  
অবল ন, তার ান ান। এই ঘর র আয় থেকই তার 
সংসার চলিছেলা। ২০০৯ সােলর লয়ংকরী আইলায় ব ধ 
উপেচ পািন েক তার ঘর  েরা ির ভেস যায়। ১৭/১ পা ােরর বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড িনিমত এই ব ধ  
উপেচ পািন েক তার িচংড়ী ঘর  ভেস যায়। ফেল িচংড়ী ও অ া  মাছ ঘর থেক বিরেয় পািনর সােথ ভেস যায়। 
আ মািনক ায় ৮০ হাজার টাকার িচংড়ী ও সাদা মাছ ভেস যাওয়ায় ত ন মার িদেশহারা হেয় পেড়ন। তাছাড়া তার 
বসতবাড়ী ও িত  হয়। ব ধ উপেচ লবণ পািন েবেশর কারেণ িতিন ও পিরবােরর সদ রা ডাইিরয়াসহ িবিভ  
রােগ আ া  হন। লবণ পািন েবেশর কারেণ গাছপালাও িত  হয়। যেহ  যাগােযােগর মা ম িহেসেব ব ধ  
ব ত হেতা, সেহ  ব ধ িত  হওয়ার ফেল যাগােযাগ ব াও িত  হয়। ফেল মা েষর যাতায়াত ও বসা 

বািণজ  িবি ত হেয় পেড়। িশ াথ েদর ল কেলেজ যাতায়াত াহত হয়। ত ন মার ও ী প বী ম ল ভাবেত 
থােকন, িকভােব সংসার চলেব। িব য়েযা  তমন িক  না থাকায় কান িক  িবি  করাও যাি েলা না। যৎসামা  াণ 
সাম ী িদেয় তা আর সংসার চেল না। তার অথৈনিতক অব া বই খারাপ হেয় পেড়। উপায়া র না দেখ ত ন মার 
িবিভ  জেনর কাছ থেক ঋণ কেরন এবং ফল িতেত ঋণ  হেয় পেড়ন।  
 
পরবত েত ২০১০ সােল বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ব ধ   ও সং ার কের। ফেল যাগােযাগ ব া নঃ িতি ত 
হয়। মা েষর যাতায়াত ও বসা বািণজ  াভািবক অব ায় আেস। িশ াথ েদর ল কেলেজ যাতায়াত আবার  হয়। 
লবণ পািন েবেশর কারেণ য া  সম া তরী হেয়িছেলা, তা রী ত হয়। গাছপালা েলাও বাব ায় িফের আেস। 
ব  কে  ঋেণর অেথ ত ন মার তার ঘর  সং ার কের নরায় িচংড়ী চাষ  কেরন। ঘেরর আয় থেক ত ন 

মার একিদেক িনেজর সংসার চালােত থােকন, অপরিদেক ঋণ পিরেশাধ করেত থােকন। পরবত েত আর কখেনা ব ধ 
উপেচ পািন তার ঘের েকিন। ২০১০ সােল িতিন এক ক া স ােনর জনক হন, যার নাম রােখন আইলা। ২০১৩ সােল 
িতিন েরা ির ঋণ পিরেশাধ কের ঋণ  হন। বতমােন তার িচংড়ী চাষ ভালই চলেছ। ইেতামে ই ঋণ পিরেশাধ করায় 
বতমােন তার িক  টাকা স য় হেয়েছ। িতিন তার ঘর  আেরা বড় করার িচ াভাবনা করেছন। গত বছর প চ শতক 
জিমও িকেনেছন। তার অথৈনিতক অব া এখন মাটা  ভাল। ব ধ   ও সং ার করায় িতিন বাংলােদশ পািন 
উ য়ন বাড এর কােছ বই ত । কারণ আইলার পের ব ধ   করার ফেল আর কখেনা তার ঘর  পািনেত ভেস 
যায়িন। 
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নাম : মা: আফসার আলী গাজী িপতার নাম : মা: এলাহী ব  গাজী 
াম : রী ইউিনয়ন : চা া ল 

উপেজলা : কালীগ  জলা : সাত ীরা 
পা ার নং- ৩ 

 
আ িব াসী আফসার আলী 

সাত ীরা জলার কালীগ  উপেজলার চা া ল ইউিনয়েনর 
ত  াম রী। ২০০৯ সােলর লয়ংকরী আইলায় ভেস 

যায় রী। অেনক িচংড়ী চাষীর ঘেরর সােথ ভেস যায় 
আফসার আলী গাজীর িচংড়ী ঘর ও। সই সােথ ভেস যায় 
৪৫ বছর বয়েসর আফসার আলীর ও। বাংলােদশ পািন 
উ য়ন বােডর ৩নং পা ােরর ব ধ উপেচ পািন ঢাকায়/ েবশ 
করায় আফসার আলীর চার একর আয়তেনর ঘর  েরা ির 
ভেস যায়। ঘেরর িচংড়ী ও অ া  মাছ সব বিরেয় যায়। 

আফসার আলী বেলন ায় িতন ল  টাকার মাছ ভেস যায়। 
তার বসতবাড়ী ও িত  হয়। চািরিদেক তখন  অভাব 
আর অভাব। ব ধ উপেচ লবণ পািন েবেশর কারেণ িতিন ও পিরবােরর সদ রা ডাইিরয়া, আমাশয়সহ িবিভ  রােগ 
আ া  হন। লবণ পািনর ভােব গাছপালাও িত  হয়। ব ধ িত  হওয়ায় যাগােযাগ ব াও িত  হয়। ফেল 
মা েষর যাতায়াত ও বসা বািণজ  িবি ত হেয় পেড়। িশ াথ েদর ল কেলেজ যাতায়াত াহত হয়। ী ফিজলা 
খা ন আর চার ছেল মেয় িনেয় আফসার আলীর তখন িদেশহারা অব া। িকভােব সংসার চলেব েঝ উঠেত পারিছেলন 
না। পাড়া িতেবিশ, আ ীয় জনেদরও একই অব া, ক কােক সাহা  কের। অনাহাের অধাহাের তখন তার িদন 
কাটিছেলা। িতিন তার আ িব াস হািরেয় ফেলন।  

 
পরবত েত ২০১০ সােল বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ব ধ   ও সং ার কের। ফেল যাগােযাগ ব া াভািবক 
অব ায় িফের আেস। মা েষর যাতায়াত ও বসা বািণজ  নঃ িতি ত হয়। িশ াথ েদর ল কেলেজ উপি িতর হার 

াভািবক হয়। লবণ পািন েবেশর কারেণ  া  সম া রী ত হয়। গাছপালা েলাও ান িফের পায়। অত:পর 
আফসার আলী ামীণ াংক থেক িক  টাকা ঋণ িনেয় নরায় িচংড়ী চাষ  কেরন এবং লােভর টাকা িদেয় ঋণ 
পিরেশাধ করেত থােকন। ২০১৪ সােল িতিন েরা ির ঋণ  হন। বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ব ধ  সং ার এবং  
করার ফেল পরবত েত আফসার আলীর ঘর  আর কখেনা পািনেত ভেস যায়িন। তেব আফসার আলী মেন কেরন ব ধ  
আেরা  হওয়া েয়াজন। ২০১৫ সােল আফসার আলী ও আেরা কেয়কজন িমেল এক  ইেটর ভাটা িদেয়েছন। গত বছর 
িক  জিমও িকেনেছন। ছেল মেয়রা ল কেলেজ লখা পড়া করেছ। তার অথৈনিতক অব া এখন বই ভােলা। 
আফসার আলী তার আ িব াস িফের পেয়েছন। িতিন ব ধ  সং ার ও  করার জ  বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর 
কােছ বই ত । 
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নাম : শখ জগ ল হক া িপতার নাম : ত: শখ জ ল হক 
াম : বােদকারা পাড়া ইউিনয়ন : কারাপারা 

উপেজলা : বােগরহাট সদর জলা : বােগরহাট 
পা ার নং- ৩৪/৩ 

 
আইলার িত কা েয় উেঠেছন শখ জগ ল হক 

চি শ বছর বয়েসর শখ জগ ল হক া বােগরহাট জলার 
সদর উপেজলার কারাপারা ইউিনয়েনর বােদকারা পাড়া ােমর 
একজন মৎ  চাষী। ী কিহ র বগম এবং এক ছেল ও এক 
মেয় িনেয় তার সাজােনা সংসার। সােড় িতন একেরর এক  

িচংড়ী ঘেরর আেয় তার সংসার মাটা  ভালই চলিছেলা। 
সংসাের ব লতা না থাকেলও অভাব িছেলা না। এভােবই 
িদন চেল যাি েলা। িক  ব ধ সােধ ২০০৯ সােলর িণঝড় 
আইলা। বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর ব ধ ভে  পািনেত 
ভেস যায় তার িচংড়ী ঘর। চ  বাতােস তার বসত ঘেররও 
াপক িত হয়। আ মািনক ায় ২-৩ ল  টাকার মাছ পািনেত 

ভেস যায়। আয় উপাজেনর একমা  স ল িচংড়ী ঘর  ভেস যাওয়ায় জগ ল হক ক ন সম ায় পেড়ন। িকভােব এ 
িত িষেয় উঠেবন তা েঝ উঠেত পারিছেলন না। ব ধ উপেচ লবণ পািন েবেশর কারেণ িতিন ও পিরবােরর সদ রা 

পািন বািহত িবিভ  রােগ আ া  হন।  লবণ পািন েবেশর কারেণ গাছপালাও িত  হয়। িত  হয় যাগােযাগ 
ব া। মা েষর যাতায়াত ও বসা বািণজ  িবি ত হেয় পেড়। িশ াথ েদর ল কেলেজ যাতায়াত াহত হয়। শখ 

জগ ল বসতবাড়ীর িক  অংশ িবি  কের দন। পরবত েত িক  ঋণও কেরন। 
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড পরবত েত ২০১০ সােল ৩৪/৩ পা ােরর ব ধ  মরামত কের এবং িক টা  কের দয়। 
ফেল যাগােযাগ ব া বা ায় িফের আেস। মা েষর যাতায়াত ও বসা বািনেজ  গিত স ার হয়। িশ া িত ােন 
ছা ছা ীেদর উপি িতর হার াভািবক হয়। লবণ পািন েবেশর কারেণ  া  সম া রী ত হয়। গাছপালা েলাও 

াভািবকতা িফের পায়। শখ জগ ল হক ধীের ধীের আবার িচংড়ী চাষ  কেরন। পরবত েত আর কখেনা ব ধ ভে / 
উপেচ ঘের পািন েবশ কেরিন। বতমােন তার িচংড়ী চাষ ভালই চলেছ। ইেতামে ই িতিন তার স দয় ঋণ পিরেশাধ 
কেরেছন। িক  জিম কনার চ া করেছন। ছেল মেয়রা িনয়িমত েল যাে । অথৈনিতক অব া ব ভাল না হেলও 
আইলার িত িতিন কা েয় উেঠেছন বেল মেন কেরন। িতিন বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর িনকট বই ত । কারণ 
বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ব ধ  মরামত না করেল িতিন িচংড়ী চাষ নরায়  করেত পারেতন না। িতিন ব ধ  
আেরা  করার পে  মত দন, যােত িণঝড় বা িন চােপর সময় ব ধ উপেচ পািন িভতের কেত না পাের।  
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ষ  অ ায় 
কে র উে  অজেনর অব া ও পযেব ণ 

6.1 কে র উে  অজেনর অব া ও পযেব ণ 
কে র উে  অজন          পযেব ণ 

 সাইে ান আইলা/২০০৯ইং এ 
িত  দি ণ-

পি মা লীয় বাপাউেবা’র 
৪৩  পা ার এর আওতায় 
অবকাঠােমা 

নবাসন/ মরামত 

 4৩  পা াের ব ধ িনমাণ 
40.243 িক.িম., ব ধ 

নরা িতকরণ ৪৩৫.২২৫ 
িক.িম., র েলটর িনমাণ ১৫ , 

েনজ আউটেলট িনমাণ ৫ , 
র েলটর মরামত ৩৩ , ইচ 
মরামত ৬২ , তীর 

সংর ণ লক উ য়ন কাজ 
৪.৪৯২ িক.িম., ঢাল 
সংর ণ লক উ য়ন কাজ 
২৪.৮৯ িক.িম., তীর 
সংর ণ লক মরামত কাজ 
০.৩৮৭ িক.িম., ঢাল 
সংর ণ লক মরামত কাজ 
০.৩৮৫ িক.িম. ও াজার/ ীচ 

ািজং িনমাণ ২০  হেয়েছ। 

 4৩  পা ােরর মে  ২৩  
পা ােরর কাজ সেরজিমন 

পযেব ণ করা হেয়েছ। পযেব েণ 
দখা যায় য,  ব ধ িনমাণ, ব ধ 
নরা িতকরণ, র েলটর িনমাণ, 
েনজ আউটেলট িনমাণ, 

র েলটর মরামত, ইচ মরামত, 
তীর সংর ণ লক উ য়ন কাজ, 
ঢাল সংর ণ লক উ য়ন কাজ, 
তীর সংর ণ লক মরামত কাজ, 
ঢাল সংর ণ লক মরামত কাজ 
ও াজার/ ীচ ািজং িনমােনর 
কারেণ ক  এলাকায় ব া িনয় ণ 
এবং লবণা  পািনর েবশ রাধ 
করা স ব হেয়েছ। ফেল িষ, 
মৎ  উৎপাদন ি  পেয়েছ। 
পিরেবশ ও যাগােযাগ ব া 

বাব ায় িফের এেসেছ।  

 বিশর ভাগ উপ- কে  মা র 
কােজ বি ং, ঢলা ভাংগা, ব েধর 
ঢাল ও টািফং কাজ যথাযথভােব 
করা হয়িন। পা ার ১৪/১ এবং 
৭/২ এর ব ধ এবং পা ার ১৪/১ 
এর াজােরর অব া বই না ক। 

 সংর ণ লক কাজ ভাল হেয়েছ। 
কবলমা  পা ার ১৭/২ বােদ। 

 িক  উপ- কে র ব েধ পাকা রা া 
আেছ।  

 ত কাজ পা ার ৩৫/১, ৩৫/৩ ও 
২৬ এ পিরলি ত হয়। 

 ২৩  উপ- ক  সেরজিমেন 
পিরদশন কের দখা যায় য, ১২  
উপ- কে র ( পা ারনং-১৭/২, 
১৭/১, ১৬, ১৫, ১৪/১, ৭/২, ৭/১, 
২৭/২, ২৭/১, ২৫, ৬-৮ ও 
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কে র উে  অজন          পযেব ণ 
নািজর র উপ- ক ) কাজ আবার 
করেত হেব।  

 পা ার/উপ- ক স হ হেত 
কাি ত িবধােভােগর জ  

িত  অবকাঠােমাস হ 
সচলকরণ এবং সাইে ান 
আইলা ম েময়াদী নবাসন 

া াম। 

 পা ার/উপ- ক স হ হেত 
কাি ত িবধােভােগর জ  

িত  অবকাঠােমাস হ 
সচলকরেণর জ  “উপ লীয় 
এলাকায় িণঝড় আইলার 
আঘােত িত  বাপাউেবা’র 
অবকাঠােমাস হ নবাসন 
(দি ণ-পি মা ল)” ক  হণ 
করা হয়। 

 িহত উ য়ন কে র আওতায় 
মাট ৪৩  উপ- কে র ১৮৭৯ 

িক.িম. ব েধর মে  ৪৭৫ িক.িম. 
ব ধ, ৬৯০  র েলটর/ ইেচর 
মে  ১২৭  (১৫+৩৩+৬৯) কাজ 
অ  কে  অ  হয়। ২৩৩৮ 
িক.িম. খােলর মে  কান খালই 
অ  কে  নয়া হয়িন। কােজই 
উপ- ক  হেত কাংিখত 

িবধােভােগর জ  উে িখত 
বাদবাকী অবকাঠােমাস েহর 

নবাসন া াম হণ করা 
দরকার। তৎসহ ২৩  উপ- ক  
সেরজিমেন পিরদশন কের দখা 
যায় য, ১২  উপ- কে র  কাজ 
আবার করেত হেব। তার মে  
অ ািধকার িভি েত থেম পা ার 
২৭/১ এর খালাসখািল, খিরয়া খাল 
ও ২  ইচ মরামত ও ব ধ 

নরা িত ও াকচােরর সােথ 
সং  খাল ন:খনন করেত হেব 
এবং পা ার ২৭/২ এর নদীস হ 
খনন করেত হেব।   
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স ম অ ায় 
ক  বা বায়ন স িকত িবিভ  সম া 

7.1 বা বায়ন কালীন সম াস হ 
 কে র াথিমক পযােয় অথাৎ থম ২ ( ই) বছর তহিবল সংকট িছল। ১ম বছের ভৗত অ গিত িছল ৩৬%, 

িক  তহিবল ছাড় করা হয় ১৬.৬%। 

 জিম অিধ হেণর ব া না থাকায় ব েধর ঢাল িডজাইন অ যায়ী যথাযথ ভােব অ সরণ করা স ব হয় নাই 
এবং ব েধর িনমাণ কাজ নদীর সি কেট করেত হেয়িছল। 

 জনবল ও লিজি ক সােপােটর ঘাটিত িছল। অ েমািদত ১১৭ জেনর মে  মা  ৬৯ কমকতা বতমােন আেছ। 
 
7.1.1 কে র কমকতাগেণর ঘনঘন বদলী করার কারেণ কােজর সম া 

িমক নং ক  পিরচালক ণকালীন/ খ কালীন ময়াদ কাল 
০১ মা: িগয়াস উ ীন, ত াবধায়ক েকৗশলী খ  কালীন ১০-০২-২০১০ ১৬-০৪-২০১১ 
০২ মা: িগয়াস উ ীন, ধান েকৗশলী খ  কালীন ১৭-০৪-২০১১ ১৬-০৭-২০১৩ 
০৩ আ ল কালাম আজাদ, ত াবধায়ক েকৗশলী খ  কালীন ১৬-০৭-২০১৩ ০২-১০-২০১৪ 
০৪ লিফকার আলী হাওলাদার খ  কালীন ০২-১০-২০১৪ ০৩-০২-২০১৫ 
০৫ মা: বজ র রশীদ খ  কালীন ০৩-০২-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৪ 

 
িনবাহী েকৗশলী বােগরহাট পওর িডিভশন 

০১ মা: বজ র রশীদ খ  কালীন ১০-১২-২০০৯ ১৩-১০-২০১০ 
০২ মাসাে ক েসইন খ  কালীন ১৩-১০-২০১০ ২৪-১০-২০১০ 
০৩ খিল র রহমান খ  কালীন ২৪-১০-২০১০ ২৯-১১-২০১২ 
০৪ িব ৎ মার শাহ খ  কালীন ২৯-১১-২০১২ ১৭-১২-২০১২ 
০৫ খিল র রহমান খ  কালীন ১৭-১২-২০১২ ০১-০৯-২০১৩ 
০৬ িব ৎ মার শাহ খ  কালীন ০৮-০৯-২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 
০৭ মাই ীন খ  কালীন ০৬-১১-২০১৩ ০৬-০২-২০১৪ 
০৮ িব ৎ মার শাহ খ  কালীন ০৬-০২-২০১৪ ২৪-০২-২০১৪ 

 
যেহ  কে র কাজ িতন বছেরর পিরবেত প চ বছের সমা  হেয়েছ, ফেল কে র য় ি  পেয়েছ কারণ রট 

িসিডউল ি , িমক হার ি  এবং িনমাণ সাম ীর  ি । ফেল উপকারেভাগীগণ ২০১৪ সােলর পিরবেত ২০১৬ সাল 
হেত ণ-উপকার পােব। িডিপিপ/আরিডিপিপ’ ত দখােনা EIRR, FIRR এবং BCR পযায় েম কেম যােব। 
 

 াজার িনমােণর জ  ভাল মা র পযা তা িছল না। 

 িবিভ  সমেয় াজার ভে  গেছ। 

 িমঠা পািনর সংকেটর কারেণ কংি ট মশােনার কােজ লবণা  পািন বহার করা হয়। 

 যাতায়াত ব া িব  িছল। 

 ক  বা বায়েনর সময়  ি র আর এক  কারণ হল সাইে ান মাহােসন, দ দ ( রফা: িপিসআর, 
বাপাউেবা, ন ২০১৫)। 

 অেনক ক  জিড়ত িছল, যমন-FFW, ECRRP, Blue GOLD, CEIP িত। 

 কে র িডিপিপ’ ত এ াকিজট ান িছল না।  
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7.1.2 া াড সট’১৯ অ যায়ী জনবেলর তািলকা 
জােনর নামঃ দি ণ-পি মা ল, বাপাউেবা, লনা। 

 
: 

নং 
পেদর নাম 

অ েমািদত পেদর সং া িব মান পেদর সং া  পেদর সং া 
মাট কমকতা কমচাির মাট কমকতা কমচাির মাট কমকতা কমচাির 

1. ধান েকৗশলীর দ র দি ণ-
পি মা ল 

২১ ৫ ১৬ ৮ ৩ ৫ ১৩ ২ ১১ 

2. লনা পওর সােকল ২০ ৪ ১৬ ৯ ৩ ৬ ১১ ১ ১০ 
3. যেশার পওর সােকল ২২ ৫ ১৭ ৯ ৩ ৬ ১৪ ২ ১২ 
4. লনা পওর িবভাগ-১ ৮৪ ১৪ ৭০ ৬২ ১০ ৫২ ৩৭ ৪ ৩৩ 
5. লনা পওর িবভাগ-২ ৯০ ১৫ ৭৫ ৩৮ ৭ ৩১ ৫৫ ৯ ৪৬ 
6. সাত ীরা পওর িবভাগ-১ ৯৩ ১৫ ৭৮ ৫৫ ৮ ৪৭ ৪২ ৭ ৩৫ 
7. সাত ীরা পওর িবভাগ-২ ৮৩ ১৫ ৬৮ ৩৯ ৬ ৩৩ ৪৭ ৯ ৩৮ 
8. বােগরহাট পওর িবভাগ ৮৯ ১৫ ৭৪ ৩১ ৮ ২৩ ৫৮ ৭ ৫১ 
9. যেশার পওর িবভাগ ৯৫ ১৭ ৭৮ ৫০ ১২ ৩৮ ৫০ ৫ ৪৫ 
10. নড়াইল পওর িবভাগ ৬৬ ১২ ৫৪ ৩০ ৯ ২১ ৩৬ ৩ ৩৩ 

মাট= ৬৬৩ ১১৭ ৫৪৬ ৩৩১ ৬৯ ২৬২ ৩৬৩ ৪৯ ৩১৪ 
উৎসঃ ধান েকৗশলী, দি ণ-পি মা ল, বাপাউেবা, লনা, মাচ, ২০১৮ । 
 

কে র যানবাহেনর অভাব িছল। ফেল কােজর তদারিক ও ায়ন যথাযথ হয় নাই। (উৎসঃ িনিবড় পযেব ণ 
িতেবদন, লাই ২০১২, া-৪৯)  

 
7.1.3 ধান েকৗশলীর দ র, দি ণ-পি মা ল, বাপাউেবা, লনার অধীন বােডর যানবাহন সং া  ত  

: নং দ েরর নাম 
দ ের গাড়ীর সং া 
(গাড়ীর ধরনসহ) 

সচল গাড়ীর সং া 
(গাড়ীর ধরনসহ) 

অচল গাড়ীর সং া 
(গাড়ীর ধরনসহ) 

ম  

1.  ধান েকৗশলীর দ র 
দি ণ-পি মা ল পাউেবা, 
লনা। 

১  জীপ 
১  কার 

১  জীপ ১  কার অচল ১  কার মরামত 
অেযা । 

2.  ত াবধায়ক েকৗশলীর দ র 
লনা পওর সােকল পাউেবা, 
লনা। 

১  জীপ 
১  কার 

১  জীপ ১  কার অচল ১  কার মরামত 
অেযা । 

2.1 িনবাহী েকৗশলীর দ র 
লনা পওর িবভাগ-২, 

পাউেবা, লনা। 

৪  জীপ 
১  িপকআপ 

৮  মাটর সাইেকল 

২  জীপ 
- 

৬  মাটর সাইেকল 

২  জীপ 
১  িপকআপ 
২  মাটর 
সাইেকল 

অচল ২  জীপ, ১  
িপকআপ ও ২  মাটর 

সাইেকল মরামত অেযা । 

2.2 িনবাহী েকৗশলীর দ র 
সাত ীরা পওর িবভাগ-১ 
পাউেবা, সাত ীরা। 

৪  জীপ 
১৬  মাটর সাইেকল 

২  জীপ 
৭  মাটর সাইেকল 

২  জীপ 
৯  মাটর 
সাইেকল 

অচল ২  জীপ ও ৯  
মাটর সাইেকল মরামত 

অেযা । 
2.3 িনবাহী েকৗশলীর দ র 

সাত ীরা পওর িবভাগ-
২ পাউেবা, সাত ীরা। 

৪  জীপ 
১৩  মাটর সাইেকল 

৩  ীড বাট 

২  জীপ 
৪  মাটর সাইেকল 

- 

- 
৯  মাটর 
সাইেকল 

-৩  ীড বাট 

সামিয়ক অচল ২  জীপ 
মরামতেযা । অচল ৯  
মাটর সাইেকল ও ৩  

ীড বাট মরামত 
অেযা । 

2.4 িনবাহী েকৗশলীর দ র 
বােগরহাট পওর িবভাগ 
পাউেবা, বােগরহাট। 

৩  জীপ 
১৪  মাটর সাইেকল 

২  জীপ 
৩  মাটর সাইেকল- 

- 
১১  মাটর 
সাইেকল 

অচল ১  জীপ 
মরামতেযা । অচল ১১  
মাটর সাইেকল মরামত 
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: নং দ েরর নাম 
দ ের গাড়ীর সং া 
(গাড়ীর ধরনসহ) 

সচল গাড়ীর সং া 
(গাড়ীর ধরনসহ) 

অচল গাড়ীর সং া 
(গাড়ীর ধরনসহ) 

ম  

 অেযা । 
3.  ত াবধায়ক েকৗশলীর দ র 

যেশার পওর সােকল পাউেবা, 
লনা। 

১  জীপ ১  জীপ - - 

3.1 িনবাহী েকৗশলীর দ র 
লনা পওর িবভাগ-১ 

পাউেবা, লান। 

৪  জীপ 
১  িপকআপ 

১৩  মাটর সাইেকল 
২  ীড বাট 

২  জীপ 
১  িপকআপ 

৭  মাটর সাইেকল 
- 

- 
- 

৬  মাটর 
সাইেকল 

২  ীড বাট 

সামিয়ক অচল ২  জীপ 
মরামতেযা । অচল ৬  
মাটর সাইেকল ও ২  

ীড বাট মরামত 
অেযা । 

মাট জীপ- 
কার- 
িপকআপ- 
মাটর সাইেকল- 

ীড বাট- 

২২  
২  
২  
৬৪  
৩  

১৩  
- 

১  
২৭  

- 

৯  
২  
১  

৩৭  
৩  

সামিয়ক অচল ৫  জীপ 
মরামতেযা । ২  কার, 

১  িপকআপ, ৩৭  মাটর 
সাইেকল ও ৩  ীড বাট 

মরামত অেযা । 

উৎসঃ ধান েকৗশলী, দি ণ-পি মা ল, বাপাউেবা, লনা, মাচ, ২০১৮ । 
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অ ম অ ায় 
কে র ভাব ায়ন ও িবে ষণ 

 
8.1 িষর ওপর ভাব 

িষর ওপর ভাব ায়েন াইমাির ডটা ও সেক াির ডটা বহার করা হেয়েছ। 
 
8.1.1 াইমাির ডটা 
8.1.1.1  উপকারেভাগীেদর িনকট থেক া  ত  উপা  িবে ষণ 
উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 
শীষক সমা  কে র ভাব ায়েনর িনিমে  কে র উপকারেভাগী এবং ক  বিহ ত (িনয় ণ) উপকারেভাগীেদর 
সা াৎকােরর মা েম িষ ও মৎ  িবষেয় েয়াজনীয় ত  উপা  সং হ করা হেয়েছ, যা প ম অ ােয় বণনা করা 
হেয়েছ। 
 
সমী া ত ক  উপকারেভাগীেদর দানা জাতীয় ফসল, ডাল জাতীয় ফসল, তল জাতীয় ফসল, সবিজ ফসল, মসলা 
জাতীয় ফসল ও শ জাতীয় ফসেলর আওতায় গড় জিমর পিরমাণ আইলা পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন 
(২০১৭-১৮) যথা েম ১০.২%, ৪%, ৯.২%, ৪২.৭%, ৪৩% এবং ১৫.২% ি  পেয়েছ। দানা জাতীয় ফসল, ডাল 
জাতীয় ফসল, তল জাতীয় ফসল, সবিজ,মসলা জাতীয় ফসল ও শ জাতীয় ফসল এর গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) 
আইলা পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) যথা েম যথা েম ৩.19%, 66.67%, 57.14%, ৬৭.0%, 
46.67% এবং 44.09% বেড়েছ।  
 
অ িদেক িনয় ণ উপকারেভাগীেদর মে  আইলা পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) দানাজাতীয় 
ফসেলর আওতায় গড় জিমর পিরমাণ ০.৯% বেড়েছ। গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) ৪.১% বেড়েছ। তল ফসেলর 
আওতায় গড় জিমর পিরমাণ ( ডিসেমল), গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) অপিরবিতত রেয়েছ। 
 
সমী া ত ক  উপকারেভাগীেদর তলািপয়া, ই, কাতলা, েগল, কাপ এবং িচংড়ী মাছ চােষর আওতায় জিমর 
পিরমাণ আইলার পের (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) যথা েম ৬৬.১%, ৭%, ৮.৯%, ৩৬.৬%, ১৩.৯% 
এবং ০.৩% ি  পেয়েছ। আইলার পের (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) তলািপয়া, ই, কাতলা, েগল, 
কাপ, িচংড়ী মাছ ইত ািদর গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) যথা েম ২৫.৬%, ১১.৪%, ১৯%, ১৩.৫%, ১.৪% এবং 
১৭.৬০% ি  পেয়েছ।  
 
িনয় ণ উপকারেভাগীেদর তলািপয়া এবং কাপ মােছর আওতায় জিমর পিরমাণ অপিরবিতত রেয়েছ। প া ের, ই, 
কাতলা, েগল এবং িচংড়ী মােছর আওতায় জিমর পিরমাণ যথা েম ৯.৪%, ১৭,৫%,৩.১% এবং ১.৭% বেড়েছ। 
িনয় ণ উপকারেভাগীেদর আইলা পরবত  (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) তলািপয়া, ই, কাতলা, েগল, 
কাপ এবং িচংড়ী মােছর গড় উৎপাদন ( কিজ/ ডিসেমল) যথা েম ৫.৮%, ৩.৪%, ৫.৬% , ১%, ৩০.৮% এবং 
১২.১% ি  পেয়েছ। সািবক ভােব িষ ও মৎ  উৎপাদন ি েত ক  সহায়ক িমকা পালন কেরেছ। 
 
 
 
 
 
 



 

া-67 

8.1.2 সেক াির ডটা 
8.1.2.1 িষ উৎপাদন 
আইলা পরবত  ২০১০-২০১১ সােল লনা জলায় আমন ধােনর উৎপাদন হয় ১৮১১৮৬ ম.টন বা হ র িত ২.২৩ 
ম.টন। একই জলায় ২০১৫-১৬ সােল আমন ধােনর উৎপাদন হয় ২৫০৫৮০ ম.টন বা হ র িত ২.৫৫ ম.টন। 

অ পভােব ২০১০-১১ সােল আউশ ধােনর উৎপাদন হয় ৮৫৬৯ ম.টন বা হ র িত ১.৫১ ম.টন এবং ২০১৫-১৬ সােল 
আউশ ধােনর উৎপাদন হয় ৪৮২৩ ম.টন বা হ র িত ০.৮৭ ম.টন। ২০১০-১১ সােল বােরা ধােনর উৎপাদন হয়  
১৬২৫৮৯৯ ম.টন বা হ র িত ৩.৭৪ ম.টন এবং ২০১৫-১৬ সােল বােরা ধান উৎপাদন হয় ১৭৬৬৯৮ ম.টন বা 
হ র িত ৩.৫৯ ম.টন।  

 
বােগরহাট জলায় ২০১০-২০১১ সােল আমন ধােনর উৎপাদন হয় ১৬২৭৯৩ ম.টন বা হ র িত ১.৮০ ম.টন। একই 
জলায় ২০১৫-১৬ সােল আমন ধােনর উৎপাদন হয় ১৭১১৩৩ ম.টন বা হ র িত ২.০৮ ম.টন। অ পভােব ২০১০-১১ 

সােল আউশ ধােনর উৎপাদন হয় ১৭২০৮ ম.টন বা হ র িত ১.৮৪ ম.টন এবং ২০১৫-১৬ সােল আউশ ধােনর 
উৎপাদন হয় ৩০৩৭২ ম.টন বা হ র িত ২.২২ ম.টন। ত প ২০১০-১১ সােল বােরা ধােনর উৎপাদন হয় ১৫০৮৭২ 
ম.টন বা হ র িত ৩.৩১ ম.টন এবং ২০১৫-১৬ সােল বােরা ধােনর উৎপাদন হয় ১৯৬০৪৫ ম.টন বা হ র িত 

৩.৯৬ ম.টন। ল ণীয় য, আইলা পরবত  বােগরহাট জলায় আমন, আউস ও বােরা এই িতন কােরর ধােনর 
উৎপাদনই ি  পায়।  
 
সাত ীরা জলায় আমন ধােনর উৎপাদন হয় ২০১০-১১ সােল ২৮৪৮৬২ ম.টন বা হ র িত ২.৮০ ম.টন। একই 
জলায় ২০১৫-১৬ সােল আমন ধােনর উৎপাদন হয় ২৮২২৭৯ ম.টন বা হ র িত ৩.০২ ম.টন। অ পভােব ২০১০-

১১ সােল আউশ ধােনর উৎপাদন হয় ২০৮৪৯ ম.টন বা হ র িত ২.৪২ ম.টন এবং ২০১৫-১৬ সােল আউশ ধােনর 
উৎপাদন হয় ২০৪৭১ ম.টন বা হ র িত ২.৫০ ম.টন। ত প ২০১০-১১ সােল বােরা ধােনর উৎপাদন হয় ২৬০২৭৪ 
ম.টন বা হ র িত ৩.৫৫ ম.টন এবং ২০১৫-১৬ সােল বােরা ধােনর উৎপাদন হয় ২৮৩৭৭২ ম.টন বা হ র িত 

৩.৮৭ ম.টন। ল ণীয় য, আইলা পরবত  সাত ীরা জলায় আমন, আউস ও বােরা এই িতন কােরর ধােনর উৎপাদনই 
ি  পায়।  

 
সারিণ-৮.১: লনা িবভােগ িষ উৎপাদন ( ডাকশন ইউিনট: মি ক টন) 

জলা ফসল 
২০১০-২০১১ ২০১১-২০১২ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ 

হ র ডাকশন হ র ডাকশন হ র ডাকশন হ র ডাকশন 

লনা 

আমন (উ ফলনশীল 
+ ানীয়+ বানা) 

৮১০৬৬ ১৮১১৬৫ ৮৩৪৩৫ ১৮১১৮৬ ১০০০০৮ ২৫৫১৩৩ ৯৮৩০৮ ২৫০৫৮০ 

আউস ৫৬৬০ ৮৫৬৯ ৭২৭০ ১০৫৮৪ ৬৭৯২ ৫৯৫৫ ৫৫৩০ ৪৮২৩ 
বােরা ৪৩৫৪৯ ১৬২৮৯৯ ৪৮১৩৪ ১৭১৫৮৭ ৪৮০৩০ ১৭৮৯৭১ ৪৯২৮৫ ১৭৬৬৯৮ 

বােগরহাট 

আমন (উ ফলনশীল 
+ ানীয়+ বানা) 

৯০৫৯৭ ১৬২৭৯৩ ৮৫৪২৬ ১৫০৩৬৩ ৮২৬৮২ ১৮০৬১৩ ৮২৩৮১ ১৭১১৩৩ 

আউস ৯৩৬৮ ১৭২০৮ ১০৫৪৬ ২২৪২৬ ১৬৩৯৬ ৩৮১৭৯.৪ ১৩৭০৪ ৩০৩৭২ 
বােরা ৪৫৫৬১ ১৫০৮৭২ ৪৬৭০৭ ১৫৭১৪৩ ৪৯০১৯ ১৯০৮৭৬ ৪৯৫৩৮ ১৯৬০৪৫ 

সাত ীরা 

আমন (উ ফলনশীল 
+ ানীয়+ বানা) 

১০১৭৬৯ ২৮৪৮৬২ ৮৪০৯১ ২১৯৩৮৯ ৯৩২৪৪ ২৭৯১৬৬ ৯৩৪১২ ২৮২২৭৯ 

আউস ৮৬০৯ ২০৮৪৯ ৮৯৯৯ ২৩৪৫১ ৮১১৪ ২০১৩৩ ৮১৮৯ ২০৪৭১ 
বােরা ৭৩২২৩ ২৬০২৭৪ ৭৩৬৮০ ২৬৫৩৫৭ ৭৪৯৩৫ ২৯৩৯৪৩ ৭৩২৮৮ ২৮৩৭৭২ 

*উৎসঃ িষ পিরসংখান বষ  ২০১০ হেত ২০১৬
15
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িচ -90: লনা জলা িষ উৎপাদন ( মি ক টন) 

 
 

িচ -৯1: বােগরহাট জলা িষ উৎপাদন ( মি ক টন) 

 
 

িচ -৯2: সাত ীরা জলা িষ উৎপাদন ( মি ক টন) 
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8.1.2.2 মৎ  উৎপাদন 
আইলা পরবত  ২০০৯-১০ সােল লনা জলায় ের মাছ উৎপাদন হয় ৬০৭০ ম.টন এবং ২০১৫-১৬ সােল হয় ১৩৫৯৭ 
ম.টন। অথাৎ ২০১৫-১৬ সােল ের মাছ উৎপাদন ায় ১২৪% ি  পায়। আবার ২০০৯-১০ সােল বােগরহাট জলায় 

ের মাছ উৎপাদন ১৭০৪৩ ম.টন হয় এবং ২০১৫-১৬ ত ১৫২৯৬ ম.টন হয়। ২০১৫-১৬ সােল বােগরহাট জলায় 
ের মাছ উৎপাদন ১০.২৫% াস পায়। আবার সাত ীরা জলায় ২০০৯-১০ সােল ৯২০০ ম.টন এবং ২০১৫-১৬ সােল 

৩৩৮৫৬ ম.টন হয়। ২০১৫-১৬ সােল সাত ীরা জলায় ের মাছ উৎপাদন ২৬৮% ি  পায়। দখা যায় য, িতন  
জলায় ের মােছর উৎপাদন ২০০৯-১০ সােল ৩২৩১৩ ম.টন এবং ২০১৫-১৬ সােল ৬২৭৪৯ ম.টন, অথাৎ ৯৪.১৯% 
ি  পায় । 

 
অ পভােব আইলা পরবত  ২০০৯-১০ সােল লনা জলায় িচংড়ী উৎপাদন ৩০৭৭২.৯৭ ম.টন হয় এবং ২০১৫-১৬ সােল 
৬১০৫৭ ম.টন হয়। ২০১৫-১৬ সােল লনা জলায় িচংড়ী উৎপাদন ৯৮.৪১% ি  পায়। আবার বােগরহাট জলায় 
২০০৯-১০ সােল িচংড়ী উৎপাদন ৪৮৭০৭.১৪ ম.টন এবং ২০১৫-১৬ সােল ৫২৩৬১ ম.টন হয়। ২০১৫-১৬ সােল 
বােগরহাট জলায় িচংড়ী উৎপাদন ৭.৫০% ি  পায়। সাত ীরা জলায় ২০০৯-১০ সােল িচংড়ী উৎপাদন ৩৬৫৭৮.২৪ 
ম.টন এবং ২০১৫-১৬ সােল ৬৭২৪৭ ম.টন হয়। ২০১৫-১৬ সােল সাত ীরা জলায় িচংড়ী উৎপাদন ৮৩.৮৪% ি  

পায়। দখা যায় য, িতন  জলায় িচংড়ী উৎপাদন ২০০৯-১০ সােল ১১৬০৫৮.২৭ ম.টন এবং ২০১৫-১৬ সােল 
১৮০৬৬৫ ম.টন হয়, অথাৎ ৫৫.৬৭% ি  পায় । 
 
সারিণ-৮.২: লনা িবভােগ মাছ উৎপাদন (ইউিনট: মি ক টন) 

সাল 
লনা বােগরহাট বােগরহাট 

র িচংিড় র িচংিড় র িচংিড় 
২০০৮-২০০৯ ১৭৫০৯ ৩৪৪৫২.৪২ ৯০৬৭ ৪১৫০৪.৩২ ৯০০৮ ২৮৫৪৯.১১ 
২০০৯-২০১০ ৬০৭০ ৩০৭৭২.৯৭ ১৭০৪৩ ৪৮৭০৭.১৪ ৯২০০ ৩৬৫৭৮.২৪ 
২০১০-২০১১ ৯০৫৩ ৩৫৭৭৫.৯০ ১৮৫২৯ ৫০২১৭.৬২ ১০৯২২ ৪৪১৩৯.০১০ 
২০১২-২০১৩ ১২৩০৮ ৪০১০৭.০৭ ১৩১৪৩ ৫৬৭৯৬.৫০ ৩০৬৫৬ ৫৯১৪৩.২৭ 
২০১৩-২০১৪ ১১৯৬২ ৪১১৭৫ ১১৪০৬ ৫৪৬৯৭ ৩৪৭৭১ ৫৯৫৭৪ 
২০১৪-২০১৫ ১২৩৭৯ ৪৯০৫৬ ১২২৭৭ ৫৭৫৬৮ ৩১৭০১ ৫৯১৭৫ 
২০১৫-২০১৬ ১৩৫৯৭ ৬১০৫৭ ১৫২৯৬ ৫২৩৬১ ৩৩৮৫৬ ৬৭২৪৭ 

*উৎসঃ মৎ  পিরসংখান বষ  ২০০৮-০৯ এবং ২০১৫-১৬
16 

 
িচ -৯২: লনা জলা মাছ উৎপাদন ( মি ক টন) 
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িচ -৯৩: বােগরহাট জলা মাছ উৎপাদন ( মি ক টন) 

 
 

িচ -৯৪: সাত ীরা জলা মাছ উৎপাদন ( মি ক টন) 

 
 

৪৩  পা ােরর ইনেভ ির 

: নং উপ- ক  জলা 
ব া িনয় ণ 

( হ:) 
সচ ( হ:) িচংড়ী ( হ:)  র ( হ:) ম  

1.  িবেমাতা বােগরহাট ৩১০০  ১৮০০ ৩৫ ন না পা ার 
2.  পা ার ৩৫/৩ বােগরহাট ৬৭৯০ ৯৫০ ২০০০ ১০০  
3.  দবেগাহািত বােগরহাট ৭০২২  ২৭০০ ৯০  
4.  গাবখািল বােগরহাট ২৩০০  ৩০০০ ৫০  
5.  নািজর র বােগরহাট ১৯৪৭৩  ১৫০০ ২০০ ন না পা ার 
6.  পা ার ৩৪/১ বােগরহাট ২২১২ ৪১৫ ৫৫৩ ৫০ ন না পা ার 
7.  পা ার ৩৫/১ বােগরহাট ১৩০৫৮ ৩২৬৮ ৩২৬৫ ৫০ ন না পা ার 
8.  পা ার ৩৬/১ বােগরহাট ৪০৩৪৩ ১৬০০ ১০০৮৬ ১৫০  
9.  পা ার ৩৪/৩ বােগরহাট ৩৬৫৬ ৬০০ ৯১৪ ১২০ ন না পা ার 

মাট ৯৭৯৫৪ ৬৮৩৩ ২৫৮১৭ ৮৪৫  
10.  লনা শহর িতর া লনা ২৬০০ ১০০ ১৫০ ৫০ ন না পা ার 
11.  পা ার ১০/১২ লনা ১৬৩১৫ ৯৬০০ ৫৪৯৫ ১০০  
12.  পা ার ১৫ লনা ২৯২৫ ১৪০০ ১৩৭৬ ৮০ ন না পা ার 
13.  পা ার ১৬ লনা ৮৪২০ ৪০০০ ৪১৭৮ ১০০ ন না পা ার 
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: নং উপ- ক  জলা 
ব া িনয় ণ 

( হ:) 
সচ ( হ:) িচংড়ী ( হ:)  র ( হ:) ম  

14.  পা ার ১৭/১ লনা ৫০২০ ২৭৫০ ২০০০ ১০০ িনয় ণ পা ার 
15.  পা ার ১৭/২ লনা ৩৪০০ ১৭০০ ১৩৫০ ৮০ িনয় ণ পা ার 
16.  পা ার ১৮/১৯ লনা ৩২৮০ ১৭০০ ১৩৫২ ৭০  

17.  পা ার ২০ লনা ৩৬৫৬ ১৭৮০ ১৪৬২ ৭৫ 
২ ভােগ ভাগ করা 
হেয়েছ 

18.  পা ার ২০/১ লনা   ০   
19.  পা ার ২১ লনা ১৬৩০ ৮০০ ৬৫২ ৪৫  
20.  পা ার ২২ লনা ১৪১৭ ৬৫০ ৬৫২ ৪০  
21.  পা ার ২৩ লনা ৪০৪৮ ১৭০০ ২১০০ ১০০  

22.  পা ার ২৫ লনা ১৭৪০০ ৬৮০০ ৪২০০ ১৫০ 
িনয় ণ পা াের 
কান কাজ হয় িন 

23.  পা ার ২৬ লনা ২৬৯৬ ১৬০০ ৬৯০ ৯০ ন না পা ার 
24.  পা ার ২৮/২ লনা ২৫৯০ ১০০০ ২৫৫ ৬৫  
25.  পা ার ৩০ লনা ৪০৪৮ ১৯৫০ ১৯১৯ ১০০  
26.  পা ার ৩১ লনা ৭২০০ ৪৯৮০ ২২৫০ ১২০  
27.  পা ার ৩১ (অংশ) লনা ৪০৪৮ ৩০০০ ১৪৫৪ ১০০  
28.  পা ার ৩২ লনা ৮১০০ ৬৭০০ ২৫২০ ৯০  
29.  পা ার ৩৩ লনা ৮১০০ ৭০০০ ২৫৮০ ৯০  
30.  পা ার ৯ লনা ১২১৫ ৮০০ ৩৭৬.৫ ৬০  
31.  পা ার ২৯ লনা ৮২১৮ ৫০০০ ১৬৫০ ৮০  
32.  আিমর র ভ ারেকাট লনা ৭৩৩০ ১০০ ৩০০ ৮০  
33.  বারাক র িদঘিলয়া লনা ৫১০৫ ৩০০০ ১০০ ৭০  

মাট ১২৮৭৬১ ৬৮১১০ ৩৯০৬১.৫ ১৯৩৫  
34.  পা ার ১ সাত ীরা ২৭০০০ ১৭০২৯ ১১০০০ ২০০ ন না পা ার 
35.  পা ার ৩ সাত ীরা ১৭০০৪ ১১০০০ ১০০০০ ১০০ ন না পা ার 
36.  পা ার ৫ সাত ীরা ৪৮৫৮৩ ৩০০০০ ৩০০০০ ৫০০  

37.  পা ার ১৪/১ সাত ীরা ২৯৩৩ ২০০০ ১৬০০ ৫০ 
ন না পা াের ২ 
ভােগ ভাগ করা 

হেয়েছ 
38.  পা ার ২ সাত ীরা ১১২৯৬ ৪২০৫ ৫০০০ ২০০ ন না পা ার 
39.  পা ার ৪ সাত ীরা ১০৫০০ ২৫০০ ৫০০০ ১০০ ন না পা ার 
40.  পা ার ৬-৮ সাত ীরা ১৮৪৫০ ৭২০০ ১১০৭৫ ১৫০ ন না পা ার 
41.  পা ার ১৩/১৪-২ সাত ীরা ১৭৮৬৪ ৮০০০ ৯৫০০ ১৫০ ন না পা ার 
42.  পা ার ৭/১ সাত ীরা ৩৮৮৭ ১৮৫০ ১৮০০ ৫০ ন না পা ার 
43.  পা ার ৭/২ সাত ীরা ১০৪৮৬ ৪২০০ ৫৫০০ ১০০ ন না পা ার 

মাট ১৬৮০০৩ ৮৭৯৮৪ ৯০৪৭৫ ১৬০০  
সব মাট ৩৯৪৭১৮ ১৬২৯২৭ ১৫৫৩৫৪.৫ ৪৩৮০  

 
ক  অ যায়ী ধান উৎপাদন ২০১০ থেক ২০১৮ সােল আ মািনক ৫৮৪১৮ টন ি  পেয়েছ। ত প, িচংড়ী উৎপাদন 

২০১০ থেক ২০১৮ সােল আ মািনক ৩৪৪৮৮ টন ি  পেয়েছ। 
 
লনা, সাত ীরা ও বােগরহাট এলাকার মাট আয়তন ১২,১৭,০৮৬ হ:, যার মে  ক  এলাকা 4,31,694 হ: 

(৩৫.৪৭%)। ক  এলাকার ৪৩  পা ার এর ব া ব াপনা এলাকা ৩,৯৪,৭১৮ হ:, যা মাট এলাকার ৩২.৪৩%। 
৪৩  পা ােরর িচংড়ীর ঘর এলাকা ১,৫৮,০৫৪ হ:, যা মাট এলাকার ১২.৯৯%। ৪৩  পা ােরর অবকাঠােমা 
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উ য়েনর ফেল ব া িনয় ণ হেয়েছ ও লবণা তা াস পেয়েছ। এ ে  আইলা পরবত  অ া  কে র সােথ এ 
ক  সহায়ক িমকা পালন কেরেছ। 

 

জলা 
মাট এলাকা 

( হ:) 
ক  এলাকা 

( হ:) 
ব া ব াপনা 
এলাকা ( হ:) 

িচংড়ী এলাকা 
( হ:) 

মাট আয়তেনর 
ক  এলাকা 

(%) 

মাট আয়তেনর 
ব া ব াপনা 

এলাকা (%) 

মাট আয়তেনর 
িচংড়ী চাষ 
এলাকা (%) 

লনা ৪৩৯৪৪৬ ১৩৯৭৬৫ ১২৮৭৬১ ৪১৭৬২ ৩১.৮০ ২৯.৩০ ৯.৫০ 
সাত ীরা ৩৮১৭২৯ ১৮১৫৩৮ ১৬৮০০৩ ৯০৪৭৫ ৪৭.৫৬ ৪৪.০১ ২৩.৭০ 
বােগরহাট ৩৯৫৯১১ ১১০৩৯১ ৯৭৯৫৪ ২৫৮১৭ ২৭.৮৮ ২৪.৭৪ ৬.৫২ 
মাট ১২১৭০৮৬ ৪৩১৬৯৪ ৩৯৪৭১৮ ১৫৮০৫৪ ৩৫.৪৭ ৩২.৪৩ ১২.৯৯ 

 
8.2 সামািজক ভাব 

সমী া ত ক  উপকারেভাগীেদর আইলার পের (২০১০) এর লনায় বতমােন (২০১৭-১৮) আয়- য়, কমসং ান 
ইত ািদ বেড়েছ। অিধবাসীেদর মে  িবিবধ পশায় িনেয়ািজতেদর হার বেড়েছ। অিধবাসীেদর মািলকানাধীন 

ািণস েদর পিরমাণ ি  পেয়েছ। পিরবােরর মািসক আয় ি  পেয়েছ। নারীেদর কমসং ান উে খেযা ভােব 
বেড়েছ। কে র অবকাঠােমা িনমাণ ও সং ােরর ফেল ষেদর কমসং ােনর পাশাপািশ নারীেদরও কমসং ােনর 
েযাগ ি  হেয়েছ বেল ৯৮.১% খানায় ত  পাওয়া যায়। সেবাপির ক  বা বায়েনর ফেল অিধবাসীেদর জীবনযা ার 

মান ি  পেয়েছ।  
 
8.3 পিরেবশগত ভাব 

পিরেবেশর ওপর তমন কান িতকর ভাব পেড়িন। সমী া এলাকায় দখা যায় ৯৮.৩% উ রদাতা মেন কের লজ 
ও জলজ াণী িত  হয় নাই। ৯৯.৩% উ রদাতা ক  বা বায়েনর ফেল লবণা তার ভাব থেক র া পাে  বেল 
মতামত দন। ক  হওয়ায় পািন লবণা তা ও অ া  িতকর ভাব থেক র া পেয়েছ বেল সকেলই মত দন। 
খানা সমী ায় দখা যায় ১০০% উ রদাতার মেত কে র অবকাঠােমা িনমােণর ফেল জীব বিচে র ওপর নিতবাচক 
কান ভাব পেড় নাই। 
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নবম অ ায় 
SWOT িবে ষণ 

 
9.1 কে র সবলিদক, বলিদক, েযাগ ও িঁক (SWOT) িবে ষণ 

কে র সবলিদক, বলিদক, েযাগ ও িঁক িবে ষণ ি য়ার মা েম কান ক , উে াগ অথবা সং ার ভিব ৎ 
িদক িনেদশনা পাওয়া যায়। উ  কে র বতমান সবলিদক ও বলিদক িবে ষণ কের ভিব েত য িঁক ও েযাগ 
আেছ তার বাভাস পাওয়া যােব। কে র (SWOT) িবে ষণ সংিম ণ র অথ দাড়ায়: 

 
S= সবলিদক (Strength) 
W= বলিদক (Weaknesses) 
O= েযাগ (Opportunities) 
T= িঁক (Threats) 
 

সবলিদক অভ রীণ ইিতবাচক িদক েলা িবে ষণ কের, যা ক েক নবাসেন সাহা  করেব। বলিদক অথ হে  
অভ রীণ কাযকলােপর নিতবাচক ি ভি । েযাগ হেলা বিহরাগত ইিতবাচক িদক েলা িচি ত করা, যােত 

শকাতর িদক েলা অিত ম করা যায়। িঁক হেলা ভিব েত বিহরাগত নিতবাচক কারণ েলা িচি ত করা, যা 
কে র িবিভ  কমকা  ায়ীকরেণ িঁকর নরা ি  মাকােবলায় সহায়তা কের। 

 
9.1.1 কে র (SWOT) িবে ষণ 

সবলিদক বলিদক েযাগ িঁক 

 ক  এলাকায় 
লবণা তা  াস 
পেয়েছ; 

 ব া িনয়ি ত 
হেয়েছ এবং 
ব ার য় িত 
কেমেছ; 

 িষ উৎপাদন 
ি েত সহায়ক 
িমকা পালন 

কেরেছ; 

 মৎ  র ও 
ঘর (িচংিড়সহ) 
ি েত সহায়ক 
িমকা পালন 

কেরেছ; 

 ক  চলাকালীন 
কমসং ান 
ি েত সহায়তা 

 াজার/ ীচ ১ম বছের সব 
অ  করা হয়িন; 

 কে র িডিপিপ ইবার সংেশাধন 
করা হেয়েছ; 

 কে র কাজ শষ হেত ২ বছেরর 
বিশ লেগেছ এেত কে র য় 
বেড়েছ এবং কে র ফল পেত 

২ বছেরর বিশ সময় লেগেছ; 

 বার বার াজার ভে  যাওয়ার 
ফেল কে র য় ি  পেয়েছ। 

 অ  কে র সােথ ততা িছল; 

 ব ধ িনমােণর জ  জিম 
অিধ হেণর ব া িছলনা; 

 বাপাউেবা’র জনবল ও যানবহন 
এর অভােব পযেব ণ কমত 
হয়িন এবং িনমাণ ত অবকাঠােমা 
পিরচালনার জ  জনবেলর 
অভাব; 

 কমসং ােনর 
েযাগ ি ; 

 অিধক ফসল 
উৎপাদন; 

 আথ-সামািজক 
উ িত; 

 বনায়েনর 
েযাগ ি ; 

 

 ব ধ নরা িতর সময় 
বি ং প িত 

অ সরণ করা হয়িন 
ও ঢলা ভা া হয়িন। 
তাই ব ধ সবল হয়িন। 

 পওর ফাে র অভাব; 

 এখেনা জলাব তা 
আেছ; 

 ব েধর উ তা কম, 
ব েধর উ তা  
িনণেয়র জ  
আবহাওয়া 
পিরবতেনর িবষয়  
িবেবচনায় নয়া 
হয়িন। 

 অেনক ােনর নদী 
ভাংগেনর ফেল নদী 
থেক ব েধর র  

কেমেছ; 
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সবলিদক বলিদক েযাগ িঁক 
কেরেছ; 

 ষক ও িচংিড় 
চাষীেদর মে  

 কেমেছ; 

 পিরেবেশর 
উ িতেত সহায়ক 

িমকা পালন 
কেরেছ; 

 যাগােযাগ 
ব ার উ িতেত 

সহায়তা কেরেছ;  

 মা েষর অ খ 
িব খ কেমেছ; 

 মা েষর আ া 
িফের এেসেছ; 

 লবণা তা এবং 
ব ার ভয়ভীিত 
কেমেছ; 

 জিমর দাম ি  
পেয়েছ। 

 ব েধর সব জায়গায় টািফং িছলনা; 

 ইচ গট অপােরশন কমত 
হয়িন; 

 ক  কােজর অ গিতর 
িতেবদেন ম  কমত দওয়া 

হয়িন। 

 ব েধ যথাযথভােব 
টািফং করা হয়িন; 

 ব ধ সবল নয়; 

 িচংিড় চাষীরা ব েধ 
নালা তরী কের 
ব ধেক বল কের; 

 পািন িন াশেনর জ  
খাল ন:খনেনর 

ব া নই; 

 জনগেণর স ৃ তার 
অভাব; 

 বাপাউেবা এর জনবল 
ও যানবহেনর তা। 
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দশম অ ায় 
পািরশস হ 

10.1 পািরশস হ 

10.1.1 ব ধ িনমােণর ে  জিম অিধ হেণর ব া থাকা েয়াজন (অ ে দ-৯.১.১)। 

10.1.2 েত ক ক  হেণর েব স া তা সমী া করেত হেব। বজ লাইন সমী া অব ই িডিপিপ’ ত  
রাখা দরকার। অতীব জ ির কােজর জ  বাপাউেবা’র ািনং এবং িডজাইন কাযালেয়র জনবল ারা 
স া তা সমী ার কাজ করা যেত পাের। 

10.1.3 কে র কােজ ততা পিরহার করেত হেব (অ ে দ-৫.১.১ ও ৯.১.১)।  

10.1.4 ব েধর িনমাণ কাজ টকসই করার জ  যথাযথভােব বি ং, ঢলা ভাংগা, কম াকশন ও টািফং এর 
কাজ করেত হেব (অ ে দ-৯.১.১)। 

10.1.5 উপ লীয় এলাকায় ঘাস17 লাগােনার সম া আেছ (অ ে দ-৫.১.১ ও ৯.১.১)। বা ঘাস িডজাইন 
মাতােবক লাগােত হেব। র ণােব ণ য় কমােনার জ  গভীর ও  লী িব া ঘাস িবেবচনা করা 
যেত পাের। যিদ ঘাস সহজলভ  না হয় সে ে  নাসারীর মা েম বা ও িব া ঘাস উৎপাদেনর ব া 

করেত হেব। 

10.1.6 টািফং ব েধর ঢাল সংর ণ কের। তারপেরও িঁক ণ এলাকায় ঢাল ভে  যাওয়ার আশংকা থাকেল 
চিলত িরেভটেম  প িত অ সরণ করা যেত পাের। 

10.1.7 ব েধর জ ির কােজ াজার এবং ীচ বে র াপাের অিধক  িদেত হেব (অ ে দ-৯.১.১)। 

10.1.8 BWDB-এর জনবেলর অভােব কে র কােজর তদারিক ও ায়ন যথাযথভােব হয় নাই। তাই 
বাপাউেবা’র পদস হ রণ করেত হেব (অ ে দ-৭.১.২)। 

10.1.9 ক  বা বায়নকােল ক  পিরচালেকর ঘন ঘন বদলী পিরহার করেত হেব (অ ে দ-৭.১.১)।  

10.1.10 মিনটিরং কােজর জ  কে র িদেক (Country Side) িক.িম. পা  বসােত হেব।  

10.1.11 জ ির কােজর জ  ক বরাে র (Block Allocation) ব া রাখা যেত পাের।  

10.1.12 হৎ উপ- ক  ( পা ার)-এ জািনং (Zoning) কের িচংড়ী ও িষ কাজ করা যেত পাের। িচংড়ী 
এলাকা েরা ির িচংড়ীর মািলকগণ র ণােব ণ করেব। 

10.1.13 াবর-অ াবর স দ ও অবকাঠােমা িনরাপদ রাখার জ  নদী তীর সংর ণ করা েয়াজন। 
িরেভটেম  কােজর মা েম নদী তীর সংর েণর বতমান প িত চা  রাখা যেত পাের। 

10.1.14 উপ- ক  এলাকায় িনিমত/ ন:িনিমত ব ধ, র েলটর, ইচেগট ও অ া  অবকাঠােমাস হ টকসই 
করার িনিমে  ণ ল পযােয় উপকারেভাগী এবং ানীয় জনগেণর মা েম WMG গঠন করেত 
হেব। উপ- ক  এলাকায় িনিমত/ ন:িনিমত ব ধ, র েলটর, ইচেগট ও অ া  অবকাঠােমাস হ 
পিরচালনা ও র নােব েণ WMG-এর সদ গণ কাযকরী িমকা রাখেব। এেত ইউিনয়ন ও 
উপেজলা পযােয় কমরত উপেজলা িনবাহী অিফসার, িষ স সারণ অিধদ র, মৎ  অিধদ র, 

াণীস দ অিধদ র ও অ া  সংি  কমকতা কমচারীেদর পরামশ ও সহেযািগতা াি  িনি ত 

                                                        
17

Dr. P. K. Yoon (1992), use of vetiver grass for soil erosion control of embankment and Development of social economic environment 
friendly (SEF) system for embankment. p. 48. 
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করেত হেব (অ ে দ-৫.৪)। ফেল সিমিতর সকল সদ  ও ইউিনয়ন পযােয়র িষ, মৎ  ও  
াণীস দ কমকতা ও কমচারীেদর মে  ঢ় সংেযাগ াপন হেব। 

10.1.15 মাঝারী (৫০০০-১৫০০০ হঃ) উপ- কে র জ  ২ টায়ার (WMG ও WMA) প িত ও বড় 
কে র জ  (> ১৫০০০ হঃ) ৩ টায়ার (WMG, WMA ও WMF) প িত হণ করা যেত 

পাের। মাঝারী কে র পওর এর কাজ WMG করেব এবং বড় কে র পওর এর কাজ বাপাউেবা 
করেব। তেব সব কে র কােজর  থেক শষ পয  WMG স ৃ  থাকেব এবং কােজর 
তদারিক করেব (অ ে দ-১.৬.৩)।  

10.1.16 বােয়ােটকিনক াল ােটকশন এর িদেক অিধক  িদেত হেব (অ ে দ-৫.১.১ ও ৯.১.১)। 

10.1.17 সব কে র কােজর  থেক শষ পয  বাপাউেবা গ ত টকিনক াল কিম  ও টা  ফােসর সােথ 
WMG স ৃ  থাকেব এবং কােজর তদারিক করেব।  

10.1.18 ক  বা বায়েন সরকাির িত ান িলর মে  অিধকতর সম য় সাধেনর ব া হণ করেত হেব 
(অ ে দ-৫.৪)। 

10.1.19 জাতীয় পািন নীিত (১৯৯৯) এবং জাতীয় পািন ব াপনা নীিত (২০০১) অ সরণ করেত হেব 
(অ ে দ-১.৬)। 
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পিরিশ -1: 
সা াৎকার অ িচ ও চকিল  
 
সা াৎকার অ িচ-১: কে র উপকারেভাগী 

সা াৎকার অ িচ-2: কে াল েপর উ রদাতা 

িক ইনফরেম  ই ারিভউ (KII) চকিল -3.1: ক  পিরচালক/িনবাহী েকৗশলী 

িক ইনফরেম  ই ারিভউ (KII) চকিল -3.2: জলা িষ কমকতা 

িক ইনফরেম  ই ারিভউ (KII) চকিল -3.3: জলা মৎ  কমকতা 

ফাকাস প আেলাচনা (FGD) চকিল -4: আইলা উপকারেভাগী সংি  সকল অংশীজন (Stakeholder) 

সা াৎকার অ িচ-5: কস ািড 

অবকাঠােমা সেরজিমেন পিরদশন চকিল -6: উপ- ক / পা ার এলাকা 

য় প িত পযােলাচনার চকিল -7: ক  পিরচালেকর কাযালয় 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

g~j¨vqb †m±i 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207 

 

উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 

শীষক সমা  কে র ভাব ায়ন সমী া 
 

সা াৎকার অ িচ-১: কে র উপকারেভাগী 
(ত  সং েহর উে : উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড (বাপাউেবা) অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল)শীষক সমা  

কে র ভাব ায়ন জরীপ করা হে ।
 উ  জরীেপ আপনার দান ত ত  কবল মা  গেবষণা কােজ ব ত হেব। এই তে র গাপনীয়তা র া করা হেব। তাই সমী ার ােথ 

আপনার সহেযািগতা একা  কা ।
) 

m¤§wZ cÖ̀ vb K‡iQb ( )   cÖkœgvjvq hvb 
 

1. DËi`vZvi Z_¨vw` 

DËi`vZvi 

bvg: 

 eqm:  DËi`vZvi 

wj½:  

 

‡gvevBj bs:  MÖvg:   BDwbqb: bvg 

I †KvW: 

 

Dc‡Rjv: bvg 

‡KvW: 

 ‡Rjv: bvg 

I †KvW: 

 wefvM: bvg I 

†KvW: 

 

‡cvìvi bs:  

উপকারেভাগী  
 

 

 

 

‡mKkb-G: cÖKí GjvKvq RbwgwZK I Av_©-mvgvwRK Z_¨vw` 

2. RbmsL¨vZvwË¡K ‰ewkó¨: 

‡KvW 

bvg 

(cwievi cÖavb †_‡K ïiæ 

Kiæb) 

cwievi 

cÖav‡bi  mv‡_ 

m¤úK© 

eqm 

(c~Y© 

eQi) 

wj½ 

(‡KvW) 

wk¶vMZ 

†hvM¨Zv 

(‡KvW) 

‰eevwnK 

Ae¯’v 

(‡KvW) 

eZ©gvb AvBjv cieZ©x 

cÖavb †ckv 

(‡KvW) 

cÖavb †ckv 

(‡KvW) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

m¤úK© ‡KvW: cwievi cÖavb =1, ¯̂vgx=2, ¿̄x=3, ‡Q‡j=4, †g‡q=5 wcZv=6, gvZv=7, fvB=8, ‡evb=9, fvMbv/fvMbx =10, fvwZRv/fvwZRx =11, †evb RvgvB=12, 

fvB‡qi †eŠ=13, `v`v/`v x̀/= 14, bvbv/bvbx=15, †Q‡ji †eŠ=16, ‡g‡qi RvgvB=17, bvwZ/bvZbx=18,  Kv‡Ri †jvK=19, Ab¨vb¨ AvZœxq=20) 

wk¶vMZ †hvM¨Zvi ‡KvW: (eqm 5 eQ‡ii wb‡P=1, wbi¶i=2, co‡Z I wjL‡Z cv‡i=3, cÖv_wgK=4, ‡RGmwm=5, GmGmwm=6, GBPGmwm=7, œ̄vZK=8, œ̄vZ‡KvËi=9, 
Wv³vi/BwÄwbqvi =10, wj½ †KvW:cyiæl =1, gwnjv =2, Z…Zxq wj½=3 

‰eevwnK Ae ’̄vi ‡KvW:AweevwnZ=1, weevwnZ =2, weaev=3, wecZœxK=4, weevn wew”Qbœ=5 
†ckv ‡KvW: (wbf©ikxj=1, QvÎ/QvÎx=2, K…wl=3, K…wl kÖwgK =4, w`bgRyi=5, M…n ’̄vjx KvR=6, M„wnbx=7, PvKzix=8, cwienb kÖwgK=9, e¨emv eo/gvSvwi=10, KywUi 

wkí=11, cÖevmx=12, cÖvwYm¤ú` (Miæ/QvMj/gwnl/‡fov)=13, nvum-gyiMx/cvLx cvjb=14, ‡R‡j=15, Kvgvi=16, Kzgvi=17, `ÿkÖwgK=18, 

grm¨ Pvl=19, grm¨ e¨emv=20, ÿz ª̀ e¨emv=21, Wv³vi=22, BwÄwbqvi=23, Ab¨vb¨=24 

cÖkœc‡Îi µwgK bs- 
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3. gvwjKvbvaxb M„n¯’vjxq mvgMÖx 

M„n¯’vjxq mvgMÖxi aib ‡KvW 

eZ©gvb Ae¯’v AvBjv cieZ©x 

msL¨v ‡gvU g~j¨ (UvKv) msL¨v ‡gvU g~j¨ (UvKv) 

‰e ỳ¨wZK cvLv 1     
‡mjvB †gwkb 2     
‡iwWI 3     
wUwf 4     
‡gvevBj †dvb 5     
wd«R 6     
Avjgvix 7     
LvU 8     
‡mvdv‡mU 9     
‡kv‡KR 10     
evBmvB‡Kj 11     
gUimvB‡Kj 12     
bwQgb 13     
gUicv¤ú 14     
Ab¨vb¨ 99     

 

4. f~wg m¤ú‡`i gvwjKvbv 

Rwgi weeiY ‡KvW 

eZ©gvb AvBjvi cieZ©x 

 (kZvsk) g~j¨ (kZvsk cÖwZ)  (kZvsk) g~j¨ (kZvsk cÖwZ) 

emZevox 1     

wbR¯ ̂Pv‡li Rwgi cwigvb 2     

eÜK ‡bqv Rwgi cwigvb 3     

eÜK †`qv Rwgi cwigvb 4     

wb‡Ri cyKyi 5     

‡hŠ_ cyKzi 6     

 d‡ji evMvb/ evwMPv 7     

¯’vqx cwZZ Rwg 8     

Ab¨vb¨ 99     

 

5. emZevwoi gvwjKvbv 

N‡ii weeiY ‡KvW aiY †KvW N‡ii msL¨v evRvi g~j¨ (UvKv) 

‰e ỳ¨wZK (nu¨v=1, bv=2) 

1 2 3 4 5 6 
emZNi 1     

ivbœvNi 2     

‡Mvqvj Ni  3     

¸`vg Ni 4     

aiY †KvW: wUb‡mW=1, AvavcvKv=2, cvKv evwo=3, KuvPv Ni=4 
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6. gvwjKvbvaxb cÖvwYm¤ú` 

cÖvwYm¤ú‡`i aib 

‡KvW eZ©gvb Ae¯’v AvBjvi cieZ©x Ae¯’v 

msL¨v ‡gvU g~j¨ (UvKv) msL¨v ‡gvU g~j¨ (UvKv) 

Miæ 1     

gwnl 2     

QvMj / ‡fov 3     

 nvum/ gyiwM/KeyZi/cvLx 4     

 

7. gvwjKvbvaxb K…wl hš¿cvwZ 

cwienb I hš¿cvwZi aib eZ©gvb AvBjvi cieZ©x Ae¯’v 

msL¨v ‡gvU evRvi g~j¨ (UvKv) 

cvIqvi wUjvi   
AMfxi cv¤ú   
‡`kx ‡bŠKv   
hvwš¿K †bŠKv   

 

‡mKkb-we : K…wl msµvšÍ Z_¨vw` 

8. dmj Drcv`b msµvšÍ Z_¨vw` 

dm‡ji bvg †KvW 

eZ©gvb AvBjv cieZx ‡gŠmyg  †KvW 

(Lwic=1, 

Lwic=2, iwe=3) Rwg (kZvsk) 

Drcv`b 

(†KwR) 

LiP 

(kZvsk) 

Drcv`b (†KwR) 

LiP 

(kZvsk) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

9. gvQ Drcv`b msµvšÍ Z_¨vw` 

gv‡Qi bvg ‡KvW gv‡Qi †Ni 

(kZvsk) 

eZ©gvb AvBjv cieZ©x 

Drcv`b (cÖwZ 

kZvsk) †KwR 

LiP evRvi  g~j¨ 

Drcv`b (cÖwZ 

kZvsk) †KwR 

LiP 

evRvi 

g~j¨ 

         

         

         

         

         

         

gv‡Qi ‡KvWt RvZ: ‡Zjvwcqv=1, iæB=2, KvZjv=3, wks/gv¸i=4, g„‡Mj=5, Kvc©=6, †kvj/UvwK=7, wPsox=8, evBg=9, 
cv½vm=10, ‰K=11, ‡QvU †`kx gvQ=12, wPZj=13, †evqvj=14, KuvKov=15,Ab¨vb¨------------- 
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‡mKkb-wm t Avq-e¨q msµvšÍ Z_¨vw` 

10. cwiev‡ii m`m¨‡`i evwl©K Avq 

Av‡qi Drm ‡KvW ‡gvU cwigvY (UvKv) 

eZ©gvb AvBjv cieZ©x 

PvKzix  1   

cÖvwY m¤ú` (Miæ, QvMj, nuvm, gyiwM, KeyZi, cvwL cvjb)  2   

grm¨ m¤ú` (‡R‡j, grm¨ Pvlx/e¨emvqx) 3   

gvwS 4   

e¨emv  5   

K…wl kÖg  6   

AK…wl kÖg  7   

KywUi wkí/ n¯Í wkí/ ZuvwZ 8 

  

wiKmv / f¨vb Pvjbv  9   

`ÿ kÖwgK (KvV wgw¯¿/ ivR 

wgw¯¿/‡gKvwbK/Kvgvi/Kzgvi/`wR© BZ¨vw`) 

10   

‡ckvRxex 11   

cÖevmx 12   

Ab¨vb¨ 99   

 

11. LvZ Abymv‡i evwl©K e¨q 

e¨‡qi weeiY ‡KvW UvKvi cwigvb 

Lv`¨  1  

¯v̂¯’̈  †mev  2  

‡cvkvK  3  

evm¯’vb wbg©vY/ evm¯’vb ‡givgZ 4  

wkÿv 5  

AvmevecÎ 6  

K…wl Lv‡Z e¨q 7  

cÖvwY m¤ú` cvjb 8 

 

gvQ Pvl  9  

agx©q Drme  10  

FY cwi‡kva  11  

n¯Í PvwjZ bjK‚c ¯’vcb  12  

¯v̂¯’̈  m¤§Z cvqLvbv ¯’vcb  13  

hvZvqvZ  14  

‡hvMv‡hvM 15  

Ab¨vb¨ 99  
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‡mKkb-wW: ¯v̂¯’̈  I cywó 

12. cwievi cÖwZ gvwmK Lv`¨ MÖnY 

weeiY ‡KvW 

eZ©gvb AvBjv cieZ©x 

‡gvU Lv`¨ 

MÖn‡Yi cwigvY 

(‡KwR/ msL¨v) 

evwoi 

mieivnK…Z 

(%)(‡KwR/ 

msL¨v) 

µqK…Z (%) 

(‡KwR/ msL¨v) 

‡gvU Lv`¨ 

MÖn‡Yi cwigvY 

(‡KwR/ msL¨v) 

evwoi 

mieivnK…Z 

(%)(‡KwR/ 

msL¨v) 

µqK…Z (%) 

(‡KwR/ 

msL¨v) 

Pvj (‡KwR)  1       

AvUv/gq`v (‡KwR) 2       

gvQ (‡KwR)  3       

nuvm/ gyiMxi gvsm 

(‡KwR)  

4 
 

     

Miæi gvsm (‡KwR)  5       

Lvwmi gvsm (‡KwR)  6       

wWg (msL¨v)  7       

`ya (wjUvi)  8 

      

Avjy (‡KwR)  9       

kvK mewR (‡KwR) 10       

Wvj (‡KwR)  11       

‰Zj (‡KwR)  12       

 

13. Lvevi cvwbi Drm 

Lvevi cvwbi Dr‡mi aib ‡KvW eZ©gvb AvBjv cieZx© 

wb‡R¯ ̂wUDe‡qj 1   

cÖwZ‡ekxi  wUDe‡qj 2   
miKvix  wUDe‡qj 3   
ms¯’v  wUDe‡qj 4   

 

14. cvwbi Drm e¨env‡ii c×wZ 

e¨envi c×wZ ‡KvW eZ©gvb AvBjv cieZ©x 

n¯Í PvwjZ AMfxi bjKzc (evrmwiK) 1   
STW operated by deep setting 2   
‡gvUi PvwjZ AMfxi bjKzc (evrmwiK) 3   
Deep set STW operated by motor 4   
n¯Í PvwjZ Mfxi bjKzc 5   

 

15. gvwjKvbvaxb cvqLvbvi myweav 

‡KvW eZ©gvb  AvBjv cieZx© 

m¨vwbUvix cvqLvbv (nvDRhy³)=1, m¨vwbUvix cvqLvbv (Db¥y³ 

¯’v‡b mshy³)=2, wis ø̄vehy³ cvqLvbv (mwVK fv‡e XvKv)=3, 
wis ø̄vehy³ cvqLvbv (mwVK fv‡e XvKv bq)=4, cvqLvbv 

(SzjšÍ ev †Lvjv)=5 Db¥y³ ¯’vb=6 
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16. ‡iv‡M AvµvšÍ Z_¨t (MZ GKeQ‡i) 

‡iv‡Mi bvg ‡KvW 
eZ©gvb Ae¯’v AvBjv cieZ©x (12gvm ch©šÍ) 

†gvU m`m¨ 

msL¨v 

LiP (Wv. wd, 

Ila,cixÿv,hvZvqvZ) 

†gvU m`m¨ 

msL¨v 

LiP (Wv. wd, 

Ila,cixÿv,hvZvqvZ) 

VvÛv RwbZ mw`©, R¡i, Kvwk 1     
g¨v‡jwiqv 2     
RwÛm 3     
Wvqwiqv 4     

K‡jiv 5     

Avgvkq 6     

i³ k~b¨Zv  7     

R¡i 8     

Pg©‡ivM 9     

Av‡m©wbKRwbZ †ivM 10     

MjMÛ 11     

kvwiixK weKj½ 12     

Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb) 99     

 

‡m‡Kkb-B t cÖKí welqK Z_¨vw` 

cÖkœ DËi †KvW 

17. AvBjvq Avcwb wKfv‡e ÿwZMȪ Í n‡qwQ‡jb? 

‡KvW: euva †f‡½=1, euva Dc‡P cvwb wM‡q=2, †K¬vRvi †f‡m †h‡q=3, ø̄yBR †MU 

†f‡½ wM‡q=4, msiÿY Kv‡Ri Afv‡e euva †f‡½ wM‡q=5, cvwbi Pv‡c euva †f‡½ 

wM‡q=6, Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb)=7 

   

   

18. AvBjvq Avcbvi Lvbv wK wK ÿwZi  mb¥yLxb n‡qwQ‡jv? 

†KvW: Ni †f‡O wM‡qwQ‡jv=1, dmj bó=2, Miy-QvMj ÿwZMȪ Í=3, nuvmgyiMx ÿwZMȪ Í 

=4, kvwiixK ÿwZ=5, cwiev‡ii  m`m¨ gviv hvIqv=6, Drcvw`Z dmj weµq Ki‡Z 

Amyweav =7, hvZvqvZ=8, mvgvwRK †hvMv‡hvM=9, Mf©eZx gv I Ab¨‡`i ª̀æZ 

wPwKrmvq mgm¨v n‡q‡Q=10, DcvR©‡bi my‡qvM e¨nZ=11, cyKzi ev †N‡ii gvQ ÿwZ 

nIqv=12, ¯‹zj hvZvqvZ e¨nZ n‡q‡Q=13, †Kvb ÿwZ nqwb=14 

   

   

   

19. Avcbvi Lvbvq †h mg¯Í ÿwZi mb¥yLxb n‡qwQ‡jb Zvi †gvKv‡ejvi Rb¨ †Kvb 

cÖKvi mnvqZv †c‡qwQ‡jb ev cv‡”Qb wK?  (†KvW: nu¨v=1, bv=2) 

 

19.1 nu¨v n‡j wK ai‡bi mnvqZv D‡jøL¨ Kiæb| (†KvW: miKvix Aby`vb=1, GbwRI 

Aby`vb =2, Ab¨vb¨ Aby`vb (GKKvjxb)=3, miKvix `xN©‡gqv`x fvZv=4, GbwRI 

`xN©‡gqv`x fvZv=5, Ab¨vb¨=6) 

   

   

19.2 bv n‡j wK fv‡e †gvKv‡ejv K‡i‡Qb? D‡jøL¨ Kiæb..................... 

‡KvW:  mÂq =1, FY MÖnY=1, Rwgweµq=3, Rwg e›`K †`qv=4, gv‡Qi †Ni 

weµq=5, †N‡ii gvQ weµq=6, KvwqK kÖg=7, MvQ weµq=8, `vgx Avmeve 

weµq=9, ¯‡̂Y©i Mqbv weµq=10, ¯‡̂Y©i Mqbv e›`K=11, cÖvwY m¤ú` weµq=12, 

Ab¨vb¨ ..( D‡jøL Kiæb) 

   

   

20. AvBjvi Kvi‡Y jebv³ cvwb Avcbvi  Avevw` Rwgi †Kvb ÿwZ n‡q‡Q 

wK?(†KvW: nu¨v=1, bv=2)  
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cÖkœ DËi †KvW 

20.1 DËi n¨v n‡j, wK wK ÿwZ n‡qwQj? D‡jøL Kiæb..       

20.2 eZ©gv‡b D³ Rwg Pv‡li Dc‡hvMx n‡q‡Q wK? n¨v n‡j-- 

†KvW: AvswkK=1, cy‡ivcywi=2, Dc‡hvMx nqwb=3, Ab¨vb¨------------ 

 

21.  wbg©vY/c~Y©wbg©vY AeKvVv‡gv aiY; euva=1, ¯øyBR †MU=2,     =3, ------=4,  

     

22. AvBjvi AvNv‡Zi ÿwZMȪ ÍZv ‡_‡K iÿv cvIqvi Rb¨ (AeKvVv‡gv bvg D‡jøL 

Kiæb) wbg©vY/c~Y©wbg©vY K‡i‡Q, Zuv‡Z Avcbv‡`i wK wK DcKvi n‡q‡Q? (†KvW: 

fvu½b cÖwZ‡iva n‡q‡Q=1, Rjve×Zv m„wó n‡”Qbv=2, hvZvqv‡Zi e¨e¯’v=3, evi evi 

Ni wbg©vY ev c~Y©wbg©vY Ki‡Z nqbv=4, dmj bó bv=5. cÖvwYm¤ú` ÿwZMȪ Í n‡”Q 

bv=6, Drcvw`Z dmj weµq Ki‡Z myweav=7,  cyKzi ev †N‡ii gvQ †f‡m hvqbv=8, 

Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó=9, †mP e¨e¯’vi DbœwZ n‡”Q=10, dm‡ji wbweoZv 

e„w×=11, Avevw` Rwgi cwigvY e„w×=12, †Kvb DcKvi nqwb= 13,Ab¨vb¨ (D‡jøL 

Kiæb)=14 

   

   

   

   

   

22.1 22 bs cª‡kœ DËi †KvW  13 n‡j, Zuv‡Z Avcbv‡`i wK wK ÿwZ n‡”Q? 

 D‡jøL Kiæb------------------     

22.2 AvBjvi AvNv‡Z Kviv me‡P‡q †ekx ÿwZMȪ ÍZvi wkKvi n‡q‡q? 
bvix=1, wkï=2, cÖwZewÜ=4 , cyiæl=5      

 

‡mKkb-Gd: cwi‡e‡ki Ici cÖfvet 

 

23. AvBjvq/mvB‡K¬vb/N~wY©So Gme `y‡hv©‡Mi AvNv‡Zi ÿwZMÖ¯ÍZv ‡_‡K iÿv cvIqvi 

Rb¨ (evsjv‡`k cvwb Dbœqb‡evW© (evcvD‡evÕi) †h mg¯Í AeKvVv‡gv 

wbg©vY/cyb:wbg©vY K‡i‡Q Zuv‡Z ¯’j I RjR cÖvYxi ev¯Í I ÿwZMȪ Í n‡”Q wK? 

†KvW: nu¨v=1, (bv=2 cÖkœ24) 

 

23.1 n¨vu n‡j wK wK ÿwZMȪ Í  n‡q‡Q? D‡jL¨ Kiæb------------------- 

    

24. AvBjvi jeY³Zv m„wó †_‡K, cÖKí nIqvq Rwg  ÿwZKi cÖfve †_‡K iÿv †c‡q‡Q 

wK? (†KvW: nu¨v=1, bv=2) 

 

24.1 bv n‡j D‡jL Kiæb------------------- 

 

 

25. AvBjvi jeY³Zv m„wó †_‡K cÖKí nIqvq cvwb †Kvb ÿwZKi cÖfve †_‡K iÿv 

†c‡q‡Q wK? (†KvW: nu¨v=1, bv=2) 

 

25.1 bv n‡j D‡jL Kiæb------------------- 

 

26. AvBjvi jeY³Zv m„wó †_‡K cÖKí nIqvq ˆRe ˆewPÎ¨ †Kvb ÿwZKi cÖfve †_‡K 

iÿv †c‡q‡Q wK? (†KvW: nu¨v=1, bv=2) 

 

26.1 bv n‡j D‡jL Kiæb------------------- 

 

26.2 DËi nu¨v n‡j, wK cÖfve c‡o‡Q ?---------------------  

(†KvW: jeY³Zvi cÖfve K‡g‡Q=1, Drcv`b e„w×=2, MvQcvjvi cÖRvwZ e„w× †c‡q‡Q=3, 

Ab¨vb¨  D‡jL Kiæb=4) 
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‡mKkb-wR: †RÛvi cÖfvet 

 

27. (cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j) GB GjvKvq gwnjv‡`i Kg©ms¯’vb I Ab¨vb¨ mnvqZvi my‡hvM 

i‡q‡Q wK? (†KvW: nu¨v=1, bv=2) 

 

27.1 n¨vu n‡j wK wK --------------------------- 

 

27.2 bv n‡j †Kb bq ------------------------ 

 

27.3 Avcbvi g‡Z, AeKvVv‡gv nIqvi d‡j bvix I wkïiv `y‡hv©‡Mi nvZ †_‡K iÿv cv‡”Q 

wK ? nu¨v-----1 bv-------2 

 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------------- ZvwiLt --------------------------- 

 

mycvifvBRv‡ii bvgt ------------------------------------------------------ ZvwiLt ----------------------------
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

g~j¨vqb †m±i 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207 

 

উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 

শীষক সমা  কে র ভাব ায়ন সমী া 
 

সা াৎকার অ িচ-2: কে াল েপর উ রদাতা  
(ত  সং েহর উে : উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড (বাপাউেবা) অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল)শীষক সমা  

কে র ভাব ায়ন জরীপ করা হে ।
 উ  জরীেপ আপনার দান ত ত  কবল মা  গেবষণা কােজ ব ত হেব। এই তে র গাপনীয়তা র া করা হেব। তাই সমী ার ােথ 

আপনার সহেযািগতা একা  কা ।
) 

m¤§wZ cÖ̀ vb K‡iQb ( )   cÖkœgvjvq hvb 
 

1. DËi`vZvi Z_¨vw` 

DËi`vZvi 

bvg: 

 eqm:  DËi`vZvi 

wj½:  

 

‡gvevBj bs:  MÖvg:   BDwbqb: bvg 

I †KvW: 

 

Dc‡Rjv: bvg 

‡KvW: 

 ‡Rjv: bvg 

I †KvW: 

 wefvM: bvg I 

†KvW: 

 

‡cvìvi bs:  

উপকারেভাগী  
 

 

 

 

‡mKkb-G: cÖKí GjvKvq RbwgwZK I Av_©-mvgvwRK Z_¨vw` 

2. RbmsL¨vZvwË¡K ‰ewkó¨: 

‡KvW 

bvg 

(cwievi cÖavb †_‡K ïiæ 

Kiæb) 

cwievi 

cÖav‡bi  mv‡_ 

m¤úK© 

eqm 

(c~Y© 

eQi) 

wj½ 

(‡KvW) 

wk¶vMZ 

†hvM¨Zv 

(‡KvW) 

‰eevwnK 

Ae¯’v 

(‡KvW) 

eZ©gvb AvBjv cieZ©x 

cÖavb †ckv 

(‡KvW) 

cÖavb †ckv 

(‡KvW) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

m¤úK© ‡KvW: cwievi cÖavb =1, ¯̂vgx=2, ¿̄x=3, ‡Q‡j=4, †g‡q=5 wcZv=6, gvZv=7, fvB=8, ‡evb=9, fvMbv/fvMbx =10, fvwZRv/fvwZRx =11, †evb RvgvB=12, 

fvB‡qi †eŠ=13, `v`v/`v x̀/= 14, bvbv/bvbx=15, †Q‡ji †eŠ=16, ‡g‡qi RvgvB=17, bvwZ/bvZbx=18,  Kv‡Ri †jvK=19, Ab¨vb¨ AvZœxq=20) 

wk¶vMZ †hvM¨Zvi ‡KvW: (eqm 5 eQ‡ii wb‡P=1, wbi¶i=2, co‡Z I wjL‡Z cv‡i=3, cÖv_wgK=4, ‡RGmwm=5, GmGmwm=6, GBPGmwm=7, œ̄vZK=8, œ̄vZ‡KvËi=9, 
Wv³vi/BwÄwbqvi =10, wj½ †KvW:cyiæl =1, gwnjv =2, Z…Zxq wj½=3 

‰eevwnK Ae ’̄vi ‡KvW:AweevwnZ=1, weevwnZ =2, weaev=3, wecZœxK=4, weevn wew”Qbœ=5 
†ckv ‡KvW: (wbf©ikxj=1, QvÎ/QvÎx=2, K…wl=3, K…wl kÖwgK =4, w`bgRyi=5, M…n ’̄vjx KvR=6, M„wnbx=7, PvKzix=8, cwienb kÖwgK=9, e¨emv eo/gvSvwi=10, KywUi 

wkí=11, cÖevmx=12, cÖvwYm¤ú` (Miæ/QvMj/gwnl/‡fov)=13, nvum-gyiMx/cvLx cvjb=14, ‡R‡j=15, Kvgvi=16, Kzgvi=17, `ÿkÖwgK=18, 

grm¨ Pvl=19, grm¨ e¨emv=20, ÿz ª̀ e¨emv=21, Wv³vi=22, BwÄwbqvi=23, Ab¨vb¨=24 

cÖkœc‡Îi µwgK bs- 
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3. gvwjKvbvaxb M„n¯’vjxq mvgMÖx 

M„n¯’vjxq mvgMÖxi aib ‡KvW 

eZ©gvb Ae¯’v AvBjv cieZ©x 

msL¨v ‡gvU g~j¨ (UvKv) msL¨v ‡gvU g~j¨ (UvKv) 

‰e ỳ¨wZK cvLv 1     
‡mjvB †gwkb 2     
‡iwWI 3     
wUwf 4     
‡gvevBj †dvb 5     
wd«R 6     
Avjgvix 7     
LvU 8     
‡mvdv‡mU 9     
‡kv‡KR 10     
evBmvB‡Kj 11     
gUimvB‡Kj 12     
bwQgb 13     
gUicv¤ú 14     
Ab¨vb¨ 99     

 

4. f~wg m¤ú‡`i gvwjKvbv 

Rwgi weeiY ‡KvW 

eZ©gvb AvBjvi cieZ©x 

 (kZvsk) g~j¨ (kZvsk cÖwZ)  (kZvsk) g~j¨ (kZvsk cÖwZ) 

emZevox 1     

wbR¯ ̂Pv‡li Rwgi cwigvb 2     

eÜK ‡bqv Rwgi cwigvb 3     

eÜK †`qv Rwgi cwigvb 4     

wb‡Ri cyKyi 5     

‡hŠ_ cyKzi 6     

 d‡ji evMvb/ evwMPv 7     

¯’vqx cwZZ Rwg 8     

Ab¨vb¨ 99     

 

5. emZevwoi gvwjKvbv 

N‡ii weeiY ‡KvW aiY †KvW N‡ii msL¨v evRvi g~j¨ (UvKv) 

‰e ỳ¨wZK (nu¨v=1, bv=2) 

1 2 3 4 5 6 
emZNi 1     

ivbœvNi 2     

‡Mvqvj Ni  3     

¸`vg Ni 4     

aiY †KvW: wUb‡mW=1, AvavcvKv=2, cvKv evwo=3, KuvPv Ni=4 
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6. gvwjKvbvaxb cÖvwYm¤ú` 

cÖvwYm¤ú‡`i aib 

‡KvW eZ©gvb Ae¯’v AvBjvi cieZ©x Ae¯’v 

msL¨v ‡gvU g~j¨ (UvKv) msL¨v ‡gvU g~j¨ (UvKv) 

Miæ 1     

gwnl 2     

QvMj / ‡fov 3     

 nvum/ gyiwM/KeyZi/cvLx 4     

 

7. gvwjKvbvaxb K…wl hš¿cvwZ 

cwienb I hš¿cvwZi aib eZ©gvb AvBjvi cieZ©x Ae¯’v 

msL¨v ‡gvU evRvi g~j¨ (UvKv) 

cvIqvi wUjvi   
AMfxi cv¤ú   
‡`kx ‡bŠKv   
hvwš¿K †bŠKv   

 

‡mKkb-we : K…wl msµvšÍ Z_¨vw` 

8. dmj Drcv`b msµvšÍ Z_¨vw` 

dm‡ji bvg †KvW 

eZ©gvb AvBjv cieZx ‡gŠmyg  †KvW 

(Lwic=1, 

Lwic=2, iwe=3) Rwg (kZvsk) 

Drcv`b 

(†KwR) 

LiP 

(kZvsk) 

Drcv`b (†KwR) 

LiP 

(kZvsk) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

9. gvQ Drcv`b msµvšÍ Z_¨vw` 

gv‡Qi bvg ‡KvW gv‡Qi †Ni 

(kZvsk) 

eZ©gvb AvBjv cieZ©x 

Drcv`b (cÖwZ 

kZvsk) †KwR 

LiP evRvi  g~j¨ 

Drcv`b (cÖwZ 

kZvsk) †KwR 

LiP 

evRvi 

g~j¨ 

         

         

         

         

         

         

gv‡Qi ‡KvWt RvZ: ‡Zjvwcqv=1, iæB=2, KvZjv=3, wks/gv¸i=4, g„‡Mj=5, Kvc©=6, †kvj/UvwK=7, wPsox=8, evBg=9, 
cv½vm=10, ‰K=11, ‡QvU †`kx gvQ=12, wPZj=13, †evqvj=14, KuvKov=15,Ab¨vb¨------------- 
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‡mKkb-wm t Avq-e¨q msµvšÍ Z_¨vw` 

10. cwiev‡ii m`m¨‡`i evwl©K Avq 

Av‡qi Drm ‡KvW ‡gvU cwigvY (UvKv) 

eZ©gvb AvBjv cieZ©x 

PvKzix  1   

cÖvwY m¤ú` (Miæ, QvMj, nuvm, gyiwM, KeyZi, cvwL cvjb)  2   

grm¨ m¤ú` (‡R‡j, grm¨ Pvlx/e¨emvqx) 3   

gvwS 4   

e¨emv  5   

K…wl kÖg  6   

AK…wl kÖg  7   

KywUi wkí/ n¯Í wkí/ ZuvwZ 8 

  

wiKmv / f¨vb Pvjbv  9   

`ÿ kÖwgK (KvV wgw¯¿/ ivR 

wgw¯¿/‡gKvwbK/Kvgvi/Kzgvi/`wR© BZ¨vw`) 

10   

‡ckvRxex 11   

cÖevmx 12   

Ab¨vb¨ 99   

 

11. LvZ Abymv‡i evwl©K e¨q 

e¨‡qi weeiY ‡KvW UvKvi cwigvb 

Lv`¨  1  

¯v̂¯’̈  †mev  2  

‡cvkvK  3  

evm¯’vb wbg©vY/ evm¯’vb ‡givgZ 4  

wkÿv 5  

AvmevecÎ 6  

K…wl Lv‡Z e¨q 7  

cÖvwY m¤ú` cvjb 8 

 

gvQ Pvl  9  

agx©q Drme  10  

FY cwi‡kva  11  

n¯Í PvwjZ bjK‚c ¯’vcb  12  

¯v̂¯’̈  m¤§Z cvqLvbv ¯’vcb  13  

hvZvqvZ  14  

‡hvMv‡hvM 15  

Ab¨vb¨ 99  
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‡mKkb-wW: ¯v̂¯’̈  I cywó 

12. cwievi cÖwZ gvwmK Lv`¨ MÖnY 

weeiY ‡KvW 

eZ©gvb AvBjv cieZ©x 

‡gvU Lv`¨ 

MÖn‡Yi cwigvY 

(‡KwR/ msL¨v) 

evwoi 

mieivnK…Z 

(%)(‡KwR/ 

msL¨v) 

µqK…Z (%) 

(‡KwR/ msL¨v) 

‡gvU Lv`¨ 

MÖn‡Yi cwigvY 

(‡KwR/ msL¨v) 

evwoi 

mieivnK…Z 

(%)(‡KwR/ 

msL¨v) 

µqK…Z (%) 

(‡KwR/ 

msL¨v) 

Pvj (‡KwR)  1       

AvUv/gq`v (‡KwR) 2       

gvQ (‡KwR)  3       

nuvm/ gyiMxi gvsm 

(‡KwR)  

4 
 

     

Miæi gvsm (‡KwR)  5       

Lvwmi gvsm (‡KwR)  6       

wWg (msL¨v)  7       

`ya (wjUvi)  8 

      

Avjy (‡KwR)  9       

kvK mewR (‡KwR) 10       

Wvj (‡KwR)  11       

‰Zj (‡KwR)  12       

 

13. Lvevi cvwbi Drm 

Lvevi cvwbi Dr‡mi aib ‡KvW eZ©gvb AvBjv cieZx© 

wb‡R¯ ̂wUDe‡qj 1   

cÖwZ‡ekxi  wUDe‡qj 2   
miKvix  wUDe‡qj 3   
ms¯’v  wUDe‡qj 4   

 

14. cvwbi Drm e¨env‡ii c×wZ 

e¨envi c×wZ ‡KvW eZ©gvb AvBjv cieZ©x 

n¯Í PvwjZ AMfxi bjKzc (evrmwiK) 1   
STW operated by deep setting 2   
‡gvUi PvwjZ AMfxi bjKzc (evrmwiK) 3   
Deep set STW operated by motor 4   
n¯Í PvwjZ Mfxi bjKzc 5   

 

15. gvwjKvbvaxb cvqLvbvi myweav 

‡KvW eZ©gvb  AvBjv cieZx© 

m¨vwbUvix cvqLvbv (nvDRhy³)=1, m¨vwbUvix cvqLvbv (Db¥y³ 

¯’v‡b mshy³)=2, wis ø̄vehy³ cvqLvbv (mwVK fv‡e XvKv)=3, 
wis ø̄vehy³ cvqLvbv (mwVK fv‡e XvKv bq)=4, cvqLvbv 

(SzjšÍ ev †Lvjv)=5 Db¥y³ ¯’vb=6 
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16. ‡iv‡M AvµvšÍ Z_¨t (MZ GKeQ‡i) 

‡iv‡Mi bvg ‡KvW 
eZ©gvb Ae¯’v AvBjv cieZ©x (12gvm ch©šÍ) 

†gvU m`m¨ 

msL¨v 

LiP (Wv. wd, 

Ila,cixÿv,hvZvqvZ) 

†gvU m`m¨ 

msL¨v 

LiP (Wv. wd, 

Ila,cixÿv,hvZvqvZ) 

VvÛv RwbZ mw`©, R¡i, Kvwk 1     
g¨v‡jwiqv 2     
RwÛm 3     
Wvqwiqv 4     

K‡jiv 5     

Avgvkq 6     

i³ k~b¨Zv  7     

R¡i 8     

Pg©‡ivM 9     

Av‡m©wbKRwbZ †ivM 10     

MjMÛ 11     

kvwiixK weKj½ 12     

Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb) 99     

 

‡m‡Kkb B: AvBjvq msµvšÍ Z_¨vw` 

cÖkœ DËi 

17. AvBjvq/mvB‡K¬vb Avcwb wKfv‡e ÿwZMȪ Í  n‡jb/n‡”Qb? 

‡KvW: euva †f‡½=1, euva Dc‡P cvwb wM‡q=2, †K¬vRvi †f‡m †h‡q=3, ø̄yBR †MU †f‡½ wM‡q=4, 

msiÿY Kv‡Ri Afv‡e euva †f‡½ wM‡q=5, cvwbi Pv‡c euva †f‡½ wM‡q=6, Ab¨vb¨ (D‡jøL 

Kiæb)=7 

   

18. AvBjvq/mvB‡K¬vb/N~wY©So Avcbvi wK wK ÿwZ mb¥yLxb n‡qwQ‡jb/n‡”Qb? 

†KvW: Ni †f‡O wM‡qwQ‡jv=1, dmj bó=2, Miy-QvMj ÿwZMȪ Í=3, nuvmgyiMx ÿwZMȪ Í =4, 
kvwiixK ÿwZ=5, cwiev‡ii  m`m¨ gviv hvIqv=6, Drcvw`Z dmj weµq Ki‡Z Amyweav =7, 

hvZvqvZ=8, mvgvwRK †hvMv‡hvM=9, Mf©eZx gv I Ab¨‡`i ª̀æZ wPwKrmvq mgm¨v n‡q‡Q=10, 

DcvR©‡bi my‡qvM e¨nZ=11, cyKzi ev †N‡ii gvQ ÿwZ nIqv=12, ¯‹zj hvZvqv e¨üZ 

n‡q‡Q=13, †Kvb ÿwZ nqwb=14 

   

19. Avcbviv †h mg¯Í ÿwZi mb¥yLxb n‡qwQ‡jb Zvi †gvKv‡ejvi Rb¨ †Kvb cÖKvi mnvqZv 

†c‡qwQ‡jb ev cv‡”Qb wK?  (†KvW: nu¨v=1, bv=2) 

 

19.1 nu¨v n‡j wK ai‡bi mnvqZv D‡jøL Kiæb| (†KvW: miKvix Aby`vb=1, GbwRI Aby`vb =2, 
Ab¨vb¨ Aby`vb (GKKvjxb)=3, miKvix `xN©‡gqv`x fvZv=4, GbwRI `xN©‡gqv`x fvZv=5, Ab¨vb¨=5)  

19.2 bv n‡j wK fv‡e †gvKv‡ejv K‡i‡Qb/ Ki‡Qb? D‡jøL Kiæb|    

20. AvBjvq/mvB‡K¬vb/N~wY©So Gme `y‡hv©‡Mi AvNv‡Zi ÿwZMȪ ÍZv ‡_‡K iÿv cvIqvi Rb¨ 

evsjv‡`k cvwb Dbœqb ‡evW© (evcvD‡evÕi) ‡Kvb  AeKvVv‡gv wbg©vY/c~Y©wbg©vY K‡i‡Q  wK? 

†KvW: nu¨v=1, bv=2‡mKkb wR , cÖ‡hvR¨ bq=3‡mKkb wR 

 

20.1 n¨uv n‡j, Zuv‡Z Avcbv‡`i wK wK DcKvi n‡q‡Q? 

(†KvW: fvu½b cÖwZ‡iva n‡q‡Q=1, Rjve×Zv m„wó n‡”Qbv=2, hvZvqv‡Zi e¨e ’̄v=3, evi evi Ni 

wbg©vY ev c~Y©wbg©vY Ki‡Z nqbv=4, dmj bó bv=5. cÖvwYm¤ú` ÿwZMȪ Í n‡”Q’ bv=6, Drcvw`Z dmj 
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cÖkœ DËi 

weµq Ki‡Z myweav=7,  cyKzi ev †N‡ii gvQ †f‡m hvqbv=8, Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó=9, †mP 

e¨e¯’vi DbœwZ n‡”Q=10, dm‡ji wbweoZv e„w×=11, Avevw` Rwgi cwigvY e„w×=12, †Kvb DcKvi 

nqwb= 13,Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb)=14 

20.2 bv  n‡j, Zuv‡Z Avcbv‡`i wK wK ÿwZ n‡”Q? 

 

 

 

‡mKkb Gd: cwi‡e‡ki Ici cÖfvet 

 
21. AvBjvq/mvB‡K¬vb/N~wY©So Gme `y‡hv©‡Mi AvNv‡Zi ¯’j I RjR cÖvYxi ev¯Í I 

ÿwZMȪ Í  n‡”Q wK? 

(†KvW: nu¨v=1, bv=2)cÖkœ.  24 

 

21.1 n¨vu n‡j wK wK ÿwZMȪ Í  n‡q‡Q? D‡jøL Kiæb------------------- 

    

22. AvBjvi jeY³Zv m„wó †_‡K cÖKí nIqvq gvwU †Kvb ÿwZKi cÖfve †_‡K iÿv 

†c‡q‡Q wK? (†KvW: nu¨v=1, bv=2) 

 

22.1 bv  n‡j, D‡jøL Kiæb.............  

23.  AvBjvi jeY³Zv m„wó †_‡K cÖKí nIqvq cvwb †Kvb ÿwZKi cÖfve †_‡K iÿv 

†c‡q‡Q wK? (†KvW: nu¨v=1, bv=2) 

 

23.1 bv  n‡j, D‡jøL Kiæb.............  

24.  AvBjvi jeY³Zv m„wó †_‡K cÖKí nIqvq ˆRe ˆewPÎ¨ †Kvb ÿwZKi cÖfve †_‡K 

iÿv †c‡q‡Q wK? (†KvW: nu¨v=1, bv=2) 

 

24.1 bv  n‡j, D‡jøL Kiæb.............  

24.2 DËi nu¨v n‡j, wK cÖfve c‡o‡Q ? ---------------------  

†KvW: jeY³Zvi cÖfve=1, Drcv`b n«vm=2, MvQcvjvi cÖRvwZ wejywßi c‡_=3, 

Ab¨vb¨  D‡jøL Kiæb---------- 

     

 

‡mKkb wR: †RÛvi cÖfvet 

25. GB GjvKvq gwnjv‡`i Kg©ms¯’vb I Ab¨vb¨ mnvqZvi my‡hvM i‡q‡Q wK? 

(†KvW: nu¨v=1, bv=2) 

 

25.1 n¨vu n‡j wK wK --------------------------- 

     

25.2 bv n‡j †Kb bq ------------------------ 

 

     

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------------- ZvwiLt --------------------------- 

 

mycvifvBRv‡ii bvgt ------------------------------------------------------ ZvwiLt --------------------------- 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

g~j¨vqb †m±i 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207 

 
উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 

শীষক সমা  কে র ভাব ায়ন সমী া  
 

িক ইনফরেম  ই ারিভউ (KII) চকিল -3.1: ক  পিরচালক/িনবাহী েকৗশলী 
 

(cÖKí e¨e¯’vcbv e¨w³eM© Ges cÖKí KZ„©c‡ÿi bxwZ wba©viYx ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i mvÿvrKvi MÖn‡Yi Rb¨ †PKwj÷) 

cÖkœ DËi 

1. mvaviY Z_¨vw` t 

1.1 bvg: 

 

1.2 c`ex: 

 

1.3 ‡gvevBj bs: 

 

1.4 cÖwZôvb: 

 

1.5 ‡Rjv: 

bvg: ‡KvW: 

2. cÖKí MÖn‡Yi AR©b, aviYv I D‡Ïk¨ t 

2.1 cÖK‡íi AR©b: (K) evua wbg©vY 40.243 wKtwgt L) evua cybivK…wZKiY 435.225 wKtwgt (M) 

†i¸‡jUi/ ø̄yBP/AvDU‡jU wbg©vY 20wU (N) †i¸‡jUi/ ø̄yBP/AvDU‡jU ‡givgZ 102wU (O) Zxi msi¶Y 

29.301 wKtwgt (P) Zxi msi¶Y ‡givgZ 0.772 wKtwgt (Q) †K¬vRvi/e«xP †K¬vwRs wbg©vY 20 wU 

2.2 cÖK‡íi cwiexÿY Kv‡R wK wK mgm¨v n‡qwQ‡jv? 

2.3 cÖK‡íi mKj Kvh©µg (AsM wfwËK) c~Y©fv‡e ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q wK? 

 

2.4 AviwWwcwcÕ‡Z †hfv‡e jÿ¨ w¯’i wQj, †hgb-43wU †cvìvi cybe©vmb, Dc-cÖKí GjvKvq jebv³Zv Kgv‡bv, 

GdwmwWAvB my‡hvM e„w×, gv‡Qi Drcv`b e„w×, †mfv‡e cÖKí-Gi D‡Ïk¨ ¸‡jv AR©b Kiv m¤¢e n‡qwQ‡jv 

wKbv? hw` bv n‡q _v‡K Zvi KviY wK? 

 

2.5 AÎ cÖK‡í wK Ab¨ cÖKí KvR K‡i‡Q? K‡i _vK‡j wK wK cÖKí? †Kvb †cvìvi mv‡_ mshy³? 

3. cÖKí e¨e¯’vcbv I ev¯Íevqb t 

3.1 cÖK‡íi wWRvBb h_vh_ wQj wK? ¯’vcbv †UKmB Kivi Rb¨ b`xi wKbvi †_‡K KZUv wbivc` `yi‡Z¡ wbwg©Z 

n‡q‡Q (Ab¨vb¨: D”PZv, Xvj BZ¨vw`)| 

 

3.2 gvwUi Kv‡Ri ˆfŠZ I Avw_©K AMÖMwZ wK 100% m¤¢e? m¤¢e n‡q _vK‡j Zvi e¨vL¨v w`b? 

 

3.3 ‡i¸‡jUi I AvDU‡jU †givg‡Zi LiP jÿ¨ gvÎvi †P‡q Kg nIqvi KviY wK? 

 

3.4 cÖKí ev¯Íevq‡b cÖavb cÖwZK~jZv wK ai‡Yi wQj? 

 

3.5 euv‡ai Uvwd©s KvR Kiv n‡qwQj wK? GUv Ki‡Z wM‡q wK wK ai‡Yi mgm¨v n‡q‡Q? 
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3.6 cÖKí ev¯Íevq‡b †Kvb Avw_©K I e¨e¯’vcbv m¤úKx©Z mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q wK? m¤§yLxb n‡q _vK‡j 

wKfv‡e GB mgm¨v †gvKv‡ejv K‡i‡Qb? 

3.7 cÖKíwU cwiPvjbv I iÿbv‡eÿY Kv‡Ri Rb¨ ¯’vbxq myweav‡fvMxiv (†ewbwdwmqvix) RwoZ wQj wK? RwoZ 

_vK‡j Zviv wKfv‡e Zv‡`i f~wgKv cvjb K‡i‡Qb? f~wgKv cvjb bv K‡i _vK‡j †Kb cvjb Ki‡Z cv‡i 

wb? 

 

3.8 eZ©gv‡b iÿbv‡eÿY wKfv‡e n‡”Q?  

 

3.9  

(K) 1 wK.wg. euv‡ai iÿbv‡eÿY e¨q KZ UvKv? 

 

L) 1 wU †i¸‡jU‡ii (5´ x 6´) cwiPvjbv I iÿbv‡eÿY e¨q KZ UvKv? 

 

4. cÖK‡íi cÖfve t 

4.1 cÖKí ev¯Íevq‡b GjvKvq wK wK cÖfve c‡o‡Q D‡jøL Kiæb? 

 

4.2 cÖKí ev¯Íevq‡bi Kvi‡Y GjvKvevmx Av‡Mi Ae¯’vq wd‡i Avm‡Z †c‡i‡Qb wKbv? Av‡Mi Ae¯’vq wd‡i 

Avm‡Z cvi‡j D‡jøL Kiæb?   

 

4.3 cÖKíwUi ev¯Íevqb GjvKvi RbM‡Yi `vwi`ª  n«v‡m mvnvh¨ K‡i‡Q wKbv? `vwi ª̀  n«v‡m mvnvh¨ K‡i _vK‡j 

wKfv‡e K‡i‡Q D‡jøL Kiæb? 

 

4.4 Kg©ms¯’vb m„wó‡Z cÖK‡íi f~wgKv KZUzKz? Kg©ms¯’vb m„wó‡Z f~wgKv ivL‡j wKfv‡e †i‡L‡Q D‡jøL Kiæb? 

 

4.5 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j cwi‡e‡ki fvimvg¨ bó n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j wKfv‡e bó n‡q‡Q Ges Zv 

mgvav‡bi Rb¨ wK wK e¨e¯’v †bIqv n‡q‡Q? 

 

4.6 Rjevqy cwieZ©‡bi K_v wPšÍv K‡i cÖKíwUi Kvh©µg †UKmB Kivi Rb¨ wK wK ai‡Yi D‡`¨vM †bqv 

cÖ‡qvRb? 

 

(we: ª̀: GKwU Qwe wbb) 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ------------------------------------- ¯̂vÿi I ZvwiLt ---------------------------- 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

g~j¨vqb †m±i 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207 

 
উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 

শীষক সমা  কে র ভাব ায়ন সমী া  
 

িক ইনফরেম  ই ারিভউ (KII) চকিল -3.2: জলা িষ কমকতা 
 (cÖKí e¨e ’̄vcbv e¨w³eM© Ges cÖKí KZ„©c‡ÿi bxwZ wba©viYx ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i mvÿvrKvi MÖn‡Yi Rb¨ †PKwj÷) 

cÖkœ DËi 

1. mvaviY Z_¨vw` t 

1.1 bvg:  

1.2 c`ex:  

1.3 ‡gvevBj bs:  

1.4 cÖwZôvb:  

1.5 ‡Rjv: bvg: ‡KvW: 

2. cÖKí MÖn‡Yi aviYv I D‡Ïk¨ t 

2.1 AvBjvq K…wli †h ÿwZ n‡q‡Q Zv‡Z R‡jv”Qvm Qvov Ab¨ wK me wel‡q cÖfve †d‡j‡Q? 

 

2.2 cÖKíwU †hfv‡e cybe©vwmZ n‡q‡Q, Zv‡Z K…wl Kvh©µg c~e©ve¯’vq wd‡i G‡m‡Q wK? G Kvh©µ‡g †h mgq 

wb‡q‡Q Zv h_v_© wQj wK? 

 

3. cÖKí e¨e¯’vcbv I ev¯Íevqb t 

3.1 cÖKí ev¯Íevq‡bi ci K…wl cybe©vmb Kvh©µ‡g ¯’vbxq K…wl wK ai‡Yi mgm¨vi m¤§yLxb n‡qwQj? 

 

3.2 cÖKí ev¯Íevq‡b AvšÍ:wefvMxq †hvMv‡hvM wQj wK? Avcbv‡`i wbKU n‡Z gZvgZ MÖnY Kiv n‡q‡Q wK? 

 

3.3 K…wl I gvQ Pv‡l †h Ø›Ø weivRgvb wQj, cybe©vm‡b †m welqwU h_vh_ fv‡e †`Lv n‡q‡Q wK? 

 

4. cÖK‡íi cÖfve t 

4.1 cÖKí ev¯Íevq‡b GjvKvq wK wK cÖfve c‡o‡Q D‡jøL Kiæb? 

 

4.2 K…wl dmj Drcv`b e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve D‡jøL Kiæb? 

 

4.3 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvi K…lKMY AvBjvi c~e©eZx© Ae¯’vq wd‡i †h‡Z ‡c‡i‡Qb wK? hw` wd‡i 

†h‡Z cv‡ib Z‡e wKfv‡e †c‡i‡Qb? 

 

4.4 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j dmj Pv‡li wbweoZv e„w× †c‡q‡Q wK? wbweoZv e„w× †c‡q _vK‡j KZUv e„w× 

†c‡q‡Q D‡jøL Kiæb? 
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4.5 cÖKíwUi ev¯Íevqb GjvKvi RbM‡Yi `vwi ª̀ n«v‡m mvnvh¨ K‡i‡Q wKbv? `vwi ª̀ n«v‡m mvnvh¨ K‡i _vK‡j 

wKfv‡e K‡i‡Q D‡jøL Kiæb? 

 

4.6 Kg©ms¯’vb m„wó‡Z cÖK‡íi f~wgKv KZUzKz? Kg©ms¯’vb m„wó‡Z f~wgKv ivL‡j wKfv‡e †i‡L‡Q D‡jøL Kiæb? 

 

4.7 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j cwi‡e‡ki fvimvg¨ bó n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j wKfv‡e bó n‡q‡Q Ges Zv 

mgvav‡bi Rb¨ wK wK e¨e¯’v †bIqv n‡q‡Q? 

 

(we: ª̀: GKwU Qwe wbb) 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ------------------------------------- ¯v̂ÿi I ZvwiLt ---------------------------- 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

g~j¨vqb †m±i 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207 

 
উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবার অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 

শীষক সমা  কে র ভাব ায়ন সমী া  
 

িক ইনফরেম  ই ারিভউ (KII) চকিল -3.3: জলা মৎ  কমকতা 
 (cÖKí e¨e ’̄vcbv e¨w³eM© Ges cÖKí KZ„©c‡ÿi bxwZ wba©viYx ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i mvÿvrKvi MÖn‡Yi Rb¨ †PKwj÷) 

cÖkœ DËi 

1. mvaviY Z_¨vw` t 

1.1 bvg: 

 

1.2 c`ex: 

 

1.3 ‡gvevBj bs: 

 

1.4 cÖwZôvb: 

 

1.5 ‡Rjv: 

bvg: ‡KvW: 

2. cÖKí MÖn‡Yi aviYv I D‡Ïk¨ t 

2.1 AvBjvq grm¨ Pv‡li †h ÿwZ n‡q‡Q, Zv‡Z R‡jv”Qvm Qvov Ab¨ wK me wel‡q cÖfve †d‡j‡Q? 

 

2.2 cÖKíwU †hfv‡e cybe©vwmZ n‡q‡Q, Zv‡Z grm¨ Pvl Kvh©µg c~e©ve¯’vq wd‡i G‡m‡Q wK? G Kvh©µ‡g †h mgq 

wb‡q‡Q Zv h_v_© wQj wK? 

 

3. cÖKí e¨e¯’vcbv I ev¯Íevqb t 

3.1 cÖKí ev¯Íevq‡bi ci ¯’vbxq grm¨ Pvl cybe©vmb Kvh©µg wK ai‡Yi mgm¨vi m¤§yLxb n‡qwQj? 

 

3.2 cÖKí ev¯Íevq‡b AvšÍ:wefvMxq †hvMv‡hvM wQj wK? Avcbv‡`i wbKU n‡Z gZvgZ MÖnY Kiv n‡q‡Q wK? 

 

3.3 K…wl I gvQ Pv‡l †h Ø›Ø weivRgvb wQj, cybe©vm‡b †m welqwU h_vh_ fv‡e †`Lv n‡q‡Q wK? 

 

4. cÖK‡íi cÖfve t 

4.1 cÖKí ev¯Íevq‡b GjvKvq wK wK cÖfve c‡o‡Q D‡jøL Kiæb? 

 

4.2 gv‡Qi Drcv`b e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve D‡jøL Kiæb? 

 

4.3 wPswoi Drcv`b e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve D‡jøL Kiæb? 

 

4.4 1wU †cvìv‡ii AvbygvwbK KZ kZKiv KZ fvM GjvKvq grm¨ Pvl nq? 

 

4.5 grm¨ Pvlx‡`i mv‡_ K…lK‡`i †Kvb Ø›Ø Av‡Q wKbv? _vK‡j wKfv‡e gxgvsmv Kiv nq? 



 

া-98 

 

4.6 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvi grm¨ PvlxMY AvBjvi c~e©eZx© Ae¯’vq wd‡i †h‡Z ‡c‡i‡Qb wK? hw` wd‡i 

†h‡Z cv‡ib Z‡e wKfv‡e †c‡i‡Qb? 

 

4.7 cÖKíwUi ev¯Íevqb GjvKvi RbM‡Yi `vwi`ª n«v‡m mvnvh¨ K‡i‡Q wKbv? `vwi ª̀ n«v‡m mvnvh¨ K‡i _vK‡j 

wKfv‡e K‡i‡Q D‡jøL Kiæb? 

 

4.8 Kg©ms¯’vb m„wó‡Z cÖK‡íi f~wgKv KZUzKz? Kg©ms¯’vb m„wó‡Z f~wgKv ivL‡j wKfv‡e †i‡L‡Q D‡jøL Kiæb? 

 

4.9 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j cwi‡e‡ki fvimvg¨ bó n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j wKfv‡e bó n‡q‡Q Ges Zv 

mgvav‡bi Rb¨ wK wK e¨e¯’v †bIqv n‡q‡Q? 

 

(we: ª̀: GKwU Qwe wbb) 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ------------------------------------- ¯v̂ÿi I ZvwiLt ---------------------------- 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

g~j¨vqb †m±i 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207 

 
উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 

শীষক সমা  কে র ভাব ায়ন সমী া  

ফাকাস প আেলাচনা (FGD) চকিল -4:আইলা উপকারেভাগী সংি  সকল অংশীজন 
(Stakeholder) 

cÖkœ DËi 

1. FGD-Gi ’̄vb t 

1.1 MÖvg:  

1.2 BDwbqb:  

1.3 Dc‡Rjv: bvg: ‡KvW: 

1.4 ‡Rjv: bvg: ‡KvW: 

1.5 ZvwiL:  

2. Avcbvi GjvKvq cÖKíwUi cÖYqb I ev¯Íevq‡bi wel‡q Av‡jvPbv Kiæb| 

 

3. cÖK‡íi Kv‡Ri ¸bMZgvb m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ D‡jøL Kiæb| 

 

4. AvBjvi d‡j Avcbvi GjvKvq †hme mgm¨v n‡qwQ‡jv, cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j ‡m¸‡jv mgvavb n‡q‡Q 

wKbv Zv D‡jøL Kiæb| 

 

5. cÖK‡íi Aax‡b wewfbœ ¯’vcbv¸‡jvi Ae¯’v AvBjvi Av‡M wK iKg wQj †mUv wb‡q Av‡jvPbv Kiæb| 

 

6. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j dmj Pv‡li mvwe©K Ae¯’v c~e©ve¯’vq wd‡i G‡m‡Q wKbv ev Av‡iv DbœZ n‡q‡Q wKbv 

Zv D‡jøL Kiæb| 

 

7. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j mv`v gvQ Ges wPswo gv‡Qi Pvl I Drcv`b wel‡q Av‡jvPbv Kiæb| 

 

8. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j cwi‡e‡ki fvimvg¨ bó n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j wKfv‡e n‡q‡Q D‡jøL Kiæb| 

 

9. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j AÎ GjvKvq Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM wel‡q Av‡jvPbv Kiæb| 

 

10. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvi `vwi ª̀ we‡gvP‡b †h cÖfve c‡o‡Q, †m wel‡q Av‡jvKcvZ Kiæb| 

 

11. AvBjvi Kvi‡Y KZw`b wkÿv_x©iv ¯‹z‡j Abycw¯’Z wQj Ges ¯‹z‡j cÖZ¨veZ©‡b cÖK‡íi cÖfve/f~wgKv 

Av‡jvPbv Kiæb| 
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12. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvi hvZvqvZ/‡hvMv‡hvM e¨e¯’v c~e©ve ’̄vq wd‡i Avmv wel‡q Av‡jvPbv Kiæb|  

 

13. Rb¯v̂‡¯’̈ i Ici cÖK‡íi cÖfve wb‡q Av‡jvPbv Kiæb| 

 

14. cÖKíwU cwiPvjbv I iÿbv‡eÿY Kv‡Ri Rb¨ ¯’vbxq myweav‡fvMxiv (†ewbwdwmqvix) RwoZ wQj wK? RwoZ 

_vK‡j Zviv wKfv‡e Zv‡`i f~wgKv cvjb K‡i‡Qb? f~wgKv cvjb bv K‡i _vK‡j †Kb cvjb Ki‡Z 

cv‡iwb, Zv D‡jøL Kiæb| 

 

15. cÖK‡íi Kvh©µg‡K Ae¨vnZ ivLvi Dcvq¸‡jv m¤ú‡K© civgk© w`b| 

 

GdwRwW-‡Z AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv 

µ: 

bs 

AskMÖnYKvixi bvg ‡ckv wkÿvMZ 

†hvM¨Zv 

‡gvevBj bs ¯v̂ÿi 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

(we: ª̀: GdwRwWÕi GKwU Qwe wbb)  

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvixi bvgt -------------------------------- ¯v̂ÿi I ZvwiLt -------------------------- 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

g~j¨vqb †m±i 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207 

 
উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 

শীষক সমা  কে র ভাব ায়ন সমী া  

সা াৎকার অ িচ-5: কস ািড 

cÖkœ DËi 

1. DËi`vZvi e¨w³MZ I †ckvMZ Z_¨vw`:  
1.1 DËi`vZvi bvg: 

 

1.2 wcZvi bvg: 

 

1.3 gvZvi bvg: 

 

1.4 ¯v̂gx/¯¿x bvg: 

 

1.5 MÖvg: 

 

1.6 BDwbqb: 

 

1.7 Dc‡Rjv: 

bvg: ‡KvW: 

1.8 ‡Rjv: 

bvg: ‡KvW: 

1.9 DËi`vZvi eqm:  

---------eQi 

1.10 ‡gvevBj bs: 

 

1.11 DËi`vZvi wj½: (‡KvW: cyiæl=1, gwnjv=2, Z…Zxq wj½=3) 

 

1.12 †ckv: [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] (‡KvW: K…wl dmj Pvlx=1, gvQ Pvlx=2, jeY 

Pvlx=3, K…wl e¨emvqx=4, gvQ e¨emvqx=5, jeY e¨emvqx=6, PvKzwiRxwe=7, 

Ab¨vb¨-------------D‡jøL Kiæb)=8 

   

1.13  DËi`vZvi ‰eevwnK Ae¯’v: (‡KvW: weevwnZ=1, AweevwnZ=2, weaev=3, 

wecZœxK=4) 

 

1.14 wkÿvMZ †hvM¨Zv: (‡KvW: wbiÿi=1;  ¯̂vÿi  Ávb  m¤úbœ=2;  5g  ‡kÖYx=3;  

8g  ‡kÖYx=4; Gm.Gm.wm=5; GBP.Gm.wm=6; Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb -------)=7  

 

2. Avcwb AÎ GjvKvq KZ eQi hver emevm K‡ib? 

(K) ¯’vqx evwm›`v, (L) ¯’vbvšÍwiZ....................................eQi (c~Y© ermi D‡jøL Kiæb) 

3. AvBjvq Avcwb wKfv‡e ÿwZMȪ Í n‡jb? 

 

4. AvBjvq Avcbvi wK wK ÿwZ n‡qwQj? 

 

5. AvBjvi Ae¨ewnZ c‡i Avcbvi A_©‰bwZK Ae¯’v †Kgb wQj? 

 

6. cÖKí ev¯Íevq‡bi gva¨‡g Avcwb wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb? 
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7. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j dmj Pv‡li mvwe©K Ae¯’v c~e©ve¯’vq wd‡i G‡m‡Q wKbv ev Av‡iv DbœZ n‡q‡Q wKbv? 

 

8. eZ©gv‡b Avcbvi A_©‰bwZK Ae¯’v †Kgb? 

 

9. cÖKíwU Avcbvi GjvKvq K…wl, grm¨, ¯v̂¯’̈ , e¨emv-evwbR¨ I †hvMv‡hvMmn wewfbœ †ÿ‡Î wK wK cÖfve 

†d‡j‡Q? 

 

10. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvi cwievi¸‡jv wK Avw_©Kfv‡e ¯”̂Qj n‡q‡Q? 

 

11. Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi mej w`K mg~n wK wK? 

 

12. Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi `~e©j w`K mg~n wK wK? 

 

13. cÖKí ev¯Íevq‡bi mgq Avcwb wK †Kvb mgm¨vi m¤§ywLb n‡qwQ‡jb? 

 

14. AvBjvi d‡j Avcbvi GjvKvq †hme mgm¨v n‡qwQ‡jv, cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j ‡m¸‡jv mgvavb n‡q‡Q wK? 

 

15. Ggb †Kvb KvR wK Av‡Q, hv GLbI Kiv nq wb e‡j Avcwb g‡b K‡ib? 

 

16. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j cwi‡e‡ki fvimvg¨ bó n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j wKfv‡e n‡q‡Q D‡jøL KiæY| 

 

17. cÖKí m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ I mycvwik mg~n D‡jøL Kiæb| 

 

 (we: ª̀: GKwU Qwe wbb)  

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------------- ZvwiLt ----------------------- 



 

া-103 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

g~j¨vqb †m±i 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207 

 
উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 

শীষক সমা  কে র ভাব ায়ন সমী া  
 

অবকাঠােমা সেরজিমেন পিরদশন চকিল -6: উপ- ক / পা ার এলাকা 

DËi`vZvi bvg:  DËi`vZvi c`ex:  

AÂj/‡Rjv:  ‡gvevBj bs:  

Dc-cÖK‡íi bvg:    

 

1. euva t 

1.1 wWRvBb/‡¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx Xvj wVK Av‡Q wKbv? euv‡ai †givgZ KvR ‡¯úwmwd‡Kkb gZ n‡q‡Q wKbv? 

 

1.2 Nvm h_vh_ fv‡e jvMv‡bv n‡q‡Q wKbv? eZ©gv‡b Ae¯’v wK? 

 

1.3 euv‡ai Dcwifv‡Mi cȪ ’ gvc gZ Av‡Q wKbv? 

 

1.4 euv‡a †Kvb dvUj wKsev †Kvb Ask aŸ‡m †M‡Q wKbv? 

 

1.5 euv‡ai ÿwZMȪ ’ Ask h_vh_fv‡e †givgZ Kiv n‡q‡Q wKbv? 

 

1.6 euv‡ai Ici †Kvb Ni evox Av‡Q wK? wPswo Pvlxiv euv‡a bvjv K‡i‡Q wK? 

 

1.7 iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ †Kvb mwgwZ Av‡Q wK? 

 

2. cvwb wbqš¿Y (‡i¸‡jUi/ ø̄yBP/AvDU‡jU/Bb‡jU/‡K¬vRvi BZ¨vw`) t 

2.1 wmwm eø‡Ki eZ©gvb Ae¯’v wK? 

 

2.2 ‡MU wWRvBb gZ ˆZix Kiv n‡q‡Q wK bv? 

 

2.3 ‡MU cvwb wb‡iva wK bv? 

 

2.4 el©vi †k‡l cÖwZ ermi †M‡Ui iÿbv‡eÿY KvR Kiv nq wKbv? 

 

2.5 ‡M‡Ui Kv‡Q gvQ a‡i wKbv? 

 

2.6 iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ †Kvb mwgwZ Av‡Q wK? 

 

2.7 b`xi Zj‡`k Lv‡ji Zj‡`k †_‡K KZUzKz DuPz/wbPz? .............wgUvi 
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3. wi‡fU‡g›U t 

3.1 wWRvBb gZ n‡q‡Q wKbv? 

 

3.2 ‰`N¨© I Xvj wVK gZ n‡q‡Q wK? 

 

3.3 D‡Ïk¨ mvwaZ n‡q‡Q wK? 

 

3.4 iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ †Kvb mwgwZ Av‡Q wK? 

 

 

 

 

Z_¨ cÖ̀ vbKvixi bvgmn mxj I ¯^vÿit ------------------------------------- ZvwiLt -------------------------- 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------------- ZvwiLt --------------------------- 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

g~j¨vqb †m±i 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207 

 
উপ লীয় এলাকায় িণঝড় আইলার আঘােত িত  বাপাউেবা’র অবকাঠােমাস হ নবাসন (দি ণ-পি মা ল) 

শীষক সমা  কে র ভাব ায়ন সমী া  
 

য় প িত পযােলাচনার চকিল -7: ক  পিরচালেকর কাযালয় 

ােকেজর নামঃ 
িমক িববরণ িনরািরত সময় ত িবল  কারণ 

(ক) দরপ  আহবান সং া    
1.  ােকজ/দরপ  নং:   
2.  কােজর ধরন: মালামাল/কায/ সবাঃ   
3.  দরপ  অ য়াযী ােকেজর নামঃ   
4.  িত  ােকেজ কত  কের লট আেছঃ   
5.  য় প িতঃ   
6.  দরপ  পি কায় কাশ করা হেয়েছ িকনা। কােশর 

তািরখ ও পি কার নাম।  
    

7.  দরপ  (১ কা  টাকার বিশ) িসিপ উ এর ওেয়বসাইেট 
কাশ করা হেয়েছ িকনা। 

    

(খ) দরপ  দািখল সং া    
8.  দরপ  দািখেলর তািরখ কত িছল?      
9.  কত েলা দরপ  িব য় করা হেয়েছ?     
10.  কত েলা দরপ  জমা পেড়েছ?     
11.  ন:দরপ  আহবান করা হেয় িছল িকনা?     

(গ) দরপ  উ ু  করণ ও ায়ন সং া    
12.  ‘‘দরপ  উ ু  কিম ’’এর কত জন সদ  সম েয় 

গ ত হেয়িছল? 
    

13.  ‘‘দরপ  উ ু  কিম ’’এর কতজন সদ  দরপ  
উ ু  করেনর সময় উপি ত িছেলন? 

    

14.  দরপ  ায়েন কিম  হেত ০১ (এক) জন সদ  
‘‘দরপ  উ ু  কিম ’’- ত অ  করা হেয়িছল িক 
না? 

    

15.  দরপ  ায়ন কিম েত অ  দ েরর বাইেরর দ র 
হেত ০২ ( ই) জন সদ  অ  িছেলন িকনা? 

    

16.  কত তািরেখ দরপ  ায়ন শষ করা হেয়েছ।      
17.  উপ  (Responsive) দরদাতার সং া কত?     
18.  দরপ  ায়ন িরেপাট কত তািরেখ যথাযথ ক পে র 

িনকট জমা দওয়া হেয়িছল? 
    

19.  কত তািরেখ দরপ  ড়া ভােব অ েমািদত হেয়েছ?      
20.  দরপ  Delegation of Financial Power অ যায়ী 

যথাযথ ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ িকনা? 
    

(ঙ) কাযােদশ দান সং া    
21.  কত তািরেখ Notification of Award জারী করা 

হেয়েছ? 
    

22.  Initial Tender Validity Period এর মে   
Contract Award করা হেয়েছ িকনা? 
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িমক িববরণ িনরািরত সময় ত িবল  কারণ 
23.  Contract Award CPTU-এর Web site-এ 

কাশ করা হেয়িছল িকনা? 
    

24.  া িলত  (টাকা)     
25.  উ ত দর (টাকা)     
26.  ি   (টাকা)     
27.  ি  অ যায়ী কাজ শষ করার তািরখ কত িছল?      
28.  বা েব কাজ সমাি র তািরখ উে খ কর ন।     
29.  কাজ সমাি েত িবল  হেয় থাকেল Liquidated 

Damage আেরাপ করা হেয়েছ িকনা? 
    

30.  কাজ  ল কাদার ( থম কাযােদশ া  কাদার) 
ক ক সমা  হেয়িছল িকনা? 

    

(চ) িবল দান সং া    
31.  কে র দািয় া  কমকতা ক ক কাজ  স ণভােব 

সমা  মেম ত ায়েনর তািরখ কত? 
    

32.  কাদােরর ড়া  িবেলর পিরমাণ ও দািখেলর তািরখ 
কত? 

    

33.  কতন ত আয়কর+ভ াটএরপিরমাণ (টাকা)     
34.  িবলে  কান িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ িকনা?      
35.  িবলে  িবল পিরেশােধর জ  Interest পিরেশাধ করা 

হেয়েছ িক না? 
    

(ছ) দরপে র হণ যা তা ও তা সং া    
36.  দরপ  ি য়াকরেণর কান পযােয় কান ধরেনর 

অিনয়ম হেয়েছ-এ িবষেয় আপিন িক  জােনন িকনা? 
    

37.  কান অিনয়ম হেয় থাকেল তা কান পযােয় এবং িক 
ধরেনর অিনয়ম হেয়েছ  স িবষেয় িক  জােনন িক না? 

    

38.  দরপ  ি য়াকরণ/কাযােদশ দান িবষেয় কান 
ধরেনর অিভেযাগ িছল িক না। 

    

39.  অিভেযােগর কারেণ কান দরপে র Award 
modification করেত হেয়েছ িকনা? 

    

40.  কান অিভেযাগ থাকেল উহা িন ি  হেয়েছ িক না?     
 
 
 
 
 
ত  দানকারীর নামসহ সীল ও া রঃ                                            তািরখঃ 
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ানীয় পযােয়র কমশালায় অংশ হণকারীেদর তািলকা 
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