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রনফ ষাী ায-াংদক্ষ 

 

ঢাকা ায়ায রডরিরফউন সকাম্পারন রররভদটড (রডররডর) গ্রাকদদয রফদ্যযৎ রফর ক্রভাগতবাদফ ফদকয়া থাকা 

এফাং তা মথামথবাদফ আদায় না য়ায কাযদণ ফারণরজযকবাদফ ক্ষরতগ্রস্থ দে। রফদ্যভান সাস্ট-সইড রফদ্যযৎ 

রফর রযদাধ ব্যফস্থায় রফর প্রস্তুত সথদক গ্রাক কতৃষক রযদাধ কযা ম ষন্ত অদনক সক্ষদত্র প্রায় ২ ভা ম ষন্ত সরদগ 

মায়। এ ভস্যাটদক সভাকাদফরা কযা এফাং একইাদথ তবাগ যাজস্ব আদায়;  প্রচররত রভটায রযডায ব্যফস্থায 

রযফতষন কদয গ্রাকদক রনব ষযদমাগ্য, উন্নত এফাং ঝাদভরারফরন ফারণরজযক সফা প্রদান এফাং গ্রাক প্রাদন্ত 

বাযদরাড প্ররতদযাধ কদয রডভান্ড াইড সরাড ব্যফস্থানা ফাস্তফায়ন কযা য জন্য প্রকল্পট গৃীত দয়রছর। রপ্র-

সদভন্ট রভটারযাং সপ্রাদজক্ট পয ৫ এনরএ রডরবন আন্ডায রডররডর প্রকদল্পয ভাধ্যদভ আফারক/ফারণরজযক 

গ্রাকগণদক রপ্র-সইড রভটারযাং দ্ধরতয আতায় আনা দয়দছ। প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ভদয় রডররডর এয ৫ট 
এনরএ রফবাদগয গ্রাক াংখ্যা আয ফাড়াদনা দয়দছ । উক্ত প্রকদল্পয অধীদন ৫ ট  এনর রফবাগ (রিরগাঁ, 

সতজগাঁ, কাজরা, স্বাভীফাগ, যাজাযফাগ) ইউটররট কাস্টভাইদজন সন্টায এফাং ২৬ ট ইউটররট সবরন্ডাং সস্টন 

স্থারত দয়দছ।  
   

প্রকল্পটয অনুদভারদত সভয়াদকার রছর  জানুয়াযী ২০১৫ সথদক জুন ২০১৭ ম ষন্ত। যফতীদত প্রকল্পটয সভয়াদকার 

জুন ২০১৮ ম ষন্ত উন্নীত কযা য়। প্রকল্পটয  মূর  প্রাক্কররত ব্যয় ধযা দয়রছর ২২৪৪২ .১০ রক্ষ টাকা। রডরর 

াংদাধদনয ভাধ্যদভ প্রকল্প ব্যয় ১০৬৫৯.০৭৭ রক্ষ টাকা পুনঃরনধ ষাযণ কযা য়। 

 

ভীক্ষায কভ ষদ্ধরতয অাং রদদফ প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইভাযী এফাং সদকন্ডাযী উৎ সথদক াংগ্র কযা দয়দছ। 

প্রাইভাযী তথ্যগুরর যারয াক্ষাৎকাদযয ভাধ্যদভ এফাং সদকন্ডাযী তথ্যগুরর রডররডর, ররডরফ এফাং অন্যান্য 

াংরেষ্ট াংস্থা সথদক াংগ্র কযা দয়দছ। াংগৃরত তথ্যগুরর মাচাই ফাছাই কদয করম্পউটাদয াংযক্ষণ কযা 

দয়দছ এফাং যফতীদত রফদেলণপূফ ষক প্ররতদফদন প্রস্তুরতদত ব্যফায কযা দয়দছ।  রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং সপ্রাদজক্ট 

পয ৫ এনরএ রডরবন আন্ডায রডররডর প্রকদল্পয প্রবাফ ম্পদকষ ম্যক ধাযণা রাদবয জন্য প্রদয়াজনীয় 

প্রাইভাযী তথ্য-উাত্ত াংগ্রদয জন্য াংখ্যাগত এফাং গুণগত জরয দ্ধরত ব্যফায কযা দয়দছ । প্রশ্ন  উত্তদযয 
ভাধ্যদভ যারয াক্ষাৎকায গ্রণপূফ ষক িানা  ষমায়, তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। এপরজরড (সপাকা গ্রু রডকান) 

রযচারনায ভয় রপ্র-সইড রভটায প্রাপ্ত এফাং রপ্র-সইড রভটায ব্যতীত গ্রাকদদয রনদয় কযা দয়দছ । এছাড়া 
কদরার গ্রাকদদয জন্য প্রকল্প এরাকায ফাইদয এরাকা রনফ ষাচন কযা দয়দছ। 

 

তথ্য াংগ্র  চরাকারীন ভদয় যাভ ষকদর স্থানীয় ম ষাদয় একট কভ ষারায আদয়াজন ক সযদছন। আনুভারনক 

৪৫-৫০ জন স্থানীয় রফরবন্ন সায  গ্রাক , স্থানীয় প্রারনক কভ ষকতষা, সুরফধাদবাগী প্ররতষ্ঠাদনয প্ররতরনরধ, স্কুদরয 

রক্ষক, গণ্যভান্য ব্যরক্তয াদথ উন্ুক্ত আদরাচনায ভাধ্যদভ মূল্যায়ন ভীক্ষায প্রদয়াজনীয় তথ্যারদ াংগ্র কযা 

দয়দছ। উক্ত কভ ষারায় রডররডর এফাং আইএভইরড এয কভ ষকতষাগণ  উরস্থত রছদরন । 
 

রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং সপ্রাদজক্ট পয ৫ এনরএ রডরবন আন্ডায রডররডর প্রকল্পটয অধীদন ১ ,৩১,০০০ট 

রপ্রদদভন্ট রভটায ক্রয় কযা দয়দছ। তাছাড়া এ প্রকদল্পয আতায় ০৫ট ইউটররট কাস্টভাইদজন এফাং ইউটররট 

সবরন্ডাং সস্টন  স্থান কযা দয়দছ। এভস্ত অঙ্গমূদয ফগুদরাই ফতষভাদন কাম ষকয অফস্থায় যদয়দছ । 
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রডররডর কা ম ষারয় সথদক ক্রয় াংক্রান্ত প্যাদকজ গুদরায তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ।  আইএভইরড কতৃষক প্রদত্ত  

মূল্যায়ন প্ররতদফদন, রডররডর এয অবযন্তযীণ রনযীক্ষা, ইতযারদয রযদাট ষ ম ষাদরাচনা কযা দয়দছ।  প্রাপ্ত তথ্য 

রফদেলণ কদয সদিা মায় সম ক্রয় প্ররক্রয়া ররআয অনুমায়ী দয়দছ। তসফ রকছু সক্ষদত্র ত্রুট রযররক্ষত য় । 

 

রডররদত াংযুক্ত ফাৎরযক কভ ষরযকল্পনা অনুমায়ী প্রকল্প ফাস্তফায়ন ম্ভফ য়রন। তদফ গ্রাক সফায ভান উন্নয়ণ 

রফলয়ক প্রকদল্পয উদেশ্য ফহুরাাংদ অরজষত দে। আদরাচয প্রকদল্পয ভাধ্যদভ অচয় এফাং রদস্টভ র হ্রা াদে। 

আদরাচয প্রকদল্পয ভাধ্যদভ সকাম্পানীয অরগ্রভ যাজস্ব আদাদয়য সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ । 

 

রপ্রদদভন্ট রভটায স্থাদনয পূদফ ষ সতজগাঁ NOCS এয রদস্টভ র ১৮% রছর ফদর রনফ ষাী প্রদকৌরী অফরত 

কদযন। রপ্র সদভন্ট রভটায  স্থাদনয য রদস্টভ র ফতষভাদন শুদন্যয নীদচ সনদভ এদদছ । মাা ফাস্তদফ অম্ভফ । 

রদস্টভ রদয মূরত রতনট Component। রদস্টভ র=সটকরনকযার র (৪-৫%)+কভার ষয়ার র (রভটায 

সটম্পারযাং, রভটায স াযাদনা , সরজায এ কভ সরিা ইতযারদ)+ররপাদয। রপ্রদদভন্ট রভটায স্থাদনয পদর 

কভার ষয়ার র  ররপাদয ফন্ধ দত াদয। তদফ ৪-৫% সটকরনকযার র রফদ্যভান থাকদফ। পদর রদস্টভ র 

শূন্য ফা শূদন্যয নীদচ নাভা অফাস্তফ।  ফতষভাদন স্থারত রভটাদযয রযফদতষ মরদ স্মাট ষ রভটায (ভদডভ) স্থান কযা 

মায় তদফ consumed Unit কর তথ্য ায়া ম্ভফ এফাং প্রকৃত system loss রনরুণ কযা ম্ভফ । 

 

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভয় প্রকল্প এরাকায জনাধাযণ  (পুরুল  ভররা উবয়ই) যারয প্রকদল্পয রফরবন্ন কাদজয 

াদথ াংযুক্ত রছর । প্রকল্পটয িাযা রল্প  ফারণরজযক িাদত উৎাদন বৃরদ্ধ, স্ত  কুঠিয রদল্পয উন্নরত, প্রাণী 

ম্পদ, সাররি িাভায ইতযারদ রফকরত য়ায ভাধ্যদভ আথ ষ-াভারজক কভ ষকান্ড ত্বযারনত য়ায ম্ভফনায সৃরষ্ট 

দয়দছ, মা দারযদ্র দূরযকযদণ ায় দফ। 

 

রপ্র-সপ্রদভন্ট রভটায, সবরন্ডাং সষ্টন  কাড ষ মথামথ যক্ষণাদফক্ষণ কযদত দফ । গ্রাক মাদত ম ষায়ক্রদভ ২৪ /৭ সফা 

সদত াদয তায ব্যফস্থা কযদত দফ ।  স্থারত রভটায মূ ত্রুট মুক্ত যািদত দফ । যফতী রপ্র-সদভন্ট রভটায 

স্থাদন Smart রভটায স্থাদনয দদক্ষ গ্রন কযা প্রদয়াজন। মাদত প্ররতভাদ গ্রাক কত রফদ্যযৎ িযচ কযদছ 

এফাং ৩/৪ ভাদয রফর একভাদ recharge কযদর রভটাদয কত ইউরনট /টাকা জভা আদছ তায রাফ ায়া 

মায় । যফতী রপ্র -সদভন্ট রভটাদযয recharge মাদত অরত দজ সভাফাইর , এদজন্ট, ব্যাাংক দত ২৪  ন্টাই 

গ্রাক সফা রনদত ায় তায দদক্ষ গ্রণ কযদত াদয । 
 

যুগদাদমাগী কভ ষরযকল্পনা প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভয় যুগদমাগী কভ ষ -রযকল্পনা কযদত দফ। এদত প্রকল্প 

ফাস্তফায়দনয ঝুঁরকগুদরা নাক্ত কযা মাদফ । প্রকদল্পয রপরজরফররট রযদাট ষ ততযী কযায সক্ষদত্র আদযা দচতন দত 

দফ। ইরর ঠিকাদায এয ৩ ফৎয াংযক্ষদণয ভয় অরতফারত য়ায য প্রররক্ষত জন ফর িাযা সবরন্ডাং 
সস্টন রযচারনা , াংযক্ষণ ইতযারদ কাজ ম্পন্ন কযায প্রদয়াজনীয় দদক্ষ রডররডরদক গ্রণ কযদত দফ।  

রফরবন্ন দপ্তদযয ভাধ্যদভ সম সকান প্রকল্প ভারপ্তয য ক্রয় দররর  কাগজত্র ভাঠম ষাদয়য াংরেষ্ট অরপ দত 

াংগ্র কদয একরত্রতবাদফ প্রধান কাম ষারদয় সুরনরদ ষষ্ট কভ ষকতষায তত্ত্বাফধাদন াংযক্ষদণয ব্যফস্থা (ম্ভফ দর স্ক্যান 

কদয রডরজটার আকাদয) কযা সমদত াদয । 

 

বরফষ্যদত রভটায সটম্পারযাং সযাদধ এফাং রদস্টভ র হ্রাদয কাম ষকয ব্যফস্থা রদদফ ম ষায়ক্রদভ সদদয কর 

রফদ্যযৎ গ্রাকদক রপ্রদদভন্ট রভটায াংদমাদগয আতায় আনা দর রফদ্যযদতয রদস্টভ র   গ্রাক সফা বৃরদ্ধ 

াদফ।    
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প্রথভ অধ্যায় 

প্রকদল্পয রফফযণ 

১.১ প্রকদল্পয টভূরভ  

 ঢাকা রফদ্যযৎ যফযা কতৃষক্ষ সথদক ২০০৮ াদর ঢাকা ায়ায রডরিরফউন সকাম্পারন ররঃ (রডররডর) গঠিত 

দয়দছ। প্ররতষ্ঠায য সথদক রডররডর তায অধীদন রফদ্যভান গ্রাকদদয একট অাংদয ফদকয়া রফদরয কাযদণ 
ফারণরজযকবাদফ নানা ভস্যায ম্মুিীন দয়দছ। রডররডর -সত রফদ্যভান সাস্টদইড রফররাং প্ররক্রয়ায কাযদণ 

ব্যাক রফর ফদকয়া থাদক। ফতষভান রদস্টদভ গ্রাক রফদ্যযৎ ব্যফাদযয দ্যই সথদক রতন ভা য রডররডর গ্রাদকয 

রফদ্যযৎ রফর াংগ্র কদয। গতানুগরতক ইদরদরা সভকারনকযার এনারগ রভটায  কারযগরয  ক্রুটি সরাকাদনয প্রধান 

কাযণ। এছাড়া গ্রাকদক ফযােকৃত সরাদডয অরতরযক্ত ব্যফাদযয পদর রদস্টভ বাযদরাড দয় রফদ্যযৎ রফভ্রাট 

(load shedding) এয কফদর দড় । রডররডর ৫ট এনর  রফবাগ (রিরগাঁ, সতজগাঁ, কাজরা, স্বাভীফাগ, 

যাজাযফাগ) এয অধীদন রফদ্যভান সভাট গ্রাক াংখ্যা ১২৭৪২৫ (প্রকদল্পয রডরর অনুমায়ী) । রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং 

সপ্রাদজক্ট পয ৫ এনরএ রডরবন আন্ডায রডররডর প্রকদল্পয ভাধ্যদভ আফারক/ফারণরজযক গ্রাকগণদক রপ্র-

সদভন্ট রভটারযাং দ্ধরতয আতায় আনা দয়দছ। প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ভদয় রডররডর এয ৫ট এনরএ 
রফবাদগয গ্রাক াংখ্যা আয ফাড়াদনা দয়দছ। উক্ত প্রকদল্পয অধীদন ৫ ট ইউটররট কাস্টভাইদজন সন্টায এফাং 

২৬ ট ইউটররট সবরন্ডাং সস্টন  স্থারত দয়দছ।  
১.২ প্রকদল্পয ফণ ষনা  

১.২.১ প্রকদল্পয াংরক্ষপ্ত রযরচরত  

 

প্রকদল্পয নাভঃ- “রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং সপ্রাদজক্ট পয ৫ এনরএ রডরবন আন্ডায রডররডর” 

 

উদদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগঃ  রফদ্যযৎ জ্বারানী  িরনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/রফদ্যযৎ রফবাগ 

 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থাঃ রডররডর  

 

প্রকদল্পয অফস্থানঃ ঢাকা সভদিাররটন এরাকায় (রিরগাঁ, সতজগাঁ, যাজাযফাগ ,স্বাভীফাগ  কাজরা এনরএ) 

ফাস্তফায়নকারঃ  

সটরফর-১.১. ফাস্তফায়নকার  

 প্রকল্প শুরুয তারযি প্রকদল্পয ভাদপ্তয তারযি 

ক) মূর জানুয়াযী ২০১৫ জুন ২০১৭ 

ি) াংদারধত জানুয়াযী ২০১৫ জুন ২০১৮ 

আযরডরর; ররআয(২০১৮)      
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১.৩ প্রকদল্পয অথ ষায়ন  

                                                                                                          (রক্ষ টাকা)  

ফণ ষনা আনুভারনক ব্যয়  প্রকৃত ব্যয় 

প্রকৃত ফ ষদল াংদারধত 

সভাট টাকা ২২৪৪২.১০৪ ১০৬৫৯.০৭৭ ১০৫৭০.৬১৫ 

(রজরফ) ১৮৮৯০.১৩৫ ১০৫৫৩.২৮২ ১০৪৬০.৯৬৭ 

(রডররডর) ৩৫৫১.৯৬৯ ১০৫.৭৯৫ ১০৯.৬৪৮ 

 

১.৪ প্রকদল্পয  উদেশ্য  

 সকান ফদকয়া না সযদি তবাগ যাজস্ব আদায়। 

 প্রচররত রভটায রযডায ব্যফস্থায রযফতষন কদয গ্রাকদক রনব ষযদমাগ্য, উন্নত এফাং ঝাদভরারফীন 

ফারণরজযক সফা প্রদান। 

 গ্রাক প্রাদন্ত বাযদরাড প্ররতদযাধ কদয রডভান্ড াইড সরাড ব্যফস্থানা ফাস্তফায়ন কযা ।
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১.৫ প্রকদল্পয আরথ ষক রক্ষযভাত্রা  

                                                                                                                                                                                             (রক্ষ টাকা)  

ফা

সজট 

সড 

অথ ষ

তনরত

ক 

সকাড 

দণ্যয ফণ ষনা সটাটার প্ররবন ফছয ২০১৪-১৫ (জানু ২০১৫-জুন২০১৫) ফছয ২০১৫-১৬ ফছয ২০১৬-১৭ 

রজ  

রফ(এ

প ই) 

রড র রড 

র 

প্রকল্প াায্য সভাট  রজ  

রফ(এপ 

ই) 

রড র রড 

র 

প্রকল্প াায্য সভাট রজ  

রফ(এপ 

ই) 

রড র 

রড র  

প্রকল্প াায্য সভা

ট 

রজ  

রফ(এপ 

ই) 

রড র 

রড র 

প্রকল্প াায্য সভাট 

আয র 

এ 

রড র এ আয র 

এ 

রড র 

এ 

আয র 

এ 

রড র 

এ 

আয র 

এ 

রড র 

এ 

        

ক/ যাজস্ব িাত 

 ৪৫০

০ 

কভ ষকতষাদদয 

সফতন 

০.০০ ১৪৪.৬৭৯   ০.০০ ১৪৪.৬৭৯ ০.০০ ২৮.৯৩৬   ০.০০ ২৮.৯৩

৬ 

০.০০ ৫৭.৮৭

১ 

  ০.০

০ 

৫৭.৮

৭১ 

০.০০ ৩৭.৮

৭১ 

  ০.০০ ৩৭.

৮৭১ 

 ৪৬০

০ 

স্টাপদদয 

সফতন 

০.০০ ৪৫.১১৩   ০.০০ ৪৫.১১৩ ০.০০ ৯.০২৩   ০.০০ ৯.০২৩ ০.০০ ১৮.০৪

৫ 

  ০.০

০ 

১৮.০

৪৫ 

০.০০ ১৮.০

৪৫ 

  ০.০০ ১৮.০

৪৫ 

 ৪৭০০ বাতা ০.০০ ১৭১.৯৮৭   ০.০০ ১৭১.৯৮৭ ০.০০ ৩৪.৩৯৭   ০.০০ ৩৪.৩৯

৭ 

০.০০ ৬৮.৭৯

৫ 

  ০.০

০ 

৬৬.৭

৯৫ 

০.০০ ৬৮.৭

৯৫ 

  ০.০০ ৬৮.

৭৯৫ 

 ৪৮০

০ 

যফযা  

সফা 

০.০০ ১৪.২৫০   ০.০০ ১৪.২৫০ ০.০০ ২.৮৫০   ০.০০ ২.৮৫০ ০.০০ ৫.৭০০   ০.০

০ 

৫.৭০

০ 

০.০০ ৫.৭০

০ 

  ০.০০ ৫.৭০

০ 

 ৪৯০

০  

সভযাভত  

যক্ষণাদফক্ষণ 

০.০০ ৫১.০০০   ০.০০ ৫১.০০০ ০.০০ ১০.২০০   ০.০০ ১০.২০

০ 

০.০০ ২০.৪০

০ 

  ০.০

০ 

২০.৪

০০ 

০.০০ ২০.৪

০০ 

  ০.০০ ২০.৪

০০ 

 ৪৮৪

০ 

প্ররক্ষণ ০.০০ ১৪৩.০০০   ০.০০ ১৪৩.০০০ ০.০০ ০.০০০   ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০   ০.০

০ 

০.০০

০ 

০.০০ ১৪৩.

০০০ 

  ০.০০ ১৪৩.

০০০ 

  সভাট-ক 

(যাজস্ব) 

০.০০ ৫৭০.০২৮   ০.০০ ৫৭০.০২৮ ০.০০ ৮৮৫.৪০

৬ 

  ০.০০ ৮৮৫.৪

০৬ 

০.০০ ১৭০.৮

১১ 

  ০.০

০ 

১৭০.

৮১১ 

০.০০ ৩১৩.

৮১১ 

  ০.০০ ৩১৩

.৮১১ 

ি/ মূরধন  

 ৬৮

০০ 

জরভ অরধগ্রণ     ০.০০                    

 ৬৮

০৭ 

রযফন  

মানফান  

০.০০ ১৪৯.০০০   ০.০০ ১৪৯.০০০ ০.০০ ১৪৯.০০০   ০.০০ ১৪৯.০০

০ 

০.০০ ০.০০   ০.০

০ 

১১৩১

১.৬৭

০ 

১২৭৯

.০৯৫ 

০.০০

০ 

  ০.০০ ১২৭

৯.০৯

৫ 

 ৬৮

৩১ 

মন্ত্রারত  

যঞ্জাভ 

১২৭৯

০.৯৪

৭ 

১৩৪৮.৬৪

০ 

  ০.০০ ১৪১৩৯.৫৮৭ ১২৭৯.০

০০ 

১৩৪.৮৬

৪ 

  ০.০০ ১৪১৩.

৯৫৯ 

১০২৩২

.৭৫৮ 

১০৭৮.

৯১২ 

  ০.০

০ 

  ১৩৪.

৮৬৪ 

  ০.০০ ১৩৪.

৮৬৪ 

 ৭০

০০ 

রনভ ষাণ কাজ     ০.০০      ০.০০      ০.০

০ 

০.০০ ০.০০    ০.০০ ০.০০ 

 ৭০

০৬ 

কাম ষকয 

স্থানা 

০.০০ ০.০০   ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০   ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০   ০.০

০ 

১০৩৭

৫০ 

০.০০ ০.০০   ০.০০ ১০৩.

৭৫০ 

 ৭০১

৬ 

অন্যান্য 

ররবর কাজ 

০.০০ ২০৭.৫০০   ০.০০ ২০৭.৫০০ ০.০০ ১০৩.৭৫

০ 

  ০.০০ ১০৩.৭

৫০ 

০.০০ ১০৩.৭

৫০ 

  ০.০

০ 

৩৮৮

৮.৪৪ 

৯৭২.

১১২ 

০.০০   ০.০০ ৪৮০

৬.৯

৮ 

 ৭৯

০০ 

ররড এফাং 

বযাট 

৪৮৬

০.৫৬

০ 

০.০০   ০.০০ ৪৮৬০.৫৬০ ০.০০ ০.০০   ০.০০ ০.০০ ৩৮৮৮.

৪৪৮ 

০.০০   ০.০

০ 

১৮১.

৩৪৭ 

০.০০ ০.০০   ০.০০ ১৮১.

৩৪৭ 
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ফা

সজট 

সড 

অথ ষ

তনরত

ক 

সকাড 

দণ্যয ফণ ষনা সটাটার প্ররবন ফছয ২০১৪-১৫ (জানু ২০১৫-জুন২০১৫) ফছয ২০১৫-১৬ ফছয ২০১৬-১৭ 

রজ  

রফ(এ

প ই) 

রড র রড 

র 

প্রকল্প াায্য সভাট  রজ  

রফ(এপ 

ই) 

রড র রড 

র 

প্রকল্প াায্য সভাট রজ  

রফ(এপ 

ই) 

রড র 

রড র  

প্রকল্প াায্য সভা

ট 

রজ  

রফ(এপ 

ই) 

রড র 

রড র 

প্রকল্প াায্য সভাট 

আয র 

এ 

রড র এ আয র 

এ 

রড র 

এ 

আয র 

এ 

রড র 

এ 

আয র 

এ 

রড র 

এ 

        

 ৭৯

০১ 

আয়কয এফাং 

বযাট@ 

৯.৫% 

০.০০ ২২৬.৬৮৩   ০.০০ ২২৬.৬৮৩ ০.০০ ২৩.৬৬৮   ০.০০ ২২.৬৬

৮ 

০.০০ ১৮১.৩

৪৭ 

  ০.০

০ 

  ২২.৬

৬৮ 

  ০.০০ ২২.৬

৮ 

 ৭৯

৮০ 

কযারটার ব্লক 

ফযাে 

০.০০    ০.০০      ০.০০       ৩২.০

৪০ 

০.০০    ০.০০ ৩২.০

৪০ 

 ৭৯

৮১ 

রফরফধ ০.০০ ৫৩.৪০০   ০.০০ ৫৩.৪০০ ০.০০ ১০.৬৮০   ০.০০ ১০.৬৮

০ 

০.০০০ ৩২.৮৪

০ 

  ০.০

০ 

০.০০

০ 

০.০০ ১০.৬

৮০ 

  ০.০০ ১০.৬

৮০ 

 ৭০

৫৫ 

৩ ফছদযয 

অাদযন  

যক্ষণাসফক্ষণ 

০.০০ ৮৪৭.৪৪০   ০.০০ ৮৪৭.৪৪০ ০.০০ ০.০০   ০.০০ ০.০০ ০.০০০ ০.০০   ০.০

০ 

৪১৫.

০০০ 

৩৩২.

০০০ 

৮৪৭.

৪৪০ 

  ০.০০ ১২০

৪.৪৪ 

 ৭০

৫৬ 

ইন্পটদরন 

সটরস্টাং  

করভরনাং 

৮৩০.

০০ 

০.০০   ০.০০ ৮৩০.০০০ ৮৩.০০০ ০.০০   ০.০০ ৮৩.০০

০ 

৪১৫.০

০০ 

০.০০    ৩৭.৫

৩৩ 

০.০০

০ 

০.০০   ০.০০ ৩৭.৫

৩৩ 

 ৭৯

৮৪ 

আইরডর ০.০০ ৯৩.৮৩৩   ০.০০ ৯৩.৮৩৩ ০.০০ ১৮.৭৬৭   ০.০০

০ 

১৮৭৬৭ ০.০০ ৩৭.৫৩

৩ 

  ০.০

০০ 

১৫৯৬

৯.৭৮

৭ 

২৫৮

৩.২১ 

৩৭.৫

৫৩ 

  ০.০০ ২৬২

০৭৪

৩ 

  সভাট-ি 

(মূরধন) 

১৮৪

৮১.৫

০৭ 

২৯২৬.৪৯

৭ 

  ০.০০ ২১৪০৮.০০৩ ১৩৬২.০

৯৫ 

৪৩৯.৭১৯   ০.০০ ১৮০১.

৮২৪ 

১৪৫৩৬

.২০৫ 

১৪৩৩.

৫৮২ 

  ০.০

০ 

১২৩.

৭৫৩ 

১৬৩.

৪৫১ 

১০৫৩

.১৯ 

  ০.০০ ১২১

৬.৬

৪১ 

গ / ৭৯

৮২ 

প্রাই 

করন্টনদজরন্প 

২৭২.

৪১৯ 

৩৬.৯৬৩   ০.০০ ৩০৯.৩৮২ ০.০০ ০.০০   ০.০০ ০.০০ ১০৮.৯

৬৮ 

১৪.৭৮

৫ 

  ০.০

০ 

৯২.৮

১৫ 

২৭.২

৪২ 

২২.১

৭৮ 

  ০.০০ ৪৯.৪

২ 

 / ৭৯

৮৩ 

রপরজকযার 

করন্টনদজরন্প 

১৩৬.

২০৯ 

১৮.৪৮১   ০.০০ ১৫৪.৬৯১ ২৭.২৪২ ৩.৬৯৬   ০.০০ ৩০.৯৩

৮ 

৫১.৭২

৬ 

১১.০৮

৯ 

  ০.০

০ 

৯২.৮

১৫ 

২৭.২

৪২ 

৩.৬৯

৬ 

  ০.০০ ৪১৬

৬.৭৭ 

ফ ষ সভাট (ক+ি+গ+ ) ১৮৮

৯০.১

৩৫ 

৩৫৫১.৯৬

৯ 

  ০.০০ ২২৪৪২.১০৪ ১৩৮৯.৩

৩৭ 

৫১৮.৮৩

১ 

  ০.০০ ১৯১৮.১

৬৮ 

১৪৭২৬

.৩৯৯ 

১৬৩০.

২৬৭ 

  ০.০

০ 

১৬৩

৫৭.১

৬৬ 

২৭৭৩

.৯০০ 

১৩৯২

.৮৭ 

  ০.০০ ৪১৬

৬.৭৭

৮ 
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১.৬ প্রবাফ মূল্যায়দনয উদেশ্য 

 

 উদদ্যাগী ভন্ত্রণারয়, ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা, ফাস্তফায়নকার, প্রাক্কররত ব্যয়, ফছযরবরত্তক ব্যয় 

প্রাক্করন, প্রকল্প এরাকা রনফ ষাচদন সমৌরক্তকতা, প্রকদল্পয উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধন, অথ ষায়ন, 

অথ ষ ছাড়, রফর রযদাধ, প্রকদল্পয টভূরভ ইতযারদ াংরেষ্ট কর তথ্য ম ষাদরাচনা; 

 প্রকদল্পয ারফ ষক এফাং রফস্তারযত অঙ্গরবরত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয (ফাস্তফ  আরথ ষক) তথ্য াংগ্র, 

রন্নদফ, রফদেলণ, াযণী/সরিরচদত্রয ভাধ্যদভ উস্থান  ম ষাদরাচনা কযা; 

 প্রকদল্পয উদেদশ্যয রফযীদত অরজষত অগ্রগরত, পরাপর  প্রবাফ রফদেলণ  ম ষাদরাচনা কযা; 

 প্রকদল্পয আতায় ম্পারদত/চরভান রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ  সফা াংগ্রদয (Procurement) 

সক্ষদত্র রফদ্যভান আইন  রফরধভারা (ররআয,উন্নয়ন দমাগীয গাইড রাইনস্ ইতযারদ) 

প্ররতারন কযা দয়দছ রক না তা ম ষদফক্ষণ  ম ষাদরাচনা (এদক্ষদত্র দযত্র প্ররক্রয়াকযণ  

মূল্যায়ন ম ষাদরাচনা কযা ফাঞ্চনীয়। আযরডর/রডরর-সত ফরণ ষত ক্রয় কাম ষক্রদভয প্যাদকজমূ 

বাঙ্গা দয়দছ রকনা, বাঙ্গা দর তায কাযণ মাচাই এফাং মথামথ কতৃষদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

দয়দছ রকনা তা’ যীক্ষা কযা; 

 প্রকদল্পয আতায় াংগৃরত ণ্য, কাম ষ  সফা রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদয়াজনীয় 

জনফর আনুারঙ্গক রফলয়ারদ রনদয় ম ষদফক্ষণ  ম ষাদরাচনা এফাং TOR অনুমায়ী যাভ ষক 

সফা অরজষত দয়দছ রকনা তা’ ম ষদফক্ষণ  ম ষাদরাচনা কযা; 

 প্রকদল্পয আতায় াংগৃরত ণ্য, কাম ষ  সফা াংরেষ্ট ক্রয় চুরক্তদত রনধ ষারযত BOQ অনুমায়ী 

রযভাণ াংগ্র এফাং সেররপদকন অনুমায়ী গুণগতভান রনরিত কযা দয়দছ রকনা তা’ 

ম ষদফক্ষণ  ম ষাদরাচনা কযা; 

 রডরর/আযরডররদত ফছযরবরত্তক কভ ষরযকল্পনা  অথ ষ চারদায প্রাক্করন সমৌরক্তকতা এফাং 

প্রকদল্পয শুরু দত কভ ষরযকল্পনা অনুমায়ী প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ রকনা তা যীক্ষা কযা। 
রযকল্পনায াদথ ব্যতযয়  টদর তা রচরিত কদয প্ররতকায যাভ ষ এফাং বরফষ্যদতয জন্য 

সুারয প্রদান কযা। 
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 ফাস্তফায়ন ম্পরকষত রফরবন্ন ভস্যা সমভনঃ অথ ষায়দন রফরম্ব, প্রকল্প ফাস্তফায়ন অথ ষাৎ ণ্য, কাম ষ  

সফা ক্রয়/াংগ্রদয সক্ষদত্র রফরম্ব, ব্যফস্থানায় দ্যফ ষরতা, প্রকদল্পয সভয়াদ  ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারদ 

কাযণ অন্যান্য রদক রফদেলণ, ম ষদফক্ষণ  ম ষাদরাচনা কযা; এফাং 

 প্রকদল্পয SWOT রফদেলণঃ এদক্ষদত্র ারফ ষকবাদফ রচরিত ফরতা, এুট, দ্যফ ষরতা ফা অঙ্গরত 

ম ষাদরাচনা  এুট, দ্যফ ষরতা উদত্তাযদণয রদক্ষয প্রদয়াজনীয় সুারয প্রণয়ন কযা। 
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রিতীয় অধ্যায় 

প্রবাফ মূল্যায়ন কাম ষক্রদভয কাম ষদ্ধরত  

২.১ ভীক্ষায কভ ষদ্ধরত  

ভীক্ষায কভ ষদ্ধরতয অাং রদদফ প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইভাযী এফাং সদকন্ডাযী উৎ সথদক াংগ্র কযা দয়দছ। 

প্রাইভাযী তথ্যগুরর যারয াক্ষাৎকাদযয ভাধ্যদভ এফাং সদকন্ডাযী তথ্যগুরর রডররডর, ররডরফ এফাং অন্যান্য 

াংরেষ্ট াংস্থা সথদক াংগ্র কযা দয়দছ। াংগৃরত তথ্যগুরর মাচাই ফাছাই কদয করম্পউটাদয াংযক্ষণ কযা 

দয়দছ এফাং যফতীদত রফদেলণপূফ ষক প্ররতদফদন প্রস্তুরতসত ব্যফায কযা দয়দছ। 

রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং সপ্রাদজক্ট পয ৫ এনরএ রডরবন আন্ডায রডররডর প্রকদল্পয প্রবাফ ম্পদকষ ম্যক ধাযণা 

রাদবয জন্য প্রদয়াজনীয় প্রাইভাযী  তথ্য-উাত্ত াংগ্রদয জন্য াংখ্যাগত এফাং গুণগত জরয দ্ধরত ব্যফায কযা 

দয়দছ। প্রশ্ন  উত্তদযয ভাধ্যদভ যারয াক্ষাৎকায গ্রণপূফ ষক িানা  ষমায়  তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। এপরজরড 
(সপাকা গ্রু রডকান) রযচারনায ভয় রপ্র-সসভন্ট রভটায প্রাপ্ত এফাং রপ্র-স সভন্ট রভটায ব্যতীত গ্রাকদদয 

রনদয় কযা দয়দছ। 

২.২ প্রকল্প এরাকা রনধ ষাযণ    

“রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং সপ্রাদজক্ট পয ৫ এনরএ রডরবন আন্ডায রডররডর”  প্রকদল্পয এরাকা রবরত্তক ফন্টণ  

সটরফর ৩.১ এ সদয়া দয়দছ । 

সটরফর ৩.১ রফবাগ, সজরা, এরাকা অনুাদয প্রকল্প অঞ্চর 

রফবাগ সজরা এরাকা 

 

 

ঢাকা 

 

 

ঢাকা 

রিরগাঁ 

সতজগাঁ 

কাজরা 

যাজাযফাগ 

স্বাভীফাগ 
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প্রকদল্পয কর অঞ্চদর সমদতু আফারক,  ফারণরজযক এফাং অন্যান্য সশ্রণীয রফদ্যযৎ গ্রাক আদছ সদতু স কর 

সশ্রণীয গ্রাকদক রনদয় ভীক্ষা রযচারনা কযা দয়দছ। রডরর সত উদেরিত গ্রাক সশ্রণীয তাররকা রনদম্ন সদয়া 

রঃ  

সটরফর ২.২ গ্রাক সশ্রণীয সটরফর (রডরর সথদক) 

রফবাগ সভাট গ্রাক (াংখ্যা) 

(ভাচ ষ ২০১৪) 

সভাট ররএভ 

 (সপজ-১) (সপজ-৩) (সপজ-১) (সপজ-৩) 

ক/ (আফারক) 

ি/ (কৃরল) 

গ/ (এরট রল্প) 

 / (স্কুর,ভরজদ) 

ঙ/ (ফারণরজযক) 

চ/ (১১ সক রব ফাল্ক) 

ছ/ (৩৩ সক রব ফাল্ক) 

জ/ (এট. রাইট এফাং 

ডরব্লউর 

১০৪১৯০ 

০ 

২৯ 

৪৫২ 

৮৯৮৯ 

০ 

০ 

৮৫ 

৭৯৬১ 

১ 

৩১৮০ 

১০২ 

১৮৫০ 

৫৫৮ 

০ 

২৮ 

১০৯০০০ 

 

 

 

১১০০০ 

৮৫০০ 

 

 

 

২৫০০ 

সভাট ১১৩৭৪৫ ১৩৬৮০ ১২০০০০ ১১০০০ 

আযরডরর; (২০১৮)     

 ২.৩ তথ্য াংগ্র দ্ধরত 

ভীক্ষায তথ্য াংগ্রদয জন্য াংখ্যাগত  গুনগত জরয ব্যফায কযা দয়দছ। ভীক্ষায কভ ষদ্ধরতয অাং 

রদদফ প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইভাযী এফাং সদকন্ডাযী উৎ সথদক াংগ্র কযা দয়দছ। প্রাইভাযী তথ্যগুরর যারয 

াক্ষাৎকাদযয ভাধ্যদভ এফাং সদকন্ডাযী তথ্যগুরর রডররডর, ররডরফ  অন্যান্য াংরেষ্ট াংস্থা এফাং দযজরভদন 

রযদ ষদনয ভাধ্যদভ াংগ্র কযা দয়দছ।    

 ২.৪ াংখ্যাগত জরযদয নমুনা-াংখ্যা রনধ ষাযণ: রপ্র-সদভন্ট রভটায াংদমাগ গ্রাক সুরফধাদবাগী এরাকা সথদক 

নমুনা আকায রনম্নরররিত পমূ ষরায ভাধ্যদভ রনণ ষয় কযা দয়দছ।  

𝒏 =
𝒛𝟐𝑷𝑸

𝒆𝟐
. (𝒅.𝒆𝒇𝒇) 
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Where, 

                                z=1.96 (The value of the standard variation at 

                                      95% confidence level) 

n = sample size 

p = Proportion/probability of success =0.5 

q = 1-p =0.5 

e = allowable margin of error (5%) or precision level 

=0.05 

   d.eff=design effect = 1.0 considering    

  homogeneity of sample 

উদযাক্ত ভানগুরর পমূ ষরায় ফরদয় রদদর n=  ৩৮৪ ায়া মায়। প্রবাফ  মূল্যায়দনয সুরফধাদথ ষ  n= ৪০০ নমুনা 

সনয়া দরা। সভাট নমুনা উত্তযদাতায  ৩০০ জন সুরফধাদবাগী দফন  আয ১০০ উত্তযদাতা  কদরার গ্রুদয। উক্ত 

৩০০ নমুনা াংগ্র আফারক গ্রাক, স্কুর/ভরজদদয গ্রাক এফাং ফারণরজযক গ্রাকদদয অন্তর্ভ ষক্ত কদয কযা দয়দছ। 

নমুণা গ্রদণয সক্ষদত্র ৫ (াঁচ)ট এনরএ এয আনুারতক াদয নমুণা াংখ্যা কযা দয়দছ। 

২.৫ উত্তযদাতায নমুনাফন্টন  

ভীক্ষায জন্য রনফ ষারচত এরাকায় রফরবন্ন ধযদণয গ্রাক সমভন আফারক, ফারণরজযক, রল্প, প্ররতষ্ঠান, স্কুর-কদরজ, 

ভরজদ ইতযারদ যদয়দছ। ভাঠ ম ষাদয় তথ্য াংগ্র এয ভয় সকাম্পারন সথদক গ্রাক তাররকা রনদয় এরাকা রবরত্তক 

আনুারতক াদয াংখ্যা রনধ ষাযণ কদয িানা ম ষাদয় সুরফধাদবাগী ৩০০  কদরার এরাকা থদক সুরফধাফরঞ্চত ১০০ 

নমুনা সনয়া দয়দছ ।  

উত্তযদাতা রনফ ষাচন 

গ্রাক উত্তযদাতা 

আফারক িানা প্রধান 

ফারণরজযক ভাররক/ম্যাদনজায 

স্কুর/ ভরজদ রপ্ররন্পার/ইভাভ 
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২.৬ গুণগত দ্ধরতয ব্যফায 

ভীক্ষায় গুণগত দ্ধরত রদদফ দরীয় আদরাচনা (এপরজরড) এফাং সকআইআই ব্যফায কযা দয়দছ।। 

দরীয় আদরাচনা(এপরজরড):   

 ৫ ট এনরএ এরাকায  নমুনা এরাকা সথদক ৫ ট এফাং কদরার এরাকা সথদক ১ ট  এপরজরড কযা 

দয়দছ। অথ ষাৎ সভাট এপরজরড াংখ্যা দয়দছ  ৬ ট। এপরজরডদত িানা ম ষাদয়য গ্রাক  ফারণরজযক 

ম ষাদয়য গ্রাকদদয আভন্ত্রণ কযা দয়দছ। প্ররত এপরজরডদত ৮-১০ জন ভররা/ পুরুল অাংগ্রণ কদযদছ। 
 প্ররতট FGD প্রকল্প এরাকা এভন একট জায়গায় কযা দয়দছ মাদত কর অাংগ্রণকাযী উক্ত স্থাদন 

দজ আদত াদয এফাং অফাদধ ভতাভত প্রদান কযদত াদয।  এপরজরড বা একজন ঞ্চারক িাযা 

রযচাররত দয়দছ রমরন প্রকল্প ম্পরকষত রফলদয়য উয বায় আগত করদক মুক্তবাদফ কথা ফরায জন্য 

উৎারত কসযদছন। এ কাম ষক্রভ াংরেষ্ট এনরএ এয কভ ষকতষাদদয অন্তর্ভ ষক্ত কযা দয়দছ। 

 প্রস্তারফত এপরজরডগুদরা এপরজরড গাইডরাইন অনুাদয রযচাররত দয়দছ এফাং গাইডরাইন উদেরিত 

সূচক অনুমায়ী ধাযাফারকবাদফ আদরাচনা কদয তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। 

রক ইনপযদভন্টস্ ইন্টাযরবউ (সকআইআই) 

রডররডর এয প্রকল্প রযচারক, কাযী প্রকল্প রযচারক, রফরবন্ন এনরএ এয রনফ ষাী প্রদকৌরী এফাং  প্রকল্প 

এরাকায রপ্র-সদভন্ট  রভটায াংদমাগপ্রাপ্ত  গ্রাকদদযদক অন্তর্ভ ষক্ত কদয সভাট ১৫ ট KII কযা দয়দছ।  

 ২.৭ প্রশ্নভারা  সচকররষ্ট 

 উক্ত প্রকল্প াংরেষ্ট ণ্য, কাম ষ, সফা কাম ষক্রভ রযচারনায সক্ষদত্র রডররডর প্রধান কাম ষারয় দত ায়ক কর 

তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। ণ্য, কাম ষ  সফা ররআয ২০১৮ অনুমায়ী দয়দছ রক না  এফাং সবৌত কাজ  স্থারত 

মন্ত্রাাংদয গুণগত ভান ঠিক আদছ রক না তা মাচাই কযা দয়দছ এফাং মূর রযদাদট ষ উস্থান কযা দয়দছ। সটন্ডায 
প্ররক্রয়া  তায মূল্যায়ন , চুরক্ত ম্পাদন  কাম ষম্পাদন ইতযারদ ভয়ভত , গুণগত  রযভাণগত বাদফ দয়দছ 

রকনা তা যীক্ষা কযা দয়দছ। মরদ ঠিকবাদফ না দয় থাদক , তদফ তায কাযণ রচরিত কযায জন্য প্রদয়াজদন 

াংরেষ্ট ব্যরক্তফদগ ষয দঙ্গ আদরাচনা কযা দয়দছ। 
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প্রকদল্পয আতাধীন ক্রয়াংক্রান্ত তথ্য ম ষাদরাচনায জন্য ভীক্ষা রযচারনা কযা দয়দছ। ক্রয়াংক্রান্ত তথ্যারদয 

সম ভস্ত রফলয় ম ষাদরাচনা কযা দয়দছ স ভস্ত রফলয়ারদ উদেি কদয একট সচকররস্ট অন্তর্ভ ষক্ত কযা দরা। 

উদেরিত প্রদতযক সশ্রণীয গ্রাকদদয জন্য ১ট কদয িড়া প্রশ্নভারা ততযী কযা দয়দছ । প্রশ্নভারায ব্যাাদয 
আইএভইরডয ভতাভত সনয়া দয়দছ। এগুরর একট নন -স্যাম্পরড এরাকায় রপ্র-সটস্ট কযা দয়দছ। অতঃয  
আইএভইরড এয ভতাভত  রপ্র-সটস্ট সথদক প্রাপ্ত রপডব্যাক রফদফচনা কদয প্রশ্নভারাগুরর চূড়ান্ত কযা দয়দছ।  

২.৮ ভীক্ষা রযচারনা  কভ ষ রযকল্পনা 

ভীক্ষা রযচারনা 

এই ভীক্ষা দদর ৪ জন যাভ ষক , ১০ জন সুাযবাইজায , ১৪ জন তথ্য াংগ্রকাযী , ১ জন করম্পউটায 

অাদযটয, ২ জন ডাটা এরর অাদযটয এফাং ১ জন অরপ কাযী কভ ষযত রছদরন।  

ভাঠ কভী এফাং সুাযবাইজায প্ররক্ষণ 

যাভ ষক প্ররতষ্ঠান ভাঠ কভী এফাং সুাযবাইজায রনদয়াদগয য তাদদয ৩  (রতন) রদদনয প্ররক্ষণ কভ ষসূচীয 

ব্যফস্থা কদযদছ। যাভ ষকগণ ভাঠ কভী এফাং সুাযবাইজাযগদণয প্ররক্ষণ প্রদান কযা  দয়দছ। উক্ত কভ ষসূরচদত 

আইএভইরড  াংরেষ্ট কভ ষকতষাগণদক আভন্ত্রণ জানাদনা দয়দছ। 

একজন তথ্য াংগ্রকাযী রদদন ৫-৬ জদনয াক্ষাৎকায গ্রণ ক সযদছ। এয প্রায় ২ প্তাদয ভদধ্য তথ্য াংগ্রদয 

কাজ ম্পন্ন কদয রক্ষযভাত্রা রনধ ষাযণ কযা দয়দছ। ৭ জন সুাযবাইজায তথ্য াংগ্রকাযীদদয পূযণকৃত প্রশ্নভারায 

গুণগত ভান মাচাই  প্রদয়াজনীয় রদক রনদদ ষনা প্রদান ক সযদছ। এছাড়া ৩ জন সুাযবাইজায KII  অন্যান্য 

গুণগত তথ্য াংগ্র  কসযদছ। 

২.৯ তথ্য াংগ্রদয উকযণ প্রণয়ন (প্রশ্নভারা) 

ভীক্ষায উদেশ্য, রযরধ, TOR, অনুমায়ী কভ ষদ্ধরতয আদরাদক প্রদয়াজনীয়  প্রারঙ্গক প্রশ্নভারা  সচকররষ্ট 

ততযী কযা দয়দছ। প্রশ্নভারা  সচকররষ্টমূ সটকরনকযার  রষ্টয়ারযাং করভটয বায় আদরাচনায ভাধ্যদভ চূড়ান্ত 

কযা দয়দছ। তথ্য-উাত্ত াংগ্রদয উকযণমূ রনম্নরূ   

 রপ্র-সদভন্ট রভটায প্রাপ্ত আফারক গ্রাকদদয জন্য প্রশ্নভারা; 
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 রপ্র-সদভন্ট রভটাযপ্রাপ্ত ফারণরজযক গ্রাকদদয জন্য প্রশ্নভারা; 

 কদরার গ্রুদয জন্য প্রশ্নভারা; 

 এপরজরড বা রযচারনায জন্য সচক ররষ্ট; 

 কী ইনপযদভন্টদদয াক্ষাৎকায (স্কুর/ভরজদ গ্রাক) এফাং  

 রডররডর কাম ষারয় দত প্রকল্প াংরেষ্ট কভ ষকতষাগণ সথদক দযত্র াংক্রান্ত তথ্য াংগ্রদয সচকররস্ট।  

২.১০ স্থানীয় ম ষাদয়য কভ ষারা 

তথ্য াংগ্র  চরাকারীন ভদয় যাভ ষকদর স্থানীয় ম ষাদয় একট কভ ষারায আদয়াজন ক সযদছন। আনুভারনক 

৪৫-৫০ জন স্থানীয় রফরবন্ন সায  গ্রাক , স্থানীয় প্রারনক কভ ষকতষা, সুরফধাদবাগী প্ররতষ্ঠাদনয প্ররতরনরধ, স্কুদরয 

রক্ষক, গণ্যভান্য ব্যরক্তয াদথ উন্ুক্ত আদরাচনায ভাধ্যদভ মূল্যায়ন ভীক্ষায প্রদয়াজনীয় তথ্যারদ াংগ্র কযা 

দয়দছ। উক্ত কভ ষারায় রডররডর এয কভ ষকতষাগণ  উরস্থত রছদরন।   

২.১১ তথ্য ফা ডাটা এরডটাং  সকারডাং 

পূযণকৃত প্রশ্নভারা যাভ ষক প্ররতষ্ঠাদনয অরপদ সকারডাং , এরডটাং  ভাইদক্রাপট অরপ অযাদে সপ্রাগ্রাদভ 

ডাটা এরর কযা দয়দছ। 

২.১২ তথ্য ফা ডাটা রফদেলণ এফাং রযদাট ষ সতযী 

তথ্য ফা ডাটা রফদেলণ এফাং রযদাট ষ সতযীয সক্ষদত্র রনদম্নাক্ত রফলদয়য প্ররত তকষ দৃরষ্ট যািা দয়দছ। 

(১) াংগৃীত ডাটায মথাথ ষতা এফাং গ্রণদমাগ্যতা মথামথবাদফ রফদেলদণয জন্য উন্নত ডাটা এররয পটয়যায 

ব্যফায কযা দয়দছ এফাং  

(২) াংগৃীত তথ্য ফা ডাটা এরএএ পটয়যাদযয ভাধ্যদভ রফদেলণ (Co-relation, Mean,  Medain, 

Minimum, Maximum, T-test etc) কযা দয়দছ।  
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তৃতীয় অধ্যায় 

প্রকদল্পয অঙ্গরবরত্তক রক্ষযভাত্রা  অজষন 

৩.০ প্রকদল্পয ফাস্তফ  আরথ ষক অগ্রগরত 

৩.১ প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগরত  
প্রকদল্পয অঙ্গরবরত্তক ফাস্তফ অগ্রগরত রফদেলদণ সদিা মাম, প্রায় প্ররতট অদঙ্গয ১০০% অগ্রগরত ারধত    দয়দছ। 

রফস্তারযত সটরফর ৩.১ এ সদয়া দয়দছ:- 

সটরফর- ৩.১: প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগরত 

সকাড  অদঙ্গয রফফযণ একক রডরর অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা প্রকৃত অজষন অজষন (%) 

৬৮২৭ রপ্র-সদভন্ট রভটায   রট ১ (১,২০,০০০ট রদঙ্গর 

সপইজ রপ্রদইড রভটায এফাং 

১১,০০০ট রি সপইজ রভটায) 

১ ১০০% 

 ইন্পটদরন, সটরস্টাং এন্ড করভরনাং  

অপ রভটায 

সথাক   ১০০% 

 প্ররক্ষণ এভএভ ৪৩ ৪৩ ১০০% 

 ররড/বযাট সথাক   ১০০% 

 রফরফধ ব্যয় সথাক   ১০০% 

 সভাট     

  

সটরফর- ৩.২: প্রকদল্পয আরথ ষক অগ্রগরত 

(রক্ষ টাকা)  

রফফযণ প্রাক্কররত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মূর ফ ষদল াংদারধত 

১ ২ ৩ ৪ 

সভাট ২২৪৪২.১০ ১০৬৫৯.০৭৭ ১০৫৭০.৬০ 

রজরফ ১৮৮৯০.১৩৫ ১০৫৫৩.২৮ ১০৪৬০.৯৭ 

রডররডর ৩৫৫১.৯৭ ১০৫.৭০ ১০৯.৬৪ 

 

ঢাকা ায়ায রডরিরফউন সকাম্পারন রররভদটড সথদক প্রাপ্ত তদথ্যয রবরত্তদত সদিা মায় সম, প্রকদল্পয জুন, ২০১৮ 

ম ষন্ত ক্রভপুরঞ্জত আরথ ষক অগ্রগরত ভাত্র ১০৫৭০.৬০ রক্ষ টাকা, মা সভাট প্রকল্প ব্যদয়য প্রায় ১০০%।  

রডররডর সথদক প্রাপ্ত Project Completion Report (ররআয) অনুমায়ী  প্রকল্পটয অাংগরবরত্তক অগ্রগরত রনদম্ন  

ফণ ষনা কযা র: 
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সটরফর-৩.৩: প্রকল্পটয অঙ্গরবরত্তক ফাস্তফ  আরথ ষক অগ্রগরত: 

ক্ররভক 

নাং  

অদঙ্গয নাভ একক রডরর/টরর অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা ফ ষদল ৩০ জুন ২০১৮ ম ষন্ত 

ক্রভপুরঞ্জত অগ্রগরত  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 

   ফাস্তফ 

(রযভাণ/াংখ্যা)  

আরথ ষক ফাস্তফ (%) আরথ ষক 

(%) 

১ সভযাভত  াংযক্ষণ সথাক সথাক ৩ - ১.৯২ 

২ প্ররক্ষণ  এভএভ ৪৩ ২ ৪৩ ১.৮ 

৩ মানফান  ভা ১২ ৮ ৬ ৩.৯ 

৪ ম্মানী সথাক সথাক ২  ০.৩৮ 

৫ পদটাকর িযচ সথাক সথাক ১  ০.৫৬ 

৬ সটররদপান াংখ্যা ১ ০.৩ ১ ০.০৫ 

৭ মানফান ক্রয় াংখ্যা াংখ্যা ১৬.৩০  ৮.৬১ 

৮ করম্পউটায মন্ত্রারত াংখ্যা ১ ২ ১ ০.৮৭ 

৯ অরপ পারন ষচায সথাক  ৩ - ১.৯৭ 

১০ রভটায  অন্যান্য যঞ্জাভ রট ১ ৭৬৩৪.০০ ১ ৭৫৭৫.৬২ 

১১ অন্যান্য পূতষ কাজ সথাক - ৩.১ ২.৭৯ ২.৭৯ 

১২ ইনস্টদরন  ,সটরস্টাং এন্ড  

করভরনাং 

সথাক - ২.৫৮  ২.৫৯ 

১৩ ররড-বযাট সথাক - ২৯৬০  ২৯৪৩.৮৬ 

১৪ রফরফধ সথাক - ৩৮.১  ৩৪.২৯ 

 ফ ষদভাট= ১০৬৫৯ .০৭৭   ১০৫৭০ .৬১  

 

সটরফর-৩.৪ প্রকদল্পয ভয় ব্যাফাদযয অগ্রগরত 

রযকরল্পত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত ফাস্তফায়ন কার অরতক্রান্ত ভয়  

(মূর অনুদভারদত ফাস্তফায়ন কাদরয %) মূর ফ ষদল াংদারধত 

৪ ৫ ৬ ৮ 

জানুয়ারয/২০১৫ দত  

জুন/ ২০১৭ 

জানুয়ারয/২০১৫    

দত 

জুন/২০১৮ 

জানুয়ারয/২০১৫    

দত 

জুন/২০১৮ 

০১ (এক) ফছয 

 (৪০%) 

 

প্রকল্পট মূর রযকরল্পত ফাস্তফায়নকার সথদক এক ফছয অরধক ভদয় ফাস্তফারয়ত দয়দছ। এদক্ষদত্র অরতক্রান্ত ভয় 

রযকরল্পত ফাস্তফায়নকাদরয প্রায় ৪০%।  
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৩.২ প্রকদল্পয অনুদভাদন অফস্থা 

 আদরাচয প্রকদল্পয রডরর ২৩/১২/২০১৪ তারযদি প্রকল্পট অনুদভারদত য়, মায সভাট প্রাক্কররত ব্যয়  

২২৪৪২.১০ রক্ষ টাকা, তন্দধ্য রজরফ  ১৮৮৯০.১৪ রক্ষ টাকা  রডররডর ৩৫৫১.৯৬ রক্ষ টাকা । 
প্রাক্কররত ব্যদয় জানুয়ারয, ২০১৫ দত জুন ২০১৭ ম ষন্ত সভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জন্য অনুদভারদত য়। 
যফতীদত প্রকদল্পয দযত্র জটরতায কাযদণ এফাং প্রকদল্পয সভয়াদ বৃরদ্ধয কাযদণ প্রকল্পট াংদাধদনয 

প্রস্তাফ কযা য়। াংদারধত প্রকল্পট সভাট ১০৬৫৯.০৭৭ রক্ষ টাকা (রজরফ ১০৫৫৩.২৯ রক্ষ + 

রডররডর রনজস্ব ১০৫.৭৯ রক্ষ) রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যদয় প্রকদল্পয সভয়াদ ২৮/০৬/২০১৮ তারযি ম ষন্ত 

০১ (এক) ফছয বৃরদ্ধ কযা য়।   

৩.২.১ প্রকল্প ফাস্তফায়ন অফস্থা  

প্রকল্পট শুরু দত সল ম ষন্ত একফায াংদাধন কযা দয়দছ। প্রকল্প প্রস্তাফ াংদাধদনয প্রধান কাযণ রছর 

তফদ্যযরতক ভারাভার এফাং ফাস্তফম্মত ভদয়য ভদধ্য কাম ষক্রভ ফাস্তফায়ন । 

৩.২.২ প্রকদল্পয প্রাক্কররত ব্যয় াংদাধদনয কাযণ  

 সবৌগররক অফস্থান  গ্রাক প্রকৃরত রফদফচনায় প্রকদল্পয আতায় কাদজয দযত্র দররর ততরযদত 

এনরএ কাভযঙ্গীযচয এয রযফদতষ এনরএ যাজাযফাগ অন্তর্ভ ষক্ত কযা দয়দছ; 

 রডরর’সত ইউএরড এয রফরনভয় ায ৭৮.২০ (১ ইউএরড = টাকা ৭৮.২০) টাকা রছর। 

ফতষভাদন ডরাদযয রফরনভয় ায (১ ইউএরড = টাকা ৮৩.১০ , সূত্র:ফাাংরাদদ ব্যাাংক , 

১৪/০৫/২০১৮) বৃরদ্ধ সদয়দছ; 

 ায়ায সর কতৃষক যফযাহ্ককৃত দযত্র অনুমায়ী আদরাচয প্রকদল্পয কাদজ Inland 

Transportation and insurance, Dismantling of existing postpaid meters–

আইদটভমূ াংদমাজন কযা দয়দছ; 

 প্রকদল্পয “৩ ফছয অাদযন  সভইদন্টদনন্প ারব ষ উইথ সনটয়াকষ কাদনরক্টরবট ” অঙ্গট 

প্রকদল্পয  কাজট প্রকল্প সদল জুন ২০১৮ এয দয শুরু দফ রফধায় এফাং উক্ত িাদত রডররডর 

দত ব্যয় রনফ ষাদয াংস্থান থাকায় ১ভ PIC বায সুারযক্রদভ প্রস্তারফত াংদারধত রডরর 

দত ফাদ সদয়া দয়দছ। মূর রডরর অদক্ষা প্রস্তারফত আযরডররদত প্রকল্প ব্যয় ৫২.০৩% হ্রা 

ায়ায় প্রকদল্পয রডরর াংদাধন  কযা য় । 
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৩.২.৩ প্রকল্পটয সভয়াদ বৃরদ্ধয কাযণ 

ভন্ত্রণারয়  কতৃষক প্রকল্পটয সভয়াদ বৃরদ্ধয জন্য রনদম্নাক্ত সমৌরক্তকতা ফণ ষনা কযা দয়দছঃ 

 রজরফ রডররডর’য অথ ষয়দন রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং সপ্রাদজক্ট পয ৫ এনরএ রডরবন আন্ডায 

রডররডর ীল ষক প্রকল্পট গত ২৩/০২/২০১৪ ইাং তারযদি একদনদক অনুদভারদত য় এফাং 

১৬/০২/২০১৫ ইাং তারযি রফদ্যযৎ রফবাগ কতৃষক প্রকল্পটয প্রারনক অনুদভাদন য় । রডররদত 
প্রকল্পটয ফাস্তফায়নকার জানুয়ারয ২০১৫ দত জুন ২০১৭  ম ষন্ত রনধ ষাযণ থাকদর প্রকৃত দক্ষ 

রফদ্যযৎ রফবাগ কতৃষক প্রকল্পটয প্রারনক অনুদভাদন য়ায য প্রকদল্পয কাজ শুরু য়; 

 

 রফদ্যযৎ রফবাদগয রনদদ ষনা অনুাদয  ইউরনপাইড রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং রদস্টভ ব্যফহৃত ভন্ত্রণারয় 

কতৃষক প্রস্তুতকৃত নমুনা দযত্র দররর অনুযন কদয দযত্র দররর প্রস্তুত কযা য় এফাং কতৃষদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ গত ১৪/০৬/২০১৫ ইাং তারযদি উনমুক্ত দযত্র দ্ধরতদত (রদঙ্গর সস্টজ টু 

এনদবর) আন্তজষারতক আফান কযা য়। দযত্র প্রস্তাফ দারিদরয ফ ষদল  ভয় রছর 

১২/০৮/২০১৫ ইাং । ১৪/১০/২০১৫ ইাং তারযদি রফদ্যযৎ রফবাগ ইদত সপ্ররযত দত্রয ভাধ্যদভ রপ্র-

সদভন্ট রভটায স্থান াংক্রান্ত কাম ষক্রদভ াংদারধত   Standard Tender Document  

ব্যফাদযয জন্য রনদ ষনা সদয়ায় এফাং রফদ্যযৎ রফবাগ দত াংদারধত Standard Tender 

Document সদত রফরম্ব য়া রফডাযদদয আদফদদনয সপ্ররক্ষদত রতন দপা দযত্র দারিদরয 

ভয়ীভা ফারড়দয় ০৭/১২/২০১৫ ইাং ম ষন্ত কযা য় রকন্তু যফতীদত ২৯/১১/২০১৫ ইাং তারযদি 

ভন্ত্রণারদয়য রনদদ ষক্রদভ রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং রদস্টভ স্থান াংক্রান্ত কনারদটদন্টয সুারয 

দযত্র দররদর অন্তর্ভ ষক্ত কযদত দযত্র দািদরয ফ ষদল ভয় ০১/১২/২০১৫ ইাং তারযদি স্থরগত 

কযা য় এফাং কনারদটদন্টয সুারয সদত রফরম্ব য়ায় যফতীদত ভন্ত্রাণরদয়য আদদক্রদভ 

রফজ্ঞরপ্ত প্রদাদনয ভাধ্যদভ ২৮/০২/২০১৬ ইাং তারযদি পুনযায় দযত্র দারিদরয সল তারযি রনধ ষাযণ 

কযা য় াংদারধত Standard Tender Document-এ  রযফরতষত  API 

(Applicable Programmable Interface) Upgrade  কদয দযত্র প্রস্তাদফয াদথ 

যফযাতব্য Sample Meter  এ রন্নদফরত কযায জন্য অরতরযক্ত ভদয়য প্রদয়াজন রফধায় 

দযত্র দারিদরয ভয়ীভা  বৃরদ্ধয জন্য রফডাযদদয আদফদদনয সপ্ররক্ষদত দযত্র দারিদরয ফ ষদল 

ভয় ২৩/০৩/২০১৬ রনধ ষারযত য়;   
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 দারিরকৃত দযত্র  মূদয  প্রাথরভক কারযগরয  মূল্যায়দন   রপ্রদদভন্ট রভটাদযয সটস্ট রযদাট ষ  

রফডাযদদয াযপযদভন্প াট ষরপদকট মাচাই কযা , দযত্র দররর অনুমায়ী দারিরকৃত  Sample 

রভটাদযয াদথ Unified Prepayment Metering System Software  এয  

Interfacing & Demonstration  কাম ষক্রভ আরথ ষক মূল্যায়ন ম্পন্ন য়ায য গত  

৩০/১১/২০১৬ ইাং তারযদি ঠিকাদাদযয রত চুরক্ত স্বাক্ষরযত য়।   পরশ্রুরতদত দযত্র আফান 

প্ররক্রয়া দত প্রকদল্পয চুরক্ত ম্পাদন ম ষন্ত দী ষ ভয় সরদগ মায়। তষ অনুমায়ী চুরক্তয কাম ষকযী 

তারযি দত যফতী ১৮  ভাদয ভদধ্য রপ্রদদভন্ট রভটায স্থান ম্পন্ন কযদত দফ। চুরক্তয 

কাম ষকযী তারযি  ২৪/০১/২০১৭ ইাং য়ায় প্রকল্পট ফাস্তফায়ন অনুদভারদত  রডরর অনুমায়ী  

জানুয়ারয ২০১৫ দত  জুন, ২০১৭ ভয়কাদর ম্ভফ দফ না; 

 প্রকদল্পয রডরর অনুমায়ী অনুদভারদত সভয়াদকার জুন ২০১৭ ম ষন্ত রনধ ষারযত আদছ াংস্থা কতৃষক 

ঠিকাদাদযয ম্পারদত চুরক্ত অনুমায়ী চুরক্তয কাম ষকযী তারযি ২৪ /০১/২০১৭ দত ১৮ ভা  য 

অথ্যষাৎ ২৪/০৭/২০১৮ তারযদি প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন কাজ ভাপ্ত কযায কথা আদছ; 

 

 ভাঠ ম ষাদয় প্রকল্প ফাস্তফায়ন   সুাযরবন প্রকদল্পয কাজ পরবাদফ ভারপ্ত সদল তায 

প্ররতদফদন ( PCR) জভা সদয়া ইতযারদ কাজ প্রকল্পট সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদদনয জন্য ব্যয়বৃরদ্ধ 

ব্যরতদযদক প্রকদল্পয সভয়াদ ০১ (এক) ফছয বৃরদ্ধ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল  জানুয়ারয ২০১৫ খ্রিঃ 

দত জুন ২০১৮ খ্র: ম ষন্ত কযা দয়দছ।   
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চতুথ ষ অধ্যায় 

ক্রয় প্ররক্রয়া ম ষাদরাচনা 

 

৪.১ ক্রয় প্ররক্রয়ায ারফ ষক অফস্থা: রডররডর কাম ষারয় সথদক ক্রয় াংক্রান্ত প্যাদকজ গুদরায   তথ্য াংগ্র 

কযা দয়দছ। আইএভইরড কতৃষক প্রদত্ত মূল্যায়ন প্ররতদফদন , রডররডর  এয অবযন্তযীণ রনযীক্ষা, ইতযারদয 

রযদাট ষ ম ষাদরাচনা কযা দয়দছ।  

 

এই ফ তথ্য এফাং PCR এয ফরণ ষত তথ্য ম ষাদরাচনা কদয রনদম্ন উস্থান কযা র। 

 

সটরফর-৩.৪ প্রকদল্পয ক্রয় রযকল্পনা রফদেলণ 

 

প্যাদক

জ নাং 

ক্রয় রফফযণ 

(রডরর/  

টএরর 

অনুাদয) 

ণ্য 

ইউরনট রযভাণ ক্রয় দ্ধরত এফাং 

(ধযন) 

চুরক্ত 

অনুদভাদনকাযী 

কতৃক্ষ 

অদথ ষয 

উৎ 

প্রাক্কররত 

ব্যয়  

(রক্ষ টাকা) 

রনদদ ষদকয তারযি 

অব্যফহৃত 

ণ্য 

দযত্র 

আহ্বান 

চুরক্ত স্বাক্ষয চুরক্ত 

ভারপ্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্যাদক

জ নাং 

১ 

রডজাইন,াপ্লাই, 

সটরস্টাং, এফাং 

করভরনাং;  

 

রট-১ এরএ টএভ 

এফাং 

আইরট/এনরট 

এইচরই 

 

রজরফ 

এফাং 

রডররডর 

১৫৮১৭.০৩ - 

 

জানু-১৫ জুন-১৫ জুন-১৭  

প্যাদক

জ নাং 

২ 

রযফণ এফাং 

মানফান 

রট-২ ১০ 

াংখ্যক 

রডরএভ/টএভ 

এফাং 

এনরট 

এইচরই রজআইর

এ এয 

অথ ষায়ন 

১৪৯.০০ - জানু-১৫ জুন-১৫ রডদ-১৫ 

 

প্যাদকজ 

নাং 

ক্রয় রফফযণ 

(রডরর/  

টএরর অনুাদয) 

কাম ষ 

ইউরনট রযভাণ ক্রয় দ্ধরত 

এফাং (ধযন) 

চুরক্ত 

অনুদভাদনকাযী 

কতৃক্ষ 

অদথ ষয উৎ প্রাক্কররত ব্যয়  

(রক্ষ টাকা) 

রনদদ ষদকয তারযি 

অব্যফহৃত 

ণ্য 

দযত্র 

আহ্বান 

চুরক্ত 

স্বাক্ষয 

চুরক্ত 

ভারপ্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্যাদকজ 

নাং ১ 

অন্যান্য ররবর কাম ষ 

 

রট-১ ১ টএভ 

এফাং 

এনরট 

এইচরই 

 

রডররডর ২০৭.৫০ - 

 

জানু-১৫ জুন-১৫ জুন-১৭ 

 

ক্রয় রযকল্পনায প্যাদকজ নাং ১ এয উয একট সক স্টারড উস্থান কযা র 

প্যাদকজ নাং১ - রডজাইন,াপ্লাই, সটরস্টাং, এফাং করভরনাং অপ রপ্র-সদভন্ট রভটায  

রফদ্যযৎ জ্বারানী  িরনজ ম্পদ ভন্ত্রণারদয়য আতাধীন  ঢাকা ায়ায রডরিরফউন সকা. রর. (রডররডর) 

এয অধীদন রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং প্রদজক্ট পয ৫ এনরএ কাদজয জন্য দযত্র রফজ্ঞরপ্ত জাতীয় রত্রকায় 

প্রকা কযা য়। এয ভদধ্য ফাাংরা দযত্র প্রকা কযা য় ১৬.০৬.২০১৫ তারযদি তদরনক ইদত্তপাক রত্রকায় 

এফাং ১৭.০৬.২০১৫ তারযদি প্রকারত য় তদরনক আভায সদ রত্রকায়। াাার ১৬.০৬.২০১৫  

১৭.০৬.২০১৫ তারযদি মথাক্রদভ The Financial Express  The Daily Star নাভক ইাংদযরজ 

জাতীয় রত্রকায়  দযত্রট প্রকা কযা য়। দযত্র রফক্রয় শুরু য় ১৬.০৬.২০১৫ তারযি দত। টএভ 
দ্ধরতদত দযত্র রফক্রদয়য সল তারযি  রছর ২২-০৩-২০১৬। এই প্ররক্রয়ায় প্রায় ২৮০ রদন অরতফারত য়।  

দযত্র সিারা য় ২৩.০৩.২০১৬ তারযি দ্যপুয ৩ টায়। উক্ত ভদয়য ভদধ্য সভাট ০৩ ট দযত্র জভা য় । াঁচ 
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(৫) দস্য রফরষ্ট সটন্ডায ইবযালুদয়ন করভট ( TEC) গঠন কযা য় মায ভদধ্য ২ জন ফরঃ দস্য সনয়া 

দয়রছর। ১০.০৪.২০১৬ এফাং ২৫.০৪.২০১৬ তারযদি দযদত্রয কারযগরয মূল্যায়ন বা অনুরষ্ঠত য়। কারযগরয 

মূল্যায়দনয Clarification ২৭.০৪.২০১৬ তারযদি প্রদান কযা য় এফাং ১৭.০৫.২০১৬ তারযদি  মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন স্বাক্ষরযত য়। আরথ ষক মূল্যায়ন করভটয বা অনুরষ্ঠত য় ০২.০৮.২০১৬ তারযদি। আরথ ষক 

মূল্যায়দনয Clarification ০৪.০৮.২০১৬ তারযদি প্রদান কযা য় এফাং ০৮.০৮.২০১৬ তারযদি   মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন স্বাক্ষরযত য়। দযত্র মূল্যায়ন করভটয বায় ২ ট দযত্র সযনরব রদদফ রফদফরচত য়। 

সকাদটন ঠিকবাদফ উস্থান না কযায় এফাং প্ররকউযদভদন্টয রনয়ভ  রফধান অনুযণ না কযায় ১ট দযত্র 

নন সযনরব রদদফ রফদফরচত য়। কাম ষরফফযণী অনুদভাদদনয তারযি রছর মথাক্রদভ ২৩-০৭-২০১৬ এফাং 

১৮.০৮.২০১৬ ( রডররডর’য রযচারনা রযলদদয ২০৭-তভ এফাং ২০৯-তভ বায় মথাক্রদভ কারযগরয  

আরথ ষক মূল্যায়ন)। Lowest Bidder  সক ৯১৭৭৮২৩.৩৩ ইউএ ডরায এফাং ১১৬২৬৫৬০.০০ টাকায়  

Notification of Award প্রদান কযা য় এফাং ৩০.১১.২০১৬ তারযদি চুরক্ত ম্পারদত য়।  এদক্ষদত্র 

উদেখ্য সম ররআয অনুমারয় Notification of Award প্রদাদনয ২৮ রদদনয ভদধ্য চুরক্ত স্বাক্ষয কযায 

কথা থাকদর উক্ত প্রকদল্প তায ব্যরতক্রভ   দটদছ । 
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ঞ্চভ অধ্যায় 

প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয অফস্থা  ম ষদফক্ষণ  

 

৫.০ প্রকদল্পয মূর কাম ষক্রভ 

রফদ্যযৎ রফবাদগয আতায় রডররডর কতৃষক ফাস্তফারয়ত “রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং সপ্রাদজক্ট পয ৫ এনরএ 

রডরবন আন্ডায রডররডর”  ীল ষক প্রকদল্পয অধীদন ১,৩১,০০০ ট রপ্রদদভন্ট রভটায ক্রয় কযা দয়দছ। এয 

ভদধ্য ১,২০,০০০ ট রদঙ্গর সপইজ এফাং ১১,০০০ ট রি সপজ রভটায াংগ্র কযা দয়দছ। তাছাড়া এ প্রকদল্পয 

আতায় ০৫ট ইউটররট কাস্টভাইদজন এফাং  ইউটররট সবরন্ডাং সস্টন  স্থান কযা দয়দছ। এভস্ত 

অঙ্গমূদয ফতষভান কাম ষকয অফস্থা রনদম্ন ফণ ষনা কযা দরা।  

 

৫.১ রপ্রদদভন্ট রভটায ক্রয়  স্থান   

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) বিল্পেল ফেজ বিটার গ্রাহক পর্ যাল্পয় স্থাপন করা 

হল্পয়ল্পে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ১১,০০০ (এগার হাজার) বি ফেজ বিটাল্পরর অবিকাাংশ গ্রাহক পর্ যাল্পয় স্থাপন 

করা হল্পয়ল্পে। অিবশষ্ট বকছু বি ফেজ বিটার ফটাল্পর রল্পয়ল্পে ফর্গুবল এনওবিএি-িমূল্পহর চাবহদা ফিাতাল্পিক 

স্থাপন করা হল্পে।  ক্রয়কৃত বিটারিমূহ জাহাবজকরল্পের পূল্পি য িাস্তিায়নকারী িাংস্থা বপ্র-বশপল্পিন্ট ইন্সল্পপকশন 

এর িাধ্যল্পি বিটাল্পরর গুেগত িান র্াচাই কল্পরল্পে। এোড়া বিটার ফদল্পশ ফপৌোল্পনার পর ফপাট ল্যাবডাং এর 

িাধ্যল্পি বিটাল্পরর পবরিােগত বদক র্াচাই করা হল্পয়ল্পে। বিটার স্থাপল্পনর পূল্পি যও আল্পরকিার পরীক্ষা করা 

হল্পয়ল্পে এিাং ফকান ক্রুটি/িিস্যা ফদখা বদল্পল তা প্রবতস্থাপন করা হল্পয়ল্পে। এভাল্পি স্থাপনকৃত বিটাল্পরর গুেগত 

িান বনবিত করা হল্পয়ল্পে। র্ার েলশ্রুবতল্পত স্থাপনকৃত বিটারিমূহ িতযিাল্পন কার্ যকর রল্পয়ল্পে।    

  

বচত্র-৫.১: স্থাবপত বিটাল্পরর বস্থরবচত্র 
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৫.২ ইউটররট কাস্টভাইদজন সন্টায  

পরািশ যক োি য কর্তযক িল্পরজবিল্পন ইউটিবলটি  কাটিাইল্পজশন ফিন্টার িমূহ পবরদশ যল্পন ফদখা র্ায়  ফর্ , দ: 

ফকাবরয়ার ফহবসাং (Hexing) ইল্পলকটিকযাল ফকাাং বল: কর্তযক স্থাবপত কাটিাইল্পজশন ফিন্টার িমূহ ঠিকিল্পতা 

কাজ করল্পে। বিবভন্ন ফেেী গ্রাহকরা ফিখাল্পন প্রল্পয়াজনীয় ফিিা বনল্পেন। পবরদশ যনকাল্পল কল্পয়কজন গ্রাহল্পকর 

িাল্পে আলাপ হয়। আল্পলাচনাকাল্পল তারা জানান, বপ্রল্পপল্পিন্ট বিটাবরাং-এর কারল্পন তাল্পদর ফভাগাবি আল্পগর ফচল্পয় 

অল্পনক কল্পিল্পে। তল্পি এল্পক্ষল্পত্র ফকান িাবকযট ফেকার না োকায় তাঁরা িজ্রপাল্পতর িিয় শবিত োল্পকন।  

 

  

 

 

বচত্র-৫.২ স্থাবপত ইউটিবলটি কাটিাইল্পজশন ফিন্টার  বস্থরবচত্র 

 

৫.৩ ইউটররট  সবরন্ডাং সস্টন 

আদরাচয প্রকদল্পয আতায় ২১ট ইউটররট সবরন্ডাং সস্টন স্থান কযা দয়দছ। পরািশ যক োি য কর্তযক 

িল্পরজবিল্পন ফভবডাং ফষ্টশনিমূহ পবরদশ যল্পন ফদখা র্ায় ফর্, ফষ্টশল্পন িাংবিষ্ট ব্যবিগে িঠিকিিল্পয় ফষ্টশল্পন আল্পিন 

এিাং গ্রাহকল্পদরল্পক িঠিক ফিিা প্রদান করল্পেন।  

 

 

বচত্র-৫.৩ স্থাবপত ইউটিবলটি ফভবডাং ফটশন বস্থরবচত্র 
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লষ্ঠ অধ্যায় 

SWOT Analysis 

কভ ষ-রযকল্পনায় সম কর তথ্য উাত্ত াংগ্র এফাং রফদেলদণয প্রস্তাফ কযা দয়দছ , স কর তথ্য উাত্ত 

াংগ্র পূফ ষক রফদেলণ কদয প্রকল্পটয ফর (Strength)  দ্যফ ষর  (Weakness) রদক, সুদমাগ 

(Opportunity) ঝুঁরক (Threat)মূ  নাক্ত কদয  ফতষভাদন তায ভাধান এফাং বরফষ্যদত এ ধযদণয 

প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়দনয জন্য সুারয প্রদান কযা দয়দছ। 

প্রকদল্পয ফর রদকমূ 

 প্রকদল্পয অথ ষ ছাড় মথাভদয় দয়দছ ; 

 প্রকদল্পয জন্য ফাৎরযক কভ ষ-রযকল্পনা প্রস্তত কযা দয়রছর; 

 কারযগরয সেররপদকন অনুমায়ী ভারাভার াংগ্র কযা দয়দছ; 

 রনজস্ব জনফদরয ভাধ্যদভ প্রকল্পট ফাস্তফায়দনয কাযদণ সকাম্পারনয অথ ষ াশ্রয় দয়দছ; 

 প্রকল্পট সকাম্পারন ,এফাং ভন্ত্রণারয় ম ষাদয় রনয়রভত ভরনটরযাং কযা দয়দছ ; এফাং 

 রপ্রদদভন্ট রভটায ব্যফাযকাযী গ্রাকগণ ন্তুষ্ট রফধায় গ্রাক সফায ভান উন্নয়ণ রফলয়ক প্রকদল্পয 

উদেশ্য ফহুরাাংদ অরজষত দে; এফাং 

 প্রকদল্পয ভাধ্যদভ অরজষত প্ররক্ষদণয পদর রডররডর’য প্রদদকৌরীদদয কভ ষদক্ষতা বৃরদ্ধ সদয়ছ। 

প্রকদল্পয দূফ ষর রদকমূ 

 প্রকদল্পয দযত্র প্ররক্রয়ায় (দযত্র আফান  গ্রদণ) অরধক ভয় ব্যয় দয়দছ; 

 প্রকদল্পয আতায় াংগৃীত রভটায স্থাদন ৫ট এনরএ এয পূণ ষ াংদমাগ রপ্র-সদভন্ট রভটায িাযা 

কযায রযকল্পনা কযা য়রন।  

 স্থারত রপ্র-সদভন্ট রভটায  সবরন্ডাং সস্টন মূ রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য জনফর 

ততরযয আরাদা সকান দদক্ষ গ্রন কযা য়রন।   

 

প্রকদল্পয সুদমাগমূ 

 আদরাচয প্রকদল্পয আতায় সকাম্পারনয াংরেষ্ট কভ ষকতষাগণ স্থানীয়  তফদদরক প্ররক্ষণ গ্রণ কযায় 

তাদদয কভ ষদক্ষতা বৃরদ্ধ সদয়দছ; 

 আদরাচয প্রকদল্পয গ্রাকগণ তাদদয প্রকৃত ব্যফাদযয উয রফর প্রদান কযদত াযদফন; 

 আদরাচয প্রকদল্পয ভাধ্যদভ সকাম্পানীয অরগ্রভ যাজস্ব আদাদয়য সুদমাগ সৃরষ্ট দফ; 

 আদরাচয প্রকদল্পয ভাধ্যদভ রপ্র-সদভন্ট রভটায াংদমাগকৃত গ্রাকদদয সক্ষদত্র রফর অনাদায়ী  ফদকয়া 

আদায় এয কাযদণ াংদমাগ রফরেন্ন কযদণয জন্য ফাড়রত জনফদরয প্রদয়াজন দফ না, পদর 

সকাম্পারনয অথ ষ  কভ ষ  ন্টা াশ্রয় দফ এফাং    

 আদরাচয প্রকদল্পয  ভাধ্যদভ অচয় এফাং রদস্টভ র হ্রা াদে। 



পৃষ্ঠা 23 

 

 

 প্রকদল্পয ঝুঁরকমূ :  

 আদরাচয প্রকদল্পয ভাধ্যদভ রডররডর গতানুগরতক সাষ্ট-সইড রভটারযাং রদস্টভ দত নতুন 

রপ্রদদভন্ট রদস্টভ চালু কযায য রফদ্যযৎ গ্রাকগণ রপ্রদদভন্ট রভটারযাং ম্পদকষ জ্ঞান না থাকায 

কাযদণ  প্রথভ রদদক রভটায াংদমাগ গ্রদণ অনাগ্র প্রকা কদযন। যফতীদত দচতনতামূরক 

কাম ষক্রদভয ভাধ্যদভ তাদদযদক উিুদ্ধ কযা য়;  

 রপ্রদদভন্ট রভটারযাং দ্ধরতদত সকান প্রকায রভটায সটম্পারযাং  রযরডাং জাররয়ারতয সকান সুদমাগ সনই 

রফধায় রডররডর’য রকছু অাদৄ কভ ষচাযী সমভন রভটায রযডায, সরজায রকায ইতযারদ ম ষাদয়য 

কভ ষচাযীগণ রপ্রদদভন্ট রভটায ম্পদকষ গ্রাদদয রফভ্রান্ত কদয মা প্রকদল্পয একট অন্যতভ ঝুঁরক রছর।    
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প্তভ অধ্যায় 

প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন 

৭.০ আফারক জরযদয পরাপর 

আফারক রফদ্যযৎ গ্রাকগণ রপ্রদদভন্ট রভটায ব্যফাদয কী ধযদণয সুরফধা ফা অসুরফধায ম্মুিীন দেন, 

সকান সুপর াদেন রকনা, পূদফ ষয তুরনায় রফর  ভয় সফী ফা কভ রাগদছ রকনা, রফদ্যযদতয অচয় সযাদধ 

রপ্রদদভন্ট রফররাং রদস্টভ কী সকান ধযদণয ভূরভকা যািদত াদছ রকনা এ রফলয়গুদরা প্রশ্ন ত্র জরযদয 

ভাধ্যদভ অনুন্ধাদনয সচষ্টা কযা দে।  

৭.১ আফারক রপ্রদ সভন্ট রভটায ব্যফাযকাযী 

ব্যরক্তগত তথ্য প্ররতট আফারক রপ্রদদভন্ট রভটায ব্যফাযকাযী রফদ্যযৎ াংদমাগ গ্রদকয রনকট সথদক 

ভাধ্যদভ এই জরযকাম ষ চারাদনা দয়দছ। সভাট তথ্যদাতা রছর প্রায় ২৭০ জন। তদফ ফ উত্তযদাতা ফগুদরা 

প্রদশ্নয উত্তয প্রদান কদযনরন। গদড় প্রশ্ন প্ররত উত্তদাতায াংখ্যা রছর ২৫২ জন। রপ্রদদভন্ট রভটাদযয সুারফধা 

অসুরফধা রফলয়ক ভতাভত রনদম্ন প্রদান কযা দরা: 

৭.১.১ রপ্রদ সভন্ট রভটাদযয াংদমাগকার 

উত্তযদাতাদদয তথ্যনুাদয ২০১৬ ার দত রপ্রদদভন্ট রভটায াংদমাগ শুরু য়। তদফ ২০১৬ াদর ভাত্র 

একজন তথ্যদাতা রপ্রদদভন্ট াংদমাগ ান। উত্তযদাতাদদয ভদধ্য ফদচদয় সফী রপ্রদদভন্ট রভটায াংদমাগ 

ান ২০১৮ াদর মায াংখ্যা ২০৩ জন।  

সটরফর -৭.১  রপ্রদদভন্ট রভটায াংদমাগ ভয়কার  (আফারক রফদ্যযৎ গ্রাক) 

াংদমাগ ভয়কার রফদ্যযৎ গ্রাক াংখ্যা তকযা 

২০১৬ ১ ০.৪% 

২০১৭ ৪৬ ১৮.৩ 

২০১৮ ২০৩ ৮০.৬ 

উত্তয নাই ২ ০.০৮ 

ফ ষদভাট ২৫২ ১০০% 

                                                                      তথ্যসূত্র: - ভাঠ ম ষাদয় জরযদয ভাধ্যদভ সপব্রুয়ারয-ভাচ ষ২০১৯  

৭.১.২ রপ্রদ সভন্ট-সাষ্টসইড রভটায রফদর বাযাম্য 

রপ্রদদভন্ট ফা সাষ্টদইড রভটায সকান দ্ধরতদত রফর কভ আদতা আয সকান দ্ধরতদত রফর সফী আদতা 

স রফলদয় তথ্যদাতাযা রবন্ন রবন্ন তথ্য প্রদান কদযন। ২৫২ জন গ্রাদকয ভদধ্য ১০৯ জন গ্রাক তথ্য প্রদান 

কদযদছন সম, রপ্রদদভন্ট রভটাদয পূদফ ষ  সফী রফর আদতা অথ ষাৎ, ৪৩.৩% তথ্যদাতায রফর পূফ ষ সথদক সফী 

আদতা। ১২৫ জন অথ ষাৎ ৪৯.৬% রফদ্যযৎ গ্রাক তথ্যদদন সম, তাদদয পূদফ ষয রভটায ব্যফস্থা দত রপ্রদদভন্ট 
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রভটাদয রফর কভ আদ। ১৮ জন রফদ্যযৎ গ্রাক তথ্যদাদন ভদন কদযন রপ্রদদভন্ট এফাং সাষ্টদইড রভটাদযয 

রফদর সকান াথ ষকয য় না, এ ধযদনয তথ্য দাতা ৭.১%। 

সটরফর- ৭.২ রপ্রদদভন্ট রভটাদয রফর কভ-সফী য়া রনদয় ভতাভত: 

রভটাদযয ধযণ রফদ্যযৎ গ্রাক াংখ্যা তকযা 

রপ্রদদভন্ট রভটাদয রফর সফী ১০৯ ৪৩.৩% 

সাষ্টদইড রভটাদয রফর সফী ১২৫ ৪৯.৩% 

রফদরয তযতম্য সনই ১৮ ৭.১% 

ফ ষদভাট ২৫২ ১০০% 

 

 

৭.১.৩ রফদরয াশ্রয়  

রপ্রদদভন্ট রভটাদয সকান আরথ ষকবাদফ াশ্রয় য় রকনা এই প্রশ্ন কদযদছন ২৫২ জন তথ্যদাতায ভদধ্য ৮৫ জন 

(৩৩.৭%) ফদরন সম তাদদয আরথ ষক াশ্রয় য়; আয ৯২ জন (৩৬.৫%) ভদন কদযন সম তাদদয সকান 

আরথ ষক াশ্রয় য়না। ৭৫ জন (২৯.৮%) ফদরন সম তাদদয একই যকভ রফর রযদাধ কযদত য়।  

সটরফর- ৭.৩  রপ্রদদভন্ট রভটাদয ব্যফাদয আরথ ষক াশ্রয় 

    উত্তদযয ধযণ রফদ্যযৎ গ্রাক াংখ্যা তকযা 

াশ্রযয় য় ৮৫ ৩৩.৭% 

াশ্রযয় য় না ৯২ ৩৬.৫% 

একই যকভ ৭৫ ২৯.৮% 

ফ ষদভাট ২৫২ ১০০% 

                                                                      তথ্যসূত্র: - ভাঠ ম ষাদয় জরযদয ভাধ্যদভ সপব্রুয়ারয-ভাচ ষ২০১৯  

  

৭.১.৪ রপ্রদ সভন্ট রভটাদয অরতরযক্ত রফর প্রদান 

২৫২ জন তথ্যদাতাদয ভদধ্য ৮৯ জন গ্রাক (৩৫.৩%) ফদরন সম, রপ্রদদভন্ট রভটাদয তাদদয ব্যয় সফী য়, 

অথ ষাৎ অরতরযক্ত রফর আদ। ৭৬ জন গ্রাক (৩০.৫%) ভদন কদযন তাদদয পূদফ ষয সচদয় কভ রফর আদ। ৮৭ 

জন গ্রাক (৩৪.৫%) ফদরন তাদদয রফর একই যকভ আদ।  

সটরফর-৭.৪ রপ্রদসভন্ট রভটাদয অরতরযক্ত রফর প্রদান 

উত্তদযয ধযণ রফদ্যযৎ গ্রাক াংখ্যা তকযা 

রপ্রদদভন্ট রভটাদয অরতরযক্ত রফর ৮৯ ৩৫.৩% 

রপ্রদদভন্ট রভটাদয কভ রফর ৭৬ ৩০.২% 

একই যকভ ৮৭ ৩৪.৫% 

ফ ষদভাট ২৫২ ১০০% 

                                       

                                                                      তথ্যসূত্র: - ভাঠ ম ষাদয় জরযদয ভাধ্যদভ সপব্রুয়ারয-ভাচ ষ২০১৯  



পৃষ্ঠা 26 

 

৭.১.৫ রপ্রদ সভন্ট রভটাদয গড় রফর 

উত্তদাতাদদয তথ্যভদত রপ্রদদভন্ট রভটায ব্যফাযকাযীদদয ভদধ্য দফ ষাচ্চ রফর আদ ৬০,০০০.০০ টাকা এফাং 

ফ ষরনম্ন রফর আদ ২৫০ টাকা। ২৫২ জদনয ভদধ্য জনপ্ররত গড় রফর দাড়ায় ৩০১৩.০৫ টাকা। 

 

রফদরয ভাত্রা গড় রফর/টাকা 

ফ ষরনম্ন রফর ২৫০.০০ 

দফ ষাচ্চ রফর ৬০,০০০.০০ 

গড় ৩০১৩.০৫ 

                                                                                তথ্যসূত্র: - ভাঠ ম ষাদয় জরযদয ভাধ্যদভ ২০১৯  

তথ্য দাতাদদয গড় রফর (টাকা) 

২৫২ জন গ্রাদকয ভদধ্য ৭৩ জন গ্রাদকয (২৯%) রফর এফাং ১০০০.০০ টাকায নীদচ; ৮৭ জন গ্রাদকয 

(৩৪.৫%) রফর এফাং ১০০০.০০ সথদক ২০০০.০০ টাকায ভদধ্য, ২৬ জন গ্রাদকয (১০.৩%) রফর এফাং 

২০০১.০০ সথদক ৩০০০.০০ টাকায ভদধ্য; ২৩ জন গ্রাদকয গড় রফর (৯১%) এফাং ৩০০১.০০ টাকা সথদক 

৪০০০.০০ টাকায ভদধ্য; ১৬ জন গ্রাদকয (৬.৩%) গড় রফর এফাং ৪০০১.০০ টাকা সথদক ৫০০০.০০ 

টাকায ভদধ্য; ২৪ জন গ্রাদকয (৯.৫%) রফর এফাং ৫,০০০.০০ টাকায উদয। রতনজন গ্রাক (১.২%) তথ্য 

রদদত অস্বীকৃরত জনান।  

সটরফর-৭.৫ রপ্রদসভন্ট রভটাদয গড় রফর: 

টাকায রযভাণ রফদ্যযৎ গ্রাক াংখ্যা তকযা 

১০০০.০০ টাকায নীদচ ৭৩ ২৯% 

১০০১.০০-২০০০.০০ টাকা ৮৭ ৩৪.৫% 

২০০১.০০-৩০০০.০০ টাকা ২৬ ১০.৩% 

৩০০১.০০-৪০০০.০০ টাকা ২৩ ৯.১% 

৪০০১.০০-৫০০০.০০ টাকা ১৬ ৬.৩% 

৫০০০.০০ টাকায সফী ২৪ ৯.৫% 

উত্তয সদয়রন  ৩ ১.২% 

সভাট ২৫২ ১০০% 

                                                                      তথ্যসূত্র: - ভাঠ ম ষাদয় জরযদয ভাধ্যদভ সপব্রুয়ারয-ভাচ ষ ২০১৯ 

 

৭.১.৬ রপ্রদদভন্ট রভটাদযয সুরফধা 

রপ্রদদভন্ট রভটায এয সফ রকছু সুরফধাজনক রদক উত্তযদাতাগণ উদেি কদযন। ২৫২ জন উত্তয দাতায ভদধ্য 

২০০ জনই ফদরন, এিাদন রফদ্যযদতয অচয় কভ য়। মাযা বাড়া ফাড়ীয ভাররকযা রফদলত রপ্রদদভন্ট 

রভটায ব্যফায স্বােন্দ সফাধ কদযন। ১৮০ জন উত্তযদাতা ব্যাাংদক সমদত য় না ফদর এদত ভয় ফাঁচায কথা 

সুরফধাজনক রদক রদদফ রচরিত কদযন। রফদর সকান কাযচুর সনই ফদর এরদক সথদক তাযা রনরিদন্ত 

থাদকন। রভটায রযরডাং ম্যাদনয াদথ সকান ঝাদভরা য়না। 
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সটরফর ৭.৬ রপ্রদদভন্ট রভটাদযয সুরফধা: 

সুরফধাজনক রদক রফদ্যযৎ গ্রাদকয াংখ্যা 

রফদ্যযদতয অচয় কভ ২০০ জন 

ব্যাাংদক মাফায ঝাদভরা নাই ১৮০ জন 

কাযচুর য় না ১৯০ জন 

রভটায রযরডাং এয ঝাদভরা নাই ২২০ জন 

                                                                                তথ্যসূত্র: - ভাঠ ম ষাদয় জরযদয ভাধ্যদভ ২০১৯  

৭.১.৭ রপ্রদদভন্ট রভটাদযয অসুরফধা 

১২০ জন গ্রাক উত্তদয ফদরন রপ্রদদভন্ট রভটাদয পূফ ষ দত সফী রফর আদ। ২০০ জন গ্রাক ফদর কাড ষ 

রভটাদযয জন্য ফায ফায রফদ্যযৎ অরপদ সমদত য়। ১৮০ জন গ্রাক ফদরন কাড ষ তাড়াতারড় সল দয় মায়। 

২৩০ জন গ্রাক উত্তদয ফদরন প্রধান অসুরফধা দে অরতরযক্ত বযাট প্রদান কযদত দয়। 

সটরফর-৭.৭ রপ্রদদভন্ট রভটাদযয অসুরফধা: 

অসুরফধাজনক রদক রফদ্যযৎ গ্রাদকয াংখ্যা 

পূদফ ষয সচদয় সফী রফর আদ ১২০ জন 

ফাযফায রযচাজষ কযদত য় ২০০ জন 

কাড ষ তাড়াতারড় সল য় ১৮০ জন 

অরতরযক্ত বযাট প্রদান কযদত য় ২৩০ জন 

                                                                                তথ্যসূত্র: - ভাঠ ম ষাদয় জরযদয ভাধ্যদভ ২০১৯  

৭.১.৮ রপ্রদদভন্ট রভটায এয সফায ভান উন্নীতকযদণ গ্রাকদদয  সুারযমূ রনম্নরূ 

১. বযাট কভাদনা; 

২. অরধক াংখ্যাক বুথ স্থান সমিান সথদক রপ্রদদভন্ট কাড ষ ক্রয় কযা মায়; 

৩. রফকা/যদকট এয ভদধ্য সভাফাইর ব্যাাংরকাং ব্যফস্থায ভাধ্যদভ রপ্রদদভন্ট কাড ষ ক্রদয়য ব্যফস্থা; 

৪. সভাফাইর এযা ব্যফাদযয ভাধ্যদভ কাড ষ ক্রয়; 

৫. সক্ররডট কাদড ষয ভাধ্যদভ রফর রযদাদধয ব্যফস্থা; এফাং 

৬. রফদ্যযৎ অরপদ কাড ষ রযচাদজষয াদথ জরড়ত ব্যরক্তফদগ ষয াদথ নীর আচযণ কযা। 

 ৭.২ ফারণরজযক  গ্রাকদদয সথদক প্রাপ্ত ভতাভত 

ফারণরজযক প্ররতষ্ঠানগুদরাদত রপ্রদদভন্ট রভটায স্থাদন ব্যফাযকাযীদদয সুরফধা/অসুরফধা জানায জন্য ৩০ট 

প্ররতষ্ঠাদনয স্বাক্ষাৎকায সনয়া য়। প্ররতষ্ঠাদন উত্তযদাতাদদয রযরচরতমূরক রফলয় রপ্রদদভন্ট রভটায 

ব্যফাযকাযীদদয সুরফধা-অসুরফধা মাচাই এয  জন্য মূল্যায়ন জযী চারাদনা য়। তাদদয ভতাভদতয রবরত্তদত 

রপ্রদদভন্ট রভটাদয সুরফধা-অসুরফধাগত রফলয়াফরী তুদর ধযা দরা: 
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৭.২.১ রপ্রদ সভন্ট রভটায াংদমাগকার 

উত্তযদাতাদদয তথ্যনুাদয ভরজদ/রফদ্যারয়মূ রপ্রদদভন্ট তফদ্যযরতক রভটায াংদমাগ শুরু য় ২০১৭ 

াদর। উত্তযদাতাদদয ভদধ্য ২০১৭ াদর ৪ট প্ররতষ্ঠাদন রপ্রদদভন্ট াংদমাগ রভটায স্থারত য়। ২০১৮ াদর 

আয ১৯ট রভটায াংদমারজত য়।  

সটরফর ৭.৮-রপ্রদইড রভটায াংদমাগকার 

াংদমাগ ভয়কার প্ররতষ্ঠাদনয াংখ্যা তকযা 

২০১৭ ৪ ১৬ 

২০১৮ ১৯ ৭৬ 

উত্তয জানা নাই ২ ৮ 

সভাট ২৫ ১০০ 

                                                                                                 তথ্যসূত্র: - ভাঠ ম ষাদয় জরযদয ভাধ্যদভ 

২০১৯ 

৭.২.২ রপ্রদদভন্ট রভটাদযয সুরফধা  

 

রপ্রদদভন্ট রভটাদযয সুরফধা রক এ রফলদয় অদনকগুদরা রফলয় রচরিত কযা য়। ২৩.১% উত্তযদাতা ভদন 

কদযন রফর কভ, ৩৪.৬% ভদন কদযন রফদ্যযৎ ব্যফায কভ রাদগ, ১৯.২% ভদন কদযন রফদ্যযৎ অচয় কভ 

য়, ১৩.৫% ভদন কদযন রাইদন দাঁরড়দয় রফর রযদাদধয ঝাদভরা সনই, ১.৯% ভদন কদযন রফদর দ্যনীরত 

য় না, ৭.৭% ফদর রভটায রযরডাং এয ঝাদভরা সনই।  

 

সটরফর ৭.৯ রপ্রদদভন্ট রভটাদযয সুরফধা 

 

রপ্রদদভন্ট সুরফধাজনক রদক তকযা 

রফর কভ ২৩.১% 

রফদ্যযৎ ব্যফায কভ রাদগ ৩৪.৬% 

রফদ্যযৎ অচয় কভ ১৯.২% 

ব্যাাংদক রাইদন দাঁরড়দয় রফর রযদাদধয ঝাদভরা সনই ১৩.৫% 

রফদর দ্যনীরত য় না ১.৯% 

রভটায রযরডাং এয ঝাদভরা ৭.৭% 

সভাট ১০০% 

৭.২.৩ রপ্রদদভন্ট রভটাদযয অসুরফধা 

রপ্রদদভন্ট রভটাদযয সফ রকছু অসুরফধায কথা উদেি কদযন। উত্তযদাতাদদয ভদধ্য ২৮.৯% ভদন কদযন রফর 

সফী আদ, ১৮.৭% ফদরন কাড ষ রযচাজষ কযা অদনক ঝাদভরা, ১৩.২% ফদরন কাড ষ রযচাদজষ অরধক ভয় 

ব্যয়, ৩১.৬ বাগ ভদন কদযন তাড়াতারড় কাড ষ সল দয় মায়। অন্যান্য কাযণ (সমভন বযাট সফী, সভরন 

সনই, সভযাভত িযচ সফী ইতযারদ) উদেি কদযন ৩%। 

 



পৃষ্ঠা 29 

 

সটরফর ৭. ১০-রপ্রদদভন্ট রভটাদযয অসুরফধা 

রপ্রদদভন্ট অসুরফধাজনক রদক তকযা 

রফর সফী ২৮.৯% 

কাড ষ রযচাজষ কযা অদনক ঝাদভরা, ১৮.৪% 

কাড ষ রযচাজষ অরধক ভয় ব্যয়, ১৩.২% 

তাড়াতারড় কাড ষ সল দয় মায়। ৩১.৬% 

অন্যান্য ৭.৯% 

সভাট ১০০% 

 

 

৭.৩ সাস্ট -সইড রফদ্যযৎ রফর রযদাধকাযী (কদরার ) 

মাদদয রপ্রদদভন্ট রভটায সনই, ব্যাাংদক ফা অন্যান্য জায়াগয় রফদ্যযৎ রফর রযদাধ কদয তাদদয রনকট দত 

স্বাক্ষাতকায গ্রণ কযা য়। তাযা রক ধযদণয সুরফধাদবাগ কদয ফা অসুরফধায ম্মুিীন য় স রফলদয় 

রফস্তারযত তথ্য াংগ্র কযা য়। সভাট ১০০ জদনয স্বাক্ষাতকায গ্রণ কযা য়।  

সটরফর ৭.১১ রফদ্যযৎ রফর প্রদাদনয স্থান 

এরাকায নাভ ব্যাাংদকয াংখ্যা অন্যান্য সভাট 

ভাররফাগ/যাজাযফাগ ১ ০ ১ 

কাজরা ৯ ১০ ১৯ 

যভনা ১ ০ ১ 

ভরতরঝর ১ ০ ১ 

ভগফাজায ৯ ০ ৯ 

আযাভফাগ ৪ ১ ৫ 

নািারাড়া ৩ ০ ৬ 

কনাাড়া ২ ০  

স্বাভীফাগ সরন সযাড ১৯ ০ ১৯ 

সভাট ৫২ ১১ ৬৩ 

 

 ৭.৩.১ রপ্রদদভন্ট রভটাদযয রফর াংগ্র 

সাস্ট-সইড গ্রাকযা রপ্রদদভন্ট রভটাদয আগ্রী সফী স রফলদয় জানদত চাইদর ১০০ গ্রাদকয ভদধ্য ৪৫ 

জন গ্রাক রপ্রদদভন্ট রভটায এয প্ররত আগ্র প্রকা কদযন। ফাকী ৫৫ জন রপ্রদদভন্ট রভটাদয অনাগ্র 

প্রকা কদযন। 
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সটরফর৭.১২-রপ্রদদভন্ট রভটাদযয রফর াংগ্র 

রভটাদযয ধযণ রফদ্যযৎ গ্রাক াংখ্যা তকযা ায 

রপ্রদদভন্ট রভটায াংগ্র ৪৫ ৪৫% 

সাস্ট-সইড রভটায াংগ্র ৫৪ ৫৪% 

ভতাভত নাই ১ ১% 

সভাট ১০০ ১০০% 

 

৭.৩.২  রপ্রদদভন্ট রভটায এ স্থানান্তয আগ্রী  না ফায কাযণ 

১০০ জন সাস্ট-সইড রভটায গ্রাক রপ্রদদভন্ট রভটাদয স্থানান্তয না দত  চায়ায কাযণ রনম্নরূ: 

 

সটরফর ৭.১৩ রপ্রদদভন্ট রভটায এ স্থানান্তয আগ্রী  না য়া 

রপ্রদদভন্ট রভটাদয স্থানান্তদযয কাযণ রফদ্যযৎ গ্রাক াংখ্যা তকযা 

সাস্ট-সইড স্থানান্তয সনই ৩ ৩% 

রপ্রদদভন্ট ব্যফায জটর ২৪ ২৫% 

রফদ্যযৎ রফর সফী ৯ ৯% 

সাস্ট-সইড এ রযরডাং সদদি রফর সদয়া মায় ৯ ৯% 

উত্তয নাই ৫৫ ৫৫% 

সভাট ১০০ ১০০% 

 

৭.৩.৩ সাস্ট -সইড রভটাদযয সুরফধাজনক রদকমূ 

সাস্ট-সইড রভটায গ্রাকদদয ভদত সফ রকছু সাস্ট-সইড রফররাং এয সুরফধাজনক রদক যদয়দছ, মা রনদন্ 

াযরণয ভদধ্য সদিাদনা দয়দছ: 

সটরফর ৭.১৪ সাস্ট-সইড রভটাদযয সুরফধা 

সাস্ট-সইড  রভটাদযয সুরফধামূ রফদ্যযৎ গ্রাক াংখ্যা তকতা 

একফাদযই রফর সদয়া মায় ৬২ ৬২% 

ফাড়ীয ভাররদকয ঝাদভরা নাই ৬ ৬% 

রফদ্যযৎ রফর কভ আদ ১৬ ১৬% 

রফর কভ ১১ ১১% 

সদযী কদয রফর সদয়া মায় ৫ ৫% 

সভাট ১১০ ১০০% 

 

৭.৩.৪ রপ্রদদভন্ট রভটায ব্যফস্থা উন্নীতকযদণ সুারযমূ 

রপ্রদদভন্ট রভটায ব্যফস্থা উন্নীতকযদণ রনন্রররিত সুারযদয প্রস্তাফনা কদযন 

 কাড ষ ক্রদয়য জন্য প্রদয়াজনীয় াংখ্যক বুথ ব্যফস্থা কযা; 

 রপ্রদদভন্ট রভটাদয উন্নত প্রযুরক্ত ব্যফায কযা; 
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 রফকা/যদকট এয ভাধ্যদভ কাড ষ রযচাজষ এয ব্যফস্থা কযা; 

 এদজন্ট এয ভাধ্যদভ রযচাজষ কযা; 

 সভাফাইর এযা এয ভাধ্যদভ কাড ষ রযচাজষ কযা; 

 সক্ররডট কাড ষ এয ভাধ্যদভ কাড ষ রযচাজষ কযা; 

 রফদ্যযদতয ভান ফাড়াদনা এফাং  

 ারব ষ চাজষ না যািা। 

 

৭.৩.৫ রপ্রদ সভন্ট রভটায না ায়ায় অরবভত 

 

রপ্রদদভন্ট রভটায না সদয় তাযা ফরঞ্চত রকনা এই প্রদশ্নয উত্তদয উত্তযদাতাদদয ভদধ্য ৪১ বাগ ভদন কদযন 

তাযা ফরঞ্চত আয ৫৭ বাগই ভদন কদযন তাদদয ফতষভান রফররাং রদস্টভই বার। 

 

সটরফর ৭.১৫-রভটায না ায়ায় অরবভত 

রপ্রদদভন্ট রভটায না সদয় রক তাযা ফরঞ্চত? রফদ্যযৎ গ্রাক াংখ্যা তকযা 

যাঁ ৪১ ৪১% 

না ৫৭ ৫৭% 

উত্তয নাই ২ ২% 

সভাট ১০০ ১০০% 

  

 

৭.৩.৬ রপ্রদ সভন্ট রভটায এয সুরফধা এফাং অসুরফধা 

রপ্রদদভন্ট রভটায ম্পদকষ  কদরার গ্রাকগণ সফ  রকছু সুরফধাজনক রদক উদেি কদযন এগুদরা দে: 

 

১। রফদ্যযৎ সক্ষদত্র স্বেতা এদদছ; 

২। রফদ্যযদতয অচয় কভ য়; 

৩। রফর ফদকয়া থাদকনা এফাং 

৫। রভটায রযরডাং ম্যাদনয দযকায দযনা। 
 

রপ্রদদভন্ট রভটায ম্পদকষ   কদরার গ্রাকগণ সফ  রকছু অসুরফধাজনক রদক উদেি কদযন এগুদরা দে: 

১। রভটায রক ফা নষ্ট দর তায দায় গ্রাকদক রনদত য়। সভযাভদতয ারব ষ চাজষ গ্রাদকয দকট 

সথদক মায়। অদনক ভয় সভযাভতকাযী আদত সদযী কদয, অদনক অসুরফধা য়; 

২। রযচাজষ বুদথ দী ষ রাইন য়, ভয়দফী রাদগ; 

৩। শুক্র  রন/ অরপ ছুটয রদদন রযচাজষ  কযা মায়না; এফাং 

৪। সভযাভতকাযীযা ৫০০-১০০০ টাকায নীদচ কাজ কদযনা। 
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 ৭.৩.৭ সুারয  

রপ্রদদভন্ট রভটায এয সফায ভান উন্নয়দন কদরার গ্রাকগণ সম ভস্ত যাভ ষ রদদয়দছন তা রনম্নরূ 

১। বুদথয াংখ্যা বৃরদ্ধ কযদত দফ; 

২। ছুটয রদনগুদরাদত মাদত রযচাজষ কযা মায় স ব্যফস্থা কযদত দফ; 

৩। রফকা, যদকট , সক্ররডট কাদড ষয ভাধ্যদভ রযচ ষাদজয রদস্টভ কযা; 

৪। রযচাজষ অরতরযক্ত চাজষ কতষন ফন্ধ কযা; 

৫। রভটায সভযাভত/রযফতষন চাজষ গ্রাদকয রনকট সথদক না সনয়া; 

৬। নতুন রপ্রদদভন্ট রভটায ব্যফাযকাযীদদয জন্য দচতনতামূরক সিরনাং এয ব্যফস্থা কযা; 

৭। রপ্রদদভন্ট ারব ষরাং এয ব্যফস্থা এফাং 

৮। ২৪  ন্টা/৩৬৫ রদন কাড ষ রযচাদজষয ব্যফস্থা কযা।  

৭.৪ রক্ষা প্ররতষ্ঠান/ভরজদদ রপ্রদদভন্ট রভটায াংদমাগ াংক্রান্ত  তথ্য রফদেলণ 

রফদ্যযৎ রফবাদগয আতায় রডররডর কতৃষক ফাস্তফারয়ত “রপ্রদদভন্ট রভটারযাং প্রদজক্ট পয পাইব এনরএ 

রডরবন আন্ডায রডররডর” ীল ষক প্রকল্পট (ক) সকানরূ ফদকয়া রফর ছাড়া ১০০% যাজস্ব অরগ্রভ আদায়; 

(ি) গতানুগরতক রভটায রযরডাং এয ঝাদভরা এরড়দয় অরধকতয রনব ষযদমাগ্য ফারণরজযক সফা রনরিত কযা ; 

(গ) রডভান্ড াইড ম্যাদনজদভন্ট এয ভাধ্যদভ গ্রাকদক অরতরযক্ত রফদ্যযৎ ব্যফায সথদক রফযত যািায উদেশ্য 

রনদয় প্রকল্পটয ফাস্তফায়নকার জানুয়ারয, ২০১৫ দত জুন , ২০১৮ ম ষন্ত সভয়াদদ াপযদরয াদথ ভাপ্ত 

স ালণা কযা য়। আদরাচয প্রকল্পটয সুপর এফাং ব্যথ ষতা কতটুকু স রদক্ষয প্রকল্পটদক প্রবাফ মুল্যায়দণয 

রদক্ষয যাভ ষক পাভ ষ কতৃষক ভাঠ ম ষাদয় জরয রযচারনায জন্য রডররডর’য আতার্ভক্ত এরাকায় রকছু 

রক্ষা প্ররতষ্ঠান এফাং ভরজদদ রপ্রদদভন্ট গ্রাক াংদমাগকাযীগদণয সুরফধা/অসুরফধা জানায জন্য ২০ট 

প্ররতষ্ঠাদন উত্তযদাতাদদয রযরচরতমূরক রফলয় রপ্রদদভন্ট রভটায ব্যফাযকাযীদদয সুরফধা-অসুরফধা মাচাই 

এয জন্য ফ ষদভাট ২০ট প্রদশ্নয ভাধ্যদভ মূল্যায়ন জযী চারাদনা য়। তাদদয ভতাভদতয রবরত্তদত রপ্রদদভন্ট 

সুরফধা-অসুরফধাগত রফলয়াফরী তুদর ধযা দরা: 

৭.৪.১ রপ্রদদভন্ট রভটায াংদমাদগয ভয়কার 

রডররডর’য আতায় সতজগাঁ, রিরগাঁ, সগন্ডারযয়া, রদদ্ধশ্বযী, রন্তনগয এফাং াজানপুয এরাকায় সভাট 

২০ট রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন াংরেষ্ট উত্তযদাতাদদয তথ্যনুাদয ভরজদ/রফদ্যারয়মূদ রপ্রদদভন্ট তফদ্যযরতক 

রভটায াংদমাগ শুরু য় ২০১৭ দত জুন ২০১৮ ার ম ষন্ত ভদয়য ভদধ্য সল কযা য়। উত্তযদাতাদদয ভদধ্য 

২০১৭ াদর ৪ট প্ররতষ্ঠাদন এফাং জুন ২০১৮ াদর ১৬ট প্ররতষ্ঠাদন রপ্রদদভন্ট াংদমাগ রভটায স্থান কযা 

য়।  
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৭.৪.২ রপ্রদদভন্ট রভটাদযয সুরফধা 

রপ্রদদভন্ট রভটাদযয সুরফধা রক এ রফলদয় অদনকগুদরা রফলয় রচরিত কযা য়। ২০ট প্রশ্নত্র রনদয় জরযদয 

ভদধ্য ০৮ জন উত্তযদাতা (২৩.১%) ভদন কদযন রপ্রদদভন্ট রভটাদয পূদফ ষয রভটাদযয তুরানায় রফর সফী 

আদ। অয রদদক ১২জন উত্তযাদাতা তাদদয প্রদশ্নয উত্তদয রপ্রদদভন্ট রভটাদয পূদফ ষয রভটাদযয তুরনায় 

রফদ্যযৎ রফর কভ য়।  

উত্তযদাতাযা ভদন কদযন ফতষভাদন রপ্রদদভন্ট রভটায াংদমাগ প্রদাদনয য রফদ্যযৎ গ্রাককযা ১০০% রফদ্যযৎ 

ব্যফাদযয প্ররত াশ্যয়ী, অচয় এফাং দূনীরত সযাদধ রফদল ভূরভকা ারন কযদছ পদর ফতষভান রভটাদয রফর 

কভ আদছ। তাঁযা আদযা ভদন কদযন ব্যাাংদক দী ষ রাইদন দাঁরড়দয় রফর রযদাদধয ঝাদভরা সনই, রভটায 

রযরডাং এয ঝাদভরা সনই। অগ্রীভ রফর রযদাদধয কাযদণ রফদ্যযৎ াংদমাগ রফরেদন্নয সকান রচন্তা সনই।  । 

৭.৪.৩ রপ্রদদভন্ট রভটাদযয অসুরফধা 

রপ্রদদভন্ট রভটাদযয সফ রকছু অসুরফধায কথা উদেি কদযন । কাড ষ রযচ ষাজ কযা অদনক ঝাদভরা; কাড ষ 
রযচ ষাদজ অরধক ভয় ব্যয় য়; বযাট সফী, সভরন সনই, রভটায সভযাভত কযা অরধক ভস্যায কযা উদেি 

কদযন। 

৭.৪.৪ ভতাভত/সুারয:  

রফদ্যযৎ াংদমাগকাযী কদরই রপ্রদদভন্ট রভটাদযয ব্যাদয অদনগুরর সুারয/ভতাভত প্রদান কদযন সমভন- 

১। বুদথয াংখ্যা বৃরদ্ধ কযদত দফ; ২। ছুটয রদনগুদরাদত মাদত রযচাজষ কযা মায় স ব্যফস্থা কযদত দফ; ৩। 
রফকা, যদকট , সক্ররডট কাদড ষয ভাধ্যদভ রযচ ষাদজয রদস্টভ কযা; ৪। রযচাজষ অরতরযক্ত চাজষ কতষন ফন্ধ কযা; 

৫। রভটায সভযাভত/রযফতষন চাজষ গ্রাদকয রনকট সথদক না সনয়া; ৬। নতুন রপ্রদদভন্ট রভটায 

ব্যফাযকাযীদদয জন্য দচতনতামূরক সিরনাং এয ব্যফস্থা কযা; ৭। রপ্র রভটায ারব ষরাং এয ব্যফস্থা; এফাং 

৮। ভরজদগুদরায জন্য রভটায চাজষ কভ কযদর বার য়।   

 

৭.৫ দরীয় আদরাচনা (এপরজরড) সথদক প্রাপ্ত পরাপর রফদেলন 

ভীক্ষায় গুণগত দ্ধরত রদদফ দরীয় আদরাচনা (এপরজরড) এফাং সকআইআই ব্যফায কযা সয়দছ।  

৫ট এনরএ এরাকায  নমুনা এরাকা সথদক ৫ট এফাং কদরার এরাকা সথদক ১ট  এপরজরড কযা সয়দছ। 
অথ ষাৎ সভাট এপরজরড াংখ্যা  সয়দছ ৬ট। এপরজরডদত িানা ম ষাদয়য গ্রাক  ফারণরজযক ম ষাদয়য 

গ্রাকদদয আভন্ত্রণ কযা সয়দছ। প্ররত এপরজরডদত ৮-১০ জন ভররা/পুরুল অাংগ্রণ কদযদছ। প্ররতট 
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FGD প্রকল্প এরাকা এভন একট জায়গায় কযা সয়দছ মাদত কর অাংগ্রণকাযী উক্ত স্থাদন দজ 

আদত াদয এফাং অফাদধ ভতাভত প্রদান কযদত াদয।  এপরজরড বা একজন ঞ্চারক িাযা রযচাররত 

সয়দছ রমরন প্রকল্প ম্পরকষত রফলদয়য উয বায় আগত করদক মুক্তবাদফ কথা ফরায জন্য উৎারত 

কসযদছন। এ কাম ষক্রভ াংরেষ্ট এনরএ এয কভ ষকতষাদদয অন্তর্ভ ষক্ত কযা  সয়দছ। প্রস্তারফত এপরজরডগুদরা 
এপরজরড গাইডরাইন অনুাদয রযচাররত সয়দছ এফাং গাইডরাইন উদেরিত সূচক অনুমায়ী 

ধাযাফারকবাদফ আদরাচনা কদয তথ্য াংগ্র কযা সয়দছ। 

প্রকল্প এরাকায ৫ট এরাকায় রপ্রদসভন্ট রভটায  াংদমাদগয পদর সুপরদবাগীদদয রনদয়  ৫ ট দরীয় 

আদরাচনা কযা য় । আদরাচনায ভয় আদরাচনায় অাংগ্রণকাযীগদণয কাছ সথদক রপ্রদসভন্ট রভটায  

স্থাদনয ব্যাদয ফদরন , রপ্রদসভন্ট রভটায  াংদমাগ স্থান কযা দয়দছ  আনুভারনক ২ ফছয পূদফ ষ এই 

এরাকাদত।  

রডররডর’য আতার্ভক্ত এরাকা সথদক দরীয় আদরাচনায় অাংগ্র ণকাযীযা জারনদয়দছন সম  রপ্রদ সভন্ট 

রভটায াংদমাদগয পদর রফর আদগয তুরনায় কভ আদ। তাঁযা আদযা জানান তাযা রনদজদদয ইো অনুমায়ী 

কাড ষ রযচাজষ কযদত াদযন। এদত কদয  অচয় কভ য়। পূফ ষ সথদকই ব্যফায ম্পদকষ অফরত য়া মায়।  

রপ্রদসভন্ট রভটায াংদমাগপ্রাপ্ত অাংগ্রণকাযীযা জারনদয়দছন সম রাইদন দারড়দয় রফর রযদাদধয ঝাদভরা 

সনই। রফর সফী দর ভাদ একাদথ রযদাদধয চা সনই আফায ভাদয সম সকান ভয় সম সকান মূল্য 

ভাদনয অথ ষ রযচাজষ কযা মায়। 

রপ্রদসভন্ট রভটায াংদমাগপ্রাপ্ত অাংগ্র ণকাযীযা সকউ সকউ আফায জারনদয়দছন রফকাদয  ভাধ্যদভ রযচাজষ 

চালু কযা/অনরাইন রযচ ষাজ রদস্টভ চালু কযা দর রপ্রদসভন্ট রভটায ব্যাফায আদযা সুরফধাজনক দফ। 

অাংগ্রণকাযীযা সকউ সকউ আফায রযচাদজষয রযভাদন সকান রররভট না যািায জন্য অনুদযাধ জারনদয়দছন। 

কদরার গ্রুদয াদথ কযা এপরজরড -সত অাংগ্র ণকাযী ব্যরক্তদদয রনকট দত জানা মায় সম তাদদয  

এরাকায াশ্বষফতী এরাকা সমিাদন রপ্রদসভন্ট রভটায  াংদমাগ যদয়দছ ,  তাদদয ভারক ব্যয় রভটায 

াংদমাগরফীন গ্রাকদদয ব্যয় তুরনায় কভ। তাদদয রফর সদফায জন্য ব্যাাংদক  সমদত য়। দী ষ ভয় রাইদন 

দারড়দয় থাকদত য়/ভয় অচয় য়। তাছাড়া ভয়ভত রফর সদয়া য় না/রফর ফদকয়া য়।     

কদরার গ্রুদয অরধকাাং অাংগ্রণকাযী ভত প্রকা কদযন সম  রপ্রদসভন্ট রভটায  াংদমাগ  সদর তাদদয 

ভারক ব্যয় কভদফ। 
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কদরার গ্রুদয সকান সকান অাংগ্রণকাযী রনদজদদয সুরফধা ফরঞ্চত ভদন কদযন।  

রপ্র-সসভন্ট রভটায  াংদমাদগয ব্যাাদয  তাদদয যাভ ষ জানদত চাইদর তাদদয অদনদকই ভদন কদযন সম , 

রভটায াংদমাদগ রফর কভ দফ।  তাছাড়া কদরার গ্রুদয কর এপরজরড -সত কর অাংগ্রণকাযীযা 

অরতত্বয তাদদয এরাকায় রপ্রদসভন্ট রভটায াংদমাদগয প্রতযাা কদযন।  
৭.৬ স্থানীয় ম ষাদয়য কভ ষারা  

ভতরফরনভয় বায স্থান: রডররডর, সতজগাঁ এনরএ   

বায তারযি:              ১৩-৩-২০১৯ 

বায ভয়:                ১১  টকা  

 

কভ ষারায় অাংগ্রণকাযীগদণয রযরচরত  

১) পুরক কারন্ত ফড়ুয়া, রযচারক, আইএভইরড 

২) সভাঃ তাীপ যভান, রযচারক, আইএভইরড 

৩) সভাঃ রগয়া উরেন সজায়াদ ষায, প্রকল্প রযচারক, রপ্র-সদভন্ট রভটায স্থান প্রকল্প  

৪) সক এভ াান, টভ ররডায,  ইউরনক এন্টাযপ্রাইজ  

৫) তানরজরা ক, রযাংখ্যানরফদ, সবনা কন্পারটাং প্রাইদবট রররভদটড 

৬) সভাাম্মদ জাদফদ্যয যভান, রযচারক, সবনা কন্পারটাং প্রাইদবট রররভদটড 

৭) সভাঃ আব্দুর আররভ সুভন, রফদন সডবরদভন্ট অরপায, সবনা কন্পারটাং প্রাইদবট রররভদটড 

 

  

  

রচত্র: স্থানীয় ম ষাদয় কভ ষারা 

 

অতঃয বারতয অনুভরতক্রদভ টভ ররডায, সক এভ াান  উরস্থত ম্মানীত সুধীদক ধন্যফাদ জারনদয় 

কভ ষারায উদেশ্য ম্পদকষ উরস্থত সুধীদক াংরক্ষপ্ত রফফযণ সদন  এফাং প্রবাফ মূল্যায়ন  ভীক্ষায উদেশ্য 
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ম্পদকষ উরস্থত সুধীভন্ডরীদক অফরত কদযন এফাং এ কাম ষক্রদভয অাং রদদফ প্রকল্প াংরেষ্ট রফরবন্ন 

রফলদয় তাদদয সুরচরন্তত ভতাভত প্রতযাা কদযন। 

 

সভাস্তাক আদভদ ফদরন তায ৪  টা রডাং রদঙ্গর সপ ঙ্গদমাগ আদছ। রফদ্যযৎ ব্যফাদযয রফরবন্ন স্লাদফ এ 

তায রফর সফী ভদন য়। রতরন তায ৪ ট সারডাং এয জন্য আদযা রভটায দারফ কদযন। তদফ রপ্র-সদভন্ট 

দ্ধরতদত সফী দন্তাল প্রকা কদযন।  

এয জফাদফ প্রকল্প রযচারক ফদরন এনারজষ সযগুদরটাং করভদনয নীরতভারা অনুমায়ী রফর এয স্লাফ 

রনধ ষারযত, এিাদন রফদল রকছু কযায সনই, তদফ রভটায াংখ্যা বৃরদ্ধয ব্যাাদয রতরন আশ্বস্ত কদযন। 

 

সভাাম্মদ াজাান ফদরন রযচাজষ এ ভস্যা য় এ ছাড়া য়যারযাং ভস্যায কাযদণ রফদ্যযৎ চদর সগদর সফা 

সদত রফরম্ব য় ফদর অরবদমাগ কদযন। 

উরস্থত রনফ ষাী প্রদকৌরী তা দ্রুত ভাধাদনয প্ররতশ্রুরত সদন। 

 

জাভার সাদন তায নতুন সদাকাদন রভটায াংদমাদগয দারফ কদযন। রতরন ফাায় রপ্র-সদভন্ট দ্ধরতয রভটায 

ব্যফায কদযন এফাং এদত রতরন সফ ন্তুষ্ট।  

 

স্বন আদভদ ফদরন ছুটয রদদন রযচাদজষয ব্যফস্থা এফাং যাদতয সফরায় রযচাজষ ব্যফস্থা থাকদর বার ত।  

এয উত্তদয প্রকল্প রযচারক ফদরন ছুটয রদন এফাং যাদতয সফরায কথা রফদফচনা কদয ফতষভাদন চালু কযা 

আদছ এফাং তা ফাড়াদনায সচষ্টা চরদছ। 

 

যরপকুর ইরাভ ফতষভান দ্ধরতদত রফদ্যভান বযাট এয রযভাণ হ্রা কযায ব্যাাদয অনুদযাধ কদযন। এছাড়া 

কভ ষারায় আগত কর স্তদযয গ্রাক রপ্র-সদভন্ট দ্ধরতয প্ররত দন্তাল প্রকা কদযন।  

 

বায প্রধান অরতরথ তায ভানী ফক্তদব্য করদক ধন্যফাদ জানান এফাং তায ফক্তদব্যয ভারপ্ত স ালণা 

কদযন। 

এযই ভাধ্যদভ কভ ষারাট ভাপ্ত য়। 
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অষ্টভ অধ্যায় 

ম ষদফক্ষণ  সুারয 

(১) প্রকল্প কাদজয অগ্রগরত:  প্রকদল্পয াংদারধত রডরর  রর আয-এয রন্নদফরত তদথ্যয রবরত্তদত প্রকদল্পয 

উদেশ্য অনুমায়ী রযকরল্পত কর (১০০%) সবৌত  কভ ষকান্ড ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ এফাং প্রকদল্পয  জুন, ২০১৮ 

ম ষন্ত ক্রভপুরঞ্জত আরথ ষক অগ্রগরত ভাত্র ১০৫৭০.৬০ রক্ষ টাকা, মা সভাট প্রকল্প ব্যদয়য প্রায় ১০০%। 

(২) প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভয়ীভা  ব্যয় বৃরদ্ধ: প্রকদল্পয মূর প্রস্তাফনায় ম্পূণ ষ কাজ ৩০ ভাদ ম্পূণ ষ কযদত ফরা 

দয়রছর এফাং প্রকল্প ম্পারপ্তয তারযি রছর ৩০ জুন ২০১৭। প্রকদল্পয প্রথভ ভয় বৃরদ্ধকযণ কযা দয়রছর জানুয়ারয 
২০১৫ সথদক জুন ২০১৮ ম ষন্ত প্রকদল্পয  প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয়কার (জানুয়াযী ২০১৫ সথদক জুন ২০১৮) মূর 

রডরর এয ভয়কাদরয তুরনায় ৪০% সফর । 

(৩) প্রকদল্পয ভাপ্ত কাদজয ফতষভান অফস্থা: প্রকদল্পয কর অঙ্গ ফতষভাদন কাম ষকয অফস্থায় আদছ। 

(৪) ক্রয় প্ররক্রয়া: প্রকল্প দপ্তয দত ক্রয় াংক্রান্ত নরথ াংগ্র কযা দয়দছ এফাং ররটইউ  এয নমুনা সভাতাদফক 

াংগৃীত তথ্য মূ াংদমাজনীদত রন্নদফরত কযা দয়দছ । প্রাপ্ত তথ্য ম ষাদরাচনা পূফ ষক সদিা মায় সম দযত্র 

আদফদদনয য রতনফায দযত্র দারিদরয ভয়ীভা বৃরদ্ধ কযা দয়দছ। প্রকল্প রযচারক অফরত কদযন সম 

ভন্ত্রণারদয়য রনদদ ষ ফরণ ষত ক্রয় প্ররক্রয়া একফায স্থরগত কযা দয়দছ। পদর দযত্র আফাদনয  তারযি দত  দযত্র 

গ্রদনয জন্য ২৫০ রদন প্রদান কযা দয়দছ । দযত্র গ্রদনয য দযত্র মূল্যায়দন ১২০ রদন ভয় সরদগদছ 

(ররআয রফরধ/রুর অনুমায়ী দ্যই প্তা রাগায কথা)। প্রকল্প দপ্তদযয নরথ ররআয এয রফরধ/রুর অনুমায়ী ায়া 

মায়রন। দযত্র দরীর মূ গ্রদণয য মূর দযত্র দরীর/ রফড ফন্ড ইতযারদ যািায জন্য সকান আযকাইব এয 

ব্যফস্থা রডররডরদত সনই। ররআয রফরধ অনুমায়ী সনয়া ( NOA) প্রদাদনয তারযি দত ২৮ রদদনয ভদধ্য চুরক্ত 

াক্ষদযয রফধান থাকদর  অনুযণ কযা য়রন।  

(৫) রনরভ ষত অফকাঠাদভায রনয়রভত তদাযরক , সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ: প্রকদল্পয অঙ্গগুদরা যীরতভত তদাযরক , 

সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ ঠিক ভত না দর অফকাঠাদভাগুদরা কাম ষক্ষভতা হ্রা াদফ । প্রকদল্পয ভাপ্ত কাজগুদরা 

ঠিকবাদফ কাম ষকয যািদত রডররডর এয রফদ্যভান চুরক্তয আতায় যফাযকাযী  ইরর ঠিকাদায সভা ষ 

সকরজন, চায়না আগাভী ৩ (রতন) ফৎয প্রকদল্পয কাদজয যক্ষণাদফক্ষণ এয িারয়ত্ব ারন কযদফ। াাার 
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তাযা রডররডর ’য াং রেষ্ট NOCS এয কভ ষকতষা  কভ ষচাযীদদয প্ররক্ষ সণয ব্যফস্থা কযদফ মা সত যফতী 

কাম ষক্রদভ সকান অসুরফধা না য়। 

(৬) প্রকদল্পয কভ ষরযকল্পনা: প্রকদল্পয কভ ষরযকল্পনা অনুমায়ী প্রকল্প ফাস্তফায়ন ম্ভফ য়রন। প্রকল্প রযকল্পনায় 

অদনক  াটরত দৃশ্যভান দয়দছ। 

(৭) গ্রাক প্রদদয় কাড ষ এয াংযক্ষণ: রভটায রযচাজষ কযায জন্য ব্যফহৃত কাড ষ াংযক্ষণ  ারযদয় মায়া ফা নষ্ট 

দয় মায়া কাড ষ প্ররতস্থাদনয জন্য স্থারত সভাট রভটাদযয ১০% সফী কাড ষ অরতরযক্ত (Reserve) রদদফ 

ক্রয় কযা দয়দছ। প্ররতট গ্রাক মাদত মত্ন কাদয কাড ষ াংযক্ষণ কদযন তায জন্য গ্রাকদক তকষ কযা দয়দছ । 

মরদ সকান গ্রাক কাড ষ ারযদয় ফা নষ্ট কদয সপদর তদফ তায জন্য রনরদ ষষ্ট টাকায় জভা প্রদান াদদক্ষ পুনযায় কাড ষ 

প্রদান কযা দয় থাদক ।  

(৮) প্রদয়াজনীয় জনফদরয অবাফ: রডররডর-এয ফতষভান জনফদরয আকায, তাদদয রক্ত-াভথ্যষ  সফা অম ষাপ্ত 

য়ায় প্রকদল্পয অঙ্গগুদরা কাম ষকয যািা কঠিন দে। ভীক্ষায় প্রাপ্ত পরাপদর সদিা মায় সম, জনফর কভ থাকায 

কাযদণ একজন প্রদকৌরী  একারধক রফবাগ ফা প্রকদল্পয দারয়ত্ব কভ ষযত  ব্যস্ত থাকদছন, মায পদর কর কাজ 

রফদল কদয এ প্রকদল্পয সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ কাজগুদরা ঠিকভত ম্পন্ন কযদত ভাদঝ ভদধ্য ভস্যা দে। 

(৯) সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য জনফদরয অবাফ : যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য রডররডর এয রফদ্যভান জনফদরয 

ভদধ্য ম ষাপ্ত প্ররক্ষদণয অবাফ রযররক্ষত য়। 

(১০) রদস্টভ র হ্রা:  রপ্রদদভন্ট রভটায স্থাদনয পূদফ ষ সতজগাঁ NOCS এয রদস্টভ র ১৮% রছর ফদর 

রনফ ষাী প্রদকৌরী অফরত কদযন। রপ্রদদভন্ট রভটায  স্থাদনয য রদস্টভ র ফতষভাদন শূদন্যয নীদচ সনদভ 

এদদছ, মাা ফাস্তদফ অম্ভফ । রদস্টভ রদয মূরত রতনট Component । রদস্টভ র=সটকরনকযার র (৪-

৫%)+কভার ষয়ার র (রভটায সটম্পারযাং , রভটায স াযাদনা , সরজায এ কভ সরিা ইতযারদ)+ররপাদয ন্প। 
রপ্রদদভন্ট রভটায স্থাদনয পদর কভার ষয়ার র  ররপাদয ন্প ফন্ধ দত াদয । তদফ ৪-৫% সটকরনকযার র 

রফদ্যভান থাকদফ । পদর রদস্টভ র শূন্য ফা শূদন্যয নীদচ নাভা অফাস্তফ।  

(১১) Smart রভটায স্থান: ফতষভাদন স্থারত Prepayment রভটাদয গ্রাক রফদ্যযৎ ক্রয় কদয রভটায কাড ষ িাযা 

রযচাজষ কদয । ভা সদল উক্ত রভটায Balance Unit সফনরডাং সষ্টদন সকান সযকড ষ সনই। পদর প্ররতট 

NOCS এ MOD সত এ ভাদ কত রফদ্যযৎ ব্যফহৃত দয়দছ এফাং গ্রাক কতৃষক অরগ্রভ কত ইউরনদটয রফদ্যযৎ ক্রয় 
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কদযদছ তাায রযাংখ্যান সনই। ফতষভাদন স্থারত রভটাদযয রযফদতষ মরদ স্মাট ষ রভটায (ভদডভ) স্থান কযা 

মায় তদফ consumed Unit কর তথ্য ায়া ম্ভফ এফাং প্রকৃত system loss রনরুণ কযা ম্ভফ ।  

(১২) অরধক যাজস্ব আদায়  : রফরবন্ন NOCS এয সবরন্ডাং সন্টায রযদ ষন কাদর সদিা মায় সম সফরকছু  গ্রাক 

একদত্র ৪/৫ ভাদয প্রদয়াজনীয় রফদ্যযৎ অরগ্রভ ক্রয় কদয থাদক। ফাদয ফাদয সস্টদন না আায জন্য। পদর ঐ কর 

গ্রাদকয অরগ্রভ টাকা কদয়ক ভা রডররডর এয রাফ এ জভা থাকদছ । রডররডর রদস্টভ র এয রাদফয 
ভয় প্ররতভাদ ব্যফহৃত (Consumed Unit) এয াদথ অরতরযক্ত জভা টাকা একীভূত কযায় রদস্টভ র 

শুদন্যয নীদচ সনদভ এদদছ ফদর ধাযণা কযা মায়। প্রকৃত দক্ষ প্ররত ভাদ সম রযভাণ রফদ্যযৎ একট NOCS 

আভদানী কদয এফাং সম রযভাণ রফদ্যযৎ উক্ত NOCS  গ্রাদকয রনকট  রফরক্র কদয তায রবরত্তদত রদস্টভ র 

রাফ য়া উরচত। অরগ্রভ টাকা অফশ্যই আরাদা বাদফ প্ররতভাদয MOD সত প্রদ ষন কযা প্রদয়াজন। তদফই 

প্রকৃত রদস্টভ র রনরূন কযা মাদফ ।  

(১৩) NOCS এ রফদ্যভান কর গ্রাক রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং এয আতায় না আা : প্রকল্পটদত NOCS এ 

রফদ্যভান কর গ্রাকদক রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং প্রকদল্পয আতায় আনা য়রন এফাং বরফষ্যদত গ্রাক াংখ্যা বৃরদ্ধ 

সদর রক কযা দফ তা েষ্ট কযা য়রন। 

(১৪) অরগ্রভ রফদ্যযৎ রফর প্রদাদনয জন্য গ্রাকদক Incentive প্রদান: রডররডর রপ্রসদভদন্ট রভটায 

ব্যফাযকাযীদক ১% রদদফ রযদফট প্রদান কদয থাদক । গ্রাদকয এক ভাদয রফদ্যযৎ রফর অরগ্রভ প্রদাদনয জন্য 

য়তফা ১% রযদফট সদয়া য় ফদর NOCS এয কভ ষকতষাদদয অরবভত রকন্তু রকছু গ্রাক ৩-৪ ভাদয অরগ্রভ 

রফদ্যযৎ ক্রয় কদয থাদক । তাাদদয এই অরগ্রদভয জন্য সকান Incentive প্রদান কযা সমদত াদয । এিাদন উদেখ্য 

সম প্রচররত রনয়দভ গ্রাক মরদ সকান ইউটররটয রফর ১ ফা অরধক ভাদয ফদকয়া যাদি তিন গ্রাকদক রনরদ ষষ্ট 

রযভান জরযভানা প্রদান কযদত য় । তাই অরগ্রদভয জন্য গ্রাকদক incentive প্রদান যুরক্তয্ক্তু।  

 (১৫) প্রকল্প কাদজ এরাকায জনাধাযদণয প্রতযক্ষ অাংগ্র ণ: প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভয় প্রকল্প এরাকায 

জনাধাযণ  (পুরুল  ভররা উবয়ই) যারয প্রকদল্পয রফরবন্ন কাদজয াদথ াংযুক্ত রছর। 

(১৬) রডররডর’য প্রদকৌরী এফাং সটকরনরয়ানগদণয দক্ষতা বৃরদ্ধ : প্রকল্পট ফাস্তফায়নকাদর রডররডর’য 

প্রদকৌরী এফাং সটকরনরয়ানগণ স্থানীয় এফাং আন্তজাতীক প্ররক্ষণ কভ ষসূচীয ভাধ্যদভ উন্নত প্রযুরক্ত ম্পদকষ জ্ঞান 
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রাব কদযন এফাং ভাঠ ম ষাদয় কাম ষম্পাদদনয ভাধ্যদভ ফাস্তফ জ্ঞান অজষন কদযন, মা যফতীদত অাদযন এফাং 

ম্যানদটদনন্প কাম ষকয ভূরভকা যাদি।  

(১৭) আত্মকভ ষাংস্থাদনয সুদমাগ: রডররডর গ্রাভীণ সপান এফাং ব্যাাংদকয ভাধ্যদভ বযারন্ডাং চালু কদযদছ। এয 

ভাধ্যদভ আত্মকভ ষাংস্থাদনয সুদমাগ দয়দছ।  

(১৮) আথ ষ-াভারজক প্রবাফ : প্রকল্পটয িাযা রল্প  ফারণরজযক িাদত উৎাদন বৃরদ্ধ, স্ত  কুঠিয রদল্পয উন্নরত, 

প্রাণী ম্পদ, সাররি িাভায ইতযারদ রফকরত য়ায ভাধ্যদভ আথ ষ-াভারজক কভ ষকান্ড ত্বযারিত য়ায 

ম্ভফনায সৃরষ্ট দয়দছ, মা দারযদ্র দূযীকযদণ ায়ক দফ।  

(১৯) রযদফদয য প্রবাফ: আদরাচয প্রকদল্পয ভাধ্যদভ রযফদদয য সকান সনরতফাচক প্রবাফ দড়রন।  

(২০) রডররডর’য প্ররত স্থানীয় গ্রাদকয প্রতযাা: গ্রাক জদনয প্রতযাা প্ররত ৭/২৪ এ রফচাজষ এয সুরফধা বৃরদ্ধ। 

গ্রাদকয তায চারদা সভাতাদফক রভটায  াংদমাগ প্রদান।  তফদ্যযরতক রাইদন ত্রুট াং ঠিত দর নুন্যতভ ভদয় 

উায সভযাভদতয ব্যফস্থা কযা । 
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সুারয/ভতাভত 

প্রকল্পটয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা রযচারনাকাদর প্রকদল্পয াদথ ম্পরকষত রফরবন্ন ম ষাদয়য সস্টক সাডাযদদয 

কাছ সথদক প্রাপ্ত তথ্য ম ষাদরাচনা  রফদেলণপূফ ষক রনদম্ন ফরণ ষত সুারয প্রদান কযা র 

 

(ক) রপ্র-সপ্রদভন্ট রভটায, সবরন্ডাং সস্টন  কাড ষ মূ মথামথ যক্ষণাদফক্ষণ কযদত দফ । গ্রাক মাদত ম ষায়ক্রদভ 

২৪/৭ সফা সদত াদয তায ব্যফস্থা কযদত দফ । 

 

(ি) স্থারত রভটায মূ ত্রুট মুক্ত যািদত দফ এফাং প্ররত ৬ ভা যয স্থারত রভটায মূদয Calibration 

কযদত দফ এফাং গ্রাকদক তা অফরত কযদত দফ । এদত াংস্থায প্ররত গ্রাদকয আস্থা বৃরদ্ধ াদফ। 

 

(গ) এই প্রকদল্পয আতায় ক্রয়কৃত ১,৩১,০০০ ট রভটায ৫ট NOCS এ তবাগ স্থারত য় নাই। পদর একই 

রপডায এ রডরজটার রভটায  রপ্র -সদভন্ট িাযা যাজস্ব আদায় দে । অরত দ্রুত ফাকী গ্রাকদদয রপ্র -সদভন্ট এয 

আতায় আনয়দনয রদক্ষয এই ৫ট NOCS এ তবাগ রপ্র-সদভন্ট এয আতায় আনদত দফ ।  

 

( ) রল্প গ্রাকদদয  রপ্র-সদভন্ট এয আতায় আনায জন্য প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ কযদত দফ ।  
 

(ঙ) গ্রাকদদয Quality and un-interrupted রফদ্যযৎ সফা প্রদাদনয রদক্ষ Maintenance Gang বৃরদ্ধ 

কযা প্রদয়াজন মাদত গ্রাকগণ অরবদমাগ প্রদাদনয নুন্যতভ ভদয়য (১/২  ন্টা) ভদধ্য প্রাপ্ত সফা প্রদান রনরিত কযা 

মায় । 

 

(চ) যফতী রপ্র-সদভন্ট রভটায স্থাদন Smart রভটায স্থাদনয দদক্ষ গ্রন কযা প্রদয়াজন। মাদত প্ররতভাদ 

গ্রাক কত রফদ্যযৎ িযচ কযদছ এফাং ৩ /৪ ভাদয রফর একভাদ recharge কযদর রভটাদয কত ইউরনট /টাকা 

জভা আদছ তায রাফ ায়া মায় । উক্ত রাদফয য রবরত্ত কদয প্ররতট NOCS এয MOD ততরয  

System Loss এয প্রকৃত রাফ ততরয কযা মায় । 

 

(ছ) যফতী রপ্র-সদভন্ট রভটাদযয রযচাজষ মাদত অরত দজ সভাফাইর, এদজন্ট, ব্যাাংক দত ২৪  ন্টায় গ্রাক সফা 

রনদত ায় তায দদক্ষ গ্রণ কযা মায়। 
(জ) ররআয/ররএ এয তষানুাদয প্রকদল্পয কর নরথ াংযক্ষদণ ররআয এ ফরণ ষত রনধ ষারযত ভদয়য ভদধ্য 

Evaluation ম্পন্ন কযায জন্য রডররডরদক রনদদ ষনা প্রদান কযা সমদত াদয ।    

(ঝ) ইরর ঠিকাদায এয ৩ ফৎয াংযক্ষদণয ভয় অরতফারত য়ায য প্রররক্ষত জন ফর িাযা সবরন্ডাং 

সস্টন রযচারনা, াংযক্ষণ ইতযারদ কাজ ম্পন্ন কযায প্রদয়াজনীয় দদক্ষ রডররডরদক গ্রণ কযদত দফ।  

(ঞ) যুগদাদমাগী কভ ষরযকল্পনা প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভয় যুগদমাগী কভ ষ -রযকল্পনা কযদত দফ। এদত প্রকল্প 

ফাস্তফায়দনয ঝুঁরকগুদরা নাক্ত কযা মাদফ । প্রকদল্পয রপরজরফররট রযদাট ষ ততযী কযায সক্ষদত্র আদযা দচতন দত 

দফ। 
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 (ট) প্রকল্প ব্যয়  ভয়ীভা বৃরদ্ধ সযাধকদল্প যকাদযয রফরবন্ন াংস্থা কতৃষক প্রস্তারফত রফরবন্ন প্রকল্প মূর প্রস্তাফনা 

অনুমায়ী ম্পন্ন কযায জন্য ভয়ভদতা কদঠায তদাযরক ঠিক দদক্ষ গ্রণ কযা প্রদয়াজন। এয পদর প্রকদল্প 

ব্যদয়য মূর রক্ষযভাত্রা অজষন কযা ম্ভফ দফ ।  

(ঠ) রফরবন্ন দপ্তদযয ভাধ্যদভ সম সকান প্রকল্প ভারপ্তয য ক্রয় দররর  কাগজত্র ভাঠম ষাদয়য াংরেষ্ট অরপ 

দত াংগ্র কদয একরত্রতবাদফ প্রধান কাম ষারদয় সুরনরদ ষষ্ট কভ ষকতষায তত্ত্বাফধাদন াংযক্ষদণয ব্যফস্থা (ম্ভফ দর 

স্ক্যান কদয রডরজটার আকাদয ) কযা সমদত াদয , মাদত কদয সকান ভয় সম সকান প্রদয়াজদন সগুদরা ব্যফাদযয 

রনরভত্ত যফযা কযা মায়। এগুদরা াংযক্ষদণয জন্য আরাদা ািা চালু কযা সমদত াদয । 

(ড) প্রকল্প রযচারদক প্রকল্প চরাকারীন প্রকল্প কাম ষক্রভ ব্যরতত অন্য সকান দাপ্তরযক কাম ষক্রদভ মৃ্পক্ত না কযা। 

প্রকল্প রযচারদকয প্রকল্প কাম ষক্রভ ব্যরতত অন্যান্য দাপ্তরযক কাম ষক্রদভ মৃ্পক্ত য়া প্রকদল্পয অগ্রগরতয জন্য 

ায়ক নয়।  

(ঢ) বরফষ্যদত রভটারযাং সটম্পারযাং সযাদধ এফাং রদস্টভ র হ্রাদয কাম ষকয ব্যফস্থা রদদফ ম ষায়ক্রদভ সদদয 

কর রফদ্যযৎ গ্রাকদক রপ্রদদভন্ট রভটায াংদমাদগয আতায় আনা দর রফদ্যযদতয রদস্টভ র  গ্রাক সফা 

বৃরদ্ধ াদফ।      
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                                                                                                                                     রযরষ্ট-১ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাগ 

মূল্যায়ন সক্টয-৩ 

রযকল্পনা ভন্ত্রনারয় 

সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা  

রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং সপ্রাদজক্ট পয ৫ এনরএ রডরবন আন্ডায রডররডর প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা 

                                                   Beneficiary Questionnaire 

 

রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং সপ্রাদজক্ট পয ৫ এনরএ রডরবন আন্ডায রডররডর প্রকদল্পয উকাযদবাগীদদয মূল্যায়ন 

জরয। 

 

জরয  ভীক্ষায উদেশ্য 

আারামু আরাইকুভ, 

“রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং সপ্রাদজক্ট পয ৫ এনরএ রডরবন আন্ডায রডররডর”  প্রকল্প রনভ ষান কাজ স্থানীয় রফদ্যযৎ 

জ্বারানী  িরনজ ম্পদ ভন্ত্রনারয়/ রফদ্যযৎ রফবাদগ য অধীদন রডররডর কতৃষক ঢাকা সভদিাররটন এরাকায় 

(রিরগাঁ, সতজগাঁ, যাজাযফাগ, স্বাভীফাগ  কাজরা এনরএ)  এরাকায় জানুয়াযী ২০১৫ সথদক জুন ২০১৮ 

ম ষন্ত ১০৫৭০.৬১৫ রক্ষ টাকা ব্যদয় ফাস্তফায়ন কযা য়। আভযা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয রযকল্পনা 

ভন্ত্রণারসয়য অধীনস্থ  ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাদগয ক্ষ সথদক উদযাক্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন 

রফলয়ক ভীক্ষায কাদজ এ প্রকল্প ম্পদকষ  আনাদদয ভতাভত াংগ্র কযদত এদরছ।  আনাযা অফরত আদছন 

সম, সদ তথা জনগদণয আথ ষাভারজক উন্নয়ন  অগ্রগরতয অন্যতভ রবরত্ত রনযরফরেন্ন রফদ্যযৎ  ব্যফস্থা। যকায 
সদদয রফদ্যযৎ ব্যফস্থায উন্নয়দন ব্যাক  কাম ষক্রভ গ্রণ কদযদছ এফাং ঢাকা দয  রনযরফরেন্ন রফদ্যযৎ সদয়ায রদক্ষ 

রিরগাঁ, সতজগাঁ, কাভযাঙ্গীচয, স্বাভীফাগ  কাজরা  এই ৫ ট এরাকায় রপ্র-সদভন্ট রভটারযাং দ্ধরত চালু 

কদযদছ কদযদছ।আনাদদয এরাকায় রনরভ ষত উদযাক্ত  প্রবাফ  মূল্যায়ন এয জন্য আভযা আনাদদয কাছ সথদক 

মূল্যফান তথ্য াংগ্র কযফ।  আনায গুরুত্বপূণ ষ ভতাভত প্রকদল্পয ফর  দ্যফ ষর রদক সফয কযদত এফাং বরফষ্যদত 

অনুরূ প্রকল্প গ্রন  ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র যকাযদক দমারগতা কযদফ। 
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                রযরষ্ট-২ 

রফদ্যযৎ াংদমাগ গ্রাদকয প্রশ্নত্র (আফারক) 

ভূরভকাঃ 

জযীদ অাংগ্রণকাযীয অনুভরত গ্রণঃ  

অধ্যায়-এ-১. 

এ-১. উত্তযদাতায নাভ  :................................................................................  

এ-২. উত্তযদাতায রতা/ স্বাভীয নাভ :............................................................................  

এ-৩. উত্তযদাতায সভাফাইর সপান নাম্বায : ................................................... 

এ-৪. ররঙ্গ   :  ১= পুরুল ২= ভররা   

এ-৫. উত্তযদাতায ফয়  :................... ফছয    

এ-৬. উত্তযদাতায রক্ষাগত সমাগ্যতা (দফ ষাচ্চ সশ্রণী া ) :   ................... সশ্রণী  

এ-৭. উত্তযদাতায মূর সাঃ  

  ১= কৃরল/ গৃরস্থ,২=সছাট ব্যফা/সপরযয়ারা  ৩= ব্যফা/সদাকান,    ৪=যকাযী চাকুযী, 

                    ৫=সফযকাযী চাকুযী,৬= অফযপ্রাপ্ত,৭= গৃরনী/সফকায,৮=অন্যান্য............. 

এ-৮. ফাায় রপ্র-সদভন্ট রভটায াংদমাগ আদছ রক না ?   :    ১=যাঁ  ২=না 

এ-৯. আফাস্থদরয ভাররকানা   :  ১= রনজস্ব,২=বাড়া , ৩= অন্যান্য ) 

এ-১০. সজরায নাভ: .............................................. উদজরায নাভ : ................................  

এ-১১. য়াড ষ: .......................................................  এরাকা নাভ :..................................  

এ-১২. সজরা/ উদজরা  সকাডঃ ...............................      ক্লাস্টায সকাডঃ ................................. 

 

অধ্যায়-রফ: 

রফ-১. আরন কত াদর রপ্র-সদভন্ট  রফদ্যযৎ রভটায সদয়দছন?  

রফ-২. রপ্র-সদভন্ট  রভটায ফতষভাদন চর আদছ রক না? 

রফ-৩.   ফতষভাদন রপ্র-সদভন্ট  রভটাদয রক রফদরয রযভাণ পূফ ষ দত সফী না কভ?      সফী          কভ  

রফ-৪. ফতষভাদন রফদ্যযৎদতয জন্য ভাদ কত টাকা িযচ য়? 

রফ-৫. রপ্র-সদভন্ট রভটায ায়ায পসর রক সকান আরথ ষক ক্ষরত ফা াশ্রয় দয়দছ? 
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রফ-৬. (উত্তয যা দর) ভারক কত টাকা াশ্রয় দয়দছ? 

রফ-৭. রপ্র-সদভন্ট  রভটায ায়ায পদর রক সফী িযচ দে? 

(উত্তয যা দর) ভারক কত টাকা সফী দে? 

রফ-৮. রপ্র-সদভন্ট রভটাদযয? সুরফধা রক রক?   

১. রফদ্যযৎ রফর কভ আদ।  
২. রনদজয ইদে অনুমায়ী রফদ্যযৎ ব্যফায কযা মায়। 
৩. রাইসন দারড়দয় ব্যাাংদক রফর রযদাদধয ঝাদভরা সনই। 
৪. পূফ ষ সথদকই রফর ম্পদকষ অফরত য়া মায়। 
৫. াংদমাগ রফরেদন্নয রচন্তা সনই, অরপদয ঝাদভরা কভ য় । 
৬. অরপদ রগদয় খুফ দজই রপ্রদইড কাড ষ ক্রয় কযা মায়। 
৭. রফদ্যযৎ িযচ কভ য়। 
৮. অন্যান্য। 

রফ-৯. রপ্র-সদভন্ট  রভটাদযয অসুরফধা রক? 

১. রফদ্যযৎ রফর সফী আদ। 
২. কাড ষ ক্রম কযদত অরপদ অসুরফধা য়। 
৩. কাড ষ এয জন্য অরধক মূল্য রদদত য়। 
৪. ফাদয ফাদয কাড ষ রকনদত অরপদ সমদত য়। 

রফ-১০. ফতষভাদন রফদ্যযদতয সকান ভস্যা আদছ রক ? থাকদর রক রক ?  

২. 

৩.  

রফ-১১. আরন সকান ধযদনয রফর ব্যফস্থা ছন্দ কদযন? 

১. রপ্র সইড 

২. সাস্ট সইড রফর 

রফ-১২. উত্তয রপ্র সইড  দর-সকন ? 

১. সম সকান মূল্য চাজষ কযা মা। 
২. সফী রফর দর ভা একাদথ রযদাদধয চা সনই। 
৩. ভাদয সমদকান ভয় সকান মূল্য রযচাজষ কযা মায়। 
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৪. রাইদন দারড়দয় রযদাদধয ভয় সফী রাদগ, মা এিাদন রাগদফ না। 
 

 

রফ-১৩. রপ্র-সদভন্ট রভটায রফর এয সুরফধা/অসুরফধা রফস্তারযত ফলুন। 
 

সুরফধা অসুরফধা 

১. ১. 

২. ২. 

৩. ৩. 

৪. ৪. 

  

রফ-১৪. রভটায রক কিদনা নষ্ট দয়রছর ? 

 

রফ-১৫. উত্তয যা দর কত ভদয়য ভদধ্য সভযাভত কযা দয়রছর? 

 

রফ-১৬. কাড ষ নষ্ট ফা রযফতষন কযা দয়দছ রক? 

 

রফ-১৭. কাড ষ কতফায ইসুয কযা দয়দছ? 

 

রফ-১৮. কাড ষ রযচাজষ কযদত কতদূয সমদত য়? 

 

রফ-১৯. কাড ষ রযচাজষ কযদত রক রযভাণ ভয় ব্যয় য়? 
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 রযরষ্ট-৩ 

ফারণরজযক াংদমাগ গ্রাদকয প্রশ্নত্র  

ভূরভকাঃ 

জযীদ অাংগ্রণকাযীয অনুভরত গ্রণঃ  

অধ্যায় –এ: 

এ-১. উত্তযদাতায নাভ  : ..................................................................  

এ-২. উত্তযদাতায রতা/ স্বাভীয নাভ :..............................................................  

এ-৩. উত্তযদাতায সভাফাইর সপান নাম্বায : ................................................... 

এ-৪. ররঙ্গ   :  ১= পুরুল ২= ভররা  

এ-৫. উত্তযদাতায ফয়  :................... ফছয    

এ-৬. উত্তযদাতায রক্ষাগত সমাগ্যতা(দফ ষাচ্চ সশ্রণী া ) : ................... সশ্রণী  

এ-৭. উত্তযদাতায মূর সাঃ  

  ১= কৃরল/ গৃরস্থ,২=সছাট ব্যফা/সপরযয়ারা  ৩= ব্যফা/সদাকান,    ৪=যকাযী চাকুযী, 

                    ৫=সফযকাযী চাকুযী,৬= অফযপ্রাপ্ত,৭= গৃরনী/সফকায,৮=অন্যান্য............. 

এ-৮. প্ররতষ্ঠাদন এ রপ্র-সদভন্ট রভটায াংদমাগ আদছ রক না ?  :    ১=যাঁ  ২=না 

এ-৯. সজরায নাভ: .............................................. উদজরায নাভ : ................................  

এ-১০. ইউরনয়দন/য়াদড ষয নাভ: ................................. গ্রাদভ/এরাকায নাভ :.............................  

এ-১১. সজরা/ উদজরা  সকাডঃ ...............................      ক্লাস্টায সকাডঃ ................................. 

অধ্যায়-রফ: 

রফ-১. আনায প্ররতষ্ঠাদন কত ার দত রপ্র-সদভন্ট রফদ্যযৎ রভটায াংদমাগ য়? 

রফ-২. রপ্র-সদভন্ট রভটায রক ফতষভাদন চর আদছ? 

রফ-৩. রপ্র-সদভন্ট রভটায  াংদমাদগয কাযণ পূফ ষ দত রফদরয রযভান সকভন আদ? 

        সফী              কভ  

রফ-৪. রপ্র-সদভন্ট রভটায  ব্যফাদযয পূদফ ষ গদড় কত টাকা ভারক রফর আত? 

রফ-৫. রপ্র-সদভন্ট রভটাদয ফতষভাদন ভারক গড় রফর কত? 

 উত্তযঃ 
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রফ-৬. রপ্র-সদভন্ট রভটায এয সুরফধা রক? 

১. রফদ্যযৎ রফর কভ। 
২. রফদ্যযৎ অচয় কভ য়। 
৩. রাইদন দারড়দয় রফর রযদাদধয ঝাদভরা সনই। 
৪. াংদমাগ রফরেদন্নয রচন্তা সনই। 
৫. অন্যান্য। 

রফ-৭. রপ্র-সদভন্ট রভটাদযয অসুরফধা রক? 

১. রফদ্যযৎ রফর সফী আদ। 
২. কাড ষ রযচাদজষ অরপদ ভস্যা য়। 
৩. কাদড ষয জন্য অরধক মূল্য রদদত য়। 
৪. দ্রুত কাড ষ সল দয় মায়, ফাসয ফাসয অরপদ সমদত য় কাড ষ ক্রদয়য জন্য। 
৫. অন্যান্য। 

রফ-৮. রপ্র-সদভন্ট রভটাদয রক সকান ভস্যা য়?                  যাঁ             না  

 উদযয উত্তয যা দর। 
রফ-৮.১. রক ধযদনয ভস্যা য় .... 

রফ-৮.২. ভস্যা ভাধাদন রক ধযদনয দদক্ষ সনন ........ 

রফ-৯. সকান ধযদনয রফররাং এ ভয় সফী রাদগ-            রপ্রদইড            সাস্ট সইড 

রফ-১০. সকাম্পানীয স্টাপযা/কভ ষচাযীযা রপ্রদইড রভটায ম্পদকষ রক ধযদনয ধাযনা সালণ কদয। 
রফ-১১. রপ্র-সদভন্ট রভটায ম্পদকষ এরাকাফাীয ধাযনা রক? 

রফ-১২. আনায প্ররতষ্ঠাদন রফদ্যযৎ রক রক কাদজ ব্যফহৃত য়? 

 

রফ-১৩. রপ্র-সদভন্ট রভটায ব্যফস্থা উন্নরত কযদণ আনায যাভ ষ রক? 

১. 

২. 

৩. 

৪. 
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                                                                                                                                     রযরষ্ট-৪ 

রপ্র-সদভন্ট রভটায াংদমাগ রফীন গ্রাদকয প্রশ্নত্র 

ভূরভকাঃ 

জযীদ অাংগ্রণকাযীয অনুভরত গ্রণঃ  

অধ্যায় –এ: 

এ-১. উত্তযদাতায নাভ  :  ...................................................................  

এ-২. উত্তযদাতায রতা/ স্বাভীয নাভ :........................................................... 

এ-৩. উত্তযদাতায সভাফাইর সপান নাম্বায : ................................................... 

এ-৪. ররঙ্গ   :  ১= পুরুল ২= ভররা  

এ-৫. উত্তযদাতায ফয়  :................... ফছয    

এ-৬. উত্তযদাতায রক্ষাগত সমাগ্যতা(দফ ষাচ্চ সশ্রণী া ) :   ................... সশ্রণী  

এ-৭. উত্তযদাতায মূর সাঃ  

  ১= কৃরল/ গৃরস্থ,২=সছাট ব্যফা/সপরযয়ারা  ৩= ব্যফা/সদাকান,    ৪=যকাযী চাকুযী, 

                    ৫=সফযকাযী চাকুযী,৬= অফযপ্রাপ্ত,৭= গৃরনী/সফকায,৮=অন্যান্য............. 

এ-৮. প্ররতষ্ঠাদন এ রপ্র-সদভন্ট রভটায াংদমাগ আদছ রক না ?  :    ১=যাঁ  ২=না 

এ-৯. সজরায নাভ: .............................................., উদজরায নাভ : ..............................  

এ-১০. ইউরনয়দন/য়াদড ষয নাভ: ..................................  গ্রাদভ/এরাকায নাভ :..........................  

এ-১১. সজরা/ উদজরা  সকাডঃ ...............................      ক্লাস্টায সকাডঃ ................................. 

অধ্যায়-রফ: 

রফ-১. রফদ্যযৎ াংদমাগ থাকদর, আরন রক দ্ধরতয তফদ্যযরতক রভটায ব্যফায কদযন? 

                           রপ্র-সইড            সাস্ট-সইড 

রফ-২. সাস্ট-সইড াংদমাদগয সক্ষদত্র, আরন সকাথায় রগদয় রফদ্যযৎ রফর রযদাধ কদযন? 

                          ব্যাাংদক                 অন্যান্য 

রফ-৩. আরন রক রপ্র-সদভন্ট রভটায াংদমাগ সুরফধা রনদত আগ্রী? 

                            যাঁ                       না 
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রফ-৪. রপ্র-সদভন্ট রভটায এ আগ্রী দরন সকন?  

রফ-৫. রপ্র-সদভন্ট রভটাদয আগ্রী না দর সকন? 

রফ-৬. সাস্ট-সইড রফর এয সুরফধা রক? 

                    ১. 

                    ২. 

                    ৩. 

                    ৪. 

রফ-৭. সাস্ট-সইড রফর এয অসুরফধা রক? 

                   ১. 

                   ২. 

                   ৩. 

                   ৪. 

রফ-৮. রপ্র-সদভন্ট রভটায থাকদর রক রক সুরফধা ত? 

 

 

রফ-৯. রপ্র-সদভন্ট রভটাদয সকান ভস্যা ফদর ভদন কদযন? 

 

রফ-১০. রপ্র-সদভন্ট রভটায সনই ফদর রনদজদদয ফরঞ্চত ফদর ভদন কদযন রক? 

                       যাঁ                              না  

রফ-১১. আগাভীদত রপ্র-সদভন্ট রভটায ায়ায ম্ভাফনা আদছ রক? 

 

রফ-১২. রফররাং দ্ধরত ম্পদকষ আনায সকান ভতাভত থাকদর অনুগ্রপূফ ষক তা ফণ ষনা করুন। 
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                                                                                                                                     রযরষ্ট-৫ 

দররবরত্তক আদরাচনা (FGD) এয সচকররস্ট 

আদরাচনায স্থানঃ ------------------------------ 

তারযিঃ------------------------------ 

গ্রাভঃ--------------------------------------ইউরনয়নঃ ----------------------------------- 

উদজরাঃ---------------------------------সজরাঃ--------------------------------------- 

অাংগ্রণকাযীয নাভ মূর সা সভাফাইর সপান স্বাক্ষয 

১।     

২।     

৩।     

৪।     

৫।     

৬।     

৭।     

৮।     

৯।     

১০।     

১১।     

১২।     

  

 

১.  আনাদদয এরাকায সম রপ্র-সদভন্ট রফদ্যযৎ রভটায স্থান কযা দয়দছ স রফলদয় রক রফদ্যযৎ অরপ সথদক 

সকান ধযদনয দচতনতা/ব্যফায উদমারগতা ম্পদকষ পূদফ ষ অফরত কযা দয়রছর? রফস্তারযত ফলুন। 
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২.  এরাকায রপ্র-সদভন্ট রফদ্যযৎ রভটায ফাদনা দয়দছ কত াদর? রভটাদযয গুনগতভান সকভন- রফস্তারযত 

ফলুন। 

৩.  রপ্র-সদভন্ট রভটায ব্যফাদযয সুরফধা/রফস্তারযত ফলুন। 

৪. রপ্র-সদভন্ট রভটায স্থাদন ব্যরক্তগতবাদফ কায ক্ষরত দয় থাকদর ফলুন। 

৫.  রপ্রদইড রভটায ব্যফাদয পূফ ষ দত রফর রযদাদধয ভয় রক সফী রাদগ/কভ রাদগ, রফস্তারযত ফলুন। 

৬.  রপ্র-সদভন্ট রভটাদয রক রফদ্যযৎ সফী িযচ য় না অচয় কভ য়। ফলুন। 

৭.  রপ্র-সদভন্ট ব্যফায রযফাদযয অন্যান্য দস্যযা রকবাদফ সদিদছন। রফস্তারযত ফলুন। 

৮.  রপ্র-সদভন্ট রভটায মন্ত্র ব্যফাদয সকান মারন্ত্রক ভস্যা  সদিা সদয় রকনা ? ভস্যা দর ভাধান কদযন 

রকবাদফ ফলুন। 

৯.  রপ্র-সদভন্ট রভটাদযয সকান অসুরফধা আদছ রকনা ? 

১০.  রপ্র-সদভন্ট রভটায ব্যফাদয এরাকাফাীয প্ররতরক্রয়া 

১১.  আনাদদয সকান যাভ ষ থাকদর ফলুন। 
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                                                                                                                                         রযরষ্ট-৬ 

স্কুর/ভরজদ াংদমাগ গ্রাদকয প্রশ্নত্র (আফারক) 

ভূরভকাঃ 

জযীদ অাংগ্রণকাযীয অনুভরত গ্রণঃ  

অধ্যায়-এ:  

এ-১. উত্তযদাতায নাভ  :  .............................................................................  

এ-২. উত্তযদাতায রতা/ স্বাভীয নাভ :.............................................................................  

এ-৩. উত্তযদাতায সভাফাইর সপান নাম্বায : ................................................... 

এ-৪. ররঙ্গ   :  ১= পুরুল ২= ভররা  

এ-৫. উত্তযদাতায ফয়  :................... ফছয    

এ-৬. উত্তযদাতায রক্ষাগত সমাগ্যতা(দফ ষাচ্চ সশ্রণী া ) :   ................... সশ্রণী  

এ-৭. উত্তযদাতায মূর সাঃ  

  ১= কৃরল/ গৃরস্থ,২=সছাট ব্যফা/সপরযয়ারা  ৩= ব্যফা/সদাকান,    ৪=যকাযী চাকুযী, 

                    ৫=সফযকাযী চাকুযী,৬= অফযপ্রাপ্ত,৭= গৃরনী/সফকায,৮=অন্যান্য............. 

এ-৮. স্কুর/ভরজদ এ রপ্র-সদভন্ট রভটায াংদমাগ আদছ রক না ?  :    ১=যাঁ  ২=না 

এ-৯. সজরায নাভ: .............................................., উদজরায নাভ : ..................................  

এ-১০. ইউরনয়দন/য়াদড ষয নাভ: ................................  গ্রাদভ/এরাকায নাভ :.............................. 

এ-১১. সজরা/ উদজরা  সকাডঃ ...............................      ক্লাস্টায সকাডঃ ................................. 

 

অধ্যায়-রফ: 

রফ-১. আনায প্ররতষ্ঠাদন কত ার দত রপ্র-সদভন্ট  রফদ্যযৎ রভটায াংদমাগ য়? 

রফ-২.   রপ্র-সদভন্ট রভটায রক ফতষভাদন চর আদছ? 

রফ-৩. রপ্র-সদভন্ট  রভটায াংদমাদগয কাযন পূদফ ষয তুরনায় রফদরয রযভান সকভন আদ?  

 

        সফী              কভ  

রফ-৪. রপ্র-সদভন্ট রভটায ব্যফাদযয পূদফ ষ গদড় কত টাকা ভারক রফর আত? 
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রফ-৫. রপ্র-সদভন্ট  রভটাদয এিন ভারক গড় রফর কত? 

 উত্তয 

রফ-৬. রপ্র-সদভন্ট রভটায এয সুরফধা রক? 

 

১. রফদ্যযৎ রফর কভ। 
২. রফদ্যযৎ অচয় কভ য়। 
৩. রাইদন দারড়দয় রফর রযদাদধয ঝাদভরা সনই। 
৪. াংদমাগ রফরেদন্নয রচন্তা সনই। 
৫. অন্যান্য ...............। 

 

রফ-৭. রপ্র-সদভন্ট রভটাদযয অসুরফধা রক? 

 

১. রফদ্যযৎ রফর সফী আদ। 
২. কাড ষ রযচাদজষ অরপদ ভস্যা য়। 
৩. কাদড ষয জন্য অরধক মূল্য রদদত য়। 
৪. দ্রুত কাড ষ সল দয় মায়, ফায ফায অরপদ সমদত য় কাড ষ ক্রদয়য জন্য। 
৫. অন্যান্য। 

রফ-৮. রপ্র-সদভন্ট রভটাদয রক সকান ভস্যা য়?                   যাঁ             না  

 উদযয উত্তয যা দর। 
 

রফ-৮.১  রক ধযদনয ভস্যা য় .... 

                     রফ-৮.১. ভস্যা ভাধাদন রক ধযদনয দদক্ষ সনন ........ 

রফ-৯. সকান ধযদনয রফররাং এ ভয় সফী রাদগ?            রপ্রদইড            সাস্ট সইড 
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রফ-১০. রপ্র-সদভন্ট  রভটায ম্পদকষ স্কুদরয রক্ষাথী/এরাকাফাী/ভরজদদয ব্যফাযকাযী করভটয দস্যদদয 

সকান ধাযনা আদছ রক? 

  

 

রফ-১০.১.উত্তয যা দর রক ধযদনয ধাযনা? 

বার ধাযনা িাযা ধাযনা 

১. ১. 

২. ২. 

৩. ৩. 

৪. ৪. 

 

রফ-১১. রপ্র-সদভন্ট রভটাদযয ভান উন্নীতকযদণ আনায যাভ ষ ফলুন- 

 

১. 

২. 

৩. 
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 রযরষ্ট-৭ 

রডররডর সথদক তথ্য াংগ্র কযায সচকররষ্ট  

উত্তয দাতা ম্পকীয় তথ্য 

১। নাভ : .................................                                      ২। দফী 
:.............................................  

৩। ফয় : ................................  ফছদয                              ৪। ররঙ্গ :  ১=পুরুল   ২=ভররা 

ররআয-২০০৮ অনুমায়ী ভারাভার/সফা ক্রয় াংক্রান্ত তথ্যাফরী 

১ ভন্ত্রনারয় /রফবাগ 

 

 

২ ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা 

 

 

৩ প্রকদল্পয নাভ 

 

 

৪ দযত্র অনুমায়ী কাদজয নাভ 

 

 

৫ দযত্র প্রকাদয ভাধ্যদভ (জাতীয়/আন্তজষারতক) 

 

 

৬ দযত্র  প্রকৃরত  

৭ দযত্র  রফক্রয় শুরুয  তারযি 

 

 

৮ দযত্র  রফক্রদয়য সল তারযি  ভয় 

 

 

৯ দযত্র  গ্রদনয সল তারযি  ভয় 

 

 

১০ প্রাপ্ত সভাট দযদত্রয াংখ্যা 

 

 

১১ দযত্র সিারায তারযি  ভয় 

 

 

১২ সযনরব দযদত্রয াংখ্যা 

 

 

১৩ নন সযনরব দযদত্রয াংখ্যা 
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১৪ দযত্র মূল্যায়ন করভটয বায তারযি 

 

 

১৫ কাম ষ রফফযণী অনুদভাদদনয তারযি 

 

 

১৬ রএ ততযীয তারযি 

 

 

১৭ (Notification of award) প্রদাদনয তারযি 

 

 

১৮ সভাট চুরক্ত মূল্য 

 

 

১৯ চুরক্ত স্বাক্ষদযয তারযি 

 

 

২০ কাম ষাদদ প্রদাদনয তারযি 

 

 

২১ কাম ষাদদ অনুমায়ী কাজ শুরুয তারযি 

 

 

২২ ভয়বৃরদ্ধ থাকদর, কতরদন বৃরদ্ধ এফাং কাযন 

 

 

২৩ কাম ষাদদ অনুমায়ী কাজ ভারপ্তয তারযি  

২৪ চুড়ান্ত রফর জভাদাদনয তারযি  রফদরয রযভাণ 

 

 

২৫ চুড়ান্ত রফর রযদাদধয তারযি  রযভাণ 

 

 

   

২৬ ক্রদয়য সক্ষদত্র যকাযী ক্রয় নীরতভারা অনুযন কযা 

দয় রছর রক না? 

 

২৭ না দর সকন কযা য় রন?  

   

   

   

২৮ ণ্যগুদরায গুণগত ভাদনয সক্ষদত্র সকান রফচুযরত 

 দটরছর রক না ? 

 

২৯ দয় থাকদর সকন?   
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৩০ দযদত্র উদেরিত মূল্য অদক্ষা অরধক ব্যয় দয়রছর 

রক না? 

 

 

৩১ দয় থাকদর সকন?   

   

   

৩২ ক্রয়কৃত দণ্যয য়াদযরন্ট রছর রক?   

 

 

৩৩ থাকদর কত রদন?  

৩৪ য়াদযরন্টয ভদয়য ভদধ্য ণ্য গুদরায সকান ক্রট ধযা 

দড়রছর রক না? 

 

৩৫ ক্রট দয় থাকদর সফাভান সকভন রছর? 

 

 

   

৩৬  কাম ষ ম্পাদদন মূর সেররপদকন সথদক সকান 

রফচুযরত  দটদছ রকনা? 

 

   

৩৭  টদর সকন?  

   

৩৮ রনভ ষাদণয ভয় প্রদয়াজনীয় ভারাভার মথামথ াংখ্যায় 

ক্রয় এফাং ব্যাফায কযা দয়দছ রকনা? 

 

   

   

৩৯ ভূরভ অরধগ্রণ কযা দয়রছর রক না রকবাদফ দয়রছর 

প্ররত তক কত টাকা  

 

   

   

 

৫।     প্রকল্পাধীন রক্ষযভাত্রা অরজষত দয়দছ রক?   (১=যাঁ, ২=না) 
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৬।     রক্ষযভাত্রা অরজষত না দয় থাকদর কাযণ রক? 

(১)........................................................ 

(২)........................................................ 

(৩).......................................................... 

৭।      এই প্রকদল্পয ভারাভার াংগ্র কযায সক্ষদত্র রক্ষ্ণণীয় দূফ ষর  পরতায রফলয়গুরর উদেি করুন    
১................................................................. 

২................................................................ 

৩................................................................ 

তথ্য প্রদানকারযয নাভঃ 

স্বাক্ষয ীর  তারযিঃ 

সপানঃ 
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প্ররতদফদন প্রণয়দন 

সবনা কনারটাং প্রাইদবট রররভদটড 

ফাড়ী নাং ৪০, যাস্তা নাং ০১, ফনানী, রড  এইচ এ, 

ঢাকা-১২১৩, ফাাংরাদদ। 

ইন  

এযাদারদয়ন উইথ 

ইউরনক এন্টাযপ্রাই 

সভ-২০১৯ 

 


