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 প্রথভ অধ্যায় 

প্রকল্পেয বফস্তাবযত ফণ ণনা 

১.১ প্রকল্পেয বল্পযানাভ  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা: 

 

প্রকল্পেয নাভ             : ‘‘ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য ফাস্থান বনভ ণাণ প্রকে’’  

উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়                   : ভৄবিযুদ্ধ বফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা            : স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর অবধদপ্তয (এরবজইবড)। 

প্রকল্পেয অফস্থান                      : দদল্পয ৪৮৪ টি উল্পজরায় ২,৯৬২ টি আফান বফন ননভ মাণ কযা য়েয়ছ ।  
 

১.২ প্রকল্পেয টভুবভ:  

জানিয  জনক ফঙ্গফন্ধু দখ   ভৄবজবুয যভান এয আফাল্পন াড়া বদল্পয় মাযা নয় ভা যুদ্ধ কল্পয ১৯৭১ াল্পরয ১৬ বডল্পম্বয পৃবথফীয 

ভানবচল্পে ফাংরাল্পদ নাল্পভ একটি পৃথক দদ সৃনি কয়যনছলরন, িাযা ফঙ্গফন্ধুয পাবচক তযাকাল্পেয ল্পয ল্পয় ল্পড়বছল্পরন বনগৃীত  

অফল্পরায াে। ফতণভান যকায তাল্পদয াভাবজক ভম ণাদা বৃবদ্ধ  অথ ণননবতক অফস্থায উন্নবতয  জন্য বফববন্ন দল্পে গ্রণ কল্পযল্পছন। 

এযই আল্পরাল্পক গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকাল্পযয ভৄবিযুদ্ধ বফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তণক আভাল্পদয ভান স্বাধীনতা ংগ্রাল্পভ ১৯৭১ াল্পর 

মাযা ভৄবিযুল্পদ্ধ অং গ্রণ কল্পয দছন, তাঁল্পদয ভল্পধ্য মাযা এখন জীবফত বকন্তু ভূবভীন  অচ্ছর, দকফর ভাে তাল্পদয জন্যই ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী দখ াবনায প্রদত্ত প্রবত শ্রুবত ফাস্তফায়ল্পন ‘‘ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য ফাস্থান বনভ ণাণ প্রকে’’ গ্রণ কযা য়। 

প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ভৄবিল্পমাদ্ধা বফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তণক স্থানীয় যকায ভন্ত্রণারল্পয়য স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর অবধদপ্তযল্পক দাবয়ত্ব 

প্রদান কযা য় । স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর অবধদপ্তয জানুয়াবয ২০১২ বি: ল্পত প্রকেটিয কাজ শুরু কল্পয এফং জুন ২০১৮বি: তাবযল্পখ দল 

কল্পয।  

ভৄবিযুল্পদ্ধ অংগ্রনকাযী অায়, দুঃস্থ, ভূবভীন , দফকায   অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য স্থায়ী ফাস্থান বনভ ণাল্পণয জন্য ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী দখ াবনা এই ভান উল্পযাগ গ্রণ কল্পযন। এই প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য ফাস্থান বনভ ণাণ, াভাবজক ভম ণাদা 

বৃবদ্ধ, অথ ণননবতক দফা প্র দান স্বাধীনতা যুল্পদ্ধয স্মৃবত স্মযণ কল্পয দদল্পপ্রভ জাগ্রত কযা য়। এই প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ফাস্থান 

স্যাবনল্পটন ব্যফস্থা উন্নত কযা য় । ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয  কাবযগযী প্রবেল্পণয ভাধ্যল্পভ স্বে  দীঘ ণ দভয়াদী কভ ণংস্থাল্পনয সৃবিয প্রয়া গ্রন 

কযা য়। দদল্পয ৪৮৪টি উল্পজরায়  ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য টয়ল্পরট  ানীয় জল্পরয সুবফধা ৩ (বতন) কে বফবি 

৫০০ ফগ ণপৄট আয়তল্পন য ২৯ ৬২টি াকা ফাস্থান বনভ ণাণ কযা য়। বনধ ণাবযত দভয়াল্পদয ভল্পধ্য প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত ল্পয়ল্পছ। বনধ ণাবযত 

দভয়াল্পদয ভল্পধ্য বনফ ণাবচত অচ্ছর   ভূবভীন ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য বনবভ ণত বফবডং ফীয বনফা বুবঝল্পয় দদয়া ল্পয়ল্পছ। বযকেনা 

ভন্ত্রণারল্পয়য ফাস্তফায়ন বযফীেণ  ভল্যায়ন বফবাল্পগয ভল্যায়ন দক্টয প্রকল্পেয গুরুত্ব বফল্পফচনা কল্পয ফাস্তফাবয়ত প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন 

ভীো বযচারনা কযায রল্পেয Human Economics Development Society (HEDS) এয াল্পথ 

২৪/১২/২০১৮ তাবযল্পখ চুবি ম্পাদন কল্পযল্পছ। অে প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয রেয বছর প্রকল্পেয উল্পেশ্যভ কতটা অবজণত ল্পয়ল্পছ তা 

মাচাই কযা। প্রশ্নভারা, ম ণল্পফেণ, দরীয় আল্পরাচনা, দচকবরস্ট প্রভৃবত দকৌর (Device) ব্যফায কল্পয প্রাথবভক  ভাধ্যবভক 

(Secondary)  ংখ্যাফাচক  গুণফাচক তথ্যভারা  ংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ । এই ংখ্যাফাচক এফং গুণফাচক তথ্য বফল্পেলণ কল্পয 

প্রকল্পেয রেযভাো কতটুকু ফাস্তফায়ন ল্পয়ল্পছ তা বনরুণ  কযায উল্পেযাগ গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ।    
১.৩ প্রকল্পেয দমৌবিকতা: 

ফাংরাল্পদ যকায ১৯৭১ াল্পরয ভান স্বাধীনতা যুল্পদ্ধয ফীয ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয আথ ণ-াভাবজক অফস্থায উন্নবতয রল্পেয অল্পনক দল্পে 

গ্রন কল্পযল্পছন। এফ দল্পেল্পয ভল্পধ্য ভূবভীন অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য ফাস্থান বনভ ণাণ একটি গূরুত্বপূণ ণ দল্পে। কাযণ এই 
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প্রকল্পেয াাল্পে অায়  দবযদ্র ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয ফাস্থান বনভ ণাল্পণয ভাধ্যল্পভ াভাবজক অথ ণননবতক দফা প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। ১৯৭১ 

াল্পরয স্বাধীনতা যুল্পদ্ধয অভয স্মৃবত স্মযণ কল্পয জনগল্পণয ভল্পধ্য দদল্পপ্রভ জাগ্রত কযা ল্পয়ল্পছ। দবযদ্র ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য বযকবেত 

ফাস্থান  স্যাবনল্পটন ব্যফস্থা সৃবি কযা ল্পয়ল্পছ। ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাযা সুন্দয আফান দল্পয়ল্পছন। তাল্পদয আথ ণ-াভাবজক 

অফস্থা উন্নত ল্পয়ল্পছ। এই প্রকে জনগল্পণয ভল্পধ্য ভান ভৄবিযুল্পদ্ধয দচতনা জাগ্রত কল্পয জাতীয় ংবত  দদল্পপ্রভ সৃবিল্পত তাৎম ণপূণ ণ 

অফদান যাখল্পত েভ ল্পয়ল্পছ। ২৯৬২ জন ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পক পূনফ ণান কযা ল্পয়ল্পছ। এটা ভানবফক দৃবিল্পকান  দথল্পক 

অতযন্ত গূরুত্বফ। প্রকল্পেয াভাবজক, অথ ণননবতক  াংস্কৃবতক  উল্পমাবগতা অবযীভ।  
[ 

 

১.৪ প্রকল্পেয উল্পেশ্য (বডবব অনুমায়ী): 

(১) ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাল্পদ্ধয জন্য ফাস্থান বনভ ণাল্পণয ভাধ্যল্পভ াভাবজক  অথ ণননবতক দফা প্রদান কযা।  

(২)  ১৯৭১ াল্পরয স্বাধীনতা যুল্পদ্ধয স্মৃবত স্মযণ কল্পয দদপ্রীবত জাগ্রত কযা।  

(৩) বযকবেত ফাস্থান  স্যাবনল্পটন ব্যফস্থা উন্নত কযা ।  

(৪) ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয ভাল্পঝ প্রবেণ প্রদাল্পনয ভাধ্যল্পভ স্বে  দীঘ ণ দভয়াদী কভ ণংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃবি কযা মাল্পত ভৄবিল্পমাদ্ধাগণ অবধকতয 

সুবফধাজনক জীফন ধাযল্পণয সুল্পমাগ রাব কল্পযন। 

 

১.৫ প্রকল্পেয ভর কাম ণক্রভ: 

নিনন অনুমােী উি প্রকল্পেয আওিাে ভগ্র ফাংরাল্পদল্প ২,৯৬২ জন ভূবভীন  অচ্ছর মুনিয়মাদ্ধায জন্য ভ ংখ্যক আফান বফন 

ননভ মাণ কযা য়েয়ছ । ১ িরা নবি নফনি প্রয়িেকটি বফয়ন ২টি দফড রুভ, একটি ড্রইং রুভ, একটি বকল্পচন  একটি ফাযান্দা বনভ ণাল্পণয  

ংস্থান নছর । বফল্পনয ফাইদয একটি টিউফল্পয়র  একটি টয়ল্পরট বনভ ণা ণ কযা য়েয়ছ। এছাড়া গফাবদ শু রারন ারল্পনয জন্য একটি 

গফাবদ শু লড এফং াঁ-ভৄযগী ারল্পনয জন্য  একটি দাবি লড বনভ ণাণ কযা য়েয়ছ । 

 

১.৬ প্রকে নযচারক ম্পনকমি িথ্য:    

ক্রুঃ প্রকল্প নযচারয়কয নাভ দফী দানেত্ব গ্রণ দানেত্ব স্তান্তয 

১। জনাফ ভনভন মুনজবুর ক ভাজী, ননফ মাী প্রয়কৌরী, এরনজইনি  প্রকে বযচারক ০৯/০৮/২০১৩ ২৯/১২/২০১৩ 

২। জনাফ এ দক আজাদ, ননফ মাী প্রয়কৌরী, এরনজইনি প্রকে বযচারক ৩০/১২/২০১৩ ২৮/০৪/২০১৬ 

৩।  জনাফ কয রা খই, ননফ মাী প্রয়কৌরী, এরনজইনি প্রকে বযচারক ২৮/০৪/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৮ 

 

 

১.৭ প্রকে অনুল্পভাদন  ংল্পাধন  
 

১.৭.১ প্রকল্পেয অনুল্পভাদন অফস্থা: 

আয়রাচে প্রকল্পটি ২৭১১১.৯৫ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যয় এফং জানুয়া নয, ২০১২ দথল্পক জুন , ২০১৫ দভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য 

০৮/০৫/২০১২ইং তাবযল্পখ একল্পনক বায় অনুল্পভাবদত য়। বফববন্ন উল্পজরা ল্পত চাবদানুমায়ী সুবফধাল্পবাগী ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয তাবরকা না 

ায়ায় এফং বনভ ণাণ কাল্পজ বফরল্পম্বয কাযল্পণ বনধ ণাবযত ভল্পয়য ভল্পধ্য কাজ দল না য়ায় যফতীল্পত ংবেি ভন্ত্রণারয় কর্তণক উবিবখত 

প্রকেটিয দভয়াদ ব্যয় বৃবদ্ধ ব্যবতল্পযল্পক ১ (এক) ফছয ফাবড়ল্পয় জুন ২০১ ২ ল্পত জুন, ২০১৬ কযা য়। যফিীয়ি প্রকেটিয জানুয়া নয, 

২০১২ ল্পত জুন, ২০১৮ দভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয বনবভল্পত্ত ংয়াধয়নয জন্য উয়যাগ গ্রণ কযা ে এফং ০২ জুরাই ২০১৭ িানযয়ে প্রাননক 

অনুয়ভাদন রাব কয়য।  
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১.৭.২ প্রকল্প  ংয়াধয়নয কাযণ : 

প্রকয়ল্পয কভ ম নযনধ লদয়য প্রাে কর উয়জরাে নফযভান। নিনন অনুমােী উয়জরা ম মায়ে গঠিি কনভটিয ভাধ্যয়ভ ফাস্থান 

ফযায়েয সুানয কযা ে। এ লেয়ে উয়জরা য়ি মুনিয়মাদ্ধায়দয িানরকা প্রানিয়ি নফরয়েয কা যয়ণ প্রকল্পটিয লভোদ অনুয়ভানদি ব্যে 

বৃনদ্ধ ব্যনিয়যয়ক ৩০ জুন ২০১৮ ম মন্ত বৃনদ্ধ কযা য়েয়ছ (সূে বডবব)। 

১.৮ প্রকে ফাস্তফায়ন কার (বডবব অনুমায়ী): 

াযণী-১.১, প্রকে ফাস্তফায়ন ভয় 

বডবব’য ধযণ প্রকে শুরুয তাবযখ প্রকে ভাবপ্তয তাবযখ 

ভর জানুয়াযী’২০১২ জুন,২০১৫ 

ভয় বৃবদ্ধ (১ভ) জানুয়াযী’২০১২ জুন,২০১৬ 

ংল্পাবধত (১ভ) জানুয়াযী’২০১২ জুন,২০১৭ 

ফ ণল্পল ভয় বৃবদ্ধ জানুয়াযী’২০১২ জুন,২০১৮ 

 

১.৯ অথ ণায়ল্পনয অফস্থা অনুল্পভাবদত  ফাস্তফ:  

াযণী-১.২, প্রকল্পেয অথ ণায়ল্পনয অফস্থা অনুল্পভাবদত  ফাস্তফ (রে টাকা) 

নফফযণ  ভর অনুল্পভাবদত ব্যয় (রে টাকা)  প্রকৃত ব্যয় (রে টাকা)  

(ক) দভাট ২৭১১১.৯৫ ২৬৬৩৬.২৫ 

(খ) বজবফ ২৭১১১.৯৫ ২৬৬৩৬.২৫ 

(গ) বনজস্ব অথ ণায়দন - - 

(ঘ) অন্যান্য - - 

 

১.১০ ভীোয রেে: 

প্রকয়ল্পয চাযটি উয়েশ্য নছর। এই উয়েয়শ্যয ভয়ধ্য প্রধান প্রিেে উয়েশ্য র ভূনভীন ও অচ্ছর মুনিয়মাদ্ধায়দয জন্য ২৯৭১টি ফাস্থান 

ননভ মাণ কযা। অন্যান্য য়যাে উয়েশ্য র নযকনল্পি ফাফস্থান ও স্যাননয়েন ব্যফস্থা উন্নি কযা, ১৯৭১ ায়রয স্বাধীনিা মৄয়দ্ধয স্মৃনি 

স্মযণ কয়য লদপ্রীনি জাগ্রি কযা, প্রনেয়ণয ভাধ্যয়ভ স্বল্প ও দীর্ ময়ভোদী কভ মংস্থান সৃনি কযা এফং াভানজক ও অর্ মনননিক লফা 

প্রদান কযা মায়ি মুনিয়মাদ্ধাযা অনধকিয সুনফধাজনক জীফনধাযয়ণয সুয়মাগ রাব কয়য। এফ উয়েশ্য কিো পর য়েয়ছ িা মূল্যােণ 

কযাই এই ভীোয রেে। ভীোয় উল্পেশ্যভল্পক অথ ণননবতক, াভাবজক  াংস্কৃবতক এই বতনটি ধাযায় বফবি কল্পয প্রবাফ বনণ ণয় 

কযায প্রয়া গ্রন কযা ল্পয়ল্পছ। এফ প্রবাল্পফয দেল্পে প্রকল্পেয অজণন যফতী অধ্যাল্পয় আল্পরাচনা কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

১.১১ প্রকয়ল্পয এরাকা:  

ফাংরায়দয়য ৪৮৪টি উয়জরাে ২৯৬২টি ফীয ননফা ননভ মাণ কযা য়েয়ছ। এই ফীয ননফা বফনগুয়রা ২৯৬২ জন ভূনভীন ও অচ্ছর 

মুনিয়মাদ্ধায়দয নায়ভ ফযাে কযা য়েয়ছ। িাযা এই ফীয ননফায় নযফায ননয়ে ফফা কযয়ছ ।  
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বিতীয় অধ্যায় 

বনবফড় বযফীেন কাজ বযচারনা দ্ধবত  ভয় বববত্তক বযকেনা 

২.১ প্রবাফ ভল্যায়ল্পনয কাম ণবযবধ 

ফাবল ণক উন্নয়ন কভ ণসূবচ (এবডব) ভুি উন্নয়ন প্রকেভ বযকেনা ভন্ত্রণারল্পয়য অধীন ফাস্তফায়ন বযফীেণ  ভল্যায়ন বফবাগ 

(আইএভএইবড) কর্তণক বযফীেণ  ভল্যায়ন কযা য়। এয ভাধ্যল্পভ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকাল্পযয কর ভন্ত্রণারয়/বফবাগ  ংস্থা 

কর্তণক ফাস্তফায়নাধীন/ফাস্তাফাবয়ত প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন অফস্থায তথ্য ায়া মায়। ভাপ্ত প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন প্রবতল্পফদল্পনয ভাধ্যল্পভ 

উন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর অবজণত অববজ্ঞতা আইএভএইবড ংবেি কর্তণেল্পক অফবত কল্পয। 
এবডবভুি উন্নয়ন প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত বযফীেল্পণয াাাব প্রবত অথ ণফছয আইএভইবড যাভ ণক পাভ ণ বনল্পয়াল্পগয ভাধ্যল্পভ 

ীবভত ংখ্যক ভাপ্ত প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন বযচারনা কল্পয থাল্পক। এযই ধাযাফাবকতায় আইএভইবড ২০১৮-২০১৯ অথ ণফছল্পযয 

যাজস্ব ফাল্পজল্পটয আতায় ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য আফান বনভ ণাণ ীল ণক ভাপ্ত প্রকেটিয প্রবাফ ভল্যায়ল্পনয উল্পেযাগ 

বনল্পয়ল্পছ। আইএভইবড’য এ ংক্রান্ত বযে অনুযল্পণ মথামথ প্রবক্রয়ায ভাধ্যল্পভ বউম্যান ইল্পকাল্পনাবভক দডল্পবরল্পভন্ট দাাইটি (বড) 

দক ফবণ ণত প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যাল্পয়ল্পনয জন্য যাভ ণক প্রবতষ্ঠান বাল্পফ বনফ ণাচন কল্পযল্পছ।  
ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য আফান বনভ ণাণ ীল ণক ভাপ্ত প্রকেটিয প্রবাফ ভল্যায়ল্পনয রল্পেয ফতণভান গল্পফলণা কল্পভ ণয 

উল্পেশ্যভ বনম্নরু: 

ক) প্রকল্পেয ১০টি দজরায ৩০টি উল্পজরাল্পক প্রকল্পেয আতাভুি বল্পল্পফ ভল্যায়ন কযল্পত ল্পফ;  

খ) প্রকল্পেয টভূবভ, উল্পেশ্য, ংল্পাধন, অনুল্পভাদন, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার, আযটিএবব চাবদা অনুমায়ী ফছয বববত্তক ফযাে  

চাবদা অনুমায়ী অথ ণ ছাড়কযণ এফং ব্যল্পয়য প্রাবঙ্গক তথ্য ম ণল্পফেণ  ম ণাল্পরাচনা; 

গ) প্রকল্পেয অঙ্গবববত্তক অগ্রগবতয ফাস্তফ (দবৌত)  আবথ ণক তথ্য ংগ্র, বন্নল্পফন, বফল্পেলণ, াযবণ  দরখবচল্পেয ভাধ্যল্পভ উস্থান  

ম ণাল্পরাচনা; 

ঘ) প্রকল্পেয উল্পেশ্য অজণল্পনয অফস্থা উস্থান  ম ণাল্পরাচনা; 

ঙ) প্রকল্পেয আতায় ম্পাবদত বফববন্ন ণ্য, কাম ণ  দফা ক্রল্পয়য (Procurement) দেল্পে যকাবয ক্রয় বফবধভারা (ববআয-

২০০৮), যকাবয ক্রয় আইন (ববএ-২০০৬) এফং গাইডরাইন ইতযাবদ অনুযণ কযা ল্পয়ল্পছ বকনা তা উস্থান  ম ণাল্পরাচনা; 

চ) প্রকল্পেয আতায় ক্রয় কযা ণ্য, কাম ণ  দফায যেণাল্পফেল্পণয জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনফর এফং দ্ধবত উস্থান  ম ণাল্পরাচনা কযা; 

ছ) প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ম্পবকণত বফববন্ন বফলয় দমভন: অথ ণায়ল্পন বফরম্ব, ণ্য, কাম ণ  দফা ক্রয়/ংগ্রল্পয দেল্পে বফরম্ব/কাম ণ, প্রকে 

ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকল্পেয দভয়াদ  ব্যয় বৃবদ্ধ ইতযাবদয কাযণ অন্যান্য বদন ম ণল্পফেণ, ম ণাল্পরাচনা  বফল্পেলণ; 

জ) প্রকল্পেয আতায় ম্পাবদত ভর কাম ণক্রভভল্পয কাম ণকাবযতা  উল্পমাবগতা বফল্পেলণ এফং বফল্পল পরতা (Success 

Stories) বফলল্পয় আল্পরাকাত; 

ঝ) বফববন্ন ম ণল্পফেল্পণ প্রাপ্ত তল্পথ্যয  দগুল্পরায উয প্রাপ্ত ব্যাখ্যায ম ণাল্পরাচনা; 

ঞ) প্রকল্পেয ফর বদক, দূফ ণর বদক, সুল্পমাগ  ঝুঁবক (SWOT) বফল্পেলণ  মথামথ সুাবয প্রদান কযা; 

ট) প্রকেটিয ম্ভাব্য প্রস্থান বযকেনা (Exit Plan) ম্পল্পকণ ব্যাখ্যা  ভতাভত প্রদান; 

ঠ) এই প্রকে এফং অন্যান্য প্রকেগুবরয ভল্পধ্য মবদ দকান পিতকযণ ফা াথ ণকয থাল্পক তল্পফ তা ব্যাখ্যা কযা; 

ড) অনুল্পভাবদত আযটিববল্পত প্রদত্ত বডজাইন এফং দেববপল্পকন বডজাইন অনুমায়ী বফববন্ন ণ্য, কাম ণ  দফা এয ংখ্যাগত  

গুণগতভান মাচাই কযা; 

ঢ) একই এরাকায একই যকল্পভয প্রকল্পেয াল্পথ তুরনা কযা; 
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ণ) ভৄল্যায়ন কাল্পজয ম ণল্পফেণভ স্থানীয় জনগনল্পক অফবত কযায রল্পেয স্থানীয় ম ণাল্পয় একটি কভ ণারায আল্পয়াজন কযা এফং 

প্রবতল্পফদন পতবয কযা; 

ত) জাতীয় ম ণাল্পয়  একটি কভ ণারায আল্পয়াজন কল্পয ভল্যায়ন কাল্পজয ম ণল্পফেণভৄ অফবত কযা  কভ ণারায় প্রাপ্ত ভতাভত  

সুাবযভ বফল্পফচনা কল্পয প্রবতল্পফদনটি চুড়ান্ত কযা; 

থ) প্রকে এরাকা দথল্পক ংগৃীত তল্পথ্যয বববত্তল্পত একটি ভল্যায়ন প্রবতল্পফদন প্রণয়ন এফং আইএভইবডয অনুল্পভাদন গ্রন;  

দ) ভল্যায়ন প্রবতল্পফদনটি ফাংরায় (বনক পন্ট)  ইংল্পযবজ (Times new Roman) উবয় বালায় প্রস্তুত কযা; 

ধ) প্রকেটি ভল্যায়ল্পন প্রাপ্ত তল্পথ্যয বববত্তল্পত প্রল্পয়াজনীয় সুাবয প্রণয়ন;  

ন) দফা গ্রনকাযী ংস্থা আইএভইবড কর্তক আল্পযাবত অন্যান্য ংবেি দাবয়ত্ব ারন কযা;  

প্রবতল্পফদন প্রণয়ন: প্রবাফ ভল্যায়ল্পনয কাজ বনধ ণাবযত ভল্পয়য ভল্পধ্য দল কযায উল্পেল্পশ্য কাম ণবযবধ দভাতাল্পফক যাভ ণ প্রবতষ্ঠাল্পনয 

কাম ণাফবর, ভয়কার এয াল্পথ ভন্বয় কল্পয ফাস্তফভৄখী কভ ণ বযকেনা পতবয কযা য়। বযকেনাটি প্রকল্পেয ভর কাম ণাফরীয াল্পথ 

ভন্বল্পয় গঠিত । দমভন: প্রস্তুবতভরক কাম ণক্রভ , প্রকে ংবেি প্রবতল্পফদন , টিবব, আযটিবব, অঙ্গবববত্তক দবৌত  আবথ ণক কাল্পজয 

অগ্রগবত এফং গুণাগুণ , প্রকল্পেয আতায় ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাফরী ম ণাল্পরাচনা , প্রকে ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ভস্যাফরীয ম ণাল্পরাচনা এফং 

ভীো ল্পত প্রাপ্ত বফলয়াবদ আল্পরাকাত কযা ল্পয়ল্পছ। ফতণভান ভীোয জন্য কাম ণাফরী ভ বনল্পম্ন দদয়া ল্পরা : 

 আইএভইনি’য ায়র্ নযকল্পনা বা; 

 প্রকয়ল্পয নফনবন্ন ননর্ে লমভন: টিনন, আটিনন, ভাি প্রনিয়ফদন এফং ভননেনযং প্রনিয়ফদন ম মায়রাচনা; 

 প্রশ্নভারা, গাইিরাইন ও ছক প্রণেন চূড়ান্তকযণ; 

 প্রাযনিক প্রনিয়ফদন প্রণেন ও দানের; 

 প্রাযনিক প্রনিয়ফদয়নয উয আইএভইনি’য লেকননকোর ও নিোনযং কনভটিয ভিাভি গ্রণ ও েড়া প্রনিয়ফদন চূড়ান্তকযণ; 

 িথ্য ংগ্রকাযীয়দয প্রনেণ প্রদান ও প্রশ্নপ্রয়েয প্রাক-মাচাইকযণ; 

 ভাঠ ম মায়ে িথ্য ংগ্র ও এয গুণগি ভান যো; 

 প্রকয়ল্পয ফাস্তফােয়নয ম মাে (ফাস্তফ ও আনর্ মক অগ্রগনি) ম মায়রাচনা; 

 প্রকয়ল্পয আওিাধীন ক্রে ংক্রান্ত িথ্যাফরীয ম মায়রাচনা; 

 প্রকল্প ফাস্তফােন ংক্রান্ত ভস্যাফরী ম মায়রাচনা; 

 স্থানীে ম মায়ে প্রকল্প এরাকায উকাযয়বাগী ও অংীজয়নয ায়র্ কভ মারায আয়োজন কযা ; 

 িথ্য ব্যফস্থানা, প্রনক্রোকযণ ও নফয়েলণ; 

 ১ভ েড়া প্রনিয়ফদন প্রণেন ও উস্থান; 

গয়ফলণা কয়ভ ময কাজ চায বায়গ নফবি : ১) প্রকল্প ংনেি প্রানিক প্রনিয়ফদন ননর্েমূ ম মায়রাচনা পূফ মক ভাধ্যবভক উাত্ত ংগ্র , 

২) ভাঠ ম মায়ে গয়ফলণায ভাধ্যয়ভ প্রার্নভক িথ্য -উাত্ত ংগ্র কযা , ৩) ংগৃীি িথ্য -উাত্ত নফনবন্ন আংনগয়ক মাচাই 

(Triangulate) কযা, এফং ৪) প্রনিয়ফদন প্রস্তুি কযা। 

 

২.২ প্রবাফ ভল্যায়ল্পনয দকৌর  চরক 

প্রকে ংবেি প্রবতল্পফদনভ আল্পধয় (Content in-depth) বফল্পেলল্পণয ভাধ্যল্পভ তথ্য-উাত্ত ংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ। এ বফলল্পয় 

একটি তথ্য ব্যফস্থানা বফন্যা কাঠাল্পভা ক্রয়কাবয প্রবতষ্ঠান, আইএভইবড-য াল্পথ যাভ ণক্রল্পভ পতবয কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকে ংবেি 
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প্রবতল্পফদন  ংবেি দস্তাল্পফজভ বফল্পেলল্পণয ভাধ্যল্পভ: ১) প্রকল্পেয ম ণাল্পরাচনা, ২) প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন অফস্থা, ৩) প্রকল্পেয উল্পেশ্যাফরী 

অজণন ম ণাল্পরাচনা, ৪) উকাযল্পবাগীল্পদয উয প্রকল্পেয প্রবাফভ, ৫) ক্রয় বফবধভারা ববআয প্রবতারন ম ণল্পফেণ, ৬) প্রকল্পেয 

প্রল্পয়াজনীয় বফলয়াবদ ম ণল্পফেণ, ৭) প্রকল্পেয ফর  দূফ ণর বদক ভ আল্পরাচনা কযা এফং ৮) দম কর বফলয় ম্পাবদত য়বন তা 

বফল্পেলণ-প্রভৃবত ম্পাদন কযা। 
বনল্পম্নাি দযখাবচল্পেয ভাধ্যল্পভ (দযখাবচে ২.১) গল্পফলণা দ্ধবতয তাবিক কাঠাল্পভা তুল্পর ধযা ল্পরা। 
 

দযখাবচে ২.১: তাবিক কাঠাল্পভা 

 

 

 

 

 

     

  

   

    

  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ভাঠ ম ণাল্পয় গল্পফলণায ভাধ্যল্পভ ংগৃীত প্রাথবভক তল্পথ্যয গুণগত ভান বনবিত কযল্পত ল্পফ ণাচ্চ তণকতা অফরম্বন কযা ল্পয়ল্পছ। তথ্য 

ংগ্রল্প দম ফ প্রল্পয়াজনীয় পযম্যাট, গাইডরাইন প্রস্তুত কযা ল্পয়ল্পছ দগুল্পরায উল্পমাবগতা ভাঠ ম ণাল্পয় ব্যফাল্পযয আল্পগ মাচাই কযা 

ল্পয়ল্পছ। এইরুল্প তথ্য ংগ্রল্পয টুরভ আইএভইবড যাভ মক্রয়ভ চুড়ান্ত কযা ল্পয়ল্পছ। নযভাণগি িথ্য মূ দদফচেয়নয ভাধ্যয়ভ 

ননধ মানযি উত্তযদািায়দয ননকে লর্য়ক োনা জনযয়য ভাধ্যয়ভ ংগ্র কযা য়েয়ছ। গুণগি িথ্য মূ মূর িথ্য দািায়দয াোৎকায গ্রণ , 

ভাঠ ম মায়ে  নননফড় ম ণল্পফেন, লপাকাগ্রুয় আয়রাচনা , লকিানিয ভাধ্যয়ভ ংগ্র কযা য়েয়ছ। একটি স্থানীে ম মায়ে কভ মারায 

আয়োজন কযা য়েয়ছ এফং কভ মারা লর্য়ক সুানযমূ ংগ্র ও মাচাই কযা য়েয়ছ। এবায়ফ কর িথ্য ও উাত্ত মাচাই -ফাছাই কয়য 

প্রাি িথ্যানদয নবনত্তয়ি ফিমভান েড়া প্রনিয়ফদন প্রণেন কযা য়েয়ছ। লযোনচে ২.২ এয ভাধ্যয়ভ গয়ফলণা দ্ধনি লদোয়না য়েয়ছ: 

 

 

 

 

 

ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয আফান বনভ ণাল্পণ প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন 

 
      

 

ভাধ্যবভক তথ্য ম ণাল্পরাচনা প্রাথবভক উাত্ত গুণগত উাত্ত বভশ্র দ্ধবতল্পত জবয 

প্রকল্পেয নবথে বফল্পেলণ ১০ দজরায ৩০টি 

উল্পজরায় সুবফধাল্পবাগীল্পদয 

াল্পথ খানা জবয । দভাট 

৩০০ জন ভৄবিল্পমাদ্ধায 

বনকট ল্পত তথ্য ংগ্র 

দরগত আল্পরাচনা ভর 

তথ্যদাতায াোৎকায 

বনবফড় ম ণল্পফেন 

দক স্টাবড  

এরাকা ম ণল্পফেণ 

তথ্য  উাত্ত বফল্পেলণ 

(SWOT) বফল্পেলণ ট্রায়াংগুল্পরন 

প্রবতল্পফদন প্রস্তুতকযণ 

প্রবতল্পফদন চুড়ান্তকযণ 

আইএভইবড  জাতীয় ম ণাল্পয় কভ ণারা 

দথল্পক প্রাপ্ত বপডব্যাক 
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দযোনচে ২.২ গয়ফলণা দ্ধনি 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভুবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয আফা বনভ ণাণ ীল ণক প্রকল্পেয প্রবাফ 

ভল্যায়ন 

আইএভইনি 

 
বড 

 প্রাযনিক প্রনিয়ফদয়নয ায়র্ চুড়ান্ত জনয দ্ধনি, নমুনায লকৌর এফং ফাস্তফােন বযকেনা 

নযল্পনা 

ম মায়রাচনা 

 

 

ভাঠ জনয 

 

 নিনন, নযকল্পনা কনভন 

 আযনিনন, ননআয 

 অন্তফিী প্রনিয়ফদন, ভানক প্রনিয়ফদন 

 ফানল মক প্রনিয়ফদন 

 ক্রে দ্ধনি 

 
 প্রকল্প ম মায়রাচনা 

 ফাস্তফােন অফস্থায ম মায়রাচনা 

 রেে ও উয়েশ্য অজমন ম মায়রাচনা  

 আযণ নফনধভারা ও ননআয মূল্যােন 

 প্রকয়ল্পয প্রয়োজনীেিা ম মায়রাচনা 

 নফরে ও নফনচ্ছন্নিা নফয়েলণ 

োনাে নযভাণগি জনয 

নমুনা কাঠায়ভা প্রস্তুিকযণ 

নমুনা ননফ মাচন 

 

গুণগি িথ্য ংগ্র 

 দরগি আয়রাচনা 

 মূর িথ্যদািায়দয াোৎকায 

 নননফড় াোৎকায  

 লক িানি 

 

েড়া প্রশ্নাফনর ও গাইিরাইন প্রস্তুিকযণ 

 
াইরে যীেণ 

 
প্রশ্নভারা ংয়াধন, চুড়ান্তকযণ 

 
ভাঠকভী ননয়োগ ও প্রনেণ 

 
নযভাণগি উাত্ত ও গুণগি িথ্য ংগ্র 

 
আঞ্চবরক কভ ণারা 

 
উাত্ত ও িথ্য নফয়েলণ, (Swot)   নফয়েলণ ও ট্রাোংগুয়রন 

েড়া প্রনিয়ফদন প্রণেন 

 
আইএভইনি-য নপিব্যাক জািীে ম মায়ে কভ মারা 

প্রনিয়ফদন চুড়ান্তকযণ 
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২.৩ িথ্য ও উাত্ত ংগ্রয়য টুরমূ:  

 

প্রশ্নভারা, লচকনরি, KII Interview schedules, FGD-schedules. 

 

াযনণ ২.২ িথ্য ও উাত্ত ংগ্রয়য টুর ও উৎ মূ 

 

গয়ফলণায মূর 

নযয 

উাত্ত/িথ্য ংগ্রয়য টুর ও উৎাফরী 

উকযণ উৎ 

প্রকল্প ম মায়রাচনা ননর্ে ম মায়রাচনা; মূর িথ্যদািায়দয াোৎকায প্রকয়ল্পয ননর্ে; প্রকল্প কভ মকিমাবৃন্দ; ংনেি ব্যনিফগ ম 

ফাস্তফােয়নয অফস্থা 

ম মায়রাচনা 

ননর্ে ম মায়রাচনা; মূর িথ্যদািায়দয াোৎকায প্রকয়ল্পয ননর্ে; প্রকল্প কভ মকিমাবৃন্দ; ংনেি ব্যনিফগ ম; 

প্রকয়ল্পয উকাযয়বাগীগণ 

রেে ও উয়েশ্য 

ম মায়রাচনা 

ননর্ে ম মায়রাচনা; োনা জনয; মূর িথ্যদািায়দয 

াোৎকায; দরগি আয়রাচনা, ভাঠ ম মায়ে পয ও 

ম ময়ফেন 

প্রকয়ল্পয ননর্ে; প্রকল্প কভ মকিমাবৃন্দ; ংনেি ব্যনিফগ ম; 

প্রকয়ল্পয উকাযয়বাগীগণ 

আযণ নফনধভারা ও 

ননআয মূল্যােন 

ননর্ে ম মায়রাচনা; মূর িথ্যদািায়দয াোৎকায; 

ভাধ্যনভক উাত্ত ংকরন 

প্রকয়ল্পয ননর্ে; প্রকল্প কভ মকিমাবৃন্দ; ংনেি ব্যনিফগ ম; 

প্রকয়ল্পয 

প্রয়োজনীেিা 

ম মায়রাচনা 

ননর্ে ম মায়রাচনা; মূর িথ্যদািায়দয াোৎকায; 

ভাধ্যনভক উাত্ত ংকরন  

প্রকয়ল্পয ননর্ে; প্রকল্প কভ মকিমাবৃন্দ; ংনেি ব্যনিফগ ম; 

প্রকয়ল্পয উকাযয়বাগীগণ 

আযয়ণয গুণগি 

মূল্যােন 

ননর্ে ম মায়রাচনা; মূর িথ্যদািায়দয াোৎকায; 

দরগি আয়রাচনা; নননফড় ম ময়ফেন 

প্রকয়ল্পয ননর্ে; প্রকল্প কভ মকিমাবৃন্দ; ংনেি ব্যনিফগ ম; 

প্রকয়ল্পয উকাযলবাগীগণ 

ফাস্তফােয়নয নফরে ও 

নফনচ্ছন্ন নফয়েলণ 

ননর্ে ম মায়রাচনা; োনা জনয; মূর িথ্যদািায়দয 

াোৎকায; নননফড় াোৎকায; লক িানি; ভাধ্যনভক 

উাত্ত ংকরন 

প্রকয়ল্পয ননর্ে; প্রকল্প কভ মকিমাবৃন্দ; ংনেি ব্যনিফগ ম 

ফাস্তফােন কভ মকায়েয 

পরাপর ও উয়মাগ 

নফয়েলণ 

ননর্ে ম মায়রাচনা; োনা জনয; মূর িথ্যদািায়দয 

াোৎকায; দরগি আয়রাচনা; ভাধ্যনভক উাত্ত 

ংকরন 

প্রকয়ল্পয ননর্ে; প্রকল্প কভ মকিমাবৃন্দ; ংনেি ব্যনিফগ ম; 

প্রকয়ল্পয উকাযয়বাগীগণ 

SWOT নফয়েলণ ননর্ে ম মায়রাচনা; মূর িথ্যদািায়দয াোৎকায; 

দরগি আয়রাচনা; ভাধ্যনভক উাত্ত ংকরন 

প্রকয়ল্পয ননর্ে; প্রকল্প কভ মকিমাবৃন্দ; ংনেি ব্যনিফগ ম 

আর্ মাভানজক 

অফস্থায ম মায়রাচনা 

ননর্ে ম মায়রাচনা; োনা জনয; মূর িথ্যদািায়দয 

াোৎকায; দরগি আয়রাচনা; নননফড় াোৎকায; 

লক িানি; ম ময়ফেণ 

প্রকয়ল্পয ননর্ে; প্রকল্প কভ মকিমাবৃন্দ; ংনেি ব্যনিফগ ম; 

প্রকয়ল্পয উকাযয়বাগীগণ 

 

২.৪ প্রানিক ননর্ে ম মায়রাচনা 

প্রকয়ল্পয ফাস্তফােন দেিা এফং অনজমি াপল্য ম্পয়কম ম্যক ধাযণা অজময়নয জন্য প্রকয়ল্পয ফাস্তফ ও আনর্ মক রেেভাো ও অগ্রগ নিয 

নফয়েলণ কযা ে। অে প্রকয়ল্পয প্রস্তাফ প্রণেন লর্য়ক শুরু কয়য ফাস্তফােন ম মন্ত কর প্রনিয়ফদনমূ ম মায়রাচনা কযা ে । ম মায়রাচনায 

প্রধান উয়েশ্য নছর প্রকয়ল্পয লবৌি ও আনর্ মক অগ্রগনিয তুরনা কযা ছাড়াও প্রকয়ল্পয কাম মকাযীিাে ত্রুটি -নফচুেনি, পরিা-ব্যর্ মিা ইিোনদ 

নননিি কযা ে। এ রয়েে প্রকয়ল্পয টিনন, আযটিনন, ননআয এফং অগ্রগনিয প্রনিয়ফদন ম মায়রাচনা কযা য়েয়ছ। প্রবাফ মূল্যােন 

ভীোয জন্য প্রয়োজনীে প্রকল্প দনররানদ, িথ্য ও উাত্ত ংনেি অনপ লর্য়ক গ্রণ কযা য়েয়ছ।  

গয়ফলণা দর প্রকল্প ংনেি দস্তায়ফজমূ ংগ্র  কয়য নফয়েলণ কয়যয়ছ। এই কায়জ গয়ফলণা কানযযা একটি নন ধ মানযি গাইিরাইন 

অনুযণ কয়য দূদরয়ক দস্তায়ফজ ও প্রনিয়ফদন ংগ্রয় ও নফয়েলয়ণ ােিা কয়যয়ছ। এই ম মায়ে কাজ প্রাযনিক প্রনিয়ফদ ন জভাদায়নয 

য লর্য়কই শুরু য়েনছর এফং িা প্রবাফ মূল্যােয়নয প্রনিয়ফদন েড়াকযণ ম মন্ত চয়রয়ছ। 
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ননয়ে নফয়েলয়ণয নননভয়ত্ত লম ফ িকুয়ভন্ট ব্যফায কযা য়েয়ছ িায একটি ংনেি িানরকা প্রদান কযা য়রা : 

 লেকননকোর ােিা প্রকল্প প্রস্তাফনা (টিনন), আইএভইনি, নযকল্পনা ভন্ত্রণারে; 

 ংয়ানধি লেকননকোর ােিা প্রকল্প প্রস্তাফনা (আযটিনন), আইএভইনি, নযকল্পনা ভন্ত্রণারে; 

 প্রকল্প ভাি প্রনিয়ফদন (ননআয); 

 ফাস্তফােনকাযী ংস্থায ফাৎনযক ও প্রকল্প ভাি প্রনিয়ফদন; 

 আইএভইনি ফাস্তফােনকাযী ংস্থা কর্তমক প্রকল্প নযদ মন প্রনিয়ফদন; 

 ভধ্যয়ভোদী জনয প্রনিয়ফদন। 

২.৫ রনেি জনয়গাষ্ঠী ও গয়ফলণায একক 

লম কর নযফায়যয াোৎকায গ্রণ কযা য়েয়ছ (Inclusion Criteria) 

ক. লম কর মুনিয়মাদ্ধায়দয োনা জনয কযা য়েয়ছ (িমমৄি আফান ফযাে লয়েয়ছ) 

১০টি ননফ মানচি লজরায ৩০টি উয়জরাে ৩০০ জন মুনিয়মাদ্ধায াোৎকায গ্রণ কযা য়েয়ছ। 

ে. লম কর লরায়কয াোৎকায গ্রণ কযা য়ফ না (Exclusion Criteria) 

 ভাননকবায়ফ সুস্থ নে  

 লকান ােিা াে নাই এফং আইনন অনববাফক নে 

 াোৎকায নদয়ি যানজ নন 

 কভ ম এরাকাে ফফা কয়য না 

গ. উকায ােনন এভন নযফায খ ুঁয়জ লফয কযায লকৌর (Control group selection process)  

 লনেওোকম লকৌর/দ্ধনি অফরেন কয়য /উল্পজরা ভৄবিল্পমাদ্ধা অবপ দথল্পক আফান  ােনন এভন নযফাযয়ক খ ুঁয়জ লফয কযা  

মাযা ফীয ননফা ফযাে প্রািয়দয প্রাে ভম মায়েয  

র্. লম কর মুনিয়মাদ্ধা লকান উকায ােনন এভন নযফায়যয দস্য (কয়রার গ্রু) 

 উকায লবাগীয়দয একই কনভউননটিয়ি ফফা কয়য এফং আর্ মাভানজক অফস্থা প্রাে ভ ম মা লে 

২.৬ উত্তযদাতায এফং এরাকায নভৄনা চয়ন দ্ধবত:  

দভাট দজরা দথল্পক াধাযণ পদফচয়ন দ্ধবতল্পত ( SRS) ১০টি দজরা বনফ ণাচন কযা ল্পয়ল্পছ।  প্রবতটি বনফ ণাবচত দজরা দথল্পক াধাযণ পদফ 

চয়ন দ্ধবত প্রল্পয়াগ কল্পয  প্রবতটি দজরা দথল্পক  প্রাল্পয়াজনীয় ৩টি উল্পজরা ফাছাই কযা ল্পয়ল্পছ। ১০টি দজরা দথল্পক  দভাট ৩০টি উল্পজরা 

ফাছাই কযা ল্পয়ল্পছ। ভাঠ কভীগণ প্রবত উল্পজরা ল্পত দভাট ১০জন ভৄবিল্পমাদ্ধায তাবরকা ংগ্র কল্পয, এয ভল্পধ্য ৫ জন  আফান প্রাপ্ত 

এফং ফাকী ৫জন আফান প্রাপ্ত নয় এয  ভধ্য ল্পত ল্পযজবভল্পন বযদ ণন কযত : তথ্য ংগ্র কল্পযল্পছ। ফ ণল্পভাট ৩০০জন ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয 

তথ্য ংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ ।  
 

২.৭ গুণগত তথ্য  উাত্ত ংগ্র দ্ধবত:  

ভীোয় বযভাণগত দ্ধবত ছাড়া গুণগত দ্ধবত ব্যফায কযা দয়ল্পছ । দমভন দরীয় আল্পরাচনা (FGD) এফং ভর উত্তযদাতাল্পদয 

াল্পথ বনবফড় আল্পরাচনা (KII). এছাড়া Expert দর কর্তণক াঁচটি দজরায াঁচটি উল্পজরায় পয  বনবফড় ম ণল্পফেণ বযচারনা 

কযা ল্পয়ল্পছ। এবাল্পফ ংগৃীত তথ্যভারায গুণগত ভান বৃবদ্ধয দল্পে গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ।  
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২.৮ দরীয় আল্পরাচনা (FGD): 

১০ দজরায ১৫টি উল্পজরায় একটি কল্পয FGD কযা ল্পয়ল্পছ। দভাট FGD’য ংখ্যা ল্পয়ল্পছ ১৫টি । প্রবত FGD-দত ১০-১২ জন 

স্থানীয় ভৄবিল্পমাদ্ধা অন্তভু ণি কযা ল্পয়ল্পছ। FGD দস্যল্পদয ভতাভত বযল্প ণাল্পট উল্পিখ কযা ল্পয়ল্পছ।  
২.৯ মূর িথ্যদািায়দয ায়র্ নননফড় আয়রাচনা:  

প্রবতটি উল্পজরা দথল্পক ১জন কল্পয বফবি ব্যবিয  ( ভৄবিল্পমাদ্ধা কভাোয/উল্পজরা দচয়াযম্যান/বনফ ণাী কভ ণকতণা/উল্পজরা প্রল্পকৌরী 

প্রভৃবত) াোৎকায দনয়া ল্পয়ল্পছ। দভাট  ৩০ টি Key Informants Interview কযা ল্পয়ল্পছ।   

২.১০ প্রশ্নভারা  দচকবরি:  

আফান প্রকেটি ঠিক বাল্পফ ফাস্তফায়ন ল্পয়ল্পছ বকনা এল্পেল্পে ভৄবিযুদ্ধ নফলেক ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর অবধদপ্তয  

ংবেি ঠিকাদায প্রবতষ্ঠান এয বনকট ল্পত ায়ক কর তথ্য ংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ। এ বফলল্পয় দচকবরি ংযুি কযা ল্পয়ল্পছ। 

মন্ত্রাবত, ভারাভার  দফা ববএ ২০০৬  ববআয ২০০৮ অনুমায়ী ল্পয়ল্পছ বকনা তা মাচাই কযা ল্পয়ল্পছ। প্রাক্করন, অনুল্পভাদন, 

দটোয প্রবক্রয়া  তায ভল্যায়ন, চুবি ম্পাদন  কাম ণম্পাদন ইতযাবদ ভয়ভত, ভানম্মত বাল্পফ ল্পয়ল্পছ বকনা তা যীো কযা 

ল্পয়ল্পছ। ংগ্রীত ভাধ্যবভক তল্পথ্যয আল্পরাল্পক কর নফলে নফস্তানযি অে প্রনিয়ফদয়ন উয়েে কযা য়েয়ছ ।  

২.১০.১ প্রশ্নভারা:  

প্রল্পতযক দশ্রণীয গ্রাকল্পদয জন্য ১টি কল্পয প্রশ্নভারা পতযী কযা ল্পয়ল্পছ (প্রাযবম্ভক প্রবতল্পফদল্পন বন্নল্পফবত)। প্রশ্নভারায ব্যাাল্পয 

আইএভইবড’য ভতাভত দনয়া ল্পয়ল্পছ। এগুবর একটি নন-স্যাম্পড এরাকায় বপ্র-দটস্ট কযা  লেয়ছ। আইএভইবড’য ভতাভত  বপ্র-

দটস্ট দথল্পক প্রাপ্ত বপডব্যাক বফল্পফচনা কল্পয প্রশ্নভারাভ চূড়ান্ত কযা ল্পয়ল্পছ।  

২.১০.২ লচকনরি:  

উযন্তু ভাধ্যবভক উাত্ত ংগ্রল্পয জন্য কল্পয়কটি দচকবরস্ট ব্যফায কযা  লেয়ছ। FGD  KII এয জন্য FGD লচকবরস্ট  

KII দচকবরি ব্যফায কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

২.১১ ম্পানদি কায়জয ধাযাফানক িানরকা:  

ক্র. নং কযণীে কভ মসূচী জনয দ্ধনি 

১ প্রশ্নভারা প্রস্তুত  যীোকযণ  ভাঠ ম ণাল্পয় যীেণ  

২ যাবয ভাঠ ম ণাল্পয় আফাল্পনয তথ্য ংগ্র  যাবয াোৎকায গ্রণ  

৩ যাবয সুবফধা দবাগীল্পদয বত অথ ণাৎ ভাবরকল্পদয বত আল্পরাচনা কযা  যাবয াোৎকায গ্রণ 

৪ মাযা ফযাে ায়বন ফা সুবফধা ায়বন তাল্পদয াোৎকায গ্রণ   যাবয াোৎকায গ্রণ 

৫ TOR অনুমায়ী আফাল্পনয দচকবরি পতযী কযা অথ ণাৎ তথ্য ংগ্র কযা।  দচকবরি পতবয  

৬ 

প্রকল্পেয বত দম দম বফবাগ জবড়ত বছর তাল্পদয বচবিত কল্পয Key 

Informants Interview (KII) দ্ধবতল্পত াোৎকায গ্রণ  

াোৎকায গ্রণ  

৭ স্থানীয় ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয ভন্বল্পয় দপাকা গ্রু বডকান (FGD) কযা  দরীয় আল্পরাচনা (FGD) 

৮ টাংগাইর দজরায ফাাইর উল্পজরায় একটি আঞ্চবরক কভ ণারা/ দবভনায অনুষ্ঠান  ২৭ দ ভাচ ণ ২০১৯ কযা ল্পয়ল্পছ  

৯ ডাটা  Assemble, Tabulation &  Analysis  ডাটা ব্যফস্থানা  

১০ 

আইএভইবড কর্তণক আল্পয়াবজত জাতীয় কভ ণারায় প্রবতল্পফদন উস্থান  চূড়ান্তকযণ । 
১০ই জুন ২০১৯ ঢাকায় অনুবষ্ঠত ল্পয়ল্পছ। 

১০ই জুন ২০১৯ অনুবষ্ঠত ল্পয়ল্পছ। 
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২.১২ জনযয়য ভেসুচী:  

বনফ ণাবচত দজরাভ জবযল্পয তাবযখ ভন্তব্য 

১। বযাজগঞ্জ দয , কাজীপুয   াজাাদপুয উল্পজরা।  ১০/০৩/২০১৯ ল্পত ২৮/০৩/২০১৯ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পাবদত ল্পয়ল্পছ। 

২। লগাারগঞ্জ দয, দকাটারীাড়া ও টুংগীাড়া      

উল্পজরা।   

১০/০৩/২০১৯ ল্পত ২৮/০৩/২০১৯ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পাবদত ল্পয়ল্পছ। 

৩। টাঙ্গাইর দজরায ফাাইর , ঘাটাইর এফং বখপুয 

উল্পজরা। 

১০/০৩/২০১৯ ল্পত ২৮/০৩/২০১৯ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পাবদত ল্পয়ল্পছ। 

৪। জাভারপুয দজরায দয, বযলাফাড়ী  ফকীগঞ্জ 

উল্পজরা। 

১০/০৩/২০১৯ ল্পত ২৮/০৩/২০১৯ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পাবদত ল্পয়ল্পছ। 

৫। চট্টগ্রাভ দজরায  আল্পনায়াযা, পঠিকছবড়   যাউজান  

উল্পজরা।  

১০/০৩/২০১৯ ল্পত ২৮/০৩/২০১৯ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পাবদত ল্পয়ল্পছ। 

৬। সুনাভগঞ্জ দনেন, ছািক ও জাভারগঞ্জ   উয়জরা।  ১০/০৩/২০১৯ ল্পত ২৮/০৩/২০১৯ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পাবদত ল্পয়ল্পছ। 

৭। ািেীযা দয,  লদফাো  ও করায়যাো উয়জরা।  ১০/০৩/২০১৯ ল্পত ২৮/০৩/২০১৯ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পাবদত ল্পয়ল্পছ। 

৮। দবারা দয,  চযল্পপন  রারল্পভান  উল্পজরা । ১০/০৩/২০১৯ ল্পত ২৮/০৩/২০১৯ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পাবদত ল্পয়ল্পছ। 

০৯। রারভবনযাট দয , কারীগঞ্জ   াবতফান্দা 

উল্পজরা।   

১০/০৩/২০১৯ ল্পত ২৮/০৩/২০১৯ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পাবদত ল্পয়ল্পছ। 

১০। দভল্পযপুয দয, গাংনী   ভৄবজফনগয  উল্পজরা। ১০/০৩/২০১৯ ল্পত ২৮/০৩/২০১৯ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পাবদত ল্পয়ল্পছ। 

 

২.১৩ প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ফর  দূফ ণরবদক, সূল্পমাগ  ঝুঁবক (SWOT) বফল্পেলল্পণয বনল্পদ ণকভ: 

প্রকে ভল্যায়ন ভীোয় দম তথ্য উাত্ত ংগ্র এফং বফল্পেলণ প্রস্তাফ কযা ল্পয়ল্পছ, দ কর তথ্য উাত্ত ংগ্রপূফ ণক বফল্পেলণ কল্পয প্রকে 

ফাস্তফায়নকারীন ফর, দূফ ণরবদক, সূল্পমাগ  ঝুঁবকভ নাি কল্পয ববফষ্যল্পত এই ধযল্পনয প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়ল্পনয  জন্য সুাবয 

প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। বনম্নবরবখত বনল্পদ ণক  ( Indicators) অনুমায়ী প্রকল্পেয ফর, দূফ ণরবদক, সুল্পমাগ  ঝুঁবক ম ণাল্পরাচনা কযা 

ল্পয়ল্পছ।  

২.১৩.১ প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ফর বদকভৄল্পয বনল্পদ ণকভৄ (Indicator): 

* প্রকল্পেয  কাম ণক্রভ সুবনবদ ণি ভল্পয়য ভল্পধ্য ভাপ্তকযণ, 

* প্রকল্পেয প্রল্পয়াজন অনুমায়ী জনফর বনল্পয়াগ, 

* বনয়বভত প্রকে বযচারক বনল্পয়াগ, 

* মথাভল্পয় অথ ণ ছাড়, 

* প্রল্পয়াজনীয় অল্পথ ণয ংস্থান, 

* ফাৎবযক কভ ণবযকেনা প্রস্তুবত  ফাস্তফায়ন, 

* খাতয়াযী ফাল্পজট চাবদা  ফযাে, 

* বফবাগ  ভন্ত্রণারয় কর্তণক বনয়বভত ভবনটবযং, 

* প্রকল্পেয বডজাইন  দেববপল্পকন অনুমায়ী কাজ ম্পন্ন য়া এফং প্রকল্পেয প্রল্পয়াজনীয় ভূবভয প্রাপ্যতা ।  
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২.১৩.২ প্রকে ফাস্তফায়নকারীন দফ ণর বদকভৄল্পয বনল্পদ ণকভৄ  (Indicator): 

* প্রল্পয়াজন অনুমায়ী জনফর বনল্পয়াগ না কযা, 

* খেকারীন/অবতবযি দাবয়ল্পত্ব ফা ঘণঘণ প্রকে বযচারক বনল্পয়াগ, 

* অথ ণ ছাল্পড় বফরম্ব, 

* কাল্পজয তুরনায় অম ণাপ্ত অথ ণ ফযাে, 

* প্রকল্পেয কাম ণক্রভ সুবনবদ ণি বাল্পফ বচবিত না কযা, 

* ফাৎবযক কভ ণবযকেনা প্রস্তুত  ফাস্তফায়ন না কযা,  

* ভারাভার ক্রল্পয় জটিরতা  দীঘ ণ ভয় ব্যয়, 

* বফবাগ  ভন্ত্রণারয় কর্তণক বনয়বভত ভবনটবযং না কযা,  

* ক্রুটিপূণ বডজাইন  দেববপল্পকন, 

* সুপরল্পবাগীল্পদয অল্পমাগীতা। 

২.১৩.৩ প্রকল্পেয সুল্পমাল্পগয বনল্পদ ণক  (Indicator): 

* প্রকে এরাকায দমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন, 

* বফদযৎ ংল্পমাল্পগয পল্পর কভ ণ ংস্থাল্পনয সৃবি, 

* ভবরাল্পদয কভ ণ ংস্থাল্পনয ব্যফস্থা, 

* বো ব্যফস্থায উন্নয়ন, 

* স্বাস্থয ব্যফস্থায উন্নয়ন, 

* সুনফধায়বাগীয়দয আয় বৃবদ্ধ। 
২.১৩.৪ প্রকল্পেয  ঝুঁবকয  বনল্পদ ণক  (Indicator): 

* প্রকল্পেয কাজ ফাস্তফায়ল্পন যাজননবতক প্রবাফ, 

* প্রাকৃবতক দল্পম ণাল্পগয েয়েবত । 

২.১৪ ভীোয গুণগত ভান বনবিত কযায জন্য গৃীত দল্পে: 

২.১৪.১ ববেত  দে জনফর বনল্পয়াগ: 

মাচাই কল্পয এ ভীো কাল্পজয জন্য ৪ জন যাভ ণক, একজন দকা-অবড ণল্পনটয, ১০ জন তথ্য ংগ্রকাযী, ৩ জন াল্পাট ণ স্টাপ বনল্পয়াগ 

কযা ল্পয়ল্পছ। 

২.১৪.২ ভাঠকভী  সুাযবাইজায প্রবেণ: 

ভাঠকভী  সুাযবাইজায বনল্পয়াল্পগয য তাল্পদয ২ (দই) বদল্পনয প্রবেণ কভ ণসূবচয ব্যফস্থা কযা ল্পয়ল্পছ। যাভ ণক  আইএভইবড কর্তণক 

ভন্বয়ক, ভাঠকভী  সুাযবাইজাযগল্পণয প্রবেণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ।  

একজন তথ্য ংগ্রকাযী পদবনক ল্পফ ণাচ্চ ৫ জল্পনয াোৎকায গ্রণ কল্পযল্পছন। প্রায় ২ প্তাল্পয ভল্পধ্য তথ্য ংগ্রল্পয কাজ ম্পন্ন কযায 

রেযভাো বনধ ণাযণ কযা ল্পর  উল্পজরা বনফ ণাচল্পনয কায লণ দকান দকান দেল্পে চায প্তা ভয় দরল্পগল্পছ। তথ্য ংগ্রল্পয য ৪ জন 

যাভ ণক ভাঠ ম ণাল্পয় ংগৃীত তল্পথ্যয ভান নভৄনা বববত্তক মাচাই কল্পযল্পছ। এছাড়া তথ্য ংগ্রল্পয ভয় ভাঠকভীল্পদয পূযণকৃত প্রশ্নভারায 

গুণগত ভান মাচাই পূফ ণক গুণগত ভান বনবিতকযল্পণয বনল্পদ ণনা প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। যাভ ণক দর উল্পজরা পয কল্পযল্পছন এফং 

ল্পযজবভল্পন ফীয বনফা বযদ ণন কল্পযল্পছন। 
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২.১৪.৩ তথ্য ংগ্রল্পয উকযণ প্রণয়ন: 

ভীোয উল্পেশ্য, বযবধ, TOR অনুমায়ী কভ ণদ্ধবতয আল্পরাল্পক প্রল্পয়াজনীয় প্রশ্নভারা  দচকবরস্ট পতযী কযা ল্পয়ল্পছ। প্রশ্নভারা 

দচকবরিভ দটকবনকযার  বস্টয়াবযং কবভটিয বায় আল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ চুড়ান্ত কযা ল্পয়ল্পছ। তথ্য উাত্ত ংগ্রল্পয উকযণ ভ 

বনম্নরূ: 

ক. আফান ফযাে প্রাপ্ত এফং ভম ণাল্পয়য ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য প্রশ্নভারা।  

ে. FGD বা বযচারনায জন্য দচকবরস্ট। 

গ. KII াোৎকায দচকবরস্ট। 

ঘ. ভৄবিযুদ্ধ বফলয়ক ভন্ত্রণারয় দথল্পক তথ্য ংগ্র কযায দচকবরস্ট (ডকুল্পভন্ট বযববউ)। 
ঙ. LGED অবপ দথল্পক তথ্য ংগ্র কযায জন্য দচকবরি। 

চ.  আফান বফন ংক্রান্ত ম ণল্পফেণ দচকবরস্ট। 

ছ.  প্রকল্পে বনল্পয়াবজত কাবযগযী যাভ ণক দডপুটি টিভ বরডায কর্তণক বযল্পটইনায প্রল্পকৌরীল্পদয অবপ দথল্পক তথ্য ংগ্র কযায 

দচকবরি। 

২.১৫ জাতীয় কভ ণারা (National Workshop): 

তথ্য ংগ্র ভাল্পন আইএভবড দর জাতীয় ম ণাল্পয় একটি কভ ণারায আল্পয়াজন কল্পযল্পছ । আনুভাবনক ৪৫-৫০জন জাতীয় ম ণাল্পয়য 

বফববন্ন দায ব্যবিফগ ণ, ভৄবিযুদ্ধ বফলয়ক ভন্ত্রণারল্পয়য কভ ণকতণা, স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর অবধদপ্তল্পযয কভ ণকতণা, স্থানীয় যকায 

প্রান াংফাবদক  বচফ ভল্পাদয় এয াল্পথ উন্ুি আল্পরাচনা অনুবষ্ঠত ল্পফ। এই কভ ণারায বনল্পদ ণনা  ভতাভল্পতয আল্পরাল্পক 

প্রবতল্পফদন চূড়ান্ত কযা ল্পফ।  

২.১৬ আঞ্চবরক কভ ণারা (Regional Work shop):  

তথ্য ংগ্র চরাকারীন ভল্পয় যাভ ণক দর আঞ্চবরক ম ণাল্পয় একটি কভ ণারায আল্পয়াজন কল্পযল্পছ। প্রাে ৪০ জন আঞ্চবরক ম ণাল্পয়য 

বফববন্ন দায ব্যবিফগ ণ, ভৄবিযুদ্ধ বফলয়ক ভন্ত্রণারল্পয়য কভ ণকতণা, স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর অবধদপ্তল্পযয কভ ণকতণা, স্থানীয় যকায প্রান 

এয াল্পথ উন্ুি আল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ ভল্যায়ন ভীোয তথ্য ংগ্র প্রবক্রয়ায গুণগত ভান বৃবদ্ধয প্রয়া গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

২.১৭ তথ্য উাত্ত এবডটিং, দকাবডং, বফল্পেলণ  প্রবতল্পফদন প্রণয়ন: 

পূযণকৃত প্রশ্নভারা যাভ ণক প্রবতষ্ঠাল্পনয অবপল্প এবডটিং, দকাবডং  এবএএ দপ্রাগ্রাল্পভ ডাটা এবি কযা ল্পয়ল্পছ। তথ্য উাত্ত 

বফল্পেলণ  বযল্প ণাট পতযীয দেল্পে বনল্পন্াি বফলল্পয়য প্রবত তকণ দৃবি যাখা ল্পয়ল্পছ ।  

 ংগৃীত ডাটায মথাথ ণতা এফং গ্রণ দমাগ্যতা মথামথ বাল্পফ বফল্পেলল্পণয জন্য এবএএ ব্যফায কযা ল্পয়ল্পছ।  

* িথ্য-উায়ত্তয লেণীনফন্যা (Frequency distribution)  াযনণ নফন্যা (Tabulation) কযা য়েয়ছ। 

* ংগ্রীত তথ্য উাত্ত এ.ব.এ.এ পটয়যাল্পযয ভাধ্যল্পভ বফল্পেলণ (Co-relation, Average, Dispension, 

Medium, Minimum, Maximum etc.) কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

২.১৮ প্রবতল্পফদন উস্থান: 

২.১৮.১  প্রাযবম্ভক প্রবতল্পফদন:  

প্রাযবম্ভক প্রবতল্পফদন ২০/০১/২০১৯ তাবযল্পখ দটকবনকযার কবভটিয জন্য উস্থান কযা  লেয়ছ। 
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 দটকবনকযার কবভটিয সুাবযল্পয বববত্তল্পত প্রবতল্পফদনটি ংল্পাধন কল্পয বস্টয়াবযং কবভটিয জন্য উস্থান কযা  লময়ছ। 
বস্টয়াবযং কবভটি কর্তণক উি প্রবতল্পফদন অনুল্পভাদন ওোয য ভাঠ ম ণাল্পয় জবয কাম ণক্রভ শুরু ল্পয়বছর।  

২.১৮.২   ১ভ খড়া প্রবতল্পফদন:   

প্রাযবম্ভক প্রবতল্পফদল্পনয বববত্তল্পত ৪ প্তাল্পয ভল্পধ্য ভাঠ ম ণাল্পয় ংগৃীত কর তথ্য ম্ববরত ডাটা  

ম ণল্পফেণ বফল্পেলণপূফ ণক ১ভ খড়া প্রবতল্পফদন দাবখর কযা ল্পয়ল্পছ।  

 ২.১৮.৩  ২য় খড়া প্রবতল্পফদন:  

২য় খড়া প্রবতল্পফদন দটকবনকযার  বস্টয়াবযং কবভটিল্পত উস্থান কযা লেয়ছ । জবযকৃত তল্পথ্যয  

উয কবভটিয ভতাভল্পতয বববত্তল্পত মাফতীয় তথ্য ম্ববরত একটি চুড়ান্ত খড়া প্রবতল্পফদন প্রস্ত্ত্তত কযা ল্পয়ল্পছ।  

 ২.১৮.৪  চুড়ান্ত প্রবতল্পফদন:  

আইএভইবড  ংবেি দপ্তযভৄল্পয ভতাভত  বনল্পদ ণনা অনুাল্পয চুড়ান্ত খড়া প্রবতল্পফদন পতযী কযা ল্পয়ল্পছ। চুড়ান্ত 

প্রবতল্পফদন াড ণ কব (ফাংরায ৪০ কব  ইংল্পযজীল্পত ২০ কব)  পট কব বনধ ণাবযত ভল্পয়য ভল্পধ্য ংবেি কর্তণল্পেয 

ফযাফয দাবখর ল্পরা। 
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২.১৯ ভয় বববত্তক কভ ণবযকেনা ফাস্তফায়ন:  

কাল্পজয বফফযণ 

কাম ণক্রভ আযল্পম্বয বদন ল্পত ভাবকবাল্পফ 

বডল্পম্বয জানুয়াযী দপব্রুয়াযী ভাচ ণ এবপ্রর 

ভীো বযকেনা  যাভ ণক দল্পরয ভল্পধ্য দাবয়ত্ব ফন্টন । 

ম্পকীত Literature Review 

                

ভীোয প্রশ্নভারা প্রণয়ন                 

প্রশ্নভারায প্রাক মাচাই ফাছাইকযণ                 

প্রশ্নভারায চূড়ান্তকযণ                 

ইনল্পন বযল্পাট ণ পতযী                 

নভৄনা বযকেনা জবয বযকেনা প্রণয়ন                  

বস্টয়াবযং কবভটি কর্তণক বিয়াবযং বযল্পাট ণ অনুল্পভাদন                 

স্টাপ বনল্পয়াগ  প্রবেণ প্রদান                 

ভাঠ ম ণাল্পয় ভীো বযচারনা                  

উাত্ত ংগ্র                 

কাম ণক্রভ তদাযবক/গুণগত ভান বনয়ন্ত্রণ                 

এপবজবড বযচারনা কযা                 

KII উাত্ত ংগ্র                 

স্থানীয় ম ণাল্পয় কভ ণারা আল্পয়াজন কযা                 

উাত্ত দশ্রণী বফন্যা                 

ডাটা এবি  াযবণ বফন্যা                 

ডাটা বফল্পেলণ                 

খড়া প্রবতল্পফদন প্রণয়ন  দাবখর                 

ম ণাল্পরাচনা বায় খড়া প্রবতল্পফদন উস্থান                 

খড়া প্রবতল্পফদন ংল্পাধন                 

বিয়াবযং কবভটিয বায় ংল্পাবধত খড়া প্রবতল্পফদন দাবখর                 

চূড়ান্ত প্রবতল্পফদল্পনয খড়া পতবয                 

জাতীয় কভ ণারায় খড়া প্রবতল্পফদন উস্থান                 

চূড়ান্ত খড়া প্রবতল্পফদল্পনয উয ভতাভত গ্রণ                 

খড়া প্রবতল্পফদন চূড়ান্তকযণ                 

চূড়ান্ত প্রবতল্পফদন দাবখর                 
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র্ততীয় অধ্যায় 

প্রকল্পেয াবফ ণক  অঙ্গ বববত্তক ফাস্তফায়ন: 

 

৩.১ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয রেযভাো  অজণন: 

(১) এই প্রকল্পেয অধীল্পন দভাট ২৯৬২ টি ‘‘ফীয বনফা’’  প্রবতটি ৫০০ ফগ ণপৄট বফবি আফান বফন বনভ ণাণ কযা  ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পে 

বনভ ণাল্পণয অনুল্পভাদন বছর ২৯৭১ টি; 

(২) প্রবতটি বফল্পন ২টি দফডরুভ, ১টি ড্রইং রুভ, ১টি বকল্পচন  ১টি ফাযান্দা বনভ ণাণ কযা ল্পয়ল্পছ;  

(৩) প্রবতটি বফল্পনয ফাইল্পয ১টি টিউফল্পয়র  ১টি টয়ল্পরট স্থান কযা ল্পয়ল্পছ; 

(৪) গফাবদ শুয রারন ারল্পনয জন্য ১টি টিন দড আল্পছ ; 

(৫) ১টি দাবি দড বনভ ণাণ কযা ল্পয়ল্পছ; 

(৬) এই প্রকল্পেয অধীল্পন ২৯৬২ জন ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পক পুনফ ণান কযা ল্পয়ল্পছ।  
প্রকল্পেয াবফ ণক অজণন প্রায় ৯৯.৬৭% মা ল্পন্তালজনক। প্রকেটি ংল্পাবধত বডবব অনুমায়ী অনুল্পভাবদত ব্যল্পয়য দচল্পয় ৫৬৭৮.০০ রে 

টাকা কভ ব্যল্পয় ফাস্তফাবয়ত ল্পয়ল্পছ।  

৩.২ প্রকল্পেয অঙ্গ বববত্তক রেয  অজণন:  

াযবণ ৩.১ 

 

উয়যাি াযনণ লর্য়ক লদো মাে নিনন অনুায়য ২৯৭১টি ফীয ননফা ননভ মাণ পূফ মক ভংখ্যক ভূনভীন  অচ্ছর মুনিয়মাদ্ধায়দয 

ভায়ঝ ফযাে কযায অনুয়ভাদন নছর। নকন্তু নননভ মি য়েয়ছ ২৯৬২টি বফন মা অনুয়ভানদি ংখ্যায লচয়ে ৯টি কভ। অনুন্ধান কয়য জানা 

লগর কয়েকটি উয়জরাে ভূনভীন ও অচ্ছর মুনিয়মাদ্ধাযা নফনডং ননভ মায়ণয জােগা নদয়ি ায়যনন ফয়র ফীয ননফা ননভ মাণ কযা িফ 

ক্রুঃ

নং 

বডবব অনুমায়ী বফববন্ন অল্পঙ্গয নাভ বডবব অনুমায়ী বযকবেত রেযভাো জুন, ২০১৮ ম ণন্ত ক্রভপুবঞ্জত অগ্রগবত 

ব্যয় 

(অনুল্পভাবদত) (রে 

টাকা) 

বযভাণ আবথ ণক 

(ব্যয় প্রকৃত) (রে 

টাকা) 

ব্যয় 

(অনুল্পভাবদত ফযাল্পেয 

তাং) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ কভ ণকতণাল্পদয দফতন ৭৫.১৮ - ৭৫.১৮ ১০০% 

২ এিাবিয়ভন্ট ব্যে/কভ মচাযীয়দয লফিন ১৫.৩৯ - ১৩.৬১ ৬৭ 

৩ বাতাবদ ৯২.৪৭ - ৭৭.২৪ ৮৮.৪৩% 

৪ যফযা ও লফা ৪০০.২৫ লর্াক ৩৭৯.৯৮ ৯৫% 

৫ লভযাভি, লভইনয়েন্যান্প ও পুনফ মান ৩৮.৬৫ লর্াক ৩৮.৪২ ১০০% 

৬ বফন বনভ ণাণ ২৬৩১৫.৯৪ ২৯৭১  ২৫৮৮০.৭৬ ৯৮.৩৪% 

৭ জী ১৫৫.০০ ২টি ১৫৩.০০ ১০০% 

৮ এযাল্পেবযজকবম্পউটায ৪.৯৪ ৫টি ৪.৯৪ ১০০% 

৯ অনপ মন্ত্রানি  ৫.২৮ লর্াক ৫.২৭ ১০০% 

১১ আফাফে ৪.৫০ লর্াক ৪.৫০ ১০০% 

১২ দটবরল্পপান ০.৪৪ ২টি ০.৪৪ ১০০% 

১৩ অন্যান্য (অবপ াটি ণন) ৩.৯১ লর্াক ৩.৯১ ১০০% 

১৪  নপনজকোর কনন্টনয়জনন্প ০.০০ লর্াক ০ ০ 

১৫ প্রাই কনন্টনয়জনন্প ০.০০  ০ ০ 

 ফ ণল্পভাট  ২৭১১১.৯৫ - ২৬৬৩৬.২৫ ১০০% 
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9.12 8.99 8.74

0.26

                 
                  

     

                      
             

                        
             

                     
                 

     

2971 2962 2962

                   
             

                                          
                

েনন। অনধকাং লেয়ে ভূনভ ননয়ে চরভান ভাভরা-লভাকােভা প্রনিফন্ধক নয়য়ফ কাজ কয়যয়ছ। এই কাযয়ণ রেেভাোয লচয়ে ৯টি 

নফনডং কভ নননভ মি য়েয়ছ। ননয়েয াযনণয়ি প্রকয়ল্পয রেেভাো এফং অজণন লদোয়না র। 

 

াযনণ ৩.২ 

প্রকয়ল্প অনুয়ভানদি ফীয 

ননফায়য ংখ্যা 

নননভ মি ফীয ননফায়য ংখ্যা ফীয ননফা ফযােপ্রাি মুনিয়মাদ্ধায 

ংখ্যা 

২৯৭১ (১০০%) ২৯৬২ (৯৯.৬৭%) ২৯৬২ (৯৯.৬৬%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ফীয ননফা ননভ মায়ণয লেয়ে এফং মুনিয়মাদ্ধায়দয পুনফ মায়নয লেয়ে অজমন ৯৯.৬৬%। প্রনিটি ফীয ননফা ননভ মায়ণয জন্য অনুয়ভানদি ব্যে 

ফযাে নছর ৯.১২ রে োকা। প্রকৃি ব্যে য়েয়ছ ৮.৯৯ রে োকা। এই ব্যয়েয ভয়ধ্য ৮.৭৪ রে োকা ননভ মাণ ব্যে। অফনি ০.২৬ রে 

োকা প্রকল্প ব্যফস্থানায ব্যে। 

৩.৩ াযনণ 

প্রনিটি ফীয ননফায়য 

অনুয়ভানদি ব্যে (রে োকা) 

প্রনিটি ফীয ননফায়য প্রকৃি 

ব্যে (রে োকা) 

প্রনিটি ফীয ননফায়য ননভ মাণ 

ব্যে (রে োকা) 

প্রনিটি ফীয ননফায়য প্রকল্প 

ব্যফস্থানা ব্মে (রে োকা) 

৯.১২ ৮.৯৯ ৮.৭৪ ০.২৬ 
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প্রকয়ল্পয অনুয়ভানদি ব্যে ফযাে ধযা য়েনছর ২৭১১১.৯৫ রে োকা। প্রকৃি ব্যে য়েয়ছ ২৬৬৩৬.২৫ রে োকা। নিনটি অয়ি প্রকয়ল্পয 

ব্যে কভ ওোয কাযয়ণ এই অয়র্ ময ােে য়েয়ছ। কভ মচাযীয়দয লফিন োয়ি ৩৩% অর্ ম কভ ব্যে য়েলছ। যফযা ও লফা োয়ি কভ 

ব্যে য়েয়ছ ৫% এফং বফন ননভ মান োয়ি কভ ব্যে য়েয়ছ ১.৬৬%। বফন ননভ মায়ণয ফযাে নছর ২৬৩১৫.৯৪ রে োকা এফং ব্যে য়েয়ছ 

২৫৮৮০.৭৬ রে োকা। পয়র ােে য়েয়ছ ৪৩৫.১৮ রে োকা মা লভাে ােে ৪৭৫.৭ রে োকা এয ৯১.৪৮%।   

  

৩.৪ াযনণ 

অয়িয নাভ কভ ব্যে য়েয়ছ (িাং) 

১. এিানিয়ভন্ট ব্যে/ কভ মচাযীয়দয লফিন ৩৩% 

২. যফযা ও লফা ৫% 

৩. বফন ননভ মাণ ১.৬৬% 

 

প্রকয়ল্পয রয়েেয ভয়ধ্য লবৌি (Physical) রেে ২৯৭১টি ফীয ননফা ননভ মাণ এফং একই য়ি প্রনি বফয়নয ায়র্ ১টি েেয়রে, ১টি 

নকয়চন, ১টি ফাযান্দা, ১টি টিউফওয়ের, ১টি গফানদ শু ারন লি এফং ১টি লানি লি ননভ মাণ কযা। িয়ফ ৯টি বফন কভ নননভ মি 

ওোয কাযয়ণ অজমন ৯৯.৬৬%। এই রেে ছাড়া আয়যা ৩টি রেে নছর মর্া: অর্ মনননিক, াভানজক ও াংস্কৃনিক রেে মায অজমন 

অফস্থা কনিে চরয়কয ভাধ্যয়ভ নফয়েলণ কযায প্রো গ্রণ কযা য়েয়ছ মা যফিী অধ্যায়ে আয়রাচনা কযা য়েয়ছ। 

প্রকয়ল্পয অনুয়ভাদন অনুায়য ২৯৭১ জন ভূনভীন  অচ্ছর মুনিয়মাদ্ধায়দয প্রয়িেকয়ক একটি কয়য বফন ফযাে নদয়ে পুনফ ণানক কযায 

কর্া নছর। নকন্তু পুনফ ণানি কযা য়েয়ছ ২৯৬২ জনয়ক। এয়েয়ে ৯জন ভূনভীন ও অচ্ছর মুনিলমাদ্ধা ফীয ননফা প্রানি লর্য়ক ফনিি 

য়েয়ছ।   
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100%
97.13%

2.84%

                                                 

চতুর্ ম অধ্যাে  

ক্রে কাম মক্রভ ম মালরাচনা 

 

৪.১ প্রকয়ল্পয ব্যে নফয়েলণ কযয়র লদো মাে  ১৩টি োয়ি/অয়ি অর্ ম ব্যে য়েয়ছ। কভ মকিমায়দয লফিন োয়ি ফযাে নছর ৭৫.১৮ রে 

োকা। এো িবাগ েযচ য়েয়ছ। কভ মাচাযীয়দয লফিন োয়ি ব্যে ফযাে নছর ১৫.৩৯ রে োকা মায ভয়ধ্য ৬৭% অথ্যাৎ ১৩.৬১ রে 

োকা ব্যে য়েয়ছ। বািানদ োয়ি ব্যে ফযাে ধযা য়েয়ছ ৯২.৪৭ রে োকা মায ভয়ধ্য ৮৮.৪৩% অর্ মাৎ ৭৭.২৪ রে োকা ব্যে য়েয়ছ। 

যফযা ও লফা োয়ি ব্যে ফযাে ধযা য়েনছর ৪০০.২৫ রক্ল োকা। মায ভয়ধ্য ৯৫% অর্ ম ব্যে য়েয়ছ। এই োয়ি ব্যয়েয নযভাণ 

৩৭৯.৯৮ রে োকা। লভযাভি লভইনয়েন্যান্প োয়ি ব্যে ফযাে নছর ৩৮.৪২ রে োকা। এই োয়ি ব্যে য়েয়ছ ৩৮.৪২ রে োকা মা 

ফযায়েয ১০০%। ২৯৭১টি ফীয ননফা বফন ননভ মায়ণয ব্যে ফযাে ধযা য়েনছর ২৬৩১৫.৯৪ রক্ল োকা। এয়েয়ে ফীয ননফা নননভ মি 

য়েয়ছ ২৯৬২টি মা অনুয়ভানদি ংখ্যা অয়ো ৯টি কভ। বফন ননভ মায়ণয ব্যে য়েয়ছ ২৫৮৮০.৭৬ রে োকা মা মূর ব্যে ফযাে লর্য়ক 

৪৩৫.১৮ রে োকা কভ। এয়েয়ে বফন ননভ মায়ণয ব্যে অনুয়ভানদি ব্যে ফযায়েয ৯৮.৩৪%। প্রনিটি বফয়নয ননভ মাণ ব্যে ৮.৭৪ রে 

োকা। এটা দভাট ব্যল্পয়য ৯৭.১৬%। অফবি ২.৮৪% ব্যয় ল্পয়ল্পছ প্রকে ব্যফস্থানায জন্য।  

 

                                                             াযনণ ৪.১                                        (রে োকা) 

প্রকয়ল্পয প্রকৃি লভাে ব্যে প্রনিটি ননফা প্রনি ব্যে লভাে ননভ মাণ ব্যে প্রনিটি ফীয ননফা প্রনি বনভ ণাণ ব্যে 

২৬৬৩৬.২৫ ৮.৯৯ ২৫৮৮০.৭৬ ৮.৭৪ 

 

প্রনিটি ফীয ননফা ননভ মাণ কযায লভাে ব্যে য়েয়ছ ৮.৯৯ রে োকা। এয ভয়ধ্য বফন প্রনি ০.২৫ রে োকা ব্যে য়েয়ছ প্রকয়ল্পয 

ব্যফস্থানা েযচ ননফ মায়য জন্য। লভাে ব্যলেয ভয়ধ্য ফীয ননফা ননভ মায়ণয ব্যে ৯৭.১৬% এফং প্রকয়ল্পয অন্যান্য ব্যফস্থানা ব্যে ২.৮৪%।  

 

াযনণ ৪.২ 

ব্যয়েয ধযণ রে োকা লভাে ব্যয়েয িাং 

প্রকয়ল্পয প্রকৃি লভাে ব্যে  ২৬৬৩৬.২৫ ১০০% 

মুনিয়মাদ্ধায়দয আফান ননভ মাণ ব্যে ২৫৮৮০.৭৬ ৯৭.১৬% 

ব্যফস্থানা ব্যে  ৭৫৫.৪৯ ২.৮৪% 
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প্রকয়ল্পয অনুয়ভানদি লভাে ব্যয়েয ৯৭.১৬% অর্ ম ঠিকাদায প্রনিষ্ঠান ব্যে কয়যয়ছ। অর্ মাৎ ২৫৮৮০.৭৬ রে োকা ঠিকাদায প্রনিষ্ঠানয়ক 

লদওো য়েয়ছ। এই অর্ ম দ্বাযা ঠিকাদায প্রনিষ্ঠান ননধ মানযি নীনিভারা অনুায়য ননভ মাণ াভগ্রী ক্রে কয়য ফীয ননফা ননভ মাণ কলযয়ছ। 

ঠিকাদায প্রনিষ্ঠান ফাছাই কয়যয়ছ এরনজইনি লেোয়যয ভাধ্যয়ভ । ঠিকাদায ফাছাইয়েয লেয়ে স্বচ্ছিা ফজাে নছর। লকায়না অননেভয়েয 

িথ্য াওো মাে নাই। ঠিকাদায প্রনিষ্ঠায়নয কায়জয িদাযনক কয়যয়ছ এরনজইনি এয প্রয়কৌরীগণ। এছাড়া উয়জরা ননফ মাী অনপায, 

উয়জরা মুনিয়মাদ্ধা ংদ এফং ফীয ননফা ফযাে প্রাি মুনিয়মাদ্ধাগণ এই ননভ মায়ণয িদাযনক কয়যয়ছন। জনয এরাকাে নননভ মি ১৫০টি 

ফীয ননফা ননভ মায়ণয লেয়ে ১৪৮টিয কাজ ভানম্মি নছর। লগাারগঞ্জ লজরায লকাোনরাড়া উয়জরাে একটি নফনডংয়েয কাজ 

অভাি লযয়ে  ঠিকাদায চয়র লগয়ছ। রারভননযাে ানিফান্দা উয়জরাে একটি নফনডংয়েয লদোয়র পাের ধয়যয়ছ। এই দৃনিয়কাণ লর্য়ক 

ফরা মাে ৯৮.৬৭% বফন ননভ মায়ণয কাজ সুষ্ঠুবায়ফ ম্পন্ন য়েয়ছ। ১.৩৩% আফান বনভ ণাল্পণয দেল্পে ব্যতযয় ঘল্পটল্পছ। অন্যান্য ক্রয়েয 

জন্য প্রকল্প অনপ ব্যে কয়যয়ছ ১৭৪.০৭ রে োকা। এই ব্যে প্রকয়ল্পয লভাে ব্যয়েয ০.৬৫%। এফ ক্রয়েয ভয়ধ্য আয়ছ লেনরয়পান ২টি, 

পানন মচায, জী গানড়, কনম্পউোয এয়েনযজ, ল্যাে, নপ্রন্টায, ইউনএ, লভােয াইয়কর, পয়োকন লভনন ইিোনদ। এইফ ক্রয়েয 

লেয়ে মর্ানফীি যকাযী ক্রে নীনিভারা অনুযণ কযা য়েয়ছ। প্রকয়ল্পয ব্যফস্থানা অন্যান্ম ব্যয়েয জন্য ফযােকৃি ৫৮১.৪২ রে োকা 

(মা লভাে ব্যয়েয ২.১৮%) অর্ ম, লফিন-বািা ইিোনদয জন্য ব্যে য়েয়ছ। এই ব্যে স্বচ্ছিায য়ি ম্পন্ন য়েয়ছ।  

 

াযনণ ৪.৩ 

                                 (রে োকা) 

প্রকয়ল্পয অনুয়ভানদি 

লভাে ব্যে 

প্রকয়ল্পয প্রকৃি ব্যে প্রকলল্পয ব্যফস্থানা ব্যে মুনিয়মাদ্ধায়দয আফান ননভ মাণ ব্যে 

  অনুয়ভানদি প্রকৃি অনুয়ভানদি প্রকৃি 

২৭১১১.৯৫ ২৬৬৩৬.২৫ ৭৯৬.০১ ৭৫৫.৪৯ ২৬৩১৫.৯৪ ২৫৮৮০.৭৬ 

 

প্রকল্পেয দভাট ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২৬৬৩৬.২৫ রে টাকা। এই ব্যল্পয়য ভল্পধ্য ব্যফস্থানা ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৭৫৫.৪৯ রে টাকা মা দভাট ব্যল্পয়য 

২.৮৪%। এই ব্যল্পয়য ভল্পধ্য আল্পছ কভ ণকতণা  কভ ণচাযীল্পদয দফতন-বাতাবদ, যফযা  দফা, দভযাভত  লভইনয়েন্যান্প কবম্পউটায, 

অবপ মন্ত্রাবত, দটবরল্পপান, একটি জী গাবড় ক্রয় ইতযাবদ।  

দভাট ব্যল্পয়য ৯৭.১৬% অথ ণ ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২৯৬২ টি বফন বনভ ণাল্পণয জন্য। এল্পেল্পে প্রকৃত দভাট ব্যয় ২৫৮৮০.৭৬ রে টাকা। প্রবতটি ফীয 

বনফা বফন বনভ ণাণ গল্পড় ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৮.৭৪ রে টাকা। ফাংরাল্পদল্পয ৪৮৪ টি উল্পজরায় ২৯৬২ টি ফীয বনফান বফন বনবভ ণত ল্পয়ল্পছ। 

প্রবতটি উল্পজরায় গল্পড় ৬টি বফন বনবভ ণত ল্পয়ল্পছ। প্রবতটি বফল্পনয জন্য আরাদা e-Tender ডাকা ল্পয়ল্পছ। এখাল্পন দক স্টাবড 

বল্পল্পফ একটি দজরায একটি উল্পজরায একটি কল্পয ফীয বনফা এয দটোয (e-GP) বফস্তাবযত ফণ ণনা কযা র। বফপুয উল্পজরা, 

দজরা নযবংদী এয একজন ভৄবিল্পমাদ্ধা সুরতান উবেন খান এয ফীয বনফা বফন এয বনভ ণান কাজ কযায জন্য দটোয ডাকা ল্পয়ল্পছ। এই 

দটোল্পযয বফফযণ বনল্পম্ন দদয়া র: 

দটোয আইবড নং ১৬৮২১০ 

ক) দযল্পেয বফফযণ: 

দযে প্রনক্রো: Open Tender Method (e-GP), 

প্যাল্পকল্পজয নাভ: House construction of 1 (one) no Muktijoddha Sultan Uddin Khan 

Under Shibpur Upazila, Dist- Narsingdi. 

প্রাক্কবরত ভল্য: ৯৩৭২৬৯.০০ টাকা। 
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বফবক্রত দযে দবরল্পরয ংখ্যা: ৩টি এফং জভাকৃত দযে ৩টি।  

Tender Opening Report  অনুমায়ী অংগ্রণকাযী দযে দাতাল্পদয Quoted price বনম্নরু: 

Sl 

No. 

 

Name of Tenderer 

 

Quoted Amount (In BDT) 

1. 
 

M/S S.S CONSTRUCTION 

 

874921.89 

2. 
 

M/S Bhai Bhai Enterprise 

 

935719.65 

3. 
 

M/S MAHIN TRADING 

 

965386.97 

 

ভল্যায়ল্পন Technically Resposive দযে দাতায ংখ্যা ৩ জন এফং Technically Non-Responsive 

দযে দাতায ংখ্যা শূণ্য জন।  

Technically Non-Responsive দযে দাতা বফল্পফবচত য়ায কাযণ প্রল্পমাজয নয়।  

দযে ভল্যায়ন প্রবতল্পফদন অনুাল্পয ফ ণবনম্ন Responsive দযে দাতায বফফযণ:  

Sl 

No. 

 

Name of Tenderer 

 

Quoted Amount (In BDT) 

 

Above/Less (%) 

 

1. 

 

M/S S.S CONSTRUCTION 

 

874921.89 

 

6.6% (less) 

 

খ) দযে ভল্যায়ন কবভটিয ভতাভল্পতয াযংল্পে:  

The committee recommends to accepts e-Tender submitted by substantially 

responsive lowest evaluated tender M/S S.S CONSTRUCTION at his total quoted 

price BDT 874921.89 (Taka eight lac seventy four thousand nine hundred twenty 

one and paisa eight nine) only whice is 6.65% less than official rate. The e-GP 

system finally selected and recommended for award of the lowest evaluated 

tenderer M/S S.S CONSTRUCTION.  

 

গ) সুাবযকাযী কর্তণল্পেয ভতাভত  প্রতযয়ন:  

দযে মূল্যােন প্রনিয়ফদনটি পুঙ্খানুপুঙ্খবাল্পফ বনম্ন স্বােযকাযী কর্তক যীো বনযীো কযা ল্পয়ল্পছ। বফল্পফচয ক্রয় চুবিয েয় প্রস্তাফ 

প্রবক্রয়া কযল্পণ ক্রয় ংক্রান্ত অনুল্পভাবদত আইন  বফবধ/প্রবফধান পুল্পযাপুবয অনুযন কযা ল্পয়ল্পছ এফং বফল্পফচয প্রস্তাফটি ংবেি আইন  

বফবধ-বফধাল্পনয বযবি নয়।  এল্পেল্পে প্রচবরত বনয়ভ নীবতয দকান ব্যতযয় ঘল্পটবন বফধায় দযে ভল্যায়ন কবভটিয সুাবয দভাতাল্পফক 

ফ ণবনম্ন দযদাতায দয অনুল্পভাদন কযায সুাবয কযবছ।  

 

সুাবয কর্তল্পেয নাভ, দফী  স্বােয 

দজরা বনফ ণাী প্রল্পকৌরী 
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দটোয কবভটিয কাঠাল্পভা: 

1. Md. Hafiz Uddin, Chairparson  

 Senior Assistant Engineer  

 Office of the Excutive Engineer, LGED, Narsingdi. 

 

  2. Md. Zulfiker Hoq Choudhury, Member Secretary  

 Assistant Engineer, 

Office of the Excutive Engineer, LGED, Narsingdi. 

 

3. Md. Shahiduzzaman Khan, Member  

Upazila Engineer, 

LGED, Shibpur, Narsingdi. 

 

দযে অনুল্পভাদল্পনয জন্য সুাবয কল্পযল্পছন নযবংবদ দজরায এরবজইবড অবপল্পয বনফ ণাী প্রল্পকৌরী। চুড়ান্ত অনুল্পভাদন কল্পযল্পছন প্রকে 

বযচারক বনফ ণাী প্রল্পকৌরী Kya Hla Khoin.  

উল্পয ফবণ ণত দকস্টাবডয ধাযা অনুযণ কল্পয আভযা আভাল্পদয জযী এরাকায ১০ টি দজরায ৩০ টি উল্পজরায় ভীো 

বযচারনাকারীন ভল্পয় উল্পজরা প্রল্পকৌরীয দপ্তল্পযয প্রদত্ত তথ্য অনুাল্পয কর উল্পজরাই e-tender এয ভাধ্যল্পভ দযে আফান 

কল্পযল্পছ এফং ংবেি বফবধবফধান অনুযণ কল্পয দযে মাচাই-ফাচাই কল্পযল্পছ । দযে আফান, মাচাই-ফাচাই, ভল্পনানয়ন, সুাবয এফং 

চুড়ান্ত অনুল্পভাদন এয দেল্পে দকান ব্যতযয় বযরবেত য়বন। আভাল্পদয জযী এরাকায ১০ টি দজরায ৩০ টি উল্পজরায় দভাট ১৫০ টি 

ফীয বনফা এয e-tender প্রবক্রয়ায প্রাপ্ত তথ্যভারা দথল্পক দদখা মায় মথামথ বফবধ -বফধান অনুযন কল্পয দটোয আফান কযা ল্পয়ল্পছ। 

এখাল্পন যকাবয বনয়ভনীবতয দকান ব্যতযয় ঘল্পট নাই। এই দটোল্পযয ভাধ্যল্পভই প্রকল্পেয ৯৭.১৬% অথ ণ ব্যয় ল্পয়ল্পছ অফবি ২.৮৪% অথ ণ 

প্রকল্পেয কভ ণকতণাল্পদয দফতন, কভ ণচাযীল্পদয দফতন, বাতাবদ, দভযাভত দভইল্পন্টন্যান্প, অবপ মন্ত্রাবত, কবম্পউটায, মাতায়াত, বযফন, 

আফাফে, দটবরল্পপান ইতযাবদয জন্য ব্যয় ল্পয়ল্পছ। এফ ব্যল্পয়য দেল্পে যকাবয বফবধভারা মথামথবাল্পফ অনুযন কযা ল্পয়ল্পছ।  
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িভ অধ্যাে 

পরাপর ম মায়রাচনা 

োনা জবয প্রশ্নভারায আয়রায়ক নফয়েলণ কযা ল্পয়ল্পছ: 

৫.১  মুনিয়মাদ্ধালদয প্রদত্ত িথ্যভারা:  

৫.১.১ ফয়: 

মুনিয়মাদ্ধালদয জন্ িানযে এফং ফে ম্পকীি িথ্য । 

াযণী : ৫.১ মুনিয়মাদ্ধায়দয ফে : 

জন্ িানযে ংখ্যা ফেয়য ীভা গড় তাং 

১৯১০ ার ও িায পূয়ফ ম নাই ০ ০ ০ 

১৯১১-৩০ ২০ ১০৮-৮৯ ৯৫ ৬.৭৬ 

১৯৩১- ১৯৫০ ১১০ ৮৮-৬৯ ৭৮ ৩৬.৬৭ 

১৯৫১- ১৯৬০ ১৭০ ৬৮-৫৯ ৬৮-৫৯ ৫৬.৬৭ 

১৯৬১-১৯৭০ - - - - 

 

সূে: ভাঠম ণাল্পয় ংগৃবত তথ্যভারা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফীয ননফা ফযােপ্রাি ১৫০ জন এফং আফান প্রাি নে এভন ১৫০ জন মুনিয়মাদ্ধায ব্যনিগি িয়থ্যয আয়রায়ক লদো মাে 

মুনিয়মাদ্ধায়দয ফেয়য নযীভা নছর ৫৯ লর্য়ক ১০৮ ফছয। এয ভয়ধ্য ২৫ জন মুনিয়মাদ্ধা গড় ফে ৯৫ ফছয, ১১০ জন মুনিয়মাদ্ধায 

গড় ফে ৭৮ ফছয এফং ১৭০ জন মুনিয়মাদ্ধায গড় ফে ৬৩ ফছয। মাযা ফীয আফান ফযাে প্রাি য়েয়ছন িাযা ফাই ৬০ উদ্ধম ফেস্ক 

লরাক। এয়দয ভয়ধ্য লফ কয়েকজন ইয়ন্তকার কয়যয়ছন। িায়দয স্ত্রী ও লছয়রয়ভয়েয়দয ননয়ে এফ আফায়ন ফফা কযয়ছন। লকান লকান 

লেয়ে স্ত্রীও ইয়ন্তকার কয়যয়ছন। লফ লেয়ে লছয়র িায নযফায ননয়ে ফফা কযয়ছন। আফায কেনও লছয়রয অনুনস্থনিয়ি লভয়ে িায 

নযফায ননয়ে ফফা কযয়ছন। 
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৫.১.২ পূরুল  ভবরা অনুাত: 

াযণী : ৫.২ উত্তয দািা মুনিয়মাদ্ধায়দয বরঙ্গ  (পুরুল/ভনরা) অনুাি: 

নরি ংখ্যা িকযা ায (%) 

পুরুল ২৯৭ ৯৯% 

ভনরা  ৩ ১% 

সূে: ভাঠম ণাল্পয় ংগৃবত তথ্যভারা 

উত্তয দািা মুনিয়মাদ্ধায়দয ভয়ধ্য ৯৯% নছয়রন পুরুল এফং ১% নছয়রন ভনরা । মাযা ফীয ননফা ফযাে লয়েয়ছন িাযা ১৪৭ পুরুল এফং 

৩ জন ভনরা মুনিয়মাদ্ধা । ফযাে প্রাি মুনিয়মাদ্ধায়দয ইয়ন্তকার ফা িায়দয অনুনস্থনিয়ি লকার্াও লকার্াও িায়দয ন্তায়নযা প্রয়শ্নয 

উত্তযদািা নয়য়ফ াোৎকায নদয়েয়ছন।  

৫.১.৩ দা: 

াযণী : ৫.৩ উত্তয দািা মুনিয়মাদ্ধায়দয লা : 

লা  ংখ্যা িাং 

কৃলক ২১০ ৭০.০০ 

গৃননী -- -- 

যকাযী চাকুযী ৫০ ১৬.৬৭ 

লফযকাযী চাকুযী ১০ ৩.৩৩ 

নেক ১৭ ৫.৬৭ 

িািায ২ ০.০৬ 

ইনঞ্জননোয -- -- 

লেকনননোন -- -- 

লাজীফী (কাভায, কুভায , লজয়র )  ৫ ১.৬৬ 

নদন মুজুয  -- -- 

নযকা চারক / বোন চারক  -- -- 

ব্যফা  ৬ ২.০০ 

অন্যান্য  -- -- 

লভাে ৩০০ ১০০ 

 

সূে: ভাঠম ণাল্পয় ংগৃবত তথ্যভারা 
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াযনী: ৫.৩ এ উত্তযদািা মুনিয়মাদ্ধায়দয লা ম্পনকমি িথ্যভারা নযয়ফন কযা য়েয়ছ। এই িথ্যভারা লর্য়ক লদো মাে উত্তয দািা 

মুনিয়মাদ্ধায়দয ভয়ধ্য ৭০ িাং নছয়রন কৃলক, ১৬.৬৭ িাং নছয়রন যকাযী চাকুযীজীফী, ৩.৩৩ িাং নছলরন লফযকাযী 

চাকুযীজীফী, ৫.৬৭ িাং নেক, ০.০৬ িাং িািায এফং ২ িাং ব্যফােী । লা নফয়েলণ লদো মাে ফযাে প্রাি 

মুনিয়মাদ্ধায়দয ভয়ধ্য অনধকাংই কৃলক। এই লায আয়রায়ক ফরা মাে ফীয ননফাগুয়রা দনযদ্র মুনিয়মাদ্ধায়দয ভয়ধ্যই ফন্টন কযা 

য়েয়ছ। কাযণ কৃবল দায ল্পঙ্গ দাবযল্পদ্রয -ম্পকণ আল্পছ । 

 

৫.২ বযফাল্পযয আকায: 

াযণী : ৫.৪. মুনিয়মাদ্ধায়দয  নযফায়যয আকায : 

বযফায দস্য ংখ্যা  ংখ্যা (মুনিয়মাদ্ধায) বযফাল্পযয গড় দস্য ংখ্যা 

১-২  -- 

৩-৫ ৬৭ (২২.৩৩%) ৪.৫ 

৬-৮ ২২০ (৭৩.৩৪%) ৬.০ 

৯-১০ ১৩ (৪.৩৩%) ৯.২ 

১০ এয অনধক/উয়বম -- -- 

সূে: ভাঠম ণাল্পয় ংগৃবত তথ্যভারা 
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াযনী: ৫.৪ এ মুনিয়মাদ্ধায়দয নযফায়যয গড় দস্য ংখ্যা (family size) লদোয়না য়েয়ছ । এই িথ্যভারা লর্য়ক লদো মাে 

৭৩.৩৪% মুনিয়মাদ্ধায়দয নযফায়যয গড় দস্য ংখ্যা ৬ জন । অয য়ে ২২.৩৩% উত্তযদাতাল্পদয নযফায়যয গড় দস্য ংখ্যা ৪.৫ 

এফং ৪.৩৩% এয নযফায়যয গড় দস্য ংখ্যা ৯.৩ জন । এই িয়থ্যয আয়রায়ক ফরা মাে অনধকাং মুনিয়মাদ্ধা ননে ভধ্যনফত্ত এফং 

দনযদ্র নযফায়যয ন্তান মায়দয জীফন মাো নযচানরি ে লমৌর্ নযফায ননয়ে । 

৫.৩ বোগত অফস্থা: 

াযণী : ৫.৫ . মুনিয়মাদ্ধালদয নোগি লমাগ্যিা : 

নোগি লমাগ্যিা লভাে ংখ্যা িাং 

১. লরোড়া জায়ন না  ৫৫ ১৮.৩৩ 

২. ৫ভ লেণী া ফা ভভায়নয া  ৫৬ ১৮.৬৭ 

৩. ৮ভ লেণী া ফা ভভায়নয া  ৫৩ ১৭.৬৭ 

৪. এ এ ন ফা ভভায়নয া ৫১ ১৭.০০ 

৫. এইচ এ ন ফা ভভায়নয া  ৩৭ ১২.৩৩ 

৬. নফএ ফা ফা ভভায়নয া ৪৮ ১৬.০০ 

৭. এভএ ফা ভভায়নয া -- -- 

৮. নএইচনি/ িক্টয়যে নিনগ্র  -- -- 

সূে: ভাঠম ণাল্পয় ংগৃবত তথ্যভারা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াযণী: ৫.৫ মুনিয়মাদ্ধায়দয নেগি লমাগ্যিা লদোয়না য়েয়ছ। এই িানরকা লর্য়ক লদো মাে ১৮.৩৩ বাগ মুনিয়মাদ্ধা অননেি , 

১৮.৬৭ বাগ ৫ভ লেণী া , ১৭.৬৭ বাগ ৮ভ লেণী া।  এই তল্পথ্যয আল্পরাল্পক  ফরা মাে অনধকাং মুনিয়মাদ্ধাযাই অ চ্ছর। কাযণ 

নোগি লমাগ্যিায ায়র্ আনর্ মক চ্ছরিায  -ম্পকম বফযভান আয়ছ। িাই এই িয়থ্যয আয়রায়ক ফরা মাে , ফীয ননফা গুয়রা দনযদ্র 

মুনিয়মাদ্ধাযাই লয়েয়ছন। পয়র প্রকয়ল্পয প্রর্ভ উয়েশ্য ভূনভীন ও অচ্ছর মুনিয়মাদ্ধায়দয াভানজক ও অর্ মনননিক লফা প্রদান িবাগ 

ফাস্তফানেি য়েয়ছ। 
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৫.৪ ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয আফান প্রাবপ্তয তাবযখ: 

াযণী : ৫.৬ . মুনিয়মাদ্ধায়দয ফাা গ্রন ার : 

ফছয ফীয আফায়নয ংখ্যা িাং 

২০১৩ ১০ ৬.৬৭% 

২০১৪   ২৯ ১৯.৩৩% 

২০১৫ ৩৯ ২৬.০০% 

২০১৬ ২৩ ১৫.৩৩% 

২০১৭ ২২ ১৪.৬৭% 

২০১৮ ২৭ ১৮.০০% 

লভাে ১৫০ ১০০.০০ 

সূে: ভাঠম ণাল্পয় ংগৃবত তথ্যভারা 

াযণী: ৫.৬ এ মুনিয়মাদ্ধায়দয ফাা বুয়ঝ লনওোয ফছয লদোয়না য়েয়ছ। এই াযণী লর্য়ক লদো মাে প্রকয়ল্পয কাজ ব্যানি প্রকয়ল্পয 

ভয়েয লয়লয নদয়ক লফয়ড়য়ছ । ২০১৩ াল্পর ফল্পচল্পয় কভ বফন (১০টি) বনবভ ণত ল্পয়ল্পছ। ফল্পচল্পয় দফী (৩৯টি) বনবভ ণত ল্পয়ল্পছ। 

৫.৫ ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয আফান প্রাবপ্তয য সৃি সুবফধা: 

াযণী : ৫.৭. মুনিয়মাদ্ধায়দয াকা আফান ফাড়ী াফায য নক নক সুনফধা লফয়ড়য়ছ   : 

সুনফধাযসূভয়য নাভ   াঁ (ংখ্যা ) না (ংখ্যা ) াঁ (% ) না (%) 

১.বযফায বনল্পয় ফফাল্পয সু-ব্যাফস্থা ল্পয়ল্পছ ।  ১৪৫ ৫ ৯৬.৬৭ ৩.৩৩ 

২. স্বাস্থয ম্মতবাল্পফ ফফা কযল্পত াযল্পছন ।  ১৪৫ ৫ ৯৬.৬৭ ৩.৩৩ 

৩. বফদযৎ ব্যফায কযল্পত াযল্পছন মা পূল্পফ ণ বছর না।  ১৪৮ ২ ৯৮.৬৭ ১.৩৩ 

৪. আবথ ণক চ্ছরতা দফল্পড়ল্পছ।  ১৪৭ ৩ ৯৮.০০ ২.০০ 

৫. বফশুদ্ধ খাফায াবন াল্পচ্ছন  ।       ১৪৭ ৩ ৯৮.০০ ২.০০ 

৬.বার টয়ল্পরট দল্পয়ল্পছন ।                                                               ১৪৮ ২ ৯৮.৬৭ ১.৩৩ 

৭. পূয়ফ ম চালয়মাগ্য ভূনভ নছর না । ১৫০ ০ ১০০.০০ ০০ 

৮. এেন চালয়মাগ্য নকছু ভূনভয ভানরক য়েয়ছন ।  ০ ১৫০ ০০ ১০০.০০ 

৯.ব্যাংক ঋন সুনফধা লয়েয়ছন । ১৫০ ০ ১০০.০০ ০.০০ 

১০.ভাল্পজ আনায ভম ণাদা বৃবদ্ধ দল্পয়ল্পছ। ১৩৫ ১৫ ৯০.০০ ১০.০০ 

১১.পূল্পফ ণয দচল্পয় দফী বচবকৎা দফা াল্পচ্ছন। ১৪০ ১০ ৯৩.৩৩ ৬.৬৬ 

১২.নযফায়যয দস্যযা বার নো সুয়মাগ ায়চ্ছ। ১৪৮ ২ ৯৮.৬৭ ১.৩৩ 

১৩.ভাল্পজ দকউ আনাল্পক অফল্পরা কল্পয ? ৫ ১৪৫ ৩.৩৩ ৯৬.৬৭ 

১৪.বফববন্ন াভাবজক ংস্থা আনাল্পক দায়াত দদয় । ১৪০ ১০ ৯৩.৩৩ ৬.৬৬ 

১৫.বফববন্ন াভাবজক পফঠল্পক আনায ভতাভতল্পক  গুরুত্ব দদয়া য়। ১৩৭ ১৩ ৯১.৩৩ ৮.৬৬ 

১৬.াড়া প্রনিয়ফীয়দয য়ি আনায ম্পমক উন্নি য়েয়ছ নক? ১৪৮ ২ ৯৮.৬৭ ১.৩৩ 

১৭. আত্মীয় স্বজল্পনয ল্পঙ্গ ম্পমক আয়যা ভজবুি য়েয়ছ নক ?  ১৪৪ ৬ ৯৬.০০ ৪.০০ 

১৮.বযফাল্পযয দস্যল্পদয বনল্পয় বফববন্ন স্থাল্পন দফড়াল্পত মান?   ১৩০ ২০ ৮৬.৬৬ ১৩.৩৩ 

১৯.ফাড়ীল্পত বফববন্ন উৎফ কল্পযন।  ১৪৭ ৩ ৯৮.০০ ২.০০ 

২০.অন্য আল্পযা বকছু থাকল্পর উল্পিখ করুন । ০ ০   

াযণী: ৫.৭ এ মুনিয়মাদ্ধায়দয াকা আফান ফাড়ী াফায য়য নক নক সুনফধা লফয়ড়য়ছ িা লদোয়না য়েয়ছ। ৯৬.৬৭% বাগ মুনিয়মাদ্ধা 

ফয়রয়ছ িায়দয ফফায়য সুব্য ফস্থা য়েয়ছ , এফং স্বাস্থে  ম্মি বায়ফ ফফা কযয়ি াযয়ছ। প্রাে ফাই ফয়রয়ছ নফদ্যেৎ ব্যফায কযয়ি 
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াযয়ছ, নফশুদ্ধ ানন  ায়চ্ছ, বার েেয়রে লয়েয়ছ , ব্যাংক ঋয়ণয সুনফধা লয়েয়ছ। এক কর্াে িায়দয  ইবতফাচক নযফিমন য়েয়ছ  নকন্তু 

িায়দয ভানরকানাে লকান কৃনল জনভ নাই। ফাড়ী াফায আল্পগ বছর না।  

৫.৬ ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয আয়: 

াযণী : ৫.৮. উত্তযদািা মুনিয়মাদ্ধায়দয ফানল মক আে : 

ফানলক আে (োকা) ংখ্যা িাং 

১,২০,০০০/= -  ২,০০০০০/=  ২১৭ ৭২.৩৩ 

২,০০০০১/= - ৩,০০০০০/= ৩২ ১০.৬৭ 

৩,০০০০১/= - ৪,০০০০০/= ১৭ ৫.৬৭ 

৪,০০০০১/= - ৫,০০০০০/=  ১৬ ৫.৩৩ 

৫,০০০০১/= - ৬,০০০০০/= ১৪ ৪.৬৭ 

৬,০০০০১/= - ৭,০০০০০/= ৯ ০.৩০ 

৭,০০০০১/= - ৮,০০০০০/= ৫ ১.৬৭ 

৮,০০০০১/= - ৯,০০০০০/= ৪ ১.৩৩ 

৯,০০০০১/= - ১০,০০০০০/= ৩ ০.১০ 

১০,০০০০০/= োকা  উলবম -- -- 

লভাে:  ৩০০ ১০০ 

সূে: ভাঠম ণাল্পয় ংগৃবত তথ্যভারা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াযণী: ৫.৮ এ মুনিয়মাদ্ধায়দয ফানল মক আে লদোয়না য়েয়ছ। ৭২.৩৩ বাগ মুনিয়মাদ্ধায়দয ফানল মক গড় আয় ১.২০ রে লর্য়ক ২.০ রে 

োকা। ৮৩ বাগ মুনিয়মাদ্ধায়দয ফানল মক গড় আে ৩.০ রে োকা ফা িায নীয়চ। এোয়ন উয়েখ্য লম একজন মুনিয়মাদ্ধায যকাযী বািা 

লর্য়ক আে ১.৪০ রে োকা। যকাযী বাতাই ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয আল্পয়য প্রধান উৎ। 
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৫.৬ ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয আল্পয়য অন্যান্য উৎ: 

াযণী : ৫.৯. মুনিয়মাদ্ধায়দয বািা ব্যিীি অন্যান্য আয়েয উৎ : 

উৎয়য নাভ ংো িাং (%) 

কৃনল কাজ ২৭০ ৩১.৯৫ 

গফানদ  শু ারন  ১২৫ ১৪.৭৯ 

া- মুযগী ারন  ২৭৫ ৩২.৫৪ 

ব্যফা ৭৫ ৮.৮৮ 

চাকুযী  ৭৫ ৮.৮৮ 

নেকিা ২৩ ২.৭২ 

িািায   ২ ০.০২ 

লভাে ৮৪৫ ১০০.০০ 

সূে: ভাঠম ণাল্পয় ংগৃবত তথ্যভারা 

াযণী: ৫.৯ এ মুনিয়মাদ্ধায়দয অন্যান্য আয়েয উৎ লদোয়না য়েয়ছ। এই িথ্য লর্য়ক লদো মাে মুনিয়মাদ্ধায়দয অন্যান্য আে উৎয়য 

ভয়ধ্য য়রা কৃনল কাজ, গফানদ শু ারন, ব্যফা, চাকুযী, াঁ-মুযনগ ারন ইিোনদ। 

৫.৭ ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয গফাবদশুারন  াঁ-ভৄযবগ ারন: 

াযণী : ৫.১০. আফান ফযাে প্রাি মুনিয়মাদ্ধা এফং আফান ফযাে প্রাি নে এভন মুনিয়মাদ্ধায়দয  গফানদ শু ারন ও াঁ মুযনগ 

ারন ংক্রান্ত  িথ্য : 

নফফযণ গফানদ শু 

ারন কয়য 

(িাং) 

গফানদ শু ারন 

কয়য না 

(িাং) 

াঁ - মুযগী  

ারন কয়য 

(িাং) 

াঁ - মুযগী  

ারন কয়য না 

(িাং) 

আফান ফযাে প্রাি মুনিয়মাদ্ধা  ৭৪% ২৬% ৮৪% ১৬% 

আফান ফযাে প্রাি নে এভন মুনিয়মাদ্ধা ৬৮% ৩২% ৭৫% ২৫% 

আফান ফযাে প্রাি মুনিয়মাদ্ধায়দয গফানদ শু ারন লর্য়ক ফানল মক 

গড় আে( োকা)  

৪৫,০০০/= --   

আফান ফযাে প্রাি নে  এভন মুনিয়মাদ্ধায়দয গফানদ শু ারন 

লর্য়ক ফানল মক গড় আে (োকা) 

৪৫,০০০/= --   

আফান ফযাে প্রাি মুনিয়মাদ্ধায়দয াঁ - মুযগী ারন লর্য়ক ফানল মক 

গড় আে (োকা) 

  ৬,০০০/= -- 

আফান ফযাে প্রাি নে  এভন মুনিয়মাদ্ধায়দয াঁ - মুযগী  ারন 

লর্য়ক ফানল মক গড় আে (োকা) 

  ৫,৫০০/= -- 

সূে: ভাঠম ণাল্পয় ংগৃবত তথ্যভারা 

াযণী: ৫.১০ আফান প্রাি মুনিয়মাদ্ধা এফং ফযাে প্রাি নে এভন মুনিয়মাদ্ধায়দয গফানদ শু ারন এফং াঁ -মুযনগ ারয়নয নচে 

লদোয়না য়েয়ছ। ফীয ননফা ফযাে প্রাি মুনিয়মাদ্ধায়দয ৭৪% গফানদ শু ারন কয়য এফং ৮৪% াঁ-মুযনগ ারন  কয়য। োন্তয়য 

আফান ফযােপ্রাি নে এভন মুনিয়মাদ্ধায়দয ৬৮% গফানদ শু ারন কয়য এফং ৭৫% াঁ-মুযনগ ারন কয়য। এোয়ন তুরনা কযয়র 

লদো মাে ফীয ননফা ফযােপ্রাি মুনিয়মাদ্ধায়দয ভয়ধ্য গফানদশু ও াঁ -মুযনগ ারয়নয ায লফী। এো ফীয ননফায়য একটি ইনিফা চক 

বদক। 
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৫.৮ বৃেল্পযান  াকফবজ দথল্পক আয়/দবাগ: 

াযণী : ৫.১১. বৃেয়যান এফং াক ফনজ লর্য়ক ফানল মক লবাগ/আে: 

নফফযণ বৃেয়যান লর্য়ক ফানল মক গড় আে াক ফনজ লর্য়ক ফানল মক গড় আে 

আফান ফযাে প্রাি মুনিয়মাদ্ধা ১৫,০০০/= ৭,০০০/= 

আফান ফযাে প্রাি নে  এভন মুনিয়মাদ্ধা ১০,৫০০/= ৪,৩০০/= 

সূে: ভাঠম ণাল্পয় ংগৃবত তথ্যভারা 

াযণী : ৫.১১. এ বৃেল্পযান এফং াক-ফবজ চাল দথল্পক ফীয বনফা ফযাে প্রাপ্ত এফং ফযাে প্রাপ্ত নয় এভন ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয ফাবল ণক আয় 

দদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ। উবয় দেল্পে বনফা ফযাে প্রাপ্ত ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয আল্পয়য বযভাণ দফী। এটা দথল্পক প্রতীয়ভান য় ফীয বনফা প্রাবপ্তয 

ল্পয তাল্পদয ভল্পধ্য বৃেল্পযান  াক-ফবজ চাল্পলয উৎা দফল্পড়ল্পছ।  

 

৫.৯ ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয ফাবল ণক আয় প্রবৃবদ্ধ অফস্থা: 

াযণী : ৫.১২. ২০১৮ ায়রয ফানল মক গড় আে এফং ২০১৭-২০১৮  ভে কায়রয গড় আে । 

নফফযণ আফান ফযাে প্রাি মুনিলমাদ্ধা আফান ফযাে প্রাি নে  এভন মুনিয়মাদ্ধা 

২০১৮ ফানলক গড় আে  ৩,০৫,০০০/= ৪,০৭,০০০/= 

২০১৪ - ২০১৮ ভে কায়র আয়েয ফাবল ণক গড় 

প্রবৃনদ্ধ 

৫.৩৭% ৭.৪৭% 

২০১৭ - ২০১৮ ভে কায়র (আফান ফযাে 

প্রাি ভে কায়র)  আয়েয  প্রবৃনদ্ধ 

৬.৪৭% ৮.৮৭% 

 

াযণী : ৫.১২.দত  ফীয বনফা ফযাে প্রাপ্ত ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয ২০১৪ -১৮ এফং ২০১৭ -১৮ ভয়কাল্পরয ফাবল ণক গড় আল্পয়য প্রবৃবদ্ধ (মথাক্রল্পভ 

৫.৩৭% এফং ৬.৪৭%) দদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ। এই তথ্য দথল্পক দদখা মায় তাল্পদয আল্পয়য প্রবৃবদ্ধ দফল্পড়ল্পছ। বকন্তু আফান ফযাে প্রাপ্ত নয় এভন 

ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয দেল্পে এই প্রবৃবদ্ধয ায দফব। এটা দথল্পক প্রভাবণত য় ফীয বনফা ফযাে প্রাপ্ত ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয আবথ ণক অচ্ছরতা দফব। 

বছর। তুরনাভরক বাল্পফ আবথ ণক বাল্পফ অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাযাই ফীয বনফা ফযাে দল্পয়ল্পছন।  

৫.১০ ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয কৃবল জবভ, বফদযৎ ংল্পমাগ  দৌয বফদযৎ ংল্পমাগ: 

াযণী : ৫.১৩.  কৃনল জনভ, নফদ্যেৎ ংয়মাগ , লৌয নফদ্যেৎ ম্পনকমি িথ্য : 

নফফযণ কৃনল জনভ আয়ছ নফদ্যেৎ ংয়মাগ আয়ছ লৌয নফদ্যেৎ আয়ছ 

 ংখ্যা িাং ংখ্যা িাং ংখ্যা িাং 

আফান ফযাে প্রাি মুনিয়মাদ্ধা   ০০ ০০ ১৪৮ ৯৮.৬৭ ৩৭ ২৪.৬৭ 

আফান ফযাে প্রাি নে  এভন মুনিয়মাদ্ধা  ১৪৮ ৯৮.৬৭ ১৪৮ ৯৮.৬৭ ৫২ ৩৪.৬৭ 

 

াযণী : ৫.১৩. দত  ফীয বনফা প্রাপ্ত ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয ল্পঙ্গ আফান প্রাপ্ত নয় এভন ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয কৃবল জবভ , বফদযৎ ংল্পমাগ এফং দৌয 

বফদযৎ অফস্থায তুরনা দদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ। এই বতনটি উাদাল্পনই ফীয বনফা ফযাে প্রাপ্ত নয় এভন ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয অফস্থা বাল্পরা। এই তথ্য 

দথল্পক প্রতীয়ভান য় দম, ফীয বনফা ফযাদ্ধ প্রাপ্ত ভৄবিল্পমাদ্ধাযা তুরনাভরক বাল্পফ অচ্ছর।  
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৫.১১ াংস্কৃবতক প্রবাফ: 

াযণী : ৫.১৪.যকায মুনিয়মাদ্ধায়দয জীফন ভান বৃনদ্ধ কযায জন্য ভূনভীন ও অচ্ছর মুনিয়মাদ্ধায়দয ফাস্থান ননভ মালণয ভাধ্যলভ 

াভানজক ও অর্নননিক লফা প্রদান কয়যয়ছন। এই ব্যফস্থা ভায়জ নক াংস্কৃবতক প্রবাফ নফস্তায কয়যয়ছ িায িথ্যভারা । 

 

প্রবাফমূ 

আফান ফযাে প্রাি 

মুনিয়মাদ্ধা 

আফান ফযাে প্রাি নে  

এভন মুনিয়মাদ্ধা 

িাং িাং 

১. স্বাধীনিা মৄয়দ্ধয প্রনি জনগয়ণয েদ্ধায়ফাধ লফয়ড়য়ছ । ৯৮% ৯৫% 

২. ১৯৭১ ায়রয ভান মুনিমৄদ্ধয়ক ভানুল নফয়ল কয়য ফিমভান প্রজন্ লফন 

লফন স্বযণ কযয়ছ ।  

৯৭% ৯৪% 

৩. ভানুয়লয ভয়ধ্য লদ লপ্রভ বৃনদ্ধ লয়েয়ছ। ৯৫% ৯৩% 

৪. স্বাধীনিা মৄয়দ্ধয ইনিা ম্পলকম ভানুল জানয়ি াযয়ছ ।  ৯০% ৮৯% 

৫. জানিয নিা ফিফন্ধু লে  মুনজবুয যভায়নয আফায়ন মাযা মুনিমৄয়দ্ধ 

ঝানয়ে য়ড়নছর িাযা ভায়জ ভম মাদায আয়ন প্রনিবষ্ঠি য়েয়ছ। 

৯৮% ৯৭% 

৬. ভাননীে প্রধানভন্ত্রী লে াননায উয়যায়গ ভূনভীন  ও অচ্ছর 

মুনিয়মাদ্ধায়দয আফান ননভ মাণ প্রকল্প নচযস্বযণীে ভাইর পরক য়ে র্াকয়ফ।  

৯৯% ৯৫% 

 

াযণী : ৫.১৪.  এ ফীয বনফা বনভ ণাল্পণয পল্পর ভাল্পজয াংস্কৃবতক প্রবাফ ম্পল্পকণ উত্তয দাতাল্পদয ভতাভত দদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ। স্বাধীনতা 

যুল্পদ্ধয প্রবত জনগল্পণয শ্রদ্ধাল্পফাধ দফল্পড়ল্পছ  বকনা এই ম্পল্পকণ ভতাভত প্রদাল্পনয দেল্পে ৯৮% ফীয বনফা ফযাে প্রাপ্ত ভৄবিল্পমাদ্ধা ফল্পরল্পছন 

জনগলণয শ্রদ্ধাল্পফাধ দফল্পড়ল্পছ। ফীয বনফা ফযােপ্রাপ্ত নয় এভন ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয  ৯৫% অনুকূল্পর ভতাভত বদল্পয়ল্পছন। 

১৯৭১ াল্পরয ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পক ভানুল বফল্প ল কল্পয নতুন প্রজন্ দফব দফব স্মযণ কল্পযল্পছ। এয অনুকূল্পর ফীয বনফা প্রাপ্তল্পদয ৯৭% এফং 

ফযাে প্রাপ্ত নয় এল্পদয ৯৪% ইবতফাচক উত্তয বদল্পয়ল্পছ। ভানুল্পলয ভল্পধ্য দদল্পপ্রভ দফল্পড়ল্পছ ফল্পরল্পছ মথাক্রল্পভ ৯৫% এফং ৯৩%। এটা 

প্রকল্পেয ২নং উল্পেযশ্যয ফাস্তফায়ল্পনয প্রবতপরন। ফীয বনফা ফযাে প্রাপ্তল্পদয ভল্পত অবজণত াভবগ্রক াংস্কৃবতক প্রবাফ ৯৬.১৭ বাগ এফং 

ফযাে প্রাপ্ত নয় এভন ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয ভল্পত অজণন ৯৩.৮৩%। উবল্পয়য ভল্পত গল্পড় াংস্কৃবতক প্রবাফ অজণন ৯৫%। স্বাধীনতা  যুল্পদ্ধয 

ইবতা ম্পল্পকণ ভানুল জানল্পত াযল্পছ এয অনুকূল্পর ভতাভত বদল্পয়ল্পছন মথাক্রল্পভ ৯০%  এফং ৮৯%। জাবতয  বতা ফঙ্গফন্ধু দখ  মুবজবুয 

যভাল্পণয আফাল্পন মাযা ভৄবিযুল্পদ্ধ ঝাবল্পয়  ল্পড়বছর তাযা ভাল্পজ ভম ণাদায আল্পন প্রবতবষ্ঠত ল্পয়ল্পছন এয ল্পে ভতাভত ব্যি কল্পযল্পছন 

মথাক্রল্পভ ৯৮% এফং ৯৭%। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দখ াবনায উল্পযাল্পগ ভূবভীন এফং অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয  জন্য আফান বনভ ণাণ 

প্রকে বচযস্মযণীয় ভাইর পরক ল্পয় থাকল্পফ এয ল্পে ফল্পরল্পছন ৯৯% এফং ৯৫% । 
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৫.১২ প্রবেণ ম্পল্পকণ তথ্য: 

াযণী : ৫.১৫. মুনিয়মাদ্ধা নায়ফ লকান প্রনেণ প্রাি ওো  এফং নযফায়যয দস্যয়দয প্রনেণ গ্রন ম্পলকম িথ্যভারা : 

নফফযণ মুনিয়মাদ্ধা নায়ফ লকান প্রনেণ লয়েয়ছ নযফায়যয দস্যযা প্রনেণ লয়েয়ছ 

 িাং িাং 

১. আফান ফযাে প্রাি মুনিয়মাদ্ধা ২% ১০% 

২. আফান ফযাে প্রাি নে  এভন মুনিয়মাদ্ধা ৫% ১২% 

াযণী : ৫.১৫. দথল্পক দদখা মায় , ২% ফীয বনফা ফযাে প্রাপ্ত  ভৄবিল্পমাদ্ধা প্রবেণ দল্পয়ল্পছন। আফান ফযাে প্রাপ্ত নয় এভন ভৄবি  

দমাদ্ধাল্পদয ৫% প্রবেণ  দল্পয়ল্পছন। প্রথল্পভাি দল্পরয বযফাল্পযয দস্যযা প্রবেণ দল্পয়ল্পছন ১০%  এফং দল্পলাি দল্পরয বযফাল্পযয 

দস্যযা দল্পয়ল্পছন ১২%। আফান ফযাে প্রাপ্ত নয় এভন ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয প্রবেণ  দফী। প্রবেল্পণয াল্পথ আবথ ণক আল্পয়য ইবতফাচক -

ম্পকণ। আফান ফযাে প্রাপ্ত ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয  আবথ ণক স্বচ্ছরতা কভ। তাই তাল্পদয প্রবেণ কভ। এফ প্রবেল্পণয ভল্পধ্য যল্পয়ল্পছ দাগত 

প্রবেণ, ভৎস্য চাল, গফাবদ শু ারন, াঁ-ভৄযবগ ারন, দরাই প্রবেণ ইতযাবদ। 
৫.১৩ ভৎস্য চাল্পলয তথ্য:  

াযণী : ৫.১৬. ভৎস্য চায়লয িথ্য: 

 ভৎ চাল কয়য (িাং) 

আফান ফযাে প্রাি মুনিয়মাদ্ধা ৮% 

আফান ফযাে প্রাি নে  এভন মুনিয়মাদ্ধা ১৪% 

 

াযণী : ৫.১৬. এ দদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ ৮% বাগ আফান ফযােপ্রাপ্ত ভৄবিল্পমাদ্ধা ভাল্পছয চাল কল্পয। এয অবধকাং পুকুয বরজ বনল্পয় ভাল্পছয 

চাল কল্পয। আফান ফযাে প্রাপ্ত নয় এভন ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয ১৪% ভাছ চাল কল্পয। এল্পদয অল্পনল্পকয বনজস্ব পুকুয আল্পছ।  

৫.১৪ আফান ফযাে দল্পত দকান দূল্পব ণাগ দাাল্পত ল্পয়ল্পছ বকনা তৎংক্রান্ত তথ্য: 

াযণী : ৫.১৭. আফান ফযাে লয়ি লকান দ্যলব মাগ লাায়ি য়েয়ছ  নকনা িৎংক্রান্ত িথ্য: 

নফফযণ আফান ফযাে লয়ি  দ্যলব মাগ লাায়ি য়েয়ছ আফান ফযাে লয়ি দ্যলব মাগ লাায়ি ে নাই 

িাং িাং 

আফান ফযাে প্রাি মুনিয়মাদ্ধা ৩০% ৭০% 

দ্যয়ব মায়গয ধযণ / নাভ   

১. োকা ো ব্যে কযয়ি য়েয়ছ ১০% -- 

২. দীঘ ণ নদন ঘুযাঘুনয কযয়ি   য়েয়ছ  ২০% -- 

৩. অন্যান্য দ্যয়ব মাগ য়েয়ছ  -- -- 

 

৫.১৭ নং াযণীল্পত আফান ফযাে প্রাবপ্তয ভল্পয় দকান প্রকায দল্পব ণাগ ল্পয়ল্পছ বকনা তৎ ম্পকীয় প্রল্পশ্নয উত্তয দদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ। ৭০% 

আফান ফযাে প্রাপ্ত ফল্পরল্পছ দকান দল্পব ণাগ দাাল্পত য় নাই। ৩০% ফল্পরল্পছ দল্পব ণাগ ল্পয়ল্পছ। এয ভল্পধ্য ১০% ফল্পরল্পছ টাকা ব্যয় কযল্পত 

ল্পয়ল্পছ এফং ২০% ফল্পরল্পছ দীঘ ণবদন গৄযল্পত ল্পয়ল্পছ। 
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৫.১৫ ফযােপ্রাপ্ত ফাস্থাল্পনয ফতণভান অফস্থা: 

াযণী : ৫.১৮. আফায়নয ফিমভান অফস্থা ম্পলকম িথ্য: 

 

 

 

 

 

 

 

াযণী : ৫.১৮. দত ফীয বনফাল্পয ফতণভান অফস্থা ম্পল্পকণ আফান  ফযাে প্রাপ্তল্পদয দম প্রশ্ন কযা ল্পয়বছর তায উত্তল্পযয পরাপর দদখাল্পনা 

ল্পয়ল্পছ। উত্তয দাতাযা  ১১% ফল্পরল্পছ আফাল্পনয অফস্থা অবত চভৎকায , ৬৭% ফল্পরল্পছ চভৎকায , ২১% ফল্পরল্পছ দভাটাভৄটি বার। এল্পদয  

ভল্পধ্য ১% ফল্পরল্পছ বার না। দকই খাযা ফল্পর নাই। এই পরাপর ল্পত ফরা মায় আফাল্পনয অফস্থা বার।  

 

৫.১৬ আফান ফযােপ্রাবপ্তয প্র অনুভূবত: 

াযণী : ৫.১৯. আফান ফযাে লয়ে নক অনুভূনি য়েয়ছ ল ম্পলকম িথ্য: 

অনুভূনিসূভ িাং 

১. যভ নযর্তি  ২০% 

২. অয়নক নযর্তি  ৪২% 

৩. নযর্তি  ৩৮% 

৪. নযর্তি নে  ০% 

৫. অনযর্তি ০% 

াযণী : ৫.১৯.  এ আফান ফযাে দল্পয় বক অনুভূবত ল্পয়ল্পছ দ ম্পল্পকণ অববব্যবি জানাল্পত ফরা ল্পয়বছর। যভ বযর্তপ্ত ল্পয়ল্পছ ২০%, 

অল্পনক বযর্তপ্ত ৪২% এফং বযর্তপ্ত ৩৮%। দকই অবযর্তপ্ত য় নাই। এই তথ্য দথল্পক ফরা মায় ফযাে প্রাপ্তযা ফাই খুী।  

৫.১৮ আফান প্রকল্পেয উন্নয়ল্পনয জন্য ভন্তব্য: 

াযণী : ৫.২০. বনফষ্যয়ি যকায এ ধযলণয প্রকল্প গ্রণ কযয়র িায কযণীে ম্পলকম সুানয : 

সুানযসুভ িাং 

১. আফান আযও ফড় ওো দযকায  ৯৭% 

২. নিজাইন বযফতণন কযা দযকায  ৭০% 

৩. যান্না র্য ফানয়য র্াকয়র বার ে  ৫২% 

৪. টিউফওয়ের ফানয়য র্াকয়র বার ে  ৪২% 

৫. েেয়রে ফানয়য র্াকয়র বার ে  ৪৮% 

৬. শু ারন লি আযও ফড় কযা দযকায  ৯৫% 

৭. নফনডং এয আয় ায় নকছু োনর জােগা র্াকয়র বায়রা ে ৫৭% 

৮. কেগুয়রা আযও ফড় ওো দযকায ৬৫% 

 

অফস্থা িাং 

১. অনি চভৎকায  ১১% 

২. চভৎকায  ৬৭% 

৩. লভাোমুটি বার ২১% 

৪. বার না  ১% 

৫. খফ োযা -- 
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াযণী ৫.২০.  যকায ববফষ্যল্পত এই ধযল্পণয আফান প্রকে কযল্পর বক  কযা দযকায এভন প্রল্পশ্নয আল্পরাল্পক ৯৭% ফল্পরল্পছ ফাড়ী আল্পযা 

ফড় কযা দযকায , ৭০% ফল্পরল্পছ বডজাইন বযফতণন  কযা দযকায , ৫২% ফল্পরল্পছ যান্নাঘয ফাইল্পয থাকল্পর বাল্পরা য় , ৪২% ফল্পরল্পছ 

টিউফল্পয়র ফাইল্পয যাখায কথা , ৪৮% ফল্পরল্পছ টয়ল্পরট ফাইল্পয যাখায কথা , শুারন দড আল্পযা ফড় কযা দযকায ফল্পরল্পছ ৯৫% , 

বফবডংল্পয়য আল্প াল্প খাবর জায়গা যাখায কথা ফল্পরল্পছ ৫৭% এফং কেগুল্পরা আল্পযা ফড় কযায কথা ফল্পরল্পছ ৬৫%।  

 

াযণী : ৫.২১.  আফান প্রকয়ল্পয উন্নেয়নয জন্য ভন্তব্য: 

ভন্তব্যসূভ িাং 

১. ফাড়ীয জােগায ভাটি ভজবুি কযা/ওো উনচি  ৭৫% 

২. ভাটি বযাে কয়য ফাড়ী কযয়র াইনরং কযা উনচি  ৭০% 

৩. ফাড়ীয যং weather coat কযল্পত ল্পফ । ৬৮% 

৪. কর অচ্ছর মুনিয়মাদ্ধায়দয জন্য ফাড়ী কযা দযকায ৫৭% 

৫. কাজ আয়যা দ্রুিিায য়ি লল কযা দযকায ৫২% 

৬. বার ননভ মাণ াভগ্রী ব্যফায কযা দযকায ৮০% 

৭. Soil test কযা দযকায । ১০% 

 

াযণী : ৫.২১.   এ আফান প্রকল্পেয উন্নয়ল্পনয জন্য  উত্তয দাতাল্পদয  ভতাভত দদয়া ল্পয়ল্পছ। ৭৫% উত্তয দাতা ফাড়ীয জায়গায ভাটি ি 

ফা ভজবুত কযায কথা ফল্পরল্পছ।  ভাটি বযাট কল্পয ফাবড় কযল্পর াইবরং কযল্পত ল্পফ ফল্পরল্পছ ৭০%। ভানম্মত বনভ ণাণ াভগ্রী ব্যফায  

কযল্পত ল্পফ ফল্পরল্পছ ৬৮%।  কর অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য ফাড়ী কযা দযকায ফল্পরল্পছ  ৫৭%, ফাড়ীয যং Weather Coat 

কযল্পত ল্পফ ফল্পরল্পছ ৬৮% উত্তয দাতা। Soil test কযায কথা ফল্পরল্পছ ১০% 

 

৫.১৯ কী ইনপযয়ভন্ট ইন্টাযনবউ (KII) িথ্য নফয়েলণ:  

িথ্যভারা নফয়েলন: ৩০টি উয়জরা প্রয়িেকটি লর্য়ক একটি KII াোৎকায গ্রন কযা য়েয়ছ। াোৎকায দািায়দয িানরকা ননয়ে 

প্রদান কযা য়রা: 

াযণী: ৫.২২ 

াোৎ দািায ধযণ ংখ্যা িাং (%) 

উয়জরা লচোযম্যান  ৫ ১৬.৬৭ 

উয়জরা ননফ মাী কভ ণকতণা    ৭ ২৩.৩৩ 

উল্পজরা প্রল্পকৌরী  ৫ ১৬.৬৭ 

ভনরা বাই লচোযম্যান ৩ ১০.০০ 

উয়জরা মুনিয়মাদ্ধা কভাোয ১০ ৩৩.৩৩ 

লভাে ৩০ ১০০.০০ 

 

এফ াোৎদািায ভয়ধ্য ৫ জন নছয়রন উয়জরা লচোযম্যান, ৭ জন  উয়জরা ননফ মাী অনপায, ৩ জন ভনরা বাই লচোযম্যান এফং 

১৫ জন উয়জরা মুনিয়মাদ্ধা কভাোয িায়দয প্রয়শ্নয উত্তযমূ ননয়ে ছয়ক লদওো য়রা 
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াযণী: ৫.২৩ 

প্রশ্নমূ া (%) না (%) 

১. আনন নক ভয়ন কয়যন এই প্রকয়ল্পয ভাধ্যয়ভ মুনিয়মাদ্ধাযা অয়র্নননিক ও াভানজক বায়ফ রাবফান 

য়েয়ছন? 

১০০% ০% 

২. আনন নক প্রকল্প ম্পয়কম জায়নন? ১০০% ০% 

৩. প্রকয়ল্পয গুণগি ভান বার?  ১০০% ০% 

৪। ভানুল্পলয দদল্পপ্রভ বৃবদ্ধ দল্পয়ল্পছ ১০০% ০% 

 

KII এয ি বাগ উত্তয দািা ফয়রয়ছন এই প্রকয়ল্পয পয়র মুনিয়মাদ্ধাযা অর্ মনননিক ও াভানজক বায়ফ রাবফান য়েয়ছ। 

 

াযণী: ৫.২৪ 

প্রকয়ল্পয পরিা ম্পয়কম KII িথ্য: 

উত্তযদািা গড় পরিা 

উয়জরা লচোযম্যান ৯০.০৫ % 

ননফ মাী কভ মকিমা ৮৫.০০ % 

উল্পজরা প্রল্পকৌরী ৯৫.০০% 

উয়জরা ভনরা বাই লচোযম্যান ৯২.০০ % 

উয়জরা মুনিয়মাদ্ধা কভাোয ৮৩.৫০ % 

লভাে গড় ৮৮.৬৪ % 

 

উত্তয দািায়দয ভয়ি প্রকয়ল্পয পরিা অয়নক বার। উয়জরা লচোযম্যানয়দয ভয়ি প্রকয়ল্পয  পরিা ৯০.০৫ বাগ, ননফ মাী কভকিমায 

ভয়ি ৮৫ বাগ, উল্পজরা প্রল্পকৌরী ৯৫% উয়জরা ভনরা বাই লচোযম্যানয়দয ভয়ি ৯২ বাগ এফং উয়জরা মুনিয়মাদ্ধা কভাোযয়দয 

ভয়ি ৮৭.৬৪ বাগ। িাযা ফাই জায়ন প্রকল্প শুরু য়েয়ছ ২০১৩ ায়র এফং লল য়েয়ছ ২০১৮ ায়র, লকউ লকউ ফয়রয়ছন প্রকল্প ২০১২ 

ায়র শুরু ফায কর্া নছর ।  ভৄবিল্পমাদ্ধা মাচাই  ফাছাই প্রবক্রয়ায় যাজননবতক প্রবাফ বকছু জটিরতা সৃবি কল্পযল্পছ। অল্পনক দেল্পে ভূবভয 

দূষ্প্রাপ্যতা এফং ভূবভ ংক্রান্ত চরভান ভাভরা প্রকে ফাস্তফায়ল্পন প্রবতফন্ধকতা সৃবি কল্পযল্পছ।  

িায়দযয়ক প্রশ্ন কযা য়েনছর এই প্রকয়ল্প  ফ মস্তয়যয প্রায়নয য়মানগিা লকভন নছর ? উত্তয়য িাযা ফয়রয়ছন মুনিয়মাদ্ধায়দয নফলে 

নয়য়ফ ফ মস্তয়য এো গুরুত্ব লয়েয়ছ। িাযা অয়নয়কই এই প্রকল্পয়ক অিেন্ত ভনি উয়যাগ নয়য়ফ উয়েে কয়যয়ছন। অয়নয়ক এই ফীয 

ননফায়ক জানিয জনক ফিফন্ধু লে ভৄনজবুয যভায়নয কন্যা জনয়নেী  লে াননায উয়যায়গ নননভ মি স্বাধীনিায ভাননচয়েয স্থােী 

ভাইর পরক নয়য়ফ উয়েে কয়যয়ছন। 

িাযা সুানয কয়যয়ছন এই প্রকল্পটি অব্যাি যা েয়ি। কাযণ আযও অয়নক ভূনভীন অ চ্ছর  মুনিয়মাদ্ধা  আয়ছন। অল্পনক উয়জরাে 

এয়দয িানরকা কযা য়েয়ছ।  
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৫.২০ লপাকা গ্রু আয়রাচনায (FGD) িথ্যভারা নফয়েলণ: 

ননফ মানচি উয়জরায ভয়ধ্য ১৫ টি উয়জরাে মুনিয়মাদ্ধা কভয়েে এ  দরীয় আল্পরাচনা  (FGD) অনুষ্ঠান কযা য়েয়ছ। প্রনিটি  দরীয়  

(FGD)  আয়রাচনাে মুনিয়মাদ্ধা উয়জরায ১০-১২ সুনধজন উনস্থি নছয়রন।  এফ লপাকা গ্রু আয়রাচনা লর্য়ক ননয়োি 

িথ্যভারা লফনযয়ে এয়য়ছ: 

(১)  কর দয়রয ভয়ি প্রকল্পটি অিেন্ত গুরুত্বপুণ ণ। প্রকল্পেয উল্পমাবগতা অবযীভ। 

(২) ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয আথ ণ-াভাবজক উন্নয়ল্পন ফীয বন ফা প্রকে অবযীভ ভূবভকা ারন কল্পযল্পছ। ফীয 

বনফা ফযােপ্রাপ্ত ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয অথ ণননবতক  াভাবজক অফস্থায উন্নবত ল্পয়ল্পছ। 

(৩) অবধকাং উল্পজরায় এফ ফীয বনফান ফযাল্পেয দেল্পে দকান অবনয়ভ য় নাই। প্রকৃত ভূবভীন  অচ্ছর 

ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয ভল্পধ্য ফীয বনফা ফযাে কযা ল্পয়ল্পছ।  

(৪) বকছু বকছু উল্পজরায় যাজননবতক প্রবাল্পফ ফীয বনফা ফন্টল্পন অবনয়ভ ল্পয়ল্পছ। কভ প্রাপ্ত দমাগ্যযা ফযাে দল্পয়ল্পছ। দফী 

প্রাপ্তল্পমাগ্যযা ফবঞ্চত ল্পয়ল্পছ।  

(৫) প্রকল্পেয তদাযবক বার বছর। ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয বফলয় বল্পল্পফ প্রাল্পনয ফ ণস্তল্পয এটি অবধক গূরুত্ব দল্পয়ল্পছ। 

(৬) ি তদাযবকয ভল্পধ্য বকছু বকছু প্রকল্পেয কাল্পজ ঠিকাদায প্রবতষ্ঠান বনম্নভাল্পনয  বনভ ণাণ  াভগ্রী ব্যফায কল্পযল্পছ  ফল্পর 

অববল্পমাগ উল্পঠল্পছ।  

(৭) বকছু বকছু ফীয বনফাল্প কাঁচা ববতল্পয়য উয বফবডং বনভ ণাণ কযা ল্পয়ল্পছ মা ঠিক য়বন।  

(৮) জবভয দূষ্প্রাপ্যতা, ভাভরা-দভাকােভা খা জবভ অবধগ্রদণ বফরম্ব কাল্পজয গবতল্পত স্থবফযতা সৃবি ল্পয়ল্পছ। 

(৯) ফীয বনফান গুল্পরাল্পক জাতীয় তাকায যং এ যবঙ্গন কযা ল্পয়ল্পছ। অল্পনল্পক এফ ফীয বনফানল্পক ফাংরাল্পদল্পয স্থায়ী 

তাকা বল্পল্পফ উল্পিখ কল্পযল্পছন।  

(১০) ভূবভীন  অস্ত্চ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয ভল্পধ্য গফাবদ শু ারন, াঁ-ভৄযবগ ারন, বৃে দযান, াক ফবজ চাল  ভৎস্য 

চাল বৃবদ্ধ দল্পয়ল্পছ।  

(১১) ফীয বনফা ফযাে প্রাপ্তল্পদয াভাবজক ভম ণাদা দফল্পড়ল্পছ। 
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লি অধ্যায় 

প্রকদেয ফর ও দ্যফ মর বদক ম ণাল্পরাচনা 

৬.১ ফর নদকমূ:ক 

মূল্যােনকারীন ভয়েয ভাঠ ম মায়েয ম ময়ফেণ (Observation) , KII িথ্যভারা এফং FGD িথ্য লর্য়ক প্রকয়ল্পয ফর লম 

ননয়দ মমূ নযরনেি য়েয়ছ িা ননেরু: 

(১) অনধকাং বফন নননদ মি ভয়ে ভাি য়েয়ছ।  

(২) প্রকয়ল্পয কাম মক্রয়ভয ননযনফনচ্ছন্নিা (continunity) অক্ষুন্ন নছর ।  

(৩) প্রকয়ল্পয প্রয়োজন অনুায়য জনফর ননয়োগ কযা য়েয়ছ।  

(৪) ননেনভি প্রকল্প নযচারক ননয়োগ কযা য়েয়ছ। ফদনরজননি কাযয়ণ কভ ণকতণায নযফিমন য়রও দটি কেনও শূণ্য র্ায়ক নাই। 

(৫) অনধকাং প্রকয়ল্পয অর্ ম মর্া ভয়ে ছাড়া কযা য়েয়ছ।  

(৬) প্রয়োজনীে অর্ ম ংস্থান (Budget allocation)  এয লকান অবাফ র্য়ে নাই।  

 (৭) অনধকাং লেয়ে োিওোযী ফায়জে চানদা ও ফযাে মর্ামর্  বায়ফ ম্পানদি য়েয়ছ।  

(৮) প্রকয়ল্প নফবাগ ও ভন্ত্রণারে এয ননেনভি ভননেনযং অিেন্ত ফর নছর। 

(০৯) প্রকয়ল্পয কাজ নিজাইন ও লেননপয়কন অনুমােী ম্পন্ন য়েয়ছ।  

(১০) প্রায়নয কর ম মায়ে প্রকল্পটি অনধক গুরুত্ব লয়েয়ছ। 

 

৬.২ দ্যফ মর নদকমূ: 

(১) একই য়ি উয়জরা ম মায়ে অন্যান্য প্রকয়ল্পয  কাজ র্াকাে  উয়জরা ম মায়েয প্রয়কৌর দিয়যয উয  ফাড়নি চা য়ড়য়ছ।  

বনয়বভত তদাযবকল্পত বফঘ্ন ঘল্পটল্পছ।  

(২) প্রকল্প চরাকায়র প্রকল্প নযচারক কয়েক ফায ফদনর য়েয়ছ। এো কায়জয ধাযা  ফানকিাে নকছু নফঘ্ন সৃনি কয়যয়ছ। তথ্য শূণ্যতা 

(Information) দদখা বদল্পয়ল্পছ। 

(৩) অর্ ম ছালড় ফড় ধযয়নয নফরে ে নাই। িয়ফ  কেনও কেনও প্রাননক আভরািানন্ত্রক জটিরিা এফং নাফ অনপয়য গ নড়ভন 

নফর ায় নকছু ভস্যা সৃনি কয়যয়ছ। 

(৪) নকছু নকছু উয়জরাে য়ফ মাচ্চ ংখ্যা ছ েোয লচয়ে লফন ফীয আফান ননভ মাণ  য়েয়ছ। এফ লেয়ে ফযাে লয়ি নকছু নফরে 

য়েয়ছ। 

 (৫) বকছু লেয়ে ঠিকদায ননেভালনয উকযণ ব্যফায কযায লচিা কয়যয়ছ ফা ব্যফায কয়যয়ছ ফয়র অনবয়মাগ াওো লগয়ছ। 

(৬) গফানদ শু লি আকায়য লছাে য়েয়ছ। অনুল্পভাবদত নকায় আফায়নয নযনধ লছাে কযা য়েয়ছ। 

(৭) বকছু দেল্পে জবভয দষ্প্রাপ্যতা এফং জবভ বনল্পয় চরভান ভাভরা ফীয বনফা বনভ ণাল্পণ ফাধা ল্পয়ল্পছ।   

 

৬.৩ সুলমাগ: 

(১) অনধকাং ফীয বনফা উয়জরা য়যয ফাইল্পয গ্রাভ এরাকাে নননভ মি য়েয়ছ। এই ফীয  বনফা ননভ ণাল্পণয কাযয়ণ প্রকল্প এরাকাে 

লমাগায়মাগ ব্যফস্থায উন্ননি য়েয়ছ। অয়নক এরাকাে  দম মািাোি ব্যফস্থা নছর িা আযও উন্নি য়েয়ছ। আফায লফ নকছু এরাকাে 

এই ফীয বনফাল্পক লকন্দ্র কয়য নতুন যাস্তা নননভ মি য়েয়ছ। লকার্াও আফায যাস্তা  ননভ মাণ য়চ্ছ। উয়জরা প্রয়কৌরীয়দয ভয়ধ্য এক -

দ্যজন অফগি কযয়রন লম িায়দয এরাকাে যাস্তায স্কীভ অনুয়ভাদন য়েয়ছ ীঘ্রই কাজ শুরু য়ফ। 
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(২) অয়নক ফীয ননফায়য এরাকাে নফদ্যেৎ যফযা নছর। আফায নকছু এরাকাে নফদ্যেৎ যফযা নছর না। এই ফীয ননফায়ক লকন্দ্র 

কয়য নফদ্যেৎ ংয়মাগ  রাইন স্থান কযা য়েয়ছ। পয়র কুটি য নয়ল্পয কাজ ম্প্রানযি য়েয়ছ। এছাড়া লফা োয়ি কভ মংস্থান 

(বোন, নযকা, অয়ো নযকা, লভাফাইর ানব মনং, পয়োকন, কনম্পউোয , দফা) বৃনদ্ধ লয়েয়ছ। 

(৩) মািাোি ব্যফস্থায উন্নেন এফং নফদ্যে ৎ ংয়মাগ রাইন স্থায়নয পয়র ভনরায়দয ক ভ মংস্থান বৃনদ্ধ লয়েয়ছ। কুটিয নয়ল্পয 

ম্প্রাযণ অয়নক লেয়ে কভ মংস্থান বৃনদ্ধয়ি য়মানগিা কয়যয়ছ। 

(৪) ফীয ননফা এরাকাে মািাোি ব্যফস্থায উন্নেন এফং নফদ্যেৎ ংয়মাগ স্থায়ন লছয়রয়ভয়েয়দয স্কুয়র মািাোয়িয লেয়ে অয়নক 

সুনফধা য়েয়ছ এফং  িাযা নফদ্যেৎলিয  আয়রায়ি পোয়নয ননয়চ ফয় ড়ায়ানায সুয়মাগ ায়চ্ছ। অয়নক  এরাকাে মািাোয়িয 

অসুনফধায কাযয়ণ লছয়রয়ভয়েযা স্কুয়র লময়ি াযি না। ল  কর অসুনফধা ফীয ননফা এরাকা লর্য়ক ফহুর অংয় অানযি য়েয়ছ। 

যকাল্পযয িবাগ নশুয়ক প্রাইভাযী স্কুয়র বনিম উয়যাগয়ক এই প্রকল্প াায্য কযয়ছ। 

(৫) ফীয ননফা প্রকল্প এরাকা য় নফদ্যেৎ ংয়মাগ স্থান এফং  মাতায়াল্পতয  উন্নেয়নয জন্য অনধক স্বাস্থে লফা সুল্পমাগ সৃবি ল্পয়ল্পছ । 

অয়নক জােগাে িািালযয লচোয, নিননক, পায়ভ মী গয়ড় উয়ঠয়ছ। 

(৬) মািাোি ব্যফস্থায উন্নেন এফং নফদ্যেৎ ংয়মাগ স্থা য়নয পয়র কৃনল  দণ্যয নফণন সুয়মাগ দফল্পড়ল্পছ। কুটিয নল্প ম্প্রা নযি 

য়েয়ছ এফং অয়নয়ক নযফন  কাজ কযায  সুয়মাগ ায়চ্ছ। এছাড়া ICT এয উন্নেন ও জণগলণয কভ মংস্থান বৃনদ্ধয পয়র জনগয়ণ য 

আে আয়যা লফয়ড়য়ছ। 

(৭) ভৄবিল্পমাল্পদ্ধয ইবতা নতুন প্রজল্পন্য ভল্পধ্য জীফন্ত ল্পয় উল্পঠল্পছ।  

 

৬.৪ প্রকয়ল্পয ঝুনকমূ 

(১) অয়নক উয়জরাে স্থানীে প্রবাফ ভূনভীন ও অস্বচ্ছর মুনিয়মাদ্ধা ফাছাই প্রনক্রোে জটিরিা সৃনি কয়যয়ছ।  

(২) উয়জরা ম মায়ে নকছু নকছু লেয়ে স্থানীয় জন প্রবতবনবধল্পদয ভন্বয়ীনতায কাযল্পণ প্রকল্প ফাস্তফােয়ন নফরে সৃনি ল্পয়ল্পছ। 

(৩) দূর্গভ এরাকাে যাস্তার্াে না র্াকাে ফীয ননফায়নয ভারাভার নযফয়ন ঝুনক সৃনি য়েনছর।  

(৪) ফীয বনফাল্পয দফবয বাগ বনভ ণাণ কাজ ল্পয়ল্পছ দভ-জুন-জুরাই ভাল্প। পল্পর ঝড় বৃবি ঝবক বল্পল্পফ কাজ কল্পযল্পছ।  

(৫) অল্পনক দূগ ণভ এরাকায় বফবডং বনভ ণাল্পণয াভগ্রীয দষ্প্রাপ্যতা ফাধা বল্পল্পফ কাজ কল্পযল্পছ। 
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প্তভ অধ্যাে 

প্রকল্পে উল্পেশ্য অজণল্পনয ম ণাল্পরাচনা  পরাপর 

৭.১ প্রকল্পেয পরাপর: 

 প্রকল্পেয প্রধান উল্পেল্পশ্য বছর ভূবভীন  অস্বচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য ফাস্থান বনভ ণাণ । 

 প্রকল্পেয অন্যতভ উল্পেশ্য বছর ভূবভীন  অস্বচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য ফাস্থান বনভ ণা লণয ভাধ্যল্পভ াভাবজক  অথ ণননবতক 

দফা প্রদান। এয আল্পরাল্পক প্রকল্পেয অধীন ৫০০ ফগ ণপৄট বফবি ২৯৬২ টি ফীয বনফা বনভ ণাণ কল্পয  ভংখ্যক ভূবভীন  

অস্বচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাদদয ভল্পধ্য ফযাে কযা ল্পয়ল্পছ।  
 প্রবতটি বফল্পন ২ টি দফড রুভ, ১টি ড্রইং রুভ, ১টি বকল্পচন,  ১টি ফাযান্দা বনভ ণাণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

 একটি টিউফল্পয়র  একটি টয়ল্পরট বনভ ণাণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

 গফাবদ শু ারল্পনয জন্য ১টি দড বনভ ণাণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

 ১টি দাবি দড বনভ ণাণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

 এই প্রকল্পেয অধীন ২৯৬২ জন ভৄবিল্পমাদ্ধা দক পূণফ ণান কযা ল্পয়ল্পছ ।  

প্রকল্পে ২৯৭১ টি ফীয বনফা বনভ ণাল্পণয অনুল্পভাদন বছর। বনবভ ণত ল্পয়ল্পছ ২৯৬২ টি। এই দৃবিল্পকাণ দথল্পক প্রকল্পেয াবফ ণক অজণন প্রায় 

৯৯.৬৭%, মা ল্পন্তালজনক। ব্যল্পয়য রেযভাো ধযা ল্পয়বছর ২৭১১১.৯৫ রে টাকা। ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২১৪৩৩.৯৫ রে টাকা। বকন্তু 

রেযভাোয দচল্পয় ৫৬৭৮.০০ রে টাকা কভ খযল্পচ ফাস্তফাবয়ত ল্পয়ল্পছ। 
 

৭.২ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কার:  

ভৄর বডববল্পত ভয়কার : শুরু জানুয়াযী ২০১২ এফং দল জুন ২০১৫। ভয় বৃবদ্ধ (১ভ) জানুয়াযী ২০১২ ল্পত জুন ২০১৬। ংল্পাবধত 

(১ভ) জানুয়াযী ২০১২ ইল্পত জুন ২০১৭। এফং ফ ণল্পল ভয় বৃবদ্ধ জানুয়াযী ২০১২ ল্পত জুন ২০১৮। এই তথ্য ম ণাল্পরাচনা কযল্পর দদখা 

মায় দম প্রকল্পেয ভয় দীঘ ণাবয়ত ল্পয়ল্পছ। বকন্তু এই দীঘ ণায়ল্পনয দমৌবিক কাযণ ল্পরা : ফাংরাল্পদল্পয প্রায় কর উল্পজরায় প্রকল্পেয কভ ণ 

বযবধ ব্যাপৃত বছর। উল্পজরা ম ণাল্পয় গঠিত কবভটিয ভাধ্যল্পভ ভূবভীন  অস্বচ্ছর ভৄবিল্পমা দ্ধাদদয ফাছাই কল্পয ফীয বনফা ফযাে প্রদাল্পনয 

বফধান বছর। অল্পনক উল্পজরা ফাছাই কাজ ম্পন্ন কল্পয তাবরকা প্রদান কযল্পত বফরম্ব কল্পযল্পছ। ফাছাই প্রবক্রয়ায় স্থানীয় প্রবাফ জটিরতা 

সৃবি কল্পযল্পছ। এছাড়া বকছু দেল্পে ফযােপ্রাপ্ত ভৄবিল্পমাদ্ধাযা ফাড়ী বনভ ণাল্পণয জবভ বদল্পত াল্পয নাই । এল্পেল্পে বকছু উল্পজরায় খা জবভল্পত 

আফান বনভ ণাণ কল্পয ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয ফযাে দদয়া ল্পয়ল্পছ। পল্পর কাল্পজ বফরম্ব ল্পয়ল্পছ।  

 

৭.৩ প্রকল্পেয বডজাইন  দেববপল্পকন অনুমায়ী কাজ ম্পন্ন য়া:  

 ফীয বনফা বফবডং প্রায় কর দেল্পে বনধ ণাবযত বডজাইন অনুযণ কল্পয কযা ল্পয়ল্পছ। ভর বফল্পন বডজাইন দকান ব্যতযয় 

বযরবেত য় নাই। 

 প্রকয়ল্পয ভারাভার ক্রে প্রবক্রয়ায় স্বচ্ছতা ফজায় বছর ফল্পর এরবজইবড এয দাপ্তবযক তথ্যভারা দথল্পক প্রবতয়ভান  

 বকছু ফাড়ীল্পত গফাবদ শুয ঘয বনভ ণাণ কযা য় নাই। অনুন্ধাল্পন জানা দগল্পছ প্রথভ বদল্পক বনবভ ণত আফাল্পয ল্পঙ্গ গফাবদ শুয 

ঘয বনভ ণাল্পনয প্রস্তাফ বছর না।  

 আফায বকছু ফাড়ীল্পত াঁ-ভৄযগীয ঘয কযা য় নাই। উল্পয উল্পিবখত একই কাযদণ। 
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 বকছু ফাড়ীল্পত দদয়াল্পর পাটর ধল্পযল্পছ। 

 বকছু ফাড়ীল্পত এক ফছল্পযয ভল্পধ্য যঙ বফফণ ণ ল্পয়ল্পছ।  

 বকছু ফাড়ী অম্পূণ ণ অফস্থায় স্তান্তয কযা ল্পয়ল্পছ। 

 ি তদাযবকয ভল্পধ্য বকছু ঠিকদায বনম্ন ভাল্পনয বনভ ণাণ াভগ্রী ব্যফায কল্পযল্পছ। পল্পর বকছু গুণগত ভাল্পনয ব্যতযয় ঘল্পটল্পছ। 

৭.৪ অথ ণননবতক প্রবাফ:  

ফযােপ্রাপ্ত ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয আবথ ণক স্বচ্ছরতা বৃবদ্ধ দল্পয়ল্পছ। ফযােপ্রাপ্ত ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয আল্পয়য ফাবল ণক প্রবৃবদ্ধ ল্পয়ল্পছ। ২০১৪-২০১৮ 

ভয়কাল্পর আল্পয়য ফাবল ণক প্রবৃবদ্ধ বছর ৫.৩৭% এফং ২০১৭-২০১৮ ভয়কাল্পর প্রবৃবদ্ধ ল্পয়ল্পছ ৬.৪৭%। তাল্পদয ভল্পধ্য ভৎস্যচাল, গফাবদ 

শুারন, াঁ-ভৄযগী ারন, াক-ফবজ চাল, এফং বৃেল্পযাণ বৃবদ্ধ দল্পয়ল্পছ। 

৭.৫ াভাবজক প্রবাফ:  

ফীয বনফা ফযােপ্রাপ্ত ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয াভাবজক অফস্থায উন্নবত ল্পয়ল্পছ। ফাস্থা ন াফায ল্পয ভাল্পজ তাল্পদয ম্মান অল্পনক দফল্পড়ল্পছ। 

অল্পনক আত্মীয়স্বজন তাল্পদয ফাড়ীল্পত দফড়াল্পত আল্প। অল্পনল্পক আফায বফবডং দদখল্পত আল্প। তাল্পদয াভাবজক দমাগাল্পমাগ পূল্পফ ণয দচল্পয় 

অল্পনক দফব। 

 

৭.৬ দফা ভ:  

 ফাস্থাল্পনয সুব্যফস্থা, বার বচবকৎা দফা, বফদযৎ, বফশুদ্ধ খাফায াবন, বার টয়ল্পরট ব্যফায কযায সুল্পমাগ দল্পয়ল্পছন।  

 

৭.৭ াংস্কৃবতক প্রবাফ: 

 জনগণ ভৄবিযুল্পদ্ধয দচতনায় উিুদ্ধ ল্পচ্ছ। নতুন প্রজল্পন্য ভল্পধ্য ভৄবিযুল্পদ্ধয ইবতা ম্পল্পকণ আগ্র সৃবি ল্পয়ল্পছ। জাতীয় ংবত ভজবুত 

ববল্পতয উয প্রবতবষ্ঠত ল্পচ্ছ। এই প্রকেটি ফ ণ ভল্পর প্রংবত ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয অধীল্পন জাতীয় তাকায য ঙ এ ফীয বনফা এয যঙ কযা 

ল্পয়ল্পছ। অল্পনল্পক বফনটিল্পক ফাংরাল্পদল্পয ভানবচল্পে স্থায়ী তাকা বল্পল্পফ আখ্যাবয়ত কল্পযল্পছন।   

 

৭.৮ প্রকল্পেয উল্পমাবগতা:  

প্রকল্পেয াভবগ্রক উল্পমাবগতা অবযীভ। ভাল্পজ আয  অল্পনক ভূবভীন এফং অস্বচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধা যল্পয়ল্পছ। তাল্পদয জন্য ফীয বনফা 

প্রকে অব্য।ত থাকা দযকায ফল্পর বফববন্ন ভর দথল্পক ভতাভত এল্পল্পছ। 
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অিভ অধ্যাে 

উংায  সুাবয 

 

ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য আফান বনভ ণাণ প্রকল্পেয অধীল্পন ২৯৬২ টি ফীয বনফা বনভ ণাণ কল্পয ভংখ্যক ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয 

নাল্পভ ফযাে প্রদান কল্পয তাল্পদয পুনফ ণান কযা ল্পয়ল্পছ। এই প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীো দথল্পক প্রাপ্ত অথ ণননবতক, াভাবজক  

াংস্কৃবতক ইবতফাচক প্রাবাল্পফয বনবযল্পখ প্রণীত সুাবযভ বনল্পম্ন আল্পরাচনা কযা ল্পরা।  

(১) একল্পনক এয বায় ০৮.০৫.২০১২ বি : তাবযল্পখ ভূবভীন এফং অস্বচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য আফান বনভ ণান ীল ণক প্রকে অনুল্পভাদন 

রাব কল্পয। প্রকল্পেয কাজ দল য় জুন ২০১৮ তাবযল্পখ। ফাস্তফতায বনবযল্পখ কল্পয়ক ফায  প্রকে ভাবপ্তয তাবযখ বযফতণন য়। ভল্পয়য এই 

বযফতণন ভয় দেল্পনয  খযচ বৃবদ্ধ বনয়াভক বল্পল্পফ কাজ কল্পয। তাই  আগাভীল্পত  প্রকে প্রস্তুল্পতয ভয়ই াবফ ণক ায়ক এফং 

প্রবতফন্ধক ভ বফল্পেলণ পূফ ণক ভয় বনধ ণাযণ কযল্পত ল্পফ ।  
(২) প্রকল্পেয সুবফধাল্পবাগী ভৄবিল্পমাদ্ধা মাচাই এফং ফাছাই বক্রয়ায় অল্পনক জটিরতা বযরবেক ল্পয়ল্পছ। এটাল্পক স্বচ্ছ কযায জন্য প্রকল্পে 

বনল্পদ ণক (Indicators) লমভন ভার্া  বছু আয়, ফয়,  কভ ণেভতা, বযফাল্পযয দস্যল্পদয আয়,  বযফাল্পযয বনব ণযীর দস্য ংখ্যা 

বনধ ণাযণ কযা দমল্পত াল্পয। 

(৩) ভৄবিল্পমাদ্ধা ফাছাই প্রবক্রয়া স্থানীয় প্রবাফ জটিরতা সৃবি কল্পয । তাই ভৄবিল্পমাদ্ধা বফলয়ক ভন্ত্রণারয় ল্পত স্থানীয় প্রবাফ ভৄি যাখায জন্য 

বকছু বদক বনল্পদ ণনা থাকা দযকায ।  

(৪) মাযা ফীয বনফা ফযাে প্রাপ্ত ফায দচিা কল্পযল্পছ , বকন্তু ায় নাই তাযা ফ ভয়ই অবনয়ল্পভয অববল্পমাগ কল্পযল্পছ । তৎল্পি 

প্রানল্পক মাচাই ফাছাই এয দেল্পে আয ফাস্তফফাবদ ( Realistic) ল্পত ল্পফ। কর তদবফযল্পক উল্পো কল্পয স্বচ্ছতা ফজায় যাখল্পত 

ল্পফ। 

(৫) প্রকল্পেয কাল্পজয গু ণগতভান বাল্পরা। তায বকছু ঠিকদাযল্পদয অৎ তৎযতায কায দণ বকছু দেল্পে ফীয বনফা বনভ ণাল্পণ  বফচুযবত 

ঘল্পটল্পছ। এজন্য তদাযবক আয বনবফড় য়া দযকায। 

(৬) বকছুল্পেল্পে নতুন ভাটি দপল্পর ববত উচু কল্পয তায উয বফবডং কযা ল্পয়ল্পছ। এফ দেল্পে ফাবর বযাট কল্পয বনল্পর বার ত। এ বফলল্পয় 

মত্নফান ল্পত ল্পফ। 

(৭) বফবডং কযায দেল্পে Soil test একটি গুরুত্বণপূণ ণ পূফ ণতণ। প্রল্পয়াজল্পন এটা ারন কযা দযকায। 

(৮) ঠিকাদায বকছু দেল্পে কাজ অভাপ্ত দযল্পখই ফযাে প্রাপ্তল্পক ফাবড় বুল্পঝ বদল্পয়ল্পছন। দজায কল্পয স্বােয বনল্পয়ল্পছন এভন কথা উল্পঠল্পছ। 

উল্পজরা প্রল্পকৌরীয অনুবস্থবতল্পত মাল্পত দকান স্বােয বনল্পত না াল্পয তায বফধান সৃবি কযল্পত ল্পফ। 

(৯) কাল্পজয ঠিকদায ফাছাই কযায দেল্পে Professionalism দক গুরুত্ব প্রদান কযল্পত ল্পফ।  এটা কযা ল্পর দে ঠিকাদাযযা কাজ 

াল্পফ, কার কাল্পজয ভান বার ল্পফ।  

(১০) ঠিকদাযযা অল্পনক জায়গায় ববেল্পকট কল্পয কাজ বনল্পয় দনয়। এটা মাল্পত কযল্পত না াল্পয তা ব্যফস্থা বনল্পত ল্পফ। 

(১১) ফীয বনফা সুন্দয  ভানম্মত ল্পয়ল্পছ। বকন্তু সুবফধাল্পবাগীযা ফল্পরল্পছন এটি আয একটু ফড় ল্পর বাল্পরা য়। ফতণভাল্পন এটা ৫০০ 

ফগ ণপৄট কযা ল্পয়ল্পছ। আগাভীল্পত এটা ফড় কযায বফলল্পয় বফল্পফচনা কযা মায়। 

(১২) গফাবদ শু ারন দড অল্পনক দছাট ল্পয়ল্পছ। এটা গফাবদ শু ারল্পনয প্রায় অনুল্পমাগী। এটি ফড় কযা দযকায। 

(১৩) অল্পনক ফীয বনফাল্প দদখা দগর গফাবদ শু ারন দড আল্পছ। বকন্তু তাযা গফাবদশু ারন কল্পয না। বফল্পল কল্পয য এরাকায় 

বনবভ ণত ফাড়ীগুল্পরাল্পত এটি খাবর ল্পড় আল্পছ। এটা ম্পল্পদয অচয় ঘটাল্পচ্ছ। তাই প্রবতয়ভান য় Requirements এয উয বববত্ত 

কল্পয ফাড়ীয Design কযা মায় বকনা দটা বফল্পফচনা কযা দযকায। 
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(১৪) বকছু দেল্পে ফীয বনফা বনভ ণাল্পণয জন্য বনম্ন ভাল্পনয াভগ্রী ব্যফায কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর অববল্পমাগ আল্পছ। মাযা এটা কল্পযল্পছ তাল্পদযল্পক 

ঠিকাদাযী দথল্পক ফাদ দদয়া অবত জরুযী। 

(১৫) প্রকল্পেয াবফ ণক কাল্পজয ভান বার। তল্পফ  আগাভীল্পত এটা আয বার কযায জন্য উল্পমাগী ( Appropriate) ভয় বযকেনা 

(Time planning), এফং তদাযবক বযকেনা কযা দযকায। এটা অজণল্পনয ভা ো (Achievements level) বৃবদ্ধল্পত 

ভূবভকা যাখল্পফ।  

(১৬) প্রকল্পেয উল্পমাবগতা বফল্পফচনা কল্পয উত্তযদাতা ভৄবিল্পমাদ্ধাযা এফং ভীোয ল্পঙ্গ ংবেি অন্য কল্পরই ফীয বনফা বনভ ণাণ প্রকে 

অব্যাত যাখায সুাবয কল্পযল্পছন। কাযণ এখন অল্পনক ভূবভীন এফং অস্বচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধা আল্পছ মাযা ফীয বনফা দল্পত াল্পয। 

প্রকেটিয াবফ ণক উল্পমাবগতা অবযীভ। ভৄবিল্পমাদ্ধাযা দদল্পয সূম ণন্তান। তাযা জীফন ণ দযল্পখ যুদ্ধ  কল্পয বফল্পেয ভানবচল্পে ফাংরাল্পদল্পয 

ঠিকানা কল্পয বদল্পয়ল্পছ। বকন্তু তাল্পদযই অল্পনল্পকয  ঠিকানা বছর না। যকায ফীয বনফা কল্পয তাল্পদয ঠিকানা কল্পয বদল্পয়ল্পছন। এটা একটা 

ভৎ কাজ।  
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নযনি-১.১ 

লক িানি 

লক িানি: ১  (দবারা দজরা) 

প্রকল্পেয দবারা দজরায দয উল্পজরা, রারল্পভান এফং চযপযান উল্পজরায ফাস্তফায়ন অগ্রগবতুঃ 

 “ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য ফাস্থান বনভ ণাণ” ীল ণক  প্রকল্পেয অধীল্পন  দবারা দজরায চযপযান উল্পজরায় দ’টি বফল্পনয 

বনভ ণাণ কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ। বনভ ণাণ দভয়াদকার বছর  ২০ জুন, ২০১৪ ল্পত ১৪ দল্পন্ফম্বয, ২০১৪ ম ণন্ত । চযপযান উল্পজরা প্রল্পকৌরী 

কর্তণক ১৫ জুন ২০১৪ তাবযল্পখ কাম ণাল্পদ প্রদান কযা য় এফং দ দভাতাল্পফক ঠিকাদায দকাম্পানী কর্তণক ২০ জুন ২০১৪ তাবযল্পখ কাজ শুরু 

কল্পয ১৪ দল্পন্ফম্বয ২০১৪ তাবযল্পখ আফান দ’টিয কাজ ভাপ্ত কযা য়। আফান দটি চযপযান উল্পজরা প্রল্পকৌরী কর্তণক গত ২০ 

অল্পক্টাফয ২০১৫ তাবযল্পখ ৪ নং য়াড ণ, চযপযান দৌযবায ভৄবিল্পমাদ্ধা ডা: যবপকুর ইরাভ-দক এফং গ্রাভ- ভযপুয, ইউবনয়ন- 

ভূইয়াযাট চযপযান উজরায ভৄবিল্পমাদ্ধা জনাফ দভা: এনাভৄর ক-দক স্তান্তয কযা য়।   
গত ০৮ ভাচ ম ২০১৯ িানযয়ে য়যজনভয়ন নযদ ময়ন লদো মাে ফীয ননফায় ২টি দফড রুভ, একটি ড্রইংরুভ, একটি বকল্পচন, একটি 

ফাযান্দা ১ তরা ববত বফবি বফন এফং বফল্পনয ফাইল্পয দটি টিউফল্পয়র  দটি  টয়ল্পরট স্থান কযা য়েয়ছ। এছাড়া গফাবদ শু রারন 

ারল্পনয জন্য দটি গফাবদ শু লড এফং া-ভৄযগী ারল্পনয জন্য দাবি লড বনভ ণা লণয ংস্থান র্াকয়রও নযদ ম লন িা নযরেীি 

েনন। িাছাড়া বফয়নয ওোয়র শুদৄ াদা যং কযা য়েয়ছ। এোয়ন উয়েখ্য লম , নযদ ময়নয ভে উি উয়জরায মুনিয়মাদ্ধা কভােয 

প্রাে ১০/১২ জন অস্বচ্ছর মুনিয়মাদ্ধা উনস্থনিয়ি িায়েঁয ভিাভি এফং ননধ মানযি পয়ভ ম প্রয়শ্নয উত্তয গ্রণ কযা ে। উনস্থি 

মুনিয়মাদ্ধায়দয অনবয়মাগ নছর ভূনভীন ও অস্বচ্ছর মুনিয়মাদ্ধায়দয ভয়ধ্য আফান দ্যটি না নদয়ে একজন স্বচ্ছর মুনিয়মাদ্ধায়ক একটি 

আফান বফন ফযাে প্রদান কযা য়েয়ছ। মৃি িা : যনপকুর ইরাভ মুনিয়মাদ্ধায লছয়র/লভয়েযা উি ফীয ননফাটিয়ি ফিমভায়ন ফফা না 

কয়য িাঁযা ননজস্ব ফাড়ীয়ি ফফা কয়যন এফং িায়দয আর্ ম-াভানজক অফস্থা লভাোয়ভাটি বার  । নযদ ময়ন ভে ফীয ননফাটি িারাফদ্ধ 

নছর। অযনদয়ক গ্রাভ- ভযপুয, ইউবনয়ন- ভূইয়াযাট , চযপযান উজরায ভৄবিল্পমাদ্ধা জনাফ দভা: এনাভৄর ক এয নাল্পভ ফযােকৃত 

আফান বফনটি দভাটাল্পভাটি বার। এই ফীয ভৄবিল্পমাদ্ধা তাঁয বযফাযফগ ণ বফনটিল্পত ফফা কযল্পছন এফং আফান ব্যফস্থা য়ায য 

দথল্পক তাঁয আর্ ম-াভানজক অফস্থায উন্ননি য়েয়ছ । 
 

 

চযপোন উয়জরায িা. যনপকুর ইরাভ এয ফীয ননফা 
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রারল্পভান উল্পজরায আবথ ণক অগ্রগবত এফং আফানটি বযদ ণন  “ভূবভীন  অচ্ছর ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয জন্য ফাস্থান বনভ ণাণ” ীল ণক 

প্রকেটিয আতায় দবারা দজরায রারল্পভান উল্পজরায় দ’টি বফল্পনয জন্য দভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ১৮৪৯৪৭০.০০  টাকা এফং  ফাস্তফােন 

দভয়াদকার ১৬ জানুয়াবয , ২০১৭ ল্পত ১৫ জুন, ২০১৭ । রারল্পভান উল্পজরা প্রল্পকৌরী কর্তণক ১৭ জুরাই ২০১৭  তাবযল্পখ কাম ণাল্পদ 

প্রদান এফং দ দভাতাল্পফক ঠিকাদায দকাম্পানী কর্তণক কাম ণাল্পদ দভাতাল্পফক কাজ শুরু কল্পয  এফং  ১৬ জানুয়াবয ২০১৭ তাবযল্পখ 

আফানটিয কাজ ভাপ্ত কল্পয। আফানটি রারল্পভান উল্পজরা প্রল্পকৌরী কর্তণক গত ২৪ এবপ্রর ২০১৮ তাবযল্পখ গ্রাভ- দরজছবকনা, ইউ: 

কারভা, রারল্পভান উল্পজরায ভৄবিল্পমাদ্ধা জনাফ আবুর াল্পভ এফং গ্রাভ- দদবফযচয, ইউ: ফদযপুয, রারল্পভান উল্পজরায ভৄবিল্পমাদ্ধা 

ীদ তানল্পন এয স্ত্রী সুবপয়া দফগভ-দক স্তান্তয কল্পযন।  

আফান বফন (ফীয বনফা) বযদ ণন : গত ০৯ ভাচ ম ২০১৯ িানযয়ে য়যজনভয়ন নযদ ময়ন লদো মাে ফীয ননফাটি ২টি দফড রুভ, একটি 

ড্রইং রুভ, একটি বকল্পচন, একটি ফাযান্দা ১ তরা ববত বফবি একটি বফন এফং বফল্পনয ফা নদয একটি টিউফল্পয়র  একটি টয়ল্পরট 

বনভ ণাণ কযা য়েয়ছ। বফয়নয ওোয়র যং খফ সুন্দয কযা য়েয়ছ। এোয়ন উয়েখ্য লম , নযদ ময়নয ভে উি উয়জরায মুনিয়মাদ্ধা 

কভােয প্রাে ১০/১২ জন অস্বচ্ছর মুনিয়মাদ্ধায উনস্থনিয়ি িা লেঁয ভিাভি এফং ননধ মানযি পয়ভ ম প্রয়শ্নয উত্তয গ্রণ কযা ে। 

ফযােপ্রাি দ্য’জন মুনিয়মাদ্ধাই বফনদ্য’টিয়ি ফফা কয়যন এফং িায়দয বফয়নয ায় গরু , াঁ-মুযনগ, নফনবন্ন ধযয়ণয াকফনজ দযান 

এফং নফনবন্ন পয়রয গাছ দযান কল্পযল্পছ এফং আর্ ম-াভানজক, নো ও নচনকৎায নদয়ক নদ লে অয়নক উন্ননি ানধি য়েয়ছ। নযয়য়ল 

ফরা মাে রারয়ভান উয়জরাে নননভ মি বফনদ্য’টি স্থানীয় াংদ ভল্পাদয় িাযা উল্পিাধল্পনয যই ঠিকাদাল্পযয ানা বযল্পাধ কল্পয দদয়া 

য়। যকায়যয ে লর্য়ক আফান বফনটি কয়য লদোয় নযফায দ্য’টি খফই ন্তুি। নননভ মি বফনদ্য’টিয কায়জয ভান খফই বার।  

                         

                                           রারয়ভান উয়জরায লভা: আবুর ায়ভ এয ফীয ননফা 
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দক স্টাবড: ২ (টাঙ্গাইর দজরা) 

দভাছাম্মদ নাবযন সুরতানা, ফয় ৪৫ ফছয, দভ দশ্রবন ম ণন্ত ড়াল্পানা কল্পযল্পছন। স্বাভী ফীযভৄবিল্পমাদ্ধা পজলুর কযীভ খান। বতবন 

ইল্পন্তকার কল্পযল্পছন। তায বফধফা স্ত্রী দভাছাুঃ নাছবযন সুরতানা ফীয বনফা ফযাে দল্পয়ল্পছন। তায ঠিকানা গ্রাভ-নফ যত্নফাড়ী দা:- তাযাগঞ্জ, 

ইউবনয়ন:- ডুভৄবযয়া, উল্পজরা:- ঘাটাইর, দজরা:- টাঙ্গাইর। দকান জবভজভা নাই। প্রধান উৎ ভৄবিল্পমাদ্ধা বাতা। এক দছল্পর বফ .এ. ল্পড় 

এফং এক দভল্পয় এইচ.এ.ব. এয ছােী। তাল্পদয ড়াল্পানায খযচ চারাল্পত য় ভাল্পকই। 
ফীয ননফাটি ২টি দফড রুভ, একটি ড্রইং  রুভ, একটি বকল্পচন, একটি ফাযান্দা ১ তরা ববত বফবি একটি বফন এফং বফল্পনয ফা নদয 

একটি টিউফল্পয়র  একটি টয়ল্পরট বনভ ণা ণ কযা য়েয়ছ। বফয়নয ওোয়র যং খফ সুন্দ য কযা য়েছ । বফনটিয চুবি ভল্য বছর 

৯,৩৮,৮৮৭/= টাকা। ঠিকাদায দকাম্পানী   ২২-১১-২০১৪ ইং তাবযল্পখ  কাজ শুরু কল্পযন এফং ১৪-০৯-২০১৬ইং তাবযল্পখ কাজ ভাপ্ত 

য়। বফনটি ২৫-০১-২০১৭ইং তাবযল্পখ বুবঝল্পয় দদন ।  

স্বাভীয ইল্পন্তকাল্পরয য তাযা ভাল্পজ অফল্পরায াে ল্পয় ল্পড়বছর। আত্মীয়-স্বজনযা দমাগাল্পমাগ যাখল্পতা না। কায ফাড়ীল্পত দফড়াল্পত 

দগল্পর ভল্পন কযল্পতা টাকা য়ায জন্য বগল্পয়ল্পছ। যকায ফীয বনফা ফযাে দদফায ল্পয তায অফস্থায অল্পনক বযফতণন ল্পয়ল্পছ। এখন 

অল্পনল্পকই তাল্পদয ফাড়ীল্পত আল্প। দকউ অফল্পরা কল্পযনা, কাযণ তাযা জাল্পন যকায তাল্পদয াল্প আল্পছন। অথ ণননবতক বাল্পফ তাযা এখন 

আল্পগয দথল্পক বার। বনয়বভত ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয বাতা ায়। এছাড়া ফাড়ীল্পত াক-ফবজ চাল কল্পযন। বতবন ফল্পরন আবভ ফাংরাল্পদল্পয 

প্রধানভন্ত্রী দখ াবনাল্পক কৃতজ্ঞতা জানাই। বতবন আভাল্পদয ফীয বনফা কল্পয বদল্পয়ল্পছন।  

 

টাঙ্গাইর দজরা ফীযননফা 
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দক স্টাবড: ৩ (জাভারপুয দজরা) 

দজরা জাভারপুয, উল্পজরা: বযলাফাড়ী, ইউবনয়ন: বংনা, দা: বংনা, গ্রাভ: পৄর দল্পয াড়া  এয বনফাী দভাুঃ দদল্পরায়ায দাল্পন, 

দায় কৃলক, ফীয বনফা দল্পয় আনল্পন্দ আত্মাযা। তায বনল্পজয দকাল্পনা জবভ নাই, ফগ ণা জবভ চাল কল্পয। বযফাল্পযয দস্য ংখ্যা ৭ জন। 
৩ দছল্পর, স্বাভী-স্ত্রী  ভা-ফাফা। তায বোগত দমাগ্যতা এ.এ.ব া। ভৄবিল্পমাদ্ধা বল্পল্পফ প্রবেণ গ্রণ কল্পয যুল্পদ্ধ অং গ্রণ  

কল্পযল্পছন। ফীয বনফা ফযাে াফায আল্পগ অবত কল্পি দছাল্পনয ঘল্পয থাকল্পতন। এখন বযফায বনল্পয় ফীয বনফাল্প ফা কল্পযন। এখন তায 

অথ ণননবতক অফস্থা আল্পগয দছল্পয় বাল্পরা। যকাল্পযয কাছ দথল্পক বনয়বভত বাতা ান। বাতা প্রদাল্পনয ব্যফস্থা খুফ বাল্পরা। যাবয তায 

বনল্পজয ব্যাংক বল্পল্পফ টাকা চল্পর আল্প। তায াভাবজক অফস্থা পূল্পফ ণয দছল্পয় বার। আত্মীয়-স্বজনযা তায ফাড়ীল্পত দফড়াল্পত আল্প।  
ফীয ননফাটি ২টি দফড রুভ, একটি ড্রইং  রুভ, একটি বকল্পচন, একটি ফাযান্দা ১ তরা ববত বফবি একটি বফন এফং বফল্পনয ফা নদয 

একটি টিউফল্পয়র  একটি টয়ল্পরট বনভ ণা ণ কযা য়েয়ছ। বফয়নয ওোয়র যং খফ সুন্দয কযা য়েছ । বফনটিয চুবি ভল্য বছর 

৭,৭৮,০০০/= টাকা। ঠিকাদায দকাম্পানী  ২৭-০৭-২০১৩ইং তাবযল্পখ  কাজ শুরু কল্পযন এফং ২৭-০৬-২০১৪ইং তাবযল্পখ কাজ ভাপ্ত য়। 

বফনটি ২৭-০১-২০১৫ইং তাবযল্পখ বুবঝল্পয় দদন ।  

তাকায যংল্পয় ফাড়ীয যং কযা ল্পয়ল্পছ। এই যং ফায দৃবি আকল ণণ কল্পযল্পছ। ফাড়ীয বনভ ণাণ কাজ বাল্পরা ল্পয়ল্পছ, দ সুাবয কল্পযল্পছ 

ববফষ্যল্পত ফাড়ী কযল্পর রুভ গুল্পরা আয একটু ফড় কযল্পর বার ল্পফ। ফাড়ী ফযাে দদয়ায জন্য দ যকাযল্পক দদায়া কযল্পছ। 
 

 

জাভারপুয দয ফীযননফা লমৌর্ নযফায. 
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দক স্টাবড: ৪ (বযাজগঞ্জ দজরা) 

নযাজগঞ্জ লজরায  াাজাদপুয   উয়জরায লািানজযা  ইউননেয়নয লািানজযা  গ্রায়ভ ফা কয়যন। ফীয মুনিয়মাদ্ধা লভাোঃ নজল্লুয 

যভান, ফে-৭০ ,  নিনন ৫ভ লেণী া ।  লভাফাইর - ০১৯৬৪-৩০৫৭৯৬, নযফায়যয দস্য ংখ্যা ৬ জন । ৩ লছয়র ও ১ লভলে । 

নযফায়যয কর দস্য ননয়ে খফই সুয়ে আয়ছন ।  

ফীয ননফাটি ২টি দফড রুভ, একটি ড্রইং  রুভ, একটি বকল্পচন, একটি ফাযান্দা ১ তরা ববত বফবি একটি বফন  । বফনটিয চুবি ভল্য 

বছর ৭,৬৬,৩৭৬/= টাকা। ঠিকাদায দকাম্পানী  ২০-০৮-২০১৫ইং তাবযল্পখ  কাজ শুরু কল্পযন এফং ২৫-০৫-২০১৭ইং তাবযল্পখ কাজ ভাপ্ত 

য়। বফনটি ২১-০৬-২০১৬ইং তাবযল্পখ বুবঝল্পয় দদন ।  

সুনফধা: আফান াওোয়ি নিনন অয়নক খী । নযফায়যয কর দস্য ননয়ে ফফা কযয়ি াযয়ছন ।  

অসুনফধা: নফনডংটি আযও  ১টি রুভ কযা য়র ৫/৭ দস্য নযফায ননয়ে ফফায়য সুনফধা ি । লগাোর র্য ,  মুযগীয লি এফং েেয়রে 

কযা ে নাই। ইা ছাড়া ইয়রকনট্রক ওোনযং কযা ে নাই। নকন্তু  ননজ উয়োয়গ  ৯০ াজায োকা েযয়চ ১টি েেয়রে স্থান কয়যয়ছন ।  

 

নযাজগঞ্জ লজরায াাজাদপুয উয়জরাে ফীযননফা     
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দক স্টাবড: ৫ (দগাারগঞ্জ দজরা) 

লগাারগঞ্জ লজরায লকাোরীাড়া উয়জরায যাভীর গ্রায়ভ ফীয মুনিয়মাদ্ধা  ময়গন্দ্রনার্ িালুকদায  (৭০)  এয নি াোৎ কনয , িায 

লভাফাইর- ০১৭৪৭-৪৪১০৯৭  এফং িাায নি  কর্া ফরয়ি লগয়র িাায কর্া ফরয়ি জড়িা  ে । নিনন নযষ্কায কর্া ফরয়ি ায়য 

না, িায স্ত্রী াায্য ননয়ি ে। নিনন অসুস্থ , অর্ মাবায়ফ নচনকৎা ননয়ি াযয়ছ না । িায  নযফায়যয ংখ্যা ৬ জন, িায ৩ জন লভয়ে  ও 

১ জন লছয়র  এফং িাাযা কয়রই নফফানি এফং একই ফাড়ীয়ি ফফা কয়য ।  

ফীয ননফাটি ২টি দফড রুভ, একটি ড্রইং  রুভ, একটি বকল্পচন, একটি ফাযান্দা ১ তরা ববত বফবি একটি বফন এফং  বফনটিয চুবি ভল্য 

বছর ৯,৯৬,৪৬৩/= টাকা। ঠিকাদায দকাম্পানী  ১২-০২-২০১৫ইং তাবযল্পখ  কাজ শুরু কল্পযন এফং ০৫-১০-২০১৫ইং তাবযল্পখ কাজ ভাপ্ত 

য়। বফনটি ০১-০১-২০১৬ইং তাবযল্পখ বুবঝল্পয় দদন ।  

নিনন জানান প্রাি ফীয ননফাটি খফই ননে ভায়নয ইে ফারী ও নয়ভন্ট নদয়ে কাজটি আংনক কনযোয়ছ। নফনডংটি কাজ অভাি লযয়ে 

ঠিকাযদায চয়র নগয়েয়ছ। উি ফীযননফায় বৃনিয়ি ও ীি কায়র ফফা কযয়ি খফই কি ে ।  িাই যকায়যয ননকে অনুয়যাধ উি 

ফীযননফাটি অভাি কাজগুয়রা দ্রুি লল কযায জন্য অনুয়যাধ কযনছ।  

 

দগাাল্পগাারগঞ্জ দজরায দকাটাবরাড়ায় ফীযবনফা ঠিকাদায অভাপ্ত কাজ দযল্পখল্পছ । 
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দক স্টাবড: ৬ (দভল্পযপুয দজরা) 

ফীয মুনিয়মাদ্ধা  লভা: আিাফ আরী, ফে – ৬৭,  জন্ ার - ১২/০২/১৯৫১ইং । ফাফায নাভ: মৃি আইন  উনেন নফশ্বা। 

লপান নাোয:  ০১৯৩৪৫৬২৪৭৯, ০১৭৫২১০৬৮০৫ , ঠিকানা :  গ্রাভ- গজাযী লভায়েিপুয , ইউননেন-  যাজায াড়া , উয়জরা- গাংনী,  

লভয়যপুয । দ্যই লছয়র , এক লভয়ে, ফড় লছয়র - ১. আাদ্যর ক (৪০) , কৃনল কাজ কয়য, নফফানি,  ২. আকিারুর ক (৩০), নদনভজুয, 

৩. মুন মদা োতুন (৪৫) , গৃনণী ।  

ফীয ননফাটি ২টি দফড রুভ, একটি ড্রইং  রুভ, একটি বকল্পচন, একটি ফাযান্দা ১ তরা ববত বফবি একটি বফন এফং বফল্পনয ফা নদয 

একটি টিউফল্পয়র  একটি টয়ল্পরট বনভ ণা ণ কযা য়েয়ছ। বফয়নয ওোয়র যং খফ সুন্দয কযা য়েছ । বফনটিয চুবি ভল্য বছর 

৭,৫৩,৪৮৫/= টাকা। ঠিকাদায দকাম্পানী  ২৮-১০-২০১৪ইং তাবযল্পখ  কাজ শুরু কল্পযন এফং ২৭-১০-২০১৫ইং তাবযল্পখ কাজ ভাপ্ত য়। 

বফনটি ২৭-০১-২০১৬ইং তাবযল্পখ বুবঝল্পয় দদন । 

ফিমভান অফস্থা :  নিনন এফং িায ধনভ মণী ায়র্ নফফানি এক লছয়র , লছয়রয ফউ ও নািনী ননয়ে লমৌর্ নযফায ননয়ে  র্ায়ক। িায 

নযফায়য ৫ জন দস্য আয়ছ ।  

অর্ মনননিক অফস্থা : িায নযফায়যয েযচ চয়র যকায লর্য়ক লদওো ভানক বািা এফং লছয়র কৃনল কায়জয আয়েয োকাে । এছাড়াও 

িায ৪ো ছাগর আয়ছ, মা নফনক্র কয়য ফছয লয়ল নকছু োকা আে ে ।  যকানয বািায ফড় অং েযচ ে নচনকৎা ফাফদ ও নািনীয 

ড়ায়ানাে  এফং ফাায নফদ্যেৎ েযচ ফাফদ ।  

াভানজক অফস্থা : যকায   লর্য়ক াকা ফানড় লদওোয য াভানজক এফং ানযফানযক অফস্থা  দ্যটিই বৃনদ্ধ লয়েয়ছ।  আয় ায়য 

প্রনিলফন এফং আত্মীে স্বজনয়দয কায়ছ গ্রণয়মাগ্যিা লফয়ড়য়ছ । ফাই এেন আভায়দয নযচে লদে ।  

সুয়মাগ সুনফধা :  ১. একটি ি সুন্দয ফাা য়েয়ছ ২. নযফায ননয়ে  সুে ানন্ত  ফফা কযনছ , ৩.ভাজ ম্মান কয়য এফং 

প্রনিয়ফনযাও নফয়দ এনগয়ে আয় ,  ৪. ঝড় তুপায়ন নযফায ননয়ে ননযায়দ র্া কা মাে , ৫. নফদ্যেৎ আয়ছ মায কাযয়ণ যায়ি প্রনিকুর 

আফাওোে ননযায়দ র্াকা মাে । 

আফান ম্পনকমি অনবয়মাগ : ১. বফনটিয গুণগি কাঁচা ভার য়ন্তালজনক নে ,  ২. বফনটিয ছাঁয়দ মাওোয নিঁনড় নদয়র আয়যা বায়রা 

য়িা, ৩.ফার্রুভ ও লগারোনা ফানয়য লদওোে আফাওো োযা য়র আা -মাওো খফই ভস্যা ে , ৪. ফাযান্দা না নদয়ে আয়যকটি 

রুভ ফড় কযয়র এফং  যান্না র্যো ফানয়য নদয়র আযও সুন্দয য়িা , ৫. গফানদ শুয লয়ি লরাায  লি ফা গরু ছাগর ফাধায ব্যফস্থা  কয়য 

নদয়র বায়রা য়িা । 

 

লভয়যপুয লজরা ফীয ননফা 
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দক স্টাবড: ৭ (সুনাভগঞ্জ দজরা) 

সুনাভগঞ্জ লজরায দনেন সুনা ভগঞ্জ উয়জরায পূফ ম ফাগরা ইউননেয়নয ফাদ্যোপুয গ্রায়ভ ফা কয়যন। ফীয মুনিয়মাদ্ধা ভযহুভ যনপকুর 

ইরাভ িায স্ত্রী নফনফ যনপকুর লযয়ে লগয়ছন । িায লভাফাইর (ােক)–০১৭৮০-৬১৯৫৯৫এফং িায ফে ৬২ ফৎয । নিনন খফই 

অসুস্থ। উমৄি কভ মেভ লকউ নাই। িায নযফায়যয দস্য ৩ জন ভয়ধ্য  িায ২ লভয়ে । ফড় লভয়ে একভাে উ মাজন কয়য ংায চারান।  

ফীয ননফাটি ২টি দফড রুভ, একটি ড্রইং  রুভ, একটি বকল্পচন, একটি ফাযান্দা ১ তরা ববত বফবি একটি বফন এফং বফল্পনয ফা নদয 

একটি টিউফল্পয়র  একটি টয়ল্পরট বনভ ণা ণ কযা য়েয়ছ। বফয়নয ওোয়র যং খফ সুন্দয কযা য়ে ছ । বফনটিয চুবি ভল্য বছর 

৯,৫২,৯৯০/= টাকা। ঠিকাদায দকাম্পানী  ০১-০৮-২০১৪ইং তাবযল্পখ  কাজ শুরু কল্পযন এফং ৩১-১২-২০১৫ইং তাবযল্পখ কাজ ভাপ্ত য়। 

বফনটি ০২-০১-২০১৬ইং তাবযল্পখ বুবঝল্পয় দদন ।বফনটি আেিন ও আকায ঠিক আয়ছ ।  

অসুনফধা: িায ফড় লভয়ে একভাে উ মাজন কয়য ংায চারান । গফাদী শু ও াঁ মুযগী ফযােকৃি স্থায়ন ারয়ন অসুনফধা ে। খফই 

কয়ি নদনাাি কয়যন। িায চালাফায়দয লকান জনভ নাই। াকফনজ চায়লয সুনফধা নাই।  

সুনফধা: নিনন র্য লয়ে যভ র্তি রাব কযয়ছন এফং র্য়য আযায়ভ ও আনয়ন্দ ফফা কযয়ছন।  

ভিাভি/ সুানয : গফাদী শু ও াঁ মুযগী  ফযােকৃি স্থায়ন ারয়ন অসুনফধা ে । িাই র্যটি ফড় ও আয সুন্দয বায়ফ দিযী জন্য 

অনুয়যাধ কযনছ। রুভ লছাে ও ংখ্যা বৃনদ্ধ কযা উনচি। আত্বীে স্বজন আয়র  র্াকয়ি ায়য না। ছাঁয়দ উঠায নিঁনড় ননভ মায়ণয দাফী জানান। 

কাযণ ছাঁয়দ কাড় শুকায়না এফং ফজীয ফাগান কযা লময়ি ায়য।  

 

           

    সুনাভগঞ্জ দজরায  দবেণ সুনাভগঞ্জ ভযহুভ যবপকুর াল্পল্পফয ফীযবনফাল্পয াল্প তায  স্ত্রী । 
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দক স্টাবড: ৮ (চট্রগ্রাভ দজরা) 

চট্রগ্রাভ লজরায পটিকছনড় উয়জরায ৫নং ারুোরছনড় ইউননেয়নয ারুোরছনড় গ্রায়ভ ফা কয়যন। ফীয মুনিয়মাদ্ধা  ভযহুভ দযি নার্ 

িায লছলর উজ্জর কুভায নার্ ফিব্য তুয়র ধযা র। নিনন ৪ লছয়র ও িায স্ত্রী লযয়ে যায়য চয়র মান । লছয়রয লভাফাইর – ০১৮৪০-

০০৯৪৬৪ । একান্নভূি নযফায়যয দস্য ংখ্যা ১০   জন। নযফায়যয একভাে  উাজমনেভ ফড় লছয়র নএননজ চারক ।  

ফীয ননফাটি ২টি দফড রুভ, একটি ড্রইং  রুভ, একটি বকল্পচন, একটি ফাযান্দা ১ তরা ববত বফবি একটি বফন এফং বফল্পনয ফা নদয 

একটি টিউফল্পয়র  একটি টয়ল্পরট বনভ ণা ণ কযা য়েয়ছ। বফনটিয চুবি ভল্য বছর ৯,৭৬,৮৫১/= টাকা। ঠিকাদায দকাম্পানী  ২৩-০৩-

২০১৬ইং তাবযল্পখ  কাজ শুরু কল্পযন এফং ২০-০৮-২০১৭ইং তাবযল্পখ কাজ ভাপ্ত য়। বফনটি ০৫-১০-২০১৭ইং তাবযল্পখ বুবঝল্পয় দদন 

।বফনটি আেিন ও আকায ঠিক আয়ছ ।  

সুনফধা: আফান াওোয়ি বার য়েয়ছ। াফাই স্বাস্থেম্মি ােোনা ব্যফায কযয়ছ। যান্না র্য র্াকাে সুনফধা য়েয়ছ।  

অসুনফধা: নফনডংটি  ননভ মায়ণয য  ছাদ নদয়ে ানন ড়য়িা । ঠিকাদাযয়ক জানায়নায য অয়নক নদন য ছাদটি ংস্কায কয়য লদে। নকন্তু 

নফনডংটি নকছু নকছু অংয় পাের যনোয়ছ। স্থানীে যকায প্রনিষ্ঠায়নয িদাযকীয অবাফ নছর।  

ভিাভি/ সুানয : প্রকল্পটি জনগয়ণয ভায়ঝ খফই প্রংায লমাগ্য য়েয়ছ। নকন্তু প্রকয়ল্প ভস্যাগুয়রা য়চ্ছ নননফ ময়ে ফফা কযয়ি য়য 

আযও ১টি রুভ লফী কযয়ি য়ফ। েেয়রে মূর নফনডং এয নি ংমৄি কযয়ি য়ফ। গরু ছাগয়রয লেটি আযও ফড় ওো দযকায।  

 

 

চট্রগ্রাভ দজরায পটিকছবড় উল্পজরায দমৌথ বযফায । 
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দক স্টাবড: ৯ (রারভবনযাট দজরা) 

রারভননযাে,  লজরায ানিফান্দা  উয়জরায লফরাবুনড় ইউননেয়নয  উত্তয জাওোরী গ্রায়ভ ফা কয়যন। ফীয মুনিয়মাদ্ধা মুযফ আরী  

নিনন ৪ লছয়র ও লভয়ে ২ জন ।  লভাফাইর – ০১৭৪২-০১৯১৮৪ । একান্নভূি নযফায়যয দস্য ংখ্যা ৮  জন। নযফায়যয একভাে  

উাজমনেভ ফড় লছয়র বোন চারক । লভয়েগণ নফফানি । অন্য লছয়রযা  লফকায।  

ফীয ননফাটি ২টি দফড রুভ, একটি ড্রইং  রুভ, একটি বকল্পচন, একটি ফাযান্দা ১ তরা ববত বফবি একটি বফন এফং বফল্পনয ফা নদয 

একটি টিউফল্পয়র  একটি টয়ল্পরট বনভ ণা ণ কযা য়েয়ছ। বফয়নয ওোয়র যং খফ সুন্দয কযা য়েছ । বফনটিয চুবি ভল্য বছর 

৮,১৩,৪৬৭/= টাকা। ঠিকাদায দকাম্পানী  ১৪-০২-২০১৪ইং তাবযল্পখ  কাজ শুরু কল্পযন এফং ২৫-১১-২০১৫ইং তাবযল্পখ কাজ ভাপ্ত য়। 

বফনটি  ২৬-১২-২০১৬ইং তাবযল্পখ বুবঝল্পয় দদন । বফনটি আেিন ও আকায ঠিক আয়ছ ।  

সুনফধা: আফান াওোয়ি বার য়েয়ছ। নযফায়যয দস্যগণ স্বাস্থেম্মি ােোনা ব্যফায়যয খন য়েয়ছ।  

অসুনফধা: নফনডংটি  ননভ মায়ণয য  বৃনি য়র ছাদ নদয়ে া নন  চুয়ে য়ড়। কাযণ ননেভায়নয  ভারাভার নদয়ে কাজ কযাে ছাঁদ অল্প ভয়ে 

নি য়েয়ছ।  

ভিাভি/ সুানয : প্রকল্পটি জনগয়ণয ভায়ঝ খফই প্রংায লমাগ্য য়েয়ছ। নকন্তু প্রকয়ল্প ভস্যাগুয়রা য়চ্ছ  লমৌর্ নযফায ননয়ে নননফ ময়ে 

ফফা কযয়ি য়র আযও ১টি রুভ লফী কযয়ি য়ফ এফং আত্বী ে স্বজন আয়র র্াকায খফই কি ে।  েেয়রে মূর নফনডং এয নি 

ংমৄি কযয়ি য়ফ। গরু ছাগয়রয লেটি আযও ফড় ওো দযকায।  

 

রারভবনযাট দজরায াবতফান্দা ফীযবনফা ছাঁদ পাটর, বৃবি ল্পর াবন ল্পড় । 
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দক স্টাবড: ১০ (াতেীযা দজরা) 

ািেীযা  লজরায িারা উয়জরা য আনম্মিরা গ্রায়ভ ফা কয়যন , ফীয ভনযা মুনিয়মাদ্ধা  এ , লক, এভ লভাাম্মদ আরী ,  ফে-৭০ ,  

নিনন এইচ এ ন া । নযফায়যয ংখ্যা ৭ জন, লভাফাইর- ০১৭৪২-৮৮১০৯৯।  নযফায়যয কর দস্য ননয়ে খফই সুয়ে আয়ছন ।  

ফীয ননফাটি ২টি দফড রুভ, একটি ড্রইং  রুভ, একটি বকল্পচন, একটি ফাযান্দা ১ তরা ববত বফবি একটি বফন এফং বফল্পনয ফা নদয 

একটি টিউফল্পয়র  একটি টয়ল্পরট বনভ ণা ণ কযা য়েয়ছ। বফয়নয ওোয়র যং খফ সুন্দয কযা য়েছ । বফনটিয চুবি ভল্য বছর 

৯,৬১,৪৫০/= টাকা। ঠিকাদায দকাম্পানী  ১২-০৩-২০১৫ইং তাবযল্পখ  কাজ শুরু কল্পযন এফং ০৮-১১-২০১৬ইং তাবযল্পখ কাজ ভাপ্ত য়। 

বফনটি ১৮-০৪-২০১৭ইং তাবযল্পখ বুবঝল্পয় দদন ।বফনটি আেিন ও আকায ঠিক আয়ছ ।  

সুনফধা: আফান াওোয়ি নিনন খীয়ি য়েয়ছন। র্য়য আেিন ঠিক আয়ছ।  

অসুনফধা: নফনডংটি  কায়জয ভান বার ে নাই । ননে ভায়নয ইে , নয়ভন্ট নদয়ে কাজ কয়যয়ছ। ভস্ত ফাড়ীয োিায এয ভান বা লরা ে 

নাই। মর্ামর্ কর্তমেয়ক জানায়নায যও লকান ব্যফস্থা লনে নাই।  

ভিাভি/ সুানয : প্রকল্পটি জনগয়ণয ভায়ঝ খফই প্রংায লমাগ্য য়েয়ছ। নকন্তু প্রকয়ল্পয কায়জয োকা মুনিয়মাদ্ধায়দয ায়ি োকা নদয়র 

কায়জয ভান আযও বায়রা ি। রুয়ভয ংখ্যা ৪টি কযয়র বার ি। এভিফস্থাে যফিী  ফায়জয়ে লম , র্যগুয়রা দিযী য়ফ , িাায ভান 

উন্নি কযায জন্য মর্ামর্ কর্তমেয়ক অনুয়যাধ কযা র।  

 

ািেীযা িারা উয়জরায ফীযননফা  
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নযনি-১.২ 

ির্ ংগ্রকাযীল্পদয তাবরকা: 

নং কভীয নাভ  দভাফাইর নম্বয কভ ণ এরাকা তাবযখ ভন্তব্য 

১ াল্পজদয যভান - ০১৭৫৫৫০১৫৭৬ বযাজগঞ্জ দয , কাজীপুয  

াজাাদপুয উল্পজরা 

১০/০৩/২০১৯ ল্পত 

৩০/০৩/২০১৯ 

স্থানীয় উল্পজরা 

কভ ণকতণাযা ল্পমাগীতা 

কল্পযল্পছন 

২ দজবভন খানভ - ০১৬১৪০০৮০০০ লগাারগঞ্জ দয, দকাটরীাড়া 

ও টুংগীাড়া   উল্পজরা ।   

১০/০৩/২০১৯ ল্পত 

৩০/০৩/২০১৯ 

ঐ 

৩ আব্দুর কাল্পদয আকন -০১৭১৬৪৫৯৯৩৫ টাঙ্গাইর দজরায ফাাইর , 

ঘাটাইর এফং বখপুয উল্পজরা  

১০/০৩/২০১৯ ল্পত 

৩০/০৩/২০১৯ 

ঐ 

৪ াবফনা ইয়াবভন সুখী- ০১৯৩৩২৯০৯৩৩ জাভারপুয দজরায দয, 

বযলাফাড়ী  ফকীগঞ্জ 

উল্পজরা 

১০/০৩/২০১৯ ল্পত 

৩০/০৩/২০১৯ 

ঐ 

৫ নাজভৄর হুদা, ০১৩০৭৪৩৫২৪৬ চট্টগ্রাভ দজরায  আল্পনায়াযা, 

পঠিকছবড়   যাউজান  

উল্পজরা  

১০/০৩/২০১৯ ল্পত 

৩০/০৩/২০১৯ 

ঐ 

৬ দখ দভাুঃ এনাভৄর ক- ০১৯১৫৩৭০৯৮৬  সুনাভগঞ্জ দনেন, ছািক ও 

জাভারগঞ্জ  উয়জরা ।  

১০/০৩/২০১৯ ল্পত 

৩০/০৩/২০১৯ 

ঐ 

৭ উদয় ংকয ফসু - ০১৭২২১২৬০৪৯ ািেীযা দয,  লদফাো  ও 

করায়যাো উয়জরা । 
১০/০৩/২০১৯ ল্পত 

৩০/০৩/২০১৯ 

ঐ 

৮ নুরুর ইরাভ খান দচৌদৄযী রুল্পফর 

০১৫৫২৩৩৭৩৯০ 

দবারা দয,  চযল্পপন  

রারল্পভান  উল্পজরা । 

১০/০৩/২০১৯ ল্পত 

৩০/০৩/২০১৯ 

ঐ 

৯ আঞ্জুয়াযা দফগভ - ০১৭৪২৯২৬৪১৪ রারভবনযাট দয , কারীগঞ্জ  

 াবতফান্দা উল্পজরা ।  

১০/০৩/২০১৯ ল্পত 

৩০/০৩/২০১৯ 

ঐ 

১০ পাল্পত নূয অঙ্গন - ০১৫২১১০৭৭০৭ দভল্পযপুয দয, গাংনী   

মুবজফনগয  উল্পজরা । 

১০/০৩/২০১৯ ল্পত 

৩০/০৩/২০১৯ 

ঐ 
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নযনি- ১.৩ 

স্থানীয় কভ ণারা: 

আঞ্চবরক কভ ণারায় আল্পরাচয বফলয়াফরী: ভূবভীন  অস্বচ্ছর ভৄবিল্পমাোল্পদয জন্য ফাস্থান বনভ ণাণ প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয 

এয আঞ্চবরক কভ ণারা (Regional Workshop) ২৭ ভাচ ণ ২০১৯ বি তাবযখ, দযাজ বুধফায কার ১০.০০ ঘটিকায় টাঙ্গাইর 

দজরায ফাাইর উল্পজরায ভৄবিল্পমাদ্ধা কভল্পেল্পে  জনাফ অধ্যাক ি. আবজজুয যভান , টিভ নরিায, নি ংস্থা এয  বাবতল্পত্ব 

অনুবষ্ঠত য়। বা বযচারনা কল্পযন জনাফ রুজনদদ আল্পভদ, উল্পজরা ইবঞ্জবনয়ায ,স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর অবধদপ্তয, ফাইর। 

কভ ণাারায শুরুল্পত বফে কুযআন দতরায়াত এয ভাধ্যল্পভ কাম ণক্রভ বযচাবরত য়। প্রথল্পভই প্রকল্পেয আদ ণ উল্পেশ্য প্রকল্পেয 

গূরুত্বপুণ ণ বফলয়ভৄ তুল্পর ধল্পযন জনাফ আল্পনায়ারুজ্জাভান যতন, দডপুটি টিভ বরডায,  নউম্যান ইকয়নানভক লিয়বরয়ভন্ট লাাইটি 

(বড) ফিব্য যাল্পখন। 

আল্পরাচনা বায় ফাাইর উল্পজরায প্রায়  ২৫ জন ভৄবিল্পমাদ্ধা  অন্যান্য লায ১৫ জন লভাে ৪০ জন,  উল্পজরা বনফ ণাী কভ ণকতণায 

বযফল্পতণ প্রধান অবতবথ বল্পল্পফ জনাফ আযাপৄন নাায, কাযী কবভনায (ভূবভ) , ফাাইর উল্পজরা উবস্থত বছল্পরন, অন্যান্যল্পদয 

ভল্পধ্য জনাফ এজাজ দভাল্প ণদ দচৌদৄযী, প্রকে বযচারক স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর অবধদপ্তয, ঢাকা, দভাুঃ আবুর কারাভ আজাদ, (প্র ধান 

প্রল্পকৌরী (অফুঃ), াউল্পফা) দডপুটি টিভ বরডায বড, দভাুঃ দগারাভ আজভ, বনফ ণাী প্রল্পকৌরী, এরবজইবড, টাঙ্গাইর দজরা দভাুঃ নুরুর 

ইরাভ খান দচৌদৄযী রুয়ফর , প্রবতবনবধ, IMED ঢাকা, উবস্থত বছল্পরন। 

উন্ুি আল্পরাচনায় স্থানীয় ভৄবিল্পমাদ্ধাযা তাাল্পদয বফববন্ন ভস্যা তুল্পর ধল্পযন এফং প্রকেটিয বার  ভন্দ বদকগুবর সুচারুরুল্প আয়রাচনা 

কয়যন । এখাল্পন উল্পিখ্য দম ফীয ভৄবিল্পমাদ্ধা আব্দুয যবভ, কাঞ্চনপুয, বফরাড়া,ফাাইর, টাঙ্গাইর, তাায বনজস্ব দকান জবভ দনই, নদীল্পত 

তাায ফাড়ী ঘয দবল্পঙ্গ  লগয়ছ; এভতাফস্থায় বতবন শুযফাড়ী, গ্রাভুঃ আদাফাড়ী পূফ ণাড়া, বভজণাপুয এ ফফা কল্পযন তাায দভাফাইর নং- 

০১৭৩৪৭৯৪২৬৫। নিনন আফান প্রকয়ল্প ফযাে ােনন।  

ইা ছাড়া, ভৄবিল্পমাদ্ধা কভাোয জনাফ দভাুঃ নুরুর ইরাভ তাায ফিল্পব্য দদ  জাবতয কল্যাল্পণ কাজ কযায জন্য ফতণভান যকাল্পযয 

ভূয়ী প্রংা কল্পযন। জাবতয জনক ফঙ্গফন্ধুল্পক শ্রদ্ধাজ্ঞান কল্পযন এফং যকাল্পযয গৃীত এই প্রকেটি মথামথ বাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য 

কল্পরয প্রবত কৃতজ্ঞতা জ্ঞান, প্রকেটি অব্যাত যাখায জন্য যকাল্পযয প্রবত অনুল্পযাধ জানান। ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদয কল্যা লণ এবগল্পয় আায 

জন্য করল্পক আফান জানান। জনাফ দভাুঃ লগারাভ আজভ, বনফ ণাী প্রল্পকৌরী, এরবজইবড, োংগাইর তায ফিল্পব্য ভৄবিল্পমাদ্ধাল্পদযল্পক 

ম্মান প্রদ ণন কল্পযন এফং বনল্পজ একজন ভৄবিল্পমাদ্ধায ন্তান বল্পল্পফ বযচয় বদল্পয় গফ ণল্পফাধ কল্পযন। বতবন ফল্পরন আভায অ ধীয়ন অল্পনক 

প্রকে ফাস্তফাবয়ত ল্পয়ল্পছ, ফ প্রকল্পেই আবভ বযদ ণল্পন মাই ; বকন্তু ভৄবিল্পমাদ্ধা আফান প্রকল্পে আবভ একটু দফী দফী  বযদ ণন কবয  । 
কাযণ এটা জাবতয দশ্রষ্ঠ ন্তানল্পদয জন্য বনবভ ণত আফান । তাই এখাল্পন মাল্পত দকান ভুর ত্রুটি না য় দবদল্পক বফল্পল দৃবি যাবখ।  

জনাফ দভাুঃ এজাজ দভাল্প ণদ দচৌদৄযী, প্রকে বযচারক, এরবজএইবড, বতবন প্রকেটিয শুরু দথল্পক দল ম ণন্ত ইবঞ্জবনয়াবযং বফলয় গুল্পরা 

ম ণাল্পরাচনা কল্পযন এফং ফাইল্পক ভাঠ ম ণাল্পয় একটি ফীয বনফা  যজনভয়ন বযদ ণন কযায জন্য অনুল্পযাধ কল্পযন। বা লয়ল ফাই 

একয়ে ১টি ফীয ননফা বযদ ণন কয়যন । ফীয বনফা দদল্পখ উবস্থত কল্পর খুব ন। 

ফ ণল্পল বায বাবত জনাফ অধ্যাক দভাুঃ আবজজুয যভান তায ফিল্পব্য এ ধযল্পনয প্রকল্পে কাজ কযায জন্য যকাযল্পক ধন্যফাদ 

জ্ঞান কল্পযন। ববফষ্যল্পত যকায এই প্রকেটি যাখল্পফন ফল্পর আাফাদ ব্যি কল্পযন। উবস্থত করল্পক ধন্যফাদ বদল্পয় কভ ণারা ভাপ্ত 

কল্পযন।  
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নযনি-১.৪ 

প্রকয়ল্পয পয়োগ্রাপী 

 

োংগাইর লজরায ফাাইর উয়জরাে টিভ নরিায বযদ ণন নচে: 

 

 

 

োংগাইর লজরা য ফাাইর উয়জরায ফীযননফা বযদ ণন ও িথ্য ংগ্র কয়য এরনজনিয প্রকয়ল্পয প্রকল্প নযচারক জনাফ এজাজ 

লভায় মদ লচৌধযী ও ংনষ্ঠ ননফ মাী প্রয়কৌরী লগারাভ আজভ , ইউএনও এফং নি এয টিভ নরিায ি . প্রয়পয আনজজুয যভান ও 

ায়ফক প্রধান প্রয়কৌরী (াউয়ফা) ও লিপুটি টিভ নরিায আবুর কারাভ আজাদ নি ংস্থায অন্যান্য কভকিমা উনস্থি নছয়রন।  

 

 

 

োংগাইর এ ফাাইর উয়জরাে নি এয আিনরক কভ মারা অনুনষ্ঠি ে। 
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লফইজ রাইন ায়ব ম ভাঠকভী প্রনেণ – ২০১৯, নি অনপ । 

মুনিয়মাদ্ধায়দয ননয়ে এপনজনিয নচে: 

 

 

 

রারভননযাে ানিফান্দা উয়জরাে।  

 

লভয়যপুয দয উয়জরাে। 
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চট্রগ্রায়ভ যাউজান উয়জরাে। 

লগাারগঞ্জ লজরায ফীযননফায়য নচে 

 

 

লগাারগঞ্জ লকাোনরাড়া ফীযননফা অভাি কাজ লযয়ে ঠিকাদায চয়র লগয়ছ ।  

 

  

লগাারগঞ্জ েংগীাড়া ফীযননফা 
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োংগাইর লজরা ফীযননফায়য নচে 

 

                োংগাইর লজরায র্াোইয়রয  ফীযননফা 
 

নযাজগঞ্জ লজরা ফীযননফায়য নচে 

 

নযাজগঞ্জ কানজপুয ফীযননফা 

  

জাভারপুয লজরা ফীযননফায়য নচে 

 

জাভারপুয়যয ফকীগঞ্জ ফীযননফা 
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জাভারপুয়যয দয  ফীযননফা 

 

রারভননযাে লজরা ফীযননফায়য নচে 

 

রারভননযাে কানরগঞ্জ ফীযননফা 

 

ািেীযা লজরা ফীযননফায়য নচে 

 

ািেীযা দয ফীযননফা 
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  লভয়যপুয লজরা ফীযননফায়য নচে 

 

  লভয়যপুয মুনজফনগয ফীযননফা 

 

সুনাভগঞ্জ লজরা ফীযননফায়য নচে 

 

সুনাভগঞ্জ ছািক ফীযননফা 

 

চট্রগ্রাভ লজরা ফীযননফায়য নচে 

 

চট্রগ্রাভ আয়নাোযা ফীযননফা 
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লজরা- লবারা ফীযননফায়য নচে । 

 

লবারায চযপোন উয়জরাে িা. যনপকুর ইরাভ এয ফীয ননফা 

    

 

 

নি এয জািীে কভ মারায নচে । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


