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ডনি মাহী সার-সংকক্ষপ 

 

ডিগর্ ২০ অকটাির ১৯৯৮ র্াডরকে ‘এককনক’-এর সভায় গৃহীর্ ডসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ‘‘ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ 

এিাকা-১ম পর্ মায়’’ শীর্ মক প্রককল্পর আওর্ায় পািনা মজিার পাকশীকর্ ডিদ্যমান িাংিাকদশ মরিওকয়র ৩০৮.৯৭ 

একর অব্যিহৃর্ জডম িাংিাকদশ রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা কতৃমপক্ষ (মিপজা)-র ডনকট হস্তান্তর করা হয়। উক্ত 

জডম হকর্ িডণ মর্ প্রককল্পর আওর্ায় ১৮৪.২৬ একর জডমকর্ উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়।  

ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকার আওর্াধীন অিডশষ্ট ১২৪.৭১ একর জডমকর্ ভূডম উন্নয়ন ও আনুর্ডঙ্গক 

অিকাঠাকমা ডনম মাকণর মাধ্যকম নতুন ডশল্প প্লট ও কারোনা ভিন তর্ডরর জন্য আকিাচয “ঈশ্বরদী রপ্তানী 

প্রডিয়াকরণ এিাকা -২য় পর্ মায়” শীর্ মক প্রকল্প ০৭/০৮/২০১১ র্াডরকে প্রধানমন্ত্রীর কার্ মািয় হকর্ জুিাই ২০১১ 

মথকক ডিকসম্বর ২০১৩ মময়াদ কাকি মমাট ৮,৩৮১.৪৫ িক্ষ টাকা িাকজকট অনুকমাডদর্ হয়। পরির্ীকর্ 

৩১/১০/২০১৩ র্াডরকে জুিাই’২০১১ হকর্ ডিকসম্বর’২০১৪ মময়াদ ও ৮,৩৬১.৫৩ িক্ষ টাকা িাকজকটর সংস্থান 

মরকে উক্ত প্রককল্পর জন্য ‘১ম সংকশাধন’ অনুকমাডদর্ হয়। িাস্তকি প্রকল্পটি জুিাই ২০১১ মথকক ডিকসম্বর ২০১৫ 

মময়াকদ মমাট ৭,৯১৪.৭৫ িক্ষ টাকা ব্যকয় সমাপ্ত হয়।  

স্ব-অথ মায়কন প্রককল্পর প্রাক্কলিডির্ ব্যয় ৮,৩৬১.৫৩ িক্ষ টাকা ও প্রকৃর্ ব্যয় ৭,৯১৪.৭৫ িক্ষ টাকা (৫.৩৪% কম)। 

প্রককল্পর মািামাি সংগ্রকহর মক্ষকত্র উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধডর্ (OTM) ও সরাসডর িয়, দুইটি প্রডিয়ারই ব্যিহার 

হকয়কে। অন্যডদকক ভূডম উন্নয়ন, প্রাচীর ডনম মাণ, দািান ডনম মাণ, গ্যাস সংকর্াগ, পাডন ও ডিদুযৎ সরিরাহ, এিং 

ডসডভি ওয়াকমকসর জন্য জার্ীয় পর্ মাকয়র প্রডর্কর্াডগর্ামূিক দরপত্র পদ্ধডর্ অনুসরন করা হকয়কে।  

প্রককল্পর ডনডিড় সমীক্ষার উকেশ্য অজমকন ডর্ন ধরকনর মকৌশি অিিম্বন করা হকয়কে, র্থাোঃ (১) ডিদ্যমান 

দডিিাডদ পর্ মাকিাচনার মাধ্যকম র্থ্য সংগ্রহ; (২) জডরকপর মাধ্যকম প্রকল্প এিাকার সংখ্যাগর্ ও গুণগর্ র্থ্য 

সংগ্রহ; এিং (৩) সকরজডমন পডরদশ মকনর মাধ্যকম র্থ্যাডদ সংগ্রহ। ঈশ্বরদী ইডপকজি-২য় পর্ মাকয়র এিাকা মথকক 

মমাট ৫৮০ জন সুডিধাকভাগীর ও প্রককল্প চাকডররর্ নন এমন ২৯০ জকনর ডিস্তাডরর্ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা 

হকয়কে।   

ভূডম উন্নয়ন োকর্র সাশ্রয়ী অথ ম হকর্ নতুন একটি কারোনা ভিন ডনম মাকণর উকেকশ্য “ঈশ্বরদী রপ্তানী 

প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মায়” প্রকল্পটির ডিডপডপ একিার সংকশাধন করা হয়। সংকশাডধর্ ডিডপডপ 

(আরডিডপডপ)-টি সাধারণভাকি সুগঠির্। িগ-মেকমর পডরকডল্পর্ ইনপুট ও আউটপুটসমূহ অডজমর্ হকয়কে। র্কি 

এই প্রকল্পটি প্রণয়কনর পূকি ম আিাদা Demand Assessment, সম্ভাব্যর্া র্াচাই (আডথ মক, কাডরগরী ও 

সামাডজক), পডরকিশগর্ প্রভাি  র্াচাই (EIA) ও Baseline Study করা হয়ডন। প্রককল্পর প্রারডম্ভক 

প্রাক্কলিিনটি র্থার্থ ডেি না। ককয়কটি কাকজর মক্ষকত্র ১৬% মথকক ৩০% পর্ মন্ত আডথ মক ব্যয় সাশ্রয় হকয়কে। 

অথ মাৎ, উপকরাক্ত মক্ষত্রসমূকহ পডরকডল্পর্ িক্ষয মাত্রা (মভৌর্ ও আডথ মক) এিং প্রকৃর্ অগ্রগডর্ (মভৌর্ ও আডথ মক) 

এর সাকথ ডমি মনই। এটি ডিডপডপ এিং সংকশাডধর্ আরডিডপডপর একটি দূি মি ডদক।  

প্রকল্পটি শুরুকর্ জুিাই ২০১১ মথকক ডিকসম্বর ২০১৩ মময়াদকাকির হকিও পরির্ীকর্ র্থার্থ কতৃমপকক্ষর 

অনুকমাদনিকম ২০১৫ সাকির ডিকসম্বর মাকস মশর্ হয়। এই ডিিকম্বর মূি দু’টি কারণ হকছোঃ (ক) ভূডম উন্নয়ন 

োকর্র সাশ্রয়ী অথ ম হকর্ একটি নতুন কারোনা ভিকনর ডনম মাণ, ও (ে) গ্যাস িাইন ডনম মাণ কাকজ ডিিম্ব। 

প্রকল্পটির মভৌর্ ও আডথ মক অগ্রগডর্ পডরকডল্পর্ িক্ষযমাত্রার তুিনায় সকন্তার্জনক। সাধারণভাকি প্রধান 

উপাদানগুকিা দরপকত্রর মেডসডফককশন অনুর্ায়ী সমাপ্ত অিস্থায় পাওয়া মগকে। প্রককল্পর িয় সংিান্ত 

দডিিপত্র পর্ মাকিাচনা ককর মদো র্ায় িয় কার্ মিকমর (মািামাি ও কাজ) মক্ষকত্র ডপডপআর-২০০৮ ও ডপডপএ-

২০০৬ র্থার্থভাকিই অনুসরণ করা হকয়কে।  
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প্রককল্পর পডরকডল্পর্ সি ক’টি (মমাট ১৩২টি) ডশল্প প্লট প্রস্তুর্ করা হকয়কে এিং পডরকডল্পর্ দুইটি নতুন চার 

র্িা ভিন ও একটি ভিকনর ঊর্ধ্মমুেী সম্প্রসারণ (৪থ ম র্িা) সম্পন্ন করার মাধ্যকম সি মকমাট ১৪,১৬০ িগ মডমটার 

নতুন কারোনার মলার মেস তর্রী করা হকয়কে। উকেখ্য, মমাট ১৩২টির মকধ্য ২৭টি প্লট শুধুমাত্র ফযাটরী 

ডিডডং-এর জন্য সংস্থান রাো হকয়কে। ইদতামদে (জুন ২০১৮) প্রককল্পর আওর্ায় প্রস্তুর্কৃর্ ১৩২টি প্লকটর 

মকধ্য ৯৬টি প্লট, ৩টি অত্র প্রকদল্পর েযাক্টরী রবরডাং ও ২টি রনরম যত েযাক্টরী রবরডাং-সহ প্রকদল্পর সমাট ১২৩টি 

প্লট ইকর্ামকধ্য ১২টি ডিডনকয়াগকারীর কাকে িরাে করা হকয়কে। আর মাত্র ৯টি প্লট ির্মমাকন 

ডিডনকয়াগকারীকদর ডনকট িরাকের অকপক্ষায় আকে। 

“ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মায়”-এ ২২,৪০০ বাাংলাদেশী শ্ররমদকর কম যসাংস্থাদনর সুদর্াগ 

পডরকডল্পর্ হকয়ডেি (র্া’ অজমকনর সুডনডদ মষ্ট সময়সীমা এেকনা ঠিক করা হয়ডন)। এ’পর্ মন্ত (জুন ২০১৮) ১,৯৮৯ 

জন শ্রডমককর কম মসংস্থাকনর ব্যিস্থা হকয়কে, র্া’র ৭২% নারী। শীঘ্রই আকরা ৫,০০০ হাজার শ্রডমককর 

কম মসংস্থান প্রডিয়াধীন। বতযমাদন বরাদ্দপ্রাপ্ত ১২ টি রবরনদয়াগকারী প্ররতষ্ঠাদনর সমাট প্রস্তারবত শ্ররমদকর সাংখ্যা 

১৪,৬৩৬ জন। 

অত্র প্রকদল্পর জন্য ২৫৬ রমরলয়ন মারকযন িলাদরর সরাসরর রবদেশী রবরনদয়াগ বৃরিকরণ (র্া’ অজমকনর 

পডরকডল্পর্ সময়সীমা হকছ ২০১৯ সাি) এবাং ২৪৩.২০ রমরলয়ন মারকযন িলাদরর রপ্তানী আয় বৃরিকরণ (র্া’ 

অজমকনর সুডনডদ মষ্ট সময়সীমা এেকনা ঠিক করা হয় ডন) পডরকডল্পর্ হকয়ডেি। এ’পর্ মন্ত (জুন ২০১৮) একর্ 

িমপুডির্ ডিকদশী ডিডনকয়াগ ২২.৫৯১ ডমডিয়ন মাডকমন িিার এিং িমপুডির্ রপ্তানী আয় বৃডদ্ধ ৩১.৪০৯ 

ডমডিয়ন মাডকমন িিার। িরােপ্রাপ্ত ১২টি ডিডনকয়াগকারী প্রডর্ষ্ঠাকনর মমাট প্রস্তাডির্ ডিডনকয়াকগর পডরমান 

১২২.৩৭ ডমডিয়ন মাডকমন িিার। 

প্রকল্প সংিগ্ন অঞ্চকি ডশল্পায়ন এিং মিকার নারী-পুরুকর্র কম মসংস্থাকনর কারকণ এ’ অঞ্চকির আথ ম-সামাডজক 

উন্নয়নসহ আঞ্চডিক অথ মননডর্ক তির্ম্য হ্রাসকরকণ অন্যর্ম ভূডমকা পািন করকে। এ’োড়াও ইডপকজি-সংিগ্ন 

এিাকায় ডিডভন্ন ব্যিসাডয়ক ও মসিাপ্রদানকারী প্রডর্ষ্ঠান গকড় উকঠকে। এই ইডপকজকি (২য় পর্ মাকয়র) আধুডনক 

প্রযুডক্তর মমডশনারী পডরচািনা কাকজ ডনকয়াডজর্ শ্রডমকরা অডজমর্ জ্ঞানকক কাকজ িাডগকয় অকনক মক্ষকত্র 

ডনকজরা উকদ্যাক্তা হকছ এিং স্থানীয় এিাকার মানিসম্পদ উন্নয়কন অিদান রােকে। এই ইডপকজি-এর কারকণ 

আকরা অকনক স্থানীয় উকদ্যাক্তার সৃডষ্ট হকয়কে, র্াকদর ব্যিসাডয়ক কার্ মিম মূির্ ডনভমর ককর ইডপকজি-এর 

এন্টারপ্রাইজসমূকহর উপর।  

প্রকল্পটির সিির্া (Strength)-এর মকধ্য উকেেকর্াগ্য হকছোঃ চাডিকা শডক্ত, সুিভ প্লট ও কারোনা, 

িাস্তিসম্মর্ নকশা ও দরপত্র প্রডিয়া, রবরনদয়াগকারীদের বরধ যত চারহোর রভরিদত প্রকদল্পর সমাট বাদজট না 

বারিদয়ই একটি অরতররক্ত কারখানা ভবন রনম যাণ, পর্ মাপ্ত িাকজট ও সকন্তার্জনক আডথ মক মর্াগান। প্রকল্পটির 

দুি মির্া (Weakness)-এর মকধ্য উকেেকর্াগ্য হকছোঃ িাস্তিায়কন পডরকডল্পর্ সমকয়র মচকয় অডর্ডরক্ত সময় 

দরকার হকয়কে, ২য় পর্ মাকয়র জন্য আিাদাভাকি ডকছু প্রকয়াজনীয় স্টাডি করা হয়ডন, ডিডপডপ সংকশাধন করকর্ 

হকয়কে, প্রককল্প একটি মকন্দ্রীয় ইটিডপ মনই (প্রককল্পর প্রস্তাডির্ জডম আকে, ডকন্তু এেন পর্ মন্ত তর্রী করা হয়ডন), 

আিাদা প্রকজট টিম ডেি না ও প্রককল্প আধুডনক প্রকল্প ব্যিস্থাপনা মকৌশি ব্যিহার করা হয়ডন। প্রকল্পটির 

সুকর্াগ (Opportunity)-এর মকধ্য উকেেকর্াগ্য হকছোঃ প্রককল্পর অিস্থান, ঈশ্বরদী ইডপকজকির ডনজস্ব 

মহডিপ্যাি, ফায়ার ডিকগি ও মমডিকযাি মসন্টার, ডিডনকয়াগকারীকদর কাকে চাডহদা, ডিডনকয়াগকারীকদর 

আনুর্ডঙ্গক েরচ (ডিদুযৎ, পাডন ইর্যাডদ) কম, কারোনায় গ্যাস সরিরাহ, জনগকণর মকধ্য গ্রহণকর্াগ্যর্া, পণ্য 
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তিডচত্রয, ইর্যাডদ। প্রকল্পটির ঝুঁডক (Threat)-এর মকধ্য উকেেকর্াগ্য হকছোঃ প্রককল্পর সংকর্াগ সড়কগুকিার 

সঠিক ও সমকয়াপকর্াগী রক্ষণাকিক্ষণ। 

সামডগ্রকভাকি, প্রকল্প এিাকার কারোনায় কম মরর্ এমন উিরদার্াকদর পূকি মর মপশা (২০১৫ সাকির পূকি ম) 

মথকক মাডসক গড় আয় ডেি ১০,৬১৮ টাকা ও ির্মমান মপশা মথকক সি মকমাট গড় আয় ১৬,৮৫৫ টাকা (প্রায় 

৫৯% আয় বৃডদ্ধ)। ইডপকজকির ২য় পর্ মাকয় কম মরর্ নন-এমন আকরা মদো র্াকছ, র্াকদর ৭৭%-ও মকন ককরন 

পডরিাকরর আয় মিকড়কে। সমীক্ষার প্রায় এক চতুথ মাংশ (২৪.৬%) উিরদার্া মকন ককরন এই প্রককল্পর কারকণ 

কাকজর নতুন সুকর্াগ সৃডষ্ট হকয়কে এিং প্রায় এক পঞ্চমাংশ (২০.৬%) উিরদার্া মকন ককরন এই প্রককল্পর 

কারকণ র্াকদর ব্যিসায় উন্নডর্ হকয়কে। ঈশ্বরদী ইডপকজকির ২য় পর্ মাকয় চাকুডররর্কদর প্রায় সিাই (৯৩.৪%) 

এিং এিাকার অন্যান্যকদর ৩২% মকন ককরন মর্ র্াকদর পডরিাকরর সদস্যকদর পড়াশুনায় প্রককল্পর ইডর্িাচক 

প্রভাি পকড়কে। প্রকল্প এিাকার কারোনায় কম মরর্ এমন উিরদার্াকদর ৭৮% এিং ঈশ্বরদী ইডপকজকি চাকুরী 

ককরন না - এমন এিাকার অন্যান্যকদর ৭২% মকন ককরন মর্ র্াকদর পডরিাকরর ডচডকৎসা মসিায় ইডর্িাচক 

প্রভাি পড়কে। 

সমীক্ষার FGD ও KII-সমূহ মথকক জানা র্ায় মর্, ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকার কারোনাসমূকহর 

সংডেষ্ট ৯২জন (সমীক্ষাকািীন ডহসাি) ডিকদশী নাগডরককর অত্র এিাকায় অিস্থাকনর কারকণ মকাকনা সামাডজক 

অসুডিধা হকছ না। 

“ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মায়” শীর্ মক প্রকল্পটি মটকসই করার জন্য এিং ভডিষ্যকর্ 

এ’ধরকনর অন্যান্য প্রকল্প িাস্তিায়কনর জন্য সমীক্ষািন্ধ সুপাডরশসমূহ ডনম্নরূপোঃ  

 ভডিষ্যকর্ অনুরুপ প্রককল্পর ডিডপডপ প্রণয়কনর সময় - 

 সম্ভাব্যর্া র্াচাই স্টাডি, Demand Assessment, EIA,  Baseline Study ও Exit 

Plan করা মর্কর্ পাকর; 

 ডিডপডপর িগ-মেকম Assumptions ও ডিডভন্ন সূচক অজমকনর টাকগ মট মদয়া প্রকয়াজন;  

 আধুডনক প্রকল্প ব্যিস্থাপনা মকৌশি মর্মনোঃ WBS (Work Breakdown Structure), 

Project Scheduling (CPM/PERT), Gantt Chart, Project Organogram 

ইর্যাডদ প্রকল্প ব্যিস্থাপনা পদ্ধডর্ ব্যিহার করা মর্কর্ পাকর ইর্যাডদ ব্যিহার করা মর্কর্ পাকর;  

 র্র্টুকু সম্ভি ই-ডজডপ (e-GP) পদ্ধডর্ অনুসরণ করা মর্কর্ পাকর।  

 পডরকডল্পর্ িক্ষযমাত্রা (মভৌর্ ও আডথ মক) এিং প্রকৃর্ অগ্রগডর্ (মভৌর্ ও আডথ মক)-এর মকধ্য ডমি 

থাকা িাঞ্চনীয়। 

 প্রস্তুর্কৃর্ প্লটগুকিার পূণ মাঙ্গ ডশল্প-কাকজ ব্যিহার ও র্া’মর্ পণ্য তিডচত্রয ডনডির্ করা প্রকয়াজন; 

 প্রকল্পটির রতনটি প্রধান উদদ্দশ্য, র্থাোঃ বাাংলাদেশী শ্ররমদকর কম যসাংস্থান, রবদেশী রবরনদয়াগ এবাং 

রপ্তানী আয় বৃরি - এ’গুদলা এখদনা পূরদণর অদপক্ষায় আদে। এই উকেশ্যসমূহ দ্রুর্ অজমকনর িকক্ষয 

সময়সীমা ডনধ মারণ ককর স্থানীয়, জার্ীয় ও আন্তজমাডর্ক পর্ মাকয় মর্াগাকর্াগ ও প্রচার উকেেকর্াগ্যভাকি 

িাড়াকর্ হকি। এ’সক্ষদত্র ইরপদজি কর্তযপক্ষদক রবদশর্ভাদব উদযাগী হদত হদব;  

 ইডপকজি এিাকায় সংকর্াগ ডশকল্পর ডিকাকশর িকক্ষয এই ইডপকজি-এর কারকণ সৃষ্ট ির্মমান ও 

ভডিষ্যৎ স্থানীয় Forward ও Backward Linkage Industry-র উকদ্যাক্তাকদর র্থাসম্ভি 

সহায়র্া প্রদাকনর উপায় ও মকৌশি তর্রী করা মর্কর্ পাকর; 



 

 

পৃষ্ঠা ix 

 প্রকল্পটি মথকক তুিনামূিকভাকি কাকে অিডস্থর্ মংিা সমুদ্র িন্দরটি িড় জাহাজ চিাচকির ও দ্রুর্ 

মািামাি োিাকসর উপকর্াগী ককর মর্ািার এিং ডিকপর সময় আকরা কডমকয় আনার ব্যাপাকর র্থার্থ 

কতৃমপকক্ষর সাকথ কার্ মকর মর্াগাকর্াগ করা মর্কর্ পাকর; 

 প্রককল্প পর্ মাপ্ত গ্যাস সরিরাহ ডনডির্ রাোর জন্য ও ঈশ্বরদী ডিমানিন্দরটি পুনরায় ব্যিহাকরাপকর্াগী 

করার ব্যাপাকর র্থার্থ কতৃমপকক্ষর সাকথ কার্ মকর মর্াগাকর্াগ করা মর্কর্ পাকর; 

 সমুদ্রিন্দর, ডিমানিন্দর ও মরিকস্টশকনর সাকথ সংকর্াগ সড়কগুকিা সঠিক ও সমকয়াপকর্াগী 

রক্ষণাকিক্ষকণর অভাি মর্ন না হয়- মস’ জন্য র্থার্থ কতৃমপকক্ষর সাকথ মর্াগাকর্াগ িজায় রাো মর্কর্ 

পাকর;  

 ইডপকজকির কারোনাগুকিার ইটিডপ’র কার্ মিম মিপজা’র এনভায়রনকমন্ট কাউডিিরগণ কতৃমক 

DoE-এর গাইিিাইন অনুর্ায়ী ডনয়ডমর্ র্দারডক ডনডির্ করকর্ হকি; 

 ভডিষ্যকর্র অনুরূপ প্রককল্পর জন্য মকন্দ্রীয় ইটিডপর পডরকল্পনা করা মর্কর্ পাকর ও ঈশ্বরদী ইডপকজকির 

জন্য পূি মপডরকডল্পর্ মকন্দ্রীয় ইটিডপর সময়ানুগ িাস্তিায়ন করা মর্কর্ পাকর। 

 

এই সমীক্ষায় এটি সুেষ্ট মর্, ঈশ্বরদী এিং আকশপাকশর এিাকার জনগকনর জীিনর্াত্রায়, ডিকশর্র্ র্াকদর 

আথ ম-সামাডজক অিস্থা, পডরিাকরর আয়, ডশক্ষা, স্বাস্থয মসিা, পাডন ও পয়োঃডনষ্কাশন ইর্যাডদর মক্ষকত্র আকিাচয 

প্রকল্পটির উকেেকর্াগ্য ইডর্িাচক প্রভাি পকড়কে। প্রকল্পটির জন্য প্রদি সুপাডরশসমূহ িাস্তিায়ন করা মগকি 

প্রকল্পটি শুধু প্রকল্প এিাকাই নয়, িরং সাডি মক ভাকি মদকশর আথ ম-সামাডজক পডরমন্ডকি ডনোঃসকন্দকহ অডধকর্র 

ইডর্িাচক প্রভাি রােকর্ সক্ষম হকি।   
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প্রথম অধ্যায় 
 

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যিদমর আওতায় গৃহীত প্রককল্পর ডিিরণ 

 

১.১ প্রকল্প পটভূডম 
 

 

বাাংলাদেদশর অথ যননরতক উন্নয়দনর স্বদের বাস্তব রূপায়দন বাাংলাদেশ সরকাদরর েীর্ যরেদনর রনরলস ও 

রনদবরেত কম যর্দের এক উজ্জ্বল  দৃষ্টান্ত বাাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন প্ররিয়াকরণ এলাকা কর্তযপক্ষ (সবপজা)। 

জন্মলগ্ন সথদক সেশী-রবদেশী রবরনদয়াগ ও পদের বহুমুখীকরদণর মােদম রপ্তানী বৃরি, কম যসাংস্থান বৃরির 

মােদম োররদ্র্য রবদমাচন, নারীর ক্ষমতায়ন, সদব যাপরর সেদশর আথ য-সামারজক উন্নয়দন সবপজা অসামান্য 

অবোন সরদখ আসদে। সবপজার সােল্যগাঁথা রবশ্ব বাজাদর বাাংলাদেশদক কদরদে গরব যত ও সম্মারনত। 

বাাংলাদেদশ আধুরনক রশল্পাঞ্চদলর অগ্রর্াত্রায় সবপজা এক অনন্য নাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুেক্ষ সনর্তদে 

সেদশর অথ যননরতক উন্নয়দন দৃঢ় প্ররতোবি সবপজা এরগদয় চলদে সসানার বাাংলাদেশ গিার প্রতযদয়। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর দূরেশী রসিান্ত ও রবচক্ষণ সনর্তদে সবপজা সেশী-রবদেশী রবরনদয়াগ আকর্ যণ, রপ্তানী বৃরি ও পদের 

বহুমুখীকরণ, কম যসাংস্থান সৃরষ্ট প্রভৃরত সক্ষদত্র প্ররতবের পূব যবতী বেদরর অজযনদক োরিদয় র্াদে। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সাদলর মদে বাাংলাদেশদক একটি মধ্যম আদয়র  সেশ এবাং ২০৪১ সাদলর মদে উন্নত সেদশ 

পররণত করার সর্ রূপকল্প রনধ যারণ কদরদেন সবপজা তা’ বাস্তবায়দন গরব যত অাংশীোর রহদসদব অবোন রাখদে। 

একক সাংস্থা রহদসদব রবরভন্ন অজযদনর সক্ষদত্র সবপজা অনন্য নরজর স্থাপন কদরদে। সবপজা সেশী-রবদেশী 

রবরনদয়াগকারীগদণর কাদে রবরনদয়াদগর সুবণ য ভূরম রহসাদব পরররচত। বাাংলাদেদশ ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ 

এলাকা রনধ যারণ উন্নয়ন, বন্টন ও ব্যবস্থাপনা কর্তযপক্ষ রহসাদব  সবপজা কাজ কদর। এই কাদজর ধারাবারহকতায় 

এবাং বতযমান সরকাদরর উন্নয়দনর চাকা সচল রাখার রনরমদি আদরকটি সেল পেদক্ষপ রহসাদব ‘‘ঈশ্বরেী 

রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা” গদি সতালা হদয়দে, র্া’ সেদশর উিরাঞ্চদলর মানুদর্র োররদ্র্য রবদমাচন, 

র্াতায়াত ব্যবস্থা এবাং সদব যাপরর মানসম্মত জীবনর্াত্রা রনব যাদহ রবদশর্ ভূরমকা রাখদব।  

 

রবগত ২০ অদক্টাবর ১৯৯৮ তাররদখ ‘একদনক’-এর সভার গৃহীত রসিান্ত অনুর্ায়ী ‘‘ঈশ্বরেী ইরপমজি- ১ম 

পর্ যায়’’ শীর্ যক প্রকদল্পর আওতায় পাবনা সজলার পাকশীদত রবযমান বাাংলাদেশ সরলওদয়র ৩০৮.৯৭ একর 

অব্যবহৃত জরম সবপজা’র রনকট হস্তান্তর করা হয়। উক্ত জরম হদত বরণ যত প্রকদল্পর  আওতায় ১৮৪.২৬ একর 

জরমদত উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ হারসনা ২০০১ সাদলর ১৩ই জানুয়ারী এটির শুভ 

উকিাধন কদরন। ১ম পর্ যাদয়র প্রকল্প এলাকার M/S Vintage Denim Studio Ltd.-এর কারোনা 

ভিনটি U.S. Green Building Council (USGBC) কর্তযক রবদশর্ সম্মানজনক LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design) “Platinum Certified” একটি 

ভিন। স্বল্প সমদয়র মদে ১ম পর্ যাদয়র প্রকল্পটি সেল হওয়ার ঈশ্বরেী ইরপদজদির আওতাধীন অবরশষ্ট ১২৪.৭১ 

একর জরমদত ভূরম উন্নয়ন ও আনুর্রিক অবকাঠাদমা রনম যাদণর মােদম নতুন রশল্প প্লট ও কারখানা ভবন 

ততররর জন্য জুলাই ২০১১ সথদক রিদসম্বর ২০১৩ সময়াে কাদল সমাট ৮,৩৮১.৪৫ লক্ষ টাকা বাদজদট “ঈশ্বরেী 

রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এলাকা- ২য় পর্ যায়” শীর্ যক প্রকল্পটি ০৭/০৮/২০১১ তাররদখ প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় হদত 

অনুদমারেত হয়। পরবতীদত ৩১/১০/২০১৩ র্াডরকে জুিাই’২০১১ হকর্ ডিকসম্বর’২০১৪ মময়াদ ও ৮,৩৬১.৫৩ 

লক্ষ টাকা বাদজদটর সংস্থান মরকে উক্ত প্রককল্পর জন্য ‘১ম সংকশাধন’ অনুকমাডদর্ হয়। তদব  প্রকল্পটি সশর্ 

পর্ যন্ত জুলাই ২০১১ সথদক রিদসম্বর ২০১৫ সময়াদে সমাট ৭,৯১৪.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়-এ সমাপ্ত হয়।  
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১.২ প্রকদল্পর সাংরক্ষপ্ত পরররচরতোঃ    

 প্রককল্পর নাম : ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা - ২য় পর্ মায় 

 উকদ্যাগী মন্ত্রণািয়/ডিভাগ : প্রধানমন্ত্রীর কার্ মািয়।  

 িাস্তিায়নকারী সংস্থা : িাংিাকদশ রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা কতৃমপক্ষ (কিপজা)।  

 প্রককল্পর অিস্থান  : ডিভাগ মজিা উপকজিা 

   রাজশাহী পাবনা ঈশ্বরদী 
 

১.৩ প্রককল্পর উকেশ্য 

রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর উদদ্দশ্যসমূহ রনম্নরূপোঃ 

     (১) প্রকয়াজনীয় অিকাঠাকমা ও ইউটিডিটি মসিা সহকর্াকগ রপ্তানীমুেী ডশল্প স্থাপকনর উপকর্াগী ১৩২টি 

ডশল্প প্লট তর্রী ও নতুন কারোনা ভিন তর্রীর মাধ্যকম মদশী-ডিকদশী ডিডনকয়াগকারীকদর প্রকয়াজনীয় 

চাডহদা পূরণ। 

 (২) মদশী-ডিকদশী  ডিডনকয়াগকারীকদর মাধ্যকম ৩২টি নতুন রপ্তানীমুেী ডশল্প স্থাপন। 

 (৩) ২২,৪০০ িাংিাকদশী শ্রডমককদর কম মসংস্থাকনর সুকর্াগ সৃডষ্ট। 

 (৪) ২৫৬ ডমডিয়ন মাডকমন িিাকরর সরাসডর ডিকদশী ডিডনকয়াগ (FDI-Foreign Direct 

Investment) বৃডদ্ধকরণ এিং ২৪৩.২০ ডমডিয়ন মাডকমন িিাকরর রপ্তানী আয় বৃডদ্ধকরণ। 

 (৫) সংিগ্ন এিাকার আথ ম-সমাডজক উন্নয়নসহ মদকশর আঞ্চডিক তির্ম্য হ্রাসকরণ। 

 (৬) আধুডনক প্রযুডক্ত স্থানান্তকরর মাধ্যকম স্থানীয় শ্রডমককদর মপশাদারী দক্ষর্া বৃডদ্ধ ককর 

মানিসম্পকদর উন্নয়ন। 

 (৭) দাডরদ্রয ডিকমাচন। 

 (৮) ইডপকজি সংিগ্ন এিাকাকর্ সহায়ক ও সংকর্াগ (linkage) ডশকল্পর ডিকাশ। 

 

১.৪  প্রকল্প অনুকমাদন ও সংকশাধন 

‘মিপজা’র ডনজস্ব অথ মায়কন জুিাই’২০১১ হকর্ ডিকসম্বর’২০১৩ মময়াকদ িাস্তিায়কনর সংস্থান মরকে প্রস্তাডির্ 

প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্ মািয় হকর্ ০৭/০৮/২০১১ র্াডরকে অনুকমাডদর্ হয়। পরির্ীকর্ উক্ত প্রককল্পর 

আওর্াধীন ভূডম উন্নয়ন কাকজ ব্যয় হ্রাস পায়। অপরডদকক উক্ত সমকয় ঈশ্বরদী ইডপকজকি কারোনা ভিকনর 

র্কথষ্ট চাডহদা থাকায় ভূডম উন্নয়ন োকর্র সাশ্রয়ী অথ ম হকর্ নতুন একটি কারোনা ভিন ডনম মাকণর সংস্থান মরকে 

জুিাই’২০১১ হকর্ ডিকসম্বর’২০১৪ মময়াকদ িাস্তিায়কনর সংস্থান মরকে ৩১/১০/২০১৩ র্াডরকে উক্ত প্রককল্পর 

জন্য ‘১ম সংকশাধন’ অনুকমাডদর্ হয়। ডকন্তু ডনধ মাডরর্ সমকয়র মকধ্য প্রককল্পর র্াির্ীয় কাজ মশর্ হকিও 

শুধুমাত্র গ্যাস িাইন ডনম মাণ কাজ মশর্ না হওয়ায় ব্যয় বৃডদ্ধ ব্যডর্করকক প্রধানমন্ত্রীর কার্ মািয় হকর্ প্রককল্পর 

মময়াদ ডিকসম্বর’২০১৫ পর্ মন্ত বৃডদ্ধ করা হয়।     

 

ডিডপডপ  অনুকমাদকনর র্াডরে 

(ক) মূি ডিডপডপ ০৭ আগস্ট ২০১১ 

(ে) ১ম সংকশাধন (সংকশাডধর্ রিরপরপ) ৩১ অকটাির ২০১৩ 
 

সূত্রোঃ আরডিডপডপ ও আইএমইডির প্রডর্কিদন  
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১.৫ প্রককল্পর অথ মায়ন ও িাস্তিায়ন 

১.৫.১  প্রককল্পর অনুকমাডদর্ ব্যয়, প্রাক্কলিডির্ ব্যয় ও কস্ট ওভার-রান এর ডচত্র 

 

 

ডিিরণ 

প্রাক্কলিডির্ ব্যয় (িক্ষ টাকায়) প্রকৃর্ ব্যয় 

(িক্ষ 

টাকায়) 

সংকশাধকন 

হ্রাকসর   

পডরমাণ 

(িক্ষ টাকায়) 

হ্রাকসর হার 

(শর্করা) 

কস্ট ওভার-রান 

(মূল প্রাক্কলিডির্ 

ব্যকয়র শর্করা হার) 

মূি ডিডপডপ 

অনুর্ায়ী 

সি মকশর্ 

সংকশাডধর্ 

ডিডপডপ অনুর্ায়ী 

(ক) মমাট ৮,৩৮১.৪৫ ৮,৩৬১.৫৩ ৭,৯১৪.৭৫ (-) ১৯.৯২ (-) ০.২৪% 

(-) ৫.৩৪% 

(ে) স্ব-অথ যায়ন  ৮,৩৮১.৪৫ ৮,৩৬১.৫৩ ৭,৯১৪.৭৫  (-) ১৯.৯২ (-) ০.২৪% 

 

সূত্রোঃ আরডিডপডপ, প্রকল্প সমাপ্ত প্ররতদবেন (রপরসআর) 

১.৫.২  প্রকল্প িাস্তিায়ন ও সমাডপ্ত কাি-এর ডচত্র 

ডিিরণ  আরম্ভ সমাডপ্ত টাইম ওভার-রান  

(মূি ডিডপডপর তুিনায় শর্করা হার) 

(ক) মূি রিরপরপ  জুিাই, ২০১১   ডিকসম্বর’২০১৩  

৮০% (ে) ১ম সংকশাডধর্ রিরপরপ জুিাই, ২০১১   ডিকসম্বর’২০১৪ 

(গ) ব্যয় বৃডদ্ধ ব্যডর্করকক মময়াদ বৃডদ্ধ জুিাই, ২০১১ ডিকসম্বর’২০১৫  

(র্) প্রকৃত বাস্তবায়ন ও সমারপ্ত জুিাই, ২০১১ ডিকসম্বর’২০১৫  

সূত্র: রপরসআর 
 

 

১.৬  প্রককল্পর অঙ্গডভডিক প্রধান উপাদান ও অিসমূহ 

১.৬.১ প্রককল্পর প্রধান উপাদান 

 ভূরম উন্নয়ন;  

 প্রাচীর রনম যাণ; 

 োলান রনম যাণ; 

 গ্যাস, পারন ও রবদ্যযৎ সরবরাহ; এবাং 

 পূতয কাজ (রসরভল ওয়াকযস)।  

 

১.৬.২ প্রককল্পর কাদজর অিসমূহ  
 

সব যদশর্ সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী (১ম সাংদশারধত) প্রকদল্পর কাদজর অিসমূহ রনম্নরূপোঃ 

 ভূরম উন্নয়ন 

 পূদব যর ৫'-০" উঁচু সীমানা সেয়াদলর উপদর আদরা ৭'-৬" উঁচু সীমানা সেয়াল রনম যাণ কাজ 

 নতুন ১২'-৬" উঁচু সীমানা সেয়াদলর রনম যাণ কাজ 

 রনরাপিা-কাষ্টম অরেস ও সগট রনম যাণ 

 সসরিদপাষ্ট 

 রাস্তা রনম যাণ 

 নে যমা রনম যাণ 
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 ফুটপাত রনম যাণ 

 সেদনজ আউটদলট 

 কারখানা ভবন 

 আনসার ব্যারাক 

 িীপ টিউবওদয়ল সাবমাররসবল পাম্প সমাটর এবাং পাম্প হাউজ 

 পারন সরবরাহ ব্যবস্থা 

 রনরাপিা বারত 

 ১১ সকরভ ওভার সহি লাইন 

 ১১/০.৪১৫ সকরভ, ২৫০ সকরভও সাব-সষ্টশন 

 ৩৩/১১ সকরভ সাব-সষ্টশন (২১৬/২০ এমরভএ) 

 ৩৩/১১ সকরভ সাব-সষ্টশদনর জন্য  ৩৩ সকরভ সসাস য লাইন 

 গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা 

 সটরলকরমউরনদকশন ব্যবস্থা 

 সমাটর সাইদকল 

 সাদভ য এবাং অন্যান্য র্ন্ত্রপারত 

 করম্পউটার, রপ্রন্টার ও ইউরপএস 

 ইদলকরিক রমটার 

 বৃক্ষ সরাপন 

 অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ 

 রেরজকযাল এন্ড প্রাইস করন্টনদজন্সী। 

 

১.৭  প্রককল্পর দাডয়ত্ব পািনকারী পডরচািকগকণর নাম ও োরয়েকাল 

ঈশ্বরদী ইডপকজকির ডিদ্যমান মিাকিি িারা প্রকল্প িাস্তিায়ন করা হকয়কে। একক্ষকত্র মকান নতুন মিাকিি 

ডনকয়াগ করা হয়ডন। ঈশ্বরদী ইডপকজকির মহাব্যিস্থাপকগণ (ডিডভন্ন সমকয়) উক্ত প্রককল্পর  প্রকল্প পডরচািক 

ডহসাকি অডর্ডরক্ত দাডয়ত্ব পািন ককরকেন। প্রককল্পর দাডয়ত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পডরচািকগকণর নাম, পদিী, দাডয়কত্বর 

প্রকৃডর্ এিং দাডয়ত্ব পািকনর সময়কাি ডনকম্ন েকক উপস্থাপন করা হিোঃ 

   

িোঃ 

নং 

নাম পদিী দাডয়কত্বর প্রকৃডর্ দাডয়ত্বকাি 

পূণ মকািীন/েন্ডকািীন  মর্াগদান িদিী 

০১ জনাি এস. এম. আের্ার 

আিম মমাস্তাফী  

ভারপ্রাপ্ত মহাব্যিস্থাপক 

এিং প্রকল্প পডরচািক  

অডর্ডরক্ত দাডয়ত্ব  ০৭/০৮/১১  ১১/০৩/১২  

০২ জনাি মমাোঃ মাহমুদ হাসান  ভারপ্রাপ্ত মহাব্যিস্থাপক 

এিং প্রকল্প পডরচািক 

অডর্ডরক্ত দাডয়ত্ব  ১১/০৩/১২ ০১/০৪/১৩  

০৩ জনাি মমাোঃ শাহ্ আিম 

সরকার  

   মহাব্যিস্থাপক 

এিং প্রকল্প পডরচািক 

অডর্ডরক্ত দাডয়ত্ব  ০১/০৪/১৩  ০৪/০৮/১৩  

০৪ জনাি মমাোঃ রুহুি আমীন  

 

ভারপ্রাপ্ত মহাব্যিস্থাপক 

এিং প্রকল্প পডরচািক  

অডর্ডরক্ত দাডয়ত্ব   ০৫/০৮/১৩  প্রকল্প সমারপ্ত 

কাল পর্ যন্ত 

 

সূত্রোঃ ডপডসআর   
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  ১.৮  ম্যাকপ ঈশ্বরেী উপদজলায় প্রকদল্পর অিস্থান   

 

 

 

 

 

 

প
দ্ম

া ন
ে
ী 

পদ্মা নেী 

তারকারচদে ঈশ্বরদী 

রপ্তানী প্রডিয়াকরণ 

এিাকা - ২য় পর্ মায় 

প্রককল্পর অিস্থান 
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১.৯  িয় পডরকল্পনা 

আররিরপরপদত বরণ যত সাংগ্রহ িা িয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকদল্পর মালামাল সাংগ্রকহর মক্ষকত্র উন্মুক্ত েরপত্র 

পিরত (OTM), সরাসডর িয়, দুইটি প্ররিয়ারই উদেখ আদে। অন্যডদকক ভূরম উন্নয়ন, প্রাচীর রনম যাণ, োলান 

রনম যাণ, গ্যাস সাংদর্াগ, পারন ও রবদ্যযৎ সরবরাহ, এবাং রসরভল ওয়াকযদসর জন্য রকছু সক্ষদত্র শুধু OTM এবাং 

অন্যান্য মক্ষকত্র জাতীয় পর্ যাদয়র প্ররতদর্ারগতামূলক েরপত্র পিরতর (NCT) ও OTM (OTM/NCT) - 

উভয় প্ররিয়ার উদেখ আদে। এ’ সক্ষদত্র চুরক্ত অনুদমােদনর কর্তযে সেয়া হদয়দে সবপজা’সক। উভয় সক্ষদত্র 

প্রাক্করলত আরথ যক ব্যয় ও কম য সম্পােন সময়সীমা আররিরপরপমর্ বরণ যত আকে। প্রকদল্পর রপডসআর-এর সদি 

ঐ সময়সীমার সাদৃশ্য ও রকছুটা তবসাদৃশ্য আপাতত দৃরষ্টদগাচর হদলও রবর্য়টি আরও গভীর অধ্যয়ন ও পরীক্ষা 

করা হদয়দে। সমীক্ষা চলাকাদল রবর্য়টি র্থার্থভাদব অনুসন্ধান করা হদয়দে আর সস অনুর্ায়ী রবচুযরতর কারণ 

উদ্ঘাটনসহ প্রদয়াজনীয় ব্যাখ্যা/ডিকের্ণ সেয়া হদয়দে। এখাদন উদেখ্য সর্, িয় পররকল্পনা ডপডপএ-২০০৬ এিং 

ডপডপআর-২০০৮ অনুসাদর সম্পারেত হদয়রেল রক-না তা’ সমীক্ষাকাকি র্াচাই করা হদয়দে এিং সাংরিষ্ট িয় 

সাংিান্ত েরলল/কাগজপত্র পরীক্ষা করা হদয়দে। এতদ্সাংিান্ত একটি সচকরলষ্ট প্রণয়ন করা হদয়দে (সাংযুরক্ত-

৫) র্ার সাহাদে এই িয় সংিান্ত কার্ মািিী র্াচাই-িাোই ককর প্রডর্কিদকন সডন্নকিশ করা হদয়দে। সাররণ-১.১-

এ প্রকদল্পর চুরক্তবি মূল পে িয়/রনম যাণ কার্ যিদমর রসরিউল সেখাদনা হদয়দে।    

 

সারডণ-১.১: প্রককল্পর িয় কার্ যিম 

পণ্য িয় ও ডনম মাণ কার্ মিম পডরকডল্পর্/দরপকত্রর 

চুডক্ত অনুর্ায়ী মূল্য  

(ককাটি টাকায়) 

দরপকত্রর ও চুডক্তর তাররখসমূহ   কার্ ম সমাডপ্তর র্াডরে  

আরডিডপডপ 

অনুসাকর 

মূল্য 

চুডক্ত মূল্য েরপত্র 

আহ্বান 

চুরক্ত 

স্বাক্ষর 

চুরক্ত 

অনুর্ায়ী 

সমারপ্তর 

সময়সীমা 

প্রকৃর্ 

সমাডপ্ত 

আরডিডপডপ 

অনুসাকর 

পডরকডল্পর্ 

সমাডপ্ত 

চারর্িা ডিডশষ্ট ফযাটডর ভিন 

ডনম মাণ (০৩) 

৮.২০৪ ৮.২০৪ ০৪/১০/১১ ২১/১২/১১ ০৭/০৬/১৫ ০৯/০৬/১৩  ২১/০৩/১৩ 

পদ্মা নদী হকর্ মেডজং এর 

মাধ্যকম ভূডম উন্নয়ন (গ্রুপ-এ) 

৬.৪০০   ২.৮৮৪ ১৯/০৯/১১ ২০/১২/১১ ২২/০৫/১৩ ৩১/০৫/১২ ১৯/০৪/১২ 

পদ্মা নদী হকর্ মেডজং এর 

মাধ্যকম ভূডম উন্নয়ন (গ্রুপ-ডি) 

৩.১০৩ ১৯/০৯/১১ ২০/১২/১১ ২২/০৫/১৩ ৩০/০৬/১২ ১৯/০৪/১২ 

রাস্তা মেন এিং ফুটপার্ 

ডনম মাণ (গ্রুপ-এ) 

৭.১৪৭ ৭.১৪৭ ১৮/০৬/১২  ১৯/০৯/১২  ১৮/০৪/১২ ১৭/১১/১৩ ১৯/০৩/১৩ 

রাস্তা মেন এিং ফুটপার্ 

ডনম মাণ (গ্রুপ-ডি) 

৩.৩৬১ ৩.৩৬১ ১৮/০৬/১২  ১৯/০৯/১২  ১৮/০৪/১২ ০৩/০৫/১৩ ১৯/০৩/১৩ 

রাস্তা মেন এিং ফুটপার্ 

ডনম মাণ (গ্রুপ-ডস) 

৪.০৬৮ ৪.৪৩৭ ১৮/০৬/১২  ২৩/০৯/১২  --- ২১/০৬/১৩ ২৩/০৩/১৩ 

রাস্তা মেন এিং ফুটপার্ 

ডনম মাণ (গ্রুপ-ডি) 

৪.৪৩৭ ৪.০৬৮ ১৮/০৬/১২  ২৩/০৯/১২  --- ২২/০৫/১৩ ২৩/০৩/১৩ 

চারর্িা ডিডশষ্ট ফযাটডর ভিন 

ডনম মাণ (০৪) 

১৩.১৩০ ৯.৬৬৯ ২৭/০৮/১৩  ১১/০৩/১৪  ০৭/০৬/১৫ ১৫/০৯/১৫ ০৭/০৬/১৫ 

১৬/২০ এমডিএ, ৩৩/১১ 

মকডভ সািকষ্টশন 

১৯.৫২০ ১৯.৫২০ ২৬/১২/১১  ১৪/০৫/১২  ১৬/১০/১৩ ৩০/০৪/১৪ ১৩/০৫/১৩ 

গ্যাস িাইন মনটওয়াকম স্থাপন ১.৬০৫ ৩.৭০৩ ডপডজডসএি কতৃমক সম্পাডদর্ হকয়কে  
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১.১০  প্রককল্পর িগ-মেম (Logical Framework) 

আররিরপরপদত প্রকদল্পর একটি লগ-সেম (Logical Framework) সেয়া আদে, র্া’ সাররণ-১.২-এ সেখাদনা হদলা। এটির রবস্তাররত রবদির্ন পঞ্চম অোদয় প্রোন করা 

হদয়দে। 

 সাররণ-১.২ আররিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর লগ-সেম (Logical Framework)  

রবর্য় বণ যনামূলক সারাাংশ 

(Narrative Summary)  

উদদ্দশ্য র্াচাইদর্াগ্য সূচক 

(Objective Verifiable Indicator) 

র্াচাইদয়র উপায়সমূহ 

(Means of Verification) 

কার্ যিদমর লক্ষয ১. রপ্তানী আয় বৃরি   ১. ২০১৯ সাদলর মদে ২৪৩.২০ ডমডিয়ন মাডকমন িিাকরর রপ্তানী আয় বৃডদ্ধকরণ।  ১.  জাতীয় পররসাংখ্যান ব্যযদরা; 

২. ইরপরব প্ররতদবেন; 

৩. বাাংলাদেশ ব্যাাংক প্ররতদবেন; 

৪. রবআইরিএস সাদভ য প্ররতদবেন; 

৫. সবপজা ব্যদলটিন। 

প্রকদল্পর উদদ্দশ্য ১. ডিডনকয়াগকারীকদর মাধ্যকম 

রপ্তানীমুেী ডশল্প স্থাপন; 

২. িাংিাকদশী শ্রডমককদর 

কম মসংস্থাকনর     সুকর্াগ সৃডষ্ট;  

৩. এেরিআই এবাং রপ্তানী 

বৃরিকরণ। 

১. ৩২টি নতুন রপ্তানীমুেী ডশল্প স্থাপন; 

২. ২৫৬ ডমডিয়ন মাডকমন িিার বৃডদ্ধকরণ; 

৩. ২২,৪০০ িাংিাকদশী শ্রডমককদর কম মসংস্থাকনর সুকর্াগ সৃডষ্ট; 

৪. ২৪৩.২০ ডমডিয়ন মাডকমন িিাকরর রপ্তানী আয় বৃডদ্ধকরণ; 

৫. আদয়র মান ৭৭.৪৪ রমরলয়ন মাডকমন িিাকর বৃরিকরণ; 

৬. রজরিরপ ৬৪.৬৩ রমরলয়ন মাডকমন িিাকর বৃরিকরণ।   

১. প্ররতদবেন রবরনদয়াগ উন্নয়ন রবভাগ 

সবপজা  

আউটপুট ১. প্রকয়াজনীয় অিকাঠাকমা ও 

ইউটিডিটি মসিা সহকর্াকগ  

৩০৮.৭৭ একর জরমর মদে ১৮৪ 

একর জরমদত রপ্তানীমুেী ডশকল্পর 

জন্য ডশল্প প্লট ডনম মাণ  

১. ১২৪.৭১ একর ভূরম উন্নয়ন; 

২. ১৩২টি ডশল্প প্লট তর্রী; 

৩. ৩৬৭ টি মসিা মুেী ১৪১৬০ বগ যরমটার কারখানা সলার সেস ততরী করা;  

৪. ৪৩,৬৫০ িগ মডমটার রাস্তা, ৮,৭০০ ডমটার  

নদ মমা ডনম মাণ ও ১৮,৫০০ িগ মডমটার ফুটপার্ ডনম মাণ; 

৫. ৬৫০ ডমটার নতুন ১২'-৬" উঁচু সীমানা মদয়াি ডনম মাণ ও ৬৫০ ডমটার নতুন 

১. পররেশ যন অগ্রগরত প্ররতদবেন; 

২. অরিট প্ররতদবেন; 

৩. রপরসআর; 

৪. সবপজা ব্যদলটিন।  
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রবর্য় বণ যনামূলক সারাাংশ 

(Narrative Summary)  

উদদ্দশ্য র্াচাইদর্াগ্য সূচক 

(Objective Verifiable Indicator) 

র্াচাইদয়র উপায়সমূহ 

(Means of Verification) 

১২'-৬" উঁচু সীমানা মদয়াি ডনম মাণ; 

৬. ৬,৫৫০ ডমটার পাডন সরিরাহ ব্যিস্থা, ১৩০৪০ ডমটার ইদলকরিরসটি ও ৩৫০০ 

ডমটার গ্যাস সংকর্াগ ডনম মাণ; 

৭. ১ সসট িীপ টিউিওকয়ি স্থাপন। 

ইনপুট ১. জনবল রনদয়াগ; 

২. আলাো আলাো অাংশ রিজাইন; 

৩. ঠিকাোর রনদয়াগ; 

৪. উন্নয়ন কাজ তত্ত্বাবধান; 

৫. অদথ যর সাংস্থানোঃ সবপজা স্ব-

অথ যায়ন। 

১. ভূরম ব্যয়                   = ০.০০ লক্ষ টাকা 

২. ভূরম উন্নয়ন ব্যয়                        = ৬৪০.০০ লক্ষ টাকা 

৩. রাস্তা ডনম মাণ ব্যয়                       = ৯৮০.০০ লক্ষ টাকা 

৪. ৩৩/১১ মকডভ সাি-মস্টশন            = ২,০৬৫.০০ লক্ষ টাকা 

৫. ফযাটডর ভিন ব্যয়                     = ২,৩৩৫.০০ লক্ষ টাকা 

৬. অন্যান্য অিকাঠাকমা ডনম মাণ ব্যয়    = ২,৩০৮.৯০ লক্ষ টাকা  

৭. র্ন্ত্রপাডর্, গাড়ী ও অন্যান্য ব্যয়      = ২২.৬৩ লক্ষ টাকা  

৮. প্রাইস কডন্টনকজিী                    = ১০.০০ লক্ষ টাকা 

                                      সমাট = ৮,৩৬১.৫৩ লক্ষ টাকা  

১. রপিরিউরি (সাংদশারধত) মাস্টার 

রসরিউল ও ের ০৯/১১; 

২. আরএইচরি মাস্টার রসরিউল ০৮/১১; 

৩. রবরপরিরব ের ৩৩/১১ সকরভ, 

২x১৬/২০ এমরভএ রজআইএস সাব-

সস্টশন; 

৪. রবদির্নকৃত ের; 

৫. উম্মুক্ত ের পিরে। 
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রিতীয় অধ্যায় 
 

প্রভাি মূল্যায়ন কার্ মিকমর কার্ ম পদ্ধডর্ 

 

২.১  ভূডমকা  
 

প্রকল্প দডিিাডদ ও আইএমইডি হকর্ প্রাপ্ত Terms of Reference (TOR) এর  আকিাকক পরামশ মকদি 

ডিকিচয সমাপ্ত প্রকল্পটির প্রভাি মূল্যায়ন কার্ ম পদ্ধডর্ ডনণ ময় ককরকে। সমীক্ষা পদ্ধডর্টির পদ্ধডর্ ও কার্ মিম 

মূির্ TOR-এ িডণ মর্ পরামশ মককর দাডয়ত্ব ও কার্ ম পডরডধর উপর ডভডি ককরই প্রণীর্।  

 

২.২   প্রভাি মূল্যায়ন কাকজর মূল উকেশ্য (Objective of the Impact Evaluation) 

ক) অনুকমাডদর্ আরডিডপডপ (RDPP) অনুর্ায়ী প্রকল্প কার্ মিম পডরচাডির্ হকয়ডেি ডক-না র্া’ 

পর্ মাকিাচনা      করা; 

ে) প্রককল্পর  উকেশ্য অজমকন গৃহীর্ কার্ মািিী কার্ মকর ডেি ডকনা র্া ডিকের্ণ ও পর্ মাকিাচনা করা; 

এবাং  

  গ) নীডর্ ডনধ মারক ও সংডেষ্ট িাস্তিায়নকারী সংস্থা কতৃমক ভডিষ্যকর্ সমজার্ীয় প্রককল্পর জন্য 

 প্রকয়াজনীয় সুপাডরশ প্রদান করা।    

 

২.৩  পরামশ মক প্রডর্ষ্ঠাকনর কার্ য পরররধ (ToR-Terms of Reference)       

১. প্রকদল্পর আওতাভূক্ত শতভাগ এলাকায় প্রভাব মূল্যায়ন করা; 

২.  পরামশ যক প্ররতষ্ঠান প্রকদল্পর সকল উকেশ্য সমূহদক রবদবচনা করা;  

৩.  প্রককল্পর পটভূডম, উকেশ্য, সংকশাধন, অনুদমােন, প্রকল্প ব্যয়, িাস্তিায়নকাি, আররিরপরপর 

 চাডহদা  অনুর্ায়ী িের ডভডিক িরাে ও চাডহদা অনুর্ায়ী অথ য োিকরণ এিং ব্যকয়র 

 প্রাসডঙ্গক র্থ্য পর্ মকিক্ষণ ও পর্ মাকিাচনা;  

৪. প্রককল্পর অংগডভডিক অগ্রগডর্র িাস্তি (কভৌর্) ও আডথ মক র্থ্য সংগ্রহ, সডন্নকিশ, ডিকের্ণ, 

 সারডণ ও মিেডচকত্রর মাধ্যকম উপস্থাপন ও পর্ মকিাচনা; 

৫. প্রককল্পর উকেশ্য অজমকনর অিস্থা পর্ মকিক্ষণ ও পর্ মাকিাচনা  

৬.  প্রককল্পর আওর্ায় সম্পাডদর্ ডিডভন্ন পণ্য,কার্ ম ও মসিা িকয়র (Procurement) মক্ষকত্র 

 সরকারী িয় ডিডধমািা (ডপডপআর-২০০৮), সরকারী িয় আইন (রপরপএ-২০০৬) এিং 

 উন্নয়ন সহকর্াগীকদর গাইিিাইন - ইর্যাডদ অনুসরণ করা হকয়কে ডক-না র্া পর্ মকিক্ষণ ও 

 পর্ মাকিাচনা;   

৭.  প্রকদল্পর আওতায় িয়কৃত পণ্য,কার্ ম ও মসিার রক্ষণাকিক্ষকণর জন্য প্রকয়াজনীয় জনিি এবাং 

 পিরে পর্ যদবক্র্ণ ও পর্ যাদলাচনা;  

৮.  প্রককল্পর িাস্তিায়ন সম্পডকমর্ ডিডভন্ন ডির্য় মর্মন: অথ মায়কন ডিিম্ব, পণ্য,কার্ ম ও মসিা 

 িয়/সংগ্রকহর মক্ষকত্র ডিিম্ব/কার্ ম প্রকল্প ব্যিস্থাপনার মান এিং প্রককল্পর মময়াদ ও ব্যয় বৃডদ্ধ 

 ইর্যাডদর কারণসহ অন্যান্য ডদক পর্ মকিক্ষণ,পর্ মাকিাচনা ও ডিকের্ণ;    

৯.  প্রককল্পর আওর্ায় সম্পাডদর্ মূি কার্ মিমসমূকহর কার্ মকাডরর্া ও উপকর্াডগর্া ডিকের্ণ এিং 

 ডিকশর্ সফির্া (Success Stories) ডির্কয় আকিাকপার্; 

১০.  ডিডভন্ন পর্ মকিক্ষকণ প্রাপ্ত র্কথ্যর ও মসগুকিার উপর প্রাপ্ত ব্যাখ্যার পর্ মাকিাচনা;  
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১১.  প্রকল্পটির সম্ভাব্য প্রস্থান (Exit Plan) পররকল্পনা সম্পদকয ব্যাখ্যা ও মতামত প্রোন; 

১২.  এই প্রকল্প এবাং অন্যান্য প্রকল্পগুরলর মদে র্রে সকান তিতকরণ বা পাথ যকয থাদক তদব তা 

 ব্যাখ্যা করা; 

১৩.  অনুদমারেত আররিরপরপদত প্রেি রিজাইন এবাং সেরসরেদকশন অনুর্ায়ী ডিডভন্ন পণ্য,কার্ ম 

 ও মসিার পররমাণ ও গুণগতমান র্াচাই করা; 

১৪.  একই এিাকায় একই রকদমর অন্যান্য প্রককল্পর সাকথ তুিনা করা;  

১৫.  প্রকদল্পর আওতায় পররচারলত রবরভন্ন গদবর্ণা (র্রে থাদক) পর্ যাদলাচনা করা; 

১৬.  প্রককল্পর সংডেষ্ট উপকারকভাগীকদর আথ ম-সামাডজক অিস্থার পডরির্মন মূল্যায়ন করা; 

১৭.  অত্র মূল্যায়ন কাদজর পর্ যদবক্ষণসমূহ সবাইদক অবরহত করার লদক্ষয একটি স্থানীয় পর্ যাদয়র 

 ও একটি জাতীয়  পর্ যাদয়র কম যশালা আদয়াজন করা এবাং কম যশালার প্রাপ্ত মতামত ও 

 সুপাররশসমূহ রবদবচনা কদর মূল্যায়ন প্ররতদবেনটি চূিান্ত করা; 

১৮.  প্রকল্প এলাকা সথদক সাংগৃহীত তদের রভরিদত একটি মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং  

  আইএমইরির অনুদমােন গ্রহণ;  

১৯.  মূল্যায়ন প্ররতদবেনটি বাাংলা (রনকস েন্ট) ও ইাংদরজী (Times New Roman Font) - 

  উভয় ভার্ায় প্রস্তুত করা; 

২০. প্রকল্পটি মূল্যায়কনর পর্ মকিক্ষকণর প্রাপ্ত র্কথ্যর ডভডিকর্ প্রকয়াজনীয় পরামশ ম প্রদান করা; 

২১.     মসিা গ্রহণকারী সংস্থা (আইএমইডি) কতৃমক আকরাডপর্ অন্যান্য সংডেষ্ট দাডয়ত্ব পািন করা। 

 

২.৪ প্রভাব মূল্যায়দনর কার্ য পিরত 

 

২.৪.১ মকৌশিগর্ পদ্ধডর্ (Technical Approach)      

প্রকল্পটির প্রভাি মূল্যায়ন পডরচািনার জন্য সকি কার্ মিম প্রককল্পর উকেশ্য ও টাম মস অফ মরফাকরি-এ 

উডেডের্ কম মপডরডধর আকিাকক গ্রহণ করা হয়। প্রককল্পর উকেশ্যকক িক্ষয মরকে ির্মমান সমীক্ষার পদ্ধডর্গর্ 

পদ্ধডর্ ডনধ মারণ করা হকয়কে। প্রককল্পর রনরবি সমীক্ষার উকেশ্য অজমকন ডর্ন ধরকনর পদ্ধডর্ অিিম্বন করা 

হকয়কে, র্থাোঃ 

(১) ডিদ্যমান দডিিাডদ পর্ মাকিাচনার মাধ্যকম র্থ্য সংগ্রহ; 

(২) জডরকপর মাধ্যকম প্রকল্প এিাকার সংখ্যাগর্ ও গুণগর্ র্থ্য সংগ্রহ; 

(৩) সকরজডমন পডরদশ মকনর মাধ্যকম র্থ্যাডদ সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও ডিকের্ণ।  
  

২.৪.২ রবদির্ণগত কাঠাদমা (Analytical Framework)  

 

প্রভাি মূল্যায়কন ডনডদ মষ্টকৃর্ ডনকদশ মকসমূকহর সাকথ সঙ্গডর্ মরকে প্রাপ্ত র্কথ্যর input-output 

framework এমনভাকি স্তর ডিন্যাস করা হময়কে মর্ন র্কথ্যর পডরসংখ্যানগর্ ডিকের্ণ সঠিকভাকি সম্পন্ন 

হয়। প্রাপ্ত র্থ্যসমূহ SPSS ও MS Excel  িাটাকিস এর সাহাকে এডি করা হকয়কে এিং SPSS ও MS 

Excel   সফটওয়যার ব্যিহার ককর র্থার্থ পডরসংখ্যান পদ্ধডর্র মাধ্যকম র্থ্য ডিকের্ণ কাজ সম্পন্ন করা 

হকয়কে। 
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২.৪.৩ সমীক্ষার ধারণা (Conceptualization)  

 

সমীক্ষা কাজটি সম্পাদকনর জন্য টাম মস অি মরফাকরি-এ প্রদি গাইিিাইন অনুসরণ করা হকয়কে। গৃহীর্ সকি 

কার্ মিম পর্ মায়িকম ও িমানুর্ায়ী সম্পন্ন করা হকয়কে। র্কি প্রকল্পটির প্রভাি মূল্যায়কনর কাজটি ডনধ মাডরর্ 

সমকয় সম্পন্ন করার উকেকশ্য মকান মকান কার্ মিম যুগপৎভাকি সম্পাডদর্ হকয়কে। কার্ মিম গ্রহকণর ডিডভন্ন 

ধাপ ও পর্ মায় ডনকম্ন িডণ মর্ হকিা এিং ডচত্র-৩.১-এ মদোকনা হমিা। 

 

প্রথম ধাপোঃ 

এ পর্ মাকয় প্রকল্প সংডেষ্ট ডিডভন্ন প্রডর্কিদন ও র্থ্যাডদ সংগ্রহ এিং পর্ মাকিাচনা করা হকয়কে। এ োড়া সমীক্ষা 

সম্পাদকনর পডরকল্পনা গ্রহণ, ডনকদ মশক ডনি মাচন, র্কথ্যর উৎস ডচডির্করণ, সমীক্ষা এিাকায় নমুনা ডনধ মারণ ও 

ডিডভন্ন প্রশ্নমািা ও েক প্রস্তুর্ করা হকয়কে। 
 

ডির্ীয় ধাপোঃ   

এই ধাকপ মাঠ পর্ মাকয়র র্থ্য/উপাি সংগ্রকহর জন্য প্রকয়াজনীয় মিাকিি ডনকয়াগ ও র্াকদর প্রকয়াজনীয় 

প্রডশক্ষণ প্রদান করা হকয়কে। এোড়া প্রস্তুর্কৃর্ প্রশ্নািডি ও েককর উপর িাস্তিায়ন পডরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

ডিভাগ প্রদি মর্ামর্/পরামশ ম অনুসরকণ প্রশ্নািিী ও েক চূড়ান্তকরণপূি মক মাঠ পর্ মাকয় র্থ্য/উপাি সংগ্রকহর 

পডরকল্পনা প্রণয়ন করা হকয়কে।  

তৃর্ীয় ধাপোঃ এই ধাকপ র্থ্য সংগ্রহকারীগণ মাঠ পর্ মায় হকর্ ডনডদ মষ্ট পডরকল্পনা ও সময়ানুর্ায়ী র্থ্য/উপাি 

সংগ্রহ করা হকয়কে। পরামশ মক সমীক্ষা টিম কতৃমক র্থ্য সংগ্রহকারীকদর কাকজর র্দারডক করা হকয়কে। র্থ্য 

সংগ্রহকারীগণ কতৃমক মাঠ পর্ মাকয় তদিচয়কনর (Random) ডভডিকর্ ডনি মাডচর্কদর ডনকট হকর্ প্রকয়াজনীয় 

র্থ্য সংগ্রহসহ মিপজা ও প্রকল্প পডরচািককর অডফস হকর্ সুডনডদ মষ্ট র্থ্য/উপাি সংগ্রহ ককরকেন। 
 

চতুথ ম ধাপোঃ 

মাঠ পর্ মাকয় সংগৃহীর্ র্কথ্য ভুিত্রুটি থাককি র্া’ সংকশাধন করা হকয়কে। সংগৃহীর্ র্থ্য/উপাি সংকশাধকনর 

পর মসগুকিা সাংককডর্ক নাম্বার প্রদান করা হকয়কে এিং মস অনুর্ায়ী কডম্পউটাকর ধারণ করা হকয়কে। 

পরির্ীকর্ সংগৃহীর্ র্থ্য/উপািসমূকহর পডরসংখ্যাডনক ডিকের্ণ করা হকয়কে এিং প্রাপ্ত ফিাফি সারডণ 

(মটডিি) আকাকর উপস্থাপন করা হকয়কে। 
 

পঞ্চম ধাপোঃ 

এই ধাকপ প্রাপ্ত ফিাফকির উপর ডভডি ককর েসড়া প্রডর্কিদন প্রণয়ন ও দাডেি করা হকয়কে। েসড়া 

প্রডর্কিদকনর উপর র্থািকম প্রথকম মটকডনকযাি কডমটি ও পকর ডস্টয়াডরং কডমটি-এর সুপাডরকশর ডভডিকর্ 

চূড়ান্ত েসড়া প্রডর্কিদন প্রণয়নপূি মক কম মশািা হকর্ প্রাপ্ত মর্ামর্/ পরামশ ম/ সুপাডরকশর আকিাকক চূড়ান্ত 

প্রডর্কিদন প্রণয়ন। 

       

২.৫ সমীক্ষা পদ্ধডর্  
 

সমাপ্ত প্রকল্পটি মূল্যায়কনর উকেকশ্য পডরচাডির্ সমীক্ষায় পকরাক্ষ গকির্ণা িা মিস্ক ডরডভউ োড়াও মাঠ পর্ মাকয় 

প্রাথডমক উৎস মথকক র্থ্য সংগ্রকহর জন্য দুই ধরকনর পদ্ধডর্ অনুসরণ করা হকিোঃ (ক) সংখ্যাগর্ জডরপ ও (ে) 

গুনগর্ মূল্যায়ন। মাঠ পর্ মাকয় প্রকল্প সুডিধাকভাগীগকণর ও ককিাি গ্রুকপর মর্ামর্ গ্রহকণর ডনডমকি কাঠাকমাগর্ 

প্রশ্নপত্রসহ পডরসংখ্যান ডভডিক সংখ্যাগর্ জডরপ পডরচািনা করা হকয়কে। এই সমীক্ষার অন্যান্য উিরদার্াগণ 

মথকক ডনডিড় আিাপচাডরর্া, এফডজডি, স্থানীয় পর্ মাকয় কম মশািা ইর্যাডদর মাধ্যকম  গুনগর্ র্থ্য সংগ্রহ করা 
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হকয়কে। অডধকন্তু িাস্তি অগ্রগডর্র মূল্যায়কনর জন্য সকরজডমকন প্রকল্পস্থাকনর মভৌর্কাঠাকমা পডরদশ মন 

ইর্যাডদসহ  সংডেষ্ট সমীক্ষাটি সমাট রতনটি পদব য সম্পন্ন করা হদয়দে সর্মন- প্রস্তুরত পব য, সমীক্ষা পররচালন পব য, 

তে উপাি রবদির্ণ ও প্ররতদবেন ততরী পব য। এই পব য  সমূহ রনদম্ন েদকর মােদম সেখাদনা হল।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-২.২: সমীক্ষা নকশার চাট য 

 

 

সমীক্ষা নকশা 

(Study Design) 

সমীক্ষা প্ররিয়াকরণ পব য প্রস্তুরত পব য 

 

সমীক্ষা পররচালন পব য 

তে/উপাি এরি সচরকাং, 

প্ররিয়াকরণ 

েল সাংগঠিতকরণ 

(Team Mobilization) 

মাঠ পর্ যাদয় প্রশ্নপদত্রর  

প্রাক-সাদভ য র্াচাই 

রবদির্ণ 
োয়-োরয়ে বন্টন 

প্রশ্নপত্র চূিান্তকরণ 

খসিা প্ররতদবেন 
প্রাথরমক/পদরাক্ষ গদবর্ণার 

উপকরণ সাংগ্রহ ও অেয়ন 

চূিান্ত খসিা 

 

নমুনার আকার রনণ যয় 

জাতীয় সসরমনার 

 

প্রশ্নপত্র সহ সকল িাটা ইন্সিুদমন্ট 

প্রণয়ন 

চূিান্ত প্ররতদবেন 
মাঠ পর্ যাদয়র তে 

সাংগ্রহকাররগদণর প্ররশক্ষণ প্রোন 

তে/উপাি পরীক্ষা ও সকারিাং 

প্রশ্নপদত্রর মােদম মাঠ পর্ যাদয় 

তে সাংগ্রহ 

সদরজরমদন সমীক্ষাস্থল পররেশ যন 

ও প্রতযক্ষকরণ 

রনরবি আদলাচনা (KII)  

এেরজরি (FGD) 

মাঠ পর্ যাদয়র প্রতযক্ষ গদবর্ণা 

 পররচালনা 

স্থানীয় পর্ যাদয় কম যশালা  
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সি মকমাট ৯টি ধাকপ সমীক্ষাটি সম্পন্ন করা হকয়কে। প্রডর্টি ধাকপর করণীয়, র্দনুর্ায়ী সমীক্ষা র্থ্য সংগ্রহ 

পদ্ধডর্ ও ডনকদ মশক সংিান্ত সম্ভাব্য প্রাডপ্তর একটি সারডণ (সাররণ-২.১) ডনকচ মদয়া হিোঃ 

 

 সারডণ-২.১: সমীক্ষা পডরচািনার ধাপ, করণীয় ও সম্ভাব্য প্রাডপ্ত/ফিাফি 

ধাপ 

(Step) 

করণীয় (পদকক্ষপ ও কম মকান্ড) 

(Action) 

র্থ্য/উপাি আহরণ পদ্ধডর্ 

(Method/Instrument) 

সম্ভাব্য প্রাডপ্ত/ফিাফি 

(Outcome) 

ধাপ-১: মিস্ক 

ডরডভউ/ 

দডিিাডদ 

পর্ মকিক্ষণ করা। 

ক) প্রককল্পর আরডিডপডপ, 

ডপডসআর, িয় প্রডিয়া সংিান্ত 

িকুকমন্টস,  সংডেষ্ট ডনি মাহী 

আকদশ, সাকুমিার, প্রডর্কিদন 

ইর্যাডদ সংগ্রহ ও 

পর্ মাকিাচনাসহ র্থ্য সংগ্রকহর  

পদ্ধডর্ ও  পডরকল্পনা প্রণয়ন 

করা হকয়কে। 

ঈশ্বরদী ইডপকজি ও সংডেষ্ট 

প্রককল্পর কম মকর্মাগকণর সকঙ্গ 

আকিাচনা ও র্াকদর প্রর্যক্ষ ও 

পকরাক্ষ সহায়র্ায় সংডেষ্ট 

দডিি, প্রডর্কিদন, প্রকাশনা 

সাকুমিার, েডি, র্াডিকা ইর্যাডদ 

সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করা হকয়কে। 

 প্রককল্পর স্থান, িক্ষয, উকেশ্য, 

িাকজট ও ব্যয়, অগ্রগডর্, 

সফির্া, প্রডর্িন্ধকর্া সম্পককম 

ধারণা অজমন করা হদয়দে 

 প্রককল্পর িক্ষযডভডিক 

ডনকদ মশক/চিক সংিান্ত ধারণা 

িাভ করা হকয়কে 

 র্থ্যদার্াগকণর প্রকার 

সনাক্তকরণ ও সর্াগাকর্াগ পদ্ধডর্ 

ডনধ মারণ করা হকয়কে। 

ধাপ-২: নমুনার 

আকার ডনণ ময় 

নমুনার আকার ডনণ ময় পদ্ধডর্ 

মসকশন ৩.৫-এ িডণ মর্ হি। 

মর্ৌডক্তক পডরসংখ্যাডনক 

ডনয়মািিী ও ব্যিহৃর্ সূত্র। 

 নমুনা আকার ও নমুনা মেম 

প্রণীর্ করা হকয়কে। 

ধাপ-৩: উপাি 

সংগ্রকহর জন্য 

প্রশ্নপত্র, 

মচকডিস্ট ও 

গাইি িাইন 

প্রণয়ন। 

ক) Sampeling 

Population এর  ধরন 

অনুসাকর েসড়া প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা 

হকয়কে 

ে) সচকরলস্ট ও গাইি লাইন 

প্রণয়ন করা হদয়দে।  

কাঠাকমাগর্, আধা-কাঠাকমাগর্ 

প্রশ্নপত্র (Structured, 

Semi- Structured 

Questionnaire) ব্যিহৃর্ 

হকয়কে।  

 

 েসড়া প্রশ্নপত্র ও মচকডিস্ট প্রণীর্ 

ও মাঠ পর্ মাকয়র র্াচাই/পরীক্ষণ 

সমাপ্ত 

 মাঠ পর্ মাকয় র্থ্য 

সংগ্রহকারীগকণর ডনকয়াগ ও িাস্তি 

প্রডশক্ষণ সম্পন্ন করাসহ 

 সমীক্ষার প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত ককর 

র্ি/উপাি সংগ্রহ করা হকয়কে। 

ধাপ-৪: তে 

সাংগ্রহকারীদের 

রনদয়াগ, 

প্ররশক্ষণ, খসিা 

প্রশ্নপত্র প্রাক 

র্াচাই ও প্রশ্নপত্র 

চূিান্তকরণ 

ক) ১০ জন তে সাংগ্রহকারী ও ২ 

জন সুপারভাইজার রনদয়াগ প্রোন 

করা হদয়দে 

খ) তে সাংগ্রহকারী ও 

সুপারভাইজারদের প্ররশক্ষণ 

গ) খসিা প্রশ্নপত্র প্রাক র্াচাই 

র্) প্রশ্নপত্র অনুদমােন ও চূিান্তকরণ 

হদয়দে   

ক) প্ররতদর্ারগতামূলক পরীক্ষা 

পিরের মােদম 

খ) উপস্থাপন, মুক্ত আদলাচনা, 

প্রশ্নউির পব য ও মক-সটস্টসহ 

গ) হাদত কলদম খসিা প্রশ্নপত্র 

পূরণ ও ভুল-ত্রুটি র্াচাইকরণ 

হদয়দে 

 েক্ষ তে সাংগ্রহকারী ও 

সুপারভাইজার রনদয়াগ প্রোন করা 

হদয়দে 

 চূিান্ত প্রশ্নপত্র, সচকরলস্ট, গাইি 

লাইন ব্যবহার করা হদয়দে। 

 

ধাপ-৫: প্রকল্প 

এিাকা মথকক  

মাঠ পর্ মাকয়র 

র্থ্য সংগ্রহ 

করা। 

ক) প্রকল্প এিাকা সকরজডমকন 

পর্ মকিক্ষণ, প্রককল্পর অঙ্গডভডিক 

িাস্তিায়ন র্াচাই, সঠিক 

মািামাি/মসিা িয়/সংগ্রহ হকয়কে 

ডকনা এিং র্থার্থ ভাকি ইডপকজি 

স্থাপন সুসম্পন্ন হকয়কে ডকনা র্া 

র্াচাইকরণ। 

আরডিডপডপকর্ িডণ মর্ মািামাি,  

মভৌর্কাঠাকমা ও মসিা সংিান্ত 

ডনকদ মশক সম্বডির্ উন্মুক্ত সারডণ 

ডিডশষ্ট মচকডিস্ট ব্যিহার ককর 

িাস্তি র্থ্য/উপাি সংগ্রহ করা 

হকয়কে। 

 প্রককল্পর অঙ্গরভরিক বাস্তবায়দনর 

রচত্র 

 ভূরম উন্নয়ন 

 প্রাচীর রনম যাণ  

 োলান রনম যাণ 

 গ্যাস, পারন ও রবদ্যযৎ সরবরাহ 

 রসরভল ওয়াকযস 

ে) আরডিডপডপ অনুসাকর মািামাি, 

কার্ মাডদ ও মসিা সংগ্রকহর প্রডিয়ায় 

ডপডপআর ২০০৮-এ িডণ মর্ 

ডনকদ মশক সম্বডির্ মচকডিস্ট 

 িয় িা সংগ্রহ সংিান্ত 

ডনয়মািিীর ব্যর্যয় (র্ডদ থাকক) 
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ধাপ 

(Step) 

করণীয় (পদকক্ষপ ও কম মকান্ড) 

(Action) 

র্থ্য/উপাি আহরণ পদ্ধডর্ 

(Method/Instrument) 

সম্ভাব্য প্রাডপ্ত/ফিাফি 

(Outcome) 

সরকাডর িয় নীডর্, আইন  

(ডপডপআর '০৮) এ িডণ মর্ 

ডনয়মািিী মানা হকয়কে ডকনা র্া 

পরীক্ষা করা। 

ব্যিহার ককর সংডেষ্ট দডিিাডদ 

পরীক্ষা করা হকয়কে। 

ডচডির্  

 ব্যর্যকয়র পডরমাণ ও কারণ 

ডনধ মাডরর্ 

 সংগ্রহ পদ্ধডর্র ত্রুটি ডচডির্।  

গ) সংডেষ্ট ইডপকজকির দাডয়কত্ব  

ডনকয়াডজর্ পডরচািন, ব্যিস্থাপনা 

ও রক্ষণাকিক্ষণ কম মকর্মাগকণর 

সকঙ্গ ডনডিড় আকিাচনা (In-

depth discussion)। 

 

উম্মুক্ত সারডণ ডিডশষ্ট মচকডিস্ট 

ব্যিহার ককর প্রককল্পর ভূডমকা ও 

কার্ মকাডরর্া, ইডপকজকির 

অিস্থা, সমস্যা, দুি মির্া, 

সম্ভািনা ইর্যাডদ ডির্কয় 

আকিাচনা করা হকয়কে। 

 

 র্াত্রীর র্ার্ায়াকর্র সুডিধা,  

 ির্মমান পডরচািন, রক্ষণাকিক্ষণ 

ও অন্যান্য কার্ মিমসহ সাডি মক 

পডরকিকশর র্থ্য িাভ 

 পডরকিকশর উপর প্রভাি 

 আথ ম-সামাডজক অিস্থার উপর 

প্রভাি;  

 প্রককল্পর দুি মি ও সিি ডদক, 

ভীডর্, ঝুঁডক, সুকর্াগ ইর্যাডদ 

ডচডির্; 

 কম মচারী/কম মকর্মাগকণর 

প্রডশক্ষণসহ  ডশল্প কারোনায় এর 

প্রভাি। 

ঘ) সুফিকভাগীগকণর সাক্ষাৎকার 

গ্রহণ। 

কাঠাকমাগর্ প্রশ্নপত্র ব্যিহার 

করা হকয়কে। 

 

 মডহিাকদর কম ম পডরকিশ সৃডষ্ট 

হকয়কে ডকনা রনরুপণ; 

 আদয়র উপর প্রভাব; 

 পডরিাকরর পড়াশুনা; 

 স্বাস্থয মসিা; 

 প্রডশক্ষণ ও সামাডজক মর্ মাদা। 

ঙ) ককিািগ্রুকপর (র্ারা চাকডররর্ 

নয়) উিরদার্াগকণর সাক্ষাৎকার 

গ্রহণ  

কাঠাকমাগর্ প্রশ্নপত্র  ব্যিহৃর্ 

হকয়কে। 

 মডহিাকদর কম ম পডরকিশ সৃডষ্ট 

হকয়কে ডকনা রনরুপণ, 

 আদয়র উপর প্রভাব 

 পডরিাকরর পড়াশুনা 

 স্বাস্থয মসিা 

 প্রডশক্ষণ ও সামাডজক মর্ মাদা  

চ) িাংিাকদশ রপ্তানী প্রডিয়াকরন 

এিাকা কতৃমপক্ষ (কিপজা), ঈশ্বরদী 

রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা প্রকল্প 

সংডেষ্ট কম মকর্মাগণ, প্রকল্প 

এিাকায় স্থানীয় জনপ্রডর্ডনডধ, 

ডশক্ষাডিদ, সমাজকসিক, ইডপকজকি 

জীডিকা-অজমনকারী ও মসিা 

প্রদানকাডর ব্যডক্ত/সংস্থার 

প্রডর্ডনডধ, পাট ও িস্ত্র সডমডর্র 

প্রডর্ডনডধ/ কম মকর্মাগকণর সাকথ 

KII িা ডনডিড় আকিাচনা (২০ টি)    

KII মচকডিস্ট ব্যিহার করা 

হকয়কে। 

 

 

 প্রকল্প িাস্তিায়ন সংিান্ত ডিডভন্ন 

র্থ্য ও অডভজ্ঞর্া 

 দুঘ মটনা, রপ্তানী প্রডিয়াকরকণর 

গুণগর্ পডরির্মন  

 ইডপকজকির আয় বৃডদ্ধসহ 

প্রককল্পর আথ ম-সামাডজক ভূডমকা 

 ডনরাপিা ও পডরকিশগর্ 

পডরির্মন 

 ত্রুটি, সফির্া, সম্ভািনা ইর্যাডদ 

ডচডির্। 

 তিদডশক ডিডনকয়াকগর অিস্থা 

ে) স্থানীয় ডনি মাডচর্ প্রডর্ডনডধ, এফডজডি (Focus Group  মডহিাকদর কম ম পডরকিশ সৃডষ্ট 
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ধাপ 

(Step) 

করণীয় (পদকক্ষপ ও কম মকান্ড) 

(Action) 

র্থ্য/উপাি আহরণ পদ্ধডর্ 

(Method/Instrument) 

সম্ভাব্য প্রাডপ্ত/ফিাফি 

(Outcome) 

ব্যিসায়ী, ইডপকজি-এ জীডিকা-

অজমনকারী ও মসিা প্রদানকারী 

ব্যডক্ত/সংস্থা, স্থানীয় পাট ও িস্ত্র 

সডমডর্র প্রডর্ডনডধ, প্রকল্প মথকক 

সরাসডর সুডিধা পায়ডন এরূপ 

ককিাি গ্রুকপর প্রডর্ডনডধ ও স্থানীয় 

গণ্যমান্য ব্যডক্তিগ ম রনদয় ৫টি 

এফডজডি করা হদয়দে, প্ররতটি 

এফডজডিকর্ ৮/১০ জন 

অংশগ্রহণকারী ডেকিন।     

  

Discussion)  প্রশ্নউির পি ম 

এিং উন্মুক্ত আকিাচনা।    

হকয়কে ডকনা র্া রনরুপণ, 

 পডরিাকরর পড়াশুনা 

 ইডপকজকির আয় বৃডদ্ধসহ 

প্রককল্পর আথ ম-সামাডজক 

ভূডমকা ও আদয়র উপর প্রভাব 

 স্বাস্থয মসিা 

 দুঘ মটনা, রপ্তানী প্রডিয়াকরকণর 

গুণগর্ পডরির্মন  

 প্রডশক্ষণ ও সামাডজক মর্ মাদা 

 ত্রুটি, সফির্া, সম্ভািনা ইর্যাডদ 

ডচডির্। 

 তিদডশক ডিডনকয়াকগর অিস্থা 

 ডনরাপিা ও পডরকিশগর্ 

পডরির্মন 

ধাপ-৬: স্থানীয় 

পর্ মাকয় কম মশািা 

আকয়াজন। 

ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা 

প্রকল্প সংডেষ্ট কম মকর্মাগণ, প্রকল্প 

এিাকায় স্থানীয় জনপ্রডর্ডনডধ ও 

প্রশাসডনক মূেপাত্র, ডশক্ষাডিদ, 

সমাজকসিক, ইডপকজকি জীডিকা-

অজমনকারী ও মসিা প্রদানকাডর 

ব্যডক্ত/সংস্থার প্রডর্ডনডধ, পাট ও 

িস্ত্র সডমডর্র প্রডর্ডনডধ এবাং 

সাংিাডদককদর ডনকয় ১টি স্থানীয় 

পর্ মাকয় কম মশািার আদয়াজন করা 

হদয়দে।  (৪০-৫০ জন)   

উপস্থাপন, প্রশ্নউির পি ম এিং 

উন্মুক্ত আকিাচনা করা হকয়কে।   

 প্রকল্প অধীন ইডপকজকির ভূডমকা 

ও প্রভাি ডির্কয় সডম্মডির্ 

প্রডর্ডিয়া গ্রহণ এিং 

এর্দসংিান্ত পরামশ ম ও 

ভডিষ্যকর্ অনুরুপ প্রকল্প িাস্তিায়ন 

সম্পকক ডনকদ মশনা িাভ।   

ধাপ-৭: উপাি 

প্রডিয়াকরণ ও  

ডিকের্ণ। 

র্থ্য/উপাি, ডনরীক্ষণ, সকারিাং, 

এডি, সংকশাধন ও ডিকের্ণ। 

SPSS Version-20 

ব্যিহার ককর উপাি ডিকের্ণ 

করা হকয়কে। 

 পূণ মাঙ্গ মটবুকিশনসহ প্রডর্কিদন  

সহায়ক মটডিি, গ্রাফ, গকির্ণা  

ইর্যাডদ লাভ। 

ধাপ-৮: েসড়া 

প্রডর্কিদন 

েসড়া প্রডর্কিদকনর প্রণয়ন।  ডিকের্ণ মটডিি, মিইনস্টডম মং ও 

মর্ৌথ আকিাচনা। 

 েসড়া প্রডর্কিদকনর প্রণয়ন।  

ধাপ-৯: জার্ীয় 

মসডমনার 

আকয়াজন 

েসড়া প্রডর্কিদন জার্ীয় পর্ মাকয় 

মসডমনাকর উপস্থাপন করা হকয়কে।  

েসড়া প্রডর্কিদন সংডক্ষপ্ত 

আকাকর পাওয়ার পকয়কে 

উপস্থাপন; প্রশ্ন-উির ও 

আকিাচনা পি ম এিং মন্তব্য গ্রহণ।   

 জার্ীয় পর্ মাকয় কম মশািার 

মর্ামর্ গ্রহণ এিং র্া 

প্রডর্কিদকন অন্তমভুক্তকরকণর 

মাধ্যকম অডধকর্র সমৃদ্ধ চূড়ান্ত 

ডরকপাট ম প্রণয়ন। 

 

২.৬ পডরমানগর্ সমীক্ষার জন্য নমুনার আকার ডনণ ময় 

ক) নমুনায়ন 
 

সমীক্ষার TOR  অনুর্ায়ী গুণগর্ ও পডরমাণগর্ উভয় প্রকার র্থ্য/উপাকির ডভডিকর্ সমাপ্ত প্রকল্পটির প্রভাি 

মূল্যায়ন করা হকয়কে। পডরমাণগর্ র্থ্য/উপাকির জন্য প্রককল্পর সরাসডর উপকারকভাগী ব্যডক্তগণ মথকক 
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র্থ্য/উপাি সংগ্রকহর জন্য আদশ ম পডরসংখ্যাডনক রীডর্ অনুসরণ ককর  উিরদার্াগকণর নমুনা আকার ডনণ ময় 

করা হকয়কে। ডিকিচয সমাপ্ত প্রককল্পর ঈশ্বরদী ইডপকজি-এর ডনকটির্ী এিাকায় োনা (Household) 

ডিদ্যমান।  

 

ে) নমুনার আকার ডনণ ময় 
 

ে-১) নমুনা উপকারকভাগীর সংখ্যা 

প্রককল্পর সরাসডর উপকারকভাগী (বতযমাদন চাকরররত) নমুনার আকার ডনধ মারকণর জন্য ডনম্নডিডের্ 

পডরসংখ্যাডনক সূত্র ব্যিহার করা হলোঃ 

 

          z2pq  

n = ----------- (deff) 

          e2 

মর্োকন, 

  n = sample size 

p = proportion/probability of success 

q = 1-p 

e = precision level 

deff = design effects  

  

Assumptions: 

 

z = 1.96 (value of the standard variation at 95% confidence 

level) 

  p = 0.5  

  q = 0.5 

  e = 0.05 (precision level = 5%, at 95% confidence level) 

  Design effect = 1.5  

উপকরাক্ত সূত্রানুসাকর নমুনা আকার, n = ৫৮০ 
 

ঈশ্বরদী ইডপকজি-২য় পর্ যাদয়র এিাকা মথকক মমাট ৫৮০ জন সুডিধাকভাগীকক Random Sampling 

Technique-এর মােদম ডনি মাচন ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হকয়কে।  
 

ে-২) ককরাি (র্ারা সরাসডর ঈশ্বরদী ইরপদজি-২য় পর্ যাদয় চাকডররর্ নন) গ্রুকপর নমুনার সংখ্যা 
 

প্রককল্পর আওর্াভুক্ত ঈশ্বরদী ইরপদজি-২য় পর্ যাদয়র এিাকা এিং এিাকার িাডহকর সরাসডর চাকডররর্ নন- 

এমন ২৯০ জনকক (অথ মাৎ উপকারদভাগীর ৫০% ডহসসমি) ডনি মাচন ও র্াকদর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হকয়কে।   

 

গ) এফডজডি (Focus Group Discussion) 
 

প্রককল্পর অধীন ঈশ্বরদী ইরপদজি-২য় পর্ যাদয়র ডনকটির্ী এিাকায় এফডজডি পডরচািনার মাধ্যকম আথ ম-

সামাডজক উন্নয়কন প্রককল্পর ভূডমকা, সফির্া, ব্যথ মর্া ও এ ডির্কয় ভডিষ্যৎ ডদক ডনকদ মশনার ব্যাপাকর র্থ্য 

সংগ্রহ করা হকয়কে। এফডজডিকর্ স্থানীয় ডনি মাডচর্ প্রডর্ডনডধ, ব্যিসায়ী, ইডপকজি-এ জীডিকা-অজমনকারী ও 

মসিা প্রদানকারী ব্যডক্ত/সংস্থা, স্থানীয় িডণক সডমডর্র প্রডর্ডনডধ, প্রকল্প মথকক সরাসডর সুডিধা পায়ডন এরূপ 

ককিাি গ্রুকপর প্রডর্ডনডধ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যডক্তিগ ম অংশগ্রহণ ককরন।  
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ঘ) ডনডিড় আকিাচনা/পরামশ মমূিক তিঠক (KII- Key Informants Interview) 
 

প্রককল্পর সাডি মক মূল্যায়কনর জন্য প্রকল্প িাস্তিায়নকাকি পূণ ম িা আংডশক দাডয়ত্ব প্রাপ্ত কম মকর্মা, ঈশ্বরদী 

ইডপকজি প্রকল্প সংডেষ্ট ব্যডক্তিগ ম, সাইট ইডিডনয়ার, স্থানীয় জনপ্রডর্ডনডধ, ডশক্ষাডিদ, সমাজকসিক, মসিা 

প্রদানকারী ব্যডক্ত/সংস্থা, ব্যিসায়ী প্রডর্ডনডধ (বস্ত্র রশল্প, গাদম যন্টস, বারয়াং হাউস ইতযারে) প্রমূে ব্যডক্তিকগ মর 

সাকথ ডনডিড় আকিাচনার মাধ্যকম র্থ্য অনুসন্ধান করা হকয়কে।  

 

সারডণ-২.২: প্রকার অনুসাকর র্থ্যদার্ার সংখ্যা ও র্থ্য সংগ্রহ উপকরণ 

িোঃ নং র্থ্যদার্ার প্রকার র্থ্যদার্ার 

সংখ্যা 

র্থ্য সংগ্রহ উপকরণ 

১ উপকারকভাগী োনা (চাকডররর্) ৫৮০ জন কাঠাকমাগর্ প্রশ্নপত্র 

২ ককিাি গ্রুপ (চাকডররর্ নয়) *২৯০ জন কাঠাকমাগর্ প্রশ্নপত্র 

৩ প্রকল্প সংডেষ্ট ডপডি ও ডিডপডি, সংডেষ্ট মিপজা’র কম মকর্মা, 

কারোনার ম্যাকনজকমন্ট ও কাডরগরী ব্যডক্ত, মিসরকারী এিং 

পািডিক ফযাটরী/ডশকল্পর ইডিডনয়ার প্রমূে। 

  

২০ জন  

 

 

 

 

মচকডিস্ট সহ KII 

৪ স্থানীয় ডনি মাডচর্ প্রডর্ডনডধ, প্রকল্প অডফকসর প্রডর্ডনডধ, সংডেষ্ট 

ডিভাগ এিং অন্যান্য মস্টককহাডার (পািডিক এিং প্রাইকভট), 

ব্যিসায়ী/িডণক সডমডর্র প্রডর্ডনডধ, স্থানীয় জ্ঞানী  

ও সম্মানী ব্যডক্তিগ ম এিং ককিাি গ্রুকপর প্রডর্ডনডধ ডনকয় ৫টি 

এফডজডি পডরচািনা করা হকয়কে।  

১০ জন কদর 

(প্রডর্ 

এফডজডিকর্) 

সমাট-৫০ জন 

মচকডিস্ট সহ এফডজডি 

 

  

৫ স্থানীয় পর্ মাকয় কম মশািার আকয়াজন করা হকিোঃ প্রকল্প অডফকসর 

প্রডর্ডনডধ, স্থানীয় ডনি মাডচর্ প্রডর্ডনডধ ও সংডেষ্ট ডিভাগ এিং 

অন্যান্য মস্টককহাডার-পািডিক এিং প্রাইকভট, ব্যিসায়ী/িডণক 

সডমডর্র প্রডর্ডনডধ, স্থানীয় জ্ঞানী ও সম্মানী 

১টি  সমীক্ষার ডির্য়িস্তু 

উপস্থাপনাসহ মুক্ত 

আকিাচনা 

৬ ব্যডক্তিগ ম এিং ককিাি গ্রুকপর (চাকডররর্ নয়) প্রডর্ডনডধর 

সমন্বকয়। 

  

৭ জার্ীয় পর্ মাকয় মসডমনার আকয়াজন করা হকিোঃ আইএমইডি ও 

প্রকল্প কম মকর্মাগণ এিং জার্ীয় পর্ মাকয়র মস্টককহাডারগকণর 

সমন্বকয়। 

১টি সমীক্ষার চুিান্ত খসিা 

প্ররতদবেন উপস্থাপন ও 

মতামত সাংগ্রহ 
 

*উপকারকভাগী োনা (৫৮০) এর ৫০% = ২৯০  

২.৭  SWOT ডিকের্ণ পদ্ধডর্ 

 

প্রকল্প পডরকল্পনার একটি আধুডনক অনুর্ঙ্গ হকছ SWOT ডিকের্ণ। এই প্রককল্পর প্রভাি মূল্যায়নকাকি 

প্রকল্পটির সিির্া (Strength), দুি মির্া (Weakness), সুকর্াগ (Opportunity) ও ঝুঁডক 

(Threat) ডচডির্ করার জন্য দুই ভাকি এটি ডিকিচনা করা হকয়কেোঃ (১) প্রকল্প-মিকভকির SWOT 

(Project-level SWOT), এিং (২) প্রকল্প-পরির্ী SWOT (Post-Project SWOT)। 

Project-level SWOT যুরক্তসিত প্রকল্প পডরকল্পনায় সাহাে ককর এিং সঠিক ডসদ্ধান্ত গ্রহকণ সাহাে 

ককর, আর Post-Project SWOT প্রককল্পর ির্মমান ও ভডিষ্যৎ প্রভাি মূল্যায়কন সাহাে ককর ও 

প্রকয়াজনীয় ভডিষ্যৎ প্রাকয়াডগক পরামশ ম /ডদকডনকদ মশনা প্রদান । ির্মমান সমীক্ষার জন্য ডনম্নডিডের্ মকৌশকি 

SWOT ডিকের্ণ করা হকয়কে: 
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সিির্া (Strength) প্রকল্প িাস্তিায়কন প্রককল্পর অভযন্তরীণ সিি ডদকসমূহ, মর্মন আরডিডপডপ, প্রককল্পর 

অিস্থান, নকশা, আডথ মক মর্াগান, পডরচািনা পর্ মদ, িাস্তিায়ন ও র্দারডক - ইর্যাডদ 

ডির্কয়র ইডর্িাচক ডদক রচরেত ও রবদির্ণ করা হদয়দে।  

দুি মির্া (Weakness) প্রকল্প িাস্তিায়কন প্রককল্পর অভযন্তরীণ দুি মি ডদকসমূহ, র্া কাডির্ ফিাফি অজযদন 

সীমাবিতা রহসাদব কাজ কদর, সর্মন প্রদয়াজনীয় স্টারির অভাব, েরপত্র আহ্বান 

প্ররিয়া ও কাডরগডর কাদজর েক্ষতার অভাব, সময়মত আরথ যক সর্াগান না থাকা, রনরবি 

তোররক করার মত কাডরগডর েক্ষ সলাদকর অভাব - ইর্যাডদ ডির্য় রচরেত ও রবদির্ণ 

করা হদয়দে। 

সুকর্াগ 

(Opportunity) 

প্রককল্পর িাডহকরর ফযাটরসমূকহর মকধ্য মর্গুকিা প্রককল্পর জন্য নতুন সম্ভািনা সৃডষ্ট 

কদরদে রকাংবা সর্গুদলা সঠিক ভাকি ব্যিহার, ডনয়ন্ত্রণ িা চািনা করকর্ পারকি 

ভরবষ্যদত আকরা মিশী সুডিধা িা উপকার পাওয়া মর্কর্ পাকর - মসই সুকর্াগসমূহ 

রচরেত ও রবদির্ণ করা হদয়দে।  

ঝুঁডক (Threat) প্রককল্পর িাডহকরর ফযাটর সমূকহর মকধ্য মর্গুকিা প্রককল্পর িাস্তিায়ন ও উকেশ্য অজমন 

ব্যাহর্ অথিা প্রককল্পর জন্য সম্ভাব্য হুমডক সৃডষ্ট কদরদে বা ভরবষ্যদত করকর্ পাকর - 

এমন ডকছু থাককি র্া-ও ডনণ ময় করা হকয়কে।  

 

২.৮ সমীক্ষা ব্যিস্থাপনা 

 

২.৮.১  র্থ্য সংগ্রহকারী ডনকয়াগ ও প্রডশক্ষণ 
 

সমীক্ষার জন্য মমাট ৮৭০ জন (৫৮০ জন উপকারকভাগী ও ২৯০ জন ককরাি গ্রুকপর সদস্য) উিরদার্ার 

সাক্ষাৎ গ্রহকণর মাধ্যকম র্থ্য সংগ্রহ করা হকয়কে। পূি ম অডভজ্ঞর্া মথকক মদো র্ায় মর্, একজন র্থ্য সংগ্রহকারী 

এ ধরকনর সমীক্ষায় তদডনক গকড় ১০ জকনর র্থ্য সংগ্রহ করকর্ পাকরন। এ ডহকসকি ১০ জন র্থ্য সংগ্রহকারী ৯ 

কম মডদিস সমকয়র মকধ্য উপকারকভাগী ও ককিাি গ্রুকপর র্থ্য সংগ্রহ ককরকেন। ১০ জন র্থ্য সংগ্রহকারীকক 

ডনডিড় পর্ মকিক্ষকণর জন্য ২ জন সুপারভাইজর ডনকয়াগ মদয়া হকয়ডেি। প্রডশক্ষণ মশকর্ এিং প্রশ্নপকত্রর প্রাক-

সাকভ ম র্াচাই এর পর র্াকদর সহায়র্ায় মাঠ পর্ মাকয় র্থ্য সংগ্রহ করা হয়। সুপারভাইজরগণ র্থ্য 

সংগ্রহকারীকদর follow-up ককরন এিং KII ও FGD পডরচািনা ককরন, এিং র্থ্য সংগ্রহকারীগণ এ 

 

ব্যাপাকর র্াকদর সাহাে ককরন। সকি র্থ্য সংগ্রকহর জন্য মমাট ১২ ডদন সময় প্রকয়াজন হকয়কে (র্ার্ায়ার্ ও 

একডদন ছুটি ডিকিচনা ককর)। এোড়াও আইএমইডির প্রডর্ডনডধর উপডস্থডর্কর্ স্থানীয় পর্ যাদয় কম যশালা 

পররচালদনর মাদেদম স্থানীয় জনগণসহ রবরশষ্ট জন প্ররতরনরধদের মতামত গ্রহণ করা হয়।  

 

২.৮.২ সমীক্ষা ও উপাকির মান ডনয়ন্ত্রণ (Quality Control)  
  

মাঠ পর্ মাকয় র্থ্য সংগ্রকহর সময় সুপারভাইজারগণ প্রডর্টি প্রশ্নপত্র ও মচকডিস্ট ঠিকমর্ পূরণ করা হকয়কে 

ডকনা র্া পরীক্ষা ককর মদকেকেন। তদিচয়কনর মাধ্যকম ৫% পূরণকৃর্ প্রশ্নপত্র পূরদণর পরই র্াচাই ককর মদো 

হকয়কে। প্রশ্নপত্র পূরদণ সকান প্রকার ভুল-ত্রুটি সেখা সগদল সমাধাকনর জন্য পদকক্ষপ গ্রহণ করা হকয়কে।   
 

২.৮.৩ উপাি প্রডিয়াকরণ  ও ডিকের্ণ 
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কডম্পউটাকরর মাধ্যকম উপাি প্রডিয়াকরণ সম্পন্ন করা হকয়কে। মাঠ হকর্ সংগৃহীর্ র্থ্য-উপাি 

ডনয়মর্াডন্ত্রকভাকি পডরশুদ্ধ করা হকয়কে এিং মসগুকিা কডম্পউটাকর এডির মাধ্যকম মরকি ম করা হকয়কে। উপাি 

প্রডিয়ার জন্য প্রধানর্ SPSS version 20 এিং মক্ষত্র ডিকশকর্ Microsoft Access ও 

Microsoft Excel 2010 ব্যিহার করা হকয়কে। র্থার্থ Tabulation-এর সাহাকে প্রডিয়াকৃর্ 

উপাি ও ফিাফি সারডণ, গ্রাফ ও চাট ম আকাকর উপস্থাপন করা হকয়কে এিং মসগুকিা সমীক্ষার ডিকের্ণ  ও 

ব্যাখ্যার জন্য প্রডর্কিদকনর র্থাস্থাকন ব্যিহার করা হকয়কে। 
  

২.৮.৪ প্ররতদবেন প্রস্তুতকরণ 

সংগৃহীর্ র্থ্য/উপাি প্রডিয়াকরকণর পর প্রকয়াজনীয় ডিকের্ণসহ প্রডর্কিদন প্রস্তুর্ করা হসয়দে। TOR-এর 

শতযানুসাদর প্রারডম্ভক প্রডর্কিদকনর পর ১ম েসড়া প্রডর্কিদন প্রণয়ন করা হকয়কে। এই ১ম েসড়া প্রডর্কিদকনর 

উপর মদয়া সংডেষ্ট মটকডনকযাি ও ডস্টয়াডরং কডমটির মন্তব্য/সুপাডরশ-এর আকিাকক ২য় েসড়া প্রডর্কিদন 

প্রস্তুর্ করা হকয়কে। ২য় েসড়া প্রডর্কিদকনর কডপ জার্ীয় পর্ মাকয় আকয়াডজর্ কম মশািায় উপস্থাপন করা 

হকয়কে। কম মশািায় অংশগ্রহণকারীগকণর মন্তব্য ডিকিচনায় ডনকয় আইএমইডি-এর সংডেষ্ট মটকডনকযাি ও 

ডস্টয়াডরং কডমটির মন্তব্য/সুপাডরশ-এর আকিাকক প্রডর্কিদনটি চূড়ান্ত করা হকয়কে। চূড়ান্ত প্রডর্কিদন িাংিা 

ভার্ায় ৪০ (চডেশ) কডপ ও ইাংদরজী ভার্ায় ২০ (ডিশ) কডপ প্রস্তুর্ করা হকয়কে। 
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র্ততীয় অোয় 

প্রকদল্পর সারব যক ও অিরভরিক লক্ষযমাত্রা, অগ্রগরত ও সমস্যাসমূহ 

৩.১ প্রকদল্পর সারব যক ও অিরভরিক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত 

৩.১.১ প্রককল্পর প্রধান উপাদানসমূহ 

 

“ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মায়” শীর্ মক প্রকল্পটির প্রধান উপাদানসমূহ হকছোঃ 

 

 ভূরম উন্নয়ন;  

 প্রাচীর রনম যাণ; 

 োলান রনম যাণ; 

 গ্যাস, পারন ও রবদ্যযৎ সরবরাহ; এবাং 

 পূতয কাজ (রসরভল ওয়াকযস)।  

 

৩.১.২ প্রকল্প সংকশাধন ও খাত ডভডিক ব্যয় পডরির্মন 

আরডিডপডপ পর্ মাকিাচনায় মদো র্ায়, রবরভন্ন উপ-োর্ ডভডিক পডরির্মন/সামিস্য ও সাংরিষ্ট েরচ 

হ্রাস/বৃডদ্ধ/সমন্বয় সাধকনর জন্য প্রকল্প সংকশাধন করা হয়। উকেখ্য, ‘মিপজা’র ডনজস্ব অথ মায়কন জুিাই’২০১১ 

হকর্ ডিকসম্বর’২০১৩ মময়াকদ িাস্তিায়কনর সংস্থান মরকে প্রস্তাডির্ প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্ মািয় হকর্ 

০৭/০৮/২০১১ র্াডরকে অনুকমাডদর্ হয়। পকর নতুন আকরা একটি কারোনা ভিন ডনম মাকণর সংস্থান মরকে 

জুিাই’২০১১ হকর্ ডিকসম্বর’২০১৪ মময়াকদ িাস্তিায়কনর সংস্থান মরকে ৩১/১০/২০১৩ র্াডরকে উক্ত প্রককল্পর 

জন্য ‘১ম সংকশাধন’ অনুকমাডদর্ হয়। এই সংকশাধকনর মূি কারণসমূহ ডনম্নরুপোঃ 

(১) ভূরম উন্নয়দনর কাজটি পররকরল্পত পররমাদনর সচদয় বাস্তদব সবশ কম প্রদয়াজন হদয়রেল। েদল, ভূরম 

উন্নয়ন ব্যয় হ্রাস সপদয়রেল।  

(২) প্রকল্প িাস্তিায়নকাকি ঈশ্বরেী ইরপদজদি কারখানা ভবদনর র্দথষ্ট চারহো থাকায় ভূরম উন্নয়ন খাদতর 

সাশ্রয়ী অথ য হদত নতুন একটি কারখানা ভবন রনম যাদণর প্রদয়াজন অনুভূত হয়। 

মূির্ ভূডম উন্নয়ন োকর্র সাশ্রয়ী অথ ম হকর্ই নতুন কারোনা ভিকনর ডনম মাকণর সংস্থান রাো হকয়ডেি। একর্ 

প্রককল্পর প্রাক্কলিডির্ ব্যয় ৮,৩৮১.৪৫ লক্ষ টাকা সথদক ১৯.৯২ লক্ষ টাকা (০.২৪%) করমদয় ৮,৩৬১.৫৩ লক্ষ 

টাকা রনধ যারন করা হয়।  

আরডিডপডপকর্ অনুডমর্ হয় মর্, এই সংকশাধনীর ফকি আডথ মক ও অথ মননডর্ক ডরটান ম মরটসমূহ (Rate of 

Return) অথ যাৎ IRR ও ERR র্থািকম ১২.১৫% মথকক মিকড় ১৪.০৩% এিং ৩৩.৯৫% মথকক 

মিকড় ৩৫.৬১% হকয়কে। ডকন্তু ডনধ মাডরর্ সমকয়র মকধ্য প্রককল্পর র্াির্ীয় কাজ মশর্ হকিও শুধুমাত্র গ্যাস িাইন 

ডনম মাণ কাজ মশর্ না হওয়ায় ব্যয় বৃডদ্ধ ব্যডর্করকক প্রধানমন্ত্রীর কার্ মািয় হকর্ প্রককল্পর মময়াদ ডিকসম্বর’২০১৫ 

পর্ মন্ত বৃডদ্ধ করা হয়। র্কি, আরডিডপডপর অনুডমর্ আডথ মক ও অথ মননডর্ক ডরটান ম মরটসমূকহর উপর এই মময়াদ 

বৃডদ্ধর প্রভাি পরির্ীকর্ আর ডিকিচনা করা হয়ডন িকিই প্রর্ীয়মান হয়।  
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৩.১.৩ প্রককল্পর পররকরল্পত লক্ষযমাত্রা ও প্রকৃত অগ্রগরত  

সমীক্ষাদকির সকরজডমকন পডরদশ মন ও ডিডভন্ন িকুকমন্ট (কর্মনোঃ প্রকল্প সমাডপ্ত প্রডর্কিদন, সাংদশারধত রিরপরপ, 

ইতযারে) পরীক্ষার মাধ্যকম মদো র্ায় মর্, “ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মায়” শীর্ মক প্রকল্পটির 

ভূরম উন্নয়ন, প্রাচীর রনম যাণ, োলান রনম যাণ, গ্যাস সাংদর্াগ, পারন ও রবদ্যযৎ সরবরাহ, পূতয কাজ (রসরভল 

ওয়াকযস) ও র্াবতীয় মালামাল িয় - তথা প্রকদল্পর অিরভরিক সভৌত (Physical) ও আডথ মক 

(Financial) অগ্রগরত আরডিডপডপর পররকরল্পত িক্ষযমাত্রার ও প্রকৃর্ অগ্রগডর্ সাররণ-৩.১-এ মদোকনা 

হকয়কে।  
 

সারডণ-৩.১: প্রককল্পর অঙ্গডভডিক বাস্তবায়দনর অগ্রগরত 

িোঃ 

নং 

সি মকশর্ সংকশাডধর্ ডিডপডপ 

অনুর্ায়ী কাকজর অঙ্গ 

একক পডরকডল্পর্ িক্ষযমাত্রা প্রকৃর্ অগ্রগরত মন্তব্য 

মভৌর্ আডথ মক 

লক্ষ 

টাকায় 

মভৌর্  

(%) 

আডথ মক  

লক্ষ টাকায় 

(%)   

১ ভূডম উন্নয়ন ঘনডমটার ৬,৪০,০০০ ৬৪০.০০ ৬,৩৪,৫২৫ 

(৯৯.১৪%)  

৬২৫.৫০ 

(৯৭.৭৩%) 

- 

২ পূকি মর ৫'-০" উঁচু সীমানা মদয়াকির 

উপকর আকরা ৭'-৬" উঁচু সীমানা 

মদয়াি ডনম মাণ কাজ 

ডমটার ৪,১৫০ ১৩৬.৭৫ ৪,১৮২ 

(১০০.৭৭%) 

১৩৬.৫৭ 

(৯৯.৮৭%) 

উচ্চর্া বৃরি 

৩ নতুন ১২'-৬" উঁচু সীমানা মদয়াকির 

ডনম মাণ কাজ 

ডমটার ৬৫০ ৭১.৫০ ৫৬১ 

(৮৬.৩১%) 

৬০.০৭ 

(৮৪.০১%) 

- 

৪ ডনরাপিা-কাষ্টম অডফস ও মগট 

ডনম মাণ 

িগ মডমটার ২০০ ৪০.০০ ০০ ০০ প্রদয়াজন নাই 

৫ মসডিকপাষ্ট সংখ্যা ১০ ৩৬.৫০ ১০ 

(১০০%) 

৩০.৮৫ 

(৮৪.৫২%) 

- 

৬ রাস্তা ডনম মাণ িগ মডমটার ৪৩,৬৫০ ৯৮০.০০ ৪২,৮৩৪ 

(৯৮.১৩%) 

১,০২২২.৯২ 

(১০৪.৩৮%) 

- 

৭ নদ মমা ডনম মাণ ডমটার ৮,৭০০ ৮০০.০০ ৮,৬৩১ 

(৯৯.২১%) 

৬৬৯.৭০ 

(৮৩.৭১%) 

- 

৮ ফুটপার্ ডনম মাণ িগ মডমটার ১৮,৫০০ ১৩৫.০০ ১৮,৩৬০ 

(৯৯.২৪%) 

১৭১.৩৪ 

(১২৬.৯২%) 

কাঁচামাদলর 

োম বৃরি 

৯ মেকনজ আউটকিট ডমটার ০০ ০ ০০ ০০ - 

১০ কারোনা ভিন িগ মডমটার ১৪,১৬০ ২,৩৩৫.০০ ১৪,১৬০ 

(১০০%) 

১,৯১০.৩৬ 

(৮১.৮১%) 

- 

 আনসার ব্যারাক িগ মডমটার ৩৬৭ ৯২.০০ ৩৬৭ 

(১০০%) 

৭৯.৭২ 

(৮৬.৬৫%) 

- 

১১ িীপ টিউিওকয়ি সািমারডসিি 

পাম্প মমাটর এিং পাম্প হাউজ 

মসট ১ ৮৬.০০ ১ 

(১০০%) 

৬০.২৫ 

(৭০.০৬%) 

- 

১২ পাডন সরিরাহ ব্যিস্থা ডমটার ৬,৫৫০ ১৫৬.৭৫ ৩,৩০০ 

(৮১.৬৮%) 

৬৯.৯৪ 

(৮০.৩৯%) 

- 

ডনরাপিা িাডর্ ডমটার ৪,০৪০ ১৩৫.০০ ৩,৭৬৮ 

(৮৪.৬৭%) 

১১৪.৩৩ 

(৮৪.৬৯%) 

- 

১১ মকডভ ওভার মহি িাইন ডমটার ৪,৫৫০ ৮৫.০০ ৩৯,৯০ ৮১.৪৬ - 



 

 

পৃষ্ঠা 22 

িোঃ 

নং 

সি মকশর্ সংকশাডধর্ ডিডপডপ 

অনুর্ায়ী কাকজর অঙ্গ 

একক পডরকডল্পর্ িক্ষযমাত্রা প্রকৃর্ অগ্রগরত মন্তব্য 

মভৌর্ আডথ মক 

লক্ষ 

টাকায় 

মভৌর্  

(%) 

আডথ মক  

লক্ষ টাকায় 

(%)   

(৮৭.৬৯%) (৯৫.৮৪%) 

১১/০.৪১৫ মকডভ, ২৫০ মকডভও 

সাি-মষ্টশন 

সংখ্যা ১৮ ২১০.০০ ১৮ 

(১০০%) 

২০৫.৩৬ 

(৯৭.৭৯%) 

- 

৩৩/১১ মকডভ সাি-মষ্টশন 

(২^১৬/২০ এমডভএ) 

মসট ১ ১,৯৫৫.০০ ১ 

(১০০%) 

১,৯৫২.০৩ 

(৯৯.৮৫%) 

- 

৩৩/১১ মকডভ সাি-মষ্টশকনর জন্য  

৩৩ মকডভ মসাস ম িাইন 

ডমটার ২,৫০০ ১১০.০০ ২,৫০০ 

(১০০%) 

১২৩.০৪ 

(১১১.৮৫%) 

- 

১৩ গ্যাস সরিরাহ ব্যিস্থা ডমটার ১,৮০০ ১৬০.৫০ ১,৮০০ 

(১০০%) 

৩৭০.৩১ 

(২৩০.৭২%) 

কাঁচামাদলর 

োম বৃরি 

১৪ মটডিকডমউডনককশন ব্যিস্থা সংখ্যা ২০০ ৫৭.০০ ২০০ 

(১০০%) 

৫৬.৯২ 

(৯৯.৮৬%) 

- 

১৫ মমাটর সাইককি সংখ্যা ৫ ৭.৬৩ ৫ 

(১০০%) 

৯.৮১ 

(১০২.৩৬%) 

- 

১৬ সাকভম এিং অন্যান্য র্ন্ত্রপাডর্ মথাক মথাক ১০.০০ মথাক 

(১০০%) 

০.৯৮ 

(৯.৮%) 

- 

১৭ কডম্পউটার, ডপ্রন্টার ও ইউডপএস মসট ৫ ৫.০০ ৫ 

(১০০%) 

৪.৭৬ 

(৯৫.২%) 

- 

১৮ ইকিকডিক ডমটার সংখ্যা ১০ ৩.৬৫ ১০ 

(১০০%) 

৩.৫৮ 

(৯৮.০৮%) 

- 

১৯ বৃক্ষ মরাপন মথাক মথাক ২.০০ মথাক 

(১০০%) 

২.০০ 

(১০০%) 

- 

২০ অন্যান্য উন্নয়নমূিক কাজ মথাক মথাক ১৫.০০ -- ০.০০ 

(০%) 

প্রদয়াজন নাই 

২১ ডফডজকযাি এন্ড প্রাইস কডন্টনকজিী মথাক মথাক ১০.০০ -- ০.০০ 

(০%) 

প্রদয়াজন নাই 

 মমাট = - - ৮,৩৬১.৫৩ -- ৭,৯১৪.৭৫ 

(৯৪.৬৬%) 

 

সূত্রোঃ ডপডসআর  
 

উকেখ্য, প্রকদল্পর অনুদমারেত ব্যদয়র ৯৪.৬৬% প্রকৃতপদক্ষ ব্যয় হকয়কে। র্কি, িাস্তির্ার ডনডরকে আর 

প্রদয়াজন হয়রন ডিধায় ডনকম্নাক্ত কাজগুকিার পররকরল্পত সভৌত (Physical) লক্ষযমাত্রার তুলনায় সবশ 

রকছুটা কম অগ্রগরত হদয়দেোঃ 

প্রকদল্পর অি      সভৌত (Physical) অগ্রগরত  

নতুন ১২'-৬" উঁচু সীমানা সেয়াদলর রনম যাণ কাজ  ৮৬% 

পারন সরবরাহ ব্যবস্থা     ৮২% 

রনরাপিা বারত      ৮৫% 

১১ সকরভ ওভার সহি লাইন    ৮৮% 
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সাররণটি ও উপদরাক্ত তে রবদির্ন করদল সেখা র্ায় সর্, নতুন ১২'-৬" উঁচু সীমানা মদয়াকির ডনম মাণ কাজ 

িক্ষযমাত্রার মচকয় প্রায় ১৪% কম হকয়কে, ডকন্তু আডথ মক ব্যয় ১৬% সাশ্রয় হকয়কে। এ মক্ষকত্র মদো র্ায় মর্, 

ডিরপরপ এবাং সাংদশারধত আররিরপরপদত কাদজর লক্ষযমাত্রা এবাং আরথ যক বরাদ্দ সবশী করা হদয়দে। আিার, 

ডনরাপিা-কাষ্টম অডফস ও মগট ডনম মাকণর মক্ষকত্র পডরকল্পনা ও আডথ মক ব্যকয়র অনুকমাদন থাককিও কাজটি করা 

হয় ডন। এ’মক্ষকত্রও ডিরপরপ এবাং সাংদশারধত আররিরপরপদত কাদজর লক্ষযমাত্রা এবাং আরথ যক বরাদ্দ রাখা 

হসয়দে। অপরডদকক, কারোনা ভিন ডনম মাকণর শর্ভাগ কাজ মশর্ হকিও ৮১.৮১% টাকা েরচ হকয়কে। অথ মাৎ 

প্রায় ১৮% আরথ যক বরাদ্দ সবশী করা হদয়দে। অনুরুপভাকি, িীপ টিউিওকয়ি, সািমারডসিি পাম্প মমাটর এিং 

পাম্প হাউজ ডনম মাকণ শর্ভাগ কাজ মশর্ করকর্ মাত্র ৭০% আডথ মক ব্যয় হকয়কে। অথ মাৎ প্রায় ৩০% আরথ যক 

বরাদ্দ সবশী করা হদয়দে। সাররণ সথদক সারব যকভাদব বলা র্ায় সর্, উপদরাক্ত সক্ষত্রসমূদহ পররকরল্পত লক্ষয মাত্রা 

(মভৌর্ ও আডথ মক) এিং প্রকৃর্ অগ্রগডর্ (কভৌর্ ও আডথ মক) এর সাকথ পূণ মাঙ্গ ডমি মনই। অথচ ডিরপরপ এবাং ১ম 

সাংদশারধত আররিরপরপ ততরীর সময় পররকরল্পত লক্ষয মাত্রার (মভৌর্ ও আডথ মক) সাকথ প্রকৃর্ অগ্রগডর্র (মভৌর্ 

ও আডথ মক) সামিস্য থাকা ডিকশর্ প্রকয়াজন। র্াই, অডর্ডরক্ত মভৌর্ ও আডথ মক পররকরল্পত লক্ষয মাত্রা আদলাচয 

প্রকদল্পর ডিরপরপ এবাং সাংদশারধত আররিরপরপর একটি দ্যব যল রেক বদলই মদন হয়। 

৩.১.৪ প্রককল্পর প্রধান উপাদানসমূদহর বতযমান অিস্থা পর্ যাদলাচনা 

 

প্রকদল্পর প্রধান উপাোনসমূহ, রবদশর্ত সভৌত অবকাঠাদমাসমূহ, তেবচয়দনর রভরিদত সদরজরমদন রনরবিভাদব 

পররেশ যন করা হদয়দে। এ’সময় সাধারণভাদব প্রধান উপাোনগুদলা েরপদত্রর সেরসরেদকশন অনুর্ায়ী সমাপ্ত 

অবস্থায় পাওয়া সগদে। প্রকদল্পর প্রধান সভৌত অবকাঠাদমাসমূহ বতযমান অবস্থার সাংরক্ষপ্ত বণ যনা রনদচ সেয়া 

হদলাোঃ  

 

ভূরম উন্নয়নোঃ এই কাজটি পররকরল্পত পররমাদনর সচদয় বাস্তদব সবশ কম প্রদয়াজন হদয়দে। কাজটি সম্পূণ যভাদব 

সমাপ্ত হদয়দে। কাদজর গুণগত মান ভাল। 

 

সীমানা সেয়ালোঃ এই কাজটি প্রককল্পর এককিাকর প্রথম ডদককই (২০১১-২০১২ সাকি) সমাপ্ত হকয়ডেি। কাকজর 

মান সাধারণভাকি ভাি এিং মেডসডফককশন অনুর্ায়ী সমাপ্ত অিস্থায়ই এগুকিা পাওয়া মগকে। র্কি প্রায় েয় 

িেকরর এই মদয়াকির ডকছু জায়গায় সামান্য মমরামর্ (কর্মন প্লাস্টার ও রঙ) করা প্রকয়াজন। মর্ মকান পূর্ম 

কাকজর মকর্া এ’ধরকনর কাকজর ডনয়ডমর্ রক্ষণাকিক্ষকণর পডরকল্পনা ও িাকজট িরাে থাকা প্রকয়াজন।  

রচত্র-৩.২: প্রকল্প এলাকার সীমানা সেয়াল 
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রাস্তা ও নে যমা রনম যাণোঃ এই কাজগুদলা প্রকদল্পর প্রথম রেদকই (২০১১-২০১২ সাদল) সমাপ্ত হদয়রেল। কাদজর 

মান সাধারণভাদব ভাল এবাং সেরসরেদকশন অনুর্ায়ী সমাপ্ত অবস্থায়ই এগুদলা পাওয়া সগদে। তদব প্রকল্প 

সমারপ্তর পর েীর্ য সময় (প্রায় আিাই বের) পার হওয়ায় রাস্তার রকছু স্থাদন সমরামত করা প্রদয়াজন। এ’ধরকনর 

অিকাঠাকমাগুকিারও ডনয়ডমর্ রক্ষণাকিক্ষকণর পডরকল্পনা ও িাকজট িরাে থাকা প্রকয়াজন। 
 

  

          রচত্র-৩.৩: প্রকল্প এলাকার রাস্তা                   রচত্র-৩.৪: প্রকল্প এলাকার নে যমা 

 

রচত্র-৩.৫(ক): প্রকদল্পর প্রস্তুতকৃত প্লদট রনমীয়মাণ 

বহুতল কারখানা ভবন (MSSFB) 

 রচত্র-৩.৫(খ): প্রকদল্পর প্লদট রনরম যত কারখানা ভবন 

  

কারখানা ভবনোঃ প্রকদল্পর পররকরল্পত ২টি নতুন চার তলা ভবন ও একটি ভবদনর ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (৪থ য 

তলা)-এর মােদম সব যদমাট ১৪,১৬০ বগ যরমটার নতুন কারখানা সলার সেস ততরী করার কাজ প্রকদল্পর 

পররকল্পনা ও েরপদত্রর সেরসরেদকশন অনুর্ায়ী সমাপ্ত অবস্থায়ই পাওয়া সগদে। উক্ত ভবনসমূহ ইদতামদে 

রবরভন্ন রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর রনকট বরাদ্দ প্রোন করা হদয়দে। কাদজর মান সাধারণভাদব ভাল। একটি নতুন ভবন 

রনমীয়মান অবস্থায় আদে, র্া’ নতুন রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর রনকট বরাদ্দ প্রোন করার জন্য ততরী করা হদে।  
 

ডশল্প প্রডর্ষ্ঠান পডরদশ মনোঃ পরামশ যক েল “সতায়া পারদসানাল সপ্রাদটরক্টভ রিভাইস বাাংলাদেশ রলোঃ (Towa 

Personal Protective Device Bangladesh Ltd.)” নামক একটি চালু রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর ভবন, 

শ্ররমক  ব্যবস্থাপনা এবাং ইটিরপ (ETP - Effluent Treatment Plant) ব্যবস্থাপনা ডনডিড়ভাকি 

পর্ যদবক্ষণ কদর। মর্ায়া মকাম্পানীর ডিডভন্ন মদকশ মমাট ৬টি ফযাটডর রকয়কেোঃ (1) Towa Corporation 

Head Quarter, Japan (2) Towa Corporation Saga Factory, Japan (3) Towa 

Protective Applicane Shanghai Co. Ltd., China (4) Towa USA. Inc. USa (5) 

Kai Sik Towa Rubber Products Sdn, Bhd, Malaysia (6) Towa Personal 

Protective Device Bangladesh Ltd. 

 



 

 

পৃষ্ঠা 25 

Bangladesh. মর্ায়া িাংিাকদকশ মসফটি হযান্ড গ্লাভস্ তর্রী ককর, এ’মদকশ এই ধরকনর মকাম্পানী এটিই 

প্রথম। এটির ব্যিস্থাপনা পডরচািক একজন জাপানী।  
 

মর্ায়ার ফযাটডর ভিন কিিাকশন কাজ শুরু ককর ২০১৩ সাকি, কাজ সম্পন্ন ককরকে ২০১৫ সাকি। “ডনডিড় 

ডনম মাণ কনস্ট্রাকশন মকাম্পানী” পূর্ম কাকজর দাডয়কত্ব ডেি। কারোনার এযাকসম্বডি িাইন চালু হকয়কে 

আগস্ট’২০১৬ সাি। শুরুকর্ শ্রডমক ডেি ৪১৫ জন, এেন শ্রডমক সংখ্যা ৪৬৫ জন। মর্ায়া মকাম্পানীর 

ভডির্ৎকর্ পডরকল্পনা রকয়কে মর্ায়া িাংিাকদকশ মাদার (মূি) মকাম্পানী প্রডর্ষ্ঠা করকি, মর্ায়া মকাম্পানীর 

পণ্য ৬৮ টি মদকশ রপ্তানী করা হয়। মর্ায়া িাংিাকদশ আগামী ৩-৪ িেকরর মকধ্য আকরা ৫টি প্লট চালু করকি 

মর্োকন শুধু মিদাকরর প্রিাট তর্রী করকি, মসোকন আকরা ৫২০ জন শ্রডমক ডনকয়াগ মদয়া হকি। 
  

মর্ায়ার ম্যাকনজার এিডমন ও জাপাডনজ এক্সপাট ম জনাি মমাোঃ মুসডিম ভূ ুঁইয়ার সাকথ সাক্ষার্কাকরর মাধ্যকম 

জানা র্ায় মর্, মর্ায়া মকাম্পানীকর্ এইচএসডস পাস োড়া মকান শ্রডমক ডনকয়াগ মদয়া হয়না। ডনকয়াগ পরীক্ষায় 

১০০ শর্ মাককমর পরীক্ষা মনয়া হয়, র্ার ৭০ মাকম ডিডের্ পরীক্ষায় ও ৩০ মাকম মমৌডেক পরীক্ষায়। উকেখ্য, 

মমৌডেক পরীক্ষায় িাংিাকদশী এক্সপাট মসহ জাপানী ডিকশর্জ্ঞগণ থাকক।  পরির্ীকর্ এিাকায় শ্রডমক সম্পককম 

ডিস্তাডরর্ মেোঁজ- েির মনয়া হয়, এিং র্ারপরই মকিি ডনকয়াগ মদয়া হয়। ডনকয়াগ পরির্ীকর্ এই প্রডর্ষ্ঠাকন 

শ্রডমককদর প্রথম ৩ মাকসর প্রকিশন সমকয় কম মকক্ষকত্রই জাপান ও চীন মথকক আগর্ প্রডশক্ষককর মাধ্যকম 

প্রডশক্ষন (on-job training) মদয়া হয়। ডিকশর্াডয়র্ পকণ্যর উপর প্রডশক্ষকনর মক্ষকত্র িায়ার র্াকদর 

ডিকশর্জ্ঞ সরিরাহ ককর। মানিসম্পদ ব্যিস্থাপনা সংিান্ত সকি ডনয়মকানুন সম্পককমও শ্রডমককদর এ’সময় 

বুডিকয় মদয়া হয়। এ’মক্ষকত্র ডিকশর্র্ মিপজার ইিিাকশন #১ (ডনয়ম প্রডিয়া ডনকয়াগ সংিান্ত) এিং #২ 

(চাকডরর ডনয়ম ও ডিডভন্ন সুকর্াগ সুডিধা সংিান্ত) অনুসরণ করা হয়।  

 

মর্ায়ার ভবনটির পূর্ম কাদজর মান, শ্ররমক  ব্যবস্থাপনা এিং ইটিরপ (ETP - Effluent Treatment 

Plant) ব্যবস্থাপনা মিশ ভাল; ডিটকমন্টকৃর্ Effluent-এর মানও ভাি পাওয়া মগকে। কারোনায় পাডন 

সরিরাহ এিং ডিদুযৎ-সংিান্ত মকান সমস্যা নাই।  

 

 

  

 

          রচত্র-৩.৬: রবদেশী রবরনদয়াগকারীর কারখানা ভিন 
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রচত্র-৩.৭: কারখানা ভবদনর ইটিরপ ব্যবস্থাপনা ও ইটিরপ ট্াাংক 

৩.২ প্রকল্প বাস্তবায়দন সমস্যাসমূহ 

৩.২.১  প্রকল্প সমাডপ্তকর্ ডিিম্ব  

“ঈশ্বরেী রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এলাকা- ২য় পর্ যায়” শীর্ যক প্রকল্পটি শুরুদত জুলাই ২০১১ সথদক রিদসম্বর ২০১৩ 

সময়ােকাদলর হদলও পরবতীদত র্থার্থ কর্তযপদক্ষর অনুদমােনিদম ২০১৫ সাদলর রিদসম্বর মাদস সশর্ হয়। 

এই রবলদম্বর জন্য রনদম্নাক্ত কারণসমূহ রচরেত করা র্ায়োঃ 

(১) প্রকদল্প একটি নতুন অি (কারখানা ভবন) যুক্ত করা হয় (র্া’ সাংদশারধত রিরপরপদত অনুদমারেত 

হদয়রেল)। তাই সাংদশারধত রিরপরপদত প্রকদল্পর সময়াে বারিদয় রিদসম্বর’২০১৪ করা হয়। 

(২) প্রকল্প সাংরিষ্ট কম যকতযাগণ জারনদয়দেন, কাজ চলাকাদল মালামাদলর মূল্য বৃরি ও আবহাওয়াগত কারদণও 

রকছু বািরত সময় প্রদয়াজন হয়।  

(৩) ২০১৪ সাদলর মদে অন্যান্য সব কাজ সশর্ হদলও শুধুমাত্র গ্যাস লাইন রনম যাণ কাজ সশর্ না হওয়ায় ব্যয় 

বৃরি ব্যরতদরদক প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় হদত প্রকদল্পর সময়াে রিদসম্বর’২০১৫ পর্ যন্ত বািাদনা হয়।  
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৩.২.২  রিরপরপ প্রণয়দন সীমাবিতা   

“ঈশ্বরেী রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এলাকা-২য় পর্ যায়” শীর্ যক প্রকল্পটির রিরপরপ প্রণয়দনর সক্ষদত্র রনদম্নাক্ত 

সীমাবিতাগুদলা রচরেত করা সগদেোঃ  

(১) ঈশ্বরেী রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এলাকার ২য় পর্ যাদয়র এই প্রকল্পটি প্রণয়দনর পূদব য রনদম্নাক্ত রবশে স্টারিগুদলা 

করা হয় রন, র্া’ সচরাচর বি প্রকদল্পর সক্ষদত্র করা জরুরীোঃ 

       (ক) সম্ভাব্যতা র্াচাই (আরথ যক, কাররগরী ও সামারজক); 

       (খ) পররদবশগত প্রভাব র্াচাই (EIA - Environmental Impact Assessment)। 

(২) মূি রিরপরপ প্রণয়দনর সময় পারন উন্নয়ন সবাি য কর্তযক ভূরম উন্নয়দনর পররমান অদনক সবশী প্রাক্করলত হয়। 

অথ যাৎ, প্রাক্কলনটি বাস্তবসম্মত রেল না। 

(৩) মূি রিরপরপ প্রণয়দনর সময় নতুন কারখানা ভবদনর প্রদয়াজনীয়তা অনুভূত হয়রন।  

(৪) মূি রিরপরপ প্রণয়দনর সময় গ্যাস লাইন রনম যাণ সাংিান্ত জটিলতা হদত পাদর - তা’ ধারণা করা র্ায় রন।  

 

৩.২.৩  সুরনরে যষ্ট প্রদজক্ট টিদমর অনুপরস্থরত ও প্রকল্প বাস্তবায়দনর প্রদয়াজনীয় সকৌশদলর র্াটরত  

সাধারণতোঃ প্রকল্প পররচালনা সহজ ও কার্ যকরী করদত একটি সুরনরে যষ্ট প্রদজক্ট টিম থাদক। র্রেও সবপজায় 

র্দথষ্ট সর্াগ্য জনবল আদে, তব্যও সর্ সকান বি প্রকদল্পর মদতা এই প্রকদল্পর জন্যও একটি রনরে যষ্ট প্রদজক্ট টিম 

থাকদল ভাল হদতা। সস’সক্ষদত্র প্রকল্প পররচালনা আদরা সবশী সহজ হদতা। তদব আদলাচয প্রকদল্পর আলাো 

প্রদজক্ট টিম রেল না। ঈশ্বরেী ইরপদজদির চারজন মহাব্যবস্থাপক রবরভন্ন সমদয় এই প্রকদল্পর প্রকল্প পররচালক 

রহসাদব অরতররক্ত োরয়ে পালন কদরদেন। প্রকৃত পদক্ষ, ইরপদজদির রবযমান সলাকবল িারাই প্রকল্পটি 

সুসম্পন্ন করা সগদে এবাং এদত প্রকল্প বাস্তবায়নকাদল সমস্যার সৃরষ্ট হয়রন। র্া’ ইরতবাচক বদল প্রতীয়মান হয়। 

অবশ্য, প্রকল্প বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় পিরত সর্মন WBS (Work Breakdown Structure), 

Project Scheduling (CPM/PERT), Gantt Chart, Project Organogram- ইর্যাডদর 

অনুপডস্থডর্ িক্ষযনীয়। 
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চতুথ য অোয় 

প্রকদল্পর িয় কার্ যিম ও রপরপআর-২০০৮ এর প্রদয়াগ 

 

৪.১ িয় কার্ যিম পররবীক্ষণ/েরপত্র ও ঠিকাোর রনদয়াগ সাংিান্ত তে 

প্রকদল্পর আওতায় িয় কার্ যিম মালামাদলর (Goods) জন্য ৩টি ও কাদজর (Works) জন্য ১৫টি সহ সমাট 

১৮টি প্যাদকদজর মােদম সম্পন্ন হদয়দে। সমীক্ষায় তেবচয়দনর মােদম সমাট ১০টি প্যাদকজ রনব যাচন করা 

হয়। তদব প্যাদকজগুদলা তেবচয়দনর মােদম রনব যাচদনর সময় এটি রনরিত করা হদয়দে সর্ প্যাদকজগুদলাদত 

সর্ন মালামাল (Goods) এবাং কাজ (Works)- দ্যদটাই এদত থাদক। নমুনা রহদসদব ৫টি প্যাদকদজর িয় 

কার্ যিদমর রবস্তাররত তে সাররণ ৪.১-এ সেখাদনা হল। 
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সাররণ-৪.১: নমুনা কাদজর ৫টি প্যাদকদজর িয় কার্ যিদমর রবস্তাররত তে 

প্যাদকজ নাং কাদজর নাম প্রকাদশর মােম মূল্যায়ন 

করমটির 

সেস্য 

সাংখ্যা 

উপরস্থত 

সেস্য 

সাংখ্যা 

প্রাক্করলত মূল্য সব য রনন্ম েরোতা ও 

পররমান 

কার্ যাদেদশর 

তাররখ 

চুরক্ত অনুর্ায়ী 

কাজ সশর্ 

করার তাররখ 

কাদজর 

সশদর্র 

তাররখ 

আররিরপরপ 

অনুর্ায়ী কাজ 

সশর্ করার 

তাররখ পরত্রকা ওদয়ব 

সাইট 

  

W- SFB-

4 

েরপত্র 

রবেরপ্ত নাং- 

০১/২০১৩-১৪ 

Construction 04 storied 

Standard Factory  

building (SFB-04) at 

Ishwardi, EPZ, 

Paksey, Pabna 

তেরনক কাদলর কন্ঠ, 

তাররখ:৯/৯/২০১৩ 

রে রেনারন্সয়াল 

এক্সদপ্রস,   

তাররখ:৮/৯/২০১৩ 

সবপজা, 

CPTU 

৭ জন ৭ জন ১০,৫৭,৫৬,৮

৫০.২৪ টাকা 

সমস যাস ইউরস এন্ড সজএদজ 

(সজরভ) 

চুরক্ত মূল্য = 

৯,৬৬,৮৮,২৪৪.০০ টাকা   

সম্পারেত মূল্য =  

৯,১৩,৪৯,১২৬.০০ টাকা 

২৬/২/১৪ ০৭/০৬/১৫ ১৫/৯/১৫ ২১/৩/১৩ 

W-

Group-C  

েরপত্র 

রবেরপ্ত নাং- 

০১/২০১২-১৩  

Construction of road and 

drain (group-c) at 

Ishwardi EPZ 2nd Phase, 

Paksey, Pabna  

তেরনক সমকাল, 

তাররখ:২৩/৬/২০১২ 

রে ইরন্ডদপনদিন্ট,  

তাররখ:২২/৬/২০১২ 

সবপজা, 

CPTU 

৭ জন ৭ জন ৪,০৬,৭৯,৭৮

২.২৯ টাকা  

সমাোঃ রজন্নাত আলী রজন্নাহ 

চুরক্ত মূল্য = 

৪,০৬,৭৮,৬৬৩.১২ টাকা 

সম্পারেত মূল্য =  

৩,৯৯,৫৫,৪৯৯.০০ টাকা 

২৭/৮/১২ ২২/০৫/১৩ ২১/৬/১৩ ২৩/৩/১৩ 

W-

(Group-

Kha) 

েরপত্র 

রবেরপ্ত নাং- 

১০/২০১১-১২   

Vertical extension of 

existing boundary wall at 

Ishwardi EPZ 2nd Phase, 

Paksey, Pabna (Group-

Kha) 

তেরনক কাদলর কন্ঠ, 

তাররখ:৮/৯/২০১১ 

রে ইরন্ডদপনদিন্ট,  

তাররখ:৬/৯/২০১১  

সবপজা, 

CPTU  

৭ জন ৭জন ৪৬,৮৩,৪১৬.

৪৪ টাকা 

সমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক বাব্যল 

চুরক্ত মূল্য =  

৪৬,৩০,৩৮৬.১০ টাকা 

সম্পারেত মূল্য =  

৪৪,৩১,৮৮৮৭.৩৫ টাকা 

১/১/১২ ১৭/০৫/১২ ১৭/৫/২০১২ ৩১/০৩/১৪ 

W-

(Group-

Kha)  

েরপত্র 

রবেরপ্ত নাং- 

০৭/২০১১-১২  

Land development (by 

dredging from the 

Padma river) of 2nd 

Phase, Ishwardi EPZ, 

Paksey, Pabna 

তেরনক ইদিোক, 

তাররখ:২৩/৯/২০১১ 

রে সিইরল স্টার,  

তাররখ:২/৯/২০১১  

সবপজা, 

CPTU  

৭ জন ৭জন ৫,৮৩,৭১,০৮

৮.০২ টাকা 

সমস যাস এযাটদকা-এসটিরস 

(সজরভ) 

চুরক্ত মূল্য = 

৩,১০,২৮,৯০৯.০০ টাকা 

সম্পারেত মূল্য =  

৩,৩৪,০০,৬১৯.২৮ টাকা 

২৪/১১/১১ ১৮/০৪/১২ ৩০/৬/১২ ১৯/০৪/১২ 

েরপত্র 

রবেরপ্ত নাং- 

০৮/২০১১-১২   

Supply, Installation, 

Testing & 

commissioning of 33/11 

KV 2x16/20 MVA Sub-

station at Ishwardi, EPZ 

তেরনক ইদিোক, 

তাররখ:২৩/৯/২০১১ 

রে সিইরল স্টার,  

তাররখ:২/৯/২০১১  

সবপজা, 

CPTU  

৭ জন ৭ জন ১৯,৫২,০৪,০

৭৯.০০  টাকা 

সমস যাস মারি সিি 

এন্টারপ্রাইজ (সজরভ) 

চুরক্ত মূল্য =  

১৯,৫২,০৪,০৭৯.০০  টাকা 

১৭/৭/১২ ১৬/১০/১৩ ৩০/৪/২০১৪ ১৩/০৫/১৩ 
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৪.২ িয় কার্ যিম পররবীক্ষণ/েরপত্র  

রনব যারচত ১০টি প্যাদকদজর িয় সাংিান্ত েরললপত্র পর্ যাদলাচনা কদর সেখা র্ায় প্যাদকজগুদলার িয় কার্ যিম 

রপরপআর-২০০৮ ও রপরপএ-২০০৬ অনুসরণ কদর করা হদয়দে। সমীক্ষায় সেখা সগদে, প্ররতটি েরপত্র-েরলদলর 

শতয অনুর্ায়ী চুরক্তপত্র স্বাক্ষদরর সময় ঠিকাোদরর কার্ য সম্পােদনর পররকল্পনা (Work Plan) চুরক্তপদত্রর 

সাদথ সাংযুক্ত করা হদয়দে। িয় কার্ যিদমর (মালামাল ও কাজ) সক্ষদত্র রপরপআর-২০০৮ ও রপরপএ-২০০৬ 

অনুসরণ করা হদয়দে সর্মন- রবরধ ১৬ (৫), ১৬ (৭) অনুর্ায়ী িয় পররকল্পনা র্থার্ত কর্তযপক্ষ কর্তযক 

অনুদমােন রেল, রবরধ ৯০ (২ক) অনুর্ায়ী একটি বাাংলা ও একটি ইাংদররজ পরত্রকায়/ওদয়ব সাইদট রবেরপ্ত 

প্রকাশ করা হদয়রেল, ওটিএম (OTM) পিরত অবলম্বদন রপরপআর-২০০৮ রবরধ পালন করা হদয়দে, রবরধ ৮ 

(১) অনুর্ায়ী মূল্যায়ন করমটির সেস্য সাংখ্যা রেল ৭ জন, রবরধ ৩৬ (৬) অনুর্ায়ী েরপত্র গ্রহদণর প্রায় ১৫ রেন 

সথদক ৩ মাদসর মদে মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন ও চুরক্ত স্বাক্ষর করা হয়।  

রনব যারচত ১০টি প্যাদকদজর প্ররতটি িয় কার্ যিদম প্রাক্করলত মূদল্যর সচদয় কম মূদল্য চুরক্ত সম্পােন করা হয়। 

িয় কার্ যিদমর রবরভন্ন েরলল, েস্তাদবজ পর্ যদবক্ষণ ও রবদির্ণ কদর বলা র্ায় সর্, িয় কার্ যিদমর সক্ষদত্র 

রপরপআর ২০০৮ ও রপরপএ-২০০৬ অনুসরন করা হদয়দে। েদল স্বছর্া এবাং জবাবরেরহতা রনরিত হদয়দে। 

সাররণ ৪.১ রবদির্ন কদর সেখা র্ায় সর্, চার তলা রবরশষ্ট েযাক্টরর ভবন রনম যাদন ০৭/০৬/২০১৫ সথদক 

১৫/০৯/২০১৫ তাররখ পর্ যন্ত, অথ যাৎ ১০০ রেন সময় সবশী সলদগদে। কর্তযপদক্ষর সাদথ আদলাচনা কদর জানা র্ায় 

সর্, রবদশর্ রেবস, ঈদের ছুটি, হরতাল-অবদরাধ, বর্ যা সমৌসুম এবাং কাদজর রকছুটা রেক রনদে যশনা পররবতযদনর 

েদল সময় সবশী সলদগদে। তদব আরডিডপডপ অনুসাকর মূল্য এিং চুডক্ত মূল্য সমান পাওয়া মগকে। এটির কারণ 

হকছ, আরডিডপডপ প্রণয়কনর চুডক্ত হওয়ায় আরডিডপডপকর্ চুডক্ত মূল্য সডন্নকিডশর্ করা হকয়কে।  

আিার সেখা র্ায় সর্, পদ্মা নদী হকর্ মেডজং এর মাধ্যকম ভূডম উন্নয়ন (গ্রুপ-এ এিং গ্রুপ-ডি, গ্রুপ-ডস, এিং গ্রুপ-

ডি)-এর মক্ষকত্র এক মাস রবলদম্ব কাজ সম্পন্ন হদয়দে। কর্তযপদক্ষর সাদথ আদলাচনা কদর জানা র্ায় সর্, উক্ত 

কাদজর আওতায় সবপজার রনজস্ব জায়গার সাইটটি ঠিকাোরদক ব্যরিদয় সেয়া সম্ভব হদলও সরলওদয়র জায়গার 

সাইটটি ঠিকাোরদক ব্যরিদয় রেদত রবলম্ব হয়। এ’সক্ষদত্রও আরডিডপডপ অনুসাকর মূল্য এিং চুডক্ত মূল্য সমান 

পাওয়া মগকে; কারণ পূকি মাক্ত। 

অপররেদক, ১৬/২০ এমডিএ, ৩৩/১১ মকডভ সািকষ্টশন রনম যাদণ বার বার সময় বৃরি করা হদয়দে। এ’ রবর্দয় 

কর্তযপদক্ষর সাদথ আদলাচনা কদর জানা র্ায় সর্, কাদজর সপ্রক্ষাপট রবদবচনায় ৩০/০৪/২০১৪ তাররখ পর্ যন্ত 

সময়সীমা বরধ যত করা হয়। মালামাল উৎপােনকারী প্ররতষ্ঠাদনর (ABB German & Italy) উৎপােন 

রররসরিউল (Manufacturers production reschedule) এবাং সকল Electrical 

Components, Safety, Metering and Monitoring Device of 33/11 LV GIS 

Panel & 2x16/20 MVA, 33/11 KV Sub-station-এর প্রাপ্ত েলােল ও Data সমূহ Power 

Transformer এবাং 33/11 সকরভ GIS Panel প্রস্তুতকারী রবদেশী প্ররতষ্ঠান ABB, ইটালী এবাং 

জাম যানীর রনকট চূিান্ত পরীক্ষার েলােল প্রারপ্তদত রবলম্ব হয়। েদল কাজ সশর্ করদত সেরর হদয়দে। এখাদনও 

আরডিডপডপ অনুসাকর মূল্য এিং চুডক্ত মূল্য সমান পাওয়া মগকে; কারণ পূকি মাক্ত। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

প্রককল্পর উকেশ্য অজমকনর অিস্থা পর্ মাকিাচনা ও পর্ মকিক্ষন 

৫.১ প্রকদল্পর উদদ্দশ্য অজযদনর অবস্থা  

“ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মায়” শীর্ মক প্রকল্পটির পররকরল্পত উদদ্দশ্য অজযদনর অবস্থা সাররণ-

৫.১-এ সেখাদনা হদয়দে।  

সারডণ-৫.১: প্রকদল্পর উদদ্দশ্য অজযদনর অবস্থা 

িোঃ 

নাং 

প্রককল্পর পররকরল্পত উদদ্দশ্য অরজযত েলােল েলােল রবদির্ন 

১ প্রকয়াজনীয় অিকাঠাকমা ও 

ইউটিডিটি মসিা সহকর্াকগ 

রপ্তানীমুেী ডশল্প স্থাপকনর 

উপকর্াগী ১৩২টি ডশল্প প্লট 

তর্রী ও নতুন কারোনা ভিন 

তর্রীর মাধ্যকম মদশী-ডিকদশী 

ডিডনকয়াগকারীকদর 

প্রকয়াজনীয় চাডহদা পূরণ 

- পডরকডল্পর্ অিকাঠাকমা ও ইউটিডিটি 

মসিাসহ রপ্তানীমুেী ডশল্প স্থাপকনর 

উপকর্াগী সমাট ১৩২টি রশল্প প্লট প্রস্তুত 

করা হদয়দে। উদেখ্য, এগুদলার মদে 

২৭টি প্লট শুধুমাত্র ভরবষ্যৎ েযাক্টরী 

রবরডাং-এর জন্য রাখা হদয়রেল। 

- দুইটি নতুন চার তলা ভবন রনম যাদণর ও 

একটি ভবদনর ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারদণর 

(৪থ য তলা) কাজ সম্পন্ন হদয়দে।  

- প্রস্তুর্কৃর্ অিকাঠাকমা ও ইউটিডিটি 

মসিাসমূকহর মকধ্য অন্তভু মক্ত আকেোঃ 

ভূডম উন্নয়ন, সীমানা মদয়াি, মগট 

ডনম মাণ, মসডিকপাষ্ট, রাস্তা, নদ মমা, 

ফুটপার্ ও মেকনজ আউটকিট ডনম মাণ, 

কারোনা ভিন ডনম মাণ, আনসার 

ব্যারাক ডনম মাণ, িীপ টিউিওকয়ি, 

সািমারডসিি পাম্প, মমাটর এিং 

পাম্প হাউজ স্থাপন, পাডন সরিরাহ 

ব্যিস্থা প্রডর্ষ্ঠা, ডনরাপিা িাডর্র 

ব্যিস্থা, ইকিডিক িাইন ও সাি-

মষ্টশন স্থাপন, গ্যাস সরিরাহ ব্যিস্থা, 

মটডিকডমউডনককশন ব্যিস্থা ও বৃক্ষ 

মরাপন।  

- নতুন দ্যইটি ভবন ও একটি ভবদনর 

ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারদণর মােদম 

সব যদমাট ১৪,১৬০ বগ যরমটার নতুন 

কারখানার সলার সেস ততরী করা 

হদয়দে।  

- উক্ত কারখানা ভবনসমূহ ইদতামদে 

রবরভন্ন রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর রনকট বরাদ্দ 

প্রোন করা হদয়দে।  

২ মদশী-ডিকদশী  

ডিডনকয়াগকারীকদর মাধ্যকম 

৩২টি নতুন রপ্তানীমুেী ডশল্প 

স্থাপন 

- প্রস্তুতকৃর্ ১৩২টি রশল্প প্লদটর মদে 

১২৩টি প্লট ১২টি রবরনদয়াগকারীর কাকে 

িরাে করা হদয় সগদে (র্ার মদে ৯৬টি 

প্লট, ৩টি অত্র প্রকদল্পর েযাক্টরী রবরডাং ও 

২টি পরবতীদত রনরম যত েযাক্টরী রবরডাং 

অন্তভু যক্ত)- মাত্র ৯টি প্লট বতযমাদন 

রবরনদয়াগকারীদের রনকট বরাদদ্দর জন্য 

খারল আদে। 

(ডিস্তাডরর্ সাররণ-৫.২ দ্র্ষ্টব্য)।  

- িরােপ্রাপ্ত ১২টি রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর 

মকধ্য ককয়কটি আরডিডপডপকর্ 

অনুডমর্ ৪-৫টি প্লকটর চাইকর্ অকনক 

মিশী সংখ্যক প্লট ব্যিহার করার 

কারকণ প্রস্তুতকৃর্ ১৩২টি রশল্প প্লট 

তুলনামূলক কম সংখ্যক (এ’পর্ মন্ত 

মমাট ১২টি) রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর কাকে 

মদয়া মগকে। পূি মানুমাকণর চাইকর্ রশল্প 

প্ররতষ্ঠানগুকিার মিশী সংখ্যক প্লট 
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রশল্প প্ররতষ্ঠানগুকিার র্থ্য রনম্নরূপোঃ  

(১) M/s. Towa Personal 

Protective device 

Bangladesh Ltd. ১০টি প্লট রনদয় 

প্রাথরমকভাদব ৮.৭৩৩ রমরলয়ন মারকযন 

িলার রবরনদয়াগ ও ৪৬২ জন শ্ররমক 

কম যচারীর কম যসাংস্থান প্রোদনর মােদম 

০৭-১০-২০১৫ হদত উৎপােন শুরু কদরদে 

(প্রস্তাডির্ ডিডনকয়াগ ১৬.৫ রমরলয়ন 

িলার)।    

(২) M/s Renaissance Barind 

Ltd. ১৬টি প্লট রনদয় প্রাথরমকভাদব 

১১.০১৯ রমরলয়ন িলার রবরনদয়াগ ও 

৬৩০ জন শ্ররমক কম যচারীর কম যসাংস্থান 

প্রোদনর মােদম ১৪-০৩-২০১৮ হদত 

উৎপােন শুরু কদরদে (প্রস্তাডির্ 

ডিডনকয়াগ ১১.০১ রমরলয়ন িলার)। 

(৩) M/s Tiany Outdoor (BD) 

co. Ltd. সবপজার একটি েযাক্টরী 

রবরডাং রনদয় (এখন ২টি েযাক্টরী রবরডাং) 

প্রাথরমকভাদব ১.৪১ রমরলয়ন িলার 

রবরনদয়াগ ও ৭৪৭ জন শ্ররমক কম যচারীর 

কম যসাংস্থান প্রোদনর মােদম ২৯-০৫-

২০১৪ হদত উৎপােন শুরু কদরদে 

(প্রস্তাডির্ ডিডনকয়াগ ১০.৫ রমরলয়ন 

িলার)। 

(৪) M/s. Progress Apparels 

(BD) Ltd. (৭টি প্লট, প্রস্তাডির্ 

ডিডনকয়াগ ৬.৬৬২ রমরলয়ন িলার); 

(৫) M/s. Indigenous Source 

Ltd. (৩টি প্লট, প্রস্তাডির্ ডিডনকয়াগ 

৯.৬৭৫ রমরলয়ন িলার); 

(৬) M/s. Golden Autumn 

Elastic & Lace (BD) Co.   

Ltd. (৯টি প্লট, প্রস্তাডির্ ডিডনকয়াগ ৫ 

রমরলয়ন িলার); 

(৭) M/s. Sigma Engineers 

Ltd. (১টি প্লট, ডিডনকয়াগ ১.০৮ 

রমরলয়ন িলার, প্রস্তাডির্ ডিডনকয়াগ 

১.৫৮২ রমরলয়ন িলার); 

(৮) M/s. Bangla China 

ব্যিহার করার কারণসমূহ ডনম্নরূপোঃ 

(ক) সাধারণভাকি প্রডর্ডষ্ঠর্ িড় রশল্প 

প্ররতষ্ঠানগুকিার অডধক ও দীঘ মস্থায়ী 

ডিডনকয়াকগর ডির্য়টিকক মূল্যায়ন করা 

হকয়কে, কারণ র্াকদর ডিডনকয়াগকক 

মিশী মটকসই িকি মকন হকয়কে। 

একদর তুলনামূলকভাদব অদনক মিশী 

প্লট প্রকয়াজন হকয়কে; 

(ে) ডকছু রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর ভারী 

র্ন্ত্রপাডর্র কারকণ মিশী উঁচু ডিডডং 

না ককর Horizontal 

Expansion (অথ মাৎ মিশী প্লট) 

প্রকয়াজন হকয়কে। 

এ-রবর্দয় ঈশ্বরদী ইডপকজি 

কতৃমপকক্ষর ডিস্তাডরর্ ব্যাখ্যা পরির্ী 

মসকশকন মদয়া হকিা।  
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Coating Ltd. (২টি প্লট, ডিডনকয়াগ 

০.০০৩ রমরলয়ন িলার, প্রস্তাডির্ 

ডিডনকয়াগ ১০ রমরলয়ন িলার);  

(৯) M/s. Plastopack Solution 

Ltd. (৪টি প্লট, প্রস্তাডির্ ডিডনকয়াগ 

১২.৩৭৩ রমরলয়ন িলার); 

(১০) M/s. Stella Hair 

Products Co. Ltd. (২টি েযাক্টরী 

রবরডাং, ডিডনকয়াগ ০.৩১৬ রমরলয়ন 

িলার, প্রস্তাডির্ ডিডনকয়াগ ৩.০১৩ 

রমরলয়ন িলার); 

(১১) M/s. Dhamrai Merchant 

Power Plant Ltd. (৩টি প্লট, 

প্রস্তাডির্ ডিডনকয়াগ ২.০১৭ রমরলয়ন 

িলার);  

(১২) SBS Zipper Ltd. (২৭টি প্লট 

ও ১টি েযাক্টরী রবরডাং, প্রস্তাডির্ 

ডিডনকয়াগ ৩০ রমরলয়ন িলার)।  

৩ ২২,৪০০ িাংিাকদশী 

শ্রডমককদর কম মসংস্থাকনর 

সুকর্াগ সৃডষ্ট 

- এ’পর্ মন্ত ১,৯৮৯ জন শ্ররমদকর 

কম যসাংস্থাদনর ব্যবস্থা হদয়দে।  

- শীঘ্রই আদরা ৫,০০০ হাজার  

শ্ররমদকর কম যসাংস্থান প্ররিয়াধীন 

আদে। বতযমাদন বরাদ্দপ্রাপ্ত ১২ টি 

রবরনদয়াগকারী প্ররতষ্ঠাদনর সমাট 

প্রস্তারবত শ্ররমদকর সাংখ্যা ১৪,৬৩৬ 

জন। 

৪ ২৫৬ ডমডিয়ন মাডকমন 

িিাকরর সরাসডর ডিকদশী 

ডিডনকয়াগ (FDI-Foreign 

Direct Investment) 

বৃডদ্ধকরণ এিং ২৪৩.২০ 

ডমডিয়ন মাডকমন িিাকরর 

রপ্তানী আয় বৃডদ্ধকরণ। 

- ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- 

২য় পর্ মাকয়র এ’পর্ মন্ত িমপুরিত ডিকদশী 

রবরনদয়াগ ২২.৫৯১ রমরলয়ন মাডকমন 

িলার। 

- িমপুরিত রপ্তানী আয় বৃরি ৩১.৪০৯ 

রমরলয়ন মাডকমন িলার। 

- ির্মমাকন িরােপ্রাপ্ত ১২ টি 

ডিডনকয়াগকারী প্রডর্ষ্ঠাকনর মমাট 

প্রস্তারবত রবরনদয়াদগর পররমান 

১২২.৩৭ রমরলয়ন মাডকমন িলার। 

- বতযমাদনর প্রকৃত রবরনদয়াগ ও 

রপ্তানী আয় বৃরির হার অনুর্ায়ী 

ধারণা করা র্ায় সর্, রিরপরপদত 

পররকরল্পত রবরনদয়াগ (২৫৬ ডমডিয়ন 

মাডকমন িিার) পররকরল্পত সময়সীমা- 

অথ যাৎ ২০১৯ সাদলর মদে অজযন 

করা কষ্টসাে সবশ হদব।  

৫ ইডপকজি এিাকার আথ ম-

সমাডজক উন্নয়নসহ মদকশর 

আঞ্চডিক তির্ম্য হ্রাসকরণ 

- ২য় পর্ মাকয়র এই ইডপকজি-এর কারকণ 

অকনক মিকার নারী-পুরুকর্র কম মসংস্থান 

হকয়কে, র্া’ এ’ অঞ্চকির আথ ম-সামাডজক 

উন্নয়নসহ আঞ্চডিক তির্ম্য হ্রাসকরকণ 

অন্যর্ম ভূডমকা পািন করকে।  

 

- কৃডর্ ডনভমরর্া প্রকল্প-সংিগ্ন 

জনপকদর আডথ মক উন্নয়কনর একমাত্র 

অিিম্বন ডেকিা। ঈশ্বরদী রপ্তানী 

প্রডিয়াকরণ এিাকা-২য় পর্ মাকয় 

ইকর্ামকধ্যই ১,৯৮৯ জন শ্ররমদকর 

কম যসাংস্থাদনর ব্যবস্থা হদয়দে। েদল, 
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োররদ্র্য রবদমাচন ও কম যসাংস্থাদনর, 

রবদশর্ত নারীদের রনরাপে 

কম যসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদয়দে।  

- ঈশ্বরদী ইডপকজি-সংিগ্ন এিাকায় 

২০১৩ সাকির পকর ডিডভন্ন 

ব্যিসাডয়ক ও মসিা প্রদানকারী 

প্রডর্ষ্ঠান গকড় উকঠকে, র্া’র মাকি 

অন্যর্ম হকছোঃ মদশী ও ডিকদশী 

ব্যাংক (জনর্া, প্রাইম ও 

এইচএসডিডস), এটিএম মমডশন 

(ডিডিডিএি), ২টি িায়গনডষ্টক 

মসন্টার, চাইডনজ মরষ্টুকরন্ট, ডিউটি 

পাি মার, মটইিাস ম, দুই শর্াডধক নতুন 

মদাকাকনর কোঁচা িাজার, 

ইকিিডনকক্সর মশা-রুম, ইডপকজি 

মগকট ভ্রাম্যমান তিকাডিক িাজার 

ইর্যাডদ। এ-সিই প্রকল্প এিাকায় 

ডিপুিভাকি িডধ মষ্ণু অথ মননডর্ক 

কম মকাকন্ডর পডরচায়ক। 

৬ আধুডনক প্রযুডক্ত স্থানান্তকরর 

মাধ্যকম স্থানীয় শ্রডমককদর 

মপশাদারী দক্ষর্া বৃডদ্ধ ককর 

মানিসম্পকদর উন্নয়ন 

- এই ইডপকজকি (২য় পর্ মাকয়র) আধুডনক 

প্রযুডক্তর মমডশনারী পডরচািনার কাকজ 

অকনক ডশডক্ষর্ মিকার নারী-পুরুর্ 

ডনকয়াগ করা হয়, র্ারা র্াকদর অডজমর্ 

জ্ঞানকক কাকজ িাডগকয় স্থানীয় এিাকার 

মানিসম্পদ উন্নয়কন অিদান রােকে।  

- এই ইডপকজকি (২য় পর্ মাকয়র) 

ডিডনকয়াগকৃর্ ডিকদশী ডশল্প 

প্রডর্ষ্ঠানসমূহ আধুডনক প্রযুডক্তর 

মমডশনারী আমদানীর মাধ্যকম উচ্চগুণ 

সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ককর থাকক। এই 

ধরকনর আধুডনক প্রযুডক্তর মমডশনারী 

পডরচািনার কাকজ ডনকয়াডজর্ 

শ্রডমকরা র্াকদর অডজমর্ জ্ঞানকক 

কাকজ িাডগকয় অকনক মক্ষকত্র ডনকজরা 

উকদ্যাক্তা হকছ।  

- ঈশ্বরদী ইডপকজি ডিশ্বব্যাংককর 

সাহােপুষ্ট “নারী” প্রকল্প 

(Northern Area Poverty 

Alleviation Project)-এর 

অংশীদার, র্ার মাধ্যকম ৪-মাকস 

মসিাইসহ ৫টি ডির্কয়র উপর 

প্রডশক্ষণপ্রাপ্ত চার শর্াডধক নারী 

শ্রডমক ঈশ্বরদী ইডপকজি-এ কম মরর্ 

আকে। এ’পর্ মন্ত এোকন “নারী’-র ৫টি 

প্রডশক্ষণ মকাস ম সম্পন্ন হকয়কে।  

৭ দাডরদ্রয ডিকমাচন - ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- 

২য় পর্ মাকয় ির্মমাকন কম মরর্ ১,৯৮৯ জন 

- ির্মমাকন কম মরর্ ১,৯৮৯ জন 

শ্রডমককর মকধ্য প্রায় ৭২ শর্াংশই 
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শ্রডমককর পডরিাকরর দাডরদ্রয িাঘি 

হকয়কে এিং সামাডজক মর্ মাদা মিকড়কে। 

এই সরাসডর সুফিকভাগী শ্রডমককর 

পডরিার োড়াও অত্র এিাকায় 

ইডপকজকির কারকণ িডধ মষ্ণু অথ মননডর্ক 

কম মকাকন্ডর ফিশ্রুডর্কর্ সাধারণ মানুকর্র 

দাডরদ্রয ককমকে এিং জীিনর্াত্রার মান 

উন্নর্ হকয়কে। 

নারী, র্ারা এই অঞ্চকির প্রর্যন্ত 

এিাকা মথকক আসা হর্দডরদ্র নারী। 

এরা পূকি ম পডরিাকরর িািা, মা, স্বামী-

পডরজকনর উপর ডনভমরশীি ডেি। 

ডকন্তু র্ারা ির্মমাকন অকনক 

পডরিাকরর উপাজমকনর অন্যর্ম উৎস। 

পূকি ম র্াকদরকক পডরিাকরর মিািা িকি 

মকন করা হকর্া, র্ারাই এেন 

মানিসম্পকদ পডরনর্ হকয়কে। 

- অত্র এিাকায় ইডপকজকির কারকণ 

সাধারণ মানুকর্র দাডরদ্রয ককমকে 

এিং জীিনর্াত্রার মান উন্নর্ হকয়কে। 

ফকি ডিউটি পাি মার, মটইিাস ম, নতুন 

নতুন মদাকান, ইকিিডনকক্সর মশা রুম, 

এটিএম, একাডধক িায়গনডষ্টক 

মসন্টার, চাইডনজ মরষ্টুকরন্ট - ইর্যাডদর 

চাডহদা সৃডষ্ট হকয়কে। আকশপাকশর 

জডমর কাঠাপ্রডর্ দাম অর্ীকর্র 

২,০০০ টাকা মথকক মিকড় এেন 

িক্ষাডধক টাকা। িাড়ী ভাড়াও 

মিকড়কে অকনকগুণ। অকনককই র্াকদর 

িাড়ীর একাডধক কক্ষ ভাড়া ডদকছ।  

৮ ইডপকজি সংিগ্ন এিাকাকর্ 

সহায়ক ও সংকর্াগ 

(linkage) ডশকল্পর ডিকাশ 

- প্রকল্প এিাকার কাোকাডে এিাকায় 

৩টি Backward Linkage 

Industry ও ২টি Forward 

Linkage Industry গকড় উকঠকে 

(ডিস্তাডরর্ সাররণ-৫.৩-এ সেখাদনা 

হদয়দে)। 

- এই ইডপকজি-এর কারকণ অকনক 

স্থানীয় উকদ্যাক্তার সৃডষ্ট হকয়কে, 

র্াকদর ব্যিসাডয়ক কার্ মিম মূির্ 

ডনভমর ককর ইডপকজি-এর 

এন্টারপ্রাইজসমূকহর উপর।  

- মদকশর উিরাঞ্চি ও দডক্ষনাঞ্চকি 

উৎপাডদর্ ডিডভন্ন পণ্য, মর্মন- 

Garments Accessories, 

Packing Materials, Spare 

Parts, Construction 

Materials, Stationary- 

ইর্যাডদ এই ইডপকজি-এর 

এন্টারপ্রাইজসমূকহ সরিরাকহর িকক্ষয 

উৎপাদন করা হয়, র্া মদকশর এই 

অঞ্চকি সংকর্াগ ডশকল্পর ডিকাকশ 

গুরুত্বপূণ ম ভূডমকা পািন করকে।  

- এ’পর্ মন্ত গকড় ওঠা সাংদর্াগ 

রশল্পগুকিা প্রকদল্পর চারহোর রভরিদত 

গদি উদঠদে বদলই মদন হয়।  
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           রচত্রোঃ ৫.১: ইরপদজি সগট সাংলগ্ন ব্যবসারয়ক ও সসবাপ্রোনকারী প্ররতষ্ঠান 

           

           রচত্র-৫.২: ইরপদজি সগট সাংলগ্ন নতুন গদি ওঠা কাঁচা বাজার 

 

 

          রচত্র-৫.৩: ইরপদজি সগট সাংলগ্ন ভ্রাম্যমান তবকারলক বাজার 
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সাররণ-৫.২: প্রকদল্প রবরনদয়াগকারীদের তে 

Sl. 

No. 

Name of the 

Enterprise 

Name of the 

Product  

Plot /Building 

ID 

(No. of 

Plots/Bldings) 

Investment in USD  

Million 

Employment (No. 

of Persons) 

  Proposed Actual Proposed Actual 

1 

M/s. Towa 

Personal 

Protective 

Device BD Ltd. 

Ishwardi EPZ 

Industrial Gloves 

(Knitted, Sewed, 

Rubber, Coated, 

Leather, Latex 

coated, palm 

coated) 

46-50 & 53-

57 (10 plots) 
16.500 8.763 529 462 

2 

M/s. Tianye 

Outdoor (Co.) 

BD Ltd., 

Ishwardi EPZ 

Tent, Canopy, 

Bag, Sleeping 

Bag, Back Pack. 

MSSFB#01 

& SFB # 3 (2 

bldgs.) 

10.500 1.410 2500 747 

3 

M/s. Renaissance 

Barind Ltd., 

Ishwardi EPZ 

Shirts (All types) 
61-68 & 72-

79 (16 plots) 

(4.038) 

11.01 
11.019 1757 780 

4 

M/s. Progress 

Appeals (BD) 

Ltd., Ishwardi 

EPZ 

Shirt and Pants   
100-104, 

105-120 (21 

plots) 

6.662 -- 2267 -- 

5 

M/s. Indigenous 

Source Ltd., 

Ishwardi EPZ 

Knit Garments   
69-71 (3 

plots) 
9.675 -- 1007 -- 

6 

M/s. Golden 

Autumn Elastic 

& Lace (BD) Co, 

Ltd., IEPZ 

Lace, Elastic, 

Tape, Card & 

Fabric   

80-84 & 96-

99 (9 plots) 
5.000 -- 877 -- 

7 

M/s. Sigma 

Engineers Ltd., 

Ishwardi EPZ 

Treated Water 

60 (1 plot) 1.582 1.080 11 -- 

8 

M/s. Bangla 

China Coating 

Ltd., Ishwardi 

EPZ 

PE Coated Paper, 

Silicon Coated 

Paper, Cast Coated 

Paper, Self 

Adhesive Paper, 

Sticker Paper, 

Label,paper, Bar 

Code, Price Tag 

and Hang Tag, 

Paper Board, 

Photo Card. 

51-52 (2 

plots) 
10.000 0.003 514 -- 

9 

M/s. Plastopack 

Solutions Ltd., 

Ishwardi EPZ 

Biodegradable 

Plastic Bag & 

Packaging 

Products. 

121-123 & 

132 (4 plots) 
12.373 -- 624 -- 

10 
M/s. Stella Hair 

Products Co. 

Wig and Hair 

related Products 

SFB#4 & 

MSSFB#3 (2 
3.013 0.316 1517 -- 
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সাররণ-৫.২: প্রকদল্প রবরনদয়াগকারীদের তে 

Sl. 

No. 

Name of the 

Enterprise 

Name of the 

Product  

Plot /Building 

ID 

(No. of 

Plots/Bldings) 

Investment in USD  

Million 

Employment (No. 

of Persons) 

  Proposed Actual Proposed Actual 

Ltd. bldgs.) 

11 

M/s. Dhamrai 

Merchant Power 

Plant Ltd.  

Electricity 
45,58 & 59 

(3 plots)  
2.017 -- 33 -- 

12 

M/s. SBS Zipper 

(Allotment in 

final stage)  

Zipper  18-44 (27 

plots) & 

MSSFB#2 (1 

bldg.)  

30.00 -- 3000 -- 

Total=  

96 Plots &  

5 Factory 

Buildings = 

123 plots 

122.37 22.591 14,636 1,989 

 

সারডণ-৫.২: প্রকদল্পর রবরনদয়াগকারীদের তে 

 

No. Name and Location Type Product 

1 ABA Jute Mills Ltd. 

Dashuria, Ishwardi 

Backward Linkage Jute Yarn 

2 M M Jute Mills Ltd. 

Airport Road, Ishwardi 

Backward Linkage Jute Yarn 

3 Majeda Jute Mills Ltd. 

Faridpur 

Backward Linkage Jute Yarn 

4 BRB Packaging 

Kushtia 

Forward Linkage Packaging 

5 Universal Packaging Ltd. 

Narayanpur, Pabna 

Forward Linkage Packaging 

  

সারডণ-৫.৩: প্রকদল্পর সহায়ক ও সাংদর্াগ (linkage) রশদল্পর তে 

 

৫.৩  প্রককল্পর রশল্প প্ররতষ্ঠানগুদলার পূব যানুরমত সাংখ্যার চাইদত সবশী প্লট ব্যবহার করার ব্যাখ্যা 

পূদব যই উদেখ করা হদয়দে সর্, ঈশ্বরেী রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এলাকা-২য় পর্ যাদয়র রশল্প প্ররতষ্ঠানগুদলার মদে 

কদয়কটি আররিরপরপদত অনুরমত ৪-৫টি প্লদটর চাইদত অদনক সবশী সাংখ্যক প্লট ব্যবহার করদে। পূব যানুমাদণর 

চাইদত রশল্প প্ররতষ্ঠানগুদলার সবশী সাংখ্যক প্লট ব্যবহার করার ব্যপাকর ঈশ্বরদী ইডপকজি কতৃমপকক্ষর 

ডিস্তাডরর্ ব্যাখ্যা রনম্নরূপোঃ 

“রিরপরপ প্রণয়দনর সময় তৎকালীন রবরভন্ন ইরপদজদির কারখানা ভবদন ব্যবহৃত জায়গার পররমান, স্থানীয় 

এলাকায় রবরনদয়াগকারী প্রারপ্তর সম্ভাবনা, প্রভৃরত রবর্দয় ধারণা কদর আদলাচয প্রকদল্প প্ররত ৪টি প্লদট একটি 
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রশল্প প্ররতষ্ঠান রহদসদব সদব যাচ্চ ৩২টি রশল্প প্ররতষ্ঠান স্থারপত হদব - মদম য রবদবচনা করা হদয়রেল। পরবতীদত 

রকছু বৃহৎ রশল্প প্ররতষ্ঠান অরধক সাংখ্যক প্লট রনদয় রবরনদয়াদগর আগ্রহ প্রকাশ কদর। তাদের Project 

Proposal রবদবচনা কদর - সর্মন, উৎপােন কাদজ পূব য অরভেতা, সেশী বা আন্তজযারতক অাংগদন পরররচরত, 

আন্তজযারতক মাদনর পররদবদশ উৎপােন কার্ যিম পররচালনার অরভেতা বা মানরসকতা, রবরনদয়াদগর পররমান 

বা কম যসাংস্থাদনর সাংখ্যা, রবরনদয়াদগর রনিয়তা, প্রভৃরত রবর্য় রবদবচনা কদর প্রাপ্ত আগ্রহী রবরনদয়াগকারীদের 

মাদি তাদের চারহো অনুর্ায়ী প্লট বরাদ্দ সেয়া হয়। রকছু প্ররতরষ্ঠত বৃহৎ রশল্প প্ররতষ্ঠান অরধকসাংখ্যক প্লট রনদয় 

রবরনদয়াদগর আগ্রহ প্রকাশ কদর। রকছু সক্ষদত্র রবরনদয়াগকারীদের সমরশনারীজসমূহ ভারী ও বৃহোকার বদল 

বহুতল ভবদন স্থাপন সম্ভব না হওয়ায় তাদের সবশী পররমান জায়গা প্রদয়াজন। উক্ত রবর্য়াবলী রবদবচনা কদর 

সেশী-আন্তজযারতক খ্যারতসম্পন্ন আগ্রহী রবরনদয়াগকারীদের মাদি তাদের চারহো অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক 

প্লট বরাদ্দ সেয়া হদয়দে। সম্প্ররত ২য় পর্ যায় প্রকল্প এলাকায় SBS Zipper নামক আন্তজযারতক অাংগদন 

খ্যারতসম্পন্ন  চীনা প্ররতষ্ঠান ২৭টি রশল্প প্লট ও ১২, ৬২২ বগ যরমটার সলার এররয়া সম্বরলত একটি কারখানা ভবন 

বরাদ্দ গ্রহণ কদর ৩০ রমরলয়ন মারকযন িলার রবরনদয়াদগর ও ৩,০০০ শ্ররমদকর কম যসাংস্থাদনর সুদর্াগ সরদখ 

সবপজা বরাবর Project Proposal উপস্থাপন কদরদে। উদেখ্য, উক্ত প্ররতষ্ঠাদনর সবশীরভাগ সমরশনারী 

বৃহোকার ও ভারী বদল তাদের প্রচুর জায়গার প্রদয়াজন। উক্ত রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর আন্তজযারতক অাংগদন র্দথষ্ট 

খ্যারত রদয়দে। এোিা অল্প জায়গাদত এ জাতীয় রশল্প প্ররতষ্ঠান স্থাপন সম্ভব নয়। উদেখ্য, প্ররতষ্ঠানটির অনুকূদল 

প্লট ও ভবন বরাদদ্দর কার্ যিম শুরু করা হসয়দে।  উদেখ্য, সম্প্ররত সবপজা’র ইরপদজিসমূহ রবরনদয়াদগর জন্য 

সুরবধাজনক সক্ষত্র রহদসদব আন্তজযারতক অাংগদন খ্যারত অজযন কদরদে। এরই ধারাবারহকতায় সম্প্ররত সমদয় 

আন্তজযারতক অাংগদন খ্যারতসম্পন্ন রশল্প প্ররতষ্ঠানসমূহ ইরপদজদি সবশী সাংখ্যক প্লট বরাদ্দ গ্রহণ কদর বৃহৎ 

পররসদর রবরনদয়াদগ আগ্রহ প্রকাশ করদে। ইতোঃপূদব য TATA group সমগ্র ইরপদজি বরাদ্দ গ্রহদণ আগ্রহ 

প্রকাশ কদররেল। রকন্তু তাদের চারহো অনুর্ায়ী প্রাকৃরতক গ্যাদসর পর্ যাপ্ত সর্াগাদনর অরিকার করা সম্ভব না 

হওয়ায় তাদেরদক সকানরূপ প্লট বরাদ্দ সেয়া হয়রন।”  

 

৫.৪  প্রককল্পর িগ-মেম (Logical Framework) ডিকের্ণ  

আররিরপরপদত প্রদি প্রকদল্পর লগ-সেমটি (সাররণ-১.২) অসম্পূণ ম। কারণ একর্ িগ-মেকমর Narrative 

Description, Objectively Verifiable Indicators (OVIs), Means of Verification 

(MoV) এবাং Assumptions - এই চারটি গুরুত্বপূণ ম উপাদাকনর মকধ্য চতুথ মটি, অথ মাৎ 

Assumptions অনুপডস্থর্। লগ-সেদম বরণ যত রবরভন্ন উদদ্দশ্য, আউটপুট, ইনপুট ও সূচকসমূহ রনধ যারদণর 

Assumption-গুদলা লগ-সেদম সেয়া হয়রন। উকেখ্য, লগ-সেদম Assumption হদে বারহযক উপাোন, 

র্া’ বণ যনামূলক সারাাংশ (Narrative Summary)-সত বরণ যত রবর্য়গুদলার উপর ইরতবাচক রকাংবা 

ঋনােক প্রভাব সৃরষ্ট করদত পাদর। উপরন্তু, লগ-সেদম প্রথম সূচকটি োিা অন্যান্য সূচকসমূহ অজযদনর 

িেরওয়ারী টাকগ মট সেয়া হয় রন। অন্তর্ কর্ সাদলর মদে রবরভন্ন সূচক অরজযত হদত হদব - সসই পডরকল্পনা 

আররিরপরপদত থাকা প্রকয়াজন ডেি। অবশ্র্, সবপজা ১ম ও ২য় পর্ যাদয়র ঈশ্বরেী ইরপদজি-এর জন্য সর্ৌথ 

বেরওয়ারী টাদগ যটসমূহ রনধ যারণ কদর থাদক, র্া’ এ’পর্ যন্ত অরজযত হদয় র্াদে। সবপজা কর্তযক সূচকসমূহ 

অজযদনর সক্ষদত্র ১ম ও ২য় পর্ যাদয়র ঈশ্বরেী ইরপদজি-এর জন্য আলাো আলাো বেরওয়ারী টাদগ যট রনধ যারণ 

করা সর্দত পাদর। সাররণ-৫.৪-এ প্রকদল্পর লগ-সেম (Logical Framework)-এর আদরা রবস্তাররত 

রবদির্ণ সেয়া হদয়দে।  
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সাররণ-৫.৪ আররিরপরপ-সত প্রেি প্রকদল্পর লগ-সেম (Logical Framework)-এর রবদির্ণমূলক পর্ যাদলাচনা 

রবর্য় বণ যনামূলক সারাাংশ 

(Narrative 

Summary) 

উদদ্দশ্য র্াচাইদর্াগ্য সূচক 

(Objective Verifiable Indicator) 

র্াচাইদয়র উপায়সমূহ 

(Means of 

Verification) 

রবদির্ণমূলক পর্ যাদলাচনা 

কার্ যিদমর লক্ষয  

 

১. রপ্তানী আয় বৃরি   ১. ২০১৯ সাদলর মদে ২৪৩.২০ ডমডিয়ন মাডকমন িিাকরর 

রপ্তানী আয় বৃডদ্ধকরণ।  

১.  জাতীয় পররসাংখ্যান ব্যযদরা; 

২. ইরপরব প্ররতদবেন; 

৩. বাাংলাদেশ ব্যাাংক প্ররতদবেন; 

৪. রবআইরিএস সাদভ য প্ররতদবেন; 

৫. সবপজা ব্যদলটিন।  

- লগ-সেদম এই উদদ্দশ্য ও সূচকটি 

রনধ যারদণর সপেদনর Assumption-

গুদলা সেয়া হয়রন। 

- ২০১৯ সাদলর মদে সূচকটি অজমন করা 

কষ্টকর হকি, কারণ ডিডভন্ন র্াচাই প্রডর্কিদন 

অনুর্ায়ী এ’পর্ যন্ত িমপুরিত রপ্তানী আয় 

বৃরির পররমান ৯৮ রমরলয়ন মারকযন িলার। 

প্রকদল্পর উদদ্দশ্য ১. ডিডনকয়াগকারীকদর মাধ্যকম 

রপ্তানীমুেী ডশল্প স্থাপন; 

২. িাংিাকদশী শ্রডমককদর 

কম মসংস্থাকনর     সুকর্াগ সৃডষ্ট;  

৩. এেরিআই এবাং রপ্তানী 

বৃরিকরণ। 

১. ৩২টি নতুন রপ্তানীমুেী ডশল্প স্থাপন; 

২. ২৫৬ ডমডিয়ন মাডকমন িিার FDI বৃডদ্ধকরণ; 

৩. ২২,৪০০ িাংিাকদশী শ্রডমককদর কম মসংস্থাকনর সুকর্াগ 

সৃডষ্ট; 

৪. ২৪৩.২০ ডমডিয়ন মাডকমন িিাকরর রপ্তানী আয় বৃডদ্ধকরণ; 

৫. ভযালু অযাডিশকনর মাধ্যকম আদয়র পররমান ৭৭.৪৪ 

রমরলয়ন মাডকমন িিার বৃরিকরণ; 

৬. রজরিরপ ৬৪.৬৩ রমরলয়ন মাডকমন িিার বৃরিকরণ। 

  

১. প্ররতদবেন, রবরনদয়াগ উন্নয়ন 

রবভাগ, সবপজা 

- একটিমাত্র অভযন্তরীন র্াচাইদয়র উপায় 

োিাও বরহস্থোঃ র্াচাইদয়র উপায় থাকদল ভাল 

হদতা।  

- লগ-সেদম এই উদদ্দশ্য ও সূচকসমূহ 

রনধ যারদণর সপেদনর Assumption-

গুদলা সেয়া হয়রন। 

- সূচকসমূহ রনধ যারদণর সপেদনর 

Assumption-গুদলা এবাং এগুকিা 

অজমকনর িেরওয়ারী টাকগ মট সেয়া হয় রন। 

অন্তর্ কর্ সাদলর মদে সকান সূচকটি অরজযত 

হদত হদব - সসই পডরকল্পনা প্রকয়াজন ডেি।  

- সবপজা কর্তযক সূচকসমূহ অজমকনর মক্ষকত্র 

১ম ও ২য় পর্ যাদয়র ঈশ্বরেী ইরপদজি -এর 

জন্য আিাদা আিাদা িেরওয়ারী টাকগ মট 

ডনধ মারণ করা মর্কর্ পাকর।   

 

আউটপুট ১. প্রকয়াজনীয় অিকাঠাকমা ও 

ইউটিডিটি মসিা সহকর্াকগ  

১. ১২৪.৭১ একর ভূরম উন্নয়ন; 

২. ১৩২টি ডশল্প প্লট তর্রী; 

১. পররেশ যন অগ্রগরত প্ররতদবেন; 

২. অরিট প্ররতদবেন; 

- র্াচাই-এর জন্য টাদগ যট প্ররতদবেন ও 

সদরজরমদন  
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রবর্য় বণ যনামূলক সারাাংশ 

(Narrative 

Summary) 

উদদ্দশ্য র্াচাইদর্াগ্য সূচক 

(Objective Verifiable Indicator) 

র্াচাইদয়র উপায়সমূহ 

(Means of 

Verification) 

রবদির্ণমূলক পর্ যাদলাচনা 

৩০৮.৭৭ একর জরমর মদে ১৮৪ 

একর জরমদত রপ্তানীমুেী ডশল্প 

স্থাপন  

৩. ৩৬৭ বগ যরমটার মসিা মুেী সলার সেস ও ১৪,১৬০ 

বগ যরমটার কারখানার সলার সেস ততরী করা;  

৪. ৪৩,৬৫০ িগ মডমটার রাস্তা, ৮,৭০০ ডমটার  

নদ মমা ডনম মাণ ও ১৮,৫০০ িগ মডমটার ফুটপার্ ডনম মাণ; 

৫. ৬৫০ ডমটার নতুন ১২'-৬" উঁচু সীমানা মদয়াি ডনম মাণ ও 

৬৫০ ডমটার নতুন ১২'-৬" উঁচু সীমানা মদয়াি ডনম মাণ; 

৬. ৬,৫৫০ ডমটার পাডন সরিরাহ ব্যিস্থা, ১৩০৪০ ডমটার 

ইকিকডিডসটি ও ৩৫০০ ডমটার গ্যাস সংকর্াগ ডনম মাণ; 

৭. ১ সসট িীপ টিউিওকয়ি স্থাপন। 

৩. রপরসআর; 

৪. সবপজা ব্যদলটিন।  

 

পররেশ যদনর মােদম সেখা সগদে লগ-সেদমর 

পররকরল্পত সূচকসমূহ সু-সম্পন্ন হদয়দে।  

- অথ যাৎ, এ’সক্ষদত্র এই আউটপুটসমূহ অরজযত 

হদয়দে।  

- লগ-সেদম এই আউটপুট ও সূচকসমূহ 

রনধ যারদণর সপেদনর Assumption-

গুদলা সেয়া হয়রন।  

ইনপুট  ১. জনবল রনদয়াগ; 

২. আলাো আলাো অাংশ 

রিজাইন; 

৩. ঠিকাোর রনদয়াগ; 

৪. উন্নয়ন কাজ তত্ত্বাবধান; 

৫. অদথ যর সাংস্থানোঃ সবপজা স্ব-

অথ যায়ন।  

১. ভূরম ব্যয়            =     ০.০০ লক্ষ টাকা 

২. ভূরম উন্নয়ন ব্যয়                      = ৬৪০.০০ লক্ষ টাকা 

৩. রাস্তা ডনম মাণ ব্যয়                     = ৯৮০.০০ লক্ষ টাকা 

৪. ৩৩/১১ মকডভ সাি-মস্টশন         = ২,০৬৫.০০ লক্ষ টাকা 

৫. ফযাটডর ভিন ব্যয়                  = ২,৩৩৫.০০ লক্ষ টাকা 

৬. অন্যান্য অিকাঠাকমা ডনম মাণ ব্যয় = ২,৩০৮.৯০ লক্ষ টাকা  

৭. র্ন্ত্রপাডর্, গাড়ী ও অন্যান্য ব্যয়   = ২২.৬৩ লক্ষ টাকা  

৮. প্রাইস কডন্টনকজিী   = ১০.০০ লক্ষ টাকা                                        

   সমাট = ৮,৩৬১.৫৩ লক্ষ টাকা  

১. রপিরিউরি (সাংদশারধত) 

মাস্টার রসরিউল ও ের ০৯/১১; 

২. আরএইচরি মাস্টার রসরিউল 

০৮/১১; 

৩. রবরপরিরব ের ৩৩/১১ সকরভ, 

২x১৬/২০ এমরভএ রজআইএস 

সাব-সস্টশন; 

৪. রবদির্নকৃত ের; 

৫. উমু্মক্ত ের পিরে। 

- লগ-সেদম পররকরল্পত উপায়সমূহ র্াচাই 

কদর সেখা সগদে লগ-সেদমর পররকরল্পত 

সূচকসমূহ সারব যকভাদব পররকরল্পত প্রাক্কলদনর 

সচদয় সমাট ৫.৩৪% কম খরদচ সম্পন্ন 

হদয়দে।  

- অথ যাৎ, এ’সক্ষদত্র এই ইনপুটসমূহ অরজযত 

হদয়দে।  

- লগ-সেদম এই ইনপুটসমূহ  ও সূচকসমূহ 

রনধ যারদণর সপেদনর Assumption-

গুদলা সেয়া হয়রন। 
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র্ষ্ঠ অোয় 

SWOT রবদির্ণ 

৬.১  SWOT ডিকের্ণ পদ্ধডর্  

প্রভাি মূল্যায়নকাকি প্রকল্পটির সিির্া (Strength), দুি মির্া (Weakness), সুকর্াগ (Opportunity) 

ও ঝুঁডক (Threat) ডচডির্ করার জন্য দুই ভাকি এটি ডিকিচনা করা হকয়কেোঃ  

(১) প্রকল্প-মিকভকির SWOT (Project-level SWOT), এিং  

(২) প্রকল্প-পরির্ী ডিকের্ণ-ধমী SWOT (Post-Project SWOT)।  

প্রকল্প-সলদভদলর SWOT যুরক্তসিত প্রকল্প পডরকল্পনায় সাহাে ককর ও এিং সঠিক ডসদ্ধান্ত গ্রহকণ সাহাে 

ককর। ডকন্তু এই প্রককল্পর পডরকল্পনাকাকি সুডনডদ মষ্ট SWOT ডিকের্কণর মকাকনা র্থ্য-প্রমান পাওয়া র্ায়ডন। 

অন্যডদকক, প্রকল্প-পরবতী SWOT রবদির্ণ প্রককল্পর ির্মমান ও ভডিষ্যৎ প্রভাি মূল্যায়কন সাহাে ককর ও 

প্রকয়াজনীয় ভডিষ্যৎ প্রাকয়াডগক পরামশ ম /ডদকডনকদ মশনা প্রদান কদর।  

৬.২  প্রকদল্পর SWOT ডিকের্ণ ও রেক রনদে যশনার সারাাংশ 

এই সমীক্ষায় রবরভন্ন সূদত্র ও সদরজরমদন প্রাপ্ত তদের রভরিদত প্রকল্প-সলদভদলর ও প্রকল্প-পরবতী - উভয় 

প্রকার SWOT রবদির্ণ এবাং প্রদয়াজনীয় রেক রনদে যশনা প্রোন করা হদয়দে, র্া’র সারাাংশ সারডণ ৬.১-এ 

মর্ৌথভাকি সংকক্ষকপ মদোকনা হকয়কে। পরির্ী মসকশনগুকিাকর্ এই ডির্য়গুকিা আকরা ডিস্তাডরর্ভাকি 

আকিাচনা করা হকয়কে।  
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সাররণোঃ ৬.১ SWOT রবদির্ণ ও রেক রনদে যশনার সারাাংশ  

 সিির্া (Strength) 

- প্রদয়াজনীয় চারলকা শরক্ত রেল; 

- প্লট ও কারখানায় রবরনদয়াগকারীর ব্যয় কম;  

- িাস্তিসম্মর্ নকশা ও দরপত্র প্রডিয়া; 

- রবরনদয়াগকারীদের বরধ যত চারহোর রভরিদত প্রকদল্পর   

সমাট বাদজট না বারিদয়ই একটি অরতররক্ত কারখানা ভবন 

ডনম মাণ; 

- পর্ মাপ্ত িাকজট; 

- সদন্তার্জনক আরথ যক সর্াগান। 

দুি মির্া (Weakness) 

- বাস্তবায়দন পররকরল্পত সমদয়র সচদয় অরতররক্ত সময়    

েরকার হদয়দে; 

- আররিরপরপদত অনুরমত IRR ও ERR রকছুটা কদম 

সগদে; 

- ২য় পর্ যাদয়র আলাো Demand Asssessment, 

সম্ভাব্যতা র্াচাই (আরথ যক, কাররগরী ও সামারজক), 

পররদবশগত প্রভাব  র্াচাই ও Baseline Study 

করা হয়রন;  

-  রিরপরপ সাংদশাধন করদত হদয়দে; 

-  সকন্দ্রীয় ইটিরপ নাই; 

-  আলাো প্রদজক্ট টিম রেল না;  

-  প্রকদল্পর সুরনরে যষ্ট Exit Plan নাই; 

- প্রকদল্প WBS (Work Breakdown 

Structure), Project Scheduling 

(CPM/PERT) ইতযারে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পিরত 

ব্যিহার করা হয়ডন। 

সুকর্াগ (Opportunity) 

- ভূরম অরধগ্রহদনর েীর্ য ও  ব্যয়বহুল 

   প্ররিয়া সথদক মুক্ত; 

- রবরনদয়াগকারীদের কাদে চারহো; 

- রবরনদয়াগকারীদের আনুর্রিক খরচ 

  (রবদ্যযৎ, পারন ইতযারে) কম; 

- প্রকদল্পর সুরবধাজনক অবস্থান; 

-খুব কাদে “রুপপুর পারমানরবক 

সকন্দ্র”; 

- কারখানায় গ্যাস সরবরাহ; 

- জনগদণর মদে গ্রহণদর্াগ্যতা; 

- নেীর surface water ব্যবহার; 

- পে তবরচত্রয; 

-ঈশ্বরেী ইরপদজদির রনজস্ব 

সহরলপ্যাি, োয়ার রিদগি ও 

সমরিকযাল সসন্টার। 

সুকর্াগ-সিির্া ডির্য়ক ডদকডনকদ মশনা 

- সবপজার রনজস্ব জনবদলর েক্ষতাদক সুচারুভাদব ব্যবহার 

করার জন্য রবদশর্ত অবকাঠাদমা রক্ষণাদবক্ষণ ও 

ব্যবস্থাপনা, আরথ যক ব্যবস্থাপনা ইতযারে রবর্দয় 

পররকরল্পত ও রনয়রমত প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা চালু রাখা 

প্রদয়াজন।  

- প্রকল্পটি সথদক তুলনামূলকভাদব কাদে অবরস্থত মাংলা 

সমুদ্র্ বন্দরটি বি জাহাজ চলাচদলর ও দ্রুত মালামাল 

খালাদসর উপদর্াগী কদর সতালা এবাং রিদপর সময় 

আদরা করমদয় আনার ব্যাপাদর র্থার্থ কর্তযপদক্ষর সাদথ 

কার্ যকর সর্াগাদর্াগ করা সর্দত পাদর; 

- ঈশ্বরেী রবমানবন্দরটি পুনরায় ব্যবহাদরাপদর্াগী করার 

ব্যাপাদর র্থার্থ কর্তযপদক্ষর সাদথ কার্ যকর সর্াগাদর্াগ 

করা সর্দত পাদর; 

- প্রকদল্প পর্ যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ রনরিত রাখার জন্য র্থার্থ 

কর্তযপদক্ষর সাদথ কার্ যকর সর্াগাদর্াগ বজায় রাখা সর্দত 

পাদর;  

- পে তবরচত্রয আনয়দনর লদক্ষয ঈশ্বরেী রপ্তানী 

প্ররিয়াকরণ এলাকার কর্তযপক্ষ নতুন প্লটগুদলার জন্য 

অপ্রচরলত রকাংবা রবদশর্ারয়ত পদের রবরনদয়াগকারীদের 

প্রাধান্য সেয়ার রীরত বজায় রাখা সর্দত পাদর; 

- ঈশ্বরেী ইরপদজদির রনজস্ব সহরলপ্যাি, োয়ার রিদগি ও 

সমরিকযাল সসন্টাদরর সময়ানুগ ও র্থার্থ  রক্ষণাদবক্ষণ 

রনরিত করার  জন্র্ প্রদয়াজনীয় পররকল্পনা রাখা সর্দত 

পাদর।  

সুকর্াগ-দুি মির্া ডির্য়ক ডদকডনকদ মশনা 

-  ভডিষ্যকর্ অনুরূপ প্রকল্প পডরকল্পনার সমকয় Demand 

Asssessment, সম্ভাব্যতা র্াচাই (আরথ যক, কাররগরী 

ও সামারজক), পররদবশগত প্রভাব  র্াচাই ও 

Baseline Study করা উরচৎ। এদত প্রকল্প 

মটকসই (sustainable) ও সফি হওয়ার সম্ভািনা 

অকনক মিকড় র্াকি।  

- ভডিষ্যকর্ অনুরূপ প্রকল্প িাস্তিায়কনর সমকয় WBS 

(Work Breakdown Structure), 

Project Scheduling (CPM/PERT) 

ইতযারে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পিরত ব্যবহার করা উরচৎ।  

 

ঝুঁডক (Threat) 

- সরল সস্টশন এবাং সমুদ্র্ ও 

রবমানবন্দরসমূদহর সাদথ সাংদর্াগ 

সিকগুদলার সঠিক ও সমদয়াপদর্াগী 

রক্ষণাদবক্ষণ। 

ঝুঁডক-সিির্া ডির্য়ক ডদকডনকদ মশনা 

- মাংলা সমুদ্র্ বন্দর, রবমানবন্দর ও সরলদস্টশদনর সাদথ 

সাংদর্াগ সিকগুদলা সঠিক ও সমদয়াপদর্াগী 

রক্ষণাদবক্ষদণর অভাব সর্ন না হয়- সস’জন্য র্থার্থ 

কর্তযপক্ষ, সর্মন সিক ও জনপথ রবভাগ, এলরজইরি- 

ইতযারের সাদথ রনরবি সর্াগাদর্াগ বজায় রাখা জরুরী।  

 

ঝুঁডক-দুি মির্া ডির্য়ক ডদকডনকদ মশনা 

- ইরপদজদির কারখানাগুদলার ইটিরপ এর কার্ যিম 

সবপজা’র এনভায়রনদমন্ট কাউরন্সলরগণ কর্তযক DoE-

এর গাইিলাইন অনুর্ায়ী রনয়রমত তোররককরণ রনরিত 

করদত হদব; 

- স্থানীয়ভাদব উদ্ভূত সর্ সকাদনা সমস্যা দ্রুত রচরেত কদর 

র্থার্থ কর্তযপদক্ষর সাদথ আদলাচনা কদর সমাধান করা 

প্রদয়াজন- রবদশর্ত সর্’ স্থানীয় রবর্য়গুদলা সাধারণভাদব 

ঈশ্বরেী ইরপদজদির আওতার বাইদর, সসগুদলার ব্যাপাদর 

র্থার্থ মহদল আদলাচনা ও ব্যাখ্যা করা সর্দত পাদর।  
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৬.৩  SWOT  

৬.৩.১ সবলতা (Strength)  

প্রকল্প বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র প্রকল্পটির সবল রেকসমূহ (অভযন্তরীণ ফযাটর) ডনম্নরূপোঃ 

 চারলকা শরক্তোঃ প্রকল্পটির পররকল্পনা ও বাস্তবায়দন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহ এবাং প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় 

ও সবপজা-র সরিয় অাংশগ্রহণ রেল। ইরপদজদির রবযমান সলাকবল রেদয়ই প্রকল্পটি সম্পন্ন করা সগদে; 

 প্লট ও ভবদনর ব্যয় কমোঃ প্রকদল্পর প্লট ও ভবন তুলনামূলকভাদব কম মূদল্য পাওয়া র্ায়, র্া’ 

রবরনদয়াগকারীদের আকর্ যণ কদর;  

 বাস্তবসম্মত নকশা ও সটন্ডার িকুকমকন্টর কারকণ প্রাক্কলিডির্ মূকল্যর মচকয় অকনক কম ব্যকয়ই প্রকল্পটি 

িাস্তিাডয়র্ হকয়কে (cost overrun নাই); 

 পর্ যাপ্ত বাদজট ও আরথ যক সর্াগানোঃ মিপজার স্ব-অথ মায়কনর এই প্রককল্প পর্ যাপ্ত বাদজট ও সদন্তার্জনক 

আরথ যক সর্াগান রেল;  

 অরতররক্ত কারখানা ভবন রনম যাণোঃ রবরনদয়াগকারীদের বরধ যত চারহোর রভরিদত প্রকদল্পর সমাট বাদজট না 

বারিদয়ই একটি অরতররক্ত কারখানা ভবন রনম যাণ করা সম্ভি হদয়দে। 

 

৬.৩.২ দ্যব যলতা (Weakness) 

 

পূদব যই বলা হদয়দে, বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র একটি প্রকদল্পর দ্যব যল রেকসমূহ (অভযন্তরীণ ফযাটর) সাধারণতোঃ 

প্রকদল্পর কারিত েলােল অজযদন সীমাবিতা রহসাদব কাজ কদর। আকিাচয প্রকল্পটির দ্যব যল রেকসমূহ ডনম্নরূপোঃ 

 প্রকল্প বাস্তবায়দন পডরকডল্পর্ সমকয়র মচকয় অডর্ডরক্ত সময় দরকার হকয়কেোঃ- মূি ডিডপডপকর্ অনুডমর্ হয় 

মর্, ২০১৩ সাকি সমাপ্য প্রককল্প আডথ মক ও অথ মননডর্ক ডরটান ম মরটসমূহ (Rate of Return) অথ যাৎ 

IRR ও ERR র্থািকম ১২.১৫% এিং ৩৩.৯৫% হকি। একটি অরতররক্ত কারখানা ভবন ডনম মাকণর 

কারকণ আরডিডপডপকর্ অনুডমর্ হয় মর্, IRR ও ERR র্থািকম ১৪.০৩% এিং ৩৫.৬১% হকি। ডকন্তু 

ডনধ মাডরর্ সমকয়র মকধ্য প্রককল্পর র্াির্ীয় কাজ মশর্ হকিও শুধুমাত্র গ্যাস িাইন ডনম মাণ কাজ মশর্ না 

হওয়ায় ব্যয় বৃডদ্ধ ব্যডর্করকক প্রধানমন্ত্রীর কার্ মািয় হকর্ প্রককল্পর মময়াদ ডিকসম্বর’২০১৫ পর্ মন্ত বৃডদ্ধ করা 

হয়। ফকি মদো র্ায়, প্রকল্প বাস্তবায়দন মূল ডিডপডপর পডরকল্পনার চাইদত ৮০% অডর্ডরক্ত সময় মিকগকে। 

গ্যাস সরিরাকহর কাজটি মিপজার আওর্া িডহভু মর্। ডকন্তু একর্ এই এক িেকরর অডর্ডরক্ত ডিিকম্বর কারকণ 

(আরডিডপডপ-র তুিনায়) অনুডমর্ IRR ও ERR রকছুটা কদমদে বদল ধারণা করা র্ায়। উদেখ্য, মূল 

কাজসমূহ র্থাসমদয় সশর্ হওয়ায় ২০১৩ সাল হদতই কারখানা ভবন ও প্লট বরাদ্দ শুরু হয়; 

 ২য় পর্ যাদয়র আলাো Demand Assessment, সম্ভাব্যতা র্াচাই (আরথ যক, কাররগরী ও সামারজক), 

পররদবশগত প্রভাব  র্াচাই ও Baseline Study করা হয়রনোঃ ১৯৯৮ সাদল অনুদমারেত ১ম পর্ যাদয় 

সরলওদয়-প্রেত্ত ৩০৮.৯৮ একর জরম হদত ১৮৪.২৬ জরমদত উন্নয়ন কাজ করা হয়। অবরশষ্ট জরমদত ২য় 

পর্ যাদয়র এই প্রকদল্পর জন্য আলাো স্টারি হয়রন এবাং ১ম পর্ যাদয়র Baseline Study-ও করা হয়রন। 

েদল প্রকৃত প্রভাব মূল্যায়ন দ্যরূহ হদয় পদর;  

 রিরপরপ সাংদশাধন করদত হদয়দেোঃ- মূল রিরপরপ প্রণয়দনর সময় - (১) পারন উন্নয়ন সবাি য কর্তযক ভূরম 

উন্নয়দনর পররমান অদনক সবশী প্রাক্করলত হয়, (২) নতুন কারখানা ভবদনর প্রদয়াজনীয়তা অনুভূত হয় রন, 

ও (৩) গ্যাস লাইন রনম যাণ সাংিান্ত জটিলতা হদত পাদর - তা’ ধারণা করা র্ায় রন। েদল, রিরপরপ 

সাংদশাধদনর প্রদয়াজন হয়। ভূরম উন্নয়ন কাদজর প্রাক্করলত পররমান সবপজা কর্তযক রনরীক্ষায় অতযরধক 

পাওয়া সগদল সাংদশারধত রিরপরপদত ওই কাদজর পররমান হ্রাস পায়। বরধ যত চারহোর কারদণ নতুন 
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কারখানা ভবন রনম যাণ-ও ব্যয় বৃরি োিাই করা হয়। এ’োিা গ্যাস প্রারপ্তর সক্ষদত্র সরকারর রসিাদন্তর 

রবর্দয় আগাম ধারণা করা সম্ভব হয়রন;  

 প্রকদল্পর আলাো প্রদজক্ট টিম রেল নাোঃ- সাধারণর্ প্রকল্প পররচালনা সহজ ও কার্ যকরী করদত একটি 

সুরনরে যষ্ট প্রদজক্ট টিম থাদক। ঈশ্বরেী ইরপদজদির চারজন মহাব্যবস্থাপক ঘন ঘন িদিী হকয়কেন, র্ারা 

অরতররক্ত োরয়ে রহদসদব এই প্রকদল্পর প্রকল্প পররচালক রহসাদব পালন কদরদেন; 

 সকন্দ্রীয় ইটিরপ নাইোঃ প্রকদল্প একটি সকন্দ্রীয় ইটিরপ থাকা প্রদয়াজন রেল; জায়গা আদে, রকন্তু এখন পর্ যন্ত 

ততরী করা হয়রন; 

 প্রককল্পর সুডনডদ মষ্ট Exit Plan নাইোঃ সুডনডদ মষ্ট Exit Plan থাকদল আদরা কার্ যকরভাদব 

অিকাঠাকমাগুকিার ডনয়ডমর্ (Regular) রক্ষণাকিক্ষকণর পডরকল্পনা ও িাকজট িরাে করা মর্র্;  

 প্রকদল্প Work Breakdown Structure (WBS), Project Scheduling (CPM, 

PERT), Gantt Chart, Project Organogram ইতযারে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পিরত ব্যবহার করা 

হয়রনোঃ বাস্তদব এগুদলা োিাই কাজ বাস্তবায়দন সতমন সকান সমস্যা হয়রন বদল জানা সগদে। তদব 

ভডিষ্যকর্ অনুরূপ প্রকল্পসমূকহ এই পিরতগুদলা ব্যবহার করা সর্দত পাদর।  

 

৬.৩.৩ সুদর্াগ (Opportunity)  

 

সুদর্াগ (Opportunity) হদে প্রকদল্পর বারহদরর েযাক্টর সর্গুদলা প্রকদল্পর জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃরষ্ট কদরদে 

রকাংবা সর্গুদলা সঠিক ভাদব ব্যবহার, রনয়ন্ত্রণ বা চালনা করদত পারদল ভরবষ্যদত আদরা সবশী সুরবধা বা 

উপকার পাওয়া সর্দত পাদর। এই প্রকদল্পর সুদর্াগসমূহ ডনম্নরূপোঃ 

 সরলওদয়র জরম পাওয়ায় প্রকল্পটি ভূরম অরধগ্রহদনর েীর্ য ও ব্যয়বহুল প্ররিয়া সথদক মুক্ত; 

 রবরনদয়াগকারীদের কাদে প্রকল্পটির সবশ চারহো আদেোঃ ২০১৩ সাল হদতই কারখানা ভবন ও প্লট বরাদ্দ 

শুরু হয়; 

 প্রকদল্পর আনুর্রিক খরচ সর্মন রবদ্যযৎ-এর খরচ কম, র্া’ রবরনদয়াগকারীদের আকর্ যণ কদর;  

 প্রকদল্পর কারখানাগুদলাদত গ্যাস সরবরাদহর কারদণ উৎপােন খরচ সবশ কদম এদসদে। েদল 

রবরনদয়াগকারীরা আদরা উৎসাহী হদয়দে এবাং এদত উৎপােন বৃরির মােদম রবদেশী রবরনদয়াগ ও রপ্তানী 

আয় বৃরি পাদব বদল আশা করা র্ায়;   

 প্রকল্প এলাকাটি সথদক হারি যি সরলওদয় িীজ ও লালন শাহ সিক সসতু ১রকদলারমটার (রক:রম:), ঈশ্বরেী 

সরল সস্টশন ও ডিমানিন্দর (ির্মমাকন চালু নয়) মাত্র ১০ডক:ডম:, রাজশাহী ৭০ডকডম, র্মুনা নদীর উপর 

িঙ্গিন্ধু িীজ ১৩০ডকডম, মিনাকপাি স্থি িন্দর ১৬০ডকডম, মংিা সমুদ্র িন্দর ২৪০ডকডম ও চট্টগ্রাম সমুদ্র 

িন্দর ৪৮০ডকডম দূকর অিডস্থর্। প্রকদল্পর খুব কাদেই সেদশর অন্যতম বৃহিম প্রকল্প “রুপপুর পারমানরবক 

সকন্দ্র”-এর রবশাল কম যর্ে চলদে। সতইশটি ২০-তলা ভবদনর কাজও চলদে। সরকার এ’ উপলদক্ষ এই 

এলাকার সাদথ সেদশর অন্যান্য অাংশ, রবদশর্ত রাজধানী এবাং রবমান ও সমুদ্র্ বন্দরগুদলার সর্াগাদর্াগ 

ব্যবস্থা সেদল সাজাদব বদল মদন হয়। ঈশ্বরেী রবমানবন্দরটি পুনরায় ব্যবহাদরাপদর্াগী হদল এই ইরপদজিটি 

রবরনদয়াগকারীদের কাদে আদরা আকর্ যনীয় হদয় উঠদব;  

 পে তবরচত্রয আনয়দনর লদক্ষয ঈশ্বরেী রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এলাকার কর্তযপক্ষ নতুন প্লটগুদলার জন্য 

অপ্রচরলত রকাংবা রবদশর্ারয়ত পদের রবরনদয়াগকারীদের প্রাধান্য রেদে, র্া’ প্রকল্পটিদক অদনক সবশী 

সটকসই করদব বদলই মদন হয়;  
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 ঈশ্বরেী ইরপদজদির রনজস্ব সহরলপ্যাি, োয়ার রিদগি ও সমরিকযাল সসন্টার আদে, র্া’ ঈশ্বরেী 

ইরপদজদির ২য় পর্ যাদয়র রবরনদয়াগকারী ও শ্ররমকদের কাদে সবশ আকর্ যনীয় বদল মদন হয়;  

 জনগদণর মদে প্রকল্পটির গ্রহণদর্াগ্যতা আদে, র্া’ একটি প্রকদল্পর সটকসই (sustained) হওয়ার জন্য 

একটি প্রদয়াজনীয় শতয; 

 প্রকল্পটি পদ্মা নেীর surface water ব্যবহার করদত পারদে, র্া’ একাধাদর সাশ্রয়ী ও সুরবধাজনক;  

 প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর েদল রশক্ষা ও কম যসাংস্থাদন, স্বাস্থযদসবা, নারীর ক্ষমতায়ন ইতযারে সক্ষদত্র সর্ 

পররবতযন আসদে, তা ক্ষুদ্র্ হদলও সামরগ্রকভাদব সেদশর অথ যনীরতদত গুরুেপূণ য ভূরমকা রাখদব। 

 

৬.৩.৪ ঝুঁরক (Threat) 

 

ঝুঁরক (Threat) হদে প্রকদল্পর বারহদরর েযাক্টর সর্গুদলা প্রকদল্পর বাস্তবায়ন ও উদদ্দশ্য অজযন ব্যাহত অথবা 

প্রকদল্পর জন্য সম্ভাব্য হুমরক সৃরষ্ট কদরদে বা ভরবষ্যদত করদত পাদর। এই প্রকদল্পর ঝুঁরক ডনম্নরূপোঃ 

 সাংদর্াগ সিকগুদলার সঠিক ও সমদয়াপদর্াগী রক্ষণাদবক্ষণোঃ সরলদস্টশন, সমুদ্র্বন্দর ও রবমানবন্দদরর 

সাদথ সাংদর্াগ সিকগুদলা ভাল না থাকদল রকাংবা সঠিক ও সমদয়াপদর্াগী রক্ষণাদবক্ষদণর অভাব হ’সল 

রবরনদয়াগকারীদের মাদি এই ইরপদজদি রবরনদয়াদগ রনেৃহতা সেখা রেদত পাদর।  

৬.৪ SWOT-এর রেক রনদে যশনা 

৬.৪.১ SWOT-এর সুদর্াগ-সবলতা রবর্য়ক রেকরনদে যশনা 

 সবপজার রনজস্ব জনবদলর েক্ষতাদক সুচারুভাদব ব্যবহার করার জন্র্ রবদশর্ত অবকাঠাদমা রক্ষণাদবক্ষণ 

ও ব্যবস্থাপনা, আরথ যক ব্যবস্থাপনা ইতযারে রবর্দয় পররকরল্পত ও রনয়রমত প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা চালু রাখা 

প্রদয়াজন।  

 প্রকল্পটি সথদক তুলনামূলকভাদব কাদে অবরস্থত মাংলা সমুদ্র্ বন্দরটি বি জাহাজ চলাচদলর ও দ্রুত 

মালামাল খালাদসর উপদর্াগী কদর সতালার এবাং রিদপর সময় আদরা করমদয় আনার ব্যাপাদর র্থার্থ 

কর্তযপদক্ষর সাদথ কার্ যকর সর্াগাদর্াগ করা সর্দত পাদর; 

 ঈশ্বরেী রবমানবন্দরটি পুনরায় ব্যবহাদরাপদর্াগী করার ব্যাপাদর র্থার্থ কর্তযপদক্ষর সাদথ কার্ যকর 

সর্াগাদর্াগ করা সর্দত পাদর; 

 প্রকদল্প পর্ যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ রনরিত রাখার জন্য র্থার্থ কর্তযপদক্ষর সাদথ কার্ যকর সর্াগাদর্াগ বজায় 

রাখা সর্দত পাদর;  

 পে তবরচত্রয আনয়দনর লদক্ষয ঈশ্বরেী রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এলাকার কর্তযপক্ষ নতুন প্লটগুদলার জন্য 

অপ্রচরলত রকাংবা রবদশর্ারয়ত পদের রবরনদয়াগকারীদের প্রাধান্য সেয়ার রীরত বজায় রাখা সর্দত পাদর; 

 ঈশ্বরেী ইরপদজদির রনজস্ব সহরলপ্যাি, োয়ার রিদগি ও সমরিকযাল সসন্টাদরর সময়ানুগ ও র্থার্থ  

রক্ষণাদবক্ষণ রনরিত করার  জন্য প্রদয়াজনীয় পররকল্পনা রাখা সর্দত পাদর।  
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৬.৪.২ SWOT-এর সুদর্াগ-দ্যব যলতা রবর্য়ক রেকরনদে যশনা 

 

 প্রকদল্প প্রস্তারবত স্থাদন সকন্দ্রীয় ইটিরপ ততরী করা সর্দত পাদর; 

 ভরবষ্যদত অনুরূপ প্রকল্প পররকল্পনার সমদয় Demand Assessment, সম্ভাব্যতা র্াচাই (আরথ যক, 

কাররগরী ও সামারজক), পররদবশগত প্রভাব  র্াচাই ও Baseline Study ও Exit Plan  

     করা উরচৎ। এদত প্রকল্প সটকসই (sustained) ও সেল হওয়ার সম্ভাবনা অদনক সবদি র্াদব;  

 ভরবষ্যদত অনুরূপ প্রকল্প বাস্তবায়দনর সমদয় WBS (Work Breakdown Structure), 

Project Scheduling (CPM/PERT), Gantt Chart, Project Organogram ইতযারে 

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পিরত ব্যবহার করা উরচৎ। 

 

৬.৪.৩ SWOT-এর ঝুঁরক-সবলতা রবর্য়ক রেকরনদে যশনা 

 প্রকদল্পর অবস্থান অদনক রবরনদয়াগকারীদের জন্য সবশ সুরবধাজনক। তদব মাংলা সমুদ্র্ বন্দর, রবমানবন্দর 

ও সরলদস্টশদনর সাদথ সাংদর্াগ সিকগুদলা সঠিক ও সমদয়াপদর্াগী রক্ষণাদবক্ষদণর অভাব সর্ন না হয়- 

সস’জন্য র্থার্থ কর্তযপক্ষ, সর্মন সিক ও জনপথ রবভাগ, এলরজইরি- ইতযারের সাদথ রনরবি সর্াগাদর্াগ 

বজায় রাখা জরুরী।  

 

৬.৪.৪ SWOT-এর ঝুঁরক-দ্যব যলতা রবর্য়ক রেকরনদে যশনা  

 ইরপদজদির কারখানাগুদলার ইটিরপ এর কার্ যিম সবপজা’র এনভায়রনদমন্ট কাউরন্সলরগণ কর্তযক DoE-

এর গাইিলাইন অনুর্ায়ী রনয়রমত তোররককরণ রনরিত করদত হদব; 

 প্রকল্পটি রবদশর্ারয়ত রবধায় স্থানীয়ভাদব উদ্ভূত সর্ সকাদনা সমস্যা দ্রুত রচরেত কদর র্থার্থ কর্তযপদক্ষর 

সাদথ আদলাচনা কদর সমাধান করা প্রদয়াজন। রবদশর্ত সর্’ স্থানীয় রবর্য়গুদলা সাধারণভাদব ঈশ্বরেী 

ইরপদজদির আওতার বাইদর, সসগুদলার ব্যাপাদর র্থার্থ মহদল আদলাচনা ও ব্যাখ্যা করা সর্দত পাদর। 
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সপ্তম অোয় 

প্রকদল্পর প্রভাব পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ 

উসদ্দশ্য অজযদনর অবস্থা পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ এবাং আথ ম-সামাডজক অিস্থা মূল্যায়কন মর্ ডির্য়সমূহ 

আকিাচনা করা হকয়কে র্া ডনকম্ন মদয়া হি- 

 আথ ম-সামাডজক অিস্থার র্থ্য 

 ডশক্ষা ও স্বাস্থয ডির্কয় র্থ্য 

 পারন ও পয়:রনষ্কাশন 

 প্রডশক্ষণ  

 সুডিধাকভাগীকদর পডরিার ডকভাদব িাভবান হকয়কে ইর্যাডদ। 

 

 ৭.১ কম মরর্ এিং কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর আথ ম-সামাডজক অিস্থার র্থ্য 

 

৭.১.১ ক: কম মরর্ উিরদার্াকদর িয়স সংিান্ত র্থ্য 

“ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মায়” প্রককল্পর আথ ম-সামাডজক অিস্থা মূল্যয়কনর জন্য প্রথকমই 

সংডেষ্ট রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্ নারী-পুরুকর্র সংখ্যা কতৃমপকক্ষর ডনকট মথকক সংগ্রহ করা হয়। 

র্থ্য সংগ্রহকািীন সমকয় (২০১৮ সাকির মাচ ম মাকস) প্রকল্প এিাকার কারোনাসমূকহ মমাট ১,৮১৮ জন শ্রডমক 

ও কম মকর্মা কম মরর্ ডেি। একদর মকধ্য ১,৩০৯ (৭২%) জন নারী এিং ৫০৯ জন (২৮%) পুরুর্। সুর্রাং 

প্রককল্পর সরাসডর উপকারকভাগী নমুনায়কনর ৫৮০ নারী-পুরুর্কক এই ১,৮১৮ জন শ্রডমক ও কম মকর্মা মথকক 

আনুপাডর্ক হার ডিকিচনা ককর ৪১৮ জন নারী ও ১৬২ জন পুরুর্- এ’ভাকি র্থ্য সংগ্রকহর জন্য প্রাথডমক ভাকি 

ডনি মাচন করা হয়।  মর্ সকি উিরদার্া প্রকল্প এিাকার কারোনাসমূকহ কম মরর্ র্াকদর র্থ্য সারডণ-ক এিং 

র্ারা ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্-নন র্াকদর র্থ্য সারডণ-ে-মর্ সডন্নকিডশর্ করা হকিা।  

প্রভাি মূল্যয়কন অংশগ্রহণকারী সুডিধাকভাগীকদর ডিঙ্গ এিং িয়স ডভডিক উপাি সারডণ-৭.১ এ উপস্থাপন করা 

হকিা। উপাি ডিকের্ণ ককর মদো র্ায় মর্, প্রককল্পর সুডিধাকভাগী উিরদার্াকদর গড় িয়স ২৫.৯৫ িের,  একদর 

মকধ্য নারীকদর গড় িয়স ২৫.৯ িের এিং পুরুর্কদর গড় িয়স ২৬ িের অথ মাৎ পুরুর্দের গি বয়স নারীদের 

গি বয়দস সচদয় সামান্য সবশী।  সামডগ্রকভাকি, সিকচকয় মিশী সংখ্যক (৪১%) সুডিধাকভাগী উিরদার্া, র্াকদর 

িয়স ২১-২৫ িের, একদর মকধ্য ৩৯.৭% নারী এিং ৪৪.৪% পুরুর্। সিকচকয় কম সংখ্যক (১.২%) পুরুর্ 

র্াকদর িয়স ৪১ িের িা র্ার মিশী। নারীরা পুরুকর্র তুিনায় কম িয়কস উপাজমন কাকজর সাকথ যুক্ত হয়। 
 

সারডণ-৭.১.১ ক: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মাকয় কম মরর্ উিরদার্াকদর শর্করা হার ডিন্যাস  
  

নির্দ েশক 

নিঙ্গ 

পুরুষ মনিিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

বয়স 

≥ ২০     বছর 9.3 15 17.0 71 14.8 86 

২১-২৫  বছর 44.4 72 39.7 166 41.0 238 

২৬-৩০ বছর 34.0 55 32.3 135 32.8 190 

৩১-৩৫ বছর 6.8 11 8.4 35 7.9 46 

৩৬-৪০ বছর 4.3 7 2.6 11 3.1 18 

৪১ ≥      বছর 1.2 2 0 0 0.3 2 

গড় বয়স 26.0 25.9 25.৯৫ 

মমাট 100 162 ১০০ 418 ১০০ ৫৮০ 
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৭.১.১ ে: কম মরর্-নন  উিরদার্াকদর িয়স সংিান্ত র্থ্য 

সামডগ্রকভাকি, উিরদার্াকদর গড় িয়স ৩৫.৬ িের, একদর মকধ্য নারীকদর গড় িয়স ৩৪.৫ িের এিং 

পুরুর্কদর গড় িয়স ৩৮.৮ িের অথ যাৎ পুরুর্দের বয়স নারীদের সচদয় সবশী। সিকচকয় মিশী সংখ্যক (৩২.৪%) 

উিরদার্া, র্াকদর িয়স ৪১≤ িের, একদর মকধ্য পুরুকর্র শর্করা হার নারীকদর শর্করা হাকরর মচকয় প্রায় 

ডিগুন (২৭.৬% নারী এিং ৪৬.৬% পুরুর্)। আিার সামডগ্রকভাকি মদো র্ায় মর্, সিকচকয় কমসংখ্যক 

(৫.৯%) উিরদার্া র্াকদর র্াকদর িয়স ২০ িেকরর মকধ্য, একদর মকধ্য ৬.৯% নারী এিং ২.৭% পুরুর্ অথ্যমাৎ 

নারীকদর শর্করা হার পুরুকর্র তুিনায় প্রায় ডর্নগুন।  

  সারডণ-৭.১.১ খ: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্ নন- এমন উিরদার্াকদর শর্করা হার ডিন্যাস 

(নারী এিং পুরুর্  ডহসাকি)   

 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ 

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

িয়স 

≥ ২০     বের 2.7 2 6.9 15 5.9 17 

২১-২৫  বের 6.8 5 15.2 33 13.1 38 

২৬-৩০ বের 20.5 15 19.8 43 20.0 58 

৩১-৩৫ বের 6.8 5 15.7 34 13.4 39 

৩৬-৪০ বের 16.4 12 14.7 32 15.2 44 

৪১ ≥      বের    46.6 34 27.6 60 32.4 94 

গড় িয়স 38.8 34.5 35.6 

মমাট 100.0 73 100.0 217 100.0 290 
 

কম মরর্ ও কম মরর্ নন এমন উিরদার্াকদর িয়কসর তুিনামূিক আকিাচনা করা হি  

 

নারী ও পুরুর্ উভয় সক্ষদত্র প্রকল্প এলাকার কারখানাসমূদহ কম যরত উিরোতাদের গি বয়স, র্ারা প্রকল্প 

এলাকার কারখানাসমূদহ কম যরত-নন সসই সকল উির োতাদের গি বয়দসর সচদয় তুলনামূলক কম।     

 

 

ডচত্র ৭.১: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মাকয় কম মরর্ এিং কম মরর্ নন- এমন উিরদার্াকদর গড় িয়স রশক্ষা 

রবর্য়ক তে 
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৭.১.২ ক: কম মরর্ উর্র্রদার্াকদর ডশক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া   

সামডগ্রকভাকি, সিকচকয় মিশী সংখ্যক (৩৫%) উিরদার্া, র্াকদর ডশক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া মাত্র অষ্টমকশ্রনী পাশ, 

একদর মকধ্য নারীকদর শর্করা হার পুরুকর্র শর্করা হাকরর মচকয় প্রায় ডিগুন (৪০.৪% নারী এিং ২১% 

পুরুর্)। সিকচকয় মিশী সংখ্যক পুরুর্ (৩৬.৪%) র্াকদর ডশক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া এইচএসডস পাশ। এিং সিকচকয় 

মিশী সংখ্যক নারী (৩৫%) র্াকদর ডশক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া অষ্টমকশ্রনী পাশ। কেকনা স্কুকি র্ায় নাই এমন 

উিরদার্াকদর মকধ্য নারীকদর শর্করা হার পুরুকর্র তুিনায় মিশী।   

 সারডণ-৭.১.২ ক: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মাকয় কম মরর্ উিরদার্াকদর ডশক্ষাগর্ মর্াগ্যর্ার 

শর্করা হার ডিন্যাস  
  

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ 

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা  

কেকনা স্কুকি র্ায় নাই 1.2 2 2.9 12 2.4 14 

প্রাইমারী স্কুি পাশ 6.2 10 16.5 69 13.6 79 

অষ্টম সশ্রনী পাস 21.0 34 40.4 169 35.0 203 

এস এস ডস পাশ 16.7 27 15.6 65 15.9 92 

এইচ এচ ডস পাশ 36.4 59 18.7 78 23.6 137 

ডি এ পাস/ মাস্টাস ম   18.5 30 6.0 25 9.5 55 

সমাট 100 162 100 418 100 580 

 

৭.১.২ ে: কম মরর্-নন  এমন উিরদার্াকদর ডশক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া   

সামডগ্রকভাকি, এক-তৃর্ীয়াংকশর মচকয় মিশী সংখ্যক (৩৭.৬%) উিরদার্াকদর ডশক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া মাত্র 

প্রাইমারী স্কুি পাশ, একদর মকধ্য নারীকদর শর্করা হার পুরুকর্র শর্করা হাকরর মচকয় মিশী। মাত্র ২% 

উিরদার্া ডি এ পাস/ মাস্টাস ম  পাশ, একদর মকধ্য পুরুকর্র শর্করা হার নারীকদর শর্করা হাকরর মচকয় সামান্য 

মিশী। সিকচকয় মিশী সংখ্যক পুরুর্ (৩২.৯%) র্াকদর ডশক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া প্রাইমারী স্কুি পাশ। সিকচকয় মিশী 

সংখ্যক (৩৭.৬%) নারীকদরও ডশক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া প্রাইমারী স্কুি পাশ। কেকনা স্কুকি র্ায় নাই এমন 

উিরদার্াকদর মকধ্য পুরুকর্র শর্করা হার নারীকদর প্রায়  ডিগুন।   

সারডণ-৭.১.২ খ: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্ নন- এমন উিরদার্াকদর ডশক্ষাগর্ মর্াগ্যর্ার 

শর্করা হার ডিন্যাস   

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা  

কেকনা স্কুকি র্ায় নাই 17.8 13 9.7 21 11.7 34 

প্রাইমারী স্কুি পাশ 27.4 20 41.0 89 37.6 109 

অষ্টম সশ্রনী পাস 32.9 24 30.9 67 31.4 91 

এস এস ডস পাশ 8.2 6 11.5 25 10.7 31 

এইচ এচ ডস পাশ 11.0 8 5.1 11 6.6 19 

ডি এ পাস/ মাস্টাস ম   2.7 2 1.8 4 ২ 6 

সমাট 100 73 100 217 100 290 
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তববারহক অবস্থার র্থ্য 

৭.১.৩ ক: কম মরর্ উিরদার্াকদর তববারহক অবস্থা  

সামডগ্রকভাকি, ডর্ন-পঞ্চমাংকশর মচকয় মিশী সংখ্যক (৬৮.৬%) উিরদার্া ডিিাডহর্। একদর মকধ্য নারীকদর 

শর্করা হার পুরুকর্র শর্করা হাকরর মচকয় মিশী (নারী-৭০.৮% এিং পুরুর্-৬৩%)। অডিিাডহর্ নারী ও 

পুরুকর্র শর্করা হার ২২.২%।  সিকচকয় কম সংখ্যক পুরুর্ (৬.%) উিরদার্া ডিপত্নীক। এিং কম সংখ্যক 

নারী (৬%) উিরদার্া র্ািাকপ্রাপ্তা।  

সারডণ-৭.১.৩ ক: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মাকয় কম মরর্ উিরদার্াকদর তিিাডহক অিস্থার 

শর্করা হার ডিন্যাস   

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

তিিাডহক অিস্থা 

অডিিাডহর্ 36.4 59 16.7 70 22.2 129 

ির্মমাকন ডিিাডহর্ 63.0 102 70.8 296 68.6 398 

ডিধিা/ডিপত্নীক 6.0 1 4.0 17 3.2 18 

র্ািাকপ্রাপ্ত 0.0 0 8.4 35 6.0 35 

সমাট 100 162 100 418 100 580 
 

৭.১.৩ ে: কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর তববারহক অবস্থা  

সামডগ্রকভাকি, সিকচকয় মিশী সংখ্যক (৯০%) উিরদার্া ির্মমাকন ডিিাডহর্। একদর মকধ্য নারীকদর শর্করা 

হার পুরুকর্র শর্করা হাকরর মচকয় মিশী (নারী-৯০.৮% এিং পুরুর্-৮৭.৭%)। অডিিাডহর্ নারী ও পুরুকর্র 

শর্করা হার ৪.৫%।  সিকচকয় কম সংখ্যক পুরুর্ (১.৪%) ডিপত্নীক এিং একই সংখ্যক উিরদার্া স্ত্রীর সাকথ 

র্ািাক হকয়কে। সিকচকয় কম সংখ্যক নারী (২.৪%) উিরদার্া র্ািাকপ্রাপ্তা। 
 

সারডণ-৭.১.৩ খ: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্ নন- এমন উিরদার্াকদর তিিাডহক অিস্থার 

শর্করা হার ডিন্যাস  
  

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

তিিাডহক অিস্থা 

অডিিাডহর্ 9.6 7 2.8 6 4.5 13 

ডিিাডহর্ 87.7 64 90.8 197 90.0 261 

ডিধিা/ডিপত্নীক 1.4 1 3.6 8 3.1 9 

র্ািাকপ্রাপ্ত 1.4 1 2.8 6 2.4 7 

সমাট 100 73 100 217 100 290 
 

 

উিরোতাদের পররবাদরর ধরন 

৭.১.৪ ক: কম মরর্ উিরদার্াকদর পররবাদরর ধরন  

সি মসকমর্, সিকচকয় মিশী সংখ্যক (৮১.৪%) উিরদার্া পডরিাকরর সদস্যকদর সাকথ (কেকি/কমকয় সহ) িসিাস 

ককর। একদর মকধ্য পুরুকর্র শর্করা হার নারীকদর শর্করা হাকরর মচকয় মিশী (পুরুর্ ৯১.৪% এিং নারী 
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৭৭.৫%)। সিকচকয় কম সংখ্যক পুরুর্ (০.৬.%) উিরদার্া আত্মীয়কদর সাকথ িসিাস ককর। এিং একই ভাকি 

কম সংখ্যক নারী (১.৭%) উিরদার্া ও আত্মীয়কদর সাকথ িসিাস ককর।  

 

সারডণ-৭.১.৪ ক: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্ নন- এমন উিরদার্াকদর পডরিাকরর ধরন 

এর শর্করা হার ডিন্যাস  
  

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

পররবাদরর ধরন 

একাকী অিস্থান  3.7 6 13.6 57 10.9 63 

একক পডরিার (স্বামী-স্ত্রী এককত্র)  4.3 7 7.2 30 6.4 37 

পডরিাকরর সদস্যকদর সাকথ (কেকি/কমকয়) 91.4 148 77.5 324 81.4 472 

আত্মীয় এর সাকথ .6 1 1.7 7 1.4 8 

সমাট  100 162 100 418 100 580 

 

৭.১.৪ ে: কম মরর্-নন এমন  উিরদার্াকদর পররবাদরর ধরন  

সডম্মডির্ভাকি, সংখ্যাডধকয (৮৩.৪%) উিরদার্া পডরিাকরর সদস্যকদর সাকথ (কেকি/কমকয় সহ) িসিাস 

ককর। একদর মকধ্য পুরুকর্র শর্করা হার নারীকদর শর্করা হাকরর মচকয় সামান্য কম (পুরুর্ ৯৩.২% এিং 

নারী ৯৩.৫%)। সিকচকয় কম সংখ্যক পুরুর্ (১.৪%) উিরদার্া নার্ী-নার্নীকদর সাকথ িসিাস ককর। 

অন্যডদকক কম সংখ্যক নারী (০.৩%) উিরদার্া আত্মীয়কদর সাকথ িসিাস ককর এিং একই সংখ্যক নারী 

নার্ী-নার্নীকদর সাকথ িসিাস ককর।    
 

 সারডণ-৭.১.৪ খ: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্ নন- এমন উিরদার্াকদর পডরিাকরর ধরন 

এর শর্করা হার ডিন্যাস  
  

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

পররবাদরর ধরন 

একাকী অিস্থান  0.0 0 .9 2 .7 2 

একক পডরিার (স্বামী-স্ত্রী এককত্র)  5.5 4 5.1 11 5.2 15 

পডরিাকরর সদস্যকদর সাকথ (কেকি/কমকয়) 93.2 68 93.5 203 93.4 271 

নাডর্-নার্নীকদর সাকথ 1.4 1 0.0 0 .3 1 

আত্মীয় এর সাকথ 0.0 0 .5 1 .3 1 

সমাট  100.0 73 100.0 217 100.0 290 

 

কম মরর্ ও কম মরর্-নন এমন উিরোতাদের পররবাদরর সলাক সাংখ্যা সাংিান্ত তে 

৭.১.৫ ক: কম মরর্ উিরদার্াকদর পররবাদরর সলাক সাংখ্যা  

সারডণ ৭.৫ক মথকক মদো র্ায় মর্, উিরদার্াকদর পডরিাকরর গড় মিাক সংখ্যা ৪.৩২ জন, নারীকদর পডরিাকরর 

গড় মিাকসংখ্যা পুরুর্কদর পডরিাকরর গড় মিাক সংখ্যার মচকয় মিশী। সামডগ্রকভাকি, প্রায় অকধ মক সংখ্যক 

(৪৮.৪%) উিরদার্াকদর পডরিাকরর মিাকসংখ্যা ৩-৪ জন। একদর মকধ্য নারীকদর শর্করা হার পুরুকর্র 

শর্করা হাকরর মচকয় মিশী (নারী-৫১.২% এিং পুরুর্-৪১.৪%)। পুরুর্কদর মকধ্য সিকচকয় মিশী সংখ্যক 

(৫৩%) উিরদার্াকদর পডরিাকরর মিাকসংখ্যা  ৫ ≤ জন এিং মাত্র ৫.৬% এর পডরিাকরর মিাকসংখ্যা ≤ 
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২ জন।  আিার নারীকদকর মকধ্য সিকচকয় মিশী সংখ্যক (৫১.২%) উিরদার্াকদর পডরিাকরর মিাকসংখ্যা ৩-৪ 

জন এিং মাত্র ৭.৭% এর পডরিাকরর মিাকসংখ্যা ≤ ২ জন।     

সারডণ-৭.১.৫ ক: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মাকয় কম মরর্ উিরদার্াকদর পডরিাকরর 

মিাকসংখ্যা এর শর্করা হার ডিন্যাস   

 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা  

≥ ২ জন 5.6 9 7.7 32 7.1 41 

৩-৪ জন 41.4 67 51.2 214 48.4 281 

৫ ≥ জন  53.0 86 41.1 172 44.5 258 

গি ৪.21 ৪.44 4.৩2 

সমাট 100.0 162 100.0 418 100.0 580 

 

৭.১.৫ ে: কম মরর্-নন উিরদার্াকদর পররবাদরর সলাক সাংখ্যা  

সারডণ ৭.৫ে মথকক মদো র্ায় মর্ উিরদার্াকদর পডরিাকরর গড় মিাক সংখ্যা ৪.১৮, নারীকদর পডরিাকরর গড় 

মিাকসংখ্যা পুরুর্কদর পডরিাকরর গড় মিাক সংখ্যার মচকয় সামান্য মিশী। সামডগ্রকভাকি, অকধ মককর মচকয় মিশী 

সংখ্যক (৫১.৭%) উিরদার্াকদর পডরিাকরর মিাক সংখ্যা ৩-৪ জন। একদর মকধ্য নারীকদর শর্করা হার 

পুরুকর্র শর্করা হাকরর মচকয় মিশী (নারী-৫৩.৯% এিং পুরুর্-৪৫.২%)। সিকচকয় কম (৮.৬%) 

উিরদার্াকদর পডরিাকরর মিাক সংখ্যা ≤২ জন। 

     

সারডণ-৭.১.৫ খ: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্ নন- এমন উিরদার্াকদর পডরিাকরর সদস্য 

সংখ্যা এর শর্করা হার ডিন্যাস   

 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা  

≥ ২ জন 4.1 3 10.1 22 8.6 25 

৩-৪ জন 45.2 33 53.9 117 51.7 150 

৫ ≥ জন  50.7 37 35.9 78 39.7 115 

গি ৪.১৭ ৪.19 4.১8 

সমাট 100.0 73 100.0 217 100.0 290 
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সপশা সাংিান্ত তে 

৭.১.৬ ক: কম মরর্ উিরদার্াকদর পররবাদরর সপশা সাংিান্ত তে   

প্রভাি মূল্যয়কনর জন্য উিরদার্াকদর পূকি মর
1
 ও ির্মমান মপশা

2
 ডনকম্নর সারডণ মর্ মদোকনা হকিা। পূকি ম 

সিকচকয় মিশী সংখ্যক (৫৬.৯%) মডহিা উিরদার্ার মপশা ডেি গৃডহনী। প্রায় এক-তৃর্ীয়াংশ উিরদার্া 

চাকডর করর্। একদর মকধ্য নারীকদর শর্করা হার পুরুকর্র শর্করা হাকরর মচকয় কম (নারী-২৫.৪% এিং 

পুরুর্-৪৫.৭%)। অন্যডদকক, ির্মমাকন সডম্মডির্ভাকি প্রায় সককিই চাকডর করকে। মাত্র ০.৫% ক্ষুদ্র ব্যিসা 

এিং ০.২% কাকজর অিসকর ডরক্সা-ভযান চািায়/োইভার।     

সারডণ-৭.১.৬ ক: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মাকয় কম মরর্ এমন উিরদার্াকদর পডরিাকরর 

      পূকি মর ও ির্মমান মপশা এর শর্করা হার ডিন্যাস   

 

 

 

    রনদে যশক 

সপশার ধরন 

বতযমান সপশা সমাট পূকি মর মপশা সমাট 

পুরুর্ মরহলা পুরুর্ মরহলা 

শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার 

সপশা 

চাকডর 99.4 161 99.3 415 99.3 576 45.7 74 25.4 106 31.0 180 

কৃডর্       8.7 14 .2 1 2.6 15 

ক্ষুদ্র ব্যিসা ০.6 1 ০.5 2 .5 3 6.2 10 1.9 8 3.1 18 

গরু-োগি পািন       - - .9 4 .7 4 

হোঁস মুরগী পািন       0.0 0 .5 2 .3 2 

ডরকসা-ভযান 

চািক/ডসএনডজ 

- - .2 1 .2 1 1.2 2 - - .5 2 

ডদনমজুর       3.1 5 - - 1.3 5 

গৃডহণী         56.9 238 41.2 239 

 টিউশনী       35.2 57 14.1 59 20.0 116 

সমাট 100 162 100 418 100 580 100 162 100 418 100 580 

 

৭.১.৬ ে: কম মরর্-নন উিরদার্াকদর পররবাদরর সপশা সাংিান্ত তে   

মর্ সকি পডরিাকরর মকান সদস্য ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় চাকডর ককর না এমন উিরদার্াকদর 

পডরিাকরর মপশা সারডণ  ৭.৬ে মদয়া হকিা। সিকচকয় মিশী সংখ্যক (৯০.৩%) উিরদার্া গৃডহনীর কাজ ককর। 

মাত্র ১২.৪% উিরদার্া ক্ষুদ্র ব্যিসা ককর জীডিকা ডনি মাহ ককর এিং ৮.৯% ডদন মজুর, ৬.২% চাকডর ও ২% 

কৃডর্ কাজ ককর।  

    

 

 

                                                             
1 পূকি মর মপশা বা আয়ের ক্ষেয়ে ২০১৫ সাি মক ডিকিচনা করা হকয়কে 

2 ির্মমান মপশা িা আয়ের ক্ষেয়ে ২০১৮ সাি মক ডিকিচনা করা হকয়কে 
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সারডণ-৭.১.৬ খ: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্ নন- এমন উিরদার্াকদর পডরিাকরর ির্মমান 

 মপশা এর শর্করা হার ডিন্যাস   

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

সপশা  

চাকডর 17.8 13 2.3 5 6.2 18 

কৃডর্ 5.5 4 .8 2 2.0 6 

ক্ষুদ্র ব্যিসা 42.5 31 2.3 5 12.4 36 

ডরকসা-ভযান 

চািক/ডসএনডজ 

6.8 5 0.0 0 1.7 5 

ডদনমজুর 23.2 17 3.7 8 8.9 23 

গৃডহণী   90.3 196 68.3 198 

োত্র/োত্রী 4.1 3 .5 1 1.4 4 

সমাট 100 73 100 217 100 290 

 

উিরোতাদের পররবাদরর আয় সাংিান্ত তে 

৭.১.৭ ক: কম মরর্ উিরদার্াকদর পররবাদরর পূদব যর ও ির্মমান আয় সাংিান্ত তে  

সামডগ্রকভাকি, পূকি মর মপশা (২০১৫ সাি) মথকক মাডসক গড় আয় ডেি ১০৬১৮ টাকা, একদর মকধ্য নারীকদর 

গড় আয় পুরুকর্র গড় আকয়র মচকয় কম। একই ডচত্র মদো র্ায় ির্মমান মপশা (২০১৮ সাি) মথকক আকয়র 

মক্ষকত্রও। ির্মমান মপশা মথকক সি মকমাট গড় আয় ১৬৮৫৫ টাকা। এোকনও পুরুকর্র গড় আয় নারীকদর গড় 

আকয়র মচকয় মিশী।  পূকি ম অকধ মককর মচকয় মিশী (৫২.৮%) সংখ্যক পডরিাকরর মাডসক আয় ডেি (৫০০০-

১০০০০) টাকা। ির্মমাকন দুই-পঞ্চমাংকশর মচকয় মিশী সংখ্যক পডরিাকরর (৪০.২%) মাডসক আয় (১৫০০১-

২০০০০) টাকা। অর্এি িিা র্ায় মর্ প্রকল্প এলাকার কারখানাসমূদহ চাকডর করার ফকি আকয়র উপর সরাসডর 

প্রভাি পকড়কে।   

 

সারডণ-৭.১.৭ ক: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মাকয় কম মরর্ এমন উিরদার্াকদর পডরিাকরর 

পূকি মর ও ির্মমান আয় এর শর্করা হার ডিন্যাস  
  

 

 

    রনদে যশক 

মারসক আয় 

বতযমান সপশা সমাট পূকি মর মপশা সমাট 

পুরুর্ মরহলা পুরুর্ মরহলা 

শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার 

পররবাদরর আয় 

<=5000 টাকা 00 0 00 0 00 0 3.7 6 7.2 30 6.2 36 

5000-10000 টাকা 5.6 9 7.9 33 5.2 42 43.8 71 56.2 235 52.8 306 

10001-15000 টাকা 29.0 47 33.0 138 31.9 185 30.2 49 28.0 117 28.6 166 

15001-20000 টাকা 40.4 66 40.0 167 40.2 233 19.1 31 7.4 31 10.7 62 

20000≤ টাকা  24.7 40 19.1 80 20.7 120 3.1 5 1.2 5 1.7 10 

গড় 17307 16680 16855 11946 10103 10618 

ম াট 100 162 100 418 100 580 100 162 100 418 100 580 

 

* পূকি মর মপশা িা আয় ২০১৫ সাি মক ডিকিচনা করা হকয়কে  

* ির্মমান মপশা িা আয় ২০১৮ সাি মক ডিকিচনা করা হকয়কে  



 

 

পৃষ্ঠা 56 

 

 

ডচত্র ৭.২: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মাকয় কম মরর্ এমন উিরদার্াকদর পডরিাকরর পূকি মর ও 

  ির্মমান আয় এর অিস্থা 

৭.১.৮ ক: কম মরর্ উিরদার্াকদর পররবাদরর পূদব যর ও ির্মমান ব্যয় সাংিান্ত তে  

পূকি ম, সডম্মডির্ভাকি পডরিাকরর মাডসক গড় ব্যয় ডেি ৮৮০৬.৮৬ টাকা, একদর মকধ্য নারীকদর গড় ব্যয় 

পুরুকর্র গড় আকয়র মচকয় কম। একই ডচত্র মদো র্ায় ির্মমান মপশা মথকক আকয়র মক্ষকত্রও। ির্মমান মপশা 

মথকক সি মকমাট গড় ব্যয় ১১৮৪২.৬৭ টাকা। এোকনও পুরুকর্র গড় ব্যয় নারীকদর গড় ব্যকয়র মচকয় মিশী।  পূকি ম 

অকধ মককর মচকয় মিশী (৬৪.৮%) সংখ্যক পডরিাকরর মাডসক ব্যয় ডেি (৫০০০-১০০০০) টাকা। ির্মমাকন প্রায় 

অকধ মক সংখ্যক পডরিাকরর (৪৭.৯%) মাডসক ব্যয় (১০০০১-১৫০০০) টাকা। অর্এি িিা র্ায় মর্ আয় বৃডদ্ধর 

সাকথ ব্যয় বৃডদ্ধ সরাসডর সম্পকম ডিদ্যমান।  

সারডণ-৭.১.৮ ক: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মাকয় কম মরর্ এমন উিরদার্াকদর পডরিাকরর 

পূকি মর ও ির্মমান ব্যয় এর শর্করা হার ডিন্যাস   

 

 

 

রনদে যশক 

মারসক আয় 

বতযমান সপশা সমাট পূকি মর মপশা সমাট 

পুরুর্ মরহলা পুরুর্ মরহলা 

শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার 

পররবাদরর মারসক ব্যয় 

<=5000 টাকা  .6 1 1.2 5 1.0 6 7.4 12 12.2 51 10.9 63 

5000-10000 টাকা  33.3 54 38.5 161 37.1 215 58.0 94 67.5 282 64.8 376 

10001-15000টাকা  47.5 77 48.1 201 47.9 278 29.0 47 17.5 73 20.7 120 

15001-20000 টাকা  17.3 28 11.0 46 12.8 74 4.9 8 2.4 10 3.1 18 

20000≤ টাকা  1.2 2 1.2 5 1.2 7 .6 1 .5 2 .5 3 

গড় 12493.83  11590.31  11842.67  9632.72  8486.79  8806.86  

ম াট 100 162 100 418 100 580 10০ 162 100 418 100 580 
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ডচত্র ৭.৩: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মাকয় কম মরর্ এমন উিরদার্াকদর পডরিাকরর পূকি মর ও 

ির্মমান ব্যয় এর অিস্থা 

 

৭.১.৮ ে: কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর পররবাদরর মারসক আয় সাংিান্ত তে  

সামডগ্রকভাকি, ির্মমান মপশা মথকক সি মকমাট গড় আয় ১৫৫০৭ টাকা। এোকন পুরুকর্র গড় আয় নারীকদর গড় 

আকয়র মচকয় মিশী। এক-তৃর্ীয়াংকশর মচকয় কম সংখ্যক (৩০.৭%) পডরিাকরর মাডসক আয় (১০০০১-

১৫০০০) টাকা। এোকন নারী ও পুরুকর্র শর্করা হার প্রায় সমান। ডির্ীয় মিশী সংখ্যক উির দার্া (২৭.২%) 

র্াকদর পডরিাকরর মাডসক আয় (৫০০০-১০০০০) টাকা এিং পরির্ী অিস্থাকন র্থািকম ২১% মাডসক আয় 

(১৫০০১-২০০০০) টাকা,  ১৭.৯% মাডসক আয় ২০০০০≤ টাকা এিং মাত্র ৩.১% মাডসক আয় ≤5000 

টাকা।    

 

সারডণ-৭.১.৮ ে: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্ নন- এমন উিরদার্াকদর পডরিাকরর মাডসক 

আয় এর শর্করা হার ডিন্যাস   

 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

পররবাদরর মারসক আয়  

≤5000 টাকা  00 0 4.1 9 3.1 9 

5000-10000 টাকা  26.0 19 27.6 60 27.2 79 

10001-15000 টাকা  31.5 23 30.4 66 30.7 89 

15001-20000 টাকা  21.9 16 20.7 45 21.0 61 

20000≤ টাকা  20.5 15 17.1 37 17.9 52 

গড় 16356 15221 15507 

ম াট 100 73 100 217 100 290 
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৭.১.৯ ে: কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর পররবাদরর মারসক ব্যয় সাংিান্ত তে  

পডরিাকরর গড় ব্যয় ১২০২৩ টাকা। এোকন পুরুকর্র গড় ব্যয় ১২৫৬৩ টাকা নারীকদর গড় ব্যয় ১১৮৪২ টাকা।  

এক-তৃর্ীয়াংকশর মচকয় কম সংখ্যক (৩০.৭%) পডরিাকরর মাডসক ব্যয় (১০০০১-১৫০০০) টাকা। এোকন 

নারীকদর মচকয়ও পুরুকর্র শর্করা ব্যকয়র হার মিশী। সিকচকয় কম ব্যয় ককর <=৫০০০ টাকা এমন পডরিার  

৪.৮% এিং সিকচকয় মিশী ব্যয় ককর ২০০০০≤ টাকা এমন পডরিার ৪.৮%।   

সারডণ-৭.১.৯ ে: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্ নন- এমন উিরদার্াকদর পডরিাকরর মাডসক 

ব্যয় শর্করা হার ডিন্যাস   
 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

পররবাদরর মারসক ব্যয় 

<=5000 টাকা 1.4 1 5.9 13 ৪.৮ 14 

5000-10000 টাকা 42.6 31 50.2 109 ৪৮.৩ 140 

10001-15000 টাকা 41.0 30 29.9 65 32.৮ 95 

15001-20000 টাকা 10.9 8 11.0 24 ১১.০ 32 

20000≤টাকা 4.1 3 2.7 6 3.1 9 

গড় 12302 11201 ১১৪৭৮ 

ম াট 100.0 73 100.0 217 100.0 290 

 

কম মরর্ ও কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর পররবাদরর মারসক আয় ও ব্যয় সাংিান্ত তে  

ির্মমাকন প্রকল্প এিাকার কারোনাসমূকহ কম মরর্ ও কম মরর্ নন- একদর আয় ও ব্যকয়র মকধ্য তুিনামূিক 

পাথ মকয ডচকত্রর মাধ্যকম মদোকনা হকিা: র্ার প্রকল্প এিাকার কারোনাসমূকহ কম মরর্ র্াকদর আয় মিশী ডকন্তু 

তুিনামূিক ব্যয় মিশী। অপরডদকক র্ারা প্রকল্প এিাকার কারোনাসমূকহ কম মরর্-নন র্াকদর আয় কম ডকন্তু 

র্াকদর ব্যয়ও কম। 

 

ডচত্র ৭.৪: ির্মমাকন প্রকল্প এিাকার কারোনাসমূকহ কম মরর্ ও কম মরর্ নন- একদর আয় ব্যকয়র মকধ্য   

   তুিনামূিক পাথ মকয 
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৭.১.১০ ে: কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর আদয়র উপর প্রভাব সাংিান্ত তে  

সমাট উিরোতাদের অদধ যদকর সচদয় সবশী সাংখ্যক মদন কদর সর্ ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় (২য় 

পর্ যায়) কাজ শুরুর পর তাদের পররবাদরর আদয়র উপর সকান প্রভাব পদি নাই।  এদের মদে নারীদের শতকরা 

হার পুরুদর্র শতকরা হাদরর সচদয় সবশী। অপররেদক, অদধ যদকর সচদয় কম সাংখ্যক উিরোতা মদন কদর 

তাদের আদয়র উপর প্রভাব পদিদে।  এখাদন পুরুর্ নারীদের সচদয় সবশী। 

 

সারডণ-৭.১.১০ খ: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্ নন-এমন উিরদার্াকদর আকয়র উপর মকান    

প্রভাি এর শর্করা হার ডিন্যাস   

 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

আদয়র উপর প্রভাব 

হযোঁ 46.6 34 41.2 89 42.6 123 

না 53.4 39 58.8 127 57.4 166 

সমাট 100.0 73 100.0 217 100.0 289 

 

৭.১.১০ ে: কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর আদয়র উপর প্রভাদবর ধরন 

সর্ সকল উিরোতা বদলদে সর্ ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এলাকা (২য় পর্ যায়) কাজ শুরুর পর তাদের 

পররবাদরর আদয়র উপর প্রভাব পদিদে, তাদের কাদে জানদত চাওয়া হদয়রেল রক রক প্রভাব পদিদে।  সবশী 

সাংখ্যক (৭৬.৯%) মদন কদর পররবহদনর আয় সহ অন্যান্য আয় সবদিদে। এদের মদে নারীদের শতকরা হার 

পুরুদর্র শতকরা হাদরর সচদয় কম। অপররেদক, প্রায় এক-চতুথ যাাংদশর কম (২৪.৬%) উিরোতা মদন কদর 

কাদজর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদয়দে। এদের মদেও পুরুদর্র শতকরা হার নারীদের শতকরা হাদরর সচদয় সবশী। প্রায় 

২০.৬% উিরোতা মদন কদর তাদের ব্যবসায় উন্নরত হদয়দে। 

   

সারডণ-৭.১.১০ খ: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্ নন-এমন উিরদার্াকদর আকয়র উপর প্রভাি 

এর শর্করা হার ডিন্যাস  (একারধক উির) 

 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

পুরুর্ মডহিা মমাট 

% সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা 

আদয়র উপর প্রভাব 

পররবহদনর আয় সবদিদে ও 

অন্যান্য আয় সবদিদে 

85.2 29 73.9 68 76.9 97 

জরমর মূল্য বৃরি সপদয়দে 5.88 2 4.3 4 4.7 6 

কাদজর সুদর্াগ হদয়দে 29.4 10 22.8 21 24.6 31 

ব্যবসার উন্নরত হদে 29.4 10 17.3 16 20.6 26 

খরচ কম লাদগ ২.৯ 1 ১.১ 1 ১.৫৮ 2 

সমাট  34  92  126 
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ডচত্র ৭.৫: পররবাদরর আদয়র উপর প্রভাব এর ধরন 

৭.১.১১: কম মরর্ ও কম মরর্-নন উিরদার্াকদর বসতবািী সাংিান্ত তে  

সর্ সকল উিরোতা ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এলাকায় (২য় পর্ যায়) চাকরর করদে তাদের মদে অদধ যদকর 

সচদয় সবশী সাংখ্যক উিরোতা সসরম-পাকা বািীদত বসবাস কদর। অপররেদক র্ারা চাকরর করদে না তাদের 

মদে সবদচদয়  সবশী সাংখ্যক (৪৩.৮%) পররবার কাঁচা র্দর বসবাস কদর। মাটির র্দর বসবাস কদর এমন 

উিরোতাদের শতকরা হার তুলনামূলক ভাদব চাকররজীবীদের সচদয় র্ারা চাকরর কদর না এমন সলাদকর 

শতকরা হার সবশী (চাকররজীবী ৩.১%এবাং চাকরর কদর না ৬.৩%)। মজার ব্যাপার হদে, পাকা বািীদত 

বসবাদসর শতকরা হার চাকররজীবীদের সচদয় চাকরর করদে না এমন উিারোতাদের শতকরা হার সবশী 

(চাকররজীবী ৯.১%এবাং চাকরর কদর না ১৫.২%)।  

 

সারডণ-৭.১.১১: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মাকয় উভয় উিরদার্াকদর পডরিাকরর িসর্িাডড়র 

ধরকনর শর্করা হার ডিন্যাস   

 

 

    রনদে যশক 

উির োতার ধরন  

সুরবধাদভাগী সমাট র্ারা সরাসরর সুরবধা পায় নাই সমাট  

পুরুর্  মরহলা  পুরুর্  মরহলা  

শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার 

বসবাদসর ধরন 

পাকা  20.4 33 4.8 20 9.1 53 9.7 7 17.1 37 15.2 44 

মসডম পাকা  56.2 91 51.4 215 52.8 306 36.0 26 34.1 74 34.6 100 

কোঁচা   21.5 35 40.2 168 35.0 203 50.0 36 41.9 91 43.8 127 

মাটির ঘর 1.9 3 3.6 15 3.1 18 4.3 4 6.9 15 6.3 19 

সমাট 100 162 100 418 100 580 100 73 100 217 100 290 
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৭.১.১২: কম মরর্ ও কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর বসতবািীর মারলকানার ধরন  

 

সর্ সকল উিরোতা ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এলাকায় (২য় পর্ যায়) চাকরর করদে এবাং র্ারা চাকরর করদে 

না উভদয়র মদে সবশী সাংখ্যক উিরোতা রনজ বািীদত বসবাস সকরদে (চাকররজীবী ৮৬.৯%এবাং চাকরর 

কদর না ৮২.৫%)। প্রায় ১২.২% চাকররজীবী উিরোতা ভািা বািীদত বসবাস কদর। এদের মদে নারী ও 

পুরুদর্র শতকরা হার প্রায় সমান (নারী ১২.২% এবাং পুরুর্ ১২.৩%)। মজার ব্যাপার হদে, সরলওদয়/অদন্যর 

জরমদত বসবাদসর শতকরা হার চাকররজীবীদের সচদয় চাকরর করদে না এমন উিারোতাদের শতকরা হার 

অদনক সবশী (চাকররজীবী ০.৯%এবাং চাকরর কদর না ১৫.৯%)।  

 

সারডণ-৭.১.১২: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মাকয় কম মরর্ ও কম মরর্-নন উিরদার্াকদর 

পডরিাকরর িসর্িাডড়র মাডিকানার ধরন এর শর্করা হার ডিন্যাস   

 

 

রনদে যশক 

উির োতার ধরন 

সুরবধাদভাগী সমাট র্ারা সরাসরর সুরবধা পায় নাই সমাট  

পুরুর্ মরহলা পুরুর্ মরহলা 

শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার 

বািীর মারলকানার ধরন 

ডনজ িাড়ী 87.0 141 86.8 363 86.9 504 68.5 50 87.5 189 82.5 239 

ভাড়া িাড়ী 12.3 20 12.2 51 12.2 71 0.0 0 2.1 5 1.6 5 

সরলওদয়/ 

অদন্যর জরম 

০.7 1 1.0 4 ০.9 5 31.5 23 10.4 23 15.9 46 

সমাট 100. 162 100 418 100 580 100 73 100 217 100 290 

 

৭.২ পররবাদরর সেস্যদের রশক্ষা রবর্য়ক তে 

৭.২.১: কম মরর্ ও কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর পররবাদরর সেস্যদের রশক্ষা সাংিান্ত তে  

উভয় ধরদনর সমাট উিরোতাদের অদধ যদকর সচদয় সবশী সাংখ্যক (৬৫.২%) এর সেদল-সমদয় বা পররবাদরর 

সেস্যরা বতযমাদন পিাশুনা করদে। এদের মদে উভয় সক্ষদত্রই নারীদের শতকরা হার পুরুর্দের শতকরা হাদরর 

সচদয় কম। অপররেদক, অদধ যদকর সচদয় কম সাংখ্যক (৩৪.৮%) উিরোতাদের সেদল-সমদয় বা পররবাদরর 

সেস্যরা বতযমাদন পিাশুনা করদে না। এদের মদে উভয় সক্ষদত্রই নারীদের শতকরা হার পুরুর্দের শতকরা 

হাদরর সচদয় সবশী।  
 

সারডণ-৭.২.১: উিরদার্াকদর পডরিাকরর  সদস্যকদর ির্মমাকন পড়াশুনার  অিস্থা এর শর্করা হার ডিন্যাস    

 

 

রনদে যশক 

ডিঙ্গ 

সুরবধাদভাগী সমাট র্ারা সরাসরর সুরবধা পায় নাই সমাট 

পুরুর্ মরহলা পুরুর্ মরহলা 

শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার 

মেকি-মমকয়কদর পড়াশুনা  

হযোঁ 67.9 110 64.1 268 65.2 378 69.9 51 63.6 138 65.2 189 

না 32.1 52 35.9 150 34.8 202 30.1 22 36.4 79 34.8 101 

সমাট 100.0 162 100.0 418 100.0 580 100.0 73 100.0 217 100.0 290 



 

 

পৃষ্ঠা 62 

৭.২.২: কম মরর্ ও কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর পররবাদরর সেস্যদের রশক্ষা উপর প্রভাব    

সর্ সকল পররবাদরর সেস্য ঈশ্বরেী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এলাকায় চাকরর করদে না রকন্তু র্াদের পররবাদরর 

সেদল-সমদয় বা সেস্য বতযমাদন পিাশুনা করদে এমন উিরোতাদের ৬৭.৭% মদন কদর সর্ তাদের সেদল-

সমদয় বা পররবাদরর সেস্যদের পিাশুনায় সকান প্রভাব পদি নাই। বাকী প্রায় এক-র্ততীয়াাংশ (৩২.৩%) 

উিরোতা মদন কদর সর্ তাদের সেদল-সমদয় বা পররবাদরর সেস্যদের পিাশুনায় প্রভাব পদিদে।   
 

অপররেদক সর্ সকল পররবাদরর সেস্য প্রকল্প এলাকার কারখানাসমূদহ চাকরর করদে এবাং র্াদের পররবাদরর 

সেদল-সমদয় বা সেস্য বতযমাদন পিাশুনা করদে এমন উিরোতাদের ৯৩.৪% মদন কদর সর্ তাদের সেদল-

সমদয় বা পররবাদরর সেস্যদের পিাশুনায় সকান প্রভাব পসিদে। অবরশষ্ট ৬.৬% উিরোতা মদন কদর সর্ 

তাদের সেদল-সমদয় বা পররবাদরর সেস্যদের পিাশুনায় সকান প্রভাব পদি নাই।   
 

সারডণ-৭.২.২: উিরদার্াকদর পডরিাকরর  সদস্যকদর পড়াশুনার উপর প্রভাি  এর শর্করা হার ডিন্যাস    

 

 

রনদে যশক 

ডিঙ্গ 

সুরবধাদভাগী সমাট র্ারা সরাসরর সুরবধা পায় নাই সমাট 

পুরুর্ মরহলা পুরুর্ মরহলা 

শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার 

মেকি-মমকয়র পড়াশুনা প্রভাি সংিান্ত র্থ্য 

হযোঁ 92.7 102 93.7 251 93.4 353 30.8 16 32.9 47 32.3 63 

না 7.3 8 6.3 17 6.6 25 69.2 36 67.1 96 67.7 132 

সমাট 100.0 110 100.0 268 100.0 378 100.0 52 100.0 143 100.0 195 

 

৭.২.৩: উিরদার্াকদর পররবাদরর সেস্যদের রশক্ষা উপর প্রভাব 

সর্ সকল পররবাদরর সেস্য ঈশ্বরেী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এলাকায় চাকরর করদে না রকন্তু তাদের পররবাদরর 

সেদল-সমদয় বা সেস্য বতযমাদন পিাশুনায় প্রভাব পিদে এমন উিরোতাদের ৭৬.৩% মদন কদর িই ও ভাকিা 

জামা-কাপড় ডদকর্ পারডে, ৭১.২% গৃহ ডশক্ষক/ককাডচং ডদকর্ পারডে, এিং ৬৮.৯% মদন কদর সর্ তাদের 

সেদল-সমদয় বা পররবাদরর সেস্যদের ভাকিা স্কুকি পড়াকর্ পারডে।    

অপররেদক সর্ সকল পররবাদরর সেস্য প্রকল্প এলাকার কারখানাসমূদহ চাকরর করদে এবাং র্াদের পররবাদরর 

সেদল-সমদয় বা সেস্য বতযমাদন পিাশুনা করদে এমন উিরোতাদের ৯৩.৮% মদন কদর সর্ তাদের সেদল-

সমদয় বা পররবাদরর সেস্যদের িই ও ভাকিা জামা-কাপড় ডদকর্ পারডে, ৯৩.৫% ভাকিা স্কুকি ডদকর্ পারডে 

এবাং ৮৪.৩% গৃহ ডশক্ষক/ককাডচং ডদকর্ পারডে।  
 

সারডণ-৭.২.৩: উিরদার্াকদর পডরিাকরর  সদস্যকদর পড়াশুনার উপর মর্ সকি প্রভাি পকড়কে এর শর্করা 

        হার ডিন্যাস  (একারধক উির) 

  

 

 

রনদে যশক 

ডিঙ্গ 

সুরবধাদভাগী সমাট র্ারা সরাসরর সুরবধা পায় নাই সমাট 

পুরুর্ মরহলা পুরুর্ মরহলা 

শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার 

মেকি-মমকয়র পড়াশুনা প্রভাি  

ভাকিা স্কুকি ডদকর্ 

পারডে 

98.0 100 91.6 230 93.5 330 60.0 9 71.7 33 68.9 42 

িই ও ভাকিা জামা-

কাপড় ডদকর্ পারডে 

92.2 94 94.4 237 93.8 331 78.6 11 75.6 34 76.3 45 

গৃহ ডশক্ষক/ককাডচং 

ডদকর্ পারডে  

85.1 86 83.9 209 84.3 295 64.3 9 73.3 33 71.2 42 
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ডচত্র ৭.৬: উিরদার্াকদর পডরিাকরর  সদস্যকদর পড়াশুনার উপর মর্ সকি প্রভাি পকড়কে এর শর্করা হার 

      ডিন্যাস  (একারধক উির) 

 

৭.৩ কম মরর্ ও কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর স্বাস্থয রবর্য়ক তে 

সর্ সকল পররবাদরর সেস্য ঈশ্বরেী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এলাকায় চাকরর করদে না এদের মদে রতন-

চতুথ যাাংদশর সচদয় সবশী (৭৭.২%) উিরোতা রচরকৎসার জন্য সরকারী হাসপাতাদল র্ায়, ৬২.৭% প্রাইদভট 

িাক্তার সেখায়, ৫৪.১% প্রাইদভট রিরনদক র্ায়, এবাং ২৭.৯% সহারমও িাক্তার সেখায়। মজার রবর্য় প্রায় 

অদধ যক (৪৫.৫%) উিরোতা রনদজ রনদজ ঔর্ধ রকদন খায় এবাং ১৮.৯% পেী রচরকৎসক এর কাদে র্ায়।   

অপররেদক, সর্ সকল পররবাদরর সেস্য প্রকল্প এলাকার কারখানাসমূদহ চাকরর করদে এদের মদে রতন-

চতুথ যাাংদশর সচদয় সবশী (৮৯.১%) উিরোতা রচরকৎসার জন্য সরকারী হাসপাতাদল র্ায়, ৬৯.৪% প্রাইদভট 

িাক্তার সেখায়, এবাং ৫১.২% ইরপদজি িাক্তার রভরজট কদর।  এবাং ৭.৪% রচরকৎসার জন্য পেী রচরকৎসক 

এর কাদে র্ায়।   

 

 

সারডণ-৭.৩.১: উিরদার্াকদর পডরিাকরর  সদস্যকদর পড়াশুনার উপর মর্ সকি প্রভাি  পকড়কে এর শর্করা 

        হার ডিন্যাস  (একারধক উির) 

 

 

 

রনদে যশক 

ডিঙ্গ 

সুরবধাদভাগী সমাট র্ারা সরাসরর সুরবধা পায় নাই সমাট  

পুরুর্  মরহলা  পুরুর্  মরহলা  

শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার 

ির্মমাকন ডচডকৎসার জন্য মকাথায়  র্ান   

মকাথাও র্াই না             

সরকারী হাসপার্াকি 92.0 149 88.0 368 89.1 517 25.0 56 75.0 168 77.2 224 

প্রাইকভট ডিডনকক 75.3 122 67.2 281 69.4 403 29.3 46 70.7 111 54.1 157 

প্রাইকভট িাক্তার মদোই       17.0 31 83.0 151 62.7 182 

মহাডমও িাক্তার মদোই       19.8 16 80.2 65 27.9 81 

ডনকজ ডনকজ ঔর্ধ 

ডককন োই 

      25.8 34 74.2 98 45.5 132 

কডিরাজ/আয়ুকি মডদক       0.0 0 100.0 8 2.7 8 

ইরপদজদির িাক্তার 53.7 87 50.2 210 51.2 297       

পেী রচরকৎসক 6.8 11 7.7 32 7.4 43 38.2 21 61.8 34 18.9 55 
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সনাটোঃ সর্ সকল উিরোতা ঈশ্বরেী ইরপদজি এ কম যরত তাদের আরথ যক অবস্থার সচদয়, র্ারা ঈশ্বরেী ইরপদজি এ 

কম যরত নন তাদের কাদরা কাদরা আরথ যক অবস্থা আনুপারতক হাদর ভাল। কারণ ঈশ্বরেী ইরপদজি এর কার্ যিম শুরু 

হওয়ায় তারা রবরভন্ন ব্যবসা বারনজয করদত পারদে, েদল কাদরা কাদরা আরথ যক অবস্থা কম যরত পররবাদরর আরথ যক 

আদয়র সচদয় সবরশ। 

 

৭.৩.২ কম মরর্ ও কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর ডচডকৎসা মসিার  উপর প্রভাি    

সর্ সকল পররবাদরর সেস্য ঈশ্বরেী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এলাকায় চাকরর করদে না এমন উিরোতাদের 

৭১.৯% মদন কদর সর্ তাদের রচরকৎসা সসবায় প্রভাব পদি নাই। অবরশষ্ট ২৮.১% উিরোতা মদন কদর সর্ 

তাদের  পররবাদরর সেস্যদের রচরকৎসা সসবায় সকান প্রভাব পিদে।   

 

অপররেদক সর্ সকল পররবাদরর সেস্য প্রকল্প এলাকার কারখানাসমূদহ চাকরর করদে এদের মদে ৭৭.৮% 

মদন কদর তাদের রচরকৎসা সসবায় প্রভাব পিদে। অবরশষ্ট ২২.২% উিরোতা মদন কদর সর্ তাদের  

পররবাদরর সেস্যদের রচরকৎসা সসবায় সকান প্রভাব পদি নাই।  

  

সারডণ-৭.৩.২: উিরদার্াকদর পডরিাকরর  সদস্যকদর ডচডকৎসা মসিার  উপর প্রভাি  এর শর্করা হার ডিন্যাস    

 

 

রনদে যশক 

ডিঙ্গ 

সুরবধাদভাগী সমাট র্ারা সরাসরর সুরবধা পায় নাই সমাট 

পুরুর্ মরহলা পুরুর্ মরহলা 

শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার 

ইরপদজদি চাকরর করার েদল ডচডকৎসা মসিায় মকান প্রভাি পকড়কে  

হযোঁ 85.2 138 74.9 313 77.8 451 23.6 17 29.6 64 28.1 81 

না 14.8 24 25.1 105 22.2 129 76.4 55 70.4 152 71.9 207 

সমাট 100 162 100.0 418 100.0 580 100.0 72 100.0 216 100.0 288 

 

 

৭.৩.৩ কম মরর্ ও কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর ডচডকৎসা মসিার  উপর প্রভাি  এর ধরন   

সর্ সকল পররবাদরর সেস্য ঈশ্বরেী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এলাকায় চাকরর করদে না রকন্তু তাদের পররবাদরর 

রচরকৎসা সসবায় প্রভাব পিদে এমন উিরোতাদের ৫৯.২% মদন কদর ভাদলা িাক্তার পাওয়া র্ায়, ৩৩.৩% 

উন্নত রচরকৎসা পাওয়া র্ায়, ৩২% ভাদলা ঔর্ধ পাওয়া র্ায় এবাং ২২.২% মদন কদর সময় নষ্ট হয় না/সুরবধা 

বৃরি হদয়দে।  

 

অপররেদক সর্ সকল পররবাদরর সেস্য প্রকল্প এলাকার কারখানাসমূদহ চাকরর করদে এবাং র্াদের পররবাদরর 

রচরকৎসা সসবায় প্রভাব পিদে এমন উিরোতাদের ৫৫.৭% মদন কদর রবনা মূদল্য ভাদলা ঔর্ধ পাওয়া র্ায়, 

২৫.৫% মদন কদর ভাদলা িাক্তার পাওয়া র্ায়, ২৪.৮% উন্নত রচরকৎসা পাওয়া র্ায়, ২০.৭% ভাদলা ঔর্ধ 

পাওয়া র্ায়, ২১.২% মদন কদর সময় নষ্ট হয়না/সুরবধা বৃরি হদয়দে এবাং ১৬.৫% মদন কদর রচরকৎসা খরচ 

কম হয়।  
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সারডণ-৭.৩.৩: উিরদার্াকদর পডরিাকরর  সদস্যকদর ডচডকৎসা মর্ সকি প্রভাি  পকড়কে এর শর্করা হার 

ডিন্যাস  (একারধক উির) 

 

 

    রনদে যশক 

ডিঙ্গ 

সুরবধাদভাগী সমাট র্ারা সরাসরর সুরবধা পায় নাই সমাট  

পুরুর্ মরহলা পুরুর্ মরহলা 

শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার 

ডচডকৎসা মসিায় প্রভাি  

ভাদলা িাক্তার পাওয়া র্ায় 24.5 34 26.0 82 25.5 116 29.4 5 67.1 43 59.2 48 

উন্নত রচরকৎসা পাওয়া র্ায় 28.1 39 65.5 74 24.8 113 41.1 7 31.5 20 33.3 27 

ভাদলা ঔর্ধ পাওয়া র্ায় 25.2 35 18.7 59 20.7 94 17.6 3 35.9 23 32.0 26 

সময় নষ্ট হয়না/সুরবধা বৃরি 

হদয়দে  

32.4 45 16.2 51 21.1 96 29.4 5 20.3 13 22.2 18 

খরচ কম হয় 15.1 21 17.1 54 16.5 75 0.0 0 0.0 0 00 0 

 রবনা মূদল্য ভাদলা রচরকৎসা 

ও ঔর্ধ পাওয়া র্ায়  

53.2 74 56.8 179 55.7 

 

253 0.0 0 0.0 0 00 0 

এলাকায় প্রাথরমক রচরকৎসা 

ও সসবা পাওয়া র্ায়  

2.2 3 3.8 12 3.3 15 0.0 0 0.0 0 00 0 

সারব যক অবস্থার উন্নরত 

হদয়দে  

38.1 8 4.1 13 4.6 21 0.0 0 0.0 0 00 0 

সমাট 139  315  454  17  64  81 

 

 

 
 

ডচত্র ৭.৭: চাকরর করদে এমন পররবাদরর রচরকৎসার উপর প্রভাদবর ধরন 

 
 

৭.৪ কম মরর্ উিরদার্াকদর পডরিাকরর পয়:রনষ্কাশদনর তে 
 

এই অধ্যাকয় সুডিধাকভাগীকদর স্যাডনকটশন সম্পডকমর্ মর্ সকি ডির্কয় আকিাচনা করা হকয়কে র্া হকিা-

সুডিধাকভাগীকদর পডরিার ডক ধরকনর ল্যাডিন ব্যিহার ককর, ল্যাডিকনর আউটকিট/ডনগ মমন নি পাডনর  

উৎস/কোিা জায়গার সাকথ সংযুক্ত ডকনা, অক্ষর্ (ওয়াটার ডসি) আকে এিং ডশশুরা মকাথায় মির্যাগ ককর 

এিং এর ব্যিস্থাপনা  ইর্যাডদ। 

সারডণ-৭.৪.১ ক-সত সুডিধাকভাগীরা ডক ধরকনর স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহার ককর র্া র্থ্য সংগ্রহকারীগণ 

সকরজডমকন পডরদশ মন ককর। সারডণ মথকক মদো র্ায় মর্, সামডগ্রকভাকি সিকচকয় মিশী সংখ্যক (৫২.২%) 
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সুডিধাকভাগী উিরদার্া ডপট-ল্যাডিন (স্লাি ডরং সহ) ওয়াটার ডসিসহ স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহার ককর; একদর 

মকধ্য ৫১.১% মডহিা এিং ৫৪.% পুরুর্। অন্যডদকক ২২.৬% সুডিধাকভাগী ডপট-ল্যাডিন (স্লাি ডরংসহ) ওয়াটার 

ডসি নাই- এমন ল্যাডিন ব্যিহার ককর;  একদর মকধ্য ২৪.২% মডহিা এিং ১৮.৫% পুরুর্। কোঁচা পায়োনা 

ব্যিহার ককর মাত্র ২.৮%; এরা সককিই মডহিা। মাত্র ১৯.৮% উিরদার্া লাশ ল্যাডিন (পাকা স্যারনটারর) 

জলাবি পায়খানা ব্যিহার ককর।  

 

সারডণ ৭.৪.১ ক: উিরদার্াগণ সাধারনর্ ডক ধরকনর স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহার ককর এর শর্করা হার 

ডিন্যাস   
 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

মডহিা পুরুর্ মমাট 

শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার 

স্যারনটারর ল্যারিদনর প্রকার/ধরন    

লাশ ল্যাডিন ( পাকা স্যারনটারর) 

জলাবি পায়খানা 

17.2 72 26.5 43 19.8 115 

ডপট ল্যাডিন (Slab/Ring 

সহ) ওয়াটার ডসি সহ 

51.2 214 54.9 89 52.2 303 

ডপট ল্যাডিন (Slab/Ring 

সহ) ওয়াটার ডসি নাই  

24.2 101 18.5 30 22.6 131 

ডপট ল্যাডিন (Slab 

ডিহীন/কোিা)  

2.9 12 00 0 2.1 12 

কোঁচা ল্যাডিন 3.8 16 00 0 2.8 16 

মোিা/ঝিন্ত  .7 3 00 0 .5 3 

মমাট 100 418 100 162 100 580 

 

৭.৪.১ খ: কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর পডরিাকরর পয়:রনষ্কাশদনর তে 

 

সারডণ-৭.৪.১ খ-সত সুডিধাকভাগীরা ডক ধরকনর  স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহার ককর র্া র্থ্য সংগ্রহকারীগণ 

সকরজডমকন পডরদশ মন ককর। সামডগ্রকভাকি সিকচকয় মিশী সংখ্যক ৩৫.১% সুডিধাকভাগী উিরদার্া ডপট-

ল্যাডিন (স্লাি ডরং সহ) ওয়াটার ডসি সহ ল্যাডিন ব্যিহার ককর; একদর মকধ্য ৩৪.৭% মডহিা এিং ৩৬.১% 

পুরুর্। অন্যডদকক ২৮.৫% সুডিধাকভাগী ডপট-ল্যাডিন (স্লাি ডরং সহ) ওয়াটার ডসি নাই ল্যাডিন ব্যিহার ককর;  

একদর মকধ্য ২৬.৪% মডহিা এিং ৩৪.৭% পুরুর্। কোঁচা ল্যাডিন ব্যিহার ককর মাত্র ৪.৯%। মাত্র ২৮.৮% 

উিরদার্া লাশ ল্যাডিন (পাকা স্যারনটারর) জলাবি ল্যাডিন ব্যিহার ককর; একদর মকধ্য নারীকদর শর্করা হার 

পুরুকর্র শর্করা হাকরর প্রায় ডিগুন।  
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সারডণ ৭.৪.১ ে: উিরদার্াগণ সাধারনর্ ডক ধরকনর স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহার ককর এর শর্করা হার 

ডিন্যাস   
 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

মডহিা পুরুর্ মমাট 

শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার 

স্যারনটারর ল্যারিদনর প্রকার/ধরন   

লাশ ল্যাডিন ( পাকা 

স্যারনটারর) জলাবি পায়খানা 

31.9 69 19.4 14 28.8 83 

ডপট ল্যাডিন (Slab/Ring 

সহ) ওয়াটার ডসি সহ 

34.7 75 36.1 26 35.1 101 

ডপট ল্যাডিন (Slab/Ring 

সহ) ওয়াটার ডসি নাই  

26.4 57 34.7 25 28.5 82 

ডপট ল্যাডিন (Slab 

ডিহীন/কোিা)  

2.3 5 4.2 3 2.8 8 

কোঁচা ল্যাডিন 4.6 10 5.6 4 4.9 14 

মমাট 100 216 100 72 100 288 

 

৭.৪.২ ক: কম মরর্ উিরদার্াকদর পডরিাকরর ল্যাডিন এর আউটকিট সাংিান্ত তে  

 

র্থ্য ও উপাি সংগ্রহকারীগণ সকরজডমকন পডরদশ মন ককর মর্ ফিাফি মপকয়কেন র্া সারডণ-৭.৪.২ ক-মর্ মদয়া 

হকিা। প্রায় ১২.৬% সুডিধাকভাগী মর্ ল্যাডিন ব্যিহার ককর র্ার আউটকিট/ডনগ মমন নি মোিা জায়গার সাকথ 

সংযুক্ত; একদর মকধ্য ১৩.৬% মডহিা এিং ৯.৯% পুরুর্। অন্যডদকক সকি মাপডর ৮৭.৪% সুডিধাকভাগী মর্ 

ল্যাডিন ব্যিহার ককর র্ার আউটকিট/ডনগ মমন নি মোিা জায়গায়রজায়গার সাকথ সংযুক্ত নাই; একদর মকধ্য 

৮৬.৫% মডহিা এিং ৯০% পুরুর্।    

 

সারডণ ৭.৪.২ ক : উির দার্াগকনর স্যাডনটাডর ল্যাডিন এর আউটকিট/ডনগ মমন নি মোিা জায়গায় ডক না এর  

 শর্করা হার ডিন্যাস 
 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

মডহিা পুরুর্ মমাট 

নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা 

পায়োনার আউটকিট/ডনগ মমন নি পাডনর  উৎস/কোিা জায়গার সাকথ সংযুক্ত ডকনা  

হযোঁ  57 13.6 16 9.9 73 12.6 

না  361 86.4 146 90.1 507 87.4 

সমাট 418 100 162 100 580 100 

 

৭.৪.২ খ: কম মরর্-নন উিরদার্াকদর পডরিাকরর ল্যাডিন এর আউটকিট সাংিান্ত তে  

 

র্থ্য ও উপাি সংগ্রহকারীগণ সকরজডমকন পডরদশ মন ককর মর্ ফিাফি মপকয়কেন র্া সারডণ-৭.৪.২ ে’মর্ মদয়া 

হকিা। প্রায় ৪.২% সুডিধাকভাগী মর্ ল্যাডিন ব্যিহার ককর র্ার আউটকিট/ডনগ মমন নি মোিা জায়গার সাকথ 

সংযুক্ত; একদর মকধ্য ৪.২% মডহিা এিং ৪.১% পুরুর্। অন্যডদকক সকি মাপডর ৯৫.৮% সুডিধাকভাগী মর্ ল্যাডিন 

ব্যিহার ককর র্ার আউটকিট/ডনগ মমন নি মোিা জায়গার সাকথ সংযুক্ত নাই; একদর মকধ্য ৯৫.৮% মডহিা 

এিং ৯৫.৯% পুরুর্।    
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সারডণ ৭.৪.২ ে : উির দার্াগকনর স্যাডনটাডর ল্যাডিন এর আউটকিট/ডনগ মমন নি মোিা জায়গায় ডক না এর 

শর্করা হার ডিন্যাস   
 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

মডহিা পুরুর্ মমাট 

নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা 

পায়োনার আউটকিট/ডনগ মমন নি পাডনর  উৎস/কোিা জায়গার সাকথ সংযুক্ত ডকনা  

হযোঁ  9 4.2 3 4.1 12 4.2 

না  207 95.8 70 95.9 277 95.8 

সমাট 216 100 73 100 289 100 
 

 

৭.৪.৩ ক: কম মরর্ উিরদার্াকদর পডরিাকরর ল্যাডিন এর ওয়াটার ডসি সাংিান্ত তে   

 

সুডিধাকভাগীরা মর্ স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহার ককর র্ার ওয়াটার ডসি আকে ডক না মস ডির্কয় উপাি সারডণ -

৭.৪.৩ ক-মর্ মদয়া হকিা। সকরজডমকন পডরদশ মন ককর মদো র্ায় মর্, ৭০.৭% সুডিধাকভাগী মর্ ল্যাডিন ব্যিহার 

ককর র্ার ওয়াটার ডসি আকে; একদর মকধ্য ৬৬.৩% মডহিা এিং ৮২.১% পুরুর্। অন্যডদকক  ২৯.৩% 

সুডিধাকভাগী মর্ ল্যাডিন ব্যিহার ককর র্ার ওয়াটার ডসি নাই; একদর মকধ্য ৩৩.৭% মডহিা এিং ১৭.৯% 

পুরুর্।  

সারডণ- ৭.৪.৩ ক: উির দার্াগকণর স্যাডনটাডর িাডিন এর ওয়াটার ডসি আকে ডক না এর শর্করা হার ডিন্যাস   
 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

মডহিা পুরুর্ মমাট 

নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা 

অক্ষর্ (ওয়াটার ডসি) আকে  

হযোঁ  277 66.3 133 82.1 410 70.7 

না  141 33.7 29 17.9 170 29.3 

সমাট 418 100 162 100 580 100 

 

৭.৪.৩ খ: কম মরর্ উিরদার্াকদর পডরিাকরর ল্যাডিন এর ওয়াটার ডসি সাংিান্ত তে   

 

স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহার ককর র্ার ওয়াটার ডসি আকে ডক না মস ডির্কয় উপাি সারডণ-৭.৪.৩ খ-সত, মদয়া 

হকিা । সকরজডমকন পডরদশ মন ককর মদো র্ায় মর্, ৭০.৫% সুডিধাকভাগী মর্ ল্যাডিন ব্যিহার ককর র্ার ওয়াটার 

ডসি আকে; একদর মকধ্য ৭৩.৫% মডহিা এিং ৬১.৬% পুরুর্। অন্যডদকক  ২৯.৫% সুডিধাকভাগী মর্ ল্যাডিন 

ব্যিহার ককর র্ার ওয়াটার ডসি নাই; একদর মকধ্য ২৬.৫% মডহিা এিং ৩৮.৪% পুরুর্।  

সারডণ-৭.৪.৩ ে: উির দার্াগকণর স্যাডনটাডর িাডিন এর ওয়াটার ডসি আকে ডক না এর শর্করা হার ডিন্যাস  

 

ডনকদ মশক  

ডিঙ্গ   

মডহিা পুরুর্ মমাট 

নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা 

অক্ষর্ (ওয়াটার ডসি) আকে  

হযোঁ  158 73.5 45 61.6 203 70.5 

না  57 26.5 28 38.4 85 29.5 

সমাট 215 100 73 100 288 100 
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৭.৪.৪ ক: কম মরর্ উিরদার্াকদর পডরিাকরর ডশশুকদর মি মূত্র পডরস্কার সাংিান্ত তে  

  

সারডণ-৭.৪.৪ ক-মর্ প্রককল্পর সুডিধাকভাগীকদর সাকথ র্াকদর ডশশুকদর মি-মূত্র র্যাগ এিং এর ব্যিস্থাপনা ডনকয় 

আকিাচনা করা হয়। উপাি ডিকের্ণ ককর মদো র্ায় মর্, সামডগ্রকভাকি ডর্ন-চতুথ মাংকশর মচকয় মিশী সংখ্যক 

৭৮.৯% সুডিধাকভাগী র্াকদর ডশশুকদর মি-মূত্র র্যাগ করার পর ডনডদ মষ্ট পায়োনার গকর্ম মফকি মদন; একদর 

মকধ্য ৭৫% মডহিা এিং ৯১.৩% পুরুর্। অন্যডদকক ১৯.১% সুডিধাকভাগী র্াকদর ডশশুকদর মি-মূত্র র্যাগ 

করার পর িাড়ীর আিজমনা মফিার গকর্ম মফকি মদন; একদর মকধ্য ২২,৩% মডহিা এিং ৮.৭% পুরুর্। প্রায় 

২.১% সুডিধাকভাগী র্াকদর ডশশুকদর মি-মূত্র র্যাগ করার পর মোিা জায়গায় মফকি মদয়।  

সারডণ-৭.৪.৪ ক: উির দার্াগকনর পডরিাকরর ডশশুকদর মি মূত্র/পায়োনা মকাথায় মফিা হয় এর শর্করা হার 

ডিন্যাস   
 

ডনকদ মশক  

ডিঙ্গ   

মডহিা পুরুর্ মমাট  

নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা  নাম্বার শতকরা  

পডরিাকরর ডশশুর পায়োনা মকাথায়  মফিা হয়  

ডনডদ মষ্ট পায়োনার গকর্ম  111 75.0 42 91.3 153 78.9 

িাড়ীর আিজমনা মফিার গকর্ম 33 22.3 4 8.7 37 19.1 

মোিা জায়গায়  4 2.7 0 00 4 2.1 

মমাট  148 100 46 100 194 100 

 

৭.৪.৪ খ: কম মরর্-নন  উিরদার্াকদর পডরিাকরর ডশশুকদর মি মূত্র পডরস্কার সাংিান্ত তে   

 

সামডগ্রকভাকি ডর্ন-চতুথ মাংকশর মচকয় কম সংখ্যক ৭০.৭% উিরদার্াগন র্াকদর ডশশুকদর মি-মূত্র র্যাগ 

করার পর ডনডদ মষ্ট পায়োনার গকর্ম মফকি মদন; একদর মকধ্য ৬৪.৬% মডহিা এিং ৯৪.১% পুরুর্। অন্যডদকক 

২২% উিরদার্াগন র্াকদর ডশশুকদর মি-মূত্র র্যাগ করার পর িাড়ীর আিজমনা মফিার গকর্ম মফকি মদন; 

একদর মকধ্য ২৬.২% মডহিা এিং ৫.৯% পুরুর্। প্রায় ৭.৩% সুডিধাকভাগী র্াকদর ডশশুকদর মি-মূত্র র্যাগ 

করার পর মোিা জায়গায় মফকি মদয়। এোকন উকেখ্য মর্, িাড়ীর আিজমনা মফিার গর্ম এিং মোিা জায়গায় 

দুকটাই পডরকিকশর জন্য ক্ষডর্কারক এিং এই সকি মি-মূত্র বৃডষ্টর পাডনকর্ পুকুর িা জিাশকয়র পাডনকর্ 

ডমকশ র্ায়, এই পাডন পান করকি ডিডভন্ন ধরকনর পাডনিাডহর্ মরাকগর প্রাদুভমাি মদো মদয়ার সম্ভািনা রকয়কে। 

 

সারডণ-৭.৪.৪ ে: উির দার্াগকনর পডরিাকরর ডশশুকদর মি মূত্র/পায়োনা মকাথায় মফিা হয় এর শর্করা হার 

ডিন্যাস   
 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

মডহিা পুরুর্ মমাট 

নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা 

পডরিাকরর ডশশুর পায়োনা মকাথায়  মফিা হয়  

ডনডদ মষ্ট পায়োনার গকর্ম  42 64.6 16 94.1 58 70.7 

িাড়ীর আিজমনা মফিার গকর্ম 17 26.2 1 5.9 18 22.0 

মোিা জায়গায়  6 9.2 0 00 6 7.3 

মমাট 65 100 17 100 82 100 
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৭.৪.৫ ক: কম মরর্ উিরদার্াকদর পডরিাকরর স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহার ককর র্ার অিস্থা সাংিান্ত তে  

  

সুডিধাকভাগী উিরদার্াকদর স্যাডনটাডর ল্যাডিন এর অিস্থা সকরজডমকন পডরদশ মন এর উপাি ডিকের্ণ ককর মদো 

র্ায় মর্, সামডগ্রকভাকি ডর্ন-চতুথ মাংশর মচকয় মিশী সংখ্যক ৯৮.৪% সুডিধাকভাগীকদর পায়োনা মদয়াি িা 

মিড়া ডদকয় মঘরা; একদর মকধ্য ৯৭.৮% মডহিা এিং ১০০% পুরুর্। ৭২.৪% পডরিাকরর টয়কিকট পায়োনার 

দুগ মন্ধ েড়াকছ না; একদর মদে ৭১.৩% মডহিা এিং ৭৫.৩% পুরুর্। পডরদশ মকনর সময় আকরা মদো র্ায় মর্, 

মিশী সংখ্যক (৮০.১%) সুডিধাকভাগীকদর স্যাডনটাডর ল্যাডিকন মি ভাসকর্ মদো র্ায় ডন; একদর মকধ্য ৭৮.৭% 

মডহিা এিং ৮৪% পুরুর্। এোকন উকেখ্য মর্, মাত্র ০.৫% ল্যারিদনর মদয়াি িা মিড়া ডদকয় মঘরা ডেি না, 

২০.৩% পায়খানায় মি ভাসকে এিং দুগ মন্ধ েড়াকছ।  

সারডণ-৭.৪.৫ ক: উির দার্াগকণর পডরিার মর্ স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহার ককর র্ার অিস্থার শর্করা হার 

ডিন্যাস (একাডধক উির)  
 

ডনকদ মশক  

ডিঙ্গ   

মডহিা পুরুর্ মমাট  

নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা  নাম্বার শতকরা  

স্যারনটারর ল্যারিদনর অবস্থা  

পায়োনার মদয়াি িা মিড়া ডদকয় মঘরা 409 97.8 162 100 571 98.4 

পায়োনায় মি ভাসকে না 329 78.7 136 84 465 80.1 

পায়োনা দুগ মন্ধ েড়ায় না  298 71.3 122 75.3 420 72.4 

পায়োনা মদয়াি িা মিড়া ডদকয় মঘরা নয়  3 .7 0 00 3 .5 

পায়োনায় মি ভাসকে  92 22.0 26 16.0 118 20.3 

মমাট  418  162  580  

 

৭.৪.৫ খ: কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর পডরিাকরর স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহার ককর র্ার অিস্থা সাংিান্ত 

তে   

সামডগ্রকভাকি প্রায় সকি ৯৮.৬% উিরদার্াকদর পায়োনা মদয়াি িা মিড়া ডদকয় মঘরা; একদর মকধ্য ৯৯.১% 

মডহিা এিং ৯৭.৩% পুরুর্। ৬৫.৫% উিরদার্াকদর পডরিাকরর টয়কিকট পায়োনার দুগ মন্ধ েড়াকছ না; একদর 

মদে ৬৭.৭% মডহিা এিং ৫৮.৯% পুরুর্। পডরদশ মকনর সময় আকরা মদো র্ায় মর্ মিশী সংখ্যক (৭০.৩%) 

সুডিধাকভাগীকদর স্যাডনটাডর ল্যাডিকন মি ভাসকর্ মদো র্ায়ডন; একদর মকধ্য ৭১% মডহিা এিং ৬৮.৫% 

পুরুর্। এোকন উকেখ্য মর্, মাত্র ২% ল্যারিদনর মদয়াি িা মিড়া ডদকয় মঘরা ডেি না, ২৭.৫% পায়খানায় মি 

ভাসকে এিং দুগ মন্ধ েড়াকছ।  

সারডণ-৭.৪.৫ ে: উির দার্াগকণর পডরিার মর্ স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহার ককর র্ার অিস্থার শর্করা হার 

ডিন্যাস (একাডধক উির)  

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

মডহিা পুরুর্ মমাট 

নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা 

স্যারনটারর ল্যারিদনর অবস্থা  

পায়োনার মদয়াি িা মিড়া ডদকয় মঘরা 215 99.1 71 97.3 286 98.6 

পায়োনায় মি ভাসকে না 154 71.0 50 68.5 204 70.3 

পায়োনা দুগ মন্ধ েড়ায় না  147 67.7 43 58.9 190 65.5 

পায়োনা মদয়াি িা মিড়া ডদকয় মঘরা নয়  3 1.4 3 4.1 6 2.0 

পায়োনায় মি ভাসমে  60 27.6 20 27.4 80 27.5 

পায়োনা দুগ মন্ধ েড়াকছ  0 00 0 0 0 0 

মমাট 217  73  290  
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৭.৪.৬ ক: কম মরর্ উিরদার্াকদর পডরিাকরর সদস্যকদর ল্যাডিন ব্যিহাকরর পর হার্ মধায়ার অভযাস সংিান্ত 

   র্থ্য  
 

স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহাকরর পকর হার্ মধায়ার অভযাস আকে ডক না র্া সারডণ ৭.৪.৬ ক’মর্ উপস্থাপন করা 

হকিা।  উপকারকভাগীকদর সাকথ আকিাচনায় জানা র্ায় মর্ ১৭.৬% োিার প্রস্তুর্ ও পডরকিশকনর আকগ হাত 

সধায় না। ৮০.৬% রশশুদের খাওয়াদনর আদগ এবাং ৭৯.৮% রনদজদের খাবার আদগ শুধু পারন রেদয় হাত 

সধায়। অপররেদক, ৪৫.৭%   সুডিধাকভাগী িকিকে মর্ র্াকদর পডরিাকরর মিাকজন ল্যাডিন ব্যিহাকরর পকর এক 

হার্ সািান ডদকয় ধুকয় থাকক। ৬১.৪% ডশশুকদর মশৌচকার্ ম করাকনার পকর দ্যই হাত সািান ডদকয় ধুকয় থাকক 

এিং ৪৬.৮ িিকে মশৌচকাকর্ মর পকর র্ারাও দুই হার্ সািান ডদকয় মধায়।    

 

সারডণ-৭.৪.৬ ক : পডরিাকরর সদস্যকদর ল্যাডিন ব্যিহাকরর পর হার্ মধায়ার অভযাস সংিান্ত র্থ্য এর 

শর্করা হার ডিন্যাস   
 

 

ডনকদ মশক  হার্ মধায় না শুধু পাডন ডদকয় 

হার্ মধায় 

এক হার্ সািান ও 

পাডন ডদকয় মধায় 

দুই হার্ই সািান 

ও পাডন ডদকয় মধায় 

সমাট 

 নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা 

মশৌচকাকর্ মর পকর 2 0.3 42 7.2 265 45.7 271 46.8 580 100 

োওয়ার আকগ 2 0.3 463 79.8 67 11.6 48 8.3 580 100 

ডশশুকদর মশৌচকার্ ম 

করাকনার পকর 

32 5.5 83 14.3 109 18.8 356 61.4 580 100 

ডশশুকদর 

োওয়াকনার আকগ 

2 0.8 200 80.6 12 4.8 34 13.7 248 100 

োিার প্রস্ত্ির্ ও 

পডরকিশকনর আকগ 

102 17.6 461 79.5 10 1.7 7 1.2 580 100 

  

৭.৪.৬ খ: কম মরর্ উিরদার্াকদর পডরিাকরর সদস্যকদর ল্যাডিন ব্যিহাকরর পর হার্ মধায়ার অভযাস সংিান্ত র্থ্য  
  

স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহাকরর পকর হার্ মধায়ার অভযাস আকে ডক না র্া সারডণ ৭.৪.৬ ে’এ উপস্থাপন করা 

হকিা।  উিরদার্াকদর সাকথ আকিাচনায় জানা র্ায় মর্ ১৫.২% োিার প্রস্তুর্ ও পডরকিশকনর আকগ হাত সধায় 

না। ৮৬.৬% আদগ এবাং ৮৫.৫রশশুদের খাওয়াদনর আদগ শুধু পারন রেদয় হাত সধায়। অপররেদক, ৫৬.২%   

সুডিধাকভাগী িকিকে মর্ র্াকদর পডরিাকরর মিাকজন ল্যাডিন ব্যিহারর পকর এক হার্ সািান ডদকয় ধুকয় থাকক 

এিং ৫১.৩% ডশশুকদর মশৌচকার্ ম করাকনার পকর এক হাত সাবান রেদয় ধুদয় থাদক। ডশশুকদর মশৌচকার্ ম 

করাকনার পকর দ্যই হাত সািান ডদকয় ধুকয় থাকক ৩৪.৬% এিং ৩৩.১% ডনকজকদর মশৌচকাকর্ মর পকর র্ারাও 

দুই হার্ সািান ডদকয় মধায়।   
 

সারডণ-৭.৪.৬ ে. পডরিাকরর সদস্যকদর ল্যাডিন ব্যিহাকরর পর হার্ মধায়ার অভযাস সংিান্ত র্থ্য এর শর্করা    

হার ডিন্যাস   
  

ডনকদ মশক  হার্ মধায় না       শুধু পাডন ডদকয় হার্ 

মধায়    

এক হার্ সািান ও 

পাডন ডদকয় মধায় 

দুই হার্ই সািান ও 

পাডন ডদকয় মধায় 

সমাট 

 নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা 

মশৌচকাকর্ মর পকর 4 1.4 27 9.3 163 56.2 96 33.1 290 100 

োওয়ার আকগ - - 251 86.6 15 5.2 24 8.3 290 100 

ডশশুকদর মশৌচকার্ ম 

করাকনার পকর 

- - 11 14.1 40 51.3 27 34.6 78 100 

ডশশুকদর 

োওয়াকনার আকগ 

- - 71 85.5 2 2.4 10 12.0 83 100 

োিার প্রস্ত্ির্ ও 

পডরকিশকনর আকগ 

44 15.2 235 81.0 5 1.7 6 2.7 290 100 
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৭.৪.৭ ক: কম মরর্ উিরোতাদের পররবাদরর খাবার পারনর প্রধান উৎস সাংিান্ত তে 

সুডিধাকভাগী উিরদার্াকদর োিার পাডনর প্রধান উৎসসমূহ এোকন ডিকের্ণ করা হকিা। সামডগ্রকভাকি 

সিকচকয় মিশী সংখ্যক (৫৩%) সুডিধাকভাগীকদর োিার পাডনর প্রধান উৎস হকিা গভীর নিকূপ; একদর মকধ্য 

৫১.৯% মডহিা এিং প্রায় ৫৬.৮% পুরুর্। অন্যডদকক ডির্ীয় সকি মাচ্চ প্রায় (৪৪.৭%) সুডিধাকভাগীকদর োিার 

পাডনর প্রধান উৎস ডেি অগভীর নিকূপ;  একদর মকধ্য ৪৬.২% মডহিা এিং ৪০.৭% পুরুর্। সিকচকয় কম 

সংখ্যক উিরদার্াকদর (০.৩%) োিার পাডনর প্রধান উৎস হকিা সংরডক্ষর্ কূপ/ইদারা। এোকন উকেখ্য মর্, 

প্রায় ১.৭% উিরদার্াকদর োিার পাডনর প্রধান উৎস হকিা ঘর/িাড়ীর চত্বকর/আডঙ্গনায় পাইপ। 

 

সারডণ- ৭.৪.৭ ক: সংডেষ্ট প্রককল্পর আওর্ায় আসার পূকি ম উির দার্াকদর োিার পাডনর প্রধান উৎস এর    

শর্করা হার  ডিন্যাস   
 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

মডহিা পুরুর্ মমাট 

নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা 

োিার পাডনর প্রধান উৎস  

ঘর/িাড়ীর চত্বকর/আডঙ্গনায় 

পাইপ  

6 1.6 4 2.5 10 1.7 

গভীর নিকূপ 217 51.9 92 56.8 309 53.3 

টিউিওকয়ি (অগভীর নিকূপ) 193 46.2 66 40.7 259 44.7 

সংরডক্ষর্ কূপ/কুয়া/ইদারা 2 .5 0 00 2 .3 

সমাট 418 100 162 100 580 100 

 

৭.৪.৭ খ: কম মরর্-নন এমন উিরোতাদের পররবাদরর খাবার পারনর প্রধান উৎস সাংিান্ত তে 

সুডিধাকভাগী উিরদার্াকদর োরার পাডনর প্রধান উৎসসমূহ এোকন ডিকের্ণ করা হকিা। সামডগ্রকভাকি 

সিকচকয় মিশী সংখ্যক (৫০%) উিরদার্াকদর োিার পাডনর প্রধান উৎস হকিা গভীর নিকূপ; একদর মকধ্য 

৫০.৭% মডহিা এিং প্রায় ৪৭.৯% পুরুর্। অন্যডদকক ডির্ীয় সকি মাচ্চ প্রায় (৪৬.৯%) উিরদার্া োিার পাডনর 

প্রধান উৎস হকিা অগভীর নিকূপ;  একদর মকধ্য ৪৬.৫% মডহিা এিং ৪৭.৯% পুরুর্। এোকন উকেখ্য মর্, প্রায় 

৩.১% উিরদার্ার ঘর/িাড়ীর চত্বকর/আডঙ্গনায় প্রাপ্ত পাইপিাইকনর পাডন র্াকদর োিার পাডনর প্রধান উৎস। 

 

সারডণ- ৭.৪.৭ ে: সংডেষ্ট প্রককল্পর আওর্ায় আসার পূকি ম উির দার্াকদর োিার পাডনর প্রধান উৎস এর শর্করা 

হার  ডিন্যাস    

 

ডনকদ মশক 

ডিঙ্গ   

মডহিা পুরুর্ মমাট 

নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার শতকরা 

োিার পাডনর প্রধান উৎস 

ঘর/িাড়ীর চত্বকর/আডঙ্গনায় 

পাইপ 

6 2.8 3 4.1 9 3.1 

গভীর নিকূপ 110 50.7 35 47.9 145 50.0 

টিউিওকয়ি (অগভীর নিকূপ) 101 46.5 35 47.9 136 46.9 

সমাট 217 100 73 100 290 100 
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৭.৫ কম মরর্ ও কম মরর্-নন এমন উিরদার্াকদর সারব যক উপকার সাংিান্ত তে 

“ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মায়” প্রকল্প চালু হিার পর প্রকল্প এিাকার কারোনাসমূকহ 

কম মরর্ এিং কম মরর্ নন- এমন উিরদার্াকদর কাকে জানকর্ চাওয়া হকয়ডেকিা মর্ ডক ডক উপকার হকয়কে। 

প্রকল্প এিাকার কারোনায় কম মরর্ এমন উিরদার্ারা ৮৮% মকন ককর মর্ ির্মমাকন র্ারা পুডষ্টকর োিার 

মেকর্ পাকছ, ৮৯% মকন ককর মর্ র্াকদর পডরিাকরর আডথ মক স্বস্ত্েির্া একসকে, ৭৭% মকন ককর পডরিাকরর 

সন্মান মিকড়কে, ৬৮% মকন ককর র্ারা ডসদ্ধান্ত ডনকর্ পারকে, এিং ৫৬% মকন ককর সমাকজ র্াকদর সম্মান 

মিকড়কে।  
 

অপরডদকক ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকায় কম মরর্ নন- এমন উিরদার্ারা ৫৬% মকন ককর মর্ 

ির্মমাকন র্ারা পুডষ্টকর োিার মেকর্ পাকছ, ৪৮% মকন ককর মর্ র্াকদর পডরিাকরর আডথ মক স্বস্ত্েির্া একসকে, 

৫৬% মকন ককর পডরিাকরর সন্মান মিকড়কে, ৫৪% মকন ককর র্ারা ডসদ্ধান্ত ডনকর্ পারকে, এিং ৪৩% মকন 

ককর সমাকজ র্াকদর সম্মান মিকড়কে।  

 

 
 

ডচত্র ৭.৮: সংডেষ্ট প্রককল্পর কারকণ উির দার্াকদর সারব যকভাদব রক রক উপকার হদয়দে-এর শর্করা হার  ডিন্যাস 

 

৭.৬ এফডজডি ও স্থানীয় পর্ মাকয়র ফিাফি পর্ মাকিাচনা 

৭.৬.১  প্রকল্প এিাকাধীন দশ (১০) টি এফডজডির ফিাফি পর্ মাকিাচনা 

ডিকিচয প্রককল্পর ডিডভন্ন ডির্য়াডদ সাডি মক পর্ মাকিাচনার জন্য প্রকল্প এিাকায় ১০টি এফডজডি-র আকয়াজন করা 

হকয়ডেি। একর্ অংশ মনয় স্থানীয় ডনি মাডচর্ প্রডর্ডনডধ, প্রকল্প অডফকসর প্রডর্ডনডধ, সংডেষ্ট ডিভাগ এিং অন্যান্য 

মস্টককহাডার (পািডিক এিং প্রাইকভট), িস্ত্র ব্যিসায়ী/িডণক সডমডর্র প্রডর্ডনডধ , স্থানীয় জ্ঞানী ও সম্মানী 

ব্যডক্তিগ ম, ডশক্ষক, মুডক্তকর্াদ্ধা, সাংিাডদক, পডরিহন সডমডর্, িাজার সডমডর্র মিাক এিং ককিাি গ্রুকপর 

প্রডর্ডনডধ প্রমুে। এফডজডিকর্ উপডস্থর্ সককি প্রককল্পর সুডিধা, অসুডিধা ইর্যাডদ ডির্কয় মোিাকমিা 

আকিাচনায় স্বর্োঃস্ফূর্মভাকি অংশগ্রহণ ককরন। 
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 উপরস্থত সকদল একমত সর্ ‘‘ঈশ্বরেী রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মায়’’ শীর্ মক প্রকল্প বাস্তবায়দনর 

েদল  এলাকার মানুদর্র সারব যক আথ য-সামারজক অবস্থার অদনক উন্নরত হদয়দে। ঈশ্বরেী রপ্তানী 

প্ররিয়াকরণ এিাকা চালু হওয়ায় েররদ্র্ মানুর্গুদলা কম যমুখী হদয়দে, এখাদন সকউ চাকরর কদর, আবার 

সকউ রবরভন্ন ধরদনর ক্ষুদ্র্ ব্যবসা কদর। পূদব য এলাকায় সবকার সলাকজন সবরশ রেদলা। এখন সবকারত্ব 

কদমদে, রকছু যুবক এখনও সবকার থাকদলও রবদশর্ কদর স্থানীয় অদনক যুবতী এই ইরপদজদি কম যসাংস্থান 

হদয়দে। জরমর মূল্য বৃরি হদয়দে; বাসা বারির ভািা বৃরি সপদয়দে, শ্ররমদকর মূল্য বৃরি সপদয়দে; 

র্াতায়াদত সুরবধা হদয়দে, নতুন নতুন রশদল্পর সুচনা হদে, প্রশাসরনক ব্যবস্থার পূদব যর তুলনায় অদনক 

উন্নরত হদয়দে।  

 উপরস্থত সকদল একমত সপার্ণ কদর বদলন সর্ ‘‘ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মায়’’ শীর্ মক 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর েদল মিাকজকনর কম যচাঞ্চল্য সবদিদে, রবদশর্ কদর অত্র এলাকাদত এখন কুরষ্টয়া, 

নাদটার, লালপুর, সভিামারা, বার্া, বিাইগ্রাম, সবায়ারলয়া, নলিািা, কুমারখারল, সখাকসা ইতযারে এলাকা 

সথদক সেদল-সমদয়রা এদস এখাদন চাকরর কদর। উপরন্তু, দূরদূরান্ত সথদক সর্ সব সেদল-সমদয়রা আদস তারা 

তাদের এলাকা সথদক নরসমন, কররমন, ভটভটি মারসক রভরিদত ভািা কদর আসা র্াওয়া কদর। এদত 

কদর ইরপদজি-এ র্ারা চাকরর কদর তাদের পাশাপারশ অন্য সলাকজদনর রবকল্প কম যসাংস্থানও হদয়দে। 

 আদলাচকগণ বদলন, ইরপদজদির রপেদন ঐডর্হযিাহী স্কুল চন্দ্র প্রভা রবযাপীঠ অবরস্থত। ইরপদজদির 

বাউন্ডারর ওয়াদলর কারদণ সেদল-সমদয়দের স্কুদল আসা র্াওয়ায় সমস্যা হয়।  

 আদলাচকগণ আকরা বদলন, অত্র প্রককল্পর কারকণ এলাকার মেকি-মমকয়কদর পড়াশুনার মক্ষকত্র অকনকটাই 

সুডিধা হকয়কে। পূকি ম এোকন মর্মন মকান স্কুি, ককিজ ডেিনা। এেন অকনক ডিদ্যা প্রডর্ষ্ঠান গকড় উকঠকে, 

মর্মনোঃ ডশশু মশ্রণী নাস মারী, হাডেনা ওয়াডহদ প্রাইমারী ডকন্ডার গাকি মন স্কুি এন্ড ককিজ, ঈশ্বরদী মডহিা 

ককিজ, নথ ম মপপারডমি স্কুি, চন্দ্রপ্রভা ডিদ্যাপীঠসহ আকরা অকনক প্রডর্ষ্ঠান- র্া ইডপকজকির ৫ ডকোঃডমোঃ 

এিাকার মকধ্য অিডস্থর্। 

 আকিাচকগণ মকন ককরন, অত্র প্রককল্পর কারকণ এলাকার প্রকল্প এলাকায় ডচডকৎসা মসিার মক্ষকত্রও অকনক 

সুডিধা হকয়কে, এেন পাকশী র্থা ঈশ্বরদীকর্ ভাি িাক্তার পাওয়া র্ায়,  ভাি ঔর্ধ পাওয়া র্ায়, সরকারী 

হাসপার্াি রকয়কে মসোকন সহকজ ও কম েরকচ ঔর্ধ পাওয়া র্ায়, ইডপকজি এর আকশপাকশ মিশ ডকছু 

িায়াগনরস্টক মসন্টার হকয়কে- মসোকনও ডচডকৎসা মসিা মনয়া র্ায়। 

 

  

      

    রচত্র ৭.৮: স্থানীয় সলাকজন ও প্রকল্প সুরবধাদভাগীগদণর সাদথ এেরজরি আদলাচনা 
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৭.৬.২ স্থানীয় পর্ মাকয় অনুডষ্ঠর্ কম মশািার ফিাফি পর্ মাকিাচনা  

সমীক্ষার TOR অনুর্ায়ী প্রকল্প এিাকাধীন পাবনা সজলার ঈশ্বরেী উপদজলার পাকশী ইউরনয়দন ঈশ্বরেী 

রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এলাকা সজান সারভ যস কমদপ্লক্স সভা কদক্ষ স্থানীয় পর্ মাকয় একটি কম মশািার আকয়াজন করা 

হকয়ডেি। কম যশালায় প্রধান অরতরথ রহদসদব উপরস্থত রেদলন বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

(আইএমইরি) এর পররচালক (উপ সরচব) জনাব সমাোঃ ররেকুল আলম, রবদশর্ অরতরথ রহসাদব উপরস্থত 

রেদলন বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) এর উপ-পররচালক (রসরন: সহ: সরচব) জনাব 

সমাহাম্মে এনামুল আহসান ও ঈশ্বরেী উপদজলার উপদজলা রনব যাহী কম যকতযা জনাব সমাোঃ আল-মামুন। ঈশ্বরেী 

রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এলাকার কম মকর্মাগকণর উপডস্থডর্কর্ সেশী ও রবদেশী রবরনদয়াগকারীগণ, ব্যবসায়ী 

প্ররতরনরধ, বাজার সরমরতর প্ররতরনরধ, স্থানীয় পর্ যাদয় ব্যাাংক ও এনরজও প্ররতরনরধ, স্থানীয় পর্ যাদয় কাররগরী 

প্ররশক্র্ণ সকদন্দ্রর প্ররতরনরধ (নারী প্রদজক্ট), পররবহন সরমরতর প্ররতরনরধ, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যরক্তবগ যসহ 

প্রকদল্পর সুরবধাদভাগী জনগণ কম যশালায় উপরস্থত রেদলন। কম যশালায় সভাপরত রহদসদব উপরস্থত রেদলন 

ঈশ্বরেী রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এলাকার মহা-ব্যবস্থাপক রমদসস নারহে মুন্সী।  

 

কম যশালার শুরুদত পরবত্র সকারআনুল কারীম সথদক সতলওয়াত করা হয়। কম যশালায় শুদভো বক্তব্য উপস্থাপন 

কদরন বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) এর উপ-পররচালক (রসরন: সহ: সরচব) জনাব 

সমাহাম্মে এনামুল আহসান প্রকদল্পর পরররচরত ও সমীক্ষার উদদ্দশ্য ও সমাপ্ত কাদজর সাংরক্ষপ্ত রববরণ প্রোন 

কদরন।  

কম যশালায় বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) এর পররচালক (উপ সরচব) জনাব সমাোঃ 

ররেকুল আলম সাংরিষ্ট প্রকদল্পর সপ্রক্ষাপট তুদল ধদরন। ডর্ডন জানান মর্, এই প্রকদল্পর মূি উকেশ্য হকছোঃ 

১৩২টি ডশল্প প্লট তর্রী ও নতুন কারোনা ভিন তর্রীর মাধ্যকম আনুমাডনক ৩২টি নতুন রপ্তানীমুেী ডশল্প স্থাপন, 

২২৪০০ িাংিাকদশী শ্রডমককদর কম মসংস্থাকনর সুকর্াগ সৃডষ্ট, ২৫৬ ডমডিয়ন মাডকমন িিাকরর সরাসডর ডিকদশী 

ডিডনকয়াগ বৃডদ্ধকরণ, ২৪৩.২০ ডমডিয়ন মাডকমন িিাকরর রপ্তানী আয় বৃডদ্ধকরণ, সংিগ্ন এিাকার আথ ম-

সামাডজক উন্নয়নসহ মদকশর আঞ্চডিক তির্ম্য হ্রাসকরণ এিং আধুডনক প্রযুডক্ত স্থানান্তকরর মাধ্যকম স্থানীয় 

শ্রডমককদর মপশাদারী দক্ষর্া বৃডদ্ধ ককর মানিসম্পকদর উন্নয়ন। রতরন আদরা বদলন উক্ত প্রকল্পটি মাননীয় প্রধান 

মন্ত্রীর অগ্রারধকার প্রকল্প র্া’ দাডরদ্রয ডিকমাচনসহ ইডপকজি সংিগ্ন এিাকাকর্ সহায়ক ও সংকর্াগ ডশকল্পর 

ডিকাশ ঘটকি, এর পর ডর্ডন সবাইদক ধন্যবাে রেদয় তার মূল্যবান বক্তব্য সশর্  কদরন। অতোঃপর পরামশ মক 

দকির সদস্য ও সমীক্ষা টীম ডিিার প্রদেসর ি. জাদভে বারী-র সঞ্চািনায় ডিকশর্ অডর্ডথগণ প্রককল্পর প্রভাি 

সংিান্ত ডির্কয়র উপর আকিাচনা ককরন। কম যশালায় ঈশ্বরেী রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এলাকার কম মকর্মাগণ ও 

মহা-ব্যবস্থাপক রমদসস নারহে মুন্সী, রতরন তার িক্তব্য মপশ ককরন। র্ারপরই ডির্য়ডভডিক মুক্ত আকিাচনা 

শুরু হয়। কম মশািায় উপডস্থর্ সককিই এই আকিাচনায় স্বর্োঃস্ফূর্ম ভাকি অংশ মনন। প্রককল্পর ইডর্িাচক 

ডদকগুকিা সম্পককম আকিাচকগকণর মর্ামর্ ডনম্নরূপোঃ  

 উপরস্থত সকদল একমত সর্ ‘‘ঈশ্বরেী রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এিাকা (২য় পর্ মায়)’’ শীর্ মক প্রকল্প বাস্তবায়দনর 

েদল প্রকল্প এলাকার মানুদর্র সারব যক আথ য-সামারজক অবস্থার অদনক উন্নরত হকয়কে। ঈশ্বরেী রপ্তানী 

প্ররিয়া অঞ্চল চালু হওয়ায় এলাকার রবরভন্ন সশ্রণীর মানুর্ কম যমুখী হদয়দে। এোিা এ, এলাকার জরমর 

মূল্য বৃরি হদয়দে, বাসা বারির ভািা বৃরি সপদয়দে, শ্ররমদকর মজুডর বৃরি সপদয়দে, র্াতায়াদত সুরবধা 
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হদয়দে, দাডরদ্রয হ্রাস সপদয়দে, নতুন নতুন রশদল্পর সূচনা হদে, প্রশাসরনক ব্যবস্থার পূদব যর তুলনায় অদনক 

উন্নরত হদয়দে।  

 উপরস্থত সকদল একমত সপার্ণ কদর বদলন সর্ ‘‘ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা (২য় পর্ মায়)’’ শীর্ মক 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর েদল প্রকল্প এলাকায় মিাকজকনর কম যচাঞ্চল্য সবদিদে, রবদশর্ কদর অত্র এলাকাদত 

এখন কুরষ্টয়া, নাদটার, লালপুর, সভিামারা, বার্া, বিাইগ্রাম, সবায়ারলয়া, নলিািা, কুমারখারল, সখাকসা 

ইতযারে এলাকা সথদক সেদল-সমদয়রা এদস এখাদন চাকরর কদর। ঈশ্বরেী রপ্তানী প্ররিয়া অঞ্চল চালু 

হওয়ায় রবদেশী রবরনদয়াগকারীগণ রবরনদয়াগ করদত আগ্রহী হদয়দে, কারণ অত্র অঞ্চদল র্াতায়াত 

ব্যবস্থাসহ সকল রকছুর োম তুলনামূলক কম, তাই রবদেশী রবরনদয়াগকারীগণ ও সেশীয় রশল্প 

উদযাগক্তাগণ রবরনদয়াগ করদত আগ্রহ প্রকাশ কদর।  

 অদনদক রবরভন্ন কাররগরী প্ররশক্ষণ সকন্দ্র সথদক প্ররশক্ষণ রনদয় এদসদেন তারা বদলন সর্, তারা প্ররশক্ষণ 

পাওয়ার েদল চাকররর সকান সমস্যা হদেনা, রবদশর্ কদর “নারী” প্রদজক্ট সমদয়দেরদক সসলাই কাদজর 

উপর প্ররশক্ষণ রেদয় থাদক। এদত কদর অদনদক বাসায় সসলাই কদর আয় কদর, আবার অদনদক ইরপদজি-

এ কাজ কদর অথ য উপাজযন কদর। 

 র্ারা প্ররশক্ষণ পান নাই তারা বদলন তাদেরও কাজ করদত সকান সমস্যা হদে না; কাদজ সর্াগোন করার 

পর েযাক্টরীর সলাকজন তাদের কাজ রশরখদয় রেদত সহায়তা কদর। রবদশর্ কদর লাইনম্যান ও 

সুপারভাইজরগণ তাদেরদক কাজ রশরখদয় রেদত সহায়তা কদর। 

 সভায় স্থানীয় সলাকজন ইরপদজি এর সামদন একটি পাবরলক টয়দলট স্থাপনসহ ইরপদজি এর সামদনর 

সিকটি সাংস্কার করার োবী জানান, তারা বদলন সিকটির সবহাল অবস্থার কারদণ ইরপদজি এর শ্ররমক ও 

জনসাধারদণর আসা-র্াওয়া কষ্ট হয়। ইরপদজি এর সামদন একটি পাবরলক টয়দলট স্থাপদনর ব্যাপাদর 

উপদজলা রনব যাহী কম যকতযা মত সেন এবাং রতরন বদলন এখাদন একটি পাবরলক টয়দলট স্থাপদনর ব্যবস্থা 

করা হদব। 

 কারখানার একজন কম যকতযা ইরপদজি এর রপেদনর সগটটি সখালার পদক্ষ মত সেন রতরন বদলন রপেদনর 

সগটটি সখালার ব্যবস্থা করদল শ্ররমকদের র্াতায়াদত সুরবধা হত এবাং েযাক্টরী পর্ যন্ত গািী সর্দত পারত। 

 ব্যাাংক কম যকতযাগণ বদলন তাদের ব্যাাংক অদনক লাভবান। কারন ইরপদজি এর সলাকজন ব্যাাংদকর 

মােদম সলনদেন কদর ও ব্যাাংদকর মােদম অদনক সকাম্পানী সবতন প্রোন কদর থাদক। রবরভন্ন ক্ষুদ্র্ ও 

মািারর ব্যবসায়ীগণ ব্যাাংক সথদক সলান রনদয় তাদের ব্যবসারয়ক কার্ যিম পররচালনা করদে। 

 রবদেশী রবরনদয়াগকারীগণ বদলন, “আমরা বাাংলাদেদশর মত সুন্দর একটি সেদশ রবরনদয়াগ করদত সপদর 

অদনক আনরন্দত। বাাংলাদেশ আমাদের বন্ধু, আমরা বাাংলাদেদশ আদরা রবরনদয়াগ করদত চাই। ইশ্বরেী 

ইরপদজি এর মত আদরা ইরপদজি হদল আমরা আদরা রবরনদয়াগ করব। বাাংলাদেদশর সলাকজন অদনক 

ভাল এবাং পররশ্রমী। তারা আমাদের সাদথ ভাল ব্যবহার কদর এবাং আমাদের চলাচদল সকান সমস্যা হয় 

না। এখাদন কম খরদচ সবরশ উৎপােন করা র্ায়, শ্ররমদকরা সর্মন আগ্রদহর সাদথ কাজ কদর আমরাও 

তাদের কাদজ সন্তুষ্ট। আমরা চাই বাাংলাদেশ সরকার এই ধরদনর আদরা প্রকল্প গ্রহণ কদর, তাহদল 

বাাংলাদেদশ নতুন নতুন রবরনদয়াদগর খাত সৃরষ্ট হদব, রশল্প উদযাক্তাগণও রবরনদয়াদগ আগ্রহ প্রকাশ করদব। 
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অষ্টম অোয় 

সমীক্ষািব্ধ পর্ মকিক্ষণ (Findings) 

৮.১ সমীক্ষালব্ধ পর্ মকিক্ষণ (Findings) 

(১) রিরপরপ সাংিান্ত পর্ মকিক্ষণ 

 ভূরম উন্নয়ন খাদতর সাশ্রয়ী অথ য হদত নতুন একটি কারখানা ভবন রনম যাদণর উদদ্দদশ্য “ঈশ্বরদী রপ্তানী 

প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মায়” প্রকল্পটির রিরপরপ একবার সাংদশাধন করা হয়।  

 সাংদশারধত রিরপরপ (আররিরপরপ)-টি সাধারণভাদব সুগঠিত। তদব এদত প্রেি প্রকদল্পর লগ-সেমটি 

অসম্পূণ য। কারণ, আররিরপরপদত লগ-সেদমর Narrative Description, Objectively 

Verifiable Indicators (OVIs), Means of Verification (MoV) এবাং 

Assumptions - এই চারটি গুরুেপূণ য উপাোদনর মদে চতুথ যটি, অথ যাৎ Assumptions 

অনুপরস্থত। উপরন্তু, লগ-সেদম প্রথম সূচকটি োিা অন্যান্র্ সূচকসমূহ অজযদনর বেরওয়ারী টাদগ যট 

সেয়া হয় রন। অন্ততোঃ কত সাদলর মদে রবরভন্ন সূচক অরজযত হদত হদব - সসই পররকল্পনা 

আররিরপরপদত থাকা প্রদয়াজন রেল।  

 লগ-সেদমর পররকরল্পত ইনপুট ও আউটপুটসমূহ অরজযত হদয়দে। র্কি ২০১৯ সাদলর মদে ২৪৩.২০  

রমরলয়ন মারকযন িলাদরর রপ্তানী আয় বৃরিকরদণর উকেশ্য ডনকদ মশক সূচকটি অরজযত হওয়ার সম্ভাবনা  

সবশ কম। 

 ২য় পর্ যাদয়র এই প্রকল্পটি প্রণয়দনর পূদব য প্রকদল্পর জন্য আলাো সম্ভাব্যতা র্াচাই (আরথ যক, কাররগরী ও 

সামারজক), পররদবশগত প্রভাব র্াচাই (EIA), Baseline Study ও Exit Plan করা হয়রন।  

 প্রকদল্পর প্রাররম্ভক প্রাক্কলনটি র্থার্থ রেল না। 

 প্রকদল্পর জন্য সকন্দ্রীয় ইটিরপর পররকল্পনা সনই। 

 সীমানা সেয়াল, কারখানা ভবন, িীপ টিউবওদয়ল, সাবমাররসবল পাম্প সমাটর, পাম্প হাউজ ইতযারে 

রনম যাদণ ১৬% সথদক ৩০% পর্ যন্ত আরথ যক ব্যয় সাশ্রয় হদয়দে। অথ যাৎ, উপদরাক্ত সক্ষত্রসমূদহ 

পররকরল্পত লক্ষযমাত্রা (সভৌত ও আরথ যক) এবাং প্রকৃত অগ্রগরত (সভৌত ও আরথ যক) এর সাদথ রমল সনই। 

এটি রিরপরপ এবাং সাংদশারধত আররিরপরপর একটি দ্যব যল রেক। 
 

(২) প্রকল্প িাস্তিায়ন সাংিান্ত পর্ মকিক্ষণ 

 প্রকল্পটি শুরুদত জুলাই ২০১১ সথদক রিদসম্বর ২০১৩ সময়ােকাদলর হদলও পরবতীদত র্থার্থ   

কর্তযপদক্ষর অনুদমােনিদম ২০১৫ সাদলর রিদসম্বর মাদস সশর্ হয়। এই রবলদম্বর মূল দ্য’টি কারণ 

হদেোঃ (ক) ভূরম উন্নয়ন খাদতর সাশ্রয়ী অথ য হদত একটি নতুন কারখানা ভবদনর রনম যাণ, ও (খ) গ্যাস  

লাইন রনম যাণ কাদজ ডিিম্ব।  

 প্রকল্পটির ভূরম উন্নয়ন, প্রাচীর রনম যাণ, োলান রনম যাণ, গ্যাস সাংদর্াগ, পারন ও রবদ্যযৎ সরবরাহ, পূতয 

কাজ (রসরভল ওয়াকযস) ও র্াবতীয় মালামাল িয় - তথা প্রকদল্পর অিরভরিক সভৌত (Physical)   

ও আরথ যক (Financial) অগ্রগরত আররিরপরপর পররকরল্পত লক্ষযমাত্রার তুলনায় সাধারণভাদব 

সদন্তার্জনক।  

 প্রকদল্পর িাস্তিায়নকাকি (CPM/PERT), Gantt Chart, Project Organogram ইতযারে 

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পিরত ব্যবহার করা হয় রন (র্রেও এদত প্রকল্প  িাস্তিায়কন মর্মন মকাকনা অসুডিধা 

হয় ডন)। 
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 উদেখ্য, প্রকদল্পর অনুদমারেত বাদজদটর ৯৪.৬৬% প্রকৃতপদক্ষ ব্যয় হদয়দে। তদব, বাস্তবতার রনররদখ 

আর প্রদয়াজন হয়রন রবধায় ৪টি কাদজর পররকরল্পত সভৌত লক্ষযমাত্রার তুলনায় রকছুটা কম অগ্রগরত 

হদয়দে (নতুন সীমানা সেয়াল ৮৬%, পারন সরবরাহ ব্যবস্থা ৮২%, রনরাপিা বারত ৮৫%, ১১ সকরভ 

ওভার সহি লাইন ৮৮%)।  

 সাধারণভাদব প্রধান উপাোনগুদলা েরপদত্রর সেরসরেদকশন অনুর্ায়ী এিং অনুকমাডদর্ সমকয়র 

মকধ্যই সমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া সগদে।  
 

(৩) প্রকদল্পর িয় কার্ যিম ও  রপরপআর-২০০৮ এর প্রদয়াগ সাংিান্ত পর্ মকিক্ষণ  

 মালামাদলর (Goods) জন্য ৩টি ও কাদজর (Works) জন্য ১৫টি সহ সমাট ১৮টি প্যাদকদজর 

মােদম সম্পন্ন হদয়দে।  

 তেবচয়দনর মােদম সমাট ১০টি  রনব যারচত প্যাদকদজর িয় সংিান্ত েরললপত্র পর্ যাদলাচনা কদর সেখা 

র্ায় প্যাদকজগুদলার িয় কার্ যিদমর (মালামাল ও কাজ) সক্ষদত্র রপরপআর ২০০৮ ও রপরপএ ২০০৬ 

অনুসরণ কদর করা হদয়দে এবাং প্ররতটি েরপত্র েরলদলর শতয অনুর্ায়ী চুরক্তপত্র স্বাক্ষদরর সময় 

ঠিকাোদরর কার্ য সম্পােদনর পররকল্পনা (Work Plan) চুরক্তপদত্রর সাদথ সাংযুক্ত করা হদয়দে।  

 প্ররতটি িয় কার্ যিদম প্রাক্করলত মূদল্যর সচদয় কম মূদল্য চুরক্ত সম্পােন করা হয়।  
 

(৪) উদদ্দশ্য িাস্তিায়ন সাংিান্ত পর্ মকিক্ষণ  

 প্রকদল্পর পররকরল্পত সব ক’টি (সমাট ১৩২টি) রশল্প প্লট প্রস্তুত করা হদয়দে এবাং পররকরল্পত দ্যইটি নতুন 

চার তলা ভবন ও একটি ভবদনর ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (৪থ য তলা) সম্পন্ন করার মােদম সব যদমাট 

১৪,১৬০ বগ যরমটার নতুন কারখানার সলার সেস ততরী করা হদয়দে। উদেখ্য, সমাট ১৩২টির মদে 

২৭টি প্লট শুধুমাত্র েযাক্টরী রবরডাং-এর জন্য পররকরল্পত হদয়দে। ইদতামদে (জুন ২০১৮) প্রকদল্পর 

আওতায় প্রস্তুতকৃত ১৩২টি প্লদটর মদে ৯৬টি প্লট, ৩টি অত্র প্রকদল্পর েযাক্টরী রবরডাং ও ২টি 

পরবতীদত রনরম যত েযাক্টরী রবরডাং-সহ প্রকদল্পর সমাট ১২৩টি প্লট ইদতামদে ১২টি রবরনদয়াগকারীর 

কাদে বরাদ্দ করা হদয়দে। আর মাত্র ৯টি প্লট বতযমাদন রবরনদয়াগকারীদের রনকট বরাদদ্দর অদপক্ষায় 

আদে। 

 রশল্প প্ররতষ্ঠানগুদলার মদে কদয়কটি আররিরপরপদত অনুরমত ৪-৫টি প্লদটর চাইদত অদনক সবশী 

সাংখ্যক প্লট ব্যবহার করার কারদণ প্রস্তুতকৃত রশল্প প্লটগুদলা পররকরল্পত ৩২টি রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর 

তুলনায় মিশ কম সাংখ্যক (এেন পর্ মন্ত সমাট ১২টি) রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর কাদে সেয়া সগদে। মূল কারণোঃ 

(ক) প্ররতরষ্ঠত বি রশল্প প্ররতষ্ঠানগুদলার রবরনদয়াগদক সবশী সটকসই বদল মদন হদয়দে, ও (খ) রকছু 

বি রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর ভারী র্ন্ত্রপারতর কারদণ সবশী উঁচু রবরডাং না কদর Horizontal 

Expansion (অথ যাৎ সবশী প্লট) প্রদয়াজন হদয়দে। 

 “ঈশ্বরেী রপ্তানী প্ররিয়াকরণ এলাকা- ২য় পর্ যায়”-এ ২২,৪০০ বাাংলাদেশী শ্ররমদকর কম যসাংস্থাদনর 

সুদর্াগ পররকরল্পত হদয়রেল (র্া’ অজযদনর সুরনরে যষ্ট সময়সীমা এখদনা ঠিক করা হয় রন)। এ’পর্ যন্ত (জুন 

২০১৮) ১,৯৮৯ জন শ্ররমদকর কম যসাংস্থাদনর ব্যবস্থা হদয়দে, র্া’র ৭২% নারী। শীঘ্রই আদরা ৫,০০০ 

হাজার শ্ররমদকর কম যসাংস্থান প্ররিয়াধীন। বতযমাদন বরাদ্দপ্রাপ্ত ১২ টি রবরনদয়াগকারী প্ররতষ্ঠাদনর সমাট 

প্রস্তারবত শ্ররমদকর সাংখ্যা ১৪,৬৩৬ জন। 

 অত্র প্রকদল্পর জন্য ২৫৬ রমরলয়ন মারকযন িলাদরর সরাসরর রবদেশী রবরনদয়াগ বৃরিকরণ  (র্া’ 

অজযদনর পররকরল্পত সময়সীমা হদে ২০১৯ সাল) এবাং ২৪৩.২০ রমরলয়ন মারকযন িলাদরর রপ্তানী 

আয় বৃরিকরণ (র্া’ অজযদনর সুরনরে যষ্ট সময়সীমা এখদনা ঠিক করা হয় রন) পররকরল্পত হদয়রেল। 
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এ’পর্ যন্ত (জুন ২০১৮) এদত িমপুরিত রবদেশী রবরনদয়াগ ২২.৫৯১ রমরলয়ন মারকযন িলার এবাং 

িমপুরিত রপ্তানী আয় বৃরি ৩১.৪০৯ রমরলয়ন মারকযন িলার। বরাদ্দপ্রাপ্ত ১২টি রবরনদয়াগকারী 

প্ররতষ্ঠাদনর সমাট প্রস্তারবত রবরনদয়াদগর পররমান ১২২.৩৭ রমরলয়ন মারকযন িলার।  

 প্রকল্প এিাকায় রশল্পায়ন এবাং সবকার নারী-পুরুদর্র কম যসাংস্থাদনর কারদণ এ’ অঞ্চদলর আথ য-

সামারজক উন্নয়নসহ আঞ্চরলক অথ যননরতক তবর্ম্য হ্রাসকরদণ রবদশর্ ভূরমকা পালন কদরদে।  

 ইরপদজি-সাংলগ্ন এলাকায় ২০১৩ সাদলর পদর নতুন নতুন রবরভন্ন ব্যবসারয়ক ও সসবাপ্রোনকারী 

প্ররতষ্ঠান গদি উদঠদে, র্া’র মাদি অন্যতম হদেোঃ সেশী ও রবদেশী ব্যাাংক (জনতা, প্রাইম ও 

এইচএসরবরস), এটিএম সমরশন (রিরবরবএল), ২টি িায়গনরস্টক সসন্টার, চাইরনজ সরস্টুদরন্ট, রবউটি 

পাল যার, সটইলাস য, দ্যই শতারধক নতুন সোকাদনর কাঁচা বাজার, ইদলক্ট্ররনদক্সর সশা-রুম ইতযারে। এ-সবই 

প্রকল্প এলাকায় রবপুলভাদব বরধ যষ্ণু অথ যননরতক কম যকাদন্ডর পররচায়ক। 

 এই ইরপদজদি (২য় পর্ যাদয়র) আধুরনক প্রযুরক্তর সমরশনারী পররচালন/অপাদরশদনর কাদজ রনদয়ারজত 

শ্রডমকরা অরজযত োনদক কাদজ লারগদয় অদনক সক্ষদত্র রনদজরা উদযাক্তা হদে এবাং স্থানীয় এলাকার 

মানবসম্পে উন্নয়দন অবোন রাখদে।  

 এই ইরপদজি-এর কারদণ আদরা অদনক স্থানীয় উদযাক্তার সৃরষ্ট হদয়দে, র্াদের ব্যবসারয়ক কার্ যিম 

মূলত রনভযর কদর ইরপদজি-এর এন্টারপ্রাইজসমূদহর উপর। স্থানীয় এলাকার উৎপারেত রবরভন্ন পে, 

সর্মন- Garments Accessories, Packing Materials, Spare Parts, 

Construction  Materials, Stationary - ইতযারে এই ইরপদজি-এর এন্টারপ্রাইজসমূদহ 

সরবরাদহর লদক্ষয উৎপােন করা হয়, র্া’ সংিগ্ন অঞ্চদল সাংদর্াগ রশদল্পর রবকাদশ গুরুেপূণ য ভূরমকা 

পালন করদে। 

 প্রকল্পটির বাাংলাদেশী শ্ররমদকর কম যসাংস্থান, রবদেশী রবরনদয়াগ এবাং রপ্তানী আয় বৃরির িক্ষযসমূহ 

এেকনা পূরকণর অকপক্ষায় আকে।   

 

(৫) প্রকদল্পর প্রভাব সাংিান্ত পর্ মকিক্ষণ  

 

 সামডগ্রকভাকি, প্রকল্প এিাকার কারোনায় কম মরর্- এমন উিরদার্াকদর পূকি মর মপশা (২০১৫ সাকির 

পূকি ম) মথকক মাডসক গড় আয় ডেি ১০,৬১৮ টাকা ও ির্মমান মপশা মথকক সি মকমাট গড় আয় ১৬,৮৫৫ 

টাকা। অন্যরেদক অত্র ইরপদজদি কম যরত নন- এমন উিরোতাদের ৭৭%-ও মদন কদরন পররবাদরর 

আয় সবদিদে। কারন ইরপদজি এর কার্ যিম চালু হবার েদল তারা রবরভন্ন ধরদনর ব্যবসা করদত 

পারদেন;   

 অপরডদকক, প্রকল্প এিাকার কারোনায় কম মরর্- এমন উিরদার্াকদর পূকি ম পডরিাকরর মাডসক গড় 

ব্যয় ডেি ৮,৮০৭ টাকা ও ির্মমান গড় ব্যয় ১১,৮৪৩ টাকা। আয় িাড়ার ফকি ব্যয়ও মিকড়কে। র্কি 

আয় মর্ হাকর মিকড়কে ব্যয় র্ার মচকয় কম হাকর মিকড়কে; 

 ঈশ্বরেী ইরপদজদির ২য় পর্ যাদয় চাকরররত প্রায় সকল (৯৩.৪%) উিরোতাই মদন কদরন সর্ এই 

প্রককল্পর কারকণ তাদের সেদল-সমদয় বা পররবাদরর সেস্যদের পিাশুনায় ইরতবাচক প্রভাব পকড়কে- 

িই ও ভাকিা জামা-কাপড় মদয়া র্াকছ, সন্তানদের ভাকিা স্কুকি মদয়া র্াকছ এবাং গৃহ ডশক্ষক/ককাডচং 

এর ব্যিস্থা করকর্ পারকে। অন্যরেদক অত্র ইরপদজদি চাকরররত নন- এমন ৩২% মদন কদরন সর্ 

তাদের পররবাদরর সেস্যদের পিাশুনায়ও প্রককল্পর ইডর্িাচক প্রভাব পকরকে;  
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 প্রকল্প এিাকার কারোনায় কম মরর্ এমন উিরদার্াকদর ৭৮% মদন কদরন সর্ তাদের পররবাদরর 

রচরকৎসা সসবায় প্রভাব পিদে-রবনা মূদল্য ভাদলা ঔর্ধ পাওয়া র্াদে, ভাদলা িাক্তাদরর ও উন্নত 

রচরকৎসা পাওয়া র্াদে, ভাদলা ঔর্ধ পাওয়া র্াদে, এবাং রচরকৎসা খরচ কম হদে। ঈশ্বরেী 

ইরপদজদি চাকরররত নন- এমন ৭২% মদন কদরন সর্ তাদের পররবাদরর রচরকৎসা সসবায়ও প্রকদল্পর 

ইরতবাচক প্রভাব পকরকে; 

 প্রকল্প এিাকায় আকগ স্যাডনটাডর ল্যাডিন ব্যিহার করর্ কমসংখ্যক মিাক, ির্মমাকন ব্যিহার মিকড়কে। 

প্রককল্পর ৭২% সুরবধাদভাগী স্যারনটারী ল্যারিন ব্যবহার কদর। প্রককল্পর ৫৩% সুরবধাদভাগীদের খাবার 

পারনর প্রধান উৎস গভীর নলকূপ। অপররেদক ইরপদজদি চাকরররত নন- এমন ৬৪% স্যারনটারী 

ল্যারিন ব্যবহার কদর এবাং ৫০% এর খাবার পারনর প্রধান উৎস গভীর নলকূপ। 

 প্রকল্প এিাকার োনার সদস্যরা মশৌচকাকর্ মর পকর হার্ মধায়া, োওয়ার আকগ হার্ মধায়া, ডশশুকদর 

মশৌচকার্ ম করাকনার পকর এবাং ডশশুকদর োওয়াকনার আকগ হার্ মধায়া - এই সি মক্ষকত্রই প্রকল্প 

এিাকার কারোনায় কম মরর্ মিাককদর শর্করা হার মসোকন কম মরর্ নন- এমন মিাককদর মচকয় 

মিশী; 

 প্রকল্প এিাকার কারোনায় কম মরর্- এমন উিরদার্ারা ৮৮% মকন ককর মর্ ির্মমাকন র্ারা পুডষ্টকর 

োিার মেকর্ পাকছ, ৮৯% মকন ককর মর্ র্াকদর পডরিাকরর আডথ মক স্বস্ত্েির্া একসকে, ৭৭% মকন 

ককর পডরিাকরর সন্মান মিকড়কে, ৬৮% মকন ককর র্ারা ডসদ্ধান্ত ডনকর্ পারকে, এিং ৫৬% মকন ককর 

সমাকজ র্াকদর সম্মান মিকড়কে;  

 অপরডদকক প্রকল্প এিাকার কারোনায় কম মরর্ নন- এমন উিরদার্ারা ৫৬% মকন ককর মর্ ির্মমাকন 

র্ারা পুডষ্টকর োিার মেকর্ পাকছ, ৪৮% মকন ককর মর্ র্াকদর পডরিাকরর আডথ মক স্বস্ত্েির্া একসকে, 

৫৬% মকন ককর পডরিাকরর সন্মান মিকড়কে, ৫৪% মকন ককর র্ারা ডসদ্ধান্ত ডনকর্ পারকে, এিং ৪৩% 

মকন ককর সমাকজ র্াকদর সম্মান মিকড়কে; 

 সমীক্ষার FGD ও KII-সমূহ মথকক জানা র্ায় মর্, ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকার 

কারোনাসমূকহর সংডেষ্ট ৯২জন (সমীক্ষাকািীন ডহসাি) ডিকদশী নাগডরককর অত্র এিাকায় অিস্থাকনর 

কারকণ মকাকনা সামাডজক অসুডিধা হকছ না। ডিকদশী নাগডরকগণ মর্মন স্থানীয় জনগণকক খুি 

িন্ধুভািাপন্ন িকি িণ মনা ককরকেন, মর্মডন স্থানীয় জনগণও র্াকদর উপডস্থডর্কক স্বাগর্ জানাকছন এিং 

মকাকনা সামাডজক অসুডিধার কথা উকেে ককরন ডন। 
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নবম অোয় 

সুপাডরশমািা 

৯.১ সুপাররশমালা 

সারব যক কার্ যিম ও পর্ যাদলাচনার সপ্ররক্ষদত “ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মায়” শীর্ মক প্রকল্পটি 

সটকসই করার জন্য এবাং ভরবষ্যদত এ ধরদনর অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়দনর জন্য এই সমীক্ষািন্ধ সুপাররশসমূহ 

রনম্নরূপোঃ  

৯.১.১ রিরপরপ সাংিান্ত সুপাররশমালা 
 

(১) ভরবষ্যদত অনুরুপ প্রকদল্পর রিরপরপ প্রণয়দনর সময় সম্ভাব্যতা র্াচাই স্টারি (আরথ যক, কাররগরী ও 

সামারজক, ইতযারে), Demand Assessment, পররদবশগত প্রভাব র্াচাই (EIA), Baseline 

Study ও Exit Plan করা মর্কর্ পাকর; 

(২) ভরবষ্যদত অনুরুপ প্রকদল্পর রিরপরপ প্রণয়দনর সময় পররকরল্পত লক্ষযমাত্রা (সভৌত ও আরথ যক) এবাং 

 প্রকৃত অগ্রগরত (সভৌত ও আরথ যক)-এর মদে রমল থাকা বাঞ্চনীয়; 

(৩) ভরবষ্যদত অনুরুপ প্রকদল্পর রিরপরপ প্রণয়দনর সময় িগ-মেকম Narrative Description, 

Objectively Verifiable Indicators (OVIs), Means of Verification (MoV)- 

এর সাদথ যুরক্তসিত Assumptions-ও সেয়া প্রদয়াজন এবাং রবরভন্ন সূচক (OVIs) অজযদনর 

িেরওয়ারী টাদগ যট সেয়া প্রদয়াজন।  

৯.১.২  প্রকল্প িাস্তিায়ন সাংিান্ত সুপাররশমালা 
 

(১) ভরবষ্যদত অনুরুপ প্রকদল্পর িাস্তিায়নকাকি CPM/PERT, Gantt Chart, Project 

Organogram ইতযারে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পিরত ব্যবহার করা মর্কর্ পাকর।  
   

৯.১.৩ প্রকদল্পর িয় কার্ যিম ও  রপরপআর-২০০৮ এর প্রদয়াগ সাংিান্ত সুপাররশমালা  

 

(১) ভরবষ্যদত অনুরুপ প্রকদল্পর িাস্তিায়নকাকি র্তটুকু সম্ভি ই-ডজডপ (e-GP অথ মাৎ Electronic 

 Government Procurement) পদ্ধডর্ অনুসরণ করা মর্কর্ পাকর।  

 

৯.১.৪ উদদ্দশ্য িাস্তিায়ন সাংিান্ত সুপাররশমালা   

 

(১) োকা ও চট্টগ্রাম ইরপদজদি রশল্প প্ররতষ্ঠানগুদলা গদি প্রায় ৪টি রশল্প প্লট িরাে রনদলও ঈশ্বরদী রপ্তানী 

প্রডিয়াকরণ এিাকা- ২য় পর্ মাকয় বৃহৎ রশল্প প্ররতষ্ঠানগুদলাদক গদি ১৬ সথদক ২৭টি প্লট িরাে ডনকর্ 

মদো মগকে। মূলত প্ররতরষ্ঠত ও সটকসই রশল্প প্ররতষ্ঠানদক (র্াদের অদনকগুদলাই ভারী র্ন্ত্রপারত সম্পন্ন) 

এ’সক্ষদত্র অগ্রারধকার সেয়া হদয়দে। অবরশষ্ট প্রস্তুতকৃত প্লটগুদলার পূণ যাি রশল্প-কাদজ ব্যবহার ও তা’সত 

পে তবরচত্রয রনরিত করা প্রদয়াজন; 

(২) প্রকল্পটির ডর্নটি প্রধান উকেশ্য, র্থাোঃ বাাংলাদেশী শ্ররমদকর কম যসাংস্থান, রবদেশী রবরনদয়াগ এবাং 

রপ্তানী আয় বৃরি - এ’গুকিা এেকনা পূরকণর অকপক্ষায় আকে। এই উকেশ্যসমূহ দ্রুর্ অজমকনর িকক্ষয 

সময়সীমা ডনধ মারণ ককর স্থানীয়, জার্ীয় ও আন্তজমাডর্ক পর্ মাকয় মর্াগাকর্াগ ও প্রচার উকেেকর্াগ্যভাকি 

িাড়াকর্ হকি। এ’মক্ষকত্র ইরপদজি কর্তযপক্ষদক রবদশর্ভাদব উদযাগী হদত হদব;  
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(৩) ইডপকজি এিাকায় সাংদর্াগ রশদল্পর রবকাদশর লদক্ষয এই ইরপদজি-এর কারদণ সৃষ্ট ির্মমান ও 

 ভডিষ্যৎ স্থানীয় Forward ও Backward Linkage Industry-র উদযাক্তাদের 

 র্থাসম্ভি সহায়তা প্রোদনর উপায় ও পিরত ততরী করা সর্দত পাদর। 
  

৯.১. ৫ অন্যান্য সুপাররশমালা   

 

(১) প্রকল্পটি সথদক তুলনামূলকভাদব কাদে অবরস্থত মাংলা সমুদ্র্ বন্দরটি বি জাহাজ চলাচদলর ও দ্রুত 

 মালামাল খালাদসর উপদর্াগী কদর সতালা এবাং রিদপর সময় আদরা করমদয় আনার ব্যাপাদর র্থার্থ 

 কর্তযপদক্ষর সাদথ কার্ যকর সর্াগাদর্াগ করা সর্দত পাদর; 

(২)  ঈশ্বরেী রবমানবন্দরটি পুনরায় ব্যবহাদরাপদর্াগী করার ব্যাপাদর র্থার্থ কর্তযপদক্ষর সাদথ কার্ যকর 

 সর্াগাদর্াগ করা সর্দত পাদর; 

(৩)  প্রকদল্প পর্ যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ রনরিত রাখার জন্য র্থার্থ কর্তযপদক্ষর সাদথ কার্ যকর সর্াগাদর্াগ বজায় 

রাখা সর্দত পাদর;  

(৪) প্রকদল্পর অবস্থান অদনক রবরনদয়াগকারীদের জন্য সবশ সুরবধাজনক। তদব মাংলা সমুদ্র্ বন্দর, 

 রবমানবন্দর ও সরলদস্টশদনর সাদথ সাংদর্াগ সিকগুদলা সঠিক ও সমদয়াপদর্াগী রক্ষণাদবক্ষদণর 

 অভাব সর্ন না হয়- সস’জন্য র্থার্থ কর্তযপক্ষ, সর্মন সিক ও জনপথ রবভাগ, এলরজইরি- ইতযারের 

 সাদথ রনরবি সর্াগাদর্াগ বজায় রাখা সর্দত পাদর;  

(৫) ইরপদজদির কারখানাগুদলার ইটিরপ’র কার্ যিম সবপজা’র এনভায়রনদমন্ট কাউরন্সলরগণ কর্তযক 

 DoE-এর গাইিলাইন অনুর্ায়ী রনয়রমত তোররক রনরিত করদত হদব; 

(৬)  ভরবষ্যদতর অনুরূপ প্রকদল্পর জন্য সকন্দ্রীয় ইটিরপর পররকল্পনা করা সর্দত পাদর ও ঈশ্বরেী ইরপদজদির 

 জন্য পূব যপররকরল্পত সকন্দ্রীয় ইটিরপর সময়ানুগ বাস্তবায়ন করা সর্দত পাদর।  
 

এই সমীক্ষায় এটি সুেষ্ট সর্, ঈশ্বরেী এবাং আদশপাদশর এলাকার জনগদনর জীবনর্াত্রায়, রবদশর্ত তাদের 

আথ য-সামারজক অবস্থা, পররবাদরর আয়, রশক্ষা, স্বাস্থয সসবা, পারন ও পয়োঃ রনষ্কাশন, ইতযারের সক্ষদত্র আদলাচয 

প্রকল্পটির উদেখদর্াগ্য ইরতবাচক প্রভাব পদিদে। প্রকল্পটির জন্য প্রেি সুপাররশসমূহ বাস্তবায়ন করা সগদল 

প্রকল্পটি শুধু প্রকল্প এলাকাই নয়, বরাং সারব যক ভাদব সেদশর আথ য-সামারজক পররমন্ডদল রনোঃসদন্দদহ অরধকতর 

ইরতবাচক প্রভাব রাখদত সক্ষম হদব। 
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