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1.5 প্রেবল্পর বাস্তবায়নোল, ব্যয় ও অথ ষায়নোঃ ................................................................................................... 10 

1.৫ প্রেল্প অনুবমাদনোঃ ............................................................................................................................. 10 
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ডনব িাহী সার-সংশক্ষপ 

বাংলাবদ  একটি নদীমার্তষে টদ । টনৌ-পতরবহন ব্যবস্থা এ টদব র পতরবহন টসক্টবর এেটি পতরবব  বান্ধব, আরামদায়ে এবং 

স্বে-ব্যিী ও সাশ্রয়ী টর্াগাবর্াগ মাধ্যম। নাব্যিা সংেবের োরবণ এ অমূল্য ও ঐতিহযবাহী টনৌ-পথ িীবর িীবর হাডরশি র্াশে। 

টদব র আবহমান এ গুরুত্বপূণ ষ  াতীি ঐতিহয পুনুরূদ্ধারসহ সাতব ষে আথ ষ-সামাতজে উন্নয়বনর প্রবচষ্টার অং  তহসাবব বাংলাবদ  

অভযন্তরীণ টনৌ-পতরবহন ের্তষপক্ষ (বাঅশনৌপক) টড্রতজংবয়র মাধ্যবম টনৌ-পবথর নাব্যিা তফ্তরবয় আনার লবক্ষয “মাদারীপুর-

চরমুগুতরয়া-টেবেরহাে-টগাপালগঞ্জ টনৌ-পথ খনন (১ম সংব াতিি)”  ীর্ ষে প্রেল্পটি গ্রহণ কশর।  

প্রেেটি বাস্তবািশনর উবিশ্য ডিলঃ টড্রতজংবয়র মাধ্যবম মাদারীপুর-চরমুগুতরয়া-টেবেরহাে-টগাপালগঞ্জ টনৌ-পবথর আতিয়াল খাঁ 

ও টলায়ার কুমার নদীদ্বশির নাব্যিার উন্নয়নপূব ষে ঢাো-টগাপালগবঞ্জর ২০০ তেোঃতমোঃ টনৌ-পথ সারাবছর ৮ ফুে ড্রাফ্বের টনৌ-র্ান 

চলাচবলর উপবর্াগী েবর টদব র আথ ষ-সামাতজে ব্যবস্থার উন্নয়ন েরা।  

আইএমইতি এতিতপভুক্ত সেল প্রেবল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পতরবীক্ষবণর পা াপাত  ২০০৪ সাল হবি আউে টসাতস ষং প্রডক্রিাি  

তনবয়াতজি পরাম ষে প্রতিষ্ঠাবনর সহায়িায় সীতমি সংখ্যে প্রেবল্পর প্রভাব মূল্যায়ন েবর আসবছ। এরই িারাবাতহেিায় চলতি 

২০১৮-২০১৯ অথ ষ বছবর রাজস্ব বাবজবের আওিায় এতিতপভুক্ত টনৌ-পতরবহন মন্ত্রণালবয়র অিীন বাঅশনৌপক ের্তষে বাস্তবায়নকৃি 

“মাদারীপুর-চরমুগুতরয়া-টেবেরহাে-টগাপালগঞ্জ টনৌ-পথ খনন (১ম সংব াতিি)”  ীর্ ষে প্রেল্পটির প্রভাব মূল্যায়বনর উবদ্যাগ 

টনয়া হি। আউে টসাতস ষং প্রতক্রয়াি টজি এইচ েনসালবেন্টস প্রেল্পটির প্রভাব মূল্যায়বনর জন্য পরাম ষে প্রতিষ্ঠান ডহশসশব 

তনবয়াগ প্রাপ্ত হশি সম্পাতদি চুতক্তর আবলাবে প্রভাব মূল্যায়বনর োজটি সম্পন্ন কশরশি।  

প্রভাব মূল্যায়ন োর্ ষক্রবমর প্রিান উবিশ্য হল: (১) প্রকল্পের পেভূতম, উবিশ্য, অনুবমাদন/সংব ািন, প্রেল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন োল, 

তিতপতপ অনুর্ায়ী বছরতভতিে বরাি, বরাি অনুর্ায়ী ব্যয় সম্পন্ন করনসহ প্রাসংতগে সেল িথ্য পর্ ষববক্ষণ ও পর্ ষাবলাচনা; (২) 

প্রেবল্পর বাস্তব অগ্রগতি ও আতথ ষে িথ্য সংগ্রহ এবং িা সারতণ, টরখাতচত্র ইিযাতদর মাধ্যবম তববের্ণ ও উপস্থাপন; (৩) প্রেবল্পর 

আওিায় সম্পাতদি তবতভন্ন পণ্য, োর্ ষ ও টসবা সংগ্রবহর টক্ষবত্র তবদ্যমান আইন ও তবতিমালা (তপতপএ-২০০৬, তপতপআর-২০০৮, 

প্রশ ায্য ড্রক্ষশত্র উন্নয়ন সহবর্াগীর গাইিলাইন ইিযাতদ) প্রতিপালন েরা হবয়বছ তেনা িা পর্ ষববক্ষণ ও পর্ ষাবলাচনা েবর মিামি 

প্রদান; (৪) প্রেবল্পর আওিায় সংগৃহীি পণ্য, োর্ ষ ও টসবা সংতেষ্ট ক্রয়চুতক্তবি তনি ষাতরি উশেডখত ও তনি ষাতরি পডরমাণ অনুর্ায়ী 

পতরমাণ সংগ্রহ এবং টেতসতফ্বে ন অনুর্ায়ী গুণগি মান তনতিি েরা হবয়বছ তেনা িা পর্ ষববক্ষণ ও পর্ ষাবলাচনা; (৫) প্রেবল্পর 

বাস্তবায়ন সম্পতেষি তবতভন্ন সমস্যা টর্মন ভূতম অতিগ্রহণ, ইউটিতলটি স্থানান্তর, অথ ষায়বন তবলম্ব, প্রেল্প বাস্তবায়ন অথ ষাৎ পণ্য, োর্ ষ 

ও টসবা ক্রয়/সংগ্রবহর টক্ষবত্র তবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুব ষলিা, প্রেবল্পর টময়াদ ও ব্যয় বৃতদ্ধ ইিযাতদ োরণসহ অন্যান্য তদে তববের্ণ, 

পর্ ষববক্ষণ ও পর্ ষাবলাচনা; (৬) প্রেল্প বাস্তবায়বন সুতবিাবভাগীবদর আথ ষ-সামাতজে অবস্থার উপর তে প্রভাব পিবছ িা তববের্ণ ও 

পর্ ষাবলাচনা; (৭) প্রেবল্পর সবলিা, দুব ষলিা, সুবর্াগ এবং হুমতে (SWOT) তববের্ণ, সাতব ষেভাবব তচতিি েরা এবং আবলাচনার 

মাধ্যবম প্রাপ্ত ফ্লাফ্বলর তভতিবি  প্রবয়াজনীয় সুপাতর  প্রদান েরা। 

প্রতিববদন প্রণয়বন প্রাইমারী ও টসবেন্ডারী উৎবসর িথ্যাতদ ব্যবহার েরা হবয়বছ। (১) প্রাইমারী উৎবসর িথ্যাতদ হল: মাঠ পর্ ষায় 

হবি সশর ডমশন সংগৃহীি িথ্যাতদ (২) টসবেন্ডারী উৎবসর িথ্যাতদ হল: প্রেল্প পতরচালবের োর্ ষালয় হবি সংগৃহীি িথ্যাতদ। 

প্রাইমারী উৎবসর িথ্যাতদ দু’পর্ ষাবয় সংগ্রহ েরা হবয়বছ (ে) সংখ্যাগি বা পতরমাণগি: মাঠপর্ ষাবয় পতরমাণগি িথ্য সংগ্রবহর 

জন্য দদবচয়বনর মাধ্যবম প্রেল্প এলাোর (ইউতনয়ন, গ্রাম, পািা)  নমুনা উপোরবভাগীবদর (প্রাপ্তবয়স্ক পুরুর্ ও মতহলা তবব র্ 

েবর সুতবিাবতিি জনগণ) োছ টথবে ব্যতক্তগি পর্ ষাবয় োঠাবমাবদ্ধ প্রশ্নপবত্রর মাধ্যবম সাক্ষাৎোর গ্রহণ েরা হবয়বছ; (খ) 

গুণগি িথ্যানুসন্ধাবনর জন্য টরেি ষপত্রাতদ পর্ ষববক্ষণ ও তববের্ণ, টসবা প্রদানোরীবদর সবঙ্গ তনতবি সাক্ষাৎোর, এফ্তজতি, নমুনা 

এলাোয় প্রেবল্পর আওিায় বাস্তবাতয়ি স্কীমসমূহ পর্ ষববক্ষণ, স্থানীয় পর্ ষাবয় েম ষ ালা ও মূল িথ্যদানোরী, োর্ ষ c~e© ও োর্ ষ 

উত্তর পডরমাশপর িথ্যাতদ এবং উপোরবভাগীবদর সড্রঙ্গ তনতবি সাক্ষাৎোর গ্রহণ পদ্ধতির মাধ্যবম সংগ্রহ েরা হবয়বছ।  
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আথ ষ-সামাতজে অংব র জন্য প্রেল্প এলাোয় নদীর উভয় পাবির বাতসন্দাবদর োছ টথবে প্রণয়নকৃি প্রশ্নমালার মাধ্যবম 

Random Sampling Method প্রবয়াগ েবর সাক্ষাৎোর গ্রহণ পদ্ধতিবি িথ্য সংগ্রহ েরা হবয়বছ। প্রকেটি বাস্তবানল্পরর 

পর প্রকে এলাকার জরগল্পের আর্ থ-সামাজজক অবস্থার ককমর পজরবর্থর হল্পনল্পে র্া জারার লল্পযে প্রকেভুক্ত দু’টি কজলার চারটি 

উপল্পজলার ১৬ টি ইউজরনল্পরর বাজসন্দাল্পের জরমত সংগ্রহের লহযে গর্ কেব্রুনাজর/২০১৯ ইং মাহস একটি জজরপ কাজ পজরচালরা 

করা হল্পনল্পে। সংগৃহীি িথ্যাতদ Excel এর সাহাবে তববের্ণ উির প্রাপ্ত ফ্লাফ্ল প্রতিববদবন উপস্থাপন েরা হবয়বছ। উবেখ্য 

টর্, আথ ষ-সামাতজে অংব র খানা জতরবপর িথ্যাতদ সংতক্ষপ্ত হওয়ায় িা SPSS অথবা STRATA পতরববিষ Excel এর 

সাহাবে তববের্ণ েরা হবয়বছ।  

োতরগতর ডদক ডদশি িথ্য পর্ ষববক্ষণ ও পর্ ষাবলাচনা করশণর লশক্ষে টড্রতজংকৃি চযাবনবল ১৫টি স্থান তস্থর েবর নদীড্রত 

আড়াআডড়ভাশব পাতনর গভীরিা ও প্র স্তিা পতরমাপ েরা হবয়বছ। প্রাপ্ত গভীরিার তভতিবি নদীর িলবদ  এর RL 

(Reduced Level) এবং বাঅবনৌপে ের্তষে সম্পাতদি Post-Hydrographic চাবে ষর তভতিবি তনণ ষয়কৃি RL এর সাবথ 

তুলনামূলে তববরণী দিরী েরা হবয়বছ। প্রেবল্পর তিতপতপ ও সংতেষ্ট োগজপত্র র্থা- প্রেবল্পর অঙ্গতভতিে বাস্তব ও আতথ ষে 

অগ্রগতি, Total Procurement Plan, ক্রয় সংক্রান্ত িথ্যাতদ ও প্রেবল্পর সংতেষ্ট দতললাতদ পর্ ষাবলাচনা কশর তা প্রতিববদবন 

উপস্থাপন েরা হবয়বছ।  

প্রেল্পটির তনবীি পতরবীক্ষবণ প্রেল্প বাস্তবানন সংশ্লিষ্ট টর্ সব পর্ থল্পবযেসমূহ পজরলজযর্ হশিশি িা হল:- (১) বাঅবনৌপে এর 

তনজস্ব টড্রজাবরর টড্রতজং োবজর পতরমাণ েম হওয়া (২) টড্রতজং-এর মাটির োর্ ষের প্রতিস্থাপন (৩) নদীর উপর তনতম ষি 

ব্রীবজর পর্ ষাপ্ত টনতভবগ ন তিয়াবরন্স না থাোি টড্রতজং োজ ব্যাহি হওয়া  (৪) পুরাবনা মবিবলর টড্রজার ব্যবহার (৫) নদীর 

Alignment এর পুনুরূদ্ধার (৬) টড্রতজংকৃি চযাবনবল ডসশেেন (৭) হাইবড্রাগ্রাতফ্ে জতরবপ সময় টক্ষপণ ও সমন্বয়হীনিা (৮) 

প্রেবল্পর অনুকুবল এতিতপ/আরএতপতপ অপ্রতুল বরাি (৯) নদী দূর্ণ। 

টমাস্তফ্াপুর হবি টেবেরহাে পর্ ষন্ত ১৮ তেবলাতমোর টলায়ার কুমার নদীটি মৃি অবস্থাি রুপান্তডরত হশি ডগশিডিল। এ নদীর উপর 

এলড ইডি কর্তিক ডনডম িত ৮টি ব্রীজ এর উলতম্বে ও অনুভূতমে তিয়াবরন্স খুবই েম। ব্রীজগুবলা টভবঙ্গ প্রবয়াজনীয় উলতম্বে ও 

অনুভূতমে তিয়াবরন্স টরবখ পুন:তনম ষাণ েরা প্রবয়াজন। ব্রীজগুবলা অপসারণ না েরা পর্ ষন্ত টড্রতজং োজ সমাপ্ত হবলও এ পবথ টনৌ-

র্ান চলাচল শুরু েরবি পারবব না। তশব নদীটির খনন/টড্রতজং োজ সমাপ্ত েরার পর ব্রীবজর Clerance জতনি সমস্যার 

োরবণ আপািি টনৌ-র্ান চলাচল েরবি না পারবলও নদীটির সাবথ টব  েবয়েটি খাল সংযুক্ত থাোয় বহমানিার টক্ষবত্র 

সমস্যা হবব না।  

টেবেরহাে হবি টগাপালগঞ্জ (তবলরুে/মধুমতি) পর্ ষন্ত টনৌ-রুেটি টড্রতজং েবর চলাচবলর উপবর্াগী েরায়, এ টনৌ-রুবে তপবরাজপুর, 

বাবগরহাে, খুলনা ইিযাতদ অিবল সার, তসবমন্ট, অন্যান্য োঁচামালবাহী োবগ ষা ও অন্যান্য টনৌ-র্ান চলাচল েরশি। ফ্বল উক্ত 

এলাোর জনগণ প্রেবল্পর সুফ্ল টভাগ েরবছ। প্রেবল্পর টড্রতজংকৃি মাটি দ্বারা স্কুল, েবলজ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য এলাোর তনচু 

জায়গা ভরাে েবর ভূতম উন্নয়ন েরা হবয়বছ, অনাবাতদ তনচু জায়গা ভরাে েরায় কৃতর্ জতমর পতরমাণ বৃতদ্ধ টপবয়বছ, টনৌ-পবথর 

নাব্যিা বৃতদ্ধ পাওয়ায় টর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা সুগম হড্রিশি, চার্ আবাবদর জন্য নদী টথবে টসচ সুতবিা পাওয়ায় ভূ-গভষস্থ পাতনর 

ব্যবহার েম হবে, প্রেল্প এলাোয় জলাবদ্ধিা হ্রাস টপবয়বছ । ফশল বন্যার প্রবোপ এবং পাতন বাতহি টরাবগর প্রাদুভ ষাব েবমবছ, 

নদীবি মৎবসর পতরমাণ বৃতদ্ধ টপবয়বছ এবি নদীর Ecosystem এর উপর পবজটিভ প্রভাব তবস্তাবর সহায়ে ভূতমো রাখবছ, টনৌ-

পবথর নাব্যিা বৃতদ্ধ টপবয় টর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা সুগম হড্রিশি, র্া স্থানীয় জনগবণর দাতরদ্র তববমাচন এবং গ্রামীণ অথ ষনীতির তবোব  

সহায়িা েরশি। 

প্রেবল্পর টড্রতজং োবজর হাবড্রাগ্রাতফ্ে জতরপ চাে ষ, তিজাইন ও টেতসতফ্বে ন র্াচাই বাছাই েবর মবন হবয়বছ টর্, প্রেবল্পর 

আওিায় বাস্তবাতয়ি োজসমূবহর গুণগি মান সবন্তার্জনে।  
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সব তবর্য় তবববচনায় বলা র্ায় টনৌ-রুে পুনুরূদ্ধাবরর জন্য প্রেল্পটি গ্রহণ েরা টর্ৌতক্তে ও সফ্ল হবয়বছ, সবব ষাপতর বলা র্ায়, 

টদব র অন্যান্য স্থাবন ভরাে হবয় র্াওয়া নদ-নদীসমূহ পুনুরূদ্ধাবর অনুরূপ ব্যবস্থা টনয়া হবল িা সংতেষ্ট এলাোর জনগবণর দাতরদ্র 

তববমাচবন সহায়ে হবব। 

প্রাপ্ত ও লভে সকল সংডিষ্ট তথ্য-উপাি তববের্ণ উির সাতব ষে সুপাতর সমূহ হল:  

(১) ভডবষ্যশত ড্রকান ড্রেড ং/খনন বাস্তবািশনর কা  মরফলড কোল স্টাডি তনভ ষর সম্ভাব্য সমীক্ষার ডভডিশত গ্রহণ করশত হশব;  

(২) টড্রতজং এর মাটির কার্ থকর প্রতিস্থাপন এর ড্রক্ষশত্র ড্রেড ং ও ড্রে ি ম্যাশেডরিাল ব্যবস্থাপনা সংডিষ্ট অনুশমাডদত নীডতমালা 

অনুসরণ করশত হশব। ড্রে ি ম্যাশেডরিাল স্থানীি  নগশণর সামডষ্টক চাডহদার আশলাশক রাস্তাঘাে, ড্রখলার মাঠ ভরাে ও অন্যান্য 

সরকাডর স্থাপনার কাশ  ব্যবহার করাশক প্রাডধকার ডদশত হশব এবং ড্রে ি মাটি র্াশত কৃডষ  ডম নষ্ট না কশর বা পুনরাি 

প্রডতস্থাডপত মাটি নদী/খাশল এশস না পশর ড্রস  ন্য টড্রাতজংএর োজ শুরু েরার পূবব ষই টড্রতজং এর মাটি প্রতিস্থাপড্রনর জন্য 

সুতবিাজনে জায়গা তচতিি েবর ড্রনিা এবং টড্রজি েবয়ল তনতদ ষষ্ট স্থাশন িারণ েবর রাখার জন্য প্রবয়াজন অনুর্ায়ী িাইে 

তনম ষাণ এর পডরকেনা রাখা এবং ড্রস ড্রমাতাশবক ড্রেড ং কা  বাস্তবািন করা;  

(৩) নদীর উপর ব্রীজ জরম থাল্পে প্রশ ায্য ড্রক্ষশত্র ড্রনডভশগেনাল তিয়াবরন্স ডনডিত করশত হশব এবং ড্রেড ংকৃত নদীর উপর 

অপডরডমত/প্রশিা শনর তুলনাি অপর্ থাপ্ত তিয়াবরন্স সিডলত তনতম ষি ব্রীজগুবলার উলডিক ও অনুভূডমক তিয়াবরন্স বৃতদ্ধর তবর্বয় 

দ্রুি পদবক্ষপ গ্রহণ েরবি হবব;  

(৪) ভডবষ্যশত টড্রতজং োবজ আধুতনে মশিশলর পর্ থাপ্ত টড্রজার সংস্থার করা;  

(৫) নদী খনশনর পূল্পব থ স্থানীয় প্র াসবনর সহবর্াতগিায় নদীর Alignment ডস্থর/ঠিক কশর ডনশি Alignment এর মবধ্য 

অবতস্থি সমস্ত প্রতিবন্ধেিা দূর/পুনুরূদ্ধার কশর ড্রনিা;  

(৬) নদীর কেজজং কাজ সমাশ্লির পর দুই/তিন বছর পরপর পুবরা টনৌ-পশথর সাবভ ষ েরা এবং প্রবয়াজন অনুর্ায়ী (১২%-১৫% 

ভরাে হশি র্াওিা সাবপবক্ষ) প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর Maintenance Dredging এর মাধ্যবম পতল অপসারবণর ব্যবস্থা 

করা; 

 (৭) ড্রেড ং/খনন বাস্তবািশনর কাশ  বাঅশনৌপক-এর তনজস্ব টড্রজাবরর পা াপাত  টবসরোরী টড্রজার এর সংস্থান রাখা;  

(৮) উন্ননর প্রকে বাস্তবানর সংক্রান্ত যমর্া অপ থে পজরপত্র অনুসরে করা এবং  

(৯) ভতবষ্যবি পতরবব  বান্ধব এ িরবণর আরও প্রেল্প গ্রহণ েবর টদব র টনৌ-পথগুবলা সচল রাখার উবিযগ প্রহণ েরা । 
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অধ্যায় ১ : গৃহীি প্রভাব মূল্যায়ন োর্ ষক্রবমর মূল বাস্তবাডিত  সমাপ্ত প্রেবল্পর তববরণ 

1.0 ভূতমোোঃ 

বাস্তবায়ন পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ (আইএমইতি) মূলিোঃ বাতর্ ষে উন্নয়ন েম ষসূচীবি অন্তভূ ষক্ত উন্নয়ন প্রেল্পসমূহ পতরবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন েবর থাবে, র্াবি সংতেষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নোরী সংস্থা প্রেল্পসমূহ র্থার্থ বাস্তবায়বন তনতিি হবি পাবর। প্রেল্প 

পতরবীক্ষবণর মাধ্যবম আইএমইতি, বাস্তবায়নোরী মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংতেষ্ট সংস্থাবে প্রেবল্পর প্রকৃি বাস্তবায়ন অগ্রগতি, 

োবজর গুণগিমান, বাস্তবায়ন সময় এবং বাস্তবায়বনর সমস্যাতদ তচতিি েরিোঃ গ্রহণীয় প্রদবক্ষপ টনয়ার পরাম ষ তদবয় থাবে। 

সাম্প্রডতক এতিতপভুক্ত সীতমি সংখ্যে প্রেবল্পর প্রভাব মূল্যায়ন এর কা ও বাস্তবায়ন পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ করশি।  

1.1 প্রেবল্পর পেভূতমোঃ 

বাংলাবদ  একটি নদীমার্তষে টদ । টনৌ-পতরবহন ব্যবস্থা এ টদব র পতরবহন টসক্টবর এেটি পতরবব  বান্ধব, আরামদায়ে এবং 

স্বে-ব্যিী ও সাশ্রয়ী টর্াগাবর্াগ মাধ্যম। টনৌ-পথসমূবহর নাব্যিার পুনঃ প্রডতষ্ঠার কশর এ টসক্টবরর উন্নয়ন এর মাধ্যশম টদব র 

তবতভন্ন অিবলর আথ ষ-সামাতজে উন্নয়ন র্ঘোবনা সম্ভব। মাদারীপুর-চরমুগুতরয়া-টেবেরহাে-টগাপালগঞ্জ টনৌ-পবথর নাব্যিা 

টড্রতজং/খনন বাস্তবািশনর মাধ্যবম পুনঃ প্রডতষ্ঠা কশর এ অিবলর জনগবণর আথ ষ-সামাতজে উন্নয়ন েরা হবয়বছ। বৃটি  আমবল এ 

পশথ টনৌ-সাতভ ষস চালু তছল। দীর্ঘ ষতদন র্াবি আতিয়াল খাঁ নদী ও টলায়ার কুমার নবদর িলবদ  ভরাে হওয়ায় এবং নদীর িলবদ  

হবি পতল অপসারণ না েরায় এ স্বল্প দূরবত্বর গুরুত্বপূণ ষ টনৌ-পথটি িার নাব্যিা হাতরবয় টনৌ-চলাচবল অনুবপাবর্াগী হবয় পবি। 

ফ্বল এ অিবলর এে োবলর পাে ত ল্প ও পাে ব্যবসার জন্য তবখ্যাি চরমুগুতরয়া বন্দর খ্যাতি হাতরবয় টফ্বল। এ টনৌ-পবথর নদী 

িীবর মাদারীপুবর অবজস্থর্ হাওলাদার জুে তমল, চরমুগুতরয়া জমািার জুে তমল, টমাস্তফ্া টেক্সোইল তমল, রাইস তমলসহ অবনে 

টছাে টছাে ত ল্প োরখানা, হাে বাজার ও ব্যবসা টেন্দ্র রবয়বছ। টড্রতজং/খনবনর মাধ্যবম এ টনৌ-পবথর নাব্যিা তফ্তরবয় আনাি 

টনৌ-পবথ ঢাো খুলনা স্বল্প দূরত্ব ও স্বল্প সমবয় টনৌ-পতরবহন ব্যবস্থা পুনরায় প্রডতডষ্ঠত হশিশি। টগাপালগঞ্জ টজলার হতরদাসপুবর 

এেটি power plant স্থাপন েরার পতরেল্পনা সরোবরর রবয়বছ, র্ার জ্বালাতন পতরবহবন এ টনৌ-পথ এে গুরুত্বপূণ ষ ভূতমো 

রাখবব আো করা র্াি। উপবরাক্ত টপ্রক্ষাপবে টনৌ-পতরবহন মন্ত্রণালয় ের্তষে গৃহীত এবং বাঅশনৌপক ের্তষে বাস্তবাডিত আশলাচে 

প্রেল্পটি হশলাঃ  

প্রেবল্পর নাম :  মাদারীপুর, চরমুগুতরয়া, টেবেরহাে ও টগাপালগঞ্জ টনৌ-পথ খনন (১ম সংব াতিি) 

 ীর্ ষে প্রেল্প। 

উবদ্যাগী মন্ত্রণালয়/তবভাগ : টনৌ-পতরবহন মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়নোরী সংস্থা : বাংলাবদ  অভযন্তরীণ টনৌ-পতরবহন ের্তষপক্ষ (বাঅশনৌপক) 

প্রেল্প এলাো : উপবজলা: মাদারীপুর সদর, রাজজর ও টগাপালগঞ্জ সদর, টজলা: মাদারীপুর ও 

টগাপালগঞ্জ,  তবভাগ: ঢাো। 

1.২ প্রেবল্পর প্রধান ও ডবশেষ উবিশ্যোঃ 

প্রেড্রের প্রধান উশদ্দশ্য হ’ল মাদারীপুর-চরমুগুতরয়া-টেবেরহাে-টগাপালগঞ্জ টনৌ-পবথর টড্রতজং ও খনবনর মাধ্যবম আশলাচে টনৌ-

পবথর নাব্যিার উন্নয়ন েবর সারা বছর তনরতবতেন্ন ও তনরাপদ টনৌ-চলাচবলর উপবর্াগী েরা। 

প্রেবল্পর ডবশেষ উবিশ্যোঃ 

- আজিনাল খাঁ ও কলায়ার কুমার নদী ড্রেশ্লজং এর মাধ্যহম সারাবছর ৮ ফুট োফহের করৌ-র্ার চলাচহলর জন্য " মাোরীপুর-

চরমুগুজরনা-কটল্পকরহাট-কগাপালগঞ্জ " করৌ-পল্পর্র ৩৬ জকল্পলাজমটার উন্ননর। 

- মাোরীপুর-চরমুগুজরনা-কটল্পকরহাট-কগাপালগঞ্জ ড্রনৌ-পহের আশ্লিয়াল খাঁ নদী ড্রেশ্লজং এর মাধ্যহম নাব্যতার উন্ননরপূব থক ঢাকা- 

কগাপালগড্রের ২০০ জকল্পলাজমটার করৌ-পর্ চলাচহলর উপহ াগী করা। 
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-শুষ্ক কমৌসুম-এর সময় এ রুল্পট ৩.০৫ জমটার (১০ ফুট) গভীরর্া বজায় রাখা। 

1.3  প্রেবল্পর প্রিান অঙ্গসমূহঃ 

ক্র: রং অল্পের জববরে পজরমাে/একক 

(১) প্রল্পকৌশল ও হাা্ল্পোগ্রাশ্লফক জশ্লরপ ১০১ জকল্পলাজমটার 

(২) মাটির ডাইক জরম থাে ২২.২২ লয ঘরজমটার 

(৩) কেজজং-এর পজরমাে ৭৬.৯০ লয ঘরজমটার 

(৪) কাজনকশ্রম/এক্সাহেটর দ্বারা খরর ২১.৫০ লয ঘরজমটার 

(৫) করজভল্পগশোল  এইডস:   

 ক) জপজস কপাল 94টি 

 খ) কেজরকোল  বনা ১৪টি 

 গ) চোল্পরল মাজকথং ১০১ জকল্পলাজমটার করৌ-পর্ 

 

1.4 তিতপতপ অনুর্ায়ী টড্রতজং এর জন্য তনি ষাতরি টনৌ-পবথর দদর্ঘ ষয, প্র স্ত, গভীরিা ও টড্রতজং পতরমাণোঃ 
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জম
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. মাোরীপুর-চরমুগুজরনা- 

কমাস্তোপুর 

আজিনাল 

খাঁ ও কুমার 

১২.০০ ১২.০০ ৩০ -৬০  ১.৫  ১০.৮০ 

২. কমাস্তোপুর - কটল্পকরহাট কলানার 

কুমার 

১৮.০০ ১৮.০০ ৩০ -৬০  ৬.৫০  ৩৫.৪৫ 

(এস্কাল্পভটার 

দ্বারা খরর সহ) 

৩. কটল্পকরহাট - হজরোশপুর 

(কগাপালগঞ্জ) 

জবলরুট/ 

মধুমজর্ 

৪৩.০০ ২০.০০ ৬০  ১.৪৫  ১৭.৪০ 

৪. হাজরা ব্রীজ - হাউজজে 

বাজার 

পুরার্র 

আজিনাল 

খাঁ/ 

হাজরাখাল 

৪.০০ ২.৪০ ২০ -৪০  ৩.০০  ২.৭৫ 

৫. মাোরীপুর- হজবগঞ্জ-

শ্রীরেী-কটল্পকরহাট 

আজিনাল 

খাঁ ও কুমার 

৪০.০০ ২২.০০ ৬০  ২.৪৩  ৩২.০০ 

 কমাট  ১১৭ ৭৪.৪০   ৯৮.৪০ 
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1.5 প্রেবল্পর বাস্তবায়নোল, ব্যয় ও অথ ষায়নোঃ  

(লক্ষ োোয়) 

 

প্রেল্প অথ ষায়নোঃ তজওতব (GoB) 

 

1.৫ প্রেল্প অনুবমাদনোঃ 

মূল প্রকেটি ১৪,৮৪৫.০০ লক্ষ োকা প্রাক্কডলত ব্যশি  ানুিারী, ২০১১ হশত জুন, ২০১৩ পর্ িন্ত বাস্তবািন ড্রমিাশদ একশনক কর্তিক 

২৫/০১/২০১১ ডরঃ তাডরশখ অনুশমাডদত হি এবং ড্রনৌ-পডরবহন মন্ত্রণালি কর্তিক ০৭/০৩/২০১১ ডরঃ তাডরশখ প্রোসডনক আশদে 

 াডর হি। পরবতীশত প্রকশের ড্রমিাদ ও ড্রমাে ব্যি অপডরবডতিত ড্ররশখ ডকছু অশঙ্গর পডরমাণ ও ব্যশির হ্রাস-বৃডি কশর মন্ত্রণালি 

কর্তিক ০৪/০৯/২০১২ ডরঃ তাডরশখ প্রকেটির ১ম সংশোধন করা হি। অত:পর প্রেল্পটির ব্যয়বৃতদ্ধ ব্যতিবরবে টময়াদ ১ম দফ্ায় 

জুন, ২০১৪ পর্ ষন্ত ১ বছর বৃতদ্ধ েরা হয়। সব ষব র্ প্রেল্প বাস্তবায়নোবল জতম অতিগ্রহণ, ফ্সবলর ক্ষতিপূরণ ও েীিববাে ক্রবয়র 

প্রবয়াজন না হওয়ায় এসব খাবি অথ ষ সাশ্রয় হয়। টমাে ড্রেড ং এর পতরমাণ অপতরবতিষি টরবখ বাঅশনৌপক এর টড্রজার এবং 

প্রাইবভে টড্রজার দ্বারা টড্রতজং এ পতরমাণ পতরবিষন েবর সাশ্রয়কৃি অথ ষ দ্বারা নতুনভাবব টড্রতজং এর জন্য টমাস্তফ্াপুর-পয়সারহাে 

টনৌ-পথ অন্তভূ ষক্ত, টমাে প্রাক্কতলি ব্যয় হ্রাস এবং প্রেবল্পর টময়াদ বৃতদ্ধ েবর ২য় সংব ািন েরা হয়, র্া ১৩,৯৬৭.০০ লক্ষ োো 

প্রাক্কতলি ব্যবয় জানুয়ারী, ২০১১ হবি জুন, ২০১৬ টময়াবদ বাস্তবায়বনর জন্য মাননীয় পতরেল্পনা মন্ত্রী ের্তষে অনুবমাতদি হয়। 

 

তিতপতপ বরাদ্ধ 
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১ ২  ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪,৮৪৫.০০ 

(-) 

১৪,৮৪৫.০০ 

(-) 

১৩,৯৬৭.০০ 

(-) 

১৩,১৬৯.৯২ 

(-) 

জানুয়ারী 

২০১১ হবি 

জুন, ২০১৩ 

জানুয়ারী 

২০১১ হবি 

জুন, ২০১৪ 

জানুয়ারী 

২০১১ হবি 

জুন, ২০১৬ 

জানুয়ারী ২০১১ 

হবি জুন, ২০১৬ 
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অধ্যায় ২ : সমাপ্ত প্রকশের প্রভাব মূল্যায়ন োর্ ষক্রবমর েম ষপদ্ধতি (Methodology) 

২.১  পরাম ষে প্রতিষ্ঠাবনর োবজর পতরতি: 

ে) প্রেবল্পর তববরণ (প্রেবল্পর নাম, উবদ্যাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নোরী সংস্থা, বাস্তবায়নোল, প্রাক্কতলি ব্যয়, বছরতভতিে 

ব্যয় প্রাক্কলন, প্রেবল্পর উবিশ্য, অনুবমাদন/সংব ািন, অথ ষায়ন, প্রেবল্পর পেভূতম ইিযাতদ সংতেষ্ট সেল িথ্য 

পর্ ষাবলাচনা); 

খ)  প্রেবল্পর সাতব ষে এবং তবস্তাতরি অংগতভতিে বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আতথ ষে) িথ্য সংগ্রহ, সতন্নবব ন, তববের্ণ, 

সারতণ/টলখতচবত্রর মাধ্যবম উপস্থাপন ও পর্ ষাবলাচনা; 

গ)  প্রেবল্পর উবিবশ্যর তবপরীবি অতজষি অগ্রগতি তববের্ণ ও সম্ভাব্য ভতবষ্যবির প্রভাব তবর্বয় পর্ ষাবলাচনা; 

র্ঘ)  প্রেবল্পর আওিায় সম্পাতদি/চলমান তবতভন্ন পণ্য, োর্ ষ ও টসবা সংগ্রবহর (Procurement) টক্ষবত্র তবদ্যমান আইন ও 

তবতিমালা (তপতপএ-২০০৬, তপতপআর-২০০৮, উন্নয়ন সহবর্াগীর গাইি লাইনস্ ইিযাতদ) প্রতিপালন েরা হবয়বছ/হবে তে 

না িা পর্ ষববক্ষণ ও পর্ ষাবলাচনা (এবক্ষবত্র দরপত্র প্রতক্রয়ােরণ ও মূল্যায়ন পর্ ষাবলাচনা েরা বািনীয়; তিতপতপবি বতণ ষি 

ক্রয় োর্ ষক্রবমর প্যাবেজসমূহ ভাঙ্গা হবয়বছ তেনা, ভাঙ্গা হবল িার োরণ র্াচাই এবং র্থার্থ ের্তষপবক্ষর 

অনুবমাদনক্রবম হবয়বছ তেনা িা পরীক্ষা েরা প্রবয়াজন);  

ঙ)  প্রেবল্পর আওিায় সংগৃতহি/সংগ্রবহর প্রতক্রয়ািীন পণ্য, োর্ ষ ও টসবা সংতেষ্ট ক্রয়চুতক্তবি তনি ষাতরি BoQ অনুর্ায়ী 

পতরমাণ সংগ্রহ এবং টেতসতফ্বে ন অনুর্ায়ী গুণগি মান তনতিি েরা হবে তেনা িা পর্ ষববক্ষণ ও পর্ ষাবলাচনা 

(এবক্ষবত্র টেতসতফ্বে ন অনুর্ায়ী গুণগিমান তনতিি েরা হবে তেনা িা মাঠ পর্ ষায় হবি নমুনা সংগ্রহ ও 

গববর্ণাগাবর পরীক্ষার মাধ্যবম র্াচাই েরা বািনীয়। এছািা মাঠ পর্ ষায় হবি সবরজতমন পতরদ ষন Individual 

Interview, KII (Key Informant Interview) & FGD (Focus Group Discussion)এর মাধ্যবম িথ্য 

সংগ্রহ েরবি হবব); 

চ)  তিতপতপ-টি বছর তভতিে েম ষ পতরেল্পনা ও অথ ষ চাতহদার প্রাক্কলন টর্ৌতক্তেিা এবং প্রেবল্পর শুরু হবি েম ষ পতরেল্পনা 

অনুর্ায়ী প্রেল্প বাস্তবায়ন েরা হবয়বছ/হবে তেনা িা পরীক্ষা েরা; পতরেল্পনার সাবথ ব্যিযয় র্ঘেবল িা তচতিি েবর 

প্রতিোবর পরাম ষ এবং ভতবষ্যবির জন্য সুপাতর  প্রদান; 

ছ) প্রেবল্পর বাস্তবায়ন সম্পতেষি তবতভন্ন সমস্যা টর্মন ভূতম অতিগ্রহণ, ইউটিতলটি স্থানান্তর, অথ ষায়বন তবলম্ব, প্রেল্প বাস্তবায়ন 

অথ ষাৎ পণ্য, োর্ ষ ও টসবা ক্রয়/সংগ্রবহর টক্ষবত্র তবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুব ষলিা, প্রেবল্পর টময়াদ ও ব্যয় বৃতদ্ধ ইিযাতদ 

োরণসহ অন্যান্য তদে তববের্ণ, পর্ ষববক্ষণ ও পর্ ষাবলাচনা; 

জ) কৃিেবম ষর োর্ ষোতরিা এবং উপযুক্তিা তববের্ণ েরা এবং প্রেবল্পর উবিশ্য অনুর্াতয় প্রেল্পটির টভৌি অগ্রগতি 

প্রিযাত ি ফ্লাফ্বলর সতহি র্থার্থ আবছ তেনা; 

ঝ) প্রেল্প বাস্তবায়বন সুতবিাবভাগীবদর জন্য তে উপোবর আসবছ বা িাবদর আথ ষ-সামাতজে অবস্থার উপর তে প্রভাব পিবছ 

িা তববের্ণ েরা এবং টোন সাফ্বল্যর গল্প তুবল িরা (র্তদ থাবে); 

ঞ) প্রেবল্পর সম্ভাব্য exit plan সম্পবেষ পর্ ষাবলাচনা ও মিামি প্রদান; 

ে) প্রেল্প বাস্তবায়ন ট বর্ বাস্তবাতয়ি অবোঠাবমা / সুবর্াগবে দীর্ঘ ষস্থায়ী েরার জন্য সুপাতর  প্রণয়ন; 

ঠ)  প্রেবল্পর SWOT তববের্ণ; এবক্ষবত্র সবলিা, দুব ষলিা, সুবর্াগ এবং নাজুেিা সাতব ষেভাবব তচতিি েরা এবং 

আবলাচনার মাধ্যবম উিরবণর লবক্ষয প্রবয়াজনীয় সুপাতর  প্রণয়ন; 

ি)  আথ ষ-সামাতজে অবস্থার টক্ষবত্র প্রেল্পটি গ্রহবণর টর্ৌতিেিা ব্যাখ্যা; 

ঢ)  প্রেল্প বাস্তবায়বন সামতগ্রে ভাবব প্রিান প্রিান সমস্যা সমূহ তচতিিেরণ; 

ণ)  তচতিি সমস্যা সমূবহর তবপরীবি সমািাবনর জন্য সুপাতর  প্রদান; 

ি) প্রেল্প এলাো টথবে সংগৃহীি িথ্যগুতলর উপর তভতি েবর আইএমইতির অনুবমাদন সাবপবক্ষ প্রেল্পটির জন্য এেটি 

প্রভাব মূল্যায়ণ প্রতিববদন প্রণয়ন; 

দ)  তনতবি পতরবীক্ষবণর সমস্যা সমূবহর উপর এেটি জািীয় েম ষ ালার আবয়াজন েরবি হবব এবং উক্ত সভার গুরুত্বপূণ ষ 

মন্তব্য ও সুপাতর  সমূহ সংবর্াজন পূব ষে চূিান্ত প্রতিববদন প্রনয়ণ; এবং 

ি) ক্রয়োরী সংস্থা (IMED) ের্তষে তনি ষাতরি প্রেল্প সংতেষ্ট অন্যান্য তবর্য়াতদ। 
 

 



 

12 

ডচত্র ২.১: প্রভাব মূল্যািশন ব্যবহৃত সমীক্ষার েম ষ-পদ্ধতি 

 

মাদারী র, চর  শ্লরয়া, ড্রেহকরোে   ড্রগাপালগে ড্রনৌ-পে খনন ( মসংহ াশ্ল ত)-এর  োব   ায়ন

 ারশ্ল ক  শ্লতহবদহনর সাহে  িা  জশ্লরপ প শ্লত, 

ন নায়ন ড্রকৌ ল এবং বা বায়ন পশ্লরক না

প  াহলাচনা

   শ্লডশ্লপশ্লপ পশ্লরক না কশ্লম ন 

   আরশ্লডশ্লপশ্লপ  পশ্লরক না কশ্লম ন

   এশ্লডশ্লপ, শ্লডশ্লপশ্লপশ্লজ এশ্লপআর

   ড্রবইজলাইন     বত   শ্লতহবদন

   মাশ্লসক পশ্লরবীয   শ্লতহবদন

   বাশ্ল  ক  পশ্লরবীয   শ্লতহবদন

    শ্লডে শ্লরহপাে  

পশ্লরমা গত উপা      গত ত  সংগ্রে

খসিা  শ্লতহবদন   য়ন

    ক  প  াহলাচনা

   বা বায়হনর  বস্থা প  াহলাচনা

   লযে   উহ    জ ন  প  াহলাচনা

   আেহরা  শ্লবশ্ল মালা   শ্লপশ্লপআর   ায়ন

    কহ র  হয়াজনীয়তা প  াহলাচনা করা

   শ্লবল    শ্লব  তা শ্লবহি  

   আেরহ র   গত   ায়ন

       লযে   উহ হ র কা  কর শ্লবহি  

স্থানীয় প  াহয় কম   ালার শ্লফডব্যাক জাতীয় প  াহয় কম   ালার শ্লফডব্যাক

 শ্লতহবদন   ত    িা কর 

উপা    ত  শ্লবহি  , SWOT শ্লবহি  

আইএমইশ্লড

ড্রজড এইচ

খানা জশ্লরপ

ন না কা াহমা   তকর 

ন না শ্লনব  াচন (   )

  গত ত  সংগ্রে

 দলগত আহলাচনা ( )

  ল ত  দাতার সাযা কার ( )

 সহরজশ্লমহন ড্রেৌত কাহজর প  হবয 

পাইলে পরীয 

  মালা সংহ া ন,  িা কর 

শ্লনহয়াগ    শ্ল য 

খসিা   মালা   য়ন

মা  জশ্লরপ
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২.২  সমীক্ষার েম ষ-পদ্ধতি (Methodology)  

সমাপ্ত প্রেবল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা োর্ ষক্রম র্থাসম্ভব সঠিে তচত্র পাওয়ার তনতমি তনম্ন-বতণ ষি পন্থা ব্যবহার েরা হবয়বছ, র্ার 

১টি সংখ্যা বা পতরমাণগি (Quantitative) এবং অপরটি গুণগি (Qualitative)। তনবম্ন পন্থাসমূহ বণ ষনা েরা হবলা: 

 মাঠ পর্ ষাবয় পতরমাণগি (Quantitative) িথ্য সংগ্রবহর জন্য দদবচয়বনর মাধ্যবম প্রেল্প এলাোর (ইউতনয়ন, গ্রাম, 

পািা)  নমুনা উপোরবভাগীবদর (প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুর্ ও মতহলা তবব র্ েবর সুতবিা বতিি জনগণ) োছ টথবে ব্যতক্তগি 

পর্ ষাবয় োঠাবমাবদ্ধ প্রশ্নপবত্রর মাধ্যবম সাক্ষাৎোর গ্রহণ েরা হবয়বছ । পতরমাণগি িথ্যানুসন্ধাবনর প্রাথতমে উবিশ্য হবে 

প্রেল্প বাস্তবায়বনর ফ্বল প্রেল্প এলাোয় মাটির িাইে, টড্রতজংকৃি মাটি নদীর পাবি ভরাে, টড্রতজংকৃি চযাবনবলর গভীরিা, 

নদীর মূল Alignment তস এস ম্যাপ অনুসাবর খনন েরা, টনৌ-র্ানবাহন বৃতদ্ধ, টনৌ-র্ানবাহন ব্যবহারোরীর সংখ্যা বৃতদ্ধ, 

র্থাসমবয় োজ সমাতপ্ত, অথ ষ-ব্যয় ও তপতপআর অনুসরণ, েম ষসংস্থান সৃতষ্ট, আত্ন-েম ষসংস্থান, ব্যবসা-বাতণবজযর প্রসার, 

পতরবব  উন্নয়ন, আথ ষ-সামাতজে উন্নয়ন, দাতরদ্রিা হ্রাস ইিযাতদ তবর্বয় সবরজতমবন িথ্য-উপাি সংগ্রবহর জবন্য োঠাবমাগি 

প্রশ্নমালার মাধ্যবম সংখ্যাগি উপোরবভাগী সমীক্ষা পতরচালনা েরা হবয়বছ । এেই সাবথ প্রেল্প বাস্তবায়বনর োর্ ষোতরিা 

(ফ্লাফ্ল/প্রভাব) মূল্যায়ন েরা  এবং প্রেবল্পর সবল ও দুব ষল তদেসমূহ পর্ ষাবলাচনা ও তববের্ণ েরা হবয়বছ। 

 পতরমাণগি িথ্যানুসন্ধাবনর জন্য আবরা তেছু জতরপ োজ পতরচালনা েরা হবয়বছ। টসগুবলা হল: 

 টনৌ-র্ান চলাচল গণনার জতরপ;  

 টনৌ-র্ান ব্যবহারোরীবদর জতরপ;  

 টভৌি োজ পর্ ষববক্ষণ জতরপ;  

 

 গুণগি িথ্যানুসন্ধাবনর জন্য প্রকল্পের েজললাজে পর্ ষববক্ষণ ও তববের্ণ, টসবা প্রদানোরীবদর সবঙ্গ তনতবি সাক্ষাৎোর, 

এফ্তজতি, নমুনা এলাোয় প্রেবল্পর আওিায় বাস্তবাতয়ি স্কীমসমূহ পর্ ষববক্ষণ, স্থানীয় পর্ ষাবয় েম ষ ালা ও মূল িথ্যদানোরী 

(Key Informant), Pre-work ও Post work measurement এর িথ্যাতদ এবং উপোরবভাগীবদর সবঙ্গ 

তনতবি সাক্ষাৎোর গ্রহণ পদ্ধতির মাধ্যবম িথ্য সংগ্রহ েরা হবয়বছ। 

২.3 পতরমাণগি সমীক্ষার নমুনায়ন (Sampling) ও নমুনা এলাো তনব ষাচনোঃ 

টর্ টোবনা সমীক্ষায় নমুনায়ন এেো গুরুত্বপূণ ষ তবর্য়। নমুনায়ন সঠিে না হবল সমীক্ষার ফ্লাফ্ল সঠিেভাবব প্রতিফ্তলি হয় না। 

আবলাচয মূল্যায়ন সমীক্ষায় পুরুষ এবং মতহলা উভয়বেই সমীক্ষাি অন্তভূ ষক্ত করা হবয়বছ, র্ারা আশলাচে প্রেল্প বাস্তবায়বনর ফ্বল 

সরাসতর তেংবা পবরাক্ষভাবব প্রকেভুি টনৌ-পথ ও র্ঘাে ব্যবহার েবর থাবেন। সম্পাডদত সমীক্ষাি অন্তভূ ষক্ত উিরদািারা হবলন 

স্থানীয় জনবগাষ্ঠী, র্াত্রী, ব্যবসায়ী, টনৌ-র্ান চালে এবং টনৌ-র্ান/োবগ ষা মাতলে, চাকুতরজীবী, শ্রতমে, কৃর্ে, ছাত্র, গৃতহণী। 

নমুনার আোর তনি ষারণ: 

বিষমান সমীক্ষাটিবি তনম্ন বতণ ষি পতরসংখ্যান সূত্র ব্যবহার েবর নমুনার আোর তনি ষারণ েরা হবয়বছ: 

n 2

2

d

pqz


 

টর্খাবন,  

n =নমুনার আোর (র্া তনি ষারণ েরবি হবব) সমগ্রে/ জনসংখ্যার সংখ্যা  

p= নমুনার অনুপাি/অং  (পরাতমতি আনুমাতনে মান=৫০%) 

q =১ – p 

z = Standard normal deviate usually set as 1.96 which corresponds to the 95% confidence 

interval 
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d = Desire precision (এখাবন Desire precision 0.05 অথবা ৫% তবববচনা েরা হবয়বছ) 

তনবম্নাক্ত তনব ষাচন পদ্ধতি টমািাববে তনতবি পতরবীক্ষবণর মাধ্যবম নমুনার আোর তনি ষারণ েরা হবয়বছ। নমুনার আোর তনি ষারবণ 

95%Confidence Level এবং 5% Precision Level ব্যবহার েরা হবয়বছ, র্া অনুরূপ সামাতজে গববর্ণার টক্ষবত্র 

প্রবর্াজয হবয় থাবে।  

পতরসংখ্যান সূড্রত্র উপশরাি মান বতসবয় পাই 

                       n 2

2

d

pqz
  

   (১.৯৬)২  X ০.৫ x ০.৫ 

                  (০.০৫)২ 

    =৩৮৪.১৬  ৩৮৪ 

Design effect তবববচনায় আনা গুরুত্বপূণ ষ তবর্য় োরণ বাস্তবব পুবরাপুতরভাবব ত্রুটিহীন নমুনার আোর গণনা েরা প্রায় 

অসম্ভব। বাংলাবদব র টপ্রতক্ষবি আথ ষ-সামাতজে আনুমাতনে তহসাববর জন্য Design effect সািারণি এবের (১) টথবে বি 

হয়। উপবর উবেতখি োরণসমূহ তবববচনায় এবন আশলাচে এ সমীক্ষার টক্ষবত্র প্রস্তাতবি Design effect হবে ১.৫।  

তবববচয Design effect = ১.৫ 

টমাে নমুনা= 3৮৪ X ১.৫ =৫৭৬ 

গুণগি উপোরবভাগী জতরপ এবং পতরমাণগি অনুসন্ধান উভয় োর্ ষ সম্পাদশনর লবক্ষয নমুনায়ন েরা হবয়বছ। পতরমাণগি 

জতরবপর মাধ্যবম প্রেবল্পর টভৌি োজ, খাল পুনোঃখনন ও বনায়ণ োর্ ষক্রম বাস্তবায়বনর ফ্বল উপোরবভাগী পর্ ষাবয় টর্ প্রভাব 

পতরলতক্ষি হবয়বছ বা হবে িা তনরূপণ েরা হবয়বছ। আর গুণগি অনুসন্ধাবনর দ্বারা প্রেবল্পর বিষমান অবস্থা ও টভৌি 

োজসমূবহর োর্ ষোতরিা র্াচাই েরা হবয়বছ এবং সবচিন ব্যতক্তবগ ষ ও প্রেবল্পর সাবথ সংতেষ্ট েম ষেিষাবদর তনেে হবি প্রেল্প 

সম্পতেষি িথ্য ও মিামি গ্রহণ েরা হবয়বছ। 

উবেতখি নমুনায়বন টব  তেছু োর্ ষক্রম গ্রহণ েরা হবয়বছ, র্ার মবধ্য রবয়বছ সাবভ ষ প্রশ্নমালা র্ার মাধ্যবম প্রেল্প এলাোর মবধ্য 

প্রেল্পভূক্ত খানাসমূবহর মবধ্য টথবে সুতনতদ ষষ্ট উপোরবভাগীর জতরপ েরা হবয়বছ।  উক্ত সাবভ ষ োর্ ষক্রবম টিওআর (TOR) 

টমািাববে গুণগি এবং সংখ্যাগি উভয় িরবণর িথ্য/িাো সংগ্রহ েরা হবয়বছ। সুতনতদ ষষ্ট প্রতিতনতিত্বমূলে খানা জতরবপ 

“Random Sampling” পদ্ধতি অনুসরণ েরা হবয়বছ। সংলগ্নীবি প্রদি সাবভ ষ প্রশ্নমালা/টচেতলষ্ট(আইএমইতি ের্তষে 

অনুবমাদন সাল্পপল্পয) উক্ত সাবভ ষ োর্ ষক্রবম ব্যবহার েরা হবয়বছ। নমুনায়বনর সব ষবমাে সাইজ হবয়বছ ৫৭৬ টি। উক্ত নমুনায়ন ২ টি 

টজলার ৪টি উপবজলার  তনবম্ন উবেতখি তবভাজন অনুর্ায়ী তবভাতজি হবয়বছ। 

প্রেল্পভূক্ত ১৬ টি ইউতনয়ন নমুনা এলাো তহসাবব তনব ষাচন েরা হবয়বছ। সারতণ -২.১ এ টজলা অনুর্ায়ী নমুনা এলাোর তবভাজন 

টদখাবনা হবলা (প্রেল্প এলাোর িাতলো বাস্তবায়নোরী সংস্থা টথবে সংগ্রহ েরা হবয়বছ)। 

সারতণ ২.১: নমুনা টজলা এবং ইউতনয়ন এর তবভাজন  

নমুনা টজলার নাম উপবজলা নমুনা ইউতনয়বনর নাম নমুনা ইউতনয়বনর সংখ্যা 

টগাপালগঞ্জ টজলা টগাপালগঞ্জ সদর 

উরতফ্ ইউতনয়ন ৩ 

হতরদাসপুর ইউতনয়ন 

টবৌলিলী ইউতনয়ন 

েরপারা ইউতনয়ন 2 

লতিফ্পুর ইউতনয়ন 

= 
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নমুনা টজলার নাম উপবজলা নমুনা ইউতনয়বনর নাম নমুনা ইউতনয়বনর সংখ্যা 

মাতঝগাতি ইউতনয়ন 3 

উলপুর ইউতনয়ন 

সািপাি ইউতনয়ন 

মুেসুদপুর মুেসুদপুর ইউতনয়ন 3 

জতললপার ইউতনয়ন 

রার্ঘদী ইউতনয়ন 

মাদারীপুর টজলা 

মাদারীপুর সদর 

টমাস্তফ্াপুর ইউতনয়ন ২ 

রাতস্ত ইউতনয়ন 

রাজজর 

রাজজর  3 

বদরপা া ইউতনয়ন 

হতরদাসদী- মবহন্দ্রতদ ইউতনয়ন 

টমাে ১৬  

 

২.৪ নমুনা প্রেল্প এলাোর অবস্থান ও তবস্তৃতিোঃ 

স্ততরি তদ্ব-স্তর সম্বতলি নমুনা এলাো তনণ ষয় পদ্ধতির মাধ্যবম খানা ও িৎসংতেষ্ট উিরদািা তনব ষাচন েরা হবয়বছ। ১৬ টি ইউতনয়ন 

টথবে  ইউতনয়ন দদবচয়বনর মাধ্যবম তনতদ ষষ্ট েরা হবয়বছ। ২য় িাবপ পদ্ধতিগি দদবচয়বনর মাধ্যবম (systematic 

random sampling: SRS) তনব ষাতচি ইউতনয়ন পতরর্বদর েযাচবমন্ট এলাো টথবে তনি ষাতরি সংখ্যে নমুনা 

সুতবিাবভাগী/উিরদািা তনব ষাচন েরা হবয়বছ। গববর্ণার নে া অনুর্ায়ী, প্রতি ইউতনয়ন টথবে (৫৬৭/১৬) ৩৬ টি নমুনা 

খানা/উিরদািা  তনব ষাচন েরা হবয়বছ। সারতণ ২.২-এ খানার তবভাজন টদখাবনা হবলা| 

 

সারতণ ২.২: নমুনা টজলা এবং ইউতনয়ন এর তবভাজন অনুর্ায়ী নমুনা খানা/উিরদািার তবভাজন  

নমুনা টজলার সংখ্যা নমুনা ইউতনয়বনর নাম খানার সংখ্যা নমুনা ইউতনয়বনর সংখ্যা 

টগাপালগঞ্জ টজলা 

উরতফ্ ইউতনয়ন ৩৬ ৩ 

হতরদাসপুর ইউতনয়ন ৩৬ 

টবৌলিলী ইউতনয়ন ৩৬ 

েরপারা ইউতনয়ন ৩৬ ২ 

লতিফ্পুর ইউতনয়ন ৩৬ 

মাতঝগাতি ইউতনয়ন ৩৬ ৩ 

উলপুর ইউতনয়ন ৩৬ 

সািপাি ইউতনয়ন ৩৬ 

মুেসুদপুর ইউতনয়ন ৩৬ ৩ 

জতললপার ইউতনয়ন ৩৬ 

রার্ঘদী ইউতনয়ন ৩৬ 

মাদারীপুর টজলা টমাস্তফ্াপুর ইউতনয়ন ৩৬ ২ 
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নমুনা টজলার সংখ্যা নমুনা ইউতনয়বনর নাম খানার সংখ্যা নমুনা ইউতনয়বনর সংখ্যা 

রাতস্ত ইউতনয়ন ৩৬ 

রাজজর  ৩৬ ৩ 

বদরপা া ইউতনয়ন ৩৬ 

হতরদাসদী- মবহন্দ্রতদ ইউতনয়ন ৩৬ 

টমাে ৫৭৬ ১৬  

 

  

মূল্যানর সমীযার জবস্তাজরর্ কার্ থক্রম এবং বাস্তবানর পজরকেরাটি ৪ (চার) টি পল্পব থ ভাগ কল্পর কার্ থটি সম্পাের করা হল্পনল্পে।  

ে. প্রস্তুতি পব ষ,  

খ. িথ্য সংগ্রহ,  

গ. িথ্য তববের্ণ ও প্রতক্রয়ােরণ এবং  

র্ঘ. প্রতিববদন প্রণয়ন এবং উপস্থাপন।  

২.৫ তবদ্যমান টরেি ষ পত্রাতদ পর্ ষাবলাচনাোঃ 

DPP, PCR, প্রকল্পের পর্ থল্পবযে এবং র্ত্ত্বাবর্ারমূলক প্রজর্ল্পবের, ক্রন সংক্রান্ত রজর্পত্র/ জবজর্জবর্ার (জপজপএ ২০০৬/জপজপআর 

২০০৮), প্রকল্পের কপ্রাল্পগ্রস জরল্পপাট থ ও অন্যান্য সংজিষ্ট জরল্পপাট থ সংগ্রহ কল্পর পর্ থাল্পলাচরা করা েহয়হছ। 

২.৬ িথ্য সংগ্রবহর জন্য উপেরণাতদ প্রণয়নোঃ 

সমীক্ষার োবজ প্রেবল্পর মাঠ পর্ ষায় টথবে িথ্যাতদ সংগ্রবহর জন্য তবতভন্ন উপেরণ টর্মন- সাক্ষাৎোবরর জন্য প্রশ্নপত্র, 

আবলাচনার জন্য তনবদ ষত ো, পর্ ষববক্ষবণর জন্য টচেতলস্ট ইিযাতদ পরাম ষে প্রতিষ্ঠাবনর অতভজ্ঞ, দক্ষ পরাম ষে দ্বারা দিরী েরা 

েহয়হছ। সাক্ষাৎোর গ্রহণোরীবদর প্রত ক্ষবণর সময় এগুবলা তবস্তাতরি আবলাচনা েরা েহয়হছ এবং ঢাোর োছাোতছ বতসলা 

এলাোয় পরীক্ষামূলেভাবব ব্যবহার েরা েহয়হছ। অবব বর্ প্রবয়াজনীয় সংব ািনীসহ এগুবলা চূিান্ত েরা েহয়হছ। সমীক্ষার 

িথ্যাতদ সংগ্রবহর জন্য তনবম্নবতণ ষি খসিা প্রশ্নমালা, তনবদ ষত ো ও টচেতলস্ট দিরী েরা হবয়বছোঃ 

 ফ্রম ১: খানার জন্য প্রশ্নপত্র: প্রেল্প এলাোর জন্য   

 ফ্রম ২: টনৌ-র্ান চলাচল গণনার প্রশ্নপত্র: প্রেল্প টনৌ-র্ঘাে এলাোর জন্য 

 ফ্রম ৩: টনৌ-র্ান ব্যবহারোরীবদর জন্য প্রশ্নপত্র: প্রেল্প টনৌ-র্ঘাে এলাোর জন্য 

 ফ্রম ৪: দলীয় আবলাচনার জন্য তনবদ ষত ো (FGD) 

 ফ্রম ৫: তনতবি সাক্ষাৎোবরর জন্য প্রশ্নপত্র (প্রেবল্পর প্রেল্প পতরচালে; সহোরী প্রবেৌ লী ও উপ-সহোরী প্রবেৌ লী) 

 ফ্রম ৬: স্থানীয় পর্ ষাবয় েম ষ ালা (Local Level Workshop): তবতভন্ন সুতবিাবভাগী এবং উপোরবভাগীবদর 

সাবথ সরাসতর মিতবতনময়মূলে েম ষ ালা 

 ফ্রম ৭: প্রেবল্পর ক্রয় সংক্রান্ত োর্ ষক্রবমর টচেতলষ্ট 

 

২.৭ মাঠ পর্ ষাবয় োজ েরার জন্য স্টাফ্ তনবয়াগোঃ  

সাক্ষাৎোর গ্রহণ, সুপারভাইজ েরা, টোয়াতলটি েবরাল ইিযাতদ োবজ অতভজ্ঞ ন্যেরর্মপবক্ষ স্নািে তিতগ্রিারী অতভজ্ঞিা সম্পন্ন 

িথ্য সংগ্রহোরী পরাম ষে প্রতিষ্ঠাবনর সাবথ িাতলোভূক্ত আবছ র্ারা অন্যান্য গববর্ণা প্রতিষ্ঠাবনও এই িরবণর োজ েবরবছ। 

এবদর মধ্য হবি বাছাই েবর ১ জন টোয়াতলটি েবরাল অতফ্সার, ৩ জন তফ্ল্ড সুপারভাইজার, ৩ জন তসতনয়র সাক্ষাৎোর 

গ্রহণোরী এবং ০৯ জন সাক্ষাৎোর গ্রহণোরীবদর এই সমীক্ষা োবজ তনবয়াতজি েরা েহয়হছ। 
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২.৮ মাঠেমীবদর প্রত ক্ষণোঃ 

সমীক্ষার োবজ তনযুক্ত টমাে ১৫ জন িথ্য সংগ্রহোরীর জন্য পরাম ষে প্রতিষ্ঠান ৩ তদবনর প্রত ক্ষবণর ব্যবস্থা েবরবছ। ৩ তদবনর 

মবধ্য ২ তদন প্রেবল্পর উবিশ্য, েম ষসূচী, প্রশ্নমালা, িথ্য সংগ্রহ, মাঠ পর্ ষাবয়র েম ষপদ্ধতি, সুপারতভ ন, টোয়াতলটি েবরাল ও 

সংতেষ্ট অন্যান্য তবর্বয় তবস্তাতরি আবলাচনা, প্রবশ্নাির, টরাল টে ইিযাতদর মাধ্যবম প্রতিষ্ঠান টেতন্দ্রে অং গ্রহণমূলে প্রত ক্ষণ 

টদয়া েহয়হছ। বাতে ১ তদন প্রত ক্ষণাথীবদর বাস্তবব োজ েরার অতভজ্ঞিা গ্রহবণর সুবর্াগ টদওয়ার জন্য োছাোতছ টোন প্রেল্প 

এলাোয় তনবয় র্াওয়া েহয়হছ এবং প্রণীি উপেরণসমূহ পরীক্ষা েবর প্রবয়াজবন সংব ািনপূব ষে চূিান্ত েরা েহয়হছ। পরাম ষে 

প্রতিষ্ঠাবনর (ZH Consultants) অতভজ্ঞ পরাম ষেবৃন্দ এই প্রত ক্ষবণ তরবসাস ষ পাস ষন তহবসবব োজ েবরবছন। উক্ত প্রত ক্ষবণ 

আইএমইতির পতরচালে ও উপ-পতরচালে উপতস্থি তছবলন। 

  

র্থ্য সংগ্রহকারীল্পের প্রজশযে 

 

২.৯ িথ্য সংগ্রবহর উপেরণাতদ তপ্র-টেস্ট েরাোঃ  

মাঠ পর্ ষাবয় িথ্য সংগ্রবহর জন্য টর্সব উপেরণ (প্রশ্নমালা, তনবদ ষত ো, টচেতলস্ট) দিরী েরা হবয়বছ, টসগুতল বাস্তবব ব্যবহার 

েরার আবগ অতভজ্ঞ প্রত ক্ষবের িত্ত্বাবিাবন তনযুক্ত সাক্ষাৎোর গ্রহণোরীবদর দ্বারা তপ্রবেস্ট েরা েহয়হছ। র্াবি সাক্ষাৎোর 

গ্রহণোরীগণ প্রশ্ন েরা, উির তলতপবদ্ধ েরার সময়, ভার্াগি এবং তবর্য়বস্তু সম্পতেষি টোন তবর্বয় সমস্যায় না পবিন। এোিা 

এ জবষল্পন IMED এর জিনাজরং কজমটি সভার জসদ্ধাল্পন্তর আল্পলাল্পক র্থ্য সংগ্রল্পহর উপকরেগুজল চূিান্ত করা েহয়হছ। 

 

২.১০ িথ্য সংগ্রহোঃ  

প্রত ক্ষণ ট বর্ সেল মাঠেমীবে িাবদর তনজ তনজ োজ সম্পবেষ তবস্তাতরি ব্রীফ্ েরা েহয়হছ এবং িথ্য সংগ্রবহর েম ষ 

পতরেল্পনা বুতঝবয় টদয়া েহয়হছ। এই েম ষ পতরেল্পনা অনুর্ায়ী প্রেল্প এলাো হবি সমীক্ষার মাঠ পর্ ষাবয়র িথ্য সংগ্রবহর োজ শুরু 

েরা েহয়হছ।  

 

২.১১ িথ্য সংগ্রবহর জন্য মাঠেমীোঃ  

 বাতি/খানা পর্ ষাবয় টমাে ৫৭৬ টি সাক্ষাৎোর গ্রহণ েরা েহয়হছ। 
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 বাতি/খানা পর্ ষাবয় টমাে ৫৭৬ টি সাক্ষাৎোর টনয়ার টমাে সময় ২১তদন (র্ািায়াি ও ছুটিসহ ৪ তদন এবং বাতে ১৭ 

তদন িথ্য সংগ্রহ েবরবছ)। প্রতি সাক্ষাৎোর গ্রহণোরী প্রতিতদন ৫টি েবর সাক্ষাৎোর গ্রহণ েবরবছন। 

 ১ জন তফ্ল্ড সুপারভাইজার এর টনর্তবত্ব সাক্ষাৎোর গ্রহণোরীগণবে ১/২টি দবল ভাগ েরা েহয়হছ। প্রতি দল ২টি েবর 

প্রেল্পভূক্ত টজলার দাতয়বত্ব তছবলন।  

 প্রজর্ েল্পল ১ জর কল্পর জসজরনর সাযাৎকার গ্রহেকারী জেল্পলর, জর্জর জরজবি সাযাৎকার গ্রহে, এফশ্লজশ্লড (FGD) 

পজরচালরা এবং প্রকে কার্ থক্রম সল্পরজজমল্পর পর্ থল্পবযে ইর্োজে গুেগর্ কাল্পজর োজনত্ব পালর কল্পরল্পের। 

 প্রজর্ েল্পল ২ জর মাঠকমী (১ জর সুপারভাইজার, ১জর জসজরনর সাযাৎকার গ্রহেকারী এবং ২/৩ জর সাযাৎকার 

গ্রহেকারী), ৩টি েল্পল কমাট ৮/৯ জর মাঠকমী জেল্পলর। 

 ১ জর ককানাজলটি কল্পরালাল্পরর র্ত্ত্বাবর্াল্পর র্থ্য সংগ্রহকারীল্পের প্রাপ্ত র্ল্পথ্যর গুেগর্ মার র্াচাই করা হল্পনল্পে। 

 

২.১২ িত্ত্বাবিান ও মান তনয়ন্ত্রণোঃ  

িথ্য সংগ্রবহর সময় িবথ্যর গুণগি মাবনর তদবে তবব র্ গুরুত্ব টদয়া হবয়বছ। িথ্য সংগ্রবহর োজ চলাোবল পরাম ষে 

প্রতিষ্ঠাবনর অতভজ্ঞ েম ষেিষাবদর মধ্য হবি ৩ জন টোয়াতলটি েবরাল অতফ্সার তহবসবব (প্রবিযবে ৩ টি েবর টজলা) পতরদ ষন ও 

মতনেতরং েবরবছন এবং সংগৃহীি িবথ্যর গুণগি মান র্াচাই েবরবছন। এই সমীক্ষার দলবনিা, সমীক্ষা টিবমর অন্যান্য 

পরাম ষেগণ, সমীক্ষা সমন্বয়োরী এবং পরাম ষে প্রতিষ্ঠাবনর অন্যান্য পরাম ষেগণ িথ্য সংগ্রহোরী দবলর োজ েে 

তভতজবের মাধ্যবম মতনের েবর গৃহীি িবথ্যর গুণগি মান তনতিি েবরবছন। িদুপতর IMED টে িথ্য সংগ্রবহর সফ্রসূচী 

অতগ্রম পাঠাবনা হবয়বছ, র্াবি IMED হবিও মতনের েরা সম্ভব হয়। 

২.১৩ মাঠেমীবদর োজ িদারতেোঃ 

প্রেল্পভুক্ত টজলাগুবলার জন্য ৩ টি িথ্য সংগ্রাহে দল তছল, প্রতি দবল ১ জন তফ্ল্ড সুপারভাইজার দবলর অন্যবদর োজ িদারতে 

েবরবছন। এই সুপারভাইজার িথ্য সংগ্রবহর পুবরা সময়ো দবলর সাবথই অবস্থান েবরবছন এবং স্থানীয় প্রভাব ালী ব্যতক্তবগ ষ 

এবং ঢাোয় পরাম ষে প্রতিষ্ঠাবনর অতফ্বসর সাবথ টর্াগাবর্াগ েবরবছন। এই োবজ প্রবয়াজন হবল টোন িথ্য, উপাদান, 

উপেরবণর ছতব সংগ্রহ েবরবছন। এ োবজর জন্য পরাম ষে প্রতিষ্ঠান হবি িাবদর টমাবাইল টফ্ান ব্যবহাবরর সুবর্াগ টদয়া 

হবয়বছ। সাক্ষাৎোর গ্রহণোরীগণ র্াবি সময়মি মানসম্মি োজ ট র্ েরবি পাবরন টস তবর্বয় র্বথষ্ট সিেষিা অবলম্বন েরা 

হবয়বছ। 

২.১৪ িথ্য প্রতক্রয়ােরণ ও এেত্রীেরণোঃ  

মাঠ পর্ ষাবয় সাক্ষাৎোর গ্রহবণর পর সুপারভাইজার এবং সাক্ষাৎোর গ্রহণোরীগণ পূরণকৃি প্রশ্নপবত্র টোন অসঙ্গতি বা 

অসম্পূণ ষিা আবছ তেনা টর্ৌথভাবব িা’ পরীক্ষা েরা হবয়বছ। পরাম ষে প্রতিষ্ঠাবনর োর্ ষালবয় উপযুক্ত িথ্য ব্যবস্থাপনা তসবস্টম 

ব্যবহার েবর মাঠ পর্ ষায় হবি প্রাপ্ত িথ্যাতদ প্রজক্রনাকর  েরা হবয়বছ। িথ্য এেত্রীেরণ ও তববের্ণ এর টক্ষবত্র তনম্নতলতখি 

তবর্য়সমূহ পর্ ষায়ক্রবম অনুসরণ েরা হবয়বছ:  

 মাঠ পর্ ষায় টথবে সংগৃহীি পূরণকৃি প্রশ্নপত্র, টচেতলস্ট ও তনবদ ষত োর প্রবিযেটি পরাম ষে প্রতিষ্ঠাবনর োর্ ষালবয় প্রথবম 

তলতপবদ্ধ েরা হবয়বছ 

 পরাম ষে প্রতিষ্ঠাবনর োর্ ষালবয় টোতিং ম্যানুয়াল দিরী েরা হবয়বছ এবং টোতিং তবর্বয় তনতদ ষষ্ট ব্যতক্তবগ ষবে প্রত ক্ষণ 

টদয়া হবয়বছ 

 প্রতিটি প্রশ্নপত্র টোতিং েরার আবগ ভাবলাভাবব এতিে/পরীক্ষা েরা হবয়বছ র্াবি েবর িবথ্যর গুণগি মান বজায় থাবে 

এবং িথ্য ত্রুটিহীন হয়; িারপর টোতিং েরা হবয়বছ 
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 গুণগি পদ্ধতিবি সংগৃহীি িথ্যাতদ টর্মন তপ্র ও টপাষ্ট ওয়ােষ তরবপাে ষ, এফ্তজতি, স্থানীয় পর্ ষাবয়র েম ষ ালা এবং তবতভন্ন 

উপোরবভাগীর মিামিসমূহ এেত্রীেরণ ও তববের্ণ েরা হবয়বছ 

 িথ্য টগাছাবনা হবয় র্াবার পর িথ্য তববের্ণ, সারতণ/টেতবল (ট্যাবুবল ন) ইিযাতদ োজ েরা হবয়বছ । িথ্য তববের্বণর জন্য 

SPSS/Excel সফ্েওয়ার টপ্রাগ্রাম ব্যবহার েরা হবয়বছ। 

২.১৫ প্রতিববদন প্রণয়ন ও দাতখলোঃ 

সংগৃহীি িথ্য/উপাি প্রবয়াজনীয় তববের্ণ পূব ষে তনতবি পর্ ষাবলাচনার মাধ্যবম সহজ টবািগম্য ভার্ায় চূিান্ত প্রতিববদন প্রস্তুি 

েরা হবয়বছ। তনতবি পর্ ষাবলাচনার মাধ্যবম প্রারতম্ভে প্রতিববদবন বতণ ষি প্রভাব মূল্যায়ন োর্ ষক্রবমর রূপবরখা ও প্রশ্নপত্র সংযুক্ত 

েবর টেেতনেযাল েতমটির সুপাতর  এবং তস্টয়াতরং েতমটির অনুবমাদবনর পর মাঠ পর্ ষাবয়র িথ্য/উপাি সংগ্রবহর োজ শুরু েরা 

হবয়বছ। তনতবি পর্ ষাবলাচনার মাধ্যবম খসিা প্রতিববদন প্রস্তুি েবর মাঠ পর্ ষাবয় সংগৃহীি সেল িথ্য/উপাি প্রতক্রয়ােরণ ও 

তববের্বণর পর প্রথবম টেেতনেযাল েতমটিবি টপ  েরা হবয়বছ। ১ম খসিা প্রতিববদন-এ উপাি তববের্বণর ফ্লাফ্ল, ব্যাখ্যা, 

তববের্ণ, মন্তব্য ও সুপাতর  অন্তভু ষক্ত েরা হবয়বছ। ১ম খসিা প্রতিববদবনর উপর টদয়া সংতেষ্ট েতমটির মন্তবব্যর আবলাবে ১ম 

খসিা প্রতিববদন সংব ািন েবর ২য় খসিা প্রতিববদন প্রস্তুি েরা হবয়বছ। ২য় খসিা প্রতিববদবনর েতপ জািীয় টসতমনাবর 

উপস্থাপবনর জন্য টপ্ররণ েরা হয়। টসতমনাবর অং গ্রহণোরীগবণর মন্তব্য তবববচনায় তনবয় IMED-এর মতনেতরং টসক্টবরর সাবথ 

আবলাচনা েবর ৩০ টম ২০১৯ িাতরবখর মবধ্য প্রতিববদন চূিান্ত েরা হবয়বছ। চূিান্ত প্রতিববদন বাংলা ও ইংবরজী উভয় 

ভার্াবিই প্রস্তুি েরা হবয়বছ। 

২.১৬ মূল্যায়ন োর্ ষক্রবমর সময়তভতিে েম ষপতরেল্পনাোঃ 

মূল্যায়ন োর্ ষক্রবমর প্রারতম্ভে প্রতিববদন টপ  েরার পর োতরগতর ও তস্টয়াতরং েতমটির অনুবমাদনক্রবম মাঠ পর্ ষাবয় িথ্য সংগ্রহ 

শুরু েরা হবয়বছ। প্রারতম্ভে প্রতিববদন অনুবমাদবনর পর টর্ সমস্ত োজ েরা হবয়বছ, টসগুবলার েম ষপতরেল্পনা (Work plan) 

সারডণ ২.৩ এ ড্রদিা হলোঃ 

সারতণ ২.৩: প্রভাব মূল্যায়ন োর্ ষক্রবমর েম ষপতরেল্পনা/সময়সূতচ  

ক্র: নং োর্ ষাবলী আনুমাতনে সময় 

ে) চুতক্ত স্বাক্ষর ২৬/১২/২০১৮ ১তদন 

খ) আইএমইতি ও সংতেষ্ট েম ষেিষাবদর, খসিা ইনবসপ ন তরবপাে ষ প্রণয়ন 

ও দাতখল 

২৭/১২/২০১৮-১০/০১/২০১৯ 

 

১৪ তদন 

গ) টেেতনেযাল েতমটি ের্তষে সুপাতর  ১১/০১/২০১৯-২০/০১/২০১৯ ১০ তদন 

র্ঘ) তস্টয়াতরং েতমটি ের্তষে ইনবসপ ন তরবপাে ষ অনুবমাদন ২১/০১/২০১৯-৩১/০১/২০১৯ ১০ তদন 

ঙ) িথ্য সংগ্রহোরীবদর প্রত ক্ষণ, বাস্তব পর্ ষববক্ষণ, মাঠ পর্ ষাবয় িথ্য 

সংগ্রহ ও োর্ ষক্রম পতরদ ষন, প্রেল্প এলাোয় টসতমনার আবয়াজন 

০১/০২/২০১৯-২৮/০২/২০১৯ 

 

২৮ তদন 

চ) িাো টোতিং, িাো এতর, টভতরতফ্বে ন, িাো প্রবসতসং, িাো 

এনালাইতসস ও ১ম খসিা প্রতিববদন প্রস্তুি 

০১/০৩/২০১৯-২৮/০৩/২০১৯ 

 

২৮ তদন 

ছ) টেেতনেযাল েতমটি/তস্টয়াতরং েতমটি ের্তষে ১ম খসিা প্রতিববদন 

পর্ ষাবলাচনা 

৩১/০৩/২০১৯-0৮/০৫/২০১৯ 

 

৩৮ তদন 

জ) ২য় খসিা প্রতিববদন প্রস্তুি উপস্থাপন ও জািীয় পর্ ষাবয়র টসতমনাবর 

চূিান্ত খসিা প্রতিববদন উপস্থাপন 

0৯/০৫/২০১৯-1৫/০৫/২০১৯ 

 

৭ তদন 

ঝ) টেেতনেযাল েতমটি/তস্টয়াতরং েতমটি ের্তষে চূিান্ত প্রতিববদন 

পর্ ষাবলাচনা 

1৬/০৫/২০১৯-২২/০৫/২০১৯ ৭ তদন 

ঞ) চূিান্ত প্রতিববদন ইংবরতজবি অনুবাদ েরণ ও দাতখল 2৬/০৫/২০১৯-৩০/০৫/২০১৯ 

 

৫ তদন 
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অধ্যায় ৩ : প্রেবল্পর সাডব িক এবং অঙ্গডভডিক (বাস্তব ও আতথ ষে) লক্ষযমাত্রা ও অজষন পর্ িাশলাচনা  

৩.0  বাস্তবায়ন অগ্রগতি: লক্ষযমাত্রা এবং অজষন (সূত্র: তপতসআর) 

৩.১  প্রেবল্পর অঙ্গতভতিে অগ্রগতিোঃ 

সারতণ ৩.১ : প্রেবল্পর অঙ্গতভতিে অগ্রগতি 

 (লক্ষ োোয়) 

ক্রতমে 

নং 
অবঙ্গর নাম 

তিতপতপ অনুর্ায়ী লক্ষমাত্রা প্রকৃি ব্যয় 

আতথ ষে বাস্তব আতথ ষে বাস্তব 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ েম ষেিষাবদর টবিন ২.৩৫ ১ জন ২.৩৫ ১ জন (১০০%) 

০২ েম ষচারীবদর টবিন ১৩.৭৫ ৭ জন ১২.৬৬ ৬ জন (৮৫%) 

০৩ ভািাতদ ১৬.০০ টথাে ১৩.৪০ টথাে 

 সরবরাহ ও টসবা 

০৪ পরাম ষে ২০.০০ টথাে ১৯.৭৯ টথাে 

০৫ ফ্বোেতপয়ার ৩.০০ ৩টি ৩.০০ ৩টি (১০০%) 

০৬ 
েতম্পউোর, তপ্রন্টার, 

ল্যাপেপ 

৫.০০ ৪টি ৫.০০ ৪টি (১০০%) 

 র্ানবাহন                     

০৭ 

জীপ ৫৩.০০ ১টি ৫৩.০০ ১টি (১০০%) 

িাবল টেতবন তপেআপ ২৫.০০ ১টি   ২৫.০০ ১টি (১০০%) 

০৮ প্রবেৌ ল জতরপ ১০.০০ টথাে ৮.০১ টথাে 

০৯ মাটির িাইে তনম ষাণ ১০০০.০০ ২২.২২ লক্ষ র্ঘন 

তমোর 

১০০০.০০ ২২.২২ লক্ষ র্ঘন 

তমোর (১০০%) 

১০ টবসরোতর টড্রজার দ্বারা 

টড্রতজং 

৮৫৩০.০০ ৫৬.৯০ লক্ষ র্ঘন 

তমোর 

৮০৩৮.৩০ ৫৪.৮৪ লক্ষ র্ঘন 

তমোর (৯৬%) 

১১ তবআইিতিউটিএ এর টড্রজার 

দ্বারা টড্রতজং 

২৪০০.০০ ২০.০০ লক্ষ র্ঘন 

তমোর 

২১২১.১৯ ১৭.৬৮ লক্ষ র্ঘন 

তমোর (৮৮%) 

১২ এস্কাল্পভটার দ্বারা টনৌ-পথ 

খনন 

১৫২০.০০ ১৯.০০ লক্ষ র্ঘন 

তমোর 

১৫১৯.১৫ ১৮.৫০ লক্ষ র্ঘন 

তমোর (৯৭%) 

১৩ তবআইিতিউটিএ টড্রজার এর 

এনতসলাতর োজ 

১০০.০০ ৩০.০০ লক্ষ র্ঘন 

তমোর 

১০০.০০ ২০.০০ লক্ষ র্ঘন 

তমোর (৬৬%) 

১৪ িরজার টবিা ১০০.০০ টথাে ৯৪.৭৬ টথাে 

১৫ হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষ ২৫.০০ ১৩০.০০ তেোঃ 

তমোঃ 

১৯.৬৪ ৮৯.০০ তেোঃ তমোঃ 

(৬৮%) 

১৬ টনতভবগ নাল এইি তপতস, 

পুল স্থাপন 

৫৩.৬০ ৯৪ টি    ৪৪.৫৬ ৮০ টি   (৮৫%) 

১৭ তবতবি ৯০.৩০ টথাে ৯০.০৭ টথাে 

 সব ষবমাে ১৩৯৬৭.০০  ১৩১৬৯.৯২ (৯৪.২৯%) 
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৩.২  প্রকশের প্রধান প্রধান অশঙ্গর বাস্তব অগ্রগডত ও পর্ িশবক্ষণঃ 

মাদারীপুর, চরমুগুতরয়া, টেবেরহাে ও টগাপালগঞ্জ টনৌ-পথ খনন (১ম সংব াতিি)  ীর্ ষে প্রেবল্পর টভৌি োবজর অঙ্গতভতিে 

বাস্তব অগ্রগতি হবি টদখা র্ায় টর্, প্রাি সেল অবঙ্গ তেছু না তেছু র্ঘােতি রবয়বছ। প্রেল্প সংতেষ্ট ব্যতক্তববগ ষর সাবথ আবলাচনা ও 

টরেি ষাপত্রতদ পর্ ষাবলাচনাি টদখা র্ায়, অবত ষ্ট োবজর প্রবয়াজনীয়িা তছল না তবিায় আর বাস্তবায়ন েরা হয়তন।  

    

সারতণ ৩.2 : প্রেবল্পর প্রিান প্রিান অবঙ্গর অগ্রগতি ও পর্ িশবক্ষণ 

 

ক্রডম

ক 

নং 

অশঙ্গর নাম 

আশ্লে  ক (লয োকা) ড্রেৌত কাজ (লয ঘন শ্লমোর/শ্লকিঃশ্লমিঃ/টি) 

মন্তব্য 

ডিডপডপ 

অনুর্ািী 

লক্ষেমাত্রা  

প্রকৃত ব্যি  

অব্যডিত 

অথ ি 

ডিডপডপ 

অনুর্ািী 

ড্রভৌত 

কাশ র 

লক্ষেমাত্রা  

ড্রভৌত 

কাশ র 

প্রকৃত 

অ িন  

অসমাডপ্তত 

ড্রভৌত 

কাশ র 

পডরমাণ 

(লক্ষ ঘন 

ডমোর/ডকঃ

ডমঃ/টি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ মাটির িাইক ডনম িাণ 1000.00 1000.00 0.00 ২২.২২ ২২.২২ 0.00 

ব
াস্ত
ব
ব
 প্র
ব
য়
াজ
ন
ীয়
 প
তর
ম
াণ
টু
কু
 স
ম্প
ন্ন
 ক
শ
র
 ক
া 

 

স
ম
াপ্ত

 ক
র
া 
হ
শ
ি
শ
ি
।
 

২ 

ড্রবসরকাডর ড্রে ার 

দ্বারা ড্রেড ং 

8530.00 8038.00 492.00 56.90 ৫৪.৮৪ 2.06 

৩ 

বাঅশনৌপক-এর 

ড্রে ার দ্বারা ড্রেড ং 

2400.00 2121.19 278.81 20.00 ১৭.৬৮ 2.32 

৪ 

এস্কাল্পভটার দ্বারা ড্রনৌ-

পথ খনন 

1520.00 1519.15 0.85 19.00 ১৮.৫ 0.50 

৫ 

বাঅশনৌপক-ড্রে ার 

এর এনডসলাডর কা  

100.00 100.00 0.00 30.00 ২০. 10.00 

৬ হাইশোগ্রাডফক সাশভ ি 25.00 19.64 5.36 130.00 ৮৯.০০ 41.00 

৭ 

ড্রনডভশগেনাল এইি 

ডপডস, পুল স্থাপন 

53.60 44.56 9.04 ৯৪ ৮০ 14 
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৩.৩  সংশোডধত এডিডপ বরাদ্দ ও ব্যিঃ 

২০১১-২০১২ হশত ২০১৫-২০১৬ পর্ িন্ত ড্রমাে ৬টি আডথ িক বিশর সংশোডধত এডিডপ বরাদ্দ ডিল ১৩৪৮৩.০০ লক্ষ োকা এবং এর 

ডবপরীশত বাস্তব ব্যি ১৩১৬৯.৯২ লক্ষ োকা প্রাি ৯৮.৬৮ েতাংে বাস্তবাডিত হশিশি। ডবশিষশণ ড্রদখা র্াি ড্রর্, ২০১৩-২০১৪ 

অথ ি-বিশর ড্রমাে ৩৫০০.০০ লক্ষ োকার ডবপরীশত ৩৪৯৯.৭২ লক্ষ োকা ব্যি হশিশি এবং অব্যডিত অশথ ির পডরমাণ মাত্র ০.২৮ 

লক্ষ োকা। অথ িাৎ ৯৯.৯৯ েতাংে োকা প্রকশের কাশ  ব্যি হশিশি। অন্য ডদশক ২০১৫-২০১৬ সশন অবমুডি ১০০০.০০ লক্ষ 

োকার ডবপরীশত প্রকৃত ব্যি হশিডিল ৭২৬.৯০ লক্ষ োকা। অথ িাৎ অব্যডিত অশথ ির পডরমাণ োঁড়ার়্ ২৭৩.১০ লক্ষ োকা র্া ড্রমাে 

বরাশদ্দর ২৭.৩১ েতাংে। 

 

ডচত্র ৩.১: সংশোডধত এডিডপ বরাদ্দ ও ব্যি (লক্ষ োকা) 

 

সারডণ ৩.৩: সংশোডধত এডিডপ বরাদ্দ, অবমুডি ও ব্যি 

 ে  -বছর সংহ াশ্ল ত এশ্লডশ্লপ বরা   ব শ্লি  ব্যয়  ব্যশ্লয়ত  

 

ড্রমাে োকা  িঃ সািঃ (োকা) ড্রমাে োকা  িঃ সািঃ  ে   

  ২   ৪       ৮ ৯ ( - ) 

২০ ০-২০   401.00 401.00 - 401.00 392.00 392.00 - 9.00 

২০  -২০ ২ 3282.00 3282.00 - 3282.00 3260.00 3260.00 - 22.00 

২০ ২-২০   3000.00 3000.00 - 3000.00 2992.30 2992.30 - 7.70 

২০  -২০ ৪ 3500.00 3500.00 - 3500.00 3499.72 3499.72 - 0.28 

২০ ৪-২০   1000.00 1000.00 - 1000.00 726.90 726.90 - 273.10 

২০  -২০   2300.00 2300.00 - 2300.00 2299.00 2299.00 - 1.00 

ড্রমাে 13483.00 13483.00 - 13483.00 13169.92 13169.92 - 313.08 
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সংশ োধিত এধিধি বরোদ্দ টোকো বযয় টোকো
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৩.৪ ড্রেড ং পডরমাণ ডনরুপণঃ  

নদী/খাহলর ড্রেশ্লজং/খনন কাজ করা েহলা  কহ র  ন্যতম     ান কাজ । ড্রবসরকারী ড্রেজার দ্বারা   .৯০ লয ঘনশ্লমোর ড্রেশ্লজং এর মহধ্য  ৪.৮৪ (৯ %) লয ঘনশ্লমোর ড্রেশ্লজং কাজ করা 

েহয়হছ। (ড্রেশ্লজং  ব   এবং ড্রেশ্লজং পরবত  োইহোগ্রাশ্লফক জশ্লরপ চাে   ড্রমাতাহবক)  

ক্রশ্লমক 

নং 

এলাকা খনন দদঘ  ে 

(শ্লকহলাশ্লমোর) 

গি খনন  স্থ 

(শ্লমোর) 

খনন পূব থ গি গেরীতা 

(শ্লমোর) LLW এর 

সাহপহয 

খনহনা র গি গেরীতা 

(শ্লমোর) LLW এর 

সাহপহয 

খনন পশ্লরমা  

(শ্লকিঃশ্লমিঃ) 

ম ব্য 

০  কুমার (মাদারী র েহত 

পয়সারোে প   ) 

২ . ২   .০০  .৪   ,০    .৯৮ ড্রবসরকারী ড্রেজার দ্বারা 

খনন 

০২ ড্রলায়ার কুমার (ড্রমা ফা র েহত 

ড্রেহকহরোে প   )  

 ৮   .০০  . ০  .০০  .   

  .০০ -২.৯৪ ০.০  ৮. ০ এস্কাল্পভটার দ্বারা খনন  

০  আপার কুমার (ড্রেহকরোে েহত 

শ্রীনদী প   ) 

 .০০  ০.০০  .    .০০  .৮৮ ড্রবসরকারী ড্রেজার দ্বারা 

খনন 

০৪ আপার কুমার  (শ্রীনদী n‡Z 

ঘুনশ্লস প   ) 

৮. ০  ০.০০ ০.০   .০    . ৮ বাঅশনৌপক-এর ড্রেজার 

দ্বারা খনন 

০  শ্লবলরুে/মধুমশ্লত (ড্রেহকরোে- 

ড্রগাপালগে) 

 ৯.৪৪   .০০  .৮০  .০০  ৪.০০ ড্রবসরকারী ড্রেজার দ্বারা 

খনন 

০  আশ্লিয়াল খাঁ (মাদারী র েহত 

ঘুনশ্লস) 

 ০.০০   .০০  .    .০০ ৯.৪২ 

০  োউসশ্লদ খাল ২.৪   .০০ ০.   ২.    .৮  

 ড্রমাে ৯ .      ৯ .০২  
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৩.৫ নদী/খাশলর পডল ভরাশের পডরমাণ তনণ ষয়োঃ  

(ড্রেশ্লজং পরবত  োইহোগ্রাশ্লফক জশ্লরপ চাে   এব  ং  ত্র সমীযার আ তায় সড্ররজশ্লমহন পশ্লরমাপকৃত তহ র শ্লেশ্ল হত) 

ক্রশ্লমক 

নং 

এলাকা খনন দদঘ  ে 

(শ্লকহলাশ্লমোর) 

গি খনন  স্থ 

(শ্লমোর) 

গি গেীরতা 

খনহনা র জজরপ চাট থ 

অনুর্ানী (শ্লমোর)  

বত মান পাশ্লনর 

গেীরতা সহরজশ্লমহন 

ত   নু ায়ী (শ্লমোর)  

ম ব্য  

০  কুমার (মাদারী র 

েহত পয়সারোে 

প   ) 

২ . ২   .০০  .০  ২.   ২০ ২-২০   সাহল সমাি। গহি ০. ০ শ্লমোর েরাে েহয়হছ  া ৪ 

বছহর  ৮.৮  %। এো স্বাোশ্লবক েরাে, েরােকৃত এলাকায় 

সংরয  ড্রেশ্লজং করার জন্য  হয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রে  করহত েহব। 

০২ ড্রলায়ার কুমার 

(ড্রমা ফা র েহত 

ড্রেহকহরোে প   )  

 ৮   .০০  .০০  .   ২০ ২-২০ ৪ সাহল সমাি। গহি  .২৯ শ্লমোর েরাে েহয়হছ  া   

বছহর ২ .   %। এো স্বাোশ্লবক েরাে, েরােকৃত এলাকায় 

সংরয  ড্রেশ্লজং করার জন্য  হয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রে  করহত েহব। 

০  আপার কুমার 

(ড্রেহকরোে েহত 

শ্রীনদী প   ) 

 .০০  ০.০০  .০০ ২. ২ ২০ ২-২০   সাহল সমাি। গহি ০.২৮ শ্লমোর েরাে েহয়হছ  া   

বছহর   .০  %। এো স্বাোশ্লবক েরাে, েরােকৃত এলাকায় 

সংরয  ড্রেশ্লজং করার জন্য  হয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রে  করহত েহব। 

০৪ আপার কুমার 

(শ্রীনদী n‡Z 

ঘুনশ্লস প   ) 

৮. ০  ০.০০  .০  ২.৪  ২০ ২-২০   সাহল সমাি। গহি ০.   শ্লমোর েরাে েহয়হছ  া ৪ 

বছহর  ৮.৮৯ %। এো স্বাোশ্লবক েরাে, েরােকৃত এলাকায় 

সংরয  ড্রেশ্লজং করার জন্য  হয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রে  করহত েহব। 

০  শ্লবলরুে/মধুমশ্লত 

(ড্রেহকরোে- 

ড্রগাপালগে) 

 ৯.৪৪   .০০  .০০ ২.   ২০ ২-২০ ৪ সাহল সমাি। গহি ০.২  শ্লমোর েরাে েহয়হছ  া   

বছহর  ৯.   %। এো স্বাোশ্লবক েরাে, েরােকৃত এলাকায় 

সংরয  ড্রেশ্লজং করার জন্য  হয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রে  করহত েহব। 

০  আশ্লিয়াল খাঁ 

(মাদারী র েহত 

ঘুনশ্লস) 

 ০.০০   .০০  .০০ ২.৪  ২০ ২-২০   সাহল সমাি। গহি ০.   শ্লমোর েরাে েহয়হছ  া ৪ 

বছহর  ৮.৮  %। এো স্বাোশ্লবক েরাে, েরােকৃত এলাকায় 

সংরয  ড্রেশ্লজং করার জন্য  হয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রে  করহত েহব। 

০  োউসশ্লদ খাল ২.৪   .০০ ২.   ২.০০ ২০ ২-২০   সাহল সমাি। গহি ০.   শ্লমোর েরাে েহয়হছ  া ৪ 

বছহর  ৮.৮  %। এো স্বাোশ্লবক েরাে, েরােকৃত এলাকায় 

সংরয  ড্রেশ্লজং করার জন্য  হয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রে  করহত েহব। 

 ‡gvU 91.66     
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৩.৬ ড্রেড ং কৃত মাটির পডরমাণ তনণ ষয়: 

 কহ র  ন্যতম   ান  ঙ্গ েহ  ড্রনৌ-পে ড্রেশ্লজং করা।  ক ভুি খননহ াগ্য ৯ .০২ শ্লকহলাশ্লমোর ড্রনৌ-পে ড্রেশ্লজং করা 

েহয়হছ। মাোরীপুর, চরমুগুজরনা, কটল্পকরহাট ও কগাপালগঞ্জ করৌ-পর্ খরর (১ম সংল্পশাজর্র্) শীষ থক প্রকল্পের কেজজং কাজ ২০১২-

২০১৬ সাল্পল সম্পন্ন হল্পনল্পে। কেজজং পূব থ হাইল্পোগ্রাজেক জজরপ চাট থ ও কেজজং পরবর্ী হাইল্পোগ্রাজেক জজরপ চাট থ, পরামশ থক 

প্রজর্ষ্ঠার জসইজজআইএস-এর প্রজর্ল্পবের পর্ থাল্পলাচরা  নু ায়ী ৯১.০২ লয ঘর জমটার ড্রেশ্লজং কাজ সম্প  করা েহয়হছ। প্রকেভুক্ত 

মাোরীপুর-চরমুগুজরনা-কটল্পকরহাট-কগাপালগঞ্জ করৌ-পল্পর্র ৯১.৬৬ জকল্পলাজমটার করৌ-পর্ কেজজং করা হল্পনল্পে। বর্থমাল্পর 

সল্পরজজমল্পর র্থ্যানুর্ানী লযে করা র্ান কর্, প্রকল্পের কেজজং কাজ সমাজপ্তর পর হল্পর্ ৩-৫ বেল্পর ১৭.০৭% হল্পর্ ২১.৭১% ভরাট 

হল্পনল্পে। ভরাটকৃর্ এলাকান সংরযে কেজজং করার জন্য প্রল্পনাজরীন ব্যবস্থা গ্রহে করল্পর্ হল্পব।  

৩.৭ প্রকে বাস্তবািশনর প্রভাব: 

নদী ড্রেশ্লজং-এর ফহল নাব্যতা বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। ড্রনৌ-পহের নাব্যতা বৃশ্ল  পা য়ায় সারা বছর শ্লবশ্লে  ড্রনৌ- ান চলাচহলর ব্যবস্থা সুগম 

েহয়হছ। চা াবাহদর জন্য নদী ড্রেহক ড্রসচ সুশ্লব া পা য়ায় ভূ-গে স্থ পাশ্লনর ব্যবোর কম েহ ,  ক  এলাকায় জলাব তা হ্রাস 

ড্রপহয়হছ। নদীহত মাহছর পশ্লরমা  বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ, এহত নদীর Ecosystem এর উপর ইশ্লতবাচক  োব শ্লব াহর সোয়ক েহয়হছ। 

 কহ র ড্রেশ্লজংকৃত মাটি দ্বারা স্কুল, কহলজ, মাদ্রাসা    ন্যান্য শ্লনচু জায়গা েরাে কহর ভূশ্লম উ য়ন করা েহয়হছ।  নাবাশ্লদ শ্লনচু 

জায়গা েরাে করায় কৃশ্ল  জশ্লমর পশ্লরমা  বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ।  

৩.৮       প্রকে বাস্তবািন সম্পডকিত সমস্যা: 

 কহ র সব  হ   সংহ াশ্ল ত লযেমাত্রা  নু ায়ী  কহ র আ তায় ড্রকান  হঙ্গর কাজ  সমাি ড্রনই। শ্লকন্তু তা সহে   ক  

বা বায়হন শ্লকছু সমস্যা পশ্লরলশ্লযত েহয়হছ। এই সমস্যা না োকহল  ক টি আহরা োহলাোহব বা বায়ন করা স ব েহতা। 

আশ্লে  ক যমতা অপ ষণ র্থার্থ অনুসরণ না করা:  

অথ ষ তবভাগ ের্তষে জারীকৃি উন্নয়ন প্রেল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আশ্লে  ক যমতা  নু ায়ী আহলাচে  ক টি ‘ক’ ড্রেশ্লনর   ভু  ি। 

 কহ র শ্লবশ্লে   ঙ্গ বা বায়হন  ক  পশ্লরচালহকর ড্র  আশ্লে  ক যমতা োকার কো তার ড্রকানোই শ্লছল না। এর ফহল  কহ র 

কাজস ে বা বায়হন শ্লবশ্লে  সমস্যা ড্র মন-  

 দরপত্র  শ্লক্রয়ায় শ্লবল  

 সাইহে দ্রুত শ্লস া  গ্রেহ  শ্লবল  

  হয়াজহন সাইহে তা যশ্ল ক কা  সম্পাদন করহত না পারা 

এই সম  কারহ   ক টির  ল বা বায়ন কাহলর উপর আর  ০  বছর  ে  া   ২০% োইম  োর রান েহয়হছ। 

 

৩.৯  প্রেল্প পতরচালে, েম ষেিষা ও েম ষচারীবদর নাম, িাতলো ও োর্ ষোলোঃ 

ক্রোঃনং নাম পদবী দাতয়ত্ব/ অতিতরক্ত দাতয়ত্ব টময়াদোল 

০১. 

প্রেল্প পতরচালে (বমাোঃ ছাইদুর 

রহমান) 

িত্ত্বাবিায়ে 

প্রবেৌ লী 

অতিতরক্ত দাতয়ত্ব 

২১ জুন, ২০১১ হবি ৩০ জুন, 

২০১৬  
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প্রকড্র  শ্লনহয়াশ্লজত শ্লছহলন  ন্যান্য কম থকর্থা ও কম থচারীল্পের র্াজলকা ও কার্ থকালিঃ 

 

ক্রোঃনং পদবী সংখ্যা দাতয়ত্ব/ অতিতরক্ত দাতয়ত্ব টময়াদোল 

০১. সহোরী প্রবেৌ লী ০১ 
অতিতরক্ত দাতয়ত্ব ২১ জুন, ২০১১ হবি ৩০ জুন, 

২০১৬  

০২. উপ-সহোরী প্রবেৌ লী ০১ 
প্রবজক্ট টবইজি ২১ জুন, ২০১১ হবি ৩০ জুন, 

২০১৬  

০৩. োতরগরী সহায়ে ০২ 
প্রবজক্ট টবইজি ২১ জুন, ২০১১ হবি ৩০ জুন, 

২০১৬  

০৪. েতম্পউোর অপাবরের ০১ 
প্রবজক্ট টবইজি ২১ জুন, ২০১১ হবি ৩০ জুন, 

২০১৬  

০৫. ড্রাইভার ০২ 
প্রবজক্ট টবইজি ২১ জুন, ২০১১ হবি ৩০ জুন, 

২০১৬  

 

 

 

মানতচত্র (১): মাদারীপুর, চরমুগুতরয়া, টেবেরহাে ও টগাপালগঞ্জ টনৌ-পথ খনন (১ম সংব াতিি)  ীর্ ষে প্রেল্প এলাো 
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অধ্যাি ৪ :  প্রকশের ক্রি কার্ িসমূহ সংগ্রহ আইন ও ডবডধমালা অনুসরণ ডবষশি পর্ িাশলাচনা ও পর্ িশবক্ষণ 

৪.0  সংগ্রহ আইন ও ডবডধমালা অনুসরণ ডবষশি পর্ িাশলাচনা ও পর্ িশবক্ষণঃ 

এ প্রকশের আওতাি সম্পাডদত ডবডভন্ন পণ্য, কার্ ি ও ড্রসবা সংগ্রশহর ড্রক্ষশত্র প্রচডলত আইন ও ডবডধমালা (ডপডপআর, উন্নিন 

সহশর্াগী গাইিলাইন ইতোডদ) অনুসরণ করা হশিশি ডকনা ড্রস ডবষশি এ অধ্যাশি পর্ িাশলাচনা ও পর্ িশবক্ষণ প্রদান করা হল। 

৪.১ মালামাল, কার্ ি ও ড্রসবা ক্রি সংক্রান্ত পডরবীক্ষণঃ 

প্রকশের ক্রি সংক্রান্ত ডবষশি পাবডলক প্রডকউরশমন্ট আইন- ২০০৬ ও পাবডলক প্রডকউরশমন্ট ডবডধমালা-২০০৮ এর আশলাশক 

সম্পন্ন করা হশিশি ডকনা তা র্াচাই করা হশিশি। সংগৃহীত তথ্য পর্ িাশলাচনা কশর ড্রদখা র্াি দরপত্র দডলল পাবডলক প্রডকউরশমন্ট 

আইন- ২০০৬ অনুসাশর প্রনীত। সকল ড্রক্ষশত্র কমপশক্ষ দুটি পডত্রকাি দরপত্র ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাে করা হশিশি র্ার মশধ্য অন্তত ১টি 

ইংশরড  ও ১টি বাংলা। দরপত্র ড্রখালার সমি কডমটির সকল সদস্য উপডস্থত ডিশলন। মূল্যািন কডমটিশত বাডহশরর ২  ন 

সদস্যসহ ড্রমাে ৭  ন সদস্য ডিশলন। তারা পাবডলক প্রডকউরশমন্ট ডবডধমালা-২০০৮ অনুর্ািী দরপত্র মূল্যািন কশরশিন। 

দরপশত্রর ডবষশি ড্রকান অডভশর্াগ প্রাডপ্তর তথ্য পাওিা র্ািডন। HOPE অনুসাশর ড্রক্ষত্র ডবশেশষ ক্রিকারী প্রডতষ্ঠাশনর প্রধাশন 

ডনকে হশত দরপশত্রর অনুশমাদন কশরশিন। অডধকাংে ড্রক্ষশত্র এ সকল চুডির কা  সম্পন্ন হশিশি।  

৪.২ প্রকশের প্রডকউরশমন্ট সংক্রান্ত তথ্য: 

প্রকেটির আওতাি আরডিডপডপশত ড্রেড ং কাশ র প্যাশক  নং-৩ ড্রক ১৪ টি লশে ভাগ করা হশিশি। উি লেগুশলা (OTM) 

পিডতশত ক্রশির সংস্থান রাখা ডিল। ডনশে পাবডলক প্রডকউরশমন্ট ডবডধমালা-২০০৮ অনুর্ািী ১৪টি লশের ক্রশির তথ্যাডদ তুশল 

ধরা হল- 

ক্রিকার্ ি এর 

(Works) নাম 

ডিডপডপ 

অনুর্ািী 

ক্রিমূল্য 

চুডিমুল্য দরপত্র 

আহ্বাশনর 

তাডরখ 

চুডি 

সম্পাদশনর 

তাডরখ 

কার্ িসম্পাদশন

র তাডরখ 

প্রকৃত তাডরখ 

1 2 3 4 5 6 7 

ক) ব্যডিমাডলকানাধীন ড্রে ার দ্বারা ড্রেড ং 

লে-০১ মাদারীপুর-চরমুগুডরিা ৪৪৯.০০ ৪৪৮.২০ ১৩/০২/২০১১ ১৯/০৪/২০১১   ১৫/০৩/২০১২   ৩০/১১/২০১১ 

লে-০২ চরমুগুডরিা-ড্রমাস্তফাপুর ৫৫৮.৭১   ৫৫১.৬৩ ১৩/০২/২০১১    ২৭/০৪/২০১১ ২৭/০৪/২০১২   ৩০/০৩/২০১২ 

লে-০৩ হডরদাসপুর-ড্রেশকরহাে, 

ডবলরুে 

১০৪৭.২৯   ১০৪৬.২১   ০৯/০৬/২০১১   ১৫/০১/২০১২   ৩০/১২/২০১২   ০৬/১১/২০১২ 

লে-০৪ হডরদাসপুর-ড্রেশকরহাে, 

ডবল রুে 

১০৩২.৮৬    ১০৩০.০০ ০৯/০৬/২০১১   ১৪/১০/২০১১ ৩০/০৯/২০১২   ০৭/০৯/২০১২ 

লে-০৫, মডহশষরচর-ড্রমাস্তফাপুর  ২৮৮.৪৮  ২৮৭.০০   ০৩/১১/২০১১   ২৬/০২/২০১২   ৩০/০৬/২০১৩   ১৫/০৪/২০১৩ 

লে-০৬ হা রা খাল-

হাউ ডদবা ার 

২৭৬.২৪ ২৭৬.২৪   ০৩/১১/২০১১   ২৪/০৭/২০১২   ২৪/০৭/২০১৩   ২৭/০৫/২০১৩ 

লে-০৭ ড্রমাস্তফাপুর-আপাডস ৩১৩.৫০   ২৯২.০০   ২৩/০৫/২০১২   ১৫/০৩/২০১৩   ০৭/০২/২০১৪   ২০/০১/২০১৪ 

লে-০৮ আপাডস-দূগ িাবারডদ ৩১৩.৫০   ২৯৬.০০   ২৩/০৫/২০১২   ৩০/০১/২০১৩ ০৭/০২/২০১৪   ২৫/০১/২০১৪ 
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লে-০৯ দূগ িাবারডদ-রাজ র ৩১৩.৫০ ২৯৮.০০ ২৩/০৫/২০১২   ১১/০২/২০১৪   ১১/০৩/২০১৫   ১৫/০২/২০১৫ 

লে-১০ মাদারীপুর-কুনডে ১০৯৬.০০   ১০৯৫.০০   ২৩/০৫/২০১২    ২৯/০৬/২০১২ ১০/০৭/২০১৪   ৩০/০৬/২০১৪ 

লে-১১ কুনডে-ড্রেশকরহাে ১০৩০.৫০  ১০৩০.৫০   ২৩/০৫/২০১২     ২৫/০৬/২০১২ ১০/০৭/২০১৪   ৩০/০৬/২০১৪ 

লে-১২ রাজ র-ড্রেশকরহাে ২১০.০০   ২১০.০০   ২৩/০৫/২০১২ ১৫/০৩/২০১৩   ০৯/০২/২০১৪   ২০/০১/২০১৪ 

লে-১৩ ড্রমাস্তফাপুর-পিসারহাে ১০৭৫.০০   ১০৬৬.০০   ১৩/০১/২০১৫ ২৫/০৩/২০১৫ ২৯/০৭/২০১৬     ৩০/০৬/২০১৬ 

লে-১৪ ড্রমাস্তফাপুর-পিসারহাে ৯২২.০০   ৯১৭.০০ ১৩/০১/২০১৫     ২৯/০৩/২০১৫   ২৯/০৭/২০১৬ ৩০/০৫/২০১৬ 

খ) ডবআইিডিউটিএ ড্রে ার দ্বারা 

ড্রেড ং 

২৪০০.০০ ২৪০০.০০  ১৩/০১/২০১৫     ২৯/০৩/২০১৫   ২৯/০৭/২০১৬ ৩০/০৫/২০১৬ 

 

প্রেবল্পর ক্রয় সংক্রান্ত োর্ ষক্রবমর টচেতলষ্ট অনুর্ািী চুডিসমূহ র্াচাই এবং পর্ িাশলাচনার প্রাপ্ত তথ্যাডদ প্রকশের পূতিকা  

(works) ক্রশির চুডিসমূশহর মশধ্য বাডষ িক ক্রি পডরকেনা অনুশমাদন, দরপত্র আহ্বান, ডবডভন্ন প্রচার, দরপত্র ড্রখালা, দরপত্র 

মূল্যািন, চুডি স্বাক্ষশরর  ন্য ড্রনাটিে প্রদান (NOA) চুডি সম্পাদন ইতোডদ ড্রক্ষশত্র পাবডলক প্রডকউরশমন্ট ডবডধমালা-২০০৮ 

র্থার্থভাশব অনুসরণ করা হশিশি।  

উপশর বডণ িত তশথ্য ড্রদখা র্াি ড্রর্, লে নং-১ এ ক্রি কাশ র অনুশমাদনকারী কর্তিপক্ষ ডিল প্রকে পডরচালক। ড্রর্শহতু এ লেটির 

চুডিমুল্য ডিল ৪৪৯.০০ লক্ষ োকা। ডকন্তু এটি HOPE কর্তিক অনুশমাডদত হশিশি। এখাশন Delegation of Financial 

Power ড্রমশন চলা হিডন। দরপত্র অনুশমাদশনর ড্রক্ষশত্র ড্রদখা র্াি ড্রর্, সব লশের মূল্যািশনর পর সংস্থা প্রধান অথ িাৎ বাঅশনৌপক-

এর ড্রচিারম্যান কর্তিক অনুশমাডদত হশিশি। লে -১৩ ও লে-১৪ এ ক্রি কাশ র অনুশমাদশন ৭ (সাত) ডদন ড্রবেী ব্যি হশিশি, র্া 

ডপডপআশরর সাশথ সংগডতপূণ ি নি। (পডরডেষ্ট ৭-এ তা উশেখ করা হশিশি) 
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পূতিকা  বাস্তবািন (Procurement of Works) 

প্যাশক  

নং 

প্রডকউরশমন্ট প্যাশকশ র বণ িনা 

(ওিাকিস) 

ইউডনে পডরমাণ 

(লক্ষ 

ঘনডমোর) 

প্রডকউরশম

ন্ট ড্রমথি ও 

োইপ 

চুডি 

অনুশমাদনকারী 

কর্তিপক্ষ 

অশথ ির 

উৎস 

ব্যি মান 

(লক্ষ 

োকাি) 

সম্ভাব্য সমিসীমা 

ডপ্রশকািাডলডফ

-ড্রকেশনর 

 ন্য ডবজ্ঞডপ্ত 

ড্রেন্ডার ডবজ্ঞডপ্ত প্রচার চুডি 

স্বাক্ষর 

চুডি 

সম্পন্ন 

করণ 

০1.  মাদারীপুর-চরমুগুডরিা ড্রেড ং ঘনডমোর ৩.০০ ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব ৪৪৮.২০ প্রশর্া ে নি ডদ বাংলাশদে টুশি ১৪-০২-১১ ও 

দদডনক সমিকাল ১৫-০২-১১ 

১৯-০৪-১১ ৩০-১১-১১ 

০2.  চরমুগুডরিা-ড্রমাস্তফাপুর ড্রেড ং ঘনডমোর ৪.০০ ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব ৫১১.৬৩ প্রশর্া ে নি ডদ বাংলাশদে টুশি ১৪-০২-১১ ও 

দদডনক সমিকাল ১৫-০২-১১ 

27-০৪-১১ 19-03-১১ 

০3.  হডরদাসপুর হশত ড্রেশকরহাে 

ড্রেড ং লে-০১ 

ঘনডমোর ৭.০০ ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব ৮১৬.৭৪ প্রশর্া ে নি ডদ বাংলাশদে টুশি ১০-০৬-১১ ও 

র্াির্াি ডদন ১১-০৬-১১ 

২৯-০৮-১১ ১২-১২-১২ 

০4.  হডরদাসপুর হশত ড্রেশকরহাে 

ড্রেড ং লে-০২ 

ঘনডমোর ৭.০০ ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব ৭৮০.৬৩ প্রশর্া ে নি ডদ বাংলাশদে টুশি ১০-০৬-১১ ও 

র্াির্াি ডদন ১১-০৬-১১ 

২৯-০৮-১১ ১০-০৯-১২ 

০5.  কাডিকশ্রম/এক্সকাশভের দ্বারা 

খনন প্যাশক -০১ লে-০১ 

ঘনডমোর ১.২৫ ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব ১৬১.৯০ প্রশর্া ে নি ডদ আমার ড্রদে ১৩-০৯-১১ ও ডদ 

ডনউ  টুশি ১৪-০৯-১১ 

১৮-১২-১১ ১৫-০৬-১২ 

০6.  কাডিকশ্রম/এক্সকাশভের দ্বারা 

খনন প্যাশক -০১ লে-০২ 

ঘনডমোর 0.85 ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 100.50 প্রশর্া ে নি ডদ আমার ড্রদে ১৩-০৯-১১ ও ডদ 

ডনউ  টুশি ১৪-০৯-১১ ও দদডনক 

সমকাল ১৫-৯-১১ 

১১-১২-১১ ১৭-০৬-১২ 

০7.  কাডিকশ্রম/এক্সকাশভের দ্বারা 

খনন প্যাশক -০১ লে-০৩ 

ঘনডমোর 0.55 ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 71.00 প্রশর্া ে নি ডদ আমার ড্রদে ১৩-০৯-১১ ও ডদ 

ডনউ  টুশি ১৪-০৯-১১ ও দদডনক 

সমকাল ১৫-৯-১১ 

১৮-১২-১১ ১৯-০৬-১২ 

০8.  কাডিকশ্রম/এক্সকাশভের দ্বারা 

খনন প্যাশক -০১ লে-০৪ 

ঘনডমোর .85 ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 109.50 প্রশর্া ে নি ডদ আমার ড্রদে ১৩-০৯-১১ ও ডদ 

ডনউ  টুশি ১৪-০৯-১১ ও দদডনক 

সমকাল ১৫-৯-১১ 

১৫-১২-১১ 04-০৬-১২ 

০9.  কাডিকশ্রম/এক্সকাশভের দ্বারা 

খনন প্যাশক -০১ লে-০৫ 

ঘনডমোর 0.90 ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 117.00 প্রশর্া ে নি ডদ আমার ড্রদে ১৩-০৯-১১ ও ডদ 

ডনউ  টুশি ১৪-০৯-১১ ও দদডনক 

সমকাল ১৫-৯-১১ 

১৮-১২-১১ ১০-০৬-১২ 
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পূতিকা  বাস্তবািন (Procurement of Works) 

প্যাশক  

নং 

প্রডকউরশমন্ট প্যাশকশ র বণ িনা 

(ওিাকিস) 

ইউডনে পডরমাণ 

(লক্ষ 

ঘনডমোর) 

প্রডকউরশম

ন্ট ড্রমথি ও 

োইপ 

চুডি 

অনুশমাদনকারী 

কর্তিপক্ষ 

অশথ ির 

উৎস 

ব্যি মান 

(লক্ষ 

োকাি) 

সম্ভাব্য সমিসীমা 

ডপ্রশকািাডলডফ

-ড্রকেশনর 

 ন্য ডবজ্ঞডপ্ত 

ড্রেন্ডার ডবজ্ঞডপ্ত প্রচার চুডি 

স্বাক্ষর 

চুডি 

সম্পন্ন 

করণ 

10. কাডিকশ্রম/এক্সকাশভের দ্বারা 

খনন প্যাশক -০2 লে-০1 

ঘনডমোর 0.95 ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 124.00 প্রশর্া ে নি ডদ জেন্যাজিনাল এক্সশপ্রস ১4-

০৯-১১ ও দদডনক আমাশদর সমি 

১5-০৯-১১ ও দদডনক ইশিফাক 

১7-৯-১১ 

১9-১২-১১ 03-০৬-

১২ 

11. কাডিকশ্রম/এক্সকাশভের দ্বারা 

খনন প্যাশক -০2 লে-০2 

ঘনডমোর 1.20 ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 156.00 প্রশর্া ে নি ডদ জেন্যাজিনাল এক্সশপ্রস ১4-

০৯-১১ ও দদডনক আমাশদর সমি 

১5-০৯-১১ ও দদডনক ইশিফাক 

১7-৯-১১ 

১9-১২-১১ 05-০৬-

১২ 

12. কাডিকশ্রম/এক্সকাশভের দ্বারা 

খনন প্যাশক -০2 লে-০3 

ঘনডমোর 1.40 ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 180.50 প্রশর্া ে নি ডদ জেন্যাজিনাল এক্সশপ্রস ১4-

০৯-১১ ও দদডনক আমাশদর সমি 

১5-০৯-১১ ও দদডনক ইশিফাক 

১7-৯-১১ 

১3-১২-১১ 12-০৬-

১২ 

13. কাডিকশ্রম/এক্সকাশভের দ্বারা 

খনন প্যাশক -০2 লে-০4 

ঘনডমোর 1.30 ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 168.00 প্রশর্া ে নি ডদ জেন্যাজিনাল এক্সশপ্রস ১4-

০৯-১১ ও দদডনক আমাশদর সমি 

১5-০৯-১১ ও দদডনক ইশিফাক 

১7-৯-১১ 

১9-১২-১১ 10-০৬-১২ 

14. কাডিকশ্রম/এক্সকাশভের দ্বারা 

খনন প্যাশক -০2 লে-০5 

ঘনডমোর ১.২0 ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব ১56.0০ প্রশর্া ে নি ডদ জেন্যাজিনাল এক্সশপ্রস ১4-

০৯-১১ ও দদডনক আমাশদর সমি 

১5-০৯-১১ ও দদডনক ইশিফাক 

১7-৯-১১ 

১9-১২-১১ ১1-০৬-১২ 

15. মাদারীপুর-কালডকাপুর-ঘুমসী 

ড্রেড ং 

ঘনডমোর ৭.০০ ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 1095.00 প্রশর্া ে নি দদডনক যুগান্তর ৩০-০৫-১২, 

বাংলাশদে টুশি ২৮-০৫-

১২,মানব ডমন ২৫-০৫-১২ ও ডদ 

29-06-

12 

30-06-14 
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পূতিকা  বাস্তবািন (Procurement of Works) 

প্যাশক  

নং 

প্রডকউরশমন্ট প্যাশকশ র বণ িনা 

(ওিাকিস) 

ইউডনে পডরমাণ 

(লক্ষ 

ঘনডমোর) 

প্রডকউরশম

ন্ট ড্রমথি ও 

োইপ 

চুডি 

অনুশমাদনকারী 

কর্তিপক্ষ 

অশথ ির 

উৎস 

ব্যি মান 

(লক্ষ 

োকাি) 

সম্ভাব্য সমিসীমা 

ডপ্রশকািাডলডফ

-ড্রকেশনর 

 ন্য ডবজ্ঞডপ্ত 

ড্রেন্ডার ডবজ্ঞডপ্ত প্রচার চুডি 

স্বাক্ষর 

চুডি 

সম্পন্ন 

করণ 

জেন্যাজিনাল এক্সশপ্রস ১৭-০৫-

১২  

16. ঘুমসী-ড্রেশকশরহাে ড্রেড ং ঘনডমোর ৭.০০ ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 1030.50 প্রশর্া ে নি দদডনক যুগান্তর ৩০-০৫-১২, 

বাংলাশদে টুশি ২৮-০৫-

১২,মানব ডমন ২৫-০৫-১২ ও ডদ 

জেন্যাজিনাল এক্সশপ্রস ১৭-০৫-

১২  

25-06-

12 

30-06-14 

17. ড্রমাস্তফাপুর-আপাসী ড্রেড ং ঘনডমোর ২.০০ ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 292.00 প্রশর্া ে নি দদডনক যুগান্তর ৩০-০৫-১২, 

বাংলাশদে টুশি ২৮-০৫-১২, 

মানব ডমন ২৫-০৫-১২ ও ডদ 

জেন্যাজিনাল এক্সশপ্রস ১৭-০৫-

১২  

15-03-13 20-01-14 

18.  আপাশ্লস-দুগ  াবশ্লদ   ড্রেশ্লজং  ঘনডমোর ২.০০ ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 296.00 প্রশর্া ে নি দদডনক যুগান্তর ৩০-০৫-১২, 

বাংলাশদে টুশি ২৮-০৫-১২, 

মানব ডমন ২৫-০৫-১২ ও ডদ 

জেন্যাজিনাল এক্সশপ্রস ১৭-০৫-

১২  

30-01-13 25-01-14 

19.  দুগ  াবশ্লদ  -রাজজর ড্রেশ্লজং  ঘনডমোর ২.০০ ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 298.00 প্রশর্া ে নি দদডনক যুগান্তর ৩০-০৫-১২, 

বাংলাশদে টুশি ২৮-০৫-১২, 

মানব ডমন ২৫-০৫-১২ ও ডদ 

জেন্যাজিনাল এক্সশপ্রস ১৭-০৫-

১২  

11-02-14 15-02-15 
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পূতিকা  বাস্তবািন (Procurement of Works) 

প্যাশক  

নং 

প্রডকউরশমন্ট প্যাশকশ র বণ িনা 

(ওিাকিস) 

ইউডনে পডরমাণ 

(লক্ষ 

ঘনডমোর) 

প্রডকউরশম

ন্ট ড্রমথি ও 

োইপ 

চুডি 

অনুশমাদনকারী 

কর্তিপক্ষ 

অশথ ির 

উৎস 

ব্যি মান 

(লক্ষ 

োকাি) 

সম্ভাব্য সমিসীমা 

ডপ্রশকািাডলডফ

-ড্রকেশনর 

 ন্য ডবজ্ঞডপ্ত 

ড্রেন্ডার ডবজ্ঞডপ্ত প্রচার চুডি 

স্বাক্ষর 

চুডি 

সম্পন্ন 

করণ 

পূতিকা  বাস্তবািন (Procurement of Goods) 

প্যাশক  

নং 

প্রডকউরশমন্ট 

প্যাশকশ র বণ িনা 

(Goods) 

ইউডনে পডরমাণ 

(লক্ষ 

ঘনডমোর) 

প্রডকউরশমন্ট 

ড্রমথি ও 

োইপ 

চুডি 

অনুশমাদনকারী 

কর্তিপক্ষ 

অশথ ির উৎস ব্যি মান 

(লক্ষ 

োকাি) 

সম্ভাব্য সমিসীমা 

ডপ্রশকািাডলডফ-

ড্রকেশনর  ন্য 

ডবজ্ঞডপ্ত 

ড্রেন্ডার ডবজ্ঞডপ্ত প্রচার চুডি স্বাক্ষর চুডিকৃত কা  

সম্পন্ন করণ 

০১ ১টি ডপক-আপ ক্রি সংখ্যা ১টি ওটিএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব ২৫.০০ প্রশর্া ে নি ডনউ  টুশি ২২-০৪-১১ এবং 

ড্রভাশরর কাগ  ২২-৪-১১ 

১-৬-১১ ১৬-৬-১২ 

০২ ১টি ড প ক্রি সংখ্যা ১টি ডিডপএম ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 53.00 প্রশর্া ে নি দরপত্র আহ্বাশনর তাডরখ 

৯-৫-11 

১-৬-১১ ২৮-১২-১১ 

০৩ ২টি ফশোকডপিার, 

১টি কডম্পউোর 

এবং ১টি ল্যাপেপ 

ক্রি 

সংখ্যা ৪টি ড্রকাশেেন ডবআইিডিউটিএ ড ওডব 3.94 প্রশর্া ে নি দরপত্র আহ্বাশনর তাডরখ 

8-8-11 

১-৬-১১ 23-10-১১ 
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পঞ্চম অধ্যাি: প্রভাব মূল্যািন সমীক্ষার প  াহলাচনা   প  হবয  

৫.০  ভূডমকাঃ 

”মাোরীপুর, চরমুগুজরনা, কটল্পকরহাট ও কগাপালগঞ্জ করৌ-পর্ খরর (১ম সংল্পশাজর্র্)” শীষ থক সম্প  প্রকেটির কাজ জুর/২০১৬ কর্ সমাপ্ত 

হল্পনল্পে। প্রকেটি বাস্তবানল্পরর পর প্রকে এলাকার জরগল্পের আে  -সামাশ্লজক  বস্থার ড্রকমন পজরবর্থর েহয়হছ তা জানার লহযে 

নদীর উেয় পাহির বাশ্লসন্দাহদর জনমহতর উপর গত ড্রফব্রুয়াশ্লর/২০ ৯ ইং মাহস জশ্লরপ কাজ পশ্লরচালনা করা েয়। ত  

সংগ্রেকারী কর্ত ক খানা জশ্লরহপর মাধ্যহম প্রকে এলাকার জরগল্পের আে  -সামাশ্লজক  বস্থার শ্লবশ্লে  শ্লচত্র পা য়া  ায়। শ্লনহে 

তারই শ্লকছু ন না ব  না করা েহলা- 

৫.১ প্রভাব মূল্যািন  ডরশপ ডনব িাডচত উিরদাতার ডববরণঃ 

৫.১.১ উ রদাতার বয়স 

মাঠ পর্ িাি ড্রথশক প্রাপ্ত সংখ্যাগত তথ্য ডবশিষশণ ড্রদখা র্াি ড্রর্, ডবডভন্ন বিশসর মানুশষর কাি ড্রথশক তথ্য সংগ্রহ করা হশিশি। 

প্রভাব মূল্যািন  ডরশপ সবশচশি ড্রবডে (৩৭ েতাংে) ৪১-৬০ বির বিসী  নগশণর ডনকে হশত তথ্য সংগ্রহ করা হশিশি। 

অপরডদশক ২৬ েতাংে উিরদাতার বিস ৩১-৪০ বিশরর মশধ্য। ২২ েতাংে উিরদাতার বিস ২১-৩০ বিশরর মশধ্য। 

 

তচত্র ৫.১: উিরদাতার বিস 

 

 

 

৫.১.২ উিরদাতার ডলঙ্গ 

প্রভাব মূল্যািন  ডরশপ অংেগ্রহণকারীশদর মশধ্য ৬৮ েতাংে পুরুষ এবং বাডক ৩২ েতাংে নারী।  

তচত্র ৫.২: উিরদাতার ডলঙ্গ 

 

৩

২২

২৬

৩৭

১২

০

১০

২০

৩০

৪০

১৬-২০ ২১-৩০ ৩১-৪০ ৪১-৬০ ৬০+

বের

পুরুষ ৬৮

রারী ৩২
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৫.১.৩ উিরদাতার ডেক্ষা 

মাঠ পর্ িাশির তথ্য ডবশিষশণ ড্রদখা র্াি, ২৯ েতাংে উিরদাতা প্রাথডমক পর্ িন্ত ড্রলখাপড়া কশরশিন, ১৮ েতাংে   উিরদাতা, 

র্াশদর স্বাক্ষরজ্ঞান আশি। র্ততীি সড্রব িাচ্চ সংখ্যক উিরদাতার ডেক্ষাগত ড্রর্াগ্যতা মাধ্যডমক পর্ িন্ত এবং ১৩ েতাংে উিরদাতার 

ডনরক্ষর। 

তচত্র ৫.৩: উিরদাতার ডেক্ষা 

 

৫.১.৪ উিরদাতার ড্রপো  

প্রাপ্ত তথ্য ডবশিষশণ ড্রদখা র্াি ড্রর্, উিরদাতারা ডবডভন্ন ড্রপোি ডনশিাড ত আশিন। তাশদর মশধ্য ড্র শল ২১ েতাংে, কৃডষ কাশ র 

উপর ডনভ িরেীল ২০ েতাংে, গৃডহণী ১৮ েতাংে, ডদনমজুর ১৫ েতাংে, ব্যবসািী ১০ েতাংে, চাকজরজীবী ১৩ েতাংে, ড্রবকার 

২ েতাংে এবং অন্যান্য ড্রপোি আশিন ১ েতাংে ।  

তচত্র ৫.৪: উিরদাতার ড্রপো 

 

৫.২  প্রকে এলাকাি নদী/খাল খনশনর প্রভাবঃ 

৫.২.১ নদী/খাল খনশন নদীর নাব্যতার প্রভাবঃ 

নদী ও খাল খনশন ফশল নদীর নাব্যতা বৃডি ড্রপশিশি। র্ার কারশণ শুষ্ক ড্রমৌসুশম নদীশত পাডন পাওিা র্াশে। প্রাপ্ত তথ্য ডবশিষশণ 

ড্রদখা র্াি ড্রর্, প্রাি ৮৫ েতাংে উিরদাতা মশন কশরন নদী ও খাল খনশন নদীর নাব্যতা বৃডি ড্রপশিশি এবং শুষ্ক ড্রমৌসুশম নদীশত 
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পাডন থাকশি। অন্যডদশক ১৪ েতাংে উিরদাতা মশন কশরন নদী ও খাল খনশনর পর ডকছু ডকছু স্থাশন পডল ভরাে হওিাি নদীর 

নাব্যতা আশগর তুলনাি কশম ডগশিশি এবং ১ েতাংে এ ব্যাপাবর তেছু বলবি পাবর না। 

ডচত্র ৫.৫: নদী/খাল খনশন নদীর নাব্যতার প্রভাবঃ 

 

৫.২.২ নদীর নাব্যতা বৃডিশত সামাড ক  ীবনর্াত্রার প্রভাবঃ 

এলাকার জনগ  নদীর নাব্যতা বৃশ্ল র ফহল শ্লবশ্লে  শ্লদক েহত উপকার ড্রপহয়হছ। ড্র মন শুষ্ক ড্রমৌসুহম নদীহত পাশ্লন োকার কারহ  

কৃশ্ল  কাহজর ব্যাপক লােবান েহয়হছ। ড্রনৌ-পে খনহনর ফহল নদীহত পাশ্লনর  বাে োকায় জলবাশ্লেত ড্ররাহগর  বসান েহয়হছ। 

নদীর দুই পাহি ঘাে শ্লনম  াহ র ফহল মানুহ র চলাচল বৃশ্ল  পা য়ার কারহ  ড্রব  ড্রদাকানপাে গহি উহ হছ। ফহল একশ্লদহক ড্র মন 

মানুহ র চলাচল ড্রবহিহছ  ন্যশ্লদহক ব্যবসা বাশ্ল হজের  সার লাে কহরহছ। নদীহত পাশ্লন োকায় ড্রজহল সম্প্রদাহয়র কাশ র 

সংস্থান ড্রবহিহছ  ে  া  তারা আহগর তুলনায় এখন  হনক মাছ  রহত পারহছ। ফহল তাহদর আয় ড্র মন বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ ড্রতমন 

তাহদর জীবন াত্রার মাহনর উ য়ন েহয়হছ। নদীর দুই পাহি মাটি েরাে কহর রা া শ্লনম  াহ  মানুহ র চলাচল বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। 

শ্লবহ   কহর ড্রছহল ড্রমহয়হদর স্কুহল  াতায়াত সেজতর েহয়হছ। ড্রকাো  ড্রকাো  বনায়  করা েহয়হছ এহত পশ্লরহব    কসৌন্দর্য্থ 

বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। প্রাপ্ত তথ্য ডবশিষশণ ড্রদখা র্াি ড্রর্, প্রাি ৭৪ েতাংে উিরদাতা মশন কশরন নদী ও খাল খনশন সামাড ক অবস্থার 

উন্নডত হশিশি এবং ২৬ েতাংে উিরদাতা মশন কশরন নদী ও খাল খনশনর পর সামাড ক অবস্থার ড্রকান উন্নডত হিডন ।   

সারডণ ৫.১: প্রকে এলাকাি সামাড ক  ীবনর্াত্রার প্রভাবঃ 

মতামত সংখ্যা % 

সামাড ক অবস্থার উন্নডত ৪২   ৪ 

সামাড ক অবস্থার ড্রকান উন্নডত হিডন  ৪৯ ২  

জাশ্লন না ২ ০ 

ড্রমাে      ০০ 

 

৫.২.৩ নদীর পাডনর প্রাপ্যতাঃ 

ড্রনৌ-পে সশ্লক্রয় োকার জন্য নদীহত পাশ্লন আব ক। এই ড্রনৌ-পে খনহনর ফহল ড্রনৌ-পহে শ্লবহ   কহর পন্যবােী কাহগ  া   ড্রনৌকার 

চলাচল বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। তদরুপ ড্রনৌ- ান চালক   ড্রনৌ- ান পশ্লরচালনা কাহজ জশ্লিত ড্রলাকজহনর কম  সংস্থান   আয় বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। 

 তীহত এই পহে এ সকল ড্রনৌ- ান চলাচল কম শ্লছল শ্লকন্তু  ক  বা বায়হনর ফহল এই ড্রনৌ- ান চলাচল বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ সাহে 

85%

14%

1%

রেীর রাব্যর্া বৃজদ্ধ কপল্পনল্পে

রেীর রাব্যর্া আল্পগর তুলরান কম

জাজর রা
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সাহে এ  ঞ্চহল ব্যবসা বশ্ল হজের  সার ঘহেহছ। এই ব্যবসা বাশ্ল জে বৃশ্ল র ফহল  ত্র এলাকার মানুহ র আয়  বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ।  া 

শ্লকনা মানুহ র জীবন াত্রার মানহক উ ত কহরহছ। প্রাপ্ত তথ্য ডবশিষশণ ড্রদখা র্াি ড্রর্, প্রাি ৭২ েতাংে উিরদাতা মশন কশরন 

নদী ও খাল খনশন ড্রনৌ-র্ান অথ িাৎ পণ্যবােী কাহগ  া   ড্রনৌকার চলাচল বৃডি ড্রপশিশি । অন্যডদশক ২৭ েতাংে উিরদাতা মশন 

কশরন নদী ও খাল খনশন ড্রনৌ-র্ান চলাচল আশগর তুলনাি কম এবং ১ েতাংে  াশনন না। 

 

সারডণ ৫.২: প্রকে এলাকাি ড্রনৌ চলাচশলর প্রভাব 

মতামত সংখ্যা % 

ড্রনৌ-র্ান চলাচল বৃডি ড্রপশিশি ৪    ২ 

ড্রনৌ-র্ান চলাচল আশগর তুলনাি কম     ২  

জাশ্লন না     

ড্রমাে      ০০ 

 

৫.২.৪ নদী/খাল খনশনর ফশল কৃডষ কাশ র প্রভাবঃ 

নদী/খাল খনশনর ফশল এখানকার কৃডষ কাশ  পূশব ির ড্রচশি পাডনর প্রাডপ্ত আশরা সহ লভে হশিশি। কৃশ্ল  পহণ্যর উ পাদন বৃশ্ল  

ড্রপহয়হছ।  তীহত নদীহত পাশ্লন কম োকায় কৃ হকরা সঠিকোহব   োর ড্রব ী ফসল আবাদ করহত পারহতা না শ্লকন্তু  ক  

বা বায়হন নদীহত পাশ্লন োকায় এখন   োর ড্রব ী ফসল আবাদ করহত পারহছ। প্রাপ্ত তথ্য ডবশিষশণ ড্রদখা র্াি ড্রর্, প্রাি ৯৪ 

েতাংে উিরদাতা মশন কশরন নদী ও খাল খনশন কৃডষ পশণ্যর উৎপাদন বৃডি ড্রপশিশি । অন্যডদশক ৫ েতাংে উিরদাতা মশন 

কশরন নদী ও খাল খনশন কৃশ্ল  পহণ্যর উ পাদন ড্রকান বৃডি পািডন এবং ১ েতাংে  াশনন না।  

শ্লচত্র  . :  ক  এলাকাি কৃশ্ল  কাহজর  োব 

 

৫.২.৫ নদী/খাল খনশনর ফশল ব্যবসা বাডণশ ের প্রভাবঃ 

বন্যা   জলাব তার কারহ   তীহত এই এলাকায় ব্যাপক যজর্গ্রস্ত েহতা শ্লকন্তু  ক  বা বায়হনর ফহল ড্রসো দূর েহয়হছ। এহত 

কহর  ত্র এলাকার ব্যবসা বাশ্ল হজের ব্যাপক উ য়ন েহয়হছ। প্রাপ্ত তথ্য ডবশিষশণ ড্রদখা র্াি ড্রর্, প্রাি ৭০ েতাংে উিরদাতা মশন 

কশরন নদী ও খাল খনশন ব্যবসা বাডণশ ের প্রসার হশিশি । অন্যডদশক ২৮ েতাংে উিরদাতা মশন কশরন নদী ও খাল খনশন 

উৎপাদন ব্যবসা বাডণশ ের ড্রকান প্রসার হিডন এবং ২ েতাংে  াশনন না বশলন। 

  

94%

5% 1%

কৃজষ পল্পের উৎপাের বৃজদ্ধ কপল্পনল্পে

কৃজষ পল্পের উৎপাের ককার বৃজদ্ধ পানজর

জাজর রা
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শ্লচত্র  . : প্রকে এলাকায় ব্যবসা বাশ্ল হজের  োবিঃ 

 

৫.৩ নদী/খাল খনশন সকশলর মতামতঃ  

সারা বির র্াশত এই ড্রনৌ-পশথ পাডন পাওিা র্াি তার  ন্য পুন: খনন করা দরকার। ডবশেষ কশর ড্রর্ সমস্ত স্থাশন পডল ভশর ভরাে 

হশি ড্রগশি, ড্রস সমস্ত স্থাশন ড্রেড ং কশর ড্রনৌ-পশথর নাব্যতা ডফশরশি আনা দরকার। ড্রর্শহতু উি প্রকশের মাধ্যশম মৃত ড্রলািার 

কুমার নদীশক খনন কশর সডক্রি করা হশিশি, ড্রসশহতু বতিমাশন ড্রস নদীর ডকছু ডকছু স্থাশন পডল ভশর ভরাে হশি নাব্যতা কশম 

ড্রগশি ড্রর্ সমস্ত স্থাশন পুন: খনন করা দরকার। 

৫.৪ ড্রনৌ-র্ান সংডিষ্ট ও সশর ডমশন ড্রভৌত কাশ র পর্ িশবক্ষণঃ 

৫.৪.১  টনৌ-র্ান চলাচল গণনার জতরপোঃ 

টর্ সেল উপবজলা, ইউতনয়ন ও গ্রাবমর তভির তদবয় অত্র প্রেল্প ের্তষে টনৌ-পবথর টড্রতজং ও খনবনর মাধ্যবম প্রস্তাতবি টনৌ-পবথর 

নাব্যিা উন্নয়ন েবর সারা বছর তনরতবতেন্ন ও তনরাপদ টনৌ-চলাচবলর উপবর্াগী েরা হবয়বছ, উক্ত  টনৌ-পবথর ৩টি টনৌ-র্ঘাবে  টনৌ-

র্ান গণনা েরা হড্রিশি। প্রতিটি টক্ষবত্র টভার ৭:০০ ো টথবে পরবিী ১২ র্ঘন্টা পর্ ষন্ত টনৌ-র্ান গণনা েরা হড্রিশি। িবব উক্ত গণনা 

েমপবক্ষ ১ তদন হবব ছুটির তদন আর ১ তদন ছুটির তদন ব্যিীি েরা হড্রিশি।। পরবিীবি ২ তদবনর গি টথবে দদতনে টনৌ-র্ান 

সংখ্যা তনণ ষয় েরা হড্রিশি। 

সারডণ ৫.৩: প্রকে এলাকাি ড্রনৌ-র্াশনর সংখ্যা 

র্ারবাহল্পরর র্রে 
ছুটির তদন ছুটির জের ব্যর্ীর্ ছুটির তদন ও ছুটির জের ব্যর্ীর্ এর পার্ থকে 

কমাট সংখ্যা কমাট সংখ্যা সংখ্যান শর্করান (%) 

র্াজিক   

 াহা  ০ ০ ০ ০ 

লঞ্চ  ২  ৪ ২ ১৪ 

ট্রলার ২৪  ০ ৬ ২০ 

কাশগ িা ২ ৪ ২ ৫০ 

ইডজ্ঞন চাডলত ড্রনৌকা (র্াত্রীবাহী)  ০    ৫ ১০ 

ইডজ্ঞন চাডলত ড্রনৌকা (মালবাহী)  ০  ০ ২০ ৪০ 

স্পীি ড্রবাে     

উপ-ড্রমাে   ৪     ৩৯ ২৫ 

অর্াডন্ত্রক     

র্াত্রী পারাপাশরর ড্রনৌকা  ২  ০ ২ ২০ 

মালামাল পডরবহশনর ড্রনৌকা ২ ২ ০ ০ 

উপ-ড্রমাে  ৪  ২ ২ ১৭ 

সব িশমাে  ২৮     ৩৭ ২২ 

70%

28%

2%

ব্যবসা বাতনবজযর উন্নয়ন হবয়বছ

ব্যবসা বাতণবজযর টোন প্রসার 

হয়তন

জাতন না
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৫.৪.২  টনৌ-র্ান ব্যবহারোরীবদর উপর জতরপোঃ 

এেই ভাবব টর্ সেল উপবজলা, ইউতনয়ন ও গ্রাবমর তভির তদবয় অত্র প্রেল্প ের্তষে টনৌ-পবথর টড্রতজং ও খনবনর মাধ্যবম 

প্রস্তাতবি টনৌ-পবথর নাব্যিা উন্নয়ন েবর সারা বছর তনরতবতেন্ন ও তনরাপদ টনৌ-চলাচবলর উপবর্াগী েরা হবয়বছ, উক্ত  টনৌ-পবথর 

৩টি টনৌ-র্ঘাবে (মাদারীপুর, টেবেবরহাে ও চরমুগুতরয়া)  টনৌ-র্ান ব্যবহারোরীবদর উপর জতরপ েরা হবয়বছ। উবেখ্য টর্, এই টনৌ-

পবথ র্িো টনৌ-র্ান চলাচল েবর িার টব ীর ভাগই পণ্যবাহী টনৌ-র্ান। উক্ত টনৌ-র্ান ব্যবহারোরীবদর মিামি তনম্নরুপোঃ 

  ক  বা বায়হনর ফহল ড্রনৌ- ান ব্যবোরকারীর সংখ্যা  হব  র তুলনায় ড্রব  বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। একইসাহে ড্রছাে ড্রছাে ড্রনৌ-

ঘাহের সংখ্যা   ড্রবহিহছ।  হব   পাহয় ড্রেহে ড্রব  ঘুহর পারাপার েহত েহতা শ্লকন্তু বত মাহন সেহজই ইশ্লেন চাশ্ললত 

ড্রনৌকার মাধ্যহম নদী পারাপার েহত পারহছ।  তীহত  হনক স্থাহন ড্রনৌ চলাচল বন্ধ শ্লছল শ্লকন্তু  ক  বা বায়হনর ফহল 

ড্রসই ড্রনৌ চলাচল  নরায় শুরু েহয়হছ। নতুন কহর ড্রনৌ-পে চালু ে য়াহত মানু জহনর ড্রনৌ-পহে চলাচল ড্রবহি ড্রগহছ। 

 ন্যশ্লদহক  ক  কর্ত ক নদী   খাল ড্রেশ্লজং   খনহনর ফহল ব্যবসা বাশ্ল হজের ব্যাপক  সার লাে কহরহছ। 

 এক সময় ড্রনৌ-পহে ড্র াগাহ াগ ব্যবস্থা উ ত না োকায় মানু জন কষ্ট    শ্লতশ্লরি সমহয়র কারহ  কম  াতায়াত 

করত: শ্লকন্তু এই ড্রনৌ-পে চালু ে য়াহত মানু জহনর চলাচল আহগর তুলনায় ড্রবহি ড্রগহছ। কার  এখন আহগর তুলনায় 

সময়   কষ্ট কম লাহগ। ড্র াগাহ াগ ব্যবস্থায় পশ্লরবেহন (মানু    মালামাল) সবহচহয় কম। ফহল এই ড্রনৌ-পে চালু 

ে য়াহত স্ব  খরহচ মানু  পণ্য পশ্লরবেন করহত পারহছ। 

 ড্রনৌ-পে ব্যবস্থার উ শ্লতর কারহ  একশ্লদহক ড্র মন ব্যবসা বাশ্ল হজের  সার েহয়হছ  ন্য শ্লদহক জনসা ারহ র শ্লবশ্লে  

সুহ াগ সুশ্লব া ড্রপহত সেজ েহয়হছ। শ্লবহ   কহর সঠিক শ্লচশ্লক সা ব্যবস্থা, উ ত শ্ল যা ব্যবস্থা সেহজই মানু  ড্রপহত 

পারহছ। ড্রেশ্লজং কৃত মাটি েরাে কহর ড্র সব শ্ল যা  শ্লতষ্ঠান, সামাশ্লজক  শ্লতষ্ঠান,  ম য়  শ্লতষ্ঠান, ব্যবসা  শ্লতষ্ঠান 

গহি উহ হছ তা  ত্র এলাকার মানুহ র জীবন াত্রার মান উ য়হন শ্লবরাে ভূশ্লমকা ড্ররহখহছ। 

৫.৪.৩ সবরজতমবন টভৌি োবজর পর্ ষববক্ষণোঃ 

মাদারীপুর-চরমুগুতরয়া-টেবেরহাে-টগাপালগঞ্জ প্রেবল্পর প্রিান োর্ ষক্রম টনৌ-পবথর টড্রতজং ও খনন। উক্ত োড্র  টড্রতজংকৃি নদীর 

পাতনর গভীরিা, তিতপতপভুক্ত চযাবনবলর দদর্ঘ ষযর পতরমাপ, টড্রতজংকৃি মাটির পতরমাণ র্াচাই এর জন্য ডনেডলডখত পিডত ব্যবহার 

েরা হবব : 

1. লীি ও রত  দ্বারা পাতনর গভীরিা তনণ ষয় এবং  

2. অন্যান্য পদ্ধতির ব্যবহার 

 

৫.৪.৪ টড্রতজংকৃি নদীর পাতনর গভীরিা পতরমাপ ও Bed Level তনণ ষয়োঃ  

টড্রতজংকৃি টনৌ-পবথর 1৫ টি স্থাশন লীি ও রত র দ্বারা পাতনর গভীরিা ও চযাবনবলর প্র স্তিা পতরমাপ  েরা হবয়বছ । উক্ত 

িথ্যাতদ প্রেল্প বাস্তবায়বনর সময় ও পূবব ষ টর্ সমস্ত Pre & Post Work Survey Data েরা হবয়বছ, িার সাবথ সামঞ্জস্যিা 

র্াচাই েরা হবয়বছ। প্রেবল্পর আওিায় আতিয়াল খাঁ, কুমার ও টলায়ার কুমার নদী টড্রতজং এবং খনন েরা হবয়বছ। উক্ত তিনটি 

নদীর ৫টি স্থাবন বিষমান পাতনর গভীরিা তনণ ষয় েরা হবয়বছ। বিষমান পাতনর গভীরিা পূবব ষর Hydrographic Survey এর 

সাবথ তুলনা েবর তনণ ষয় েরা হবয়বছ। মাঠ পর্ ষাবয় সাবভ ষ েবর বিষমান পাতনর অবস্থান তে িা তনবম্ন টদখাবনা হবলা: 

৫.৪.৪.১ টড্রতজংকৃি আতরয়াল খাঁ নদীর ৫টি স্থাবনর গভীরিা তনণ ষয়: 

টড্রতজংকৃি আতিয়াল খাঁ নদীর ৫টি স্থান র্থা- টবৌলিলী, তসনতদয়া র্ঘাে, জতললপাি, টেবেরহাে ও েরপািা নামে স্থাবন বিষমান 

পাতনর গভীরিা এবং ঐ স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী পাতনর গভীরিার তুলনা েরা হবয়বছ।  
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তচত্র ৫.৮: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (ববৌলিলী) 

 

 

আতিয়াল খাঁ নদীর হতরদাসপুর হবি টেবেরহাে চযাবনল (টবৌলিলী) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি  ভূ-িল (ফুে) 
টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী  ভূ-িল 

(ফুে) 

0.00 1.00 0.00 0.00 

20.00 1.00 -5.00 -6.00 

40.00 1.00 -7.00 -8.50 

60.00 1.00 -8.50 -9.05 

80.00 1.00 -9.00 -10.00 

100.00 1.00 -9.00 -10.50 

120.00 1.00 -9.50 -11.00 

140.00 1.00 -9.00 -10.50 

160.00 1.00 -9.50 -10.50 

180.00 1.00 -9.00 -10.00 

200.00 1.00 -6.00 -9.00 

220.00 1.00 0.00 0.00 

তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি ১১.০০ ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ ৯.৫০ ফুে গভীরিা 

পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী ১১.০০ ফুে গভীরিা তছল। 
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0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00

আধিয়োল খো াঁ নদীর হধরদোসিুর হশত টটশকরহোট চ্যোশনল (টবৌলতলী)

িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফকচ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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 তচত্র ৫.৯: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (তসনতদয়া র্ঘাে) 

 

 

আতিয়াল খাঁ নদীর হতরদাসপুর হবি টেবেরহাে চযাবনল (তসনতদয়া র্ঘাে) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) 
টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল 

(ফুে) 

0.00 1.00 0.00 0.00 

20.00 1.00 -5.00 -6.50 

40.00 1.00 -8.00 -9.00 

60.00 1.00 -9.50 -10.00 

80.00 1.00 -10.00 -10.50 

100.00 1.00 -10.50 -11.00 

120.00 1.00 -10.00 -11.00 

140.00 1.00 -9.00 -10.50 

160.00 1.00 -9.00 -10.00 

180.00 1.00 -8.00 -9.00 

200.00 1.00 -5.00 -6.50 

220.00 1.00 0.00 0.00 

তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি ১১.০০ ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ 10.50 ফুে 

গভীরিা পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী ১1.০0 ফুে গভীরিা তছল। 

 

তচত্র ৫.১০: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (জতললপাি) 
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আধিয়োল খো াঁ নদীর হধরদোসিুর হশত টটশকরহোট চ্যোশনল (ধসনধদয়ো ঘোট)

িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফকচ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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আতিয়াল খাঁ নদীর হতরদাসপুর হবি টেবেরহাে চযাবনল (জতললপাি) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল (ফুে) 

0.00 1.00 -0.50 -1.00 

20.00 1.00 -6.00 -7.00 

40.00 1.00 -8.00 -9.50 

60.00 1.00 -9.50 -10.50 

80.00 1.00 -9.50 -11.00 

100.00 1.00 -10.00 -11.00 

120.00 1.00 -9.50 -11.50 

140.00 1.00 -9.50 -11.50 
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আতিয়াল খাঁ নদীর হতরদাসপুর হবি টেবেরহাে চযাবনল (জতললপাি) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল (ফুে) 

160.00 1.00 -9.00 -10.50 

180.00 1.00 -8.50 -10.50 

200.00 1.00 -6.00 -9.00 

220.00 1.00 -2.00 -4.00 

 

তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি ১১.৫০ ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ 10.০0 ফুে গভীরিা 

পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী ১1.৫0 ফুে গভীরিা তছল। 

জচত্র ৫.১১: জেল্ড সাল্পভ থ ও কপাষ্ট হাইল্পোগ্রাজেক সাল্পভ থর তুলরা (ল্পটল্পকরহাট) 
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আধিয়োল খো াঁ নদীর হধরদোসিুর হশত টটশকরহোট চ্যোশনল (টটশকরহোট)

িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফকচ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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আতিয়াল খাঁ নদীর হতরদাসপুর হবি টেবেরহাে চযাবনল (টেবেরহাে) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল (ফুে) 

0.00 1.00 -1.00 -3.00 

20.00 1.00 -6.50 -8.50 

40.00 1.00 -9.00 -10.50 

60.00 1.00 -9.50 -11.00 

80.00 1.00 -9.50 -11.00 

100.00 1.00 -10.00 -11.50 

120.00 1.00 -10.00 -11.50 

140.00 1.00 -10.50 -11.00 

160.00 1.00 -9.00 -10.50 

180.00 1.00 -8.50 -10.00 

200.00 1.00 -6.00 -8.00 

220.00 1.00 -1.00 -2.00 

 

তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি ১১.৫০ ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ 10.৫0 ফুে 

গভীরিা পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী ১1.৫0 ফুে গভীরিা তছল। 

তচত্র ৫.১২: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (েরপািা) 
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আধিয়োল খো াঁ নদীর হধরদোসিুর হশত টটশকরহোট চ্যোশনল (করিোিো)

িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফকচ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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আতিয়াল খাঁ নদীর হতরদাসপুর হবি টেবেরহাে চযাবনল (েরপািা) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল (ফুে) 

0.00 1.00 -1.00 -4.00 

20.00 1.00 -6.00 -8.00 

40.00 1.00 -10.00 -10.50 

60.00 1.00 -10.00 -11.00 

80.00 1.00 -10.00 -11.00 

100.00 1.00 -10.00 -12.00 

120.00 1.00 -10.00 -11.50 

140.00 1.00 -9.50 -11.50 

160.00 1.00 -9.50 -11.50 

180.00 1.00 -9.00 -10.50 

200.00 1.00 -5.50 -9.50 

220.00 1.00 -2.00 -5.00 

 

তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি ১২.০০ ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ 10.০0 ফুে গভীরিা 

পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী ১২.০0 ফুে গভীরিা তছল। 

 

৫.৪.৪.২ টড্রতজংকৃি কুমার নদীর ৫টি স্থাবনর গভীরিা তনণ ষয়: 

টড্রতজংকৃি কুমার নদীর ৫টি স্থান র্থা- লির্ঘাে, পুরান বাজার, হাজরাপুর, চরমুগুতরয়া ও টমাস্তফ্াপুর নামে স্থাবন বিষমান 

পাতনর গভীরিা এবং ঐ স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী পাতনর গভীরিা তুলনা েরা হবয়বছ। 

তচত্র ৫.১৩: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (লির্ঘাে) 
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কুমার নদীর মাদারীপুর হবি পয়সারহাে চযাবনল (লি র্ঘাে) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল (ফুে) 

0.00 1.00 0.00 0.00 

20.00 1.00 -3.00 -5.00 

40.00 1.00 -6.00 -9.00 

60.00 1.00 -9.00 -10.00 

80.00 1.00 -9.00 -11.00 

100.00 1.00 -9.00 -11.00 

120.00 1.00 -8.00 -9.50 

140.00 1.00 -4.00 -7.00 

160.00 1.00 0.00 0.00 

 

তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি ১১.০০ ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ ৯.০0 ফুে গভীরিা 

পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী ১১.০0 ফুে গভীরিা তছল। 
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কুমোর নদীর মোদোরীিুর হশত িয়সোরহোট চ্যোশনল (লঞ্চ ঘোট)

িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফকচ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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তচত্র ৫.১৪: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (পুরান বাজার) 

 

 

কুমার নদীর মাদারীপুর হবি পয়সারহাে চযাবনল (পুরান বাজার) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল (ফুে) 

0.00 1.00 0.00 0.00 

20.00 1.00 -4.00 -6.00 

40.00 1.00 -8.00 -9.00 

60.00 1.00 -10.00 -12.00 

80.00 1.00 -10.00 -12.00 

100.00 1.00 -10.00 -12.00 

120.00 1.00 -8.00 -9.50 

140.00 1.00 -5.00 -6.00 

160.00 1.00 0.00 0.00 
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কুমোর নদীর মোদোরীিুর হশত িয়সোরহোট চ্যোশনল (িুরোন বোজোর)

িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফকচ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি ১২.০০ ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ ১০.০0 ফুে গভীরিা 

পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী ১২.০0 ফুে গভীরিা তছল। 

তচত্র ৫.১৫: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (হাজরাপুর) 

 

 

 

কুমার নদীর মাদারীপুর হবি পয়সারহাে চযাবনল (হাজরাপুর) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল (ফুে) 

0.00 1.00 0.00 0.00 

20.00 1.00 -4.00 -5.00 

40.00 1.00 -8.00 -9.00 

60.00 1.00 -8.00 -9.00 

80.00 1.00 -9.00 -10.50 

100.00 1.00 -9.00 -10.50 

120.00 1.00 -8.50 -10.50 

140.00 1.00 -6.00 -7.00 

160.00 1.00 0.00 0.00 
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কুমোর নদীর মোদোরীিুর হশত িয়সোরহোট চ্যোশনল (হোজরোিুর)

িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফকচ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি ১০.৫০ ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ ৯.০0 ফুে গভীরিা 

পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী ১০.৫০ ফুে গভীরিা তছল। 

তচত্র ৫.১৬: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (চরমুগুতরয়া) 

 

 

 

কুমার নদীর মাদারীপুর হবি পয়সারহাে চযাবনল (চরমুগুতরয়া) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) 

টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল 

(ফুে) 

0.00 1.00 0.00 0.00 

20.00 1.00 -2.50 -4.00 

40.00 1.00 -4.50 -6.50 

60.00 1.00 -6.50 -8.00 

80.00 1.00 -9.00 -11.50 

100.00 1.00 -7.00 -9.50 
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কুমোর নদীর মোদোরীিুর হশত িয়সোরহোট চ্যোশনল (চ্রমুগুধরয়ো)

িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফকচ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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কুমার নদীর মাদারীপুর হবি পয়সারহাে চযাবনল (চরমুগুতরয়া) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) 

টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল 

(ফুে) 

120.00 1.00 -5.00 -7.50 

140.00 1.00 -3.50 -5.00 

160.00 1.00 0.00 0.00 

 

তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি ১১.৫০ ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ ৯.০0 ফুে গভীরিা 

পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী ১১.৫০ ফুে গভীরিা তছল। 

তচত্র ৫.১৭: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (বমাস্তফ্াপুর) 
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কুমোর নদীর মোদোরীিুর হশত িয়সোরহোট চ্যোশনল (টমোস্তফোিুর)

িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফকচ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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কুমার নদীর মাদারীপুর হবি পয়সারহাে চযাবনল (টমাস্তফ্াপুর) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল (ফুে) 

0.00 1.00 0.00 0.00 

20.00 1.00 -4.00 -6.00 

40.00 1.00 -8.00 -8.50 

60.00 1.00 -9.00 -10.00 

80.00 1.00 -9.00 -11.50 

100.00 1.00 -9.50 -11.00 

120.00 1.00 -9.00 -10.00 

140.00 1.00 -6.00 -7.00 

160.00 1.00 0.00 0.00 

 

তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি ১১.৫০ ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ ৯.৫0 ফুে গভীরিা 

পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী ১১.৫০ ফুে গভীরিা তছল। 

৫.৪.৪.৩ খননকৃি টলায়ার কুমার নদীর ৫টি স্থাবনর গভীরিা তনণ ষয়: 

খননকৃি টলায়ার কুমার নদীর ৫টি স্থান র্থা- নতুন চর, টনায়ার চর, হতরদা পুর, েংশুর ও কুেরাইল নামে স্থাবন বিষমান 

পাতনর গভীরিা এবং ঐ স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী পাতনর গভীরিা তুলনা েরা হবয়বছ। 
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তচত্র ৫.১৮: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (নতুন চর) 

 

 

 

 

আপার কুমার নদীর টেবেরহাে হবি শ্রীনদী পর্ ষন্ত চযাবনল (নতুন চর) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) 

টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল 

(ফুে) 

0.00 1.00 0.00 0.00 

20.00 1.00 -5.00 -6.00 

40.00 1.00 -9.00 -10.00 

60.00 1.00 -8.50 -10.00 

80.00 1.00 -8.00 -9.50 

100.00 1.00 -7.00 -8.00 

120.00 1.00 0.00 0.00 
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আিোর কুমোর নদীর টটশকরহোট হশত শ্রীনদী িয তন্ত চ্যোশনল (নতুন চ্র)

িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফকচ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি ১০.০০ ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ ৯.০0 ফুে গভীরিা 

পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী ১০.০০ ফুে গভীরিা তছল। 

তচত্র ৫.১৯: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (বনায়ার চর) 

 

 

আপার কুমার নদীর টেবেরহাে হবি শ্রীনদী পর্ ষন্ত চযাবনল (বনায়ার চর) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) 

টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল 

(ফুে) 

0.00 1.00 0.00 0.00 

20.00 1.00 -4.00 -6.00 

40.00 1.00 -8.00 -9.00 

60.00 1.00 -8.50 -9.50 

80.00 1.00 -8.00 -9.50 

100.00 1.00 -7.50 -8.00 

120.00 1.00 0.00 0.00 
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আিোর কুমোর নদীর টটশকরহোট হশত শ্রীনদী িয তন্ত চ্যোশনল (টনোয়োর চ্র)

িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফক চ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি ৯.৫০ ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ ৮.৫0 ফুে গভীরিা 

পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী ৯.৫০ ফুে গভীরিা তছল। 

তচত্র ৫.২০: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (হতরদাসপুর) 

 

 

আপার কুমার নদীর টেবেরহাে হবি শ্রীনদী পর্ ষন্ত চযাবনল (হতরদা পুর) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল (ফুে) 

0.00 1.00 0.00 0.00 

20.00 1.00 -5.00 -7.00 

40.00 1.00 -8.00 -9.00 

60.00 1.00 -9.00 -10.00 

80.00 1.00 -9.00 -10.50 

100.00 1.00 -9.00 -10.00 

120.00 1.00 0.00 0.00 
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আিোর কুমোর নদীর টটশকরহোট হশত শ্রীনদী িয তন্ত চ্যোশনল (হধরদো িুর)

িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফক চ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি 10.৫০ ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ 9.00 ফুে গভীরিা 

পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী 10.৫০ ফুে গভীরিা তছল। 

তচত্র ৫.২১: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (েংশুর) 

 

 

আপার কুমার নদীর টেবেরহাে হবি শ্রীনদী পর্ ষন্ত চযাবনল (েংশুর) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল (ফুে) 

0.00 1.00 0.00 0.00 

20.00 1.00 -5.00 -5.00 

40.00 1.00 -8.00 -8.00 

60.00 1.00 -10.00 -11.00 

80.00 1.00 -10.00 -10.00 

100.00 1.00 -6.00 -8.50 

120.00 1.00 0.00 0.00 
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আিোর কুমোর নদীর টটশকরহোট হশত শ্রীনদী িয তন্ত চ্যোশনল (কংশুর)

িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফকচ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি 11.00 ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ 10.00 ফুে গভীরিা 

পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী 11.00 ফুে গভীরিা তছল। 

তচত্র ৫.২২: তফ্ল্ড সাবভ ষ ও টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষর তুলনা (কুেরাইল) 
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িোধনর বততমোন তল LLW (ফুট) বততমোশন সশরজধমশনিধরমোিকৃত ভূ-তল (ফুট) টিোষ্ট হোইশরোগ্রোধফকচ্োটত অনুযোয়ী ভূ-তল (ফুট)
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আপার কুমার নদীর টেবেরহাে হবি শ্রীনদী পর্ ষন্ত চযাবনল (কুেরাইল) 

দুরত্ব  পাতনর বিষমান িল LLW (ফুে) বিষমাবন সবরজতমবন পতরমাপকৃি ভূ-িল (ফুে) টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে চাে ষ অনুর্ায়ী ভূ-িল (ফুে) 

0.00 1.00 0.00 0.00 

20.00 1.00 -5.00 -6.50 

40.00 1.00 -9.00 -10.00 

60.00 1.00 -9.00 -10.00 

80.00 1.00 -9.50 -11.00 

100.00 1.00 -8.00 -10.00 

120.00 1.00 0.00 0.00 

 

তিতপতপ অনুর্ায়ী শুষ্ক টমৌসুবম পাতনর গভীরিা LLW (Lowest Level Water) এর তভতিবি 11.00 ফুে থাোর েথা। 

পতরদ ষনোবল গভীরিা টমবপ টর্ সব িাো পাওয়া র্ায় উহা LLW এর তভতিবি নদীর মাঝ বরাবর সহব  াচ্চ 9.50 ফুে গভীরিা 

পাওয়া র্ায় । একই স্থাবন Post Hydrographic Chart অনুর্ায়ী 11.00 ফুে গভীরিা তছল। 

সারতণ ৫.৪:নদী/খাবলর পতল ভরাবের হার  

নদী  ক্রস-ড্রসক ন পহয়ন্ে  

পাজরর বর্থমার র্ল LLW এর নীহচর ক্রস-

ড্রসক নাল এশ্লরয়া (বগ ষ ফুে) টড্রতজং উির টমাে 

তসবে ন (%) টপাষ্ট হাইবড্রাগ্রাতফ্ে 

চাে ষ অনুর্ায়ী  

বিষমান পর্ ষববক্ষণ 

অনুর্ায়ী 

আশ্লিয়াল খাঁ নদীর 

েশ্লরদাস র েহত 

ড্রেহকরোে চোহনল  

 ড্রবৌলতলী  2121 1850 12.78 

শ্লসনশ্লদয়া ঘাে  2100 1900 9.52 

জশ্লললপাি  2310 1955 15.07 

ড্রেহকহরোে  2340 2010 14.1 

করপািা  2450 2040 16.73 

কুমার নদীর মাদারী র 

েহত পয়সারোে চোহনল  

লঞ্চ ঘাে 1410 1120 20.57 

 রান বাজার 1490 1260 15.44 

োজরা র 1390 1210 12.95 

চর  শ্লরয়া  1200 920 23.33 

ড্রমা ফা র  1440 1250 13.19 

খননকৃত ড্রলায়ার কুমার 

নদীর ড্রেহকরোে েহত 

শ্রীনদী চোহনল  

নতুন চর  990 870 12.12 

ড্রনায়ার চর 960 840 12.5 

েশ্লরদা  র 1050 920 12.38 

কংশুর 970 900 7.22 

কুকরাইল 1070 900 13.08 
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৫.৪.৫ টড্রতজংকৃি মাটির ব্যবস্থাপনা: 

ড্রেড ংকৃত মাটির ব্যবস্থাপনার ডবষশি প্রেল্প এলাো পতরদ ষন কাশল পডরলডক্ষত হি ড্রর্, টড্রতজংকৃি মাটি নদীর পাবি 

সুতবিাজনে স্থান টর্মন স্কুল, েবলজ, মাদ্রাসা, েবরস্থান, ঈদগাহ মাঠ, রাস্তা জরম থাে ইিযাতদ জনেল্যাণমূলে প্রতিষ্ঠাবনর তনচু 

জায়গায় প্রবয়াজবন িাইে জরম থাে কহর  শ্লতস্থাপন করা হশিশি। নদীর পাশড় টড্রতজংকৃি মাটি টর্ সমস্ত স্থাবন জনেল্যাণমূলে 

োবজ ব্যবহার েরা হবয়বছ িাবদর তেছু নাম ও আবলাে তচত্র তনবম্ন উবেখ েরা হল।  

৫.৪.৫.১ মাোরীপুর কজলার কেজজংকৃর্ মাটি দ্বারা ভরাটকৃর্ জকছু স্থাল্পরর রামিঃ 

 ইউনাইবেি ইসলাতময়া স্কুল মাঠ 

 নাতজম উতিন েবলজ মাঠ 

 ত ল্পেলা এোবিতমর তনচু জায়গা। 

 ইবেরপুল, পাঠেোতন্দ তিথ ষস্থান এলাোর তনচু জায়গা 

 মুতক্তবর্াদ্ধা েমবেক্স এর তনচু জায়গা 

 কুেরাইল মসতজদ ও মাদ্রাসার তনচু জায়গা 

 চরমুগুতরয়ায় গরুর হাে 

 চরমুগুতরয়ায় ঈদগাহ মাঠ ও বাতলো স্কুবলর মাঠ 

 নয়ারচর গুে গ্রাবমর তনচু জায়গা 

 মাদারীপুর টপৌরসভার েবরস্থান 

 চরমুগুতরয়ায় বাঅবনৌপে-এর প্রজশযে ককল্পের তনচু জায়গা 

 গােবাজিনার ৩ টি ও রনারচল্পরর ১ টি মসজজল্পের তনচু জায়গা 

 গােবাজিনার পাজর উন্ননর কবাল্পড থর পজর্র্ প্রান ২০ একর জরচু জানগা 

 কচাদ্দার ব্রীজ এলাকান মসজজে, মাদ্রাসা ও প্রাইমারী স্কুল্পলর মাঠ 

৫.৪.৫.২ টগাপালগঞ্জ টজলার টড্রতজংকৃি মাটি দ্বারা ভরােকৃি তেছু স্থাবনর নামোঃ 

 মুেসুদপুর উপবজলার গঙ্গারামপুর প্রাইমারী স্কুবলর মাঠ 

 েতলগ্রাম গীজষার তনচু জায়গার সাবথ ১০ এের অনাবাতদ জতম, র্া পরবিীবি আবাতদ হবয়বছ  

 েতলগ্রাম েবরস্থান। 

 িালবাতিয়া মতন্দবরর তনচু জায়গা 

 েতলগ্রাম দতরদ্র জনগবণর বসতি স্থাবনর চারপাববষর তনচু জায়গাসমূহ 

 গঙ্গারামপুর, েংশুর, সািপাি এলাোয় পাউববা’র প্রায় ২৭ একর রাস্তার পাল্পশ জরচু জানগা  
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 েনপািা পূব ষ তনদ্রা গ্রাম টখলার মাঠ আশ্রয় টেন্দ্র   

 পাঠে োতন্দ িীথ ষস্থান,  ঈদগাহ মাঠ ও েবরস্থান 

 টবৌলিলী বাজার সংলগ্ন ৮২ পতরবাবরর তনচু জায়গা ভরাে েবর বসবাবসর উপবর্াগী েরা হবয়বছ 

 

  

ডচত্র ৫.২৩: মাদারীপুর েীপ পাশস িানাল ড্রট্রডনং ইনডস্টটিউে এর ড্রেড ং কৃত মাটি ভরাে করার িডব 

  

শ্লচত্র  .২৪: মাদারী র  ীপ পাহস  ানাল ড্রেশ্লনং ইনশ্লিটিউে 

  

ডচত্র ৫.২৫: চরমুগুতরয়ায় ঈদগাহ মাঠ ও বাতলো স্কুবলর মাবঠ ড্রেড ং কৃত মাটি ভরাে করার িডব 
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ডচত্র ৫.২৬: চরমুগুতরয়ায় ঈদগাহ মাঠ ও বাতলো স্কুবলর মাঠ 

  

শ্লচত্র  .২ : োটি  কালচার ড্রসন্টার, ড্রমা ফা র মাদারী র 

  

ডচত্র ৫.২৮: পাতন উন্নয়ন টবাবি ষর পতিি প্রায় ২০ এের তনচু জায়গা 
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ডচত্র ৫.২৯: কুমার নদী খননোলীন সমবয়র এবং খনবনর পূবব ষর ছতব 

 

৫.৪.৬ ড্রলািার কুমার নদীর অতীত ইডতহাস:  

ড্রলািার কুমার নদীটির ডবষশি উশেখ করা র্াশে ড্রর্, প্রডত বির বষ িাকাশল উ ান ড্রথশক পাডনর সাশথ বশি আসা ডবপুল পডরমাণ 

পডল  প্রডতডনিত নদ নদীসমূশহর তলশদশে পডতত হওিার কারশণ নদ নদীসমূশহর গডতপথ পতরবিষন বা নদী মশর র্াওিার 

কারশণ মত ঘেনা ঘশেশি।  

৫.৪.৭ টফ্াোস গ্রুপ আবলাচনা 

 মূল্যায়ন সমীক্ষা োর্ ষক্রম সম্পন্ন েরার জবন্য প্রেল্পভুক্ত এলাকাি ড্রমাে ৩ টি টফ্াোস গ্রুপ আবলাচনা (FGD) পতরচালনা 

েরা এবং িা এফ্তজতি গাইিলাইন অনুর্ায়ী িথ্য সংগ্রহ েরা হবয়বছ। উি টফ্াোস গ্রুপ আবলাচনাি (FGD) 

জনপ্রতিতনতি, টনৌ-র্ান চালে  ও সািারণ উপোরবভাগীবদর তনবয় সম্পন্ন েরা হবয়বছ।  টর্খাবন প্রতিটি এফ্তজতিবি ১০-১২ 

জন েবর অং গ্রহণোরী উপতস্থি তছবলন। প্রতিটি এফ্তজতিবি অং গ্রহণোরী ও আবলাচেবৃন্দ তনম্নরূপোঃ 

 প্রেল্প সংতেষ্ট মাঠ পর্ ষাবয়র েম ষেিষা/মাঠ েমী 

 স্থানীয় টনর্তবৃন্দ  

 গণ্যমান্য ব্যতক্তবগ ষ  

 মুতক্তবর্াদ্ধা 

 সংতেষ্ট উপোরবভাগী 

 টনৌ-র্ান চালে, টনৌ-র্ান পতরচালনা োবজ তনবয়াতজি টলােজন 

 

করৌ-র্ার সংক্রান্ত কাল্পজ জরল্পনাজজর্ কলাকজল্পরর সাল্পর্ আল্পলাচরান কর্সব মর্ামর্ পাওনা র্ান কসগুল্পলা হল্পলা- 

 ক  বা বায়হনর  হব   এই ড্রনৌ-পে শ্লবহ  কহর মাদারী র েহত ড্রমা ফা র এবং ড্রমা ফা র েহত ড্রেহকরোে এর  শ্ল কাং  

 ং  পশ্লল দ্বারা েরাে শ্লছল। ড্র  কারহ  এই ড্রনৌ-পহের শ্লকছু শ্লকছু স্থাহন  জব  স্থাপনা (ঘর-বাশ্লি, ড্রদাকানপাে, ফসলী জশ্লম 

ইতোশ্লদ) গহি উহছ শ্লছল। এই  ক  বা বায়হনর ফহল এই ড্রনৌ-পেটি আবার সশ্লক্রয় েহয়হছ।  

পণ্য পশ্লরবেহন  হব    ০ েহনর ড্রব ী ড্রকান কাহগ  া আসহত পারহতা না শ্লকন্তু  ক  বা বায়হন ৪০০ েহনর কাহগ  া আসহত পাহর। 

উি ড্রনৌ-পহে শ্লবহ   কহর পণ্যবােী কহগ  া   ড্রনৌকার চলাচল বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। তদরুপ ড্রনৌ- ান চালক   ড্রনৌ- ান পশ্লরচালনা কাহজ 

জশ্লরত ড্রলাজহনর কম  সংস্থান   আয় বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। 

 তীহত এই পহে এ সকল ড্রনৌ- ান চলাচল বন্ধ শ্লছল শ্লকন্তু  ক  বা বায়হনর ফহল ড্রস সকল ড্রনৌ- ান চলাচল বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। 

মালামাল পশ্লরবেহনর জন্য ড্রনৌ-পে সিক পহের তুলনায়  হনক সােয়  ার কারহন শ্ল   কারখানায় মালামাল পশ্লরবেহন এ ড্রনৌ-

পে শ্লবরাে ভূশ্লমকা পালন করহছ। ফলশ্রুশ্লতহত  ত্র  ঞ্চহলর ব্যবসা বশ্ল হজের  সার ঘহেহছ। এই ব্যবসা বাশ্ল জে বৃশ্ল র ফহল 

এলকার মানুহ র আয়  বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ।  া শ্লকনা মানুহ র জীবন াত্রার মান উ ত কহরহছ। 
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শ্লচত্র  . ০: উপোরবভাগীবদর সাবথ টফ্াোস গ্রুপ আবলাচনা 

স্থারীন করতৃবৃন্দ   গেমান্য ব্যজক্তবগ থ এর সাল্পর্ আল্পলাচরান কর্সব মর্ামর্ পাওনা র্ান কসগুল্পলা হল্পলা- 

মালামাল পশ্লরবেহনর জন্য ড্রনৌ-পে সিক পহের তুলনায়  হনক সােয়। ড্রস কারহ  শ্ল   কারখানায় ব্যবহৃত কাচাঁমাল   

উ পাশ্লদত পণ্য এই ড্রনৌ-পহে পশ্লরবেন করা েয়।  ক  এলাকায়  ক  বা বায়হনর ফহল  তীহতর তুলনায় বত মাহন ইে োোর 

পশ্লরমা  বৃশ্ল  পায় এবং তারই সাহে উ পাশ্লদত পণ্য (ইে) শ্লবশ্লে  স্থাহন পশ্লরবেহন সেজতর েয়। এ সকল ইে োোয় উ পাশ্লদত 

পণ্য (ইে)  ক  এলাকার আহ পাহ  ড্রজলা শ্লবহ   কহর  বশ্লর াল ড্রজলার - ড্রগৌরনদী, বাবুগে, আজগলঝরা উপহজলা, বাহগরোে 

ড্রজলার -ড্রমাল্লার োে উপহজলা, শ্লপহরাজ র ড্রজলার – নাশ্লজর র উপড্রজলা, খুলনা ড্রজলা, নিাইল ড্রজলার ড্রলৌেগিা, কাশ্ললয়া 

উপহজলা, চাঁদ র ড্রজলার শ্লবশ্লে  স্থাহন সেহজই পা াহনা স ব েহয়হছ। 

সুনামগে ড্রজলার ফাশ্লজল র এলাকার বাশ্লল   ড্রেহকরোহের কয়লা  তীহত স্থলপহে আনা েহতা  া শ্লকন শ্লছল ব্যয়বহুল শ্লকন্তু 

 ক  বা বায়হন এসব মালামাল ড্রনৌ-পহে আনার কারহ  পণ্য পশ্লরবেন সেজ   সােয় েহয়হছ। 

ড্রসানালী পাহের জন্য খ্যত চর  শ্লরয়াহক বলা েহতা  াহচের ডাশ্লি,  া শ্লকনা শ্লবলুি েহয়  াশ্ল ল শ্লকন্তু  ক  বা বায়হন তা আবার 

 নরায় শ্লফহর আসহছ। কার  পাে পচঁহনর জন্য ড্র  পাশ্লন ব্যবোর করা েহতা  তীহত ড্রসই পাশ্লন শ্লছল লব    আহস  শ্লনক যু্ি শ্লকন্তু 

 ক  বা বায়হন নদীর  বাশ্লেত পাশ্লন বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। ফহল পাহের পঁচন  শ্লক্রয়া সঠিকমহতা সম্প  েহ । একইসাহে পাহের 

  গতমান বজায় োকহছ। পশ্লরহ শ্লযহত পাহের আবাদ   ফলন বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ।  া শ্লকনা  ে  নীশ্লতহত শ্লবরাে ভূশ্লমকা পালন 

করহছ। 

কৃশ্ল  পহণ্যর উ পাদন বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ।  তীহত নদীহত পাশ্লন কম োকায় কৃ হকরা সঠিকোহব   োর ড্রব ী ফসল আবাদ করহত 

পারহতা না শ্লকন্তু  ক  বা বায়হন নদীহত পাশ্লন োকায় এখন   োর ড্রব ী ফসল আবাদ করহত পারহছ। তাছািা  তীহত মাহন 

 কহ র  হব   (Surface Water) শ্লছল লব    আহস  শ্লনক যি  ার কারহ  কৃশ্ল  পহণ্যর উ পাদহন  শ্লতশ্লরি ফসফরাস সার 

ব্যবোর করহত েহতা । এখন আর ড্রসই  শ্লতশ্লরি ফসফরাস সার ব্যবোর করা লাগহছ না কার   বােমান পাশ্লনর কারহ  মাটির 

উপশ্লরোহগর পাশ্লন (Surface Water) লব    আহস  শ্লনক  ি েহয়হছ।  
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শ্লচত্র  .  : কৃশ্ল কাহজ কুমার নদী েহত ড্রসচ কাহজ পাশ্লনর ব্যবোর 

 

শ্লবলুি ে য়া শ্লবশ্লে   জাশ্লতর ড্রদ ী মাছ আবার  ক  বা বায়হনর ফহল শ্লফহর আহসহছ শ্লবহ   কহর ড্রদ ী ড্রেংরা, দক, ড্রবায়াল, 

 টি, ইতোশ্লদ।  হব    শ্লত  তাং  জশ্লমহত এক ড্রেহক ড্রদি ম   ান উ পাদন করা ড্র ত এখন ড্রসো বৃশ্ল  ড্রপহয় শ্লতন ড্রেহক সাহর 

শ্লতন ম  েহয়হছ। 

সংতেষ্ট উপোরবভাগীবদর সাবথ আবলাচনায় টর্সব মিামি পাওয়া র্ায় টসগুবলা হবলা- 

এলাকার জনগ  নদী খনহনর ফহল শ্লবশ্লে  শ্লদক েহত উপকার ড্রপহয়হছ। ড্র মন শুস্ক ড্রমৌসুহম নদীহত পাশ্লন োকার কারহ  কৃশ্ল  

কাহজর ব্যাপক লােবান েহয়হছ। ড্রনৌ-পে খনহনর ফহল নদীর পাশ্লনর  বাে োকায় পাশ্লনবাশ্লেত ড্ররাহগর  বসান েহয়হছ। নদীর 

দুই পাহি ঘাে শ্লনম  াহ র ফহল মানুহ র চলাচল বৃশ্ল  পা য়ায় ঘাে এলাকায় ড্রব  ড্রদাকানপাে গহি উহ হছ। ফহল একশ্লদহক ড্র মন 

মানুহ র চলাচল ড্রবহিহছ  ন্যশ্লদহক ব্যবসা বাশ্ল হজের  সার লাে কহরহছ। নদীহত পাশ্লন োকার কারহ  ড্রজহল সম্প্রদাহয়র 

কাশ র সংস্থান ড্রবহিহছ  ো  তারা আহগর তুলনায় এখন  হনক মাছ  রহছ। ফহল তাহদর আয় ড্র মন বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ ড্রতমন 

তাহদর জীমনমাহনর উ য়ন েহয়হছ। নদীর দুইপাহি মাটি েরাে কহর রা া শ্লনম  াহ  মানুহ র চলাচল বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। শ্লবহ   কহর 

ড্রছহল ড্রমহয়হদর স্কুহল  াতায়াত সেজতর েহয়হছ। ড্রকাো  ড্রকাো  বনায়  করা েহয়হছ এহত ড্র মন পশ্লরহব    কসৌন্দর্য্থ বৃশ্ল  

ড্রপহয়হছ। 

 

বন্যা   জলাব তা কারহ   তীহত এই এলাকায় ব্যাপক যশ্লতগ্রস্থ েহতা শ্লকন্তু  ক  বা বায়হনর ফহল ড্রসো দূর েহয়হছ। এহত 

কহর  ত্র এলাকার ব্যবসা বাশ্লনহজের ব্যাপক উ য়ন েহয়হছ। 

  

৫.৫  স্থানীয় পর্ ষাবয় আশিাড ত েম ষ ালা (Local Level Workshop): 

২৮ কেব্রুনাজর, ২০১৯ র্াজরল্পখ মাোরীপুর, চরমুগুজরনা, কটল্পকরহাট ও কগাপালগঞ্জ করৌ-পর্ খরর (১ম সংল্পশাজর্র্) শীষ থক প্রকে 

মূল্যানন সমীযা কার্ থক্রড্রমর  উপর  স্থানীয় প  াহয় এক কম থশালার আহয়াজন করা েয়। আহয়াশ্লজত কম   ালার কা  শ্লববর ী শ্লনহে 

উপস্থাপন করা েহলা: 
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শ্লচত্র  . ৪: স্থানীয় প  াহয় কম   ালা  

 

জবগর্ ২৮ কেব্রুনাজর, ২০১৯ র্াজরল্পখ সকাল ১০.০০ ঘটিকান মাোরীপুর, চরমুগুজরনা, কটল্পকরহাট ও কগাপালগঞ্জ করৌ-পর্ খরর (১ম 

সংল্পশাজর্র্) শীষ থক প্রকল্পের প্রকে পজরচালক জরাব কমািঃ োইদুর রহমার এর সভাপজর্ড্রে উক্ত কম থশালা অনুজষ্ঠর্ হন। প্রর্ল্পম 

সকল্পলর পজরজচজর্ পব থ সম্পন্ন কল্পর সভাপজর্ মল্পহােন কম থশালার কার্ থক্রম শুরু কল্পরর। এরপর কম থশালান কজড এইচ 

করসালল্পটন্টস এর আর্ থ- সামাজজক জবল্পশষজ্ঞ জরাব কমািঃ জজনাউল হক কম থশালার উল্পদ্দশ্য  সম্পল্পকথ আল্পলাচরা কল্পরর। উল্পেখ্য 

কর্, সভাপজর্ মল্পহােন প্রকল্পের অংগসমূল্পহর বাস্তবানর ও বাস্তবানর পরবর্ী অবকাঠাল্পমাগর্ কর্ সকল উন্ননর হল্পনল্পে র্ার বে থরা 

কল্পরর। এরপর  বা হনৌপক এর ড্রজলা   উপহজলা প  াহয়র কম থকর্থা ও কম থচারীবৃন্দ, করৌ-র্ার পজরচালরাকারী মাজলক/চালক/ 

সংজিষ্ট ব্যজক্তবগ থ, মুজক্তল্পর্াদ্ধা, সার্ারে ব্যবসানী ও অন্যান্য  কপশার ব্যজক্তবগ থ, উপকারল্পভাগী, সুজবর্াল্পভাগী, জরপ্রজর্জরজর্/ স্থারীন 

করতৃবৃন্দ মর্ামর্ প্রোর কল্পরর। উক্ত আল্পলাচরা, মর্ামর্ ও সুপাজরশসমূল্পহর সার সংল্পযপ জরল্পে বে থরা করা হল। 

আল্পলাচরা : 

ম সজীশ্লবহদর পয েহত আনন্দ মাহলা বহলন ড্র ,  ক  বা বায়হনর ফহল ম স ড্রযহত্র ব্যvপক উ শ্লত সাশ্ল ত েহয়হছ। তাঁর 

মহত একশ্লদহক ড্র মন মাহছর ড্রপানা বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ  ন্যশ্লদহক ড্রতমন শ্লবলুি  ায় ড্রদ ী মাছ আবার শ্লফহর এহসহছ। সব সময় 

নদীর পাশ্লন োকায় শ্লচতল মাহছর ড্রপানা উ পাদন বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ এবং বাজাহর এই মাহছর  াপ্যতা ড্রবহিহছ।   

এনা ল েক ড্রচৌধুরী Brick Field এর মাশ্ললক বহলন ড্র ,  ক  বা বায়হনর আহগ  ত্র এলাকায় Brick Field  হনক কম 

শ্লছল। শ্লকন্তু  ক  বা বায়হনর ফহল ড্রসই Brick Field এখন বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। কার  ইে দতশ্লরহত ড্র  কয়লা ব্যবোর করা েহতা 

তা সেহজ   স্ব  হ  এই ড্রনৌ-পহে আনা স ব েহয়হছ।  তীহত ড্রসো আনা েহতা moK c‡_ আর ড্রসো আনহত খরচ   সময় 

দুইোই ড্রব ী লাগহতা। ফহল  ত্র ব্যবসার  সার বৃশ্ল হত এর সাহে জশ্লরত সকল মানু  ‡hমন  ে  জনশ্লতকোহব সযম েহয়হছ 

ড্রতমন তাহদর জীবন াত্রার মাহনর উ য়ন েহয়হছ। শ্লতশ্লন আহরা উ‡jøখ কহরন ড্র ,  তীহত  ০ েহনর উপর ড্রকান কাহগ  া এই 

ড্রনৌ-পহে আসহত পারত না শ্লকন্তু ড্রনৌ-পে খনহনর পর ৪০০ েহনর কাহগ  া প    আসহত পাহর। 

রাশ্ল  ইউশ্লনয়হনর বাশ্লসন্দা শ্লদনবন্ধু ব্যপারী বহলন ড্র ,  কহ র মাধ্যহম ড্র  সম  স্থান েরাে করা েহয়হছ পরবত হত ড্রসখাহন 

 বকা াহমাগত উ য়ন েহয়হছ। এহত কহর জনগ  শ্লচশ্লক সা ড্রসবা   শ্ল যা এবং  াতায়াত সুশ্লব া পাহ । 

জনাব ড্রমািঃ রাশ্লজব বহলন ড্র , ড্রসানালী পাহের জন্য খ্যত চর  শ্লরয়াহক বলা েহতা  াহচের ডাশ্লি,  া শ্লকনা শ্লবলুি েহয়  াশ্ল ল 

শ্লকন্তু  ক  বা বায়হন তা আবার  নরায় শ্লফহর আসহছ।  তীহত চর  শ্লরয়া পাহের পাইকারী ড্রমাকাম শ্লেসাহব শ্লবখ্যাত শ্লছল 

এবং এখন  আহছ। শ্লকন্তু কৃ হকরা তাহদর উ পাশ্লদত ড্রসানালী পাে শ্লবশ্লক্রর জন্য এই চর  শ্লরয়া আসা শ্লছল ড্রব  দুষ্কর আর  ক  

বা বায়হনর ফহল ড্রসই  াতায়াত ব্যবস্থার উ শ্লত েহয়হছ। এহত কহর কৃ হকরা তাহদর জশ্লমহত পাে উ পাদহন উ সাশ্লেত েহয় 

প  াি পশ্লরমাহ  পাে চা  করহছ। তারই ড্র শ্লযহত, এই ড্রনৌ-পহের আহ পাহ  গহি উ া পাে কারখানা শ্লল  নরায় সশ্লক্রয় েহয় 

উহ হছ। 
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এেডহোহকে  কুল  শ্লি বহলন ড্র ,  তীহত কৃশ্ল কাহজ ড্রসহচর পাশ্লনর  োব শ্লছল শ্লকন্তু  ক  বা বায়হনর ফহল ড্রসই ড্রসহচর 

পাশ্লনর  োব ড্রব  শ্লমহেহছ। ফহল আহগ ড্র খাহন    তাং  জায়গায় এক ড্রেহক ড্রদি ম   ান েহতা এখন ড্রসখাহন  ায় শ্লতন ম  

 ান উ পাদন েহ । 

জনাব ড্রমািঃ পান্নু ড্র খ বহলন ড্র , বন্যা   জলাব ার কারহ   তীহত রাশ্ল  ইউশ্লনয়ন ব্যাপক যশ্লতগ্রস্থ েহতা শ্লকন্তু  ক  

বা বায়হনর ফহল ড্রসো দূর েহয়হছ। এহত কহর লযীগে, চর  শ্লরয়া এলাকার ব্যবসা বাশ্লনহজের ব্যাপক উ য়ন েহয়হছ। 

শ্লপয়ার র ইউশ্লনয়হনর ড্রচয়ারম্যান   পাশ্লন ব্যবস্থাপনা সমবায় সশ্লমশ্লতর সোপশ্লত জনাব োশ্লববুর রেমান বহলন ড্র ,  কহ র 

মাধ্যহম ড্র   ৮.০০ শ্লকহলাশ্লমোর খনন করা েহয়হছ তাহত শ্লপয়ার র, ড্রমা ফা র, কুশ্লনয়া এলাকায় পাশ্লন ব্যবস্থাপনার উ য়ন 

েহয়হছ। ফহল ড্র াগাহ াগ ব্যবস্থার উ শ্লত, কৃশ্ল খাহত ড্রসহচর সুশ্লব া,  ান চাহ র উ পাদন বৃশ্ল , ম হসর আের  বৃশ্ল  শ্লবহ   োহব 

উহল্লখহ াগ্য।   

আজাোর ো লাদার বহলন ড্র ,  কহ র  হব   এই ড্রনৌ-পহের গেীরতা শ্লছল   েহত  .  ফুে শ্লকন্তু  ক  বা বায়হনর ফহল ড্রসো 

েহয়হছ ৮ েহত  ০ ফুে।  তীহত এই ড্রনৌ-পহের শ্লবশ্লে  স্থাহন পাশ্লন োকহতা শ্লকন্তু ড্রসো চলমান শ্লছল না, এহত কহর সা ার  

জনগ  এই পাশ্লন ব্যবোর কহর শ্লবশ্লে  ড্ররাহগ আক্রা  েহতা শ্লবহ   কহর পাশ্লনবাশ্লেত ড্ররাগ জশ্লিস, আমা য়, ডায়শ্লরয়া, কহলরা 

ইতোশ্লদ।   ক  বা বায়হনর ফহল ড্রসই সম  স্থাহন  বােমান পাশ্লন প  ািতা পা য়া  ায়। আর সা ার  জনগ  এই সম  ড্ররাগ 

েহত  শ্লি পায়। শ্লতশ্লন আহরা বহলন ড্র , ড্রসানালী পাহের জন্য খ্যত চর  শ্লরয়াহক বলা েহতা  াহচের ডাশ্লি,  া শ্লকনা শ্লবলুি েহয় 

 াশ্ল ল শ্লকন্তু  ক  বা বায়হন তা আবার  নরায় শ্লফহর আসহছ। কার  পাে পচঁহনর জন্য ড্র  পাশ্লন ব্যবোর করা েহতা  তীহত 

ড্রসই পাশ্লন লব াি   পাশ্লনহত আহস  শ্লনহকর উপশ্লস্থশ্লত শ্লছল। শ্লকন্তু  ক  বা বায়হন নদীর  বাশ্লেত পাশ্লন বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। ফহল 

পাহের পচঁন  শ্লক্রয়া সঠিকমহতা সম্প  েহ । একইসাহে পাহের   গতমান   বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। পশ্লরহ শ্লযহত পাহের আবাদ   

ফলন বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ।  া শ্লকনা  ে  নীশ্লতহত শ্লবরাে ভূশ্লমকা পালন করহছ।  

জনাব ড্রমািঃ আরব আলী বহলন ড্র , কৃশ্ল  পহণ্যর উ পাদন বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ।  তীহত নদীহত পাশ্লন কম োকায় কৃ হকরা সঠিকোহব 

  োর ড্রব ী ফসল আবাদ করহত পারহতা না শ্লকন্তু  ক  বা বায়হন নদীহত পাশ্লন োকায় এখন   োর ড্রব ী ফসল আবাদ করহত 

পারহছ। তাছািা  তীহত মাহন  কহ র  হব   কৃশ্ল  কাহজ ব্যবহৃত পাশ্লন লব াি   পাশ্লনহত আহস  শ্লনহকর উপশ্লস্থশ্লত শ্লছল।  ার 

কারহ  কৃশ্ল  পহণ্য উ পাদহন  শ্লতশ্লরি ফসফরাস সার ব্যবোর করহত েহতা । এখন আর ড্রসই  শ্লতশ্লরি ফসফরাস সার ব্যবোর 

করা লাগহছ না। কার  নদীর  বােমান পাশ্লন লব    আহস  শ্লনক  ি। 

উপহরাি আহলাচনার ড্র হ   ং গ্রে কারীরা তাহদর ড্রব  শ্লকছু সুপাশ্লর  উহল্লখ কহরন শ্লনহে ড্রসই সুপাশ্লর স ে ব্যি করা 

েহলা- 

  ক টি গ্রে  করা যশ্লিযি েহয়হছ। নদী খনন  ক  আহরা ড্রব ী ড্রব ী কহর গ্রে  করহত েহব। 

  ক  ড্র   েহয়হছ আর  ২/  বছর আহগ, এখন সংরয  ড্রেশ্লজং করহত েহব। তা না েহল নদী  ন:েরাে েহয়  াহব। 

 নদী খনন/ড্রেশ্লজং এর সুফল  হর রাখার জন্য  ীঘ্রই সংরয  ড্রেশ্লজং করহত েহব। তা না েহল নদী  ন:েরাে েহয় 

 াহব। 

  ক ভূি নদীi সাহে ড্রছাে ড্রছাে  হনক খাল সংযি আহছ শ্লকন্তু ড্রস হলার ড্রবশ্ল র োগ পশ্লল পহি েরাে েহয় ড্রগহছ। 

তাই ঐ সকল খাল স হের খনন    ন:খনন করা দরকার। 

 মাদারী র সদর উপহজলার ফাশ্লসয়া তলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় (কুমারনদী)  ন:খনহনর  হয়াজন। 

 ড্রেশ্লজং Lননকৃত মাটি দ্বারা শ্লনশ্লম  ত রা ায় ব্লক দ্বারা  হেক ন করহত েহব  াহত কহর রা ার এই মাটি  নরায় 

আবার এই নদী/খাহল না আহস। 
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 ড্র  সম  নদীহত পশ্লল পিার োর কম ড্রস হলা ২ বছর পরপর এবং ড্র  সম  নদীহত পশ্লল পিার োর ড্রব ী ড্রস হলা   

বছর পরপর সংরয  খনন করহত েহব।  

আল্পলাচে জবষল্পন কম থশালার অন্যান্য অংশগ্রহেকারীগে উপল্পরাক্ত জসদ্ধান্ত জবষল্পন একমর্ কপাষে কল্পরর। কম থশালার মাধ্যল্পম 

প্রকে দর্রী ও বাস্তবানর করার সমন কর্ সমস্ত ইজর্বাচক ও করজর্বাচক জেক উল্পঠ এল্পসল্পে কসগুল্পলা পরবর্ী প্রকে দর্রী ও 

বাস্তবানর করার সমন জবল্পবচরান রাখা েরকার। কম থশালান আর ককার আল্পলাচরা রা র্াকান সভাপজর্ মল্পহােন উপজস্থর্ 

সকল সেস্যবৃন্দল্পক আবারও শুল্পভচ্ছা জাজরল্পন কম থশালার সমাজপ্ত কঘাষো কল্পরর। 
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 ষষ্ঠ অধ্যাি: SOWT ডবশিষণ    

 

SWOT ডবশিষণ হশে সবলিা (Strengths), দুব ষলিা (Weaknesses), সুবর্াগ (Opportunities) এবং হুমডক 

(Threats) এর সংডক্ষপ্তরুপ। প্রেবল্পর সবলিা, দুব ষলিা, সুবর্াগ এবং হুমডক (SWOT) তববের্ণ একটি কাঠাশমাগত পিডত র্া 

প্রকশের উি চারটি ডদক মূল্যািন বা ডবশিষণ কশর। তন্মশধ্য সবল ডদকসমূহ (Strengths) এবং দুব িল ডদকসমূহ 

(Weaknesses) প্রকশের অভেন্তরীণ ডবষি এবং প্রকে বাস্তবািনরী কর্তিপশক্ষর ডনিন্ত্রণাধীন এবং সুশর্াগসমূহ 

(Opportunities) এবং হুমডকসমূহ (Threats) বাইশরর ডবষি র্া প্রকে বাস্তবািনকারী কর্তিপক্ষশক অনুমান করশত হি 

এবং তদনুর্ািী সডক্রি হশত হি। KII (Key Informant Interview),  FGD এবং স্থানীি কম িোলার মাধ্যশম মাদারীপুর, 

চরমুগুতরয়া, টেবেরহাে ও টগাপালগঞ্জ টনৌ-পথ খনন  প্রেল্প এর সংডিষ্ট ব্যডিগণ এবং স্থানীি সুফলশভাগী ও বাস্তবািনকারী 

সংস্থা বা হনৌপক-এর কম িকতিাগশণর প্রদি তথ্য ও আশলাচনার ডভডিশত ডনেরূপ SWOT তববের্ণ করা হশিশিঃ 

 

সবল জেকসমুহ (Strengths) 

 রেীর রাব্যর্া বৃজদ্ধ কপল্পনল্পে, মরা রেী ককল্পট পুর:জীজবর্ করা হল্পনল্পে, রেীল্পর্ সারা বের পাজর র্াকান এ অঞ্চল্পলর ভূ-

গভথস্থ পাশ্লন তহলর  শ্লবোম করল্পম র্াওনা করার্ হল্পনল্পে। 

 প্রকে বাস্তবানল্পরর েল্পল এলাকার পজরল্পবল্পশর উপর ইজর্বাচক প্রভাব পল্পিল্পে। প্রকে এলাকান কেজজং ও খরর 

কার্ থক্রম বাস্তবানল্পরর মাধ্যল্পম জলাবদ্ধর্া হ্রাস কপল্পনল্পে ফহল এলাকা বন্যা ি শ্লেসাহব পশ্লরলশ্লযত েহ ;   

 বন্যার সম্ভাবরা/যন-যজর্র পজরমাে হ্রাস ড্রপহয়হছ/বন্যা হল্পচ্ছ রা;  

 মৎস্য উৎপােল্পর কৃজত্রম প্রজরর আল্পগর কচল্পন বৃজদ্ধ কপল্পনল্পে; 

 মৎস্য উৎপাের বৃজদ্ধ কপল্পনল্পে । 

 শ্লবলুি  ায় শ্লচতল মাহছর  জনন  নরায় শুরু ে য়ায় নদীহত এ মাহছর  াপ্যতা বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ। 

 োজরদ্রর্া হ্রাস কপল্পনল্পে;  

 সল্পব থাপজর পশ্লরহবহ র োরসাম্য রযায় নদী ড্রেশ্লজং শ্লবহ   ভূশ্লমকা পশ্লরলশ্লযত েহ ; 

 ড্রেশ্লজং এর মাটি শ্লদহয় স্কুল, কহলজ, মাদ্রাসা, মসশ্লজদ, গীজ া ইতোশ্লদ সরকাশ্লর  শ্লতষ্ঠাহনর শ্লনচু জায়গাস ে েরাে 

করায় ঐ স্থানস হের ব্যবোর উপহ াগীতা বৃশ্ল  ড্রপহয়হছ; 

 রা ার পাহ  শ্লনচু জায়গাস ে ড্রেশ্লজং এর মাটি শ্লদহয় েরাে করা েহয়হছ। 

  

দুব থল জেকসমুহ (Weaknesses) 

 বা বায়নকৃত  ংহ র মহধ্য  /৪ টি পহয়ন্ট  ো আশ্লিয়াল খাঁ   কুমার নদীর সংহ াগস্থল, মশ্লেহ র চর এলাকা, 

ড্রলায়ার কুমার   আপার সংহ াগ ড্রেহকরোে এলাকা এবং আপার কুমার   আশ্লিয়াল খাঁর সংহ াগ ঘুনসী এলাকা 

স ে মরফরশ্লজকোলী  শ্ল কতর শ্লসহে ন  ব  এলাকা ে য়ায় এখাহন শ্লসহে ন োর ড্রব ী এবং দ্রুত ;  

 ড্রেশ্লজং এর মাটি  শ্লতস্থাপহন জায়গার স্ব তা এবং  হনক দূরবত ; 

 রেীর পজরল্পবশ দূষে; 

 জবজভন্ন সংস্থার মল্পধ্য সমন্বন অল্পরক দুব ষল 

 কেজজং কৃর্ মাটি দ্বারা জরজম থর্ বাঁল্পর্র রযোল্পবযল্পের উপযুক্ত ব্যবস্থা রা র্াকা; 

 বীল্পের উলডিক ও অনুভূডমক তিয়াবরন্স পর্ ষাপ্ত না হওিাি বি পণ্যবাহী োবগ ষার চলাচল তবতিি হয়;   
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সুল্পর্াগসমুহ (Opportunities) 

 কর্াগাল্পর্াগ ব্যবস্থার উন্নজর্, ড্রনৌ- ান চলাচল বৃশ্ল  তো ব্যবসা বাশ্ল জে উ শ্লতর সুহ াগ; 

 কৃশ্ল  পণ্য    ম স্য উ পাদন বৃশ্ল র সুহ াগ সৃশ্লষ্ট; 

 পতরবব  ও Ecology র ভারসাম্য তফ্তরবয় আনার সুহ াগ; 

 বন্যা   জলাব ার  হকাপ েহত পশ্লরত্রাহ র সুহ াগ; 

 কম থসংস্থার সৃজষ্ট, সামাজজক অগ্রগজর্ ও আর্ থ-সামাজজক উন্ননল্পরর সুহ াগ সৃশ্লষ্ট; 

 

হুমডকসমূহ (Threats) 

 রেী সংল্পর্াগস্থল গুল্পলা দ্রুর্ ভরাট হওনা; 

 Dredge Material Management 

 জবজভন্ন প্রাকৃজর্ক দুল্পর্ থাগ কমাকাজবলা করা; 
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 সপ্তম অধ্যাি: প্রেবল্পর উবিশ্য অজষবনর পর্ ষাবলাচনা ও পর্ ষববক্ষণ   

৭.১ প্রকশের উশদ্দশ্য অ িশনর অবস্থা পর্ িাশলাচনা ও পর্ িশবক্ষণ 

মাোরীপুর, চরমুগুজরনা, কটল্পকরহাট ও কগাপালগঞ্জ করৌ-পর্ খরর (১ম সংল্পশাজর্র্) শীষ থক প্রকল্পের   ান / ল উল্পদ্দশ্য হল্পলা:  ) 

আজিনাল খাঁ ও কলানার কুমার রেী কেজজং এর মাধ্যল্পম সারাবের ৮ ফুট োেল্পটর করৌ-র্ার চলাচল্পলর জন্য " মাোরীপুর-

চরমুগুজরনা-কটল্পকরহাট-কগাপালগঞ্জ " করৌ-পল্পর্র ৩৬ জকল্পলাজমটার উন্ননর; ২)  মাোরীপুর-চরমুগুজরনা-কটল্পকরহাট-কগাপালগঞ্জ 

করৌ-পল্পর্র আজরনাল খাঁ রেী কেজজং এর মাধ্যল্পম রাব্যর্ার উন্ননরপূব থক ঢাকা- কগাপালগল্পঞ্জর ২০০ জকল্পলাজমটার করৌ-পর্ 

চলাচল্পলর উপল্পর্াগী করা;  ) শুষ্ক ড্রমৌসুহম এ রুল্পট ৩.০৫ জমটার (১০ ফুট) গভীরর্া বজান রাখা। এ উল্পদ্দশ্যসমূহ অজথল্পরর লল্পযে 

কর্ সমস্ত কম থকান্ড উক্ত প্রকে হল্পর্ গ্রহে করা হল্পনজেল র্ার একটি সংজযপ্ত জববরে অধ্যান ৩ এর ৩.১ এ উপস্থাপর করা হল্পনল্পে। 

প্রকে সংজিষ্ট ব্যশ্লিবগ  গ ,  মাঠপর্ থাল্পন উপকারল্পভাগীল্পের সাল্পর্ আল্পলাচরা এবং সম্পাজের্ প্রকে সমাজপ্ত প্রজর্ল্পবের পর্ থল্পবযে 

কল্পর কেখা র্ান কর্, আল্পলাচে প্রকল্পের আওর্ান  হয়াজনীয় সকল কাজ সম্প  করা েহয়হছ। জরল্পে প্রকল্পের উল্পদ্দশ্য অজথল্পরর 

বাস্তব অবস্থা পর্ থাল্পলাচরা উ র পর্ থল্পবয  উপস্থাপন করা হল্পলা- 

প্রকল্পের উল্পদ্দশ্য কম  সম্পাদন পর্ থল্পবযল্পের েলােল 

মাোরীপুর-চরমুগুজরনা-কটল্পকরহাট-

কগাপালগঞ্জ করৌ-পল্পর্র কেজজং ও 

খরল্পরর মাধ্যল্পম প্রস্তাজবর্ করৌ-পল্পর্র 

রাব্যর্ার উন্ননর কল্পর সারাবের 

তনরতবতেন্ন ও জররাপে করৌ-চলাচল্পলর 

উপল্পর্াগী করা। 

মাোরীপুর-চরমুগুজরনা-কটল্পকরহাট-

কগাপালগঞ্জ করৌ-পল্পর্র কেজজং ও খরল্পরর 

মাধ্যল্পম প্রস্তাজবর্ করৌ-পল্পর্র রাব্যর্ার 

উন্ননর কল্পর সারাবের তনরতবতেন্ন ও 

জররাপে করৌ-চলাচল্পলর উপল্পর্াগী করা 

হল্পনল্পে।  

মাোরীপুর-চরমুগুজরনা-কটল্পকরহাট-কগাপালগঞ্জ 

করৌ-পল্পর্র কেজজং ও খরল্পরর মাধ্যল্পম ৯১.০২ 

জকল্পলাজমটার করৌ-পর্ কেজজং করা হল্পনল্পে। 

প্রকল্পের কেজজং কাজ সমাজপ্তর ৪/৫ বেল্পর 

 .২২% ড্রেহক ২ .  % ভরাট হল্পন কগল্পে। 

সল্পরজজমল্পর পজরেশ থরকাল্পল ৮-১০ ফুট 

োেল্পটর কাল্পগ থাসহ জবজভন্ন করৌ-র্ার চলাচল 

করল্পর্ কেখা র্ান। এল্পর্ রেীর রাব্যর্া বৃজদ্ধ 

কপল্পনল্পে বল্পল প্রর্ীনমার হন।  

আজিনাল খাঁ ও কলানার কুমার রেী 

কেজজং এর মাধ্যল্পম 

সারাবের ৮ ফুট োেল্পটর করৌ-র্ার 

চলাচল্পলর জন্য " মাোরীপুর-

চরমুগুজরনা-কটল্পকরহাট- কগাপালগঞ্জ" 

 করৌ-পল্পর্র ৩৬  জকল্পলাজমটার উন্ননর। 

আজিনাল খাঁ ও কলানার কুমার রেী কেজজং 

এর মাধ্যল্পম সারাবের ৮ ফুট োেল্পটর করৌ-

র্ার চলাচল্পলর জন্য " মাোরীপুর-

চরমুগুজরনা-কটল্পকরহাট-কগাপালগঞ্জ " করৌ-

পল্পর্র  ৩৬  জকল্পলাজমটার  উন্ননর করা  

হল্পনল্পে। 

সল্পরজজমল্পর আজিনাল খাঁ  ও  কলানার  কুমার  

রেীর বর্থমার গভীরর্া ২.৮ জমটার (৮.০ ফুে) 

পাওনা ড্রগহছ।  

 

মাোরীপুর-চরমুগুজরনা-কটল্পকরহাট-

কগাপালগঞ্জ করৌ-পল্পর্র আজরনাল খাঁ 

রেী কেজজং এর মাধ্যল্পম রাব্যর্ার 

উন্ননরপূব থক ঢাকা-

কগাপালগল্পঞ্জর ২০০ জকল্পলাজমটার করৌ-

পর্ চলাচল্পলর উপল্পর্াগী করা। 

মাোরীপুর-চরমুগুজরনা-কটল্পকরহাট-

কগাপালগঞ্জ করৌ-পল্পর্র আজরনাল খাঁ রেী 

কেজজং এর মাধ্যল্পম রাব্যর্ার উন্ননর করা 

হল্পনল্পে। 

মাোরীপুর-চরমুগুজরনা-কটল্পকরহাট-কগাপালগঞ্জ 

করৌ-পল্পর্র আজরনাল খাঁ রেী কেজজং এর 

মাধ্যল্পম রাব্যর্া জেল্পর পা য়ায় ঢাকা-

কগাপালগল্পঞ্জর ২০০ জকল্পলাজমটার করৌ-পর্ 

চলাচল্পলর উপল্পর্াগী েকনল্পে। 

শুষ্ক  ড্রমৌসুহম এ রুল্পট ৩.০৫ জমটার  

 (১০ফুট) গভীরর্া বজান রাখা। 

শুষ্ক কমৌসুম-এর সময় 

এ রুল্পট ৩.০৫ জমটার (১০ ফুট) 

গভীরর্া বজায় রল্পনল্পে। 

শুষ্ক কমৌসুম-এর সমন এ রুল্পট বর্থমাল্পর গল্পি 

৩.০৫ জমটার (১০ ফুট) গভীরর্া পাওনা ড্রগকে। 
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৭.২ ভডবষ্যত/পরবত  পদহযপ (Next Step) 

 

উন্ননর  কহ র বা বায়ন সমাশ্লির পরবত  পদহযপ এর শ্লব হয় পশ্লরক না গ্রেহ র পূল্পব থ অবশ্যই কেখল্পর্ হল্পব কর্, প্রকেটি 

কর্টুকু বজানল্পর্াগ্য বা ড্রেকসই এবং প্রকল্পের কার্ থক্রম বন্ধ হল্পন কগল্পল স্থারীন জরগল্পের জীবল্পর ককার প্রভাব পিল্পব জকরা। ড্রস 

কপযাপল্পট মাঠ পর্ থান হল্পর্ র্থ্য জবল্পিষল্পে কেখা র্ান প্রকে কতৃথক ড্রনৌ চলাচহলর উপহ াগী করা কাজটি ব্যােত েহল  ে  া  করৌ 

চলাচহলর  নুহপাহ াগী েহয় ড্রগহল ব্যবসা বাশ্ল হজের ড্র   ে  জনশ্লতক  সারতা  শ্লজ ত েহয়শ্লছল তা ব্যােত এবং যশ্লতগ্র  েহব। 

জনজীবহন এবং রেীর Ecosystem এর উপর তার  োব ড্রফলহব। উন্ননর প্রকেটি ড্রেকসই করার জহন্য শ্লনে শ্ললশ্লখত কার্ থক্রম 

োহত শ্লনহত েহব: 

 

 দুই/শ্লতন বছর পরপর পুল্পরা করৌ-পর্টি সাল্পভ থ কল্পর প্রল্পনাজর অনুর্ানী (১২%-১৫% ভরাট হওনা সাল্পপল্পয) প্রজর্ ৫ 

(পাঁচ) বের অন্তর Maintenance Dredging এর মাধ্যল্পম পজল অপসারল্পের ব্যবস্থা করল্পর্ হল্পব; 

 স্থারীন প্রশাসল্পরর সহল্পর্াজগর্ান কলানার কুমার রেীর Alignment এর মল্পধ্য অবজস্থর্ সমস্ত প্রজর্বন্ধকর্া দূর করল্পর্ 

হল্পব; 

 কলানার কুমার রেীর উপর জরজম থর্ ব্রীজ গুল্পলার উলডিক ও অনুভূডমক তিয়াবরন্স বৃজদ্ধর জবষল্পন দ্রুর্ পেল্পযপ গ্রহে 

করল্পর্ হল্পব; 

 বাঅশনৌপক-এর জরজস্ব কেজাল্পরর জন্য জরর্ থাজরর্ কেজজং কাজ র্র্া সমন সম্পােল্পরর লল্পযে জরজস্ব কেজাল্পরর 

পাশাপাজশ কবসরকারী কেজার জরল্পনাগ করা; 

 র্র্াসমন হাইল্পোগ্রাজেক জজরপ কাল্পজর জন্য সাব থযজেকভাল্পব একটি সাল্পভ থ টিম প্রকে পজরচালল্পকর অর্ীল্পর জরল্পনাজজর্ 

করা কর্ল্পর্ পাল্পর। 
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অষ্টম অধ্যাি: সমীযা লব্ধ  োব   ায়হনর প  হবয    সুপাশ্লর  

৮.০  সমীক্ষা োর্ ষক্রম পতরচালন ও তববের্ণ লব্ধ পর্ ষববক্ষণ ও সুপাতর : 

৮.১  পর্ িশবক্ষণসমূহ: 

৮.১.১   তবআইিতিউটি-এর তনজস্ব টড্রজাবরর টড্রতজং োবজর পতরমাণ েম হওয়া:  

তিতপতপ/আরতিতপতপ-টি বাঅশনৌপক-এর তনজস্ব টড্রজার দ্বারা 20.00লক্ষ র্ঘনতমোর টড্রতজং েরার জন্য তনি ষাতরি তছল। প্রেল্প 

সমাতপ্তর প্রতিববদন হবি প্রাপ্ত িথ্য অনুর্ায়ী ১৭.৬৮ লক্ষ র্ঘনতমোর টড্রতজং েরা হবয়বছ। প্রাপ্ত িথ্য অনুর্ািী অবত ষ্ট ২.৩২ লক্ষ 

র্ঘনতমোর টড্রতজং োবজর প্রবয়াজনীয়িা তছল না তবিায় ১৭.৬৮ লক্ষ র্ঘনতমোর টড্রতজং কা  সম্পন্ন করার পর টড্রতজং কাশ র 

সমাডপ্ত োনা হি। 

৮.১.১ টড্রতজং-এর মাটির কাশর্ ির প্রতিস্থাপন:  

প্রকে এলাকান পজরেশ থরকাল্পল পজরলজযর্ হন কর্, বজে থর্ প্রকল্পের আওর্ান মাোরীপুর কজলার রাস্তী ইউজরনল্পরর রুপরাইনা 

এলাকান রেী খরল্পরর কেজড স্পল্পনল পজল মাটি হওনান র্া লযীগঞ্জ, চরমুগুজরনা ও রুপারাইনা কমৌজা ভূক্ত রুপরাইনা রামক 

বাওল্পরর মল্পধ্য কেলার েল্পল উক্ত বাওল্পরর প্রান ৭৫-৮০ একর অরাবাজে জজম আবাশ্লদ জজমল্পর্ রুপান্তজরর্ হল্পনল্পে। এোিা উক্ত 

প্রকল্পের আওর্ান রেী কেজজং কল্পর প্রাপ্ত মাটি বা পজল দ্বারা ইল্পটর পূল পাঠককাজন্দ জহন্দুল্পের র্ীর্ থস্থার, মাোরীপুর কপৌরসভার 

কবরস্থার, (ইনার হাওলাোর জুট জমল্পলর মল্পধ্য) ইউরাইল্পটড ইসলাজমনা স্কুল, মুজক্তল্পর্াদ্ধা কমল্পেক্স এর জরচু জানগা,শীেকলা 

একাল্পডমীর জরচু জানগা,রাজজম উজদ্দর কল্পলজ মাঠ, পাবজলক স্কুল মাঠ, কমাস্তোপুল্পরর বীর মুজক্তল্পর্াদ্ধা শাহজাহার কল্পলজ মাঠ, 

কমাস্তোপুর কৃজষ মাল্পকথল্পটর ৭ একর জরচু জানগা, ঘটকচর বাজার এলাকা, কুকরাইল মসজজে ও মাদ্রাসার জরচু জানগা, 

চরমুগুজরনা গরুর হাট, চরমুগুজরনা ঈে গাহ মাঠ ও বাতলো স্কুবলর মাঠ, নয়ারচর গুে গ্রাবমর জরচু জানগা, চরমুগুজরনা শীপ 

পাল্পস থাল্পরল কেজরং ইরজিটিউশল্পরর জরচু জানগা, গােবাজিনার ৩টি ও রনারচর মসজজল্পের জরচু জানগা, গােবাজিনা পাজর উন্ননর 

কবাল্পড থর পজর্র্ প্রান ২০ একর জরচু জানগা, কচাদ্দার ব্রীজ এলাকার মসজজে, মাদ্রাসা ও প্রাইমারী স্কুল্পলর জরচু মাঠ ভরাট কল্পর ভূজম 

উন্ননর করা হল্পনল্পে। জবলরুট/মধুমজর্ রেী খরর কল্পর কেজজং এর মাটি/বাজল দ্বারা শাখারপাি হাই স্কুল, প্রাইমারী স্কুল, মসজজে ও 

ঈে গাহ মাঠ, রাস্তার দুই পাল্পশর জরচু জানগা ভরাট কল্পর ভূজম উন্ননর করা হল্পনল্পে এবং শাখারপাি ভােরল্পরাল্পর্ মাটি কেলা 

হল্পনল্পে। হাসরাকাজন্দ ইউরাইল্পটড হাই স্কুল, হজরোসজে মার্বর বািী কবর স্থার, মল্পহেেী উচ্চ জবদ্যালন সরকাজর প্রার্জমক 

জবদ্যালল্পনর মাঠ, পজিম মল্পহেেী মুজিবািী কবরস্থার, হজরোসজে গ্রাল্পমর রাস্তার দুই পাল্পশ জরচু জানগা, ভাটিনাকাজন্দ গ্রাল্পমর 

রাস্তার দুই পাল্পশ জরচু জানগা, পজিম মল্পহেেী গ্রাল্পমর রাস্তার দুই পাল্পশ জরচু জানগা, পজিম মল্পহেেী গ্রাল্পমর কডাবা, রালা, জরচু 

জানগা, রীলামবারেীর খারকা শরীে, রীলামবারেীর জশশু ও পাজরবাজরক স্বাস্থে কমল্পেক্স এর জরচু জানগা ভরাট কল্পর ভূজম উন্ননর 

করা হল্পনল্পে।  

৮.১.২ নদীর উপর তনতম ষি ব্রীবজর পর্ িাপ্ত টনতভবগ ন তিয়াবরন্স না থাোি ড্রেড ং কা  ব্যাহত হওিা:  

কমাস্তোপুর হল্পর্ কটল্পকরহাট পর্ থন্ত (১৮ জকিঃজমিঃ মৃর্ কলানার কুমার) রেীর খরর কাজ কশষ করার ফহল উন্মুক্ত হল্পলও এসব 

ব্রীজগুল্পলার রীচ জেল্পন বি র্রল্পের করৌ-র্ার এমরজক মালামালবাহী জবল্পেশী বিল্পরৌকাও চলাচল করল্পর্ পারল্পে রা । সল্পরজজমল্পর 

পজরেশ থরকাল্পল কেখা র্ান কর্, রেীর উপর LGED কতৃথক জরজম থর্ ৮টি পাকা ব্রীজ এর Vertical/উলডিক ও 

Horizontal/অনুভূডমক জিনাল্পরি কম র্াকান এসব ব্রীজগুল্পলার রীচ জেল্পন বি র্রল্পের করৌ-র্ার চলাচল করহত পারহছ না। 

 াি ত   নুসাহর কেজজং কাজ  পজরকেরা অনুর্ানী করা র্ানজর।  
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৮.১.৩ পুরাবনা মবিবলর টড্রজাবরর ব্যবহার: 

প্রকল্পে জরল্পনাজজর্ অজর্কাংশ কেজার পুরাল্পরা মল্পডল্পলর অর্ থাৎ কেজারগুল্পলা DGPS Receiver, Fuel & Running hour 

Meter, Dredging depth Meter, Depth indicator, Light for night time dredging ইর্োজে সরঞ্জাম 

সমৃদ্ধ রন। বর্থমাল্পর সহজলভে অর্োধুজরক কেজার ব্যবহার কহর কেজজংরর্ অবস্থান অজর্ অে সমল্পন কেজজংকৃর্ মাটির পজরমাে 

এবং রেীর র্লল্পেল্পশর অবস্থা ও অন্যান্য সংজিষ্ট র্থ্যাজে জারা স ব। এ রহ র কেজার ব্যবহার করহল কেজজং কাহজ সময় 

বাচাহনা ড্র হতা, কেজজং কাল্পজর গুেগর্ মার আহরা োহলা করা ড্র হতা, এমন শ্লক কেজজং কাল্পজর ব্যনও হ্রাস করা ড্র হতা। 

৮.১.৪ নদীর Alignment এর পুনরুিার:  

কলানার কুমার রেীর কেজজং এর কাজ সল্পরজজমল্পর পজরেশ থর কাহল স্থারীন জরগল্পের সাল্পর্ আল্পলাচরা কল্পর জারা র্ান কর্, 

কমাস্তোপুর হল্পর্ কটল্পকরহাট পর্ থন্ত প্রান ১৮ জকিঃ জমিঃ দেড্রঘ©¨র এ নদীটি শ্লছল মৃত ায়। এর ককার ককার অংশ প্রান ভরাট হল্পন 

জগল্পনজেল। রেীর Alignment মানু  ঘর-বাজি, কসজমপাকা ভবর, গােপালা, জবজভন্ন প্রজর্ষ্ঠার দ্বারা ড্রবদখল কহর ড্ররহখশ্লছল। 

প্রকেটির আ তায় স্থারীন প্রশাসল্পরর সহল্পর্াগীর্ান জসএস ম্যাপ অনুর্ানী রেীর সীমারা জচজির্ করা হল্পনল্পে। কেজজংকৃর্ মাটি 

দ্বারা তাহদর জরচু স্থান েরাে কহর, র্াল্পেরল্পক স্থারান্তর করা হল্পনল্পে। তহব নদীর Alignment এ কাঁচা ঘর-বাজি, কোকার, গুচ্ছ 

গ্রাম, দবদুেজর্ক খুটি, গােপালা র্াকান কেজজং কাজ ব্যােত েহয়শ্লছল।  

৮.১.৫ টড্রতজংকৃি চযাবনবল তসলবে ন:  

প্রকল্পের অন্যর্ম প্রর্ার অে হল্পচ্ছ করৌ-পর্ কেজজং করা। প্রকেভূক্ত খররল্পর্াগ্য ৯১.০২ জকল্পলাজমটার করৌ-পর্ কেজজং করা 

হল্পনল্পে। উক্ত প্রকল্পের কেজজং কাজ ২০১২-২০১৬ সাল্পল সম্পন্ন হল্পনল্পে। বর্থমাল্পর সল্পরজজমল্পর প  হবযেকৃত র্থ্যানুর্ানী প্রকল্পের 

কেজজং কাজ সমাজপ্তর পর হল্পর্ পরবর্ী ৩-৫ বেল্পর ইড্রতামহধ্যই 7.22 % েহত 23.33%  ভরাট হল্পন ড্রগহছ। বের বের এ 

হাল্পর ভরাট হল্পল এবং Maintenance Dredging রা করা হল্পল রেী ভরাট হল্পন পুররান রাব্যর্া হাজরল্পন কেলল্পব। েল্পল করৌ-

র্ার চলাচল জবজির্ হল্পব এবং  কহ র  শ্লজ ত ফলাফল শ্লবফহল প  বশ্লসত েহব।। 

 ৮.১.৬ হাইবড্রাগ্রাতফ্ে জতরবপ সময় টক্ষপণ ও সমন্বয়হীনিা: 

এ প্রেল্পটি বাঅশনৌপক-এর ‘টড্রতজং তবভাগ’ ের্তষে বাস্তবায়ন েরা হবয়বছ এবং হাইবড্রাগ্রাতফ্ে তবভাগ’ ের্তষে 

Hydrographic Survey েরা হবে। টোন এেটি Shoal (ডুববাচর) এ টড্রতজং শুরুর পূবব ষ Pre Hydrographics 

Survey সম্পন্ন েরবি হয়। টড্রতজং োজ সম্পবন্নর পর Post Hydrographic Survey  েরবি হয়। অবনে সময় টড্রতজং 

চলাোলীন মধ্যবিী Hydrographic Survey েরার প্রবয়াজন হয়। এবি েবর টড্রতজং োজ হাইবড্রাগ্রাতফ্ে সাবভ ষ োবজর 

মবধ্য টোন টোন সময় সমন্ববয়র অভাব অনুভূর্ হওয়ার িথ্য পাওয়া র্ায়। 

৮.১.৭ প্রকশের অনুকুশল অপ্রতুল এডিডপ/আরএডিডপ বরাদ্দ:  

২০১১-২০১২ হশত ২০১৫-২০১৬ পর্ িন্ত ড্রমাে ৬টি আডথ িক বিশর সংশোডধত এডিডপ বরাদ্দ ডিল ১৩৪৮৩.০০ লক্ষ োকা এবং এর 

ডবপরীশত বাস্তব ব্যি ১৩১৬৯.৯২ লক্ষ োকা প্রাি ৯৮.৬৮ েতাংে বাস্তবাডিত হশিশি। ডবশিষশণ ড্রদখা র্াি ড্রর্, ২০১৩-২০১৪ 

অথ ি-বিশর ড্রমাে ৩৫০০.০০ লক্ষ োকার ডবপরীশত ৩৪৯৯.৭২ লক্ষ োকা ব্যি হশিশি এবং অব্যডিত অশথ ির পডরমাণ মাত্র ০.২৮ 

লক্ষ োকা। অথ িাৎ ৯৯.৯৯ েতাংে োকা প্রকশের কাশ  ব্যি হশিশি। অন্য ডদশক ২০১৫-২০১৬ সশন অবমুডি ১০০০.০০ লক্ষ 

োকার ডবপরীশত প্রকৃত ব্যি হশিডিল ৭২৬.৯০ লক্ষ োকা। অথ িাৎ অব্যডিত অশথ ির পডরমাণ দাঁড়াি ২৭৩.১০ লক্ষ োকা র্া ড্রমাে 

বরাশদ্দর ২৭.৩১ েতাংে।  
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৮.১.৮ উন্নিন প্রকে বাস্তবািন সংক্রান্ত আডথ িক ক্ষমতা অপ িণ পডরপত্র অনুসরণ না করা:  

অথ ি মন্ত্রণালশির Delegation of Financial Power for Development Project সংক্রান্ত ২২-১২-২০০৪ 

তাডরশখর পডরপত্র অনুর্ািী আশলাচে প্রকেটি ‘ক’ ড্রশ্রণীর (৫০ ড্রকাটি োকার উশবি) প্রকে। এ ড্রশ্রণীভুি প্রকে ডহসাশব আশলাচে 

প্রকশের ডবডভন্ন অঙ্গ বাস্তবািশন প্রকে পডরচালশকর ড্রর্ আডথ িক ক্ষমতা থাকার কথা তার ড্রকানোই ড্রনই। প্রকে পডরচালশকর 

ড্রকান আডথ িক ক্ষমতা না থাকাি প্রকশের কা সমূহ বাস্তবািশন ডবডভন্ন সমস্যা ড্রর্মন দরপত্র প্রডক্রিাি ডবলি, সাইশে দ্রুত তসদ্ধান্ত 

গ্রহশণ ডবলি, প্রশিা শন সাইশে তাৎক্ষডণক কার্ ি সম্পাদন করশত না পারা ইতোডদ নানাডবধ সমস্যা হবয়বছ ববল প্রিীয়মান । 

ফ্বল প্রেবল্পর োবজর অগ্রগতি ব্যাহত হশিশি বশল ধারণা করা র্াি। 

৮.১.৯ নদী দূষণঃ 

প্রকল্পের আওর্ান বাস্তবাজনর্ রেী খরল্পরর েল্পল একজেল্পক কর্মর করৌ-পর্ সচল হল্পনল্পে, অন্যজেল্পক জবল্পশষ কল্পর মাোরীপুর পুরার 

বাজার ও কটল্পকরহাট এলাকান রেীর পাজর দূজষর্ করা হল্পচ্ছ। মাঠ পর্ থাল্পন সল্পরজজমল্পর পজরেশ থকাহল লযে করা  ায় ড্রয়, রেীর 

পাল্পি কর্খাল্পর ঘনবসজর্ রল্পনল্পে, কসখাল্পর মনলা আবজথরা কেল্পল রেীর পাজরল্পক দূজষর্ করা েহ   এবং একই সাল্পর্ নদী   রেীর 

পাি ভরাট হল্পচ্ছ। র্ারই জকছু আল্পলাকজচত্র সংগ্রহ কড্রর শ্লনহে ড্রদয়া েহলা: 

  

মাদারী র  রান বাজার এলাকায় পাশ্লন দূ হ র শ্লচত্র ড্রেহকরোে এলাকায় পাশ্লন দূ হ র শ্লচত্র 

  

৮.২ সুপাতর সমূহ: 

সমীযান প্রাপ্ত উত্তরোর্াল্পের মর্ামর্, েলীন আল্পলাচরা, গুরুত্বপূে থ ব্যজক্তল্পের সাযাৎকার এবং স্থারীন পর্ থাল্পন অনুজষ্ঠর্ মর্ 

জবজরমন কম থশালা কর্ল্পক প্রাপ্ত র্থ্যসমূহ পর্ থাল্পলাচরা কল্পর ভজবষ্যল্পর্ এ র্রল্পের প্রকে বাস্তবানল্পরর কযল্পত্র জরল্পমাক্ত সুপাজরশগুল্পলা 

অনুসরে করড্রত েহব।   

৮.২.১  বাঅশনৌপক-এর তনজস্ব টড্রজাবরর পা াপাত  টবসরোরী টড্রজার ব্যবহার করা: 

বাঅশনৌপক-এর তনজস্ব টড্রজার সারা বছরই টোন না টোন স্থাবন টনৌ-পবথর নাব্যিা রক্ষণাববক্ষণ বা Maintenance 

Dredging এর োবজ ব্যস্ত থােবি হয় । টসজন্য ভজবষ্যল্পর্ এ র্রল্পের প্রকে বাস্তবানল্পরর কযল্পত্র প্রেবল্পর তনি ষাতরি টড্রতজং 

োজ র্থাসময় সম্পাদবনর লবক্ষয তনজস্ব টড্রজাবরর সক্ষমিা বৃতদ্ধ েরা। (পর্ িশবক্ষণ 8.1.1) 

৮.২. ২ টড্রতজংকৃি মাটি প্রতিস্থাপন: 

টড্রতজং এর মাটির কার্ থকর প্রতিস্থাপন এর ড্রক্ষশত্র ড্রেড ং ও ড্রে ি ম্যাশেডরশিল ব্যববস্থাপনা সংডিষ্ট অনুশমাডদত নীডতমালা 

অনুসরণ করশত হশব। ড্রে ি ম্যাশেডরশিল স্থানীি  নগশণর সামডষ্টক চাডহদার আশলাশক রাস্তাঘাে, ড্রখলার মাঠ ভরাে ও অন্যান্য 

সরকাডর স্থাপনার কাশ  ব্যবহার করাশক প্রাডধকার ডদশত হশব এবং ড্রে ি মাটি র্াশত কৃডষ  ডম নষ্ট না কশর বা পুনরাি 
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প্রডতস্থাডপত মাটি নদী/খাশল এশস না পশর ড্রস  ন্য টড্রাতজংএর োজ শুরু েরার পূবব ষই টড্রতজং এর মাটি প্রতিস্থাপড্রনর জন্য 

সুতবিাজনে জায়গা তচতিি েবর ড্রনিা এবং টড্রজি েবয়ল তনতদ ষষ্ট স্থাশন িারণ েবর রাখার জন্য প্রবয়াজন অনুর্ায়ী িাইে 

তনম ষাণ এর পডরকেনা রাখা এবং ড্রস ড্রমাতাশবক ড্রেড ং কা  বাস্তবািন করা; (পর্ িশবক্ষণ 8.1.2) 

৮.২. ৩ টড্রতজংকৃি নদীর উপর তনতম ষি ব্রীবজর উলডিক ও অনুভূডমক তিয়াবরন্স: 

নদীর উপর ব্রীজ জরম থাল্পে প্রশ ায্য ড্রক্ষশত্র ড্রনডভশগেনাল তিয়াবরন্স ডনডিত করশত হশব এবং ড্রেড ংকৃত নদীর উপর 

অপডরডমত/প্রশিা শনর তুলনাি অপর্ থাপ্ত তিয়াবরন্স সিডলত  তনতম ষি ব্রীজ গুবলার Vertical/উলডিক ও 

Horizontal/অনুভূডমক তিয়াবরন্স বৃতদ্ধর তবর্বয় দ্রুি পদবক্ষপ গ্রহণ েরবি হবব; (পর্ িশবক্ষণ 8.1.3) 

৮.2. ৪ ভডবষ্যশত টড্রতজং োবজ আধুতনে মশিশলর পর্ িাপ্ত টড্রজার সংস্থার করা: 

টড্রতজং োবজর গুণগি মান  রক্ষা কশর সারাবির ড্রদশের নদ-নদী সমূশহর নাব্যতা রক্ষাকশে বাঅল্পরৌপক-এর জরজস্ব কেজার 

বহশর DGPS Receiver, Fuel & Running hour Meter, Dredging depth Meter, Depth indicator, 

Light for night time dredging ইর্োজে সরঞ্জাম সমৃদ্ধ আধুজরক সংহ াজন / সংস্থান করা  হয়াজন। (পর্ িশবক্ষণ 8.1.4) 

৮. 2. 5 নদীর Alignment এর পুনরুদ্ধার: 

রেী খরল্পরর পূল্পব থ স্থারীন প্রশাসল্পরর সহল্পর্াগীর্ান জসএস ম্যাল্পপ রেীর সীমারা জচজির্ কল্পর জরল্পর্ হল্পব। পুররান র্াল্পর্ রেীর পাি 

কবেখল হল্পন রা র্ান বা রেীল্পক দূষে করার সুল্পর্াগ রা পান কসজন্য কেজড মাটি জেল্পন রেীর দু’-পাল্পি পাল্পন হাটার রাস্তা করার 

এবং বরানল্পের ব্যবস্থা করল্পর্ হল্পব। নদী রযায় এবং এহক দূ   ি রাখহত গ সহচতনতা দতরী করহত েহব এবং সারাবছর নদী 

  নদীর তীর মশ্লনেশ্লরং করহত েহব। (পর্ িশবক্ষণ 8.1. 5 ও ৮.১. 10) 

৮.2. ৬ তসলবে ন সংক্রান্ত: 

নদীর কেজজং কাজ সমাশ্লির পর দুই/তিন বছর পরপর পুবরা টনৌ-পশথর সাবভ ষ েরা এবং প্রবয়াজন অনুর্ায়ী (১২%-১৫% ভরাে 

হশি র্াওিা সাবপবক্ষ) প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর Maintenance Dredging এর মাধ্যবম পতল অপসারবণর ব্যবস্থা করা। 

দু’টি রেীর সংল্পর্াগস্থল্পল সার্ারের্ পজল পিার প্রবের্া কবশী র্াল্পক। আল্পলাচে প্রকল্পের আজিনাল খাঁ ও কুমার রেীর সংল্পর্াগ 

মজহল্পষর চর এলাকা, কলানার কুমার ও আপার কুমার এর সংল্পর্াগ কটল্পকরহাট এলাকান পজল পিার প্রবের্া কবশী হওনান এখাল্পর 

প্রজর্ বেরই Maintenance Dredging করল্পর্ হল্পব। পরবত  একই  রহ র  ক  গ্রেহ র ড্রযহত্র র্থাসময় হাইবড্রাগ্রাতফ্ে 

জতরপ োবজর জন্য সাব ষক্ষতণেভাবব এেটি সাবভ ষ টিম প্রেল্প পতরচালবের অিীবন তনবয়াতজি েরা টর্বি পাবর। (পর্ িশবক্ষণ 8.1. 

৬ ও ৮.১.৭) 

৮.2. ৭ উন্নয়ন প্রেল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আতথ ষে ক্ষমিা অপ ষণ পতরপত্র অনুসরণ: 

প্রেল্প বাস্তবায়বন সংতেষ্ট সংস্থাসমূহবে “উন্নয়ন প্রেল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আতথ ষে ক্ষমিা” এর পতরপত্র র্থার্থভাবব অনুসরণ 

েরবি হবব। (পর্ িশবক্ষণ 8.1. 9) 

৮.2.8 ভতবর্ৎ প্রকে গ্রহশণর যুডিকথা: 

প্রেল্প সংতেষ্ট এলাোর জনসািারবণর মিামি, সবরজতমবন িথ্য পর্ ষাবলাচনা অনুর্ািী প্রেল্প বাস্তবায়বনর ফ্বল পতরবব  ও 

Ecology র ভারসাম্য তফ্বর এবসবছ। কৃতর্, মৎস্য, অবোঠাবমা উন্নয়ন, ব্যবসা বতণবজযর প্রসার র্া তেনা অথ ষনীতিবে আবরা 

টব ী সচল েরবছ। এগুবলা তববের্ণ েবর প্রিীয়মান হয় টর্, প্রেল্পটি গ্রহণ েরা যুতক্তযুক্ত হবয়বছ। টর্বহতু টদব র পতরবহন 

টসক্টবর টনৌ-পথ এেটি স্বল্পব্যয়ী টর্াগাবর্াগ মাধ্যম টসবহতু টনৌ-পথবে সচল ও োর্ ষেরী রাখা বািনীয়। ভতবর্বি এিরবণর 

আরও প্রেল্প গ্রহণ েরা টর্বি পাবর। ভতবর্বি পতরবব  বান্ধব এ িরবণর আরও প্রেল্প গ্রহণ েবর টদব র টনৌ-পথগুবলা সচল 

রাখার উবদ্যাগ গ্রহণ েরবি হবব।  



 

74 

 8.2.9 ড্রেকসই ড্রেড ং: 

ড্রেড ং কা  একটি ব্যিবহুল কার্ িক্রম। এ কা শক ড্রেকসই কশরশত হশল ড্রেড ং কার্ িক্রম গ্রহশণর পূশব ি অবশ্যই River 

Morphological Based Feasibility Study এর সুপাডরে এ ডভডিশত করশত হশব। ড্রেড ং কা  সম্পন্ন হবার পর 

উপশরর 8.2.5 ও 8.2.6 এর সুপাডরে অনুসরণ করশত হশব। 

8.2.১০ উপসংহার: 

সব তবর্য় তবববচনায় বলা র্ায় টনৌ-iæU পুনরুদ্ধাবরর জন্য প্রেল্পটি গ্রহণ েরা টর্ৌতক্তে ও সফ্ল হবয়বছ, সবব ষাপতর বলা র্ায়, 

টদব র অন্যান্য স্থাবন ভরাে হবয় র্াওয়া নদ-নদীসমূহ পুনরুদ্ধাবর অনুরূপ ব্যবস্থা টনয়া হবল িা সংতেষ্ট এলাোর জনগবণর দাতরদ্র 

তববমাচবন সহায়ে হবব।   
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পতরত ষ্ট সমূহ 

 

 ফ্রম ১: খানার জন্য প্রশ্নপত্র   

 ফ্রম ২: টনৌ-র্ান গণনার প্রশ্নপত্র  

 ফ্রম ৩: টনৌ-র্ান ব্যবহারোরীবদর জন্য প্রশ্নপত্র  

 ফ্রম ৪: দলীয় আবলাচনার জন্য তনবদ ষত ো (FGD) 

 ফ্রম ৫: তনতবি সাক্ষাৎোবরর জন্য প্রশ্নপত্র 

 ফ্রম ৬: স্থানীয় পর্ ষাবয় েম ষ ালা (Local Level Workshop) 

 ফ্রম ৭: প্রেবল্পর ক্রয় সংক্রান্ত োর্ ষক্রবমর টচেতলষ্ট 
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ফ্রম ১: খানার জন্য প্রশ্নপত্র   

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদ  সরোর 

বাস্তবায়ন পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ 

পতরেল্পনা মন্ত্রণালয়  

খানা জতরপ 

ভূডমকা: 

শুভ সকাল। আমার নাম ......................., আডম এক ন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী, আডম  ZH Consultants  নামক গশবষণা 

প্রডতষ্ঠান ড্রথশক এশসডি। আমরা বতিমাশন মাদারীপুর, চরমুগুরডিা, েশকশরহাে ও ড্রগাপালগঞ্জ ড্রনৌ-পথ খনন প্রকেশর প্রভাব 

মূল্যািন কাশ  সম্পৃি আডি। আপনাশক ধন্যবাদ ড্রর্, আপডন এই মূল্যািন প্রডক্রিাি সাক্ষাৎ প্রদান করশত সম্মত হশিশিন। 

আমাশদর মূল্যািন কাশ র  ন্য আপনার ডনকে ড্রথশক বস্তুডনষ্ট তথ্য প্রতোো করডি। এর  ন্য আমাশদর প্রাি এক ঘন্টা সমি 

প্রশিা ন হশব। আপনাশক ডনিিতা ড্রদিা হশে ড্রর্, আপনার প্রদি সমস্ত তথ্য সম্পুণ িভাশব ড্রগাপন রাখা হশব।   সাক্ষাতকারটি 

BIWTA ডচঠি দ্বারা অনুশমাডদত। 

ডবভাগ-ক: সাক্ষাৎকার সম্পডকিত ড্রমৌডলক তথ্য 

1 ক্রডমক নির  

2 ইউনডিন এর নাম  

3 সাক্ষাৎকাশরর তাডরখ (ডদন/মাস/বির)    

4 সাক্ষাৎকাশরর সমি (শুরুর সমি)    

5 সাক্ষাৎকাশরর সমি (ড্রেশষর সমি)   

 

 েরম- ১   
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মাদারীপুর, চরমুগুডরিা, ড্রেশকরহাে ও ড্রগাপালগঞ্জ ড্রনৌ-পথ খনন প্রেবল্পর আওিায় 

উিরদাতার সম্পডকিত ড্রমৌডলক তথ্য 

ক্র.নং প্রশ্ন ডবকে উির 

1. উিরদাতার নাম   

২.  উিরদাতার  ঠিকানা গ্রামঃ   

ড্রমৌ াঃ   

িাকঘরঃ   

3. ড্রমাবাইল নির    

4. ওিাি ি নির  

৫. েহর বা গ্রামীণ এলাকা?(পর্ িশবক্ষণ কশর) ১. গ্রামীণ এলাকা  

২. েহর এলাকা  

 

 

৬. অনুগ্রহ কশর বলশবন আপনার বিস কত? (বির)  

৭. ডলঙ্গ (পর্ িশবক্ষণ কশর) ১. মডহলা 

২. পুরুষ  

 

৮. ডেক্ষা: আপডন কত দূর পর্ িন্ত ড্রলখাপড়া 

কশরশিন?  

১. ডনরক্ষর 

২. স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন 

৩. শুধু পড়শত পাশর 

৪. প্রাথডমক পর্ িন্ত 

৫. মাধ্যডমক পর্ িন্ত 

৬. উচ্চ মাধ্যডমক পর্ িন্ত 

৭. স্নাতক বা উশিি 

 

৯. আপনার ড্রপো ডক? ১. কৃডষ  

২. অকৃডষ  

৩. ড্র শল  

৪. ডদনমুজুর  

৫. ব্যবসা  

৬. গৃডহণী 

৭. চাকডর 

৮. ড্রবকার 

৯. অবসর 

১০. অন্যান্য 

 

১০. আি: আপনার পাডরবাডরক মাডসক গড় আি 

কত?  

োকা  

 

১১. সঞ্চি: আপনার পাডরবাডরক মাডসক/বাৎসডরক 

সঞ্চি কত? 

োকা  

 

১২. আপনার পডরবাশরর সদস্য সংখ্যা কত? ব্যডি  

১৩. আপডন এই ইউনডিন-এ কত বির বসবাস 

করশিন? 

বির  

১৪. দূরত্ব: ড্রনৌপথ আপনার বাডড় ড্রথশক কত ডক.ডম?  ডক.ডম.  

 

প্রকে সংক্রান্ত উিরদাতার তথ্য 
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ক্র.নং ডববরণ ড্রকাি- ১ ড্রকাি -২ ড্রকাি -৩ 
ড্রকাি 

লডিুন 

প্রশ্ন: ১. আপডন ডক মাদারীপুর, চরমুগুরডিা, েশকশরহাে ও ড্রগাপালগঞ্জ 

ড্রনৌ-পথ ধনন প্রকেশর সম্পশকি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

অবগত আশিন? 

হোঁ না  াডন না  

 নদী/খাল খনন, নাব্যতা বৃডি সম্পডকিত তথ্য 

প্রশ্ন: ২. আপডন  াশনন ডক কত বির পূশব ি এই নদী/খাল খনন করা 

হশিশি? 

....বির .... মাস  াডন না  

প্রশ্ন: ৩. খনন-এর ফশল নদীর নাব্যতা বৃডি ড্রপশিশি ডক?   হোঁ না  াডন না  

প্রশ্ন: ৪. নদী/খাল খনশনর ফশল ড্রনৌকা বা অন্যান্য  লর্াশনর চলাচল 

বৃডি ড্রপশিশি ডক? 

হোঁ না  াডন না  

 সামাড ক ডবষিক  

প্রশ্ন: ৫. আপডন ডক মশন কশরন, নদী/খাল খনশনর ফশল পূশব ির তুলনাি 

ড্রলাক ন র্াতািাত সুডবধা পাশে? 

হোঁ না  াডন না  

প্রশ্ন: ৬. নদী পশথর নাব্যতা বৃডির ফশল ডক এখানকার মানুশষর 

সামাড ক  ীবনর্াত্রাি পডরবতিন হশিশি ডক? 

হোঁ না  াডন না  

 অথ িজনডতক ডবষিক 

প্রশ্ন: ৭. নদী/খাল খনশনর ফশল ড্রনৌপশথ পণ্য পডরবাহী কাশগ িা চলাচল 

আশগর ড্রচশি ড্রবশড়শি ডক? 

হোঁ না  াডন না  

প্রশ্ন: ৮. নদী/খাল খনশনর ফশল পণ্য পডরবহন খরচ পূশব ির ড্রচশি 

তুলনামুলক কশমশি ডক? 

হোঁ না  াডন না  

প্রশ্ন: ৯.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           নদী/খাল খনড্রনর ফশল এখানকার মানুষ অথ িজনডতকভাশব 

আশগর ড্রচশি লাভবান হশিশি ডক? 

হোঁ না  াডন না  

 পডরশবে ডবষিক     

প্রশ্ন: ১০. নদী/খাল খনশনর ফশল, পূশব ির তুলনাি অত্র এলাকার পাডন 

ডনষ্কােন ব্যবস্থার উন্নডত হশিশি ডক? 

হোঁ না  াডন না  

প্রশ্ন: ১১. নদী/খাল খনশনর ফশল নদীর আশে-পাশের পডরশবশের পূশব ির 

তুলনাি উন্নডত ঘশেশি ডক? 

হোঁ না  াডন না  

 কৃডষ ডবষিক  

প্রশ্ন: ১২. নদী/খাল খনশনর ফশল এখানকার কৃডষকাশ  পূশব ির ড্রচশি 

পাডনর প্রাডপ্ত আশরা সহ লভে হশিশি ডক? 

হোঁ না  াডন না  

 অন্যান্য      

প্রশ্ন ১৩. ড্রনৌপশথ নতুন োডম িনাল ও ঘাে ডনম িাশণর ফশল এখন মানুশষর 

ড্রনৌপশথ চলাচল পূশব ির ড্রচশি বৃডি ড্রপশিশি? 

হোঁ না  াডন না  

প্রশ্ন ১৪. আপডন ডক মশন কশরন বতিমাশন নদী/খাল পুনঃভরাে হশে? হোঁ না  াডন না  

প্রশ্ন: ১৫. আপডন ডক মশন কশরন বতিমান অবস্থাি নদী/খাল আশরা খনন 

করার প্রশিা ন আশি? 

হোঁ না  াডন না  

প্রশ্ন: ১৬. প্রকেশর আওতাি বৃক্ষশরাপন করা হশিশি ডকনা? হোঁ না  াডন না  

প্রশ্ন: ১৭. অবকাঠাশমাগত ড্রকান উন্নিন করা হশিশি ডকনা? হোঁ না  াডন না  

প্রশ্ন: ১৮: এই ড্রনৌপথ উন্নিশনর  ন্য আপনার মশত কী কী পদশক্ষপ ড্রনিা উডচত? 

১.  

২. 

৩. 

সহবর্াগীিা েরার জন্য আপনাবে িন্যবাদ 
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ফ্রম ২: টনৌ-র্ান গণনার প্রশ্নপত্র  

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদ  সরোর 

বাস্তবায়ন পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ 

পতরেল্পনা মন্ত্রণালয়  

মাদারীপুর, চরমুগুডরিা, ড্রেশকরহাে ও ড্রগাপালগঞ্জ ড্রনৌ-পথ খনন প্রেবল্পর আওিায় 

টনৌ-র্ান গনণা জতরপ 

টনৌ-র্ঘাবের আইতিোঃ :        টনৌ-র্ঘাবের নামোঃ 

সংশর্াগকারী ড্রনৌ-ঘাশের নামঃ     ছুটির ডদন/ছুটির ডদন ব্যতীতঃ  

টনৌ-র্ঘাবের িরণোঃ আবহাওয়াোঃ ে. বৃতষ্ট খ. শুেনা     িাতরখোঃ     

ড্র লাঃ উপশ লাঃ    ইউডনিনঃ 

ড্রনৌ-র্াশনর ধরণ 
প্রডতডদন ড্রনৌ-র্াশনর সংখ্যা 

সকাল ৭-৮ সকাল ৮-৯ সকাল ৯-১০ সকাল ১০-১১ সকাল ১১-১২ দুপুর ০১-০২ দুপুর ০২-০৩ দুপুর ০৩-০৪ ডবকাল ০৪-০৫ ডবকাল ০৫-০৬ সন্ধ্ো ০৬-০৭ 

র্াডন্ত্রক                       

 াহা             

লঞ্চ            

ট্রলার            

কাশগ িা            

ইডজ্ঞন চাডলত ড্রনৌকা  

(র্াত্রীবাহী) 

           

ইডজ্ঞন চাডলত ড্রনৌকা  

(মালবাহী) 

           

স্পীি ড্রবাে            

উপ-ড্রমাে            

অর্াডন্ত্রক                       

র্াত্রী পারাপাশরর ড্রনৌকা                       

মালামাল পডরবহশনর ড্রনৌকা                       

উপ-ড্রমাে            

সব িশমাে            

েরম - ২ 



 

 

ফ্রম ৩: টনৌ-র্ান ব্যবহারোরীবদর জন্য প্রশ্নপত্র  

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদ  সরোর 

বাস্তবায়ন পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ 

পতরেল্পনা মন্ত্রণালয়  

 

মাদারীপুর, চরমুগুডরিা, ড্রেশকরহাে ও ড্রগাপালগঞ্জ ড্রনৌ-পথ খনন প্রেবল্পর আওিায়  

টনৌ-র্ান ব্যবহারোরীবদর উপর জতরপ 

টনৌ-র্ঘাবের অবস্থান: --------------------  গ্রাম:---------------------------- ইউতনয়ন------------------------ 

 

উপবজলা:-------------------     টজলা:--------------------------- 

 

টনৌ-র্ঘাবের নাম:-------------------------------------------  

 

সাক্ষাৎোর গ্রহবণর িাতরখ: ....................... 

সুপারভাইজাবরর নাম : .................................................   স্বাক্ষর ও িাতরখোঃ..................................... 

সাক্ষাৎোর গ্রহণ: শুরুর সময় : .................................................   ট র্ সময়: ........................................... 

সাক্ষাৎোর গ্রহণোরীর স্বাক্ষর ও িাতরখোঃ ......................................... 

 

(বনৌ-র্ান গণনা জতরপ টর্ সেল টনৌ-র্ঘাবে েরা হবব, টসই সেল টনৌ-র্ঘাবে টনৌ-র্ান ব্যবহারোরীবদর উপর জতরপ েরবি হবব)  

1. টনৌ-র্ান ব্যবহারোরী উিরদািার নামোঃ    ......................................... টমাবাইল নং:                         

2. বয়সোঃ..................... (পূণ ষ বছর) 

3. তলঙ্গ:  ে. পুরুর্  খ. মতহলা  গ. জহজিা (তৃর্ীন জলে) 

4. টপ াোঃ........................................ 

5. ত ক্ষাগি টর্াগ্যিাোঃ....................................... 

6. ে.  টনৌ-র্ঘাে েি সাবল দিরী হবয়বছ? ..................................................... 

খ.  োরা দিরী েবরবছ?........................................................................ 

গ.  র্ঘােটি দিরীর পর টমরামি েরা হবয়বছ তে?.....................................  

র্ঘ.  োরা টমরামি েবরবছ?............................................................... 

7. আপতন েি বছর র্াবৎ র্ঘােটি ব্যবহার েরবছন?.......................................বছর 

8. আপতন েি র্ঘন র্ঘন র্ঘােটি ব্যবহার েবরন? ..... বার  তদবন/সপ্তাবহ/মাবস 

9. র্ঘাে দিরী/বমরামবির পর র্াির্য়াি ও পতরবহন খরবচর পতরবিষন হবয়বছ তে?     ১= হযাঁ  ২=না 

হযাঁ হবল, ১=টববিবছ ২= েবমবছ 

10. র্ঘাে দিরী/বমরামবির ফ্বল ব্যবসার িরবণর টোন পতরবিষন হবয়বছ তে?    ১= হযাঁ  ২=না 

হযাঁ হবল,  তে িরবণর পতরবিষন হবয়বছ?  

11. র্ািায়াবি সময় েম লাগবছ তে?   ১= হযাঁ  ২=না 

12. র্ঘাে দিরী/বমরামবির ফ্বল টর্াগবর্াগ সহজ হবয়বছ তে? ১= হযাঁ  ২=না 

েরম - ৩ 



 

 

হযাঁ হবল,  তেভাবব?........................................................................................................... 

13. অন্য টোন টসবা টর্মন: তচতেৎসা, ত ক্ষা, পণ্য পতরবহন ইিযাতদ সহজলভয হবয়বছ তে? ১= হযাঁ    ২=না  

হযাঁ হবল,  তেভাবব?.............................................................................................................. 

14. র্ঘােটি দুর্ঘ ষেনা প্রবণ তে না?  ১= হযাঁ  ২=না 

15. শুষ্ক টমৌসুবম র্ঘােটি টনৌ-র্ান চলাচবল উপবর্াগী থাবে তেনা?  ১= হযাঁ  ২=না 

হযাঁ বা না হবল, োরণ----------------------------------------- 

16. র্ঘােটি সম্পষবে আপনার মিামি বলুন: 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................ 

সহবর্াগীিা েরার জন্য আপনাবে িন্যবাদ 



 

 

ফ্রম ৪: দলীয় আবলাচনার জন্য তনবদ ষত ো (FGD) 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদ  সরোর 

বাস্তবায়ন পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ 

পতরেল্পনা মন্ত্রণালয়  

মাদারীপুর, চরমুগুডরিা, ড্রেশকরহাে ও ড্রগাপালগঞ্জ ড্রনৌ-পথ খনন প্রেবল্পর সুফ্লবভাগীবদর দলীয় আবলাচনার তনবদ ষত ো  

অং গ্রহণোরী: প্রেল্প েম ষেিষা, মাঠ পর্ িাশির কম িকতিা, মাঠ কমী, স্থানীি ড্রনর্তবৃন্দ, গন্যমান্য ব্যডিবগ ি, মুডিশর্ািা ডেক্ষক 

এবং সংডিষ্ট ড্রস্টকশহাল্ডার 

[প্রতি FGD-টি অং গ্রহণোরী ১০- ১২ জন ] 

 

এফ্তজতি সমন্বয়োরীর নামোঃ ..........................................    সহায়িাোরীর নামোঃ ........................................ 

দলীয় আবলাচনার স্থানোঃ ..............................................                   িাতরখ: ................................. ........... 

দলীয় আবলাচনায় অং গ্রহণোরীবদর পতরতচতি 

ক্র. নাম বয়স তলঙ্গ পদবী টমাবাইল নং স্বাক্ষর 

১.       

২.       

৩.       

৪.       

৫.       

৬.       

৭.       

৮.       

৯.       

১০.       

১১.       

১২.       

 

 

টজলা  : ............................................    টোি নং : ..........................    

উপবজলা : ............................................               টোি নং : .......................... 

 

 

েরম- ৪ 



 

 

দলীয় আবলাচনার মূল তবর্য়বস্তুোঃ 

1. প্রেবল্পর সম্পবেষ আপনাবদর অতভজ্ঞিা বণ ষনা েরুন? 

2. প্রকশের মাধ্যশম বাস্তবািনকৃত নদী/খাল খনশনর ফশল স্থানীি  নশগাষ্ঠীর কী কী সুডবধা হশিশি বশল আপডন মশন 

কশরন? 

3. প্রকশের মাধ্যশম নদী খনশনর পর খননকৃত মাটি নদীশত আসশি ডকনা, নদীর পাড় ড্রভশঙ্গ পড়শি ডকনা ড্রস ডবষশি 

আপনাশদর অতভজ্ঞিা বা মিামি বণ ষনা েরুন? 

4. প্রকশের মাধ্যশম বাস্তবািনকৃত নদী/খাল খনশনর ফশল স্থানীি মানুশষর কৃডষ ও মৎস্য উৎপাদন বৃডি ও আথ ষ-

সামাতজে অবস্থার উন্নিশন কী ধরশণর ভূডমকা রাখশি? 

5. প্রকশের মাধ্যশম বাস্তবািনকৃত নদী/খাল খনশনর ফশল পডরশবশের উপর ড্রকাশনা ইডতবাচক প্রভাব পশড়শি ডক? 

6. প্রকশের মাধ্যশম বাস্তবািনকৃত নদী/খাল খনশনর ফশল এই ড্রনৌ-পশথর দুব িল ডদকগুশলা কী কী? 

7. প্রকশের ড্রেড ংকৃত মাটি দ্বারা প্রকে এলাকার স্কুল/কশল /মাদ্রাসার মাঠ এবং আেপাশের গতি, ড্রিাবা প্রভৃডত ভরাে 

করাি িাত্র/ িাত্রীশদর চলাশফরা/ড্রখলাধুলা/ডবশনাদশনর সুশর্াশগর ড্রকান পডরবতিন হশিশি ডক? 

8. প্রকেটি বাস্তবািশনর পর পাডনবাডহত ড্ররাগ ড্রর্মন কশলরা,  ডন্ডস, আমােি ইতোডদর ড্রকমন পডরবতিন হশব বশল 

আপডন মশন কশরন? 

9. উি প্রকশের মাশধ্যশম  বাস্তবায়নকৃি োর্ ষক্রম আপনাবদর এলাোর উপর  তে িরবণর প্রভাব পবরবছ  আবলাচনা 

েরুন। 

 ড্রনৌ-র্ান ও ড্রনৌ-র্ান ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃডি ড্রপশিশি 

 র্ািায়াি ও পণ্য পতরবহবন সহজলভযিা  

 কৃডষপণ্য/মৎস্য ও মৎস্য াতপণ্য/মালামাল পডরবহন খরচ 

 ত ল্প োরখানার মালামার পতরবহবন সহজির  

 েম ষসংস্থাবনর টোন পতরবিষন 

 টড্রতজংকৃি মাটি দ্বারা ভরাে েরায় এলাোর টসৌন্দবেষর বৃতদ্ধ 

10. ড্রনৌ-পশথ অত্র এলাকার ড্রর্াগাশর্াগ ব্যবস্থার উন্নডত হশল  নগশণর র্াতািাত খরচ ড্রকমন পডরবতিন হশত পাশর বশল 

আপডন মশন কশরন? 

১. একই থাকশব  ২. বাড়শব  ৩. কমশব  ৪. একই থাকশব 

11. ড্রলাহার ড্রলা-হাইে ডি  এর কারশন কত সংখ্যক  াহা  ও লঞ্চ চলাচশল ডবঘ্ন হশে; ড্রস সম্পশকি মতামত প্রদান? 

12. প্রেবল্পর োর্ ষক্রম আবরা গতি ীল েরার টক্ষবত্র আপনাবদর পরাম ষ তে? 

সহবর্াগীিা েরার জন্য আপনাবদর িন্যবাদ 

 



 

 

ফ্রম ৫: তনতবি সাক্ষাৎোবরর জন্য প্রশ্নপত্র  

 

মাদারীপুর, চরমুগুডরিা, ড্রেশকরহাে ও ড্রগাপালগঞ্জ ড্রনৌ-পথ খনন (১ম সংব াতিি) প্রেল্প 

 

ডনডবড় সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা 

 

োশগ িে গ্রুপ: প্রকে পডরচালক, সহকারী প্রশকৌেলী, উপ-সহকারী প্রশকৌেলী। 

ভূডমকা: আস্সালামু আলাইকুম। আমার নাম ---------। আডম ZH Consultants নামক গশবষণা প্রডতষ্ঠান এবং পডরকেনা 

মন্ত্রণালশির আইএমইডি (IMED) এর পক্ষ ড্রথশক মাঠ পর্ িাশি প্রভাব মূল্যািণ কা শর উশদ্দশশ্য এশসডি । আমরা বতিমাশন 

“মাদারীপুর, চরমুগুডরিা, ড্রেশকরহাে ও ড্রগাপালগঞ্জ ড্রনৌ-পথ খনন (১ম সংশোডধত) প্রকে ” প্রকশের  কাশ  সম্পৃি আডি। এই 

ডনডবড় পডরবীক্ষশণর উশদ্দশ্য হশে, প্রকশের কম িকান্ড উশদ্দশ্য অনুর্ািী বাস্তবাডিত হশে ডকনা তা ড্রদখা, প্রকশের বাঁধাসমূহ ডচডিত  

কশর তা ডনরসশনর উপাি ড্রবর করা এবং প্রকশের মাধ্যশম সুডবধাশভাগীশদর ডক ডক পডরবতিন হশিশি ড্রস ডবষশি তথ্য সংগ্রহ করা। 

আমরা এ সম্পশকি আপনার মূল্যবান মতামত সংগ্রশহর  ন্য এশসডি। এ প্রসশঙ্গ আপডন আপনার মূল্যবান বিব্য প্রদাশনর মাধ্যশম এই 

গশবষণাি অবদান রাখশত পাশরন। আপনার মতামত শুধু মাত্র গশবষণার কাশ  ব্যবহৃত হশব এবং আপনার ড্রদিা তথ্য সম্পূণ ি ড্রগাপন 

রাখা হশব। আপনার অনুমডত ড্রপশল আডম সাক্ষাৎকার শুরু করশত পাডর। 

ক. প্রথম ডভড ে:              ১. সফল হশিশি                                 ২. সফল হিডন 

খ. ডদ্বতীি ডভড ে:             ১. সফল হশিশি                                 ২. সফল হিডন 

গ. র্ততীি ডভড ে:             ১. সফল হশিশি                                 ২. সফল হিডন  

ড্রকস নং :     

 ডবভাগ: ................................................ ড্রকাি নং : ............................  

ড্র লা: ...............................................      ড্রকাি নং : ............................    

উপশ লা: ...............................................   ড্রকাি নং : .......................... 

ওিাি ি:................................................ ড্রকাি নং :  .......................... 

 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম : ................................................. সাক্ষাৎকার গ্রহশণর তাডরখ: ..................... 

সুপারভাই াশরর নাম : ................................................. তাডরখ: ............................................ 

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শুরুর সমি: ................................................. ড্রেষ সমি: ........................................ 

 

উিরদাতার তথ্য 

নামঃ........................................................................................ 

বতিমান পদবীঃ........................................................................... 

প্রকে পডরচালক পশদ ড্রর্াগদাশনর তাডরখঃ...................................................... 

মন্ত্রণালি/ডবভাগ/সংস্থাঃ ....................................................................... 

প্রকশের সাশথ সম্পকিঃ ................................................................. 

ড্রফানঃ..................................................................................... 

  

dig-৫ 



 

 

ড্রসকেন ১: প্রকে সম্পডকিত তথ্যাবডল 

 

১. প্রকশের ডনেডলডখত ডবষশি আপডন ডক  াশনন? 

ক্র.ম. ডবষি মন্তব্য 

ক. প্রকে ব্যি  

খ. বাস্তবািনকাল  

গ. বরাদ্দ অনুর্ািী ব্যি  

২. ক্রি সম্পডকিত কা  ডিডপডপ এবং প্রডকউরশমন্ট নীডতমালা অনুর্ািী সম্পন্ন করা হশে/হশিশি ডক? 

১. হোঁ                                                  ২. না                            ৩.  াডননা 

২.১ উির হোঁ হশল, কী কী ধরশণর প্রডক্রিা এবং পিডত অনুসরণ করা হশিডিল? 

ক.   

খ.   

গ.   

ঘ.   

ঙ.  

 

২.২ উির না হশল, কারণগুশলা ডক ডক? 

ক.   

খ.   

গ.   

ঘ.   

ঙ.  

  

২.৩ কার্ িাশদশে কতটি কশর প্রডতষ্ঠান অংেগ্রহণ কশরডিল? 

ক্র.নং. কার্ িাশদশের নাম প্রডতষ্ঠাশনর সংখ্যা 

ক.   

খ.   

গ.   

ঘ.   

ঙ.   

  

২.৪ ড্রকান ড্রকান প্রডতষ্ঠানশক কার্ িাশদে প্রদান করা হশিডিল?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

৩. ডপডপআর-২০০৮ অনুর্ািী কার্ ি/মালামাল/ড্রসবা/ক্রি সংক্রান্ত তথ্যাবডল: 



 

 

ক্র.ডম. ডববরণ মন্তব্য 

১। মন্ত্রণালি/ডবভাগ  

২। বাস্তবািনকারী সংস্থা  

৩। প্রকশের নাম  

৪। দরপত্র অনুর্ািী কাশ র নাম  

৫। দরপত্র প্রকােকারী পডত্রকার নাম  

৬। দরপত্র ডবক্রি শুরুর তাডরখ  

৭। দরপত্র ডবক্রশির ড্রেষ তাডরখ ও সমি  

৮। দরপত্র গ্রহশণর ড্রেষ তাডরখ ও সমি  

৯। প্রাপ্ত ড্রমাে দরপশত্রর সংখ্যা  

১০। দরপত্র ড্রখালার তাডরখ ও সমি  

১১। ড্ররসপনডসভ দরপশত্রর সংখ্যা  

১২। নন-ড্ররসপনডসভ দরপশত্রর সংখ্যা  

১৩। দরপত্র মূল্যািন কডমটির সভার তাডরখ  

১৪। কার্ িডববরণী অনুশমাদশনর তাডরখ  

১৫। ডসএস দতডরর তাডরখ  

১৬। ডসএস অনুশমাদশনর তাডরখ  

১৭। NOA প্রদাশনর তাডরখ  

১৮। ড্রমাে চুডি মূল্য  

১৯। চুডি স্বাক্ষশরর তাডরখ  

২০। কার্ িাশদে প্রদাশনর তাডরখ   

২১। কার্ িাশদে অনুর্ািী কা  শুরুর তাডরখ  

২২। সমি বৃডি হশি থাকশল, কতডদন বৃডি এবং কারণ  

২৩। কার্ িাশদে অনুর্ািী কা  সমাডপ্তর তাডরখ  

২৪। চুড়ান্ত ডবল  মাদাশনর তাডরখ ও ডবশলর পডরমাণ  

২৫। চুড়ান্ত ডবল পডরশোশধর তাডরখ ও পডরমাণ  

 

৩.১: প্রকশের ক্রি কার্ িক্রম পরীক্ষা 

ক্র.নং. খাত/ডববরণ মন্তব্য 

১ দরপত্র দডলল র্খার্থভাশব প্রণীত হশিশি ডকনা?  

২ দরপত্র ডবজ্ঞডপ্ত র্থাসমশি পডত্রকাি এবং প্রশর্া ে ড্রক্ষশত্র ডসডপটিইউ এর ওশিব 

সাইশে প্রকাে করা হশিশি ডকনা? 

 

৩ দরপত্র প্রণিশন র্থার্থ সমি ড্রদখা হশিশি ডকনা?  

৪ দরপত্র র্থার্থভাশব মূল্যািন করা হশিশি ডকনা?  

৫ দরপত্র মূল্যািশনর অর্থা ডবলি হশিশি ডকনা?  

৬ দরপত্র মূল্যািশন অন্য সংস্থার প্রডতডনডধ উপডস্থত ডিশলন ডকনা এবং তাশদর 

মতামত ডবশবডচত হশিশি ডকনা? 

 



 

 

৭ দরপত্র ফ্রন্ট ড্রলাশিি ডিল ডকনা?  

৮ দরপশত্র অশর্ৌডিক কাো-ড্রিড়া ডিল ডকনা?  

৯ র্থার্থ কর্তিপক্ষ দরপশত্র অনুশমাদন কশরশি ডকনা?  

১০ দরপশত্র ডবষশি ড্রকান অডভশর্াগ ডিল ডকনা র্ডদ ড্রথশক থাশক র্থার্থ কর্তিপক্ষ 

তা ডনষ্পডি কশরশি ডকনা? 

 

 

৪. প্রকশের  নবল সম্পডকিত তথ্য (কতটি পদ ডিল, কত ন ডনশিাগ ড্রপশিশি, অগ িাশনাগ্রাম ইতোডদ) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৫. প্রকশের বাস্তবািন সম্পডকিত ডনেডলডখত সমস্যাবলী ডবষশি আপডন ডক  াশনন? 

ক্র.নং. ডবষি মন্তব্য 

ক. অথ িািশন ডবলি  

খ. পণ্য, কার্ ি ও ড্রসবা ক্রি/সংগ্রশহর ড্রক্ষশত্র ডবলি  

গ. প্রকে ব্যবস্থাপনার মান  

ঘ. প্রকশের ড্রমিাদ ও ব্যি বৃডি  

 

৬. প্রকশের কম িকান্ডগুশলার গুণগত মান ও পডরমাণ অনুশমাডদত ডিডপডপ/আরডিডপডপর নকোঁ অনুর্ািী বাস্তবাডিত হশিশি ডক?  

 

১. হোঁ                                                  ২. না                               ৩.  াডননা 

 

 

৬.১ উির না হশল, কারণগুশলা ডক ডক? 

 

ক.  

খ.  

গ.  

ঘ.  

ঙ.  

 

৭. প্রকশের আওতাি সম্পাডদত প্রধান কম িকান্ডগুশলার কার্ িকাডরতা সম্পিশক আপনার মতামত ডক? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৮. প্রকশের উশদ্দশ্য অ িশনর পশথ অগ্রগডত ফলপ্রসু করার  ন্য গৃহীত কার্ িাবলী প্রকশের উশদ্দশশ্যর সাশথ সামঞ্জস্যপূণ ি ডকনা এ 

সম্পিশক আপনার মতামত ডক? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

৯. প্রকশের আওতাি বাস্তবাডিত কম িকান্ডগুশলার অগ্রগডত সম্পডকিত ডবষি: 

 

ক্র. 

নং 

কাশ র নাম 

আরডিডপডপ 

অনুর্ািী 

লক্ষে 

ড্রর্ পডরমাণ করা 

হশিশি 

ব্যডিত অথ ি মন্তব্য 

1 েম ষেিষাবদর টবিন     

2 েম ষচারীবদর টবিন     

3 ভাতাডদ     

4 পরাম ষে     

5 ফশোকডপিার     

6 কডম্পউোর, ডপ্রন্টার, ল্যাপেপ     

7  ীপ 

িাবল ড্রকডবন ডপকআপ 

  

 

 

8 প্রশকৌেল  ডরপ     

9 মাটির িাইক ডনম িাণ     

10 ড্রবসরকাডর ড্রে ার দ্বারা ড্রেড ং     

11 ডবআইিডিউটিএ এর ড্রে ার দ্বারা ড্রেড ং     

12 এক্সকোশভের দ্বারা ড্রনৌ-পথ খনন     

13 ডবআইিডিউটিএ ড্রে ার এর এনডসলাডর কা      

14 তর ার ড্রবড়া     

15 হাইশোগ্রাডফক সাশভ ি     

16 ড্রনডভশগেনাল এইি ডপডস, পুল স্থাপন     

17 ডবডবধ     

 

 

১০. (ক) প্রকশের আওতাি ড্রনৌ-পথ ড্রেড ং ও খনন কা  বাস্তবািন করার পূ িশব ড্রকান Hydrographic Survey এবং Pre-

work and Post Work করা হড্রিশি কডনা? 

............................................................................................................................. ........................... 

 

...................................................................................................................................... .................. 

 (খ)  প্রকশের কর্তিক বাস্তবাডিত ড্রনৌ-পথ ড্রেড ং ও খনন কা শর এখন কী অবস্থাি আশি? 

 

........................................................................................................................................................  

 

............................................................................................................................. ........................... 



 

 

 

১১. প্রকশের আওতাি বাস্তবািনকৃত ড্রনৌ-পথ ড্রেড ং ও খনন কা সমূশহর বতিমান সমস্যাগুশলা কী কী? 

............................................................................................................................. ........................... 

 

............................................................................................................................. ........................... 

 

১২. প্রকে বাস্তবার্শনর সমি স্থানীি  নসাধারশণর মতামত ড্রনওিা হশিডিল ডক? 

 

১. হোঁ                                                  ২. না                               ৩.  াডননা 

 

১২.১ উির হোঁ হশল, ডকভাশব? 

............................................................................................................................. ........................... 

 

............................................................................................................................. ........................... 

১৩. অন্যান্য সংডিষ্ট সংস্থার সাশথ ডকভাশব সমন্বি করা হি? 

 

........................................................................................................................................................  

 

............................................................................................................................. ........................... 

১৪.এই প্রকশের এবং অন্যান্য প্রকশের কম িকান্ডগুশলার ডভন্নতা এবং অডভন্নতার ডবষশি আপনার মতামত ডক? 

 

............................................................................................................................. ........................... 

 

............................................................................................................................. ........................... 

১৫. ড্রলাহার ড্রলা-হাইে ডি  এর কারশন কত সংখ্যক  াহা  ও লঞ্চ চলাচশল ডবঘ্ন হশে; ড্রস সম্পশকি মতামত প্রদান?   

 

............................................................................................................................. ........................... 

 

........................................................................................................................................................ 

১৬. প্রকে বাস্তবািশনর ফশল পডরশবেগত ডক ডক ইডতবাচক প্রভাব পশড়শি?   

 

......................................................................................................................... ............................... 

 

............................................................................................................................. ........................... 

১৭.  প্রকে বাস্তবািশনর ফশল পডরশবেগত ডক ডক ড্রনডতবাচক প্রভাব পশড়শি? 

 

............................................................................................................................... ......................... 

 



 

 

........................................................................................................................................................ 

১৮. এই প্রকশের সম্ভাব্য বডহগ িমন পডরকেনা (Next Step) সম্পশকি আপনার মতামত ডক? 

 

............................................................................................................................ ............................ 

 

............................................................................................................................. ........................... 

১৯. প্রকশের সবল (Strength) ডদকগুশলা ডক ডক? 

 

........................................................................................................................................................  

 

............................................................................................................................. ........................... 

২০. প্রকশের দুব িল (Weakness) ডদকগুশলা ডক ডক?  

............................................................................................................................. ........................... 

 

........................................................................................................................................................  

২১. প্রকশের ডক ডক সুশর্াগ রশিশি? 

 

........................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................. ........................... 

২২. প্রকশের ঝুঁডকসমূহ ডক ডক? 

 

.............................................................................................................................................. .......... 

 

....................................................................................................................... ................................. 

২৩. প্রকশের কার্ িক্রম সামশন এডগশি ডনশি র্াওিার  ন্য ডক ডক করা প্রশিা ন বশল মশন কশরন? 

 

............................................................................................................................. ........................... 

 

............................................................................................................................. ........................... 

 

 

(ধন্যবাদ ডদশি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ড্রেষ করুন) 

 

 



 

 

ফ্রম ৬: স্থানীয় পর্ ষাবয় েম ষোলা  (Local Level Workshop) 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদ  সরোর 

বাস্তবায়ন পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ 

পতরেল্পনা মন্ত্রণালয়  

 

মাদারীপুর, চরমুগুডরিা, ড্রেশকরহাে ও ড্রগাপালগঞ্জ ড্রনৌ-পথ খনন প্রেবল্পর আওিায়  টলাোল টলবভল ওয়ােষ প (০১টি) 

অং গ্রহণোরী:  BIWTA এর ড্র লা ও উপশ লা পর্ িাশির েম ষেিষা ও েম ষচারীবৃন্দ, টনৌ-র্ান পতরচালনাোরী 

মাতলে/অপাবরের/সংতেষ্ট ব্যতক্তবগ ষ, সািারন ব্যবসায়ী ও অন্যান্য টপ ার ব্যতক্তবগ ষ, উপোরবভাগী, সুতবিাবভাগী 

 

মিতবতনময় সভা সমন্বয়োরীর নামোঃ ..........................................সহায়িাোরীর নামোঃ..................................... ... 

মিতবতনময় সভার স্থানোঃ ..............................................                   িাতরখ: ............................................ 

মিতবতনময় সভায় অং গ্রহণোরীবদর পতরতচতি 

ক্র. নাম বয়স তলঙ্গ পদবী টমাবাইল নং স্বাক্ষর 

১.       

২.       

৩.       

৪.       

৫.       

৬.       

৭.       

৮.       

৯.       

১১.       

১২.       

১৩.       

১৪.       

১৫.       

১৬.       

১৭.       

১৮.       

১৯.       

২০.       

২১.       

২২.       

২৩.       

২৪.       

 

টজলা  : ............................................    টোি নং : ..........................    

উপবজলা : ............................................            টোি নং : .......................... 

েরম-  



 

 

ক্র. নাম বয়স তলঙ্গ পদবী টমাবাইল নং স্বাক্ষর 

২৫.       

২৬.       

২৭.       

২৮.       

২৯.       

৩০.       

৩১.       

৩২.       

৩৩.       

৩৪.       

৩৫.       

 

1. মাদারীপুর, চরমুগুডরিা, ড্রেশকরহাে ও ড্রগাপালগঞ্জ ড্রনৌ-পথ খনন (১ম সংশোডধত) েীষ িক প্রকে সম্পবেষ আপনাবদর 

অতভজ্ঞিা বণ ষনা েরুন? 

2. প্রকশের মাধ্যশম নদী খনশনর পর খননকৃত মাটি নদীশত আসশি ডকনা, নদীর পাড় ড্রভশঙ্গ পড়শি ডকনা ড্রস ডবষশি 

আপনাশদর অতভজ্ঞিা বা মিামি বণ ষনা েরুন? 

3. প্রেবল্পর মাধ্যবম বাস্তবাতয়ি মাটির িাইে, টড্রতজংকৃি মাটি নদীর পাবি ভরাে, টড্রতজংকৃি চযাবনবলর গভীরিা, নদীর মূল 

Alignment তস এস ম্যাপ অনুসাবর খনন, রক্ষণাববক্ষণ ও টমরামি তবর্বয় মিামি। 

4. প্রেল্প বাস্তবায়বনর ফ্বল কৃতর্ পন্য বাজারজািেরণ,  ব্যবসাবাতণজয িথা এলাোর মানুবর্র অথ ষজনতিে সুতবিা সম্পষবে 

আবলাচনা। 

5. প্রেল্প বাস্তবায়বনর ফ্বল পতরববব র (বনায়ন, বন্যা, জলাবদ্ধিা ও ভূতমধ্বস) উপর টোন প্রভাব পবিবছ  তেনা এ তবর্বয় 

মিামি। 

6. প্রকশের মাধ্যশম বাস্তবািনকৃত নদী/খাল খনশনর ফশল স্থানীি  নশগাষ্ঠীর কী কী সুডবধা হশিশি বশল মশন কশরন? 

7. প্রকশের মাধ্যশম বাস্তবািনকৃত নদী/খাল খনশনর ফশল স্থানীি মানুশষর সামাড ক অবস্থার উন্নিশন কী ধরশণর ভূডমকা 

রাখশি? 

8. প্রকশের মাধ্যশম বাস্তবািনকৃত নদী/খাল খনশনর ফশল পডরশবশের উপর ড্রকাশনা ইডতবাচক প্রভাব পশড়শি ডক? 

9. এই ড্রনৌপশথর দুব িল ডদকগুশলা কী কী? 

10. উি প্রকশের মাশধ্যশম  বাস্তবায়নকৃি োর্ ষক্রম আপনাবদর এলাোর উপর  তে িরবণর প্রভাব পবরবছ  আবলাচনা েরুন। 

 ড্রনৌ-র্ান ও ড্রনৌ-র্ান ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃডি ড্রপশিশি 

 র্ািায়াি ও পণ্য পতরবহবন সহজলভযিা  

 কৃডষপণ্য/মৎস্য ও মৎস্য াতপণ্য/মালামাল পডরবহন খরচ 

 ত ল্প োরখানার মালামার পতরবহবন সহজির  

 েম ষসংস্থাবনর টোন পতরবিষন   

 টড্রতজংকৃি মাটি দ্বারা ভরাে েরায় এলাোর টসৌন্দবেষর বৃতদ্ধ 

11. প্রেবল্পর োর্ ষক্রম আবরা গতি ীল েরার টক্ষবত্র আপনাবদর পরাম ষ তে? 

  

সহবর্াগীিা েরার জন্য আপনাবদর িন্যবাদ 



 

 

ফ্রম ৭: প্রেবল্পর ক্রয় সংক্রান্ত োর্ ষক্রবমর টচেতলষ্ট 

গেপ্রজার্িী বাংলাল্পেশ সরকার 

বাস্তবানর পজরবীযে ও মূল্যানর জবভাগ 

পজরকেরা মিোলন  

মাদারীপুর, চরমুগুডরিা, ড্রেশকরহাে ও ড্রগাপালগঞ্জ ড্রনৌ-পথ খনন প্রেবল্পর আওিায়  

(তপতপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী মালামাল, োর্ ষ ও টসবা ক্রয় এবং আতথ ষে ক্ষমিা বন্টন সংক্রান্ত পতরবীক্ষণ ছে) 

(প্রেবল্পর প্রেল্প পতরচালে/ প্রেল্প পতরচালবের দপ্তবরর সংতেষ্ট েম ষেিষা) 

 

ক্রতমে তববরণ  প্রকৃি মন্তব্য 

(ে) দরপত্র আহবান সংক্রান্ত 

১. প্যাবেজ / দরপত্র নং 

২. োবজর িরণোঃ মালামাল/োর্ ষ/বসবা 

৩. দরপত্র অনুর্ায়ী প্যাবেবজর নাম 

৪. প্রতিটি প্যাবেবজ েিটি েবর লে আবছ 

৫. ক্রয় পদ্ধতি 

৬. দরপত্র পতত্রোয় প্রো  েরা হবয়বছ তেনা। প্রোব র 

িাতরখ ও পতত্রোর নাম (পতত্রোর েতপ সরবরাহ 

েরুন)   

৭. দরপত্র (১ টোটি োোর উবধ্বষ) তসতপটিউ এর ওবয়ব 

সাইবে প্রো  েরা হবয়বছ তেনা।   

(খ) দরপত্র দাতখল সংক্রান্ত 

৮. দরপত্র দাতখবলর িাতরখ েি তছল?   

৯. েিগুবলা দরপত্র তবক্রয় েরা হবয়বছ?   

১০. েিগুবলা দরপত্র জমা পবিবছ?   

১১. পুন:দরপত্র আহবান েরা হবয়তছল তেনা   

(গ) দরপত্র উন্মকু্তেরণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত 

১২. ‘দরপত্র উন্মুক্ত েতমটি’র েিজন সদস্য সমন্ববয় গঠিি 

হবয়তছল?   

১৩. ‘দরপত্র উন্মুক্ত েতমটি’র েিজন সদস্য দরপত্র 

উন্মুক্তেরবণর সময় উপতস্থি তছবলন ?   

১৪. দরপত্র মূল্যায়বন েতমটি হবি ০১ (এে) জন সদস্য 

‘দরপত্র উন্মুক্ত েতমটি’-টি অন্তভু ষক্ত েরা হবয়তছল 

তেনা ?   

১৫. দরপত্র মূল্যায়ন েতমটিবি অত্র দপ্তবরর বাইবরর দপ্তর 

হবি ০২ (দুই) জন সদস্য অন্তভু ষক্ত তছবলন তেনা ?   

১৬. েি িাতরবখ দরপত্র মূল্যায়ন ট র্ েরা হবয়বছ।   

১৭. উপযুক্ত(Responsive) দরদািার সংখ্যা েি ?   

১৮. দরপত্র মূল্যায়ন তরবপাে ষ েি িাতরবখ র্থার্থ 

ের্তষপবক্ষর তনেে জমা টদয়া হবয়তছল ?   

১৯. েি িাতরবখ দরপত্র চূিান্তভাবব অনুবমাতদি হবয়বছ?   

েরম -   



 

 

ক্রতমে তববরণ  প্রকৃি মন্তব্য 

২০. দরপত্র Delegation of Financial Power অনুর্ায়ী 

র্থার্থ ের্তষপক্ষ অনুবমাতদি হবয়বছ তেনা? 

   

(ঙ) োর্ ষাবদ  প্রদান সংক্রান্ত 

২১. েি িাতরবখ Notification of Award জাতর েরা 

হবয়বছ?   

২২. Initial Tender Validity Period এর মবধ্য 

Contract Award েরা হবয়বছ তেনা?   

২৩. Contract Award CPTU-এর Website এ প্রো  

েরা হবয়তছল তেনা?   

২৪. প্রাক্কতলি মূল্য (োো   

২৫. উদ্ধৃ দর (োো)   

২৬. চুতক্তমূল্য (োো)   

২৭. চুতক্ত অনুর্ায়ী োজ ট র্ েরার িাতরখ?   

২৮. বাস্তবব োজ সমাতপ্তর িাতরখ উবেখ েরুন।   

২৯. োজ সমাতপ্তবি তবলম্ব হবয় থােবল Liquidated 

Damage আবরাপ হবয়বছ তেনা?   

৩০. োজটির মূল ঠিোদার (প্রথম োর্ ষাবদ  প্রাপ্ত 

ঠিোদার) ের্তষে সমাপ্ত হবয়তছল তেনা?   

৩১. প্রথম ঠিোদার পতরবিষন হবল োরণ, গৃহীি ব্যবস্থা 

এবং পতরবিষবনর প্রতক্রয়া বন ষনা েরুন এবং 

পুনোঃবেন্ডার ের হবল পৃথে ফ্রম ব্যবহার েরুন।   

(চ) তবল প্রদান সংক্রান্ত 

৩২. প্রেবল্পর প্রেল্প পতরচালে ের্তষে োজটি 

সম্পূণ ষভাবব সমাপ্ত মবম ষ প্রিযায়বনর িাতরখ েি? 
  

৩৩. ঠিোদাবরর চূিান্ত তববলর পতরমাণ ও দাতখবলর িাতরখ েি?   

৩৪. েিষনকৃি আয়ের+ভযাে এর পতরমাণ েি   

৩৫. েিষনকৃি আয়ের+ভযাে টেজারীবি জমা টদয়া হবয়বছ তেনা?   

(ছ) দরপবত্রর গ্রহণ টর্াগ্যিা ও স্বচছিা সংক্রান্ত 

৩৬. দরপত্র প্রতক্রয়ােরবণর টোন পর্ ষাবয় টোন িরবণর 

অতনয়ম হবয়বছ, এ তবর্বয় আপতন তেছু জাবনন তেনা? 
  

৩৭. টোন অতনয়ম হবয় থােবল িা টোন পর্ ষাবয় এবং তে িরবণর 

অতনয়ম হবয়বছ টস তবর্বয় তেছু জাবনন তেনা? 
  

৩৮. দরপত্র প্রতক্রয়ােরণ/োর্ ষাবদ  প্রদান তবর্বয় টোন 

িরবণর অতভবর্াগ তছল তেনা। 
  

৩৯. অতভবর্াবগর োরবণ টোন দরপবত্রর Award 

Notification  েরবি হবয়বছ তেনা? 
  

৪০. টোন অতভবর্াগ থােবল উহা তমোবনা হবয়বছ তেনা?   

 

  



 

 

ডপডপআর ডবডধমালা-২০০৮ পূতিকাশ র ড্রচকডলষ্ট 

লে-১ (মাদারীপুর-চরমুগুডরিা) 

 

ক্রডম

ক নং 

কার্ িতক্র, (Activity) প্রশর্া ে ডবডধ ড্রমাতাশবক করণীি প্রকৃত অবস্থা 

১ বাডষ িক ক্রি-পডরকেনা অনুশমাদন হশিশি ডকনা? ডবডধ ১৬ (৫), ১৬ (৭) অনুর্ািী Hope 

কর্তিক অনুশমাডদত হশত হশব। 

Hope কর্তিক অনুশমাডদত 

হশিশি। 

২ ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাে করা হশিশি ডকনা? ডবডধ ৯০ (২ক) অনুর্ািী ১টি বাংলা, ১টি 

ইংশরড  পডত্রকাি 

বাংলাশদে টুশি, দদডনক 

সমকাল 

৩ ডসডপটিইউ’র ওশিবসাইটিশত প্রকাে করা হশিশি 

ডকনা? 

ডবডধ ৯০ (২ক) অনুর্ািী প্রাক্কডলত মূল্য 

১.০ ড্রকাটির উশবি ডবধাি CPTU 

Website-এ প্রকােশর্াগ্য 

প্রকাে করা হশিশি 

৪ কতটি দরপত্র ডবক্রি হশিডিল? - ২টি 

৫ কত  ন দরপশত্র অংেগ্রহণ কশরডিল? - ২  ন 

৬ দরপত্র দাডখশলর  ন্য কতডদন সমি ড্রদিা 

হশিশি? 

ডবডধ ৬১ (৪) অনুর্ািী কমপশক্ষ ২১ ডদন ১৬/০৩/২০১১ তাডরখ ৩০ ডদন 

৭ দরপত্র উনু্মিকরণ কডমটির (TOC) সদস্য 

সংখ্যা কত  ন? 

ডবডধ ৭ অনুর্ািী ৩  ন ৩  ন 

৮ TOC ড্রত TEC এর সদস্য সংখ্যা কত  ন? ডবডধ ৭ অনুর্ািী ২  ন ২  ন (ওিাসা ও ডবডসক) 

৯ TEC সদস্য সংখ্যা কত  ন? ডবডধ ৮ (১) অনুর্ািী কমপশক্ষ ৫, সব িাডধক 

৭  ন 

৭  ন 

১০ TEC-ড্রত বডহঃস্থ দপ্তশরর সদস্য সংখ্যা কত 

 ন? 

ডবডধ ৮(১) অনুর্ািী ২  ন ২  ন 

১১ দবধ (Responsive) দরপশত্রর সংখ্যা 

কতটি? 

- ২টি 

১২ ক) বাডতল ডবশবডচত (Non-responsive) 

দরপশত্ররর সংখ্যা কতটি? 

খ) দরপত্র বাডতল ডবশবডচত হওিার কারণ 

ডকডক? 

- - 

১৩ দরপত্র গ্রহশণর কত ডদশনর মশধ্য মূল্যািন কা  

সম্পন্ন হশিশি? 

ডবডধ ৩৬(৬) অনুর্ািী ৩ সপ্তাহ ৩০/০৩/২০১১ তাডরখ ১৫ ডদন 

১৪ মূল্যািন প্রডতশবদন সরাসডর অনুশমাদনকারী 

কর্তিপশক্ষর ডনকে ড্রপ্ররণ করা হশিডিল ডকনা? 

- Hope এর ডনকে ড্রপ্ররণ 

করা হশিশি 

১৫ ডপডপআর এর সংডিষ্ট ডবডধ অনুর্ািী র্থাসমশি 

দরপত্র অনুশমাদন হশিডিল ডকনা? 

ডবডধ ৩৬ (৬) অনুর্ািী মূল্যািন প্রডতশবদন 

প্রাডপ্তর ২ সপ্তাশহর মশধ্য 

০৭/০৪/২০১১ তাডরখ ৮ ডদন 

১৬ ক) দরপশত্রর দবধতার ড্রমিাদ কতডদন ডিল? 

খ) দরপশত্রর মূল দবধতার ড্রমিাদ চুডিপত্র 

স্বাক্ষডরত হশিশি ডকনা? 

দরপশত্রর েতি অনুর্ািী (ক) ১২০ ডদন 

(খ) হোঁ 

১৭ ক) দবধতার ড্রমিাদ বডধ িত করা হশিডিল ডকনা? 

খ) চুডি স্বাক্ষশরর তাডরখঃ 

- না 

১৮ মূল দবধতার ড্রমিাদ চুডিপত্র স্বাক্ষডরত হশি না 

থাকশল তার কারাণ ডক ডিল? 

- না 

১৯ ক) চুডি অনুর্ািী কা  সম্পাদশনর তাডরখঃ 

খ) প্রকৃত সম্পাদশনর তাডরখঃ 

গ) কা  সম্পাদশন ডবলি হশল তার কারণ ডক? 

ঘ) ডবলশির  শন্য  ডরমানা (L.D) আশরাপ 

করা হশিডিল ডকনা? হশল তার ডববরণঃ 

- (ক) ১৫/০৩/২০১২ তাডরখ 

(২৭০ ডদন) 

(খ) ৩০/১১/২০১১ তাডরখ 

(গ) প্রশর্া ে নি 

(ঘ) প্রশর্া ে নি  

 

 



 

 

লে-১৩ (ড্রমাস্তফাপুর-পিসারহাে) 

ক্রডমক 

নং 

কার্ িতক্র, (Activity) প্রশর্া ে ডবডধ ড্রমাতাশবক করণীি প্রকৃত অবস্থা 

১ বাডষ িক ক্রি-পডরকেনা অনুশমাদন হশিশি 

ডকনা? 

ডবডধ ১৬ (৫), ১৬ (৭) অনুর্ািী Hope 

কর্তিক অনুশমাডদত হশত হশব। 

Hope কর্তিক অনুশমাডদত 

হশিশি। 

২ ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাে করা হশিশি ডকনা? ডবডধ ৯০ (২ক) অনুর্ািী ১টি বাংলা, ১টি 

ইংশরড  পডত্রকাি 

২৫/১১/২০১৪, ২৬/১১/২০১৪ 

ডনউ  েপুশি, ডনউ ড্রনেসনস, 

দদডনক সংবাদ, ড্রভাশরর 

কাগ  

৩ ডসডপটিইউ’র ওশিবসাইটিশত প্রকাে করা 

হশিশি ডকনা? 

ডবডধ ৯০ (২ঝ) অনুর্ািী প্রাক্কডলত মূল্য 

১.০ ড্রকাটির উশবি ডবধাি CPTU 

Website-এ প্রকােশর্াগ্য 

প্রকাে করা হশিশি 

৪ কতটি দরপত্র ডবক্রি হশিডিল? - ২টি 

৫ কত  ন দরপশত্র অংেগ্রহণ কশরডিল? - ২  ন 

৬ দরপত্র দাডখশলর  ন্য কতডদন সমি ড্রদিা 

হশিশি? 

ডবডধ ৬১ (৪) অনুর্ািী কমপশক্ষ ২৮ ডদন ১৩/০১/২০১৫ তাডরখ ৪৮ ডদন 

৭ দরপত্র উনু্মিকরণ কডমটির (TOC) সদস্য 

সংখ্যা কত  ন? 

ডবডধ ৭ অনুর্ািী ৩  ন ৩  ন 

৮ TOC ড্রত TEC এর সদস্য সংখ্যা কত 

 ন? 

ডবডধ ৭ অনুর্ািী ২  ন ২  ন। ওিাসা ও ডবডসক 

৯ TEC সদস্য সংখ্যা কত  ন? ডবডধ ৮ (১) অনুর্ািী ড্রকমপশক্ষ ৫, 

সব িাডধক ৭  ন 

৭  ন 

১০ TEC-ড্রত বডহঃস্থ দপ্তশরর সদস্য সংখ্যা কত 

 ন? 

ডবডধ ৮ (১) অনুর্ািী ২  ন ২  ন 

১১ দবধ (Responsive) দরপশত্রর সংখ্যা 

কতটি 

- ২টি 

১২ ক) বাডতল ডবশবডচত (Non-

responsive) দরপশত্রর সংখ্যা কতটি? 

খ) দরপত্র বাডতল ডবশবডচত হওিার কারণ 

ডকডক? 

- - 

১৩ দরপত্র গ্রহশণর কত ডদশনর মশধ্য মূল্যািন কা  

সম্পন্ন হশিশি? 

ডবডধ ৩৬ (৬) অনুর্ািী ৩ সপ্তাহ ১৬/০২/২০১৫ তাডরখ ৩৩ 

ডদন 

১৪ মূল্যািন প্রডতশবদন সরাসডর অনুশমাদনকারী 

কর্তিপশক্ষর ডনকে ড্রপ্ররণ করা হশিডিল ডকনা? 

- Hope এর ডনকে ড্রপ্ররণ 

করা হশিশি 

১৫ ডপডপআর এর সংডিষ্ট ডবডধ অনুর্ািী র্থাসমশি 

দরপত্র অনুশমাদন হশিডিল ডকনা? 

ডবডধ ৩৬(৬) অনুর্ািী মূল্যািন 

প্রডতশবদন প্রাডপ্তর ২ সপ্তাশহর মশধ্য 

০৯/০৩/২০১৫ তাডরখ ২১ 

ডদন 

১৬ ক) দরপশত্রর দবধতার ড্রমিাদ কতডদন ডিল? 

খ) দরপশত্রর মূল দবধতার ড্রমিাদ চুডিপত্র 

স্বাক্ষডরত হশিশি ডকনা? 

দরপশত্রর েতি অনুর্ািী (ক) ১২০ ডদন। 

(খ) হোঁ 

১৭ ক) দবধতার ড্রমিাদ বডধ িত করা হশিডিল 

ডকনা? 

খ) চুডি স্বাক্ষশরর তাডরখঃ 

- না 

১৮ মূল দবধতার ড্রমিাদ চুডিপত্র স্বাক্ষডরত হশি না 

থাকশল তার কারণ ডক ডিল? 

- না 

১৯  ক) চুডি অনুর্ািী কা  সম্পাদশনর তাডরখঃ 

খ) প্রকৃত সম্পাদশনর তাডরখঃ 

গ) কা  সম্পাদশন ডবলি হশল তার কারণ ডক? 

ঘ) ডবলশির  শন্য  ডরমানা (L.D) আশরাপ 

করা হশিডিল ডকনা? হশল তার ডববরণঃ 

- (ক) ২৯/০৭/২০১৬ তাডরখ  

(খ) ৩০/০৬/২০১৬ তাডরখ 

(গ) প্রশর্া ে নি 

(ঘ) প্রশর্া ে নি  



 

 

লে-১৪ (ড্রমাস্তফাপুর-পিসারহাে) 

ক্রডমক 

নং 

কার্ িতক্র, (Activity) প্রশর্া ে ডবডধ ড্রমাতাশবক করণীি প্রকৃত অবস্থা 

১ বাডষ িক ক্রি-পডরকেনা অনুশমাদন হশিশি 

ডকনা? 

ডবডধ ১৬ (৫), ১৬ (৭) অনুর্ািী Hope 

কর্তিক অনুশমাডদত হশত হশব। 

Hope কর্তিক অনুশমাডদত 

হশিশি। 

২ ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাে করা হশিশি ডকনা? ডবডধ ৯০ (২ক) অনুর্ািী ১টি বাংলা, ১টি 

ইংশরড  পডত্রকাি 

২৫/১১/২০১৪, ২৬/১১/২০১৪ 

ডনউ  টুশি, ডনউ ড্রনেসনস, 

দদডনক সংবাদ, ড্রভাশরর 

কাগ  

৩ ডসডপটিইউ’র ওশিবসাইটিশত প্রকাে করা 

হশিশি ডকনা? 

ডবডধ ৯০ (২ঝ) অনুর্ািী প্রাক্কডলত মূল্য 

১.০ ড্রকাটির উশবি ডবধাি CPTU 

Website-এ প্রকােশর্াগ্য 

প্রকাে করা হশিশি 

৪ কতটি দরপত্র ডবক্রি হশিডিল? - ২টি 

৫ কত  ন দরপশত্র অংেগ্রহণ কশরডিল? - ২  ন 

৬ দরপত্র দাডখশলর  ন্য কতডদন সমি ড্রদিা 

হশিশি? 

ডবডধ ৬১ (৪) অনুর্ািী কমপশক্ষ ২৮ ডদন ১৩/০১/২০১৫ তাডরখ ৪৮ ডদন 

৭ দরপত্র উনু্মিকরণ কডমটির (TOC) সদস্য 

সংখ্যা কত  ন? 

ডবডধ ৭ অনুর্ািী ৩  ন ৩  ন 

৮ TOC ড্রত TEC এর সদস্য সংখ্যা কত 

 ন? 

ডবডধ ৭ অনুর্ািী ২  ন ২  ন। ওিাসা ও ডবডসক 

৯ TEC সদস্য সংখ্যা কত  ন? ডবডধ ৮ (১) অনুর্ািী ড্রকমপশক্ষ ৫, 

সব িাডধক ৭  ন 

৭  ন 

১০ TEC-ড্রত বডহঃস্থ দপ্তশরর সদস্য সংখ্যা কত 

 ন? 

ডবডধ ৮ (১) অনুর্ািী ২  ন ২  ন 

১১ দবধ (Responsive) দরপশত্রর সংখ্যা 

কতটি 

- ২টি 

১২ ক) বাডতল ডবশবডচত (Non-

responsive) দরপশত্রর সংখ্যা কতটি? 

খ) দরপত্র বাডতল ডবশবডচত হওিার কারণ 

ডকডক? 

- ক) ১টি  

খ) দরপত্র এর ডসডকউডরটির 

দবধতার ড্রমিাদ না থাকাি 

১৩ দরপত্র গ্রহশণর কত ডদশনর মশধ্য মূল্যািন কা  

সম্পন্ন হশিশি? 

ডবডধ ৩৬ (৬) অনুর্ািী ৩ সপ্তাহ ১৬/০২/২০১৫ তাডরখ ৩৩ 

ডদন 

১৪ মূল্যািন প্রডতশবদন সরাসডর অনুশমাদনকারী 

কর্তিপশক্ষর ডনকে ড্রপ্ররণ করা হশিডিল ডকনা? 

- Hope এর ডনকে ড্রপ্ররণ 

করা হশিশি 

১৫ ডপডপআর এর সংডিষ্ট ডবডধ অনুর্ািী র্থাসমশি 

দরপত্র অনুশমাদন হশিডিল ডকনা? 

ডবডধ ৩৬(৬) অনুর্ািী মূল্যািন 

প্রডতশবদন প্রাডপ্তর ২ সপ্তাশহর মশধ্য 

০৯/০৩/২০১৫ তাডরখ ২১ 

ডদন 

১৬ ক) দরপশত্রর দবধতার ড্রমিাদ কতডদন ডিল? 

খ) দরপশত্রর মূল দবধতার ড্রমিাদ চুডিপত্র 

স্বাক্ষডরত হশিশি ডকনা? 

দরপশত্রর েতি অনুর্ািী (ক) ১২০ ডদন। 

(খ) হোঁ 

১৭ ক) দবধতার ড্রমিাদ বডধ িত করা হশিডিল 

ডকনা? 

খ) চুডি স্বাক্ষশরর তাডরখঃ 

- না 

১৮ মূল দবধতার ড্রমিাদ চুডিপত্র স্বাক্ষডরত হশি না 

থাকশল তার কারণ ডক ডিল? 

- না 

১৯  ক) চুডি অনুর্ািী কা  সম্পাদশনর তাডরখঃ 

খ) প্রকৃত সম্পাদশনর তাডরখঃ 

গ) কা  সম্পাদশন ডবলি হশল তার কারণ ডক? 

ঘ) ডবলশির  শন্য  ডরমানা (L.D) আশরাপ 

করা হশিডিল ডকনা? হশল তার ডববরণঃ 

- (ক) ২৯/০৭/২০১৬ তাডরখ  

(খ) ৩০/০৫/২০১৬ তাডরখ 

(গ) প্রশর্া ে নি 

(ঘ) প্রশর্া ে নি  
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