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৭.১.৪ গ্যা-ংক্ষমাগ গ্রাক্ষকয ভর চা ২৭ 

৭.১.৫ গ্যা-ংক্ষমাক্ষগয ব্যফায ২৮ 

৭.২ গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যানিয জযী (কক্ষরার) ৩১ 

৭.২.১ গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যানিয চজরা-নবনত্তক নরক্ষঙ্গয ফণ্টন এফং 

আক্ষয়য চেণী 

৩১ 

৭.২.২ গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যানিয ফয়ক্ষয ফণ্টন ৩১ 

৭.২.৩ গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিয নোয অফস্থা ৩২ 
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৭.৮ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয অথ বনননতক ম বাক্ষরাচনা ৪৪ 
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ননফ বাী ায-ংক্ষে 

ঢাকা-ভয়ভননং এরাকায গ্যা যফযা বৃনদ্ধ এফং চদক্ষয উত্তয-নিভ  দনেণ-নিভ অঞ্চক্ষরয গ্যা 

যফযা অফকাঠাক্ষভা ননভ বাক্ষণয রক্ষেয ভক্ষনাযদী চথক্ষক ফঙ্গফন্ধু-চতুয পূফ ব াড় ম বন্ত ১০৩ নকিঃনভিঃ দীঘ ব ৩০ ইনঞ্চ 

ব্যাক্ষয একট াইরাইন এফং আশুগঞ্জ  এক্ষরঙ্গায় একট কক্ষয কক্ষেয চেন স্থাক্ষনয উক্ষেক্ষশ্য একক্ষনক  

কতৃবক এনপ্রর ২০০৬ ক্ষন ৮৩৪.৬২ চকাট টাকা প্রাক্কনরত ব্যক্ষয় প্রকক্ষেয নডনন অনুক্ষভানদত য়। নডনক্ষত 

উনিনখত ধনুয়া ক্ষত এক্ষরঙ্গা ম বন্ত ৫২ নক.নভ.  াইরাইক্ষনয জন্য উন্নয়ন ক্ষমাগী না ায়ায় যফতীক্ষত তা 

ফাস্তফায়ন কযা মায়নন এফং নডনন ংক্ষাধন কযা য়। অন্যনদক্ষক  আশুগঞ্জ  এক্ষরঙ্গায় কক্ষেয চেক্ষনয 

কাম বক্রভ এনডনফ’য ২৬২২-Ban ঋক্ষণয আতায় অন্য একট প্রকে ‘আশুগঞ্জ  এক্ষরঙ্গায় কক্ষেয ননভ বাণ’ এয 

অধীক্ষন ফাস্তফানয়ত ক্ষয়ক্ষছ। প্রকে চথক্ষক একট কক্ষম্পাক্ষনন্ট (২ ট কক্ষেয চেন) ফাদ চদয়া, ১ ট কক্ষম্পাক্ষনক্ষন্টয 

অংনফক্ষল (এক্ষরঙ্গা চথক্ষক ধনুয়া ম বন্ত ৩০ ইনঞ্চ ব্যাক্ষয ৫২ নকিঃনভিঃ াইরাইন স্থান) ফাদ চদয়া, নফনবন্ন 

কক্ষম্পাক্ষনক্ষন্টয ব্যয় প্রাক্করন হ্রা/বৃনদ্ধ এফং প্রকক্ষেয নক্ষযানাভ নযফনতবত য়ায় প্রকেট ংক্ষাধন  কযা য়। 

অতিঃয ংক্ষানধত প্রকক্ষেয চভাট প্রাক্কনরত ব্যয় নছর ৪৫০.৮৬ চকাট টাকা, মা ভর নডনন-এয অনুক্ষভানদত ব্যয় 

অক্ষো ৩৮৩.৭৬ চকাট টাকা কভ। 

প্রকক্ষেয ভর উক্ষেশ্য নছর বৃত্তয ঢাকা, ভয়ভননং, নযাজগঞ্জ  ফগুড়া অঞ্চক্ষর গ্যা নবনত্তক নফদুযৎ উৎাদন 

চকক্ষে  াযকাযখানায় গ্যাক্ষয ফাড়নত চানদা চভটাক্ষনা এফং চদক্ষয উত্তয-নিভ  দনেণ-নিভাঞ্চক্ষর গ্যা 

অফকাঠাক্ষভা োযণ। 

গ্যা ট্রান্পনভন চকাম্পানী নরিঃ কতৃবক ফাস্তফানয়ত ভক্ষনাযদী ধনুয়া এফং এক্ষরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু-চতুয পূফ বাড় ম বন্ত 

গ্যা ঞ্চারন াইরাইন প্রকে এরাকায় ম বক্ষফেণ কক্ষয চদখা মায় চম, প্রকক্ষেয গ্যা রাইন ফতবভাক্ষন কাম বকয 

অফস্থায় আক্ষছ। তক্ষফ উৎক্ষ গ্যা ংকক্ষটয কাযক্ষণ ঞ্চারন াই রাইনট তায ক্ষফ বাচ্চ েভতায় গ্যা ঞ্চারন 

কযক্ষত াযক্ষছনা। জনযক্ষ অংগ্রণকাযী আফানক উত্তযদাতাক্ষদয ভক্ষধ্য ৮১ তাং ফক্ষরক্ষছন তাক্ষদয ংক্ষমাক্ষগ 

গ্যাক্ষয যফযা বার; ১৮ তাং ফক্ষরক্ষছন চভাটাভৄট এফং ১ তাং ফক্ষরক্ষছন খাযা। জনযক্ষ অংগ্রণকাযী 

আফানক গ্রাকক্ষদয ভক্ষধ্য চভাট ৯৪.৫ তাং গ্রাক জ্বারানী খযচ হ্রা ায়া এফং যান্নায কাজ জ য়ায 

ক্ষে ভত চদন, অন্যনদক্ষক ৭৫ তাং গ্রাক জানান চম গ্যা ংক্ষমাক্ষগয পক্ষর ভনরা  নশু স্বাস্থয ঝুঁনক কক্ষভক্ষছ। 

জনযক্ষ অংগ্রণকাযী চভাট ৮৯ তাং গ্রাক আনথ বক রাব ফা ােয় ক্ষয়ক্ষছ ফক্ষর ভক্ষন কক্ষযন। অন্যনদক্ষক ১১ 

তাং গ্রাক ভক্ষন কক্ষযন তাক্ষদয চকান রাব ফা উন্ননত য়নন।  

 

ভীোয ৮৯.৫ তাং গ্রাক ভক্ষন কক্ষযন চম এরাকায় অথ বনননতক কভ বকান্ড/ব্যফা ফাননজয বৃনদ্ধ চক্ষয়ক্ষছ, ৮৬.৫ 

তাং ভক্ষন কক্ষযন চম চছাট ফড় নে কাযখানা গক্ষড় উক্ষঠক্ষছ, এফং ৮৪.৫ তাং ভক্ষন কক্ষযন চম, এরাকায় 

কভ বংস্থান চফক্ষড়ক্ষছ। 
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প্রকে এরাকায জনগণ জানান চম প্রকে চরাকারীন তাক্ষদয ভতাভতক্ষক প্রাধান্য চদয়া ক্ষয়ক্ষছ এফং প্রকে 

ফাস্তফায়ক্ষন তাক্ষদয ক্ষমানগতা গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। প্রকে চরাকারীন এরাকায জনাধাযণ (পুরুল  ভনরা) এ 

প্রকক্ষেয নফনবন্ন কাম বক্রক্ষভ প্রতযেবাক্ষফ অংগ্রণ কক্ষযক্ষছন এফং উকৃত ক্ষয়ক্ষছন (ক্ষমভন েনভক, নভস্ত্রী, 

ক্ষয়ল্ডায, াই নপটায নফনবন্ন ণ্য যফযাকাযী, ঠিকাদায এফং অন্যান্য)। 

ভীোয অধীক্ষন গুণগত জনযক্ষ (KII) চত অংগ্রণকাযী প্রাথনভক স্তক্ষযয সুনফধাক্ষবাগী গ্যা নফতযণ 

চকাম্পানীয প্রনতনননধক্ষদয কক্ষরই ভতাভত নদক্ষয়ক্ষছন চম উি প্রকক্ষেয পক্ষর তাযা নফনবন্ন খাক্ষত নতুন ংক্ষমাগ 

নদক্ষত ভথ্যব ক্ষয়ক্ষছন মায ভাধ্যক্ষভ তাক্ষদয তথা যকাক্ষযয যাজস্ব বৃনদ্ধ চক্ষয়ক্ষছ, নোয়ক্ষনয সুক্ষমাগ সৃনষ্ট 

ক্ষয়ক্ষছ পক্ষর অক্ষনক কভ বংস্থাক্ষনয সৃনষ্ট ক্ষয়ক্ষছ।  

(KII)চত অংগ্রণকাযী নিতীয় স্তক্ষযয সুনফধাক্ষবাগী প্রনতষ্ঠাক্ষনয (সুনফধাক্ষবাগী গ্যা ননব বয নফদুযৎক্ষকে  

াযকাযখানা) প্রনতনননধগক্ষণয ভক্ষধ্য প্রকক্ষেয পূক্ষফ ব ংক্ষমাগ প্রাপ্ত প্রনতষ্ঠাক্ষনয কভ বকতবাগণ ভত নদক্ষয়ক্ষছন চম উি 

প্রকক্ষেয পক্ষর তাযা পূক্ষফ বয তুরনায় অনধকতয চাক্ষ গ্যা চক্ষয়ক্ষছন মা উৎাদন বৃনদ্ধয ভাধ্যক্ষভ তাক্ষদয 

প্রনতষ্ঠাক্ষনয যাজস্ব বৃনদ্ধক্ষত ায়ক ক্ষয়ক্ষছ। প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয ক্ষয ংক্ষমাগ প্রাপ্ত নফদুযৎক্ষকক্ষেয 

প্রনতনননধগক্ষণয ভক্ষত এই প্রকক্ষেয কাযক্ষণ তাযা উৎাদন শুরু কযক্ষত চক্ষযক্ষছন নকন্তু গ্যাক্ষয যফযা 

আানুরূ না য়ায় তাক্ষদয উৎাদন ব্যাত ক্ষয়ক্ষছ। যফযা ম বাপ্ত চক্ষর উৎাদন নিগুণ ক্ষত াযত ফক্ষর 

তাযা ভক্ষন কক্ষযন। 

প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয প্রক্ষয়াজক্ষন অনধগ্রণকৃত জনভয প্রকৃত ভানরকক্ষদয ম বাপ্ত েনতপূযক্ষণয ভাধ্যক্ষভ পুনফ বান 

কযা ক্ষয়নছর। প্রকৃত ভানরক নাি কযক্ষত দনররানদয ম বাক্ষরাচনায় সুদীঘ ব ভয় জটর প্রনক্রয়ায কাযক্ষণ 

েনতগ্রস্ত নযফায ভক্ষয েনতপূযণ চক্ষত নকছুটা ভয় চরক্ষগনছর। 

প্রকক্ষেয নডনন এফং ননআয এ নন্নক্ষফনত তথ্য চথক্ষক প্রতীয়ভান য় চম, প্রকেট ৪২ ভা তথা ৩০ জুন 

২০০৯ ক্ষনয ভক্ষধ্য চল কযায কথা থাকক্ষর ব্যয় বৃনদ্ধ ব্যনতক্ষযক্ষখ দুই দপা ভয় বৃনদ্ধ কযায য ননধ বানযত 

ভয় তথা জুরাই ২০১২ ইং এয ভক্ষধ্য চল কযা মায়নন নফধায় প্রকেটয চভয়াদ তৃতীয় ফাক্ষযয ভত জুন ২০১৪ 

ইং ম বন্ত বৃনদ্ধ কযা য়।  

প্রকে ফাস্তফায়ন নফরনিত য়ায কাযণ গুক্ষরা র ADB এয ঋণ কাম বকক্ষয নফরি, নফনবন্ন প্যাক্ষকক্ষজয 

পুণিঃদযত্র আব্বান, াইরাইন যফযাকাযীক্ষদয অাযগতা, ভূনভ অনধগ্রক্ষণ জটরতা এফং ধনুয়া-এক্ষরঙ্গা 

অংক্ষয ফাস্তফায়ক্ষন নদ্ধান্তীনতা। পক্ষর ভর প্রস্তাফনায নফযীক্ষত প্রকে ভানপ্তয ভয় বৃনদ্ধয ায নছর 

২৪২.৮৬% তাং। 

GTCL কাম বারয় চথক্ষক ক্রয় ংক্রান্ত প্যাক্ষকজ গুক্ষরায আংনক তথ্য ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষছ। GTCL কতৃবে ক্রয় 

ংক্রান্ত ম্পূণ ব তথ্য প্রদান কযক্ষত াক্ষযনন নফধায় নজটনএর ক্ষত প্রাপ্ত স্বে ংখ্যক তথ্য আইএভইনড কতৃবক প্রদত্ত 

ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রনতক্ষফদন, নজটনএর এয অবযন্তযীণ ননযীো, Foreign Aided Project   
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Audit Directorate (FAPAD) এয ননযীো ইতযানদ নযক্ষাট ব ম বাক্ষরাচনা কক্ষয প্রতীয়ভান য় চম, যকাযী 

ক্রয় নীনতভারা অনুাক্ষয প্যাক্ষকজগুক্ষরায ক্রয় প্রনক্রয়া ম্পন্ন কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

ভীো নযচারনাকারীন প্রতীয়ভান য় চম, নজটনএর কতৃবে তাক্ষদয CP নক্ষেভ প্রনতভাক্ষ একফায 

যীো-নীনযো কক্ষয এফং চকান ক্রুট-নফচ্যযনত চক্ষর াক্ষথ াক্ষথ তায ভাধান কযা য়। এ ছাড়া প্রনতভাক্ষ 

PSP Survey  এফং Pearson Survey কযা য়, তক্ষফ CP System এয যেণাক্ষফেক্ষণয জন্য 

নজটনএর এয নফদ্যভান জনফক্ষরয ভক্ষধ্য ম বাপ্ত প্রনেক্ষণয অবাফ নযরনেত য়। নজটনএর এয 

কভ বকতবাগণ CP System এয যেণাক্ষফেক্ষণ NACE এয নীনতভারা অনুযণ কযক্ষর তাক্ষদয কাক্ষযাই 

NACE এয প্রনেক্ষণয নদ চনই। উি প্রনেণ প্রাপ্ত ক্ষর কভ বকতবাগণ আক্ষযা নকছু জনয চমভন, DCVG 

জনয, CIP জনয ইতযানদ ম্পন্ন কযক্ষত াযক্ষফ। তাছাড়া CP চেন TEGM এয উয  প্রননেত 

জনফর প্রক্ষয়াজন। ব্দদূলণ চযাধপ্রকক্ষে Silencer স্থান কযক্ষত ক্ষফ। 

প্রক্ষয়াজক্ষনয তুরনায়  GTCL এয ফতবভান জনফক্ষরয স্বেতায কাযক্ষণ প্রকক্ষেয অঙ্গগুক্ষরা কাম বকয যাখা কঠিন 

ক্ষে। ভীোয প্রাপ্ত পরাপক্ষর চদখা মায় চম, জনফর কভ থাকায কাযক্ষণ একজন প্রক্ষকৌরী একানধক প্রকক্ষেয 

দানয়ক্ষে কভ বযত  ব্যস্ত থাকক্ষছন, মায পক্ষর কর কাজ নফক্ষল কক্ষয এ প্রকক্ষেয চভযাভত  যেণাক্ষফেণ 

কাজগুক্ষরা ঠিকভক্ষতা ম্পন্ন কযক্ষত াযক্ষছন না। 

পুনফ বাক্ষনয চেক্ষত্র জনভয প্রকৃত ভানরক নািকযক্ষণয নননভক্ষত্ত দনরর-ত্রানদ মাচাই ফাছাই কযা ভয় াক্ষে 

নফলয়; তক্ষফ তক্ষদয চবাগানন্ত রাঘফ কযায জন্য প্রকে ব্যফস্থানা কতৃবে কতৃবক  আক্ষযা অনধক জ চফা  

যফযা বৃনদ্ধ কযা প্রক্ষয়াজন। 

গ্যা যফযাক্ষয ভয় নযভাণগত ক্রুট কভাক্ষনায জন্য ননয়নভত বাক্ষফ কর মন্ত্রানত এফং নভটানযং নকিডড 

এয Calibration কযক্ষত ক্ষফ। যাায়ননক দাক্ষথ বয ঝুঁনক ম্পক্ষকব াধাযণ জনগক্ষণয ভক্ষধ্য ক্ষচতনতা বৃনদ্ধ 

কযা প্রক্ষয়াজন। চই াক্ষথ নজটনএর চক ব্দ দূলণ, ফজবয ব্যফস্থা আক্ষযা চফন কাম বকয  উন্নত ব্যফস্থানায় 

গ্রণ কযক্ষত ক্ষফ।  

নফনবন্ন দপ্তক্ষযয ভাধ্যক্ষভ চম চকান প্রকে ভানপ্তয য ক্রয় ংক্রান্ত দনরর  কাগজত্র ভাঠম বাক্ষয়য ংনেষ্ট 

অনপ ক্ষত ংগ্র কক্ষয একনত্রতবাক্ষফ প্রধান কাম বারক্ষয় সুনননদ বষ্ট কভ বকতবায তত্ত্বাফধাক্ষন ংযেক্ষণয ব্যফস্থা 

কযক্ষত ক্ষফ। 

উি প্রকক্ষেয তবাগ সুপর চক্ষত ক্ষর গ্যা ঞ্চারন াইরাইনট চমন তায ক্ষফ বাচ্চ ঞ্চারন েভতায় গ্যা 

ঞ্চারন কযক্ষত াক্ষয ম বাপ্ত গ্যা যফযাক্ষয ভাধ্যক্ষভ তা নননিত কযক্ষত ক্ষফ। তাক্ষরই উক্ষেশ্য পুক্ষযাপুনয 

বাক্ষফ অজবন কযা ম্ভফ। 
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প্রথভ অধ্যায় 

প্রবাফ ভল্যায়ন কাম বক্রক্ষভয আতায় গৃীত প্রকক্ষেয নফফযণ 

১.১  প্রকক্ষেয টভূনভিঃ 

ফতবভান যকায ক্রভফধ বভান গ্যাক্ষয চানদা পূযণ এফং আাভয জনাধাযক্ষণয ননকট গ্যা এফং নফদুযৎ সুনফধা 

চৌক্ষছ চদয়ায রক্ষেয প্রাকৃনতক গ্যা  কয়রা-নবনত্তক নফদুযৎক্ষকে স্থান কক্ষয নে  ফানণনজযক চক্টক্ষযয 

উৎাদন বৃনদ্ধয ভাধ্যক্ষভ চদক্ষয অথ বনননতক উন্ননত াধক্ষনয নদক্ষক চজায নদক্ষয়ক্ষছন। এযই ধাযাফানকতায় ইক্ষতাভক্ষধ্য 

চদক্ষ অক্ষনক নফদুযৎক্ষকে  াযকাযখানা স্থানত ক্ষয়ক্ষছ। নফক্ষল কক্ষয চঘাড়াার, ভয়ভননং, নযাজগঞ্জ, 

ফাঘাফাড়ী, খুরনা  চবড়াভাযা নফদুযৎক্ষকেভ স্থানত য়ায় গ্যাক্ষয চানদা চফক্ষড় মায়। এ গ্যাক্ষয ঘাটনত 

পূযক্ষণ গ্যা ঞ্চারন াইরাইন স্থান জরুযী ক্ষয় ক্ষড়। গ্যা ঞ্চারন াইরাইন স্থাক্ষনয জন্য নফদুযৎ, জ্বারানী 

 খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারক্ষয়য ননয়ত্রণাধীন চক্ষট্রাফাংরায আতাধীন নজটনএর কতৃবক ৫১ নকক্ষরানভটায দীঘ ব  ৩০ 

ইনঞ্চ ব্যা ম্পন্ন াইরাইন প্রকেট াক্ষত চনয়া য়। 

ননযনফনেন্ন বাক্ষফ গ্যা যফযা কযায রক্ষেয নফ নফ গ্যা রাইক্ষনয ভান্তযারবাক্ষফ ৩০ ইনঞ্চ ব্যাক্ষয ৩৭ নকিঃনভিঃ 

আশুগঞ্জ চথক্ষক ভক্ষনাযদী ম বন্ত গ্যা ঞ্চারন াইরাইন ননভ বাণ কযা য়। এই প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয পক্ষর গ্যা 

যফযাক্ষয নকছু চেত্র সৃনষ্ট য়। এয পক্ষর নততা গ্যা এফং নিভাঞ্চক্ষরয গ্যা যফযা কযায জন্য ভক্ষনাযদী 

চথক্ষক মভৄনায পূফ বতীয ম বন্ত ২৪ ইনঞ্চ ব্যাক্ষয নফ নফ াইরাইন ননভ বাণ জরুযী ক্ষয় ক্ষড়। ফতবভাক্ষন গ্যা রাইনট 

ম্পূণ ব কাম বকয অফস্থায় যক্ষয়ক্ষছ। এই াইরাইক্ষনয ভান্তযারবাক্ষফ ভক্ষনাযদী ধনুয়া প্রকেট াক্ষত চনয়া ক্ষয়ক্ষছ। 

 

১.২ প্রকক্ষেয নফফযণিঃ 

 

ক. প্রকক্ষেয নাভ : ভক্ষনাযদী-ধনুয়া এফং এক্ষরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু-চতুয পূফ বতীয গ্যা ঞ্চারন 

াই রাইন প্রকে।  

খ. উক্ষদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : নফদুযৎ, জ্বারানী  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/ জ্বারানী  খননজ ম্পদ  

নফবাগ 

গ. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : গ্যা ট্রান্পনভন চকাম্পানন নরনভক্ষটড (নজটনএর) 

ঙ. প্রকক্ষেয অফস্থান  : নযনংদী চজরায ভক্ষনাযদী উক্ষজরা, গাজীপুয চজরায কাানয়া  

শ্রীপুয উক্ষজরা এফং টাঙ্গাইর চজরায  কানরানত  নখপুয 

উক্ষজরা। 
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১.২.১ ফাস্তফায়নকারিঃ   

প্রকে শুরুয তানযখ ভানপ্তয তানযখ 

ক) ভর জানুয়াযী ২০০৬ জুন ২০০৯ 

খ) ১ভ ফায চভয়াদ বৃনদ্ধ জানুয়াযী ২০০৬ জুন ২০১১ 

গ) ২য় ফায চভয়াদ বৃনদ্ধ জানুয়াযী ২০০৬ নডক্ষিয ২০১২ 

ঘ) ফ বক্ষল ংক্ষানধত জানুয়াযী ২০০৬ জুন ২০১৪ 

 

 

 

১.২.২ 

 

 

প্রকক্ষেয অথ বায়নিঃ 

(jÿ UvKvq) 

প্রাক্কনরত ব্যয় ভর নডনন অনুাক্ষয ফ বক্ষল ংক্ষানধত নডনন অনুাক্ষয 

ক) চভাট ৮৩৪৬১.৯২ ৪৫০৮৫.৭২ 

খ) নজনফ ৩১৬২৯.৩৬ ১৭৯৩০.৭৭ 

গ) প্রকে াায্য ৫১৮৩২.৫৬ ২৭১৫৪.৯৫ 

ঘ) নজটনএর এয ননজস্ব  ১০১৯.১৩ 

 

 

১.৩ প্রকক্ষেয  উক্ষেশ্যিঃ 

 

 বৃত্তয ঢাকা  ভয়ভননং অঞ্চক্ষর গ্যা নবনত্তক নফদুযৎ উৎাদন চকক্ষে এফং াযকাযখানায় গ্যাক্ষয 

ফাড়নত চানদা চভটাক্ষনা ।  

 নযাজগঞ্জ  ফগুড়াক্ষত প্রস্তানফত ৪৫০ চভগায়াট নফদুযৎ উৎাদন চকক্ষে গ্যা যফযা কযা এফং উি 

অঞ্চক্ষর নফদ্যভান  নননভ বতব্য নফদুযৎক্ষকক্ষে এফং াযকাযখানায় গ্যাক্ষয চমাগান চদয়া ।  

 নততা ,ননজনএর এফং সুন্দযফন গ্যা চকাম্পানী নরিঃ এয ফ্রাঞ্চাইজ এরাকায় নযকেনাধীন নফদুযৎক্ষকে 

 াযকাযখানায় গ্যা যফযা কযা এফং চদক্ষয উত্তয-নিভ  দনেণ-নিভাঞ্চক্ষর গ্যা অফকাঠাক্ষভা 

োযণ । 

  প্রকক্ষেয ভাধ্যক্ষভ প্রায় ৩০০-৭৫০ এভএভএনএপনড গ্যা ভক্ষনাযদী চথক্ষক ফঙ্গফন্ধু-চতুয পূফ বাড় ম বন্ত 

যফযা।  
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১.৪ প্রকক্ষেয অঙ্গ-ভিঃ 

 ৩০ ইনঞ্চ ব্যা এয ৫১ নকক্ষরানভটায াই রাইন ননভ বাণ অন্যান্য াইরাইন ংক্রান্ত কাঠাক্ষভা । 

 টান বনক নবনত্তক্ষত HDD দ্ধনতক্ষত নদী ক্রনং ৩০ ইনঞ্চ ব্যা এয ১০০৪ নভটায। 

 ভূনভ অনধগ্রণ ৩০.৮৫৮ চক্টয। 

 এভএভএ ইন্পটক্ষরন ১ ট। 

 

১.৫ প্রকক্ষেয ফাস্তফ  আনথ বক রেযভাত্রািঃ 

                                                                                   (jÿ UvKvq) 

অথ বনননতক 

চকাড 

চকাড ওয়াযী ফণ বনা GKK ‡fŠZ 

cwigvY 

 

Avw_©K cwigvY 

৪৫০০ কভ বকতবাক্ষদয চফতন  Rb 6 141.79 

৪৬০০ কভ বচাযীক্ষদয চফতন Rb 3 24.14 

4705 ফানড় বাড়া   50.53 

4709 we‡bv`b fvZv    11.51 

৪৭১৩ উৼফ বাতা   ২১.৬৫ 

৪৭১৭ নচনকৎা বাতা    ৫.২৭ 

৪৭২৫ চধৌতকযণ বাতা   ১.৩২ 

৪৭৫৫ টনপন বাতা    .৮৯ 

৪৭৬৫ মাতায়াত বাতা    ২.৫৫ 

৪৭৭৫ চাাক বাতা   ১০.১৩ 

৪৭৯৫ অন্যান্য বাতা     

 গ্যা বাতা    ৫.৩৭ 

প্রক্ষনাদক বাতা   ৮.২৫ 

অফকা-কারীন বাতা    ৩.২১ 

৪৮০০ যফযা এফং চফা 

৮৪০১ ভ্রভণ খযচ   ৩.৬৪ 

৪৮০৫ অনতনযি প্রানযেনভক বাতা   ১১.৩০ 

৪৮০৬ অনপ বাড়া    ৬৮.৩২ 

৪৮১৪ নফনফধ বাতা   ১.৭৩ 

৪৮১৬ চটনরক্ষপান বাতা   ৪.২৭ 

৪৮১৭ চটক্ষরক্স/পযাক্স    ১.১২ 

৪৮১৯ ানন    ৫.৩৮ 

৪৮২১ নফদুযৎ   ৬.৭৮ 

৪৮২২ গ্যা  জ্বারানী    ২১.৪৭ 

৪৮২৩ চক্ষট্রার  লুনিক্ষকন্ট    ৫.২৪ 

৪৮২৪ ইনসুযক্ষযন্প /ব্যাংক চাজব    ১০.২১ 

৪৮২৮ চেনাযী, ীর  েযাম্প    ৭.৭২ 

৪৮৩১ ফই  াভনয়কী   ১.১৪ 

৪৮৩৩ নফজ্ঞান খযচ   ৮.৯৩ 

৪৮৪০ চট্রননং বাতা   ৩.৮২ 

৪৮৪২ চনভনায    ২.২৩ 
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অথ বনননতক 

চকাড 

চকাড ওয়াযী ফণ বনা GKK ‡fŠZ 

cwigvY 

 

Avw_©K cwigvY 

৪৮৪৫ নফক্ষনাদন ব্যয়     ১৬.০৬ 

৪৮৫১ নদন ভজুযী/ ননযাত্তা ব্যয়   ১৬.২১ 

৪৮৭৪ যাভ বক  

 i) প্রকক্ষেয নযফীেণ  নযক্ষফগত যাভ বক বাতা   ০.০০ 

ii)  নফক্ষদী যাভ বকক্ষদয জন্য AIT and VAT    ১১.৮৭ 

iii) কক্ষেয এয যাভ বক বাতা   ১৪.৮৬ 

iv) IEE, EIA, RP   ১৭.৮৮ 

৪৮৮২ আইনন খযচ   ১০.৯৭ 

৪৮৮৩ আণুক্ষতানলক    ১৬.৭০ 

৪৮৮৬ ভাট জনয কাক্ষজয খযচ   ৯.৫০ 

৪৮৮৭ পক্ষটাকন খযচ   ৫.৫৮ 

৪৮৯৯ অন্যান্য খযচ   ০.৬৩ 

৪৯০০ চভযাভত, যেণাক্ষফেণ এফং পূন বফান 

৪৯০১ মানফান   ১৮.০০ 

৪৯০৬ আফাফত্র    ১.২৬ 

৪৯৮৬ পূনফ বান   ০.৭১ 

৪৯৯১ অন্যান্য চভযাভত এফং যেণাক্ষফেণ   ১.১০ 

উ চভাট (যাজস্ব)  ৬১৩.৩৮ 

(খ) ভরধন ব্যয়  

৬৮০০ ম্পদ ংগ্র 

৬৮০৭ মানফান নজ -ট 

নক-আ 

২ট 

 ৭.৫৫ 

৬৮১৩ ইভক্ষাক্ষট বড চভক্ষটনযয়ার ইক্যযইক্ষভন্ট এন্ড চভননানয  

চভক্ষটনযয়ার এন্ড ইক্যযইক্ষভন্ট পয াইরাইন   ০.০০ 

৬৮১৯ অনপ ইক্যযইক্ষভন্ট রট  ৩.৮০ 

৬৮২১ পানন বচায এন্ড নপক্সচায রট  ২.০৬ 

৬৯০০ ভূনভ অনধগ্রণ  

৬৯০১ ভূনভ অনধগ্রণ ৩০.৮৫৮ 

চক্টয 

 ০.০০ 

৬৯৪১ অন্যান্য 

 ১) নযক্যইনজন ৫৭.২২ 

চক্টয 

 ৩৪৮.৬৩ 

৭০০০ পূতব ননভ বাণ 

৭০০১ ভূনভ উন্নয়ন ২৫৫৪৩.৫০ 

ঘন নভটায 

 ০.০০ 

৭০১৬ অন্যান্য (ফাউন্ডানয য়ার, ইন্টাযনার চযাড ইতযানদ -  - 

৭০৮১ অন্যান্য 

 ১) াইরাইন ননভ বাণ  আনুলনঙ্গক ৫১ নক:নভ:  ০.০০ 

২) নযবায ক্রনং ফাই HDD চভথড ১০০৪ নভ:  ৫৫৬.৯১ 

৩)ইন্পটক্ষরন এন্ড কনভননং অপ কযাক্ষথানডক 

চপ্রাক্ষটকন (নন) নক্ষেভ 

  ০.০০ 

৪) ইন্পটক্ষরন অপ MMS  ১ ট  ০.০০ 

৭৯০০ চডবরক্ষভন্ট ইভক্ষাট ব নডউট এন্ড বযাট 

 ননড-বযাট (৪৫% অপ াই রাইন চভক্ষটনযয়ারা   ০.০০ 
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অথ বনননতক 

চকাড 

চকাড ওয়াযী ফণ বনা GKK ‡fŠZ 

cwigvY 

 

Avw_©K cwigvY 

৭৯৮০ কযনটার চলাক এক্ষরাক্ষকন এন্ড নভনিননয়া 

১) ইন্টাক্ষযে নডউনযং কনস্ট্রান    ০.০০ 

২) ল্যানডং চাজব, চাট নডউ, ট্রান্পক্ষাক্ষটন কষ্ট 

এর/ন কে 

   

 ৩) নপ্র নক্ষভন্ট ইন্পক্ষকন   ৪২.০০ 

(৪২.০০) 

(খ) উ-চভাট (ভরধন)   ৯৫৫.০৯ 

(৪২.০০) 

ফ বক্ষভাট (ক+খ)   ১০১৯.১৩ 

(৪২.০০) 

সূত্র : RDPP -এনপ্রর, ২০১৩ & PCR -নক্ষবিয , ২০১৫ 

১.৬ প্রকক্ষেয কাম বক্রভিঃ  

 ১ট রুট ম্যা াক্ষব ব কযা ; 

 IEE, EIA  ম্পন্ন কযা ; 

 ৩০ ইনঞ্চ ব্যাক্ষয ৫১ নকক্ষরানভটায াইরাইন স্থান; 

 নযবায ক্রনং ম্পন্ন কযা । 

১.৭ প্রকক্ষেয  আঊটপুটিঃ 

 ১ট রুট ম্যা াক্ষব ব কযা ক্ষয়ক্ষছ; 

 IEE, EIA  ম্পন্ন কযা ক্ষয়ক্ষছ; 

 ৩০ ইনঞ্চ ব্যাক্ষয ৫১ নকক্ষরানভটায াইরাইন স্থান কযা ক্ষয়ক্ষছ; 

 নযবায ক্রনং ম্পন্ন কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

১.৮ প্রবাফ ভল্যায়ক্ষনয উক্ষেশ্যিঃ 

ক) প্রকে ম্পনকবত তথ্য ম বাক্ষরাচনা  উস্থান ( টভূনভ, উক্ষেশ্য, প্রকে অনুক্ষভাদন/ ংক্ষাধক্ষনয অফস্থা, 

অথ বায়ক্ষনয ধযণ, অন্যান্য প্রানঙ্গক নফলয়)।  

খ)  প্রকক্ষেয ানফ বক অগ্রগনত (ক্ষবৌত  আনথ বক) এফং অঙ্গনবনত্তক ফাস্তফায়ন এয তথ্য উাত্ত ংগ্র, 

ম বাক্ষরাচনা, নফক্ষেলণ এফং নচত্র চটনফর আকাক্ষয উস্থান কযা।  

গ) প্রকক্ষেয াপক্ষল্যয ভান ভল্যায়ন কযা।  

ঘ) ক্রয় প্রনক্রয়ায ভয় ন.ন.এ ২০০৬ এফং ন.ন.আয. ২০০৮ এয নফধান ঠিক বাক্ষফ অনুযণ কযা ক্ষয়ক্ষছ 

নকনা তা মাচাই কযা।  

ঙ) প্রকক্ষেয অধীক্ষন ক্রয়কৃত ণ্য, কাক্ষম বয, ফতবভান অফস্থা, মথামথ জনফর িাযা এক্ষদয যেণাক্ষফেণ ক্ষয়ক্ষছ 

নকনা এফং প্রকক্ষেয অধীক্ষন অন্যান্য প্রানঙ্গক নফলয় মাচাই ফাছাই কযা।  

চ)  প্রকক্ষেয অধীক্ষন ণ্য, কাম ব, চফা ক্রক্ষয়য চেক্ষত্র দযক্ষত্র উক্ষিনখত নফদ নফফযণী (নফ.অ.নকউ/ট.আয 

গুণগতভান, নযভাণ ইতযানদ মথামথবাক্ষফ অনুযণ কযা ক্ষয়ক্ষছ নকনা তা মাচাই কযা এফং এনন (ফানল বক 

ক্রয় নযকেনা) অনুাক্ষয অগ্রগনত ম বাক্ষরাচনা কযা।  
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ছ) আনথ বক ব্যফস্থানাগত দুফ বরতাজননত কাযক্ষণ ভগ্র প্রকে অথফা এয অঙ্গভ ফাস্তফায়ক্ষন চকান প্রকায 

নফরিজননত কাযক্ষণ প্রকক্ষেয চভয়াদ  ব্যয় বৃনদ্ধ ক্ষয়ক্ষছ নকনা তা নযফীেণ কযা। প্রকক্ষেয চভয়াদ  ব্যয় 

বৃনদ্ধ ক্ষয় থাকক্ষর তায কাযণ ভ ননণ বয় এফং চমৌনিকতা ননধ বাযণ কযা।  

জ) প্রকক্ষেয ফর নদক, দুফ বর নদক, ম্ভাফনা এফং ঝুঁনক ( চাআট) নফক্ষেলণ কযা।  

ঝ) জনযক্ষয তপনর অনুমায়ী প্রাথনভক  নিতীয় ম বায়ভুি তথ্য ংগ্র কযা।  

ঞ) প্রক্ষয়াজনীয়তা অনুাক্ষয কভ বারা/ আক্ষরাচনা বা আক্ষয়াজন কযা।  

ট) াক্ষব ব ননডউর (KII) এফং চপাকা গ্রু নডকান (এপ নজ নড) এয ভাধ্যক্ষভ ভাঠ নযদ বন। 

ঠ)  প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয ভয় ভানফম্পদ উন্নয়ন ম্পনকবত আক্ষরাচনা।  

ড)  প্রকেট চটকই কযায জন্য প্রক্ষয়াজনীয় সুানয প্রদান কযা।  

ঢ)  প্রস্থান নযকেনা আক্ষছ নকনা তা মাচাই কযা।  

ণ)  প্রাপ্ত তক্ষথ্যয আক্ষরাক্ষক সুানয প্রনয়ন কযা।  

ত) ক্রয়কাযী কতৃবক প্রদত্ত অন্যান্য প্রানঙ্গক কাজ। 
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নিতীয় অধ্যায় 

 

প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয কাম বদ্ধনত (Methodology) 

 

২.১ ভীোয কভ বদ্ধনতিঃ 

ভীোয কভ বদ্ধনতয অং নক্ষক্ষফ প্রক্ষয়াজনীয় তথ্য প্রাইভাযী এফং চক্ষকন্ডাযী উৎ চথক্ষক ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

প্রাইভাযী তথ্যগুনর যানয াোৎকাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ এফং চক্ষকন্ডাযী তথ্যগুনর আইএভইনড, নজটনএর, চক্ষট্রাফাংরা, 

নততা গ্যা ট এন্ড নড চকাম্পানী নরিঃ, নিভাঞ্চর গ্যা চকাম্পানী নরিঃ, সুন্দযফন গ্যা চকাম্পানী নরিঃ  অন্যান্য 

সুনফধাক্ষবাগী ংস্থা চথক্ষক ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষছ। ংগৃনত তথ্যগুনর মাচাই ফাছাই কক্ষয কনম্পউটাক্ষয ংযেণ কযা 

ক্ষয়ক্ষছ এফং যফতীক্ষত নফক্ষেলণ পূফ বক প্রনতক্ষফদন প্রস্তুনতক্ষত ব্যফায কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

“ভক্ষনাযদী-ধনুয়া এফং এরক্ষঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু-চতুয পূফ ব-তীয গ্যা ঞ্চারন াই রাইন” প্রকক্ষেয প্রবাফ ম্পক্ষকব 

ম্যক ধাযণা রাক্ষবয জন্য প্রক্ষয়াজনীয় প্রাইভাযী তথ্য-উাত্ত ংগ্রক্ষয জন্য ংখ্যাগত এফং গুণগত জনয দ্ধনত 

ব্যফায কযা ক্ষয়ক্ষছ। প্রশ্ন  উত্তক্ষযয ভাধ্যক্ষভ যানয াোৎকায গ্রণপূফ বক খানা ম বায়, ফানণনজযক/নে প্রনতষ্ঠান 

ক্ষত তথ্য ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষছ। এপনজনড (ক্ষপাকা গ্রু নডকান) নযচারনায ভয় গ্যা ংক্ষমাগ প্রাপ্ত 

সুনফধাক্ষবাগী পুরুল  ভনরা এফং গ্যা ংক্ষমাগ নফীন সুনফধাফনঞ্চত পুরুল  ভনরা ননক্ষয় কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

২.২ ভীো এরাকা ননধ বাযণিঃ  

গক্ষফলণায উক্ষেশ্য অনুমায়ী গক্ষফলণা এরাকা ননফ বাচন কযা য়। প্রকক্ষেয আউটপুট, আউটকাভ এফং উক্ষেশ্য কZUzক্য 

অনজবত ক্ষয়ক্ষছ তা ননধ বাযণ কযা গক্ষফলণায ভর উক্ষেশ্য।  প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয উক্ষেশ্য অজবক্ষনয জন্য বৃত্তয 

ঢাকা অঞ্চর, নযনংদী চজরা, নযাজগঞ্জ চজরা  ফগুড়া চজরায অধীক্ষন নততা, ননজনএর এফং সুন্দযফন গ্যা 

নডনিনফউন চকাম্পানী অনধভূি এরাকা ভীো এরাকা ননফ বাচন কযা ‡q‡Q। নীক্ষচয চটনফর ২.১ এ ভীো 

এরাকা নফস্তানযত চদয়া র: 

চটনফর ২.1 সুফনধাক্ষবাগী নফবাগ, চজরা, এফং উক্ষজরা অনুাক্ষয নভৄনাকৃত উক্ষজরা ভক্ষয তানরকা 

ক্রনভক নং নফবাগ চজরা উক্ষজরা 

১ ঢাকা নযনংদী ভক্ষনাযদী 

  নযনংদী রা 

  ঢাকা াবায 

  গাজীপুয গাজীপুয দয 

2 যাজাী নযাজগঞ্জ নযাজগঞ্জ দয 

  ফগুড়া ফগুড়া দয 

 

প্রকí GjvKvi evwn‡i cÖ‡qvRb Abymv‡i mgxÿv GjvKv wbe©vPb Ki‡Z n‡q‡Q| KviY cÖKí GjvKv cvk¦©eZ©x 

GjvKv †hLv‡b we ỳ¨r †K› ª̀ ev mviKviLvbv i‡q‡Q †mme Gjvকা‡K D‡Ïk¨g~jKfv‡e mgxÿv GjvKv wbe©vPb 

Kiv n‡q‡Q|  
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2.3 নভৄনা-ংখ্যা ননধ বাযণিঃ 

নভৄনা আকায ননম্ননরনখত পভ বরায ভাধ্যক্ষভ ননণ বয় কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

n = 
z2pq 

e2 

চমখাক্ষন  n= কানিত নভৄনা ংখ্যা 

z = the value of standard variate at a given confidence level 

p= নভৄনা অনুাত ম্ভাফনা 

q= নভৄনা অনুাত নফযীত 

e = Acceptable error (the precision) 

 

নভৄনা ংখ্যা ননধ বাযক্ষণয জন্য ৯৫% confidence level অনুভান কযা ক্ষয়ক্ষছ।  পক্ষর “Z” এয ভান ক্ষে ১.৯৬। 

তাছাড়া, P এয ভান মনদ মনদ ০.৫ ধযা য় (মা  ক্ষফ বাচ্চ নভৄনা ংখ্যা নননিত কক্ষয), তক্ষফ এয ভান ক্ষফ (1-

.5)=0.5 E  এয ভান ক্ষফ 0.05 

n এয ভান ক্ষফ  = 

n = 

(1.96)2 x 0.5 x 

0.5 

(0.05)2 

n = 
3.84 x 0.25 

0.0025 

n = 
0.96 

0.0025 

n = 
0.96 

.0025 

= 384 
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উক্ষযাি ভানগুনর পভ বরায় ফনক্ষয় নদক্ষর n=৩৮৪ায়া মায়। প্রবাফ ভল্যায়ক্ষনয সুনফধাক্ষথ ব  n=৪০০ নভৄনা চনয়া 

ক্ষয়ক্ষছ। চভাট নভৄনা উত্তযদাতায অক্ষধ বক অথ বাৎ ২০০ জন সুনফধাক্ষবাগী আয ২০০ উত্তযদাতা কক্ষরার গ্রুক্ষয। 

২.4 উত্তযদাতায নভৄনাফন্টনিঃ 

প্রনতট সুনফধাক্ষবাগী গ্যা নফতযণ চকাম্পনীয অধীক্ষন ভীোয জন্য ননফ বানচত এরাকায় নফনবন্ন ধযক্ষণয গ্রাক চমভন, 

আফানক, ফানণনজযক প্রনতষ্ঠান, ন এন নজ চেন প্রভৃনত যক্ষয়ক্ষছ। চমক্ষতু, গ্রাক ংখ্যা তানরকা নাই চক্ষক্ষতু ভাঠ 

ম বাক্ষয় তথ্য ংগ্র এয ভয় সুনফধাক্ষবাগী গ্যা নফতযণ চকাম্পানী চথক্ষক গ্রাক তানরকা ননক্ষয় উক্ষজরা নবনত্তক 

আনুানতক াক্ষয ংখ্যা ননধ বাযণ কক্ষয খানা ম বাক্ষয় সুনফধাক্ষবাগী ২০০ জন  কক্ষরার এরাকা থক্ষক  ২০০ জন 

উত্তযদাতা নভৄনা চনয়া ক্ষয়ক্ষছ। উনিনখত ৪০০ নভৄনায ফাইক্ষয ৪৪ ট ফানণনজযক  নে প্রনতষ্ঠান চথক্ষক একই 

দ্ধনতক্ষত তথ্য ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষছ।        

উত্তযদাতা ননফ বাচন 

গ্রাক উত্তযদাতা 

আফানক খানা প্রধান 

ফানণনজযক ভানরক/ম্যাক্ষনজায 

নএননজ চেন ভানরক/াম্প অাক্ষযটয 

 

২.5 গুণগত দ্ধনতয ব্যফাযিঃ 

ভীোয় গুণগত দ্ধনত নক্ষক্ষফ দরীয় আক্ষরাচনা (এপনজনড) এফং চকআইআই ব্যফায কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

দরীয় আক্ষরাচনা (এপনজনড):  

 ৬ ট উক্ষজরায  নভৄনা এরাকা চথক্ষক ৬ট এফং কক্ষরার এরাকা চথক্ষক ৬ট  এপনজনড  অথ্যবাৎ 

চভাট ১২ট এপনজনড কযা ক্ষয়ক্ষছ। এপনজনডক্ষত খানা ম বাক্ষয়য গ্রাক  ফানণনজযক ম বাক্ষয়য 

গ্রাকক্ষদয আভন্ত্রণ জানাক্ষনা ক্ষয়ক্ষছ। প্রনত এপনজনডক্ষত ৮-১০ জন ভনরা/ পুরুল অং গ্রণ 

কক্ষযক্ষছ। 

 প্রনতট FGD ভীো এরাকায এভন একট স্থাক্ষন কযা ক্ষয়ক্ষছ চমখাক্ষন কর  অংগ্রণকাযী 

উি স্থাক্ষন ক্ষজ আক্ষত াক্ষয এফং অফাক্ষধ ভতাভত প্রদান কযক্ষত াক্ষয। এপনজনড বা একজন 

ঞ্চারক িাযা নযচানরত ক্ষয়ক্ষছ নমনন প্রকে ম্পনকবত নফলক্ষয়য উয বায় আগত করক্ষক 

ভৄিবাক্ষফ কথা ফরায জন্য উৎানত কক্ষযক্ষছন। 

 প্রস্তানফত এপনজনডগুক্ষরা এপনজনড গাইডরাইন অনুাক্ষয নযচানরত ক্ষয়ক্ষছ এফং গাইডরাইন 

উক্ষিনখত সূচক অনুমায়ী ধাযাফানক বাক্ষফ আক্ষরাচনা কক্ষয তথ্য ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষছ। 
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নক ইনপযক্ষভন্টস্ ইন্টাযনবউ (KII): 

নজটনএর এয প্রকে ংনেষ্ট কভ বকতবাবৃন্দ, নততা গ্যা, ট এন্ড নড চকাম্পানী নরিঃ, নিভাঞ্চর গ্যা চকাম্পানী 

নরিঃ, সুন্দযফন গ্যা চকাম্পানী নরিঃ  এক্ষদয অধীক্ষন ফানণনজযক নফদুযৎক্ষকে, ায-কাযখানায ংনেষ্ট কভ বকতবাবৃন্দ 

চক ম্পিৃ কক্ষয চভাট  ২৫ ট KII কযা ক্ষয়ক্ষছ। উি KII  চত সুনফধাক্ষবাগী প্রনতষ্ঠান ভক্ষয উধ বফতন কভ বকতবাবৃন্দ 

এফং নফনবন্ন প্লাক্ষন্ট কতবব্যযত কভ বকতবাবৃন্দ ভতাভত নদক্ষয়ক্ষছন। চমক্ষতু প্রকক্ষেয ভর উক্ষেশ্য নছর নফদুযৎ 

াযকাযখানা  নেক্ষেক্ষত্র গ্যাক্ষয চমাগান চদয়া চক্ষতু, KII এয ভাধ্যক্ষভ প্রাথনভক  নিতীয় স্তক্ষযয 

সুনফধাক্ষবাগী প্রনতষ্ঠাক্ষনয কাছ চথক্ষক তথ্য ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

২.৬ প্রশ্নভারা  চচকনরষ্টিঃ 

উি প্রকে ংনেষ্ট ণ্য, কাম ব, চফা কাম বক্রভ নযচারনায চেক্ষত্র নজটনএর প্রধান কাম বারয় ক্ষত ায়ক কর 

তথ্য ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষছ। ণ্য, কাম ব  চফা ননআয ২০০৮ অনুমায়ী ক্ষয়ক্ষছ নক না এফং চবৌত কাজ  স্থানত 

মন্ত্রাং এয গুণগতভান ঠিক আক্ষছ নকনা তা মাচাই কযা ক্ষয়ক্ষছ। চটন্ডায প্রনক্রয়া  তায ভল্যায়ন, চ্যনি ম্পাদন  

কাম বম্পাদন ইতযানদ ভয়ভত, গুণগত  নযভাণগত বাক্ষফ ক্ষয়ক্ষছ নকনা তা যীো কযা ক্ষয়ক্ষছ। মনদ ঠিকবাক্ষফ 

না ক্ষয় থাক্ষক, তক্ষফ তায কাযণ নচনিত কযায জন্য প্রক্ষয়াজক্ষন ংনেষ্ট ব্যনিফক্ষগ বয ক্ষঙ্গ আক্ষরাচনা কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

প্রকক্ষেয আতাধীন ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য ম বাক্ষরাচনায জন্য চভাট ৬ট প্যাক্ষকক্ষজয উয ভীো নযচারনা কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যানদয চমফ নফলয় ম বাক্ষরাচনা কযা ক্ষয়ক্ষছ চইফ নফলয়ানদ উক্ষিখ কক্ষয একট চচকনরে 

অন্তভু বি কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

উনিনখত প্রক্ষতযক চেণীয গ্রাকক্ষদয জন্য ১ট কক্ষয খড়া প্রশ্নভারা ততনয কযা ক্ষয়ক্ষছ। প্রশ্নভারায ব্যাক্ষয  

আইএভইনডয ভতাভত চনয়া ক্ষয়ক্ষছ। এগুনর একট নন-স্যাম্পরড্ এরাকায় নপ্র-চটে কযা ক্ষয়ক্ষছ। অতিঃয  

আইএভইনড এয ভতাভত  নপ্র-চটে চথক্ষক প্রাপ্ত নপডব্যাক নফক্ষফচনা কক্ষয প্রশ্নভারাগুনর চূড়ান্ত কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

2.7 ভীো নযচারনা  কভ ব নযকেনািঃ 

২.৭.১ ভীো নযচারনািঃ 

এই ভীো দক্ষর ৪ জন যাভ বক, ৭জন সুাযবাইজায, ১৪ জন তথ্য ংগ্রকাযী, ১ জন কনম্পউটায অাক্ষযটয, ২ 

জন ডাটা এনর অাক্ষযটয এফং ১ জন অনপ কাযী কভ বযত নছক্ষরন। 

২.৭.২ ভাঠ কভী এফং সুাযবাইজায প্রনেণিঃ 

যাভ বক প্রনতষ্ঠান ভাঠ কভী এফং সুাযবাইজায ননক্ষয়াক্ষগয য তাঁক্ষদয ৩ (নতন) নদক্ষনয প্রনেণ কভ বসূচীয ব্যফস্থা 

কক্ষযক্ষছন। যাভ বকগণ ভাঠ কভী এফং সুাযবাইজায গক্ষণয প্রনেণ প্রদান কক্ষযক্ষছন। উি কভ বসূনচক্ষত আইএভইনড 

ক্ষত  ংনেষ্ট কভ বকতবাগণ উনস্থত নছক্ষরন।  
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২.৭.৩ তথ্য ংগ্রক্ষয উকযণ প্রণয়ন (প্রশ্নভারা): 

ভীোয উক্ষেশ্য, নযনধ, TOR, অনুমায়ী কভ বদ্ধনতয আক্ষরাক্ষক প্রক্ষয়াজনীয়  প্রানঙ্গক প্রশ্নভারা  চচকনরষ্ট 

ততনয কযা ক্ষয়ক্ষছ। প্রশ্নভারা  চচকনরষ্ট ভ চটকননকযার  নষ্টয়ানযং কনভটয বায় আক্ষরাচনায ভাধ্যক্ষভ চূড়ান্ত 

কযা ক্ষয়ক্ষছ। তথ্য-উাত্ত ংগ্রক্ষয উকযণভ ননম্নরূ।   

 গ্যা ংক্ষমাগ প্রাপ্ত গ্রাকক্ষদয (আফানক  ফানণনজযক) জন্য প্রশ্নভারা। 

 গ্যা ংক্ষমাগ চনই (কক্ষরার গ্রু) এভন ব্যনিয জন্য প্রশ্নভারা 

 এপনজনড বা নযচারনায জন্য চচক নরষ্ট 

 কী ইনপযক্ষভন্টক্ষদয াোৎকায 

ক) সুনফধাক্ষবাগী গ্যা নফতযণ চকাম্পানী 

খ) সুনফধাক্ষবাগী নফদুযৎক্ষকে  ায কাযখানা। 

গ) নজটনএর কাম বারয় ক্ষত প্রকে ংনেষ্ট ব্যনিফগ ব চথক্ষক দযত্র ংক্রান্ত তথ্য ংগ্রক্ষয  

     চচকনরে 

২.৭.৪ স্থানীয় ম বাক্ষয়য কভ বারািঃ 

তথ্য ংগ্র চরাকারীন ভক্ষয় যাভ বক দর গাজীপুক্ষযয ধনুয়া এরাকায় স্থানীয় ম বাক্ষয় একট কভ বারায আক্ষয়াজন 

কক্ষযক্ষছন। আনুভাননক ৪০-৪৫ জন স্থানীয় নফনবন্ন চায গ্যা গ্রাক, স্থানীয় যকাক্ষযয প্রনতনননধ, সুনফধাক্ষবাগী 

প্রনতষ্ঠাক্ষনয প্রনতনননধ, নজটনএর এয প্রনতনননধ, স্কুক্ষরয নেক, এরাকায গণ্যভান্য ব্যনিয াক্ষথ উন্িু 

আক্ষরাচনায ভাধ্যক্ষভ ভল্যায়ন ভীোয প্রক্ষয়াজনীয় তথ্যানদ ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

২.৭.৫ জাতীয় ম বাক্ষয় কভ বারািঃ চটকননকযার  নেয়ানযং কনভটয অনুক্ষভাদক্ষনয য খড়া প্রনতক্ষফদনট জাতীয় 

ম বাক্ষয়য কভ বারায় উস্থান কযা ক্ষয়ক্ষছ। কভ বারায় উনস্থত নফনবন্ন দপ্তক্ষযয কভ বকতবাগক্ষণয ভতাভত  

সুানযক্ষয নবনত্তক্ষত প্রনতক্ষফদনট চূড়ান্ত কযা ক্ষয়ক্ষছ।   

২.৭.৬ তথ্য ফা ডাটা এনডটং  চকানডং:  

পূযনকৃত প্রশ্নভারা যাভ বক প্রনতষ্ঠাক্ষনয অনপক্ষ চকানডং, এনডটং  ভাইক্ষক্রাপট অনপ অযাক্ষক্স চপ্রাগ্রাক্ষভ ডাটা 

এনর কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

২.৭.৭ তথ্য ফা ডাটা নফক্ষেলণ এফং নযক্ষাট ব ততনযিঃ 

তথ্য ফা ডাটা নফক্ষেলণ এফং নযক্ষাট ব ততনযয চেক্ষত্র ননক্ষম্নাি নফলক্ষয়য প্রনত তকব দৃনষ্ট যাখা ক্ষয়ক্ষছ। 

(ক) ংগৃীত ডাটায মথাথ বতা এফং গ্রণক্ষমাগ্যতা মথামথবাক্ষফ নফক্ষেলক্ষণয জন্য উন্নত ডাটা এনরয পটয়যায 

ব্যফায কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

(খ) ংগৃীত তথ্য ফা ডাটা এনএএ পটয়যাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ নফক্ষেলণ (Co-relation, Mean, Medain, 

Minimum, Maximum, etc) কযা ক্ষয়ক্ষছ। 
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তৃতীয় অধ্যায় 

প্রকে ফাস্তফায়b অগ্রগনত নফক্ষেলণ 

3.0 প্রকক্ষেয ফাস্তফ  আনথ বক অগ্রগনতিঃ 

3.1 প্রকক্ষেয ফাস্তফ অগ্রগনতিঃ 

প্রকক্ষেয অঙ্গনবনত্তক ফাস্তফ অগ্রগনত নফক্ষেলক্ষণ চদখা মায়, প্রায় প্রনতট অক্ষঙ্গয ১০০% অগ্রগনত ানধত ক্ষয়ক্ষছ। 

নফস্তানযত চটনফর ৩.১ এ চদয়া ক্ষয়ক্ষছ 

চটনফর ৩.১: প্রকক্ষেয ফাস্তফ অগ্রগনত 

চকাড অক্ষঙ্গয নফফযণ একক রেযভাত্রা প্রকৃত অজবন অজবন (%) 

৬৯০১ জনভ অনধগ্রণ চক্টয ৩০.৮৫৮ ৩০.৮৫৮ ১০০ 

৭০০১ ভূনভ উন্নয়ন নকউিঃ নভিঃ ২৫৫৪৩.৫০ ২৫৫৪৩.৫০ 100 

৭০০১ াই রাইন ননভ বাণ নকিঃনভিঃ ৫১ ৫১ ১০০ 

৭০৮১ নদী ক্রনং নভিঃ ১০০৪ ১০০৪ ১০০ 

৭০৮১ MMS-স্থানা  ১ ১ ১০০ 

      

প্রকক্ষেয অধীক্ষন ভূনভ অনধগ্রক্ষণয রেযভাত্রা ধযা ক্ষয়নছর ৩০.৮৫৮ চক্টয মায প্রায় তবাগ অনধগ্রণ কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। একইবাক্ষফ ভূনভ উন্নয়ক্ষনয চেক্ষত্র  তবাগ রেযভাত্রা অনজবত ক্ষয়ক্ষছ। ংক্ষানধত নডনন অনুমায়ী ৫১ 

নকিঃ নভিঃ াইরাইন ননভ বাক্ষণয রেযভাত্রা নছর মায তবাগ অজবন ক্ষয়ক্ষছ।  ১০০৪ নভটায নদী ক্রনং ননভ বাণ কযায 

রেযভাত্রা দুট নদীক্ষত ৫০২  ৫০২ নভটায কক্ষয ননভ বাণ কক্ষয তবাগ অজবন কযা ক্ষয়ক্ষছ। MMS স্থানায চেক্ষত্র 

 তবাগ রেযভাত্রা অনজবত ক্ষয়ক্ষছ। 

চটনফর 3.2: প্রকক্ষেয আনথ বক  অগ্রগনতিঃ  

ফণ বনা প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ব্যক্ষয়য তকযা ায 

চভাট 45085.72 41297.08 91.60 

টাকা 17930.77 17322.08 96.61 

প্রকে াায্য 27154.95 23974.46 88.29 

 

প্রকেটয প্রাক্কনরত ব্যয় ৪৫০৮৫.৭৫ রে টাকায ভক্ষধ্য ৪১২৯৭.০৮ রে টাকা ব্যয় কযায ভাধ্যক্ষভ চবৌত অঙ্গভ 

ফাস্তফায়ক্ষনয চেক্ষত্র তবাগ রেযভাত্রা অজবন কযা ক্ষয়ক্ষছ। এ চেক্ষত্র ব্যক্ষয়য তকযা ায ৯১.৬০। 
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চটনফর ৩.3 প্রকেটয অঙ্গ-নবনত্তক ফাস্তফ  আনথ বক অগ্রগনতিঃ 

          রেয টাকা                   

নডনন অনুমায়ী প্রকে কাক্ষজয নফনবন্ন 

অক্ষঙ্গয নাভ 

   একক রেযভাত্রা প্রকৃত অজবন  অজবন 

আনথ বক ফাস্তফ 

নযভাণ 

আনথ বক ফাস্তফ 

নযভাণ 

আনথ বক 

(%) 

 চবৌত  

(%) 

 ১     ২     ৩    ৪    ৫    ৬  ৭  ৮ 

     ক.যাজস্ব খাত        

৪৫০০ অনপাক্ষযয চফতন    ১৪১.৭৯ ৬ ১৩৭.২১ ৬  ৯৬.৭৬ ১০০ 

৪৬০০ কভ বচাযীক্ষদয চফতন  ২৪.১৪ ৪ ২৪.০৫ ৪  ৯৯.৬২ ১০০ 

৪৭০০ বাতা এর এ ১২৮.৬৮  ৯৫.৭৭  ৭৪.৪২  

৪৮০০ যফযা এফং নযক্ষফা  ২৯৭.৭৭  ২৫৯.৯১  ৮৭.৩ 

 

 

৪৯০০ চভযাভত এফং যেণাক্ষফেণ  ২১.০০  ১৩.৮৬  ৬৬  

যাজস্ব খাত  ফ বক্ষভাট ৬১৩.৩৮  ৫৩০.৮০    

     খ.কযানটার খাত        

৬৮০৭ নযফন  জী নং-১ 

নকআ-২ 

৬৮.৫৫ জী নং-১ 

নকআ-২ 

৬৮.৫৫ জী নং-

১ 

নকআ-

২ 

১০০ 

 

১০০ 

৬৮১৩ ভারাভার   ১৯৪১৫.৯২  ১৭৪০৮.৭৩  ১০০ ১০০ 

৬৮১৭ এফং 

৬৮১৯ 

অনপ আফাফত্র      রট    ৫.৮৬  ৪.৮৪  ৮২.৬  

৬৯০১ জনভ অনধগ্রণ    চক্টয ১৭৮৩.২৮ ৩০.৮৫৮ ১৭৮৩.২৮ ৩০.৮৫৮ ১০০ ১০০ 

 নযক্যইনজন    চক্টয ৯৩২.০৮ ৫৭.২২ ৯৩২.০৮ ৫৭.২২ ১০০ ১০০ 

৬৯৪১ পুনফ বান  েনতপূযণ  ০.০০  ০.০০    

৭০০১ ভূনভ উন্নয়ন নকউিঃ নভিঃ ৩৪.০২ ২৫৫৪৩.৫০  ৩৩.৩১ ২৫৫৪৩.৫

০ 

১০০ ৯৭.৯১ 

৭০০৬ অনপ বফন  ০.০০   ০.০০   

৭০১১ আফানক বফন   ০.০০  ০.০০    

৭১৬ অন্যান্য ননভ বাণ  ৯৫.৭০  ৯৩.২০  ৯৭.৩৮  

 াই রাইন ননভ বাণ নকিঃনভিঃ ৫০৪০.৭৪ ৫১  ৫০৪০.৭৪ ৫১  ১০০ ১০০ 

৭০৮১ নদী ক্রনং নভিঃ ৪১৮৪.১৭ ১০০৪ ৩৯৫৬.৬১ ১০০৪  ৯৪.৫৬ ১০০ 

CP System-ননভ বাণ  ৩১.২০  ৩১.২০  ১০০ ১০০ 
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          রেয টাকা                   

নডনন অনুমায়ী প্রকে কাক্ষজয নফনবন্ন 

অক্ষঙ্গয নাভ 

   একক রেযভাত্রা প্রকৃত অজবন  অজবন 

আনথ বক ফাস্তফ 

নযভাণ 

আনথ বক ফাস্তফ 

নযভাণ 

আনথ বক 

(%) 

 চবৌত  

(%) 

 ১     ২     ৩    ৪    ৫    ৬  ৭  ৮ 

MMS-স্থানা   ৪২৫৮.০০ ১  ৪০১৭.৩৮ ১  ৯৫.৬১ ১০০ 

৭৯০০ ন.নড বযাট  ৬২৯৭.৫১  ৫০৭৮.২৮  ৮০.৬৪  

 Route- াক্ষব ব এফং 

ক্ষয়র চটে 

 ০.০০  ০.০০    

 IEE,EIA,RP  ০.০০  ০.০০    

৭৯৮০ ননভ বাণ কাক্ষজয সুদ  ১৪৩৭.৭৯  ১৪৩৭.৭৯  ১০০ ১০০ 

 ল্যানন্ডং চাজব এফং 

অন্যান্য 

 ৮৪৫.৫২  ৮৪৫.৫২  ১০০ ১০০ 

 নপ্র-নক্ষভন্ট ইন্পক্ষকন   ৪২.০০  ৩৬.৭১    

চভাট (ভরধন উাদান)  ৪৪৪৭২.৩৪  ৪০৮২২.২২    

ফ বক্ষভাট(ক+খ)  ৪৫০৮৫.৭২  ৪১৩৫৩.০২    

ব্যাংক্ষকয সুদ ভন্বয়  ননরাভ     (৫৫.৯৪)    

প্রকক্ষেয ফ বক্ষভাট খযচ                                                         ৪৫০৮৫.৭২ ৪১২৯৭.০৮    

     

সূত্র: RDPP – এনপ্রর, ২০১৩ & PCR – নক্ষবিয , ২০১৫ 

 

চটনফর ৩.৪: প্রক‡íi ভয় ব্যফাক্ষযয অগ্রগনতিঃ  

Aby‡gvw`Z ch©vq  ïiæ  mgvwß mgq  

(gvm) 

mgq n«vm-e„w× mgq n«vm-e„w×i 

nvi  

gyj জানুয়াযী ২০০৬ ৩০ জুন ২০০৯ 42 - - 

me©‡kl ms‡kvwaZ জানুয়াযী ২০০৬  ৩০ জুন ২০১৪ 102 60 ২৪২.৮৬% 
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৩.২  প্রকে ফাস্তফায়ন অফস্থািঃ 

প্রকেট শুরু চথক্ষক চল ম বন্ত একফায ংক্ষাধন কযা  ক্ষয়ক্ষছ। প্রকে প্রস্তাফ  ংক্ষাধক্ষনয প্রধান কাযণ নছর চকিডা 

অফ ওয়ার্ক নযফতবন এফং ফাস্তফম্মত ভক্ষয়য ভক্ষধ্য প্রকে কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন। 

৩.২.১  প্রকক্ষেয প্রাক্কনরত ব্যয় ংক্ষাধক্ষনয কাযণিঃ 

ভর নডনন ১০৩ নক:নভ দীঘ ব াইরাইন এফং আশুগক্ষঞ্জ ১ট  এক্ষরঙ্গায় ১ট কক্ষয চভাট ২ট কক্ষেয চেন 

অনুক্ষভানদত ক্ষয়নছর মায ভর ব্যয় ধযা ক্ষয়নছর ৮৩৪.৩২ চকাট টাকা চমখাক্ষন নজনফ অং নছর ৩১৬ চকাট টাকা 

এফং নএ অং নছর ৫১৮.৩২ চকাট টাকা নকন্তু নডননক্ষত উনিনখত ধনুয়া ক্ষত এক্ষরঙ্গা ম বন্ত ৫২ নক.নভ.  

াইরাইক্ষনয জন্য উন্নয়ন ক্ষমাগী না ায়ায় যফতীক্ষত তা ফাস্তফায়ন কযা মায়নন এফং নডনন ংক্ষাধন কযা 

য়। অন্যনদক্ষক  আশুগঞ্জ  এক্ষরঙ্গায় কক্ষেয চেক্ষনয কাম বক্রভ এনডনফ’য ২৬২২-Ban ঋক্ষণয আতায় অন্য 

একট প্রকে ‘আশুগঞ্জ  এক্ষরঙ্গায় কক্ষেয ননভ বাণ’ এয অধীক্ষন ফাস্তফানয়ত ক্ষয়ক্ষছ। প্রকে চথক্ষক একট 

কক্ষম্পাক্ষনন্ট (২ ট কক্ষেয চেন) ফাদ চদয়া, ১ ট কক্ষম্পাক্ষনক্ষন্টয অংনফক্ষল (এক্ষরঙ্গা চথক্ষক ধনুয়া ম বন্ত ৩০ 

ইনঞ্চ ব্যাক্ষয ৫২ নকিঃনভিঃ াইরাইন স্থান) ফাদ চদয়া, নফনবন্ন কক্ষম্পাক্ষনক্ষন্টয ব্যয় প্রাক্করন হ্রা/বৃনদ্ধ এফং 

প্রকক্ষেয নক্ষযানাভ নযফনতবত য়ায় প্রকেট ংক্ষাধন  কযা য়। ংক্ষানধত এ প্রকক্ষেয চভাট প্রাক্কনরত ব্যয় 

ধযা নছর ৪৫০.৮৬ চকাট টাকা, মা ভর নডনন-এয অনুক্ষভানদত ব্যয় অক্ষো ৩৮৩.৭৬ চকাট টাকা কভ।  

 

৩.২.২ প্রকেটয নক্ষযানাভ নযফতবনিঃ  প্রকেটয নক্ষযানাভ  "ভক্ষনাযদী -ধনুয়া এফং এক্ষরঙ্গা ফঙ্গফন্ধু মভৄনা-

চতুয পূফ বাড় গ্যা ঞ্চারন াইরাইন এফং আশুগঞ্জ  এক্ষরঙ্গায় কক্ষেয স্থান এয নযফক্ষতব ভাক্ষনাযদী-

ধনুয়া  এক্ষরঙ্গা ফঙ্গফন্ধু-চতুয পূফ বাড় ম বন্ত গ্যা ঞ্চারন াইরাইন ননভ বাণ নাভকযণ কযা য়।  

  

 ৩.২.৩  প্রকক্ষেয  ভয় বৃনদ্ধয কাযণিঃ 

 ঋণ কাম বকানযতায নফরিিঃ ঋণ চ্যনি স্বােক্ষযয ৬ ভা য এনডনফ'য ঋণ কাম বকানযতা অজবন কযা ক্ষয়নছর। 

 প্রকক্ষেয চকিডা ননধ বাযক্ষণ নফরি : ২০১১ াক্ষরয চক্ষলয নদক্ষক ধনুয়া-এক্ষরঙ্গা  চকন াইরাইন 

ফাস্তফায়ন না কযায নদ্ধান্ত চনয়া য়। 

 ভূনভ অনধগ্রক্ষণয ভয় নফরি: গাজীপুয চজরায অধীক্ষন প্রকেটয ভূনভ অনধগ্রক্ষণয নফরুক্ষদ্ধ ফাংরাক্ষদক্ষয 

সুনপ্রভ চকাক্ষট বয ভাননীয় উচ্চ আদারক্ষত ৫ জক্ষনয নযট নটন, অন্তফ বতীকারীন আক্ষদ, নননিয়কযণ আক্ষদ 

এফং এট গ্রণ অফক্ষক্ষল ফাংরাক্ষদক্ষয ভাননীয় অযাটনন ব চজনাক্ষযক্ষরয আইনন ভতাভত গ্রণ এফং ভূনভ 

অনধগ্রণ আনুষ্ঠাননকতা ম্পন্ন কযায জন্য ৩ ফছয ব্যয় য়। 

 াই যফযাক্ষ নফরি : াইরাইন যফযাক্ষয জন্য নজটনএর কতৃবে চায়না াইরাইন প্রস্তুতকাযক 

 যফযকাযী প্রনতষ্ঠাক্ষনয ক্ষঙ্গ চ্যনি ম্পাদন কক্ষয। তায স্বে ভক্ষয়য ভক্ষধ্যই আন্তজবানতক ফাজাক্ষয 

ইস্পাক্ষতয ভল্য বৃনদ্ধয অজুাক্ষত যফযাকাযী প্রনতষ্ঠান নজটনএর এয ননকট চথক্ষক চ্যনিভক্ষল্য 

াইরাইন যফযা কযক্ষত অস্বীকৃনত জানায়। পক্ষর নজটনএর কতৃবে চ্যনিট ফানতর কযক্ষত ফাধ্য য় 

তক্ষফ যফযাকাযী প্রনতষ্ঠান কতৃবক ননযাত্তা জাভানত ফাফদ ১১১২.৯০ রে টাকা জনযভানা নক্ষক্ষফ 
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নগদায়ন কযা ক্ষয়ক্ষছ। পরস্বরূ, পুনযায় আন্তজবানতক দযত্র আব্বান, ভল্যায়ন  ননক্ষয়াগ প্রনক্রয়ায় ২ 

ফছয ভয় ব্যয় য়। 

 ইনডাকন ব্যান্ড এফং চকাটং চভক্ষটনযয়ার যফযকাযী ননফ বাচক্ষন নফরি: চটকননকযার চস্পনক্ষপক্ষকন 

মথামথ বাক্ষফ পুযণ না কযায় নজটনএর কতৃবেক্ষক ইনডাকন ব্যন্ড চকনায জন্য নতনফায এফং চকাটং 

ম্যাক্ষটনযয়ার চকনায জন্য  দুইফায দযত্র আফান কযক্ষত য় মায কাযক্ষণ এক ফছয নফরি য়।  

 HDD দ্ধনতক্ষত নদী ক্রনং এয জন্য  ইনন করাক্টয ননফ বাচক্ষন নফরি: নদী ক্রনং এয জন্য ইনন 

ঠিকাদায ননফ বাচক্ষনয চেক্ষত্র চকফর একট ভাত্র দযত্র দানখর ক্ষয়নছর। এই একট ভাত্র ঠিকাদাক্ষযয 

অনবজ্ঞতা এফং ট্রযাক চযকড ব ইতযানদ ঠিকবাক্ষফ মাচাই এয জন্য চদড় ফছয ভয় ব্যয় য়। 

 ধনুয়া এভএভএক্ষয জন্য ইনন ঠিকদায ননফ বাচক্ষন নফরি: ধনুয়া এভএভএক্ষয জন্য ইনন ঠিকাদায 

ননফ বাচক্ষনয ভয়, একট দযত্রদাতা প্রনতষ্ঠাক্ষনয নফরুক্ষদ্ধ অন্যান্য দযত্র দাতা প্রনতষ্ঠান অনবক্ষমাগ কযায় 

ADB দযত্র ফানতর কক্ষয। তদন্ত, পুনযায় দযত্র আফান ইতযানদয কাযক্ষণ ভল্যফান ২ ফছয ব্যয় য়। 
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চতুথ ব অধ্যায় 

প্রকক্ষেয আতায় ফাস্তফানয়ত কাম বক্রভ ভক্ষয ফতবভান অফস্থা 

 

৪.১ াইরাইন ক্রয়  ননভ বাণ: উি প্রকক্ষেয আতায় ৩০ ইনঞ্চ ব্যাক্ষয ৫১ নকক্ষরানভটায াইরাইন ক্রয়  

ননভ বাণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। াইরাইন ননভ বাক্ষণয চেক্ষত্র ফক্ষচক্ষয় গুরুেপূণ ব নফলয় র াইরাইন চজাড়া রাগাক্ষনায ভয় 

ক্ষয়নল্ডং এয গুণগতভান নননিত কযা । এয উয নবনত্ত কক্ষয নরক্ষকজনফীনবাক্ষফ াইরাইন নযচারনা কযা য়। 

এই প্রকেট ফাস্তফায়ক্ষনয চেক্ষত্র QA/QC মথামথবাক্ষফ নননিত কযা ক্ষয়ক্ষছ মায পরস্বরূ াইরাইনট ফতবভাক্ষন 

কাম বকয অফস্থায় আক্ষছ। 

 

নচত্রিঃ কাম বকয াইরাইন। 

৪.২ CP System ক্রয়  ননভ বাণ: াইরাইন প্রকক্ষেয চেক্ষত্র CP System র াইরাইক্ষনয অফেয় চযাধ 

কযা। CP System ঠিকবাক্ষফ কাজ কযায উযই ননব বয কক্ষয াইরাইক্ষনয চভাট আয়ুষ্কার। এই প্রকক্ষে ৩ ট 

CP System মন্ত্র যক্ষয়ক্ষছ। এই গুক্ষরা আন্তজবানতক ননয়ভ অনুমায়ী ঠিকবাক্ষফ Calibration কযা য় এফং এয 

পরশ্রুনতক্ষত CP System ঠিকবাক্ষফ এয ভান প্রদ বন কক্ষয। নজটনএর কতৃবক্ষেয মথামথ প্রদক্ষেক্ষয কাযক্ষণ 

CP System ম্পূণ ব কাম বকয যক্ষয়ক্ষছ এফং ভয়ভত ঠিকভান প্রদ বক্ষনয ভাধ্যক্ষভ অফেয় এফং ভনযচা প্রনতক্ষযাক্ষধ 

গুরুেপূণ ব ভূনভকা ারন কযক্ষছ। 

৪.৩ HDD দ্ধনতক্ষত নদী ক্রনং: উি প্রকক্ষেয দুইট স্থাক্ষন ৩০ ইনঞ্চ ব্যাক্ষয াইরাইক্ষনয নদী ক্রনং ম্পন্ন 

ক্ষয়ক্ষছ। একট পুযাতন িহ্মপুত্র নদীয উয ৫০২ নভটায অযট র ীতরেযা নদীয উয ৫০২ নভটায।  

  HDD দ্ধনতয প্রধান নতনট কাজ রিঃ- 

 অনিত াইরাইক্ষনয ক্ষথ অে ব্যাক্ষয াইরট নছদ্র খনন। 

 াইরাইন স্থাক্ষনয উক্ষমাগী কক্ষয াইরট নছক্ষদ্রয ব্যা ফাড়াক্ষনা। 

 াইরাইনগুক্ষরা নছদ্র চথক্ষক উঠাক্ষনা। 
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দুট স্থাক্ষনই নদী ক্রনং প্রকক্ষেয চস্পননপক্ষকন অনুমায়ী ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ এফং এ চেক্ষত্র চকান দূঘ বটনায চখাজ 

ায়া মায়নন। এয পক্ষর াইরাইক্ষনয একনত্রকযণ  ঠিকবাক্ষফ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। ফতবভাক্ষন াইরাইনট ম্পূণ ব 

কাম বকয অফস্থায় যক্ষয়ক্ষছ। ননক্ষম্নয নচক্ষত্র HDD দ্ধনতক্ষত নদী ক্রনং প্রনক্রয়া প্রদ বন কযা র।  

 

 

 

নচত্রিঃ নদী ক্রনং  

৪.৪  MMS চেন ক্রয়  স্থানিঃ  

প্রকক্ষেয চস্পননপক্ষকন অনুমায়ী MMS চেন এয প্রক্ষয়াজনীয় ভারাভার চমভন বাল্ব, নপটং, ইতযানদ ক্রয় কযা 

ক্ষয়ক্ষছ এফং ধনুয়াক্ষত স্থান কযা ক্ষয়ক্ষছ। চেনট স্থান কযায ভয় ইন্টাযন্যনার ননয়ভাফরী অনুযণ কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। ফতবভাক্ষন MMS চেনট কাম বকয অফস্থায় যক্ষয়ক্ষছ।  

  

  

 

নচত্রিঃ কাম বকয MMS Station 
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ঞ্চভ অধ্যায় 

ক্রয় প্রনক্রয়া ফাস্তফায়ন  ব্যফস্থানা 

 

৫.১  ক্রয় প্রনক্রয়ায ানফ বক অফস্থািঃ নজটনএর কাম বারয় চথক্ষক ক্রয় ংক্রান্ত প্যাক্ষকজ গুক্ষরায  আংনক তথ্য 

ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষছ। প্রকে নযচারক্ষকয আকনিক ভতুযফযণ, প্রকে ংনেষ্ট অন্যান্য কভ বকতবাগক্ষণয দপ্তয ফদনর, 

নজটনএর এয প্রধান কাম বারয় স্থানান্তয ইতযানদ কাযক্ষণ নজটনএর কতৃবে ক্রয় ংক্রান্ত ম্পূণ ব তথ্য প্রদান কযক্ষত 

াক্ষযনন নফধায় নজটনএর ক্ষত প্রাপ্ত স্বে ংখ্যক তথ্য, আইএভইনড কতৃবক প্রদত্ত  ভল্যায়ন প্রনতক্ষফদন, নজটনএর 

এয অবযন্তযীণ ননযীো, Foreign Aided Project Audit Directorate (FAPAD) এয ননযীো ইতযানদয 

নযক্ষাট ব ম বাক্ষরাচনা কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

এই ফ তথ্য এফং PCR এয ফনণ বত তথ্য ম বাক্ষরাচনা কক্ষয ননক্ষম্ন উস্থান কযা র। 

চটনফর ৫.১: প্রকক্ষেয জন্য নযফন ক্রয়িঃ  

নযফক্ষনয 

ধযন 

অনুক্ষভানদত 

নযফক্ষনয 

ংখ্যা 

ক্রক্ষয়য তানযখ নযফন পুর 

স্থানান্তক্ষযয তানযখ 

 নষ্ট ফা েনতয 

তানযখ 

 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জী ১ চভ-২০০৮ জুরাই-২০১৪ - -  

নকা ২ চক্ষন্ফিয-২০০৮ জুরাই-২০১৪ - -  
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চটনফর ৫.২  প্রকক্ষেয ক্রয় নযকেনা নফক্ষেলণিঃ 

দযত্র অনুমায়ী(ণ্য/ 

কাম ব/যাভ বক)এয 

ক্রক্ষয়য ননথ 

দযক্ষত্রয ব্যয়  

(ক্ষকাট টাকা নক্ষক্ষফ)  

দযক্ষত্রয প্রস্তাফ   ণ্য যফযা  কাম ব ভানপ্তয তানযখ 

আয 

নডনন   

অনুাক্ষয 

চ্যনি ভল্য  দযত্র 

আহ্বাক্ষনয  

তানযখ 

চ্যনি 

স্বােয/এরন  

চখারায তানযখ 

চ্যনি অনুাক্ষয ফাস্তনফক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ণ্য 

ভর াই রাইন 

এফং অন্যান্য াই 

রাইন 

১৫৭.৬৬ ১৫৭.৬৬ ১৪ জুন-০৮ ১৪ চভ-০৯ ১৩ নডক্ষিয-০৯ ১০ চভ-১০  

ইন্ডাকন ব্যাণ্ড ১৩.৭৮ ১৩.৭৮ ২২ জুরাই-০৮ ১২ জুরাই-০৯ ৭ এনপ্রর-১০ ২৪ জুন-১০  

ফর বাল্ব ১২.৭৫ ১২.৭৫ ০৮ নডক্ষিয-০৭ ২৯ নডক্ষিয-০৮ ২৪ চভ-১০ ২৭ আগে-০৯  

স্ক্র্যা ট্রা ২.০০ ২.০০ ২৩ জুন-০৭ ২০ চভ-০৮ ৪ চপব্রুয়াযী-০৯ ২৭ চভ-০৯  

অন্যান্য নপটং ২.৬৭ ২.৬৭ ১২ নক্ষবিয-০৭ ১১ চক্ষন্ফিয ০৮  ৭ চপব্রুয়াযী-০৯ ১৭ চক্ষন্ফিয-০৯  

ন ন উকযণ ৩.২১ ৩.২১ ১৪ চভ-০৯ ৩০ ভাচ ব- ১০ ৩০ নডক্ষিয-১০ ১৬ নক্ষবিয-০৯  

কাম ব 

াই রাইন ননভ বাণ ৫০.৪১ ৫০.৪১ ০৯ জুরাই-০৯ ৩১ নডক্ষিয-০৯ ৪ চক্ষন্ফিয-১০ ১০ চভ-১০  

নদী ক্রনং ৪১.৮৪ ৪১.৮৪ ৯ আগে - ০৯ ২৬ আগে - ১০ ২৮ জুরাই-১১ ৭ নডক্ষিয-১১ 

MMS স্থান ৪২.৫৮ ৪২.৫৮ ১৫ নডক্ষিয-১১ ২৩ জানুয়াযী-১২ ৬ এনপ্রর-১৫ ২৬ জুরাই-১৫ 

চফা        

তথ্যসূত্রিঃ আযনডনন (২০১৪); ননআয(২০১৫)                                                                     
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চটনফর ৫.৩  ইভাযত ননভ বাণ, ইনেক্ষরন এয যঞ্জাভ ক্রয়িঃ 

ক্ষণ্যয নফফযণ নযভাণ        O&M 

স্থানান্তক্ষযয তানযখ 

তানযখ অনুমায়ী 

ননষ্পনত্ত 

নযভাণ ভন্তব্য 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

নফনবন্ন ভাক্ষয 

রাইন াই 

৪৫নকনভিঃ 

(৩ এরনই) 

৪নকনভ 

(নডনলন) 

৪৯.৭ নকনভ 

 

২৭-অক্ষক্টাফয-১১ াই রাইক্ষনয 

কাজ ভাপ্ত 

য়ায য 

প্রকক্ষেয নননভ বত  

অং জাতীয় 

গ্যা গ্রীক্ষড ভেি 

য়,  

GTCL 

৩০ জুন ২০১৪ 

চথক্ষক  

ব্যফা  

নযচানরত 

কক্ষয 

আক্ষছ। 

১৬৯.৪৬ 

নভটায 

(৩এরনই) 

২০০ নভটায  

অনতনযি 

ভারাভার 

নজটনএর

চক চপযত 

চদয়া 

ক্ষয়নছর। 

নদী ার্শ্বফতী 

HDD  দ্ধনত 

১.০০৪নকনভ ১.০০৪ নকনভ 

 

২৭-অক্ষক্টাফয-১১  

 

 ১৭৮ংখ্যক ১৭৮ ংখ্যক ২৭-অক্ষক্টাফয-১১ ৫৮ ংখ্যক 

নফনবন্ন 

আকাক্ষযয বাল্ব 

৮০ংখ্যক ৮০ ংখ্যক ২৭-অক্ষক্টাফয-১১ ২৭ ংখ্যক 

নগ চট্র ১কন ১ কন ২৭-অক্ষক্টাফয-১১  

পীটং এন্ড 

ইনসুক্ষরটং 

জক্ষয়ন্ট 

রট রট ২৭-অক্ষক্টাফয-১১  

নট নিি 

নিব, চট, 

প্রাইভায 

রট রট ২৭-অক্ষক্টাফয-১১  

নন উকযণ রট রট ২৭-অক্ষক্টাফয-১১  

MMS স্থান ১ ১ ২০-জুন-১৪  

 

৫.২ দযত্র  ক্রয় প্রনক্রয়া ব্যফস্থানািঃ  

ভক্ষনাযদী-ধনুয়া এফং এক্ষরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু-চতুয পূফ বতীয গ্যা ঞ্চারন াই রাইন প্রকক্ষেয ননম্ননরনখত প্যাক্ষকক্ষজয 

প্রনকউযক্ষভন্ট প্রনক্রয়া ম বক্ষফেণ কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

ক)  Procurement of Line Pipes and Other Pipe: াইরাইন যফযাকাযী প্রনতষ্ঠান চফক্ষছ চনয়ায 

জন্য জাতীয় তদননক নত্রকায় ১৪ জুন- ২০০৮  নফজ্ঞান প্রকানত ক্ষয়নছর। নফজ্ঞাক্ষনয নফযীক্ষত দযত্র নফনক্র  

গ্রণ কযা ক্ষয়নছর। ননয়ভ অনুমায়ী দযত্র ভল্যায়ন কনভট ননক্ষয়াগ কযা ক্ষয়নছর। াঁচ দস্য নফনষ্ট চটন্ডায 

ইবযালুক্ষয়ন কনভট  ( TEC) গঠন কযা য় মায ভক্ষধ্য ২ জন ফনিঃ দস্য চনয়া ক্ষয়নছর। Lowest bidder চক  

১৫৭.৬৬ চকাট টাকায় Notification of Award প্রদান কযা য়, মায চ্যনি ভল্য অনুক্ষভানদত ভল্যীভায ভক্ষধ্য 

নছর। ক্রক্ষয়য চেক্ষত্র যকানয ক্রয় নফনধভারা ২০০৮ অনুযণ কযা ক্ষর  ভয়ভত কাজ চল কযা মায় নন।  
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খ)  Procurement of Induction Band: ইন্ডাকন ব্যান্ড যফযাকাযী প্রনতষ্ঠান চফক্ষছ চনয়ায জন্য জাতীয় 

তদননক নত্রকায় ২২-জুরাই ২০০৮ তানযক্ষখ  নফজ্ঞান প্রকানত ক্ষয়নছর । নফজ্ঞাক্ষনয নফযীক্ষত দযত্র নফনক্র  

গ্রণ কযা ক্ষয়নছর। ননয়ভ অনুমায়ী দযত্র ভল্যায়ন কনভট ননক্ষয়াগ কযা ক্ষয়নছর। াঁচ দস্য নফনষ্ট চটন্ডায 

ইবযালুক্ষয়ন কনভট (TEC) গঠন কযা য় মায ভক্ষধ্য ২ জন ফনিঃদস্য চনয়া ক্ষয়নছর। Lowest bidder চক 

১৩.৭৮ চকাট টাকায় Notification of Award প্রদান কযা য়, মায চ্যনি ভল্য অনুক্ষভানদত ভল্যীভায ভক্ষধ্য 

নছর। ক্রক্ষয়য চেক্ষত্র যকানয ক্রয় নফনধভারা ২০০৮ অনুযণ কযা ক্ষর  কাজ চল কযক্ষত নকছুটা নফরি ক্ষয়নছর। 

গ) Procurement of Ball Valves: ফর বাল্ব যফযাকাযী প্রনতষ্ঠান চফক্ষছ চনয়ায জন্য জাতীয় তদননক 

নত্রকায় ৮ নডক্ষিয- ২০০৭ তানযক্ষখ  নফজ্ঞান প্রকানত ক্ষয়নছর । নফজ্ঞাক্ষনয নফযীক্ষত দযত্র নফনক্র  গ্রণ 

কযা ক্ষয়নছর। ননয়ভ অনুমায়ী দযত্র ভল্যায়ন কনভট ননক্ষয়াগ কযা ক্ষয়নছর। াঁচ দস্য নফনষ্ট চটন্ডায 

ইবযালুক্ষয়ন কনভট (TEC) গঠন কযা য় মায ভক্ষধ্য ২ জন ফনিঃদস্য চনয়া ক্ষয়নছর। Lowest bidder  চক 

১২.৭৫ চকাট টাকায় Notification of Award প্রদান কযা য়, মায চ্যনি ভল্য অনুক্ষভানদত ভল্যীভায ভক্ষধ্য 

নছর। ক্রক্ষয়য চেক্ষত্র যকানয ক্রয় নফনধভারা ২০০৮ অনুযণ কযা ক্ষয়ক্ষছ এফং ভয়ভত কাজ চল ক্ষয়ক্ষছ। 

ঘ) Procurement of Works for pipeline Construction: াইরাইন ননভ বাণকাযী প্রনতষ্ঠান চফক্ষছ 

চনয়ায জন্য জাতীয় তদননক নত্রকায় ৯জুরাই- ২০০৯ তানযক্ষখ নফজ্ঞান প্রকানত ক্ষয়নছর । নফজ্ঞাক্ষনয 

নফযীক্ষত দযত্র নফনক্র  গ্রণ কযা ক্ষয়নছর। ননয়ভ অনুমায়ী দযত্র ভল্যায়ন কনভট ননক্ষয়াগ কযা ক্ষয়নছর। াঁচ 

দস্য নফনষ্ট চটন্ডায ইবযালুক্ষয়ন কনভট (TEC) গঠন কযা য় মায ভক্ষধ্য ২ জন ফনিঃ দস্য চনয়া ক্ষয়নছর। 

Lowest bidder চক ৫০.৪১ চকাট টাকায় Notification of Award প্রদান কযা য়, মায চ্যনি ভল্য 

অনুক্ষভানদত ভল্যীভায ভক্ষধ্য নছর। ক্রক্ষয়য চেক্ষত্র যকানয ক্রয় নফনধভারা ২০০৮ অনুযণ কযা ক্ষয়ক্ষছ এফং চ্যনি 

অনুাক্ষয কাজ চল ক্ষয়ক্ষছ। 

ঙ) Procurement of Works for HDD River Crossing: HDD দ্ধনতক্ষত নদী ক্রনং এয জন্য ঠিকাদাযী 

প্রনতষ্ঠান চফক্ষছ চনয়ায জন্য জাতীয় তদননক নত্রকায় ৯ আগে-২০০৯ তানযক্ষখ নফজ্ঞান প্রকানত ক্ষয়নছর। 

নফজ্ঞাক্ষনয নফযীক্ষত দযত্র নফনক্র  গ্রণ কযা ক্ষয়নছর। ননয়ভ অনুমায়ী দযত্র ভল্যায়ন কনভট ননক্ষয়াগ কযা 

ক্ষয়নছর। াঁচ দস্য নফনষ্ট চটন্ডায ইবযালুক্ষয়ন কনভট (TEC) গঠন কযা য় মায ভক্ষধ্য ২ জন ফনিঃদস্য চনয়া 

ক্ষয়নছর। Lowest bidder চক  ৪১.৮৪ চকাট টাকায় Notification of Award প্রদান কযা য়, মায চ্যনি 

ভল্য অনুক্ষভানদত ভল্যীভায ভক্ষধ্য নছর। ক্রক্ষয়য চেক্ষত্র যকানয ক্রয় নফনধভারা ২০০৮ অনুযণ কযা ক্ষর 

ভয়ভত কাজ চল কযা মায় নন। 

চ) Procurement of Work for Installation of MMS: MMS স্থানায জন্য ঠিকাদাযী প্রনতষ্ঠান চফক্ষছ 

চনয়ায জন্য জাতীয় তদননক নত্রকায় ১৫ নডক্ষিয-২০১১ তানযক্ষখ নফজ্ঞান প্রকানত ক্ষয়নছর। নফজ্ঞাক্ষনয 

নফযীক্ষত দযত্র নফনক্র  গ্রণ কযা ক্ষয়নছর। ননয়ভ অনুমায়ী দযত্র ভল্যায়ন কনভট ননক্ষয়াগ কযা ক্ষয়নছর। াঁচ 

দস্য নফনষ্ট চটন্ডায ইবযালুক্ষয়ন কনভট (TEC) গঠন কযা য় মায ভক্ষধ্য ২ জন ফনিঃদস্য চনয়া ক্ষয়নছর। 

Lowest bidder চক ৪২.৫৮ চকাট টাকায় Notification of Award প্রদান কযা য়, মায চ্যনি ভল্য 

অনুক্ষভানদত ভল্যীভায ভক্ষধ্য নছর। ক্রক্ষয়য চেক্ষত্র যকানয ক্রয় নফনধভারা ২০০৮ অনুযণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। নজটনএর 

কতৃবক্ষেয ভক্ষত, প্রকে স্থানাট মথাভক্ষয় ননভ বাণ কযা ক্ষয়নছর। য়াক্ষযনন্ট ননযয়ক্ষড নকছু জটরতা সৃনষ্টয কাযক্ষণ 

স্থানাট অাক্ষযক্ষন চমক্ষত নকছুটা নফরি য়। এই নফরনিত তানযখট  ক্রয় নযকেনায নফক্ষেলক্ষণয ছক্ষক প্রদন বত 

ক্ষয়ক্ষছ।  
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লষ্ঠ অধ্যায় 

SWOT  নফক্ষেলণ 

ভক্ষনাযদী ধনুয়া এফং এক্ষরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু-চতুয পূফ বাড় প্রকক্ষেয ফরনদক, দূফ বরনদক  ম্ভাফনা এয ঝুঁনক ম্পক্ষকব 

নফস্তানযত ধযণা রাক্ষবয জন্য নট্রটক্ষভন্ট এফং কক্ষরার এরাকায ংখ্যাগত জনয এফং গুণগত জনযক্ষয অধীক্ষন KII 

এফং এপনজনড এয ব্যাক ভল্যায়ন কযা য়। ংনেষ্ট ংস্থায উয অন বত দানয়ে এফং প্রকে ব্যফস্থানায 

অপূণ বতা ননণ বক্ষয়য জন্য নফনবন্ন প্রনতক্ষফদন এফং দনরর দস্তাক্ষফজ অধ্যয়ন কযা য়।  

৬.১ প্রকক্ষেয ফর নদকিঃ 

 এই প্রকেট ফাস্তফায়ক্ষনয পক্ষর চতরনবনত্তক নক্ষেয নযফক্ষতব গ্যা নবনত্তক নে গঠক্ষন ায়তা কক্ষযক্ষছ 

মায কাযক্ষণ অক্ষনক তফক্ষদনক ভৄদ্রায ােয় ক্ষয়ক্ষছ। চমভন, আভদানীকৃত চতর নবনত্তক কাযখানায নযফক্ষতব 

গ্যা ননব বয কাযখানা গক্ষড় উক্ষঠক্ষছ;  

 প্রকেটয ফাস্তফায়নকাক্ষর াইরাইন, নভটানযং চেন  অন্যান্য স্থানায নকা নজটনএর এয 

প্রক্ষকৌরীযা ততনয কক্ষযক্ষছন। এয পক্ষর তাক্ষদয কানযগনয েভতা অক্ষনকাংক্ষ বৃনদ্ধ চক্ষয়ক্ষছ  এফং একট 

আস্থায ততনয ক্ষয়ক্ষছ এফং মায কাযক্ষণ চকান যাভ বক ননক্ষয়াগ কযা য়নন। এই অনবজ্ঞতা অন্য প্রকে 

ফাস্তফায়ক্ষন ায়তা কযক্ষফ; 

 প্রকেটক্ষত স্থানীয় কভ বজীনফ ভানুক্ষলয অংগ্রণ নননিত ক্ষয়ক্ষছ। চমভন, াইরাইন, নভটানযং চেন 

ইতযানদ ননভ বাক্ষণয ভয় চরাক ননক্ষয়াক্ষগয চেক্ষত্র স্থানীয় জনগণক্ষক প্রাধান্য চদয়া ক্ষয়ক্ষছ। 

 

৬.২ প্রকক্ষেয দুফ বর নদকিঃ  

 ভূনভ অনধগ্রণ জননত প্রাননক  আইনন প্রনক্রয়ায দীঘ বসূনত্রতায জন্য প্রকক্ষেয ভয়ভত ফাস্তফায়ন 

ফাধাগ্রস্ত য়। 

 াইরাইন যফযাকাযীয চ্যনিভক্ষল্য াইরাইন যফযাক্ষ অনীা, ইন্ডাকন ব্যান্ড যফযাকাযী 

চটকননকযার চস্পননপক্ষকন মথামথবাক্ষফ পূযণ না কযা ইতযানদ জটরতায কাযক্ষণ পুনিঃদযত্র 

আহ্বানজননত কাযক্ষণ প্রকে কাম বক্রভ নফরনিত য়। 

 HDD  দ্ধনতক্ষত নদী ক্রনং  MMS চেক্ষনয জন্য ইনন ঠিকাদায ননফ বাচক্ষন জটরতায কাযক্ষণ প্রকে 

কাম বক্রভ নফরনিত য়। 

 প্রকে কাক্ষজ ম বাপ্ত  জনফক্ষরয অবাফ।  চমভন প্রকে কাক্ষজ ননক্ষয়ানজত জনফরক্ষক প্রকে কাম বক্রক্ষভয ফাইক্ষয  

অন্য দাপ্তনযক কাক্ষজ ননক্ষয়ানজত থাকক্ষত ক্ষয়ক্ষছ। 

 প্রকক্ষেয চকিডা অফ য়াকব ননধ বাযক্ষণ দীঘ ব ভয় ব্যয়। চমভন, ধনুয়া এক্ষরঙ্গা চকন াইরাইন ফাস্তফায়ন 

না য়ায নদ্ধান্ত চনয়া য় ২০১১ াক্ষর।  

 

৬.৩ প্রকক্ষেয সুক্ষমাগ ভিঃ  

 প্রকেটয াপক্ষল্যয কাযক্ষণ, আন্তজবানতক দাতা ংস্থাক্ষক আক্ষযা অথ বায়ক্ষন উৎানত কযা মাক্ষফ; 

 প্রকক্ষেয াপক্ষল্যয কাযক্ষণ, প্রকে এরাকায অফকাঠাক্ষভায উন্নয়ন ক্ষফ। চমভন, জনভয দাভ বৃনদ্ধ াক্ষফ;  

 নে, মানফান নফদুযৎক্ষকে, াযকাযখানা এফং আফানক খানায় প্রাকৃনতক গ্যা ব্যফায কযক্ষর 

নযক্ষফগত প্রনতক্যর প্রবাফ যানয কক্ষভ মাক্ষফ; 
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 প্রাকৃনতক গ্যাক্ষয ব্যফায ফনায়ন যো কযক্ষফ এফং নযক্ষফক্ষক ফফাক্ষয উক্ষমাগী কযক্ষফ;  

 গ্যা নবনত্তক চছাট  ভাঝাযী নে/ব্যফা প্রনতষ্ঠাক্ষনয জন্য স্ব-কভ বংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ সৃনষ্ট ক্ষফ; 

 নোয়ক্ষনয সুক্ষমাগ ক্ষফ এফং এক্ষত নতুন কভ বংস্থান ক্ষফ মা দানযদ্র দূয কযক্ষত াায্য কযক্ষফ। 

  

৬.৪ প্রকক্ষেয ঝুঁনকভিঃ 

 প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয ভয় যাজনননতক অনস্থযতা  ; 

 ননয়নভত চভযাভক্ষতয  যোণাক্ষফেক্ষণয অবাফ ; 

 প্রাকৃনতক দুক্ষম বাগ (ক্ষমভন অনতভাত্রায় বৃনষ্টাত প্রকে ঠিক ভক্ষয় ফাস্তফায়ক্ষন নফঘ্ন ঘটায়)। 
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০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০ ১২০ ১৪০ 

মমোট  

বগুরো  

ঢোকো 

গোজীুর 

নরসিংদী  

সরোজগঞ্জ  

মহহলা     পুরুষ   

প্তভ অধ্যায় 

প্রকক্ষেয প্রবাফ 

 

৭.০  সুপরক্ষবাগীক্ষদয চথক্ষক প্রাপ্ত পরাপর উস্থান  নফক্ষেলণিঃ 

 

৭.১  গ্যা-ংক্ষমাগ গ্রাকক্ষদয উয প্রবাফিঃ 

ভক্ষনাযদী-ধনুয়া এফং এক্ষরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু-চতুয পূফ বতীয গ্যা ঞ্চারন াই রাইন প্রকক্ষেয প্রবাফ ভল্যায়ন 

ভীোয় চভাট ৫ ট চজরা চথক্ষক ফহুধা নফনষ্ট নভৄনায়ন দ্ধনতয ভাধ্যক্ষভ ২০০ জন গ্যা-ংক্ষমাগ গ্রাক ফাছাই 

কযা য়। ফগুড়া, ঢাকা, গাজীপুয, নযনংদী এফং নযাজগঞ্জ চথক্ষক মথাক্রক্ষভ ৩৩, ২৩, ৪৫, ৬৭ এফং ৩২ জন গ্রাক 

জনযক্ষ অংগ্রণ কক্ষযন। এক্ষদয ভক্ষধ্য চথক্ষক নযনংদী এফং গাজীপুয চথক্ষক ক্ষফ বাচ্চ ৬৭ এফং ৪৫ জন গ্রাক 

জনযক্ষ অংগ্রণ কক্ষযন।  

 

  

                                          নচত্রিঃ ভাঠম বাক্ষয় তথ্য ংগ্রক্ষয ভয়। 

৭.১.১ চজরা-নবনত্তক নরক্ষঙ্গয ফণ্টন এফং আক্ষয়য চেণীিঃ  

 

চভাট ২০০ জন গ্রাকক্ষদয ভক্ষধ্য ১২৬ জন 

পুরুল  ৭৪ ভনরা রেয কযা মায়। তন্ক্ষধ্য 

নযনংদী এফং ফগুড়া চজরায় মথাক্রক্ষভ 

ক্ষফ বাচ্চ তকযা ৪২.১  ২৫.৪ পুরুল। 

অন্যনদক্ষক গাজীপুয  ঢাকা চজরায় ভনরা 

গ্রাকক্ষদয তকযা ায মথাক্রক্ষভ ২৩ এফং 

৪৫.৯, মা নছর পুরুল গ্রাকক্ষদয তকযা ায 

(মথাক্রক্ষভ ৮.৭  ৪.৮) এয চাইক্ষত চফন।  
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৬০ ৬৫ ৭০ 

হিম্ন    

ঊচ্চ     

আয়ের শ্রেণী  

০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০ ১২০ ১৪০ ১৬০ ১৮০ ২০০ 

মমোট  

বয়  ৩০ বছর য যন্ত  

বয়  ৩১-৩৫ বছর 

বয়  ৩৬-৪০ বছর 

বয়  ৪১-৫০ বছর 

বয়  ৫০ বছররর উরর  

২০০ 

২১ 

১৯.৫ 

২১.৫ 

২১ 

১৭ 

গযো-িংরযোগ গ্রোরকর বয়  

৫ ট চজরায চভাট ২০০ জন গ্রাকক্ষদয ভক্ষধ্য ৩ ট আক্ষয়য 

চেণী কযা য় তথা ননম্ন, ভধ্যভ এফং উচ্চ চেণী এফং 

তাক্ষদয চভাট ংখ্যা নছর মথাক্রক্ষভ ৬৬, ৭০ এফং ৬৪ 

জন। (ংভেনি-১, চটনফর- ৭.১.৭)।  

 

 

৭.১.২  গ্যা-ংক্ষমাগ গ্রাক্ষকয ফয়ক্ষয ফণ্টনিঃ 

প্রকক্ষেয ৫ ট চজরায তথা ফগুড়া, ঢাকা, গাজীপুয, নযনংদী এফং নযাজগক্ষঞ্জয জনযক্ষ অংগ্রণকাযীক্ষদয ভক্ষধ্য 

ফয়ীভা ৩০ ফছক্ষযয ননক্ষচ গ্রাকক্ষদয তকযা ায নছর ২১। ফয়ীভা ৩১-৩৫, ৩৬-৪০, ৪১-৫০ এফং ৫০ ফা 

তদুধ ব ফয়ী গ্রাকক্ষদয তকযা ায নছর মথাক্রক্ষভ ১৯.৫, ২১.৫, ২১ এফং ১৭ (চটনফর-২) । ৩০ ফছক্ষযয ননক্ষচ এফং 

ফয়ীভা ৩৬-৪০ ফছক্ষযয ভক্ষধ্য জনযক্ষ অংগ্রণকাযী গ্রাকক্ষদয ংখ্যা নছর ক্ষফ বাচ্চ (ংভেনি-১, চটনফর- 

৭.১.২)।  

৭.১.৩ গ্যা-ংক্ষমাগ গ্রাক্ষকয নোগত চমাগ্যতািঃ  

প্রকে এরাকায় গ্রাকক্ষদয ভক্ষধ্য স্কুক্ষর মায়নন এভন গ্রাকক্ষদয তকযা ায ৮ তাং। প্রাথনভক ননেতক্ষদয 

তকযা ায ২.৫। ভাধ্যনভক্ষকয ননক্ষচ ননেতক্ষদয ায ৩৯ এফং ভাধ্যনভক তায উক্ষয ননেতক্ষদয ায ৫০.৫ 

তাং। ৫ ট চজরায ভক্ষধ্য ঢাকা, গাজীপুয এফং ফগুড়ায় অনধক ননেতক্ষদয ায রেযণীয় (ংভেনি-১, চটনফর- 

৭.১.৩)। 

 

চটনফর-৭.১ গ্রাকক্ষদয নোগত চমাগ্যতা (ক্ষফ বাচ্চ চেণী া) 

 

 

উত্তযদাতায নোগত চমাগ্যতা (ক্ষফ বাচ্চ চেণী া ) 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ আক্ষয়য চেণী চজরা 

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

স্কুক্ষর মায় নন  ৪.৮ ১৩.৫ ১৩.৬ ৭.১ ৩.১ ০ ১৩ ১৩.৩ ১০.৪ ০ ৮ 

প্রাথনভক  ১.৬ ৪.১ ০ ২.৯ ৪.৭ ৬.১ ০ ৬.৭ ০ ০ ২.৫ 

ভাধ্যনভক এয ননক্ষচ  ৩৪.৯ ৪৫.৯ ৪৭ ৪১.৪ ২৮.১ ৪৫.৫ ৫২.২ ৫৩.৩ ২৫.৪ ৩১.৩ ৩৯ 

ভাধ্যনভক  তায উক্ষয  ৫৮.৭ ৩৬.৫ ৩৯.৪ ৪৮.৬ ৬৪.১ ৪৮.৫ ৩৪.৮ ২৬.৭ ৬৪.২ ৬৮.৮ ৫০.৫ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 
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৭.১.৪ গ্যা-ংক্ষমাগ গ্রাক্ষকয ভর চািঃ 

প্রকে এরাকায ৫ ট চজরায় জনযক্ষ অংগ্রণকাযী গ্রাকক্ষদয ভক্ষধ্য চফ কক্ষয়কট চেণী চায ভানুল রেয কযা 

নগক্ষয়ক্ষছ। গ্রাকক্ষদয ভক্ষধ্য ক্ষফ বাচ্চ নছর চফকায ফা গৃনণী, মায তকযা ায ২৯ তাং। চফযকানয চাক্যযীজীফীয 

তকযা ায নছর ২৫ তাং এফং চছাট ব্যফা/চপনযয়ারা চায তকযা ায নছর ১৭ তাং। অন্যনদক্ষক 

জনযক্ষ অংগ্রণকাযী কৃলক, ব্যফায়ী/চদাকানী, যকাযী চাক্যযীজীফী এফং অফযপ্রাপ্ত গ্রাকক্ষদয তকযা ায 

নছর মথাক্রক্ষভ ৬, ১২.৫, ৫ এফং ৫ তাং। অন্যান্য চেণীক্ষায গ্রাক্ষকয ংখ্যা নছর নগণ্য (০.৫ তাং)। 

(ংভেনি-১, চটনফর- ৭.১.৪) 

চটনফর-৭.২ গ্রাকক্ষদয ভর চািঃ  

 

  

উত্তযদাতায ভর চা 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ আক্ষয়য চেণী চজরা 

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

কৃনল ৯.৫ ০ ১০.৬ ৪.৩ ৩.১ ১৮.২ ০ ০ ৭.৫ ৩.১ ৬ 

চছাট 

ব্যফা/চপনযয়ারা   

২২.২ ৮.১ ২১.২ ২২.৯ ৬.৩ ৩৩.৩ ১৭.৪ ২২.২ ১.৫ ২৫ ১৭ 

ব্যফা/চদাকান ১৯.৮ ০ ৭.৬ ১৪.৩ ১৫.৬ ১৫.২ ০ ৪.৪ ২৩.৯ ৬.৩ ১২.৫ 

যকাযী চাক্যযী ৬.৩ ২.৭ ১.৫ ১.৪ ১২.৫ ৩ ০ ০ ১১.৯ ৩.১ ৫ 

চফযকাযী চাক্যযী ৩১ ১৪.৯ ২২.৭ ৩১.৪ ২০.৩ ২৭.৩ ১৭.৪ ১৫.৬ ২৮.৪ ৩৪.৪ ২৫ 

অফযপ্রাপ্ত ৭.৯ ০ ৪.৫ ৪.৩ ৬.৩ ০ ০ ২.২ ১১.৯ ৩.১ ৫ 

গৃনণী/চফকায  ২.৪ ৭৪.৩ ৩১.৮ ২০ ৩৫.৯ ৩ ৬৫.২ ৫৫.৬ ১৩.৪ ২৫ ২৯ 

অন্যান্য ০.৮ ০ ০ ১.৪ ০ ০ ০ ০ ১.৫ ০ ০.৫ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 
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৭.১.৫  গ্যা-ংক্ষমাক্ষগয ব্যফাযিঃ 

কত াক্ষর গ্যা ংক্ষমাগ চক্ষয়নছক্ষরন এভন প্রক্ষশ্ন ৪ ট ভয়কার ায়া মায়। ২০১৪ াক্ষরয ক্ষয গ্যা ননক্ষয়ক্ষছ, 

জনযক্ষ অংগ্রণকাযী এভন গ্রাক্ষকয তকযা ায ক্ষফ বাচ্চ ১৩.৫ বাগ। অন্যনদক্ষক ২০০০ াক্ষরয আক্ষগ গ্যা 

ননক্ষয়ক্ষছ ১৩.৫ এফং ২০০১-২০০৫ ার ভয়ীভায ভক্ষধ্যই গ্যা ংক্ষমাগ ননক্ষয়ক্ষছন চভাট ৩৩ তাং গ্রাক। 

২০০৬- ২০১০ াক্ষরয ভক্ষধ্য গ্যা ংক্ষমাগ ননক্ষয়ক্ষছন চভাট ২০ তাং গ্রাক. ২০১১-২০১৪  ার ভয়ীভায 

ভক্ষধ্যই গ্যা ংক্ষমাগ ননক্ষয়ক্ষছন চভাট ২০ তাং গ্রাক (ংভেনি-১, চটনফর- ৭.১.৮) 

চটনফর- ৭.৩ গ্যা ংক্ষমাগ ন  আক্ষয়য চেণীিঃ 

 

অন্যনদক্ষক গৃীত গ্যা রাইনট ফতবভাক্ষন চর আক্ষছ নক না জনযক্ষয এভন প্রক্ষশ্নয জফাক্ষফ ২০০ জন গ্রাক তথা 

তবাগ গ্রাক ফক্ষরক্ষছন তাঁক্ষদয গ্যা রাইন চর যক্ষয়ক্ষছ (ংভেনি-১, চটনফর- ৭.১.৯)। 

চটনফর- ৭.৪  গ্যা রাইক্ষনয কাম বকানযতািঃ 

 

  

 নরঙ্গ আক্ষয়য চেণী চজরা 

পুরুল ভনরা ননম্ন ভধ্যভ ক্ষফ বাচ্চ ফগুড়া ঢাকা গাজীপুয নযনংদী নযাজগঞ্জ চভাট 

২০০১ ার  

এয পূক্ষফ ব 

৭.১ ২৪.৩ ৭.৬ ১৪.৩ ১৮.৮ .০ ৪৭.৮ ২৪.৪ ৬.০ ৩.১ ১৩.৫ 

২০০১-২০০৫ ২৭.৮ ৪১.৯ ১৯.৭ ৪৫.৭ ৩২.৮ .০ ৫২.২ ৩৫.৬ ১৬.৪ ৮৪.৪ ৩৩.০ 

২০০৬-২০১০ ১৯.৮ ২০.৩ ২১.২ ১০.০ ২৯.৭ .০ .০ ৩৩.৩ ৩৭.৩ .০ ২০.০ 

২০১১-২০১৪ ২৭.৮ ৬.৮ ৩৩.৩ ১৮.৬ ৭.৮ ৯৩.৯ .০ ৪.৪ ৯.০ ৩.১ ২০.০ 

২০১৪ ার এয 

ক্ষয 

১৭.৫ ৬.৮ ১৮.২ ১১.৪ ১০.৯ ৬.১ .০ ২.২ ৩১.৩ ৯.৪ ১৩.৫ 

চভাট ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

আনায গ্যা রাইনট ফতবভাক্ষন চর আক্ষছ নক না? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ আক্ষয়য চেণী চজরা 

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

যাঁ  
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 
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০ ৫০ ১০০ ১৫০ ২০০ 

মমোট  

ভোরো  

মমোটোমুটট  

খোরো 

২০০ 

৮১ 

১৮ 

১ 

গযোরর রবরো  

০. ১০. ২০. ৩০. ৪০. ৫০. ৬০. ৭০. ৮০. ৯০. ১০০. 

জ্বালাহি খরচ কয়ময়ে 

অিযািয জ্বালাহি সংগ্রয়হর ঝায়মলা কয়ময়ে 

রান্নার কাজ সহজ হয়েয়ে 

পহরয়েশ ভাল হয়েয়ে/ মহহলা-হশশুয়ের স্বাস্থ্য ঝুুঁ হক কয়ময়ে 

অিযািয  

৯৪.৫ 

৮৮.৫ 

৯৪.৫ 

৭৫.৫ 

২ 

সরবোররর োভ 

ফাায গ্যা রাইক্ষন গ্যাক্ষয যফযা চকভন এভন প্রক্ষশ্নয জফাক্ষফ জনযক্ষ অংগ্রণকাযী গ্রাকক্ষদয তকযা ৮১ 

বাগ ফক্ষরক্ষছন গ্যাক্ষয যফযা বার, ১৮ তাং ফক্ষরক্ষছন চভাটাভৄট। তকযা ১ তাং গ্রাক গ্যাক্ষয যফযা 

খাযা ফক্ষর জাননক্ষয়ক্ষছন (ংভেনি-১, চটনফর- ৭.১.১৪) 

জনযক্ষ গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর 

গ্রাক্ষকয ফা গ্রাক্ষকয নযফাক্ষযয রাবভ 

জানক্ষত চাইক্ষর এই জনযক্ষ অংগ্রণকাযী 

গ্রাকক্ষদয চভাট ৯৪.৫ তাং জ্বারানী 

খযচ কভা এফং যান্নায কাজ জ য়া 

উবক্ষয়য ক্ষে ভত চদন। অন্যনদক্ষক  ৮৮.৫ 

তাং গ্রাক অন্যান্য জ্বারানী ংগ্রক্ষয 

ঝাক্ষভরা কভায ব্যাক্ষয  ভত চদন এফং 

৭৫.৫ তাং গ্রাক জানান চম গ্যা 

ংক্ষমাক্ষগয পক্ষর নযক্ষফ বার ক্ষয়ক্ষছ  

ভনরা-নশুক্ষদয স্বাস্থয ঝুঁনক কক্ষভক্ষছ (ংভেনি-১, চটনফর- ৭.১.১৭)।  

 

গ্যা ায়ায পক্ষর গ্রাক্ষকয চকান আনথ বক রাব ফা ােয় ক্ষয়ক্ষছ নক না এভন প্রক্ষশ্নয উত্তক্ষয জনযক্ষ অং চনয়া 

চভাট ৮৯ তাং গ্রাক আনথ বক রাব ফা ােয় ক্ষয়ক্ষছ ফক্ষর জানান। অন্যনদক্ষক চভাট ১১ তাং চকান আনথ বক 

রাব ফা ােয় না য়ায ক্ষে ননক্ষজক্ষদয ভতাভত প্রদান কক্ষযন (ংভেনি-১, চটনফর- ৭.১.১৮)। 

চটনফর- ৭.৫  গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর গ্রাক্ষকয আনথ বক রাব ফা ােক্ষয়য অফস্থািঃ  

গ্যা ায়ায পক্ষর আনায নক চকান আনথ বক রাব ফা ােয় ক্ষয়ক্ষছ? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ আক্ষয়য চেণী চজরা 

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

যাঁ     ৮৩.৩ ৯৮.৬ ৮৯.৪ ৮৪.৩ ৯৩.৮ ৮৪.৮ ১০০. ১০০. ৭৭.৬ ৯৩.৮ ৮৯. 

না ১৬.৭ ১.৪ ১০.৬ ১৫.৭ ৬.৩ ১৫.২ ০. ০. ২২.৪ ৬.৩ ১১. 

চভাট  ১২১ ৭৩ ৬৫ ৬৭ ৬২ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 
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০ ৫০ ১০০ ১৫০ ২০০ 

মমোট  

এোকোয় কম যিংস্থোন মবরশরছ  

ভোরো বোসশঘর / দোোন ততসর রয়রছ 

অনযোনয  

২০০ 

৮৯.৫ 

৮৬.৫ 

৮৪.৫ 

৭৯ 

৬৯.৫ 

৫৭.৫ 

০.৫ 

এোকোর মোনুরর োভ  

আফায ােয় য়ায ক্ষে ভত চদয়া গ্রাকক্ষদয ভক্ষধ্য ২৪.২ তাং এফং ২৩.৬ তাং গ্রাক ফক্ষরন চম 

মথাক্রক্ষভ ২০০ টাকা  ২০১-৪০০ টাকা নযফাক্ষয ভানক ােয় ক্ষয়ক্ষছ ফা ক্ষে (ংভেনি-১, চটনফর- ৭.১.১৯)।  

চটনফর- ৭.৬ গ্যা ায়ায পক্ষর গ্রাক্ষকয নযফাক্ষয ভানক ােয় য়া টাকায নযভাণিঃ 

(উত্তয যাঁ ক্ষর), নযফাক্ষয ভানক কত টাকা ােয় ক্ষয়ক্ষছ ফা ক্ষে? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ আক্ষয়য চেণী চজরা 

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

টাকা ২০০ ম বন্ত  ৩২.৪ ১২.৩ ৪২.৪ ২৮.৮ ১.৭ ৮৫.৭ ০ ৪.৪ ১৩.৫ ৩৩.৩ ২৪.২ 

টাকা ২০১-৪০০  ১৯ ৩০.১ ২৫.৪ ২৭.১ ১৮.৩ ১০.৭ ৪.৩ ৩৫.৬ ২৫ ৩০ ২৩.৬ 

টাকা ৪০১-৫০০  ১৯ ১২.৩ ১১.৯ ১৬.৯ ২০ ৩.৬ ৮.৭ ২৪.৪ ১৯.২ ১৬.৭ ১৬.৩ 

টাকা ৫০১-৮০০  ১৬.২ ১৯.২ ১৬.৯ ৮.৫ ২৬.৭ ০ ২১.৭ ২৬.৭ ২১.২ ১০ ১৭.৪ 

টাকা ৮০০ এয 

চফন  

১৩.৩ ২৬ ৩.৪ ১৮.৬ ৩৩.৩ ০ ৬৫.২ ৮.৯ ২১.২ ১০ ১৮.৫ 

চভাট  ১০৫ ৭৩ ৫৯ ৫৯ ৬০ ২৮ ২৩ ৪৫ ৫২ ৩০ ১৭৮ 

            গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর আনায এরাকায ফা এরাকায ভানুক্ষলয নক নক রাব ক্ষয়ক্ষছ এই প্রক্ষশ্নয জফাক্ষফ জনযক্ষ 

অং চনয়া ২০০ জন গ্রাকক্ষদয অনধকাং ফক্ষরন চম অথ বনননতক কভ বকাণ্ড / ব্যফা-ফানণজয চফক্ষড়ক্ষছ (৮৯.৫ 

তাং), অক্ষনক চছাট-ফড় নে কাযখানা গক্ষড় উক্ষঠক্ষছ (৮৬.৫ তাং), এরাকায় কভ বংস্থান চফক্ষড়ক্ষছ (৮৪.৫ 

তাং) এফং জনভয 

দাভ চফক্ষড়ক্ষছ / ফানড় 

বাড়া চফক্ষড়ক্ষছ (৭৯ 

তাং)। আফায 

৬৯.৫ তাং গ্রাক 

বাক্ষরা ফানড়ঘয / 

দারান ততনয য়া 

এফং ৫৭.৫ তাং 

নযক্ষফ বার য়া / 

গাছ-ারা বৃনদ্ধ 

য়ায ব্যাক্ষয  

ভতাভত প্রদান কক্ষযন 

(ংভেনি-১, চটনফর- 

৭.১.২০)। 
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১২৫ 

২০ 

৫.৬ 

৯.৬ 

৪৪ 

২০.৮ 

৭৫ 

১০.৭ 

২২.৭ 

৪৫.৩ 

১৩.৩ 

৮ 

০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০ ১২০ ১৪০ 

মমোট  

বগুরো  

ঢোকো 

গোজীুর 

নরসিংদী  

সরোজগ

ঞ্জ  

মহহলা     পুরুষ   

০. ১০. ২০. ৩০. ৪০. 

হিম্ন    

মধ্যম     

ঊচ্চ     

১০.৩ 

২৪.১ 

৩৭.৭ 

আরয়র মেণী  

৭.২  গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিয জনয (কক্ষরার): 

 

৭.২.১  গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিয চজরা-নবনত্তক নরক্ষঙ্গয ফণ্টন এফং আক্ষয়য চেণীিঃ 

ভক্ষনাযদী-ধনুয়া এফং এক্ষরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু-চতুয পূফ বতীয গ্যা ঞ্চারন াই রাইন প্রকক্ষেয চভাট ৫ ট চজরা চথক্ষক 

ফহুধা নফনষ্ট নভৄনায়ন দ্ধনতয ভাধ্যক্ষভ ২০০ জন গ্যা-ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিক্ষদয ফাছাই কযা য়। ফগুড়া, ঢাকা, 

গাজীপুয, নযনংদী এফং 

নযাজগঞ্জ চথক্ষক 

মথাক্রক্ষভ ৩৩, ২৪, ৪৬, 

৬৫এফং ৩২ জন ব্যনি 

জনযক্ষ অং গ্রণ কক্ষয।  

এক্ষদয ভক্ষধ্য চথক্ষক 

নযনংদী এফং গাজীপুয 

চথক্ষক ক্ষফ বাচ্চ ৬৭ এফং 

৪৫ জন ব্যনি জনযক্ষ 

অং গ্রণ কক্ষয । চভাট 

২০০ জন ব্যনিক্ষদয ভক্ষধ্য 

১২৫ জন পুরুল  ৭৫ জন 

ভনরা রেয কযা মায় 

(ংভেনি-২, চটনফর- ৭.২.১)।  

 

৫ ট চজরায চভাট ২০০ জন গ্যা ংক্ষমাগ 

নফীন ব্যনিয ভক্ষধ্য ৩ ট আক্ষয়য চেণী 

কযা য় তথা ননম্ন, ভধ্যভ এফং উচ্চ চেণী 

এফং তাক্ষদয চভাট ংখ্যা নছর মথাক্রক্ষভ 

৬৮, ৭৯ এফং ৫৩ জন (ংভেনি-২, 

চটনফর- ৭.২.১)। 

 

 

 

৭.২.২  গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিয ফয়ক্ষয ফণ্টনিঃ 

ভীোয ৫ ট চজরায তথা ফগুড়া, ঢাকা, গাজীপুয, নযনংদী এফং নযাজগক্ষঞ্জয জনযক্ষ অংগ্রণকাযীক্ষদয ভক্ষধ্য 

ফয়ীভা ৩০ ফছক্ষযয ননক্ষচ ব্যনিক্ষদয তকযা ায নছর ২৫.১ মায ংখ্যা ক্ষফ বাচ্চ। ফয়ীভা ৩১-৩৫, ৩৬-৪০, 

৪১-৫০ এফং ৫০ ফা তদূধ ব ফয়ী ব্যনিক্ষদয তকযা ায নছর মথাক্রক্ষভ ২০.৬, ২২.১, ২০.১ এফং ১২.১ (ংভেনি-২, 

চটনফর- ৭.২.২)।  
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চটনফর-৭.৭  গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিক্ষদয ফয়িঃ 

উত্তযদাতায ফয় 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ আক্ষয়য চেণী চজরা 

পুরুল ভনরা ননম্ন ভধ্যভ ঊচ্চ ফগুড়া ঢাকা গাজীপুয নযনংদী নযাজগঞ্জ চভাট 

ফয়  ৩০ ফছয ম বন্ত ২২.৬ ২৯.৩ ২৩.৫ ২৩.১ ৩০.২ ৪২.৪ ১৬.৭ ২১.৭ ৩০.৮ ৬.৫ ২৫.১ 

ফয়  ৩১-৩৫ ফছয ১৯.৪ ২২.৭ ১৪.৭ ২৬.৯ ১৮.৯ ২১.২ ২৫ ২৬.১ ১০.৮ ২৯ ২০.৬ 

ফয়  ৩৬-৪০ ফছয ২৪.২ ১৮.৭ ২২.১ ২১.৮ ২২.৬ ১৮.২ ২০.৮ ১৫.২ ২০ ৪১.৯ ২২.১ 

ফয়  ৪১-৫০ ফছয ১৯.৪ ২১.৩ ২০.৬ ২৩.১ ১৫.১ ৬.১ ২০.৮ ৩০.৪ ২১.৫ ১৬.১ ২০.১ 

ফয়  ৫০ ফছক্ষযয 

উক্ষয 

১৪.৫ ৮ ১৯.১ ৫.১ ১৩.২ ১২.১ ১৬.৭ ৬.৫ ১৬.৯ ৬.৫ ১২.১ 

চভাট ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 

 

৭.২.৩ গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিয নোয অফস্থািঃ 

ভীো এরাকায় ব্যনিক্ষদয ভক্ষধ্য স্কুক্ষর মায়নন এভন ব্যনিক্ষদয তকযা ায ৮ তাং। প্রাথনভক ননেতক্ষদয 

তকযা ায ৯.৫। ভাধ্যনভক্ষকয ননক্ষচ ননেতক্ষদয ায ৫২.৫ এফং ভাধ্যনভক তায উক্ষয ননেতক্ষদয ায ৫২.৫ 

তাং। ৫ ট চজরায ভক্ষধ্য ঢাকা, ফগুড়া এফং গাজীপুক্ষয অনধক ননেতক্ষদয ায রেযণীয় (ংভেনি-২, চটনফর- 

৭.২.৩)। 

  

চটনফর-৭.৮ গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিক্ষদয নোগত চমাগ্যতা (ক্ষফ বাচ্চ চেণী া): 

উত্তযদাতায নোগত চমাগ্যতা (ক্ষফ বাচ্চ চেণী া ) 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ আক্ষয়য চেণী চজরা 

পুরুল ভনরা ননম্ন ভধ্যভ ঊচ্চ ফগুড়া ঢাকা গাজীপুয নযনংদী নযাজগঞ্জ চভাট 

স্কুক্ষর মায়নন ৯.৬ ৫.৩ ১০.৩ ৭.৬ ৫.৭ ৩ ১২.৫ ৮.৭ ১০.৮ ৩.১ ৮ 

প্রাথনভক ৫.৬ ১৬ ১০.৩ ১০.১ ৭.৫ ০ ২০.৮ ২১.৭ ৪.৬ ৩.১ ৯.৫ 

ভাধ্যনভক এয 

ননক্ষচ 

৪৬.৪ ৬২.৭ ৫২.৯ ৫৪.৪ ৪৯.১ ৫৭.৬ ৬২.৫ ৫৪.৩ ৪৩.১ ৫৬.৩ ৫২.

৫ 

ভাধ্যনভক  তায 

উক্ষয 

৩৮.৪ ১৬ ২৬.৫ ২৭.৮ ৩৭.৭ ৩৯.৪ ৪.২ ১৫.২ ৪১.৫ ৩৭.৫ ৩০ 

চভাট ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ২০০ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 
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০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০ ১২০ ১৪০ ১৬০ ১৮০ ২০০ 

মমোট  

কোঠ 

তো/ োতো/ খশ 

সসন্ডোর গযো 

২০০ 

৮৮.৫ 

৩.৫ 

৮ 

জ্বোোনী বযবোর 

99% 

1% 

হযা ুঁ 

িা 

৭.২.৪ গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিয জ্বারানীয ব্যফাযিঃ 

জনযক্ষ অংগ্রণকাযী গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিক্ষদয খানায় যান্নায জন্য নক নক জ্বারানী ব্যফায কযা য় এভন 

প্রক্ষশ্নয জফাক্ষফ অনধকাং ব্যনি (৮৮.৫ তাং) যান্নায কাক্ষজ কাঠ ব্যফায কযায কথা ফক্ষরন। ফানক ৮ তাং 

ননরন্ডায গ্যা এফং ৩.৫ তাং রতা/ াতা/ খড় ব্যফায কযায কথা জানান (ংভেনি-২, চটনফর- ৭.২.৮)। 

অন্যনদক্ষক জনযক্ষ অংগ্রণকাযী প্রায় কর গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিযাই (৯৯ তাং) গ্যা াই রাইন না 

থাকায কাযক্ষণ ননক্ষজক্ষদযক্ষক ফনঞ্চত ভক্ষন কক্ষযন ফক্ষর ভতাভত চদন (ংভেনি-২, চটনফর- ৭.২.১২)। 

 

৭.২.৫ ফতবভাক্ষন গ্যা ংক্ষমাগ ায়নন এভন ব্যনিযা (কক্ষরার) গ্যা ংক্ষমাগ চথক্ষক ম্ভাব্য সুনফধা ভিঃ 

 

গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিক্ষদয গ্যা াই রাইন 

থাকক্ষর তাঁক্ষদয খানায ম্ভাব্য নক নক রাব ক্ষত 

াক্ষয এই প্রক্ষশ্নয জফাক্ষফ জনযক্ষ অং চনয়া ২০০ 

জন ব্যনিয অনধকাং (৯২.৯ তাং) ফক্ষরন চম 

অন্যান্য জ্বারানী ংগ্রক্ষয ঝাক্ষভরা কভ ত। 

তাছাড়া যান্নায কাজ জ ত  (৮৯.৯ তাং), 

জ্বারানী খযচ কভ ত (৮৭.৪ তাং) ফক্ষর জানা 

মায়। আফায ৭৩.২ তাং উত্তযদাতা নযক্ষফ বার 

য়া ভনরা-নশুক্ষদয স্বাস্থয ঝুঁনক কভায ব্যাক্ষয  

ভতাভত প্রদান কক্ষযন (ংভেনি-২, চটনফর- ৭.২.১৩)। 



পৃষ্ঠা- 34  

 

০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০ ১২০ ১৪০ ১৬০ ১৮০ ২০০ 

মমোট  

জ্বোোসন খরচ কম রতো 

অনযোনয জ্বোোসন িংগ্ররর ঝোরমো কম রতো 

রোন্নোর কোজ জ রতো 

সররবল ভো রতো/ মসো-সলশুরদর স্বোস্থয ঝুুঁ সক 

কমরতো 

২০০ 

৮৭.৪ 

৯২.৯ 

৮৯.৯ 

৭৩.২ 

০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০ ১২০ ১৪০ ১৬০ ১৮০ ২০০ 

মমোট  

অথ যননসতক কম যকোণ্ড / বযবো-বোসণজয বোশরতো 

অরনক মছোট-বশ সলল্প কোরখোনো গরশ উঠরতো 

এোকোয় কম যিংস্থোন বোশরতো 

জসমর দোম বোশরতো 

ভোরো বোসশঘর / দোোন ততসর রতো  

২০০ 

৮৮.৫ 

৮৪ 

৮৪.৫ 

৭৪ 

৫৩.৫ 

গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিক্ষদয গ্যা াই রাইন থাকক্ষর অত্র এরাকায ফা এরাকায ভানুক্ষলয ম্ভাব্য নক নক রাব 

ক্ষত াক্ষয এই প্রক্ষশ্নয জফাক্ষফ জনযক্ষ অং চনয়া ২০০ জন ব্যনিয অনধকাং (৮৮.৫ তাং) অথ বনননতক 

কভ বকাণ্ড/ব্যফা-ফানণজয ফাড়ায ক্ষে ভতাভত চদন। তাছাড়া এরাকায় কভ বংস্থান ফাড়ত  (৮৪.৫ তাং),অক্ষনক 

চছাট-ফড় নেকাযখানা গক্ষড় উঠত  (৮৪ তাং) ফক্ষর ভতাভত ায়া চগক্ষছ। অন্যনদক্ষক ৭৪ তাং উত্তযদাতা 

জনভয দাভ ফাড়ত ফক্ষর এফং ৫৩.৫ তাং  বাক্ষরা ফানড়ঘয / দারান ততনয ত ফক্ষর ভতাভত প্রদান কক্ষযন 

(ংভেনি-২, চটনফর- ৭.২.১৪)। 
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৭.৩  গ্যা ংক্ষমাগ গ্রাক  গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিয ভতাভক্ষতয তুরনাভরক ম বাক্ষরাচনািঃ 

গ্যা ংক্ষমাগ গ্রাক  গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনি   

জ্বারানী খযচ কক্ষভক্ষছ ৯৪.৫ জ্বারানী খযচ কভ ত ৮৭.৪ 

অন্যান্য জ্বারানী ংগ্রক্ষয ঝাক্ষভরা কক্ষভক্ষছ ৮৮.৫ 

অন্যান্য জ্বারানী ংগ্রক্ষয ঝাক্ষভরা 

কভ ত 

৯২.৯ 

যান্নায কাজ জ ক্ষয়ক্ষছ ৯৪.৫ যান্নায কাজ জ ত ৮৯.৯ 

নযক্ষফ বার ক্ষয়ক্ষছ/ ভনরা-নশুক্ষদয স্বাস্থয 

ঝুঁনক কক্ষভক্ষছ 

৭৫.৫ 

নযক্ষফ বার ত/ ভনরা-নশুক্ষদয 

স্বাস্থয ঝুঁনক কভত 

৭৩.২ 

অন্যান্য  ২ অন্যান্য  ০. 

চভাট  ২০০ চভাট  ২০০ 

 

জনযক্ষ গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর গ্যা ংক্ষমাগ গ্রাক্ষকয ফা গ্রাক্ষকয নযফাক্ষযয রাবভ এফং ফতবভাক্ষন মাযা 

গ্যা ংক্ষমাগ ায়নন এভন ব্যনিযা (কক্ষরার) গ্যা ংক্ষমাগ চথক্ষক তাক্ষদয ফা তাক্ষদয নযফায নক নক ম্ভাব্য 

সুনফধা ভ চত, চটয একট তুরনাভরক ম বাক্ষরাচনা কযক্ষর চদখা মায় চম উবয় চেক্ষত্রই জ্বারানী খযক্ষচয হ্রা 

য়া (মথাক্রক্ষভ ৯৪.৫%; ৮৭.৪%) এফং জ্বারানী ংগ্রক্ষয ঝাক্ষভরা কভায (৮৮.৫%; ৯২.৯%) নফলয়ট প্রাধান্য 

চক্ষয়ক্ষছ। আফায নযফাক্ষযয সুনফধায কথায চেক্ষত্র চমভন গ্যা ংক্ষমাক্ষগয পক্ষর যান্নায কাজ জ ক্ষয়ক্ষছ 

(৯৪.৫%) ফক্ষর গ্রাকযা জাননক্ষয়ক্ষছন, আফায কক্ষরার এরাকায গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনিক্ষদয কাছ চথক্ষক 

তাক্ষদয এরাকায় গ্যা ংক্ষমাগ ক্ষর জ্বারানীয ব্যাাযটয ক্ষযই নংবাক্ষগয কাছ চথক্ষক (৮৯.৯%) এই ব্যাক্ষয  

একই আায কথা চানা নগক্ষয়ক্ষছ। অন্যনদক্ষক গ্রাক এফং কক্ষরার উবয় চেক্ষত্রই ত্তয তাংক্ষয নকছু চফন গ্রাক 

জাননক্ষয়ক্ষছন চম গ্যা ংক্ষমাক্ষগয পক্ষর নযক্ষফ বার ক্ষয়ক্ষছ  ভনরা-নশুক্ষদয স্বাস্থয ঝুঁনক কক্ষভক্ষছ । 

কাক্ষজই, জনযক্ষ গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর গ্যা ংক্ষমাগ গ্রাক্ষকয এফং কক্ষরার ব্যনিক্ষদয তুরনাভরক 

ম বাক্ষরাচনা কযক্ষর চদখা মায় চম উবয় চেক্ষত্রই জ্বারানী ংগ্রক্ষয ঝাক্ষভরা কভা, যান্নায কাজ জ য়া, 

নযক্ষফক্ষয বার য়া  ভনরা-নশুক্ষদয স্বাস্থয ঝুঁনক কভায নফলয়গুনর প্রায় ভানবাক্ষফই প্রাধান্য চক্ষয়ক্ষছ। 
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গ্যা ংক্ষমাগ গ্রাক  গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যনি   

অথ বনননতক কভ বকাণ্ড / ব্যফা-ফানণজয 

চফক্ষড়ক্ষছ  

৮৯.৫ অথ বনননতক কভ বকাণ্ড / ব্যফা-ফানণজয ফাড়ত ৮৮.৫ 

অক্ষনক চছাট-ফড় নে কাযখানা গক্ষড় উক্ষঠক্ষছ  ৮৬.৫ অক্ষনক চছাট-ফড় নে কাযখানা গক্ষড় উঠত ৮৪ 

এরাকায় কভ বংস্থান চফক্ষড়ক্ষছ  ৮৪.৫ এরাকায় কভ বংস্থান ফাড়ত ৮৪.৫ 

জনভয দাভ চফক্ষড়ক্ষছ / ফানড় বাড়া চফক্ষড়ক্ষছ  ৭৯ জনভয দাভ ফাড়ত ৭৪ 

বাক্ষরা ফানড়ঘয / দারান ততনয ক্ষয়ক্ষছ ৬৯.৫ বাক্ষরা ফানড়ঘয / দারান ততনয ত  ৫৩.৫ 

নযক্ষফ বার ক্ষয়ক্ষছ/ গাছ-ারা বৃনদ্ধ াক্ষে  ৫৭.৫ নযক্ষফ বার ক্ষয়ক্ষছ/ গাছ-ারা বৃনদ্ধ াক্ষে  ০ 

অন্যান্য  ০.৫ অন্যান্য  ০. 

চভাট  ২০০ চভাট  ২০০ 

 

জনযক্ষ গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর গ্যা ংক্ষমাগ গ্রাক্ষকয ফা গ্রাক্ষকয এরাকায রাবভ এফং ফতবভাক্ষন মাযা 

গ্যা ংক্ষমাগ ায়নন এভন ব্যনিযা অথ্যবাৎ কক্ষরার এরাকায ব্যনিক্ষদয গ্যা ংক্ষমাগ চথক্ষক তাক্ষদয এরাকায নক 

নক ম্ভাব্য উন্ননত ত, চটয একট তুরনাভরক ম বাক্ষরাচনা কযক্ষর চদখা মায় চম উবয় চেক্ষত্রই তকযা ৮০ 

তাংক্ষয চফন অথ বনননতক কভ বকাণ্ড / ব্যফা-ফানণক্ষজযয প্রায (মথাক্রক্ষভ ৮৯.৫%; ৮৮.৫%), ফহু ংখ্যক চছাট-

ফড় নে কাযখানায প্রায (মথাক্রক্ষভ ৮৬.৫%; ৮৪%) এফং এরাকায় কভ বংস্থান বৃনদ্ধয (৮৪.৫%; ৮৪.৫%) 

ক্ষে ভতাভত ায়া মায়। অন্যনদক্ষক জনযক্ষ অং চনয়া সুনফধাক্ষবাগী এফং কক্ষরার উবয় গ্রুক্ষয ব্যনিক্ষদয কাছ 

চথক্ষকই জনভয দাভ এফং ফানড় বাড়া বৃনদ্ধয ক্ষে ৭০ তাংক্ষয চফন ভতাভত ায়া নগক্ষয়ক্ষছ (৭৯%;৭৪% 

মথাক্রক্ষভ)। নযক্ষফক্ষয নযনস্থনত এফং গাছ-ারা বৃনদ্ধ াক্ষে ফক্ষর উবয় ক্ষেয জনযক্ষ অং চনয়াক্ষদয ে 

চথক্ষক ভান গুরুে ায়া মায়। 
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০ ৫ ১০ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০ 

মমোট  

বগুরো  

ঢোকো 

গোজীুর 

নরসিংদী  

সরোজগঞ্জ  

৬ 

৩৩.৩ 

০ 

০ 

৫০ 

১৬.৭ 

৩৮ 

১৮.৪ 

১৩.২ 

২৮.৯ 

২৬.৩ 

১৩.২ 

েযেসা  হশল্প 

০ ৫ ১০ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০ 

চভাট  

টাকা ৫০০০১- ১০০০০০ 

টাকা ২০০০০১- ৩০০০০০ 

প্রনতষ্ঠান চথক্ষক ভানক আয় 

েযেসা  হশল্প 

৭.৪ ফানণনজযক বাক্ষফ গ্যা ংক্ষমাগ গ্রাক জনযিঃ 

 

ভক্ষনাযদী-ধনুয়া এফং এক্ষরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু-চতুয পূফ বতীয গ্যা ঞ্চারন াই রাইন প্রকক্ষেয চভাট ৫ ট চজরা চথক্ষক 

ফহুধা নফনষ্ট নভৄনায়ন দ্ধনতয ভাধ্যক্ষভ চভাট ৪৪ ট ফানণনজযক প্রনতষ্ঠাক্ষনয উক্ষয জনয কযা য় মায ভক্ষধ্য ৩৮ 

ট ব্যফায়ীক প্রনতষ্ঠান এফং চভাট ৬ ট নে প্রনতষ্ঠান (ংভেনি-৩, চটনফর- ৭.৩.১)। 

 

তন্ক্ষধ্য উবয় প্রকাক্ষযয তথা নে  ব্যফায়ী প্রনতষ্ঠাক্ষনয ভক্ষধ্য অনধকাংক্ষয (৪০.৯ তাংক্ষয) ভানক আয় 

৫০০০১- ১০০০০০ টাকা। তাছড়া ২২.৭ তাং ফানণনজযক প্রনতষ্ঠাক্ষনয  ভানক আয় ১০০০০১- ২০০০০০ টাকা, 

এফং ১১.৪ তাংক্ষয ভানক আয় ৩০০০০০ টাকায উক্ষয (ংভেনি-৩, চটনফর- ৭.৩.৪)। 

গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর ফানননজযক প্রনতষ্ঠান ভক্ষয গ্যা রাইক্ষন গ্যাক্ষয যফযা চকভন এভন প্রক্ষশ্নয জফাক্ষফ 

জনযক্ষ অংগ্রণকাযী প্রনতষ্ঠানভক্ষয তকযা ৯০.৯ তাংক্ষয গ্যাক্ষয যফযা বার, ৯.১ তাং ফক্ষরক্ষছন 

চভাটাভৄট ফক্ষর জানা মায় (ংভেনি-৩, চটনফর- ৭.৩.১০)। 
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০ ১০ ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০ ৭০ ৮০ ৯০ ১০০ 

জ্বোোসন খরচ করমরছ 

অনযোনয জ্বোোসন িংগ্ররর ঝোরমো করমরছ 

উৎোদন বৃদ্ধি মরয়রছ 

সররবল ভো রয়রছ/ কম যচোরীরদর স্বোস্থয ঝুুঁ সক … 

বযবোর ুরযোগ ৃটি রয়রছ 

১০০ 

৮৮.৪ 

৮১.৪ 

৯৩ 

৫৮.১ 

প্রসতষ্ঠোরন সক সক ুসবধো  

 

জনযক্ষ গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর ফানননজযক প্রনতষ্ঠানভক্ষয সুনফধাভ জানক্ষত চাইক্ষর এই জনযক্ষ 

অংগ্রণকাযী নে এফং ব্যফায়ী, উবয় ফানননজযক প্রনতষ্ঠানভক্ষয তবাগ জ্বারানী খযচ কভায ব্যাক্ষয  

একভত ক্ষয়ক্ষছ এফং ৯৩ তাং প্রনতষ্ঠান নযক্ষফ বার য়া/ কভ বচাযীক্ষদয স্বাস্থয ঝুঁনক কভায ব্যাক্ষয ভতাভত 

চদয়। অন্যনদক্ষক  ৮৮.৪ তাং প্রনতষ্ঠানভ অন্যান্য জ্বারানী ংগ্রক্ষয ঝাক্ষভরা কভায ব্যাক্ষয  ভত নদক্ষয়ক্ষছ এফং 

৮১.৪ প্রনতষ্ঠানভ জানায় চম গ্যা ংক্ষমাক্ষগয পক্ষর উৎাদন বৃনদ্ধ চক্ষয়ক্ষছ। তাছাড়া ৫৮.১ তাং ফানননজযক 

প্রনতষ্ঠানভ ব্যফায সুক্ষমাগ সৃনষ্ট ক্ষয়ক্ষছ ফক্ষর ভক্ষন কক্ষয (ংভেনি-৩, চটনফর- ৭.৩.১৩)। 

 

গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর ফানননজযক প্রনতষ্ঠানভক্ষয ংরগ্ন এরাকায ফা এরাকায ভানুক্ষলয এরাকায ফা 

এরাকায ভানুক্ষলয নক নক রাব ক্ষয়ক্ষছ এই প্রক্ষশ্নয জফাক্ষফ জনযক্ষ অং চনয়া ৪৪ ট  প্রনতষ্ঠান ভক্ষয অনধকাং 

ভক্ষন কক্ষয চম অথ বনননতক কভ বকাণ্ড / ব্যফা-ফানণজয চফক্ষড়ক্ষছ এফং জনভয দাভ চফক্ষড়ক্ষছ / ফানড় বাড়া চফক্ষড়ক্ষছ  

(৯২.৭ তাং)। অন্যনদক্ষক অক্ষনক চছাট-ফড় নে কাযখানা গক্ষড় উক্ষঠক্ষছ (৮৫.৪ তাং), এরাকায় কভ বংস্থান 

চফক্ষড়ক্ষছ (৭০.৭ তাং), বাক্ষরা ফানড়ঘয / দারান ততনয য়া (৭০.৭ তাং) এফং নযক্ষফ বার য়া / গাছ-

ারা বৃনদ্ধ ক্ষয়ক্ষছ (৩৯ তাং) ফক্ষর ফানননজযক প্রনতষ্ঠানভ (উবয় নে এফং ব্যফায়ী) চথক্ষক ভতাভত ায়া 

চগক্ষছ (ংভেনি-৩, চটনফর- ৭.৩.১৪)। 

০ ১০ ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০ ৭০ ৮০ ৯০ ১০০ 

মমোট  

ভোরো  

মমোটোমুটট  

গযোরর রবরো  
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৭.৫ দরনবনত্তক আক্ষরাচনা (এপনজনড) চথক্ষক প্রাপ্ত তথ্য উস্থানিঃ 

ভক্ষনাযদী- ধনুয়া এফং এক্ষরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু-চতুয পূফ বতীয গ্যা ঞ্চারন াই রাইন প্রকক্ষেয উক্ষয চভাট ৫ ট 

চজরা তথা ফগুড়া, ঢাকা, গাজীপুয, নযনংদী এফং নযাজগঞ্জ এয ৬ ট উক্ষজরাভক্ষয নভৄনা এরাকা চথক্ষক ৬ট 

এফং কক্ষরার এরাকা চথক্ষক ৬ট  এপনজনড কযা ক্ষয়ক্ষছ। অথ বাৎ চভাট ১২ ট এপনজনড কযা ক্ষয়ক্ষছ। এপনজনডক্ষত 

খানা ম বাক্ষয়য গ্রাক  ফানণনজযক ম বাক্ষয়য গ্রাকক্ষদয আভন্ত্রণ কযা ক্ষয়নছর। প্রনত এপনজনডক্ষত ৮-১০ জন ভনরা/ 

পুরুল অংগ্রণ কক্ষযক্ষছ। 

প্রনতট এপনজনড ভীো অঞ্চক্ষরয সুনফধাজনক জায়গাভক্ষ কযা ক্ষয়ক্ষছ। এয পক্ষর কর  অংগ্রণকাযী উি 

স্থাক্ষন ক্ষজ আক্ষত চক্ষযক্ষছ এফং অফাক্ষধ ভতাভত প্রদান কযক্ষত চক্ষযক্ষছ। দরনবনত্তক আক্ষরাচনা বা একজন 

ঞ্চারক িাযা নযচানরত ক্ষয়ক্ষছ নমনন প্রকে ম্পনকবত নফলক্ষয়য উয বায় আগত করক্ষক ভৄিবাক্ষফ কথা ফরায 

জন্য উৎানত কক্ষযক্ষছন। 

এই অধ্যাক্ষয় উনিনখত এপনজনডগুক্ষরা এপনজনড গাইডরাইন অনুাক্ষয নযচানরত ক্ষয়ক্ষছ এফং গাইডরাইন উক্ষিনখত 

সূচক অনুমায়ী ধাযাফানকবাক্ষফ আক্ষরাচনা কক্ষয তথ্য ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষছ। ননক্ষম্ন এই প্রকক্ষেয উক্ষয চভাট ৫ ট 

চজরায অথ্যবাৎ ফগুড়া, ঢাকা, গাজীপুয, নযনংদী এফং নযাজগক্ষঞ্জয ৬ ট উক্ষজরায নফনবন্ন নভৄনা গ্রাভ ফা এরাকা 

চথক্ষক কযা ৬ট এফং কক্ষরার এরাকা চথক্ষক কযা ৬ট এপনজনড চথক্ষক চথক্ষক প্রাপ্ত তক্ষথ্যয াযংক্ষে উস্থান 

কযা র।   

প্রকে এরাকায ৫ ট চজরায় গ্যা ংক্ষমাক্ষগয পক্ষর সুপরক্ষবাগীক্ষদয ননক্ষয় চম ৬ ট দরীয় আক্ষরাচনা কযা য়, 

তন্ক্ষধ্য ঢাকা চজরায় ংগঠিত সুপরক্ষবাগীক্ষদয ননক্ষয় দরীয় আক্ষরাচনায ভয় আক্ষরাচনায় অংগ্রণকাযীগক্ষণয 

কাছ চথক্ষক গ্যা রাইন স্থাক্ষনয ব্যাক্ষয ফক্ষরন, াবায চৌযবা  আক্ষাক্ষয নকছু ইউননয়ন এফং য়াক্ষড ব 

গ্যা ংক্ষমাগ স্থান কযা ক্ষয়ক্ষছ। তাযা ফক্ষরন, আনুভাননক ২০ ফছয পূক্ষফ ব এই এরাকাক্ষত গ্যা ংক্ষমাগ স্থান কযা 

য়। তাছাড়া নযনংদীক্ষত ১৯৯৬ াক্ষর, ফগুড়ায় ২০১২ াক্ষর এফং নযাজগক্ষঞ্জ ২০০৩ াক্ষর গ্যা রাইন স্থানত য় 

ফক্ষর অংগ্রণকাযীযা জানান।  

কর চজরা চথক্ষক দরীয় আক্ষরাচনায় গ্যা ংক্ষমাগপ্রাপ্ত অংগ্রণকাযীযা জাননক্ষয়ক্ষছন চম স্থানত গ্যা রাইক্ষনয 

গুণগতভান বাক্ষরা। গ্যা যফযা এফং গ্যাক্ষয চাক্ষয ব্যাক্ষয  নজজ্ঞাায নফযীক্ষত তাযা আয জানান গ্যা 

রাইন স্থাক্ষনয  নকছুনদন ক্ষযয চথক্ষকই গ্যা যফযা কযা শুরু য় । গ্যাক্ষয চা চকভন এই প্রক্ষশ্নয জফাক্ষফ তাযা 

জানান চম গ্যাক্ষয ংক্ষমাগ প্রাপ্ত অত্র এরাকাগুক্ষরাক্ষত গ্যাক্ষয চা বাক্ষরা।  

চকান কাক্ষজ গ্যা ব্যফায কযা য় এই চপ্রনেক্ষত জানক্ষত চাইক্ষর অনধকাং চেক্ষত্রই এই তথ্য ায়া নগক্ষয়ছ চম 

প্রকে এরাকাগুক্ষরাক্ষত আফানক ফানড়ঘক্ষয ভরতিঃ যান্নায কাক্ষজ গ্যা ব্যফায কযা য়। আফায নযাজগঞ্জ, ফগুড়া 

এফং নযনংদীক্ষত অনুনষ্ঠত দরীয় আক্ষরাচনা চথক্ষক জানা মায় চম, চাক্ষটর ব্যফা, ন এন নজ চেন ইতযানদক্ষত 

চেক্ষত্র একর এরাকাক্ষত গ্যা ব্যফায কযা ক্ষে। নফক্ষল কক্ষয ঢাকা চজরায াবায উক্ষজরা বাযী চমক্ষতু নে 

এরাকা তাই গাক্ষভ বন্ট, নভর কাযখানা ইতযানদ স্থাক্ষন গ্যা ব্যফায কযা ক্ষে।  

গ্যা রাইক্ষনয পক্ষর উন্ননত ক্ষয়ক্ষছ নকনা এভন প্রক্ষশ্নয জফাক্ষফ কর প্রকে এরাকাভক্ষয দরীয় আক্ষরাচনায় গ্যা 

ংক্ষমাগপ্রাপ্ত অংগ্রণকাযীক্ষদয কাছ চথক্ষক জানা মায় চম, তাযা ভক্ষন কক্ষযন গ্যা ংক্ষমাক্ষগয পক্ষর এরাকায উন্ননত 

ক্ষয়ক্ষছ। এয পক্ষর তাযা ফানড় বাড়া নদক্ষত াযক্ষছন। এরাকায় নভর পযাক্টনয বৃনদ্ধ াক্ষে, যাস্তা বাক্ষরা ক্ষয়ক্ষছ । 

এছাড়া ন এন নজ চেন ফায পক্ষর ফা েযান্ড ততনয ক্ষয়ক্ষছ। ফাজায সৃনষ্ট ক্ষয় ব্যফা ফাননজয বাক্ষরা ক্ষে।  



পৃষ্ঠা- 40  

 

এ নফলক্ষয় ৫ ট চজরা চথক্ষকই জানা মায় চম, গ্যা ংক্ষমাক্ষগয পক্ষর এরাকায় গাক্ষভ বন্ট নভর পযাক্টনয ততনয ফায 

পক্ষর চফ জায়গায় অক্ষনক চছক্ষর চভক্ষয় চাক্যযী কযক্ষত াযক্ষছ এফং এয পক্ষর কভ বংস্থান সৃনষ্ট ক্ষে। নফক্ষল কক্ষয 

গাক্ষভ বন্ট এ চভক্ষয়যা চাক্যযী াক্ষে। তৃণভর এয ভনরা েভজীফীযা ব্যাক্ষচরয চদয যান্নায ব্যফস্থা কযক্ষত াযক্ষছন। 

নফক্ষল কক্ষয নযাজগঞ্জ, ফগুড়া এফং নযনংদীয তৃনভর ম বাক্ষয়য গ্রাভীণ নাযীযা যান্না-ফান্না অে ভক্ষয় চল কক্ষয 

তাযা স্তনে এফং চরাই এয ভত উৎাদনীর কাক্ষজ ননক্ষয়ানজত ক্ষত াযক্ষছন।  

গ্যা রাইন স্থাক্ষনয পক্ষর ফা ংক্ষমাক্ষগয পক্ষর ফগুড়া এফং নযাজগক্ষঞ্জয উক্ষজরাভক্ষ কৃনলক্ষেক্ষত্র নফক্ষল কক্ষয 

ধান চাক্ষলয চেক্ষত্র উন্নয়ক্ষনয ব্যাক্ষয  একর ভপস্বক্ষরয প্রকে এরাকাগুক্ষরা চথক্ষক নননিত য়া চগক্ষছ। 

নযাজগঞ্জ এফং নযনংদীয নফনবন্ন ইউননয়ক্ষনয গ্রাভভক্ষ আক্ষরাচনায় গ্যা ংক্ষমাগপ্রাপ্ত অংগ্রণকাযীগণ ভক্ষন 

কক্ষযন গ্যা রাইন স্থাক্ষনয পক্ষর এই চজরা ভক্ষয এরাকাগুক্ষরাক্ষত পূক্ষফ বয তুরনায় তকযা ৯০-৯৫ তাং উন্ননত 

ক্ষয়ক্ষছ। একর চজরায় এফং ঢাকায াবাক্ষয গ্যা রাইন ংক্ষমাক্ষগয পক্ষর চকান প্রকায েনত আক্ষরাচনায় 

অংগ্রণকাযীগক্ষণয নজক্ষয ক্ষড়নন ফক্ষর জানা মায়।  

গ্যা রাইন যফযা নফলক্ষয় গ্যা ংক্ষমাগ-প্রাপ্তক্ষদয যাভ ব জানক্ষত চাইক্ষর তাঁক্ষদয কাছ চথক্ষক জানা মায় চম 

গ্যারাইন ব্যফায কাযীগণ ক্ষচতন ক্ষর এফং অনফধ গ্যা ংক্ষমাগ গুক্ষরা ফন্ধ কযা চগক্ষর তাক্ষদয গ্যা রাইক্ষন ফ 

ভয় গ্যাক্ষয যফযা সুষ্ঠ থাকক্ষফ।   

অন্যনদক্ষক প্রকে এরাকায ৫ ট চজরায় গ্যা ংক্ষমাগ য়নন এভন এরাকাভক্ষয ৬ ট উক্ষজরায় কক্ষরার গ্রুক্ষয 

অন্তগ বত ব্যনিক্ষদয ননক্ষয় চম ৬ ট দরীয় আক্ষরাচনা কযা য়, তন্ক্ষধ্য ঢাকায াবায উক্ষজরায গ্যা ংক্ষমাক্ষগয 

ব্যাক্ষয  আক্ষরাচনায় অংগ্রণকাযীগণ ফক্ষরন, টঙ্গী থানায় াদ্রাফাক্ষদয াক্ষ ননভতরা ক্ষয় পুফাইর এ গ্যা রাইন 

নগক্ষয়ক্ষছ । নকন্তু যাস্তায ভাক্ষঝ য়া ক্ষত্ত্ব ায়দ্রাফাক্ষদ গ্যা ংক্ষমাগ আক্ষনন। তাযা জানান ২০০৪ াক্ষর ননভতরা 

চথক্ষক পুফাইর গ্যা ংক্ষমাগ াই স্থান কক্ষযক্ষছ। গ্যা রাইক্ষনয গুণগতভান বাক্ষরা। আয ২০০৪ ার চথক্ষক াই 

রাইক্ষন গ্যা ংক্ষমাগ চদয়া শুরু ক্ষয়ক্ষছ।  

নযনংদীয আদ বগ্রাভ, নযাজগক্ষঞ্জয চাক্ষনপুয পূফ বাড়া এফং ফগুড়ায ারাক্ষত কযা এপনজনড চথক্ষক জানা মায় 

চম একর এরাকায া বফতী এরাকায় গ্যা ংক্ষমাগ চগক্ষর এই এরাকাগুক্ষরা এখন গ্যা ংক্ষমাগ নফীন 

অফস্থায় আক্ষছ। 

কক্ষরার গ্রুক্ষয াক্ষথ কযা এপনজনড চত অংগ্রণকাযী ব্যনিক্ষদয ননকট ক্ষত জানা মায় চম তাক্ষদয  এরাকায 

ার্শ্বফতী এরাকা চমখাক্ষন গ্যা ংক্ষমাগ যক্ষয়ক্ষছ,  এই গ্যা ভরত পযাক্টনযয কাক্ষজ ব্যফায কযা য়। গ্যা রাইন 

আাক্ষত অক্ষনক পযাক্টনয নননভ বত ক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া গ্যা ন এন নজ চেক্ষন ব্যাফহৃত য়। এয ফাইক্ষয ার্শ্ব 

এরাকায অক্ষনক আফানক ঘযফানড়ক্ষত গ্যা চালু কযা ক্ষয়ক্ষছ।   

কক্ষরার গ্রুক্ষয এপনজনডক্ষত ঐ কর এরাকায় গ্যা রাইন আক্ষর নক নক উন্ননত ফা উকায ক্ষত াক্ষয জানক্ষত 

চাইক্ষর তাযা ফক্ষরন, গ্যা রাইন আক্ষর যাস্তা ঘাট উন্নত ক্ষফ, জনভয দাভ ফাড়ক্ষফ। চফন চফন কর কাযখানা স্থান 

ক্ষফ। ফানড়ঘয ততনয ক্ষফ এফং এয পক্ষর ফানড়বাড়া নদক্ষয় উাজবন কযা মাক্ষফ।  

গ্যা রাইন ংক্ষমাক্ষগ কৃনলক্ষেক্ষত্র প্রবাফ প্রক্ষঙ্গ কক্ষরার গ্রুক্ষয অংগ্রণকাযী ব্যনিযা ফক্ষরন গ্যা রাইন আক্ষর 

ধান নদ্ধ কযক্ষত কাক্ষঠয নযফক্ষতব গ্যা ব্যফায কযা চমত, খযচ  কভত, খযচ কভায পক্ষর ক্ষণ্যয দাভ  কক্ষভ 

আত।    
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ভনরাক্ষদয কভ বংস্থাক্ষনয ব্যাক্ষয  নজজ্ঞানত ক্ষয় তায উত্তক্ষয কক্ষরার গ্রুক্ষয দরীয় আক্ষরাচনাকাযীগণ ফক্ষরন গ্যা 

রাইন থাকক্ষর গাক্ষভ বন্ট স্থানত ত এফং তাক্ষত ভনরাক্ষদয কভ বংস্থাক্ষনয সৃনষ্ট ত। এয পক্ষর এরাকায  আথ ব-

াভানজক অফস্থায নযফতবন ঘটা ম্ভফ নছর।  

গ্যা রাইন স্থাক্ষনয পক্ষর ম্ভাব্য উন্ননত প্রক্ষঙ্গ কক্ষরার গ্রুক্ষয দরীয় আক্ষরাচনায় অং চনয়া ব্যনিযা জানান 

চম, এ কর এরাকায় পূক্ষফ বয চথক্ষক তকযা ৯৫-১০০ তাং উন্ননত ত এফং একর উন্ননতয পক্ষর এরাকায 

াভনগ্রক আথ ব-াভানজক এফং উাজবক্ষনয চেক্ষত্র ায়ক নযক্ষফ সৃনষ্টয কথা জানান তাযা। 

গ্যা রাইন স্থাক্ষনয পক্ষর ব্যনিগত রাক্ষবয ব্যাক্ষয কক্ষরার গ্রুক্ষয এপনজনড ভ চথক্ষক জানা মায় চম, গ্যা 

রাইন আগভক্ষনয পক্ষর জনভয দাভ বৃনদ্ধ চত। পক্ষর নভর কাযখানা স্থাক্ষনয জন্য নতনন জনভ নফনক্র কযক্ষত 

াযক্ষতন। নযাজগক্ষঞ্জয অংগ্রণকাযী একই ভত প্রকা কক্ষয ফক্ষরন জনভয দাভ বৃনদ্ধ চক্ষর জনভ নফনক্র  কযা 

চমত আফায পযাক্টনয স্থান ক্ষর ন্তানানদয কভ বংস্থাক্ষনয ব্যফস্থা  ত।  

কক্ষরার গ্রুক্ষয অনধকাং অংগ্রণকাযী ভত প্রকা কক্ষযন চম, জনভয দাভ ফাড়ক্ষর নফনক্র কক্ষয ফড় ফানড় ততনয 

কক্ষয বাড়া নদক্ষত াযক্ষতন। াবাক্ষযয এক অংগ্রণকাযী ফক্ষরন যান্নায জন্য জ ত এফং যান্নায াাান অন্য 

আক্ষযকট কাজ একই াক্ষথ কযা চমত পক্ষর ভয় ফাঁচত। কাক্ষঠয জ্বারানী ব্যফায না কযায কাযক্ষণ ফানড়ঘয 

চনাংযা কভ ত। াবাক্ষযয আক্ষযক জন অংগ্রণকাযী ফক্ষরন কৃনল কাক্ষজ চতভন রাবফান না য়া চগক্ষর ফানড় 

বাড়া চদয়া মাক্ষফ। পযাক্টনয ততনয ক্ষর চছক্ষর চভক্ষয়ক্ষদয কভ বংস্থান ক্ষফ ।  

গ্যা রাইক্ষনয ব্যাক্ষয  তাক্ষদয যাভ ব জানক্ষত চাইক্ষর তাক্ষদয অক্ষনক্ষকই ভক্ষন কক্ষযন চম, গ্যা ংক্ষমাক্ষগ নফদুযৎ এয 

ভত নভটায ব্যফায কযা চমক্ষত াক্ষয। তাক্ষত াযানদন চকউ গ্যা চালু কক্ষয যাখক্ষফনা। াাান গ্যা ােয় 

কযক্ষত জন ক্ষচতনতা ফাড়াক্ষত ক্ষফ।  

তাছাড়া কক্ষরার গ্রুক্ষয কর এপনজনড চত কর অংগ্রণকাযীযা অনতত্তয তাক্ষদয এরাকায় গ্যা ংক্ষমাক্ষগয 

আা যাক্ষখন এফং তাঁয াক্ষথ াক্ষথ গ্যা ংক্ষমাক্ষগয জক্ষন্য যকাক্ষযয ননকট দাফী জানান। 

        

 

 

 

 

 

 

  

নচত্রিঃ নযাজগক্ষঞ্জ এপনজনড চরাকারীন ভয়। 
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৭.৬ সুনফধাক্ষবাগী গ্যা নফতযণ চকাম্পানী চথক্ষক KII  এয ভাধ্যক্ষভ প্রাপ্ত পরাপর নফক্ষেলণিঃ 

এই প্রকক্ষেয ভানপ্তয ক্ষয নততা গ্যা ট এন্ড নড চকািঃ নরিঃ নে, আফানক, ফানননজযক কযাটব ায়ায  

নেখাক্ষত নতুন ংক্ষমাগ প্রদান কক্ষযক্ষছ। একই াক্ষথ নিভাঞ্চর গ্যা চকাম্পানী  ফানননজযক ব্যতীত অন্যান্য 

খাত গুক্ষরাক্ষত নতুন গ্যা ংক্ষমাগ প্রদান কক্ষযক্ষছ এফং সুন্দযফন গ্যা চকাম্পানী নরিঃ একট ভাত্র নফদুযৎক্ষকে নতুন 

ংক্ষমাগ নদক্ষয়ক্ষছ। 

এই ংক্ষমাক্ষগয পক্ষর সুন্দযফন গ্যা চকাম্পানীয গড় ভানক যাজস্ব আয় প্রায় ৯.৫ চকাট বৃনদ্ধ চক্ষয়ক্ষছ একইাক্ষথ 

নিভাঞ্চর গ্যা চকাম্পানী নরিঃ এয গড় ভানক আয় প্রায় ৩ চকাট টাকা বৃনদ্ধ চক্ষয়ক্ষছ। অন্যনদক্ষক একানধক ফায 

গ্যাক্ষয ট্যানযপ নযফতবন, একানধক রাইন ক্ষত উি এরাকায গ্রাকক্ষদয গ্যা যফযা, নফনবন্ন ভাযনজক্ষনয  পুিঃন 

পুিঃন নযফতবক্ষনয পক্ষর নততা গ্যা চকাম্পানী ফতবভাক্ষন যাজস্ব আয় ংক্রান্ত নগদ অক্ষথ বয নযভাণ না নদক্ষত াযক্ষর 

 নতুন ংক্ষমাক্ষগয পক্ষর যাজস্ব আয় বৃনদ্ধ চক্ষয়ক্ষছ ফক্ষর নননিত কক্ষযক্ষছন। 

উৎ ক্ষত ম বাপ্ত গ্যা ঞ্চারন াইরাইক্ষনয ভাধ্যক্ষভ যফযা কযা চগক্ষর প্রনতট গ্যা নফতযণ চকাম্পানী এয 

যাজস্ব আয় আক্ষযা বৃনদ্ধ াক্ষফ ফক্ষর ংনেষ্ট কভ বকতবাগণ ভত নদক্ষয়ক্ষছন। 

এই প্রকক্ষেয পক্ষর উি ঞ্চারন াইরাইন ক্ষত গ্যা প্রাপ্ত প্রনতট চকাম্পনীয আঞ্চনরক অনপক্ষয আয় নফনবন্ন 

ভয় আনুভাননক ফ বননম্ন ৪৫% চথক্ষক ক্ষফ বাচ্চ ৭৫% ম বন্ত বৃনদ্ধ চক্ষয়ক্ষছ ফক্ষর KII চত অংগ্রণকাযী কভ বকতবাগণ 

ভত নদক্ষয়ক্ষছন। 

KII চত অং গ্রণকাযী টনজটনডনএর, ননজনএর  এনজনএর এয কভ বকতবাবৃন্দ অফনত কক্ষযক্ষছন চম এ 

প্রকক্ষেয পক্ষর নফনবন্ন খাক্ষত নতুন কভ বংস্থান সৃনষ্ট ক্ষয়ক্ষছ। 

টনজটনডনএর  ননজনএর এনজনএর এয এয ভক্ষত উৎক্ষ গ্যাক্ষয ঘটনত থাকায় উি াইরাইনট তায 

ম্পূণ ব ধাযণ েভতায গ্যা ঞ্চারন কযক্ষত াযক্ষছ না। গ্যা নপক্ষল্ডয উন্নয়ন, এরএননজ আভদাননয ভাধ্যক্ষভ গ্যা 

যফযা কক্ষয উি ঞ্চারন াইরাইন ট ম্পূণ ব ধাযণ েভতায় নযচারনা কযা ম্ভফ ক্ষর তদননক আক্ষযা ৩০০-

৪০০ MMCFD গ্যা চফন যফযা কযা ম্ভফ ক্ষফ এফং নফদ্যভান নেকাযখায যফযা বৃনদ্ধয ভাধ্যক্ষভ উৎাদন 

বৃনদ্ধ এফং নতুন ংক্ষমাগ প্রদান কযা ম্ভফ ক্ষফ। মায ভাধ্যক্ষভ যকাক্ষযয যাজস্ব বৃনদ্ধ  নোয়ক্ষনয ভাধ্যক্ষভ নতুন 

কভ বংস্থাক্ষনয সৃনষ্ট ক্ষফ। এনজনএর এয ভক্ষত তাক্ষদয ফ্রাঞ্চাইজ এরাকায অধীক্ষন খুরনা, নঝনাইদ, মক্ষায, 

ক্যনষ্টয়াক্ষত গ্যা চনটয়াকব গক্ষড় চতারা প্রক্ষয়াজন। 

উি প্রকক্ষেয আতাধীন নততা ফ্রাঞ্চাইজ এরাকায অধীক্ষন ১ট াযকাযখানা চর যক্ষয়ক্ষছ চমখাক্ষন KII কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া নততা, ননজনএর  সুন্দযফন ফ্রাঞ্চাইজ এরাকায আতাধীন নফদুযৎক্ষকে ভক্ষ চভাট ১২ট KII 

কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

উি KII চথক্ষক ননক্ষম্নয পরাপর ায়া মায়, 

এই প্রকক্ষেয পক্ষর াযকাযখানায উৎাদ বৃনদ্ধ চক্ষয়ক্ষছ এফং চম ভস্ত নফদুযৎক্ষকে এই প্রকে ভানপ্তয পূক্ষফ ব চথক্ষকই 

নফদ্যভান নছর এ প্রকে ভানপ্তয ভাধ্যক্ষভ তাক্ষদয প্রনতষ্ঠাক্ষন গ্যাক্ষয চা বৃনদ্ধ অথফা নস্থনতীর থাকায কাযক্ষণ তাযা 

ননযনফনেন্ন নফদুযৎ উৎাদন কযক্ষত চক্ষযক্ষছ। তক্ষফ এই প্রকক্ষেয উয ননব বয কক্ষয চম ভস্ত নফদুযৎক্ষকে নননভ বত 

ক্ষয়ক্ষছ তাযা আানুরূ যফযা না ায়ায কাযক্ষণ উৎাদন ব্যত য়ায কথা জাননক্ষয়ক্ষছন।  
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এই ঞ্চারন াইরাইন স্থাক্ষনয পক্ষর অনধকাং নফদুযৎক্ষকে  াযকাযখানায় পূক্ষফ বয তুরনায় প্রক্ষয়াজনীয়  চাক্ষ 

গ্যা যফযা চক্ষয়ক্ষছ। এই প্রকে ননব বয নফদুযৎক্ষকেভ গ্যাক্ষয চা ম বাপ্ত না থাকায কথা জাননক্ষয়ক্ষছন এফং 

মায কাযণ নাক্ষফ জাতীয় ম বাক্ষয় গ্যাক্ষয ংকটক্ষক দায়ী কক্ষযক্ষছন।  

এই প্রকে ভানপ্তয পূক্ষফ ব নফদ্যভান অনধকাং নফদুযৎক্ষকক্ষেয উৎাদন বৃনদ্ধ চক্ষয়ক্ষছ অথফা নস্থনতীর যক্ষয়ক্ষছ। তক্ষফ 

এই প্রকে ননব বয নফদুযৎক্ষকে ভ শুদৄভাত্র এই প্রকে চথক্ষক গ্যা ায়ায় তাক্ষদয উৎাদন শুরু ক্ষর তা 

আানুরূ য়নন। 

এই প্রকক্ষেয পক্ষর নকছুংখ্যক নফদুযৎক্ষকক্ষে নকছু নতুন ক্ষদয সৃনষ্ট ক্ষয়ক্ষছ মায ভাধ্যক্ষভ কভ বংস্থান ক্ষয়ক্ষছ। জাতীয় 

ম বাক্ষয় গ্যা ংকট না থাকক্ষর উি াইরাইনট তায ক্ষফ বাচ্চ েভতায় গ্যা যফযা কযক্ষত াযত এফং উি 

গ্যা ব্যফায কক্ষয নফদুযৎক্ষকে  ায কাযখানা উৎাদন বৃনদ্ধ কযক্ষত াযত। তাই তাযা কক্ষর গ্যাক্ষয যফযা 

নননিত কযায উয গুরুোক্ষযা কক্ষযক্ষছন।  

৭.৭ স্থানীয় ম বাক্ষয়য কভ বারা চথক্ষক প্রাপ্ত পরাপর নফক্ষেলণিঃ 

চবনা কন্পানটং প্রাইক্ষবট নরনভক্ষটড ৩০ এনপ্রর ২০১৮ তানযক্ষখ গাজীপুক্ষযয ধনুয়ায় একট কভ বারায আক্ষয়াজন 

কক্ষযন। উি কভ বারায় আইএভইনড চথক্ষক উনস্থত নছক্ষরন উ-নযচারক চভািঃ কাভার চাক্ষন তালুকদায এফং 

যাভ বক প্রনতষ্ঠান চথক্ষক টভ নরডায  অন্যান্য যাভ বকগণ। উি কভ বারায় নফনবন্ন এরাকা চথক্ষক আয ৪০-৪৫ 

জন উনস্থত নছক্ষরন। কভ বারায় উনস্থত চভািঃ চভায়াক্ষেভ চাক্ষন ভতাভত নদক্ষয়ক্ষছন চম প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয ভয় 

তাযা খুফ াভান্য েনতপূযণ চক্ষয়ক্ষছন এফং েনতপূযণ চক্ষত তাক্ষদয দীঘ ব ভয় অক্ষো কযক্ষত ক্ষয়ক্ষছ। তাযা গ্যা 

ংক্ষমাগ ায়ায ব্যাক্ষয  আা প্রকা কক্ষযক্ষছন। কভ বারায় উনস্থত চভািঃ চদলুয়ায চাক্ষন ভতাভত নদক্ষয়ক্ষছন চম 

তাযা চম াক্ষয েনতগ্রস্থ ক্ষয়ক্ষছ চই াক্ষয েনতপূযণ াননন। চভািঃ ায়াদত আরী  াজী তাপাজ্জুর চাক্ষন গ্যা 

ংক্ষমাক্ষগয জন্য এফং নজটনএর কভ বংস্থান এয চেক্ষত্র এরাকায চরাকক্ষদয অগ্রানধকায চদয়ায জন্য অনুক্ষযাধ 

কক্ষযক্ষছন। কভ বারায় চভািঃ আরী ফক্ষরক্ষছন চম ব্দ দূলক্ষনয জন্য এভ এভ এ চেক্ষনয ার্শ্বফতী ভানুক্ষলয জীফন 

অনতষ্ঠ। এই ব্দ দূলক্ষনয কাযক্ষণ তাযা ফাড়ীয বাড়াটয়া াক্ষেন না এফং তাক্ষদয আয় অক্ষনক কক্ষভ চগক্ষছ এফং তাযা 

অনুক্ষযাধ কক্ষযক্ষছন তা কভাক্ষনায জন্য কাম বকযী প্রক্ষদক্ষে চনয়ায জন্য। কভ বারায় উনস্থত চভািঃ াইফুর ইরাভ 

ভতাভত নদক্ষয়ক্ষছন চম তাক্ষদয এরাকায় উন্নয়ন ক্ষয়ক্ষছ এফং গ্যাক্ষয ংক্ষমাগ চফক্ষড়ছ। 
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৭.৮ প্রবাফ ভল্যায়ক্ষন আনথ বক  অথ বনননতক নফক্ষেলণ 

প্রকেট ফাস্তফায়ক্ষন পাভ ব, ব্যনি ফা ভাজ তথা জানত কতটুক্য উকৃত ক্ষরা তা নযভা কযক্ষত আনথ বক ফা 

অথ বনননতক নফক্ষেলণ কযা প্রক্ষয়াজন। এ প্রকেটয প্রবাফ ভল্যায়ক্ষন আনথ বক  অথ বনননতক নফক্ষেলণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

প্রকেট ক্ষত তদননক ৪০০ নভনরয়ন ঘনফুট ফা ফছক্ষয ১৪৬০০০ নভনরয়ন ঘনফুট গ্যা ঞ্চানরত য়। এয নযভাণ 

ফছক্ষয প্রায় ৪১৩৪৩৩৭৬৫৬ ঘননভটায।  প্রনত ঘননভটায গ্যাক্ষয দাভ ০.২৬ টাকা নক্ষক্ষফ গণনা কযক্ষর ফছক্ষয আয় 

য় ১০৭৪৯.২৮ রে টাকা। োন্তক্ষয, মনদ প্রকেট ফাস্তফানয়ত না ক্ষতা তক্ষফ গ্যাক্ষয নফকে জ্বারানী নক্ষক্ষফ 

নডক্ষজর ব্যফায কযক্ষত ক্ষতা। গণনায় চদখা মায় এত কক্ষয ফছক্ষয ৪৭৫৪৪৮৮৩০৪ নরটায নডক্ষজর প্রক্ষয়াজন ক্ষতা 

এফং নডক্ষজর ফাফদ ব্যয় কযক্ষত ক্ষতা ২৯৯৫৩২৭.৬৩ রে টাকা। গ্যা ব্যফায কযায পক্ষর টাকা ােয় ক্ষে 

(২৯৯৫৩২৭.৬৩ - ১০৭৪৯.২৮) = ২৯৮৪৫৭৮.৩৫ রে টাকা।  

উি তক্ষথ্যয নবনত্তক্ষত আনথ বক নফক্ষেলণ কক্ষয চদখা মায় এয নীট ফতবভান ভল্য (এনননব) য় (-)১৮৫৫.৮১ রে 

টাকা, চফনননপট-কে চযন ০.৯২ এফং অবযন্তযীণ আক্ষয়য ায ১৩.০১%। এ নফক্ষেলক্ষণ এনননব চনক্ষগটব, 

চফনননপট-কে চযন ১ এয নীক্ষচ এফং আইআযআয প্রতযানত আক্ষয়য ায ১৫% এয কভ নফধায় প্রকেট 

রাবজনক  নক্ষক্ষফ নফক্ষফচনা কযা মায় না। নকন্তু মনদ গ্যাক্ষয সুক্ষমাগ ব্যয় নফক্ষফচনা কক্ষয অথ বনননতক নফক্ষেলণ কযা 

য় তক্ষফ চদখা মায় চম, এয নীট ফতবভান ভল্য (এনননব) য় ৫১৩৯৩৬৬.৫৭ রে টাকা, চফনননপট-কে চযন 

২৫১.০০ এফং অবযন্তযীণ আক্ষয়য ায ১০০% এয চফী। এ নফক্ষেলক্ষণ এনননব ক্ষজটব, চফনননপট-কে চযন ১ 

এয অক্ষনক চফী এফং আইআযআয প্রতযানত আক্ষয়য ায ১৫% এয চচক্ষয় অক্ষনক চফী নফধায় প্রকেট অনত 

ভাত্রায় রাবজনক। নফস্তানযত ংভেনি-৬ এ চদখা চমক্ষত াক্ষয। 

অথ বনননতক নফক্ষেলণ এয পরাপর প্রভাণ কক্ষয প্রকেট ফাস্তফায়ক্ষনয পক্ষর প্রকে এরাকায জনগণ তথা ফাংরাক্ষদক্ষয 

জনগণ উকৃত ক্ষে।  
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অষ্টভ অধ্যায় 

ভীোয ম বক্ষফেণ 

ক) প্রকে কাক্ষজয অগ্রগনতিঃ প্রকক্ষেয ংক্ষানধত নডনন  ননআয-এয নন্নক্ষফনত তক্ষথ্যয নবনত্তক্ষত প্রকক্ষেয 

উক্ষেশ্য অনুমায়ী নযকনেত কর (১০০%) চবৌত কভ বকান্ড ফাস্তফায়ন কযা ক্ষয়ক্ষছ এফং চভাট ৪৫০৮৫.৭২ রে 

টাকায আনথ বক রেযভাত্রায ভক্ষধ্য চভাট ৪১২৯৭.০৮ রে টাকা অথ্যবাৎ  ৯১.৬ % অগ্রগনত ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ।  

খ) প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয ভয়ীভা  ব্যয় বৃনদ্ধিঃ প্রকক্ষেয ভর প্রস্তাফনায় ম্পূণ ব কাজ ৪২ ভাক্ষ ম্পূণ ব কযক্ষত ফরা 

ক্ষয়নছর এফং প্রকে ম্পানপ্তয তানযখ নছর ৩০ জুন ২০০৯। প্রকক্ষেয প্রথভ ভয় বৃনদ্ধকযণ কযা ক্ষয়নছর জুন 

২০০৯ চথক্ষক জুন ২০১১ ম বন্ত প্রকক্ষেয ব্যয় বৃনদ্ধ ব্যতীত। নিতীয় দপায় প্রকক্ষেয ভয় বৃনদ্ধ কযা ক্ষয়নছর জুরাই 

২০১১ চথক্ষক নডক্ষিয ২০১২ ম বন্ত প্রকক্ষেয ব্যয় বৃনদ্ধ ব্যতীত। প্রকেট ঠিক ভক্ষয় ফাস্তফানয়ত না য়ায় 

ফাস্তফায়নকার জুন ২০১৪ ম বন্ত ফনধ বত কযা য়। প্রকে ফাস্তফায়ক্ষন নফরনিত য়ায প্রধান কাযণ গুক্ষরা র - ADB 

চথক্ষক ঋণ কাম বকক্ষয নফরি, নফনবন্ন ক্রয় প্যাক্ষকক্ষজয পুনযায় চটন্ডানযং, াইরাইন যফযাকাযীয ব্যথ বতা, জনভ 

অধীগ্রক্ষণ ভস্যা এফং ধনুয়া-এক্ষরঙ্গা অংক্ষয াইরাইন ফাস্তফায়ক্ষন নদ্ধান্তীনতা। প্রকক্ষেয প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ভয়কার (জুন ২০০৬ চথক্ষক জুন ২০১৪ ) ভর নডনন এয ভয়কাক্ষরয তুরনায় ২৪২.৮৬ % । 

গ) প্রকক্ষেয ভাপ্ত কাক্ষজয ফতবভান অফস্থািঃ প্রকক্ষেয কর অঙ্গই ফতবভাক্ষন কাম বকয অফস্থায় আক্ষছ। 

ঘ) ক্রয় নক্রয়ািঃ নজটনএর কাম বারয় চথক্ষক ক্রয় ংক্রান্ত প্যাক্ষকজ গুক্ষরায ভক্ষধ্য চভাট ৬ট প্যাক্ষকক্ষজয আংনক 

তথ্য ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষছ। প্রকে নযচারক্ষকয আকনিক ভতুযফযণ, প্রকে ংনেষ্ট অন্যান্য কভ বকতবাগক্ষণয দপ্তয 

ফদনর, নজটনএর এয প্রধান কাম বারয় স্থানান্তয ইতযানদ কাযক্ষণ নজটনএর কতৃবে ক্রয় ংক্রান্ত ম্পূণ ব তথ্য প্রদান 

কযক্ষত াক্ষযনন নফধায় নজটনএর ক্ষত প্রাপ্ত স্বে ংখ্যক তথ্য, আইএভইনড কতৃবক প্রদত্ত PCR ভল্যায়ন প্রনতক্ষফদন, 

নজটনএর এয অবযন্তযীণ ননযীো, Foreign Aided Project Audit Directorate (FAPAD) এয ননযীো 

ইতযানদয নযক্ষাট ব ম বাক্ষরাচনা কযা ক্ষয়ক্ষছ। এই ফ তথ্য এফং PCR এয ফনণ বত তথ্য ম বাক্ষরাচনা কক্ষয চদখা মায় 

চম, যকানয ক্রয় নফনধভারা অনুাক্ষয নভৄনা প্যাক্ষকজগুক্ষরায ক্রয় প্রনক্রয়া ম্পন্ন কযা ক্ষয়ক্ষছ। তক্ষফ নফনধভারা 

অনুমায়ী ফহুর প্রচানযত তদননক নত্রকায় দযক্ষত্রয নফজ্ঞান প্রকানত য়ায কথা থাকক্ষর নকছু প্যাক্ষকজ কভ 

প্রচানযত নত্রকায় নফজ্ঞান প্রকা কযা ক্ষয়নছর। 

 

ঙ) পুনফ বানিঃ প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয জন্য চম কর নযফাক্ষযয জনভ অনধগ্রক্ষণয প্রক্ষয়াজন নছর, তাক্ষদয ভেনিংগত 

েনত পূযণ চদয়া ক্ষয়নছর। দনররানদ ম বাক্ষরাচনায ভাধ্যক্ষভ জনভয ঠিক ভানরকানা ননধ বাযক্ষণ সুদীঘ ব  জটর 

প্রনক্রয়ায কাযক্ষণ েনতগ্রস্ত নযফাক্ষযয েনতপূযণ চক্ষত মক্ষথষ্ট ভয় চরক্ষগনছর এফং তাক্ষদযক্ষক দুক্ষব বাগ চাাক্ষত 

ক্ষয়নছর। 

চ) নননভ বত অফকাঠাক্ষভায ননয়নভত তদাযনক, চভযাভত  যেণাক্ষফেণিঃ প্রকক্ষেয অঙ্গগুক্ষরা যীনতভত তদাযনক, 

চভযাভত  যেণাক্ষফেণ ঠিক ভত না ক্ষর অফকাঠাক্ষভাগুক্ষরা কাম বেভতা হ্রা াক্ষফ। প্রকক্ষেয ভাপ্ত কাজগুক্ষরা 

ঠিকবাক্ষফ কাম বকয যাখক্ষত নজটনএর-এয নফদ্যভান অাক্ষযন নফবাক্ষগয েভতা, াভক্ষথ্যবয অবাফ নযরনেত 

ক্ষয়ক্ষছ। 
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ছ) প্রকক্ষেয কভ বনযকেনািঃ প্রকক্ষেয কভ বনযকেনা অনুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়ন ম্ভফ য়নন। প্রকে নযকেনায় 

অক্ষনক ঘাটনত দৃশ্যভান ক্ষয়ক্ষছ। 

জ) ব্দ দূলণিঃ ধনুয়াক্ষত অফনস্থত নভটানযং চেন চথক্ষক ননগ বত ব্দ এরাকাফাীয নফযনিয কাযক্ষণ নযণত ক্ষয়ক্ষছ। 

স্থানীয় ম বাক্ষয় কভ বারা অনুষ্ঠাক্ষনয ভয় অক্ষনক্ষকই নভটানযং চেক্ষনয ব্দদূলক্ষণয ব্যাক্ষয  অনবক্ষমাগ কক্ষযন। তাযা 

আক্ষযা ফক্ষরন চম, ব্দদূলক্ষণয পক্ষর তাযা ফানড়য বাড়টয়া না ায়ায কাযক্ষণ আনথ বক েনতয ম্মুখখীন ক্ষেন।  

ঝ) প্রকক্ষেয ক্ষফ বাচ্চ আয়ুষ্কার অজবক্ষন CP System যেণাক্ষফেণিঃ- নজটনএর কতৃবে তাক্ষদয CP নক্ষেভ 

প্রনতভাক্ষ একফায যীো-নীনযো কক্ষয এফং চকান ক্রুট-নফচ্যযনত চক্ষর াক্ষথ াক্ষথ তায ভাধান কযা য়। এ ছাড়া 

প্রনতভাক্ষ PSP Survey এফং Pearson Survey কযা য়। চকাথা চকান নরক্ষকজ ফা নছদ্র থাকক্ষর তা 

Pearson Survey এয ভাধ্যক্ষভ নাি কযা য়। এ ভস্ত কাম বক্রভ NACE এয নফনধভারা অনুযণ কযা য়। এ 

ভস্ত কাক্ষজয জন্য ঠিকাদায ননক্ষয়ানজত যক্ষয়ক্ষছ। নজটনএর কতৃবে কতৃবক প্রদত্ত CP System এয তথ্য নফক্ষেলণ 

কক্ষয ায়া মায় চম, PSP এয ভাত্রা গ্রণক্ষমাগ্য ম বাক্ষয় যক্ষয়ক্ষছ। এয চথক্ষক আা কযা মায় চম, াইরাইন ট তায 

ক্ষফ বাচ্চ আয়ুষ্কার অনতক্রভ কযক্ষফ। 

ঞ) প্রক্ষয়াজনীয় জনফক্ষরয অবাফিঃ নজটনএর-এয ফতবভান জনফক্ষরয আকায, তাক্ষদয নি-াভথ্যব  চফা অম বাপ্ত 

য়ায় প্রকক্ষেয অঙ্গগুক্ষরা কাম বকয যাখা কঠিন ক্ষে। ভীোয় প্রাপ্ত পরাপক্ষর চদখা মায় চম, জনফর কভ থাকায 

কাযক্ষণ একজন প্রক্ষকৌরী একানধক নফবাগ ফা প্রকক্ষেয দানয়ে কভ বযত  ব্যস্ত থাকক্ষছন, মায পক্ষর কর কাজ 

নফক্ষল কক্ষয এ প্রকক্ষেয চভযাভত  যেণাক্ষফেণ কাজগুক্ষরা, ঠিকভত ম্পন্ন কযক্ষত ভাক্ষঝ ভক্ষধ্য ভস্যা ক্ষে। 

ট) চভযাভত  যেণাক্ষফেক্ষণয জন্য জনফক্ষরয অবাফিঃ CP System এয যেণাক্ষফেক্ষণয জন্য নজটনএর এয 

নফদ্যভান জনফক্ষরয ভক্ষধ্য ম বাপ্ত প্রনেক্ষণয অবাফ নযরনেত য়। নজটনএর এয কভ বকতবাগণ CP System এয 

যেণাক্ষফেক্ষণ NACE এয নফনধভারা অনুযণ কযক্ষর তাক্ষদয কাযই NACE এয প্রনেক্ষণয নদ চনই। 

অনধকাং ভয় তাযা ইন্টাযক্ষনট  ফইপুস্তক অধ্যয়ন কক্ষয তথ্য ংগ্রক্ষয ভাধ্যক্ষভ CP System এয যেণাক্ষফেণ 

কক্ষয থাক্ষক। এ েক্ষত্র উক্ষিখ্য চম, NACE স্তয-১ চথক্ষক স্তয -৪ ম বন্ত নফনবন্ন স্তক্ষয CP System এয যেনাক্ষফেণ 

এয উয প্রনেণ প্রদান কক্ষয থাক্ষক।  

ঠ) অনতনযি গ্যাক্ষয চানদা পূযণিঃ প্রকেট ঠিকবাক্ষফ ম্পন্ন য়াক্ষত, অনতনযি গ্যা ভক্ষনাযদী চথক্ষক ধনুয়া 

ঞ্চারন ক্ষে। এই গ্যা নততা গ্যা ফ্রাঞ্চাইজ এরাকায অধীক্ষন নফদুযৎ উৎাদন চকে, াযকাখানা এফং 

ননজনএর ফ্রাঞ্চাইজ এয অধীক্ষন ৪৫০ MW নফদুযৎ চকে নযাজগঞ্জ এফং ফগুড়াক্ষত গ্যা যফযা কযক্ষছ। এক্ষত 

যকাক্ষযয যাজস্ব আয় বৃনদ্ধ াক্ষে। 

ড) সুনফধাক্ষবাগী গ্যা নফতযণ চকাম্পানী  নফদুযৎক্ষকক্ষদ্রয যাজস্ব বৃনদ্ধিঃ উি প্রকক্ষেয পক্ষর সুনফধাক্ষবাগী গ্যা 

নডনস্ট্রনফউন চকাম্পানীভক্ষয যাজস্ব উক্ষিখক্ষমাগ্য াক্ষয বৃনদ্ধ চক্ষয়ক্ষছ। তাছাড়া এ ভস্ত গ্যা নফতযণ চকাম্পানী 

চথক্ষক প্রাপ্ত গ্যা ননব বয নফদুযৎক্ষকক্ষদ্রয  উৎাদন বৃনদ্ধয ভাধ্যক্ষভ যাজস্ব বৃনদ্ধ চক্ষয়ক্ষছ। এ ভস্ত নফদুযৎক্ষকক্ষদ্র নকছু 

ংখ্যক নতুন ক্ষদয সৃনষ্ট ক্ষয়ক্ষছ মায ভাধ্যক্ষভ কভ বংস্থান  ক্ষয়ক্ষছ। 

ঢ) নযক্ষফক্ষয উন্নয়নিঃ প্রাকৃনতক গ্যা র নযকিডায প্রাথনভক জ্বারানী। নেকাযখানায়, াযকাযখানায়, ায়ায 

প্লান্ট, মানফান এ ব্যফাক্ষযয পক্ষর প্রতযেবাক্ষফ নযক্ষফ দূলণ কভক্ষছ। গ্যা ব্যফাক্ষযয পক্ষর ফনায়ন যো ক্ষে 

এফং জীফন-মাত্রাযভান উন্নত কযক্ষছ। 
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ণ) চদক্ষয উত্তয-নিভ, দনেণ-নিভ এরাকায় গ্যা রাইক্ষনয অফকাঠাক্ষভা ফনধ বতকযণিঃ প্রকেট পরবাক্ষফ 

ম্পন্ন য়াক্ষত চদক্ষয উত্তয-নিভ, দনেণ-নিভ  প্রাক্ষন্ত গ্যা রাইক্ষনয অফকাঠাক্ষভা সৃনষ্ট ক্ষয়ক্ষছ। এই কাযক্ষণ 

ফগুড়া-যংপুয-নীরপাভাযী ১৬৫ নকক্ষরানভটায ২৪ ইনঞ্চ এফং রাঙ্গর ফান্ধা-মানজযা-চগাারগঞ্জ-খুরনা ১৭৫ 

নকক্ষরানভটায ৩০ ইনঞ্চ াইরাইন খুফ দ্রুত ফাস্তফায়ন ক্ষফ। 

ত) প্রকে কাক্ষজ এরাকায জনাধাযক্ষণয প্রতযে অংগ্রণিঃ প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয ভয় প্রকে এরাকায জনাধাযণ 

অথ্যবাৎ েনভক, যাজনভনস্ত্র, ইট, যড ব্যফায়ী (পুরুল  ভনরা উবয়ই) যানয প্রকক্ষেয নফনবন্ন কাক্ষজয াক্ষথ 

ংভেি নছর। 

থ) প্রকে এরাকায় ব্যনিগত উন্নয়ন কভ বকান্ডিঃ প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয পক্ষর প্রকে এরাকায় ফফাকাযী জনাধাযক্ষণয 

ভাক্ষঝ ব্যনিগত উন্নয়ন কাম বক্রভ বৃনদ্ধ রেয কযা মায়। অথচ প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয পূক্ষফ ব এফ এরাকা ঝুঁনকপুণ ব থাকায় 

জনাধাযক্ষণয ভাক্ষঝ ব্যনি উন্নয়ন কভ বকান্ড নযচারনায় অনীা নছর। 

দ) অথ বনননতক কভ বকান্ড বৃনদ্ধ  দানযদ্রয নফক্ষভাচনিঃ অনতনযি গ্যা যফযাক্ষয পক্ষর ঢাকা এফং তায ার্শ্বফতী 

এরাকায় এফং চদক্ষয উত্তয-নিভ, দনেণ-নিভ প্রাক্ষন্ত অক্ষনক প্রাকৃনতক গ্যা ননব বয নে-কাযখানা গক্ষড় উক্ষঠক্ষছ। 

নোয়ক্ষনয পক্ষর কভ বংস্থাক্ষনয সৃনষ্ট ক্ষয়ক্ষছ এফং াধাযণ জনগক্ষণয দানযদ্রযতা রাঘফ ক্ষয়ক্ষছ। 

ধ) অথ বনননতক নফক্ষেলণ এয পরাপরিঃ এ প্রকেটয প্রবাফ ভল্যায়ক্ষন আনথ বক  অথ বনননতক নফক্ষেলণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

প্রকেট ক্ষত ফছক্ষয ১৪৬০০০ নভনরয়ন ঘনফুট গ্যা ঞ্চানরত য়।  প্রনত ঘননভটায গ্যাক্ষয দাভ ০.২৬ টাকা 

নক্ষক্ষফ গণনা কযক্ষর ফছক্ষয আয় য় ১০৭৪৯.২৮ রে টাকা। োন্তক্ষয, মনদ প্রকেট ফাস্তফানয়ত না ত তক্ষফ 

গ্যাক্ষয নফকে জ্বারানী নক্ষক্ষফ নডক্ষজর ব্যফায কযক্ষত ত এফং নডক্ষজর ফাফদ  ফানল বক ব্যয় কযক্ষত ত 

২৯৯৫৩২৭.৬৩ রে টাকা। গ্যা ব্যফায কযায পক্ষর টাকা ােয় ক্ষে (২৯৯৫৩২৭.৬৩ - ১০৭৪৯.২৮) = 

২৯৮৪৫৭৮.৩৫ রে টাকা। 

উি তক্ষথ্যয নবনত্তক্ষত আনথ বক নফক্ষেলণ কক্ষয চদখা মায়  আইআযআয প্রতযানত আক্ষয়য ায ১৫% এয কভ নফধায় 

প্রকেট রাবজনক  নয়। মনদ গ্যাক্ষয সুক্ষমাগ ব্যয় নফক্ষফচনা কক্ষয অথ বনননতক নফক্ষেলণ কযা য় তক্ষফ চদখা মায় চম, 

এয নীট ফতবভান ভল্য (এনননব) য় ৫১৩৯৩৬৬.৫৭ রে টাকা, চফনননপট-কে চযন ২৫১.০০ এফং অবযন্তযীণ 

আক্ষয়য ায ১০০% এয চফী। এ নফক্ষেলক্ষণ এনননব ক্ষজটব, চফনননপট-কে চযন ১ এয অক্ষনক চফী এফং 

আইআযআয প্রতযানত আক্ষয়য ায ১৫% এয চচক্ষয় চফন নফধাম প্রকেট অনত ভাত্রায় রাবজনক। 

 

ন) স্থানীয় েনতগ্রস্ত জনগক্ষণয যকায  নজটনএর এয ননকট প্রতযাািঃ প্রকক্ষেয ভাধ্যক্ষভ েনতগ্রস্ত জনাধাযণ 

যকায এয নননকট গ্যা ংক্ষমাক্ষগয দানফ জানান এফং নজটনএর কতৃবেক্ষক যাভ বকগক্ষণয ভাধ্যক্ষভ অনুক্ষযাধ 

কক্ষযন চম, নজটনএর এয চম চকান চাক্যযীয চেক্ষত্র চমন স্থানীয় েনতগ্রস্ত জনগণক্ষক অগ্রানধকায চদয়া য়। 
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নফভ অধ্যায় 

সুানযভ  

৯.১ স্বে চভয়ানদিঃ 

ক)  মন্ত্রানতয ননয়নভত calibration: গ্যা যফযাক্ষয ভয় নযভাণগত ক্রুট কভাক্ষনায জন্য ননয়নভত বাক্ষফ 

কর মন্ত্রানত এফং নভটানযং নকিডড এয calibration কযক্ষত ক্ষফ । 

খ) নযক্ষফ উন্নয়নিঃ যাায়ননক দাক্ষথ বয ঝুঁনক ম্পক্ষকব াধাযণ জনগক্ষণয ভক্ষধ্য ক্ষচতনতা বৃনদ্ধ কযা প্রক্ষয়াজন। 

চই াক্ষথ নজটনএর চক ব্দ দূলণ, ফজবয ব্যফস্থানা আক্ষযা চফন কাম বকয  উন্নত ব্যফস্থানায় গ্রণ কযক্ষত ক্ষফ।  

গ) ভেগক্ষমাগী কভ ব-নযকেনািঃ ভেগক্ষমাগী কভ বনযকেনা প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয ভয় ভেগক্ষমাগী কভ ব-নযকেনা 

কযক্ষত ক্ষফ। এক্ষত প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয ঝুঁনকগুক্ষরা নাি কযা মাক্ষফ। প্রকক্ষেয নপনজনফট নযক্ষাট ব ততনয কযায চেক্ষত্র 

আক্ষযা ক্ষচতন ক্ষত ক্ষফ।  

৯.২ দীঘ বক্ষভয়ানদিঃ 

ক) CP system  যেণাক্ষফেণ  নজযদানযিঃ CP system এয গুণগতভান ননয়নভত নজযদানয কযক্ষত ক্ষফ। 

ভনযচা র এক ধযক্ষণয ইক্ষরাকক্ষট্রা যাায়ননক নফনক্রয়া মায কাযক্ষণ ধাতু েয় য়। এয পক্ষর াইরাইন নছদ্র ক্ষয় 

মায় মায পরশ্রুনতক্ষত নযক্ষফ  ম্পনত্ত নষ্ট ক্ষয় মায়। তাই নজটনএর এয প্রধান কাজ র তাক্ষদয ম্পনত্ত ফনধ বত 

ভয় ম বন্ত যোকযা, চভযাভত কাজ কভাক্ষনা এফং াইরাইন এয আয়ুষ্কার অনতক্রভ কযা কযা।   

খ) SCADA System এয উন্নয়নিঃ এই প্রকক্ষেয দীঘ বক্ষভয়ানদ সুপর চক্ষত ক্ষর SCADA System এয াক্ষথ দ্রুু্ত 

ংক্ষমাগ নদক্ষত ক্ষফ। এয পক্ষর াইরাইনট একট চকদ্রীয় নজযদানযয আতায় আক্ষফ। এয ভাধ্যক্ষভ গ্যাক্ষয 

অচয়  চযাক্ষধ দক্ষে চনয়া মাক্ষফ এফং যকাক্ষযয যাজস্ব বৃনদ্ধ াক্ষফ। 

গ) প্রক্ষয়াজনীয় জনফর ংক্রান্তিঃ নজটনএর প্রক্ষকৌরীক্ষদয কাক্ষজয গনতীরতা আনয়ন  ভাপ্ত প্রকক্ষেয 

প্রক্ষয়াজনীয় চভযাভত  যেণাক্ষফেণ কাজগুক্ষরা দেতায াক্ষথ ভয়ভত ম্পন্ন কযায জন্য শূন্য ক্ষদ ননক্ষয়াগ নদক্ষয় 

দে জনফর বৃনদ্ধ কযা।  

ঘ) প্রকেট চটকই কযায রক্ষেয অনবজ্ঞ জনফর ততনযিঃ CP System এয ননয়নভত যেণাক্ষফেণ  চভযাভত 

কযায জন্য নজটনএর কভ বকতবাক্ষদয NACE  এফং স্তয ১-৩ ম বন্ত প্রনেণ ব্যফস্থা কযক্ষত ক্ষফ। উি প্রনেণ প্রাপ্ত 

ক্ষর কভ বকতবাগণ আক্ষযা নকছু জনয চমভন, DCVG জনয, CIP জনয ইতযানদ ম্পন্ন কযক্ষত াযক্ষফ। তাছাড়া 

CP চেন TEGM এয উয  প্রননেত জনফর প্রক্ষয়াজন। 

ঙ) ননয়নভত Pigging নযচারনা: াইরাইক্ষনয কভ বেভতা  গ্যাক্ষয প্রফা ঠিক যাখায জন্য ননয়নভত 

Pigging  নযচারনা কযক্ষত ক্ষফ। এক্ষত াইরাইক্ষনয আয়ুকার  কভ বেভতা বৃনদ্ধ াক্ষফ।  

চ) ব্দদূলণ চযাক্ষধিঃ ধনুয়া MMS চেক্ষন ব্দদূলণ চযাধপ্রকক্ষে Silencer স্থান কযক্ষত ক্ষফ। 

ছ) প্রকে ফাস্তফায়ক্ষন ভয়ীভা ংক্রান্তিঃ প্রকে ব্যয়  ভয়ীভা বৃনদ্ধ চযাধকক্ষে যকাক্ষযয নফনবন্ন ংস্থা কতৃবক 

প্রস্তানফত নফনবন্ন প্রকে ভর প্রস্তাফনা অনুমায়ী ম্পন্ন কযায জন্য ভয়ভত কক্ষঠায তদাযনক ঠিক প্রদক্ষে গ্রণ 

কযা প্রক্ষয়াজন। এয পক্ষর প্রকে ব্যক্ষয়য ভর রেযভাত্রা অজবন কযা ম্ভফ ক্ষফ। 



পৃষ্ঠা- 49  

 

জ) ভাপ্ত কাক্ষজয তদাযনক নিারীকযণিঃ নজটনএর এয অাক্ষযন নফবাক্ষগয েভতা বৃনদ্ধ কক্ষয প্রক্ষয়াজনীয় 

চভযাভত  যেণাক্ষফেক্ষণয কাম বকযী ব্যফস্থা যাখা প্রক্ষয়াজন। 

ঝ) ক্রয় প্রনক্রয়া ংক্রান্ত কযণীয়িঃ নফনবন্ন দপ্তক্ষযয ভাধ্যক্ষভ চম চকান প্রকে ভানপ্তয য ক্রয় ংক্রান্ত দনরর  

কাগজত্র ভাঠম বাক্ষয়য ংনেষ্ট অনপ ক্ষত ংগ্র কক্ষয একনত্রতবাক্ষফ প্রধান কাম বারক্ষয় সুনননদ বষ্ট কভ বকতবায 

তত্ত্বাফধাক্ষন ংযেক্ষণয ব্যফস্থা (ম্ভফ ক্ষর কিডযান কক্ষয নডনজটার আকাক্ষয) কযা চমক্ষত াক্ষয, মাক্ষত কক্ষয চকান ভয় 

চম চকান প্রক্ষয়াজক্ষন চগুক্ষরা ব্যফাক্ষযয নননভক্ষত্ত যফযা কযা মায়। প্রক্ষয়াজক্ষন এগুক্ষরা ংযেক্ষণয জন্য আরাদা 

াখা চালু কযা চমক্ষত াক্ষয।  

ঞ) পুনফ বান েনতপূযণ দ্ধনতিঃ েনতগ্রস্ত ভানুক্ষলয চবাগানন্ত কভাক্ষনায জন্য নফদ্যভান পুনফ বান  েনতপুযণ 

নযক্ষাধ দ্ধনত নজকযণ কযা প্রক্ষয়াজন। মনদ জনভয প্রকৃত ভানরক নািকযক্ষণয নননভক্ষত্ত দনররত্রানদ 

মাচাই-ফাছাই কযা প্রক্ষয়াজন, তবু তাক্ষদয চবাগানন্ত রাঘফ কযায জন্য প্রকে ব্যফস্থানা কতৃবে কতৃবক আক্ষযা 

অনধক জ চফা  যফযা বৃনদ্ধ কযা প্রক্ষয়াজন।  

ট) গ্যা যফযা বৃনদ্ধিঃ  উি প্রকক্ষেয  তবাগ সুপর চক্ষত ক্ষর গ্যা ঞ্চারন াইরাইনট চমন তায ক্ষফ বাচ্চ 

ঞ্চারন েভতায় গ্যা ঞ্চারন কযক্ষত াক্ষয ম বাপ্ত গ্যা যফযাক্ষয ভাধ্যক্ষভ তা নননিত কযক্ষত ক্ষফ। এ চেক্ষত্র 

নফদ্যভান গ্যা নপক্ষল্ডয উন্নয়ন এফং নতুন গ্যা নপক্ষল্ডয অনুন্ধান অতীফ জরুযী। এছাড়া গ্যাক্ষয ঘাটনত পূযক্ষণ 

যকায এর এন নজ আভদাননয উক্ষদ্যাগ ননক্ষয়ক্ষছ। এই এর এন নজ গুক্ষরা জাতীয় নবনত্তক্ষত যফযাক্ষয ব্যফস্থা কযক্ষত 

ক্ষফ। তাক্ষরই প্রকক্ষেয উক্ষেশ্য পুক্ষযাপুনয বাক্ষফ অজবন কযা ম্ভফ। 

ঠ) ভূনভ অনধগ্রণ ক্রান্তিঃ প্রকে প্রণয়ক্ষনয পূক্ষফ বই ভূনভ অনধগ্রণ ব্যাক্ষয নননিত য়ায জন্য কাম বকয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা প্রক্ষয়াজন। তা কযা ম্ভফ ক্ষর প্রকে ফাস্তফায়ক্ষনয ভয় ভূনভ অনধগ্রণ জননত নফরি এড়াক্ষনা ম্ভফ। 
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ংভেনি-১ 

াযণী ৭.১.১   

 চজরা 

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     চভাট     

ফগুড়া  ২৫.৪ ১.৪ ৩০.৩ ১৭.১ ১.৬ ১৬.৫ 

ঢাকা ৪.৮ ২৩ ৪.৫ ১০ ২০.৩ ১১.৫ 

গাজীপুয ৮.৭ ৪৫.৯ ১৮.২ ২৪.৩ ২৫ ২২.৫ 

নযনংদী  ৪২.১ ১৮.৯ ৩৩.৩ ২০ ৪৮.৪ ৩৩.৫ 

নযাজগঞ্জ  ১৯ ১০.৮ ১৩.৬ ২৮.৬ ৪.৭ ১৬ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ২০০ 

 

াযণী ৭.১.২   

উত্তযদাতায ফয় 

  

উত্তযদাতায 

নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

ফয়  ৩০ ফছয ম বন্ত  ১৭.৫ ২৭ ২২.৭ ২০ ২০.৩ ২৭.৩ ২১.৭ ২২.২ ১৬.৪ ২১.৯ ২১ 

ফয়  ৩১-৩৫ ফছয ২০.৬ ১৭.৬ ১৯.৭ ২৭.১ ১০.৯ ১৫.২ ১৩ ২৪.৪ ১১.৯ ৩৭.৫ ১৯.৫ 

ফয়  ৩৬-৪০ ফছয ১৬.৭ ২৯.৭ ১৩.৬ ২৭.১ ২৩.৪ ২১.২ ২৬.১ ৩৩.৩ ১১.৯ ২১.৯ ২১.৫ 

ফয়  ৪১-৫০ ফছয ২৩ ১৭.৬ ২২.৭ ১৭.১ ২৩.৪ ২৭.৩ ৩০.৪ ১৩.৩ ২২.৪ ১৫.৬ ২১ 

ফয়  ৫০ ফছক্ষযয উক্ষয  ২২.২ ৮.১ ২১.২ ৮.৬ ২১.৯ ৯.১ ৮.৭ ৬.৭ ৩৭.৩ ৩.১ ১৭ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 

 

 

াযণী ৭.১.৩   

উত্তযদাতায নোগত চমাগ্যতা (ক্ষফ বাচ্চ চেণী া ) 

 

উত্তযদাতায নরঙ্গ আক্ষয়য চেণী চজরা 

পুরুল ভনরা ননম্ন ভধ্যভ ঊচ্চ ফগুড়া ঢাকা গাজীপুয নযনংদী নযাজগঞ্জ চভাট 

স্কুক্ষর মায় নন ৪.৮ ১৩.৫ ১৩.৬ ৭.১ ৩.১ ০ ১৩ ১৩.৩ ১০.৪ ০ ৮ 

প্রাথনভক ১.৬ ৪.১ ০ ২.৯ ৪.৭ ৬.১ ০ ৬.৭ ০ ০ ২.৫ 

ভাধ্যনভক এয ননক্ষচ ৩৪.৯ ৪৫.৯ ৪৭ ৪১.৪ ২৮.১ ৪৫.৫ ৫২.২ ৫৩.৩ ২৫.৪ ৩১.৩ ৩৯ 

ভাধ্যনভক  তায উক্ষয ৫৮.৭ ৩৬.৫ ৩৯.৪ ৪৮.৬ ৬৪.১ ৪৮.৫ ৩৪.৮ ২৬.৭ ৬৪.২ ৬৮.৮ ৫০.৫ 

চভাট ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 
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াযণী ৭.১.৪   

উত্তযদাতায ভর চা  

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

কৃনল ৯.৫ ০ ১০.৬ ৪.৩ ৩.১ ১৮.২ ০ ০ ৭.৫ ৩.১ ৬ 

চছাট 

ব্যফা/চপনযয়ারা   

২২.২ ৮.১ ২১.২ ২২.৯ ৬.৩ ৩৩.৩ ১৭.৪ ২২.২ ১.৫ ২৫ ১৭ 

ব্যফা/চদাকান ১৯.৮ ০ ৭.৬ ১৪.৩ ১৫.৬ ১৫.২ ০ ৪.৪ ২৩.৯ ৬.৩ ১২.৫ 

যকাযী চাক্যযী ৬.৩ ২.৭ ১.৫ ১.৪ ১২.৫ ৩ ০ ০ ১১.৯ ৩.১ ৫ 

চফযকাযী চাক্যযী ৩১ ১৪.৯ ২২.৭ ৩১.৪ ২০.৩ ২৭.৩ ১৭.৪ ১৫.৬ ২৮.৪ ৩৪.৪ ২৫ 

অফযপ্রাপ্ত ৭.৯ ০ ৪.৫ ৪.৩ ৬.৩ ০ ০ ২.২ ১১.৯ ৩.১ ৫ 

গৃনণী/চফকায  ২.৪ ৭৪.৩ ৩১.৮ ২০ ৩৫.৯ ৩ ৬৫.২ ৫৫.৬ ১৩.৪ ২৫ ২৯ 

অন্যান্য ০.৮ ০ ০ ১.৪ ০ ০ ০ ০ ১.৫ ০ ০.৫ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 

 

াযণী-৭ .১.৫ 

ফাায় নফদুযৎ ংক্ষমাগ আক্ষছ নক না? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

যাঁ   ১০০ ৯৮.৬ ১০০ ১০০ ৯৮.৪ ১০০ ৯৫.৭ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯.৫ 

না ০ ১.৪ ০ ০ ১.৬ ০ ৪.৩ ০ ০ ০ ০.৫ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 

 

 

 

 

  

াযণী ৭.১.৬   

নযফাক্ষযয ভানক ব্যয়  

  

উত্তযদাতায 

নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

টাকা ১২০০০ ম বন্ত  ২৬.২ ২৩ ৬৫.২ ৭.১ ৩.১ ২৪.২ ১৩ ২৬.৭ ৩২.৮ ১৫.৬ ২৫ 

টাকা ১২০০১- ১৫০০০ ২১.৪ ৩৩.৮ ২৭.৩ ৪১.৪ ৭.৮ ২৭.৩ ৩৪.৮ ৩১.১ ১৭.৯ ২৮.১ ২৬ 

টাকা  ১৫০০১-১৭০০০ ৭.৯ ১০.৮ ৪.৫ ১১.৪ ১০.৯ ৯.১ ১৭.৪ ১১.১ ১.৫ ১৫.৬ ৯ 

টাকা   ১৭০০১-২০০০০ ২৮.৬ ১৪.৯ ৩ ৩৮.৬ ২৮.১ ৩৩.৩ ১৭.৪ ২০ ১৭.৯ ৩৪.৪ ২৩.৫ 

টাকা  ২০০০০ এয 

উক্ষয  

১৫.৯ ১৭.৬ ০ ১.৪ ৫০ ৬.১ ১৭.৪ ১১.১ ২৯.৯ ৬.৩ ১৬.৫ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 
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াযণী ৭.১.৭   

নযফাক্ষযয ভানক আয় 

  

উত্তযদাতায 

নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

টাকা ১৫০০০ ম বন্ত  ৩০.২ ২১.৬ ৮১.৮ ০ ০ ৫৪.৫ ৮.৭ ২০ ৩১.৩ ১২.৫ ২৭ 

টাকা ১৫০০১-১৮০০০ ১৩.৫ ১৩.৫ ১৮.২ ২১.৪ ০ ১৫.২ ৪.৩ ২২.২ ১.৫ ৩১.৩ ১৩.৫ 

টাকা ১৮০০১-২০০০০ ২৫.৪ ৯.৫ ০ ৫৫.৭ ০ ২৭.৩ ১৩ ৮.৯ ১৪.৯ ৪০.৬ ১৯.৫ 

টাকা ২০০০১-৩০০০০ ১৫.৯ ৩৫.১ ০ ২২.৯ ৪৬.৯ ০ ৪৭.৮ ৩৭.৮ ২২.৪ ৯.৪ ২৩ 

টাকা ৩০০০০ এয 

উক্ষয  

১৫.১ ২০.৩ ০ ০ ৫৩.১ ৩ ২৬.১ ১১.১ ২৯.৯ ৬.৩ ১৭ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 

াযণী ৭.১.৮ 

 নরঙ্গ আক্ষয়য চেণী চজরা 

পুরুল ভনরা ননম্ন ভধ্যভ ক্ষফ বাচ্চ ফগুড়া ঢাকা গাজীপুয নযনংদী নযাজগঞ্জ চভাট 

২০০১ ার  

এয পুক্ষফ ব 

৭.১ ২৪.৩ ৭.৬ ১৪.৩ ১৮.৮ .০ ৪৭.৮ ২৪.৪ ৬.০ ৩.১ ১৩.৫ 

২০০১-২০০৫ ২৭.৮ ৪১.৯ ১৯.৭ ৪৫.৭ ৩২.৮ .০ ৫২.২ ৩৫.৬ ১৬.৪ ৮৪.৪ ৩৩.০ 

২০০৬-২০১০ ১৯.৮ ২০.৩ ২১.২ ১০.০ ২৯.৭ .০ .০ ৩৩.৩ ৩৭.৩ .০ ২০.০ 

২০১১-২০১৪ ২৭.৮ ৬.৮ ৩৩.৩ ১৮.৬ ৭.৮ ৯৩.৯ .০ ৪.৪ ৯.০ ৩.১ ২০.০ 

২০১৪ ার 

এয ক্ষয 

১৭.৫ ৬.৮ ১৮.২ ১১.৪ ১০.৯ ৬.১ .০ ২.২ ৩১.৩ ৯.৪ ১৩.৫ 

চভাট ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

াযণী ৭.১.৯   

আনায গ্যা রাইনট ফতবভাক্ষন চর আক্ষছ নক না? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

যাঁ  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 
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াযণী ৭.১.১১   

এই গ্যা রাইন নদক্ষয় আনন কতট গ্যা চ্যরা ব্যফায কযক্ষছন ? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

১ চ্যরা  ৫৬.৩ ৪১.৯ ৬৮.২ ৫৪.৩ ২৯.৭ ৯৩.৯ ৪.৩ ৪২.২ ৪৩.৩ ৬৮.৮ ৫১ 

২ চ্যরা  ৩৯.৭ ৫৪.১ ২৮.৮ ৪২.৯ ৬৪.১ ৬.১ ৯৫.৭ ৫৭.৮ ৪৭.৮ ২৫ ৪৫ 

৩ চ্যরা  ৪ ৪.১ ৩ ২.৯ ৬.৩ ০ ০ ০ ৯ ৬.৩ ৪ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 

 

াযণী ৭.১.১২   

যান্নাফান্না ছাড়া গ্যা নদক্ষয় আয চকান কাজ কক্ষযন নক?  

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

যাঁ   ১.৬ ৬.৮ ৩ ৪.৩ ৩.১ ০ ৮.৭ ১১.১ ০ ০ ৩.৫ 

না ৯৮.৪ ৯৩.২ ৯৭ ৯৫.৭ ৯৬.৯ ১০০ ৯১.৩ ৮৮.৯ ১০০ ১০০ ৯৬.৫ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 

 

  

াযণী ৭.১.১০   

আনন কতার চথক্ষক গ্যা াক্ষেন ? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

২০০১ এয আক্ষগ  ৭.১ ২৪.৩ ৭.৬ ১৪.৩ ১৮.৮ ০ ৪৭.৮ ২৪.৪ ৬ ৩.১ ১৩.৫ 

২০০১-২০০৫ ২৭.৮ ৪১.৯ ১৯.৭ ৪৫.৭ ৩২.৮ ০ ৫২.২ ৩৫.৬ ১৬.৪ ৮৪.৪ ৩৩ 

২০০৬- ২০১০  ১৯.৮ ২০.৩ ২১.২ ১০ ২৯.৭ ০ ০ ৩৩.৩ ৩৭.৩ ০ ২০ 

২০১০ এয ক্ষয  ৪৫.২ ১৩.৫ ৫১.৫ ৩০ ১৮.৮ ১০০ ০ ৬.৭ ৪০.৩ ১২.৫ ৩৩.৫ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 
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াযণী ৭.১.১৪   

আনায ফাায গ্যা রাইক্ষন গ্যাক্ষয যফযা চকভন ? 

   

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

বাক্ষরা  ৮৮.১ ৬৮.৯ ৮৯.৪ ৭৫.৭ ৭৮.১ ৯০.৯ ৩৪.৮ ৮২.২ ৮৫.১ ৯৩.৮ ৮১. 

চভাটাভৄট  ১০.৩ ৩১.১ ৯.১ ২২.৯ ২১.৯ ৬.১ ৬৫.২ ১৭.৮ ১৩.৪ ৬.৩ ১৮. 

খাযা ১.৬ ০. ১.৫ ১.৪ ০. ৩. ০. ০. ১.৫ ০. ১. 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 

 

 

াযণী ৭.১.১৫   

চভাটাভৄট ফা খাযা ক্ষর), গ্যা যফযাক্ষ ভস্যায প্রকৃনত উক্ষিখ করুন? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

গ্যাক্ষয চা 

কভ  

৮৬.৭ ৯৫.৭ ১০০ ৮৮.২ ৯২.৯ ১০০ ৯৩.৩ ১০০ ৮০ ১০০ ৯২.১ 

চফনযবাগ 

ভয় গ্যা 

থাক্ষক 

৫৩.৩ ৮২.৬ ৭১.৪ ৭৬.৫ ৬৪.৩ ৩৩.৩ ৯৩.৩ ১০০ ৪০ ০ ৭১.১ 

অনবক্ষমাগ 

জানাক্ষনায 

ব্যফস্থা আক্ষছ 

৪৬.৭ ৬৯.৬ ৫৭.১ ৫৮.৮ ৬৪.৩ ৩৩.৩ ১০০ ৭৫ ০ ৫০ ৬০.৫ 

অনবক্ষমাগ 

কক্ষয রাব 

য়না  

৬.৭ ০ ০ ০ ৭.১ ০ ৬.৭ ০ ০ ০ ২.৬ 

গ্যা না চক্ষর 

 নফর নদক্ষত 

য়  

১৩.৩ ০ ১৪.৩ ০ ৭.১ ০ ৬.৭ ০ ১০ ০ ৫.৩ 

অন্যান্য ৬.৭ ০ ০ ৫.৯ ০ ৩৩.৩ ০ ০ ০ ০ ২.৬ 

চভাট  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 

 

াযণী ৭.১.১৩   

ফতবভাক্ষন গ্যাক্ষয জন্য ভাক্ষ কত টাকা খযচ য় ফা নফর নদক্ষত য় ? 

  

উত্তযদাতায 

নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

টাকা ৮০০ এয ননক্ষচ  ৪.৮ ২০.৫ ১৫.৩ ১০.২ ৮.৩ ১০.৭ ৪.৩ ৩৩.৩ ১.৯ ০. ১১.২ 

টাকা ৮০০  ৬৮.৬ ৭১.২ ৬৭.৮ ৭৪.৬ ৬৬.৭ ৮২.১ ৯৫.৭ ৬৬.৭ ৫৩.৮ ৭০. ৬৯.৭ 

টাকা ৮০০ এয 

উক্ষয  

২৬.৭ ৮.২ ১৬.৯ ১৫.৩ ২৫. ৭.১ ০. ০. ৪৪.২ ৩০. ১৯.১ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 
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াযণী ৭.১.১৬  

ফতবভাক্ষন গ্যা রাইক্ষন চকান ধযক্ষণয ভস্যা আক্ষছ নক ?   

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

যাঁ     ৪ ১.৪ ১.৫ ৪.৩ ৩.১ ০ ০ ০ ৭.৫ ৩.১ ৩ 

না ৯৬ ৯৮.৬ ৯৮.৫ ৯৫.৭ ৯৬.৯ ১০০ ১০০ ১০০ ৯২.৫ ৯৬.৯ ৯৭ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 

 

 

 

াযণী ৭.১.১৮   

গ্যা ায়ায পক্ষর আনায নক চকান আনথ বক রাব ফা ােয় ক্ষয়ক্ষছ? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

যাঁ     ৮৩.৩ ৯৮.৬ ৮৯.৪ ৮৪.৩ ৯৩.৮ ৮৪.৮ ১০০. ১০০. ৭৭.৬ ৯৩.৮ ৮৯. 

না ১৬.৭ ১.৪ ১০.৬ ১৫.৭ ৬.৩ ১৫.২ ০. ০. ২২.৪ ৬.৩ ১১. 

চভাট  ১২১ ৭৩ ৬৫ ৬৭ ৬২ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 

 

 

 

 

  

াযণী ৭.১.১৭   

গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর আনায ফা আনায নযফাক্ষযয নক নক রাব ক্ষয়ক্ষছ ? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     

  আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

জ্বারানন খযচ কক্ষভক্ষছ ৯১.৩ ১০০ ৯৩.৯ ৯৪.৩ ৯৫.৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৮৩.৬ ১০০ ৯৪.৫ 

অন্যান্য জ্বারানন 

ংগ্রক্ষয ঝাক্ষভরা 

কক্ষভক্ষছ 

৮৯.৭ ৮৬.৫ ৮৯.৪ ৯৭.১ ৭৮.১ ৯৭ ১০০ ১০০ ৬৭.২ ১০০ ৮৮.৫ 

যান্নায কাজ জ 

ক্ষয়ক্ষছ 

৯৫.২ ৯৩.২ ৯০.৯ ১০০ ৯২.২ ৯৩.৯ ১০০ ৯৭.৮ ৮৮.১ ১০০ ৯৪.৫ 

নযক্ষফ বার ক্ষয়ক্ষছ/ 

ভনরা-নশুক্ষদয 

স্বাস্থয ঝুঁনক কক্ষভক্ষছ 

৬৯ ৮৬.৫ ৬৯.৭ ৮৪.৩ ৭১.৯ ৪৮.৫ ৮৭ ৯৩.৩ ৬৪.২ ৯৩.৮ ৭৫.৫ 

অন্যান্য  ৩.২ ০ ৩ ১.৪ ১.৬ ৬.১ ০ ০ ১.৫ ৩.১ ২ 

চভাট  ১৫ ২৩ ৭ ১৭ ১৪ ৩ ১৫ ৮ ১০ ২ ৩৮ 



পৃষ্ঠা- 56  

 

াযণী ৭.১.১৯  

(উত্তয যাঁ ক্ষর), নযফাক্ষয ভানক কত টাকা ােয় ক্ষয়ক্ষছ ফা ক্ষে? 

  

উত্তযদাতায 

নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

টাকা ২০০ ম বন্ত  ৩২.৪ ১২.৩ ৪২.৪ ২৮.৮ ১.৭ ৮৫.৭ ০ ৪.৪ ১৩.৫ ৩৩.৩ ২৪.২ 

টাকা ২০১-৪০০  ১৯ ৩০.১ ২৫.৪ ২৭.১ ১৮.৩ ১০.৭ ৪.৩ ৩৫.৬ ২৫ ৩০ ২৩.৬ 

টাকা ৪০১-৫০০  ১৯ ১২.৩ ১১.৯ ১৬.৯ ২০ ৩.৬ ৮.৭ ২৪.৪ ১৯.২ ১৬.৭ ১৬.৩ 

টাকা ৫০১-৮০০  ১৬.২ ১৯.২ ১৬.৯ ৮.৫ ২৬.৭ ০ ২১.৭ ২৬.৭ ২১.২ ১০ ১৭.৪ 

টাকা ৮০০ এয 

চফন  

১৩.৩ ২৬ ৩.৪ ১৮.৬ ৩৩.৩ ০ ৬৫.২ ৮.৯ ২১.২ ১০ ১৮.৫ 

চভাট  ১০৫ ৭৩ ৫৯ ৫৯ ৬০ ২৮ ২৩ ৪৫ ৫২ ৩০ ১৭৮ 

             

াযণী ৭.১.২০   

গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর আনায এরাকায ফা এরাকায ভানুক্ষলয নক নক রাব ক্ষয়ক্ষছ ? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

অথ বনননতক কভ বকাণ্ড 

/ ব্যফা-ফানণজয 

চফক্ষড়ক্ষছ  

৮৭.৩ ৯৩.২ ৮৯.৪ ৯০ ৮৯.১ ১০০ ১০০ ৯১.১ ৭৭.৬ ৯৩.৮ ৮৯.৫ 

অক্ষনক চছাট-ফড় 

নে কাযখানা গক্ষড় 

উক্ষঠক্ষছ  

৮৬.৫ ৮৬.৫ ৮৩.৩ ৯৫.৭ ৭৯.৭ ৯৭ ১০০ ১০০ ৬৮.৭ ৮৪.৪ ৮৬.৫ 

এরাকায় কভ বংস্থান 

চফক্ষড়ক্ষছ  

৮১ ৯০.৫ ৮০.৩ ৮৮.৬ ৮৪.৪ ৯০.৯ ১০০ ৯৩.৩ ৬৭.২ ৯০.৬ ৮৪.৫ 

জনভয দাভ চফক্ষড়ক্ষছ / 

ফানড় বাড়া চফক্ষড়ক্ষছ  

৭০.৬ ৯৩.২ ৭২.৭ ৮৫.৭ ৭৮.১ ৮৪.৮ ১০০ ১০০ ৫০.৭ ৮৭.৫ ৭৯ 

বাক্ষরা ফানড়ঘয / 

দারান ততনয ক্ষয়ক্ষছ 

৬১.১ ৮৩.৮ ৬৩.৬ ৭৪.৩ ৭০.৩ ৫৭.৬ ১০০ ১০০ ৪১.৮ ৭৫ ৬৯.৫ 

নযক্ষফ বার 

ক্ষয়ক্ষছ/ গাছ-ারা 

বৃনদ্ধ াক্ষে  

৫০ ৭০.৩ ৫৩ ৫৪.৩ ৬৫.৬ ২৭.৩ ১০০ ৮৪.৪ ৪৪.৮ ৪৬.৯ ৫৭.৫ 

অন্যান্য  ০ ১.৪ ০ ১.৪ ০ ০ ০ ২.২ ০ ০ ০.৫ 

চভাট  ১২৬ ৭৪ ৬৬ ৭০ ৬৪ ৩৩ ২৩ ৪৫ ৬৭ ৩২ ২০০ 
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ংভেনি-২ 

 

াযণী ৬.২.১   

চজরা  

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ    আক্ষয়য চেণী   

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     চভাট     

ফগুড়া  ২০ ১০.৭ ১৯.১ ১৭.৭ ১১.৩ ১৬.৫ 

ঢাকা ৫.৬ ২২.৭ ১৩.২ ১৫.২ ৫.৭ ১২ 

গাজীপুয ৯.৬ ৪৫.৩ ১০.৩ ২৪.১ ৩৭.৭ ২৩ 

নযনংদী  ৪৪ ১৩.৩ ৪৪.১ ২৬.৬ ২৬.৪ ৩২.৫ 

নযাজগঞ্জ  ২০.৮ ৮ ১৩.২ ১৬.৫ ১৮.৯ ১৬ 

চভাট  ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ২০০ 

 

 

াযণী ৬.২.২   

উত্তযদাতায ফয় 

  

উত্তযদাতায 

নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

ফয়  ৩০ ফছয 

ম বন্ত  

২২.৬ ২৯.৩ ২৩.৫ ২৩.১ ৩০.২ ৪২.৪ ১৬.৭ ২১.৭ ৩০.৮ ৬.৫ ২৫.১ 

ফয়  ৩১-৩৫ 

ফছয 

১৯.৪ ২২.৭ ১৪.৭ ২৬.৯ ১৮.৯ ২১.২ ২৫ ২৬.১ ১০.৮ ২৯ ২০.৬ 

ফয়  ৩৬-৪০ 

ফছয 

২৪.২ ১৮.৭ ২২.১ ২১.৮ ২২.৬ ১৮.২ ২০.৮ ১৫.২ ২০ ৪১.৯ ২২.১ 

ফয়  ৪১-৫০ 

ফছয 

১৯.৪ ২১.৩ ২০.৬ ২৩.১ ১৫.১ ৬.১ ২০.৮ ৩০.৪ ২১.৫ ১৬.১ ২০.১ 

ফয়  ৫০ 

ফছক্ষযয উক্ষয  

১৪.৫ ৮ ১৯.১ ৫.১ ১৩.২ ১২.১ ১৬.৭ ৬.৫ ১৬.৯ ৬.৫ ১২.১ 

চভাট  ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 
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াযণী ৬.২.৩   

উত্তযদাতায নোগত চমাগ্যতা (ক্ষফ বাচ্চ চেণী া ) 

  

উত্তযদাতায 

নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

স্কুক্ষর মায় নন  ৯.৬ ৫.৩ ১০.৩ ৭.৬ ৫.৭ ৩ ১২.৫ ৮.৭ ১০.৮ ৩.১ ৮ 

প্রাথনভক  ৫.৬ ১৬ ১০.৩ ১০.১ ৭.৫ ০ ২০.৮ ২১.৭ ৪.৬ ৩.১ ৯.৫ 

ভাধ্যনভক এয 

ননক্ষচ  

৪৬.৪ ৬২.৭ ৫২.৯ ৫৪.৪ ৪৯.১ ৫৭.৬ ৬২.৫ ৫৪.৩ ৪৩.১ ৫৬.৩ ৫২.৫ 

ভাধ্যনভক  তায 

উক্ষয  

৩৮.৪ ১৬ ২৬.৫ ২৭.৮ ৩৭.৭ ৩৯.৪ ৪.২ ১৫.২ ৪১.৫ ৩৭.৫ ৩০ 

চভাট  ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 

 

 

াযণী ৬.২.১   

উত্তযদাতায ভর চা  

  

উত্তযদাতায 

নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

কৃনল ১২.৮ ০ ১৩.২ ৭.৬ ১.৯ ৬.১ ০ ৪.৩ ১৮.৫ ০ ৮ 

চছাট 

ব্যফা/চপনযয়ারা   

২৯.৬ ০ ১৯.১ ২০.৩ ১৫.১ ৩৩.৩ ১৬.৭ ১০.৯ ৬.২ ৪০.৬ ১৮.৫ 

ব্যফা/চদাকান ১১.২ ০ ৪.৪ ৩.৮ ১৫.১ ৬.১ ৮.৩ ৪.৩ ১০.৮ ৩.১ ৭ 

যকাযী চাক্যযী ২.৪ ০ ০ ১.৩ ৩.৮ ০ ০ ০ ৩.১ ৩.১ ১.৫ 

চফযকাযী চাক্যযী ৩১.২ ০ ১৭.৬ ২০.৩ ২০.৮ ২১.২ ০ ৪.৩ ২৯.২ ৩৪.৪ ১৯.৫ 

অফযপ্রাপ্ত ৩.২ ০ ২.৯ ২.৫ ০ ৩ ০ ০ ৪.৬ ০ ২ 

গৃনণী/চফকায  ৩.২ ৯৮.৭ ৩৫.৩ ৪১.৮ ৩৯.৬ ২৭.৩ ৭৫ ৭৬.১ ১৬.৯ ১৫.৬ ৩৯ 

অন্যান্য ৬.৪ ১.৩ ৭.৪ ২.৫ ৩.৮ ৩ ০ ০ ১০.৮ ৩.১ ৪.৫ 

চভাট  ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 

 

 

াযণী ৬.২.৫  

ফাায় নফদুযৎ ংক্ষমাগ আক্ষছ নক না ? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

যাঁ   ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

চভাট ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 
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াযণী ৬.২.৬  

নযফাক্ষযয ভানক ব্যয়  

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

টাকা ১০০০০ 

ম বন্ত  

৩৪.৪ ২৬.৭ ৭৩.৫ ১৩.৯ ৩.৮ ৩০.৩ ২০.৮ ১৭.৪ ৪৯.২ ২৫ ৩১.৫ 

টাকা ১০০০১- 

১২০০০ 

১১.২ ১২ ১৩.২ ১৩.৯ ৫.৭ ১২.১ ৮.৩ ১৭.৪ ৯.২ ৯.৪ ১১.৫ 

টাকা  ১২০০১-

১৫০০০ 

১৫.২ ৩৭.৩ ১৩.২ ৪৩ ৭.৫ ২৪.২ ৫০ ২৮.৩ ১৬.৯ ৯.৪ ২৩.৫ 

টাকা   ১৫০০১-

২০০০০ 

২৫.৬ ১৩.৩ ০ ২৬.৬ ৩৯.৬ ২৪.২ ১৬.৭ ২১.৭ ১৫.৪ ৩১.৩ ২১ 

টাকা  ২০০০০ 

এয উক্ষয  

১৩.৬ ১০.৭ ০ ২.৫ ৪৩.৪ ৯.১ ৪.২ ১৫.২ ৯.২ ২৫ ১২.৫ 

চভাট  ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 

 

 

াযণী ৬.২.৭  

নযফাক্ষযয ভানক আয় 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

টাকা ১২০০০ 

ম বন্ত  

২৯.৬ ২১.৩ ৭৭.৯ ০ ০ ৩৩.৩ ১৬.৭ ১০.৯ ৩৬.৯ ২৮.১ ২৬.৫ 

টাকা ১২০০১-

১৫০০০ 

১৮.৪ ১৮.৭ ২২.১ ২৭.৮ ০ ২৭.৩ ২৯.২ ১৩ ১৮.৫ ৯.৪ ১৮.৫ 

টাকা ১৫০০১-

২০০০০ 

২৫.৬ ৩৩.৩ ০ ৭২.২ ০ ২১.২ ৪১.৭ ৩২.৬ ২৩.১ ৩১.৩ ২৮.৫ 

টাকা ২০০০১-

২৫০০০ 

৮.৮ ৮ ০ ০ ৩২.১ ৩ ১২.৫ ১৩ ৬.২ ৯.৪ ৮.৫ 

টাকা ২৫০০০ 

এয উক্ষয  

১৭.৬ ১৮.৭ ০ ০ ৬৭.৯ ১৫.২ ০ ৩০.৪ ১৫.৪ ২১.৯ ১৮ 

চভাট  ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 
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াযণী ৬.২.৮ 

আনায খানায় যান্নায জন্য নক নক জ্বারানন ব্যফায কযা য়? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

কাঠ ৮৭.২ ৯০.৭ ৮৮.২ ৮৭.৩ ৯০.৬ ৯০.৯ ১০০ ৯৫.৭ ৮০ ৮৪.৪ ৮৮.৫ 

রতা/ াতা/ 

খড় 

৫.৬ ০ ৪.৪ ৩.৮ ১.৯ ৩ ০ ০ ৯.২ ০ ৩.৫ 

ননরন্ডায 

গ্যা 

৭.২ ৯.৩ ৭.৪ ৮.৯ ৭.৫ ৬.১ ০ ৪.৩ ১০.৮ ১৫.৬ ৮ 

চভাট  ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 

 

 

াযণী ৬.২.৯   

আনায খানা চথক্ষক গ্যা াই-রাইন কতদূয ? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

১ নকক্ষরানভটাক্ষযয 

কভ 

০.৮ ১.৩ ১.৫ ০ ১.৯ ০ ০ ২.২ ১.৫ ০ ১ 

১ নকক্ষরানভটায ৯৩.৬ ৬৬.৭ ৯১.২ ৮৬.১ ৬৯.৮ ১০০ ৬২.৫ ৫০ ৯৮.৫ ১০০ ৮৩.৫ 

১.৫ নকক্ষরানভটায ০ ১.৩ ১.৫ ০ ০ ০ ০ ২.২ ০ ০ ০.৫ 

২ নকক্ষরানভটায ৪.৮ ২৪ ৪.৪ ১০.১ ২৪.৫ ০ ৩৭.৫ ৩২.৬ ০ ০ ১২ 

৩ নকক্ষরানভটায ০.৮ ৬.৭ ১.৫ ৩.৮ ৩.৮ ০ ০ ১৩ ০ ০ ৩ 

চভাট  ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 

 

 

াযণী ৬.২.১০   

আনায এরাকায় ফা খানায় গ্যা ায়া মাক্ষফ এভন আর্শ্া নক কখক্ষনা চক্ষয়ক্ষছন? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

যাঁ ৫১.২ ৮৪ ৫৫.৯ ৬৪.৬ ৭১.৭ ৪২.৪ ১০০ ৯৭.৮ ৪১.৫ ৫৩.১ ৬৩.৫ 

না ৪৮.৮ ১৬ ৪৪.১ ৩৫.৪ ২৮.৩ ৫৭.৬ ০ ২.২ ৫৮.৫ ৪৬.৯ ৩৬.৫ 

চভাট  ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 
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াযণী ৬.২.১১   

আগাভীক্ষত এরাকায় ফা খানায় গ্যা ায়া মাক্ষফ এভন ম্ভাফনা নক আক্ষছ? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

যাঁ ৮১.৬ ৯০.৭ ৭৬.৫ ৮৯.৯ ৮৮.৭ ৯৭ ১০০ ১০০ ৫৫.৪ ১০০ ৮৫ 

না ১৮.৪ ৯.৩ ২৩.৫ ১০.১ ১১.৩ ৩ ০ ০ ৪৪.৬ ০ ১৫ 

চভাট  ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 

 

 

াযণী ৬.২.১২   

গ্যা াই রাইন না থাকায কাযক্ষণ ননক্ষজক্ষদযক্ষক ফনঞ্চত ভক্ষন কক্ষযন নক? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

যাঁ ১০০ ৯৭.৩ ৯৮.৫ ৯৮.৭ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৬.৯ ১০০ ৯৯ 

না ০ ২.৭ ১.৫ ১.৩ ০ ০ ০ ০ ৩.১ ০ ১ 

চভাট  ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 

 

 

াযণী ৬.২.১৩   

উত্তয যাঁ ক্ষর, নকবাক্ষফ? গ্যা াই রাইন থাকক্ষর খানায নক রাব ফা সুনফধা ক্ষতা ফক্ষর ভক্ষন কক্ষযন?  

  

উত্তযদাতায 

নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

জ্বারানন খযচ কভ 

ত 

৮৩.২ ৯৪.৫ ৮৯.৬ ৮৫.৯ ৮৬.৮ ১০০ ১০০ ১০০ ৬০.৩ ১০০ ৮৭.৪ 

অন্যান্য জ্বারানন 

ংগ্রক্ষয ঝাক্ষভরা 

কভ ত 

৯১.২ ৯৫.৯ ৯১ ৯৩.৬ ৯৪.৩ ৯৩.৯ ১০০ ১০০ ৮১ ১০০ ৯২.৯ 

যান্নায কাজ জ 

ত 

৮৮.৮ ৯১.৮ ৮৯.৬ ৯২.৩ ৮৬.৮ ৯৭ ৯৫.৮ ৮৯.১ ৭৯.৪ ১০০ ৮৯.৯ 

নযক্ষফ বার 

ক্ষতা/ ভনরা-

নশুক্ষদয স্বাস্থয 

ঝুঁনক কভত 

৬৫.৬ ৮৬.৩ ৭৪.৬ ৬৯.২ ৭৭.৪ ৩৯.৪ ১০০ ১০০ ৬৩.৫ ৬৮.৮ ৭৩.২ 

চভাট  ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 
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াযণী ৬.২.১৪   

গ্যা ংক্ষমাগ থাকক্ষর আনায এরাকায ফা এরাকায ভানুক্ষলয নক নক রাব ফা সুনফধা ক্ষতা ফক্ষর ভক্ষন কক্ষযন? 

  

উত্তযদাতায নরঙ্গ     আক্ষয়য চেণী   চজরা  

পুরুল   ভনরা     ননম্ন    ভধ্যভ     ঊচ্চ     ফগুড়া  ঢাকা গাজীপুয নযনংদী  নযাজগঞ্জ  চভাট     

অথ বনননতক 

কভ বকাণ্ড / 

ব্যফা-

ফানণজয 

ফাড়ত 

৮৬.৪ ৯২ ৮৬.৮ ৮৮.৬ ৯০.৬ ৯০.৯ ৯৫.৮ ৯৩.৫ ৭৫.৪ ১০০ ৮৮.৫ 

অক্ষনক চছাট-

ফড় নে 

কাযখানা 

গক্ষড় উঠত 

৮১.৬ ৮৮ ৮০.৯ ৮৮.৬ ৮১.১ ৭২.৭ ১০০ ১০০ ৬৬.২ ৯৬.৯ ৮৪ 

এরাকায় 

কভ বংস্থান 

ফাড়ত 

৭৮.৪ ৯৪.৭ ৮০.৯ ৮৮.৬ ৮৩ ৮৪.৮ ১০০ ৯৩.৫ ৬৬.২ ৯৬.৯ ৮৪.৫ 

জনভয দাভ 

ফাড়ত 

৬৮.৮ ৮২.৭ ৬৭.৬ ৭৩.৪ ৮৩ ৬৩.৬ ১০০ ১০০ ৪৭.৭ ৮১.৩ ৭৪ 

বাক্ষরা 

ফানড়ঘয / 

দারান ততনয 

ত 

৪৩.২ ৭০.৭ ৪৪.১ ৫৭ ৬০.৪ ২১.২ ৯৫.৮ ১০০ ২৭.৭ ৪০.৬ ৫৩.৫ 

চভাট  ১২৫ ৭৫ ৬৮ ৭৯ ৫৩ ৩৩ ২৪ ৪৬ ৬৫ ৩২ ২০০ 
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ংভেনি-৩ 

 

াযণী ৬.৩.১   

  

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন  

নে ব্যফা চভাট 

ফগুড়া  ৩৩.৩ ১৮.৪ ২০.৫ 

ঢাকা ০ ১৩.২ ১১.৪ 

গাজীপুয ০ ২৮.৯ ২৫ 

নযনংদী  ৫০ ২৬.৩ ২৯.৫ 

নযাজগঞ্জ  ১৬.৭ ১৩.২ ১৩.৬ 

চভাট  ৬ ৩৮ ৪৪ 

 

 

 

াযণী ৬.৩.২   

আনায প্রনতষ্ঠাক্ষন জনফর চভাট কত জন?   

  

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন  

নে ব্যফা  চভাট  

৫ ১৬.৭ ১৩.২ ১৩.৬ 

৬-১০.  ১৬.৭ ৫২.৬ ৪৭.৭ 

১১-১৫. ১৬.৭ ১৫.৮ ১৫.৯ 

১৫+ ৫০ ১৮.৪ ২২.৭ 

চভাট  ৬ ৩৮ ৪৪ 

 

 

াযণী ৬.৩.৩   

আনায ব্যফা প্রনতষ্ঠাক্ষন নফদুযৎ ংক্ষমাগ আক্ষছ নক না ? 

  

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন  

নে ব্যফা চভাট 

যাঁ ১০০ ৯৭.৪ ৯৭.৭ 

না ০ ২.৬ ২.৩ 

চভাট ৬ ৩৮ ৪৪ 
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াযণী ৬.৩.৪   

ব্যফা প্রনতষ্ঠান চথক্ষক ভানক আয় 

  

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন  

নে ব্যফা চভাট 

টাকা ৫০০০০ ম বন্ত  ৫০ ১০.৫ ১৫.৯ 

টাকা ৫০০০১- ১০০০০০ ১৬.৭ ৪৪.৭ ৪০.৯ 

টাকা ১০০০০১- ২০০০০০ ০ ২৬.৩ ২২.৭ 

টাকা ২০০০০১- ৩০০০০০ ০ ১০.৫ ৯.১ 

টাকা ৩০০০০০+ ৩৩.৩ ৭.৯ ১১.৪ 

চভাট  ৬ ৩৮ ৪৪ 

 

 

াযণী ৬.৩.৫   

আনন কত াক্ষর গ্যা ংক্ষমাগ চক্ষয়নছক্ষরন? 

  

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন 

নে ব্যফা চভাট 

২০০১ এয আক্ষগ ০ ৫.৩ ৪.৫ 

২০০১-২০০৫ ০ ১৮.৪ ১৫.৯ 

২০০৬-২০১০ ৫০ ৫৫.৩ ৫৪.৫ 

২০১০ এয ক্ষয ৫০ ২১.১ ২৫ 

চভাট ৬ ৩৮ ৪৪ 

 

 

াযণী ৬.৩.৬ 

আনায গ্যা রাইনট ফতবভাক্ষন চর আক্ষছ নক না ? 

  

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন 

নে ব্যফা চভাট 

যাঁ ১০০ ১০০ ১০০ 

চভাট ৬ ৩৮ ৪৪ 
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াযণী ৬.৩.৭   

আনন কতার চথক্ষক গ্যা াক্ষেন ? 

  

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন  

নে ব্যফা চভাট 

২০০১ এয আক্ষগ  ০ ৫.৩ ৪.৫ 

২০০১-২০০৫ ০ ১৮.৪ ১৫.৯ 

২০০৬-২০১০ ১৬.৭ ৪৭.৪ ৪৩.২ 

২০১০ এয ক্ষয  ৮৩.৩ ২৮.৯ ৩৬.৪ 

চভাট  ৬ ৩৮ ৪৪ 

 

 

াযণী ৬.৩.৮   

ফতবভাক্ষন গ্যাক্ষয জন্য ভাক্ষ গক্ষড় কত টাকা খযচ য় ফা নফর নদক্ষত য় ? 

  প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন  

 

নে ব্যফা চভাট 

টাকা ১০০০০ ম বন্ত ১৬.৭ ২৩.৭ ২২.৭ 

টাকা ১০০০১-১৫০০০ ১৬.৭ ১৫.৮ ১৫.৯ 

টাকা ১৫০০১-৩০০০০ ১৬.৭ ২৩.৭ ২২.৭ 

টাকা ৩০০০১-৬০০০০ ৩৩.৩ ১৮.৪ ২০.৫ 

টাকা ৬০০০০+ ১৬.৭ ১৮.৪ ১৮.২ 

চভাট ৬ ৩৮ ৪৪ 

  

 

াযণী ৬.৩.৯   

ফতবভাক্ষন গ্যা রাইক্ষন চকান ধযক্ষণয ভস্যা আক্ষছ নক ? 

 

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন 

নে ব্যফা চভাট 

না ১০০ ১০০ ১০০ 

চভাট ৬ ৩৮ ৪৪ 
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াযণী ৬.৩.১০   

আনায গ্যা রাইক্ষন গ্যাক্ষয যফযা চকভন ? 

 

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন 

নে ব্যফা চভাট 

বাক্ষরা ৮৩.৩ ৯২.১ ৯০.৯ 

চভাটাভৄট ১৬.৭ ৭.৯ ৯.১ 

চভাট ৬ ৩৮ ৪৪ 

  

 

াযণী ৬.৩.১১   

(উত্তয চভাটাভৄট ফা খাযা ক্ষর), গ্যা যফযাক্ষ ভস্যায প্রকৃনত উক্ষিখ করুন 

 

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন 

নে ব্যফা চভাট 

গ্যাক্ষয চা কভ ১০০ ১০০ ১০০ 

চফনযবাগ ভয় গ্যা থাক্ষক ০ ১০০ ৭৫ 

গ্যা না চক্ষর  নফর নদক্ষত 

য় 

১০০ ০ ২৫ 

চভাট ১ ৩ ৪ 

  

 

াযণী ৬.৩.১২   

নদন-যাক্ষত গ্যাক্ষয স্বাবানফক চা কত ঘন্টা থাক্ষক ? 

  

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন  

নে ব্যফা চভাট 

১২-১৭ ঘন্টা ০ ২১.১ ১৮.২ 

১৮ ঘন্টা ০ ১৩.২ ১১.৪ 

২০ ঘন্টা ০ ২১.১ ১৮.২ 

২৮ ঘন্টা ১০০ ৪৪.৭ ৫২.৩ 

চভাট ৬ ৩৮ ৪৪ 
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াযণী ৬.৩.১৩   

গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর আনায ব্যফা প্রনতষ্ঠাক্ষন নক নক সুনফধা ক্ষয়ক্ষছ ?  

  

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন  

নে ব্যফা  চভাট  

জ্বারানন খযচ কক্ষভক্ষছ ১০০ ১০০ ১০০ 

অন্যান্য জ্বারানন ংগ্রক্ষয ঝাক্ষভরা 

কক্ষভক্ষছ 

৬৬.৭ ৯১.৯ ৮৮.৪ 

উৎাদন বৃনদ্ধ চক্ষয়ক্ষছ ৮৩.৩ ৮১.১ ৮১.৪ 

নযক্ষফ বার ক্ষয়ক্ষছ/ কভ বচাযীক্ষদয 

স্বাস্থয ঝুঁনক কক্ষভক্ষছ 

৮৩.৩ ৯৪.৬ ৯৩ 

ব্যফায সুক্ষমাগ সৃনষ্ট ক্ষয়ক্ষছ ০ ৬৭.৬ ৫৮.১ 

চভাট ৬ ৩৮ ৪৪ 

 

াযণী ৬.৩.১৪   

গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর আনায প্রনতষ্ঠান রাব জনক বাক্ষফ চরক্ষছ নক না ? 

  

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন  

নে ব্যফা  চভাট  

যাঁ, ফ ভয়,  ৬৬.৭ ৮৬.৮ ৮৪.১ 

যাঁ, ভাক্ষঝ ভাক্ষঝ ৩৩.৩ ১৩.২ ১৫.৯ 

চভাট  ৬ ৩৮ ৪৪ 

 

 

াযণী ৬.৩.১৫   

গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর আনায এরাকায ফা এরাকায ভানুক্ষলয নক নক রাব ক্ষয়ক্ষছ ? 

  

প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযন  

নে ব্যফা  চভাট  

অথ বনননতক কভ বকাণ্ড / ব্যফা-ফানণজয 

চফক্ষড়ক্ষছ  

৮৩.৩ ৯৪.৩ ৯২.৭ 

অক্ষনক চছাট-ফড় নে কাযখানা গক্ষড় 

উক্ষঠক্ষছ  

৬৬.৭ ৮৮.৬ ৮৫.৪ 

এরাকায় কভ বংস্থান চফক্ষড়ক্ষছ  ১০০ ৬৫.৭ ৭০.৭ 

জনভয দাভ চফক্ষড়ক্ষছ / ফানড় বাড়া 

চফক্ষড়ক্ষছ  

৮৩.৩ ৯৪.৩ ৯২.৭ 

বাক্ষরা ফানড়ঘয / দারান ততনয ক্ষয়ক্ষছ  ৫০ ৭৪.৩ ৭০.৭ 

নযক্ষফ বার ক্ষয়ক্ষছ/ গাছ-ারা বৃনদ্ধ 

াক্ষে  

০ ৪৫.৭ ৩৯ 

চভাট  ৬ ৩৮ ৪৪ 
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                      চবনা কনানটং প্রাইক্ষবট নরনভক্ষটড 

“ভক্ষনাযদী-ধনুয়া এফং এক্ষরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু চতুয পূফ বতীয গ্যা ঞ্চারন াইরাইন প্রকে” 

গ্যা ংক্ষমাগ গ্রাক জযী (আফানক) 
 

 

 

তথ্য  ংগ্রকাযীয নাভ  আইনড    Date    

সুাযবাইজাক্ষযয  নাভ  আইনড    Date    

 

জযীক্ষ অংগ্রণকাযীয অনুভনত গ্রণিঃ 

চজরািঃ   উক্ষজরািঃ   ইউননয়ন/ য়াড বিঃ    গ্রাভ/ াড়ািঃ   

Section A: 

Q. # Question Answer Code 

A1 আনায ফাায় গ্যা রাইন ংক্ষমাগ আক্ষছ নক? ১=যাঁ, ২=না--> (End Interview)  

A2 উত্তযদাতায নাভ  

A3 উত্তযদাতায নতা/ স্বাভীয নাভ  

A4 উত্তযদাতায চভাফাইর চপান নিয  

A5 উত্তযদাতায জাতীয় নযচয় ত্র নিয  

A6 নরঙ্গ ১= পুরুল  ২= ভনরা  

A7 উত্তযদাতায ফয় ফছয  

A8 উত্তযদাতায নোগত চমাগ্যতা (ক্ষফ বাচ্চ চেণীা ) চেণী  

A9 উত্তযদাতায ভর চািঃ ১= কৃনল, ২=চছাট ব্যফা/ক্ষপনযয়ারা 

৩= ব্যফা/ক্ষদাকান, ৪=যকাযী চাক্যযী, 

৫=চফযকাযী চাক্যযী, ৬= অফযপ্রাপ্ত,  

৭= গৃনণী/ক্ষফকায, ৮= অন্যান্য...(নরখুন) 

 

A10 ফাায় নফদুযৎ ংক্ষমাগ আক্ষছ নক না ?  ১=যাঁ, ২=না  

A11 নযফাক্ষযয ভানক ব্যয়  টাকা  

A12 নযফাক্ষযয ভানক আয় টাকা  

A13 আফাস্থক্ষরয ভানরকানা ১= ননজস্ব, ২=বাড়া ,  

৩= অন্যান্য...(নরখুন) 

 

 

 

ID    
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Section B: 

B1.1 আনন কত াক্ষর গ্যা ংক্ষমাগ চক্ষয়নছক্ষরন? ................ ভা  

B1.2 ............... ফছয  

B2 আনায গ্যা রাইনট ফতবভাক্ষন চর আক্ষছ নক না?  ১=যাঁ, ২=না  

B3.1 আনন কত ার চথক্ষক গ্যা াক্ষেন ? ................ ভা  

B3.2 ............... ফছয  

B4 এই গ্যা রাইন নদক্ষয় আনন কত ট গ্যা চ্যরা ব্যফায 

কযক্ষছন ? 

....................... ট  

B5 যান্না-ফান্না ছাড়া গ্যা নদক্ষয় আয চকান কাজ কক্ষযন নক?  ১=যাঁ, ২=না  

B6 যাঁ ক্ষর, নক কাজ?  

B7 ফতবভাক্ষন গ্যাক্ষয জন্য ভাক্ষ কত টাকা খযচ য় ফা নফর 

নদক্ষত য় ?  

........... টাকা 

 

 

B8 আনায ফাায গ্যা রাইক্ষন গ্যাক্ষয যফযা চকভন ? ১= বাক্ষরা, ২= চভাটাভৄট, ৩= খাযা  

B9 {উত্তয চভাটাভৄট ফা খাযা ক্ষর), গ্যা যফযাক্ষ 

ভস্যায প্রকৃনত উক্ষিখ করুন: 

(একানধক উত্তয) 

১. গ্যাক্ষয চা কভ 

২. চফনযবাগ ভয় গ্যা থাক্ষক 

৩. অনবক্ষমাগ জানাক্ষনায ব্যফস্থা আক্ষছ 

৪. অনবক্ষমাগ কক্ষয রাব য় না 

৫. গ্যা না চক্ষর নফর নদক্ষত য় 

৬. অন্যান্য ...... 

 

B10 ফতবভাক্ষন গ্যা রাইক্ষন চকান ধযক্ষণয ভস্যা আক্ষছ নক ?   ১=যাঁ, ২=না  

B11 যাঁ ক্ষর, নক ভস্যা ?  

B12 গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর আনায ফা আনায 

নযফাক্ষযয নক নক রাব ক্ষয়ক্ষছ ? 

(একানধক উত্তয) 

১. জ্বারানী খযচ কক্ষভক্ষছ 

২. অন্যান্য জ্বারানী ংগ্রক্ষয ঝাক্ষভরা কক্ষভক্ষছ 

৩. যান্নায কাজ জ ক্ষয়ক্ষছ 

৪. নযক্ষফ বার ক্ষয়ক্ষছ/ ভনরা-নশুক্ষদয 

স্বাস্থয ঝুঁনক কক্ষভক্ষছ 

৫. অন্যান্য ............................ 

 

B13 গ্যা ায়ায পক্ষর আনায নক চকান আনথ বক রাব ফা 

ােয় ক্ষয়ক্ষছ? 

১=যাঁ, ২=না  

B14 (উত্তয যাঁ ক্ষর), নযফাক্ষয ভানক কত টাকা ােয় 

ক্ষয়ক্ষছ ফা ক্ষে? 

...............  টাকা 

 

 

B15 গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর আনায এরাকায ফা 

এরাকায ভানুক্ষলয নক নক রাব ক্ষয়ক্ষছ ? 

(একানধক উত্তয) 

১. অথ বনননতক কভ বকাণ্ড / ব্যফা-ফানণজয চফক্ষড়ক্ষছ  

২. অক্ষনক চছাট-ফড় নে কাযখানা গক্ষড় উক্ষঠক্ষছ  

৩. এরাকায় কভ বংস্থান চফক্ষড়ক্ষছ  

৪. জনভয দাভ চফক্ষড়ক্ষছ / ফানড় বাড়া চফক্ষড়ক্ষছ  

৫. বাক্ষরা ফানড়ঘয / দারান ততনয ক্ষয়ক্ষছ  

৬. নযক্ষফ বার ক্ষয়ক্ষছ/ গাছ-ারা বৃনদ্ধ াক্ষে  

৭. অন্যান্য ............................. 

 

B16 ংনেষ্ট নফলক্ষয় অন্য চকান ভন্তব্য (মনদ থাক্ষক)  

আনাক্ষক ধন্যফাদ 
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                            চবনা কনানটং প্রাইক্ষবট নরনভক্ষটড 

 

“ভক্ষনাযদী-ধনুয়া এফং এক্ষরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু চতুয পূফ বতীয গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকে” 

গ্যা ংক্ষমাগ নফীন ব্যানিয জযী (আফানক) 

 
 

 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ  আইনড    Date    

সুাযবাইজাক্ষযয নাভ  আইনড    Date    

জযীক্ষ অংগ্রণকাযীয অনুভনত গ্রণিঃ 

 

চজরািঃ   উক্ষজরািঃ   ইউননয়ন/ য়াড বিঃ    গ্রাভ/ াড়ািঃ   

Section A: 

Q. # Question Answer Code 

A1 আনায ফাায় গ্যা রাইন ংক্ষমাগ আক্ষছ নক? ১=যাঁ--> (End Interview) ২=না  

A2 উত্তযদাতায নাভ  

A3 উত্তযদাতায নতা/ স্বাভীয নাভ  

A4 উত্তযদাতায চভাফাইর চপান নিয  

A5 উত্তযদাতায জাতীয় নযচয় ত্র নিয  

A6 নরঙ্গ ১= পুরুল  ২= ভনরা  

A7 উত্তযদাতায ফয় ফছয  

A8 উত্তযদাতায নোগত চমাগ্যতা (ক্ষফ বাচ্চ চেণীা ) চেণী  

A9 উত্তযদাতায ভর চািঃ ১= কৃনল, ২=চছাট ব্যফা/ক্ষপনযয়ারা 

৩= ব্যফা/ক্ষদাকান, ৪=যকাযী চাক্যযী, 

৫=চফযকাযী চাক্যযী, ৬= অফযপ্রাপ্ত,  

৭= গৃনণী/ক্ষফকায, ৮= অন্যান্য...(নরখুন) 

 

A10 ফাায় নফদুযৎ ংক্ষমাগ আক্ষছ নক না ?  ১=যাঁ, ২=না  

A11 নযফাক্ষযয ভানক ব্যয়  টাকা  

A12 নযফাক্ষযয ভানক আয় টাকা  

A13 আফাস্থক্ষরয ভানরকানা ১= ননজস্ব, ২=বাড়া ,  

৩= অন্যান্য...(নরখুন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID    
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Section B: 

B1 আনায খানায় যান্নায জন্য নক নক জ্বারানী ব্যফায 

কযা য়? 

১-কাঠ, ২-রতা/ াতা/ খড়,  

৩- চকক্ষযানন, ৪- ননরন্ডায গ্যা 

৫- নফদুযৎ, ৬- অন্যান্য...(নরখুন) 

 

B2 আনায খানা চথক্ষক গ্যা াইরাইন কত দূয? নকক্ষরানভটায  

B3 আনায এরাকায় ফা খানায় গ্যা ায়া মাক্ষফ এভন 

আর্শ্া নক কখক্ষনা চক্ষয়ক্ষছন? 

১=যাঁ, ২=না  

B4 আগাভীক্ষত এরাকায় ফা খানায় গ্যা ায়া মাক্ষফ 

এভন ম্ভাফনা নক আক্ষছ? 

১=যাঁ, ২=না  

B5 গ্যা াইরাইন না থাকায কাযক্ষণ ননক্ষজক্ষদযক্ষক 

ফনঞ্চত ভক্ষন কক্ষযন নক? 

১=যাঁ, ২=না, ৩-জানননা  

B6 উত্তয যাঁ ক্ষর, নকবাক্ষফ? গ্যা াইরাইন থাকক্ষর 

খানায নক রাব ফা সুনফধা ত ফক্ষর ভক্ষন কক্ষযন?

  

১. জ্বারানী খযচ কভ ত 

২. অন্যান্য জ্বারানী ংগ্রক্ষয ঝাক্ষভরা কভ ত 

৩. যান্নায কাজ জ ত 

৪. নযক্ষফ বার ত/ ভনরা-নশুক্ষদয স্বাস্থয 

ঝুঁনক কভত 

   ৫.অন্যান্য .... 

 

B7 গ্যা ংক্ষমাগ থাকক্ষর আনায এরাকায ফা এরাকায 

ভানুক্ষলয নক নক রাব ফা সুনফধা ত ফক্ষর ভক্ষন 

কক্ষযন? 

১. অথ বনননতক কভ বকাণ্ড / ব্যফা-ফানণজয ফাড়ত 

২. অক্ষনক চছাট-ফড় নেকাযখানা গক্ষড় উঠত 

৩. এরাকায় কভ বংস্থান ফাড়ত 

৪. জনভয দাভ ফাড়ত 

৫. বাক্ষরা ফাড়ীঘয / দারান ততনয ত 

৬. অন্যান্য ........ 

 

B8 ংনেষ্ট নফলক্ষয় অন্য চকান ভন্তব্য 

 (মনদ থাক্ষক) 

 

 

আনাক্ষকধন্যফাদ 
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                           চবনা কনানটং প্রাইক্ষবট নরনভক্ষটড 

“ভক্ষনাযদী-ধনুয়া এফং এক্ষরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু চতুয পূফ বতীয গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকে” 

গ্যা ংক্ষমাগ গ্রাক জযী (ফানণনজযক) 

 
 

 

 

তথ্য  ংগ্রকাযীয নাভ  আইনড    Date    

সুাযবাইজাক্ষযয নাভ  আইনড    Date    

 

জযীক্ষ অংগ্রণকাযীয অনুভনত গ্রণিঃ 

 

চজরািঃ   উক্ষজরািঃ   ইউননয়ন/ য়াড বিঃ   গ্রাভ/ াড়ািঃ  

 

 

Section A: 

Q. # Question Answer Code 

A1 আনায ব্যফা প্রনতষ্ঠাক্ষন গ্যারাইন ংক্ষমাগ আক্ষছ নক? ১=যাঁ, ২=না-->  

 (End Interview) 

 

A2 প্রনতষ্ঠাক্ষনয নাভ :  

A3 প্রনতষ্ঠাক্ষনয ধযণ : ১- নে২- ব্যফা৩- অন্যান্য 
 

A4 উৎানদত াভগ্রী :  

A5 প্রনতষ্ঠায ফছয : 
 

 

A6 আনায প্রনতষ্ঠাক্ষন জনফর চভাট কত জন?   ......................... জন  

A7 উত্তযদাতায নাভ  

A8 উত্তযদাতায নযচয়/ দফী  

A9 উত্তযদাতায চভাফাইর চপান নিয  

A10 উত্তযদাতায জাতীয় নযচয় ত্র নিয  

A11 আনায ব্যফা প্রনতষ্ঠাক্ষন নফদুযৎ ংক্ষমাগ আক্ষছ নকনা? ১=যাঁ, ২=না  

A12 ব্যফা প্রনতষ্ঠান চথক্ষক ভানক আয় .........................  টাকা  

 

ID    
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Section B: 

B1.1 আনন কতাক্ষর গ্যা ংক্ষমাগ চক্ষয়নছক্ষরন? ................ ভা  

B1.2 ............... ফছয  

B2 আনায গ্যা রাইনট ফতবভাক্ষন চর আক্ষছ নকনা ? ১=যাঁ, ২=না  

B3.1 আনন কতার চথক্ষক গ্যা াক্ষেন ? ................ ভা  

B3.2 ............... ফছয  

B4 ফতবভাক্ষন গ্যাক্ষয জন্য ভাক্ষ গক্ষড় কত টাকা খযচ য় 

ফা নফর নদক্ষত য়? 

........................টাকা  

B5 ফতবভাক্ষন গ্যা রাইক্ষন চকান ধযক্ষণয ভস্যা আক্ষছ নক?   ১=যাঁ, ২=না  

    B6 যাঁ, ক্ষর, নক ধযক্ষণয ভস্যা?  

B7 আনায গ্যা রাইক্ষন গ্যাক্ষয যফযা চকভন? ১= বাক্ষরা ২= চভাটাভৄট ৩= খাযা  

B8 (উত্তয চভাটাভৄট ফা খাযা ক্ষর), গ্যা যফযাক্ষ 

ভস্যায প্রকৃনত উক্ষিখ করুন: 

(একানধক উত্তয) 

১. গ্যাক্ষয চা কভ 

২. চফনয বাগ ভয় গ্যা থাক্ষক 

৩. অনবক্ষমাগ জানাক্ষনায ব্যফস্থা আক্ষছ 

৪. অনবক্ষমাগ কক্ষয রাব য়না 

৫. গ্যা না চক্ষর নফর নদক্ষত য় 

৬. অন্যান্য ...... 

 

B9 নদন-যাক্ষত গ্যাক্ষয স্বাবানফক চা কত ঘন্টা থাক্ষক? .....................ঘন্টা  

B10 গ্যাক্ষয স্বাবানফক চা চকান চকান ভয় থাক্ষক? a) কাক্ষর ...........  ঘন্টা,        

b) দুপুক্ষয........... ঘন্টা,   

c) যাক্ষত ........... ঘন্টা 

 

 

 

B11 গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর আনায ব্যফা প্রনতষ্ঠাক্ষন 

নক নক সুনফধা ক্ষয়ক্ষছ?  

(একানধক উত্তয) 

১. জ্বারানী খযচ কক্ষভক্ষছ 

২. অন্যান্য জ্বারানী ংগ্রক্ষয ঝাক্ষভরা কক্ষভক্ষছ 

৩. উৎাদন বৃনদ্ধক্ষক্ষয়ক্ষছ 

৪. নযক্ষফ বার ক্ষয়ক্ষছ/ কভ বচাযীক্ষদয স্বাস্থয ঝুঁনক 

কক্ষভক্ষছ 

৫. ব্যফায সুক্ষমাগ সৃনষ্ট ক্ষয়ক্ষছ 

৬. অন্যান্য ............................ 

 

B12 গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর আনায প্রনতষ্ঠান রাব 

জনক বাক্ষফ চরক্ষছ নকনা? 

১=যাঁ, ফভয়, ২- যাঁ, ভাক্ষঝ ভাক্ষঝ, ৩- না  

B13 গ্যা ংক্ষমাগ ায়ায পক্ষর আনায এরাকায ফা 

এরাকায ভানুক্ষলয নক নক রাব ক্ষয়ক্ষছ ? 

(একানধক উত্তয) 

১. অথ বনননতক কভ বকাণ্ড / ব্যফা-ফানণজয চফক্ষড়ক্ষছ  

২. অক্ষনক চছাট-ফড় নে কাযখানা গক্ষড় উক্ষঠক্ষছ  

৩. এরাকায় কভ বংস্থান চফক্ষড়ক্ষছ  

৪. জনভয দাভ চফক্ষড়ক্ষছ / ফানড় বাড়া চফক্ষড়ক্ষছ  

৫. বাক্ষরা ফানড়ঘয / দারান ততনয ক্ষয়ক্ষছ  

৬. নযক্ষফ বার ক্ষয়ক্ষছ/ গাছ-ারা বৃনদ্ধ াক্ষে  

৭. অন্যান্য ............................. 

 

B14 ংনেষ্ট নফলক্ষয় অন্য চকান ভন্তব্য ( মনদ থাক্ষক)  

আনাক্ষক ধন্যফাদ 
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চবনা কনানটং প্রাইক্ষবট নরনভক্ষটড 

“ভক্ষনাযদী-ধনুয়া এফং এক্ষরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু চতুয পূফ বতীয গ্যা ঞ্চারন াইরাইন প্রকে” 

    দরনবনত্তক আক্ষরাচনা (FGD) এয চচকনরে 

আক্ষরাচনায স্থানিঃ ------------------------------ 

তানযখিঃ------------------------------ 

গ্রাভিঃ--------------------------------------ইউননয়নিঃ ----------------------------------- 

উক্ষজরািঃ---------------------------------চজরািঃ--------------------------------------- 

অংগ্রণকাযীয নাভ ভর চা চভাফাইর চপান স্বােয 

১।     

২।     

৩।     

৪।     

৫।     

৬।     

৭।     

৮।     

৯।     

১০।     

১১।     

১২।     

 ১। আনাক্ষদয এরাকায় চম গ্যা রাইন স্থান কযা ক্ষয়ক্ষছ চ নফলক্ষয় আনাযা 

চক কতটা জাক্ষনন ফলুন। আনন ফলুন, আনন ......... 

 

২। এই এরাকায় গ্যা রাইন ফাক্ষনা ক্ষয়ক্ষছ চকান াক্ষর? গ্যা রাইক্ষনয গুণগতভান চকভন?  

 

 

৩। চকান াক্ষর গ্যা চদয়া শুরু ক্ষয়ক্ষছ? গ্যাক্ষয চা চকভন? কভ ক্ষর কাযণ নক? এয ভাধাক্ষনয চকান উক্ষদ্যাগ 

চনয়া ক্ষে নক না আনন জাক্ষনন? 
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৪। নক কাক্ষজ এই গ্যা চফী ব্যফায ক্ষে? ফাায় গ্যা ংক্ষমাগ ায়া কতটুক্য কঠিন? 

 

 

৫। আনাযা নক ভক্ষন কক্ষযন গ্যা রাইন স্থাক্ষনয পক্ষর এরাকায উন্ননত ক্ষয়ক্ষছ? নকবাক্ষফ এই উন্ননত ক্ষে? চকান 

চকান চেক্ষত্র চফী উন্ননত ক্ষয়ক্ষছ ফক্ষর আনাযা ভক্ষন কক্ষযন?  

 

 

৬।  গ্যা রাইন ংক্ষমাগ কযায় কৃনলক্ষেক্ষত্র চকান উন্ননত ক্ষয়ক্ষছ নক ক্ষর নকবাক্ষফ? 

  

 

৭।  গ্যা রাইন ংক্ষমাগ কযায পক্ষর নতুন কভ বংস্থান সৃনষ্ট ক্ষয়ক্ষছ নক? ক্ষর নকবাক্ষফ? 

  

 

৮।  গ্যা রাইন ংক্ষমাগ কযায পক্ষর ভনরাক্ষদয কভ বংস্থান সৃনষ্ট ক্ষয়ক্ষছ নক? ক্ষর নকবাক্ষফ? 

  

 

৯।  গ্যা রাইন স্থাক্ষনয পক্ষর আনাক্ষদয এরাকায উন্ননত পূক্ষফ বয তুরনায় তকযা কত বাগ চফক্ষড়ক্ষছ?  

 

 

১০।  গ্যা রাইন ংক্ষমাগ কযায় ব্যনিগত বাক্ষফ আনাযা চক নকবাক্ষফ রাবফান ক্ষয়ক্ষছন, ফলুন। এক্ষক এক্ষক ফাই 

ফলুন। 

 

১০।  গ্যা রাইন ংক্ষমাগ কযায় কাক্ষযা মনদ চকান েনত ক্ষয় থাক্ষক, ফলুন।  

 

 

১১।  গ্যা রাইন  যফযা নফলক্ষয় আনাক্ষদয মনদ চকান যাভ ব থাক্ষক ফলুন। 

আনাক্ষদযক্ষক ধন্যফাদ 
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                                                                                                              সংযক্তি-৬ (ক) 

Revenue  from Gas transmission charge per year 

Pariculars Unit Amount per day Amount per year 

Volume mmcfd 400 146000 

 cum 11326952.48 4134337656 

rate Taka 0.26 0.26 

Total 
price 

Taka 2945007.65 1074927790.68 

 In Lakh Taka 29.45 10749.28 

    

    Quantity and price of Diesel equivalent to 400 mmcfd gas 

Pariculars Unit Amount per day Amount per year 

Volume mmcfd 400 146000 

 cum 11326952.48 4134337656 

Diesel litre 13025995.36 4754488304.92 

rate Taka 63 63 

Total 
price 

Taka 820637707.42 299532763210.06 

 In Lakh Taka 8206.38 2995327.63 

Opportunitycost  2984578.35 
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  আক্তথ িক ক্তিশ্লেষণ                                                                                                                                                                                                    সংযক্তি-৬ (খ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  লক্ষ টাকায় 

Sl. 

No 
Year 

Cost (Financial) 

Total Cost  

Revenue 

from Gas 

transmission 

Rvenu

e frm 

impro

ved 

crude 

oil 

Revenue 

from 

overtime 

savings 

Reven

ue 

fron 

other 

source

s 

Total Benefit 15% 

Discoun

t  

Factor 

Discounted Value at 15% 20% 

Discount  

Factor 

Discounted Value at 20% 

Investment Investment Total Cost 
Total 

Benefit 
Total Cost 

Total 

Benefit 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2006-07 55.81 0.00 55.81 0.00 0.0

0 

0.00 0.0

0 

0.00 0.87

0 

48.53 0.00 0.833

3 

46.508 0.00 

2 2007-08 154.25 0.00 154.25 0.00 0.0

0 

0.00 0.0

0 

0.00 0.75

6 

116.64 0.00 0.694

4 

107.118 0.00 

3 2008-09 148.74 0.00 148.74 0.00 0.0

0 

0.00 0.0

0 

0.00 0.65

8 

97.80 0.00 0.578

7 

86.076 0.00 

4 2009-10 26,109.

76 

0.00 26109.7

6 

0.00 0.0

0 

0.00 0.0

0 

0.00 0.57

2 

14928.3

4 

0.00 0.482

3 

12591.5

12 

0.00 

5 2010-11 6,065.5

0 

0.00 6065.50 0.00 0.0

0 

0.00 0.0

0 

0.00 0.49

7 

3015.63 0.00 0.401

9 

2437.58

8 

0.00 

6 2011-12 1,188.6

6 

0.00 1188.66 0.00 0.0

0 

0.00 0.0

0 

0.00 0.43

2 

513.89 0.00 0.334

9 

398.080 0.00 

7 2012-13 661.20 0.00 661.20 0.00 0.0

0 

0.00 0.0

0 

0.00 0.37

6 

248.57 0.00 0.279

1 

184.529 0.00 

8 2013-14 6,913.1

6 

0.00 6913.16 0.00 0.0

0 

0.00 0.0

0 

0.00 0.32

7 

2259.92 0.00 0.232

6 

1607.78

0 

0.00 

9 2014-15 0.00 826.00 826.00 10749.2

8 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10749.2

8 

0.28

4 

234.80 3055.62 0.193

8 

160.084 2083.2

8 

10 2015-16 0.00 826.00 826.00 10749.2

8 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10749.2

8 

0.24

7 

204.17 2657.06 0.161

5 

133.404 1736.0

7 

11 2016-17 0.00 826.00 826.00 10749.2

8 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10749.2

8 

0.21

5 

177.54 2310.48 0.134

6 

111.170 1446.7

2 

12 2017-18 0.00 826.00 826.00 10749.2

8 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10749.2

8 

0.18

7 

154.39 2009.12 0.112

2 

92.641 1205.6

0 

13 2018-19 0.00 826.00 826.00 10749.2

8 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10749.2

8 

0.16

3 

134.25 1747.06 0.093

5 

77.201 1004.6

7 

14 2019-20 0.00 826.00 826.00 10749.2

8 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10749.2

8 

0.14

1 

116.74 1519.18 0.077

9 

64.334 837.22 

15 2020-21 0.00 826.00 826.00 10749.2

8 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10749.2

8 

0.12

3 

101.51 1321.03 0.064

9 

53.612 697.69 

16 2021-22 0.00 834.00 834.00 10856.7

7 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10856.7

7 

0.10

7 

89.13 1160.21 0.054

1 

45.109 587.22 

17 2022-23 0.00 834.00 834.00 10856.7

7 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10856.7

7 

0.09

3 

77.50 1008.87 0.045

1 

37.591 489.35 
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18 2023-24 0.00 834.00 834.00 10856.7

7 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10856.7

7 

0.08

1 

67.39 877.28 0.037

6 

31.326 407.79 

19 2024-25 0.00 834.00 834.00 10856.7

7 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10856.7

7 

0.07

0 

58.60 762.85 0.031

3 

26.105 339.83 

20 2025-26 0.00 834.00 834.00 10856.7

7 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10856.7

7 

0.06

1 

50.96 663.35 0.026

1 

21.754 283.19 

21 2026-27 0.00 834.00 834.00 10856.7

7 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10856.7

7 

0.05

3 

44.31 576.83 0.021

7 

18.128 235.99 

22 2027-28 0.00 834.00 834.00 10856.7

7 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10856.7

7 

0.04

6 

38.53 501.59 0.018

1 

15.107 196.66 

23 2028-29 0.00 834.00 834.00 10856.7

7 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10856.7

7 

0.04

0 

33.51 436.16 0.015

1 

12.589 163.88 

24 2029-30 0.00 834.00 834.00 10856.7

7 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

10856.7

7 

0.03

5 

29.14 379.27 0.012

6 

10.491 136.57 

 Sum 41297.0

8 

13288.

00 

54585.0

8 

172955.

89 

0.0 0.000 0.0

00 

172955.

89 

6.43 22841.7

73 

20985.9

7 

4.937

1 

18369.8

4 

11851.

74 

 

 

 

 

PV of Total Revenue at 15% = 20985.9

7 

  
BCR 

PV of Total 

Revenue  

20985.9

7 
0.92 

  PV of Total Cost at 15% = 22841.7

7 

 

PV of Total 

Expenditure  

22841.7

7 

  Net Present Value(NPV) at 15% = -1855.81 

 
  

 

 

 
 

  
 

       
  

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

   

-1855.81 
  

  
 

  

 

 

 

 Internal Rate of 

Return(IRR) = 
15+ 

----------------------

- 
x (20-

15)  

  
 

  

        

4662.30 
  

  
 

  

       

15+ -0.40 x 5 
 

  
 

  

       

15+ -1.99  
 

  
 

  

       

= 13.01  
 

  
 

  Assumptions; 

              1. Costs and benefits have been forcasted over a 24 yrs horizon, 

i.e  life considered 24 trs. 

2. Annual operating cost considered actual operating cost and  increasing 1% per year 

 3. Revenue from  gas transmission charge increasing 1.5 % over  
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year  

 

 

 

 

 

 

 

  

আনথ বক নফক্ষেলণ: 

                                                                                                             সংযুক্তি-৬ (গ) 

                                                                                                                                                                                                                                                রে টাকায় 

Sl. 

No 
Year 

Cost (Economic) 

 

Total Cost 

Reve

nue 

from 

Gas 

trans

missi

on 

Revenue from 

opportunity of 

diesel 

Reve

nue 

from 

empl

oyme

nt 

Reve

nue 

fron 

other 

sour

ces 

Total Benefit 15% 

Discoun

t  

Factor 

Discounted Value 

at 15% 

100% 

Discoun

t  

Factor 

Discounted Value at 

100% 

Investment Operating Total Cost Total Benefit 
Total 

Cost 

Total 

Benefit 

  Present 

Value 

Account 

Value 

Present 

Value 

Account 

Value 
    

1 2006-07 55.81 50.23 0.00 0.00 50.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.870 43.68 0.00 0.5000 25.115 0.00 

2 2007-08 154.25 138.83 0.00 0.00 138.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.756 104.97 0.00 0.2500 34.706 0.00 

3 2008-09 148.74 133.87 0.00 0.00 133.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.658 88.02 0.00 0.0625 8.367 0.00 

4 2009-10 26109.76 23498.78 0.00 0.00 23498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.572 13435.51 0.00 0.0039 91.792 0.00 

5 2010-11 6065.50 5458.95 0.00 0.00 5458.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.497 2714.06 0.00 0.0000 0.083 0.00 

6 2011-12 1188.66 1069.79 0.00 0.00 1069.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.432 462.50 0.00 0.0000 0.000 0.00 

7 2012-13 661.20 595.08 0.00 0.00 595.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.376 223.71 0.00 0.0000 0.000 0.00 

8 2013-14 6913.16 6221.84 0.00 0.00 6221.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.327 2033.93 0.00 0.0000 0.000 0.00 

9 2014-15 0.00 0.00 826.00 743.40 743.40 0.00 2984578.35 0.00 0.00 2984578.35 0.284 211.32 848403.44 0.0000 0.000 0.00 

10 2015-16 0.00 0.00 826.00 743.40 743.40 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.247 183.76 641168.32 0.0000 0.000 0.00 

11 2016-17 0.00 0.00 826.00 743.40 743.40 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.215 159.79 557537.67 #NUM! #NUM! #NUM! 

12 2017-18 0.00 0.00 826.00 743.40 743.40 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.187 138.95 484815.36 #NUM! #NUM! #NUM! 
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13 2018-19 0.00 0.00 826.00 743.40 743.40 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.163 120.82 421578.58 #NUM! #NUM! #NUM! 

14 2019-20 0.00 0.00 826.00 743.40 743.40 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.141 105.06 366590.07 #NUM! #NUM! #NUM! 

15 2020-21 0.00 0.00 826.00 743.40 743.40 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.123 91.36 318773.97 #NUM! #NUM! #NUM! 

16 2021-22 0.00 0.00 834.00 750.60 750.60 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.107 80.21 277194.76 #NUM! #NUM! #NUM! 

17 2022-23 0.00 0.00 834.00 750.60 750.60 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.093 69.75 241038.92 #NUM! #NUM! #NUM! 

18 2023-24 0.00 0.00 834.00 750.60 750.60 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.081 60.65 209599.06 #NUM! #NUM! #NUM! 

19 2024-25 0.00 0.00 834.00 750.60 750.60 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.070 52.74 182260.05 #NUM! #NUM! #NUM! 

20 2025-26 0.00 0.00 834.00 750.60 750.60 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.061 45.86 158487.00 #NUM! #NUM! #NUM! 

21 2026-27 0.00 0.00 834.00 750.60 750.60 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.053 39.88 137814.78 #NUM! #NUM! #NUM! 

22 2027-28 0.00 0.00 834.00 750.60 750.60 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.046 34.68 119838.94 #NUM! #NUM! #NUM! 

23 2028-29 0.00 0.00 834.00 750.60 750.60 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.040 30.15 104207.78 #NUM! #NUM! #NUM! 

24 2029-30 0.00 0.00 834.00 750.60 750.60 0.00 2593883.45 0.00 0.00 2593883.45 0.035 26.22 90615.46 #NUM! #NUM! #NUM! 

 Sum 41297.08 37167.37 11636.00 11959.20 49126.57 0.00 41892830.10 0.00 0.00 41892830.10 6.43 20557.60 5159924.16 #NUM! #NUM! #NUM! 

 

 

 

 

  

PV of Total Revenue at 15% = 5159924.1

6 

  
BCR 

PV of Total 

Revenue  5159924.16 
251.00 

  PV of Total Cost at 15% = 20557.60 

 

PV of Total 

Expenditure  

20557.60 

  Net Present Value(NPV) at 15% = 5139366.5

7 

 
  

 

 

 

 

                    

 

 

 

   

 

   

51393

66.57   

  
 

  

 

 

 

   
Internal Rate of 

Return(IRR) = 
15+ 

--------

--------

------- 

x (100-

15)  

  

 

  

          

#NUM! 
  

  
 

  

         

15+ #NUM! x 85 
 

  
 

  

         

15+ #NUM!  
 

  
 

  

         

= #NUM!  
 

  
 

  Assumptions; 
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1. Costs and benefits have been forcasted over a 24 yrs 

horizon, i.e  life considered 24 trs. 

2. Annual operating cost considered actual operating cost and  

increasing 1% per year 

   3. Revenue from  gas transmission charge increasing 

1.5 % over year  

 

    

 

 

 

 

 


