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শনব ষা ী সার-সাংদক্ষপ 

 

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) চলরি ২০১৮-১৯ অর্ যবছল্পি ২৪টি সমাপ্ত প্রকে রনব যাচন কল্পি 

এগুল্পলা রবরভন্ন পিামশ যক প্ররিষ্ঠান রনল্পয়াগ কল্পি প্রভাব মূল্যায়ন কিল্পছ। সংস্কৃরি রবষয়ক মন্ত্রণালল্পয়ি আওিায় 

প্রত্নতি্ত্ব  অরদপপ্তি কর্তযক বাস্তবারয়ি “সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” শীষ যক সমাপ্ত প্রকল্পেি 

প্রভাব মূল্যায়ল্পনি রনরমল্পে পিামশ যক প্ররিষ্ঠান ইল্পনাল্পভশন এক্সল্পপ্রসল্পক রনব যাচন কিা হল্পয়ল্পছ।  

 

বাাংলাদেদশর  াজার বছদরর ইশত াস, জাশতসত্ত্বা শবকাদশর সুেীঘ ষ পথ-পশরক্রমা উেঘাটদন প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষনগুদলা 

অনন্য ভূশমকা পালন কদর আসদছ। বতষমান সরকাদরর স দর্াশগতার  দল পর্ ষটন খাত অব্যা ত ভাদব সমৃশির শেদক 

এশগদয় র্াদে। বাংলাবদবিি চারটি প্েলায় প্রত্নিারিক রনদি যবনি সংস্কাি ও সংিক্ষণ এবাং পর্ ষটন শশদে প্রসাদরর 

জন্য ডভৌত অবকাঠাদমা শনম ষাদণর লদক্ষু “সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রকেটি গ্র ণ করা 

 দয়শছল। বাাংলাদেদশর চারটি উদেখদর্াগ্য প্রত্নতাশত্ত্বক স্থান র্থাক্রদম কান্তশজর মশন্দর, মোস্থানগড়, পাোড়পুি 

ডবৌিশব ার, ষাট গমু্বে মসরেদ সংস্কাি ও সংিক্ষণ কার্ ষক্রমটি এ প্রকদের মাধ্যদম বাস্তবাশয়ত  দয়দছ। পা াড়পুর 

ডবৌি শব ার ও র্াট গমু্বজ মসশজে রবশ্ব ঐরিেযবােী স্থাবনি িারলকাভুি। 

 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রকেটি সাংস্কৃরি রবষয়ক মন্ত্রণালবয়ি অধীবন প্রত্নতত্ত্ব 

অশধেপ্তর কর্তযক ৫৭৯৭.০০ (রেওরব ১১৭০.৭০ এবং প্রকে সাোয্য ৪৬২৬.৩০) লক্ষ টাকা প্রাক্করলি ব্যবয় োনুয়ারি 

২০১০ প্েবক রিবসম্বি ২০১৪ প্ময়াবদ বাস্তবায়বনি জদন্য গত ১১ জুন ২০১০ তাশরদখ একদনক সভায় অনুদমাশেত  য়। 

পিবিীবি গি ৪ অদক্টাবর ২০১২ িারিবে ১১৫৮০.০০ (রেওরব ২৭০০.৭০ এবং প্রকল্প সাোয্য ৮৮৮০.০০) লক্ষ 

টাকা প্রাক্করলি ব্যবয় একদনক কর্তযক প্রকেটির ১ম সাংদশাধন অনুদমাশেত  য়। এিপি গি ২ জুন ২০১৪ িারিবে 

প্রকল্পটিি ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যরিবিবক প্ময়াদ দুই বছি বৃরদ্ধ কিা েয়। সব যবিষ গি ৫ জুলাই ২০১৫ িারিবে প্রকল্পটিি 

সব যবিষ সংবিাধন অনুর্ায়ী প্রকল্পটিি প্মাট প্রাক্করলি ব্যয় রছল ১১০৭১.১৪ (রেওরব ১৯৯৫.০০ এবং প্রকল্প সাোয্য 

৯০৭৬.১৪) লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন প্ময়াদ কাল শছল োনুয়ারি ২০১০ প্েবক রিবসম্বি ২০১৬ পর্ যন্ত। 

 

প্রকদের উদেশ্যসমূ  শছল বাাংলাদেদশর পশিমাঞ্চদল ঐশত াশসক ডভৌগশলক কশরেদর অবশস্থত উদেখদর্াগ্য 

প্রত্নতাশত্ত্বক স্থানসমূদ র র্থার্থ সাংস্কার এবাং সাংস্কৃশত শভশিক পর্ ষটন শশে শবকাদশর লদক্ষু অবকাঠাদমা শনম ষাণ করা; 

ঐশত ুবা ী সাাংস্কৃশতক স্থানসমূদ র ডটকসই সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশশ পশরকশেত পর্ ষটন অবকাঠাদমার 

শনয়শমত পর্ ষদবক্ষণ ও রক্ষণাদবক্ষদণ ডসক্টরাল এদজশির সক্ষমতা বৃশি করা; পর্ ষটন শশে ও স্থানীয় জনগদণর মাদে 

ডসতুবন্ধন করা এবাং পর্ ষটনদকশিক ব্যবসা বাশণজু পশরচালনায় স্থানীয় জনগদণর সক্ষমতা বৃশি করা। মূল শেশপশপদত 

ভূশম অশধগ্র ণ কদর পর্ ষটনদকশিক  াব/ অবকাঠাদমা শনম ষাদণর পশরকেনা শছল। শকন্তু পরবতীদত ভূশম অশধগ্র ণ বাে 

ডেয়ার  দল বতষমাদন প্রশতটি সাইদটর অভুন্তদর পর্ ষটনদকশিক অবকাঠাদমা শনম ষাণ করা  য়।  দল প্রকেটির 

বাস্তবায়দনর শুরুদতই মূল পশরকেনা ডথদক সদর আদস।  

  

প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষদনর মদধ্য উদেখদর্াগ্য চারটি শনেশ ষদন র্থাক্রদম ম াস্থানগড়, পা াড়পুর, র্াট গমু্বজ মসশজে, 

কান্তশজর মশন্দদর েীঘ ষসময় ডকান সাংস্কার করা  য়শন। এ প্রকদের আওয়ায় আন্তজষাশতক ও ডেশীয় পরামশ ষকগদণর 

পরামদশ ষ এ সাইটগুদলা সাংস্কার করা  দয়দছ। প্রকদের সামশগ্রক পর্ ষাদলাচনা করদল ডেখা র্ায়, প্রত্নতাশত্ত্বক 

শনেশ ষনগুদলার সাংস্কাদরর মাধ্যদম এর নান্দশনকতা বৃশি ডপদয়দছ এবাং সরকাশর রাজস্ব আয় বৃশি ডপদয়দছ। তদব প্রকে 

পরবতী এ সকল সাইদট র্থার্থ সাংস্কার ও সাংরক্ষদণর অভাব পশরলশক্ষত  য়। র্া অশতসত্বর সাংস্কার ও সাংরক্ষণ 

করা প্রদয়াজন। এছাড়া প্রকদের মাধ্যদম ততশর ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুাদন প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন রক্ষাদথ ষ সাংশেষ্ট 

মন্ত্রণালয় ও এদজশির জন্য করণীয় পেদক্ষপ, ডকৌশল এবাং প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপনার ডটকসই উন্নয়দন সুপাশরশ শনধ ষারণ 

কদর ডেয়া  দয়শছল। তা প্রকে পরবতী বাস্তবায়ন সম্ভব  য়শন। প্রকদের মাধ্যদম ততশর অশধকাাংশ অবকাঠাদমার 

র্থার্থ ও রুটিন রক্ষণাদবক্ষণ করা  দে না।  দল পর্ ষটকদের ডসবার মান শবশিত  দে। প্রকদের আওতায় শনশম ষত 

শকছু অবকাঠাদমা অব্যবহৃত ও বন্ধ অবস্থায় রদয়দছ  দল জনগণ এর সু ল ডভাগ করদত পারদছ না। শেশপশপদত 

সুশনশে ষষ্ট exit plan না থাকায় প্রকে পরবতী কার্ ষক্রম পশরচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষণ সপদকষ ডকান শেক শনদে ষশনা 

প্রোন করা সম্ভব  য়শন।  



vi 

 

প্রকেটি বাস্তবায়দনর  দল ডেশী ও শবদেশী পর্ ষটদকর কাদছ ডেদশর ইশত াস ও ঐশত ু তুদল ধরা সম্ভব  দয়দছ।  দল 

সাংস্কৃশত শভশিক জ্ঞাদনর শবকাদশ প্রকেটি গুরুত্বপূণ ষ ভূশমকা পালন কদরদছ। পর্ ষটক সমাগদম প্রত্নতাশত্ত্বক অঞ্চদলর 

পার্শ্ষবতী এলাকাসমূদ  স্থানীয় জনগদণর পর্ ষটন ডকশন্দক ক্ষুদ্র বাশণজু প্রসার ডপদয়দছ। স্থানীয় জনগণ পর্ ষটনদকশিক 

ব্যবসা বাশণদজুর সাদথ সপৃি  ওয়ায় তাদের আথ ষ সামাশজক উন্নয়ন  দয়দছ।  

 

প্রকদের সবল শেকগুদলার মদধ্য উদেখদর্াগ্য  ল প্রকদের আওতায়, প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষদনর সাংস্কার, সাংরক্ষণ এবাং 

ডেদনজ ব্যবস্থার উন্নশতকরণ, প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষদনর ডটকসই সুরক্ষা শনশিদত ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুান ততশর, 

ডভৌত অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন, পর্ ষটক সাংখ্যা বৃশি, পর্ ষটন ডকশিক কম ষসাংস্থান সৃশষ্ট ইতুাশে। প্রকদের দুব ষল 

শেকগুদলার মদধ্য উদেখদর্াগ্য  ল প্রকদের আওতায় শনশম ষত শকছু অবকাঠাদমা অব্যবহৃত ও বন্ধ অবস্থায় থাকা, মূল 

শেশপশপদত ভূশম অশধগ্র দণর পশরকেনা থাকদলও ভূশম অশধগ্র ণ সম্ভব না  ওয়ার কারদণ শেশপশপর মূল পশরকেনা 

ডথদক সদর আসদত  দয়শছল, ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুান বাস্তবায়ন সম্ভব না  ওয়া, প্রকে ব্যবস্থাপনায় প্রত্নতত্ত্ব 

অশধেপ্তদরর জনবদলর সাংশেষ্টতা কম থাকায় তাদের অশভজ্ঞতা অজষদনর সুদর্াগ কম শছল, অবকাঠাদমা শনম ষাদণ 

র্থার্থ তোরশকর অভাব থাকার  দল শনম্ন মাদনর সামগ্রী ব্যব ার কদর শনম ষাণ কাজ করা  দয়শছল, শেশপশপ 

একাশধকবার সাংদশাধন, প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর সাদথ মশন্দর কশমটির সমন্বদয়র অভাব থাকায় কান্তশজর মশন্দদর 

অবকাঠাদমা চালু করার শসিান্ত ডনয়া সম্ভব না  ওয়া এবাং প্রকদের ডকান সুশনশে ষষ্ট exit plan না থাকা। 

 

প্রকদের বাস্তবায়দনর  দল সাংস্কৃশত শভশিক পর্ ষটন শশে শবকাদশর সুদর্াগ, স্থানীয় জনগদণর আথ ষ সামাশজক উন্নয়দনর 

সুদর্াগ, শবদেশী পর্ ষটকদের সামদন আমাদের ঐশত ু তুদল ধরার সুদর্াগ, সাংস্কৃশতশভশিক জ্ঞাদনর শবকাদশর সুদর্াসৃষ্ট 

 দয়দছ। প্রকদের মাধ্যদম সৃষ্ট ঝুশকর উদেখ ডর্াগ্য  দে প্রকে পরবতী সাংস্কার ও র্থার্থভাদব রক্ষণাদবক্ষণ না করা, 

অতুাশধক মানুদর্র পেচারনায় মশন্দরটির স্থাশয়ত্ব ঝুুঁশকর সম্মুখীন  ওয়া, কান্তশজর মশন্দদরর ভূশমর মাশলকানা রাজ 

ডেদবাির ডেদটর  ওয়ায় এদত শনশম ষত অবকাঠাদমা প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর অধীদন পশরচালনা শনদয় সাংশয়, স্থানীয় 

জনগণ ও প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর মাদে সমন্বদয়র অভাব, ভশবষ্যৎ চাশ ো শবদবচনায় শনদয় জাদুঘর সম্প্রসারণ না করার 

 দল খনন ডথদক প্রাপ্ত শনেশ ষনগুদলা শেসদপ্ল্ করার মত জায়গা না থাকায় েীঘ ষশেন ডোদর সাংরক্ষণ করা ইতুাশে। 

 

প্রকদের সামশগ্রক প্রভাব মূল্যায়দনর আদলাদক ডর্ সকল সুপাশরশ করা  দয়দছ তার মদধ্য উদেখদর্াগ্য  ল প্রত্নতাশত্ত্বক 

স্থাপনাসমূদ র রুটিন সাংস্কার ও সাংরক্ষণ করার উদযাগ গ্র ণ করা, প্রকদের মাধ্যদম শনশম ষত অবকাঠাদমাগুদলার 

র্থার্থ ব্যব ার শনশিত করা, প্রকদের আওতায় ততশর ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুান বাস্তবায়ন করা, ভশবষ্যদত এ 

ধরদনর প্রকবল্পি বাস্তবায়ন পরবতী কার্ ষক্রম পশরচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষণ সপদকষ শেশপশপদত সুশনশে ষষ্ট exit plan 

উদেখ করা, ভশবষ্যদত এ ধরদনর প্রকে গ্র দণর পূদব ষ এর বাস্তবায়দনর সমস্যাসমূ  ও এ সাংক্রান্ত আইদনর ব্যব ার 

শনশিত করা, সাইটগুদলার ডটকসই সুরক্ষা শনশিত করদত প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন েশ ষদন নীশতমালা প্রণয়ন করা, ডজলা 

প্রশাসন এবাং প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর সমন্বদয় কান্তরেি মরিবি শনশম ষত অবকাঠাদমা পর্ ষটকদের ব্যবোবি অনুমরি প্দয়াি 

দ্রুত ব্যবস্থা গ্র ণ করা, স্থানীয় জনগদণর সামদন সাইদটর গুরুত্ব তুদল ধদর তাদের সদচতন করা এবাং স্থানীয় জনগণ ও 

প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর মাদে শলদেজ এর ব্যবস্থা করা, ভশবষ্যদত এ ধরদনর প্রকদের ডভৌত অবকাঠাদমা শনম ষাণ 

তোরশকর জন্য সামশয়ক ভাদব ইশজশনয়ার শনদয়াগ না কদর প্রকদের ডভৌত অবকাঠাদমার শনম ষাণ তোরশকর জন্য 

সরকাদরর শবদশর্াশয়ত বাস্তবায়নকারী প্রশতষ্ঠান ডর্মন গণপূতষ অশধেপ্তরদক োশয়ত্ব ডেয়া ইতুাশে। 

 

প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন রক্ষার জন্য জনসাধারণদক সদচতন ও সপৃিকরণ, প্রত্নবস্তু সাংরক্ষদণ সাংশেষ্ট আইনদক 

যুদগাপদর্াগী করা, ডপশাজীবী েক্ষ জনবল ততশর করা, সরকাদরর পাশাপাশশ ডবসরকাশর প্রশতষ্ঠাদনর অাংশগ্র ণ 

শনশিত কদর জনগদণর সপিৃতা বাশড়দয় প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন সাংরক্ষদণ কাজ করা ডর্দত পাদর৷ সদব ষাপশর গণমাধ্যম 

ও সামাশজক ডর্াগাদর্াগ মাধ্যদম সদচতন ভূশমকা গ্র দণর মাধ্যদম প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন সুরক্ষায়, সাংরক্ষদণ জনগদণর 

অাংশগ্র ণ শনশিত করা ডর্দত পাদর৷ আমাদের প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষনগুদলার সঠিক সাংরক্ষণ ব্যবস্থা ও রক্ষণাদবক্ষণ করা 

না ডগদল আমাদের ঐশত ুর ধারক ও বা ক এ সব অমূল্য শনেশ ষন অশচদরই শবস্মৃশতর অতল গহ্বদর  াশরদয় র্াদব৷ 

তাই এ শবর্দয় র্থার্থ উদযাগ গ্র ণ করা ডর্দত পাদর। 
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PAR (শপএআর) : Project Appraisal Report 

PPR (শপশপআর) : Public Procurement Rules 
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TOR (টিওআর) : Terms of Reference 
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প্রথম অধ্যায় 

প্রকদের সাংশক্ষপ্ত শববরণ 

১.১। প্রকদের পটভূশম 

প্রত্নিারিক রনদি যন একটি োরিি ইরিোস, ঐরিেয ও সংস্কৃরিি ধািক ও বােক রেবসবব পরিগরণি৷ বাংলাবদবিি 

োোি বছবিি ইরিোস, োরিসিা রবকাবিি সুদীর্ য পে-পরিক্রমা উদর্াটবন প্রত্নিারিক রনদি যনগুবলা অনন্য ভূরমকা 

পালন কিবছ। দরক্ষণ এরিয়ায় রববিষি প্নপাল, ভািবিি উত্তি ও উত্তি পূব যাঞ্চলীয় িােয এবং বাংলাবদবি রবিাল 

প্রাকৃরিক এবং রবরভন্ন সাংস্কৃরিক সম্পদ িবয়বছ র্া রবশ্বব্যাপী প্ররিবর্ারগিামূলক পর্ যটন োি রনম যাবণি সুবর্াগ প্রদান 

কবি। এ অঞ্চবলি ৫০০০ বছবিি পুিাবনা প্রাচীন সাংস্কৃরিক ঐরিহ্র্ িবয়বছ এবং রববশ্বি ঐরিেয িারলকাভুক্ত রবরভন্ন 

সাংস্কৃরিক স্থান িবয়বছ। এ অঞ্চবলি মবে রববশ্বি সবব যাচ্চ পব যি, পূব য রেমালয় প্িঞ্জ িবয়বছ এবাং এটি রবরভন্ন 

োরিবগাষ্ঠীি ববরচত্র্য সমৃদ্ধ। এই আঞ্চরলক এলাকায় রববশ্বি প্বরি ভাগ প্বৌদ্ধ ধমীয় স্থান িবয়বছ, র্া প্রকৃরি ও সংস্কৃরি 

রভরত্তক পর্ যটবনি েন্য সািা রববশ্ব অশিতীয় শ দসদব অবস্থান করদছ। বতষমান সরকাদরর স দর্াশগতার  দল পর্ ষটন 

খাত অব্যা ত ভাদব সমৃশির শেদক এশগদয় র্াদে। বাংলাবদবিি আনাবচ-কানাবচ ছরড়বয় োকা প্রত্নিারিক রনদি যবনি 

সমৃদ্ধ ভাণ্ডাি এ প্দবিি ইরিোস রবরনম যাবণ গুরুত্বপূণ য ভূরমকা পালন কবি। বাংলাবদবিি রবরভন্ন প্েলায় আনাবচ-

কানাবচ ছরড়বয় োকা প্রত্নিারিক রনদি যবনি সংস্কাি ও সংিক্ষণ এবাং পর্ ষটন শশদে প্রসাদরর লদক্ষু ডভৌত অবকাঠাদমা 

শনম ষাদণর লদক্ষু প্রকেটি গ্র ণ করা  দয়শছল।  

 

 ১.২। প্রকদের পশরশচশত 

(ক) প্রকদের নামিঃ “সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট”  

(খ) উদযাগী শবভাগ/মন্ত্রণালয়িঃ সাংস্কৃরি রবষয়ক মন্ত্রণালয় 

(গ) বাস্তবায়নকারী সাংস্থািঃ প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তর 

(ঘ) প্রকদের বতষমান অবস্থািঃ সমাপ্ত 

 

১.৩। প্রকদের উদেশ্য  

 বাাংলাদেদশর পশিমাঞ্চদল ঐশত াশসক ডভৌগশলক কশরেদর অবশস্থত উদেখদর্াগ্য প্রত্নতাশত্ত্বক স্থানসমূদ র 

র্থার্থ সাংস্কার এবাং সাংস্কৃশত শভশিক পর্ ষটন শশে শবকাদশর লদক্ষু অবকাঠাদমা শনম ষাণ করা।  

 ঐশত ুবা ী সাাংস্কৃশতক স্থানসমূদ র ডটকসই সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশশ পশরকশেত পর্ ষটন 

অবকাঠাদমার শনয়শমত পর্ ষদবক্ষণ ও রক্ষণাদবক্ষদণ ডসক্টরাল এদজশির সক্ষমতা বৃশি করা। 

 পর্ ষটন শশে ও স্থানীয় জনগদণর মাদে ডসতুবন্ধন করা এবাং পর্ ষটনদকশিক ব্যবসা বাশণজু পশরচালনায় 

স্থানীয় জনগদণর সক্ষমতা বৃশি করা। 

 

১.৪। প্রকে অনুদমােদনর পর্ ষায়ক্রশমক বণ ষনা 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রকেটি সাংস্কৃরি রবষয়ক মন্ত্রণালবয়ি অধীবন প্রত্নতত্ত্ব 

অশধেপ্তর কর্তযক ৫৭৯৭.০০ (রেওরব ১১৭০.৭০ এবং প্রকল্প সাোয্য ৪৬২৬.৩০) লক্ষ টাকা প্রাক্করলি ব্যবয় োনুয়ারি 

২০১০ প্েবক রিবসম্বি ২০১৪ প্ময়াবদ বাস্তবায়বনি জদন্য গত ১১ জুন ২০১০ তাশরদখ একদনক সভায় অনুদমাশেত  য়। 

পিবিীবি গি ৪ অদক্টাবর ২০১২ িারিবে প্রকল্পটি ১১৫৮০.০০ (রেওরব ২৭০০.৭০ এবং প্রকল্প সা ায্য ৮৮৮০.০০) 

লক্ষ টাকা প্রাক্করলি ব্যবয় োনুয়ারি ২০১০ প্েবক রিবসম্বি ২০১৪ প্ময়াবদ বাস্তবায়বনি জদন্য একদনক সভায় 

প্রকেটির ১ম সাংদশাধন অনুদমাশেত  য়। এিপি গি ২ জুন ২০১৪ িারিবে প্রকল্পটিি ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যরিবিবক প্ময়াদ দুই 

বছি বৃরদ্ধ কবি রিবসম্বি ২০১৬ পর্ যন্ত কিা েয়। সব যবিষ গি ৫ জুলাই ২০১৫ িারিবে প্রকল্পটিি সব যবিষ সংবিাধন 

কিা েয়। সব যবিষ সংবিাধন অনুর্ায়ী প্রকল্পটিি প্মাট প্রাক্করলি ব্যয় রছল ১১০৭১.১৪ (রেওরব ১৯৯৫.০০ এবং প্রকল্প 

সাোয্য ৯০৭৬.১৪) লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন প্ময়াদকাল োনুয়ারি ২০১০ প্েবক রিবসম্বি ২০১৬ পর্ যন্ত। 
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১.৫। প্রকদের অবস্থান  

এ প্রকেটি বাংলাবদবিি চািটি প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাদন বাস্তবাশয়ত েবয়বছ। প্রকল্প এলাকাসমূে েবছেঃ 

শবভাগ  ডজলা প্রত্নতাশত্ত্বক স্থান 

খুলনা বাবগিোট ষাট গমু্বে মসরেদ 

িংপুি রদনােপুি কান্তশজর মশন্দর 

িােিােী নওগাঁ পাোড়পুি ডবৌিশব ার 

িােিােী বগুড়া মোস্থানগড় 

 

ডর্সব ডজলায় প্রকে কার্ ষক্রম বাস্তবাশয়ত  দয়দছ তা শনদম্ন শচশিত করা  ল। 

 

 

 

১.৬।  প্রকদের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূ   

প্রকদের মূল কার্ ষক্রম 

১। সাংস্কার ও সাংরক্ষণ কার্ ষাবলী 

• শবযমান স্থাপনাগুদলার র্থার্থ সাংরক্ষণ শনশিত করা 

• সাংস্কার কাদজ ব্যব াদরর জন্য শিক প্রস্তুত ও ব্যব ার 

• স্থাপনা সমূদ র শনেশ ষন সমূ  প্রেশ ষন ও সাংরক্ষণ 

 

২। ডভৌত কার্ ষাবলী 

• এশি কমদপ্ল্ক্স শনম ষাণ 

• শভশজটর ডশে শনম ষাণ 

• টয়দলট ব্লক শনম ষাণ 

• সীমানা প্রাচীর শনম ষাণ 

• ডরে  াউজ শনম ষাণ 

• েরশমটশর শনম ষাণ 

• ফুে ডকাট ষ ও শবপণী শবতান শনম ষাণ 

• অন্যান্য অবকাঠাদমা শনম ষাণ 
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৩। জনসদচতনতা বৃশির কম ষসূচী 

• প্রত্ন শবর্য়ক ভ্রাম্যমাণ প্রেশ ষনী 

• স্থানীয় মশ লা ও পুরুর্দের বৃশি মূলক প্রশশক্ষণ 

• ট্যুশরজম গাইে প্রশশক্ষণ 

• কালচারাল ট্যুশরজম উন্নয়দন সদচতনতা ততরী ও প্রচারণা 

 

৪। প্রশশক্ষণ ও কম ষেক্ষতা বৃশি 

• ১৩টি স্থানীয় প্রশশক্ষণ (প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর কম ষকতষা ও অন্যান্য) 

• ৭টি তবদেশশক প্রশশক্ষণ (প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর কম ষকতষা ও অন্যান্য) 

• ৩টি ওয়াকষশপ 

• অন্যান্য 

 

১.7। প্রকদের অনুদমােন, সাংদশাধন/ ডময়াে বৃশি  

 

বাস্তবায়নকাল শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকৃত বাস্তবায়নকাল মূল বাস্তবায়নকাদলর তুলনায় 

হ্রাস/ বৃশি মূল সব ষদশর্ সাংদশাশধত 

জানুয়ারী ২০১০ 

প্েবক 

শেদসম্বর ২০১৪ 

জানুয়ারী ২০১০  

প্েবক 

শেদসম্বর ২০১৬ 

জানুয়ারী ২০১০  

প্েবক 

শেদসম্বর ২০১৬ 

২ বৎসর 

(৫০%) 

(সূত্রিঃ আরশেশপশপ) 

১.8। প্রকে অথ ষায়নিঃ 

প্রকেটি শজওশব ও এশেশবর অথ ষায়দন বাস্তবাশয়ত  দয়দছ। 

(লক্ষ টাকায়) 

শববরণ শজওশব শপএ (এশেশব) ডমাট হ্রাস/ বৃশি(%) 

মূল শেশপশপর তুলনায় সাংদশাশধত শেশপশপর তুলনায় 

মূল অনুদমাশেত ১১৭০.৭০ ৪৬২৬.৩০ ৫৭৯৭.০০   

১ম সাংদশাশধত ২৭০০.০০ ৮৮৮০.০০ ১১৫৮০.০০ ৯৯.৭৫%  

২য় সাংদশাশধত ১৯৯৫.০০ ৯০৭৬.১৪ ১১০৭১.১৪ ৯০.৯৮% -৪.৩৯% 

 

 (সূত্রিঃ আরশেশপশপ) 
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শিতীয় অধ্যায় 

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর কার্ ষপিশত 

 

২.1। প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর পটভূশম 

বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরচ (এরিরপ) ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূে পরিকল্পনা মন্ত্রণালবয়ি আওিাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) কর্তযক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কিা েয়। এি মােবম সিকাবিি সকল মন্ত্রণালয়/ রবভাগ 

ও সংস্থা কর্তযক বাস্তবায়নাধীন/ বাস্তবারয়ি প্রকবল্পি বাস্তবায়ন অবস্থাি িথ্য পাওয়া র্ায়। এশেশপভুি উন্নয়ন প্রকদের 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশরবীক্ষবণি পািাপারি প্ররি অে য বছি আইএমইরি পিামি যক ফাম য রনবয়াবগি মােবম সীরমি 

সংখ্যক সমাপ্ত প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা কবি োবক। এই ধািাবারেকিায় আইএমইরি চলরি 

২০১৮-২০১৯ অে যবছবি িােস্ব বাবেবটি আওিায় সাংস্কৃরি রবষয়ক মন্ত্রণালবয়ি অধীবন প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তর কর্তযক 

বাস্তবারয়ি “সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” শীর্ ষক প্রকেটির প্রভাব মূল্যায়দনর উবযাগ গ্রেণ 

কবিবছ। আইএমইরিি এ সংক্রান্ত পরিপত্র্ অনুর্ায়ী র্োর্ে প্ররক্রয়াি মােবম ইবনাবভিন এক্সবপ্রসবক বশণ ষত প্রকদের 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার েন্য পরামশ ষক  াম ষ শ দসদব শনব ষাচন করা  দয়দছ। উশেশখত প্রকেটির প্রভাব মূল্যায়ন 

সমীক্ষা পরিচালনাি েন্য গি ১ োনুয়ারি ২০১৮ িারিবে মোপরিচালক (স্বাস্থয ও গৃোয়ন প্সক্টি-৫) বাস্তবায়ন 

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, প্িি-ই-বাংলা নগি, ঢাকা ১২০৭ এি সাবে 

পিামি যক প্ররিষ্ঠান ইবনাবভিন এক্সবপ্রস এর সাদথ চার মাস ডময়াদে একটি চুশি স্বাক্ষশরত  দয়দছ। 

 

২.২। প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর আওতায় পরামশ ষক প্রশতষ্ঠাদনর কার্ ষপশরশধ  

প্রভাব মূল্যায়দনর শনশমদি পরামশ ষক প্রশতষ্ঠাদনর কার্ ষপশরশধ শনম্নরূপিঃ 

 প্রকদের পটভূশম, উদেশ্য, অনুদমােন/ সাংদশাধন, প্রকে ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, শেশপশপ অনুর্ায়ী বছরশভশিক 

বরাে, বরাে অনুর্ায়ী ব্যয়স  প্রাসশঙ্গক সকল তথ্য পর্ ষদবক্ষণ ও পর্ ষাদলাচনা; 

 প্রকদের অঙ্গশভশিক বাস্তবায়ন, বাস্তব ও আশথ ষক অগ্রগশত, তথ্য সাংগ্র , সারণী/ ডলখশচদত্রর মাধ্যদম 

উপস্থাপন ও শবদের্ণ;  

 প্রকদের উদেশ্য অজষদনর পদথ অগ্রগশত পর্ ষদবক্ষণ ও পর্ ষাদলাচনা এবাং  লপ্রসূ করার জন্য গৃ ীত কার্ ষাবলী 

প্রকদের উদেদশ্যর সাদথ সামজস্য শকনা তা পর্ ষাদলাচনা ও মতামত প্রোন; 

 প্রকদের আওতায় সপাশেত/ চলমান শবশভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও ডসবা সাংগ্রদ র (Procurement) ডক্ষদত্র প্রচশলত 

আইন ও শবশধমালা (শপশপআর, উন্নয়ন স দর্াগীর গাইেলাইন ইতুাশে) প্রশতপালন করা  দয়দছ শকনা ডস 

শবর্দয় পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 

 প্রকদের আওতায় সাংগৃ ীত/ সাংগ্র ীতব্য পণ্য, কার্ ষ ও ডসবা পশরচালনার জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলস  

আনুর্শঙ্গক শবর্য়াশে পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ;  

 প্রকদের বাস্তবায়ন সপশকষত শবশভন্ন সমস্যাবলী ডর্মন অথ ষায়দন শবলম্ব, পণ্য, কার্ ষ ও ডসবা ক্রয়/ সাংগ্রদ র 

ডক্ষদত্র শবলম্ব, প্রকে ব্যবস্থাপনার মান এবাং প্রকদের ডময়াে ও ব্যয় বৃশিস  শবশভন্ন শেক শবদের্ণ, পর্ ষদবক্ষণ 

ও পর্ ষাদলাচনা; 

 প্রকদের আওতায় সপাশেত মূল কার্ ষক্রমসমূদ র কার্ ষকাশরতা ও উপদর্াশগতা শবদের্ণ এবাং শবদশর্ 

স লতার (success stories) শবর্দয় আদলাকপাত; 

 প্রাপ্ত শবশভন্ন পর্ ষদবক্ষদণর শভশিদত সাশব ষক পর্ ষাদলাচনা;  

 প্রকদের সবল শেক, দুব ষল শেক, সুদর্াগ ও ঝুঁরক (SWOT) শবদের্ণ এবাং র্দথাপযুি সুপাশরশ প্রোন; 

 পর্ যটকবদি ঐরিোরসক স্থাবন প্রববিারধকাি রনরিি কিার জন্য প্রকদের আওতায় গৃ ীত কার্ ষক্রমসমূ  

শচশিতকরণ ও তা পর্ ষাপ্ত শকনা তা শবদের্ণ ও প্রদয়াজনীয় সুপাশরশ প্রোন; 

  প্রকদের সম্ভাব্য exit plan সপদকষ পর্ ষাদলাচনা ও মতামত প্রোন; 

 পর্ ষদবক্ষদণর আদলাদক সুপাশরশ প্রোন; এবাং  

 ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএমইশে) শনধ ষাশরত প্রকে সাংশেষ্ট অন্যান্য শবর্য়াশে। 
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২.৩। প্রভাব মূল্যায়দনর কার্ ষপিশত  

২.৩.1 ডকৌশলগত পিশত (Technical Approach) 

প্রকেটির প্রভাব মূল্যায়ন পশরচালনার জন্য সকল কর্ ষক্রম প্রকদের উদেশ্য ও টাম ষস অ  ডর দরি-এ উশেশখত 

কম ষপশরশধর আদলাদক গ্র ন করা  দয়দছ। প্রকদের উেশ্যদক লক্ষু ডরদখ বতষমান সমীক্ষার পিশত শনধ ষারণ করা 

 দয়দছ। প্রকদের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ডক্ষদত্র শতন ধরদনর পিশত অবলম্বন করা  দয়দছ। র্োক্রবম 

1) শবযমান েশললাশে পর্ ষাদলাচনার মাধ্যদম তথ্য সাংগ্র ; 
2) জশরদপর মাধ্যদম প্রকে এলাকার সাংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সাংগ্র ; 
3) সদরজশমন পশরেশ ষদনর মাধ্যদম তথ্যাশে সাংগ্র , পরীক্ষণ ও শবদের্ণ। 

 

২.৩.2 শবদের্ণগত কাঠাদমা (Analytical Framework) 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় শনশে ষষ্টকৃত শনদেশ ষকসমূদ র সাদথ সঙ্গশত ডরদখ সমীক্ষার ধাপগুদলা এমনভাদব প্রনয়ন করা 

 দয়দছ ডর্ন তদথ্যর পশরসাংখ্যানগত শবদের্ণ সঠিকভাদব সপন্ন করা সম্ভব  য়। প্রাপ্ত তথ্যসমূ  শেজাইনকৃত োটাদবস 

এ এশি কদর র্থার্থ পশরসাংখ্যান পিশতর মাধ্যদম তথ্য শবদের্ণ কাজ সপন্ন করা  দয়দছ। 

 

২.৪। সমীক্ষার ধারণা (Conceptualization)  

সমীক্ষা কাজটি সপােদনর জন্য টাম ষস অব ডর াদরি-এ প্রেি গাইেলাইন অনুসরণ করা  দয়দছ। গৃ ীত সকল 

কার্ ষক্রম পর্ ষায়ক্রদম ও ক্রমানুর্ায়ী সপন্ন করা  দয়দছ। 

 

প্রথম ধাপ: এ পর্ ষাদয় প্রকে সাংশেষ্ট শবশভন্ন প্রশতদবেন ও তথ্যাশে সাংগ্র  এবাং পর্ ষাদলাচনা করা  দয়দছ। এছাড়া 

সমীক্ষা সপােদনর পশরকেনা গ্র ণ, শনদে ষশক শনব ষাচন, তদথ্যর উৎস শচশহৃতকরণ, সমীক্ষা এলাকায় নমুনা শনধ ষারণ ও 

শবশভন্ন প্রশ্নমালা ও ছক প্রস্তুত করা  দয়দছ। 

 

শিতীয় ধাপ: এই ধাদপ মাঠ পর্ ষাদয়র তথ্য সাংগ্রদ র জন্য প্রদয়াজনীয় ডলাকবল শনদয়াগ ও তাদের প্রদয়াজনীয় প্রশশক্ষণ 

প্রোন করা  দয়দছ। এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবশল ও ছদকর উপর বাস্তবায়ন পশরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শবভাগ প্রেি মতামত 

অনুসরদণ প্রশ্নাবলী ও ছক চূড়ান্তকরণপূব ষক মাঠ পর্ ষাদয় তথ্য সাংগ্রদ র পশরকেনা প্রণয়ন করা  দয়দছ। 

 

তৃতীয় ধাপ: এই ধাদপ তথ্য সাংগ্র কারীগণ মাঠ পর্ ষাদয়  দত শনশেষ্ট পশরকেনা ও সময়ানুর্ায়ী তথ্য/উপাি সাংগ্র  

করা  দয়দছ। পরামশ ষক সমীক্ষা টিম কতৃষক তথ্য সাংগ্র কারীদের কাদজর তোরশক করা  দয়দছ। তথ্য সাংগ্র কারীগণ 

কতৃষক মাঠ পর্ ষাদয় তেবচয়দনর শভশিদত শনব ষাশচতদের শনকট  দত প্রদয়াজনীয় তথ্য সাংগ্র  করা  দয়দছ। এছাড়া প্রকে 

এলাকা এবাং প্রকে পশরচালদকর অশ স  দত সুশনশেষ্ট তথ্য/উপাি সাংগ্র  করা  দয়দছ। 

  

চতুথ ষ ধাপ: মাঠ পর্ ষাদয় সাংগৃ ীত তদথ্য ভুলক্রটি থাকদল তা’ সাংদশাধন করা  দয়দছ। সাংগৃ ীত তথ্য/উপাি 

সাংদশাধদনর পর ডসগুদলা সাাংদকশতক নাম্বার প্রোন করা  দয়দছ এবাং ডস অনুর্ায়ী কশপউটাদর শেজাইন করা 

 দয়দছ। পরবতীদত সাংগৃ ীত তথ্য/উপািসমূদ র পশরসাংখ্যাশনক শবদের্ণ করা  দয়দছ এবাং প্রাপ্ত  লা ল শবশভন্ন 

গ্রা  শচত্র ব্যব ার কদর উপস্থাপন করা  দয়দছ।  

 

পঞ্চম ধাপ: এই ধাদপ প্রাপ্ত  লা দলর উপর শভশি কদর খসড়া প্রশতদবেন প্রণয়ন ও োশখল করা  দয়দছ। খসড়া 

প্রশতদবেদনর উপর র্থাক্রদম প্রথদম ডটকশনকুাল কশমটি ও পদর শষ্টয়াশরাং কশমটি-এর সুপাশরদশর শভশিদত চূড়ান্ত 

খসড়া প্রশতদবেন প্রণয়নপূব ষক কম ষশালা  দত প্রাপ্ত মতামত/ পরামশ ষ/ সুপাশরদশর আদলাদক চূড়ান্ত প্রশতদবেন প্রণয়ন 

করা  দয়দছ। 
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শচত্র ২.১ - সমীক্ষার শবশভন্ন ধাপ 

 
 

  

৩.০৬। তথ্য সাংগ্র  ও মাঠ কার্ ষক্রম তোরশকিঃ  

িথ্যারদ সাংগ্র , পর্ ষাদলাচনা, কম ষ পশরকেনা ও প্রস্তুতকরণ 

 প্রকে েশলল (শেশপশপ/ আরশেশপশপ) ও অন্যান্য তথ্যাশে পর্ ষাদলাচনা  

 প্রকে সমাপ্ত প্রশতদবেন, মূল্যায়ন ও অন্যান্য প্রশতদবেন পর্ ষাদলাচনা 

 বাস্তবাশয়ত কার্ ষক্রম পর্ ষাদলাচনা 

 তথ্য সাংগ্রদ র জন্য প্রদয়াজনীয় প্রশ্নমালা ও ছক প্রস্তুতকরণ 

 সমীক্ষা সপােদনর পশরকেনা গ্র ণ, শনদে ষশক শনব ষাচন, তদথ্যর উৎস শনশিতকরণ 

 

 

 

 

 

মাঠ জশরপ পশরকেনা ও চূড়ান্ত করণ  

 সমীক্ষা এলাকার নমুনা শনধ ষারণ 

 তথ্য সাংগ্র কারী শনদয়াগ ও তাদের প্রশশক্ষণ প্রোন 

 নমুনা সমীক্ষা এলাকা ও তথ্য প্রোনকারী শনব ষাচন 

 আইএমইশের মতামত/ পরামশ ষ অনুসাদর প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা ও ছক চূড়ান্ত করণ এবাং মাঠ 

পর্ ষাদয় র্াচাই 

 মাঠ পর্ ষাদয় তথ্য উপাি সাংগ্রদ র পশরকেনা প্রণয়ন ও কম ষ পিশত চূড়ান্ত করণ   

 

 

িথ্য সংগ্রে ও অবকাঠাদমা র্াচাইকরণ 

 প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা ও ছদকর সা ায্য মাঠ পর্ ষায়  দত তথ্য সাংগ্র  

 প্রকে এলাকায় অাংগশভশিক অবকাঠাদমা র্াচাইকরণ 

 তথ্য সাংগ্রদ র কাদজর গুণগত মান শনশিত করদণ সঠিক ব্যবস্থা গ্র ণ। 

 স্থানীয় পর্ ষাদয় কম ষশালা আদয়াজন এবাং সাংগৃ ীত তথ্য সপােনকরণ/ র্াচাইকরণ 

 
সংগৃেীি িথ্য ব্যবস্থাপনা ও শবদের্ণ 

 সংগৃেীি িথ্য ব্যবস্থাপনার পশরকেনা অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্র ণ 

 কশপউতাদর তথ্য এশি ও সাংকলন 

 তদথ্যর ভুল ত্রুটি সাংদশাধন  

 তদথ্যর শবদের্ণ ও োটা ডটশবদল উপস্থাপন 

 
প্ররিববদন প্রণয়ন 

 খসড়া প্রশতদবেন প্রস্তুতকরণ 

 খসড়া প্রশতদবেদনর উপর আইএমইশের ডটকশনকুাল ও শেয়াশরাং কশমটির 

মতামত গ্র ণ 

 ডটকশনকুাল ও শেয়াশরাং কশমটির সুপাশরদশর আদলাদক ২য় খসড়া 

প্রশতদবেন প্রস্তুতকরণ 

 ২য় খসড়া প্রশতদবেদনর উপর জাতীয় পর্ ষাদয় কম ষশালা আদয়াজন 

 কম ষশালায় প্রাপ্ত মতামত/ পরামশ ষ অনুসাদর চূড়ান্ত প্রশতদবেন প্রস্তুতকরণ ও 

োশখল  
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 ২.৫। প্রশতদবেন প্রণয়দনর কম ষপশরকেনা 

প্রভাব মূল্যায়ন কম ষ সপােদনর জন্য চুশিপদত্র শনদে ষশশত টাইম লাইন অনুসাদর কম ষপিশত প্রণয়ন করা  দয়দছ। প্রভাব 

মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর অাংশ শ সদব প্রাইমারী উৎস (প্রকে ডেকদ াল্ডার, স্থানীয় জনপ্রশতশনশধ এবাং প্রকে 

সুশবধাদভাগীদের সাদথ আদলাচনা/ সমীক্ষা) ও ডসদকন্ডাশর উৎস (শরদপাট ষ, সাংরশক্ষত তথ্য, েকুদমন্ট ইতুাশে) ডথদক 

তথ্য সাংগ্র  এবাং প্রকে এলাকায় সদরজশমদন পশরেশ ষদনর মাধ্যদম প্রকে কার্ ষক্রদমর মান র্াচাই করা  দয়দছ। প্রভাব 

মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর ইিট্রদুমন্ট/ ট্যলদসর অাংশ শ দসদব প্রকে সপশকষত নশথ/ শরশভউ/ মূল্যায়ন প্রশতদবেন সাংগ্রদ র 

ডচকশলে; অঙ্গশভশিক বাস্তব ও আশথ ষক কাদজর অগ্রগশতর ডচকশলে; ডেশসশ দকশন অনুসাদর প্রকদের অঙ্গশভশিক 

মালামাল ও ডসবা ইতুাশের গুণগত মান র্াচাইদয়র ডচকশলে; ক্রয় পিশত পর্ ষাদলাচনার ডচকশলে; জরীপ প্রশ্নমালা; 

এ শজশে প্রশ্নমালা; কী ইন রম্যান্ট ইন্টারশভউ (দকআইআই) প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা  দয়দছ - র্া প্রশতদবেদন সাংযুি 

করা  দয়দছ ।  

 

২.৬। নমুনার পশরমান শনধ ষারণ পিশত  

এই সমীক্ষার জন্য Random Sampling Technique ব্যব ার করা  দয়দছ। নমুনা আকার শনধ ষারদণ ৯৫% 

Confidence Level ধরা  দয়দছ (Z ডস্কার ১.৯৬) এবাং ৫% precision ব্যব ার করা  দয়দছ। ৫% error 

শবদবচনা করা  দয়দছ। নমুনার আকার শনধ ষারদণর জন্য শনম্নশলশখত পশরসাংখ্যানগত সূত্র ব্যব ার করা  দয়দছ। 

        Z² p(1- p) 
            n = -------------  

          e² 

ডর্খাদন, 

n = Sample size  

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

p = target proportion 

e = margin of error 
 

উপদরর সমীকরণ অনুর্ায়ী নমুনা আকার  দবিঃ- 

   Z² p(1- p) 
            n = -------------  

          e² 

 

        (১.৯৬)² x 0.50 x0.50 

               =  ------------------    
       (0.০৫)²  

 

 

               = ৩৮৪ 

    

বাাংলাদেদশর চারটি প্রত্নতাশত্ত্বক স্থান র্থাক্রদম কান্তশজর মশন্দর, মোস্থানগড়, পাোড়পুি ডবৌিশব ার, ষাট গমু্বে 

মসরেদ কমবেবক্স প্রকে কার্ ষক্রমটি বাস্তবাশয়ত  দয়দছ। প্রকেটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার তথ্য সংগ্রবেি জন্য 

চারটি প্রত্নতাশত্ত্বক স্থান শনব ষাশচত করা  দয়দছ। 
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২.৭। তথ্য সাংগ্রদ র জন্য শনধ ষাশরত ডজলাসমূ  

 

তথ্য সংগ্রবেি জন্য শনধ ষাশরত উপবেলাসমূ  শনদম্ন উদেখ করা  ল। 

নং শবভাগ  ডজলা প্রত্নতাশত্ত্বক স্থান প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাদনর শচত্র 

১ িংপুি রদনােপুি 

 

কান্তশজর মরিি 

 

২ িােিােী বগুড়া মোস্থানগড় 

 

৩ িােিােী নওগাঁ পাোড়পুি 

ডবৌিশব ার 

 

৪ খুলনা বাবগিোট বাবগিোট ষাট 

গমু্বে মসরেদ 

 

 



9 

রচত্র্ ২.2: প্রভাব মূল্যায়বনি গববষণা পদ্ধরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট”  

প্রকদের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

েসড়া প্ররিববদন প্রণয়ন 

স্থানীয় পর্ যাবয় কম যিালা 

 

িথ্য উপাত্ত রববেষণ এবং SWOT রববেষণ  

আইএমইডি 

প্রািরিক প্ররিববদবনি সাদথ চূড়ান্ত জশরপ পিশত, নমুনায়ন ডকৌশল, 

এবাং বাস্তবায়ন পশরকেনা 

 

প্ররিববদন চূড়ান্তকিণ  

সংখ্যাগি উপাত্ত ও গুণগত তথ্য সাংগ্র  

 রিরপরপ 

 আিরিরপরপ 

 শপশসআর 

 অন্তব যিীকালীন েরিপ 

প্ররিববদন 

 প্বসলাইন প্ররিববদন 

 রনিীক্ষা প্ররিববদন 

মাঠ েরিপ  পর্ যাবলাচনা  

েসড়া প্রশ্নমালা ও মরিউল প্রস্তুিকিণ 

পাইলট প্টরটং 

  

প্রশ্নমালা সংবিাধন ও চূড়ান্তকিণ  

নমুনা কাঠাবমা 

প্রস্তুিকিণ 

নমুনা রনব যাচন 

রনবয়াগ ও প্ররিক্ষণ 

গুণগি িথ্য সংগ্রে  

 দলগি আবলাচনা 

 মূল িথ্যদািাি সাক্ষাৎকাি 

রনরবড় সাক্ষাৎকাি 

 Case Study 

 রফল্ড প্টট/ ল্যাব প্টট 

সংখ্যাগি েরিপ  

প্রকল্প পর্ যাবলাচনা  

 প্রকদের লক্ষু, উদেশ্য ও অজষন 

পর্ ষাদলাচনা  

 শবশভন্ন কদপাদনদন্টর বতষমান অবস্থা 

ও ব্যব ার পর্ ষাদলাচনা 

 ক্রয় পশরকেনা পর্ ষাদলাচনা 

 বাস্তবায়ন পরবতী প্রকদের প্রভাব 

 বাস্তবাশয়ত কার্ ষক্রমসমূদ র সাংরক্ষণ 

ও রক্ষণাদবক্ষণ মূল্যায়ন  

 SWOT শবদের্ণ 

োিীয় পর্ যাবয় কম যিালা 
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২.৮। িথ্য সংগ্রেকািীবদি রনবয়াগ ও প্ররিক্ষণ 

এ সমীক্ষাি িথ্য সংগ্রবেি েন্য তথ্য সাংগ্র কারীদেরদক প্রস্তাশবত কার্ ষক্রদমর ওপর ১ পূণ য কম ষরদববসি প্রশশক্ষণ প্রোন 

করা  দয়দছ। প্রশশক্ষণ কার্ ষক্রদম প্রকে সাংশেষ্ট আইএমইশে’র কম ষকতষাগণ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সুষ্ঠুভাদব 

পশরচালনার লদক্ষু শেক শনদে ষশনা প্রোন কদরদছন। তথ্য সাংগ্র কারীদের তথ্য সাংগ্রদ র পুদরা প্রশক্রয়া প্রভাব মূল্যায়ন 

সমীক্ষার পরামশ ষকগণ মশনটশরাং কদরদছন। প্রশশক্ষণ কার্ ষক্রদম ডর্সব শবর্য় অন্তভু ষি করা  দয়দছ তার মদধ্য প্রধান 

 দলা- প্রকদের উদেশ্য ও বাস্তবায়ন পিশত, মূল্যায়ন সমীক্ষাটির উদেশ্য, প্রশ্নমালা সপদকষ েষ্ট ধারণা, সাক্ষাৎকার 

গ্র দণর ডকৌশল, প্ফাকাস গ্রুপ আদলাচনা পিশত ইতুাশে। িথ্য সংগ্রেকািীবদি পরিচয়পত্র্ প্রদানপূব যক মাঠপর্ যাবয় িথ্য 

সংগ্রবেি েন্য প্প্রিণ কিা  দয়দছ। 

 

২.৯। িথ্য সংগ্রে ও মাঠ কার্ যক্রম িদািরক 

এ সমীক্ষাটি পশরচালনার জন্য সাক্ষাৎকার প্রোনকারীর ধরণ অনুর্ায়ী শভন্ন শভন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা  দয়দছ। 

শেয়াশরাং কশমটি কতৃষক অনুদমাশেত চূড়ান্ত প্রশ্নমালার মাধ্যদম সরাসশর সাক্ষাৎকার গ্র ণ কদর তথ্য সাংগ্র  করা 

 দয়দছ। মাঠপর্ ষাদয় কার্ ষক্রম পরিচালনাি জন্য প্রকদের আওতায় সরবরা কৃত উপকরদণর প্চকরলষ্ট, রনব যারচি নমুনাি 

আকাি, প্েলা ও উপদজলার নাম, ঠিকানা এবং রনরদ যষ্ট সংখ্যক প্রশ্নমালা সিবরাে কিা  দয়দছ। কম যকিযাগণ মাঠ 

পর্ যাবয় উপরস্থি প্েবক িথ্য সংগ্রে কার্ ষক্রম পরিবীক্ষণ কদরদছন। এই সমীক্ষা কার্ ষক্রদমর জন্য শনম্নশলশখত গুণগত 

শবদের্ণ করা  দয়দছ। 

 

 

২.1০। গুণগত ও পশরমাণ গত মান র্াচাইদয়র জন্য সদরজশমদন পশরেশ ষন     

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় মূলত প্রকদের প্রধান প্রধান কার্ ষক্রদমর েট ডভশরশ দকশন এবাং ডবস লাইন 

ডেশসশ দকশন-এর সাদথ তুলনা করা  দয়দছ। এদক্ষদত্র প্রধান ডভৌত কদপাদনন্ট-এর বাস্তবায়ন, রক্ষণাদবক্ষণ এবাং 

সমাপ্তকৃত কাজ সমূ  র্থার্থ পরামশ ষদকর মাধ্যদম শবশভন্ন ডসকশদন েট ডভশরশ দকশন মাধ্যদম ডচক করা  দয়দছ। 

 

২.১১। ক্রয় সাংক্রান্ত নীশতমালার অনুসরণ 

প্রকদের মালামাল (Goods) এবাং ডসবা (Service) এর ক্রয় (Procurement) সাংক্রান্ত ডর্ সকল চুশি 

সপাশেত  দয়দছ, ডসগুদলাদত ক্রয় সাংক্রান্ত প্রদর্াজু সরকারী নীশতমালা অনুসরণ করা  দয়দছ শকনা তা পরীক্ষা কদর 

ডেখার জন্য প্রকে পশরচালদকর েপ্তদর রশক্ষত শবশভন্ন ডরকে ষ র্াচাই করা  দয়দছ এবাং তথ্যাশে সাংগ্র  ও পর্ ষাদলাচনা 

কদর মতামত প্রণয়ন করা  দয়দছ। 

 

২.১২। সাংগৃ ীত মালামাল, কাজ ও ডসবার গুনগত ও সাংখ্যাগত শবর্য়াশে পরীক্ষা 

সাংগৃ ীত মালামাল, কাজ ও ডসবার শবর্দয় ডটন্ডার েশললাশে/ কাগজপত্র পরীক্ষা করা ছাড়াও মাঠ পর্ ষাদয় পশরেশ ষন 

পূব ষক এগুদলার মানগত, গুণগত এবাং সাংখ্যাগত শবর্য় খশতদয় ডেখা  দয়দছ। সাংগৃ ীত মালামাল, কাজ ও ডসবার 

মানগত, গুণগত এবাং সাংখ্যাগত শবর্দয় োশখলকৃত প্রশতদবেন পরীক্ষা কদর ডেখা  দয়দছ।  

 

২.১3। ড াকাস গ্রুপ আদলাচনা  

তথ্য সাংগ্র কারীদের স ায়তায় ড াকাস গ্রুপ আদলাচনা এমনভাদব পশরচালনা করা  দয়দছ র্াদত সকল 

অাংশগ্র ণকারী স্বাধীনভাদব তাঁদের মতামত প্রোন কদরদছন। প্রকে সুশবধাদভাগী ও প্রকে সাংশেষ্ট ব্যশিবদগ ষর সাদথ 
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ড াকাস গ্রুপ আদলাচনা করা  দয়দছ। পিামি যকগণ উপশস্থত সকলদক আদলাচনার শুরুদত এ প্রকে সপদকষ ও এর 

উদেশ্য শবর্দয় অবগত কদরদছন। িথ্য সংগ্রেকািীগণ আদলাচনার গুরুত্বপূণ য শবর্য়গুদলা শলশপবি কদরদছন।  

সব যবমাট ৪টি ড াকাস গ্রুপ আদলাচনার আবয়ােন কিা  দয়দছ।  

 

২.১4। কী ইন রদমন্ট ইন্টারশভউ 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রকদের সাংশেষ্ট কম ষকতষাদের সাক্ষাৎকাি গ্র ণ করা  দয়দছ। 

প্রকে পশরচালক, প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর মোপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর কম ষকতষা, মন্ত্রণালদয়র কম ষকতষা, োদুর্বিি 

কাবটারিয়ান, উপদজলা পশরর্ে/ ইউরনয়ন পরিষদ রকংবা তাদের প্ররিরনরধ ডথদক মতামত গ্র ণ করা  দয়দছ।   

 

২.১5। SWOT শবদের্ণ পিশত 

প্রকে পশরকেনার ডক্ষদত্র SWOT একটি আধুশনক আনুর্শঙ্গক শবদের্ণ। এটি প্রকদের প্রভাব মূল্যায়নকাদল প্রকেটির 

সবলতা (Strength), দুব ষলতা (Weakness), সুদর্াগ (Opportunity) ও ঝুুঁশক (Threat) শচশহৃত করার জন্য 

শবদের্ণ করা  দয়দছ। 

 

১ প্রকল্পেি সবল 

রপক রনণ যয় 

প্রকে বাস্তবায়দন প্রকদের অভুন্তরীণ সবল শেকসমু , ডর্মন আরশেশপশপ, প্রকদের অবস্থান, 

নকশা, আশথ ষক ডর্াগান, বাস্তবায়ন ও তোরশক-ইতুাশে শবর্দয়র ইশতবাচক শেক শচশহৃত ও 

শবদের্ণ করা  দয়দছ। 

২ প্রকল্পেি দুব যল 

রপক রনণ যয়  

প্রকে বাস্তবায়দন প্রকদের অভুন্তরীণ দুব ষল শেকসমূ , র্া কাশেত  লা ল অজষদন সীমাবিতা 

শ সাদব কাজ কদর, ডর্মন প্রদয়াজনীয় োশেস অভাব, েরপত্র আহ্বান প্রশক্রয়া ও কাশরগশর 

কাদজর েক্ষতার অভাব, সময়মত আশথ ষক ডর্াগান না থাকা, কাশরগশর েক্ষ ডলাদকর অভাব-

ইতুাশে শবর্য় শচশহৃত ও শবদের্ণ করা  দয়দছ। 

৩ প্রকল্পেি 

মাধ্যল্পম সৃষ্ট 

সুল্পর্াগ রনণ যয়  

প্রকদের বাশ দরর  ুাক্টরসমূদ র মদধ্য ডর্গুদলা প্রকদের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃশষ্ট কদরদছ 

শকাংবা ডর্গুদলা সঠিক ভাদব ব্যব ার, শনয়ন্ত্রণ বা পশরচালনা করদত পারদল ভশবষ্যদত আদরা 

ডবশী সুশবধা বা উপকার পাওয়া ডর্দত পাদর -ডসই সুদর্াগসমূ  শচশহৃত ও শবদের্ণ করা  দয়দছ। 

৪ প্রকেল্পপি 

ঝুঁরক রনণ যয় 

প্রকদের বাশ দরর  ুাক্টরসমূদ র মদধ্য ডর্গুদলা প্রকদের বাস্তবায়ন ও উদেশ্য অজষন ব্যা ত 

অথবা প্রকদের জন্য সম্ভাব্য হুমশক সৃশষ্ট কদরদছ বা ভশবষ্যদত করদত পাদর এমন শকছু থাকদল 

তা-ও শনণ ষয় করা  দয়দছ। 

 

 

২.১6। স্থানীয় পর্ ষাদয় কম যিালা আদয়াজন 

স্থানীয় পর্ ষাদয়র কম যিালা ম াস্থানগদড় আদয়াজন করা  দয়দছ র্াদত সকল অাংশগ্র ণকারী, প্রকে সাংশেষ্ট কম ষকতষা, 

স্থানীয় পর্ ষাদয়র কম ষকতষা, স্থানীয় জনপ্রশতশনশধ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরক্তবডগ ষর অংিগ্রেণ শনশিত  য়। পিামি যকগণ 

তথ্য সাংগ্র কারীদের স ায়তায় স্থানীয় পর্ ষাদয় কম যিালা পশরচালনা কদরদছন। এ কম যিালায় সকল অাংশগ্র ণকারী 

স্বাধীনভাদব তাঁদের মতামত প্রোন কদরদছন। পিামি যকগণ উপশস্থত সকলদক কম যিালার শুরুদত এ প্রকে সপদকষ ও 

এর উদেশ্য শবর্দয় অবগত কদরদছন। িথ্য সংগ্রেকািীগণ কম যিালার গুরুত্বপূণ য শবর্য়গুদলা শলশপবি কদরদছন।  

 

২.17। তথ্য প্রশক্রয়াকরণ ও শবদের্ণ 

তথ্য-উপাি প্রশক্রয়াকরণিঃ সাংগৃ ীত তথ্য-উপাদি ডকান অসাংগশত আদছ শকনা শকাংবা ত্রুটি আদছ শকনা র্াচাই কদর 

কশপউটাদর এশি করাদনার পূদব ষই র-োটা সপােনা করা  দয়দছ। অনুরূপভাদব তথ্য-উপাদির প্রদয়াজনীয় ডকাশোং 

করা  দয়দছ। সপাশেত ও ডকাশোংকৃত তথ্য-উপাি “প্রশ্নমালা” অনুর্ায়ী োটা অপাদরটদরর মাধ্যদম কশপউটাদর 

শনশে ষষ্ট স টওয়ুাদর এশি ডেয়া  দয়দছ। SPSS অথবা MS Access নামক প্যাদকজ োটা এশি ও শবদের্ণ করার 

কাদজ ব্যব ার করা  দয়দছ। 
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তথ্য-উপাি শবদের্ণ: তথ্য-উপাি প্রশ্নমালাশভশিক এবাং সমীক্ষার উদেশ্য অনুর্ায়ী পৃথক করা  দব এবাং পৃথক ভাদব 

শবদের্ণ করা  দয়দছ। পরামশ ষক এ কাদজর জন্য SPSS অথবা MS Access কশপউটার ডপ্রাগ্রাম ব্যব ার 

কদরদছন। শবশভন্ন তথ্য ও সূচদকর জন্য পৃথক পৃথক একক মাত্রার বা একাশধক মাত্রার সারণী ততরী  দয়দছ এবাং 

বণ ষনামূলক শবদের্ণ করা  দয়দছ। ই া ছাড়াও অশধকতর দৃশষ্টগ্রা ু  ওয়ার জন্য গ্রা  ও চাদট ষর ব্যব ার করা  দয়দছ। 

শনদম্ন বশণ ষত চাট ষ অনুসাদর তথ্য শবদের্ণ কার্ ষক্রম পশরচালনা করা  দয়দছ।  
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তৃতীয় অধ্যায় 

প্রকদের অঙ্গশভশিক লক্ষুমাত্রা অজষন ও পর্ ষাদলাচনা  

 

৩.১। প্রকদের আশথ ষক লক্ষুমাত্রা ও বাস্তবায়ন 

সাংদশাশধত শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকে বাস্তবায়দনর জন্য প্মাট অনুদমাশেত ব্যয় রছল ১১০৭১.১৪ (রেওরব ১৯৯৫.০০ এবং 

প্রকল্প সাোয্য ৯০৭৬.১৪) লক্ষ টাকা। প্রকে বাস্তবায়দনর জন্য প্রকৃত ডমাট ব্যয়  দয়দছ ১০১২৩.৬৯ লক্ষ টাকা। র্া 

সব ষদশর্ সাংদশাশধত শেশপশপ অনুর্ায়ী ডমাট বরাদের ৮.৫% কম। সাংদশাশধত শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকদের অঙ্গশভশিক 

পশরকেনা ও বাস্তবায়ন শনম্নবশণ ষত সারণীদত ডেওয়া  ল 

 

সারনী ৩.১ শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকদের অঙ্গশভশিক পশরকেনা এবাং বাস্তবায়ন  

(লক্ষ টাকায়) 

ক্রশমক 

নাং  

অদঙ্গর নাম আশথ ষক লক্ষুমাত্রা প্রকৃত ব্যয় মূল শেশপশপর 

তুলনায় হ্রাস 

বৃশি(+/-) 

মূল শেশপশপ 

অনুর্ায়ী 

সব ষদশর্ সাংদশাশধত 

শেশপশপ অনুর্ায়ী 

রাজস্ব ব্যয়  

১ কম ষকতষাদের ডবতন ৩৫.০২ ২১৭.২২ ১৪৬.৭১ ৫২০.২৭% 

২ কম ষচারীদের ডবতন ৮৪.৫৩ ১৩৫.০০ ১১৭.৩০ ৫৯.৭০% 

৩ ভাতা ১৮.৪৫ ২৩.০০ ২২.৯৬ ২৭.৭৭ 

৪ টিএ/ শেএ ১২.০০ ২২.৩০ ১৯.২১ ৮৫.৮৩ 

৫ ভুাট ও ট্যাক্স - ৬৬৯.৮৩ ৫৩৭.৪৫  

৬ ডটশলদ ান/ ফযাক্স ১.০০ ৬.৯৭ ৫.৯৫ ৫৭৯% 

৭ শবদুুৎ ২.৪০ ৯.১৭ ৭.৬৭ ২৮২.০৮ 

৮ প্পবরাল/ লুরিবকন্ট/ গ্যাস ৩৫.০০ ৫৫.৫১ ৫১.৬৮ ৫৮.৫৯% 

৯ বাস্তবায়ন পর্ যাবয় সুদ ৬৮.৪৮ ২০৮.৪২ ১২.৬২ ২০৪.৩৫% 

১০ রপ্ররন্টং/ প্রকািনা ১৬.০০ ৪৭.৯৯ ৪৪.৯৮ ১৯৯.৯৩% 

১১ প্ষ্টিনািী, রসল ও টযাম্প ১০.৮০ ২৭.২২ ২৫.৭৪ ১৫২.০৩% 

১২ প্ররিক্ষণ ৩৪৪.৩৮ ২২২.৫০ ২২১.১৯ - 

১৩ প্সরমনাি, কনফাবিন্স, ওয়াকযিপ ১১৩.৩৭ ১১৩.৩৪ - 

১৪ পিামি যক রফ ৫৮৪.৬২ ১৬০৮.০০ ১৬০৮.০০ ১৭৫.০৫% 

১৫ শবশভন্ন সভার সম্মানী ৫.০০ ১১.২৯ ৭.৩৯ ১২৫.৭৯% 

১৬ অন্যান্য ব্যয় ১২২.০০ ১৪৭.৪৩ ১১৭.৮২ ২৫.০৯৭ 

১৭ মটর র্ানবা ন (দমরামত, 

সাংরক্ষণ) 

- ২১.৩০ ২১.০৩ - 

১৮ করম্পউটাি, অশ স সরজাম/ 

অন্যান্য ডমরামত ও সাংরক্ষণ 

১০.০০ ৯.১৪ ৮.৩৪ -৮.৫% 

১৯ র্ানবােন ২০৫.২০ ২৫৬.৭০ ২৫৩.১৩  

২০ অশ স সরজাম ৪৪.২০ ১১১.২৮ ১০৯.৯৮ ১৫১.৭৬% 

২১ কশপউটার ও সরজাম ৫.৬০ ৭৬.১৪ ৫৮.২২ ১২৫৯.৬৪% 

২২ আসবাবপত্র্ ১৬.২০ ৭.৫১ ৭.৫১ -৫৩.৬৪% 

২৩ ডটশল ডর্াগাদর্াগ সরজাম  ২.০০ ১.৫০ ১.৫০ -২৫% 

২৪ ববদুযরিক সিঞ্জাম ১৭.০০ ১৭.৬৮ ১৫.৮০ ৩.৪% 

২৫ রনম যাণ পূিয ৩২১৬.৬৭ ৭০৪৪.৭১ ৬৫৮৮.১৮ ১১৯.০৭% 

26 েরম অরধগ্রেণ * ৫৯২.৪৫ - -  

 ডমাট  ১১০৭১.১৪ ১০১২৩.৬৯  

 (সূত্রিঃ আরশেশপশপ) 
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মূল শেশপশপ অনুর্ায়ী পরামশ ষক শ  খাদত ৫৮৪.০০ লক্ষ টাকা বরাে শছল এবাং সব ষদশর্ সাংদশাধনী অনুর্ায়ী এখাদত 

বরাে ১৬০৮ লক্ষ টাকা এবাং প্রকৃত ব্যয় ১৬০৮.০০ লক্ষ টাকা। এদক্ষদত্র পরামশ ষক শ  খাদত বরাে ডমাট প্রকে 

ব্যদয়র ১৪.৫২%। মূল শেশপশপদত প্ররিক্ষণ প্সরমনাি, কনফাবিন্স, ওয়াকযিপ খাদত বরাে শছল ৩৪৪ লক্ষ টাকা এবাং 

সব ষদশর্ সাংদশাধনী অনুর্ায়ী এখাদত বরাে ৩৩৫.৮৭ লক্ষ টাকা এবাং প্রকৃত ব্যয় ৩৩৫.৮৭ লক্ষ টাকা। মূল শেশপশপ 

অনুর্ায়ী শনম ষাণ ও পূতষ কাদজ বরাে শছল ৩২১৬.৬৭ লক্ষ টাকা এবাং সব ষদশর্ সাংদশাধনী অনুর্ায়ী এখাদত বরাে 

৭০৪৪.৭১ লক্ষ টাকা এবাং প্রকৃত ব্যয় ৬৫৮৮.১৮ লক্ষ টাকা। শনম ষাণ ও পূতষ কাদজ বরাে ডমাট প্রকে ব্যদয়র 

৬৩.৬৩%। এখাদন উদেখ্য ডর্, েরম অরধগ্রেবণি প্রস্তাবনা োকবলও েরম অরধগ্রেণ সিব না েওয়ায় িা সংবিারধি 

রিরপরপ প্েবক বাদ প্দয়া েয়।  
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শচত্র ৩.১ প্রকদের মূখ্য খাদতর শেশপশপদত বরাে ও প্রকৃত বাস্তবায়ন (লক্ষ টাকায়)
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৩.২। প্রকদের বছরশভশিক আশথ ষক অগ্রগশত 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রকেটি সাংস্কৃরি রবষয়ক মন্ত্রণালবয়ি অধীবন প্রত্নতত্ত্ব 

অশধেপ্তর কর্তযক ৫৭৯৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্করলি ব্যবয় োনুয়ারি ২০১০ প্েবক রিবসম্বি ২০১৪ প্ময়াবদ বাস্তবায়বনি 

জন্য একদনক সভায় অনুদমাশেত  য়। বাস্তবায়ন পর্ ষাদয় প্রকল্পটি ১১৫৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যবয় োনুয়ারি ২০১০ প্েবক 

রিবসম্বি ২০১৪ প্ময়াবদ বাস্তবায়বনি জদন্য একদনক কর্তযক ১ম সাংদশাধন অনুদমাশেত  য়। এিপি প্রকল্পটিি ব্যয় বৃরদ্ধ 

ব্যরিবিবক প্ময়াদ দুই বছি বৃরদ্ধ কবি রিবসম্বি ২০১৬ পর্ যন্ত কিা েয়। সব যবিষ প্রকল্পটিি প্মাট ১১০৭১.১৪ লক্ষ 

টাকা ব্যদয় এবং বাস্তবায়ন প্ময়াদকাল োনুয়ারি ২০১০ প্েবক রিবসম্বি ২০১৬ পর্ যন্ত ডরদখ ২য় সাংদশাধন করা  য়। 

এদক্ষদত্র প্রকেটির কার্ ষক্রম সমাপ্ত  দত ডমাট সাত বছর সময় লাদগ।  

 

সারনী ৩.২ বছর শভশিক লক্ষুমাত্রা ও অগ্রগশত 

(লক্ষ টাকায়) 

অথ ষ বছর সাংদশাশধত এশেশব বরাে অবমুি ব্যয় 

ডমাট 

টাকা 

টাকা 

শজওশব 

শপএ 

এশেশব 

অগ্রগশতর 

লক্ষুমাত্রা 

টাকা 

শজওশব 

ডমাট 

টাকা 

টাকা 

শজওশব 

শপএ 

এশেশব 

অগ্রগশত 

২০১০-

২০১১ 

১৫৬.০০ ১৮.০০ ১৩৮.০০ 1.41% ১৮.০০ ৪.৬৩ ০ ৪.৬৩ ০.০৪% 

২০১১-

২০১২ 

১৪২.০০ ১২.০০ ১৩০.০০ 1.28% ২৫.০০ ৫৭.০০ ০ ৫৭.০০ ০.৫১% 

২০১২-

২০১৩ 

৬৩৫.০০ ৬০.০০ ৫৭৫.০০ 5.74% ৬০.০০ ৫৫২.০৮ ৫৬.২৩ ৪৯৫.৮৫ ৪.৯৯% 

২০১৩-

২০১৪ 

১৭৮১.০০ ৩১৭.০০ ১৪৬৪.০০ 16.09% ৩৩৯.০০ ১৬৭৯.০০ ২৪৩.৮৮ ১৪৩৫.২৭ ১৫.১৭% 

২০১৪-

২০১৫ 

২৬০০.০০ ৪০৮.০০ ২১.৯২.০০ 23.48% ৪০৮.০০ ২৫১৪.৫৫ ৩২৩.৩৯ ২১৯১.১৬ ২২.৭১% 

২০১৫-

২০১৬ 

৩৫০০.০০ ৬০০.০০ ২৯০০.০০ 31.62% ৬০০.০০ ৩৪৩৮.৮৫ ৫৯৫.০২ ২৮৪৩.৮৩ ৩১.০৬% 

২০১৬-

২০১৭ 

২৩৪৯.০০ ৪৩১.০০ ১৯১৮.০০ 16.96% ৭৬৭.২৭ ১৮৭৭.৪২ ৪৩০.৮৭ ১৪৪৬.৫৫ ১৬.৯৬% 

ডমাট  ১১১৬৩ ১৮৪৬.০০ ৯৩১৭.০০ ৯৬.৫৮% ২২১৭.২৭ ১০১২৩.৬৯ ১৬৪৯.৩৯ ৮৪৭৪.৩০ ৯১.৪৪% 

(সূত্রিঃ শপশসআর) 

 

 

উপদরাি সারণীদত বছর শভশিক লক্ষুমাত্রা এবাং এর শবপরীদত অগ্রগশতর  ার উদেখ করা  দয়দছ। মূল শেশপশপ 

অনুর্ায়ী প্রকদের বাস্তবায়নকাল শছল ২০১৪ সাল। উপদরাি সারণী পর্ ষাদলাচনা করদল ডেখা র্ায় ডর্, প্রকেটির প্রথম 

চার বছদর অথ ষাৎ ২০১০- ২০১৪ পর্ ষন্ত অশজষত সাশব ষক অগ্রগশত শছল ২০.৭১%। অবশশষ্ট প্রকে ডময়াদে ৭০.৭৩% 

অগ্রগশত  দয়দছ। 
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৩.৩। প্রকে ব্যবস্থাপনা 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রকেটি প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তর কতৃষক বাস্তবাশয়ত  দয়দছ। প্রকদের 

কার্ ষক্রম পশরচালনায় র্ারা প্রকে পশরচালক শ দসদব শনদয়াশজত শছদলন শনদম্ন উদেখ করা  ল।  

 

কম ষকতষার নাম ও পেবী কার্ ষকাল মন্তব্য 

শুরু পর্ ষন্ত 

জনাব ডমা াম্মে শসরাজুল  ায়োর ১ জানুয়াশর ২০১০ ৩০ শেদসম্বর ২০১২ পূণ ষকালীন 

জনাব ডমা াম্মে আবু বকর শসশেক ১ জুলাই ২০১৩ ৩১ শেদসম্বর ২০১৬ পূণ ষকালীন 

 

প্রকদের প্রদজক্ট ম্যাদনজদমন্ট ইউশনদট ৪১ জন জনবদলর সাংস্থান শছল। এর মধ্য ডথদক প্রকে পশরচালক, উপ প্রকে 

পশরচালক ডপ্রর্দণ এবাং শসশনয়র ইশজশনয়ার (আশকষওলশজকুাল ইশজশনয়ার) ও স কাশর আশকষদটক্ট অশতশরি োশয়দত্ব 

শনদয়াগ ডেয়া  দয়শছল। বাশক ৩৭ জন জনবলদক সরাসশর এবাং আউটদসাশস ষাং এর মাধ্যদম শনদয়াগ ডেয়া  দয়শছল। 

সাইদট প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর আরও জনবলদক প্রকদের কাদজ সাংশেষ্ট করা ডগদল সাইদটর শনদয়াশজত জনবদলর সাদথ 

সমন্বয় আরও ভাল  ত। পরবতীদত এ অশভজ্ঞতাদক কাদজ লাগাদনা সম্ভব  ত। এছাড়া প্রকদের মাধ্যদম সরাসশর 

শনদয়াগপ্রাপ্ত জনবলদক প্রশশক্ষণ প্রোন করা  দয়শছল, প্রকে পরবতী শনদয়াগকৃত জনবলদক রাজস্ব খাদত অন্তভু ষি করা 

 য়শন। শনদম্ন প্রকদের মঞ্জুশরকৃত জনবদলর পদের নাম ও সাংখ্যা উদেখ করা  ল।  

 

পল্পপি নাম সংখ্যা মন্তব্য 

প্রকে পরিচালক ১ জন মিপুল্পেশন 

রসরনয়ি কনজািল্পভশন অর সাি ১ জন মিপুল্পেশন 

রসরনয়ি ইরিরনয়াি  ১ জন অরিরিক্ত পারয়ত্ব 

অযারসস্ট্যান্ট আরকযল্পেক্ট ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

মেরনং অর সাি ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

অযারসস্ট্যান্ট আরকযওলরজকযাল ইরিরনয়াি ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

রহসাব িক্ষক ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

মরনেরিং এন্ড ইভারলউশন অর সাি ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

সাব অযারসস্ট্যান্ট ইরিরনয়াি ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  
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িকুল্পমল্পন্টশন অর সাি ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

ড্রা েসম্যান ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

করিউোি অপাল্পিেি ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

আযাকাউন্টস অযারসস্ট্যান্ট ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

ড্রাইভাি ২ জন আউেল্পসারস যং 

এমএলএসএস  ১ জন আউেল্পসারস যং 

উপল্পমাে ১৭ জন  

পাহাড়পুি মবৌদ্ধ রবহাি   

সাব অযারসস্ট্যান্ট ইরিরনয়াি (রসরভল) ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

ওয়াকয অযারসস্ট্যান্ট ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

করিউোি অপাল্পিেি ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

ড্রাইভাি ১ জন আউেল্পসারস যং 

এমএলএসএস  ১ জন আউেল্পসারস যং 

উপল্পমাে ৫ জন  

মহাস্থানগড়   

সাব অযারসস্ট্যান্ট ইরিরনয়াি (রসরভল) ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

ওয়াকয অযারসস্ট্যান্ট ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

করিউোি অপাল্পিেি ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

ইল্পলরিরশয়ান ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

ড্রাইভাি ১ জন আউে মসারস যং 

এম এল এস এস  ১ জন আউে মসারস যং 

উপল্পমাে ৬ জন  

কান্তরজি মরিি   

সাব অযারসস্ট্যান্ট ইরিরনয়াি (রসরভল) ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

ওয়াকয অযারসস্ট্যান্ট ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

করিউোি অপাল্পিেি ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

ড্রাইভাি ১ জন আউেল্পসারস যং 

এমএলএসএস  ১ জন আউেল্পসারস যং 

উপল্পমাে ৫ জন  

ষাে গমু্বজ মসরজপ   

সাব অযারসস্ট্যান্ট ইরিরনয়াি (রসরভল) ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

ওয়াকয অযারসস্ট্যান্ট ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

করিউোি অপাল্পিেি ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

ড্রাইভাি ১ জন আউে মসারস যং 

এমএলএসএস  ১ জন আউে মসারস যং 

উপল্পমাে ৫ জন  

করমউরনটি মিল্পভলপল্পমন্ট অর সাি  ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

ট্যযরিজম মাল্পকযটিং অর সাি ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

িাো এরি অপাল্পিেি ১ জন সিাসরি রনল্পয়াগ  

সব যল্পমাে ৪১ জন  
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৩.৩.১। প্রকদের আওতায় প্রশশক্ষণ 

প্রকদের আওতায় ডর্ সকল প্রশশক্ষণ ডেয়া  দয়শছল তা শনদম্ন উদেখ করা  লিঃ  

  

৩.৩.১.১। তবদেশশক প্রশশক্ষণ 

 

প্রশশক্ষণ ডেশ শেশপশপ অনুর্ায়ী  প্রকৃত 

ব্যশির 

সাংখ্যা  

সময়  ব্যশির 

সাংখ্যা  

সময় 

Heritage Conservation and Restoration 

Training 
ভারত ৬ ৯০ শেন ১০ ১০ শেন 

Electrification of Ancient Monument/Use of 

Electricity at Ancient Monument 
থাইল্যান্ড ৪ ৩০ শেন ৬ ০৭ শেন  

Chemical Conservation থাইল্যান্ড ৬ ৬০ শেন ১০ ১০ শেন 

Cultural Heritage Site management শ্রীলো ৪ ৩০ শেন ৬ ৭ শেন 

Documentation of Ancient monument ভারত ৮ ৬০ শেন ১০ ১০ শেন 

Stone Conservation থাইল্যান্ড ৬ ৯০ শেন ১০ ১০ শেন 

Management & Planning of Conservation শ্রীলো 6 ৯০ শেন ৮ ৭ শেন 

 

প্রকল্পেি আওিায় রিনটি মপশ মর্ল্পক সব যল্পমাে ৫০ জন রবরভন্ন রবষল্পয়ি উপি প্ররশক্ষণ গ্রহণ কল্পিল্পছন। ববল্পপরশক 

প্ররশক্ষল্পণি মক্ষল্পে প্ররশক্ষল্পণি ব্যরপ্ত করমল্পয় রিরপরপল্পি উল্পেরিি ব্যরক্ত সংখ্যাি মর্ল্পক অরদক সংখ্যক ব্যরক্তি 

প্ররশক্ষণ প্রপান কিা হল্পয়ল্পছ। 

৩.৩.১.২। মপশীয় প্ররশক্ষণ 

প্রশশক্ষণ শেশপশপ অনুর্ায়ী  প্রকৃত 

ব্যশির 

সাংখ্যা  

সময়  ব্যশির 

সাংখ্যা  

সময়  

Basic Computer ২৪ ২০ শেন ২৪ ২০ শেন 

Project Monitoring & Evaluation Training ২০ ১২ শেন ২০ ১২ শেন 

Information Technology Including LAN, E-mail, Internet ২০ ১৫ শেন ২০ ১৫ শেন 

Finance, Accounts & Audit Management ১৪ ৭ শেন ১৪ ৭ শেন 

Procurememt, Management Training ২০ ৭ শেন ২০ ৭ শেন 

Training on Heritage Tourism and Site Management ১৪ ১৫ শেন ১৪ ১৫ শেন 

Refreshers Course on Project Monitoring & Evaluation ২০ ১ শেন ২০ ১ শেন 

Tender Preparation/Contract Implementation Training ১৬ ৭ শেন ১৬ ৭ শেন 

Financial Management & Disbursement ১৪ ৭ শেন ১৪ ৭ শেন 

Maintenance of Goods and Equipment Training  

(Asset Management Training). 
১৪ ৭ শেন ১৪ ১০ শেন 

Training on Conservation of Monuments ২০ ৩০ শেন ২০ ৩০ শেন 

Training on Chemical Conservation and Treatment of 

Terracotta Plaque and Store 

২২ ২০ শেন ২২ ২০ শেন 

Training on Molding of Terracotta Plaque ২২ ৮ শেন ২২ ৮ শেন 

 

প্রকল্পেি আওিায় ১৩টি রবষল্পয়ি উপি সব যল্পমাে ২৪০ জন প্ররশক্ষণ গ্রহণ কল্পিল্পছন। 
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৩.৩.১.৩। স্ট্ারি ট্যযি  

োশে স র / কম ষশালা / ডসশমনার  শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকৃত 

ব্যশির সাংখ্যা  সময়  ব্যশির সাংখ্যা  সময়  

Study tour – India & Nepal ১৬ ১৪ শেন ১৬  ১৫ শেন 

Workshop 

Archaeological Conservation ৬০ ৩ শেন ৬০ ৩ শেন 

Archaeological Excavation ৬০ ৫ শেন ৬০ ৩ শেন 

Museum Management ৪০ ৫ শেন ৪০ ৩ শেন 

Heritage Tourism and Site Management ৪০ ৫ শেন ৪০ ৩ শেন 

 
৩.৩.২। প্রকদের আওতায় ক্রয়কৃত র্ানবা দনর বতষমান অবস্থা 

প্রকদের আওতায় ১টি জীপ, ২টি মাইদক্রাবাস, ৪টি শপক আপ, ৭টি ডমাটর সাইদকল ক্রয় করা  দয়শছল। প্রকদের 

আওতায় ক্রয়কৃত গাশড়র বতষমান অবস্থা শনদম্ন উদেখ করা  লিঃ 

  

সারনী ৩.৩ ক্রয়কৃত র্ানবা দনর বতষমান অবস্থা 

নং র্ানবােবনি 

ধিণ 

প্িরেবেিন নম্বি অবস্থান বিযমান 

অবস্থা 

মন্তব্য 

১ মাইবক্রাবাস নং-ঢাকা প্মবরা-চ-৫৩-৬০২৫ প্রধান কার্ ষালয়, 

ঢাকা 

 

চলমান  

টিওএন্ডইবি অন্তভুরক্তি কার্ ষক্রম 

প্রশক্রয়াধীন। 

২ মাইবক্রাবাস 

(অরিও 

রভজুয়াল 

প্ভরেকযাল) 

নং-ঢাকা প্মবরা-চ-৫৩-৭৯০৪ ঐ চলমান  অরিও রভজুযয়াল র্ানবােবন 

রুপান্তরিি মাইবক্রাবাসটি 

টিওএন্ডইবি অন্তভুরক্তি কার্ ষক্রম 

প্রশক্রয়াধীন। 

৩ রপক আপ নং-ঢাকা প্মবরা-ঠ-১৩-১৭৩১ ঐ অচল  সিকািী পরিবেন পুবল েমা 

প্দয়াি কার্ ষক্রম প্রশক্রয়াধীন। ৪ রপক আপ নং-ঢাকা প্মবরা-ঠ-১৩-১৭৩৪ ঐ অচল 

৫ রপক আপ নং-ঢাকা প্মবরা-ঠ-১৩-১৭৩৩ ঐ অচল  

৬ েীপ গাড়ী নং-ঢাকা প্মবরা-র্-১৩-৭০১১ ঐ অচল  

৭ রপক আপ নং-ঢাকা প্মবরা-ঠ-১৩-৭০৩২ ঐ চলমান  

৮ প্মাটি সাইবকল ঢাকা প্মবরা-ে-৪৫-৭০২৪ ঐ অব্যবহৃি   

 

৯ 

প্মাটি সাইবকল ঢাকা প্মবরা-ে-৪৫-৭০২৫ কুরমল্লা চলমান সেকািী কাবটারিয়ান, কুরমল্লা 

সাইট পরিদি যবনি কাবে 

ব্যবোি কিবছন। 

১০ প্মাটি সাইবকল ঢাকা প্মবরা-ে-৪৫-৭০২৬ মোস্থানগড় চলমান মোস্থানগড় োদুর্বিি 

কাবটারিয়ান সাইট পরিদি যবনি 

কাবে ব্যবোি কিবছন। 

১১ প্মাটি সাইবকল ঢাকা প্মবরা-ে-৪৫-৭০২৭ প্রধান কার্ ষালয়, 

ঢাকা 

অব্যবহৃি   

১২ প্মাটি সাইবকল ঢাকা প্মবরা-ে-৪৫-৭০২৮ রদনােপুি চলমান রদনােপুি সাইট পরিদি যবনি 

কাবে ব্যবোি েবছ। 

১৩ প্মাটি সাইবকল ঢাকা প্মবরা-ে-৪৫-৭০২৯ পাোড়পুি চলমান পাোড়পুি োদুর্বিি 

কাবটারিয়ান সাইট পরিদি যবনি 

কাবে ব্যবোি কিবছন। 

১৪ প্মাটি সাইবকল ঢাকা প্মবরা-ে-৪৫-৭০৩০ বাবগিোট চলমান বাবগিোট োদুর্বিি 

কাবটারিয়ান সাইট পরিদি যবনি 

কাবে ব্যবোি কিবছন। 
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৩.৪। পা াড়পুর ডবৌিশব াদরর ঐশত াশসক গুরুত্ব ও কদপাদনদন্টর বতষমান অবস্থা পর্ ষদবক্ষণ 

পা াড়পুর ডবৌিশব ারটি েশ ষনীয় করদত প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপদতুর সাংস্কার, সাংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করা  দয়দছ। 

এছাড়া পর্ ষটন ডকশিক অবকাঠাদমা শনম ষাণ কদর পর্ ষটন সুশবধা বৃশি করা  দয়দছ। সাংস্কাদরর  দল শব ারটি পুরদনা 

আেদল নতুন রূপ ডপদয়দছ। এ প্রকদের আওতায় পা াড়পুর ডবৌিশব াদর মূল মশন্দর সাংস্কার ও সাংরক্ষণ, ডকাকার মূল 

প্রদবশিার ও টিদকট কাউন্টার শনম ষাণ, পা াড়পুর ডবৌিশব াদর প্রদবশ পথ (শবট্যশমনাস পাথওদয়), শসরাশমক টাইলদসর 

পাথওদয়, বসার ডবঞ্চ, কার পাশকষাং ডজান, মাটি ভরাট, ডেদনজ শসদেম, এশি কমদপ্ল্ক্স, মসশজে, শভশজটর ডশে, 

টয়দলট ব্লক, সীমানা প্রাচীর (আাংশশক), ডরে  াউজ সাংস্কার, ো  ডকায়াট ষার, ো  েরশমটশর, ফুে ডকাট ষ, স্ট্রীট 

লাইটিাং, সাইদনজ, সাবমাশস ষবল ওয়াটার পাপ ও েীপ টিউবওদয়ল, ওভার ড ে ওয়াটার ট্যাে, জাদুঘর 

আধুশনকায়নস  অন্যান্য অবকাঠাদমা শনম ষাণ করা  দয়দছ। 

 

৩.৪.১। পা াড়পুর ডবৌিশব াদরর ইশত াস 

পা াড়পুর ডবৌিশব ার বতষমাদন ধ্বাংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন ডবৌি শব ার র্া নওগাঁ ডজলার বেলগাশছ উপদজলা সের ডথদক 

প্রায় ১০ শকশম উিদর অবশস্থত। এর আশে নাম ডসামপুর শব ার। পালবাংদশর শিতীয় রাজা শ্রী ধম ষপাল ডেব এটি ততশর 

কদরন। বাাংলাদেদশ অবশস্থত ইউদনদস্কা ওয়াল্ডষ ড শরদটজ সাইদটর মদধ্য এ শব ারটি অন্যতম। পা াড়পুরদক পৃশথবীর 

সবদচদয় বড় ডবৌিশব ার বলা ডর্দত পাদর। এটি ৩০০ বছর ধদর ডবৌিদের অশত শবখ্যাত ধম ষ শশক্ষাোন ডকি শছল। শুধু 

উপম াদেদশর শবশভন্ন স্থান ডথদকই নয়, চীন, শতব্বত, মায়ানমার, মালদয়শশয়া, ইদন্দাদনশশয়া প্রভৃশত ডেদশর ডবৌিরা 

এখাদন ধম ষজ্ঞান অজষন করদত আসদতন। পা াড়পুর ডবৌি শব ারটির আয়তন উির েশক্ষদণ ৯২২ ফুট এবাং পূব ষ পশিদম 

৯১৯ ফুট। প্রকান্ড এই স্থাপনার চতুশে ষদকর ১৭৭টি বসবাস উপদর্াগী কক্ষ, শবস্তৃত প্রদবশপথ, অসাংখ্য শনদবেন-স্তূপ, 

ডছাট ডছাট মশন্দর, পুকুর ও সাংলগ্ন অন্যান্য শনেশ ষন ছাশড়দয় রদয়দছ, এি মাদে স্থাপতু-তবশশষ্টুপূণ ষ সুউচ্চ একটি মশন্দর 

রদয়দছ। সারা পৃশথবীদত এ পর্ ষন্ত জুাশমশতক নকশার ডর্ পুরাকীশতষর সন্ধান পাওয়া ডগদছ তার মদধ্য পা াড়পুর ডসরা। 

মাটির শকশবর শনদচ েীঘ ষকাল চাপা পদড় থাকা এই প্রকান্ড স্থাপনা ূরর ডথদক ডেখদল পা াদড়র মতই মদন  দতা। 

সুেীঘ ষকাল ডবৌিধম ষ সাধকদের জ্ঞানতীথ ষ, এই শব ার মাটির শনদচ চাপা পদড়শছল। স্যার আদলকজান্ডার কুাশনম াম 

১৮৭৯ সাদলর শেদক এবাং শিটিশ ভারদত প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তর ১৯২০ এর েশদক আাংশশক খনন কাজ চালায়। অবদশর্ 

বাাংলাদেশ স্বাধীন  ওয়ার পর ১৯৮০র েশদক এর খনন কাজ পুদরােদম শুরু  য় এবাং ১৯৮৫ সাদল ইউদনদস্কা এদক 

ওয়াল্ডষ ড শরদটজ সাইট শ সাদব ডঘার্ণা কদর। 

 

 
পাোড়পুি প্বৌদ্ধরবোি 
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৩.৪.২। মূল মশন্দর ও পার্শ্ষবতী কক্ষগুদলা সাংরক্ষণ  

পা াড়পুর ডবৌিশব ার ধ্বাংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন ডবৌি শব ার র্া বহুশেন র্াবত ডকান সাংস্কাদরর উদযাগ ডনয়া  য়শন। 

শবগত অধ ষশতদক জলাবিতা ও লবণািতার  দল এর অবস্থার এতই অবনশত ঘদট ডর্, স্মৃশতশচদির অশস্তত্বই হুমশকর 

মুদখ পদড়। সাংস্কাদরর আদগ মূল মশন্দর ও এর আদস পাদশর স্থাপনাগুদলা ডছাট ডছাট ঘাস, ডশওলা শেদয় ডকদক শছল। 

জলাবিতা ও লবনািতা ডকিীয় মশন্দদরর শভশি, শভশিগাদত্র সশিত প্রস্তর মূশতষ এবাং ডপাড়ামাটির  লদকর ক্ষয় ও 

শবকৃশত সাধন করদত থাদক। এছাড়া শব াদরর মূল মশন্দদরর পাশ ষবতী কক্ষগুদলা মাটির শনদচ চাপা পদড় শছল, র্া 

অশতসত্বর রক্ষণাদবক্ষদণর প্রদয়াজন  দয় পদড়। মূল শব াদরর গাদয় জন্মাদনা ঘাস তুদল ড দল নতুন কদর চুন সুরশকর 

গাথুশন শেদয় পুরদনা আেদল ততশর ডটরাদকাটার প্ল্াক স্থাপন করা  দয়দছ। প্রকদের আওতায় মশন্দদরর চারশেদক 

জুাশমশতক আকাদর শবস্তৃত কক্ষ গুদলা খনন করা  দয়দছ। এছাড়া 

মশন্দদরর ইটগুদলার লবণািতা ডরাদধ সাংরক্ষদণর অাংশ শ দসদব 

ডকশমকুাল ওয়াশ করা  দয়দছ। ডবৌিমশন্দদরর চতুশে ষদক শভক্ষুক কক্ষ, 

পঞ্চদবেীস  সকল স্ট্রাকচাদরর সাংস্কার করা  দয়দছ। এছাড়া সাংরক্ষণ 

কাদজর মদধ্য বর্ ষা ডমৌসুদম বৃশষ্টর পাশনদত জলাবিতা ূররীকরণ, 

ডেদনজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্ধ  দয় র্াওয়া কূপ পুনিঃখনন, কূদপর 

চারশেদক ডরশলাং এর ব্যবস্থা করা  দয়দছ। প্রকেটি ২০১৬ সাদল ডশর্ 

 দলও প্রকে পরবতী এর সাংরক্ষদণর জন্য ডকান ব্যবস্থা ডনয়া  য়শন। 

এর  লশ্রুশতদত বতষমাদন মূল মশন্দদরর প্রাচীদরর গাদয় ডশওলা ও 

লবনািতা লক্ষু করা র্াদে।  

 

৩.৪.৩। ডবৌিশব াদরর ডকশিক পর্ ষাদলাচনা 

মশন্দরস  পুদরা এলাকা ডর্খাদন প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপদতুর গুরুত্বপূণ ষ শনেশ ষন রদয়দছ ডসখাদন পর্ ষটকদের অবাধ শবচরদণর 

কারদণ বতষমাদন স্থাপনাটি হুমশকর সম্মুখীন  দয়দছ। এ প্রকদের আওতায় শনম্ন মাদনর কাঠ ব্যব ার কদর মশন্দদরর 

উপদর উঠার শিঁশড় শনম ষাণ করা  দয়দছ। র্া ইশতমদধ্য শবশভন্ন জায়গায় ডভদঙ্গ পদড়দছ। ভাঙ্গা শিঁশড় শেদয় উপদর উঠদত 

ডগদল ডর্ ডকান সময় দুঘ ষটনা ঘটদত পাদর। এছাড়া এ শিঁশড় স্থাপদনর  দল প্রশতশেন শত শত েশ ষনাথী মশন্দদরর উপদর 

উঠদছ। েশ ষনাথীগণ কাল পশরক্রমায় ধ্বাংসপ্রাপ্ত চুচু মশন্দদরর চূড়ায় উদঠ পড়দছ। এদত ডর্ ডকান সমদয় মশন্দদরর 

ধ্বাংসপ্রাপ্ত চূড়া ধ্বদস দুঘ ষটনা ঘটার আশো রদয়দছ। এদত প্রাণ াশনর আশো ততশর  দয়দছ। শব ারটি েীঘ ষশেন টিশকদয় 

রাখদত  দল অষ্টম শতদকর ততশর এ স্থাপনায় শিঁশড় শেদয় উপদর উঠার ব্যবস্থা করা সমীচীন  দব না। এছাড়া মশন্দর ও 

এর চাশরশেদক শবস্তৃত কক্ষগুদলা উপর অবাধ শবচরদণর  দল শববশভন্ন জায়গার ইট খুদল র্াদে। প্রশতশেন আগত প্রায় 

 াজার খাদনক পর্ ষটকদের ভার ব ন করদছ মূল মশন্দরটি  দল এ ওয়াল্ড ড শরদটজ সাইটটির অশস্তত্ব হুমশকর মুদখ 

পদড়দছ। । এ স্থাপনা রক্ষা করদত  দল আমাদের এখনই সতকষ  দত  দব। 

 

 

পাোড়পুি প্বৌদ্ধরবোবিি মরিবিি চূড়ায় দি যনােীি অবাধ রবচিণ 

 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%8C%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
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পাোড়পুি প্বৌদ্ধরবোবিি মরিবিি ওঠাি রিঁরড় 

 

৩.৪.৪। ডবৌিশব াদরর চাশরশেদকর আাংশশক সীমানা প্রাচীর শনম ষাণ 

এ প্রকদের মাধ্যদম পুরাদনা সীমানাপ্রাচীর আাংশশক পুনিঃশনম ষাণ করায় এবাং আাংশশক সাংস্কার না করায় পুদরা 

এলাকাটি অরশক্ষত  দয় পদড়দছ। বতষমাদন প্রাচীদরর ভাঙ্গা অাংশ শেদয় প্রত্নতাশত্ত্বক এলাকায় ছাগল, কুকুর অবাদধ 

প্রদবশ করদছ এবাং স্থানীয় ডলাকজন সাংরশক্ষত এলাকায় ঢুদক পরদছ। এমনশক সদরজশমদন পশরেশ ষন কাদল ডেখা র্ায় 

ডর্, ডপাড়ামাটির ধ্বাংসাবদশর্ উপর আলুর শচপস শু ুঁকাদনার জন্য শবশছদয় রাখা  দয়দছ। এছাড়া প্রকে এলাকায় 

 কারদের আনাদগানা থাকায় অদনক পর্ ষটক উদিগ প্রকাশ কদরদছন। মূলত ভাঙ্গা প্রাচীদরর অাংশ শেদয় তারা প্রকে 

এলাকায় ঢুদক পড়দছ। 

 

  

পাোড়পুি প্বৌদ্ধরবোবিি ডপাড়ামাটির ধ্বাংসাবদশদর্র 

ওপর আলুর শচপস শু ুঁকাদনা  দে 

 কারদের আনাদগানা 
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৩.৪.৫। শভশজটর ডশে ও বসার ডবঞ্চ 

এ প্রকদের আওতায় পর্ ষটকদের জন্য কাঠ আর টাশল শেদয় শভশজটর ডশে শনম ষাণ করা  দয়দছ। এই ডশেগুদলাদত 

ডবঞ্চ স্থাপন কদর পর্ ষটকদের শবশ্রাদমর ব্যবস্থা করা  দয়দছ। এছাড়া পাথওদয়র মাদে মাদে স্থাপন করা  দয়দছ বসার 

ডবঞ্চ। শভশজটর ডশদের শপলার শ দসদব ব্যব ার করা  দয়দছ শনম্ন মাদনর কাদঠর খু ুঁটি। র্ার উপর শভশি কদর শভশজটর 

ডশেটি োশড়দয় আদছ। বসার জন্য ততশরকৃত ডবঞ্চ গুদলাদত শনম্ন মাদনর কাঠ ব্যব ার করা  দয়দছ। শবশভন্ন জায়গায় 

ইদতামদধ্য বসার ডবঞ্চগুদলা ডভদঙ্গ ডগদছ এবাং বাঁকা  দয় ডগদছ। এখাদন উদেখ্য ডর্, শভশজটর ডশে ও বসার ডবঞ্চগুদলা 

শনম্ন মাদনর কাঠ শেদয় ততশর করায় এর স্থাশয়ত্ব খুব কম। 

 

  

ভাঙ্গা বসার ডবঞ্চ শভশজটর প্িি 

 

 

৩.৪.৬। শপকশনক ও প্রকে এলাকার পশরেন্নতা 

শপকশনদকর নাদম প্রকে এলাকায় তনরাজু শবরাজমান। শপকশনদকর জন্য বাইদর ডথদক ডেদকাদরটর এদন বাঁশ শেদয় 

গতষ কদর প্যাদন্ডল ততশর করা  দে। শপকশনক করার জন্য আলাো ডকান প্রদবশ শ  ডনয়া  দে না। পা াড়পুর সাইদটর 

অভুন্তদর ডজনাদরটর চাশলদয় সাউন্ড শসদেম ব্যব ার কদর উচ্চ ভশলউদম গান বাজাদনা  দে। বাইদর ডথদক 

ডেদকাদরটর এদন সীমানা প্রাচীদরর ডভতর জ্বালাশন কাঠ শেদয় শপকশনদকর রান্না করা  দে। জ্বালাশন কাঠ পুশড়দয় রান্না 

করার  দল প্রকে এলাকায় কাব ষন শনিঃসরণ বৃশি পাদে র্া প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপনার জন্য ক্ষশতকর। প্রকে এলাকাটিদত 

শপকশনদকর উশেষ্ট খাবার ডর্খাদন ডসখাদন ছশড়দয় শছটিদয় থাকার  দল ডসখাদন েদল েদল কুকুদরর আনাদগানা ডেখা 

র্ায়। ডর্খাদন ডসখাদন পাশনর ডবাতল, খাবাদরর প্যাদকট, প্ল্াশেদকর খাবাদরর ডপ্ল্ট ছশড়দয় শছটিদয় থাকদত ডেখা র্ায় 

র্া পশরদবদশর জন্য ক্ষশতকর। প্রকে এলাকায় পশরষ্কার পশরেন্নতা রক্ষাদথ ষ উদযাদগর অভাব পশরলশক্ষত  য়। এছাড়া 

অদনক ডটাকাই ও গশরব ডলাকজন খাবাদরর আশায় সাংরশক্ষত সাইদট অববধভাদব ঢুদক পড়দছ। পা াড়পুর প্রত্নতাশত্ত্বক 

সাইদটর আদশপাদশ পশরষ্কার পশরেন্নতার শেদক শবদশর্ নজর ডেয়া প্রদয়াজন। এখাদন উদেখ্য ডর্, ডমৌশখক শনদে ষদশ 

শপকশনক পশরচালনা করা  দে। সাংরশক্ষত এলাকায় শনেশ ষনগুদলা সাংরক্ষণ পশরেন্নতার স্বাদথ ষ শপকশনক বন্ধ করা 

ডর্দত পাদর। 
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পাোড়পুি প্বৌদ্ধরবোবি রপকরনবকি িান্না পাোড়পুি প্বৌদ্ধরবোবি কুকুবিি আনাবগানা 

  
পাোড়পুি প্বৌদ্ধরবোবি োরটবকি প্েবটি স্তুপ 

 

৩.৪.৭। ডরে  াউজ সাংস্কার 

পা াড়পুর প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপনায় পর্ ষটকদের জন্য শতন কক্ষ শবশশষ্ট দুটি ডরে  াউস রদয়দছ। এ প্রকদের আওতায় ডরে 

 াউজগুদলা সাংস্কার করা  দয়দছ। সাংস্কাদরর আওতায় ডলার টাইলস স্থাপন ও ডেয়াল রঙ করা  দয়দছ। ডরে  াউদসর 

ডমদে ও বাথরুদমর ডমদেদত সমমাদনর টাইলস ব্যব ার করা  দয়দছ। বতষমাদন ডরে  াউদসর অভুন্তদর ডেয়াদলর 

ডলানার উপশস্থশত ডেখা র্ায়। প্রশতশেন পা াড়পুর ডবৌিশব ারটি ডেখদত  াজার খাদনক পর্ ষটদকর আগমন ঘদট ডসখাদন 

শতন কক্ষ শবশশষ্ট দুটি ডরে  াউস চাশ োর তুলনায় অপ্রতুল। এমন একটি গুরুত্বপূণ ষ প্রত্নতাশত্ত্বক সাইদটর শনকদট 

পর্ ষটদনর ডমাদটল ডনই। ডরে  াউজ বরাদের ডক্ষদত্র সাশকষট  াউদসর নীশতমালা ও তেশনক মূল্য অনুসরণ করা  দে। 

বহু ডেশী ও শবদেশী পর্ ষটক ডরে  াউদজ অবস্থান করদলও এর টয়দলদট শগজার ডমশশদনর ব্যবস্থা রাখা  য়শন। 
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পা াড়পুর ডরে  াউজ অভুন্তরভাগ ডরে  াউদসর ডমদে ও 

বাথরুদমর ডমদেদত সমমাদনর 

টাইলদসর ব্যব ার 

 

৩.৪.৮। টয়দলট ব্লক ও ওয়াস ডবশসন  

এ প্রকদের আওতায় মশ লা ও পুরুদর্র জন্য পৃথক টয়দলট শনম ষাণ করা  দয়দছ। বতষমাদন টয়দলট ব্লকটি ইজারা প্রোন 

করা  দয়দছ এবাং চলমান রদয়দছ। পর্ ষটকদের জন্য শনশম ষত টয়দলট ব্লদকর ডভতদর অপশরেন্ন পশরদবশ শবরাজ করদছ। 

পাশনদত অতুাশধক পশরমাদন আয়রদনর উপশস্থশত লক্ষু করা র্াদে। টয়দলদটর ডমদেদত আয়রদন ডমাটা প্রদলপ 

দৃশ্যমান। ওয়াস ডবশসনগুশল অদকদজা রদয়দছ।  

 

 

 

মসশজদের পাশনর ট্যাে অপশরেন্ন ও নষ্ট ওয়াশ ডবশসন 

 

৩.৪.৯। এশি কমদপ্ল্ক্স, শসরাশমক পাথওদয় ও গাশড় পাশকষাং এশরয়া 

এ প্রকদের আওতায় পা াড়পুর ডবৌিশব াদর এশি কমদপ্ল্ক্স ও গাশড় পাশকষাং এলাকা শনম ষাণ করা  দয়দছ। এর 

রক্ষণাদবক্ষদণর মান ভাল। প্রশতশেন সকাল ৯টা ডথদক শবকাল ৫টা পর্ ষন্ত েশ ষনাথীদের জন্য প্রদবশ শ  শেদয় পুরাকীশতষ 

পশরেশ ষন করার ব্যবস্থা রদয়দছ। এছাড়া পর্ ষটকদের গাড়ী রাখার জন্য বাস/ট্রাক ১শ টাকা, মাইদক্রাবাস/শজপ ৫০ 

টাকা, ডমাটর সাইদকল ১০ টাকা মূল্য পশরদশাদধ গাড়ী পাশকষাংদয়র ব্যবস্থা আদছ। এখান ডথদক প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর 

রাজস্ব আয় আশাব্যজক।  
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৩.৪.১০। কাদঠর শিঁশড় ও ডসতু 

ডবৌিমশন্দদরর শভতদর ডমাট কাদঠর শিঁশড় ও কাদঠর ডসতু শনম ষাণ করা  দয়দছ। শিঁশড় ও ডসতু ততশরদত শনম্ন মাদনর 

কাঠ ব্যব ার করা  দয়দছ। শিঁশড় ও ডসতুগুদলা অদনক জায়গায় ডভদঙ ডগদছ। পা াড়পুর ডবৌিশব াদর সব বয়সী 

পর্ ষটকদের সমাগম ঘদট। ভাঙ্গা শসশড়র কারদণ ডর্ ডকান সময় বড় দুঘ ষটনা ঘদট ডর্দত পাদর। 

 

  

পা াড়পুর ডবৌিশব াদর ভাঙ্গা কাদঠর শিজ 

 

৩.৪.১১। মসশজে 

পা াড়পুর সাইদট স্থাশপত মসশজেটি সুন্দর কদর শনম ষাণ করা  দয়দছ। মসশজদে নামাদজর ওয়াদি প্রচুর মুসশের 

সমাগম ঘদট।  

 

৩.৪.১২। আনসার ডশে শনম ষাণ 

পা াড়পুর ডবৌিশব াদরর শনরাপিার কাদজ শনদয়াশজত আনসার ব্যাদটশলয়ন সেস্যদের জন্য আনসার ডশে শনম ষাণ করা 

 দয়দছ র্া বতষমাদন শনদয়াগকৃত আনসার সেস্যদের তুলনায় অপ্রতুল। বতষমাদন ২০ জন আনসার সেস্য এখাদন 

শনরাপিার োশয়দত্ব কম ষরত আদছন। বতষমাদন তারা আনসার ডশদের রান্নাঘদর থাকার ব্যবস্থা কদর আলাো রান্না করার 

ব্যবস্থা কদর শনদয়দছ।  

 

৩.৪.১৩। ো  েরশমটশর ও অশ সাস ষ ডকায়াট ষার 

প্রকদের আওতায় অশ সাস ষ ডকায়াট ষার ও ো  েরশমটশর শনম ষাণ করা  দয়দছ। তদব এখন পর্ ষন্ত তা চালু করা সম্ভব 

 য়শন। এ সকল রুমগুদলা বতষমাদন পর্ ষটকদের ৩০০ টাকা  াদর ভাড়া ডেয়া  দে। পা াড়পুর ডবৌিশব াদরর 

কােশেয়ান তার পশরবারস  ডষ্টার শবশল্ডাং এর কদয়কটি রুদম থাকদছন। এখাদন উদেখ্য ডর্, খনন ডথদক প্রাপ্ত মূল্যবান 

সকল শনেশ ষন গুদলা ডষ্টাদর সাংরক্ষণ করা  দে। কােশেয়ান তার পশরবারস  ডষ্টার শবশল্ডাং এ অবস্থান করা কতট্যকু 

যুশিসঙ্গত তা আমাদের শবদবচনা করদত  দব। 

 

৩.৪.১৪। ফুে ডকাট ষ শনম ষাণ 

প্রকদের আওতায় ফুে ডকাট ষ শনম ষাণ করা  দলও, প্রকে ডশর্  বার দুই বছর পরও ফুে ডকাট ষটি চালু সম্ভব  য়শন। েীঘ ষ 

শেন ফুে ডকাট ষটি বন্ধ থাকার  দল এটি নষ্ট  দয় ডর্দত পাদর। এর  লশ্রুশতদত পর্ ষটকগণ প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপনার ডভতদর 

খাবারস  ঢুকদছন এবাং খাবাদরর প্যাদকট র্ত্রতত্র ড লায় পশরদবশ ূরর্ণ  দে। 
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৩.৪.১৫। স্ট্রীট লাইটিাং ও সাইদনজ 

প্রকদের আওতায় ডর্ স্ট্রীট লাইটিাং করা  দয়শছল তা অশধকাাংশ নষ্ট  দয় ডগদছ অথবা ডভদঙ ডগদছ। লাইটগুদলা প্রকে 

ডশর্  দয় র্াওয়ার পর বােলাদনা  য়শন ও ভাঙ্গা লাইটগুদলা ঠিক করা  য়শন। সাইদটর শেক শনদে ষশনায় ইাংদরশজর 

পাশাপাশশ বাাংলার ব্যব ার ডেখা র্ায়শন। সাইদনদজ আরও শবস্তাশরত ঐশত াশসক তথ্য উদেখ করা প্রদয়াজন শছল। 

 

৩.৪.১৬। পা াড়পুর জাদুঘর আধুশনকায়ন 

পা াড়পুর ডবৌি শব াদরর পাদশই শনম ষাণ করা  দয়শছল প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘর। এ প্রকদের আওতায় চার গ্যালাশর শবশশষ্ট 

জাদুঘরটি আধুশনকায়ন করা  দয়দছ। পা াড়পুর জাদুঘদর ডবৌিশব ার ডথদক সাংগৃ ীত প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষদনর পাশাপাশশ 

আদশপাদশর নানা অঞ্চল ডথদক পাওয়া প্রাচীন সামগ্রী রাখা  দয়দছ। এ প্রকদের আওতায় মূল্যবান প্রত্নতাশত্ত্বক 

শনেশ ষনসমূ  আধুশনক কাদচর ডফ্রদম শেসদপ্ল্র ব্যবস্থা করা  দয়দছ, জাদুঘদরর অভুন্তদর এলইশে টিশভ ও মাশিশমশেয়া 

ডপ্রাদজক্টদরর মাধ্যদম তথ্যশচত্র প্রেশ ষদনর মাধ্যদম পা াড়পুর ডবৌি শব াদরর ইশত াস তুদল ধরা  দয়দছ। জাদুঘদর 

প্রদবদশর জন্য জনপ্রশত শ  শনধ ষারণ করা আদছ র্থাক্রদম ডেশী পর্ ষটক ২০ টাকা, সাকষভুি ডেদশর পর্ ষটক ১০০ টাকা, 

শবদেশী পর্ ষটক ২০০ টাকা, মাধ্যশমক স্তর পর্ ষন্ত শশক্ষাথী ৫ টাকা। এছাড়া ৫ বছদরর কম বয়সী শশশু ও প্রশতবন্ধী 

প্রদবশ মূল্য ছাড়া জাদুঘদর প্রদবশ করদত পারদবন। 

 

৩.৪.১7। অনুন্নত ডর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা  

নওগাঁ শ র ডথদক পা াড়পুদরর ূররত্ব প্রায় ৩২ শকদলাশমটার। প্রশতশেন ডেদশর শবশভন্ন স্থান ডথদক পর্ ষটকরা পা াড়পুর 

ডবৌিশব ার ডেখদত আদসন। এমনশক বহু শবদেশী পর্ ষটকদের সমাগম ঘদট পা াড়পুর ডবৌিশব াদর। পা াড়পুর 

ডবৌিশব াদর নওগাঁ এবাং জয়পুর াট এই দুই ডজলা শ র শেদয়ই র্াওয়া র্ায়। বছদরর পর বছর সাংস্কার না  ওয়ায় 

চরম ডব াল অবস্থার সৃশষ্ট  দয়দছ নওগাঁর পা াড়পুর ডবৌি শব ার র্াওয়ার সড়ক দুটি। বেলগাছী ডথদক পা াড়পুর 

পর্ ষন্ত প্রায় ২৫ শকদলাশমটার সড়ক েীঘ ষশেন সাংস্কাদরর অভাদব র্ান চলাচদলর জন্য অদর্াগ্য  দয় পদড়দছ। গত দুই 

বছর ডথদক ডজলার বেলগাছী উপদজলা সের ডথদক জয়পুর াদটর খজনপুর পর্ ষন্ত রাস্তাটি ডমরামত না করায় 

ডর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা শবশিত  দে। সড়কটিদত বড় বড় খানাখন্দ সৃশষ্ট  দয়দছ।  দল সামান্য বৃশষ্টদত কে ষমাি ও 

জলাবিতার সৃশষ্ট  দে। উদেখ্য ডর্, সড়কটি নওগাঁ-জয়পুর াট অঞ্চদলরও প্রধান বাইপাস সড়ক। পর্ ষটকদের 

আগমদনর সুশবধাদথ ষ খুব দ্রুত সড়ক দুটি ডমরামত করা আবশ্যক। 
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৩.৫। কান্তশজর মশন্দদরর ঐশত াশসক গুরুত্ব ও কদপাদনদন্টর বতষমান অবস্থা পর্ ষদবক্ষণ 

এ প্রকদের আওতায় মশন্দরটি েশ ষনীয় করদত প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপদতুর সাংস্কার, সাংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করা 

 দয়দছ। এছাড়া পর্ ষটন ডকশিক অবকাঠাদমা শনম ষাণ কদর পর্ ষটন সুশবধা বৃশি করা  দয়দছ। এছাড়া প্রকদের আওতায় 

কান্তশজর মশন্দদরর মূল মশন্দর সাংস্কার ও সাংরক্ষণ, বাইপাস সড়ক শনম ষাণ, শসরাশমক টাইলদসর পাথওদয়, বসার ডবঞ্চ, 

শশপাং কমদপ্ল্ক্স, কার পাশকষাং ডজান, মাটি ভরাট, ডেদনজ শসদেম, টয়দলট ব্লক, ডরে  াউজ, স্ট্রীট লাইটিাং, সাইদনজ, 

সাবমাশস ষবল ওয়াটার পাপ ও েীপ টিউব ওদয়ল, ওভার ড ে ওয়াটার ট্যাে অন্যান্য অবকাঠাদমা শনম ষাণ করা 

 দয়দছ। 

 

৩.৫.১। কান্তশজর মশন্দদরর ইশত াস 

শেনাজপুর ডজলা সের  দত ২০ শকিঃ শমিঃ উিদর এবাং কা াদরাল উপদজলা সের  দত ৭ শকিঃ শমিঃ েশক্ষণ পূদব ষ 

সুন্দরপুর ইউশনয়দন শেনাজপুর-ডেঁতুশলয়া ম াসড়দকর পশিদম ডকপা নেীর তীদর কান্তনগর এলাকায় প্রাচীণ 

ডটরাদকাটার অনন্য শনেশ ষন কান্তশজর মশন্দর অবশস্থত। এটি নবরত্ন মশন্দর নাদমও পশরশচত কারণ পূদব ষ এই মশন্দদরর 

শতনতলাশবশশষ্ট নয়টি চূড়া বা রত্ন শছদলা। কান্তশজর মশন্দর ১৮ শতদক শনশম ষত একটি সনাতন ধমীয় স্থাপনা।  

তৎকালীন শেনাজপুদরর ম ারাজা জশমোর প্রাণনাথ রায় তাঁর ডশর্ বয়দস মশন্দদরর শনম ষাণ কাজ শুরু 

কদরন। ১৭২২ শিোদে তাঁর মৃতুুর পদর তাঁর ডশর্ ইো অনুর্ায়ী তাঁর ডপাষ্যপুত্র ম ারাজা রামনাথ 

রায় ১৭৫২ শিোদে মশন্দরটির শনম ষাণ কাজ ডশর্ কদরন। শুরুদত মশন্দদরর চূড়ার উচ্চতা শছদলা ৭০ 

ফুট। ১৮৯৭ শিোদে মশন্দরটি ভূশমকদপর কবদল পড়দল এর চূড়াগুদলা ডভদঙ র্ায়। মশন্দদরর বাইদরর ডেয়াল জুদড় 

ডপাড়ামাটির  লদক মধ্যযুদগর ডশর্শেদক বাাংলার সামাশজক জীবদনর নানা কাশ নী শববৃত রদয়দছ, উৎকীণ ষ  দয়দছ 

রামায়ণ, ম াভারত ও শবশভন্ন পুরাদণর কাশ নীর অাংশ। মশন্দদরর খি খি  লদক ডপৌরাশণক ঘটনাবলী ডর্মন 

রামায়ণ, ম াভারত আর কৃষ্ণলীলার শচত্র রদয়দছ ডতমশন তারই পাশাপাশশ ফুল, লতাপাতা, পশুপাশখ ও জুাশমশতক 

নকশাগুশল সশতুই প্রাচীন স্থাপতুকলার অপূব ষ শনেশ ষন রদয়দছ। পুদরা মশন্দদর প্রায় ১৫,০০০-এর মদতা ডটরাদকাটা 

টাশল রদয়দছ। উপদরর শেদক শতন ধাদপ উদঠ ডগদছ মশন্দরটি। মশন্দদরর চারশেদকর সবগুদলা শখলান শেদয়ই ডভতদরর 

ডেবমূশতষ ডেখা র্ায়। মশন্দর প্রাঙ্গণ আয়তাকার  দলও, পাথদরর শভশির উপদর োঁড়াদনা ৫০ফুট উচ্চতার মশন্দরটি 

বগ ষাকার। কান্তশজর বা শ্রীকৃদষ্ণর শবগ্র  ৯ মাস এই মশন্দদর অবস্থান কদর এবাং রাস পূশণ ষমায় মাসব্যাপী তীথ ষ ডমলা 

বদস। ডেশ-শবদেশ  দত বহু পূণ্যাথী ও পর্ ষটক আদসন এই ডমলায় এবাং মশন্দরটি ডেখদত। 

 

 

কান্তশজর মশন্দর (১৮৭১) 

 
কান্তশজর মশন্দর (২০১৯) 
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৩.৫.২। মূল মশন্দদরর সাংস্কার 

কান্তশজর মশন্দদরর বাইদরর ডেয়াল জুদড় ডপাড়ামাটির  লদক মধ্যযুদগর ডশর্শেদক বাাংলার সামাশজক জীবদনর নানা 

কাশ নী শববৃত রদয়দছ, উৎকীণ ষ  দয়দছ রামায়ণ, ম াভারত ও ডমাঘল সাম্রাদজুর কাশ নীর অাংশ। পুদরা মশন্দদর প্রায় 

১৫,০০০-এর মদতা ডটরাদকাটা টাশল রদয়দছ। প্রকে বাস্তবায়দনর আদগ এ টাশলগুদলা শবশভন্ন জায়গায় সাংরক্ষদণর 

অভাদব নষ্ট  দয় র্াশেল। এ প্রকদের আওতায় নতুন কদর পুরদনা আেদল টাশল ততশর কদর চুন সুরশক ব্যব ার কদর 

নতুন টাশল স্থাপন করা  দয়দছ। এছাড়া ডশওলা ও লবণািাতা ডরাদধ ডকশমকুাল ওয়াস করা  দয়দছ। এছাড়া মশন্দদরর 

বাইদর ডছাট অচ ষনা মশন্দদরর সাংস্কার করা  দয়দছ। অচ ষনা মশন্দরটির সাংলগ্ন স্থাদন মাটি খনদনর মাধ্যদম প্রত্নতাশত্ত্বক 

শনেশ ষনগুদলা ডবর কদর আনা  দয়দছ। 

 

  

অচ ষনা মশন্দর অচ ষনা মশন্দর সাংলগ্ন অাংশ 

 

৩.৫.৩। মশন্দর ডকশিক পর্ ষাদলাচনা 

১৯৫২ সাদল শেনাজপুর রাজবাংদশর সব ষদশর্ রাজা জগেীশ চি রায় বা াদুর রাজবাড়ী ও স ায় সপে তুাগ কদর 

কলকাতায় চদল র্ান। ডেশতুাগ আর রাজবনশতক পটপশরবতষন পরবতীকাদল স্থাপতুশশদের অন্যতম ঐশত ুবা ী 

কান্তশজর মশন্দরটি রাজ ডেদবাির এদেদটর এদজন্ট কতৃষক বতষমাদন রক্ষণাদবক্ষণ ও পূজা অচ ষনা পশরচাশলত  দয় 

আসদছ। মশন্দরটি শেনাজপুর রাজদেদবাির এদেদটর একটি অাংশ। শেনাজপুর রাজদেদবাির এদেট বতষমাদন মশন্দরটি 

ডেখাদশানা কদর। প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তর মশন্দরটি ডেখাদশানায় স দর্াশগতা কদর থাদক। কান্তশজর মশন্দরটির পশরচালনায় 

মশন্দর কশমটির সেস্যরা সম্পূণ ষ োশয়দত্ব শনদয়াশজত আদছন। মশন্দদরর পূব ষশেদকর ঘরগুশল মশন্দদরর অশ স ঘর, ভাড়ার 

ঘর, রন্ধনশালা ও প্রসাে শবতরদণর ঘর শ দসদব ব্যবহৃত  দে। মশন্দরস  পুদরা এলাকা ডর্খাদন প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপদতুর 

গুরুত্বপূণ ষ শনেশ ষন রদয়দছ ডসখাদন মশন্দদরর ১০০ গদজর মদধ্য গরু লালন পালন করা  দে। এছাড়া মশন্দদরর অভুন্তদর 

প্রচুর কবুতর পালন করা  দে। মশন্দদরর উপশরভাদগ কবুদতদরর শবষ্ঠা ডেখা র্ায়। এছাড়া মশন্দদর প্রশতশেন ডভাগ 

আদয়াজন করা  দয় থাদক। প্রশতটি ডভাদগর মূল্য ১০১ টাকা কদর ধরা আদছ। এছাড়া রাস ডমলার সময় এখাদন প্রচুর 

পূণ্যাথী ও েশ ষনাথীর সমাগম ঘদট। ডভাদগর সম্পূণ ষ রান্না মশন্দর চত্বদরর রান্না ঘদর করা  য়।  দল কাব ষন শনিঃসরদণর 

 দল মশন্দরটির ক্ষশত  দে। মশন্দদর চত্বদরর অভুন্তদর সাংকীণ ষ টয়দলটটি েশ ষনাথীরা টাকার শবশনমদয় ব্যব ার করদছ। 

প্রকদের আওতায় পর্ ষটকদের জন্য মশন্দদরর বাইদর ডর্ টয়দলট ব্লকটি শনম ষাণ করা  দয়দছ তা বতষমাদন তালাবি 

আদছ। 
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মশন্দদরর শবশভন্ন অাংদশ ক্ষয় প্রাপ্ত ডটরাদকাটার অাংশ 

 

  

কান্তশজর মশন্দদরর সাংকীণ ষ প্রদবশপথ কান্তশজর মশন্দদরর অভুন্তদর গরু পালন 

 

৩.৫.৪। ডরে  াউজ শনম ষাণ 

প্রকে বাস্তবায়দনর পূদব ষ ডেশ-শবদেদশর পর্ ষটকদের জন্য কান্তশজর মশন্দদর থাকার ডকান ব্যবস্থা শছল না। ডস কারদণ 

মশন্দদরর পাদশই শনম ষাণ করা  দয়দছ প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর ডরষ্ট  াউজ। প্রকে কাজ দুই বছর আদগ ডশর্  দলও 

বতষমাদন ডরে  াউজটি চালু করা সম্ভব  য়শন। বতষমাদন কান্তশজর মশন্দদর স্থাশপত ডরে  াউজ পশরচালনার জন্য ডকান 

জনবদলর সাংস্থান ডনই। 

 

৩.৫.৬। শশপাং কমদপ্ল্ক্স শনম ষাণ 

ডকনা-কাটার সুশবধাদথ ষ ও স্থানীয় জনগদণর কম ষদক্ষত্র বৃশি করদত মশন্দর সাংলগ্ন এলাকায় শশপাং কমদপ্ল্ক্স শনম ষাণ করা 

 দয়দছ। শশপাং কমদপ্ল্ক্সটিদত ৩০টি ডোকান রদয়দছ। প্রকে কাজ দুই বছর আদগ ডশর্  দলও এখাদনা ডকান শশপাং 

কমদপ্ল্দক্সর ডোকাদনর বরাে প্রোন ও চালু করা সম্ভব  য়শন। শশপাং কপমদপ্ল্ক্সটি ডেদবাির সম্পরত্তি উপর ততশর 

 ওয়ার মশন্দর কশমটির সাদথ সমন্বয় না কদর শশপাং কমদপ্ল্ক্সটির বরাে ও চালু সম্ভব  দে না। ডোকান চালু না 

করার কারদণ শশপাং কমদপ্ল্দক্সর অবকাঠাদমা নষ্ট  দয় র্াদে। শশপাং কমদপ্ল্ক্স চালু করার লদক্ষু ডজলা প্রশাসন ও 

প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর সমন্বদয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্র ণ করা ডর্দত পাদর। 
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কান্তরেি মরিবি বন্ধ িরপং কমবেক্স কান্তরেি মরিবি সামবনি অংবিি অস্থায়ী প্দাকান 

 

৩.৫.৭। টয়দলট ব্লক শনম ষাণ 

এ প্রকদের আওতায় মশ লা ও পুরুদর্র জন্য পৃথক টয়দলট শনম ষাণ করা  দয়দছ। বতষমাদন টয়দলটগুদলা বন্ধ আদছ। 

টয়দলট ব্লকটি ডেদবাির সপশির উপর শনশম ষত  ওয়ায় মশন্দর কশমটির সাদথ সমন্বয় না কদর টয়দলট ব্লকটি ইজারা 

প্রোন ও চালু করা সম্ভব  দে না। টয়দলট ব্লক চালু না  ওয়ার কারদণ পর্ ষটকদের শবিতকর অবস্থায় পড়দত  দে। 

টয়দলট ব্লকটি চালু করার লদক্ষু ডজলা প্রশাসন ও প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর সমন্বদয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্র ণ করা ডর্দত পাদর। 

 

 
 

কান্তরেি মরিবি টয়বলট ব্লক কান্তরেি মরিবি টয়বলট কমবেবক্স িালা 

 

৩.৫.৮ শসরাশমক পাথওদয় ও গাশড় পাশকষাং 

এ প্রকদের আওতায় গাশড় পাশকষাং ডজান শনম ষাণ করা  দয়দছ। বতষমাদন গাশড় পাশকষাং ডজান ডথদক মশন্দর কশমটির 

ডলাকজন তাদের ইোমত শ  আোয় করদছন। মশন্দর কশমটি পর্ ষটকদের গাড়ী পাশকষাং এর জন্য বাস/ট্রাক প্রশত ৩০ 

টাকা, মাইদক্রাবাস/ শজপ প্রশত ২০ টাকা কবি আোয় করদছন। এছাড়া পর্ ষটকদের  াটার জন্য শসরাশমক পাথওদয় 

ততশর করা  দয়দছ। এখাদন উদেখ্য ডর্, কান্তশজর মশন্দর সাইট ডথদক বতষমাদন প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর ডকান রাজস্ব আয় 

 দে না।  
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কান্তশজর মশন্দদর গাশড় পাশকষাং 

৩.৫.৯। বাইপাস সড়ক ততশর 

প্রকে বাস্তবায়দনর পূদব ষ শপচ কালাই সড়কটি মশন্দদরর সম্মুখ শেদয় শছল। এ সড়কটি শেদয় প্রচুর ভাশর র্ানবা ন 

চলাচল করত। মশন্দরদক কপন ও কাল ডধায়া (কাব ষন এশমসন) ডথদক রক্ষা করদত বাইপাস সড়কটি ততশর করা 

 দয়দছ। মশন্দরদক কপদনর  দল ডটরাদকাটাগুদলা খুদল র্াওয়ার আশো ততশর  দয়শছল। বাইপাস সড়ক শনম ষাণ 

মশন্দর সাংরক্ষদণর স ায়ক  দয়দছ। 

 

৩.৫.১০। শভশজটর ডশে ও বসার ডবঞ্চ  

এ প্রকদের আওতায় পর্ ষটকদের জন্য কাঠ আর টাশল শেদয় শভশজটর ডশে শনম ষাণ করা  দয়দছ। এই ডশেগুদলাদত 

ডবঞ্চ স্থাপন কদর পর্ ষটকদের শবশ্রাদমর ব্যবস্থা করা  দয়দছ। এছাড়া পাথওদয়র মাদে মাদে স্থাপন করা  দয়দছ বসার 

ডবঞ্চ। শভশজটর ডশদের শপলার শ দসদব ব্যব ার করা  দয়দছ শনম্ন মাদনর কাদঠর খু ুঁটি। র্ার উপর শভশি কদর শভশজটর 

ডশেটি োশড়দয় আদছ। বসার জন্য ততশরকৃত ডবঞ্চগুদলাদত শনম্ন মাদনর কাঠ ব্যব ার করা  দয়দছ। শবশভন্ন জায়গায় 

ইদতামদধ্য বসার ডবঞ্চগুদলা ডভদঙ্গ ডগদছ এবাং বাঁকা  দয় ডগদছ। এখাদন উদেখ্য ডর্, শভশজটর ডশে ও বসার ডবঞ্চগুদলা 

শনম্ন মাদনর কাঠ শেদয় ততশর করায় এর স্থাশয়ত্ব খুব কম। 

 

৩.৫.১১। স্ট্রীট লাইটিাং ও সাইদনজ 

প্রকদের আওতায় ডর্ স্ট্রীট লাইটিাং করা  দয়শছল তা আশধকাাংশ নষ্ট  দয় ডগদছ। লাইটগুদলা প্রকে ডশর্  দয় র্াওয়ার 

পর পশরবতষন করা  য়শন ও ভাঙ্গা লাইটগুদলা ডমরামত করা  য়শন। লাইটিাং বক্স গুদলা চুশর/ নষ্ট  দত পাদর শবধায় 

ডষ্টাদর রাখা  দয়দছ। কান্তশজর মশন্দদর ঐশত াশসক তথ্য সম্বশলত ডকান সাইদনজ ডেখা র্ায়শন। পর্ ষটকদের উদেদশ্য 

ঐশত াশসক তথ্য সম্বশলত সাইদনজ সাংদর্াজন করা প্রদয়াজন।  

 

 

অচল ও ভাঙ্গা েীট লাইট  
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৩.৫.১২। নয়াবাে মসশজে সাংস্কার 

বাাংলাদেদশর শবশভন্ন অঞ্চদলর ডর্সব ঐশত ুবা ী শনেশ ষন ও স্থাপনা বাঙাশলর ইশত াস-ঐশত ু ও ধমীয় মূল্যদবাধ 

সমুন্নত ডরদখদছ, শেনাজপুদরর কা াদরাল উপদজলার নয়াবাে মসশজে এর অন্যতম। প্রাচীন এ মসশজেটির স্থাপতুকলা 

ও শশেদসৌকর্ ষ শনদয় মসশজেটি আজও আদলা ছড়াদে এ অঞ্চদল। মসশজেটির েীঘ ষশেন ডকান সাংস্কার কাজ  য়শন। 

 দল ধীদর ধীদর তা শনজস্ব ঐশত ু  ারাদত বদসশছল। কান্তশজর মশন্দদরর ডথদক মাত্র ডসায়া শকদলাশমটার দুদর 

ডটরাদকাটার ততশর আদরক শনেশ ষন নয়াবাে মসশজে রদয়দছ। নয়াবাে গ্রাদম অবশস্থত  ওয়ায় মসশজেটির নামকরণ 

করা  দয়দছ ‘নয়াবাে মসশজে’। কান্তশজর মশন্দদরর মত নয়াবাে মসশজেটির পাশ শেদয়ও বদয় ডগদছ ডকপা নেী। ১.১৫ 

শবঘা জশমর উপর শনশম ষত এ মসশজেটি প্রাচীন মুসশলম স্থাপদতুর েশ ষনীয় স্থাপনা। মসশজদের প্রদবদশর প্রধান েরজার 

উপর স্থাশপত  লক  দত জানা র্ায়, এটি সম্রাট শিতীয় শা  আলদমর রাজত্ব কাদল ২ তজুষ্ঠ, ১২০০ বঙ্গাদে 

(ইাংদরশজ ১৭৯৩ সাদল) শনম ষাণ করা  য়। ডস সময় জশমোর শছদলন রাজা তবযনাথ। শর্শন শছদলন শেনাজপুর রাজ 

পশরবাদরর সব ষদশর্ বাংশধর। এলাকার অশধবাসীদের ডথদক জানা র্ায় ডর্, ১৮ শতদকর মাোমাশেদত কান্তনগর মশন্দর 

ততশরর কাদজ আগত মুসলমান স্থাপতুশবে ও কমীরা এই মসশজেটি শনম ষাণ কদরন। তারা পশিদমর ডকান ডেশ ডথদক 

এদস নয়াবাদে বসবাস শুরু কদর। তাদের শনদজদের ব্যব াদরর জন্য এই মসশজেটি শনম ষাণ কদরন। প্রকদের আওতায় 

এদত সাংস্কার কার্ ষক্রম করা  দয়দছ। বতষমাদন মসশজদের গাদয়  াটল ও ডশওলার উপশস্থশত ডেখা র্ায়। 

 

  

নয়াবাদ মসরেদ নয়াবাদ মসরেবদি অভযন্তবি প্িওলা 

  

  

নয়াবাদ মসরেবদি অভযন্তবি ফাটল মসরেবদ ঢালাই খু ুঁটিি রপলাডর শভশজটর ডশে  
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৩.৬। র্াট গমু্বজ মসশজদের ঐশত াশসক গুরুত্ব ও কদপাদনদন্টর বতষমান অবস্থা পর্ ষদবক্ষণ 

প্রকে বাস্তবায়দনর র্াট গমু্বজ মসশজে তার পুরাদনা রূপ শ দর ডপদয়দছ। বাংলাবদবিি প্রত্নিারিক রনদি যবনি 

মবে গুরুত্বপূণ য রবষয় েবছ প্রাচীণ মসরেদ স্থাপিয৷ মসশজেটি টিশকদয় রাখদত প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপদতুর সাংস্কার, সাংরক্ষণ 

ও উন্নয়নমূলক কাজ করা  দয়দছ। এছাড়া পর্ ষটন ডকশিক অবকাঠাদমা ততশর কদর পর্ ষটন সুশবধা বৃশি করা  দয়দছ। এ 

প্রকদের আওতায় মসশজদের সাংস্কার ও সাংরক্ষণ, এশি কমদপ্ল্ক্স ও টিদকট কাউন্টার শনম ষাণ, শসরাশমক টাইলদসর 

পাথওদয়, বসার ডবঞ্চ, ডেদনজ শসদেম, শভশজটর ডশে ততশর, টয়দলট ব্লক, ডরে  াউজ, অশ সাস ষ ডকায়াট ষার, জাদুঘর 

আধুশনকায়ন, শেশঘর ঘাট ততশর, স্ট্রীট লাইটিাং, সাইদনজ, সাবমাশস ষবল ওয়াটার পাপ ও েীপ টিউব ওদয়ল, ওভার 

ড ে ওয়াটার ট্যােস  অন্যান্য অবকাঠাদমা শনম ষাণ করা  য়।  

 

৩.৬.১। র্াট গমু্বজ মসশজদের ইশত াস 

ষাট গমু্বে মসরেদ বাংলাবদবিি বাবগিোট প্েলাি দরক্ষণ-পরিবম অবরস্থি একটি প্রাচীন মসরেদ। ধািণা কিা েয় 

োন োোন আলী ১৫ি িিাব্দীবি এটি রনম যাণ কবিন। মসরেবদি পােিগুবলা আনা েডয়রছল িােমেল প্েবক। 

১৯৮৩ রিষ্টাবব্দ ইউবনবস্কা বাবগিোট র্াট গমু্বজ মসশজেটিদক রবশ্ব ঐরিেযবােী স্থাবনি সম্মান প্রদান কবি। মসরেদটি 

উত্তি-দরক্ষবণ বাইবিি রদবক প্রায় ১৬০ ফুট ও রভিবিি রদবক প্রায় ১৪৩ ফুট লম্বা এবং পূব য-পরিবম বাইবিি রদবক 

প্রায় ১০৪ ফুট ও রভিবিি রদবক প্রায় ৮৮ ফুট চওড়া।  

 

মসরেবদি প্ভিবি ৬০টি স্তি বা রপলাি আবছ। এগুবলা উত্তি প্েবক দরক্ষবণ ৬ সারিবি অবরস্থি এবং প্রবিযক 

সারিবি ১০টি কবি স্তি আবছ। প্ররিটি স্তিই পােি প্কবট বানাবনা, শুধু ৫টি স্তি বাইবি প্েবক ইট রদডয় প্ঢবক প্দওয়া 

েডয়প্ছ। এই ৬০টি স্তি ও চািপাবিি প্দয়াপ্লি ওপি বিরি কিা েডয়প্ছ গমু্বে। মসরেদটিি নাম ষাট গমু্বে (৬০ 

গমু্বে) মসরেদ েবলও এোবন গমু্বে প্মাবটও ৬০টি নয়,বিং গমু্বে সংখ্যা ৭৭টি। রমনাবি গমু্ববেি সংখ্যা ৪টি -এ 

রেবসবব গমু্ববেি সংখ্যা দাঁড়ায় প্মাট ৮১ প্ি। িবুও এি নাম েডয়প্ছ ষাটগমু্বে। মসরেবদি প্ভিবি পরিম প্দয়াপ্ল 

১০টি রমেিাব আবছ। মাবেি রমেিাবটি আকাবি বড় এবং কারুকার্ যমরন্ডি। এ রমেিাববি দরক্ষবণ ৫টি ও উত্তবি ৪টি 

রমেিাব আবছ।  

 

৩.৬.২। মসশজে সাংস্কার সাংক্রান্ত পর্ ষাদলাচনা 

অপশরকশেত সাংস্কার ও সম্প্রসারদণ মসশজদের আশেরূপ ক্ষশতগ্রস্ত  ওয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত এই মসশজে৷ পূব ষবতী সমদয় 

অপরিকরল্পি সংস্কাি ও সম্প্রসািবণি কািবণ মসরেবদি মূল ববরিষ্টয রবনষ্ট েবয়বছ৷ র্াট গমু্বজ মসশজদের ডভতদরর 

অাংদশ অবনকবক্ষবত্র্ ঐরিোরসক রনদি যনগুবলাবক রবলীন কবি মসশজেটিবক আধুরনক রূপ প্দয়া েবয়বছ৷ র্াট গমু্বজ 

মসশজদের ডভতদরর স্তম্ভগুদলা শছল মূলত কাদলা পাথদরর ততশর৷ সাংস্কাদরর নাদম উির শেদকর একটি স্তম্ভ খাশল 

েশ ষনাথীদের ডেখার জন্য ডরদখ বাশক স্তম্ভগুদলার মূল্যবান কাদলা পাথর শসদমদন্টর পদলস্তারার প্রদলদপ ডকদক ড লা 

 দয়শছল। এ প্রকদের আওতায় প্রশতটি শপলারদক পূদব ষর কাদলা পাথদর শ শরদয় আনার ডচষ্টা করা  দয়দছ। শকন্তু ছাদের 

অাংশ ঝুুঁশকপূণ ষ  ওয়ায় ছাদের প্ল্াোর প্রদলপ অপসারণ করা সম্ভব  য়শন। বতষমাদন র্াট গমু্বজ মসশজদের ডভতদরর 

অাংদশ অদনক জায়গাদতই ডশওলার উপশস্থশত ডেখা র্ায়। এখাদন একটি শেঘী রদয়দছ। শেঘীর পশিম ও েশক্ষণ শেদক 

ডকান বাউন্ডাশর ডনই। ডসখান শেদয় স্থানীয় জনগণ শেঘীটি ব্যব ার করদছ। প্রাচীদরর ভাঙ্গা অাংশ শেদয় প্রত্নতাশত্ত্বক 

এলাকায় ছাগল অবাদধ শবচরণ করদছ এবাং স্থানীয় এলাকায় ডলাকজন ঢুদক পড়দছ। 
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র্াট গমু্বজ মসশজে ১৯৯৬ অপশরকশেত সাংস্কার কাজ (১৯৯৯-২০০২) 

 

 

র্াট গমু্বজ মসশজদের অভুন্তদর কাদলা পাদথদরর স্তম্ভ অপশরকশেত সাংস্কার কাদজর মধ্যদম নতুন কদর 

পাদথদরর গাদয় প্ল্াোরকৃত স্তম্ভ 

  
প্ল্াোর অপসারদণর পর মসশজদের অভুন্তরভাগ গমু্বদজ  াটল 
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বিযমাবন প্িওলা ধিা ষাট গমু্বে মসরেবদি অভযন্তি ভাগ 

 

 

 ৩.৬.৩। ডরে  াউজ শনম ষাণ 

প্রকদের আওতায় পুিািন প্িট োউে প্ভবে প্সোবন নতুন কবি ডরে  াউজ শনম ষাণ করা  দয়দছ। ডরে  াউজটি 

বতষমাদন চালু আদছ। 

 

৩.৬.৪। টয়দলট ব্লক শনম ষাণ  

এ প্রকদের আওতায় মশ লা ও পুরুর্দের জন্য পৃথক টয়দলট শনম ষাণ করা  দয়দছ। পর্ ষটকদের জন্য শনশম ষত টয়দলট 

ব্লদকর ডভতদর অপশরেন্ন পশরদবশ শবরাজ করদছ। টয়দলদটর ডবশসদন পাশন পড়দছ না এবাং টয়দলদটর শকছু লাইট নষ্ট 

আদছ।  

 

৩.৬.৫। এশি কমদপ্ল্ক্স শনম ষাণ 

র্াট গমু্বজ মসশজদের প্রদবশ পদথ এশি কমদপ্ল্ক্স শনম ষাণ করা  দয়দছ। প্রশতশেন সকাল ৯টা ডথদক শবকাল ৫টা পর্ ষন্ত 

পর্ ষটকদের জন্য প্রদবশ শ  শেদয় পুরাকীশতষ পশরেশ ষন করার ব্যবস্থা রদয়দছ। প্রশতশেন েশ ষনাথীদের ডথদক আশাব্যজক 

রাজস্ব আোয়  দে। 

 

 

মসশজদের এশি কমদপ্ল্ক্স 
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৩.৬.৭। শভশজটর ডশে, বসার স্থান ও শসরাশমক পাথওদয় 

এ প্রকদের আওতায় পর্ ষটকদের জন্য কাঠ আর টাশল শেদয় শভশজটর ডশে শনম ষাণ করা  দয়দছ। এই ডশেগুদলাদত 

ডবঞ্চ স্থাপন কদর পর্ ষটকদের শবশ্রাদমর ব্যবস্থা করা  দয়দছ। এছাড়া পাথওদয়র মাদে মাদে স্থাপন করা  দয়দছ বসার 

ডবঞ্চ। শভশজটর ডশদের শপলার শ দসদব ব্যব ার করা  দয়দছ শনম্ন মাদনর কাদঠর খু ুঁটি। র্ার উপর শভশি কদর শভশজটর 

ডশেটি োশড়দয় আদছ। বসার জন্য ততশরকৃত ডবঞ্চগুদলাদত শনম্ন মাদনর কাঠ ব্যব ার করা  দয়দছ। শবশভন্ন জায়গায় 

ইদতামদধ্য বসার ডবঞ্চগুদলা ডভদঙ্গ ডগদছ এবাং বাঁকা  দয় ডগদছ। এখাদন উদেখ্য ডর্, চারটি সাইদটর মদধ্য শুধুমাত্র 

এখাদন শভশজটর ডশেটি স্থাশয়ত্ব বাড়াদত কাদঠর গুশরর শনদচর অাংশ পাকা করা  দয়দছ।  

 

 

র্াট গমু্বজ মসশজদের শভশজটর ডশে 

 

৩.৬.৮। আনসার ছাউশন শনম ষাণ 

র্াট গমু্বজ মসশজদের  অভুন্তদর শনরাপিার কাদজ শনদয়াশজত আনসার ব্যাদটশলয়নদের জন্য আনসার ডশে শনম ষাণ 

করা  দয়দছ। আনসার ছাউশনদত থাকার ব্যবস্থা সেস্যদের তুলনায় অপ্রতুল।  

 

৩.৬.৯। অশ সার ডকায়াট ষার শনম ষাণ 

প্রকদের আওতায় অশ সাস ষ ডকায়াট ষার শনম ষাণ করা  দয়দছ। বতষমাদন সাইদট শনদয়াশজত অশ সার ডসখাদন অবস্থান 

করদছন।  

 

৩.৬.১০। মসশজদের পাদশ লাইটিাং, স্ট্রীট লাইটিাং ও সাইদনজ 

মসশজদসর চাশরশেদক লাইটিাং করা  দয়দছ। লাইটগুদলা প্রকে ডশর্  দয় র্াওয়ার পর পশরবতষন করা  য়শন। প্রকদের 

আওতায় ডর্ স্ট্রীট লাইটিাং করা  দয়শছল তা আশধকাাংশ নষ্ট  দয় ডগদছ অথবা ডভদঙ ডগদছ। লাইটগুদলা প্রকে ডশর্ 

 দয় র্াওয়ার পর বােলানও  য়শন ও ভাঙ্গা লাইটগুদলা ঠিক করা  য়শন। সাইদটর শেকশনদে ষশনায় ইাংদরশজর 

পাশাপাশশ বাাংলার ব্যব ার ডেখা র্ায়শন। সাইদনদজ আরও শবস্তাশরত ঐশত াশসক তথ্য উদেখ করা প্রদয়াজন শছল। 

 

৩.৬.১১। র্াট গমু্বজ মসশজে জাদুঘর আধুশনকায়ন 

ষাট গমু্বে মসরেবদি দরক্ষণ পূব য প্কাবণ োদুর্িটি আধুরনকায়ন কিা েবয়বছ। বাবগিোট অঞ্চল প্েবক সংগৃেীি 

প্রত্নতাশত্ত্বক রনদি যন প্রদি যবনি উবেবশ্যই োদুর্িটি কিা েবয়বছ। এই প্েলা সম্পরকযি অবনক ইরিোস-ঐরিবেযি 

স্মািক পাওয়া র্াবব এোবন। িবয়বছ রবরভন্ন ধ্বংসাববিষ প্েবক পাওয়া স্মৃরিরচহ্ন, মুদ্রা, বাসন, বিেসপত্র্, মানরচত্র্, 

আবিা আবছ রলরপবদ্ধ ইরিোস। আকষ যনীয় রেবসবব িবয়বছ সািাবদবিি আনাবচ কানাবচ ছরড়বয় োকা অসংখ্য 

মসরেদ ও পুিািারিক স্থাপনাি সুিি সব ছরব। জাদুঘদরর শেসদপ্ল্দত রাখা  দয়দছ োন োোন আরলি ঐরিোরসক 

কুরমবিি মরম। প্রাপ্ত িথ্য মবি কালাপাোড় বা ধলাপাোবড়ি মৃি িিীিবক মরম কবি অেবা শুধু চামড়া রদবয় এই 

িারম বানাবনা েবয়বছ। র্রদও মাোটি সম্পূণ যই কৃরত্র্ম। একটি গ্যালাশর সম্প্রসারণ করা  দয়দছ এবাং জাদুঘদরর 

ডমদেদত টাইলস স্থাপন করা  দয়দছ। জাদুঘদরর ছাে ডমরামত করা  দয়দছ।  
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র্াট গমু্বজ মসশজে জাদুঘদরর শেসদপ্ল্ 

 

 

৩.৭। ম াস্থানগড় ঐশত াশসক গুরুত্ব ও কদপাদনদন্টর বতষমান অবস্থা পর্ ষদবক্ষণ 

সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেদভলপদমন্ট প্রদজদক্টর আওতায় ম াস্থানগড়দক েশ ষনীয় করদত প্রত্নতাশত্ত্বক 

স্থাপদতুর সাংস্কার, সাংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করা  দয়দছ। এছাড়া পর্ ষটন ডকশিক অবকাঠাদমা ততশর কদর 

পর্ ষটন সুশবধা বৃশি করা  দয়দছ। এ প্রকদের আওতায় ম াস্থানগদড়র সাংস্কার ও সাংরক্ষণ, ডকাকার মূল প্রদবশিার ও 

টিদকট কাউন্টার, জাদুঘদরর এশি কমদপ্ল্ক্স, শসরাশমক টাইলদসর পাথওদয়, বসার ডবঞ্চ, কার পাশকষাং ডজান, শভশজটর 

ডশে, টয়দলট ব্লক,ো  েরশমটশর, ফুে ডকাট ষ ও জাদুঘর আধুশনকায়ন, স্ট্রীট লাইটিাং, সাইদনজ, সাবশমশসবল ওয়াটার 

পাপ ও েীপ টিউব ওদয়ল, ওভার ড ে ওয়াটার ট্যাে অন্যান্য অবকাঠাদমা শনম ষাণ করা  দয়দছ।  

 

৩.৭.১। ম াস্থানগদড়র ইশত াস 

মোস্থানগড় বাংলাবদবিি একটি অন্যিম প্রাচীন পুিাকীরিয। প্ররসদ্ধ এই নগিী ইরিোবস পুণ্ড্রবধ যন বা পুণ্ড্রনগি নাবমও 

পরিরচি রছল। এক সময় মোস্থানগড় বাংলাি িােধানী রছল। রর্শু রিবষ্টি েবেিও আবগ অে যাৎ প্রায় আড়াই োোি 

বছি পূবব য এোবন সভয েনপদ গডড় উবঠরছল প্রত্নিারিক ভাববই িাি প্রমাণ রমবলবছ। ২০১৬ সাবল 

এটি সাবকযি সাংস্কৃরিক িােধানী রেবসবব প্র্াষণা েয়। প্রাচীি প্বরষ্টি এই নগিীি প্ভিি িডয়প্ছ রবরভন্ন আমবলি 

প্রত্নিারিক রনদি যন। কডয়ক িিাব্দী পর্ যন্ত এ স্থান পিাক্রমিালী প্মৌর্ য, গুপ্ত, পাল ও প্সন িাসকববগ যি প্রাবদরিক 

িােধানী ও পিবিীকাবল রেন্দু সামন্ত িাোবদি িােধানী রছল। র্তিীয় রিষ্টপূব যাব্দ প্েবক পঞ্চদি রিষ্টাব্দ পর্ যন্ত অসংখ্য 

রেন্দু িাো ও অন্যান্য ধবম যি িাোিা িােত্ব কবিন। মোস্থানগডড়ি অবস্থান বগুড়া প্েলাি রিবগঞ্জ উপবেলায়। 

বগুড়া িেি প্েবক প্রায় ১৩ রক.রম. উত্তবি কিবিায়া নদীি পরিম িীবি প্গবল এই িেবিি ধ্বংসাববিষ প্দো র্ায়৷। 

প্রাচীন িেবিি প্কবেরস্থি বিযমাবন দুবগ যি রভিবি কডয়কটি রঢরব ও রনম যাণ রনদি যন প্দেবি পাওয়া র্ায়। এগুবলাি 

মবে রেয়ি, মানকালীি ধাপ,পিশুিাবমি বাসগৃে, ববিাগীি রভটা, প্োদাি পােি রভটা, মুরনি প্র্ান প্রভৃরি 

উবল্লেবর্াগ্য। উত্তি-পূব য প্কাবণ কডয়কটি ধাপ িডয়প্ছ র্া োোের্াটা পর্ যন্ত রবস্তৃি। োোের্াটাি রকছুটা সামবন 

কিবিায়া নদীি িীবি প্গারবি রভটা (বগারববিি মরিি) অবরস্থি।  

 

৩.৭.২। ম াস্থানগদড় প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন সপদকষ পর্ ষাদলাচনা  

দুই  াজার বছদররও ডবশশ সমদয়র ইশত াস ধারণ কদর রাখা েশক্ষণ এশশয়ার অন্যতম প্রাচীন শনেশ ষন বগুড়ার 

ম াস্থানগদড়র পুণ্ড্রবধ ষন নগরী। প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন ডথদক জানা র্ায়, কদয়ক শতােী পর্ ষন্ত এ স্থানটি শছল পরাক্রমশীল 

ডমৌর্ ষ, গুপ্ত এবাং পাল রাজাদের প্রাদেশশক ও পরবতীকাদল সামন্ত রাজাদের রাজধানী। বাাংলার প্রাচীনতম রাজধানী, 

শ ন্দু, ডবৌি ও মুসশলম সাংস্কৃশতর সঙ্গমস্থল ম াস্থানগড়। এখদনা ম াস্থানগদড়র এখাদন-ওখাদন ছশড়দয়-শছটিদয় পদড় 

আদছ প্রাচীন আমদলর অসাংখ্য ভবন। সাংস্কার কাদজর আওতায় দুগ ষপ্রাচীদরর পূব ষ ও উিরাাংদশর ডর্সবস্থাদন পূদব ষ খনন 
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সপন্ন  য়শন ডসখাদন খনন এবাং সাংরক্ষণ করা  দয়দছ। শকন্তু এই সাংস্কার কাজ সম্পূণ ষ ম াস্থানগদড়র তুলনায় অশত 

নগণ্য। েশ ষনাথীদের অবাধ শবচরদণর কারদণ শবশভন্ন স্থাপনা ডথদক খুদল ডর্দত শুরু কদরদছ ইট। প্রাচীরদঘরা এ অাংদশর 

ডভতদর অদনক শচশিত স্থাপনা রদয়দছ। শবশভন্ন রাজবাংদশর আমদল শনশম ষত এসব পুদরাদনা ভবদনর ধ্বাংসাবদশদর্র 

ডবশশর ভাগই রদয়দছ মাটির নীদচ। ম াস্থানগদড়র প্রচুর জায়গা বতষমাদন স্থানীয় মানুদর্র েখদল চদল শগদয়দছ। এ 

স্থাপনা রক্ষা করদত  দল আমাদের এখনই সতকষ  দত  দব। 

 

৩.৭.৩। ম াস্থানগদড় মাে শেদয় ভারী র্ানবা ন চলমান, শপকশনক ও নেী ূরর্ণ 

শপকশনদকর নাদম প্রকে এলাকায় তনরাজু শবরাজমান। শপকশনদকর নাদম বাইদর ডথদক ডেদকাদরটর এদন বাঁশ ডগদর 

গতষ কদর প্যাদন্ডল ততশর করা  দে। শপকশনক করার জন্য আলাো ডকান প্রদবশ শ  ডনয়া  দে না। ডজনাদরটর চাশলদয় 

সাউন্ড শসদেম ব্যব ার কদর উচ্চ ভশলউদম গান বাজাদনা  দে। বাইদর ডথদক ডেদকাদরটর এদন সীমানা প্রাচীদরর 

ডভতর কাঠ কয়লা পুশড়দয় করা  দে শপকশনদকর রান্না। কাঠকয়লা পুশড়দয় রান্না করার  দল প্রকে এলাকায় কাব ষন 

শনিঃসরণ বৃশি পাদে র্া প্রত্নতশত্ত্বক স্থাপনার জন্য ক্ষশতকর। প্রকে এলাকাটিদত শপকশনদকর উশেষ্ট খাবার ড লা  দে 

করদতায়া নেীদত। নেীর তীদর ও নেীদত পাশনর ডবাতল, খাবাদরর প্যাদকট, প্ল্াশস্কদকর খাবার ডপ্ল্ট ছশড়দয় শছটিদয় 

থাকদত ডেখা র্ায় র্া নেী ূরর্ণ করদছ। প্রকে এলাকায় পশরষ্কার পশরেন্নতা রক্ষাদথ ষ উদযাদগর অভাব পশরলশক্ষত 

 য়।  

 

  

ম াস্থানগদড়র অভুন্তদর শপকশনদকর ব্যবস্থা প্ল্াশেদকর ডপ্ল্ট গ্লাস শেদয় করদতায়া নেী ূরর্ণ 

 

৩.৭.৪। ম াস্থানগদড় শনশম ষত ডরে  াউজ 

অপ্রকদের আওতায় ডরে  াউদজ ডকান সাংস্কার করা  য়শন। বতষমাদন প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর পুরাতন ডরে  াউসটি 

ব্যব ার করা  দে। 

 

৩.৭.৫। টয়দলট ব্লক 

এ প্রকদের আওতায় মশ লা ও পুরুর্দের জন্য পৃথক টয়দলট শনম ষাণ করা  দয়দছ। পর্ ষটকদের জন্য শনশম ষত টয়দলট 

ব্লদকর ডভতদর অপশরেন্ন পশরদবশ শবরাজ করদছ।  

 

৩.৭.৬। জাদুঘদরর এশি কমদপ্ল্ক্স, শসরাশমক পাথ ওদয় ও গাশড় পাশকষাং এলাকা 

ম াস্থান জাদুঘদর এশি কমদপ্ল্ক্স ও গাশড় পাশকষাং এলাকা এ প্রকদের আওতায় শনম ষাণ করা  দয়দছ। এখান ডথদক 

প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর প্রচুর রাজস্ব আয়  দে।  

 

৩.৭.৭। শভশজটর ডশে ও বসার ডবঞ্চ  

এ প্রকদের আওতায় পর্ ষটকদের জন্য কাঠ আর টাশল শেদয় শভশজটর ডশে শনম ষাণ করা  দয়দছ। এই ডশেগুদলাদত 

ডবঞ্চ স্থাপন কদর পর্ ষটকদের শবশ্রাদমর ব্যবস্থা করা  দয়দছ। এছাড়া পাথওদয়র মাদে মাদে স্থাপন করা  দয়দছ বসার 
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ডবঞ্চ। শভশজটর ডশদের শপলার শ দসদব ব্যব ার করা  দয়দছ শনম্ন মাদনর কাদঠর খু ুঁটি। র্ার উপর শভশি কদর শভশজটর 

ডশেটি োশড়দয় আদছ। বসার জন্য ততশরকৃত ডবঞ্চ গুদলাদত শনম্ন মাদনর কাঠ ব্যব ার করা  দয়দছ। শবশভন্ন জায়গায় 

ইদতামদধ্য বসার ডবঞ্চগুদলা ডভদঙ্গ ডগদছ এবাং বাঁকা  দয় ডগদছ। এখাদন উদেখ্য ডর্, বতষমাদন ডবশশকছু শভশজটর 

ডশেগুদলাদত দুঘ ষটনা এড়াদত ঝুুঁশকপূণ ষ সাইন ডবাে ষ টাশঙ্গদয় রাখা  দয়দছ। প্রকদের মাত্র দুই বছদরর মদধ্য শভশজটর 

ডশেটি অদর্াগ্য  দয় ডগদছ র্া আমাদের কাম্য নয়। 

 

 
 

ঝুুঁশকপূণ ষ শভশজটর ডশে শভশজটর প্িবিি অভযন্তবি “দি যক ছাউরন ঝুঁরকপূণ য” 

সাইনববাি য 

 
 

নষ্ট েবয় র্াওয়া কাবঠি খুটি 

৩.৭.৮। কাদঠর শিঁশড় ও ডসতু 

এ প্রকদের আওতায় ম াস্থানগদড় কাদঠর শিঁশড় ও কাদঠর ডসতু শনম ষাণ করা  দয়দছ। শিঁশড় ও ডসতু শনম ষাদণ শনম্ন 

মাদনর কাঠ ব্যব ার করা  দয়দছ। ডসতুগুদলা অদনক জায়গায় ডভদঙ ডগদছ। ভাঙ্গা ডসতুর কারদণ ডর্ ডকান সময় বড় 

দুঘ ষটনা ঘদট ডর্দত পাদর। 

 

৩.৭.৯। আনসার ছাউশন শনম ষাণ  

ম াস্থানগদড় শনরাপিার কাদজ শনদয়াশজত আনসার ব্যাদটশলয়নদের জন্য শনম ষাণ করা  দয়দছ ব্যারাক। আনসার 

ছাউশনদত আনসার শনরাপিার কাদজ শনদয়াশজত সেস্যরা শনদয়াশজত রদয়দছন।  

 

৩.৭.১০। ো  ডকায়াট ষার শনম ষাণ  

প্রকদের আওতায় ো  ডকায়াট ষার শনম ষাণ করা  দয়দছ। এ সকল রুমগুদলা পর্ ষটকদের তেশনক ৩০০ টাকা  াদর ভাড়া 

ডেয়া  দে। শনশম ষত ো  ডকায়াট ষাদরর বতষমান অবস্থা অতুন্ত খারাপ। ো  েরশমটশরদত টাইলদসর পশরবদতষ লাল 

শসদমদন্টর ডমদে করা  দয়দছ। মূল রাস্তা ডথদক েরশমটশরদত ডকান এদপ্রাচ ডরাে করা  য়শন। শনম্ন মাদনর কাদঠর 
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েরজা,  ুাদন্ডল ব্যব ার করা  দয়দছ। টয়দলদট কদমাে ব্যব ার করা  য়শন। জানালায় ও েরজার  াতদল মশরচা পদড় 

ডগদছ। 

 

 

ম াস্থানগড় ো  েরশমটশর  

 

 

ম াস্থানগড় ো  েরশমটশর  

   
ম াস্থানগড় ো  েরশমটশরর অভুন্তদরর অবস্থা 
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৩.৭.১১। ফুে ডকাট ষ শনম ষাণ 

প্রকদের আওতায় ম াস্থানগদড় ফুে ডকাট ষ শনম ষাণ করা  দয়দছ র্া বতষমাদন পর্ ষটন কদপ ষাদরশন পশরচালনা করদছ। 

ম াস্থানগদড় আগত পর্ ষটক ফুে ডকাট ষটির খায মূল্য আরও সাশ্রয়ী করা প্রদয়াজন বদল তাদের মতামত শেদয়দছন। 

 

 
 

ফুে ডকাট ষ ম াস্থানগড় 

 

 

৩.৭.১২। শস্ট্রট লাইটিাং ও সাইদনজ 

প্রকদের আওতায় ডর্ স্ট্রীট লাইটিাং করা  দয়শছল তা অশধকাাংশ নষ্ট  দয় ডগদছ অথবা ডভদঙ ডগদছ। লাইটগুদলা প্রকে 

ডশর্  দয় র্াওয়ার পর বােলাদনা  য়শন ও ভাঙ্গা লাইটগুদলা ঠিক করা  য়শন।  

 

৩.৭.১৩। ম াস্থানগড় জাদুঘর আধুশনকায়ন 

ম াস্থানগড় ডথদক সাংগৃ ীত প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষদনর পাশাপাশশ আদশপাদশর নানা অঞ্চল ডথদক পাওয়া প্রাচীন সামগ্রী 

রাখা  দয়দছ এ জাদুঘদর। এ প্রকদের আওতায় ম াস্থানগড় জাদুঘর আধুশনকায়ন করা  দয়দছ। শকন্তু জাদুঘরটিদত 

অতুন্ত শনম্ন মাদনর ডবাদে ষর শেসদপ্ল্ ডেয়া  দয়দছ। শেসদপ্ল্দত ঘুণ ধদরদছ এবাং শকছু শেদনর মাদে এটি ব্যব ার 

উপদর্াগী থাকদব না। জাদুঘদরর অভুন্তদর এলইশে টিশভ ও মাশিশমশেয়া ডপ্রাদজক্টদরর ব্যবস্থা রাখা  য়শন। 
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োদুর্বিি ভাঙ্গা অংি ও ফাটা অংি 

 

 

৩.৮। প্রকে বাস্তবায়নকালীন সমস্যা 

 

৩.৮.১। শেশপশপ প্রণয়দন সীমাবিতা 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রকেটির শেশপশপ প্রণয়দন শনদম্নাি সীমাবিতাগুদলা শচশিত 

করা শগদয়দছ।  

1. মূল শেশপশপদত জশম অশধগ্র দণর উপযুি মূল্য ধরা  য়শন।  লশ্রুশতদত জশম অশধগ্র ণ করা সম্ভব  য়শন। 
অথ ষাৎ প্রাক্কলনটি বাস্তবসম্মত শছল না। 

2. শেশপশপ প্রণয়দনর সময় কান্তশজর মশন্দর রাজ শেনাজপুর রাজদেদবাির ডেদটর সপশি ও এটি মশন্দর 

কশমটির তত্ত্বাবধায়দন পশরচাশলত এর ডকান উদেখ শছল না। 

 

৩.৮.২। জশম অশধগ্র দণ সমস্যা 

প্রকে এলাকার জশম অশধগ্র দণর শবর্য়টি শেশপশপ উদেখ থাকদলও পরবতীদত জশম অশধগ্র দণর মত উপযুি জশম 

খু ুঁদজ পাওয়া র্ায়শন। এছাড়া শেশপশপ প্রস্তুত কালীন সমদয় ধার্ ষ কৃত জশমর মূল্য  দত বতষমাদন জশমর মূল্য বৃশি 

পাওয়ায় উদেশখত জশম অশধগ্র ণ করা কষ্টসাধ্য  দয় পদড়। পরবতীদত এটি আরশেশপশপ ডথদক বাে ডেওয়া  য়। এদত 

প্রকদের শেজাইদন ব্যাপক পশরবতষন আদস। শেশপশপ প্রণয়দনর সময় প্রকদের জশম অশধগ্র ণ খাতটি শছল। জশম 

অশধগ্র ণ কদর এদত অবকাঠাদমা ডর্মন ডরে  াউস, েরশমটশর, শমউশজয়াম শনম ষাণ করার কথা শছল। জশম অশধগ্র ণ 

সম্ভব না  ওয়ায় প্রত্নতাশত্ত্বক সাইদটর অভুন্তদর শনদয়াগকৃত কনজারদভশন টিদমর আপশি সদত্ত্বও অবকাঠাদমা শনম ষাণ 

করা  য়। এখাদন উদেখ্য ডর্, ম াস্থানগদড় প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন সম্বশলত প্রচুর এলাকা ডব াত  দয় আদছ। বতষমাদন প্রশত 

বছর সরকার শকছু শকছু জশম অশধগ্র ণ করদছ।  

 

৩.৮.৩। জশম অশধগ্র ণ না করদত পারায় শেশপশপর মূল পশরকেনা ডথদক সদর আসা 

মূল শেশপশপদত ভূশম অশধগ্র দণর সাংস্থান শছল এবাং এই অশধগ্র ণকৃত ভূশমর উপর পর্ ষটন ডকশিক অবকাঠাদমা 

শনম ষাদণর পশরকেনা শছল। শকন্তু পরবতীদত ভূশম অশধগ্র ণ বাে ডেয়ার  দল বতষমাদন প্রশতটি সাইদটর অভুন্তদর পর্ ষটন 

ডকশিক অবকাঠাদমা শনম ষাণ করা  য়।  দল শেশপশপর শেজাইন ডথদক সদর আসদত  দয়দছ। পরবতীদত অবকাঠাদমা 

শনম ষাদণর সঠিক জায়গা শনধ ষারদণ সমস্যার মুদখ পড়দত  য়। এখাদন উদেখ্য ডর্, ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুাদনর েীঘ ষ 

ডময়ােী পশরকেনায় পা াড়পুর ও ম াস্থানগদড় স্থাশপত ডভৌত অবকাঠাদমা অপসারদণর করা প্রদয়াজন বদল উদেখ 

করা  দয়দছ। 
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৩.৮.৪। কান্তশজর মশন্দদর সাংস্কার কার্ ষক্রদম সমস্যা 

কান্তশজর মশন্দরটি রাজ ডেদবাির এদেদটর এদজন্ট কতৃষক বতষমাদন রক্ষণাদবক্ষণ ও পূজা অচ ষনা পশরচাশলত  দয় 

আসদছ। মশন্দরটি শেনাজপুর রাজদেদবাির এদেদটর একটি অাংশ। ডেদবাির এদেট বতষমাদন মশন্দরটি ডেখাদশানা 

কদর। এখাদন শনয়শমত পূজা অচ ষনা করা  য়। মশন্দদর সাংস্কার কার্ ষক্রদম পূজা করদত সমস্যা  শেল। প্রথদম এটি 

সনাতন ধম ষাবলম্বীদের পূণ ষস্থান  ওয়ায় মশন্দদরর উপদর উদঠ সাংস্কার কাদজ তাদের আপশি শছল।  

 

৩.৮.৫। পরামশ ষক শনদয়াদগ শবলম্ব 

প্রকদের সাংস্কার, সাংরক্ষণ ও শনম ষাণ কাদজর জন্য আন্তজষাশতক ও ডেশীয় পরামশ ষক শনদয়াগ করা  দয়শছল। এ 

পরামশ ষকগণ এশেশবর মাধ্যদম শনব ষাশচত  দয়শছল। মূল প্রকেটি অনুদমােদনর পর শবশভন্ন পরামশ ষক শনদয়াগ কদর 

প্রকদের কাজ শুরু করদত প্রায় ২ বছর শবলম্ব  য়। পূদব ষ সাতটি প্যাদকদজ পূতষ কাদজর পশরকেনা থাকদলও 

সাংদশাশধত শেশপশপদত আটটি প্যাদকদজ কাজ সপন্ন করা  য়।  

 

৩.৮.৬। বর্ ষার সময় প্রত্নতাশত্ত্বক খনদন সমস্যা 

আমাদের ডেদশ পাশনর ডলদভল অদনক ওপদর৷ খনন করার শকছুশেন পরই বর্ ষকাদল খনদনর পদকটগুদলাদত পাশন উদঠ 

র্ায়। ডস কারদণ বর্ ষা ডমৌসুদম প্রত্নতাশত্ত্বক খনদন সমস্যা  দয়শছল।  

 

৩.৮.৭। প্রদজক্ট ম্যাদনজদমন্ট ইউশনদট সাইদটর জনবল অন্তভু ষি না করা 

প্রকে পশরচালনা স জ ও কার্ ষকরী করদত এ প্রকদে সুশনশে ষষ্ট প্রদজক্ট ম্যাদনজদমন্ট ইউশনট গঠন করা  দয়শছল। 

প্রদজক্ট ম্যাদনজদমন্ট ইউশনদট গঠদন শবলম্ব  দয়শছল। তদব এখাদন উদেখ্য ডর্, প্রকদের প্রদজক্ট ম্যাদনজদমন্ট 

ইউশনটদত ৪১ জন জনবদলর সাংস্থান শছল। এর মধ্য ডথদক প্রকে পশরচালক, উপ প্রকে পশরচালক ডপ্রর্দণ এবাং 

শসশনয়র ইশজশনয়ার (আশকষওলশজকুাল ইশজশনয়ার) ও স কাশর আশকষদটক্টদক অশতশরি োশয়দত্ব শনদয়াগ ডেয়া 

 দয়শছল। বাশক ৩৭ জন জনবলদক সরাসশর এবাং আউটদসাশস ষাং এর মাধ্যদম শনদয়াগ ডেয়া  দয়শছল। সাইবটি প্রত্নতত্ত্ব 

অশধেপ্তদরদর েনবলবক প্রকল্প কাবে অন্তভু যক্ত না কিায়, সাইদটর প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরদর জনবদলর মাদে ও প্রকদের 

শনদয়াগকৃত জনবদলর মাদে সমন্বদয়র অভাব শছল। 
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চতুথ ষ অধ্যায় 

প্রকদের ক্রয় পশরকেনা পর্ ষাদলাচনা 

 

৪.১। প্রকদের ক্রয় পশরকেনা 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রকেটির শেশপশপ অনুর্ায়ী পণ্য ক্রয় সাংক্রান্ত ১৫টি, কার্ ষ ক্রয় 

সাংক্রান্ত ৮টি এবাং ডসবা ক্রয় সাংক্রান্ত ৩টি স  ডমাট ২৬টি প্যাদকজ শছল। সকল প্যাদকদজ পণ্য, ডসবা ও কার্ ষ 

সপােদন চুশি করা  দয়শছল। কার্ ষ সাংক্রান্ত প্যাদকজ খাদত সব ষাশধক বরাে শছল। কার্ ষ ক্রয় সাংক্রান্ত অঙ্গশভশিক 

অগ্রগশতর তথ্য শনম্নরুপ: 

 

সাংদশাশধত শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকদের ক্রয় পশরকেনা শনম্নবশণ ষত সারণীদত ডেওয়া  লিঃ  

(লক্ষ টাকায়) 

ক্র
শম
ক
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প্য
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র
প
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ম
ন্ত্র
দ
ন
র
  

ত
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র
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 চু
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 স্ব
াক্ষ
দ
র
র
  

ত
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র
খ

 

চু
শি
 অ
নু
র্
ায়
ী 
ক
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স
ম
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প্ত
র
 ত
াশ
র
খ

 

ব
াস্ত
দ
ব
 ক
াজ
  

স
ম
াশ
প্ত
র
 ত
াশ
র
খ

 

১ েশব্লউ ০১: পাোড়পুি ডবৌিশব ার, নওগাঁি 

পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন 

১১৩১.০০ ৯৮২.৬৫  ২৭.১০.

২০১৩ 

২২.১২.

২০১৩ 

৩১.০৩.

২০১৫ 

১৫.০৫.

২০১৬ 

২ েশব্লউ ০৩: মোস্থানগড়, বগুড়াি পর্ ষটন সুশবধা 

ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন 

৭৬১.০০ ৬৬১.৬৫ ১৯.১১.

২০১৩ 

০৪.০৪.

২০১৪ 

৩১.০৩.

২০১৫ 

১৫.০৫.

২০১৬ 

৩ েশব্লউ ০৫: কান্তশজর মশন্দর, রদনােপুবিি 

পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন 

১০৮৪.০০ ৯১০.৭৭ ১৩.১০.

২০১৩ 

১০.১২.

২০১৩ 

৩১.০৩.

২০১৫ 

১৫.০৫.

২০১৬ 

৪ েশব্লউ ০৬: ষাট গমু্বে মসরেদ, বাবগিোবটি 

পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন 

৯৩৫.২৩ ৯৩৫.২৩ ১৪.০৮.

২০১৩ 

১৭.১১.

২০১৩ 

৩১.০৩.

২০১৫ 

০২.০৫.

২০১৬  

৫ েশব্লউ ০২: ষাট গমু্বে মসরেদ, পাোড়পুি 

ডবৌিশব ার, মোস্থানগবড় অবরস্থি শবযমান 

স্থাপনাগুদলার র্থার্থ সাংরক্ষণ ও পশরদবদশর 

উন্নয়ন 

২২৯১.০০ ২২৯০.৫২  ২০.০৫

.২০১৪ 

২৫.০৯

.২০১৪ 

৩১.০২.

২০১৬  

৩১.১১.

২০১৬ 

৬ েশব্লউ ০৭: ৪টি সাইট-এ ল্যান্ডদস্কশপাং ৩০৮.৯৮ ২৯৭.৩৮ ০১.০১.

২০১৬ 

১০.০৫.

২০১৬ 

০১.০২.

২০১৭  

২৫.১০.

২০১৬ 

৭ েশব্লউ ০৮: সাইদনজ এবাং জাদুঘর প্রেশ ষনীর 

উন্নয়ন 

৪৯২.০০ ৪৪২.৯৬ ১৭.০৫.

২০১৬ 

১৬.০৭

.২০১৬ 

০৮.০১.

২০১৭ 

০৮.১২.

২০১৬ 

৮ এস -০১: প্রকে ব্যবস্থাপনা, নকশা ও 

তত্ত্বাবধান কনসাদিশি (শপএমশেএসশস) ডসবা 

১৫৮৭.১৮  ১৪৪৬.৪৩ ২৬.০৭

.২০১১  

২০.১২.

২০১২ 

৩১.০৩.

২০১৫  

৩১.১২.

২০১৬  

(সূত্রিঃ শপশসআর) 

 

সাংদশাশধত শেশপশপ এবাং বাস্তব অগ্রগশত পর্ ষাদলাচনা করদল ডেখা র্ায় ডর্, প্রায় প্রশতটি প্যাদকজই চুশিদত শনধ ষাশরত 

সপােদনর তাশরখ  দত প্রায় এক বছর ডবশী সময় অশতক্রান্ত  দয় সমাপ্ত  য়। প্রকে মূল্য প্রায় ৫২.৭৪ ডকাটি টাকা 

বৃশি পায়। র্া মূল শেশপশপ ডথদক প্রায় ৯০.৯৮% ডবশী। 
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(লক্ষ টাকায়) 
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ি
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ে

 

চু
রক্ত

 স
ম্প
ন্ন
 

রে-০১ েীপ ক্রয় সংখ্যা  ০১  RFQG ৭০.৭৩ ০৫-১১-

২০১২ 

১৩-১২-

২০১২ 

২০-০১-

২০১৩ 

রে-০২ মাইবক্রাবাস ক্রয় সংখ্যা  ০১  RFQG ২৯.০০ ০৪-০১-

২০১২ 

২৮-০২-

২০১২ 

১২-০৩-

২০১২ 

রে-০৩ রপকআপ ক্রয়  সংখ্যা  ০৪  OTM ১১০.২২ ২৬-০৬-

২০১২ 

২৮-০২-

২০১৩ 

৩১-০৩-

২০১২ 

রে-০৪ গারড়ি সাবে প্মাবাইল অরিও 

রভসুযয়াল প্িা ইন্সরুবমন্ট  

সংখ্যা  ০১ RFQG ৩৭.৩৭ ১৯-০৮-

২০১৩ 

০১-১০-

২০১৩ 

৩১-১০-

২০১৩ 

রে-০৫ প্মাটিসাইবকল ক্রয়  সংখ্যা  ০৭  RFQG ৯.৮৩ ০৫-০৯-

২০১২ 

০৩-০৪-

২০১৩ 

২১-০৪-

২০১৩ 

রে-০৬ ৩-৫ এইচরপ লন প্মায়াি ক্রয় সংখ্যা  ১০ RFQG ১১.১৯ ১২-০৮-

২০১৩ 

১৭-০৯-

২০১৩ 

২৫-১২-

২০১৩ 

রে-০৭ রেআইএস সাবভয র্ন্ত্রপারি ক্রয় প্সট ০১ RFQG ৬৬.৬০ - - - 

রে-০৭ অরফস সিঞ্জাম ক্রয় প্সট ০১ RFQG ২২.৪৫ ৩১-০৮-

২০১৪ 

- - 

রে-০৯ ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, রপ্রন্টাি, 

স্কযানাি, ইউরপএস, অন্যান্য 

আনুষারঙ্গক র্ন্ত্রপারি ও 

সফটওয়যাি ক্রয় 

প্সট ১২ RFQG ১৬.৯৪ ৩০-০৭-

২০১২ 

০৫-১১-

২০১২ 

১৩-০১-

২০১৩ 

রে-১০ রফক্সি অরিও-রভজুয়াল প্িা-এি 

উপকিণ ক্রয় (প্েরিবটে সাইট 

এবং প্কেীয় োদুর্বিি 

দি যনােীবদি েন্য) 

প্সট ০৪ RFQG ১০.৮৩ ২৫-০৪-

২০১৩ 

০৪-০৬-

২০১৩ 

০৯-০৭-

২০১৩ 

রে-১১ প্রকল্প অরফবসি েন্য 

আসবাবপত্র্ ক্রয় 

প্সট ০৬ RFQG ৭.২৭ ৩০-০৭-

২০১২ 

০৫-১১-

২০১২ 

০৯-১২-

২০১২ 

রে-১২ ফযাক্স প্মরিন এবং অন্যান্য 

অরফস এক্সসরিে ক্রয় 

আইবটম  ০৮ RFQG ১.৫০ ১০-০৯-

২০১২ 

০৫-১১-

২০১২ 

২৮-১১-

২০১২ 

রে-১৩ এয়াি করন্ডিনাি ক্রয় সংখ্যা  ০৯ RFQG ৬.৮০ ২৬-০৮-

২০১২ 

০৫-১১-

২০১২ 

২৮-১১-

২০১২ 

রে-১৪ ফবটাকরপয়াি ক্রয় সংখ্যা  ০৬ RFQG ১১.২৯ ১০-০৯-

২০১২ 

২২-০৪-

২০১৩ 

০২-০৫-

২০১৩ 

রে-১৫ করম্পউটাি এবং এক্সসরিে ক্রয় সংখ্যা  ০৪ RFQG ৫৯.২০ ১৫-০৮-

২০১৪ 

- - 

প্মাট ক্রয়  ৭৫  ৪৭০.৭৭     

ভযাট + আইটি    ৪৪.৬৮    

(সূত্রিঃ শপশসআর) 

 

৪.২। প্রকদের অধীদন ক্রয় প্রশক্রয়া 

শপশপআর ২০০৮ অনুর্ায়ী ক্রয় প্রশক্রয়া সপশকষত তথ্যাশে সাংগ্রদ র জন্য প্রকে পশরচালদকর েপ্তর ডথদক প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী ক্রয় সপশকষত কাগজ পত্রাশে পরীক্ষা করা  দয়দছ। প্রকে অশ স ডথদক ডর্ সকল নমুনা সাংগ্র  করা  দয়দছ 

তা শনয়মতাশন্ত্রক ভাদব সাংরশক্ষত শছল। শেশপশপ প্রণয়দনর সময় প্রকদের অধীদন ডর্ সকল মালামাল ও ডসবা সাংগ্রদ র 

জন্য পশরকেনা করা  য় তা ২য় সাংদশাশধত শেশপশপদত অন্তভু ষি করা  দয়শছল। প্রকদের আওতায় সপাশেত শবশভন্ন 
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পণ্য, কার্ ষ ও ডসবা সাংগ্রদ র ডক্ষদত্র প্রচশলত সাংগ্র  আইন ও শবশধমালা অনুসরণ করা  দয়দছ শকনা ডস শবর্দয় শনশিত 

 ওয়ার জন্য শনদম্ন উদেশখত শবশভন্ন েশলল পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ করা  দয়দছ। 

 

 স্বাক্ষরিি চুরক্তপত্র্ (contract agreement); 

 চুরক্ত সম্পাদন প্নাটিি (notification of award); 

 দিপত্র্ এবং উোি পরিরিষ্ট (tender and appendix to tender); 

 চুরক্তি রববিষ িিযারদ (particular conditions of contract); 

 চুরক্তি সাধািণ িিযারদ (general condition of contract); 

 কারিগিী রবরনবদ যি (technical specifications); 

 সাধািণ রবরনবদ যি (general specifications)।  

 

৪.২.১। প্রকদের ক্রয় প্যাদকজ পর্ ষদবক্ষণ 

মূলি চািটি প্যাল্পকল্পজি (িরিউ ০১: পাোড়পুি ডবৌিশব ার, নওগাঁি পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন, েশব্লউ 

০৩: মোস্থানগড়, বগুড়াি পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন, েশব্লউ ০৫: কান্তশজর মশন্দর, রদনােপুবিি পর্ ষটন 

সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন, েশব্লউ ০৬: ষাট গমু্বে মসরেদ, বাবগিোবটি পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস 

উন্নয়ন) মাধ্যদম সাইদটর মূল অবকাঠাদমা শনম ষাণ কাজ করা  দয়শছল। শনদম্ন শতনটি প্যাদকদজর ক্রয় পর্ ষাদলাচনা 

উদেখ করা  ল। 

 

৪.২.১.১। প্যাদকজ েশব্লউ ০১: পাোড়পুি ডবৌিশব ার, নওগাঁি পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন এর ক্রয় প্রশক্রয়া  

 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট”প্রকদের আওতায় পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন এর 

জন্য “প্যাদকজ েশব্লউ ০১: পাোড়পুি ডবৌিশব ার, নওগাঁি পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন” উপি 

৩০/১০/২০১৩ তাশরদখ জাতীয় ইাংদরশজ শনউ ডনশন এবাং জাতীয় বাাংলা তেশনক ইদি াক পশত্রকায় েরপত্র শবজ্ঞশপ্ত 

প্রকাশ করা  য়। প্রশতটি েরপদত্রর শসশেউদলর েরপত্র মূল্য শনধ ষারণ করা  দয়শছল ২০০০ টাকা। উন্মিু েরপত্র 

পিশতদত েরপত্র শবক্রদয়র ডশর্ তাশরখ শছল ২৭/১১/২০১৩ তাশরখ শবকাল পাঁচ ঘটিকা এবাং েরপত্র জমাোদনর ডশর্ 

সময়সীমা শছল ২৮/১১/২০১৩ তাশরখ সকাল এগাদরাটা। প্যাদকজ েশব্লউ ১ এর শবপরীদত ডমাট ১২টি েরপত্র শবশক্র 

 দয়শছল এবাং ডমাট ৭টি েরপত্র জমা পদড়শছল। 5 সেস্য শবশশষ্ট ডটন্ডার ইভালুদয়শন কশমটি গঠন করা  য় র্ার মদধ্য 

2 জন বশ িঃ সেস্য ডনয়া  দয়শছল। প্যাদকজ েশব্লউ ১ পাোড়পুি ডবৌিশব ার, নওগাঁি পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস 

উন্নয়ন শসশেউদলর শবপরীদত ডমসাস ষ কালী কিট্রাকশন শলিঃ প্রশতষ্ঠান ৯,৮২,৬৫,৪৮০ টাকায় েরপদত্র শবশোং কদর। 

সব ষশনম্ন েরোতাদক ২২/১২/২০১৩ তাশরদখ Letter of Acceptence প্রোন করা  য় এবাং ২৩/১২/২০১৩ তাশরদখ 

Notification of Award প্রোন করা  য়। তারা ৯৮,২৬,৫৪৯ টাকার পার দম ষি শসশকউশরটি প্রোন কদর। ক্রদয়র 

ডক্ষদত্র এশেশবর গাইেলাইন অনুসরণ করা  দয়দছ।  

 

৪.২.১.২। প্যাদকজ েশব্লউ ০৫: কান্তশজর মশন্দর, রদনােপুবিি পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন 

 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট”প্রকদের আওতায় পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন এর 

জন্য “প্যাদকজ েশব্লউ ০৫: কান্তশজর মশন্দর, রদনােপুবিি পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন” উপি 

১১/১০/২০১৩ তাশরদখ জাতীয় ইাংদরশজ তেশনক ডেইশল োর এবাং জাতীয় বাাংলা তেশনক ইদি াক পশত্রকায় েরপত্র 

শবজ্ঞশপ্ত প্রকাশ করা  য়। ওটিএম প্রশক্রয়ার মাধ্যদম প্যাদকজটির ক্রয় প্রশক্রয়া সপন্ন  য়। প্রশতটি েরপদত্রর শসশেউদলর 

েরপত্র মূল্য শনধ ষারণ করা  দয়শছল ২০০০ টাকা। উন্মিু েরপত্র পিশতদত েরপত্র শবক্রদয়র ডশর্ তাশরখ শছল 

৭/১১/২০১৩ তাশরখ এবাং েরপত্র জমাোদনর ডশর্ সময়সীমা শছল ১০/১১/২০১৩ তাশরখ দুপুর একটা। প্যাদকজ েশব্লউ 

৫ এর শবপরীদত ডমাট ১৭টি েরপত্র শবশক্র  দয়শছল এবাং ডমাট ৭টি েরপত্র জমা পদড়শছল। 5 সেস্য শবশশষ্ট ডটন্ডার 

ইভালুদয়শন কশমটি গঠন করা  য় র্ার মদধ্য 2 জন বশ িঃ সেস্য ডনয়া  দয়শছল। প্যাদকজ েশব্লউ ৫ কান্তশজর মশন্দর, 

রদনােপুবিি পর্ ষটন সুশবধা ও ডবশসক সাশভ ষস উন্নয়ন শসশেউদলর শবপরীদত ডমসাস ষ ডবলাল এন্ড িাোস ষ ৯,১০,৭৬,৫৮৪ 

টাকা, ডমসাস ষ আতাউর র মান খান ৯,১৭,৬০,৭৮৫ টাকা, এএমএল-এমএনএইচ প্রশতষ্ঠান ৯,৭১,৯৪,৫৫০ টাকায় এবাং 



48 

এইচআরএস-আরশসশস ডজশভ ৯,৯৩,১৭,৪২৩ টাকায় েরপদত্র শবশোং কদর। সব ষশনম্ন েরোতা ডমসাস ষ ডবলাল এন্ড 

িাোস ষদক ৫/১২/২০১৩ তাশরদখ Notification of Award প্রোন করা  য়। তারা ৯১,০৭,৬৫৯ টাকার পার দম ষি 

শসশকউশরটি প্রোন কদর। ক্রদয়র ডক্ষদত্র এশেশবর গাইেলাইন অনুসরণ করা  দয়দছ।  

 

৪.২.১.৩। প্যাদকজ েশব্লউ ০৪: চািটি সাইবট মনুবমন্ট লাইটিং (কান্তশজর মশন্দর, পাোড়পুি, মোস্থানগড়, ষাট গমু্বে 

মসরেদ) 

 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রকদের আওতায় চািটি সাইবট মনুবমন্ট লাইটিং এর জন্য 

“প্যাদকজ েশব্লউ ০৪: চািটি সাইবট মনুবমন্ট লাইটিং (কান্তশজর মশন্দর, পাোড়পুি, মোস্থানগড়, ষাট গমু্বে মসরেদ)” 

উপি ৩১/১২/২০১৫ তাশরদখ জাতীয় ইাংদরশজ তেশনক শনউ ডনশন এবাং জাতীয় বাাংলা তেশনক ইদি াদক েরপত্র 

শবজ্ঞশপ্ত প্রকাশ করা  য়। এশেশবর ন্যাশনাল কশপটিটিভ শবশোং প্রশক্রয়ার মাধ্যদম প্যাদকজটির ক্রয় প্রশক্রয়া সপন্ন 

 য়। প্রশতটি েরপদত্রর শসশেউদলর েরপত্র মূল্য শনধ ষারণ করা  দয়শছল ২০০০ টাকা। েরপত্র শবক্রদয়র ডশর্ তাশরখ শছল 

২৮/১/২০১৬ তাশরখ এবাং েরপত্র জমাোদনর ডশর্ সময়সীমা শছল ৩১/১/২০১৬ তাশরখ দুপুর একটা। প্যাদকজ েশব্লউ 

৪ এর শবপরীদত ডমাট ৯টি শশশেউল শবশক্র  দয়শছল শকন্তু ডমাট ২টি েরপত্র জমা পদড়শছল। 5 সেস্য শবশশষ্ট ডটন্ডার 

ইভালুদয়শন কশমটি গঠন করা  য় র্ার মদধ্য 2 জন বশ িঃ সেস্য ডনয়া  দয়শছল। প্যাদকজ েশব্লউ ০৪: চািটি সাইবট 

মনুবমন্ট লাইটিং (কান্তশজর মশন্দর, পাোড়পুি, মোস্থানগড়, ষাট গমু্বে মসরেদ) শসশেউদলর শবপরীদত আবু আব্দুো  

আল মানুন এবাং ডমসাস ষ ইসলাম ডট্রশোং কদপ ষাদরশন েরপত্র োশখল কদর। সব ষশনম্ন েরোতা ডমসাস ষ ইসলাম ডট্রশোং 

কদপ ষাদরশনদক Notification of Award প্রোন করা  য়। ৮/৫/২০১৬ তাশরদখ ৭৩,৬৪,১৪৬ টাকায় চুশিমূল্য 

স্বাক্ষশরত  য়। তারা ৭,৩৬,৪১৫ টাকার পার দম ষি শসশকউশরটি প্রোন কদর। ক্রদয়র ডক্ষদত্র এশেশবর গাইেলাইন 

অনুসরণ করা  দয়দছ।  
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পঞ্চম অধ্যায় 

প্রকদের উদেশ্য অজষদনর অবস্থা পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ 

 

৫.১। প্রকদের উদেশ্য অজষদনর অবস্থা পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রকদের পশরকশেত উদেশ্য অজষদনর অবস্থা শনদম্ন বণ ষনা করা 

 ল।  

 

 প্রকদের উদেশ্য  অশজষত  লা ল  লা ল শবদের্ণ  

১ বাাংলাদেদশর 

পশিমাঞ্চদল ঐশত াশসক 

ডভৌগশলক কশরেদর 

অবশস্থত উদেখদর্াগ্য 

প্রত্নতাশত্ত্বক স্থানসমূদ র 

র্থার্থ সাংস্কার এবাং 

সাংস্কৃশত শভশিক পর্ ষটন 

শশে শবকাদশর লদক্ষু 

অবকাঠাদমা শনম ষাণ করা।  

 

প্রকদের আওতায় 

ম াস্থানগড়, পা াড়পুর 

ডবৌিশব ার, র্াট গমু্বজ 

মসশজে, কান্তশজর 

মশন্দদরর সাংস্কার করা 

 দয়দছ।  

প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষদনর মদধ্য উদেখদর্াগ্য চারটি শনেশ ষন 

র্থাক্রদম ম াস্থানগড়, পা াড়পুর, র্াট গমু্বজ মসশজে, 

কান্তশজর মশন্দর এসাইট গুদলাদক প্রকদের আওতায় 

আন্তজষাশতক ও ডেশীয় পরামশ ষকগদণর পরামদশ ষ সাংস্কার 

করা  দয়দছ।  

পা াড়পুর ডবৌিশব ারিঃ সাংস্কাদরর পূদব ষ পা াড়পুর 

ডবৌিশব ার আাংশশক মাটির শনদচ চাপা পদড় শছল। 

স্থাপনাগুদলা ডছাট ডছাট ঘাস, ডশওলা শেদয় ডকদক শছল। এ 

প্রকদের আওতায় মূল শব াদরর গাদয় জন্মাদনা ঘাস তুদল 

ড দল চুন সুরশক শেদয় গাথুশন শেদয় নতুন কদর ডটরাদকাটার 

প্ল্াকগুদলা স্থাপন করা  দয়দছ। এছাড়া মশন্দদরর ইটগুদলার 

লবণািতা ডরাধ কদর েীঘ ষ ডময়ােী সাংরক্ষদণর অাংশ 

শ দসদব ডকশমকুাল ওয়াশ করা  দয়দছ। ডবৌি মশন্দদরর 

চতুশে ষদক শভক্ষুক কক্ষ, পঞ্চদবেীস  সকল স্ট্রাকচাদরর 

সাংস্কার করা  দয়দছ।  

র্াট গমু্বজ মসশজেিঃ এ প্রকদের আওয়ায় মসশজদের 

ডভতদর ও বাইদর সাংস্কার করা  দয়দছ। ইউদনদস্কা ডঘাশর্ত 

শবর্শ্ ঐশত ু স্থাপনা বাদগর াদটর র্াট গমু্বজ মসশজদের 

অভুন্তদরর পাথদরর ততশর শপলারগুদলা ১৯৯৮ ডথদক ২০০২ 

সাদলর এক সাংস্কার কাদজর সময় প্ল্াোর কদর ডকদক ডেয়া 

 দয়শছল৷  দল স্থাপনাটির ডভতদরর প্রকৃত ডসৌন্দর্ ষ শবনষ্ট 

 য়। এ প্রকদের আওতায় শকছু শকছু কাদলা পাথদরর স্তম্ভ 

পুনরায় ডবর কদর আনা  দয়দছ। মসশজদে মূল 

অবকাঠাদমাটিদত প্রাকৃশতক কারদণ ডনানা ধরা ডথদক শুরু 

কদর ইদটর স্থাপদতু আনুর্শঙ্গক ডর্ ক্ষশতগুদলা  দয়শছল, 

প্রকদের মাধ্যদম তা সাংস্কার করা  দয়দছ। শবশভন্ন 

ডকশমকুাল ওয়াস করা  দয়দছ। 

কান্তশজর মশন্দরিঃ প্রকে বাস্তবায়দনর আদগ এ টাশলগুদলা 

শবশভন্ন জায়গায় খুদল শগদয় ক্ষয়  দয় র্াশেল। এ প্রকদের 
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আওতায় নতুন কদর পুরদনা আেদল টাশল ততশর কদর চুন 

সুরশক ব্যব ার কদর টাশল নতুন কদর স্থাপন করা  দয়দছ। 

এছাড়া ডশওলা ও লবণািতা ডরাদধ ডকশমকুাল ওয়াস করা 

 দয়দছ।  

ম াস্থানগরিঃ সাংস্কার কাদজর আওতায় ূরগ ষ প্রাচীদরর পূব ষ ও 

উিরাাংদশর ডর্সব স্থাদন খনন সপন্ন  য়শন ডসখাদন খনন 

এবাং সাংরক্ষণ করা  য় র্া সম্পূণ ষ ম াস্থানগদড়র তুলনায় 

অশত নগণ্য। 

  এ প্রকদের আওতায় 

ডকাকার মূল প্রদবশিার 

ও টিদকট কাউন্টার, 

বসার ডবঞ্চ, কার 

পাশকষাং ডজান, মাটি 

ভরাট, ডেদনজ শসদেম, 

শভশজটর ডশে, টয়দলট 

ব্লক, সীমানা প্রাচীর 

(আাংশশক), ডরে  াউজ 

সাংস্কার/ শনম ষাণ, ো  

ডকায়াট ষার, ো  

েরশমটশর, ফুে ডকাট ষ 

শনম ষাণ এবাং জাদুঘর 

আধুশনকায়নস  

অন্যান্য অবকাঠাদমা 

ততশর করা  য়।  

পা াড়পুর ডবৌিশব ার, ম াস্থানগড় ও র্াট গমু্বজ মসশজদে 

ডকাকার জন্য এশি কমদপ্ল্ক্স শনম ষাণ করা  দয়দছ র্া বতষমাদন 

চালু আদছ। কান্তশজর মশন্দদর এশি কমদপ্ল্ক্স করা  য়শন। 

চারটি সাইদট শনম্ন মাদনর কাঠ ব্যব ার কদর বসার ডবঞ্চ, 

শভশজটর ডশে ও কাদঠর শিজ শনম ষাণ করা  দয়দছ র্া 

ডমরামত করা প্রদয়াজন। ম াস্থানগদড়র শভশজটর ডশে 

ইদতামদধ্য ঝুুঁশকপূণ ষ  দয় পদড়দছ। এছাড়া প্রশতটি সাইদট 

লাল শসরাশমদকর পাথওদয় করা  দয়দছ। এটি ডমাটামুটি 

ভাল অবস্থায় পাওয়া শগদয়দছ। র্াট গমু্বজ মসশজে বাদে 

বাশক শতনটি সাইদট নতুন কদর কার পাশকষাং ডজান করা 

 দয়দছ, এখান ডথদক সরকাদরর রাজস্ব আোয়  দে। 

উদেখ্য ডর্, কান্তশজর মশন্দদরর কার পাশকষাং ডথদক প্রাপ্ত আয় 

মশন্দর কশমটির শনজস্ব ডকার্াগাদর জমা  দে। নতুন ডেদনজ 

শসদেম করা  দয়দছ। পা াড়পুর ডবৌি শব াদর মসশজে 

শনম ষাণ করা  দয়দছ। কান্তশজর মশন্দর বাদে বাশক শতনটি 

সাইদট টয়দলট ব্লক সচল অবস্থায় রদয়দছ শকন্তু টয়দলদট 

অপশরছন্ন পশরদবশ পাওয়া ডগদছ এবাং পা াড়পুদর পাশনদত 

আয়রদনর আশধকু লক্ষু করা ডগদছ। কান্তশজর মশন্দদর 

ডকান সীমানা প্রাচীর ডনই এবাং ম াস্থানগড় সাইটির শকছু 

অাংদশ সীমানা প্রাচীর ডেয়া আদছ। পা াড়পুর ডবৌিশব ার, 

ম াস্থানগড় ও র্াট গমু্বজ মসশজদে আাংশশক সীমানা প্রাচীর 

শনম ষাণ করা  দয়দছ। মোস্থানগড় বাবদ বারক দুটি সাইবট 

র্োক্রবম কান্তশজর মরিবি নতুন কবি এবং ষাট গমু্বে 

মসরেবদি পুিািন প্িট প্ভবে নতুন কদর ডরে  াউজ 

শনম ষাণ করা  দয়দছ এবাং পা াড়পুদর ডরে  াউজ সাংস্কার 

করা  দয়দছ। পা াড়পুদর ডরে  াউদজর শভতদর ডলানা লক্ষু 

করা র্ায় এবাং এদত শগজাদরর ডকান ব্যবস্থা করা  য়শন। 

পা াড়পুদর শনশম ষত ো  ডকায়াট ষার ও ো  েরশমটশরদত 
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এবাং ম াস্থানগদড় শনশম ষত ো  েরশমটশরদত ো দের 

পশরবদতষ পর্ ষটকদের থাকার ব্যবস্থা করা  দয়দছ। 

ম াস্থানগদড়র ফুে ডকাট ষটি পর্ ষটন কদপ ষাদরশনদক 

পশরচালনার জন্য ডেয়া  দয়দছ এবাং পা াড়পুদর শনশম ষত ফুে 

ডকাট ষটি প্রকে দুই বছর আদগ ডশর্  দলও এখন পর্ ষন্ত 

পা াড়পুদর ফুে চালু করা সম্ভব  য়শন। পা াড়পুর ও 

কান্তশজর মশন্দর সাইদট শনশম ষত শশপাং কমদপ্ল্ক্সগুদলার 

ডোকান বরাে প্রোন করা  য়শন এবাং এগুদলা চালু করা 

সম্ভব  য়শন। চারটি সাইদটই স্ট্রীট লাইটিাং ভাঙ্গা অথবা নষ্ট 

অবস্থায় পাওয়া র্ায়।  

২ ঐশত ুবা ী সাাংস্কৃশতক 

স্থানসমূদ র ডটকসই 

সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনার 

পাশাপাশশ পশরকশেত 

পর্ ষটন অবকাঠাদমার 

শনয়শমত পর্ ষদবক্ষণ ও 

রক্ষণাদবক্ষদণ ডসক্টরাল 

এদজশির সক্ষমতা বৃশি 

করা। 

প্রকদের আওতায় 

ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট 

প্ল্ুান ততশর এবাং 

ডসক্টরাল এদজশির 

কম ষকতষাদের ডেশীয় ও 

তবদেশশক প্রশশক্ষণ 

প্রোন করা  দয়দছ। 

ঐশত ুবা ী সাাংস্কৃশতক স্থানসমূদ র ডটকসই সুরক্ষা ও 

সঠিক ব্যবস্থাপনার লদক্ষু আন্তজষাশতক পরামশ ষক শনদয়াদগর 

মাধ্যদম ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুান ততশর করা  দয়দছ। 

তদব প্রকে পরবতী ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুান বাস্তবায়ন 

ও র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষণ না করায়  প্রত্নতাশত্ত্বক স্থান সমূদ র 

ডটকসই সুরক্ষা করা সম্ভব  দে না। এছাড়া ডেশীয় ও 

তবদেশশক প্রশশক্ষণ ও োশে ট্যুদরর মাধ্যদম ডসক্টরাল 

এদজশির সক্ষমতা বৃশি করা  দয়দছ। 

 পর্ ষটন শশে ও স্থানীয় 

জনগদণর মাদে 

ডসতুবন্ধন করা এবাং 

পর্ ষটনদকশিক ব্যবসা 

বাশণজু পশরচালনায় 

স্থানীয় জনগদণর 

সক্ষমতা বৃশি করা। 

প্রকদের মাধ্যদম স্থানীয় 

জনগদণর সদচতনতা 

বৃশি ও ক্ষুদ্র বাশণজু 

প্রসারন এর লদক্ষু 

প্রশশক্ষণ প্রোন করা 

 দয়দছ।  

এ প্রকদের আওতায় পর্ ষটন ডকশিক সদচতনতা বৃশি ও ক্ষুদ্র 

বাশণজু প্রসারদনর লদক্ষু প্রশশক্ষণ প্রোন করা  দয়দছ। এ 

প্রশশক্ষদণ স্থানীয় জনগদণর সদচতনতা বৃশি ডপদয়দছ। পর্ ষটন 

ডকশিক ব্যবসা পশরচালনার জন্য প্রশশক্ষণ ডেয়া  দয়শছল। 

পশরেশ ষনকাদল শুধুমাত্র পা াড়পুদর প্রশশশক্ষত ট্যশরে 

গাইেদের সাইদট পাওয়া র্ায়। ব্যবসা পশরচালনার লদক্ষু 

ফুে ডকাট ষ ও শশপাং কমদপ্ল্ক্স শনম ষাণ করা  দয়দছ। শশপাং 

কমদপ্ল্ক্স এখদনা চালু করা সম্ভব  য়শন।  
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৫.২। প্রকে এলাকার জাদুঘদরর পর্ ষটক সাংখ্যা ও সব ষদমাট রাজস্ব আয় শবদের্ণ 

বাাংলাদেদশর প্রাকৃশতক ডসৌন্দদর্ ষ যুদগ যুদগ বহু পশরিাজক এবাং ভ্রমণকারী মুগ্ধ  দয়দছন। স্বাভাশবকভাদব এ ডসৌন্দদর্ ষর 

লীলাভূশম বাাংলাদেদশ পর্ ষটন শশদের উন্নয়ন-সম্ভাবনা অপশরসীম। আমাদের রদয়দছ সুশবশাল সমুদ্র তসকত, পা াড়, 

অরণ্যদঘরা জলপ্রপাত, প্রত্নতদত্ত্বর প্রাচুর্ ষ, ঐশত াশসক শনেশ ষনস  নানা ধরদনর প্রাকৃশতক ডসৌন্দর্ ষমশিত স্থান, র্া 

পর্ ষটকদের আকৃষ্ট করার জন্য র্দথষ্ট। শকন্তু সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাদব আমাদের এ শশে অদনকটা আড়াদল পদড় 

রদয়দছ। শবর্শ্ েরবাদর বাাংলাদেশদক আকর্ ষণীয় করার অন্যতম উপায়  দত পাদর পর্ ষটন শশে। একটি ডেদশর সুপ্রাচীন 

ইশত াস-ঐশত ু আর তবশচত্রুময় প্রাকৃশতক ডসৌন্দর্ ষ উপস্থাপদনর ডক্ষদত্র পর্ ষটন অপশর ার্ ষ শনয়ামক।  

 

বতষমাদন শবর্শ্ব্যাপী পর্ ষটদকর সাংখ্যা প্রায় ৯০ ডকাটি। ধরা  দে ২০২০ সাল নাগাে এ সাংখ্যা োঁড়াদব ১৬০ ডকাটি। 

পর্ ষটন শবদশর্জ্ঞদের মদত, এ শবপুলসাংখ্যক পর্ ষটদকর প্রায় ৭৩ শতাাংশ ভ্রমণ করদবন এশশয়ার ডেশগুদলাদত। এ 

ছাড়াও শবর্শ্ পর্ ষটন সাংস্থার তথ্যমদত, ২০১৮ সাদলর মদধ্য এ শশে ডথদক ২৯ ডকাটি ৭০ লাখ ডলাদকর কম ষসাংস্থান 

 দব, র্া শবর্শ্ অথ ষনীশতদত অবোন রাখদব ১০.৫%। বাাংলাদেশ র্শে এ শবশাল বাজার ধরদত পাদর তা দল পর্ ষটদনর 

 াত ধদরই বেদল ডর্দত পাদর বাাংলাদেদশর অথ ষনীশত। অথচ পর্ ষটন সক্ষমতা বা প্রশতদর্াশগতার (টিটিশসআই) শেক 

ডথদক ১৪৪টি ডেদশর মদধ্য বাাংলাদেদশর অবস্থান ১১৮। পর্ ষটনদক ডকি কদর অথ ষনীশতর শবকাশ ঘটিদয় ইশতমদধ্য 

শবদর্শ্র অদনক ডেশ প্রমাণ কদরদছ ‘পর্ ষটন গুরুত্বপূণ ষ অথ ষবনশতক শশি।’ শবর্শ্ পর্ ষটন সাংস্থার শ সাব মদত, শসঙ্গাপুদরর 

জাতীয় আদয়র ৭৫ শতাাংশই আদস পর্ ষটন খাত ডথদক। তাইওয়াদনর ডক্ষদত্র এর পশরমাণ জাতীয় আদয়র ৬৫ শতাাংশ, 

 াংকাংদয় ৫৫ শতাাংশ, শ শলপাইদন ৫০ শতাাংশ ও থাইল্যাদন্ড ৩০ শতাাংশ। মালিীদপর অথ ষনীশত প্রায় পুদরাটাই 

পর্ ষটন খাদতর ওপর শনভ ষরশীল। মালদয়শশয়ার বাশর্ ষক অথ ষবনশতক প্রবৃশির ৭ শতাাংশই আদস পর্ ষটন খাত ডথদক।  

 

(সুত্রিঃ প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তর) 
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উপদরাি ডলখশচত্র ডথদক ডেখা র্ায় ডর্, মোস্থানগড় োদুর্ি ডথদক ২০১৩-১৪ অথ ষবছদর 19,57,345 টাকা, ২০১৪-

১৫ অথ ষবছদর 23,25,030 টাকা, ২০১৫-১৬ অথ ষবছদর 34,87,800 টাকা, ২০১৬-১৭ অথ ষবছদর 34,27,210 টাকা, 

২০১৭-১৮ অথ ষবছদর 43,45,310 টাকা রাজস্ব আয়  দয়দছ। পাোড়পুি োদুর্ি এ ২০১৩-১৪ অথ ষবছদর 

17,85,260টাকা, ২০১৪-১৫ অথ ষবছদর 19,24,050টাকা, ২০১৫-১৬ অথ ষবছদর 9,79,105 টাকা, ২০১৬-১৭ 

অথ ষবছদর 9,08,135 টাকা, ২০১৭-১৮ অথ ষবছদর 12,82,385 টাকা রাজস্ব আয়  দয়দছ। বাবগিোট োদুর্ি এ 

২০১৩-১৪ অথ ষবছদর ২৯,৩৫,৩৩০ টাকা, ২০১৪-১৫ অথ ষবছদর 33,61,105 টাকা, ২০১৫-১৬ অথ ষবছদর 

49,09,235 টাকা, ২০১৬-১৭ অথ ষবছদর 68,30,660 টাকা, ২০১৭-১৮ অথ ষবছদর 68,63,520 টাকা রাজস্ব আয় 

 দয়দছ। অন্যশেদক ময়নামরি োদুর্ি এ ২০১৩-১৪ অথ ষবছদর 13,51,600 টাকা, ২০১৪-১৫ অথ ষবছদর 16,67,400 

টাকা, ২০১৫-১৬ অথ ষবছদর 19,31,060 টাকা, ২০১৬-১৭ অথ ষবছদর 20,87,730 টাকা, ২০১৭-১৮ অথ ষবছদর 

17,83,655 টাকা রাজস্ব আয়  দয়দছ। 

 

 

(সুত্রিঃ প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তর) 

উপদরাি ডলখশচত্র ডথদক ডেখা র্ায় ডর্, প্রশতবছর বাাংলাদেদশর উদেখদর্াগ্য েশ ষনীয় স্থাদন শবদেশী পর্ ষটদকর আগমন  

কমদছ। ২০১৪-২০১৫ সাদলর তুলনায় ২০১৭-১০১৮ সাদল অদনক কম শবদেশী পর্ ষটদকর আগমন ঘদটদছ। এখাদন 

উদেখ্য ডর্, ম াস্থানগড় জাদুঘদর ২০১৩ ডথদক ২০১৮ পর্ ষন্ত গদড় ৫১৭ জন শবদেশী পর্ ষটদকর আগমন  দয়দছ, 

পা াড়পুর জাদুঘদর ২০১৩ ডথদক ২০১৮ পর্ ষন্ত গদড় ৬৬৫ জন শবদেশী পর্ ষটদকর আগমন  দয়দছ, বাদগর াট জাদুঘদর 

২০১৩ ডথদক ২০১৮ পর্ ষন্ত গদড় ১৪০৩ জন শবদেশী পর্ ষটদকর আগমন  দয়দছ, ময়নামশত জাদুঘদর ২০১৩ ডথদক 

২০১৮ পর্ ষন্ত গদড় ২৯৭ জন শবদেশী পর্ ষটদকর আগমন  দয়দছ। কান্তশজর মশন্দদরর জাদুঘর এখনও চালু  য়শন। 



54 

 

(সুত্রিঃ প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তর) 

 

উপদরাি ডলখশচত্র ডথদক ডেখা র্ায় ডর্, প্রশত বছর বাাংলাদেদশর উদেখদর্াগ্য েশ ষনীয় স্থাদন ডেশী পর্ ষটদকর আগমন 

বাড়দছ। ২০১৪-২০১৫ সাদলর তুলনায় ২০১৭-১০১৮ সাদল ডেশী পর্ ষটদকর সাংখ্যা বৃশি ডপদয়দছ। এখাদন উদেখ্য ডর্, 

ম াস্থানগড় জাদুঘদর ২০১৩ ডথদক ২০১৮ পর্ ষন্ত গদড় ১,৭৭,১৪৫ জন ডেশী পর্ ষটদকর আগমন  দয়দছ, পা াড়পুর 

জাদুঘদর ২০১৩ ডথদক ২০১৮ পর্ ষন্ত গদড় ৮্ ৯১৩ জন ডেশী পর্ ষটদকর আগমন  দয়দছ, বাদগর াট জাদুঘদর ২০১৩ 

ডথদক ২০১৮ পর্ ষন্ত গদড় ২,৬৫,৮৮৫ জন শবদেশী পর্ ষটদকর আগমন  দয়দছ, ময়নামশত জাদুঘদর ২০১৩ ডথদক ২০১৮ 

পর্ ষন্ত গদড় ১,১৮,১৮৭ জন ডেশী পর্ ষটদকর আগমন  দয়দছ। কান্তশজর মশন্দদরর জাদুঘর এখনও চালু  য়শন।  
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(সুত্রিঃ আরশেশপশপ ও প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তর) 

উপদরাি ডলখশচত্র ডথদক ডেখা র্ায় ডর্, পা াড়পুর ডবৌি শব াদর বাস্তদব শবদেশী পর্ ষটদকর আগমন শেশপশপদত 

উদেশখত লক্ষুমাত্রা অজষন করদত পাদরশন এবাং লক্ষুমাত্রা ডথদক অদনক কম পর্ ষটক পা াড়পুর ডবৌি শব ার ভ্রমণ 

কদরদছ।  

 

(সুত্রিঃ আরশেশপশপ ও প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তর) 

উপদরাি ডলখশচত্র ডথদক ডেখা র্ায় ডর্, পা াড়পুর ডবৌি শব ার বাস্তদব ডেশী পর্ ষটদকর আগমন শেশপশপদত উদেশখত 

লক্ষুমাত্রা ২০১৩-১৪ এবাং ২০১৪-১৫ সাদল অজষন করদত পারদলও এবাং পরবতীদত ২০১৫-২০১৮ পর্ ষন্ত লক্ষুমাত্রা 

ডথদক প্রায় অদধ ষক ডেশী পর্ ষটক পা াড়পুর ডবৌি শব ার ভ্রমণ কদরদছ।  
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 উপদরাি ডলখশচত্র ডথদক ডেখা র্ায় ডর্, পা াড়পুর ডবৌি শব াদর ডরে  াউজ ডথদক বছর শভশিক রাজস্ব ২০১৩-১৪ 

ডত ৯৮,২৬০ টাকা থাকদলও ২০১৭-২০১৮ সাদল তা কদম ১৫,৮৮০ তাকা  দয় শগদয়দছ।  

 

 

 

উপদরাি ডলখশচত্র ডথদক ডেখা র্ায় ডর্, পা াড়পুর ডবৌি শব াদর পাশকষাং ডজান ডথদক বছর শভশিক রাজস্ব ২০১৩-১৪ 

ডত ২,৭৪,৬৪০ টাকা থাকদলও ২০১৭-২০১৮ সাদল তা ডবদড় শগদয় ৬,৪৫,৯০০ টাকা  দয়দছ। 
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৫.৩। প্রকে এলাকার পর্ ষটকদের তথ্য শবদের্ণ 

সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ৮৯% পর্ ষটকদের মদত তাদের বন্ধু/ আত্মীয়-স্বজন এবাং ১১% এর মদত শমশেয়া 

ঐশত াশসক স্থাপনা পশরেশ ষদন ডপ্ররণা যুশগদয়দছ। 

  

 

 

সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ৪৭% পর্ ষটকদের মদত তাদের ঐশত াশসক স্থাপনা ভ্রমদণর প্রধান উদেশ্য ভ্রমণ/ ছুটিদত 

অবকাশর্াপন, ৩৯% পর্ ষটকদের মদত তাদের ঐশত াশসক স্থাপনা ভ্রমদণর প্রধান উদেশ্য ভ্রমণ  ল শপকশনক, ১২% 

পর্ ষটকদের মদত তাদের ঐশত াশসক স্থাপনা ভ্রমদণর প্রধান উদেশ্য ভ্রমণ  ল শশক্ষা স র এবাং ২% পর্ ষটকদের 

মদত গদবর্ণা কাদজ তারা ঐশত াশসক স্থাপনা ভ্রমদণ শেদয়দছন। 

 

 

 

সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ৯৮% পর্ ষটকদের মদত তারা পরবতীদত ডেদশর অন্য ডকান স্থাদন েশ ষনীয় স্থান ভ্রমণ করদত 

ইচ্ছুক এবাং ২% এর মদত তারা পরবতীদত ডেদশর অন্য ডকান স্থাদন েশ ষনীয় স্থান ভ্রমণ করদত ইচ্ছুক নয়। 
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সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী পর্ ষটকগণ ঐশত াশসক স্থাপনা ভ্রমণ কদর ডকান পর্ ষটক খুব সন্তুষ্ট শছদলন না, ৪% পর্ ষটক 

র্দথষ্ট সন্তুষ্ট শছদলন, ৪৪% পর্ ষটক সন্তুষ্ট শছদলন, ৪৮% পর্ ষটক অসন্তুষ্ট শছদলন।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ৭৩% পর্ ষটক আবাসন সাংকট, ৮৯% পশরব ন সাংকট, ১৯% ডসবা ডপদত সমস্যা, ২১% 

শনরাপিা ীনতার সমস্যার সম্মুখীন  দয়দছন। 

 

 

 

 

সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ৪১% পর্ ষটকদের মদত ঐশত াশসক স্থাপনাগুদলার পর্ ষাপ্ত বণ ষনা ও শেক শনদে ষশনা ডেওয়া 

আদছ এবাং ৫৯% পর্ ষটকদের মদত ঐশত াশসক স্থাপনাগুদলার পর্ ষাপ্ত বণ ষনা ও শেক শনদে ষশনা ডেওয়া ডনই। 
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খুব সন্তুষ্ট র্দথষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট

শচত্র  .১১ ঐশত াশসক স্থাপনা ভ্রমদণ পর্ ষটকদের সন্তুশষ্টর মাত্রা

খুব সন্তুষ্ট র্দথষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট
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সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ৩৭% পর্ ষটকদের মদত ঐশত াশসক স্থাপনাগুদলার সঠিক ভাদব সাংরক্ষণ করা সম্ভব  দে 

বদল মদন কদরন এবাং ৬৩% পর্ ষটকদের মদত ঐশত াশসক স্থাপনাগুদলার সঠিক ভাদব সাংরক্ষণ করা সম্ভব  দে না 

বদল মদন কদর। 

  

 

সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ৩১% পর্ ষটকদের মদত টয়দলদটর পশরছন্নতার পশরেন্নতার মান শনদয় তারা সন্তুষ্ট এবাং 

৬৯% মদত পশরছন্নতার পশরেন্নতার মান শনদয় তারা সন্তুষ্ট নয়। 

 

 

 

সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ৯৭% পর্ ষটকদের মদত পাশকষাং ব্লদক র্দথষ্ট গাশড় রাখার ব্যবস্থা রদয়দছ এবাং ৩% 

পর্ ষটকদের মদত পাশকষাং ব্লদক র্দথষ্ট গাশড় রাখার ব্যবস্থা ডনই। 
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সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ২১% পর্ ষটকদের মদত সাশব ষক পশরছন্নতার মান শনদয় সন্তুষ্ট এবাং ৭৯% পর্ ষটকদের মদত 

সাশব ষক পশরেন্নতার মান শনদয় অসন্তুষ্ট। 

 

 

 

সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী পর্ ষটকদের মাদে প্রত্নতাশত্ত্বক জাদুঘর মান শনদয় ৬১% সন্তুষ্ট, ৩৯% অসন্তুষ্ট। সমীক্ষায় 

অাংশগ্র ণকারী সকল পর্ ষটক ঐশত াশসক স্থাদন পর্ ষটকদের আকর্ ষদণর জন্য অবকাঠাদমা, পশরব ন, পর্ ষটন আইন 

এবাং নীশত ও শনরাপিার আরও উন্নয়ন েরকার বদল মদন কদরন। 

 

 

৫.৪। প্রকে এলাকার উপকারদভাগীদের জন্য প্রশ্নমালা  

সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ২৭% প্রকে এলাকার উপকারদভাগীদের মদত ঐশত াশসক স্থাপনাগুদলা সঠিক ভাদব 

সাংরক্ষণ করা  দে বদল মদন কদরন এবাং ৭৩% প্রকে এলাকার উপকারদভাগীদের মদত ঐশত াশসক স্থাপনাগুদলা 

সঠিক ভাদব সাংরক্ষণ করা সম্ভব  দে না বদল মদন কদরন। 

 

 

 

সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী সকল প্রকে এলাকার উপকারদভাগীদের মদত পর্ ষটকদের সাংখ্যা বৃশি ডপদল ব্যবসাশয়ক 

সমৃশি বৃশি পাদব বদল মদন কদরন।সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ১৬% প্রকে এলাকার উপকারদভাগী তাদের ব্যবসা 

পশরচালনার জন্য প্রশশক্ষণ গ্র ণ কদরদছন এবাং ৮৪% প্রকে এলাকার উপকারদভাগী তাদের ব্যবসা পশরচালনার জন্য 

ডকান প্রশশক্ষণ গ্র ণ কদরনশন। সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ১৬% প্রকে এলাকার উপকারদভাগী ট্যশরে গাইে প্রশশক্ষদণ 

অাংশগ্র ণ কদরদছন। 
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সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ৯১% প্রকে এলাকার উপকারদভাগী ব্যবসা পশরচালনার মাধ্যদম নারীর ক্ষমতায়ন বৃশি 

ডপদয়দছ বদল মদন কদরন। 

 

 

                                       

সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ৯৮% প্রকে এলাকার পর্ ষটন ডকশিক ব্যবসা পশরচালনার  দল জীবন র্াত্রার মান বৃশি 

ডপদয়দছ বদল মদন কদরন। 

 

 

 

৯৮% এর মদত পর্ ষটন খাত শবকশশত বা তরাশন্বত করদত ব্যবসা পশরচালনায় সরকাদরর পৃষ্টদপার্কতার প্রদয়াজন 

বদল মদন কদরন। 
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সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী ৪৯% প্রকদের উপকারদভাগী সাশব ষক পশরেন্নতার মান শনদয় সন্তুষ্ট এবাং ৫১% সাশব ষক 

পশরেন্নতার মান শনদয় অসন্তুষ্ট। 

 

 

 

সমীক্ষায় অাংশগ্র ণকারী প্রকদের উপকারদভাগীদের মদত এোবন আগি পর্ যটক প্র্ সকল সমস্যাি সম্মুেীন োবকন 

ববল মবন কবিন িা রনবে উবল্লে কিা েল। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

SWOT Analysis 

 

৬.১। SWOT analysis 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রকেটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ পর্ ষাদয় তথ্য সাংগ্র , 

ডেকদ াল্ডারদের সাদথ ডকআইআই, ড াকাস গ্রুপ আদলাচনা, স্থানীয় পর্ ষাদয় কম ষশালা এবাং শবশভন্ন নশথ পর্ ষাদলাচনা 

কদর প্রকে বাস্তবায়দনর সবল শেক, দুব ষল শেক, সুদর্াগ এবাং ঝুুঁশক সপদকষ আদলাচনা করা  ল। 

 

৬.১.১। সবল শেক 

1. প্রকদের আওতায় প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপনাসমূদ র চারটি সাইট র্থাক্রদম পা াড়পুর ডবৌিশব ার, ম াস্থানগড়, 
কান্তশজর মশন্দর এবাং র্াট গমু্বজ মসশজদের সাংস্কার ও সাংরক্ষণ করা  দয়দছ।  

2. প্রকদের আওতায় প্রশতটি সাইদটর জন্য ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুান ততশর করা  দয়দছ। পূদব ষ এসব সাইদটর 
ডকান সুশনশে ষষ্ট ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুান শছল না। 

3. প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাদন পর্ ষটক আকর্ ষণ করদত ডভৌত অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন করা  দয়দছ। 
4. প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাদন পর্ ষটক সাংখ্যা বৃশি ডপদয়দছ। 
5. প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাদন পর্ ষটক সাংখ্যা বৃশি পাওয়ায় স্থানীয় জনগণ পর্ ষটনদক ডকি কদর ক্ষুদ্র ব্যবসা পশরচালনা 

করদছন। 

6. প্রশতটি সাইদট ডেদনজ ব্যবস্থার উন্নশত করা  দয়দছ।  
7. প্রকে এলাকার শতনটি সাইদটর র্থাক্রদম পা াড়পুর ডবৌিশব ার, ম াস্থানগড় এবাং র্াট গমু্বজ মসশজদের 

জাদুঘর আধুশনকায়ন করা  দয়দছ।  

 

৬.১.২। দুব ষল শেক 

1. মূল শেশপশপদত ভূশম অশধগ্র দণর সাংস্থান শছল এবাং এই অশধগ্র ণকৃত ভূশমর উপর পর্ ষটনদকশিক 
অবকাঠাদমা শনম ষাদণর পশরকেনা শছল। শকন্তু পরবতীদত ভূশম অশধগ্র ণ বাে ডেয়ার  দল বতষমাদন প্রশতটি 

সাইদটর অভুন্তদর পর্ ষটনদকশিক অবকাঠাদমা শনম ষাণ করা  য়।  দল শেশপশপর শেজাইন ডথদক সদর আসদত 

 দয়দছ। এখাদন উদেখ্য ডর্, প্রত্নআইন ২০১৫ অনুসাদর প্রত্নতাশত্ত্বক সাইদটর সুরক্ষার স্বাদথ ষ বা ার ডজাদনর 

(২৫০ শমটার) এর ডভতদর ডকান শনম ষাণ কাজ করা সমীচীন নয়। 

2. প্রকদের আওতায় ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুান ততশর করা  দয়শছল। উি ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুাদন 
প্রত্নতশত্ত্বক স্থান সাংস্কার ও সাংরক্ষদণ বাস্তবায়নকারী এদজশিদক শশিশালীকরদণ শকছু সুপাশরশ ও শেক 

শনদে ষশনা প্রোন করা  দয়শছল। ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুাদনর সুপাশরশ ও শেক শনদে ষশনা বাস্তবায়ন করা 

 য়শন। 

3. প্রকে ব্যবস্থাপনায় প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর বাইদর ৩৭ জন জনবল সরাসশর শনদয়াগ ডেয়ায় অশধেপ্তদরর 
কম ষকতষাদের অশভজ্ঞতা অজষদনর সুদর্াগ কম  দয়শছল।  দল প্রকে পরবতী প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন র্থার্থ 

রক্ষণাদবক্ষদণ অশভজ্ঞতার অভাব পশরলশক্ষত  য়। 

4. অবকাঠাদমা শনম ষাদণ র্থার্থ তোরশকর অভাব শছল।  দল শনম্ন মাদনর সামগ্রী ব্যব ার কদর শনম ষাণ কাজ 
সপন্ন করা  দয়শছল। 

5. শেশপশপ একাশধক বার সাংদশাধদনর  দল প্রকে বাস্তবায়নকালীন সময় ও ব্যয় বৃশি ডপদয়দছ।  
6. প্রকেটি সমাপ্ত  বার দুই বছর অশতক্রান্ত  বার পরও প্রকদের আওতায় শনশম ষত শকছু অবকাঠাদমা অব্যবহৃত 

অবস্থায় রদয়দছ এবাং এখন পর্ ষন্ত এ ডভৌত স্থাপনাগুদলা চালু করার ব্যাপাদর ডকান চূড়ান্ত শসিান্ত ডনয়া সম্ভব 

 য়শন। এগুদলার মদধ্য উদেখদর্াগ্য  ল পা াড়পুর ডবৌি শব াদরর ফুে ডকাট ষ, কান্তশজর মশন্দদরর ডরে  াউজ, 

টয়দলট ব্লক, মাদকষট ব্লক, পাশকষাং ব্লক, ম াস্থানগদড়র শশপাং কমদপ্ল্ক্স ইতুাশে।  দল জনগণ প্রকদের সম্পূণ ষ 

সু ল ডভাগ করদত পারদছ না।  
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7. কান্তশজর মশন্দর শেনাজপুর রাজদেদবাির ডেদটর সপশি এবাং মশন্দর কশমটির আওতায় এর কার্ ষক্রম 

পশরচাশলত  দে শেশপশপদত এ সপদকষ ডকান শকছু উদেখ করা  য়শন। প্রকে বাস্তবায়নকালীন সমদয় মশন্দর 

কশমটির সাদথ সমন্বয় কদর কান্তশজর মশন্দদর সাংস্কার কার্ ষক্রম পশরচালনায় সমস্যা  দয়দছ এবাং বাস্তবায়ন 

পরবতী মশন্দর কশমটির সাদথ সমন্বয় কদর বন্ধ অবকাঠাদমা চালু করার উদযাগ গ্র ণ করা সম্ভব  য়শন। 

8. কান্তশজর মশন্দরটি রাজ ডেদবাির এদেদটর এদজন্ট কতৃষক রক্ষণাদবক্ষণ ও পূজা অচ ষনা পশরচাশলত  ওয়ার 

 দল প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর সাদথ মশন্দর কশমটির সমন্বদয়র অভাব পশরলশক্ষত  য়। এর  দল প্রকে  দত 

শনশম ষত ডরে  াউজ, টয়দলট ব্লক, শশপাং কমদপ্ল্ক্স ইতুাশে চালু করা সম্ভব  দে না। 

9. প্রকদের ডকান সুশনশে ষষ্ট exit plan শছল না।  

 

৬.১.৩। সুদর্াগ 

1. বাাংলাদেদশর পশিমাঞ্চদল ঐশত াশসক ডভৌগশলক কশরেদর অবশস্থত প্রত্নতাশত্ত্বক স্থানসমূদ র র্থার্থ সাংস্কার 
করার  দল সাংস্কৃশত শভশিক পর্ ষটন শশে শবকাদশর সুদর্াগ সৃশষ্ট  দয়দছ। 

2. পর্ ষটনদকশিক ব্যবসা বাশণজু বৃশি পাওয়ায় স্থানীয় জনগদণর আথ ষ সামাশজক উন্নয়দনর সুদর্াগ সৃশষ্ট  দয়দছ।  
3. শবদেশী পর্ ষটকদের মাধ্যদম আন্তজষাশতক অঙ্গদন আমাদের ঐশত ু তুদল ধরার সুদর্াগ সৃশষ্ট  দয়দছ।  
4. আমাদের প্রাচীন ঐশত ু এবাং সাংস্কৃশতশভশিক জ্ঞাদনর শবকাদশর সুদর্াগ সৃশষ্ট  দয়দছ। 
5. পশরকশেত পর্ ষটন অবকাঠাদমা শনম ষাদণর  দল ডমৌশলক সুদর্াগ সুশবধার মান বৃশি ডপদয়দছ।  

 

৬.১.৪। ঝুুঁশক 

1. প্রকে বাস্তবায়দনর  দল প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষনগুদলার নান্দশনকতা বাড়ায় পর্ ষটক সমাগম ডবদড়দছ। শকন্তু প্রকে 
পরবতী সাংস্কার ও রক্ষণাদবক্ষণ র্থার্থভাদব না করা  দল সাইটগুদলা ক্রমান্বদয় পর্ ষটক  ারাদত থাকদব।  

2. প্রকদের আওতায় শনম্ন মাদনর কাদঠ ব্যব ার কদর বসার ডবঞ্চ, শভশজটর ডশে ও কাদঠর ডসতু এবাং কাদঠর 
শিঁশড় ততশর করা  দয়দছ। রক্ষণাদবক্ষদণর অভাদব তা শবশভন্ন জায়গায় ভাঙ্গা থাকায় ডর্ ডকান সময় ূরঘ ষটনা 

ঘটদত পাদর। উদেখ্য ডর্, ম াস্থানগদড় ইদতামদধ্য শভশজটর ডশেগুদলাদত ঝুুঁশকপূণ ষ সাইনদবাে ষ ব্যব ার করা 

 দে। 

3. প্রকে বাস্তবায়দনর  দল পর্ ষটকদের সমাগম বাড়ার সাদথ সাদথ শপকশনদকর আদয়াজদনর সাংখ্যা ডবদড়দছ র্া 
পশরদবদশর উপর শবরূপ প্রভাব ড লদছ। পা াড়পুর ডবৌি শব ার এবাং ম াস্থানগদড় শপকশনদকর রান্নার  দল 

সাইদট কাব ষন এশমসন ডবদড়দছ। শপকশনদকর উশেষ্ট, ব্যবহৃত প্ল্াশেদকর সামগ্রী এবাং পশলশথন করদতায়া 

নেীদত ড লা  দে।  দল পশরদবশ ও নেী ূরর্ণ  দে।  

4. পা াড়পুর ডবৌি শব াদর উপদর অসাংখ্য পর্ ষটকদের পেচারনায় শত বছদরর পুরাদনা স্থাপনাটির ইট খুদল 
র্াদে এবাং পর্ ষটক অদনক সমদয় মশন্দদরর চূড়ার উপর উদঠ পড়ায় মশন্দরটির স্থাশয়ত্ব ঝুুঁশকর সম্মুখীন  দয় 

পদড়দছ। 

5. প্রকদের মাধ্যদম আাংশশক সীমানা প্রাচীর শনম ষাণ করায় এবাং পুরাদনা প্রাচীদরর অদনকাাংশ ভাঙ্গা থাকায় 
আগত পর্ ষটকগণ শনরাপিাজশনত ঝুুঁশকর সম্মুখীন  দেন। 

6. কান্তশজর মশন্দদরর ভূশমর মাশলকানা রাজ ডেদবাির ডেদটর  ওয়ায় এবাং এটি পশরচানলায় মশন্দর কশমটি 
োশয়দত্ব থাকায় এটি প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর অধীদন পশরচালনা শনদয় সাংশয় রদয়দছ। 

7. স্থানীয় জনগণ ও প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর মাদে সমন্বদয়র অভাব রদয়দছ। স্থানীয় জনগণ সাইদটর গুরুত্ব অনুধাবন 
করদত না পারায় প্রন্ততাশত্ত্বক শনেশ ষন রক্ষাদথ ষ তাদের মাদে সদচতনতার অভাব ডেখা র্ায়। 

8. ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুাদনর েীঘ ষ ডময়ােী পশরকেনায় ম াস্থানগদড় স্থাশপত ডভৌত অবকাঠাদমা অপসারণ 
করা প্রদয়াজন বদল উদেখ করা  দয়দছ। 

9. প্রকদের মাধ্যদম জাদুঘর আধুশনকায়ন করা  দলও ভশবষ্যৎ চাশ ো শবদবচনায় শনদয় জাদুঘর সম্প্রসারণ না 

করার  দল খনন ডথদক প্রাপ্ত শনেশ ষনগুদলা শেসদপ্ল্ করার মত জায়গা না থাকায় েীঘ ষশেন ডোদর সাংরক্ষণ 

করা  দে। 
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সপ্তম অধ্যায় 

সমীক্ষায় প্রাপ্ত  লা ল অনুর্ায়ী প্রভাব মূল্যায়ন ও পর্ ষদবক্ষণ 

 

৭.১। প্রভাব মূল্যায়ন সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

  

৭.১.১। প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাদনর সাংস্কার ও রক্ষণাদবক্ষণ সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রকদের আওয়ায় আন্তজষাশতক ও ডেশীয় পরামশ ষকগদণর 

পরামদশ ষ র্থাক্রদম ম াস্থানগড়, পা াড়পুর, র্াট গমু্বজ মসশজে, কান্তশজর মশন্দদর সাইটগুদলা সাংস্কার করা  দয়দছ। এ 

প্রকদের আওতায় পা াড়পুর মূল শব াদরর গাদয় জন্মাদনা ঘাস, মাটি ও ডশওলা পশরষ্কার কদর চুন সুরশক শেদয় গাথুশন 

শেদয় নতুন কদর ডটরাদকাটার প্ল্াকগুদলা স্থাপন করা  দয়দছ। এছাড়া মশন্দদরর ইটগুদলা লবণািতা ডরাধ কদর েীঘ ষ 

ডময়ােী সাংরক্ষদণর অাংশ শ দসদব ডকশমকুাল ওয়াশ করা  দয়দছ। ডবৌি মশন্দদরর চতুশে ষদক শভক্ষুক কক্ষ, পঞ্চদবেীস  

সকল স্ট্রাকচাদরর সাংস্কার করা  দয়দছ। ইউদনদস্কা ডঘাশর্ত শবর্শ্ ঐশত ু স্থাপনা বাদগর াদটর র্াট গমু্বজ মসশজদের 

অভুন্তদরর পাথদরর ততশর শপলারগুদলা ১৯৯৮ ডথদক ২০০২ সাদলর এক সাংস্কার কাদজর সময় প্ল্াোর কদর ডকদক 

ডেয়া  দয়শছল র্া এ প্রকদের আওতায় শকছু শকছু কাদলা পাথদরর স্তম্ভ পুনরায় ডবর কদর আনা  দয়দছ। মসশজদে মূল 

অবকাঠাদমাটিদত লবনািতা ডথদক শুরু কদর ইদটর স্থাপদতু আনুর্শঙ্গক ডর্ ক্ষশতগুদলা  দয়শছল, প্রকদের মাধ্যদম তা 

সাংস্কার করা  দয়দছ। শবশভন্ন ডকশমকুাল ওয়াস করা  দয়শছল। কান্তশজর মশন্দদর এ প্রকদের আওতায় নতুন কদর 

পুরদনা আেদল টাশল ততশর কদর চুন সুরশক ব্যব ার কদর টাশল নতুন কদর স্থাপন করা  দয়দছ। এছাড়া ডশওলা ও 

লবণািতা ডরাদধ ডকশমকুাল ওয়াস করা  দয়দছ। ম াস্থানগদর সাংস্কার কাদজর আওতায় ূরগ ষপ্রাচীদরর পূব ষ ও 

উিরাাংদশর ডর্সব স্থাদন খনন সপন্ন  য়শন ডসখাদন খনন এবাং সাংরক্ষণ করা  দয়শছল। 

 

প্রকে পরবতী এ সকল সাইদট সাংস্কার ও সাংরক্ষদণর অভাব পশরলশক্ষত  য়। বতষমাদন প্রশতটি সাইদট লবনািতা ও 

ডশওলার উপশস্থশত ডেখা র্ায়। তাছাড়া উদিদগর শবর্য়  দে বতষমাদন র্াট গমু্বজ মসশজদের ডবশ শকছু গমু্বদজ  াটদলর 

উপশস্থশত লক্ষু করা র্াদে। র্া অশতসত্বর সাংস্কার ও সাংরক্ষণ করা প্রদয়াজন।  

 

৭.১.২। শনশম ষত অবকাঠাদমার বতষমান অবস্থা সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

প্রত্নতাশত্ত্বক স্থানসমূদ র সাংস্কৃশত শভশিক পর্ ষটন শশে শবকাদশর লদক্ষু পা াড়পুর ডবৌিশব ার, ম াস্থানগড়, র্াট গমু্বজ 

ও ম াস্থানগদড় অবকাঠাদমা শনম ষাণ করা  দয়দছ। শনদম্ন প্রকদের আওতায় শনশম ষত অবকাঠাদমার বতষমান অবস্থান 

তুদল ধরা  ল 

 

অবকাঠাদমা 

শনম ষাণ 

পা াড়পুর কান্তশজর মশন্দর র্াট গমু্বজ মসশজে ম াস্থানগড় 

এশি 

কমদপ্ল্ক্স 

এশি কমদপ্ল্ক্স শনম ষাণ 

করা  দয়দছ র্া ভাল 

অবস্থায় পাওয়া ডগদছ 

শনম ষাণ করা  য় নাই এশি কমদপ্ল্ক্স শনম ষাণ 

করা  দয়দছ র্া ভাল 

অবস্থায় পাওয়া ডগদছ 

এশি কমদপ্ল্ক্স শনম ষাণ 

করা  দয়দছ র্া ভাল 

অবস্থায় পাওয়া ডগদছ 

কার পাশকষাং 

ডজান 

কার পাশকষাং ডজান ভাল 

অবস্থায় আদছ এবাং 

কার পাশকষাং ডথদক 

সরকাদরর রাজস্ব 

আোয়  দে।  

কার পাশকষাং ডথদক 

মশন্দর কশমটি শ  

আোয় করদছ  দল 

সরকার রাজস্ব ডথদক 

বশঞ্চত  দে। 

শনম ষাণ করা  য় নাই কার পাশকষাং ডজান ভাল 

অবস্থায় আদছ এবাং 

কার পাশকষাং ডথদক 

সরকাদরর রাজস্ব 

আোয়  দে।  

ডেদনজ 

ব্যবস্থা 

পাশন অপসারদণর জন্য 

ডেদনজ করা  দয়দছ। 

পাশন অপসারদণর জন্য 

ডেদনজ করা  দয়দছ 

পাশন অপসারদণর জন্য 

ডেদনজ করা  দয়দছ 

পাশন অপসারদণর জন্য 

ডেদনজ করা  দয়দছ 

বসার ডবঞ্চ  কাঠ শেদয় ততশর করার 

কারদণ অশধকাাংশ 

বসার ডবঞ্চ ডভদঙ 

কাঠ শেদয় ততশর করার 

কারদণ অশধকাাংশ 

বসার ডবঞ্চ ডভদঙ 

কাদঠর বসার ডবদঞ্চর 

উপর রদঙর প্রদলপ 

ব্যব ার কদর এটি 

কাঠ শেদয় ততশর করার 

কারদণ অশধকাাংশ 

বসার ডবঞ্চ ডভদঙ 



66 

অবকাঠাদমা 

শনম ষাণ 

পা াড়পুর কান্তশজর মশন্দর র্াট গমু্বজ মসশজে ম াস্থানগড় 

ডগদছ। ডগদছ। রক্ষণাদবক্ষণ করা 

 দয়দছ। 

ডগদছ। 

শভশজটর ডশে  শভশজটর ডশেটিদত 

কাদঠর খু ুঁটি ব্যব ার 

করা  দয়দছ। 

শভশজটর ডশেটিদত 

কাদঠর খু ুঁটি ব্যব ার 

করা  দয়দছ। 

শভশজটর ডশেটিদত 

কাদঠর খু ুঁটি ব্যব ার 

করা  দয়দছ। 

ইদতামদধ্য কাদঠর 

খুটির শনম্ন ভাদগ পচন 

ধদরদছ। দুঘ ষটনা ডরাদধ 

ঝুুঁশকপূণ ষ সাইনদবাে ষ 

ব্যব ার করা  দে। 

কাদঠর শিজ 

ও শিঁশড় 

কাদঠর শিজ ও শিঁশড় 

জায়গায় জায়গায় 

ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া 

ডগদছ। 

শনম ষাণ করা  য় নাই শনম ষাণ করা  য় নাই কাদঠর শিজ ও শিঁশড় 

জায়গায় জায়গায় 

ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া 

ডগদছ। 

লাল 

শসরাশমদকর 

পাথওদয়  

ভাল অবস্থায় পাওয়া 

ডগদছ 

ভাল অবস্থায় পাওয়া 

ডগদছ 

ভাল অবস্থায় পাওয়া 

ডগদছ 

ভাল অবস্থায় পাওয়া 

ডগদছ 

টয়দলট ব্লক  টয়দলট ব্লক চালু 

অবস্থায় রদয়দছ তদব 

পশরষ্কার পশরচন্নতা 

শনশিত করা প্রদয়াজন  

টয়দলট ব্লক বন্ধ 

রদয়দছ। 

টয়দলট ব্লক চালু 

অবস্থায় রদয়দছ তদব 

পশরষ্কার পশরচন্নতা 

শনশিত করা প্রদয়াজন 

টয়দলট ব্লক চালু 

অবস্থায় রদয়দছ তদব 

পশরষ্কার পশরচন্নতা 

শনশিত করা প্রদয়াজন 

ফুে ডকাট ষ  এখদনা চালু করা  য় 

নাই 

শনম ষাণ করা  য় নাই শনম ষাণ করা  য় নাই পর্ ষটন কদপ ষাদরশন 

িারা পশরচাশলত  দে।  

শশপাং 

কমদপ্ল্ক্স  

শনম ষাণ করা  য় নাই এখদনা ডোকান বরাে 

প্রোন কদর চালু করা 

 য় নাই 

শনম ষাণ করা  য় নাই এখদনা ডোকান বরাে 

প্রোন কদর চালু করা 

 য় নাই 

সীমানা 

প্রাচীর  

আাংশশক সীমানা 

প্রাচীর শনম ষাণ করা 

 দয়দছ।  

সীমানা প্রাচীর শনম ষাণ 

করা  য় নাই 

আাংশশক সীমানা 

প্রাচীর শনম ষাণ করা 

 দয়দছ।  

আাংশশক সীমানা 

প্রাচীর শনম ষাণ করা 

 দয়দছ।  

ডরে  াউজ পুরাতন ডরে  াউজ 

সাংস্কার করা  দয়দছ। 

নতুন ডরে  াউজ 

শনম ষাণ করা  দয়দছ। র্া 

এখনও ব্যব াদরর জন্য 

খুদল ডেয়া  য়শন।  

পুরাতন ডরে  াউজ 

ডভদঙ নতুন শনম ষাণ 

করা  দয়দছ। 

শনম ষাণ করা  য় নাই।  

অশ সাস ষ 

েরশমটশর 

বতষমাদন পর্ ষটকদের 

ভাড়া ডেয়া  দে।  

শনম ষাণ করা  য় নাই।  অশ সার থাকদছন।  শনম ষাণ করা  য় নাই।  

ো  

েরশমটশর 

বতষমাদন পর্ ষটকদের 

ভাড়া ডেয়া  দে 

শনম ষাণ করা  য় নাই।  ো রা থাকদছন ো  েরশমটশরদত 

লবনািতা ও মশরচা 

লক্ষু করা ডগদছ। ডকান 

এদপ্রাচ ডরাে করা  য় 

নাই। বতষমাদন 

পর্ ষটকদের ভাড়া ডেয়া 

 দে। 

আনসার ডশে 

শনম ষাণ 

আনসাররা থাকদছন।  আনসাররা থাকদছন।  আনসাররা থাকদছন।  আনসাররা থাকদছন।  

স্ট্রীট লাইটিাং নষ্ট ও ভাঙ্গা অবস্থায় নষ্ট  ওয়ার আশোয় শনম ষাণ করা  য় নাই।  নষ্ট ও ভাঙ্গা অবস্থায় 
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পাওয়া ডগদছ।  

 

ডষ্টাদর খুদল রাখা 

 দয়দছ।  

পাওয়া ডগদছ।  

জাদুঘর 

আধুশনকায়ন 

জাদুঘদরর অভুন্তদর 

আধুশনক শেসদপ্ল্, 

এলইশে মশনটর ও 

ডপ্রাদজক্টদরর শেসদপ্ল্র 

ব্যবস্থা করা  দয়দছ।   

শনম ষাণ করা  য় নাই জাদুঘর সম্প্রসারণ 

করা  দয়দছ। 

শনম্ন মাদনর শেসদপ্ল্ 

ব্যব ার করায় শবশভন্ন 

জায়গায় ঘুণ ডপাকার 

উপশস্থশত ডেখা শগদয়দছ 

এবাং ইদতামদধ্য তা 

ব্যব ার অনুপদর্াগী 

 দয় পদড়দছ।  

 

 

৭.১.৩। শনশম ষত অবকাঠাদমার রক্ষণাদবক্ষণ সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

প্রকদের মাধ্যদম ততশর অশধকাাংশ অবকাঠাদমার র্থার্থ ও রুটিন রক্ষণাদবক্ষণ করা  দে না। র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষদণর 

অভাদব প্রকদের মাধ্যদম শনশম ষত ডভৌত অবকাঠাদমার েীঘ ষ স্থাশয়ত্ব শনশিত করা সম্ভব  দব না। প্রকদের মাধ্যদম 

প্রত্নতাশত্ত্বক সাইদট অবকাঠাদমা শনম ষাণ/ পুনিঃ শনম ষাণ/ সাংস্কাদরর  দল পর্ ষটকদের ডসবার মান উন্নয়দন প্রকেটি ডর্ 

ভূশমকা ডরদখদছ তা েীঘ ষ ডময়াদে ধদর রাখদত এ সকল অবকাঠাদমার শনয়শমত রক্ষণাদবক্ষণ শনশিত করা প্রদয়াজন। 

স্থানীয় পর্ ষাদয় কম ষশালায় উপশস্থত পর্ ষটকগণ রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য কদপ ষাদরট েিরদের ডথদক স দর্াশগতা ডনয়া 

ডর্দত পাদর বদল মত প্রকাশ কদরন।  

 

৭.১.৪। অব্যবহৃত অবকাঠাদমার ব্যব ার সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

প্রকদের আওতায় শনশম ষত শকছু অবকাঠাদমা অব্যবহৃত ও বন্ধ অবস্থায় রদয়দছ। েীঘ ষ সময় অব্যবহৃত থাকার কারদণ এ 

সকল অবকাঠাদমা নষ্ট  দয় ডর্দত পাদর। ডর্ সকল অবকাঠাদমা অব্যবহৃত আদছ তা অশবলদম্ব জনগদণর জন্য খুদল 

ডেয়া প্রদয়াজন। এছাড়া েলগত আদলাচনায় পর্ ষটকগণ টয়দলট ব্লক ও ফুে ডকাট ষ অশবলদম্ব খুদল ডেয়ার োশব জানান। 

স্থানীয় জনগণ উদেখ কদরন ডর্, শশপাং কমদপ্ল্ক্সগুদলা বরাে ডেয়া  দল তাদের ব্যবসা পশরচালনায় সুশবধা  দব। র্া 

তাদের আথ ষ সামশজক উন্নয়দন ভূশমকা রাখদব।   

 

৭.১.৫। জশম অশধগ্র ণ না করদত পারায় শেশপশপর মূল পশরকেনা ডথদক সদর আসা শনদয় পর্ ষদবক্ষণ 

মূল শেশপশপদত ভূশম অশধগ্র দণর সাংস্থান শছল এবাং এই অশধগ্র ণকৃত ভূশমর উপর পর্ ষটনদকশিক অবকাঠাদমা 

শনম ষাদণর পশরকেনা শছল। শকন্তু পরবতীদত ভূশম অশধগ্র ণ বাে ডেয়ার  দল শেশপশপর প্রস্তাশবত শেজাইদনর ব্যতুয় 

ঘটিদয় প্রশতটি সাইদটর অভুন্তদর পর্ ষটনদকশিক অবকাঠাদমা শনম ষাণ করা  য়। এখাদন উদেখ ডর্, এছাড়া ড শরদটজ 

ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুাদনর েীঘ ষ ডময়ােী পশরকেনায় পা াড়পুর ও ম াস্থানগদড় স্থাশপত ডভৌত অবকাঠাদমা অপসারদণর 

করা প্রদয়াজন বদল উদেখ করা  দয়দছ। 

 

৭.১.৬। ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুান এর বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

এ প্রকদের আওতায় আন্তজষাশতক পরামশ ষক শনদয়াদগর মাধ্যদম ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুান প্রস্তুত করা  দয়শছল। এ 

প্ল্ুাদন প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন রক্ষাদথ ষ সাংশেষ্ট মন্ত্রণালয় ও এদজশির জন্য করণীয় পেদক্ষপ, ডকৌশল এবাং প্রত্নতাশত্ত্বক 

স্থাপনার ডটকসই উন্নয়দন সুপাশরশ শনধ ষারণ কদর ডেয়া  দয়শছল। শকন্তু তা পরবতী সমদয় বাস্তবায়ন সম্ভব  য়শন।  

 

৭.১.৭। প্রকদের ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

প্রকদের প্রদজক্ট ম্যাদনজদমন্ট ইউশনদট ৪১ জন জনবদলর সাংস্থান শছল। এর মধ্য ডথদক প্রকে পশরচালক, উপ প্রকে 

পশরচালক ডপ্রর্দণ এবাং শসশনয়র ইশজশনয়ার (আশকষওলশজকুাল ইশজশনয়ার) ও স কাশর আশকষদটক্ট অশতশরি োশয়দত্ব 

শনদয়াগ ডেয়া  দয়শছল। বাশক ৩৭ জনদক সরাসশর এবাং আউটদসাশস ষাং এর মাধ্যদম শনদয়াগ ডেয়া  দয়শছল। 
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৭.১.৮। প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর সাদথ মশন্দর কশমটির সমন্বদয়র অভাব সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

কান্তশজর মশন্দরটি শেনাজপুর রাজদেদবাির এদেদটর একটি অাংশ। মশন্দরটিদত বতষমাদন রাজদেদবাির এদেদটর 

এদজন্ট কতৃষক রক্ষণাদবক্ষণ ও পূজা অচ ষনা পশরচাশলত  দে। ডেদবাির এদেট বতষমাদন মশন্দরটি ডেখাদশানা কদর। 

কান্তশজর মশন্দদরর পাশকষাং ডজাদনর শ  মশন্দর কশমটি উদিালন করদছ। এছাড়াও ডেদবাির এদেট কশমটির সাদথ 

সমদোতা না  ওয়ার কারদণ ডরে  াউজ, টয়দলট ব্লক, শশপাং কমদপ্ল্ক্স ইতুাশে চালু করা সম্ভব  দে না।   

 

৭.১.৯। প্রদজক্ট ম্যাদনজদমন্ট ইউশনদট সাইদটর জনবল অন্তভু ষি না করা সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

প্রকে পশরচালনা স জ ও কার্ ষকরী করদত এ প্রকদে সুশনশে ষষ্ট প্রদজক্ট ম্যাদনজদমন্ট ইউশনট গঠন করা  দয়শছল। 

প্রদজক্ট ম্যাদনজদমন্ট ইউশনদট গঠদন শবলম্ব  দয়শছল। তদব এখাদন উদেখ্য ডর্, প্রকদের প্রদজক্ট ম্যাদনজদমন্ট 

ইউশনটদত ৪১ জন জনবদলর সাংস্থান শছল। এর মধ্য ডথদক প্রকে পশরচালক, উপ প্রকে পশরচালক ডপ্রর্দণ এবাং 

শসশনয়র ইশজশনয়ার (আশকষওলশজকুাল ইশজশনয়ার) ও স কাশর আশকষদটক্ট অশতশরি োশয়দত্ব শনদয়াগ ডেয়া  দয়শছল। 

বাশক ৩৭ জনদক সরাসশর এবাং আউটদসাশস ষাং এর মাধ্যদম শনদয়াগ ডেয়া  দয়শছল। সাইদটর প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরদর 

জনবদলর মাদে ও প্রকদের শনদয়াগকৃত জনবদলর মাদে সমন্বদয়র অভাব ডেখা র্ায়।     

 

৭.১.১০। সুশনশে ষষ্ট এশক্সট প্ল্ুাদনর অভাব সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

শেশপশপদত সুশনশে ষষ্ট exit plan এর উদেখ শছল না।  দল প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবতী প্রকদের কার্ ষক্রম পশরচালনা এবাং 

রক্ষণাদবক্ষণ সপদকষ ডকান শেক শনদে ষশনা প্রোন করা সম্ভব  য়শন।   

 

৭.১.১১। প্রকদের ক্রয় কার্ ষক্রম সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

প্রকে অশ স ডথদক প্রকদের ক্রয় কার্ ষক্রম সাংক্রান্ত ডর্ সকল নমুনা সাংগ্র  করা  য় তা শনয়মতাশন্ত্রক ভাদব সাংরশক্ষত 

শছল। শনব ষাশচত ক্রয় সাংক্রান্ত েশললপত্র পর্ ষাদলাচনা কদর ডেখা র্ায় ডর্, প্রকদের ক্রয় কার্ ষক্রম শপশপআর ২০০৮ এবাং 

এশেশবর গাইেলাইন অনুসরণ কদর করা  দয়দছ। 

 

৭.১.১২। পর্ ষটক সাংখ্যা বৃশি এবাং শেশপশপর লক্ষুমাত্রা সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

বাাংলাদেদশর পর্ ষটন শশদের অবকাদঠদমাগত উন্নয়ন কদর এটিদক ডেশী শবদেশী পর্ ষটকদের কাদছ আরও ডবশী 

আকর্ ষণীয় কদর তুলদত সরকার শবশভন্ন উদযাগ গ্র ণ কদরদছ। এ প্রকে বাস্তবায়দনর  দল শেশপশপর লক্ষুমাত্রা 

অনুর্ায়ী পর্ ষটক বৃশি না ডপদলও প্রশত বছর ক্রমান্বদয় পর্ ষটক সাংখ্যা বৃশি পাদে। স্থানীয় পর্ ষাদয় কম ষশালায় আগত 

পর্ ষটকগণ মত প্রকাশ কদরন ডর্, প্রকে বাস্তবায়দনর  দল প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষনগুদলার নান্দশনকতা বাড়ার  দল পর্ ষটক 

সমাগম ডবদড়দছ। শকন্তু প্রকে পরবতী সাংস্কার ও রক্ষণাদবক্ষণ র্থার্থভাদব না করা  দল সাইটগুদলা ক্রমান্বদয় পর্ ষটক 

 ারাদত থাকদব।  

  

৭.১.১৩। রাজস্ব খাদত আয় বৃশি সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

প্রত্নতাশত্ত্বক সাইদট ডেশী ও শবদেশী পর্ ষটক আগমদনর  দল সাইদটর এশি শ , পাশকষাং শ  এবাং জাদুঘদরর প্রদবশ শ  

ডথদক সরকার রাজস্ব পাদে। র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষদণর মাধ্যদম র্শে পর্ ষটন ডকশিক ডসবার মান বৃশি করা র্ায় তা দল 

প্রত্নতাশত্ত্বক সাইদট ডথদক প্রচুর রাজস্ব আোয় করা সম্ভব  দব।   

 

৭.১.১৪। আথ ষসামাশজক উন্নয়ন সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

প্রত্নতাশত্ত্বক অঞ্চদলর পার্শ্ষবতী এলাকাসমূদ র স্থানীয় জনগদণর পর্ ষটন ডকশন্দক ক্ষুদ্র বাশণজু প্রসার ডপদয়দছ। প্রশতটি 

সাইদট পর্ ষটন ডকশিক ক্ষুদ্র বাশণদজুর সাদথ নারীদের সপিতা লক্ষুণীয়। পর্ ষটকদের ডকি কদর প্রশতটি সাইদট 

খাবার, বাচ্চাদের ডখলনা সামগ্রী, কসদমটিক্স, ডমাবাইল টপ আপ এবাং স্থানীয় কারুশশদের অস্থায়ী ডোকান গদড় 

উদঠদছ। শবশভন্ন অথ ষবনশতক কম ষকাদির সাদথ সপৃি  ওয়ায় তাদের আথ ষ সামাশজক অবস্থার উন্নয়ন  দয়দছ। স্থানীয় 

পর্ ষাদয়র কম ষশালায় প্রকদের মাধ্যদম শনশম ষত শশপাং কমদপ্ল্ক্সটি স্থানীয় জনগদণর মাদে বরাে ডেয়ার জন্য োবী 

জানাদনা  য়।  
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৭.১.১৫। সাংস্কৃশত শভশিক জ্ঞাদনর শবকাশ সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপনাগুদলা আমাদের  াজার বছদরর ইশত াস ও ঐশত ু ব ন করদছ। প্রকদের মাধ্যদম জাদুঘদরর 

আধুশনকায়দনর  দল ডেশী ও শবদেশী পর্ ষটদকর কাদছ ডেদশর ইশত াস ও ঐশত ু তুদল ধরা সম্ভব  দয়দছ।  দল 

সাংস্কৃশত শভশিক জ্ঞাদনর শবকাদশ প্রকেটি গুরুত্বপূণ ষ ভূশমকা পালন কদরদছ। এখাদন উদেখ্য ডর্, ম াস্থানগদড় শনম্ন 

মাদনর শেসদপ্ল্ ব্যব ার করা  দয়দছ।  দল ম াস্থানগদড়র েশ ষকরা জাদুঘর পশরেশ ষদন আগ্র   ারাদেন। জাদুঘরটি 

র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষণ না করদত পারদল তা পর্ ষটক  ারাদব বদল আশাংকা করা র্াদে।  

 

৭.১.১৬। ো দের আবসন সাংকট সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ  

প্রকদের মাধ্যদম প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাদন ো  েরশমটশর শনম ষাণ করা  দলও সাইদট শনদয়াশজত ো রা েরশমটশরদত 

থাকদত পারদছ না। বতষমাদন পা াড়পুর ও ম াস্থানগড় সাইদট ো  েরশমটশরদত তেশনক ৩০০ টাকা ভাড়ায় 

পর্ ষটকদের থাকার ব্যবস্থা করা  দয়দছ। েলগত আদলাচনায় সাইদট শনদয়াশজত ো রা তাদের আবাসদনর জন্য 

নকশাকৃত ো  েরশমটশরদত তাদের থাকার অনুমশত ডেয়ার জন্য মত প্রকাশ কদরন। 

 

৭.১.১৭। প্রত্নতত্ত্ব আইদনর সাদথ অসাংগশত সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

প্রত্নআইন ২০১৫ অনুসাদর প্রত্নতাশত্ত্বক সাইদটর সুরক্ষার স্বাদথ ষ বা ার ডজাদনর (২৫০ শমটার) এর ডভতদর ডকান শনম ষাণ 

কাজ করা সমীচীন নয়। ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুাদনর েীঘ ষ ডময়ােী পশরকেনায় ম াস্থানগদড় স্থাশপত ডভৌত 

অবকাঠাদমা অপসারদণর করা প্রদয়াজন বদল উদেখ করা  দয়দছ। 

 

৭.১.১৮। জনবদলর অভাব সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

প্রকেটি দুই বছর আদগ বাস্তবায়ন সপন্ন  দলও কান্তশজর মশন্দদর ডকান জনবল শনদয়াগ ডেয়া  য়শন। জনবল শনদয়াগ  

প্রশক্রয়াধীন আদছ বদল জানা ডগদছ।  

 

৭.১.১৯। পশরদবদশর উপর প্রভাব ও স্বাস্থুগত ঝুুঁশক সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

পর্ ষটক সাংখ্যা বৃশি পাওয়ার প্রশতশেন পা াড়পুর ডবৌি শব ার ও ম াস্থানগড় সাইদট পর্ ষটক সাংখ্যা বৃশি পাওয়ায় 

ক্রমান্বদয় শপকশনক আদয়াজদনর সাংখ্যা বাড়দছ। শপকশনদক আগত পর্ ষটকদের ডথদক জানা র্ায়, শপকশনক 

আদয়াজনদক ডকি এখাদন ডকান শ  না থাকায় এখাদন শপকশনক আদয়াজদন পর্ ষটকদের মাদে আকর্ ষণ সৃশষ্ট  দয়দছ। 

তদব শপকশনক আদয়াজদন ডকান শনশে ষষ্ট শনয়মনীশত না থাকার কারদণ এলাকার সাশব ষক পশরষ্কার পশরেন্নতা শবশিত 

 দে। বাইদর ডথদক ডেদকাদরটর এদন সীমানা প্রাচীদরর ডভতদর প্যান্ডুাল কদর পর্ ষটকদের শপকশনক আদয়াজদনর 

ব্যবস্থা করা  দে। এছাড়া সীমানা প্রাচীদরর ডভতদর জ্বালাশন কাঠ শেদয় শপকশনদকর রান্না করা  দে। প্রকে 

এলাকাটিদত শপকশনদকর উশেষ্ট খাবার ডর্খাদন ডসখাদন ছশড়দয় শছটিদয় থাকার  দল প্রচুর কুকুদরর আনাদগানা ডেখা 

র্ায়। কুকুদরর আশধকু প্রকে এলাকার ডভতদর স্বাস্থুগত ঝুুঁশক ততশর করদছ। শপকশনদক ব্যবহৃত পাশনর ডবাতল, 

খাবাদরর প্যাদকট, প্ল্াশেদকর খাবাদরর ডপ্ল্ট ছশড়দয় শছটিদয় থাকদত ডেখা র্ায় র্া পশরদবদশর জন্য ক্ষশতকর। এ 

সকল বজষু  ম াস্থানগদড় নেীদত ড লা  দে।  দল পশরদবদশর পাশাপাশশ নেী ূরর্ণ  দে। েলগত আদলাচনার ডথদক 

জানা র্ায় ডর্, বজষু ড লার কারদণ নেী ডথদক আদগর মত মাছ পাওয়া র্াদে না এবাং জাল ড লদল ময়লা আবজষনা 

উদঠ আসদছ। প্রকে এলাকায় পশরষ্কার পশরেন্নতা রক্ষাদথ ষ উদযাদগর অভাব পশরলশক্ষত  য়। সাংরশক্ষত এলাকায় 

শনেশ ষনগুদলা সাংরক্ষণ এবাং পশরেন্নতার স্বাদথ ষ শপকশনক আদয়াজদনর সীমানা শনধ ষারন করা ডর্দত পাদর অথবা 

শপকশনক এর জন্য শনয়ম নীশত প্রণয়ন করা ডর্দত পাদর।  

 

৭.১.২০। শনরাপিা ঝুুঁশক সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

প্রকদের চাশরশেদক প্রকদের মাধ্যদম আাংশশক সীমানা প্রাচীর ততশর করায় এবাং বাশক অাংদশর পুরাতন সীমানা প্রাচীর 

জায়গায় জায়গায় ডভদঙ্গ র্াওয়ায় প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাদনর শনরাপিা শনশিত করা সম্ভব  দে না। এছাড়া শপকশনক 

আদয়াজনদক ডকি কদর অদনক ডটাকাই ও গশরব ডলাকজন খাবাদরর আশায় সাংরশক্ষত সাইদট অববধভাদব ঢুদক 

পড়দছ।  দল শনরাপিা শবশিত  দে। 
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৭.১.২১। র্থার্থ ব্যবস্থাপনা, মশনটশরাং এবাং সমশন্বত পশরকেনার এর অভাব সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ 

বাাংলাদেদশ পর্ ষটন শশদের অপার সম্ভাবনা শবরাজমান। শকন্তু এ শবশাল সম্ভাবনা থাকা সদত্ত্বও সঠিক পশরকেনার 

অভাদব আমরা পর্ ষটন শশদে শপশছদয় আশছ। এ শশদের উন্নয়দনর জন্য প্রদয়াজন সমশন্বত পশরকেনা। ডেশীয় পর্ ষটন 

শবকাদশর পাশাপাশশ শবদেশশ পর্ ষটক আকর্ ষদণ প্রচার-প্রচারণার ওপর গুরুত্বাদরাপ করদত  দব। পাশাপাশশ এ শশদের 

উন্নয়দনর সদঙ্গ সদঙ্গ েক্ষ মানবসপে ততশরর শেদক শবদশর্ নজর শেদত  দব। সঠিক কম ষপশরকেনা বাস্তবায়ন করা 

ডগদল বাাংলাদেদশর অথ ষবনশতক ও সামাশজক উন্নয়দন পর্ ষটন শশে অন্যতম ভূশমকা পালন করদত পারদব। 

 

৭.১.২২। প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন সনািকরদণ উন্নত প্রযুশি ব্যব ার সাংক্রান্ত পর্ ষদবক্ষণ  

মাটির শনদচর প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন সনাি করদত উন্নত প্রযুশি ব্যব ার করা  দে না এবাং নতুন প্রযুশি ব্যব ার কদর 

সম্পূণ ষ সাইট সাদভ ষ কদর প্রত্নতাশত্ত্বক এলাকার শেমারদকসন করা  য়শন।  দল নতুন অবকাঠাদমা শনম ষাণ কাদল 

ডকাথাও প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন আদছ শকনা তা শনশিত  ওয়া র্াদে না।  
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অষ্টম অোয় 

সুপারিি 

 

৮.১। সুপাশরশ 

1. প্রকদের মাধ্যদম বাস্তবাশয়ত সাইট র্থাক্রদম পা াড়পুর ডবৌিশব ার, ম াস্থানগড়, কান্তশজর মশন্দর এবাং র্াট 
গমু্বজ মসশজদে প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন র্থার্থ সাংরক্ষদণ উদযাদগর অভাব পশরলশক্ষত  য়। এদক্ষদত্র প্রত্নতাশত্ত্বক 

অশধেপ্তদরর মাধ্যদম প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপনাসমূদ র রুটিন সাংস্কার ও সাংরক্ষণ করার উদযাগ গ্র ণ করা ডর্দত 

পাদর। 

2. প্রকদের আওতায় শনশম ষত ডবশ শকছু ডভৌত অবকাঠাদমা অব্যবহৃত থাকায় জনগণ এর সু ল ডভাগ করদত 
পারদছ না। এছাড়া ডভৌত অবকাঠাদমা েীঘ ষশেন অব্যবহৃত থাকার কারদণ নষ্ট  দয় র্াদে। প্রকদের মাধ্যদম 

শনশম ষত অবকাঠাদমাগুদলার র্থার্থ ব্যব ার ও রক্ষণাদবক্ষণ করা প্রদয়াজন। 

3. প্রকদের আওতায় আন্তজষাশতক পরামশ ষক শনদয়াদগর মাধ্যদম প্রশতটি সাইদটর জন্য ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট 
প্ল্ুান ততশর করা  দয়শছল। এদক্ষদত্র ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুাদনর সুপাশরশগুদলা বাস্তবতার আদলাদক 

বাস্তবায়ন করার উদযাগ গ্র ণ করা ডর্দত পাদর। 

4. ভশবষ্যদত এ ধরদনর প্রকবল্পি বাস্তবায়ন পরবতী প্রকদের কার্ ষক্রম পশরচালনা সপদকষ শেশপশপদত সুশনশে ষষ্ট 

exit plan উদেখ করা ডর্দত পাদর।  

5. প্রকে মূল উদেশ্য বাস্তবায়দনর লদক্ষু মূল শেশপশপদত ভূশম অশধগ্র দণর সাংস্থান শছল এবাং এই অশধগ্র ণকৃত 
ভূশমর উপর পর্ ষটনদকশিক  াব/ অবকাঠাদমা শনম ষাদণর পশরকেনা শছল। শকন্তু পরবতীদত ভূশম অশধগ্র ণ বাে 

ডেয়ার  দল প্রকেটির বাস্তবায়দনর শুরুদতই মূল পশরকেনা ডথদক সদর আদস। ভশবষ্যদত এ ধরদনর প্রকে 

গ্র দণর পূদব ষ এর বাস্তবায়দনর সমস্যাসমূ  ও এ সাংক্রান্ত আইদনর ব্যব ার শনশিত করা ডর্দত পাদর। 

6. প্রকদের মাধ্যদম বতষমাদন পা াড়পুর ডবৌিশব ার আগত পর্ ষটকগণ ডপাড়ামাটির ধ্বাংসাবদশদর্র উপর শেদয় 
ডকান শনয়মনীশত না ডমদন  াঁটাচলা করদছন।  লশ্রুশতদত জায়গায় জায়গায় ইট খুদল র্াদে। এমনশক অদনক 

তরুণ পর্ ষটক মশন্দদরর চূড়ায় উদঠ পড়দছ। অতুাশধক মানুদর্র পেচারনায় প্রকে সাইটটির স্থাশয়ত্ব হুমশকর 

সম্মুখীন  ওয়ায় এবাং এর ডটকসই সুরক্ষা শনশিত করদত প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন েশ ষদন নীশতমালা প্রণয়ন করা 

ডর্দত পাদর।   

7. কান্তশজর মশন্দর ডেদবাির সপশি  ওয়ায় এবাং মশন্দর কশমটির ডলাকজন এর োশয়দত্ব শনদয়াশজত থাকায় 

প্রকদের মাধ্যদম ততশর অবকাঠাদমাগুদলা চালু করা র্াদে না। এ ডপ্রশক্ষদত ডজলা প্রশাসন এবাং প্রত্নতত্ত্ব 

অশধেপ্তদরর সমন্বদয় কান্তরেি মরিবিি ডরে  াউজ, টয়দলট ব্লকগুবলা পর্ ষটকদের ব্যবোবি অনুমরি প্দয়াি 

দ্রুত ব্যবস্থা গ্র ণ করা ডর্দত পাদর। 

8. পা াড়পুর ও ম াস্থানগদড় ো দের জন্য শনশম ষত ো  েরশমটশরগুদলা বতষমাদন পর্ ষটকদের থাকার জন্য 
ব্যব ার করা  দে। প্রত্নতাশত্ত্বক সাইদট শনদয়াশজত ো দের আবাসন সাংকট শনরসদন পা াড়পুর ও 

ম াস্থানগদড়র ো  েরশমটশরদত ো দের থাকার ব্যবস্থা করা ডর্দত পাদর। 

9. প্রত্নতাশত্ত্বক স্থান রক্ষণাদবক্ষদণ স্থানীয় জনগণ গুরুত্বপূণ ষ ভূশমকা পালন করদত পাদর শবদশর্ত ডর্ সকল স্থাদন 
প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন এলাকার শেমারদকশন করা ডনই বা এর আদশপাদশ প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন পাওয়ার সম্ভাবনা 

রদয়দছ। এদক্ষদত্র স্থানীয় জনগদণর সমাদন সাইদটর গুরুত্ব তুদল ধদর তাদের সদচতন করা ডর্দত পাদর এবাং 

স্থানীয় জনগণ ও প্রত্নতত্ত্ব অশধেপ্তদরর মাদে শলদেজ এর ব্যবস্থা করা ডর্দত পাদর। 

10. প্রত্নতাশত্ত্বক সাইদট শপকশনক আদয়াজদনর নীশতমালা প্রণয়দনর মাধ্যদম পশরদবশ ও নেী ূরর্ণ ডরাধ করা ডর্দত 
পাদর। প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপনাসমূদ  শনয়শমত পশরষ্কার পশরেন্নতার উদযাগ গ্র ণ করা ডর্দত পাদর। 

11. ড শরদটজ ম্যাদনজদমন্ট প্ল্ুাদনর েীঘ ষ ডময়ােী পশরকেনায় ম াস্থানগদড় স্থাশপত ডভৌত অবকাঠাদমা 
অপসারদণর করা প্রদয়াজন বদল উদেখ করা  দয়দছ। এদক্ষদত্র পর্ ষটনদকশিক সুদর্াগ সুশবধাগুদলা ভশবষ্যদত 

প্রত্নতাশত্ত্বক সাইদটর এক শকদলাশমটাদরর বাইদর স্থাপন করা ডর্দত পাদর। 

12. প্রকে বাস্তবায়ন উির সাংরক্ষণ কাদজর জন্য রাজস্ব খাদত প্রদয়াজনীয় বরাে রাখা ডর্দত পাদর। বতষমাদন 
প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন সাইট ডথদক প্রাপ্ত অথ ষ রাজস্ব খাদত জমা করা  দে। এদক্ষদত্র প্রত্নতাশত্ত্বক সাইট ডথদক 

আদয়র একটি অাংশ সাইদটর রক্ষণাদবক্ষদণ ব্যব ার করা ডর্দত পাদর। 
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13. ভশবষ্যদত এ ধরদনর প্রকদের ডভৌত অবকাঠাদমা শনম ষাণ তোরশকর জন্য সামশয়ক ভাদব ইশজশনয়ার শনদয়াগ 
না কদর প্রকদের ডভৌত অবকাঠাদমার বাস্তবায়দন সরকাদরর শবদশর্াশয়ত বাস্তবায়নকারী প্রশতষ্ঠান ডর্মন 

গণপূতষ অশধেপ্তরদক োশয়ত্ব ডেয়া ডর্দত পাদর। 

14. প্রকেটি ২০১৬ সাদল বাস্তবায়ন সপন্ন  ওয়ার পদরও ম াস্থানগদড় শশপাং কমদপ্ল্ক্স এবাং পা াড়পুদর ফুে 

ডকাট ষ চালু করা সম্ভব  য়শন। শশপাং কমদপ্ল্ক্স এবাং ফুে ডকাট ষ চালু না করার কারদণ অবকাঠাদমাগুদলা েীঘ ষ 

শেন অব্যবহৃত থাকার কারদণ নষ্ট  দয় র্াদে। এদক্ষদত্র ম াস্থানগদড় শশপাং কমদপ্ল্ক্সগুদলা স্থানীয় জনগদণর 

মাদে বরাে ডেয়া ডর্দত পাদর এবাং পা াড়পুদর ফুে ডকাট ষ চালু করার উদযাগ গ্র ণ করা ডর্দত পাদর।  

15. প্রকদের মাধ্যদম শনম্নমাদনর কাঠ ব্যব ার কদর বসার ডবঞ্চ, শভশজটর ডশে ও কাদঠর ডসতু ততশর করা 
 দয়দছ। এখাদন উদেখ্য ডর্, ম াস্থানগদড় ইদতামদধ্য শভশজটর ডশেগুদলাদত ঝুুঁশকপূণ ষ সাইনদবাে ষ টাশঙ্গদয় 

ডেয়া  দয়দছ। দুঘ ষটনা ডথদক পর্ ষটকদের রক্ষা করদত বসার ডবঞ্চ, শভশজটর ডশে ও কাদঠর শিদজ শনম্নমাদনর 

কাঠ পশরবতষন কদর এর ডমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ করা ডর্দত পাদর।  

16. বতষমাদন প্রত্নতাশত্ত্বক সাইদটর সাইদনদজ বহুমাশত্রক ঐশত াশসক তথ্য উপস্থাপন করা  দে না। এদক্ষদত্র বহুল 
তথ্য সম্বশলত ইন্টারদপ্রদটশন এর ব্যব ার করা ডর্দত পাদর। 

 

৮.২। উপসাং ার 

প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন রক্ষার জন্য জনসাধারণদক সদচতন ও সপৃিকরণ, প্রত্নবস্তু সাংরক্ষদণ সাংশেষ্ট আইনদক 

যুদগাপদর্াগী করা, ডপশাজীবী েক্ষ জনবল ততশর করা, সরকাদরর পাশাপাশশ ডবসরকাশর প্রশতষ্ঠাদনর অাংশগ্র ণ 

শনশিত কদর জনগদণর সপৃিতা বাশড়দয় প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন সাংরক্ষদণ কাজ করা ডর্দত পাদর৷ সদব ষাপশর গণমাধ্যম 

ও সামাশজক ডর্াগাদর্াদগর মাধ্যদমর সদচতন ভূশমকা গ্র দণর মাধ্যদম প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন সুরক্ষায়, সাংরক্ষদণ 

জনগদণর অাংশগ্র ণ শনশিত করা ডর্দত পাদর৷ আমাদের প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষনগুদলার সঠিক সাংরক্ষণ ব্যবস্থা ও 

রক্ষণাদবক্ষণ করা না ডগদল আমাদের ঐশত ুর ধারক ও বা ক এ সব অমূল্য শনেশ ষন অশচদরই  াশরদয় র্াদব৷ তাই এ 

শবর্দয় র্থার্থ উদযাগ গ্র ণ করা ডর্দত পাদর। 
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সাংযুশি-১ 

ড াকাস গ্রুপ আদলাচনা 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পশরকেনা মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন পশরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শবভাদগর পক্ষ ডথদক 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ডক্ষদত্র উি প্রকদের আওতাভুি 

শতনটি প্রত্নতাশত্ত্বক সাইদট েলগত আদলাচনা কদর মতামত গ্র ণ করা  য়। প্রশত এ শজশেদত ৮-১০ জন মশ লা/ পুরুর্ 

অাংশগ্র ণ কদরদছন। অাংশগ্র ণকারীদের অবশ ত করা  য় ডর্, অনুশষ্ঠত এ শজশে গুদলা এই প্রকদের জন্য সুশনশে ষষ্ট 

এ শজশে গাইে লাইন অনুসাদর পশরচালনা করা  দয়দছ এবাং গাইে লাইদনর উদেশখত সূচক অনুর্ায়ী ধারাবাশ ক 

ভাদব আদলাচনা কদর তথ্য সাংগ্র  করা  দয়দছ। প্রশতটি এ শজশে প্রকদের আওতাভুি সুশবধাজনক স্থাদন করা 

 দয়দছ। এর  দল সকল অাংশগ্র ণকারী উি স্থানসমূদ  স দজ আসদত ডপদরদছন। েলশভশিক আদলাচনা এক জন 

সঞ্চালক িারা পশরচাশলত  দয়দছ শর্শন প্রকে সপশকষত শবর্দয়র উপর সভায় আগত সকলদক মুিভাদব কথা বলার 

জন্য উৎসাশ ত কদরদছন। উদেখ্য, এই এ শজশে সমূদ  নারী ও পুরুদর্র সমান অাংশগ্র ণ শনশিত করা  দয়দছ। শনদম্ন 

এই প্রকদের এ শজশে ডথদক প্রাপ্ত তদথ্যর সারসাংদক্ষপ উপস্থাপন করা  ল। 

 

পা াড়পুর ডবৌিশব াদর ড াকাস গ্রুপ আদলাচনা 

পা াড়পুর প্রত্নতাশত্ত্বক সাইদট প্রকদের মাধ্যদম পশরচাশলত সাংস্কার কার্ ষক্রম পর্ ষটকগণ সন্তুষ্ট শকনা এমন প্রদশ্নর 

জবাদব প্রকদের আওতায় সাংস্কার কার্ ষক্রম শনদয় তারা সন্তুষ্ট বদল মত প্রকাশ কদরদছন। তদব প্রকে পরবতী 

প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন রক্ষণাদবক্ষদণর মান শনদয় তারা অসন্তুশষ্ট প্রকাশ কদরন। েলগত আদলাচনায় উপশস্থত পর্ ষটকগণ 

উদেখ কদরদছন ডর্, পা াড়পুর ডবৌি শব াদরর আদশপাদশ র্দথষ্ট খাবাদরর ডোকান ব্যবস্থা ডনই এবাং আদশপাদশর অে 

শকছু খাবার ডোকান থাকায় ডোকানগুদলা লাগাম ীন খাবাদরর মূল্য আোয় করদছ। তাই অশতসত্বর প্রকদের আওতায় 

ততশর ফুে ডকাট ষটি জনসাধারদণর জন্য খুদল ডেয়া প্রদয়াজন বদল তারা মত প্রকাশ কদরন। প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাপনার 

অভুন্তদর টয়দলট ব্লদকর ব্যবস্থা থাকার কারদণ উপশস্থত সকদল সন্তুশষ্ট প্রকাশ কদরন। আদলাচনায় উপশস্থত সকদল 

প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষদনর ডটকসই স্থাশয়ত্ব শনশিত করদত শিঁশড় শেদয় উঠার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নীশতমালা করার োশব 

জানান। পর্ ষটকগণ আরও উদেখ কদরন পর্ ষটকদের থাকার ব্যবস্থা চাশ োর তুলনায় অপ্রতুল এবাং এ সাইদটর 

আদশপাদশ সরকাশর আবাসন ব্যবস্থা ডর্মন পর্ ষটন কদপ ষাদরশদনর ডমাদটল না থাকায় অদনক সময় তাদের আবাসন 

সাংকদট পড়দত  য়। প্রকদের আওতায় ডর্ ডরে  াউজটি করা  দয়দছ তা সরবসধারদনর জন্য উন্মিু নয়। ডরে 

 াউজটি সাশকষট  াউদজর নীশতমালার মাধ্যদম পশরচাশলত  দে। এদক্ষদত্র সব ষসাধারদণর থাকার মত অবকাঠাদমা 

শনম ষাণ করা ডর্দত পাদর। প্রত্নতত্ত্ব অশধ েপ্তদরর ো রা উদেখ কদরন তাদের জন্য শনশম ষত অশ সাস ষ েরশমটশর ও ো  

েরশমটশর তাদের আবাসদনর স্থদল পর্ ষটকদের থাকার ব্যবস্থা করা  দয়দছ।  দল তাদের জন্য শনশম ষত অবকাঠাদমা 

ডথদক তারা সু ল ডভাগ করদত পারদছনা। উপশস্থত সকদল এলাকার পশরষ্কার পশরচন্নতা শনশিত করার উপর ডজার 

ডেন। উপশস্থত সকদল প্রত্নতাশত্ত্বক স্থান সাংস্কার ও সাংরক্ষদণ েীঘ ষ ডময়ােী পশরকেনা গ্র দণর আশাবাে ব্যি কদরন। 

 

কান্তশজর মশন্দদর ড াকাস গ্রুপ আদলাচনা 

প্রকেটি বাস্তবায়দনর  দল পর্ ষটক সাংখ্যা বৃশি ডপদয়দছ শকনা এমন প্রদশ্নর জবাদব সকদল পর্ ষটক সাংখ্যা বৃশি ডপদয়দছ 

বদল একমত প্রকাশ কদরন। পশরচাশলত ড াকাস গ্রুপ আদলাচনায় এমন শকছু পর্ ষটকদের মতামত গ্র ণ করা  য় র্ারা 

প্রকে বাস্তবায়দনর পূদব ষ কান্তশজর মশন্দর পশরেশ ষন কদরদছন এবাং প্রকে বাস্তবায়ন পরবতী কান্তশজর মশন্দর পশরেশ ষন 

কদরদছন। তারা বদলন পূদব ষ ডবশ শকছু টাশল ক্ষয়প্রাপ্ত  ওয়ায় মশন্দদরর টাশলদত শচশত্রত কাশ নী সঠিক ভাদব ডবাো 

র্াশেল না। সাংস্কার কাজ করার  দল কাশ নীগুদলা ডবাো র্াদে। তদব এখনও শকছু ক্ষয় প্রাপ্ত টাশল ডেখা র্ায় র্া 

রক্ষণাদবক্ষণ করা প্রদয়াজন। ূরর ডথদক আগত পর্ ষটকগণ ূরর ডথদক এদস এখাদন শবশভন্ন সমস্যার সম্মুখীন  দয়দছন 

বদল উদেখ কদরন। তারা সকদল পর্ ষাপ্ত টয়দলট না থাকাদক একটি বড় সমস্যা বদল শচশিত কদরন। এছাড়া অদনদক 

মশন্দদরর আদশপাদশ ড াদটল না থাকায় এবাং দুপুদরর খাবাদরর ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যার সম্মুখীন  দয়দছন বদল মত 

ব্যি কদরন। মশন্দদরর ডভতদর গরু পালন করায় পশরদবশ নষ্ট  দে বদল তারা মত প্রকাশ কদরন। কান্তশজর মশন্দদর 

আগত পর্ ষটকদের ডকি কদর স্থানীয় জনগণ ক্ষুদ্র ব্যবসা পশরচালনা করদছ। এদত তাদের আথ ষ সামশজক উন্নয়ন 

 দয়দছ। তদব প্রকদের আওতায় ততশর শশপাং কমদপ্ল্ক্স প্রকে ডশর্  বার দুই বছর অশতবাশ ত  ওয়ার পরও তা চালু 

করা সম্ভব  য়শন। শশপাং কমদপ্ল্ক্সটি চালু করা সম্ভব  দল স্থানীয় জনগদণর কম ষসাংস্থান সৃশষ্টর সুদর্াগ  দব এবাং আথ ষ 
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সামাশজক অবস্থা বৃশি পাদব। এদক্ষদত্র শশপাং কমদপ্ল্ক্সটির ডোকানগুদলা স্থানীয় জনগদণর মাদে বরাে প্রোন কদর তা 

অশবলদম্ব চালু করা প্রদয়াজন বদল উপশস্থত সকদল মতামত ডেন। উপশস্থত সকদল কান্তশজর মশন্দদর বন্ধ স্থাপনা 

র্থাক্রদম টয়দলট ব্লক, ডরে  াউজ ও শশপাং কমদপ্ল্ক্স স্থাপনা পর্ ষটকদের জন্য উন্মিু কদর শেদত ডজলা প্রশাসক ও 

মশন্দর কশমটির সেস্যদের মদধ্য সমন্বয় সাধন প্রদয়াজন বদল উদেখ কদরন।  

ড াকাস গ্রুপ আদলাচনায় উপশস্থত সকদল সকল স্থাপনা অশবলদম্ব খুদল ডেয়ার জন্য োশব জানান। তারা উদেখ কদরন 

এ সকল অবকাঠাদমা বন্ধ থাকার  দল তারা কাশিত সু ল পাদেন না। তারা এ সকল ঐশত াশসক শনেশ ষন গুদলার 

বণ ষনা ও শেক শনদে ষশনা ডেওয়া প্রদয়াজন বদল মত প্রকাশ কদরন।  

 

র্াট গমু্বজ মসশজে ডকশিক ড াকাস গ্রুপ আদলাচনা 

র্াট গমু্বজ মসশজদে আগত মুসশেরা উদেখ কদরন এই শতবর্ীয় মসশজেটি আমাদের ঐশত ু এবাং এটি বতষমাদন 

ইউনদস্কা ডঘাশর্ত শবর্শ্ ঐশতদ ুর তাশলকাভুি। তারা মতামত প্রোন কদরন মসশজেটিদক বতষমাদন র্থার্থ ভাদব 

রক্ষণাদবক্ষণ করা  দে না। মসশজদের অভুন্তরভাদগ ডেয়াদল ডশওলার উপশস্থশত ডেখা র্ায় এবাং গমু্বদজ বড়  াটল 

ডেখা শগদয়দছ। এ প্রকদের আওতায় মশ লা ও পুরুর্দের জন্য পৃথক টয়দলট শনম ষাণ করা  দয়দছ।  পর্ ষটকদের মদত 

শনশম ষত টয়দলট কমদপ্ল্দক্সর ডভতদর অপশরেন্ন পশরদবশ শবরাজ করদছ। উপশস্থত মুস্লশলগণ প্রকদের মাধ্যদম অজুখানা 

শনম ষাণ করার কারদণ সন্তুশষ্ট প্রকাশ কদরন। এখাদন আগত পর্ ষটকগণ মত প্রকাশ কদরন এখাদন সুন্দর পশরদবশ শবরাজ 

করদছ। কদর। মসশজেদক ডকি কদর আদশপাদশ অদনক খাবার ডোকান, ড াদটল ডরস্টুদরন্ট গদড় উদঠদছ। তারা আরও 

উদেখ কদরন সাইদটর শেকশনদে ষশনায় ইাংদরশজর পাশাপাশশ বাাংলা ডনই। এছাড়া সাইদনদজ আরও শবস্তাশরত 

ঐশত াশসক তথ্য উদেখ করা প্রদয়াজন শছল। প্রকদের মাধ্যদম শনশম ষত সকল স্থাপনা ব্যব ার করা  দে। র্াট গমু্বজ 

মসশজদে প্রকদের মাধ্যদম পশরচাশলত সাংস্কার কার্ ষক্রম পর্ ষটকগণ সন্তুষ্ট শকনা এমন প্রদশ্নর জবাদব প্রকদের আওতায় 

সাংস্কার কার্ ষক্রম শনদয় তারা সন্তুষ্ট বদল মত প্রকাশ কদরদছন। তদব প্রকে পরবতী প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন রক্ষণাদবক্ষদণর 

মান শনদয় তারা অসন্তুশষ্ট প্রকাশ কদরন। 

 

পশরচাশলত েলগত আদলাচনায় প্রকদের মাধ্যদম সাংস্কার ও শনশম ষত অবকাঠাদমা ডটকসই করদণ শক পেদক্ষপ গ্র ণ 

করা উশচত এমন প্রদশ্নর জবাদব সকদল উদেখ কদরন রুটিন সাংস্কার, র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষণ এবাং তার সাদথ সকদলর 

আন্তশরকতা, শনদবেন ও ঐকাশন্তক প্রদচষ্টা প্রকে বাস্তবায়দনর েীঘ ষ ডময়ােী প্রভাব ও সু ল জনগণদক শেদত পারদব। 
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সাংযুশি-২ 

স্থানীয় পর্ ষাদয় কম ষশালা আদলাচনা 

 

স্থানীয় পর্ ষাদয়র কম যিালা ম াস্থানগড় প্রত্নতাশত্ত্বক শনেশ ষন সাইদট শবগত ২৯ ডশ মাচ ষ ২০১৯ তাশরদখ আদয়াজন করা 

 দয়দছ। স্থানীয় পর্ ষাদয়র কম যিালায় পর্ ষটক, স্থানীয় উপকারদভাগী জনগণ, আইএমইশে এর কম ষকতষাগণ, প্রকে 

সাংশেষ্ট কম ষকতষা, স্থানীয় পর্ ষাদয়র কম ষকতষা, স্থানীয় জনপ্রশতশনশধ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরক্তবগ ষস  প্রভাব মূল্যায়ন 

সমীক্ষার পরামশ ষকগণ অংিগ্রেণ কদরন। পিামি যকগণ উপশস্থত সকলদক কম যিালার শুরুদত এ প্রকে সপদকষ ও এর 

উদেশ্য শবর্দয় অবগত কদরদছন। িথ্য সংগ্রেকািীগণ কম যিালার গুরুত্বপূণ য শবর্য়গুদলা শলশপবি কদরদছন। স্থানীয় 

পর্ ষাদয়র কম যিালার শুরুদত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার েলদনতা উদেখ কদরন ডর্, বাংলাবদবিি চারটি প্েলায় 

প্রত্নিারিক রনদি যবনি সংস্কাি ও সংিক্ষণ এবাং পর্ ষটন শশদে প্রসাদরর জন্য ডভৌত অবকাঠাদমা শনম ষাদণর লদক্ষু 

“সাউথ এশশয়া ট্যুশরজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপদমন্ট” প্রকেটি গ্র ণ করা  দয়শছল। বাাংলাদেদশর চারটি উদেখদর্াগ্য 

প্রত্নতাশত্ত্বক স্থান র্থাক্রদম কান্তশজর মশন্দর, মোস্থানগড়, পাোড়পুি ডবৌিশব ার, ষাট গমু্বে মসরেদ সংস্কাি ও 

সংিক্ষণ কার্ ষক্রমটি এ প্রকদের মাধ্যদম বাস্তবাশয়ত  দয়দছ। 

 

ম াস্থানগদড়র জাদুঘদরর কাদোশেয়ান উদেখ কদরন ম াস্থানগড় নগরীদত ডর্ সাংস্কার কাজ করা  দয়দছ তা চাশ োর 

তুলনায় অপ্রতুল। ম াস্থানগড়দক পর্ ষটকদের সামদন তুদল ধরদত আরও সাংস্কার কাজ করা ডর্দত পাদর বদল শতশন 

মতামত প্রকাশ কদরন। এছাড়া প্রকদের আওতায় শনশম ষত অবকাঠাদমাগুদলা রক্ষণাদবক্ষদণর ব্যবস্থা গ্র ণ করা ডর্দত 

পাদর বদল তারা মতামত প্রকাশ কদরন। 

 

স্থানীয় পর্ ষাদয় কম ষশালায় উপশস্থত পর্ ষটকগণ তাদের শবশভন্ন সুশবধা অসুশবধার কথা তুদল ধদরন। পর্ ষটকগণ উদেখ 

কদরন ডর্, পর্ ষটন কদপ ষাদরশদনর আওতায় ডর্ ফুে ডকাট ষটি চালু আদছ তার খাবাদরর মূল্য অতুাশধক। পর্ ষটকদের 

সুশবধাদথ ষ খাবাদরর মূল্য হ্রাস করা ডর্দত পাদর বদল তারা মতামত প্রকাশ কদরন। তারা উদেখ কদরন বতষমাদন 

ম াস্থানগদড়র আদশপাদশ থাকার জন্য আবাসন সাংকট শবযমান। বতষমাদন ো  েরশমটশরদত থাকার জন্য ডর্ 

ব্যবস্থা করা  দয়দছ তা চাশ োর তুলনায় অপ্রতুল। পর্ ষটকগণ আরও উদেখ কদরন শভশজটর ডশেগুদলা বতষমাদন 

ঝুুঁশকপূণ ষ অবস্থায় রদয়দছ। কাদঠর খু ুঁটিগুদলা নীচ ডথদক পচন ধদরদছ। ডর্ ডকান সমদয় তা পর্ ষটকদের উপর ডভদঙ্গ 

পড়দত পাদর। দুঘ ষটনা ডরাদধ শভশজটর ডশেটি ডমরামত করা ডর্দত পাদর। কাদঠর ততশর বসার ডবঞ্চগুদলা ডভদঙ্গ ডগদছ 

পর্ ষটকদের শবশ্রাদমর সুশবধাদথ ষ কাদঠর ডবঞ্চগুদলা ডমরামত করা প্রদয়াজন। এছাড়া প্রকদের আওতায় ততশর কাদঠর 

ডসতু ও শিঁশড়গুদলার কাঠ শবশভন্ন জায়গায় ডভদঙ্গ ডগদছ র্া অশবলদম্ব রক্ষণাদবক্ষণ করা প্রদয়াজন।   

 

কম ষশালায় আগত পর্ ষটকগণ ম াস্থানগড় জাদুঘদরর বতষমান দুরবস্থার কথা উদেখ কদরন। তারা বদলন জাদুঘদরর 

বতষমান শেসদপ্ল্টি অতুন্ত শনম্ন মাদনর এবাং শেসদপ্ল্ ডবাে ষ ঘুণ ডপাকার কারদণ ক্ষয় প্রাপ্ত  দয়দছ। অশবলদম্ব ম াস্থানগড় 

জাদুঘরটি রক্ষণাদবক্ষণ করা প্রদয়াজন বদল উদেখ কদরন। জাদুঘর রক্ষণাদবক্ষণ না করা  দল জাদুঘদরর প্রশত 

পর্ ষটদকর আকর্ ষণ কদম র্াদব এবাং সরকার শবপুল পশরমাণ রাজস্ব  ারাদব। 

 

ো  েরশমটশরদত বতষমাদন পর্ ষটকদের আবাসদনর ব্যবস্থা করায় সাইদট শনদয়াশজত ো গণ তাদের জন্য শনশম ষত 

েরশমটশর ডথদক সু ল গ্র ণ করদত পারদছ না। এদথদক প্রতীয়মান  য় ডর্, প্রত্নতাশত্ত্বক স্থাদন পর্ ষটকদের আবাসদনর 

চাশ ো রদয়দছ র্া বতষমান চাশ োর তুলনায় অপ্রতুল। সুতরাাং পর্ ষটকদের আবাসদনর চাশ ো শনশিত করা ডর্দত 

পাদর। 

 

পর্ ষটনদকশিক ক্ষুদ্র ব্যবসার সাদথ জশড়ত স্থানীয় জনগণ উদেখ কদরন বতষমাদন অদনক নারীরা পর্ ষটন ডকশিক 

ব্যবসার সাদথ যুি আদছন। তাদের প্রকদের আওতায় শনশম ষত শশপাং কমদপ্ল্দক্স বরাে ডেওয়া  দল তাদের আথ ষ 

সামাশজক উন্নয়ন  দব বদল মত প্রকাশ কদরন।  

 

উপশস্থত সকদল শপকশনদকর প্ল্াশেক বজষু ও উশেষ্ট খাবার ম াস্থানগদড়র পাশ শেদয় প্রবাশ ত করদতায়া নেীদত ড লা 

 দে বদল উদেখ কদরন।  দল পশরদবশ ও নেী ূরশর্ত  দে। শপকশনদকর বজষু  নেীদত ড লায় তা পশরদবদশর 
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প্রণয়ন করা উশচত বদল সকদল মতামত প্রোন কদরন।  

 

এ প্রকদের ডটকসই উন্নয়ন শনশিত করার লদক্ষু শক শক ব্যবস্থা গ্র ণ করা ডর্দত পাদর এ প্রদশ্নর জবাদব স্থানীয় 

অাংশগ্র ণকারী সকদল একমত প্রকাশ কদরন প্রকদের সাংস্কার কার্ ষক্রদমর মাধ্যদম পর্ ষটক আকর্ ষণ করা ডগদলও 

প্রত্নতাশত্ত্বক স্থানগুদলা পরবতী সাংরক্ষদণর অভাদব পর্ ষটক  ারাদত পাদর। শকছু শনশম ষত অবকাঠাদমার বন্ধ থাকার 

কারদণ এবাং প্রকে পরবতী সাংরক্ষদণর অভাদব পশরকেনা বাস্তবায়নর সম্পূণ ষ সু ল অজষন সম্ভব  দে না। 

 

 

 


