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বর জভাট হল্পয় াবন প্রফাল্পহ বকছুটা ফাঁধায সৃবি হল্পয়ল্পে। পল্পর উকাযল্পবাগীযা াবনয অবাল্পফ মসে কাল্পজ প্রতযাবত 

সুপর াল্পে না (অনুল্পেদ ৫.১.৫)।                             ৪                প্রকল্পেয আওতায় 

সফ মল্পভাট  ২২টি           গবীয নরকূ      কযা     তন্মল্পে                             -    

       ৬                -            ৬   গবীয নরকূ                                   
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                  ৬                                                                       

                                                                                   

         ২                            ৬                                                    

                                    ২  ৬                  ২                               

                                   ,                                            ২          

                             -       .  %                            -            

                                                                      ২  ,          

                                                                          | cÖZ¨ÿ †mP GjvKv 

cÖvq 1500 †n±i Ges c‡ivÿ †mP GjvKv cÖvq 12000 †n±i e„w× †c‡q‡Q|                               , 

২  ৬                  ২                                                        (        

        )  ,২৬,  ,  ২                                                                   
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উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পত                          বনভ মাণ হওয়ায পল্পর পসর যক্ষা কযা সম্ভফ হল্পে। তল্পফ 
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       ২                                                                            
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          পল্পর এরাকায় কভ মসংস্থান সৃবি                                                         

                                                                                        

                                                                             ”       

                             

                                                                         (Ecology)    

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                        

                                                    

                                   

 evcvD‡ev-Gi mswkøó Kg©KZ©v‡`i gva¨‡g wbwg©Z RivRxY© AeKvVv‡gv¸‡jv we‡kl K‡i AKvh©Ki †i¸‡jUi¸‡jv 
RiæwiwfwË‡Z †givg‡Zi e¨e¯’v MÖnY Kiv Ges †givgZ I iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq A_© eiv‡Ïi e¨e¯’v ivLv; 

 cybe©vmb cÖKí¸‡jv †h‡nZz KwgDwbwUi Rbmvavi‡Yi Rb¨ Kiv nq Ges fwel¨‡Z Gm‡ei †`Lfvj KwgDwbwUi Z_v 
cvwb e¨e¯’vcbv msMVb‡KB Ki‡Z n‡e| †m‡nZz AeKvVv‡gv wbg©vYKvjxb cvwb e¨e¯’vcbv msMVb‡K Kv‡Ri ¸YMZ 
gvb iÿvq m¤ú„³ Kiv; 

 ¯’vbxq K…wl Ges grm¨ Awa`ß‡ii gva¨‡g DcKvi‡fvMx K…lK I grm¨Rxexmn mKj cvwb e¨e¯’vcbv `‡ji m`m¨‡`i 
Rb¨ d‡jvAvc †Uªwbs Gi e¨e¯’v Kiv; 

 evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i mv‡_ cvwb e¨e¯’vcbv msMV‡bi gvwmK/ ‰ÎgvwmK d‡jvAvc wgwUs Kivi e¨e ’̄v Kiv 
Ges †bZ…Z¡ cÖ`v‡b †hvM¨ e¨w³eM©‡K wbe©vwPZ K‡i wbw®Œq WvweøDGgwR I WvweøDGgG mwµq Kivi D‡`¨vM MÖnY Kiv;  

 cvwb e¨e¯’vcbv KwgwUi Ae¨e¯’vcbv, gZv‰bK¨ I msKU wbimbK‡í evcvD‡evÕi mswkøó cwiPvjb I iÿYv‡eÿY 
Kg©KZ©v‡`i cÖKí GjvKvq gv‡Sg‡a¨ cwi`k©‡bi e¨e¯’v ivLv; 

 †PÂzix wej Dc-cÖKí GjvKvi MÜeLvjx (Axial Flow UvB‡ci 21.20 wKD‡mK K¨vcvwmwUi 2wU cv¤ú) I 
Kgjvcy‡i Aew¯’Z (Axial Flow UvB‡ci 21.20 wKD‡mK K¨vcvwmwUi 2wU cv¤úmn) me©‡gvU PviwU cv¤ú A‡bK 
cyivZb g‡W‡ji nIqvq LyPiv hš¿vsk myjf bv nIqvq bó I A‡K‡Rv Ae¯’vq c‡o Av‡Q| bZzbfv‡e cv¤úmg~n 
cyb:¯’vcb Kivi ª̀æZ c`‡ÿc †bIqv †h‡Z cv‡i|  
 

                            

 WMG I WMA Gi `vwqZ¡ h_vh_fv‡e cvwjZ n‡”Q wKbv A_©vr ev¯ÍevwqZ cÖK‡íi ‡QvU-LvU †givgZ, †i¸jvi 
wgwUs, gvwmK wgwUs, GwRGg, gvwmK Puv`v, †mwfs, mvwf©m PvR© G¸‡jv mwVKfv‡e m¤úvw`Z n‡”Q wKbv Zv †`Lfvj 
Kivi Rb¨ cÖwZ Dc-cÖKí GjvKvq 1 Rb gwbUwis Kg©KZ©v wb‡qv‡Mi Rb¨ e¨e ’̄v Kiv; 

 †mP e¨e¯’v AviI Kvh©Kix Kivi Rb¨ UvwKgviv, e‡i› ª̀, †ciæjx, gywjqv, Lowiqv Ges KvVz`viv Lv‡ji cwj AcmviY 
I MfxiZv e„w× Kivi Rb¨ Kvh©µg MÖnY Kiv;  

 †`kxq cÖRvwZi wejyßcÖvq gvQ¸‡jv‡K msiÿ‡Yi Rb¨ cÖwZwU Dc-cÖKí GjvKvi miKvwi Lvm Rwg‡Z cÖvK…wZK 
gv‡Qi Rb¨ Kgc‡ÿ GKwU K‡i AfqAvkÖg wbg©vY Kiv cÖ‡qvRb| G e¨vcv‡i ’̄vbxq grm¨ Awa`ßi I ‡Rjv/Dc‡Rjv 
cÖkvmb Kvh©Kix c`‡ÿc MÖnY Ki‡Z cv‡i; 

 miKvwi Rjvkq¸‡jv A‡bK mgq miKvwifv‡e wjR †`Iqv nq| Gme Rjvkq wjR †`Iqvi †ÿ‡Î cvwb e¨e¯’vcbv 
mwgwZ¸‡jv‡K cÖvavb¨ †`Iqvi e¨e ’̄v Kiv †h‡Z cv‡i| G‡Z cvwb e¨e¯’vcbv mwgwZ¸‡jvi g‡a¨ MwZkxjZv m„wó n‡e| 
G e¨vcv‡i f‚wg gš¿Yvjq I ¯’vbxq cÖkvmb Kvh©Kix c`‡ÿc MÖnY Ki‡Z cv‡i; 

 fwel¨‡Z GB RvZxq                    (community driven development) Gi `xN©‡gqvw` mydj 
jv‡fi Rb¨ cÖK‡í ‘After Care ServiceÕ ‡cÖvMÖvg AšÍf©y³ ivLvi welqwU ¸iæZ¡ w`‡q we‡ePbv Kiv †h‡Z cv‡i| 
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cÖ_g Aa¨vq 
 

cÖK‡íi weeiY 
 
 

১.১. ভূমভকা 

 

                                          ।                                             হ  

                       ।                  হ                ,                        ,          

        ও                               হ  ,                              ,        ,        , 

      ও                           ও              ।                                       

                “    -                                 ও             (৩          )” 

ীল ষক প্রকল্পটি          হ ।                                হ          ,                    ,        

       ,              ,         ও                    ও                             হ     

     ও                                  ।                           প্রকল্পল্পয উল্পেশ্যগুল্পরা 

              ফাস্তফামিত          হ    ।   

   

১.২. টভূমভ 

 

ভবৌল্পগামরক অফস্থাল্পনয কাযল্পণ ফাাংরাল্পদ জরফায়ু মযফতষল্পনয ঝুঁমকয ভল্পে যল্পিল্পছ এফাং এয পল্পর ফন্যা, খযা, 

নদীবাাংগন, ঘূমণ ষঝড় ও জল্পরাচ্ছ্বাল্পয ভত প্রাকৃমতক দূল্পম ষাগ ক্রভাগত াল্পয ভফল্পড় চল্পরল্পছ। ১৯৮৭ ও ৮৮ াল্পরয উভে ষময 

ফন্যায ভপ্রক্ষাল্পট উন্নিন ল্পমাগী াংস্থাভ ফাাংরাল্পদল্পয ফন্যা ভস্যায ভটকই ভাধানকল্পল্প Flood Action Plan 

(FAP) প্রণিল্পনয উল্পযাগ গ্রণ কল্পয এফাং ১৯৯০-১৯৯৬ ার ম ষন্ত ভগ্র ফাাংরাল্পদল্পয জন্য ২৬টি ভীক্ষা ম্পাদন 

কল্পয। পযা স্টামডয ধাযাফামকতাি ১৯৯৫ াল্পর ফাাংরাল্পদল্প ামন ম্পদ খাল্পতয বমফষ্যত কাম ষাফরী ভমিত ও 

সুলভবাল্পফ মযচারনায জন্য Bangladesh Flood and Water Management Strategy (BFWMS) প্রণীত ি। 

BFWMS এয সুামযল্পয মবমিল্পত যকায ১৯৯৯ াল্পর জাতীি ামন নীমত অনুল্পভাদন এফাং ২০০১ াল্পর National 

Water Management Plan প্রণিন কল্পয।  তাযই ধাযাফামকতাি “জাতীি ামন নীমত-১৯৯৯” অনুযল্পণ ভমিত ও 

জনগল্পণয অাংগ্রল্পণয ভােল্পভ ামন ম্পল্পদয উন্নিন ও দক্ষ ব্যফস্থানায রল্পক্ষয ১১ জুরাই ২০০০ এ “ফাাংরাল্পদ ামন 

উন্নিন ভফাড ষ আইন-২০০০” জাময কযা ি এফাং ২০০৪ াল্পর National Water Management Plan অনুল্পভামদত 

ি। ামন ভক্টল্পযয ভাঠ ম ষাল্পিয কাজ         ম্পাদল্পনয জন্য াযাল্পদল্পক ৮টি Hydrological অঞ্চল্পর 

(Northwest, North Central, Eastern Hills, Northeast, South Central, Southeast  Southwest & Rivers and 

Estuaries) বাগ কযা ি। ভদল্পয ামন ব্যফস্থানায উন্নিল্পন “জাতীি ামন নীমত-১৯৯৯”, “অাংগ্রণভরক ামন 

ব্যফস্থানা মনল্পদ ষমকা-২০০০” এফাং “ফাাউল্পফা আইন-২০০০” এয নীমত, মনল্পদ ষমকা ও আইন ভাঠ ম ষাল্পি প্রল্পিাগ ও 

ব্যফাল্পযয রল্পক্ষয এীি উন্নিন ব্যাাংক (এমডমফ) ও ভনদাযল্যান্ড যকাল্পযয ািতাি াইল্পরারমজকযার ইউমনল্পট 

অাংীদামযত্বভরক ভমিত ামন ম্পদ ব্যফস্থানা মযকল্পনা ফাস্তফািল্পনয জন্য ২০০৬-২০০৭ অথ ষফছল্পয প্রথভ “দমক্ষণ-

মিভাঞ্চরীি ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা উন্নিন প্রকল্পল্পয কাজ শুরু কল্পয।                 

       ফাাংরাল্পদ                       হ         হ                                   

“    হ                          -২০১৪”         ।  

দমক্ষণ-মিভাঞ্চরীি এরাকা ‘দমক্ষণ-মিভ’ ও ‘দমক্ষণ-ভে’ াইল্পরারমজকযার অঞ্চর মনল্পি গঠিত মা ফাাংরাল্পদল্পয 

২৭% এরাকা জুল্পড় মফস্তৃত। এ অঞ্চল্পরয মিল্পভ বাযতীি ীভান্ত, দমক্ষল্পণ ফল্পগাাগয, উিল্পয দ্মা নদী ও পূল্পফ ষ ভভঘনা 

নদী দ্বাযা ভফমিত। এ অঞ্চল্পরয ১০% এরাকা জুল্পড় যল্পিল্পছ সুন্দযফন, ১৩% এরাকাি আল্পছ মফর এফাং জরাভূমভ, অফমি 

৭৭% এরাকা কৃমল জমভ ও আফাভূমভ। ভদল্পয দমক্ষণ-মিভাঞ্চল্পরয জন্য FAP-4 আঞ্চমরক ভীক্ষায আওতাি 

দমক্ষণ-মিভাঞ্চরীি ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা প্রকল্পটিয PPTA এীি উন্নিন ব্যাাংক এয 

কামযগময ািতাি ম্পন্ন কযা ি। FAP-4 ভীক্ষায সুাময ল্পে ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ুননফ ষান 

কাল্পজ সুমফধাল্পবাগীল্পদয অাংগ্রণ মনমিত কযা এফাং সুমফধাল্পবাগীল্পদয াংগঠিত কল্পয Water Management Group, 

Water Management Association ীল ষক াংগঠন ততময কযা এফাং াংগঠনভূক্ত দস্যল্পদয মথামথ প্রমক্ষল্পণয 

ভােল্পভ মক্তারী কযা ভটকই মযচারনা ও যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয রল্পক্ষয প্রকল্পল্পয ব্যফস্থানা সুমফধাল্পবাগীল্পদয াংগঠন, 

WMA এয াল্পত ন্যস্ত কল্পয প্রকল্পল্পয            সুপর প্রামি মনমিত কযা। এ রল্পক্ষয ফন্যা মনিন্ত্রণ, ামন মনষ্কান ও 

ভচ অফকাঠাল্পভা ুননমনভ ষাণ কযায ভােল্পভ        নড়াইর ও ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্পল্প ভভাট ৫৭,০০০ ভক্টয এরাকাি 
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ভমিত ভফা প্রদাল্পনয জন্য এ প্রকল্পল্পয কাম ষক্রভ গ্রণ কযা ি। যফতীল্পত ২০০৯ াল্পর ঘূমণ ষঝড় ‘আইরা’ি ক্ষমতগ্রস্ত 

খুরনা ভজরায ভাল্ডায নাং ৩১ ও ৩২ এফাং াতক্ষীযা ভজরায ভাল্ডায নাং ৫ ও ১৫ ুননফ ষাল্পনয রল্পক্ষয প্রকল্পভূক্ত কযা 

ি। 

১.৩. cÖK‡íi D‡Ïk¨ 
 

 

(ক) াইল্পরারমজকযার ইউমনল্পট অাংীদামযত্বভরক ভমিত ামন ম্পদ ব্যফস্থানা মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা কাম ষক্রভ 

প্রফতষন;  

(খ) ভমিত ামন ম্পদ ব্যফস্থানা ভমভন, অফকাঠাল্পভাগত উন্নিন, সুমফধাল্পবাগীল্পদয অাংীদামযত্ব বৃমি ও  

মফল্পকন্দ্রীকযল্পণ ািতা প্রদান ইতযামদয ভােল্পভ জনগল্পণয জীফনমাত্রায ভান উন্নিন সুল্পমাগ সুমফধা বৃমি; 

(গ) প্রমক্ষল্পণয ভােল্পভ WMA/WMG ভল্পয াাংগঠমনক দক্ষতা বৃমি; এফাং  

(ঘ) খুরনা ভজরায ভাল্ডায নাং-৩১ ও ৩২ এফাং াতক্ষীযা ভজরায ভাল্ডায নাং ৫ ও ১৫ এরাকাি আইরা-২০০৯-এয 

আঘাল্পত ক্ষমতগ্রস্ত ফাাউল্পফা’য অফকাঠাল্পভা ুননফ ষাল্পনয ভােল্পভ ফন্যা মনিন্ত্রণ ও মনষ্কান ব্যফস্থা ুননঃপ্রমতষ্ঠা কযা। 

 

প্রকল্পল্পয ামফ ষক উল্পেশ্য ল্পরা ুননফ ষান যফতীল্পত প্রকল্পল্পয ভটকই মযচারনা ও যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয রল্পক্ষয প্রকল্পল্পয 

ব্যফস্থানা উকাযল্পবাগীল্পদয াংগঠন Water Management Association এয মনকট স্তান্তয এফাং আি-ফধ ষকভরক 

কাম ষক্রভ মযচারনায ভােল্পভ জনগল্পণয    -        অফস্থায উন্নিন। 

 

১.৪ প্রকল্প কাম ষক্রল্পভয ভকৌর 

                     মছর ফর      কাঠাল্পভাভ মযচারনা ও যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয দামিত্ব ামন ব্যফস্থানা 

াংগঠল্পনয কাল্পছ স্তান্তয কযা।        হ                                             ঠ      হ । প্রমতটি 

উ-প্রকল্প এরাকা ভফ মকছু াংখ্যক স্বাধীন াফ-ইউমনট মনল্পি গঠিত। এফ াফ-ইউমনল্পটয প্রমতটি এরাকা আরাদা 

আরাদা াইল্পরামরক অফকাঠাল্পভা দ্বাযা মনিমন্ত্রত।  

মনমদ ষি াফ-ইউমনল্পট ফফাকাযী সুমফধাল্পবাগীল্পদয পূণ ষ অাংগ্রণ মনমিত কল্পয প্রমতটি াফ-ইউমনল্পটয জন্য একটি কল্পয 

াফ-ইউমনট ফাস্তফািন মযকল্পনা প্রস্তুত কযা ি এফাং প্রমতটি াফ-ইউমনল্পট একটি কল্পয ামন ব্যফস্থানা মভমত প্রমতষ্ঠা 

কযা ি। এফ মভমতয আওতাধীন এরাকাল্পক          ও                            আল্পযা ভছাট 

াইল্পরামরক ইউমনল্পট বাগ কযা ি। এফ ভছাট ইউমনটগুল্পরা মযচারনা                             হ ।  

            -     ৩৬,৫৮০  হ                 , মায ভল্পে ৭টি াফ-ইউমনট ফাস্তফািন         (Sub-

Unit Implementation Plan-SIP) এরাকা,  ৫৯টি ামন ব্যফস্থানা    ও ৭টি ামন ব্যফস্থানা মভমত-মায ভভাট 

দস্য াংখ্যা ১৫,৩২৯ জন।                -     ১৯,৩৬২  হ                 ,         ৭টি াফ 

ইউমনট ফাস্তফািন         এরাকা, ৪৩টি ামন ব্যফস্থানা    ও ৭টি ামন ব্যফস্থানা মভমত-মায ভভাট দস্য াংখ্যা  

১০,০৯৫ জন। এ মযকল্পনাি সুমফধাল্পবাগীযা স্থানীি ভস্যা, চামদা ও সুল্পমাগভ নাক্ত কযল্পত এফাং প্রমতটি 

াইল্পরারমজকযার াফ-ইউমনল্পটয ফাস্তফািন মযকল্পনা ততমযল্পত অাং ভনি। দুটি উ-প্রকল্প এরাকায ামন ব্যফস্থানায 

জন্য মনফ ষামচত অফকাঠাল্পভাভ      ও নতুন কল্পয মনভ ষাণ কযা ল্পিল্পছ অথফা ুননফ ষান কযা ল্পিল্পছ। কৃমল ও ভৎস্য 

খাল্পতয উৎাদন ফাড়াল্পত কভ ষসূমচ গ্রণ কযা ল্পিল্পছ, অযমদল্পক াফ-ইউমনট ফাস্তফািন মযকল্পনাি সুমফধাল্পবাগীল্পদয 

জীফনভান উন্নিল্পনয জন্য       কভ ষসূমচ ফাস্তফামিত ল্পিল্পছ। 

ামন ব্যফস্থানা াংগঠনভল্পক জীমফকায মফলল্পি প্রমক্ষণ প্রদান কযাি ামন ব্যফস্থানা মভমত ও দরগুল্পরায প্রমত 

প্রকল্পল্পয সুমফধাল্পবাগীল্পদয আি-বৃমিভরক ািতা প্রামযত ল্পিল্পছ। আি বৃমিয দরফি কভ ষ-মযকল্পনা       ও 

ফাস্তফািল্পনয কাযল্পণ ামন ব্যফস্থানা দরগুল্পরায স্থামিত্ব মনমিত ল্পিল্পছ। প্রকল্পল্পয অথ ষািল্পন মনমভ ষত অফকাঠাল্পভাভল্পয 

মযচারনা ও যক্ষণাল্পফক্ষল্পণ াংগঠনগুল্পরায াভর্থ্ষ বৃমি াওিাি এফ আি-ফধ ষনভরক কভ ষকান্ড ভথল্পক আা রাল্পবয 

অাং      ামন ব্যফস্থানা াংগঠনগুল্পরায মযচারনা ও যক্ষণাল্পফক্ষণ তমফল্পর ব্যফাল্পযয জন্য ভেক্ত ল্পিল্পছ। 
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wPÎ-1.1: gvbwP‡Î GK bR‡i cÖKí GjvKv  

  
 

প্রকল্পল্পয প্রতযামত প্রধান াপল্যগুল্পরা ল্পরা: (১) প্রমতটি াইল্পরামজকযার ইউমনল্পটয ভল্পে একটি ভমিত অাংগ্রণভরক 

ামন ব্যফস্থানা মযকল্পনা প্রফতষন, (২) আি-ফধ ষকভরক কাম ষক্রল্পভয জন্য কভ ষ সুল্পমাগ সৃমিয ভােল্পভ প্রকল্পল্পয 

সুমফধাল্পবাগীল্পদয উন্নত জীমফকা প্রদান, (৩) উন্নত মযকল্পনা কযায ক্ষভতা এফাং (৪) প্রকল্পল্পয অথ ষািল্পন ুননফ ষামত 

অফকাঠাল্পভাভল্পয মযচারনা ও যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয দামিত্ব ামন ব্যফস্থানা াংগঠল্পনয কাল্পছ স্তান্তয। 

প্রমতটি ামন ব্যফস্থানা দর দরফিবাল্পফ ভম কাজগুল্পরা কযল্পছ তা ল্পরা (১) কৃমল ও ভৎস্যখাল্পত আি-বৃমিভরক কভ ষকাল্পন্ড 

মনভেক্ত ব্যমক্ত ও দরল্পক ভফা প্রদান; (২) তাল্পদয মনজ মনজ আি-বৃমিভরক কভ ষকান্ড ভমভন- ভাল্পছয ুনকুয মযচারনা, 

ধাল্পনয ফীজ উৎাদন ও মফতযণ, ভধু উৎাদন ইতযামদ কভ ষসূমচ গ্রণ; (৩) মযল্পফ াংযক্ষণ কাম ষক্রভ ভমভন- াভামজক 

ফনািন কযা।  

প্রকল্পল্পয অন্তমন ষমত ভভৌমরক মফলি ল্পরা সুমফধাল্পবাগীল্পদয াংগঠিত কল্পয ামন ব্যফস্থানা াংগঠন ততময এফাং দরগত 

ব্যফস্থানা দক্ষতায উন্নিল্পনয       মযচারনা ও যক্ষণাল্পফক্ষণ ভটকই কযা। 

 

ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্প  

 

নড়াইর উ-প্রকল্প  
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মনল্পে এক নজল্পয প্রকল্পটিয ায-াংল্পক্ষ উস্থান কযা ল্পরা: 

াযমণ-১.১: এক নজল্পয প্রকল্প এরাকা, ব্যি ও ফাস্তফািনকাল্পরয ায-াংল্পক্ষ 

1. প্রকল্পল্পয নাভঃ দমক্ষণ-মিভাঞ্চরীি ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা প্রকল্প (৩ি 

াংল্পামধত) 

2. প্রকল্পল্পয অফস্থানt মফবাগ ভজরা উল্পজরা 

খুরনা নড়াইর নড়াইর দয, ভরাাগড়া, কামরিা 

মল্পায অবিনগয 

াতক্ষীযা কামরগঞ্জ, শ্যাভনগয 

 খুরনা দাল্পকা 

৩. ফাস্তফািনকাযী াংস্থাঃ ফাাংরাল্পদ ামন উন্নিন ভফাড ষ (ভৄখ্য াংস্থা)   

কৃমল ম্প্রাযণ অমধদিয,  

ভৎস্য অমধদিয,  

স্থানীি যকায ও প্রল্পকৌর অমধদিয 

৪. প্রামনক ভন্ত্রণারি/মফবাগঃ ামন ম্পদ ভন্ত্রণারি 

৫. প্রকল্পল্পয ফাস্তফািন ব্যি ও ভিt                                                                   (রক্ষ টাকাি) 

 অনুল্পভামদত ব্যি  

প্রকৃত ব্যি 

  

অনুল্পভামদত 

ফাস্তফািনকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফািন

কার 

ভর ব্যল্পিয 

হ্রা/বৃমি 

(ভর অনুঃ 

ব্যল্পিয %) 

অমতক্রান্ত 

ভি (ভর 

ফাস্তফািন 

কাল্পরয %) 
ভর 

 (প্রঃ াঃ) 

 

৩ি াংল্পামধত   

ভর ৩ি 

াংল্পামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৬০২৫.০০ 

 

ভভাট: ২৯৪২৫.৫৩ 

মএ: ২৪৪২৫.০২ 

মজওমফ: ৫০০০.০০ 

আযমএ:২০৩৫৫.৫৪ 

ভভাট: ২৮৭১০.৭৩ 

মএ: ২৩৭১০.০০ 

মজওমফ: ৫০০০.৫১ 

আযমএ:১৯৯১৫.৭ 

এমপ্রর 

২০০৬- জুন 

২০১৩ 

এমপ্রর 

২০০৬-জুন 

২০১৫ 

এমপ্রর 

২০০৬-জুন 

২০১৫ 

 

৭১৪.৮০ 

(১০.৩১%) 

২ (দুই) 

ফছয 

২৭.৫৯% 

 

তর্থ্সূত্র: (মমআয, ভল্পন্ফম্বয ২০১৫) 

 

১.৫ ঋণ/অনুদাল্পনয মফফযণ 
 

(ক) তফল্পদমক অথ ষািন 

 

উৎ 

ইউ এ চুমক্ত 

অনুমািী ভৄদ্রা 

$ 

ইউ এ ডরাল্পযয 

মযভাণ $ 

(মভমরিন) 

প্রকৃত 

ঋন/  

অনুদান 

চুমক্তয  

তামযখ 

কাম ষকামযতায 

তামযখ 

ভামিয তামযখ 

ভর াংল্পামধত 

   ১ ২      ৩       ৪     ৫         ৬  ৭      ৮ 

এীি উন্নিন ব্যাাংক 

(এমডমফ) 

২০১০০০০০ ২০.১০ ঋণ ১০/০৫/২০

০৬ 

২৩/০৮/২০০৬ জুন ২০১৩ জুন ২০১৫ 

যাজকীি 

ভনদাযল্যান্ডস্ 

যকায 

১২৫০০০০০ ১২.৫০ অনুদান ২৭/০৪/ 

২০০৬ 

২৩/০৮/২০০৬ জুন ২০১৩ জুন ২০১৫ 

 

  )                         অনুদান 

 

ivRKxq ‡b`vij¨vÛ miKvi cÖ‡`q Aby`v‡bi A_© †h me Kg©Kv‡Û e¨wqZ n‡q‡Q Zvi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ n‡jv t 
  

     

   

Kg©Kv‡Ûi aib eivÏ (BDGm $) e¨q/e›Ub 
(BDGm $) 

Rgv (BDGm 
$) 

01          -           48,26,995.00 47,44,019.02  

02       -           3,59,517.00 3,91,404.36  

03       -                      3,300.00   
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04                     16,75,000.00 17,43,171.07  

05              7,59,600.00 7,59,507.66  

06      হ  -            94,500.00 90,579.17  

07       46,102.00 46,250.01  

08               ও         3,91,817.00 3,75,041.15  

09       -           1,83,600.00 2,01,658.68  

10       –                 10,98,726.00 11,45,992.39  

11     ,      ও          6,69,365.00 6,36,171.70  

12            -            84,708.00 82,533.31  

13                  )  19,14,450.00 18,91,371.41  

14                               ) 1,42,320.00 1,42,300.03  

15    ,     হ  /           - -  

16                     ও             2,50,000.00 -  

      1,25,00,000.00 1,22,49,999.96 2,50,000.04 
 

  ) মজওমফ 
 

ফ ষল্পভাট মযভাণ (রক্ষ) ঋণ অনুদান নগদ তফল্পদমক মফমনভি (রক্ষ) 

৫০০০.৫১ - - ৫০০০.৫১ 

 

১.৬.  প্রকল্পল্পয অনুল্পভাদন ও াংল্পাধন 

 

মডমম অনুল্পভাদল্পনয তামযখ প্রকল্পল্পয ভভিাদকার প্রকল্প ব্যি (রক্ষ টাকাি) 

ভর ২২/০২/২০০৬ এমপ্রর, ২০০৬ ল্পত জুন, ২০১৩ ২৬০২৫.০০ 

১ভ াংল্পামধত ০৬/০৪/২০১০ এমপ্রর, ২০০৬ ল্পত জুন, ২০১৩ ২৮৩৩০.৬৩ 

২ি াংল্পামধত ১৩/১১/২০১১ এমপ্রর, ২০০৬ ল্পত জুন, ২০১৪ ২৯৪০৬.৭৯ 

আন্তঃখাত ভিি ১১/০৭/২০১২ এমপ্রর, ২০০৬ ল্পত জুন, ২০১৪ ২৯৪০৬.৭৯ 

মফল্পল াংল্পামধত ০১/০৯/২০১৩ এমপ্রর, ২০০৬ ল্পত জুন, ২০১৪ ৩০৫০৩.৫০ 

৩ি াংল্পামধত ১৭/১১/২০১৪ এমপ্রর, ২০০৬ ল্পত  জুন, ২০১৫ ২৯৪২৫.৫৩ 

 

ভর প্রকল্পটি মজওমফ ৬৫.১৮ ভকাটি এফাং প্রকল্প াায্য ১৯৫.০৬ ভকাটি টাকা ভভাট ২৬০.২৫ ভকাটি টাকা প্রাক্কমরত 

ব্যল্পি ২২.০২.২০০৬ তামযল্পখ একল্পনক কতৃক অনুল্পভামদত ি। ভর প্রকল্পল্পয আওতাি ১০০,০০০ ভঃ এরাকা     

ফাাংরাল্পদ ামন উন্নিন ভফাড ষ এয ১৩টি ফন্যা মনিন্ত্রণ ও মনষ্কান/ভচ উ- প্রকল্পল্পয ভিমত ামন ব্যফস্থানা 

মযকল্পনায ভােল্পভ কাম ষকামযতা/দক্ষতা বৃমি ও ভটকই কযায মযকল্পনা গ্রণ কযা ি। এয ভল্পে এমডমফ-এয 

কামযগময ািতাি (PPTA)এয ভােল্পভ নড়াইর ভজরায ভচঞ্চুযী মফর এফাং নড়াইর উ-প্রকল্পল্প এয ৫৭,০০০  হ   

এরাকায ভমিত ামন ব্যফস্থানা মযকল্পনা গ্রণ কযা ি। অফমি ৪৩,০০০  হ   প্রকল্প চরাকারীন াংস্থানকৃত 

ম্ভাব্যতা ভীক্ষায আল্পরাল্পক ১১টি উ-প্রকল্পল্পয আওতাি কাম ষক্রভ গ্রল্পণয মযকল্পনা কযা ি।  

 

ভর মডমমল্পত অন্তর্ভ ষক্ত অন্যান্য উ-প্রকল্প ভথল্পক ভবৌত খাল্পত মঞ্চত অথ ষ প্রথভতঃ ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্পল্পয নদী তীয 

াংযক্ষণ কাল্পজ অন্তর্ভ ষক্ত কযা ল্পিমছর। মকন্তু ঘুমণ ষঝড় “আইরা” এয ক্ষি ক্ষমত ভভযাভত ও ুননফ ষান কাজ কযায জন্য 

াংমিি কর ল্পক্ষয ম্মমতল্পত অন্যান্য উ-প্রকল্পল্পয কাজ ফাদ মদল্পি উক্ত অথ ষ “আইরা” ুননফ ষাল্পনয কাল্পজ অন্তর্ভ ষক্ত 

কযা ি। দমক্ষণ-মিভ উকূরীি এরাকাি “আইরা” এয ক্ষিক্ষমত ভভযাভত ও ুননফ ষাল্পনয জন্য ৬.৮৫ মভমরিন ডরায 

াংস্থান      ি। আইরা-২০০৯ এয ক্ষিক্ষমত ুননফ ষান, মফমবন্ন অল্পগয ব্যি বৃমি, নদী তীয াংযক্ষণ কাল্পজয মমডউর 

ভযট মযফতষন ইতযামদ কাযল্পণ প্রকল্পটি ২৮৩.৩১ ভকাটি প্রাক্কমরত ব্যল্পি ১ভ াংল্পাধন কযা ি। 
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তীয াংযক্ষণ কাল্পজয মমডউর ভযট মযফতষন, যাভ ষল্পকয জনভা ও ব্যি বৃমি, গবীয নরকূ স্থান-১১০টি,      

        অমপ মনভ ষাণ-২৫টি, কারবাট ষ ও পৄট মিজ মনভ ষাণ-৩২টি, মমড বযাট এফাং ট্যাক্স খাল্পত ব্যি বৃমি, মানফাল্পনয 

াংখ্যা অমযফমতষত ভযল্পখ ব্যি বৃমি, ভৄদ্রায মফমনভি ায মযফতষন, ভর প্রকল্পর্ভক্ত ১১টি উ-প্রকল্প ফাস্তফািল্পনয জন্য 

এমডমফ Supplementary funding কযল্পত ম্মত ওিাি প্রস্তামফত ২ি াংল্পামধত প্রকল্প ল্পত উক্ত ১১টি উ-

প্রকল্পল্পয কাম ষক্রভ ফাদ ভদওিা ি ও প্রকল্পল্পয ভভিাদ বৃমি ইতযামদ কাযল্পণ ভভাট ২৯৪.০৬ টাকা (মজওমফ ৫৭.৮২৪৫ ভকাটি 

এফাং প্রকল্প াায্য ২৩৬.২৪ ভকাটি) প্রাক্কমরত ব্যল্পি ২ি াংল্পাধন কযা ি। 

 

গত ০৮.০৭.২০১২ তামযল্পখ         প্রকল্প ভল্যািন কমভটি (মডমইম) বাি আন্তঃখাত ভিল্পিয জন্য প্রস্তামফত প্রমতটি 

অগ মনল্পি মফস্তামযত অল্পরাচনা ি। যাজস্ব খাল্পতয TA/DA খাল্পত ৩৬.৬৭ রক্ষ টাকা, কনারল্পটনমন্পল্পত ৫০.০০ রক্ষ 

টাকা এফাং VAT ও TAX খাল্পত ৮৭ রক্ষ টাকা বৃমিয প্রস্তাফ কযা ি। অন্যমদল্পক ভরধন খাল্পতয ২০টি অল্পগয ব্যি 

হ্রা-বৃমিয প্রস্তাফ কযা ি। নতুন ভ-ভের অনুমািী টিএ/মডএ বৃমি াওিাি এ খাল্পত ফযাে বৃমি আফশ্যক ল্পি ল্পড়। 

যাভ ষক ভফায ভল্পে প্রকল্প ব্যফস্থানাি প্রামতষ্ঠামনক দক্ষতা বৃমি খাল্পত ৫০.০০ রক্ষ টাকা বৃমিয কাযল্পণ প্রাই 

কমিনল্পজমন্প, মপমজকযার কমিনল্পজমন্প মফমবন্ন অল্পগ ব্যি ভিিপূফ ষক আন্তঃখাত ভিি কযা ি।   

 

গত ২৭.০৮.২০১৩              প্রকল্প ভল্যািন কমভটি (মডমইম) বাি      অাংল্পগয মযভাণ হ্রা/বৃমি না কল্পয 

তফল্পদমক ভৄদ্রায (ভামকষন ডরায) মফমনভি ায বৃমিজমনত কাযল্পণ প্রাি আমথ ষক সুমফধা প্রল্পিাজন অনুাল্পয অাংগভল্পয 

ভল্পে ফিন কযা ি এফাং মযকল্পনা কমভল্পনয াংল্পামধত মযত্র “যকাযী খাল্পত উন্নিন প্রকল্প প্রণিন, প্রমক্রিাকযণ 

অনুল্পভাদন ও াংল্পাধন িমত, ভভ ২০০৮” মথামথ অনুযণপূফ ষক বযাট ও আইটি খাল্পত ব্যি প্রল্পিাজন অনুাল্পয বৃমি 

কল্পয মফল্পল াংল্পামধত মডমম প্রণিন কযা ি। 

 

2q ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx Ryb 2014 Gi g‡a¨ cÖKíwU mgvß Kivi Rb¨ wba©viY Kiv nq|                 

                           হও                WMG           Batch-3     WMG       

        ৬    হও                            হ          ও                   হ          ঠ   

                                কল্পয                                      হ                   

     ২০১৫                                 কল্পয ৩                          হ । Z…Zxq ms‡kvwaZ 

wWwcwc e¨q ২৯৪২৫.৫৩ jÿ UvKv (wRIwe 5034.50 jÿ, wcG 24680.00 jÿ) (gy`ªvi wewbgq nvi 1BDGm 

$=76.00 UvKv)|   
 

১.৭.  প্রকল্পল্পয ফছযমবমিক অথ ষািন ও ফযাে 

াংল্পামধত এমডম অনুমািী ফযাে এফাং অগ্রগমত 
(রক্ষ টাকাি) 

অথ ষ ফছয এমডম অনুমািী ফযাে এফাং অগ্রগমত: অথ ষ 

ফযাে 

ফাস্তফ অগ্রগমত এফাং ব্যি 

ভভাট  টাকা ম. এ. অগ্রগমত 

(%) 

ভভাট  টাকা ম. এ. অগ্রগমত 

(%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৫-০৬ - - - - - - - - - 

২০০৬-০৭ ৪৪০০.০ ৪০০.০০ ৪০০০.০০   ২৭১.২৫ ২.৬২ ২৬৮.৬৩ ৩.০০% 

২০০৭-০৮ ২৮৯৫.০ ৫১৫.০০ ২৩৮০.০   ৪৯৩.৩০ ৯৩.৩৪ ৩৯৯.৯৬ ৬.০০% 

২০০৮-০৯ ২১৩৫.০ ৪৬৫.০০ ১৬৭০.০০ ৪.০৫% ২১২৯.০০ ১,৫৩৪.২৯ ২৫৪.৫২ ১২৭৯.৭৭ ৪.০০% 

২০০৯-১০ ২৯৬৪.০ ৭৬৪.০০ ২২০০.০০ ১০.০০% ৭১৭.৪১ ১৯১২.৮৬ ৫০২.৮৪ ১৪১০.০২ ৭.০০% 

২০১০-১১ ৯০০০.০ ১৫০০.০ ৭৫০০.০০ ৩১.৭৭% ৭৪০০.০০ ৭,০৬৬.৩৫ ১৪০১.৬০ ৫৬৬৪.৭ ৩২.০% 

২০১১-১২ ৬৫০০.০ ১০০০.০ ৫৫০০.০০ ২১.১৮% ৫৩৯৭.৬ ৪৫৮৯.১৬ ৬৫৬.১৪ ৩৯৩৩.০ ১৮.০০% 

২০১২-১৩ ৬৪০০.০ ১০০০.০ ৫৪০০.০০ ১৬.০০% ৬০৭৭.৯৮ ৬,১০৮.১৪ ৯৬৯.৬১ ৫১৩৮.৫ ১৪.০০% 

২০১৩-১৪ ৫২১০.০ ৮০০.০০ ৪৪১০.০০ ১৪,০০% ৫২০৯.১৪ ৫,০০৩.৯৯ ৭৮২.৫০ ৪,২২১.৫ ১৩.০০% 

২০১৪-১৫ ১৯৭৯.০ ৩১৭.০০ ১৬৬২.০০ ৩.০০% ১৭৮১.৪১ ১,৭১২.৫৪ ৩০৮.৬৬ ১৪০৩.৮ ২.০০% 

ফ ষল্পভাট ৪১৪৮৩.০ ৬৭৬১.০ ৩৪৭২২.০ ১০০.০০% ২৮৭১২.৬ ২৮,৬৯১.১৯* ৪৯৭১.৮৩ ২৩৭২০.০ ৯৯.০০ 

 



cvZv-7 
 

wØZxq Aa¨vq 

 প্রবাফ ভল্যািন কাম ষক্রল্পভয কাম ষিমত 

২.১.                   
 

প্রমত ফছল্পযয ন্যাি চরমত অথ ষফছল্পযও (২০১৮-২০১৯) আইএভইমড কতৃষক যাভ ষক প্রমতষ্ঠান মনল্পিাল্পগয ভােল্পভ মকছু 

গুরুত্বপূণ ষ ভাি প্রকল্পল্পয প্রবাফ ভল্যািন কাম ষক্রভ মযচারনা কযায উল্পযাগ গ্রণ কযা ল্পিল্পছ। চরমত অথ ষফছল্পয 

আইএভইমড’য মযফীক্ষণ ও ভল্যািন ভক্টয-৪ এয ভােল্পভ ামন ম্পদ ভন্ত্রণারল্পিয আওতাি ফাাংরাল্পদ ামন উন্নিন 

ভফাড ষ কতৃষক ফাস্তফামিত “দমক্ষণ-মিভাঞ্চরীি ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা প্রকল্প (৩ি াংল্পামধত)” 

ীল ষক ভাি প্রকল্পটি প্রবাফ ভল্যািন কাম ষক্রভ মযচারনায মিান্ত গৃীত ি। এ ভপ্রমক্ষল্পত প্রকল্পল্পয উল্পেশ্যগুল্পরা কতটুকু 

ফাস্তফামিত ল্পিল্পছ তা ম ষাল্পরাচনা ও ম ষল্পফক্ষণ; প্রকল্পল্পয আওতাি াংগৃীত মফমবন্ন ণ্য, কাh© ও ভফা ক্রল্পিয 

(Procurement) ভক্ষল্পত্র প্রচমরত আইন ও মফমধভারা, মমএ ২০০৬ এফাং মমআয ২০০৮, উন্নিন ল্পমাগীল্পদয ক্রি 

কাম ষক্রল্পভয গাইডরাইন এয মনল্পদ ষনা মথামথবাল্পফ প্রমতারন কযা ল্পিমছর মকনা ভ মফলল্পি প্রকল্পটিয প্রবাফ ভল্যািন 

কযায জন্য ভল্যািন ভীক্ষাটি গ্রণ কযা ল্পিল্পছ।  
 

২.২  যাভ ষক প্রমতষ্ঠাল্পনয কাম ষমযমধ (ToR) 

২ 
 

1.       টভূমভ, উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন/াংল্পাধ , প্রকল্প ব্যি, ফাস্তফািনকার, মডমম অনুমািী ফছযমবমিক 

ফযাে, ফযাে অনুমািী ব্যি প্রামগক কর তর্থ্ ম ষল্পফক্ষণ ও ম ষাল্পরাচনা; 

2. প্রকল্পল্পয অগমবমিক ফাস্তফািন অগ্রগমতয ফাস্তফ ও আমথ ষক তর্থ্ াংগ্র, াযমণ/ ভরখমচল্পত্রয ভােল্পভ  উস্থান 

ও মফল্পিলণ; 

3. প্রকল্পল্পয উল্পেশ্য অজষল্পনয ল্পথ অগ্রগমত ম ষল্পফক্ষণ ও ম ষাল্পরাচনা এফাং পরপ্র  কযায জন্য গৃীত কাম ষাফরী 

প্রকল্পল্পয উল্পেল্পশ্যয াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ ষ মকনা তা ম ষাল্পরাচনা ও ভতাভত প্রদান; 

4. প্রকল্পল্পয আওতাি ম্পামদত মফমবন্ন ণ্য, কাম ষ ও ভফা াংগ্রল্পয (Procurement) ভক্ষল্পত্র প্রচমরত াংগ্র 

আইন ও মফমধভারা (PPA-2006/মমআয 2008, উন্নিন ল্পমাগীয গাইডরাইন ইতযামদ) প্রমতারন কযা 

ল্পিল্পছ মকনা ভ মফলল্পি   vভরাচনা ও ম ষল্পফক্ষণ; 

5. প্রকল্পল্পয আওতাি াংগৃীত ণ্য, কাম ষ ও ভফা মযচারনায জন্য প্রল্পিাজনীি জনফর আনুলমগক মফলিামদ 

ম ষাল্পরাচনা ও ম ষল্পফক্ষণ;  

6. প্রকল্পল্পয ফাস্তফািন ম্পমকষত মফমবন্ন ভস্যাফরী ভমভন: অথ ষািল্পন মফরম্ব, ণ্য, কাম ষ ও ভফা ক্রি/াংগ্রল্পয ভক্ষল্পত্র 

মফরম্ব, প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকল্পল্পয ভভিাদ ও ব্যি বৃমি মফমবন্ন মদক মফল্পিলণ, ম ষল্পফক্ষণ ও 

ম ষাভরাচনা; 

7.        ও                       হ             ও                                  

(Success Stories,         )               ; 

8. উমিমখত প্রাি মফমবন্ন ম ষল্পফক্ষল্পণয মবমিল্পত ামফ ষক ম ষাল্পরাচনা; 

9. প্রকল্পল্পয ফরমদক, দুফ ষরমদক, সুল্পমাগ ও ঝুঁমক (SWOT)                   ও      ঞ্জ            

                     

10. প্রকল্পল্পয ম্ভাব্য Exit plan                  ও             

11.                                                              

12. অনুল্পভামদত মডমম অনুমািী প্রকল্পল্পয অনুকূল্পর ম্পামদত মডজাইন ও ভেমমপল্পকন অনুমািী কাল্পজয গুণগত 

ভান ও মযভাণ ঠিক আল্পছ মকনা মাচাইকযণ; 

13. একই এরাকাি ভজাতীি অন্য প্রকল্পল্পয তুরনা; 

14. প্রকল্পল্পয আওতাি ম্পামদত স্টামড ম ষাল্পরাচনা; 

15.                                                 ও                       

                         ঠ ,  Water Management Association (WMA)         হ     
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                  । 

16. প্রকল্পল্পয আওতাি          ,               ,                         ভপ্রাগ্রাভ ভল্যািন, গৃীত 

কাম ষক্রভ ও সৃি সুমফধামদ ভটকই কযায রল্পক্ষয ভতাভত প্রদান; 

17. প্রকল্পল্পয যাভ ষক ও NGO-এয কাম ষক্রভ মফল্পিলণ ামন ব্যফস্থানা দর ও ামন ব্যফস্থানা মভমতয গঠন, 

মযচরন, মনফন্ধন, ব্যফস্থানা ইতযামদ মফলল্পি ম ষাল্পরাচনা ও ভতাভত প্রদান। 

18. ম ষল্পফক্ষল্পণয আল্পরাল্পক সুাময প্রণিন; এফাং 

19. ক্রিকাযী াংস্থা (আইএভইমড) কতৃষক মনধ ষামযত প্রকল্প াংমিি অন্যান্য মফলিামদ। 

 

২.৩ ভল্যািন ভীক্ষায িমত 

 

প্রবাফ ভল্যািন ভীক্ষাি প্রকল্প এরাকায কর ধযল্পনয উিযদাতায অাংগ্রণভরক (Participatory Rural 

Appraisal) িমত অনুযণ কযা ল্পিল্পছ, ভমখাল্পন প্রকল্প এরাকায উকাযল্পবাগীল্পদয ভে ভথল্পক ভম ভকান ব্যমক্ত 

ভীক্ষা কাম ষক্রল্পভ উিযদাতা মল্পল্পফ অাংগ্রণ কযায জন্য ভানবাল্পফ সুল্পমাগ ভল্পিল্পছন। এ িমতটি “দমক্ষণ-

মিভাঞ্চরীি ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা প্রকল্প (৩ি াংল্পামধত)” ীল ষক প্রকল্প ফাস্তফািল্পনয ফতষভান 

অফস্থা ভল্যািন; কৃমল জমভল্পত াযা ফছয ভচ ব্যফস্থা সৃমিয ভােল্পভ কৃমল উৎাদন বৃমি, গ্রাভীণ কভ ষাংস্থাল্পনয সুল্পমাগ 

সুমফধা বৃমি এফাং প্রকল্প এরাকায জনগল্পণয জীফন-মাত্রায ভান উন্নিল্পন প্রকল্পল্পয প্রবাফ াংক্রান্ত মফলল্পি ভাঠ ম ষাি ভথল্পক 

তর্থ্ াংগ্র এফাং মফমবন্ন ভল্পকন্ডাময প্রভাণত্র ম ষাল্পরাচনায কাল্পজ াংমিি করভরল্পক ম্পৃক্ত কল্পযল্পছ। ভল্যািন 

ভীক্ষাটি আনুষ্ঠামনক ও অনানুষ্ঠামনক াক্ষাৎকায মথা প্রশ্নাফমরয ভােল্পভ ভাঠ ভীক্ষা,                  , 

       ও                হ,                        প্রকল্প এরাকাি মযদ ষন ও ফাস্তফ অফস্থা ম ষল্পফক্ষণ 

ইতযামদ কাম ষক্রভ মযচারনা কল্পযল্পছ।      ও        ও              হ         ,            ও 

      হ)                 হ           ,           ,                ,               

    )                                হ                       হ    । 

 

ফতষভান ভল্যািন ভীক্ষাি তর্থ্ াংগ্রল্পয জন্য দুই ধযল্পনয নভৄনা াংগ্র িমত মথা াংখ্যাগত (Quantitative) ও 

গুণগত (Qualitative) মফল্পিলণ িমত ব্যফহৃত ল্পিল্পছ, মা মনল্পে মফস্তামযত উল্পিখ কযা ল্পরাঃ 

 

ক) াংখ্যাগত মফল্পিলণ 

২.৩.১ যাময াক্ষাৎকায ভীক্ষা 

াংখ্যাগত তর্থ্ মফল্পিলণ িমত প্রকল্প এরাকাি ফফাযত যাময প্রকল্প উকাযল্পবাগী (program group) এফাং 

প্রকল্প ফমভূ ষত এরাকাি ফফাযত প্রকল্প সুমফধাফমঞ্চত (control group) উিযদাতাল্পদয মনকট ল্পত প্রকল্পল্পয কাম ষক্রভ 

ও এয প্রবাফ ম্পমকষত তর্থ্ামদ যাময াক্ষাৎকাল্পযয ভােল্পভ াংগ্র কযা ল্পিল্পছ। এখাল্পন প্রকল্প সুমফধাফমঞ্চত 

(control group) উিযদাতা ফরল্পত প্রকল্প এরাকায ফামল্পযয কর উিযদাতাল্পক বুঝাি, ভমখাল্পন প্রকল্পল্পয ভকান 

কভ ষকান্ড মযচামরত িমন। 

 

২.৩.১.১ উকাযল্পবাগী উিযদাতায নভৄনা াংখ্যা মনধ ষাযণ 

ভীক্ষা দর, ভি ও ফাল্পজট মফল্পফচনা কল্পয ভীক্ষায কাজ ফস্তুমনষ্ঠবাল্পফ ম্পন্ন কযায জন্য নভৄনা াংখ্যা মনধ ষাযণ 

কল্পযল্পছ। এ রল্পক্ষয প্রকল্প এরাকায জন্য প্রল্পমাজয মনল্পে উল্পিমখত মযাংখ্যাল্পনয Proportionate to Population Size 

(PPS) নভৄনা াংগ্র িমত (Daniel, 1999
1) ব্যফায কযা ল্পিল্পছ; কাযণ এ পভৄ ষরাটি বৃৎ আকাল্পযয ুনল্পরন ল্পত 

নভৄনা াংখ্যা মনধ ষাযণ কযায জন্য উল্পমাগী: 

নভৄনা াংখ্যা, 

PQZeN

NPQZ
n

22

2

)1( 
  

 

এখাল্পন, 

                                                           
1
 Daniel, W.W. (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in Health Sciences. 7th edn. New York, John Wiley & Sons 

× Design Effect 
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N=ুনল্পরন াইজ (প্রকল্পল্পয প্রমতল্পফদন অনুমািী প্রকল্প এরাকায প্রাি ৪৫,০০০ জন সুমফধাল্পবাগীয জীফন-ভান বৃমি 

ভল্পিল্পছ তাই এখাল্পন ুনল্পরন াইজ=৪৫০০০ ধযা ল্পিল্পছ।) 

Z= নযভার বযামযল্পিট, মায ভান ৫% মগমনমপল্পকি ভরল্পবর এফাং ৯৫% কনমপল্পডন্প ইিাযল্পবল্পর ১.৯৬ 

p ল্পরা অনুমভত অনুাত রক্ষযভাত্রা, প্রকল্পটি ফাস্তফািল্পনয পল্পর অনুভান কযা ভমল্পত াল্পয ভম, প্রকল্প এরাকায 30% 

পর উৎাদন বৃমি ভল্পিল্পছ, মায ভান ৩০%। অথ ষাৎ এল্পক্ষল্পত্র p = ০.৩০ 

q= 1-p = 1-0.৩০ = 0.৭০  
 

e= র্ভল্পরয ীভাল্পযখা, মায ভান ৫% ধযা ল্পিল্পছ. অথ ষাৎ e = ০.০৫ 

মডজাইন ইল্পপক্ট =বযামযল্পিট অনুাত, মায ভান ২ ধযা ল্পিল্পছ 

  
                       

                                   
   

  
        

        
    

 

  n=640.80~640 

 

সুতযাাং, পূণ ষাগ নভৄনা াংখ্যাি n =৬৪০.৮০ ≈ ৬৪০ জন ভপ্রাগ্রাভ গ্রু/প্রকল্প উকাযল্পবাগী উিযদাতা। 

 

প্রকল্পটি ২টি উ-প্রকল্পল্পয আওতাি ভভাট ৪টি উল্পজরাি ফাস্তফামিত ল্পিল্পছ এফাং উকাযল্পবাগীগণ একই ভেমণর্ভক্ত 

মফধাি উমযউক্ত মনফ ষামচত নভৄনা াংখ্যা প্রকল্প এরাকায ভভাট উকাযল্পবাগী জনাংখ্যায প্রমতমনমধত্বীর। 

 

২.৩.১.২. কল্পরার গ্রু উিযদাতায নভৄনা াংখ্যা মনধ ষাযণ 

প্রকল্পল্পয ভকান Baseline Report না থাকাি প্রবাফ ভল্যািল্পনয জন্য কল্পরার গ্রু এয াল্পথ প্রকল্প উকাযল্পবাগীল্পদয 

কাছ ভথল্পক প্রাি তল্পর্থ্য ল্পগ তুরনা কযা ল্পিল্পছ। এ রল্পক্ষয প্রকল্পল্পয ফাইল্পয ভমখাল্পন প্রকল্পল্পয ভকান কাম ষক্রভ মযচামরত 

িমন এভন জািগাি অফস্থানযত প্রকল্প সুমফধা ফমভূ ষত কল্পরার গ্রু উিযদাতায মনকট ল্পতও তর্থ্ াংগ্র কযা ল্পিল্পছ। 

কল্পরার গ্রুল্পয উিযদাতাল্পদয মনকট ল্পত প্রাি তর্থ্ ও প্রকল্প উকাযল্পবাগীল্পদয মনকট ল্পত প্রাি  তল্পর্থ্য ভােল্পভ প্রকল্প 

কভ ষকান্ড ফাস্তফািল্পনয কাযল্পণ প্রকল্প সূচকভল্পয মক মযফ ষতন ল্পিল্পছ তা তুরনা কযা ল্পিল্পছ। প্রকল্প উকাযল্পবাগী 

উিযদাতা াংখ্যায (৬৪০) তকযা ৫০ বাগ (৫০%) কল্পরার গ্রু উিযদাতায নভৄনা াংখ্যা (৩২০) মফল্পফচনা কযা 

ল্পিল্পছ। এল্পক্ষল্পত্র কল্পরার গ্রু উিযদাতা মনফ ষাচল্পনয জন্য প্রকল্প এরাকায ফাইল্পযয এরাকাল্পক মনফ ষাচন কযা ল্পিল্পছ। 

মায পল্পর উকাযল্পবাগী উিযদাতা (৬৪০) ও কল্পরার গ্রুল্পয উিযদাতা (৩২০) মভল্পর ভভাট নভৄনা উিযদাতায াংখ্যা 

(sample size) ল্পফ ৯৬০। 

২.৩.২. নভৄনা উিযদাতা মনফ ষাচন িমত ও মফতযণ 

                                      ও                                 -

                 হ ,    হ -১              -    ২          -   ।             -             , 

       ও                                   -              ,    হ     ও                    

    ।                 ৯৬০ জনল্পক (               ৬৪০                        ৩২০)       

     -                                হ    ।                                -     হ   ১৬  

          ৩২       ও                             হ    ।                                          

হ   ২০             ৩২          /                 হ   ৬৪০             হ                      / 

                হ                                                                  

                   হ                                                               হ    , 

                       হ    ।                                        ও            -      

     -২.১       হ   : 
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াযমণ-২.১: উকাযল্পবাগী ও কল্পরার গ্রুল্পয উিযদাতায াংখ্যা মনফ ষাচন ও মফতযণ 

                              কল্পিার গ্রু 

      ও 

      

            -             ,    হ     ও        ৩২০  ১৬×২০) ১৬০ 

        -               ,       ও  

               

৩২০  ১৬×২০) ১৬০ 

     ৬৪০ ৩২০ 

 

াযমণ-২.২: প্রকল্প উল্পজরাি ামন ব্যফস্থানা গ্রু ও গ্রাভ অনুমািী নভৄনা উকাযল্পবাগী উিযদাতায াংখ্যা মনফ ষাচন ও মফতযণ 

                            

         

               

            

     

      

     

     

          

      

         , 

   হ     ও 

       

১           -     হ   ১           -     হ   ২০ ১৬০  

           

        

      

  হ     

      

     

         

  ও   

হ    ) 

২           ২           ২০ 

৩        ৩          ২০ 

৪             ৪          ২০ 

৫    হ    ৫    হ    ২০ 

৬            ৬            ২০ 

৭          ৭          ২০ 

৮         ৮           ২০ 

৯       -১ ৯       -১ ২০ 

১০         ১০         ২০ 

১১   হ   ১১        ২০ 

১২            ১২            ২০ 

১৩          ১৩          ২০ 

১৪           ১৪          ২০ 

১৫         ১৫      ২০ 

১৬       ১৬       ২০ 

        -

    

      

   ,       ও  

        

       

১৭      ১৭      ২০ ১৬০ 

       

  -      

      

  হ     

      

     

         

  ও   

হ    ) 

১৮        ১৮        ২০ 

১৮       ১৮       ২০ 

১৯       ১৯        ২০ 

২০       ২০         ২০ 

২১        ২১        ২০ 

২২           ২২           ২০ 

২৩      ২৩       ২০ 

২৪        ২৪        ২০ 

২৫            ২৫         ২০ 

২৬           ২৬           ২০ 

২৭         ২৭           ২০ 

২৮        ২৮          ২০ 

২৯      ২৯         ২০ 

৩০   হ    ৩০        ২০ 

৩১          ৩১             ২০ 

৩২        ৩২         ২০ 

     ৩২ ৩২ ৬৪০ ৩২০ 
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খ) গুণগত মফল্পিলণ 

ভীক্ষা কাম ষক্রল্পভ গুণগত তর্থ্ াংগ্র ও মফল্পিলল্পণয জন্য মনল্পোক্ত িমত ম্পন্ন কযা ল্পিল্পছ:  
 

ভপাকা গ্রু মডকান (এপমজমড): গুণগত মফল্পিলল্পণয জন্য দুইটি উ-প্রকল্পল্পয ৪ টি উল্পজরা ল্পত চাযটি কল্পয ভভাট 

১৬টি এপমজমড কযা ল্পিল্পছ। প্রল্পতযক এপমজমডল্পত ন্যযনতভ ১০ জন অাংগ্রণকাযী মছর। প্রমতটি এপমজমডল্পত প্রকল্প 

গ্রাল্পভয মফমবন্ন স্তল্পযয ভরাকজন তথা ৪টি এপমজমড দর ব্যফস্থানায াল্পথ জমড়ত, ৪টি শুধু উকাযল্পবাগী, ৮টি কৃলক, 

স্থানীি ভনতৃবৃন্দ, ভাল্পজয গণ্যভান্য ভরাকজন, মক্ষক, ছাত্র, াংমিি এরাকায জনপ্রমতমনমধ অাংগ্রণ কল্পযল্পছ এফাং 

তাল্পদয কাছ ভথল্পক এপমজমড গাইডরাইন-এয ভােল্পভ প্রকল্পল্পয কভ ষকান্ড ও এয প্রবাফ াংমিি মফমবন্ন গুণগত তর্থ্ 

াংগ্র কযা ল্পিল্পছ। ফ ষল্পভাট ১৬টি এপমজমড কযায পল্পর প্রাি ১৬০ জন অাংগ্রণকাযী ভতাভত মদল্পত ভল্পযল্পছ।  

 

মক ইনপযল্পভি ইিাযমবউ (ভকআইআই): প্রকল্পল্পয াল্পথ ম্পৃক্ত ভৄখ্য ব্যমক্তফগ ষ তথা প্রকল্প মযচারক, াংমিি উল্পজরা 

ম ষাল্পি ফাাউল্পফা াংমিি কভ ষকতষা/প্রল্পকৌরী, ফাাউল্পফা-এয ভড অমপ-এয প্রকল্প াংমিি ব্যমক্তফগ ষ এফাং াংমিি 

উল্পজরা ও কৃমল ব্লল্পকয   -     হ                  এফাং ভৎস্য কভ ষকতষায াল্পথ ভকআইআই মযচারনা কযা 

ল্পিল্পছ। ২টি উ-প্রকল্পল্প ৪টি উল্পজরায প্রমতটিল্পত ৩টি কল্পয ফ ষল্পভাট ১২টি ভকআইআই ম্পন্ন কযা ল্পিল্পছ। এছাড়া 

ফাাউল্পফা-এয ভড অমপ-এ প্রকল্প াংমিি ব্যমক্তফল্পগ ষয (প্রকল্প মযচারক, সুামযনল্পটমন্ডাং ইমঞ্জমনিায, মনফ ষাী প্রল্পকৌরী 

এফাং কাযী প্রল্পকৌরী) ল্পগ আল্পযা ৪টি ভকআইআই ম্পন্ন কযা ল্পিল্পছ। তাছাড়া মযকল্পনা কমভন ও আইএভইমড 

ব্যমক্তফল্পগ ষয ল্পগ ৪টি ভকআইআই ম্পন্ন কযা ল্পিল্পছ। এবাল্পফ ভভাট ২০টি ভকআইআই ম্পন্ন কযা ল্পিল্পছ। 

ভকআইআইভল্প অাংগ্রণকাযীল্পদয াক্ষাৎকায গ্রণকাল্পর প্রকল্পল্পয মযকল্পনা, উল্পেশ্য অনুাল্পয ফাস্তফািন, অজষন ও 

প্রধান প্রধান কভ ষকান্ডগুল্পরায ফতষভান কাম ষকয অফস্থা, প্রকল্প ব্যফস্থানা ও ফাস্তফািন াংক্রান্ত খু ুঁটিনাটি মফলি, প্রকল্পল্পয 

ভারাভার, মনভ ষাণ াভগ্রী ও ভফাভল্পয ক্রি প্রমক্রিা ও আমথ ষক ব্যি, কৃমল পর উৎাদন আথ ষ-াভামজক উন্নিল্পন 

প্রকল্পল্পয প্রবাফ, প্রকল্প ফাস্তফািন, ব্যফস্থানা এফাং প্রকল্প উন্নিল্পন সুাময খু ুঁটিনাটি মফলিগুল্পরা প্রাধান্য ভল্পিল্পছ। 

 

ভক স্টামড: DcKvi‡fvMx‡`i RxebhvÎvi Ici cÖK‡íi Kvi‡Y m…ó mydj I ¶wZKi w`K m¤úwK©Z Z_¨ msMÖ‡ni 

Rb¨ cÖKí GjvKvq চাযটি উল্পজরা ভথল্পক ভভাট ৬টি †Km ÷vwW Kiv ল্পিল্পছ| Gi g‡a¨ cyiæl I gwnjv DfqB 

AšÍf©y³ wQj hviv cÖK‡íi gva¨‡g mivmwi DcK…Z n‡q‡Qb ev ¶wZMÖ Í̄ n‡q‡Qb| 
 

ch©‡eÿY: ch©‡eÿY ‡PKwj÷ Abyhvqx civgk©K I gvVKg©x cÖKí GjvKvq cÖKí Kvh©µg I eZ©gvb Ae ’̄v mivmwi 
cwi`k©b I ch©‡eÿY K‡i‡Qb| 
 

SWOT মফল্পিলণঃ উকাযল্পবাগীয কাছ ভথল্পক ভীক্ষায প্রশ্নাফমরয ভােল্পভ প্রকল্পল্পয ফর (strength), দুফ ষর 

(weakness), সুল্পমাগ (opportunity) ও ঝুঁমক (threat) মফল্পিলল্পণয জন্য তর্থ্ াংগ্র কযা ল্পিল্পছ। তাছাড়া 

এপমজমড ও ভকআইআই এয ভােল্পভও SWOT মফল্পিলণ কযা ল্পিল্পছ। ভীক্ষায জন্য প্রণীত প্রশ্নাফমর ভথল্পক প্রাি 

তর্থ্গুল্পরা ভিি কল্পয প্রমতল্পফদল্পন াংল্পমাজন কযা ল্পিল্পছ। 

 
 

কর প্রকায ভস্টকল্পাল্ডাযল্পদয উমস্থমতল্পত ভাঠ ম ষাল্পি কভ ষারা 

 

স্থানীি ম ষাল্পিয কভ ষারাটিয স্থান মনধ ষাযল্পণয জন্য প্রকল্প এরাকায ওয স্টামড কল্পয মফমবন্ন মনল্পদ ষক ভমভন প্রকল্প 

এরাকায Vulnerability; প্রকল্পল্পয কাজ এয মযমধ অথফা সুমফধাল্পবাগীল্পদয াংখ্যা ভফম প্রভৃমত মফলি মফল্পফচনাপূফ ষক 

নড়াইর দয উল্পজরাি কভ ষারা কযা ল্পিল্পছ।      হ        ভল্পে কভ ষারাি উমস্থত মছল্পরন প্রকল্প এরাকাি 

ফফাকাযী ফ ধযল্পনয উকাযল্পবাগী জনগণ (ভমরা ও ুনরুল) ভমভন কৃমল পর চালী, স্থানীি ভনতৃবৃন্দ, মক্ষক, ছাত্র, 

াভামজক প্রমতমনমধ ইতযামদ াংমিি উল্পজরা ম ষাল্পি ফাাউল্পফা-এয াংমিি প্রল্পকৌরী, কৃমল ম্প্রাযণ ও ভৎস্য 

অমধদিল্পযয কভ ষকতষাগণ। এছাড়াও আইএভইমড’য কভ ষকতষাগণ উমস্থত মছল্পরন।     হ        াল্পথ ভমফ মফলিফস্তু 

মনল্পি আল্পরাচনা কযা ল্পিল্পছ ভগুল্পরা মনল্পে উস্থান কযা ল্পরা: 
 

 কৃমল পর উৎাদন বৃমিল্পত, পল্পরয মনমফড়তা বৃমিল্পত, কৃমল-অথ ষননমতক কভ ষকান্ড বৃমিল্পত প্রকল্পল্পয প্রবাফ 

 এরাকায প্রল্পিাজনীিতায াল্পথ প্রকল্পটিয প্রামগকতা  

 cybe©vmb প্রকল্পল্পয প্রধান প্রধান কভ ষকান্ডভ  

 প্রকল্পল্পয আওতাি প্রধান প্রধান কভ ষকান্ডগুল্পরা ফতষভাল্পন কাম ষকয অফস্থা 

 ভাি cybe©vmb কাল্পজয মনিমভত যক্ষণাল্পফক্ষণ কাজ, ফাঁধা ও উিযল্পণয উািভ  
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 ভচ অফকাঠাল্পভা cybe©vmb কাল্পজয পল্পর অমজষত সুমফধাভ  

 cybe©vmb প্রকল্প ফাস্তফািল্পনয পল্পর এরাকাি ভচ ও মনষ্কান ব্যফস্থায উন্নমত 

 cybe©vmb প্রকল্প ফাস্তফািল্পনয পল্পর এরাকাি কভ ষাংস্থান সৃমি 

 প্রকল্প কভ ষকান্ড ফাস্তফািল্পনয পল্পর এরাকাি দামযদ্রয মফল্পভাচল্পন প্রবাফ 

 প্রকল্প কভ ষকাল্পন্ডয ভােল্পভ প্রকল্প এরাকাি কভ ষাংস্থাল্পনয সুমফধা বৃমি 

 প্রকল্প কভ ষকাল্পন্ডয পল্পর অথ ষননমতক কভ ষকান্ড বৃমিল্পত প্রবাফ 

 প্রকল্পল্পয ফর ও দুফ ষর মদকভ 

 প্রকল্পল্পয কাযল্পণ সৃি সুল্পমাগ ও ঝুঁমকপূণ ষ মদকভ 

 অন্য এরাকাি একই যকভ আল্পযা উন্নত প্রকল্পল্পয জন্য সুাময। 

 

2.3.3. bgybv msL¨vi msw¶ß weeiY 
 

 

‡Uwej-2.2: ms‡ÿ‡c DËi`vZvi msL¨v Ges aib 
 

Kvh©µg AskMÖnYKvix/ 
DËi`vZv 

DËi`vZvi 
msL¨v 

DËi`vZvi aib 

K. msL¨vMZ mgxÿv    

K-1. DcKvi‡fvMx mgxÿv: 
(cÖkœvewj e¨envi K‡i 
mivmwi mvÿvrKvi) 

cÖKí DcKvi‡fvMx 
DËi`vZv 

 
৬৪০ 

প্রকল্প এরাকাি ফফাকাযী কর ধযল্পনয 

উকাযল্পবাগী জনগণ মাযা প্রকল্পল্পয ভচ ামন 

ব্যফায কল্পয পর উৎাদন, ভৎস্য চাল ও 

আি-ফধ ষক কাম ষক্রভ মযচারনায ভােল্পভ 

জীমফকা মনফ ষা কযল্পছ (কভল্পক্ষ ২০% ভমরা) 

K-2. K‡›Uªvj MÖæc mgxÿv: 
(cÖkœvewj e¨envi K‡i 
mivmwi mvÿvrKvi) 

cÖKí GjvKvi evwn‡i 
emevmiZ wKš‘ cÖKí 
DcKvix‡fvMx bq Ggb 
DËi`vZv 

32০ প্রকল্প এরাকায ফাইল্পয ফফাযত প্রকল্প 

উকায ফমভূ ষত জনগণ মাযা প্রকল্প এরাকা ল্পত 

ভল্পচয ামন ব্যফায কযল্পত াল্পযনা। 

L. ¸YMZ mgxÿv 
L-1: GdwRwW ‡gvU 1৬wU GdwRwW  

cÖwZwU GdwRwW †Z 10 
Rb AskMÖnYKvix 

১৬০ 

 
 

ফ ধযল্পনয উকাযল্পবাগী । 

L-2: gyL¨ e¨w³e‡M©i 
mvÿvrKvi 

cÖKí ev Í̄evqb I 
e¨e ’̄vcbvi mv‡_ 
m¤ú„³ gyL¨ Kg©KZ©v/ 
e¨w³eM©  

০৪ cÖKí cwiPvjK, mswkøó Dc‡Rjv ch©v‡q 
evcvD‡ev-Gi mswkøó cÖ‡K․kjx, mswkøó 
Dc‡Rjvi K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii Kg©KZ©v 
Ges evcvD‡ev-Gi †nW Awdm-Gi cÖKí 
mswkøó e¨w³eM© 

ফাাংরাল্পদ ামন উন্নিন 

ভফাড ষ, কৃমল ম্প্রাযণ 

অমধদিয, ভৎস্য 

অমধদিয এয আঞ্চমরক 

অমপ 

১২ প্রমতটি উল্পজরা ল্পত ৩টি আঞ্চমরক অমপ 

ভথল্পক ১টি কল্পয ভভাট মতনটি। এয পল্পর চায 

উল্পজরাি ভভাট ১২টি। 

 

মযকল্পনা কমভন ও 

আইএভইমড 

০৪ মযকল্পনা কমভন ও আইএভইমড ব্যমক্তফল্পগ ষয 

াল্পথ ২টি কল্পয ভভাট ৪টি ভকআইআই কযা 

ল্পিল্পছ। 

খ-৩: ভক স্টামড উকাযল্পবাগী  ৬ উকাযল্পবাগী ুনরুল ও ভমরাল্পদয াল্পথ 

াক্ষাৎকাল্পযয ভােল্পভ তাল্পদয জীফন-মাত্রায 

ওয প্রকল্পল্পয সুপর ও ক্ষমতকয মদকভল্পয 

মচত্র তুল্পর আনা ল্পিল্পছ। 
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mgxÿvi †gvU bg ybv 1১৪৮ - 

ev Í̄e Ae ’̄v ch©‡eÿY ফাঁধ মনভ ষাণ/ ভভযাভত, খার পূনঃখনন, 

ভযগুল্পরটয ভভযাভত, ভযগুল্পরটয মনভ ষাণ 

ভচক স্ট্রাকচায/ কার ষবাট/ পৄটমিজ, 

ওিাটায মযল্পটনন স্ট্রাকচায, 

ভনমবল্পগন রক, ইনল্পরট আউটল্পরট 

স্ট্রাকচায, মযবায  ব্যান্ক প্রল্পটকন 

কাজ, ইমযল্পগন েীভ, মড টিউফল্পির 

পয মরাংমকাং ওিাটায, পূতষ মনভ ষাণ 

(আইরা, ২০০৯ ভডল্পভজ 

মযযামফল্পরল্পটন) ভাল্ডায ৫, ১৫, ৩১ 

ও ৩২ 

mswkøó ুননফ ষান wbg©vY KvR cwi`k©b I 

ch©‡eÿY Kiv n‡e। 

 
 

২.৪ ভীক্ষা কাল্পজ ব্যফহৃত মনল্পদ ষক/সূচকভ 

ভল্যািন ভীক্ষা কাল্পজয উল্পেশ্য অজষল্পনয জন্য মফমবন্ন সূচক ফা মনল্পদ ষক ব্যফায কযা ল্পিল্পছ এফাং এফ সূচক ফা 

মনল্পদ ষকভ াযমণ-২.৩ এ প্রদি ল্পরা: 
 

াযমণ-২.৩: প্রকল্প ভল্যািন ভীক্ষা কাল্পজ ব্যফহৃত মনল্পদ ষক/সূচক 
 

‡kªYxweb¨vm  cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi wb‡`©kK  

‡W‡gvMÖvwdK ‣ewkó¨mg~n bvg, wj½, ag©, ‣eevwnK Ae ’̄v, †ckv, wkÿv I eqm| 
‡i¸‡jUi wbg©vY I 
†givgZ; wWc wUDe‡qj 
di wWswKs IqvUvi, dzU 
eªxR/KvjfvU©/Bwi‡Mkbm 
¯‥xg/‡Uªwbs †m›Uvi wbg©vY 

 cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kg©KvÛmg~‡ni jÿ¨gvÎv I ev Í̄evqb AMÖMwZ 

 cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kg©KvÛmg~‡ni ¸YMZ gvb 

 GjvKvi cÖ‡qvRbxqZvi mv‡_ cÖKíwUi cÖvmw½KZv 

 cybe©vmb Kg©KvÛ¸‡jvi eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v  

 mgvß cybe©vmb Kv‡Ri wbqwgZ iÿYv‡eÿY KvR, evuav I DËi‡Yi Dcvqmg~n 
‡m‡Pi e¨envi I dmj 
Drcv`b 

 cÖKí MÖn‡Yi c~‡e© I c‡i eQie¨vwc †mP cvwb cÖvwßi cwigvY 

 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvq ‡mP I wb®‥vkb e¨e ’̄vi DbœwZ 

 ‡m‡Pi AvIZvq K„wl Rwg e„w× nvi 

 dm‡ji wbweoZv e„w×i nvi 

 dmj Drcv`b e„w×i nvi 
cÖK‡íi euva 
wbg©vY/cybivK…wZKiY 
KvR msµvšÍ 

 cÖK‡íi euva wbg©vY/cybivK…wZKiY Kv‡Ri ¸YMZ gvb 

 GjvKvi cÖ‡qvRbxqZvi mv‡_ cÖKíwUi cÖvmw½KZv 

 cÖK‡íi euva wbg©vY/cybivK…wZKiY Kv‡Ri eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v  

 mgvß euva wbg©vY/cybivK…wZKiY Kv‡Ri wbqwgZ iÿYv‡eÿY KvR, evuav I DËi‡Yi 
Dcvqmg~n 

`j e¨e ’̄vcbv I cÖwkÿY 
msµvšÍ Z_¨vw` 

 cvwb e¨e ’̄vcbv `j MVb Gi cÖK…wZ 

 bvix m`‡m¨i AšÍf ©yw³i msL¨v 

 mwgwZ¸‡jvi †kqvi mÂ‡qi cwigvY 

 Kg©`ÿZvi Dbœqb welqK cÖwkÿY cÖvwß 
cwi‡ek Dbœq‡b cÖK‡íi 
cÖfve 

 ebvq‡b cÖK‡íi cÖfve cwigvc 

 cwi‡ekMZ fvimvg¨nxbZv ev `~lY msµvšÍ wb‡`©kKmg~n we‡kølY 

 my›`i bvMwiK cwi‡ek •Zwi‡Z cÖK‡íi cÖfve cwigvc 
Kg©ms ’̄vb m„wó I `vwi`ª¨ 
we‡gvP‡b cÖfve 

 cybe©vmb cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvq Kg©ms ’̄vb m„wó 

 cybe©vmb Kg©KvÛ ev¯ Íevq‡bi d‡j GjvKvq `vwi`ª¨ we‡gvP‡b cÖfve g~j¨vqb 
Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b  cybe©vmb Kg©Kv‡Ûi d‡j A_©‣bwZK Kg©KvÛ e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb 



cvZv-14 
 

cÖK‡íi cÖfve  cÖKí GjvKvq K…wl msµvšÍ e¨emv-evwYR¨ cÖmv‡i cÖK‡íi cÖfve cwigvc 

 ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi DbœwZ‡Z cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb 

 `vwi`ª¨ we‡gvP‡b cÖK‡íi cÖfve cwigvc 

 bvixi ÿgZvqb 
grm¨Rxex‡`i Ici 
cÖK‡íi cÖfve 

 grm¨ Pv‡li Ici cÖK‡íi cÖfve 

 K¨vcPvi wdmvwi‡Ri Ici cÖfve 

 KvjPvi wdmvwi‡Ri Ici cÖfve 

 Avq e„w× 
cÖK‡íi mej I `ye©j 
w`Kmg~n 

 cÖK‡íi cybe©vmb Kv‡Ri mej w`Kmg~n wPwýZ Kiv 

 cybe©vmb cÖK‡íi `ye©j w`Kmg~n wPwýZ Kiv 

 cybe©vmb cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó my‡hvMmg~n wPwýZ Kiv 

 cybe©vmb cÖK‡íi SuywKc~Y© w`Kmg~n 
civgk©mg~n  cybe©vmb cÖK‡íi cÖfve Dbœq‡b mywbw`©ó gZvgZ 

 fwel¨‡Z G RvZxq cÖKí ev Í̄evq‡bi cÖ‡qvRbxqZv 

 cÖK‡íi me‡P‡q fvj w`K¸‡jv Ab¨vb¨ cÖK‡íi ‡ÿ‡Î AbymiY Kivi civgk© cÖ`vb| 
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তৃতীি অোি 

 

cÖK‡íi A½wfwËK jÿ¨gvÎv I AR©b 

 

৩.১ প্রকল্পল্পয প্রধান প্রধান অগভ 
 

প্রকল্পটিয প্রধান প্রধান কাম ষক্রভ ল্পরা (ক) ফাঁধ মনভ ষাণ/ ুননযাকৃমতকযণ-৩৪.৬৬ মকঃমভঃ, (খ)২৫৭ মকল্পরামভটায খার 

ুননঃখনন, (গ) ভযগুল্পরটয ুননফ ষান-১৫ টি, (ঘ) ভযগুল্পরটয মনভ ষাণ-৭টি, (ঙ) ভচক       /কারবাট ষ পৄট মিজ-৪৫ টি, (চ) 

ওিাটায মযল্পটইনন        /মিজ-১৫ টি, (ছ) ইনল্পরট-আউটল্পরট        -১৩টি, (জ) তীয াংযক্ষণ-২৮ মকঃমভঃ, 

(ঝ) ঘূমণ ষঝড় আইরাি ক্ষমতগ্রস্ত ভাল্ডায নাং-৫, ১৫,৩১ও ৩২-এয ুননফ ষান, (ঞ) গ্রাভীণ যাস্তায উন্নিন-১৭.৪৮মকঃ মভঃ, 

(ট) ১২২টি আল্প ষমনক ভৄক্ত নরকূ স্থান, (ছ) Water Management Group (WMG)- ১০২টি, Water 

Management Organization (WMO)-১৪টি; Joint Management Committee (JMC)-২টি। গঠিত 

১০২টি WMG, Department of Co-operative (DoC) কতৃষক মনফমন্ধত। ামন ব্যফস্থানা দর ও ামন 

ব্যফস্থানা মভমতয জন্য ৩২টি অমপ বফন মনভ ষাণ; (ড) যাভ ষক ভমিত ামন ব্যফস্থানা মযকল্পনা (IWMP) 

৮৬ জনভা (আন্তষজামতক-১২ জনভা, স্থানীি ৭৮ জনভা),  প্রামতষ্ঠামনক উন্নিন ও প্রকল্প ব্যফস্থানা এফাং ভমনটমযাং ও 

ভকািামরটি কল্পরার-২০২ জনভা (স্থানীি) এফাং ৬০১ জনভা (আন্তজষামতক-৭১ জনভা, স্থানীি-৫৩০ জনভা); 

মডজাইন করাক্ট সুাযমবন-৪০ জনভা (স্থানীি) আইরা-২০০৯ ক্ষিক্ষমত ুনন ষফান াংক্রান্ত-১৮০ জনভা (স্থানীি); 

(ঢ) মানফান াংগ্র (জী ৭ টি, ভভাটয াইল্পকর ৪০ টি, এফাং (ণ) ভূমভ অমধগ্রণ (৫৩.৪১ ভঃ)। 

 

৩.২ প্রকল্পল্পয অগমবমিক ফাস্তফািন 

প্রাি প্রকল্প ভামি প্রমতল্পফদন (PCR) অনুমািী প্রকল্পটিয অগমবমিক ফাস্তফ ও আমথ ষক অগ্রগমত মনল্পে উল্পিখ কযা ল্পরাঃ  

                                                                                                              (রক্ষ টাকাি) 

মডমম/আযমডমম অনুমািী প্রকল্প কাল্পজয 

মফমবন্ন অাংল্পগয নাভ 

একক অনুল্পভামদত রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফািন অগ্রগমত 

ফাস্তফ 

মযভাণ 

আমথ ষক ফাস্তফ 

মযভাণ % 

আমথ ষক 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(ক)   যাজস্ব ব্যি      

1.  াল্পব ষ ১       

 

১       ১০১৮.৯৫ ৯৯% ৯৬৬.৮ 

2.  ভ্রভণ ব্যি ১       ১       ২৩৬.২ ৯৯.৯% ২৩৫.৯৭ 

3.  (ক) অমপ বাড়া (মল্পায/ নড়াইর) 

ম এভ ও 

১       ১       ২৫.৭৪ ৯৯.৯% ২৪.৩৩ 

4.  (খ) অমপ বাড়া (ঢাকাি ম এভ ও) ১       ১       ০.০০ ১০০% ০.০০ 

5.  বযাট এন্ড ট্যাক্স ১       ১       ১১৮৩.০৯ ৯৯.৮% ১১৮১.৬৯ 

6.  ভটমরল্পপান ১       ১       ১১.২৯ ১০০% ৯.৬৭ 

7.  ামন ১       ১       ৫ ১০০% ৪.৯৬ 

8.  মফদুযৎ ১       ১       ২১ ৯৮% ১৭.৭৬ 

9.  গ্যা এফাং জ্বারানী ১       ১       ১৪.৯৮ ১০০% ১৪.৮৬ 

10.  জ্বারানী ও লুমিকযাি ১       ১       ১৭১.৩৪ ১০০% ১৭০.৩৯ 

11.  ভৄদ্রণ ও প্রকানা ১       ১       ২২.৭ ১০০% ২১.৪০ 

12.  অমপ আইল্পটভ যাফযা  ও ভস্টনাযী ১       ১       ৩৩.৫ ১০০% ৩৩.১১ 

13.  প্রচায ও মফজ্ঞান ১       ১       ৮.৩০ ১০০% ৮.২৭ 

14.  প্রমক্ষণ (স্টাপ ভেমনাং) ১       ১       ৪২৩.৭৯ ১০০% ৪২৩.৭৫ 

15.  প্রমক্ষণ (ডমব্লউ এভও ভেমনাং) ১       ১       ২৪৯২.৭০ ১০০% ২৪৯২.৭০ 

16.  উল্পদিা (ল্পামিার ভমফরাইল্পজন) ১       ১       ৭৭৯.৫২ ১০০% ৭৪৬.০৪ 

17.  উল্পদিা (আইডমব্লউ এভম) জন-

মদফ 

ভভাট ৮৬; 

তফল্পদমক:১২ 

স্থানীি: ৭৪ 

৪৪১.০০ ১০০% ৪৪১.০০ 
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মডমম/আযমডমম অনুমািী প্রকল্প কাল্পজয 

মফমবন্ন অাংল্পগয নাভ 

একক অনুল্পভামদত রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফািন অগ্রগমত 

ফাস্তফ 

মযভাণ 

আমথ ষক ফাস্তফ 

মযভাণ % 

আমথ ষক 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

18.  উল্পদিা (আইএমএভ) জন-মদফ ভভাট: ৬০১ ২৭০৬.৫০ ১০০% ২৬৯৯.৬৩ 

19.  উল্পদিা (মডজাইন এন্ড কনষ্ট্রাকন 

সুাযমবন) 

জন-মদফ স্থানীি: ৪০ ১৮০.০০ ১০০% ১৮০.০০ 

20.  উল্পদিা (আইরা ২০০৯) জন-মদফ ১৮০ ২৮৫.৬০ ১০০% ২৮৫.৫৯ 

21.  ভটমস্টাং মপ  ১       

 

১.১২ ১০০% ১.১২ 

22.  অন্যান্য যফযা ও ভফা ১       ১       ৩.০০ ১০০% ৩.০০ 

23.  ভভযাভত, াংযক্ষণ ও ুনন ষফান ১         ১০০%  

24.  ভভাটয মানফান  ভভযাভত ১       ১       ১০২.৫৮ ১০০% ১০২.৪৯ 

25.  আফাফত্র ভভযাভত ও াংযক্ষণ ১       ১       ৫.৪০ ১০০% ৫.২৫ 

26.  কমম্পউটায ও অমপ যঞ্জাভ  

ভভযাভত ও াংযক্ষন 

১       ১       ৯.১০ ৯৯.৮% ৮.৮২ 

27.  মন্ত্রামত ও যঞ্জাভ  ভভযাভত  

াংযক্ষন 

১       ১       ২৫.৭০ ১০০% ২৫.৫৭ 

28.  অমপ মফমল্ডাং ভভযাভত ও াংযক্ষণ ১       ১       ২৮.২৬ ১০০% ২৮.২২ 

29.  অন্যান্য ভভযাভত াংযক্ষণ ১       ১       ১৭.৯৭ ১০০% ১৭.৯২ 

খ)   ভরধন ব্যি      

1.  ম্পদ াংগ্র/ ক্রি      

2.  ভভাটযমান      

3.  ক) ভটয াইল্পকর াংখ্যা ৪০ ৪৯.১১ ১০০% ৪৯.১১ 

4.  খ) জী গাড়ী াংখ্যা  ৭ ১৩৮.৫৮ ১০০% ১৩৮.৫৮ 

5.  াল্পব ষ মন্ত্রামত ও অন্যান্য যঞ্জাভ াংখ্যা ১৫ ৫৯.৬৩ ১০০% 

ভঃ 

৫৯.৬৩ 

6.  কমম্পউটায ও মপ্রিায াংখ্যা  ৩২ ২৫.২৫ ১০০% 

ভঃ 

২৫.২৫ 

7.  অমপ যঞ্জাভ (পল্পটাকমিায) াংখ্যা   ১৫ ১৫.৩৪ ১০০% 

ভঃ 

১৫.৩৪ 

8.  আফাফত্র ১ দপা ১ দপা ৩২.৭৩ ১০০% 

ভঃ 

৩২.৭৩ 

9.  ভূমভ অমধগ্রণ/ ক্রি ভ: ৫৩.৪১ ২৫৭.৩৫ ১০০%  ২৫৭.৩৫ 

গ)   পূতষ মনভ ষাণ  (ল্পচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্প)      

1.  ফাঁধ মনভ ষাণ/ ভভযাভত মকঃমভঃ ১৭.২০ ৫১৮.০৯ ১০০% 

ভঃ 

৫১৮.০৯ 

2.  খার ুননঃখনন মকঃমভঃ ১২৭.৩০ ১৫৬৪.১৫ ১০০% 

ভঃ 

১৫৬৪.১৫ 

3.  ভযগুল্পরটয ভভযাভত  াংখ্যা ৬ ২৩৭.৬২ ১০০% 

ভঃ 

২৩৭.৬২ 

4.  ভযগুল্পরটয মনভ ষাণ াংখ্যা ২ ৪১৫.৮৬ ১০০% 

ভঃ 

৪১৫.৮৬ 

5.  ভচক স্ট্রাকচায/ কার ষবাট/ পৄটমিজ  াংখ্যা ১৬ ৫৬৮.০৬ ১৫টি ৫৬৮.০৬ 

6.  ওিাটায মযল্পটনন স্ট্রাকচায াংখ্যা ২ ৮৮.৯০ ১০০% 

ভঃ 

৮৮.৯০ 

7.  ভনমবল্পগন রক  াংখ্যা ১  ১০০% 

ভঃ 

- 

8.  ইনল্পরট আউটল্পরট স্ট্রাকচায াংখ্যা ৭ ১২৬.২৭ ১০০% 

ভঃ 

১২৬.২৭ 

9.  মযবায  ব্যাঙ্ক প্রল্পটকন কাজ মকঃমভঃ ৩.১০ ২১১৭.২২ ২.৮০ 

(৯০.৩%) 

২০৪৮.৩৩ 

10.  ইমযল্পগন েীভ াংখ্যা ১ ৪৫১.৮৫ ১০০% 

 

৪৫১.৭১ 

11.  মড টিউফল্পির পয মরাংমকাং ওিাটায  াংখ্যা ৯০ ১১৫.০০ ১০০% 

ভঃ 

১১৩.০৯ 

12.  ভেমনাং ভিায মনভ ষাণ াংখ্যা ১৩ ১৫১.২০ ১০০% 

ভঃ 

১৪৯.৪১ 

ঘ)   মনভ ষাণ পূতষ (নড়াইর উ-প্রকল্প)      

13.  ফাঁধ মনভ ষাণ/ ভভযাভত 

 

মকঃমভঃ ১৩.০০ ২২৪.২৭ ১০০% 

ভঃ 

২২৪.২৭ 

14.  খার ুননঃখনন মকঃমভঃ ১৩০.০০ ৮৩৩.৯৯ ১০০% 

 

৮৩৩.৯১ 

15.  ভযগুল্পরটয  ভভযাভত  াংখ্যা ৯ ২৯২.৪০ ১০০% 

ভঃ 

২৯২.৪০ 

16.  ভযগুল্পরটয মনভ ষাণ াংখ্যা ৩ ৪২৯.০১ ১০০% 

ভঃ 

৪২৯.০১ 

17.  ভচক স্ট্রাকচায/ কার ষবাট/ পৄটমিজ  াংখ্যা ২১ ১১৫৫.০০ ১০০% 

ভঃ 

১১০২.৬৭ 

18.  ওিাটায মযল্পটনন স্ট্রাকচায/মিজ াংখ্যা ৩ ২০৪.৫৬ ১০০% 

ভঃ 

২০৪.৫৬ 
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মডমম/আযমডমম অনুমািী প্রকল্প কাল্পজয 

মফমবন্ন অাংল্পগয নাভ 

একক অনুল্পভামদত রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফািন অগ্রগমত 

ফাস্তফ 

মযভাণ 

আমথ ষক ফাস্তফ 

মযভাণ % 

আমথ ষক 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

19.  ইনল্পরট আউটল্পরট স্ট্রাকচায  াংখ্যা ৬ ৮৭ ১০০% 

ভঃ 

৮৭ 

20.  মড টিউফল্পির পয মরাংমকাং ওিাটায াংখ্যা ৩২ ৪১.৫৩ ১০০% 

ভঃ 

৪১.৫৩ 

21.  ভেমনাং ভিায মনভ ষাণ  াংখ্যা ১৯ ২২১.০১ ৯৯.৮% ২০৯.৭৬ 

22.  পূতষ মনভ ষাণ (আইরা, ২০০৯ ভডল্পভজ  

মযল্পমফল্পরল্পটন) ভাল্ডায ৫,১৫,৩১,৩২ 

াংখ্যা ২৯ ৪৩২৪.২৪ ১০০% 

 

৪৩২৪.২৪ 

23.  নদী তীয াংযক্ষণ কাজ (ুনযরী বাট 

াড়া) 

মভঃ ৭৮৮ ৭১৫.০৩ ১০০% 

 

৭১৫.০৩ 

24.  মজও-ভটক্সটাইর ভপ্রাল্পটকন 

ভভল্পটমযিার 

 াংখ্যা ১৪.৫০ রক্ষ 

 

১৩১৯.৮৭ ১০০% 

 

১৩১৯.৮৭ 

25.  আল্পগ্রমডাং অপ রুযার ভযাড মকঃমভঃ ১৭.৪৮ 

মকঃ মভঃ 

৯৯৪.৮৮ ১০০% 

 

৯৯৪.৮৮ 

26.  অমপ বফন মনভ ষাণ াংখ্যা ১টি ১০১.৭০ ১০০% 

 

১০১.৭০ 

27.  ভডল্পবরল্পভি ইভল্পাট ষ মডউটি ও বযাট      

28.  (CDST+ VAT) ভরধন ১       ১       ৬০৮.৫৭ ১০০% 

 

৬০৮.৫৭ 

29.  ও এন্ড এভ মডউমযাং কনষ্ট্রাকন (ল্পচঞ্চুযী 

মফর উ-প্রকল্প) 

১       ১       ১৪৮.৩৮ ১০০% 

  

১৪৮.০২ 

30.  ও এন্ড এভ মডউমযাং কনষ্ট্রাকন  

(নড়াইর উ-প্রকল্প) 

১       ১       ৬৩.৫৫ ১০০% 

  

৬৩.৫৫ 

31.  ইিাল্পযস্ট মডউমযাং ইভমল্পভল্পিন  

 

 

 

৪৭৪.০০   

 ফ ষল্পভাট ২৯৪২৫.৫৩ ৯৯.০০% ২৮৭১০.৭৩ 
 

                  ২৯৪২৫ ৫৩        ।                   হ                   , ২০১৫      

                               হ     ২৮৭১০ ৭৩                        ৯৯%। 

 

৩.৩ প্রকল্প ফাস্তফািন ম্পমকষত ভস্যা 
 

 cÖKí ev Í̄evq‡bi ïiæ‡Z wKQz GbwRI grm¨Rxex‡`i eywS‡qwQj †h `wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb m¤ú` 
cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKí ev Í̄evqb n‡j fe`vn Av‡›`vj‡bi gZ Zv‡`i cwiw ’̄wZ m„wó n‡e| cieZx©‡Z 
`wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKí Gme grm¨Rxex‡`i‡K wb‡q Dc‡Rjv 
†j‡f‡j IqvK©kc K‡i eySv‡Z mÿg nq Ges Gfv‡e `wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I 
e¨e ’̄vcbv cÖKí Zvi ev Í̄evqb ch©v‡qi euvav¸‡jv AcmviY Ki‡Z mÿg nq|  
 

                                              ।                                    

              ঠ                                হ ।                                 

                 ঠ                  ’  ঠ                                       হ । 

    হ                                                                             

                           ,     -                    ,                         

   ও        ,                                           ,             ও          

    হ                         হ ।                                               

                                         ।  
 

 Dc‡Rjv mgš^q KwgwU‡Z wewfbœ `ßi, cÖK‡íi †jvKvj Mfvb©‡g›U Bwbw÷wUDUmg ~n, GbwRI cÖwZwbwa‡`i 
Dcw ’̄wZ _vK‡jI cvwb e¨e ’̄vcbv msMV‡bi †Kvb cÖwZwbwa bv _vKvq cvwb e¨e ’̄vcbv Kvh©µg (K…wl, grm¨ 
BZ¨vw`) I myweav‡fvMx‡`i Rxebgvb Dbœqb m¤úwK©Z wel‡q mK‡ji mg¨K aviYv bv _vKvq †Kvb †Kvb 
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Dbœqbg~jK Kg©KvÛ wb‡q weiƒc g‡bvfve †cvlY K‡i| G‡Z Dbœqbg~jK Kg©KvÐ ev Í̄evq‡b mgm¨v †`Lv 
†`q| 
 

 wbwg©Z dzUweªR¸‡jv Kvh©Ki Ae ’̄vq _vK‡jI †Kvb †KvbwUi G‡cÖvP wKQzUv evov‡bv †M‡j wi·v/f¨v‡bi 
g‡Zv hvbevn‡bi PjvPj mnRZi n‡Zv|  
 

 wWwcwc Abymv‡i 3.10 wK.wg. b`x Zxi myiÿvi e¨e ’̄v _vK‡jI gvÎ 2.80 wK.wg. Kiv n‡qwQj| KviY 
AbymÜv‡b Rvbv hvq, `icÎ `vZv KZ©„K †Kv‡U© gvgjv nIqvi Kvi‡Y Aewkó 0.30 wK.wg KvR Kiv m¤¢e 
nqwb| Gi d‡j DcKvi‡fvMxiv Kvw•ÿZ mydj †_‡K wKQzUv ewÂZ n‡q‡Q| Z‡e A ’̄vqx cÖwZiÿv Kv‡Ri 
gva¨‡g ewY©Z As‡k b`x Zxi myiÿv †`Iqv n‡qwQj| 
 

 GKB GjvKvq GjwRBwW †ek K‡qKwU mgRvZxq cÖKí ev Í̄evqb K‡i‡Q| GjwRBwW ev Í̄evwqZ cÖK‡íi 
AvIZvq †i¸‡jUi wbg©vY I Lvj Lbb Kiv n‡qwQj| RbMY‡K m¤ú„³ K‡i mwgwZ MVb Kiv n‡qwQj| 
Z‡e cÖKí¸‡jvi g‡a¨ †Kvb Wzwcø‡Kkb bv NU‡jI mgš^qnxZv cwijwÿZ n‡q‡Q| 
 

 ভর প্রকল্পটি মজওমফ ৬৫.১৮৪ ভকাটি এফাং প্রকল্প াায্য ১৯৫.০৬৬ ভকাটি টাকা ভভাট ২৬০.২৫ ভকাটি টাকা 

প্রাক্কমরত ব্যল্পি ২২.০২.২০০৬ তামযল্পখ একল্পনক কতৃষক অনুল্পভামদত ি। ভর মডমমল্পত অন্তর্ভ ষক্ত অন্যান্য উ-

প্রকল্প ভথল্পক ভবৌত খাল্পত মঞ্চত অথ ষ প্রথভতঃ ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্পল্পয নদী তীয াংযক্ষণ কাল্পজ অন্তর্ভ ষক্ত কযা 

ল্পিমছর। মকন্তু ঘূমণ ষঝড় “আইরা” এয ক্ষি ক্ষমত ভভযাভত ও ুননফ ষান কাজ কযায জন্য াংমিি কর ল্পক্ষয 

ম্মমতল্পত অন্যান্য উ-প্রকল্পল্পয কাজ ফাদ মদল্পি উক্ত অথ ষ “আইরা” ুননফ ষাল্পনয কাল্পজ অন্তর্ভ ষক্ত কযা ল্পিল্পছ। 

আইরা ২০০৯ এয ক্ষিক্ষমত ুননফ ষান, মফমবন্ন অল্পগয ব্যি বৃমি, নদী তীয াংযক্ষণ কাল্পজয মমডউর ভযট 

মযফতষন ইতযামদ কাযল্পণ প্রকল্পটি ২৮৩.৩১ ভকাটি প্রাক্কমরত ব্যল্পি ১ভ াংল্পাধন কযা ি। 

 

 bovBj I †PÂzixwej Dc-cÖK‡íi wmwfj KvR e„w× †hgb Lvj Lbb, dzU IfviweªR wbg©vY, Mvox µq, 
f¨vU-U¨v· Ges AvBjv cyb©evmb wmwfj KvR wKQzUv K‡g hvIqvq 2q †gqv‡` ms‡kvab (GwcÖj 2011) 
Kivi cÖ‡qvRb nq| d‡j 2q ms‡kvabx‡Z cÖK‡íi cÖv°wjZ g~j¨ `uvovq 29406.79 jÿ UvKv, hv cÖ_g 
ms‡kvwaZ g~j¨ †_‡K 3.80% ‡ewk wQj|  
 

 তীয াংযক্ষণ কাল্পজয মমডউর ভযট মযফতষন, যাভ ষল্পকয জনভা ও ব্যি বৃমি, গবীয নরকূ স্থান-১১০টি, 

অমপ মনভ ষাণ-২৫টি, কারবাট ষ ও পৄটমিজ মনভ ষাণ-৩২টি, মমড বযাট এফাং ট্যাক্স খাল্পত ব্যি বৃমি, মানফাল্পনয 

াংখ্যা অমযফমতষত ভযল্পখ ব্যি বৃমি, ভৄদ্রায মফমনভি ায মযফতষন, ভর প্রকল্পর্ভক্ত ১১টি উ-প্রকল্প ফাস্তফািল্পনয 

জন্য ২ি াংল্পাধন কযা ি। Z‡e c~Z© KvR mgqg‡Zv †kl bv nIqv Ges mydj‡fvMx‡`i †UKmB cwiPvjbv 

I iÿYv‡eÿY Gi Rb¨ Askx`vi‡`i nv‡Z cÖKí e¨e ’̄vcbv n Í̄všÍi Kiv m¤¢e nqwb| cÖK‡íi AvIZvq 
Avqea©K Kg©KvÛ (IGAs) Ges mgw¤^Z Kg©cwiKíbv (CAPs) Ges fwel¨‡Z WMG ¸‡jvi `ÿZv 
e„w×i welq we‡ePbvq wb‡q 3q †gqv‡` Ryb 2015 ch©šÍ mgq e„w× Ges wWwcwc ms‡kvab Kiv nq|  
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PZz_© Aa¨vq  

 

µq cÖwµqv ch©v‡jvPbv 
 

৪.১           

 

                                             হ             হ ।“দমক্ষণ-মিভাঞ্চরীি ভমিত 

ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা (৩ি াংল্পামধত)”- ীল ষক প্রকল্পল্পয প্রবাফ ভল্যািন কভ ষ-মযমধ (ToR) এয 

অন্যতভ ল্পরা প্রকল্পল্পয আওতাি ম্পামদত মফমবন্ন ণ্য, কাম ষ ও ভফা াংগ্রল্পয (Procurement) ভক্ষল্পত্র প্রচমরত 

াংগ্র আইন ও মফমধভারা মমএ (PPA)-২০০৬ ও মমআয (PPR)-২০০৮           হ            

         প্রমতারন কযা ল্পিল্পছ মকনা ভ মফলল্পি ম ষল্পফক্ষণ ও ম ষাল্পরাচনা কযা।  

 

৪.২ নভৄনা চুমক্তভ মাচাই এফাং ম ষাল্পরাচনাি প্রাি তর্থ্ামদ 

 

 “দমক্ষণ-মিভাঞ্চরীি ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা (৩ি াংল্পামধত)”- ীল ষক প্রকল্পল্পয অধীল্পন 

ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্প এরাকাি ভভাট ১২টি পূতষ কাজ ম্পন্ন ি এফাং নড়াইর উ-প্রকল্প এরাকাি ভভাট ১৯টি পূতষ  

কাজ ম্পন্ন ি। ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্প এরাকায উল্পিখল্পমাগ্য পূতষ কাজভ ল্পরা ফাঁধ মনভ ষাণ/ ভভযাভত ১৭.২০ 

মকঃমভঃ; খার ুননঃখনন ১২৭.৩০ মকঃমভঃ; ভযগুল্পরটয ভভযাভত ৬টি; ভযগুল্পরটয মনভ ষাণ ২টি; ভচক স্ট্রাকচায/কার ষবাট/ 

পৄটমিজ ১৬টি; ওিাটায মযল্পটনন স্ট্রাকচায ২টি; ভনমবল্পগন রক ১টি; ইনল্পরট আউটল্পরট স্ট্রাকচায ৭ টি; মযবায ব্যাঙ্ক 

প্রল্পটকন কাজ ৩.১০ মকঃমভঃ; ইমযল্পগন মেভ ১টি; ামন যফযাল্পয জন্য গবীয নরকূ স্থান ৯০ টি; ভেমনাং ভিায 

মনভ ষাণ ১৩টি এফাং নড়াইর উ-প্রকল্প এরাকায উল্পিখল্পমাগ্য পূতষ কাজভ ল্পরা ফাঁধ মনভ ষাণ/ল্পভযাভত ১৩.০০ মকঃমভঃ; 

খার ুননঃখনন ১৩০.০০ মকঃমভঃ; ভযগুল্পরটয ভভযাভত ৯টি; ভযগুল্পরটয মনভ ষাণ ৩টি; ভচক স্ট্রাকচায/কার ষবাট/পৄটমিজ 

২১টি; ওিাটায মযল্পটনন স্ট্রাকচায/মিজ ৩টি; ইনল্পরট আউটল্পরট স্ট্রাকচায ৬টি; ামন যফযাল্পয জন্য গবীয নরকূ 

স্থান ৩২টি; ভেমনাং ভিায মনভ ষাণ ১৯টি; পূতষ মনভ ষাণ (আইরা, ২০০৯ ভডল্পভজ  মযল্পমফল্পরল্পটন) ভাল্ডায ৫,১৫,৩১,৩২ 

এফাং ২৯টি; নদী তীয াংযক্ষণ কাজ (ুনযরী বাট াড়া) ৭৮৮মভঃ; মজও-ভটক্সটাইর ভপ্রাল্পটকন ভভল্পটমযিার ১৪.৫০ 

রক্ষ; আল্পগ্রমডাং অপ রুযার ভযাড ১৭.৪৮ মকঃমভঃ; অমপ বফন মনভ ষাণ ১টি; ও এন্ড এভ মডউমযাং কনস্ট্রাকন 

(ল্পচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্প); ওএন্ডএভ মডউমযাং কনস্ট্রাকন (নড়াইর উ-প্রকল্প) কাজ ম্পন্ন ি। উক্ত পূতষ কাল্পজয ভল্পে 

তদ্বফচিন প্রমক্রিাি ১৮টি কাজল্পক মনফ ষাচন কযা ি। তায ভল্পে ল্পত ১০টি কযাটাগমযয কাল্পজয ামফ ষক ক্রি কাম ষক্রভ 

মনল্পচয অনুল্পেদভল্প ম ষাল্পরাচনা কযা ল্পরাঃ 

 

           ২০০৮-০৯                    ও                    ও                            

  -            -০১)                        -১ ৫১০ ১  ৩) 

 

“    -                                 ও          ৩          )”-              ও      

                                                                    হ ।                 

     হ         ,        ও                       -১ ৫১০ ১ ৩)       ৩০ ০৩ ২০০৯             

                    -০১ ২০০৮-২০০৯       হ        হ ।                                    

       হ          মমএ ২০০৬ ও        ২০০৮                  ।               ০৩-০১-২০০৯ 

                      ’’ ও ০৪-০১-২০০৯                       ’’               হ ।              

হ         ০১ ০১ ২০০৯                                ও         ২৮-০১-২০০৯        ০৫ ০০    

    ।                       ও         ২৯-০১-২০০৯             ১ ০০        ।         ও  

                  ও                        ৫               ।                        

         ৩         -                         ২  ।                                        

                                    -           , ও                     ,             , 

                        ,                        , ও                     ,                     

        হ                                                   হ                      

                হ ।                     ৬৪৪০৯৫৬ ৯৬     ।                      
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            ৭৩৫০২৫৩ ৯৭          হ ।                      হ              হ    ,                

              হ   ১৩                     ।  

 

            ২০০৮-০৯                 ও                                                     

                                                )               ২২০০       

     )         ০০৩৬       

 

      ও             -       ও                               ২০০৮-০৯                       

            ,                                      ৩৮৩৫-     ১০-১১ ২০০৯                        

       )  হ              হ     ।          ০৪-০১-২০১০                    ’            ঠ     

হ                                                  হ   ।                                  

                            -          হ                , ও              ,             , 

                        ,                        , ও                      ,                 

            হ    ।       Notification of Award                  ২২-০৫-২০১০   ।           

       ২,৮৭,০৩,৫০০ ০০     ।  

  
Kv‡Ri bvg: 2010-11 Bs A_©eQ‡i 1-‡f›U (1†f›U-1.5 wg.  1.80Gg) Zzjvivgcyi †i¸‡jUi wbg©vY (†UÛvi 

c¨v‡KR bs- GbGmwc/AviBwR/Kb÷ª/01/2010-11) (wmc bs-8)  
 

bovBj I †PÂzix wej Dc-cÖK‡íi AvIZvaxb evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© 2010-11 Bs A_©eQ‡i 1-‡f›U (1 †f›U-

1.5wg.1.80Gg) Zzjvivgcyi †i¸‡jUi wbg©vY (†UÛvi c¨v‡KR bs- GbGmwc/AviBwR/Kb÷ª/01/2010-11) 
(wmc bs-8) Gi Rb¨ `icÎ Avnevb Kiv nq| `icÎ Kvh©µg Z_v RvZxq •`wbK cwÎKvq cÖKvwkZ n‡qwQj Ges 
মমএ 2006 I wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK wQj| `icÎ weÁwß MZ 06-03-2011 Bs Zvwi‡L ÔÔw` wbD 

GBRÕÕ I 05-03-2011 Zvwi‡L ÔÔ•`wbK BbwKjveÕÕ cwÎKvq cÖKvwkZ nq| `icÎ weµq ïiæ n‡qwQj MZ 
05.03.2011 Bs Zvwi‡L Ges weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq wQj 30-03-2011; we‡Kj 05.00 Uv ch©šÍ| `icÎ 
MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq wQj 29-01-2009 Zvwi‡Li ỳcyi 12.00 Uv ch©šÍ| `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq wQj 
30.03.2011 Bs `ycyi 13.00| 1-‡f›U (1wf-1.5Gg*1.80Gg) Zzjvivgcyi †i¸‡jUi wbg©v‡Yi Rb¨ †gvU 5 wU 
`icÎ Rgv c‡o, hvi g‡a¨ †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v wQj 3 wU Ges bb-‡imcbwmf `ic‡Îi msL¨v wQj 2 wU| 
hvPvB evQvBKv‡j wVKv`viMY Zv‡`i `ic‡Îi mv‡_ †h mg Í̄ KvMRcÎ `vwLj K‡iwQj †hgb-e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© 
mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, †µwWU d¨v‡mwjwU mvwU©wd‡KU, e¨vsK d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, IqvK© KgwcøwUkb 
mvwU©wd‡KU, BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K c~iY Kiv nq Ges cÖwZwU `icÎ`vZvi Rb¨ Avjv`v Avjv`vfv‡e QK c~iY Kiv 
nq Ges cieZx©‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ GK‡Î Kiv nq| KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ wQj 1,07,20,743.93 UvKv| 
wKš‘, KvRwUi mgvß Ki‡Z †gvU e¨q n‡qwQj 1,22,59,099.03 UvKv| wVKv`vi cÖwZôvb‡K Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi 
ZvwiL wQj MZ 02.05.2011 Ges Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR ïiæi ZvwiL wQj 18.05.2011 Ges Kvh©v‡`k Abyhvqx 
Kv‡R mgvwß ZvwiL wQj 30.04.2013|  
 

Kv‡Ri bvg: 2010-11 Bs A_©eQ‡i 2-‡f›U (2 †f›U-1.50 wg. 1.80Gg) Kvwjqv Dc‡Rjvi UvwKgviv †Wª‡bR 
Kvg d¬vwms †i¸‡jUi wbg©vY (†UÛvi c¨v‡KR bs- GdweAvB/ 07/2010-11) (Gjwmwe)  

 

Ò`wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv (3q ms‡kvwaZ)Ó- kxl©K cÖK‡íi AvIZvaxb 

evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© 2010-11 Bs A_©eQ‡i 2-‡f›U (2†f›U -1.50 wg. 1.80Gg) Kvwjqv Dc‡Rjvi 
UvwKgviv †Wª‡bR Kvg d¬vwms †i¸‡jUi wbg©vY (†UÛvi c¨v‡KR bs- GdweAvB/ 07/2010-11) (Gjwmwe) Gi Rb¨ 
`icÎ Avnevb Kiv nq| `icÎ Kvh©µg Z_v RvZxq •`wbK cwÎKvq cÖKvwkZ n‡qwQj Ges মমএ 2006 I 

wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK wQj| `icÎ weÁwß MZ 21-04-2011 Bs Zvwi‡L ÔÔ‣`wbK mgKvjÕÕ I 21-04-
2011 Zvwi‡L ÔÔ‡WBwj wbD †bkbÕÕ cwÎKvq cÖKvwkZ nq| `icÎ weµq ïiæ n‡qwQj MZ 21.04.2011 Bs Zvwi‡L 
Ges weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq wQj 15-05-2011; we‡Kj 05.00 Uv ch©šÍ|  `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq 
wQj 16-05-2011 Zvwi‡Li `ycyi 12.00 Uv ch©šÍ| `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq wQj 16.05.2011 Bs we‡Kj 
14.00| 2-‡f›U (2wf-1.50Gg*1.80Gg) Kvwjqv Dc‡Rjvi UvwKgviv †Wª‡bR Kvg d¬vwms †i¸‡jUi wbg©v‡Yi Rb¨ 
†gvU 3 wU `icÎ Rgv c‡o, hvi g‡a¨ †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v wQj 2wU Ges bb-‡imcbwmf `ic‡Îi msL¨v 
wQj 1wU| hvPvB evQvB Kv‡j wVKv`viMY Zv‡`i `ic‡Îi mv‡_ †h mg Í̄ KvMRcÎ `vwLj K‡iwQj †hgb- 
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Av‡b÷gvwb wn‡m‡e e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, †µwWU d¨v‡mwjwU mvwU©wd‡KU, e¨vsK 
d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, IqvK© KgwcøwUkb mvwU©wd‡KU, BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K c~iY Kiv nq Ges cÖwZwU 
`icÎ`vZvi Rb¨ c„_Kfv‡e QK c~iY Kiv nq Ges cieZx©‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ GK‡Î Kiv nq| KvRwUi 
cÖv°wjZ g~‡j¨i †P‡q 20.80% Kg g~‡j¨ m¤úbœ Kiv nq hvi †gvU e¨q wQj 1,60,11,336.27 UvKv| wVKv`vi 
cÖwZôvb‡K Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi ZvwiL wQj MZ 22.09.2011 Ges Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR ïiæi ZvwiL wQj 
01.10.2011 Ges Kvh©v‡`k Abyhvqx Kv‡R mgvwß ZvwiL wQj 31.12.2013|  
 
 

Kv‡Ri bvg: 2011-12 Bs A_©eQ‡i SWAIWRPMP Gi Aax‡b †PÂzix wej Dc-cÖK‡í Bmjvgcy‡i (1-900 
wgwg Wvqv cvBc) 59.830 wK‡jvwgUvi Bb‡jU-AvDU‡jU ÷ªvKPvi wbg©vY (†UÛvi c¨v‡KR bs- 
GdweAvB/ 02/2011-12) (Gjwmwe)  

 

bovBj I †PÂzix wej Dc-cÖK‡íi AvIZvaxb evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© 2011-12 Bs A_©eQ‡i †PÂzix wej Dc-
cÖK‡í Bmjvgcy‡i (1-900 wgwg Wvqv cvBc) 59.830 wK‡jvwgUvi Bb‡jU-AvDU‡jU ÷ªvKPvi wbg©vY (†UÛvi 
c¨v‡KR bs- GdweAvB/ 02/2011-12) (Gjwmwe) Gi Rb¨ `icÎ Avnevb Kiv nq| `icÎ Kvh©µg Z_v RvZxq 
•`wbK cwÎKvq cÖKvwkZ n‡qwQj Ges মমএ 2006 I wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK wQj| `icÎ weÁwß MZ 

05-01-2012 Bs Zvwi‡L ÔÔ‣`wbK hvqhvqw`bÕÕ I 06-01-2012 Bs Zvwi‡L ÔÔ‡WBwj wdbvbwkqvj G·‡cÖmÕÕ 
cwÎKvq cÖKvwkZ nq| `icÎ weµq ïiæ n‡qwQj MZ 03.01.2012 Bs Zvwi‡L Ges weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq 
wQj 29-01-2012; we‡Kj 05.00 Uv ch©šÍ| `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq wQj 30-01-2012 Zvwi‡Li ỳcyi 
12.00 Uv ch©šÍ| `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq wQj 30.01.2012 Bs we‡Kj 13.00| †PÂzix wej Dc-cÖK‡í 
Bmjvgcy‡i (1-900 wgwg Wvqv cvBc) 59.830 wK‡jvwgUvi Bb‡jU-AvDU‡jU ÷ªvKPvi wbg©v‡Yi Rb¨ †gvU 3 wU 
`icÎ Rgv c‡o, hvi me¸‡jvB wQj †imcbwmf `icÎ| hvPvB evQvBKv‡j wVKv`viMY Zv‡`i `ic‡Îi mv‡_ †h 
mg¯Í KvMRcÎ `vwLj K‡iwQj †hgb-Av‡b÷gvwb wn‡m‡e e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, 
†µwWU d¨v‡mwjwU mvwU©wd‡KU, e¨vsK d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, IqvK© KgwcøwUkb mvwU©wd‡KU, BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K 
c~iY Kiv nq Ges cÖwZwU `icÎ`vZvi Rb¨ Avjv`v Avjv`vfv‡e QK c~iY Kiv nq Ges cieZx©‡Z GKwU Q‡K 
mKj Z_¨ GK‡Î Kiv nq| KvRwUi cÖv°wjZ g~‡j¨i †P‡q 5.16% Kg g~‡j¨ m¤úbœ Kiv nq hvi †gvU e¨q wQj 
16,96,635.19 UvKv| wVKv`vi cÖwZôvb‡K Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi ZvwiL wQj MZ 22.03.2012 Ges Kvh©v‡`k 
Abyhvqx KvR ïiæi ZvwiL wQj 25.03.2012 Ges Kvh©v‡`k Abyhvqx Kv‡R mgvwß ZvwiL wQj 25.09.2012|  
 

Kv‡Ri bvg: 2010-11 Bs A_©eQ‡i 1-‡f›U (1 †f›U-1.30 wg. 1.22Gg) Gi SWAIWRPMP Gi Aax‡b 
†PÂzix mve-cÖK‡í Kvwjqv Dc‡Rjvq hv`ecyi †i¸‡jUi wbg©vY (c¨v‡KR bs- SWAIWRPMP/‡Pb/AviGg-
01/2010-11) (†UÛvi c¨v‡KR bs AvBGdwe/01/2010-11(Gjwmwe))  
 

Ò`wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv (3q ms‡kvwaZ)Ó- kxl©K cÖK‡íi AvIZvaxb 

evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© 2010-11 Bs A_©eQ‡i 1-‡f›U (1 †f›U-1.30 wg. 1.22Gg) hv`ecyi †i¸‡jUi 
wbg©vY †UÛvi c¨v‡KR bs AvBGdwe/01/2010-11(Gjwmwe) Gi Rb¨ `icÎ Avnevb Kiv nq| `icÎ Kvh©µg Z_v 
RvZxq •`wbK cwÎKvq cÖKvwkZ n‡qwQj Ges মমএ 2006 I wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK wQj| `icÎ 

weÁwß MZ 22-10-2010 Bs Zvwi‡L ÔÔw` ‡bkbÕÕ I 20-10-2010 Zvwi‡L ÔÔ•`wbK mgKvjÕÕ cwÎKvq cÖKvwkZ nq| 
`icÎ weµq ïiæ n‡qwQj MZ 22.10.2010 Bs Zvwi‡L Ges weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq wQj 14-11-2010; 
we‡Kj 05.00 Uv ch©šÍ| `icÎ Rgv `v‡bi †kl ZvwiL I mgq wQj 15-11-2010 Zvwi‡Li `ycyi 14.00 Uv ch©šÍ| 

`icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq wQj 15.11.2010 Bs `ycyi 13.00| 1-‡f›U (1 †f›U-1.30 wg. 1.22Gg) 
Rv‡`ccyi †i¸‡jUi wbg©v‡Yi Rb¨ †gvU 3 wU `icÎ Rgv c‡o, hvi g‡a¨ †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v wQj 3 wU| 
hvPvB evQvBKv‡j wVKv`viMY Zv‡`i `ic‡Îi mv‡_ †h mg Í̄ KvMRcÎ `vwLj K‡iwQj †hgb- Av‡b÷gvwb wn‡m‡e 
e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, †µwWU d¨v‡mwjwU mvwU©wd‡KU, e¨vsK d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, 
IqvK© KgwcøwUkb mvwU©wd‡KU, BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K c~iY Kiv nq Ges cÖwZwU `icÎ`vZvi Rb¨ c„_Kfv‡e QK 
c~iY Kiv nq Ges cieZx©‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ GK‡Î Kiv nq| KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ wQj 18,40,838.99 
UvKv| KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ ‡_‡K 9.74% UvKv e„w× Kiv n‡qwQj| hvi ms‡kvab e„w×K…Z g~j¨ wQj 
20,39,484.81 UvKv|  
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Kv‡Ri bvg: 2012-13 Bs A_©eQ‡i beM½v b`xi Wvb Zxi eivei ’̄vqx wifvi e¨v¼ Xvj myiÿv Kv‡Ri 
SWAIWRPMP Gi Aax‡b †PÂzix mve-cÖK‡í Bmjvgcy‡i 59.860 wKt wgt †_‡K 60.360 
wKtwgt=0.500 wKtwgt wifvi e¨v¼ Xvj myiÿv wbg©vY (c¨v‡KR bs-SWAIWRPMP/wc-
1/2012-13 ) (†UÛvi c¨v‡KR bs AvBGdwe/01/2012-13(Gjwmwe)  

 

bovBj I †PÂzix wej Dc-cÖK‡íi AvIZvaxb 2012-13 Bs A_©eQ‡i beM½v b`xi Wvb Zxi eivei ’̄vqx wifvi 
e¨v¼ Xvj myiÿv Kv‡Ri SWAIWRPMP Gi Aax‡b †PÂzix wej Dc-cÖK‡í Bmjvgcy‡i 59.860 wKt wgt †_‡K 
60.360 wKtwgt=0.500 wKtwgt wifvi e¨v¼ Xvj myiÿv wbg©vY Kiv nq| wbg©vY Kv‡Ri Rb¨ wbe©vnx cÖ‡K․kjx, 
bovBj cIi wefvM `icÎ bs (c¨v‡KR bs- SWAIWRPMP/wc-1/2012-13 ZvwiL 26.12.2012 Bs Gi 
†UÛvi c¨v‡KR bs AvBGdwe/01/2012-13(Gjwmwe) `icÎ Avnevb Kiv nq| `icÎ Kvh©µg Z_v RvZxq •`wbK 
cwÎKvq cÖKvwkZ n‡qwQj Ges মমএ 2006 I wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK wQj| `icÎ weÁwß MZ 09-

11-2012 Bs Zvwi‡L ÔÔw` †WBwj BbwW‡cb‡W›UÕÕ I 10-11-2012 Zvwi‡L ÔÔ•`wbK msev`ÕÕ cwÎKvq cÖKvwkZ nq| 
`icÎ weµq ïiæ n‡qwQj MZ 07.11.2012 Bs Zvwi‡L Ges weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq wQj 04-12-2012; 
we‡Kj 05.00 Uv ch©šÍ| `icÎ Rgv `v‡bi †kl ZvwiL I mgq wQj 05-12-2012 Zvwi‡Li `ycyi 12.00 Uv ch©šÍ| 
†PÂzix mve-cÖK‡í Bmjvgcy‡i 59.860 wKt wgt †_‡K 60.360 wKtwgt=0.500 wKtwgt wifvi e¨v¼ Xvj myiÿv 
Kv‡R wbg©v‡Yi Rb¨ †gvU 1 wU `icÎ Rgv c‡o Ges GwU †imcbwmf nq| ïaygvÎ GKwU `icÎ Rgv covi KviY 
wK Zv bw_c‡Î D‡jøL Kiv nqwb| hvPvB evQvBKv‡j wVKv`viMY Zv‡`i `ic‡Îi mv‡_ †h mg¯Í KvMRcÎ `vwLj 
K‡iwQj †hgb-Av‡b÷gvwb wn‡m‡e e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, †µwWU d¨v‡mwjwU 
mvwU©wd‡KU, e¨vsK d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, IqvK© KgwcøwUkb mvwU©wd‡KU, BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K c~iY Kiv nq Ges 
cÖwZwU `icÎ`vZvi Rb¨ Avjv`v Avjv`vfv‡e QK c~iY Kiv nq Ges cieZx©‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ GK‡Î Kiv 
nq| KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ ‡_‡K 9.55% UvKv ‡ewk| hvi ms‡kvabK…Z g~j¨ wQj 5,56,31,984.04 UvKv|  
 
Kv‡Ri bvg: 2012-13 Bs A_©eQ‡i (wmc 16 I 17+18) Gi g‡a¨ SWAIWRPMP Gi Aax‡b †PÂzix  wej 

mve-cÖK‡í cv‡Uk¦ix‡Z 81.290 wKt wgt  †_‡K 83.290 wKt wgt =2.00 wKt wgt  weUzwgb Kv‡cwUs 
K‡i (†cwi‡dwiqvj euva) wbg©vY (c¨v‡KR bs-‡Pb/AviwW/01/2012-13) (†UÛvi c¨v‡KR bs 
AvBGdwe/03/2012-13(Gjwmwe) 

 

bovBj I †PÂzix wej Dc-cÖK‡íi AvIZvaxb 2012-13 Bs A_©eQ‡i (wmc 16 I 17+18) Gi g‡a¨ 
SWAIWRPMP Gi Aax‡b †PÂzix  mve-cÖK‡í cv‡Uk¦ix‡Z 81.290 wKt wgt  †_‡K 83.290 wKt wgt =2.00 
wKt wgt weUzwgb Kv‡cwUs K‡i (†cwi‡dwiqvj euva) wbg©vY Kiv nq| wbg©vY Kv‡Ri Rb¨ wbe©vnx cÖ‡K․kjx, bovBj 
cIi wefvM `icÎ bs (c¨v‡KR bs- ‡Pb/AviwW/01/2012-13) ZvwiL 09.01.2013 Bs Gi †UÛvi c¨v‡KR bs 
AvBGdwe/03/2012-13(Gjwmwe) `icÎ Avnevb Kiv nq| `icÎ Kvh©µg Z_v RvZxq •`wbK cwÎKvq cÖKvwkZ 
n‡qwQj Ges মমএ 2006 Ges wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK wQj| `icÎ weÁwß MZ 14-01-2013 Bs 

Zvwi‡L ÔÔw` wbD GBRÕÕ I 14-01-2013 Zvwi‡L ÔÔ•`wbK gvbeRwgbÕÕ cwÎKvq cÖKvwkZ nq| `icÎ weµq ïiæ 
n‡qwQj MZ 09.01.2013 Bs Zvwi‡L Ges weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq wQj 29-01-2013; we‡Kj 05.00 Uv 
ch©šÍ| `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq wQj 30-01-2013 Zvwi‡Li `ycyi 12.00 Uv ch©šÍ| †PÂzix mve-cÖK‡í 
cv‡Uk¦ix‡Z 81.290 wKt wgt  †_‡K 83.290 wKt wgt =2.00 wKt wgt  weUzwgb Kv‡cwUs K‡i (†cwi‡dwiqvj euva) 
wbg©v‡Yi Rb¨ †gvU 4 wU `icÎ Rgv c‡o, hvi g‡a¨ †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v wQj 3 wU Ges bb-‡imcbwmf 
`ic‡Îi msL¨v wQj 1 wU| hvPvB evQvBKv‡j wVKv`viMY Zv‡`i `ic‡Îi mv‡_ †h mg¯Í KvMRcÎ `vwLj K‡iwQj 
†hgb-Av‡b÷gvwb wn‡m‡e e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, †µwWU d¨v‡mwjwU mvwU©wd‡KU, 
e¨vsK d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, IqvK© KgwcøwUkb mvwU©wd‡KU BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K c~iY Kiv nq Ges cÖwZwU 
`icÎ`vZvi Rb¨ Avjv`v Avjv`v QK c~iY Kiv nq Ges cieZx©‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ GK‡Î Kiv nq| 
KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ ‡_‡K 9.85% UvKv e„w× Kiv n‡qwQj| hvi ms‡kvab e„w×K…Z g~j¨ wQj 15815835.97 
UvKv|  
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           ২০১২-১৩            তফাখী WMG (SWN-8/1), ফরাকা WMG (SWN-8/1A), ফনরতা 

WMG (SWN-9/2),      WMG (SWN-8/1) ভত মড টিউল্পফল্পমর (1.5 "= 38 মভমভ।) এফাং ২০১৩-১৪ 

াল্পর SWAIWRPMP এয অধীল্পন নডাইর াফ প্রকল্পল্প ভভাট ৪নাং মড টিউফওল্পমর স্থান। 

 

“    -                                 ও          ৩          )”-              ও      

                         ২০১২-১৩            তফাখী WMG (SWN-8/1), ফরাকা WMG (SWN-8 / 

1A), ফনরতা WMG (SWN-9/2),      WMG (SWN-8/1) ভত মড টিউল্পফল্পমর (1.5 "= 38 মভমভ) এফাং 

২০১৩-১৪ াল্পর SWAIWRPMP এয অধীল্পন নডাইর াফ প্রকল্পল্প ভভাট ৪নাং মড টিউফওল্পমল্পরয         

 হ        হ ।                              ,         ,                                   হ      

    মমএ ২০০৬ ও        ২০০৮                  ।              হ         ০২-০১-২০১৩    

                                ও         ০৯-০১-২০১৩             ১৪ ০০        ।             

      ও         ০৯-০১-২০১৩        ১৩ ০০। মড টিউফওল্পমল্পরয                 ৩               , 

                                 ৩  ।                  ৪,৭৪,৫৮০ ০০     ।                 

                             ২৪-০১-২০১৩                                       ২৪-০১-২০১৩     

                                     ২৩-০৩-২০১৩।  
 

Kv‡Ri bvg: 2014-15 Bs A_©eQ‡i WMA/WMG cÖwkÿY †K›`ª (GK Zjv wewìs) SWAIWRPMP Gi 
Aax‡b bovBj mve-cÖK‡í wkZjevox †i¸‡jUi Gi cv‡k¦© (cÙvKwj WMCS SWN-23~25/7), 
Pzb‡Lvjv (Pzb‡Lvjv-‡kvjcyi WMCS SWN-17~19/13), †Mveiv (ïfi‡Nvc-‡Mveiv WMCS 

SWN-16/1), Zyjvivgcyi (ejvKv WMCS-SWN-8/1) cÖwkÿY †K›`ª wbg©vY (c¨v‡KR bs- 
SWAIWRPMP/GbGmwc/WvweøDwUwm/Kb÷ªv/01/2014-15)  

 

bovBj I †PÂzix wej Dc-cÖK‡íi AvIZvaxb WMA/WMG cÖwkÿY †K›`ª (GK Zjv wewìs) 
SWAIWRPMP Gi Aax‡b bovBj mve-cÖK‡í wkZjevox †i¸‡jUi Gi cv‡k¦© (cÙvKwj WMCS SWN-

23~25/7), Pzb‡Lvjv (Pzb‡Lvjv-‡kvjcyi WMCS SWN-17~19/13), †Mveiv (ïfi‡Nvc-‡Mveiv WMCS 

SWN-16/1), †Zvjvivgcyi (ejvKv WMCS-SWN-8/1) cÖwkÿY †K›`ª wbg©vY Kiv nq| wbg©vY Kv‡Ri Rb¨ 
wbe©vnx cÖ‡K․kjx, bovBj cIi wefvM `icÎ bs GbGmwc/WvweøDwUwm/Kb÷ªv/01/2014-15 ZvwiL 02.04.2015 
Bs Zvwi‡L `icÎ Avnevb Kiv nq| `icÎ Kvh©µg Z_v RvZxq •`wbK cwÎKvq cÖKvwkZ n‡qwQj Ges মমএ 

2006 I wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK wQj| `icÎ weÁwß MZ 21-01-2015 Bs Zvwi‡L ÔÔw` BbwW‡cb‡W›UÕÕ 
I 22-01-2013 Zvwi‡L ÔÔ•`wbK RbKÚÕÕ cwÎKvq cÖKvwkZ nq| `icÎ weµq ïiæ n‡qwQj MZ 21.01.2015 Bs 
Zvwi‡L Ges weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq wQj 18-02-2015; we‡Kj 05.00 Uv ch©šÍ| `icÎ †Lvjvi †kl ZvwiL 
I mgq wQj 19-02-2015 Zvwi‡Li `ycyi 12.10 Uv ch©šÍ| WMA/WMG cÖwkÿY †K›`ª (GK Zjv wewìs) 
SWAIWRPMP Gi Aax‡b bovBj mve-cÖK‡í wkZjevox †i¸‡jUi Gi cv‡k¦© (cÙvKwj WMCS SWN-

23~25/7), Pzb‡Lvjv (Pzb‡Lvjv-‡kvjcyi WMCS SWN-17~19/13), †Mveiv (ïfi‡Nvc-‡Mveiv WMCS 

SWN-16/1), †Zvjvivgcyi (ejvKv WMCS-SWN-8/1) cÖwkÿY †K›`ª wbg©v‡Yi Rb¨ †gvU 12wU `icÎ Rgv 
c‡o, hvi g‡a¨ †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v wQj 11 wU Ges bb-‡imcbwmf `ic‡Îi msL¨v wQj 1wU| hvPvB evQvB 
Kv‡j wVKv`viMY Zv‡`i `ic‡Îi mv‡_ †h mg¯Í KvMRcÎ `vwLj K‡iwQj †hgb-Av‡b÷gvwb wn‡m‡e e¨vsK 
M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, †µwWU d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, e¨vsK d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, IqvK© 
KgwcøwUkb mvwU©wd‡KU, BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K c~iY Kiv nq Ges cÖwZwU `icÎ`vZvi Rb¨ c„_Kfv‡e QK c~iY Kiv 
nq Ges cieZx©‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ GK‡Î Kiv nq| KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ wQj 43,78,391.45 UvKv|  
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াযমণ ৪.১. প্রকল্পল্পয আওতাধীন মফমবন্ন ুননফ ষান কাল্পজয ক্রি প্রমক্রিায তর্থ্ামদ 

ক্রমভক 

নাং 

কাল্পজয নাভ ও আইমড নাং দযত্র ভল্য দযত্র 

আহ্বাল্পনয 

তামযখ 

দযত্র 

মফজ্ঞমি 

প্রকাল্পয 

ভােভ 

দযত্র

গ্রল্পণয 

ভল 

তামযখ 

প্রাি 

ভভাট 

দযল্পত্রয 

াংখ্যা 

ভযনমব 

দযল্পত্রয 

াংখ্যা 

ফ ষমনে 

দযদাতায উদ্ধৃত 

টাকায মযভাণ 

(টাকা) 

2008-09 অথ ষ ফছল্পয ক্রি মযকল্পনা 

০১. 

 

Construction of 

Two storied SMO 

Buidling at Narail, 

BWDB Compound 

under Narail Sub-

Project in 

SWAIWRPMP 

during the year 

2008-09 

6440956.96 
          

            

৭৩৫০২৫৩ ৯৭ 

         হ  
 

01-01-
2009 

 

w` wbD GBR 
03-01-
2009  
Ges  
•`wbK 
BbwKjve 
04-01-
2009 

29-
01-
2009 

5 3 7290411.57 

2010-11  অথ ষ ফছল্পয ক্রি মযকল্পনা 

০1. Re-sectioning of 

embankment from 

km. 22.000 to km. 

24.00 in Narail sub-

Project under 

SWAIWRPMP 

Upazila-Aboynagar 

District- Jessore 

during the year 

2010-11 

4411946.00 
 

03-02-
2011 

w` wbD 
GBR  
03-02-
2011  
Ges •`wbK 
BbwKjve 
03-02-
2011 
 

01-03-
2011 

5 2 4411946.00 

 
02. 

Consulting Services 

for the Emergency 

Rehabilitation 

Works of Cyclone 

AILA Damages in 

four Polder in 

Khulna and Satkhira 

Districts of 

Bangladesh (Water 

Resources) ADB 

Loan No. 2200 

BAN (SF) Grant 

No. 0036-BAN 

317,03,50
0.00 
 

04-01-
2010 

Single 
Source 
Selection 
(SSS) by 
DG 

03-
02-
2010 

 

1 1 2,87,03,500
.00 
 

03. Construction of 

New Takimara 

drainage cum 

flushing Regulator 

(2vent-1.50m x 1.80 

m) km 80.950 at 

Takimara Upazila-

Kalia, Dist: Narail 

under 

SWAIWRPMP 

during the year 

2010-11 

19213603.2 
 

21-04-
2011 

‣`wbK 
mgKvj  
21-04-
2011  
Ges  wbD 
†bkb         
21-04-
2011 

15-05-
2011 

3 2 
 

16011336.27 
 

04. 
 

Construction of 

Islampur Inlet-

Outlet Structure (1- 

1784181.36 
 

03-01-
2012 

‣`wbK 
hvqhvqw`b 
05-01-

30-01-
2012 

3 3 1696635.19 
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ক্রমভক 

নাং 

কাল্পজয নাভ ও আইমড নাং দযত্র ভল্য দযত্র 

আহ্বাল্পনয 

তামযখ 

দযত্র 

মফজ্ঞমি 

প্রকাল্পয 

ভােভ 

দযত্র

গ্রল্পণয 

ভল 

তামযখ 

প্রাি 

ভভাট 

দযল্পত্রয 

াংখ্যা 

ভযনমব 

দযল্পত্রয 

াংখ্যা 

ফ ষমনে 

দযদাতায উদ্ধৃত 

টাকায মযভাণ 

(টাকা) 

900mm dia pipe) at 

km 59.830 in 

Chenchuri Beel 

Sub-Project under 

SWAIWRPMP 

during the year 

2011-12 

2012  
Ges  w` 
wd‡bbwkqvj 
G·‡cÖm 
06-01-
2012 

05. Re-excavation of 

Mulia Khal from km  

3.900  to km 7.900= 

4.000 km in SIP No 

8 & Barenda Khal  

from  km 2.400 to 

km 4.700= 2.300 

km in SIP No 9 in 

Narail Sub- Project 

under 

SWAIWRPMP 

during 2010-11 

2654221.30 
 

05-12-
2010 

‡WBjx 
evsjv‡`k Uz 
†W  
07-12-
2010  
Ges •`wbK 
Kv‡ji KÚ 
05-12-
2010 
 

09-01-
2011 

4 
 

4 
 

2492773.30 
 

06. Repair & 

maintenance of 

Jadabpur Regulator 

(1v-1.30mX1.22m) 

in Chenchuri Beel 

Sub-Project of 

SWAIWRPMP 

aided by ADB and 

the Government of 

Nehterland at 

Upazila-Kalia, 

District-Narail 

during the year 

2010-11 

1840838.99 22-10-
2010 

‣`wbK 
mgKvj  
20-10-
2010  
Ges  wbD 
†bkb         
22-10-
2010 

14-11-
2010 

3 3 
 

2039484.81 

07.  Re-excavation of 

Maulimal Khal from 

km.  0.000 to km. 

3.650 = 3.650 km. at 

Chanderchar in 

Chenchuri Beel 

Sub-Project under 

SWAIWRPMP 

during the year 201-

11 

7084510.24 02-12-
2012 

‣`wbK 
RbZv 
06-12-
2010  
Ges w` 
wd‡bbwkqvj 
G·‡cÖm 
08-12-
2010 

28-12-
2010 

5 3 6983710.24 

08. Re-Excavation of 

Peruli Khal from 

Km. 0.000 to Km. 

2.800 = 2.800 Km. 

(SIP-22) 

3046596.43 
 

05-10-
2011 

w` 
dvBbvwÝqvj 
G·‡cÖm 
Ges •`wbK 
BbwKjve 
05-10-
2011 

02-11-
2011 

14 
 

9 2946965.43 
 

09. Construction of 1- 10720743.93 
 

05-03- w` wbD 30-03- 5 
 

3 12259099.03 
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ক্রমভক 

নাং 

কাল্পজয নাভ ও আইমড নাং দযত্র ভল্য দযত্র 

আহ্বাল্পনয 

তামযখ 

দযত্র 

মফজ্ঞমি 

প্রকাল্পয 

ভােভ 

দযত্র

গ্রল্পণয 

ভল 

তামযখ 

প্রাি 

ভভাট 

দযল্পত্রয 

াংখ্যা 

ভযনমব 

দযল্পত্রয 

াংখ্যা 

ফ ষমনে 

দযদাতায উদ্ধৃত 

টাকায মযভাণ 

(টাকা) 

 Vent Tularamour 

Regulator (SIP No-

8) 

2011 GBR  
Ges •`wbK 
BbwKjve 
05-03-
2011 

2011 

২০১২-১৩ অথ ষ ফছল্পয ক্রি মযকল্পনা 

০১.  Re-Sectioning of 

Embankment from 

Km. 5.400 to Km. 

5.900 = 0.500 Km. 

& Km. 7.300 to Km. 

8.800 = 1.500 Km. 

Total = 2.000 Km.  

in Narail Sub-

Project under 

SWAIWRPMP 

during the year 

2012-13. 

3912727.42 23-01-
2013 

wbDR Uz †W 
23-01-
2013 Ges 
•`wbK 
RbZv  23-
01-2013 

06-
02-
2013 

9 
 

1 
 

3712727.42 

 

০২. 

 

Installation of Deep 

Tubewell (1.5” = 

38mm. dia) in 

Baishakhi WMG 

(SWN-8/1), Balaka 

WMG (SWN-8/1A), 

Banolata WMG 

(SWN-9/2), Agroni 

WMG (SWN-8/8) 

Total 4 Nos Deep 

Tubewell in Narail 

Sub Project under 

SWAIWRPMP 

during the year 

2012-13. 

4,76,780.00 02-01-
2013 

evcvD‡ev, 
bovBj Gi 
†bvwUk 
†ev‡W© cÖKvk 

09-
01-
2013 

3 0 4,74,580.00 

03. Permanent 

Riverbank slope 

protection work 

along the right bank 

of the Naboganga 

River at Islampur 

from Km. 59.860 to 

Km. 60.360=0.500 

km in Chenchuri 

Beel Sub-Project 

under 

SWAIWRPMP 

during the year 

2012-13. 

55631984.4 
 

07-11-
2012 

 

w` †WBwj 
BbwW‡cb‡W›U 
09-11-2012 
Ges •`wbK 

msev`  
10-11-2012 
 

04-12-
2012 

1 1 55631984.04 
 

04. Upgrading of Rural 

road by bituminous 

carpeting from km 

81.290 to km 

14265883.
17 
 

09-01-
2013 

 

w` †WBwj 
wbD GR 
14-01-
2013  
Ges  

30-01-
2013 

4 3 15815835.97 
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ক্রমভক 

নাং 

কাল্পজয নাভ ও আইমড নাং দযত্র ভল্য দযত্র 

আহ্বাল্পনয 

তামযখ 

দযত্র 

মফজ্ঞমি 

প্রকাল্পয 

ভােভ 

দযত্র

গ্রল্পণয 

ভল 

তামযখ 

প্রাি 

ভভাট 

দযল্পত্রয 

াংখ্যা 

ভযনমব 

দযল্পত্রয 

াংখ্যা 

ফ ষমনে 

দযদাতায উদ্ধৃত 

টাকায মযভাণ 

(টাকা) 

83.290=2.00 km 

(peripherial 

Embankment) at 

Pateswari in 

Chenchuri Beel 

Sub-Project under 

SWAIWRPMP 

during the year 

2012-13 (SIP-16 & 

17+18) 

•`wbK 
gvbeRwgb 
14-01-
2013 
 

২০14-১5 অথ ষ ফছল্পয ক্রি মযকল্পনা 

01. Construction of 

Typical 

WMA/WMG 

Training Center 

(Single Storied 

Building) by the 

side of Shitolbari 

Regulator 

(Paddmakoli 

WMCS SWN-

23~25/7), 

Chunkhola 

(Chunkhola-Solpur 

WMCS SWN-

17~19/13), Gobra 

(Shuvarghop-Gobra 

WMCS SWN-16/1) 

& Tularampur 

(Balaka WMCS-

SWN-8/1) in Narail 

Sub- Project under 

SWAIWRPMP 

during the year 

2014-15. 

43,78,391.45 
 

21-01-
2015 

 

w` 
BbwW‡cb‡W›U 
21-01-2015 
Ges •`wbK 

RbKÚ  
22-01-2013 

19-02-
2015 

12 
 

11 
 

41,88,391.45 
 

Z_¨m~Î: cÖKí Awdm n‡Z cÖvß wewfbœ c¨v‡K‡Ri µq msµvšÍ bw_cÎ ch©v‡jvPbv 
 

DcwiD³ c¨v‡KR¸‡jv we‡kølY K‡i †`Lv hvq, wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 AbymiY K‡i c¨v‡KR¸‡jvi 
`icÎ Avnevb Kiv n‡q‡Q, `icÎ †Lvjv n‡q‡Q Ges g~j¨vqb Kiv n‡q‡Q| c¨v‡KR¸‡jvi `icÎ Avnev‡bi †ÿ‡Î 
                                                         Kiv n‡q‡Q| †Kvb †ÿ‡Î wcwcAv‡ii 

†Kvb e¨Z¨q nqwb| `icÎ Avnevb †_‡K g~j¨vqb cieZx©‡Z wVKv`vi wbe©vPb ch©šÍ cÖwZwU †ÿ‡ÎB GwWweÕi 
Aby‡gv`b MÖnY Kiv n‡q‡Q|  
 

4.3 µqK…Z wbg©vY DcKiYmg~‡ni ¸YMZgvb  
 

cÖKí †_‡K cÖvß wewfbœ wbg©vY DcKi‡Yi j¨ve‡iUwi cixÿvi wi‡cvU©/djvdj we‡kølY K‡i hvq †h, cÖvq cÖwZwU 
DcKiY miKvi KZ…©K ¯̂xK…Z cÖwZôvb BUET †_‡K cixÿv Kiv‡bv n‡q‡Q Ges wej †`Iqvi c~‡e© cÖKí Awdm I 
cÖK‡íi civgk©Ke„›` KZ©„K ¸YMZ gvb m¤ú©‡K wbwðZ n‡q wej mZ¨vwqZ K‡i Z‡e wej cÖ`vb Kiv nq hvi GKwUi 
Interim Payment Certificate (IPC) no. 7 & Final cwiwkó-10 G ewY©Z n‡q‡Q| wi‡cvU© Abyhvqx wbg©vY Kv‡R 
e¨eüZ cÖ‡Z¨KwU DcKiY mwVK gv‡bi wQj| 
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cÂg Aa¨vq 
 

cÖKí A½mg~‡ni Kvh©KvwiZv I D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v ch©v‡jvPbv  
 

 

৫.১. প্রকল্প অগভল্পয ফতষভান কাম ষকয অফস্থা 

 

৫.১.১ ামন ব্যফস্থানা মভমত/দর গঠন ও                      

প্রকল্পল্পয রক্ষয মছর ফ কাঠাল্পভাভ মযচারনা ও যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয দামিত্ব ামন ব্যফস্থানা াংগঠল্পনয কাল্পছ স্তান্তয 

কযা, মায একভাত্র দস্য ল্পফন             । এ রক্ষয অজষল্পনয জন্য প্রকল্পল্পয ামন ব্যফস্থানা দর গঠন কযল্পত 

              াইল্পরারমজকযার ীভানায মবমিল্পত াংগঠিত কযা ি,         ীভানায মবমিল্পত নি। 

ফাাংরাল্পদল্পয দমক্ষণ-মিভাঞ্চল্পর অফমস্থত নড়াইর ও মল্পায ভজরায দুটি উ-প্রকল্প এরাকা অন্তর্ভ ষক্ত কযা ি। প্রমতটি 

উ-প্রকল্প এরাকা ভফ মকছু াংখ্যক স্বাধীন াফ-ইউমনট মনল্পি গঠিত। এফ াফ-ইউমনল্পটয প্রমতটি এরাকা আরাদা 

আরাদা াইল্পরামরক কাঠাল্পভা ফা ভযগুল্পরটয দ্বাযা মনিমন্ত্রত। মনমদ ষি াফ-ইউমনল্পট ফফাকাযী               পূণ ষ 

অাংগ্রণ মনমিত কল্পয যফতীল্পত প্রমতটি পৃথক াফ-ইউমনল্পটয জন্য একটি কল্পয াফ-ইউমনট ফাস্তফািন মযকল্পনা 

প্রস্তুত কযা ি। এযয প্রমতটি াফ-ইউমনল্পট একটি কল্পয ামন ব্যফস্থানা মভমত প্রমতষ্ঠা কযা ি। এফ মভমতয 

আওতাধীন এরাকাল্পক আল্পযা ভছাট াইল্পরামরক ইউমনল্পট বাগ কযা ি। এফ ক্ষুদ্র ইউমনটগুল্পরা মযচারনা কল্পয ামন 

ব্যফস্থানা দর। 
 

  

wPÎ 5.1:মভযাাড়া- আল্পটয াট ামন ব্যফস্থানা দল্পরয অমপ বফন wPÎ 5.2:পাল্গুনী ামন ব্যফস্থানা দল্পরয অমপ বফন 

  

wPÎ 5.3: তভার ামন ব্যফস্থানা দল্পরয অমপ বফন wPÎ 5.4: করমভরতা ামন ব্যফস্থানা দল্পরয অমপ বফন 
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ামন ব্যফস্থানা াংগঠনভল্পক জীমফকায মফলল্পি প্রমক্ষণ প্রদান কযাি ামন ব্যফস্থানা মভমত ও দরগুল্পরায প্রমত 

প্রকল্পল্পয               আি-বৃমিভরক ািতা প্রামযত ল্পিল্পছ। আি বৃমিয দরফি কভ ষ-মযকল্পনা প্রচরন ও 

ফাস্তফািল্পনয কাযল্পণ ামন ব্যফস্থানা দরগুল্পরায স্থামিত্ব মনমিত ল্পিল্পছ।        ও    ামন ব্যফস্থানা দর  ঠ    

                                                                           ও         

         হ    ।    ,        ,   ,     , হ  ,     ,     ,              ও      ,               ও 

    ,                          ,    ঠ  ও              ,     ও                       

    ,     ঠ              ও                                              প্রকল্পল্পয   ঠ         

                           ও   হ    । প্রকল্পল্পয অথ ষািল্পন মনমভ ষত অফকাঠাল্পভাভল্পয মযচারনা ও 

যক্ষণাল্পফক্ষল্পণ াংগঠনগুল্পরায াভর্থ্ষ বৃমি াওিাি এফ আি-ফধ ষনভরক কভ ষকান্ড ভথল্পক       রাল্পবয অাং ামন 

ব্যফস্থানা াংগঠনগুল্পরায মযচারন ও যক্ষণাল্পফক্ষণ তমফল্পর ব্যফাল্পযয জন্য ভেক্ত ল্পিল্পছ। 

 

cÖKíwUi cÖavb D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae ’̄v ch©v‡jvPbv Rb¨ cÖ‡qvRbxq bw_cÎ msMÖnc~e©K we‡kølY Kiv n‡q‡Q| cÖKí 
ev Í̄evqbKvjxb cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji msL¨v wQj 102wU wKš‘ cvwb e¨e ’̄vcbv mwgwZi KwgwUi ‡¯̂”QvPvwiZv, cvwb 
e¨e ’̄vcbv mwgwZi Ae¨e ’̄vcbv, প্রকল্প ভামিয য cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji m`m¨‡`i gZv‣bK¨ BZ¨vw` Kvi‡Y 93wU 

cvwb e¨e ’̄vcbv `j Kvh©Ki i‡q‡Q| Gme msKU wbimbK‡í evcvD‡evÕi mswkøó cwiPjb I iÿYv‡eÿY Kg©KZ©v‡`i 
cÖKí GjvKvq gv‡Sg‡a¨ cwi`k©‡bi e¨e ’̄v ivLvi cÖ‡qvRb| ¸YMZ Z_¨ msMÖn K‡i cvwb e¨e ’̄vcbv `j, R‡q›U 
cvwb e¨e ’̄vcbv KwgwU I cvwb e¨e ’̄vcbv G‡mvwm‡qk‡bi mvwe©K Avw_©K w`Kmg~n 2006 mvj †_‡K Rvbyqvwi 2019 
mvj ch©šÍ msMV‡bi AR©bmg~n ch©v‡jvPbv I we‡kølY Kiv n‡jv| 

 

GK bR‡i 2006 †_‡K Rvbyqvwi 2019 mvj ch©šÍ cvwb e¨e ’̄vcbv msMV‡bi AR©bmg~n ch©v‡jvPbv I we‡kølY 
 

µwgK 
bs 

cvwb e¨e ’̄cbv msMV‡bi Kvh©µg 
msMV‡bi AR©b-
Rvbyqvwi 2019 

01 cIi Gi AvIZvaxb wbeÜbK…Z cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji msL¨v (Uv‡M©U 102) 93 
02 cvwb e¨e ’̄vcbv G‡mvwm‡qkb MV‡bi msL¨v (Uv‡M©U 14)  14 
03 R‡q›U g¨v‡bR‡g›U KwgwU MV‡bi msL¨v (Uv‡M©U 2) 2 
04 †gvU g~jab (K¨vwcU¨vj)  (†kqvi, †mwfsm I Ab¨vb¨) 5,26,75,732 UvKv 
05 cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji m`m¨‡`i wbKU n‡Z †gvU mÂq msMÖ‡ni cwigvY 2,21,91,512 UvKv 
06 †gvU g~jab n‡Z jf¨vsk e›Ub, †kqvi I †mwfsm  4,68,40,647 UvKv 
07 e¨vsK G Rgv i‡q‡Q (Bb‡f÷g¨v›U+K¨vk Bb n¨vÛ+wd· 

wW‡cvwRU+we‡bvqMK…Z A_©) 
3,71,66,297 UvKv 

08 †gvU cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji m`m¨ msL¨v (cyiæl I gwnjv) 23,629 Rb 
09 †gvU cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji gwnjv m`m¨ msL¨v 9,493 Rb 
10 †gvU e¨vsK e¨v‡jÝ (mvaviY wnmve) 2,00,42,694 UvKv 
11 e¨vsK G wewb‡qvMK…Z wd· wW‡cvwRU  55,38,332 UvKv 
12 †gvU Acv‡ikb I †gBb‡U‡bÝ dvÛ (e¨vsK I e¨q)  49,76,003 UvKv 
13 †gvU Acv‡ikb I †gBb‡U‡bÝ dvÛ e¨vs‡K Rgv i‡q‡Q  33,48,520 UvKv 
14 ‡gvU Acv‡ikb I †gBb‡U‡bÝ dvÛ e¨q n‡q‡Q 16,27,483 UvKv 

m~Ît bovBj cvwb Dbœqb †evW© bw_cÎ ch©‡eÿY I we‡kølY †deªæqvwi, 2019 Bs 
 

৫.১.২ ভযগুল্পরটয মনভ ষাণ 

 

প্রকল্পল্পয আওতাি       মফর উ-প্রকল্পল্প ২টি ও নড়াইর উ- প্রকল্পল্প ৩টি ভভাট ৫টি ভযগুল্পরটয মনভ ষাণ কযা ল্পিল্পছ। 

      মফর উ-প্রকল্পল্পয ২টি ভবল্পিয ভযগুল্পরটয মনভ ষাণ কযা ল্পিল্পছ। নড়াইর দয উল্পজরায ভমদনায খার ও নতুন 

টামকভাযা নাভক স্থাল্পন। ভমদনায খার ভযগুল্পরটযটি ২০১৪ াল্পর        কযা ি। ফতষভাল্পন মকছু ভছাট ত্রুটি থাকল্পরও 

উকাযল্পবাগীযা প্রতযামত সুপর াল্পে। অন্যমদল্পক নতুন টামকভাযা ভযগুল্পরটযটি কাম ষকয থাকল্পরও ভবিগুল্পরাল্পত ভমযচা 

            । 

 

নড়াইর মফর-প্রকল্পল্পয আওতাি ৩টি ১ ভবল্পিয ভযগুল্পরটয        নড়াইর দল্পযয তুরাযাভুনয ও জরায খার এফাং 

কামরিা উল্পজরায ীতরফামড়ল্পত মনভ ষাণ কযা ল্পিল্পছ। নড়াইর উ-প্রকল্পল্পয ৩ টা ভযগুল্পরটযই কাম ষকয অফস্থাি াওিা 
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মগল্পিল্পছ এফাং ভযগুল্পরটয মনভ ষাণ ওিায কাযল্পণ উকাযল্পবাগীগণ প্রতযামত সুপর াল্পে। তল্পফ তুরাযাভুনয ভযগুল্পরটয 

ভগটটি আাংমক ত্রুটি অফস্থাি যল্পিল্পছ, মা ভভযাভল্পতয প্রল্পিাজন। উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পত ভযগুল্পরটয মনভ ষাণ ওিায পল্পর 

পর যক্ষা কযা ম্ভফ ল্পে তল্পফ প্রাকৃমতকবাল্পফ ভাল্পছয উৎাদন কল্পভ মাল্পে। ব্যফস্থানা মভমতয দর প্রল্পিাজনীি 

ভভযাভত ভমভন মগ্রজ ভদওিা, যঙ কযা এফাং ভগটগুল্পরায ভছাট খাল্পটা ভস্যায ভাধান কল্পয থাল্পক।  
 

  

wPÎ 5.5: ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্পল্পয আওতাি মনমভ ষত 

টামকভাযা ২ ভবি ভযগুল্পরটয ভমযচা ধযায কাযল্পণ নি ল্পে। 

wPÎ 5.6: নড়াইর মফর- প্রকল্পল্পয আওতাি মনমভ ষত তুরাযাভুনয 

১ ভবি ভযগুল্পরটযটি কাম ষকয যল্পিল্পছ। 

 

৫.১.৩ ভযগুল্পরটয ভভযাভত 

 

ভচঞ্চুযী মফর উ প্রকল্পল্প ৬টি ও নড়াইর উ-প্রকল্পল্প ৯টি ভভাট ১৫টি ভযগুল্পরটয ভভযাভত কযা ি। যাভ ষক দর 

ভভযাভতকৃত ভযগুল্পরটযগুল্পরা মযদ ষন কল্পযন। ম ষল্পফক্ষল্পণ অমধকাাং ভযগুল্পরটয কাম ষকয থাকল্পরও ৪  ভযগুল্পরটয 

অল্পকাল্পজা অফস্থাি াওিা মাি।  
 

ভচঞ্চুযী মফর উ প্রকল্পল্পয আওতাি াল্পটশ্বযীল্পত ১০ ভবি, টামকভাযাি ২ ভবি, মাদফুনয ও ফাগফামড়িাল্পত ১ ভবি এফাং 

ফাগডাগাি ৪ ভবি ও ২ ভবল্পিয ২টি ভযগুল্পরটয ভভযাভত কযা ল্পিল্পছ তন্ল্পে ফাগডাগাি ৪ ভবল্পিয ভযগুল্পরটল্পযয ৪টি 

ভবি নি ওিায কাযল্পণ ুনল্পযাুনময অকাম ষকয অফস্থাি যল্পিল্পছ। াল্পটশ্বযী ভযগুল্পরটয কাম ষকয অফস্থাি থাকল্পরও 

বাম্ট ষকযার ভগল্পটয কফজা নাই এফাং ভমযচা ধল্পযল্পছ। ভভমন ওল্পিমরাং ও ভগটগুল্পরাল্পত যঙ কযায প্রল্পিাজন ফল্পর ম ষল্পফক্ষল্পণ 

প্রতীিভান ি। ২ ভবল্পিয টামকভাযা ভযগুল্পরটয ভভাটাভৄটি কাম ষকয যল্পিল্পছ, ২ ভবল্পিয ১ টি অকাম ষকয অফস্থাি যল্পিল্পছ। 

নাল্পটয ঘাটগুল্পরা নি ওিায কাযল্পণ ঘাট ভভযাভত কযায সুল্পমাগ নাই এফাং ভগট নি অফস্থাি যল্পিল্পছ। মাদফুনয ও 

ফাগফামড়িাল্পত ১ ভবল্পিয এফাং ফাগডাগাি ২ ভবল্পিয ভযগুল্পরটল্পযয       মকছু ভস্যা থাকল্পরও কাম ষকয অফস্থাি 

যল্পিল্পছ পল্পর উকাযল্পবাগী তাল্পদয প্রতযামত সুপর ভবাগ কযল্পত াযল্পছ।  

 

  

wPÎ 5.7: ভচঞ্চুযী মফর উ প্রকল্পল্পয আওতাি ভভযাভতকৃত ফাগডাগা ৪ ভবি ভযগুল্পরটল্পযয ৪ টি   ট-ই নি ওিায কাযল্পণ 

অকাম ষকয অফস্থাি যল্পিল্পছ। 
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wPÎ 5.8: ভচঞ্চুযী মফর উ প্রকল্পল্পয আওতাি ভভযাভতকৃত 

াল্পটশ্বযী ১০ ভবি ভযগুল্পরটযটি কাম ষকয, তল্পফ            

ক্রুটি যল্পিল্পছ। 

wPÎ 5.9: ভচঞ্চুযী মফর উ প্রকল্পল্পয আওতাি ভভযাভতকৃত 

টামকভাযা ২ ভবি ভযগুল্পরটয যাভ ষক কতৃষক ম ষল্পফক্ষণ  

 

নড়াইর উ-প্রকল্পল্পয আওতাি ভৄমরিাল্পত ৩ ভবল্পিয, ফল্পযন্দ্রল্পত ১ ভবল্পিয, মাংমগিাল্পত ২ ভবল্পিয, জাভমযরডাগাল্পত ২ 

ভবল্পিয, যাভনগল্পযয ৩ ভবল্পিয এফাং মমোল্পত ২ ভবি ৯ টি ভযগুল্পরটয ভভযাভত কযা ি। তন্ল্পে ভৄমরিাি ৩ 

ভবল্পিয ভল্পে ১ টি ভবল্পিয ভগট অকাম ষকয এফাং ভরুমরল্পত ২ টি ভগট নি অফস্থাি যল্পিল্পছ। ফল্পযন্দ্রল্পত ১ ভবল্পিয 

ভযগুল্পরটযটিয ভগট নি অফস্থাি যল্পমল্পছ। যানাগাতীল্পত ১০ ভবি, ইরাভুনল্পযয ১ ভবি, মমোাি ২ ভবি অন্যান্য 

ভযগুল্পরটযগুল্পরা কাম ষকয অফস্থাি থাকল্পরও       মকছু ত্রুটি যল্পিল্পছ, মা ভভযাভল্পতয প্রল্পিাজন ফল্পর ম ষল্পফক্ষল্পণ প্রতীিভান 

ি।  
 

  

wPÎ 5.10: নড়াইর উ-প্রকল্পল্পয আওতাি ভভযাভতকৃত 

যানাগাতী ১০ ভবি ভবি ভযগুল্পরটযটি কাম ষকয, তল্পফ       

ক্রুটি যল্পিল্পছ। 

wPÎ 5.11: নড়াইর উ-প্রকল্পল্পয আওতাি ভভযাভতকৃত 

মমোা ২ ভবি ভযগুল্পরটযটি কাম ষকয, তল্পফ       ক্রুটি 

যল্পিল্পছ।  

  

wPÎ 5.12: নড়াইর উ-প্রকল্পল্পয আওতাি ভভযাভতকৃত ভৄমরিা 

৩ ভবি ভযগুল্পরটল্পযয ২ টি কাট কাম ষকয থাকল্পরও ১ টি কাট 

       । 

wPÎ 5.13: নড়াইর উ-প্রকল্পল্পয আওতাি ভভযাভতকৃত ভরুমর 

৩ ভবি ভযগুল্পরটল্পযয ১ টি কাট কাম ষকয থাকল্পরও ২ টি কাট 

       । 
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wPÎ 5.14: নড়াইর উ-প্রকল্পল্পয আওতাি ভভযাভতকৃত ফল্পযন্দ্রা ১ ভবি ভযগুল্পরটযটি নি ওিায কাযল্পণ ফতষভাল্পন অকাম ষকয 

 

৫.১.৪ ফাঁধ মনভ ষাণ/ভভযাভত 

 
 

প্রকল্পল্পয আওতাি ভচঞ্চুযী মফর প্রকল্পল্পয ১৭.২০ মকঃ মভঃ ও নড়াইর উ- প্রকল্পল্প ১৩ মকঃ মভঃ ফাঁধ মনভ ষাণ ও ভভযাভত 

কল্পয ল্পিল্পছ। ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্পল্পে্য ১৭.২০ মকঃ মভঃ ফাঁধ মনভ ষাণ ও ভভযাভত চাল্পন্দযচয, নওগ্রাভ, ইরাভুনয, 

াতফামড়িা, াল্পটশ্বযী ও ফাগডাগা নাভক স্থাল্পন কযা ল্পিল্পছ। †PÂzix wej Dc-cÖKí Aí wKQz •`‡N¨© bZzb euva wbg©vY 

Qvov evwK mg Í̄ KvRB euva cybivK…wZKiY wQj| `ic‡Î ewY©Z †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx ¸YMZgvb wbwðZ Kiv 
n‡qwQj| নড়াইর উ প্রকল্পল্পয ১৩ মকঃ মভঃ ফাঁধ মনভ ষাণ ও ভভযাভত ীতরফামড়- মমন্দা ও ভজরায খার নাভক স্থাল্পন 

কযা ল্পিল্পছ। যাভ ষক দর ও তর্থ্ াংগ্রকাযী কতৃষক অমধকাাং স্থাল্পন ফাঁধ মনভ ষাণ ও ভভযাভত ম ষল্পফক্ষণ কযা ল্পিল্পছ।  

মযদ ষনকৃত অমধকাাং ফাঁধ মনভ ষাণ/ ভভযাভত কাম ষকয যল্পিল্পছ। তল্পফ ভকাথাও ভকাথাও ফাঁধ ভবল্পগ মাল্পে ফা মাওিায 

     ল্পিল্পছ। এরাকাফাী ামন ব্যাফস্থানা দল্পরয ল্পমামগতাি ফাঁধ ভভযাভল্পতয ভচিা কযল্পরও ভটা        । 
 

  

wPÎ 5.15: ভচঞ্চুযী মফর উ প্রকল্পল্পয আওতাি মনমভ ষত নড়াইর 

দয উল্পজরায ভীযাাড়া-আল্পটয াল্পটয ভফমড়ফাঁধটি কাম ষকয অফস্থাি 

যল্পিল্পছ। 

wPÎ 5.16: ভচঞ্চুযী মফর উ প্রকল্পল্পয আওতাি মনমভ ষত কামরিা 

উল্পজরায ভাজন গ্রাল্পভয ভফমড়ফাঁধটি কাম ষকয অফস্থাি যল্পিল্পছ। 

 

৫.১.৫  খার ুননঃখনন 
 

প্রকল্পল্পয আওতাি ফ ষল্পভাট ২৫৭.৩০ মকঃমভঃ খার ুননঃখনন কযা ল্পিল্পছ। তন্ল্পে ভচঞ্চুযী মফর উ- প্রকল্পল্পয ১২৭.৩০ 

মকঃ মভঃ ও নড়াইর উ- প্রকল্পল্পয ১৩০ মকঃ মভঃ খার ুননঃখনন কযা ল্পিল্পছ। ev Í̄weKfv‡e AvbygvwbK 245 wK.wg. 

Lvj cybtLbb Kiv n‡qwQj| Zuvi g‡a¨ †PÂzix wej Dc-cÖKí Aí wKQz •`‡N¨© bZzb euva wbg©vY Qvov evwK mg¯Í 
KvRB euva cybivK…wZKiY wQj| যাভ ষক দর ও তর্থ্ াংগ্রকাযী কতৃষক অমধকাাং খার ম ষল্পফক্ষণ কযা ল্পিল্পছ। 

মযদ ষনকৃত অমধকাাং খারগুল্পরা নদীয াল্পথ াংল্পমাগ থাকাি খারগুল্পরাল্পত মর জভাট ল্পি ামন প্রফাল্প মকছুটা ফাঁধায 

সৃমি ল্পিল্পছ।                        ভচঞ্চুযী মফর উ প্রকল্পল্পয আওতাি নড়াইর দয উল্পজরায             



cvZv-33 
 

ও কামরিা উল্পজরায                    ,           ,               নড়াইর উ-প্রকল্পল্পয আওতাি নড়াইর 

দয  উল্পজরায                    , ফল্পযন্দ্রা    ,         , ভৄমরিা খার,          ও কামরিা উল্পজরায 

       ভরুরী    , খড়মযিা    ,                                     মর জল্পভ আল্পছ। পল্পর 

উকাযল্পবাগীযা ামনয অবাল্পফ ভচ কাল্পজ প্রতযামত সুপর াল্পে না। তাই খারগুল্পরায            মর অাযণ 

    প্রল্পিাজন।  
 

  

wPÎ 5.17: নড়াইর উ-প্রকল্পল্পয আওতাি ুননঃখননকৃত নড়াইর 

দয  উল্পজরায ভৄমরিা গ্রাল্পভয ফল্পযন্দ্রা খারটিল্পত মর জল্পভ 

আল্পছ। 

wPÎ 5.18: নড়াইর উ-প্রকল্পল্পয আওতাি ুননঃখননকৃত 

নড়াইর দয  উল্পজরায ভৄমরিা গ্রাল্পভয ভৄমরিা খারটিল্পত 

মর জল্পভ আল্পছ। 
 

  

wPÎ 5.19: নড়াইল উপ-প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত কাললয়া 

উপল্পেলার পপরুলী ইউলনয়ল্পনর খড়লরয়া গ্রাল্পের খালটির 

iÿYv‡Kÿ‡Yi Afv‡e AKvh©Ki cÖvq। 

wPÎ 5.20: ভচঞ্চুযী মফর উ প্রকল্পল্পয আওতাি পুনঃখননকৃত 

কাললয়া উপল্পেলার োউলল ইউলনয়ল্পনর কাঠাদুরা গ্রাল্পের 

খালটির  কাম ষকয অফস্থাি যল্পিল্পছ। 

 

৫.১.৬ ভচক স্ট্রাকচায/ কার ষবাট/ পৄটমিজ 

 

প্রকল্পল্পয আওতাি ফ ষল্পভাট ৩৭টি ভচক স্ট্রাকচায/কার ষবাট/পৄটমিজ মনভ ষাণ কযা ল্পিল্পছ। তন্ল্পে ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্পল্প 

১৬টি ভচক স্ট্রাকচায/কার ষবাট/পৄটমিজ ও নড়াইর উ-প্রকল্পল্প ২১টি ভচক স্ট্রাকচায/কার ষবাট/পৄটমিজ মনভ ষাণ কযা 

ল্পিল্পছ। যাভ ষক দর ও তর্থ্ াংগ্রকাযী কতৃষক অমধকাাং ভচক স্ট্রাকচায/কার ষবাট/পৄটমিজ ম ষল্পফক্ষণ কযা ল্পিল্পছ। 

মযদ ষনকৃত অমধকাাং ভচক স্ট্রাকচায/কার ষবাট/পৄটমিজগুল্পরা কাম ষকয অফস্থাি াওিা মাি। তল্পফ ভচক 

স্ট্রাকচায/কার ষবাট/পৄটমিজগুল্পরা যাস্তা ভথল্পক উচুুঁ ওিাি চরাচল্পর ভস্যা ি।     স্ট্রাকচায/কার ষবাট/            

                                  । 
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wPÎ 5.21: ভচঞ্চুযী মফর-উ প্রকল্পল্পয আওতাি মনমভ ষত কামরিা উল্পজরায ভচক স্ট্রাকচায/কার ষবাট/পৄটমিজগুল্পরা কাম ষকয অফস্থাি 

যল্পিল্পছ। 

  

wPÎ 5.22: নড়াইল উপ-প্রকল্পের আওতায় মনমভ ষত অবিনগয উল্পজরায ভচক স্ট্রাকচায/কার ষবাট/পৄটমিজগুল্পরা কাম ষকয অফস্থাি 

যল্পিল্পছ। 

 

৫.১.৭ ইনল্পরট আউটল্পরট স্ট্রাকচায 

 

প্রকল্পল্পয আওতাি ফ ষল্পভাট ১৩টি ইনল্পরট আউটল্পরট স্ট্রাকচায মনভ ষাণ কযা ল্পিল্পছ। তন্ল্পে ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্পল্প ৭টি 

ইনল্পরট আউটল্পরট স্ট্রাকচায ও নড়াইর উ-প্রকল্পল্প ৬টি ইনল্পরট আউটল্পরট স্ট্রাকচায মনভ ষাণ কযা ল্পিল্পছ। যাভ ষক দর 

ও তর্থ্ াংগ্রকাযী কতৃষক অমধকাাং ইনল্পরট আউটল্পরট স্ট্রাকচায ম ষল্পফক্ষণ কযা ল্পিল্পছ। মযদ ষনকৃত ইনল্পরট 

আউটল্পরট স্ট্রাকচাযগুল্পরা কাম ষকয অফস্থাি াওিা মাি।  
 

  

wPÎ 5.23: ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্প ও নড়াইল উপ-প্রকল্পের আওতাি মনমভ ষত ইনল্পরট আউটল্পরট স্ট্রাকচাযগুল্পরা কাম ষকয অফস্থাি 

যল্পিল্পছ। 
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৫.১.৮ ইমযল্পগন মেভ  

 

প্রকল্পল্পয আওতাি ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্পল্প (        ১                ১ )      ২  ই                  

কযা ল্পিল্পছ। যাভ ষক দর ও তর্থ্ াংগ্রকাযী কতৃষক ই             ম ষল্পফক্ষণ কযা ল্পিল্পছ। Kgjvcyi †mP cÖKí 

I MÜe©Lvjx †mP cÖKí e¨wZ‡i‡K me©‡ÿ‡Î GKi cÖwZ 60 UvKv cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY e¨q Aby`vb wn‡m‡e cÖ`vb 
Kiv n‡q‡Q e‡j Rvbv hvq| Kgjvcyi †mP cÖKí I MÜe©Lvjx †mP cÖKíØ‡q DcKvi‡fvMxMY mg~`q we`y¨r wej 
cwi‡kva K‡i‡Q| Z‡e eZ©gv‡b মযদ ষনকৃত ই              কাম ষকয অফস্থাি াওিা মাি।                 

                    । 
 

  

wPÎ 5.24: ভচঞ্চুযী মফর-উ প্রকল্পল্পয আওতাি মনমভ ষত নড়াইর দয উল্পজরায কভরাুনয ইমযল্পগন াম্পটি নি অফস্থাি আল্পছ। 

 

৫.১.৯ মড টিউফল্পির পয মরাংমকাং ওিাটায 

 

প্রকল্পল্পয আওতাি ফ ষল্পভাট ১২২টি মড টিউফল্পির      কযা ল্পিল্পছ। তন্ল্পে ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্পল্প ৯০টি মড 

টিউফল্পির ও নড়াইর উ-প্রকল্পল্প ৩২টি মড টিউফল্পির কযা ল্পিল্পছ।                             -    

       ৬৪               -           ১৬                          হ ।          ১৪   

                ও      ।                 ১৭.৫%                            ও      ।         

                                । 
 

    

wPÎ 5.25: ভচঞ্চুযী মফর উ প্রকল্পল্পয আওতাি মনমভ ষত 

কামরিা উল্পজরায ভাজন গ্রাল্পভয     টিউফল্পিরগুল্পরা 

কাম ষকয অফস্থাি যল্পিল্পছ। 

wPÎ 5.26: ভচঞ্চুযী মফর উ প্রকল্পল্পয আওতাি মনমভ ষত       

    উল্পজরায         গ্রাল্পভয     টিউফল্পিরগুল্পরা    

অফস্থাি যল্পিল্পছ। 
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wPÎ 5.27:ভচঞ্চুযী মফর উ প্রকল্পল্পয আওতাি মনমভ ষত       

    উল্পজরায         -    হ   গ্রাল্পভয WMG    

                              টিউফল্পির     অফস্থাি 

যল্পিল্পছ। 

wPÎ 5.28:       উ-প্রকল্পল্পয আওতাি মনমভ ষত       

    উল্পজরায       গ্রাল্পভয     টিউফল্পিরগুল্পরা        

অফস্থাি যল্পিল্পছ। 

 

৫.১.১০                                         মনভ ষাণ 

 

প্রকল্পল্পয আওতাি নড়াইর উ- প্রকল্পল্প ফাাংরাল্পদ ামন উন্নিন ভফাড ষ, নড়াইর ামন বফনটি মনভ ষাণ কযা ল্পিল্পছ। 

যাভ ষক দর কতৃষক অমপ বফনটি ম ষল্পফক্ষণ কযা ল্পিল্পছ। মযদ ষনকৃত অমপ বফনটি কাম ষকয আল্পছ। 
 

  
 

wPÎ 5.29: ছমফঃ নড়াইর উ-প্রকল্পল্পয আওতাি নড়াইর দয উল্পজরাি মনভ ষাণকৃত ামন বফন ফাাংরাল্পদ ামন উন্নিন ভফাড ষ, নড়াইর  

 

৫.১.১১  নদীয তীয াংযক্ষণ  

 

প্রকল্পল্পয আওতাি             -     ৩ ১০               ২ ৮০            নড়াইর উ- প্রকল্পল্প ুনযরী 

বাট াড়াি ৭৮৮মভঃ নদী তীয াংযক্ষণ কাজ কযা ল্পিল্পছ। যাভ ষক দর ও তর্থ্ াংগ্রকাযী কতৃষক অমধকাাং নদী  

তীয াংযক্ষণ     ম ষল্পফক্ষণ কযা ল্পিল্পছ। মযদ ষনকৃত অমধকাাং নদী  তীয াংযক্ষণ ফাঁধ কাম ষকয যল্পিল্পছ।     

        যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয অবাল্পফ নদী  তীয াংযক্ষণ ফাঁধ     নি ওিায উক্রভ। 
 

  
wPÎ 5.30: নড়াইর উ-প্রকল্পল্পয আওতাি মনভ ষাণকৃত ুনযরী বাট াড়ায নদীয তীয াংযক্ষণ ফাঁধটি যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয অবাল্পফ নি 

ওিায উক্রভ। 
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৫.১.১২  গ্রাভীণ যাস্তায উন্নিন 
 

প্রকল্পল্পয আওতাি নড়াইর উ- প্রকল্পল্প ১৭.৪৮ মকঃ মভঃ গ্রাভীণ যাস্তায উন্নিনভরক কাজ কযা ল্পিল্পছ। যাভ ষক দর ও 

তর্থ্ াংগ্রকাযী কতৃষক অমধকাাং স্থাল্পন যাস্তায উন্নিনভরক কাজ ম ষল্পফক্ষণ কযা ল্পিল্পছ। মযদ ষনকৃত অমধকাাং যাস্তা 

কাম ষকয যল্পিল্পছ।  

  

wPÎ 5.31: নড়াইর উ প্রকল্পল্পয আওতাি মনমভ ষত নড়াইর দয উল্পজরায ভধাাল্পখারা যাস্তাটি কাম ষকয অফস্থাি যল্পিল্পছ। তল্পফ 

মকছু ভস্যা ভদখা মদল্পিল্পছ। 
 

৫.২  প্রকল্পল্পয উল্পেশ্য ও অজষন 
 

মযকমল্পত উল্পেশ্য      মনমফড় মযফীক্ষণ ভীক্ষায ভতাভত 

(ক) াইল্পরারমজকযার ইউমনল্পট মফবক্ত 

এরাকাি অাংীদামযত্বভরক 

(Participatory) ভমিত 

(Integrated) ামন ম্পদ মযকল্পনা 

ও ব্যফস্থানা কাম ষক্রভ প্রফতষন । 

ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা 

কাম ষক্রভ প্রফতষন কযা ম্ভফ ল্পিল্পছ। (      

৭.১, ৭.৪, ৭.৫) 

 

প্রকল্পল্পয উল্পেশ্য পর ল্পিল্পছ ভল্পভ ষ 

প্রতীিভান ল্পিল্পছ। তল্পফ অল্পনক 

অফকাঠাল্পভা ক্ষমতগ্রস্ত ওিায কাযল্পণ 

ভভযাভল্পতয প্রল্পিাজন আল্পছ। 

(খ) প্রমক্ষল্পণয ভােল্পভ  WMA/ 

WMG ভল্পয াাংগঠমনক দক্ষতা 

বৃমি। 

প্রকল্পল্পয আওতাি ১০২টি ামন ব্যফস্থানা 

গ্রু (WMG)  ভভাট ১১৬টি ামন 

ব্যফস্থনা াংগঠল্পনয াাংগঠমনক দক্ষতা 

প্রমক্ষল্পণয ভােল্পভ বৃমি ভল্পিল্পছ। (      

৭.৯, ৭.২১) 

মযদম ষত WMA/WMG ভল্পয  

কভ ষকান্ড ভথল্পক প্রতীিভান ি ভম 

মযচারনা কমভটি মনিমভত বা 

কযল্পছ, মভমতয মাফ ারনাগাদ  

কল্পয যাখল্পছ। মনিমভত মনফ ষাচন ল্পে, 

প্রল্পতযক মভমত তাল্পদয এরাকাি 

মনমভ ষত/ ভভযাভতকৃত অফকাঠাল্পভাভ 

যক্ষণাল্পফক্ষণ কযল্পছ ভল্পভ ষ ভদখা মাি। 

তল্পফ ফতষভাল্পন ৮৭টি ামন ব্যফস্থানা 

দর কাম ষকয যল্পিল্পছ। 

(গ) ভমিত ামন ম্পদ ব্যফস্থানা 

কাম ষক্রল্পভ সুমফধাল্পবাগীল্পদয অাংীদামযত্ব 

(Participation) বৃমি ও আি-

ফধ ষনভরক কাম ষক্রভ মযচারনায ভােল্পভ 

জনগল্পণয জীফন মাত্রায ভান উন্নিন । 

ামন ব্যফস্থানা কাম ষক্রল্পভ সুমফধাল্পবাগীল্পদয 

অাংগ্রণ মনমিত কযা ল্পিল্পছ। কৃমল, ভৎস্য, 

গফামদশু ও অন্যান্য ভাি মনল্পিামজত 

জনল্পগাষ্ঠীয দক্ষতা বৃমি ভল্পিল্পছ। মমছল্পি 

ড়া জনল্পগাষ্ঠী আিফধ ষনভরক কাম ষক্রল্পভ ভেক্ত 

ওিাি মনল্পজল্পদয এফাং প্রকল্পল্পয সুমফধাল্পবাগী 

জনল্পগাষ্ঠীয  জীফনমাত্রায ভান উন্নিন ম্ভফ 

ল্পিল্পছ। (       ৭.২৪, ৭.২.১.৫) 

মভমতয দস্যগণল্পকই ামন ম্পদ 

ব্যফস্থানায মফমবন্ন কাম ষক্রল্পভ 

অাংগ্রণ কযল্পত ভদখা ভগল্পছ। 

দস্যল্পদয আি বৃমি াওিাি 

জীফনমাত্রায ভান বৃমি ভল্পিল্পছ ভল্পভ ষ 

জানা মাি। 

(ঘ) খুরনা ভজরায ভাল্ডায নাং- ৩১ ও 

৩২ এফাং াতক্ষীযা ভজরায ভাল্ডায নাং 

৫ ও ১৫ এরাকাি আইরা-২০০৯ এয 

আঘাল্পত ক্ষমতগ্রস্থ ফাাউল্পফা‘য 

অফকাঠাল্পভা ুননফ ষাল্পনয ভােল্পভ ফন্যা 

মনিন্ত্রণ ও মনষ্কান ব্যফস্থা ুননঃপ্রমতষ্ঠা 

কযা। 

ফমণ ষত এরাকাি আইরা-২০০৯ এয আঘাল্পত 

ক্ষমতগ্রস্থ ফাাউল্পফা‘য অফকাঠাল্পভাভ 

ুননফ ষান কযা ল্পিল্পছ। পল্পর ফন্যা মনিন্ত্রণ ও 

মনষ্কান ব্যফস্থা ুননঃপ্রমতষ্ঠা কযা ম্ভফ 

ল্পিল্পছ। 

ফাাউল্পফায অফকাঠাল্পভা ুননফ ষান কযা 

ল্পিল্পছ । 
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৫ ৩        Exit Plan 

জাতীি ামন নীমত ১৯৯৯ ও জাতীি ামন ব্যফস্থানা মযকল্পনা ২০০৪ এয আল্পরাল্পক ভমিত ামনম্পদ ব্যফস্থানা 

মযকল্পনা প্রণিল্পনয ভােল্পভ অফকাঠাল্পভাগত উন্নিন, সুমফধাল্পবাগীল্পদয অাংীদামযত্ব বৃমি ও মফল্পকন্দ্রীকযল্পণ ািতা 

প্রদাল্পনয ভােল্পভ জনগল্পণয ভটকই জীফনমাত্রায ভান উন্নিল্পনয রল্পক্ষয “দমক্ষণ-মিভাঞ্চরীি ভমিত ামন ম্পদ  

মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা “ ীল ষক প্রকল্পটি ফাস্তফামিত ি। প্রকল্পটি প্রণিনকাল্পর মনেমরমখত সুমনমদ ষি Exit Strategy 

গৃীত ি।  
 

 প্রকল্প ফাস্তফািল্পনয কর স্তল্পয স্থানীি জনগল্পণয মক্রি অাংগ্রল্পণয মনমভিকল্পল্প Guideline for Participation 

Water Management (GPWM) এয আল্পরাল্পক মতন স্তয মফমি াংগঠল্পনয প্রমতষ্ঠা কযা।  

 প্রমতটি উ প্রকল্পল্প ১টি Joint Management Committee (JMC) সুষ্ঠু ব্যফস্থানা মনমিতকল্পল্প প্রমতটি উ-

প্রকল্পল্পক াইল্পরারমজক াফ-ইউমনল্পট মফবক্ত কল্পয ামন ব্যফস্থনা মভমত (WMA)     ামন ব্যফস্থনা দর 

(WMG) গঠন কযা। অমধকন্তু WMA ভ ভফাি আইল্পনয আওতাি মনফমন্ধত কযা।  

 ভটকই      ব্যফস্থানা মনমিতকল্পল্প ফাস্তফািনকাযী াংস্থা ামন ব্যফস্থানা াংগঠন (JMC, WMA, WMG) 

ভল্পয দক্ষতা বৃমি, নানামফধ প্রমক্ষণ কভ ষসূমচ ফাস্তফািন। 

 উ প্রকল্প মযকল্পনা ও ফাস্তফািল্পন কর স্তল্পযয স্থানীি জনগল্পণয মক্রি অাংগ্রণ মনমিত কযা। 

 ামন ব্যফস্থানা অফকাঠাল্পভাভ মযচারনা (Operation) ও মনিমভত যক্ষণাল্পফক্ষণ (Routine Maintenance) 

মযকল্পনা প্রণিল্পন ও তা ফাস্তফািল্পনয জন্য াংগঠল্পনয অনুকূল্পর ব্যফামযক ভামরকানা স্তান্তয। 

 স্থানীি াংগঠনভ  সুমফধাল্পবাগীল্পদয অনুদান াংগ্রল্পয ভােল্পভ মনিমভত যক্ষণাল্পফক্ষণ মনমিত কযল্পফ। 

 প্রকল্প কতৃষক্ষ (BWDB) জরুময (Emergency) ও ভিান্তয (Periodic) যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয দামিত্ব ারন কযল্পফ 

এফাং এ রল্পক্ষয যকাময যাজস্ব তমফল্পরয আওতাি প্রল্পিাজনীি অথ ষ ফযাে  মনমিত কযা। 

 প্রমতটি ামন ব্যফস্থানা মভমত (WMA)  ভূমভীন,     নাযী-ুনরুল্পলয আথ ষ-াভামজক উন্নিল্পনয মফলিটি মফল্পফচনাি 

মনল্পি মভমতয মনজস্ব অথ ষািল্পন আিফধ ষনভরক কভ ষকান্ড মযচারনায জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কাম ষক্রভ মযচারনা কযল্পছ। 

 উ-প্রকল্পভল্পয কাম ষক্রভ মনিমভত মযফীক্ষণ ও ভল্যািল্পনয জন্য মনিমভত তর্থ্ উাি াংগ্র কযা, মফল্পল কল্পয 

Gender Disaggregated Data াংগ্র কল্পয  MIS এ াংযক্ষণ কযা। 

 মনিমভত WMA গুল্পরায অমডট মনমিত কযা। 

 

Exit Plan            ও        

 

প্রকল্পল্পয ভর উল্পেশ্য ভটকই মযচারনা ও যক্ষণাল্পফক্ষণ মনমিতকল্পল্প অফকাঠাল্পভাভ স্থানীি        াংগঠল্পনয 

মনকট তা স্তান্তয কযা।          ঠ ভ সুমফধাল্পবাগীল্পদয অনুদান াংগ্রল্পয ভােল্পভ মনিমভত যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয 

মফলিটি মনমিত কযল্পফ। প্রকল্পটি ভল্যািল্পন ভদখা মাি, Exit Plan আনুমািী াংগঠন প্রমতষ্ঠা কল্পয উ-প্রকল্পভল্পয 

মযচারনা ও যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয দামিত্ব পরতায াল্পথ স্তান্তয কযল্পত ভল্পযল্পছ, মা প্রকল্প ফাস্তফািল্পনয একটি উল্পিখল্পমাগ্য 

মদক। সুমফধাল্পবাগীল্পদয       মফল্পল কল্পয কৃলকল্পদয কাছ ভথল্পক O&M এয জন্য তমফর গঠল্পনয ভােল্পভ পরবাল্পফ 

যক্ষণাল্পফক্ষণ মনমিত কযল্পছ। তল্পফ ভাঠ মযদ ষল্পন মযরমক্ষত ল্পিল্পছ ভম, মকছু মকছু অফকাঠাল্পভা মফল্পল কল্পয 

ভযগুল্পরটযভল্পয ভগট অল্পকল্পজা ওিায কাযল্পণ স্থানীি সুমফধাল্পবাগী জনগল্পণয মযকমল্পত সুপর রাল্পব মফঘ্ন ঘটল্পছ এফাং 

এ কর ভগটভ মনিমভত যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয আওতাি ল্পড় না এফাং তা WMA এয আমথ ষক ক্ষভতা ফম ষভূত। এ কর 

ভক্ষল্পত্র BWDB জরুময যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয       হ           ।              ,                        

  -    SWAIWRPM     ও    Rehabilitation     হ    ।         -      হ          

    ঠ                   BWDB              হ                               হ       

    । 

Joint Management Committee (JMC)                    ও                           

                          হ                           JMC’          ও                      

                     ।                                                                       

JMC        হ      হ                             । JMC                               

                                                                                  

                                হ           । 
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lô Aa¨vq 
 

SWOT Analysis 
 

†PÂzixwej I bovBj Dc-cÖK‡íi mej I `ye©jw`K, my‡hvM Ges SuywK (SWOT) m¤ú‡K© we Í̄vwiZ aviYv cvIqvi 
j‡ÿ¨ cÖkœgvjvi gva¨‡g DcKvi‡fvMx I K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZv‡`i mivmwi mvÿvrKvi MÖnY, cÖK‡íi mswkøó 
evcvD‡ev-Gi e¨w³eM© Ges mswkøó GjvKvi K…wl m¤úªmviY I grm¨ Awa`ß‡ii e¨w³e‡M©i mv‡_ mvÿvrKvi, 
GjvKvi DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ †dvKvm MÖæc Av‡jvPbv Ges gvVch©v‡q mgxÿv `j KZ…©K m‡iRwg‡b ch©‡eÿY 
BZ¨vw`i gva¨‡g cÖvß Z_¨mg~n we Í̄vwiZ ch©v‡jvPbv I we‡kølY Kiv nq| GQvov cÖKí ev Í̄evqb cieZx© mswkøó 
cÖwZôvb¸‡jvi wba©vwiZ `vwqZ¡ KZ©e¨ I cÖKí Kvh©µg e¨e ’̄vcbvi `ye©jZv mbv³Ki‡Yi Rb¨ wewfbœ WKz‡g›U I 
wi‡cvU©mg~n cixÿv-wbixÿv Kiv nq| m‡e©vcwi, cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡jv eb¨v wbqš¿Y, cvwb wb®‥vkb I †mP e¨e ’̄vi 
’̄vqxZ¡ wbwðZ Kivi gva¨‡g K…wl I grm¨ m¤ú` Gi Drcv`b e„w× K‡i `wÿY-cwðgvÂ‡ji MÖvgxY Rb‡Mvôxi 

`wi`ªZv n«vm I A_©‣bwZK cÖe„w× AR©b Ges †f․Z AeKvVv‡gvmg~‡ni cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY Gi `vwqZ¡ cvwb 
e¨e ’̄vcbv msMV‡bi Kv‡Q n Í̄všÍi Gi gva¨‡g cvwb e¨e ’̄vcbvq RbM‡Yi AskMÖnY wbwðZ K‡i cÖKí GjvKvi 
RbM‡Yi RxebhvÎvi gv‡bi Dbœqb n‡q‡Q wKbv Zv m¤ú‡K© mg¨K aviYv †bIqvi Rb¨ cÖK‡íi SWOT analysis 
Kiv n‡q‡Q hv wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jv: 
 

6.1. cÖK‡íi mej w`Kmg~n 
 

(K) JMC, WMA & WMG MVbt AskMÖnYg~jK cvwb e¨e ’̄vcbv wbwðZ Ki‡Z R‡q›U g¨v‡bR‡g›U KwgwU, 
cvwb e¨e ’̄vcbv msMVb I cvwb e¨e ’̄vcbv `jmg~n msMwVZ n‡q‡Q| 

(L) K…lK‡`i Ávb I cvwb e¨env‡i m‡PZbZv e„w×t †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi AvIZvq 
ev Í̄evwqZ K…lK gvV ¯‥zj (GdGdGm) Gi gva¨‡g K…lK‡`i Ávb I `ÿZv e„w× †c‡q‡Q| AvaywbK K…wl cÖhyw³ 
e¨env‡ii my‡hvM m„wó n‡q‡Q Ges K…lK‡`i g‡a¨ cvwb e¨envi welqK m‡PZbZv e„w× †c‡q‡Q| 

(M) nv‡Z Kj‡g cÖwkÿY jvft †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi gva¨‡g K…wl, grm¨ Pvl, nuvm-gyiMx 
cvjb, welgy³ mewR Pvlmn `yt ’̄ gwnjv m`m¨‡`i Dbœq‡bi Rb¨ wewfbœ Dbœqbg~jK Kg©KvÛ welqK cÖwkÿY †`Iqv 
n‡q‡Q| Gme cÖwkÿY †c‡q DcKvi‡fvMx K…lKMY AvaywbK K…wlKv‡R D™¢~× n‡q‡Q| 

(N) K…wl I grm¨ Drcv`b e„w×t cÖKí GjvKvq K…wl Rwg‡Z jeYv³ cvwbi AbycÖ‡ek †VKv‡bv m¤¢e n‡q‡Q| d‡j 
K…wl welqK mw¤§wjZ Kg©KvÛ cwiPvjbv mnRZi n‡q‡Q| Dc-cÖK‡íi gva¨‡g †h me Kg©KvÛ m¤úbœ Kiv n‡q‡Q 
Zvi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ n‡jv exR Drcv`b I wecbb, ¸wU BDwiqv Drcv`b I wecYb, ga y Drcv`b, D”Pg~‡j¨i 
mewR Drcv`b, grm¨ Pv‡li Rb¨ cyKzi wjR I grm¨ Pvl, f¨vjy‡PBb †W‡fjc‡g›UKiY BZ¨vw`| 

(O) ‡m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY e„w×t †PÂzix wej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi ev Í̄evq‡bi d‡j 
†m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY e„w× †c‡q‡Q Ges RwgRgv, emZwfUv, ¯‥zj, K‡jR, ag©xq cÖwZôvb BZ¨vw` eb¨vi 
Kej †_‡K iÿv †c‡q‡Q| 

(P) Kg©ms ’̄vb m„wó I `wi`ªZv n«vmt Dc-cÖKí GjvKvq K…wl, grm¨, cïcvjb, exR Drcv`b, ¸wU BDwiqv Drcv`b 
I wecYb, ‡mjvB‡dvivB, nuvm-gyiMx cvjb BZ¨vw` Kg©KvÛ e„w× cvIqvq Gme †ckvi mv‡_ RwoZ RbM‡Yi 
Kg©ms ’̄vb e„w× †c‡q‡Q| d‡j cÖKí GjvKvi `wi`ªZv n«vm cv‡”Q| 

(Q) Av‡m©wbK gy³ wbivc` cvwbi e¨e ’̄vt cÖKí GjvKvq wbivc` my‡cq cvwbi Rb¨ Av‡m©wbKgy³ Mfxi bjK~c ’̄vcb 
Kivq wbivc` cvwb e¨env‡ii Kvi‡Y cvwbevwnZ †ivMevjvB n«vm †c‡q‡Q| 

(R) mvgvwRK HK¨ I `j MVb t †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi ev Í̄evq‡bi d‡j mvgvwRK HK¨ I 
`j MV‡bi g‡bvfve Ges GKZve× n‡q KvR Kivi gvbwmKZv •Zwi n‡q‡Q| d‡j wb‡R‡`i g‡a¨ mvgvwRK 
m‡PZbZv, mvgvwRK wbivcËv, AvZ¥-gh©v`v‡eva, ÿgZv Ges mw¤§wjZfv‡e jÿ¨ AR©‡b KvR Kivi gvbwmKZv ‣Zwi 
n‡q‡Q| 

(S) gv I wkïi ¯̂v ’̄¨ †mev cÖ`vbt cÖK‡íi AvIZvq MÖvgxY gv I wkïi ¯̂v ’̄¨ Dbœq‡b †gwW‡Kj K¨v¤ú cwiPvjbv K‡i 
gvZ…Z¡Kvjxb ¯̂v ’̄¨ I cywó †mev wbwð‡Zi cÖ‡Póv Pvjv‡bv n‡q‡Q| 
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(T) bvixi ÿgZvqb t Dc-cÖK‡íi gva¨‡g bvixi ÿgZvq‡bi j‡ÿ¨ cÖwZwU cvwb e¨e ’̄vcbv `‡j bvix m`‡m¨i 
e¨vcK Dcw ’̄wZ mgxÿvq `„k¨gvb n‡q‡Q| GQvovI †RÛvi m‡PZbZv I Dbœqb welqK wewfbœ cÖwkÿY m¤úbœ Kiv 
n‡q‡Q| 

(U) cwi‡ek msiÿY I ebvqb t cÖK‡íi Kg©KvÛmg~n ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î cwi‡ek I ev ‘̄Z‡š¿i mwVK myiÿv we‡ePbv 
Kiv n‡q‡Q Ges cwi‡ek m‡PZbZv welqK cÖwkÿ‡Yi cvkvcvwk †ewoeuva I evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i cwZZ 
Rwg‡Z cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji D‡`¨v‡M mvgvwRK ebvqb Kvh©µg ev Í̄evqb Kiv n‡q‡Q| myweav‡fvMx‡`i cwi‡ek 
evÜe AvBwcGg cÖwkÿY Kiv‡bvi d‡j ivmvqwbK mv‡ii mylg e¨envi I KxUbvk‡Ki cÖ‡qvM Kgvq RjR c ÖvYx, 
kvgyK, wSbyK, e¨vO, BZ¨vw` cÖvYxi msL¨v e„w× †c‡q‡Q| 

 

6.2. cÖK‡íi ỳe©j w`K¸‡jv 
 

(K) Ach©vß cÖwkÿYt †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi gva¨‡g cÖKí GjvKvq DcKvi‡fvMx‡`i 
cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v Kiv nq| wKš‘ mgxÿvq cÖvß Z_¨vbymv‡i DcKvi‡fvMx‡`i Pvwn`v Abyhvqx ch©vß cÖwkÿY nqwb e‡j 
AwfgZ cvIqv †M‡Q| 

(L) `ÿZv m¤úbœ Kg©xi Afvet Dc-cÖK‡íi mv‡_ hy³ A‡bK Kgx© h‡_ó `ÿZv m¤úbœ bq| Kgx©‡`i AvaywbK K…wl, 
grm¨ I Mevw`cïcvjbmn bvbvwea wel‡q AvaywbK cÖwkÿ‡Yi Afve i‡q‡Q| GQvovI cÖwkÿYKvjxb Avc¨vq‡bi 
e¨e ’̄vi LyeB Kg I m¤§vbx fvZv gvÎ 350 UvKv hv eZ©gvb evRvi mv‡c‡ÿ AwZ bMY¨ e‡j DËi`vZvMY AwfgZ 
e¨³ K‡ib| 

(M) ‡`kxq cÖRvwZi gvQ msiÿY e¨e ’̄vi Abycw¯’wZt cÖKí GjvKvq †`kxq cÖRvwZi wejyßcÖvq gvQ¸‡jv‡K msiÿY 
e¨e ’̄vi Abycw¯’wZ i‡q‡Q e‡j AwfgZ cvIqv †M‡Q| GQvovI †i¸‡jUi wbg©v‡Yi d‡j cÖvK…wZK gv‡Qi Drcv`b 
K‡g †M‡Q Ges cÖvK…wZK grm¨ A‣eafv‡e aivi Kvi‡YI Gi Drcv`b e¨vnZ n‡q‡Q|  

(N) AeKvVv‡gv iÿYv‡eÿY I †givg‡Zi Abycw¯’wZt †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí GjvKvq wbwg©Z 
অফকাঠাল্পভাগুল্পরা h_vmg‡q ভভযাভত, যক্ষণাল্পফক্ষণ না কযা, Pvwn`v †gvZv‡eK অফকাঠাল্পভা মনভ ষাণ ও খার খনন না 

কযা, Lv‡ji MfxiZv ch©vß bv ivLv BZ¨vw` welqK `ye©jZv cwijwÿZ n‡q‡Q| 

(O) mwgwZi c` wb‡q Ø›Øt KwZcq cvwb e¨e ’̄vcbv mwgwZ I cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji g‡a¨ c`-c`we I ÿgZvi Ø›Ø 
cwijwÿZ n‡q‡Q| GQvov mwgwZi KZ…©K M„nxZ wm×všÍ A‡bK mgq ev Í̄evqb Kiv m¤¢e nqwb e‡j mgxÿvq 
cÖZxqgvb n‡q‡Q|  

 

6.3. cÖK‡íi gva¨‡g m„ó my‡hvMmg~n 
 

(K) Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wót †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j K…wl kÖwg‡Ki Pvwn`v 
†e‡o‡Q| grm¨Pvlx I e¨emvqxiv wb‡R‡`i Avwg‡li Afve c~i‡Yi cvkvcvwk grm¨ I K…wl cY¨ ißvwb Kivi my‡hvM 
m„wó K‡i‡Q|  

(L) K…lK‡`i Kv‡Q wM‡q †mev cÖ`v‡bi my‡hvMt Dc-cÖKí 2wU ev Í̄evq‡bi d‡j K…lK‡`i Kv‡Q wM‡q †mev cÖ`v‡bi 
my‡hvM m„wó n‡q‡Q| d‡j cÖvwšÍK K…lKM‡Yi gv‡S Z_¨ cÖvwßi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q Ges K…lK‡`i Riæwi civgk© 
GLb mnRjf¨ n‡q‡Q| 

(M) AvaywbK K…wl cÖhyw³i m¤úªmviYt cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j K…lK‡`i gv‡S AvaywbK cÖhyw³ e¨envi, km¨ Drcv`b 
wbweoKiY I eûg~LxKi‡Yi gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w×i m¤¢vebvi Øvi Db¥y³ n‡q‡Q| evwoi Avw½bvq mewR Pvl I 
†flR evMvb cÖwZôvi gva¨‡g K…lK cwiev‡ii Avq Zzjbvg~jKfv‡e e„w× †c‡q‡Q Ges Acywó `~ixKiY m¤¢e n‡q‡Q| 
•Re I A‣Re mv‡ii mgwš̂Z e¨env‡ii gva¨‡g gvwUi De©iZv e„w× †c‡q‡Q| cvwb e¨e ’̄vcbv `jwfwËK Kg©KvÛ 
Av‡iv m¤úªmvi‡Yi gva¨‡g K…l‡Ki mÿgZv evov‡bvi my‡hvM i‡q‡Q| Lvgvi hvwš¿KxKiY I AvaywbK Kjv‡K․k‡ji 
Ici K…lK cÖwkÿY I MÖvgxY evRv‡i AeKvVv‡gv Dbœq‡bi m¤¢vebv Db¥y³ n‡q‡Q| 

(N) gvQPv‡l AvMÖn e„w×i my‡hvMt Dc-cÖKí¸‡jv ev Í̄evq‡bi d‡j MÖvgxY †eKvi hyeK‡`i gv‡S AvaywbK c×wZ‡Z 
gvQ Pv‡l AvMÖn evov‡bvi my‡hvM i‡q‡Q| d‡j wkwÿZ †eKvi hyeKiv kn‡i bv G‡m AvaywbK c×wZ‡Z gvQ Pv‡l 
AvMÖnx n‡e| we‡kl K‡i avb‡ÿ‡Z gvQ Pv‡li my‡hvM m„wói m¤¢vebv i‡q‡Q| Gi d‡j †h me my‡hvM jvf Kiv m¤¢e 
n‡e Zvi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ n‡jv av‡bi mv‡_ gvQ Pvl Ki‡j GKB Rwg †_‡K AwZwi³ dmj wn‡m‡e gvQ cvIqv 
hv‡e| gvQ av‡bi AwbóKvix †cvKv-gvKo ‡L‡q †d‡j Ges †ÿ‡Z AvMvQv Rb¥v‡Z e uvav m„wó K‡i| d‡j av‡bi 
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djb †ewk n‡e Ges KxUbvkK I wbovbx LiP Kg cÖ‡qvRb n‡e| gv‡Qi weôv †ÿ‡Z De©iZv e„w×‡Z mvi wn‡m‡e 
KvR Ki‡e| ‡cvbv µ‡qi LiP Qvov †Zgb evowZ cyuwRi cÖ‡qvRb n‡e bv| m¤^wjZ evjvB e¨e ’̄vcbvq •RweK 
c×wZ‡Z evjvB `g‡b gvQ Kvh©Ki f~wgKv cvjb Ki‡e Ges G c×wZi Pvl Kvh©µ‡g Lv`¨ cÖ‡qv‡Mi cÖ‡qvRb n‡e 
bv| 

(O) cyuwR MVb, †kqvi I mÂ‡qi my‡hvMt †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j `wi`ª 
Rb‡Mvôxi ¯̂wbf©iZv AR©‡bi j‡ÿ¨ ÿz`ª ÿz`ª Rgv-‡kqvi I mÂq Avgvb‡Zi gva¨‡g wbR¯̂ cyuwR MV‡bi my‡hvM I 
fwel¨r AvZ¥Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q|  

(P) mwgwZ cwiPvjbv Kjv‡KŠkj jvf t †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j MÖvgxY Rb‡Mvôx 
`j I mwgwZ MVb Ges Zvi cwiPjbv msµvšÍ Kg©‡K․kj wkÿvi my‡hvM jvf K‡i‡Q| cÖK‡íi myweav‡fvMx‡`i cvwb 
e¨e ’̄vcbv welqK AwfÁZv AviI mg„× Kivi j‡ÿ¨ Kzwgjøv, mvZÿxiv, e¸ov, PuvcvBbeveMÄmn wewfbœ †Rjvi 
mv‡_ AwfÁZv wewbgq Kivi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| 

myZivs ejv hvq, cÖKíwU mdjfv‡e ev Í̄evq‡bi gva¨‡g AÎ GjvKvi MÖvgxY `wi ª̀ I cÖvwšÍK K…lK, grm¨Pvlx I K…wl 
e¨emvqx mK‡jB jvfevb n‡q‡Q| cÖK‡íi d‡j AvaywbK c×wZ‡Z Pvlvev` Kiv I  wb‡R‡`i Avwg‡li Afve c~iY 
Kiv m¤¢e n‡”Q| Avq ea©Kg~jK Kg©KvÛ m„wó I Kg©ms ’̄vb e„w× ‡c‡q‡Q| †gvUK_v cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j mvwe©K 
Rxeb gv‡bi Dbœqb mvwaZ n‡q‡Q| 

 

6.4. cÖK‡íi SuywKmg~n 
 

(K) Rjevqy cwieZ©bRwbZ mgm¨v †hgb eb¨v, Liv, jeYv³Zvt Rjevqy cwieZ©‡bi P¨v‡jÄ AZx‡Zi †h †Kvb 
mg‡qi †P‡q RwUj I fqven| Rjevqyi weiƒc cÖfv‡e gvQ, cvwLmn A‡bK cÖvYxi wejywß NU‡Q| wewfbœ †ivMe¨vwa 
evovi d‡j gvby‡li ¯̂v ’̄¨ mgm¨v w`b w`b RwUj †_‡K RwUjZi n‡”Q| ZvB cÖKí GjvKvq Rjevqyi cwieZ©b RwbZ 
mgm¨v †hgb eb¨v, Liv, jeYv³Zv BZ¨vw` †gvKvwejv Kivi Rb¨ h_vh_ c`‡ÿc wb‡Z n‡e|  

(L) K…wl c‡Y¨i b¨vh¨ g~j¨ bv cvIqv t K …lKMY K…wl Drcv`b fv‡jv n‡jI b¨vh¨ g~j¨ cvb bv| b¨vh¨ g~j¨ bv 
cvIqvi Kvi‡Y A_©‣bwZKfv‡e SzuwKi g‡a¨ i‡q‡Q cÖKí GjvKvi cÖvwšÍK K„lK| GQvovI ga¨mË¡‡fvMx‡`i †`․ivZ¡¨ 
i‡q‡Q| K…wl cY¨ evRviRvZKi‡Y ga¨¯̂Z¡‡fvMx‡`i †`․iv‡Z¡¨I Kvi‡Y K…lK ch©vq †_‡K LyPiv evRv‡i Avm‡Z K…wl 
cY¨ Pvi-cuvP nvZ e`j nq| d‡j K…lK Zvi b¨vh¨ g~j¨ cv‡”Q bv| 

(M) `ye©j AeKvVv‡gvt †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi gva¨‡g wbwg©Z wKQz wKQz AeKvVv‡gv `ye©j 
nIqvq †h †Kvb mgq Zv †f‡½ †h‡Z cv‡i| AwaKvsk AeKvVv‡gvi †gqv` DËxY©| d‡j `ye©j AeKvVv‡gvi Kvi‡Y 
cÖKí GjvKvq Kvw•ÿZ A_©‣bwZK AMÖMwZ AR©b Kiv m¤¢e n‡”Q bv| hw`I GB cÖK‡í A_©‣bwZK Dc‡hvM-my‡hvM-
e¨q-m¤ú‡`i ¯̂íZv cwijwÿZ nqwb| 

(N) cÖvK…wZK `~‡h©vM †gvKv‡ejvi SzuwKt f~-cÖvK…wZK Ae ’̄vi Kvi‡Y †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí 
GjvKv AvMvgx `kK¸‡jv‡Z eb¨v, Liv, N~wY©Somn bvbv `y‡h©v‡Mi SzuwK †e‡o hvIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q|  

 

cwi‡k‡l ejv hvq, bovBj I †PÂzixwej Dc-cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ ev Í̄evqb Kiv m¤¢e n‡jI AeKvVv‡gv¸‡jvi 
iÿYv‡eÿY I †givg‡Zi Abycw¯’wZ, cvwb e¨e ’̄vcbv mwgwZi c` wb‡q Ø›Ø, `ÿZv m¤úbœ Kg©xi Afve, cÖvK…wZK 
gv‡Qi Rb¨ AfqvkÖg bv _vKv I K…wl evRvi e¨e ’̄vcbvi Abycw¯’wZ cÖf…wZ Kvi‡Y cÖK‡íi h_vh_ mydj jv‡f ewÂZ 
n‡”Q GjvKvi RbmvaviY|  
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mßg Aa¨vq 
 

cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb I we‡kølY 
 

 

Ò`wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKí (3q ms‡kvwaZ)Ó- kxl©K cÖK‡íi cÖfve 
m¤úwK©Z msL¨vMZ Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ h‡kvi I bovBj †Rjvq cÖK‡íi AvIZvaxb 4wU Dc‡Rjvi 19 wU BDwbqb 
n‡Z 32 wU MÖvg ‣`ePq‡bi wfwË‡Z wbe©vPb K‡i †gvU 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv wbe©vPb Kiv n‡q‡Q| 
DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ mgxÿvi cÖkœvewj e¨envi K‡i mivmwi mvÿvrKvi MÖnY Kiv nq, hvi g‡a¨ 388 
Rb cyiæl (60.6%) Ges 252 Rb gwnjv (39.4%) AskMÖnYKvix wQ‡jb| •eevwnK Ae ’̄v m¤úwK©Z cÖ‡kœ 600 
Rb DËi`vZviv weevwnZ (93.8%), 26 Rb AweevwnZ (4.1%) Ges 14 Rb weaev (2.2%) AskMÖnYKvix 
wQ‡jb| †gvU 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ 356 Rb K…lK (55.6%), 51 Rb e¨emvqx (8.0%), 
217 Rb K…wl kÖwgK (33.9%) Ges 16 Rb wkÿK (2.5%) mgxÿvq AskMÖnY K‡ib| cÖK‡íi cÖfve Zzjbv 
Kivi Rb¨ cÖKí GjvKvi evB‡ii GjvKv n‡Z †gvU cÖKí DcKv‡fvMx bgybv msL¨vi 50% K‡›U&ªvj DËi`vZv‡`i 
wbKU n‡ZI Avjv`v cÖkœewji gva¨‡g mivmwi mvÿvrKvi MÖnY Kiv nq, hvi g‡a¨ 320 RbB cyiæl (100%) 
AskMÖnYKvix wQ‡jb| 
 

Aciw`‡K cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z ¸YMZ Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi AvIZvaxb `ywU Dc-cÖK‡íi 4 
wU Dc‡Rjvq †gvU 16wU GdwRwW m¤úbœ Kiv nq| cÖwZwU GdwRwW‡Z cÖKí MÖv‡gi wewfbœ Í̄‡ii †jvKRb Z_v 
K…lK, ’̄vbxq †bZ…e„›`, mgv‡Ri MY¨gvb¨ †jvKRb, wkÿK, QvÎ, mswkøó GjvKvi RbcÖwZwbwa AskMÖnY K‡ib Ges 
G‡`i KvQ †_‡K GdwRwW MvBWjvBbm-Gi gva¨‡g cÖK‡íi Kg©KvÛ I Gi cÖfve mswkøó wewfbœ ¸YMZ Z_¨ msMÖn 
Kiv nq| GQvov DcKvi‡fvMx‡`i RxebhvÎvi Ici cÖK‡íi cÖfve I mdjZv m¤ú©wKZ Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ cÖKí 
GjvKvq 4wU Dc‡Rjv †_‡K †gvU 6 Rb mdj K…l‡Ki Ici 6wU †Km ÷vwW Kiv nq| GdwRwW, †Km ÷vwW QvovI 
cÖK‡íi mv‡_ mswkøó Kg©KZ©v, evcvD‡ev-Gi Kg ©KZ©v, ’̄vbxq K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii Kg©KZ©v, ’̄vbxq grm¨ 
Awa`ß‡ii Kg©KZ©v‡`i mv‡_ †gvU 18wU †KAvBAvB m¤úbœ Kiv nq Ges cÖK‡íi ’̄vbxq ch©v‡q bovBj m`i 
Dc‡Rjvq GKwU Kg©kvjv Av‡qvRb Kiv nq| cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿvq cÖvß Z_¨vw` wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv 
n‡jvt 
 

7.1 †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z msL¨vMZ we‡kølY 
 

7.1.1 Zxi msiÿY I euva wbg©vY welqK Z_¨mg~n 
 

`wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 
(100%) DcKvi‡fvMxB ‡PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi gva¨‡g nvB‡WªvjwRKvj BDwbU iÿvi Rb¨ 
‡h cÖKí MÖnY Kiv n‡qwQj Zvi m¤ú©‡K aviYv i‡q‡Q| 628 (98.1%) Rb AskMÖnYKvix DËi`vZvi g‡Z 
cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© (2006) Zv‡`i GjvKvq Rjve×Zv m„wó nZ, 628 Rb (98.1%) AskMÖnYKvix DËi`vZvi 
g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Zv‡`i GjvKv ÿqÿwZi †_‡K iÿv ‡c‡q‡Q| 485 Rb (75.8%) AskMÖnYKvix 
DËi`vZv g‡b K‡ib nvB‡WªvjwRKvj BDwbU/Lv‡ji Zxi iÿv evuawUi ‣`N©¨ h‡_ó wQj| 568 Rb (88.8%) 
AskMÖnYKvix DËi`vZv e‡jb cÖKí MÖn‡Y GjvKvevmxi gZvgZ MÖnY Kiv n‡q‡Q| 543 Rb (84.8%) 
AskMÖnYKvixi g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ nqwb, Z‡e 97 Rb (15.2%) 
AskMÖnYKvixi g‡Z dm‡ji ÿwZ n‡q‡Q| 97 Rb DËi`vZvi g‡a¨ 63 Rb (64.95%) AskMÖnYKvixi g‡Z 
cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j ÿwZc~iY †c‡q‡Qb| 471 Rb (73.6%) AskMÖnYKvixi g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡b †Kvb 
Rwg AwaMÖnY/ wjR †bIqv nqwb Ges 155 Rb (91.72%) ÿwZMÖ Í̄ Rwgi gvwjKMY b¨vh¨ g~j¨ †c‡q‡Qb Ges 14 
Rb (8.28%) Rwgi gvwjK Rwgi KvMRcÎ wVK bv _vKvq b¨vh¨ g~j¨ cÖvwß †_‡K ewÂZ n‡q‡Qb e‡j AwfgZ 
e¨³ K‡ib| 
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mviwY 7.1 Zxi msiÿY I euva wbg©vY msµvšÍ Z_¨vw`t 

Zxi msiÿY I euva wbg©vY msµvšÍ 
DËi`vZvi msL¨v 

(†gvU 640) 
kZKiv DËi`vZv 

(%) 
†PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi gva¨‡g nvB‡WªvjwRKvj 
BDwbU iÿvi Rb¨ ‡h cÖKí MÖnY Kiv n‡qwQj ‡m m¤ú‡K© aviYv  

640 100 

cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© (2006) GjvKvq Rjve×Zv m„wó nZ  628 98.1 
cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKv ÿqÿwZi †_‡K iÿv ‡c‡q‡Q  628 98.1 
nvB‡WªvjwRKvj BDwbU/Lv‡ji Zxi iÿv evuawUi ‣`N©¨ cÖ‡qvR‡bi 
Zzjvbvq h‡_ó wQj 

485 75.8 

cÖKí MÖn‡Y GjvKvevmxi gZvgZ MÖnY Kiv n‡q‡Q  568 88.8 
cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ nqwb  543 84.8 
cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j ÿwZc~iY †c‡q‡Qb 63 64.95 
cÖKíwU ev Í̄evq‡b †Kvb Rwg AwaMÖnY/ wjR †bIqv nqwb  471 73.6 
ÿwZMÖ Í̄ Rwgi gvwjKMY b¨vh¨ g~j¨ †c‡q‡Qb 155 91.72 
ÿwZMÖ Í̄ Rwgi gvwjKMY b¨vh¨ g~j¨ cvbwb 14 8.28 

 
7.1.2 cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© MZ `k eQ‡i Avcbvi GjvKvq ‡hme cÖwZôvb eb¨v/Rjve×Zvq ÿwZMÖ Í̄ n‡q‡Q   
 

cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© MZ `k eQ‡i †hme cÖwZôvb Rjve×Zv ev ÿwZMÖ Í̄ n‡q‡Q Zvi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ dmwj Rwg 
95.31%, iv Í̄vNvU 95.016%, evwoNi 80.47%, wkÿv cÖwZôvb 50.63% Ab¨Zg| GLv‡b D‡jøL¨ †h GKB 
DËi`vZviv GKvwaK Ack‡b DËi Kivq Ab¨vb¨ cÖwZôvb¸‡jvi †ÿ‡Î kZKiv nvi Zzjbvg~jK Aby”P `„k¨gvb|   
 

mviwY 7.2 cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© MZ `k erm‡i Avcbvi GjvKvq ‡hme cÖwZôvb eb¨v/Rjve×Zvq ÿwZMÖ Í̄ n‡q‡Q  

 DËi`vZvi msL¨v 
(†gvU 640) 

kZKiv DËi`vZv 
(%) 

dmwj Rwg 610 95.31 

iv Í̄vNvU 609 95.16 

evoxNi 515 80.47 

¯‥yj 324 50.63 

‡`vKvbcvU 196 30.63 

gmwR` 172 26.88 

cywjk †÷kb 115 17.97 

gv`ªvmv 108 16.88 

K‡jR 100 15.63 

b`x e›`i I NvU 99 15.47 

Ab¨vb¨ 64 10.00 

GKB DËi`vZv GKvwaK Ack‡bi Rb¨ DËi K‡i‡Qb 
 

7.1.3 †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí MÖn‡Yi d‡j ‡hme m¤ú` I cÖwZôvb iÿv †c‡q‡Q  
 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKv‡fvMx DËi`vZvi Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j †h 
me cÖwZôvb Rjve×Zv †_‡K iÿv †c‡q‡Q Zvi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ dmwj Rwg 95.31%, iv Í̄vNvU 94.38%, 
evwoNi 82.03% Ges ¯‥zj 50.63%, K‡jR 15.63%, cywjk †÷kb 17.97% Ges agxq cÖwZôvb 26.88% 
eb¨v ev Rjve×vZv †_‡K iÿv †c‡q‡Q| GLv‡b D‡jøL¨ †h, GKB DËi`vZviv GKvwaK Ack‡b DËi Kivq Ab¨vb¨ 
cÖwZôvb¸‡jvi †ÿ‡Î kZKiv nvi Zzjbvg~jK Aby”P `„k¨gvb|   
 
 
 



cvZv-44 
 

mviwY 7.3 †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí MÖn‡Yi d‡j ‡hme m¤ú` I cÖwZôvb iÿv †c‡q‡Q  

 DËi`vZvi msL¨v 
(†gvU 640) 

kZKiv DËi`vZv 
(%) 

dmwj Rwg 610 95.31 
iv Í̄vNvU 604 94.38 
evoxNi 525 82.03 
¯‥yj 324 50.63 
‡`vKvbcvU 196 30.63 
gmwR` 172 26.88 
cywjk †÷kb 115 17.97 
gv`ªvmv 108 16.88 
K‡jR 100 15.63 
b`x e›`i I NvU 99 15.47 
Ab¨vb¨ 64 10.00 

GKB DËi`vZv GKvwaK Ack‡bi Rb¨ DËi K‡i‡Qb 
 

7.1.4 cÖKí GjvKvi †i¸‡jUi wbg©vY I †givgZ  

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DËi`vZvi Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, 612 Rb 
(95.6%) e‡j‡Qb GjvKvq †i¸‡jUi wbg©vY/‡givgZ Kiv n‡q‡Q; 282 Rb (46.08%) AskMÖnYKvixi g‡Z 
GjvKvq †i¸‡jU‡ii eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄vq Av‡Q; 330 Rb (59.92%) AskMÖnYKvixi g‡Z †i¸‡jUi¸‡jv 
cybivq †givgZ Kiv cÖ‡qvRb; 282 Rb (44.06%) AskMÖnYKvixi g‡Z wbwg©Z †i¸‡jUi¸‡jv mwVKfv‡e KvR 
Ki‡Q; 358 Rb (55.94%) AskMÖnYKvixi g‡Z †i¸‡jUi¸‡jv mwVKfv‡e KvR Ki‡Q bv; 532 Rb (83.1%) 
AskMÖnYKvixi g‡Z cvwb e¨e ’̄vcbv `j †i¸‡jUi¸‡jv cwiPvjbvi `vwq‡Z¡ i‡q‡Q Ges 413 Rb (64.5%) 
AskMÖnYKvix AwfgZ e¨³ K‡ib ‡h †i¸‡jUi wbg©vY/‡givg‡Zi ci cÖvK…wZK gv‡Qi Drcv`b K‡g‡Q| 
 

mviwY 7.4 cÖKí GjvKvi †i¸‡jUi wbg©vY I †givgZ msµvšÍ Z_¨vw`  

‡i¸‡jUi wbg©vY I †givgZ DËi`vZvi msL¨v 
 (†gvU 640) 

kZKiv DËi`vZv 
(%) 

†i¸‡jUi wbg©vY/‡givgZ Kiv n‡q‡Q 612 95.6 
†i¸‡jU‡ii eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄vq Av‡Q  282 46.08 
†i¸‡jUi †givgZ Kiv cÖ‡qvRb 330 59.92 
মনমভ ষত ভযগুল্পরটযগুল্পরা ঠিকবাল্পফ কাজ কযল্পছ  282 44.06 
মনমভ ষত ভযগুল্পরটযগুল্পরা ঠিকবাল্পফ কাজ কযল্পছ bv 358 55.94 

ভযগুল্পরটযগুল্পরায মযচারনায দামিল্পত্ব i‡q‡Q 532 83.1 

আনায এরাকাি ভযগুল্পরটয মনভ ষাণ/ভভযাভল্পতয য প্রাকৃমতক ভাল্পছয 
উৎাদন কল্পভল্পছ  

413 64.5 

 

7.1.5 cÖKí GjvKvi `j e¨e ’̄vcbv welqK Z_¨ 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DËi`vZvi Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, 414 (64.7%)  
Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZvi g‡Z ামন উন্নিন ভফাল্পড ষয কভ ষকতষায াল্পথ ব্যমক্তগত ভমাগল্পমাল্পগয ভােল্পভ মভমতয 

দস্য n‡q‡Q 165 Rb (25.8%) DcKvi‡fvMxi g‡Z cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji mfvcwZi াল্পথ ব্যমক্তগত ভমাগল্পমাল্পগয 

ভােল্পভ মভমতয দস্য n‡q‡Q 563 Rb (88.0%) DcKvi‡fvMxi g‡Z Water Management Group 

(WMG) দস্য ওিায জন্য ভকান ভস্যায ম্মুখীন nqwb, 579 Rb DcKvi‡fvMxi g‡Z Water Management 

Group (WMG) এয দস্যদ মথামথ মনিভ অনুযণ কল্পয ভনওিা ল্পিল্পছ (93.3%), 611 Rb DcKvi‡fvMxi 

g‡Z Water Management Group (WMG) gva¨‡g mdjZv m¤¢e n‡q‡Q (95.5%), 627 (98%) Rb 
AskMÖnYKvixi g‡Z মভমতগুল্পরায কাম ষক্রভ ঠিকবাল্পফ চরল্পছ Ges 64 Rb DcKvi‡fvMxi g‡Z প্রকল্প ভামিয য 

দর মযচারনাি ভস্যা ল্পে (10%) e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 
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mviwY 7.5 cÖKí GjvKvi `j e¨e ’̄vcbv welqK Z_¨mg~n 

`j e¨e ’̄vcbv welqK Z_¨ DËi`vZvi msL¨v 
 (†gvU 640) 

kZKiv DËi`vZv 
(%) 

ামন উন্নিন ভফাল্পড ষয কভ ষকতষায াল্পথ ব্যমক্তগত ভমাগল্পমাল্পগয ভােল্পভ 

মভমতয দস্য n‡q‡Q 
414 64.7 

cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji mfvcwZi াল্পথ ব্যমক্তগত ভমাগল্পমাল্পগয ভােল্পভ 

মভমতয দস্য n‡q‡Q 
165 25.8 

Water Management Group (WMG) দস্য ওিায জন্য ভকান 

ভস্যায ম্মুখীন nqwb  
563 88.0 

Water Management Group (WMG) এয দস্যদ মথামথ মনিভ 

অনুযণ কল্পয ভনওিা ল্পিল্পছ  
597 93.3 

Water Management Group (WMG) gva¨‡g wK mdjZv m¤¢e 
n‡q‡Q 

611 95.5 

মভমতগুল্পরায কাম ষক্রভ ঠিকবাল্পফ চরল্পছ  627 98.0 
প্রকল্প ভামিয য দর মযচারনাি ভস্যা ল্পে 64 10 

 

7.1.5.1 Water Management Group (WMG) Gi Kvh©wecwËi KviY 

mgxÿvq AskMÖnYKvix DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 13 Rb 
DcKvi‡fvMx DËi`vZvi g‡Z cvwb e¨e ’̄vcbv mwgwZi KwgwUi ‡¯̂”QvPvwiZv (48.28%), 15 Rb DcKvi‡fvMx  
g‡Z cvwb e¨e ’̄vcbv mwgwZi Ae¨e ’̄vcbv (51.72%) Ges gvÎ 3.45% DcKvi‡fvMxi g‡Z প্রকল্প ভামিয য 

cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji m`m¨‡`i gZv‣bK¨ †`Lv w`‡q‡Q| Gme gZv‣bK¨ wbimbK‡í evcvD‡evÕi mswkøó gwbUwisI 
iÿYv‡eÿY Kg©KZ©v‡`i cÖKí GjvKvq gv‡Sg‡a¨ cwi`k©‡bi e¨e ’̄v ivLv cÖ‡qvRb| 
 

 

wPÎ 7.1: WMGs mdjZv bv Avmvi KviY 
 

7.1.5.2 cÖKí GjvKvi mwgwZmg~‡ni †kqvi mÂ‡qi cwigvY 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 
Zv‡`i me©wb¤œ †kqvi mÂ‡qi cwigvY 18,990 UvKv Ges m‡ev©”P 38,17,741 UvKv| M‡o mwgwZi m`m¨‡`i 
†kqvi mÂ‡qi cwigvY 3,13,998.21 UvKv Ges Gi Mo e¨eavb 1,97,605.34 UvKv gvÎ| 
 

mviwY 7.6 mwgwZ¸‡jvi †kqvi mÂ‡qi cwigvY 
 

 eY©bvg~jK cwimsL¨vb (Descriptive Statistics) 

 RbmsL¨v 
N 

me©wb¤œ gvb 
(Minimum) 

m‡e©v”P gvb 
(Maximum) 

Mo 
(Mean) 

Mo e¨eavb 
(Std. Deviation) 

RbmsL¨v 640 18990 3817741 313998.21 197605.336 
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KwgwUi †m”QvPvwiZv Ae¨e¯’vcbv m`m¨‡`i gZv‣bK¨ 

44.83% 51.72% 

3.45% 
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7.1.5.3 cÖKí GjvKvi mwgwZi Acv‡ikb I †gBb‡U‡bÝ Kvh©µ‡gi aib  

mgxÿvq AskMÖnYKvix 627 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, cvwb e¨e ’̄vcbv mwgwZi 
Acv‡ikb I †gBb‡U‡bÝ Kvh©µg¸‡jv †h․_fv‡e Avw_©K mnvqZvq mK‡j wg‡jB K‡i _v‡K| 410 Rb 
(65.38%) DËi`vZvi g‡Z Zviv mK‡ji mn‡hvwMZvq mwgwZi Acv‡ikb I †gBb‡U‡bÝ Kvh©µg¸‡jv K‡i 
_v‡K, evKx 150 Rb (23.94%) DËi`vZvi g‡Z eo ai‡bi Acv‡ikb I †gB‡U‡bÝ Gi KvR¸‡jv cIi Gi 
Awd‡mi mnvqZvq m¤úbœ K‡ib Ges †KejgvÎ 67 Rb (10.68%) wb‡Ri e¨‡q m¤úbœ K‡ib e‡j AwfgZ e¨³ 
K‡ib| 
 

mviwY 7.7 mwgwZi Acv‡ikb I †gBb‡U‡bÝ Kvh©µg Kivi aib  
 

 DËi`vZvi msL¨v (†gvU 627) kZKiv DËi`vZv (%) 

mK‡j wg‡j 410 65.38 
cIi 150 23.94 
wb‡Ri e¨‡q  67 10.68 
 627 100 

 

7.1.6 cÖKí GjvKvi †m‡Pi cvwb cÖvwß welqK Z_¨mg~n 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 
630 Rb (98.4%) DcKvi‡fvMx DËi`vZvi K…wlRwg‡Z ‡mP cÖ`vb K‡ib| 559 Rb (87.3%) DcKvi‡fvMxi 
g‡Z 2006 mv‡ji Zzjbvq eZ©gv‡b †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi cvwb mieiv‡n ‡Kvb cwieZ©b 
n‡q‡Q, 503 Rb (78.6%) AskMÖnYKvixi g‡Z ‡PÂzzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi d‡j cÖ‡qvRbxq 
cwigvY ‡mP cvwb cvIqv hv‡”Q, 446 Rb (69.7%) AskMÖnYKvixi g‡Z ‡PÂzzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-
cÖKí cybe©vm‡bi d‡j cÖ‡qvRbxq cwigvY cvwb cÖvwß mK‡ji Rb¨B wbwðZ n‡q‡Q, 194 Rb (30.3%) 
AskMÖnYKvixi g‡Z ‡PÂzzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí cybe©vm‡bi d‡j cÖ‡qvRbxq cwigvY cvwb cÖvwß 
mK‡ji Rb¨B wbwðZ nqwb Ges 595 Rb (93%) AskMÖnYKvixi g‡Z cvwb e¨e ’̄vcbv `j (WMG)/cvwb 
e¨e ’̄vcbv mwgwZ (WMA) evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© KZ…©K wbavwiZ A‡_©i AwaK UvKv PvR© K‡i bv e‡j 
AwfgZ e¨³ K‡ib| 
 

mviwY 7.8 †m‡Pi cvwb cÖvwß welqK Z_¨vw`  
 

†mP cvwb cÖvwß DËi`vZvi msL¨v 
 (†gvU 640) 

kZKiv DËi`vZv 
(%) 

K…wlRwg‡Z ‡mP cÖ`vb K‡ib 630 98.4 
2006 mv‡ji Zzjbvq eZ©gv‡b †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-
cÖK‡íi cvwb mieiv‡n ‡Kvb cwieZ©b n‡q‡Q  559 87.3 

‡PÂzzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi d‡j cÖ‡qvRbxq cwigvY 
‡mP cvwb cvIqv hv‡”Q 503 78.6 

‡PÂzzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí cybe©vm‡bi d‡j cÖ‡qvRbxq 
cwigvY cvwb cÖvwß mK‡ji Rb¨B wbwðZ n‡q‡Q 446 69.7 

‡PÂzzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí cybe©vm‡bi d‡j cÖ‡qvRbxq 
cwigvY cvwb cÖvwß mK‡ji Rb¨B wbwðZ nqwb 194 30.3 

cvwb e¨e ’̄vcbv `j (WMG)/cvwb e¨e ’̄vcbv mwgwZ (WMA) 
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© KZ…©K wba ©vwiZ A‡_©i AwaK UvKv PvR© K‡i 
bv 

595 93.0 
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mviwY 7.9 bjK~‡ci cvwb welqK Z_¨vw` 

bjK~‡ci cvwb cÖvwß DËi`vZvi msL¨v 
 (†gvU 640) 

kZKiv 
DËi`vZv (%) 

প্রকল্পল্পয আওতাি bjK~c ’̄vcb Kiv n‡q‡Q 404 63.1 
bjK~c †hme ’̄v‡b ’̄vcb Kiv n‡q‡Q RbM‡Yi Pvwn`vi cÖwZdjb N‡U‡Q  533 83.3 
bjK~c¸‡jv hv‡`i evwoi Av½bvq emv‡bv n‡q‡Q ïay ZvivB e¨envi K‡i  337 52.7 
bjK~c¸‡jv hv‡`i evwoi Av½bvq emv‡bv n‡q‡Q Zviv Qvov Ab¨iv e¨envi 
K‡i 303 47.3 

bjK~c GjvKvq KwgDwbwUi bvixiv Avmv ¯̂v”Q›` †eva K‡i  625 97.7 
bjK~c¸‡jv ‡_‡K Av‡m©wbK gy³ cvwb cvIqv hv‡”Q  599 93.6 

 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, 404 Rb (63.1%) 
DcKvi‡fvMxi g‡Z প্রকল্পল্পয আওতাি bjK~c ’̄vcb Kiv n‡q‡Q, 533 Rb (83.3%) DcKvi‡fvMxi g‡Z bjK~c 

†hme ’̄v‡b ’̄vcb Kiv n‡q‡Q RbM‡Yi Pvwn`vi cÖwZdjb N‡U‡Q, 337 Rb (52.7%) DcKvi‡fvMxi g‡Z GB 
bjK~c¸‡jv hv‡`i evwoi Av½bvq emv‡bv n‡q‡Q ïay ZvivB e¨envi K‡i, 303 Rb (47.3%) DcKvi‡fvMxi g‡Z 
GB bjK~c¸‡jv hv‡`i evwoi Av½bvq emv‡bv n‡q‡Q Zviv Qvov Ab¨iv e¨envi K‡i, 625 Rb (97.7%) 
DcKvi‡fvMxi g‡Z bjK~c GjvKvq KwgDwbwUi bvixiv Avmv ¯̂v”Q›` †eva K‡i, 599 Rb (93.6%) 
AskMÖnYKvixi g‡Z GB bjK~c¸‡jv ‡_‡K Av‡m©wbK gy³ cvwb cvIqv hv‡”Q| 
 

Aciw`‡K, mgxÿvq AskMÖnYKvix 320 Rb K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, K‡›Uªvj MÖæc 
GjvKvi 72 Rb (22.5%) DËi`vZvi K…wlRwg‡Z ‡mP cÖ`vb Kivi my‡hvM †c‡q‡Qb Ges 248 Rb (77.5%) 
K‡›Uªvj MÖæc GjvKvi DËi`vZv AwfgZ e¨³ K‡ib †h cÖKíwU †_‡K Zviv Zv‡`i †Kvb K…wlRwg‡Z ‡mP cÖ`vb 
Kivi my‡hvM cv‡”Qb bv| K‡›Uªvj MÖæ‡ci Rb¨I †mP mnvqZv cÖKí nv‡Z †bIqv †h‡Z cv‡i| 

 
wPÎ 7.2: K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq dm‡ji Rwg‡Z ‡mP cÖ`vb 

  

7.1.6.1 Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm  

`wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 269 Rb (42%) 
DcKvi‡fvMx DËi`vZvi g‡Z Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm ‡PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi, 129 Rb 
(20.2%) DcKvi‡fvMxi g‡Z Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm cÖKí ewnf©~Z Ab¨ †Kvb Drm n‡Z, 35 Rb (5.5%) 
DcKvi‡fvMxi g‡Z Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm b`x/Lvj, 116 Rb (18.1%) DcKvi‡fvMxi g‡Z Rwg‡Z ‡m‡Pi 
cvwbi Drm Mfxi bjK~c Ges 91 Rb (14.2%) DcKvi‡fvMxi g‡Z Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm AMfxi bjK~c 
e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 
 

Ab¨w`‡K 149 Rb (46.6%) K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZvi g‡Z Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi cÖKí ewnf©~Z Ab¨ †Kvb Drm 
n‡Z 95 Rb (29.7%) K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZvi we‡ePbvq Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm e„wói cvwb, 15 Rb 
(67.2%) K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZvi Z_¨vbymv‡i Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm b`x/Lvj, 50 Rb (15.6%) K‡›Uªvj 
MÖæc DËi`vZvi g‡Z Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm Mfxi bjK~c, 10 Rb (3.1%) K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZvi g‡Z 
Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm AMfxi bjK~c Ges 5 Rb (1.6%) DcKvi‡fvMxi g‡Z Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwb Ab¨ Drm 
e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 

n¨ uv 
76% 

bv 
24% bv 

24% 
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mviwY 7.10 Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm 
 

 DcKvi‡fvMx K…lK K‡›Uªvj MÖæc K…lK 
DËi`vZvi 

msL¨v 
 (†gvU 640) 

kZKiv 
DËi`vZv 

(%) 

DËi`vZvi 
msL¨v 

 (†gvU 320) 

kZKiv 
DËi`vZv 

(%) 

†PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi gva¨‡g 269 42.0 - - 

cÖKí ewnf©~Z Ab¨ †Kvb Drm n‡Z 129 20.2 149 46.6 

e„wói cvwb - - 95 29.7 

b`x/Lvj 35 5.5 15 67.2 

Mfxi bjK~c 116 18.1 50 15.6 

AMfxi bjK~c 91 14.2 10 3.1 

Ab¨ Drm - - 5 1.6 
 

7.1.6.2 2006 mv‡ji Zzjbvq eZ©gv‡b ‡PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi cvwb mieiv‡n cwieZ©b  

†PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 157 Rb (28.09%) mgxÿvq AskM ÖnYKvix 
DcKvi‡fvMx DËi`vZvi g‡Z cvwb mieiv‡ni cwigvY Lye †ewk †e‡o‡Q, 110 Rb (19.68%) DcKvi‡fvMxi g‡Z 
†ewk cwigvY †e‡o‡Q, 335 Rb (59.93%) DcKvi‡fvMxi g‡Z ‡gvUvgywU †e‡o‡Q, 50 Rb (8.94%) 
AskMÖnYKvixi g‡Z Aí cwigvY †e‡o‡Q, 23 Rb (4.11%) AskMÖnYKvixi g‡Z Aí cwigvY K‡g‡Q Ges 3 Rb 
(0.54%) DcKvi‡fvMxi g‡Z cvwb mieivn c~‡e©i b¨vq AcwiewZ©Z i‡q‡Q e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 
 

 
wPÎ 7.3: cÖKíwU ïiæi Av‡M (2006) I eZ©gv‡b (2018) cvwb mieiv‡ni cwieZ©b 

 

7.1.6.3  †PÂzzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi d‡j ‡mP cvwb cvIqv cwigvY 
 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, `wÿY-cwðgvÂjxq 
mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 68 Rb (13.52%) DcKvi‡fvMx 
AskMÖnYKvix DËi`vZvi g‡Z ‡mP cvwb Lye †ewk cvIqv hvq, 184 Rb (36.58%) DcKvi‡fvMxi g‡Z ‡m‡Pi 
cvwb †ewk cvIqv hvq, 408 Rb (81.11%) DcKvi‡fvMxi g‡Z ‡m‡Pi cvwb †gvUvgywU cvIqv hvq, 63 Rb 
(12.52%) DcKvi‡fvMxi g‡Z Aí cwigvY cvIqv hvq e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib|  
 

mviwY 7.11 †PÂzzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi d‡j ‡m‡Pi cvwb cvIqvi cwigvY 
 

 DËi`vZvi msL¨v  (†gvU 640) kZKiv DËi`vZv (%) 
Lye †ewk 68 13.52 
†ewk 184 36.58 
†gvUvgywU 408 81.11 
Aí cwigvY 63 12.52 
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7.1.6.4 dmj Drcv`b I Drcv`bkxjZv msµvšÍ Z_¨mg~n 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, `wÿY-cwðgvÂjxq 
mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 427 Rb (66.7%) DcKvi‡fvMx 
AskMÖnYKvix DËi`vZvi g‡Z ‡mP cÖKí ‡_‡K mnvqZv cv‡”Q, 213 Rb (33.3%) DcKvi‡fvMxi g‡Z ‡mP 
cÖKí ‡_‡K ‡Kvb cÖKvi mnvqZv cv‡”Q bv, 529 Rb (82.7%) DcKvi‡fvMxi g‡Z ‡mP myweav e„w×i Kvi‡Y dmj 
Drcv`‡b wfbœZv G‡m‡Q, 529 Rb (82.7%) DcKvi‡fvMxi g‡Z ভচ সুমফধা াওিায কাযল্পণ Zv‡`i জমভল্পত 

ল্পষ্যয উৎাদন বৃমি ভল্পিল্পছ e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 
 

mviwY 7.12 dmj Drcv`b I Drcv`bkxjZv msµvšÍ Z_¨vw`  
 

dmj Drcv`b I Drcv`bkxjZv DËi`vZvi 
msL¨v 

kZKiv DËi`vZv 
(%) 

‡mP cÖKí ‡_‡K mnvqZv cv‡”Q 427 66.7 

‡mP cÖKí ‡_‡K ‡Kvb cÖKvi mnvqZv cv‡”Qbv 213 33.3 

‡mP myweav e„w×i Kvi‡Y dmj Drcv`‡b wfbœZv G‡m‡Q  529 82.7 

ভচ সুমফধা াওিায কাযল্পণ আনায জমভল্পত ল্পষ্যয উৎাদন বৃমি ভল্পিল্পছ  529 82.7 
 

7.1.6.5 †mP cÖKí ‡_‡K mnvqZv cÖvwßi aib  

mgxÿvq AskMÖnYKvix DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, `wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb 
m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 365 Rb (85.48%) DcKvi‡fvMx AskMÖnYKvix 
DËi`vZvi g‡Z mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKí ‡_‡K mnvqZv cv‡”Qb, 213 Rb (33.3%) 
DcKvi‡fvMxi g‡Z ‡mP cÖKí ‡_‡K ‡Kvb cÖKvi mnvqZv cv‡”Qbv Ges 62 Rb (14.52%) DcKvi‡fvMxi g‡Z 
Ab¨ ‡mP cÖKí ‡_‡K mnvqZv cv‡”Qb e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 
 

mviwY 7.13 †mP cÖKí ‡_‡K mnvqZv cÖvwßi aib  

 DËi`vZvi msL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKí ‡_‡K 365 85.48 

Ab¨ ‡Kvb ‡mP cÖKí ‡_‡K 62 14.52 
 

7.1.6.6 Rwg‡Z dmj Pv‡li wbweoZv e„w× bv cvIqvi KviY 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, 144 Rb (22.5%) 
DcKvi‡fvMx AskMÖnYKvix DËi`vZvi g‡Z Rwg wbPz nIqvi Kvi‡Y Rjve×Zv m„wó nq, 462 Rb (72.2%) 
DcKvi‡fvMxi g‡Z ‡m‡Pi cvwb cÖKí ‡_‡K mviv eQi mgvb nv‡i cvwb cvIqv hvq bv, 20 Rb (3.1%) 
DcKvi‡fvMxi g‡Z mieivn †Wª‡bi cvwbi mieivn ÿgZv Kg _v‡K, 12 Rb (1.9%) AskMÖnYKvixi g‡Z 
cv‡¤úi `ÿZvi Afv‡e cvwb mieivn Kg _v‡K Ges 2 Rb (0.3%) DcKvi‡fvMxi g‡Z Ab¨vb¨ KviY i‡q‡Q 
e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 

 

mviwY 7.14 Rwg‡Z dmj Pv‡li wbweoZv e„w× bv cvIqvi KviY 
 

  DËi`vZvi msL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

Rwg wbPz nIqvi Kvi‡Y Rjve×Zv m„wó nq 144 22.5 
mviv eQi mgvb nv‡i cvwb cvIqv hvq bv 462 72.2 
cvwbi †hvMvb ev mieivn ÿgZv Kg _v‡K 20 3.1 
cv‡¤úi `ÿZvi Afv‡e cvwb mieivn Kg _v‡K 12 1.9 
Ab¨ †Kvb KviY 2 0.3 

‡gvU 640 100 
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7.1.6.7 †mP myweav e„w×i Kvi‡Y dmj Drcv`‡b wfbœZvi aib 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, `wÿY-cwðgvÂjxq 
mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j ‡mP myweav e„w×i Kvi‡Y dmj Drcv`‡b wfbœZv 
cwijwÿZ n‡q‡Q| 520 Rb (98.30%) DcKvi‡fvMx AskMÖnYKvix DËi`vZv e‡jb cÖK‡íi d‡j iwe k‡m¨i 
Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 510 Rb (96.41%) DcKvi‡fvMxi g‡Z D”Pdjbkxj Rv‡Zi e¨envi e„w× †c‡q‡Q Ges 
398 Rb (75.24%) DcKvi‡fvMxi g‡Z kvK mewRi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 
 

mviwY 7.15 †mP myweav e„w×i Kvi‡Y dmj Drcv`‡b wfbœZvi aib 
 

 DËi`vZvi msL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

iwe k‡m¨i Drcv`b e„w× †c‡q‡Q 520 98.30 

D”Pdjbkxj Rv‡Zi e¨envi e„w× †c‡q‡Q 510 96.41 

kvK mewRi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q 398 75.24 

GKB DËi`vZv GKvwaK Ack‡bi Rb¨ DËi K‡i‡Qb 
 

7.1.7  2006 mv‡ji Zzjbvq 2018 mv‡j †m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwg e„w×i cwigvY  

mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, `wÿY-cwðgvÂjxq 
mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j ‡mP AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY e„w× 
†c‡q‡Q| cÖvß DcvË we‡køl‡Y ‡`Lv hvq, 2006 mv‡j †hLv‡b me©wb¤œ †m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY wQj 2 
GKi 2018 mv‡j †mLv‡b me©wb¤œ †m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY e„w× †c‡q `uvwo‡q‡Q 50 GKi| Avevi 
2006 mv‡j †hLv‡b m‡e©v”P †m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY wQj 80 GKi 2018 mv‡j †mLv‡b m‡e©v”Pœ †m‡Pi 
AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY e„w× †c‡q `vwo‡q‡Q 150 GKi| Aciw`‡K, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvi cÖvß DcvË 
we‡køl‡Y ‡`Lv hvq, 2006 mv‡j †hLv‡b me©wb¤œ †m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY wQj 0.15 GKi Ges m‡e©v”P 
200 GKi| K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq M‡o Rwgi cwigvY 18.53 GKi| 
 

 
 

wPÎ 7.4: DcKvi‡fvMx GjvKvq †m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwg e„w×i cwigvY 
 

Ab¨w`‡K, mgxÿvq AskMÖnYKvix 320 Rb K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, dmj Pv‡l 
‡m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY e„w× †c‡q‡Q| K‡›Uªvj MÖæc GjvKvi DËi`vZv‡`i g‡Z, 230 Rb (71.9%) 
e‡jb †h, 2006 mv‡ji Zzjbvq eZ©gv‡b dmj Pv‡l ‡m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY e„w× †c‡q‡Q| †KejgvÎ 90 
Rb (28.1%) K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZv e‡jb dmj Pv‡l ‡m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY AcwiewZ©Z i‡q‡Q| 
K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZv 75 R‡bi (83.33%) g‡Z †m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY bv evovi KviY nj GLv‡b 
mviv eQi †m‡Pi cvwb cvIqv hvq bv, d‡j dmj Drcv`b KwVb| Avevi 50 R‡bi (55.56%) g‡Z wb‡Ri Rwgi 
cwigvY Kg weavq Rwgi cwigvY ev‡owb, Avevi 56 R‡bi (62.22%) g‡Z Rwg‡Z †mP cÖ`v‡b LiP Zzjbvg~jK 
†ewk weavq Rwgi cwigvY e„w× cvqwb, ‡KejgvÎ 25 R‡bi (27.78%) g‡Z †mP cvwbi Afv‡e me ai‡bi dmj 
Drcv`b Kiv m¤¢e bq weavq K‡›Uªvj GjvKvq †m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY e„w× cvqwb|  
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mviwY 7.16 K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq †m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY bv evovi KviY  

 DËi`vZvi msL¨v kZKiv DËi`vZv (%) 

mviv eQi †m‡Pi cvwb cvIqv hvq bv, d‡j dmj Drcv`b KwVb 75 83.33 
wb‡Ri Rwgi cwigvY Kg 50 55.56 
Rwg‡Z †mP cÖ`v‡b LiP †ewk 56 62.22 
†mP cvwbi Afv‡e me ai‡bi dmj Drcv`b Kiv m¤¢e bq 25 27.78 

 

7.1.7.1 cÖwZ kZvsk Rwg‡Z av‡bi Drcv`b e„w×i cwigvY   

mgxÿvq AskMÖnYKvix DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, cÖK‡íi Av‡M (2006) cÖwZ 
kZvsk Rwg‡Z av‡bi Drcv`b wQj 10 †KwR, hv cÖKí ev Í̄evq‡bi ci cÖwZ kZvsk Rwg‡Z av‡bi Drcv`b †e‡o 
`uvovq 30 †KwR‡Z| A_©vr cÖKíwU ev Í̄evq‡b av‡bi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q| Aciw`‡K, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq cÖwZ 
kZvsk Rwg‡Z av‡bi Drcv`b 30 †KwR| 
 
 

 
 

wPÎ 7.5: cÖwZ kZvsk Rwg‡Z av‡bi Drcv`b e„w×i cwigvY 
 
 

7.1.7.2  cÖwZ kZvsk Rwg‡Z M‡gi Drcv`b e„w×i cwigvY   

mgxÿvq AskMÖnYKvix DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, `wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb 
m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKíwU ev Í̄evq‡bi Av‡M (2006) cÖwZ kZvsk Rwg‡Z M‡gi Drcv`b wQj 8 †KwR 
hv cÖKí ev Í̄evq‡bi ci cÖwZ kZvsk Rwg‡Z M‡gi Drcv`b †e‡o `uvovq 15 †KwR‡Z| A_©vr cÖKíwU ev Í̄evq‡bi 
d‡j M‡gi Drcv`b cÖvq wØ¸b e„w× †c‡q‡Q| Aciw`‡K, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq cÖwZ kZvsk Rwg‡Z M‡gi Drcv`b 
7 †KwR| 
 

 
 

wPÎ 7.6: cÖwZ kZvsk Rwg‡Z M‡gi Drcv`b e„w×i cwigvY 

cÖK‡íi Av‡M (2006) 
cÖwZ kZvsk Rwg‡Z 

av‡bi Drcv`b  
(10 †KwR) 

cÖK‡íi Av‡M (2018) 
cÖwZ kZvsk Rwg‡Z 

av‡bi Drcv`b (†KwR), 
30 

cÖK‡íi Av‡M (2006) 
cÖwZ kZvsk Rwg‡Z 
M‡gi  Drcv`b (8 

†KwR),  

cÖK‡íi Av‡M (2018) 
cÖwZ kZvsk Rwg‡Z 

M‡gi  Drcv`b (†KwR), 
15 

cÖK‡íi c‡i (2018) 
cÖwZ kZvsk Rwg‡Z 
av‡bi Drcv`b (30 

†KwR) 

cÖK‡íi c‡i (2018) 
cÖwZ kZvsk Rwg‡Z 
M‡gi Drcv`b  (15 

†KwR.) 
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7.1.7.3  †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi d‡j dm‡ji wbweoZv     

mgxÿvq AskMÖnYKvix DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Z_¨ we‡kølY K‡i Rvbv hvq, `wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb 
m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Av‡Mi Zzjbvq Rwg‡Z †ewk dmj djv‡bv m¤¢e n‡q‡Q| 
DcKvi‡fvMx 515 Rb (80.5%) K…l‡Ki g‡Z Av‡Mi Zzjbvq dm‡ji wbweoZv e„w× †c‡q‡Q| gvÎ 125 Rb 
(19.5%) g‡b K‡ib Zv‡`i Rwg‡Z GLbI GKwU dmjB Drcbœ nq| 
 
 

 
 

wPÎ 7.7: †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi d‡j dm‡ji wbweoZv e„w× 

  

7.1.7.4  cÖKí Kvh©µ‡gi Av‡M (2006) I eZ©gv‡b (2018) K…wl Rwgi cwigvY e„w× 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi gva¨‡g cÖvß †PÂ zixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M (2006) I c‡ii 
(2018) Z_¨ we‡kølY K‡i †`Lv hvq †h, ms¯‥vi cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M 53372 kZvsk Rwg‡Z GKK dmj 
Drcbœ n‡Zv| Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci gvÎ 29084 kZvsk Rwg‡Z GKK dmj Drcbœ n‡”Q| Avevi, 
ms¯‥vi cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M 24757 kZvsk Rwg‡Z `yBwU K‡i dmj Drcbœ n‡Zv| Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi 
ci 61710 kZvsk Rwg‡Z `yBwU K‡i dmj Drcbœ n‡”Q| Avevi cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M 6760 kZvsk Rwg‡Z 
wZbwU K‡i dmj Drcbœ n‡Zv| Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci eZ©gv‡b 22576 kZvsk Rwg‡Z wZbwU K‡i dmj 
Drcbœ n‡”Q| 
 
mviwY 7.17 cÖKí Kvh©µ‡gi Av‡M (2006) I eZ©gv‡b (2018) K…wl Rwgi cwigvY e„w× 
 

Rwgi aib 

cÖKí GjvKvq K…wl Rwgi 
cwigvY 

cÖKí ewn©f~Z K‡›Uªvj MÖæc 
GjvKvq K…wl Rwgi 

cwigvY 
cÖK‡íi 
Av‡M 

(2006) 

cÖK‡íi 
ci 

(2018) 

K…wl Rwgi 
cwigvY 

(2006) 

K…wl Rwgi 
cwigvY 
(2018) 

GKK dmj Drcv`‡b wb‡qvwRZ K…wl Rwgi cwigvY 
(kZvsk) 

53372 29084 20987 17897 

`yB dmj Drcv`‡b wb‡qvwRZ K…wl Rwgi cwigvY 
(kZvsk) 

24757 61710 29846 37242 

wZb dmj Drcv`‡b wb‡qvwRZ K…wl Rwgi cwigvY 
(kZvsk) 

6760 22576 17170 17283 

 
Aciw`‡K, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvq mgxÿvi gva¨‡g cÖvß Z‡_¨I Av‡jv‡K 2006 mvj I 2018 mv‡ji Z_¨ we‡kølY 
K‡i †`Lv hvq †h, 2006 mv‡j 20987 kZvsk Rwg‡Z GKK dmj Drcbœ n‡Zv| Aciw`‡K 2018 mv‡j 17897 
kZvsk Rwg‡Z GKK dmj Drcbœ n‡”Q| Avevi, 2006 mv‡j 29846 kZvsk Rwg‡Z `yB dmj Drcbœ n‡Zv| 
Aciw`‡K 2018 mv‡j 37242 kZvsk Rwg‡Z `yB dmj Drcbœ n‡”Q| Avevi 2006 mv‡j 17170 kZvsk Rwg‡Z 
wZb dmj Drcbœ n‡Zv| Aciw`‡K 2018 mv‡j 17283 kZvsk Rwg‡Z wZb dmj Drcbœ n‡”Q|  
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7.1.8 grm¨Rxex‡`i Ici cÖK‡íi cÖfve msµvšÍ Z_¨vw` 

7.1.8.1 †PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi ms¯‹v‡ii Kvi‡Y ‡mP GjvKvq grm¨ Pv‡li Ici cÖfve  
 

 
wPÎ 7.8: ‡mP GjvKvq grm¨ Pv‡li Ici cÖfve 

 

Dc‡ii cvB mviwY n‡Z †`Lv hvq †h, DcKvi‡fvMx 357 Rb (55.8%) DËi`vZv‡`i ch©‡eÿYvbymv‡i †PÂzixwej 
Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j ‡mP GjvKvq cÖvK…wZK gvQ Pv‡li Ici †bwZevPK cÖfve c‡o‡Q| 
Aciw`‡K, DcKvi‡fvMx 283 Rb (44.2%) DËi`vZvi we‡ePbvq gvQ Pv‡li Ici †Zgb †Kvb cÖfve c‡owb| 
KviY AbymÜv‡b Rvbv hvq, Gme grm¨Pvlxiv GLb K¨vjPvi wdmvwiR c×wZ‡Z grm¨ Pvl Ki‡Qb|   
 

mviwY 7.18 grm¨Rxex‡`i Ici cÖK‡íi cÖfv‡ei aib 
 

 DËi`vZvi msL¨v (†gvU 640) kZKiv DËi`vZv (%) 

gv‡Qi Drcv`b ‡e‡o‡Q 248 69.46 

gv‡Qi Drcv`b K‡g‡Q 100 28.01 

gv‡Qi Drcv`b AcwiewZ©Z i‡q‡Q 12 3.36 
 

 
Dc‡ii mviwY n‡Z †`Lv hvq †h, DcKvi‡fvMx 248 Rb (69.49%) DËi`vZv‡`i ch©‡eÿYvbymv‡i †PÂzixwej 
Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j ‡mP GjvKvq K¨vjPvi wdmvwiR Gi Drcv`b ‡e‡o‡Q| †KejgvÎ, 
DcKvi‡fvMx 100 Rb (28.01%) DËi`vZvi we‡ePbvq cÖvK…wZK gv‡Qi Drcv`b K‡g‡Q| Aciw`‡K, 
DcKvi‡fvMx 12 Rb (3.36%) DËi`vZvi we‡ePbvq gv‡Qi Drcv`b AcwiewZ©Z i‡q‡Q|  
 

7.1.8.2 cÖKí GjvKvi K¨vcPvi wdmvwiR (capture fisherise) Gi Drcv`b n«vm  
 
 

 
wPÎ 7.9: ‡mP GjvKvq K¨vcPvi wdmvwiR Gi Drcv`b 
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Ic‡ii cvB mviwY n‡Z †`Lv hvq †h, DcKvi‡fvMx 223 Rb (78.80%) DËi`vZv‡`i ch©‡eÿYvbymv‡i 

†PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j ‡mP GjvKvq K¨vcPvi wdmvwiR (capture 
fisherise) Gi Drcv`b n«vm ‡c‡q‡Q| †KejgvÎ, DcKvi‡fvMx 60 Rb (21.20%) DËi`vZvi we‡ePbvq 

K¨vcPvi wdmvwiR (capture fisherise) Gi Drcv`b AcwiewZ©Z i‡q‡Q|  
 

7.1.8.3 KvjPvi wdmvwiR (culture fisheries) Gi Drcv`b e„w× 

 
 

wPÎ 7.10: ‡mP GjvKvq KvjPvi wdmvwiR Gi Drcv`b 
 

 

Dc‡ii cvB mviwY n‡Z †`Lv hvq †h, DcKvi‡fvMx 481 Rb (75.16%) DËi`vZv‡`i ch©‡eÿYvbymv‡i †PÂzixwej 

Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j ‡mP GjvKvq KvjPvi wdmvwiR (culture fisherise) Gi 
Drcv`b e„w× ‡c‡q‡Q| †KejgvÎ, DcKvi‡fvMx 159 Rb (24.84%) DËi`vZvi we‡ePbvq KvjPvi wdmvwiR 

(culture fisherise) Gi Drcv`b †Zgb GKUv e„w× cvqwb|  
 
7.1.8.4 KvjPvi wdmvwiR (culture fisheries) Gi Drcv`‡bi gva¨‡g Avq e„w×  
 

 
wPÎ 7.11: ‡mP GjvKvq KvjPvi wdmvwiR Drcv`‡bi gva¨‡g Avq e„w× 

 
Dc‡ii cvB mviwY n‡Z †`Lv hvq †h, DcKvi‡fvMx 604 Rb (94.4%) DËi`vZv‡`i ch©‡eÿYvbymv‡i †PÂzixwej 
Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j ‡mP GjvKvq KvjPvi wdmvwiR (culture fisheries) Gi 
Drcv`‡bi d‡j Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b Avq e„w× †c‡q‡Q| Aciw`‡K, DcKvi‡fvMx 36 Rb (5.6%) 
DËi`vZvi we‡ePbvq KvjPvi wdmvwiR (culture fisheries) Gi Drcv`‡bi d‡j Av‡Mi Zzjbvq Avq †ZgbUv 
ev‡owb|  
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7.1.9 cwi‡e‡ki Ici mgwš^Z cvwb m¤ú` cÖK‡íi cÖfve msµvšÍ Z_¨vw` 
 

cwi‡e‡ki Ici mgwš^Z cvwb m¤ú` cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z cÖ‡kœi Rev‡e 462 Rb (72.2%) mgxÿvq 
AskMÖnYKvix DËi`vZv e‡jb cÖK‡íi d‡j ‡PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi ms¯‥v‡ii Kvi‡Y ¯̂vfvweK 
e„wói cvwb‡Z Rjve×Zv m„wó n‡”Q, 510 Rb (96.41%) AskMÖnYKvixi g‡Z jebv³ cvwb Rwg‡Z AbycÖ‡e‡ki 
wbqš¿Y Kiv m¤¢e n‡q‡Q Ges 495 Rb (77.3%) AskMÖnYKvixi Z_¨ g‡Z cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j `y‡h©vM cÖkgb 
n‡q‡Q e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| myZivs cÖKíwUi d‡j `y‡h©vM cÖkgb m¤¢e n‡q‡Q Ges Rjve×ZvI wbimb m¤¢e 
n‡q‡Q| Z‡e AwZ e„wó RwbZ Rjve×Zv wbqš¿‡Y Rjvavi wbg©vY Kiv cv‡i| 
 

mviwY 7.19 cwi‡e‡ki Ici mgwš^Z cvwb m¤ú` cÖK‡íi cÖfve msµvšÍ Z_¨vw` 
 

cwi‡e‡ki Ici cÖK‡íi cÖfve  DËi`vZvi msL¨v 
 (†gvU 640) 

kZKiv DËi`vZv 
(%) 

†PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi ms¯‥v‡ii Kvi‡Y 
¯̂vfvweK e„wói cvwb‡Z Rjve×Zv m„wó nq  

462 72.2 

jebv³ cvwb Rwg‡Z AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Kiv m¤¢e n‡q‡Q 510 96.41 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j `y‡h©vM cÖkgb n‡q‡Q  495 77.3 

GKB DËi`vZv GKvwaK Ack‡bi Rb¨ DËi K‡i‡Qb 
 

7.1.10  bvixi ÿgZvqb msµvšÍ Z_¨vw` 

bvixi ÿgZvqb m¤úwK©Z cÖ‡kœi Rev‡e 597 Rb (90.5%) mgxÿvq AskMÖnYKvix DËi`vZv e‡jb cvwb 
e¨e ’̄vcbv msMV‡b bvix m`‡m¨i Dcw ’̄wZ i‡q‡Q, 459 Rb (77.3%) AskMÖnYKvixi g‡Z bvixi wn‡m‡e Avcbvi 
‡mB msMV‡b wKsev cwiev‡i wm×všÍ MÖn‡Yi ‡ÿ‡Î bvix‡`i gZvgZ ev Í̄evqb Kiv nq, 302 Rb (47.19%) 
AskMÖnYKvixi g‡Z bvixi wn‡m‡e A_©‣bwZK welq wbqš¿Y wKsev ¯̂vaxbfv‡e gZvgZ Kivi ÿgZv Zvi i‡q‡Q, 
280 Rb (43.75%) AskMÖnYKvixi g‡Z bvix wn‡m‡e Avcwb cyiæ‡li cvkvcvwk mgmy‡hvM myweav †fvM Ki‡Z 
cv‡ib Ges 280 Rb (43.75%) AskMÖnYKvixi Z_¨ g‡Z cwieev‡i bvix wn‡m‡e Avcbvi Kv‡Ri ¯̂xK…wZ cvb 
e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| 
 

mviwY 7.20 bvixi ÿgZvqb msµvšÍ Z_¨vw`  

bvixi ÿgZvqb DËi`vZvi msL¨v 
 (†gvU 640) 

kZKiv DËi`vZv 
(%) 

cvwb e¨e ’̄vcbv msMV‡b bvix m`‡m¨i Dcw ’̄wZ Av‡Q  579 90.5 

bvix wn‡m‡e msMV‡b wKsev cwiev‡i wm×všÍ MÖn‡Yi ‡ÿ‡Î gZvgZ 
ev Í̄evqb  

495 77.3 

A_©‣bwZK welq wbqš¿Y wKsev ¯̂vaxbfv‡e gZvgZ Kivi ÿgZv  302 47.19 
bvix wn‡m‡e cyiæ‡li cvkvcvwk mgmy‡hvM myweav †fvM  280 43.75 
cwieev‡i bvix wn‡m‡e Kv‡Ri ¯̂xK…wZ  280 43.75 

GKB DËi`vZv GKvwaK Ack‡bi Rb¨ DËi K‡i‡Qb 
 

7.1.11  cÖwkÿY msµvšÍ Z_¨vw` 

cÖKíwUi cÖwkÿY m¤úwK©Z cÖ‡kœi Rev‡e 510 Rb (96.41%) mgxÿvq AskMÖnYKvix DËi`vZv e‡jb ‡PÂzixwej 
Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí †_‡K cÖwkÿY †c‡q‡Qb, 520 Rb (98.30%) AskMÖnYKvixi g‡Z fwel¨‡Z 
Kg©`ÿZv weKv‡k Av‡iv cÖwkÿY cÖZ¨vkv ev cÖ‡qvRb‡eva Av‡Q e‡j AwfgZ e¨³ K‡ib| Aciw`‡K 320 Rb 
mgxÿvq AskMÖnYKvix K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZv e‡jb ‡PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí †_‡K gvÎ 2 Rb 
(0.6%) dmj Drcv`b, grm¨ Pvl I Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Ûi Ici cÖwkÿY cÖwkÿY †c‡q‡Qb| Aewkó 318 Rb 
(99.4%) K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZv e‡jb †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí †_‡K Zviv †Kvb cÖwkÿY jvf 
K‡ibwb| 
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mviwY 7.21 DcKvi‡fvMx‡`i cÖwkÿY msµvšÍ Z_¨vw` 

cÖwkÿY msµvšÍ DËi`vZvi msL¨v 
 (†gvU 640) 

kZKiv DËi`vZv 
(%) 

‡PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí †_‡K cÖwkÿY †c‡q‡Qb  510 96.41 

fwel¨‡Z Avcbvi Kg©`ÿZv weKv‡k Av‡iv cÖwkÿY cÖZ¨vkv ev 
cÖ‡qvRb‡eva K‡ib  

520 98.30 
 
 
 
 

 

wPÎ 7.12: Dc-cÖKí †_‡K K‡›Uªvj MÖæc GjvKvi cÖwkÿY cÖvwß welqK Z_¨ 
 

7.1.12 Rbmvavi‡Yi Rxeb I RxweKvi gvb msµvšÍ Z_¨vw` 
 

`wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Rbmvavi‡Yi Rxeb I 
RxweKvi gvb Dbœqb N‡U‡Q e‡j mgxÿvq AskMÖnYKvix DËi`vZviv gZvgZ e¨³ K‡ib| Rbmvavi‡Yi Rxeb I 
RxweKvi gvb m¤úwK©Z cÖ‡kœi Rev‡e 636 Rb (99.4%) mgxÿvq AskMÖnYKvix DËi`vZv e‡jb †PÂzixwej Dc-
cÖKí I bovBj Dc-cÖKí GjvKvq ‡mP myweav e„w×i d‡j Avq e„w× †c‡q‡Q, 632 Rb (98.7%) AskMÖnYKvixi 
g‡Z ‡PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi Kvi‡Y K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb †e‡o‡Q, 640 Rb (100%) 
AskMÖnYKvixi g‡Z cÖKí ev Í̄evq‡bi Kvi‡Y Avw_©K Ae ’̄vi DbœwZ n‡q‡Q, 635 Rb (99.2%) AskMÖnYKvixi 
g‡Z ‡PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi Kvi‡Y K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb †e‡o‡Q Ges 630 Rb 
(98.44%) AskMÖnYKvixi g‡Z `wi`ªZv n«vm cvIqvq, mšÍvb‡`i †jLvcovi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q e‡j AwfgZ e¨³ 
K‡ib| Ab¨w`‡K, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvi 260 Rb (81.2%) DËi`vZvi g‡Z ‡mP myweav bv _vKvi Kvi‡Y Zv‡`i 
GjvKvq K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb nªvm †c‡q‡Q| 
 

mviwY 7.22 Rbmvavi‡Yi Rxeb I RxweKvi gvb msµvšÍ Z_¨vw`  

Rbmvavi‡Yi Rxeb I RxweKvi gvb DËi`vZvi msL¨v 
 (†gvU 640) 

kZKiv DËi`vZv 
(%) 

‡PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí GjvKvq ‡mP myweav e„w×i 
d‡j Avq e„w× †c‡q‡Q 

636 99.4 

‡PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi Kvi‡Y K…wl kÖwg‡Ki 
Kg©ms ’̄vb †e‡o‡Q 

632 98.7 

cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j Avw_©K Ae ’̄vi DbœwZ n‡q‡Q 640 100 
‡PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi Kvi‡Y K…wl kÖwg‡Ki 
Kg©ms ’̄vb †e‡o‡Q 

635 99.2 

`wi`ªZv n«vm cvIqvq mšÍvb‡`i †jLvcovi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q 630 98.44 
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7.1.13 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j K…wl †_‡K †gvU evrmwiK Avq e„w× 
 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ mKj (100%) DËi`vZvi (640 
Rb) g‡Z †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi KvR ev Í̄evq‡bi d‡j cÖKí GjvKvi gvby‡li Avq c~‡e©i 
Zzjbvq e„w× †c‡q‡Q| mgxÿvq AskMÖnYKvix DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i cÖ`Ë Z_¨ DcvË we‡kølY K‡i †`Lv hvq 
†h, cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M (2006 mv‡j) cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx K…lK‡`i me©wb¤œ evrmwiK Avq wQj cÖvq 
lvU nvRvi (60000/-) UvKv; Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci (2018) mv‡j Zv‡`i me©wb¤œ evrmwiK Avq e„w× 
†c‡q `uvovq GK jÿ wÎk nvRvi (130000/-) UvKv| G‡ÿ‡Î cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡Mi Zzjbvq cÖKí ev Í̄evq‡bi 
ci Zv‡`i me©wb¤œ evrmwiK Avq e„w×i nvi cÖvq 46.15%| 
 

Ab¨w`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M (2006 mv‡j) cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx K…lK‡`i m‡e©v”P evrmwiK Avq wQj 
cÖvq wZb jÿ wek nvRvi (320000/-) UvKv; Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci (2018) mv‡j Zv‡`i m‡e©v”P 
evrmwiK Avq e„w× †c‡q `uvovq AvU jÿ cÂvk nvRvi (850000/-) UvKv| Gÿ‡Î cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡Mi 
Zzjbvq cÖKí ev Í̄evq‡bi ci Zv‡`i m‡e©v”P evrmwiK Avq e„w×i nvi cÖvq 37.64%| 
 

cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx‡`i Mo evrmwiK Avq ch©v‡jvPbv Ki‡Z †`Lv hvq †h, cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M (2006 
mv‡j) cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx K„lK‡`i Mo evrmwiK Avq wQj cÖvq wQqvbeŸB nvRvi AvUkZ GKvËi 
(96871/-) UvKv; Aciw`‡K cÖKí ev Í̄evq‡bi ci 2018 mv‡j Zv‡`i Mo evrmwiK Avq e„w× †c‡q `uvovq cÖvq 
GK jÿ †ZlwÆ nvRvi AvUkZ Pvi (163804/-) UvKv| G‡ÿ‡Î cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡Mi Zzjbvq cÖKí 
ev Í̄evq‡bi ci Zv‡`i Mo evrmwiK Av‡qi e„w×i nvi cÖvq 59.13%| 
 

 cÖKí ev Í̄evq‡bi 
Av‡M (2006)  

cÖKí ev Í̄evq‡bi c‡i 
(2018) 

2006 mv‡ji Zzjbvq 2018 mv‡j 
evrmwiK Avq e„w×i nvi (%) 

me©wb¤œ  evrmwiK Avq (UvKv) 60000   130000 46.15 

m‡eŸvP©  evrmwiK Avq (UvKv) 320000 8500000 37.64 

Mo  evrmwiK Avq (UvKv) 96871 163804 59.13 

Mo e¨eavb 85787.720 83892.0589 - 
 

7.1.14 GjvKvevmxi Avw_©K Ae ’̄vi DbœwZ I `wi`ªZv n«vm 
 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ mKj (100%) DËi`vZvi (640 Rb) g‡Z 
†PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi KvR ev Í̄evq‡bi d‡j DcKvi‡fvMx K…lK‡`i Av‡Mi Zyjbvq Avw_©K 
Ae ’̄vi DbœwZ n‡q‡Q Ges Zv‡`i Avw_©K Ae ’̄vi DbœwZi mv‡_ 100% DËi`vZvi we‡ePbvq cÖKí ev Í̄evq‡bi 
Kvi‡Y Zv‡`i `wi`ªZvI Av‡Mi Zzjbvq n«vm †c‡q‡Q| 
 

7.1.15 DcKvi‡fvMx K…lK‡`i mšÍvb‡`i †jLvcovi my‡hvM e„w× 
 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ mKj (100%) DËi`vZvi (640 Rb) g‡Z 
†PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi KvR ev Í̄evq‡bi d‡j Av‡Mi Zzjbvq Zv‡`i mšÍvb‡`i †jLvcovi 
my‡hvM e„w× †c‡q‡Q| mgxÿvq `jxq Av‡jvPbvq AskMÖnYKvix DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡Z cÖKí ev Í̄evq‡bi 
d‡j GjvKvevmxi Avw_©K Ae ’̄v Av‡Mi Zzjbvq DbœwZ Ges `wi`ªZvI n«vm cvIqvq Zv‡`i mšÍvb‡`i †jLvcovi LiP 
cwiPvjbv Kivi ÿgZv Av‡Mi Zzjbvq e„w× †c‡q‡Q, hvi d‡j Zv‡`i mšÍvb‡`i †jLvcovi my‡hvMI e„w× †c‡q‡Q| 
 

7.1.16 cÖK‡íi mej I `ye©j w`K we‡kølY  
 
 

7.1.16.1. cÖK‡íi mej w`Kmg~n 
 
 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ me©vwaK 418 Rb (64.31%) DËi`vZvi g‡Z 
†PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi Kv‡Ri me‡P‡q mej/kw³kvjx w`K¸‡jv n‡jv eZ©gv‡b cÖKí GjvKvq 
Kg Li‡P dmj Drcv`b Kiv hvq; 60.15% (391 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄v Av‡Mi 
Zzjbvq DbœZ n‡q‡Q Ges 59.23% (385%) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq mviv eQi †m‡Pi cvwb cvIqv hvq| 
GQvov 44.31% (288 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq Kg©ms ’̄vb e„w× †c‡q‡Q; 42.34% (271 Rb) 
DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq cÖwkÿY cvIqvq Kg©`ÿZv Av‡Mi Zzjbvq e„w× †c‡q‡Q, 42.15% (274 Rb) 
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DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq dmj Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 31.72% (203 Rb) DËi`vZvi g‡Z eZ©gv‡b cÖKí 
GjvKvq A‡bK ai‡bi dm‡ji Pvlvev` Kiv hvq; 23.38% (152 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq K…wl 
kÖwg‡Ki Pvwn`v e„w× †c‡q‡Q; 18.77% (122 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq e¨emv evwYR¨ Av‡Mi Zzjbvq 
e„w× †c‡q‡Q| Ab¨w`‡K, K‡›Uªvj MÖæc GjvKvi 320 Rb DËi`vZvi g‡a¨ 309 Rb (96.56%) DËi`vZvi 
mgxÿvq cÖvß Z_¨ we‡køl‡Y Rvbv hvq, K‡›Uªvj MÖæc GjvKv I †mP cÖKí GjvKvi g‡a¨ ’̄vbxq Kg©ms ’̄v‡bi my‡hv‡M 
m„wó n‡q‡Q| Zv‡`i 310 Rb (98.73%) g‡Z, Kg©ms ’̄vb e„w×i cÖavb KviY n‡jv H GjvKvq av‡bi Drcv`b 
†e‡o‡Q| Avevi 155 Rb (49.36%) g‡Z, Av‡Mi Zzjbvq †mLv‡b Pvlvev` AZ¨šÍ mnR n‡q‡Q Ges 290 Rb 
(92.36%) g‡Z, Dc-cÖKí GjvKvq K…wl Kv‡R kÖwg‡Ki Pvwn`v †e‡o‡Q| 
 

mviwY 7.24 †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi mej w`Kmg~n  
 

ক্রমভক 

নাং 

mej w`Kmg~n উিযদাতায াংখ্যা 

[ভভাট=640] 

উিযদাতায তকযা 

ায (%) 

০১. প্রকল্প এরাকাি াযা ফছয ভল্পচয ামন াওিা মাি 385 59.23 
০২. কভ খযল্পচ পর উৎাদন কযা মাি 418 64.31 
০৩. পর উৎাদন বৃমি ভল্পিল্পছ 274 42.15 
০৪. এরাকাি কভ ষাংস্থান বৃমি ভল্পিল্পছ 288 44.31 
০৫. অল্পনক ধযল্পনয পল্পরয চালাফাদ কযা মাি 203 31.72 
০৬. কৃমল েমভল্পকয চামদা বৃমি ভল্পিল্পছ 152 23.38 
০৭. ব্যফা ফামণজয আল্পগয তুরনাি বৃমি ভল্পিল্পছ 122 18.77 
০৮. †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb n‡q‡Q 391 60.15 
09. cÖwkÿY ‡c‡q‡Q 271 42.34 

একই উিযদাতা একামধক অল্পনয জন্য উিয কল্পযল্পছন 

 

7.1.16.2 cÖK‡íi `ye©j w`Kmg~n 

mgxÿvq AskMÖnYKvix 640 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ me©vwaK 327 Rb (50.31%) DËi`vZvi g‡Z 
†PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi Kv‡Ri me‡P‡q Lvivc I `ye©j w`K¸‡jv n‡jv 47.85 % (311 Rb) 
DËi`vZvi g‡Z cÖavb †mP cv¤úmg~n h_vmg‡q cÖwZ ’̄vcb bv Kiv Ges 44.92% (292%) DËi`vZvi g‡Z cÖavb 
Lv‡ji `~ieZ©x GjvKvq K…wl Rwg‡Z †mP †`Iqvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq cwigvY cvwb cvIqv hvq bv| GQvov 41.23% 
(268 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq †mP bvjvi bó †i¸‡jUi Riæwi wfwË‡Z †givgZ bv Kiv; 37.54% 
(244 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvi K…wl Rwg‡Z m„ó Rjve×Zv wbimbK‡í ch©vß wb¯‥vkb e¨e ’̄vi Afve 
i‡q‡Q; 33.38 (217 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq cvwb Dbœqb †ev‡W©i mswkøó e¨w³‡`i wbqwgZ Z`viwKi 
Afve i‡q‡Q 30.46% (198 Rb) DËi`vZvi g‡Z cÖKí GjvKvq K…wl Rwg‡Z †m‡Pi cvwb‡Z jebv³Zv ‡ewk 
Ges 28.59% (183 Rb) DËi`vZvi g‡Z †mP cÖK‡íi AeKvVv‡gvmg~‡ni wbqwgZ iÿYv‡eÿY I †givgZ KvR 
ch©vß bq| 
 

mviwY 7.25 †PÂzixwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi `ye©j w`Kmg~n 
 

ক্রমভক 

নাং 

ফর মদক ভ উিযদাতায াংখ্যা 

[ভভাট=640] 

তকযা 

উিযদাতা (%) 

০১. দূযফতী এরাকাি প্রল্পিাজনীি মযভাণ ামন না াওিা 292 44.92 

০২. cÖavb †mP cv¤úmg~n h_vmg‡q cÖwZ¯’vcb bv Kiv 311 47.85 

০৩. wbqwgZ Z`viwKi Afve  217 33.38 

০৪. ¯^vfvweK e„wói cvwb wb®‥vkb e¨e¯’vi AcÖZzjZv 244 37.54 

০৫. wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZ gvb fv‡jv bv  327 50.31 

০৬. jebv³Zv ‡ewk 198 30.46 

০৭. bó †i¸‡jUi Riæwi wfwË‡Z †givgZ bv Kiv  268 41.23 

০৮. ভচ অফকাঠাল্পভায মনিমভত যক্ষণাল্পফক্ষণ ও ভভযাভত কাল্পজয অপ্রতুরতা 183 28.59 

একই উিযদাতা একামধক অল্পনয জন্য উিয কল্পযল্পছন 
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7.2 cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z ¸YMZ we‡kølY 
 

7.2.1 GdwRwW n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 
 

গুণগত মফল্পিলল্পণয জন্য প্রকল্প        ৪ উজল্পরায ৮টি ইউনমিল্পন (প্রমতটি মনফ ষামচত ইউমনিন ২টি কল্পয     ) ভভাট 

১৬টি এপমজমড কযা ল্পিল্পছ। প্রল্পতযক এপমজমডল্পত ন্যযনতভ ১০ জন অাংগ্রণকাযী উমস্থত মছল্পরন। প্রমতটি এপমজমডল্পত 

প্রকল্প গ্রাল্পভয মফমবন্ন স্তল্পযয ভরাকজন তথা কৃলক, ভৎস্যচালী, স্থানীি ভনতৃবৃন্দ, ভাল্পজয গণ্যভান্য ভরাকজন, মক্ষক, 

ছাত্র াংমিি এরাকায জনপ্রমতমনমধ অাংগ্রণ কযায পল্পর তাল্পদয কাছ ভথল্পক প্রকল্পল্পয কভ ষকান্ড ও এয প্রবাফ াংমিি 

মফমবন্ন গুণগত তর্থ্ াংগ্র কযা ল্পিল্পছ। দরীি আল্পরাচনাভ এপমজমড গাইডরাইন (মযমি-৩) অনুাল্পয মযচামরত 

ল্পিল্পছ। এপমজমড গাইডরাইন প্রণিল্পন ভম কর মফলি/সূচক অন্তর্ভ ষক্ত মছর তা ল্পরা- প্রকল্প কভ ষকান্ডগুল্পরায ফতষভান 

কাম ষকয অফস্থা, ভযগুল্পরটয ও অফকাঠাল্পভাগুল্পরায গুণগতভান, ভমৌথ ব্যফস্থানাি গঠিত কমভটিগুল্পরায ফতষভান অফস্থা, 

ভচ প্রকল্পল্পয অফকাঠাল্পভা, কৃমল পর ও ভৎস্য ম্পদ উন্নিল্পন প্রকল্পল্পয প্রবাফ ও মযল্পফ উন্নিন কাম ষক্রল্পভয পল্পর 

অমজষত সুমফধাভ, দমযদ্রযতা মফল্পভাচল্পন ভচ প্রকল্পল্পয প্রবাফ, প্রকল্প কভ ষকাল্পন্ডয ভােল্পভ প্রকল্প এরাকাি কভ ষাংস্থাল্পনয 

সুমফধা বৃমি, নাযীয অাংগ্রণ, প্রকল্প কভ ষকাল্পন্ডয পল্পর অথ ষননমতক কভ ষকান্ড বৃমি, প্রকল্পল্পয ফর ও দুফ ষর মদকভ, অন্য 

এরাকাি একই যকভ আল্পযা উন্নত প্রকল্পল্পয জন্য সুাময ইতযামদ।  

৭.২.১.১ ভচঞ্চুযী মফর উ-প্রকল্প ও নড়াইর উ-প্রকল্পল্পয ফতষভান অফস্থা 

প্রবাফ ভল্যািন ভীক্ষায এপমজমডল্পত অাংগ্রণকাযী অমধকাাং উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পত প্রকল্পল্পয আওতাি থাকা 

ভযগুল্পরটযগুল্পরায অমধকাাংই াংোয কযা ল্পিমছর। তল্পফ ফতষভাল্পন অল্পনকগুল্পরা ভযগুল্পরটয নি অফস্থাি আল্পছ। 

অমধকাাং উকাল্পযল্পবাগীল্পদয ভল্পত ভযগুল্পরটযগুল্পরায াংোল্পযয গুণগতভান বাল্পরা মছরনা। খড়মযিা গ্রাল্পভয ৩ ভবল্পিয 

ভযগুল্পরটযটিয ২টি কাট/ভগট অচর ল্পি আল্পছ। ভৄরিা গ্রাল্পভয পাল্গুণী WMG এয াভল্পন থাকা ৩ ভবল্পিয 

ভযগুল্পরটযটিয ১ টি কাট/ভগট অচর ল্পি আল্পছ।  

উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পত অমধকাাং স্থাল্পন ভযগুল্পরটযগুল্পরায াংোল্পযয য তা ব্যফায কল্পয পর যক্ষা কযা ম্ভফ ল্পে। 

তল্পফ ভীযাাড়া-আল্পটয াল্পটয উকাযল্পবাগীযা জানান ফাঘডাগায ৪ ভবল্পিয ভযগুল্পরটযটি ম্পূণ ষবাল্পফ অল্পকল্পজা ওিাি 

এখন পর যক্ষা ম্ভফ ল্পে না। তবযফ ামন ব্যফস্থানা দল্পরয উকাযল্পবাগীযা জানান ভযগুল্পরটযটি যক্ষণাল্পফক্ষণ না 

কযাি নি ল্পি পর যক্ষা ম্ভফ ল্পে না।  
 

এপমজমডল্পত অাংগ্রণকাযী উকাল্পযল্পবাগীল্পদয তর্থ্ানুাল্পয অমধকাাং ভমৌথ ব্যফস্থানাি গঠিত কমভটিগুল্পরা ফতষভাল্পন 

ঠিকবাল্পফ কাজ কযল্পছ। উকাল্পযল্পবাগীল্পদয ভল্পত ামন ব্যফস্থানায ভক্ষল্পত্র প্রকল্প গ্রল্পণয পূল্পফ ষ তাল্পদয পর ঠিকবাল্পফ 

ল্পতা না এফাং আমথ ষক অফস্থাও বাল্পরা মছরনা। প্রকল্প গ্রল্পণয ল্পয তাল্পদয পর উৎাদন বাল্পরা ি এফাং আমথ ষক 

অফস্থাও বাল্পরা ল্পিল্পছ। 
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উকাল্পযল্পবাগীল্পদয ভল্পত অমধকাাং খারগুল্পরা মথাক্রল্পভ ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ াল্পর খনন কযা ি। তল্পফ কুভাযী ও 

খড়মযিায উকাল্পযল্পবাগীল্পদয ভল্পত খারগুল্পরা  ুননঃাংোয কযা ি নাই। 
 

উকাল্পযল্পবাগীল্পদয তর্থ্ানুাল্পয অমধকাাং খাল্পরয ভচ কাম ষক্রভ দক্ষতায মত কাজ কযল্পছনা। ুননাংোযকৃত প্রধান 

খার ও াংমিি অফকাঠাল্পভাগুল্পরায ভল্পে অমধকাাংই কাম ষকয অফস্থাি নাই। তল্পফ ভমগুল্পরা কাম ষকয অফস্থাি আল্পছ 

ভগুল্পরাযও মকছু ভছাট খাল্পটা ত্রুটি আল্পছ। ফাই এগুল্পরায ুননাংোয চাি। উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পত ুননফ ষান কাল্পজয পল্পর 

প্রকল্পল্পয আওতাধীন প্রাি ফ ভচ খারগুল্পরায অফস্থা বাল্পরা না। কাযণ খারগুল্পরাল্পত মর জল্পভ আল্পছ।  
 

উকাযল্পবাগীল্পদয তর্থ্ানুাল্পয অমধকাাং স্থাল্পন প্রকল্পল্পয আওতাি ভকান জমভ অমধগ্রণ কযা িমন। তল্পফ খমরাখারী ও 

পৄরদা গ্রাল্পভয উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পত তাল্পদয জমভ অমধগ্রণ কযা ল্পিমছর তল্পফ ঠিকবাল্পফ ক্ষমতপূযণ ভল্পিল্পছ। 
 

এপমজমডল্পত অাংগ্রণকাযী তর্থ্ানুাল্পয অমধকাাং ভল্পি প্রকল্প ব্যফস্থানাি মনল্পিামজত যকাযী কভ ষকতষা/কভ ষচাযীল্পদয 

মনকট ভথল্পক ভিভত প্রল্পিাজনীি ল্পমামগতা াওিা মাি। তল্পফ মথাক্রল্পভ ভীযাাড়া-আল্পটযাট, ধুরগ্রাভ, ইছাভমত 

(তবযফ), ভমলল্পখারা (সূম ষভৄখী) WMG এয উকাযল্পবাগী দস্যযা জানান প্রকল্প ব্যফস্থানাি মনল্পিামজত যকাযী 

কভ ষকতষা/কভ ষচাযীল্পদয মনকট ভথল্পক ভিভত প্রল্পিাজনীি ল্পমামগতা াওিা মাি না। 

 

৭.২.১.২ প্রকল্পল্পয আওতাধীন মনমভ ষত অফকাঠাল্পভাগুল্পরায গুণগতভান ও মযভাণ 

 
 

এপমজমডল্পত অাংগ্রণকাযী উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পত প্রকল্পল্পয আওতাি ভমফ অফকাঠাল্পভা মনভ ষাণ কযা ল্পিল্পছ ভগুল্পরায 

অমধকাাংই ফতষভাল্পন বাল্পরা অফস্থাি নাই। তল্পফ ভমগুল্পরা বাল্পরা অফস্থাি আল্পছ ভগুল্পরাযও মকছু ভছাট-খাল্পটা ত্রুটি আল্পছ। 

অফকাঠাল্পভাগুল্পরা ক্ষমতগ্রস্ত ল্পরও মথামথবাল্পফ ভভযাভত কযা ল্পেনা। তল্পফ ভছাট ভছাট ভস্যা ল্পর WMA ও 

WMG এয ভােল্পভ ভভযভত কযা ি। অমধকাাং উকাল্পযল্পবাগীল্পদয ভল্পত মনমভ ষত ভবৌত অফকাঠাল্পভায ভান ভভাটাভৄটি 

বাল্পরা মছর। তল্পফ মকছু াংখ্যক উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পত মনমভ ষত ভবৌত অফকাঠাল্পভায ভান বাল্পরা মছর না। অমধকাাং 

উকাল্পযল্পবাগীল্পদয ভল্পত অফকাঠাল্পভা মনভ ষাণকাল্পর স্থািী সুমফধাল্পবাগী জনাধাযল্পণয গুণগতভান মনিন্ত্রল্পণ ভকান ভূমভকা 

মছর না। শুধুভাত্র স্থান মনধ ষাযল্পণয জন্য আল্পরাচনা কযা ি। উকাল্পযল্পবাগীল্পদয ভল্পত ফাঁধ মনভ ষাল্পণয মনধ ষামযত মযভাণ 

মথামথবাল্পফ ম্পন্ন ল্পিল্পছ। 

৭.২.১.৩ কৃমলল্পত প্রবাফ ম্পমকষত তর্থ্ামদ  
 

এপমজমডল্পত অাংগ্রণকাযী অমধকাাং উকাযল্পবাগী পর চালীযা জানান প্রকল্প কাম ষক্রল্পভয পল্পর ফন্যা প্রমতল্পযাধ কযা 

ম্ভফ ল্পিল্পছ এফাং ভচ কাম ষ ম্পন্ন কযা মাল্পে। তল্পফ খমরাখারী গ্রাল্পভয উকাযল্পবাগীযা জানান তাল্পদয এরাকায 

ইমযল্পগন াম্প নি হও    কাযল্পণ ভচ কাম ষক্রভ ম্ভফ ল্পে না। তল্পফ ফন্যা প্রমতল্পযাধ কযা মাি। প্রকল্পল্পয আওতাধীন 

জমভল্পত প্রল্পিাজনীি মযভাণ ভল্পচয ামন ঠিক ভল্পি প্রামি মনমিত ল্পিল্পছ। পল্পর একই জমভল্পত ফৎল্পয পর চাল্পলয 

াংখ্যা (মনমফড়তা) বৃমি ভল্পিল্পছ। তাল্পদয ভল্পত, প্রকল্প ফাস্তফািল্পনয পূল্পফ ষ অমধকাাং ভক্ষল্পত্র প্রকল্প এরাকায একই জমভল্পত 

ফছল্পয ভাত্র ১ টি পর চাল কযা ভমত মকন্তু প্রকল্প ফাস্তফািল্পনয ল্পয একই জমভল্পত ফছল্পয ২ টি পল্পরয চাল ি। তল্পফ 

ফতষভাল্পন মকছু জমভল্পত ফছল্পয ৩ টি পল্পরয চাল ি। এয পল্পর প্রকল্প এরাকাি পর উৎাদল্পনয মনমফড়তা ভফল্পড়ল্পছ দুই 

ভথল্পক মতন গুণ। পল্পর প্রকল্প এরাকাি কৃমল পর উৎাদন মদ্বগুণ মযভাণ বৃমি ভল্পিল্পছ। প্রকল্প ফাস্তফািল্পনয পল্পর অত্র 

এরাকাি পল্পরয ক্ষমত পূল্পফ ষয তুরনাি ফতষভাল্পন অল্পনক কল্পভল্পছ। 

৭.২.১.৪ গ্রাভীণ কভ ষাংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃমিল্পত প্রকল্পল্পয ুননফ ষান কাম ষক্রল্পভয প্রবাফ 
 

এপমজমডল্পত অাংগ্রণকাযী প্রাি কর উকাযল্পবাগী উিযদাতা জানান ভম, প্রকল্পল্পয ুননফ ষান কাম ষক্রল্পভয পল্পর প্রকল্প 

এরাকাি কৃমলজ পর উৎাদন ব্যাক বৃমি ভল্পিল্পছ। এয পল্পর প্রকল্প এরাকাি কভ ষাংস্থান বৃমি ভল্পিল্পছ। কৃমল জমভল্পত 

কৃমল েমভল্পকয চামদাও মদ্বগুণ মযভাল্পণ বৃমি ভল্পিল্পছ পল্পর কৃমল েমভল্পকয ভজুযীও বৃমি ভল্পিল্পছ। মা পূল্পফ ষ ১৫০-২০০ 

টাকা ভথল্পক ফতষভাল্পন ৩০০-৪০০ টাকা বৃমি ভল্পিল্পছ। তাই তাযা ভল্পন কল্পযন, উন্নত প্রমক্ষণ, নি অফকাঠাল্পভাগুল্পরা 

ভভযাভত ও কৃমলজ পর ল্পজ ফাজাযজাতকযল্পণয ব্যফস্থা কযল্পর বমফষ্যল্পত কভ ষাংস্থান আযও বৃমি াল্পফ। 
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৭.২.১.৫ প্রকল্প কাম ষক্রল্পভয পল্পর এরাকায ভানুল্পলয জীফনমাত্রায ভাল্পনয ওয প্রবাফ 
 

এপমজমডল্পত অাংগ্রণকাযী কর উকাযল্পবাগী উিযদাতা জানান ভম, প্রকল্প কাম ষক্রল্পভয পল্পর এরাকায দমযদ্রতা হ্রা 

ভল্পিল্পছ। পল্পর অত্র এরাকায জনাধাযল্পণয আমথ ষক অফস্থায ব্যাক মযফতষন ল্পিল্পছ। প্রকল্প কাম ষক্রল্পভয পল্পর এরাকায 

ভানুল্পলয আি ২-৩ গুণ বৃমি ভল্পিল্পছ। 

  

wPÎ 7.14: †Zvjvivgcyi BDwbq‡bi Pvgiæj MÖv‡g ejvKv cvwb 
e¨e ’̄vcbv `j Kvh©vjq cÖv½‡b AbywôZ GdwRwW 

wPÎ 7.15: gywjqv BDwbq‡bi euvkwfUv MÖv‡g Rev cvwb 
e¨e ’̄vcbv `j Kvh©vjq cÖv½‡b AbywôZ GdwRwW 

 

৭.২.১.৬ WMA/WMG দস্যল্পদয জন্য ভচকমরস্ট 

এপমজমডল্পত অাংগ্রণকাযী কর উকাযল্পবাগী উিযদাতা জানান ভম, ুননফ ষান কাল্পজয জন্য প্রাি কর 

WMA/WMG গঠিত ল্পিল্পছ। মফমবন্ন প্রমক্ষণ, ঞ্চি, অফকাঠাল্পভাগুল্পরা যক্ষণাল্পফক্ষণ ও ফাইল্পক একমত্রত কল্পয 

মফমবন্ন অাংগ্রণভরক কাজ কযায উল্পেশ্য মনল্পি WMA/WMG গুল্পরা গঠিত ি। প্রমতটি WMA/WMG ১২ জন 

কল্পয কাম ষমনফ ষাী দস্য মনল্পি গঠিত ি। প্রমতটি WMA/WMG এয উকাযল্পবাগীল্পদয ভভইনল্পটন্যান্প ও ভমবাং 

       গুল্পরা ঠিকভত কাম ষকয আল্পছ। প্রমতটি WMA/WMG ভামক ও ফামল ষক াধাযণ বা কল্পয থাল্পক। বাি 

প্রধান আল্পরাচয মফলি থাল্পক ামন ব্যফস্থানা মভমতয তমফর। তমফরগুল্পরা ঠিকভত কাম ষকয আল্পছ মকনা তাই 

প্রমতফছয মনিভানুমািী অমডট কযা ি। এয পল্পর মভমতয ঞ্চি বৃমি াল্পে। মভমতয ভােল্পভ মফমবন্ন জমভ রীজ মনল্পি 

ভৎস্য চাল, কৃমল, ফমজ চাল কল্পয আিফধ ষন ভরক কাজ কযা ি। অমধকাাং উকাযল্পবাগী WMA/WMG এয 

দস্যযা জানান ভম, তাযা WMA/WMG দরগঠল্পনয ভি ও মযচারনাি ভকান প্রকায ভস্যায ম্মুখীন িমন। 

দরগঠল্পনয ভি ভকান ধযল্পনয স্তল্পক্ষল্পয ম্মুখীন িমন এফাং ভল্পচয ামন প্রামিল্পত াভামজক ভকান মফল্পযাধ সৃমি কল্পয 

না। 

৭.২.১.৭ প্রকল্পল্প নাযীয অাংগ্রণ াংক্রান্ত তর্থ্ 

এপমজমডল্পত অাংগ্রণকাযী কর উকাযল্পবাগী উিযদাতা জানান ভম, প্রমতটি WMA/WMG মনফ ষাী কমভটিল্পত ৪ 

(চায) জন কল্পয নাযী দস্য আল্পছ। প্রকল্পল্পয আওতাি নাযীযা মফমবন্ন ধযল্পনয প্রমক্ষণ ভল্পিল্পছ। ভমভনঃ কৃমল, ভৎস্য চাল, 

ফমজ চাল, াঁ-ভৄযগী ারন, গৃামরত শু ারন, ভরাই ইতযামদ। অমধকাাং WMA/WMG ভথল্পক ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান 

কযা িনা। তল্পফ মকছু মকছু WMA/WMG ভথল্পক ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কযা ি ভগুল্পরাল্পত নাযীল্পদয অগ্রামধকায ভদওিা ি। 
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7.2.2. ‡KAvBAvB n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 
 

7.2.2.1 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb AfqbMi GjvKvi cwievi msL¨vi web¨vm 
 

 
wPÎ 7.16: Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, AfqbMi, †deªæqvwi 2019 

 

bovBj Dc-cÖKí AfqbMi GjvKvi †gvU cwiev‡ii msL¨v 34589wU| Gi g‡a¨ †QvU cwiev‡ii msL¨v me‡P‡q 
†ewk Ges Zv n‡jv 19477 wU; cÖvwšÍK cwiev‡ii msL¨v 11684 wU; gvSvwi cwiev‡ii msL¨v 2770 wU; f~wgnxb 
cwiev‡ii msL¨v 512 wU Ges eo cwiev‡ii msL¨v 137 wU| 
 
7.2.2.2 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb AfqbMi GjvKvi dmwj Rwgi cwigvY I wbweoZv web¨vm 
 

 
wPÎ 7.17: Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, AfqbMi, †deªæqvwi 2019 

 

wPÎ 7.17 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bovBj Dc-cÖKí AfqbMi GjvKvq GK dmwj Rwg me‡P‡q †ewk Ges Zv n‡jv 
7220 †n±i; `yB dmwj Rwgi cwigvY 4055 †n±i; wZb dmwj Rwgi cwigvY 4380 †n±i Ges Pvi dmwj Rwgi 
cwigvY 1305 †n±i| bovBj Dc-cÖKí AfqbMi Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm n‡Z Rvbv hvq GLv‡b dm‡ji 
wbweoZv 199%| 
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7.2.2.3 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb AfqbMi GjvKvq ‡m‡Pi AvIZvq K…wl Rwgi cwigvY 2006 I 2015 mvj 
 

 
wPÎ 7.18: Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, AfqbMi, †deªæqvwi 2019 

 

wPÎ 7.18 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bovBj Dc-cÖKí AfqbMi GjvKvq 2015 mv‡j †m‡Pi AvIZvq K…wl Rwg e„w× 
†c‡q‡Q Ges Gi cwigvY n‡q‡Q 17442 †n±i Ges 2006 mv‡j GKB GjvKvi †m‡Pi AvIZvq Rwgi cwigvY wQj 
15200 †n±i| A_©vr bovBj Dc-cÖK‡íi AfqbMi GjvKvq ev Í̄evq‡bi d‡j †m‡Pi AvIZvq 2682 †n±i Rwg 
e„w× †c‡q‡Q| 
 
7.2.2.4 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb AfqbMi GjvKvi Rjvk‡qi aib I AvqZb 
 
 

 
 

wPÎ 7.19: Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©vi Awdm, AfqbMi, †deªæqvwi 2019 
 

wPÎ 7.19 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h bovBj Dc-cÖK‡íi AfqbMi GjvKvq †Wvev/gRv cyKz‡ii AvqZb 339.48 
kZvsk, Lvj †gvU 80.5 kZvsk Ges b`xi AvqZb 22.7 kZvsk| 
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7.2.2.5 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb AfqbMi Dc‡Rjv 2006 I 2018 mvj K¨vcPvi wdmvwiR Gi cwigvY  
 

 
 

wPÎ 7.20: Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©vi Awdm, AfqbMi, †deªæqvwi 2019 
 

wPÎ 7.20 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb AfqbMi GjvKvq 2006 mv‡j †gvU K¨vcPvi 
wdmvwi‡Ri cwigvY wQj 62 †gwUªK Ub Ges 2018 mv‡j K¨vcPvi wdmvwi‡Ri Drcv`b †e‡o `uvwo‡q‡Q 680 
†gwUªK Ub| 
 

7.2.2.6 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb AfqbMi GjvKvq K…wli mgvRwfwËK msMV‡bi (WMAs) m`m¨ msL¨v 
web¨vm 

 
 

wPÎ 7.21: Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, AfqbMi, †deªæqvwi 2019 
 

wPÎ 7.21 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bovBj Dc-cÖK‡íi AfqbMi GjvKvq K…wl mgvRwfwËK msMV‡bi (WMAs) 
m`m¨ msL¨v †gvU 3572 Rb| Gi g‡a¨ cyiæl m`‡m¨i msL¨v 2850 Rb Ges gwnjv m`‡m¨i msL¨v 1122 Rb| 
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7.2.2.7 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb bovBj m`i GjvKvi cwievi msL¨vi web¨vm 
 

 
 

wPÎ 7.22: bovBj m`i K…wl Kg©KZ©vi Awdm, †deªæqvwi 2019 
 

wPÎ 7.22 we‡køl‡Y †`Lv hvq bovBj Dc-cÖKí m`i GjvKvi †gvU cwiev‡ii msL¨v 49535 wU| Gi g‡a¨ cÖvwšÍK 
cwiev‡ii msL¨v me‡P‡q †ewk Ges Zv n‡jv 22449 wU; †QvU cwiev‡ii msL¨v 11735 wU; gvSvwi cwiev‡ii msL¨v 
8433 wU; f~wgnxb cwiev‡ii msL¨v 5135 wU Ges eo cwiev‡ii msL¨v 1783 wU| 
 

7.2.2.8 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb bovBj m`i dmwj Rwgi cwigvY I wbweoZv web¨vm 
 

 
 

wPÎ 7.23: bovBj m`i K…wl Kg©KZ©vi Awdm, †deªæqvwi 2019 
 

wPÎ 7.23 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb AfqbMi GjvKvq `yB dmwj Rwg me‡P‡q †ewk 
Ges Zv n‡jv 39700 GKi; wZb dmwj Rwgi cwigvY 18325 GKi Ges GK dmwj Rwgi cwigvY 13850 
GKi| bovBj Dc-cÖKí m`i K…wl Kg©KZ©vi Awdm n‡Z Rvbv hvq GLv‡b dm‡ji wbweoZv 206%| 
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7.2.2.9 bovBj Dc-cÖK‡í m`i GjvKvi 2006 I 2015 mv‡j ‡m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY (GKi) Gi 
Zzjbvg~jK web¨vm  
 

 
 

wPÎ 7.24: bovBj m`i K…wl Kg©KZ©vi Awdm, †deªæqvwi 2019 

wPÎ 7.24 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bovBj m`i Dc-cÖKí GjvKvq 2015 mv‡j †m‡Pi AvIZvq K…wlRwg e„w× 
†c‡q‡Q Ges Gi cwigvY n‡q‡Q 56825 GKi Ges 2006 mv‡j GKB GjvKvi †m‡Pi AvIZvq Rwgi cwigvY wQj 
30355 GKi| A_©vr bovBj m`i Dc-cÖKí GjvKvq cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j †m‡Pi AvIZvq 26470 GKi Rwg 
e„w× †c‡q‡Q| 
 

7.2.2.10 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb m`i GjvKvq GjvKvi Rjvk‡qi aib I AvqZb 
 

 
 

wPÎ 7.25: Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©vi Awdm, bovBj m`i, †de ªæqvwi 2019 
 

wPÎ 7.25 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bovBj Dc-cÖKí m`i GjvKvq †Wvev/gRv cyKz‡ii AvqZb 857.06 †n±i, 
Lvj †gvU 552 †n±i Ges b`xi AvqZb 1116.50 ‡n±i| 
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7.2.2.10 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb m`i Dc‡Rjvi 2006 I 2018 mv‡j K¨vcPvi wdmvwiR Gi cwigvY  
 

 
 

wPÎ 7.26: Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©vi Awdm, bovBj m`i, †deªæqvwi 2019 
 

wPÎ 7.26 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bovBj Dc-cÖKí m`i GjvKvq 2006 mv‡j †gvU K¨vcPvi wdmvwi‡Ri cwigvY 
wQj 2001 †gwUªK Ub Ges 2018 mv‡j K¨vcPvi wdmvwi‡Ri Drcv`b †e‡o ùvwo‡q‡Q 7953.20 †gwUªK Ub| 
 
7.2.2.11 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb Kvwjqv Dc‡Rjvi cwievi msL¨vi web¨vm 
 

 
wPÎ 7.27: bovBj Dc-cÖKí Kvwjqv Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, †deªæqvwi 2019 

 
wPÎ 7.27 we‡køl‡Y †`Lv hvq †h, bovBj Dc-cÖKí Kvwjqv Dc‡Rjvi †gvU cwiev‡ii msL¨v 52650 wU| Gi g‡a¨ 
‡QvU cwiev‡ii msL¨v me‡P‡q †ewk Ges Zv n‡jv 27864 wU; cÖvwšÍK cwiev‡ii msL¨v 15900 wU; gvSvwi 
cwiev‡ii msL¨v 6580 wU; f~wgnxb cwiev‡ii msL¨v 1852 wU Ges eo cwiev‡ii msL¨v 454 wU| 
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7.2.2.12 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb Kvwjqv Dc‡Rjvi dmwj Rwgi cwigvY I wbweoZv web¨vm 
 

 
 

wPÎ 7.28: bovBj Kvwjqv Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, †deªæqvwi 2019 
 

wPÎ 7.28 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bovBj Dc-cÖKí Kvwjqv Dc‡Rjvi `yB dmwj Rwg me‡P‡q †ewk Ges Zv n‡jv 
14285 ‡n±i; wZb dmwj Rwgi cwigvY 5830 ‡n±i Ges GK dmwj Rwgi cwigvY 4775 ‡n±i| bovBj Dc-
cÖKí Kvwjqv Dc‡Rjvi K…wl Kg©KZ©vi Awdm n‡Z Rvbv hvq GLv‡b dm‡ji wbweoZv 204.24%| 
 

7.2.2.13 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb Kvwjqv Dc‡Rjvi 2006 I 2015 mv‡j ‡m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi 
cwigvY (‡n±i) Gi Zzjbvg ~jK web¨vm  

 
 

wPÎ 7.29: bovBj Kvwjqv Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, †deªæqvwi 2019 
 

wPÎ 7.29 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bovBj m`i Dc-cÖKí GjvKvq 2015 mv‡j †m‡Pi AvIZvq K…wl Rwg e„w× 
†c‡q‡Q Ges Gi cwigvY n‡q‡Q 25996 ‡n±i Ges 2006 mv‡j GKB GjvKvi †m‡Pi AvIZvq Rwgi cwigvY wQj 
20500 ‡n±i| A_©vr bovBj m`i Dc-cÖKí GjvKvq ev Í̄evq‡bi d‡j †m‡Pi AvIZvq 5496 ‡n±i Rwg e„w× 
†c‡q‡Q| 
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7.2.2.14 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb ‡jvnvMov Dc‡Rjvi cwievi msL¨vi web¨vm 
 

 
wPÎ 7.30: bovBj Dc-cÖKí †jvnvMov Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, †deªæqvwi 2019 

 

wPÎ 7.30 we‡køl‡Y †`Lv hvq bovBj Dc-cÖKí †jvnvMov Dc‡Rjvi †gvU cwiev‡ii msL¨v 35010 wU| Gi g‡a¨ 
‡QvU cwiev‡ii msL¨v me‡P‡q †ewk Ges Zv n‡jv 15440 wU; cÖvwšÍK cwiev‡ii msL¨v 9257 wU; gvSvwi cwiev‡ii 
msL¨v 5133 wU; f~wgnxb cwiev‡ii msL¨v 3785 wU Ges eo cwiev‡ii msL¨v 1395 wU| 
 
7.2.2.15 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb ‡jvnvMov Dc‡Rjvi dmwj Rwgi cwigvY I wbweoZv web¨vm 
 

 
wPÎ 7.31: bovBj Kvwjqv Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, †deªæqvwi 2019 

 
wPÎ 7.31 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bovBj Dc-cÖKí ‡jvnvMov Dc‡Rjvi `yB dmwj Rwg me‡P‡q †ewk Ges Zv 
n‡jv 27496 GKi; wZb dmwj Rwgi cwigvY 18187 GKii Ges GK dmwj Rwgi cwigvY 8558 GKi| bovBj 
Dc-cÖKí ‡jvnvMov Dc‡Rjvi K…wl Kg©KZ©vi Awdm n‡Z Rvbv hvq GLv‡b dm‡ji wbweoZv 217.75%| 
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7.2.2.16 bovBj Dc-cÖKí AvIZvaxb ‡jvnvMov 2006 I 2015 mv‡j ‡m‡Pi AvIZvaxb K…wl Rwgi cwigvY 
(GKi) Gi Zzjbvg~jK web¨vm  

 
wPÎ 7.32: bovBj ‡jvnvMov Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm, †deªæqvwi 2019 

wPÎ 7.32 we‡køl‡Y †`Lv hvq ‡h, bovBj Dc-cÖKí ‡jvnvMov Dc‡Rjvi 2015 mv‡j †m‡Pi AvIZvq K…wlRwg e„w× 
†c‡q‡Q Ges Gi cwigvY n‡q‡Q 26194 GKi Ges 2006 mv‡j GKB GjvKvi †m‡Pi AvIZvq Rwgi cwigvY wQj 
21225 GKi| A_©vr bovBj m`i Dc-cÖKí GjvKvq cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j †m‡Pi AvIZvq 4969 GKi Rwg 
e„w× †c‡q‡Q| 
 

7.2.2.17 gyL¨ e¨w³e‡M©i (KII) mv‡_ Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖK‡íi Kvh©µg, cÖfve g~j¨vqb I ch©v‡jvPbvt 
 

evsjv‡`‡ki `wÿY-cwðg AÂ‡j Aew ’̄Z bovBj I h‡kvi †Rjvi 2wU Dc-cÖKí (bovBj  Dc-cÖKí I †PÂzix 
wej Dc-cÖKí) AšÍf©z³ Kiv nq| cÖwZwU Dc-cÖKí GjvKv †ek wKQz msL¨K ¯̂vaxb mve-BDwbU (SIP) wb‡q 
MwVZ| G me mve-BDwb‡Ui cÖwZwU GjvKv Avjv`v-Avjv`v nvB‡WªvjwRK¨vj mxgvbvi wfwË‡Z wbav©wiZ| cÖKí 
ev Í̄evq‡bi kyiæ‡Z wewfbœ Í̄‡ii cvwb e¨e ’̄vcbv msMVb (WMG,WMA, JMC) MVb Kiv nq| cieZ©x‡Z Gme 
cvwb e¨e ’̄vcbv msMV‡bi m`m¨/myweav‡fvMx‡`i ’̄vbxq mgm¨v, Pvwn`v I my‡hvMmg~n kbv³Ki‡Yi gva¨‡g 
AskMÖnYg~jK cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evqb Kvh©µg m¤úbœ Kiv nq| 

K) cvwb e¨e ’̄vcbv msMVbt cÖK‡íi AvIZvq `ywU Dc-cÖKí GjvKvq 2 wU †h․_ e¨e ’̄vcbv KwgwU, 14 wU cvwb 
e¨e ’̄vcbv G¨v‡mvwm‡qkb I 102 wU cvwb e¨e ’̄vcbv `j MwVZ nq| Gme msMV‡b †gvU 23,629 m`m¨ i‡q‡Q hvi 
g‡a¨ bvix m`m¨ 9,498 Rb| cÖKí GjvKvi †gvU K…l‡Ki 80% Gi †ewk K…lK Gme `‡ji m`m¨, hvi 40% 
bvix| 

L) K…wl, grm¨ Dbœqbmn Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖK‡íi Ae`vbt mgwš^Z cvwb e¨e ’̄vcbvi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq 
AeKvVv‡gv wbg©vY/‡givgZ Gi Rb¨ myweav‡fvMx‡`i Pvwn`v I AbvcwË cÖvwß ¯̂v‡c‡ÿ cÖKí KZ…©K ev Í̄evwqZ †f․Z 
Kv‡Ri g‡a¨ 30.20 wKtwgt evua wbg©vY/cybivK…wZKiY, 257.30 wKtwgt Lvj cybtLbb, 15wU †i¸‡jUi 
†givgZ/cybe©vmb, 5wU †i¸‡jUi wbg©vY, 37wU dzU weªR wbg©vY, 13wU Bb‡jU/AvDU‡jU ÷ªvKPvi wbg©vY, 3.100 
wKtwgt b`x Zxi msiÿY KvR, 32wU WweøD.Gg.wR †Uªwbs †m›Uvi wbg©vY, 122wU Av‡m©wbKgy³ Mfxi bjK~c ’̄vcb, 
2wU Bwi‡Mkb w¯‥g cybe©vmb Ges 17.48 wKt wgt MÖvgxY cuvKv iv Í̄v wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 
 

AeKvVv‡gv wbg©vY/‡givg‡Zi Kv‡R RbM‡Yi AskMÖnY wbwðZ Kivi Rb¨ 11,223 m`m¨ wb‡q 199 wU Gj.wm.Gm 
`j MVb Kiv nq| hvi g‡a¨ `yt ’̄ gwnjv 3553 Rb (31%)| 
 

myweav‡fvMx‡`i mÿgZv e„w×i Rb¨ AwaKvsk m`m¨‡K wewfbœ Avqea©Kg~jK Kg©Kv‡Ûi Ici cÖwkÿY †`Iqv 
n‡q‡Q| K…wl, grm¨ Pvl, Miæ, QvMj, nvum, gyiwM cvjb; cwi‡ek msiÿY I ebvqb; †RÛvi m‡PZbZv I Dbœqb; 
Av‡m©wbK `~lY welqK m‡PZbZv; msMVb I Avw_©K e¨e ’̄vcbv; K…wl I grm¨RvZ c‡Y¨i f¨vjy‡PBb Dbœqb, 
AeKvVv‡gv cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY BZ¨vw` wel‡q DcKvi‡fvMx‡`i cvkvcvwk cÖK‡íi gvV ch©v‡qi 
Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY †`Iqv n‡q‡Q| 
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wPÎ 7.33: gnvRb cvwb e¨e¯’vcbv `j wPÎ 7.34: Av‡m©wbKgy³ Mfxi bjK~c 

  
               wPÎ 7.35: nuvm-gyiMx cvjb  wPÎ 7.36: Miæ cvjb 
 

bZyb bZzb D™¢vweZ K…wl cÖhyw³ m¤úªmvi‡Yi Rb¨ cÖ`k©bx ’̄vc‡bi cvkvcvwk K…lK gvV ¯‥zj, grm¨Pvlx gvV ¯‥zj 
ev Í̄evqb Kiv n‡q‡Q| hvi g‡a¨ 367 wU K„wl cÖhyw³/ RvZ cÖ`k©bx, 66 wU cyKzi/e‡iv wcU/Lvj G grm¨ Pvl 
cÖ`k©bx, 323 wU K…lK gvV ¯‥zj Ges 234 wU grm¨Pvlx gvV ¯‥zj ev Í̄evwqZ n‡q‡Q| K„wl m¤úªmviY Awa`ßi I 
grm¨ Awa`ßi Gi KvwiMwi mn‡hvwMZvq Ges cÖKí e¨e ’̄vcbv `ß‡ii wbweo ZË¡veav‡b D³ m¤úªmviY Kvh©µg 
mdjZvi mv‡_ ev Í̄evwqZ n‡q‡Q| 
 

cÖKí MÖnY Kivq bovBj I †PÂzix wej Dc-cÖKí GjvKvq †ivcv av‡bi Rwgi cwigvY 34,248 †n±i †_‡K 
38,566 †n±‡i DbœxZ n‡q‡Q| A_©vr 4,000 †n±‡ii AwaK Rwg bZzb K‡i avb Pv‡li AvIZvq G‡m‡Q| 
Avev`‡hvM¨ Rwg‡Z avb Pvl e„w×i cwigvY n‡”Q 12.6%| AeKvVv‡gv wbg©vY/cybe©vmb I cÖhyw³ m¤úªmvi‡Yi gva¨‡g 
mwVK cvwb e¨e ’̄vcbvi Kvi‡Y cÖKí GjvKvq D”P djbkxj avb Drcv`b ‡n±i cÖwZ 3.95 †gt Ub G DbœxZ 
n‡q‡Q, hv cÖK‡íi ïiæ‡Z wQj 3.60 †gt Ub/‡n±i| †gvU evwl©K avb Drcv`b e„w×i cwigvY 1,38,665 †gt 
Ub| cÖKí-c~e© Drcv`b wQj 72,103 †gt Ub| avb Drcv`b e„w×i nvi 92.3%| GKBfv‡e Ab¨vb¨ km¨ 
Drcv`bI e„w× †c‡q‡Q 20%| dm‡ji wbweoZv 190% †_‡K 210% G DbœxZ n‡q‡Q| 
 

grm¨ Pv‡li AvIZvaxb Rwgi cwigvY 2,527 †nt †_‡K 2,988 †n±‡i †c․‡Q‡Q| M‡o evwl©K gvQ Drcv`b e„w×i 
cwigvY 4,897 †gt Ub|  
 

`yt ’̄ gwnjv m`m¨‡`i Dbœq‡bi Rb¨ wewfbœ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Ûi g‡a¨ cÖwkÿY, †mjvB †gwkb weZiY, nvum I 
QvMj weZiY, bvm©vwi ’̄vcb (01 wU), gv I wkïi ¯̂v ’̄¨ Dbœq‡b †gwW‡Kj K¨v¤ú (120wU) cwiPvjbv, •Re mvi •Zwi 
I evwoi Avw½bvq mewR Pvl Ges wbivc` my‡cq cvwbi Rb¨ Av‡m©wbKgy³ Mfxi bjK~c ’̄vcb D‡jøL‡hvM¨| 15 Rb 
bvix m`m¨ wb‡q cÖwZwU bjK~c e¨e ’̄vcbvi Rb¨ GKwU K‡i WEL Group MVb Kiv nq| 
 

MÖvgxY Rb‡Mvôxi Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi Rb¨ mw¤§wjZ Kg©Kv‡Ûi e¨vcv‡i DØy×Ki‡Yi cvkvcvwk wewfbœ 
Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Û mwµq mw¤§wjZ Kg©KvÛ (CAP) G wewb‡qvM Kiv n‡q‡Q Ges Zv †_‡K Avkvbyiƒc dj 
cvIqv †M‡Q| K…wl welqK mw¤§wjZ Kg©Kv‡Ûi g‡a¨ i‡q‡Q exR Drcv`b I wecYb, ¸wU BDwiqv Drcv`b I 
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wecYb, gay Drcv`b, D”Pg~‡j¨i mewR Drcv`b; grm¨ Pv‡li g‡a¨ cyKzi jxR I grm¨ Pvl; f¨vjy‡PBb 
†W‡fjc‡g›U Gi Rb¨ mwjWvwiWvU †bUIqvK© Gwkqv KZ…©K ev Í̄evwqZ ÔmdjÕ cÖK‡íi gva¨‡g wjs‡KR ’̄vcb Kiv 
n‡q‡Q|  
 

  
wPÎ 7.37: grm¨ Pvl cÖKí wPÎ 7.38:grm¨ Pvlx gvV ¯‥zj 

  
wPÎ 7.39:‡mjvB cÖwkÿY wPÎ 7.40:fvwg© K‡¤úvó Drcv`b 

 
cÖK‡íi myweav‡fvMx‡`i cvwb e¨e ’̄vcbv welqK AwfÁZv AviI mg„× Kivi j‡ÿ¨ Kzwgjøv, mvZÿxiv, e¸ov, 
PuvcvBbeveMÄ mn wewfbœ †Rjvq 14 wU AwfÁZv wewbgq mdi Kiv n‡q‡Q| 
 

cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji kw³kvjx mvsMVwbK e¨e ’̄vcbv I mÿgZv we‡ePbv K‡i RvwZms‡Ni K…wl I Lv`¨ ms ’̄v 
(Gd.G.I) 50 wU cvwb e¨e ’̄vcbv `j‡K Gj.Gj.wc, cvIqvi †_ªmvi, cvIqvi wUjvimn wewfbœ iKg K…wl hš¿cvwZ, 
AvBwU BKzBc‡g›U I cÖwkÿY cÖ`vb K‡i| ciewZ©‡Z G me hš¿cvwZ e¨envi K‡i msMVb Avw_©Kfv‡e jvfevb 
n‡”Q|  

  
wPÎ 7.41: K¤̂vBb nvi‡f÷vi wPÎ 7.42: ¸wU BDwiqv Drcv`b 
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`wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKí GKwU cwi‡ekevÜe cÖKí, hv Gkxq Dbœqb 
e¨vsK Gi Environmental Safeguard Policy KZ…©K ¯̂xK…Z| cÖK‡íi cÖwZwU Kg©KvÛ ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î 
cwi‡ek I ev ‘̄Z‡š¿i mwVK myiÿv we‡ePbv Kiv n‡q‡Q Ges cwi‡ek m‡PZbZv welqK cÖwkÿ‡Yi cvkvcvwk 
†ewoeuva I cvwb Dbœqb †ev‡W©i cwZZ Rwg‡Z 5 wU `‡ji D‡`¨v‡M mvgvwRK ebvqb Kvh©µg ev Í̄evqb Kiv n‡q‡Q| 
myweav‡fvMx‡`i cwi‡ekevÜe AvBwcGg †Uwbs Kiv‡bvi d‡j ivmvqwbK mv‡ii mylg e¨envi I KxUbvk‡Ki cÖ‡qvM 
Kgvq RjR cÖvYx, kvgyK, wSbyK, e¨vO, BZ¨vw` cÖvYxi msL¨v e„w× †c‡q‡Q|  
 

M) †UKmB cvwb e¨e ’̄vcbvi Rb¨ †fŠZ AeKvVv‡gvmg~‡ni cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY 
 

GKwU †UKmB cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY c×wZ cÖwZôvB wQj GB cÖK‡íi g~j jÿ¨, hv †h․_ e¨e ’̄vcbv KwgwUi mv‡_ 
cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji ms‡hvM ’̄vcb K‡i‡Q| AskMÖnYg~jK cvwb e¨e ’̄vcbv bxwZgvjv-2014 Gi Av‡jv‡K GKi 
cÖwZ evrmwiK 60 UvKv nv‡i cIi PvR© wba©viY Kiv nq| cIi Kv‡R A_© †hvMvb mnRZi I MwZkxj Kivi j‡ÿ¨ 
cvwb e¨e ’̄vcbv `j‡K cÖwkÿ‡Yi cvkvcvwk wewfbœ cÖ‡Yv`bv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges mw¤§wjZ Kg©KvÛ DrmvwnZ Kiv 
n‡q‡Q| hv †_‡K AwR©Z A‡_©i GKUv wbw`©ó Ask cIi Lv‡Z Rgv Kiv nq| GQvov Gj.wm.Gm. Kg©KvÛ †_‡K cÖvß 
jf¨vs‡ki 40% A_© cIi Lv‡Z Rgv Kiv n‡q‡Q| †mP cÖK‡íi AvIZvq cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji m`m¨iv we`y¨r wej 
cÖ`vb I Ab¨vb¨ cIi Kv‡Ri Rb¨ kZvsk cÖwZ 01 †KwR nv‡i avb cÖ`vb Ki‡Q, †hUv wQj evsjv‡`‡ki †h †Kvb 
FCD/I cÖK‡íi cÖ_g `„óvšÍ| cÖwZUv `‡ji c„_K cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY e¨vsK GKvD›U i‡q‡Q| cIi e¨q 
wbe©v‡ni Rb¨ mvaviY mfvi †iRy‡jkb I evcvD‡ev Gi mswkøó KZ…©c‡ÿi cÖwZ¯̂vÿ‡ii gva¨‡g e¨vsK †_‡K UvKv 
D‡Ëvj‡bi weavb GB cÖwµqv‡K AviI ¯̂”QZv I Revew`wnZvi AvIZvq G‡b‡Q|  
 

AeKvVv‡gv cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY Kvh©µ‡gi mv‡_ m¤ú„³ nIqvi j‡ÿ¨ WMA mg~n BwZg‡a¨ 13 wU SIP 
e¨e ’̄vcbvi `vwqZ¡ AvbyôvwbKfv‡e MÖnY K‡i‡Q| mvgwMÖKfv‡e, AskMÖnYg~jK c×wZ‡Z AeKvVv‡gv cwiPvjbvi 
`vwqZ¡ myweav‡fvMx‡`i wbKU n Í̄všÍ‡ii gva¨‡g cIi Kv‡R MwZkxjZv e„w× †c‡q‡Q Ges cÖKí GjvKvq †UKmB cvwb 
e¨e ’̄vcbv cÖwZwôZ n‡q‡Q| 
 

N) Pvlvev‡`i Rb¨ cÖKí GjvKvq wWc wUDeq‡ji cvwb I mvi‡dm IqvUv‡ii e¨envi t cÖK‡íi gva¨‡g Lvj 
Lbb‡bi d‡j cÖK‡íi kZfvM GjvKvi myweav‡fvMxMY cvwb wb®‥vk‡bi myweav †fvM K‡i| wKš‘ Lv‡ji I b`xi cvwb 
†mP Kv‡R e¨envi Ki‡Z cv‡i myweav‡fvMx RbMY cÖK‡íi †gvU K…wl Rwgi AvbygvwbK 40 fvM Rwg‡Z|   

gyL¨ e¨w³e‡M©i (KII) Z‡_¨i wfwË‡Z mycvwikgvjv 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae ’̄v ch©v‡jvPbvi Rb¨ cwiPvwjZ cÖavb Z_¨`vZv‡`i mvÿvrKv‡ii cÖvß Z_¨vw` 
ch©v‡jvPbvq cÖZxqgvb n‡”Q †h, cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j cÖK‡íi wba©vwiZ D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| Z‡e G mKj 
KvR ev Í̄evq‡bi Rb¨ fwel¨‡Z `xN©‡gqvw` ÔA¨vÞvi †Kqvi mvwf©mÕ ‡cÖvMÖvg AšÍf©y³ I `xN©‡gqvw` cÖKí ev Í̄evqb 
Kiv Avek¨K|  
 

 K…lK‡`i ØvicÖv‡šÍ AvaywbK cÖhyw³¸‡jv †c․uwQ‡q †`qv hvq| 
 nv‡Z Kj‡g K…lK‡`i cÖwkÿ‡Yi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| 
 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j A`ÿ K…lK‡`i `ÿZv e„w×I my‡hvM n‡q‡Q|  
 cÖKí GjvKvq K…wlRvZ c‡Y¨i wkí KviLvbv ’̄vcb Kiv| 
 DcKvi‡fvMx‡`i ch©vß cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q| 
 K…lK‡`i K…wlRvZ c‡Y¨i b¨h¨g~j¨ cÖvwß wbwðZ Kivi cÖ‡qvRbxq i‡q‡Q| 
 †ewk K‡i grm¨ AfqAvkÖg wbg©vY| 
 d‡jvAvc †U ªwbs Gi e¨e ’̄v ivLv |  
 AeKvVv‡gv wbgv©‡Yi †ÿ‡Î myweav‡fvMx RbM‡Yi gwbUwis Gi e¨e ’̄v ivLv|  
 cÖKí ev Í̄evq‡bi ci cÖKí cieZx© d‡jvAvc Kvh©µg Pvjy ivLv|  
 cÖKí ev Í̄evqbKvix Kg©KZ©v‡`i cÖKí GjvKvq cÖKí cieZx© mgq envj ivLv|  
 evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i mv‡_ cvwb e¨e ’̄vcbv msMV‡bi gvwmK/ ‣ÎgvwmK d‡jvAvc wgwUs Gi 

cÖ‡qvRbxqZv i‡q‡Q|  
 cÖKí cieZx© mg‡q gvV ch©v‡q d‡jvAvc Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq msL¨K Kgx© envj ivLv|  
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7.2.3. ’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjv n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 
 
 

Ò`wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKí (3q ms‡kvwaZ)Ó kxl©K cÖK‡íi cÖfve 
g~j¨vqb mgxÿvi Rb¨ 17B †deªæqvwi, 2019 Bs Zvwi‡L †mwgbvi Kÿ, bovBj cIi wefvM Kvh©vj‡q ’̄vbxq 
Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv nq| Kg©kvjvq m¤§vwbZ cÖavb AwZw_i e³e¨ I Kg©kvjvi D‡Øvab †NvlYv K‡ib Rbve 
†gvt AvdRj †nv‡mb, cwiPvjK, cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-4, ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
(AvBGgBwW), cwiKíbv gš¿Yvjq; we‡kl AwZw_ wn‡m‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb cÖKí cwiPvjK Rbve cÖ‡K․kjx †gvt 
Avwbmyj Bmjvg; mv‡eK cÖKí cwiPvjK Rbve †gvt Kvgvjyi ingvb ZvjyK`vi; Abyôv‡b ¯̂vMZ e³e¨ cÖ`vb K‡ib 
Rbve †gvt gvngy`yj nvmvb, DccwiPvjK, cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-4, ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
(AvBGgBwW), cwiKíbv gš¿Yvjq; g~j cÖeÜ Dc¯’vcb K‡ib Rbve W. Avnmvb nvwee, B¯‥vd© KbmvjwUs mvwf©‡mm 
Gi †Pqvig¨vb I Av_©-mvgvwRK we‡klÁ; mfvcwZi e³e¨ cÖ`vb K‡ib Rbve †gvt kvnv‡bIqvR ZvjyK`vi, wbe©vnx 
cÖ‡K․kjx, bovBj cIi wefvM; gyL¨ m¤úªmviY Awdmvi, Dc‡Rjv K…wl m¤úªmviY Kg©KZ©v, grm¨ Kg©KZ©v Dbœqb 
we‡klÁ, Dc-mnKvix Dw™¢` msiÿY Kg©KZ©v, cÖ‡R± †Kv-AwW‡bUi, BDwc †Pqvig¨vb, WvweøDGgG I 
WvweøDGgwR mfvcwZ I m`m¨e„›`, K…wl dmj Pvlx, grm¨Rxex, RbcÖwZwbwa cÖg~L Db¥y³ Av‡jvPbvq Ask †bb|  
 

  
 

wPÎ 7.43: bovB‡j cvwb Dbœqb †evW© Kvh©vj‡qi mfv K‡ÿ ’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjv Abyôvb 
 

Kg©kvjvq `wÿY-cwðgvÂjxq mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖK‡íi cÖfv‡e DcKvi‡fvMx‡`i Av_©-
mvgvwRK Ae ’̄vi wK cwieZ©b n‡q‡Q G wel‡q gZvgZ/mycvwik msMÖn Kiv nq| ’̄vbxq Kg©kvjvq †÷K‡nvìviMY 
wb‡¤œv³ welqvw`I cÖwZ Av‡jvKcvZ K‡ibt 
 

 cÖKí GjvKvq Rb¯̂v‡_© ÔA¨vÞvi †Kqvi mvwf©mÕ e¨e ’̄v cÖYqb Kiv; 

 ‡i¸jvi wgwUs, gvwmK wgwUs, GwRGg, gvwmK Puv`v, †mwfs, mvwf©R PvR© G¸‡jv n‡”Q wK-bv Zv †`Lfvj Kivi 

Rb¨ 2/4 Rb gwbUwis Kg©KZ©v wb‡qv‡Mi Rb¨ e¨e ’̄v Kiv; 

 cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq cvwb †m‡P gvQ aivi wbqg eÜ Kivi Rb¨ cÖkvmb †_‡K gvBwKs I mfv-mgv‡e‡ki 

Av‡qvRb Kiv; 

 jvB‡bi Lv‡ji Ici 4 †f‡›Ui dzUweªR wbg©v‡Yi e¨e ’̄v Kiv; 

 nvwofv½v Lvj Gi cyb:Lbb I euva wbgv©Y Kiv; 

 cÖK‡íi mv‡_ RwoZ nIqvi d‡j 2 Rb †Pqvig¨vb I 7 Rb BDwc m`m¨ wbe©vwPZ n‡q‡Q| 

 MÜeLvjx 2Uv I Kgjvcy‡i Aew ’̄Z 2Uv cv¤úmn me©‡gvU Pvi (04) Uv cv¤ú bZzbfv‡e cyb: ’̄vcb Kivi `ªæZ 

cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v Kiv; 

 mwµq †jvK‡`i mshy³ K‡i wbw®…q WvweøDGgwR I WvweøDGgG mwµq Kivi D‡`¨vM MÖnY Kiv;  

 miKvwi Lvm Rwg I Rjvkq¸‡jv A‡bK mgq miKvwifv‡e wjR †`Iqv †ÿ‡Î cvwb e¨e ’̄vcbv mwgwZ¸‡jv‡K 

cÖvavb¨ †`Iqvi e¨e ’̄v Kiv; 

 cÖwZwU cÖKí GjvKvi miKvwi Lvm RvqMvq cÖvK…wZK gv‡Qi Rb¨ Kgc‡ÿ GKwU K‡i AfqviY¨ Kiv •Zwi Kiv; 

 ’̄vbxq ch©v‡q grm¨ I K…wlcY¨ evRviRvZKi‡Yi e¨e ’̄v Kiv| 

 ‡MU nIqvi d‡j ¯̂vfvweK e„wói cvwb Avi bvg‡Z cvi‡Q bv| e„wói ¯̂vfvweK cvwb bvgvi e¨e ’̄v •Zwi Kiv|  
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7.2.4. †Km ÷vwWi weeiY  
 
 

ভক স্টামড # ০১: ভভাঃ যমপকুর ইরাভ 
 

ভভাঃ যমপকুর ইরাভ, ফি ৫০ ফছয, মতা: ভত আরতাপ ভাল্পন এফাং ভাতা: ভত উল্পম্ম  ারভা এয ন্তান। তায স্ত্রীয 

নাভ পাল্পতভা ভফগভ। জনাফ যমপকুর ইরাভ নড়াইর ভজরায দয উল্পজরায বদ্রমফরা ইউমনিল্পনয মদঘমরিা গ্রাল্পভয 

একজন স্থািী ফামন্দা। মতমন ভাি একজন ভৎস্যচালী। মতমন ড়াল্পরখা ভল কল্পযন নড়াইর ভজরাল্পতই। ড়াল্পরখা ভল 

কযায য ভনল্পভ মান জীফন ভেল্পি। ফাফা-ভায ফড় ভছল্পর যমপকুর ইরাভ। মযফায ও ভতভন একটা স্বের না।       না 

ভল্পি এক ভি মফচমরত ল্পি ল্পড়ন। এক ম ষাল্পি       না ভল্পি কৃমলকাজ ভদখাশুনা কল্পযন। কৃমলকাজ কযায পাঁল্পক 

ভফমকছু জািগা ভথল্পক মতমন প্রমক্ষণ মনল্পি থাল্পকন। ভটা মতমন ভাঠ ম ষাল্পি কাল্পজ রাগান এফাং তাল্পত বাল্পরা পরাপর 

ান। ভতভমন মতমন   দমক্ষণ-মিভাঞ্চরীি ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা’’ ীল ষক প্রকল্পল্পয WMG-

“উেীন” গ্রুল্পয দস্য ন এফাং মভমতল্পত ভৎস্য চাল্পলয ওয মতন (৩) মদল্পনয একটি প্রমক্ষণ মনল্পি থাল্পকন। প্রমক্ষণ 

ভল্পল মতমন ভাছ চাল্পল আগ্রী ন এফাং ভাছ চাল শুরু কল্পয ভদন। প্রথল্পভ মতমন ৫০,০০০ টাকায ভাল্পছয ভানা মকল্পন চাল 

শুরু কল্পযন। এক (১) ফছয য মতমন দুই (২) রক্ষ টাকা আি কল্পযন। আফায মদ্বতীি ধাল্প মতমন দুই (২) রক্ষ টাকায ভাছ 

মকল্পন ছি (৬) রক্ষ টাকা মফমক্র কল্পযন। এল্পত কল্পয তায ামযফামযক অফস্থা আল্পগয ভচল্পি অল্পনক স্বের।   

 

wPÎ 7.44: ভভাঃ যমপকুর ইরাভ নড়াইর ভজরায দয উল্পজরায বদ্রমফরা ইউমনিল্পনয মদঘমরিা গ্রাল্পভয একজন পর 

ভৎস্যচালী 

 

ভক স্টামড # ০২: নাযািন চন্দ্র দা 

 

নাযািন চন্দ্র দা, ফি ৫৪ ফছয, মতা: ভত অমফনা চন্দ্র দা এফাং ভাতা: মফজন ফারা দা এয ন্তান। তায স্ত্রীয নাভ 

ামফত্রীওিারা দা। জনাফ নাযািন চন্দ্র দা নড়াইর ভজরায কামরিা উল্পজরায ভাউমর ইউমনিল্পনয একজন স্থািী 

ফামন্দা। মতমন ভাি একজন কৃমল েমভক, গফামদ শুারনকাযী ও ভৎস্যচালী। কামরিা উল্পজরায ভাজন গ্রাল্পভ 

নাযািণ চন্দ্র দাল্পয ভফল্পড় ওঠা। মযফাল্পযয আি উাজষন ব্যমক্ত মল্পল্পফ তায াংায মযচারনা কল্পযন। াংাল্পযয অবাফ 

অনটল্পনয কাযল্পণ জীফন াংগ্রাল্পভ দা ষন কল্পযন এফাং াংায ভেল্পি জমড়ল্পি ল্পড়ন। মনল্পজয জািগা খুফ ভতভন মছরনা। ভ 

মনল্পজয জমভয াাাম ফগ ষা জমভও চাল কযল্পতন। যফতী ম ষাল্পি মতমন মিান্ত মনল্পরন ভগাফামদ শুারন ও ভাছ চাল্পল 

ম্পৃক্ত ল্পফন। এযয ভ   দমক্ষণ-মিভাঞ্চরীি ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা’’ ীল ষক প্রকল্পল্পয 

WMG-গ্রুল্পয দস্য ন এফাং প্রমক্ষণ গ্রণ কল্পযন। পল্পর মতমন ভাছ চাল ও ভগাফামদ শুারল্পন ুনল্পযাুনময ভি ভদন 

এফাং অল্পনক রাবফান ন এক ম ষাল্পি ভাছচাল্পল ভফম উদ্বুি ন। ভাছ উৎাদল্পন ঠিকবাল্পফ মযচারনা কল্পযন। এয 
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াাাম কৃমল জমভল্পত ধাল্পনয চালও কল্পযন। যফতীল্পত মতমন জানান ভম, মনল্পজয জমভয মযভাণ কভ থাকাি 

চুমক্তফিবাল্পফ ফগ ষাদাময প্রথা অফরম্বন কল্পয ভাছচাল্পল পর ন।                           ও        । নাযািণ 

চন্দ্র দাল্পয আমথ ষক অফস্থা পূল্পফ ষয তুরনাি অল্পনক বাল্পরা। নাযািণ চন্দ্র দা     ,                    -   , 

                                   -               । 

 
 

 

wPÎ 7.45: নাযািন চন্দ্র দা নড়াইর ভজরায কামরিা উল্পজরায ভাজন গ্রাল্পভয একজন পর কৃলক, গফামদশু 

ারনকাযী ও ভৎস্যজীফী 

 

ভক স্টামড # ০৩: ভভাঃ যাল্পর মকদায 

 

ভভাঃ যাল্পর মকদায, ফি ৩৫ ফছয, মতা: আরাজ্জ্ব আ্দুলর জমরর মকদায এয ন্তান। জনাফ যাল্পর মকদায 

নড়াইর ভজরায দয উল্পজরায আউমড়িা ইউমনিল্পনয যঘুনাথুনয গ্রাল্পভয একজন স্থািী ফামন্দা। মতমন ভাি একজন 

কৃমল ব্যফািী, ভাছচালী ও ভাছ ব্যফািী। নড়াইর দয উল্পজরায মচরগাছা যঘুনাথুনয গ্রাল্পভ ভভাঃ যাল্পর মকদাল্পযয 

ভফল্পড় ওঠা। মযফাল্পযয আি উাজষন ব্যমক্ত মল্পল্পফ তায াংায মযচারনা কল্পযন। াংাল্পযয অবাফ অনটল্পনয কাযল্পণ 

ভরখাড়া ভতভন একটা কযল্পত াল্পযন নাই। প্রাইভাময া কল্পযই ভ ভরখাড়া ফাদ মদল্পি জীফন াংগ্রাল্পভ দা ষন কল্পযন 

এফাং াংায ভেল্পি জমড়ল্পি ল্পড়ন। মনল্পজয জািগা খুফ ভতভন মছরনা। ভ মনল্পজয জমভয াাাম ফগ ষা জমভও চাল 

কযল্পতন। চালাফাল্পদয ওয প্রমক্ষণ না থাকাি বাল্পরা পর পরাল্পনা তায ল্পক্ষ ম্ভফ ল্পতা না। এযয ভ   দমক্ষণ-

মিভাঞ্চরীি ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা’’ ীল ষক প্রকল্পল্পয WMG-গ্রুল্পয দস্য ন এফাং ‘‘ভাছ 

চাল ও কৃমলয উন্নত পর” ীল ষক প্রকল্পল্পয প্রমক্ষণ গ্রণ কল্পযন। ভাছ চাল প্রমক্ষণ তায খুফ বাল্পরা রাল্পগ এফাং স্বপ্ন 

ভদখল্পত শুরু কল্পযন ভ ভাছ উৎাদন কল্পয জীফন ফদরাল্পফ। যফতী ম ষাল্পি ভ ভাছচাল্পল অল্পনক রাবফান ল্পত শুরু কল্পয। 

এক ম ষাল্পি ভাছ মফমক্র কল্পয াঁ-ভৄযগী, গরু-ছাগর ক্রি কল্পযন। এয াাাম কৃমল জমভল্পত ধাল্পনয চালও কল্পযন। 

        ঠিক মনিভ ভভল্পন আফাদ কযাি পল্পর ফাম্পায পরন ি। যফতীল্পত মতমন জানান ভম, মতমন চুমক্তল্পত ুনকুয 

মনল্পি ভাছ চাল কল্পযন। ভাছচাল্পল পর একজন ব্যমক্ত ন। ভভাঃ যাল্পর মকদায মায পূল্পফ ষ ভতভন ভকান আি মছর না 

এখন তায ফতষভাল্পন আি ভাল্প দুই রক্ষ টাকা।         যাল্পর মকদায                             ।      

                        -                     । 
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wPÎ 7.46:ভভাঃ যাল্পর মকদায নড়াইর ভজরায দয উল্পজরায যঘুনাথুনয গ্রাল্পভয একজন পর কৃলক, ভৎস্যচালী ও 

ভৎস্য ব্যফািী 

 

ভক স্টামড # ০৪: আবু তাল্পরফ 
 

আবু তাল্পরফ, ফি ৬৫ ফছয, মতা: ভভাাম্মদ ল্পখ এফাং ভাতা: ভত আপমযন্নল্পা এয ন্তান। তায স্ত্রীয নাভ ভমপজা 

ভফগভ। জনাফ আবু তাল্পরফ নড়াইর ভজরায ভরাাগড়া উল্পজরায মদঘমরিা ইউমনিল্পনয কুভড়ী গ্রাল্পভয একজন স্থািী 

ফামন্দা। মতমন ভাি একজন কৃলক, গফামদ শুারনকাযী ও ভৎস্য চালী। নড়াইর ভজরায ভরাাগড়া উল্পজরায কুভড়ী 

গ্রাল্পভ আবু তাল্পরল্পফয ভফল্পড় ওঠা। ামযফামযক অফস্থাটাও ভতভন একটা স্বের মছরনা। তাই প্রাইভাময স্কুর া কল্পযই ভ 

ভরখাড়া ফাদ ভদি। মছটল্পক ল্পড় ড়াল্পরখা ভথল্পক। াংাল্পযয অবাফ অনটল্পনয ভল্পে এক ম ষাল্পি ফাফায াত ধল্পয কৃমল 

কাল্পজ মনল্পিামজত ল্পি জীফন াংগ্রাল্পভ দা ষন কল্পযন এফাং াংায ভেল্পি জমড়ল্পি ল্পড়ন। মনল্পজয জািগা খুফ ভতভন 

মছরনা। ভ মনল্পজয জমভয াাাম ফগ ষা জমভও চাল কযল্পতন। চালাফাল্পদয ওয প্রমক্ষণ না থাকাি বাল্পরা পর 

পরাল্পনা তায ল্পক্ষ ম্ভফ ল্পতা না। এযয ভ   দমক্ষণ-মিভাঞ্চরীি ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা ’’ 

ীল ষক প্রকল্পল্পয কুভড়ী নাভক WMG-গ্রুল্পয দস্য ন। মতমন দস্য ল্পি ‘‘শুারন, ভাছচাল ও কৃমলয উন্নত পর’’ 

ীল ষক কাম ষক্রল্পভয প্রমক্ষণ গ্রণ কল্পযন।  
 

 

wPÎ 7.47: আবু তাল্পরফ নড়াইর ভজরায ভরাাগড়া উল্পজরায কুভড়ী  গ্রাল্পভয একজন পর কৃলক, গফামদশু 

ারনকাযী ও ভৎস্য চালী 
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প্রথল্পভ ভ ভাছ চাল শুরু কল্পযন। ভাছচাল্পল ভ অল্পনক রাবফান ন। এক ম ষাল্পি ভাছ মফমক্র কল্পয ভ ১টি গরু, ২টি ছাগর ও 

াঁ-ভৄযগী, ক্রি কল্পয ারন কল্পযন। এয াাাম কৃমল জমভল্পত ধাল্পনয চালও কল্পযন।         ঠিক মনিভ ভভল্পন 

আফাদ কযাি পল্পর ফাম্পায পরন ি। যফতীল্পত মতমন জানান ভম, মতমন চুমক্তল্পত ুনকুয মনল্পি ভাছচাল কল্পযন। ভাছ 

চাল্পলও পর একজন ব্যমক্ত ন। ভখান ভথল্পক আবু তাল্পরফল্পক আয মছল্পন মপল্পয তাকাল্পত িমন। একটিয য একটি 

াপল্য এল্প তায দযজাি কড়া নাল্পড়। ফতষভাল্পন মতমন ২টি ুনকুয, ৫টি গরু, ৫টি ছাগর এফাং ৮টি যাজাঁল্পয ভামরক। ভাছ 

চাল্পলয াাাম গরু-ছাগর ারল্পন জমড়ত ন। ভখান ভথল্পকও মতমন অল্পনক রাবফান ল্পি থাল্পকন। এখন আবু  

তাল্পরল্পফয ামযফামযক অফস্থা অল্পনক স্বের। 

 

ভক স্টামড # ০৫: ফাদা ভভািা 

 

ভভাঃ ফাদা ভভািা, ফি ৭২ ফছয, মতা: ভত ওাফ ভভািা এফাং ভাতা কুরসুভ মফমফ এয ন্তান। তায স্ত্রীয নাভ যওন 

আযা াযবীন। জনাফ ফাদা ভভািা নড়াইর ভজরায কামরিা উল্পজরায াঁচগ্রাভ ইউমনিল্পনয একজন স্থািী ফামন্দা। 

মতমন ভাি একজন ভৎস্যচালী ও কৃলক। ফাদা ভভািা জন্গ্রণ কল্পযন নড়াইর ভজরায ভমলল্পখারা গ্রাল্পভ। তফ কার 

ভথল্পক মতমন মছল্পরন খুফ ডানমল্পট স্ববাল্পফয। মতমন খুফই দমযদ্র মযফাল্পযয ভছল্পর। মতমন H.S.C. া কল্পযন নড়াইর 

যকাময কল্পরজ ভথল্পক। দমযদ্রতায কাযল্পণ আয ড়াল্পরখা কযা ম্ভফ িমন। মতমন ভকান       না ভল্পি এক ভি 

তা ল্পি ল্পড়ন।   দমক্ষণ-মিভাঞ্চরীি ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা’’ ীল ষক প্রকল্পল্পয সূম ষভখী 

নাভক WMG-য দস্য ন এফাং ভখান ভথল্পক আধুমনক িমতল্পত ভৎস্যচাল্পলয ওয প্রমক্ষণ মনল্পি WMG এয 

ভােল্পভ নড়াইর ামন উন্নিন ভফাড ষ ভথল্পক ফড়মট মরজ মনল্পি WMG-য দস্যল্পদয ম্পৃক্ত কল্পয ৪ একয জািগাি 

ভিাযমবমিক ভৎস্য খাভায গল্পড় ভতারায পল্পর মতমন মনল্পজ াফরম্বী ল্পিল্পছন এফাং আল্পযা অন্যান্য দস্যল্পদয স্বাফরম্বী 

ওিায সুল্পমাগ কল্পয মদল্পিল্পছন। ভমিত ভৎস্য খাভায ছাড়াও তায মনল্পজয ৫০ তক জািগায ওয একটি ভৎস্য খাভায 

আল্পছ। ফতষভাল্পন মতমন আমথ ষকবাল্পফ স্বের। মতমন মযফায মনল্পি সুল্পখ ামন্তল্পত জীফন মান কযল্পছন। 

 

 
 

wPÎ 7.48:ফাদা ভভািা নড়াইর ভজরায কামরিা উল্পজরায ভমলল্পখারা গ্রাল্পভয একজন পর ভৎস্যচালী ও কৃলক 
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ভক স্টামড # ০৬: তৃষ্ণা মফশ্বা 

 
 

তৃষ্ণা মফশ্বা (৪০) জন্গ্রণ কল্পযন নড়াইর ভজরায ভৄমরিা গ্রাল্পভ। তায মতা ভপারাযাভ মফশ্বা এফাং ভাতা: সুমবদ্রা 

মফশ্বা। তায মফফা ি ভৄমরিা গ্রাল্পভয াধন মফশ্বাল্পয াল্পথ। তায মযফাল্পযয আমথ ষক অফস্থা খুফ একটা বাল্পরা মছর না। 

তাযা মতন ভফরা ভখল্পত াযত না। প্রািই তাঁল্পক অনাাল্পয মদন মান কযল্পত ল্পতা। যফতীল্পত মতমন   দমক্ষণ-

মিভাঞ্চরীি ভমিত ামন ম্পদ মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা’’ ীল ষক প্রকল্পল্পয “তফাখী” নাভক WMG-য দস্য ন 

এফাং এখান ভথল্পক মফমবন্ন প্রমক্ষণ ভল্পি থাল্পকন। ভমভনঃ াঁ-ভৄযগী ারন, শু ারন, ভৎস্যচাল প্রভৃমত। মতমন প্রমক্ষণ 

মনল্পি গাবী ারন শুরু কল্পযন এফাং মতমন আমথ ষকবাল্পফ রাবফান ন। অত:য মতমন ভাছ চাল শুরু কল্পযন াাাম াঁ-

ভৄযগীয খাভায কল্পয। এখন মতমন একজন পর খাভাযী মল্পল্পফ মযমচত। তায এই পরতা ভদল্পখ ফতষভাল্পন তাল্পক শু 

াাতাল্পর একটি       ভদওিা ি। এখান ভথল্পক মতমন প্রমতভাল্প ২০০০ টাকা ান। মতমন ফল্পরন ফতষভাল্পন তায 

আমথ ষক অফস্থা অল্পনক বাল্পরা। মতমন আল্পযা প্রমক্ষণ মনল্পি তায  খাভাযগুল্পরা আল্পযা ফড় কযল্পত চান। 
 

 

 

wPÎ 7.49: ভৄমরিা গ্রাল্পভয তৃষ্ণা মফশ্বা একজন পর ভৎস্যচালী, শুারনকাযী, াঁ-ভৄযগীয খাভায ও      জীফী। 
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7.2.5 mgxÿvq cÖvß djvdjmg~‡ni Uªvqv½y‡jkb †gwUª· 

 

 

 

 
 

 

 

c~Z© Kg©KvÐmg~n ch©‡eÿY 

 bovBj Awdm febwU Kvh©Ki 
Ae¯’vq Av‡Q 

 AwaKvsk iv¯Ív Kvh©Ki i‡q‡Q 

 Bwi‡Mkb w¯‥gmg~n AKvh©Ki 

 KwZcq †i¸‡jUi  †givgZ 
cÖ‡qvRb 

 AwaKvsk Lvj cwj RgvUc~Y©| 

 

SOWT Analysis 

 Kg Li‡P dmj Drcv`b n‡”Q 

 Kg© ms¯’vb e„w× †c‡q‡Q 

 KvjPvi wdmvix‡Ri Drcv`b 
†e‡o‡Q 

 mviv eQi †m‡Pi cvwb wbwðZ 
n‡q‡Q 

 `wi ª̀Zv n«vm †c‡q‡Q| 

 

 

 

djvdjmg~‡ni 

 Uªvqv½y‡jkb Gi  

wfwË‡Z mgxÿv Dcv‡Ëi 
•eaZv cixÿY 

 DcKvi‡fvMx‡`i mvÿvrKvi 

 Zxi I euva wbg©v‡Yi d‡j 
ÿqÿwZ n«vm 

 Rwg‡Z k‡m¨i Drcv`b 
†e‡o‡Q 

 KvjPvi wdmvwi‡Ri Drcv`b 
†e‡o‡Q 

 bvixi  Kv‡Ri ¯̂xK…wZ G‡m‡Q 

 RxebhvÎvi gvb †e‡o‡Q| 

 
wPÎ 1.1: bovBj Dc-cÖKí I †PÂzix wej Dc-cÖKí GjvKvi cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi cÖvß djdjmg~n Uªvqv½y‡jk‡bi gva¨‡g 
mgxÿvq Dcv‡Ëi •eaZv hvPvB| 
 

Source: Denzin (1989) An introductIon to triangulation, USAid, Geneva 27, Switzerland 

cÖKíwUi cÖfve g~j¨vq‡b mgxÿvq UªvBqv½y‡jkb c×wZ e¨envi K‡i cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx RbMY, cÖKí 
mswkøó Kg©KZ©v I cÖKí GjvKvq m‡iRwgb ch©‡eÿ‡Yi gva¨‡g cÖvß djvdj hvPvBKi‡Yi Rb¨ GwU Abym„Z n‡q‡Q| 
A_©vr GB mgxÿvq GKvwaK c×wZ ev Drm n‡Z cÖvß djvdjmg~n‡K µm-‡PwKs‡qi gva¨‡g dvBwWs‡mi 
wek¦vm‡hvM¨Zv hvPvB‡qi Rb¨ Uªvqv½y‡jkb †gwUª· e¨envi Kiv n‡q‡Q| GLv‡b Denzin (1989) ewY©Z ‡WUv 
Uªvqv½y‡jkb c×wZ e¨envi Kiv n‡q‡Q| SWOT Analysis Gi mv‡_ gvV ch©v‡q DcKvi‡fvMx‡`i mvÿvrKvi I 
ch©‡eÿYK…Z DcvË we‡køl‡Yi gva¨‡g Uªvqv½y‡jkb †gwUª·wU cÖ ‘̄Z Kiv n‡jvt 
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7.2.6 †UKmB Dbœq‡bi Afxó AR©‡bi cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z ch©‡eÿY 

†UKmB Dbœqb Afxó †UKmB Dbœq‡bi m~PK Abyhvqx cÖK‡íi cÖfve ch©‡eÿY  

jÿ¨gvÎv-1t `vwi`ª¨ wbg~©j Kiv 
Dc-cÖKí GjvKvq K…wl, grm¨, cïcvjb, exR Drcv`b, ¸wU 
BDwiqv Drcv`b I wecYb, ‡mjvB‡dvivB, nuvm-gyiMx cvjb BZ¨vw` 
Kg©KvÛ e„w× cvIqvq Gme †ckvi mv‡_ RwoZ RbM‡Yi Kg©ms ’̄vb 
e„w× †c‡q‡Q| d‡j cÖKí GjvKvi `wi`ªZv n«vm I AwZ `wi‡ ª̀i nvi 
Kgv‡bv m¤¢e n‡q‡Q|  

jÿ¨gvÎv-2t ÿzav wbg~©j, Lv`¨ wbivcËv, 
cywó gvb DbœZKiY jÿ¨ AR©b Ges 
†UKmB K…wl e¨e ’̄v Pvjy 

cÖKí GjvKvq K…wl Rwg‡Z jeYv³ cvwbi AbycÖ‡ek †VKv‡bv m¤¢e 
n‡q‡Q| d‡j K…wl welqK mw¤§wjZ Kg©KvÛ cwiPjbv mnRZi 
n‡q‡Q| Dc-cÖKí GjvKvq †ivcv av‡bi Rwgi cwigvY 34,248 †nt 
†_‡K 38,566 †nt G DbœxZ n‡q‡Q| A_©vr 4,000 †nt Gi AwaK 
Rwg bZzb K‡i avb Pv‡li AvIZvq G‡m‡Q| Avev`‡hvM¨ Rwg‡Z avb 
Pvl e„w×i cwigvY n‡”Q 12.6%| GQvovI Dc-cÖK‡íi D‡jøL‡hvM¨ 
Kg©KvÛmg~n n‡jv exR Drcv`b I wecYb, ¸wU BDwiqv Drcv`b I 
wecYb, gay Drcv`b, D”Pg~‡j¨i mewR Drcv`b; grm¨ Pv‡li Rb¨ 
cyKzi wjR I grm¨ Pvl; f¨vjy‡PBb †W‡fjc‡g›UKiY BZ¨vw`| 

jÿ¨gvÎv-3t ¯̂v ’̄¨Ki Rxebhvcb wbwðZ 
Kiv  

Dc-cÖKí GjvKvq gv I wkïi ¯̂v ’̄¨ Dbœq‡b (120 wU) †gwW‡Kj 
K¨v¤ú cwiPvjbv K‡i gvZ…Z¡Kvjxb ¯̂v ’̄¨ I cywó †mev wbwð‡Zi cÖ‡Póv 
Pvjv‡bv n‡q‡Q| 

jÿ¨gvÎv-5t wj½ mgZv AR©b Ges bvix 
I †g‡qi ÿgZvqb Kiv 

Dc-cÖK‡íi gva¨‡g bvixi ÿgZvq‡bi j‡ÿ¨ cÖwZwU cvwb e¨e ’̄vcbv 
`‡j/msMV‡b bvix m`‡m¨i e¨vcK Dcw ’̄wZ mgxÿvq `„k¨gvb n‡q‡Q| 
Gme msMV‡b †gvU 23,629 m`m¨ i‡q‡Q hvi g‡a¨ bvix m`m¨ 
9,498 Rb| cÖKí GjvKvi †gvU K…l‡Ki 80% Gi †ewk K…lK Gme 
`‡ji m`m¨, hvi 40% bvix| GQvovI †RÛvi m‡PZbZv I Dbœqb 
welqK wewfbœ cÖwkÿY m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 

jÿ¨gvÎv-6t mevi Rb¨ cvwbi mnR 
cÖvc¨Zv wbwðZ Kiv 

Dc-cÖKí GjvKvq wbivc` my‡cq cvwbi Rb¨ Av‡m©wbK- gy³ 122 wU 
Mfxi bjK~c ’̄vcb Kivq wbivc` cvwb e¨env‡ii Kvi‡Y cvwbevwnZ 
†ivMevjvB n«vm †c‡q‡Q| 

jÿ¨gvÎv-15t B‡Kvwm‡÷g myiÿv I 
Rxe‣ewP‡Îi ÿwZ‡iva 

Dc-cÖK‡íi Kg©KvÛmg~n ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î cwi‡ek I ev ‘̄Z‡š¿i 
mwVK myiÿv we‡ePbv Kiv n‡q‡Q Ges cwi‡ek m‡PZbZv welqK 
cÖwkÿ‡Yi cvkvcvwk †ewoeuva I evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i cwZZ 
Rwg‡Z cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji D‡`¨v‡M mvgvwRK ebvqb Kvh©µg 
ev Í̄evqb Kiv n‡q‡Q| myweav‡fvMx‡`i cwi‡ekevÜe AvBwcGg 
cÖwkÿY Kiv‡bvi d‡j ivmvqwbK mv‡ii mylg e¨envi I KxUbvk‡Ki 
cÖ‡qvM Kgvq RjR cÖvYx, kvgyK, wSbyK, e¨vO, BZ¨vw` cÖvYxi msL¨v 
e„w× †c‡q‡Q| 
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অিভ অোি 

সুামযভ 

 

mgvß cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv I mgxÿvi djvdj †_‡K †h wPÎwU Zz‡j ai‡Z cvwi Zv n‡jv GjvKvi K…wl, 
grm¨, cïcvjb I e¨emv-evwY‡R¨i mv‡_ RwoZ gvby‡li Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœq‡b ev Í̄evwqZ cÖKíwU ¸iæZ¡c~Y© 
f~wgKv cvjb Ki‡Q| cÖKí GjvKvq GLb Kg Li‡P †ewk dmj Drcv`b Kiv m¤¢e n‡q‡Q| cÖvß djvdj we‡køl‡Y 
†`Lv hvq, Kgc‡ÿ 59.23% DcKvi‡fvMx e‡jb cÖKí GjvKvq GLb mviv eQi †m‡Pi cvwb cvIqv hv‡”Q weavq 
cÖKí GjvKvq dmj Drcv`b e„w× †c‡q‡Q| GQvov 44.31% Gi gZvbymv‡i cÖKí GjvKvq Kg©ms ’̄vb e„w× †c‡q‡Q 
Ges 42.34% e‡jb cÖKí GjvKvq cÖwkÿY cvIqvq Kg©`ÿZv Av‡Mi Zzjbvq e„w× †c‡q‡Q, 31.72% 
DcKvi‡evMx‡`I g‡Z cÖKí GjvKvq eZ©gv‡b bvbv ai‡bi dm‡ji Pvlvev` Kiv m¤¢e n‡”Q Ges Dc-cÖKíwU 
ev Í̄evq‡bi d‡j 60.15% DcKvi‡fvMx DËi`vZv g‡b K‡ib cÖKí GjvKvq ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄v Av‡Mi Zzjbvq 
A‡bK DbœZ n‡q‡Q| wb‡P cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi djvd‡ji Av‡jv‡K †ek wKQz mycvwik Zz‡j aiv n‡jvt 

 

৮.১ স্বল্পল্পভিামদ সুাময 

 

(K) evcvD‡ev-Gi mswkøó Kg©KZ©v‡`i gva¨‡g wbwg©Z RivRxY© AeKvVv‡gv¸‡jv we‡kl K‡i AKvh©Ki †i¸‡jUi¸‡jv 
RiæwiwfwË‡Z †givg‡Zi e¨e ’̄v MÖnY Kiv Ges †givgZ I iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq A_© eiv‡Ïi e¨e ’̄v ivLv| 

(L) cybe©vmb cÖKí¸‡jv †h‡nZz KwgDwbwUi Rbmvavi‡Yi Rb¨ Kiv nq Ges fwel¨‡Z Gm‡ei †`Lfvj KwgDwbwUi 
Z_v cvwb e¨e ’̄vcbv msMVb‡KB Ki‡Z n‡e †m‡nZz, AeKvVv‡gv wbg©vYKvjxb cvwb e¨e ’̄vcbv msMVb‡K Kv‡Ri 
¸YMZ gvb iÿvq m¤ú„³ Kiv Avek¨K| 

(M) cÖavb Lv‡j gqjv AveR©bv hv‡Z bv †d‡j Gme e¨vcv‡i Rbm‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ mswkøó GjvKvevmx‡K wb‡q 
Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv †h‡Z cv‡i| gv‡S gv‡S gvBwKs K‡iI AeKvVv‡gv¸‡jvi ¸iæ‡Z¡i K_v cÖPvi Kiv †h‡Z 
cv‡i| Avevi, cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq cvwb †m‡P gvQ aivi wbqg eÜ Kivi Rb¨ ’̄vbxq cÖkvmb‡K D‡`¨vM MÖnY 
Kiv †h‡Z cv‡i| cÖ‡qvR‡b wjd‡jU weZiY, gvBwKs I mfv mgv‡e‡ki Av‡qvRb Kivi D‡`¨vM MÖnY Kiv †h‡Z 
cv‡i| G‡ÿ‡Î evcvD‡evÕi ZË¡veavq‡b GjvKvi RbcÖwZwbwaMY I cvwb e¨e ’̄vcbv KwgwU cÖZ¨ÿ f~wgKv ivL‡Z 
cv‡i| 

(N) ’̄vbxq K…wl Ges grm¨ Awa`ß‡ii gva¨‡g DcKvi‡fvMx K…lK I grm¨Rxexmn mKj cvwb e¨e ’̄vcbv `‡ji 
m`m¨‡`i Rb¨ d‡jvAvc †Uªwbs Gi e¨e ’̄v Kiv ‡h‡Z cv‡i| 

(O) evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i mv‡_ cvwb e¨e ’̄vcbv msMV‡bi gvwmK/ ‣ÎgvwmK d‡jvAvc wgwUs Kivi e¨e ’̄v 
Kiv Ges †bZ…Z¡ cÖ`v‡b †hvM¨ e¨w³eM©‡K wbe©vwPZ K‡i wbw®…q WvweøDGgwR I WvweøDGgG mwµq Kivi D‡`¨vM MÖnY 
Ki‡Z n‡e| 

(P) cvwb e¨e ’̄vcbv KwgwUi Ae¨e ’̄vcbv, gZv‣bK¨ I msKU wbimbK‡í evcvD‡evÕi mswkøó mv‡K©‡ji cwiPjb I 
iÿYv‡eÿY Kg©KZ©v‡`i cÖKí GjvKvq gv‡Sg‡a¨ cwi`k©‡bi e¨e ’̄v ivLv mgxPxb n‡e|  

(Q) †PÂzix wej Dc-cÖKí GjvKvi MÜeLvjx (Axial Flow UvB‡ci 21.20 wKD‡mK K¨vcvwmwUi 2Uv cv¤ú) I 
Kgjvcy‡i Aew ’̄Z (Axial Flow UvB‡ci 21.20 wKD‡mK K¨vcvwmwUi 2Uv cv¤úmn) me©‡gvU Pvi (04) Uv cv¤ú 
A‡bK cyivZb g‡W‡ji weavq bó I A‡K‡Rv Ae ’̄vq c‡o Av‡Q| cv¤ú¸‡jvi g‡Wj A‡bK cyivZb nIqvq LyPiv 
hš¿vsk myjf bq| †mRb¨ bZzbfv‡e cv¤úmg~n cyb: ’̄vcb Kivi `ªæZ c`‡ÿc †bIqv †h‡Z cv‡i|  

 

 

 

 



cvZv-83 
 

8.2 `xN©‡gqvw` mycvwik 
 

mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv Kb‡mÞwU evcvD‡ev bZzbfv‡e AvewZ©Z n‡q‡Q| cÖKí cwiPvjbv I 
iÿYv‡eÿ‡Y RbM‡Yi AskMÖnY cÖKí †UKmB I cÖKí n‡Z h_vh_ mydj cÖvwß‡Z we‡kl f~wgKv ivL‡Z mnvqK| 
GRb¨ mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv Kb‡mÞ m¤úªmvi‡Yi cÖ‡qvRbxqZv i‡q‡Q| evcvD‡evÕi we`¨gvb 
mKj GdwmwW/GdwmwWAvB cÖK‡í G Kb‡mÞ m¤úªmviY Kiv †h‡Z cv‡i| fwel¨‡Z evcvD‡evÕi Abyiæc cÖK‡íi 
Rb¨ †hme welq ¸iæZ¡ †`Iqv cÖ‡qvRb Zv n‡jvt 
 

(K) cÖKíwU m¤ú~Y© KwgDwbwU wWª‡fb| AskMÖnYg ~jK cvwb e¨e ’̄vcbv wewagvjv-2014 Gi Dc-wewa (2) †Z 
my¯úófv‡e ejv n‡q‡Q, ÒcÖK‡íi myôy e¨e ’̄vcbvi wbwgË mswkøó msMVb D³ cÖK‡íi cwiPvjb (Operation) I 
•`bw›`b iÿYv‡eÿ‡Yi (Routine Maintenance) KvR m¤úv`b Kwi‡e Ges cÖKí KZ…©cÿ cÖK‡íi Riæwi ev 
`y‡h©vMKvjxb †givgZ  (Emergency Maintenance) I †gqv`v‡šÍ eo ai‡bi †givgZ (Periodic 

Maintenance) Kvh© m¤úv`b Kwi‡eÓ AÎ Dc-cÖK‡í Zv Abym„Z n‡”Q| cÖK‡íi †UKmB Dbœq‡bi ¯̂v‡_© RivRxY© 
AeKvVv‡gv¸‡jvi †givgZ I iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq A_© eiv‡Ïi e¨e ’̄v ivLv cÖ‡qvRb|  

(L) WMG I WMA Gi `vwqZ¡ h_vh_fv‡e cvwjZ n‡”Q wKbv A_©vr ev Í̄evwqZ cÖK‡íi ‡Qv‡UvLv‡Uv-LvU 
†givgZ, †i¸jvi wgwUs, gvwmK wgwUs, GwRGg, gvwmK Puv`v, †mwfs, mvwf©m PvR© G¸‡jv mwVKfv‡e m¤úvw`Z n‡”Q 
wKbv Zv †`Lfvj Kivi Rb¨ cÖwZ Dc-cÖKí GjvKvq 1 Rb gwbUwis Kg©KZ©v wb‡qv‡Mi Rb¨ e¨e ’̄v Kiv cÖ‡qvRb| 

(M) †mP e¨e ’̄v AviI Kvh©Kix Kivi Rb¨ ‡PÂzix wej Dc cÖK‡íi AvIZvq bovBj m`i Dc‡Rjvi h_vµ‡g 
UvwKgviv Lvj, gw`bvi Lvj, ebMÖvg Lvj Ges bovBj Dc-cÖK‡íi AvIZvq bovBj m`i Dc‡Rjvi h_vµ‡g 
Zzjvivgcyi Lvj, e‡i›`ª Lvj, Rjvi Lvj, gywjqv Lvj, wRqv Lvj I Kvwjqv Dc‡Rjvi h_vµ‡g †ciæjx Lvj, 
Lowiqv Lvj, gymyixi Lvj Gme Lvj¸‡jvi AwaKvsk ’̄v‡b cwj R‡g †M‡Q| d‡j DcKvi‡fvMxiv cvwbi Afv‡e †mP 
Kv‡R cÖZ¨vwkZ mydj cv‡”Q bv| ZvB Lvj¸‡jvi cwj AcmviY I MfxiZv e„w× Kivi Rb¨ Kvh©µg MÖnY Ki‡Z 
n‡e| 

(N) †`kxq cÖRvwZi wejyßcÖvq gvQ¸‡jv‡K msiÿ‡Yi Rb¨ cÖwZwU Dc-cÖKí GjvKvi miKvwi Lvm Rwg‡Z cÖvK…wZK 
gv‡Qi Rb¨ Kgc‡ÿ GKwU K‡i AfqAvkÖg wbg©vY Kiv cÖ‡qvRb| G e¨vcv‡i ’̄vbxq grm¨ Awa`ßi I 
‡Rjv/Dc‡Rjv cÖkvmb Kvh©Kix c`‡ÿc MÖnY Ki‡Z cv‡i| welqwU Dc‡Rjv Dbœqb mgš^q mfvq Dc¯’vcb K‡i 
e¨e ’̄v †bIqv †h‡Z cv‡i| 

(O) miKvwi Rjvkq¸‡jv A‡bK mgq miKvwifv‡e wjR †`Iqv nq| Gme Rjvkq wjR †`Iqvi †ÿ‡Î cvwb 
e¨e ’̄vcbv mwgwZ¸‡jv‡K cÖvavb¨ †`Iqvi e¨e ’̄v Kiv †h‡Z cv‡i| G‡Z cvwb e¨e ’̄vcbv mwgwZ¸‡jvi g‡a¨ 
MwZkxjZv m„wó n‡e| G e¨vcv‡i f‚wg gš¿Yvjq I ’̄vbxq cÖkvmb Kvh©Kix c`‡ÿc MÖnY Ki‡Z cv‡i| 

(P) nvwofv½v Lv‡ji cyb:Lbb I euva wbgv©Y Kiv Ges jvB‡bi Lv‡ji Ici 4 †f‡›Ui dzUweªR wbg©vY Kiv DwPZ| 
‡mB mv‡_ cv‡Uk¦ix 10 †f›U †i¸‡jUi msjMœ Av‡iv 200 wgUvi eøK Øviv Xvj myiÿv Kvh©µg m¤úbœ Kiv †h‡Z 
cv‡i| †jvbv cvwbi Kvi‡Y †i¸jUi¸‡jvi †MU `ªæZ bó n‡q hvq, d‡j AeKvVv‡gv ’̄vwqZ¡ iÿvq †jvbv cvwb mnbxq 
†MU ‣Zwii e¨e ’̄v Kiv †h‡Z cv‡i| 

(Q) ï®‥ ‡g․my‡g cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq bovB‡ji wPÎv cvwb cÖevn A‡bK Kg _v‡K| ZvB, wPÎvi f~wg cybiæ×vi I 
bve¨Zv wdwi‡q Avbvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq cÖKíI MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 

(R) mvaviYZ evcvD‡evi cwiPjb I iÿYv‡eÿY wefvM cÖKí mgvwßi ci wcwiIwWK mKj iÿYv‡eÿY I †givgZ 
Kv‡Ri e¨e ’̄v K‡i _v‡K, Z‡e G †ÿ‡Î ev‡RU eiv‡Ïi AcÖZzj i‡q‡Q hv e„w× Kivi cÖ‡qvRb| 

(S) fwel¨‡Z GB RvZxq                    (community driven development) Gi `xN©‡gqvw` 

mydj jv‡fi Rb¨ cÖK‡í ÔAfter Care ServiceÕ ‡cÖvMÖvg AšÍf©y³ ivLvi welqwU ¸iæZ¡ w`‡q we‡ePbvq Kiv †h‡Z 
cv‡i| 
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                                DËi`vZvi AvBwW bs: 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 

রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৪ 

সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 
 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  

দরক্ষণ-রিভাঞ্চরীয় ভরিত ারন ম্পদ রযকল্পনা ও ব্যফস্থানা প্রকল্প (৩য় াংদারধত) 
 

cÖK‡íi DciKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Rb¨ cÖkœvewj 
 

াক্ষাৎকায গ্রদণয পূদফ ে রনদজয রযচয় রদন, ভীক্ষায উদেশ্য ম্পদকে তথ্যদাতাদক জানান এফাং তায অনুভরত রনন । 

আরন ফরদত াদযনঃ   

আভায নাভ .............................। 

আরভ এদরি ইস্কাপে কনারটাং ারব েদ নাভক াংস্থা সথদক। আনাদদয এরাকায় ফাস্তফায়নাধীন “দরক্ষণ-

রিভাঞ্চরীয় ভরিত ারন ম্পদ রযকল্পনা ও ব্যফস্থানা প্রকল্প (৩য় াংদারধত) রফলয়ক একট প্রকদল্পয প্রবাফ 

মূল্যায়ন ভীক্ষা কাদজ। প্রকল্পট ২০০৬-২০১৫ সভয়াদদ ফাাংরাদদ যকাদযয                          ফাস্তফায়ন 

কযদি এফাং রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য আইএভইরি এ ভীক্ষা রযচারনা কযদি ।  

 

প্রকল্পট এয উদেশ্য াধদন মথামথবাদফ ফাস্তফারয়ত দে রকনা রকাংফা সকানরূ ত্রুট ফা ভস্যা আদি রকনা ভীক্ষায় 

এট গুরুত্ব কাদয সদখা দফ মাদত বরফষ্যত প্রকল্প আদযা সুন্দয বাদফ ফাস্তফায়ন কযা মায় । আনায সদয়া তথ্য 

সকফর ভাত্র এ ভীক্ষায প্ররতদফদন ততরযদত ব্যফায কযা দফ এফাং আনায নাভ রযচয় সগান যাখা দফ। এই 

ভীক্ষা সথদক সকউ ব্যরিগত বাদফ উকৃত ফা ক্ষরতগ্রস্ত দফ না তদফ ারফ েক বাদফ কদরয কল্যান দফ ।  

 

ভীক্ষা কাদজ তথ্য রদদয় দমারগতা কযায জন্য আনাদক রফনীতবাদফ অনুদযাধ কযরি ।  
 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ I Ae ’̄vbMZ Z_¨vw`t    

1.1. DËi`vZvi bvg:                                                                     ‡gvevBj bs 

1.2. MÖvg:                                                        1.3. BDwbqb: 
1.4. Dc‡Rjv:                                                  1.5. ‡Rjv:    
1.6. eqm: 
1.7. DËi`vZvi wj½:  (‡KvW: 1=cyiæl, 2= gwnjv)|  
1.8. DËi`vZvi •eevwnK Ae ’̄v: (‡KvW: 1=weevwnZ, 2=AweevwnZ, 3=weaev, 4= wecZœxK)|  
1.9. ‡ckv: [‡KvW: 1=K…lK, 2=e¨emvqx, 3=K…wl kÖwgK, 4=wk¶K, 5=Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb 

.................................)]| 
 

2.0 Zxi msiÿY I evua wbg©vY msµvšÍ Z_¨vw`t   

2.1 ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi gva¨‡g nvB‡WªvjwRKvj BDwbU iÿvi Rb¨ ‡h cÖKí 
MÖnY Kiv n‡qwQj Zv m¤ú‡K© Avcbvi aviYv Av‡Q wK?  [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

2.2 cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© (2006) Avcbvi GjvKvq Rjve×Zv nZ wK?  
[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

2.3 cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© MZ `k erm‡i Avcbvi GjvKvq wK wK cÖwZôvb eb¨v/RjväZvq ÿwZMÖ Í̄ 
n‡q‡Q?  
[‡KvW: 1= iv Í̄vNvU, 2=¯‥yj, 3=K‡jR, 4=gmwR`, 5=gv`ªvmv, 6=cywjk †÷kb, 7=b`x e›`i I 
NvU, 8=evoxNi, 9=‡`vKvbcvU, 10=dmwj Rwg, 11=Ab¨vb¨------------------- (D‡jøL Kiæb)] 
[GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 
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2.4 ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí MÖn‡Yi d‡j wK wK m¤ú` I cÖwZôvb iÿv †c‡q‡Q? 
[GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 
[‡KvW: 1= iv Í̄vNvU, 2=¯‥yj, 3=K‡jR, 4=gmwR`, 5=gv`ªvmv, 6=cywjk †÷kb, 7=b`x e›`i I 
NvU, 8=evoxNi, 9=‡`vKvbcvU, 10=dmwj Rwg, 11=Ab¨vb¨------------------- (D‡jøL Kiæb)] 

 

2.5 cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Avcbvi GjvKv ÿqÿwZi †_‡K iÿv ‡c‡q‡Q wK?  
[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

2.6 nvB‡WªvjwRKvj BDwbU/Lv‡ji Zxi iÿv evuawUi ‣`N©¨ cÖ‡qvR‡bi Zzjvbvq h‡_ó wK?   
[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

2.7 cÖKí MÖn‡Y GjvKvevmxi gZvgZ MÖnY Kiv n‡q‡Q wK?   
[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

2.8 nvB‡WªvjwRKvj BDwbU/ Lv‡ji Zxi iÿv evuawUi D”PZv cÖ‡qvR‡bi Zzjvbvq h‡_ó wK?    
[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

2.9 cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Avcbvi dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK?  
[‡KvW: n¨vu=1, bv=2] 

 

2.10 n¨vu  n‡q _vK‡j ÿwZc~iY †c‡q‡Qb wK ? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2]  
2.11 cÖKíwU ev Í̄evq‡b Avcbvi Rvbv g‡Z †Kvb Rwg AwaMÖnY/ jxR †bqv n‡q‡Q wK?  

[‡KvW: n¨vu=1, bv=2] 
 

2.12 n¨vu n‡q _vK‡j ÿwZMÖ ’̄ gvwjK b¨vh¨ g~j¨ †c‡q‡Qb Kx ? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2]  
2.13 bv †c‡q _vK‡j Gi KviY wK ?          

[‡KvW: 1. Rwg msµvšÍ KvMR wVK bv _vKv, 2. cÖwµqvaxb, 3. Ab¨vb¨  ................D‡jøL Kiæb)   
 

3.0 †i¸‡jUi wbg©vY I †givgZ msµvšÍ Z_¨vw`  
3.1 Avcbvi GjvKvq wK †i¸‡jUi wbg©vY/‡givgZ Kiv n‡q‡Q? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  
3.2 hw` DËi n¨v nq Zvn‡j †i¸‡jU‡ii eZ©gvb Ae ’̄v †Kgb?  

[‡KvW: 1=Kvh©Ki, 2=‡givg‡Zi cÖ‡qvRb Av‡Q] 
 

3.3 আনায এরাকায় রনরভ েত সযগুদরটযগূদরা ঠিকবাদফ কাজ কযদি রক না [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

3.4 আনাযা রক সযগুদরটযগুদরায রযচারনায দারয়দত্ব আদিন? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

3.5 আনায এরাকায় সযগুদরটয রনভ োণ/দভযাভদতয য প্রাকৃরতকবাদফ ভাদিয উৎাদন কদভদি রক?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

4.0 `j e¨e ’̄vcbv welqK Z_¨vw`  
4.1                              

       ১                                                         ২ Water 

Management Group (WMG)                                        ৩      

   -             ৪      ------------------------------] 

 

4.2      Water Management Group (WMG)                                

                  ১       ২     

 

4.3 আনায ভদত Water Management Group (WMG)  এ  দস্যদ মথামথ রনয়ভ অনুযণ 

কদয সনওয়া দয়দি রক?        ১       ২     

 

4.4 Water Management Group (WMG) gva¨‡g wK mdjZv m¤¢e n‡q‡Q?   

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

4.5 hw` mdjZv bv Av‡m Zvi KviY wK? 

..................................................................................................................... 

 

4.6 mwgwZ¸‡jvi †kqvi mÂ‡qi †gvU A‡_©i cwigvY KZ? 

............................................................................................................. 

 

4.7                                    ? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  
4.8                                                     ?  
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…………………………………………………………………... 

4.9                                              

       ১       ২     

 

4.10                                        

………………………………………………………………… 

 

5.0. ‡mP cvwbi cÖvwß msµvšÍ Z_¨vw`t  
5.1. Avcwb wK Avcbvi K…wlRwg‡Z ‡mP c«`vb K‡ib? [‡KvW: 1=nv, 2=bv]  
5.2. Avcbvi Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm wK? 

[‡KvW: 1= ‡Pâzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi, 2=cÖKí ewnf©~Z Ab¨ †Kvb Drm n‡Z, 
3=b`x/Lvj, 4=Mfxi bjKzc, 5=AMfxi bjK’c, 6=Ab¨ Drm (Dr‡mi bvg ejyb)-----------] 

 

5.5.       এ                     bjKzc ’̄vcb Kiv n‡q‡Q?        ১       ২      
5.6. hw` Kiv n‡q _v‡K bjKzc †hme ’̄v‡b ’̄vcb Kiv n‡q‡Q Zv‡Z Avcbvi Pvwn`vi cÖwZdjb N‡U‡Q wK 

bv?          ১       ২     
 

5.7. GB bjKzc¸‡jv hv‡`i evwoi Avw½bvq emv‡bv n‡q‡Q ïay ZvivB e¨envi K‡i wKbv?  
       ১       ২     

 

5.8. bjKzc GjvKvq KwgDwbwUi bvixiv Avmv ¯̂v”Q›` †eva K‡i wKbv?        ১       ২      
5.9. GB bjKzc¸‡jv ‡_‡K Av‡m©wbK gy³ cvwb cvIqv hv‡”Q wK-bv?        ১       ২      
5.10 2009 mv‡ji Zzjbvq eZ©gv‡b ‡Pâzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi cvwb mieiv‡n ‡Kvb 

cwieZ©b n‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 
 

5.11 hw` cwieZ©b n‡q _v‡K, Zvn‡j cvwb mieiv‡n wK cwieZ©b n‡q‡Q?  [‡KvW: 1=cvwb miei‡ni 
cwigvY Lye †ewk †e‡o‡Q, 2=†ewk cwigvY †e‡o‡Q, 3=‡gvUvgywU †e‡o‡Q, 4=Aí cwigvY †e‡o‡Q, 
5=cvwb mievn K‡g‡Q, 6=cvwb mieivn c~‡e©i b¨vq AcwiewZ©Z i‡q‡Q] 

 

5.12 ‡PÂzzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi d‡j cÖ‡qvRbxq cwigvY ‡mP cvwb cvIqv hvq wK? 
[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

5.13 hw` cvIqv hvq Zvn‡j Zvi cwigvY cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq †Kgb? 
[‡KvW: 1=Lye †ewk, 2=†ewk, 3=‡gvUv‡gvwU, 4=Aí cwigvY] 

 

5.14 ‡PÂzzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí cybe©vm‡bi d‡j cÖ‡qvRbxq cwigvY cvwb cÖvwß mK‡ji 
Rb¨B wbwðZ n‡q‡Q wK?  [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

5.15 hw` DËi nu¨v nq, Zvn‡j wbðqZvi cwigvY †Kgb? 
[‡KvW: 1=mviv eQi h‡_ó cwigvY cvwb mieivn _v‡K, 2=gv‡S g‡a¨ _v‡K gv‡S g‡a¨ _v‡K bv, 
3=AwaKvsk mgqB cvwb mieivn _v‡K bv] 

 

5.16 cvwb e¨e ’̄vcbv `j (WMG)/cvwb e¨e ’̄vcbv mwgwZ (WMA) Avcbv‡`i †_‡K evsjv‡`k cvwb 
Dbœqb †evW© KZ…©K wbavwiZ A‡_©i AwaK UvKv PvR© K‡i wK-bv? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

5.17 hw` K‡i _v‡K, Zvi cwigvY KZ? UvKv ...................................................  
6.0. dmj Drcv`b I Drcv`bkxjZv msµvšÍ Z_¨vw`t   
6.1. Avcwb ‡mP cÖKí ‡_‡K ‡Kvb cÖKvi mnvqZv cv‡”Qb wK?  [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  
6.2. hw` DËi n¨uv nq, Zvn‡j ‡Kv_v ‡_‡K cv‡”Qb? 

[‡KvW: 1= mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKí ‡_‡K, 2=Ab¨ ‡Kvb ‡mP cÖKí ‡_‡K] 
 

6.3. ‡m‡Pi AvIZvaxb Avcbvi K…wl Rwgi cwigvY KZ GKi?    
K) 2006 mv‡j ..................GKi,    
L) 2015 mv‡j ...................GKi 

 

6.4. hw` Rwg‡Z dmj Pv‡li wbweoZv e„w× bv cvq Zvi KviY wK? 
[‡KvW: 1=Rwg wbPz nIqvi Kvi‡Y Rjve×Zv m„wó nq, 2=mviv eQi mgvb nv‡i cvwb cvIqv hvq bv, 
3=mieivn †Wª‡bi cvwbi mieivn ÿgZv Kg _v‡K, 4=cv‡¤úi `ÿZvi Afv‡e cvwb mieivn Kg 
_v‡K, 5=Ab¨ †Kvb KviY------------------ (D‡jøL Kiæb)] 

 

6.5. ‡mP myweav e„w×i Kvi‡Y dmj Drcv`‡b wfbœZv G‡m‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  
6.6. hw` wfbœZv G‡m _v‡K Zvn‡j wK ai‡bi wfbœZv G‡m‡Q? 

[‡KvW: 1=iwe k‡m¨i Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 2=D”Pdjbkxj Rv‡Zi e¨envi e„w× †c‡q‡Q, 3=kvK 
mewRi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 4=M‡gi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q,, 5=av‡bi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 
6= Ab¨ †Kvb dm‡ji Drcv`b e„w× †c‡q‡Q--------------------] 

 

6.7. ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi ms¯‥v‡ii Kvi‡Y Avcbvi GjvKvq wK wK myweav e„w×  
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†c‡q‡Q? 
[‡KvW: 1=‡m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY e„w× †c‡q‡Q, 2=dm‡ji wbweoZv e„w× †c‡q‡Q, 
3=dm‡ji Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 4=dmj Drcv`b mnR n‡q‡Q, 5=Ab¨ †Kvb myweav---------] 

6.8 Avcwb mvaviYZ wK ai‡bi K…wl dmj Pvl K‡ib? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 
[‡KvW: 1=avb, 2=Mg, 3=f~Æv, 4=mewR, 5=Wvj RvZxq kl¨, 6=‣Zj RvZxq kl¨, 7=dj, 
8=cvU, 9=cvb, 10=Ab¨vb¨ -------------------------------- (bvg ejyb)] 

 

6.9                                                                      ১      ২      

6.10 

 

              ,                                                        ? 

 )           (২০06)                                 : ---------------       

 )  Z©      ২০১ )                               ---------------       

 

6.11.               ,                                                        ? 

 )           (২০06)                                : ---------------       

 )  Z©      ২০১৭ ১ )                              ---------------       

 

6.12 ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi                                        

                              : ১=   , ২=  ]  

 

6.13                             h©          ২০06)    Z©     (২০১5)                     

          

6.14                    (২০06)  Z©      ২০15) 
  ) এ                                        

      )   

  

  )                                         

      )   

  

  )                                          

      )   

  

7.0 grmRxwe‡`i Dci cÖK‡íi cÖfve msµvšÍ Z_¨vw`t  
7.1 ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi ms¯‥v‡ii Kvi‡Y ‡mP GjvKvq gvQ Pv‡li Ici ‡Kvb 

cÖfve c‡o‡Q wK? [‡KvW: 1= nv, 2=bv] 
 

7.2 cÖfve c‡i _vK‡j Zv wKiƒc? 
[‡KvW: 1=gv‡Qi Drcv`b ‡e‡o‡Q, 2= gv‡Qi Drcv`b K‡g‡Q, 3 = gv‡Qi Drcv`b AcwiewZ©Z 
i‡q‡Q] 

 

7.3 hw` bv nq, Z‡e AÎ GjvKvi K¨vcPvi wdmvixR (capture fisherise) Drcv`b n«vm †c‡q‡Q wK? 
[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

7.4 KvjPvi wdmvixR (culture fisheries) Gi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  
7.5 KvjPvi wdmvixR (culture fisheries) Gi Drcv`‡bi gva¨‡g Avcbvi Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b 

Avq e„w× †c‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 
 

8.0. cwi‡e‡ki Ici mgwš^Z cvwb m¤ú` cÖK‡íi cÖfve msµvšÍ Z_¨vw`t  
8.3 ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi ms¯‥v‡ii Kvi‡Y cwi‡e‡ki Ici ‡Kvb weiƒc cÖwZwµqv 

m„wó n‡q‡Q wK? [‡KvW: 1= nv, 2=bv] 
 

8.4 hw` DËi nu¨v nq, Zvn‡j wK ai‡bi weiƒc cÖwZwµqv m„wó n‡q‡Q e‡j g‡b K‡ib? [‡KvW: 1=†mP 
bvjvmn Ab¨vb¨ Kv‡Ri Rb¨ A‡b‡Ki Rwg bó n‡q‡Q, 2=A‡bK Rwg‡ZB Rjve×Zv •Zix n‡”Q, 
3=wb‡Ri B‡”Q g‡Zv me dmj Pvlvev` Kiv hvq bv, 4=Ab¨ †Kvb weiƒc cÖfve--------] 

 

8.5 GB cÖK‡íi gva¨‡g cÖKí GjvKvi Rjve×Zv wbimb n‡q‡Q wK n‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  
8.6 cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j `y‡h©vM cÖkgb n‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  
8.7 jebv³ cvwb Rwg‡Z AbycÖ‡e‡ki wbqš¿Y Kiv m¤¢e n‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  
9.0 bvixi ÿgZvqb msµvšÍ Z_¨vw`t 
9.1 cvwb e¨e ’̄vcbv msMV‡b bvix m`‡m¨i Dcw ’̄wZ Av‡Q wK-bv? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

hw` nu¨v nq, Z‡e, 
 

9.2 bvixi wn‡m‡e Avcbvi ‡mB msMV‡b wKsev cwiev‡i wm×všÍ MÖn‡Yi ‡ÿ‡Î gZvgZ ev Í̄evqb Kiv nq 
wK bv? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 
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9.3 A_©‣bwZK welq wbqš¿Y wKsev ¯̂vaxbfv‡e gZvgZ Kivi ÿgZv Av‡Q wK-bv? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  
9.4 bvix wn‡m‡e Avcwb cyiæ‡li cvkvcvwk mgmy‡hvM myweav †fvM Ki‡Z cv‡ib wK-bv?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 
 

9.5 cwieev‡i bvix wn‡m‡e Avcbvi Kv‡Ri ¯̂xK…wZ cvb wK-bv? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  
10.0 cÖwkÿY msµvšÍ Z_¨vw`t 
10.1. ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí †_‡K Avcwb †Kvb cÖwkÿY †c‡q‡Qb wK-bv? [‡KvW: 

1=n¨vu, 2=bv] 
 

10.2. hw` †c‡q _v‡Kb, Z‡e wK wK cÖwkÿY Avcwb †c‡q‡Qb?  
[‡KvW: 1=dmj Drcv`b welqK, 2=grm¨ Pvl welqK, 3=dmj I gvQ Drcv`‡bi KvwiMwi †K․kj 
cÖ`k©b, 4=‡i¸‡jUi I †mP cv¤úmg~‡ni cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY, 5=wnmve iÿY I Avw_©K 
e¨e ’̄vcbv, 6= Ab¨vb¨................................................. ] 

 

10.3. ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí cÖvß cÖwkÿY Avcbvi Kg©`ÿZv e„w×‡Z wKiæc mnvqK 
wQj?  [‡KvW: 1= Lye Lvivc (Very Bad), 2=Lvivc (Bad), 3=ga¨g (Average), 4=fv‡jv 
(Good), 5=L ye fv‡jv (Very good)|   

 

10.4. fwel¨‡Z Avcbvi Kg©`ÿZv weKv‡k Av‡iv cÖwkÿY cÖZ¨vkv ev cÖ‡qvRb‡eva K‡ib wK-bv?  
[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

11.0. Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó msµvšÍ Z_¨vw`t 
11.1. cÖK‡íi d‡j AÎ GjvKvq Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  
11.2. hw` DËi nu¨v nq, Zvn‡j AÎ GjvKvq wK ai‡bi Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q? 

[‡KvW: 1=K…wl wk‡í, 2=K…wl c‡Y¨i cwien‡b, 3=dmj Drcv`‡b RwoZ, 4=K…wl c‡Y¨i 
cÖwµqvRvZ wk‡í, 5= Ab¨vb¨ -----------] 

 

11.3. ‡m‡Pi Rwg e„w× cvIqvi Kvi‡Y K…wl kÖwg‡Ki Pvwn`v e„w× ‡c‡q‡Q wK?  
[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

11.4. AÎ ‡mP cÖKí ms¯‥v‡ii d‡j AÎ GjvKvq wK ai‡bi Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q? 
[†KvW: 1=MÖvgxY Rxe‡b A_©‣bwZK ‡jb‡`b e„w× †c‡q‡Q, 2=e¨emv evwYR¨ e„w× ‡c‡q‡Q, 3=wbR¯̂ 
cY¨ wecb‡b m‡PZbZv e„w× ‡c‡q‡Q, 4=`wi ª̀Zv n«vm ‡c‡q‡Q, 5=GKZv e„w× †c‡q‡Q, 6=mwgwZi 
AvIZvq KvR Kivi Kvi‡Y AvZœm¤§vb e„w× ‡c‡q‡Q, 7=Ab¨ ‡Kvb cwieZ©b---------------------] 

 

11.5. Avcwb wK mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv cÖKí GjvKvq ‡m‡Pi cvwb e¨enviKvix ‡Kvb 
mwgwZi m`m¨? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

11.6. hw` DËi nu¨v nq, Zvn‡j AÎ GjvKvq ‡Kvb mgevq mwgwZ MV‡b mwµq f~wgKv ivL‡Qb wK?  
[‡KvW: [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

12.0. Rbmvavi‡Yi Rxeb I RxweKvi gvb msµvšÍ Z_¨vw`t 

12.1 ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí GjvKvq ‡mP myweav e„w×i d‡j Avcbvi Avq e„w× †c‡q‡Q 
wK? [‡KvW: 1= nv, 2=bv] 

 

12.2 K…wl ‡_‡K Avcbvi ‡gvU evrmwiK Avq KZ UvKv? 
 

        K) 2006 mv‡j ---------------------- UvKv 

        L) 2015 mv‡j ----------------------- UvKv 

 

12.3 ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi Kvi‡Y K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb †e‡o‡Q wK?  
[‡KvW: 1=n üv, 2=bv] 

 

12.4 G cÖKí ev Í̄evq‡bi Kvi‡Y Avcbvi Avw_©K Ae ’̄vi DbœwZ n‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨uv, 2=bv]  
12.5 ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi Kvi‡Y GjvKvq dm‡ji evRviRvZKi‡Yi my‡hvM-myweav 

†e‡o‡Q wK?   [‡KvW: 1=n üv, 2=bv] 
 

12.6 ‡Pâzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi ev Í̄evq‡bi d‡j Avcbvi `wi`ªZv n«vm †c‡q‡Q wK? 
[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]| 

 

12.7. `wi`ªZv n«vm cvIqvq, Avcbvi mšÍvb‡`i †jLvcovi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  
13.0.                                              

 1| --------------------------------,   
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2| --------------------------------,  

3| -------------------------------- 

14.0                                              

 1| --------------------------------,  

2| --------------------------------,  

3| -------------------------------- 

 

15.0              ৩                               

 1| --------------------------------,  

2| --------------------------------,  

3| -------------------------------- 

 

16.0       ৩                              

 1| --------------------------------,  

2| --------------------------------,  

3| -------------------------------- 

 

17.0                                যদনয                                           

              

 

 
 

 

 

Z_¨msMÖnKvixi bvgt -------------------------------------------------- ¯̂vÿit ------------------------- 

mycvifvBRv‡ii bvgt -------------------------------------------------- ¯̂vÿit ------------------------- 

ZvwiLt ------------------------------------ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  

েরক্ষণ-পরিমাঞ্চলীয় সমরিত পারন সম্পে পররকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (৩য় সাংদশারিত) 
 

K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZvi ‡KvW bs: 
 
 

K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZv‡`i Rb¨ mgxÿv cÖkœvewj 
 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ I Ae ’̄vbMZ Z_¨vw`t   
1.1. DËi`vZvi bvg:                                                         †gvevBj bs 

1.2. MÖvg:                                               1.3.  BDwbqb: 

1.4. Dc‡Rjv:                                          1.5. ‡Rjv: 

1.6. eqm:                                               1.7. DËi`vZvi †gvevBj:  

1.8. Avcwb AÎ GjvKvq KZ eQi hver emevm K‡ib? ----------------- ermi (c~Y© eQi D‡jøL Kiæb) 

2.0. ‡mP msµvšÍ Z_¨vw` 

2.1. Avcbvi ‡gvU K…wl Rwgi cwigvY KZUzKy? -------------------(kZvs‡k D‡jøL Kiæb):  

2.2. Avcbv‡`i GjvKvq †mP cÖK‡íi K_v ï‡b‡Qb wK? [†KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

2.3. DËi n¨uv n‡j ‡mB cÖKíwU Avcbvi GjvKvi dm‡ji Rwg‡Z ‡mP cÖ`v‡b †Kvb mvnvh¨ K‡i‡Q? [†KvW: 
1=n¨vu, 2=bv] 

 

2.3. DËi n¨uv n‡j wKfv‡e mvnvh¨ K‡i‡Q? 
1| --------------------------------------------------------------------------------------------- 
2| --------------------------------------------------------------------------------------------- 
3| --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.0. K…wl Rwg I ‡mP e¨e ’̄vt 

3.1. Avcbvi Rwg‡Z ‡m‡Pi cvwbi Drm¸‡jv wK wK wQj? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 
[‡KvW: 1= cÖKí ewnf©~Z Ab¨ †Kvb †mP cÖKí n‡Z, 2=e„wói cvwb, 3=b`x/Lvj, 4=Mfxi bjKzc, 
5=AMfxi bjK‚c, 6=Ab¨ Drm -------------------------- 

 

3.2. 2006 mv‡ji Zzjbvq eZ©gv‡b dmj Pv‡l ‡m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY e„w× †c‡q‡Q wK? 
[‡KvW: 1=n üv, 2=bv] 

 

3.3. hw` DËi bv nq Zvn‡j †m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY bv evovi KviY wK e‡j g‡b K‡ib? 
[‡KvW: 1= mviv eQi †m‡Pi cvwb cvIqv hvq bv, d‡j dmj Drcv`b KwVb, 2= wb‡Ri Rwgi 
cwigvY Kg, 3= Rwg‡Z †mP cÖ`v‡b LiP †ekx, 4= †mP cvwbi Afv‡e me ai‡Yi dmj Drcv`b 
Kiv m¤¢e bq, 5= Ab¨ †Kvb KviY------------------------] 

 

3.4. Avcwb mvaviYZ wK ai‡bi K…wl dmj Pvl K‡ib? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 
[‡KvW: 1=avb, 2=Mg, 3=f‚Æv, 4=mewR, 5=Wvj RvZxq kl¨, 6=‰Zj RvZxq kl¨, 7=dj, 
8=cvU, 9=cvb, 10=Ab¨vb¨ -------------------------------- (bvg ejyb)] 

 

3.5. 2006                                   ------------------------   ।  

3.6. বZ©      ২০১৭                                                      ---------------  



cwiwkó-2: K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZv‡`i Rb¨ mgxÿv cÖkœvewj  

                      cvZv-92 
 

    । 

3.7. বZ©      ২০১৭                                                     --------------- 

    । 

 

3.8. বZ©      ২০১৭                                ব                        

                                                 -----------------        

                                               --------------------------        

                                                 -------------------       

4.0 cÖwkÿY msµvšÍ Z_¨vw`t  

4.1 ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí †_‡K Avcwb †Kvb cÖwkÿY †c‡q‡Qb wK-bv? [‡KvW: 

1=n¨vu, 2=bv] 

 

4.2 hw` †c‡q _v‡Kb, Z‡e wK wK cÖwkÿY Avcwb †c‡q‡Qb? DËi:  

4.3 ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖKí cÖvß cÖwkÿY Avcbvi Kg©`ÿZv e„w×‡Z wKiæc wQj? 

1= Lye Lvivc (Very Bad), 2=Lvivc  (Bad), 3=ga¨g (Average), 4=fv‡jv (Good), 

5=Lye fv‡jv (Very good)|   

 

4.4 fwel¨‡Z Avcbvi Kg©`ÿZv weKv‡k Av‡iv cÖwkÿY cÖZ¨vkv ev cÖ‡qvRb‡eva K‡ib wK-bv? [‡KvW: 

1=n¨vu, 2=bv] 

 

5.0. Kg©ms ’̄vb I Av_©-mvgvwRK Ae ’̄v msµvšÍ Z_¨vw`: 

5.1. Avcbvi GjvKv I †mP cÖKí GjvKvi g‡a¨ ’̄vbxq Kg©ms ’̄v‡bi my‡hv‡M †Kvb cv_©K¨ Av‡Q wK? 
[†KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

5.2. Avcbvi GjvKv I cÖKí GjvKvi Av_©-mvgvwRK Ae ’̄v wK GKB iKg? [†KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

5.3. ‡mP myweav bv _vKvi Kvi‡Y K…l‡Kiv wK Ab¨ †Kvb †ckvq wb‡qvwRZ n‡”Q? [†KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

5.4. ‡mP myweav bv _vKvi Kvi‡Y Avcbvi GjvKvq K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb nªvm †c‡q‡Q wK?  

[†KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

6.0. ‡mP cÖKí m¤úwK©Z gZvgZ: 

6.1. Avcwb wK g‡b K‡ib ‡mP cÖKíwU cÖKí GjvKvq Kvh©Kix? [†KvW: 1=n¨vu, 2=bv]  

6.2. DËi n¨uv n‡j wK Kvi‡Y Kvh©Ki n‡e e‡j g‡b K‡ib? D‡jøL Kiæb: 

1| ------------------------------------------------------------------------------------- 

2| ------------------------------------------------------------------------------------- 

3| -------------------------------------------------------------------------------------  

4| ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.3.  DËi bv n‡j, wK Kvi‡Y Kvh©Ki n‡e bv e‡j g‡b K‡ib? D‡jøL Kiæb: 

1| ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2| ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt -------------------------------------------- ¯̂vÿit ------------------------------- 

mycvifvBRv‡ii bvgt --------------------------------------------- ¯̂vÿit ------------------------------- 

ZvwiLt ------------------------------------ 
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    Respondent ID No.: 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-4  
‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 

 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  

দক্ষিণ-ক্ষিভাঞ্চরীয় সভক্ষিত াক্ষন সম্পদ ক্ষযকল্পনা ও ব্যফস্থানা প্রকল্প (৩য় সংশাক্ষধত) 
 

DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ †dvKvm MÖæc Av‡jvPbv (GdwRwW) MvBWjvBb 
 

FGD -Gi ¯’vb  : -------------------------------------------------------------------------------- 

ZvwiL    : --------------------------------------------------------------------- 
 

GdwRwW-‡Z AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv 
 

¯’vb --------------                                                             ZvwiL----------------- 
 

µwgK 
bs 

AskMÖnYKvixi   bvg ‡ckv ‡gvevBj wkÿvMZ 
†hvM¨Zv 

¯^vÿi 

1      
 

2      
 

3      
 

4      
 

5      
 

6      
 

7      
 

8      
 

9      
 

10      
 

 

(we. ª̀. GdwRwWi GKwU Qwe wbb) 

 
Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix: 
 
¯̂vÿit                                   ‡gvevBjt 
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1.0. ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi eZ©gvb Kvh©µg welqK Z_¨vw`t 

1.1. ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi †i¸‰iUi¸‡jv ms¯‹vi Kiv n‡q‡Q wK? 

 
1.2 ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi cyivZb cÖavb Lvj¸‡jv K‡e cybms¯‹vi Kiv nq? 

 
1.3. ms¯‹v‡ii d‡j Lv‡ji †mP Kvh©µg `¶Zvi mwnZ KvR Ki‡Q e‡j g‡b K‡ib wK? 

 
1.4. cybms¯‹viK…Z cÖavb Lvj I mswkøó AeKvVv‡gv¸‡jv eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v ‡Kgb? 

 
1.5. cybe©vmb Kv‡Ri d‡j cÖK‡íi AvIZvaxb ‡mP Lvj¸‡jvi eZ©gvb Ae ’̄v ‡Kgb? 

 
1.6. hw` ‡mP Lvj¸‡jvi eZ©gvb Ae ’̄v fv‡jv bv n‡q _v‡K Zvn‡j Zvi KviY¸‡jv wK e‡j g‡b K‡ib? 

 
1.6. †i¸‡jUi¸‡jv ms¯‹vi Kivi ci Zv e¨envi K‡i dmj iÿv K‡i m¤¢e n‡”Q wK? 

 
 

1.7 cÖK‡íi AvIZvq Rwg AwaMÖnY Kiv n‡q‡Q wK bv? Kiv n‡q _vK‡j Rwgi gvwjK Zvi ÿwZc~iY †c‡q‡Qb 
wK bv? 
 

1.8 cÖKí e¨e ’̄vcbvq wb‡qvwRZ miKvwi Kg©KZv©/Kg©Pvix‡`i wbKU ‡_‡K mgqgZ cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv 
cvIqv hvq wK? 

 
1.9 প্রকশল্পয আওতায় যম সফ অফকাঠাশভা ক্ষনভ মাণ কযা হশয়শে যসগুশরায ফতমভান অফস্থা ক্ষক  অফকাঠাশভাগুশরা িক্ষত্রস্ত  হশর 

মথামথবাশফ যভযাভত কযা হশে ক্ষকনা   

 
1.10 যমৌথ ব্যফস্থানায় গঠিত কক্ষভটিগুশরা ফতমভাশন সঠিকবাশফ কাজ কযশে ক্ষকনা  াক্ষন ব্যফস্থানায যিশে প্রকল্প ্রসহশণয পূশফ ম 

ক্ষক অফস্থা ক্ষের এফং প্রকল্প ফা্ত ফায়শনয পশর ক্ষক ঘশেশে  

2.0. K…wl‡Z cÖfve m¤úwK©Z Z_¨vw`t 

2.1. cÖKí Kvh©µ‡gi d‡j  eb¨v cÖwZ‡iva I †mP Kvh© m¤úbœ Kiv hv‡”Q wK 
 
 

2.2. cÖK‡íi AvIZvaxb Rwg‡Z cÖ‡qvRbxq cwigvY †m‡Pi cvwb mwVK mg‡q cÖvwß wbwðZ n‡q‡Q wK? 
 
 

2.3. cÖK‡íi AvIZvaxb Rwg‡Z dmj Pv‡li wbweoZv (Bb‡UbwmwU) KZUzKz e„w× †c‡q‡Q? 
 
 

2.4. AÎ GjvKvq K…wl dmj Drcv`b wK cwigvY e„w× ‡c‡q‡Q?  
 
 

2.5. AÎ GjvKvq dm‡ji ÿwZ wK cwigvY K‡g‡Q? 
 

3.0. MÖvgxY Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó‡Z cÖK‡íi cybev©mb Kvh©µ‡gi cÖfve m¤úwK©Z Z_¨vw`t 

3.1. AÎ GjvKvq K…wl dmj Drcv`‡b wK cwigvY Kg©ms ’̄v‡bi m„wó n‡q‡Q? 

 
3.2. K…wl Rwg‡Z K…wl kÖwg‡Ki Pvwn`v wK cwigvY e„w× ‡c‡q‡Q? 
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3.3. K…wli mv‡_ RwoZ Kgx©†`i/kÖwg‡Ki gyRyix e„w× ‡c‡q‡Q wK? ‡c‡q _vK†j Zv wK cwigvY? 
 
 

3.4                               

 
4.0 cÖKí Kvh©µ‡gi d‡j GjvKvi gvby‡li RxebhvÎvi gv‡bi Ici cÖfve m¤úwK©Z Z_¨vw` 

4.1. cÖKí Kvh©µ‡gi d‡j GjvKvq `wi`ªZv n«v‡m ‡Kvb cÖfve c‡o _vK‡j D‡jøL Kiæb| 
 

4.2. cÖKí Kvh©µ‡gi d‡j GjvKvi gvby‡li Avq e„w×‡Z wK cwigvY cÖfve c‡o‡Q e‡j g‡b K‡ib? 
 
 

5.0 WMA/WMO সদস্যশদয            

5.1 পুন মফাসন কাশজয জন্য WMA/WMO গঠিত হশয়শে ক্ষক  

 
5.2             WMA/WMO           

 

5.3.                                      

 

5.4 উকাযশবাগীশদয যভইনশেন্যান্স ও যসক্ষবংস একাউনেস ঠিকভত কাম মকয আশে ক্ষকনা  

5.5                                                                                 

 

5.6                                

5.7                                  

 

5.8                                                 

5.9                                  

5.10 দর ক্ষযচারনায় ক্ষক ধযশনয সভস্যায সম্মুখীন হশয়শেন  

 
5.11 দর গঠশনয সভয় ক্ষক ক্ষক ধযশনয সভস্যা ঘশেশে  

 
 

5.12 দর গঠশন যকান ধযশনয/ কাশযা হ্ত শিশয সম্মুখীন হশয়ক্ষেশরন ক্ষক না   

 
 

5.13  াক্ষন প্রাক্ষিশত যকান সভস্যা হশর দশরয ব্যাফস্থানায সাশথ জক্ষিত ব্যাক্ষিশদয ব্যাতীত াক্ষন উনয়নয়ন যফাশ ময 

কভ মকতমাশদয জানাশনায সাশথ যকান ফাঁধা আশে ক্ষক না  

 

5.14 সাভাক্ষজক যকান ক্ষফশযাধ যসশচয াক্ষন প্রাক্ষিশত যকান সভস্যা সৃক্ষি কশয ক্ষক না  
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6.0                          

6.1 
 

WMA/WMO                                 

 

6.2                                                

 

6.3                                           

7.0                                                          

7.1.                                              

 

7.2.                                                                             

 

                                                         

7.4.                                           

 

7.5                                            

7.6                                                  

8.0. cÖK‡íi kw³kvjx I `ye©j w`K m¤úwK©Z Z_¨vw`t 

8.1 cÖK‡íi kw³kvjx w`K¸‡jv m¤ú‡K© ejyb| 
 

 
8.2 cÖK‡íi `ye©j w`K¸‡jv m¤ú‡K© ejyb| 

 
 

 
8.3 cÖK‡íi SzuwKi w`K _vK‡j †m¸‡jv m¤ú‡K© ejyb| 

 
 
 

8.4 cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó my‡hvM _vK‡j †m¸‡jv m¤ú‡K© ejyb| 
 
 

9.0 ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj Dc-cÖK‡íi Kvh©µg‡K mgybœZ ivLvi Dcvq¸‡jv m¤ú‡K© civgk© w`b| 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-4  

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 
 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  

দক্ষিণ-ক্ষিভাঞ্চরীয় ভক্ষিত াক্ষন ম্পদ ক্ষযকল্পনা ও ব্যফস্থানা প্রকল্প (৩য় ংশাক্ষধত) 

 

মূ্খ্য ব্যক্ষিফশগ েয জন্য প্রশ্নাফক্ষর 

 
১. ‡PÂzwiwej Dc-cÖKí I bovBj         Dc-                            

                                             

 

                                                          ? না শর ককাথায় কযা য়ক্ষন? না 

ওয়ায কছশন গ্যা ককাথায়? এয কাযণ ক্ষক ক্ষছর? 

 

 প্রকশল্পয উশেশ্য অনুমায়ী অজেন ঠিকবাশফ শয়শছ ক্ষকনা? bv n‡j Zvi KviY wK? 

 

 প্রকশল্পয কভয়াদ ও ব্যয় বৃক্ষিয কাযণ ক্ষক ক্ষছর? 

 

 
 .                                 

                                                ? 

 

                                                                                   ? 

 

 প্রকশল্পয দযশেয জন্য কেকক্ষনকযার কেক্ষক্ষপশকন ততযীয দাক্ষয়ত্ব কাশদয ওয ন্যাস্ত ক্ষছর এফং তা ক্ষিক্ষক্ষ 

অনুাশয ঠিকভত শয়ক্ষছর ক্ষকনা? 

 

 ভারাভার, ক্ষনভ োণ াভগ্রী ও কফাম ক্রয় প্রক্ষক্রয়ায জন্য ক্ষিক্ষক্ষশত ফক্ষণ েত কেন্ডায িক্ষত অনুযণ কযা শয়ক্ষছর 

ক্ষকনা? 

 

                                               ?          ,                              

      ? 

 

                                                                                   ?     

                                 ? 

 

                    Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR)     

Internal Rate of Return (IRR)–          -             ? 
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৩. cÖK‡íi Kvh©µg m¤úwK©Z Z_¨vw`: 

 

 wWwcwc Abymv‡i 30.20 wK.wg. euva wbgv©‡Yi (Embankment) wb‡ ©̀kbv wQj| ev¯ÍweKfv‡e KZ wK.wg. euva 
wbg©vY Kiv n‡q‡Q? Ges wWwcwci †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx ¸YMZgvb wbwðZKiv n‡q‡Q wKbv? bv n‡q _vK‡j 
Zvi KviY wK? euv‡ai eZ©gvb Ae ’̄v wK Ges Gi d‡j DcKvi‡fvMxiv cÖZ¨vwkZ mydj cv‡”Q wK-bv?  
 

 wWwcwc Abymv‡i 257.30 wK.wg. Lvj Lb‡bi (Khal Excavation) wb‡ ©̀kbv wQj| ev¯ÍweKfv‡e KZ wK.wg. 
Lvj Lbb Kiv n‡q‡Q Ges wWwcwci †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx Lv‡ji ¸YMZgvb wbwðZKiv n‡q‡Q wKbv? Lv‡ji 
Ae ’̄v eZ©gvb wK? Ges Gi d‡j DcKvi‡fvMxiv cÖZ¨vwkZ mydj cv‡”Q wK-bv?  
 

 wWwcwc Abymv‡i 15 Uv cyb:evm‡bi Rb¨ †i¸‡jUi (Regulators) wbg©v‡Yi wb‡ ©̀kbv wQj Ges wWwcwc 
†¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx Gi ¸YMZgvb wbwðZKiv n‡q‡Q wK-bv? Gi eZ©gvb Ae¯’v wK Ges Gi d‡j 
DcKvi‡fvMxiv cÖZ¨vwkZ mydj cv‡”Q wK-bv?  
 
 

 cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z 5 Uv †i¸‡jUi (Regulators) eZ©gvb Ae ’̄v wK? Ges Gi d‡j DcKvi‡fvMxiv 
cÖZ¨vwkZ mydj cv‡”Q wK-bv? কযগুশরেয ক্ষনভ োশণয য প্রাকৃক্ষতকবাশফ ভাশছয উৎাদন কশভশছ ক্ষক? 

 

                                                                              

 

 প্রকশল্পয আওতায় ক্ষনক্ষভ েত কযগুশরেযগূশরা ঠিকবাশফ কাজ কযশছ ক্ষক না? স্থানীয় জনাধাযণ কযগুশরেযগুশরায 

ক্ষযচারনায দাক্ষয়শত্ব আশছ ক্ষক না? প্রকল্প ভাক্ষিয য কযগুশরেযগূশরায ক্ষযচারনায দাক্ষয়ত্ববায কাশদয াশত ন্যস্ত 

যশয়শছ? 

 
 

 wWwcwc Abymv‡i 3.10 wK.wg. b`x Zx©i myiÿvi (River Bank Protection Work) e¨e ’̄v _vK‡jI †Kb 
2.80 wK.wg. Kiv n‡q‡Q? †Kb Aewkó 0.30 wK.wg Kiv nqwb Zvi Kvib wK? Ges Gi d‡j DcKvi‡fvMxiv 
cÖZ¨vwkZ mydj ‡_‡K ewÂZ n‡”Q wK-bv?  b`x Zx©i myiÿv Kv‡Ri Ae¯’v eZ©gvb wK?  
 

 wWwcwci †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i wbwg©Z 128 wU Mfxi wWc wUDe‡qj (Deep Tube well) eZ©gv‡b Pvjy 
Ae ’̄vq Av‡Q wK-bv? bjKzc †hme ¯’v‡b ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Zv‡Z RbM‡Yi Pvwn`v cÖwZdjb N‡U‡Q wK-bv?  
 

 স্থাক্ষত নরকূগুশরা কথশক আশ েক্ষনক মুি াক্ষন াওয়া মাশে ক্ষক না? আাভয জনাধাযণ নরকূ ব্যফাশযয 

সুশমাগ াশে ক্ষক না? ক্ষফশল কশয ভক্ষরাযা নরকূ ব্যফাশয াচ্ছ্বন্দশফাধ কশযন ক্ষক না? 

 

 ঘূক্ষণ েঝড় আইরায িক্ষতগ্রস্ত এরাকায় প্রকশল্পয কম তক্ষফর ব্যফহৃত শয়শছ তা ক্ষিক্ষক্ষ অনুমায়ী কযা শয়শছ ক্ষকনা? 

কযা শয় থাকশর ক্ষকবাশফ কযা শয়শছ? 

 

 ক্ষভক্ষতগুশরায ক্ষনফন্ধন ককান ংস্থায ক্ষনকে শত কনওয়া শয়শছ এফং ক্ষকবাশফ কনওয়া শয়শছ? 

 

 দস্যদ মথামথ ক্ষনয়ভ অনুযণ কশয কনওয়া শয়শছ ক্ষকনা?  

 

 WvweøDGgwR‡Z KZ fvM cyiæl I bvix i‡q‡Q? WMG-গ্রু ক্ষযচারনায় ককান ভস্যা যশয়শছ ক্ষক না? 

 

 WMG-গ্রু ফতেভাশন ক্ষক অফস্থায় যশয়শছ? মক্ষদ পরতা না থাশক তায কাযণ ক্ষক? 
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 wWwcwci †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i cÖKí GjvKvq Rb¨ 32 wU †Uªwbs †m›Uvi wbg©v‡Yi wb‡`k©bv wQj| †m¸‡jv 
eZ©gvb Ae ’̄v I ¸YMZgvb wbwðZKiv n‡q‡Q wK-bv? Ges DcKvi‡fvMx‡`i †Uªwbs I Avq ea©bg~jK Kv‡R 
e¨eüZ n‡”Q wK-bv? 
 

 wWwcwci †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i 17.48 wK.wg iæjvi †ivW Avc‡MÖ‡Wkb Kivi wb‡ ©̀kbv wQj| ‡iv‡Wi eZ©gvb 
Ae ’̄v I Rxeb RxweKvi gv‡bvbœq‡b Gi cÖfve i‡q‡Q wK-bv? 

 

 

4. cÖK‡íi m¤¢ve¨ Exit Plan m¤úwK©Z Z_¨vw`: 

 cÖK‡íi       ev¯ÍevwqZ wewfbœ AeKvVv‡gi ¯’vqxZ¡ iÿvq ‡Kvb cÖwZôvb `vwqZ¡ cvjb Ki‡Q? 

 
 

 cÖK‡íi wewfbœ AeKvVv‡gvi ¯’vwqZ¡ iÿvq wK ai‡bi gwbUwis e¨e ’̄v i‡q‡Q? 
 

 fwel¨‡Z cÖK‡íi wewfbœ AeKvVv‡gv ¯’vwqZ¡ iÿvq wK ai‡bi iÿYv‡eÿY I †givgZ Kv‡Ri cÖ‡qvRb n‡Z 
cv‡i? 

 

 cÖK‡íi ev¯Íevqb KvR †kl n‡j iÿYv‡eÿY I †givgZ Kv‡Ri Rb¨ cÖK‡í †Kvb e¨e¯’v Av‡Q wK Ges  bv 
_vK‡j wKfv‡e e¨e¯’v Kiv †h‡Z cv‡i? 

 
 

 fwel¨‡Z cÖK‡íi wewfbœ As‡Mi mwVK I wbqwgZ iÿYv‡eÿY I †givgZ Kv‡Ri Rb¨ Avcbvi †Kvb civgk© 
_vK‡j D‡jøL Kiæb: 

 

5.                       

                                                                ? 

 

                                             

 

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                           ? 

 

                                                                                           

                                                        

 

 অনুশভাক্ষদত ক্ষিক্ষক্ষ অনুমায়ী প্রকশল্পয অনুকূশর ম্পাক্ষদত ক্ষিজাইন ও কেক্ষক্ষপশকন অনুমায়ী কাশজয গুণগতভান ও 

ক্ষযভাণ ঠিক     ক্ষকনা? 
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                                                  (non-compli                       

                 -                                                                 

                          

 

6. mgRvZxq cÖKí m¤úwK©Z Z_¨vw`: 

 GKB GjvKvq eZ©gv‡b/AZx‡Z mgRvZxq †Kvb cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q/n‡qwQj? n‡q _vK‡j ‡m¸‡jv wK wK? 

 

 H mKj cÖK‡íi AvIZvq wK wK Kg©KvÛ m¤úbœ n‡e/n‡qwQj? 

 

 eZ©gvb cÖK‡íi mv‡_ H cÖK‡íi Kg©Kv‡Ûi mv‡_ wK wK mv`„k¨ i‡q‡Q? 

 

 eZ©gvb cÖK‡íi mv‡_ H cÖK‡íi Kg©Kv‡Ûi mv‡_ wK wK •emv „̀k¨ i‡q‡Q? 

 

 cyb©evmb I b`x Zxi msiÿY msµvšÍ Ab¨ †Kvb cÖK‡íi mv‡_ GB cÖK‡íi mv „̀k¨¸‡jv wK wK? 

 

 cyb©evmb I b`x Zxi msiÿY msµvšÍ Ab¨ †Kvb cÖK‡íi mv‡_ GB cÖK‡íi ‣emv „̀k¨¸‡jv wK wK? 

 

7.                             

                               h©v                  

 

                                                                                       

                                

 

                                                                                            

                         

 

                                               

 

                       h©vß                         h©vß                                       
                          

 

8.                        
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9.                           

 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvq Kg©ms¯’vb m„wó                                                  

 

 

 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j                                        

 

 cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j                                                                   

10.                         

                                                                                      

       

 

                                                                                     

 

                                                                

 

11. cÖK‡íi mej, ỳe©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

 cÖKí ev¯Íevq‡b mej (strengths) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 cÖKí ev¯Íevq‡b ỳe©j (weaknesses) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunities) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

 cÖK‡íi SuywKc~Y© (threats) w`K¸‡jv wK wK? 

 

13.                       

        mgwš^Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv       Kvh©µg                               

             †Kvb †Kvb GjvKvq Ges              
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 
ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4 
‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

দক্ষিণ-পক্ষিমাঞ্চলীয় সমক্ষিত পাক্ষি সম্পদ পক্ষিকল্পিা ও ব্যবস্থাপিা প্রকল্প (৩য় সংশ াক্ষিত) 

 

Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©v‡`i Rb¨ wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

================================================================== 

১. উপশেলা পক্ষিক্ষিক্ষত 

উপশেলাি িাম/শকাড জেলা ক্ষবভাগ 

িাম   

জকাড   

 

2. Rjvk‡qi aib I AvqZb: 

# Rjvk‡qi aib AvqZb kZvsk 
1 ‡Wvev/gRv-cyKzi  
2 Lvj  
3 b`x  
 

3. cÖKí ev Í̄evq‡bi c~‡e© cÖKí GjvKvq †gvU K¨vcPvi wdmvixR Gi cwigvY? DËi:                   †g: Ub|  

4. cÖKí ev Í̄evq‡bi c‡i© cÖKí GjvKvq †gvU KvjPvi wdmvixR Gi cwigvY? DËi:                    †g: Ub|  

5. Rjvk‡qi mgvRwfwËK msMV‡bi (WMAs) m`m¨ msL¨v (eZ©gvb) t 

1. cyiæl   2. gwnjv   3. †gvU ). . . . . .              Rb 

6. gvQ Pvl I e¨e ’̄vcbv Qvov RjvkqwU Ab¨ †Kvb Kv‡R e¨eüZ n‡”Q wK bv? wUK w`b 

1. ‡mP    2. M„n ’̄vwj   3. Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb). . . . . . 

7. Avcwb wK g‡b K‡ib cÖKíwU mdjfv‡e ev Í̄evwqZ n‡q‡Q? n¨uv/ bv (wUK w`b) 

1. n üv   2. bv   3. Rvbv †bB 

hw` bv n‡q _v‡K Z‡e cÖKíwU ev Í̄evq‡b cÖavb cÖavb mgm¨v¸‡jv wK wK? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8. cÖK‡íi D‡Ïk¨ KZUzKz AwR©Z n‡q‡Q e‡j Avcwb g‡b K‡ib? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9. Avcbvi Rvbv g‡Z Rjvkq (wej/ giv b`x) Lvj/ gRv-cyKzi/ Lvgv‡ii bvm©vwi cyKzi wbe©vPb/ ms‡hvM Pvlx I 
Zvi cyKzi wbe©vPb, A_© eivÏ, Aby‡gv`b Ges Kvh©µg ev Í̄evqb cÖK‡íi bxwZgvjv/ MvBWjvBb Abyhvqx n‡q‡Q 
wK? n¨vu/ bv  (wUK w`b)| 

1. n üv   2. bv   3. Rvbv †bB 

hw` bv n‡q _v‡K wK Kvi‡Y nq bvB ejyb : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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10. Avcbvi Rvbvg‡Z cÖKí mnvqZvi gva¨‡g Rjvk‡qi †`kxq †QvU cÖRvwZi gv‡Qi †cvbv Aegyw³, cyKz‡i Pvl, 
mydj‡fvMx `‡ji m`m¨e„›` Ges Aby`vbcÖvß ms‡hvM Pvwli Rxebgv‡bi DbœwZ n‡q‡Q wK? 

1. n üv   2. bv   3. Rvbv †bB 

11.cÖK‡íi Avw_©K mnvqZvq Rjvkq cyY:Lbb I †QvU cÖRvwZi †cvbv gvQ Aegyw³i  d‡j Aegy³K…Z gv‡Qi 
cÖRbb, grm Drcv`b Ges RjR Rxe •ewPÎ¨ †e‡o‡Q wK? 

1. n üv   2. bv   3. Rvbv †bB 

12. Avcbvi Rvbv g‡Z cÖKíf~³ Rjvkqmg~n ms¯‹vi/ Lbb/ cyY:Lb‡bi d‡j Rjvkqmg~‡ni Avevm ’̄j I 
ev ‘̄ms ’̄vb cyYiæ×vi n‡q‡Q wK? 

1. n üv   2. bv   3. Rvbv †bB 

DËi n¨vu n‡j Gi d‡j wK wK cÖfve cwijwÿZ n‡q‡Q ejyb: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

13. cÖKífz³ cyKz‡i KvjPvi wdmvixR Pvl Kvh©µ‡g cwiev‡i gwnjv‡`i AskMÖnY wQj wK ? (wUK w`b) 

1. n üv   2. bv   

14. cyKziwU cÖKíf~³ nIqvi d‡j cwi‡e‡ki Ici wK ai‡bi cÖfve c‡o‡Q hv Avcwb jÿ¨ K‡i‡Qb? wUK w`b 
GKvwaK DËi n‡Z cv‡i| cvwb `~l‡Y wK ai‡bi mgm¨v m„wó Ki‡Q? KviY ejyb 

1.  cyKziwU ms¯‹vi nIqvq ÿwZKi M¨vm 
K‡g‡Q? 

 5.  Aw·‡R‡bi Afve bv nIqvq gvQ Lye Kg 
†f‡m‡Q 

 

2.  cvwb fvj _vKvq gvQ gviv hvq wb|  6.  cvwb `yM©Ühy³ nq wb|  
3.  
 

cwi‡ek fvj _vKvq cyKz‡i †Kvb 
AcÖ‡qvRbxq AvMvQv Rb¥ †bq wb| 

 7.  
 

fvj cwi‡e‡ki Kvi‡Y Zzjbvg~jKfv‡e 
Drcv`b ‡ewk n‡Z mvnvh¨ K‡i‡Q 

 

4.  cvwbi wcGBP ¯̂vfvweK wQj  8.  Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb)  
 

15.  RjvkqwU cÖKíf~³ nIqvi d‡j 2010 mv‡ji Av‡Mi Zzjbvq Rbmvavi‡Yi wK wK DcKvi n‡q‡Q ejyb 
(wUK w`b)? wb‡Pi †Uwe‡j wUK w`b| GKvwaK DËi n‡Z cv‡i| 

1.  Avevm ’̄‡ji Dbœqb n‡q‡Q  10. cyKz‡i RjRcÖvYx I Dw™¢‡`I msL¨v Av‡Mi 
Zzjbvq †e‡o‡Q 

 

2.  ‡QvU gv‡Qi cÖRbb †e‡o‡Q  11. me Av‡Mi gZB Av‡Q  
3.  ‡QvU gv‡Qi †hvMvb †e‡o‡Q  12. Drcv`b evovi d‡j Avq †e‡o‡Q  
4.  ‡m‡Pi myweav n‡q‡Q  13. gvQ LvIqvi cwigvY evovi d‡j ¯̂v‡š’¨i 

DbœwZ n‡q‡Q 
 

5.  M„n ’̄vwji e¨envi †e‡o‡Q  14 cwiev‡ii Ae ’̄vi DbœwZ n‡q‡Q  
6.  RjR cwi‡e‡ki DbœwZ n‡q‡Q  15. µq ÿgZv †e‡o‡Q  
7.  
 

e¨e ’̄vcbvq mK‡ji AskMÖnY wbwðZ 
n‡q‡Q 

 16. grm¨ msiÿY †e‡o‡Q  

8.  Rxe‣ewPÎ¨ (kvgyK, wSbyK, KvuKovmbn 
wewfbœ Dw™¢` I cÖvYx) †e‡o‡Q 

 17. ûgwKhy³ gv‡Qi cÖRvwZmg~n Av‡M cvIqv 
†hZ bv, wKš‘ GLb cvIqv hvq, †hgb : 
†gwb, ¸jkv, cve`v, micywU BZ¨vw`| 

 

9. GLb Rjvk‡q mviv eQi cvwb _v‡K Ges 
gvQ I Ab¨vb¨ RjR cÖvYx, Dw™¢` I 
cvIqv hvq hv Av‡M _vK‡Zv  bv 

 18. Ab¨vb¨  

 

16.cÖKí ev Í̄evqb nIqvi c~‡e© Ges eZ©gv‡b gvwmK Mo Avq : 

K. cÖKí ev Í̄evqb nIqvi c~‡e© gvwmK Mo Avq = . . . . . . . . . . . . UvKv 

L. eZ©gv‡b gvwmK Mo Avq = . . . .. . . . . . . . . UvKv  
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17. grm¨ cÖRvwZi cÖKvi I cÖvc¨Zvi msL¨v Z_¨ (grm¨ cÖRvwZ •ewPÎ¨) 

welq gvP© 2006 (cÖKí ïiæi 
c~‡e©i ermi) 

cÖKí PjvKvjxb mg‡q 
(GwcÖj 2006-Ryb 2015) 

cÖvc¨Zvi msL¨v   

grm¨ cÖRvwZi bvg   

cÖKí ïiæi c~‡e© wQj bv wKš‘ eZ©gv‡b cvIqv hvq 
Ggb grm¨ cÖRvwZi bvg 

  

 

18. Avcbvi g‡Z GB cÖKíwU ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î Gi d‡j mej w`K, `ye©j w`K, my‡hvM mg~n Ges SuzwK mg~n wK 
wK ejyb| 
 

mej w`K:  
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

`ye©j w`K: 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

my‡hvM mg~n: 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

SuzwK mg~n: 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

18. fwel¨‡Z G ai‡bi cÖKí MÖn‡Yi cÖ‡qvRb Av‡Q wK? n¨uv/ bv (wUK w`b)| 

1. n üv   2. bv    

hw` n¨uv n‡q _v‡K Z‡e Avcbvi civgk© wK wK ejyb| 

1. 

2. 

3. 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvg  

†gvevBj bs  

¯̂vÿi Zvs 

 

Z_¨ hvPvBKvixi bvg  

†gvevBj bs  

¯̂vÿi Zvs 

 
mn‡hvwMZvi Rb¨ Avcbv‡K ab¨ev` 
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             MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4 
‡ki-B-evsjvbMi, XvKv 1207 

 

দক্ষিণ-পক্ষিমাঞ্চলীয় সমক্ষিত পাক্ষি সম্পদ পক্ষিকল্পিা ও ব্যবস্থাপিা প্রকল্প (৩য় সংশ াক্ষিত) 

============================================================== 
 

wW.G.B- Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm n‡Z Z_¨ msMÖn †PKwj÷ 
 

======================================================================================================================================== 

 

১. উপশেলা পক্ষিক্ষিক্ষত 

উপশেলাি িাম/শকাড জেলা ক্ষবভাগ 

িাম   

জকাড   

 

২. উপশেলাি ক্ষবস্তাক্ষিত তথ্যাক্ষদ:  

ক্রঃ 

িং 

ক্ষবষয়সমূহ welqwfwËK Z_¨ 

১ জমাট এলাকা (বগ গ ক্ষকক্ষম)  

২ জমাট েিসংখ্যা  

৩ জমাট আউক্ষিয়শিি সংখ্যা  

৪ ব্লক সংখ্যা  

৫ পক্ষিবাশিি সংখ্যা  

৬ ভূক্ষমহীি পক্ষিবাশিি সংখ্যা  

৭. প্রাক্ষিক পক্ষিবাশিি সংখ্যা  

৮ জ াট পক্ষিবাশিি সংখ্যা  

৯ মাঝািী পক্ষিবাশিি সংখ্যা  

১০ বড় পক্ষিবাশিি সংখ্যা  

১১ এক ফসক্ষল েক্ষমি পক্ষিমাি (একি)  

১২ দুআ ফসক্ষল েক্ষমি পক্ষিমাি (একি)  

১৩ ক্ষতি ফসক্ষল েক্ষমি পক্ষিমাি (একি)  

১৪ ফসশলি ক্ষিক্ষবড়তা (%)  

 

৩. এলাকায় মূখ্য ফসশলি উৎপাদি ও এলাকা 

ক্রঃ 

িং 

ফসশলি িাম েক্ষম (একি) উৎপাদি (শমক্ষিক টি) 

১ অমি (শলাকাল)   

২ অমি (হাআক্ষিড)   

৩ গভীি েশলি অমি   

৪ অউ  িাি (শলাকাল)   

৫ অউ  (হাআক্ষিড)   

৬ িডকাস্ট অউ    

৭ গম   

৮ ভুট্টা   
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৯ পাট   

১০ অখ   

১১ অলু   

১২ সক্ষিষা   

১৩ কািা মক্ষিি   

১৪ ডাল   

১৫  াকসবক্ষে   

১৬ কলা   

১৭ ন্যান্য ফল   

১৮ মসলা   

 
4. cÖK‡íi d‡j ‡m‡Pi AvIZvq Avcbvi Dc‡Rjvi Rwgi cwigvY e„w× ‡c‡q‡Q wK?    

 

 

5. ‡m‡Pi AvIZvaxb Avcbvi Dc‡Rjvi K…wl Rwgi cwigvY KZ GKi?    
K) 2006 mv‡j ..................GKi,    
L) 2015 mv‡j ...................GKi 

 

 

6. K…wli mgvRwfwËK msMV‡bi (WMAs) m`m¨ msL¨v (eZ©gvb) t 

1. cyiæl   2. gwnjv   3. †gvU ). . . . . .              Rb 

 

6. Avcwb wK g‡b K‡ib cÖKíwU mdjfv‡e ev Í̄evwqZ n‡q‡Q? n¨uv/ bv (wUK w`b) 

1. n üv   2. bv   3. Rvbv †bB 

hw` bv n‡q _v‡K Z‡e cÖKíwU ev Í̄evq‡b cÖavb cÖavb mgm¨v¸‡jv wK wK? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7. প্রকশল্প ক্ষিশয়াগকৃত পিাম গকগশণি কাশেি িিি উশেখসহ কাশেি ফশল প্রকশল্পি ক্ষক িিশিি প্রভাব হশয়শ ?? . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .  
 

8. প্রকল্পটি ক্ষতি দফায় সংশ ািশিি ফশল প্রকল্প বাস্তবায়শি ক্ষক িিশিি প্রভাব পশড়শ ? cÖK‡íi D‡Ïk¨ KZUzKz AwR©Z n‡q‡Q 

e‡j Avcwb g‡b K‡ib? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
9. Avcbvi g‡Z GB cÖKíwU ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î Gi d‡j mej w`K, ỳe©j w`K, my‡hvM mg~n Ges SuzwK mg~n wK wK 
ejyb| 
 

mej w`K:  
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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`ye©j w`K: 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

my‡hvM mg~n: 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

SuzwK mg~n: 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

18. fwel¨‡Z G ai‡bi cÖKí MÖn‡Yi cÖ‡qvRb Av‡Q wK? n¨uv/ bv (wUK w`b)| 

1. n üv   2. bv    
 

hw` n¨uv n‡q _v‡K Z‡e Avcbvi civgk© wK wK ejyb| 

1. 

2. 

3. 

 
 
 
Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯̂vÿi I ZvwiLt ------------------------ 
 
mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯̂vÿi I ZvwiLt ------------------------- 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-4 
‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

 

Ò`wÿY-cwðgvÂjxq mgwš̂Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv (3q ms‡kvwaZ) kxl©K mgvß 
cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv 

 
‡Km ÷vwWi Rb¨ mgxÿv cÖkœvewj 

 
কেস স্টাডি: উোযভবাগীভেয জীফনমাত্রায উয প্রেভেয প্রবাফ সম্পডেিত তথ্য সংগ্রভেয জন্য কেস স্টাডি েযা েভফ 

কমখাভন প্রেí ev Í̄evq‡bi Kvi‡b myweav-Amyweav Ges সাপল্য-ব্যর্ িতা প্রাধান্য াভফ। 
 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ I ‡ckvMZ Z_¨vw`t  
1.1. 
1.2. 

DËi`vZvi bvg:                                                                   ‡gvevBj bs 
wcZvi bvg:                         1.3. gvZvi bvg:                         1.4. ¯̂vgx/¯¿xi bvg: 

1.5. MÖvg:                                                1.6.  BDwbq‡bi bvg:  
1.4. Dc‡Rjv:                                          1.5. ‡Rjv:  
1.6. eqm:                                               1.7. DËi`vZvi †gvevBj:   
1.8. DËi`vZvi wj½:  [‡KvW: 1=cyiæl, 2= gwnjv]  
1.9. ‡ckv: (‡KvW: 1=K…wl dmj Pvlx, 2=gvQ Pvlx, 3=K…wl e¨emvqx, 4=gvQ e¨emvqx, 5= K…wl 

kªwgK, 7=PvKzwiRxex, 8=Ab¨vb¨ ------------------- D‡jøL Kiæb)| 
 

1.10. &Avcwb AÎ GjvKvq KZ eQi hver emevm K‡ib?  
K) ’̄vqxevwm›`v, L) ’̄vbvšÍwiZ-------------- eQi (c~Y© ermi D‡jøL Kiæb) 
 

 

cÖK‡íi mvdj¨Zv 

K) cÖKí ev Í̄vevq‡bi c~‡e© Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb wQj? 

 

L) eZ©gv‡b Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb? 

 

M) cÖK‡íi ms¯‹vi Kv‡Ri gva¨‡g Avcwb wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb? 

 

N) cÖKí ev Í̄vevq‡bi c~‡e© Avcbvi A_©‰bwZK Ae ’̄v †Kgb wQj? 

 

O) eZ©gv‡b Avcbvi A_©‰bwZK Ae ’̄v †Kgb? 

 

P) Avcbvi †ckvi DbœwZ‡Z cÖKíwU wKfv‡e mvnvh¨ K‡i‡Q? 

 

R) প্রেে এরাোয ৯টি আউডনয়ভনয ভভে ৬টি আউডনয়ভনয কেয়াযম্যান WMG- গ্রুভয সেস্য ডনফ িাডেত েভয়ডিভরন। তাঁভেয ক্ষভতাডয়ত 

েওয়ায কক্ষভত্র প্রেভেয কোন ভূডভো/প্রবাফ ডির ডেনা? 

প্রেভেয প্রবাফসমূে 

K) এআ সংস্কায োভজয ধীভন ডে ডে র্ িননডতে েভ িোণ্ড গভে উভেভি? এভত প্রেভেয ফোন েতটুকু ফভর অডন ভভন 
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েযভিন? 
 

L) এরাোয ডযফাযগুভরা ডেবাভফ অডর্ িে স্বচ্ছরতা জিন েভযি? 

 

M) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq K…wl‡ÿ‡Î wK wK cÖfve †d‡j‡Q? 

 

N) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq e¨emv evwY‡R¨ wK wK cÖfve †d‡j‡Q? 

 

সংস্কায প্রেভেয সফর ও দুফ ির ডেেসমূে 

১. অনায ভভত এআ সংস্কায প্রেভেয সফর ডেেসমূে ডে ডে?  

 

২. অনায ভভত এআ সংস্কায প্রেভেয দুফ ির ডেেসমূে ডে ডে?  

 

৩. প্রেভেয সংস্কায োভজয সভয় অনাযা ডে কোন সভস্যায মুভখ ভেভিন েখনও? েী েী সভস্যায সম্মুখীন েভয়ভিন? 

ডেবাভফ এআ সভস্যাগুভরায সভাধান েযভরন? 

 

৪. এভন কোন োজ ডে অভি মা এখভনা েযা েয়ডন? কেন েয়ডন ফভর অডন ভভন েযভিন?  

 

 

৫. এআ প্রেে সম্পভেি অনায ভতাভত ও সুাডযসমূে ডে ডে? ডফস্তাডযত ফলুন ।  

 

 

we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B cÖK‡íi gva¨‡g DËi`vZvi mvdj¨Zvi Qwe †gvevB‡ji gva¨‡g Zy‡j Avb‡Z 

n‡e| 

 

ংগ্রেভেয জন্য অনাভে সংখ্য ধন্যফাে 

 

 

তথ্য সংগ্রেোযীয নাভঃ                                                            স্বাক্ষযঃ 

কভাফাআর নম্বযঃ                                                                      তাডযখঃ  
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-4  
‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 

  

Ò`wÿY-cwðgvÂjxq mgwš̂Z cvwb m¤ú` cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv (3q ms‡kvwaZ) kxl©K mgvß 
cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv 

 

µq msµvšÍ †PKwj÷ 
 

(cÖwZwU µq c¨v‡K‡Ri Rb¨ Avjv`v †PKwj÷ e¨envi Ki‡Z n‡e) 
 

wcwcG-2006/wcwcAvi-2008 Abyhvqx µq msµvšÍ Z_¨vewj 

c¨v‡KR-Gi bvg: 

১ gš¿bvjq / wefvM :  
 

2 ev¯ÍevqbKvix ms¯’v :  
 

3 cÖK‡íi bvg :  
 

4 `icÎ  Abyhvqx কাজের bvg :  
 

5 `icÎ  weÁwß cÖKv‡ki gva¨g (RvZxq 
/Avন্তRvwZK) 

:  
 

6 `icÎ  weµq ïiæi ZvwiL :  
 

7 `icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq :  
 

8 `icÎ  MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq :  
 

9 cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v :  
 

10 `icÎ  †Lvjvi ZvwiL I mgq :  
  

11 †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  
 

12 bb †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  
 

13 `icÎ  g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL :  
 

14 Kvh©weeibxi Aby‡gv`‡bi  ZvwiL :  
 

15 wm Gm •Zwii ZvwiL :  
 

16 wm Gm Aby‡gv`‡bi ZvwiL :  
 

17 Notification of Award cÖ`v‡bi ZvwiL  :  
 

18 †gvU Pzw³ g~j¨ :  
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19 Pzw³ ¯^v¶‡ii  ZvwiL :  

 
20 কার্ যাজদশ cÖ`v‡bi ZvwiL :  

 
২১  কার্ যাজদশ অনুর্ায়ী কাে শুরুর তাররখ  :  

 

২২  সময় বৃরি থাকজে, কতরদজনর এবং রক কারজে  :  

 

২৩  কার্ যাজদশ অনুর্ায়ী কাে সমারির তাররখ  :  

 

২৪  চূড়ান্ত রবে েমাদাজনর তাররখ ও রবজের 

ররমাে  

:  

 

২৫  চূড়ান্ত রবে ররজশাজধর তাররখ ও ররমাে  :  

 

২৬  ক্রজয়র ক্ষেজে সরকারর ক্রয়নীরতমাো অনুসরে 

করা হজয়রিে রকনা  

:  

২৭  না হজে ক্ষকন হয়রন?  :  

 

২৮  ণ্য/মাোমাে গুজোর গুেগত মাজনর ক্ষেজে 

ক্ষকান রবচ্যুরত ঘজেরিে ?  

:  

 

২৯  হজয় থাকজে ক্ষকন ?  :  

 

৩০  দরজে উজেরখত মূল্য অজো অরধক ব্যয় 

হজয়রিে রকনা ?  

:  

 

৩১  হজয় থাকজে ক্ষকন ? :  

 

৩২  ক্রয়কৃত ণ্য/মাোমাে গুজোর ওয়াজররি রিে 

রক?   

:  

 

৩৩  থাকজে কত রদন?  :  

 

৩৪  ওয়াজররি সমজয়র মজে গাড়ী গুজোর ক্ষকান 

ত্রুটি ধরা জররিে রক না?  

:  

৩৫  ত্রুটি হজয় থাকজে ক্ষসবা মান ক্ষকমন রিে?  :  

 

 

Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©vi bvg: 

¯^vÿit 

‡gvevBjt 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-4  

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 
 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  

দক্ষিণ-ক্ষিমাঞ্চীয় মক্ষিত াক্ষন ম্পদ ক্ষরকল্পনা ও ব্যবস্থানা প্রকল্প (৩য় ংশলাক্ষধত) 

 

‡fŠZ AeKvVv‡gv ch©‡eÿ‡Yi (Physical Observation) জন্য ‡PKwj÷ 
 
 

 Avcbvi GjvKvq ev Í̄weKfv‡e KZ wK.wg. euva wbg©vY Kiv n‡q‡Q? euv‡ai eZ©gvb Ae ’̄v wK Ges Gi d‡j 
DcKvi‡fvMxiv cÖZ¨vwkZ mydj cv‡”Q wK-bv?  

 
 Avcbvi GjvKvq ev Í̄weKfv‡e KZ wK.wg. Lvj Lbb Kiv n‡q‡Q Lv‡ji Ae ’̄v eZ©gvb wK? Ges Gi d‡j 

DcKvi‡fvMxiv cÖZ¨vwkZ mydj cv‡”Q wK-bv?  

 
 Avcbvi GjvKvq ‡i¸‡jUi †givgZ Kiv n‡q‡Q? Gi eZ©gvb Ae ’̄v wK Ges Gi d‡j DcKvi‡fvMxiv 

cÖZ¨vwkZ mydj cv‡”Q wK-bv?  
 
 

 cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z 5 Uv †i¸‡jUi (Regulators) eZ©gvb Ae ’̄v wK? Ges Gi d‡j DcKvi‡fvMxiv 
cÖZ¨vwkZ mydj cv‡”Q wK-bv? ররগুশটর ক্ষনম মাশণর র প্রাকৃক্ষতকভাশব মাশের উৎাদন কশমশে ক্ষক? 

 
 প্রকশল্পর আওতায় ক্ষনক্ষম মত ররগুশটরগূশা ঠিকভাশব কাজ করশে ক্ষক না? স্থানীয় জনাধারণ ররগুশটরগুশার 

ক্ষরচানার দাক্ষয়শে আশে ক্ষক না? প্রকল্প মাক্ষির র ররগুশটরগূশার ক্ষরচানার দাক্ষয়েভার কাশদর াশত 

ন্যস্ত রশয়শে? 

 

  প                                                                           

 
 

 wWwcwc Abymv‡i 3.10 wK.wg. b`x Zx©i myiÿvi (River Bank Protection Work) e¨e ’̄v _vK‡jI 
†Kb 2.80 wK.wg. Kiv n‡q‡Q? †Kb Aewkó 0.30 wK.wg Kiv nqwb Zvi Kvib wK? Ges Gi d‡j 
DcKvi‡fvMxiv cÖZ¨vwkZ mydj ‡_‡K ewÂZ n‡”Q wK-bv?  b`x Zx©i myiÿv Kv‡Ri Ae ’̄v eZ©gvb wK?  

 
 wWwcwci †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i wbwg©Z 122 wU Mfxi wWc wUDe‡qj (Deep Tube well) eZ©gv‡b Pvjy 

Ae ’̄vq Av‡Q wK-bv? bjKzc †hme ’̄v‡b ’̄vcb Kiv n‡q‡Q Zv‡Z RbM‡Yi Pvwn`v cÖwZdjb N‡U‡Q wK-bv?  
 

 

 স্থাক্ষত নকূগুশা রথশক আশ মক্ষনক মুক্ত াক্ষন াওয়া যাশে ক্ষক না? আামর জনাধারণ নকূ ব্যবাশরর 

সুশযাগ াশে ক্ষক না? ক্ষবশল কশর মক্ষারা নকূ ব্যবাশর াচ্ছ্বন্দশবাধ কশরন ক্ষক না? 

 

 wWwcwci †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i ‡mP cybe©vmb Kvh©µ‡gi eZ©gvb Ae ’̄v I DcKvi‡fvMx‡`i Rxebgv‡bi 
Dci wKiæc cÖfve †dj‡Q? 
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                                                          প         প           প   

    প          

 

       প                                          

 

       প        প                                 প                              

প              প                       

 

                                          প               প      

 

 cÖK‡íi A½wfwËK AMÖMwZ ch©‡eÿ‡Yi Rb¨ 40wU gUi mvB‡Kj, 7wU Rxc Mvox I 1wU †bŠ hvb µq Kiv 
n‡qwQj? †m¸‡jv eZ©gv‡b Pvjy Ae ’̄vq Av‡Q wK-bv? 

 

 wWwcwci †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i cÖKí GjvKvq Rb¨ 32 wU †Uªwbs †m›Uvi wbg©v‡Yi wb‡`k©bv wQj| †m¸‡jv 
eZ©gvb Ae ’̄v I ¸YMZgvb wbwðZKiv n‡q‡Q wK-bv? Ges DcKvi‡fvMx‡`i †Uªwbs I Avq ea©bg~jK Kv‡R 
e¨eüZ n‡”Q wK-bv? 

 

 wWwcwci †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i 17.48 wK.wg iæjvi †ivW Avc‡MÖ‡Wkb Kivi wb‡`©kbv wQj| ‡iv‡Wi 
eZ©gvb Ae ’̄v I Rxeb RxweKvi gv‡bvbœq‡b Gi cÖfve i‡q‡Q wK-bv? 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 
                    -৪ 

শদয ফাাংরা নগয, ঢাকা 

www.imed.gov.bd 
 

প্রবাফ মূল্যায়ন        জন্য রনফ বারিত প্রকদল্পয রফফযণী ও         প্ররতষ্ঠাদনয           (ToR): 

ক.প্রকদল্পয রফফযণীীঃ 

1. প্রকদল্পয নাভ  : দরক্ষণ-রিভাঞ্চরীয় ভরিত ারন ম্পদ রযকল্পনা ও ব্যফস্থানা প্রকল্প 

২. উদযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৩. ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরাদদ ারন উন্নয়ন শফাড ব 

৪. প্রকদল্পয অফস্থা  :            

খুরনা ও ঢাকা নড়াইর, মদায, াতক্ষীযা, খুরনা এফাং শগাারগঞ্জ 

 

   ৫. অনুদভারদত ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় (রক্ষ টাকা) : 

অনুদভারদত ব্যয়  

প্রকৃত ব্যয় 

  

অনুদভারদত 

ফাস্তফায়নকার 
প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন

কার 

মূর ব্যদয়য 

হ্রা/বৃরি 
(মূর অনুীঃ 
ব্যদয়য %) 

অরতক্রান্ত 

ভয় 
(মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাদরয %) 

মূর 
 (প্রীঃ 

াীঃ) 

 

৩য় াংদারধত   
মূর ৩য় 

াংদারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২৬০২৫.

০০ 

 

শভাট: 

২৯৪২৫.৫৩ 

রএ: ২৪৪২৫.০২ 

রজওরফ: 

৫০০০.০০ 

আযরএ: 

২০৩৫৫.৫৪ 

শভাট: 

২৮৭১০.৭৩ 

রএ: ২৩৭১০.০০ 

রজওরফ: 

৫০০০.৫১ 

আযরএ: 

১৯৯১৫.০৭ 

২০০৬-

২০১৩ 
২০০৬-২০১৫ ২০০৬-

২০১৫ 
৭১৪.৮০ 

(১০%) 
২ (দুই) 

ফছয 

২৫% 

 

৬.  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t প্রকদল্পয মূর উদেশ্য দরা পুনফ বান যফতীদত প্রকদল্পয শটকই রযিারনা ও যক্ষণাদফক্ষদণয রদক্ষে 

প্রকদল্পয ব্যফস্থানা উকাযদবাগীদদয াংগঠন, Water Management Association (WMA) এয রনকট স্তান্তয 

এফাং আয়-ফধ বনমূরক কাম বক্রভ রযিারনায ভাধ্যদভ জনগদণয আরথ বক অফস্থায উন্নয়ন। 

৭. cÖK‡íi cÖavb cÖavb A½ t প্রকদল্পয আওতায় মূর কাম বক্রদভয ভদধ্য যদয়দছীঃ- 

 প্রকদল্পয আওতায় ফাঁধ রনভ বাণ/ শভযাভত ৩০.২০রকীঃরভীঃ, 

  খার পুনীঃখনন ২৫৭.৩০রকীঃরভীঃ, 

  শযগুদরটয শভযাভত ১৫টি ও শযগুদরটয রনভ বাণ ৫টি,  

  শিক ষ্ট্রাকিায/ কার ববাট/ ফুটব্রীজ ৩৭টি,  

http://www.imed.gov.bd/
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 রড টিউফদয়র পয ররাংরকাং ওয়াটায ১২২টি,  

 শেরনাং শন্টায রনভ বাণ ৩২টি এফাং 

  ভূরভ অরধগ্রণ/ ক্রয় ৫৩.৪১ শক্টয । 

খ. যাভ বদকয কাম বরযরধ (TOR) : 

৮.০ যাভ বদকয দারয়ত্বীঃ 

৮.১       টভূরভ, উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধ , প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার, রডরর অনুমায়ী ফছযরবরিক ফযাে, 

ফযাে অনুমায়ী ব্যয় প্রাাংরগক কর তথ্য ম বদফক্ষণ ও ম বাদরািনা; 

৮.২  প্রকদল্পয অাংগরবরিক ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয ফাস্তফ ও আরথ বক তথ্য াংগ্র, াযরণ/ শরখরিদেয ভাধ্যদভ  উস্থান ও 

রফদেলণ; 

৮.৩  প্রকদল্পয উদেশ্য অজবদনয দথ অগ্রগরত ম বদফক্ষণ ও ম বাদরািনা এফাং পরপ্র  কযায জন্য গৃীত কাম বাফরর প্রকদল্পয 

উদেদশ্যয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ব রক না তা ম বাদরািনা ও  এ রফলদয় ভতাভত প্রদান; 

৮.৪ প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত রফরবন্ন ণ্য, কাম ব ও শফা াংগ্রদয (Procurement) শক্ষদে প্রিররত াংগ্র আইন ও 

রফরধভারা (ররআয, উন্নয়ন দমাগীয গাইডরাইন ইতোরদ) প্ররতারন কযা দয়দছ/দে রক না শ রফলদয় 

দম বাদরািনা ও ম বদফক্ষণ; 

৮.৫  প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত ণ্য, কাম ব ও শফা রযিারনায জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর আনুলরিক রফলয়ারদ 

ম বাদরািনা ও ম বদফক্ষণ;  

৮.৬ প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ম্পরকবত রফরবন্ন ভস্যাফরর শমভন: অথ বায়দন রফরম্ব, ণ্য, কাম ব ও শফা ক্রয়/াংগ্রদয শক্ষদে 

রফরম্ব, প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকদল্পয শভয়াদ ও ব্যয় বৃরি রফরবন্ন রদক রফদেলণ, ম বদফক্ষণ ও ম বাশরািনা; 

৮.৭                                                                                 

(Success Stories,         )               ; 

৮.৮ উরিরখত প্রাপ্ত রফরবন্ন ম বদফক্ষদণয রবরিদত ারফ বক ম বাদরািনা; 

৮.৯ প্রকদল্পয ফররদক, দুফ বররদক, ুযদমাগ ও ঝুঁরক (SWOT)                          ঞ্জ            

                     

৮.১০ প্রকদল্পয Exit plan                                

৮.১১                                                              

৮.১২ অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয অনুকূদর ম্পারদত রডজাইন ও শেররপদকন অনুমায়ী শবৌত কাদজয 

গুণগত ভান ও রযভাণ ঠিক আদছ রক না  শ রফলটি মািাইকযণ; 

৮.১৩ একই এরাকায় ভজাতীয় অন্য প্রকদল্পয তুরনা; 

৮.১৪ প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত ষ্ট্োরড ম বাদরািনা; 

৮.১৫             পুনফ বান যফতীদত প্রকদল্পয শটকই রযিারনা ও যক্ষণাদফক্ষদণয রদক্ষে প্রকদল্পয ব্যফস্থানা 

উকাযদবাগীদদয াংগঠন, Water Management Association (WMA) এয রনকট স্তান্তয এফাং আয়-

ফধ বনমূরক কাম বক্রভ রযিারনায ভাধ্যদভ জনগদণয আরথ বক অফস্থায উন্নয়ন                              

  রূ    

৮.১৬ প্রকদল্পয আওতায়          ,               ,                         শপ্রাগ্রাভ মূল্যায়ন, গৃীত কাম বক্রভ 

ও সৃষ্ট্ ুযরফধারদ শটকই কযায রদক্ষে ভতাভত প্রদান; 

৮.১৭ প্রকদল্প যাভ বক ও NGO-এয কাম বক্রভ রফদেলণ ারন ব্যফস্থানা দর ও ারন ব্যফস্থানা রভরতয গঠন, 

রযিরন, রনফন্ধন, ব্যফস্থানা ইতোরদ রফলদয় ম বাদরািনা ও ভতাভত প্রদান;   

৮.১৮    ম বদফক্ষদণয আদরাদক ুযারয প্রণয়ন; এফাং 

৮.১৯ ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইরড) কর্তবক রনধ বারযত প্রকল্প াংরেষ্ট্ অন্যান্য রফলয়ারদ।  
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৯.                                        তাীঃ 

                      

                 

        

                     

১)                                                       

                     ০১(এক        

      । 

২)  )         -                

          /     

               -  
                  

            /     
                    

            ।  

 

                           ১০ (  ) 
            ; 

                           ; 

 

                                     
অরবজ্ঞতা; 

 প্ররকউযদভন্ট (ররএ-২০০৬ ও ররআয-২০০৮) 

াংক্রান্ত কাদজয অরবজ্ঞতা;  

         রফলদয় ব্যফারযক জ্ঞান     

 প্ররতদফদন উস্থানায় রফদল  দক্ষতা। 

খ)     -      
ইরঞ্জরনয়ায 

               

          

     /         

          -       

     

                     ০৫ (াঁি)       
      । 

 )    -        

       

               

                

        শডবরদভন্ট 

স্টারডজ/রযাংখ্যান/ 

ভাজকল্যাণ/ভাজকভ ব 

রফলদয় স্দাতক ও 

স্দাতদকািয রডগ্রীধাযী 

    -                প্রবাফ মূল্যায়ন/ রনরফড় 

রযফীক্ষণ            ০              

      । 

 (ঘ) রযাংখ্যানরফদ                

               

               

      স্দাতক ও 

                

 তথ্য াংগ্র, ব্যফস্থানা ও রফদেলদণ ০৩ (রতন) 

ফছদযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা; 

 প্ররতদফদন প্রণয়ন ও উস্থানায় দক্ষতা; এফাং 

         রফলদয় ব্যফারযক জ্ঞান। 

  

১০.  রনদনারররখত প্ররতদফদনমূ দারখর কযদত দফীঃ  

                      খ        

1.                              ১            

2.  ১  খ                        ৭            

3.  ২  খ                        ৯০           

4.               (       ৪০ কর            ২০ কর)             ১০০           

 

১১.                   

 

                                                  -০            

                                                              । 
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