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5.4.3 Lvbvq we ỳ¨r ms‡hv‡Mi Ae ’̄v 

26 
5.4.4 Lvbvq M„n ’̄vjx cvwbi Dr‡mi cÖKvi 

27 
5.4.5 Lvbvi cvqLvbv e¨nv‡ii aiY 27 
5.4.6 Lvbv cÖavb‡`i †ckvi weZiY 28 
5.4.7 f~wg gvwjKvbv wfwËK K…lK‡`i wefvRb 

29 
5.4.8 Lvbvq Db¥y³ Rjvk‡q gvQ aivi mv‡_ m¤ú„³Zv 

30 
5.4.9 Lvbvi m¤ú‡`i eZ©gvb I c~e©ve ’̄v 

31 
5.4.9.1 A ’̄vei m¤úwË 31 
5.4.9.2 ’̄vei m¤úwË 31 

5.4.10 K…wl hš¿cvwZ 32 
5.4.11 cwienb miÄvg 33 
5.4.12 cvwievwiK Avmeve 33 
5.4.13 K…wlR Drcv`b 

33 
5.4.14 K…wl Rwg‡Z dm‡ji ÿwZ/ n«vm 36 
5.4.15 grm¨ Pvl 36 

5.4.15.1 grm¨ Pv‡l m¤ú„ËKv 

37 
5.4.15.2 Pv‡li grm¨ Drcv`b 

38 
5.4.16 evwl©K Avq I e¨q 

39 
5.4.16.1 evwl©K Avq 

39 
5.4.16.2 Lvbvi e¨q 

40 
5.4.17 cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z AeKvVv‡gvmg~‡ni iÿbv‡eÿY 

41 



 

িববরণ া নং 
5.4.18 cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZÕi f~wgKv I `vwqZ¡ 

41 
5.4.18.1 cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZÕi mwnZ cÖKí DcKvi‡fvMxi 

m¤ú„³Zv 

41 

5.4.18.2 cvwb e¨e ’̄vcbv, Kvh©KvwiZv I mgm¨v 

41 
5.4.19 bvixi AwaKvi I AskMÖnY 

42 
5.4.19.1 bvixi AwaKvi 

42 
5.4.19.2 bvixi Kg©ms ’̄vb 

42 
5.4.19.3 bvixi Kv‡R AskMÖnY 

43 
5.4.20 cÖK‡íi cÖfv‡ei Dci ’̄vbxq RbM‡Yi gZvgZ 

43 
5.4.21 cwi‡e‡ki Dci cÖfve 

43 
5.4.22 †mev cÖ`vbKvix ms ’̄vmg~‡n mnvqZv cÖvwß 

44 
5.4.23 `vwi‡ ª̀i Dci cÖfve 45 

5.5 ফাকাস প আেলাচনা (FGD) 46 
5.6  আেলাচকেদর সােথ সা াৎকাের (KII) া  ত ািদ 46 
5.7 ানীয় পযােয় কমশালা হেত া  ত ািদ 49 
5.8 কে র িশ ণ কায ম সং া  ত ািদ 50 
5.9 িবধািদ টকসই করার জ  মতামত (Exit Plan) 51 
5.10 ক  এলাকায় অ া  সং াক ক বা বািয়ত সমজাতীয় ক /কম চী সং া  

ত ািদ 
51 

ষ  অ ায়: কে র উে  অজেনর অব া পযােলাচনা 52-53 
6.1 কে র উে ে র আেলােক অজন 52 

স ম অ ায়: SWOT িবে ষণ 54 
7.1 কে র সবলিদক, বলিদক, েযাগ ও িঁক িবে ষণ 54 

অ ম অ ায়: কে র সািবক পযেব ণ 55 
8.1 কে র সািবক পযেব ণ 55 

নবম অ ায়: পািরশস হ ও উপসংহার 56-57 
পািরশস হ 56 

উপসংহার 57 

 
সারিণ তািলকা 

িববরণ া নং 

সারিণ-1.১:  ক  এলাকা 1 

সারিণ-1.২ (K I L): িডিপিপ অ যায়ী অ েমািদত বা বায়নকাল, অ েমািদত য় ও ত য় 3 

সারিণ-1.৩: অথায়েনর উৎস 4 

সারিণ-2.1: মাট উপ- কে র কার 8 

সারিণ-2.2: চয়ণ ত উপ- কে র কার 9 

সারিণ-2.3: উ রদাতার সং া ও ধরণ 11 



 

িববরণ া নং 

সারিণ-3.1: অ েমাদন ও সমাি  13 

সারিণ-৩.2: কে র রাজ  েয়র িববরণ 14 

সারিণ-৩.3: বা বায়েনর জ  যানবাহন, অ া   সং হ এবং িম অিধ হণ য় 14 

সারিণ-৩.4: বছরওয়ারী অথায়ন ও কােজর অ গিত 15 

mviwY-3.5: ev¯ÍevwqZ Dc-cÖKímg~‡ni cÖv°wjZ e¨q I ev¯Íevqb e¨q e„w×/n«vm Gi Zzjbvg~jK DcvË 16 

সারিণ-3.6: ক  পিরচালেদর কাযকাল স িকত ত ািদ 17 

সারিণ-3.7: উপ- ক স েহর ট ার িববরণী 17 

সারিণ-৪.1: য়/ ট ার প িত িবে ষণ 19 

সারিণ-৪.2: ন না উপ- কে র ােকজস েহর া িলত ও ি   23 

mviwY-5.1: cÖKí c~e© †_‡K eZ©gv‡b Lvbvi cÖavb N‡ii cwieZ©‡bi Ae ’̄v 26 

mviwY-5.2: Lvbvq cÖKí c~e© Ges eZ©gvb we ỳ¨r ms‡hvM Ae ’̄v 27 
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i 

িনবাহী সার-সংে প 

হ র ময়মনিসংহ, িসেলট ও ফিরদ র অ েলর ১৫  জলার াকার পািন স দ (১,০০০ হ র পয  ক াচেম  
এিরয়া) উ য়ন ও স েলার টকসই ব াপনার িনিম  ানীয় সরকার িবভােগর আওতায় ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র ক ক হ র ময়মনিসংহ, িসেলট ও ফিরদ র এলাকায় াকার পািন স দ উ য়ন ক ’  হণ করা হয়। 
গত ২০-০৮-২০০৭ ি ঃ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় ৪৫,৪০০.০০ ল  টাকা া িলত েয় লাই/২০০৭ হেত 

ন/২০১৩ ময়ােদ ক  1ম অ েমািদত হয়। পরবত েত ২৪-০৩-২০১৬ ি ঃ তািরেখ ৫৬,৮৭১.১৬ ল  টাকা েয় 
লাই/২০০৭ হেত ন/২০১৬ ময়ােদ বা বায়েনর জ  ক র ২য় সংেশাধন অ েমািদত হয়। ক  ন/২০১৬ 

তািরেখ সমা  হয়। ক  ল ৩  উে  িনেয় বা বািয়ত হেয়েছ, যথা- িষ ও মৎ  উৎপাদন ি  করা; 
উপকারেভাগী চািলত টকসই ামিভি ক পািনস দ ব াপনা অবকাঠােমা (পািন ব াপনা সমবায় সিমিত) গঠন 
এবং াকার পািনস দ উ য়েনর মা েম কমসং ান ি  তথা দাির  াসকরণ। উি িখত উে স হ অজেনর জ  
কে র ল স হ িছল ১ ল  ৩০ হাজার হ র চাষেযা  জিমর পািন ব াপনা উ তকর ণর মা েম বািষক ১ ল  

৮৪  হাজার টন অিতির  দানাদার খা শ , ১ ল  ৪৫ হাজার টন অদানাদার শ  এবং ১০ হাজার টন মৎ  উৎপাদন 
ি  করা। 

 
ক  বাংলােদশ সরকার ও জাইকার অথায়েন বা বািয়ত হেয়েছ। ২১৫  উপ- ক  িনেয় ক   করা হেলও 

পরবত েত টাকার লনায় ইেয়েনর মান ি র ফেল অিতির  ১১২৯.৬ ল  টাকা পাওয়া যায় এবং অিতির  ২৭  উপ-
ক  অ  কের মাট ২৪২  উপ- ক  বা বায়ন করা হয়। 

 
এ ভাব ায়ন সমী ার জ  াইমারী ও সেক ারী ই ধরেণর উৎস থেক ত  সং হ করা হেয়েছ। াইমারী ত  
সং েহ পিরমাণগত ও ণগত উভয় কার প িত যথা - খানা জরীপ, দলীয় আেলাচনা, ানীয় কমশালা,  ত  
দানকারী ি বেগর সা াৎকার হণ, সরাসির মাঠ পযেব ণ ইত ািদর মা েম ত  সং হ করা হয়। সেক ারী 

উপা  সং েহর জ  কে র িবিভ  িতেবদন যমন আরিডিপিপ, ক  সমাি  িতেবদন, অিডট িরেপাট, াবেরটরী 
ট  িরেপাট, বসলাইন সােভ িরেপাট, ন না উপ- ক স েহর িফিজিবিল  ািড, এমআইএস ও আইএমইিড ক ক 
ক  সমাি  ায়ন িতেবদন ইত ািদ ত  উপা  বহার করা হেয়েছ। 

 
কে র আওতায় সচ ও ব া িনয় েণর জ  িবিভ  অবকাঠােমা ( র েলটর, ড াম ইত ািদ) এবং খাল খনেনর 

পাশাপািশ পািন ব াপনা সমবায় সিমিতর সহায়তায় ানীয় নারী ও ষেদর িষ ও মৎ  চাষসহ িবিভ  আয়বধক 
কমকাে র উপর িশ ণ দয়া হেয়েছ। আয়বধক কমকাে র িশ ণ হেণর ফেল পিরবােরর নারীরাও উপাজন মতা 
অজন কেরেছ এবং পিরবার ও সমােজ তােদর মতামেতর  ি  পেয়েছ, যা নারীর মতায়েন িমকা রাখেব। পািন 

ব াপনা সমবায় সিমিতেতও এক তীয়াংশ নারীর অংশ হণ িনি ত করা হেয়েছ। 
 
কে র আওতায় স ািদত য় ি য়া কায ম িবে ষেণ দখা যায় য, সব য় কায ম িকউরেম  নীিতমালা-

2008 এর সােথ স িত রেখ করা হেয়েছ। াবেরটরী ট  িরেপাট িবে ষেণ দখা যায় য, িনমাণ সাম ী ও িনমাণ 
কাজ িনধািরত িসিফেকশন ও অ েমািদত িডজাইন অ যায়ী করা হেয়েছ। উপ- ক স েহর বইজলাইন ত  এবং 
িবেবচ  ভাব ায়ন সমী ার ত  উপা  িবে ষণ ফলাফল অ যায়ী ন না উপ- ক স েহ রিব, খিরফ-১ ও খিরফ-২ 
মৗ েম দানাদার শ  (ধান, গম, া) উৎপাদন যথা েম 84.5%, ৮৫.৭% এবং ৮৩.৮% ি  পেয়েছ। অদানাদার 

শ  ( তলবীজ, আ , ডাল, শাকসি , মশলা, পাট)  উৎপাদন ি  হেয়েছ 113.1%। ক  বা বায়েনর ফেল ন না উপ-
ক স েহ খানা িত গড় শ  উৎপাদেনর পিরমান 2.60 টন হেত ি  পেয় ৪.৬8 টন হেয়েছ। বতমান উৎপাদন িত 
হ ের 10.27 টন। ন না উপ- ক স েহ শে র িনিবড়তা ১৩৭% হেত ি  পেয় ২১০% এ উ ীত হেয়েছ। বতমােন 
দেশর গড় শ  িনিবড়তা 194%।  ফেল এলাকায় িষ েমর বহার বেড়েছ 53% (উৎস: উপ- কে র স া তা 



 

ii 

যাচাই সমী া িতেবদন, এলিজইিড)। ক  এলাকায় বতমােন অিতির  191,982 টন অিতির  দানাদার শ  
উৎপািদত হে । শ  উৎপাদেনর এই ি  খা  িনরাপ ার িন য়তা িবধােন ণ িমকা পালন করেছ। মৎ  
চােষর সােথ স ৃ  খানার সং া 22.3% থেক ি  পেয় বতমােন 40% হেয়েছ। বতমােন খানা িত গেড় 24.07 
কিজ ই জাতীয় মাছ উৎপ  হয় যা ক  বা বায়েনর েব িছল 7.03 কিজ।  ক  িষ ও মৎ  উৎপাদেনর জ  

সহায়ক হেয়েছ। এটা উ ততর জীবনমান অজেন সহায়ক হেয়েছ। কে র অধীেন বা বািয়ত উপ- ক স হ সড়ক 
যাগােযাগ ব া উ য়েন ণ িমকা পালন করেছ। এসকল িবষয়ািদ কে  ইিতবাচক ভাব ফেলেছ। 

 
াভািবক িনয়েম ক  সমাি র এক বছর পয  এলিজইিড’র িনজ  ব াপনায় অবকাঠােমাস েহর িনয়িমত পিরচালনা 

ও র ণােব ণ কের থােক। পরবত েত কে র অবকাঠােমাস েহর পিরচালনা ও র ণােব েণর দািয়  পািন ব াপনা 
সমবায় সিমিত’র উপর  করা হেয়েছ। িক  েয়াজনীয় তহিবেলর অভােব অবকাঠােমার যথাযথ র ণােব ণ এবং 
খনন ত খালস েহ জমা হওয়া পিল অপসারণ করা স ব হয় না। কান কান উপ- কে  র েলটেরর গট পিরচালনার 
য াংশ খায়া িগেয়েছ। কে র অধীেন র েলটর িনিমত হওয়ায় এসব ােন উ ু  জলাশেয়র দিশ মােছর বংশিব াের 

িত হওয়ার স াবনা রেয়েছ। উপ- ক  িডজাইেন যথাযথ হাইে ালিজক াল উপা  বহার করা না হেল উপ- কে র 
কাজ িত  হেত পাের এবং আশা প ফলাফল নাও পাওয়া যেত পাের। ক র আিথক এবং ভৗত অ গিত 
সে াষজনক। সািবক ভােব কে র অিধকাংশ উে  অিজত হেয়েছ বেল তীয়মান হেয়েছ। 
 
সমী ার ফলাফল িব ািরত পযেব ণ ও িবে ষণ কের বতমান এবং ভিব ৎ কে র জ  পািরশস হ ণয়ন করা 
হেয়েছ। ক র কাি ত অজেনর ফল ধের রাখার জ  এর ধারাবািহকতায় এ ধরেণর আরও ক  বা বায়েনর জ  
হণ করা যেত পাের। যেহ  এ  পািনস দ বহােরর সােথ স ৃ , তাই পেরা  িবধা িহেসেব যাগােযাগ ব া 

ও বাজারজাতকরণ ব ার উ য়েন ও ক  িমকা রেখেছ। এ সকল িবেবচনায় ভিব েত এ জাতীয় কে র 
কমপিরিধ ি  করা যেত পাের। ভিব েত এ ধরেণর াকার পািন ব াপনা ক  হেণর সময় এলিজইিড, 
িবএিডিস, পািন উ য়ন বাড সহ সংি  উ য়ন সং াস েহর মে  সম য় িনি ত করা গেল কে র ফল ি  পােব। 
যান চলাচেলর িবধােথ কে র আওতায় বা বািয়ত িবিভ  উপ- কে র ব ধ বা রা ার ি - বাড (Free-board) 
বাড়ােনা যেত পাের। নদীর কাথাও পািন উে ালন করেল যােত ভা েত পিরেবশগত িব প ভাব না পেড়, তার জ  
যথাযথ পািন সরবরাহ অ াহত রাখেত হেব। র েলটেরর গট িনয় েণ উ ু  মৎ  চলাচেলর িবষয় িবেবচনায় রাখেত 
হেব এবং পািন ব াপনা সমবায় সিমিত’র স মতা ি র লে  সিমিতর সদ েদর অথ িবিনেয়াগ ও ব াপনার 
উপর িশ ণ এবং লধন ি র জ  িষ য পািত িকেন ভাড়া দয়ার ব া করা যেত পাের। 
 
সািবক পযেব েণ ল ণীয় য ক  হ র ময়মনিসংহ, িসেলট ও ফিরদ র এলাকায় াকার পািন স দ উ য়ন, 
মৎ  উৎপাদন ি , ফসেলর উৎপাদন ি  ও নারীর মতায়নসহ দাির  িবেমাচেন উে খেযা  িমকা রাখেত সহায়ক 

িমকা রেখেছ। 
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থম অ ায় 
কে র িববরণ 

1.1 কে র পট িম 

প ী এলাকার দির  জনেগা ীসহ সকল উপকারেভাগীেদর সি য় অংশ হেণর মা েম -উপির  পািনর ু ব াপনা 
তথা সমি তভােব ব া িনয় ণ, জলাব তা াসকরণ এবং  মৗ েম উ ত সেচর ব া করা এবং এর ফেল িষ ও 
মৎ  উৎপাদন ি  তথা দাির  াসকরণ ও ামীণ জনেগাি র আথ-সামািজক উ য়েনর লে  বাংলােদশ সরকার ও 
Japan International Cooperation Agency (JICA) এর আিথক সহায়তায় হ র ময়মনিসংহ, িসেলট ও ফিরদ র 
এলাকার াকার পািন স দ উ য়ন ক  হণ করা হয়। 
 
ক  হ র ময়মনিসংহ, িসেলট এবং ফিরদ র অ েলর 15  জলায়  215  উপ- কে র মা েম 1 ল  30 

হাজার হ র চাষেযা  জিমর উ য়ন বা বায়েনর ল  িনেয়  করা হেয়িছল। ক র 3  ধান উে  অজেণ 
িবধােভাগীেদর অংশ হণ িনি ত করা হয়, পািন ব াপনা সমবায় সিমিত গঠন করা হয়, াকার পািন িনয় ণ 
ব ার উ য়ন করা হয়, াকার পািন স দ উ য়েনর জ  ািত ািনক সহায়তা দান করা হয় এবং ািত ািনক 

উ য়েনর জ  70 শতাংশ িবধােভাগীর সদ পদ হণ এবং উপ- ক স েহ মা  খনেনর কােজ মাট ি ে র 3 
শতাংশ এবং রেকৗশল কােজ ক  িবিনেয়ােগর 1.5 শতাংশ য় বহেন িবধােভাগীেদর অংশ হেণর বশত রাখা 
হয়। এ ব া সামািজক সংহিত তরী এবং ািত ািনক উ য়েনর জ  ণ িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। এলাকার 
েয়াজেনর িভি েত কে র ২য় সংেশাধনীর পর উপ- কে র সং া 215 থেক 242 এ ি  পায় এবং িনমাণকাল 
লাই ২০১৩ থেক ন ২০১৬ সাল পয  ি  করা হয়। ক  এলাকার িববরণ িনে  সারিণ-১.১ এবং িচ -1.1 দয়া 

হেলা। 
 
সারিণ-1.১:  ক  এলাকা 

হ র জলা জলাস হ হ র জলা জলাস হ হ র জলা জলাস হ 

ময়মনিসংহ 

ময়মনিসংহ 

ফিরদ র 

ফিরদ র 

িসেলট 

িসেলট 
টা াইল রাজবািড় নামগ  
শর র গাপালগ  হিবগ  

জামাল র শিরয়ত র মৗলভীবাজার 
িকেশারগ  মাদারী র - 
ন েকানা - - 

উৎস: আরিডিপিপ (2য় সংেশািধত), ফ য়ারী 2016, া-26 
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িচ -১.১: বাংলােদশ মানিচে  ন না উপ- কে র অব ান 
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1.2 কে র উে  ও ল  

 িষ ও মৎ  উৎপাদন ি  করা; 

 উপকারেভাগী চািলত টকসই ামিভি ক পািনস দ ব াপনা অবকাঠােমা (পািন ব াপনা সমবায় 
সিমিত) গঠন; 

 াকার পািনস দ উ য়েনর মা েম কমসং ান ি  এবং দাির  াসকরণ এবং 

 1 ল  30 হাজার হ র চাষেযা  জিমর পািন ব াপনা উ িতকর ণর মা েম বািষক 1 ল  84 হাজার 
টন অিতির  দানাদার খা শ , 1 ল  45 হাজার টন অদানাদার শ  এবং 10 হাজার টন মৎ  উৎপাদন 
ি করণ। 

 
1.3 কে র ধান ধান অ  

ক) ত কাজ (উপ- ক )  - 242  
খ) জিম অিধ হণ   - 40 হ র 
গ) িসট পাইল য়   - 1500 টন     
ঘ) যানবাহন সং হ   - 200  
ঙ) সর াম সং হ   - 40  কি উটার ও সংি  সর াম 

 
1.4 ক  অ েমাদন ও সংেশাধন 

িবগত ২০/০৮/২০০৭ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় ক  অ েমািদত হয়। পরবত েত িবিভ  সময় হীত 
সংেশাধনীর িববরণ িনে র সারিণ-1.2 (ক ও খ ) এ দয়া হেলা। 
 
সারিণ-1.২ (K I L): িডিপিপ অ যায়ী অ েমািদত বা বায়নকাল, অ েমািদত য় ও ত য় 

(K) Aby‡gvw`Z ev Í̄evqbKvjt wWwcwc Abyhvqx ev Í̄evqbKvj  

অ েমািদত বা বায়নকাল 
ত 

বা বায়নকাল 

অিত া  সময় 

ল 
িবেশষ 

সংেশািধত 
১ম সংেশািধত ২য় সংেশািধত 

( ল অ েমািদত 
বা বায়ন কােলর) 

(১ম 
সংেশাধেনর 

লনায়) 

লাই,২০07 হেত 
ন,২০১3 

লাই,২০07 
হেত ন,২০১3 

লাই,2007 
হেত 

িডেস র,2015 

লাই,২০07 
হেত 

ন,২০১6 

লাই,২০07 হেত 
ন,২০১6 

+৩ বছর +6gvm 

উৎস: ক  সমাি  িতেবদন, সে র ২০১৬ ( া-4) 
 

(খ) অ েমািদত য় ও ত য়ঃ িডিপিপ অ যায়ী অ েমািদত য় ও ত য় (ল  টাকায়) 

অ েমািদত বা বায়ন  য় 

ত 
য় 

অিত া  য় 

ল 
িবেশষ 

সংেশািধত 
১ম সংেশািধত ২য় সংেশািধত 

ল অ েমািদত  
েয়র লনায়  

(%) 

১ম সংেশাধেনর 
লনায় 
(%) 

2য় 
সংেশাধেনর 

লনায় 
(%) 

45400 47014.52 55750 56871.16 55737.69 
১০৩৩৭.৬৯ 
(২২.৭৭%) 

-12.31 
(-0.022%) 

-1133.47 
(-1.99%) 

উৎস: ক  সমাি  িতেবদন, সে র ২০১৬ ( া-4) 
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1.5 কে র অথায়ন 

কে র অ েমািদত িজওিব ও ক  সহায়তার িববরণ িনে  সারিণ-1.৩ এ দয়া হেলা। 
 

সারিণ-1.৩: অথায়েনর উৎস (ল  টাকায়) 
িববরণ ল িবেশষ সংেশািধত 1ম সংেশািধত ২য় সংেশািধত 

মাট 45400.00 47014.52 55750.00 56871.16 
টাকা (িজওিব) 13400.00 15014.52 15550.00 15641.60 

ক  সহায়তা (জাইকা িপএ) 32000.00 32000.00 40200.00 41229.56 
আরিপএ (জাইকা) 26989.40 26989.40 34300.00 35349.55 
িডিপএ 5010.60 5010.60 5500.00 5880.00 

পরামশক 3446.60 3446.60 4258.88 4270.60 
গাড়ী ও সর াম 1564.00 1564.00 1710.95 1609.40 

উৎস: আরিডিপিপ, া-2, সারিণ-10, া-8 

 
িডিপএ’র অধীেন পরামশক (1233 জনমাস) িনেয়ােগ 4270.60 ল  টাকা এবং গাড়ী ও সর াম েয় 1609.40 ল  
টাকা য় হয় । 
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ি তীয় অ ায় 
ভাব ায়ন কায েমর কাযপ িত (Methodology) 

2.1 ভাব ায়েন পরামশক ফােমর কাযপিরিধ (ToR) 

1. কে র িববরণ (পট িম, উে , অ েমাদন/সংেশাধেনর অব া, অথায়েনর িবষয়, কে র নাম, 
উে াগী ম ণালয়, বা বায়নকারী সং া, বা বায়নকাল, বছরিভি ক য় া লন, া িলত য়, 
ক  এলাকা িনবাচেন যৗি কতা ইত ািদ সকল েযাজ  ত ) পযােলাচনা ( া ১-4: অ ায়-১, া 

9-10: অ ায় ২, া ১3-১7: অ ায় ৩); 
2. কে র সািবক এবং িব ািরত অ িভি ক বা বায়ন অ গিতর (বা ব ও আিথক) ত  সং হ, 

সি েবশন, িবে ষণ, সারিণ/ লখিচে র মা েম উপ াপন ও পযােলাচনা ( া ১3-17: অ ায়-৩ ও 
া 24-51: অ ায়-5); 

3. কে র উে  অজেনর অব া পযােলাচনা ও পযেব ণ ( া 52-53: অ ায়-6); 
4. কে র আওতায় স ািদত/চলমান িবিভ  প , কায ও সবা সং েহর (Procurement) ে  

িব মান আইন ও িবিধমালা (িপিপআর, উ য়ন সহেযাগীর গাইড লাইন  ইত ািদ) িতপালন করা 
হেয়েছ/হে  িক না তা পযেব ণ ও পেযােলাচনা (এে ে  দরপ  ি য়াকরণ ও ায়ন পযােলাচনা 
করা বা নীয়; িডিপিপেত বিণত য় কায েমর ােকজস হ ভা া হেয়েছ িক না, ভা া হেল তার 
কারণ যাচাই এবং যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম হেয়েছ িক না তা পরী া করা েয়াজন) ( া 
17: অ ায়-৩, া ১8-23: অ ায়-৪); 

5. কে র আওতায় সং হীত/সং িহত  প , কায ও সবা পিরচালনার এবং র ণােব েণর জ  
েয়াজনীয় জনবলসহ আ ষি ক িবষয়ািদ পযেব ণ ও পযােলাচনা ( া ১3-17: অ ায়-৩); 

6. কে র আওতায় সং হীত/সং েহর ি য়াধীন প , কায ও সবা সংি  য় ি েত িনধািরত 
িশিফেকশন/ BoQ/ToR, ণগতমান পিরমান অ যায়ী েয়াজনীয় পিরবী ণ/যাচাইেয়র মা েম 

সং হ করা হেয়েছ/হে  িক না স িবষেয় পযােলাচনা ও পযেব ণ (এে ে  িসিফেকশন অ যায়ী 
ণগতমান িনি ত করা হে  িক না তা মাঠ পযায় হেত ন না সং হ ও গেবষণাগাের পরী ার 

মা েম যাচাই করা বা নীয় ( া 17: অ ায়-3, া 24-25: অ ায়-5, া 55: অ ায়-8, া 
90-91: পিরিশ -3); 

7. কে র িঁক অ াৎ বা বায়ন স িকত িবিভ  সম া যমন অথায়েন িবল , বা বায়েন প , কায 
ও সবা য়/সং েহর ে  িবল , ব াপনায় অদ তা ও কে র ময়াদ ও য় ি  ইত ািদর 
কারণসহ অ া  িদক িবে ষণ, পযােলাচনা ও পযেব ষণ ( া ১5-17: অ ায়-৩); 

8. কে র আংিশক কাজ বা বায়েনর পর েযাজ  ে  ফল ি  হেয়েছ িক না িকংবা ক  
পিরক না মাতাবক বা বািয়ত হেল ল মা া অ যায়ী ফল অজন স ব িক না স িবষেয় মাঠ 
পযায় হেত াইমারী ডাটা সং হ ও তা িবে ষেণর মা েম িনিদ  পযেব ণ ও পািরশ দান 
করেত হেব। এছাড়া মাঠ পযায় হেত সেরজিমন পিরদশন Individual Interview, Key Informant 

Interview (KII) & Focus Group Discussion (FGD) এর মা েম ত  সং হ করেত হেব ( া 
25-48: অ ায়-5 এবং া 55: অ ায়-8, া 56: অ ায়-9); 

9. ক  অ েমাদন সংেশাধন ( েযাজ  ে ) অথ বরা , অথ ছাড়, িবল পিরেশাধ ইত ািদ িবষেয় ত -
উপাে র পযােলাচনা ( া 3: অ ায়-1, া ১5-17: অ ায়-৩); 

10. এছাড়া িডিপিপ- ত বছর িভি ক কম পিরক না ও অথ চািহদার া লন যৗি কতা এবং কে র  
হেত কম পিরক না অ যায়ী ক  বা বায়ন করা হেয়েছ/হে  িক না তা পরী া করা; পিরক নার 
সােথ ত য় ঘটেল তা িচি ত কের িতকাের পরামশ এবং ভিব েতর জ  পািরশ দান ( া 
১3-17: অ ায়-৩); 



 

া-6 

11. উ য়ন সহেযাগী সং া (যিদ থােক) ক ক ি  া র, ি র শত, য় াব ি য়াকরণ ও 
অ েমাদন, অথ ছাড়া, িবল পিরেশােধ স িত ও িবিভ  িমশন এর পািরশ ইত ািদর ত -
উপা িভি ক পযােলাচনা ও পযেব ণ ( া 13-17: অ ায়-3, া 51: অ ায়-5); 

12. কে র সমাি র পর  িবধািদ টকসই (Exit plan) করার লে  মতামত দান ( া 51: 
অ ায়-5); 

13. কে র SWOT িবে ষণ; এে ে  সািবকভােব িচি ত সবলতা, , বলতা বা অস িত 
পযােলাচনা ও , বলতা উে ারেণর লে  েয়াজনীয় পািরশ ণয়ন ( া 54: অ ায়-7); 

14. ক  সংি  া  িবিভ  পযেব েণর িভি েত সািবক পযােলাচনা ও েয়াজনীয় পািরশ ( া 55: 
অ ায়-8 এবং া 56-57: অ ায়-9); 

15. য়কারী সং া (আইএমইিড) ক ক িনধািরত ক  সংি  অ া  িবষয়ািদ ( া-115: পিরিশ -
8)। 

 
উপেরা  কমপিরিধর আেলােক ভাব ায়েনর জ  িনে া  কাযপ িত অবল ন করা হেয়েছ। 
 
2.2 কাযপ িত 

2.2.1 সমী ার পেরখা ণয়ন 

সমী া  স াদেনর জ  িবিভ  ত /উপা  সং হ ও িবে ষেণর জ  কম চী হণ করা হয়। এ সে  ন না উপ-
ক  চয়ন করা হয়। এই সব উপ- ক  থেক বা বায়নকালীন ও বতমান অব া জানার জ  সং াগত ও ণগত প িত 

অবল ন কের ত  ও উপা  সং হ করা হেয়েছ। সং াগত প িতর অংশ িহেসেব  ত ত মালার সাহাে  উপ-
কে র ন না খানা স েহর সা াৎকার হণ করা হেয়েছ। এ সে  ত  সং হকারীগণ পিরক না ও সময় িচ অ যায়ী 

মাঠ পযােয়র ক  এলাকার খানাস েহর িষ, মৎ , আথ-সামািজক, দাির  রীকরণ, িশ া, যাগােযাগ ব া 
স েক ত  সং হ কেরেছ। 
 
এছাড়া, সা াৎকার মালা/ চকিল  (KII) ারা  ত  দানকারীেদর যথা আইএমইিড’র সহকারী পিরচালক, ক  
পিরচালক, ক  জলায় এলিজইিড’র িনবাহী েকৗশলীেদর সা াৎকার হণ করা হেয়েছ। কে র কেহা ার যথা 
ইউিনয়ন পিরষেদর সদ , পািন ব াপনা সমবায় সিমিত’র সদ  ও ানীয় িবষেয় অিভ  ি বেগর সম েয় গ ত 
(8-12জন) দেলর সােথ  তািলকার সাহাে  দলীয় আেলাচনা (FGD) করা হেয়েছ। ক  এলাকায় সেরজিমন 
পিরদশন কের পরামশক দল এ কে র বা বায়ন স কভােব স  হেয়েছ িকনা, স ক মত র ণােব ণ হে  িকনা 
তা পিরদশন কেরন।এত তীত য় ি য়া পযােলাচনা ও িনমাণ কােজর পরী ার িরেপাট সং েহর সময় চী তরী করা 
হয়। সং হীত উপাে র িবে ষণ ও িতেবদন ণয়েনর জ  পেরখা তরী করা হয়। 
 
2.2.2 ারি ক আেলাচনা 

ি  া রকােল আইএমইিড’র সােথ াথিমক আেলাচনা স  করা হেয়িছল। আেলাচনা পিরে ি েত ক  
সংেশািধত িডিপিপ এবং সমাি  িতেবদন সং হ করা হেয়িছল। আেলাচনার পিরে ি েত আইএমইিড িবিভ  িরেপাট ও 
অ া  াসি ক দিললািদ সরবরােহর জ  এলিজইিড’র িনকট িচ  দান কের। 
 
2.2.3 এলিজইিড ও সংি  অ া  িত ােনর সােথ সভা 

এলিজইিড হে  ক  বা বায়নকারী সং া। এলিজইিড েকৗশলী ে র সােথ উপ- ক  ময়াদ, ক  দিরেত (যিদ 
হেয় থােক) স ে র কারণ, জনবল এবং পিরচালনা ও র ণােব ণ (পওর) য় ইত ািদ িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 
িবিভ  স া তা সমী ার সফট কিপ সং হ করা হয়। এছাড়াও সেক াির সাস িহেসেব Bangladesh Bureau of 

Statistics-এর ত  িবেবচনায় আনা হেয়েছ। 
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2.2.4 সংি  কাজগপ , দিললািদ সং হ ও পযােলাচনা 

উপ- ক  অ গিত িরেপাট এবং অ া  সংি  ড েম  পযােলাচনা এবং িবে ষণ করা হেয়েছ। ড েম েলা হেলা: 

 িডিপিপ এবং আরিডিপিপ;  

 সমাি  িতেবদন; 

 ট ার ড েম ; 

 িবিভ  উপ- ক  িনমাণ সং া  কাযােদশ; 

 ন না উপ- ক  স েহর স া তা সমী া িতেবদন; 

 বািষক পিরবী ণ িতেবদন; 

 িনমাণকালীন ট  িতেবদন এবং 

 িব াপন ইত ািদ। 
 
2.2.5 ত /উপা  সং হ ও িবে ষণ 

সমী া কাজ  সফলভােব স ে র জ  াইমাির ত  ও সেক াির ত  সং হ করা হেয়েছ। াথিমক ত  সং েহ 
ণগত ও সং াগত প িত অ সরণ করা হেয়েছ। সং াগত উপাে র জ  খানা জরীেপর মালার বহার করা 

হেয়েছ। ণগত উপা  সং েহর জ  ( কআইআই চকিল , এফিজিড চকিল  এবং Physical Inspection form) 

বহার করা হেয়েছ। সেক ারী উপাে র জ  য় িবষয়ক ত  এবং িনমাণ সাম ীর ট  িরেপাট সং হ করা হেয়েছ। 
এছাড়া পিরসং ান েরার িতেবদন এবং কে র এম.আই.এস িরেপাট থেক া  ত  সং হ করা হেয়েছ। 
ত /উপা  সং হ ও িবে ষেণর আ :স ক িচ -2.1 এ দয়া হেলা। 
 

িচ -2.1: ত /উপা  সং হ ও িবে ষণ আ :স ক 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

পরী াগােরর পরী া ফলাফল ডাটা বইজ 

িবে ষণ 

িতেবদন ণয়ন 

ডাটা বইজ 

ত /উপা  

সং াগত উপা  সেক াির উপা  
 

ণগত উপা  
 

খানা জিরপ য় প িত পযােলাচনা ১। িক ইনফর া  ই ারিভউ (KII) 
2। দলীয় আেলাচনা 
৩। সেরজিমন পিরদশন 
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2.2.6 ন না চয়ণ (Sample Design) 

cÖKí GjvKvi mKj DcKvi‡fvMx‡`i GKwU †Wv‡gBb wn‡m‡e aiv n‡q‡Q| ক  এলাকায় খানার ন না সং া 
িনণেয়র জ  ৯৫% িব াস মা া (coefficient at confidence level) এবং ম মা া (margin of error) 3% ধরা 
হেয়েছ। ন না সং া িনণেয়র জ  িনে র পিরসং ানজাত সমীকরণ বহার করা হেয়েছ। 
 
Finite Population Correction (fpc)- ক অ াজ  করেল এবং সাধারণ দবচয়িনক ন না (SRS1) িনয়ম অ যায়ী ন না 

আকার ‘‘n’’এবং আ পাত ‘‘p’’এর মে কার স ক পরবত  ফ লা ারা পাওয়া যায়।  
 

 no = t2 pq/d2  
যথায় no =  আ মািনক ন না আকার 

 p  = জনসং া অ পাত অ যায়ী ন না সং া  
 q  = 1-p 
 t =   ৯৫% িব াস মা ায় সহগ (confidence level) 
 d =  (margin of error) ৩% িবেবচনা করা হেয়েছ।  

এটা আরও াত য ভিরেয়  pq -এর মা া সবািধক ০.২৫ হয়, যখন অ পাত p=০.৫। 
আমরা জািন, 9৫% confidence level এর জ  t=1.96। 

তরাং no = (1.9৬২ x0.২5)/(0.03)2 = 1067  1080 

 

2.2.7 ন না খানা িনণয় 

Dc-cÖKímg~‡n g~jZ: Rjve×Zv wbimY, eb¨v e¨e ’̄vcbv, cvwb msiÿY Ges ‡mP GjvKv Dbœqb (CAD) †gvU Pvi 

cÖKvi Dbœqb mvab Kiv n‡q‡Q| †Kvb †Kvb Dc-cÖK‡í GKvwaK Dbœqb mgwšẐ n‡q‡Q, h_v Rjve×Zv wbimb I 

eb¨v e¨e ’̄vcbv, Avevi †Kvb †Kvb Dc-cÖK‡í GK cÖKvi Dbœqb mvwaZ n‡q‡Q, †hgb- cvwb msiÿY ev ‡mP GjvKv 

Dbœqb| cÖK‡íi cÖfve gyj¨vq‡bi mgxÿvq cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z 242wU Dc-cÖKímgyn‡K cÖK‡íi D‡Ïk¨, 

wbg©v‡Yi aiY I Kvh©KvwiZvi Dci wfwË K‡i †gvU 10 (`k) cÖKvi/K¨vUvMwi†Z wef³ Kiv n‡q‡Q hv mviwY-2.1 G 

D‡jøL Kiv n‡jv| 

 

সারিণ-2.1: মাট উপ- কে র কার 

জলা 

সচ
 এ

লা
ক

া উ
য়ন

 ও
 

পা
িন

 স
ংর

ণ 

পা
িন

 িন
াশ

ন 

পা
িন

 িন
াশ

ন 
ও

 স
চ 

পা
িন

 িন
াশ

ন 
ও

 
পা

িন
 স

ংর
ণ 

ব
া 

ব
াপ

না
 

ব
া 

ব
াপ

না
 ও

 
পা

িন
 স

ংর
ণ 

ব
া 

ব
াপ

না
 ও

 
িন

াশ
ন 

পা
িন

 স
ংর

ণ 
এব

ং 
 

সচ
 

ব
া 

ব
াপ

না
 ও

 
িন

াশ
ন 

এব
ং 

পা
িন

 
সং

র
ণ 

পা
িন

 স
ংর

ণ 

মা
ট 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

ময়মনিসংহ 3 3 0 8 0 3 2 0 3 3 25 
টা াইল 0 1 0 2 0 0 7 0 1 1 12 
শর র 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 

জামাল র 0 0 0 1 0 0 12 0 0 0 13 
িকেশারগ  0 0 1 2 4 0 8 0 5 1 21 

                                                             
1 Cochran W.G: Sampliaing Techniques, John Willy & Sons Inc. New work, London, pp 53, 74-75 
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জলা 
সচ

 এ
লা

ক
া উ

য়ন
 ও

 
পা

িন
 স

ংর
ণ 

পা
িন

 িন
াশ

ন 

পা
িন

 িন
াশ

ন 
ও

 স
চ 

পা
িন

 িন
াশ

ন 
ও

 
পা

িন
 স

ংর
ণ 

ব
া 

ব
াপ

না
 

ব
া 

ব
াপ

না
 ও

 
পা

িন
 স

ংর
ণ 

ব
া 

ব
াপ

না
 ও

 
িন

াশ
ন 

পা
িন

 স
ংর

ণ 
এব

ং 
 

সচ
 

ব
া 

ব
াপ

না
 ও

 
িন

াশ
ন 

এব
ং 

পা
িন

 
সং

র
ণ 

পা
িন

 স
ংর

ণ 

মা
ট 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

ন েকানা 1 0 1 0 1 2 5 0 5 0 15 
ফিরদ র 2 2 3 4 0 1 0 0 0 0 12 
রাজবািড় 0 0 0 8 0 0 0 0 5 2 15 
গাপালগ  0 0 9 0 0 0 2 1 1 0 13 

শরীয়ত র 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 
মাদারী র 0 1 21 1 0 0 0 0 0 0 23 
িসেলট 0 0 0 2 0 4 2 0 4 5 17 
মৗলভীবাজার 0 0 0 3 0 0 1 0 4 13 21 

হিবগ  1 2 5 10 0 0 2 2 2 4 28 
নামগ  2 0 0 0 0 2 2 0 4 5 15 

সবেমাট 242 

উৎস: আরিডিপিপ (2য় সংেশািধত), ফ য়ারী 2016,িবে িষত 

 

gyj¨vq‡bi Rb¨ bgybv wn‡m‡e ‰ØePq‡bi (jUvwi) gva¨‡g cÖwZwU †Rjv †_‡K 1wU K‡i 15wU Dc-cÖKí wbe©vPb Kiv 

n‡q‡Q| mgxÿvi civgk©K `j bgybvwqZ Dc-cÖKí GjvKv n‡Z wbhy³ DcvË msMÖnKvwi‡`i gva¨‡g cÖ‡qvRbxq 

Z_¨vw` msMÖn K‡i‡Q| 

 
2.2.8 ন না উপ- ক  িনধারণ 

cÖKíwU e„nËi gqgbwmsn, dwi`cyi I wm‡jU AÂ‡ji †gvU 15 wU ‡Rjvq ev Í̄evqb Kiv nq Ges 126 wU 

Dc‡Rjvq †gvU 242wU Dc-cÖKí ev Í̄evwqZ nq| cÖwZwU †Rjvi wewfbœ Dc‡Rjvq wfbœ wfbœ msL¨vq Dc-cÖKí 

wbwg©Z n‡q‡Q| cÖwZwU ‡Rjv n‡Z ˆØePq‡bi (jUvwi) gva¨‡g 1wU Dc‡Rjv wbe©vPb Kiv nq Ges cÖwZwU Dc‡Rjv 

n‡Z ˆØePq‡bi (jUvwi) gva¨‡g 1wU K‡i Dc-cÖKí wbe©vP‡bi gva¨‡g mgxÿviRb¨ †gvU 15 wU bgybv Dc-cÖKí 

PqY Kiv nq| bgybv Dc-cÖKí Pq‡Y wewfbœ cÖKv‡ii/K¨vUvMixi Dc-cÖKí we‡ePbvq †bqv nq, hv‡Z K‡i `k 

cÖKv‡ii g‡a¨ Kgc‡ÿ GKwU Dc-cÖKí _v‡K| PqYK…Z Dc-cÖKímg~n mviwY-2.2 G †`qv n‡jv| 

 
সারিণ-2.2: চয়ণ ত উপ- কে র কার 

জলা 
মাট উপ-

কে র 
সং া 

চয়ণ ত ন নার সং া ও ন নার ধরণ 
িনধািরত ন না উপ- ক  

ন নার 
অব ান 

(উপেজলা) সং া ন নার ধরণ 
(1) (2) (3) (4) (6) (7) 

ময়মনিসংহ ২৫ ১ সচ এলাকা উ য়ন  দাগািছয়া উপ- ক  গফরগাও 
টা াইল 12 1 ব া ব াপনা ও সচ এলাকা 

উ য়ন 
বাসান িবল উপ- ক  গাপাল র 

শর র 4 1 পািন সংর ণ (রাবার ড াম) মহারশী উপ- ক  িঝনাইগাতী 
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জলা 
মাট উপ-

কে র 
সং া 

চয়ণ ত ন নার সং া ও ন নার ধরণ 
িনধািরত ন না উপ- ক  

ন নার 
অব ান 

(উপেজলা) সং া ন নার ধরণ 
(1) (2) (3) (4) (6) (7) 

জামাল র 13 1 ব া ব াপনা ও িন াশন টা িরয়া-মািলপারা সিরষাবািড় 
িকেশারগ  21 1 ব া ব াপনা বাই বড় ধাইর িনকিল 
ন েকানা 15 1 ব া ব াপনা ও িন াশন এবং 

পািন সংর ণ 
নািসরখািল খাল  আটপাড়া 

ফিরদ র 12 1 িন াশন এবং পািন সংর ণ ভরা- বা িবল বায়ালমারী 
রাজবািড় 15 1 িন াশন এবং পািন সংর ণ রতনিদয়া-বা ঘাট বািলয়াকাি  
গাপালগ  13 1 িন াশন এবং সচ রামকাি -ঘেপরদা া 

খাল 
ি পাড়া 

শরীয়ত র 8 1 িন াশন  মাহ দ র িবল  সদর 
মাদারী র 23 1 িন াশন এবং সচ আউিলয়ার চর কি িন 

িসেলট 17 1 পািন সংর ণ িব াকাি  গায়াইনঘাট 

মৗলভীবাজার 21 1 পািন সংর ণ  ফারকানালা  কমলগ  
হিবগ  28 ১ িন াশন এবং পািন সংর ণ মিত খাল সদর 

নামগ  15 1 পািন সংর ণ  গাই খাল সদর 

উৎস: আরিডিপিপ (2য় সংেশািধত), ফ য়ারী 2016, িবে িষত 

 
2.2.9 সং ািভি ক জরীেপর জ  ন না খানা িনণয় 

উপ- ক  এলাকার মে  ন না খানা িনণেয়র জ  এক  কের ইউিনয়ন যখােন উপ- ক  অবি ত িনবািচত করা 

হয়। পরবত েত  উপকারেভাগী াম/ মৗজা দবচয়েণর মা েম িনবাচন করা হেয়িছল। িনবাচেনর ম: জলা 

উপেজলা উপ- ক  ইউিনয়ন মৗজা/ াম খানা। ন না সং ক খানা িনণেয়র জ  িত উপ- ক  এলাকায় 

(১08০১৫)=৭2  খানা েয়াজন। অতএব িত  মৗজা / াম হেত (৭2২) ৩6  খানার সা াৎকার হণ করা 
হেয়েছ। েয়াজেন এলিজইিড হেত িত  উপ- কে র উপকারেভাগীেদর তািলকা সং হ করা হেয়েছ। উ  তািলকা হেত 
ন নািয়ত মৗজার/ ােমর উপকারেভাগীেদর তািলকা ত করা হয়। মৗজার/ ােমর উপকারেভাগীেদর তািলকার মাট 
সং ােক ৩6 িদেয় ভাগ কের য সং া পাওয়া যায় সই সং া অ যায়ী খানার অ র িনণয় করা হেয়েছ। ন না মৗজা 
উপকারেভাগীেদর ত ত তািলকা হেত থম সং া অ েরর সং া থেক দবচয়েনর মা েম িনণয় করা হেয়েছ। 
পরবত  ন না খানা থম িনিমত খানার সােথ উ  অ র যাগ কের িনবাচন করা হেয়েছ। 
 
2.2.10 ণগত জরীেপর উ রদাতা 

এফিজিড িত  ন না উপ- কে  উপকারেভাগী কেহা ারেদর িনেয় ০1  কের মাট ১5  ফাকাস প আেলাচনা 
(FGD) করা হেয়েছ। কেহা ারেদর মে  পািন ব াপনা সমবায় সিমিত’র সদ রা অ । কে র কায ম 
স েক িত  সমী া ত জলার িনবাহী েকৗশলীর সে  1  কের 15 জন ত  দানকারী  ি র (KII) 

সা াৎকার হণ করা হেয়েছ। এছাড়াও ক  পিরচালেকর এবং আইএমইিড’র কমকতার KII হণ করা হেয়েছ। িনে  
সমী া এলাকা অ যায়ী ন না ব ন সারিণ-2.3 এ উে খ করা হেলা: 
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সারিণ-2.3: উ রদাতার সং া ও ধরণ 

কায ম অংশ হণকারী/ উ রদাতা 
উ রদাতার/ 

অংশ হণকারীর 
সং া 

উ রদাতার বিশ  

(1) (2) (3) (4) 

উপকারেভাগী সমী া: 
( াবিল বহার কের 
সরাসির সা াৎকার) 

ক  উপকারেভাগী উ রদাতা 1080 উপ- ক  এলাকায় বসবাসকারী সকল 
ধরেণর উপকারেভাগী ন না খানা 

এফিজিড মাট 15  িত  
এফিজিডেত 
8-16জন 

পািন ব াপনা সমবায় সিমিতর সদ , 
ইউিপ সদ , ইউিনয়েনর িষ ও মৎ  

কমচারী, ক  স েক াত ি  
 ি বেগর সা াৎকার 

(KII) 
এলিজইিড’র ক  জলার িনবাহী 

েকৗশলী, ক  পিরচালক এবং 
আইএমইিড কমকতা 

17  বা বায়ন ও পিরবী েণ িনেয়ািজত 
কমকতাগণ 

সািবক বা ব অব া 
পযেব ণ 

- 15  উপ- ক  - 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 
2.2.11 ভাব ায়েনর জ  মালা ও চকিল  তকরণ 

কে র কায ম, ভাব ায়েনর উে , চািহদা ও ায়ন িনেদশেকর উপর িভি  কের ভাব ায়েনর জ  
পরামশক ক ক ত ত মালা/ চকিল স হ পিরিশ  আকাের সং  করা হেয়েছ।  
 
ক  এলাকায় সমী ার কাজ ত  সং হকারী ক ক মালা রেণর মা েম স  করা হেয়েছ। িত  মালায় 
কে র চািহদা, উে  ও িনেদশক অ যায়ী িবিভ  সকশন রেয়েছ। সমী া ত এলাকায় বসবাসকারী ও িবধােভাগী 

পিরবােরর তািলকা ইউিনয়ন পিরষেদর সং হীত তািলকা থেক দবচয়েণর মা েম িনবািচত ন না খানা হেত মালার 
মা েম কে র চািহদা, উে  ও িনেদশক অ সাের িবিভ  ত  সং হ করা হেয়েছ। উপ- ক  এলাকার উ রদাতার 
ধরণ ও সং া সারিণ-2.3 এ দয়া হেয়েছ। 
 
2.2.12 িনমাণ সাম ীর পরী া িরেপাট সং হ 

ন না ক স হ পিরদশন কের িবিভ  কায েমর অব া িবে ষণ করা হেয়েছ। যেহ  ক  িনমাণ সমা  হেয় গেছ, 
সেহ  িনমাণ সাম ীর ণগত মান পরী া (Test) স ব নয়। িক  মান িবষয়স হ অবেলাকন কের ত  সং হ করা 

হেয়েছ এবং কে র কাঠােমাস েহর ণগত মােনর পরী ার িরেপাটস হ সং হ করা হেয়েছ। 
 
2.2.13 য় সং া  উপা  সং হ 

য় সং া  উপা  পিরিশ -1 (ঙ, চ ও ছ) অ যায়ী সং হ করা হেয়েছ। এ ত  ন না কে র িত  জলা িনবাহী 
েকৗশলীর দ র এবং ক  পিরচালেকর অিফস থেক সং হ করা হেয়েছ। 

 
2.2.14 খানা জরীেপর মা েম উপা  সং হ 

ামীণ সং িত, িশ াগত ও খানার আকার িবষয়ক ত  পাওয়ার জ  ক  এলাকায় িনবািচত খানা থেক এক  
ছকব  মালার সাহাে  ত  সং হ করা হেয়েছ। মালার অ  িবষয়স হ িন প: 
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 াম, ইউিনয়ন, উপেজলা ও জলায় পিরবােরর অব ান স িকত ত ; 

 জনিমিতক/ আথ-সামািজক িবষয় (বয়স, িশ া, কমসং ান, িম মািলকানা ও অ া  স েদর ধরণ ও 
পিরমাণ, িষ, জিম, ফলন ও উৎপাদন; 

 মৎ  আহরণ ও চাষ; 

 পািন ব াপনা সমবায় সিমিতর ত  এবং 

 এলাকায় নারী েষর কমসং ান এবং পিরেবেশর উপর ভাব। 
 
এই খানা সমী া র মা েম ক  এলাকার মে  বসবাসকারী ন না খানাস হ থেক বতমান এবং ক  েবর ত  
সং হ করা হেয়েছ। িনেদশেকর িভি েত তরী করা িব ািরত মালা পিরিশ -1 (ক) এ দয়া হেয়েছ। 
 
2.2.15 ক  এলাকার ণগত উপা  সং হ 

এ ক  এলাকার ণগত উপা  সং েহ দলীয় আেলাচনা এবং  আেলাচকেদর সােথ সা াৎকার, ভৗত কােজর 
পিরদশন পিরিশ -1 (খ, গ ও ঘ) অ যায়ী সং হ করা হেয়েছ। 
 
2.2.16 ত  সং েহর জ  মান িনয় ণ 

মাট পচ  দেল ২০ জন উপা  সং হকারী উপা  সং হ কের। এই প চ  দেলর কাজ এক জন কের পিরদশক দখা না 
ও পরী া কেরেছন। তােদরেক ত  সং েহর জ  খানা িনবাচন প িত, ফরেম উপা  পির রণ, খানা ধানেদর যথাযথ 
ে র মা েম উপা  সং হ ইত ািদ িবষেয়  ই িদন পী িশ ণ দয়া হয়। এছাড়াও পরামশক  মােঠ পিরদশেনর 

সময় উপা  সং েহর কাজ তদারিক কেরেছন এবং ন না িহসােব কেয়ক   পরী া কেরেছন। এত তীত মাবাইল 
ফােনর সাহাে  া াম অ যায়ী এলিজইিড’র কমকতা ও উপা  সং হকারীেদর সােথ যাগােযাগ করা হেয়িছল। এ 

সকল পদে প যথাযথ উপা  সং েহর মান িনয় ণ সহায়তা কেরেছ। 
 
2.2.17 ডাটা এি  ছক ণয়ন 

ডাটােবইজ ব াপনা ােকজ বহার কের ডাটা এি  ছক ণয়ন করা হেয়েছ। উইে াজ অপাের ং িসে েম এমএস 
এ েসস এর মা েম ডাটা এি  ীন ফরেমট ত করা হেয়েছ। ডাটা এি র ল- াি  কমােনার জ  িক  ভিলেডশন 
িনয়ম অ  করা হেয়েছ। 
 
2.2.18 ডাটােবইজ তকরণ 

িসআরিডএস এর ডাটা স াের আসা পিরমাণগত ডাটা ত ত ডাটা এি  ীন ছক বহার কের কি উটাের এি  
করা হেয়িছল। পিরসং ানিবেদর িনেদশনা এবং ত াবধােন িসআরিডএস এর কি উটার অপােরটরগণ ডাটা এি  স  
কের। পিরসং ানিবদ ডাটা এি  মাঠ কম েদর সােথ আেলাচনা কের পরী া-নীির া ও যাচাই কেরেছন এবং মাঠ 
পযােয়র ডাটায় কান অস িত থাকেল তা সংেশাধন কেরেছন। ম িলডার এবং পরামশক  ডাটা পরী া কেরেছন। 
এভােব ডাটােবইজ ত করা হেয়েছ। 
 
2.2.19 য় ি য়া ায়েনর জ  ডাটা িবে ষণ 

পিরিশে র সাহাে  ণগত ডাটা সং হ কের য় প িত ায়ন করা হেয়েছ। এলিজইিড’র িবভাগীয় এবং ক ীয় দ র 
হেত ডাটা াি র পর তা পযােলাচনা করা হেয়েছ। ম িলডােরর ত াবধােন িসআরিডএস-এর কি উটাের সং হীত 
ডাটার ট েলশন, ক াইেলশন ও িবে ষণ করা হেয়েছ। ডাটা িবে ষেণর জ  কি উটার ােকজ যমন এসিপএসএস 
এবং এমএস এ া েসস বহার করা হেয়েছ। পরামশক  ক ক দ  সারিণর উপর িনভর কের ডাটা িবে ষণ করা 
হেয়েছ।   
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তীয় অ ায় 
কে র সািবক এবং অ িভি ক ল মা া ও অজন 

3.1 কে র ল মা া 
এলিজইিড 1994 সাল থেক াকার পািন স দ উ য়েনর জ  পযায় েম কাজ করেছ। অ েমািদত 2য় সংেশাধন 
অ যায়ী ক র অ েমাদেনর তািরখ ও বা বায়নকাল সারিণ-3.1 এ দয়া হল। াথিমক অ েমাদন অ যায়ী 20-8-
2007ইং থেক 20-6-2013ইং মে  বা বায়েনর জ  215  উপ- ক  িনধারণ করা হয়। ইিতমে  ইেয়েনর মান 
ি র ফেল 1129.6 ল  টাকা বশী পাওয়া যায়। এই আেলােক ক র আওতায় উপ- ক  সং া 215  হেত ি  
পেয় 242  হেয়েছ। অিতির  উপ- ক  বা বািয়ত হওয়ায় অিতির  সময় িয়ত হেয়েছ এবং 20-06-2013ইং 

এর পিরবেত 30-6-2016 ইং তািরেখ কে র িন ািরত কাজ শষ হয়। 
 

3.1.1 কে র আিথক ল মা া 
ল ক  ২০-0৮-2007 ইং তািরেখ অ েমািদত হয়। পরবত েত েয়াজন হওয়ায় এ  সংেশািধত করা হয়। 

অ েমাদন ও বা বায়নকাল সারিণ-3.1 এ দয়া হেলা। 
 
সারিণ-3.1: অ েমাদন ও সমাি  

অ েমাদন পযায় অ েমাদেনর তািরখ বা বায়নকাল 
থম 20-8-2007 01-07-2007 থেক 30-06-2013 

2য় সংেশািধত 24-3-2016 01-07-2007 থেক 30-06-2016 

উৎস: আরিডিপিপ (2য় সংেশািধত), ফ য়ারী 2016 
 

উপেরর সারিণ থেক তীয়মান হয় য কে র বা বায়নকাল ায় 50% ি  পেয়েছ। সারিণ-1.2 (খ) অ যায়ী 
াথিমকভােব কে র বা বায়ন েয়র ল মা া িছল 45,400 ল  টাকা। ি তীয় সংেশাধনী অ যায়ী কে র জ  

56,871.16 ল  টাকা বরা  করা হয় যা হেত ত য় হয় 55,737.69 ল  টাকা এবং অ িয়ত িছল 1,133.47 
ল  টাকা। 
 
3.1.2 কে র জনবল ও সাংগঠিনক ল মা া 

ক  বা বায়েন ল মা া অ যায়ী েয়াজনীয় জনবল কাজ কেরেছ। সরবরাহ ও সবার অধীেন আরিডিপিপ (RDPP) 
অ যায়ী এনিজও সংগঠক ও পািন ব াপনা সমবায় সিমিত উ য়ন সহেযাগী িনেয়ািজত হেয়িছল। িবিভ  পযােয় 
িশ েণ অংশ হণকারীর সং া ল মা া অেপ া ায় 40% ি  পেয়েছ, যিদও য় 0.002% াস পেয়েছ। 
কে  14761 জনমাস কমচারী িনেয়ািজত হেয়িছল এবং 1233 জনমাস পরামশক কাজ কেরেছ। পরামশকেদর 

জনমাস ল মা ার সমান রেয়েছ, যিদও য় 0.03% াস পেয়েছ। 
 
জরীেপর অধীেন িপআরএ, স া তা সমী া ও িবষদ িডজাইন কাজ ৩৫০  উপ- কে র লনায় ৩১২  করা হেয়েছ। 
ফেল, কম সং ক উপ- কে র জরীপ করা হেলও এ সং া বা বািয়ত উপ- কে র চেয় বশী। কম সং ক উপ-
কে  জরীপ করায় য় াস হেয়েছ। সািবকভােব দখা যায় য রাজ  খােত 538 ল  টাকা কম য় হেয়েছ। 

িব ািরত িববরণ সারিণ-3.2 দয়া হেলা।  
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সারিণ-৩.2: কে র রাজ  েয়র িববরণ (ল  টাকায়) 

আরিডিপিপ অ যায়ী কােজর অে র নাম 
আরিডিপিপ অ যায়ী ল মা া ত অজন 

ম  সং াগত 
আিথক 

সং াগত 
আিথক 

একক পিরমাণ একক পিরমাণ 

রাজ :  

অ েমািদত 
িডিপিপ 
থেক কম 

য় 
হেয়েছ 

১. বতন জনমাস ১৪৮৮০ ১৩২৮.৭২ জনমাস ১৪৭৬১ ১৩১৩.৫৭ 
২. ভাতািদ জনমাস ১৪৮৮০ ১৩১০.২৮ জনমাস ১৪৭৬১ ১২৬৪.২৮ 
সরবরাহ এবং সবা: 
3. ক) দ র ব াপনা থাক   ৯৬৮.৮৯ থাক   ৯৬৮.৮৯ 

খ) NGO সংগঠনকারী সং া ৩০ ৪৪০ সং া ৩০ ৪২৮.৩৮ 
গ) পািন ব াপনা সমবায় সিমিত উ য়ন সং া ২২২ ১৯২ সং া ২২২ ১৫৩.৮৯ 
ঘ) িশ ণ িদন ২৪০১৮৬ ১৯০০ িদন ৩৩৬৫৫৫ ১৮৯৬.২৩
ঙ) পরামশক  জনমাস ১২৩৩ ৫২৮০.৬ জনমাস ১২৩৩ ৫১৪৫.১৪ 
চ) জিরপ (PRA/FSDD/DS) সং া ৩৫০ ২১১৫.৯১ সং া ৩১২ ১৯২৭.৫ 

৪. য পািত র ণােব ণ সং া ২০০ ১৬৭ সং া ২০০ ১৬৬.৯৩ 
মাট রাজ  :      13703     13265  

উৎস: ক  সমাি  িতেবদন, সে র ২০১৬ ( া-5) 
 
 

3.1.3 লধন েয়র ল মা া ও অজন 

ক  পিরদশেণর জ  কে র আওতায় িডিপিপ’র সং ােনর আেলােক 200  যানবাহন সং হ করা হেয়িছল। 
হাই িলক াকচার িনমােণর জ  িসট পাইল য়, িম অিধ হণ ও উপ- ক স হ িনমােণর জ  যথাথ অথ বরা  
দয়া হেয়িছল এবং স েলা যথাযথ ভােব য় করা হেয়েছ। সািবক ত  সারিণ-৩.৩ এ দয়া হেলা। 

 
সারিণ-৩.3: বা বায়েনর জ  যানবাহন, অ া   সং হ এবং িম অিধ হণ য় (ল  টাকায়) 

আরিডিপিপ অ যায়ী কােজর 
অে র নাম 

আরিডিপিপ অ যায়ী ল মা া ত অজন 
ম  ভৗত 

আিথক 
ভৗত 

আিথক 
একক পিরমাণ একক পিরমাণ 

লধন: 

ভৗত কাজস হ 
অ েমািদত 
িডিপিপর 

মে ই আেছ 

৫. ক) জীপ সং া 9 240.34 সং া 9 240.34 
     খ) িপকআপ সং া 6 80 সং া 6 80 
     গ) মটর সাইেকল সং া 185 240.61 সং া 185 240.61 
     ঘ) য পািত থাক - 124.28 থাক - 124.28 
     ঙ) িসটপাইল টন 1500 994 টন 1500 994 
৬. িম অিধ হণ হ র 40 190.28 হ র 40 190.28 
৭. ত কাজ (উপ- ক ) সং া 242 39330 সং া 242 38635 
৮. য় ি    - -   - - 
৯. ভ াট থাক - 1968.25 থাক - 1968.3 
৯. িফিজক াল কি নেজি    - -   - - 

মাট লধন :   - 43168   - 42473 

উৎস: ক  সমাি  িতেবদন, সে র ২০১৬ ( া-5) 
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3.1.4 যানবাহেনর বতমান অব া 

যানবহনস হ 15  িবভাগীয় দ েরর পিরদশন কােজ ব ত হেয়েছ। 08-05-17 ত আইএমইিড ক ক ত ত ক  
সমা  ায়ন িতেবদেন ক  হেত য় ত পিরদশন যানবাহনস হ  র ণােব েণর জ  এলিজইিড’র Table of 

Organization and Equipment (TO&E) এ অ  করার জ  েয়াজনীয় ব া নয়ার পািরশ করা হয়। 
 
ইিতমে  ক র ি তীয় পযােয়র কাজ স েক বাংলােদশ সরকার (GOB) এবং জাপান আ জািতক সহায়তা সিমিত 
(JICA)-এর মে  জা য়ারী 2017 ত আেলাচনা হয় এবং ক  বা বায়ন স েক িবিভ  িস া  হীত হয়। যসব 

ণ িবষেয় আেলাচনা হয়। (Minutes of Discussion on the SSWRDP-2 between JICA and GoB, Annex-II, 
া-9) এর মে  যানবহেনর িবষয় অ  িছল। আেলাচনায় াব করা হয় য থম পযােয় য় করা 15  গাড়ী উ  

পযােয়র এলাকার পিরদশেন ও পিরবী েণ ব ত হেব, ন নভােব অ  জলাস েহ জ  মা  ন ন গাড়ী য় 
করা হেব। 

উৎস: ক  এ াইজাল (2য় পযায়) 

 
3.2 বা বায়েনর জ  বরা , অথায়ন ও য় 

3.2.1 বছরওয়ারী অথায়ন 

কােজর বছরওয়ারী বরা , অথায়ন ও ল মা া এবং বা ব য় ও অজন স িত ণ িছল। যার ফেল অথায়ন বা অ  
সম ার কারেণ কাজ িবি ত হয় নাই। বছরওয়ারী কােজর অজেনর িববরণ সারিণ-৩.4 এ দয়া হেলা। 

সারিণ-৩.4: বছরওয়ারী অথায়ন ও কােজর অজন (ল  টাকায়) 
আিথক 
বছর 

সংেশািধত বরা  ও ল  অব  
অথ 

বা ব য় ও অজন 
মাট টাকা িপএ বা ব % মাট টাকা িপএ বা ব % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2007-08 73.74 73.74 0 0.13% 73.74 73.74 73.74 0 0.13% 
2008-09 1334.2 744.42 589.74 2.35% 1240.3 1283.9 744.42 539.51 2.30% 
2009-10 2415.6 1202.9 1212.7 4.25% 2584.9 2405.9 1202.9 1202.9 4.32% 
2010-11 4343.8 1743 2600.8 7.64% 5567.8 4342.8 1743 2599.8 7.79% 
2011-12 7078.8 1118.4 5960.4 12.45% 7048.4 7078.8 1118.4 5960.4 12.70% 
2012-13 8488.3 1488.5 6999.9 14.93% 8178.5 8488.3 1488.5 6999.9 15.23% 
2013-14 10993 2293 8700 19.33% 10993 10993 2293 8700 19.72% 
2014-15 12600 3000 9600 22.16% 12600 12416 3000 9415.6 22.28% 
2015-16 9544.7 3977.7 5567 16.78% 8476.9 8655.6 3533.7 5121.9 15.53% 

সবেমাট 56872 15642 41231 100% 56764 55738 15198 40540 100% 

উৎস: ক  সমাি  িতেবদন, সে র ২০১৬ 
 
িত বৎসর উপ- ক  বা বায়েনর জ  া লন অ যায়ী টাকার বরা  দয়া হয়। থম ’বছের সমী া, িডজাইন এবং 

িনমাণ কােজ বহায সর াম ও ািদ সং হ কায েম বহার হয়। 2009-10 থেক ত অেথ উপ- কে র কাজ 
 হয়। িব ািরত সারিণ-3.4 এ দয়া হেয়েছ।উপেরা  সারিণ থেক তীয়মান হয় য সব বছেরই েয়াজন অ সাের 

অথ অব  করা হেয়েছ; ফেল অথ াি  ক  বা বায়েনর উপর কান িব প ভাব িব ার কের নাই। উপেরা  বরা  
লত: া িলত বািষক েয়র সােথ স িত ণ। বরা ত টাকার লনায় বা বায়ন েয়র িচ -3.1 এ দয়া হেলা। 
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িচ -3.1: সংেশািধত বািষক উ য়ন কম িচর বছরিভি ক বরা  এবং য় 

 
উৎস: আরিডিপিপ, ফ য়ারী 2016 
 

3.2.2 সংেশািধত বািষক উ য়ন বরা  এবং য় 

weMZ 2009-10 n‡Z 2013-14 A_© erm‡i wØZxq ÿz ª̀vKvi cvwb m¤ú` Dbœqb cÖK‡íi AvIZvq †gvU 242 wU 

Dc-cÖKí ev Í̄evqb Kiv n‡q‡Q| D³ Dc-cÖKímg~‡ni †gvU ev Í̄evqb e¨q we‡køl‡Y †`Lv hvq 129 wU Dc-cÖK‡íi 

ev Í̄evqb e¨q cÖv°wjZ e¨‡qi †P‡q †ekx n‡q‡Q, 110 wU Dc-cÖK‡íi †ÿ‡Î ev Í̄evqb e¨q Kg n‡q‡Q Ges evKx 

03 wU Dc-cÖK‡íi †ÿ‡Î ev Í̄evqb e¨q e„w×/n«vm cvqwb| mvwe©K Zzjbvg~jK Ae ’̄v hv mviwY-3.5 G †`qv n‡jv|  

 
mviwY-3.5: ev Í̄evwqZ Dc-cÖKímg~‡ni cÖv°wjZ e¨q I ev Í̄evqb e¨q e„w×/n«vm Gi Zzjbvg~jK DcvË  

cÖKí 

ev¯Íevqb 

 A_© ermi 

 †gvU 

ev¯ÍevwqZ 

Dc-cÖKí 

†gvU cÖv°wjZ 

e¨q                   

(jÿ UvKv)  

†gvU 

ev¯Íevqb e¨q               

(jÿ UvKv)  

ev¯Íevqb e¨q e„w× ev¯Íevqb e¨q  n«vm e¨q e„w×/n«vm 

nq wb Ggb 

Dc-cÖK‡íi 

msL¨v 

me©‡gvU 

Dc-

cÖKí 

  

Dc-cÖKí 

msL¨v 

e¨q e„w×  

(jÿ 

UvKv) 

Dc-

cÖKí 

msL¨v 

e¨q n«vm            

(jÿ UvKv) 

2009-10 8 1614.55 1616.61 3 62.49 5 60.43 0 8 

2010-11 26 3037.71 2987.81 11 121.53 15 182.83 0 26 

2011-12 53 8727.67 8826.94 34 525.42 18 426.15 1 53 

2012-13 53 9034.08 9132.71 27 406.97 25 312.14 1 53 

2013-14/ 

2014-15 

102 17508.47 17645.30 54 671.55 47 534.72 1 102 

†gvU 242 39922.49 40209.37 129 1787.96 110 1516.27 3 242 

উৎস: আরিডিপিপ (2য় সংেশািধত), ফ য়ারী 2016 

 

3.2.3 দািয়  া  ক  পিরচালকেদর কায ম 

ক  বা বায়নকােল মাট ৩ জন ক  পিরচালক ৪ ময়ােদ িন  হেয়িছেলন। থম ক  পিরচালক থম িতন 
বৎসর ই ময়ােদ দািয়  পালন কেরন। এ সময় লত: পিরক না, িডজাইন এবং থম বৎসেরর কাযােদশ দােন 

িয়ত হয়। বা বায়নকােলর অিধকাংশ সময় (5 বৎসর) একজন ক  পিরচালক থাকায় বা বায়ন কাজ চা েপ 
স  করা গেছ। শষ বৎসের ন ন ক  পিরচালক ব অিভ তার আেলােক বা বায়ন কাজ যথাযথ ভােব সমা  
কেরন। িবিভ  ক  পিরচালেকর িনেয়াগকাল স িকত ত  সারিণ-3.6 এ দয়া হেলা। 
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সারিণ-3.6: ক  পিরচালেদর কাযকাল স িকত ত ািদ  
ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/ খ কালীন ময়াদ 

মা: আ ল কালাম আজাদ খ কালীন 01-07-2007 28-12-2009 
মা: আ ল কালাম আজাদ ণকালীন 28-12-2009 28-12-2010 
মা: মিশউর রহমান ণকালীন 28-12-2010 04-03-2015 
গাপাল  দবনাথ ণকালীন 04-03-2015 30-06-2016 

উৎস: ক  সমাি  িতেবদন, সে র ২০১৬ ( া-6) 
 

3.2.4 ক  সংেশাধেনর কারণ 

ক  এলাকার েয়াজন ও চািহদার িনিরেখ মাট 335  উপ- কে র িপআরএ কের 331  উপ- কে র স া তা 
সমী া করা হয়। সমী ার পের 258  উপ- কে র িডজাইন করা হয়। াথিমক অব ায় জাইকা’র অথায়েন 215  
উপ- ক  বা বায়েনর লে  কে র কাজ  হয়। িক  বা বায়নকালীন সমেয় টাকার লনায় ইেয়েনর মান ি র 
ফেল 1129.6 ল  টাকা অিতির  পাওয়া যায়। ফেল ক  এলাকায় উ য়েনর েযাগ থাকায় ক  বা বায়ন কাল 

লাই 2007- ন 2013/ থেক লাই 2007- ন 2016 পয  ি  কের 242  উপ- ক  বা বায়ন করা হয়। 
 

3.2.5 প , সবা ও কায সং হ 

প : সকল প , লত: িসট পাইল যথা সমেয় 2011 সােলর েতই সং হ করা হেয়েছ। ফেল িনমাণ কােজ কান 
িবল  হয় নাই। 
 

সবা: কে র কাজ বা বায়েনর জ  পারিভশন কনসাল া  িনেয়াগ দয়া হয়। িনেয়াগকাল পরবত  পযােয় কায 
সমাি  পয  ি  করা হয়। এত তীত িষ ও মৎ  ফ ািসিলটরেদর িনেয়াগ দয়া হয় এবং এক  সংগঠন ারা 
বজইলাইন সােভ করােনা হয়।  

 

স া তা সমী া ও িডজাইেনর জ  লাই 2007- িডেস র 2009 পয  ছয়  ােকেজ পরামশক িত ান িনেয়াগ 
দয়া হয়। পরবত েত আরও এক বৎসেরর জ  ছয়  ােকেজ পরামশক িত ান িনেয়াগ দয়া হয়। উ  িত ানস হ 

যথা সমেয় িতেবদন দািখল কেরন। সমী া ও িডজাইন অ যায়ী ট ার আহবান করা হয়। উপ- ক স েহর বছরওয়ারী 
ট ােরর িববরণ সারিণ-3.7 দয়া হেলা। 

 

সারিণ-3.7: উপ- ক স েহর ট ার িববরণী 
বৎসর বছরওয়ারী উপ- ক  সং া মাট উপ- ক  সং া 

2009-10 8 8 
2010-11 26 34 
2011-12 53 87 
2012-13 53 140 
2013-2014/ 2014-2015 102 242 

উৎস: আরিডিপিপ, ফ য়ারী 2016, া: 30-34 

 

3.2.6 কে র কােজর মান 

সবেমাট 25  উপ- কে র িনমাণ কাজ ও িনমাণ সাম ীর গেবষণাগাের পরী ার িরেপাট সং হ করা হয়। এ পরী া 
এলিজইিড’র িতটা িবভােগ িনয়িমতভােব করা হয়। পরী ায় দখা যায় য, পরী ায় সব িনমাণ সাম ী ও িনমাণ 
কােজর মান  েয়াজেনর থেক বশী িছল। এছাড়া মাঠ পযােয় পিরদশেণ কােজর মান ভাল দখা গেছ। 
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চ থ অ ায় 
য় ি য়া িবে ষণ 

4.1 য় ি য়া স িকত আেলাচনা 

সমা  কে র ক  পিরচালক এবং সংি  জলার িনবাহী েকৗশলী ে র সােথ য় ি য়া যাচাই স িকত িবিভ  
িবষয় িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। আেলাচনার পর ক  পিরচালেকর কাযালয় হেত আরিডিপিপ, িপিসআর ইত ািদ 
সং হ করা হয় এবং য় সং া  উপা  সং হ করা হয়। কে র অধীেন ক ীয়ভােব িসট পাইল য় করা হয় এবং 
12  স া তা সমী া দল িনেয়াগ, চার ধরেণর ফিসেল টর িনেয়াগ এবং বা বায়ন পরামশক িনেয়াগ দয়া হয়। য় 
ি য়া িবে ষেণর জ  ক ীয়ভােব য় ত ােকেজর মে  3  এবং মাঠ পযােয় 15  ােকেজর উপা  সং হ 

করা হয়। 
 
4.2 দরপ  িবে ষণ 

সমী া কােজ মাট ১৮  ােকজ এর ত  সং েহর পর িব ািরত িবে ষণ করা হেয়েছ। ক  পিরচালেকর দ র থেক 
3  এবং মাঠ পযােয়র ৪  িবভাগীয় দ র থেক ১৫  উপ- কে র ত  সং হ করা হেয়েছ। ক  পিরচালেকর দ র 
থেক ন না কে র ১  ােকজ সবা খােত এবং ২  ােকজ মালামাল সং হ খােত আইিসিব প িতেত িকউরেম  

করা হয়। বাকী ১৫  িকউরেম  আভ রীণ উ ূ  দরপ  প িতর আওতায় স ািদত হয়। এর মে  ৫  াভািবক 
য় প িতর মা েম এবং ১০  ই-িজিপ মাতােবক স ািদত হয়। ১৮  ােকেজর মে  ৩ র দরপ  ২ কা  টাকার 

বশী িছল, যার ২  ই-িজিপ ি য়া র েব আহবান করা হয় এবং ১  ই-িজিপ এর মা েম আহবান করা হয়। 
 
দরপ স হ িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী করা হেয়েছ। য় সং া  ত ািদ পযােলাচনা কের দখা যায় য, দরপ স হ 
দিনক সংবাদ, দিনক গা র, The News Today, Daily Star, Daily New age, News Today, দিনক ভােরর 

কাগজ, দিনক আমােদর সময়, দিনক যায় যায় িদন, দিনক সমকাল, দিনক ইে ফাক, দিনক ভােরর ডাক ইত ািদ 
পি কায় কািশত হেয়েছ। এত তীত LGED Website/CPTU Website-এ ১ কা  টাকার বশী দরপ  কািশত 
হেয়েছ। য় ি য়া িবে ষেণ া  ত  সারিণ-৪.১ এ দয়া হেলা। 
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সারিণ-৪.1: য়/ ট ার প িত িবে ষণ 
িমক 
নং 

ট ার ও ােকজ 
ত ািদ (উপ- ক  ও  

এসিপআইিড) 

আরিডিপিপ’ ত 
অ েমািদত উপ-

কে র য় 
(টাকা) 

দরপ  
আহবােনর 

তািরখ 

পি কার নাম ও কােশর 
তািরখ 

ই-িজিপ 
( কােশর 
তািরখ) 

দরপ  
জমাদােনর 

তািরখ 

বধান 
(িদন) 

ায়ন 
কিম র সদ  

সং া ও 
পািরেশর 
তািরখ 

না িফেকশন 
অফ এওয়াড 
(NOA) এর 

তািরখ 

ায়ন 
কিম র 

পািরশ থেক 
NOA এর 
বধান (িদন) 

ি   
(টাকা) 

িপিপআর-2008 
এর সিহত স িত 

িবষেয় ম  

1 2 3 4 5 6 7 
(7-4) 

8 
9 10 

(10-9) 
11 

12 13 

1 িব াকাি , 

িসেলট  
এসিপআইিড-৩৪১০৭  

15,038,000 3-12-2012 দিনক ভােরর ডাক 
তাং 3-12-2012, 

িদ িনউ নশন 
তাং 3-12-2002 

- 30-12-2012 28 5 জন, 
3-1-2013 

4-2-2013 32 13,938,641 ই-িজিপ প িতেত 
দরপ  আহবান 

2 ভরা বা িবল, 
ফিরদ র, 
এসিপআইিড-34129 

488,300 24-1-2013 দিনক সংবাদ, The News 
Today, LGED Website 

তাং 24-1-2013 

- 18-2-2013 26 5 জন, 
3-3-2013 

20-3-2013 18 4,592,577 ও এম প িতেত 
াভািবক ি য়া 

দরপ  আহবান 
3 ঝাউলার খাল, 

এসিপআইিড-35248, 
ময়মনিসংহ 

12,299,000 3-12-2014 - 3-12-2014 28-12-2014 25 5 জন, 
15-1-2015 

21-1-2015 7 6,331,000 ই-িজিপ প িতেত 
দরপ  আহবান। 

পি কায় 
কািশত হয় 

বিলয়া জানায়, 
ত  পাওয়া যায় 

নাই 
4 চত িবল, 

এসিপআইিড-33079, 
ময়মনিসংহ 

8,497,000 19-2-2012 - 19-2-2012 21-3-2012 32 5 জন, 
10-4-2012 

12-4-2012 3 6,390,000 ঐ 

5 দাগািছয়া, 
এসিপআইিড-35249, 
ময়মনিসংহ 

29,009,000 29-10-2014 - 29-10-2014 23-12-2014 56 5 জন, 
28-1-2015 

12-2-2015 16 28,800,000 ঐ 

6 বাপাইল িবল, 
এসিপআইিড-33048, 
ময়মনিসংহ 

17,076,000 21-12-2011 - 21-11-2011 26-1-2012 37 6 জন, 
16-2-2012 

20-2-2012 5 10,319,000 ঐ 

7 নর া টংগী খাল, 
এসিপআইিড-33050, 

13,247,000 2-1-2013 - 2-1-2013 28-1-2013 27 20-2-2013 7-3-2013 16 4,968,000 ঐ 
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িমক 
নং 

ট ার ও ােকজ 
ত ািদ (উপ- ক  ও  

এসিপআইিড) 

আরিডিপিপ’ ত 
অ েমািদত উপ-

কে র য় 
(টাকা) 

দরপ  
আহবােনর 

তািরখ 

পি কার নাম ও কােশর 
তািরখ 

ই-িজিপ 
( কােশর 
তািরখ) 

দরপ  
জমাদােনর 

তািরখ 

বধান 
(িদন) 

ায়ন 
কিম র সদ  

সং া ও 
পািরেশর 
তািরখ 

না িফেকশন 
অফ এওয়াড 
(NOA) এর 

তািরখ 

ায়ন 
কিম র 

পািরশ থেক 
NOA এর 
বধান (িদন) 

ি   
(টাকা) 

িপিপআর-2008 
এর সিহত স িত 

িবষেয় ম  

1 2 3 4 5 6 7 
(7-4) 

8 
9 10 

(10-9) 
11 

12 13 

ময়মনিসংহ 
8 সাতার খািল, 

এসিপআইিড-35190, 
ময়মনিসংহ 

17,612,000 19-1-2014 - 19-1-2014 13-2-2014 25 5 জন, 
5-3-2014 

13-3-2014 9 12,000,000 ঐ 

9 সালনার খাল, 
এসিপআইিড-33081, 
ময়মনিসংহ 

9,842,000 11-4-2012 - 11-4-2012 8-5-2012 28 5 জন, 
10-6-2012 

14-6-2012 5 6,912,000 ঐ 

10 কালিবরাম 
খাল,এসিপআইিড-
33082, ময়মনিসংহ 

27,081,000 15-7-2012 - 15-7-2012 30-8-2012 47 7 জন, 
25-9-2012 

2-10-2012 8 19,950,000 ঐ 

11 মরা খাল, 
এসিপআইিড-34108, 
ময়মনিসংহ 

22,035,000 2-1-2013 - 2-1-2013 28-1-2013 27 4 জন, 
17-2-2013 

3-3-2013 15 16,500,000 ঐ 

12 সাত িবয়া িবল, 
এসিপআইিড-32009, 
ফিরদ র 

18,388,000 8-10-2010 আমােদর সময় 
তাং 8-10-2010 

- 7-11-2010 30 5 জন, 
17-12-2010 

13-1-2011 27 13,588,372ও এম প িতেত 
াভািবক ি য়া 

দরপ  আহবান 
13 একতার চর-নেলরেটক-

চাইতারকিল, 
এসিপআইিড-32035, 
ফিরদ র 

9,945,000 24-1-2013 দিনক সংবাদ, The News 
Today & LGED 

Website, 
তাং 24-1-2013 

- 18-2-2013 26 5 জন, 
3-3-2013 

18-3-2013 16 4,108,532 ও এম প িতেত 
াভািবক ি য়া 

দরপ  আহবান 

14 রতনিদয়া বা ঘাট, 
এসিপআইিড-35224, 
রাজবাড়ী 

27,947,000 15-9-2014 ভােরর কাগজ 
তাং 15-9-2014, 

New age 
তাং 19-9-2014 

- 14-10-2014 30 6-11-2014 10-11-2014 6 17,789,298 ও এম প িতেত 
াভািবক ি য়া 

দরপ  আহবান 

15 চালতাখািল খাল, 
এসিপআইিড-33094, 
রাজবাড়ী 

13,435,000 28-9-2012 New Nation 
তাং 28-9-2012, যায় যায় 

িদন তাং 28-9-2012 

- 6-11-2012 40 2-12-2012 18-12-2012 17 8,367,612 ও এম প িতেত 
াভািবক ি য়া 

দরপ  আহবান 
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িমক 
নং 

ট ার ও ােকজ 
ত ািদ (উপ- ক  ও  

এসিপআইিড) 

আরিডিপিপ’ ত 
অ েমািদত উপ-

কে র য় 
(টাকা) 

দরপ  
আহবােনর 

তািরখ 

পি কার নাম ও কােশর 
তািরখ 

ই-িজিপ 
( কােশর 
তািরখ) 

দরপ  
জমাদােনর 

তািরখ 

বধান 
(িদন) 

ায়ন 
কিম র সদ  

সং া ও 
পািরেশর 
তািরখ 

না িফেকশন 
অফ এওয়াড 
(NOA) এর 

তািরখ 

ায়ন 
কিম র 

পািরশ থেক 
NOA এর 
বধান (িদন) 

ি   
(টাকা) 

িপিপআর-2008 
এর সিহত স িত 

িবষেয় ম  

1 2 3 4 5 6 7 
(7-4) 

8 
9 10 

(10-9) 
11 

12 13 

16 উপেদ া িনেয়াগ 
( সবা), ক  
পিরচালেকর দ র, 
ঢাকা 

37,865,053 5-7-2007 Daily Star 
তাং 5-7-2007 
দনিক ইে ফাক 
তাং 8-7-2007 

- 12-8-2007 39 5 জন, 
1-3-2009 

17-3-2009 125 37,865,053 আইিসিব 
প িতেত 

াভািবক ি য়া 
দরপ  আহবান। 

3 বার 
Purchase 

কিম ’র িম ং 
এ উপা ািপত 

হেয়েছ। 
17 সং হ িজপ 

(মালামাল), ক  
পিরচালেকর দ র, 
ঢাকা 

9,805,082 14-6-2010 Daily Star 
তাং 14-6-2010 

ইে ফাক 
তাং 16-6-2010 

- 11-8-2010 28 1-11-2010 19-1-2011 19 9,805,082 আইিসিব 
প িতেত 

াভািবক ি য়া 
দরপ  আহবান। 

18 িসট পাইল সং হ 
(মালামাল), ক  
পিরচালেকর দ র, 
ঢাকা 

104,945,700 18-11-2009 Daily Star 
তাং 18-11-2009 

সমকাল 
তাং 25-11-2009 

গা র তাং 24-11-2009 

- 14-1-2010 27 12-4-2010 26-4-2010 15 104,945,700 আইিসিব 
প িতেত 

াভািবক ি য়া 
দরপ  আহবান। 

উৎস: ক  পিরচালক, এলিজইিড, ঢাকা এবং মাঠ পযােয়র সংি  েকৗশলী, এলিজইিড। 
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4.3 িপিপআর-2008 এর সােথ স িত িবষেয় ম  

সারিণ-৪.১ পযােলাচনা কের দখা যায় য, দরপ  আহবান ও দরপ  জমাদােনর বধান কলাম-৮ মাতােবক মাট ১৮  
দরপে র মে  িমক নং ১৬ তীত অবিশ  ১৭  দরপ  িপিপআর-২০০৮ এর তফশীল-২, িবিধ ৬১(৪) মাতােবক 

ক আেছ। িমক নং-১৬ ত ৩ িদেনর ত য় হয়। উ  িবিধেত উে খ আেছ য, উ ু  দরপ  প িতর অধীেন 
অভ রীণ েয়র ে  প  সরবরাহ, কাযােদশ স াদন বা ভৗত সবার জ  িব াপন পি কায় কােশর তািরখ হেত 
দরপ  ণয়ন ও দািখেলর ে  ২ কা  টাকা পয  সময় ১৪ িদন । ২ কা  টাকার উে  এবং ৫ কা  টাকা পয  

েয়র ে  সময় নতম ২১ িদন। ৫ কা  টাকার উে  েয়র ে  সময় নতম ২৮ িদন। িবপযয় লক কান ঘটনা 
মাকােবলার জ  নতম সময় ১০ িদন। ণ:দরপ  আহবােনর সময় ২ কা  পয  ১০ িদন এবং অ া  ে  ১৪ 

িদন। িবপযেয়র ে  ৭ িদন। তাছাড়া িবিবধ, উ ু  দরপ  প িতর অধীেন আ জািতক েয়র ে  সবা, প  ও ত 
কােজর জ  পি কা কােশর তািরখ হেত দািখল পয  ৪২ িদন িন ািরত আেছ এবং ণ:দরপে র ে  ২১ িদন। 
 
িপিপআর-২০০৮, তপিশল-৩ মাতােবক দরপ  ায়ন কিম র পািরশ হেত NOA জারী পয  ৪ স ােহর মে  হেত 
হেব। 
 
সারিণ-৪.1 হেত দখা যায় য, মাট 1৮  ােকেজর মে  :নং-1 ও ১৬ তীত অবিশ  ােকজ েলার NOA, 
িপিপআর-2008 এর তফশীল-3 মাতােবক ক আেছ। িক  িমক নং 1 ােকেজর NOA জারী 4 স াহ অথাৎ ২৮ 
িদেনর পিরবেত 32 িদেন স ািদত হেয়েছ। এর ারা সম  ি য়া হত হয় নাই বেল জানােনা হেয়েছ, সািবকভােব 
দখা যায় স ণ য় ি য়া িনয়মা সাের করা হেয়েছ। িমক নং ১৬ সবা খােত ৪ স াহ অথাৎ ২৮ িদেনর পিরবেত 

১২৫ িদেন NOA দান করা হেয়েছ, এ  ৩ বার Purchase Committee’ ত উপ াপেনর করায় এ িবল ব হেয়েছ। 
 

4.4 য় পিরক নায় ােকজস েহর বা বায়ন িববরণ 

Dc-cÖKí¸‡jv ev Í̄evq‡bi Rb¨ KvR¸‡jv 2 cÖKvi Pzw³‡Z m¤úv`b Kiv nq| gvwUi KvR m¤úv`b Kivi Rb¨ ’̄vbxq 

Gj.wm.Gm -Gi mv‡_ Pzw³ Kiv nq, cÿvšÍ‡i †i¸‡jUi I Ab¨vb¨ cvwb wbqš¿Y KvVv‡gv wVKv`v‡ii mv‡_ Pzw³i 

gva¨‡g m¤úv`b Kiv nq| ỳB †KvwU UvKvi Kg g~‡j¨i KvR wbe©vnx cÖ‡KŠkjx KZ…©K Pzw³i gva¨‡g wVKv`vi Øviv 

ev Í̄evqb Kiv nq| mg Í̄ KvR¸‡jv NOA cvIqvi GK mßv‡ni g‡a¨ Pzw³ m¤úv`‡bi Rb¨ Avnevb Kiv n‡qwQj| 
 

cÖK‡íi Aax‡b 242wU Dc-cÖK‡í 134.93 ‡KvwU UvKvi gvwUi KvR ’̄vbxq Gj.wm.Gm. Øviv †gvU 3,467wU 

c¨v‡K‡Ri Aax‡b m¤úv`b Kiv nq| gvwUi Kv‡Ri cÖv°wjZ †gvU g~j¨ wQj 147.53 †KvwU UvKv| Gi d‡j 6% 

UvKv mvkÖq n‡q‡Q (উৎস: MIS Report by LGED)| bgybv 15wU Dc-cÖK‡í gvwUi KvR Gj.wm.Gm. Øviv 208wU 

c¨v‡K‡Ri Aax‡b m¤úv`b Kiv nq| GB Kv‡Ri cÖv°wjZ g~j¨ wQj 89.28 jÿ UvKv hv 87.70 jÿ UvKvq 

ev Í̄evwqZ Kiv n‡qwQj| 
 

cÖK‡íi Aax‡b gvV ch©v‡qi óªvKPvivj Kv‡Ri Rb¨ †gvU 263.52 †KvwU UvKv e¨‡q 242 Dc-cÖK‡íi Rb¨ 642wU 

c¨v‡K‡R wVKv`v‡ii mv‡_ Pzw³i gva¨‡g ev Í̄evwqZ nq|AviwWwcwcÕ‡Z Gi Rb¨ eivÏ wQj 251.14 †KvwU UvKv| 

d‡j AviwWwcÕi Zzjbvq 5% e¨q e„w× nq| ỳB †KvwU UvKvi Dc‡i 28wU c¨v‡KR †K› ª̀xq fv‡e msMÖn Kiv nq| 

G¸‡jvi g‡a¨ 9wU cÖKí (32%) Pzw³Kvjxb mg‡qi g‡a¨ m¤úvw`Z n‡q‡Q| Aewkó 19wU c¨v‡K‡Ri KvR 

m¤úv`‡b AwZwi³ mgq e¨q nq| GB Dc-cÖKí¸wji g‡a¨ 12wU c¨v‡KR AviwWwcwc g~‡j¨i K‡g m¤úv`b Kiv nq 

Ges e¨q 0.26% †_‡K 33.94% n«vm cvq| Aewkó 16wU c¨v‡K‡R 0.35% †_‡K 38.96% e¨q e„w× nq| 
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cÖK‡íi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ bgybv wnmv‡e 15wU Dc-cÖKí PqY Kiv nq| GB Dc-cÖKímg~‡ni g‡a¨ GKwU‡Z ïay 

Lvj  Lbb Kiv e¨wZZ Ab¨ †Kvb óªvKPvi wbwg©Z nq bvB| evKx 14wU Dc-cÖKí 44wU c¨v‡K‡Ri gva¨‡g wbg©vY Kiv 

n‡q‡Q| Gi g‡a¨ 25% c¨v‡KR wb×©vwiZ AviwWwcwc g~‡j¨i g‡a¨ m¤úv`b Kiv nq, hvi e¨q mswkøó Dc-cÖK‡í 

9% †_‡K 14.7% n«vm cvq| cÿvšÍ‡i 75% Dc-cÖK‡í wbg©vY e¨q 4% †_‡K 41% nv‡i e„w× †c‡q‡Q| Dc-

cÖKímg~‡ni e¨q Ges c¨v‡KRmg~‡ni weeiY mviwY-4.2 G †`qv n‡jv| 

 

সারিণ-৪.2: ন না উপ- কে র ােকজস েহর া িলত ও ি   

. নং উপ- কে র আইিড ও নাম 
া িলত য় 

(টাকা) 
ি  
(টাকা) 

ােকজ 
সং া 

1 এসিপ35158: মহারশী উপ- ক  79,995,595 86,484,788 4 
2 এসিপ34151: মিত খাল উপ- ক  7315974.35 10342589 2 
3 এসিপ35174: নািসরখািল খাল উপ- ক  14,001,105 16,252,399 2 
4 এসিপ35224: রতনিদয়া-বা ঘাট উপ- ক  15,103,434 17,342,153 2 
5 এসিপ32036: বাসন িবল উপ- ক  7,049,893 9,228,116 2 
6 এসিপ34107:  িব াকাি   উপ- ক  12,399,530 13,938,642 6 
7 এসিপ32033: গাই খাল উপ- ক  16,031,750 17,303,261 2 
8 এসিপ35249: দাগািছয়া উপ- ক  28,438,263 29,652,216 7 
9 এসিপ34129: ভরা বা িবল 3610995.61 4,675,000 3 
10 এসিপ35160: রামকাি - ঘােপরডা া খাল উপ- ক  1398042.06 1,572,339 1 
11 এসিপ35238: আউিলয়ার চর উপ- ক  1,343,874 1,448,395 2 
12 এসিপ 35183: মাহ দ র িবল * 2,1045,000 2,1045,000 0 
13 এসিপ33052: িবর বড় ধাইর 9,466,883 8,617,914 2 
14 এসিপ35261:  ফারকানালা উপ- ক  12,880,342 11,394,985 3 
15 এসিপ35222: টা িরয়া-মািলপাড়া  23,800,926 20,309,305 6 

 
মাট: 253,881,607 269,607,102 44 

*  মা র কাজ িবধায় ি  একই ধরা হেয়েছ । 

(উৎস: MIS Report by LGED) 
 

4.5  পিরবতেণর কারণ 

অেনক সময় িডজাইন ও া লন েতর পেরর বৎসের কাজ বা বায়ন করা হয়। এ সময় িসিডউল অফ রট বেড় 
যাওয়ার ফেল ি  বেড় যায়। কান কান উপ- কে  নদী বা খােল াকচােরর অব ােনর পিরবতেণর ফেল কােজর 
পিরমােপর তারত  হয়। আবহাওয়া জিনত কারেণ অিধক সমেয়র েয়াজ ন  ি  হয়। উে  য 2014- ত 
হাওেড় াশ ােডর কারেণ কাজ বা বায়ন হত হেয়িছল। 
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প ম অ ায় 
কে র সািবক পযােলাচনা 

5.1 সেরজিমেন পিরদশন 

ÿz ª̀vKvi cvwb m¤ú` Dbœqb cÖK‡íi (2q ms‡kvwaZ) ev Í̄evq‡bi Rb¨ cÖKí GjvKvq bvbvwea KvR m¤úv`b Ki‡Z 

n‡q‡Q Ges bvbv cÖKvi KvVv‡gv wbg©vY Ki‡Z n‡q‡Q| G cÖK‡íi Aax‡b 2007-2016 ch©šÍ me©‡gvU 242wU Dc-

cÖKí ev Í̄evqb Kiv n‡q‡Q| G cÖK‡íi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ bgybv wnmv‡e 15wU Dc-cÖKí cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| 

cwi`k©b mgqKvj- 12/02/2019 Bs nB‡Z 24/02/2019 Bs ZvwiL ch©šÍ| cwi`k©‡bi myweavi Rb¨ GKwU 

Kvh©µg ˆZix Kiv n‡qwQj Ges åg‡bi c~‡e© GmGmWweøDAviwWwc Gi cÖKí cwiPvj‡Ki `ß‡i, Abywjwc 

AvBGgBwWÕ‡K cÖ̀ vb mv‡c‡ÿ, `vwLj Kiv n‡qwQj| 

 

Gme Dc-cÖK‡íi eZ©gvb Ae ’̄v, m¤úvw`Z Kv‡Ri Ges KvVv‡gvmg~‡ni eZ©gvb Ae ’̄v Ges G‡`i Kvh©KvwiZv †`Lv 

Ges ’̄vbxq Rbmvavi‡Yi avibv m¤̂‡× Ávb jv‡fi Rb¨ G cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKv‡j, AwaKvsk †ÿ‡Î 

GjwRBwWÕi mswkøó wefv‡Mi mgvR Dbœqb Kg©KZ©v I Ab¨vb¨ Kg©KZ©vMY, Dc-cÖKí GjvKv I wbwg©Z KvVv‡gvmg~n 

cwi`k©b Ki‡Z mnvqZv K‡i‡Qb| AwaKvsk cwi`k©b wmAviwWGm-Gi civgk©Ke„›` K‡i‡Qb| Zviv cvwb e¨e ’̄vcbv 

mgevq mwgwZÕi m`m¨ Ges Dc-cÖKí mwbœwnZ GjvKvi †jvKR‡bi mv‡_ Av‡jvPbv K‡i‡Qb Ges KvVv‡gvmg~n 

m‡iRwg‡b †`‡L‡Qb| cwi`k©b Kiv cÖwZwU Dc-cÖK‡í cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ Awdm Ni e¨envi Kiv n | 

bgybv Dc-cÖKímg~n cwi`k©‡bi d‡j cÖvß Z_¨vejx cwiwkó-2 G †`qv n‡jv| 

 

5.2 সেরজিমেন পিরদশন পযােলাচনা 

পিরদশেনর পর সেরজিমন পযােলাচনায় য িবষয়স হ দখা গেছ স েলা নীেচ দয়া হেলা: 

 পািন িন াশন ক েলা যথাযথভােব কাজ করেছ। ন না উপ- ক স েহর র েলটরস হ কাযকরী দখা 
গেছ; 

 খালস েহর তলায় কাথায়ও কাথায়ও িক  পিল জেমেছ এবং এ েলার অপসারণ েয়াজন অ থায় বশী 
পিল জেম খােলর িন াশন মতা াস পােব; 

 ব া িনয় ণ উপ- কে  কাথায়ও কাথায়ও ব েধর অিতির  উ তা (free board) বড় ধরেণর ব ার 
সােথ স িত ণ না হওয়ায় ব ধ উপেচ উপ- কে র িত হেয়েছ; 

 ব েধর মা , িবেশষ কের বািল মা  ব ত ােন, যােত েয় না যায় স জ  ব া হণ করা দরকার; 

 ’এক যায়গা ছাড়া র েলটর বা ইস েলা স ক অব ায় আেছ,  

 সব ােনই িনমাণ কাজ িডজাইন অ যায়ী পাওয়া গেছ, িক  কান কান উপ- কে  পািন ব াপনা 
অ ল পাওয়া গেছ; 

 সব উপ- কে  পািন ব াপনা সমবায় সিমিত েলােক কাযকরী পাওয়া গেছ। ’এক যায়গায় লধন শ  
দামজাত কের ল ী করা হেয়েছ। উপকারেভাগী চাষীেদরও ঋণ দয়া হয়; 

 ক  করার ফেল অিধকাংশ উপ- কে  যাতায়াত ব ার উ িতর ফেল লাকজন িবিভ  সবাস হ 
অিধকতর হাের পাে ; 

 ’এক যায়গায় ছাড়া পািন ব াপনা সমবায় সিমিত পািন িনয় ণ কাঠােমাস হ যথাযথ পিরচালনা কের; 
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 উপ- ক স হ  িবধা বহার কের িনিবড় ভােব চাষ হে , বশী পিরমােণ উ   শ  (HYV) 
উৎপ  হে  এবং শ  িনিবড়তা ি সহ উৎপাদন ি  পেয়েছ; 

 পাট উৎপাদন এলাকায় খাল েলা এবং  িবধা পাট পচেন ব সহায়ক হেয়েছ; 

 পােটর উৎপাদন য় াস পেয়েছ ও চাষীরা পােটর ভাল  পাে ; 

 কান উপ- কে  আ :  দখা যায় নাই এবং 

 উপ- কে র সং া ি  পাওয়ায় কে র সময় ও য় ি  পেয়েছ। তেব সময় ও য় ি েত ক  
বা বায়েন কান কার নিতবাচক ভাব পিরলি ত হয় নাই। বরং পািন ব াপনা সমবায় সিমিতস হ 
আরও সংগ ত হওয়ার েযাগ ি  হেয়েছ। 

 
5.3 িনমাণ সাম ীর পরী া 

cÖK‡íi AvIZvq KvVv‡gv wbg©vY mvgMÖxi cÖ‡qvRbxq cixÿv GjwRBwWÕi j¨ve‡iUix‡Z GjwRBwW K‡i _v‡K| 25wU 

Dc-cÖK‡íi cixÿvi djvdj hvPvB K‡i †`Lv hvq †h, †óvb wPcm& Gi GjGG (Los Angeles Abrasion) cixÿvi 

djvdj me‡ÿ‡ÎB 30% Gi Kg wQj hv mwVK gvÎv wb‡ ©̀k K‡i| cixÿvq evwji †MÖBb mvBR we‡køl‡Y dvBb‡bm 

gWzjvm (Gd.Gg.) 1.8 Gi †ekx cvIqv †M‡Q hv mwVK gvÎv wb‡ ©̀k K‡i| wm‡g‡›Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ A_©vr Pvc 

mn¨ Kivi ÿgZvi 3 I 7 w`‡b cÖ‡qvRbxq gvb h_vµ‡g 1800 I 2800 wcGmAvB Gi †ekx cvIqv †M‡Q| B‡Ui 

Pvc mn¨ Kivi ÿgZv me©‡ÿ‡ÎB 2500 wcGmAvB Gi †ekx cvIqv †M‡Q| Kbwµ‡Ui Pvc mn¨ Kivi ÿgZv 

me©‡ÿ‡ÎB cÖ‡qvRbxq gvb (2500 wcGmAvB) †ekx wQj| cixÿvi djvdjmg~n cwiwkó-3 G †`qv n‡jv| 

 

5.4 উপকারেভাগীেদর িনকট থেক া  ত /উপা  িবে ষণ 

5.4.1 Lvbv cÖavb‡`i wkÿvMZ Ae ’̄v 

cÖKí GjvKvq Lvbv cÖavbMYB mgMÖ KvRK‡g©i wbqvgK| Zv‡`i wkÿvMZ †hvM¨Zv wewfbœ wm×všÍ MÖn‡Y Ges cÖwkÿY 

MÖn‡Y ¸iæZ¡ enb K‡i| cÖKí GjvKvq 30.2% Lvbv cÖavb AwkwÿZ, 54.7% cÖv_wgK †_‡K gva¨wgK Í̄i ch©šÍ  

covïbv K‡i‡Q, 8.6% gva¨wgK Í̄i cvk K‡i‡Q Ges 6.5% D”P gva¨wgK ev Z`‡cÿv AwaK wkwÿZ| Lvbvi 

RbmsL¨vbymv‡i wkÿvi web¨vm wPÎ-5.1 G cÖ`vb Kiv n‡jv| 

wPÎ-5.1: Lvbvi AvKvi Abyhvqx ¯v̂ÿiZvi nvi 

 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 
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5.4.2 Lvbvi evm ’̄v‡bi weZiY 

†jvKR‡bi Avq e„w× Ges Rxeb hvÎvi gvb e„w×i mv‡_ mv‡_ evm ’̄v‡bi gvbI e„w× cvq| †`Lv hvq cÖKí GjvKvi 

KuvPvevox A‡bK K‡g †M‡Q cÿvšÍ‡i wU‡bi evox, Avav cvKv evox I cvKv evox †e‡o‡Q| G mgxÿvq evm ’̄v‡bi 

gvb wbY©‡q cÖavb N‡ii Z‡_¨i wfwË‡Z we‡kølY Kiv n‡q‡Q| cÖKí GjvKvi eZ©gvb cÖavb Ni h_vµ‡g 6.0% cvKv, 

20.8% Avav cvKv, 66.2% wU‡bi Ges 6.9% KvuPv| Zzjbvg~jK fv‡e †`Lv hvq cÖKí ïiæ‡Z cÖavb Ni h_vµ‡g 

1.2% cvKv, 5.1% Avav cvKv, 47.3% wU‡bi Ges 46.4% KuvPv wQj| wewfbœ Lvbvi cÖavb N‡ii cwieZ©b Ae ’̄v 

mviwY-5.1 G †`qv n‡jv| eZ©gvb Ges cÖKí c~e© Ae ’̄v wPÎ-5.2 G cÖ̀ vb Kiv n‡jv| 

 

mviwY-5.1: cÖKí c~e© †_‡K eZ©gv‡b Lvbvi cÖavb N‡ii cwieZ©‡bi Ae ’̄v 

cÖavb N‡ii cwieZ©‡bi Ae ’̄v % 

KuvPv †_‡K cvKv 0.93 

KuvPv †_‡K Avav cvKv 5.28 

KuvPv †_‡K wUb †mW 33.24 

cwieZ©b †bB 45.65 

wUb †mW †_‡K Avav cvKv 11.02 

wUb †mW †_‡K cvKv 3.33 

Avav cvKv †_‡K cvKv 0.56 

†gvU 100 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

wPÎ-5.2: Dc-cÖKí c~e©eZ©x I eZ©gvb cÖavb N‡ii weZiY 

 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.3 Lvbvq we ỳ¨r ms‡hv‡Mi Ae ’̄v 

cÖKí c~e© mg‡qi mv‡_ Zzjbv Ki‡j †`Lv hvq 59.17% evox‡Z we ỳ¨r ms‡hvM e„w× †c‡q‡Q| we ỳ¨r mieivn e„w× 

Ges we ỳ¨r ms‡hv‡Mi e¨qfvi en‡bi mÿgZv AR©‡b GB e„w×i KviY| wewfbœ mg‡q evox‡Z we ỳ¨r ms‡hvM e„w×i 

Z_¨ mviwY-5.2 G †`qv n‡jv| 
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mviwY-5.2: Lvbvq cÖKí c~e© Ges eZ©gvb we ỳ¨r ms‡hvM Ae ’̄v 

we ỳ¨r ms‡hvM Ae ’̄v mshy³ Lvbvi % cÖKíKv‡j e„w× % 

2007 mv‡j we`y¨r ms‡hvM wQj 30.90  

eZ©gv‡b we`~¨r ms‡hvM Av‡Q 90.07 59.17 

we ~̀¨r ms‡hvM bvB 9.93  

‡gvU  100  

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.4 Lvbvq M„n ’̄vjx cvwbi Dr‡mi cÖKvi 

Lvbvmg~‡n eZ©gvb I cÖKí c~e© M„n ’̄vjx cvwbi e¨env‡i †`Lv hvq †h eZ©gv‡b Lvbvmg~‡n c~e©ve ’̄v †_‡K 30% Lvbvq 

wbR¯̂ wUDeI‡qj e¨eüZ n‡”Q| cÿvšÍ‡i cÖwZ‡ekx wUDeI‡qj, mvgvwRK wUDeI‡qj I f~-cwi ’̄ cvwbi e¨envi 

h_vµ‡g 22%, 13% I 6.7% nv‡i K‡g‡Q| M„n ’̄vjxi cvwb e¨env‡ii Zzjbvg~jK Ae ’̄v wPÎ-5.3 †`qv n‡jv| 

wPÎ †_‡K cÖZxqgvb †h wbR¯̂ bjK~‡ci e¨envi 105.2% e„w× †c‡q‡Q hv DbœZZi Rxeb hvÎv wb‡ ©̀k K‡i| 

 

wPÎ-5.3: cvwbi Dr‡mi cwieZ©b  

 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.5 Lvbvi cvqLvbvi e¨env‡ii aiY 

Lvbvmg~‡n eZ©gv‡b Ges cÖKí c~e© cvqLvbvi e¨envi †_‡K †`Lv hvq †h m¨vwbUvix j¨vwUªb 28.2% †_‡K †e‡o 

79.8% n‡q‡Q| cÿvšÍ‡i bb m¨vwbUvix cvqLvbv 24.8% †_‡K 14.9% G K‡g‡Q| †Lvjv ev SzjšÍ cvqLvbv 

46.9% G K‡g 5.3% n‡q‡Q (wPÎ-5.4)| ¯̂v ’̄̈ m¤§Z cvqLvbvi AwaK nv‡i e¨envi DbœZZi Rxeb e¨e ’̄v wb‡ ©̀k 

K‡i| 
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wPÎ-5.4: cvqLvbvi ai‡Yi cwieZ©b 

 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.6 Lvbv cÖavb‡`i †ckvi weZiY 

cÖKí GjvKvq 2.3% Lvbv cÖavb gwnjv Ges †Kvb wb×©vwiZ Avqg~jK Kv‡R wb‡qvwRZ _v‡Kb bv eis Zviv M„n ’̄vjx 

e¨e ’̄vcbvq wb‡qvwRZ _v‡Kb| 

 

Aewkó 97.7% cyiæl Lvbv cÖavb‡`i g‡a¨ cÖ_g, wØZxq I Z…Zxq ¸iæZ¡c~Y© †ckv n‡jv K…wl I e¨emv kÖg weµq| 

h_vµ‡g 63.8%, 12.3% I 10.3% Lvbv cÖavb G †ckvq wb‡qvwRZ _v‡Kb| Gi cieZx©‡Z h_vµ‡g PvKzix, `ÿ 

kÖg Ges ¯̂wb‡qvwRZ Kv‡R wb‡qvwRZ _v‡Kb h_vµ‡g 5.5%, 1.2% Ges 3.6% Lvbv cÖavb| Ab¨vb¨ wewea Kv‡R 

wb‡qvwRZ _v‡Kb 3.2% Lvbv cÖavb| Lvbv cÖavb‡`i †ckvi mvwe©K weeiY mviwY-5.3 G †`qv n‡jv| 

 

mviwY-5.3: Lvbv cÖav‡bi cÖavb I wØZxq †ckvi weZiY 

Kg©ms¯’vb cÖavb †ckv 
weweGm Lvbv Rwic 2010 (%) 

msL¨v (%) †gvU (%) 
K…wl  654 (62.0) 

63.8 46.4 

Mevw` cï cvjb 2 (0.2) 

grm¨ wkKvi 10 (0.9) 

grm¨ wkKvi Ges Pvl 7 (0.7) 

K…wl kªwgK 74 (7.0) 

12.3 17.9 

AK…wl kÖwgK 56 (5.3) 

PvKzwi  58 (5.5) 5.5 5.4 

e¨emv/weµq 109 (10.3) 10.3 8.9 

`ÿ kÖwgK 13 (1.2) 1.2 13.4 

¯ŵb‡qvRb/†ckvRxwe 38 (3.6) 3.6 4.8 

Ab¨vb¨ 34 (3.2) 3.2 3.2 

gwnjv cÖavb Lvbv e¨ZxZ †gvU 1055 (100) 100 100 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 
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weweGm 2010-Gi Lvbv Rwic Abyhvqx †`Lv hvq †h, mviv‡`‡ki MÖvgxY GjvKvq 46.4% K…wl (K…wl+cï 

cvjb+grm¨ Pvl) Kv‡R wb‡qvwRZ wQj| Acic‡ÿ kÖg weµ‡q 17.9%, e¨emvq 8.9% Ges ¯̂wb‡qvRb Kv‡R 

4.8% wb‡qvwRZ wQj| `ÿ kÖwgK wQj 13.4%| Ab¨vb¨ Kv‡R wb‡qvwRZ wQj 3.2%| cÖKí GjvKvi eZ©gvb 

Ae ’̄vi mv‡_ evsjv‡`‡ki MÖvgxY Ae ’̄v 2010-Gi Ae ’̄vi wPÎ-5.5 †`Lv‡bv n‡jv| 

 

wPÎ-5.5: cÖKí GjvKv I evsjv‡`‡ki MÖvgxY GjvKvi Lvbv cÖavb‡`i †ckvi Zzjbv 

  

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.7 f~wg gvwjKvbv wfwËK K…lK‡`i wefvRb 

cÖKí GjvKvq f~wg gvwjKvbvi eZ©gvb ˆewkó¨ GB †h GLbKvi 24.6% Lvbv 50 kZ‡Ki Kg Rwgi, 48.5% Lvbv 

50-149 kZK Rwgi Ges 17.6% Lvbv 150-249 kZK Rwgi, 8.5% Lvbv 250-749 kZK Rwgi Ges 0.7% 

Lvbv 750 kZK ev Z ỳaŸ© Rwgi AwaKvix (mviwY-5.4)| Gme Rwgi gvwjKvbvi ai‡Y †`Lv hvq †h, cÖKí GjvKvq 

cÖvq f~wgnx‡bi nvi †`‡ki MÖvgxY Mo Ae ’̄vi †_‡K Kg| 

 

mviwY-5.4: Rwgi gvwjKvbvi ˆewkó¨ 

Rwgi gvwjKvbvi aiY 

Rwgi cwigvY weweGm Lvbv Rwic 2010 

(%) kZvsk % 

cÖvq f~wgnxb < 50 24.6 65.1 

cÖvwšÍK 50-149 48.5 18.3 

ÿz`ª 150-249 17.6 7.9 

gvSvix 250-749 8.5 7.6 

eo > 750 0.7 1.1 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 
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GLv‡b cÖwZwU Lvbv M‡o 114.1 `kK Rwg Pvl K‡i| wbR¯ ̂ Rwg †_‡K M‡o 21.4 kZK eÜK †`qv Av‡Q| 

Ab¨w`‡K M‡o 47.8 kZK Rwg eM©v ev eÜK †bqv Av‡Q| †gvU cÖwZwU Lvbv 118.8 kZK Rwg Av‡Q (mviwY-5.5)| 

 

mviwY-5.5: PvlK…Z Rwg Abyhvqx Lvbvi weZiY 

aiY Mo AvqZb (kZK) % 

wbR¯ ̂Rwg 88.1 77.3 

eM©v Rwg 35.3 30.9 

eÜwK Ges BRviv †bIqv 12.1 10.6 

BRviv †`Iqv 21.4 -18.8 

‡gvU Mo Pvl  Rwg 114.1 

 †gvU Rwg Lvbv cÖwZ 118.8 

 
Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

cÖKí GjvKvi 77.3% †jvK wbR Rwg, 30.9% fvM †jvK eM©v Rwg, 10.6% †jvK eÜwK Rwg Pvl K‡i| 

Acic‡ÿ 18.8% †jvK eM©v ev eÜK †`q| wPÎ-5.6 G Rwg Pv‡li Ae ’̄v †`Lv‡bv n‡q‡Q| 

 

 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.8 Lvbvq Db¥y³ Rjvk‡q gvQ aivi mv‡_ m¤ú„³Zv 

eZ©gv‡b cÖKí GjvKvq M‡o Db¥y³ Rjvk‡q cÖwZ Lvbvq 1.20 Rb gvQ aivi mv‡_ m¤ú„³| cÖK‡íi ïiæi c~‡e© G 

A¼ wQj 1.19 (Drm: mviwY-5.6)| cÖKí GjvKv Mfxi I wKQz Ask AMfxi cøveb f~wg‡Z Aew ’̄Z Ges GLv‡b 

eZ©gv‡b 60.4 kZvsk Ges 58.5% Lvbv mvewmm‡UÝ gvQ aivi mv‡_ RwoZ| †Kvb †Kvb Dc-cÖK‡í Rj msiÿY 

Kvj e„w×i d‡j gvQ aivi cÖeYZv evo‡jI evrmwiK †gvU gvQ aivi w`‡bi msL¨v K‡g‡Q 4%| †QvU b`x, Lvj 

BZ¨vw` ms®‹v‡ii Øviv cvwb wb®‹vkb nIqvi d‡j Db¥y³ gvQ aivi my‡hvM K‡g‡Q 16.7% hv mviwY-5.6 G wea„Z 

n‡q‡Q| Dc‡ii mviwY †_‡K †`Lv hvq †h Db¥y³ gvQ aivi m¤ú„³Zv †Zgb n«vm/e„w× nq bvB| wKš‘ ivevi W¨vg 

Dc-cÖK‡í I cvwb msiÿY Dc-cÖK‡í gv‡Qi e„w× n‡q‡Q| ZvB Db¥y³ gv‡Qi Dci †Kvb †bwZevPK cÖfve c‡o 

bvB|  
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mviwY-5.6: †Lvjv Rjvk‡q gvQ aivi weeiY 

welq eZ©gvb (2018) cÖKí c~‡e© (2007) 

gvQ aivi mv‡_ m¤ú„³ Lvbvi kZKiv nvi 60.4 % 58.5 % 

cÖwZ Lvbv M‡o m¤ú„³ e¨w³ 1.20 % 1.19 % 

M‡o gvQ aivi w`b 43.9 % 47.9 % 

gvQ aivi my‡hvM n«vm 16.7% 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.9 Lvbvi m¤ú‡`i eZ©gvb I c~e©ve ’̄v 

Lvbv m¤ú`‡K †gvUvgywU ỳB fv‡M fvM Kiv n‡q‡Q h_v - ’̄vei Ges A ’̄vei| 

 

5.4.9.1 A ’̄vei m¤úwË 

A ’̄vei m¤úwËi g‡a¨ Rwg-Rgv, evox Ni I †`vKvb cvU AšÍf~©³ n‡q‡Q| GjvKvq cÖvq meviB emev‡mi hvqMv 

Av‡Q hw`I †Kvb †Kvb †ÿ‡Î Pv‡li Rwg bvB| GLv‡b †gvU A ’̄vei m¤ú‡`i g~j¨ mviwY-5.7 †`qv n‡jv| 

 

cÖKí GjvKvq eZ©gv‡b 82.22% †jv‡Ki Pv‡li Rwg Av‡Q hv c~‡e©i †_‡K 2.11% †ekx| evox I evoxi Rwg 

wewkó Lvbvi msL¨v 90.23% hv c~e© 89.89% †_‡K mvgvb¨ †e‡o‡Q| Miæ evQz‡ii Rb¨ †Mvqv‡ji msL¨v 29.72% 

†_‡K †e‡o 47.22% n‡q‡Q| 2.69% Lvbvi GLb †`vKvb Ni Av‡Q c~‡e© G nvi wQj AwZ bMY¨ (0.03%)| G 

Ae ’̄v mviwY-5.7 †_‡K cÖZxqgvY †h eZ©gv‡b GKwU Lvbvi A ’̄vei m¤úwËi g~j¨ 7.29 jÿ UvKv hv c~‡e© wQj 

5.76 jÿ UvKv| G cwieZ©b g~jZ Rwgi `vg e„w× cvIqvq n‡q‡Q| GjvKvi Rwg mxgve× ZeyI wKQz msL¨K 

f~wgnxb cwievi Rwg µq K‡i‡Q|  

 

mviwY-5.7: A ’̄vei m¤úwËi weeiY 

Rwgi aiY 

eZ©gvb (2018) c~‡e© (2007) 

Lvbvi 

msL¨v 

% g~j¨ (UvKv) 

Lvbvi 

msL¨v 

% g~j¨ (UvKv) 

K…wl Rwg 888 82.22 833108 875 81.12 685000 

evoxi Rwg I evox 1068 98.89 36727 1045 96.76 19314 

†Mvqvj Ni  510 47.22 12643 321 29.72 6740 

K…wl c‡b¨i †`vKvb 29 2.69 70586 4 0.37 34500 

I‡q‡UW Mo   729,185   575,796 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.9.2 ’̄vei m¤úwË 

’̄vei m¤úwËi g‡a¨ cï, K…wl hš¿cvwZ, M„n ’̄vjx ª̀e¨ Ges cwienb m¤ú` AšÍf~©³ Kiv n‡q‡Q| cï cvwL m¤ú‡`i 

Ae ’̄vi ch©v‡jvPbv Ki‡j †`Lv hvq †gvU cï-cvwLi msL¨v I g~j¨ e„w× †c‡q‡Q| MÖvgxY ch©v‡q cÖwkÿY G wel‡q 

we‡kl f~wgKv cvjb K‡i‡Q| cï cvwLi Ae ’̄vi weeiY mviwY-5.8 G †`qv n‡jv| 
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mviwY-5.8: cïm¤ú` Abyhvqx Lvbvi weZiY 

aiY 

eZ©gvb (2018) c~‡e© (2007) 

Lvbv msL¨vi 

nvi (%) 

Mo 

Lvbv msL¨vi nvi 

(%) 

Mo 

msL¨v g~j¨ (UvKv) msL¨v g~j¨ (UvKv) 

Miæ Ges gwnl 58.3 2.5 30,532.8 44.2 2.7 20,462.5 

QvMj Ges †fov 28.3 2.5 3,766.1 14.2 2.6 2,219.7 

nuvm-gyiwM 92.7 32.5 296.2 69.6 7.4 204.8 

Dc-‡gvU   21,641.3   13,118.0 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

Dc‡ii mviwY †_‡K †`Lv hvq †h 58.3% Lvbvq eZ©gv‡b 2.5 wU Miæ/gwnl Av‡Q hv cÖKí c~‡e© 44.2% Lvbvq 

M‡o 2.7 wU K‡i Miæ gwnl wQj| QvMj/†fovi Lvbvi msL¨v eZ©gv‡b 28.3% hv c~‡e© wQj 14.2%| eZ©gv‡b cÖwZ 

Lvbvq M‡o 2.5 wU QvMj-‡fov Av‡Q hv c~‡e© wQj 2.6| nuvm-gyiMx cvjbKvix evoxi eZ©gvb I c~‡e©i Lvbvi nvi 

h_vµ‡g 92.7% I 69.6%| cÖwZwU nvm gyiMx cvjbKvix Lvbvq eZg©v‡b I c~‡e© h_vµ‡g 32.5 wU I 7.4 wU K‡i 

cvwL Av‡Q| D‡jøL¨ G mg‡q K‡qKwU †cvëªx Lvgvi ’̄vwcZ n‡q‡Q hvi Rb¨ eZ©gvb nuvm-gyiMxi msL¨v A‡bK †ekx 

†`Lv hvq| eZ©gv‡b M‡o cÖwZ Lvbvq 21,641 UvKvi cï m¤ú` n‡q‡Q hv c~‡e© wQj 13,118 UvKvi| 

 

5.4.10 K…wl hš¿cvwZ 

iwe †gŠmy‡g avbmn Ab¨ `vbv`vi km¨ I iwe km¨ Ges Lwid †gŠmy‡g `vbvkm¨ I kvK mewR Drcv`‡bi Rb¨ K…wl 

hš¿cvwZi e¨envi w`b w`b evo‡Q| Dc-cÖKímg~‡n Pv‡li wbweoZv e„w× Ges Pv‡li web¨vm cwiewZ©Z nIqvq K…wl 

hš¿cvwZ e¨enviI cwiewZ©Z n‡”Q| cÖKí GjvKvq eZ©gv‡b 4.9% Lvbvq 1.1 wU K‡i cvIqvi wUjvi Av‡Q hv cÖKí 

c~‡e© wQj 1.2% Lvbvq 1.3 wU K‡i| eZ©gv‡b 12.5% Lvbvq Ges c~‡e© 1.6% Lvbvq 1 wU K‡i †®úÖ †gwkb wQj| 

GQvov 22.5% Lvbvq 1.2 wU K‡i †m‡Pi hš¿ Av‡Q hv c~‡e© 8.8% wU Lvbvq 1wU K‡i wQj| 

 

eZ©gv‡b 89.3% Lvbvq M‡o 4.3 wU  n Í̄ PvwjZ K…wl hš¿cvwZ h_v Kv‡ Í̄, †Kv`vj BZ¨vw` Av‡Q hv c~‡e© 86.0% 

Lvbvq 2.9 wU K‡i wQj| GQvov ỳÕGKwU Uªv±i I gvovB hš¿ wewÿß Ae ’̄vq eZ©gv‡b cvIqv hvq| eZ©gv‡b M‡o cÖwZ 

Lvbvq 8,400 UvKvi K…wl hš¿cvwZ Av‡Q hv c~e©v‡cÿv 5,842 UvKv †ekx| K…wl hš¿cvwZi eZ©gvb I cÖKí c~e© 

Ae ’̄vi cwigvY I g~j¨ weeiY mviwY-5.9 G †`qv n‡jv| 

 

mviwY-5.9: K…wl hš¿cvwZ Abyhvqx Lvbvi weZiY 

aiY 

eZ©gvb (2018) c~‡e© (2007) 

Lvbv msL¨vi nvi (%) 

Mo 

Lvbv msL¨vi nvi (%) 

Mo 

msL¨v g~j¨ (UvKv) msL¨v g~j¨ (UvKv) 

cvIqvi wUjvi 4.9 1.1 48384.9 1.2 1.3 41915.4 

Uªv±i 0.8 1.0 48333.3 0.2 1.0 40000.0 

†®úÖ †gwkb 12.5 1.0 1336.8 1.6 1.0 1452.9 

†mP hš¿cvwZ 22.5 1.2 13379.3 8.8 1.0 11122.0 

mbvZb hš¿cvwZ 89.3 4.3 602.3 86.0 2.9 244.7 

wbovwb 3.3 1.1 23870.4 0.8 1.0 19577.8 

Dc-‡gvU   8399.7   2557.7 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 
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5.4.11 cwienb miÄvg 

cÖKí GjvKvq eZ©gv‡b 30.9% Lvbvq M‡o 1.1 wU mvB‡Kj, 5.8% Lvbvq 1.1 wU †gvUi evBK, 11.6% Lvbvq 1wU 

†bŠKv Ges 5.4% Lvbvq 1wU K‡i wiKmv Av‡Q| cÖKí c~‡e© 11.8% Lvbvq 1.5 wU K‡i mvB‡Kj, 1.1% Lvbvq 1 wU 

K‡i †gvUi mvB‡Kj, 8.1% Lvbvq 1 wU K‡i †bŠKv, 0.7% Lvbvq 1 wU K‡i wiKmv wQj| eZ©gv‡b cwienb hv‡bi 

Lvbv cÖwZ g~j¨ 10852.2 Uv hv c~‡e© wQj gvÎ 1735.5 UvKv (mviwY-5.10)|  

 
mviwY-5.10: hvbevnb Abyhvqx Lvbvi weZiY 

aiY 

eZ©gvb (2018) c~‡e© (2007) 

Lvbv msL¨vi nvi (%) 

Mo Lvbv msL¨vi nvi 

(%) 

Mo 

msL¨v g~j¨ (UvKv) msL¨v g~j¨ (UvKv) 

evB mvB‡Kj 30.9 1.1 3566.5 11.8 1.5 2779.3 

g‡Uvi mvB‡Kj 5.8 1.1 74920.6 1.1 1.0 49666.7 

‡bŠKv 11.6 1.1 12254.7 8.1 1.0 8121.8 

wi·v BZ¨vw` 5.4 1.1 60933.3 0.7 1.0 4125.0 

‡gvU   10852.2   1735.5 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 
5.4.12 cvwievwiK Avmeve 

cvwievwiK m¤ú‡`i g‡a¨ AvmevecÎ, M„n ’̄vjx ˆe ỳ¨wZK ª̀e¨vw` Ges †mjvB †gwkb AšÍf~©³| eZ©gv‡b cÖwZ Lvbvq 

M‡o 18,767.9 UvKv g~‡j¨i AvmevecÎ Av‡Q| GB cwigvY cÖKí c~e© Ae ’̄vq wQj 5,746.8 UvKv| wel` weeiY 

mviwY-5.11 G †`qv n‡jv| D‡jøL¨ †mjvB cÖwkÿ‡Yi `iæb eZ©gvb †mjvB †gwkb msL¨v c~e©Zb Ae ’̄vi Zzjbvq cÖvq 

mvZ ¸b †e‡o †M‡Q| 

 

mviwY-5.11: Avmeve Abyhvqx Lvbvi weZiY 

aiY 

eZ©gvb (2018) c~‡e© (2007) 

Lvbv msL¨vi 

nvi (%) 

Mo Lvbv msL¨vi 

nvi (%) 

Mo 

msL¨v g~j¨ (UvKv) msL¨v g~j¨ (UvKv) 

AvmevecÎ  * 231.2 3.2 8132.0 159.2 2.2 3793.6 

M„n¯’vjx/‰e`y¨wZK hš¿cwZ 218.9 1.8 10511.2 53.0 1.4 5477.1 

†mjvB †gwkb 10.2 1.2 5710.1 1.4 1.3 3585.7 

Dc-‡gvU   18767.9   5746.8 

* Lvbv cÖwZ dvwb©Pv‡ii msL¨vi †hvMd‡ji kZKiv 

nvi 
  18,767.9   5,746.8 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.13 K…wlR Drcv`b 

K…wl Drcv`b wZbwU †gŠmyg Abyhvqx msMÖn Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b iwe †gŠmy‡g cÖwZ Lvbvq M‡o `vbv`vi km¨ h_v 

avb, Mg I f~Æv 2.03 Ub Drcbœ nq| Lwid-1 G Lwid-2 G h_vµ‡g G km¨ M‡o 0.264 Ub Ges 1.358 Ub 

Drcbœ nq| cÖwZ Lvbvq †ZjexR, Wvj, gkjv I kvK mewR h_vµ‡g Drcbœ nq M‡o 6.33 †KwR, 113.79 †KwR, 
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586.23 †KwR Ges 68.45 †KwR| GLv‡b M‡o cÖwZ Lvbvq 9.15 †KwR †Mvj Avjy Drcbœ nq| bxPz GjvKvq Avjyi 

Pvl Kg weavq Drcv`b Kg| GLv‡b D‡jøL¨ bgybv Dc-cÖKímg~‡n m¤¢ve¨Zv mgxÿv Abyhvqx c~‡e© km¨ wbweoZv wQj 

137% Ges hv m¤¢ve¨Zv mgxÿv Abyhvqx †e‡o 154% nIqvi K_v| eZ©gvb Ae ’̄vq G wbweoZv n‡q‡Q 210%| 

GUv cvwbi h_vh_ wb®‹vkb I †m‡Pi cvwbi cÖvwß Ges bZzb km¨ web¨v‡mi d‡j m¤¢e n‡q‡Q| 

 

cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j bgybv Dc-cÖKímg~‡n AwZwi³ 2,394,308 †KwR km¨ Drcv`b n‡”Q| eZ©gv‡b Lvbv cÖwZ 

M‡o 4.68 Ub km¨ (3.65 Ub `vbv`vi I 1.03 Ub A`vbv`vi) Drcvw`Z nq hv c~‡e© wQj 2.60 Ub| K…wl 

Drcv`‡bi Z_¨ mviwY-5.12 G †`qv n‡jv| 

 

mviwY-5.12: Dc-cÖK‡í dmj Drcv`b, Drcv`b e¨q I djb 

dmj 

Lvbvi 

msL¨v 

Rwgi 

cwigvY 

(kZvsk) 

djb/ 

kZvsk 

(†KwR) 

†gvU e¨q 

(UvKv) 

†gvU GjvKv 

†gvU Drcv`b (†KwR) 

Drcv`b e„w× 

(†KwR) 

eZ©gvb 

(2018) 

c~‡e© (2007) 

iwe 

   

     
avb 

734 117.6 24.6 18,006,091 86,323 2,124,082 1,154,759 969,323 
Mg 34 102.1 12.1 

249,569 3,472 41,897 22,777 19,120 
f~Æv 12 59.2 40.9 

202,915 711 29,046 15,791 13,255 
‰Zj exR 

20 64.8 5.3 104,258 1,295 6,840 3,719 3,121 
Avjy 

6 65.0 25.3 80,925 390 9,880 5,371 4,509 
Wvj 184 108.0 6.2 

1,536,937 19,878 122,889 66,809 56,080 
kvK mwâ 23 71.6 33.6 

259,463 1,647 55,339 30,085 25,254 
gkjv 

224 102.8 27.5 4,384,225 23,026 633,132 344,203 288,930 
†gvU 992 113.0 22.8 36,796,795 136,742 3,116,538 1,643,513 1,473,025 
Lwid-1    

     
avb 

114 131.2 18.9 1,403,534 14,953 282,381 153,517 128,864 
f~Æv 1 78.0 32.0 

21,450 78 2,496 1,357 1,139 
kvK mwâ 4 65.0 55.0 

55,900 260 14,300 7,774 6,526 
cvU 

208 107.8 11.9 4,762,777 22,417 267,105 145,212 121,893 
†gvU 299 117.2 14.8 11,040,213 37,708 559,839 307,860. 251,979.24 
Lwid-2    

     
avb 

730 110.4 18.2 14,887,749 80,628 1,466,650 797,346 669,305 
Dc-†gvU 730 110.4 18.2 14,887,749 80,628 1,466,650 797,346 669,304.66 
me©‡gvU 1077 112.60 20.2 62,724,757 255,078 5,143,028 2,748,719 2,394,308 

km¨ wbweoZv (%) 

210 137  

bgybv Lvbvi Drcv`b  I e¨q 

58,240.26 4,681.52 2,602.39 2,079.13 

bgybv Dc-cÖK‡íi m¤¢ve¨Zv mgxÿv Abyhvqx 

bgybv Lvbvi DcKvi‡fvMxi msL¨v 

28,855 28,855 28,855 

bgybv Dc-cÖK‡íi †gvU Drcv`b (Ub) 

135,085.16 75,092.03 59,993 

†n±i cÖwZ Drcv`b (Ub) 

10.27   

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

GLv‡b cÖwZwU K…wl Lvbvq 210 km¨ wbweoZv M‡o 112.60 †Wwmg¨v‡j 4.68 Ub Lv`¨ Drcbœ nq| d‡j cÖwZ †n±‡i 

10.27 Ub Lv`¨ Drcbœ nq| eZ©gv‡b †`‡ki km¨ wbweoZv 194% (weweGm)| cÖKí GjvKvq †gvU 115125 wU 

Lvbvq (115125 x 3.65)=420,691 Ub `vbv`vi km¨ Drcbœ nq hv c~‡e© wQj (115125 x 1.98)= 228,709 Ub 
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(mviwY-5.13)| Lv`¨ km¨ Drcv`‡b cÖwZ †n±‡i 127756 UvKv e¨q nq| d‡j cÖKí GjvKvq AwZwi³ 191,982 

Ub `vbv`vi Lv`¨ Drcbœ n‡”Q hv jÿ¨gvÎvi †P‡q †ekx (wWwcwc Abyhvqx AwZwi³ `vbv`vi km¨ Drcv`b jÿ¨gvÎv 

1,84,000 Ub)| eZ©gv‡b cÖKí GjvKvq A`vbv`vi km¨ cÖwZ Lvbvq Drcbœ nq M‡o 1.03 Ub| d‡j eZ©gv‡b 

A`vbv`vi km¨ Drcvw`Z n‡”Q (1.03 x 115125)=118,268 Ub, hv c~e©v‡cÿv 64,348 Ub †ekx| km¨ Drcv`b 

e„w×, Lv`¨ wbivcËv e„w×‡Z ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv †i‡L‡Q| km¨ wbweoZv I Drcv`b Ae ’̄v wPÎ-5.7 Ges 5.8 G †`qv 

nj| 

 

  

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

AvbycvwZK nv‡i we‡køl‡Yi djvdj mviwY-5.13 G †`qv n‡jv|  

 

mviwY-5.13: Lvbv cÖwZ km¨ Drcv`b e„w×  

k‡m¨i cÖKvi eZ©gvb Drcv`b (Ub) c~e©Zb Drcv`b (Ub) Drcv`b e„w× (%) 

K) `vbv`vi km¨    

iwe 2.03 1.10 84.5 

Lwid-1 0.26 0.14 85.7 

Lwid-2 1.36 0.74 83.8 

Dc-†gvU 3.65 1.98  

L) A`vbv`vi km¨ 1.03 0.61 113.1 

Dc-†gvU 1.03 0.61  

me©‡gvU 4.68 2.59  

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 
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5.4.14 K…wl Rwg‡Z dm‡ji ÿwZ/ n«vm 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j cÖvK…wZK Kvi‡Y ÿwZMȪ ’ Rwgi cwigvY K‡g †M‡Q| †`Lv hvq 85% Lvbvq †hLv‡b c~‡e© 

41.74 kZK av‡bi Rwg iwe †gŠmy‡g ÿwZMȪ ’ n‡Zv GLb H me Lvbvq gvÎ 5.98 kZK av‡bi Rwg ÿwZMȪ ’ nq| 

d‡j Lvbv cÖwZ 46.23 †KwR avb †ekx Drcbœ nq| AvDk L‡›` eZ©gv‡b †Kvb ÿwZ nq bv ciš‘ c~‡e© 10% Lvbvq 

17.6 kZK Rwg‡Z Drcv`b ÿwZMȪ ’ nZ, d‡j eZ©gv‡b mvwe©K Lvbv cÖwZ 13.51 †KwR †ekx avb Drcbœ nq| 

Avgb L‡›` 70% Lvbvq 30.3 kZvsk Rwg ÿwZMȪ ’ nZ wKš‘ eZ©gv‡b 2.39 kZvsk Rwg ÿwZMȪ ’ nq| d‡j Lvbv 

cÖwZ 62.71 †KwR †ekx avb Drcbœ nq| me L›` †hvM Ki‡j †`Lv hvq cÖwZ Lvbvq ÿwZ Kgvi d‡j 121.91 †KwR 

avb †ekx Drcbœ nq| Ab¨vb¨ k‡m¨i †ÿ‡Î wKQz ÿwZ n‡jI †Zgb D‡jøL‡hvM¨ bq| av‡bi ÿwZ  n«v‡mi wnmve 

mviwY-5.14 G †`qv n‡jv| 

 

mviwY-5.14: dm‡ji ÿwZ cÖwZ‡iva Ges Lvbvi Dci cÖfve  

dm‡ji †gŠmyg 

Lvbv cÖwZ 

nvi (%) 

cÖKí c~‡e© (2007) eZ©gvb (2018) 

Lvbv cÖwZ djb ÿwZ 

cÖwZ‡iva (†KwR) 

ÿwZMȪ ’ 

GjvKv 

†Wwmg¨v‡j 

djb 

n«vm/†KwR 

ÿwZMȪ ’ 

GjvKv 

†Wwmg¨v‡j 

djb 

n«vm/†KwR 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) * 
iwe †gŠmy‡g avb Drcv`b 85 41.74 3.99 5.98 18.78 46.23 

AvDk †gŠmy‡g avb 

Drcv`b 10 17.60 7.82 0.00 19.16 13.51 

Avgb †gŠmy‡g avb 

Drcv`b 70 30.30 4.16 2.39 15.84 62.17 

Dc-‡gvU      121.91 

*    Kjvg 7={(3) x (4) - (5) x (6)} x (2)/100 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.15 grm¨ Pvl 

cÖKí GjvKvq 40% Lvbv gvQ Pv‡li mv‡_ m¤ú„³| Gme Lvbv D”P djbkxj gvQ Ges †`kx gvQI Pvl K‡i| 

0.2% Lvbv wgwó cvwbi wPswo Pv‡li mv‡_ m¤ú„³ n‡q‡Q| c~‡e© G nvi wQj 0.1%| eZ©gv‡b 0.2% Lvbv KuvKov 

Pv‡li mv‡_ hy³ n‡q‡Q hw`I c~‡e© Gi Pvl wQj bv| eZ©gv‡b bgybv Dc-cÖK‡íi bgybv Lvbvq †gvU 3.48 †KvwU 

UvKvi gvQ Pvl nq hv c~‡e©i Zzjbvq 2.10 †KvwU UvKv †ekx| cÖKí GjvKvq wKQz †jvK cÖK‡íi Drmv‡n wbweo gvQ 

Pv‡l DØy× n‡q‡Q| gv`vixcy‡i GKwU Lvgv‡i erm‡i GKi cÖwZ 5000 †KwR gvQ Drcbœ n‡”Q| gvQ Pv‡li weeiY 

mviwY-5.15 G †`qv n‡jv| 

 

mviwY-5.15: bgybv Dc-cÖK‡íi grm¨ Pvl welqK Z_¨vw` 

gv‡Qi bvg 

Mo 

AvqZb 

(kZvsk) 

grm¨ 

Pvlxi 

msL¨v 

gr‡m¨i 

Drcv`b 

(†KwR/ 

†Wwm‡gj) 

gr‡m¨i 

evRvi g~j¨  

(UvKv/†KwR) 

grm¨ 

Pvlxi 

msLv 

(cÖKí 

c~e©) 

gr‡m¨i 

Drcv`b 

(†KwR/ 

†Wwm‡gj) 

gr‡m¨i evRvi 

g~j¨  

(UvKv/†KwR) 

eZ©gvb †gvU 

Drcv`b 

(†KwR) 

cÖKí c~‡e© 

†gvU 

Drcv`b 

(†KwR) 

†Zjvwcqv 

4.1 82 7.1 113.2 51 6.1 70.2 2,388.8 1,278.5 

iæB 

5.3 103 13.6 134.0 59 7.0 83.0 7,461.7 2,186.2 

KvZj 

5.0 88 14.5 137.0 48 5.8 79.2 6,385.7 1,389.1 

g„‡Mj 

3.5 3 13.3 216.7 1 10.0 79.2 138.1 34.5 
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gv‡Qi bvg 

Mo 

AvqZb 

(kZvsk) 

grm¨ 

Pvlxi 

msL¨v 

gr‡m¨i 

Drcv`b 

(†KwR/ 

†Wwm‡gj) 

gr‡m¨i 

evRvi g~j¨  

(UvKv/†KwR) 

grm¨ 

Pvlxi 

msLv 

(cÖKí 

c~e©) 

gr‡m¨i 

Drcv`b 

(†KwR/ 

†Wwm‡gj) 

gr‡m¨i evRvi 

g~j¨  

(UvKv/†KwR) 

eZ©gvb †gvU 

Drcv`b 

(†KwR) 

cÖKí c~‡e© 

†gvU 

Drcv`b 

(†KwR) 

Kvc© 

6.5 52 13.1 119.9 27 7.5 81.4 4,416.1 1,311.8 

†gvU  391   217   26,135.6 7,622.7 

wks/ gv¸o 

3.5 21 14.6 136.0 17 8.8 82.6 1,058.8 517.9 

UvwK/†kvj 10.3 2 16.0 95.0 1 10.0 80.0 328.0 102.5 

cv½vm 

1.0 1 16.0 110.0 1 10.0 90.0 16.0 10.0 

‰K 

1.0 2 15.0 100.0 2 6.8 82.5 28.5 12.9 

†QvU gvQ 

9.5 1 10.0 50.0 1 7.0 35.0 95.0 66.5 

wPZj 

1.3 10 14.1 158.0 2 7.0 115.0 180.5 17.9 

Ab¨vb¨ 

†`kx gvQ 

3.5 21 14.6 136.0 17 8.8 82.6 1,058.8 517.9 

†gvU  37   24   1,706.8 727.7 

wPswo 

3.7 2 14.5 210.0 1 10.0 70.0 107.3 37.0 

KuvKov 

7.0 2 15.0 170.0    210.0 - 

†gvU  4   1     
†gvU 

5.3 432   241   28,160 8,387 

grm¨ Pvlx Lvbvi 

kZKiv nvi 

40.0   22.3     

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

bgybv Dc-cÖKí GjvKvq bgybv Lvbvq 19.77 Ub gvQ AwZwi³ Drcv`b nq| d‡j cÖKí GjvKvq 2107.70 Ub 

gvQ AwZwi³ Drcv`b n‡”Q| cÖK‡í cÖv_wgKfv‡e grm¨ Drcv`b jÿ¨gvÎv wQj 10,000 Ub (Drm: AviwWwcwc, 

c„ôv-14)| wKš‘ cieZx©‡Z jwRK¨vj †d«gIqv‡K© Db¥y³ I Pvl Dfq wg‡j GB cwigvY 3,000 Ub D‡jøL Kiv 

n‡q‡Q| eZ©gv‡b Pv‡l Drcv`b e„w× jwRK¨vj †d«gIqv‡K©i mv‡_ msMwZc~Y©| 

 

5.4.15.1 grm¨ Pv‡l m¤ú„³Zv 

cÖKí GjvKvq gvQ Pv‡l †hgb cyKz‡ii AvqZb e„w× †c‡q‡Q †Zgb Drcv`b nviI e„w× †c‡q‡Q| Kvc© RvZxq gv‡Qi 

Pvlx cÖKí c~e© 20% †_‡K †e‡o 36.2% n‡q‡Q| G‡ÿ‡Î Avq c~e©Z‡bi Zzjbvq 56.9% †e‡o‡Q| mvaviY †`kx 

gv‡Qi Pvlx 2.2% †_‡K †e‡o 3.4% n‡q‡Q, d‡j Avq †e‡o‡Q 37.4%| wPswo, KuvKov Pv‡l 0.1% †_‡K †e‡o 

0.4% n‡q‡Q| c~‡e© GB Pvl cÖvq wQjB bv| G wel‡q cÖwkÿ‡Yi my‡hvM cÖ̀ v‡b cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ 

f~wgKv ivLvq G cwieZ©b m¤¢e n‡q‡Q (wPÎ-5.9)| cÖKí GjvKvi gvQ Pv‡l wb‡qvwRZ Lvbvi cwieZ©‡Yi nvi 

mviwY-5.16 G †`qv n‡jv|  

 

mviwY-5.16: grm¨ Pv‡li mwnZ m¤ú„³ Lvbvi ˆewkó¨ 

aiY eZ©gvb (2018) cÖKí c~‡e© (2007) Avq e„w×i nvi 

Kvc© 36.2% 20.0% 83% 

mvaviY †`kx gv‡Q 3.4% 2.2% 73% 

wPswo/KuvKov RvZxq 0.4% 0.1% 74% 

†gvU 40% 22.3% 81% 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 
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wPÎ-5.9: grm¨ Pv‡li m¤ú„³ Lvbvi cwieZ©b 

 
Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.15.2 Pv‡li grm¨ Drcv`b 

ক  এলাকায়  জলাশেয় মােছর তমন াস- ি  নাই। কান কান ােন পািন িন াশেনর ফেল অিত নগ  পিরমাণ 
মােছর উৎপাদন াস পেলও কাথাও কাথাও খােল পািন ধারেণর ফেল মাছ সামা  বেড়েছ। উ ু  মাছ ধরার েযাগ 
সামা  াস পেলও, কান কান উপ- ক  এলাকায় মাছ চাষ ত ি  পেয়েছ। মাছ চােষর উপর িশ ণ এবং 
িশ েণ পািন ব াপনা সমবায় সিমিত-এর িমকা ণ ভাব ফেলেছ। বতমােন ায় 40% খানা কান না কান 
কাের মাছ চােষর সােথ জিড়ত যা ক  েব িছল 22.3% খানা। বতমােন চােষর অধীেন িত খানায় কাপ গেড় 

24.07 কিজ মাছ উৎপ  হয় যা েব িছল 7.03 কিজ। অিতির  মাছ উৎপাদন ানীয় জনগেণর ি র জ  ণ 
এবং খা  িনরাপ া িবধােন সহায়ক হেয়েছ। খানা িত মাট মােছর উৎপাদন ক  ব 7.7 কিজ থেক ি  পেয় 
26.0 কিজ হেয়েছ। ক  এলাকায় েব মাট 891 টন চােষর মাছ উৎপ  হত। উৎপাদন পিরবতেনর অব া িচ -5.10 
দয়া হেলা। 

  
িচ -5.10: চাষ ত মােছর গড় উৎপাদন ( কিজ/খানা) 

 
Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

36.2%

3.4%

0.4%

20.0%

2.2%

0.1%

Carps Indigeaous Moluscs

Present Preproject 

24.07

1.59

0.29

7.03

0.68

0.03

0

5

10

15

20

25

30

Carps Indigenous Shrimp & Crab

Present 

Pre project



 

  া-39 

5.4.16 evwl©K Avq I e¨q 

cÖKí GjvKvi Av‡qi Drm‡K †gvU cvuPwU cÖavb LvZ h_v K…wlR, e¨emvwqK, kÖg, wewb‡qvM I wewea Lv‡Z wbY©q 

Kiv nq| K…wlR dj‡b K…wlR Av‡qi mv‡_ emZwfUvi dmj †_‡K Avq, cï-cvwL cvjb †_‡K Avq, gvQ aiv I Pvl 

†_‡K Avq AšÍfz©³ Kiv n‡q‡Q| e¨emvwqK Av‡q e¨emv, KviLvbv cwiPvjbv, †mjvB BZ¨vw` I Lv`¨ `ªe¨ cȪ ‘wZ 

†_‡K Avq AšÍfz©³| kÖgwfwËK Av‡q PvKzix I kÖgvwR©Z Avq AšÍfz©³ n‡q‡Q| wewb‡qvM Av‡q evox, †`vKvb BZ¨vw` 

I K…wlR hš¿cvwZ fvov AšÍfz©³| wewea Lv‡Z, Rwg eÜwK, F‡Yi jf¨vsk I cwienb LvZ BZ¨vw` n‡Z cÖvß Avq 

AšÍfz©³| wewfbœ LvZ I Dc-LvZ †_‡K cÖvß eZ©gvb I c~e©Zb Avq †`qv n‡jv|  

 

5.4.16.1 evwl©K Avq 

wewfbœ Avq m~Î ch©v‡jvPbv Ki‡j †`Lv hvq †h, GLv‡b 96.48% Lvbvq K…wlR Avq 1,05,926 UvKv, 33.61% 

Lvbvq e¨emvwqK Avq 1,11,572 UvKv, 61.78% Lvbvq PvKzix I kÖgRxweKvi evwl©K Avq 93,781 UvKv, 5.74% 

Lvbvq K…wl hš¿ I †`vKvb BZ¨vw` †_‡K erm‡i M‡o 41,987 UvKv Avq nq| GZØ¨ZxZ Ab¨vb¨ LvZ †_‡K Avq ev` 

w`‡q evwl©K Avq nq 2,13,187 UvKv gvÎ (mviwY-5.17)| 

 

mviwY-5.17: Lvbvq Avq I FY MÖnY 

aiY 

DcËi`vZv Lvbvq 

†gvU Avq (%) 

% Mo Avq 

K…wlR 96.48 105926 39.8 

e¨emv 33.61 111572 14.6 

kÖg Ges PvKzix 61.78 93781 22.9 

fvov †_‡K Avq 5.74 41987 0.9 

cywR n‡Z Avq 7.31 68947 2.0 

FY MÖnY 40.56 65756 10.4 

‰e‡`wkK Avq 9.26 182000 6.6 

Ab¨vb¨ 11.94 59945 2.8 

‡gvU 256707 100.0 

†iwg‡UÝ I FY ev` w`‡q 213,187 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

mvwe©K fv‡e †`Lv hvq K…wl †_‡K me©vwaK 39.4% Avq nq| cieZx©‡Z kÖg Avq I e¨emv Avq †_‡K 22.9% Ges 

14.6% Avq nq| GLv‡b FY Ges ˆe‡`wkK UvKvi cwigvY 6.6% Ges FY MÖn‡Yi cwigvY 10.4%, Ab¨vb¨ †_‡K 

5.7% Avq nq (wPÎ-5.11)| 
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wPÎ-5.11: Lvbvi DcvR©‡bi Drm  

 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.16.2 Lvbvi e¨q 

Lvbvi e¨qmg~‡ni g‡a¨ K…wl‡Z e¨q GKwU cÖavb LvZ| GUv cÖavb †gŠwjK Pvwn`v Lv‡`¨i mv‡_ m¤ú„³| eZ©gv‡b 

cÖwZwU Lvbvq Lv`¨ Drcv`‡bi Rb¨ M‡o 59,042.6 UvKv e¨q K‡i| K…wl Kv‡h© 93.6% Lvbv M‡o 45,159.9 UvKv 

e¨q K‡i, 41% Lvbv FY cwi‡kv‡a 13,115.6 UvKv e¨q K‡i| 99.5% Lvbv ¯̂v ’̄̈  Lv‡Z M‡o 9,991.4 UvKv LiP 

K‡i, 78.1% Lvbv M‡o 13,318.9 UvKv wkÿvq e¨q K‡i| Ae ’̄vbwU mviwY-5.18 G †`Lv‡bv n‡q‡Q| 

 

GQvov Abyôvb I hvZvqv‡Z e¨q nq 5,198-6,663 UvKv K‡i| GQvov wewea Li‡Pi cwigvY 19972 UvKv hv 

10% Lvbv LiP K‡i| Lvbvi evwl©K †gvU Mo LiP 188,146.1 UvKv|  

 

mviwY-5.18: LvZ Abymv‡i Lvbvq e¨q 

Lvbvi e¨‡qi aiY Lvbv (%) UvKv †gvU e¨q (%) 

Lv`¨ 100 59,042.6 31.38 

Rvgv Kvco 97.8 8,403.3 4.47 

Ni evwo 42.7 7,370.7 3.92 

¯v̂¯’̈  99.5 9,991.4 5.31 

wkÿv 78.1 13,318.9 7.08 

‡hvMv‡hvM 98.2 6,663.0 3.54 

K…wlR 93.6 45,169.9 24.01 

FY cwi‡kva 41.0 13,015.6 6.92 

agx©q Drme 89.8 5,198.2 2.76 

Ab¨vb¨ 10.0 19,972.5 10.62 

‡gvU 100 188,146.1 100 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 
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Gme Lvbv Lv`¨, K…wl, wkÿv, FY cwi‡kv‡a I wPwKrmv h_vµ‡g 31.4%, 4%, 7.1%, 6.9% Ges 5.1% e¨q 

nq| Ab¨vb¨ Lv‡Z Aewkó 18.2% e¨q nq| wewfbœ Lv‡Z e¨‡qi nvi wPÎ-5.12 G †`qv n‡jv| 

 

 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.17 cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z AeKvVv‡gvmg~‡ni iÿbv‡eÿY 

cÖK‡íi wWRvBb Abymv‡i cÖwZwU Dc-cÖKí wbg©v‡Yi ci cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZÕi wbKU GUv‡K n Í̄všÍi Kiv 

nq| cÖ_g ermi GjwRBwW msiÿ‡Y mnvqZv K‡i| GQvov cieZx©‡Z GjwRBwW KvwiMwi mnvqZv cÖ̀ vb K‡ib| 

cÖwZ eQi GjwRBwW I cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ †hŠ_fv‡e Dc-cÖKí cwi`k©b K‡i †givgwZi cÖ‡qvRb 

wb×©viY K‡i| GB cÖKí AskMÖnYg~jKfv‡e wbwg©Z n‡q‡Q| ZvB GwU GjwRBwWÕi Ab¨vb¨ cÖK‡íi †_‡K wfbœagx©|  

 

5.4.18 cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZÕi f~wgKv I `vwqZ¡ 

5.4.18.1 cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZÕi mwnZ cÖKí DcKvi‡fvMxi m¤ú„³Zv 

এ কে  পািন ব াপনা সমবায় সিমিত অত  ণ িমকা পালন করেছ। পািন ব াপনা সমবায় সিমিত’র 
সদ গণ ক  ণয়ণ থেক  কের এর পিরচালন ও সংর ণ কাজ কের। তাই এ  সব কে র মােঝ বিশ  মি ত। 
পািন ব াপনা সমবায় সিমিত যমন পিরচালনার জ  সদ  সং হ কের, িহসাব সংর ণ কের, িশ েণর ব া 
হণ কের তমিন নারীর মতায়েন কাজ কের। পািন ব াপনা সমবায় সিমিত জনগণেক উ ু  করার ফেল এলাকার 

জনগণ সবা দানকারী িত ান থেক অিধক েযাগ িনেত পারেছ। 
 

cÖKí GjvKvi 76.9% DcKvi‡fvMx cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZÕi mvaviY m`m¨ wnmv‡e cy‡ivcywi m¤ú„³ Ges 

Av‡iv 15.36% DcKvi‡fvMxiv AvswkK fv‡e wKQzUv m¤ú„³| gvSvwi, wKQzUv A_ev mvaviY mnvqg~jK KvR‡K 

AvswkK wnmv‡e MY¨ Kiv n‡q‡Q| wbe©vnx KwgwUi m`m¨‡`i g‡a¨ 20.1% cy‡ivcywi Ges 3.3% AvswkK fv‡e 

m¤ú„³| cwiPvjb I msiÿY (IGÛGg) KwgwUi m`m¨‡`i gvÎ 2.9% cy‡ivcywi m¤ú„³| cÿvšÍ‡i 1.45% m`m¨ 

AvswkK †hvMv‡hvM iv‡Lb| †`Lv hvq ¸iæZ¡c~Y© c‡` m¤ú„³Zv evov‡bv cÖ‡qvRb| Ae ’̄v mviwY-5.19 G †`qv n‡jv| 

 

5.4.18.2 cvwb e¨e ’̄vcbv, Kvh©KvwiZv I mgm¨v 

cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ DcKvi‡fvMx‡`i Øviv wbe©vwPZ nq| mwgwZi m`m¨MY GjwRBwWÕi cÿ †_‡K 

e¨e ’̄vcbv Ges Dc-cÖKí iÿbv‡eÿY Ges msM„wnZ Znwej cwiPvjbvi Dci cÖwkÿY †c‡q‡Qb| mwgwZ 

wbqgvbyhvqx Dc-cÖK‡íi KvVv‡gv msiÿY I cwiPvjbv K‡ib| wKš‘ ch©vß cwigv‡b Znwej msM„nxZ bv nIqvq 

h_vh_ msiÿY Kvh©µg m¤úv`b Kiv hvq bv| 

31.38 

4.47 

3.92 

5.31 

7.08 

3.54 

24.01 

6.92 

2.76 

10.62 

wPÎ-5.12: LvZ Abymv‡i Lvbvi e¨q 
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mviwY-5.19: cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZÕi mwnZ Lvbvi m¤ú„³Zv 

m¤ú„³Zv 
m¤ú„³Zvi ¯Íi 

me©̀ v gvSvwi wKQzUv m¤ú„³ mg_©b Kwi 

mvaviY m`m¨ 76.9 95.1 95.4 86.4 

e¨e ’̄vcbv KwgwUi m`m¨ 20.1 3.4 3.2 13.6 

iÿYv‡eÿY I cwiPvjK KwgwUi m`m¨  2.9 1.5 1.4 

 
Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

mwgwZi m`m¨iv g~jZ: mvaviY m`m¨ wnmv‡e RwoZ _v‡Kb| G‡`i g‡a¨ 76.95% G f~wgKvq cy‡ivcywi Ges 

18.84% AvswkK Ask †bb| wbe©vnx KwgwUi 10-14% I 6.75% h_vµ‡g c~Y© Ges AvswkK fv‡e m¤ú„³ nb, 

cwiPvjb I msiÿY KwgwU‡Z 2.9% Ges 1.42% m`m¨ h_vµ‡g c~Y© I AvswkK fv‡e Ask †bb| cvwb e¨e ’̄vcbv 

mgevq mwgwZ KwgwU‡Z m¤ú„³Zv wPÎ-5.13 †`Lv‡bv n‡jv| 

 

 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.19 bvixi AwaKvi I AskMÖnY 

5.4.19.1 bvixi AwaKvi 

bvixi AwaKvi ev Í̄evq‡bi c`‡ÿc wnmv‡e cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ wbe©vnx KwgwUi Kg©c‡ÿ GK Z…Zxqvsk 

gwnjv m`m¨ AšÍf~©³ Kiv n‡q‡Q| †Kvb †Kvb ’̄v‡b cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZÕi †Pqvig¨vb wnmv‡e gwnjviv 

`vwqZ¡ cvjb Ki‡Q Ges Zviv wewfbœ cÖwkÿ‡Y AskMÖnY K‡i| A_© DcvR©bg~jK mnvqZv hv‡Z wbwðZ nq †m j‡ÿ¨ 

cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ KvR Ki‡Q| 

 

5.4.19.2 bvixi Kg©ms ’̄vb 

Lvbv mg~‡ni bvix‡`i A_© DcvR©bg~jK Kg©Kv‡Ûi AskMÖnY I my‡hvM wel‡q DcvË msMÖ‡n †`Lv hvq MÖvgxY 

cwigÛ‡j gwnjv‡`i Kv‡Ri my‡hvM e„w× †c‡q‡Q 78.2% †ÿ‡Î| cÖKí GjvKvi 55.6% †_‡K 93.0% Lvbvi 

gZvbyhvqx wewfbœ Kvh©Kv‡ji mvaviY Kv‡Ri my‡hvM †e‡o‡Q| Kg©ms ’̄v‡bi e„w×i Rb¨ cÖK‡íi mvaviY I wewkó 

Ae`vb wQj e‡j g‡b K‡ib 86.6% Lvbv| cÖK‡íi Aax‡b gvwUi KvR, Avqe×©Yg~jK cÖwkÿY BZ¨vw` bvixi 

Kg©ms ’̄vb I ÿgZvq‡b ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i‡Q| Aewkó †ÿ‡Î mvgvb¨ cÖfve †d‡j‡Q| Ae ’̄vwU mviwY-

5.20 G †`qv n‡jv| 
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mviwY-5.20: bvix‡`i Kg©ms ’̄vb 

cÖK‡íi cÖfv‡e 

Kg©ms¯’vb 

e„w×/Kvj Abyhvqx 

DËi`vZvi 

Lvbv 

gZvg‡Zi nvi 

Kg©ms¯’vb e„w×i Dci gZvgZ 

mvaviY Kg©ms¯’v‡bi 

Kvh©Kvj 

DËi`vbKvix Lvbvi 

g‡Z Kg©ms¯’vb e„w×i 

nvi 

Kg©ms¯’vb e„w×‡Z cÖK‡íi 

cÖfve (%) 

m‡e©v”P mvaviY 

1-3 gvm 33.0 1-3 gvm 74.8 33.9 54.1 

4-6 gvm 24.4 4-6 gvm 77.0 50.3 34.8 

7-9 gvm 19.5 7-9 gvm 93.0 51.2 33.3 

10-12 gvm 1.4 10-12 gvm 55.6 33.3 55.6 

‡gvU 78.2 75.1 42.2 44.4 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.19.3 bvixi Kv‡R AskMÖnY 

cÖKí GjvKvi 93.8% Lvbv cÖavb g‡b K‡i gwnjv‡`i Aax‡b M„n ’̄vjx ch©v‡q Kvh©µg h_v evox‡Z kvK meRx I 

dj Pvl, nvm-gyiMx, Miæ-gwnl cvjb, gvQ Pvl BZ¨vw`i my‡hvM †e‡o‡Q| gRyixwfwËK Av‡qi my‡hv‡M †e‡o‡Q g‡b 

K‡ib 1.8% Lvbv| cÖK‡íi Aax‡b gvwUi KvR, Avqe×©Yg~jK cÖwkÿY BZ¨vw` bvixi ÿgZvq‡b ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv 

cvjb K‡i‡Q| Aewkó †ÿ‡Î bMb¨ cÖfve K‡i‡Q| Ae ’̄vwU mviwY-5.21 G †`qv n‡jv| 

 

mviwY-5.21: bvixi Kg©ms ’̄vb Ges AwaKv‡ii Dci gZvgZ 

bvixi Kg©ms¯’v‡bi Dci gZvgZ Lvbvi AbycvZ 
Lvbv ch©v‡q Kg©ms¯’vb e„w× 93.8 

Kg©ms¯’v‡bi gRywi e„w× 1.8 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.20 cÖK‡íi cÖfv‡ei Dci ’̄vbxq RbM‡Yi gZvgZ 

cÖvq 73.6% Ges 23.8% cÖKí GjvKvi RbMY h_vµ‡g wek¦vm K‡i †h cÖK‡íi Aax‡b Dc-cÖKímg~n 

ev Í̄evq‡bi d‡j Lv‡j cvwbi cÖvc¨Zv Dc-cÖK‡íi cÖK…wZ Abyhvqx ¯̂vfvweK cwigv‡Y e„w× †c‡q‡Q| cvwb cÖvc¨Zvi 

e„w×i d‡j †m‡Pi myweav †e‡o‡Q Ges kvK-mâx Pv‡li Aax‡b Rwg †e‡o‡Q| GKUv bMY¨ msL¨K (2.6%) †jvK 

g‡b K‡i †h Ae ’̄v AcwiewZ©Z i‡q †M‡Q| welqwU mviwY-5.22 G †`qv n‡jv| 

 

mviwY-5.22: Lv‡j cvwbi Ae ’̄vb I e¨envi 

cÖvwbi cÖvc¨Zv 

DcKvi‡fvMxi nvi 

A‡bK mvaviY cwieZ©Y bvB 

Lv‡j ¯v̂fvweK e„w× 73.6 23.8 2.6 

†mP e¨e ’̄vi Dbœqb 78.9 18.9 2.2 

kvK mwâ Pv‡li ch©vq 71.1 17.6 11.3 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.21 cwi‡e‡ki Dci cÖfve 

AwaKvsk (97.8%) †jvK g‡b K‡i cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j RjR Rxe ˆewP‡Î weiƒc cÖfve c‡o bvB| Aek¨ GKwU 

†QvU Ask (2.2%) g‡b K‡i †h Lv‡j cvwbi cÖvc¨Zv  n«vm, b`x bvjvq cvwb cÖevn K‡g hvIqv, gv‡Qi †cvbv aivi 
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d‡j RjR m¤ú` n«vm †c‡q‡Q| mvwe©K we‡ePbvq †`Lv hvq †h cÖKí ev Í̄evqbKv‡j ’̄jR Rxe ˆewP‡Îi DciI 

weiƒc cÖfve c‡owb| 2.2% †jvK hviv ÿwZKviK cÖfve c‡o‡Q e‡j g‡b K‡ib, Zv‡`i g‡a¨ h_vµ‡g 50% Ges 

45.8% Lv‡j cvwb bv _vKv ev cÖevn bv _vKv‡K `vqx K‡ib (mviwY-5.23)| 

 

mviwY-5.23: Rxe ‰ewP‡Îi Dci cÖfve 

n«v‡mi KviY 

†bwZevPK DËi Gi AbycvZ 

DËi`vZv mvwe©K AbycvZ 

Lv‡j cvwb AcÖvßZv 50.0 1.1 

‡¯ªvZ cÖevn c~‡e©i gZ bvB 45.8 1.0 

gv‡Qi †cvbv aiv 41.70% 1.0 

f~-Dcwi ’̄ cwi‡e‡ki Dci †Kvb cÖfve †bB 100% 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 

 

5.4.22 †mev cÖ`vbKvix ms ’̄vmg~‡n mnvqZv cÖvwß 

cÖKí GjvKvq wewfbœ DcKvi‡fvMxiv mwgwZ‡Z AšÍfz©³ nIqvq, cÖwkÿY cvIqvq Ges †hvMv‡hv‡Mi DbœwZi d‡j 

wewfbœ †mev cÖ̀ vbKvix msMV‡bi mv‡_ AwaK nv‡i †hvMv‡hvM K‡i‡Qb| Zviv †mev myweavi AwaKvi m¤̂‡Ü 

IqvweKnvj  nIqvq AwaK nv‡i my‡hvM cv‡”Qb| G myweav mvwe©Kfv‡e 13.4% †e‡o‡Q| ¯̂v ’̄̈ , wkÿv, K…wl BZ¨vw` 

†ÿ‡Î G my‡hvM †e‡o‡Q 25-36.4% nv‡i| gvQ Pv‡li Rb¨ mnvqZv myweav 14%| Avqea©Yg~jK F‡Yi my‡hvM 

†e‡o‡Q 21.8%| mvwe©K Ae ’̄v wPÎ-5.14 †`qv n‡jv| 

 

 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019 
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5.4.23 `vwi‡ ª̈̀ i Dci cÖfve 

ক  এলাকার খা  হেণর উপর ত  সং েহ দখা যায় গেড় ায় 77 শতাংশ খানায় য পিরমাণ খা  হণ কের 
তােত দির তাসীমার (2111 িকেলাক াল) নীেচ খা  হণকারীর সং া 23%। সারিণ-5.24 িবিভ  দশেক ( ডসাইেল) 
খা  হেণর িচ  থেক দখা যায় য 77% খানা দাির সীমার উপের অবি ত (িচ -5.14)। িবিবএস খানা জিরপ 
2010 এ দখা যায় য, সারােদেশ 35.2% খানা দাির সীমার নীেচ অব ান করত। সাধারণত হাওড় ও অ া  নী  
এলাকার খানাস হ দাির সীমার নীেচ থােক। িক  তা সে ও ক  বা বায়েন ক  এলাকার দাির সীমার নীেচর 
খানাস েহর হার াস পেয়েছ। 
 
সারিণ-5.24: িবিভ  ডসাইেল খানায় হীত খাে র িকেলাক াল পিরমাণ 

ডসাইল িকেলাক াল দাির সীমা 

0-10 1943 2111 

11-20 2080 2111 

21-30 2198 2111 

31-40 2248 2111 

41-50 2264 2111 

51-60 2394 2111 

61-70 2559 2111 

71-80 2789 2111 

81-90 3295 2111 

91-100 3621 2111 

Drm: wmAviwWGm, Rixc, †deªæqvix-2019 

 
ক  এলাকায় খানাস েহ হীত খাে র শি র (িকেলাক াল) িত ডসাইেলর অব া িচ -5.15 এ দয়া হেলা। দাির  

সীমােরখা 23% খানায় অিত ম কের। 
 

 
Drm: wmAviwWGm, Rixc, †deªæqvix-2019 
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5.5 ফাকাস প আেলাচনা (FGD) 

15wU bgybv Dc-cÖK‡íi GdwRwWÕi gva¨‡g msMÖnxZ Z_¨vw` we‡kølY Kiv n‡q‡Q| Gi  g‡a¨ 01wU cvwb wb®‹vkb I 

†mP, 02wU  cvwb wb®‹vkb I msiÿY, 01wU eb¨v e¨e ’̄vcbv, 08wU  eb¨v e¨e ’̄vcbv I wb®‹vkb, 01 wU ivevi W¨vg 

I 01wU †mP GjvKv Dbœqb Dc-cÖKí| me KwU Dc-cÖK‡íi bxU DcK…Z GjvKvi cwigvY 1,000 †nt A_ev Zvi 

Kg hv wØZxq ÿz ª̀vKvi cvwb m¤ú` cÖK‡íi mv‡_ msMwZc~Y©| Z‡e ivevi W¨vg Dc-cÖK‡í †m‡Pi cvwb Pvwn`vi 

Zzjbvq †ekx nIqvq bxU DcK…Z Rwgi cwigvY 1,000 †nt Gi †P‡q wKQzUv †ekx (1,250 †nt)| Dc-cÖKímg~‡ni 

DcKvi‡fvMx‡`i msL¨v 1,848 n‡Z 20,271 Rb| Av‡jvPbv †_‡K cÖvß gZvgZ bx‡P †`qv n‡jv| Av‡jvPbvi 

wel` weeiY cwiwkó-4 G †`qv n‡jv| 

 

djvdj: 
 cvwb wb®‹vkb I †mP Dc-cÖK‡íi d‡j  GjvKvi Rjve×Zv mgm¨v ~̀ixf‚Z n‡q‡Q I †m‡Pi cvwbi cwigvY e„w× 

†c‡q‡Q| Gi d‡j dmj Drcv`b wbwðZ n‡q‡Q I gv‡Qi Drcv`b e„w×i m~‡hvM ˆZix n‡q‡Q| 

 cvwb wb®‹vkb I msiÿY Dc-cÖK‡íi d‡j GjvKvi Rjve×Zv mgm¨v ~̀ixf‚Z n‡q‡Q I †m‡Pi cvwbi cwigvY 

e„w× †c‡q‡Q| Gi d‡j dmj cvwb‡Z Zwj‡q bó nIqv †_‡K iÿv †c‡q‡Q| dwi`cyi AÂ‡j msiwÿZ cvwb‡Z 

cvU RvM †`qvi my‡hvM mywó n‡q‡Q| 

 eb¨v e¨e ’̄vcbv, wb®‹vkb I cvwbmsiÿY Dc-cÖK‡íi d‡j eb¨v cÖwZnZ n‡q‡Q, wb®‹vkb e¨e ’̄vi Dbœqb n‡q‡Q, 

†m‡Pi Rb¨ Lv‡j cvwbi cÖvc¨Zv e„w× †c‡q‡Q| d‡j  dmj myiwÿZ n‡q‡Q| cÖvK…wZK gv‡Qi Dci †Zgb †Kvb 

†bwZevPK cÖfve c‡owb Z‡e gvQ Pv‡li †ÿ‡Î D‡jøL‡hvM¨ BwZevPK cÖfve c‡o‡Q| 

 cvwb msiÿY (ivevi W¨vg): Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi c‡i GjvKvq †m‡Pi Rb¨ ch©vß cvwb cvIqv m¤¢e n‡q‡Q| 

 †mP GjvKv Dbœqb, Dc-cÖKí: cvwbi mwVK e¨env‡ii d‡j †mP LiP K‡g‡Q djkÖæwZ‡Z †mPvaxb Avevw` 

GjvKvi cwigvY e„w× †c‡q‡Q| 

 †Kv‡bv †Kv‡bv Dc-cÖK‡í wKQz ms®‹vi I AwZwi³ KvR cÖ‡qvRb| †hgb: †i¸‡jUi/cvwb msiÿY AeKvVv‡gvi 

†f›U msL¨v e„w×; K¨vW wm‡÷‡g cvwbi cÖvc¨Zv eRvq ivLvi Rb¨ b`x Lbb, †nWvi U¨vsK iÿvi Rb¨ b`xi cvo 

myiÿv KvR, f‚M© ’̄ cvBc jvB‡bi ˆ`N¨© e„w×; Lv‡ji cvo fv½b †iv‡a myiÿv KvR BZ¨vw`| 

 

5.6  আেলাচকেদর সােথ সা াৎকাের (KII) া  ত ািদ 

mgxÿvKv‡j 17 Rb ¸iæZ¡c~Y© e¨w³ hviv cÖKí cwiPvjb cÖYqb I ev Í̄evq‡b f~wgKv †i‡L‡Qb Zv‡`i mv‡_ 

Av‡jvPbv Kiv nq| Av‡jvPbv mvi-ms‡ÿ‡c †`qv n‡jv| 

 

Dc-cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b: cÖK‡íi AvIZvq ev Í̄evwqZ Dc-cÖKímg~‡ni g~j D‡Ïk¨ n‡”Q dm‡ji Drcv`b e„w× 

Z_v Dc-cÖKí GjvKvi Rbmvavi‡Yi Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM e„w×i gva¨‡g `vwi ª̀̈  we‡gvPb| Dc-cÖKímg~n 

ev Í̄evq‡bi d‡j K…wl I grm¨ Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, cÖK‡íi AvIZvq cÖwkÿY †c‡q cyiæl I gwnjviv  wewfbœ Avq 

ea©K Kv‡R AskMÖn‡Yi d‡j Zv‡`i Avq e„w× †c‡q‡Q| dmj Drcv`‡bi evavmg~n ỳi nIqvi Kvi‡Y Avevw` Rwgi 

cwigvY e„w× Z_v km¨ eûgywLKi‡Yi d‡j K…wlkÖ‡gi mgq e„w× cvIqvq K…wl w`bgRyi‡`i Kv‡Ri my‡hvM e„w× 

†c‡q‡Q| grm¨ wel‡q cÖwkÿ‡Yi d‡j gvQ Pv‡l Kg©ms ’̄vb e„w× †c‡q‡Q| †Kvb †Kvb Dc-cÖK‡í euva wbg©v‡Yi d‡j  

†hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœq‡b K…wl c‡Y¨i b¨vh¨ g~j¨ cÖvwßi cvkvcvwk cwienb Lv‡Z Kg©ms ’̄vb I Avq e„w× †c‡q‡Q| 

RbM‡Yi Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi d‡j `vwi ª̀̈  n«vm ‡c‡q‡Q| Dc-cÖK‡íi AvIZvq Dc‡iv³ Kvh©µg Øviv cÖK‡íi 

D‡Ï¨k¨ e Í̄evwqZ n‡q‡Q| Av‡jvPbvi wel` weeiY cwiwkó-5 G †`qv n‡jv| 
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cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j DcKvi: 

 cvwb wb®‹vkb I †mP Dc-cÖKímg~‡n Lvj cyb: Lb‡bi d‡j e„wói cvwb‡Z dmj Zwj‡q bó nIqv †_‡K iÿv 

cv‡”Q| cvkvcvwk Lvjmg~‡n cvwbi cÖvc¨Zv e„w× †c‡q‡Q| d‡j Avevw` Rwg mn †mPvaxb Rwgi cwigvY e„w× 

†c‡q‡Q| Lvjmg~‡n gvQ Pvl Kiv m¤¢e n‡”Q;  

 cvwb wb®‹vkb I msiÿY Dc-cÖK‡í  Lvj cyb:Lbb Ges cvwb msiÿY KvVv‡gv wbg©v‡Yi d‡j Rjve×Zv mgm¨v 

wbim‡Yi cvkvcvwk Lv‡j ch©vß cwigvY †m‡Pi cvwb msiÿY Kiv m¤¢e n‡”Q| d‡j ÿiv I †m‡Pi cvwbi Afve 

RwbZ Kvi‡Y dm‡ji ÿwZ jvNe n‡q‡Q; 

 eb¨v e¨e ’̄vcbv, wb®‹vkb I cvwbmsiÿY Dc-cÖK‡í Lvj cyb:Lbb I †i¸‡jUi wbg©v‡Yi d‡j dmj 

AvMvg/‡gŠmywg eb¨v, Rjve×Zv I ÿiv RwbZ ÿwZ n‡Z iÿv cv‡”Q| G ai‡Yi Dc-cÖK‡í cÖvK…wZK gv‡Qi 

cÖvc¨Zv wKQzUv K‡g †M‡jI gvQ Pvl e„w×i d‡j gv‡Qi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q; 

 cvwbmsiÿY (ivevi W¨vg) Dc-cÖK‡í e¨cK GjvKv †mP myweav cvIqvi Kvi‡Y cwZZ Rwg †m‡Pi AvIZvq 

G‡m‡Q Ges ÿiv RwbZ ÿwZ jvNe n‡q‡Q; 

 †mP GjvKv Dbœqb (K¨vW) Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j cvwbi mwVK e¨envi nIqvq †mP LiP K‡g‡Q| d‡j   

cwZZ Rwg †m‡Pi AvIZvq G‡m‡Q Ges ÿiv RwbZ ÿwZ jvNe n‡q‡Q; 

Dc-cÖK‡íi bKkv: ‡Kvb GjvKvq K…wl Drcv`‡b cvwbm¤ú` welqK mgm¨v I SuywKmg~n (AvMvg I †gŠmywg eb¨v, 

Rjve×Zv, ÿiv, †m‡Pi cvwbi Afve) wbim‡Yi Rb¨ Dc-cÖKí MÖnY Kiv n‡q _v‡K| Dc-cÖKímg~n ev Í̄evq‡b 

bKkvmg~n GjvKvi DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ Av‡jvPbvi gva¨‡g Zv‡`i gZvg‡Zi wfwË‡Z cÖbqY Kiv n‡q‡Q| d‡j 

Dc-cÖKí GjvKvi cvwb m¤ú` msµvšÍ mgm¨v wbim‡Y bKkvmg~n h_vh_ I †UKmB e‡j we‡ewPZ|  

 

cÖKí ev Í̄evq‡b A_© mieivn: cÖKíwU RvBKvi A_©vq‡b ev Í̄evwqZ| cÖKí ev Í̄evq‡b cÖ‡qvRbxq A_© wbqwgZ I 

mgqgZ mieivn n‡q‡Q| G msµvšÍ †Kvb RwUjZvi m¤§yLxb n‡Z nqwb|  

 

cÖK‡íi AvIZvq cÖwkÿY I AR©b: cÖK‡íi AvIZvq Dc-cÖK‡íi cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ, DcKv‡fvMx I 

GjwRBwWÕi mswkøó Kg©KZ©vMY cÖwkÿY †c‡q‡Qb| cÖwkÿ‡Yi djvdj wb¤œiƒc: 

 cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZÕi mwgwZ cwiPvjbv I e¨ ’̄vcbv, cvwb m¤ú` AeKvVv‡gv cwiPvjbv I 

iÿYv‡eÿY mn cÖ‡qvRbxq wel‡q Ávb I `ÿZv e„w× †c‡q‡Q; 

 mwgwZi DcKvi‡fvMx m`m¨MY wewfbœ Avq ea©K Kv‡Ri cÖwkÿY cvIqvi d‡j Zv‡`i Kg©ms ’̄vb I Avq e„w× 

†c‡q‡Q; 

 GjwRBwW Kg©KZ©vMY µq msµvšÍ cÖwkÿYmn Dc-cÖKí ev Í̄evqb m¤úwK©Z bvbv wel‡q cÖwkÿY cvIqvi 

Kvi‡Y Zv‡`i  mÿgZv e„w× †c‡q‡Q| 

 

Dc-cÖKí cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡Y DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY: cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ Dc-cÖKí 

cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡Y mwµq f‚wgKv cvjb Ki‡Q| cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY Dc-

KwgwU G KvR mgvav K‡i| cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY Znwe‡ji Øviv †¯̂”QvkÖ‡gi 

gva¨‡g †QvU Lv‡Uv iÿYv‡eÿY KvR K‡i| DcKvi‡fvMxMY Pvu`v cÖ̀ v‡bi gva¨‡g G Znwej MVb K‡i| GQvov Zviv 

†h me D‡`¨vM MÖnY K‡i Zvi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨¸wj bx‡P †`qv nj: 
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dmj Drcv`b e„w×‡Z M„nxZ D‡`¨vMmg~n:  

 K…wl cY¨ cwienb myweav e„w×i Rb¨ †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb; 

 Avq ea©K Kv‡Ri Rb¨ ÿz ª̀ FY cÖ`v‡bi e¨e ’̄v Kiv; 

 K…wl cY¨ evRviRvZ Ki‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq ’̄v‡b evRvi wbg©vY Kiv; 

 K…lK‡`i K…wl hš¿vw` (hvwš¿K jv½j I gvovB hš¿) I DcKiY (DbœZ exR I mvi) mieivn Kiv; 

 AwaK msL¨K DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ Avq ea©K Kv‡Ri cÖwkÿ‡Yi Av‡qvRb Kiv| 

 

dmj Drcv`b I Dbœqb Kv‡R mnvqZvg~jK D‡`¨vM: 

 DbœZ Rv‡Zi exR cÖvwß, DcKiY µ‡q mn‡R FY cÖvwß, K…wl cY¨evRviRvZKi‡Y cÖ‡qvRbxq iv Í̄v Nv‡Ui 

wbg©vY| 

 DbœZ Rv‡Zi exR mieivn, DcKiY µ‡q mnR FY myweav cÖ̀ vb| 

 bZzb evRvi wbg©vY/we`¨gvb evRvi ms®‹vi| 

 Rxeb gvb Dbœq‡b D‡`¨v‡Mi Avq ea©K Kg©Kv‡Ûi Dci cÖwkÿ‡Yi cvcvcvwk AskMÖnYKvix‡`i mswkøó wel‡q 

DcKiY mieivn Kiv| †hgb-†mjvB cÖwkÿ‡Yi ci AskMÖnYKvix‡`i †mjvB †gwkb mieivn| 

 nvum-gyiMx cvj‡bi Dci cÖwkÿ‡Yi ci AskMÖnYKvix‡`i DbœZ Rv‡Zi nvum-gyiMx mieivn BZ¨vw`| 

 DcKvi‡fvMx‡`i ¯̂vÿiZv e„w×i Rb¨ eq¯‹ wkÿvi e¨e ’̄v Ges DbœZ ¯̂v ’̄̈  †mev cÖvwßi myweav, cÖv_wgK wPwKrmv 

I cÖRbb ¯̂v ’̄̈  wel‡q cÖwkÿY Kg©m~wP, hvZvqvZ e¨e ’̄vi Dbœqb, KvwiMwi cÖwkÿY cÖf…wZi Kg©m~wPi Av‡qvRb 

Kiv| 

 

Av‡jvPKMY cÖK‡íi wb‡¤œv³ mej w`Kmg~n I ỳe©j w`Kmg~n Av‡jvPbv K‡ib: 

mej w`Kmg~n: K…wl I grm¨ Drcv`b e„w×, RbM‡Yi Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi gva¨‡g `wi ª̀Zv n«vmKiY| Dc-cÖKí 

cwiKíbv I ev Í̄evq‡b RbM‡Yi mwµq AskMÖnY| 

 eUg Avc G‡cÖvP Gi cÖ‡qvM; 

 mgvR wfwËK Dbœqb; 

 RbM‡Yi `vwi ª̀̈  we‡gvP‡bi Dci Av‡jvKcvZ; 

 Dbœq‡bi g~javivq bvixi AskMÖnY Ges 

 f‚-c„ô ’̄ cvwbi e¨env‡ii Kvi‡Y cwi‡ek evÜe| 

 

~̀e©j w`Kmg~n: 

 `xN©‡gqv`x cwiKíbvi Afve; 

 cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZÕi mwVK †bZ…Z¡ wbe©vP‡b ivR‰bwZK m¤ú„³Zv; 

 Rjevqy cwieZ©‡bi cÖfve †gvKv‡ejvi mvg‡_©i Afve; 

 Dbœqb Kg©Kv‡Û Dbœqb ms ’̄vmg~‡ni g‡a¨ mgš‡̂qi Afve Ges 

 cÖK‡í wbqg Abyhvqx Dc-cÖK‡íi DcKvi‡fvMxMY Awd‡mi Rb¨ Rwg wb: ¯̂v_© Aby`vb Ki‡eb| wKQz Dc-

cÖK‡í Rwg bv cvIqvi Kvi‡Y I Dchy³ ’̄vb wbe©vP‡b e¨_©Zvi Kvi‡Y 27wU mwgwZ Awdm cÖKí †gqv‡` wbg©vY 

Kiv nqwb|  

 

el©vi c~‡e© I c‡i †hŠ_ AeKvVv‡gv cwi`k©b: cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZÕi m`m¨ I GjwRBWÕi mswkøó 

Kg©KZ©vMY †hŠ_ cwi`k©‡Yi gva¨‡g Dc-cÖK‡íi iÿYv‡eÿYRwbZ mgm¨v wPwýZ K‡i Zvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v 

MÖnY K‡ib| 
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¸iæZ¡ wel‡q civgk©: AeKvVv‡gvmg~‡ni †UKmB cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ wbqwgZ I mgvqvšÍ‡i iÿYv‡eÿY 

wbwðZ Ki‡Z n‡e| cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡Y cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ I DcKvi‡fvMx‡`i mwµq AskMÖnY 

wbwðZ Ki‡Z n‡e| Dc-cÖK‡íi D‡Ïk¨ mva‡b AeKvVv‡gvi cwiKíbv I ev Í̄evqb RwbZ ÎæwUmg~n cwi`k©‡Yi 

gva¨‡g wPwýZ K‡i Zv mgvav‡bi e¨e ’̄v wb‡Z n‡e Ges K…lK hv‡Z Zvi Drcvw`Z c‡Y¨i mwVK g~j¨ cvq †mRb¨ 

ga¨mË¡‡fvMx‡`i cÖfve n«vm Kiv `iKvi| †mj‡ÿ¨ K…lK I †fv³vÕi gv‡S mivmwi †hvMv‡hvM ’̄vcb Kiv †h‡Z 

cv‡i| AvšÍ:bMi †Uªbmg~‡n GKwU kxZvZc wbqwš¿Z Kvgiv ms‡hvM Kiv ‡h‡Z cv‡i hvi gva¨‡g ‡`‡ki wewfbœ 

GjvKv n‡Z K…lK Zvi Drcvw`Z cPbkxj cY¨ (†hgb-ivRkvnxi Avg, iscy‡ii Avjy, kÖxg½‡ji Avbvim I †jey, 

h‡kv‡ii mwâ) cÖwZw`b ivRavbx‡Z cvVv‡Z cvi‡eb| Gi d‡j ª̀æZ I Kg Li‡P cY¨ cwienb m¤¢e n‡e Ges 

ga¨mË¡‡fvMx bv _vKvq K…lK Zvi c‡Y¨i b¨vh¨ g~j¨ cv‡eb|  

 

cÖKí cwiPvj‡Ki `ß‡i mvÿvrKvi MÖnY †gŠjfxevRvi wbe©vnx cÖ‡KŠkjxi `ß‡i mvÿvrKvi MÖnY 

 

5.7 ানীয় পযােয় কমশালা হেত া  ত ািদ  

e„nËi gqgbwmsn, wm‡jU I dwi`cyi GjvKvq ÿz ª̀vKvi cvwb m¤ú` Dbœqb cÖKí (2q ms‡kvwaZ) cÖK‡íi cÖfve 

g~j¨vqb mgxÿvi Rb¨ GKwU ’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjv 26/02/2019 Bs Zvwi‡L GjwRBwWÕi ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjxÕi 

mfvcwZ‡Z¡ AvÂwjK cÖwkÿY †K‡› ª̀i cÖwkÿY K‡ÿ AbywôZ nq| Kg©kvjvi wel` weeiY cwiwkó-6 Ges 

AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv cwiwkó-7 G †`qv n‡jv| Av‡jvPbvi mvims‡ÿc bx‡P †`qv n‡jv| 

1. K¨vW Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j dm‡ji †mP LiP D‡jøL‡hvM¨ cwigvY K‡g‡Q| 

2. Dc-cÖK‡íi d‡j b`xi cvwb †mP Kv‡R I grm¨ Drcv`‡b e¨eüZ nIqvq dmj I grm¨ Drcv`b D‡jøL‡hvM¨ 

cwigvY e„w× †c‡q‡Q Ges dm‡ji Drcv`b cÖvq wØ¸b e„w× †c‡q‡Q|  

3. cÖK‡íi AvIZvq DcKvi‡fvMxiv wewfbœ wel‡q cÖwkÿY MÖnY Kivq Zv‡`i Ávb I `ÿZv e„w× †c‡q‡Q| 

4. K¨vW Dc-cÖK‡í g~j b`x‡Z bve¨Zv K‡g hvIqvq b`x n‡Z ch©vß cwigvY cvwb cÖvwß‡Z mgm¨v n‡”Q| mgm¨v 

wbim‡Y G‡cÖvP P¨v‡bj Lbb Kiv `iKvi|  

5. K¨vW Dc-cÖK‡í †nWvi U¨vsK wbg©v‡Y b`xi fv½b Ae ’̄v we‡ePbv Kiv `iKvi| 

6. K¨vW Dc- cÖK‡íi f‚Mf©̄ ’ cvBc jvBb m¤úªmviY Kiv cÖ‡qvRb| ivBRvimg~‡n †Kvb cÖwZiÿvg~jK e¨e ’̄v bv 

_vKvq Rwg L‡Û cvwb e¨e ’̄vcbvq weNœ n‡”Q| ivBRv‡ii cÖwZiÿvg~jK e¨e ’̄vi Rb¨ cÖKí n‡Z mn‡hvMxZv 

cÖ‡qvRb| 
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7. cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ fe‡bi cv‡k K…wl hš¿vw` ivLvi e¨e ’̄v Kiv `iKvi Ges †mBmv‡_ cÖKí KZ…©K 

cÖ‡qvRbxq hš¿vw` mieivn Kiv `iKvi| 

8. 2009 mv‡j jxR AvBb ms‡kvab nIqvq Dc‡Rjv cÖkvmb RjvkqÕ‡K AwaKvsk‡ÿ‡Î Z…Zxq cÿ‡K jxR cÖ`vb 

Ki‡Q| d‡j cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ ÿwZMÖ ’̄ n‡”Q| GwU cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZÕi Rb¨ cyb: 

we‡ePbv Kiv `iKvi|  

9. Dc-cÖKí GjvKvq Lvj Lbb, evua wbg©vY I cvwb wbqš¿K AeKvVv‡gvmg~n wbg©v‡Yi d‡j †Kvb †Kvb ’̄v‡b 

†hvMv‡hvM e¨e ’̄vi D‡jøL‡hvM¨ Dbœqb n‡q‡Q| 

10. MÖvgxY RbM‡Yi Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM e„w×i d‡j Av_©-mvgvwRK Dbœqb n‡q‡Q| 

11. cÖKí n‡Z GKB e¨w³ hv‡Z GKvwaK cÖwkÿY bv cvq †m wel‡q mRvM _vK‡Z n‡e| 

12. ̄ í̂ cwim‡i †mŠi we ỳ¨‡Zi Øviv cv¤ú Pvjbvi Rb¨ cvBjU cÖKí MÖnY Kiv `iKvi| 

13. ch©vqµ‡g we`¨gvb Aviwmwm cvBcmg~n wcwfwm cvBc Øviv cÖwZ ’̄vcb K‡i cvwb wj‡KR mgm¨vi mgvavb Kiv 

†h‡Z cv‡i| 

14. Dc-cÖKí GjvKvi gwnjv‡`i ¯̂vej¤̂x nIqvi Rb¨  †mjvB, eøK-evwUK I emZ evwoi Av‡kcv‡k mwâ Pvl 

wel‡q AwaK nv‡i cÖwkÿY †`qv GKvšÍ cÖ‡qvRb| 

15. cÖKí n‡Z Rym ‰Zix †gwkb mieivn K‡i Av‡qi e¨e ’̄v Kiv †h‡Z cv‡i| 

16. K…wl m¤úªmviY Awa`ßi Lvgvi hvš¿xKi‡Yi gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w×Ó cÖK‡íi AvIZvq K…wl hš¿cvwZ µ‡q 

mwgwZmg~n‡K 50% fZ‚©Kx cÖ̀ vb K‡i| cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZmg~n G my‡hvM wb‡Z cv‡i| 

17. Dc-cÖKí GjvKvq Drcvw`Z K…wlRvZ c‡Y¨i myôz evRviRvZKi‡Yi Rb¨ †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœq‡bi Dci 

¸iæZ¡  Av‡ivc Kiv nq| 

18. cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ m`m¨‡`i Dc-cÖKí I mwgwZ cwiPvjbvq AwaKZi `ÿZv e„w×i Rb¨ wbqwgZ 

cÖwkÿY Kg©m~Pxi `iKvi| 

19. cvi¯úwiK wkLY-Gi Dci ¸iæZ¡ Av‡ivc Kiv nq| Gi d‡j Dc-cÖKí cwiPvjbvq ~̀e©j we‡ewPZ cvwb 

e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZmg~n fv‡jv cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZmg~n n‡Z AwfÁZv AR©b Ki‡Z cvi‡e| 

 

5.8 কে র িশ ণ কায ম সং া  ত ািদ 

cÖKí GjvKvq wewfbœ Dc-cÖK‡í ch©vqµ‡g 47783 

Rb bvix, 110830 Rb cyiæl †gvU 158613 Rb 

(ত - এম.আই.এস িরেপাট)DcKvi‡fvMx‡`i‡K 

wewfbœ  Avqea©K g~jK h_v  K…wl Drcv`b e„w×, 

grm¨  Pvl, kvKmvwâ Drcv`b, nuvm-gyiMx cvjb, 

cÖvwYm¤ú` cvjb, `wR©i KvR cÖf…wZ cÖwkÿY ‡`qv 

n‡q‡Q| d‡j cÖKí GjvKvq Kg© PÂjZvi m„wó 

n‡q‡Q| c~‡e© †hLv‡b GKR‡bi DcvR©‡b msmv‡i 

Uvbv‡cv‡o‡b _vKZ, hv‡K e‡j byb Avb‡Z cvbZv 

dzivq; †mLv‡b eZ©gv‡b cyiæ‡li cvkvcvwk bvixiv 

cÖwkÿY I cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ †_‡K FY 

myweav wb‡q nvum-gyiMx cvjb, evwoi Avw½bvq kvK-mwâ  Drcv`b, Miæ QvMj cvjb, `wR©i KvR K‡i gv‡m  

6,000/- UvKv †_‡K 20,000/- UvKv ch©šÍ M‡o DcvR©b Ki‡Qb| D³ DcvwR©Z UvKv w`‡q  FY cwi‡kv‡ai 
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cvkvcvwk mšÍvb‡`i covïbv LiP Pvwj‡qI wb‡Ri cQ‡›`i Kvco,Mqbv †_‡K ïiæ K‡i msmv‡i cÖ‡qvRbx mvgMÖx 

µq Ki‡Z mg_© n‡”Qb| †KD †KD †QvU LvU e¨emvq wb‡qvwRZ n‡q‡Qb| Ab¨ w`‡K bvix‡`i AvZœwbf©ikxjZv 

e„w×i d‡j Zv‡`i gZvg‡Zi cÖavb¨ e„w× †c‡q‡Q, cwievi I mgv‡R MÖnY †hvM¨Zv e„w×i cvkvcvwk AvZœgh©v`v e„w× 

cv‡”Q| cÖfve g~j¨vqbKv‡j wewfbœ GdwRwWÕ‡Z G wel‡q AMÖMwZ wel‡q D‡jøL Kiv n‡q‡Q| 

 

5.9 িবধািদ টকসই করার জ  মতামত (Exit Plan) 

ক  থম থেকই অংশ হণ লক পদে েপর মা েম বা বািয়ত হেয়েছ এবং ক  ণয়ন এ িডজাইেন পািন 
ব াপনা সমবায় সিমিত ও ানীয় জনগেণর মতামত হণ করা হেয়েছ। িত উপ- ক  সমাি র পর এ  পািন 
ব াপনা সমবায় সিমিত’র িনকট পিরচালন ও সংর েণর জ  হ া র করা হয়; িক  কািরগরী সহায়তার জ  িত 

বৎসরই াক বষা এবং বষা পরবত  পিরদশেনর ব া রেয়েছ। 
 
িত উপ- কে  উপকারেভাগীেদর থেক চ দা িনেয় এক  িঁজ গেড় তালা হেয়েছ এবং এ িঁজ ক  সংর েণ ও 

পিরচালেণ সহায়তা করেছ। সংর েণর জ  যখন বশী টাকার েয়াজন হয় তখন এ িঁজ অ ল হেয় পেড় এবং 
এে ে  সরকাির সহায়তার েয়াজন দখা দয়। 
 
ক  অংশদারী লক হওয়ায় এ েলা টকসই ভােব উপকার িদে । এ েলা পািন ব াপনা সমবায় সিমিত’র িনকট 

হ া র করা সে ও, এলিজইিড ক ক েয়াজনীয় কািরগরী সহায়তা দান উপ- ক স হেক যথাযথ ভােব কায ম 
রাখার জ  িমকা রাখেছ। পিরচালন ও র ণােব ণ (পওর) কিম র অংশদারী  বাড়ােল এটা আরও উপেযাগী হেব। 
 
5.10 ক  এলাকায় অ া  সং াক ক বা বািয়ত সমজাতীয় ক প/কম চী সং া  ত ািদ 

উপ- ক স েহর এলাকা 1,000 হ েরর চেয় কম হওয়ায় অ া  সং া এই এলাকায় িনিদ  ক  হণ কের নাই 
ফেল কান ততা দখা যায় িন। এলিজইিড এবং পািন ব াপনা সমবায় সিমিত’র উে ােগ, িডএই, মৎ  ও সমবায় 
অিধদ েরর সহায়তায় উপকারেভাগীেদর স মতা ি র িশ ণ দান করা হেয়েছ এবং এ সকল িত ান িবিভ  
িবষেয় পরামশ দান কের যাে । মা  িবেবচ  কে র ভাব পযােলাচনা কের িতেবদেন অ  করা হেয়েছ।  
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ষ  অ ায় 
কে র উে  অজেনর অব া পযােলাচনা 

6.1 কে র উে ে র আেলােক অজন 

কে র বইজলাইন সমী া এবং িবেবচ  ভাব ায়ন সমী া হেত া  ত -উপা  পযােলাচনা বক কে র 
উে  ও অজেনর িচ  িন পঃ 

কে র উে  অজন 
১. িষ ও মৎ  উৎপাদন ি  
১.১ িষ উৎপাদন কে র ফেল ন না উপ- ক  এলাকায় খানা িত িষ উৎপাদন 2.60 

টন হেত ি  পেয় ৪.68 টেন উ ীত হেয়েছ। ফল িতেত ন না উপ-
কে  মাট শ  উৎপাদন 75,092 টন হেত ি  পেয় 135,085 টন 

হেয়েছ (ত  উৎসঃ wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019, িচ -5.৭)। 

কে র ফেল শ  উৎপাদেনর িতব কতাস হ র হওয়ায়  শ  
িব ােস পিরবতন হেয়েছ। এর ফেল শ  িনিবড়তা  ১৩৭% হেত ি  
পেয় ২1০% হেয়েছ। বতমােন দেশর শ  িনিবড়তা 194% 

(িবিবএস), (ত  উৎসঃ wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019, িচ -
5.4)। 

১.২ মৎ  উৎপাদন ি  কে র আেগ মৎ  চােষ জিড়ত খানা িছল ২২.৩% যা বতমােন ায় 
৪০%। কে র আওতায় জনগণ মৎ  চাষ িবষয়ক িশ ণ পাওয়ার 
ফেল মৎ  উৎপাদন ি  গেয়েছ। বতমােন খানা িত ই জাতীয় 
মােছর গড় উৎপাদন 24.07 কিজ যা কে র আেগ িছল 7.03 কিজ। 

২. উপকারেভাগী চািলত টকসই ামিভি ক পািনস দ ব াপনা অবকাঠােমা এবং াকার পািনস দ উ য়েনর 
মা েম কমসং ান ি  এবং দাির  াসকরণ 

২.১ কমসং ান ি  ক  এলাকায় িষ হে  জনগেণর ধান কমসং ান। ক  
বা বায়েনর ফেল শ  উৎপাদন ও িনিবড়তা ি  পেয়েছ। ফল িতেত 

িষ িমেকর কমসং ান 53% ি  পেয়েছ (ত  উৎসঃ উপ-
কে র স া তা যাচাই সমী া িতেবদন, এলিজইিড)। পাশাপািশ 

মৎ  চাষ ও গবািদপ  পালন খােত কমসং ান উে খেযা  হাের ি   
পেয়েছ। কে র আওতায় িশ েণর ফেল িবিভ  আয়বধক কােজ 

জনগেণর কমসং ােনর েযাগ ব লাংেশ ি  পেয়েছ। 

২.২ দাির  াস ক  এলাকায় বতমােন ায় ৭৭% খানা দাির  সীমার উপের অব ান 
করেছ (ত  উৎসঃ wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019, িচ -৫.4)। 
এ  খানা িত খা  হেণর (2111 িক.ক ালির) িভি েত িনণয় করা 
হেয়েছ। ক  এলাকায় কমসং ান ি  দাির  ােস সহায়ক িমকা 
পালন করেছ। িবেবচ  খানা জরীপ 2010 অ যায়ী দেশ 35.2 শতাংশ 
দাির সীমার নীেচ অব ান করত। 

২.৩ ািত ািনক উ য়ন ক  বা বায়েনর িত  ধােপ কে র িবধােভাগী জনগণ অংশ হণ 
কের। কে র আওতায় গ ত িবধােভাগীেদর সংগঠন “পািন 
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কে র উে  অজন 
ব াপনা সমবায় সিমিত” াকার পািন স দ অবকাঠােমা 

পিরচালনা ও র ণােব ণ কােজ সি য় ভােব অংশ হণ করেছ। 
কে র ফেল িবিভ  সবাদানকারী িত ােনর সহায়তার ার উ ু  

হওয়ায় উপকারেভাগী জনগণ সহেজই িবিভ  সবা হণ করেত 
পেরেছন। 

২.৪ নারীর মতায়ন নীিতমালা অ যায়ী পািন ব াপনা সমবায় সিমিত সদ েদর কমপে  
এক- তীয়াংশ নারী সদ  রেয়েছ। নারী সদ গণ কে র আওতায় 
িবিভ  আয়বধক কমকাে র িশ ণ পেয় াবল ী হেয়েছ। এর ফেল 
উ য়ন কমকাে  নারীর অংশ হণ িনি ত হেয়েছ যা নারীর মতায়ন 
িনেদশক। কান কান উপ- কে  পািন ব াপনা সমবায় সিমিত’র 
মিহলা সদ  সভাপিত িহেসেব দািয়  পালন করেছ। 

২.৫ জীবন যা ার মান ি  ক  এলাকায় জনগেণর জীবন মা ার মান উে খেযা  হাের ি  
পেয়েছ। ক চাবাড়ীর সং া 46.4% (ত  উৎসঃ বইজলাইন-2002)। 

হেত াস পেয় 6.9% হেয়েছ। অপরিদেক প কা  বাড়ীর সং া 1.2% 
হেত ি  পেয় 6% হেয়েছ (ত  উৎসঃ wmAviwWGm, Rixc, 

ফ য়ারী-2019, িচ -৫.2)। 

হ ালীেত িনরাপদ পািনর বহার হার 89.4% হেত ি  পেয় 96% 
হেয়েছ (ত  উৎসঃ wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019, িচ -৫.৩)। 

কে র েব ািনটারী পায়খানার বহার হার িছল 28.2% যা 
বতমােন 79.8% (ত  উৎসঃ wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-2019, 

িচ -৫.৪)। 

২.৬ পিরেবেশর উপর  ভাব কে র ারা জলাব তা াস পেয়েছ। িক  এর ফেল জলজ ািণ ও 
উি েদর উপর তমন কান িব প ভাব পেড় নাই । কান কান ে  
ইিতবাচক ভাব পিরলি ত হেয়েছ।  

3.  1 ল  30 হাজার হ র চাষেযা  জিমর পািন ব াপনা উ িতকরেণর মা েম বািষক 1 ল  84 হাজার টন 
অিতির  দানাদার খা শ , 1 ল  45 হাজার টন অদানাদার শ  এবং 10 হাজার টন মৎ  উৎপাদন ি করণ 
3.1 দানাদার শ  উৎপাদন ি  ক  এলাকায় মাট 115,125  উপকারেভাগী খানা আেছ। (িপিসআর, 

া-15, উে -িব) এসব খানায় এখন অিতির  ১ ল  ৯২ হাজার টন 
দানাদার শ  উৎপ  হে , যা ল মা ার চেয় বশী। 

3.2  অদানাদার শ  উৎপাদন ি  ক  এলাকায় অিতির  অদানাদার শ  উৎপাদন হেয়েছ ৬৪ হাজার 
টন যা পিরক না থেক কম, অিধকাংশ এলাকা নী  হওয়া পিরকি ত 
পিরমাণ বিশ িছল (ত  উৎসঃ wmAviwWGm, Rixc, ফ য়ারী-
2019)। 

3.3   মৎ  উৎপাদন ি  ক  এলাকায় চােষর মৎ   উৎপাদন  2097 টন ি  পেয়েছ, এছাড়া 
িক  া িতক মােছর ি  হেয়েছ। এ ি  লিজক াল মওয়ােকর সােথ 
স িত ণ।  

 



 

  া-54 

স ম অ ায়  
SWOT িবে ষণ 

7.1 কে র সবলিদক, বলিদক, েযাগ ও িঁক িবে ষণ 

সবলিদক বলিদক 

 জাতীয় পািন নীিত’র (1999) সােথ স িত রেখ াকার 
পািন স েদর উ য়ন সাধন করা হে ; 

 পািন ব াপনা সমবায় সিমিত ামীণ আথ-সামািজক 
উ য়েণর সহায়ক িভি  িহেসেব িতি ত হেয়েছ। এর 
মা েম সমাজ িভি ক উ য়ন কমকা  করা স ব হে ;  

 পািন ব াপনা সমবায় সিমিত অবকাঠােমা পিরচালনা ও 
র ণােব ণ করেছ; 

 ক  এলাকায় জলাব তা াস পেয়েছ ও ব া শমন 
হেয়েছ  সচ িবধা ি  পেয়েছ;  

 িষ উৎপাদন ি  এবং যাগােযােগর উ য়েনর ফেল আয় 
ি  হেয়েছ যা জীবন মান উ য়েন সহায়ক হেয়েছ; 

 পািন ব াপনা সমবায় সিমিতর এক তীয়াংশ মিহলা 
সদ  অ  িনি ত করা হেয়েছ এবং 

 িবিভ  আয় বধক িশ ণ হণ এবং ঋণ িবধার মা েম 
নারীেদর আ িনভরশীল হওয়ার েযাগ ি  হেয়েছ। 

 াথিমকভােব 215  উপ- ক  বা বায়েনর পিরক না 
হণ করা হেলও পরবত েত এলাকার চািহদার িভি েত 

242  উপ- ক  বা বায়ন করা হয় এবং অিতির  
িতন বৎসর য় হয়; 

 মৎ  উৎপাদেনর াথিমক ল মা া িছল 10,000 টন। 
লিজক াল মওয়ােক 3,000 টন উে খ করা হেয়েছ, 
যা বতমান মৎ  উৎপাদন ি র সােথ সংগিত ণ; 

 ক  লিজক াল মওয়ােকর সােথ স িত ণ নয়; 

 অদানাদার শে র উৎপাদন ও বশী ধরা হেয়িছল;এবং 

 সাধারণত: উপকারেভাগীরা পািন ব াপনা সমবায় 
সিমিত’র অিফস ঘর িনমােণ েয়াজনীয় জিম ায় 

দান কের থােক। িক  27  উপ- কে  
উপকারেভাগীরা ায় জিম দান না করায় সিমিতর 
কায ম হত হে । 

েযাগ িঁক 

 ক  ামীণ আথ-সামািজক উ য়ন তথা দাির  
িবেমাচেন ণ সহায়ক িমকা পালন করেছ িবধায় 
ভিব েত এ ধরেণর ক  হেণর েযাগ রেয়েছ; 

 কে র আওতায় অবকাঠােমা িনমােণর ফেল ফসল 
উৎপাদেন পািন স দ সং া  সম াস হ িনরসণ হওয়ায় 
শ ব খীকরেণর েযাগ রেয়েছ;  

 ক াড উপ- কে  নদীভা গন ান িচি ত কের 
িতর া লক কাজ বা বায়ন করা এবং পাে র ােন 

নদীর না তা ি  করা;  

 কে র আওতায় কে  যাি িককরেণর য েযাগ আেছ 
তা হেণ পািন ব াপনা সমবায় সিমিত’ ক উ  করা 
এবং পাশাপািশ এ সং া  িশ েণর ব া করা;  

 পািন ব াপনা সমবায় সিমিত’ ক আিথক ব াপনা ও 
অথ িবিনেয়াগ সং া  িশ ণ দান; 

 আয়বধক কােজর িশ েণর পাশাপািশ 
অংশ হণকারীেদর সংি  িবষেয় উপকরণ সরবরাহ করা; 

 উপকারেভাগীেদর স মতা ি  চলমান রাখার ি য়া 
িহেসেব িবিভ  অিধদ েরর সহায়তায় অিধকতর িশ ণ 
কম িচর আেয়াজন করা। 

 জিম অিধ হেণর অ িবধার জ   অ পেযাগী মা  
বহােরর ফেল ব ধ িত  হওয়ার স াবনা রেয়েছ; 

 CAD উপ- ক  বা বায়েন ভিব েত নদী ভা ন 
বণতা িবেবচনায় না আনেল এ েলার িঁকর স ুখীন 

হওয়া; 

 ব েধ যথাযথভােব ঘাস না লাগােল তা য় হেয় ভা েনর 
িঁকেত থাকা;  

 পািন িনয় ণ কাঠােমার গট ব  রেখ পাট জাগ দওয়ায় 
পািন িষত হয় ও পিল জেম খাল ভরাট হওয়ার স াবনা 
থােক; 

 অবকাঠােমা পিরচালনা ও র ণােব েণ পািন ব াপনা 
সমবায় সিমিত তথা উপকারেভাগীেদর সি য় অংশ হণ 
িনি ত না হেল উপ- ক  দীঘ ময়ােদ টকসই না হওয়া 
এবং 

 পািন ব াপনা সমবায় সিমিত’র যথাযথ স মতার 
অভােব পিরচালনা ও র ণােব ণ তহিবল যথাযথভােব 
সং হীত না হেল অবকাঠােমার টকসই পিরচালনা ও 
র ণােব ণ স ব না হওয়া। 
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অ ম অ ায় 
কে র সািবক পযেব ণ 

8.1 কে র সািবক পযেব ণ 

 পািন ব াপনা সমবায় সিমিত ামীণ আথ-সামািজক উ য়েনর সহায়ক িভি  িহেসেব িতি ত হেয়েছ। এর 
মা েম সমাজ িভি ক উ য়ন কমকা  করা স ব হে । পািন ব াপনা সমবায় সিমিত অবকাঠােমা স েহর  
পিরচালনা ও র ণােব ণ করেছ; 

 ক  এলাকায় জলাব তা াস পেয়েছ, ব া শমন হেয়েছ এবং সচ িবধা ি  পেয়েছ; 

 িষ উৎপাদন ি  এবং যাগােযাগ ব া উ য়েনর ফেল আয় ি  হেয়েছ যা জীবন মান উ য়েন সহায়ক 
হেয়েছ; 

 আবাদী এলাকা ও ফসল উৎপাদন ি র ফেল  িষ িমক এবং িষ উপকরণ সরবরােহর সােথ সংি েদর  
কােজর েযাগ ি  পেয়েছ; 

 কান কান উপ- কে  র েলটর  খাল বা নদীর াভািবক বাহ অ যায়ী িনিমত না হওয়ায় অিতির  পািন 
বােহর ফেল িব মান অবকাঠােমা িত  হে ;  

 কান কান উপ- কে  পািন ব াপনা সমবায় সিমিত যথাসমেয় স ক র ণােব েণর  উে াগ হণ না 
করায় খালস হ পিল পেড় ভরাট হে ; 

 কান কান উপ- কে  বািল মা  বহােরর ফেল ব ধ ভে  যাওয়ার স াবনা দখা িদেয়েছ; 

 রাবার ড াম উপ- কে  পািন ব হাপনা যথাযথ না হওয়ায় ড ােমর ভা েত চর পেড়েছ। RvZxq cvwb bxwZ 

Abyhvqx GKwU cÖengvb b`xi fvwU GjvKvi Pvwn`v Ges cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿv‡_© cÖ‡qvRb Abyhvqx cvwb 

বাn Ae¨vnZ ivLv cÖ‡qvRb| Gi e¨Z¨q n‡j fvwU‡Z Pi cov I cvwb ¯̂íZvi mgm¨v †`Lv w`‡Z cv‡i; 

 যথা সমেয় েয়াজনীয় জিম না পাওয়ায় 27  উপ- কে র পািন ব াপনা সমবায় সিমিত’র অিফস ঘর 
িনমাণ করা স ব হয় নাই; 

 উপ- ক  ণয়েনর জ  উপা  স হ যথাযথ ভােব সং হ না করা হেল উপ- ক স হ িঁকেত পড়েব; 

 CAD উপ- ক  বা বায়েন নদী ভা ন বনতা ান িবেবচনায় না আনেল উপ- ক  িঁকর স ুখীন হেব; 

 ব েধ যথাযথভােব ঘাস না লাগােল তা য় হেয় ভা েনর িঁকেত পড়েত পাের;  

 পািন িনয় ণ কাঠােমার গট ব  রেখ পাট জাগ দওয়ায় পািন িষত হয় ও পিল জেম খাল ভরাট হেত পাের; 

 অবকাঠােমা পিরচালনা ও র ণােব েণ পািন ব াপনা সমবায় সিমিত তথা উপকারেভাগীেদর সি য় 
অংশ হণ িনি ত না হেল উপ- ক  দীঘ ময়ােদ টকসই হেব না; এবং  

 পিরচালনা ও র ণােব ণ  তহিবল যথাযথ সং হীত না হেল অবকাঠােমার টকসই পিরচালনা ও র ণােব ণ 
স ব হেব না । 
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নবম অ ায় 
পািরশস হ ও উপসংহার 

পািরশস হ 

ক  এলাকার খানা জরীপ, ফাকাস প আেলাচনা,  ত  দানকারীেদর সা াৎকার, ানীয় পযােয়র কমশালা 
এবং য় কায িবে ষণ হেত া  ত ািদর আেলােক পািরশস হ িন প: 

 ক  উে ে  বিণত ল মা ার লনায় অিধক দানাদার ফসল এবং ক  ব অব ার লনায় অিধক 
অদানাদার শ  এবং মৎ  উৎপাদন ি র  মা েম সফলতা অজন কেরেছ িবধায় ভিব েত এ ধরেণর  ক  
আরও বা বায়ন করা যেত পাের। এজাতীয় ক  পািনস দ বহােরর পাশাপািশ পেরা  িবধা িহেসেব 
যাগােযাগ ব া ও  বাজারজাতকরণ ব ার উ য়েণ কাজ কের, স িবেবচনায় ভিব েত এ জাতীয় কে র 

ে  কমপিরিধ আেরা ি  করা যেত পাের; (বা বায়েন পিরক না ম ণালয়) 

 উ য়ন কমকাে  ভিব েত এ ধরেণর াকার পািন ব াপনা ক  হেণর সময় এলিজউিড, িবএিডিস, পািন 
উ য়ন বাড সহ সংি  উ য়ন সং াস েহর মে  সম য় িনি ত করেত হেব (বা বায়েন এলিজইিড, িডএই, 
িবএিডিস, িবডি উিডিব);   

 ক াড (CAD) উপ- কে  হডার াংক িনমাণ ােন নদী ভা েনর িঁক িবেবচনায় আনেত হেব। েয়াজেন 
যথাযথ িতর া লক কাজ বা বায়ন সােপে  হডার াংক িনমাণ করা যেত পাের। ইনেটক চ ােনেলর 
কায ম ক রাখার জ  এে াচ খাল খনন করা যেত পাের। ’এক  উপ- কে  সৗর িব েতর বহার 
পরী া লক ভােব করা যেত পাের (বা বায়েন এলিজইিড); 

 RvZxq cvwb bxwZ Abyhvqx GKwU cÖengvb b`xi fvwU GjvKvi Pvwn`v Ges cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿv‡_© 

cvwb D‡Ëvjb ’̄j n‡Z cÖ‡qvRbxq cvwb mievi†ni e¨e ’̄v Ki‡Z n‡e; 

 র েলটেরর গট িনয় েণর ে  উ ু  মৎ  চলাচেলর িবষয় িবেবচনায় রাখেত হেব (বা বায়েন পািন 
ব াপনা সমবায় সিমিত); 

 2009 mv‡j jxR AvB‡b ms‡kvab nIqvq Dc‡Rjv cÖkvmb AwaKvsk ‡ÿ‡Î Z…Zxq cÿ‡K Lvj ev Rj 

মহাল jxR cÖ̀ vb Ki‡Q| এ ে  Dc-cÖKí GjvKvq cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ‡K AMÖvwaKvi ‡`qv 

cÖ‡qvRb, cÖ‡qvR‡b G‡ÿ‡Î AvBb ms‡kva‡bi e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Z n‡e (বা বায়েন জন শাসন ম ণালয় ও 
উপেজলা শাসন); 

 রা ায় যান চলাচেলর িবধােথ কে র আওতায় বা বািয়ত িবিভ  উপ- কে র ব ধ বা রা স েহর ি - বাড 
(Free-board) েয়াজেন বাড়ােনা যেত পাের (বা বায়েন এলিজইিড); 

 ব েধর মা  সংর েণর জ  যেথাপ  ঘাস লাগােত হেব (বা বায়েন এলিজইিড ও ডি উএমিসএ); 

 ভিব ৎ উপ- কে র িডজাইেনর ে  যথাযথ পািন িব ান(হাইে ালিজক াল) স িকত ত  সং হ কের 
উপ- কে র িডজাইন নয়ণ করেত হেব (বা বায়েন এলিজইিড); 

 পািন ব াপনা সমবায় সিমিতর স মতা ি র লে  সিমিতর সদ েদর অথ িবিনেয়াগ ও ব াপনার উপর 
িশ ণ  দান করেত হেব। এছাড়াও, সিমিতর লধন ি র জ  িষ য পািত িকেন ভাড়া দয়ার ব া 

করা যেত পাের (বা বায়েন এলিজইিড); 
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 খাল খনন কােজ পযা  মা  কাটার িমক (এলিসএস) না পাওয়া গেল  যথাসমেয় খনন কাজ বা বায়েনর জ  
মা  কাটার য  (Excavator) বহার করা যেত পাের (বা বায়েন এলিজইিড); 

 ভিব েত উপ- ক  িডজাইেন শ  িব ােসর স া  পিরবতনেক িবেবচনায় এেন খােলর িডজাইন করেত হেব 
(বা বায়েন এলিজইিড); 

 পািন ব াপনা সমবায় সিমিত’র অিফস ঘর িনমােণ রা ার সােথ সংেযাগ আেছ এমন ান িবেবচনা করেত 
হেব (বা বায়েন এলিজইিড); 

 ভিব েত সব িডিপিপ  লগে েমর সােথ স িত ণ ভােব তরী করেত হেব; 

 ভিব েত এজাতীয় ক  হণকােল জাতীয় পািন নীিত 2018 অ যায়ী করেত হেব এবং যথাযথ ভােব অ সরন 
কের ক  হণ করেত হেব; 

 ামীণ পযােয় আয়বধন লক িশ েণর ফেল লাকজন িবেশষ কের নারীর আ -কমসং ােনর েযাগ ি  
হেয়েছ িবধায় ভিব েত অিধক হাের এজাতীয় িশ েণর ব া করেত হেব। 

 

উপসংহার 

াকার পািন স দ উ য়ন ক র আওতায় স ািদত কাজস হ ারা কে র উে  অজন স ব হেয়েছ। কে র 
মা েম ফসল উৎপাদেন পািন স দ জিনত সম া ব লাংেশ র হওয়ায় িষ উৎপাদন ও মৎ  উৎপাদন ি  সহ 
ামীণ জনসাধারেণর আথ-সামািজক উ য়েনর ফেল দাির  াস হেয়েছ। এ কে র উে খেযা  িদক হেলা পািন 
ব াপনা সমবায় সিমিত গঠন যা ক  এলাকার উপকারেভাগী ামীণ নারী- েষর কমসং ান ও অথৈনিতক উ য়েন 

ণ িমকা পালন করেছ। কে র অ তম এক  উে খেযা  িদক হেলা কে র িত  ধােপ অথাৎ পিরক না 
হেত বা বায়ন পয  ানীয় জণগেণর সি য় অংশ হণ। ক  িব ত এলাকায় পির  হওয়ায় পিরক না ও বা বায়ন 
পযােয় এলাকািভি ক িক  সম া রেয় গেছ। ভিব  কে  এসব  সম া আেগ থেক িচি ত কের স অ যায়ী িত 
িনেত হেব। ক প এলাকার ামীণ দাির  িবেমাচেন ক  সি য় িমকা পালন করেছ িবধায় এ ধরেণর আেরা ক  
ভিব েত হণ করার েয়াজন রেয়েছ। 
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পিরিশ -1 (ক) 
ভাব ায়েনর জ  খানা জিরপ মালা 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-3 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207| 
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KwZcq ÁvZe¨ welq 

m¤úK© ‡KvW: (DËi`vZv wb‡R=1, ¯̂vgx/ ¿̄x=2, ‡Q‡j/†g‡q=3, wcZv/gvZv=4, RvgvZv/cyÎeay=5, bvwZ/bvZbx=6, fvB/‡evb=7, 

fvwZRv/fvwZwR =8, kïi/kvïox=9, Ab¨vb¨ AvZœxq=10) 

wj½ †KvWt  cyiæl=1, gwn‡jvv=2 

wk¶vMZ †hvM¨Zvi ‡KvW: (eqm 5 eQ‡ii wb‡P=1, wbi¶i=2, co‡Z I wjL‡Z cv‡i=3, cÖv_wgK=4, ‡RGmwm=5, GmGmwm=6, 

GBPGmwm=7, œ̄vZK=8, œ̄vZ‡KvËi=9) 

‰eevwnK Ae ’̄vi ‡KvW: AweevwnZ=1, weevwnZ =2, weaev=3, wecZœxK=4, weevn wew”Qbœ=5 
 

Rwgi gvwjKvbv Abyhvqx Í̄i web¨vm †KvW: Dc-cÖK‡íi aiY †KvW: 

f~wgnxb K…lK (gvwjKvbvaxb K…wl Rwgi cwigvY 0-49 kZvsk)=1 

cÖvwšÍK K…lK (gvwjKvbvaxb K…wl Rwgi cwigvY 50-99 kZvsk)=2 

ÿz ª̀ K…lK (gvwjKvbvaxb K…wl Rwgi cwigvY 100-249 kZvsk)=3 

gvSvwi K…lK (gvwjKvbvaxb K…wl Rwgi cwigvY 250-749 kZvsk)=4 

eo K…lK (gvwjKvbvaxb K…wl Rwgi cwigvY 750 kZvsk ev Zvi AwaK)=5 

‡mP GjvKv Dbœqb I cvwb msiÿY=1 
cvwb wb®‹vkb=2 
cvwb wb®‹vkb Ges ‡mP=3 
cvwb wb®‹vkb Ges cvwb msiÿY=4 
eb¨v e¨e ’̄vcbv=5 

eb¨v e¨e ’̄vcbv I cvwb msiÿY=6 
eb¨v e¨e ’̄vcbv I wb®‹vkb=7 
cvwb msiÿY Ges †mP=8 
eb¨v e¨e ’̄vcbv I wb®‹vkb Ges cvwb msiÿY=9 
cvwb msiÿY=10 

dm‡ji Pvlvev` †gŠmyg: 

dmj †gŠmyg 

mgqKvj (gvm) 

Pvlvev`K…Z cÖavb dm‡ji bvg 

evsjv Bs‡iwR 

Lwid 1 ev AvDm ‰PÎ-Avlvp gvP©-RyjvB ‡evbv AvDm, †`kx I Ddkx (D”P djbkxj †ivcv) 

AvDm, †evbv ev Mfxi cvwbi Avgb, cvU, mewR, f~Æv, 

gvmKjvB, wZj, gwiP, Mevw` Nvm BZ¨vw  ̀

Lwid 2 ev Avgb Avlvp-AMÖnvqY RyjvB-b‡f¤̂i ‡`kx †ivcv Avgb, Ddkx Avgb, †ivcv Mfxi cvwbi 

Avgb, Zzjv, wZj, mewR, Mevw` Lv`¨, Nvm BZ¨vw` 

iwe ev †ev‡iv AMÖnvqY -‰Rô¨ A‡±vei-‡g Ddkx ev †`kx †ev‡iv, Mg, gmyi, †Qvjv, KjvB, gyM, 

mwilv, wZj, ev`vg, Avjy, f~Æv, mewR, wcqvR, iïb, 

gwiP, awbqv BZ¨vw` 

evrmwiK dmj AMÖnvqY-KvwZ©K A‡±vei-‡m‡Þ¤̂i AvL 

Avgb I †ev‡ivi ga¨eZx© mg‡q KvwZ©K-gvN A‡±vei-Rvbyqvwi mwilv, †Mvj Avjy, wZj, †Lmvwi 

iwe I AvD‡mi ga¨eZx© mg‡q ‰PÎ-‰Rô¨ gvP©-‡g ‡MvLv`¨, ˆaÂv, gvmKjvB 

f~wgi aiY: 

f~wgi aiY cvwbi MfxiZv  

1| DuPz Rwg 0-1 dzU ‡hLv‡b el©vKv‡j cvwbi MfxiZv m‡e©v”P nvUz ch©šÍ 

2| gvSvwi DuPz Rwg 1-3 dzU ‡hLv‡b el©vKv‡j cvwbi MfxiZv m‡e©v”P ‡Kvgi ch©šÍ 

3| gvSvwi wbPz Rwg 3-6 dzU ‡hLv‡b el©vKv‡j cvwbi MfxiZv m‡e©v”P †`‡ni D”PZv ch©šÍ 

4| wbPz Rwg > 6 dzU ‡hLv‡b el©vKv‡j cvwbi MfxiZv m‡e©v”P †`‡ni D”PZv †_‡K †ewk 

 

cÖavb †ckv   

K…wl KvR (wbR Rwg‡Z)=1 `ÿ KvwiMi=8 Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb).............= 15 

K…wl KvR (wbR I eM©v Rwg‡Z)= 2 PvKzwi (miKvwi/ †emiKvwi/ GbwRI/ mwgwZ)= 9 

 

K…wl KvR (eM©v Pvl)= 3 e¨emvqx/‡`vKvb`vi=10 

 

K…wl kÖwgK=4 M„wnYx=11 

 

AK…wl kÖwgK=5 QvÎ/QvÎx=12 

 

‡R‡j=6 ‡eKvi=13 

 

grm¨ Pvlx=7 wkï=14 
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Lvbv †ivóvi 

DËi`vZvi Z_¨vw`t 

bvg t  eqmt  wj½ †KvWt  

MÖvg t    

Dc‡Rjvi bvg t  ‡KvW  

‡Rjvi bvg t  ‡KvW  

Dc-cÖK‡íi bvg t  ‡KvW  

Rwgi gvwjKvbv Abyhvqx Í̄i web¨vm t  ‡KvW  

‡gvevBj bs t    

 

gwWDj - 1  
cÖKí GjvKvq RbwgwZK I Av_©-mvgvwRK Z_¨vw` ( কে র উপকারেভাগী) 

 

1. Lvbvi RbmsL¨vZvwË¡K ‰ewkó¨: 

Lvbv cÖav‡bi bvg 

Lvbvi †gvU 

m`m¨ msL¨v 

wj½ 

‡KvW 

eqm c~Y© 

eQ‡i 

wk¶vMZ 

†hvM¨Zv 

‡ckv †KvW 

cÖavb  wØZxq  

1 2 3 4 5 6 

       

       

       

 

2. Lvbvi wewfbœ Ae ’̄vb 

cÖkœbvejx 

eZ©gvb 

(2018) 

c~‡e© 

(2007) 

DË‡ii †KvW 

a. cÖavb emZ N‡ii Ae ’̄v   wUb‡mW=1, AvavcvKv=2, cvKv evwo=3, KuvPv Ni=4 

b. Avcbvi Lvbvq ‰e ỳ¨wZK ms‡hvM Av‡Q wK?   nu¨v=1,             bv=2 

c. Lvevi cvwbi Drm 

(GKvwaK DËi n‡Z cv‡i) 

    wbR¯̂ wUDeI‡qj=1, cÖwZ‡ekxi  wUDeI‡qj=2, 

miKvix  wUDeI‡qj/ms ’̄v  wUDeI‡qj=3,  

e„wói cvwb=4, cwi‡kvwaZ cøv›U=5, b`x ev Lvj=6, 

cyKzi ev †Wvev=7 

d. Avcbvi gvwjKvbvi cvqLvbvi aiY wK?   m¨vwbUvix cvqLvbv (nvDRhy³)=1, 
m¨vwbUvix cvqLvbv (Db¥y³ ’̄v‡b mshy³)=2, 
wis ø̄vehy³ cvqLvbv (mwVK fv‡e XvKv)=3, 
wis ø̄vehy³ cvqLvbv (mwVK fv‡e XvKv bq)=4, cvqLvbv 

(SzjšÍ ev †Lvjv)=5, Db¥y³ ’̄vb=6 

 

 

 

 

 

cÖkœgvjvi bv¤̂vi     
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3. Lvbvi m¤ú‡`i weeiY (wbR¯̂) 

m¤ú‡`i aiY ‡KvW 

eZ©gvb (2018) c~‡e© (2007) 

msL¨v †gvU evRvi g~j¨ (UvKv) msL¨v †gvU evRvi g~j¨ (UvKv) 
1 2 3 4 5 6 

cÖvwYm¤ú‡`i gvwjKvbv   

Miæ 1     

gwnl 2     

QvMj / ‡fov 3     

‡cvwë« (nvum Ges gyiwM) 4     

nuvm 5     

Miæi †mW 6     

‡cvwë«i †mW 7     

K…wl hš¿cvwZ   

jvOj  (†`wk) 8     

n Í̄PvwjZ hš¿cvwZ 9     

cvIqvi wUjvi 10     

Uªv±i 11     

n Í̄PvwjZ †¯úª ‡gwkb 12     

kw³PvwjZ †¯úª ‡gwkb 13     

dzU cv¤ú 14     

gvovB hš¿ 15     

AMfxi bjKzc 16     

Mfxi bjKzc 17     

GjGjwc (kw³PvwjZ cv¤ú) 18     

cvwievwiK miÄvgvw`   

LvU (‡eW) 19     

Avjgvwi 20     

Kvc †evW 21     

Ab¨vb¨ AvmevecÎ 22     

‡mjvB ‡gwkb 23     

B‡jKwU«K d¨vb 24     

‡gvevBj ‡dvb 25     

‡iwWI 26     

wUwf 27     

‡iwd«Rv‡iUi 28     

cwienb miÄvgvw  ̀   

mvB‡Kj 29     

‡gvUi mvB‡Kj 30     

‡`kxq ‡bŠKv 31     

hvwš¿K ‡bŠKv 32     

wiKkv / f¨vb 33     

A‡Uvwi·v/bwQgb/Kwigb 34     

Ab¨vb¨   

gyw` †`vKvb (N‡ii g~j¨) 35     

K…wl DcKiY †`vKvb (N‡ii g~j¨) 36     
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4. MZ GK eQ‡i wewfbœ Drm¨ †_‡K Lvbvi †gvU Avq 

‡KvW weeiY UvKv 

K…wl I AK…wl LvZ  

1 K…wl †_‡K Avq   

2 emZwfUv msjMœ K…wl †_‡K Avq  

3 cïcvwL cvjb †_‡K Avq  

4 grm¨ n‡Z †gvU Avq  

e¨vemv /evwbR¨/wkí  

5 e¨emv  

6 KviLvbv  

7 ¯̂wb‡qvwRZ Kg©KvÛ(Kuv_v/nv‡Zi KvR/`wR©/Rvj eybb BZ¨vw`  

8 Lv`¨ ª̀e¨ ˆZix I weµq  

kÖg weµq  

9 kÖg gRywi †_‡K Avq(K…wl / AK…wl)  

10 PvKzix  

fvov cÖvwß  

11 Rwg/evwo /‡`vKvb/¸`vg  

12 K…wl hš¿cvwZ   

wewea  

13 Rwg eÜKx  

14 F‡Yi jf¨vsk  

15 we‡`k †_‡K †cÖwiZ A_©  

16 cwienb LvZ †_‡K Avq  

17 FY  

18 Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb)  

19 Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb)  

 M„‡n Drcvw`Z ª̀‡e¨i †ÿ‡Î †fvM,weµq I gRyZmn †gvU g~j¨ wjL‡Z n‡e| *  bvix‡`i AvqI Lvbvi Avq wn‡m‡e Avm‡e| 

 

 

5. LvZ Abymv‡i evwl©K e¨q: (MZ GK eQ‡i, 2018) 

e¨‡qi weeiY ‡KvW eZ©gvb (2018) 

Lv`¨ 1  

¯̂v ’̄̈  †mev 2  

‡cvkvK 3  

evm ’̄vb wbg©vY/ evm ’̄vb ‡givgZ 4  

wkÿv 5  

AvmevecÎ 6  

K…wl Lv‡Z e¨q 7  

cÖvYx m¤ú` cvjb 8  

gvQ Pvl 9  

agx©q Drme  10  

n Í̄ PvwjZ bjK‚c ’̄vcb 11  

K…wl hš¿cvwZ µq 12  

hvZvqvZ 13  

‡hvMv‡hvM 14  

FY cwi‡kva 15  

Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb) 16  

Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb) 17  
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6. emZevwo I K…wl Rwg Rgvi g~j¨ 

 

‡KvW 

 

Rwgi aib 

Rwgi g~j¨ (UvKv /kZvsk) 

eZ©gv‡b (2018) c~‡e© (2007) 

DPz Rwg gvSvwi Rwg wbPz Rwg DPz Rwg gvSvwi Rwg wbPz Rwg 

1 K…wl Rwg       

2 emZ evwo       

 

 

7. `vwi ª̀̈ / myL I mg„w× 

eQ‡i M‡o KZ gvm Avcbvi Lvbvi Lv`¨ NvUwZ/¯̂íZv _v‡K (†KvW-1) 

cwieZ©‡bi cÖavb 

KviY (†KvW-2) 

G cwieZ©‡bi Rb¨ cÖK‡íi 

cÖfve (†KvW-3) eZ©gv‡b (2018) c~‡e© (2007) 

    

    

 

Lv`¨ NvUwZ/¯̂íZv †KvW: 1 cwieZ©‡bi KviY †KvW: 2 cÖK‡íi cÖfve †KvW: 3 

1=1-3 gvm, 

2=4-6 gvm,  

3=7-9 gvm, 

4=10-12 gvm 

5=‡Kvb NvUwZ ev ¯̂íZv ‡bB 

6=‡Kvb NvUwZ †bB Z‡e DØ„Ë _v‡K 

1=dmj bó nIqvq cÖeYZv K‡g hvIqvq Drcv`b e„w× 

2= ‡mP myweav e„w× cvIqvq Drcv`b e„w× 

3= gRywi nvi e„w×, 4= Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM e„w× (w`b gRywi) 

5=¯̂-wb‡qvwRZ Avq ea©K Kg©KvÛ e„w× †c‡q‡Q 

6=gRywi nvi n«vm,    7=Drcv`bkxjZv  n«vm 

8=A‡_©i Afv‡e Rwg wjR wb‡q Pvlvev` Ki‡Z bv cviv 

9= eM©vq Pvl Kivi Rb¨ Rwg cvIqv hvq bv 

10=A‡_©i Afv‡e K…wl DcKiY wKb‡Z bv cvivq Drcv`b n«vm 

11= Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb)... 

1=m‡e©v”P/cÖej gvÎvi cÖfve 

2= A‡bK cÖfve 

3=wKQz wKQz/mvgvb¨ cÖfve 

4=‡Kvb cÖfve †bB 

5=Rvwb bv 

 

gwWDj-2: cywó 

8. cwievi cÖwZ MZ mßv‡ni Lv`¨ MÖnY: 

weeiY 

‡KvW 

eZ©gv‡b (2018) 

‡gvU Lv`¨ MÖn‡Yi 

cwigvY (‡KwR/ msL¨v) 

wbR¯̂ Drcv`b 

(‡KwR/msL¨v) 

µqK…Z 

(‡KwR/msL¨v) 

msMÖn/`vb/Dcnvi 

(‡KwR/msL¨v) 
1 2 3 4 5 

Pvj (‡KwR)  

1 
    

AvUv/gq`v (‡KwR) 

2 
    

gvQ (‡KwR)  

3 
    

nuvm/ gyiMxi gvsm (‡KwR)  

4 
    

Miæi gvsm (‡KwR)  

5 
    

Lvwmi gvsm (‡KwR)  

6 
    

wWg (msL¨v)  

7 
    

ỳa (wjUvi)  

8 

    
Avjy (‡KwR)  

9 
    

kvK mewR (‡KwR) 

10 
    

Wvj (‡KwR)  

11 
    

‰Zj (‡KwR)  

12 
    

dj 

13 
    

wPov-gywo 

14 
    

Ab¨vb¨ 

15 
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gwWDj-3: Dc-cÖKí GjvKvq Lvbvi K…wl msµvšÍ Z_¨vw` 

 

9. Lvbvi ZË¡veav‡b K…wl Rwgi cwigvY 

‡KvW weeiY Rwgi cwigvb (kZvsk) 

1 ‡gvU gvwjKvbvwab Rwgi cwigvY  

2 eM©v †bIqv Rwgi cwigvY  

3 eÜKx †bIqv Rwgi cwigvY  

4 wjR/ fvov †bIqv Rwgi cwigvY  

5 eM©v †`Iqv Rwgi cwigvY  

6 eÜKx ‡`Iqv Rwgi cwigvY  

7 wjR/ fvov ‡`qv Rwgi cwigvY  

 

10. cÖKí GjvKvi Lvbvi Rwg (Pvlvaxb) 

‡KvW cwieZ©‡Yi aiY 

Ae ’̄v DwjøwLZ cwieZ©‡b Dc-

cÖK‡íi cÖfve (†KvW-1) eZ©gv‡b (2018) c~‡e© (2007) 

1 eb¨vKewjZ GjvKv (kZvsk)    

2 eb¨vgy³ GjvKv (kZvsk)    

3 †gvU †mPvaxb Rwg (kZvsk)    

4 †gvU †mPwenxb Rwg (kZvsk)    

5 Rjve×Zv (†KvW-2)    

6 wb®‹vkb e¨e ’̄v (†KvW-3)    

 

Dc-cÖK‡íi cÖfve ‡KvW-1: Rjve×Zv ‡KvW-2: wb®‹vkb e¨e ’̄v ‡KvW-3: 

e¨cK cÖfve=1 
†gvUvgywU cÖfve=2 

wKQz cÖfve=3 
‡Kv‡bv cÖfve †bB=4 

cÖ‡hvR¨ bq/Rvwb bv=5 

†ewk=1 

Kg=2 

Lye Kg=3 

GKB iKg=4 

fvj=1 

Lvivc=2 

Lye Lvivc=3 

GKB iKg=4 
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11. Rwgi aib Abyhvqx cÖavb cÖavb km¨ web¨vm I djb/Drcv`b: (MZ GK eQ‡i) 

µt 

bs 
cøU 

bs 
Rwg 

(kZvsk) 

iwe †gŠmyg (KvwZ©K-dvêyb) Lwid †gŠmyg-1  (ˆPÎ-Avlvp) Lwid †gŠmyg-2 (kÖveY-Avwk¦b) 

dmj 

(†KvW) 
djb (‡KwR/ 

kZvsk) 

Drcv`b LiP 

(kZvsk) 
evRvi g~j¨ 

(UvKv/‡KwR)

dmj 

(†KvW) 
djb (‡KwR/ 

kZvsk) 

Drcv`b LiP 

(kZvsk) 
evRvi g~j¨ 

(UvKv/‡KwR) 
dmj 

(†KvW) 
djb (‡KwR/ 

kZvsk) 

Drcv`b LiP (kZvsk) 

evRvi g~j¨ 

(UvKv/‡KwR) 

m
v
i
/
K

x
U
b
v
k
K
 

k
Öw
g
K
 

A
b
¨
v
b
¨
 

m
v
i
/
K

x
U
b
v
k
K
 

k
Öw
g
K
 

A
b
¨
v
b
¨
 

m
v
i
/
K

x
U
b
v
k
K
 

k
Öw
g
K
 

A
b
¨
v
b
¨
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 cøU       

   

          
2 cøU                    
3 cøU                    
4 cøU                    
5 cøU                    
6 cøU                    
7 cøU                    
8 cøU                    
9 cøU                    

10 cøU                    
11 cøU                    
12 cøU                    
13 cøU                    
14 cøU                    
15 cøU                    
dmj †KvW: †ev‡iv (D”P djbkxj)=1, †ev‡iv (nvBweªW)=2, ‡ivcv AvDk (D”P djbkxj)=3, ‡ivcv AvDk (nvBweªW)=4, ‡ivcv Avgb ( ’̄vbxq DbœZ)=5, ‡ivcv Avgb (D”P djbkxj)=6, 
‡ivcv Avgb (nvBweªW)=7, Mg=8, f~Æv=9, mwilv ( ’̄vbxq DbœZ)=10, mwilv (D”P djbkxj)=11, wZj=12, ev`vg=13, Avjy=14, gmyi=15, ‡Qvjv=16, ‡Lmvwi=17, ‡e¸b=18, g~jv=19, 

evuavKwc= 20, dyjKwc=21, Kijv=22, jvD=23, wgwó Kzgov=24, ‡av›`j=25, cUj= 26, U‡g‡Uv =27, wkg=28,  WvUv= 29, jvjkvK=30, cvjb kvK=31, cyuB kvK =32, KPz= 33, 
wcuqvR=34, imyb=35, gwiP=36, awbqv=37, ‡cu‡c=38, Bÿz=39, cwZZ=49 
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12. Avevw` Rwg I dm‡ji dj‡bi Dci Dc-cÖK‡íi cÖfve 

‡gvU Rwgi 

cwigvb 

(kZvsk) 

Avev`x 

Rwgi aiY 

(‡KvW-1) 

dm‡ji 

bvg 

(‡KvW) 

 

Dc-cÖK‡íi Av‡M (2007) Dc-cÖK‡íi c‡i (2018) 

ÿwZ gy³ 

Avevw` Rwgi 

cwigvb 

(kZvsk) 

djb 

(‡KwR/ 

kZvsk) 

ÿwZMȪ ’ 

Avevw` Rwgi 

cwigvb 

(kZvsk) 

djb 

(‡KwR/ 

kZvsk) 

dmj ÿwZi 

KviY 

(‡KvW-2) 

ÿwZ gy³ 

Avevw` Rwgi 

cwigvb 

(kZvsk) 

djb 

(‡KwR/ 

kZvsk) 

ÿwZMȪ ’ 

Avevw` Rwgi 

cwigvb 

(kZvsk) 

djb 

(‡KwR/ 

kZvsk) 

ÿwZ gy³ 

Avevw` Rwgi 

cwigvb e„w×i 

KviY (‡KvW-3) 

dm‡ji djb 

e„w×i KviY 

(‡KvW-4) 

cvwb msµvšÍ 

dm‡ji ÿwZ bv 

Kgvi KviY 

(‡KvW-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Avev`x Rwgi aiY †KvW-1 dm‡ji ÿwZi KviY †KvW-2 ÿwZ gy³ Avevw` GjvKv e„w×i KviY-3 dm‡ji Drcv`b e„w×i KviY-4 cvwb msµvšÍ dm‡ji ÿwZ bv Kgvi KviY-5 
†KvW aiY weeiY †KvW KviY †KvW KviY †KvW KviY †KvW KviY 
1 DPz Rwg  el©v ‡gŠmy‡g eb¨vi 

MfxiZv 0-1 dzU 
1 Ach©vß †m‡Pi 

cvwb/‡m‡Pi cvwbi Aeve 

1 eb¨vi cÖ‡Kvc n«vm 1 Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j dmj 

Drcv`‡bi evavmg~n `yi nIqv 

1 Dc-cÖK‡íi cwiKíbv cÖbqY mwVK 

nqwb 

2 gvSvwi DPz 

Rwg 

el©v ‡gŠmy‡g eb¨vi 

MfxiZv 1-3 dzU) 
2 AvMvg eb¨vi cvwbi 

AbycÖ‡ek 

2 eb¨v cÖwZ‡iva 2 Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j Ddmx 

Rv‡Zi dm‡ji Avev` e„w× 
2 Dc-cÖK‡íi bKkv cÖbqY mwVK bv 

nqwb 

3 gvSvwi 

wbPz Rwg  

el©v ‡gŠmy‡g eb¨vi 

MfxiZv 3 -6 dzU) 
3 ‡gŠmywg eb¨vi cvwbi  

AbycÖ‡ek 

3 eb¨v wbqš¿Y 3 cÖK‡íi AvIZvq K…lK‡`i 

AvBwcGg/AvBwmGg cÖwkÿY 
3 wbg©vYK…Z cvwb wbqš¿K AeKvVv‡gv 

ÎæwU hy³/ mwVK fv‡e KvR Ki‡Q bv 

4 wbPz Rwg  el©v ‡gŠmy‡g eb¨vi 

MfxiZv  >6 dzU 
4 el©vi cvwb ‡`wi‡Z/ax‡i 

ax‡i  AcmviY 

4 dmj cvwb‡Z wbgw¾Z nIqv †_‡K iÿv cvIqv 4 cÖK‡íi AvIZvq K…lK‡`i DbœZ 

c×wZ‡Z Pvlvev` cÖwkÿY 
4 Dc-cÖK‡íi AeKvVv‡gv mwVKfv‡e 

cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY bv Kiv 

   5 ‡ivM evjvB 5 cvwb wb®‹vkY e¨e ’̄vi Dbœqb 5 Dc‡ii me¸wj 5 Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb) 

     6 gvwUi Av ª̀©Zv e„w× 6  †Kvb cwieZ©b nqwb   
     7 ‡m‡Pi cvwb mieivn     
     8 cwZZ Rwg Avev‡`i AvIZvq Avmv     
     9 cÖK‡íi AvIZvq K…lK‡`i AvBwcGg/AvBwmGg cÖwkÿY     
     10 Ab¨vb¨ (D‡jøL KiæY)     
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gwWDj - 4 

Db¥y³ Rjvk‡q grm¨ AvniY I grm¨ Pvl m¤úwK©Z Z_¨vw` 

13. Db¥y³ Rjvk‡q grm¨ AvniY m¤úwK©Z Z_¨vejx 

welq 

eZ©gv‡b 

(2018) 

c~‡e© 

(2007) 

1. Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii †KD wK gy³ Rjvk‡q/b`x/cøveb f~wg‡Z gvQ a‡ib?  

(nu¨v=1, bv=2Q.14) 

  

2. DËi nu¨v n‡j cwiev‡i KZ Rb m`m¨ gvQ aivi mv‡_ RwoZ?   

3. eQ‡i M‡o cÖwZ Rb KZ w`b gvQ a‡ib? (msL¨v)   

 

14. grm¨ Avni‡Yi Rjvkq¸‡jv‡Z Avcbvi gvQ aivi AwaKv‡i Kx Kx cwieZ©b n‡q‡Q? (mv‡K©j Kiæb) 

welq ‡KvW 

Rjvk‡qi AvqZb K‡g hvIqvq gvQ aivi my‡hvM K‡g‡Q 1 
Rjvk‡qi wjRg~j¨ e„w× cvIqvi gvQ aivi my‡hvM K‡g‡Q 2 
Agrm¨Rxex‡`i cÖfv‡ei Kvi‡Y gvQ aivi my‡hvM K‡g‡Q 3 
cvemm/mwgwZi cÖfv‡e gvQ aivi my‡hvM †e‡o‡Q 4 
‡Kv‡bv cwieZ©b nq bvB 5 

 

grm¨ Pvl m¤úwK©Z 

welq DËi ‡KvW 

15. Avcbvi cwiev‡ii †KD wK grm¨ Pv‡li mv‡_ RwoZ? (nu¨v=1, bv=2Q.17)  

 

16. gvQ Drcv`b msµvšÍ (MZ GK eQ‡i) 

gv‡Qi 

‡KvW 

cyKzi/ †Ni/ 

b`x/ Lvj 

(kZvsk) 

evrmwiK Drcv`b 

eZ©gv‡b (2018) c~‡e© (2007) 

Drcv`b 

(†KwR/ kZvsk) 

LiP/ kZvsk 

evRvi  g~j¨ 

(UvKv/†KwR) 

Drcv`b 

(†KwR/ kZvsk) 

LiP/ kZvsk 

evRvi  g~j¨ 

(UvKv/†KwR) 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
gv‡Qi ‡KvWt ‡Zjvwcqv=1, iæB=2, KvZjv=3, wks/gv¸i=4, g„‡Mj=5, Kvc©=6, †kvj/UvwK=7, wPsox=8, evBg=9, cv½vm=10, 
‰K=11, ‡QvU †`kx gvQ=12, wPZj=13, †evqvj=14, KuvKov=15, Ab¨vb¨=(wbw`ó Kiæb).............16 

‡bvU: evrmwiK Drcv`b= eQ‡ii (†gvU wewµ+‡fvM+gRy`) gvQ Gi cwigvY| 
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gwWDj - 5 

cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ welqK 

 

welq ‡KvW 

17. Avcwb wK cvemm Gi m`m¨? (nu¨v=1, bv=2Q.20)  

18. nu¨v n‡j cvemm Gi †Kvb KwgwU‡Z AšÍfz©³ i‡q‡Qb| mvaviY m`m¨ wn‡m‡e=1, e¨e ’̄vcbv KwgwUi m`m¨ 

wn‡m‡e=2, ‡UKmB iÿYv‡eÿY I cwiPvjbv KwgwUi m`m¨ wn‡m‡e=3, ÿz ª̀ FY KwgwUi m`m¨ wn‡m‡e=4, 
Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb).........=5 

 

19. cvemm Gi Kvh©µ‡g Avcbvi m¤ú„³Zv †Kvb ch©v‡q? 

me©̀ v m¤ú„³=1, gvSvwi ch©v‡q m¤ú„³=2, mvgvb¨ m¤ú„³ =3, ‡Kvb m¤ú„³Zv †bB; wKš‘ mg_©b Kwi=4, 

‡gv‡UI †Kvb m¤ú„³Zv †bB; mg_©bI Kwi bv=5 

 

 

20. ï®‹ ‡gŠmy‡g Dc-cÖKí GjvKvq c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b Lv‡j cvwb _vKvi cwigvY †Kgb?   

‡ewk=1 

Kg=2 

GKB iKg=3 

  

21. Lv‡ji cvwb †_‡K c~‡e©i Zzjbvq †mP e¨e ’̄vq †Kgb myweav n‡q‡Q?   

  

22. c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b Dc-cÖKí GjvKvq Lv‡j cvwb a‡i ivLvi ÿgZv/ cwigvY †Kgb?  

  

23. c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b Dc-cÖKí GjvKvq kvKmewR Pvl †Kgb n‡”Q?   

 

gwWDj-6: bvix‡`i Kg©ms¯’vb m¤úwK©Z Z_¨vw` 

24. MZ GK eQ‡i Avcbvi Lvbvi Rb¨ A_© DcvR©‡b Avcwb †gvUv‡gvwU KZ gvm KvR K‡i‡Qb? 

gv‡mi cwimi/‡gqv` (†KvW-1) Kg©ms ’̄vb 

eZ©gv‡b (2018) c~‡e© (2007) cwieZ©‡bi KviY (†KvW-2) 

Kg©ms ’̄v‡bi †gqv` cwieZ©‡b cÖK‡íi 

cÖfve (†KvW-3) 

    

    

    

    

    

    

    

 

gv‡mi cwimi/‡gqv` (†KvW-1) cwieZ©‡bi KviY (†KvW-2) cÖK‡íi cÖfve (†KvW-3) 

1=1-3 gvm, 

2=4-6 gvm,  

3=7-9 gvm, 

4=10-12 gvm 

5=‡Kv‡bv KvR Kwi bv 

1= Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM e„w× ‡c‡q‡Q 

2= ZLb Avgvi wbR¯ ̂Avqea©K KvRKg© wQj 

3= Avwg Avgvi mgq Drcv`bkxj Lv‡Z e¨envi Ki‡Z †c‡iwQjvg 

4= Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM K‡g wM‡qwQj 

5=Avgvi †Kv‡bv Avqea©K KvR K‡g©i my‡hvM wQjbv 

6=Avwg Avgvi mgq Drcv`bkxj Lv‡Z e¨envi Ki‡Z cvwi wb 

7=Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb)...  

1=m‡e©v”P/cÖej gvÎvi cÖfve 

2= A‡bK cÖfve 

3=wKQz wKQz/mvgvb¨ cÖfve i‡q‡Q 

4=‡Kvb cÖfve †bB 

5=Rvwb bv 
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25. wb¤œwjwLZ miKvwi/‡emiKvwi †mev mieivnKvixi KvQ †_‡K Avcwb wK †Kv‡bv mn‡hvwMZv/‡mev †c‡q‡Qb? 

‡KvW ‡mevmg~n eZ©gv‡b (2018) c~‡e© (2007) 

1 
¯̂v ’̄̈  †mev   

2 
eq¯‹ wkÿv   

3 
‡Q‡j †g‡q‡`i wkÿv   

4 
cwievi cwiKíbv   

5 
emZevwo msjMœ K…wl KvR/evMvb Ki‡Z DcKiYvw`   

6 
grm¨ Pv‡li Rb¨ DcKiYvw`   

7 
Avq ea©K Kv‡Ri Rb¨ FY   

8 
cï I nuvm-gyiwM cvj‡bi Rb¨ †mev   

9 
Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb)..............   

‡mev †KvW: †mev †bIqvi †Póv K‡iwQ, †c‡qwQ=1,†mev †bIqvi †Póv K‡iwQ, cvBwb=2, †mev †bIqvi †Póv Kwiwb, cvBwb=3, cÖ‡hvR¨ bq=4, Ab¨vb¨ (wbw`©ó 

Kiæb)=5 

 

26. cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j GB GjvKvq bvix‡`i Kg©ms ’̄vb I Ab¨vb¨ mnvqZvi my‡hvM n‡q‡Q wK? 

(†KvW: nu¨v=1, bv=2) 

 

27. n¨vu n‡j wK wK --------------------------- 

 

 

28. bv n‡j †Kb bq ------------------------  

 

gwWDj-7: cwi‡e‡ki Dci Dc-cÖK‡íi cÖfve 

cÖkœ DËi †KvW 

29. †h mg Í̄ AeKvVv‡gv wbg©vY/c~Y©wbg©vY K‡i‡Q Zuv‡Z RjR cÖvYx ÿwZMȪ Í n‡”Q wK? 

†KvW: nu¨v=1, (bv=2, cÖkœQ.32) 

 

30. n¨vu n‡j wK wK ÿwZMȪ Í  n‡q‡Q? D‡jL¨ Kiæb-------------------    

31. cÖKí nIqvq ˆRe ˆewPÎ¨ †Kvb ÿwZKi cÖfve †_‡K iÿv †c‡q‡Q wK? 

(†KvW: nu¨v=1, bv=2) 

 

32. bv n‡j D‡jL¨ Kiæb------------------- 

 

 

33. GB cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j GB GjvKvi `wi`¨Zv n«vm †c‡q‡Q wK? (n¨v=1, bv= 2, GKBiKg Av‡Q=3)  

 

cÖK‡íi SWOT we‡kølY 

34. Avcbvi g‡Z G cÖK‡íi mej w`Kmg~n wK wK? 

1.   

2.   

35. Avcbvi g‡Z G cÖK‡íi ~̀e©j w`Kmg~n wK wK? 

1.  

2.    

36. Avcbvi g‡Z G cÖK‡íi my‡hvM mg~n wK wK? 

1.  

2.    

37. Avcbvi g‡Z G cÖK‡íi SuywK mg~n wK wK? 

1.  

2.    

38. cÖK‡íi Kvh©µg‡K Ae¨vnZ ivLvi Dcvq¸‡jv m¤ú‡K© civgk© w`b| 

1.  

2.    

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------------- ZvwiLt ----------------------- 
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পিরিশ -1 (খ) 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-3 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207| 
 

হ র ময়মনিসংহ, িসেলট ও ফিরদ র এলাকায় াকার পািন স দ উ য়ন ক  (২য় সংেশািধত) 
কে র ভাব ায়ন সমী া 

 
িক ইনফরেম  ই ারিভউ (KII) চকিল : ক  পিরচালক/িনবাহী েকৗশলী/ কে র সােথ জিড়ত আইএমইিডর  ি  

 
(cÖKí e¨e ’̄vcbv e¨w³eM© Ges cÖKí KZ„©c‡ÿi bxwZ wba©viYx ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i mvÿvrKvi MÖn‡Yi Rb¨ †PKwj÷) 

mvaviY Z_¨vw` t 

bvg:  

c`ex:  

‡gvevBj bs:  

cÖwZôvb:  

‡Rjv:  

1. cÖK‡í ev Í̄evq‡b A_© cÖvwß‡Z †Kvb mgm¨v n‡qwQj wK? D‡jøL Kiæb| 

2. m¤úvw`K KvRmg~n Øviv Dc-cÖK‡íi D‡Ïk¨ mvwaZ n‡q‡Q wK? 

3. Dc-cÖKíwU wK GjvKvi SuywK Ges Amyweav¸‡jv h_vh_ fv‡e wbimb K‡i‡Q? 

4. Dc-cÖKí mg~‡ni bKkv (wWRvBb) h_vh_ I ‡UKmB wKbv? 

5. cÖK‡íi AvIZvq cÖvwZôvwbK, e¨e ’̄vcbv I µq m¤ú‡K© cÖwkÿY Kiv nq| GUv wK D‡Ïk¨ AR©b K‡i‡Q| 

6. myweav‡fvMxiv cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡Y AskMÖnY Ki‡Q wK? Ges wKfv‡e? 

7. AwaK dmj Drcv`‡b †Kvb cÖKvi D‡`¨vM †bIqv nq wK? D‡`¨vM mg~n wK wK? 

8. Dc-cÖKí GjvKvq Pv‡l Ges Ab¨vb¨ A_©‰bwZK Kg©Kv‡Û me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y© welq wK? BwZg‡a¨ †h me e¨e ’̄v 

†bqv n‡q‡Q Zvi cwi‡cÖwÿ‡Z Avi wK wK e¨e ’̄v †bqv †h‡Z cv‡i? 

9. Drcv`b A_ev Avw_©K Kg©Kv‡Û wK wK Bmy¨mg~n ‡gvKv‡ejv Ki‡Z nq? cÖK‡íi ¯̂v‡_© Zvnv DËi‡Yi Rb¨ Ab¨ 

†Kvb c`‡ÿc †bIqv nq wK? 

10. Rxebgvb DbœwZi mv‡_ mv‡_ Avi wK wK welq we‡ePbvq Avbv DwPZ?  

11. Ab¨vb¨ welq hv Avcbvi wbKU ¸iæZ¡c~Y©| 

12. Avcbvi g‡Z G cÖK‡íi mej w`Kmg~n wK wK? 

13. Avcbvi g‡Z G cÖK‡íi ~̀e©j w`Kmg~n wK wK? 

14. Dc-cÖKíwU n Í̄všÍ‡ii ci eb¨vi c~‡e© Ges c‡i GjwRBwW I cvemm KZ…©K †hŠ_fv‡e cwi`k©b I e¨e ’̄v †bIqvi 

K_v| GUv KZzUzKz c~iY nq Ges KZUv KgwZ _v‡K| D‡jøL Kiæb| 

(we: ª̀: GKwU Qwe wbb) 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ------------------------------------- ¯̂vÿi I ZvwiLt ------------------------ 

  



 

া-72 

পিরিশ -1 (গ) 
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-3 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207| 
 

হ র ময়মনিসংহ, িসেলট ও ফিরদ র এলাকায় াকার পািন স দ উ য়ন ক  (২য় সংেশািধত) 
কে র ভাব ায়ন সমী া 

 

ফাকাস প আেলাচনা (FGD) চকিল : ইউিপ সদ , ইউিনয়ন পযােয় wWGB Ges weGwWwmi Dc-nKvix (K…wl I †mP), 

WMCA m`m¨, K…lK, grm¨Rxwe, e¨emvqx I ানীয় MY¨gvb¨ 

 

GdwRwW-‡Z AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv 
1. cÖK‡íi aib bvg: 

†KvW= 

2. FGD-Gi ’̄vb: 
2.1 MÖv‡gi bvg: 

‡KvW= 

2.2 BDwbq‡bi bvg: 

‡KvW= 

2.3 Dc‡Rjvi bvg: 

‡KvW= 

2.4 ‡Rjvi bvg: 

‡KvW= 

 
µ: bs AskMÖnYKvixi bvg ‡ckv eqm ‡gvevBj bs ¯̂vÿi 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvixi bvg I ¯̂vÿi t --------------------------------------- ZvwiLt ------------------ 

‡bvU MÖwnZvi bvg I ¯̂vÿit --------------------------------------------------- ZvwiL-------------------- 
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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-3 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207| 
 

হ র ময়মনিসংহ, িসেলট ও ফিরদ র এলাকায় াকার পািন স দ উ য়ন ক  (২য় সংেশািধত) 
শীষক কে র ভাব ায়ন সমী া 

 
FGD- চকিল  

1. cÖK‡íi AvIZvaxb †gvU MÖv‡gi msL¨v KZwU? 

2. cÖK‡íi AvIZvaxb  MÖvg  Abyhvqx †gvU Lvbvi msL¨v KZwU?  

3. cÖK‡íi AvIZvaxb GjvKvi †gvU K…wl Lvbvi msL¨v.............. 

‡KvW Rwgi (wb‡R¯̂) gvwjKvbv Abyhvqx K…l‡Ki Í̄i web¨vm Lvbvi msL¨v 

1 fzwgnxb K…lK(0.49kZvsk)  

2 cÖvwšÍK K…lK (50-99kZvsk)  

3 ÿz ª̀ K„lK(100-249kZvsk)  

4 gvSvwi K…lK(250-749kZvsk)  

5 eo K…lK(750 ev Zvi Dc‡i kZvsk)  

6 ‡gvU K…wl Lvbvi msL¨v  

 

4. Avcbv‡`i Rvbv g‡Z GB Dc-cÖKí †Kb wbwg©Z n‡qwQj? GB GjvKvi cÖavb mgm¨v wK wK wQj? 

4.1 Avcbviv wK g‡b K‡ib †h mKj mgm¨v mgvav‡bi Rb¨ GB Dc-cÖKí wbgv©Y Kiv n‡qwQ‡jv †m mKj mgm¨vi 

mgvavb n‡q‡Q?  †hgb- (‡Wª‡bR, cvwb msiÿb,eb¨v wbqš¿Y, †mP GjvKv e„w×, cÖvwZôvwbK Dbœqb)  

4.2 hw` mKj mgm¨v GL‡bv mgvavb bv n‡q _v‡K Z‡e GL‡bv Avi wK wK mgm¨v i‡q‡Q? 

5. Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi ci eZ©gvb †mP AvIZv‡fv³ dmjx Rwgi cwigvY KZ GKi ? 

5.1 Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi c~‡e© †mP AvIZv‡fv³ dmjx Rwgi cwigvY KZ GKi wQj? 

5.2 K…wl eûgyLx Kib I †mP e¨e ’̄vq GjvKvq cÖK‡íi cÖfve Av‡jvPbv Kiæb................. (eZ©gvb I c~‡e©) 

5.3 ‡m‡Pi cwigvY (wd«Kz‡qbwQ) wKfv‡e e„w× †c‡q‡Q? (eZ©gvb I c~‡e©) 

6. c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b Db¥y³ Rjvkq n‡Z grm¨ Avni‡Yi cwigv‡Y Avcbviv wK  cwieZ©b jÿ K‡ib?  

6.1 GB Dc-cÖKí GjvKvq grm¨ AvniY K‡ib Ggb KZ †R‡j cwievi Av‡Qb? eZ©gv‡b KZ ? c~‡e© KZ wQj? 

6.2 cÖZ¨‡K M‡o cÖwZw`b eZ©gv‡b KZ †KwR grm¨ a‡ib?  c~†e© KZ †KwR ai‡Zb? 

7. GB Dc-cÖKí GjvKvq KZwU cwievi grm¨Pv‡l RwoZ? eZ©gv‡b KZ ? c~‡e© KZ wQj? 

7.1 cye©i Zzjbvq cyKz‡i gv‡Qi Drcv`‡b wK cwieZ©b n‡q‡Q?  

8. K…wl I grm¨ Drcv`‡b gwn‡jvviv wK mvnvh¨ K‡ib? wK fv‡e K‡ib? 

9. Avcbviv wK g‡b K‡ib DbœZ cvwb e¨e ’̄vcbvi Rb¨ ÒcvemmÓ fv‡jvfv‡e KvR K‡i hv‡”Q? 

10. Avcbv‡`i g‡Z ÒcvemmÓ Gi me PvB‡Z ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv wK wK?                                                                                                                                              

11. GB cÖK‡íi AvIZvq gwn‡jvviv wK †Kvb cÖKvi cÖwkÿY †c‡q‡Qb? †c‡q _vK‡j wK wK ai‡Yi cÖwkÿY ‡c‡q‡Qb?  
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11.1 GB cÖwkÿ‡Yi d‡j gwn‡jvvMb wK fv‡e DcK…Z n‡q‡Qb? 

12. Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j AÎ GjvKvq Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM wK fv‡e e„w× †c‡q‡Q? 

13. Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi `vwi ª̀̈  we‡gvP‡b wK cÖfve c‡o‡Q,? 

14. Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi hvZvqvZ/‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi wK wK DbœwZ n‡q‡Q? 

15. GB Dc-cÖKíwU wK fv‡e iÿbv‡eÿb Kiv nq?   

16. Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j †bŠ PjvP‡ji Dci †Kvb cÖfve c‡i‡Q wK? 

17. Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j ¯̂v ’̄̈  I cwi‡e‡ki Dci †Kvb cÖfve c‡o‡Q wK? 

18. Avcbv‡`i g‡Z G cÖK‡íi mejw`K, ~̀e©jw`K, my‡hvM I SuywK mg~n wK wK? 

19. Dc-cÖK‡íi Kvh©µg‡K Av‡iv myPviæiƒ‡c Kvh©Kix Kivi †ÿ‡Î Avcbv‡`i mycwik wK wK? 

 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------------- ZvwiLt ------------------- 

(we: ª̀:) GdwRwWÕi GKwU Qwe wbb) 
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পিরিশ -1 (ঘ) 
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-3 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207| 
 

হ র ময়মনিসংহ, িসেলট ও ফিরদ র এলাকায় াকার পািন স দ উ য়ন ক  (২য় সংেশািধত) 
কে র ভাব ায়ন সমী া 

 

অবকাঠােমা সেরজিমেন পিরদশন চকিল -ঘ: এলাকা উপ- কে র অবকাঠােমা সেরজিমেন পিরদশন ও িনরী েণর জ   চকিল  

cwi`k©bKvixi bvg:  

GjwRBwW/cvemm Gi 

mn‡hvMxi c`ex/cwiPq: 

 

AÂj/‡Rjv:  ‡gvevBj bs: 

 

Dc-cÖK‡íi bvg:  AeKvVv‡gvi aiY: 

 

 

welqvejx gšÍe¨ 

1. ‡Kvb mg‡q Dc-cÖKíwU ev Í̄evwqZ nq| ïiæ n‡Z †kl ch©šÍ|  

2. wbg©vY Kv‡R e¨eüZ ª̀e¨w` cixÿv Kiv n‡qwQj wK? cixÿvi 

djmg~n wK wQj? 

 

3. Dc-cÖK‡íi wK wK KvR (Lvj, euva ev KvVv‡gv) Kiv n‡q‡Q?  

4. Lvj, euva ev KvVv‡gvi eZ©gvb Ae ’̄v|  

5. Lvj, euva ev KvVv‡gv BZ¨vw`i Ae ’̄v wWRvB‡bi mv‡_ m½wZc~Y© 

wK? 

 

6. cÖwZiÿvg~jK KvR¸‡jv (hw` _v‡K) wWRvB‡bi mv‡_ m½wZc~Y© 

wK? 

 

7. Dc-cÖK‡í †Kv_vq †Kv_vq SuywKc~Y© ’̄vb wQj Ges eZ©gv‡b H me 

’̄v‡bi Ae ’̄v wK? bZzb †Kvb SuywKc~Y© Av‡Q wK? 

 

8. Ab¨vb¨, hw` _v‡K D‡jøL Kiæb|  

 

Z_¨ cÖ̀ vbKvixi bvgmn mxj I ¯̂vÿit ------------------------------------- ZvwiLt -----------------Z_¨  

 

msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------------- ZvwiLt ----------------- 
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পিরিশ -1 (ঙ) 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-3 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207| 
 

হ র ময়মনিসংহ, িসেলট ও ফিরদ র এলাকায় াকার পািন স দ উ য়ন ক  (২য় সংেশািধত) 
কে র ভাব ায়ন সমী া 

য় প িত পযােলাচনার চকিল : ত াবধায়ক েকৗশলীর  কাযালয়/ িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়  

i. ােকেজর ধরণ: মালামাল সং হ ( িকউরেম ) 

িমক িববরণ িনবািরত 
সময় 

ত িবল  কারণ 

(ক) দরপ  আহবান    
1.  ােকজ/দরপ  নং:   
2.  কােজর ধরণ: মালামাল   
3.  দরপ  অ য়াযী ােকেজর নামঃ   
4.  িত  ােকেজ কত  কের লট আেছঃ   
5.  য় প িত:   
6.  দরপ  পি কায় কাশ করা হেয়েছ িকনা। কােশর 

তািরখ ও পি কার নাম।  
    

7.  দরপ  (১ কা  টাকার বিশ) িসিপ উ এর ওেয়ব 
সাইেট কাশ করা হেয়েছ িকনা। 

    

(খ) দরপ  দািখল    
8.  দরপ  দািখেলর তািরখ কত িছল?      
9.  কত েলা দরপ  িব য় করা হেয়েছ?     
10.  কত েলা দরপ  জমা পেড়েছ?     
11.  নঃ দরপ  আহবান করা হেয় িছল িকনা?     

(গ) দরপ  উ ু  করণ ও ায়ন    
12.  “দরপ  উ ু  কিম ” এর কত জন সদ  সম েয় 

গ ত হেয়িছল? 
    

13.  ‘‘দরপ  উ ু  কিম ’’এর কতজন সদ  দরপ  
উ ু  করেনর সময় উপি ত িছেলন? 

    

14.  দরপ  ায়েন কিম  হেত ০১ (এক) জন সদ  
‘‘দরপ  উ ু  কিম ”- ত অ  করা হেয়িছল িক 
না? 

    

15.  দরপ  ায়ন কিম েত অ  দ েরর বাইেরর দ র 
হেত ০২ ( ই) জন সদ  অ  িছেলন িকনা? 

    

16.  কত তািরেখ দরপ  ায়ন শষ করা হেয়েছ।      
17.  উপ  (Responsive) দরদাতার সং া কত?     
18.  দরপ  ায়ন িরেপাট কত তািরেখ যথাযথ 

ক পে র িনকট জমা দয়া হেয়িছল? 
    

19.  কত তািরেখ দরপ  ড়া  ভােব অ েমািদত হেয়েছ?      
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িমক িববরণ িনবািরত 
সময় 

ত িবল  কারণ 

20.  দরপ  Delegation of Financial Power 

অ যায়ী যথাযথ ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ 
িকনা? 

    

(ঙ) কাযােদশ দান    
21.  কত তািরেখ Notification of Award জারী করা 

হেয়েছ? 
    

22.  Initial Tender Validity Period এর মে   
Contract Award করা হেয়েছ িকনা? 

    

23.  Contract Award CPTU-এর Web site-এ 
কাশ করা হেয়িছল িকনা? 

    

24.  া িলত  (টাকা)     
25.  উ ত দর (টাকা)     
26.  ি   (টাকা)     
27.  ি  অ যায়ী কাজ শষ করার তািরখ কত িছল?      
28.  বা েব কাজ সমাি র তািরখ উে খ কর ন।     
29.  কাজ সমাি েত িবল  হেয় থাকেল Liquidated 

Damage আেরাপ করা হেয়েছ িকনা? 
    

30.  কাজ  ল কাদার ( থম কাযােদশ া  কাদার) 
ক ক সমা  হেয়িছল িকনা? 

    

(চ) িবল দান    
31.  কে র দািয় া  কমকতা ক ক কাজ  স ণভােব 

সমা  মেম ত ায়েনর তািরখ কত? 
    

32.  কাদােরর ড়া  িবেলর পিরমাণ ও দািখেলর তািরখ 
কত? 

    

33.  কতন ত আয়কর+ভ াট এর পিরমাণ (টাকা)     
34.  িবলে  কান িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ িকনা?      
35.  িবলে  িবল পিরেশােধর জ  Interest পিরেশাধ 

করা হেয়েছ িক না? 
    

(ছ) দরপে র হণ যা তা ও তা    
36.  দরপ  ি য়াকরেণর কান পযােয় কান ধরেনর 

অিনয়ম হেয়েছ-এ িবষেয় আপিন িক  জােনন িকনা? 
    

37.  কান অিনয়ম হেয় থাকেল তা কান পযােয় এবং িক 
ধরেনর অিনয়ম হেয়েছ  স িবষেয় িক  জােনন িক 
না? 

    

38.  দরপ  ি য়াকরণ/কাযােদশ দান িবষেয় কান 
ধরেনর অিভেযাগ িছল িক না। 

    

39.  অিভেযােগর কারেণ কান দরপে র Award 

modification করেত হেয়েছ িকনা? 
    

40.  কান অিভেযাগ থাকেল উহা িন ি  হেয়েছ িক না?     
 
ত  দানকারীর নামসহ সীল ও া রঃ                                            তািরখঃ 
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পিরিশ -1 (চ) 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-3 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207| 
 

হ র ময়মনিসংহ, িসেলট ও ফিরদ র এলাকায় াকার পািন স দ উ য়ন ক  (২য় সংেশািধত) 
 কে র ভাব ায়ন সমী া 

 

য় প িত পযােলাচনার চকিল : ত াবধায়ক েকৗশলীর কাযালয়/িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়  
ii. ােকেজর ধরণ: সবা সং হ ( িকউরেম ) 

িমক িববরণ িনবািরত 
সময় 

ত িবল  কারণ 

(ক) দরপ  আহবান    
1.  ােকজ/দরপ  নং:   
2.  কােজর ধরণ: মালামাল/কায/ সবা   
3.  দরপ  অ য়াযী ােকেজর নামঃ   
4.  িত  ােকেজ কত  কের লট আেছঃ   
5.  য় প িত:   
6.  দরপ  পি কায় কাশ করা হেয়েছ িকনা। কােশর 

তািরখ ও পি কার নাম।  
    

7.  দরপ  (১ কা  টাকার বিশ) িসিপ উ এর ওেয়ব 
সাইেট কাশ করা হেয়েছ িকনা। 

    

(খ) দরপ  দািখল    
8.  দরপ  দািখেলর তািরখ কত িছল?      
9.  কত েলা দরপ  িব য় করা হেয়েছ?     
10.  কত েলা দরপ  জমা পেড়েছ?     
11.  নঃ দরপ  আহবান করা হেয় িছল িকনা?     

(গ) দরপ  উ ু  করণ ও ায়ন    
12.  “দরপ  উ ু  কিম ” এর কত জন সদ  সম েয় 

গ ত হেয়িছল? 
    

13.  ‘‘দরপ  উ ু  কিম ’’এর কতজন সদ  দরপ  
উ ু  করেনর সময় উপি ত িছেলন? 

    

14.  দরপ  ায়েন কিম  হেত ০১ (এক) জন সদ  
‘‘দরপ  উ ু  কিম ”- ত অ  করা হেয়িছল িক 
না? 

    

15.  দরপ  ায়ন কিম েত অ  দ েরর বাইেরর দ র 
হেত ০২ ( ই) জন সদ  অ  িছেলন িকনা? 

    

16.  কত তািরেখ দরপ  ায়ন শষ করা হেয়েছ।      
17.  উপ  (Responsive) দরদাতার সং া কত?     
18.  দরপ  ায়ন িরেপাট কত তািরেখ যথাযথ 

ক পে র িনকট জমা দয়া হেয়িছল? 
    

19.  কত তািরেখ দরপ  ড়া  ভােব অ েমািদত হেয়েছ?      
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িমক িববরণ িনবািরত 
সময় 

ত িবল  কারণ 

20.  দরপ  Delegation of Financial Power 

অ যায়ী যথাযথ ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ 
িকনা? 

    

(ঙ) কাযােদশ দান    
21.  কত তািরেখ Notification of Award জারী 

করা হেয়েছ? 
    

22.  Initial Tender Validity Period এর মে   
Contract Award করা হেয়েছ িকনা? 

    

23.  Contract Award CPTU-এর Web site-এ 
কাশ করা হেয়িছল িকনা? 

    

24.  া িলত  (টাকা)     
25.  উ ত দর (টাকা)     
26.  ি   (টাকা)     
27.  ি  অ যায়ী কাজ শষ করার তািরখ কত িছল?      
28.  বা েব কাজ সমাি র তািরখ উে খ কর ন।     
29.  কাজ সমাি েত িবল  হেয় থাকেল Liquidated 

Damage আেরাপ করা হেয়েছ িকনা? 
    

30.  কাজ  ল কাদার ( থম কাযােদশ া  কাদার) 
ক ক সমা  হেয়িছল িকনা? 

    

(চ) িবল দান    
31.  কে র দািয় া  কমকতা ক ক কাজ  

স ণভােব সমা  মেম ত ায়েনর তািরখ কত? 
    

32.  কাদােরর ড়া  িবেলর পিরমাণ ও দািখেলর তািরখ 
কত? 

    

33.  কতন ত আয়কর+ভ াট এর পিরমাণ (টাকা)     
34.  িবলে  কান িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ িকনা?      
35.  িবলে  িবল পিরেশােধর জ  Interest পিরেশাধ 

করা হেয়েছ িক না? 
    

(ছ) দরপে র হণ যা তা ও তা    
36.  দরপ  ি য়াকরেণর কান পযােয় কান ধরেনর 

অিনয়ম হেয়েছ-এ িবষেয় আপিন িক  জােনন িকনা? 
    

37.  কান অিনয়ম হেয় থাকেল তা কান পযােয় এবং িক 
ধরেনর অিনয়ম হেয়েছ  স িবষেয় িক  জােনন িক 
না? 

    

38.  দরপ  ি য়াকরণ/কাযােদশ দান িবষেয় কান 
ধরেনর অিভেযাগ িছল িক না। 

    

39.  অিভেযােগর কারেণ কান দরপে র Award 

modification করেত হেয়েছ িকনা? 
    

40.  কান অিভেযাগ থাকেল উহা িন ি  হেয়েছ িক না?     
 
ত  দানকারীর নামসহ সীল ও া রঃ                                            তািরখঃ 
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পিরিশ -1 (ছ) 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-3 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv- 1207| 
 

হ র ময়মনিসংহ, িসেলট ও ফিরদ র এলাকায় াকার পািন স দ উ য়ন ক  (২য় সংেশািধত) 
কে র ভাব ায়ন সমী া 

 

য় প িত পযােলাচনার চকিল : েকৗশলীর কাযালয়/িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়  
iii. ােকেজর ধরণ: ত কাজ সং হ ( িকউরেম ) 

িমক িববরণ িনবািরত সময় ত িবল  কারণ 
(ক) দরপ  আহবান    

1.  ােকজ/দরপ  নং:   
2.  কােজর ধরণ: মালামাল/কায/ সবা   
3.  দরপ  অ য়াযী ােকেজর নামঃ   
4.  িত  ােকেজ কত  কের লট আেছঃ   
5.  য় প িত:   
6.  দরপ  পি কায় কাশ করা হেয়েছ িকনা। কােশর 

তািরখ ও পি কার নাম।  
    

7.  দরপ  (১ কা  টাকার বিশ) িসিপ উ এর ওেয়ব 
সাইেট কাশ করা হেয়েছ িকনা। 

    

(খ) দরপ  দািখল    
8.  দরপ  দািখেলর তািরখ কত িছল?      
9.  কত েলা দরপ  িব য় করা হেয়েছ?     
10.  কত েলা দরপ  জমা পেড়েছ?     
11.  নঃ দরপ  আহবান করা হেয় িছল িকনা?     

(গ) দরপ  উ ু  করণ ও ায়ন    
12.  “দরপ  উ ু  কিম ” এর কত জন সদ  সম েয় 

গ ত হেয়িছল? 
    

13.  ‘‘দরপ  উ ু  কিম ’’এর কতজন সদ  দরপ  
উ ু  করেনর সময় উপি ত িছেলন? 

    

14.  দরপ  ায়েন কিম  হেত ০১ (এক) জন সদ  
‘‘দরপ  উ ু  কিম ”- ত অ  করা হেয়িছল িক 
না? 

    

15.  দরপ  ায়ন কিম েত অ  দ েরর বাইেরর দ র 
হেত ০২ ( ই) জন সদ  অ  িছেলন িকনা? 

    

16.  কত তািরেখ দরপ  ায়ন শষ করা হেয়েছ।      
17.  উপ  (Responsive) দরদাতার সং া কত?     
18.  দরপ  ায়ন িরেপাট কত তািরেখ যথাযথ 

ক পে র িনকট জমা দয়া হেয়িছল? 
    

19.  কত তািরেখ দরপ  ড়া  ভােব অ েমািদত হেয়েছ?      
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িমক িববরণ িনবািরত সময় ত িবল  কারণ 
20.  দরপ  Delegation of Financial Power 

অ যায়ী যথাযথ ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ 
িকনা? 

    

(ঙ) কাযােদশ দান    
21.  কত তািরেখ Notification of Award জারী 

করা হেয়েছ? 
    

22.  Initial Tender Validity Period এর মে   
Contract Award করা হেয়েছ িকনা? 

    

23.  Contract Award CPTU-এর Web site-এ 
কাশ করা হেয়িছল িকনা? 

    

24.  া িলত  (টাকা)     
25.  উ ত দর (টাকা)     
26.  ি   (টাকা)     
27.  ি  অ যায়ী কাজ শষ করার তািরখ কত িছল?      
28.  বা েব কাজ সমাি র তািরখ উে খ কর ন।     
29.  কাজ সমাি েত িবল  হেয় থাকেল Liquidated 

Damage আেরাপ করা হেয়েছ িকনা? 
    

30.  কাজ  ল কাদার ( থম কাযােদশ া  কাদার) 
ক ক সমা  হেয়িছল িকনা? 

    

(চ) িবল দান    
31.  কে র দািয় া  কমকতা ক ক কাজ  

স ণভােব সমা  মেম ত ায়েনর তািরখ কত? 
    

32.  কাদােরর ড়া  িবেলর পিরমাণ ও দািখেলর তািরখ 
কত? 

    

33.  কতন ত আয়কর+ভ াট এর পিরমাণ (টাকা)     
34.  িবলে  কান িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ িকনা?      
35.  িবলে  িবল পিরেশােধর জ  Interest পিরেশাধ 

করা হেয়েছ িক না? 
    

(ছ) দরপে র হণ যা তা ও তা    
36.  দরপ  ি য়াকরেণর কান পযােয় কান ধরেনর 

অিনয়ম হেয়েছ-এ িবষেয় আপিন িক  জােনন িকনা? 
    

37.  কান অিনয়ম হেয় থাকেল তা কান পযােয় এবং িক 
ধরেনর অিনয়ম হেয়েছ  স িবষেয় িক  জােনন িক 
না? 

    

38.  দরপ  ি য়াকরণ/কাযােদশ দান িবষেয় কান 
ধরেনর অিভেযাগ িছল িক না। 

    

39.  অিভেযােগর কারেণ কান দরপে র Award 

modification করেত হেয়েছ িকনা? 
    

40.  কান অিভেযাগ থাকেল উহা িন ি  হেয়েছ িক না?     
 
 
ত  দানকারীর নামসহ সীল ও া রঃ                                            তািরখঃ 
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পিরিশ -2 

সেরজিমেন পিরদশন ও পযেব ণ িববরণ 
Ae‡jvKb Kiv Z_¨ gšÍe¨ 

1. Dc-cÖK‡íi bvg: fiv‡Wvev wej eb¨v wbqš¿Y I wb®‹vkb Dbœqb Dc-cÖKí, aiY: wb®‹vkb I cvwb msiÿY 

Dc-cÖKíwU dwi`cyi †Rjvi †evqvjgvix _vbvi gqbv BDwbq‡bi gqbv Ges VvKzicyi 

†gŠRvq we Í̄…Z evivwkqv b`xi Wvb Zx‡i Aew ’̄Z| Dc-cÖKí GjvKvwU gqbv Lv‡ji evg 

Zx‡i Ges P›`bv fivWzev we‡ji DËi-c~e©vsk wb®‹vkb K‡i| Dc-cÖKíwUi Kvh©µgmg~n 

bx‡P †`qv n‡jv:  

fivWzev wej †_‡K Drcbœ 1.3 wK.wg. `xN© VvKzicyi Lvj Ges gqbv Lv‡ji cZb ’̄j ch©šÍ 

0.8 wK.wg. `xN© eveyi Lvj, P›`bv evivwkqv b`xi cZb ’̄j ch©šÍ cyY:Lbb| ỳ‡Uv LvjB Dc-

cÖKí GjvKvi c~e©cvk w`‡q P›`bv eviwkqv b`x‡Z c‡o‡Q| 

b`x‡Z cZb ’̄‡ji wbKU (0+058 wK.wg.) VvKzicyi Lv‡ji Dci we`¨gvb (2.0 wg. x 2.8 

wg.) cvwb wbqš¿Y KvVv‡gvwU c~be©vmb K‡í VvKzicyi cy‡ji wb‡P cÖwZiÿv Kv‡Ri Rb¨ wmwm 

eøK ’̄vcb Ges †MU D‡Ëvjb miÄv‡gi †givgZ I cyYe©vmb| 

gqbv Lv‡j cZb ’̄‡bi wbKU (0+115 wK.wg.) eveyi Lvj cvBc ø̄yB‡mi (0.90 wg.) 

fvwU‡Z mvgvb¨ cÖwZiÿv KvRmn cyYe©vmb Ges Gi †MU I †M‡Ui D‡Ëvjb e¨e ’̄vi †givgZ 

I cybe©vmb| 

cwj fivU cwiexÿ‡Yi Ges mgq mgqvšÍ‡i cyY:Lbb Kivi ¯̂v‡_© VvKzicyi Lv‡j ỳBwU 

†idv‡iÝ jvBb †mKkb wbg©vY| 

LvjØ‡qi Dci wbwg©Z wbqš¿Y KvVv‡gvØq fv‡jv Ges Kvh©Ki Av‡Q| G¸‡jv eb¨vi cvwb 

cÖ‡ek wb‡iva K‡i| cÖwZiÿv eøKmg~n h_v ’̄v‡b Av‡Q Ges G¸‡jvi †Kvb SzuwK bvB hv bx‡P 

Qwe †_‡K ª̀óe¨: 

 

†MUmn eveyi Lvj †i¸‡jUi VvKzicyi Lv‡j †idv‡iÝ jvBb †mKkb 

Lv‡ji AvK…wZ my®úôfv‡e „̀k¨gvb Ges ’̄vbxq RbM‡Yi KvQ †_‡K Rvbv hvq †h G¸‡jv 

h_vh_ wb®‹vkb cÖ̀ vb Ki‡Q| 

†idv‡iÝ jvBb †mKkb fvj Ae ’̄vq we`¨gvb wKš‘ Zjv cwj‡Z fiv hv KvUv cÖ‡qvRb| 

Lvj¸‡jv cvU cP‡b e¨eüZ nq Ges GUv cÖf~Z DcKvi cÖ̀ vb Ki‡Q wKš‘ Gi d‡j  Lvj 

fivU Zivwš̂Z n‡”Q| eZ©gv‡b K…lKiv cv‡Ui h_vh_ g~j¨ cv‡”Q Ges cvU Drcv`‡bi LiP 

n«vm †c‡q‡Q| 

Dc-cÖKíwU আশা র yপ 

DcKvi cÖ̀ vb Ki‡Q; wKš‘ 

Av‡iv Dbœq‡bi my‡hvM 

Av‡Q| Dc-cÖKíwU 

ev Í̄evq‡bi ci GjvKvq 

km¨ web¨v‡mi cÖf~Z 

cwieZ©b n‡q‡Q hv c~‡e© 

aviYv Kiv hvq bvB| 

cwiewZ©Z km¨ web¨v‡mi 

d‡j we‡ji Zj‡`‡k 

†cuqvR I Ab¨vb¨ iwe km¨ 

Drcbœ nq| cÖvK †gŠmygx 

e„wóRj wb®‹vkb I iwe 

km¨ iÿvi Rb¨ Lv‡ji 

MfxiZv we‡ji cÖvšÍ †_‡K 

evov‡bv `iKvi| 

cvemmÕ‡K cvU RvM †`qvi 

Rb¨ Kuv`v e¨envi bv Kivi 

Rb¨ wb‡ ©̀kbv †`qv †h‡Z 

cv‡i| cwie‡Z© Giv evwj 

fwZ© cwje¨vM ev KbµxU 

eøK e¨envi Ki‡Z cv‡i, 

hvi d‡j Lvj fivU nIqv 

n«vm cv‡e| 
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Ae‡jvKb Kiv Z_¨ gšÍe¨ 

2. Dc-cÖK‡íi bvg: iZbw`qv evjyNvU Dc-cÖKí, aiY: wb®‹vkb I cvwb msiÿY 

Dc-cÖKíwU ivRevox †Rjvi Rvgvjcyi BDwbq‡bi mvgyiv, iZbw`qv, wejcywUqv Ges mÛv 

†gŠRv I myjZvbcyi BDwbq‡bi aiggvmx Ges m Í̄vcyi †gŠRvq Aew ’̄Z| 

Dc-cÖKí GjvKv ûivB b`xi Dfq cv‡o Aew ’̄Z| G Dc-cÖKí GjvKvi Lvj¸‡jv †gvU 

900 †n±i Rwgi cvwb wb®‹vkb K‡i| G cÖK‡íi g~j Kvh©vejx wb¤œiƒc: 

ûivB b`x cyY:Lbb: gvmvwjqv cyj n‡Z iZbw`qv ch©šÍ-7.3 wK.wg.| 5 †f›U wewkó (1.5 

wg. x 2.5 wg.) cvwb wbqš¿Y †i¸‡jUi wbg©vY 1wU| 

cwi`k©bKv‡j b`xwU Zjvi As‡k cvwb‡Z fwZ© wQj hvi d‡j †m‡Pi Rb¨ cvwbi cÖvc¨Zv 

eySv hvq| 5 †f›U †i¸‡jUiwU fvj Ges Kvh©µg Ae ’̄vq Av‡Q| d‡j Afxó gvÎvq cvwb 

msiÿY Kiv hvq| 

  

ûivB b`x‡Z †i¸‡jUi-5 †f›U ÿwZMȪ ’ KvjfvU©, iZbw`qv 

cvwb Afxó gvÎvq aviY Kivq K…wl †L‡Z h‡_ó MfxiZvq cvwb ùvwo‡q _v‡K d‡j cvU RvM 

†`Iqvi e¨q K‡g †M‡Q; †Kbbv Av‡M KvUv cvU e‡q wb‡q MovB b`x‡Z RvM w`‡Z nZ| 

h_v mg‡q RvM †`Iqv Ges †avqvi d‡j K…lKiv eZ©gv‡b cvU †_‡K 30-35% AwaK Avq 

Ki‡Q| 

Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j dmj web¨v‡m cÖf~Z cwieZ©b G‡m‡Q| eZ©gv‡b km¨  wbweoZv 

100% n‡Z †e‡o cÖvq 300% G DwbœZ n‡q‡Q| 

†ekx eb¨vq c~e©-cwðg eZ©gvb iv Í̄vwUi cv‡k cvwb Kvbvq Kvbvq c~‡i hvq d‡j euva fv½uvi 

m¤¢vebv †`Lv †`q| †i¸‡jU‡ii cwð‡g eb¨vi mgq gvwSiv †bŠKv Uvbvi d‡j GKwU fv½ub 

n‡qwQj| 

ivRevox-evwjqvKvw›` gvwUi iv Í̄vq Aew ’̄Z KvjfvU©wU ÿwZMȪ ’ n‡q‡Q| AwZ gvÎvq cvwb 

cÖev‡ni d‡j cvwbi cÖevn MwZ e„w× cvIqvq KvU Ad †`qv‡ji bx‡Pi gvwU m‡i hvIqvq c~e© 

cÖv‡šÍi GevU‡g›U †`qvj †`‡e †M‡Q Ges gvwU‡Z GKwU cyKz‡ii m„wó n‡q‡Q; hv Qwe †_‡K 

„̀k¨gvb|  

’̄vbxq RbMY Kvjfv‡Ui cwie‡Z© GKwU †i¸‡jUi Pv‡”Q hv‡Z K‡i cÖ‡qvRbxq mgq ch©šÍ 

cvwb a‡i ivLv hvq| cv‡Ui cÖ‡qvRb wg‡U hvIqvi mv‡_ mv‡_ cvwb †MU¸‡jv w`‡q †ei K‡i 

†`qv n‡e| hvi d‡j †ivcv Avgb Pvl Kiv hv‡e| Zviv iv Í̄vwU‡KI DuPz Ki‡Z Pvq hv‡Z 

K‡i iv Í̄vi fv½b wb‡iva Kiv hvq Ges ivRevox, dwi`cyi I XvKvq mviv eQi a‡i Mvox 

hvZvqvZ Ki‡Z cv‡i| 

dmj web¨v‡mi Dbœq‡bi 

d‡j Dc-cÖKíwU 

cwiKíbvi †P‡q †ewk 

DcKvi cÖ̀ vb Ki‡Q| wKš‘ 

iv Í̄vq Aew ’̄Z ÿwZMȪ ’ 

KvjfvU©wUi cwie‡Z© 

cÖ‡qvRbxq AvKv‡ii GKwU 

†i¸‡jUi wbg©vY cÖ‡qvRb| 

iv Í̄vi `wÿ‡Yi GjvKv 

cÖKí Øviv DcK…Z n‡”Q bv, 

KviY ûivB b`xi cZb 

’̄‡j evcvD‡ev wbwg©Z 8 

†f‡›Ui †MUwU h_vh_fv‡e 

wbqwš¿Z nq bv| 

†i¸‡jUiwUi h_vh_ 

wbqš¿Y DRv‡bi GjvKvi 

A‡bK DcKvi Ki‡Z 

cvi‡e| 

GjvKvq gvÎ ỳÕGKUv †QvU 

†bŠKv P‡j| 

Dc-cÖK‡íi euv‡ai wd« 

†evW© evov‡bv `iKvi| 

3. Dc-cÖK‡íi bvg: gnvikx Dc-cÖKí, aiY: cvwb msiÿY 

cvwb msiÿY (ivevi W¨vg), GwU †kicyi †Rjvi wSbvBMvZx Dc‡Rjvq bjKzov BDwbq‡b 

ivswUqv MÖv‡g cysjx b`x‡Z wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 

eZ©gv‡b W¨v‡gi †ek 

D”PZvq cvwb avi‡bi d‡j 
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GB ivevi W¨vgwU wm‡½j e¨vM wewkó| GB W¨vgwUi DRv‡b ỳB cv‡k 500 wg. K‡i cvo 

euvavB Kiv n‡q‡Q| W¨vgwUi cwðg cv‡k GKwU Lvj Ges c~‡e© 2wU Bb‡jU Av‡Q| W¨vgwU 

Acv‡ik‡bi Øviv DRv‡bi b`x‡Z cvwb aviY Kivi d‡j bjKziv, wSbvBMvwZ Ges †MŠwicyi 

BDwbq‡bi MÖvg mg~‡n †m‡Pi cvwb mieivn Kiv n‡”Q| b`xi ỳB cv‡oi g‡a¨ hvZvqvZ 

e¨e ’̄vi e¨vcK DbœwZ n‡q‡Q| GLb GB GjvKvi gvbyl ¯̂í Li‡P K…wlRvZ cb¨ evRviRvZ 

Ki‡Z cv‡i| ¯‹zj, K‡j‡R I nvmcvZ†j hvZvqvZ  mnRMg¨ n‡q‡Q| 

c~‡e© GKwU gvÎ dmj Avgb Pvl n‡Zv| eZ©gv‡b †ev‡iv I iwe km¨ Pvl n‡”Q, GgbwK bZzb 

bZzb cÖKv‡ii dmj ms‡hvRb n‡q‡Q|  

grm¨ Pv‡lI AvMÖn m„wó n‡q‡Q| W¨v‡gi DRv‡b Rjvav‡i gv‡Qi AvniY Zzjbvg~jK e„w× 

†c‡q‡Q|GLb b`x‡Z mviv eQi gvQ cvIqv hvq Ges Db¥y³ fv‡e gvQ Avni‡Y my‡hvM m„wó 

n‡q‡Q| 

 

ivevi W¨v‡gi DRv‡b weªR gnvikx ivevi W¨vg fvwU‡Z Pi 

 

A‡bK cvwb AcPq n‡”Q| 

Aci w`‡K fvwU‡Z Pi 

c‡o hv‡”Q| AwZ mZ¡i 

GB Ae ’̄v DËi‡bi e¨e ’̄v 

bv Kiv n‡j fwel‡Z 

mvgvwRK Ø‡›`i m¤¢vebv 

i‡q‡Q| 

mviv eQi cvwb _vKvi 

Kvi‡Y hv‡`i wbR¯̂ cyKzi 

Av‡Q, †mLv‡b mviv eQi 

gvQ Pvl K‡i wb‡R‡`i 

Pvwn`v cyi‡Yi cvkvcvwk 

gvQ weµq K‡i evowZ Avq 

Ki‡Z mÿg n‡”Q| 

RvZxq cvwb bxwZ Abyhvqx 

GKwU cÖengvb b`xi 

30%-40% cvwb cwi‡ek 

I fvwU GjvKvi cÖ‡qvR‡b 

Aegy³ Kivi cÖ‡qvRb| 

Gi e¨Zq n‡j fvwU‡Z Pi 

cov I cvwb ¯̂íZvi mgm¨v 

†`Lv w`‡Z cv‡i| 

4. Dc-cÖK‡íi bvg: UvKzwiqv gvwjcvov, aiY: eb¨v e¨e ’̄vcbv I wb®‹vkb 

hgybvi kvLv b`x myeY© Lvwji eb¨v n‡Z GjvKvi K…wl Drcv`b iÿvi ¯̂v‡_© GB cÖKíwU 

ev Í̄evwqZ Kiv n‡q‡Q| GB Dc-cÖK‡íi AvIZvq 3 †f›U wewkó GKwU ‡i¸‡jUi, 2 wU 

Lvj cybtLbb I 10,600 wgUvi euva wbg©vY Kiv n‡q‡Q| GwU eb¨v wbqš¿Y Ki‡Q| 

†i¸‡jU‡ii †d¬vi Ges Lv‡ji Zjv GKB mgZ‡j Av‡Q, hvi d‡j wb®‹vkb e¨nZ nq bv| 

†i¸‡jUi me KqwU †MU fvj Av‡Q| Z‡e ‡i¸‡jU‡ii Dfq cv‡k myiÿvKvix Kv‡Ri 

†givgZ cÖ‡qvRb|  

euvawU Zzjbvg~jK wbPz nIqvq †Kvb †Kvb  mgq euva Dc‡P eb¨vq cvwb Xz‡K dm‡ji ÿwZ 

nq| evwjgvwU Øviv euvawU wbwg©Z nIqvq evwj ay‡q Rwg‡Z Rgv n‡”Q Ges euva SzuwK‡Z 

co‡Q| 

f~Ævi Pvl e¨cK cÖmvi jvf K‡i‡Q| c~‡e© GKwU gvÎ dmj n‡Zv eZ©gv‡b mviv eQi 

Pvlvev` n‡”Q| 

†i¸‡jU‡ii †f›U msL¨v cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq Kg nIqvq el©v I el©v cieZ©x †gŠmy‡gi cvwb 

wb®‹vkb wejw¤̂Z nq weavq †f›U msL¨v evov‡bv `iKvi| 

GB Dc-cÖKíwU nIqvq 

GjvKvq eb¨vi ~̀‡f©v‡Mi 

nvZ †_‡K 75% K…wlR 

dmj iÿv †c‡q‡Q|  

GgZve ’̄vq euvawU‡K SuywK 

gy³ Kivi Rb¨ Gi D”PZv 

AviI 1 wgUvi evov‡bv 

cÖ‡qvRb| 

euv‡ai gvwU msiÿ‡Yi Rb¨ 

web¨v, †Xvj Kjwg I 

Ab¨vb¨ h_v Dchy³ MvQ 

jvMv‡bv †h‡Z cv‡i| 
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eb¨v wbqš¿Y †i¸‡jU‡ii DRv‡b Lvj 

 

5. Dc-cÖK‡íi bvg: †`vMvwQqv Dc-cÖKí, aiY: †mP GjvKv Dbœqb I cvwb msiÿY 

GB Dc-cÖK‡í gvwUi bx‡P wcwfwm cvBc jvBb wm‡÷g, †nWvi U¨vsK wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 

Gi d‡j cwZZ Rwg Pv‡li AvIZvq G‡m‡Q| 

euv‡ai iv Í̄vi µm cvBc ¸wj Z`viwKi AvIZvq Avbv bv n‡j el©v †gŠmy‡g euva †f‡½ 

dm‡ji e¨vcK ÿwZi m¤¢vebv i‡q‡Q| 

AeKvVv‡gvmg~n wWRvB‡bi mv‡_ m½wZc~Y©| †nWvi U¨v‡¼i RvqMvwU b`x fv½‡bi m¤§~ÿxb 

n‡q‡Q Ges G‡cÖvP P¨v‡bj cwj Øviv fiv n‡q Av‡Q| 

 

Gqvi †f›U ivBRvi 

 

cvwb cv‡¤úi ’̄vbwU g~j 

b`xi mv‡_ hy³ ivLvi Rb¨ 

†WªwRs K‡i G‡MÖvP P¨v‡bj 

wVK ivLv `iKvi| 

6. Dc-cÖK‡íi bvg: Wzwei eo avBi Dc-cÖKí, aiY: eb¨v e¨e ’̄vcbv 

G Dc-cÖKíwU wK‡kviMÄ †Rjvi wbKwj Dc‡Rjvq gxiLvjx Lv‡ji c~e© cv‡o Aew ’̄Z| G 

cÖK‡íi AvIZvq †eoxeuva I ø̄yBm ‡MBU wbg©vY Kiv nq| ch©‡eÿ‡Y †`Lv qvq, †eoxeuv‡ai 

wKQz wKQz RvqMvq gvwU bvB, euva bxPz n‡q †M‡Q, eøK¸‡jv Qov‡bv wQUv‡bv fv‡e Av‡Q| ø̄yBm 

†M‡Ui Pvwe †Lvqv †M‡Q| mwgwZ NiwU fv‡jv Av‡Q| 

Lvj, euva Ges †i¸‡jU‡ii Ae ’̄v wWRvB‡bi mv‡_ m½wZc~Y©| 

Dc-cÖKíwU wbg©v‡Yi d‡j K…wl †ÿ‡Î cÖf~Z Dbœqb n‡q‡Q| eb¨vi fqvenZv †_‡K Avevw` 

dmj I grm¨ iÿv cv‡”Q| Dc-cÖK‡íi AvIZvq cyiyl I gwn‡jvv‡`i K…wl, grm¨, 

cÖvwYm¤ú` cvjb Ges †mjvB Kv‡Ri Dc‡i cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM e„w× 

†c‡q‡Q| gwn‡jvvivI 

cÖwkÿY †c‡q evowZ 

Av‡qi my‡hvM cv‡”Q| 

c~‡e©i Zzjbvq gwn‡jvviv 

A‡bK m‡PZb n‡q‡Q|  

ỳ-GK ’̄v‡b fv½‡bi SuywK 

Av‡Q Ges Gme ’̄v‡b 

†givgZ cÖ‡qvRb| wbqwgZ 

Z`viwK Kiv Riæix| 
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Wzwei eo avBi †i¸‡jUi 

 

7. Dc-cÖK‡íi bvg: evmvb Lvj Dc-cÖKí, aiY: eb¨v e¨e ’̄vcbv I wb®‹vkb 

Uv½vBj †Rjvi AšÍ©MZ †Mvcvjcyi Dc‡Rjvq ˆeivg b`x evg Zx‡i `kwU †gŠRvq Aew ’̄Z| 

evmvb Lvj, †QvUi Lvj I miKvi evwo Lv‡ji †gvU 3.8 wK.wg. cyY:Lbb Kiv nq| Kzjøv 

Ges evmvb Lv‡ji g‡a¨ 300 wg. ms‡hvM Lvj Lbb Kiv n‡q‡Q| GLv‡b evmvb Lv‡ji Dci 

ỳB †f›U wewkó †i¸‡jUi wbg©vY Kiv n‡q‡Q|  

KvUv Lvj¸‡jvi †Kvb †Kvb ’̄vb wKQzUv fivU n‡q †M‡Q| d‡j Gme ’̄v‡b Lvj cyY:Lbb 

cÖ‡qvRb| miKvi evox Lv‡ji GKUv Ask †K‡U †d‡j g~L eÜ K‡i w`‡q‡Q| 

ø̄yBm Gi fvwU‡Z 4 wg. gZ hvqMv SuywKc~Y© Ges Gi †givgZ cÖ‡qvRb| 

 

evmvb Lvj ‡i¸‡jUi 

 

miKvievox Lv‡ji †h ’̄vb 

KvUv n‡q‡Q †mLv‡b GKUv 

KvjfvU© †`qv n‡j euva 

KvUvi Avi cÖ‡qvRb 

n‡ebv| 

8. Dc-cÖK‡íi bvg: gvngy`cyi Dc-cÖKí, aiY: cvwb wb®‹vkb I †mP 

Dc-cÖKíwU gvngy`cyi BDwbq‡bi gvngy`cyi, nwecyi I †QvU we‡b`cyi †gŠRvq Aew ’̄Z| 

†Rjv kixqZcyi Gi Aax‡b 5.850 wK.wg. `xN© 5wU Lv‡ji Ask cyY:Lbb Kiv nq Gi 

d‡j mshy³ b`x †_‡K †Rvqv‡ii cvwb Øviv †mP †`qv hvq Ges e„wói cvwb ª̀æZ wb®‹vwkZ 

nq| 

GB Lvj¸‡jv Lbb KvR wWRvB‡bi mv‡_ m½wZc~Y© Ges Lvj †_‡K cvwb †m‡Pi d‡j K…wl 

Drcv`b e„w× †c‡q‡Q| 

 

gvngy`cyi Lv‡j †Rvqv‡ii cvwb gvngy`cyi Lvj I b`xi ms‡hvM ’̄j 

 

Lv‡j wKQz cwj R‡g‡Q 

G¸‡jv †e‡o hvIqvi Av‡M 

Lbb Kiv `iKvi| 
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9. Dc-cÖK‡íi bvg: kÖxivgKvw›`-‡Nv‡ciWv½v Lvj Dc-cÖKí, aiY: wb®‹vkb I †mP 

cvUMwZ BDwbq‡bi †Nv‡ciWv½v I kÖxivgKvw›` †gŠRvq Aew ’̄Z| 

Gi Aax‡b kÖxivgKvw›`-†Nv‡ciWv½v LvjwUi DrcwË ’̄j †_‡K eo †Nv‡ci Wv½v Lv‡ji 

cZb ’̄j ch©šÍ (7.3 wK.wg.) Lbb Kiv nq| G Lv‡j 1 wK.wg. e¨eav‡b †idv‡iÝ jvBb 

†mKkb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| evukwiqv MÖvg LvjwUi DrcwË ’̄‡j Aew ’̄Z| 

LvjwU bKkv Abyhvqx Lbb Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j AwaKZi mgq a‡i †Rvqv‡ii cvwb Lv‡j 

cÖ‡ek K‡i| KvUvi c‡i LvjwU g~jZ fvj Ae ’̄vq Av‡Q| 

‡Nv‡ciWv½v Lvj 

 

LvjwU †Kv_vqI †Kv_vq 

mvgvb¨ fivU n‡q‡Q hv 

wbqwgZ fv‡e Lbb Kiv 

`iKvi| 

10. Dc-cÖK‡íi bvg: AvIwjqvi Pi Dc-cÖKí, aiY: cvwb wb®‹vkb I †mP 

Dc-cÖKíwU euvkMvox BDwbq‡bi AvIwjqvi Pi Ges `wÿY euvkMvox †gŠRvq Aew ’̄Z| Dc-

cÖKí Gi Aax‡b 7wU Lv‡ji 11.44 wK.wg.cyY:Lbb Kiv nq Ges †idv‡iÝ jvBb †mKkb 

wbg©vY Kiv nq| 

Lvj¸wj cyY:Lb‡bi ci G¸wj fvj Ae ’̄vq Av‡Q Ges †Rvqvi fvUvi cvwb Lv‡j cÖ‡ek 

Ki‡Q Ges G cvwb †m‡P e¨envi Kiv n‡”Q| Lvj¸wj †Kv_vq †Kv_vqI mvgvb¨ fivU n‡q 

†M‡P|  

 

Lv‡ji Ae ’̄vb 

 

Lvj¸wj wbqwgZ ms®‹vi 

Kiv cÖ‡qvRb| 

11. Dc-cÖK‡íi bvg: gwZ Lvj Dc-cÖKí, aiY: cvwb wb®‹vkb Ges †mP Dbœqb 

Dc-cÖKíwU †ZNwiqv BDwbq‡bi †gŠRvmg~n Ges cBj BDwbq‡bi †gŠRvmg~n wb®‹vkb K‡i 

†mP myweav cÖ̀ vb K‡i| GjvKvwU †Kvi½x b`xi Wvb Zx‡i Aew ’̄Z| 

Dc-cÖK‡íi Aax‡b gwZ Lvj I nvwZi Lvj (3.5 wK.wg.) Ges Kz‡ei Lvj (1.55 wK.wg.) 

cyY:Lbb Kiv nq| 

†Kviv½x b`xi cZb ’̄‡ji g~‡L nvwZi Lv‡j GKwU 3 †f›U wewkó †i¸‡jUi wbg©vY Kiv nq| 

Lv‡ji Zjvi wKQz Ask fivU n‡q wM‡q‡Q| †i¸‡jUiwU wWRvBb Abyhvqx wbg©vY Kiv n‡q‡Q 

Lv‡ji h_vh_ ms®‹vi 

cÖ‡qvRb Ges eøK¸‡jv 

cyY: ’̄vcb `iKvi| 
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Ges h_vh_fv‡e KvR Ki‡Q wKš‘ MvW© Iqv‡ji cv‡ki eøK¸‡jv Ae ’̄vb †_‡K m‡i †M‡Q| 

12. Dc-cÖK‡íi bvg: gyMvB Lvj Dc-cÖKí, aiY: cvwb msiÿY 

myigv b`x‡Z gyMvB Lv‡ji cZb ’̄‡ji 2 wK.wg. DRv‡b gyMvB Lv‡ji Dci GKwU 12 †f‡›Ui 

cvwb msiÿY †i¸‡jUi wbg©vY Kiv n‡q‡Q| GwUi mvnv‡h¨ cvwb msiÿY K‡i 575 †n: 

Rwg‡Z †m‡Pi myweav m„wó Kiv n‡qwQj| 

†i¸‡jUiwU wWRvB‡bi mv‡_ m½wZc~Y© fv‡e wbg©vY Kiv n‡qwQj| eZ©gv‡b †Kvb †Kvb †MU 

h_vh_f‡e Kvh©ÿg bq| 

GwU cvnvox Lvj, d‡j 

A‡bK evwj Av‡m Ges Lvj 

f‡i hvIqvi m¤¢vebv †`Lv 

†`q| †MU¸wj mPj ivLvi 

DciB GUvi mdjZv wbf©i 

K‡i| 

13. Dc-cÖK‡íi bvg: bvwmiLvjx Lvj Dc-cÖK‡íi, aiY: eb¨v I cvwb msiÿY 

GB Dc-cÖKíwU †bÎ‡Kvbvi AvUcvov Dc‡Rjvi WzqvR BDwbq‡b Aew ’̄Z| GLv‡b 2.7 

wK.wg. `xN© bvwmi Lvjx Lvj KvUv n‡q‡Q Ges 1wU †i¸‡jUi wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 

GLv‡b Lv‡ji cvo †Kvb †Kvb hvqMvq ‡f‡½ ‡M‡Q, ø̄yBm †M‡Ui 1wU †MU bó n‡q †M‡Q| 

hvi d‡j GUv h_vh_fv‡e DVvbvgv K‡ibv; d‡j GUv BwÝZ dj w`‡”Q bv| 

 

 

bvwmiLvjx Lv‡j Aew ’̄Z †i¸‡jUi bvwmiLvjx Lvj 

 

ø̄yBm †MUwU †givgZ 

cÖ‡qvRb, ø̄yBm †M‡Ui ỳB 

cv‡k¦© eøK ’̄vcb I Lvj 

cyY:Lbb `iKvi| 

14. Dc-cÖK‡íi bvg: webœvKvw›` Dc-cÖKí, aiY: cvwb msiÿY  

WweøDAviGmÕwU Kvcbv b`x‡Z webœvQovi cZb ’̄‡ji 1.50 wK.wg. DRv‡b Aew ’̄Z| 

GwU d‡Zncyi BDwbq‡bi webœvKvw›`, †MvmvBcyi, eivbMi I gwng‡Li †gŠRvi 1260 †n±i 

Rwg‡Z †m‡Pi cvwb mieivn K‡i| ewY©Z Dc-cÖK‡íi ev Í̄evwqZ AsMwfwËK KvRmg~n: 

Kvcbv b`xi wgjbg~L †_‡K cÖvq 1.50 wK.wg. DRv‡b cvwb msiÿY AeKvVv‡gv wbg©vY Ges 

webœPiv cyY:Lbb-2.0 wK.wg. B‡Ui ˆZix 2 wU †idv‡iÝ jvBb †mKkb wbg©vY| 

webœvQovi Dci wbwg©Z WweøDAviGmÕwU fvj I Kvh©Ki Ae ’̄vq we`¨gvb ‡MBU¸‡jv h_vh_ 

fv‡e DVv‡bv/bvgv‡bv hvq bv| WweøDAviGm-Gi fvwUi eøKmg~n ÿwZMȪ ’ n‡q‡Q Ges 

GjwRBwW †_‡K eZ©gvb Avw_©K eQi iæwUb iÿYv‡eÿY LvZ †_‡K †givgZ Kivi 

Kg©cwiKíbv i‡q‡Q| bKkv †gvZv‡eK AeKvVv‡gvmg~n wbg©vY Kiv n‡q‡Q| cÖKí GjvKvq 

†Kvb iKg SuywKc~Y© GjvKv cwijwÿZ nq bvB| 

Lv‡ji gva¨‡g cvwb wb®‹vkb I †mP myweav cvIqv hvq, d‡j Dc-cÖKí GjvKvi 

myweav‡fvMxiv myweav †fvM Ki‡Q| †mP myweavi d‡j cÖK‡íi †mP GjvKv D‡jøL‡hvM¨ nv‡i 

e„w× †c‡q‡Q| 

eZ©gv‡b cÖKí GjvKvq †mP myweavi `iæb K…wli Avg~j cwieZ©b n‡q‡Q Ges Pvlxiv K…wl 

Kv‡Ri gva¨‡g cÖPzi avb Drcv`b I Ab¨vb¨ kvK-mewRi Pvlvev` Ki‡Q, myweav‡fvMx‡`i 

Rxeb hvÎvi gvb D‡jøL‡hvM¨ nv‡i e„w× ‡c‡q‡Q| ZvQvov D³ Qovq grm¨ Pvlvev` I nuvm 

cvjb K‡i Avw_©K myweav cv‡”Q| 

WweøDGgwmG-Gi m`m¨iv 

mymsMwVZ Ges †MU 

DVvbvgv Kiv I Ab¨vb¨ 

Av_©-mvgvwRK Kv‡R †ek 

Zrci| ’̄vbxq 

myweav‡fvMxiv AÎ Dc-

cÖKíwU webœvPiv Lv‡ji 

cyY:Lbb Ges D³ gvwU 

Øviv Dfq cv‡ki euva 

AviI DPz Kivi mycvwik 

K‡ib; hv h_vh_ e‡j 

cÖwZqgvb nq| 
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Ae‡jvKb Kiv Z_¨ gšÍe¨ 

15. Dc-cÖK‡íi bvg: diKvbvjv cvwb msiÿY Dc-cÖKí, aiY: cvwb msiÿY 

D³ Dc-cÖKíwU †gŠjfxevRvi †Rjvi KgjMÄ Dc‡Rjvi †Rjvaxb iwngcyi Ges 

cvUvbymvi BDwbq‡b Aew ’̄Z| 

Dc-cÖKíwUi ev Í̄evq‡bi d‡j K…wl Kv‡Ri DbœwZi gva¨‡g AwaK dmj Drcv`b, iwe 

dm‡ji DbœwZ mvab n‡q‡Q| ev Í̄evwqZ Dc-cÖKíwU‡Z wb‡¤œ ewY©Z AeKvVv‡gvmg~n AšÍ©f~³ 

Av‡Q| 

- diKvbvjv Lv‡ji 2.16 wK.wg.-G cvwb msiÿY óªvKPvi-1wU 

- diKvbvjv Lv‡ji 4.736 wK.wg. cvwb msiÿY óªvKPvi-1wU 

- Lvj cyY:Lbb-5.3 wK.wg. 

- ‡mP/wb®‹vkb AvDU‡jU-7wU 

- B‡Ui ˆZwi †idv‡iÝ †mKkb-2wU 

cwi`k©‡b †`Lv hvq †h LvjwU‡Z †mP myweavi Rb¨ h‡_ó cvwb msiwÿZ Av‡Q| 3 †f‡›Ui 

cvwb msiÿY KvVv‡gvwU fvj Ae ’̄vq cwijwÿZ nq Ges el©vKv‡j Kvw•LZ †j‡fj cvwb 

msiÿY Kiv hv‡”Q| cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j dmj web¨v‡m Avg~j cwieZ©b cwijwÿZ 

nq| 

bKkv †gvZv‡eK AeKvVv‡gvmg~n wbg©vY Kiv n‡q‡Q| cÖKí‡Z †Kvb iKg SuywKc~Y© GjvKv 

cwijwÿZ nq bvB| 

’̄vbxq myweav‡fvMxiv AviI GKwU WweøDAviGm wbg©v‡Yi Rb¨ mycvwik K‡ib Ges GKwU 

†QvU KvjfvU© wbg©v‡YiI cȪ Íve K‡ib, hv‡Z K…l‡Ki Drcvw`Z dmjvw` ’̄vbxq evRv‡i 

mn‡R cwienb Ki‡Z cv‡i| 

MZ 2017 eQ‡ii AvMvg eb¨vq m¤ú~Y© cÖKí GjvKvwU 4-5 w`‡bi gZ wbgw¾Z wQj, 

GgbwK cvemm Awdm febwU‡ZI 4-5 wdU cvwb D‡VwQj| Dc-cÖKí GjvKvwU hv‡Z 

eb¨vq wbgw¾Z nIqvi SuywK †_‡K iÿv cvq Z¾b¨ Lv‡ji cv‡oi D”PZv 1 wg. e„w×i Rb¨ 

GjvKvevmx gZvgZ †`b| 

cvemm-Gi m`m¨iv LyeB 

mymsMwVZ Ges †MU DVv-

bvgv‡Z cvi`wk©| ZvQvov 

Zviv Ab¨vb¨ Av_©-mvgvwRK 

Kg©Kv‡Û †ek Zrci| 

diKvbvjv Lvj cyY:Lbb 

Ges D³ gvwU Øviv Lv‡ji 

Dfq cv‡k¦©i euva DPz K‡i 

AvMvg eb¨vi ’̄vqx 

mgvav‡bi mycvwik K‡i 

cÖK‡íi myweav‡fvMx 

K…l‡Kiv| mycvwik h_vh_ 

cÖZxqgvb nq| 
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cwiwkó-3 

wbg©vY mvgMÖxi cixÿvi djvdj we‡kølY 

µ. 

bs 

cixÿvi bvg  

wWRvBb 

Abyhvqx  

cª‡qvRbxq 

gvb 

GKK 

cixÿvi djvdj 
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1 †Kvm© GwMÖ‡MU (†óvb wPcm&) 

Gi GjGG  

(Loss Angeles 
Abarasion) cixÿv  

=<30 % 30 29.4  29 29.6 29.2 29.8 mwVK 

2 evwji †MÖBb mvBR we‡kølY 

(Gd. Gg.) 

=>1.8  2.6 2.7 2.6 2.5 2.65   mwVK 

3 wm‡g‡›Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ 

cixÿv (3 w`b) 

1800 wcGmAvB 1,844 1,856 2,068 2,030 1,855 2,545 1995 mwVK 

4 wm‡g‡›Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ 

cixÿv ( 7 w`b) 2800 wcGmAvB 2,908 2,904 3,111 3,092 3,016 3,226 2980 mwVK 

5 Kbwµ‡Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ 

cixÿv (28 w`b) 
2500-

3000 

wcGmAvB 3,090 2,905 3,075   3,819  mwVK 

6 B‡Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ 

cixÿv 2500 wcGmAvB 2,558  2,540    2575 mwVK 

7 †Kvm© GwMÖ‡MU (eªxK wPcm&) 

Gi GjGG cixÿv 40 %   39.5 37.0  39.2  mwVK 

 

wbg©vY mvgMÖxi cixÿvi djvdj  

µ. 

bs 

cixÿvi bvg  
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cixÿvi djvdj 

 
gšÍe¨ 

M
o

v
‡
e
i
 
D
c

-
c
ÖK

í
 
 

M
d

i
M
v
uI

,
 
g
q
g
b
w
m
s
n
 

N
v
M
w
U
q
v
 
c

v
o

 
b
`
x
 
D
c

-
c

ÖK
í

 

†
a
v
e
v
D
o

v
,
 
g
q
g
b
w
m
s
n
 

e
D
j
v
i
 
w
e
j
 
D
c

-
c

ÖK
í

 

 
b
v
›
`
v
B
j
,
 
g
q
g
b
w
m
s
n
 
 
 

m
v
j
b
v
i
 
L
v
j
 
D
c

-
c

ÖK
í

 

d
zj
e
v
w
o

q
v
,
 
g
q
g
b
w
m
s
n
 
 
 

g
i
v
 
L
v
j
 
D
c

-
c

ÖK
í

 

 
w
Î
k
v
j
,
 
g
q
g
b
w
m
s
n
 

e
D
j
v
i
 
L
v
j
 
D
c

-
c

ÖK
í

 

b
v
›
`
v
B
j
,
 
g
q
g
b
w
m
s
n
 

 
†
a
v
j
v
B
 
L
v
j
 
D
c

-
c

ÖK
í

 

d
zj
c

yi
,
 
g
q
g
b
w
m
s
n
 

1 †Kvm© GwMÖ‡MU (†óvb wPcm&) 

Gi GjGG (Loss 
Angeles Abarasion) 
cixÿv 

=<30 % 28.8 28.3 29.0 29.8 29.5 29  mwVK

2 evwji †MÖBb mvBR we‡kølY 

(Gd. Gg.) 

=>1.8    2.4 2.51 2.53 2.52 2.67 mwVK

3 wm‡g‡›Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ 

cixÿv (3 w`b) 

1800 wcGmAvB 2,572 2,456 2,023 1,968 2,018 2,058  mwVK

4 wm‡g‡›Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ 

cixÿv (7 w`b) 2800 wcGmAvB 3,284 3,307 2,982 2,975 2,940 3,202  mwVK

5 Kbwµ‡Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ 

cixÿv (28 w`b) 
2500-

3000 

wcGmAvB 3,095       mwVK

6 B‡Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ cixÿv 2500 wcGmAvB     2,541 2,552 2,525 mwVK

7 †Kvm© GwMÖ‡MU (eªxK wPcm&) 

Gi GjGG cixÿv 40 % 39.4 38.4 39.0 39.8 39.4 38.4 38.2 mwVK
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wbg©vY mvgMÖxi cixÿvi djvdj  

µ. 

bs 

cixÿvi bvg 

wWRvBb 

Abyhvqx 
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1 †Kvm© GwMÖ‡MU (†óvb wPcm&) Gi 

GjGG (Loss Angeles 
Abarasion) cixÿv 

=<30 % 29.4  28.8 29.8 29.6 29.8 mwVK

2 evwji †MÖBb mvBR we‡kølY  

(Gd. Gg.) 

=>1.8  2.5 2.55 2.54 2.55  2.54 mwVK

3 wm‡g‡›Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ cixÿv 

(3 w`b) 

1800 wcGmAvB 2,000 1,985 2,020 1,984 2,147 1,965 mwVK

4 wm‡g‡›Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ cixÿv  

( 7 w`b) 2800 wcGmAvB 2,916 2,980 2,990 2,966 3,133 2,947 mwVK

5 Kbwµ‡Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ cixÿv 

(28 w`b) 2500-3000 wcGmAvB     3,060  mwVK

6 B‡Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ cixÿv 2500 wcGmAvB  2,580 2,582  2,596  mwVK

7 †Kvm© GwMÖ‡MU (eªxK wPcm&) Gi 

GjGG cixÿv 40 %  39.4     mwVK

 

wbg©vY mvgMÖxi cixÿvi djvdj  
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cixÿvi bvg  

wWRvBb 

Abyhvqx  

cª‡qvRbxq 

gvb 

GKK 

cixÿvi djvdj 

 
gšÍe¨ 

w
e
j
 
K

v
w
j
q
v
-
e
v
j
yq
v
 
L
v
j
,
D
c

-
 

c
ÖK

í
,
 
†
M
Š
i
x
c
yi
,
 
g
q
g
b
w
m
s
n
 
 
 

D
`
j
v
i
 
L
v
j
 
D
c

-
c

ÖK
í

,
 

 
b
v
›
`
v
B
j
,
 
g
q
g
b
w
m
s
n
 
 

Z
i
v
B
 
(
b
`
x
)
 
I

 
c

P
v
B
 
L
v
j
 
D
c

-
 

c
ÖK

í
,
 
†
a
v
e
v
B
o

v
,
 
g
q
g
b
w
m
s
n
 
 

‰
P
Z

 
w
e
j
 
D
c

-
c

ÖK
í
 

 
M
d

i
M
v
uI

,
 
g
q
g
b
w
m
s
n
 
 

i
Z

b
w
`
q
v
-
e
v
j
yN
v
U
 
D
c

-
c

ÖK
í

 

e
v
w
j
q
v
K

v
w
›
`
,
 
i
v
R

e
v
w
o

 

1 †Kvm© GwMÖ‡MU (†óvb wPcm&) Gi GjGG 

(Loss Angeles Abarasion) cixÿv 

=<30 %  29.6  30.2 28.3 mwVK 

2 

evwji †MÖBb mvBR we‡kølY (Gd. Gg.) =>1.8   2.54 2.55  2.72 mwVK 
3 

wm‡g‡›Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ cixÿv (3 w`b) 1800 wcGmAvB  2,042 2,038 1,860 2,161 mwVK 
4 

wm‡g‡›Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ cixÿv ( 7 w`b) 2800 wcGmAvB   2,955 2,912 3,292 mwVK 
5 Kbwµ‡Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ cixÿv (28 

w`b) 2500-3000 wcGmAvB  3,104   3,155 mwVK 

6 

B‡Ui Kg‡cÖwmf †÷ªs_ cixÿv 2500 wcGmAvB   2,598 2,536 2,596 mwVK 
7 †Kvm© GwMÖ‡MU (eªxK wPcm&) Gi GjGG 

cixÿv 40 % 38.4 38.8 37.6  38.6 mwVK 

†gvU 25 wU Dc-cÖK‡íi DcvË msMÖn Kiv n‡q‡Q| cÖKí mgvwßi `xN©w`b ci msMÖ‡ni Rb¨ wKQz DcvË cvIqv hvq bvB| Z‡e 

mswkøó cixÿvmg~‡ni djvd‡ji wfwË‡Z mswkøó Acivci DcvË gvb h_vh_ e‡j cÖZxqgvb nq| 



 

া-92 

পিরিশ -4 
ফাকাস প আেলাচনার িববরণ 

15wU bgybv Dc-cÖK‡íi GdwRwWÕi gva¨‡g msMÖnxZ Z_¨vw` we‡kølY Kiv n‡q‡Q| Gi  g‡a¨ 01wU  cvwb wb®‹vkb I †mP, 
02wU  cvwb wb®‹vkb I msiÿY, 01wU eb¨v e¨e ’̄vcbv, 08wU  eb¨v e¨e ’̄vcbv I wb®‹vkb, 01 wU ivevi W¨vg I 01wU †mP 

GjvKv Dbœqb Dc-cÖKí| meKwU Dc-cÖK‡íi bxU DcK…Z GjvKvi cwigvY 1,000 †nt A_ev Zvi Kg hv wØZxq ÿz ª̀vKvi 

cvwb m¤ú` cÖK‡íi mv‡_ msMwZc~Y©| Z‡e ivevi W¨vg Dc-cÖK‡í †m‡Pi cvwb Pvwn`vi Zzjbvq †ekx nIqvq bxU DcK…Z 

Rwgi cwigvY 1,000 †nt Gi †P‡q wKQzUv †ekx (1,250 †nt)| Dc-cÖKímg~‡ni DcKvi‡fvMx‡`i msL¨v 1,848 n‡Z 

20,271 Rb| Av‡jvPbv †_‡K cÖvß gZvgZ bx‡P †`qv n‡jv| 

 

 cvwb wb®‹vkb I msiÿY Dc-cÖKí: Lvj cyb: Lbb, †idv‡iÝ jvBb †mKkb wbg©vY| 

 cvwb wb®‹vkb I †mP Dc-cÖKí:  Lvj cyb: Lbb, cvwb msiÿY AeKvVv‡gv wbg©vY, †i¸‡jUi/cvBc ø̄yBm 

†givgZ/c~Ye©vmb,  †idv‡iÝ jvBb †mKkb wbg©vY| 

 eb¨v e¨e ’̄vcbv Dc-cÖKí: †i¸‡jUi wbg©vY, evua DuPzKiY, evu‡ai cÖwZiÿv KvR|  

 eb¨v e¨e ’̄vcbv I wb®‹vkb: †i¸‡jUi wbg©vY, Lvj cyb: Lbb,  evua DuPzKiY| 

 eb¨v e¨e ’̄vcbv I cvwb msiÿY: †i¸‡jUi wbg©vY, Lvj cyb: Lbb, †idv‡iÝ jvBb †mKkb wbg©vY|   

 cvwb msiÿY Dc-cÖKí: ivevi W¨vg wbg©vY Ges mv‡_ Bb‡jU †i¸‡jUi I †mP bvjv wbg©vY, cvwb msiÿY AeKvVv‡gv, 

KbdvBb‡g›U WvBK, †mP/wb¯‹vkb bvjv I †idv‡iÝ jvBb †mKkb wbg©vY, Lvj cyb: Lbb| 

 †mP GjvKv Dbœqb Dc-cÖKí: †nWvi U¨vsK wbg©vY I f‚Mf©̄ ’ cvBc jvBb ’̄vcb, cv¤ú mieivn, we ỳ¨r ms‡hv‡Mi 

e¨e ’̄vKiY| 

Dc‡iv³ 15wU Dc-cÖK‡íi cÖwZwU‡Z GKwU K‡i cvemm AwdmNi wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 

 

cÖKí ev Í̄evq‡bi Øviv K…wl, †RÛvi, cÖvwZôvwbK Dbœqb cÖf„wZ †h Dbœqb n‡q‡Q Zv bx‡P †`qv n‡jv| 

 

K…wl: dmj Drcv`‡bi cÖwZKzjZvmg~n ỳi nIqvi Kvi‡Y dmjx Rwgi cwigvY I dm‡ji cwigvY e„w× †c‡q‡Q| km¨ 

eûgyLxKiY n‡q‡Q| K…wl, grm¨, cÖvwYm¤ú` I Ab¨vb¨ †ÿ‡Î Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| Dc-cÖKímg~n ev Í̄evq‡b 

†Zgb †Kvb †bwZevPK cÖfve bv co‡jI eb¨v e¨e ’̄vcbv I cvwb wb®‹vkb Dc-cÖK‡íi d‡j Db¥y³ Rjvk‡q gv‡Qi cwigvY 

wKQzUv K‡g wM‡q‡Q| wKš‘ ivevi W¨vg I cvwb msiÿY Dc-cÖK‡í gv‡Qi Drcv`b †e‡o‡Q| cyKz‡i grm¨ Pv‡li d‡j GB ÿwZ 

jvNe n‡q Av‡Mi †P‡q †ekx Drcv`b n‡”Q| 

cÖwkÿY: cÖK‡íi AvIZvq cÖwkÿ‡Yi d‡j Avqea©K Kg©KvÛ e„w× †c‡q‡Q| dmj Drcv`b I km¨ wbweoZv e„w× †c‡q‡Q| 

cyK‡i PvlK…Z gv‡Qi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q| RbM‡Yi Avq e„w×i d‡j `vwi ª̀̈  ỳi n‡q‡Q| MÖvgxY Rbmvavi‡Yi Av_©-mvgvwRK 

Ae ’̄vi Dbœqb mvwaZ n‡q‡Q|  

†RÛvi: cÖK‡íi AvIZvq gwn‡jvviv wewfbœ Avq ea©K Kv‡Ri cÖwkÿY †c‡q wewfbœ Avq ea©K KvR †hgb nvumgyMx I Mevw` cï 

cvjb, cyKy‡i gvQ Pvl, evwoi Av‡k cv‡k mwâ Pvl, dmj KZ©b cieZx© KvR, `wR©i KvR BZ¨vw`‡Z AskMÖnY Ki‡Q| 

djkÖæwZ‡Z Zv‡`i Avq e„w× †c‡q‡Q| 

cÖvwZôvwbK (cvemm) Gi Kvh©µg: cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ (cvemm) Zvi cÖvwZôvwbK Ges AeKvVv‡gv cwiPvjbv I 

iÿYv‡eÿY KvR cÖvq myôzfv‡e m¤úbœ Ki‡Q| cÖvwZôvwbK Kvh©µ‡gi Ask wnmv‡e m`m¨ msMÖn, †kqvi I mÂq Av`v‡qi 

gva¨‡g g~jab e„w×, wbqwgZ fv‡e mfv Abyôvb Kiv BZ¨vw` Ki‡Q| AeKvVv‡gv cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY Kv‡Ri Ask wnmv‡e 

DcKvi‡fvMx‡`i KvQ †_‡K dmj I UvKv D‡Ëvj‡bi gva¨‡g cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY Znwej MVb, †i¸‡jUi I cvwb 
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msiÿY KvVv‡gvi †MU cwiPvjbv I †QvU Lv‡Uv iÿYv‡eÿY (†hgb-Lvj n‡Z RjR AvMvQv I cwj AcmviY, KvVv‡gvi †MU 

is Kiv) KvR Ki‡Q| ivevi W¨vg Dc-cÖK‡í GKRb wb‡qvMK…Z Kg©Pvwii gva¨‡g Rwg‡Z cvwb weZiY KvR m¤úbœ Ki‡Q| 

Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM: Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j K…wl I grm¨ Pv‡l GjvKvi RbM‡Yi Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q| K…wl 

kÖ‡gi mgq e„w× †c‡q‡Q| f‚wgnxb K…lK mviv eQi Kv‡Ri my‡hvM cv‡”Q| Avev`‡hvM¨ Rwgi cwigvY e„w×i d‡j Zviv Rwg 

eM©v wb‡q Pvl Kivi my‡hvM cv‡”Q| cvU Drcv`b GjvKvq cvU Rv‡Mi my‡hvM e„w× cvIqvq Kg©ms ’̄vb e„w× †c‡q‡Q| cÖK‡íi 

AvIZvq wewfbœ Avqea©K Kv‡Ri cÖwkÿY †c‡q gwn‡jvv I cyiæl DcKvi‡fvMxMY ¯̂vej¤̂x nIqvi my‡hvM †c‡q‡Qb| hvZvqvZ 

e¨e ’̄vi Dbœq‡bi d‡j cwienb Lv‡Z (we‡kl K‡i gv`vixcyi †Rjvq) Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q|  

`vwi ª̀̈  we‡gvPb: K…wl I grm¨ Drcv`b I Kg©KvÛ e„w× mn wewfbœ Avqea©K Kv‡Ri m~‡hvM m„wôi d‡j gwn‡jvv I c~iæl‡`i 

Avq e„w× †c‡q‡Q| Gi d‡j `vwi ª̀̈   n«vm †c‡q‡Q| G‡ÿ‡Î cÖK‡íi AvIZvq cÖwkÿYmg~n ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv †i‡L‡Q| 

cwienb: Lvj cyb:Lb‡bi d‡j Lv‡ji ỳÕcv‡o iv Í̄v ˆZix n‡q‡Q hv cb¨ cwien‡b mnvqZv Ki‡Q| †Kvb †Kvb Dc-cÖK‡í 

Lvj Lb‡bi d‡j bve¨Zv e„w×i d‡j †bŠPjvPj e¨e ’̄vi Dbœqb n‡q‡Q| Lv‡ji Dci †i¸‡jUi, cvwb msiÿY AeKvVv‡gv Ges 

ivevi W¨v‡gi mv‡_ eªxR wbg©v‡Yi d‡j Lv‡ji ỳÕcv‡oi g‡a¨ †hvMv‡hvM ’̄vwcZ n‡q‡Q| d‡j cb¨ cwienb mnR n‡q‡Q|  

Ab¨vb¨: cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY wel‡q DcKvi‡fvMx‡`i m‡PZbv e„w×i Rb¨ cÖwkÿY Kg©m~wPi Av‡qvRb Kiv| cÖKí n‡Z 

cÖvß djvd‡ji mswÿß weeiY cÖ̀ vb Kiv n‡jv| 

 

djvdj: 
 cvwb wb®‹vkb I †mP Dc-cÖK‡íi d‡j  GjvKvi Rjve×Zv mgm¨v ~̀ixf‚Z n‡q‡Q I †m‡Pi cvwbi cwigvY e„w× 

†c‡q‡Q| Gi d‡j dmj Drcv`b wbwðZ n‡q‡Q I gv‡Qi Drcv`b e„w×i m~‡hvM ˆZix n‡q‡Q| 
 cvwb wb®‹vkb I msiÿY Dc-cÖK‡íi d‡j   GjvKvi Rjve×Zv mgm¨v ~̀ixf‚Z n‡q‡Q I †m‡Pi cvwbi cwigvY e„w× 

†c‡q‡Q| Gi d‡j dmj cvwb‡Z Zwj‡q bó nIqv †_‡K iÿv †c‡q‡Q| dwi`cyi AÂ‡j msiwÿZ cvwb‡Z cvU RvM 

†`qvi my‡hvM mywó n‡q‡Q| 
 eb¨v e¨e ’̄vcbv, wb®‹vkb I cvwbmsiÿY Dc-cÖK‡íi d‡j eb¨v cÖwZnZ n‡q‡Q, wb®‹vkb e¨e ’̄vi Dbœqb n‡q‡Q, †m‡Pi 

Rb¨ Lv‡j cvwbi cÖvc¨Zv e„w× †c‡q‡Q| d‡j  dmj myiwÿZ n‡q‡Q| cÖvK…wZK gv‡Qi Dci †Zgb †Kvb †bwZ evPK 

cÖfve c‡owb Z‡e gvQ Pv‡li †ÿ‡Î D‡jøL‡hvM¨ BwZevPK cÖfve c‡o‡Q| 

 cvwb msiÿY (ivevi W¨vg): Dc-cÖKí ev Í̄evq‡bi c‡i GjvKvq †m‡Pi Rb¨ ch©vß cvwb cvIqv m¤¢e n‡q‡Q| 

 †mP GjvKv Dbœqb, Dc-cÖKí: cvwbi mwVK e¨env‡ii d‡j †mP LiP K‡g‡Q djkÖæwZ‡Z †mPvaxb Avevw` GjvKvi 

cwigvY e„w× †c‡q‡Q| 

 †Kv‡bv †Kv‡bv Dc-cÖK‡í wKQz ms®‹vi I AwZwi³ KvR cÖ‡qvRbxq| †hgb: †i¸‡jUi/cvwb msiÿY AeKvVv‡gvi †f›U 

msL¨v e„w×; K¨vW wm‡÷‡g cvwbi cÖvc¨Zv eRvq ivLvi Rb¨ b`x Lbb, †nWvi U¨vsK iÿvi Rb¨ b`xi cvo myiÿv KvR, 

f‚M©̄ ’ cvBc jvB‡bi ˆ`N¨© e„w×; Lv‡ji cvo fv½b †iv‡a myiÿv KvR BZ¨vw`| 

  
†dvKvm MÖæc Av‡jvPbv (†evqvjgvix, dwi`cyi) †dvKvm MÖæc Av‡jvPbv (mwilvevwo, Rvgvjcyi) 
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পিরিশ -5 
কআইআই িবে ষণ 

ত  দানকারীর 
নাম   

মাঃ র হেসন ঞা মাঃ খান এ শামীম মাঃ আ াফ 
আলী খান 

মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ সাম ি ন 
আহে দ 

এেকএম ইসমত িকবিরয়া এহসা ল হক 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী 
িত ান ানীয় সরকার 

েকৗশল অিধদ র 
ানীয় সরকার েকৗশল 

অিধদ র 
ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

জলা ফিরদ র রাজবািড় িকেশারগ  জামাল র শর র ময়মনিসংহ িসেলট 
1. ক  বা বায়েন 

অথ সরবরাহ  
কান সম া হয়িন 
এমনিক বতমােনও 
কান সম া হে  না 

কান সম া হয়িন 
এমনিক বতমােনও কান 
সম া হে  না 

কান সম া 
হয়িন 
 

কান সম া হয়িন কান সম া 
হয়িন 

কান সম া হয়িন কান সম া হয়িন 

2. উপ- কে র 
উে  

80%সম া সমাধান 
হেয়েছ 

90% সম া সমাধান 
হেয়েছ 

িক  িক  কে র উ য় 
ও সারণ দরকার 

বিশর ভাগই সম া 
রী ত হেয়েছ 

উপ- কে র 
মা েম উৎপাদন 
ি  পেয়েছ 

 

উপ- কে র মা েম 
উৎপাদন ি  পেয়েছ 

পািরবািরক উ য়ন ি  
পেয়েছ 

উে  সািধত 
হেয়েছ 

উে  সািধত হেয়েছ উে  সািধত হেয়েছ 

3. উপ- কে  
এলাকার সম া 
ও িঁক িনরসণ 

জলাব তা ও ব া 
েমাশেনর মা েম 

সম া িনরসেণ াপক 
িমকা রেয়েছ 

জলাব তা রীকরেণ  
যথাযথ কাযকর হেয়েছ 

পািন সংর েনর মা েম 
পাট পচেনর াপক 
িবধা হেয়েছ 

অ িবধা স হ 
যথাযথ ভােব 
িনরসন হেয়েছ 

ক  এলাকার অ িবধা 
স হ এবং সম ার িঁক 
িনরসেণ যথাযথ   

অিধকাংশ িনরসন 
হেয়েছ 

কান িঁক নাই িনরসন হেয়েছ 

4. উপ- কে র 
নকশা যথাযথ ও 
টকসই 

JICA িনেদশনা 
অ যায়ী নকশা করা 
হেয়েছ  

JICA িনেদশনা অ যায়ী 
নকশা করা হেয়েছ 

বতমােন কাযকরী 
অব ায় আেছ 

নকশা স ক িছল 

বা বায়নও 
টকসই  হেয়েছ।  

নকশা স ক িছল 

িনধািরত নকশা অ যায়ী 
বা বায়েণর ফেল  

টকসই  হেয়েছ। 

উপ- কে র 
নকশা যথাযথ ও 
টকসই 

উপ- কে র নকশা 
যথাযথ ও টকসই 

উপ- কে র নকশা 
যথাযথ ও টকসই 

5. কে র িকউরেমে র সােথ িকউরেমে র সােথ ব াপনা িবষেয় ািত ািনক ব াপনা ও ব াপনা িবষেয় ব াপনা িবষেয় িশ ণ ব াপনা িবষেয় 
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ত  দানকারীর 
নাম   

মাঃ র হেসন ঞা মাঃ খান এ শামীম মাঃ আ াফ 
আলী খান 

মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ সাম ি ন 
আহে দ 

এেকএম ইসমত িকবিরয়া এহসা ল হক 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী 
িত ান ানীয় সরকার 

েকৗশল অিধদ র 
ানীয় সরকার েকৗশল 

অিধদ র 
ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

জলা ফিরদ র রাজবািড় িকেশারগ  জামাল র শর র ময়মনিসংহ িসেলট 
আওতায় 
িশ ণ ও অজন 

জিড়ত সবাইেক 
িশ ণ দয়া হেয়েছ 

িকউরেম  সরকারী 
িনয়ম অ যায়ী হেয়েছ 

বতমােন সব 
িকউরেম  EGP এর 

মা েম করা হয়।  

জিড়ত সবাইেক িশ ণ 
দয়া হেয়েছ 

িকউরেম  সরকারী 
িনয়ম অ যায়ী হেয়েছ 

বতমােন সব িকউরেম  
EGP এর মা েম করা 
হয়। 

িশ ণ দয়া 
হেয়েছ 

য় সং া  য িশ ণ 
দয়া হয় তা হেণর পর 
কে র উে  অিজত 

হেয়েছ 

িশ ণ দয়া 
হেয়েছ 

দয়া হেয়েছ িশ ণ দয়া হেয়েছ 

6. উপকারেভাগীেদ
র মা েম উপ-
ক  পিরচালনা 

ও র ণােব ণ 

পাবসস কাযকরী 
িমকা পালন কের 

ছাটখাট মরামত 
েলা িনেজ  তহিল 
ারা কের থােক। 

স া েমর মা েম 
ব ধ র ণা- ব ণ  
কের 

পাবসস কাযকরী িমকা 
পালন কের 

ছাটখাট মরামত েলা 
িনেজ  তহিল ারা কের 
থােক। 

স া েমর মা েম ব ধ 
র ণা- ব ণ  কের 

উপ-কিম র 
মা েম র ণা-
ব ণ কের 

স া েমর 
মা েম ব ধ 
মরামত কের 

উপ-কিম র মা েম 
র ণা- ব ণ কের 

স া েমর মা েম ক  
মরামত কের 

পিরচালনা ও 
র নােব েনর অথ থেক 
কে র িবিভ  কােজ 
বহার কের 

উপ-কিম র 
র ণা- ব ণ 
কের 

স া েমর  ও 
পাবসস এর 
তহিবরলর 
মা েম মরামত 
কের 

উপ-কিম র র ণা- ব ণ 
কের 

স া েমর  ও পাবসস 
এর তহিবরলর মা েম 
মরামত কের 

উপ-কিম র র ণা-
ব ণ কের 

স া েমর  ও পাবসস 
এর তহিবরলর মা েম 
মরামত কের 
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ত  দানকারীর 
নাম   

মাঃ র হেসন ঞা মাঃ খান এ শামীম মাঃ আ াফ 
আলী খান 

মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ সাম ি ন 
আহে দ 

এেকএম ইসমত িকবিরয়া এহসা ল হক 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী 
িত ান ানীয় সরকার 

েকৗশল অিধদ র 
ানীয় সরকার েকৗশল 

অিধদ র 
ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

জলা ফিরদ র রাজবািড় িকেশারগ  জামাল র শর র ময়মনিসংহ িসেলট 
7. ফসল উৎপাদন 

ি েত হীত 
উে াগ স হ  

অিধক উৎপাদেনর াথ 
ব া িনয় ণ, পািন 
িন াশন ও সংর েণর 
কাজ করা হয় 

িশ ণ দান করা 
হেয়েছ 

ানীয় উপকারেভাগী 
িষ দফতেরর 

সহেয়াগীতায় এবং 
িনেজেদর উে ােগ 

িষর স সারণ করা 

অিধক উৎপাদেনর াথ 
ব া িনয় ণ, পািন 
িন াশন ও সংর েণর 
কাজ করা হয় 

িশ ণ দান করা 
হেয়েছ 

ানীয় উপকারেভাগী িষ 
দফতেরর সহেয়াগীতায় 
এবং িনেজেদর উে ােগ 

িষর স সারণ 

িশ ণ দান 
করা হেয়েছ 

উপ- জলা িষ 
কমকতার সােথ 
যাগােযােগর 
েযাগ কের দয়া 

হেয়েছ। 

িশ ণ দান করা হেয়েছ 

 

িশ ণ দান 
করা হেয়েছ সচ, 
লা ল, 
পাকামাকড় দমন 
ও সার েয়াগ 
ইত ািদ। 

 

উ ত বীজ দান করা হয় 

টকসই িষ উৎপাদন 
ি র লে  িশ ণ  

এবং কৗশল স েক 
অবিহত করা হয়। 

 

িশ ণ দান করা 
হেয়েছ 

 

8. এলাকায়  
অথৈনিতক 
কমকাে   
পদে প স হ 

িষ কাজ স ারণ 
এবং লগসই ফসল 
িব ােসর ফেল 
এলাকায় ত উ িত  
হেয়েছ। 

উপ- কে র চাষ 
ব ার াপক 

পিরবতেনর ফেল কান 
জিমই পিতত থােকনা 

খােলর গভীরতা 
বাড়ােত হেব। 

িষ কাজ স ারণ 
এবং লগসই ফসল 
িব ােসর ফেল এলাকায় 

ত উ িত  হেয়েছ। 

উপ- কে র চাষ ব ার 
াপক পিরবতেনর ফেল 

কান জিম পিতত 
থােকনা 

খােলর গভীরতা বাড়ােত 
হেব। 

ব েধর সং ার 
েয়াজন 

উপকার ভাগীেদর িবধা 
দান 

পািনসম ব েনর ে  
স  িমকা পালন করা 

সরকারী িবিভ  িবভাগ 
যমন িষ, মৎ   ও 
ািণস দ  িতর সােথ 

সম েয়র মা েম উপ কার 
ভাগীেদর িবিভ  িশ েণ 
স ৃ  করা। 

িষর উ য়ন 

CAD উপ- ক  
হণ 

ধান বপন ও 
মাড়াই মিশন 
দয়া 

মৎ  চাষ এ 
সহেযাগীতা করা 

িষ ও মৎ  উৎপাদন 
ি  করা  

উ ত জােতর বীজ 
সরবরাহ িনি ত করা 

সচ ব ার স সািরত 
করা 

 

উ ত জােতর বীজ 
সরবরাহ িনি ত করা 

উ ত িষ য পািত 
সরবরাহ 

ফসল সং হ ও বাজার 
জাত করেনর ব া 
হণ 

 



 

া-97 

ত  দানকারীর 
নাম   

মাঃ র হেসন ঞা মাঃ খান এ শামীম মাঃ আ াফ 
আলী খান 

মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ সাম ি ন 
আহে দ 

এেকএম ইসমত িকবিরয়া এহসা ল হক 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী 
িত ান ানীয় সরকার 

েকৗশল অিধদ র 
ানীয় সরকার েকৗশল 

অিধদ র 
ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

জলা ফিরদ র রাজবািড় িকেশারগ  জামাল র শর র ময়মনিসংহ িসেলট 
9. ফসল উৎপাদন 

ও অথৈনিতক 
কমকা  ি েত 
সম া ও তা 
সমাধােন হীত 
দে প স হ 

পাট পচেনর েযাগ 
ি  হেয়েছ 

ব া ব ার জ  
বাৎসিরক িতন ফসল 
উৎপাদন হে । 

পাট পচেন ক দা 
াবহাের সেচতনা ি  

না করেল খাল ভরাট 
হেয় যাবার স াবনা 
রেয়েছ 

পাট পচেনর েযাগ ি  
হেয়েছ 

ব া ব ার জ  
বাৎসিরক িতন ফসল 
উৎপাদন হে । 

পাট পচেন ক দা 
াবহাের সেচতনা ি  

না করেল খাল ভরাট হেয় 
যাবার স াবনা রেয়েছ। 

কান ই  
মাকািবলা করেত 
হয় না 

িবেরাধী দল অেনক সময় 
ব ধ দান কের এলাকার 
জনগন ও পাবসস 
সদ েদর সােথ িনেয় 
আেলাচনার মা েম সম া 
উ রেনর পদে প নয়া 
হয়। 

ায়ী ভােব অিধক 
আইিজএ 
িশ েণর ব া 

করা 

-----========= কান ই  মাকািবলা 
করেত হয় না 

10. জীবন মান 
উ য়েনর িবেবচ  
িবষয় স হ 

ফসল তালার এবং 
িবপনন ব ার উ য়ন 
এর জ  খােলর পাড় 
বে  রা া করেল 
উৎপাদন য় াস হেব 
এবং সময় াস হেব। 

ফসল তালার এবং 
িবপনন ব ার উ য়ন 
এর জ  খােলর পাড় 
বে  রা া করেল 
উৎপাদন য় াস হেব 
এবং সময় াস হেব। 

আয় ি র জ  
দ তা ি র 
িশ ণ 

হােত কলেম 
সলাই িশ ণ 

া  সবা 

িশ ার মান উ য়ন 

পিরেবশ উ য়ন 

মা েষর নিতক উ িত 
িত িবষয় িল 

িবেবচনায় আনা উিচত 

 

িষর আ িনকরন 

আচার, িব ট 
বানােনার ছাট 
ফ াকটরী 

পাবসস ক এক  
কি উটার 
সরবরাহ 

িশ ার মান উ য়ন 

মৎ  উৎপাদন ি  করা 

জ ার সমতায়ন 

 

কািরগরী আইিস র 
িবিভ  িশ ণ 

উ ত িষ য পািত 
সরবরাহ 

িবিভ  উ য়ন লক 
িশ েণর ব া করা 

11. ণ 
িবষয়স েহ 
পরামশ স হ 

পাবসেসর ণ 
স ৃ তা ণ ও 
অংশ হণ িনি ত করা 

 

উপ- ক  স হ িক িদন 
পরপর সং ার করা 
েয়াজন 

----- উপ- ক  এলাকার 
অবকাঠােমাগত উ য়ন 

উৎপািদত প  সাম ী 
বাজার জাত করেনর জ  
জ  যাগােযাগ ব ার 
উ য়ন 

খাল খনন করা  পািন উে ালেনর হােন 
নদীর পিল অপসারণ 
িনি ত করা 

সচ ব ার আেরা 
স সািরত করা 

িমহীনেদর ও 
িবধবােদর সরকারী 
ভােব অ দােনর মা েম 
সাবল ী করা 

বকার  রীকরেণর 
জ  েয়াজনীয় ব া 
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ত  দানকারীর 
নাম   

মাঃ র হেসন ঞা মাঃ খান এ শামীম মাঃ আ াফ 
আলী খান 

মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ সাম ি ন 
আহে দ 

এেকএম ইসমত িকবিরয়া এহসা ল হক 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী 
িত ান ানীয় সরকার 

েকৗশল অিধদ র 
ানীয় সরকার েকৗশল 

অিধদ র 
ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

জলা ফিরদ র রাজবািড় িকেশারগ  জামাল র শর র ময়মনিসংহ িসেলট 
িষ ও মৎ জীিবেদর 

মােক ং চেনল তরী 
কের দয়া। 

করা 

12. কে র সবল 
িদকস হ 

িষ ও মৎ  উৎপাদন 
ি  ব া িনয় ণ ও  

পাট পচােনার েযাগ 
ি  অত  ণ 

িষ ও মৎ  উৎপাদন 
ি  ব া িনয় ণ ও  

পাট পচােনার েযাগ ি  
অত  ণ 

আগাম ব া হেত 
র া 

িশ েনর 
মা েম 
সেচতনতা ি  

আথ সামািজক 
উ িত 

উপ- ক  এিরয়া স ক 
ভােব িনধারণ করা  

ািবত সকল 
অবকাঠােমা তরী করা  

েগাপেযাগী ও টকসই 
অবকাঠােমা িনমাণ 

সচ ব ার 
উ িতর মা েম 

িষ উৎপাদন 
ি  

সচ ব ার উ িতর 
মা েম িষ উৎপাদন ি  

সচ ব ার উ িতর 
মা েম িষ উৎপাদন 
ি  

রিব শে র উৎপাদন 
ি  

মৎ  ও প পালন ি  

13. কে র 
বলিদক স হ 

 মৗ েমর পািনর 
তা এবং গভ  

পািনর েরর অবনমন 
আশংকা জনক।    

ব া িনয় ণ কে  
অপযা  ব েধর উ তা 

পািন সংর ণ কে  
েয়াজেনর লনায় কম 

পািন সংর ণ 

কান কান উপ-
কে  যথাযথ 

পিরচালন ও 
সংর েণর অভাব 

কান কান উপ-
কে  ওএ এম 

–এ পািন 
ব াপনা 

সমবায় সিমিতর 
অপযা  অংশ হণ 
 

 

ব া িনয় ণ ব ধ  বািল 
মা  ারা িনিমত, সামা  
ব া হেলই েস যায়, যার 
ফেল এলাকা ািবত হেয় 
ফসল ও অ া / িষ 

ে র াপক িত হয়। 

রাবার ড াম যখন 
লােনা হয় তখন 

ডাউন ি েম এেক 
বােরই পািন থােক 
না 

দীঘেময়াদী পিরক নার 
অভাব 

সময়মত িবেশষ েদর 
সম েয়র অভাব 

----------- 
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ত  দানকারীর 
নাম   

মাঃ র হেসন ঞা মাঃ খান এ শামীম মাঃ আ াফ 
আলী খান 

মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ সাম ি ন 
আহে দ 

এেকএম ইসমত িকবিরয়া এহসা ল হক 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী 
িত ান ানীয় সরকার 

েকৗশল অিধদ র 
ানীয় সরকার েকৗশল 

অিধদ র 
ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

জলা ফিরদ র রাজবািড় িকেশারগ  জামাল র শর র ময়মনিসংহ িসেলট 
14. বষার েব ও 

পের ভৗত 
অবকাঠােমা 
পিরদশণ 

পিরদশন করা হয় - পিরদশন করা হয় 

জ রী েয়াজেন 
িনবাহী েকৗশলী 
এবং থানা 
েকৗশলীর দ  

হেত মিনটিরং 
করা হয়। 

এলিজইিড এবং পাবসস 
কিতক ক  এলাকা যৗথ  
ভােব পিরদশন করা 
হেয়েছ  য সকল উপ-
কে র অবকাঠােমা ও 

মা র কাজ হেয়েছ স 
েলা সের জিমেন 

পিরদশন কের া  সম া 
ও সম া িনরসেনর উপায় 
িনেয়  আেলাচনার মা েম 
িস া  নয়া হেয়েছ 

পিরদশন করা হয় এলিজইিড এবং পাবসস 
কিতক ক  এলাকা যৗথ  
ভােব পিরদশন করা 
হেয়েছ   

পিরদশন করা হয় 

 
 
 
  



 

া-100 

ত  
দানকারীর 

নাম   

মাঃ ই াহীম িময়া মাঃ বা ল আকতার শখ মাঃ আ  
জািকর 
সকা ার 

এেক এম বাদশা িময়া ইকবাল 
আহে দ  

মাঃ মিন ল 
ইসলাম 

মাঃ গালম 
আজম 

গাপাল চ  দবনাথ 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

ক  পিরচালক 

িত ান ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় 
সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ  

জলা মৗলবীবাজার মাদারী র হিবগ  শরীয়ত র নামগ  ন েকানা টা াইল আগার গাও, ঢাকা 
1. ক  

বা বায়েন 
অথ সরবরাহ  

কান সম া হয়িন  কান সম া হয়িন 
এমনিক বতমােনও 
কান সম া হে  না 

কান সম া 
হয়িন 
 

কান সম া হয়িন কান সম া 
হয়িন 

কান সম া 
হয়িন 

কান সম া 
হয়িন 

কান সম া হয়িন 

2. উপ- কে র 
উে  

সম া সমাধান 
হেয়েছ 

বিশর ভাগই সম া 
রী ত হেয়েছ 

উে  সািধত 
হেয়েছ 

উে  সািধত হেয়েছ উে  
সািধত 
হেয়েছ 

উে  সািধত 
হেয়েছ 

উে  সািধত 
হেয়েছ 

উে  সািধত হেয়েছ 

3. উপ- কে  
এলাকার 
সম া ও 

িঁক িনরসণ 

সম া িনরসেণ 
াপক িমকা 

রেয়েছ 

সম া রীকরেণ  
যথাযথ কাযকর 
হেয়েছ 
 

অ িবধা স হ 
যথাযথ ভােব 
িনরসন হেয়েছ 

উপ- ক  এলাকার 
অ িবধা স হ এবং 
সম ার িঁক িনরসেণ 
যথাযথ  

অিধকাংশ 
িনরসন 
হেয়েছ 

কান িঁক নাই িনরসন হেয়েছ সংি  উপ- কে র  
উপকারেভাগীগণ পিরক না 
সভায় তােদর সম া েলা 
আেলাচনার মতামত ও 
পরামেশর িভি েত সমাধান 
করা হেয়েছ 

4. উপ- কে র 
নকশা 
যথাযথ ও 
টকসই 

নকশা স ক িছল 
 

JICA িনেদশনা 
অ যায়ী নকশা করা 
হেয়েছ 
 

নকশা স ক িছল 
বা বায়নও 
টকসই  হেয়েছ।  

নকশা স ক িছল 
িনধািরত নকশা অ যায়ী 
বা বায়েণর ফেল  
টকসই  হেয়েছ। 

উপ- কে র 
নকশা 
যথাযথ ও 
টকসই 

উপ- কে র 
নকশা যথাযথ ও 
টকসই 

উপ- কে র 
নকশা যথাযথ ও 
টকসই 

ভাগীগেণর সােথ ন া 
পযােলাচনা সভায় 
আেলাচনার মা েম ন া 
ড়া  করা হয় িবধায় তা 

যথাযথ ও টকসই 
5. কে র 

আওতায় 
িশ ণ ও 

িকউরেমে র সােথ 
জিড়ত সবাইেক 

িকউরেমে র সােথ 
জিড়ত সবাইেক 

ব াপনা িবষেয় 
িশ ণ দয়া 

ািত ািনক ব াপনা ও 
য় সং া  য িশ ণ 

ব াপনা 
িবষেয় 

ব াপনা 
িবষেয় িশ ণ 

ব াপনা 
িবষেয় িশ ণ 

কে র আওতায় দান ত 
িশ ণ স হ উে  অজেন 



 

া-101 

ত  
দানকারীর 

নাম   

মাঃ ই াহীম িময়া মাঃ বা ল আকতার শখ মাঃ আ  
জািকর 
সকা ার 

এেক এম বাদশা িময়া ইকবাল 
আহে দ  

মাঃ মিন ল 
ইসলাম 

মাঃ গালম 
আজম 

গাপাল চ  দবনাথ 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

ক  পিরচালক 

িত ান ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় 
সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ  

জলা মৗলবীবাজার মাদারী র হিবগ  শরীয়ত র নামগ  ন েকানা টা াইল আগার গাও, ঢাকা 
অজন িশ ণ দয়া হেয়েছ 

 
িশ ণ দয়া হেয়েছ 
িকউরেম  সরকারী 

িনয়ম অ যায়ী হেয়েছ 

হেয়েছ দয়া হয় তা হেণর পর 
কে র উে  অিজত 

হেয়েছ 

িশ ণ 
দয়া হেয়েছ 

দয়া হেয়েছ দয়া হেয়েছ সফল হেয়েছ 

6. উপকারেভাগী
দর মা েম 
উপ- ক  
পিরচালনা ও 
র ণােব ণ 

পাবসস কাযকরী 
িমকা পালন কের 

ছাটখাট মরামত 
েলা িনেজ  

তহিবল ারা কের 
থােক। 

স া েমর মা েম  
র ণা- ব ণ  কের 

আগাছা ও পিল 
অপসারণ কের 

রং কের 

তহিবল সং হ কের 

পাবসস কাযকরী 
িমকা পালন কের 

ছাটখাট মরামত 
েলা িনেজ  তহিবল 
ারা কের থােক। 

স া েমর মা েম 
র ণা- ব ণ  কের 

উপ-কিম র 
মা েম র ণা-
ব ণ কের 

স া েমর 
মা েম মরামত 
কের 

উপ-কিম র মা েম 
র ণা- ব ণ কের 

স া েমর মা েম ক  
মরামত কের 

পিরচালনা ও 
র নােব েনর অথ থেক 
কে র িবিভ  কােজ 
বহার কের 

উপ-কিম র 
র ণা- ব ণ 
কের স া 
েমর  ও 

পাবসস এর 
তহিবল ারা 
মরামত 
কের 

স া েমর  
মা েম  ও 
পাবসস এর 
ফল ভাগীেদর 

িনকট হেত চ দা 
আদােয়র 
মা েম  
র নােব ণ 
করা হয় 

 

স া েমর  
মা েম  ও 
পাবসস এর 
ফল ভাগীেদর 

িনকট হেত চ দা 
আদােয়র 
মা েম  
র নােব ণ 
করা হয় 

 

পাবসস এর পিরচালনা ও 
র ণােব ণ উপ-কিম   
উপকারেভাগীেদর িনকট হেত 
িনিদ  হাের ফসল বা চ দা 
সং হ কের তহিবল গঠন 
কের এবং উ  তহিবল ারা 
অবকাঠােমা িনয়িমত 
“পিরচালনা ও র নােব ণ  
কের  

স া েমর  মা েমও  
র নােব ণ করা হয়। 

7. ফসল 
উৎপাদন 
ি েত হীত 

পিতত জিম সেচর 
আওতায় আনা 

অিধক উৎপাদেনর 
ােথ িশ ণ দান 

িশ ণ দান 
করা হেয়েছ 

িশ ণ দান করা হেয়েছ 

 

িশ ণ 
দান করা 

উ ত বীজ দান 
করা হয় 

িশ ণ দান 
করা হেয়েছ 

পািন স দ অবকাঠােমা 
িনমাণ করা হেয়েছ 



 

া-102 

ত  
দানকারীর 

নাম   

মাঃ ই াহীম িময়া মাঃ বা ল আকতার শখ মাঃ আ  
জািকর 
সকা ার 

এেক এম বাদশা িময়া ইকবাল 
আহে দ  

মাঃ মিন ল 
ইসলাম 

মাঃ গালম 
আজম 

গাপাল চ  দবনাথ 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

ক  পিরচালক 

িত ান ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় 
সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ  

জলা মৗলবীবাজার মাদারী র হিবগ  শরীয়ত র নামগ  ন েকানা টা াইল আগার গাও, ঢাকা 
উে াগ স হ  হেয়েছ 

িশ ণ দান করা 
হেয়েছ 

ানীয় উপকারেভাগী 
িষ দফতেরর 

সহেয়াগীতায় এবং 
িনেজেদর উে ােগ 

িষর স সারণ 
কের 

 ফসিল জিমেত 
এখন িতন ফসল 
হে  

করা হেয়েছ 

 

উপ- জলা িষ 
কমকতার সােথ 
যাগােযােগর 
েযাগ কের দয়া 

হেয়েছ। 

হেয়েছ  

খাল ও 
WRS  
িনমান করা 
হেয়েছ 

প কা নালা ও 
িনমাণ করা 
হেয়েছ 

মাটর 
চািলত LLP 
এর ব া 
করা হেয়েছ। 

টকসই িষ 
উৎপাদন ি র 
লে  িশ ণ  
এবং কৗশল 
স েক অবিহত 
করা হয়। 

 

পািনর যথাযথ 
বহার 

 

িষ স সারণ অিবদ েরর 
সহায়তায়  উ ত প িতেত 
ফসল উৎপাদেনর উপর 
িশ ণ দান করা হেয়েছ 

িষ কমকতােদর সােথ 
সাব িনক যাগােযােগর 

ব া কের দয়া হেয়েছ। 

8. এলাকায়  
অথৈনিতক 
কমকাে   
পদে প 
স হ 

হ স পালন করা 
যেত পাের 

মিহলােদর  ঋণ 
এর আওতায় 
আ র  করা 

সরকাির িবিভ  
িবভাগ সম েয়র 
মা েম 
উপকারেভাগীেদর 
আ িনক িষ 
স ারণ,  ফসল 

কেলর লা ল ও 
মাড়াই মিশন 
দয়া 

সরকাির িবিভ  িবভাগ 
সম েয়র মা েম 
উপকারেভাগীেদর আ িনক 

িষ স ারণ,  ফসল 
িব াস ও বসতবািড়েত 
শাকসি  চাষ, সলাই , 

মা র রা া 
িনমাণ ও 
সং া 

WRS এর 
ােন  

মােকট 

িষ ও মৎ  
উৎপাদন ি  
করা  

উ ত জােতর 
বীজ সরবরাহ 

পাবসেসর 
মা েম ঋণ 
দােন আথ-

সামািজক উ য়ন 

সাংগঠিনক 
কাঠােমা 

পিতত জিম চােষর আওতা 
অ  করা 

পবসস গঠন 

িবিভ  অিধদ েরর সহায়তায় 
স মতা ি  সং া  আেরা 
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ত  
দানকারীর 

নাম   

মাঃ ই াহীম িময়া মাঃ বা ল আকতার শখ মাঃ আ  
জািকর 
সকা ার 

এেক এম বাদশা িময়া ইকবাল 
আহে দ  

মাঃ মিন ল 
ইসলাম 

মাঃ গালম 
আজম 

গাপাল চ  দবনাথ 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

ক  পিরচালক 

িত ান ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় 
সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ  

জলা মৗলবীবাজার মাদারী র হিবগ  শরীয়ত র নামগ  ন েকানা টা াইল আগার গাও, ঢাকা 
যেত পাের 

 

িব াস ও 
বসতবািড়েত 
শাকসি  চাষ, 
সলাই, ািণস দ 
পালন িত িবষয়ক  
িশ ণ দয়া। 

ািণস দ পালন িত 
িবষয়ক  

িনমাণ 

রমা নদীর 
তীের মা র 
কাজ 

িনি ত করা 

সচ ব ার 
স সািরত করা 

 

শি শালী করন। 

 

িশ ণ দােনর ব া নয়া 

9. ফসল 
উৎপাদন ও 
অথৈনিতক 
কমকা  
ি েত 

সম া ও তা 
সমাধােন 
হীত 
দে প 

স হ 

CAD এ িক  অংশ 
উ  হওয়ায় পািন 
ব েন সম া হে । 

সড়ক ব া না 
থাকায় উৎপািদত 

িষপ  বাজার 
জাত করেন সম া 
হে  

 

ফসেল িবিভ  ধরেণর 
রাগবালাই, 
পাকামাকড়, খরা 
ইত ািদর মাকােবলা 
করেত হয় 

া িতক পািন সেচর 
মা েম খরার 
মাকােবলা 

রাগবালাই, 
পাকামাকড় দমন 
িবষেয় িশ ণ দয়া 
হয়। 

কান ই  
মাকািবলা করেত 
হয় না 

খরা এবং িবিভ  
রাগবালাই মাকােবলা 
করেত হয় 

িতক পািন সেচর 
মা েম মাকােবলা কর 
হয় 

িশ েনর মা েম রাগ 
বালাই মাকােবলা করা হয় 

ায়ী ভাব 
অিধক 
আইিজএ 
িশ েণর 
ব া করা 

- াি  াথ 
জিড়তেদর 
িব ে  
জনসেচতনতা 
বাড়ােনা হয় ও 
িনয়িমত শয়ার 
স য় সং েহ 
জনস ৃ তা 
ি েত িমকা 

পালন করত হয় 

া িতক েযাগ 

সময় মত িষ উপকরণ ও 
িমক না পাওয়া 

আ িনক িষ য পািতর 
অভাব 

িষ প  বাজারজাত করেণ 
অ িবধা 

আিথক অ লতা 
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ত  
দানকারীর 

নাম   

মাঃ ই াহীম িময়া মাঃ বা ল আকতার শখ মাঃ আ  
জািকর 
সকা ার 

এেক এম বাদশা িময়া ইকবাল 
আহে দ  

মাঃ মিন ল 
ইসলাম 

মাঃ গালম 
আজম 

গাপাল চ  দবনাথ 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

ক  পিরচালক 

িত ান ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় 
সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ  

জলা মৗলবীবাজার মাদারী র হিবগ  শরীয়ত র নামগ  ন েকানা টা াইল আগার গাও, ঢাকা 
10. জীবন মান 

উ য়েনর 
িবেবচ  িবষয় 
স হ 

উপকারেভাগীেদর 
উপ- ক  র ণা-
ব ণ িশ ণ 
েয়াজন  

িষ িভি ক 
িশ ণ েয়াজন 

সালার িসে ম 
বহার করা  

উ য়ন  রা া করেল 
উৎপাদন য় াস 
হেব এবং সময় কম 
লাগেব। 

উ ত া  সবার 
েযাগ কের দয়া 

সামািজক েবাধ 
তরী 

ধমিয় অ শাসন মেন 
চলা 

মরাগাং ঃখনন 
করা দরকার 

 

উ ত যাতায়াত ব া 

উ ত া  সবর ব া 

িশ া, া , 
ািনেটশন, 

পিরেবেশর 
উ য়ন, 
মৎ  চাষ 

িত িবষয় 
িশ ণ দয় 

িশ ার মান 
উ য়ন 

মৎ  উৎপাদন 
ি  করা 

জ ার সমতায়ন 

 

কািরগরী 
আইিস র 
িবিভ  িশ ণ 

উ ত িষ 
য পািত 
সরবরাহ 

িবিভ  উ য়ন 
লক িশ ণ এ 
ব া করা 

উপকরণ সরবরাহ করা 

বয় য় িশ ার ব া 

াথিমক িচিকৎসা 

জনন া া িবষেয় িশ ণ 

11. ণ 
িবষয়স েহ 
পরামশ স হ 

হঠাৎ ব ার কারেণ 
অিতির  পািন ত 
িন াষেনর লে  
খােলর  ি  
কের ধারণ মতা 
বাড়ােনা দরকার 

েভ  েত পািন, 
জিমেত পৗ ােনার 

পিল অপসারণও খাল 
বিধত করণ 

িবিভ  উ য়ন ও 
সেচতনতা লক 
িশ ণ 

 

সিমিতর 
সদ েদর মােঝ 

ঋণ এর ব া 
করা 

 ঋেণর ব া করা পাবসস 
গঠেন যা  
ও দ  

ি েদর 
অংশ হণ 
িনি ত করা 

পাবসসেক 
আিথক ভােব 

আগামী 5 
বছেরর জ  
পিরক না ণয়ন 

র েলট 
মরামত করা 

িশ ণ ও ঋণ 
দােনর মা েম 

সাবল ী করা 

বকার  
রীকরেণর জ  
েয়াজনীয় 
ব া করা 

ষক ও ভা ার মােঝ 
সরাসির যাগােযাগ াপন 
করা 

আ ঃনগর নস েহ এক  
শীতাতাপ িনয় ত কামরা 
সংেযাগ করা যার মা েম 

ষক উৎপািদত পচনশীল 
প  ত বাজারজাত করেত  
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ত  
দানকারীর 

নাম   

মাঃ ই াহীম িময়া মাঃ বা ল আকতার শখ মাঃ আ  
জািকর 
সকা ার 

এেক এম বাদশা িময়া ইকবাল 
আহে দ  

মাঃ মিন ল 
ইসলাম 

মাঃ গালম 
আজম 

গাপাল চ  দবনাথ 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

ক  পিরচালক 

িত ান ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় 
সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ  

জলা মৗলবীবাজার মাদারী র হিবগ  শরীয়ত র নামগ  ন েকানা টা াইল আগার গাও, ঢাকা 
জ পাকা নালা 
েয়াজন 

স ম কের 
গেড় লা  

পাের, ফেল ম স ােভাগী না 
থাকায় ষক া   
পােব পাশাপািশ খরচ কম 
লাগেব ােকর ল াযাট-জট 
কেম যােব, সবপির পিরেবশ 
ষণ  হেব। 

জাতীয় পািন নীিত অ সরণ 
করেত হেব 

12. কে র 
সবল 
িদকস হ 

সিমিত  চলমান 
আেছ 

িশ েণর মা েম 
দ  জনবল 

িষ উৎপাদন ি  

িষ ও মৎ  
উৎপাদন ি  ব া 
িনয় ণ ও  

আয়বধন লক 
কায ম ি  

সিমিত  চলমান 
আেছ 

িশ েনর 
মা েম সেচতনতা 
ি  ও 

আথ সামািজক 
উ িত 

া িতক পািন বহার 
কের সত ব া চা  

আয়বধন লক িশ ণ 

িষ উৎপাদন ি  

সচ ব ার 
উ িতর 
মা েম িষ 
উৎপাদন ি  

দির তা 
িবেমাচন 

কমসং ান 
ি  

যাগােযগ 
ব ার 

বা বতা িনেরেখ 
ধীঘ ময়াদী 
পিরক নার 
অভাব 

িষ ও মৎ  
উৎপাদন ি  

নীস দ পালন 
ি  

Dc-cÖKí cwiKíbv I 

ev Í̄evq‡b RbM‡Yi mwµq 

Ask MÖnY 

eUg Avc G‡cÖvP Gi cÖ‡qvM 

mgvR wfwËK Dbœqb 

RbM‡Yi `vwi ª̀̈ Zv 

we‡gvP‡bi Dci 

Av‡jvKcvZ 

Dbœq‡bi g~javivq bvixi 
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ত  
দানকারীর 

নাম   

মাঃ ই াহীম িময়া মাঃ বা ল আকতার শখ মাঃ আ  
জািকর 
সকা ার 

এেক এম বাদশা িময়া ইকবাল 
আহে দ  

মাঃ মিন ল 
ইসলাম 

মাঃ গালম 
আজম 

গাপাল চ  দবনাথ 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

ক  পিরচালক 

িত ান ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় 
সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ  

জলা মৗলবীবাজার মাদারী র হিবগ  শরীয়ত র নামগ  ন েকানা টা াইল আগার গাও, ঢাকা 
উ য়ন AskMÖnY 

cwi‡ek evÜe f‚-c„ô ’̄ 

cvwbi e¨envi 

13. কে র 
বলিদক 

স হ 

েভ  েত পািন 
বািহত না হওয়া 

LLP  বহাের ফেল 
উৎপাদন খরচ াস 
না হওয়া 

সমবায় অিফস থেক 
যথাযথ ভােব সিমিত 
পিরদশন কেরনা 

 

- - - দীঘেময়াদী 
পিরক নার 
অভাব 

সময়মত 
িবেশষ েদর 
সম েয়র অভাব 

সামািজক কা  

ি  াথ 
চিরতাথ করার 
অপেচ া িবেশষ 
িবেশষ  ে  

cvemm Gi mwVK †bZ…Z¡ 

wbe©vP‡b ivR‰bwZK 

m¤ú„³Zv 

Rjevqy cwieZ©‡bi cÖfve 

Dbœqb Kg©Kv‡Û Dbœqb 

ms ’̄vmg~‡ni g‡a¨ mgš̂‡qi 

Afve 

cÖK‡í wbqgvbyhvqx Dc-

cÖK‡íi DcKvi‡fvMxMY 

Awd‡mi Rb¨ Rwg wb: ¯̂v_© 

Aby`vb K‡ib| wKQz Dc-

cÖK‡í Rwg bv cvIqvi 

Kvi‡Y mwgwZ Awdm cÖKí 

†gqv‡` wbg©vY Kiv nqwb| 

DcKvi‡fvMx‡`i 
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ত  
দানকারীর 

নাম   

মাঃ ই াহীম িময়া মাঃ বা ল আকতার শখ মাঃ আ  
জািকর 
সকা ার 

এেক এম বাদশা িময়া ইকবাল 
আহে দ  

মাঃ মিন ল 
ইসলাম 

মাঃ গালম 
আজম 

গাপাল চ  দবনাথ 

পদবী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী েকৗশলী িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

িনবাহী 
েকৗশলী 

ক  পিরচালক 

িত ান ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র 

ানীয় 
সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র 

ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ  

জলা মৗলবীবাজার মাদারী র হিবগ  শরীয়ত র নামগ  ন েকানা টা াইল আগার গাও, ঢাকা 
DØy×Ki‡Yi gva¨‡g Rwg 

cÖvwß mv‡c‡ÿ mwgwZ 

Awdmmg~n cieZ©x ch©v‡q 

wbg©vY Kiv n‡e| 

14. বষার েব ও 
পের ভৗত 
অবকাঠােমা 
পিরদশণ 

ব ার েব ও পের 
এলিজইিড এবং 
পাবসস ক ক ক  
এলাকা যৗথ  ভােব 
পিরদশন করা 
হেয়েছ   

ব ার েব ও পের 
এলিজইিড এবং 
পাবসস কিতক ক  
এলাকা যৗথ  ভােব 
পিরদশন করা হেয়েছ  

পিরদশন করা হয় 

জ রী েয়াজেন 
িনবাহী েকৗশলী 
এবং থানা 
েকৗশলীর দ র 

হেত মিনটিরং 
করা হয়। 

এলিজইিড এবং পাবসস 
কিতক ক  এলাকা যৗথ  
ভােব পিরদশন করা হেয়েছ  
য সকল উপ- কে র 
অবকাঠােমা ও মা র কাজ 
হেয়েছ স েলা সের 
জিমেন পিরদশন কের া  
সম া ও সম া িনরসেনর 
উপায় িনেয়  আেলাচনার 
মা েম িস া  নয়া 
হেয়েছ 

পিরদশন 
করা হয় 

এলিজইিড এবং 
পাবসস ক ক 
ক  এলাকা 
যৗথ  ভােব 
পিরদশন করা 
হেয়েছ   

পিরদশন করা 
হয় 

mKj Dc-cÖK‡í †hŠ_ 

cwi`k©b wbqwgZ fv‡e 

m¤úbœ Kiv nq| 
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পিরিশ -6 

ানীয় পযােয় কমশালার িববরণ 

e„nËi gqgbwmsn, wm‡jU I dwi`cyi GjvKvq ÿz ª̀vKvi cvwb m¤ú` Dbœqb cÖKí (2q ms‡kvwaZ) cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb 

mgxÿvi Rb¨ GKwU ’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjv 26/02/2019 Bs Zvwi‡L GjwRBwWÕi ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjxÕi mfvcwZ‡Z¡ 

AvÂwjK cÖwkÿY †K‡› ª̀i cÖwkÿY K‡ÿ AbywôZ nq| Av‡jvwPZ welqvejx bx‡P †`qv n‡jv| 

 

Kg©kvjvq mfvcwZZ¡ K‡ib Rbve G.Gb.Gg. Gbv‡qZ Djøvn, ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, GjwRBwW, gqgbwmsn| we‡kl AwZw_ 

wn‡m‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb AwZ: cÖavb cÖ‡KŠkjx Rbve ˆmq` kwdDj Avjg| 

 

Kg©kvjvq Dcw ’̄wZi ZvwjKv mshy³| Kg©kvjvq wb¤œ‡³ welqmg~‡ni Dci Av‡jvKcvZ I Av‡jvPbv Kiv nq:  

 

Rbve kixd b~iæj Av‡bvqvi, †Pqvig¨vb, wmAviwWGm mgxÿvq cÖvß Z_¨vw`i cÖv_wgK we‡køl‡Yi Dci mswÿß Dc ’̄vcbv 

K‡ib| wZwb Zvui Dc ’̄vcbvq cÖK‡íi f~wgKv, D‡Ïk¨, Dc-cÖK‡íi aiY, mgxÿvi D‡Ïk¨ I c×wZ (GdwRwW, †KAvBAvB, 

Lvbv Rixc, miRwg‡b Dc-cÖKí cwi`k©b) wel‡q Av‡jvKcvZ K‡ib| wZwb e‡jb †h, G ch©šÍ 15wU †Rjvi Z_¨w` we‡kølY 

Kiv n‡q‡Q hvi mvi-ms‡ÿc n‡”Q: 

- DccÖKímg~n ev Í̄evq‡b †bwZevPK cÖfv‡ei †P‡q BwZevPK cÖfveB me‡P‡q †ekx cÖwZqgvb n‡q‡Q| hw`I †Kvb 

†Kvb Dc-cÖK‡íi d‡j cÖvK…wZK gv‡Qi cwigvY K‡g‡Q Z_vwc cÖK‡íi d‡j f‚c„ô ’̄ cvwbi mnRjf¨Zv e„w×i d‡j 

PvlK…Z gv‡Qi Drcv`b D‡jøL‡hvM¨ cwigvY e„w× †c‡q‡Q| 

- Dc-cÖKímg~‡ni ev Í̄evqb †Zgb †Kvb evavweNœ QvovB myôz fv‡e m¤úbœ n‡q‡Q|  

- Dc-cÖK‡íi bKkvmg~n h_vh_ wQj Ges Zv †UKmB e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| 

- AeKvVv‡gv wbg©v‡Y e¨eüZ DcKiY (iW, wm‡g›U, evwj) I gvwU cixÿvi djvd‡j G¸‡jvi ¸YMZ gvb mwVK wQj 

e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| 

- cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZmg~n (cvemm) Zv‡`i Kvh©µg m‡šÍvlRbKfv‡e cwiPvjbv Ki‡Q| 

- dm‡ji Drcv`b cwiKwíZ cwigvY †_‡K e„w× †c‡q‡Q|  

- Dc-cÖKí GjvKvq Lvj Lbb, evua wbg©vY I cvwb wbqš¿K AeKvVv‡gvmg~n wbg©v‡Yi d‡j †Kvb †Kvb ’̄v‡b †hvMv‡hvM 

e¨e ’̄vi D‡jøL‡hvM¨ Dbœqb n‡q‡Q| 

- MÖvgxY RbM‡Yi Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM e„w×i d‡j Av_©-mvgvwRK Dbœqb n‡q‡Q| 

 

Rbve †Mvcvj K…ò †`ebva, cÖKí cwiPvjK, GmGmWweøDAviwWwc-2, GjwRBW Zvui mswÿß e³‡e¨ AvBGgBwW K…Z©K 

cwiPvwjZ GmGmWweøDAviwWwc-2 Gi cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi  cÖmskv K‡i e‡jb †h G ai‡Yi mgxÿvi djvd‡j cÖK‡íi 

~̀e©j w`Kmg~n D‡¤œvwPZ n‡j cieZ©x cÖK‡í Zv ms‡kvab Kiv m¤¢e n‡e| GwU LyeB ¸iæZ¡c~Y© hv Av‡M G ai‡Yi cªK‡í Kiv 

nq wb| GB mgxÿvi gva¨‡g MÖvgxY RbM‡Yi Dci cÖK‡íi cÖfve m¤ú‡K© Rvbv m¤¢e n‡e| wZwb D‡jøL K‡ib †h G ai‡Yi 

cÖK‡íi d‡j K…wl I grm¨ Dbœq‡bi cvkvcvwk †RÛvi Dbœqb n‡q‡Q| wZwb mgxÿvq wbhy³ civgk©K cÖwZôvb wmAviwWG wjt 

Gi civgk©Ke„›`‡K mgxÿv Kv‡R Zv‡`i `ÿZv I ¸YMZ gv‡bi cÖksmv K‡ib| 

 

Db¥y³ Av‡jvPbv c‡e© Av‡jvwPZ welqvw` Av‡jvPK Abyhvqx eY©bv Kiv n‡jv: 

Rbve iwdKzj evmvi, mfvcwZ, ỳMvwQqv cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ (cvemm) wjt, MdiMvuI, gqgbwmsn| 

- ỳMvwQqv K¨vW Dc-cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j dm‡ji †mP LiP D‡jøL‡hvM¨ cwigvY K‡g‡Q|  Dc-cÖK‡íi Av‡M 

KvVv cÖwZ †mP LiP wQj 350 UvKv hv eZ©gv‡b 150-200 UvKv n‡q‡Q A_©vr cÖvq 50% K‡g‡Q| 

- Dc-cÖK‡íi d‡j b`xi cvwb †mP Kv‡R I grm¨ Drcv`‡b e¨eüZ nIqvq dmj I grm¨ Drcv`b D‡jøL‡hvM¨ 

cwigvY e„w× †c‡q‡Q| 
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- cÖK‡íi AvIZvq DcKvi‡fvMxiv wewfbœ wel‡q cÖwkÿY cvIqvq Zv‡`i Ávb I `ÿZv e„w× †c‡q‡Q| 

- Dc-cÖKí msjMœ As‡k cyivZb eªþcyÎ b‡`i bve¨Zv D‡jøL‡hvM¨ cwigvY K‡g hvIqvq b`x n‡Z ch©vß cwigvY cvwb 

cÖvwß‡Z mgm¨v n‡”Q hv wbim‡Y b‡`i D³ Ask cyb:Lbb Avek¨K|  

- †nWvi U¨vsKwU b‡`i Zx‡i Aew ’̄Z Ges b` fv½bRwbZ ÿwZi m¤§yLxb| eZ©gv‡b cvemm evwji e¨vM w`‡q fv½b 

cÖwZ‡iva Ki‡Q| G‡ÿ‡Î, cÖKí KZ…©K cÖwZiÿvg~jK e¨e ’̄v wn‡m‡e eøK ’̄&vcb Kiv GKvšÍ Riæix| 

- eZ©gv‡b †h cwigvY f‚Mf© ’̄ cvBc jvBb i‡q‡Q Zvi m¤úªmviY Kiv cÖ‡qvRb| 

- ivBRvimg~‡n †Kvb cÖwZiÿvg~jK e¨e ’̄v bv _vKvq Rwg L‡Û cvwb e¨e ’̄vcbvq weNœ n‡”Q| 42wU ivBRv‡ii g‡a¨ 

cvemm wbR Li‡P 20wU ivBRv‡i cÖwZiÿvg~jK e¨e ’̄v ’̄vcb K‡i‡Q| evKx 22wUÕi Rb¨ cÖKí n‡Z mn‡hvMxZv 

cÖ‡qvRb| 

- cvemm fe‡bi cv‡k K…wl hš¿vw` ivLvi e¨e ’̄v Kiv `iKvi Ges †mBmv‡_ cÖKí KZ…©K cÖ‡qvRbxq hš¿vw` mieivn 

Kiv `iKvi| 

 

†Pqvig¨vb, wmAviwWGm ỳMvwQqv K¨vW Dc-cÖKí Gi cvemm mfvcwZi Kv‡Q Rvb‡Z Pvb †h f‚-Mf©̄ ’ cvBc jvB‡bi R‡q‡›U 

cvwb jx‡KR nq wKbv? wZwb e‡jb †h gv‡S gv‡S cvwb jxK K‡i hv Zviv †givgZ K‡i _v‡Kb| cÖKí cwiPvjK e‡jb †h 

ch©vqµ‡g we`¨gvb Aviwmwm cvBcmg~n wcwfwm cvBc Øviv cÖwZ ’̄vcb K‡i G mgm¨vi mgvavb Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

GjwRBwW, gqgbwms‡ni AwZ: cÖavb cÖ‡KŠkjx Rbve ˆmq` kwdDj Avjg, cÖKí cwiPvj‡Ki Kv‡Q Rvb‡Z Pvb †h, K¨vW 

Dc-cÖK‡íi cv¤ú †mŠi we ~̀¨Z w`‡q cwiPvjbv Kiv m¤¢e wKbv? cÖKí cwiPvjK Ges wmAviwWGm Gi †Pqvig¨vb e‡jb †h Zv 

AZ¨šÍ e¨q eûj| AwZ: cÖavb cÖ‡KŠkjx ¯̂í cwim‡i cvBjU cÖKí wn‡m‡e GwU cixÿv Kivi Rb¨ cÖKí cwiPvj‡K Aby‡iva 

K‡ib| 

 

Rbve mvgmyi ingvb, m¤úv`K dwjqvi Lvj cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ wjt , dzjevwoqv, gqgbwmsn| 

- Dc-cÖK‡íi AvIZvq Òwej †PŠKvÓq eZ©gv‡b cvemm ewnf‚©Z RbMY jxR wb‡q gvQ Pvl Ki‡Q| wZwb wejwU 

cvemm‡K jxR †`qvi Rb¨ Aby‡iva K‡ib| wZwb cÖKí n‡Z hš¿ PvwjZ jv½j I avb gvovB hš¿  mieiv‡ni Rb¨I 

Aby‡iva K‡ib| cÖKí cwiPvjK e‡jb †h RvBKvi d‡jv Avc cÖK‡íi AvIZvq cvemm weR‡bm cø̈ vb `vwLj Ki‡j 

G e¨cv‡i e¨e ’̄v †bqv †h‡Z cv‡i|  

- wZwb cÖKí n‡Z GKB e¨w³ hv‡Z GKvwaK cÖwkÿY bv cvq †mwel‡q „̀wó AvKl©b K‡ib| 

 

Rbve †Mvcvj K…ò †`ebva, cÖKí cwiPvjK, GmGmWweøDAviwWwc-2, GjwRBW Dcw ’̄Z AvBGgBwW Kg©KZ©vi „̀wó AvKl©Y 

K‡i e‡jb †h GKmgq Dc-cÖK‡íi wfZ‡i Aew ’̄Z Rjvkqmg~n jx‡Ri †ÿ‡Î cvemm AMÖvwaKvi †c‡q _vK‡Zv| wKš‘ 2009 

mv‡j jxR AvB‡b ms‡kvab nIqvq Dc‡Rjv cÖkvmb AwaKvsk‡ÿ‡Î Z…Zxq cÿ‡K jxR cÖ̀ vb Ki‡Q| d‡j cvemm ÿwZMȪ ’ 

n‡”Q| GwU cvemm Gi Rb¨ cyb: we‡ePbv Kiv `iKvi| Rbve ˆmq` kwdDj Avjg AwZ: cÖavb cÖ‡KŠkjx, GjwRBwW Zvui 

e³e¨‡K mg_©b K‡ib| 

 

wkwibv Av³vi, mfvcwZ, bvKvbv›`v evwUKzuov cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ (cvemm) wjt, dzjcyi, gqgbwmsn 

- †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœq‡bi Rb¨ Dc-cÖK‡íi Af¨šÍ‡i GKwU KvuPv iv Í̄v (AvswkK cvuKv) cvuKvKi‡Yi Rb¨ cȪ Íve 

K‡ib 

- wZwb cÖKí n‡Z K…wl hš¿cvwZ (UªvKUi, avb gvovB hš¿) mieiv‡ni Rb¨ Aby‡iva K‡ib| 

- wZwb e‡jb †h Dc-cÖKí GjvKvi gwn‡jvv‡`i ¯̂vej¤̂x nIqvi Rb¨  †mjvB, eøK-evwUK I emZ evwoi Av‡kcv‡k 

mwâ Pvl wel‡q cÖwkÿY GKvšÍ cÖ‡qvRb| 

 

cÖni wPwmg cj, mfvcwZ mIj b`x weòzRyox Lvj cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ wjt, nvjyqvNvU, gsgbwmsn 

- `wR© cÖwkÿY Gi cÖ‡qvRbxqZv Zz‡j a‡ib Ges cÖKí n‡Z Rym ‰Zix †gwkb I †mŠi we ~̀¨Z PvwjZ †mP cv¤ú 

mieiv‡ni Aby‡iva K‡ib 
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- cÖKí cwiPvjK Zuv‡K weR‡bm cø̈ vb ˆZix K‡i Zv `vwLj Ki‡Z e‡jb| 

 

†gvt jyrdzj nK, mvavib m`m¨ (K…wl), mfvcwZ, ỳMvwQqv cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ (cvemm) wjt, MdiMvuI, 

gqgbwmsn| 

- Dc-cÖKí GjvKvi KgvÛ Gwiqvq GKwU wbPz As‡k †m‡Pi cvwb Rgv n‡q Rjve×Zv ‰Zix nIqvi Kvi‡Y †ev‡iv 

av‡bi ÿwZ nq| mgm¨v mgvav‡b wZwb D³ wbPz As‡ki ga¨ w`‡q AwZµvšÍ GKwU Lvj hv fivU n‡q wM‡q‡Q Zv 

cyb:Lb‡bi cÖ Í̄ve K‡ib| wZwb Lv‡ji Rwg Lvm e‡j D‡jøL K‡ib| 

- cÖKí cwiPvjK Zvu‡K †gŠRv g¨v‡c LvjwU wPwýZ Kivi Rb¨ e‡jb 

 

Rbvev AvÄygvb Aviv, m`m¨ dwjqvi Lvj cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ wjt, dzjevoxqv, gqgbwmsn| 

- Dc-cÖKí GjvKvi ỳ ’̄ gwn‡jvv‡`i Rb¨ †mjvB cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v †bqvi Rb¨ Aby‡iva K‡ib| 

 

Rbve †gvnv¤§` Avjx, mfvcwZ, mvZviLvjx Lvj cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ wjt, †avevDov, gqgbwmsn| 

- giv wbZvB Lv‡ji GKwU Ask RbMY fivU Kivq ivevi W¨v‡gi cvwb Dc-cÖKí GjvKvq Kg cwigv‡b cÖ‡ek 

Ki‡Q| ZvB LvjwU cyb: Lbb Riæix| 

- cÖKí cwiPvjK Zvu‡K Lvj fivUKvix‡`i KvQ †_‡K AbvcwË cÎ MÖnY Kivi Rb¨ Aby‡iva K‡ib| 

 

Rbve cÖ̀ xc Kzgvi wgkÖ, m¤úv`K, wej KvBjv evjyqv Lvj cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ wjt, †MŠwicyi, gqgbwmsn 

- Rjve×Zv wbim‡Y Lvj cyb:Lbb I cvwb msiÿ‡Yi Rb¨ AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi cȪ Íve K‡ib| 

 

Rbve †gvt bRiæj Bmjvg, Dc‡Rjv mgevq Awdmvi, dzjevoxqv, gqgbwmsn| 

- cvemm e¨e ’̄vcbv KwgwU myôzfv‡e mwgwZi Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| G hver †Zgb †Kvb mgm¨v cwijwÿZ nq wb| 

 

Rbvev jyrdzbœvnvi, Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, †MŠwicyi, gqgbwmsn| 

- K…wl m¤úmviY Awa`ß‡ii ÒLvgvi hvš¿xKi‡Yi gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w×Ó cÖK‡íi AvIZvq  K…wl hš¿cvwZ µ‡q 

mwgwZmg~n‡K 50% fZ‚©Kx cÖ̀ vb Kiv nq| wZwb cvemmmg~n‡K †hvMv‡hvM mv‡c‡ÿ cÖ‡qvRbxq mn‡hvMxZvi Avk¦vm 

cÖ̀ vb K‡ib| 

 

Rbve †gvt Avwidzj Bmjvg, Dc-cwiPvjK, AvBGgBwW| 

- cÖKí g~j¨vq‡bi D‡Ïk¨ m¤ú‡K© e¨vL¨v †`b| wZwb D‡jøL K‡ib †h Gi gva¨‡g cÖKí cwiKíbvi ÎæwUmg~n 

wPwýZKi‡Yi gva¨‡g cieZ©x‡Z cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY Kiv hvq| †mKvi‡Y AvR‡Ki GB Kg©kvjvi gva¨‡g cÖvß 

Z_¨vw` LyeB ¸iæZ¡c~Y©| wZwb e‡jb †h Kg©kvjvq AskMÖnYKix‡`i DÌvwcZ mgm¨vmg~n cÖwZ‡e`‡bi gva¨‡g 

miKv‡ii wbKU Dc ’̄vcb Kiv n‡e| 

 

Rbve ˆmq` kwdDj Avjg, AwZ: cÖavb cÖ‡KŠkjx, GjwRBwW, gqgbwmsn| 

- wZwb KwZcq cvem‡mi mvdj¨ eY©bv K‡ib Ges Ab¨vb¨ cvemm‡K Zv AbymiY Kivi Rb¨ Aby‡iva K‡ib| wZwb 

e‡jb †h cvemmmg~n MÖvgxY RbM‡Yi Dbœq‡bi nvwZqvi wn‡m‡e cÖwZwôZ n‡q‡Q| 

 

Rbve G. Gb. Gg Gbv‡qZ Djøvn, ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, GjwRBwW, gqgbwmsn| 

- wZwb cÖKí g~j¨vq‡bi ¸iæZ¡ Zz‡j a‡ib|  

- wZwb Dc-cÖKí GjvKvq Drcvw`Z K…wlRvZ c‡Y¨i myôz evRviRvZKi‡Yi Rb¨ †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœq‡bi Dci 

¸iæZ¡  Av‡ivc K‡ib| 

- wZwb e‡jb †h cvemm m`m¨‡`i Dc-cÖKí I mwgwZ cwiPvjbvq AwaKZi `ÿZv e„w×i Rb¨ wbqwgZ cÖwkÿY 

Kg©m~Pxi cÖ‡qvRbxqZvi K_v e‡jb| 
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- wZwb Òcvi¯úwiK wkLYÓ Gi Dci ¸iæZ¡ Av‡ivc K‡i e‡jb †h G wel‡q GKwU Kg©c×wZ ˆZix Kiv `iKvi hvi 

gva¨‡g Dc-cÖKí cwiPvjbvq ~̀e©j we‡ewPZ cvemmmg~n fv‡jv cvemmmg~n n‡Z AwfÄZv AR©b Ki‡Z cvi‡e| 

- cvemmmg~n‡K miKv‡ii Dbœqb Kg©m~Pxi g~javivq wb‡q Avm‡Z n‡e hv‡Z K‡i Zviv DbœZZi miKvix †mevmg~n 

mn‡R MÖnYKi‡Z cv‡i| 

 

mfvcwZ mswkøó mKj‡K Kg©kvjvq AskMÖn‡Yi Rb¨ a¨b¨ev` Rvwb‡q Kg©kvjvi mgvwß †Nvlbv K‡ib| 

 

 

’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjv, GjwRBwW, gqgbwmsn 

  



 

া-112 

পিরিশ -৭ 

ানীয় পযােয় কমশালায় অংশ হণকারীেদর তািলকা 

e„nËi gqgbwmsn, wm‡jU I dwi`cyi GjvKvq ÿz ª̀vKvi cvwb m¤ú` Dbœqb cÖKí (2q ms‡kvwaZ) Gi 

cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ Av‡qvwRZ ’̄vbxq ch©v‡q Kg©kvjvq AskMÖnYKvix‡`i Dcw ’̄wZi ZvwjKv t  

’̄vbt m‡¤§jb Kÿ, GjwRBwW †Rjv Awdm, gqgbwmsn| ZvwiLt 26-02-2019Bs  

µt 

bs 

bvg c`ex Kg©̄ ’j/ wVKvbv 

GjwRBwW cÖavb Kvh©vjq Kg©KZ©vM‡Yi Dcw ’̄wZ 

1. †Mvcvj K…ò †`ebv_ cÖKí cwiPvjK GmGmWweøBAviwWwc-2, GjwRBwW| 

2. †gvt Avhvnviæj Bmjvg wmwbqi mnKvix cÖ‡KŠkjx GmGmWweøBAviwWwc-2, GjwRBwW| 

AvBGgBwW Kg©KZ©vM‡Yi Dcw ’̄wZ 

3. †gvt wmwÏKzi ingvb gnvcwiPvjK 

ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM, cwiexÿY I 

g~j¨vqb †m±i-3, cwiKíbv gš¿Yvjq, †k‡i-B-evsjv 

bMi XvKv- 1207| 

4. †gvt wgRvbyi ingvb cwiPvjK 

ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM, cwiexÿY I 

g~j¨vqb †m±i-3, cwiKíbv gš¿Yvjq, †k‡i-B-evsjv 

bMi XvKv- 1207| 

5. †gvt Avwidzj Bmjvg Dc-cwiPvjK 

ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM, cwiexÿY I 

g~j¨vqb †m±i-3, cwiKíbv gš¿Yvjq, †k‡i-B-evsjv 

bMi XvKv- 1207| 

GjwRBwW Kg©KZ©vM‡Yi Dcw ’̄wZ 

6. ˆmq` kwdDj Avjg AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx GjwRBwW gqgbwmsn wefvM, gqgbwmsn| 

7. G.Gb.Gg Gbv‡qZ Djøvn ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx GjwRBwW gqgbwmsn AÂj, gqgbwmsn| 

8. G.†K.Gg. BmgZ wKewiqv wbe©vnx cÖ‡KŠkjx GjwRBwW, gqgbwmsn| 

9. †gvnv¤§` †gv Í̄vwdRyi ingvb wmwbqi mnKvix cÖ‡KŠkjx GjwRBwW, gqgbwmsn| 

10. †gvt AvRvnvi †nv‡mb mnKvix cÖ‡KŠkjx GmGmWweøBAviwWwc-2, GjwRBwW, gqgbwmsn| 

11. †gvt †ejvj †mvwmIjwRó GmGmWweøBAviwWwc-2, GjwRBwW, gqgbwmsn| 

12. `xcK Kzgvi miKvi †mvwmIjwRó GjwRBwW, Rvgvjcyi| 

13. wRwbqv Bqvmwgb †mvwmIjwRó GjwRBwW, †kicyi| 

mswkøó Kg©KZ©vM‡Yi Dcw ’̄wZ 

14. jyrdzbœnvi Dc‡Rjv K…wl Awdmvi ‡MŠwicyi, gqgbwmsn| 

15. †gvt bRiæj Bmjvg Dc‡Rjv mgevq Awdmvi dzjevoxqv, gqgbwmsn| 

wmAviwWGm wj: Kg©KZ©v/Kg©Pvix I mv‡cvU© ÷v‡di Dcw ’̄wZ 

16. kixd byiæj Av‡bvqvi †Pqvig¨vb wmAviwWGm wjt, XvKv| 

17. †gvt Aveyj Kv‡kg wUgwjWvi wmAviwWGm wjt, XvKv| 

18. †gvt Av`bvb Avj kixd wgW †j‡fj BwÄwbqvi wmAviwWGm wjt, XvKv| 

19. kvgQzbœvnvi Av_©mvgvwRK we‡klÁ wmAviwWGm wjt, XvKv| 
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bs 

bvg c`ex Kg©̄ ’j/ wVKvbv 

20. †gvt Rvnv½xi gyi‡k` g¨v‡bRvi (Acv‡ikbm&) wmAviwWGm wjt, XvKv| 

21. Rvwn` †nv‡mb 

Kw¤úDUvi Acv‡iUi Kvg 

AvBwU mnKvix 

wmAviwWGm wjt, XvKv| 

22. mv‡qg  i¨v‡cvwUqvi wmAviwWGm wjt, XvKv| 

DcKvi‡fvMx‡`i Dcw ’̄wZ 

23. wkwibv Av³vi mfvcwZ bvKvbv›`v evwUKzuov cvemm, dzjcyi, gqgbwmsn| 

24. iwdKzj evmvi mfvcwZ ỳMvwQqv cvemm, MdiMuvI, gqgbwmsn| 

25. cÖni wPwmg cj mfvcwZ 

mIj b`x weòyRyox Lvj cvemm, nvjyqvNvU, 

gqgbwmsn| 

26. †gvnv¤§` Avjx mfvcwZ mvZviLvjx Lvj cvemm, ‡avevDov, gqgbwmsn| 

27. †gvbv‡qg AvK›` m¤úv`K evcvBj wej cvemm, bv›`vBj, gqgbwmsn| 

28. cÖ̀ xc Kzgvi wgkÖ m¤úv`K 

wej KvBjv evjyqv Lvj cvemm, ‡MŠwicyi, 

gqgbwmsn| 

29. †gvt mvgmyi ingvb m¤úv`K dwjqvi Lvj cvemm, dzjevoxqv gqgbwmsn| 

30. knx ỳj Bmjvg m`m¨ Lwiqv b`x cvemm, dzjcyi, gqgbwmsn| 

31. †ivwRbv Av³vi m`m¨ Lwiqv b`x cvemm, dzjcyi, gqgbwmsn| 

32. Rwibv LvZzb m`m¨ Lwiqv b`x cvemm, dzjcyi, gqgbwmsn 

33. myjZvbv Av³vi m`m¨ ZvivB b`x cvemm, ‡avevDov, gqgbwmsn| 

34. gayiv m`m¨ c¨vPvB Lvj cvemm, ‡avevDov, gqgbwmsn| 

35. AvÄygvb Aviv m`m¨ dwjqvi Lvj cvemm, dzjevoxqv gqgbwmsn| 

36. †nvm‡b Aviv m`m¨ bvKvbv›`v evwUKzuov cvemm, dzjcyi, gqgbwmsn| 
37. Kvgiæ¾vgvb Aveyj m`m¨ ỳMvwQqv cvemm, MdiMuvI, gqgbwmsn| 

38. gvidzRyj nK wm.G Lwiqv b`x cvemm, dzjcyi, gqgbwmsn| 

39. nv‡Riv m`m¨ evcvBj cvemm, bv›`vBj| 

40. ‡gv: Av: †nwjg K…lK ‡avevDov 

41. ‡gvnv¤§` Avjx K…lK ejynv 

42. ‡gv: jyrdzj nK K…lK ỳMvwQqv 

43. ‡gv: nvwdR DwÏb wm.G Mfv‡ei 

44. Av‡e`v myjZvbv QvÎx evcvBj, cvemm| 
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