বিষয়ঃ িন্যা প্রিণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ (২য় পর্ মায়) শীষ মক প্রকল্প
িাস্তিায়ন সংক্রান্ত বনকদ মশনার্ালা (গাইডলাইন)
১। ভূবর্কা
পৃবিিীর দুকর্ মাগপ্রিণ েদশুলকলার র্কযে  িাংলাকদশ নন্যমর্। জলিায়ু পবরিমমকনর কারকণ প্রবমিছর বিবভন্ন ধরকনর
প্রাকৃবমক দুকর্ মাগ ের্র্ন িন্যা, ঘূবণ মঝড়, খরা, ভূবর্কম্প প্রভৃবমকম এ েদকশ বিপুল সংখ্যক প্রাণহাবন ঘকে এিং ব্যাপক
আবি মক ক্ষবম সাবধম হয়। একদকশ বিগম ১৯৭০, ১৯৯১ এিং ২০০৭ সাকল আঘাম হানা ঘূবণ মঝড় এিং ১৯৮৮, ১৯৯৮
এিং ২০০৪ সাকলর িন্যায় ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষবম হয়। দুকর্ মাগ চলাকালীন সর্কয় িন্যা আশ্রয়ককন্দ্রুলকলা জান র্াকলর বনরাপত্তা
প্রদাকন ুলরুত্বপূণ ম ভূবর্কা পালন ককর আসকছ। PRSP ও ৬ষ্ঠ পঞ্চিাবষ মক পবরকল্পনায় সারা েদকশ দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও
ত্রান র্ন্ত্রণালয় কর্তমক ২৭২টি িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাকণর বসদ্ধান্ত রকয়কছ। ইকমার্কযে  ৯৯টি আশ্রয়ককন্দ্র বনবর্মম হকয়কছ
এিং ১৭৩টি িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাকণর কার্ মক্রর্ গ্রহণ করা হকয়কছ। পবরকল্পনা কবর্শন উক্ত ১৭৩টি হকম মাবলকাভুক্ত
ম
সদর উপকজলা িাদ বদকয় বডবপবপ পুনগঠকনর
বনকদ মশনা প্রদান ককর। এর েপ্রবক্ষকম দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালকয়র
নধীকন দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তর, িাংলাকদশ পাবন উন্নয়ন েিাকডরম প্রবমবনবধ সর্ন্বকয় একটি কবর্টির র্াযে কর্ িন্যা
প্রিণ এলাকা বচবিম পূি মক েদকশর িন্যা প্রিণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকার ৪৩টি েজলার ১৫৪টি উপকজলায় ১৫৬টি িন্যা
আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ কাজ শুরু ককরকছ। আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাকণর বিষয় র্িার্িভাকি িাস্তিায়কনর বনবর্ত্ত ইকমাপূকি ম েকান

বনকদ মশনার্ালা প্রণয়ন করা হয়বন। একম প্রকল্প িাস্তিায়কন বিবভন্ন নসুবিধার সৃবি হয়। এসি সর্স্যা বিকিচনায় বনকয়
একটি বনকদ মশনার্ালা প্রণয়কনর বসদ্ধান্ত েনয়া হয়। এ বনকদ মশনার্ালায় িবণ মম বিষয়/বনকদ মশনার আকলাকক িাস্তিাবয়মব্য
িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ,রক্ষণাকিক্ষন ও হস্তান্তর প্রবক্রয়া ননুসরণ করার জন্য সকলকক র্ত্নিান িাককম হকি।
২।

কবর্টি সমূহঃ
বডবপবপ ননুর্ায়ী প্রকল্প িাস্তিায়কনর জন্য দুটি কবর্টি আকছ। একটি প্রকল্প উপকদিা কবর্টি (Project Advisory
Committee) ও নপরটি প্রকল্প র্বনটিবরং কবর্টি (Project Monitoring Committee)।
কবর্টিদ্বকয়র গঠন ও কার্ মপবরবধ বনম্নরুপঃ

২.১

প্রকল্প উপকদিা কবর্টির (Project Advisory Committee) গঠণঃ
(১)

সবচি
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়

-

সভাপবম

(২)

নবমবরক্ত সবচি (প্রশাসন)
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়

-

সদস্য

(৩)

র্হাপবরচালক
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তর

-

সদস্য

(৪)

প্রকল্প পবরচালক
িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ প্রকল্প (২য় পর্ মায়),
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তর, ঢাকা।

-

সদস্য

(৫)

আইএর্ইবড’র
একজন প্রবমবনবধ

-

সদস্য

(৬)

পবরকল্পনা কবর্শকনর
একজন প্রবমবনবধ

-

সদস্য

(৭)

নি ম বিভাকগর
একজন প্রবমবনবধ

-

সদস্য

(৮)

ঊপ-প্রকল্প পবরচালক
িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ প্রকল্প (২য় পর্ মায়),
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তর, ঢাকা।

-

সদস্য

(৯)

েপ্রাগ্রাবর্ং বডবভশন , পবরকল্পনা কবর্শন এর
একজন প্রবমবনবধ

-

সদস্য

-

সদস্য

(১০) বনি মাহী প্রককৌশলী
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়

(১১) উপ-প্রধান
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়
২.১.১

-

সদস্য-সবচি

কর্মপবরবধ
-

প্রকল্প িাস্তিায়ন নগ্রগবম পর্ মাকলাচনা;

-

কাবরগবর এিং নীবম বনধ মারণী বিষকয় পরার্শম প্রদান;

-

ের্ সকল সর্স্যা সর্াধাকন প্রকল্প িাস্তিায়ন কবর্টি ব্যি ম হয় েস সকল সর্স্যা সর্াধান করা এিং ের্ককান
নীবম বনধ মারণী বিষকয় বসদ্ধান্ত প্রদান;

-

কবর্টি প্রকয়াজকন ের্ েকান উপযুক্ত সদস্য েকা-নপট্ করকম পারকি;
বিবিধঃ

২.২

কবর্টির সভা প্রবম ২ র্াকস একিার নিিা প্রকয়াজন ননুর্ায়ী ননুবষ্ঠম হকি।

প্রকল্প র্বনেবরং কবর্টির (Project Monitoring Committee) গঠণঃ
(১)

র্হাপবরচালক
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তর

-

সভাপবম

(২)

প্রকল্প পবরচালক
িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ প্রকল্প (২য় পর্ মায়),
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তর, ঢাকা।

-

সদস্য

(৩)

উপ-প্রধান (পবরকল্পনা)
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়

-

সদস্য

(৪)

একজন প্রবমবনবধ
আইএর্ইবড’র

-

সদস্য

(৫)

সংবিি বসবনয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান
পবরকল্পনা কবর্শন

-

সদস্য

(৬)

বসবনয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান (পবর)-১
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়

-

সদস্য

(৭)

বনি মাহী প্রককৌশলী
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়

-

সদস্য

(৮)

েপ্রাগ্রাবর্ং বডবভশন, পবরকল্পনা কবর্শন এর
একজন প্রবমবনবধ

-

সদস্য

(৯)

উপ-প্রকল্প পবরচালক
িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ প্রকল্প (২য় পর্ মায়),
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তর, ঢাকা।

-

সদস্য-সবচি

২.২.১

কর্মপবরবধ
-

প্রকল্প িাস্তিায়কনর নগ্রগবম পর্ মাকলাচনা, পবরিীক্ষণ এিং সাবি মক মত্ত্বািধান;

-

প্রকল্প িাস্তিায়নকাকল েকান সর্স্যার সৃবি হকল মা সর্াধাকনর সুপাবরশ করা;

-

কবর্টি প্রকয়াজকন ের্ েকান উপযুক্ত সদস্য েকা-নপট্ করকম পারকি;
বিবিধঃ

-

কবর্টির সভা প্রবম ০২ (দুই) র্াকস একিার নিিা প্রকয়াজন ননুর্ায়ী ননুবষ্ঠম হকি।

৩।

দরপত্র আহিান ও গ্রহণ পদ্ধবমঃ

৩.১

দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তর হকম প্রকল্প পবরচালক েকন্দ্রীয়ভাকি পািবলক প্রবকউরকর্ন্ট বিবধর্ালা, ২০০৮ (বপবপআর২০০৮) এিং সংকশাবধম ২০০৯ (সি মকশষ সংকশাধনী সহ) এর বনয়র্ ননুসাকর দরপত্র আহিান করকিন। দরপত্র বসবডউল
প্রকল্প পবরচালককর কার্ মালয়, বিভাগীয় কবর্শনাকরর কার্ মালয়, েজলা প্রশাসককর কার্ মালয় (ত্রাণ শাখা) ও উপকজলা
বনি মাহী নবিসাকরর কার্ মালয় (ত্রাণ শাখা) হকম এককর্াকগ বিক্রয় করা হকি। উপকজলা বনি মাহী নবিসার পবরপত্র
ের্ামাকিক একটি দরপত্র উন্মুক্তকরণ কবর্টি (TOC) এিং একটি দরপত্র মূল্যায়ণ কবর্টি (TEC) গঠন করকিন।

৩.২

দরপত্র বসবডউল েজলা প্রশাসককর কার্ মালয় (ত্রাণ শাখা) ও উপকজলা বনি মাহী নবিসাকরর কার্ মালয় (ত্রাণ শাখা) এ গ্রহণ
করা হকি। দরপত্র উন্মুক্তকরণ কবর্টি গ্রহনকৃম দরপত্রসমূহ বিবধ ননুর্ায়ী উপকজলা বনি মাহী নবিসাকরর কার্ মালকয়
উপবস্থম দরপত্র দামাগকণর/ মাকদর প্রবমবনবধকদর উপবস্থবমকম (র্বদ েকউ উপবস্থম িাকক) উন্মুক্ত করকিন।

৩.৩

দরপত্র মূল্যায়ন কবর্টি (TEC) বপবপআর-২০০৮ এর বিবধ ননুসরণ ককর ঠিকাদার বনকয়াগ বিষয় মূল্যায়ন পূি মক
সুপাবরশ প্রদান করকিন। দরপত্র মূল্যায়ন কবর্টি (TEC) এর সুপাবরশ ের্ামাকিক উপকজলা বনি মাহী নবিসার ঠিকাদার
বনকয়াগ করকিন। উপকজলা বনি মাহী কর্মকমমা চুবক্তপত্র
“িন্যা প্রিণ ও নদী
ভাঙ্গন এলাকায় িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ (২য় পর্ মায়)” শীষ মক প্রকল্প পবরচালক িরাির েপ্ররণ করকিন।

৩.৪

সড়ক ও জনপি বিভাগ, িাংলাকদশ পাবন উন্নয়ন েিাড ম, স্থানীয় সরকার প্রককৌশল নবধদপ্তর ও নন্যান্য সরকারীেিসরকারী প্রবমষ্ঠাকন সর্জামীয় কাকজর নবভজ্ঞমা সম্পন্ন ঠিকাদারগণ দরপকত্র নংশগ্রহণ করকম পারকিন। দরপত্র
ক্রয়কালীন নবভজ্ঞমার স্বপকক্ষ একই ধরকণর কাকজর কার্ মাকদশ/ চূড়ান্ত বনর্মাকণর প্রমযয়নপত্র েদখাকম হকি, র্া বনি মাহী
প্রককৌশলী িা উপকজলা প্রককৌশলী িা বপআইও সর্পর্ মাকয়র কর্মকমমার নীকচ নকহ এর্ন কর্মকমমা কর্তমক স্বাক্ষবরম হকম
হকি।

৩.৫

দরপত্র ও প্রস্তাি উন্মুক্তকরণ কবর্টি (TOC):
দরপত্র িা প্রস্তাি মূল্যায়ন কবর্টি হকম ১ (এক) জন এিং ১[সংবিি ক্রয়কারী হকম ২ জন] সদস্যসহ কবর্টি বনম্নরূপভাকি
গঠন করা হকিঃ
১। সহকারী কবর্শনার ভূবর্

৩.৬

সম্প্রসারন

দরপত্র ও প্রস্তাি মূল্যায়ন কবর্টি (TEC):
*কর্পকক্ষ ৭(সাম) জন সদস্য, র্াকদর র্কযে  ক্রয়কারীর বনয়ন্ত্রণকারী র্ন্ত্রণালয় িা বিভাগ িা একজন্সীর িবহভূমম কর্পকক্ষ
২(দুই) জন সদস্য নন্তভূমক্ত িাককি;

*মূল্যায়কন [ ১ (এ) জন] িবহঃ সদস্যসহ কর্পকক্ষ ৫(পাঁচ) জন সদকস্যর উপবস্থবম এিং মূল্যায়ন প্রবমকিদকন স্বাক্ষর
আিশ্যক হকি।
১। উপকজলা প্রককৌশলী

-

২।

-

৩। উপকজলা সর্াজকসিা

-

৪। উপকজলা র্ৎস

-

৫।

-

আহ্বায়ক

৩.৭

মূল্যায়ন কবর্টির সদস্য-প্রবম বি িা সম্মানীঃ
*বপবপআর-২০০৮ ননুর্ায়ী প্রবম সভার জন্য সদস্য প্রবম [৫০০(পাঁচ শম) োকা মকি সকি মাচ্চ ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশম
)] হাকর; উপবস্থম সকল সদস্যকক বি িা সম্মানী প্রদান করকিন।

৪.

মদারবক ও পবরদশমনঃ

৪.১

সংবিি ঠিকাদার প্রবমটি আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ স্থাকন একটি সাইে নবিস স্থাপন করকি। ড্রইং/এবিকর্কের নবমবরক্ত কবপ
েজলা ত্রাণ ও পুনি মাসন কর্মকমমা, উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা এিং সাইে নবিকস সংরক্ষণ করকম হকি। উক্ত
নবিকস প্রককল্পর জন্য একটি নবি সংরক্ষণ করকম হকি। উক্ত নবিকম ননুকর্াবদম প্রাক্কলন, আশ্রয়কককন্দ্রর প্রবমটি নংকশর
বডজাইন ও সংবিি নন্যান্য দবলল সংরক্ষণ করকম হকি। এছাড়া নবিকস একটি পবরদশমন িই িাককি। র্াঁরা বনর্মাণ কাজ
পবরদশমকন র্াকিন মাঁরা মাকদর র্ন্তব্য এখাকন বলবপিদ্ধ করকম পারকিন/করকিন। এছাড়াও সাি মক্ষবণকভাকি সাইে নবিকস
একটি সাইে নড মার বুক (Site Order Book) সংরক্ষণ করকম হকি। ঠিকাদারগণ উক্ত সাইে নড মার বুকক
দদনবিন কাজ সম্পাদকনর বহসাি, বনর্মাণ সার্গ্রী ব্যিহাকরর মথ্য সংরক্ষণ করকিন। প্রবমবদন বনর্মাণ এিং বনর্মাকণর সাকি
সংবিি কী কী কাজ করা হকয়কছ মা উক্ত িইকম বলবপিদ্ধ ককর উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা ও ঠিকাদাকরর
প্রবমবনবধ স্বাক্ষর করকিন।

৪.২

িক েরবজিার ও পবরদশমন খামা সংরক্ষকনর ব্যিস্থা গ্রহণ করকম হকি এিং র্ালার্াল ুলদার্জাম করার জন্য ঠিকাদার
কর্তমক শবক্তশালী ছাউনী এিং র্িার্িভাকি বকউবরং করার জন্য প্রকয়াজনীয় বর্ঠাপাবনর জলাধার দমরী করকম হকি।

বনর্মাণ সম্পবকমম সকল কাকজ বর্ঠা পাবন ব্যিহার বনবিম করকম হকি। প্রকমযক সাইকে সাি মক্ষবনক ০১টি ককর বর্ক্সচার
ের্বশন ও ভাইকেের রাখার ব্যিস্থা বনকম হকি। কংবক্রকের Workability বনণ মকয়র জন্য প্রকমযক সাইকে Slump
Cone test এিং Cylinder Test এর জন্য Cylinder রাখকম হকি। পাইবলং এর প্রকয়াজন হকল পাইল
ড্রাইভ এর ২৮ বদন পর Pile Load Test এিং Pile Integrity Test (PIT) এর সকন্তাষজনক
প্রবমকিদন পািার পরই পরিমী বনর্মাণ কাজ করা র্াকি। Pile Load Test এিং Pile Integity Test
(PIT) ঠিকাদার কর্তমক সরকার
৪.৩
৪.৪

প্রবমষ্ঠাকনর র্াযে কর্ বনজস্ব মত্ত্বািধাকন সম্পন্ন করকম হকি।
সরকার

উপকজলার প্রবমটি প্রককল্পর জন্য বনি মাবচম দরদামা কর্তমক সংলগ্নী-১ ননুর্ায়ী 5’x3’ আকাকরর সাইনকিাড ম স্থাপন
করকম হকি।

৫.

উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা ও প্রককল্প বনকয়াবজম প্রককৌশলীর দাবয়ত্বঃ

৫.১

উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা, প্রকল্প নবিকসর /নবধদপ্তকরর বনকয়াবজম প্রককৌশলী এিং দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ
র্ন্ত্রণালকয়র কর্মকমমাগণ বনম্নিবণ মম বিষয়ুলবল সাি মক্ষবনকভাকি মদারবক করকিন।

৫.১.১

চুবক্তপত্র ও েেন্ডার ডকুকর্ন্ট ননুর্ায়ী ইে, িাবল, েখায়া/পািরকুুঁবচ, রড, বসকর্ন্ট ইমযাবদ র্ালার্াকলর ুলণাুলণ বনর্মাণ স্থাকন
পরীক্ষা-বনরীক্ষা (Field test) করকিন।

৫.১.২

Field test এর পূকি ম নিশ্যই বনর্মাণ সার্গ্রীর Lab Test করকম হকি। নবধদপ্তকরর বনকদ মশনা ননুর্ায়ী ও
প্রকয়াজনীয়মার বনরীকখ বনর্মাণ কাকজ ব্যিহৃম বনর্মাণ সার্গ্রীর Laboratory test ঠিকাদারী প্রবমষ্ঠান বনজ খরকচ
সম্পন্ন ককর প্রকল্প পবরচালক িরাির প্রবমকিদন দাবখল করকিন। উকেখ্য ের্, উক্ত পরীক্ষাসমূহ নবধদপ্তর কর্তমক বনকদ মবশম
প্রবমষ্ঠাকন সম্পন্ন করকম হকি। নন্যিায়, প্রবমকিদন গ্রহনকর্াগ্য হকি না।

৫.১.৩

নকশা ননুর্ায়ী সর্স্ত কাজ হকে বকনা েদখকিন।

৫.১.৪

বভবত্তর কাজ, পাইবলং, রড িাইবন্ডং, ছাদ ঢালাই ইমযাবদ সকল কাকজ সংবিি উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা এিং
প্রকয়াজকন প্রকল্প নবিকসর /নবধদপ্তকরর বনকয়াবজম প্রককৌশলী উপবস্থম েিকক ুলণগমর্ান বনবিম করকিন।

৫.১.৫

উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা ও প্রকল্প নবিকসর/ নবধদপ্তকরর বনকয়াবজম প্রককৌশলী সংবিি ঠিকাদাকরর সাকি
ের্ৌিভাকি প্রবমটি আশ্রয়কককন্দ্রকর জন্য বনবদ মি ছক ের্ামাকিক একটি ককর বনর্মাণ কর্মপবরকল্পনা প্রণয়ন করমঃ কার্ ম
সম্পাদকনর ব্যিস্থা গ্রহণ করকিন।

৫.১.৬

বনর্মাণ কাজ আরাম্ভ করার পূকি ম উক্ত কর্মকবরকল্পনার একটি ননুবলবপ প্রকল্প পবরচালক িরাির েপ্ররণ করকিন।
আনুপাবমক হাকর কাকজর নগ্রগবম না হকল ঠিকাদারকক সমকমমা/ বনকদ মশনা পত্র বদকম হকি।

৫.১.৭

কাকজর ুলণগম র্ান ও কর্মপবরকল্পনা ননুসাকর বনর্মাণ কাজ সর্াপ্ত করকণর লকক্ষয উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা ও
প্রকল্প নবিকসর/ নবধদপ্তকরর/ র্ন্ত্রণালকয়র বনকয়াবজম প্রককৌশলী কাকজর ুলরুত্বপূণ ম পর্ মায়সহ বনর্মাণ কাজ চলাকাকল
ব্যাপকভাকি বনর্মাণ স্থান পবরদশমন করকিন এিং কাকজর ুলণগমর্ান বনবিম করকিন।

৫.১.৮

ুলরুত্বপূণ ম ঢালাই,বিকশষ ককর আরবসবস ঢালাই এর ১ বদন পূকি মই উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা ও প্রকয়াজকন প্রকল্প
নবিকসর/নবধদপ্তকরর বনকয়াবজম প্রককৌশলী েসন্টাবরং ও রড িাঁধা পরীক্ষা করকিন। র্াপ িবহকম বলবপিদ্ধ ককর ঠিকাদার
নিিা মার প্রবমবনবধসহ উভকয় র্াপ িবহকম স্বাক্ষর করকিন। প্রবমটি নংকশর কাজ েশকষ পর্ মাপ্ত বকউবরং এর বদক
বনকদ মশনা/ ব্যিস্থা বনকিন।

৫.১.৯

প্রবমটি পবরদশমন েশকষ পবরদশমনকারী কর্মকমমা বনধ মাবরম িরকর্ পবরদশমন প্রবমকিদন (সংলগ্নী-০৩) প্রস্ত্ত্তম ককর সংবিি
দপ্তরসমূকহ েপ্ররণ করকিন এিং ১ কবপ সংবিি ঠিকাদারকক প্রদান করকিন।

৫.১.১০ পবরদশমনকাকল কাকজর ত্রুটি-বিচূযবম পবরলবক্ষম হকল মা সংকশাধকনর জন্য সাইে নড মার বুকক বলবপিদ্ধ করকিন এিং
বিকশষভাকি পবরদশমন প্রবমকিদকন উকেখ ককর সংবিি ঠিকাদারকক মা সংকশাধকনর বনকদ মশ বদকিন।
৫.১.১১

বলবখম ননুর্বম সাকপকক্ষ ঠিকাদার সংকশাধনকর্াগ্য নংকশর কাজ সম্পন্ন না ককর পরিমী কাজ করকম পারকিন না।
কাকজর শুরু েিকক েশষ পর্ মন্ত প্রবমটি স্তকরর কাকজর ছবি/বভবডও করকম হকি। চূড়ান্ত বিকলর নি ম প্রাবপ্তর জন্য উক্ত বভবডও
এিং বস্থরবচকত্রর বপ্রন্ট কবপর এযালিার্ জর্া বদকম হকি। চলবম বিকলর জন্য সম্পাবদম কাকজর নংশ বচকত্রর ছবি/
বভবডও বসবডসহ আকিদন জর্া বদকম হকি।

৫.১.১২ উপকজলা প্রকল্প িা
৫ ১ ১৩ ঠিকাদাকরর প্রবমবনবধ কাজ করকল মার ছবি, জামীয় পবরচয় পত্র এিং স্বাক্ষর মূল ঠিকাদার কর্তমক প্রমযয়ন করকম হকি।
৫.১.১৪

দুকর্ মাগ ব্যিস্ত্হাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়/ নবধদপ্তর এর কর্মকমমাগণ বনর্মাণাধীন আশ্রয়ককন্দ্রসমূহ পবরদশমন করকিন এিং
প্রবমকিদন প্রদান করকিন। দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয় এিং দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তকরর দাবয়ত্ব প্রাপ্ত সংবিি
বনি মাহী প্রককৌশলী/দাবয়ত্ব প্রাপ্ত প্রককৌশলী প্রবমটি আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ কাজ সকরজবর্কন মদারবক/ পবরদশমন করকিন।

৫.১.১৫ ঠিকাদার বনকদ মশনা ভঙ্গ করকল ক্ষবমপূরণ বদকম িাযে  িাককিন।
৬.০

প্রকল্প পবরচালককর দাবয়ত্বঃ
PIC, Projcet Advisory
ADP
প্রকল্প পবরচালক সকল আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ স্থান পবরদশমন সকচি
িাককিন। বনধ মাবরম সর্কয় প্রকল্প িাস্তিায়কনর জন্য প্রকয়াজনীয় পদকক্ষপ বনকিন।

৭.০

ের্ককান

উপ-প্রকল্প পবরচালককর দাবয়ত্বঃ
প্রককল্পর উপ-প্রকল্প পবরচালক প্রবমটি আশ্রয়কককন্দ্রর বনর্মাণ কাকজর ুলণগমর্ান বনয়ন্ত্রকণ সাবি মক দাবয়ত্ব পালন করকিন।
বমবন প্রবমবনয়ম সকল সাইকের কাকজর মদারবক করকিন; েকান সাইকে কাজ িন্ধ িাককল িা সর্স্যা িাককল মা
সর্াধাকনর েচিা করকিন; বমবন সর্াধাকন ব্যি ম হকল উর্ধ্মমন কর্মকমমাকক জাবনকয় প্রকয়াজনীয় পরার্শম/ বদক বনকদ মশনা
বনকয় সর্াধান করকিন। বমবন আশ্রয়ককন্দ্রসমূকহর বনর্মাণ কাজ পবরদশমন করকিন এিং প্রকল্প পবরচালক িরাির
প্রবমকিদন দাবখল করকিন।

৮.০

েজলা প্রশাসক এিং েজলা ত্রাণ ও পুনি মাসন কর্মকমমার দাবয়ত্বঃ
প্রবমটি িন্যা আশ্রয়কককন্দ্রর বনর্মাণ কাকজর ুলণগম র্ান বনবিম করার জন্য সংবিি েজলার েজলা প্রশাসক ও েজলা ত্রাণ
ও পুনি মাসন কর্মকমমা গণ বনজ বনজ েজলার বনর্মাণাধীন আশ্রয়ককন্দ্রসমূহ বনয়বর্ম পবরদশমন ককর পবরদশমন িইকম র্ন্তব্য

বলবপিদ্ধ করকিন এিং র্হাপবরচালক/প্রকল্প পবরচালক িরাির প্রবমকিদন দাবখল করকিন।

৯.০

উপকজলা বনি মাহী কর্মকমমার দাবয়ত্বঃ
সংবিি উপকজলা বনি মাহী কর্মকমমা িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ এলাকা পবরদশমন করকিন এিং কাকজর ুলণগমর্াণ ও
সর্য়র্ম িাস্তিায়ন বনবিম করকিন। সাইে পবরদশমন ককর পবরদশমন িবহকম র্ন্তব্য বলবপিদ্ধ ককর র্হাপবরচালক/ প্রকল্প
পবরচালক িরাির প্রবমকিদন দাবখল করকিন।
উপকজলা বনি মাহী কর্মকমমার

বমবন

বনর্মাণ কাকজর
১০.০

সবচি ও র্হাপবরচালককর দাবয়ত্বঃ
সবচি র্কহাদয় উপকদিা কবর্টিকম

১১.০

ঠিকাদাকরর বিল পবরকশাধঃ

১১.১

বনর্মাণ কাকজর জন্য সংবিি ঠিকাদারকক চলবম বিল প্রদান করা র্াকি। প্রবমটি সাইকের জন্য বমনটি চলবম বিল প্রদান
করা র্াকি। উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা সকরজবর্কন পবরদশমন ককর সম্পাবদম কাকজর ের্ৌি র্াপ গ্রহণ ককর র্াপ
িবহকম বলবপিদ্ধ করকিন এিং বনর্মাণ কাকজর খন্ডবচত্র গ্রহণপূি মক বিল পবরকশাকধর সুপাবরশসহ প্রকল্প িরািকর েপ্ররণ
করকিন। প্রককল্পর সংবিি প্রককৌশলী কর্তমক র্িার্ি র্াচাই নকন্ত কাকজকর ুলণগমর্ান বনবিম হকয় প্রকল্প পবরচালক
চলবম বিল পবরকশাকধর বনবর্ত্ত বজও জাবর করকিন।

১১.২

সকল বিল পবরকশাকধর েক্ষকত্রই বনয়র্ানুর্ায়ী বনরাপত্তা জার্ানকমর নি ম এিং বনধ মাবরম আয়কর ও ভযাে এিং নন্য েকান
কমমন িাককল মা কমমন ককর রাখকম হকি। কাজ সম্পাদকনর প্রমযয়ন পত্র প্রদাকনর এক িছর নবমিাবহম না হওয়া পর্ মন্ত
কার্ ম সম্পাদন জার্ানম েিরৎপ্রদান করা র্াকি না। এক িছর নবমিাবহম হকল সম্পাবদম কাকজর র্ান র্াচাই নকন্ত
উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমার র্মার্মসহ প্রমযয়ন পকত্রর বভবত্তকম বনরাপত্তা জার্ানম ঠিকাদারকক েিরৎ েদয়া
র্াকি। এরূপ প্রমযয়নপকত্র সংবিি উপকজলা বনি মাহী কর্মকমমার প্রবমস্বাক্ষর গ্রহণ করকম হকি।

১১.৩

চূড়ান্ত বিল পবরকশাকধর পূকি ম উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা ও প্রকল্প নবিকসর/ নবধদপ্তকরর বনকয়াবজম প্রককৌশলী
ের্ৌিভাকি সর্াবপ্ত প্রবমকিদন (সংলগ্নী-৫ ননুর্ায়ী) প্রস্তুম ককর প্রকল্প পবরচালক িরাির েপ্ররণ করকিন।

১১.৪

চুবক্ত ের্ামাকিক বনধ মাবরম সর্কয়র র্কযে  কাজ সর্াপ্ত করকম হকি। েকান যুবক্তসংগম কারণ ছাড়া সর্য় বৃবদ্ধ করা র্াকি
না। সর্য় বৃবদ্ধর েক্ষকত্র দরপত্র দবলল ও কার্ মাকদকশ দবলকলর উবেবখম সংবিি শমমািলী ননুসরণ করকম হকি।

১১.৫

বনর্মাণ কাজ সর্াবপ্তর পর নমুনা ের্ামাকিক

পািকর মথ্যসহ নার্িলক লাগাকম হকি র্া ঠিকাদার স্থাপন করকিন।

(সংলগ্নী-৬)
১১.৬

পবরপকত্রর েকান শমম পািবলক প্রবকউরকর্ন্ট আইন, ২০০৬ ও পািবলক প্রবকউরকর্ন্ট বিবধর্ালা, ২০০৮ এর সাকি
নসংগবমপূণ ম হকল পািবলক প্রবকউরকর্ন্ট আইন, ২০০৬ ও পািবলক প্রবকউরকর্ন্ট বিবধর্ালা, ২০০৮ এর শমমই ননুসরণ
করকম হকি।

১২.০

প্রবমকিদনঃ

১২.১

উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা ও প্রকল্প নবিকসর/নবধদপ্তকরর বনকয়াবজম প্রককৌশলী কাজ আরাকম্ভর সর্য় হকম প্রবম
র্াকস একটি র্াবসক প্রবমকিদন পরিমী র্াকসর ৫(পাঁচ) মাবরকখর র্কযে  ( সংলগ্নী-৪) ছক ননুর্ায়ী প্রস্তুম ককর সরাসবর
প্রকল্প পবরচালক িরাির পাঠাকিন।

১২.২

িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ কাজ সর্াবপ্তর পর গৃহীম চূড়ান্ত র্াকপর বভবত্তকম উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমম চূড়ান্ত
প্রবমকিদন (Closure Report) (সংলগ্নী-৫) পরিমী ১৫ (পকনর) বদকনর র্কযে  প্রকল্প পবরচালককর বনকে েপ্ররণ
করকিন।

১৩.০

হস্তান্তরঃ

১৩.১

িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাকণর পরপরই একটি Inventory ককর প্রককল্পর দাবয়কত্ব বনকয়াবজম প্রককৌশলী ও উপকজলা
প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা ঠিকাদাকরর বনকে েিকক আশ্রয়ককন্দ্রটি বুকঝ বনকিন।

১৩.২

নবধদপ্তকরর সংবিি প্রককৌশলী উপকজলা পবরষকদর পকক্ষ উপকজলা বনি মাহী নবিসার/উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন
কর্মকমমাকক উক্ত িন্যা আশ্রয়ককন্দ্রটি( বনধ মাবরম িরম্যাে ননুর্ায়ী) হস্তান্তর করকিন।

১৩.৩

উপকজলা বনি মাহী নবিসার/ উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা দখল গ্রহকণর পরপরই ৩০০ োকার নন-জুবডবসয়াল
িযাকম্প সংবিি বশক্ষা প্রবমষ্ঠাকনর সাকি একটি সর্কঝামা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর ককর হস্তান্তর করকিন।

১৩.৪

িন্যা আশ্রয়কককন্দ্রর প্রবমটি পর্ মাকয়র হস্তান্তকরর এক কবপ দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তকরর র্হাপবরচালক িরাির েপ্ররণ
করকম হকি। (সংলগ্নী-২)।

-

-

০৭/১২/২০১৪
ের্াহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকজদ
(নবমঃ সবচি)
র্হাপবরচালক

েিানঃ ৯৮৪১৫৮১।
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০২৫.১৪.৪১০.১৪.৪০২

মাবরখঃ

বিমরণঃ
০১। র্বন্ত্রপবরষদ সবচি, র্বন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িাংলাকদশ সবচিালয়, ঢাকা।
০২। মূখ্য সবচি, প্রধানর্ন্ত্রীর কার্ মালয়, েেঁজগাও, ঢাকা।
০৩। বসবনয়র সবচি, নি ম বিভাগ, নি ম র্ন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সবচিালয়, ঢাকা।
০৪। সবচি, দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সবচিালয়, ঢাকা।
০৫। প্রকল্প পবরচালক, িন্যা প্রিণ ও নদী ভাঙন এলাকায় িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ(২য় পর্ মায়) প্রকল্প,
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৬। উপ-প্রধান ( পবরকল্পনা), দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়,িাংলাকদশ সবচিালয়, ঢাকা।
০৭। র্াননীয় র্ন্ত্রীর একান্ত সবচি, দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সবচিালয়, ঢাকা।
০৮। েজলা প্রশাসক (সংবিি সকল)।
০৯। বসবনয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সংবিি সকল), দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সবচিালয়, ঢাকা।
১০। প্রধান বহসাি রক্ষন কর্মকমমা, দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সবচিালয়, ঢাকা।
১১। উপকজলা বনি মাহী নবিসার (সংবিি সকল)।
১২। েজলা ত্রাণ ও পুণি মাসন কর্মকমমা (সংবিি সকল)।
১৩। উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা (সংবিি সকল)।

ের্াঃ জাবকর েহাকসন
(যুগ্ম-সবচি)
প্রকল্প পবরচালক
িন্যা প্রিণ ও নদীভাঙন এলাকায় িন্যা
আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ (২য় পর্ মায়) প্রকল্প

সংলগ্নী-১

সাইনকিাড ম
“িন্যা প্রিণ ও নদীভাঙন এলাকায় িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ (২য় পর্ মায়)” প্রকল্প
আবি মক িছর ………………..
গ্রার্ঃ…………………….…উপকজলা:………….….

ক)

প্যাককজ নম্বর

:

খ)

িন্যা আশ্রয়কককন্দ্রর নার্

:

গ)

িন্যা আশ্রয়কককন্দ্রর নিস্থান

:

ঘ)

প্রাক্কবলম মূল্য

:

ঙ)

চুবক্ত মূল্য

:

চ)

ঠিকাদারী প্রবমষ্ঠাকনর নার্ ও ঠিকানা

:

ছ)

কার্ মাকদশ প্রদাকনর মাবরখ

:

জ)

কাজ েশষ করার প্রমযাবশম মাবরখ

:

ঝ)

আশ্রয়কককন্দ্রর ের্াে আয়মন

:

ঞ)

আশ্রয়কককন্দ্রর ধারণ ক্ষর্মা

: ক) েলাকসংখ্যা :
খ) গিাবদপশু :

সংলগ্নী-২
বনবর্মম িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র গ্রহণ ও হস্তান্তকরর সর্কঝামা স্বারক
১। িন্যা আশ্রয়কককন্দ্রর নার্

:

২। হস্তান্তকরর মাবরখ

:

৩। হস্তান্তরকারী কর্তমপক্ষ

:

৪। গ্রহণকারী কর্তমপক্ষ

:

৫। হস্তান্তকরর শমমািলী

:

ক) গ্রহণকারী ও ব্যিহারকারী প্রবমষ্ঠান ভিনটি ব্যিহার করকি এিং ভিকনর র্ািমীয় রক্ষণাকিক্ষকণর দাবয়ত্ব পালন করকি।
খ) দুকর্ মাগকাকল প্রকয়াজন হওয়ার সাকি সাকি আশ্রয়ককন্দ্রুলবল িন্যা কিবলম র্ানুকষর ব্যিহাকরর জন্য উন্মুক্ত ককর বদকম হকি।
গ) দুকর্ মাগ েশকষ আশ্রয় গ্রহণকারীগণ আশ্রয়ককন্দ্র েছকড় চকল েগকল আশ্রয়ককন্দ্র পবরস্কার করণসহ র্ািমীয় রক্ষণাকিক্ষণ কাজ গ্রহণকারী/
ব্যিহারকারী প্রবমষ্ঠানকক করকম হকি।
ঘ) আশ্রয়কককন্দ্রর বনচ মলা কবর্উবনটি েসন্টার বহসাকি ভাড়া েদয়া র্াকি। ভাড়া বহসাকি প্রাপ্ত আয় গ্রহণকারী/ ব্যিহারকারী প্রবমষ্ঠাকনর
বহসাকি জর্া হকি এিং ভিকনর রক্ষণাকিক্ষণ কাকজ ব্যয় করা র্াকি।
ঙ) উপকজলা পবরষদ উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমার র্াযে কর্ আশ্রয় েককন্দ্রর র্ািমীয় কর্মকান্ড মদারবক করকি।
চ) িন্যা আশ্রয়কককন্দ্রর বনচ মলায় েকান রকর্ স্থায়ী েদয়াল বনর্মাণ করা র্াকি না এিং বডজাইকনর েকান পবরিমমন করা র্াকি না।

গ্রহণকারী বশক্ষা প্রবমষ্ঠান প্রধাকনর স্বাক্ষর

উপকজলা বনি মাহী কর্মকমমার স্বাক্ষর

নার্ঃ

নার্ঃ

পদিীঃ

পদিীঃ

সংলগ্নী-৩

বনকয়াবজম প্রককৌশলী / উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমা কর্তক
ম িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ কাকজর পবরদশমন
প্রবমকিদন:
উপকজলা……………………………েজলা……………..
১। িন্যা আশ্রয়কককন্দ্রর নার্………………….ইউবনয়ন…………
২। ঠিকাদাবর প্রবমষ্ঠাকনর নার্…………………………………
৩। কার্ মাকদশ ননুর্ায়ী নকি মর পবরর্াণ

োকাঃ………….

৪। এই পর্ মন্ত ঠিকাদারকক পবরকশাবধম নকি মর পবরর্াণ (বকবস্ত ননুর্ায়ী):
বকবস্ত

মাবরখ

োকা

৫। কার্ মাকদশ প্রদাকনর মাবরখ……………. কাজ আরাকম্ভর মাবরখ………..
৬। কাজ েশষ হওয়ার বনধ মাবরম মাবরখ……………………..
৭। পবরদশমকনর মাবরখ………………………………..
৮। প্রকল্প এলাকায় সঠিক সাইনকিাড ম আকছ বক?

হযাঁ

না

৯। প্রককল্পর কাজ চবলকমকছ বক না?

হযাঁ

না

১০। প্রককল্পর েকান পর্ মাকয়র কাজ চবলকমকছ?
১১। এই পর্ মন্ত বনর্মাণ কাকজর েকান েকান ধাপ সম্পন্ন হইয়াকছ?
১২। আশ্রয়কককন্দ্রর বডজাইন, নক্সা এিং বনর্মাণ কাকজ ব্যিহৃম র্ালর্ালা ইমযাবদ চুবক্ত ের্ামাকিক হইয়াকছ?

১৩। কাকজর ুলনগমর্ান সকন্তাষজনক বক না?

হযাঁ

না

হযাঁ

না

১৪। প্রকল্প স্থকল ও ুলদাকর্ রবক্ষম বনর্মাণ সার্গ্রীর সংবক্ষপ্ত িণ মনাঃ
১৫। প্রকল্প স্থাকনর বিষকয় নিিা কাজ সম্পাদকন েকান সর্স্যা িাবককল িণ মনা করুনঃ………………………..
…………………………………………………………………………….
১৬। পবরদশমন কর্মকমমার র্কম ঠিকাদারকক আর বিল প্রদান যুবক্তসংগম বক না?

হযাঁ

পবরদশমন

না

কর্মকমমার

স্বাক্ষর……………………….
নার্…………………………
পদিী………………………..
মাবরখ……………………….

বিমরণ কার্ মাকি মঃ
১। র্হাপবরচালক, দুকর্ মাগ ব্যিস্তাপনা নবধদপ্তর, ঢাকা।
২। প্রকল্প পবরচালক, িন্যা প্রিণ ও নদীভাঙন এলাকায় িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ (২য় পর্ মায়) প্রকল্প,
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তর, ঢাকা।
৩। উপ-প্রকল্প পবরচালক, িন্যা প্রিণ ও নদীভাঙন এলাকায় িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ (২য় পর্ মায়) প্রকল্প,
দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তর, ঢাকা।

সংলগ্নী-৪

দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তকরর নধীন িাস্তিাবয়ম প্রকল্পসমূকহর র্াবসক নগ্রগবমর প্রবমকিদন।
উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমার দপ্তর
প্রককল্পর নার্

কাজ শুরু ও েশষ
মাবরখ

কার্ মাকদশকৃম
োকার পবরর্াণ
(লক্ষ োকা)

প্রকল্প দপ্তর হকম
ছাড়কৃম োকার
পবরর্াণ

িাস্তি
নগ্রগবম
(গড়)

আবি মক
নগ্রগবমর গড়

র্ন্তব্য (বক বক কাজ হকে)

(লক্ষ োকায়)

উপকজলা:………… েজলা:……….
মাং --------------------------

সংলগ্নী-৫

িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাকণর সর্াবপ্ত প্রবমকিদন
উপকজলা ………………….

নি ম িৎসর ………………

েজলা …………………

১। িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র েককন্দ্রর নার্ঃ

…………………………

২। নিস্থান (ইউবনয়ন):

…………………………

৩। কার্ মাকদশ প্রদাকনর মাবরখঃ

…………………………

৪। কাজ আরাকম্ভর মাবরখঃ

…………………………

৫। কাজ সর্াবপ্তর মাবরখঃ ক) কার্ মাকদশ ননুর্ায়ী

…………………………

খ) প্রকৃম

…………………………

৬। প্রাক্কবলম ব্যয়ঃ

োকা …………………….

৭। ননুকর্াবদম দর

োকা …………………….

৮। সম্ভাব্য উপকারকভাগীর সংখ্যা

…………………………

৯। বনর্মাণ কাকজর ুলণগম র্াকনর সংবক্ষপ্ত বিিরণ

…………………………

প্রককল্প বনকয়াবজম প্রককৌশলীর স্বাক্ষর

উপকজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কর্মকমমার স্বাক্ষর

মাবরখঃ ………..

মাবরখঃ ………..

ঠিকাদাকরর স্বাক্ষর
মাবরখঃ ………..

সংলগ্নী-৬

িাংলাকদকশর িন্যা প্রিণ ও নদীভাঙন এলাকায় িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র বনর্মাণ (২য় পর্ মায়) প্রকল্প ভিকনর সম্মুখভাকগ
Parapet Wall এর র্াঝখাকন প্লািার ককর কর্পকক্ষ ৯” আকাকর েলখার নমুনাঃ

……………………………………………………………. িন্যা আশ্রয়ককন্দ্র ।

িাস্তিায়কনঃ দুকর্ মাগ ব্যিস্থাপনা নবধদপ্তর

িাস্তিায়নকালঃ

