
 

ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগেয অতা ২০১৫-১৬ থ থ ফছগয এরিরভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয ভল্যান 

প্ররতগফদগনয য ভন্ত্রণার/রফবােরবরিক াযংগে 

 

ক্রঃনং ভন্ত্রণার/ 

রফবাগেয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ ভর ভ  ব্যগয তুরনা 

রফরনগাে 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কারযেরয 

াতা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজরিরএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভ  

ব্য ঈবআ 

রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভ 

রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভ 

রতক্রান্ত 

তকযা ায 

(%) ফ থরনম্ন 

গফ থাচ্চ 

ব্য 

রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্য রতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থ রনম্ন-

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। ড়ক 

পররবন ও 

মাড়ক 

রবভাগ  

৩১ ৩০ ১ - ২৯টি ১টি ২০% 

- 

৫০৫% 

১টি ০.৪৮% 

- 

৩০৪.৭৪% 

 

০১।   ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা: ৩১টি। 

০২।   ভাপ্ত প্রকগেয ব্য  মভাদ বৃরিয কাযণ: ভূরম অরিগ্রণ ব্যয় বৃরি, রিজাইন পররবর্তন, অঙ্গের হ্রা বৃরি, ররট ররিউ 

পররবর্তন ও বরাঙ্গের স্বল্পর্া।   

০৩।   ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফাগনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুারয: 

ক্রম মস্যা ক্রম সুপাররল 

৪.১   মথামথ ভীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রণ ও ফযয় প্রাক্করন 
কযা।  

৪.১ প্রকল্প গ্রণকালর মযাপ্ত ভীক্ষা ও ফাস্তফভবভিক ফযয় 
প্রাক্করনূফযক প্রকল্প প্রস্তাফ প্রণয়ন কযলত লফ। 

৪.২ ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন ও ূণযকারীন 
প্রকল্প ভযচারক না থাকা। 

৪.২ প্রভতভি প্রকলল্পয ভফযীলত একজন ূণযকারীন প্রকল্প 
ভযচারক ভনলয়াগ কযলত লফ এফং প্রকল্প ভাপ্ত না ওয়া 
মযন্ত মথাম্ভফ প্রকল্প ভযচারকলক ফদরী কযা মালফনা। 
প্রলয়াজলন ছছাি ছছাি প্রকলল্পয ছক্ষলে ভতভযক্ত প্রধান 
প্রলকৌরী/তত্ত্বাফধায় প্রলকৌরীয ভযফলতয ভনফযাী প্রলকৌরী 
দভমযাদায কভযকতযালক প্রকল্প ভযচারক ভললফ ভনলয়াগ 
প্রদান কযা ছমলত ালয। 

৪.৩ প্রকল্পভবভিক ক্রয় কামযক্রভ/ভিকাদায ভনলয়াগ 
প্রভক্রয়া ম্পন্ন না কলয অভথযক ফছযভবভিক ছছাি 
ছছাি যালকলজ ভিকাদায ভনলয়াগ কযায প্রফনতা। 

৪.৩ প্রকল্প নুলভাদলনয নভধক ৬ ভালয ভলধয প্রকলল্পয 
ভফযীলত মথাম্ভফ কর ভিকাদায ভনলয়াগ/ক্রয় কামযক্রভ 
ম্পন্ন কযলত লফ। প্রকলল্পয গুণগতভান ভনভিতকযলণ 
যালকলজয ংখ্যা হ্রা কযা প্রলয়াজন।  

৪.৪ বূভভ ভধগ্রলণ জভিরতা। ৪.৪ বূভভ ভধগ্রণ প্রভক্রয়া ত্বযাভিতকযলণয রলক্ষয ভন্ত্রণারয় 
কতৃযক বূভভ ভধগ্রলণয প্রভতভি মযালয় মথামথ ভভনিভযং 
এফং ছজরা প্রালকয ালথ ভিয় ভনভিত কযলত লফ।  

৪.৫ নুম োদিত দিদিদি’র তুনোয় দিক  য়  ব্যময় 

প্রকল্প  োপ্ত করো  
৪.৫ নুম োদিত দিদিদি’র ক ম িদরকল্পনো নুযোয়ী এদিদি ব্রোদ্দ 

এব্ং কোযমোমিল প্রিোন করমত মব্। এ জন্য মথামথ যীক্ষা-
ভনযীক্ষায ভাধযলভ প্রকল্প গ্রণ কযলত লফ 

৪.৬ আউদিদদি স্থোনোন্তমর জদিতোর কোরমে প্রকল্প 

ব্োস্তব্োয়ন ব্োিোগ্রস্ত য়  

৪.৬ আউদিদদি স্থোনোন্তমর  য় ত  কোযমকর ব্যব্স্থো গ্রে করো 
প্রময়োজন।  

৪.৭ PCR প্রপ্ররমের িমূব্ম দিকোংল  ময় External 

Audit ম্পন্ন নো করো  
৪.৭ প্রকমল্পর  োদপ্তর োমে োমেআ External Audit করোর 

ব্যব্স্থো গ্রে করো প্রময়োজন।  
 



 

যোত্রোব্োড়ী-কোচিঁরু ড়ক (প্রিোল্ডোর ড়ক)-প্রক ৮ প্রমন উন্নীতকরে  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

০১. প্রকল্পেয নাভ    : মাোফাড়ী-কাচঁপুয ড়ক (মাল্ডায ড়ক) -মক ৮ মরগন ঈন্নীতকযণ। 

 

০২. উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ   : ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ। 
০৩. ফাস্তফায়ণকাযী ংস্থা   : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয। 
 

  ০৪. প্রকল্পেয ফস্থান 

 

 

: বফবাগ সজরা উল্পজরা 

 
ঢাকা ঢাকা ও নাযায়াণগঞ্জ সডভযা, নাযায়াণগঞ্জ দয 

০৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়: 

 

বডবব নুাল্পয ফাস্তফায়নকার 

ভর ফাস্তফাবয়ত 
বতবযক্ত ভয়কার 

(% ভর ফাস্তফায়নকার) 
ভন্ত্বব্য 

ভর ফ বল্পল ংল্পাবধত 

সথল্পক সথল্পক সথল্পক

 

 

০৬. প্রকল্পেয ব্যয় (রক্ষ টাকায়): 

 

 ভর নুল্পভাবদত ১ভ ংল্পাবধত প্রকৃত ব্য বতবযক্ত খযচ(% ভর খযচ) 

(ক) ফ বল্পভাট  

(খ) টাকা 

 

 

০৭. প্রকল্পেয টভূবভ ও উল্পেশ্য:  

 

৭.১ টভূবভ: মাোফাড়ী-কাচঁপুয ড়ক (মাল্ডায ড়ক) -মক ৮ মরগন ঈন্নীতকযণ’ -ীল থক প্রকগেয অতা প্রস্তাবফত ড়কটি 

ঢাকা-চট্টগ্রাভ জাতীয় ভাডক (এন- ১) -এয একটি ং। এআ ংটিয সভাট দদঘ বয ৯.০০ বকবভ। এটি ঢাকা-চট্রগ্রাভ ও ঢাকা 

বল্পরট ভাড়ল্পক মাতায়াল্পতয জন্য একভাত্র ড়ক বল্পল্পফ বফল্পফবচত। ড়কটিল্পত প্রবতবদন প্রায় ২২০০০ সথল্পক ২৩০০০ ারকা 

ও বাযী মানফান সদল্পয পূফ ব ও উত্তয-পূফ ব ঞ্চর ল্পত ঢাকায় চরাচর কল্পয। কাঁচপুয সতু এফং মাত্রাফাবড়-কাঁচপুয সাল্ডায 

ড়ক বনবভ বত ওয়ায য ঢাকা-চট্রগ্রাভ ভাড়ল্পকয ট্রাবপক নতুন এ সাল্ডায ড়ল্পক মাতায়াত কল্পয। চট্রগ্রাভ ভৄদ্র ফন্দয বদল্পয় 

অভদানী এফং যপ্তানীকৃত বফববন্ন ণ্য যাজধানী ঢাকা সদল্পয ন্যান্য স্থাল্পন ড়ক ল্পথ বযফন কযা ল্পয় থাল্পক। এছাড়া 

ড়কটিয ৮ভ বকল্পরাবভটাল্পয নাযায়নগঞ্জ ‘আবল্পজড’, বরংক সযাড দ্বাযা ংযুক্ত যল্পয়ল্পছ। ড়কটিয প্রস্ততায জন্য ফ বদা এ 

ংল্প মানজট সৃবি য় এফং ভন্থয গবতয মানফাল্পনয জন্য প্রায় ড়কটিল্পত দুঘ বটনা ঘল্পট। এ ফস্থা বনযল্পন ৩ টি পৄট ওবায 

ব্রীজ, ভন্থয গবতয মানফাল্পনয জন্য পৃথক াবব ব সরন, পৄটাথ সযবরং এফং প্রল্পয়াজনীয় সেন বনভ বাল্পণয বনবভত্ত বফল্পফচয প্রকল্পেয 

অওতায় বফযভান ৪ সরন বফবি মাত্রাফাবড়-কাঁচপুয ড়কল্পক ৮ সরল্পন উন্নীত কযায জন্য প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

 

৭.২ প্রকল্পেয উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য র উন্নততয ও বনযাদ ড়ক সনটওয়াকব স্থান ও মানজট বনযনকল্পে মাত্রাফাড়ী-

কাঁচপুয ভাড়কল্পক ৮ সরল্পন উন্নীতকযণ।  

 



 

৮.০ প্রকল্পেয ভর কাজ: 

ক) ড়কফাল্পেঁ ভাটিয কাজ ৫.২২ রঃঘঃবভঃ; খ) সবল্পভন্ট প্রস্তকযণ ৭.২০ বকঃবভঃ, গ) সবল্পভন্ট বয-াল্পপববং ৭.২০ 

বকঃবভঃ, ঘ) ওয়াকওল্পয় বনভ বাণ-৩.০০ বকঃবভঃ, ঙ) পৄটাথ এফং সযবরং বনভ বান ৩.০০ বকঃবভঃ,  চ) পৄট ওবাযব্রীজ বনভ বাণ ৪ টি,  

ছ) সেন বনভ বাণ ১৪১৫.০০ বভঃ, জ) আন্টাযল্পকন বনভ বাণ- ১ টি, ঝ) কারবাট ব প্রস্তকযণ ১০ বভঃ, ঞ) যক্ষাপ্রদ কাজ (সটা-

ওয়ার) ৭০.০০ বভঃ, ট) বনউ জাব ব সফবযয়ায ও বভবডয়ান বনভ বাণ- ৭.২০ বক: বভ:ঠ) াআন বগন্যার, বকঃবভঃ সাি, সযাড 

ভাবকং-৭.২০ বকঃবভঃ, ড)  বনভ বাণকারীন যক্ষণাল্পফক্ষণ, আউটিবরটি াযণ, আতযাবদ কাজ ম্পন্ন কযা।  

 

০৯ ররঅয নুাগয প্রকগেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন: 

           (রক্ষ টাকায়) 

প্রধান প্রধান কাল্পজয অআল্পটভ 

(ংল্পাবধত বডবব নুাল্পয) 
বযভাণ একক 

রক্ষয 

(ংল্পাবধত বডবব 

নুাল্পয) 

ভর গ্রগবত 

অবথ বক 
ফাস্তফ 

(বযভাণ) 
অবথ বক 

ফাস্তফ 

(বযভাণ) 

(ক) যাজস্ব 

যফযাও সফা       

০১. ছলরার, লয়র ও রুব্রীলকন্ি  সথাক _ _ _ 

০২. ছেনাযী  সথাক _ _ _ 

০৩. প্রচায ও ভফজ্ঞান  সথাক _ _ _ 

০৪. রযাফলযিযী যীক্ষা  সথাক -- _ _ 

০৫. ালবয, যাভযক ও ভিজাআন   সথাক -- _ _ 

উ-ছভাি (যাজস্ব):      

(খ) ভরধন:  

বনভ বাণ ও পূতব:         

ভাটিযকাজ র.ঘ.বভ. 

সবল্পভন্ট বনভ বাণ:   

ক) সবল্পভন্ট প্রস্তকযণ বকবভ 

খ) বযাল্পপববং বকবভ 

গ) াবব ব সযাড (বযাল্পপববং) বকবভ 

ঘ) ওয়াকওল্পয় বনভ বান (এআচবফবফ) বকবভ 

পৄটাথ ও ম বাাাবরং বনভ বান বকবভ 

পৄটবায বব্রজ বনভ বান (৪ টি.) ংখ্যা 

. সেন বনভ বাণ বভ: 

আন্টাযল্পকন বনভ বাণ ংখ্যা 

. ফক্স কারবাট ব প্রস্থকযন বভ: 

যক্ষাপ্রদ কাজ (সটা-ওয়ার) বভ: 

 বনউ জাব ব ব্যাবযয়ায ও বভবডয়ান 

বনভ বান 

বকবভ 

াআন, বগন্যার, বকবভ সাি, সযাড 

ভাবকবং 

বকবভ 

বনভ বাণকারীন যক্ষণাল্পফক্ষণ  সথাক সথাক সথাক 

আউটিবরটি স্থানান্তয ও সজনাল্পযর এন্ড 

াআট পযাাবরটি 

 সথাক সথাক সথাক 

উ-সভাট (ভরধন)    

(গ) বপবজকযার কবন্টনল্পজবন্প (     

(ঘ) প্রাআ কবন্টনল্পজবন্প ( %)    

ফ বল্পভাট:  

 



 

১০. প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্যাবদ: 

 

ক্ররভক 

নং 
প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী 

দারগেয ধযণ 

কভ বকার 
পূন বকারীন খণ্ডকারীন 

৪ ৫ 

১ জনাফ াাবুবেন  

বতবযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী (চ.দা.) 

ওজ, ঢাকা সজান, এল্পরনফাবড়, ঢাকা 

- 

যা মথগক 

 

২ জনাফসভাঃ অব্বদুর কুদ্দু 

বতবযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী (চ.দা.) 

ওজ, ঢাকা সজান, এল্পরনফাবড়, ঢাকা  

- 

যা 

 

মথগক

৩ জনাফসভাঃ ভবপজুর আরাভ 

বতবযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী (চ.দা.) 

ওজ, ঢাকা সজান, এল্পরনফাবড়, ঢাকা  

- যা মথগক 

৪ জনাফসভাঃ াবফবুর ক 

বতবযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী (চ.দা.) 

ওজ, ঢাকা সজান, এল্পরনফাবড়, ঢাকা  

- যা মথগক 

৫ জনাফসভাঃ অপতাফ সাল্পন খান 

বতবযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী (চ.দা.) 

ওজ, ঢাকা সজান, এল্পরনফাবড়, ঢাকা  

- যা মথগক 

৬ জনাফসভাঃ অব্দু ারাভ 

বতবযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী (চ.দা.) 

ওজ, ঢাকা সজান, এল্পরনফাবড়, ঢাকা  

- যা মথগক 

০২/০৪/২০১৭

 

১১. ক্র ংক্রান্ত তথ্যারদ: প্রকগেয কাম থক্রভ ৯টি প্যাগকগজ ম্পাদান কযা । মা রনম্নরূ: 

 

ক্রল্পয়য বফফযণ 

(ণ্য/কাজ/যাভ ব) 

বফড নুমায়ী 

ফণ বনা 

দযত্র/বফড/প্রস্তাফনা 

ব্যয় (রক্ষ টাকা) 
দযত্র/বফড/প্রস্তাফনা 

ভাবপ্তয তাবযখ 

কাজ/সফা এফং 

ণ্য যফযা 

অযবডবব 

নুাল্পয 
চুবক্ত ভৄল্য 

অভন্ত্রণ 

তাবযখ 

চুবক্তয 

তাবযখ 

চুবক্ত 

নুাল্পয 
ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ডবিউ ১ 

 

২০১১-২০১২ থ বফছল্পয নাযায়ণগঞ্জ ড়ক 

বফবাল্পগয ধীন মাত্রাফাড়ী-কাচপুয ড়ল্পকয 

(সাল্ডায সযাড) ২ য়বকবভ এ৮  ( অট) সরল্পন  

উন্নীতকযণ ও প্রস্থকযণকাজ (সচ০১ + ০০০ 

সথল্পক ০২+০০০ 

ডবিউ ২ 

 

২০১১-২০১২ থ বফছল্পয নাযায়ণগঞ্জ ড়ক 

বফবাল্পগয ধীন মাত্রাফাড়ী-কাঁচপুয ড়ল্পকয 

(সাল্ডায সযাড) ৩য়বকবভ এ৮  ( অট) সরল্পন  

উন্নীতকযণ ও প্রস্থকযণকাজ (সচ০২ + ০০০ 

সথল্পক ০৩+০০০. 

ডবিউ ৩ 

 

২০১১-২০১২ থ বফছল্পয নাযায়ণগঞ্জ ড়ক 

বফবাল্পগয ধীন মাত্রাফাড়ী-কাঁচপুয ড়ল্পকয 

(সাল্ডায সযাড) ৪থ ব, ৫ভ ও ৬ষ্ঠবকবভ এ৮ (অট) 

সরল্পন উন্নীতকযণ ও প্রস্থকযণকাজ (সচ০৪ + 

০০০ সথল্পক ০৬+০০০. 

ডবিউ ৪ 

 

২০১২-২০১৩ থ বফছল্পয নাযায়ণগঞ্জ ড়ক বফবাল্পগয 

ধীন মাত্রাফাড়ী-কাঁচপুয ড়ল্পকয (সাল্ডায 

১৭৩.০৩ 

 

১৭৩.২২ 

 

১১/০৩/১২ ২৩/১০/১২ ২৩/১০/১৩ ২৩/১০/১৩ 



 

ক্রল্পয়য বফফযণ 

(ণ্য/কাজ/যাভ ব) 

বফড নুমায়ী 

ফণ বনা 

দযত্র/বফড/প্রস্তাফনা 

ব্যয় (রক্ষ টাকা) 
দযত্র/বফড/প্রস্তাফনা 

ভাবপ্তয তাবযখ 

কাজ/সফা এফং 

ণ্য যফযা 

অযবডবব 

নুাল্পয 
চুবক্ত ভৄল্য 

অভন্ত্রণ 

তাবযখ 

চুবক্তয 

তাবযখ 

চুবক্ত 

নুাল্পয 
ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সযাড)এয ৭ভ বকবভ (ানাযাড়)এপৄটওবায বব্রজ 

বনভ বান কাজ. 

ডবিউ ৫ 

 

২০১২-২০১৩ থ বফছল্পয নাযামণগঞ্জ ড়ক বফবাল্পগয 

ধীন মাত্রাফাড়ী-কাঁচপুয ড়ল্পকয (সাল্ডায 

সযাড)এয ৭ভ বকবভ (সভৌচাক)পৄটওবায বব্রজ বনভ বান 

কাজ. 

১৭১.০০ 

 

১৭১.১০ 

 

১১/০৩/১২ ২৩/১০/১২ ২৩/১০/১৩ ২৩/১০/১৩ 

ডবিউ ৬ 

 

২০১২-২০১৩ থ বফছল্পয নাযায়ণগঞ্জ ড়ক বফবাল্পগয 

ধীন মাত্রাফাড়ী-কাচপুয ড়ল্পকয (সাল্ডায সযাড)  

৪থ ব, ৫ভ ও ৬ষ্ঠবকবভ এ াবন বনষ্কাল্পনয জন্য বট 

 এভ এ বির াআ বনভ বান কাজ  

৯১.২১ 

 

৯১.২১ 

 

১১/০৩/১২ ২৩/১০/১২ ২৩/১০/১৩ ২৩/১০/১৩ 

ডবিউ ৭ 

 

২০১৩-২০১৪ থ বফছল্পয নাযায়ণগঞ্জ ড়ক বফবাল্পগয 

ধীন মাত্রাফাড়ী-কাচপুয ড়ল্পকয (সাল্ডায সযাড)  

২য়, ৩য়, ৪থ ব, ৫ভ, ৬ষ্ঠ, ৭ভ ও ৮ভবকবভ এ ফবস্থত 

বফযভান বডবাআডায  াযণ কল্পয সবল্পভন্ট 

বনভ বান ও াল্পপববং কাজ  

ডবিউ ৮ 

 

২০১৩-২০১৪ থ বফছল্পয নাযায়ণগঞ্জ ড়ক বফবাল্পগয 

ধীন মাত্রাফাড়ী-কাঁচপুয ড়ল্পকয (সাল্ডায সযাড) 

৭ভ,৮ভ ও ৯ভ বকবভ এ৮ (অট) সরল্পন উন্নীতকযণ ও 

প্রস্থকযণকাজ (সচ০৬ + ০০০ সথল্পক ০৮+২০০. 

ডবিউ ৯ 

 

২০১৪-২০১৫ থ বফছল্পয নাযায়ণগঞ্জ ড়ক 

বফবাল্পগয ধীন মাত্রাফাড়ী-কাঁচপুয ড়ল্পকয 

(সাল্ডায সযাড)এয বফববন্ন  বফববন্ন 

ংল্পপৄটওবায বব্রজ, আন্টাযল্পকন, এআচবফবফ, 

সেন, পৄটাত, াআন, বগন্যার এফং 

বকল্পরাবভটায সাি বনভ বান ওল্পযাড ভাবকবং কাজ. 

 

১২।  ববঅয এ উবিবখত ফযাে ও গ্রগবত:  

                                                                                                                             (রক্ষ টাকায়) 

থ থ ফছয ংগারধত রিরর’য ংস্থান এরির/অযএরির ফযাদ্দ টাকা ফভৄরক্ত ব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

----- --- 

ফ থগভাট: 

 

১৩ . কাজ ম্পূণ থ থাকগর তায কাযণ: নুগভারদত অযরিরর নুমাী প্রকগেয কাজ ম্পন্ন গগছ।  

 

১৪. াধাযণ ম থগফেণ:  

 



 

১৪.১ প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন:  

                                                                                                         (রে টাকা) 

নুগভাদন ম থা মভাদকার নুগভারদত ব্য 

ভর ০১-০১-২০১১ গত ৩০-০৬-২০১৩ ১২০২৭.৬৯ 

১ভ ংগারধত ০১-০১-২০১১ গত ৩০-০৬-২০১৬ ১৩১৯৯.৫০ 

 

১৪.২ ারফ থক গ্রেরত: প্রকগেয অতা জুন, ২০১৬ ম থন্ত ক্রভপুরিত অরথ থক গ্রেরত ১২৭৬৭.৮৫ রে টাকা (৯৬%) এফং 

ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%।  

 

১৫.প্রকে রযদ থন : েত ১৪-০৮-২০১৭ তারযগে অআএভআরি ’য ঈ -রযচারক জনাফ মকারনুয অক্তায কর্তথক প্রকেটি 

গযজরভন রযদ থন কযা । রযদ থনকাগর নাযানেি ড়ক রফবাগেয কভ থকতথােণ ঈরস্থত রছগরন।  

 

১৫.১    ড়কফাল্পেঁ ভাটিয কাজ: অযরিররগত ৭৭৯. ৮০ রে টাকা  ব্যগ ড়কফাল্পেঁ৫.২২ রঃঘঃবভঃভাটিয কাল্পজয ংস্থান 

যাখা য়। ববঅয এ প্রদত্ত তথ্য নুমায়ী, ৭৭৯. ৮০ রে টাকা ব্যগ ড়কফাল্পেঁ৫.২২ রঃঘঃবভঃ ভাটিয কাজ কযা ল্পয়ল্পছ। 

বযদ বনকাল্পর জানা মায় সম, 

 

 

১৫.২  সবল্পভন্ট প্রস্তকযণ:   প্রকল্পেয অওতায় সবল্পভন্ট প্রস্তকযণকাল্পজয ংস্থান যাখা য়। এআ 

কাম বক্রল্পভয নুকূল্পর বযদ বনকাল্পর জানা মায় 

সম, 

ম্পাদন কযা ।  

 

১৫.৩ রযাগপথরং  ফুটবায রিজ রনভ থাণ : প্রকল্পেয অওতায় 

। রযদ থনকাগর মদো মা মম, ড়গকয রধকাং স্থাগন বাগরা অগছ। তগফড়গকয 

মম কর এরাকা ফাজায  ার্শ্থ ড়ক যগগছ মোগন াগপথরং -এয রকছুটা েরতগ্রস্ত গগছ। 

 

 

 

                 রচে-১: ড়গকয েত কাগ থট।                           রচে -২: ড়গকয ঈয রনরভ থত ফুটবায রিজ। 

            

১৫.৪ ায মেন , কারবাট থ  রনভ থাণ: নুগভারদত প্রকে নুমাী থ থ 

৪৪৩.৯১ রে টাকা ব্যগ ন

মগছ রযদ থনকাগর মদো মা, ড়গকয াগ বফদ্যুরতক খ ুঁটি ন্যান্য বাযী ফস্তু যাোয পগর মেন রকছুটা েরতগ্রস্ত গগছ। 

এফ বাযী ফ স্তুয কাযগণ মকাথা মকাথা যাস্তায মাল্ডায েরতগ্রস্থ গগছ।  মকয

এছাড়া



 

মগছ রক্ষোিি গগছ। 

ভাগঝ ভাগঝ 

। রযদ থনকাগর মযয 

াগ বৃরিয ারন জগভ থাকগত মদো মা। এফং এয পগর ড়গকয কাগ থটিং েরতগ্রস্থ গ েতথ সৃরি গগছ।  

১৫.৫ াআন, রেন্যার  রক: রভ: মাি স্থান: 

গগছ প্রকগেয অতা 

ন্ত য জন্য রে টাকায ংস্থান রছর। এয ভগে  রে টাকা ব্যগ 

ন্তর যকাজ ম্পন্ন কযা গগছ

রক্ষেোমব্ক্ষে 
য জন্য রে টাকা ব্যগ বনভ বাণকারীন যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয কাজ ম্পন্ন কযা য়  

 

১৬. প্রকে এয উল্পেশ্য জবন: 

 

বডবব নুাল্পয প্রকল্পেয উল্পেশ্য ফাস্তফ জবন 

প্রকল্পেয প্রধান উল্পেশ্য  সরা ঢাকা-চট্টগ্রাভ 

জাতীয়ভাড়ক (এন-১) এয মাত্রাফা ড়ী-কাচপুয 

(বভাআর) ংটি -সরন সথল্পক ৮-সরল্পন উন্নীতকযল্পণয 

ভাধ্যল্পভ ট্রযাবপক মানজটবনযন এফং উন্নত সমাগাল্পমাগ  

ব্যফস্থা স্থান কযা। 

গুরুত্বপূণ ব জাতীয় ভাড়কটিয ৭ .২০ বকবভ ৮-সরল্পন উন্নবতকযণ, ৪টি 

পৄটওবায বব্রজ বনভ বাণ, বফযভান ৩টি  কারবাট ব প্রস্ত কযণ, ১টি 

আন্টাযল্পকন বনভ বাল্পণয পল্পর যাবয সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা অযও উন্নত 

ল্পয়ল্পছ। স্থানীয়  এরাকায ট্রযাবপক মানজট ল্পনকাংল্প বনযন ল্পয়ল্পছ মা 

স্থানীয় ডক সনটওয়াকব জাতীয় ডক সনটওয়াকব অযও চর কল্পযল্পছ। 
 

১৭. ঈগদ্দশ্য রজথত না গ থাকগর তায কাযণ: প্রকগেয ঈগদ্দশ্য রজথত গগছ ভগভ থ প্রতীভান । 

 

১৮.বডট ংক্রান্ত: প্রকেফাস্তফায়ন কাল্পর বডবজ কর্তবক বনল্পয়াগকৃত বাফ যক্ষক বপায এফং বফবাগীয় যাকাউল্পন্টন্ট, প্রাক 

বডট প্রকেটিয ভস্ত ব্যয় বনযীক্ষা কল্পযল্পছ।তল্পফ প্রকে ভাপ্ত ফায ল্পয সকানExternal Audit কযা রন।  
 

১৯.ম বল্পফক্ষণ:  

 

১৯.১ মাোফাড়ী-কাচঁপুয ড়ক (মাল্ডায ড়ক )-মক ৮ মরগন ঈন্নরতকযণ  প্রকেটি নুল্পভাদল্পনয য বনভ বাণ াভগ্রীয ভল্য 

াধাযণ াল্পয বৃবি াওয়া এফং সআজন্য কাল্পজয অআল্পটল্পভয ায ওজ সযট ববডউর নুমায়ী  বৃবি ায়  এফং প্রকল্পেয 

অওতায় বনভ বাণাধীন যাস্তায দদঘ বয হ্রা াওয়ায় প্রকল্পেয ংল্পাধন কযা য় (নু: ১৪.১)।  

 

১৯.২ ড়গকয রধকাং স্থাগন বাগরা অগছ। তগফ ড়গকয মম  কর এরাকা ফাজায  ার্শ্থ ড়ক যগগছ মোগন 

াগপথরং-এয রকছুটা েরতগ্রস্ত গগছ (নু:১৫.৩)। 
 

১৯.৩ ড়গকয াগ বফদ্যুরতক খ ুঁটি ন্যান্য বাযী ফস্তু যাোয পগর  ড়গকয রকছু রকছু জাো মাল্ডায েরতগ্র স্ত গগছ। 

ড়ল্পকয প্রায় কর স্থাল্পন কাল্পটিং ক্ষত অল্পছ। ড়ল্পকয বকছু জায়গায় মযয াগ বৃরিয ারন জগভ থাকগত 

মদো মা এফং এয পগর রকছু রকছু জাো কাগ থটিং-এয েরত গগছ। এছাড়া রনঈ জার থ ব্যারযায মবগে পাঁকায সৃরি গগছ 

মমোন মথগক থচাযী  মছাট মছাট মান (রযক্সা, াআগকর, মেরাোড়ী) যাস্তা াযাায কগয (নু: ১৫.৪)।  

 

১৯.৪ থ থ রনরভ থত ন ন েরতগ্রস্ত গগছ । এছাড়া কগকটি াআি মযাগিয 

ংগমােস্থর েরতগ্রস্ত গগছ (নু:১৫.৪)। 

 

১৯.৫  ড়কটি ব্যাী রফ রকছু গুরুেপূণ থ স্থান , ফাজায, রো প্ররতষ্ঠান যগগছ মায ফযাফয াআন , রেন্যার স্থান কযা  রন। 

এছাড়া ড়গকয রকছু জাোগযাি ভারকথং স্পি গ গড়গছ (নু: ১৫.৫)।  

 

১৯.৬  ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা  রন (নু: ১৮)।  
 



 

২০। ভতাভত/সুারয: 

 

২০.১ ড়গকয মম কর এরাকা ফাজায  ার্শ্থ ড়গকয ংগমােস্থর েরতগ্রস্ত গগছ তা জুরুযীরবরিগত মভযাভগতয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযগত গফ (নু:১৯.২)।  

২০.২ ড়ল্পকয সম কর জায়গায় মযয াগ বৃরিয ারন  জগভ তা যগনয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ 

এফং মমোমন কাগ থটিং েরতগ্রস্ত গগছ তা মভযাভগতয কযগত গফ (নু: ১৯.৩)।  

 

২০.৩  ড়গকয মম ফ জাো মাল্ডায েরতগ্রস্ত গগছ তা মভযাভগতয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ (নু: ১৯.৩)।  

 

 

২০.৪ ারন রনষ্কাগনয জন্য ড়গকয াগর্শ্থ রনরভ থত মেন কাম থকয যাোয রগেু েরতগ্রস্থ  মেন মভযাভত কযায প্রগাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযগত গফ (নু:১৯.৪)। 

 

২০.৫ ড়কটি ব্যাী গুরুেপূণ থ স্থান মমভন -ফাজায, রো প্ররতষ্ঠান  ার্শ্থ ড়ক  প্রভৃরত স্থান রচরিত কগয াআন ,  রেন্যার 

স্থান কগত গফ। এছাড়া ড়গকয মম ফ জাো মযাি ভারকথং স্পি গ  গড়গছ তা স্পি কযায ব্যফস্থা কযগত গফ 

(নু:১৯.৫)।  

 

২০.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযগত গফ (নু: ১৯.৬)। 

 

২০.৭ নুগেদ ২০.১ গত ২০.৫ এয রফলগ গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণার অোভী ১ ভাগয ভগে অআএভআরিগক ফরত কযগফ। 



 

ফাঈী-মোারপুয-ভুাপুয ড়কগক অঞ্চররক ভাড়কগক ঈন্নীতকযণ (ভধুপুয-ংগমাে) 

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 
 

১। প্রকলল্পয নাভ : ব্োউলী-প্রগোিোিরু-ভুয়োিরু ড়কমক অঞ্চদক  োড়কমক উন্নীতকরে 
( িিুরু- ংমযোগ)। 

২। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৪। প্রকল্প এরাকা  : িোঙ্গোআ প্রজোর িোনব্োড়ী, প্রগোিোিরু,  িিুরু  ভুয়োিরু উিমজো এব্ং 
জো োিরু প্রজোর দরোব্োড়ী উিমজো।  

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য %) 

রতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাবধত 

ভর ১ভ ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৬১৩.৬০  

(-) 

১০২৮৫.২৬ 

(-) 

১০০২৫.০০ ০১-০৭-২০১০ 

সথল্পক  

৩০-০৬-

২০১৩ 

০১-০৭-২০১০ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৬ 

০১-০৭-২০১০ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৬ 

(-)  

৫৮৮.৬০ 

(৬.০০%) 

৩ ফছয 

(১০০%) 

মনাট: ব্য বৃরদ্দ ব্যরতমযগক ফাস্তফান মভাদ ৩০-০৬-২০১৬ ম থন্ত রতন দপা বৃরি কযা । এছাড়া ভর নুগভারদত ব্যগয 

তুরনা প্রকৃত ব্য ৫৮৮.৬০ রে টাকা (৬%) কভ ব্য ।  
 

৬। প্রকল্পেয টভূবভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভূবভ: ফাঈী-মোারপুয-ভুাপুয (ভধুপুয ংগমাে) ড়কটি টাোআর  জাভারপুয মজরায রত গুরুেপূণ থ 

ড়ক। ড়কটি ফাঈী মথগক শুরু গ ভূাপুগয মল গগছ। এ দ্য’টি মজরায ৫টি ঈগজরায মরাকজন ড়কটি 

ব্যফায কগয। রকন্তু ড়কটি রত রু া প্রকে এরাকায জনেগণয চারদা পূযগণয রনরভগি জরুযী রবরিগত 

ড়কটি ঈন্নন কযা প্রগাজন। প্রকেটি ফাস্তফারত গর জ এয ড়ক মনটাকথ ঈন্নন মভৄনা ায কাযোনা 

ঈৎারদত ায াযাগদগ গজ রযফণ কযা ম্ভফ গফ এফং মভৄনা ায কাযোনায াগথ মদগয পূফ থাঞ্চর, 

ঈিযাঞ্চর এফং দরেণাঞ্চর জাভারপুয, ভভনরং এফং টাোআর মজরায জ মমাোগমাে ব্যফস্থা প্ররতরষ্ঠত গফ।  
 

 
৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- 

 ফাউব-সগাারপুয-ভূয়াপুয ড়কটি অঞ্চবরক ভাড়কভাল্পন উন্নয়ন; 

 মভৄনা ায কাযখানা সথল্পক ায যফযা ব্যফস্থায উন্নয়ন; এফং   

 টাঙ্গাআর ও জাভারপুয এরাকায় উৎাবদত কৃবল ও বেণ্য ল্পজ ফাজাযজাত কযা এফং প্রকে এরাকায অথ ব-

াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন।  

 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযগণয ভাটিয কাজ-৭.৯৬৪ রঃঘঃরভঃ 

 নতুন মবগভন্ট রনভ থাণ- ৮.১৬ রকঃরভঃ  

 ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ  রক্তারীকযণ- ১৮.০০ রকঃরভঃ 

 প্রস্তকযণ  রক্তারীকযণ (২০০এভ এভ াফ মফআজ)- ৩৫.৫০ রকঃরভঃ 

 অযরর ফক্স কারবাট থ ২০টি (১৪৩ রভটায) 



 

৮।  ববঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন: 
 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

1.  Stationary  L.S  2.00   

2.  Publication & Tendering  L.S  5.50   

3.   Laboratory Testing  L.S  3.00   

4.  Widening of Road 

Embankment 

Lm3 7.36 1415.65 7.36 1415.65 

5.  Construction of New 

Pavement  

Km 8.16 776.68 8.16 776.68 

6.  Widening & Strengthening  Km 18.00 1327.18 18.00 1327.18 

7.  

    

 Widening & Strengthenig  

(With 200mm sub base)  

Km 30.50 2363.47 30.50 2363.47 

8.  Surfacing (Carpeting & 

Seal coat) 

Km 56.66 1895.21 56.66 1895.21 

9.  Construction of RCC Box 

Culvert (20nos)  

Meter 143.00 1307.97 143.00 1109.59 

10.  Construction of 

Submergible /Conceal 

Culvert (1 Nos) 

Meter 1.00 10.00 1.00 10.00 

11.  Construction of 

Surface/Sucer Drain  

Meter 2000.00 48.62 2000.00 48.62 

12.  Palisading  Meter 2000.00 110.54 2000.00 110.54 

13.  Toe- Wall Meter 1200.00 226.32 1200.00 226.32 

14.  Sing Signal & Km Post, 

Road Marking etc.  

Km 56.66 430.13 56.66 430.13 

15.  Maintenance During 

Construction  

L.S  80.00  80.00 

16.  Physical Contingency  %     

17.  Price Contingency  %  282.99  228.11 

 Total=   10285.26  10025.00 
 
 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 

ক্রবভক 

নং 
প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী 

দাবয়ল্পত্বয ধযণ 
কভ বকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Shahabuddin 

Additional Chief Engineer   

- ুাঁ ০১/০৭/২০১০-০২/০২/২০১১ 

2.  Abdul Quddus 

Additional Chief Engineer   

- ুাঁ ০৩/০২/২০১১-১০/০১/২০১২ 

3.  Md. Mofizul Islam  

Additional Chief Engineer 

- ুাঁ ১১/০১/২০১২-০১/০২/২০১৩ 

4.  Md. Habibul Hoque  - ুাঁ ০২/০২/২০১৩-০৭/০৭/২০১৪ 



 

ক্রবভক 

নং 
প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী 

দাবয়ল্পত্বয ধযণ 
কভ বকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

Additional Chief Engineer   

5.  Shahabuddin 

Additional Chief Engineer 

- ুাঁ ০৮/০৭/২০১৪- ফতথভান ম থন্ত 

  

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাবদত ংল্পাবধত বডবব নুমায়ী ভর পূতব কাজ ১১টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান বছর। ববঅয এ  

উল্পিবখত তথ্যানুমায়ী ১১টি প্যাগকগজয অতা পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গগছ। দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য বনম্নরু: 

 

নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত ব্য 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-প্রদি রফর 

-দযে অফাগনয তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ ভারপ্তয 

তারযে  

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে  

  ভন্তব্য 

প্যাগকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

Construction of Flexible Pavement 

Strengthening of existing pavement 

including earth work at 38
th
 (P) 39

th
, 

40
th
, 41

th 
,42th, 43th , 44

th
 & 45

th
 Km of 

Baushi-Gopalpur-Bhuapur Road (Link 

to Madhupur) 

১১২০.৯৩ 

১০৫১.৪৬ 

 

-৩০/১২/২০১০ 

-২০/০৭/২০১১ 

-১৯/০৭/২০১২ 

-২০/০৪/২০১৫ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-২ 

 Construction of Flexible Pavement, 

widening & Strengthening of existing 

pavement including earth work at 7th 

(P), 12
th
, 13

th
, 14

th
, 15

th
, 16

th
 & 17

th
  

Km of Baushi-Gopalpur-Bhuapur Road 

(Link to Madhupur) 

 

৯৫৩.৮৮ 

৯৫৩.৮৮ 

 

৩০/১২/২০১০ 

২৩/০৬/২০১১ 

২২/০৬/২০১২ 

২৯/০৫/২০১৫ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৩ 

 Construction of Flexible Pavement 

Strengthening of existing pavement 

including earth work at 6
th, 

7
th
, 8

th
, 9

th 

,10th, 11th  & 12
th
 Km of Baushi-

Gopalpur-Bhuapur Road (Link to 

Madhupur) 

৯৫৪.০০ 

৮৪৫.২২ 

 

০২/০১/২০১১ 

২০/০৭/২০১১ 

১৯/০৭/২০১২ 

০২/০১/২০১৪ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৪ 

 Widening the existing pavement & 

Strengthening in/c Earth work at 24
th
 

(P), 25
th
, 26

th
 & 27

th
 (p) Km of Baushi-

Gopalpur-Bhuapur Road. 

৫৩৯.৫০ 

৫২৭.৮৫ 

 

২৬/০৯/২০১২ 

১৩/১২/২০১২ 

৩০/০৬/২০১৩ 

০৪/০৪/২০১৩ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৫ 

 Construction of R.C.C. Box Culvert at 

18
th
, 19

th
,  23

rd
, 25

th
, 26

th
 &29

th
 Km of  

Baushi-Gopalpur-Bhuapur Road (Link 

to Madhupur) 

৪৩০.৩৯ 

৩৬৩.৭৯ 

 

০৬/১২/২০১৫ 

১০/০২/২০১৬ 

১০/০৫/২০১৬ 

০৮/০৫/২০১৬ 

অংরক 

কাজ 

ভাপ্ত 



 

নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত ব্য 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-প্রদি রফর 

-দযে অফাগনয তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ ভারপ্তয 

তারযে  

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে  

  ভন্তব্য 

প্যাগকজ নং-৬ 

 Construction of R.C.C. Box Culvert at 

2
nd

 (Link), 11
th
  (Link), 31

st
, 32

nd
, 33

rd
 

& 36
th
 Km of  Baushi-Gopalpur-

Bhuapur Road (Link to Madhupur) 

৩৯৬.৭২ 

৩২৭.৮৭ 

 

০৬/১২/২০১৫ 

০২/০২/২০১৬ 

০২/০৫/২০১৫ 

২৮/০৪/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৭ 

 Work, Flexible Pavement widening, 

Strengthening Succer Drain, 

Protectivework, Sign Signal Km Post 

1
st 

(P) to 44
th
 (p) 

Km of  Baushi-Gopalpur-Bhuapur 

Road (Link to Madhupur 

 

৯৫০.৭৯ 

৯৫০.৭৮ 

২৮/০৬/২০১১ 

১৫/১১/২০১১ 

১৪/১১/২০১২ 

২০/০৬/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৮ 

 Widening the existing pavement & 

Strengthening in/c Earth work Package 

No.DKZ/41/2010-2011/R-03. 

 

৩৮৭.৫৭ 

৩০২.৮৬ 

 

০৬/১২/২০১৫ 

২৫/০২/২০১৬ 

২৫/০৫/২০১৬ 

২১/০৫/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

 প্যাগকজ নং-৯ 

 Construction of Flexible Pavement, 

Culvert and earth wrok Package No. 

17,2-GP/JRC (Jam)/2015-2016. 

২২৭.৬৭ 

৩৭৪.৪৭ 

৩৭২.৮২ 

১৫/০৬/২০১৪ 

২২/০৯/২০১৪ 

১৪/০২/২০১৫ 

১৭/০৩/২০১৫ 

কাজ ভাপ্ত 

 

 ঈগযাক্ত ছক মথগক মদো মা মম, ক্র রযকেনা ঈগেরেত ১-৩, ৬-৭  ৯ নং প্যাগকগজয কাজ ঠিকাদায 

মথাভগ ভাপ্ত না কযা চুরক্তয মভাদ বৃরদ্দ কযা গগছ। এগত প্যাগকজ ভগয কাজ ফাস্তফাগন চুরক্তকৃত মভাগদয তুরনা 

২ ভা মথগক ৩ ফছয ম থন্ত ভ মফী প্রগাজন গগছ।  
 

১১।  ববঅয এ উল্পিবখত ফযাে ও গ্রগবতঃ      

                                                                                      (রক্ষ টাকায়)  

থ বফছয বডবব/অযবডবব এবডব/অযএবডব ফযাে টাকা ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০-১১ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ 

২০১১-১২ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১২-১৩ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ 

২০১৩-১৪ ২৪০০.০০ ২৪০০.০০ ২৪০০.০০ ২৪০০.০০ 

২০১৪-১৫ ১৪৮৪.৪৭ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ 

২০১৫-১৬ ১৭০০.৭৯ ২১২৫.০০ ২১২৫.০০ ২১২৫.০০ 

সভাট= ১০৬১৩.০০ ১০০২৫.০০ ১০০২৫.০০ ১০০২৫.০০ 

  
 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ।  



 

১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃবি ও ংল্পাধনঃ 

                                                                                        (রে টাকা) 

 মভাদকার প্রাক্কররত ব্য 

ভর ০১/০৭/২০১০ ল্পত ৩০/০৬/২০১৩ ১০৬১৩.৬০ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায ০১/০৭/২০১০ ল্পত ৩০/০৬/২০১৪ - 

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ২ ফায ০১/০৭/২০১০ ল্পত ৩০/০৬/২০১৫ - 

১ভ ংগারধত ০১/০৭/২০১০ ল্পত ৩০/০৬/২০১৬ ১০২৮৫.২৬ 
 
 

১৩.২ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৬ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত ল্পয়ল্পছ ১০০২৫.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুল্পভাবদত ব্যয় ১০২৮৫.২৬ রক্ষ টাকায ৯৭.৪৬%।  

   
১৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ১৮/০১/২০১৭ তাবযল্পখ অআএভআবড’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভািা কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাল্পর টাঙ্গাআর ড়ক বফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উবস্থত বছল্পরন। বযদ বন 

ম বল্পফক্ষণ বনম্নরূঃ 

 

১৪.১ এভব্যাংকল্পভন্ট প্রস্তকযণ:  রিররগত ১৪১৫.৬৫ রে টাকা ব্যগ ৭.৩৬ রঃঘঃরভঃ  ভাটিয কাগজয ভােগভ ড়গকয 

এভব্যাংকগভন্ট প্রস্তকযগণয ংস্থান যাো । ররঅয এ প্রদি তথ্য ভগত ১৪১৫.৬৫ রে টাকা ব্যগ ৭.৩৬ 

রঃঘঃরভঃ ভাটিয কাজ কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা, ফাঈী-মোারপুয, ভূাপুয ড়কটিয মভাট বদঘ থু  ৫৬ 

রকঃরভঃ এয ভগে ৫.৫ রক:রভ: থ থাৎ মচআগনজ ৫+৫০০ রকঃরভঃ গত মচআগনজ ৬+০৫০ রকঃরভঃ ড়গকয 

এভব্যাংকগভন্ট প্রস্তকযণ  reprofiling কাজ কযা গগছ।  

 

১৪.২  নতুন মবগভন্ট রনভ থাণ:  নুগভারদত রিররগত ৭৭৬.৬৮ রক্ল টাকা ব্যগ ৮.১৬ রকঃরভঃ নতুন যাস্তা রনভ থাগণয 

ংস্থান রিররগত যাো । প্রদি ররঅয মভাতাগফক ৭৭৬.৬৮ রে টাকা ব্যগ ৮.১৬ রকঃরভঃ নতুন যাস্তা রনভ থাণ 

কযা গগছ। রযদ থনকাগর রনফ থাী প্রগকৌরী ফরত কগযন মচআগনজ ৮.০০ রকঃরভঃ গত ১৬.১৬  রকঃরভঃ ম থন্ত 

৮.১৬ রকঃরভঃ নতুন যাস্তা রনভ থাণ কযা গগছ। ড়গকয রধকাং স্থাগন কাগ থট বাগরা অগছ। 

 

১৪.৩   ড়ক প্রস্তকযণ  রক্তারীকযণ: নুগভারদত রিরর নুমাী ১৩২৭.১৮ রে টাকা ব্যগ ১৮ রকঃরভঃ ড়ক 

প্রস্তকযণ  রক্তারীকযগণয জন্য রনধ থারযত রছর। ররঅগয প্রদি তথ্য মভাতাগফক ১৩২৭.১৮ রে টাকা ব্যগ ১৮ 

রকঃরভঃ ড়ক প্রস্তকযণ কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা মম, পুকুয জরা ফযাফয ড়গকয কগকটি স্থাগন 

রকনাযা মবংগে মেগছ এফং ড়গক ম থাপ্ত পট মাল্ডায মনআ। 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-১  ২: ড়গকয ম থাপ্ত মাল্ডায 

 



 

১৪.৪ াফ-মফআজ রনভ থাণ ড়ক প্রস্তকযণ  রক্তারীকযণ:  রিরর নুমাী ২৩৬৩.৪৭ রে টাকা ব্যগ ৩০.৫১ 

রকঃরভঃ ড়ক ২০০ রভরররভটায াফ-মফআজ রনভ থাণ ড়ক প্রস্তকযণ  রক্তারীকযগণয ংস্থান রছর। 

ররঅগয প্রদি তথ্য মভাতাগফক ২৩৬৩.৪৭ রে টাকা ব্যগ  ৩০.৫১ রকঃরভঃ াফ মফআজ রনভ থাণ কগয ড়ক 

রক্তারী কযা গগছ। রযদ থনকাগর রফদ্যভান ড়গকয প্রস্থ ৫.৫ রভ: াা মেগছ। ঈ-রফবােী প্রগকৌরী 

ফরত কগযন, ড়কটিয প্রস্থ ৩.৭ রভ: গত ৫.৫ রভটাগয ঈন্নীত কযায গগছ  থ থাৎ ঈক্ত স্থাগন ড়ক প্রস্তকযণ  

রক্তারীকযণ কযা গগছ।  

 

১৪.৫ াগপথরং: নতুন মবগভন্ট রনভ থাণ, ড়ক প্রস্তকযণ  রক্তারীকযগণয ভােগভ প্রকেটিয অতা মভাট ৫৬.৬৬ 

রকঃরভঃ ড়গকয ঈন্নন কাজ কযা । এআ ৫৬.৬৬ রকঃরভঃ ড়গক কাগ থটিং (৪০ রভঃরভঃ)  ররগকাট (১২ 

রভঃরভঃ) রদগ ারযং মকা থ মদায ংস্থান নুগভারদত রিররগত যাো । রযদ থনকাগর ড়ক ব্যাী কাগ থটিং 

ীরগকাট মদা গগছ ফগর মদো মা। তগফ মচআগনজ ৭ভ রকঃরভঃ এ  াগপথ ঈগে মেগছ এফং রফরবন্ন স্থাগন াগপথ 

ভসৃন (rough) গ রেগগছ। 

 

১৪.৬ কারবাট থ রনভ থাণ: রিররগত ১৩০৭.৯৭ রে টাকা ব্যগ ড়গকয রফরবন্ন মচআগনগজ ২০টি অযরর ফক্স কারবাট থ 

(১৪৩রভ:), ১টি াফ ভারজথফর কারবাট থ (১০রভ:) রনভ থাগণয ংস্থান রছর মা রনভ থাণ কযা গগছ ফগর ঈ-রফবােী 

প্রগকৌরী ফরত কগযন। তগফ রযদ থনকাগর মদো মা মম, মচআগনগজ ১৬.০০ রক:রভ: এ রনরভ থত কারবাগট থয 

ংগমাে ড়ক কাগ থটিং  ঈআং াগরয যোপ্রদ কাজ ম্পূণ থ রন।  

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৩  ৪: ড়গকয ম্পূণ থ কারবাগট থয ঈআংার  ংগমাে ড়ক 

 

১৪.৭ ায মেন রনভ থাণ: রিররগত ৪৮.৬২ রে টাকা ব্যগ ২০০ রভটায ায মেন রনভ থাগণয ংস্থান রছর। 

রযদ থনকাগর কর ফাজায ংগআ মেন মদেগত াা মা। মেনগুগরা ারন রনস্কাগন ব্যফহৃত গে ফগর 

প্রতীভান । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৫  ৬: ফাজায ংগ রনরভ থত ায মেন 



 

 

১৪.৮ যোপ্রদ কাজ: রিররগত ১১০.৫৪ রে টাকা ব্যগ ২০০ রভটায প্যারাাআরিং  ২২৬.৩২ রে টাকা ব্যগ ১২০০ 

রভটায মটা-ার রনভ থাগণয ংস্থান রছর। রযদ থনকাগর মদো মা মফ কগকটি স্থাগন প্যারাাআরিং  মটা-ার 

রনভ থাণ কযা গগছ। মটা-ার েত থাকগর রকছু স্থাগন প্যারাাআরিং মগর গড়গছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৭  ৮: ড়গকয যোপ্রদ কাজ 

 

১৪.৯ াআন, রেন্যার, রকঃরভঃ মাি স্থান: নুগভারদত প্রকে প্রস্তাগফ ৪৩০.১৩ রে টাকা ব্যগ ৫৬.৬৬ রকঃরভঃ ড়ক 

ব্যাী াআন, রেন্যার, রকঃরভঃ, মাি  মযাি ভারকথং কযায ংস্থান যাো । রযদ থনকাগর মদো মা পুগযা 

ড়ক জুগড় রনরদ থি দূযে ন্তয রকঃরভঃ মাি, প্রগাজনী ফাক  গুরুেপূণ থ স্থাগন রেন্যার স্থান কযা গগছ এফং 

মযাি ভারকথং কযা গগছ।  

 

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

 

বযকবেত উল্পেশ্য জবন 

ফাউব-সগাারপুয-ভূয়াপুয ড়কটি অঞ্চবরক ভাড়কভাল্পন 

উন্নয়ন; মভৄনা ায কাযখানা সথল্পক ায যফযা ব্যফস্থায 

উন্নয়ন এফং টাঙ্গাআর ও জাভারপুয এরাকায় উৎাবদত কৃবল 

ও বেণ্য ল্পজ ফাজাযজাত কযা এফং প্রকে এরাকায 

অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন।  

ফাউব-সগাারপুয-ভূয়াপুয ড়কটি অঞ্চবরক ভাড়কভাল্পন 

উন্নয়ন; মভৄনা ায কাযখানা সথল্পক ায যফযা ব্যফস্থায 

উন্নয়ন এফং টাঙ্গাআর ও জাভারপুয এরাকায় উৎাবদত কৃবল 

ও বেণ্য ল্পজ ফাজাযজাত কযা জতয ল্পয়ল্পছ। 

 
 

১৬। উল্পেশ্য বজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য বজবত ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।    

 

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাবদত কাজ আল্পতাভল্পধ্য ড়ক ও জনথ বধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রবযত ববঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়বন।  

 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১ ড়ল্পকয বধকাং স্থাল্পন কাল্প বটিং বার অল্পছ। তল্পফ কল্পয়কটি স্থাল্পন কাল্প বটিং উল্পঠ সগল্পছ (নু: ১৪.২); 

১৯.২  কল্পয়কটি স্থাল্পন বফল্পল কল্পয পুকুয/জারাল্পয়য াল্প যাস্তায বকনাযা সবল্পঙ্গ সগল্পছ (নু: ১৪.৩); 



 

১৯.৩ ১৮ পৄট চওড়া ড়ল্পকয দুআ াল্প ৩ পৄট কল্পয পট সাল্ডায থাকায কথা থাকল্পরও ল্পনক স্থাল্পনআ তা াওয়া মায়বন 

(নু: ১৪.৩); 

১৯.৪ মচআগনগজ ১৬.০০ রক:রভ: এ রনরভ থত কারবাগট থয ংগমাে ড়ক কাগ থটিং  ঈআং াগরয যোপ্রদ কাজ প্রকে 

মভাগদ ম্পন্ন রন (নু: ১৪.৬); 

১৯.৫ গাআড সাি ওল্পটা-ওয়ার বদল্পয় ম্পন্ন যক্ষাপ্রদ কাজ সফীযবাগ স্থাল্পন বার থাকল্পরও বকছু স্থাল্পন প্যারাাআবডং সল্পর 

ল্পড়ল্পছ (নু: ১৪.৮); 

১৯.৬ ক্র রযকেনা ঈগেরেত ১-৩, ৬-৭  ৯ নং প্যাগকগজয কাজ ঠিকাদায মথাভগ ভাপ্ত না কযা চুরক্তয মভাদ 

বৃরি কযা গগছ; (নু: ১০); এফং 

১৯.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়বন (নু: ১৮)। 

 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

 

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন ৬ ফছল্পয ৫ (াঁচ) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা ল্পয়ল্পছ। ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদল্পরয 

সপ্রবক্ষল্পত গনক মেগে প্রকে ফাস্তফায়ন ত্বযাবিত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় বফলয়টি গুরুল্পত্বয 

াল্পথ বফল্পফচনা কল্পয  বরফষ্যগত গৃীতব্য প্রকগে প্রকে ফাস্তফানকারীন ভগয জন্য একজন প্রকে রযচারক 

রনগাগেয  প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্রণ কযল্পফ (নু: ৯); 

 

২০.২ ড়গকয মম কর স্থাগনা রকনাযা মবগে এফং কাগ থটিং ঈগে মেগছ তা রফরগে মভযাভগতয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ 

(নু: ১৯.১ ও ১৯.২); 

 

২০.৩ মবগভগন্টয সুযোয জন্য ড়গকয মম কর স্থাগন ম থাপ্ত পট মাল্ডায মনআ ম কর স্থান রচরিত কগয পট 

মাল্ডায রনভ থাণ কযগত গফ (নু: ১৯.৩); 

২০.৪  রনরভ থত কারবাগট থয ঈআং াগরয যোপ্রদ কাজ  ংগমাে ড়ক কাগ থটিং এয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ এফং প্রকে 

মভাগদ ঈক্ত কাজ ম্পন্ন না ায রফলগ ব্যাখ্যা প্রদান কযগত  গফ (নু: ১৯.৪); 

২০.৫ যক্ষাপ্রদ কাল্পজয ভল্পধ্য সম কর স্থাল্পন প্যারাাআবডং সল্পর ল্পড়ল্পছ তা দ্রুত সভযাভত কযল্পত ল্পফ (নু: ১৯.৫); 

২০.৬ ক্র রযকেনা ঈগেরেত ১-৩, ৬-৭  ৯ নং প্যাগকগজয কাজ ঠিকাদায মথাভগ ভাপ্ত না কযা চুরক্তয মভাদ 

বৃরি কযা গগছ। এগেগে ঠিকাদায কর্তথক মথাভগ কাজ ভাপ্ত কযগত না াযায  কাযগণ ররকুআরিটি িুাগভজ 

অগযা কযা গরছর রকনা তা ভন্ত্রণার যীে কগয প্রগাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ (নু: ১৯.৬; 

২০.৭ ড়গকয ঈব াগর্শ্থ রনরভ থত ফুটাথ কাভ মেন ংস্কাল্পযয ভাধ্যল্পভ কাম বকয যাখায ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নু: 

১৪.৭); 

২০.৮ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ (নু: ১৮); এফং 

২০.৯ নুল্পেদ ২০.১ ল্পত ২০.৮ এয বফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআবডল্পক ফবত কযল্পফ।  

 



 

চোিম োর-োদডিয়ো-ো কুদড়য়ো দন মোে (ংমলোদিত) 

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকলল্পয নাভ : চোিম োর-োদডিয়ো-ো কুদড়য়ো দন মোে (ংমলোদিত)।  

২। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৪। প্রকল্প এরাকা  : িোব্নো প্রজোর চোিম োর উিমজো।  

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ িাকায়) 

প্রাক্কভরত ফযয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ফযয় 
(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

দতক্রোন্ত ফযয় 
(ভূর প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

দতক্রোন্ত ভয় 
(ভূর  

ফাস্তফায়নকালরয 
%) 

ভূর ১ভ 

ংলাভধত 

ভূর ১ভ ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৪২০.০০ 

(-) 

 ৯৬১৮.২৬ 

(-) 

৯৪৪০.৫২ 

(-) 

০১-১২-
২০০৬ 
ছথলক  

৩০-০৬-
২০০৮ 

০১-১২-২০০৬ 
ছথলক  

৩০-০৬-
২০১৫ 

০১-১২-
২০০৬ 
ছথলক  

৩০-০৬-
২০১৬ 

৬০২০.৫২ 

(১৭৬%) 

৮ ব্ছর  
(৫০৫.২%) 

 

   

প্রনোি: ব্যয় বৃ্দি ব্যদতমরমক ব্োস্তব্োয়ন প্র য়োি ৩০-০৬-২০১৬ িযমন্ত ০৫ (িোঁচ) িফোয় বৃ্দি করো য় এব্ং ০১ (এক) ব্োর ংমলোিন 

করো য়। এছোড়ো  ূ নুম োদিত ব্যময়র তুনোয় প্রকৃত ব্যয় ৬০২০.৫২ ক্ষ িোকো (১৭৬.০০%) প্রব্লী ব্যয় য়।  
 

৬। প্রকলল্পয িবূভভ ও উলেশ্য:  

৬.১ িবূভভ: ড়কভি াফনা ছজরায চািলভায উলজরা ছথলক ফাউাঘাি, াভন্িয়ার লয় ফনাড়া-াভিকাভরুর 

ভাড়লকয াভকুভড়য়া নাভক স্থালন ভভভরত লয়লছ। ড়কভিয ছভাি দদঘযয ১৮.০০ ভকঃভভঃ। মভুনা ছতু চারু 

ওয়ায য ছদলয উিয ফলেয ালথ যাজধানীয ছমাগালমাগ ফযফস্থা ফযাক উন্নভত াভধত লয়লছ। প্রকল্প 

ফাস্তফায়লনয ূলফয াফনা ছজরায জনগণ াফনা ছথলক কাভনাথুয-াভিকাভরুর-মভুনা ছতু লয় ঢাকা মাতায়াত 

কযত। এআ লথ াফনা ছথলক াভিকাভরুর মযন্ত দূযত্ব প্রায় ১০২ ভকঃভভঃ। প্রকল্পভি ফাস্তফায়লনয পলর এআ দূযত্ব 

প্রায় ৩৬ ভকঃভভঃ হ্রা ছলয়লছ। রারন াহ্ ছতু উলবাধলনয পলর কুভেয়া দভক্ষণফে ছথলক অগত ংখ্য 

মানফান এআ লথ ল্প ভলয় মভুনা ছতু লয় ঢাকা মাতায়াত কলয।   
 

৬.২ উলেশ্য:  প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা- 

 চািলভায-াভন্িয়ার-াভকুভড়য়া ড়ক উন্নয়লনয ভাধযলভ স্বল্পতভ দূযলত্ব ঢাকা ও াফনা ছজরায ংলমাগ স্থান।  
  

৭। প্রকলল্পয ভূর কাজ: 
 

 ভূদ  দিগ্রে- ২.৬৪ প্রক্টর  

 ড়ক ব্োঁি প্রলস্তকরে/উঁচকুরে-৬.৯৮ ঃঘঃদ ঃ  

 প্রেদিব্ প্রিভম ডি নতুন দন মোে-৮.৫৫ দকঃদ ঃ 



 

 প্রেদিব্ প্রিভম ডি  লদিলোীকরে- ৩.৫০ দকঃদ ঃ 

 প্রিভম ডি িেুমদন মোে ৫.৪৫ দকঃদ ঃ  

 োমফমদং-১৭.৫০ দকঃদ ঃ  

 অরদদ দিদ গোিমোর ব্রীজ-৫০১.৩৫ দ িোর (৪দি) 

 অরদদ ব্ি কোভোিম-৯৪ দ িোর (১৫দি)  
 

৮।  ভভঅয নুালয প্রকলল্পয েভবভিক ফাস্তফায়ন: 
 

(Financial Figure in Lac Tk) 
 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

18.  Land Acquisition  Hector 2.64 358.10 2.64 180.36 

19.  Construction of 

embankment  

L.Cum 6.98 1180.20 6.98 1180.20 

 Construction of Flexible 

Pavement  

     

20.  New Construction  Km. 8.55 421.05 8.55 421.05 

21.  Strengthening of Pavement  Km. 3.50 81.42 3.50 81.42 

22.  Re-construction of 

pavement  

Km. 5.45 245.51 5.45 245.51 

23.  Surfacing (Carpeting & 

Seal Coat) 

Km 17.50 403.35 17.50 403.35 

24.  Hard Shoulder  Km  17.50 374.96 17.50 374.96 

25.  Construction of RCC (PC 

Girder Bridge) (4 Nos)  

M 501.35 4707.27 501.30 4707.27 

26.  Construction of RCC Box 

Culvert (15 Nos) 

M  94.00 297.50 94.00 297.50 

27.  Protective Work      

28.  CC Block & G.O Textile  Lm
2
 1.09 1024.97 1.09 1024.97 

29.  RCC Toe wall M  1138.00 399.75 1138.00 399.75 

30.  Turfing  M
2
 1.79 50.00 1.79 50.00 

31.  Sign, Signal, Km, Post etc.  

 

L.S  L.S 15.00 L.S 15.00 

32.  Hydrological & 

Morphological Survey  

L.S  L.S  39.18 L.S  39.18 

33.  Maintenance during 

Construction  

L.S  L.S  20.00 L.S  20.00 

 Total    9618.26  9440.52 
  
 



 

৯। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদঃ 
 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন প্রযোগিোন  ব্িী  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

6.  Md. Mosarof Hossain  

Additional Chief Engineer 

(Add. C) 

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ২৯/১২/২০০৫ ০৩/০১/২০০৬ 

7.   Munsi Mostafizur Rahman  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ০৩/০১/২০০৬ ০৯/০৪/২০০৬ 

8.  Md. Mosarof Hossain 

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ০৯/০৪/২০০৬ ২৯/০১/২০০৭ 

9.  QMd. Abdullhhel Kafi 

Additional Chief Engineer   

(Add. C) 

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ২৯/০১/২০০৭ ১৯/০৪/২০০৭ 

10.  Md. Aftab Uddin  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ১৯/০৪/২০০৭ ২৭/০২/২০০৮ 

11.  Kazi Golam Mostafa  

Additional Chief Engineer 

(Add. C) 

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ২৭/০২/২০০৮ ১৮/০৩/২০০৮ 

12.  Md. Khurshid Alam  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ১৮/০৩/২০০৮ ০৭/১২/২০০৮ 

13.  Md. Edris Mia  

Additional Chief Engineer 

(Add. C) 

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ০৭/১২/২০০৮ ২৩/১২/২০০৮ 

14.  Md. Khurshid Alam  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ২৩/১২/২০০৮ ১১/০৬/২০০৯ 

15.  Kazi Golam Mostafa 

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ১১/০৬/২০০৯ ১৩/০৯/২০০৯ 



 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন প্রযোগিোন  ব্িী  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

16.  Ali Ahamed Choudhury  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ১৩/০৯/২০০৯ ১০/০২/২০১০ 

17.  Md. Abdul Gaffar  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ১০/০২/২০১০ ০৯/০৯/২০১০ 

18.  Md. Mofijul Islam  

Additional Chief Engineer  

(Add. C) 

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ০৯/০৯/২০১০ ০৩/১০/২০১০ 

19.  Md. Abdul Halim Miah  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ০৩/০১/২০১০ ০৮/০২/২০১১ 

20.  Md. Habibul Haque  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ০৮/০২/২০১১ ৩০/০৪/২০১৩ 

21.  Md. Abdus Salam 

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ৩০/০৪/২০১৩ ১৭/০৯/২০১৫ 

22.  Md. Abu Rawshan 

Additional Chief Engineer    

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- হ্োঁ ১৭/০৯/২০১৫ প্রকল্প  োদপ্ত িযমন্ত  

  
১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

 ণয, কাময ও ছফা ক্রয়ঃ (ণয ও কাময ২০০.০০ রক্ষ িাকায উলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ িাকায উলয) 

প্রকলল্পয নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী ভূর ূতয কাজ ৫ দি যালকলজয ভাধযলভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ভছর। ভভঅয এ  

উলেভখ্ত তথযানুমায়ী ৫দি িযোমকমজর অতোয় িতূম কোজ ম্পোিন করো ময়মছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথয ভনম্নরু: 
 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -প্রোক্কদত ব্যয় 

-কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
 

-িরিত্র অব্োমনর তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

   ন্তব্য 

িযোমকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

Construction of flexible pavement, provide 

protective work & earthwork at 8
th

 km (p) 

& 9
th

 km (p) of Chatmohor-Handial-

Hamkuria road under Road Division Pabna 

during the year 2007-2008  

২.৯৩ 

২.৯৩ 

 

৩০/১০/২০০৭ 

১৩/০১/২০০৮ 

১১/০৭/২০০৮ 

১৩/০১/২০১১ 

কোজ 

 োপ্ত 



 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -প্রোক্কদত ব্যয় 

-কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
 

-িরিত্র অব্োমনর তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

   ন্তব্য 

িযোমকজ নং-২ 

 Construction of 117.35m (1×36.60m) + 

142.68m. 1×36.60m) PC Girder Bridge  

(Atrai Bridge) on Gumani River of 

Chatmohor-Handial-Hamkuria road under 

Road Division Pabna during the year 2008-

2009 

৮.৬৭ 

৮.৬৭ 

 

১১/০৯/২০০৮ 

৩১/০৮/২০০৯ 

২২/০২/২০১১ 
২৮/০৬/২০১৫ 

কোজ 

 োপ্ত 

িযোমকজ নং-৩ 

 Construction of flexible pavement, provide 

protective work & earthwork at 4
th

 km (p) 

& 5
th

 km (p) of Chatmohor-Handial-

Hamkuria road under Road Division Pabna 

during the year 2008-2009 

৩.৪১ 
৩.৪১ 

 

২৬/১০/২০০৮ 

২৫/০৩/২০০৯ 

২১/০৯/২০০৯ 

০৩/০৯/২০১১ 

কোজ 

 োপ্ত 

িযোমকজ নং-৪ 

 Construction of flexible pavement, provide 

protective work & earthwork at 9
th

 km (p) 

& 10
th

 km (p) of Chatmohor-Handial-

Hamkuria road under Road Division Pabna 

during the year 2009-2010 

৪.২৩ 

৪.২৩ 

 

 

০৬/১০/২০০৯ 

২৬/০৮/২০১০ 

২২/০২/২০১১ 
১১/০৭/২০১১ 
 

কোজ 

 োপ্ত 

িযোমকজ নং-৫ 

 Construction of 44.02m P.C Girder Bridge  

at 1
st
 Km (p) (Gap no-1/1) of Chatmohor-

Handial-Hamkuria road under Road 

Division Pabna during the year 2012-2013 

৫.৫৪ 

৫.৫৪ 

 

১৩/০২/২০১৩ 

০৮/০৫/২০১৩ 

০৮/১১/২০১৪ 

০৫/১১/২০১৪ 

কোজ 

 োপ্ত 

 িযোমকজ নং-৬    

 Construction of 165.876m (30.488m × 

33.54m3) Long PC Girder Bridge over 

Kata Khal River at 11
th

 Km (p) (Gap 1/1) 

of Chatmohor-Handial-Hamkuria road 

under Road Division Pabna during the year 

2012-2013 

১৩.৬৬ 

১৩.৬৬ 

 

১৯/০২/২০১৩ 

২৬/০৮/২০১৩ 

০৮/১১/২০১৪ 

১০/০৬/২০১৬ 

কোজ 

 োপ্ত 

 িযোপ্রকজ নং-৭    

 Construction of Flexible Pavement wideing 

Strengthening  and surfacing including 

earth work & protective work at 17
th

 Km 

(p) & 18
th

 km R.C.C Box Culvert  

(1×3.50m 5.00m)  at 18
th

 km & (1 

4.00m 5.00m) at 10
th

 km of Chatmohor-

Handial-Hamkuria Road under pabna Road 

Division, Pabna during the year 2012-

2013. 

৪.৪৭ 

৪.৪৭ 

 

০৬/১০/২০১৩ 

০৪/০২/২০১৪ 

২৬/০২/২০১৫ 

০৩/০২/২০১৫ 

কোজ 

 োপ্ত 

 িযোমকজ নং-৮    



 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -প্রোক্কদত ব্যয় 

-কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
 

-িরিত্র অব্োমনর তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

   ন্তব্য 

 Construction of Road embankment, 

Flexible pavement, Surfacing, including 

p0rotective work by C.C Block & at 6
th

 km 

(p) 7
th

 km (p), 8
th

 km (p), 9
th

 km (p) & 10 

th (p) of Chatmohor-Handial-Hamkuria 

Road under pabna Road Division, Pabna 

during the year 2012-2013. 

৭.৭৩ 

৭.৭৩ 

 

০৯/১০/২০১৩ 

০৪/০২/২০১৪ 

০৪/০৮/২০১৫ 

২৭/০৭/২০১৫ 

কোজ 

 োপ্ত 

 িযোমকজ নং-৯    

 Construction of 173.74m Long 

(2×30.50m+3×36.60) P.C Girder Nimai 

Bridge of (Dharma Gacha Ghat) at 8
th

 Km 

(p) & Approach Road of Chatmohor-

Handial-Hamkuria Road under pabna Road 

Division, Pabna during the year 2014-

2015. 

১৭.১৯ 

১৭.১৯ 

 

২৪/০৮/২০১৫ 

২৭/১০/২০১৫ 

৩০/০৬/২০১৬ 

২৯/০৬/২০১৬ 

কোজ 

 োপ্ত 

 িযোমকজ নং-১০    

 Construction of Road Embankment, 

Flexible Pavement, Surfacing, Including 

Protective work by C.C Block at 1
st
 Km 

(p), 2
nd

 Km, 3
rd

 Km, 4
th

 Km, 5
th

 Km (p), 6
th

 

Km (p), 8
th

 km (p), 9
th

 Km (p), 11
th

 (p), 

12
th

 Km (p), 13
th

 km (p), 14
th

 Km (p), 15
th

 

Km (p), 16
th

 km (p) & 17
th

 Km (p) of 

Chatmohor-Handial-Hamkuria Road under 

pabna Road Division, Pabna during the 

year 2015-2016. 

১৪.৩৭ 

১৪.৩৭ 

 

০৯/১২/২০১৫ 

১০/০২/২০১৬ 

২৯/০৬/২০১৬ 

২৯/০৬/২০১৬ 

কোজ 

 োপ্ত 

 
   
১১।  ভভঅয এ উলেভখ্ত ফযাে ও গ্রগভতঃ                                                 

                                                                                 (রক্ষ িাকায়)  

থযফছয ফযলল অযভিভভ 
নুমায়ী রক্ষযভাো  

এভিভ/অযএভিভ ফযাে িাকা ফভুভক্ত ফযয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০৫-০৬ ১০০.০০ 
100 100 100 

২০০৬-০৭ ৪৭৩.৩৬ 
473.36 473.36 473.36 

২০০৭-০৮ ২১৪.৬৩ 
214.63 214.63 214.63 

২০০৮-০৯ ৩৩৩.৭৬ 
333.76 333.76 333.76 

২০০৯-২০১০ ২৫৮.১৭ 
250.০০ 250.০০ 250.০০ 

২০১০-২০১১ ১০০০.০০ 
1000.০০ 1000.০০ 1000.০০ 

২০১১-২০১২ ২০০.০০ 
100.০০ 100.০০ 100.০০ 



 

থযফছয ফযলল অযভিভভ 
নুমায়ী রক্ষযভাো  

এভিভ/অযএভিভ ফযাে িাকা ফভুভক্ত ফযয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১২-১৩ ৩৬২৯.০৫ 
400.০০ 

400.০০ 400.০০ 

২০১৩-১৪ ৩৪০৯.২৯ 
1300.০০ 1300.০০ 1300.০০ 

২০১৪-১৫ - 
1532.০০ 1532.০০ 1532.০০ 

২০১৫-১৬ - 
3736.77 3736.77 3736.77 

ছভাি= ৯৬১৮.২৬ ৯৪৪০.৫২ ৯৪৪০.৫২ ৯৪৪০.৫২ 
   
১২।  কাজ ম্পূণয থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১৩। াধাযণ মযলফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকলল্পয নুলভাদন, ছভয়াদ ফৃভি ও ংলাধনঃ 

(ক্ষ িোকোয়) 

 প্র য়োিকো প্রোক্কদত ব্যয় 

 ূ ০১/১২/২০০৬ লত ৩০/০৬/২০০৮ ৩৪২০.০০ 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ১ভ ফায ০১/১২/২০০৬ লত ৩০/০৬/২০০৯ - 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ২য় ফায ০১/১২/২০০৬ লত ৩০/০৬/২০১০ - 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ৩য় ফায ০১/১২/২০০৬ লত ৩০/০৬/২০১১  

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ৪েম ফায ০১/১২/২০০৬ লত ৩০/০৬/২০১৩  

১  ংমলোদিত  ০১/১২/২০০৬ লত ৩০/০৬/২০১৪ ৯৬১৮.২৬ 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ৫  ফায ০১/০৭/২০১০ লত  ৩০/০৬/২০১৬  
  
 

১৩.২ াভফযক গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জনু, ২০১৬ মযন্ত ক্রভুভিত অভথযক গ্রগভত লয়লছ ৯৪৪০.৫২ রক্ষ িাকা 

মা নুলভাভদত ফযয় ৯৬১৮.২৬ রক্ষ িাকায ৯৮% ।  
 
 
১৪। প্রকল্প ভযদযনঃ গত ২১/০৮/২০১৭ তাভযলখ্ অআএভআভি ’য উ-ভযচারক জনাফ জয়নার ছভাো কতৃযক প্রকল্পভি 

লযজভভন ভযদযন কযা য়। ভযদযনকালর ড়ক ভফবালগয কভযকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদযন মযলফক্ষণ 

ভনম্নরূঃ 
 

১৪.১  ভূদ  দিগ্রে: নুম োদিত অরদিদিদি নুযোয়ী ২.৬৪ প্রক্টর ভূদ  দিগ্রমের জন্য ৩৫৮.১০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন 

দছ। দিদঅর নুযোয়ী ২.৬৪ প্রক্টর ভূদ  দিগ্রমের জন্য ১৮০.৩৬ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ। ক মকতমোগে 

ব্দত কমরন, ৬.৯৮ দকঃদ ঃ ড়ক ব্োঁি দন মোে, ৮.৫৫ দকঃদ ঃ নতুন প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোে, অরদদ ব্রীজ  

কোভোিম দন মোমের প্রময়োজমন উি িদর োে ভূদ  দিগ্রে করো য়।  
 

১৪.২  োদির কোজ:  নুম োদিত অরদিদিদি নুযোয়ী ৬.৯৮ ঃঘঃ দ িোর  োদির কোমজর জন্য ১১৮০.২০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন 

রোখ ময়মছ। দিদঅর নুযোয়ী ৬.৯৮ ঃঘঃ দ িোর  োদির কোমজর জন্য উি েম ব্যয় করো ময়মছ। িদরিলমনকোম 

জোনো যোয়, ৬.৯৮ দকঃদ ঃ ড়ক ব্োঁি দন মোে, ড়ক প্রলস্তকরে  লদিলোীকরমের জন্য উি  োদি ব্যব্োর করো 

ময়মছ।  



 

১৪.৩ নতুন প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোে: অরদিদিদি নুযোয়ী ৮.৫৫ দকমোদ িোর নতুন প্রিভম ডি দন মোমের জন্য ৪২১.০৫ 

ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী ৮.৫৫ দকঃদ ঃ নতুন প্রিভম ন্ি দন মোমের জন্য উি েম ব্যয় করো 

ময়মছ। িদরিলমনকোম জোনো যোয়, প্রচআমনজ ০+৯৫০ দকঃদ ঃ মত ৫+৪০০ দকঃদ ঃ এব্ং ৭+৮৫০ দকঃদ ঃ মত 

৯+৭০০ দকঃদ ঃ িযমন্ত প্র োি ৮.৫৫ দকঃদ ঃ নতুন প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোে করো ময়মছ। ড়মকর উি প্রচআমনমজ 

ড়ক দনদ মত অমছ প্রিখো যোয়। দিদিদি নুযোয়ী প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোমের জন্য এদিম ি নুযোয়ী ৩.৭০ দ িোর 

প্রস্থ দব্দলষ্ট প্রিভম মডির উভয় িোমল ০.৯০ দ িোর োিম প্রলোল্ডোর রোখো ময়মছ। এছোড়ো প্রিভম ডি দন মোমে ৩০০ দ ঃদ ঃ 

Improved Sub-Grade, ১৫০ দ ঃদ ঃ Sub-base   ১৫০ দ ঃদ ঃ Base Type-1 এব্ং  প্রিভম প্রডির 

উিদরভোমগ ৪০ দ ঃদ ঃ দব্িুদ নো কোমিমদিং  ১২ দ ঃদ ঃ ী প্রকোমির ংস্থোন রোখো য়। প্রচআমনজ ৭+৫০০ দকঃদ ঃ এ 

খমুড় প্রব্আজ িোআি-১ এর িরুুত্ব ১৫০ দ ঃদ ঃ  কোমিমদিং এর িরূুত্ব ৫০ দ ঃদ ঃ িোয়ো যোয়। এছোড়ো ড়মকর প্রস্থ 

িদর োি কমর ৫.৫০ দ িোর িোয়ো প্রগমছ। দনব্মোী প্রমকৌলী ব্দত কমরন,  োিম প্রলোল্ডোমরর ির কোমিমদিং  ী 

প্রকোি করোর ফম িমুরো প্রিভ নি ৫.৫ দ িোর িোয়ো প্রগমছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচত্র-১: নতুন দনদ মত প্রিভম ডি এ ন একদি ংল দচত্র-২: প্রিভম মডির প্রস্থ িদর োি 

 

১৪.৪ প্রেদিব্ প্রিভম ডি লদিলোীকরে  িনুদন মোে: অরদিদিদি নুযোয়ী ৩.৫০ দকমোদ িোর প্রেদিব্ প্রিভম ডি 

লদিলোীকরে  ৫.৪৫ দকমোদ িোর প্রেদিব্ প্রিভম ডি িনুমদন মোমের জন্য যেোক্রম  ৮১.৪২  ২৪৫.৫১ ক্ষ িোকোর  

ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী ৩.৫০ দকমোদ িোর প্রেদিব্ প্রিভম ডি লদিলোীকরে  ৫.৪৫ দকমোদ িোর 

প্রেদিব্ প্রিভম ডি িনুমদন মোমের জন্য যেোক্রম  ৮১.৪২  ২৪৫.৫১ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ। িদরিলমমন প্রিখো 

যোয়, ড়মকর  দব্দভন্ন স্থোমন প্রিভম ডি লদিলোী  িনুমদন মোে করো ময়মছ। তমব্ কময়কদি স্থোমন দব্মল কমর িকুুর, 

খো  দব্ ব্রোব্র ড়মকর দকনোরো প্রভমঙ্গ প্রগমছ  প্ররআন কোি  ততরী ময়মছ। ড়মক ০.৯ দ িোর ফি প্রলোল্ডোর 

েোকোর কেো েোকম মনক স্থোমন তো িোয়ো যোয়দন।   

 



 

 

 

দচত্র-৩: প্রিভম মডি ফি প্রলোল্ডোমরর স্বল্পতো দচত্র-৪: দনদ মত প্রিভম ডি 

 

১৪.৫ োমফমদং: অরদিদিদি নুযোয়ী ১৭.৫০ দকমোদ িোর প্রিভম ডি োমফমদং এর জন্য ৪০৩.৩৫ ক্ষ িোকোর  ংস্থোন রোখো 

য়। দিদঅর নুযোয়ী ১৭.৫০ দকমোদ িোর প্রিভম ডি োমফমদং এর  জন্য উি েম ব্যয় করো ময়মছ। িদরিলমমন 

প্রিখো যোয়, িমুরো ১৭.৫০ দকঃদ ঃ ব্যোিী োমফমদং করো ময়মছ । প্রচআমনজ ১০+৫০০ দক:দ : এব্ং ১৫+৭00 এ রোস্তো 

খমুড় োমফমমর  িরুুত্ব যেোক্রম  ৪৮ দ :দ :  50 দ ঃদ ঃ িোয়ো প্রগমছ। োমফমমর িরুুত্ব ২ দ :দ: ক  িোয়োর 

দব্ময় জোনমত চোআম দনব্মোী প্রমকৌলী ব্মন, ২ ব্ছমরর দিককো িমূব্ম এ স্থোমন কোমিমদিং করোর ফম িরুুত্ব 

দকছুিো ক  মত িোমর। িদরিলমমন প্রিখো যোয়, ড়মকর  দকছু স্থোমন দব্মল কমর ১২ ত  দক:দ : এ োমফম প্রব্ল 

rough ময়মছ প্রগমছ। তমব্, োমফম প্রকোেো উমে যোয়দন। এছোড়ো ড়মক অনদিউমলন অমছ। এ দব্ময় দনব্মোী 

প্রমকৌলী ব্মন, নতুন দনদ মত ড়মক  োদি প্রমি করোর কোরমে দকছুিো অনদিউমলন ততরী ময় েোকমত িোমর।  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচত্র-৫: rough ময় যোয়ো োমফম দচত্র-৬: প্রিভম মডি িরুুত্ব িদর োি 

 

১৪.৬  োিমমলোল্ডোর দন মোে:  নুম োদিত অরদিদিদি নুযোয়ী ১৭.৫০ দকমোদ িোর ড়মক ০.৯ দ িোর কমর োিমমলোল্ডোর 

দন মোমের জন্য ৩৭৪.৯৬ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী ১৭.৫০ দকমোদ িোর ড়মক ০.৯ দ িোর 

োিমমলোল্ডোর দন মোমে উি েম ব্যয় করো ময়প্রছ। িদরিলমমন প্রিখো যোয়, োিম প্রলোল্ডোর দন মোে করো ময়মছ। তমব্ 



 

দিদিদিমত োিমমলোল্পোমরর িোলোিোদল দকছু ংমল কোমিমদিং  ী প্রকোমির ংস্থোন রোখো ময়দছ ব্ম দনব্মোী 

প্রমকৌলী ব্দত কমরন। েমোৎ োিম প্রলোল্ডোমরর ির কোমিমদিং  ী প্রকোি করোর ফম িমুরো প্রিভ নি ৫.৫ দ িোপ্রর 

উন্নীত ময়মছ।  

 

১৪.৭  অরদদ ব্রীজ দন মোে: নুম োদিত অরদিদিদি নুযোয়ী ৫০১.৩৫ দ িোর (৪দি) অরদদ দিদ গোিমোর প্রতু দন মোমের 

জন্য ৪৭০৭.২৭ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী ৫০১.৩০ দ িোর (৪দি) অরদদ দিদ গোিমোর প্রতু 

দন মোমের জন্য উি েম ব্যয় করো ময়মছ। অরদিদিদিমত ংযুি ব্োর চোিম নুযোয়ী প্রচআমনজ ০+২৫০ দকঃদ ঃ এ 

৪৪.০২ দ িোর, প্রচআমনজ ৫+৫৫২ দকঃ দ ঃ এ ১১৭.৩৫ দ িোর, প্রচআমনজ ৭+৭৩৪ দকঃদ ঃ এ ১৭৩.৭৪ দ িোর  

প্রচআমনজ ১০+২৫০ দকঃদ ঃ এ ১৬৫.৮৭৬ দ িোর দিদ গোিমোর ব্রীজ দন মোমের জন্য দনিমোদরত। িদরিলমমন প্রিখো যোয়, 

উি ৪দি ব্রীজ দন মোে করো ময়মছ। ব্রীজ ূমর উভয় িোমবম দদ ব্লক েব্ো কনদক্রি  যোমেদং দিময় রক্ষোপ্রি কোজ 

করো ময়মছ যো ক্ষত রময়মছ। কময়কদি গোআি প্রিোি ব্োঁকো ময় প্রগমছ যো িনুস্থোিন করো প্রময়োজন। ব্রীজগুমোর  মিয 

রৃদি ব্রীমজর প্ররদং  গোআি প্রিোি রং করো ময়মছ। ব্োকী রৃদি ব্রীমজর প্ররদং  গোআি প্রিোি  ূ রং করোর  োিযম  

এগুমো প্রিকআ  এমির প্রোন্দযম বৃ্দি করো প্রযমত িোমর। 
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দচত্র-৭: অরদদ ব্রীজ দচত্র-৮: অরদদ ব্রীমজ দদব্লক দ্বোরো রক্ষোপ্রি কোজ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচত্র-৯: অরদদ ব্রীজ দচত্র-১০: কনদক্রি  যোমেদং দিময় ব্রীমজর রক্ষোপ্রি কোজ 

 



 

১৪.৮ অরদদ ব্ি কোভোিম দন মোে: নুম োদিত অরদিদিদি নুযোয়ী ৯৪ দ িোর (১৫দি) অরদদ ব্ি কোভোিম দন মোমের 

জন্য ২৯৭.৫০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী ৯৪.০০ দ িোর (১৫দি) অরদদ ব্ি কোভোিম 

দন মোমের জন্য উি েম ব্যয় করো ময়মছ। িদরিলমনকোম দনব্মোী প্রমকৌলী ব্দত কমরন ড়মকর প্রচআমনজ 

০+০০০, ৪+১০০, ৫+১০০, ৫+৬০০, ৬+১৫০, ৬+৭০০, ৭+৫০০, ৮+৫০০, ১৩+৩০০  ১৫+৯০০ দকঃদ ঃ এ 

৬.০০ দ িোমরর ১০দি , প্রচআমনজ ২+২০০ দকঃ দ ঃ এ ৫.০০ দ িোমরর ১দি এব্ং প্রচআমনজ ৩+৪০০, ৩+৭০০  

৯+৩০০ দকঃদ ঃ এ ৪.০০ দ িোর (৩দি) অরদদ কোভোিম দন মোে করো ময়মছ। িদরিলমমন প্রিখো যোয়, কোভোিম ূ 

দন মোে করো ময়মছ। তমব্ কোভোিম ূ রং করো য়দন। ফম তো মনক দিন অমগর ততরী ব্ম  মন য়। দনব্মোী 

প্রমকৌলী ব্মন ব্রীজ  কোভোিম িযোমকজ ূ ২০১০ োমর  প্রিয দন মোে ম্পন্ন ময়মছ। তোআ এগুমো মনকদিন 

িমূব্ম দন মোে করো ময়মছ ব্ম প্রতীয় োন য়। কোভোিম ূ রং করোর  োিযম  এর প্রৌন্দযম বৃ্দি করোর জন্য দনব্মোী 

প্রমকৌলীমক িরো লম প্রিোন করো য়।  

 

  

দচত্র-১১: দনদ মত কোভোমিমর একদি দচত্র-১২: দনদ মত কোভোমিমর একদি 

 

১৪.৯ রক্ষোপ্রি কোজ: নুম োদিত অরদিদিদি নুযোয়ী ১.০৯ ঃ ব্গম দ িোর দদ ব্লক  দজ প্রিিিোআ দ্বোরো রক্ষোপ্রি 

কোমজর জন্য ১০.২৪.৯৭ ক্ষ িোকো এব্ং ১১৩৮.০০ দ িোর অরদদ প্রিো-য়ো দন মোমের জন্য ৩৯৯.৭৫ িোকোর 

ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী ১.০৯ ঃ ব্গম দ িোর দদ ব্লক  দজ প্রিিিোআ দ্বোরো উি িোকোয় রক্ষোপ্রি কোজ 

করো ময়মছ। এছোড়ো ১১৩৮.০০ দ িোর অরদদ প্রিো-য়ো উি িোকোয় দন মোে করো ময়মছ। িদরিলমনকোম প্রিখো যোয়, 

ড়মকর ১ , ৬ষ্ঠ, ৮   ১১  দকঃদ ঃ  ৪দি দিদ গোিমোর ব্রীজ দন মোে করো ময়মছ। উি ব্রীজ ৪দির উভয় প্রোমন্ত দদ 

ব্লক/কনদক্রি  যোমেদং দিময় প্রলোি রক্ষোর কোজ করো ময়মছ।  প্রলোি রক্ষো কোজ ক্ষত রময়মছ। তমব্ দকছু স্থোমন দদ 

ব্লক ূ Settle করোর কোরমে  োন ময় প্রগমছ।  



 

  

দচত্র-১৩: প্রতুর ংমযোগ ড়মক দদ ব্লক দ্বোরো রক্ষোপ্রি কোজ দচত্র-১৪: ড়মক কনদক্রি ঢোোআ দ্বোরো রক্ষোপ্রি কোজ 

 

১৪.১০  োআন দগন্যো, দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট, গোআি প্রিোষ্ট: নুম োদিত অরদিদিদি নুযোয়ী োআন, দগন্যো, দকঃদ ঃ  প্রিোষ্ট 

দন মোমের জন্য ১৫.০০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। উি মেম োআন, দগন্যো, দকঃদ ঃ  প্রিোষ্ট দন মোে করো ময়মছ। 

িদরিলমমন প্রিখো যোয়, ড়মকর দব্দভন্ন স্থোমন দব্মল কমর ব্োজোর স্কু,  দজি  ব্োঁক প্রভৃদত স্থোমন োআন দগন্যো 

স্থোিন করো ময়মছ। এছোড়ো ড়মকর ব্োক  ব্রীজ/কোভোমিমর ংমযোগ ড়মকর ংখয গোআি প্রিোষ্ট স্থোিন করো ময়মছ। 

তমব্ দকছু ব্রীমজর ংমযোগ ড়মকর গোআি প্রিোষ্ট ব্োঁকো ময়মছ প্রগমছ।  

 

  

দচত্র-১৫: ড়মক স্থোদিত োআন, দগন্যো দচত্র-১৬: ড়মক স্থোদিত োআন, দগন্যো 

 
 
১৫।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা-চািলভায-াভন্িয়ার-

াভকুভড়য়া ড়ক উন্নয়লনয ভাধযলভ স্বল্পতভ দূযলত্ব ঢাকা 

ও াফনা ছজরায ংলমাগ স্থান।  

চািলভায-াভন্িয়ার-াভকুভড়য়া ড়ক উন্নয়লনয ভাধযলভ 

দূযত্ব হ্রা াওয়ায় ঢাকা ও াফনা ছজরায ংলমাগ 

স্থাভত লয়লছ। পলর প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ 

ফলর প্রতীয়ভান য়।  
 



 

১৬। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যাজস্ব খ্ালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খ্ালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয মযালরাচনায় ছদখ্া মায় প্রকল্পভিয ছকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন। 

  

১৯।  মযলফক্ষণ:  

১৯.১ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ১০ ফছলয ১৭ (লতয) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ; 

১৯.২ প্রকল্পভি ২ (রৃআ) ফছলয ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এভি ফাস্তফায়লন ১০ (দ) ফছয ভয় ছরলগলছ;  

১৯.৩ ড়লকয ভধকাং স্থালন কালযভিং বার অলছ। তলফ কলয়কভি স্থালন দব্মল কমর ১২ ত  দক:দ : এ োমফম 

Rough   ময় ছগলছ; 

১৯.৪  কলয়কভি স্থালন দব্মল কমর িকুুর, খো  দব্ ব্রোব্র যাস্তায ভকনাযা প্রভমঙ্গ প্রগমছ  প্ররআন কোি  ততরী ময়মছ; 

১৯.৫ খ্ার ভফলরয ভধয ভদলয় ভফস্তৃত ৫.৫ ভভিায প্রস্থ ড়লকয রৃআ াল ০.৯ ভভিায কলয পি ছাল্ডায থাকায কথা 

থাকলরও লনক স্থালনআ তা ছনআ; 

১৯.৬ ব্রীজ ও কারবালিযয ংলমাগ ড়লক স্থাভত কলয়কভি গাআিলাস্ট ছলর লড়লছ; 

১৯.৭ কোভোিম ূ রং নো করোর কোরমে মনকদিন িমূব্ম দন মোে করো ময়মছ ব্ম প্রতীয় োন য়। এগুমো রং করোর  োিযম  

এর প্রৌন্দযম বৃ্দি করো যোয়; 

১৯.৮ ক্রয় িদরকল্পনোয় উমেদখত ১-৩ এব্ং ৬ নং িযোমকমজর কোজ দেকোিোর যেো ময়  োপ্ত নো করোয় চদুির প্র য়োি বৃ্দি 

করো ময়মছ;  

১৯.৯  প্রকল্পদির ির ১১/০২/২০১৫ তোদরমখ অআএ আদি কতৃমক জোরীকৃত িদরিলমন প্রদতমব্িমনর সুিোদরমলর  অমোমক 

প্রময়োজনীয় ব্যব্স্থো গ্রমের জন্য ০৫/০২/২০১৫ তোদরমখ  োননীয় িদরকল্পনো  ন্ত্রী কতৃমক একদি দি. িত্র প্রিোন করো 

য়। উি িদরিলমন প্রদতমব্িমনর অমোমক গৃীত ব্যব্স্থোদি ম্পমকম অআএ আদিমক ব্দত করো য়দন; এফং 

১৯.৯ ভাপ্ত প্রকল্পভিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ভন। 
 
 
২০।  ভতাভত/সুাভযঃ 

২০.১   প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ১০ ফছলয ১৭ (লতয) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক 

ফদরী লর মনক প্রক্ষমত্র প্রকল্প ফাস্তফায়ন ত্বযাভিত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়ভি 

গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয  ভদব্ষ্যমত গৃীতব্য প্রকমল্প প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোীন  ময়র জন্য একজন প্রকল্প 

িদরচোক দনময়োমগর  প্রলয়াজনীয় উলদযাগ গ্রণ কযলফ; 

২০.২ বভফষ্যলত প্রকল্প গ্রলণয ছক্ষলে প্রকমল্পর ব্োস্তব্োয়ন প্র য়োি বৃ্দি িদরোর করোর মক্ষয যেোযে িরীক্ষো দনরীক্ষোর 

 োিযম  প্রকল্প গ্রে করমত মব্। প্ররি দদিউ িদরব্তমমনর অলোয় কোজ িীঘমোদয়ত/ য় প্রক্ষিন করো যোমব্ নো; 

২০.৩ ড়লকয ছম কর স্থালন দব্মল কমর ১২ ত  দক:দ : এ Rough ময় যোয়ো োমফমম ংস্কোর করো প্রযমত িোমর; 

২০.৪ ড়মকর িোমবম ব্দস্থত িকুুর, খো  দব্ ব্রোব্র প্রয ক স্থোমন দকনোরো প্রভমঙ্গ এব্ং প্ররআনকোি ততরী ময়প্রছ তো 

দব্মে প্র রো মতর ব্যব্স্থো গ্রে করমত মব্; 

২০.৫ প্রিভম মডির সুরক্ষোর জন্য ড়মকর প্রয ক স্থোমন িযমোপ্ত ফি প্রলোল্ডোর প্রনআ প্র ক স্থোমন ফি প্রলোল্ডোর দন মোে 

করমত মব্; 

২০.৬  ব্রীজ ও কারবালিযয ংলমাগ ড়লক স্থাভত ছলর ড়া গাআিলাস্ট ুনযায় স্থান কযলত লফ; 



 

২০.৭ কোভোিম ূমর সুরক্ষো এব্ং এব্ং এমির প্রৌন্দযম বৃ্দির মক্ষয রং করোর ব্যব্স্থো গ্রে করো প্রযমত িোমর; 

২০.৮ ক্রয় িদরকল্পনোয় উমেদখত ১-৩ এব্ং ৬ নং িযোমকমজর কোজ দেকোিোর যেো ময়  োপ্ত নো করোয় চদুির প্র য়োি বৃ্দি 

করো ময়মছ। এমক্ষমত্র দেকোিোর কতৃমক যেো ময় কোজ  োপ্ত করমত নো িোরোর কোরমে দকুআমিমিি িযোম জ অমরোি 

করো ময়মছ দকনো তো  ন্ত্রেোয় িরীক্ষো কমর প্রিখমব্; 

২০.৯ প্রকল্পদির ির ১১/০২/২০১৫ তোদরমখ অআএ আদি কতৃমক জোরীকৃত িদরিলমন প্রদতমব্িমনর সুিোদরমলর অমোমক 

গৃীত ব্যব্স্থোদি ম্পমকম অআএ আদিমক ব্দত করমত মব্; 

২০.১০ ভাপ্ত প্রকল্পভিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ; এফং 

২০.১১ নুলেদ ২০.১ লত ২০.১০ এয ভফললয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধয অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 



 

ফকীেি-ফালুোঁ-মদানেি ড়গক ৪ (চায)টি মতু রনভ থাণ  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকল্পেয নাভ : ফকীেি-ফালুোঁ-মদানেি ড়গক ৪ (চায)টি মতু রনভ থাণ। 
২। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : জাভারপুয মজরায ফকীেি  মদানেি ঈগজরা।     

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য %) 

রতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ংল্পাবধত ভর ১ভ ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫২৮৯.৪৫ 

(-) 

প্রকেটি 

ংগাধন 

কযা রন  

৩৭৩৬.০০ ০১-০৭-

২০১৩ 

সথল্পক  

৩০-০৬-

২০১৬ 

- ০১-০৭-২০১৩ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৬ 

(-)  

১৫৫৩.৪৫ 

(২৯.৩৬%) 

 

মনাট: প্রকেটি ভর নুগভারদত ব্য  মভাগদ ফাস্তফারত গগছ।   

 

৬। প্রকল্পেয টভূবভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভূবভ:  জাভারপুয মজরায বুন্তযীন মাতাাত এফং মদগগয ন্যান্য ংগয াগথ ড়ক মমাোগমাগেয মেমে 

রফদ্যভান ফকীেি-ফালুোঁ-মদানেি ড়গকয ভূরভকা গুরুেপূণ থ। প্রকে এরাকায মমাোগমাে ব্যফস্থা জতয কযা 

এফং স্থানী জনাধাযণগক গজ স্বাস্থু, রো  ন্যান্য নােরযক সুরফধা প্রদাগনয রগেু ঈক্ত ড়গকয রফরবন্ন 

মচআগনজ এ ৪টি মতু রনভ থাগণয জন্য প্রকেটি গ্রণ কযা । প্রকেটিয ১৯/০৯/২০১৩ তারযগে একগনক কর্তথক 

নুগভারদত ।  

 

৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- 

  জাভারপুয সজরায ফকীগঞ্জ উল্পজরায় ৪টি সতু বনভ বাল্পণয ভাধ্যল্পভ বনযবফবেন্ন ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা গল্পড় 

সতারায ভাধ্যল্পভ উক্ত এরাকায অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ল্পন ায়তা কযা।  

 
 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 ভাটিয কাজ ৮৩৬৫৫ ঘঃরভঃ  

 এুাগপ্রাচ ড়ক াগপথরং নতুন মেরক্সফর মবগভন্ট রনভ থাণ (৫.৫০ রভটায প্রগস্থ)  

 িীজ (৬৬.২০ রভটায) ৪থ থ রকঃরভঃ  

 িীজ (৭৫.৩৮ রভটায) ৬ষ্ঠ রকঃরভঃ  

 িীজ (৭৫.৩৮ রভটায) ৮ভ রকঃরভঃ  

 িীজ (২৩৯.৯০ রভটায) ৯ভ রকঃরভঃ  

 ায মেন ১০০০.০০ রভটায  

 যোপ্রদ কাজ (মলা প্রগটকন  মটা-ার) 

 



 

৮।  ববঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

 Revenuecc Component       

 Supply & Services       

34.  Stationary  L.S L.S 1.00   

35.  Sublication & Tendering  L.S L.S 2.00   

36.  Laboratory Testing  L.S L.S 4.00   

37.  Survey  & Design  L.S L.S 23.00   

 Capital Component       

38.  Earth Work  m
3
 83655.00 209.14 82000.00 104.96 

39.  Construction of New 

flexible pavement 

including surfacing for 

approach Road (Avg 

width 5.50)  

     

 (a) Bridge located at 4
th

 

km (66.20m) 

Km  0.500 69.45 0.500 62.21 

 (b) Bridge located at 6
th

 

km (75.38m) 

Km  0.500 69.45 0.500 44.02 

 (c) Bridge located at 8
th

 

km (75.38m) 

Km  0.500 69.45 0.500 43.38 

 (d) Bridge located at 8
th

 

km (239.90m) 

Km  0.600 83.34 0.600 72.28 

40.  Saucer Drain  m 1000 21.90 1000 21.90 

41.   RCC Bridge/P.C Girder 

Bridge  

     

 (a) RCC Bridge located 

at 4
th

 km (66.20m) 

m 66.20 562.70 66.20 474.94 

 (b) P.C Girder Bridge 

located at 6
th

 km 

(75.38m) 

m 75.38 716.11 75.38 579.64 

 (c) P.C Girder Bridge 

located at 8
th

 km 

(75.38m) 

 

m 75.38 716.11 75.38 590.36 

 (d) P.C Girder Bridge 

located at 8
th

 km 

m 239.90 2279.05 239.90 1543.54 



 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

(239.90m) 

42.  Protective Work (Slop 

Protection & Toe Wall)  

     

 (a) RCC Bridge located 

at 4
th

 km (66.20m) 

m 240.00 45.26 240.00 19.96 

 (b) P.C Girder Bridge 

located at 6
th

 km 

(75.38m) 

m 240.00 45.26 240.00 44.01 

 (c) P.C Girder Bridge 

located at 8
th

 km 

(75.38m) 

m 240.00 45.26 240.00 44.01 

 (d) P.C Girder Bridge 

located at 8
th

 km 

(239.90m) 

m 700.00 214.55 700.00 83.78 

43.  Sign, Signal, Reflection 

Studs & Guide Post  

     

 a)  Trafic Signs 

(4+4+4+8) 

Nos  20.00 1.10   

 b) sign Post (4+4+4+8) Nos  21.00 0.49   

 c) Reflecting Road studs 

(10+10+10+30) 

Nos  60.00 0.42 60.00 042.00 

 d) Concrete Guide Post  

(80+80+80+200) 

Nos 440.00 6.69 440.00 6.69 

44.  Physical Contingency  

(1 %) 

 L.S  L.S 51.86   

45.  Price Contingency (1 %)  L.S  L.S 51.86   

 Total=   5289.45  3736.00 

 
 
৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী দাবয়ল্পত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

23.  Md. Shabuddin Khan  

Additional Chief Engineer   

Mymensingh Zone, Mymensingh 

ুাঁ ুাঁ ০৮/০৭/২০১৪-০৩/০১/২০১৭ 

 



 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী ভর পূতব কাজ ৪ টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান বছর। ববঅয এ  উল্পিবখত 

তথ্যানুমায়ী ৪টি প্যাগকমজয অতা পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গগছ। দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য বনম্নরূ: 

 
নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত ব্য 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-প্রদি রফর 

-দযে অফাগনয তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ 

ভারপ্তয তারযে  

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে  

  ভন্তব্য 

প্যাগকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

Construction of 66.20 m long R.C.C 

Girder bridge at 4
th

 Km of 

Bakshigonj-Baluagona-Dewangonj 

Road during the year 2013-2014  

৭৫৯.৯০ 

৫৮৬.০২ 

৫৮৬.০২ 

-২৯/০৬/২০১৪ 

-২২/১০/২০১৪ 

-২১/১০/২০১৫ 

-০২/০১/২০১৬ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-২ 

 Construction of 75.38  m long P.C 

Girder bridge at 6
th

 Km of 

Bakshigonj-Baluagona-Dewangonj 

Road during the year 2013-2014 

৯১১.২২ 

৬৮৩.৩১ 

৬৮৩.৩১ 

-১৮/০৯/২০১৪ 

-২২/১২/২০১৪ 

-২১/১২/২০১৫ 

-২০/০২/২০১৬ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৩ 

 Construction of 75.38  m long P.C 

Girder bridge at 8
th

 Km of 

Bakshigonj-Baluagona-Dewangonj 

Road during the year 2013-2014 

৯১১.২২ 

৭১২.২৫ 

৭১২.২৫ 

 

-১৮/০৯/২০১৪ 

-২২/১২/২০১৪ 

-২১/১২/২০১৫ 

-২৫/০৬/২০১৬ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৪ 

 Construction of 239.90  m long P.C 

Girder bridge at 9
th

 Km of 

Bakshigonj-Baluagona-Dewangonj 

Road during the year 2013-2014 

২৭০৭.১১ 

১৭৫৪.০২ 

১৭৫৪.০২ 

 

 

-১৭/১২/২০১৪ 

-০১/০৬/২০১৫ 

-৩০/১১/২০১৬ 

-৩০/০৬/২০১৬ 

 

কাজ ভাপ্ত 

 
  
১১।  ববঅয এ উল্পিবখত ফযাে ও গ্রগবতঃ                                                          (রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয বডবব নুমায়ী   এবডব/অযএবডব ফযাে টাকা ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৩-১৪ ১৩৮১.৭৯ - - - 

২০১৪-১৫ ২৪০৩.৮৬ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ 

২০১৫-১৬ ১৫০৩.৮০ ২৩৩৬.০০ ২৩৩৬.০০ ২৩৩৬.০০ 

সভাট= ৫২৮৯.৪৬ ৩৭৩৬.০০ ৩৭৩৬.০০ ৩৭৩৬.০০ 

  
 
 



 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ।  

১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃবি ও ংল্পাধনঃ 

                                                                         (রে টাকা) 

 মভাদকার প্রাক্কররত ব্য 

ভর ০১/০৭/২০১৩ ল্পত ৩০/০৬/২০১৬ ৫২৮৯.৪৫ 
 
   

১৩.২ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৬ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত ল্পয়ল্পছ ৩৭৩৬.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুল্পভাবদত ব্যয় ৫২৮৯.৪৫ রক্ষ টাকায ৭০.৬৩% এফং ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%।   
    
১৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ২৫/০৩/২০১৭ তাবযল্পখ অআএভআবড’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভািা কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাল্পর ড়ক বফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উবস্থত বছল্পরন। বযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

বনম্নরূঃ 

 

১৪.১  ভাটিয কাজ:  নুগভারদত রিররগত ৮৩৬৫৫ ঘনরভটায ভাটিয কাগজয জন্য ২০৯.১৪ রে টাকায ংস্থান যাো । 

ররঅয নুমাী ৮২০০০.০০ ঘনরভটায ভাটিয কাগজয জন্য ১০৪.৯৬ রে টাকা ব্য কযা । কভ থকতথােণ ফরত 

কগযন, ভাে ম থাগ প্রকৃত ফস্থায মপ্ররেগত ভাটিয কাজ ম্পন্ন কযা । এত মদো মা, ৩৬৫৫ ঘনরভটায কভ 

প্রগাজন গগছ। এ োগত ১০৪.১৮ রে টাকা াশ্র গগছ।  

 

১৪.২ ঢুভাররাড়া মতু: নুগভারদত রিররগত ৭৫৯.৯০ রে টাকা ব্যগ জাভারপুয ড়ক রফবাগেয ধীন ফকীেি-

ফালুোঁ-মদানেি ড়গকয মচআগনজ ৩+১৭৮.০১ রকঃরভঃ গত ৩+২৪০.২১ রকঃরভঃ ঢুভারর াড়া োগরয য 

৬৬.২০ রভটায অযরর িীজ রনভ থাগণয ংস্থান যাো । প্রকগেয ররঅয নুমাী ৫৮৬.০২ রে টাকা প্রাক্কররত 

ব্যগ ঈক্ত িীজ রনভ থাণ কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা, ঢুভাররাড়া নাভক স্থাগন ৬৬.২০ রভটায দীঘ থ অযরর 

িীজ রনভ থাণ কযা গগছ। িীগজয ঈব প্রাগন্ত ১৫০×২ =৩০০ রভটায ংগমাে ড়ক এফং ঈব প্রাগন্ত ৫০×৪ =২০০ 

রভটায যোপ্রদ কাজ কযা গগছ। যোপ্রদ কাগজয মলাংগ ভাটি গয মাগে; এগত ংগমাে ড়ক  যোপ্রদ কাজ 

ঈব েরতগ্রস্থ ায অংকা যগগছ। ংগমাে ড়গকয বদঘ থু  অগযা বৃরি কযা গর এ ভস্যা গতা না ফগর 

প্রতীভান । 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-১: ঢুভাররাড়া মতু  মতুয যোপ্রদ কাজ  রচে-২:  মতুয েরতগ্রস্থ যোপ্রদ কাজ 

  

১৪.৩  ফটতরা মতু : নুগভারদত রিররগত ৯১১.২২ রে টাকা ব্যগ জাভারপুয ড়ক রফবাগেয ধীন ফকীেি-

ফালুোঁ-মদানেি ড়গকয মচআগনজ ৫+৮৩৭.৩০ রকঃরভঃ গত ৫+৯১২.৬৮ রকঃরভঃ ফটতরা স্থাগন ৭৫.৩৮ 

রভটায অযরর িীজ রনভ থাগণয ংস্থান যাো । প্রকগেয ররঅয নুমাী ৬৮৩.৩১ রে টাকা প্রাক্কররত ব্যগ 



 

ঈক্ত িীজ রনভ থাণ কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা, ফটতরা নাভক স্থাগন ৭৫.৩৮ রভটায দীঘ থ অযরর িীজ রনভ থাণ 

কযা গগছ। িীগজয ঈব প্রাগন্ত  ১৫০×২ =৩০০ রভটায ংগমাে ড়ক এফং ৭৫ রভটায ×৪ =৩০০ রভটায যোপ্রদ 

কাজ কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা  িীগজয ঈব াগ কনরক্রট ঢারাআ রদগ যোপ্রদ কাজ কযা গগছ। তগফ 

যোপ্রদ কাগজয একটি স্থাগন crack  গগছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৩: রনরভ থত ফটতরা মতু রচে-৪: মতুয যোপ্রদ কাগজয crack 

 

১৪.৪  কাভাগরয ফারি মতু:  নুগভারদত রিররগত ৯১১.২২ রে টাকা ব্যগ জাভারপুয ড়ক রফবাগেয ধীন ফকীেি-

ফালুোঁ-মদানেি ড়গকয মচআগনজ ৭+৪২৮.৫৫ রকঃরভঃ গত ৭+৫০৩.৯৩ রকঃরভঃ কাভাগরয ফারি নাভক স্থাগন 

৭৫.৩৮ রভটায অযরর িীজ রনভ থাগণয ংস্থান যাো । প্রকগেয ররঅয নুমাী ৭১২.২৫ রে টাকা প্রাক্কররত 

ব্যগ ঈক্ত িীজ রনভ থাণ কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা, কাভাগরয ফারি নাভক স্থাগন ৭৫.৩৮ রভটায দীঘ থ অযরর 

িীজ রনভ থাণ কযা গগছ। িীগজয ঈব প্রাগন্ত ১৫০×২ =৩০০ রভটায  ংগমাে ড়ক এফং ৭৫ রভটায ×৪ =৩০০ 

রভটায যোপ্রদ কাজ কযা গগছ।এ িীগজয যোপ্রদ কাজ কনরক্রট ঢারাআ কগয কযা গগছ। যোপ্রদ কাজ েত 

যগগছ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে ৫  ৬ : কাভাগরয ফারি মতু 

 

১৪.৫  ফালুোঁ মতু: নুগভারদত রিররগত ২৭০৭.১১ রে টাকা ব্যগ জাভারপুয ড়ক রফবাগেয ধীন ফকীেি-

ফালুোঁ-মদানেঞ্জ ড়গকয মচআগনজ৮+৯৭০.১৫ রকঃরভঃ গত ৯+২১০.০৫ রকঃরভঃ ফালুোঁ োগরয য 

২৩৯.৯০ রভটায অযরর িীজ রনভ থাগণয ংস্থান যাো । প্রকগেয ররঅয নুমাী ১৭৫৪.০২ রে টাকা 

প্রাক্কররত ব্যগ ঈক্ত িীজ রনভ থাণ কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা, ফালুোঁ োগরয য ২৩৯.৯০ রভটায দীঘ থ 

অযরর িীজ রনভ থাণ কযা গগছ। িীগজয ঈব প্রাগন্ত ৩০০×২ = ৬০০ রভটায ংগমাে ড়ক রনভ থাণ কযা গগছ।  

এছাড়া িীগজয দ্যআ াগ ১৭৫×৪ =৬০০ রভটায যোপ্রদ কাজ কযা গগছ। এ িীগজয যোপ্রদ কাজটি রর ব্লক 

স্থান কগয cementing এয ভােগভ ম্পন্ন কযা গগছ। যোপ্রদ কাজ েত যগগছ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৭ : ফালুোঁ মতু রচে-৮: মতুয রনগচ শুকনা স্থান 

 

১৪.৩ ায মেন:   নুগভারদত রিরর নুমাী ১০০০ রভটায ায মেন রনভ থাগণয জন্য ২১.৯০ রে টাকায ংস্থান যাো 

। ররঅয নুমাী ১০০০ রভটায ায মেন রনভ থাগণ পুগযা থ থ ব্য কযা গগছ।  রযদ থগন মদো মা,  রনরভ থত 

িীজভগয ংগমাে ড়গকয ঈব াগর্শ্থ ায মেন রনভ থাণ কযা গগছ।  

 

১৪.৫ যোপ্রদ কাজ:  রিরর নুমাী ৪টি অযরর  রর োি থায মতুয যোপ্রদ কাগজয জন্য মথাক্রগভ ২৪০ রভটায, 

২৪০ রভটায, ২৪০  ৭০০ রভটায মলা প্রগটকন  মটা-াগরয জন্য মথাক্রগভ ৪৫.২৬, ৪৫.২৬, ৪৫.২৬  

২১৪.৫৫ রে টাকায ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ৪টি অযরর  রর োি থায মতুয যোপ্রদ কাগজয জন্য 

মথাক্রগভ ২৪০ রভটায, ২৪০ রভটায, ২৪০  ৭০০ রভটায মলা প্রগটকন  মটা-ামরয জন্য মথাক্রগভ ১৯.৮৬, 

৪৪.০১, ৪৪.০১  ৮৩.৭৮ রে টাকা ব্য কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা, ৪টি মতুয ৩টি মতুগত যোপ্রদ কাগজ 

কনরক্রট রদগ solid ঢারাআ মদা গগছ। ৪থ থ মতুগত রর ব্লক স্থান কগয যোপ্রদ কাজ ম্পন্ন কযা গগছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে- ৯  ১০: মতুয ংগমাে ড়গকয যোপ্রদ কাজ 

 

১৪.৬  াআন রেন্যার, রকঃরভঃ মাি, োআি মাি: নুগভারদত রিররগত ট্রারপক, াআন, রেন্যার, োআি মাি আতুারদয 

জন্য ৮.৭ রে টাকায ংস্থান যাো । ররঅয নুাগয াআন, রেন্যার ফাফদ ৭.১১ রে টাকা ব্য কযা গগছ।  

 

১৪.৭ করন্টনগজরি: রপরজকুার  াআ করন্টনগজরি োগত মকান থ থ ব্য রন।  

 



 

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

বযকবেত উল্পেশ্য জবন 

জাভারপুয সজরায ফকীগঞ্জ উল্পজরায় ৪টি সতু বনভ বাল্পণয 

ভাধ্যল্পভ বনযবফবেন্ন ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা গল্পড় সতারায ভাধ্যল্পভ 

উক্ত এরাকায অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ল্পন ায়তা কযা।  

জাভারপুয সজরায ফকীগঞ্জ উল্পজরায় ৪টি 

সতু বনভ বাণ কযায় বনযবফবেন্ন ড়ক 

সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা গল্পড় উল্পঠল্পছ।  
 

 

১৬। উল্পেশ্য বজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য বজবত ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাবদত কাজ আল্পতাভল্পধ্য ড়ক ও জনথ বধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রবযত ববঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়বন।  

 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১  প্রকগেয ৪টি মতুআ রফরবন্ন োগরয য রনরভ থত। তগফ মকান িীগজয রনগচ োগরয রস্তে মদো মারন; 

১৯.২  প্রকেটি নুল্পভাবদত ব্যয় (৫২৮৯.৪৫ রক্ষ টাকা) এয তুরনায় ১৫৫৩.৪৫ রক্ষ টাকা (২৯.৩৬%) কভ ব্যল্পয় 

ফাস্তফাবয়ত ল্পয়ল্পছ থ বাৎ প্রকল্পেয নুল্পভাবদত ব্যয় over estimated রছর ফগর প্রতীভান ; 

১৯.৩ প্রকেটি ফাস্তফায়নকারীন ভল্পয় ংল্পাধন কযা য়বন বকংফা এয সভয়াদ বৃবি কযা য়বন; 

১৯.৪  ঢুভাবর াড়া সতুয যক্ষাপ্রদ কাল্পজয দদঘ বয কভ ওয়ায় এয এক প্রাল্পন্ত ভাটি ক্ষয় ল্পয় মাল্পে। এল্পত যক্ষাপ্রদ কাজ 

ক্ষবতগ্রস্থ ল্পে। পল্পর ংল্পমাগ ড়ক ক্ষবতগ্রস্থ ওয়ায অংকা যল্পয়ল্পছ; 

১৯.৫  ফটতরা সতুয যক্ষাপ্রদ কাল্পজয একটি স্থাল্পন crack মদো রদগগছ; 

১৯.৬  নুগভারদত রিররগত ট্রারপক াআন, রেন্যাগরয ংস্থান থাকগর তা স্থান কযা রন। তগফ প্রগাজনী ংখ্যক 

োআি মাি/কনরক্রট মাি স্থান কযা গগছ; 

১৯.৭  ৪টি মতুগতআ RCC Solid Wall রদগ মযররং মদা গগছ। এগত িীগজ ফাধ ফায়ু প্রফা ফাধাগ্রস্থ গে এফং 

িীগজয চরাচরকাযীেণ ারযারর্শ্থক মৌন্দম থ ঈগবাে গত ফরঞ্চত গেন; এফং 

১৯.৮ প্রকগেয Internal  External Audit ম্পন্ন কযা রন।  
 
 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

২০.১ প্রকগেয ৪টি মতুআ রফরবন্ন োগরয য রনরভ থত া এফং মকান িীগজয রনগচ োগরয রস্তে না থাকা িীজ 

রনভ থাগণয স্থান রনফ থাচন মথামথ রছর রকনা তা ভন্ত্রণার যীো কগয মদেগত াগয; 

২০.২ প্রকে ব্যয় মাল্পত over estimated না  ম জন্য মথামথ যীোয ভােগভ প্রকগেয ব্য রনধ থাযণ কযগত গফ; 

২০.২ প্রকেটি ভর নুল্পভাবদত ভল্পয়য ভল্পধ্য ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ। এ প্রকল্পেয ববজ্ঞতা ন্যান্য প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয সক্ষল্পত্র কাল্পজ 

রাগাল্পনা সমল্পত াল্পয; 

২০.৩ ঢুভাবরাড়া সতুয ংল্পমাগ ড়ক যক্ষায স্বাল্পথ ব ক্ষবতগ্রস্থ যক্ষাপ্রদ কাজ দ্রুত ংস্কায কযল্পত ল্পফ; 

২০.৪ ফটতরা সতুয যক্ষাপ্রদ কাল্পজ দতবয ওয়া crack ংস্কায কযগত গফ;  

২০.৫  ৪টি মতুগতআ RCC Solid Wall রদগ মযররং মদায মমৌরক্তকতা ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাে প্রদান 

কযগফ;   

২০.৬  প্রকগেয Internal  External Audit দ্রত ম্পন্ন কযগত গফ; এফং  

২০.৭ নুল্পেদ ২০.১ ল্পত ২০.৬ এয বফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআবডল্পক ফবত কযল্পফ। 

 



 

 োিোরীিরু (প্র োস্তফোিরু)-লরীয়তিরু-চোঁিিরু ড়মকর অদড়য়ো খোঁ নিীর ির ৭  ব্োংোমিল-চীন ত ত্রী 

প্রতু (কোজীরমিক প্রতু) অর ০৩দি প্রতু দন মোে  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকল্পেয নাভ :  োিোরীিরু (প্র োস্তফোিরু)-লরীয়তিরু-চোঁিিরু ড়মকর অদড়য়ো খোঁ নিীর 
ির ৭  ব্োংোমিল-চীন ত ত্রী প্রতু (কোজীরমিক প্রতু) অর ০৩দি 
প্রতু দন মোে।  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয।  

৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ। 

৪। প্রকে এরাকা  :  ভাদাযীপুয মজরায ভাদাযীপুয দয ঈগজরা এফং যীতপুয মজরায 

যীতপুয দয ঈগজরা।  

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতবযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য %) 

বতবযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর 

(প্রঃ াঃ) 

১ভ 

ংল্পাবধত 

(প্রঃ াঃ) 

ভর ১ভ 

ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

27526.93 

20018.36 

 

29430.14 

20018.36 

 

২৬৪১০.৮৩ 

১৯৫৬৪.৯৭ 

 

০১-০৫-
২০১২ ছথলক  
৩০-০৬-
২০১৪ 

০১-০৫-
২০১২ ছথলক  
৩০-০৬-
২০১৬ 

০১-০৫-২০১২ 
ছথলক  

৩০-০৬-২০১৬ 

-১১১৬.১০ 

(৪.০০%) 

২ ব্ছর  

(৯২%) 

 

৫।  প্রবক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও দফল্পদবক প্রবক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়বন।  

 

৬।  প্রকল্পেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাল্পয) : 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 

(a) Revenue       

Pay of officers  M-M  51.98  19.70 

Pay of Staffs  M-M  32.16  3.58 

Allowance  LS  60.96  20.01 

Supply & Services       

CD/VAT for imported/local 

port charge  

LS  2000.00  950.00 

Patrol & Lubricant  LS  36.00  19.49 

Printing & Publication  LS  2.00  1.82 



 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 

Stationary seal & Stamps  LS  3.00  3.00 

Advertisement  LS  2.50  1.40 

Cost for Consultancy Services  LS  1279.97  1279.97 

Survey  LS  21.00  0.00 

Security Guard  M  151.80  70.80 

Hiring Charge  LS  160.86  136.61 

Repair & Maintance of 

Vehicle  

LS  54.00  13.00 

Removal of Public utilities 

(Gas, electricity, Telephone 

line etc.) 

LS  60.00  35.46 

Capital       

Procurement of Assets       

Procurement of vehicle (Jeep) Nos 3.00 219.00 3.00 215.25 

Procurement of vehicle (Pick 

up) 

Nos 4.00 170.88 4.00 170.88 

Procurement of vehicle 

(Motorbus) 

Nos 1.00 29.50 1.00 29.35 

Procurement of Speed boat  Nos 1.00 10.00 1.00 9.99 

Office Equipments & others  LS  30.00  24.16 

Furniture LS  10.00  9.93 

Acquisition/Purchase of Land 

and landed properties assets  

LS     

Land acquisition  Hector 25.00 4700.00 23.27 4295.67 

Land acquisition  

(Temporary) 

Hecto 11.27 75.00 4.72 31.42 

Civil Works      

Construction works       

Bailey Delaunching & 

Carrying  

Nos  25.00  3.44 

Dismantling  of existing sub-

structure  

Nos  5.00  0.00 

Physical Construction works 

such as office cum rest house, 

Laboratory, storage, 

Generator house & Guard 

room, water tower, deep 

tubewell etc.   

Sqm 3230.00 200.00 247.26 24.17 

Boundary Wall LM 1575.00 34.25 721.97 15.70 

Land Development  Cum 120039.00 480.16 118706.50 474.83 

Brick Platform  Sqm 53060.00 255.67 41871.88 201.76 

Internal Road  LM 448.75 26.66 0.00 0.00 



 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 

Protective Work       

For Kazirtack Bridge  Sqm 27000.00 1800.00 27000.00 1800.00 

For 3 Bridge  Sqm 2400.00 160.00 0.00 0.00 

Construction of Approach 

Road in/c pavement  

 

KM 4.25 2125.00 4.25 2125.00 

Miscellaneous items of 

Approach road (Road 

marking-Thermoplastic 

Material, Traffic Signs Sign 

Post, Culverts & Level 

crossing, Toll Plaza, Sand 

Backfill for Swamp, Low land 

ditches etc. ) 

LS  20.00  1.79 

Construction of Bridge  M 1063.36 14360.30 1063.36 14360.00 

Others       

Utility Bill (Gas, Electricity, 

Telephone etc) 

LS  47.70  21.59 

Temporary Accommodation 

(Rent at Dhaka & Project site)  

LS  54.00  41.02 

Environmental impact 

Assessment (including 

Preparing EAP & Mitigative 

measures  

LS  5.00  0.00 

Physical Contingency    136.28  - 

Price Contingency    534.51  - 

Total    29430.14  26410.84 
 
 

 

৭। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী দাবয়ল্পত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.   Md. Abdus Salam  

Additional Chief Engineer   

- ুাঁ মভ ২০১২ গত ভাচ থ ২০১৩ 

2.   Md.  Habibur Rahman  

Additional Chief Engineer   

ুাঁ - ভাচ থ ২০১৩ গত মভ ২০১৫  

3.   Khan Md. Kamrul Ahsan 

Additional Chief Engineer   

ুাঁ - মভ ২০১৫ গত জুন ২০১৬ম থন্ত  

 
 



 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় সকান গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রল্পয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয় কযা 

য়বন। 

 

Type of 

Transport 

Number 

as per 

DPP 

Procured with date Transferred to 

Transport Pool 

with date 

Remarks 

1 2 3 4 5 

Jeep  3 D-M-Gha-13-8100 

D-M-Gha-13-8101 (June 2013) 

D-M-Gha-13-9827 (June 2014) 

31-08-2015 

24-08-2015 

25-02-2016 

 

Pickup  4 D-M-Tha-13-2087 

D-M-Tha-13-2088 

D-M-Tha-13-2419 

(June 2013) 

D-M-Tha-13-3020 (June 2014) 

04-08-2016 

19-07-2016 

14-09-2015 

14-09-2015 

 

Microbus  1 D-M-Cha-53-8782 (26-09-2013) 14-06-2016  

Speed boat  1 (26-09-2013) 23-06-2016  

 

৮.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রে টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তল্পথ্যয বফস্তাবযত নুল্পেদ ১১.৪ এ ফণ বনা কযা ল্পয়ল্পছ।  

৯।  ংল্পাবধত বডবব ফযাে ও গ্রগবতঃ 

      (রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয ংল্পাবধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা ফভৄবক্ত ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগবত 

সভাট 

 

টাকা প্রকে াায্য সভাট 

 

টাকা প্রকে াায্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০১২-১৩ 11869.00 2729.00 9140.00 11869.00 11869.00 2428.75 9140.00 

২০১৩-১৪ 11112.00 3612.00 7500.00 11112.00 11111.54 3611.57 7499.97 

২০১৪-১৫ 1550.00 453.00 1097.00 1541.19 1541.16 444.16 1097.00 

২০১৫-১৬ 1891.00 63.00 1828.00 1890.00 1889.38 61.38 1828.00 

মভাট 26422.00 6857.00 19565.00 26412.19 26410.83 6845.86 19564.97 

 

১০।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ ফগর প্রতীভান ।  
১১। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

১১.১ প্রকল্পেয টভূবভ ও উল্পেশ্য:   

ঢাকা ল্পয যফযাকৃত কৃবল ল্পণ্যয একটি উল্পিখল্পমাগ্য ং যফযা ল্পয় থাল্পক ভাদাযীপুয সথল্পক। বকন্তু ঢাকা য 

সথল্পক ভাদাযীপুয ল্পযয দূযত্ব ড়ক ল্পথ সতভন সফী না ল্পরও যাবয সকান ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা না থাকায় 

ণ্য বযফন ল্পনক ব্যয় ফহুর ও ভয়াল্পক্ষ ল্পয় ল্পড়। অবড়য়র খাঁ নদীল্পত সপযী াবব বল্পয ভাধ্যল্পভ সমাগাল্পমাগ 



 

ব্যফস্থা চালু থাকল্পরও তা ণ্য ও মাত্রী বযফল্পনয সক্ষল্পত্র সতভন সকান উল্পিখল্পমাগ্য ভূবভকা যাখল্পত াযল্পছ না। য 

বদল্পক ফন্দযনগযী চট্টগ্রাভ দবক্ষণ-পূফ বাঞ্চরীয় সজরাভল্পয াল্পথ ঢাকা ও সদল্পয ন্যান্য ংল্পয সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা 

উন্নয়ল্পনয সক্ষল্পত্র অবড়য়র খাঁ নদীয উয সতু বনবভ বত ল্পর বফকে ড়ল্পকয ভাধ্যল্পভ মাত্রী ও ণ্য বযফল্পণয সুল্পমাগ 

সৃবি ল্পফ।  

 

উল্পেশ্য: এ প্রকল্পেয অওতায় ভাদাযীপুয(সভাস্তপাপুয)-যীয়তপুয - চাঁদপুয ড়ল্পকয অবড়য়র খাঁ নদীয উয ৭ভ 

ফাংরাল্পদ - চীন দভত্রী সতু ভাদাযীপুয - বযয়তপুয  অন্তঃল্পজরা ীভাল্পন্ত সটল্পকযাট সতু এফং যীয়তপুয 

সজরায় টুভচয ও অংগাবযয়া সতু বনভ বাল্পণয বযকেনা গ্রণ কযা য়। এআ সতু বতনটি ঢাকা ও সদল্পয ন্যান্য 

ঞ্চল্পরয াল্পথ ভাদাযীপুয ও বযয়তপুয সজরা ফন্দযনগযী চট্টগ্রাভ দবক্ষণ-পূফ বাঞ্চরীয় সজরাভল্পয াল্পথ কভ 

ভল্পয় ও াশ্রয়ী ব্যল্পয় সমাগাল্পমাগ স্থাল্পন উল্পিখল্পমাগ্য ভূবভকা যাখল্পফ। 

 

১১.২ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ 

                                                                                                                         (রে টাকা) 

 মভাদকার প্রাক্কররত ব্য 

ভর ০১/০৫/২০১২ ল্পত ৩০/০৬/২০১৪ ম বন্ত ২৭৫২৬.৯৩ 

১ভ ংগারধত নুগভারদত  ০১/০৫/২০১২ ল্পত ৩০/০৬/২০১৫ ম বন্ত ২৯৪৩০.১৪ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায  ০১/০৫/২০১২ ল্পত ৩০/০৬/২০১৬ ম বন্ত - 
 
 

১১.৩ াবফ বক অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৬ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত ল্পয়ল্পছ 

২৬৪১০.৮৩ রক্ষ টাকা মা নুল্পভাবদত ব্যয় ২৯৪৩০.১৪ রক্ষ টাকায  ৯০%। উক্ত ভল্পয় নুল্পভাবদত ংল্পাবধত 

প্রকল্পেয ১০০% ফাস্তফ গ্রগবত াবধত ল্পয়ল্পছ (নুল্পেদ-৬)।  

 

১১.৪ দযে ংক্রান্ত তথ্য: প্রকগেয দযে ংক্রান্ত পূণ থােতথ্য মপ্ররযত ররঅগয ন্তথভুক্ত কযা রন। ররঅয এ প্রাপ্ত 

তথ্যানুমাী অগরাচু প্রকগে ২টি প্যাগকগজয অতা দযে অফানপূফ থক ঠিকাদায রনগাে কযা  মা রনম্নরূ:    

                                                                                            (মকাটি টাকা) 

নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ 

-প্রাক্কররত ব্য 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-কাজ শুরুয তারযে 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযে  

ঠিকাদায 

প্ররতষ্ঠাগনয নাভ 

 ঠিকানা 

  
গ্রেরত  

প্যাগকজ নং-১ 

 

 

 

Investigation Survey and 

Desing of Kazirtack Road 

Bridge Project in 

Bangladesh  

12.79 

12.79 

 

25/05/2010 

30/07/2015 

 100% 

প্যাগকজ নং-২ 

 Contract of Construction 

of 7
th

 Bangladesh-China 

Friendship Bridge 

(Kazirtack Bridge) In 

Bangladesh   

182.853 

182.853 

03/01/2012 

30/07/2015 

 100% 

 



 

  
১২। প্রকে বযদ বনঃ  গত ০৪/০৯/২০১৭ তাবযল্পখ অআএভআবড’য উ-বযচারক জনাফ জয়নার সভািা কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাল্পর ভাদাযীপুয ড়ক বফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উবস্থত বছল্পরন। বযদ বন 

ম বল্পফক্ষণ বনম্নরূঃ 

 

১২.১ ভূরভ রধগ্রণ: নুগভারদত অযরিরর নুমাী ২৫.০০ মক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ৪৭০০.০০ রে টাকা এফং 

স্থাীবাগফ ১১.২৭ মক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ৭৫.০০ রে টাকায ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ২৩.২৭ 

মক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ৪২৯৫.৬৭ রে টাকা এফং স্থাী ৪.২৭ মক্টয  ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ৩১.৪২ রে 

টাকা ব্য কযা গগছ।  

 

১২.৩ রর োি থায িীজ রনভ থাণ: 

 নুল্পভাবদত অযবডবব নুমায়ী ১৪৩৬০.৩০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১০৬৩.৩৬ বভটায (৪টি) ব্রীজ বনভ বাল্পণয ংস্থান যাখা 

য়। ড়ক ও জনথ বধদপ্তয ল্পত প্রাপ্ত ববঅয নুমায়ী উক্ত ল্পথ ব ১০৬৩.৩৬ বভটায ব্রীজ বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

প্রকল্পেয অওতায় ভাদাযীপুয যীয়তপুয ড়ল্পক ভাদাযীপুয সজরায় ৭ভ ফাংরাল্পদ - চীন দভত্রী সতু (অচভত অরী 

খান সতু), ভাদাযীপুয ও যীয়তপুয সজরায ীভাল্পন্ত সটল্পকযাট সতু এফং যীয়তপুয সজরায় টুভচয সতু ও 

অঙ্গাবযয়া সতু (সভাট ০৪টি সতু) বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ। সতু ০৪টিয বফস্তাবযত তথ্য বনম্নরূ: 

 
(ক)   ৭ভ ফাংরাল্পদ চীন-দভত্রী সতু  : ফাংরাল্পদ যকাল্পযয বন জস্ব থ বায়ন ও চীন যকাল্পযয ায়তায় বনবভ বত ৭ভ 

ফাংরাল্পদ চীন-দভত্রী সতুটিয নাভ কযণ কযা ল্পয়ল্পছ অচভত অরী খান সতু। ভাদাযীপুয যীয়তপুয ড়ল্পকয ১১.৫৭ 

বকল্পরাবভটায ংল্প অবড়য়ার খাঁ নদীয উয কাবজযল্পটক নাভক স্থাল্পন সতুটি বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ। সতুটিয দদঘ বয 

৬৯৪.৩৬ বভটায, প্রস্থ ১৩.৩০ বভটায। সতুটিয ভাদাযীপুয প্রাল্পন্ত ১.৪০ বকল্পরাবভটায ও যীয়তপুয প্রাল্পন্ত ৩.০০ 

বকল্পরাবভটায (সভাট ৪.৪০ বকল্পরাবভটায) এযাল্পপ্রাচ ড়ক বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ। সতুয স্প্যান ২১ এফং  বয়ায ংখ্যা 

২০টি। রযদ থনকাগর মদো মা, মতুটি ংগমাে ড়ক, যোপ্রদ কাজ আতুারদ েত অগছ। মতুয এক্সানন 

জগন্ট বাগরা অগছ। ংগমাে ড়গক স্থারত মযররং  বার অগছ। তগফ মতুটিয যং নি গ মেগছ এফং মযররং এয 

য স্থারত মরাায ংগ ভরযচা গড় মাগে।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র -১: অচভত অরী খান সতু বচত্র-২: অচভত অরী খান সতুয যীয়তপুয প্রাল্পন্তয এযাল্পপ্রাচ 

ড়ক 

  

 

 

 

 

 

 

বচত্র -৩: সতুয যক্ষাপ্রদ কাজ বচত্র-৪: সতুয এবযয়ার ববউ 

 



 

(খ)   সটল্পকযাট সতু:  ভাদাযীপুয যীয়তপুয ড়ল্পকয ১৭.১৯ বকল্পরাবভটায ংল্প কীবতবনাা নদীয াখা নদীয উয 

সটল্পকযাট নাভক স্থাল্পন সতুটি বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ। সতুটিয দদঘ বয ১২৭.০০ বভটায, প্রস্থ ১০.০০ বভটায সতুয স্প্যান 

০৪ এফং   বয়ায ংখ্যা ০৩টি। বযদ বল্পন সদখা মায়, সতুয উয বদল্পয় মান চরাচর কযল্পছ। তল্পফ সতুয ওয সফ 

কল্পয়কটি ল্পটা বযক্সা দাঁবড়ল্পয় থাকল্পত সদখা মায়। এল্পত মানচরার বফবিত ল্পে। এছাড়া দুঘ বটনায ও অংকা যল্পয়ল্পছ। 

সতুটিয সযবরং, এক্সানন জল্পয়ন্ট, ংল্পমাগ ড়ক, যক্ষাপ্রদ কাজ আতযাবদ বার অল্পছ। তল্পফ সযবরং এয উল্পয 

স্থাবত সরাায াতল্পর ভবযচা ল্পড় মাল্পে। সরাায াতর সযবরং ও সতুটি যং কযা ল্পর এয সৌন্দম বফধ বল্পনয 

াাাব স্থাবয়ত্ব বৃবি কযা ম্ভফ।      

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র -৫:  সটল্পকযাট সতুয মিক বচত্র –৬:  সটল্পকযাট সতুয ংল্পমাগ ড়ক 

 
(গ)   টুভচয সতু: ভাদাযীপুয যীয়তপুয ড়ল্পকয ১৭.৫২ বকল্পরাবভটায ংল্প টুভচয খাল্পরয উয টুভচয নাভক স্থাল্পন 

সতুটি বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ। সতুটিয দদঘ বয ৩৭.০০ বভটায, প্রস্থ ১০.০০ বভটায সতুয স্প্যান ০২ এফং  বয়ায ংখ্যা 

০১টি। বযদ বনকাল্পর সতুটিয সযবরং এয ওয াট শুকাল্পত সদখা মায়। এল্পত সতুয সযবরং ক্ষবতগ্রস্থ ল্পে। এ 

সতুটিও যং কযা প্রল্পয়াজন। সতুটিয যক্ষাপ্রদ কাজ ক্ষবতগ্রস্থ য়বন।  

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র -৭: টুভচয সতু বচত্র-৮:  টুভচয সতুয যক্ষাপ্রদ কাজ 

 
(ঘ)   অংগাবযয়া সতু: ভাদাযীপুয যীয়তপুয ড়ল্পকয ২০.৩৪ বকল্পরাবভটায ংল্প কীবতবনাা নদীয উয অংগাবযয়া 

নাভক স্থাল্পন সতুটি বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ। সতুটিয দদঘ বয ১৫৭.০০ বভটায, প্রস্থ ১০.০০ বভটায, সতুয স্প্যান ০৫ এফং  

বয়ায ংখ্যা ০৪টি। বযদ বনকাল্পর সদখা মায়, অংগাবযয়া সতুয বযয়তপুয াল্পববয ংল্পমাগ ড়ক বকছুটা সদল্পফ 

সগল্পছ এফং ংল্পমাগ ড়ল্পক স্থাবত সযবরং ফাঁকা ল্পয় সগল্পছ। এছাড়া  যক্ষাপ্রদ কাজ বকছুটা ক্ষবতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ। এ 

সতুটিও যং কযা য়বন।  

 

 

 

 

বচত্র -৯:   অংগাবযয়া মতু বচত্র –১০:  অংগাবযয়া সতুয যক্ষাপ্রদ কাজ 

 



 

১৩.৫ বযদ বনকাল্পর সদখা মায় সম, সতুভল্পয বনভ বাণ কাজ ফ বাঙ্গীনবাল্পফ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ। বনভ বাণকাযী প্রবতষ্ঠান ড়ক ও 

জনথ বধদপ্তল্পযয কাল্পছ সতুভ স্তান্তল্পযয য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বফগত ২৮ অগি ২০১৫ তাবযল্পখ একর সতু 

মানফান চরাচল্পরয জন্য অনুষ্ঠাবনকবাল্পফ উল্পদ্বাধন কল্পযন।  

 

  ১৩।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

বযকবেত উল্পেশ্য জবন 

প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- প্রকল্পেয অওতায় ভাদাযীপুয 

(সভাস্তপাপুয) - যীয়তপুয - চাঁদপুয ড়ল্পকয অবড়য়র খাঁ 

নদীয উয ৭ভ ফাংরাল্পদ - চীন দভত্রী সতু ভাদাযীপুয - 

বযয়তপুয  অন্তঃল্পজরা ীভাল্পন্ত সটল্পকযাট সতু এফং 

যীয়তপুয সজরায় টুভচয ও অংগাবযয়া সতু বনভ বাল্পণয 

বযকেনা গ্রণ কযা য়। এআ সতু বতনটি ঢাকা ও সদল্পয 

ন্যান্য ঞ্চল্পরয াল্পথ ভাদাযীপুয ও বযয়তপুয সজরা 

ফন্দযনগযী চট্টগ্রাভ দবক্ষণ-পূফ বাঞ্চরীয় সজরাভল্পয াল্পথ 

কভ ভল্পয় ও াশ্রয়ী ব্যল্পয় সমাগাল্পমাগ স্থান।  

প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- প্রকল্পেয অওতায় 

ভাদাযীপুয(সভাস্তপাপুয) - যীয়তপুয - চাঁদপুয ড়ল্পকয 

অবড়য়র খাঁ নদীয উয ৭ভ ফাংরাল্পদ - চীন দভত্রী সতু 

ভাদাযীপুয - বযয়তপুয  অন্তঃল্পজরা ীভাল্পন্ত সটল্পকযাট সতু 

এফং যীয়তপুয সজরায় টুভচয ও অংগাবযয়া সতু বনভ বাল্পণ 

সতু বতনটি ঢাকা ও সদল্পয ন্যান্য ঞ্চল্পরয াল্পথ ভাদাযীপুয 

ও বযয়তপুয সজরা ফন্দযনগযী চট্টগ্রাভ দবক্ষণ-

পূফ বাঞ্চরীয় সজরাভল্পয াল্পথ সমাগাল্পমাগ স্থাবত ল্পয়ল্পছ।   

 

 

১৪। উল্পেশ্য বজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য বজবত ল্পয়ল্পছ।  

১৫।   প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্াঃ  প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন থ ব ফযাে ও ভয় বৃবি ব্যবতত উল্পিখল্পমাগ্য ন্য সকান ভস্া 

সভাকাল্পফরা কযল্পত য়বন।   

১৬। যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাবদত কাজ আল্পতাভল্পধ্য ড়ক ও জনথ বধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রবযত ববঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়বন। বকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তবক ভাবপ্ত প্রবতল্পফদন সপ্রযল্পণয পূল্পফ ব প্রকেটিয External Audit 

কযা প্রল্পয়াজন বছর। 

 

১৮।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৮.১ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন ভর নুল্পভাবদত প্রকল্পেয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২ ফছয (৯০%); 

১৮.২  সটল্পকযাট সতুয ওয ল্পটাবযক্সা দাবড়ল্পয় থাকল্পত সদখা মায় মা  মান চরাল্পরয বফি সৃবি কযল্পছ; 

১৮.৩ ৪টি ব্রীল্পজয যং নি ল্পয় সগল্পছ ফা উল্পঠ সগল্পছ; 

১৮.৪ ৪টি ব্রীল্পজয সকানটিয ওযআ পৄটাথ বনভ বাণ কযা য়বন; 

১৮.৫ অংগাবযয়া সতুয ংল্পমাগ ড়ল্পকয বকছু ং সদল্পফ সগল্পছ এফং ংল্পমাগ ড়ল্পকয সযবরং ফাঁকা ল্পয় সগল্পছ; 

১৮.৬ টুভচয ব্রীল্পজয ওয অগাছা জল্পন্ল্পছ মা ব্রীল্পজয স্থাবয়ল্পত্বয জন্য ক্ষবতকয, এছাড়া কাবজযল্পটক ব্রীজ ব্যবতত ফাকী ৩টি 

ব্রীল্পজয ওয ভয়রা অফ বজনা জভা ল্পয়ল্পছ; এফং   

১৮.৭ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়বন। 

 



 

১৯।  ভতাভত/সুাবযঃ 

 

১৯.১ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন ভর নুল্পভাবদত প্রকল্পেয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২ ফছয (৯০%)। ববফষ্যল্পত প্রকে 

প্রণয়নকাল্পর ভয় ও ব্যয় বৃবিয বফলয়টি বফল্পফচনায় বনল্পয় মথামথ বযকেনায ভাধ্যল্পভ প্রকে প্রণয়ন কযল্পত ল্পফ;  

 

১৯.২  সটল্পকযাট সতুয ওয ল্পটাবযক্সা দাঁবড়ল্পয় থাকল্পত সদখা মায় মা  মান চরাল্পরয বফি সৃবি কযল্পছ। উক্ত ল্পটা বযক্সা 

িযান্ড াযণ কযল্পত ল্পফ; 

১৯.৩ ব্রীজগুল্পরায স্থাবয়ত্ব বৃবিয াাাব সৌন্দম ব ফধ বল্পনয জন্য যং কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

১৯.৪ ৪টি ব্রীল্পজয সকানটিয ওয পৄটাথ বনভ বাণ না কযায বফলল্পয় ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ ব্যাখ্যা প্রদান কযল্পফ; 

১৯.৫ অংগাবযয়া সতুয ংল্পমাগ ড়ল্পকয সদল্পফ মাওয়া ং সভযাভত এফং ংল্পমাগ ড়ল্পকয ফাঁকা ল্পয় মাওয়া সযবরং পুনঃ 

স্থান কযল্পত ল্পফ; 

১৯.৬ টুভচয ব্রীল্পজয ওয জন্াল্পনা অগাছা এফং ন্যান্য  ব্রীল্পজয ওয জভা ভয়রা অফ থজনা বযস্কায কযায ব্যফস্থা গ্রণ 

কযল্পত ল্পফ;  

১৯.৭ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ; এফং 

১৯.৮ নুল্পেদ ১৯.১ ল্পত ১৯.৭ এয বফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআবডল্পক ফবত কযল্পফ।  

 



 

নেযফাড়ী-মপযীঘাট প্রাগন্ত ফাঁগধযাট-েগযচয ড়ক রনভ থাণ (ংগারধত) 

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকল্পেয নাভ : নেযফাড়ী-মপযীঘাট প্রাগন্ত ফাঁগধযাট-েগযচয ড়ক রনভ থাণ (ংগারধত)। 
২। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : াফনা মজরায মফড়া ঈগজরা।     

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য %) 

রতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাবধত 

ভর ১ভ ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৬৭৬.৫০ 

(-) 

৯৩০৫.৭৪ 

(-) 

৯৩০৩.৭৯ 

(-) 

০১-০৭-

২০০৬ 

সথল্পক  

৩০-০৬-

২০০৯ 

০১-০৭-২০০৬ 

সথল্পক  

৩১-১২-২০১২ 

০১-০৭-২০০৬ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৬ 

৪৬২৭.২৯ 

(৯৯%) 

৭ ফছয  

(২৩৫%) 

মনাট: ব্য বৃরদ্দ ব্যরতগযগক ফাস্তফান মভাদ ৩০-০৬-২০১৬ ম থন্ত ৪থ থ দপা বৃরি কযা । এছাড়া ভর নুগভারদত ব্যগয 

তুরনা প্রকৃত ব্য ৪৬২৭.২৯ রে টাকা ৯৯% মফী ব্য ।  

 

৬। প্রকল্পেয টভূবভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভূবভ:  মদগয পূফ থাঞ্চগরয াগথ ঈিয-রিভাঞ্চগরয ড়ক মমাোগমাে যো কযায জন্য মভৄনা মতুয রফকে 

রগগফ অরযচা-নেযফারড় মপযী রুট ব্যফায কযা । মভৄনা মতু চালু ায গয অরযচা-নেযফাড়ী মপযী রুগটয 

গুরুে হ্রা ারন। প্ররতরদন এ রুগট প্রচুয বাযী মানফান রফরবন্ন ধযগণয মানফান চরাচর কগয। মভৄনা নদীগত চয 

ড়া অরযচা-নেযফাড়ী  মপযী ঘাট রযতুক্ত । যফতীগত BIWTA অরযচা মপযী ঘাটগক াটুরযা  এফং 

নেযফাড়ী মপযীঘাটগক কারজযাট, নটাগোরা এফং ররতপপুগয স্থানান্তয কগয। ফতথভাগন, নদীগত অয চয ড়া 

কাজীযাট, নটাগোরা এফং নরতপপুয  গগন্ট মপযী চরাচগর সুরফধা গে রফধা েগযচগয মপযীঘাট স্থানান্তয কযা 

গর াটুরযা মথগক মপযী ২০ রকঃরভঃ মথগক হ্রা মগ ভাে ৮ রকঃরভঃ গফ এফং মপযী াযাাগযয জন্য ভ ব্য 

গফ ৩ ঘন্টায স্থগর ভাে ১ ঘন্টা। এগত জনদ্যগব থাে রাঘফ জ্বারানী মতগরয ব্যাক াশ্র গফ। এ মপ্ররেগত প্রকেটি 

গ্রণ কযা গগছ।  

 

৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- 

 ফাঁল্পধযাট সথল্পক খল্পয়যচয ম বন্ত ড়ক ংল্পমাগ স্থান; 

 সপযী ল্পথ দূযত্ব হ্রা কযায রল্পক্ষয খল্পয়যচল্পয স্থায়ী সপযীঘাট স্থানান্তয; এফং 

  জনগল্পণয সপযী াযাাল্পয সবাগাবন্ত দূয সপযী চরাচর ব্যয় হ্রা।  

 
 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 ভূরভ রধগ্রণ- ৪২.৮৯ মক্টয  



 

 ভাটিয কাজ ১৩.৬৭ রঃঘঃরভঃ  

 মবগভন্ট নতুন রনভ থাণ-১২.২২ রকঃরভঃ 

 অযরর িীজ রনভ থাণ-৩৬৫.৩১ রভটায (৩টি) 

 অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাণ- ৩২রভটায (৩টি)  

 

৮।  ববঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন: 

 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

46.  Suvery & Design 

Drawing etc  

L.S L.S 2.20 L.S 2.20 

47.  Hydrological & 

Morphological Survey   

L.S L.S 60.00 L.S 59.45 

48.  Land Acquisition   Hector  42.89 265.31 42.89 264.30 

49.  Construction of Road 

Embankment   

Lacm3 13.67 1760.70 13.67 1760.70 

 Flexible Pavement        

50.  New Construction  Km. 12.22 1433.85 12.22 1433.85 

51.  Dense bituminous 

surfacing (DBS)-wearing 

course-50mm thick (Av.) 

(Overly) 

Km. 12.22 438.60 12.22 438.60 

52.  Sign, Signal, Km Post 

etc.  

L.S L.S 20.00 L.S 20.00 

53.  Construction of RCC 

bridge (3 Nos) (PC 

Girder)  

Km. 364.21 2913.68 364.21 2913.68 

54.  Construction of RCC 

Box culvert (3 nos)  

Km. 32.00 160.00 30.00 160.00 

 Protective work   Meter     

55.  Turffing   Meter 97653.54 15.92 97653.54 15.92 

56.  C.C. Block & G.O 

Textile   

Sqm. 216447.00 2235.48 216447.00 2235.48 

 Total =   9305.79  9303.79 
 
 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী দাবয়ল্পত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন মমােদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

24.  Md. Mosarof Hossain  - ুাঁ ২৯/১২/২০০৫ ০৩/০১/২০০৬ 



 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী দাবয়ল্পত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন মমােদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Additional Chief Engineer 

(Add. C) 

Rajshahi Zone, Rajshahi 

25.   Munsi Mostafizur Rahman  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ০৩/০১/২০০৬ ০৯/০৪/২০০৬ 

26.  Md. Mosarof Hossain 

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ০৯/০৪/২০০৬ ২৯/০১/২০০৭ 

27.  Md. Abdullhhel Kafi 

Additional Chief Engineer   

(Add. C) 

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ২৯/০১/২০০৭ ১৯/০৪/২০০৭ 

28.  Md. Aftab Uddin  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ১৯/০৪/২০০৭ ২৭/০২/২০০৮ 

29.  Kazi Golam Mostafa  

Additional Chief Engineer  

(Add. C) 

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ২৭/০২/২০০৮ ১৮/০৩/২০০৮ 

30.  Md. Khurshid Alam  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ১৮/০৩/২০০৮ ০৭/১২/২০০৮ 

31.  Md. Edris Mia  

Additional Chief Engineer  

(Add. C) 

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ০৭/১২/২০০৮ ২৩/১২/২০০৮ 

32.  Md. Khurshid Alam  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ২৩/১২/২০০৮ ১১/০৬/২০০৯ 

33.  Kazi Golam Mostafa 

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ১১/০৬/২০০৯ ১৩/০৯/২০০৯ 

34.  Ali Ahamed Choudhury  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ১৩/০৯/২০০৯ ১০/০২/২০১০ 



 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী দাবয়ল্পত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন মমােদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

35.  Md. Abdul Gaffar  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ১০/০২/২০১০ ০৯/০৯/২০১০ 

36.  Md. Mofijul Islam  

Additional Chief Engineer  

(Add. C) 

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ০৯/০৯/২০১০ ০৩/১০/২০১০ 

37.  Md. Abdul Halim Miah  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ০৩/০১/২০১০ ০৮/০২/২০১১ 

38.  Md. Habibul Haque  

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ০৮/০২/২০১১ ৩০/০৪/২০১৩ 

39.  Md. Abdus Salam 

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ৩০/০৪/২০১৩ ১৭/০৯/২০১৫ 

40.  Md. Abu Rawshan 

Additional Chief Engineer   

(C.C)  

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ১৭/০৯/২০১৫ প্রকে ভারপ্ত ম থন্ত  

 
 

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী ভর পূতব কাজ ৯ টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান বছর। ববঅয এ  উল্পিবখত 

তথ্যানুমায়ী ৯টি প্যাগকগজয অতা পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গগছ। দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য বনম্নরু: 

 

নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত ব্য 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-প্রদি রফর 

-দযে অফাগনয তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ ভারপ্তয 

তারযে  

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে  

  ভন্তব্য 

প্যাগকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

Construction of 111.27 m 

(3×36.60m, Clear Span) Long P.C 

(Pre Stressed Concrete) Girder 

Bridge over Badai Khal at 3
rd

 Km 

(Ch. 2+086 to 2+197.27) of 

Badherhat-Khairchar Road end of 

Nagarbari Ferrygaht under Road 

 

৮.৯০ 

৭.৪৮ 

৭.৪৮ 

০৬/১০/২০০৯ 

৩১/০১/২০১০ 

৩১/০১/২০১১ 

২৮/০৬/২০১৬ 

১০০% 



 

নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত ব্য 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-প্রদি রফর 

-দযে অফাগনয তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ ভারপ্তয 

তারযে  

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে  

  ভন্তব্য 

Division, Pabna during the year 

2009-2010 (9 –PRC/2009-2010)  

 

 

প্যাগকজ নং-২ 

 Construction of Flexible pavement, 

bituminous surfacing by Dense 

bituminous surfacing wearing 

course & earth work in road 

embankment by earth work  at 1
st
 

Km & 2
nd

 Km (p) of Badherhat-

Khairchar Road end of Nagarbari 

Ferrygaht under Road Division, 

Pabna during the year 2009-2010 

(12 –PRC/2009-2010)  

 

৪.০০ 

৬.২১ 

৬.২১ 

১২/১১/২০০৯ 

০৭/০১/২০১০ 

০১/০৭/২০১১ 

২৮/০৬/২০১৬ 

 

১০০% 

প্যাগকজ নং-৩ 

 Construction of Flexible pavement, 

bituminous surfacing by Dense 

bituminous surfacing wearing 

course & earth work in road 

embankment by earth work  at 2
nd

  

Km (p), 3
rd

 Km & 4
th 

Km (p) of 

Badherhat-Khairchar Road end of 

Nagarbari Ferrygaht under Road 

Division, Pabna during the year 

2009-2010 (13 –PRC/2009-2010)  

 

৪.০৭ 

৫.৯৫ 

৫.৯৫ 

১৫/১১/২০০৯ 

০৭/০১/২০১০ 

০১/০৭/২০১১ 

২৭/০৬/২০১৬ 

 

১০০% 

প্যাগকজ নং-৪ 

 Construction of Flexible pavement, 

bituminous surfacing by Dense 

bituminous surfacing wearing 

course & earth work in road 

embankment by earth work  at 4
th

 

Km, 5
th

 Km  & 6
th

 Km (p) of 

Badherhat-Khairchar Road end of 

Nagarbari Ferrygaht under Road 

Division, Pabna during the year 

2009-2010 (14 –PRC/2009-2010)  

 

২.৫০ 

২.৯৮ 

২.৯৮ 

১৬/১১/২০০৯ 

১২/০১/২০১০ 

০৬/০৭/২০১০ 

২৬/০৬/২০১৬ 

 

১০০% 

প্যাগকজ নং-৫ 

 Consturction of 36.60 Meter long 

P.C Girder Bridge over Latifpur 

Khal  with approach road at 6
th

 Km 

১৬.০৯ 

৯.৪৪ 

২.৯৮ 

০৭/০৩/২০১১ 

০২/০৬/২০১১ 

০১/০৬/২০১৩ 

১০০% 



 

নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত ব্য 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-প্রদি রফর 

-দযে অফাগনয তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ ভারপ্তয 

তারযে  

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে  

  ভন্তব্য 

of  Badherhat-Khairchar Road end 

of Nagarbari Ferrygaht under Road 

Division, Pabna during the year 

2009-2010 (24 –PRC/Pab/2010-

2011/WD-08)  

 

২৮/০৬/২০১৬ 

 প্যামকজ নং-৬    

 Consturction of 216.34 Meter long  

(5×42.68) P.C Girder Bridge over 

Dholikhal at 7
th

 Km Single vent. 

RCC Box Culvert  (6.00m × 6.00m) 

at 8
th

 & Construciton of Road 

embankment by earth filling, 

flexible pavement, surfacing with 

DBS wearing course (Asphalt 

overlay) and CC Block protecitve 

work at 6
th

 Km (p), 7
th

, 8
th

 , 9
th

, 10
th

   

& 11
th

 Km (p) of Badherhat-

Khairchar road end of Nagarbari 

Ferrygaht under Road Division, 

Pabna during the year 2010-2011 

(24–PRC/Pab/2010-2011/WD-12)  

 

২১.২৪ 

৩৪.২৯ 

৩৪.২৯ 

 

০৭/০৩/২০১১১ 

১৫/০৬/২০১১ 

১৪/০৬/২০১৩ 

২৮/০৬/২০১৫ 

১০০% 

 প্যাগকজ নং-৭    

 Construciton of Road embankment 

by earth filling, flexible pavement, 

surfacing with DBS wearing course 

(Asphalt overlay) and CC Block 

protecitve work at 11
th

 Km (p), 12
th 

  

& 13
th

 Km (p) of Badherhat-

Khairchar road end of Nagarbari 

Ferrygaht under Road Division, 

Pabna du Road under Road 

Division, Pabna during the year 

2010-2011 (24–PRC/Pab/2010-

2011/WD-12)  

 

১৫.৯০ 

২০.৪০ 

২০.৪০ 

 

০৭/০৩/২০১১ 

১৬/০৬/২০১১ 

১৫/০৬/২০১৩ 

২৮/০৬/২০১৫ 

১০০% 

 প্যামকজ নং-৮    

 Wideing of Road embankment with 

slope protection  work at 11thg Km 

(p) (junction point) of Badherhat-

Khairchar road end of Nagarbari 

Ferrygaht under Road Division, 

Pabna du Road under Road 

- 

৬.৮৫ 

৬.৮৫ 

০৮/০৫/২০১৩ 

১৯/০৬/২০১৩ 

১৮/০৮/২০১৩ 

১৮/০৮/২০১৩ 

১০০% 



 

নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত ব্য 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-প্রদি রফর 

-দযে অফাগনয তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ ভারপ্তয 

তারযে  

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে  

  ভন্তব্য 

Division, Pabna during the year 

2012-2013. 12/2012-2013/EE/PRD, 

Lot No. 12/3.  

 প্যাগকজ নং-৯    

 Construction of 2 (two Nos. R.C.C 

Box Culvert with “U” type wing 

wall at 2
nd

 Km & 5
th

 Km of 

Badherhat-Khairchar road under 

Road divisoin, Pabna during the 

year 2010-2011. 9/2010-

2011/EE/PRD, Package No. 9//1. 

- 

১.৫৬ 

১.৫৬ 

 

২০/১২/২০১০ 

২১/০৩/২০১১ 

১৯/০৬/২০১১ 

১৯/০৬/২০১১ 

১০০% 

 
  
  ক্র ংক্রান্ত ঈগযাক্ত তথ্য ম থাগরাচনা মদো মা, রিররগত নুগভারদত প্যাগকজভগয ংখ্যা ঠিক যাো গর 

প্যাগকজভগক পুনে থেন কযা গগছ। পগর ররঅয  অযরিরর’য তগথ্য েড়রভর রযররেত । এছাড়া অযরিররগত 

িীজ  কারবাট থ প্যাগকজভ  ড়ক রভ থাণ প্যাগকগজয াগথ একরেত থাকগর ফাস্তফান ম থাগ তা অরাদা কযা গগছ। এ 

প্রগে রনফ থাী প্রগকৌরী ফগরন, ভাে ম থাগ প্রগাজগনয মপ্ররেগত প্যামকজভগ variation অনা । variation প্রস্তাফ 

প্রকে রযচারক নুগভাদন কগযন ফগর রতরন ফরত কগযন।  

 

১১।  ববঅয এ উল্পিবখত ফযাে ও গ্রগবতঃ 

                                                                                                                        (রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয বডবব/অযবডবব  এবডব/অযএবডব ফযাে টাকা ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০৬-০৭ ৫০.০০ ৪৭৩.৩৬ ৫০.০০ ৫০.০০ 

২০০৭-০৮ ১৬৩.৪৫ ২১৪.৬৩ ১৬৩.৪৫ ১৬৩.৪৫ 

২০০৮-০৯ ৭৯.৮৬ ৩৩৩.৭৬ ৭৯.৮৬ ৭৯.৮৬ 

২০০৯-২০১০ ৩০৯.৪৮ ২৫০.০০ ৩০৯.৪৮ ৩০৯.৪৮ 

২০১০-২০১১ ৭৪০.০০ ১০০০.০০ ৭৪০.০০ ৭৪০.০০ 

২০১১-২০১২ ১০০০.০০ ১০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১২-১৩ ১৭০০.০০ ৪০০.০০ ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ 

২০১৩-১৪ ১৫০০.০০ ১৩০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১৪-১৫ ২০০০.০০ ১৫৩২.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 

২০১৫-১৬ ১৭৬১.০০ ৩৭৩৬.৭৭ ১৭৬১.০০ ১৭৬১.০০ 

সভাট= ৯৩০৩.৭৯ ৯৪৪০.৫২ ৯৩০৩.৭৯ ৯৩০৩.৭৯ 

 
 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ।  

১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 
 



 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃবি ও ংল্পাধনঃ 

                                                                                                 (রে টাকা) 

 মভাদকার প্রাক্কররত ব্য 

ভর ০১/০৭/২০০৬ ল্পত ৩০/০৬/২০০৯ ৪৬৭৬.৫০ 

১ভ ফায ংল্পাধন ০১/০৭/২০০৬ ল্পত ৩১/১২/২০১২ ৯৩০৫.৭৪ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায ০১/০৭/২০০৬ ল্পত ৩০/০৬/২০১৪ - 

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ২ ফায ০১/০৭/২০০৬ ল্পত ৩০/০৬/২০১৫  

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ৩ ফায ০১/০৭/২০০৬ ল্পত ৩০/০৬/২০১৬  
 
   

১৩.২ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৬ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত ল্পয়ল্পছ ৯৩০৩.৭৯ রক্ষ টাকা মা 

নুল্পভাবদত ব্যয় ৯৩০৫.৭৪ রক্ষ টাকায ৯৯.৯৮%।  

    
১৪। প্রকে বযদ বনঃ  গত ২২/০৮/২০১৭ তাবযল্পখ অআএভআবড’য উ-বযচারক জনাফ জয়নার সভািা কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাল্পর ড়ক বফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উবস্থত বছল্পরন। বযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

বনম্নরূঃ 

 

১৪.১  ভূরভ রধগ্রণ: নুগভারদত রিরর নুমাী ৪২.৮৯ মক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ২৬৫.৩১ রে টাকায ংস্থান 

রছর। ররঅয নুমাী ৪২.৮৯ মক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ২৬৪.৩০ রে টাকা ব্য কযা গগছ।  জানা মা 

ফাঁগধযাট-েগযচয ড়কটিয বদঘ থু  ১২.৪৭৯ রকঃরভঃ। এয ভগে ১২.২২ রকঃরভঃ নতুন ড়ক রনভ থাগণয জন্য ভূরভ 

রধগ্যণ কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা, পরী ভাগেয ভে রদগ ড়কটি রনভ থাণ কযা গগছ। এটি একটি নতুন 

ড়ক। পূগফ থ এ স্থাগন মকান ড়ক রছর না। যাজফাড়ী-মোারন্দ মপযীঘাট  েগযচয এয ভগে মপযী মমাোগমাে 

কাম থকয কযায জন্য এ ড়কটি রনভ থাণ কযা । রকন্তু ফাঁগধয াট-েগযচয ড়ক রনভ থাণ কযা গর েগয চগয মকান 

মপযীঘাট রনরভ থত রন। থ থাৎ ফাঁগধয াট প্রাগন্ত নেযফাড়ী মপযীঘাগটয াগথ ংগমােকাযী ড়ক থাকগর েগয চয 

প্রাগন্ত মপযী রকংফা ন্য মকান ড়গকয ংগমাে মনআ। ড়কটি চগযয ভগে রদগ রেগ দ্মা নদীয কাছাকারছ রেগ 

মল গগছ। 

  

রচে-১: রনরভ থত ফাড়ীয  য মবগভন্ট  রচে-২: েগয চয প্রাগন্তয ড়গকয মল গন্ট  

 



 

১৪.২ ভাটিয কাজ:  নুগভারদত রিরর নুমাী 13.67 রঃঘঃ রভটায ভাটিয কাগজয জন্য 1760.70 রে টাকায 

ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ঈক্ত রযভাণ ভাটিয কাগজয জন্য ১৭৬০.৭০ রে টাকা ব্য কযা গগছ। 

রযদ থনকাগর মদো মা, জরভয মফি মরগবর গত প্রা ৫-৬রভ: ঈচু এভব্যাংকগভগন্টয ড়ক রনভ থাণ কযা গগছ। 

ড়কটিয কুাগযজগয প্রস্থ ৭.৩ রভটায। ৭.৩ রভটায প্রস্থ কুাগযজগয ঈব াগ অগযা ১.৫ রভটায কগয পট 

মাল্ডায যগগছ। পট মাল্ডাগয ম থাপ্ত ভাটি যগগছ মদো মা। এছাড়া ফল থাকাগর Settle কযা ফা গয মাা ভাটিয 

কাগজয জন্য মবগভগন্টয য  রতরযক্ত ভাটি স্তুকৃত কগয যাো গগছ।   

 

  

রচে-৩ নতুন রনরভ থত মবগভন্ট  পট মাল্ডায  রচে-৪: মবগভগন্টয য স্তুকৃত ভাটি  

 

১৪.৩ নতুন মেরক্সফর মবগভন্ট রনভ থাণ: রিরর নুমাী ১২.২২ রকগরারভটায নতুন মবগভন্ট রনভ থাগণয জন্য ১৪৩৩.৮৫ 

রে টাকায ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ১২.২২ রকঃরভঃ নতুন মবগভন্ট রনভ থাগণয জন্য ঈক্ত থ থ ব্য কযা 

গগছ। রযদ থগন মদো মা মম, গ্রাভ, পরী ভাে  চগযয ভে রদগ ড়কটি রনভ থাণ কযা গগছ। মভাট  ১২.৪৭৯ 

রক:রভ: ড়গকয ভগে ১২.২২ রক:রভ: নতুন এরাআনগভগন্টয য রনভ থাণ কযা গগছ ফগর রনফ থাী প্রগকৌরী ফরত 

কগযন। ড়গকয রধকাং মবগভন্ট  মাল্ডায েত থাকগর কগকটি স্থাগন াম্প্ররতক ফন্যা েরতগ্রস্থ গগছ। 

মচআগনজ ৩  ৪থ থ  রকঃরভঃ এ পট মাল্ডায মবগভন্ট েরতগ্রস্থ গগছ। রযদ থনকাগর মদো মা, 

প্যারাাআরিং কাজ কগয াম্প্ররতক ফন্যা সৃি মঢঈগয অঘাত গত মবগভন্ট যো কযায  মচিা কযা গগছ। 

এছাড়া ফালু বরতথ রজ ব্যাে রদগ মলা যোয কাজ কযা গগছ।  প্ররতগফদন প্রস্তুতকারীন ভগ রনফ থাী প্রগকৌরী 

ফরত কগযন ফন্যা েরতগ্রস্থ ং আগতাভগে মভযাভত কযা গগছ।  

 



 

  

রচে-৫  ৬: নতুন রনরভ থত মবগভন্ট  

  

রচে-৭  ৮:  ম্প্ররতক ফন্যা েরতগ্রস্থ মবগভন্ট  

 

১৪.৪ াগপথরং: রিরর নুমাী ১২.২২ রকগরারভটায রফটুরভনা াগপথরং এয জন্য ৪৩৮.৬০ রে টাকায ংস্থান যাো 

। ররঅয নুমাী ১২.২২ রকঃরভঃ রফটুরভনা াগপথরং এয জন্য ৪৩৮.৬০ রে টাকা ব্য কযা গগছ। 

রযদ থগন মদো মা, পুগযা ১২.২২ রকঃরভঃ ব্যাী াগপথরং কযা গগছ । ড়গকয রধকাং াগপথ বার অগছ। 

তগফ জুন ২০১৫ এ ৮ভ-৯ভ রকঃরভঃ এ ম্পারদত প্যাগকগজয অতা কাগ থটিং েরতগ্রস্থ গগছ। রযদ থনকাগর 

ঈক্ত ংগ রফবােী মভযাভত কাজ চরভান মদো মা। রযদ থগনয যফতী ১ প্তাগয ভগে Correction ভাপ্ত 

গফ ফগর রনফ থাী প্রগকৌরী ফরত কগযন।  

 

  

রচে-৯: নতুন রনরভ থত মবগভগন্টয ং রচে-১০: Defect Liability Correction  

 

 



 

১৪.৫  াআন রেন্যার, রকঃরভঃ মাি, োআি মাি: রিররগত ২০.০০ রে টাকা াআন, রেন্যার, রকঃরভঃ মাি  োআি 

মাি স্থাগনয ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ২০.০০ রে টাকা ব্যগ াআন, রেন্যার রকঃরভঃ মাি স্থান 

কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা, ড়গকয রফরবন্ন স্থাগন রফগল কগয ফাজায ংগ ড়গকয ফাঁক  মরাকারগ 

াআন রেন্যার স্থান কযা গ তগফ তা ম থাপ্ত ন ফগর প্রতীভান । এছাড়া ড়গকয ফাক  িীজ/কারবাগট থয 

ংগমাে ড়গকয ংখ্য োআি মাি স্থান কযা গগছ।  

 

  

রচে-১১: নতুন রনরভ থত মবগভন্ট এভন একটি ং রচে-১২: মবগভগন্ট পট মাল্ডাগযয স্বেতা 

 

১৪.৬ অযরর িীজ রনভ থাণ: রিরর নুমাী ২৯১৩.৬৮ রভটায অযরর িীজ (৩টি) রনভ থাগণয জন্য ৩৬৪.২১ রে টাকায 

ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ২৯১৩.৬৮ রভটায অযরর িীজ (৩টি) রনভ থাগণয জন্য ৩৬৪.২১ রক্ল টাকা 

ব্য কযা গগছ। রযদ থগন জানা মা, ড়গকয ২+০৬৬ রক:রভ: গত ২+১৭৭ রক:রভ: এ ১১১.২৭ রভটায, মচআগনজ 

৫+০৭৯ রকঃরভঃ গত ৫+১১৫ রক:রভ: এ ৩৬.৬০ রভঃ এফং মচআগনজ ৬+৬৩৫ রক:রভ: গত ৫+ ৮৫১ রক:রভ: এ 

২১৬.৩৪ রভটায বদগঘ থু য ৩টি রর োি থায মতু রনভ থাণ কযা গগছ। মতু রতনটিয কুাগযজগ ৯.২০ রভটায। িীজ 

এুাগপ্রাগচ ম থাপ্ত যোপ্রদ কাজ কযা রন। তাআ ফন্যায মঢঈগয অঘাগত িীজ এুাগপ্রাগচয ভাটি গয মমগত মদো মা। 

রনফ থাী প্রগকৌরী ফরত কগযন ড়গকয ৫ভ, ৬ষ্ঠ, ৭ভ, ৮ভ, ৯ভ, ১০ভ  ১১তভ  ১২তভ  রকঃরভঃ ড়গকয 

একাগ যোপ্রদ কাগজয ংস্থান যাো গর িীগজয ংগমাে ড়ক যো ম থাপ্ত যোপ্রদ কাগজয ংস্থান যাো 

রন ফগর তা কযা মারন। পগর যোপ্রদকাজ রফীন ড়কাংগ মবগভগন্টয পট মাল্ডায মফী েরতগ্রস্ত গত 

মদো মা। 

 



 

  

রচে-১৩:  মচআগনজ ৬+৪০০ এ রনরভ থত অযরর মতু।  রচে-১৪: মবগভগন্ট পট মাল্ডাগযয স্বেতা 

 

১৪.৭ অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাণ: রিরর নুমাী ৩২ রভটায অযরর ফক্স কারবাট থ (৩টি) রনভ থাগণয জন্য ১৬০.০০ 

রে টাকায ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ৩০ রভটায অযরর ফক্স কারবাট থ (৩টি) রনভ থাগণয জন্য ১৬০.০০ 

রে টাকা ব্ম কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা, ০৩টি অযরর ফক্স কারবাট থ  রনভ থাণ কযা গগছ। রনফ থাী 

প্রগকৌরীয প্রদি তথ্য ভগত ড়গকয মচআগনজ ০০০+৫১৬ রকঃরভঃ গত ০০০+৫২২ রক:রভ:  এ ৬রভটায, মচআগনজ 

৩+৩৬৬ রকঃরভঃ গত ৩+৩৭২ রক:রভ: এ ৬ রভঃ এফং মচআগনজ ৭+১০০রক:রভ: গত ৭+১০৬ রক:রভ: এ ৬ রভটায 

বদগঘ থু য ৩টি অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাণ কযা গগছ। কারবাট থ ৩টি রনভ থাণ কযা গগছ মদো মা। কারবাট থ ৩টিয 

রনচ রদগ ারন প্রফারত গত মদো মা।  

 

 

 

     রচে-১৫: নতুন রনরভ থত অযরর কারবাট থ  রচে-১৬: কারবাগট থয ংগমাে ড়গক স্থারত োআি মাি 

 
 

১৪.৮ যোপ্রদ কাজ: রিরর নুমাী ৯৭৬৫৩.৫৪ ফে থ রভটায টারপথং এয জন্য ১৫.৯২ রে টাকা এফং ২১৬৪৪৭.০০ ফে থ 

রভটায রর ব্লক  রজ মটক্সটাআর রদগ রিক ম্যাগট্ররং এয জন্য ২২৩৫.৪৮ রে টাকায ংস্থান যাো । 

ররঅয নুমাী ৯৭৬৫৩.৫৪ ফে থ রভটায টারপথং এয জন্য ১৫.৯২ রে টাকা এফং ২১৬৪৪৭.০০ ফে থ রভটায রর 

ব্লক  রজ মটক্সটাআর এয জন্য ২২৩৫.০৯ রে টাকা ব্য কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা ড়গকয রফরবন্ন 



 

মচআগনগজ রর ব্লক রদগ যোপ্রদ কাজ কযা গগছ। ঈক্ত যোপ্রদ কাজ েত অগছ।  রকছু স্থাগন রর ব্লগকয 

ভামঝ পাঁক বতযী গগছ। তগফ মম কর স্থাগন রর ব্লক ফা যোপ্রদ কাজ কযা রন তায রকছু রকছু ংগ রফগল 

কগয মঢঈগয প্রগকৌ মফী স্থানভগ মাল্ডায েরতগ্রস্থ গগছ।  

 

  

রচে-১৭: রর  ব্লক দ্বাযা যোপ্রদ কাজ  রচে-১৮: ভান রর ব্লক  

 

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

 

বযকবেত উল্পেশ্য জবন 

প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা-ফাঁল্পধযাট সথল্পক খল্পয়যচয ম বন্ত 

ড়ক ংল্পমাগ স্থান; সপযী ল্পথ দূযত্ব হ্রা কযায রল্পক্ষয 

খল্পয়যচল্পয স্থায়ী সপযীঘাট স্থানান্তয এফং জনগল্পণয সপযী 

াযাাল্পয সবাগাবন্ত দূয সপযী চরাচর ব্যয় হ্রা।  

প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর ফাঁল্পধযাট সথল্পক খল্পয়যচয ম বন্ত 

ড়ক ংল্পমাগ স্থাবত ল্পয়ল্পছ বকন্তু খল্পয়যচল্পয স্থায়ী সপযীঘাট 

স্থানান্তয য়বন। এত প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্য অংবকবাল্পফ উল্পেল্পশ্য 

ল্পয়ল্পছ।   
  

 

১৬। উল্পেশ্য বজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয অংবক উল্পেশ্য বজবত ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাবদত কাজ আল্পতাভল্পধ্য ড়ক ও জনথ বধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রবযত ববঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়বন।  

 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

 

১৯.১ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন ১০ ফছল্পয ১৭ (ল্পতয) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা ল্পয়ল্পছ; 

১৯.২ ব্য বৃরদ্দ ব্যরতগযগক প্রকেটিয ফাস্তফান মভাদ ৪ (চায) দপা (জুন ২০১৬ ম থন্ত) বৃরি কযা  এফং প্রকেটি ০১ 

(এক) ফায ংগাধন কযা ;  

১৯.৩ প্রকেটিয ঈগদ্দশ্য রছর ফাঁগধয মথগক েগয চয ম থন্ত ংগমাে ড়ক স্থান এফং মপযী গথয দ্রুত হ্রা কযায রগেু 

েগয চগয স্থাী মপযীঘাট স্থানান্তয। প্রকেটি ফাস্তফাগনয পগর ফাঁগধয াট গত  েগয চয ম থন্ত ংগমাে ড়ক 



 

স্থারত গগছ রকন্তু েগয চগয দ্যাফরধ মপযীঘাট স্থানান্তরযত রন।  এগত প্রকগেয অংরক ঈগদ্দশ্য রজথত 

গগছ; 

১৯.৪ ড়ল্পকয বধকাং স্থাল্পন কাল্প বটিং বার অল্পছ। তল্পফ কল্পয়কটি স্থাল্পন বফল্পলকল্পয ৮ভ বক:বভ: এ কাল্প বটিং ক্ষবতগ্রস্ত 

ওয়ায় বফবাগীয় সভযাভত কাজ চরভান যল্পয়ল্পছ; 

১৯.৫  ড়গকয রধকাং মবগভন্ট  মাল্ডায েত থাকগর কগকটি স্থাগন রফগলকগয ড়গকয ৩  ৪থ থ  রকঃরভঃ 

এ পট মাল্ডায মবগভন্ট েরতগ্রস্থ গগছ; 

১৯.৬ ফন্যায় ক্ষবতগ্রস্থানভ ব্যবতত প্রায় কর স্থাল্পন ড়ল্পকয দুআ াল্প  ১.৫ বভটায কল্পয পট সাল্ডায যল্পয়ল্পছ; 

১৯.৭ রিররগত নুগভারদত প্যাগকজভগক variation এয ভােগভ পুনে থেন কযায পগর ররঅয  অযরিরর’য 

তগথ্য েড়রভর রযররেত । রকন্তু variation নুগভাদগনয রফলটি রিররগত প্ররতপররত রন; এছাড়া ক্র 

রযকেনা ঈগেরেত ১-৬ নং প্যাগকগজয কাজ ঠিকাদায মথাভগ ভাপ্ত না কযা চুরক্তয মভাদ বৃরি কযা গগছ; 

এফং 

১৯.৮ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়বন। 

 

 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন ১০ ফছল্পয ১৭ (ল্পতয) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা ল্পয়ল্পছ। ঘন ঘন প্রকে বযচারক 

ফদরর গর গনক মেগে প্রকে ফাস্তফায়ন ত্বযাবিত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় বফলয়টি 

গুরুল্পত্বয াল্পথ বফল্পফচনা কল্পয বরফষ্যগত গৃীতব্য প্রকগে প্রকে ফাস্তফানকারীন ভগয জন্য একজন প্রকে রযচারক 

রনগাগেয  প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্রণ কযল্পফ; 

 

২০.২ ববফষ্যল্পত প্রকে গ্রল্পণয সক্ষল্পত্র প্রকগেয ফাস্তফান মভাদ বৃরি রযায কযায রগেু মথামথ যীো রনযীোয 

ভােগভ প্রকে গ্রণ কযগত গফ;  

২০.৩ প্রকেটি ফাস্তফাগনয পগর ফাঁগধয াট গত েগয চয ম থন্ত ংগমাে ড়ক স্থারত গর েগয চগয দ্যাফরধ 

মপযীঘাট স্থানান্তরযত রন। এগত প্রকগেয অংরক ঈগদ্দগশ্য রজথত গমছ। এ রফলগ ড়ক রযফন  ভাড়ক 

রফবাে ব্যাো প্রদান কযগফ; 
 

২০.৪ সম কর স্থাল্পন বফল্পল কল্পয ৮ভ বক:বভ: এ কাল্প বটিং ক্ষবতগ্রস্ত ওয়া ংল্প দ্রুত বফবাগীয় সভযাভত কাজ ম্পন্ন 

কযল্পত ল্পফ; 

২০.৫  াম্প্রবতক ফন্যায় ড়ল্পকয ৩  ৪থ থ  রকঃরভঃ এ পট মাল্ডায েরতগ্রস্থ মবগভন্ট  মাল্ডায পুগযাপুরয 

মভযাভগতয ব্যফস্থ গ্রণ কযগত গফ; 

২০.৬ রিররগত নুগভারদত প্যাগকজভগক variation এয ভােগভ পুনে থেন কযায পগর ররঅয  অযরিরর’য 

তগথ্য েড়রভর রযররেত । variation এয রফলগুগরা মকন ংগাধগনয ভােগভ রিররগত ন্তভু থক্ত কযা রন 

তায ব্যাখ্যা প্রদান কযগত গফ;  

২০.৭ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ; এফং 

২০.৮ নুল্পেদ ২০.১ ল্পত ২০.৭ এয বফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআবডল্পক ফবত কযল্পফ। 



 

মভাগতপুয-রংোআয-ভারনকেি ড়গকয রফরবন্ন রকগরারভটাগয ৮টি রর োি থায মতু  ২টি অযরর ফক্স 

কারবাট থ রনভ থাণ (১ভ ংগারধত) -ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : মভাগতপুয-রংোআয-ভারনকেি ড়গকয রফরবন্ন রকগরারভটাগয ৮টি রর োি থায 

মতু  ২টি অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাণ (১ভ ংগারধত)। 
২। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ :  ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : ভারনকেি মজরায রংোআয এফং ভারনকেি দয।      

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য %) 

রতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ংল্পাবধত ভর ১ভ ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৯৭৭.৩৬ ৬৩৩৪.৪১ ৬০৯০.০০ ০১-১২-২০১০ 

সথল্পক  

৩১-১২-২০১২ 

০১-১২-২০১০ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৬ 

০১-১২-২০১০ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৬ 

১২২.৩৫% 

 

২৭৪.৮০% 

মনাট: প্রকেটি ংগারধত নুগভারদত ব্য  মভাগদ ফাস্তফারত গগছ।   

 

৬.০। প্রকল্পেয টভূবভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভূরভ: ড়কটিয মভাগতপুয-রংোআয-ভারনকেি ড়কটি একটি অঞ্চররক ভাড়ক (R-504)। ঢাকা-অরযচা 

জাতী ভাড়গকয ১৯তভ রক:রভ: মথগক শুরু গ ভারনকেি গয মল গগছ। মভাট বদঘ থু  ৩২ রক:রভ: ড়কটি 

এক ভ ঢাকা-রদেী গ্রান্ড ট্রাঙ্ক মযাগিয ং রগগফ ব্যফহৃত গতা। ফতথভাগন এটি ঢাকা-অরযচা ভাড়গকয রফকে 

ড়ক রাগফ ব্যফহৃত গে। ভারনকেি দয, রযযাভপুয  রংোআয ঈগজরায জনাধাযণ তাগদয ঈৎারদত 

কৃরলণ্য ন্যান্য ভারাভার এ ড়ক গথ ঢাকা মদগয ন্যান্য ঞ্চগর  রযফন কগয থাগক। এ ড়গক 

আগতাপূগফ থ রনরভ থত অযরর মতু/কারবাট থ এফং মফআরী মতু যগগছ মা তুন্ত ঝুঁরকপূণ থ গ গড়। এ রযগপ্ররেগত 

ড়কটিগত ৮টি রর োি থায মতু রনভ থাণ এফং ২টি অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাগণয জন্য প্রকে প্রস্তাফ রযকেনা 

করভগনয মবৌত ফকাোগভা রফবাগে মপ্রযণ কযা গর রআর বায রিাগন্তয অগরাগক প্রকেটি ফাস্তফাগনয ঈগদ্যাে 

গ্রণ কযা ।  

 

৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকগেয ভর ঈগদ্দশ্য গরা মভাগতপুয-রংোআয-ভারনকেি ড়গকয রফরবন্ন রকগরারভটাগয ৬টি রর 

োি থায/অযরর মতু রনভ থাগণয ভােগভ রনযফরেন্ন ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা স্থান। 
 

 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 

 ভূরভ রধগ্রণ-২.৩৯৩ মক্টয; 

 ভাটিয কাজ ২.২৪ রঃ ঘঃরভঃ; 

 এুাগপ্রাচ ড়ক াগপথরং মেরক্সফর মবগভন্ট রনভ থাণ ৩.৯১২ রকঃরভঃ; 

 িাআবাযন মযাি রনভ থাণ-৭৬২ রভটায; 



 

 রর োি থায িীজ রনভ থাণ-৩৫৩.৫৪২ রভটায (৬টি); 

 কারবাট থ রনভ থাণ-২৩.৩৫ রভটায (৪টি) । 

 

৮।  ববঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

 Revenuecc Component       

57.  Stationary  L.S L.S 1.00 -- -- 

58.  Sublication & Tendering  L.S L.S 2.00 -- -- 

59.  Survey & Design  L.S L.S 12.00 -- -- 

 Sub total -- -- 15.00 -- -- 

 Capital Component      

 Land Acquistion/ Purchase 

of Land & Landed 

Properties of Assets  

     

60.  Land Acquistion  Hector  2.393 1512.00 2.393 

(100%) 

1479.77 

(97.86%) 

 Civil Work       

61.  Earth Work on approach 

Road  

Lac 

cum  

2.24 468.43 2.183 

(97.45%) 

407.48 

(87%) 

62.  Construction Flexible 

Pavement (for appoach 

Road) 

Km  3.912 1010.54 3.912 

(100%) 

951.23 

(94.13%) 

63.  Construction of Diversiton 

Road  

M 762.00 177.22 762.00 

(100%) 

177.22 

(100%) 

64.  Construction of PC Girder 

Bridge (6 Nos) 

M 353.542 2803.72 353.542 

(100%) 

2787.92 

(99.43%) 

65.  Construction of RCC Box 

culvert (4nos) 

M 23.35 216.29 23.35 

(100%) 

216.29 

(100%) 

66.  Construction of Saucer 

Drain  

M 1260 18.82 1260 

(100%) 

18.82 

(100%) 

67.  Protection work (CC Block 

with Geo-textiel)  

Sqm 5040 8.72 5040 

(100%) 

8.72 

(100%) 

 Traffic Sign & Guide 

Post  

     

68.  Concerete (Guide) Post & 

Demarcation Pillar  

Nos  1000 29.51 1000 

(100%) 

29.51 

(100%) 

69.  Traffic Sign, Signa Post  L.S  -- 13.04 -- 13.04 

(100%) 

70.  Physical Contingency  -- -- -- -- -- 

71.  Price Contingency (5%) -- -- 61.12 -- -- 

 Grand Total=   6334.41  6090.00 

(96.14% 

 



 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী দাবয়ল্পত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন মমােদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
41.  Mr. Shahabuddin Khan 

Addl. Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- খন্ডকারীন 09/02/2010  02/02/2011 

42.  Mr. Md. Abdul Quadus 

Addl. Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- খন্ডকারীন 02/02/2011 10/01/2012 

43.  Mr. Mofizul Isalm  

Addl. Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- খন্ডকারীন 12/01/2012 30/01/2013 

44.  Mr. Md. Habibul Haque  

Addl. Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- খন্ডকারীন 26/02/2013 09/07/2014 

45.  Mr. Md. Aftab Hossain Khan  

Addl. Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- খন্ডকারীন 09/07/2014 24/12/2015 

46.  Mr. Md. Abdus Salam 

Addl. Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- খন্ডকারীন 24/12/2015 প্রকে ভারপ্ত ম থন্ত  

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী ভর পূতব কাজ ৪ টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান বছর। ববঅয এ  

উল্পিবখত তথ্যানুমায়ী ৭ টি প্যাগকগজয অতা পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গগছ। দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য 

বনম্নরূ: 

 

Description of procurement 

(Goods/works/Consultancy 

as per bid document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in Corer Taka) 
Tender/Bid/Proposal 

Date of Completion of 

works/Services and supply 

of Goods 

As per 

DPP 

(Revised

) 

Contract

ed value 

(Revised
) 

Invitation 

date 

Contract 

Signing/L.C

. Opening 

date 

As per 

contract & 

Approved 

revised 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Construction of 74.00m 

Long PC Girder Bridge 

(Galakata) at 9
th
 km 

(Bridge no,9/1) of 

Hemayetpur-Singair-

Manikgonj Road 

4.77 4.76 31/8/2014 21/12/2014 21/12/2015 

30/03/2016 

29/03/201

6 

2. Construction of 

102.00m Long PC 

Girder Kitingchar 

Bridge at 12
th
 km 

(Bridge no,12/1) of 

Hemayetpur-Singair-

Manikgonj Road  

7.95 8.36 08/3/2012 02/09/2012 03/09/2013 

30/06/2015 

29/06/201

5 



 

Description of procurement 

(Goods/works/Consultancy 

as per bid document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in Corer Taka) 
Tender/Bid/Proposal 

Date of Completion of 

works/Services and supply 

of Goods 

As per 

DPP 

(Revised

) 

Contract

ed value 

(Revised
) 

Invitation 

date 

Contract 

Signing/L.C

. Opening 

date 

As per 

contract & 

Approved 

revised 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Construction of 51.00 

m long P.C. Girder 

Azimpur Bridge 

(Bridge no.13/1) at 

13rd km 

4.11 3.70 24/6/2013 18/11/2013 21/11/2014 

15/06/2015 

10/06/201

5 

4. Construction of 37.10 

m long R.C.C. Girder 

Bridge (Gradia 

Brodge) at 21
st
 km  

 

 

3.84 3.11 24/6/2013 18/11/2013 18/11/2014 

15/04/2015 

08/04/201

5 

5. Construction of 46.442 

m long P.C. Girder 

Bridge at 29
th
 km  

(Nayakandi Bridge) 

in/c. flexible pavement 

& earth work at Jarina 

College to Bewtha ghat 

River Bank at 31
st
 km 

12.81 12.81 26/5/2013 19/12/2013 15/09/2014 

31/12/2015 

05/12/201

5 

6. Construction of 43.00m 

Long PC Girder 

Kitingchar Bridge 

(Rishipara) at 16
th
 km 

(Bridge no,16/1) and 

Flexible Pavement at 

8
th
 km (p) (Bhum 

Dakshin Bridge area) 

of Hemayetpur-

Singair-Manikgonj 

Road 

4.41 3.46 4/12/2014 24/02/2015 26/11/2015 

23/04/2016 

23/04/201

6 

7. Construction of 

widening the existing 

pavement (4-Lane) 

including 2 nos box 

Culvert at 33
rd

 (p) & 

34
th
 (p) km (Manikgonj 

Town Portion) of 

Hemayetpur-Singair-

Manikgonj Road under 

Manikgon Road 

Division during the year 

2014-2015. 

7.03 6.81 04/2/2015 17/06/2015 14/12/2015 

30/05/2016 

30/05/201

6 

    

 



 

১১।  ববঅয এ উল্পিবখত ফছযবববত্তক ফযাে ও ব্যয়:                                                          (রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয 
বডবব নুমায়ী  

ফযাে 
এবডব/অযএবডব ফযাে টাকা ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০-১১ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০১১-১২ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ 

২০১২-১৩ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১৩-১৪ ১৯০০.০০ ১৯০০.০০ ১৯০০.০০ ১৯০০.০০ 

২০১৪-১৫ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ 

২০১৫-১৬ ১৬১৫.০০ ১৬১৫.০০ ১৬১৫.০০ ১৬১৫.০০ 

সভাট= ৬০৯০.০০ ৬০৯০.০০ ৬০৯০.০০ ৬০৯০.০০ 

  
 

 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ।  

 

১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃবি ও ংল্পাধনঃ ভর প্রকেটি ৪৯৭৭.৩৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যল্পয় বডল্পম্বয,২০১০ ল্পত 

বডল্পম্বয, ২০১২ সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য গত ০৪/০১/২০১১ তাবযল্পখ নুবষ্ঠত একল্পনক বায় নুল্পভাবদত য়। ভূবভ 

বধগ্রল্পণ বতবযক্ত ভয় ব্যয় ওয়ায কাযল্পণ ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন সভয়াদ বডল্পম্বয, ২০১৩ ম বন্ত 

১ফছয বৃবি কযা য় এফং যফতীল্পত ভূবভ বধগ্রণ ব্যয় বৃবিয কাযল্পণ (২২ জুন, ২০১৪ তাবযল্পখ) বডবআব বায 

সুাবযক্রল্পভ বফল্পল ংল্পাবধত নুল্পভাবদত ৫৯৩১.৩৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যল্পয় ফাস্তফায়ল্পনয সুাবয কযা য়। 

এযয ২৭ সভ ২০১৫ তাবযল্পখ সভাট ৬৩৩৪.৪১ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যল্পয় জুন, ২০১৫ ম বন্ত বনধ বাযণপূফ বক প্রকেটি ১ভ 

ফায ংল্পাধন কযা য়। যফতীল্পত ২য় ফায ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন এক ফছয বৃবি কল্পয জুন, ২০১৬ 

ম বন্ত বনধ বাযণ কযা য়। 

                                                                                            (রে টাকা) 

 মভাদকার প্রাক্কররত ব্য 

ভর নুগভারদত ৩১/১২/২০১০ ল্পত ৩১/১২/২০১২ ৪৯৭৭.৩৬ 

রফগল ংগাধন (রিরআর বায সুারযক্রগভ) -- ৫৯৩১.৩৬ 

১ভ ফায ব্য বৃরি ব্যরতগযগক মভাদ বৃরি ৩১/১২/২০১০ ল্পত ৩০/০৬/২০১৩ -- 

১ভ ংগাধন ৩১/১২/২০১০ ল্পত ৩০/০৬/২০১৫ ৬৩৩৪.৪১ 

২ ফায ব্য বৃরি ব্যরতগযগক মভাদ বৃরি ৩১/১২/২০১০ ল্পত ৩০/০৬/২০১৬ -- 
 
   

১৩.২ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৬ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত ল্পয়ল্পছ ৬০৯০.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুল্পভাবদত প্রাক্কবরত ব্যল্পয়য ৯৬.১৪% এফং ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 

৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ১৬/০৯/২০১৭ তাবযল্পখ অআএভআবড’য বযচারক খন্দকায সভাাম্মদ অরী (উ-বচফ) কর্তবক 

প্রকেটি ল্পযজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাল্পর ড়ক বফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উবস্থত বছল্পরন। বযদ বন 

ম বল্পফক্ষণ বনম্নরূঃ 



 

১৪.১  ভূরভ হুকুভ দের:  নুগভারদত অযরিররগত ২.৩৯৩ মক্টয ভূরভ হুকুভ দের কযায রগেু ১৫১২.০০ রে টাকায 

ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ রিররয ংস্থান নুমাী ২.৩৯৩ মক্টয ভূরভ হুকুভ দের কযা গগছ এফং এ 

োগত ফযাদ্দকৃত গথ থয রফযীগত ১৪৭৯.৭৭ রে টাকা ব্য কযা গগছ। এ োগত অরথ থক গ্রেরত ৯৭.৮৬% গর 

ফাস্তফ গ্রেরত ১০০% গগছ ভগভ থ ররঅয এ ঈগেে কযা গগছ।  

১৪.২ এগপ্রাচ ড়ক ভাটিয কাজ: নুগভারদত অযরিররগত ২.২৪ র. ঘ. রভটায এগপ্রাচ ড়গক ভাটিয কাগজয জন্য 

৪৬৮.৪৩ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ২.১৮ রে ঘন রভটায ভাটিয কাজ কযা গগছ এফং এ োগত 

ফযাদ্দকৃত গথ থয রফযীগত ৪০৭.৪৮ রে টাকা ব্য কযা গগছ। এ োগত অরথ থক গ্রেরত ৮৭% এফং ফাস্তফ 

গ্রেরত ১০০% গগছ ভগভ থ ররঅয এ ঈগেে কযা গগছ। 

১৪.৩ মেরক্সফর মবগভন্ট রনভ থাণ (এগপ্রাচ ড়ক): নুগভারদত অযরিররগত ৩.৯১২ রক: রভ: মেরক্সফর মবগভন্ট রনভ থাণ 

(এগপ্রাচ ড়ক) ফাফদ ১০১০.৫৪ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ৩.৯১২ রক: রভটায মেরক্সফর মবগভন্ট 

রনভ থাণ (এগপ্রাচ ড়ক) কাজ কযা গগছ এফং এ োগত ফযাদ্দকৃত গথ থয রফযীগত ৯৫১.২৩ রে টাকা ব্য কযা 

গগছ। এ োগত অরথ থক গ্রেরত ৯৪.১৩% এফং ফাস্তফ গ্রেরত ১০০% গগছ ভগভ থ ররঅয এ ঈগেে কযা 

গগছ। 

  

রচে-১ : এগপ্রাচ মযাগিয মরায যীো কযা গে (ফাগভ), রনরভ থত এগপ্রাচ মযাি (িাগন)। 

 

রচে-২ : এগপ্রাচ মযাগিয েরতগ্রস্ত একাং। 

 



 

১৪.৪ রফকে ড়ক রনভ থাণ (১০টি): নুগভারদত অযরিররগত ড়ক ঈন্নগনয জন্য ৭৬২ রভটায রফকে ড়ক রনভ থাণ ফাফদ 

১৭৭.২২ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ৭৬২ রভটায রফকে ড়ক রনভ থাণ কযা গগছ এফং এোগত 

ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ। এ োগত অরথ থক গ্রেরত এফং ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 

 

১৪.৫ রর োি থায রিজ রনভ থাণ (৬টি): নুগভারদত অযরিররগত ড়ক ঈন্নগনয জন্য ৩৫৩.৫৪ রভটায ৬টি রর োি থায 

রিজ রনভ থাণ ফাফদ ২৮০৩.৭২ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ৬টি রর োি থায রিজ রনভ থাণ কযা গগছ 

এফং এোগত ফযাদ্দকৃত গথ থয রফযীগত ২৭৮৭.৯২ রে টাকা ব্য মদোগনা গগছ। এ োগত অরথ থক গ্রেরত 

৯৯.৪৩% এফং ফাস্তফ গ্রেরত ১০০% গগছ ভগভ থ ররঅয এ ঈগেে কযা গগছ। 

 

  

রচে-৩ : নফরনরভ থত রিজ (ফাগভ) রফগেয রনগচয রবঈ (িাগন)। 

 

 

রচে-৪ : পুগযাগনা ফীগজয একাং (ফাগভ), নফরনরভ থত রিজ (িাগন) 

 

১৪.৬ অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাণ (৪টি): নুগভারদত অযরিররগত ড়ক ঈন্নগনয জন্য ২৩.৩৫ রভটায ৪টি অযরর 

ফক্স কারবাট থ রনভ থাণ ফাফদ ২১৬.২৯ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ৪টি অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাণ 

কযা গগছ এফং এোগত ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ। এ োগত অরথ থক গ্রেরত এফং ফাস্তফ গ্রেরত 

১০০%। 



 

 

রচে-৫ : নফরনরভ থত মতা কারবাট থ-২ ার্শ্থ ং 
 

১৪.৭ ায মেন রনভ থাণ: নুগভারদত অযরিররগত ড়ক ঈন্নগনয জন্য ১২৬০ রভটায ায মেরন রনভ থাণ ফাফদ ১৮.৮২ 

রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ঈরেরেত কাজ ম্পন্ন কযা গগছ এফং এোগত ফযাদ্দকৃত গথ থয 

পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ। এ োগত অরথ থক গ্রেরত এফং ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 

 

১৪.৮ যোপ্রদ কাজ (রর ফক্স  রজ মটক্সটাআর): নুগভারদত অযরিররগত ড়ক ঈন্নগনয জন্য যোপ্রদ কাজ ফাফদ 

(রর ফক্স  রজ মটক্সটাআর ৫০৪০ ফে থফুট) ৮.৭২ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ৮.৭২ ফে থ রভটায 

যোপ্রদ কাজ কযা গগছ এফং এোগত ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ। এ োগত অরথ থক গ্রেরত এফং 

ফাস্তফ গ্রেরত ১০০% গগছ ভগভ থ ররঅয এ ঈগেে কযা গগছ। 

 

 

রচে-৬ : রর ব্লগকয েরতগ্রস্ত একাং। 

 

রচে-৭ : রর ব্লগকয ঈয জন্মাগনা োছারা/ঘা। 

 



 

১৪.৯ ট্রারপক াআন এন্ড োআি মাস্ট: নুগভারদত অযরিররগত ড়ক ঈন্নগনয জন্য ৫০৪০ ফ: রভটায ট্রারপক াআন এন্ড 

োআি মাস্ট রনভ থাণ ফাফদ ৮.৭২ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ৫০৪০ ফ: রভটায ট্রারপক াআন এন্ড 

োআি মাস্ট রনভ থাণ কযা গগছ এফং এোগত ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ। এ োগত অরথ থক গ্রেরত 

এফং ফাস্তফ গ্রেরত ১০০% গগছ ভগভ থ ররঅয এ ঈগেে কযা গগছ। 

 

১৪.১০ রপরজকুার  প্রাআ করন্টনগজরি: রপরজকুার  াআ করন্টনগজরি োগত মকান থ থ ব্য মদোগনা রন।  

 

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

 

বযকবেত উল্পেশ্য জবন 

প্রকগেয ভর  রযকরেত ঈগদ্দশ্য গরা মভাগতপুয-

রংোআয-ভারনকেি ড়গকয রফরবন্ন রকগরারভটাগয ৬টি 

রর োি থায  ৪টি অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাগণয ভােগভ 

রনযফরেন্ন ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা স্থান কযা। 

প্রকগেয ভর  রযকরেত ঈগদ্দশ্য নুমাী মভাগতপুয-

রংোআয-ভারনকেি ড়গকয রফরবন্ন রকগরারভটাগয ৬টি রর 

োি থায  ৪টি অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাণ কযা গগছ এফং 

এয পগর ঈরেরেত ড়গক রনযফরেন্ন মমাোগমাে ব্যফস্থা 

স্থারত গগছ। 
 

 

১৬। উল্পেশ্য বজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ  বডববয ংস্থান নুমায়ী প্রকল্পেয উল্পেশ্য বজবত ল্পয়ল্পছ ফল্পর 

প্রতীয়ভান য়। 

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাবদত কাজ আল্পতাভল্পধ্য ড়ক ও জনথ বধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৮।  Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রবযত ববঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায়, প্রকেটিয সকান Internal ও External Audit 

ম্পন্ন কযা য়বন।  

 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১ প্রকেটি ফাস্তফায়নকারীন ভল্পয় ১ ফায ংল্পাধন এফং ২ ফায সভয়াদ বৃবি কযা ল্পয়ল্পছ এফং নুল্পভাবদত ভল্পয়য ভল্পধ্য 

কাজ ম্পন্ন ল্পরও যক্ষাপ্রদ কাল্পজয জন্য বকছুটা সদযী ল্পয়ল্পছ; 

১৯.২ ব্রীজগুল্পরাল্পত বব িক ও বজও সটক্সটাআর বদল্পয় যক্ষাপ্রদ কাজ কযা ল্পয়ল্পছ। সকান সকান জায়গায় যক্ষাপ্রদ িল্পক 

ঘা/গাছ জল্পন্ িল্পক পাটল্পরয সৃবি ল্পয়ল্পছ।  

১৯.৩ সগযাবদয়া সতুয াল্প পুযল্পনা সতুয বগ্াং থাকায কাযল্পণ াবনল্পস্দাত ফাধপ্রাপ্ত ল্পয়ল্পছ সতু যক্ষাপ্রদ ংল্প অঘাত 

কযল্পছ এল্পত সতুয িল্পকয বকছু ং ক্ষবতগ্রস্ত ল্পয়ল্পছ।  

১৯.৪ প্রগাজনী ংখ্যক োআি মাষ্ট/কনরক্রট মাি স্থান কযা গগছ। তগফ ম থাপ্ত ট্রারপক াআন মদা রন। মকান 

মকান জাোয োআি মাি মবগে মেগছ। 

১৯.৫    বৃরিয কাযগণ মেযারদা কারবাট থ-২ এয াগয ভাটি গয রেগ েগতথয সৃরি গগছ।  

১৯.৬  মতুয মযররং, হুআর োি থ আতুারদ Chamfering কযা রন। এগুগরা Chamfering কযা গর িীগজয ভসৃনতা  

মৌন্দম থ অগযা বৃরি মগতা; 

১৯.৭  ৬টি মতুগতআ RCC Solid Wall রদগ মযররং মদা গগছ। এগত িীগজ ফাধ ফায়ু প্রফা ফাধাগ্রস্থ গে এফং 

িীগজয চরাচরকাযীেণ ারযারর্শ্থক মৌন্দম থ ঈগবাে গত ফরঞ্চত গেন;  

১৯.৮ মতা কারবাট থ-২ এয াগর্শ্থয রপরনরং কাজ ম্পন্ন যগগছ;  

১৯.৯ প্রকগেয Internal  External Audit ম্পন্ন কযা রন। 

 



 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

 

২০.১ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন থ ব ফযাে ও ফায ফায ভয় বৃবি এফং ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতবন প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয 

ন্তযায়। ববফষ্যল্পত এ ধযল্পনয প্রকে প্রণয়ল্পনয সক্ষল্পত্র ফায ফায ভয় বৃবি এফং ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতবন 

বযায কযা ফাঞ্ছনীয় ল্পফ। মাল্পত জনগণ মথাভল্পয় প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয সুপর সবাগ কযল্পত াল্পয; 

২০.২ সমফ ব্রীল্পজয বব িল্পক ঘা/গাছারা জল্পন্ল্পছ এফং িল্পক পাটল্পরয সৃবি ল্পয়ল্পছ সফ স্থাল্পনয গাছারা বযষ্কায 

কল্পয িক পুন:সভযাভল্পতয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ। 

 

২০.৩ সগযাবদয়া সতুয াল্পয পুযল্পনা সতুয বগ্াং াযণ কযল্পত ল্পফ এফং সতুয যক্ষাপ্রদ ংল্পয ক্ষবতগ্রস্ত িক 

পুন:স্থান/সভযাভত কযল্পত ল্পফ।  

২০.৪ প্রগাজনী স্থাগন ট্রারপক াআগনয ব্যফস্থা কযগত গফ এফং মমফ জাো োআি মাি মবগে মেগছ তা পুন:স্থান 

কযগত গফ। 

২০.৫    মেযারদা কারবাট থ-২ এয াগয েরতগ্রস্ত ং রফরগে মভযাভত কযগত গফ। 

২০.৬ মতুয ভসৃনতা  মৌন্দম থ অগযা বৃরিয রগেু মযররং  হুআর োি থ Chamfering কযা মমগত াগয; 

২০.৭  ৬টি মতুগতআ RCC Solid Wall রদগ মযররং মদায মমৌরক্তকতা ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাে প্রদান 

কযগফ;   

২০.৮ মতা কারবাট থ-২ এয াগর্শ্থয রপরনরং কাজ ম্পন্ন কযগত গফ;  

২০.৯  প্রকে মভাগদ মকান রিট কাম থক্রভ (Internal  External) ম্পন্ন কযা রন; রিট কাম থক্রভ ম্পন্ন কগয তা 

রনষ্পরিপূফ থক অআএভআরি ংরিি করগক ফরত কযগত গফ। 

২০.১০ নুল্পেদ ২০ এয ২০.১ ল্পত ২০.৯ এয সুাবযল্পয অল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকব ১(এক) ভাল্পয ভল্পধ্য 

অআএভআবডল্পক ফবত কযল্পফ। 



 

জাভারেি-সুনাভেি ড়ক ঈন্নন  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকল্পেয নাভ : জাভারেি-সুনাভেি ড়ক ঈন্নন।   

২। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয। 

৪। প্রকে এরাকা  : সুনাভেি মজরায জাভারেি এফং দয সুনাভেি। 
৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য %) 

রতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর 
১ভ 

ংল্পাবধত 
ভর ১ভ ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৬৩২.০০ 

 

৫৩৬৬.৫৯ ৫১৯১.০০ 

(-) 

০১-০৭-২০১১ 

সথল্পক  

৩০-০৬-

২০১৩ 

০১-০৭-২০১১ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৬ 

০১-০৭-২০১১ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৬ 

(-) ৫৫৯.০০ 

(-) 

১২.০০%) 

৬ ফছয 

(১৫০%) 

মনাট: ব্য বৃরদ্দ ব্যরতগযগক ফাস্তফান মভাদ ৩০-০৬-২০১৬ ম থন্ত ৩ (রতন) দপা ১৫০% বৃরি কযা । এছাড়া ভর 

নুগভারদত ব্যগয তুরনা প্রকৃত ব্য ৫৫৯.০০ রে টাকা (১২.০০%) কভ ।  

 

৬। প্রকল্পেয টভূবভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভূবভ: ড়কটি ভভনরং রির রপ-মনেগকানা-োকুযাগকানা-মভানেি-ধভ থাা-জাভারেি-সুনাভেি 

অঞ্চররক ভাড়গকয ং রফগল। ড়কটি রনভ থাণাধীন সুযভা মতুয এুাগপ্রাচ ড়গকয যাধানেয মথগক শুরু গ 

জাভারেগি মল গগছ। এ ড়কাংগয বদঘ থু  ১৮.৩০ রকঃরভঃ। ফতথভাগন এ ড়গকয যাধানেয মথগক মটাগকয ফাজায 

ম থন্ত ৩.৮ রকঃরভঃ এ মকান ড়ক মনআ। এ ংগ নতুন ড়ক ফাঁধ মবগভন্ট রনভ থাণ কগয রনভ থাণাধীন সুযভা মতুয 

এুাগপ্রাচ ড়গকয াগথ ভর ড়কটি ংগমাে াধগনয প্রস্তাফ কযা গগছ। মটাগকয ফাজায মথগক রনাভতপুয ম থন্ত 

ড়কটিয ৮ রকঃরভঃ ৩.৬৬ রভটায ফা ১২ ফুট প্রগস্থ মবগভন্ট  রনরভ থত অগছ এফং রনাভতপুয মথগক মর 

মভাস্তপাপুয ম থন্ত ৩ রকঃরভঃ এআচরফরফ এফং মর-মভাস্তপাপুয মথগক জাভারেি ম থন্ত ৩.৫ রকঃরভঃ কাঁচা ড়ক 

যগগছ। ফতথভাগন জাভারেি ঈগজরায াগথ সুনাভেি মজরা দগযয যারয ড়ক মমাোগমাে মনআ। রফগফচু 

ড়কটি রনরভ থত গর জাভারেি ঈগজরায াগথ মজরা দয সুনাভেি মদগয ন্যান্য ঞ্চগরয ড়ক মমাোগমাে 

স্থারত গফ এফং প্রকে এরাকায ঈৎারদত কৃরলণ্য  ভৎস্য ম্পদ গজ রযফন  ফাজাযজাত কযা ম্ভফ গফ 

রফধা ড়কটিয গুরুে রফগফচনা কগয ১৩/০৯/২০১১ তারযগে নুরষ্ঠত একগনক বা ৪৬.৩২ মকাটি টাকা প্রাক্কররত 

ব্য এফং জুরাআ, ২০১১ গত জুন, ২০১৩ মভাগদ ফাস্তফাগনয রনরভগি প্রকেটি নুমভাদন কযা ।  

 

৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- 

 সুনাভগঞ্জ সজরা দল্পযয াল্পথ জাভারগঞ্জ উল্পজরায যাবয সমাগাল্পমাগ স্থান এফং প্রকে এরাকায উৎাবদত 

কৃবলণ্য এফং ভৎস্ ম্পদ ফাজাযজাতকযল্পণয সুল্পমাগ সৃবি প্রকে এরাকায অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন।  

 

 



 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 

 ভূরভ রধগ্রণ-৭.৩৪ মক্টয  

 নতুন ড়ক ফাঁধ রনভ থাণ-১.৩৩ রঃঘঃরভঃ  

 প্রস্তকযণ  উঁচুকযণ-২.১৬৭ রঃঘঃরভঃ  

 নতুন মবগভন্ট রনভ থাণ-৭.৩০ রকঃরভঃ  

 এআচরফরফ মবগভন্ট রনভ থাণ-৩.০০ রকঃরভঃ  

 প্রস্তকযণ  রক্তারীকযণ-৮ রকঃরভঃ  

 অযরর মতু রনভ থাণ (৩টি)-১৬৭.১১ রভঃ  

 অযরর কারবাট থ রনভ থাণ (১১টি)-১০৫.২২ রভটায  

 যোপ্রদ কাজ-৪০০ ফঃরভঃ  

 মটা-ার-৪০০০ রভঃ।  

 

৮।  ববঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 

Items of Work 

(as per PP) 
Unit 

Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 
Financial 

Physical 

(Quantity) 
Financial 

1 2 3 4 5 6 

Land Acquisition  Hector  7.34 388.49 7.34 388.49 

Survey & Design  L.S  L.S 5.00 - - 

Earth work in road embankment       

(i)  New construction  Lac m
3
 1.333 313.77 1.20 283.77 

(ii)  Widening & Raising of Road 

Embankment   

Lac m
3
 2.167 359.25 2.167 359.25 

Construction Pavement       

(i)  New Construction  Km  7.30 717.15 6.58 647.15 

(ii)  pavement on HBB  Km 3.00 222.53 3.00 222.53 

(iii) Widening & Strengthening 

Pavement  

Km  8.00 497.81 8.00 497.81 

Construction of RCC Bridge (3 

Nos)  

Meter  167.11 1567.18 161.77 1517.18 

Construction of RCC Culvert (11 

Nos) 

Meter  105.22 618.12 102.14 600.03 

Protective Work       

(i)  CC Block & Geo Textile  M
2
 0.400 530.74 0.400 530.74 

(ii) Toe Wall  Meter  4000 139.05 4000.00 139.05 

Sign, Signal Km Post  L.S  L.S 5.00 L.S 5.00 

Physical Contingency  (2%) 0.00 1.20   

Price Contingency  (3%) 0.00 1.30   

Total=   5366.59  5191.00 
  
 



 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী দাবয়ল্পত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন মমােদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

47.  Ali Ahmed Chowdhury 

Addl. Chief Engr.  

Sylhet Road Zone, Sylhet.  

- ুাঁ 25/03/2010  29/02/2012 

48.  A.Q.M Ekram ullah 

Addl. Chief Engr.  

Sylhet Road Zone, Sylhet. 

- ুাঁ 08/03/2012  12/01/2014 

49.  Iftekhar Kabir  

Addl. Chief Engr.  

Sylhet Road Zone, Sylhet. 

- ুাঁ 12/01/2014  21/07/2016 

  
 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী ভর পূতব কাজ ১০ টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান বছর। ববঅয এ  উল্পিবখত 

তথ্যানুমায়ী ১০টি প্যাগকগজয অতা পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গগছ। দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য বনম্নরূ: 

 

প্যাগকজ/কাগজয নাভ 

-প্রাক্কররত 

ব্য 

-
কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-দযে অফাগনয তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ ভারপ্তয 

তারযে 

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে 

গ্রেরত 

প্যাগকজ নং-১  

Construction of Road embankment  & protective 

work at 17
th

 km (p), 18
th

 km & 19
th

 (P) (Ch- 

16+300 to 18+300) of Jamalganj-Sunamganj 

Road Division, during the year 2011- 2012   

 

২৮০.৮৬ 

280.00 

 

13/11/2011 

29/02/2012 

28/02/2013 

28/02/2013 

 

 

100% 

প্যাগকজ নং-২  

Construction of Earthwork on road embankment 

with protective work & flexible pavement at 15
th

 

(p), 16
th

 (p) & 17
th

 (p) & 2 Nos. RCC Culvet 

with U-type wing wall at Gap No-11/2 & Gap 

19/1 of Jamalganj-Sunamganj Road (R-370) 

under Sunamganj Road Division of Sylhet Road 

Circle, Sylhet during the year 2012-2013.   

340.১0 

340.00 

 

14/08/2012 

24/12/2012 

23/12/2013 

23/12/2013 

 

100% 

প্যাগকজ নং-3    

Construction of 94.31m (3×30.50m) long P.C 7৬৫.৩৫ 14/08/2012 100% 



 

প্যাগকজ/কাগজয নাভ 

-প্রাক্কররত 

ব্য 

-
কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-দযে অফাগনয তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ ভারপ্তয 

তারযে 

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে 

গ্রেরত 

Girder Bridge over Shermostapur Khal at 16
th

 

Km (Gap No-16/2) of Jamalganj-Sunamganj 

Road under Sunamganj road Division,  if Road 

circle Sylhet during the year 2012-2013.   

 

736.00 

 

30/06/2013 

29/12/2014 

30/06/2015 

প্যাগকজ নং-৪ ১৭৩.৬৪ - - 

প্যাগকজ নং-5    

Construction of flexible pavement at 17
th

 (p) 

18
th

 & 19
th

 km (p) Culvert approach (Gap-11/2) 

and 1×10.25×6.00 m RCC Box culvert at Gap 

14/1 Jamalganj-Sunamganj Road under 

Sunamganj  Division  of Road circle Sylhet 

during the year 013-2014 

   

252.৯২ 

252.00 

 

21/02/2013 

20/11/2013 

19/11/2014 

31/12/2014 

 

100% 

প্যাগকজ নং-6    

Construction of flexible pavement & earth work 

at 13
th

 km (p) 14
th

 km & 15
th

 km (p) (Ch-

12+500 to 14+700) of Jamalganj-Sunamganj 

Road (R-370) under Sunamganj Road Division 

of Sylhet during the year 2011-2012. 

 

 

322.৬0 

322.00 

 

13/11/2011 

29/02/2012 

28/02/2013 

28/02/2013 

 

100% 

প্যাগকজ নং-7    

Construction of 04 nos 1×6.00 m ×6.00 m RCC 

box culvert at 5
th

 km (Gap No-5/1), 6
th

 Km (Gap 

6/2), 8
th

 km (Gap 8/2), 9
th

 km (Gap 9/2) & 1 no 

3×6.00m× 6.00m RCC Box culvert at 6
th

 Km 

(Gap- No- 6/1) of Jamalganj Sunamganj Road 

(R-370) under Sunamganj Road Division during 

the year 2014-2015 

 

3৮১.৯৪ 

361.00 

07/07/2014 

30/09/2014 

29/09/2015 

29/09/2015 

 

100% 

প্যাগকজ নং-8    

Construction of 02 nos .PC Girder Bridge at 9th 

km (Gap No- 9/1) 1 × 37.92 m & 11
th

 km (Gap 

11/1) 1×34.88 of Jamalganj Sunamganj Road 

(R-370) under Sunamganj Road Division during 

the year 2014-2015 

 

৮৩৩.৯০ 

751.00 

08/07/2014 

18/09/2014 

17/06/2015 

17/06/2015 

100% 



 

প্যাগকজ/কাগজয নাভ 

-প্রাক্কররত 

ব্য 

-
কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-দযে অফাগনয তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ ভারপ্তয 

তারযে 

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে 

গ্রেরত 

 

 

প্যাগকজ নং-৯    

Construction of flexible pavement works, earth 

work & protective work at ch. 0+700m to 

3+200m = 2.50 km & 02 no RCC culvert (Gap 

No-2/1 & 3/1) of Jamalganj Sunamganj Road 

(R-370) under Sunamganj Road Division during 

the year 2014-2015. 

 

৭৪৯.৭৬ 

649.00 

 

02/07/2014 

01/10/2014 

30/09/2015 

28/02/2016 

 

100% 

প্যাগকজ নং-১০    

Construction of of 1.3 km earth work, flexible 

pavement, protective work and 02 nos. RCC box 

culvert 1×1.00m ×2.00m×12.00m) at Gap no. 

4/1 & 4/2 of Jamalganj Sunamganj Road (R-

370) under Sunamganj Road Division during the 

year 2015-2016. 

 

311.00 

311.00 

06/10/2015 

18/09/2014 

17/06/2015 

17/06/2015 

100% 

প্যাগকজ নং-১১    

Widening of existing with strengthening 

including earth work from (ch 4+500 to 

12+500= 8.00 km & installation sign signal km 

post of Jamalganj-Sunamganj Road (R-370) 

under Sunamganj Road Division during the year 

2014-2015. 

557.৭৭ 

557.00 

02/07/2014 

11/09/2014 

10/09/2015 

10/09/2015 

100% 

   

ঈগযাক্ত ক্র কাম থক্রভ  অযরিররয ক্র রযকেনা ম থাগরাচনা মদো মা ররঅয এ অযরিরর’য প্যাগকজ নং ৪ এয 

কাজ ফাস্তফাগনয তথ্য মনআ। রকন্তু রযদ থনকাগর ১ভ রকঃরভঃ এ কারবাট থ মদো মেগছ। এছাড়া প্যাগকজ-৩  ৯ এয কাম থক্রভ 

ফাস্তফাগন ভ বৃরি কযা গগছ।  

 

১১।  ববঅয এ উল্পিবখত ফযাে ও গ্রগবতঃ 

                                                             (রক্ষ টাকায়)  

 

থ বফছয 
 ব্যয় ও গ্রগবত 

বডবব নুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

এবডব/অযএবডব  

 ফযাে  

ফভৄবক্ত সভাট 

 

ফযাল্পেয রফযীগত 

গ্রগবত (%) 
১ ২ ৩ ৬ ৭ ১০ 

২০১১-১২ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

২০১২-১৩ 400.00 400.00 400.00 400.00 100.00 

২০১৩-১৪ 850.00 850.00 850.00 850.00 100.00 



 

 

থ বফছয 
 ব্যয় ও গ্রগবত 

বডবব নুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

এবডব/অযএবডব  

 ফযাে  

ফভৄবক্ত সভাট 

 

ফযাল্পেয রফযীগত 

গ্রগবত (%) 
১ ২ ৩ ৬ ৭ ১০ 

২০১৪-১৫ 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 100.00 

২০১৫-১৬ 1141.00 1141.00 1141.00 1141.00 100.00 

মভাট 5191.00 5191.00 5191.00 5191.00  
  
 

 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ।  

১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃবি ও ংল্পাধনঃ 

                                                                                        (রে টাকা) 

 মভাদকার প্রাক্কররত ব্য 

ভর ০১/০৭/২০১১ গত ৩০/০৬/২০১৩ ৪৬৩২.০০ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায ০১/০৭/২০১১ গত ৩০/০৬/২০১৪ - 

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ২ ফায ০১/০৭/২০১১ গত ৩০/০৬/২০১৫ - 

রফগল ংগারধত নুগভারদত  ০১/০৭/২০১১ গত ৩০/০৬/২০১৫ ৪৯১২.৯০ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ৩ ফায ০১/০৭/২০১১ গত ৩০/০৬/২০১৬ - 

১ভ ংগারধত নুগভাদরত  ০১/০৭/২০১১ গত ৩০/০৬/২০১৬ ৫৩৬৬.৫৯ 
 
   
 

১৩.২ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৬ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত ল্পয়ল্পছ 5191.00 রক্ষ টাকা মা 

নুল্পভাবদত ব্যয় ৫৩৬৬.৫৯ রক্ষ টাকায ৯৬.০০% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  

   
 
 
১৪। প্রকে বযদ বনঃ  গত ২০/০৫/২০১৭ তাবযল্পখ অআএভআবড’য উ-বযচারক জনাফ জয়নার সভািা কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাল্পর ড়ক বফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উবস্থত বছল্পরন। বযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

বনম্নরূঃ 

 

১৪.১  ভূরভ রধগ্রণ: নুগভারদত রিরর নুমাী ৭.৩৪ মক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ৩৮৮.৪৯ রে টাকায ংস্থান রছর। 

ররঅয নুমাী ৭.৩৪ মক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ৩৮৮.৪৯ রে টাকা ব্য কযা গগছ। কভ থকতথােণ ফরত 

কগযন, ড়গকয মচআগনজ ০.৭০ রক:রভ: গত মচআগনজ ৪.৫০ রক:রভ: ম থন্ত ৩.৮০ রক:রভ: নতুন ড়ক ফাঁধ রনভ থাগণয 

জন্য ঈক্ত ভূরভ রধগ্রণ কযা গগছ।   

 

১৪.২ ভাটিয কাজ:  নুগভারদত রিরর নুমাী নতুন ড়ক ফাঁধ রনভ থাগণয জন্য ১.৩৩৩ রঃঘঃ রভটায ভাটিয কাগজয জন্য 

৩১৩.৭৭ রে টাকায ংস্থান যাো গগছ। ররঅয নুমাী নতুন ড়ক ফাঁধ রনভ থাগণয  ১.২০ রঃঘঃ রভটায ভাটিয 

কাগজয জন্য ২৮৩.৭৭ রে টাকা ব্য কযা গগছ। এছাড়া রফদ্যভান ড়ক  প্রস্তকযণ  ঈন্নগনয রগেু ২.১৬৭ 

রঃঘঃরভঃ ভাটিয কাগজয জন্য ৩৫৯.২৫ রে টাকায ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ঈরেরেত কাগজয জন্য 

২.১৬৭ রঃঘঃরভঃ ভাটিয ফাফদ ৩৫৯.২৫ রে টাকা ব্য কযা গগছ। রযদ থনকাগর জানা মা, ড়গকয মচআগনজ 



 

০.৭০ রক:রভ: গত মচআগনজ ৪.৫০ রক:রভ: ম থন্ত ৩.৮০ রক:রভ: নতুন ড়ক ফাঁধ রনভ থাণ এফং ৪.৫০ রক:রভ: গত 

মচআগনজ ১৯.০০ রক:রভ:  ম থন্ত ড়ক প্রস্তকযণ  ঈচ্চতায জন্য ঈক্ত ভাটি ব্যফায কযা গগছ।  

 

১৪.৩ নতুন মেরক্সফর এফং এআচরফরফ মবগভন্ট রনভ থাণ: নুগভারদত অযরিরর নুমাী ৭.৩০ রকগরারভটায নতুন 

মবগভন্ট রনভ থাগণয জন্য ৭১৭.১৫ রে টাকায ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ৬.৫৮ রকঃরভঃ নতুন মবগভন্ট 

রনভ থাগণয জন্ম ৬৪৭.১৫ রে টাকা ব্য কযা গগছ। রযদ থনকাগর ৭.৩০ রকঃরভঃ এয স্থগর ৬.৫৮ রকঃরভঃ নতুন 

মবগভন্ট রনভ থাণ কযায কাযণ জানগত চাা গর ঈ-রফবােী প্রগকৌরী ভাে ম থাগ প্রকৃত প্রগাজনীতা রবরিগত 

৬.৫৮ রকঃরভঃ রনভ থাণ কযা গগছ ফগর ফরত কগযন।   

 

  

রচে-১  ২: ১ভ গত ৫ভ রকঃরভঃ এ রনরভ থত মবগভগন্টয একাং 

 

রযদ থগন মদো মা মম, ড়গকয মচআগনজ ১ভ রক:রভ: গত মচআগনজ ৫ভ রক:রভ: ম থন্ত ড়ক ফাঁধ রনরভ থত যগগছ 

এফং এ ফাগেঁয য মবগভন্ট রনভ থাণ কযা গগছ। মবগভন্ট এয াগপথরং rough গ রেগগছ (রচে-২) এফং 

রকছু স্থাগন মমভন মচআগনজ ০+৫০০ রক:রভ: এ Edge breaking গগছ (রচে-১)। ঈ রফবােী প্রগকৌরী ফরত 

কগযন এ স্থাগন নতুন ফাঁধ রনভ থাণ কযা গগছ এফং তায য মবগভন্ট রনভ থাণ কযা গগছ।  প্রা মদড় ফছয অগে 

মবগভগন্টয কাজ মল া রকছুটা েরতগ্রস্থ গছ ফগর রতরন রবভত ব্যক্ত কগযন। এ স্থাগন ড়গকয ঢাগর 

কনরক্রট প্ররতযো কাজ কযা গগছ মা েত মদো মেগছ 

 

১৪.৪ মেরক্সফর মবগভন্ট প্রস্তকযণ  রক্তারীকযণ: অযরিরর নুমাী ৮.০০ রকগরারভটায মেরক্সফর মবগভন্ট 

প্রস্তকযণ  রক্তারীকযগণয জন্য ৪৯৭.৮১ রে টাকায ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ৮.০০ রকঃরভঃ 

মেরক্সফর মবগভন্ট প্রস্তকযণ  রক্তারীকযগণয জন্য ৪৯৭.৮১ রে টাকা ব্য কযা গগছ। রযদ থনকাগর ৭.৩০ 

রকঃরভঃ এয স্থগর ৬.৫৮ রকঃরভঃ নতুন মবগভন্ট রনভ থাণ কযায কাযণ জানগত চাা গর ঈ-রফবােী প্রগকৌরী 

ভাে ম থাগ প্রকৃত প্রগাজনীতা রবরিমত ৬.৫৮ রকঃরভঃ রনভ থাণ কযা গগছ ফগর ফরত কগযন।  এছাড়া, 

নুগভারদত অযরিরর নুমাী ৩.০০ রকগরারভটায রফদ্যভান এআচ.রফ.রফ. মবগভন্ট এয স্থগর মেরক্সফর মবগভন্ট 

রনভ থাগণয জন্য ২২২.৫৩ রে টাকায ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ৩.০০ রকঃরভঃ রফদ্যভান এআচ.রফ.রফ’য 



 

স্থমর মেরক্সফর মবগভন্ট রনভ থাগণয জন্য ২২২.৫৩ রে টাকা ব্য কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা, ড়গকয রফরবন্ন 

স্থাগন মবগভন্ট প্রস্ত  রক্তারী কযা গগছ। তগফ মফ রকছু স্থাগন রফগল কগয ভূরভ গত মম ফ স্থাগন ড়গকয 

ঈচ্চতা তুরনাভরক মফী ম ফ স্থাগন ড়গকয রকনাযা মবগে মেগছ  রফরবন্ন স্থাগন মযআন কাট  বতযী গগছ।  

এছাড়া পুগযা ড়কব্যাী পট মাল্ডাগযয স্বেতা যগগছ।   

 

  

রচে-৩: মাল্ডায কভ রকন্তু বাগরা মবগভন্ট এভন একটি 

ং 

রচে-৪: মবগভগন্ট বতযী া মযআনকাট  টগার 

 

১৪.৫  অযরর িীজ রনভ থাণ: নুগভারদত অযরিরর নুমাী ১৬৭.১১ রভটায (৩টি) অযরর িীজ রনভ থাগণয জন্য  

১৫৬৭.১৮ রে টাকায ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ১৬১.৭৭ রভটায (৩টি) অযরর িীজ রনভ থাণ কযা গগছ 

এফং এ কাগজয জন্য ১৫১৭.১৮ রে টাকা ব্য কযা গগছ।  রযদ থনকাগর মদো মা, আরাভেি, ইর্শ্যজয, ময 

মভাস্তপাপুয নাভক স্থাগন মথাক্রগভ ড়গকয মচআগনজ ৯+১০০ রকঃরভঃ ৩৭.৯২ রভটায,  মচআগনজ ১১+১০০রকঃরভঃ 

৩৪.৮৮রভটায, এফং মচআগনজ ১৬+২০০ রকঃরভঃ  ৯৪.৩১ রভটায বদগঘ থু য ৩টি অযরর িীজ রনভ থাণ কযা গগছ।  

মতুগত মান চরাচগরয ংখ্যা কভ মদো মেগছ। এছাড়া ড়গক ধান, েড়-কুটা আতুারদ শুকাগত মদে মেগছ। ঈক্ত 

িীজভগয ঈব প্রাগন্ত ংগমাে ড়গকয মলা যোয কাজ কযা গগছ। মলা যোয কাজ মফীযবাে স্থাগন েত 

যগগছ। তগফ একটি িীগজয যোপ্রদ কাগজয রর ব্লকভ রকছুটা মদগফ মেগছ।  

  

রচে-৫:  মচআগনজ ১৫+১০০ রকঃরভঃ এ রনরভ থত অযরর 

মতুয য ধান শুকাগনা 

রচে-৬:  মচআগনজ ১০+১০০ রকঃরভঃ এ রনরভ থত অযরর 

মতু 

 



 

১৪.৬ অযরর কারবাট থ রনভ থাণ: নুগভারদত অযরিরর নুমাী ১০৫.২২ রভটায (১১টি) অযরর কারবাট থ রনভ থাগণয 

জন্য ৬১৮.১২ রে টাকায ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ১০২.১৪ রভটায অযরর িীজ রনভ থাগণয জন্য 

৬০০.০৩ রে টাকা ব্য কযা গগছ।রযদ থনকাগর জানা মা, ড়কটিয মচআগনজ ১+১০০, ২+১০০, ৩+১০০, 

৪+১০০, ৫+১০০, ৬+১০০, ৬+২০০, ১১+২০০, ১৪+১০০, ১৫+২০০,  এফং ১৯+১০০ রকঃরভঃ এ ৩.০৫ রভটায 

গত ১৮.৩০ রভটায বদগঘ থু য ১১টি অযরর কারবাট থ রনভ থাণ কযা গগছ। মদো মা, কগকটি কারবাগট থয রফগল 

কগয মচআগনজ ২+৯০০ রকঃরভঃ এফং মচআগনজ ৩+৮০০ রকঃরভঃ এ রনরভ থত ২টি কারবাগট থয ভর ংগয মদার গত 

ঈআং াগরয  মযররং রকছুটা গয মেগছ থ থাৎ কারবাগট থয মযররং  ঈআং াগরয মযররং এয ভেকায স্থাগন গ্যা 

বতযী গগছ। রযদ থনকাগর ঈ-রফবােী প্রগকৌরী ফরত কগযন মম, এফ কারবাগট থয ঈআংাগর টাআ ফীভ 

ব্যফায কযা গগছ। পগর ঈআং ার দ্যটি স্থানচুুত ায কথা ন। 

 

  

রচে-৭: মচআগনজ ২+৯০০ রকঃরভঃ এ রনরভ থত কারবাট থ  রচে-১০: মচআগনজ ৩+৮০০রকঃরভঃ এ রনরভ থত 

কারবাগট থয ভর ং  ঈআং াগরয ভেকায গ্যা 

 

১৪.৭ যোপ্রদ কাজ: নুগভারদত অযরিরর নুমাী ৪০০ ফঃরভঃ রজ মটক্সটাআর রর ব্লক দ্বাযা যোপ্রদ কাজ কযা 

এফং ৪০০০ রভটায মটা-ার রনভ থাগণয জন্য মভাট ৬৬৯.৭৯ রে টাকায ংস্থান যাো । রযদ থনকাগর মদো মা, 

ড়গকয মচআগনগজ ৩টি অযরর িীজ এফং ১১টি কারবাট থ রনভ থাণ কযা গগছ। ঈক্ত িীজ  কারবাট থভগয ঈব 

প্রাগন্ত রর ব্লক এফং/ থফা কনরক্রট ঢারাআ রদগ মলা যোয কাজ কযা গগছ। মলা যোয কাজ মফীযবাে 

স্থাগন েত যগগছ। তগফ একটি িীগজয যোপ্রদ কাগজয রর ব্লকভ রকছুটা মদগফ মেমছ। এছাড়া কর অযরর 

িীজ  কারবাগট থয মলা যো কাজ েত যগগছ।  



 

  

রচে-১১: ১ভ মথগক ৫ভ রকঃরভঃ এ ড়গকয ঢাগর যোপ্রদ 

কাজ 

রচে-১২: মচআগনজ ১৫+১০০ রকঃরভঃ এ রনরভ থত মতুয                

ংগমাে ড়গকয েরতগ্রস্ত যোপ্রদ কাজ 

 
 
১৪.৮  াআন রেন্যার, রকঃরভঃ মাি, োআি মাি:  নুগভারদত রিরর নুমাী ড়ক ব্যাী াআন, রেন্যার  রকঃরভঃ 

মাি স্থাগনয জন্য ৫.০০ রে টাকায ংস্থান যাে । রযদ থনকাগর ড়গক াআন, রেন্যার, রক:রভ: মাস্ট মদো 

মারন।  

১৪.৯ রপরজকুার  াআ করন্টনগজরি োগত মকান থ থ ব্য রন।  

 

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

বযকবেত উল্পেশ্য জবন 

সুনাভগঞ্জ সজরা দল্পযয াল্পথ জাভারগঞ্জ উল্পজরায যাবয 

সমাগাল্পমাগ স্থান এফং প্রকে এরাকায উৎাবদত কৃবলণ্য 

এফং ভৎস্ ম্পদ ফাজাযজাতকযল্পণয সুল্পমাগ সৃবি প্রকে 

এরাকায অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন।  

সুনাভগঞ্জ সজরা দল্পযয াল্পথ জাভারগঞ্জ উল্পজরায যাবয 

সমাগাল্পমাগ স্থান এফং প্রকে এরাকায উৎাবদত কৃবলণ্য 

এফং ভৎস্ ম্পদ ফাজাযজাতকযল্পণয সুল্পমাগ সৃবি ল্পয়ল্পছ 

ফল্পর প্রতীয়ভান য়। 
 

 

১৬। উল্পেশ্য বজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য বজবত ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।   

 ১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাবদত কাজ আল্পতাভল্পধ্য ড়ক ও জনথ বধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রবযত ববঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়বন।  

 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১ প্রকেটি ৩ ফছল্পয ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদন কযা ল্পরও এটি ফাস্তফায়ল্পন প্রকৃত ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৬ ফছয। প্রকেটিয 

সভয়াদ ৩ (বতন) দপায় ১ (এক) ফছয কল্পয বৃবি কযা ল্পয়ল্পছ এফং প্রকেটি ১ (এক) ফায ংল্পাধন কযা ল্পয়ল্পছ;  



 

১৯.২ ড়ল্পকয ল্পনক স্থাল্পন  বফল্পল কল্পয ১ভ বকঃবভঃ, ৭ভ বকঃবভঃ ও ১৫তভ বকঃবভঃ এ কাল্প বটিং উল্পঠ সগল্পছ  টল্পার 

দতযী এফং সযআনকাট ল্পয়ল্পছ;  

১৯.৩ ড়ল্পকয দুআ াল্প ৩ পৄট কল্পয পট সাল্ডায থাকায কথা থাকল্পরও ল্পনক স্থাল্পনআ তা াওয়া মায়বন; 

১৯.৪ মচআগনজ ২+৯০০ রকঃরভঃ এফং মচআগনজ ৩+৮০০ রকঃরভঃ এ রনরভ থত ২টি কারবাগট থয ভর ং এফং এয 

ঈআংার এয ভগে গ্যা বতযী গগছ; 

১৯.৫ সতু, কারবাট ব ও ড়ল্পকয উবয় াল্পবব বব িক ও কনবক্রট ঢারাআল্পয়য ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন যক্ষাপ্রদ কাজ সফীযবাগ 

স্থাল্পন বার থাকল্পরও বকছু স্থাল্পন বব িক মদগফ মেগছ; 

১৯.৬ অযবডবব’য ক্র রযকেনা ঈগেরেত ৪ নং প্যাগকগজয কাজ ফাস্তফাগনয তথ্য ররঅয এ ঈগেে কযা রন। 

এছাড়া প্যাগকজ ৩  ৯ এয কাজ ঠিকাদায মথাভগ ভাপ্ত না কযা চুরক্তয মভাদ বৃরি কযা গগছ;  

১৯.৭ ড়ক রনযািা রচি থ থাৎ াআন, রেন্যার  রকঃরভঃ মাি মদো মারন;  

১৯.৮ মপ্ররযত ররঅয ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগেয রচফ  ড়ক  জনথ রধদপ্তগযয প্রধান প্রগকৌরী’য 

ভন্তব্য ছড়াআ ররঅয প্রদান কযা গগছ; এফং   

১৯.৯ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়বন। 

 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

২০.১ প্রকেটি ৩ ফছল্পয ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদন কযা ল্পরও এটি ফাস্তফায়ল্পন প্রকৃত ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৬ ফছয। প্রকেটিয 

সভয়াদ ৩ (বতন) দপায় ১ (এক) ফছয কল্পয বৃবি কযা ল্পয়ল্পছ এফং প্রকেটি ১ (এক) ফায ংল্পাধন কযা ল্পয়ল্পছ। 

ফাযংফায সভয়াদ বৃবিয কাযল্পণ প্রকেটিয ব্যয়ও বৃবি ায়; পল্পর গুণগতভান ফজায় সযল্পখ মথাভল্পয় ম্পন্ন কযা 

মায়বন। ভন্ত্রণারয় বফলয়টি গুরুল্পত্বয াল্পথ বফল্পফচনা কল্পয  বরফষ্যগত মথামথবাগফ যীো রনযীোয ভােগভ প্রকে 

গ্রগণয  প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্রণ কযল্পফ; 

২০.২ ড়গকয মম কর স্থাগন রকনাযা মবগে মেগছ, টগার বতযী গগছ এফং কাগ থটিং ঈগে মেগছ তা রফরগে 

মভযাভগতয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ; 

২০.৩ মবগভগন্টয সুযোয জন্য পুগযা ড়কব্যাী পট মাল্ডায রনভ থাগণয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ; 

২০.৪  মচআগনজ ২+৯০০রকঃরভঃ এফং মচআগনজ ৩+৮০০ রকঃরভঃ এ রনরভ থত কারবাগট থয ভর ং এফং ঈআং াগরয 

ভগে গ্যা সৃরিয কাযণ যীো কগয মদেগত গফ; 

২০.৫ সতু/কারবাট ব এয সম কর স্থাল্পন বব িক মদগফ মেগছ তা পুনযা মথামথবাগফ স্থান কযগত গফ; 

২০.৬ নুগভারদত অযরিরর’য ক্র রযকেনা নুমাী ৪ নং প্যাগকজ ফাস্তফাগনয তথ্য ররঅয এ ঈগেে না কযায 

রফলগ ব্যাখ্যা প্রদান কযগত গফ এফং প্যাগকজ নং ৩  ৯ এয কাজ ঠিকাদায মথাভগ ভাপ্ত না কযা চুরক্তয 

মভাদ বৃরি কযা গগছ। এগেগে ঠিকাদায কর্তথক মথাভগ কাজ ভাপ্ত কযগত না াযায কাযগণ ররকুআরিটি 

িুাগভজ অগযা কযা গরছর রকনা তা ভন্ত্রণার যীো কগয প্রগাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; 

১৯.৭ ড়ক রনযািা রচি থ থাৎ াআন, রেন্যার  রকঃরভঃ মাি স্থান না কযায রফলগ ড়ক রযফন  ভাড়ক 

রফবাে ব্যাখ্যা প্রদান কযগফ;  

১৯.৮ বরফষ্যগত ভাপ্ত প্রকগেয ররঅয ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগেয রচফ  ড়ক  জনথ রধদপ্তগযয 

প্রধান প্রগকৌরী’য ভন্তব্য মপ্রযণ কযগত গফ; 

২০.৯ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ (নু: ১৮); এফং 

২০.১০ নুল্পেদ ২০.১ ল্পত ২০.৯ এয বফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআবডল্পক ফবত কযল্পফ। 



 

কক্সফাজায-মটকনাপ (মভরযন োআব ড়ক রনভ থাণ ২ ম থা (আনানী মথগক ররোরী ম থন্ত) 

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকল্পেয নাভ : কক্সফাজায-মটকনাপ (মভরযন োআব ড়ক রনভ থাণ ২ ম থা (আনানী মথগক 

ররোরী ম থন্ত) 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয এফং ফাংরাল্পদ সনাফাবনী 

৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ। 

৪। প্রকে এরাকা  : আনানী গত ররোরী ড়ক ম থন্ত (25 রকঃরভঃ গত 48 রকঃরভঃ) 24 

রকঃরভঃ  

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ 

াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতবযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য %) 

বতবযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাবধত 

ভর ১ভ 

ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

15576.41 

(-) 

49126.62 47468.36 

(-) 

2008-

2009 

সথল্পক  

2012-

2013 

2008-

2009 

সথল্পক  

2015-

2016 

2008-

2009 

সথল্পক  

2015-

2016 

304.74% 60% 

 

৬।  প্রবক্ষণ: প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও দফল্পদবক প্রবক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়বন।  

৭।  প্রকল্পেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাল্পয): 

 

SL. 

No. 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantit

y) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 7 

 Pre-Construction 

Expenditure  

     

1. Land Acquisition & 

Compensation (Inani to 

Silkhali)  

Hecto

rs  

180.5436 26684.26 180.543

6 

26684.26 

2.  Land Acquisition & 

Compensation (Silkhali to 

Teknaf) 

Hecto

rs 

49.5992 1503.48 49.5772 1503.48 

 Construction Work       

3. Office, residence, Shed 

construction & maintenance  

Sqm  1988.99 145.94 1988.99 145.94 

 Construction of Road 

Embankment  

     

4. Earth work Inani to Shilkhali L. 10 2175.14 10 2175.14 



 

SL. 

No. 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantit

y) 

Financial 

(25Km-48km) cum 

5. Diversion road (Br/culvert) L. 

cum  

0.61 92.00 0.61 92.00 

 Construction of flexible 

pavement  

     

6. Design Type-5 Km  7.84 396.71 7.84 396.71 

7. Design Type-4 Km 15.68 376.53 15.68 376.53 

 Construction of Hard 

Shoulder  

     

8. Design Type-5 Km  7.84 229.50 7.84 229.50 

9. Design Type-4 with HBB & 

BFS  

Km  15.68 376.53 15.68 376.53 

 Carpeting and seal coat 

(Surfacing) 

     

10. Design Type-5 Km  7.84 261.69 7.84 261.69 

11. Design Type-4 with HBB & 

BFS  

Km  15.68 926.04 15.68 926.04 

12. HBB/Flat soling (for 

Diversion Road) 

Km 3.80 200.44 3.80 200.44 

13. Construction  of RCC Bridge 

(9 Nos) 

M 308.73 4204.67 308.73 4204.67 

14. Construction of RCC culvert 

(26 Nos) 

M 180.60 1535.93 180.60 1535.93 

15. Reinforced pipe Culvert (32 

Nos) for Diversion (32 Nos)  

M 960 37.44 960 37.44 

 Protective Work       

16. Geo Textile & Block/Shore 

protective elements  

M  1227 3429.44 1227 3429.44 

17. Retaining Wall/Brick Works  M 475 446.50 475 446.50 

18. Turffing  M 1.4 29.99 1.4 29.99 

19. Construction of sign/signal 

post  

M 40 2.84 40 2.84 

20. Road Marking  Km 24 14.16 24 14.16 

21. Construction of K.M Post  Km 24 1.92 24 1.92 

22. Construction of Guide Post Nos 1050 21.00 1050 21.00 

23. Construction of Parking Area M
2
 750 7.50 750 7.50 

24.  Construction of Side drain  M 3500 106.00 3500 106.00 

25. Repair during construction  LS  LS 596.22 LS 596.22 

26. Plantation  KM 24 24.00 24 24.00 

27. Purchase of Plant, vehicles & 

equipment (8 plants, 6 vehs, 4 

MC & 28 other equipments)  

 Nos  44 1152.05 44 1152.05 

28. Maintenance of Road, Plants, 

vehicles, Equipment etc  

 LS   LS  225.00  LS  225.00 

29. Office furniture/equipment, LS LS 25.00 LS 25.00 



 

SL. 

No. 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantit

y) 

Financial 

machinery & Stationery  

30. Survey & Design  LS LS 25.00 LS 25.00 

31. Unforeseen expenditure 

(Materials test, DPP/RDPP 

Preparation, labor bills, utility 

bills etc).  

LS LS 149.00 LS 149.00 

32. Proj allce & Related 

Expenditure  

LS LS 250.00 LS 250.00 

 Total = LS - 47468.36 - 47468.36 

33. Price Contingency 2%  - - 947.58 - - 

34. Physical contingency 1.5%  - - 710.68 - - 

 Grand Total= - - 49126.62 100% 47468.36 

(96.62%) 
  
 

৮।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

Sl 

No. 

Name and 

Desigantaion 
Full Time Part Time Responsi

ble for 

more than 

one 

Project 

Date of 

Joining Transfer 

1 2 3 4 5 6 7 

50.  Lt Col M M Anisur 

Rahman, PSC  

-- Part time -- 01-11-2008 31-07-2009 

51.  Lt Col A KM Rezaul 

Mazed, PSC  

-- Part time -- 01-08-2009 31-10-2010 

52.   Lt Col A KM Fazlur 

Rahman, PSC  

-- Part time  -- 01-11-2010 31-01-2012 

53.  Lt Col Siddique 

Mohammad Zulfiker 

Rahman, PSC  

-- Part time  -- 01-02-2012 31-10-2013 

54.  Lt Col S M Anwar 

Hossain, PSC  

-- Part time  -- 01-11-2013 29-04-2014 

55.  Lt Col Mohammad 

Nur Hossain, PSC  

-- Part time  -- 29-04-2014 29-09-2014 

56.  Lt Col Md 

Monowarul Islam 

Sarder, PSC  

-- Part time  -- 29-9-2014- Till Today  

  
 

উল্পযাক্ত ছক ম বাল্পরাচনায় সদখা মায়, প্রকে সভয়াল্পদ সভাট ৭জন প্রকে বযচারল্পকয দাবয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন।  ঘন ঘন 

প্রকে বযচারক বযফতবন কযা ল্পর প্রকে বযচারকগণ মথামথবাল্পফ প্রকে ফাস্তফায়ন, ভবনটবযং ও সুাযববন 

সমভন কযল্পত াল্পযন না সতভবন প্রকল্পেয গুণগত ভানও যক্ষা কযল্পত াল্পযন না।  

 



 

৯.০।      ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

৯.১  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় রনগম্নাক্ত গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রল্পয়য ংস্থান থাকায় গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয় কযা 

ল্পয়ল্পছ। 

Type of Transport Num

ber 

as 

per 

P.P 

Procur

ed 

with 

date 

Transferre

d to 

Transport 

Pool with 

date 

Transferred 

to  O & M 

Condemne

d/ 

damaged 

with date 

Remark

s 

1 2 3 4 5 6 7 

2 × Wheel Excavator 44 

Nos. 

-- 1152.05 -- -- -- 

1 × Truck Dozer 

2 × Soil compactor/ 

Roller  

1 × Water Truck 

(Sprinkler) 

2  × ¼ Ton Jeep  

 (Hard Top, 4 Wheel)  

2 × 1 Ton Double cabin 

Pickup ( 4 Wheel Drive)  

2 ×3 Ton Lorry  

4 ×  Motor Cycle 

3 ×  electric Generator  

8 ×  Survey Equipment  

17 ×  other Equipment  

 

৯.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রে টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তল্পথ্যয বফস্তাবযত নুল্পেদ ১২.৪ এ ফণ বনা কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

১০।        ফছযবববত্তক ংল্পাবধত বডবব ফযাে ও গ্রগবতঃ  

                                                                                   (রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয ংল্পাবধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা 

ফভৄবক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগবত 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাত্রা % 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ গ্রগবত 

% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৮-০৯ 2500.00 2500.00 - 5.09 2500.00 2500.00 2500.00 - 5.09 

২০০৯-১০ 2000.00 2000.00 - 4.07 2000.00 2000.00 2000.00 - 4.07 

২০১০-১১ 500.00 500.00 - 1.02 500.00 500.00 500.00 - 1.02 

২০১১-১২ 1300.00 1300.00 - 2.65 1300.00 1300.00 1300.00 - 2.65 

২০১২-১৩ 975.00 975.00 - 1.98 975.00 975.00 975.00 - 1.98 

২০১৩-১৪ 2500.00 2500.00 - 5.09 2500.00 2500.00 2500.00 - 5.09 



 

থ বফছয ংল্পাবধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা 

ফভৄবক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগবত 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাত্রা % 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ গ্রগবত 

% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১৪-১৫ 34555.71 34555.71 - 70.34 34555.71 34555.71 34555.71 - 70.34 

২০১5-১6 3137.46 3137.46 - 6.39 3137.46 3137.46 3137.46 - 6.39 

মভাট 47468.17 47468.17 - 96.62 47468.17 47468.17 47468.17 - 96.62 

 

১১।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ।  

১২। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

১২.১ প্রকল্পেয টভূবভ: কক্সফাজায ল্পত সটকনাল্পপয ভল্পধ্য ৮০ বক: বভ: দীঘ ব এ ড়কটি কক্সফাজায-সটকনাল্পপয ভল্পধ্য 

ংল্পমাগ স্থানকাযী ড়ক। ড়কটি ম বটন বে বফকাল্প ও ফনজ ম্পদ অযল্পণ গুরুত্বপূণ ব ভূবভকা যাখল্পফ। এআ 

ংল্পমাগ ব্যফস্থায় সজরা ল্পযয াল্পথ ন্যান্য থানায ভৎস্ উৎাদন স্থানভল্পয দূযত্ব ল্পনকাংল্প কল্পভ মাল্পফ। এয 

পল্পর ত্র ঞ্চল্পরয প্রধান থ বকযী ণ্য ভৎস্ ম্পল্পদয ংগ্র ও ফাজাযজাত দ্রুত ও জতয ল্পফ। সকৌরগত বদক 

ল্পতও কক্সফাজায-সটকনাপ সভবযন োআব ড়কটি ফাংরাল্পদ ও ভায়ানভাল্পযয ভল্পধ্য াভবযক, যাজননবতক ও 

থ বননবতক ম্পল্পকবয সক্ষল্পত্র তযন্ত গুরুত্বপূণ ব ভূবভকা যাখল্পত ক্ষভ ল্পফ।   

ফস্থানগতবাল্পফ ড়কটি াভবযক বদক ল্পত যুিকারীন যদ যফযা ও দীঘ ব ভৄদ্র দকত প্রবতল্পযাধ/যক্ষাল্পথ ব মল্পথি 

গুরুত্বপূণ ব ভূবভকা যাখায াাাব এ এরাকায জনাধাযণল্পক ভৄল্পদ্রয জল্পরাচ্ছ্বা ল্পত যক্ষা কযল্পফ। এ কর 

বফল্পফচনায় এটি ফাস্তফায়ল্পনয জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রকে বল্পল্পফ বব প্রণয়ন কল্পয তা নুল্পভাদল্পনয জন্য বযকেনা 

কবভল্পন সপ্রযণ কযা য়। 

১২.২ প্রকল্পেয উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- কক্সফাজায-মটকনাপ মভরযন োআব ড়ক রনভ থাণ ২ ম থা (আনানী 

মথগক ররোরী ম থন্ত) বনভ বাল্পণয ভাধ্যল্পভ ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন এফং প্রকে এরাকায জনগল্পণয অথ ব-

াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন।  

১২.৩ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ 

                                                                                                (রে টাকা) 

 মভাদকার প্রাক্কররত ব্য 

ভর নুগভারদত ২০০৮-২০০৯ ল্পত ২০১২-২০১৩ ম বন্ত ১৫৫৭৬.৪১ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায  ০১/১০/২০১১ ল্পত ৩০/০৬/২০১৫ ম বন্ত ৪৯১২৬.৬২ 

প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ০১/১০/২০১১ ল্পত ৩০/০৬/২০১৬ ম বন্ত -- 

   

১২.৩ াবফ বক অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৬ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত ল্পয়ল্পছ 

৪৭৪৬৮.৩৬ রক্ষ টাকা মা নুল্পভাবদত ব্যল্পয়য ৯৬.৬২% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% াবধত ল্পয়ল্পছ (নুল্পেদ-৭)।  

১২.৪ দযে ংক্রান্ত তথ্য: প্রকগেয দযে ংক্রান্ত পূণ থাে তথ্য মপ্ররযত ররঅয-এ ন্তথভুক্ত কযা রন।  

১৩.০  প্রকে বযদ বন : অআএভআবড’য  বযচারক (উ-বচফ) খন্দকায সভাাম্মদ অরী কর্তবক গত ১২/০৮/২০১৭ তাবযল্পখ 

প্রকে এরাকা ল্পযজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাল্পর প্রকে বযচারক ংবিি কভ বকতবাগণ উবস্থত বছল্পরন। 

বযদ বল্পন প্রকেটিয ফাস্তফায়ল্পনয বনম্নরূ বচত্র াওয়া মায়ঃ  



 

১৩.১ ভূরভ রধগ্রণ  েরতপূযণ: নুগভারদত অযরিররগত ভূরভ রধগ্যণ (আনানী গত ররোরী ১৮০.৫৪ মক্টয) 

ফাফদ ২৬৬৮৪.২৬ রে টাকা এফং েরতপূযণ (ররোরী গত মটকনাপ ৪৯.৫৯ মক্টয) ফাফদ ১৫০৩.৪৮ রে টাকায 

ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ফযাদ্দকৃত গথ থয রফযীগত ১৮০.৫৪ মক্টয ভূরভ রধগ্রণ  ৪৯.৫৯ মক্টয 

েরতপূযণ ফাফদ ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ ভগভ থ ররঅয-এ ঈগেে কযা গগছ। এ োগত অরথ থক 

 ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 

১৩.২ রপ, ফাা, মি রনভ থাণ  যেণাগফেণ: নুগভারদত অযরিররগত ১৯৮৮.৯৯ ফ: রভ: রপ, ফাা, মি রনভ থাণ 

 যেণাগফেগণয জন্য ১৪৫.৯৪ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ১৯৮৮.৯৯ ফ: রভ: রপ, ফাা, মি 

রনভ থাণ  যেণাগফেগণয জন্য ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ ভগভ থ ররঅযএ ঈগেে কযা গগছ। এ 

োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। যেণাগফেণ কাগজয ভান মভাটাভৄটি গন্তালজনক ফগর প্রতীভান গগছ। 

১৩.৩ ভাটিয কাজ (আনানী গত ররোরী র্য্নন্তথ ২৫-৪৮ রক: রভ:) এফং িাআবাযন কাজ : নুগভারদত অযরিররগত 

১০.০০ র: ঘ: রভ: ভাটিয কাজ (আনানী গত ররোরী র্য্নন্তথ ২৫-৪৮ রক: রভ:) এফং মথাক রগগফ ০.৬১ রে টাকা 

িাআবাযন কাগজয জন্য ২১৭৫.১৪ রে টাকা এফং ৯২.০০ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ১০.০০ র: 

ঘ: রভ: ভাটিয কাজ এফং িাআবাযন কাজ কযা গগছ এফং এ োগত ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ 

ভগভ থ ররঅযএ ঈগেে কযা গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%।  

১৩.৪ মপরক্সফর মবগভন্ট রনভ থাণ : নুগভারদত অযরিররমত (রিজাআন টাআ- ৫) ৭.৮৪ রক: রভটায মপরক্সফর মবগভন্ট 

রনভ থাগণয জন্য ৩৯৬.৭১ রে টাকা এফং  (রিজাআন টাআ- ৪) ১৫.৬৮ রক: রভটায মপরক্সফর মবগভন্ট রনভ থাগণয জন্য  

২১৯৫.৯৭ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ঈরেরেত কাজ ম্পন্ন কযা গগছ এফং এ োগত ফযাদ্দকৃত 

গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ ভগভ থ ররঅযএ ঈগেে কযা গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 

কাগজয ভান মভাটাভৄটি গন্তালজনক ফগর ভগন গগছ। 

১৩.৫ াি থ মাল্ডায রনভ থাণ : নুগভারদত অযরিররগত (রিজাআন টাআ- ৫) ৭.৮৪ রক: রভটায াি থ মাল্ডায রনভ থাগণয জন্য 

২২৯.৫০ রে টাকা এফং  (রিজাআন টাআ- ৪) ১৫.৬৮ রক: রভটাগযয জন্য ৩৭৬.৫৩ রে টাকায ংস্থান যাো । 

প্রকে মভাগদ ঈরেরেত কাজ ম্পন্ন কযা গগছ এফং এ োগত ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ ভগভ থ 

ররঅযএ ঈগেে কযা গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। কাগজয ভান মভাটাভৄটি গন্তালজনক ফগর 

ভগন গগছ। 

১৩.৬ কাগ থটিং এফং ররগকাট (াগপথরং) : নুগভারদত অযরিররগত (রিজাআন টাআ- ৫) ৭.৮৪ রক: রভটাগযয জন্য 

২৬১.৬৯ রে টাকা এফং  (রিজাআন টাআ- ৪) ১৫.৬৮ রক: রভটাগযয জন্য ৯২৬.০৪ রে টাকায ংস্থান যাো । 

প্রকে মভাগদ ঈরেরেত কাজ ম্পন্ন কযা গগছ এফং এ োগত ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ ভগভ থ 

ররঅয এ ঈগেে কযা গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। কাগজয ভান মভাটাভৄটি গন্তালজনক ফগর 

ভগন গগছ। 

১৩.৭ এআচ রফরফ েুাট মাররং (িাআবাযন) : নুগভারদত অযরিররগত ৩.৮০ রক: রভ: এআচরফরফ েুাট মাররং 

(িাআবাযন)-এয জন্য ২০০.৪৪ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ঈরেরেত ৩.৮০ রক: রভ: কাজ ম্পন্ন 

কযা গগছ এফং এ োগত ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ ভগভ থ ররঅযএ ঈগেে কযা গগছ। এ োগত 

অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। কাগজয ভান মভাটাভৄটি গন্তালজনক ফগর ভগন গগছ। 

১৩.৮ অযরর মতু রনভ থাণ (৯টি) : নুগভারদত অযরিররগত ৩০৮.৭৩ রভটায (৯টি অযরর মতু) রনভ থাগণয রগেু 

৪২০৪.৬৮ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ৩০৮.৭৩ রভটায (৯টি অযরর মতু) রনভ থাণ কাজ ম্পন্ন 



 

কযা গগছ এফং এ োগত ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ ভগভ থ ররঅযএ ঈগেে কযা গগছ। এ োগত 

অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। কাগজয ভান গন্তালজনক ফগর ভগন গগছ। 

১৩.৯ অযরর কারবাট থ রনভ থাণ (২৬টি) : নুগভারদত অযরিররগত ১৮০.৬০ রভটায অযরর কারবাট থ ২৬টি রনভ থাগণয 

রগেু ১৫৩৫.৯৩ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ১৮০.৬০ রভটায অযরর কারবাট থ ২৬টি রনভ থাণ 

কাজ ম্পন্ন কযা গগছ এফং এ োগত ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ ভগভ থ ররঅযএ ঈগেে কযা 

গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%।  

১৩.১০ মযআনগপা থি াআ কারবাট থ (৩২টি) : নুগভারদত অযরিররগত ৯৬০ রভটায মযআনগপা থি াআ কারবাট থ (৩২টি) 

রনভ থাগণয রগেু ৩৭.৪৪ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ৯৬০ রভটায মযআনগপা থি াআ কারবাট থ 

(৩২টি)  রনভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযা গগছ এফং এ োগত ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ ভগভ থ ররঅযএ 

ঈগেে কযা গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%।  

১৩.১১ যোপ্রদ কাজঃ নুগভারদত অযরিররগত ১২২৭ রভটায রজ মটক্সটাআর এফং ব্লক/যোপ্রদ কাগজয ৩৪২৯.৪৪  রে 

টাকা, রযগটআরনং ার (অযরর) ৪৭৫ রভটায কাগজয জন্য ৪৪৬.৫০ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ 

যোপ্রদ কাগজয জন্য ঈরেরেত কাম থারদ ম্পন্ন কযা গগছ এফং এ োগত ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ 

ভগভ থ ররঅয এ ঈগেে কযা গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 

  

রচে-১: রজ মটক্সটাআর এফং ব্লক/যোপ্রদ কাগজয একাং। 

 

  



 

রচে-২: নফরনরভ থত যাস্তা এফং িাগন াি থগাল্ডায কাগজয একাং। 

 

  

রচে-৩ : নফরনরভ থত যাস্তায েগ মাা পট মাল্ডাগযয একাং এফং ায মেন 

 

  

রচে-৪ : েরতগ্রস্ত পট মাল্ডায এফং িাগন মযাি ভারকথং কাগজয একাং; 

 



 

  

রচে-৫: নফরনরভ থত কারবাট থ এফং িাগন মযাি ভারকথং-এয একাং। 

 

 ১৩.১২ মযাি ভারকথং: নুগভারদত অযরিররগত ২৪ রক: রভটায মযাি ভারকথং এয জন্য ১৪.১৬ রে টাকায ংস্থান যাো । 

প্রকে মভাগদ ২৪ রক: রভটায মযাি ভারকথং কযা গগছ এফং এ োগত ফযাগদ্দয গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ। এ 

োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 

১৩.১৩ রক: রভ: মাস্ট রনভ থাণ: নুগভারদত অযরিররমত ২৪টি রকগরারভটায মাস্ট রনভ থাগণয জন্য ১.৯২ রে টাকায 

ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ২৪টি রকগরারভটায মাস্ট রনভ থাণ কযা গগছ এফং এ োগত ফযাগদ্দয গথ থয 

পুগযাটাআ ব্য মদোগনা গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 

১৩.১৪ োআি মাস্ট রনভ থাণ: নুগভারদত অযরিররগত ১০৫০টি োআি মাস্ট রনভ থাগণয জন্য ২১.০০ রে টাকায ংস্থান 

যাো । প্রকে মভাগদ ১০৫০টি োআি মাস্ট রনভ থাণ কযা গগছ এফং এ োগত ফযাগদ্দয গথ থয পুগযাটাআ ব্য 

মদোগনা গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 

১৪.১৫ ারকথং এরযা রনভ থাণ: নুগভারদত অযরিররগত ৭৫০ ফ: রভ: ারকথং এরযায জন্য ৭.৫০ রে টাকায ংস্থান যাো 

। প্রকে মভাগদ ঈরেরেত ৭৫০ ফ: রভ: ারকথং এরযা রনভ থাণ ম্পন্ন কযা গগছ এফং এ োগত ফযাগদ্দয গথ থয 

পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 

১৪.১৬ াআট মেন রনভ থাণ: নুগভারদত অযরিররগত ৩৫০০ রভটায াআট মেন রনভ থাগণয জন্য ১০৬.০০ রে টাকায ংস্থান 

যাো । প্রকে মভাগদ ঈরেরেত ৩৫০০ রভটায াআট মেন রনভ থাণ ম্পন্ন কযা গগছ এফং এ োগত ফযাগদ্দয গথ থয 

পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 

১৪.১৭ রনভ থাণকারীন যেণাগফেণ কাজ: নুগভারদত অযরিররগত রনভ থাণকারীন যেণাগফেণ এয জন্য মথাক রগগফ 

৫৯৬.২২ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ রনভ থাণকারীন যেণাগফেণ কাজ কযা গগছ এফং এ োগত 

ফযাগদ্দয গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 

১৪.১৮ প্লান্ট, োড়ী এফং মন্ত্রারত ক্র (৪৪টি): নুগভারদত ংগারধত রিররগত প্লান্ট, োড়ী এফং মন্ত্রারত ক্র (৪৪টি) 

কযায রগেু ১১৫২.০০ রে টাকায ংস্থান যগগছ। প্রকে মভাগদ রিররয ংস্থান নুমাী ঈরেরেত ৪৪টি (৬টি 

প্লান্ট, ৪৬টি োড়ী এফং ২৮টি ন্যান্য মন্ত্রারত) ংগ্র কযা গগছ এফং এ োগত ফযাগদ্দয গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা 

গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 



 

১৪.১৯ বৃেগযাণ: নুগভারদত ংগারধত অযরিররগত ২৪ রক: রভটায বৃেগযাণ কযায রগেু ২৪.০০ রে টাকায 

ংস্থান যগগছ। রনভ থাণকারীন ভগ রিররয ংস্থান নুমাী মৌন্দম থফধ থগনয রগেু বৃে মযাণ কাজ কযা গগছ 

এফং এ োগত ফযাগদ্দয গথ থয পুগযাটাআ ব্য মদোগনা গগছ। এ োগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 

১৫.০ প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথন: 

রযকরেত রেুভাো প্রকৃত জথন 

কক্সফাজায-মটকনাপ মভরযন োআব ড়ক রনভ থাণ 

২ ম থা (আনানী মথগক ররোরী ম থন্ত) 

বনভ বাল্পণয ভাধ্যল্পভ ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায 

উন্নয়ন এফং প্রকে এরাকায জনগল্পণয অথ ব-

াভাবজক ফস্থায উন্নয়ল্পন ফদান যাখা। 

প্রকগেয রযকরেত রেুভাো নুমাী কক্সফাজায-মটকনাপ 

মভরযন োআব ড়ক রনভ থাণ ২ ম থা (আনানী মথগক ররোরী 

ম থন্ত) বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফং ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন 

াবধত ল্পয়ল্পছ এফং প্রকে এরাকায জনগল্পণয অথ ব-াভাবজক 

ফস্থায উন্নয়ল্পন ভূবভকা যাখল্পছ।  

 



 

১৬.০  ম থগফেণ: 

১৬.১  অল্পরাচয ভর প্রকেটি ৫ ফছয সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদন কযা ল্পরও এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় সরল্পগল্পছ ৮ 

ফছয থ বাৎ সভয়াদ বৃবি সল্পয়ল্পছ ৩ ফছয ফা ৬০% এফং ১ফায ংল্পাধন কযা ল্পয়ল্পছ এফং ব্যয় বৃবি সল্পয়ল্পছ 

৩৩৫৫০.২১ রক্ষ টাকা ফা ৩০৪.৭৪% । প্রকে সভয়াল্পদ ৭ জন কভ বকতবা প্রকে বযচারল্পকয দাবয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন। 

ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতবন, প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন সভয়াদ বৃবি এফং প্রকে ব্যয় বৃবি কযা ল্পর প্রকে 

বযচারকগণ মথামথবাল্পফ প্রকে ফাস্তফায়ন, ভবনটবযং ও সুাযববন সমভন কযল্পত াল্পযন না, সতভবন প্রকল্পেয 

কাল্পজয গুণগত ভানও যক্ষা কযল্পত াল্পযন না। এয পল্পর জনগণ মথাভল্পয় প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয সুপর ল্পত ফবঞ্চত য়।  

১৬.২ রযদর থত ড়কটি ভতর ন। এগত প্রচুয undulation যগগছ। ড়গক প্রগাজনী গনক মছাট/ফড় ফাঁক 

যগগছ। পগর দ্যঘ থটনায অংকা যগগছ; 

১৬.৩ ড়গকয গনক স্থাগন মযআনকাট সৃরি গগছ। মায পগর পট মাল্ডায েরতগ্রস্ত গে; 

১৬.৪  রজ মটক্সটাআর ব্যাে-এ ফালু বরতথ কগয যাস্তায ােয াআগট মপগর প্রগটকন মদা গে। প্রগটকগনয কাগজ 

মটট্রাি ব্যফায কযা গে। যাস্তায মকাগনা মকাগনা ংগ ভৄদ্র খফআ রনকটফতী রফধা মঢঈগয অঘাগত যাস্তায 

ভাটি গয মাগে;  

১৬.৫ ড়গকয প্রস্ততা খফ কভ। এ ধযগণয এরাকা প্রকগে ফরণ থত ঈগদ্দশ্য াধনকগে কভগে ৪ মরন ড়ক রনভ থাণ কযা 

প্রগাজন; 

১৬.৬ ড়গকয ঈব াগর্শ্থ মফযকাযীবাগফ রফরবন্ন স্থানা রনভ থাণ/ জরভ ক্র ব্যাকবাগফ কযা গে রফধা বরফষ্যগতয 

প্রগাজন রফগফচনা এেনআ ম থাপ্ত জরভ রধগ্রণ কগয যাো প্রগাজন; 

১৬.৭ প্রকগেয ন্যতভ ঈগদ্দগশ্য রগগফ ঈগেে কযা গগছ এটি একটি অঞ্চররক ভাড়ক। রযদ থনকাগর এ ড়কটিগত 

অঞ্চররক ভাড়গকয মকান বফরিু রযররেত রন। তগফ প্রকগেয ন্যান্য ঈগদ্দশ্য মমভন: ম থটন, প্রাকৃরতক 

ম্পদ অযণ এফং ভৎস্য ম্পদ ঈন্নগনয রগেু ড়কটি অগযা ম্প্রাযণ কযায প্রগাজনীতা যগগছ; 

১৬.৮ ম থটকগদয ভ্রভগণয জন্য মকান ঈগদ্যাে/কাম থক্রভ রযররেত রন। ীতকাগর ম থটকগদয অকল থগণয জন্য 

কক্সফাজায-মটকনাপ ম থটক োড়ী রযচারনায ব্যফস্থা কযা মমগত াগয;  

১৬.৯ প্রাকৃরতক মৌন্দগম থয ফাআগয ড়কটিগক সুন্দয  অকথলণী কযায অয মকান ঈগদাে গ্রণ কযা রন; ড়গকয দ্যআ 

াগর্শ্থ গনক জাোয োছ ভগয মেগছ। মমফ োছ ভগয মেগছ মগুগরা পুনযা রাোগনা প্রগাজন। 

১৭.০ সুারয/ভতাভত: 

১৭.১ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন থ ব ফযাে ও ফায ফায ভয় বৃবি এফং ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতবন প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয 

ন্তযায়। ববফষ্যল্পত এ ধযল্পনয প্রকে প্রণয়ল্পনয সক্ষল্পত্র ফায ফায ভয় বৃবি এফং ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতবন 

বযায কযা ফাঞ্ছনীয় ল্পফ। মাল্পত জনগণ মথাভল্পয় প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয সুপর সবাগ কযল্পত াল্পয; 

১৭.২  ড়কটিয রফদ্যভান undulation াযণ কগয ভতর  ভসৃণ কযগত গফ এফং ড়গকয প্রগাজনী ফাঁক 

মথাম্ভফ যরীকযণ কযগত গফ, মাগত ড়ক দ্যঘ থটনা হ্রা া; 

১৭.৩ ড়গকয েরতগ্রস্ত পট মাল্ডায মভযাভত দ্রুত ম্পন্ন কযগত গফ। মম কর স্থাগন মযআনকাট বতযী গগছ তা 

মভযাভত কযগত গফ; 

১৭.৪ যাস্তায মকাগনা মকাগনা ংগ ভৄদ্র খফআ রনকটফতী া মঢঈময অঘাগত যাস্তায ভাটি গয মাগে। মঢঈগয 

অঘাগত মাগত যাস্তায ভাটি গয না মা, এ রফলগ প্রগাজনী ঈগদ্যাে গ্রণ কযগত াগয; 



 

১৭.৫ প্রকগে ফরণ থত ঈগদ্দশ্য পুগযাপুরয াধনকগে ঈরেরেত ড়কটি কভগে ৪ মরন-এ ঈন্নীত কযায রগেু ভন্ত্রণার 

ঈগদ্যাে গ্রণ কযগত াগয; 

১৭.৬  রনরভ থত ড়গকয ঈব াগর্শ্থ মফযকাযীবাগফ রফরবন্ন স্থানা রনভ থাণ, জরভ ক্র ব্যাকবাগফ কযা গে; ড়ক ঈন্নগনয 

জন্য বরফষ্যগতয প্রগাজন রফগফচনা এেনআ ম থাপ্ত জরভ রধগ্রণ কযায রগেু ভন্ত্রণার প্রগাজনী ঈগদ্যাে গ্রণ 

কযগত াগয; 

১৭.৭ এরাকাটি ম থটকগদয কামছ অকল থনী া ীতকাগর ম থটকগদয জন্য কক্সফাজায-মটকনাপ ম থন্ত ম থটক োড়ী 

রযচারনায ব্যফস্থা কযা মমগত াগয;  

১৭.৮ রনরভ থত যাস্তা মটকআ কযায জন্য স্থাী প্রগটকন বতযীয ঈগদ্যাে গ্রণ কযগত গফ; 

১৭.৯ বৃেগযাগণয কাজ ফল থা মভৌসুগভয ভগেআ ম্পন্ন কযগত গফ এফং ড়কটিগক সুন্দয  অকথলণী কযায জন্য 

মযাণকৃত মমফ োছ ভগয মেগছ তা পুনযা মযাণ কযায প্রগাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ; 

১৭.১০   নুগেদ ১৭ এয ১৭.১ গত ১৭.৯ এয সুারযগয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা ম্পগকথ ১ (এক) ভাগয ভগে অআএভআরি 

মক ফরত কযগত গফ। 



 

প্রকোিোীিোড়ো-রোজজর ড়ক উন্নয়ন  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকল্পেয নাভ : প্রকোিোীিোড়ো-রোজজর ড়ক উন্নয়ন  
২। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ :  ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : মোারেি  ভাদাযীপুয মজরা।    

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য %) 

রতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাবধত 

ভর ১ভ ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৫২৩.৫৩ 

(-) 

 (-) ৫৯৪৫.০০ 

(-) 

০১-০৭-২০১০ 

সথল্পক  

৩০-০৬-

২০১২ 

- ০১-০৭-২০১০ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৬ 

(-) 

২৫৭৮.৫৩ 

(৩০.২৫%) 

৪ ফছয  

(২০০%) 

   

মনাট: ব্য বৃরদ্দ ব্যরতগযগক ফাস্তফান মভাদ ৩০-০৬-২০১৬ ম থন্ত ৪ (চায) দপা ২০০% বৃরি কযা । এছাড়া ভর 

নুগভারদত ব্যগয তুরনা প্রকৃত ব্য ২৫৭৮.৫৩ রে টাকা (৩০.২৫%) কভ ।  

 

৬। প্রকল্পেয টভূবভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভূবভ:  মকাটারীাড়া-যাজজয ড়কটিয বদঘ থু  ২৮.৫০ রকঃরভঃ। এয ভগে মোারেি ংগয বদঘ থু  ১৭.০০ 

রকঃরভঃ এফং ভাদাযীপুয ংগয বদঘ থু  ১১.৫০ রকঃরভঃ। ড়কটি মেৌযনদী-অজেরঝড়া-াযাট-মকাটারীাড়া- 

মোারেি অঞ্চররক ভাড়গকয মকাটারীাড়া ঈগজরা দযগক ঢাকা-ভাা-বাো-ফরযার-টুাোরী জাতী 

ভাড়গকয যাজজয ঈগজরা দগযয াগথ ংযুক্ত কগযগছ। ড়গকয রফদ্যভান মবগভন্ট ৩.৫৫ রভটায মথগক ৫.৫ 

রভটায প্রস্ততা রনরভ থত অগছ। ড়কটিগত ক্রভান্বগ মানফান চরাচর বৃরি াগে। রকন্তু ড়কটিয প্রস্ততা ফরধ থত 

মানফান চরাচগরয জন্য ম থাপ্ত না া এফং ড়কটিয ফস্থা তুন্ত োযা া এফং ড়গকয মতু  

কারবাট থভ পুনঃরনভ থাণ কযা প্রগাজন া প্রকেটি গ্রণ কযা । এ রগেু মভাট ৮৫২৩.৫৩ রে টাকা 

প্রাক্কররত ব্যগ জুরাআ ২০১০ গত জুন ২০১২ মভাগদ ফাস্তফাগনয জন্য ২৫/০১/২০১১ তারযমে নুরষ্ঠত একগনক 

বা প্রকেটি নুগভাদন কযা ।  

 

৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- 

 সকাটারীাড়া-যানজয ২৮.৫০ বকঃবভঃ সজরা ড়কল্পক অঞ্চবরক ভাড়কভাল্পন উন্নীতকযণপূফ বক উন্নত এফং বনযাদ 

ড়ক সমাগাল্পমাগ স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ প্রকে এরাকায জনগল্পণয অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন।  

 
 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 ভূরভ রধগ্রণ- ২৯.৯৯ মক্টয  



 

 ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ/উঁচুকযণ-৪.৫০ রঃঘঃরভঃ  

 মেরক্সফর মবগভন্ট নতুন রনভ থাণ-১.৮২ রকঃরভঃ 

 মেরক্সফর মবগভন্ট  ভজবুতীকযণ (৫.৫০ রভটায চড়া)-১১.৯৬ রকঃরভঃ  

 মেরক্সফর মবগভন্ট ভজবুতীকযণ (৩.৭০ রভটায চাড়া)-৬.২৭৭ রকঃরভঃ 

 মেরক্সফর মবগভন্ট ভজবুতীকযণ (৩.৫০ রভটায চাড়া)-৫.৯৩২ রকঃরভঃ  

 াি থগাল্ডায-২৮.১০১ রকঃরভঃ 

 াগপথরং (রিরফএ)- ২৮.১০১ রকঃরভঃ 

 অযরর রিজ রনভ থাণ- ২৩৬.০০ রভটায/৮টি 

 অযরর কারবাট থ রনভ থাণ- ৭৬.০০ রভটায/৯টি  

 

৮।  ববঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন: 

 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

72.  Suvery & Design  L.S  24.00  14.00 

73.  Land Acquisition  Hector 29.99 599.80 2.143 125.00 

74.  Widening & Rising of 

Embankment  

L.Cum 4.50 675.00 2.19 319.76 

75.  Flex.pavement New 

Const.  

Km. 1.82 150.28 1.15 95.00 

76.  Pavt. Strengthening : 5.5 

m Width  

Km. 11.96 

 

286.97 9.50 

 

186.00 

77.  Pavt. Strengthening : 

3.70 m Width 

Km. 6.277 164.39 3.90 100.00 

78.  Pavt. Strengthening : 

3.50 m Width 

Km. 5.932 146.94 6.00 146.94 

79.  Pavt. widening 

(20.90m) 

Km. 8.389 167.78 5.02 120.22 

80.  Pavt. widening 

(21.00m) 

Km. 5.932 164.55 5.932 164.55 

81.  Hard shoulder  Km. 28.101 1045.08 9.93 327.43 

82.  Surfacing  Km. 28.101 1502.56 27.15 1445.56 

83.  RCC Bridge  Meter 236.00 2360.00 176.00 2360.00 

84.   RCC Box culvert  Meter 76.00 570.00 58.40 285.70 

85.  RCC Palisading  Meter 3400.00 136.00 2436.00 121.00 



 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

86.  Con. Slope Protection  Sqm. 2400.00 28.80 2395.00 28.00 

87.  Guide Post  Nos. 2500.00 45.00 2500.00 44.50 

88.  Drain  Meter 400.00 12.00 400.00 12.00 

89.  Sing-Signal, Km post  L.S L.S 18.00 L.S 18.00 

90.   Utility shifting  L.S L.S 10.50 - - 

91.  Maintenance during 

construction  

L.S L.S 10.00 L.S 9.50 

92.  Physicla Contingency 

(2%) 

  162.35  - 

93.   Price Contingency (3%)    243.53  - 

 Total =   8523.53  5923.16 
 
 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী দাবয়ল্পত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

57.  Md. Sorabuddin Mia  

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- ুাঁ ০৭/০৩/২০১১-২৬/০৯/২০১১ 

58.   Md. Abdus Salam  

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- ুাঁ ২৬/০৯/২০১১-০৮/০২/২০১২ 

59.  Md. Abul Kashem Bhuiyan  

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- ুাঁ ০৮/০২/২০১২-১২/০৭/২০১৫ 

60.  Quazi Mohammad Ali 

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- ুাঁ ১২/০৭/২০১৫-০৭/০২/২০১৬ 

61.  Md. Habibur Rahman  

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- ুাঁ ০৭/০২/২০১৬- প্রকল্ াভারপ্ত ম থন্ত  

  
 

 



 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী ভর পূতব কাজ ৫ টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান বছর। ববঅয এ  উল্পিবখত 

তথ্যানুমায়ী ৫টি প্যাগকগজয অতা পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গগছ। দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য বনম্নরু: 

নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত ব্য 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-প্রদি রফর 

-দযে অফাগনয 

তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ 

ভারপ্তয তারযে  

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে  

  ভন্তব্য 

প্যাগকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

Improvement of Kotalipara-Rajoir 

Road including construction of 3 

Nos. R.C.C Bridge Span 19.64 m, 

22.68m & 22.68 m and 2 Nos. P.C 

Girder Bridge  of Span 25.74 M & 

33 .88 m and 4 Nos. R.C.C Box 

culvert at Ch. 8+400 to Ch. 16+637 

during the year 2010-11  

২৮২২.০০ 

২৭২৭.০২ 

 

-১৬/০৩/২০১১ 

-১৯/০৯/২০১১ 

-৩১/০৩/২০১৬ 

-৩১/০৩/২০১৬ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-২ 

 Construction of 47.072 m long PC 

Girder Bridge (Parkona Bridge) 

in/c. approach road at 2
nd

 km of 

Kotalipara-Rajoir Road (Z-8039) 

under Gopalgonj Road Division 

during the year 2013-2014. 

 

- 

৪৭৮.২০ 

-১৮/০৩/২০১৪ 

-০৫/০৫/২০১৪ 

-০৪/১১/২০১৫ 

-০১/১১/২০১৫ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৩ 

 Improvement of Kotalipara-Rajoir 

Road form Ch. 0+000 to Ch. 3+380 

under Gopalgonj Road Division 

during the year 2013-2014 

- 

৪১৮.২৯ 

 

-২৩/০৩/২০১৪ 

-১৫/০৫/২০১৪ 

-১৫/০৫/২০১৫ 

-১৪/০৫/২০১৫ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৪ 

 Improvement of Kotalipara-Rajoir 

Road form Ch. 3+800 to Ch. 8+400 

under Gopalgonj Road Division 

during the year 2013-2014 

- 

৬০৮.২২ 

 

 

-২৩/০৩/২০১৪ 

-১৫/০৫/২০১৪ 

-৩০/০৪/২০১৫ 

-৩০/০৪/২০১৬ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৫ 

 Improvement of Kotalipara-Rajoir 

Road including earth work, 

pavement, hard shoulder, 

১৮৮৩.৪৮ 

১৯০৪.৮৭ 

 

-১৬/০৩/২০১১ 

-০৫/০৬/২০১২ 

-২৪/০৭/২০১২ 

 



 

নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত ব্য 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-প্রদি রফর 

-দযে অফাগনয 

তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ 

ভারপ্তয তারযে  

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে  

  ভন্তব্য 

surfadcding & Protective work etc. 

with 3 nos RCC Box culvert at 

18km to 28.50 km (Ch. 17+000 to 

28+500) under Madaripur Road 

Division during 2010-2011 

-৩০/১২/২০১৫ 

 
  
১১।  ববঅয এ উল্পিবখত ফযাে ও গ্রগবতঃ                                                          (রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয বডবব/অযবডবব  এবডব/অযএবডব ফযাে টাকা ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০-১১ ৩৬২৭.৬৪ ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ 

২০১১-১২ ৪৮৯৫.৮৯ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১২-১৩ - ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ 

২০১৩-১৪ - ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ 

২০১৪-১৫ - ২১০০.০০ ২১০০.০০ ২১০০.০০ 

২০১৫-১৬ - ৮১৫.০০ ৮১৫.০০ ৮১৫.০০ 

সভাট= ৮৫২৩.৫৩ ৫৯৪৫.০০ ৫৯৪৫.০০ ৫৯৪৫.০০ 

  
 

 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ  নুল্পভাবদত বডববয তুরনায় প্রকল্পেয কাজ কল্পয়কটি ল্পঙ্গ কভ ম্পাদন কযা 

ল্পয়ল্পছ।   

১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃবি ও ংল্পাধনঃ 

(রে টাকা) 

 মভাদকার প্রাক্কররত ব্য 

ভর ০১/০৭/২০১০ ল্পত ৩০/০৬/২০১২ ৮৫২৩.৫৩ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায ০১/০৭/২০১০ ল্পত ৩০/০৬/২০১৩ - 

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ২ ফায ০১/০৭/২০১০ ল্পত  ৩০/০৬/২০১৪ - 

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ৩ ফায ০১/০৭/২০১০ ল্পত  ৩০/০৬/২০১৫  

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ৪থ থ ফায ০১/০৭/২০১০ ল্পত  ৩০/০৬/২০১৬  
 
   

১৩.২ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৬ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত ল্পয়ল্পছ ৫৯৪৫.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুল্পভাবদত ব্যয় ৮৫২৩.৫৩ রক্ষ টাকায ৬৯.৭৪%।  

    



 

১৪। প্রকে বযদ বনঃ  গত ২৫/০৩/২০১৭ তাবযল্পখ অআএভআবড’য উ-বযচারক জনাফ জয়নার সভািা কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাল্পর ড়ক বফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উবস্থত বছল্পরন। বযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

বনম্নরূঃ 

১৪.১  ভূরভ রধগ্রণ: নুগভারদত রিরর নুমাী ২৯.৯৯ মক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ৫৯৯.৮০ রে টাকায ংস্থান যাো 

। ররঅয নুমাী ২.১৪৩ মক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ১২৫.০০ রে টাকা ব্য কযা গগছ। কভ থকতথােণ 

ফরত কগযন, অযরর িীজ  কারবাট থ রনভ থাগণয কাযগণ ভূরভ রধগ্রগণয ংস্থান যাো । ভাে ম থাগ প্রকে 

ফাস্তফানকাগর মতটুকু প্রগাজন যগগছ ততটুকু ভূরভ রধগ্রণ কযা গগছ।  

১৪.২ ভাটিয কাজ:  নুগভারদত রিরর নুমাী ৪.৫০ রঃঘঃ রভটায ভাটিয কাগজয জন্য ৬৭৫.০০ রে টাকায ংস্থান 

যাে গগছ। ররঅয নুমাী ২.১৯ রঃঘঃ রভটায ভাটিয কাগজয জন্য ৩১৯.৭৬ রে টাকা ব্য কযা গগছ। 

রযদ থনকাগর জানা মা, ড়ক প্রস্তকযণ  ঈচ্চতা বৃরিয জন্য ভাটিয কাজ কযা গগছ। ড়গকয রফরবন্ন মচআগনগজ 

রফগল কগয ফাঁক, িীজ  কারবাগট থয ংগমাে স্থগর ভাটিয কাজ কযা গগছ ফগর প্রতীভান ।  

১৪.৩ নতুন মেরক্সফর মবগভন্ট রনভ থাণ: রিরর নুমাী ১.৮২ রকগরারভটায নতুন মবগভন্ট রনভ থাগণয জন্য ১৫০.২৮ রে 

টাকায ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ১.১৫ রকঃরভঃ নতুন মবগভন্ট রনভ থাগণয জন্য ৯৫.০০ রে টাকা ব্য 

কযা গগছ। রযদ থনকাগর জানা মা, ফাঁক যরীকযণ  রফরবন্ন অযরর িীজ  অযরর কারবাট থ রনভ থাণকাগর 

এগদয স্থান রকছুটা রযফতথন া ভূরভ রধগ্রণ কগয মভাট ১.১৫ রকঃরভঃ নতুন কগয মবগভন্ট রনভ থাণ কযা 

গগছ।  

১৪.৪ মেরক্সফর মবগভন্ট প্রস্তকযণ  রক্তারীকযণ: প্রকে প্রস্তাগফ মভাট ৭৪৮.৫৮ রে টাকা ব্যগ ২৪.১৬৯ রক:রভ: 

থ থাৎ রফদ্যভান ৫.৫রভ: প্রস্থ রফরি ১১.৯৬ রক:রভ:, ৩.৭ রভ: প্রস্থ রফরি ৬.২৭৭ রক:রভ: এফং ৩.৫০ রভ: প্রস্থ রফরি 

৫.৯৩২ রক:রভ: ড়ক ৫.৫ রভ: প্রগস্থ ঈন্নীতকযণ এফং রক্তারীকযগণয ংস্থান যাো । প্রাপ্ত  ররঅয নুমাী 

মভাট ৪৩২.৯৪ রে টাকা ব্যগ ১৯.৪ রক:রভ: থ থাৎ রফদ্যভান ৫.৫রভ: প্রস্থ রফরি ৯.৫০ রক:রভ:, ৩.৭ রভ: প্রস্থ রফরি 

৩.৯০ রক:রভ: এফং ৩.৫০ রভ: প্রস্থ রফরি ৬.০০ রক:রভ: ড়ক ৫.৫ রভ: প্রগস্থ ঈন্নীতকযণ এফং রক্তারীকযণ কযা 

গগছ।  রযদ থগন মদো মা, ড়গকয  রফরবন্ন স্থাগন মবগভন্ট প্রস্ত  রক্তারী কযা গগছ। কগকটি স্থাগন 

মবগভন্ট রযভাণ কগয ড়গকয কুাগযজগ ৫.৫ রভটায াা মা। মদো মা যাজজয গত মকাটারীাড়া মাায 

মেগে ড়গকয িান াগ োর প্রফারত এফং োর গত ড়গকয ঈচ্চতা ২-৫ রভটায। রযদ থগন মদো মা,  ড়গকয 

মফ রকছু স্থাগন রফগল কগয পুকুয  োর ফযাফয ড়গকয রকনাযা মবগে মেগছ  রফরবন্ন স্থাগন মযআন কাট  বতযী 

গগছ। এ কর স্থাগন পট মাল্ডাগযয স্বেতা যগগছ।  

 

  

 

রচে-১:  ড়গকয রকনাযা বাো ং রচে-২:  ম থাপ্ত পট মাল্ডায মনআ এভন ং 

 



 

১৪.৪  াি থগাল্ডায রনভ থাণ: নুগভারদত রিররগত ২৮.১০১ রক:রভ: ড়গক ১০৪৫.০৮ রে টাকা ব্যগ াি থ মাল্ডায 

রনভ থামণয ংস্থান যাো । ররঅয নুমাী ৯.৯৩ রক:রভ: ড়গক াি থ মাল্ডায রনভ থাণ কযা  এফং এ কাগজ ব্য 

কযা  ৩২৭.৪৩ রে টাকা। রযদ থগন মদো মা, ভাদাযীপুয ড়ক রফবাগেয ধীন যাজজয-মকাটারীাড়া ড়গকয 

মচআগনজ ১৭ রকঃরভঃ গত ২৮.৫০ রকঃরভঃ। ড়গকয এ ংগ াি থগাল্ডায রনভ থাণ কযা গগছ। াি থ মাল্ডায রনরভ থত 

ংগয রকছু জাো পট মাল্ডায না থাকায কাযগণ াি থ মাল্ডায মবগে মাগে।  এ ংগ াি থগাল্ডায থাকগর 

ড়গকয ঈব াগর্শ্থ ০.৯৫ রভটায পট মাল্ডায মনআ। ড়গকয ঈচ্চতা ার্শ্থফতী জরভ/োর গত প্রা ২-৫ রভটায। 

ঈ-রফবােী প্রমকৌরী ফরত কগযন ড়গকয ঈচ্চতা মফী া পট মাল্ডায মবগে মেগছ। মকাটারীাড়া 

ং াি থগাল্ডায রনভ থাণ কযায ংস্থান থাকগর তা রনভ থাণ কযা রন।  মকাটারীাড়া ংগ াি থগাল্ডায রনভ থাণ না 

কযায কাযণ জানগত চাআগর মকান মথাথ থ জফাফ াা মারন।  

  

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৩: ভাদাযীপুয ংগ রনরভ থত াি থগাল্ডায রচে-৪: মকাটারীাড়া ংগ াি থগাল্ডাযরফীন মবগভন্ট 

 

১৪.৫ াগপথরং: নুগভারদত রিররগত ২৮.১০১ রক:রভ: ড়ক াগপরং এয জন্য ১০৪৫.০৮ রে টাকা ংস্থান যাো । 

ররঅয নুমাী ২৭.১৫ রক:রভ: ড়ক াগপথরং কযা  এফং এ কাগজ ১৪৪৫.৫৬ রে টাকা। রযদ থগন মদো 

মা, পুগযা ড়কব্যাী াগপথরং কযা গগছ।  ভাদাযীপুয গজয ধীন ড়গকয াগপথ মফ রকছু স্থাগন ঈগে 

মেগছ। গনক স্থাগন ড়গকয এক মরগনয াগপথ মফ rough গগছ মেগছ। ন্য মরগনয াগপথ েত যগগছ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৫: দ্যআ মরগন দ্যআ যকভ াগপথরং রচে-৬: েত াগপথ 

 

১৪.৬  অযরর িীজ রনভ থাণ: নুগভারদত রিররগত ২৩৬০.০০ রে টাকা ব্যগ ২৩৬ রভ: (৮টি) অযরর িীজ রনভ থাগণয 

জন্য রনধ থারযত। ররঅয নুমাী ২৩৬০.০০ রে টাকা ব্যগ ১৭৬ রভ: (৬টি) অযরর িীজ রনভ থাণ কযা গগছ। 

রযদ থনকাগর মদো মা, ড়গকয মচআগনজ ৪+৩০০, ৭+০০০, ১২+০০০, ১৪+৪০০, ১৮+২০০  ১.৯+৭৫০ 



 

রকঃরভঃ এ রফরবন্ন বদগঘ থয ৬টি অযরর িীজ রনভ থাণ কযা গগছ।  মচআগজ ১২+০০০  ১৮+২০০ রকঃরভঃ  এয িীজ 

দ্যটিয ঈব প্রাগন্ত রর ব্লক রদগ মলা যোয কাজ কযা গগছ। ারন রনষ্কাগনয জন্য িীজ ংগমাে ড়গক ায 

মেগনয ব্যফস্থা যাো গগছ। মলা যো কাজ েত যগগছ। তগফ রর ব্লকভ রকছু Settle কযায কাযগণ 

ভান গ মেগছ। এছাড়া ন্যান্য অযরর িীজ রনভ থাণ কযা গগছ মায ঈব প্রাগন্ত ররি কনরক্রট মলা যো 

কাজ কযা গগছ মা েত যগগছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৭  ৮ :  রনরভ থত অযরর িীজ 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৯: অযরর িীগজয েত মলা রচে-১০: অযরর িীগজয েরতগ্রস্ত রর ব্লক 

 

 ১৪.৭ অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাণ: নুগভারদত রিররগত ৫৭০.০০ রে টাকা ব্যগ ৭৬ রভ: (৯টি) অযরর 

ফক্স কারবাট থ রনভ থাগণয জন্য রনধ থারযত। ররঅয নুমাী ২৮৫.৭০ রে টাকা ব্যগ ৫৮.০০রভ: (৬টি) অযরর 

কারবাট থ রনভ থাণ কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা, অযরর কারবাট থভ ফা চরাচগর ব্যফহৃত গে। 

কারবাট থভগয ংগমাে ড়ক, এফাট থগভন্ট, মযররং আতুারদ বার অগছ। ৯টি রযফগতথ ৬টি অযরর ফক্স কারবাট থ 

রনভ থাণ কযায কাযগণ জানগত চাআগর ঈ-রফবােী প্রগকৌরী  ফরত কগযন, ফাকী ৩টি কারবাগট থয ফস্থা বার 

থাকা তা রনভ থাণ কযা রন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-১১  ১২: অযরর ফক্স কারবাট থ 

 



 

১৪.৮ যোপ্রদ কাজ: রিরর নুমাী ২৮.৮০ রে টাকা ব্যম ২৪০০.০০ ফঃরভঃ কনরক্রট মলা মপ্রাগটকন, ১৩৬.০০ 

রে টাকা ফগ ৩৪০০.০০ রভ: অযরর প্যারাাআরিং এফং ৪৫.০০ রে টাকা ব্যগ ২৫০০টি োআি মাস্ট রনভ থাগণয 

জন্য রনধ থারযত। ররঅয নুমাী ২৮.০০ রে টাকা ব্যগ ২৩৯৫.০০ ফ:রভ: কনরক্রট মলা মপ্রাগটকন, ১২১.০০ 

রে টাকা ব্যগ ২৪৩৬.০০ রভ: অযরর প্যারাাআরিং এফং ৪৪.৫০ রে টাকা ব্যগ ২৫০০টি োআি মাস্ট রনভ থাণ 

কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা, অযরর িীজ  কারবাগট থয ংগমাে ড়ক, ঈআং ার আতুারদ যো কযায 

জন্য কনরক্রট মলা মপ্রাগটকন, রর ব্লক, অযরর প্যারাাআরিং োআি মাি আতুারদ রদগ ঢার প্ররতযো কাজ 

কযা গগছ। তগফ মচআগনজ ১৮+২০০ রকঃরভঃ এ রনরভ থত অযরর িীগজয ংগমাে ড়গকয রর ব্লক দ্বাযা ম্পন্ন 

যোপ্রদ কাজ েরতগ্রস্ত গগছ।  
 
১৪.৯ মেন রনভ থাণ: নুগভারদত রিররগত ১২.০০ রে টাকা ব্যগ ৪০০ রভ: মেন রনভ থাগণয জন্য রনধ থারযত। ররঅয 

নুমাী ঈক্ত মেন রনভ থাণ কযা গগছ। রযদ থনকাগর মদো মা, অযরর িীজভগয ংগমাে ড়গক ায মেন 

রনভ থাণ কযা গগছ।  

১৪.১০ াআন রেন্যার, রকঃরভঃ মাি, োআি মাি: নুগভারদত রিররগত ১৮.০০ রে টাকা ব্যগ ড়গক াআন, রেনার, 

রক:রভ: মাস্ট আতুারদ স্থাগনয ংস্থান যাো । রযদ থগন মদো মা, ড়গকয রফরবন্ন স্থাগন রফগল কগয ফাজায, 

স্কুর, ভরজদ  ফাক প্রভৃরত স্থাগন াআন রেন্যার স্থান কযা গগছ। তগফ এফ াআন রেন্যার ম থাপ্ত প্রতীভান 

। এছাড়া ড়গকয ফাক  িীজ/কারবাগট থয ংগমাে ড়গকয ংখ্য োআি মাি স্থান কযা গগছ।  

১৪.১১   আঈটিররটি স্থানান্তয: নুগভারদত রিররগত আঈটিররটি স্থানান্তগযয জন্য ১০.৫০ রে যাো । রযদ থনকাগর জানা 

মা, প্রকে ফাস্তফানকাগর মকান আঈটিররটি স্থানান্তগযয প্রগাজন রন। 

১৪.১২ রপরজকুার  াআ করন্টনগজরি োমত মকান থ থ ব্য রন।  

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

 

বযকবেত উল্পেশ্য জবন 

সকাটারীাড়া-যানজয ২৮.৫০ বকঃবভঃ সজরা ড়কল্পক 

অঞ্চবরক ভাড়কভাল্পন উন্নীতকযণপূফ বক উন্নত এফং 

বনযাদ ড়ক সমাগাল্পমাগ স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ প্রকে এরাকায 

জনগল্পণয অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন।  

সকাটারীাড়া-যানজয ২৮.৫০ বকঃবভঃ সজরা ড়কল্পক 

অঞ্চবরক ভাড়কভাল্পন উন্নীতকযা ল্পয়ল্পছ। এল্পত উন্নততয 

ড়ক সমাগাল্পমাগ স্থাবত ল্পয়ল্পছ। পল্পর প্রকে এরাকায 

জনগল্পণয অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন ল্পয়ল্পছ।  
 

 

১৬। উল্পেশ্য বজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য বজবত ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাবদত কাজ আল্পতাভল্পধ্য ড়ক ও জনথ বধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রবযত ববঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়বন।  

 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১    ২ ফছল্পয ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাবদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ৬ ফছয ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পছ। এছাড়া প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন 

৬ ফছল্পয ৫ (াঁচ) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা ল্পয়ল্পছ। ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদবর ল্পর ভয়ভত প্রকে 

ফাস্তফায়ন এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় বফলয়টি গুরুল্পত্বয াল্পথ বফল্পফচনা কল্পয  বরফষ্যগত গৃীতব্য 



 

প্রকগে প্রকে ফাস্তফানকারীন ভগয জন্য একজন প্রকে রযচারক রনগাগেয  প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্রণ কযল্পফ 

(নু: ৯); 

১৯.২ প্রকল্পেয ংস্থানকৃত সফ কল্পয়কটি ংগ ম্পূণ বরুল্প ফাস্তফায়ন কযা য়বন সমভন- ভূবভ বধগ্রণ, ভাটিয কাজ, 

সবল্পভন্ট প্রস্তকযণ, নতুন সবল্পভন্ট বনভ বাণ, াড বল্পাল্ডায আতযাবদ ল্পঙ্গয কাজ অংবক ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া 

ব্রীজ ও কারবাল্পট বয ংখ্যা হ্রা কযা ল্পয়ল্পছ।  এফ ঙ্গ অংবক ফাস্তফায়ল্পনয কাযণ বাল্পফ প্রকে কভ বকতবা ভাঠ 

ম বাল্পয়য প্রকৃত প্রল্পয়াজনীয়তায উল্পিখ কল্পযন; এ সথল্পক প্রতীয়ভান সম, মথামথ যীক্ষায  Feasibility Study’য 

ভাধ্যল্পভ প্রকেটি গ্রণ কযা য়বন;   

১৯.৩ ড়ল্পকয বধকাং স্থাল্পন কাল্প বটিং বার অল্পছ। তল্পফ কল্পয়কটি স্থাল্পন কাল্প বটিং উল্পঠ সগল্পছ; 

১৯.৪  কল্পয়কটি স্থাল্পন বফল্পল কল্পয ড়ল্পকয এভব্যাংকল্পভল্পন্টয উচ্চতা সফী ংল্প যাস্তায বকনাযা সবল্পঙ্গ সগল্পছ; 

১৯.৫ ৫.৫ বভটায প্রস্থ ড়ল্পকয দুআ াল্প ০.৯৫ বভটায কল্পয পট সাল্ডায থাকায জন্য বনধ বাবযত থাকল্পরও ল্পনক স্থাল্পনআ 

তা াওয়া মায়বন; 

১৯.৬ মচআগনগজ ১৬.০০ রক:রভ: এ রনরভ থত রর োি থায িীগজয ংগমাে ড়গক যোপ্রদ কাগজ ব্যফহৃত রর ব্লক মদগফ 

মেগছ মা ংগমাে ড়গকয েরতয কাযণ গত াগয; 

১৯.৭ ড়ক ব্যাী াআন, বগন্যার ও বকঃবভঃ সাি স্থান কযা ল্পরও তা ম বাপ্ত নয়;  

১৯.৮ ক্র রযকেনা ঈগেরেত ৪  ৫ নং প্যাগকগজয কাজ ঠিকাদায মথাভগ ভাপ্ত না কযা চুরক্তয মভাদ বৃরি কযা 

গগছ। ঠিকাদায মথাভগ কাজ ভাপ্ত কযগত না াযগর Liquidated Damage অগযা কযায রফধান যগগছ। 

এ মেগে তা কযা গগছ রকনা তা জানা মারন;  

১৯.৯ ররঅয এয ৭ এ ৮ নং নুগেগদ ফাস্তফানকাযী ংস্থায প্রধান এফং ভন্ত্রণার/রফবাগেয রচফ কর্তথক প্রকে 

ফাস্তফাগনয য ভতাভত প্রদান কযায কথা থাকগর এ প্রকে ফাস্তফাগনয য মকান ভতাভত মনআ; এফং 

১৯.১০ ভাপ্ত প্রকেটিয  Internal   External Audit ম্পন্ন কযা য়বন। 

 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

২০.১ ২ ফছল্পয ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাবদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ৬ ফছয ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পছ। এছাড়া প্রকেটি 

ফাস্তফায়ল্পন ৬ ফছল্পয ৫ (াঁচ) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা ল্পয়ল্পছ। ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদবর ল্পর 

ভয়ভত প্রকে ফাস্তফায়ন এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় বফলয়টি গুরুল্পত্বয াল্পথ বফল্পফচনা কল্পয  

বরফষ্যগত গৃীতব্য প্রকগে প্রকে ফাস্তফানকারীন ভগয জন্য একজন প্রকে রযচারক রনগাগেয  প্রল্পয়াজনীয় 

উল্পযাগ গ্রণ কযল্পফ; 

২০.২  প্রকল্পেয ংস্থানকৃত সফ কল্পয়কটি ংগ  (ভূবভ বধগ্রণ, সবল্পভন্ট বনভ বাণ ও প্রস্তকযণ, াড বল্পাল্ডায বনভ বাণ, ব্রীজ ও 

কারবাট ব বনভ বাণ প্রভৃবত) ম্পূণ বরুল্প ফাস্তফায়ন না কল্পয অংবক ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ; মথামথ যীক্ষায ভাধ্যল্পভ 

প্রকেটি গ্রণ না কযায বফলল্পয় ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ ব্যাখ্যা প্রদান কযল্পফ;   

২০.৩ ড়গকয মম কর স্থাগন রকনাযা মবগে মেগছ এফং কাগ থটিং ঈগে মেগছ তা রফরগে মভযাভগতয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত 

গফ; 



 

২০.৪ মবগভগন্টয সুযোয জন্য ড়গকয মম কর স্থাগন ম থাপ্ত পট মাল্ডায মনআ ম কর স্থান রচরিত কগয পট 

মাল্ডায রনভ থাণ কযগত গফ; 

২০.৫  মচআগনজ ১৬.০০ রক:রভ: এ রনরভ থত রর োি থায িীগজয ংগমাে ড়গক যোপ্রদ কাগজ ব্যফহৃত মদগফ মাা রর 

ব্রক পুনযা ঠিকবাগফ স্থান কযগত গফ; 

২০.৬ ক্র রযকেনা ঈগেরেত ৪  ৫ নং প্যাগকগজয কাজ ঠিকাদায মথাভগ ভাপ্ত না কযা চুরক্তয মভাদ বৃরি কযা 

গগছ। এগেগে ঠিকাদায কর্তথক মথাভগ কাজ ভাপ্ত কযগত না াযায কাযগণ ররকুআগিগটি িুাগভজ অগযা কযা 

গরছর রকনা তা ভন্ত্রণার যীে কগয প্রগাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; 

২০.৭ ড়ক বনযাত্তা বনবিত কল্পে ড়ল্পক ম বাপ্ত ংখ্যক াআন, বগন্যার ও বকঃবভঃ সাি স্থান কযল্পত ল্পফ; 

২০.৮ ভাপ্ত প্রকেটিয Internal   External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ; এফং  

২০.৯ নুল্পেদ ২০.১ ল্পত ২০.৮ এয বফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআবডল্পক ফবত কযল্পফ। 



 

কানাট-যনপুয-মবারাাট ড়ক ঈন্নন  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকল্পেয নাভ : কানাট-যনপুয-মবারাাট ড়ক ঈন্নন  

২। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ :  ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : চাঁাআনফাফেি মজরায রফেি, মোভস্তাপুয  মবারাাট ঈগজরা   

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
 
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

নুগভারদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত ব্যয় 

(ভরনুগভারদত 

ব্যল্পয়য %) 

রতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাবধত 

ভর ১ভ ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৩২২.৩৬  

 

প্রল্পমাজয নয় ৩১৫০.০০ ০১-০১-

২০১৪ 

সথল্পক  

৩০-০৬-

২০১৬ 

প্রল্পমাজয নয় ০১-০১-২০১৪ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৬ 

-১৭২.৩৬ 

(-৫.১৯%) 
০.০০ 

   

৬। প্রকল্পেয টভূবভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভূবভ:  কানাট-যনপুয-মবারাাট ড়কটি চাঁাআনফাফেি মজরা ফরস্থত মা রফেি ঈগজরায কানাট মথগক 

শুরু গ মোভস্তাপুয ঈগজরায মযানপুয গ মবারাাট ঈগজরা ভাপ্ত গগছ। ড়কটি মজরা মি মকাাটাগযয 

াগথ কর ঈগজরাগক ংযুক্ত কগযগছ। এভনরক ড়কটিয াগথ মানাভরজদ স্থরফন্দগযয ংগমাে থাকা তা 

বাযগতয াগথ মমাোগমাে স্থাগন গুরুেপূণ থ ভূরভকা ারন কগয। এআ ড়ক রদগ রনরভত ংখ্য ফা, ট্রুাক, 

গটারযকা চরাচর কগয থাগক। ড়কটিয প্রস্ততা কভ া প্ররতরনত মানজগটয সৃরি । চাঁাআনফাফেি 

মজরা অভ, মাযা  ন্যান্য কৃরল দ্রব্য ঈৎাদগনয জন্য রফখ্যাত। এ ঞ্চগর ঈৎারদত কৃরল ণ্য মদগয ন্যান্য 

স্থাগন যফযা  বাযগতয াগথ ফারণজু স্থাগন াতায রগেু ড়ক ঈন্নগনয জন্য প্রকেটি গ্রণ কযা ।  
  
৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- ৫১.৬২৬ বকল্পরাবভটায কানাট-যনপুয-সবারাাট ড়ক উন্নয়ন।  

 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 

 ভাটিয কাজ- ২.৫৬ রঃ ঘঃরভঃ  

 মেরক্সফর মবগভন্ট  প্রস্তকযণ ১৭.৬৪ রকঃরভঃ 

 মবগভন্ট রক্তারীকযণ ৪৭.১৩৮ রকঃরভঃ 

 াি থগাল্ডায ১০.০০৬ রকঃরভঃ 

  াগপথরং ৫১.৬২৬ রকঃরভঃ 
 

 



 

৮।  ববঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

94.  Survey & Design etc. L.S     

a) Laboratory Testing  L.S 1.00 5.00   

b) Adverising and 

Documantation 

L.S 1.00 3.00   

95.  Earth Work       

a) Widening/Raising  L.cum 1.10 275.00 1.10 274.80 

96.  Flexible Pavement 

Construction  (without 

Surfacing)  

     

a) Widening of Flexible 

pavement  

Km 13.799 557.06 13.799 557.06 

b) Strengthening       

(i) For 5.5 m Width Km 6.201 299.14 6.201 269.22 

(ii) For 3.70 Width  Km 13.799 454.13 13.799 408.71 

c) Surfacing       

(i) For 5.5 m Width Km 24.807 948.87 24.807 933.87 

(ii) For 3.70 Width  Km 26.819 656.53 26.819 647.85 

97.  Installation of Sign, 

Signal/Km Post  

     

i) Trafic Sign  Number 50 2.76 50 2.76 

ii) Sign Post  Number 25 0.62 25 0.62 

iii) Guide Post Number 250 3.82 250 3.82 

iv) Concrete Post  Number 27 1.72 27 1.72 

98.  Road Marking  sqm 2338.00 24.57 2338.00 24.57 

99.  Maintenance during 

Construction  

L.S  25.00  25.00 

100.  Physical Contingency  %  32.57   

101.  Price Contingency  %  32.57   

 Total=   3322.36  3150.00 
 

 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী দাবয়ল্পত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ Md. Abdus Salam 

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ০১-০১-২০১৪ সথল্পক ৩১-০১-২০১৫ 

২ Md. Abu Rawshan 

Additional Chief Engineer   

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- ুাঁ ০১-০২-২০১৬ সথল্পক ৩০-০৬-২০১৬ 

 



 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাবদত ংল্পাবধত বডবব নুমায়ী ভর পূতব কাজ 3 টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান বছর। ববঅয এ  

উল্পিবখত তথ্যানুমায়ী ৩টি প্যাগকগজয অতা পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গগছ। দযত্র ংক্রান্ত তথ্য বনম্নরু: 

 

নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত ব্য 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-প্রদি রফর 

-দযে অফাগনয তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ 

ভারপ্তয তারযে  

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে  

ঠিকাদায 

প্ররতষ্ঠাগনয নাভ  

ঠিকানা 

প্যাগকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

Earth work for 

Widening/Raising of 

Embankment, Pavement 

widening Strengthening and 

Surfacing work  

-১১১৫.৮২ 

- 

১৮/০৩/২০১৪ 

১৮/০৬/২০১৪ 

১৫/১২/২০১৪ 

১২/০১/২০১৫ 

RBL-AS- JV, 

E-799, 

Kadirgonj, 

Rajshahi 

প্যাগকজ নং-২ 

 Earthwork for 

Widening/Raising of 

Embankment, Pavement 

widening Strengthening and 

Surfacing work. 

 

- 

৯৩৭.১৬ 

২১/০১/২০১৫ 

০৮/০৪/২০১৫ 

০৪/১০/২০১৫ 

০৯/১১/২০১৫ 

 

M/S. Shafique 

Traders, 

Shajan 

Tower-1, 2nd 

floor, 4, 

Segunbagicha, 

Dhaka-1000. 

প্যাগকজ নং-৩ 

 Strengthening and surfacing 

work, construction work, 

construction and installation 

of Km post, Guide Post, 

Intersection, and Installation 

of Sign-Signal road marking.  

- 

৮৯৪.৪৪ 

৩০/০৯/২০১৫ 

০১/১২/২০১৫ 

২৯/০৫/২০১৬ 

২০/০৫/২০১৬ 

 

MKE- MAH 

JV, Per 

Naogaon, 

Naogaon. 

  
   

১১।  ববঅয এ উল্পিবখত ফযাে ও গ্রগবতঃ   

                                                        (রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয বডবব’য ংস্থান এবডব/অযএবডব ফযাে টাকা ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৩-১৪ ১২৬৩.০০ 50.00 50.00 50.00 

২০১৪-১৫ ১১৫৩.০০ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ 

২০১৫-১৬ ৯০৬.৩৬ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ 

সভাট= ৩৩২২.৩৬ ৩১৫০.০০ ৩১৫০.০০ ৩১৫০.০০ 

  

 



 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ।  

১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ 

(রে টাকা) 

 মভাদকার নুগভারদত ব্য 

ভর ০১/০১/২০১৪ ল্পত ৩০/০৬/২০১৬ ৩৩২২.৩৬ 

ংগারধত প্রকেটি ংগাধন ফা এয মভাদ বৃরি কযা রন 
 
   

৩.২ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৬ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত ৩১৫০ .০০ রক্ষ টাকা (৯৫%) এফং 

ফাস্তফ গগবত ১০০%।  

   
১৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ১৮/০১/২০১৭ তাবযল্পখ অআএভআবড’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভািা কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাল্পর চাাআনফাফগঞ্জ ড়ক বফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উবস্থত বছল্পরন। বযদ বন 

ম বল্পফক্ষণ বনম্নরূঃ 

১৪.১ ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ ও উচুকযণ:  রিররগত ২৭৫.০০ রে টাকা ব্যগ ১.১০ রঃঘঃরভঃ ভাটিয কাগজয ভােগভ 

ড়গকয এভব্যাংকগভন্ট প্রস্তকযণ  ঈচুকযগণয ংস্থান যাো । ররঅয এ প্রদি তথ্য ভগত ২৭৫.০০ রে টাকা 

ব্যগ ১.১০ রঃঘঃরভঃ ভাটিয কাজ কযা গগছ। রযদ থগন জানা মা, ৫১.৬২৬ রক:রভ: দীঘ থ কানাট-যনপুয 

মবারাাট ড়গকয ২১.০৮৯ রকঃরভঃ থ থাৎ মচআগনজ ০+০০০ রক:রভ: গত ২১.০৮৯ রকঃরভঃ ম থন্ত ড়মকয 

এভব্যাংকগভন্ট প্রস্তকযণ  ঈচুকযণ কযা গগছ। এছাড়া কানাট-যনপুয ংগ ১৩.৭৯৯ রক:রভ: থ থাৎ মচআগনজ 

১+৩০০ রক:রভ: গত ৫+০৬০ রকঃরভঃ, মচআগনজ ৫+৪৬০ রক:রভ: গত ১৩+১৬২ রকঃরভঃ এফং মচআগনজ ১৫+৫০০ 

রক:রভ: গত ১৭+৮৩৭ রকঃরভঃ ম থন্ত ড়ক প্রস্তকযণ কযা গগছ। রযদ থনকাগর ড়গকয প্রা কর স্থাগন 

কাগ থট েত াা মেগছ, তগফ রফরবন্ন স্থাগন ড়গকয মক্রস্ট প্রস্ততা ৭.৫ রভটায াা মারন। এছাড়া কল্পয়কটি 

াআড সযাল্পডয ংল্পমাগস্থর ক্ষবতগ্রস্ত ল্পয়ল্পছ। 

 

  

      রচে-১: ড়গকয েত কাগ থট                              রচে- ২: ড়গকয েরতগ্রস্ত াআি মযাগিয ংগমােস্থর 

 

১৪.২   মবগভন্ট রক্তারীকযণ: নুগভারদত রিরর নুমাী ২৯৯.১৪ রে টাকা ব্যগ ৬.২০১ রকঃরভঃ ড়ক ৫.৫০ 

রভটায প্রগস্থ এফং ৪৫৪.১৩ রে টাকা ব্যগ ১৩.৭৯৯ রকঃরভঃ ড়ক ৩.৭০ রভটায প্রগস্থ রক্তারীকযগণয জন্য 

রনধ থারযত রছর। ররঅগয প্রদি তথ্য মভাতাগফক ২৯৯.১৪ রে টাকা ব্যগ ৬.২০১ রকঃরভঃ ড়ক ৫.৫০ রভটায প্রগস্থ 

এফং ৪৫৪.১৩ রে টাকা ব্যগ ১৩.৭৯৯ রকঃরভঃ ড়ক ৩.৭০ রভটায প্রগস্থ রক্তারীকযণ কযা গগছ। রযদ থগন 



 

জানা মা, কানাট-যনপুয ংগ াফ-মফআ, মফআ টাআ-১  কাগ থটিং এয ভােগভ ৬.২০১ রক:রভ: থ থাৎ 

মচআগনজ ০+০০০ রক:রভ: গত ১+৩০০ রকঃরভঃ, ৫+০৬০ রক:রভ: গত ৫+৪৬০ রক:রভ: এফং ১৮+৭২৩ রক:রভ: 

গত ২১+৬০৪ রকঃরভঃ ড়ক ৫.৫ রভটায প্রগস্থ রক্তারীকযণ কযা গগছ। এছাড়া যনপুয মবারাাট ংগ 

মচআগনজ ০+০০০ রক:রভ: গত ১+৬৬৩ ম থন্ত ১.৬৬৩ রকঃরভঃ রক্তারীকযণ কযা গগছ।  কানাট-মবারাাট 

ংগয রফদ্যভান ৩.৭ রভটায প্রস্থ রফরি ড়গকয ১৩.৭৯৯ রক:রভ: থ থাৎ মচআগনজ ১+৩০০ গত ৫+০৬০ রক:রভ:, 

৫+৪৬০ রক:রভ: গত ১৩+১৬২ রক:রভ: এফং ০+০০০ রক:রভ: গত ১+৬৬৩ রক:রভ: ড়ক রক্তারীকযণ কযা 

গগছ। এছাড়া ফাজায  ন্যান্য রকছু স্থাগন ড়গকয ারন রনস্কাগনয জন্য মেন রনভ থাণ কযা গগছ। রযদ থগন 

মদো মা মম, ড়গকয রধকাং স্থাগন কাগ থট বাগরা অগছ। তগফ ড়গকয মম কর স্থাগন ঢার োড়া ম যকভ 

কগকটি স্থাগন ম থাপ্ত পট মাল্ডায মনআ। 

 

  

   রচে-৩: ড়গকয ম থাপ্ত মাল্ডায                                         রচে-৪: ড়গকয প্রস্থ রযভা 

 

১৪.৩ াগপথরং: মবগভন্ট প্রস্তকযণ  রক্তারীকযগণয ভােগভ প্রকেটিয অতা মভাট ৫১.৬২৬ রকঃরভঃ ড়গকয 

২৪.৮০৭ রক:রভ: ৫.৫ রভটায প্রগস্থ এফং ২৬.৮১৯ রক:রভ: ৩.৭ রভটায প্রগস্থ  ঈন্নন কযা । এ ৫১.৬২৬ রকঃরভঃ 

ড়গক কাগ থটিং (৪০রভঃরভঃ)  ররগকাট (১২ রভঃরভঃ) রদগ ারযং মকা থ মদায ংস্থান নুগভারদত রিররগত 

যাো । রযদ থনকাগর মদো মা, ড়কটি ব্যাী কাগ থটিং  ীরগকাট মদা গগছ। এছাড়া কানাট-মবারাাট 

ংগয মচআগনজ ৪+৩০০ রক:রভ: এফং কানাট যনপুয ংগয মচআগনজ ১২+২০০ রকঃরভঃ এ কাগ থট খগড় 

রফটুরভনা কাগ থগটয মভাট প্রস্থ মথাক্রগভ ৫০রভ:রভ: এফং ৫৫ রভ:রভ: াা মা। তগফ ড়গকয রকছু স্থাগন 

রফগলকগয ড়গকয কানাট-মবারাাট ংগয মচআগনজ ৫+৩০০ রক:রভ: গত ৫+৫০০রক:রভ: এফং কানাট 

যনপুয ংগয মচআগনজ ১০+৮০০ রকঃরভঃ গত ১১+০০ রক:রভ: াগপথ ভসৃন (rough) গ রেগগছ। 

 

  

রচে-৫: ড়গকয মক্রস্ট প্রস্তা  কাগ থটিং                         রচে-৬: ড়গকয পুরুে রযভা 



 

১৪.৪ াআন, রেন্যার, রকঃরভঃ মাি স্থান: নুগভারদত প্রকে প্রস্তাগফ ৩৩.৪৯ রে টাকা ব্যগ ৫১.৬২৬ রকঃরভঃ ড়ক 

ব্যাী ট্রারপক াআন, াআট মাস্ট, োআি মাস্ট, কনরক্রট রকঃরভঃ মাি  মযাি ভারকথং কযায ংস্থান যাো । 

রযদ থনকাগর মদো মা পুগযা ড়ক জুগড় রকঃরভঃ মাস্ট, ার্শ্থ ড়ক, ড়গকয ফাক  গুরুেপূণ থ স্থাগন রেন্যার 

স্থান কযা গগছ এফং মযাি ভারকথং কযা গগছ। তগফ অগযা মফ রকছু গুরুেপূণ থ স্থান, ফাজায, রোপ্ররতষ্ঠান 

যগগছ মায ফযাফয াআন, রেন্যার স্থান কযা প্রগাজন রছর ফগর প্রতীভান ।  

 

  

রচে-৭  ৮: াআন, রেন্যার, রক:রভ: মাস্ট 

 

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

বযকবেত উল্পেশ্য জবন 

 ৫১.৬২৬ বকল্পরাবভটায কানাট-যনপুয-

সবারাাট ড়ক উন্নয়ন 

 ৫১.৬২৬ বকল্পরাবভটায কানাট-যনপুয-

সবারাাট ড়ক উন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। 
 

 

১৬। উল্পেশ্য বজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য বজবত ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাবদত কাজ আল্পতাভল্পধ্য ড়ক ও জনথ বধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রবযত ববঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়বন।  

 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১ প্রকেটি নুল্পভাদল্পনয য এয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযল্পত সভয়াদ বৃবি ফা ংল্পাধন প্রল্পয়াজন য়বন। থ বাৎ বনধ বাবযত ব্যয় 

ও সভয়াল্পদয ভল্পধ্য ীভাফি সথল্পকআ প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ (নু: ১৩.১);   

১৯.২ ড়ল্পকয প্রায় কর স্থাল্পন কাল্প বটিং ক্ষত অল্পছ। তল্পফ ড়ল্পকয দুআ াল্প ৩ পৄট কল্পয পট সাল্ডায থাকায কথা 

থাকল্পরও সফ বকছু স্থাল্পন তা াওয়া মায়বন। বফল্পলকল্পয খাড়া ঢার বফবি ড়ল্পক ম বাপ্ত পট সাল্ডায সনআ। এছাড়া 

কল্পয়কটি াআড সযাল্পডয ংল্পমাগস্থর ক্ষবতগ্রস্ত ল্পয়ল্পছ (নু: ১৪.২); 

১৯.৩ ড়গকয মকান মকান স্থাগন রফগলকগয ড়গকয কানাট-মবারাাট ংগয মচআগনজ ৫+৩০০ রক:রভ: গত 

৫+৫০০রক:রভ: এফং কানাট যনপুয ংময মচআগনজ ১০+৮০০ রকঃরভঃ গত ১১+০০ রক:রভ: াগপথ ভসৃন 

(rough) গ রেগগছ (নু: ১৪.৩);  



 

১৯.৪ ড়কটি ব্যাী মফ রকছু গুরুেপূণ থ স্থান, ফাজায, রো প্ররতষ্ঠান যগগছ মায ফযাফয াআন, রেন্যার স্থান কযা 

রন (নু: ১৪.৪); এফং 

১৯.৫ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়বন (নু: ১৮)। 

 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

২০.১     ড়গকয মম কর স্থাগন বফল্পলকল্পয খাড়া ঢার বফবি স্থাল্পন ম বাপ্ত পট সাল্ডায সনআ মবগভগন্টয সুযোয জন্য ম 

কর স্থান বচবিত কল্পয রফরগে ম থাপ্ত পট মাল্ডায রনভ থাগণয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ (নু: ১৯.১);  

 

২০.২ মম কর ার্শ্থ ড়গকয ংল্পমাগস্থর ক্ষবতগ্রস্ত ল্পয়ল্পছ তা জরুযীবববত্তল্পত সভযাভল্পতয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ; (নু: 

১৯.১); 

২০.৩ ড়গকয ভসৃন (rough) গ মাা াগপথ নতুনবাগফ ীরগকাট রদগ মভযাভত কযগত গফ (নু: ১৯.২); 

২০.৪ াবন বনস্কাল্পনয জন্য ড়মকয াগর্শ্থ রনরভ থত মেন কাম বকয যাখায ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নু: ১৯.২); 

২০.৫ ড়কটি ব্যাী গুরুেপূণ থ স্থান মমভন ফাজায, রো প্ররতষ্ঠান  ড়গকয ফাঁক প্রভৃরত স্থান রচরিত কগয াআন, রেন্যার 

স্থান কযগত গফ (নু: ১৯.৩); 

২০.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ (নু: ১৯.৪); 

২০.৭ প্রকেটি ভর নুল্পভাবদত ব্যয় ও সভয়াল্পদ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ। এ প্রকল্পেয ববজ্ঞতা ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ 

ফাস্তফায়নাধীন ন্যান্য প্রকল্পে কাল্পজ রাগাল্পত াল্পয; এফং 

২০.৮ নুল্পেদ ২০.১ ল্পত ২০.৭ এয বফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআবডল্পক ফবত কযল্পফ।  



 

ীদ রজাঈয যভান মভরিগকর কগরজ  াাতার ংগমাে ড়ক  (১ভ ংগারধত)  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১।    প্রকল্পেয নাভ : ীদ রজাঈয যভান মভরিগকর কগরজ  াাতার ংগমাে ড়ক (১ভ 

ংগারধত)। 
২।    ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয।  

৩।    প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ। 

৪। প্রকে এরাকা  : ফগুড়া গযয রিভ রদক। 
৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতবযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য 

%) 

বতবযক্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাবধত 

ভর ১ভ 

ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1370.68 

(-) 

624.61 

(-) 

৫৮৭.০৮ 

(-) 

০১-৭-২০০৩ 

সথল্পক  

৩০-৬-

২০০৭ 

০১-৭-

২০০৩ 
সথল্পক  

৩০-৬-

২০১৬ 

০১-৭-

২০০৩ 

সথল্পক  

৩০-৬-

২০১৬ 

-- 225% 

 

৬।  প্রবক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও দফল্পদবক প্রবক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়বন।  

 

৭।  প্রকল্পেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগবত (ববঅয নুাল্পয) : 

 

SL. 

No. 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Survey, Design & 

Drawing   

L.S  -- -- -- -- 

2. IEE/EIA  L.S -- -- -- -- 

3. Tree Plantation   L.S -- -- -- -- 

4. Land Acquisition    Hector  1.0330 305.00 1.0330 

(100%) 

305.00 

(100%) 

5. Earth work   Lac 

cum 

0.4060 63.31 0.372 

(91.63%) 

 

48.53 

(76.65%) 



 

SL. 

No. 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

6. Flexible Pavement    K.M  0.81 186.13 0.81 

(100%) 

169.11 

(90.85%) 

7.  Surfacing    K.M 0.81 49.22 0.81 

(100%) 

45.00 

(91.42%) 

8. R.C.C Culvert    Meter  2.00 20.47 2.00 

(100%) 

19.17 

(93.65%) 

9. Construction of 

overpass    

-- --  -- -- 

10. Construction of pipe 

culvert  

No -- -- -- -- 

11. Drain & Footpath  -- -- -- -- -- 

12. Protective work  -- -- -- -- -- 

13. Sign-signal, Road 

Marking etc  

L.S 0.81 0.48 0.81 

(100%) 

0.27 

(56.25%) 

14. Price Contingency 

(1%) 

-- -- -- -- -- 

15. Physical Contingency 

0%) 

-- -- -- -- -- 

 Total= -- -- 624.61 100% 587.08 

(94%) 
 

৮। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 

Sl 

No. 

Name and 

Desigantaion 

Full Time Part Time Responsi

ble for 

more than 

one 

Project 

Date of 

Joining Transfer 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Md. Mojibur Rahman 

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone. 

Full Time  -- -- 20-05-2002 02-04-2006 

2.  Md. Abdullahel Kafi 

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.    

Full Time -- -- 02-04-2006 20-09-2007 

3.   Md. Aftab Uddin  

  Addl. Chief Engr.  

-- Part time  -- 20-09-2007 31-12-2007 



 

Sl 

No. 

Name and 

Desigantaion 

Full Time Part Time Responsi

ble for 

more than 

one 

Project 

Date of 

Joining Transfer 

1 2 3 4 5 6 7 

Rangpur Zone.  

4.   Kazi Golam Mostofa  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone. 

Full Time -- -- 31-12-2007 13-07-2008 

5.  Md. Wajed Ali  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone. 

-- Part time -- 14-07-2008 20-07-2008 

6.  Md. Shahab Uddin  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone. 

Full Time -- -- 20-07-2008 29-10-2008 

7.  Md. Khurshid Alom  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone. 

-- Part time -- 30-10-2008 07-12-2008 

8.  Tarun Tapan Dewan 

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.    

Full Time -- -- 07-12-2008 05-01-2009 

9.  Sheik Md. Abu 

Monsur Rahman  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone. 

Full Time -- -- 05-01-2009 20-05-2009 

10.  Md. Khurshid Alom  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.    

-- Part time -- 20-05-2009 11-06-2009 

11.  Kazi Golam Mostofa  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.    

-- Part time -- 11-06-2009 07-07-2009 

12.  Md. Ruhul Alom  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.    

Full Time -- -- 07-07-2009 27-07-2009 

13.   Md. Idris Miah  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.    

Full Time -- -- 27-07-2009 18-02-2010 



 

Sl 

No. 

Name and 

Desigantaion 

Full Time Part Time Responsi

ble for 

more than 

one 

Project 

Date of 

Joining Transfer 

1 2 3 4 5 6 7 

14.  Md. Abdul Gaffer 

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.    

-- Part time -- 18-02-2010 09-03-2010 

15.  Md. Altaf Hossain 

Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.  

Full Time -- -- 09-03-2010 05-08-2010 

16.  Md. Mofijul Islam  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.  

Full Time -- -- 05-08-2010 23-08-2011 

17.  M. Md. Sharif Ul 

Islam 

Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.  

Full Time -- -- 23-08-2011 04-06-2012 

18.  Md. Habibul Haque 

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.  

Full Time -- -- 04-06-2012 08-08-2012 

19.  Kazi Mohammad Ali  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone. 

  

-- Part Time -- 08-08-2012 05-03-2013 

20.  Md. Arifur Rahman  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.  

Full Time -- -- 05-03-2013 09-07-2014 

21.  A.Q.M Ekram Ullah 

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.  

Full Time -- -- 09-07-2014 20-08-2015 

22.  Md. guljer Hossain  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.    

Full Time -- -- 20-08-2015 17-09-2015 

23.  Md. Abdus Salam  

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.    

Full Time -- -- 17-09-2015 17-12-2015 



 

Sl 

No. 

Name and 

Desigantaion 

Full Time Part Time Responsi

ble for 

more than 

one 

Project 

Date of 

Joining Transfer 

1 2 3 4 5 6 7 

24.  Md. Hafizur Rahman 

  Addl. Chief Engr.  

Rangpur Zone.    

Full Time -- -- 17-12-2015 30-06-2016 

  
 

উলযাক্ত তথয মযালরাচনায় ছদখ্া মায়, অলরাচয প্রকলল্প ছভাি ২৪ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন।  

তাাঁলদয ভধকাংলয ছভয়াদ ১ ফছলযযও কভ। প্রকল্পভি ০৪ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও 

এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ১৩ ফছয থযাৎ প্রকল্পভিয ভূর নুলভাভদত ছভয়ালদয তরুনায় ছভয়াদ ফৃভি 

ছলয়লছ ৯(নয়) ফছয (২২৫%)। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী কযা লর প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথবালফ 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন, ভভনিভযং ও সুাযভবন ছমভন কযলত ালযন না ছতভভন প্রকলল্পয গুণগত ভানও যক্ষা কযলত 

ালযন না। এয পলর জনগণ মথাভলয় প্রকল্প ফাস্তফায়লনয সুপর লত ফভিত য়। 

 

০৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

৯.১  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় সকান গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রল্পয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয় কযা 

য়বন। 

৯.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয় (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয):  প্রকল্পেয 

নুল্পভাবদত অযবডবব নুমায়ী ভর পূতব কাজ ১(এক)টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান বছর। ববঅয এ  

উল্পিবখত তথ্যানুমায়ী ১টি প্যাগকগজয অতা পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গগছ।  

 

১০।     ংল্পাবধত বডবব ফযাে ও গ্রগবতঃ             (রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয ংল্পাবধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা 

ফভৄবক্ত 

অরথ থক ও ফাস্তফ গ্রগবত 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাত্রা % 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগবত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

2004-05 50.00 50.00 -- 8% 50.00 50.00 50.00 -- 8% 

2005-06 50.00 50.00 -- 8.01% 50.00 50.00 50.00 -- ৮% 

2006-07 50.00 1270.68 -- 8% 50.00 50.00 1270.68 -- 8% 

2007-08 50.00 50.00 -- 8% 50.00 50.00 50.00 -- 8% 

2008-09 124.83 124.83 -- 20% 124.83 124.83 124.83 -- 20% 

2009-10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

২০১0-১1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

২০১১-১২ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 



 

২০১২-১৩ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

২০১৩-১৪ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

২০১৪-১৫ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

২০১5-১6 262.25 -- -- 41% 262.25 262.25 -- -- 41% 

মভাট 587.08 -- -- -- 587.08 587.08 ১০০% -- ১০০% 

 

১১।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাবদত অযবডবব নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ব ববঅয এ 

উল্পিখ কযা ল্পয়ল্পছ।  

১২। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 



 

১২.১ প্রকল্পেয টভূবভ ও উল্পেশ্য:   

 টভূবভ: ফগুড়া য মথগক ২.৬৪ রকঃরভঃ দূগয এফং ফগুড়া প্রথভ ফাআা ড়গকয াগর্শ্থ ৫০০ য্যা রফরি ীদ 

রজাঈয যভান মভরিগকর কগরজ  াাতার ফরস্থত। ফগুড়া য মথগক মভরিগকর কগরজ  াাতাগরয 

ভগে মমাোগমাগেয জন্য বার ংগমাে ড়ক মনআ রফধা ফগুড়া য এফং মভরিগকর কগরজ  াাতাগরয ভগে 

দ্রুত মমাোগমাগেয জন্য মযরগ মস্টন ংগমাে ড়ক মভাট ৪.৫ রকঃরভঃ ড়ক রনভ থাগণয রগেু প্রকেটি গ্রণ 

কযা । যফতীগত ১ভ ংগাধনীগত করভগ ০.৮১ রকঃরভঃ ড়ক রনভ থাগণয জন্য প্রকেটি নুগভারদত ।  
 

উল্পেশ্য: ফগুড়া য মথগক ীদ রজাঈয যভান মভরিগকর কগরজ  াাতাগরয ভগে মমাোগমাে স্থান কযাআ 

প্রকগেয ভর ঈগদ্দশ্য।  

 
 

১২.২ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ        

(রে টাকা) 

 মভাদ প্রাক্কররত ব্য 

ভর নুগভারদত ০১/০৭/২০০৩ ল্পত ৩০/০৬/২০০৭ ম বন্ত ১৩৭০.৬৮ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায  ০১/০৭/২০০৩ ল্পত ৩০/০৬/২০১৬ ম বন্ত ৬২৪.৬১ 
 
   

১২.৩ াবফ বক অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৬ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত ৫৮৭.০৮ রক্ষ 

টাকা মা নুল্পভাবদত ংল্পাবধত ব্যল্পয়য ৯৪% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% াবধত ল্পয়ল্পছ (নুল্পেদ-৭)।  
 

১৩। দযে ংক্রান্ত তথ্য: প্রকগেয দযে ংক্রান্ত তথ্য ম থাগরাচনা মদো মা মম, অগরাচু প্রকগে ০১টি প্যাগকগজয 

অতা দযে অফানপূফ থক ঠিকাদায রনগাে কযা  মা রনম্নরূ:    

 

নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত ব্য 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-দযে অফাগনয তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-কাজ শুরুয তারযে 

-কাজ ভারপ্তয তারযে 

ঠিকাদায 

প্ররতষ্ঠাগনয 

নাভ  

ঠিকানা 

গ্রেরত 

(%) 

01 

 

 Construction of Flexible 

Pavement by providing 

carpeting & Seal coat & 

01 RCC Box culvert  

296.84 

262.45 

14/05/2015 

27/10/2015 

26/01/2016 

24/04/2016 

-- ১০০% 

   
 
 
১৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ০৮/০৮/২০১৭ তাবযল্পখ অআএভআবড’য বযচারক (উ-বচফ) জনাফ খন্দকায সভাাম্মদ অরী 

কর্তবক প্রকেটি ল্পযজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাল্পর ড়ক বফবাল্পগয ংবিি কভ বকতবাগণ উবস্থত বছল্পরন। 

বযদ বন ম বল্পফক্ষণ বনম্নরূঃ 

১৪.১  ভূরভ রধগ্রণ: নুগভারদত অযরিররগত ১.০৩৩ মক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ৩০৫.০০ রে টাকা ংস্থাগনয 

রফযীগত প্রকে মভাগদ ১.০৩৩ মক্টয ভূরভ রধগ্রণ কযা গগছ এফং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত গথ থয পুগযাটাআ ব্য কযা 

গগছ। এোগত অরথ থক  ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%। 



 

১৪.২ ভাটিয কাজ:  নুগভারদত অযরিররগত ০.৪০৬ রঃ ঘঃ রভটায ভাটিয কাগজয জন্য ৬৩.৩১ রে টাকায ংস্থান 

যাো । প্রকে মভাগদ ০.৩৭২ রঃ ঘঃ রভটায ভাটিয কাজ কযা গগছ এফং এ োগত ফযাদ্দকৃত গথ থয রফযীগত 

৪৮.৫৩ রে টাকা ব্য কযা গগছ। এোগত অরথ থক গ্রেরত ৭৭% এফং ফাস্তফ গ্রেরত ৯২%।  

১৪.৩ নতুন মেরক্সফর মবগভন্ট রনভ থাণ: নুগভারদত অযরিরর নুমাী ০.৮১ রকগরারভটায নতুন মেরক্সফর মবগভন্ট 

রনভ থাগণয জন্য ১৮৬.১৩ রে টাকায ংস্থান যাো । ররঅয এ প্রদি তথ্যানুমাী মদো মা প্রকে মভাগদ ০.৮১ 

রকগরারভটায নতুন মেরক্সফর মবগভন্ট রনভ থাণ কযা গগছ এফং এ োগত ফযাদ্দকৃত গথ থয রফযীগত ১৬৯.১১ রে 

টাকা ব্য গগছ। এোগত অরথ থক ৯১% ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে : ১ নতুন মেরক্সফর মবগভন্ট এফং িাগন মটগস্টয একাং। 

 

১৪.৪ াগপথরং:  ংগারধত রিররগত ০.৮১ রক:রভ: ড়ক াগপরং এয জন্য ৪৯.২২ রে টাকা ংস্থান যাো । 

ররঅয এ প্রদি তগথ্য মদো মা, প্রকে মভাগদ ঈরেরেত ০.৮১ রক:রভ: ড়ক াগপথরং কযা গগছ এফং এ োগত 

ব্য গগছ ৪৫.০০ রে টাকা। াগপথরং োগত অরথ থক গ্রেরত রকছুটা কভ গর ফাস্তফ গ্রেরত ১০০%।  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে : ২ যাস্তায াগপথরং 

 

১৪.৫ অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাণ: নুগভারদত অযরিররগত ২.০০ রভ: (১টি) অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাগণয রগেু 

২০.৪৭ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ররঅয নুমাী ২.০০ রভ: (১টি) অযরর ফক্স কারবাট থ 



 

রনভ থাণ কযা গগছ এফং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত গথ থয রফযীগত ১৯.১৭ রে টাকা ব্য কযা গগছ। এ োগত অরথ থক 

গ্রেরত ৯৯% এফং ১০০%।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে : ৩ রনরভ থত অযরর ফক্স কারবাট থ 

 

১৪.৬ াআন রেন্যার, রকঃরভঃ মাি, োআি মাি: নুগভারদত অযরিররগত ০.৮১ রক: রভ: ড়গক াআন, রেনার এফং 

মযাি ভারকথং স্থাগনয জন্য ০.৪৮ রে টাকায ংস্থান যাো । প্রকে মভাগদ ০.৮১ রক: রভ: ড়গক াআন, রেনার 

এফং মযাি ভারকথং স্থান কযা গগছ এফং এ োমত ০.২৭ রে টাকা ব্য কযা গগছ। এ োগত অরথ থক গ্রেরত 

৫৬.২৫% এফং ফাস্তফ গ্রেরত ১০০% মদোগনা গগছ। রকস্তু ফাস্তগফ মকান াআন রেন্যার, মযাি ভারকথং আতুারদ 

মদো মারন। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে -৪ ঈগয ফাগ াআন রেন্যারফীন যাস্তা, িাগন েরতগ্রস্ত কাগ থটিং এফং রনগচ েরতগ্রস্ত াি থ মাল্ডায। 

 



 

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

বযকবেত উল্পেশ্য জবন 

ফগুড়া য মথগক ীদ রজাঈয যভান 

মভরিগকর কগরজ  াাতাগরয ভগে 

মমাোগমাে স্থান কযা। 

ফগুড়া য মথগক ীদ রজাঈয যভান মভরিগকর কগরজ  

াাতাগরয ভগে পুগযারয মমাোগমাে  স্থারত না া 

প্রকগেয ঈগদ্দশ্য ম্পূণ থবাগফ রজথত রন। 
 

 

১৬.০। উল্পেশ্য বজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য পুল্পযাপুবয বজবত য়বন।  

১৭.০।   প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্াঃ  

১৭.১ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন থ ব ফযাে ও ফায ফায ভয় বৃবি সল্পয়ল্পছ এফং ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতবন ল্পয়ল্পছ।  

১৭.২  Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রবযত ববঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও External Audit 

ম্পন্ন কযা য়বন।  

১৭.৩ প্রকল্পেয ভর বডববল্পত ৪.৫ বক: বভ: যাস্তা বনভ বাল্পণ জন্য ১৩৭০.৬৮ রক্ষ টাকায ংস্থান যাখা য় এফং ংল্পাবধত 

বডববল্পত ০.৮১ বক: বভ: যাস্তা বনভ বাল্পণয জন্য ৬২৪.৬১ রক্ষ টাকায ংস্থান যাখা য়। এয বফযীল্পত ০.৮১ বক: বভ: 

যাস্তা বনভ বাল্পণ ৫৮৭.০৮ রে টাকা ব্য কযা  এফং প্রকগেয মল গত ভয় সরল্পগল্পছ প্রায় ১৩ ফছয মা ভর 

সভয়াল্পদয  তুরনায় প্রায় ৪ গুণ সফব। 

১৭.৪ যাস্তাটি ীদ বজয়াউয যভান সভবডল্পকর কল্পরজ ল্পত ল্পযয ভল্পধ্য ফবস্থত সভা: অরী াাতাল্পরয ংল্পমাগ ড়ক 

বাল্পফ দতযীয উল্পেশ্য বনল্পয় অযম্ভ কযা য়। শুরুল্পত ড়কটিয দদঘ বয ধযা য় ৪.৫ বক: বভ: ফতবভাল্পন প্রকে সল্পল 

০.৮১ বক: বভ: ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। যাস্তাটি ল্পযয ফাআল্পযয যাস্তা সথল্পক শুরু কল্পয ভাল্পঠয ভল্পধ্য বগল্পয় সল ল্পয়ল্পছ।  

১৭.৫ যাস্তাটি ভতর এফং মল্পথি undulation অগছ। রযদ থগনয ভ মদো মা যাস্তায রফরবন্ন জাো কাগ থটিং 

ঈগে মেগছ। 

১৭.৬ যাস্তায গনক জাো মযআন কাগটয সৃরি গগছ। াি থ মাল্ডাগযয রফরবন্ন জাো মবগে মেগছ।  

১৭.৭ যাস্তায মলা গনক োড়া গগছ। মলাগ ম থাপ্ত ভাটি মনআ এফং  

১৭.৮ যাস্তায শুরুগত দ্যআাগ যাস্তায জাো দের কগয মদাকান ঘয বতযী কযা গগছ। 
 

১৮।  ভতাভত/সুাবযঃ 

১৮.১ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন থ ব ফযাে ও ফায ফায ভয় বৃবি সল্পয়ল্পছ এফং ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতবন প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয ন্তযায়।  ববফষ্যল্পত এ ধযল্পনয প্রকে প্রণয়ল্পনয সক্ষল্পত্র ফায ফায ভয় বৃবি এফং ঘন ঘন প্রকে বযচারক 

বযফতবন বযায কযা ফাঞ্ছনীয় ল্পফ। 

১৮.২ প্রকেটিয Internal ও External Audit ম্পন্ন কযা য়বন। বডট কাম বক্রভ ম্পন্ন কল্পয সকান অবত্ত থাকল্পর তা 

বনষ্পবত্ত কল্পয অআএভআবডল্পক ফবত কযল্পত ল্পফ। 

১৮.৩ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন এত বধক ভয়ল্পক্ষণ বযায কযা সমৌবক্তক ল্পফ। 

১৮.৪ যাস্তাটি ভতর এফং মল্পথি undulation যগগছ তা দ্যয কযগত গফ এফং যাস্তায মমফ জাো কাগ থটিং ঈগে 

মেগছ তা মভযাভত কযগত গফ। 

১৮.৫ যাস্তায াি থ মাল্ডাগযয মমফ জাো মবগে মেগছ তা মভযাভত/ংস্কায কযগত গফ। 

১৮.৬ যাস্তা রনভ থাগণয মেগে যাস্তায মলা মাগত োড়া না  ম জন্য মলাগ ম থাপ্ত ভাটি রদগত গফ মাগত কগয যাস্তা মযআন 

কাগটয সৃরি না । 

১৮.৭ যাস্তায শুরুগত দ্যআাগ জফধ মদাকান ঘয ঈগেদ কযায প্রগাজনী ঈগদ্যাে গ্রণ কযগত গফ। 

১৮.৮ ১৮ এয নুল্পেদ ১৮.১ ল্পত ১৮.৭ এয সুাবযল্পয অল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকব ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পধ্য 

অআএভআবডল্পক ফবত কযল্পফ। 



 

কুভভো ছনাভনফালয বযন্তযস্থ ভিযা ফাজায-ফািয ড়ক উন্নয়ন  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকল্পেয নাভ : কুবভিা সনাবনফাল্পয বযন্তযস্থ টিযা ফাজায-ফাড ব ড়ক উন্নয়ন। 

২। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ :  ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : কুবভিা সজরায দয উল্পজরা 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                 
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

(প্রঃাঃ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য %) 

রতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 
ভর ১ভ 

ংল্পাবধ

ত 

ভর ১ভ ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪৪৪.৪৬ 

(-) 

২৪১৪.৯১    

(-) 

২৩৪৯.০০ ০১-০৭-২০১৪ 

সথল্পক  

৩১-১২-২০১৫ 

০১-০৭-২০১৪ 

সথল্পক 

 ৩০-০৬-২০১৬ 

০১-০৭-২০১৪ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৬ 

-৯৫.৪৬ 

(৩.০০%) 

৬ ভা  

(৩৩%) 

   

মনাট: ব্য বৃরদ্দ ব্যরতগযগক ফাস্তফান মভাদ ১ভ ফায ৩০-০৬-২০১৬ ম থন্ত থ থাৎ ৬ ভা  বৃরি কযা । এছাড়া ভর 

নুগভারদত ব্যগয তুরনা প্রকৃত ব্য ৯৫.৪৬ রে টাকা (৩.০০%) কভ ।  

 

৬। প্রকল্পেয টভূবভ ও উল্পেশ্য:  

 

৬.১ টভূবভ:  টিযা ফাজায-ফাি থ ড়কটিয বদঘ থু  ৫.২৫ রকগরারভটায। ড়কটি ঢাকা-চিগ্রাভ জাতী ভাড়গকয টিযা 

ফাজায (মচআগনজ ৮৪+৩২০ রকঃরভঃ) মথগক শুরু গ টভভ িীজ-ফাি থ-কাররয ফাজায ড়গকয (মজি-১০৫২) 

মচআগনজ ১০+০০০ রকঃরভঃ এ মল গগছ। ড়কটি কুরভো মনারনফাগয বুন্তযীণ ড়ক। প্রকে এরাকা 

ফাংরাগদ েী ঈন্নন একাগিভী (ফাি থ), রবগক্টারযা কগরজ, কুান্টগভন্ট স্কুর  কগরজ, কুরভো রফর্শ্রফদ্যার 

গনক গুরুেপূণ থ প্ররতষ্ঠান ফরস্থত। ফতথভাগন ড়কটিয ১ভ ২.৩০ রকঃরভঃ ংগয মবগভগন্টয প্রস্ততা েগড় ৮.৫০ 

রভটায এফং ফাকী ২.৯৫ রকঃরভঃ মবগভগন্টয েড় প্রস্ততা ৫.৫০ রভটায। কুরভো মনারনফা এরাকা ড়ক 

মমাোগমাে ব্যফস্থা ঈন্নগনয রগেু প্রকগেয অতা ড়কটি ঈন্নগনয রেু  ভাননী রযকেনা ভন্ত্রী  কর্তথক ০৮ 

জুরাআ, ২০১৪ তারযগে প্রকেটি ২৪.৪৪৪৬ মকাটি (চরি মকাটি চুারে রে মছচরে াজায) টাকা প্রাক্কররত ব্যগ 

জুরাআ, ২০১৪ গত রিগেয, ২০১৫ মভাগদ ফাস্তফাগনয জন্য নুগভাদন রাব কগয। যফতীগত প্রকেটিয মভাদ 

জুন, ২০১৬ ম থন্ত ফরধ থত কযা ।  

 

৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- 

 কুবভিা সনাবনফাল্পয বযন্তযস্থ ৫.২৫ বকঃ বভঃ দীঘ ব টিযা ফাজায - ফাড ব ড়ক উন্নয়ন। 
 

 

 



 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 

 ভাটিয কাজ - ০.৩৪ রঃঘঃরভঃ  

 প্রস্তকযণ- ৩.১২ বকঃবভঃ 

 ব ব ড়ল্পকয জায়গায় নতুন সেবক্সফর সবল্পভন্ট বনভ বাণ- ১.৭৯ বকঃবভঃ 

 কাব ব সাজাকযল্পণয জন্য নতুন সেবক্সফর সবল্পভন্ট বনভ বাণ- ০.৩০ বকঃবভঃ  

 ড়ক ভজবুতীকযণ - ৩.৩৭ বকঃবভঃ 

 াগপথরং- ৫.২১ বকঃবভঃ 

 বফযভান কারবাট ব ফবধ বতকযণ- ৫১.৮০ বভঃ (২০টি)  

 নতুন কারবাট থ রনভ থাণ- ২.০০ বভঃ (১টি) 

 পৄটাথ রনভ থাণ- ৫০০০.০০ বভঃ 

  ড়ক বডবাআডায রনভ থাণ-৪৩৮৯.০০ বভঃ 

 ায সেন বনভ বাণ- ৬০০০.০০ বভঃ 

 অযবব স্ল্যাফ  U- মেআন রনভ থাণ- ৬২৫.০০ বভঃ 

 ড়ক রাআটিং- ৯৫.০০ টি 

 

৮।  ববঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন: 

 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

102.  Advertisement L.S L.S 1.00 0.00 0.00 

103.  Earth Work  L.cum 0.34 52.14 0.32 46.00 

104.   Widening k.m 3.12 257.31 3.12 252.00 

105.  New Flexible pavt. 

Const.replacing CC 

road 

k.m 1.79 294.07 1.79 292.00 

106.  New Flexible pavt. 

Const.for Curve 

Straighrening 

k.m 0.30 52.84 0.30 52.84 

107.  Strengthening k.m 3.37 383.89 3.37 370.00 

108.  Surfacing k.m 5.21 539.90 5.21 535.00 

8(a) Extension of existing 

culvert (20-nos) 

Metre 51.80 59.86 51.84 59.86 

8(b) Construction of  new 

culvert (1-nos) 

Metre 2.00 6.67 2.00 6.67 

9. Construction of  

Footpath 

Metre 5000.00 185.86 5000.00 174.35 

10. Construction of  Road 

Divider 

Metre 4389.00 65.84 4389.00 65.84 

11. Construction of  

Saucer Drain 

Metre 6000.00 49.92 6000.00 47.50 



 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

12. Brick U-Drain with 

RCC Slab 

Metre 625.00 158.07 625.00 145.00 

13. Street Lighting No. 95.00 41.46 95.00 41.46 

14. Sing-Signal,  & Road 

Marking 

L.S L.S 29.11 L.S 23.50 

15. Utility shifting etc. L.S L.S 224.50 L.S 224.50 

16. Dismantling of 

existing structure 

L.S L.S 8.77 L.S 8.77 

17. General & Site 

facilities 

L.S L.S 3.71 L.S 3.71 

 Total =   2414.91  2349.00 
 
 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী দাবয়ল্পত্বয ধযণ কভ বকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ জুনাআদ অান ববফফ ুাঁ - ২৪/০২/২০১৪-ফতথভান 

 
 

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয নুল্পভাবদত অযবডবব নুমায়ী ভর পূতব কাজ 

১টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান বছর। ববঅয এ  উল্পিবখত তথ্যানুমায়ী ১ টি প্যামকগজয অতা পূতথ কাজ 

ম্পাদন কযা গগছ। দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য বনম্নরূ: 

 

নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত ব্য 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-প্রদি রফর 

-দযে অফাগনয তারযে 

-চুরক্তয তারযে 

-চুরক্ত নুমাী কাজ 

ভারপ্তয তারযে  

-প্রকৃত ভারপ্তয তারযে  

  ভন্তব্য 

প্যাগকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

Reconstruction of Tiprabazar-

BARD Road through Comilla 

Cantonment including widening, 

Strengthening, Surfacing and 

culvert Widening etc. works under 

Road Division, Comilla during the 

year 2014-2015. 

২১৯০.৪১ 

২১২০.১৪ 

-২৫/০৮/২০১৪ 

-১১/০১/২০১৫ 

-৩০/০৬/২০১৬ 

-২৮/০৬/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

 



 

১১।  ববঅয এ উল্পিবখত ফযাে ও গ্রগবতঃ         

                                                                                              (রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয বডবব/অযবডবব এবডব/অযএবডব ফযাে টাকা ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৪-১৫ ৫০০.২৫ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১৫-১৬ ২৯১৪.৬৬ ১৮৪৯.০০ ১৮৪৯.০০ ১৮৪৯.০০ 

সভাট= ২৪১৪.৯১ ২৩৪৯.০০ ২৩৪৯.০০ ২৩৪৯.০০ 

  
 

 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।   

১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 
 

 

১৩.১ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৬ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত ল্পয়ল্পছ ২৩৪৯.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুল্পভাবদত ব্যয় ২৪১৪.৯১ রক্ষ টাকায ৯৭.২৭% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  

১৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ০৬/০৫/২০১৭ তাবযল্পখ অআএভআবড’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভািা কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাল্পর ড়ক বফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উবস্থত বছল্পরন। বযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

বনম্নরূঃ 

১৪.১ বফজ্ঞান: অযরিররগত বফজ্ঞান োগত ১.০০ রে টাকা ংস্থান যাো । ররঅয এ প্রদি তথ্য ভগত বফজ্ঞাল্পনয 

জন্য সকান থ ব ব্যয় কযা য়বন। 

১৪.২     ভাটিয কাজ:  অযবডববল্পত ৫২.১৪ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ০.৩৪ রঃ ঘঃ বভঃ ভাটিয কাল্পজয ংস্থান যাো । প্রদি 

ররঅয নুমাী ৪৬.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ০.৩২ রঃ ঘঃ বভঃ ভাটিয কাজ কযা ল্পয়ল্পছ। 

১৪.৩ ড়ক প্রস্তকযণ  রক্তারীকযণ:  নুগভারদত অযরিররগত ৩.১২ বকঃবভঃ ড়ক প্রস্তকযল্পণয জন্য ২৫৭.৩১  

রে টাকা, ১.৭৯ রকঃরভঃ নতুন সেবক্সফর সবল্পভন্ট রনভ থাগণয জন্য ২৯৪.০৭ রে টাকা এফং ০.৩০ রকঃরভঃ  ড়গকয 

কাব ব সাজাকযল্পণয জন্য ৫২.৮৪ রে টাকা ব্যগয ংস্থান যাো । ররঅয এ প্রদি তথ্য ভগত ২৫২.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যল্পয় ৩.১২ বকঃবভঃ ড়ক প্রস্তকযণ, ২৯২.০০ রে টাকা ব্যগ ১.৭৯ রকঃরভঃ নতুন সেবক্সফর সবল্পভন্ট  

রনভ থাণ এফং ৫২.৮৪ রে টাকা ব্যগ ০.৩০ রকঃরভঃ ড়গকয কাব ব সাজা কযা গগছ। রযদ থগন জানা মা, 

ড়গকয মচআগনজ ০+০০০ রকঃরভঃ গত ২+৩০০ রকঃরভঃ ম থন্ত ২.৩০ রকঃরভঃ ড়ক প্রস্তকযণ  প্রস্তকযণ কযা 

গগছ। এ স্থাগন রফদ্যভান ড়ক ৮.৫ রভঃ প্রস্থ রছর মা প্রস্তকযণ  রক্তারীকযণ কগয ৫.৫রভঃx২=১১.০০ 

রভটাগয ঈন্নীত কযা গগছ। ড়গকয মচআগনজ ২+৩০০ রকঃরভঃ গত ৩+৩০০ রকঃরভঃ ম থন্ত ১.০০ রকঃরভঃ ড়ক 

রক্তাররকযণ  প্রস্তকযণ কযা গগছ। এ স্থাগন রফদ্যভান ড়ক ৫.৫ রভঃ প্রস্থ রছর মা প্রস্তকযণ  

রক্তারীকযণ কগয ৫.৫রভঃx২=১১.০০ রভটাগয ঈন্নীত কযা গগছ।  

ড়গকয মচআগনজ ৩+৩০০ রকঃরভঃ গত ৫+২৫০ রকঃরভঃ ম থন্ত থ থাৎ ১.৯৫ রকঃরভঃ ড়গক রফদ্যভান রর দ্বাযা 

রনরভ থত মবগভন্ট াযণ কগয মেরক্সফর মবমভন্ট রনভ থাণ কযা গগছ। এছাড়া ড়গকয ভাগঝ ১.২রভঃ প্রস্থ রফরি 

মভরিান/রিবাআিায, ১.২রভঃ ফুটাথ কাভ মেন রনভ থাণ কযা গগছ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-১: রফদ্যভান ড়ক প্রস্তকযণ রচে-২: নতুন মবগভন্ট রনভ থাণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৩  ৪ : রফদ্যভান ড়ক প্রস্তকযণ 

 

১৪.৪   াগপথরং: নুগভারদত অযরিরর নুমাী ৫৩৯.৯০ রে টাকা ব্যগ ৫.২১ রকঃরভঃ ড়ক াগপথরং এয জন্য 

রনধ থারযত। ররঅয মভাতাগফক ৫৩৫.০০ রে টাকা ব্যগ ৫.২১ রকঃরভঃ ড়ক াগপথরং কযা গগছ। রযদ থগন 

মদো মা, পুগযা ড়গকয াগপথরং েত যগগছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে ৫  ৬: ড়গকয াগপথরং 

 



 

১৪.৬  কারবাট ব ফবধ বতকযণ: নুগভারদত অযরিরর নুমাী ৫৯.৮৬ রে টাকা ব্যগ ৫১.৮০ রভটায (মভাট ২০টি) কারবাট ব 

ফবধ বতকযল্পণয জন্য রনধ থারযত। ররঅয মভাতাগফক ৫৯.৮৬ রে টাকা ব্যগ ৫১.৮৪ রভঃ কারবাট ব ফবধ বতকযণ  কযা 

গগছ। রযদ থগন জানা মা, প্রকগেয অতা মভাট মভাট ২০টি কারবাট ব ফবধ বত কযা ল্পয়ল্পছ। রযদ থগন মদো মা, 

কারবাট থভগয বদঘ থ বৃরি কযা গগছ মা ারন রনস্কাগন ব্যফহৃত গে। 

১৪.৭ নতুন কারবাট থ রনভ থাণ: নুগভারদত অযরিরর নুমাী ৬.৬৭ রে টাকা ব্যগ ২.০০ রভটায বদগঘ থু য নতুন কারবাট থ 

রনভ থাসণয জন্য রনধ থারযত। ররঅয মভাতাগফক  ৬.৬৭ রে টাকা ব্যগ ২.০০ রভঃ নতুন কারবাট থ  রনভ থাণ কযা গগছ। 

রযদ থগন মদো মা, ড়গকয ২ রকঃরভঃ এ ২.০০ রভঃ বদঘ থু  রফরি একটি কারবাট থ রনভ থাণ কযা গগছ। কারবাট থ 

েত যগগছ এফং তা ারন রনস্কাগন ব্যফহৃত গে। 

১৪.৮  পৄটাথ রনভ থাণ: নুগভারদত অযরিরর নুমাী ১৮৫.৮৬ রে টাকা ব্যগ ৫০০০.০০ রভঃ পৄটাথ রনভ থাসণয জন্য 

রনধ থারযত। ররঅয মভাতাগফক ১৭৪.৩৫  রে টাকা ব্যগ ৫০০০.০০  রভঃ পৄটাথ রনভ থাণ কযা গগছ। রযদ থগন 

মদো মা, ড়কটি ব্যাী ১.২রভঃ প্রস্থ রফরি ফুটাথ রনভ থাণ কযা গগছ। ফুটাগথয কর ং েত যগগছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে ৭  ৮: ড়গকয াগ রনরভ থত ফুটাথ 

 

১৪.৯  ড়ক বডবাআডায রনভ থাণ: নুগভারদত অযরিরর নুমাী ৬৫.৮৪ রে টাকা ব্যগ ৪৩৮৯.০০ রভঃ ড়ক বডবাআডায 

রনভ থাসণয জন্য রনধ থারযত। ররঅয মভাতাগফক ৬৫.৮৪ রে টাকা ব্যগ ৪৩৮৯.০০ রভঃ ড়ক বডবাআডায রনভ থাণ কযা 

গগছ। রযদ থগন মদো মা, ড়কটিব্যাী ১.২রভঃ প্রস্থ রফরি রিবাআিায রনভ থাণ কযা গগছ। রিবাআিাগযয কর 

ং েত যগগছ। তগফ রিবাআিাগয োছ রাোগনা রন। রনফ থাী প্রগকৌরী ফরত কগযন, রিবাআিাগয োছ 

রাোগনায ংস্থান রিররগত রছরনা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৯  ১০: ড়গক রনরভ থত রিবাআিায 

 



 

১৪.১০ ায সেন ও অযবব স্ল্যাফ  U- মেআন বনভ বাণ : নুগভারদত অযরিরর নুমাী ৪৯.৯২ রে টাকা ব্যগ 

৬০০০.০০ রভঃ ায সেন রনভ থাণ এফং ১৫৮.০৭ রে টাকা ব্যগ ৬২৫.০০ রভঃ অযবব স্ল্যাফ  U- মেন রনভ থাগণয 

জন্য রনধ থারযত। ররঅয মভাতাগফক ৪৭.৫০ রে টাকা ব্যগ ৬০০০.০০ রভঃ ায সেআন এফং ১৪৫.০০ রে টাকা 

ব্যগ ৬২৫.০০ রভঃ অযবব স্ল্যাফ  U- মেন রনভ থাণ কযা সয়ল্পছ। রযদ থগন মদো মা, ড়গকয রফরবন্ন মচআগনজ 

এ ায মেন এফং অযবব স্ল্যাফ  U- মেন রনভ থাণ কযা গগছ। মেনভ েত  রযস্কায যগগছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-১১: ড়গকয াগ রনরভ থত ায মেন রচে-১২: ড়গকয াগ রনরভ থত আঈ মেন 

 

১৪.১১ ড়ক রাআটিং: নুগভারদত অযরিররগত ৪১.৪৬ রে টাকা ব্যগ ৯৫.০০ রভঃ ড়গক রাআটিং কযায ংস্থান যাো 

। ররঅয মভাতাগফক ৪১.৪৬ রে টাকা ব্যগ ৯৫.০০ রভঃ ড়গক রাআটিং কযা গগছ। রযদ থগন মদো মা, 

ড়গক রাআটিং এয ব্যফস্থা কযা গগছ। 

১৪.১২ াআন রেন্যার এফং মযাি ভারকথং: নুগভারদত অযরিররগত ২৯.১১ রে টাকা ব্যগ ২৪৮৮.২০ রভঃ ড়গক াআন 

রেন্যার এফং মযাি ভারকথং কযায ংস্থান যাো । ররঅয মভাতাগফক ২৩.৫০ রে টাকা ব্যগ াআন রেন্যার 

এফং মযাি ভারকথং কযা গগছ। রযদ থন মদো মা, ড়গক াআন রেন্যার স্থান এফং মযাি ভারকথং কযা গগছ। 

১৪.১৩ আঈটিররটি স্থানান্তয: নুগভারদত অযরিররগত ২২৪.৫০ রে টাকা ব্যগ  আঈটিররটি স্থানান্তগযয ংস্থান যাো । 

ররঅয মভাতাগফক ২২৪.৫০ রে টাকা ব্যগ  আঈটিররটি স্থানান্তগযয কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ।   

১৪.১৪ বফযভান ফকাঠাল্পভা াযণ:  নুগভারদত অযরিররগত বফযভান ফকাঠাল্পভা বাঙ্গা  ফাফদ ৮.৭৭ রে টাকায 

ংস্থান যাো । ররঅয এয তথ্যানুমাী ৮.৭৭  রে টাকা ব্যগ বফযভান ফকাঠাল্পভা বাঙ্গায  কাজ ম্পন্ন 

ল্পয়ল্পছ।   

১৪.১৫ াধাযণ এফং াআট সুবফধা: নুগভারদত অযরিররগত াধাযণ এফং াআট সুবফধা  ফাফদ ৩.৭১ রে টাকায ংস্থান 

যাো । ররঅয এয তথ্যানুমাী াধাযন এফং াআট সুবফধা ফাফদ উক্ত থ ব ব্যয় ল্পয়ল্পছ। 

 

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

 

বযকবেত উল্পেশ্য জবন 

কুবভিা সনাবনফাল্পয বযন্তযস্থ ৫.২৫ বকঃ বভঃ 

দীঘ ব টিযা ফাজায - ফাড ব ড়ক উন্নয়ন। 

কুবভিা সনাবনফাল্পয বযন্তযস্থ ৫.২৫ বকঃ বভঃ দীঘ ব 

টিযা ফাজায - ফাড ব ড়কটি ৪ সরল্পন উন্নীত কযা ল্পয়ল্পছ।  
 

 



 

১৬। উল্পেশ্য বজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য বজবত ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাবদত কাজ আল্পতাভল্পধ্য ড়ক ও জনথ বধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রবযত ববঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান External Audit 

কযা য়বন।  

 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১ কুরভো মনা রনফাগয বুন্তগয ফরস্থত টিযা ফাজায-ফাি থ ড়কটি ঈন্নগনয একটি তথ রছর জনাধাযণ ড়কটি 

ব্যফায কযগত াযগফ। রকন্তু রযদ থনকাগর জনাধাযণগক ড়কটি ব্যফায কযগত মদো মারন। এ প্রগে মস্টন 

কভান্ডায, কুরভো মনারনফা এয াগথ স্বাোৎ কযা গর রতরন ফরত কগযন, ড়কটিগক প্রগফগয গথ একটি মেট 

রনভ থাণাধীন থাকা জনাধাযগণয ড়কটি ব্যফাগয রকছুটা সুরফধায মু্মেীন গত গে, তগফ মেট রনভ থাণ ভাপ্ত 

গর এগক জনাধাযগণয ব্যফাগযয জন্য খগর মদা গফ; 

১৯.২ ড়গকয ারন রনস্কাগনয জন্য এ ড়কটিগত ায মেন, অযবব স্ল্যাফ  U- মেন রনভ থাণ এফং ফুটাথ কাভ মিন 

রনভ থাণ কযা গগছ। এগত মমভন ড়কটিগত ারন জভগত াগয না মতভরন থচাযীগদয াটায জন্য এটি একটি ঈযুক্ত 

ড়ক। তাআ ন্যান্য ভাড়ক এ ড়কটিয অদগর রনভ থাণ কযা মমৌরক্তক ফগর প্রতীভান ; 

১৯.৩ ড়কটিয স্থারে বৃরি এফং কাম থকয যাোয রগেু রনরভত যেণাগফেণ প্রগাজন গফ; এফং 

১৯.৪ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়বন (নু: ১৮)। 

 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

২০.১ কুরভো মনা রনফাগয বুন্তগযয এ ড়কটি জনাধাযণ মাগত রনরফ থগে ব্যফায কযগত াগয তায ব্যফস্থা গ্রণ কযগত 

গফ;  

২০.২ ন্যান্য ভাড়ক এ ড়কটিয অদগর রনভ থাণ কযায প্রগচিা মনা মমগত াগয (নু: ১৯.২);  

২০.৩ ড়কটিয স্থারে বৃরি এফং কাম থকয যাোয রগেু রনরভত যেণাগফেণ কযগত গফ;  

২০.৪ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ; এফং 

২০.৫ নুল্পেদ ২০.১ ল্পত ২০.৪ এয বফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআবডল্পক ফবত কযল্পফ।  



 

যাআর-নারযনেয-রাোআ ড়ক রনভ থাণ প্রকে (২য় ংল্পাবধত) 

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 

 
০১। প্রকল্পেয নাভ : যাআর-নারযনেয-রাোআ ড়ক রনভ থাণ প্রকে (২য় ংল্পাবধত)। 

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ রধদপ্তয।  

০৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয় : ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাে, ড়ক রযফন  মতু ভন্ত্রণার। 

০৪।  প্রকল্পেয এরাকা ( রফবাে, সজরা ও উল্পজরায নাভ): 

 

 

 

 

০৫।  প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয়ঃ   

      ( রক্ষ টাকায়) 

নুল্পভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  নুল্পভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

নুল্পভাবদত 

ব্যল্পয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন 

কাল্পরয %) 

ভর ব্যয় ২য় ংল্পাবধত  ভর ২য় ংল্পাবধত     

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

৬৩৯৭.০০ ১১৮১৩.৫৭ ১১২৯৪.৯৩ ০১/০৭/১৯৯৯ররঃ 

গত 

৩০/০৬/২০০৪ররঃ 

০১/০৭/১৯৯৯ররঃ 

গত 

৩০/০৬/২০১৫ররঃ 

০১/০৭/১৯৯৯ররঃ 

গত 

৩০/০৬/২০১৬ররঃ 

৭৬.৫৭% ২৪০.০৩% 

 
০৬।  প্রকল্পেয থ বায়নঃ ম্পূণ ব রজরফ থ বায়ন। 

 

৭।  নুল্পভাদল্পনয তাবযখঃ 

 

ভর ২৭/১০/১৯৯৯ 

ংল্পাবধত ১ভ :  ১৫/০৪/২০০৯  

২য় :  ২৩/০৯/২০১৪ 

অন্ত:খাত ভিয়         -- 
 

সভয়াদ বৃবি (৫ভ) ১২/০৬/২০১৬ 
 

 

০৮।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য ও টভূবভ: 

 

০৮.১  প্রকল্পে উল্পেশ্যঃ  

 (ক) যাআর-নাবযনগয-রাখাআ ড়ক বনভ বাল্পণয ভাধ্যল্পভ উন্নত ও যাবয সমাগাল্পমাগ স্থান। 

 (খ) ড়ক ল্পথ বনযাদ মানফান চরাচর এফং ণ্য বযফন ত্বযাবিত কযা। 

 (গ) প্রকে এরাকায জন-াধাযল্পণয অথ ব-াভাবজক উন্নয়ন।  

রফবাে মজরা ঈগজরা 

চিগ্রাভ িাহ্মণফারড়া যাআর, নারযনেয 



 

০৮.২। িবূভভঃ  
 

যাআর-নাবযনগয-রাখাআ ড়কটি ব্রাহ্মণফাবড়য়া বফগঞ্জ সজরায ভধ্য বদল্পয় ঢাকা ও বল্পরল্পটয াল্পথ ংযুক্ত য়। 

পানদাউক (ব্রাহ্মণফাবড়য়া) এফং রাখাআ (বফগঞ্জ) ড়ক বনভ বাল্পণয য যাআর-নাবযনগয-রাখাআ ড়কটি ঢাকা-

বল্পরট াআওল্পয়য বফকে ড়ক ল্পফ মা ঢাকা ল্পত বল্পরল্পটয দূযত্ব ৪০ বকঃবভঃ হ্রা কযল্পফ। ভর প্রকেটি ৬৩.৯৭ 

সকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যল্পয় ১৯৯৯-২০০০ ল্পত ২০০৩-২০০৪ সভয়াল্পদ ২৭.১০.১৯৯৯ তাবযল্পখ একল্পনক কর্তবক 

নুল্পভাবদত য়। যফতীগত জ’য মযট ররিঈর দয রযফতথন  ফাস্তফ প্রগাজগন রফরবন্ন গেয হ্রা-বৃরিয কাযগণ 

প্রকগেয ১ভ ংগাধন ২৭ মভ ২০০৯ তারযগে ১২০.০৬১৭ মকাটি টাকা প্রাক্কররত ব্যগ ১৯৯৯-২০০০ গত ২০১০-

২০১১ মভাগদ নুগভারদত । যফতীগত মতু স্পুাগনয বদঘ থু  বৃরি, রফদ্যভান পুযাতন অযরর মতুয (২০.০০ 

রভটায) স্থগর নতুন মতু (৩১.৮৪ রভটায) রনভ থাণ এফং ফরবদ্র নদীয ঈয ১৫০.০০ রভটায স্পুাগনয স্থগর ২১৭.৬৮ 

রভটায রর োি থায মতু রনভ থাগণয রগেু গত ২৩/০৯/২০১৪ তাবযল্পখ প্রকেটিয ২ ংগাধন নুল্পভাদন কযা য়। ২ 

ংগারধত প্রকে ব্য ১১৮১৩.৫৭ রে টাকা এফং মভাদকার জুরাআ ১৯৯৯ গত জুন ২০১৩।  

 
০৯।  প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ  

  

যাআর-নাবযনগয-রাখাআ ড়ল্পকয বনভ বাণ কাজ ১৯৯৯-২০০০ থ ব ফছল্পয শুরু য়। ভর প্রকেটি ৬৩.৯৭ সকাটি টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যল্পয় ১৯৯৯-২০০০ ল্পত ২০০৩-২০০৪ সভয়াল্পদ ২৭.১০.১৯৯৯ তাবযল্পখ একল্পনক কর্তবক নুল্পভাবদত য়। 

জ’য মযট ররিঈর দয রযফতথন  ফাস্তফ প্রগাজগন রফরবন্ন গেয হ্রা-বৃরিয কাযগণ প্রকগেয ১ভ ংগাধন ২৭ 

মভ ২০০৯ তারযগে ১২০.০৬১৭ মকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যল্পয় নুল্পভাবদত য়। যফতীগত ব্য বৃরি ব্যরতগযগক মভাদ 

জুন ২০১৪ ম থন্ত বৃরি কযা গগছ। মতুয স্পুাগনয বদঘ থু  বৃরি, রফদ্যভান পুযাতন অযরর মতুয (প্রথভ ংগাধনীগত 

প্রস্তারফত ২০.০০ রভটায) স্থগর নতুন মতু (৩১.৮৪ রভটায) রনভ থাণ এফং রফদ্যভান পুযাতন রু অয.র.র মতুয স্থগর 

নতুন মতু (৪০.০০ রভটায) রনভ থাণ এফং ফরবদ্র নদীয ঈয ১৫০.০০ রভটায স্পুাগনয স্থগর ২১৭.৬৮ রভটায রর 

োি থায মতু রনভ থাগণয জন্য প্রকেটি গত ২৩/০৯/২০১৪ তাবযল্পখ ২ ফাল্পযয ভত ংগাধন কযা । প্রকল্পেয কাজ 

ভ ২০১৪-২০১৫ থ ব ফছল্পয ভাপ্ত কযা ল্পরও প্রকেটিয াওড় এরাকায যক্ষাপ্রদ কাজটি ফল বা সভৌসুল্পভ সল কযা 

ম্ভফ য়বন। যফতীল্পত যক্ষাপ্রদ কাজভ ও বফর প্রদাল্পনয জন্য প্রকেটি ২০১৫-২০১৬ থ বফছয ম বন্ত ভয় বৃবি কযা 

য়।  

 

১০।   প্রকল্পেয ভর কাম বক্রভঃ 

 ১২.৪১ মক্টয ভূরভ রধগ্রণ। 

 ১৪.৭৭ রঃঘঃরভঃ ড়ক ফাগেঁ ভাটিয কাজ।  

 ১.১৫ রকঃরভঃ এআচরফরফ।   

 ১.১৫ রকঃরভঃ এআচরফরফ।   

 ০.২৩ রকঃরভঃ এআচরফরফ ংগ মেরক্সফর মবগভন্ট রনভ থাণ।    

 ১৬.৩২ রকঃরভঃ মেরক্সফর মবগভন্ট (াগপথরং ব্যরতত) নতুন রনভ থাণ।      

 ৫.০০ রকঃরভঃ মেরক্সফর মবগভন্ট (াগপথরং ব্যরতত) প্রস্ত কযণ  ভজবুতকযণ।     



 

 ১৩.৪৯ রকঃরভঃ মেরক্সফর মবগভন্ট (াগপথরং ব্যরতত) প্রস্ত কযণ।      

 ৩৫.১৬ রকঃরভঃ াগপথরং ।       

 ৫৫৪.৩৫ রভটায র.র োি থায মতু রনভ থাণ।        

 ১৮৯.৪৯ রভটায কারবাট থ রনভ থাণ।        

 ১৩৪৮০৪.০০ ফঃরভঃ র.র. ব্লক দ্বাযা প্ররতযোভরক কাজ।         

 ১৩৪৮০৪.০০ ফঃরভঃ র.র. ব্লক দ্বাযা প্ররতযোভরক কাজ।         

 ৩৮৬১.৬৫ রভটায মটা-ার রনভ থাণ।          

 
১১।  প্রকল্পেয ংগবববত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ  

 

          (রক্ষ টাকা) 

সকাড 

নং 
কাম বক্রভ একক 

প্রকল্পেয রক্ষযভাত্রা ফাস্তফ গ্রগবত  

সবৌত অবথ বক সবৌত অবথ বক 

যাজস্ব োত      

৪৮৮৬ জরয  নক্সা         মথাক মথাক ৪৮.৪১ মথাক ৩৮.৪১ 

ভরধন োত      

৬৯০১ ভূরভ রধগ্রণ মক্টয ১২.৪১ ১২৩.২৪ ১২.৪১ ৯৫.৯৯ 

৭০০০ পূতথ কাজ      

৭০২১ ১.১.  ড়ক ফাগেঁ ভাটিয কাজ রঃঘঃরভঃ ১৪.৭৭ ১৩১০.৩৬ ১৩.১৫ ১২৭৬.২২ 

 ১.২.  এইচরবরব রকঃরভঃ ১.১৫ ৩৪.০০ ১.১৬ ৩৪.০০ 

 ১.৩.  এআচরফরফ ংগ মেরক্সফর মবগভন্ট রনভ থাণ    রকঃরভঃ ০.২৩ ২১.৬০ ০.২৩ ২১.৬০ 

 ১.৪. মেরক্সফর মবগভন্ট (াগপথরং ব্যরতত) নতুন রনভ থাণ   রকঃরভঃ ১৬.৩২ ১০৩৫.৪৮ ১৫.০২ ৯৭৬.৯৮ 

 ১.৫. মেরক্সফর মবগভন্ট (াগপথরং ব্যরতত) প্রস্ত কযণ  

ভজবুতকযণ।     

রকঃরভঃ ৫.০০ 
২০৬.২০ 

৫.০০ 
২০৬.২০ 

 ১.৬. মেরক্সফর মবগভন্ট (াগপথরং ব্যরতত) প্রস্ত কযণ  রকঃরভঃ ১৩.৪৯ ৩৪৪.৩২ ১৩.৪৯ ৩৪৪.৩২ 

 ১.৭. াগপথরং  রকঃরভঃ ৩৫.১৬ ৬৪৩.২৫ ৩৩.৮৬ ৬২৬.৩৫ 

৭০২৬ ১.৮. র.র োি থায মতু রনভ থাণ       রভটায ৫৫৪.৩৫ ৪২১৩.৬১ ৫৫৪.৩৫ ৩৯৩৬.২৪ 

 ১.৯. অযরর ফক্স কারবাট থ       রভটায ১৮৯.৯১ ১২৯৪.৮৭ ১৮৯.৯১ ১২৮৯.৪৯ 

 ১.১০. যোপ্রদ কাজ       ফঃরভঃ ১৩৪৮০৪.০০ ২২২৩.০৩ ১৩২৪৯৭.০০ ২২২৩.০৩ 

 ১.১১. মটা-ার রনভ থাণ       রভটায ৩৮৬১.৬৫ ১৫৮.০৪ ৩৮২৬.০০ ১৫৭.৭১ 

৭০৪১ ১.১২. াআন, রেন্যার, রকঃরভঃ মাি আতুারদ       মথাক মথাক ১৪.৭৭ মথাক ১৪.৭৭ 

 ১.১৩. রনভ থাণকারীন যেণাগফেণ       মথাক মথাক ৫০.০০ মথাক ৫০.০০ 

 ১.১৪. আঈটিররটি রপটিং       মথাক মথাক ১০.০০ মথাক ৩.৬২ 

 ১.১৫. রপরজকুার + প্রাআজকরন্টনগজরি       মথাক মথাক ৮২.৩৯ মথাক ০.০০ 

ফ থগভাটঃ   ১১৮১৩.৫৭  ১১২৯৪.৯৩ 

 
১২। প্রকল্পেয াবফ বক অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবতঃ  

১২.১ প্রকল্পেয অবথ বক গ্রগবতঃ ১১২.৯৫ সকাটি টাকা মা নুল্পভাবদত ব্যল্পয়য ৯৫.৬০% 

১২.২ প্রকল্পেয ফাস্তফ গ্রগবতঃ  ১০০% 

১৩।  কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয অওতায় কর কাজ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। 

 



 

১৪।   ফছয  বববত্তক কভ ববযকেনা নুমায়ী গ্রগবত বফল্পিলণ  

 

                                                            ( রক্ষ টাকায়) 

থ ব ফছয 

ভর রিরর 

নুমাী 

রেুভাো 

ংগারধত 

রিরর 

নুমাী 

রেুভাো 

এবডব-সত ফযাে 

 

থ থ ফভৄরক্ত 

ব্যয় 

১ ৩ ৪ ৬   ৭ 

১৯৯৯-২০০০ ৯০২.৫০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ 

২০০০-২০০১ ১১০৮.৫০ ৬৬৫.০০ ৬৬৫.০০ ৬৬৫.০০ ৬৬৫.০০ 

২০০১-২০০২ ১১৯০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ 

২০০২-২০০৩ ১৮৬১.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

২০০৩-২০০৪ ১৩৩৫.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ 

২০০৪-২০০৫ ০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ 

২০০৫-২০০৬ ০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ 

২০০৬-২০০৭ ০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ 

২০০৭-২০০৮ ০.০০ ১১৫০.০০ ১১৫০.০০ ১১৫০.০০ ১১৫০.০০ 

২০০৮-২০০৯ ০.০০ ৮৬৯.৯৩ ৮৭০.০০ ৮৭০.০০ ৮৭০.০০ 

২০০৯-২০১০ ০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১০-২০১১ ০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ 

২০১১-২০১২ ০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ০.০০ ১৬৫১.৩০ ৫২৫.০০ ৫২৫.০০ ৫২৫.০০ 

২০১৪-২০১৫ ০.০০ ১১৭৭.৩৪ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ - - ২৮৫.০০ ২৮৫.০০ ২৮৫.০০ 

মভাটঃ ৬৩৯৭.০০ ১১৮১৩.৫৭ ১১২৯৫.০০ ১১২৯৫.০০ ১১২৯৫.০০ 

 

 
১৫।  প্রকল্পেয কাল্পজয ফতবভান ফস্থাঃ  

 

(ক)   যাআর-নাবযনগয-রাখাআ ড়ক বনভ বল্পণ প্রকগেয কাজ ফাস্তফাগণয পগর ঢাকা ল্পত বল্পরল্পটয দূযত্ব ৪০  

    বকঃবভঃ হ্রা সল্পয়ল্পছ এফং উন্নত ও যাবয সমাগাল্পমাগ  ব্যফস্থা স্থান ল্পয়ল্পছ।  

(খ)    এ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর পানদাউক (ব্রাহ্মণফাবড়য়া) এফং রাখাআ (বফগঞ্জ) এ ড়ক ল্পথ যাবয  

 সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা চালু  ণ্য বযফন জতয ল্পয়ল্পছ।  

(গ)   প্রকগেয অতা ম্পারদত কাজ ভ ড়ক রফবাে, িাহ্মণফারড়া এফং ড়ক রফবাে, রফেি এয তত্ত্বাফধাগন 

যগগছ। 

১৬। Procurement ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ   বযবি “ক” দ্রিব্য                                                                   

১৭।  প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্যঃ 

 

ক্রভ প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী পূণ বকারীন/বতবযক্ত 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

সভয়াদকার 

১. মভাঃ অগনাারুর আরাভ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ১০/০৬/১৯৯৭ ০১/১০/২০০০ 

২. মভাঃ অরতক ঈো 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ০১/১০/২০০০ ১২/১০/২০০০ 

৩. মভাঃ অফদ্যয যঈপ বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ১২/১০/২০০০ ১১/১২/২০০০ 



 

ক্রভ প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী পূণ বকারীন/বতবযক্ত 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

সভয়াদকার 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

৪. মভাঃ অভজাদ মাগন 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ১২/১২/২০০০ ১৫/০১/২০০১ 

৫. অরভনুর আরাভ তালুকদায 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ১৫/০১/২০০১ ২৪/০১/২০০২ 

৬. মভাঃ ভরপজুর আরাভ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ১১/০২/২০০২ ২৯/০৬/২০০৫ 

৭. মভাঃ অফদ্যর ফাগতন 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ৩০/০৬/২০০৫ ২৮/১২/২০০৬ 

৮. মভাঃ মভাাযপ মাগন 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ২৪/০১/২০০৭ ৩১/১২/২০০৭ 

৯. মভাঃ যরপকুর আরাভ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ০৬/০১/২০০৮ ০৮/০১/২০০৮ 

১০. এ.এভ াআফুরদ্দন োগরদ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ২৭/০১/২০০৮ ০৯/০৩/২০০৮ 

১১. এ.এভ াআফুরদ্দন োগরদ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ২৭/০১/২০০৮ ০৯/০৩/২০০৮ 

১২. মভাঃ অফদ্য বুয 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ১০/০৩/২০০৮ ০৬/০৮/২০০৮ 

১৩. মভাঃ মোরাভ রকফরযা 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ০৭/০৮/২০০৮ ৩১/০৮/২০০৮ 

১৪. মভাঃ ারুন-অয-যরদ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ০১/০৯/২০০৮ ১১/০১/২০০৯ 

১৫. মভাঃ মভাস্তাক মাগন 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ১১/০২/২০০৯ ০৪/০৫/২০০৯ 

১৬. মভাঃ অপতাফ ঈরদ্দন 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ০৪/০৫/২০০৯ ০৭/০৫/২০০৯ 

১৭. মভাঃ অবুর  কাগভ ভূ ুঁআা 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ০৭/০৫/২০০৯ ১৮/০৫/২০১০ 

১৮. মভাঃ মোরাভ রকফরযা 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ১৮/০১/২০১০ ৩০/০৩/২০১০ 



 

ক্রভ প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী পূণ বকারীন/বতবযক্ত 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

সভয়াদকার 

১৯. মভাঃ ারুন-অয-যরদ 

রতরযক্ত প্রধান প্রমকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ৩০/০৩/২০১০ ১৩/০৫/২০১০ 

২০. আনদ্রারজদ কুভায য 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ১৩/০৫/২০১০ ১৩/০৫/২০১০ 

২১. মভাঃ ারুন-অয-যরদ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ১৩/০৫/২০১০ ০২/০৬/২০১০ 

২২. মভাঃ জাপয ঈো 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ০২/০৬/২০১০ ২৮/০৯/২০১০ 

২৩. ভরপজুর আরাভ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো। 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ২৮/০৯/২০১০ ২৪/০২/২০১৪ 

২৪. জুনাআদ অান ররফফ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কুরভো মজান, কুরভো।

 

বতবযক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ২৪/০২/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৬ 

 
১৮।   প্রকল্পেয প্রবাফঃ 

 

যাআর-নাবযনগয-রাখাআ ড়কটি একটি গুরুত্বপূণ ব অঞ্চবরক ভাড়ক (অয-২২০)।  প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর 

পানদাউক (ব্রাহ্মণফাবড়য়া) এফং রাখাআ (বফগঞ্জ) এ ড়ক ল্পথ যাবয  সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা চালু ওয়ায় দু ’সজরায 

জনগণ উকৃত ল্পয়ল্পছ। এছাড়াও ড়কটি ব্রাহ্মণফাবড়য়া-বফগঞ্জ সজরায ভধ্য বদল্পয় ঢাকা ও বল্পরল্পটয াল্পথ ংযুক্ত 

য়। পান্দাউক (ব্রাহ্মণফাবড়য়া) এফং রাখাআ (বফগঞ্জ) এরাকায় ফরবদ্র সতু বনভ বাণ ওয়ায় যাআর-নাবযনগয-রাখাআ 

ড়কটি ঢাকা-বল্পরট ভাড়ল্পকয বফকে ড়ক ওয়ায় ঢাকা ল্পত বল্পরল্পটয  দূযত্ব প্রায় ৪০.০০ বকঃবভঃ হ্রা 

সল্পয়ল্পছ।  

 

২৯।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবন: 

 

নুল্পভাবদত বজবত 

যাআর-নাবযনগয-রাখাআ ড়ক বনভ বাল্পণয ভাধ্যল্পভ উন্নত ও 

যাবয সমাগাল্পমাগ স্থান। 

যাআর-নাবযনগয-রাখাআ ড়ক বনভ বাল্পণয পল্পর ঢাকা (কাঁচপুয)-

দবযফ-জেদীপুয-াগস্তােি-বল্পরট-তাভাবফর-জাপরং ড়গকয 

(এন-০২) াগথ যাআর (কুিাাড়া) নাভক স্থাগন ংগমাে া  

উন্নত ও যাবয সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা স্থান ল্পয়ল্পছ। 

ড়ক ল্পথ বনযাদ মানফান চরাচর এফং ণ্য বযফন 

ত্বযাবিত কযা। 

ড়কটি ঢাকা-বল্পরট ভাড়ল্পকয বফকে ড়ক ওয়ায় ঢাকা ল্পত 

বল্পরল্পটয  দূযত্ব প্রায় ৪০.০০ বকঃবভঃ হ্রা সল্পয়ল্পছ। পল্পর ড়ক 

ল্পথ বনযাদবাল্পফ মানফান চরাচর এফং ণ্য বযফন জতয 

ল্পয়ল্পছ।  

প্রকে এরাকায জন-াধাযল্পণয অথ ব-াভাবজক উন্নয়ন। প্রকল্পেয প্রবাল্পফ জন-াধাযল্পণয অথ ব-াভাবজক উন্নয়ল্পনয বফলয়টি 

মথামথ জবয ফা প্রবাফ ভল্যায়ন ছাড়া উদঘাটন কযা ম্ভফ নয়। 

বফলয়টি ভয় াল্পক্ষ ওয়ায় এআ ভাবপ্ত ভল্যায়ল্পন তা ভল্যায়ন 



 

নুল্পভাবদত বজবত 

কযা ম্ভফ য়বন। 

২০।   ম বাল্পরাচনাঃ 

 প্রকগেয দরররারদ  ারফ থক ফাস্তফান গ্রেরত ম থাগরাচনাগন্ত মদো মা মম, ৫ ফছয মভাগদ ৬৪ মকাটি 

টাকা ব্যগ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয কথা থাকল্পরও এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন সভয়াদ ল্পয়ল্পছ ১৭ ফছয মা ভর 

নুল্পভাবদত সভয়াল্পদয সচল্পয় ২৪০% সফী এফং প্রকৃত ব্যয় ১১৩ সকাটি টাকা মা ভর নুল্পভাবদত ব্যল্পয় 

ল্পক্ষা ৭৬.৫% সফী। 

 প্রকল্পেয অতা ৩৫ বকবভ ড়ক, ৫৫৪ বভ সতু ও ১৮৯ বভ কারবাট ব বনভ বাণ কযায কথা। ফাস্তফায়ল্পন সতু 

ও কারবাল্পট বয দদঘ বয ঠিক থাকল্পরও ফরবদ্র সতুয স্থান বযফতবল্পনয কাযল্পণ এল্পপ্রাচ সযাল্পডয দদঘ বয ১ বকবভ 

কল্পভ মাওয়ায় সভাট বনবভ বত ড়ল্পকয দদঘ বয ৩৪ বকবভ।   

 প্রকল্পেয দীঘ বসূবত্রতায জন্য বনল্পম্নাক্ত কাযণগুল্পরা উল্পিখল্পমাগ্যঃ 

 ফরবদ্র সতুয সরাল্পকন বযফতবন/বনফ বাচন বনল্পয় সৃষ্ঠ জটিরতা; 

 যাআর-নারযনেয-রাোআ ড়কটি (অয-২২০) াড় এরাকা ফরস্থত া াযাফছয কাজ 

কযা ম্ভফ রন; 

 অোভ ফল থা  ফল থা মভৌসুগভয রতরযক্ত বৃ রিাগতয কাযগণ কাগজয ভ কভ াা মা। পগর 

কামজয সুষ্ঠু রযগফ রফরেত ; 

 

 ফযাদ্দ প্রতুরতায দরুন ভানুারতক কাগজয গ্রেরত ব্যাত । 

 প্রকল্পেেয বধকাং ড়কআ ২০১০ এয পূল্পফ ব বনবভ বত য়। বনয়বভত ম বাপ্ত যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয বাল্পফ ড়কভল্প 

pote holes, rain cut –এয সৃবি ওয়ায় ড়কভল্পয বফববন্ন ং চরাচল্পরয নুযুক্ত ল্পয় 

সগল্পছ; 

 প্রকে এরাকায় বফববন্ন স্থাল্পন বব িল্পকয যক্ষাপ্রদ কাজ ক্ষবতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ। যক্ষাপ্রদ কাল্পজয রবঞ্চং এপ্রল্পনয 

বডজাআন মল্পথাযুক্ত না ওয়াল্পত তা ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ব প্রতীয়ভান য়; 

 প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পর ২৪ ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা ল্পয়ল্পছ। ফাযংফায প্রকে বযচারক 

বযফতবল্পনয কাযল্পণ প্রকল্পেয গ্রগবত ব্যাত য়; 

 যাআর-নাবযনগয-রাখাআ ড়কটি একটি গুরুত্বপূণ ব অঞ্চবরক ভাড়ক (অয-২২০)।  প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয 

পল্পর পানদাউক (ব্রাহ্মণফাবড়য়া) এফং রাখাআ (বফগঞ্জ) এ ড়ক ল্পথ যাবয  সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা চালু 

ওয়ায় দু’সজরায জনগণ উকৃত ল্পয়ল্পছ এফং বফকে ড়ক বনবভ বত ওয়ায় ঢাকা ল্পত বল্পরল্পটয  দূযত্ব প্রায় 

৪০.০০ বকঃবভঃ হ্রা সল্পয়ল্পছ। 

২১।  সুারয/ভতাভত:  

 

 প্রকল্পেয অতা বনবভ বত ড়ল্পকয ক্ষবতগ্রস্ত ং নবতবফরল্পম্ব যাজস্ব ফাল্পজল্পটয অওতায় সভযাভত কযল্পত 

ল্পফ এফং বনয়বভতবাল্পফ ড়ক-সতুয যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয কাজ বযচারনা কযল্পত ল্পফ;  



 

 ভরবষ্যঙ্গর্ এ িরঙ্গণর প্রকঙ্গল্প বব িল্পকয যক্ষাপ্রদ কাল্পজ প্রল্পয়াজনীয় সক্ষল্পত্র মথামথ রবঞ্চং এপ্রল্পনয বন্নল্পফ 

কল্পয নকা প্রণয়ন কযল্পত ল্পফ, প্রল্পয়াজল্পন এ বফলল্পয় ফাংরাল্পদ াবন উন্নয়ন সফাড ব ফা ববজ্ঞ ংস্থায 

ায়তা সনয়া সমল্পত াল্পয; 

 প্রকল্পে ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতবন ল্পত বফযত থাকল্পত ল্পফ, ববফষ্যৎ-এ ওজ-এয প্রকে ফাস্তফায়ল্পন 

এ বফলল্পয় ড়ক বযফন বফবাগ ল্পচি থাকল্পফ; 

 প্রকঙ্গল্পর উপর অরর্ লীঘ্রই external audit ম্পন্ন করঙ্গর্ ঙ্গব; 

 ভরবষ্যঙ্গর্ এ িরঙ্গণর প্রকঙ্গল্পর রিরপরপ প্রণয়ঙ্গনর ময় পাররপারবতক ক রবয়ারি রবঙ্গবচনায় এঙ্গন প্রকঙ্গল্পর 

ঠিক রিজাইন প্রণয়ন রনরির্ করঙ্গর্ ব, যাঙ্গর্ কঙ্গর প্রকঙ্গল্পর ংঙ্গলািন বা রময়াি বৃরির প্রঙ্গয়াজন না য়;  

 অনুঙ্গেি 23.১-২3.৪ এর উপর প্রঙ্গয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রণপূব তক আগামী ১(এক) মাঙ্গর মঙ্গে আইএমইরি 

ংরিষ্ট কঙ্গক অবরর্ করঙ্গর্ ঙ্গব| 



 

বযবি-“ক” 

ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ    

(রক্ষ টাকা) 

ক্রঃ

নং 
প্যাগকজ 

  রফস্তারযত কাম থাগদ নুমাী গ্রেরত 

ভন্তব্য চুরক্ত ভল্য 

 

চুরক্তয তারযে 

/কাজ শুরুয 

তারযে 

চুরক্ত নুমাী 

কাজভারপ্তয 

তারযে/ফরধ থত 

ভ 

প্রকৃত কাজ 

ভারপ্তয তারযে 

ফাস্তফ 

(%) 

অরথ থক 

 

১ 

 

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

২ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৩ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৪ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৫ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৬ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৭ 

ব্লক

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৮ 

ব্লক

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৯ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

১০ ১০০% ১০০% কাজ 



 

ক্রঃ

নং 
প্যাগকজ 

  রফস্তারযত কাম থাগদ নুমাী গ্রেরত 

ভন্তব্য চুরক্ত ভল্য 

 

চুরক্তয তারযে 

/কাজ শুরুয 

তারযে 

চুরক্ত নুমাী 

কাজভারপ্তয 

তারযে/ফরধ থত 

ভ 

প্রকৃত কাজ 

ভারপ্তয তারযে 

ফাস্তফ 

(%) 

অরথ থক 

 

ভাপ্ত। 

১১ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

১২ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

১৩ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

১৪ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

১৫ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

১৬ 

ব্লক

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

১৭ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

১৮ 

স্ত ব্লক

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

১৯ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

২০ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 



 

ক্রঃ

নং 
প্যাগকজ 

  রফস্তারযত কাম থাগদ নুমাী গ্রেরত 

ভন্তব্য চুরক্ত ভল্য 

 

চুরক্তয তারযে 

/কাজ শুরুয 

তারযে 

চুরক্ত নুমাী 

কাজভারপ্তয 

তারযে/ফরধ থত 

ভ 

প্রকৃত কাজ 

ভারপ্তয তারযে 

ফাস্তফ 

(%) 

অরথ থক 

 

২১ 

স্ত

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

২২ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

২৩ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

২৪ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

২৫ 

প্রশস্তকরণ

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

২৬ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

২৭ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

২৮ 

ব্লক

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

২৯ 

প্রশস্তকরণ

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 



 

ক্রঃ

নং 
প্যাগকজ 

  রফস্তারযত কাম থাগদ নুমাী গ্রেরত 

ভন্তব্য চুরক্ত ভল্য 

 

চুরক্তয তারযে 

/কাজ শুরুয 

তারযে 

চুরক্ত নুমাী 

কাজভারপ্তয 

তারযে/ফরধ থত 

ভ 

প্রকৃত কাজ 

ভারপ্তয তারযে 

ফাস্তফ 

(%) 

অরথ থক 

 

৩০ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৩১ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৩২ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৩৩ 

প্রশস্তকরণ

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৩৪ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৩৫ 

ব্লক

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৩৬ 

প্রশস্তকরণ

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৩৭ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৩৮ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 



 

ক্রঃ

নং 
প্যাগকজ 

  রফস্তারযত কাম থাগদ নুমাী গ্রেরত 

ভন্তব্য চুরক্ত ভল্য 

 

চুরক্তয তারযে 

/কাজ শুরুয 

তারযে 

চুরক্ত নুমাী 

কাজভারপ্তয 

তারযে/ফরধ থত 

ভ 

প্রকৃত কাজ 

ভারপ্তয তারযে 

ফাস্তফ 

(%) 

অরথ থক 

 

৩৯ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৪০ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৪১ 

প্রশস্তকরণ

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৪২ 

Hydrological & 

Morphological 

Study ক্ষা

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৪৩ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৪৪ 

প্রশস্তকরণ

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৪৫ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 



 

ক্রঃ

নং 
প্যাগকজ 

  রফস্তারযত কাম থাগদ নুমাী গ্রেরত 

ভন্তব্য চুরক্ত ভল্য 

 

চুরক্তয তারযে 

/কাজ শুরুয 

তারযে 

চুরক্ত নুমাী 

কাজভারপ্তয 

তারযে/ফরধ থত 

ভ 

প্রকৃত কাজ 

ভারপ্তয তারযে 

ফাস্তফ 

(%) 

অরথ থক 

 

৪৬ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৪৭ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৪৮ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৪৯ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৫০ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৫১ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৫২ 

ব্লক

১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৫৩ ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৫৪    ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

৫৫    ১০০% ১০০% কাজ 

ভাপ্ত। 

 



 

কুগত পাগন্ডয অতা ীদ বুরিজীরফ মতু (৩ বুরড়েো), সুরতানা কাভার মতু (২ ীতরেুা) এফং 

রতস্তা মতু রনভ থাণ ীল থক প্রকে (৪থ থ ংগারধত)  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

০১। প্রকল্পেয নাভ : কুগত পাগন্ডয অতা ীদ বুরিজীরফ মতু (৩ বুরড়েো), সুরতানা কাভার 

মতু (২ ীতরেুা) এফং রতস্তা মতু রনভ থাণ ীল থক প্রকে (৪থ থ ংগারধত)। 

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ রধদপ্তয। 

০৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয় : ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাে, ড়ক রযফন  মতু ভন্ত্রণার। 

 
০৪।  প্রকল্পেয এরাকা (সজরা ও উল্পজরায নাভ):  

 মতু বফবাগ সজরা ঈগজরা 

ীদ বুরিজীরফ মতু  

(৩ বুরড়েো), 
ঢাকা ঢাকা মভাাম্মদপুয এফং মকযানীেি 

সুরতানা কাভার মতু  

(২ ীতরেুা) 
ঢাকা ঢাকা এফং নাযানেি মিভযা এফং রূেি 

রতস্তা মতু যংপুয 
যংপুয এফং 

রারভরনযাট 
কাঈরনা এফং রারভরনযাট দয  

 

০৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয়ঃ  

     (রক্ষ টাকায়)  

নুল্পভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  নুল্পভাবদত ফাস্তফায়নকার 
প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর নুল্পভাবদত 

ব্যল্পয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন 

কাল্পরয %) 

ভর ব্যয় ৪থ ব ংল্পাবধত  ভর ৪থ ব ংল্পাবধত     

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২৬৫০২.০০ ৩১২৫০.৭০ ৩১২৫০.৭০  

০১/০৭/২০০৩ 

গত 

৩০/০৬/২০০৬ 

০১/০৭/২০০৩ 

গত 

৩০/০৬/২০১৬ 

০১/০৭/২০০৩ 

গত 

৩০/০৬/২০১৬ 

১৭.৯২% ৩৩৪.০০% 

 

০৬।   প্রকল্পেয থ বায়নঃ   

(রক্ষ টাকায়) 

 রজরফ অযরএ রিরএ মভাট 

(১) ভর  ৯৩০২.০০ ১০৩০০.০০ ৬৯০০.০০ ২৬৫০২.০০ 

(২) ১ভ ংল্পাবধত ৯৩০২.০০ ১০৩৯৮.৫৩ ৬৮০১.৪৭ ২৬৫০২.০০ 

(৩) ২য় ংল্পাবধত ৮৪৫৫.৭৩ ৮৮৫৬.৪৮ ১১২৮৮.৩৬ ২৮৬০০.৫৭ 

(৪) ৩ ংল্পাবধত ১২৬৫৫.৩৮ ৮৬৪০.৩১ ১০৩৫৬.৮২ ৩১৬৫২.৫১ 

(৫) ৪থ থ ংল্পাবধত ১৩৫২০.৪৮ ৮৩৬২.৪৭ ৯৩৬৭.৭৫ ৩১২৫০.৭০ 

অন্ত:খাত ভিয় - - - - 

 



 

০৭।  প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ 

 

ভর রিরর জানুাযী/২০০৪ 

১ভ ংগারধত জুন/২০০৬ 

২ ংগারধত নগবেয/২০০৯ 

৩ ংগারধত ভাচ থ/২০১১ 

৪থ থ ংগারধত অেি/২০১৫ 

  

০৮।  প্রকলল্পয উলেশ্যঃ  

বযফন ব্যয় ও ভয় াশ্রয়ী এফং বনযাদ ড়ক সমাগাল্পমাগ বনবিতকল্পে ীদ বুরিজীরফ মতু (৩ বুরড়েো), 

সুরতানা কাভার মতু (২ ীতরেুা) এফং রতস্তা মতু রনভ থাণ কযা । মা ে ঞ্চগরয অথ ব-াভাবজক উন্নয়ন 

ত্বযাবিত কল্পযল্পছ।  

০৯।   প্রকল্পেয ভর কাম বক্রভঃ  

ক) সতু বনভ বাণ- ৩টি ( ীদ বুরিজীরফ মতু (৩ বুরড়েো)-৭০৮.০০ রভটায, সুরতানা কাভার মতু 

(২ ীতরেুা)-১০৭২.০০ রভটায এফং রতস্তা মতু- ৭৫০.০০ রভটায)। 

ে) ংগমাে ড়ক রনভ থাণ- ৫.৯২ রকগরারভটায। 

ে) নদীয তীয ংযেণ কাজ-৮১১৯০.০০ ফে থরভটায। 

 

১০।   প্রকল্পেয ংগবববত্তক ফাস্তফায়ন  গ্রগবতঃ কাল্পজয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন: 

 
(রক্ষ টাকায়) 

ক্রভ কাম বক্রভ একক 
প্রকল্পেয রক্ষযভাত্রা প্রকৃত জবন  

সবৌত অবথ বক সবৌত অবথ বক 

A. Revenue      

4800 Supply & Services      

 Man-Power (PIU)      

4500 01. Officer’s Salary LS  177.31  177.31 

4600 02.Staft’s Salary LS     

4700 03. Allowances LS  91.52  91.52 

 Sub-Total (A) :   268.83  268.83 

B. Capital      

6800  Acquisition/Purchase of assets      

6807 1. Procurement of Jeep (1 No. 

bridge construction)  
no(s) 2.00 56.25 2.00 56.25 

6900 Acquisition/Purchase of assets       

6901 02. Land acquisition Hector 30.51 1727.77 30.51 1727.77 

7000 Civil Works      

7006 03. Site Office      

 04. Site Laboratory sqm 42.00 8.10 42.00 8.10 

 05. Construction of Road      

 a) Earthwork on road embankment Lac cum 5.87 804.85 5.87 804.85 

 b) Construction of Pavement  km 5.92 1833.53 5.92 1833.53 

7026 06. Construction of Bridge & 

Culvert 

 
    



 

ক্রভ কাম বক্রভ একক 
প্রকল্পেয রক্ষযভাত্রা প্রকৃত জবন  

সবৌত অবথ বক সবৌত অবথ বক 

 a) Sub-structure  m 2530.00 5914.54 2530.00 5914.54 

 b) Superstructure  m 2530.00 5148.94 2530.00 5148.94 

 c) Construction of RCC Culvert m 26.00 171.40 26.00 171.40 

7081 07. Others       

 a) River Bank Protection work sqm 81190.00 2318.08 81190.00 2318.08 

 

b) Unforeseen contingent 

expenditure   
    

 i)  Price Contingency LS  9968.45  9968.45 

 ii) Physical Contingency  LS  1279.23  1279.23 

 iii) Physical Contingency  LS  114.21  114.21 

 

c) Survey & Design work 

(including sub-soil Investigation 

& technical assistance for the 

project feasibility study)  

LS  65.90  65.90 

 d) EIA Study cost  LS  3.00  3.00 

7901 08. CD/VAT/Income Tax      

7981 

09. Misc (POL, Maint & 

Contractor’s claim) 
LS  101.88  101.88 

7985 10. Constancy       

 a) Consultant (Foreign)  MM 103.25 517.33 103.25 517.33 

 b) Consultant (Local) MM 893.25 793.71 893.25 793.71 

 c) Foreign Training day(s) 188.00 154.70 188.00 154.70 

 Sub-Total (B):   30981.87  30981.87 

 Total (A+B) :   31250.70  31250.70 

C. Physical Contingency      

7982 Physical Contingency (0.00%)      

D. Price Contingency      

7982 Price Contingency (0.00%)      

 Total (A+B+C+D) :   31250.70  31250.70 

 

১১।  কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাবদত বডবব নুমায়ী কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ। 

 

১২। প্রকল্পেয অবথ বক গ্রগবতঃ  ১০০% 

১৩। প্রকল্পেয ফাস্তফ গ্রগবতঃ ১০০% 

 

১৪।       ফছয বববত্তক কভ ববযকেনা নুমায়ী গ্রগবত বফল্পিলণ: 

 

ফছয রবরিক ফারল থক ঈন্নন কভ থসূরচ (এরির) ফযাে এফং ংল্পাবধত এরির ফযাে ও প্রকৃত ব্যয় বনম্নরূঃ- 

(রক্ষ টাকায়) 

থ ব ফছয 
ংগারধত রিরর নুমাী 

রেুভাো 

এবডব / 

ংল্পাবধত এবডব-সত ফযাে 

 

ব্যয় 

১ ২  ৩ ৪ 

২০০৩-২০০৪ ৮৯.৫৫ ৮৯.৫৫ ৮৯.৫৫ 

২০০৪-২০০৫ ১১১৫.০৭ ১১১৫.০৭ ১১১৫.০৭ 

২০০৫-২০০৬ ৫৯০.৬৩ ৫৯০.৬৩ ৫৯০.৬৩ 

২০০৬-২০০৭ ৫০০৪.৬৬ ৫০০৪.৬৬ ৫০০৪.৬৬ 

২০০৭-২০০৮ ৩৬১৪.৫৯ ৩৬১৪.৫৯ ৩৬১৪.৫৯ 



 

থ ব ফছয 
ংগারধত রিরর নুমাী 

রেুভাো 

এবডব / 

ংল্পাবধত এবডব-সত ফযাে 

 

ব্যয় 

১ ২  ৩ ৪ 

২০০৮-২০০৯ ৩৮০৭.৪৪ ৩৮০৭.৪৪ ৩৮০৭.৪৪ 

২০০৯-২০১০ ৪৩৫৫.৮২ ৪৩৫৫.৮২ ৪৩৫৫.৮২ 

২০১০-২০১১ ২৮৩৪.১১ ২৮৩৪.১১ ২৮৩৪.১১ 

২০১১-২০১২ ৩৬৮৯.০০ ৩৬৮৯.০০ ৩৬৮৯.০০ 

২০১২-২০১৩ ৪৩৪২.৪৬ ৪৩৪২.৪৬ ৪৩৪২.৪৬ 

২০১৩-২০১৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১৪-২০১৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ১৮০৭.৩৭ ১৮০৭.৩৭ ১৮০৭.৩৭ 

মভাটঃ ৩১২৫০.৭০ ৩১২৫০.৭০ ৩১২৫০.৭০ 

 
১৫। Procurement ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ নুল্পভাবদত ক্রয় বযকেনায বফযীল্পত গ্রগবত- 

 

ক্রঃ

নং 
প্যাগকজ 

চুরক্ত ভল্য 

(মকাটি 

টাকা) 

কায্যথাগদ নুমাী গ্রেরত 

ভন্তব্য 
কাজ শুরুয 

তারযে 

কাজ ভারপ্তয 

তারযে/ফরধ থত 

ভ 

ফাস্তফ 

(%) 

অরথ থক 

(মকাটি 

টাকা) 

১ র িারব্লঈ -০১ ৬৭.৭৩ ০৬/০৮/২০০৬ ২০/০৯/২০০৯ ১০০% ৬৭.৭৩ কাজ ভাপ্ত 

২ র িারব্লঈ -০২  ৮৬.১১ ০৬/০৮/২০০৬ ২৪/০৩/২০১০ ১০০% ৮৬.১১ কাজ ভাপ্ত 

৩ র িারব্লঈ -০৩ ১২৩.৪৯ ০৭/০৯/২০০৬ ২১/০৫/২০১১ ১০০% ১২৩.৪৯ কাজ ভাপ্ত 

৪ র এ -০১  ১০.০৩ ১৩/০৭/২০০৬ ২৭/০৩/২০১১ ১০০% ১০.০৩ কাজ ভাপ্ত 

৫ র এ -০২ ৪.৬৩ ২৬/০৬/২০০২ ৩০/০৬/২০১৩ ১০০% ৪.৬৩ কাজ ভাপ্ত 

৬ রজরি -০১ ০.৫৬ ১৫/০৬/২০০৪ ৩০/০৬/২০০৪ ১০০% ০.৫৬ কাজ ভাপ্ত 

  

১৬।  প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্যঃ 

 

প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী দাবয়ল্পত্বয ধযণ সভয়াদকার 

পূণ বকারীন খন্ডকারীন শুরু  সল 

মভাঃ রযাজুর আরাভ,  

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ  

 - 
28/01/2004 10/02/2005 

এভ এভ ভাসুদ্যর ক  

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ  

 - 
10/20/2005 03/05/2005 

মভাঃ ভাবুবুয যভান  

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ  

 - 
03/05/2005 07/08/2005 

মভাঃ মভাজাগম্মর ক 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ  

 - 
07/08/2005 28/03/2007 

মভাঃ ভাবুবুয যভান  

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

 - 
11/04/2007 06/05/2007 

মভাঃ ভাবুবুয যভান  

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

 - 
07/05/2007 23/07/2007 

পারুক অগম্মদ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

 

 - 

 23/07/2007 19/11/2008 

ভৄিী মভাস্তারপজুয যভান  - 20/11/2008 24/11/2008 



 

প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী দাবয়ল্পত্বয ধযণ সভয়াদকার 

পূণ বকারীন খন্ডকারীন শুরু  সল 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

পারুক অগম্মদ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

 - 
24/11/2008 31/01/2010 

েন্দকায ভনসুয-ঈর-অরভ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

 - 
11/02/2010 29/12/2010 

জারকয মাগন 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

 - 
30/12/2010 13/04/2011 

অপারুজ্জাভান োন 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

 - 
04/05/2011 30/05/2011 

মভাঃ ভাবুবুর অরভ  

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

 - 
14/06/2011 11/01/2012 

এভ মভাঃ রযপ-ঈর-আরাভ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

 - 
13/06/2012 30/12/2013 

এ. রকঈ. এভ আকযাভৄো 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

 - 
17/01/2014 07/06/2016 

মভাাম্মদ ারপজুয যভান 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ 

-  

08/06/2016 01/09/2016 

 

১৭।  ম বল্পফক্ষণ 

  

 সুরতানা কাভার মতু (২য় ীতরক্ষযা সতু) 

 

 ২২ ল্পটাফয খ বযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন সটয ০২-এয 

প্রকগেয অতা ীতরেুা নদীয ঈয রনরভ থত সুরতানা কাভার মতুটি ন

বযদ বল্পনয শুরুল্পত ড়ক ও জনথ বধদপ্তল্পযয কভ বচাযীবৃল্পন্দয াল্পথ প্রকল্পেয গ্রগবত 

বনল্পয় অল্পরাচনা কযা য়।  নাযায়নগল্পঞ্জয ড়ক বফবাল্পগয বনফ বাী প্রল্পকৌরী, ংবিি উ-

বফবাগীয় প্রল্পকৌরী- ওজ বধদপ্তল্পযয ন্যান্য কভ বাচাযীবৃন্দ উবস্থত সথল্পক বযদ বন কাম বক্রসভ ায়তা 

প্রদান কল্পযন। 

 সুরতানা কাভার মতুটিয বদঘ থু  ১০৭২ রভ:। সতুয সডভযা প্রাল্পন্ত এল্পপ্রাচ সযাল্পডয দদঘ বয ৫৪ বভঃ এফং তাযাফ 

প্রাগন্ত এগপ্রাচ মযাগিয বদঘ থু  ১০৬ রভ:। মতুটি ২৬ জুন ২০১০ তারযগে ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তথক ঈগদ্বাধন কযা 

।  

 মতুটি ম থগফেণ কগয মদো মা মম , থচাযীগদয মতু রদগ াযাাগযয জন্য মতুয দ্য ’াগর্শ্থ ১ রভ: 

প্রগস্থয ফুটাত থাকগর ৫৪ রভ: এফং ১০৬ রভ: দীঘ ব এুাগাচ মযাগি মকান ফুটাত সদয়া য়বন। সতুয 

এল্পপ্রাল্পচ সকান ফুটাত না থাকা থচাযীগদয জীফগনয ঝরিঁ রনগ মতুসত উঠল্পত মদো মা (বচত্রঃ ১৮.১)। 

 মতু রযদ থনকাগর মদো মা মম , মতুয াগ ড়ক  জনথ রধদপ্তগযয অতাভুক্ত এরাকা 

জফধবাগফ দের কগয ব্যফা ফারণজু রযচাররত গে। এছাড়া মোগন প্রাআগবট প্ররতষ্ঠাগনয মদাকান েগড় 



 

ঈগেগছ। োরড় াবকবং কগয যাো গে। এছাড়া  ব্যাক বযভা সণ ফালু, আট ডাবম্পং কগয যাখা ল্পয়ল্পছ এফং 

তা সফচা-সকনায জন্য নফধবাল্পফ ওজ’য জায়গায় ব্যফায গবদ ফাল্পনা ল্পয়ল্পছ (বচত্রঃ ১৮.২-১৮.৩)। 

 রযদ থনকাগর মদো মা মম মতুয তাযাফ প্রাগন্ত ৪টি expansion joint ম্পূন থরুগ dismantle 

গ মেগছ (বচত্রঃ ১৮.৪)। expansion Joint না থাকায কাযগণ joint গুগরাগত োরড়গত খফ ঝাঁকুরন 

। 

 ট্রারপক রনযািায কাযগন মতুয ২ াগ রার যংগয Reflecting sheet রাোগনা অগছ। তগফ 

Reflecting sheet-এয উয মািায রাোগনায কাযগণ গনক স্থাগনআ Reflecting sheet 

রাোগনায ঈগদ্দশ্য ব্যাত গে। 

 মতুয ভাগঝ মকান road marking মদো মারন। দ্যআাগ road marking কযা অগছ। তগফ 

তা স্পি এফং ভররন গ মেগছ। 

 মতুটিয মদঘ থু  ১০৭২ রভটায এফং মতুয ঈয রদগ মফীয বােআ বাযী মানফান চরাচর কগয থাগক  (বচত্রঃ 

১৮.৫)। এছাড়া প্রকেটি দফল্পদবক ঋণ য়াতায় ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ এফং মতুটি একটি রে এরাকা 

ফরস্থত রফধা যাজস্ব অযগণয ঈগদ্দগশ্য মথামথ কর্তথগেয নুগভাদন ক্রল্পভ মতুগত মটার অদাগয 

ব্যফস্থা কযা মমগত াগয। 

 মতুয দ্যা ফুটা সতয ংস্থান অগছ। তগফ গনক  জাো পৄটাল্পতয উল্পযয স্ল্াফ নুবস্থত। রকছু 

রকছু জাো মত স্ল্ুাফ গুল্পরা এগরাগভগরা ফস্থায় মদো মেগছ।  এগত কগয থচাযীগদয ভাযাত্নক দূঘ থটনায 

অংকা যগগছ (বচত্রঃ ১৮.৫)। 

 মতুয তাযাফ প্রাগন্ত এুাগপ্রাচ ড়গকয Railing এয ঈয মভটার াআ মদা রছর। রযদ থনকাগর 

াআগুগরা াা মারন। মক ফা কাযা তা মকগট রনগ মেগছ।  একআ প্রাগন্ত এুাগপ্রাচ মযাগি মতাযণ রনরভ থত 

ফস্থা মদো মা। যাস্তা মতাযণ রনভ থাণ জফধ এফং ঝরিঁপূণ থ।  

 মতুয মিভযা প্রাগন্ত এুাগপ্রাচ মযাগিয াগ জ ’য জাো জফধবাগফ রফার অকৃরতয রফরগফাি থ মদো 

মেগছ। রফরগফাি থগুগরা ঝুঁরকপূণ থ া রফরগে তা রযগ মনা প্রগাজন (বচত্রঃ ১৮.২)।।  

বতস্তা সতু 

 গত ১৭/১০/২০১৭ তাবযল্পখ ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন বফবাল্পগয ভল্যায়ন কভ বকতবা জনাফ ঞ্জয় 

কভ বকায কর্তবক “কুল্পয়ত পাল্পন্ডয অওতায় ীদ বুবিজীফী সতু (৩য় বুবড়গঙ্গা), সুরতানা কাভার সতু 

(২য় ীতরক্ষযা) এফং বতস্তা সতু বনভ বাণ (৪থ ব ংল্পাবধত)” ীল বক ভাপ্ত প্রক সেয বতস্তা সতু ং 

বযদ বন কযা য়। এ ভয় ড়ক বফবাল্পগয বনফ বাী প্রল্পকৌরী উবস্থত বছল্পরন। সতুটি যংপুয সজরায 

কাউবনয়া উল্পজরা এফং রারভবনযাট দয উল্পজরায় ফবস্থত।   



 

 বনবভ বত বতস্তা সতুয যক্ষাপ্রদ কাল্পজয ভল্পধ্য বজও সটক্সটাআর বব িল্পকয কাজ কযা ল্পয়ল্পছ। এয বকছু 

বব িক dislocate ল্পয় সগল্পছ।  

 সতুয পৄটাথ ংল্পয কল্পয়কটি স্ল্যাফ সনআ । পল্পর থচাযীল্পদয জন্য সতুয উল্পয চরাচর কযা  

বফদজনক। এ বফলল্পয় ংবিি বনফ বাী প্রল্পকৌরী ফল্পরন, আউটিবরটিয কাল্পজয  জন্য এ স্ল্যাফগুল্পরা উঠাল্পনা 

ল্পয়ল্পছ। 

 প্রকল্পেয অওতায় াআট বপল্পয জন্য বধগ্রণকৃত জবভ ফতবভাল্পন ব্যফহৃত ফস্থায় যল্পয়ল্পছ। তা মাল্পত 

সফদখর ল্পত না াল্পয স বফলল্পয় নজয যাখা জরুযী। 

ীদ বুরিজীফী মতু (৩ বুরড়েো) 

 েত ১১ ল্পটাফয ২০১৭ তারযগে বযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন সটয ০২-এয 

প্রকগেয অতা বুরড়েো নদীয ঈয রনরভ থত ীদ বুরিজীফী মতু (৩ 

বুরড়েো) মতুটি রযদ থন কযা । বযদ বল্পনয শুরুল্পত ড়ক ও জনথ বধদপ্তল্পযয কভ বচাযীবৃল্পন্দয 

াল্পথ প্রকল্পেয গ্রগবত বনল্পয় অল্পরাচনা কযা য়।  নাযায়নগল্পঞ্জয ড়ক বফবাল্পগয বনফ বাী 

প্রল্পকৌরী, ংবিি উ-বফবাগীয় প্রল্পকৌরী- ওজ বধদপ্তল্পযয ন্যান্য কভ বাচাযীবৃন্দ উবস্থত সথল্পক 

বযদ বন কাম বক্র সভ ায়তা প্রদান কল্পযন। মতুটিয মদঘ থু  ৭০৮ রভ., প্রস্থ ১০.২৫ রভ., মরন ংখ্যা ২। 

মতুটিয রনভ থাণ কাজ ২০০৯ এ ভাপ্ত । এয স্পুান ংখ্যা ১৭। 

 মতুটিয রিভ প্রাগন্ত (মকযানীেি) এুাগপ্রাচ মযাগিয ভৄগে জফধবাগফ মতাযণ রনরভ থত ফস্থা মদো মা। 

এছাড়া মতুয দ্যআ প্রাগন্ত জ’য জরভগত জফধ মদাকানাট েগড় ঈেগত মদো মেগছ। 

 াবফ বকবাগফ মতুয ব্যারুক ফকাোগভা গন্তালজনক। দ্যআাগয ফুটাত ঠিকোক অগছ। তগফ োড়ী 

চরাকাগর মতুয expansion joint ঝাঁকুরন সৃরি । বরফষ্যগত মতু রনভ থাগণয ভ মথামথবাগফ 

expansion joint ংযেগণয জন্য জ’মক এ রফলগ অগযা তথক থাকগত গফ। 



 

১৮।          প্রকল্পেয বচত্রঃ 

  

 

বচত্র ১৮.১: সুরতানা কাভার মতু য এুাগপ্রাচ মযাগি ফুটাত না 

থাকা থচাযীগদয জীফগনয ঝরিঁ রনগ মতুসত উঠল্পত মদো মা। 
 

বচত্র ১৮.২: সুরতানা কাভার মতুসত বফযভান নফধ স্থানা। 

 

বচত্র ১৮.৩: সুরতানা কাভার মতুসত বফযভান নফধ স্থানা। 

 



 

 

 

১৯। অআএভআবড’য  

 সুরতানা কাভার সতু এফং ীদ বুবিজীফী সতুয দুআ াল্পবব ওজ’য জায়গায় বনবভ বত নফধ স্থানা সমভন 

সদাকানাট, বফরল্পফাড ব, আট-ফালুয ফাজায, ’বভর আতযাবদ উল্পেদ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৭.৪, ১৭.১৭); 

বচত্র ১৮.৪: সুরতানা কাভার মতুয expansion joint-এয 

ফতবভান বচত্র। 

 

বচত্র ১৮.৫: সুরতানা কাভার মতুয উযকায পৄটাল্পতয ফতবভান 

বচত্র এফং চরাচরকাযী বাযী মানফান। 

 

বচত্র ১৮.৬: বনবভ বত বতস্তা সতু। 

 

বচত্র ১৮.৭:  বনবভ বত ীদ বুবিজীফী সতু। 

 



 

 বতস্তা সতু এরাকায় প্রকল্পেয াআট বপল্পয জন্য বধগ্রণকৃত জবভ ব্যফহৃত ফস্থায় যল্পয়ল্পছ। তা মাল্পত 

সফদখর ল্পত না াল্পয স বফলল্পয় ওজ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ (নুঃ ১৭.১৫);

 ১.০৭ বক .বভ. দীঘ ব সুরতানা কাভার সতুল্পত যকারয যাজস্ব অযগণয ঈগদ্দগশ্য মথামথ কর্তথগেয 

নুগভাদনক্রল্পভ মটার অদাগয জন্য প্রগাজনী ব্যফস্থা কযা মমগত াগয (নুঃ ১৭.০৮);

 সুরতানা কাভার সতুয তাযাফ প্রাগন্ত ৪টি expansion joint জরুযী বববত্তল্পত সভযাভত কযল্পত ল্পফ 

এফং ওজ-সক ববফষ্যল্পত অযও দীঘ বস্থায়ী ও স্বেসন্দ চরাচর উল্পমাগী  কল্পয সতুয  expansion 

joint ফাল্পনায বফলল্পয় ল্পচি ল্পত ল্পফ (নুঃ ১৭.০৫);

 সতুয উবযস্থ পৄটাল্পতয স্ল্যাফভ মথামথবাল্পফ স্থান কযল্পত ল্পফ এফং সমফ স্থাল্পন স্ল্যাফ সনআ 

নবতবফরল্পম্ব সফ স্থাল্পন নতুন স্ল্যাফ স্থান কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৭.৯, ১৭.১৪);

 সুরতানা কাভার সতুয এল্পপ্রাচ সযাল্পড পৄটাত বনভ বাল্পণয বফলল্পয় ংবিি কর্তবক্ষ প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্র ণ 

কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৭.৩);

 ীঘ্রআ ভাপ্ত প্রকগেয  external audit ম্পন্ন কযগত গফ; এফং 

 নুগেদ ১৯.১-১৯.৭ এয ঈয প্রগাজনী ব্যফস্থা গ্রণপূফ থক অোভী ১ (এক) ভাগয ভগে অআএভআরি 

ংরিি করগক ফরত কযগত গফ। 



 

আস্টান থ ফাংরাগদ িীজ আভপ্রুবগভন্ট প্রগজক্ট  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

০১। প্রকল্পেয নাভ : আস্টান থ ফাংরাগদ িীজ আভপ্রুবগভন্ট প্রগজক্ট 

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ রধদপ্তয 

০৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয় : ড়ক রযফন  মতু ভন্ত্রণার 

 

০৪। প্রকল্পেয এরাকা (সজরা ও উল্পজরায নাভ): মদগয পূফ থাঞ্চর। বফস্তাবযত বযবষ্ঠ ‘ক’। 

০৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয়ঃ  

      (রক্ষ টাকায়)  

নুল্পভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  নুল্পভাবদত ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর 

নুল্পভাবদত 

ব্যল্পয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন 

কাল্পরয %) 

ভর ব্যয় 

২য় 

ংল্পাবধত 

 ভর ২য় ংল্পাবধত     

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

৬৯,০৯০.৩৪ ১১৮,৭৫০.৪২ ১০৮,৮৮৬.৬৮ ০১/০৭/২০০৯ 

মথগক 

৩১/১২/২০১৩ 

০১/০৭/২০০৯ 

মথগক 

৩০/০৬/২০১৬ 

০১/০৭/২০০৯ 

মথগক 

৩০/০৬/২০১৬ 

৭২% ৩৩% 

 

০৬।   প্রকল্পেয থ বায়নঃ  জাআকা ও বজওবফ । 
 

৭।  নুল্পভাদল্পনয তাবযখ, সভয়াদ বৃবি 

ভর ৬৯,০৯০.৩৪ 

ংল্পাবধত ১ভ :  ১১৮,৭৫০.৪২ 

২য় :  ১১৮,৭৫০.৪২ 

অন্ত:খাত ভিয় -- 

সভয়াদ বৃবি (১ভ, ২য়) ৩১/১২/২০১৪, ৩০/০৬/২০১৬ 

 

৮।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য ও টভূবভ:  

৮.১  প্রকল্পে উল্পেশ্যঃ  

ক) ভানফ ও ণ্য বযফল্পন বনযাদ বনববযল্পমাগ্য ও কাম বকয সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা গল্পড় সতারা,  



 

খ) ভানুল ও মাল্পনয চরাচর জ ও ত্বযাবিত কযা,  

গ) নতুন ও প্রস্ত সতু বনভ বাল্পণয ভাধ্যল্পভ ড়ক ব্যফাযকাযীয পয ভয় ও খযচ ংকুবচত কযা,  

ঘ) বনভ বাণ কাজ চরাকারীন ভল্পয় নতুন চাকুযীল্পক্ষত্র সৃবি কযায ভাধ্যল্পভ দাবযদ্রয দূযীকযণ এফং,  

ঙ) যফতীল্পত বে প্রবতষ্ঠায় নুকূর বযল্পফ গল্পড় সতারা। 

  

৮.২। টভূবভঃ  

ড়ক ও জনথ বধদপ্তল্পযয ড়ক সনট থাগকয ঈন্নন কাজ রফরবন্ন প্রকগেয অতা ম্পাদন কযা । 

রকন্তু থ থাবাগফ রফদ্যভান গনক ড়গকয ংকীণ থ, েরতগ্রস্থ  রনযাদ মতু প্ররতস্থান কযা ম্ভফ রন। 

ট্রারপক জুাভ  দ্যঘ থটনায জন্য এ কর মতুআ গনকাংগআ দাী ফগর প্রতীভান। এ মপ্রোগট জাান 

যকাগযয থ থাগন (Special Assistance for Project Formation SAPROF) 

মদগয পূফ থাঞ্চগরয ২৪৯টি ংকীণ থ, েরতগ্রস্ত  রনযাদ মতুয ঈয একটি ভীো রযচারনা কযা । 

ভীোভুক্ত ২৪৯টি ংকীণ থ মতুয ভগে মথগক ঢাকা, কুরভো, রগরট  চিগ্রাভ মজাগনয মভাট ৬৮টি (৩০ 

রভটায এফং ৩০ রভটাগযয রধক বদঘ থু ) মতু Japan Bank for International 

Cooperation (JBIC)-এয থ থাগন ঈন্নগনয জন্য রচরিত কযা । এছাড়া ঈক্ত প্ররতগফদন 

SAPROF টিভ ৩০ রভটাগযয কভ বদঘ থু  রফরি অগযা ৭৪টি মতু ম্পূণ থ রজরফ থ থাগন পুনফ থাগনয 

জন্য সুারয কগয। ঈক্ত ভীো প্ররতগফদগনয সুারযগয মপ্ররেগত মমাোগমাে ভন্ত্রণার কর্তথক প্রকেটি 

গ্রগণয ঈগদ্যে মনা । 

 

৯।  প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ  

প্রকেটি একল্পনক কর্তবক ০৫/০৭/২০০৯ তাবযল্পখ নুল্পভাবদত য় মায সভয়াদকার বছর ০১/০৭/২০০৯ সথল্পক 

৩১/১২/২০১৩ ম বন্ত। যফতীল্পত বডবব ংল্পাধল্পনয ভাধ্যল্পভ প্রকগেয মভাদ ০১/০৭/২০১৩ মথগক 

৩০/০৬/২০১৬ ম বন্ত ফবধ বত কযা ল্পয়ল্পছ। 

১০।   প্রকল্পেয ংগবববত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ  

                                                                                                                            (রে টাকা) 

ক্রভ কাম বক্রভ একক 
প্রকল্পেয রক্ষযভাত্রা প্রকৃত জবন  

সবৌত অবথ বক সবৌত অবথ বক 

 4500 Pay Officer MM ১৭৫২ ৩৩২.৭৬ ১২৯৬  ২৪৫.৮৬ 

 4600 Pay Staff MM ১০২ ৯.৪০ ২০ ১.৮৬ 

 4700 Allowances LS ১৮৫৪ ২৫৬.৯৩ ১৫৯৪ ২২১.৬০ 

 4800 Supply & Services  LS - ৬১১০.২৪ - ৫৬০৫.৬৯ 

 4900 Repair & LS - ১২৮.০০ - ৬২.৫৮ 



 

ক্রভ কাম বক্রভ একক 
প্রকল্পেয রক্ষযভাত্রা প্রকৃত জবন  

সবৌত অবথ বক সবৌত অবথ বক 

Maintenance  

Sub-Total Revenue  ৬৮৩৭.৩৩  ৬১৩৭.৫৮ 

 6800 Acquisition of 

Assets  

Nos. 

 

৫১৩.৮১ 

 

৫০৫.৪৬ 

 Jeep, Pick up, Microbus, 

Motor Cycle 

Nos. 

১৬ 

৪৮০.৮১ 

১৬ 

৪৮০.৮১ 

 Computer & Equipment  Nos. ১৭ ১২.০০ ১৭ ১২.০০ 

 Office Equipment  Nos. ১০ ১১.০০ ১০ ৮.৪০ 

 Furniture  LS - ১০.০০ - ৪.২৪ 

 6900 Land Acquisition 

& Resettlement  

Hector ২.৫৪৮  

২৩০০.৮৭ 

২.২৬৫  ২০৩৭.৫৩ 

 7000 Civil Works    ১০৮৫৩০.৪৯  ৯৯৯১০.৬৮ 

 Construction of 

Approach Road 

KM ৩৫.৯৭ 

২৮২৯২.৮২ 

৩৫.৯৭ ২৬০৪৫.৭১ 

 Construction of Detour 

Road 

KM ৭.৩৯ 

৬৮৯৮.৪৮ 

৭.৩৯ ৬৩৫০.৫৮ 

 Construction of Bridge 

& Culvert 

M ৪৭৯১.৪৫ 

৭১৬২১.০২ 

৪৭৯১.৪৫ ৬৫৯৩২.৬৪ 

 Others LS  ১৭১৮.২২  ১৫৮১.৭৫ 

 7980-7981 Others   ৫৬৭.৯২  ২৯৫.৪৩ 

Sub-Total Cap.  ১১১৯১৩.০৯  ১০২৭৪৯.১০ 

Grand Total  ১১৮৭৫০.৪২  ১০৮৮৮৬.৬৮ 

 

১১।  কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ প্রল্পমাজয নয়। 

১২।   প্রকল্পেয ভর কাম বক্রভঃ 

 মদগয পূফ থাঞ্চগরয ১২টি ড়ক  ভাড়গক ১১৮টি মতু/কারবাট থ রনভ থাণ, মভযাভত (জাআকা থ থাগন ৬৩টি 

এফং রজরফ থ থাগন ৫৫টি) মায মভাট বদঘ থু  ৫,০২৯.১৯ রভটায। 

১৩। প্রকল্পেয াবফ বক অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবতঃ  

১৩.১ প্রকল্পেয অবথ বক গ্রগবতঃ ১০৮৮.৮৭ সকাটি টাকা, মা প্রকল্পেয নুল্পভাবদত ব্যল্পয়য ৯২%। 

১৩.২ প্রকল্পেয ফাস্তফ গ্রগবতঃ ১০০% 

 



 

১৪।      ফছয বববত্তক কভ ববযকেনা নুমায়ী গ্রগবত বফল্পিলণঃ 

বনল্পম্ন ফছয রবরিক ফারল থক ঈন্নন কভ থসূরচ (এরিরফ) ফযাে এফং ংল্পাবধত এরিরফ ফযাে ও প্রকৃত ব্যয় সদওয়া 

র- 

                                                                                               (র ক্ষ টাকায়) 

থ থ ফছয 
ভর রিরর নুমাী 

রেুভাো 

ংগারধত রিরর 

নুমাী রেুভাো 

এরির/ংগারধত 

এরির-মত ফযাদ্দ 
ব্য 

১ ৩ ৪ ৬ ৭ 

২০০৯-১০ ২৩১২.২৪ ৯৮৪.৯৬ ১৩১০ ৯৮৪.৯৬ 

২০১০-১১ ১৩৬৯৮.০৮ ১১৯৭.৮৬ ১২৯৬ ১১৯৭.৮৬ 

২০১১-১২ ২৫৭৩৩.৫১ ৮৬৭৪.৬১ ১৩১৮৭ ৮৬৭৪.৬১ 

২০১২-১৩ ২৩৮৪৮.৪৮ ২০৩৯৮.৯২ ২০৪০০ ২০৩৯৮.৯২ 

২০১৩-১৪ ৩৪৯৮.০৩ ৪২৮১৪.৮ ৪২৮১৫ ৪২৮১৪.৮ 

২০১৪-১৫  - ৩০৬৯৯.৬১ ২৪৫০১ ২৪৪৫৫.৫৩ 

২০১৫-১৬ - ১৩৯৭৯.৬৬ ১০৩৬০ ১০৩৬০ 

মভাটঃ ৬৯০৯০.৩৪ ১১৮৭৫০.৪২ - ১০৮৮৮৬.৬৮ 

 

১৫।     ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ নুল্পভাবদত ক্রয় বযকেনায বফযীল্পত গ্রগবত 

ক্রঃ

নং 
প্যাগকজ 

চুরক্ত ভল্য 

(টাকা) 

রফস্তারযত কায্যথাগদ 

নুমাী 
গ্রেরত 

ভন্তব্য 
কাজ শুরুয 

তারযে 

কাজ 

ভারপ্তয 

তারযে 

ফাস্তফ 

(%) 

অরথ থক 

(টাকা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ িারব্লঈ রি-১ ৭১,১৪০,২৪১.৭৭ ২৩/১০/১১ ০৬/০৮/১৩ ৯৩.৮% ৬৬,৭৫০,০৪০.৩২  

২ িারব্লঈ রি-২ ১০৪,৯০৪,১০৯.৫ ১৮/১০/১১ ১৫/০২/১৪ ৯৭.৫% ১০২,২৪০,৫৩৮.৩২  

৩ িারব্লঈ রি-৩ ৮৮,১৯২,৫৭৩.৮ ১৮/১০/১১ ১১/০১/১৩ ৯৯.৯% ৮৮,১৩৬,৬৫৩.৬১  

৪ িারব্লঈ রি-৪ ৮৫,৩০৫,০৮৭.৪ ১৮/১০/১১ ১১/০১/১৩ ৯৮.১% ৮৩,৬৯৪,৭৩৮.৩৪  

৫ িারব্লঈ রি-৫ ১১৭,৭৪৭,৯০১.৭ ১৮/১০/১১ ১১/০১/১৩ ৯৯.৬% ১১৭,২২১,২২২.০০  

৬ িারব্লঈ রি-৬ ১১৯,৭৪৪,০৪২.৬ ২৩/১০/১১ ০৩/০৮/১৪ ৯৭.৯% ১১৭,২৮২,৯৩৪.৯৩  

৭ িারব্লঈ রি-৭ ১৩৬,৩৫৬,৪৮৪.৫ ১৮/১০/১৩ ০৫/০৫/১৫ ৯৬.৬% ১৩১,৭৫০,২২৯.০৬  

৮ িারব্লঈ রি-৮ ১২৯,৮৭৮,৩৫৪.৯ ১৮/০৭/১৩ ০৫/০৫/১৫ ৯৮.১% ১২৭,৪৩৮,৭২৩.২ কাজ 

ভাপ্ত ৯ িারব্লঈ রি-৯ ১৭৮,৮৭৩,২৮২.৩ ১৮/০৭/১৩ ২২/০৩/১৬ ১০০% ১৭৮,৮৭২,৪৬২.৬৭ 

১০ িারব্লঈ রি-১০ ১৪৪,৫০৫,৯৬০.৫৯ ৩১/০৮/১৩ ৩১/০৫/১৬ ৯২.৭% ১৩৪,০০১,০৯৭.৮৮  

১১ িারব্লঈ রি-১১ ২১০,৮৭৬,৬১৯.৩ ৩০/০৭/১৩ ২৮/১১/১৫ ৯৭.৬% ২০৫,৭২৪,০৬১.৭১  



 

ক্রঃ

নং 
প্যাগকজ 

চুরক্ত ভল্য 

(টাকা) 

রফস্তারযত কায্যথাগদ 

নুমাী 
গ্রেরত 

ভন্তব্য 
কাজ শুরুয 

তারযে 

কাজ 

ভারপ্তয 

তারযে 

ফাস্তফ 

(%) 

অরথ থক 

(টাকা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১২ িারব্লঈ রি-১২ ২৩৯,৭৫৮,২৯২.৫ ৩০/০৭/১৩ ৩০/০৬/১৬ ৮৩.০% ১৯৮,৯০৬,১১৯.০১  

১৩ জাা ফাজায িীজ ৬৪,৮৫৬,০১৯.৩৮ ০৯/০৯/১৩ ২৩/০৩/১৬ ৯৯.৮% ৬৪,৭২৭,৩৪৪.৩৮  

১৪ CP-01, 

Dhaka 

২,০৪২,৫১৮,৯৪১.৯ ০৬/০৮/১২ ৩০/০৯/১৪ ৯৮.৬% ২,০১৪,০০২,৫৪৪.২  

১৫ CP-02, 

Chittagong 

২,৯২০,৩৩৪,০৫৩.২ ১২/০৫/১৩ ৩০/০৬/১৫ ৯১.৮% ২,৬৮০,৯৬৭,০৩৮.০  

১৬ CP-03, 

Comilla 

১,১৪৮,৬৯৫,৭৩৮.০ ০১/০৩/১২ ২২/০৪/১৪ ৯৩.৯% ১,০৭৮,৫২৯,৪৫৮.৮  

১৭ CP-04, 

Sylhet 

২,৮০৫,১২০,৩৬৮.৫ ০৪/০৩/১২ ১০/০৬/১৫ ৯২.৮% ২,৬০৪,০৯৮,৮৮৩.০  

 

১৬।  প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্যঃ 

প্রকে বযচারল্পকয নাভ ও দফী দাবয়ল্পত্বয ধযণ সভয়াদকার 

কাজী মোরাভ মভাস্তপা (ঃপ্রঃপ্রঃ, জ) পূণ বকারীন ০১/০৯/২০০৯ ০২/০২/২০১০ 

মভাঃ অরতাপ মাগন (ঃপ্রঃপ্রঃ, জ) পূণ বকারীন ০২/০২/২০১০ ০৯/০২/২০১০ 

মভাঃ অজারুর আরাভ (ঃপ্রঃপ্রঃ, জ) পূণ বকারীন ০৯/০২/২০১০ ১৮/০৪/২০১০ 

মভাঃ অরযফুয যভান (ঃপ্রঃপ্রঃ, জ) পূণ বকারীন ১৮/০৪/২০১০ ১৬/০৫/২০১০ 

তা কুভায ার (ঃপ্রঃপ্রঃ, জ) পূণ বকারীন ১৬/০৫/২০১০ ২৪/০৭/২০১১ 

মভাঃ অব্দুর কদ্দু (ঃপ্রঃপ্রঃ, জ) পূণ বকারীন ২৪/০৭/২০১১ ১৯/০৮/২০১১ 

মভাঃ দররর ঈরদ্দন (ঃপ্রঃপ্রঃ, জ) পূণ বকারীন ১৯/০৮/২০১১ ০৭/০৯/২০১৪ 

স্বন কুভায নাথ (ঃপ্রঃপ্রঃ, জ) পূণ বকারীন ০৭/০৯/২০১৪ ২১/০৯/২০১৪ 

মভাঃ পজলুয যভান জাভারী (ঃপ্রঃপ্রঃ, জ) পূণ বকারীন ২১/০৯/২০১৪ ২৩/১০/২০১৪ 

রফধান চন্দ্র ধয (ঃপ্রঃপ্রঃ, জ) পূণ বকারীন ৩০/১০/২০১৪ ১৫/১১/২০১৫ 

মভাঃ দররর ঈরদ্দন (ঃপ্রঃপ্রঃ, জ) পূণ বকারীন ১৫/১১/২০১৫ ২৮/০১/২০১৬ 

মভাঃ অব্দুর ফাকী রভা (ঃপ্রঃপ্রঃ, জ) পূণ বকারীন ০১/০২/২০১৬ ২৯/০৩/২০১৬ 

মভাাম্মদ জাগদ অরভ (ঃপ্রঃপ্রঃ, জ) পূণ বকারীন ০৫/০৪/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৬ 

 



 

১৭।   প্রকল্পেয প্রবাফঃ  

ভ্রভণ ব্যয় ও ভয় াশ্রয় প্রকে এরাকায় সুষ্ঠু ও বনযাদ মান চরাচর বনবিত ল্পয়ল্পছ।  

১৮।   ম বল্পফক্ষণ  

প্রকল্পেয অওতায় সদল্পয পূফ বাঞ্চল্পরয ১ ২ সজরায় ফ বল্পভাট ১১৮টি সতু বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ। এয ভল্পধ্য ৬টি সজরায় সভাট 

৪৩টি সতু অআএভআবড’য বযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন সটয-০২ এয কভ বকতবা বৃন্দ কর্তবক বযদ বন কযা য়। কাযী 

বযচারক প্রল্পকৌরী সভাাম্মদ তানবীয অক্কা গত ২৫ জুরাআ ২০১৭ তাবযখ ব্রাহ্মণফাবড়য়া সজরা, ১০ ল্পটাফ য ২০১৭ 

তাবযখ ভৄবন্পগঞ্জ  সজরা ৯-১০ নল্পবম্বয ২০১৭ তাবযখ চট্টগাভ সজরায় বনবভ বত সতু ভ বযদ বন কল্পযন। এছাড়া 

বযচারক জনাফ খন্দকায সভাাম্মদ অরী কর্তবক ৬ নল্পবম্বয,২০১৭ তাবযখ টাঙ্গাআর সজরা এফং ভল্যায়ন কভ বকতবা জনাফ 

ঞ্জয় কভ বকায কর্তবক ২৯-৩০ ল্পটাফয ২০১৭ তাবযখ চাঁদপুয ও রক্ষ্মীপুয সজরায় বনবভ বত সতুভ বযদ বন কযা য়। 

বযদ বনকৃত সতুভল্পয বফফযণী বনম্নরূ: 

ড়ল্পকয নাভ 
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ড়ল্পকয নাভ 

  
 

 

/

 

 পূফ ব কন্যাযা সতু 
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১৭।  াধাযণ ম বল্পফক্ষণ  

 -এয ৬৭এ সচআল্পনজ-এ বনবভ বত ১৩১ বভটায দীঘ ব ও ৫ স্প্যান বফবি 

পুংবর ব্রীল্পজয প্রস্থতা ১৪ বভটায। ব্রীল্পজয দবক্ষণ াল্পয এল্পপ্রাসচয কাল্প বটিং সপল্পট সগল্পছ এফং বকছু 

ং সডসফ সগল্পছ। Protection CC block বার অল্পছ। পৄটাসতয slope সবল্পঙ্গ সগল্পছ। 

 একআ ড়ল্পক বনবভ বত ধুনাআর সতুয সযবরং বাঙ্গা ফস্থায় সদখা সগল্পছ। এছাড়া, উক্ত ড়ল্পকয  

(সচআল্পনজ ৭৮এ)  ও  (সচআল্পনজ ১০৬এ), সচআল্পনজ এ), চায়নাফাড়ী  

(সচআল্পনজ ১২৫এ) সতুগুল্পরায যক্ষাপ্রদ কাল্পজয িক dislocate ল্পয় সগল্পছ। 

 ভৄবন্পগল্পঞ্জয ৪০এ সচআল্পনজ-এ বনবভ বত রক্ষীপ্রাদ সতুয াল্পথ এল্পপ্রাচ সযাল্পডয ংল্পমাগ উচুুঁ-নীচু ওয়ায় 

সতুল্পত উঠল্পত সগল্পর খুফ ঝাঁকুবন য়।  



 

 রক্ষীপ্রাদ সতু সদাাল্পযয ৫৬এ সচআল্পনজ-এ বনবভ বত াআনপুকুয সতু এফং ৫৭এ  সচআল্পনজ-এ 

বনবভ বত জাানাফাদ সতুয সেআল্পনজ ব্যফস্থা ল্পন্তালজনক নয়। সতুভল্প াবন বনস্কাল্পনয জন্য ভাত্র ২ 

আবঞ্চয াআ ফাল্পনা ল্পয়ল্পছ। ধুল্পরাফাবরল্পত াআল্পয ভৄখ ফন্ধ ল্পয় সগল্পছ। বযদ বনকাল্পর সতুগুল্পরায 

উল্পয াবন জল্পভ থাকল্পত সদখা সগল্পছ (বচত্র ১৮.১)।  

 চাঁদপুয ড়ক বফবাল্পগয াজীগঞ্জ সতু (সচআল্পনজ ০৫৭ এ) এ Chandpur End এয Walk Way সত 

১টি স্ল্যাফ সনআ। 

 চাঁদপুয ড়ক বফবাল্পগয ভাভায়া সতু (৮০.৯০) এ Slope protection work এয ভল্পধ্য সতুয 

একাল্পয বব িক ক্ষবতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ (বচত্র-১৮.২), সতুয একবদল্পকয Approach Steel Barrier 

নি ল্পয় সগল্পছ এফং ব্রীল্পজয Walk Way সত ১টি স্ল্যাফ সনআ। 

 চাঁদপুয ড়ক বফবাল্পগয পবযদগঞ্জ সতু (০১৫  এ) (বচত্র-১৮.৩) এ Faridgonj End এয ফাভাল্পয 

বব িক ক্ষবতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ। 

 চাঁদপুয ড়ক বফবাল্পগয বভঠাবনয়া সতু (০৪৯  এ) এ Comilla End এয Approach pavement 

এয ডানা বৃবিল্পত ক্ষবতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ এফং Slope Protection এয বব্রক সভল্পট্রবং ক্ষবতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ।  

 রক্ষ্মীপুয ড়ক বফবাল্পগয ফসুযাট সতু (০১৫ এ) (বচত্র-১৮.৫) এ Chandragonj End এয ডান 

াল্পয বব িক ক্ষবতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ। 

 রক্ষ্মীপুয ড়ক বফবাল্পগয যাভকৃষ্ণপুয সতু (২০.২৩) এ Bashurhat End এয ডানাল্পয বব্রক 

ম্যাল্পট্রবং ক্ষবতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ। 

 চিগ্রাভ-াটাজারয-যাোভাটি (এন১০৬) ড়গকয ১৫৩ মচআগনজ-এ প্রকগেয অতা রনরভ থত ফড় 

ফাআনজন মতুটিয এগপ্রাচ লাফটি ঠিকবাগফ ফাগনা রন রফধা মতুগত ঈেগত মেগর খফ ঝাঁকুরন   

(বচত্রঃ১৮.৬)। এছাড়া মতুটিয ঈয ফুটাত অগছ। তগফ এয এগপ্রাচ মযাগি মকান ফুটাত মদা রন। 

এগপ্রাচ মযাগিয াগ োআি ার থাকা রফনা ফুটাগত থচাযীগদয চরাচর ঝরিঁপূণ থ ভগভ থ প্রতীভান 

। একআ ড়গকয ন্যান্য মতুগত একআ রচে মদো মা।  

 একআ ড়গকয ১৬এ মচআগনজ এ রনরভ থত যরভপুয ম তুয এগপ্রাচ মযাগিয ভাথা একটি ফড় েতথ মদো 

মেগছ (বচত্রঃ ১৮.৭)। 



 

 মকান মতুগতআ Reflecting sheet ব্যফায কযগত মদো মারন। ড়ক চরাচগর রনযািায 

স্বাগথ থ মতুভগ Reflecting sheet ব্যফায কযা প্রল্পয়াজন। 

 টিা অগনাাযা ফাঁোরী -চগকারযা ড়গকয (অয-১৭০) ০৮বফ মচআগনজ এ রন রভ থত পূফ ব কন্যাযা  

মতুয গযআ ড়গক একটি sharp ফাঁক মদো মেগছ। এছাড়া ঈক্ত ংগয ড়গকয যেণাগফেগণয 

মকান কাজ কযা রন। স্থাী plate প্যারাাআরিং রদগ ড়কটি protection মদা গগছ। 

 ড়গকয ঈক্ত ংটি খফআ ঝরিঁপূণ থ। ড়গকয ফাঁক যরীকযণ যেপ্রদ কাজ কযা প্রগা জন। 

 প্রকগেয অতা কুরভো -িাহ্মণফারড়া-জাতী ভাড়গকয ঈগয ০৪৭-এ মচআগনজ -এ রনরভ থত ৫ 

স্পুান রফরি কাঈতরী /এন্ডাং মতুয এগপ্রাচ মযাগি  pothole মদো মেগছ। এছাড়া মতুয 

একাগর্শ্থয যোপ্রদ কাগজয রর ব্লাকভৄ dislocate গ মেগছ। 

১৮। প্রকল্পেয বচত্রঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

বচত্র ১৮.১: রক্ষীপ্রাদ সতুল্পত াবন বনস্কাল্পনয জন্য ২ আবঞ্চ ব্যাল্পয াআ ব্যফায কযায় সতুয উল্পয াবন জল্পভ থাকল্পত সদকা মায়। 

বচত্র ১৮.২  চাঁদপুয ড়ক বফবাল্পগয অওতায় বনবভ বত ভাভায়া সতুয 

ক্ষবতগ্রস্থ বব িক (সচআল্পনজ ৮০.৯০)। 
বচত্র ১৮.৩  চাঁদপুয ড়ক বফবাল্পগয অওতায় বনবভ বত পবযদগঞ্জ সতু 

(সচআল্পনজ ০১৫ এ)। 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৯। অআএভআবড’য  

 প্রবতল্পফদল্পনয নুল্পেদ ১৭-সত বফবৃত প্রকল্পেয  অতা বনবভ বত সতুভল্পয ক্ষবতগ্রস্ত এল্পপ্রাচ ড়ক 

এফং যক্ষাপ্রদ কাজ বফরল্পম্ব যাজস্ব ফাল্পজল্পটয অওতায় সভযাভত কযা প্রল্পয়াজন এফং বনয়বভতবাল্পফ 

সতুযভল্পয যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয কাজ বযচারনা কযল্পত ল্পফ; 

 ববফষ্যল্পত সতু বনভ বাল্পণয ভয় অফবশ্যক বাল্পফ প্রবতটি সতুয পূল্পফ ব াআন সাি এফং বনযাত্তাভরক 

reflecting sheet-এয ংস্থান যাখল্পত ল্পফ;

বচত্র ১৮.৪  রক্ষ্মীপুয ড়ক বফবাল্পগয অওতায় বনবভ বত বপাযীল্পগআট 

সতু (সচআল্পনজ ৯৪.৫৬)। 
বচত্র ১৮.৫  রক্ষ্মীপুয ড়ক বফবাল্পগয অওতায় বনবভ বত ফসুযাট সতু 

বচত্র ১৮.৭  চিগ্রাভ-াটাজারয-যাোভাটি (এন১০৬) ড়গকয ১৬এ মচআগনজ এ 

রনরভ থত যরভপুয মতুয এগপ্রাচ মযাগি 
বচত্র ১৮.৬  চিগ্রাভ-াটাজারয-যাোভাটি (এন১০৬) ড়গকয ১৫৩ মচআগনজ-এ 

প্রকগেয অতা রনরভ থত ফড় ফাআনজন মতু 



 

 থচাযীল্পদয বনযাত্তায স্বাল্পথ ব এল্পপ্রাচ ড়ল্পক পৄটাল্পতয ংস্থান যাখায বফলল্পয় ড়ক  জনথ 

রধদপ্তসযয বযকেনা/ভতাভত জানা সমল্পত াল্পয;

 বরফষ্যগত এ ধযগণয প্রকগে  বব িল্পকয যক্ষাপ্রদ কাল্পজ প্রল্পয়াজনীয় সক্ষল্পত্র মথামথ রবঞ্চং এপ্রল্পনয 

বন্নল্পফ কল্পয নকা প্রণয়ন কযল্পত ল্পফ, প্রল্পয়াজল্পন এ বফলল্পয় ফাংরাল্পদ াবন উন্নয়ন সফাড ব ফা 

ববজ্ঞ ংস্থায ায়তা সনয়া সমল্পত াল্পয; 

 প্রকল্পে ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতবন ল্পত বফযত থাকল্পত ল্পফ, ববফষ্যৎ  -এ ওজ-এয প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পন এ বফলল্পয় ড়ক বযফন বফবাগ ল্পচি থাকল্পফ; 

 বরফষ্যগত এ ধযগণয প্রকগেয রিরর প্রণগনয ভ ারযারর্শ্থক কর রফলারদ রফগফচনা এগন 

প্রকগেয ঠিক রিজাআন প্রণয়ন রনরিত কযগত ফ , মাগত কগয প্রকগেয ংগাধন ফা মভাদ বৃরিয 

প্রগাজন না ;  

 ীঘ্রআ ভাপ্ত প্রকগেয  external audit ম্পন্ন কযগত গফ; এফং 

 নুগেদ ১৯.১-১৯.৭ এয ঈয প্রগাজনী ব্যফস্থা গ্রণপূফ থক অোভী ১ (এক) ভাগয ভগে 

অআএভআরি ংরিি করগক ফরত কযগত গফ। 



 

সুর ো নিীর উির িরুোতন ক্বীন প্রতুর দনকমি কোজীরব্োজোর নো ক স্থোমন দিদ গোিমোর প্রতু  অেরখোনো 

ব্োআিো ড়ক  দন মোে -ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

           প্রকল্পেয নাভঃ  সুযভা নদীয ঈয পুযাতন ক্বীন মতুয রনকগট কাজীযফাজায নাভক স্থাগন রর োি থায মতু  

অেযোনা ফাআা ড়ক  রনভ থাণ। 

 
১। উল্পযাগী বফবাগ/ভন্ত্রণারয়  : ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ/ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়। 
২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয। 

৩।  প্রকল্পেয ফস্থান : রগরট মজরা। 

 

৪।  প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় : 

(রে টাকা) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার  প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয়  

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় (ভর 

ফাস্তফায়নকাল্পরয (%) ভর ফ বল্পল 

ংল্পাবধত 

ভর ফ বল্পল  

ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৫২৫.০০ ১৮৯০৭.০৪ ১৩৯০০.১৬ জুরাআ ২০০১ 

মথগক 

জুন ২০০৪ 

জুরাআ ২০০১ 

মথগক  

রিগেয ২০১৩  

জুরাআ ২০০১  

মথগক 

জুন ২০১৬ 

১৫১.৫৮% ১২ ফছয (৩০০%) 

 

৫। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ:  

৫.১। টভূবভ: 

 রগরট গয ফরস্থত সুযভা নদীয ঈয পুযাতন ক্বীন মতুয স্থগর ৩৯২ রভটায কুাফরগস্টি মতু রনভ থাগণয রগেু ভর 

প্রকেটি ৫৫.২৫ মকাটি টাকা প্রাক্কররত ব্যগ ২৩ নগবেয, ২০০২ তারযগে একগনক কর্তথক নুগভারদত । যফতীগত 

ংগারধত রর ১৭২.২৫ মকাটি টাকা ব্যগ ১৭ ভাচ থ ২০০৪ তারযগে একগনক বা ঈস্থান কযা গর প্রকেটি 

করত গতথ নীরতেতবাগফ নুগভারদত । একগনক রিাগন্ত সুযভা নদীয ঈয পুযাতন ক্বীন মতুয স্থগর 

কুাফরগস্টি ন অযরর মতু রনভ থাণ কযগত গফ এফং ম নুমাী প্রকেটিগক পুনে থেন কগয ব্য যুরক্তযুক্তকযণ 

কযা একগনগকয ফেরতয জন্য ম কযায তথ রছর। রকন্তু মমাোগমাে ভন্ত্রণার কর্তথক ক্বীন মতুয ঐরতু রগগফ 

মতুটি ফার মযগে ক্বীন মতুয দূগয কাজীযফাজায নাভকস্থাগন নতুন একটি রর োি থায মতু রনভ থাগণয রিান্ত মনা 

। ম মপ্ররেগত ১ভ ংগারধত প্রকেটি ৯৮.৮৭৮১ মকাটি টাকা প্রাক্কররত ব্যগ জুরাআ ২০০১ গত জুন ২০০৮ 

মভাগদ ফাস্তফাগনয জন্য েত ১২ রিগেয ২০০৫ তারযগে একগনক কর্তথক নুগভারদত । তঃয ব্য বৃরি 

ব্যরতগযগক প্রকগেয মভাদ দ্য’দপা জুন ২০১০ ম থন্ত বৃরি কযা । যফতীগত ২ ংগারধত প্রকেটি ১৮৯.০৭০৪ 

মকাটি টাকা প্রাক্কররত ব্যগ ২০.১২.২০১১ তারযগে একগনক কর্তথক নুগভারদত । যফতীগত ২ ংগারধত 

প্রকেটিয ব্য বৃরি ব্যরতগযগক মভাদকার জুন ২০১৬ ম থন্ত বৃরি কযা । 

   
৫.২। ঈগদ্দশ্য :  

ক) প্রকেটিয ভর ঈগদ্দশ্য গরা রগরট গযয সুযভা নদীয ঈয কাজীযফাজায নাভক স্থাগন সুযভা মতু এফং 

অেযোনা ফাআা ড়ক রনভ থাগণয ভােগভ যারয ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা স্থান ; 

 ে) রনযাদ  দ্রুত চরাচগরয ঈগমােী ড়ক মমাোগমাে মনটাকথ স্থান; এফং 

 ে) প্রকে এরাকা অথ থ-াভারজক ফস্থায ঈন্নন। 



 

৫.৩।  প্রকল্পেয নুল্পভাদন:  

ভর প্রকেটি ৫৫২৫.০০ রে টাকা প্রাক্কররত ব্যগ ২০০১-০২ মথগক ২০০৩-০৪ মভাগদ ফাস্তফাগনয জন্য ২৩ নগবেয 

২০০২ তারযগে একগনক বফেগক নুগভারদ ত । যফতীগত ৯৮৮৭.৮১ রে টাকা প্রাক্কররত ব্যগ  জুরাআ ২০০১ 

মথগক জুন ২০১২ মভাগদ ফাস্তফাগনয জন্য ১ভ ংগারধত রিরর ১২ রিগেয ২০০৫ তারযগেয একগনক কর্তথক 

নুগভারদত । তঃয ব্য বৃরি ব্যরতগযগক প্রকেটিয মভাদ দ্যআ দপা জুন ২০১০ ম থন্ত বৃরি কযা ।  এযয 

ভূরভ রধগ্রণ োগত ব্য বৃরি , মতুয বদঘ থু   ব্য বৃরি  নতুন ে ন্তভু থরক্ত আতুারদ কাযগণ ১৮৯০৭.০৪ রে টাকা 

প্রাক্কররত ব্যগ  ২০০১-২০০২ মথগক রিগেয ২০১৩ মভাগদ ফাস্তফাগনয জন্য ২ ংগাধন প্রস্তাফ ২০ রিগেয 

২০১১ তারযগেয একগনক কর্তথক নুমভারদত ।  

 

৫.৪। প্রকে রযদ থন:  

প্রকগেয ফাস্তফানকাজ গযজরভন রযদ থগনয জন্য ফাস্তফান রযফীেণ  ভল্যান রফবাগেয রযচারক জনাফ 

অফদ্যো অর ভাভৄন কর্তথক ১১ গক্টাফয ২০১৭ তারযগে প্রকে এরাকা রযদ থন কযা । রযদ থগনয ভ প্রকে 

ংরিি কভ থকতথােণ ঈরস্থত মথগক াতা প্রদান কগযন।  

 

৫.৫ প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্য বনল্পম্নয ছল্পক প্রদান কযা ল্পরা:  

 ড়ক  জনথ রধদপ্তগযয রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী ম থাগয ২১ জন কভ থকতথা এ প্রকগেয পূণ থকারীন প্রকে 

রযচারগকয দারে ারন কগযন। রনগম্নয ছগক তাঁগদয নাভ  মভাদ প্রদান কযা গরা: 

  

ক্রবভক 

নম্বয 
কভ বকতবায নাভ  দফী  

পূণ বকারীন/ খন্ডকারীন সভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৫ 

১। জনাফ মভাঃ অভজাদ মাগন 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
খন্ডকারীন ১২/১২/২০০০-১৫/০১/২০০১ 

২। জনাফ অরভনুর আরাভ তালুকদায 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ১৫/০১/২০০১-২৪/০১/২০০২ 

৩। জনাফ মভাঃ ভরপজুর আরাভ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ১১/০২/২০০২-২৯/০৬/২০০৫ 

৪। জনাফ মভাঃ অফদ্যর াদ্যদ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ০১/০৭/২০০৫-১১/০৮/২০০৫ 

৫। জনাফ মভাঃ রদ্যর অরভ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ১১/০৮/২০০৫-২১/০৯/২০০৬ 

৬। জনাফ অবুর ফাগতন 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ২১/০৯/২০০৬-০৫/১০/২০০৬ 

৭। জনাফ মভাঃ রদ্যর অরভ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ০৫/১০/২০০৬-০৪/১২/২০০৬ 

৮। জনাফ এ এভ াআফুরদ্দন োগরদ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ০৪/১২/২০০৬-২৯/০৭/২০০৭ 

৯। জনাফ মভাাযযপ মাগন 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ২৯/০৭/২০০৭-০৯/০৯/২০০৭ 

১০। জনাফ এ এভ াআফুরদ্দন োগরদ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ২৯/০৭/২০০৭-১৮/০৮/২০০৮ 

১১। জনাফ অরী অগম্মদ মচৌধুযী 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ 

১৮/০৮/২০০৮-

০৩/০৯/২০০৮ 

১২। জনাফ এ এভ াআফুরদ্দন োগরদ ঐ ০৩/০৯/২০০৮-২৭/১১/২০০৮ 



 

ক্রবভক 

নম্বয 
কভ বকতবায নাভ  দফী  

পূণ বকারীন/ খন্ডকারীন সভয়াদকার 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 

১৩। জনাফ মভাঃ অফদ্যর াদ্যদ  

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রমরট মজান 
ঐ ০৪/০১/২০০৯-১৮/০৫/২০০৯ 

১৪। জনাফ এ এআচ এভ ভাআনুর আরাভ, রগরট 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ১৮/০৫/২০০৯-০৭/০১/২০১০ 

১৫। জনাফ মভাঃ অবুর কাগভ ভূ ুঁআা 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ০৭/০১/২০১০-১৮/০১/২০১০ 

১৬। জনাফ মভাঃ মোরাভ রকফরযা 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ১৮/০১/২০১০-১১/০২/২০১০ 

১৭। জনাফ অরী অগম্মদ মচৌধুযী 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ১১/০২/২০১০-২৫/০২/২০১০ 

১৮। জনাফ মভাঃ মোরাভ রকফরযা 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ২৫/০২/২০১০-২৫/০৩/২০১০ 

১৯। জনাফ অরী অগম্মদ মচৌধুযী 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ২৫/০৩/২০১০-২৯/০২/২০১২ 

২০। জনাফ এ রকঈ এভ একযাভঈো 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ০৮/০৩/২০১২-০১/০১/২০১৪ 

২১। জনাফ আপগতোয করফয  

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ১২/০১/২০১৪-২৪/০৭/২০১৬ 

 

৬। প্রকল্পেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগবত বনম্নরূ:  

৬.১। প্রকল্পেয অওতায় ম্পাবদত ঙ্গবববত্তক ফাস্তাফয়ন গ্রগবতয বফফযণ বনল্পম্নয ছল্পক প্রদান কযা ল্পরা:  

       (রক্ষ টাকায়) 

No Item of work (As per DPP) Unit 

Target (as per DPP) Actual Progress 

Financial 
Physical 

(Quantity) 
Financial 

Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

(a) Revenue Component      

 Survey, Soil test LS 10.00 LS 10.00 LS 

 Hierological and Morphological 

Study  

LS 20.00 LS 19.84 LS 

 EIA LS 5.00 LS   

 Local Consultancy LS 30.00 LS   

 Removal of utility LS 100.00 LS 40.68 LS 

Sub-Total (Revenue Component)  165.00    

(b) Capital Component       

 Land Acquisition  Hectare 5258.00 15.85 4243.61 8.93 

 Earth work (for Road 

embankment, Bridge approach, 

Widening ) 

Lac. 

Cum. 

637.86 5.177 619.64 3.52 

 Construction of Flexible 

pavement-8.82km. 

km 1409.3

2 

4.82 795.89 4.97 

 Pavement widening/up grading. sqm 280.09 16658.30   

 Construction of Bridge m 7384.8

7 

421.00 6701.81 421.00 

 Construction of RCC culvert-

39.15m 

m 344.43 39.15 168.95 18.00 

 Construction of underpass (L: m 120.00 7 120.00 7.00 



 

No Item of work (As per DPP) Unit 

Target (as per DPP) Actual Progress 

Financial 
Physical 

(Quantity) 
Financial 

Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

7mxW:mx H:7m)-7.00m 

 Protective work (retaining 

wall=950.02m, CC block with geo-

extile=18000 Sqm, aded river 

bank protection= 1000m  

m 1852.7

9 

18950 959.74 1942.64 

 Construction of drain m 482.34 8736 153.00 3187.00 

 Sign, signal, km Post Road 

marking, guide post painting-LS 

LS 17.00  17.00  

 Electrification-LS LS 50.00  50.00  

 Environmental impact mitigation 

measures-LS  

LS 5.00    

Sub-Total (Capital Component )  17841.71    

(c) Physical Contingency 2%  360.13    

(d) Price contingency 3%  540.20    

Grand Total (a+b+c+d)  18907.04  13900.16  

সূে: ড়ক  জনথ রধদপ্তয কর্তথক মপ্ররযত ভাপ্ত ভল্যান প্ররতগফদন নুাগয। 

 

 

৭। ফছয বববত্তক এবডব/অযএরির ফযাদ্দ, ফভৄরক্ত ও ব্য:  

 

৭.১। প্রকগেয নুগভারদত অযএরিরর’য ফছযরবরিক রেুভাো, থ থ ফভৄরক্ত  ব্যগয রফফযণ রনগম্নয ছগক প্রদান কযা 

গরা: 

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়) 
থ ব ফছয ংল্পাবধত বডবব’য  

রক্ষযভাত্রা 

অযএবডব-সত ফযাে ফভৄক্ত  ব্যয় 

 

২০০০-২০০১ ৭০.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ 

২০০১-২০০২ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ 

২০০২-২০০৩ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ 

২০০৩-২০০৪ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ 

২০০৪-২০০৫ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০০৫-২০০৬ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ 

২০০৬-২০০৭ ১৬৩১.৭৩ ১৬৩১.৭৩ ১৬৩১.৭৩ ১৬৩১.৭৩ 

২০০৭-২০০৮ ৭৪১.০৬ ৭৪১.০৬ ৭৪১.০৬ ৭৪১.০৬ 

২০০৮-২০০৯ ১৩৫২.৮৭ ১৩৫২.৮৭ ১৩৫২.৮৭ ১৩৫২.৮৭ 

২০০৯-২০১০ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ 

২০১০-২০১১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১১-২০১২ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 



 

থ ব ফছয ংল্পাবধত বডবব’য  

রক্ষযভাত্রা 

অযএবডব-সত ফযাে ফভৄক্ত  ব্যয় 

 

২০১৪-২০১৫ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ৪২৯.৫০ ৪২৯.৫০ ৪২৯.৫০ ৪২৯.৫০ 

ফ থগভাট: ১৩৯০০.১৬ ১৩৯০০.১৬ ১৩৯০০.১৬ ১৩৯০০.১৬ 

সূে: ড়ক  জনথ রধদপ্তয কর্তথক মপ্ররযত ভাপ্ত ভল্যান প্ররতগফদন নুাগয। 

 

৮। প্ররকঈযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: 

 

Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Pr

oposal Cost 

(In Crore 

Taka) 

Tender/Bid/ Proposal Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As 

per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Construction of 366.00 

meter long Pre-stressed 

concrete girder bridge (with 

steel   arch) over the river 

Surma in Sylhet town near 

Keane Bridge at Kazirbazar 

under Sylhet Road Division 

of Sylhet Road Circle, Sylhet 

during the year 2005-2006 

 

 3583.44 27/09/200

5 

10/11/200

5 

26/07/2007 

  

26/02/2009 

Construction of remaining 

work of 391.00 meter long 

PC Girder Bridge (with steel   

arch) over the river Surma 

in Sylhet town near old 

Keane Bridge at Kazirbazar 

under Sylhet Road Division 

of Sylhet Road Circle, Sylhet 

during the year 2010-2011 

 

 4300.42 06/03/200

1 

06/06/201

1 

30/06/2015 30/04/2015 

Emergency basis river 

dredging by cutter suction 

dredger at Surma River 

adjacent to newly 

constructed Kazirbazar 

Bridge under Sylhet Road 

Division of Sylhet Road 

Circle, during the year 2012-

2013 

 

 372.80 27/01/201

3 

12/03/201

3 

30/06/2015 13/03/2015 

Construction of Kazirbazar 

Bridge Approach Road 

 1397.93 06/09/201

2 

16/10/201

2 

30/09/2015 30/07/2015 



 

Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Pr

oposal Cost 

(In Crore 

Taka) 

Tender/Bid/ Proposal Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As 

per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

(Including 1 No. Underpass. 

2 Nos Submerged Culvert. 

Nehemiah AE Wall. 

Concrete Slope  Protection 

& Rigid Pavement) under 

Road Division  Sylhet during 

the year 2012-2013 

 

Maintenance of existing 

damaged pavement by DBS 

wearing course at 1
st

 to 3
rd

 

km. of Chandipool –keane 

Bridge Road under Sylhet 

Road Division. Sylhet Road 

during the year 2013-2014 

 115.44 02/12/201

3 

23/12/201

3 

12/08/2014 20/06/2014 

 সূেঃ রর অয-এ প্রদি তথ্যানুমাী। 

 

৯। রিট: প্রকগেয Internal  External রিট ম্পাদন ম্পরকথত তথ্যারদ ররঅয এ প্রদান কযা রন। 

 

১০। প্রকে ংরিি কগকটি রস্থয রচে রনগম্ন প্রদান কযা গরা: 

  

  
রচএ ১: কাজীযফাজায মতুয োি থায রচএ ২: মতু  মতুয রাগযয 

ংরফগল 

  
রচএ ৩: মতুয এগপ্রাচ ড়গক রনরভ থত রচএ ৪: মতুয ঈযস্থ ফুটাথ 



 

কারবাট থ   োআি মার 

  
রচএ ৫: মতুয এগপ্রাগচ ঈন্মুক্ত ররবর 

াআ 
রচএ ৬: মতুয ঈরযবাগেয রভরিান 

  
রচে ৭: আন্টাযগকন রচএ ৮: এগপ্রাচ ড়গকয যোপ্রদ কাজ 

 

১১।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবন: 

 

বযকবেত উল্পেল্পশ্য উল্পেল্পশ্য জবন 

১)   সুযভা নদীয ঈয কাজীযফাজায নাভক স্থাগন  

মতু রনভ থাণ  অোযোন ফাআা ড়ক 

রনভ থাগণয ভােগভ ঈন্নত মমাোগমাে ব্যফস্থা েগড় 

মতারা। 

১)  প্রকগেয অতা সুযভা নদীয ঈয কাজীযফাজায নাভক স্থাগন 

মতু রনভ থাগণয ভগেগভ রগরট গয ঈন্নত মমাোগমাে ব্যফস্থা 

েগড় মতারা গগছ। তগফ অেযোনা ফাআা ড়ক রনভ থাণ না 

কযায প্রকগেয ঈগদ্দশ্য ম্পূণ থবাগফ রজথত রন।  

২)   ঈন্নত ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা স্থান। ২)    ড়কটিগত কাজীযফাজায মতু রনভ থাগণয পগর ঈন্নত ড়ক 

মমাোগমাে ব্যফস্থা স্থারত গগছ। 

৩)  কাম থকযী  রনযাদ ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা 

েগড়  মতারা। 

৩)   ফাস্তফাগনয ভােগভ কাম থকযী  রনযাদ ড়ক মমাোগমাে 

ব্যফস্থা েগড় মতারা গগছ। 

৪)   ঈক্ত এরাকায অথ থ -াভারজক ফস্থা ঈন্নন 

কযা। 

৪)  ঈক্ত এরাকা অথ থ-াভারজক ঈন্নন ারধত   গগছ। 

 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণ : প্রকগেয অতা জাতী চা মফাগি থয রধভুক্ত জরভ রধগ্রণ না া 

অোযোনা ফাআা ড়ক রনভ থাণ (৩ রকঃরভঃ) কাজ ম্পাদন কযা রন। 

১৩।    ম থগফেণঃ  

১৩.১।  বযদ বনকাল্পর সদখা মায় সম, বল্পরট ল্পযয কাজীযফাজাল্পয সুযভা নদীয উয ৪ বফবি সতু (৩৯১ বভটায দীঘ ব ও 

১৮.৯০ বভটায প্রস্ত) এল্পপ্রাচ ড়ক  ও ন্যান্য অনুলংবগক স্ট্রাকচায বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ। সতুটি ১০ স্প্যাল্পনয ও 



 

প্রবত স্প্যাল্পন ৯টি গাড বায যল্পয়ল্পছ। সতুয উবয় াল্পবব প্রবতযক্ষা কাজ সুযভা নদীল্পত সেবজং কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া 

সতুয উবয় প্রাল্পন্ত ১৪১ বভটায ও দবক্ষণ প্রাল্পন্ত ৬৩৫ বভটায এল্পপ্রাচ ড়ক বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ। সতুটি বনভ বাল্পণয পল্পর 

বল্পরট ল্পযয সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায ভাল্পনান্নয়ন ল্পয়ল্পছ। বযদ বনকাল্পর সদখা মায় সম, সতুয কল্পয়কটি গাড বাল্পয যড সফয 

ল্পয় অল্পছ, মা াযণ কযা প্রল্পয়াজন। এছাড়া সতুয রাআটিং সাল্পি বববব াআ ও দফদুযবতক তাল্পযয বকছু ং 

উন্ুক্ত ফস্থায় যল্পয়ল্পছ, মা পুল্পযাপুবয conceal থাকা প্রগাজন।  

 

১৩.২। মতুয ঈিয প্রান্ত ংরগ্ন এরাকা ফাজায  ভাগছয অড়ত যগগছ। রযদ থনকাগর মতুয মেনভগ প্রচুয ভরা-

অফজথনা এফং মযররং মতুয রফরবন্ন ংগ প্লুাকাি থ/াআনগফাি থ রাোগনা মদো মা, মা াযণ কযা প্রগাজন। 

রযদ থনকাগর মদো মা মতুয দরেণ প্রাগন্তয কগকটি োআি মার বাংো ফস্থা যগগছ, মা মভযাভত কযা 

প্রগাজন। এছাড়া মতুয দরেণ প্রাগন্তয ঈআং াগরয ঈয মকান Barrier মনআ  াগর্শ্থয ঢার সুঈচ্চ রফধা ঈক্ত 

ংগ থচাযীগদয চরাচর ঝুঁরকপূণ থ ফগর ভগন গছ। পগর এ ংগ মযররং ফা মদার স্থান কযা প্রগাজন। 

 

১৩.৩। প্রকগেয অতা কাজীযফাজায মতু ংরগ্ন ৪.৯৭ রকঃরভঃ ড়ক রনভ থাণ কযা গগছ। রযদ থনকাগর জানাগনা  

মম, প্রকগেয অতা অেযোনা ফাআা ড়ক রনভ থাণ কাগজয জন্য রাক্কাতুযা টি এগস্টট গত কগরযা াাতার 

ম থন্ত ৩ রকঃরভঃ ড়ক রনভ থাণ কাজ রিরর-মত ন্তভু থক্ত রছর। তগফ এজন্য জাতী চা মফাগি থয ম্মরত না াা 

প্রগাজনী ভূরভ রধগ্রণ কযা মারন এফং ঈক্ত ংগ প্রাকৃরতক নারা  ছড়া থাকায রযগপ্ররেগত এ ড়কাং 

রনভ থাণ কযা ম্ভফ রন। প্রকগেয একটি ড়গকয কাজ ফাস্তফান না া প্রকগেয ঈগদ্দশ্য পুগযাপুরযবাগফ জথন 

রন। 

 

১৩.৪। ররঅয-এয ছকভ মথামথবাগফ পুযণপূফ থক তথ্যারদ প্রদান কযা রন। প্রকগেয অতা ৩৯১ রভটায মতু রনভ থাণ 

কযা গর ররঅগয ৪২১ রভটায ঈগেে কযা গগছ।মতুটিগত স্টীর অচ থ ফাগনায াটাতগনয জন্য রাগযয প্রান্ত 

প্রস্ত কগয cladding wall যাো গগছ। এজগন্য ংগারধত রিরর-মত রাগযয ঈচ্চতা  রিজাআন 

রযফতথন কগয প্রাক্করন কযা গগছ। তগফ মতুটিগত স্টীগরয অচ থ যফতীগত ফাদ মদা । প্রকগেয অতা ১৮ 

রকঃ কারবাট থ রনভ থাণ, ৭ রভঃ অন্ডাযা রনভ থাণ  ১৯৪২-৬৪ রভঃ প্রগটকটিব াকথ  ৩১৮২ রভঃ মেন রনভ থাণ কযা 

গগছ ফগর ররঅগয ঈগেে কযা গগছ। রযদ থনকাগর প্রকগেয যোপ্রদ কাজ  স্ট্রাকচাযভগয মবৌত কাগজয 

ভান গন্তালজনক ফগর প্রতীভান গগছ।  

 

১৩.৫। প্রকেটি ৩ ফছয মভাগদ ম্পাদগনয জন্য রনধ থাযণ কযা গর প্রকেটি ভাপ্ত কযগত  ১৫ ফছয ভ মরগেগছ। 

প্রকগেয শুরুয রদগক ভূরভ রধগ্রগণ জটিরতা, রনভ থাণ ভগ্রীয ভল্যবৃরি, মযট ররিঈর রযফতথন, কাজ ভাপ্ত মযগে 

ঠিকাদাগযয কভ থতুাে, পুনযা নতুন ঠিকাদায রনগাে, রিজাআন রযফতথন প্রকে ংগাধন, আতুারদ ফাস্তফম্মত 

কাযগণ প্রকগেয ফাস্তফাগন গনক ভ মরগেগছ ফগর জ এয কভ থকতথােণ জানান। 

 



 

১৪। অআএভআরি’য ভতাভত/সুারয: 

 

১৪.১। প্রকেটি ৩ ফছগয ফাস্তফাগনয জন্য রনধ থারযত থাকগর প্রকৃত ফাস্তফাগন ভ মরগেগছ ১৫ ফছয। থ থাৎ Time 

over- run  গগছ ৩০০%। এ ভ Cost over-run  গগছ ১৫১.৫৮%। প্রকগেয রিজাআন রযফতথন  

ংগাধন এফং রিরর’য রেুভাোয রফযীগত এরিরগত থ থ ফযাগদ্দয স্বেতায কাযগণ এভনটি গগছ। বরফষ্যগত 

MTBF basket নুমাী প্রকে গ্রণ এফং রিরর’য কভ থরযকেনা নুাগয ফযাদ্দ প্রদান  প্রকগেয 

ফাস্তফান ম্পন্ন কযগত গফ; 

 

১৪.২। মথাভগ প্রকে ফাস্তফাগন জ রধদপ্তগযয দেতা  েভতা অগযা বৃরিয জন্য মথামথ ঈগদ্যাে গ্রণ কযমত 

গফ। এছাড়া, ররঅয-এ ফ তথ্য ঈাি মথামথবাগফ প্রদান কযগত গফ; 

 

১৪.৩। প্রকেটি ফাস্তফাগন ২০ ফায প্রকে রযচারক রযফতথন কযা গগছ। ঘন ঘন প্রকে রযচারক রযফতথগনয মপ্ররেগত 

প্রকে রযচারকেণ মথামথবাগফ প্রকে সুাযরবন  ভরনটরযং কযগত াগযন না। পগর প্রকগেয ফাস্তফান রফরেত 

ায াাার গুণেতভান রনরিত কযা ম্ভফ  না। ভন্ত্রণার রফলটি গুরুগেয াগথ রফগফচনা কগয বরফষ্যগত 

প্রকে ফাস্তফান মভাগদ একজন প্রকে রযচারক রনগাগেয রফল প্রগাজনী ব্যফস্থা  গ্রণ কযগফ; 

 

১৪.৪। প্রকগেয বাংো/ারযত োআি মারভ দ্রুত মভযাভত/প্ররতস্থান কযগত গফ এফং আগরক্ট্রীক মাস্ট ংরগ্ন 

বফদ্যুরতক তায  ররবর াআ সুযরেত কগয conealed ফস্থা যােগত গফ;  

 

১৪.৫। মতুয ঈরফবাগেয মেনভ রযস্কায-রযেন্ন যােগত গফ; 

 

১৪.৬। মতুয প্যাযাগট  রভরিাগন রযররেত মািায, ব্যানায/প্লুাকাি থ আতুারদ াযণ কযগত গফ; 

 

১৪.৭। প্রকেটিয External রিট দ্রুত ম্পন্ন কযগত গফ; এফং 

 

১৪.৮ । নুগেদ ১৪.১-১৪.৭ এয অগরাগক গৃীত কাম থাফরী অোভী ২ (দ্যআ) ভাগয ভগে অআএভআ রফবােগক ফরত কযগত 

গফ। 

 



 

চযোআ-মরা-রফানীফাজায-ফাযআগ্রাভ ড়গকয রফানীফাজায য ংগয ঈন্নন ৭টি মতু রনভ থাণ (১ভ 

ংগারধত) -ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 

 
 

প্রকল্পেয নাভঃ  চযোআ-মরা-রফানীফাজায-ফাযআগ্রাভ ড়গকয রফানীফাজায য ংগয ঈন্নন ৭টি মতু রনভ থাণ (১ভ 

ংগারধত)। 

 
১। উল্পযাগী বফবাগ/ভন্ত্রণারয়  : ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ/ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয। 

৩।  প্রকল্পেয ফস্থান : রগরট মজরায রফানীফাজায ঈগজরা। 

 

৪।  প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার  ও ব্যয় : 

(রে টাকা) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার  প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয়  

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

(%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাবধত 

ভর ফ বল্পল  

ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪০২৮.৭১ ৪০২৮.৭১ ৩৮৯৯.০৪ জুরাআ ২০১০ 

মথগক 

জুন ২০১৩ 

জুরাআ ২০১০ 

মথগক  

জুন ২০১৬ 

জুরাআ ২০১০  

মথগক 

জুন ২০১৬ 

(-) ১২৯.৬৭ 

(-) ৩.২% 

৩ ফছয 

(১০০%) 

 

৫। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ:  

৫.১। টভূবভ: 

 চযোআ-মরা-রফানীফাজায-ফাযআগ্রাভ ড়কটি রগরট রফবাগেয একটি গুরুেপূণ থ পুযাতন অঞ্চররক ভাড়ক। 

ড়কটি রফানীফাজায ঈগজরায জনাধাযগণয জন্য তু ন্ত গুরুেপূণ থ। প্ররতরদন এ ড়গক প্রচুয মানফান মাতাাত 

কগয। সূতাযকারন্দ স্থরফন্দয চযোআ মথগক ভাে ১৩.০০ রক:রভ: দূগয ফরস্থত। প্ররতরদন করা , পর, ভরা, চার, 

মেঁাজ ন্যান্য ণ্য এ ফন্দয রদগ বাযত  ফাংরাগদগ অভদানী  যপতানী কযা গ থাগক। এছাড়া , ভাধফকুন্ড 

ম থটন মকগন্দ্র এ ড়ক রদগ প্ররত ফছয প্রচুয ম থটক মাতাাত কগয। রকন্তু রফানীফাজায য ংগয ড়ক 

প্রস্ত া এ ড়গক প্রাআ মানজট মরগে থাগক এফং মাতাাগত গনক ভ ব্য দূঘ থটনা ঘগট। রফদ্যভান 

ড়গকয ৭টি মতু প্রা ৬০ ফছয অগে ৩.৭ রভ: প্রস্ততা রনরভ থত  এফং মতুগুগরায ঈয রদগ বাযী মানফান 

চরাচগরয পগর মতুগুগরা েরতগ্রস্থ গগছ রফধা মতুগুগরা মানফান চরাচগরয জন্য রনযাদ ন। এ কাযগণ মতুয 

এুারাআনগভগন্ট প্ররতরনত ট্রারপক জট সৃরি গে এফং এগত কগয রধক ভ ব্য গে রফধা মতুগুগরা প্ররতস্থান 

কযা জরুযী। এ মপ্ররেগত প্রকেটি গ্রণ কযা গগছ। প্রকেটি েত ২১.১২.২০১০ তারযগে নুরষ্ঠত একগনক বা 

৪০২৮.৭১ রে টাকা প্রাক্কররত ব্যগ রিগেয ২০১০ মথগক জুন ২০১৩ মভাগদ ফাস্তফাগনয জন্য নুগভারদত । 

যফতীগত প্রকগেয ংেভগয রযভাণ  ব্য হ্রা -বৃরিয রযগপ্র রেগত প্রকেটিয ১ভ ংগাধন কযা । ১ভ 

ংগারধত প্রকগেয রিরর ’য প্রাক্কররত ব্য ৪০২৮.৭১ রে টাকা  ফাস্তফানকার জুরাআ ২০১০ মথগক জুন ২০১৬ 

ম থন্ত। 



 

৫.২। ঈগদ্দশ্য:  

 ক) চযোআ-মরা-রফানীফাজায-ফাআা ড়গকয রফানীফাজায ংগয ৩.৮০ রক:রভ: ড়ক ঈন্নন  

প্রস্তকযণ; 

 ে) চযোআ-মরা-রফানীফাজায-ফাআা ড়গকয পুযাতন মতু পুনঃরনভ থাণ; 

 ে) রফানীফাজায ঈগজরায ফাজায ংগ ৩.৮০ রক:রভ: ড়গকয মবগভন্ট প্রস্তকযণ এফং 

 ঘ) রফানীফাজায ঈগজরায ফাজায ংগ মেন রনভ থাণ।  

  

৫.৩।  প্রকল্পেয নুল্পভাদন:  

 প্রকেটি ২১.১২.২০১০ তারযগে নুরষ্ঠত একগনক বা ৪০২৮.৭১ রে টাকা প্রাক্কররত ব্যগ রিগেয ২০১০ মথগক 

জুন ২০১৩ মভাগদ ফাস্তফাগনয জন্য নুগভারদত । যফতীগত প্রকগেয ংেভগয রযভাণ  ব্য হ্রা-বৃরিয 

রযগপ্ররেগত রিরআর’য বা নুষ্ঠাগনয ভােগভ ংরিি ভন্ত্রণার কর্তথক প্রকে ১ভ ফায ংগাধন কযা । ১ভ 

ংগারধত প্রকেটি ড়ক রযফণ   ভাড়ক রফবাে কর্তথক নুগভারদত গগছ। প্রকগেয ১ভ ংগারধত 

রিরর’য প্রাক্কররত ব্য ৪০২৮.৭১ রে টাকা  ফাস্তফানকার জুরাআ ২০১০ মথগক জুন ২০১৬ ম থন্ত। 

 

৫.৪। প্রকে রযদ থন:  

ভাপ্ত প্রকগেয ফাস্তফান ভল্যাগনয জন্য ফাস্তফান রযফীেণ  ভল্যান রফবাগেয রযচারক জনাফ 

অফদ্যো অর ভাভৄন কর্তথক ১২.১০.২০১৭ তারযগে প্রকে এরাকা গযজরভন রযদ থন কযা । রযদ থগনয 

ভ প্রকে ংরিি কভ থকতথােণ ঈরস্থত মথগক াতা প্রদান কগযন।  

 

৫.৫ প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্য বনল্পম্নয ছল্পক প্রদান কযা ল্পরা:  

 ড়ক  জনথ রধদপ্তগযয রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী ম থাগয ৮ জন কভ থকতথা এ প্রকগেয প্রকে 

রযচারক রগগফ দারে ারন কগযন। রনগম্নয ছগক তাঁগদয নাভ  মভাদকার প্রদান কযা গরা: 

  

ক্রবভক 

নম্বয 
কভ বকতবায নাভ  দফী  

দাবয়ল্পত্বয ধযণ সভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১। জনাফ এ এআচ এভ ভাআনুর আরাভ মচৌধুযী 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
খন্ডকারীন ১৮/০৫/২০০৯-০৭/০১/২০১০ 

২। জনাফ মভাঃ অবুর কাগভ ভূ ুঁআা 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ০৭/০১/২০১০-১৮/০১/২০১০ 

৩। জনাফ মভাঃ মোরাভ রকফরযা 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ১৮/০১/২০১০-১১/০২/২০১০ 

৪। জনাফ অরী অগম্মদ মচৌধুযী 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ১১/০২/২০১০-২৫/০২/২০১০ 

৫। জনাফ মভাঃ মোরাভ রকফরযা 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ২৫/০২/২০১০-২৫/০৩/২০১০ 

৬। জনাফ অরী অগম্মদ মচৌধুযী 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ২৫/০৩/২০১০-২৯/০২/২০১২ 

৭। জনাফ এ রকঈ এভ আকযাভ ঈো 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ০৮/০৩/২০১৩-০১/০১/২০১৪ 

৮। জনাফ আপগতোয করফয 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, রগরট মজান 
ঐ ১২/০১/২০১৪-২৪/০৭/২০১৬ 

 



 

৬। প্রকল্পেয ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগবত বনম্নরূ: 

 

৬.১। প্রকল্পেয অওতায় ম্পাবদত ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগবতয বফফযণ বনল্পম্নয ছল্পক প্রদান কযা ল্পরা:  

       (রক্ষ টাকায়) 

No Item of work (As per pp) Unit 

Target (as per pp) Actual Progress 

Financial 
Physical 

(Quantity) 
Financial 

Physical 

(Quantity) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Soil test LS 17.20  17.20  

2. Earth work      

a) Earth work for widening & 

raising portion  

Lac 

Cum 

2.55 0.0207 2.55 0.0207 

b) Bridge Approach Road Lac 

Cum 

112.40 0.673 112.40 0.673 

c) Diversion Road Lac 

Cum 

50.75 0.195 50.75 0.195 

3. Construction of Brick pavement 

in diversion road 

km 34.89 0.840 34.89 0.840 

4. Construction of Flexible 

pavement   

     

a) Construction of Flexible 

pavement  in Bridge Approaches  

km 140.55 0.990 140.55 0.990 

b)  Widening of Flexible pavement  km 331.00 2.40 331.00 2.40 

c)  Raising of Flexible pavement km 167.47 0.917 167.47 0.0917 

d) Surfacing in Bridge Approach km 54.02 1.070 50.27 0.940 

e) Surfacing in Widening & Raising 

Part 

km 242.73 3.365 242.73 3.365 

5. Service Road km 6.65 0.200 6.65 0.200 

6. Bus Bay no 6.84 2 6.84 2 

7. Construction of Bridge      

a) PC Girder Bridge (3 No) m 1190.93 122.30 1186.57 122.30 

b) RCC Girder Bridge (4 No) m 619.00 61.960 619.00 61.960 

8. Construction of bailey bridge on 

diversion road (7 No) 

m 20.21 54.00 20.21 54.00 

9. Construction of New R.C.C Box 

Culvert (5 No) 

m 115.00 18.20 115.00 18.20 

10. Extension of Existing R.C.C. 

Box Culvert (4 No) 

m 80.04 12.00 80.04 12.00 

11. Construction of Surface Drain m     

a)  Bridge Approach m 21.22 1142.30 21.22 1142.30 

b) Widening & Raising Portion m 547.46 5500.00 547.46 5500.00 

12. Construction of Road divider m 98.23 2446.00 98.23 2446.00 

13. Protective Work      

a) CC Block with geo textile  sq. m. 25.39 872.80 25.39 872.80 

b) Toe wall      

c) RCC Palisading m 10.88 200.00 10.88 200.00 

14. Installation of Sign, Signal & 

road marking  

LS 1.14 LS 1.00 LS 

15. General and site facilities LS 5.73 LS 5.00 LS 

16. Maintenance of diversion road 

during construction  

LS 5.74 LS 5.71 LS 

(c) Physical Contingency  2%      48.47             -  

(d) Price Contingency      2%      72.42             -  

Total   4028.71  3899.04  

   সূে: ড়ক  জনথ রধদপ্তয কর্তথক মপ্ররযত প্রকগেয ভাপ্ত প্ররতগফদন নুমাী। 



 

৭। ফছযবববত্তক এবডব/অযএরির ফযাদ্দ, ফভৄরক্ত ও ব্য:  

 প্রকগেয নুগভারদত রিরর’য ফছযরবরিক রেুভাো, অযএরির ফযাদ্দ, ফভৄরক্ত  ব্যগয রফফযণ রনগম্নয ছগক 

প্রদান কযা গরা: 

                                                                                                                                    (রক্ষ টাকায়) 
থ ব ফছয নুল্পভাদত বডবব’য  

রক্ষযভাত্রা 

অযএবডব-সত ফযাে ফভৄক্ত  ব্যয় 

 

২০১০-২০১১ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ 

২০১১-২০১২ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ১৬৫০.০০ ১৬৫০.০০ ১৬৫০.০০ ১৬৫০.০০ 

২০১৪-২০১৫ ৮৮৪.০৪ ৮৮৪.০৪ ৮৮৪.০৪ ৮৮৪.০৪ 

২০১৫-২০১৬ ১৬৫.০০ ১৬৫.০০ ১৬৫.০০ ১৬৫.০০ 

ফ থগভাট: ৩৮৯৯০৪ ৩৮৯৯০৪ ৩৮৯৯০৪ ৩৮৯৯০৪ 

সূে: ড়ক  জনথ রধদপ্তয কর্তথক মপ্ররযত প্রকগেয ভাপ্ত প্ররতগফদন নুমাী  

 

৮। প্ররকঈযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: 

 

Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) as 

per bid document 

Tender/Bid/Pro

posal Cost (In 

lakh Taka) 

Tender/Bid/ Proposal Date of Completion of 

works/services & 

Supply of goods 

As per 

PP 

Contra

ct 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Widening and raising the road 

pavement and construction of road 

divider, along with construction of 

culverts construction of drain with 

footpath from chainage 65+250m 

to 66+882m of Rajanagar-kulaura-

Juri-Baralekha-Bianibazar-Sheola- 

Charkhai road (Charkhai-Sheola-

Beanibazar-Baroigram Portion) 

under Sylhet Road Division of 

Sylhet Road Circle, Sylhet during 

the year 2010-2011. 

 

 751.62 19/01/2011 03/03/2011 30/06/2013 27/06/2013 

Construction of 62.425m 

(36.58m+24.40m) long PC Girder 

Bridge at LRP069a (Gap No. 70/1) 

of Rajnagar-Kulaura-Juri-

Baralekha-Bianibazar-Sheola-

Charkhai Road (Charkhai-Sheola-

Beanibazar-Baroigram Portion) 

under Sylhet Road Division of 

Sylhet Road Circle, Sylhet during 

the year 2010-2010. 

 314.69 19/01/2011 03/03/2011 19/05/2012 28/10/2011 



 

Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) as 

per bid document 

Tender/Bid/Pro

posal Cost (In 

lakh Taka) 

Tender/Bid/ Proposal Date of Completion of 

works/services & 

Supply of goods 

As per 

PP 

Contra

ct 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Widening and raising the road 

pavement and construction of road 

divider, along with construction of 

culverts construction of drain with 

footpath from Ch, 66+882m to 

68+550m of  Rajnagar-Kulaura-

Juri-Baralekha-Bianibazar-Sheola-

Charkhai Road (Charkhai-Sheola-

Beanibazar-Baroigram Portion) 

under Sylhet Road Division of 

Sylhet Road Circle, Sylhet during 

the year 2010-2011. 

 

 835.04 24/02/2011 31/03/2011 30/06/2013 29/06/2013 

Construction of 31.84m  

(30.50m) long PC Girder Bridge at 

LRP071a (Gap No 72/1) of 

Rajngar-Kulaura-Juri-Baralekha-

Bianibazar-Sheola-Charkhai Road 

(Charkhai-Shcola-Beanibazar-

Baroigram Portion) under Sylhet 

Road Division of Sylhet Road 

Circle, Sylhet during the year 

2010-2011. 

 

 244.28 01/02/2001 27/02/2011 30/06/2014 12/02/2014 

Construction of 22.68m 

(1í21.34m) long RCC Girder 

Bridge at 1.RPo72a (Gap No 73/1) 

of Rajnagar-Kulaura-Juri-

Baralekha-Bianibazar-Sheola-

Charkhai Road (Charkhai-Sheola-

Beanibazar-Baroigram Portion) 

under Sylhet Road Division of 

Sylhet Road Circle, Sylhet during 

the year 2010-2011 

 

 169.05 01/02/2001 21/03/2011 30/06/2014 26/06/2014 

Construction of 31.84m (30.50m) 

long PC Girder Bridge at LRP074a 

(Gap No 75/1) of Rajngar-Kulaura-

Juri-Baralekha-Bianibazar-Sheola-

Charkhai Road (Charkhai-Sheola-

Beanibazar-Baroigram Portion) 

under Sylhet Road Division of 

Sylhet Road Circle, Sylhet during 

the year 2011-2012. 

 464.03 05/09/2011 03/10/2011 31/12/2014 31/12/2014 



 

Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) as 

per bid document 

Tender/Bid/Pro

posal Cost (In 

lakh Taka) 

Tender/Bid/ Proposal Date of Completion of 

works/services & 

Supply of goods 

As per 

PP 

Contra

ct 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Construction of 19.64m (18.30m) 

long RCC Girder Bridge at 

LRPO61f (Gap No 63/1) & 

19.64m (18.30m) long RCC Girder 

Bridge at LRPO74c (Gap No 75/2) 

of Rajngar-Kulaura-Juri-

Baralekha-Bianibazar-Sheola-

Charkhai Road (Charkhai-Sheola-

Beanibazar-Baroigram Portion) 

under Sylhet Road Division of 

Sylhet Road Circle, Sylhet during 

the year 2013-2014. 

 437.00 05/08/2013 10//09/2013 15/06/2015 13/06/2015 

Construction of remaining work of 

the existing incomplete 63.055m 

PC Girder bridge including 

approach road at LRPO69a (Gap 

No 70/1)& Construction of 

approach road of 31.84m (30.50m) 

long PC Girder Bridge at 

LRPO72a (Gap No 73/1) of 

Rajnagar-Kulaura-Juri-Baralekha-

Bianibazar-Sheola-Charkhai Road 

(Charkhai-Sheola-Beanibazar-

Baroigram Portion) [R 281] under 

Sylhet Road Division of Sylhet 

Road Circle, Sylhet during the year 

2014-2015. 

 387.01 31/08/2014 28/09/2014 03/12/2015 02/12/2015 

Construction of 25.74m (í24.40m) 

long PC Girder Bridge at 

LRPO59a (Gap No 60/1) of 

Rajnagar-Kulaura-Juri-Baralekha-

Bianibazar-Sheola-Charkhai Road 

(Charkhai-Sheola-Beanibazar-

Baroigram Portion) under Sylhet 

Road Division of Sylhet Road 

Circle, Sylhet during the year 

2014-2015. 

 274.51 05/08/2013 10/09/2013 30/06/2016 29/06/2016 

 

৯। রিট: প্রকগেয Internal  External রিট ম্পাদন ম্পরকথত তথ্যারদ ররঅয এ প্রদান কযা রন। 



 

১০। প্রকে ংরিি কগকটি রস্থয রচে রনগম্ন প্রদান কযা গরা: 

  

রচএ ১: ড়গকয দরেণবাে নাভক স্থাগন রনরভ থত অযরর োি থায মতু  রচএ ২: এগপ্রাচ ড়গকয েরতগ্রস্থ োআি মার  মদগফ মাা ং 

  

রচএ ৩: রনরভ থত মতুয োি থাগযয ংরফগল রচে ৪: মতুংরগ্ন েরতগ্রস্থ যোপ্রদ কাজ 

  

রচে ৫: এগপ্রাচ ড়গকয টগার, েরতগ্রস্থ ঢার  ড়গকয রফদজ্জনক ফাঁক রচএ ৬: জরগিা নাভক স্থাগন রনরভ থত অযরর োি থায মতু  এগপ্রাচ ড়ক  

  

রচএ ৭: ফাযআগ্রাগভ রনরভ থত রর োি থায মতু রচএ ৮: রফানীফাজায গযয ফাজায ংগ ড়মকয প্রস্থকযণ  ঈন্নন 

কাজ 

 



 

১২।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবন: 

 

বযকবেত উল্পেশ্য  উল্পেশ্য জবন 

১)   পুযাতন, রু  জযাজীণ থ ৭টি মতুয রযফগতথ নতুন ৭টি 

মতু রনভ থাগণয ভােগভ চযোআ-মরা-রফানীফাজায-

ফাযআগ্রাভ ড়গকয মমাোগমাে ব্যফস্থায ভাগনান্নন 

কযা। 

১) নতুন ৭টি মতু রনভ থাগণয ভােগভ চযোআ-মরা-

রফানীফাজায-ফাযআগ্রাভ ড়গকয মমাোগমাে ব্যফস্থায 

ভাগনান্নন কযা গগছ।  

২)   রফানীফাজায গযয ফাজায ংগয ৩.৩০ রক:রভ: 

ড়ক মবগভন্ট ংস্কাগযয ভােগভ দ্রুততয  ঈন্নত 

ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা স্থান কযা। 

২)   রফানীফাজায গযয ফাজায ংগয ড়কটিগত ৩.৩০ 

রক:রভ: ড়ক মবগভন্ট ংস্কামযয ভােগভ দ্রুততয  

ঈন্নত ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা স্থারত গগছ। 

৩)  কাম থকযী  রনযাদ ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা েগড়  

মতারা। 

৩)  প্রকেটি ফাস্তফাগনয ভােগভ কাম থকযী  রনযাদ ড়ক 

মমাোগমাে ব্যফস্থা েগড় মতারা মগছ। 

৪)   ঈক্ত এরাকায অথ থ-াভারজক ফস্থা ঈন্নন কযা। ৪)  প্রকেটি ফাস্তফাগনয ভােগভ ঈক্ত এরাকা অথ থ -

াভারজক ঈন্নন ারধত গগছ। 

 

১৩। কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণ: প্রকগেয মকান কাজ ম্পূণ থ মনআ। 

 

১৪।       রযদ থনকারীন ম থগফেণ:  

 

১৪.১। রযদ থনকাগর মদো মা মম, প্রকগেয অতা চযোআ-মরা-রফানীফাজায-ফাযআগ্রাভ ড়গক ৭টি মতু (৪টি রর 

োি থায  ৩টি অযরর োি থায) রনভ থাণ কযা গগছ। এছাড়া, রফানীফাজায ফাজায ংগ ২.৪০ রক:রভ: ড়ক প্রস্থকযণ  

০.৯১৭ ড়ক ঈচুুঁকযণ ম্পন্ন কযা গগছ। 

 

১৪.২। প্রকগেয অতা রগরট ড়ক রফবাগেয অতা চযোআ-মরা-রফানীফাজায-ফাযআগ্রাভ ড়গকয দরেণবাে 

নাভক স্থাগন (গ্যা ৭৫/২) ১৯.৬৪ রভ. দীঘ থ  ১০.২৫ রভ. প্রন্থ অযরর োি থায(৫টি) মতু রনভ থাণ কযা গগছ। ঈক্ত মতুয 

একাগর্শ্থ মকান োআি মার মনআ। এছাড়া, মতুয একাগর্শ্থয যোপ্যদ মদার লাআি কগযগছ ভগভ থ মদো মা।  ঈিয 

কাকযরদা নাভক স্থাগন (গ্যা ৭৫/১) ৩১.৮৪ রভ. দীঘ থ  ১০.২৫ রভ. প্রন্থ রর োি থায(৫টি) মতু রনভ থাণ কযা গগছ। 

মতুটিয একাগর্শ্থয যোপ্রদ কাজ কযা গগছ। মতুটিয োি থাগযয াগর্শ্থয রররথন মফয গ অগছ  রতরযক্ত যি মফয গ 

অগছ। কাকযরদা নাভক স্থাগন(গ্যা ৭৩/১) ২২.৬৮ রভ.  ১০.২৫ রভ. প্রস্ত মতু রনভ থাণ কযা গগছ। ঈক্ত মতুয 

expansion joint-এয রকছু ং ঈগে অগত মদো মা।   

 

১৪.৩। ড়গকয মচংড়ীোর নাভক স্থাগন(গ্যা ৭২/১) ৩০.৫০ রভ. রর োি থায মতু রনভ থাণ কযা গমছ। এ মতুু্টিয ঈযস্থ 

মেন ভাটি দ্বাযা বযাট গগছ এফং এগপ্রাগচয যোপ্রদ কাগজয ংরফগল লাআি কগযগছ মদো মা। এ মতুটিয োি থাগযয যি 

মফয গ অগছ মদো মা। যকবাংনী নাভক স্থাগনয(গ্যা ৭০/১)  ২ স্পুানরফরি রর োি থায মতুটিয ৬২.৪২৫ রভ. দীঘ থ 

 ১০.২৫ রভ. প্রস্থ। 

  

১৪.৪। জরগিা নাভক স্থাগনয (গ্যা ৬৩/১) ১৯.৬৪ রভ. দীঘ থ  ১০.২৫ রভ. প্রস্থ অযরর োি থায মতু রনভ থাণ কযা 

গগছ। মতুটিয যোপ্রদ কাগজয ংরফগল  োআি মার  গয মেগছ ফগর রযদ থনকাগর মদো মা। এছাঢ়া, মতুটিয 



 

এগপ্রাচ ড়গকয রফদজনক ফাঁক রযররেত গগছ। এছাড়া, ফাযআগ্রাভ নাভক স্থাগন মচচযী োগরয ঈয(গ্যা ৬০/১) ২৪.৪০ 

রভ.  দীঘ থ  ১০.২৫ রভ. প্রস্থ রর োি থায মতু রনভ থাণ কযা গগছ। ঈক্ত মতুয এগপ্রাচ ড়গকয ঢার তুন্ত মফী যাো 

গগছ ফগর প্ররতভান গগছ।    

 

১৪.৫।  প্রকগেয অতা ২টি প্যাগকগজয অতা রযকাফীফাজায গযয ফাজায ংগ মভাট ৩.৩৬ রক.রভ. মবগভন্ট  

ঈন্নন কাজ ভাপ্ত গগছ। মবগভগন্ট ২০০ রভ.রভ. পুরু মফআ টাআ-১  ৫০ রভ.রভ. পুরু রিরফএ ুারযং মকা থ-এয কাজ 

কযা গগছ। ঈক্ত ড়গক ৫টি নতুন কারবাট থ রনভ থাণ কযা গগছ এফং ৪টি কারবাট থ ফরধ থতকযণ কময ৩২ ফুগট ঈন্নীত কযা 

গগছ। এছাড়া, ড়গকয রভরিান  মেণ রনভ থাণ াআন, রেন্যার, রক.রভ. মাস্ট স্থান কযা গগছ। রযদ থনকাগর 

ড়গকয মফ রকছু ংগ টগার  েতথ রযররেত গগছ, মা রফরগে মভযাভত কযা প্রগাজন। ঈক্ত ড়গকয দ্যাগর্শ্থয 

গনক ংগ ড়কফাঁগধয ঢার মথামথ অকাগয ফজা মনআ  ড়গকয রকছু ংগ sharp bending যগগছ। এছাড়া, 

প্রকগেয ররঅয-এ কর তথ্য-ঈাি মথামথবাগফ প্রদান কযা রন। 

 

১৫। অআএভআরি’য ভতাভত/সুারয: 

 

১৫.১।  প্রকেটি ৩ ফছগয ফাস্তফাগনয জন্য রনধ থারযত থাকগর প্রকৃত ফাস্তফাগন ভ মরগেগছ ৬ ফছয। থ থাৎ Time 

over-run  গগছ ১০০%। রিরর’য রেুভাোয রফযীগত এরিরগত থ থ ফযাগদ্দয স্বেতায কাযগণ এভনটি 

গগছ। বরফষ্যগত MTBF basket নুমাী প্রকে গ্রণ এফং রিরর’য কভ থরযকেনা নুাগয ফযাদ্দ প্রদান 

 প্রকগেয ফাস্তফান ম্পন্ন কযগত গফ; 

১৫.২। মথাভগ প্রকে ফাস্তফাগন জ রধদপ্তগযয দেতা  েভতা বৃরিয জন্য মথামথ ঈগদ্যাে গ্রণ কযগত গফ। 

এছাড়া, ররঅয-এ ছক নুাগয কর তথ্য-ঈাি মথামথবাগফ প্রদান কযগত গফ; 

১৫.৩। প্রকেটি ফাস্তফানকাগর রফরবন্ন মভাগদ ৮ জন কভ থকতথাগক প্রকে রযচারক রগগফ দারে প্রদান কযা গগছ। ঘন 

ঘন প্রকে রযচারক রযফতথগনয মপ্ররেগত প্রকে রযচারকেণ মথামথবাগফ প্রকে সুাযরবন  ভরনটরযং কযগত 

াগযন না। পগর প্রকগেয ফাস্তফান রফরেত ায াাার গুণেতভান রনরিত কযা ম্ভফ  না। ভন্ত্রণার 

রফলটি গুরুগেয াগথ রফগফচনা কগয বরফষ্যগত প্রকে ফাস্তফান মভাগদ একজন প্রকে রযচারক রনগাগেয রফল 

প্রগাজনী ব্যফস্থা  গ্রণ কযগফ; 

১৫.৪। প্রকগেয মতুয এগপ্রাগচয কগকটি স্থাগন রযররেত যোপ্রদ কাগজয লাআিকৃত ং জ কর্তথক রফবােী ব্যফস্থায 

ভােগভ মভযাভত কযগত গফ; 

১৫.৫।  রনরভ থত মতুগুগরায expansion joint মথামথবাগফ মভযাভত কগয ংযুক্ত ফস্থা যাোয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত 

গফ; 

১৫.৬।    মতুভগয ারযত/গয মাা োআি মারভ দ্রুত প্ররতস্থান কযগত গফ;  

১৫.৭। মতুয ঈরযবাগেয মেনভ রযস্কায-রযেন্ন যােগত গফ; 

১৫.৮। মবগভগন্টয সৃি টগার মভযাভত কযগত গফ  ড়কফাঁগধয দ্যাগর্শ্থয ঢার মথামথ অকাগয ংযেগণয জন্য 

প্রগাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ; 

১৫.৯। প্রকেটিয External রিট দ্রুত ম্পন্ন কযগত গফ; এফং 

১৫.১০। নুগেদ ১৫.১-১৫.৯ এয অগরাগক গৃীত কাম থাফরী ম্পগকথ অোভী ২ (দ্যআ) ভাগয ভগে অআএভআ রফবােগক 

ফরত কযগত গফ। 



 

গফরগোঁ-ব্র ী- োনো ড়মকর ২৬ত  দকমোদ িোর এ সুদতয়ো নিীর উির দিদ গোিমোর প্রতু (দত্রম োনী 

প্রতু) দন মোে  -ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 

 

 

১। প্রকলল্পয নাভ : গফরগোঁ-ব্র ী- োনো ড়মকর ২৬ত  দকমোদ িোর এ সুদতয়ো নিীর উির 

দিদ গোিমোর প্রতু (দত্রম োনী প্রতু) দন মোে  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৪। প্রকল্প এোকো  :  গোজীিরু প্রজোর শ্রীিরু উিমজো এব্ং  য় নদং প্রজোর গফরগোঁ 

উিমজো।  

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় :  
                                                                     
    (রক্ষ িাকায়) 

প্রাক্কভরত ফযয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ফযয় 
(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার * প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 
ফযয় (ভূর 
প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় 
(ভূর  

ফাস্তফায়নকালরয 
%) 

ভূর ১ভ 

ংলাভধত 

ভূর ১ভ ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1820.86 

(-) 

2554.82 

(-) 

২৫২৬.৯৫ 

(-) 

০১-০৭-
২০১0 ছথলক  
৩0-০৬-
২০১৩ 

০১-০৭-
২০১0 ছথলক  
৩0-০৬-
২০১৬ 

০১-০৭-২০১0 
ছথলক  

৩0-০৬-২০১৬ 

৭০৬.০৯ 

(৩৮.৭৭%) 

 

৩ ব্ছর 

(১০০%) 

প্রনোি: প্রকল্পদি ংমলোিনকোম ১ িফো এব্ং ব্যয় বৃ্দি ব্যদতমরমক ২ িফোয় ৩ ব্ছর (১০০%) প্র য়োি বৃ্দি করো য়।  

 

৬।  প্রভক্ষণ: প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও দফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

 

৭।  প্রকলল্পয েভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) : 
(Figure in Lac Taka) 

Items of Work 

(as per DPP) 

Unit Target (as per DPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 

ভূদ  দিগ্রে  ঃঘঃদ ঃ 3.84 860.04 3.84 860.04 

িতূম কোজ       

এযমপ্রোচ ড়মকর  োদির কোজ  ঃঘঃদ ঃ 1.88 159.87 2.60 159.87 

োমফমদং প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোে  ব্ঃদ ঃ 0.70 92.11 0.70 92.11 

দিদ গোিমোর প্রতু দন মোন-1দি  দ ঃ 129.86 1037.75 129.86 1037.75 

অরদদ কোভোিম দন মোে-1দি  দ ঃ 10.00 80.00 10.00 80.00 

নিী লোন (দদ ব্লক দজ 

প্রিিিোআ)  

     



 

Items of Work 

(as per DPP) 

Unit Target (as per DPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 

ব্ো  তীর  দ ঃ 3666.67 154.00 3666.67 154.00 

িোন তীর  দ ঃ 3142.86 132.00 3142.86 132.00 

দব্দব্ি ব্যয়       

প্রজনোমর এডি োআি প্রফদদদি  প্রেোক  প্রেোক  12.00 প্রেোক  11.18 

দফদজকযো কদডিমজদি (2%) প্রেোক  প্রেোক  27.05 প্রেোক   

প্রোআজ কদডিমজদি (2%) প্রেোক  প্রেোক   প্রেোক   

ব্মম োি= 2554.82  2526.95 

 
 

৮। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Mr. Md. Arifur Rahman 

Addl. Chief Engr.  

 Dhaka Road Zone, Dhaka.  

- হ্োঁ 11/02/2010 প্রেমক 21/08/2011 

2.  Mr. Md. Shahabuddin Khan  

Addl. Chief Engr.  

 Dhaka Road Zone, Dhaka. 

- হ্োঁ 21/08/2011 প্রেমক 23/07/2014 

3.  Mr. Sha Mohammad Musa  

Addl. Chief Engr.  

 Dhaka Road Zone, Dhaka. 

- হ্োঁ 23/07/2014 প্রেমক 15/11/2015 

4.  Mr. Md. Sabuj Uddin Khan  

Addl. Chief Engr.  

 Dhaka Road Zone, Dhaka. 

- হ্োঁ 15/11/2015 প্রেমক প্রকল্প  োপ্ত 

িযমন্ত।  

  
 
উলযাক্ত ছক মযালরাচনায় ছদখ্া মায়, অলরাচয প্রকলল্প ছভাি 4 জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। 

তাাঁলদয গড়  ছভয়াদকার ১ ফছয ৬ ভা। প্রকল্পভি ০৩ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এয 

প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ০৬ (ছয়) ফছয থযাৎ প্রকল্পভিয ভূর নুলভাভদত ছভয়ালদয তরুনায় ছভয়াদ ফৃভি ছলয়লছ ০৩ 

(ভতন) ফছয (১০০%)।  
 

৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

৯.১  গাড়ী/রান্সলািয ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/রান্সলািয ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/রান্সলািয ক্রয় কযা 

য়ভন। 

৯.২ ণয, কাময ও ছফা ক্রয়ঃ (ণয ও কাময ২০০.০০ রক্ষ িাকায উলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ িাকায উলয) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তলথযয ভফস্তাভযত নুলেদ ১১.৪ এ ফণযনা কযা লয়লছ।  



 

১০।  ভভঅয এ উলেভখ্ত ফযাে ও গ্রগভতঃ                                                                  

(রক্ষ িাকায়) 

থযফছয ফযলল অযভিভভ’য  
রক্ষযভাো 

এভিভ/অযএভিভ 
ফযাে 

ফভুভক্ত ফযয় ব্রোমদ্দর 

দব্িরীমত 

গ্রগদত (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০১০-১১ 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 

২০১১-১২ 450.00 450.00 450.00 450.00 100.00 

২০১২-১৩ 525.00 525.00 525.00 525.00 100.00 

২০১৩-১৪ 125.00 125.00 125.00 125.00 100.00 

২০১৪-১৫ 1262.21 920.00 920.00 920.00 100.00 

২০১৫-১৬ ১৮২.৬১ 496.95 496.95 496.95 100.00 

ছভাি= ২৫৫৪.৮২ 2526.95 2526.95 2526.95 - 

 

১১।  কাজ ম্পূণয থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১২। াধাযণ মযলফক্ষণ: 

 

১২.১ প্রকলল্পয িবূভভ ও  উলেশ্য:  গফরগোঁ-ব্র ী- োনো ড়কদি একদি অঞ্চদক  োড়ক। ড়কদির ২৬ত  দক: 

দ িোমর সুদতয়ো নো ক নিী অপ্রছ যো গোজীিরু   য় নদং প্রজোর  োমঝ ব্দস্থত। গফরগোঁ-ব্র ী- োনো ড়ক 

দন মোে প্রকল্পদি জুন ২০০৭ োম  োপ্ত য় এব্ং অমোচয প্রতুদি এ প্রকমল্পর অতোয় ন্তভুমি দছ। দকন্তু প্রতুর 

দিজোআন প্রেয়ন  িরিত্র প্রদক্রয়োকরমে দব্মের কোরমে প্রতুদি দন মোে করো তখন ম্ভব্ য়দন। প্রতুদি দনদ মত নো 

য়োয় গফরগোঁ এব্ং গোজীিমুরর  মিয রোদর ড়ক প্রযোগোমযোগ স্থোদিত য়দন। ফম প্রকল্প এোকোর জনগে 

ড়কদি যেোযেভোমব্ ব্যব্োর করমত িোরদছ নো। এ দব্মব্চনোয় প্রতুদি দন মোমের মক্ষয অমোচয প্রকল্পদি ব্োস্তব্োয়মনর 

জন্য গ্রে করো য়। 

 

 উমদ্দশ্য: প্রকপ্রল্পর  ূ উমদ্দশ্য মো গফরগোঁ-ব্র ী- োনো ড়মকর ২৬ত  দকমোদ িোমর ব্দস্থত সুদতয়ো নিীর 

উির ১২৯.৮৬ দ িোর িীঘম দিদ গোিমোর প্রতু দন মোমের  োিযম  গোজীিরু প্রজোর শ্রীিরু উিমজো   য় নদং প্রজোর 

গফরগোঁ উিমজোমক ংযুি করো। 
 
১২.২ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধনঃ 

(ক্ িোকোয়) 

 প্র য়োিকো প্রোক্কদত ব্যয় 

 ূ ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৩ মযন্ত ১৮২০.৮৬ 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ১ভ ফায  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৪ মযন্ত - 

১  ংমলোিন  ০১/০৭/২০১০ লত ৩১/১২/২০১৫ মযন্ত ২৩৫৪.৭৮ 

ব্মমল দব্মল ংমলোিন  ০১/০৭/২০১০ লত ৩১/১২/২০১৫ মযন্ত ২৫৫৪.৮২ 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ২য় ফায ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৬ মযন্ত - 
 
   



 

১২.৩ াভফযক অভথযক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জনু, ২০১৬ মযন্ত ক্রভুভিত অভথযক গ্রগভত লয়লছ 

২৫২৬.৯৫ রক্ষ িাকা মা নুলভাভদত ফযয় ২৫৫৪.৮২ রক্ষ িাকায ৯৯%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত 

প্রকলল্পয ১০০% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৬)।  
 
১২.৪ িরিত্র ংক্রোন্ত তেয: নুম োদিত অরদিদিদিমত ৩দি িযোমকমজর  োিযম  প্রমকল্পর প্রভৌত কোজ ব্োস্তব্োয়মনর ংস্থোন 

রোখো য়। দকন্তু দিদঅর এ প্রোপ্ত তেযোনুযোয়ী অমোচয প্রকমল্প ২দি িযোমকমজর অতোয় িরিত্র অব্োনিবূ্মক দেকোিোর 

দনময়োগ করো য় যো দনম্নরূি:  

 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -প্রোক্কদত ব্যয় 

-কোযমোমিলকৃত 

 ূয 

-িরিত্র অব্োমনর 

তোদরখ 

-কোযমোমিল প্রিোন 

-কোজ রৄরুর তোদরখ 

-কোজ  োদপ্তর তোদরখ  

  গ্রগদত  দেকোিোরী প্রদতষ্ঠোন  

িযোমকজ নং-১  

 

 

 

construction of 129.51 

Meter Long PC Girder 

Bridge (Trimohoni 

Bridge) over the river 

Sutia at 26
th

 Km. of  

Gafforgaon Bromi-

Mawana Road (R-314) 

under gazipur road 

division    

১৩৫৮.৫১ 
1358.51 

 

 

28/12/2010 

০৮/০৬/২০১১ 
28/02/2013 

28/02/2013 

 

 

১০০% RBL-GEC 

JV, 55/West 

Panthapath, 

Sheltech 

Tower, 

Dhaka.  

িযোমকজ নং-২  

 Construction of double 

vent 2×4.00m clear 

length and 6.00m clear 

Height  RCC box under 

Pass 650.00 m 

Approach road with 

protective work at 26th 

Km. of Gafforgaon-

Bromi-Mawna Road 

(R-314) under Gazipur 

road Division.  

৭০৪.৩২ 

641.71 

 

11/03/2015 

১০/০৫/২০১৫ 

৩০/০৬/২০১৬ 

২৮/০৬/২০১৬ 

১০০% দব্ব ব্ন্ধ ু

আডিোরন্যোলনো, 

োউজ-৫০, প্ররোি-

৯/এ, িোন দডি, 

ঢোকো।  

   
 
 
 প্রকলল্পয অওতায় ১২৯.৫১ ভভিায দীঘয ভভ গািযায ছতু ভনভযালণয জন্য ০৮/০৬/২০১১ তাভযলখ্ কামযালদ ছদয়া 

য়। কাজভি ০৭/১২/২০১২ তাভযলখ্ ভাভপ্তয তাভযখ্ ভনধযাভযত কযা য়। ভকন্তু ংলমাগ ড়লকয জন্য প্রলয়াজনীয় 

বূভভ ভধগ্রলণ ভফরভিত ওয়ায় ভিকাদায ভূর ছতুয কাজ ভাপ্ত কলয ফযাভত চায়। ভিকাদাযলক ফযাভত প্রদান 

কযায য ংলমাগ ড়ক ভনভযালণয রলক্ষয ুনযায় দযে প্রভক্রয়াকযণ কলয ভফশ্বফন্ধ ুআন্িাযন্যানার ছক 

১০/০৫/২০১৫ তাভযলখ্ কামযালদ ছদয়া য়।  
 



 

১৩। প্রকল্প ভযদযনঃ গত ০৩/০৮/২০১৭ তাভযলখ্ অআএভআভি’য উ-ভযচারক জনাফ জয়নার ছভাো কতৃযক প্রকল্পভি 

লযজভভন ভযদযন কযা য়। ভযদযনকালর ড়ক ভফবালগয উ-ভফবাগীয় প্রলকৌরী উভস্থত ভছলরন। ভযদযন 

মযলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 
  

১৩.১ ভূদ  দিগ্রে: ব্মমল নুম োদিত অরদিদিদি নুোমর প্রকমল্পর িীমন ৩.৮৪ প্রক্টর ভূদ  দিগ্রে ব্োব্ি 

৬৬০.০০ ক্ষ িোকো ব্যময়র ক্ষয োত্রো  দনিমোরে করো য়। িরব্তমীমত  ভূদ র  ূয বৃ্দি িোয়োয় গত ১১ প্রফব্রুয়োদর 

২০১৫ তোদরমখ এ মঙ্গর ক্ষয োত্রো ৮৬০.০৪ ক্ষ িোকোয় বৃ্দিিবূ্মক দিদিদি’র দব্মল ংমলোিনী ড়ক িদরব্ন  

 োড়ক দব্ভোগ কতৃমক নুম োিন করো য়। উি ৮৬০.০৪ ক্ষ িোকো ব্যয়িবূ্মক  ভূদ  দিগ্রে মঙ্গর  ুিয় কোজ 

ম্পন্ন করো ময়মছ। িদরিলমমন জোনো যোয়, ব্রীপ্রজর ংমযোগ ড়মক জদ  দিগ্রে করো ময়মছ। প্রিখো যোয়, ব্রীমজর 

উভয় দিমক ংমযোগ ড়ক দন মোে করো ময়মছ।  

  

১৩.২ এযোমপ্রোচ ড়মক  োদির কোজ:  নুম োদিত অরদিদিদি নুযোয়ী প্রতুর উভয় প্রোমন্ত েমোৎ ব্র ী প্রোমন্ত ২৫০ দ : এমপ্রোচ 

ড়ক এব্ং গফরগোঁ প্রোমন্তর ৪০০দ : এমপ্রোচ ড়প্রকর  োদি ভরোমির কোজ  ম্পন্ন করো ময়মছ। এমপ্রোচ ড়মক ১.৮৮ 

ঃঘঃদ ঃ  োদির কোজ দনিমোদরত েোকম প্রময়োজনীয়তোর দনরীমখ ২.৬০ ঃঘঃদ ঃ  োদির কোজ করো ময়মছ। এ কোমজর 

জন্য ১৫৯.৮৭ ক্ষ িোকো দনিমোদরত দছ। দিদঅর নুযোয়ী উি িোকোয় ২.৬০ ক্ষ ঘন দ িোর  োদি দ্বোরো এযোমপ্রোচ 

ড়মকর কোজ ম্পন্ন করো ময়মছ।   িদরিলমন কোম প্রিখো যোয়, প্রতুর উভয় প্রোমন্ত ংমযোগ ড়মক  োদির কোজ করো 

ময়মছ এব্ং তোর ির প্রিভম ডি দন মোে করো ময়মছ।  

  

দচত্র-১: প্রতুর গফরগোঁ প্রোমন্ত দনদ মত এযোমপ্রোচ ড়ক  দচত্র-২:  গফরগোঁ প্রোমন্ত এযোমপ্রোচ ড়মকর প্রিভম ডির 

িরুুত্ব িরীক্ষো  
 

১৩.৩ প্রেদিব্ প্রিভম ডি : নুম োদিত অরদিদিদি নুযোয়ী ০.৭০ দকঃদ ঃ োমফমদং প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোমের জন্য 

৯২.১১ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী ০.৭০ দকঃদ ঃ োমফমদং প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোমের 

৯২.১১ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ। িদরিলনকোম প্রিখো যোয়, প্রতুর গফরগোঁ প্রোমন্ত ২৫০  দ িোর এব্ং ব্র ী প্রোমন্ত 

৪৫০ দ িোর ংমযোগ ড়মক প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোে করো ময়মছ। ব্রীমজর গফরগোঁ প্রোমন্ত ংমযোগ ড়মকর 

প্রচআমনজ ২০০+০০ দক:দ : এ প্রিভম মডির িরুুত্ব িরীক্ষো কমর Base Type-1 এর িরুুত্ব ১৫২ দ ঃদ ঃ  কোমিমদিং 



 

এর িরুুত্ব ৫০ দ ঃদ ঃ িোয়ো যোয়। দিদিদিমত প্রিত্ত দিজোআমন Base Type-1 এর িরুুত্ব ১৫০ দ ঃদ ঃ  কোমিমদিং 

এর িরুুত্ব ৫০ দ ঃদ ঃ উমেখ করো ময়মছ।  প্রেদিব্ প্রিভম মডির দকছু ংল কোিো  োদিমত প্রঢমক দগময়মছ।  

 

  

দচত্র-৩  ৪: প্রতুর ব্র ী প্রোমন্ত দনদ মত এযোমপ্রোচ ড়ক 

 

১৩.৪ দিদ গোিমোর প্রতু দন মোে :  নুম োদিত অরদিদিদি নুযোয়ী ১২৯.৮৬ দ িোর িীঘম একদি দিদ গোিমোর প্রতু দন মোমের 

জন্য ১০৩৭.৭৫ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়।  দিদঅর নুযোয়ী ১২৯.৫১ দ িোর দিদ গোিমোর প্রতুর জন্য 

১০৩৭.৭৫ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ। িদরিলমনকোম প্রিখো যোয়, দিদ গোিমোর প্রতুদি দন মোে করো ময়মছ।  প্রতুমত 

০৩ (দতন)দি স্প্যোন রময়মছ যোর প্রদতদির তিঘময ৪২.৬৮ দ িোর। প্রদতদি স্প্যোমন ৫দি কমর গোিমোর অমছ এব্ং ক্র 

গোিমোমরর ংখযো ২০দি।  

  

দচত্র-৫: দনদ মত দিদ গোিমোর প্রতু   দচত্র-৬: দনদ মত দিদ গোিমোর প্রতুর এব্োিম ডি 

   

িদরিলমনকোম প্রতুদির প্ররদং এর গোত্র Rough প্রিখমত িোয়ো যোয়। ব্রীমজর গোজীিরু প্রোমন্তর ংমযোগ ড়মকর ০২ 

(রৃআ) প্রমনর  মিয ০১ (এক) প্রন প্রোয় িমুরোিোআ দএনদজ/মিো-দরিো এব্ং প্রিোকোনিোি িখ কমর প্ররমখমছ। ফম এ 

স্থোপ্রন রৃঘমিনো ঘিোর অলংকো রময়মছ। ব্রীজদির  য় নদং প্রোমন্তর ংমযোগ ড়মক তীক্ষ্ণ ব্োঁক রময়মছ। ব্রীজ মত উভয় 

প্রোমন্ত ংমযোগ ড়মকর প্রলোি তুনো ূক (৩% এর) প্রব্লী ব্ম প্রতীয় োন য়। 



 

  

দচত্র-৭: প্রতুর ংমযোগ ড়মকর প্রলোি দচত্র-৮: প্রতুর প্ররদং  রআগোিম। 

 

  ব্রীমজর প্ররদং, রআ গোিম আতযোদি Chamfering করো য়দন। এগুমো Chamfering করো ম ব্রীমজর  নৃতো  

প্রৌন্দযম অমরো বৃ্দি প্রিমতো। ব্রীমজর ব্োআমরর দিমকর গোিমোমর কময়কদি কোে এব্ং দিমনর লোিোর অিমক েোকমত প্রিখো 

যোয়।  

 

১৩.৫ অরদদ কোভোিম দন মোে: নুম োদিত অরদিদিদি নুযোয়ী সুদতয়ো নিীর গফরগোঁ প্রোমন্ত ১০ দ : িীঘম ১দি অরদদ 

কোভোিম (অডিোর িো) দন মোমের জন্য ৮০.০০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়।  দিদঅর নুযোয়ী ১০ দ িোর তিঘময 

দব্দলষ্ট  ১দি কোভোিম দন মোে করো ময়মছ এব্ং এ জন্য ৮০.০০ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ। িদরিলমনকোম প্রিখো যোয়, 

অডিোর িোদির দনচ দিময় গোড়ী চোচ করমছ। অরদদ কোভোমিমর অিোত িদৃষ্টমত ভমো ব্ম  মন য়। এ প্রমঙ্গ 

উমেখয, প্রতুর ংমযোগ ড়মকর কোজ চ োন ব্স্থোয়, স্থোনীয় জনগে ব্র ী প্রোমন্ত অমরকদি Underpass দন মোমের 

িোব্ীমত  োনব্ব্ন্ধন কমর এব্ং এিো দন মোমের দিোন্ত গ্রে নো করো িযমন্ত চ োন কোজ ব্ন্ধ রোখো য়। িরব্তমীমত 

দব্ভোগীয় প্র রো ত ক মদূচর অতোয় ব্র মী প্রোমন্ত ১দি Underpass দন মোমের দিোন্ত গ্রে করো য়। এমত প্রকল্প 

ব্োস্তব্োয়মন দব্ে য় এব্ং প্রকমল্পর প্র য়োি বৃ্দির প্রময়োজন য়। 

 

  

দচত্র-৯: গফরগোঁ প্রোমন্ত দনদ মত অডিোরিো দচত্র-১০: ব্র ী প্রোমন্ত দনদ মত অডিোরিো 

 

১৩.৬  নিী লোন কোজ: নুম োদিত অরদিদিদি নুযোয়ী ৩৬৬৬.৬৭ দ িোর নিীর ব্ো  তীর লোমনর জন্য ১৫৪.০০ ক্ষ 

িোকো এব্ং ৩১৪২.৮৬ দ িোর নিীর িোন তীর রক্ষোর জন্য ১৩২.০০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়।   দিদঅর নুযোয়ী 

নিীর উভয় তীর লোমনর জন্য মূ্পেম েম ব্যয় করো ময়মছ। ব্রীমজর  য় নদং প্রোমন্তর রক্ষোপ্রি কোমজর দকছু দদ 

ব্লক অগো ময় প্রগমছ। এছোড়ো দকছু দদ ব্লক দম দডিং করো প্রময়োজন। রক্ষোপ্রি কোমজ দদ ব্লমকর িোলোিোদল ংখয 

গোআি প্রিোি স্থোিন করো ময়মছ এব্ং তোমত রং করো ময়মছ। ফম ব্রীজদি নোন্দদনক ময়মছ। 



 

 

  

দচত্র-১১ : গফরগোঁ প্রোমন্ত নিীলোন কোজ দচত্র-১২: ব্র মী প্রোমন্তর প্রতুর রক্ষোপ্রি কোজ  

 

১৩.৭ প্রজনোমর এডি োআি প্রফদদদি: নুম োদিত অরদিদিদি নুযোয়ী প্রজনোমর এডি োআি প্রফদদদি খোমত ১২.০০ 

ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী এ খোমত ১১.১৮ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ।  

 

১৪।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

গফরগোঁ-ব্র ী- োনো ড়মকর ২৬ত  দকমোদ িোমর 

ব্দস্থত সুদতয়ো নিীর উির ১২৯.৮৬ দ িোর িীঘম দিদ 

গোিমোর প্রতু দন মোমের  োিযম  গোজীিরু প্রজোর শ্রীিরু 

উিমজো   য় নদং প্রজোর গফরগোঁ উিমজোমক 

ংযুি করো। 

গফরগোঁ-ব্র ী- োনো ড়মকর ২৬ত  দকমোদ িোমর ব্দস্থত 

সুদতয়ো নিীর উির ১২৯.৮৬ দ িোর িীঘম দিদ গোিমোর প্রতু 

দন মোমের ফম  গোজীিরু প্রজোর শ্রীিরু উিমজো  

 য় নদং প্রজোর গফরগোঁ উিমজো ংযুি ময়মছ।  

 
 

১৫। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ।  

১৬।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন থয ফযাে ও ভয় ফৃভি ফযভতত উলেখ্লমাগয ন্য ছকান ভস্া 

ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৭। যাজস্ব খ্ালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খ্ালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয মযালরাচনায় ছদখ্া মায় প্রকল্পভিয ছকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কতৃযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয ূলফয প্রকল্পভিয External 

Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

১৯।  মযলফক্ষণ:  

১৯.১ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ভরূ নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ফযয় লয়লছ ৩ ফছয (১০০%)।  

১৯.২ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৬ ফছলয ০৪ (চায) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। থযাৎ গলড় ১ (এক) ফছয 

৬ (ছয়) ভাল একফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন লয়লছ।  

১৯.২ প্রতুদির প্ররদং এর গোত্র Rough প্রিখমত িোয়ো যোয়; 



 

১৯.৩ প্রতুর গোজীিরু প্রোমন্তর ংমযোগ ড়মকর ০২ (রৃআ) প্রমনর  মিয ০১ (এক) প্রন প্রোয় িমুরোিোআ দএনদজ/মিো-দরিো 

এব্ং প্রিোকোনিোি িখ কমর প্ররমখমছ। ফম এ স্থোমন রৃঘমিনো ঘিোর অলংকো রময়মছ; 

১৯.৪ প্রতুর  য় নদং প্রোমন্তর ংমযোগ ড়মক তীক্ষ্ণ ব্োঁক রময়মছ। এছোড়ো প্রতুর উভয় প্রোমন্তর ংমযোগ ড়মকর প্রলোি 

তুনো ূক (৩% এর) প্রব্লী ব্ম প্রতীয় োন য়; 

১৯.৫ প্রতুর প্ররদং, রআ গোিম আতযোদি Chamfering করো য়দন। এগুমো Chamfering  করো ম ব্রীমজর  নৃতো  

প্রৌন্দযম অমরো বৃ্দি প্রিমতো; 

১৯.৬ প্রতুর ব্োআমরর দিমকর গোিমোমর কময়কদি কোে এব্ং দিমনর লোিোর অিমক েোকমত প্রিখো যোয়; 

১৯.৭ ব্রীমজর  য় নদং প্রোমন্তর রক্ষোপ্রি কোমজর দকছু দদ ব্লক অগো ময় প্রগমছ এব্ং দকছু দদ ব্লক দম দডিং করো য়দন, 

ফম দদ ব্লক ূ অমরো অগো ময় যোয়োর অলংকো রময়মছ। 

 

২০।  ভতাভত/সুাভযঃ 
  
২০.১ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ভরূ নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ফযয় লয়লছ ৩ ফছয (১০০%)। ভিভভ ’য 

রক্ষযভাোয ভফযীলত এভিভলত থয ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনভি লয় তাকলত ালয। এভভিভফএপ ভন্ত্রণারয় 

ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত Basket নুযোয়ী প্রকল্প গ্রে করমব্ এব্ং দিদিদির 

অমোমক ব্রোদ্দ দনদিত করমব্; 

২০.২ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৬ ফছলয ০৪ (চায) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। থযাৎ গলড় ১ (এক) ফছয 

৬ (ছয়) ভাল একফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প 

ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনিভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায 

াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়ভি গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয  ভদব্ষ্যমত 

গৃীতব্য প্রকমল্প প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোীন  ময়র জন্য একজন প্রকল্প িদরচোক দনময়োমগর  প্রলয়াজনীয় উলদযাগ গ্রণ 

কযলফ); 

২০.২ প্রতুদির প্ররদং এর Rough ংল দব্ভোগীয় প্র রো মতর  য়  োন করো প্রযমত িোমর; 

২০.৩ রৃঘমিনো এড়োমনোর মক্ষয প্রতুর গোজীিরু প্রোমন্তর ংপ্রযোগ ড়মকর দএনদজ/মিো-দরিো এব্ং প্রিোকোনিোি দ্বোরো িখ 

য়ো ০১ (এক) প্রন খোদ করোর ব্যব্স্থো গ্রে করমত মব্; 

২০.৪ প্রতুর  য় নদং প্রোমন্তর ংমযোগ ড়মক তীক্ষ্ণ ব্োঁক এব্ং প্রতুর উভয় প্রোমন্তর ংমযোগ ড়মকর প্রলোি যেোযে অমছ 

দকনো তো িরীক্ষো কমর প্রিখমত মব্ এব্ং ভদব্ষ্যমত প্রতু দন মোেকোম ংমযোগ ড়মকর ব্োঁক রীকরে এব্ং এর প্রলোি 

যেোযে  োত্রোয় রোখোর ব্যব্স্থো গ্রে করমত মব্।   

২০.৫ প্রতুর  নৃতো  প্রৌন্দযম অমরো বৃ্দির মক্ষয প্ররদং  রআ গোিম Chamfering করো প্রযমত িোমর; 

২০.৬ প্রতুর ব্োআমরর দিমকর গোিমোমর অিমক েোকো কোে এব্ং দিমনর লোিোর িোরমের ব্যব্স্থো গ্রে করমত মব্; 

২০.৭ ব্রীমজর  য় নদং প্রোমন্তর অগো ময় যোয়ো দদ ব্লক ূ িনু:স্থোিন এব্ং প্রয ক দদ ব্লমক দম দডিং করো য়দন 

তোর দম দডিং এর ব্যব্স্থো গ্রে করমত মব্। 

২০.৮ ভাপ্ত প্রকল্পভিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ; এফং 

২০.৯ নুলেদ ১৮.১ লত ১৮.৮ এয ভফললয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধয অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 

 



 

যাভীর ফাজায ংগমাে মকাটারীাড়া (যাধােি)-দরেণ িাায ড়ক ঈন্নন  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

 

১। প্রকলল্পয নাভ : রো লী ব্োজোর ংমযোগ প্রকোিোীিোড়ো (রোিোগঞ্জ)-িদক্ষে িোোর ড়ক 

উন্নয়ন  

২। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ :  ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৪। প্রকল্প এরাকা  : প্রগোিোগঞ্জ প্রজো।    

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় :  
                                                                                                                  
    (রক্ষ িাকায়) 

প্রাক্কভরত ফযয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ফযয় 
(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

দতক্রোন্ত 

ফযয় (ভূর 
প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

দতক্রোন্ত ভয় 
(ভূর  

ফাস্তফায়নকালরয 
%) 

ভূর ১ভ 

ংলাভধত 

ভূর ১ভ ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৮১৭.১৭ 

(-) 

 (-) ৩৬৯০.০০ ০১-১২-
২০১০ 
ছথলক  

৩০-০৬-
২০১৩ 

- ০১-১২-২০১০ 
ছথলক  

৩০-০৬-
২০১৬ 

(-)  

৫১২৭.১৭ 

(৫৮.১৪%) 

৩ ব্ছর  
(১৬৬.৬১%) 

   

প্রনোি: ব্যয় বৃ্দদ্দ ব্যদতমরমক ব্োস্তব্োয়ন প্র য়োি ৩০-০৬-২০১৬ িযমন্ত দতন িফোয় বৃ্দি করো য়। এছোড়ো  ূ নুম োদিত ব্যময়র 

তুনোয় প্রকতৃ ব্যয় ৩৬৯০.০০ ক্ষ িোকো (৫৮.১৪%) ক  ব্যয় য়।  

 

৬। প্রকলল্পয িবূভভ ও উলেশ্য:  

৬.১ িবূভভ:  রো লী ব্োজোর ংমযোগ ২৬.১৫  দকঃদ ঃ িীঘম প্রকোিোীিোড়ো (রোিোগঞ্জ)- িদক্ষে িোোর ড়কদি একদি 

গুরুত্বিেূম ড়ক। ড়কদির  োিযম  প্রকোিোীিোড়ো  কোদকদন উিমজোর  মিয স্বল্পত  রৃরমত্ব প্রযোগোমযোগ ব্যব্স্থো 

প্রদতষ্ঠো িোবমব্তমী প্রগৌরনিী এব্ং অজগঝড়ো উিমজোর োমে ড়ক প্রযোগোমযোগ ব্যব্স্থোর উন্নদত ঘিমব্। এছোড়ো এ 

ড়মকর িোমল দতনদি নো করো কমজ মনক দব্িযোয়,  োদ্রোো, োিব্োজোর ব্দস্থত। ড়কদির উন্নয়ন করো ম 

ত্র এোকোর দলক্ষো, স্বোস্থয  কৃদ ব্যব্স্থোর প্রভূত উন্নদত োদিত মব্।  

 ড়কভিয  ছভাি দদঘযয ২৬.১৫ ভকঃভভঃ। এয ভলধয ১৬.৩৫ ভকঃভভঃ ড়ক এরভজআভি ’য ভাভরকানাধীন, ৪.৩ ভকঃভভঃ 

গ্রাভীন ড়ক এফং ৫.৫ ভকঃভভঃ কাাঁচা ড়ক। ড়কভি ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয অওতায় উন্নয়লনয ভফললয় 

এরভজআভি নাভি প্রদান কলযলছ।  

 

৬.২ উলেশ্য:  প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা- 

 ছকািারীাড়া-যাজজয ২৮.৫০ ভকঃভভঃ ছজরা ড়কলক অিভরক ভাড়কভালন উন্নীতকযণূফযক উন্নত এফং ভনযাদ 

ড়ক ছমাগালমাগ স্থালনয ভাধযলভ প্রকল্প এরাকায জনগলণয অথয-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন।  
 



 

 
৭। প্রকলল্পয ভূর কাজ: 
 ভূদ  দিগ্রে- ১৮.৫৩ প্রক্টর  

 ড়ক ব্োঁি প্রলস্তকরে/উঁচকুরে-৩.২৫ ঃঘঃদ ঃ  

 প্রেদিব্ প্রিভম ডি নতুন দন মোে-১.৮২ দকঃদ ঃ 

 প্রেদিব্ প্রিভম ডি   জবু্তীকরে (৫.৫০ দ িোর চড়ো)-৬.৪২৮ দকঃদ ঃ  

 প্রেদিব্ প্রিভম ডি  জবু্তীকরে (৩.৭০ দ িোর চোড়ো)-৩৬.২৭৭ দকঃদ ঃ 

 প্রেদিব্ প্রিভম ডি  জবু্তীকরে (৩.৫০ দ িোর চোড়ো)-৬.২৭৭ দকঃদ ঃ  

 প্রেদিব্ প্রিভম ডি  চোড়োকরে- (২০.৯০ দ িোর চোড়ো)- ৮.৩৮৯  দকঃদ ঃ  

 প্রেদিব্ প্রিভম ডি  চোড়োকরে- (২১.০০ দ িোর চোড়ো)- ৮.৩৮৯  দকঃদ ঃ  

 োিমমোল্ডোর-১৬.৬৩৭ দকঃদ ঃ 

 োমফমদং (দিদব্এ)- ১৬.৬৩৭ দকঃদ ঃ 

 অরদদ দব্রজ দন মোে- ২৩৬.০০ দ িোর/৮দি 

 অরদদ কোভোিম দন মোে- ৪০.০০ দ িোর/৬দি  

 অরদদ িযোোোআদিং-৩৪০০.০০ দ িোর  

 কংদক্রি প্রলোি প্রমিকলন-২৪০০.০০ ব্ঃদ ঃ 

 গোআি প্রিোষ্ট-২৫০০ দি  

 

৮।  ভভঅয নুালয প্রকলল্পয েভবভিক ফাস্তফায়ন: 
(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

109.  Suvery & Design  L.S  10.00  10.00 

110.  Land Acquisition  Hector 40.04 1000.98 2.80 81.53 

111.  New Construction of 

Road Embankment  

L.Cum 5.01 752.08 1.98 430.86 

112.  Widening & Risising of 

Embankment 

L.Cum 5.01 752.08 1.98 430.86 

113.  New Construction of 

Pavement  

Km.  9.63 796.95 1.85 167.87 

114.  Re-Construction of 

Pavement  

Km. 3.71 294.81 3.12 264.30 

115.  Strengthening of 

Pavement  

Km.  12.09 316.56 12.08 305.05 

116.  Widening (Existing brick 

pavement) 

Km. 1.75 40.27 - - 

117.   Widening (Existing 

Pavement)  

Km. 10.34 262.27 10.34 262.07 

118.  Surfacing (DBS & Seal 

Coat)  

Km.  25.43 798.53 14.90 597.50 

119.  Construction of RCC Meter  255.00 2295.00 80.78 933.60 



 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

Bridge  

120.  Construction of RCC 

Box Culvert  

Meter  106.00 742.00 42.00 317.94 

121.  Construction of RCC 

Regulator  

Nos.  1.00 125.00 - - 

122.  Construction of RCC 

Box sluice  

No. 150.00 3 - - 

123.  RCC Palisading  Meter 2945.00 117.80 2445 97.80 

124.  Guide Post  Nos. 3000 90.00 1050.00 31.50 

125.  Drain  Meter  500 22.50 300 13.50 

126.  Retaining wall  Meter  896.70 166.95   

127.  Installation of Sign-

Signal, Km Post  

L.S  L.S  15.00 L.S  5.00 

128.  Road Marking  Sqm. 2488.20 21.10 1400.00 10.00 

129.  Utility Shifting  Nos  50 7.50   

130.  Maintenance During 

Construction  

L.S  L.S  10.00   

131.  Physical Contingency 

(2%) 

- - 167.95   

132.  Price Contingency (3%) - - 251.92   

 Total=   8817.17  3690.00 

 
 
৯। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

62.  Md. Sorabuddin Mia  

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- হ্োঁ ০৭/০৩/২০১১-২৬/০৯/২০১১ 

63.   Md. Abdus Salam  

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- হ্োঁ ২৬/০৯/২০১১-০৮/০২/২০১২ 

64.  Md. Abul Kashem Bhuiyan  

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- হ্োঁ ০৮/০২/২০১২-১২/০৭/২০১৫ 

65.  Quazi Mohammad Ali 

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- হ্োঁ ১২/০৭/২০১৫-০৭/০২/২০১৬ 



 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

66.  Md. Habibur Rahman  

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- হ্োঁ ০৭/০২/২০১৬- প্রকল্প ো োদপ্ত িযমন্ত  

  

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

 ণয, কাময ও ছফা ক্রয়ঃ (ণয ও কাময ২০০.০০ রক্ষ িাকায উলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ িাকায উলয) 

প্রকলল্পয নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী ভূর ূতয কাজ 3দি যালকলজয ভাধযলভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ভছর। ভভঅয এ  

উলেভখ্ত তথযানুমায়ী 3দি িযোমকমজর অতোয় িতূম কোজ ম্পোিন করো ময়মছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথয ভনম্নরু: 

 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -প্রোক্কদত ব্যয় 

-কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
-প্রিত্ত দব্ 

-িরিত্র অব্োমনর 
তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

 ন্তব্য 

িযোমকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

Improvement of Kotalipara 

(Radhagonj)- South Dasar Road at 

Ch. 0+000 to Ch. 4+300 under 

Gopalgonj Road Division during 

the year 2014-2015.  

৭০৯.২২ 

৫৬৭.৫৮ 

২১/১২/২০১৪ 

১৯/০২/২০১৫ 

১৮/০৫/২০১৬ 

 

 

িযোমকজ নং-২ 

 Improvement of Kotalipara 

(Radhagonj)- South Dasar Road 

with link to Ramshil Bazar inc/c.5 

(Five) nos. RCC Box culvert at 8
th

 

Km to 15
th

 Km (ch. 7+000 to Ch. 

14+650) under Gopalgonj Road 

Division during the year 2011-2012.  

১৩৫৯.০২ 

১৩৪৩.৭৯ 

১২/০৭/২০১১ 
১৮/০১/২০১২ 

১৭/০১/২০১৩ 

 

 

িযোমকজ নং-৩ 

 Improvement of Kotalipara 

(Radhagonj)- South Dasar Road 

with link to Ramshil Bazar inc/c. 1 

No. RCC Bridge of Span 19.10 m 

and 1 No. PC Girder Bridge of Span 

31.198m and 4 Nos. RCC Box 

culverts at 24
th

 to 27
th

 Km. under 

Madaripur Road Division during 

the year 2011-2012.  

 

১১৩৫.৮৯ 

১১৩৫.১৭ 

১২/০৭/২০১১ 
১৮/০১/২০১২ 

১৭/০১/২০১৩ 

 

 
  
   



 

১১।  ভভঅয এ উলেভখ্ত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

                                                                                        (রক্ষ িাকায়) 

থযফছয ভিভভ/অযভিভভ  এভিভ/অযএভিভ ফযাে িাকা ফভুভক্ত ফযয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০-১১ ৩৯৭০.০০ - - - 

২০১১-১২ ৩০৯৮.৪৮ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ 

২০১২-১৩ ১৭৪৮.৬৯ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

২০১৩-১৪ - ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১৪-১৫ - ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ 

২০১৫-১৬ - ৪৪০.০০ ৪৪০.০০ ৪৪০.০০ 

ছভাি=  ৩৬৯০.০০ ৩৬৯০.০০ ৩৬৯০.০০ 
   
 

১২।  কাজ ম্পূণয থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১৩। াধাযণ মযলফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকলল্পয নুলভাদন, ছভয়াদ ফৃভি ও ংলাধনঃ 

 (ক্ষ িোকোয়) 

 প্র য়োিকো প্রোক্কদত ব্যয় 

 ূ ০১/১২/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৩ ৮৮১৭.১৭ 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ১ভ ফায ০১/১২/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৪ - 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ২য় ফায ০১/১২/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৫ - 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ৩য় ফায ০১/১২/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৬  
 
   
 
১৩.২ াভফযক গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জনু, ২০১৬ মযন্ত ক্রভুভিত অভথযক গ্রগভত লয়লছ ৩৬৯০.০০ রক্ষ িাকা 

মা নুলভাভদত ফযয় ৮৮১৭.১৭ রক্ষ িাকায ৪১.৮৫%।  
    
১৪। প্রকল্প ভযদযনঃ গত ২৫/০৩/২০১৭ তাভযলখ্ অআএভআভি ’য কাযী ভযচারক জনাফ জয়নার ছভাো কতৃযক 

প্রকল্পভি লযজভভন ভযদযন কযা য়। ভযদযনকালর ড়ক ভফবালগয কভযকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদযন 

মযলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

 

১৪.১  ভূদ  দিগ্রে: নুম োদিত দিদিদি নুযোয়ী ৪০.০৪ প্রক্টর ভূদ  দিগ্রমের জন্য ১০০০.৯৮ ক্ষ িোকোর ংস্থোন 

দছ। দিদঅর নুযোয়ী ২.৮০ প্রক্টর ভূদ  দিগ্রমের জন্য ৮১.৫৩ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ। ক মকতমোগে ব্দত 

কমরন, অরদদ ব্রীজ  কোভোিম দন মোমের কোরমে ভূদ  দিগ্রমের ংস্থোন রোখো য়।  োে িযমোময় প্রকল্প 

ব্োস্তব্োয়নকোম যতিুকু প্রময়োজন রময়মছ ততিুকু ভূদ  দিগ্রে করো ময়মছ।  

 

১৪.২ নতুন প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোে: নুম োদিত দিদিদি নুযোয়ী ২.৪১ ঃঘঃদ ঃ  োদির কোমজর জন্য ৩৬১.৯৯ ক্ষ 

িোকোর ংস্থোন দছ। দিদঅর নুযোয়ী ১.০৩ ঃঘঃদ ঃ  োদির জন্য ১৫৯.৭৫ ক্ষ িোকো  ব্যয় করো ময়মছ। 



 

িদরিলমনকোম জোনো যোয়, দব্দভন্ন অরদদ ব্রীজ  অরদদ কোভোিম দন মোে করোয় ব্োক রীকরমের জন্য এমির 

স্থোন দকছুিো িদরব্তমন য়োয় ভূদ  দিগ্রে কমর নতুন কমর প্রিভম ডি দন মোে করো য়।  

 

১৪.৩ প্রেদিব্ প্রিভম ডি প্রলস্তকরে  লদিলোীকরে: দিদিদি নুযোয়ী ১১.৯৬ দকমোদ িোর প্রেদিব্ প্রিভম ডি প্রলস্তকরে 

 লদিলোীকরমের জন্য ২৮৬.৯৭ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। দিদঅর নুযোয়ী ৯.৫০ দকঃদ ঃ প্রেদিব্ প্রিভম ডি 

প্রলস্তকরে  লদিলোীকরমের জন্য ১৮৬.০০ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ।িদরিলমমন প্রিখো যোয়, ড়মকর  দব্দভন্ন 

স্থোমন প্রিভম ডি প্রলস্ত  লদিলোী করো ময়মছ। তমব্ প্রব্ল দকছু স্থোমন দব্মল কমর িকুুর  খো ব্রোব্র ড়মকর 

দকনোরো প্রভমঙ্গ প্রগমছ  দব্দভন্ন স্থোমন প্ররআন কোি  ততরী ময়মছ। এ ক স্থোমন ফি প্রলোল্ডোমরর স্বল্পতো রময়মছ।  

 

১৪.৪  োিমমলোল্ডোর দন মোে: িদরিলমমন প্রিখো যোয়,  োিোরীিরু ড়ক দব্ভোমগর িীন রোজজর-প্রকোিোীিোড়ো ড়মকর প্রচআমনজ 

27 দকঃদ ঃ মত 28.50 দকঃদ ঃ। ড়মকর এ ংমল োিমমলোল্ডোর দন মোে করো ময়মছ। োিমমলোল্ডোর েোকম ড়মকর 

0.95 দ িোর ফি প্রলোল্ডোর িোয়ো যোয়দন। ড়মকর উচ্চতো িোবমব্তমী জদ /খো মত প্রোয় 3-5 দ িোর। প্রমকৌলী 

ব্দত কমরন ড়মকর উচ্চতো প্রব্লী য়োয় ফি প্রলোল্ডোর প্রভমঙ্গ প্রগমছ। প্রকোিোীিোড়ো ংল োিমমলোল্ডোর দন মোে করোর 

ংস্থোন েোকম তো দন মোে করো য়দন।  

 

১৪.৫ োমফমদং: িদরিলমমন প্রিখো যোয়, িমুরো 28.5 দকঃদ ঃ ব্যোিী োমফমদং করো ময়মছ । প্রচআমনজ 24+00 এ রোস্তো জুমর 
োমফমমমর িরুুত্ব 50 দ ঃদ ঃ িোয়ো প্রগমছ।  োিোরীিরু মজর িীন ড়মকর োমফম প্রব্ল দকছু স্থোমন উমে প্রগমছ। 
মনক স্থোমন ড়মকর এক প্রমনর োমফম প্রব্ল rough ময়মছ প্রগমছ। ন্য প্রমনর োমফম ক্ষত রময়মছ।   

 

১৪.৬  অরদদ ব্রীজ দন মোে:  

 

১৪.৭ অরদদ ব্ি কোভোিম দন মোে: 

 

১৪.৮ কনদক্রি প্রলোি প্রপ্রোমিকলন: িদরিলমনকোম প্রিখো যোয়, ড়মকর প্রচআমনজ 14+ 600 দকঃদ ঃ 36 দ ঃ এব্ং  13+250 

দকঃদ ঃ এ  20 দ ঃ তিমঘমর রৃদি অরদদ ব্রীজ দন মোে করো ময়মছ। উি ব্রীজ রৃদির উভয় প্রোমন্ত দদ ব্লক দিময় প্রলোি 

রক্ষোর কোজ করো ময়মছ। িোদন দনষ্কোলমনর জন্য প্রেমনর ব্যব্স্থো রোখো ময়মছ। প্রলোি রক্ষো কোজ ক্ষত রময়মছ। তমব্ 

দদ ব্লক ূ দকছু Settle করোর কোরমে  োন ময় প্রগমছ। এছোড়ো ড়মকর ২য় দকঃদ  এ 40 দ ঃ িীঘম অরদদ 

ব্রীজ দন মোে করো ময়মছ যোর উভয় প্রোপ্রন্ত দি কনদক্রি প্রলোি রক্ষো কোজ করো ময়মছ যো ক্ষত রময়মছ।  
 
 

১৪.৯ প্রেন দন মোে: িদরিলমনকোম প্রিখো যোয়, অরদদ ব্রীজ ূমর ংমযোগ ড়মক প্রেন দন মোে করো ময়মছ।  

 

১৪.১০ আউদিদদি স্থোনোন্তর: িদরিলমনকোম জোনো যোয়, প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোম প্রকোন আউদিদদি স্থোনোন্তপ্ররর প্রময়োজন য়দন।  

 

১৪.১১  োআন দগন্যো, দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট, গোআি প্রিোষ্ট: িদরিলমমন প্রিখো যোয়, ড়মকর দব্দভন্ন স্থোমন দব্মল কমর ব্োজোর স্কু, 

 দজি  ব্োক প্রভৃদত স্থোমন োআন দগন্যো স্থোিন করো ময়মছ। এছোড়ো ড়মকর ব্োক  ব্রীজ/কোভোমিমর ংমযোগ 

ড়মকর ংখয গোআি প্রিোষ্ি স্থোিন করো ময়মছ। এছোড়ো িমুরো ড়ক ব্যোিী দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট স্থোিন করো ময়মছ।  

 

৪.১২ দফদজকযো  িোআ কদডিনমজদি খোমত প্রকোন েম ব্যয় য়দন।  



 

 

১৫।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

ছকািারীাড়া-যাজজয ২৮.৫০ ভকঃভভঃ ছজরা ড়কলক অিভরক ভাড়কভালন 

উন্নীতকযণূফযক উন্নত এফং ভনযাদ ড়ক ছমাগালমাগ স্থালনয ভাধযলভ প্রকল্প 

এরাকায জনগলণয অথয-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন।  

 

 
 

১৬। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়।    

 

১৭।   যাজস্ব খ্ালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খ্ালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

 

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয মযালরাচনায় ছদখ্া মায় প্রকল্পভিয ছকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন।  

 

১৯।  মযলফক্ষণ:  

১৯.১ ড়লকয ভধকাং স্থালন কালযভিং বার অলছ। তলফ কলয়কভি স্থালন কালযভিং উলি ছগলছ (নু: ১৪.২);; 

১৯.২  কলয়কভি স্থালন ভফলল কলয ুকুয/জারালয়য াল যাস্তায ভকনাযা ছবলে ছগলছ (নু: ১৪.৩); 

১৯.৩ ১৮ পুি চওড়া ড়লকয রৃআ াল ৩ পুি কলয পি ছাল্ডায থাকায কথা থাকলরও লনক স্থালনআ তা াওয়া 

মায়ভন (নু: ১৪.৩); 

১৯.৪ প্রচআমনমজ ১৬.০০ দক:দ : এ দনদ মত কোভোমিমর ংমযোগ ড়ক কোমিমদিং  উআং য়োমর রক্ষোপ্রি কোজ প্রকল্প 

প্র য়োমি ম্পন্ন য়দন (নু: ১৪.৬); 

১৯.৫ গাআি ছাে ওলিা-ওয়ার ভদলয় ম্পন্ন যক্ষাপ্রদ কাজ ছফীযবাগ স্থালন বার থাকলরও ভকছ ুস্থালন যারাাআভিং ছলর 

লড়লছ (নু: ১৪.৮); 

১৯.৬ ক্রয় িদরকল্পনোয় উমেদখত ১-৩, ৬-৭  ৯ নং িযোমকমজর কোজ দেকোিোর যেো ময়  োপ্ত নো করোয় চদুির প্র য়োি 

বৃ্দি করো ময়মছ; (নু: ১০); এফং 

১৯.৬ ভাপ্ত প্রকল্পভিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ভন (নু: ১৮)। 

 
 
২০।  ভতাভত/সুাভযঃ 

২০.১ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৬ ফছলয ৫ (াাঁচ) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক 

ফদলরয ছপ্রভক্ষলত মনক প্রক্ষমত্র প্রকল্প ফাস্তফায়ন ত্বযাভিত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় 

ভফলয়ভি গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয  ভদব্ষ্যমত গৃীতব্য প্রকমল্প প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোীন  ময়র জন্য একজন 

প্রকল্প িদরচোক দনময়োমগর  প্রলয়াজনীয় উলদযাগ গ্রণ কযলফ (নু: ৯); 
 
২০.২ ড়মকর প্রয ক স্থোমনো দকনোরো প্রভমঙ্গ এব্ং কোমিমদিং উমে প্রগমছ তো দব্মে প্র রো মতর ব্যব্স্থো গ্রে করমত মব্ 

(নু: ১৯.১ ও ১৯.২); 
 



 

২০.৩ প্রিভম মডির সুরক্ষোর জন্য ড়মকর প্রয ক স্থোমন িযমোপ্ত ফি প্রলোল্ডোর প্রনআ প্র ক স্থোন দচদিত কমর ফি প্রলোল্ডোর 

দন মোে করমত মব্ (নু: ১৯.৩); 

২০.৪  দনদ মত কোভোমিমর উআং য়োমর রক্ষোপ্রি কোজ  ংমযোগ ড়ক কোমিমদিং এর ব্যব্স্থো গ্রে করমত মব্ এব্ং প্রকল্প 

প্র য়োমি উক্ত কোজ ম্পন্ন নো য়োর দব্ময় ব্যোখযো প্রিোন করমত  মব্ (নু: ১৯.৪); 

২০.৫ যক্ষাপ্রদ কালজয ভলধয ছম কর স্থালন যারাাআভিং ছলর লড়লছ তা দ্রুত ছভযাভত কযলত লফ (নু: ১৯.৫); 

২০.৬ ক্রয় িদরকল্পনোয় উমেদখত ১-৩, ৬-৭  ৯ নং িযোমকমজর কোজ দেকোিোর যেো ময়  োপ্ত নো করোয় চদুির প্র য়োি 

বৃ্দি করো ময়মছ। এমক্ষমত্র দেকোিোর কতৃমক যেো ময় কোজ  োপ্ত করমত নো িোরোর  কোরমে দকুআদিদি িযোম জ 

অমরোি করো ময়দছ দকনো তো  ন্ত্রেোয় িরীক্ষ কমর প্রময়োজনীয় ব্যব্স্থো গ্রে করমব্ (নু: ১৯.৬; 

২০.৭ ড়মকর উভয় িোমবম দনদ মত ফিুিোে কো  প্রেন ংস্কালযয ভাধযলভ কামযকয যাখ্ায ফযফস্থা গ্রণ কযলত লফ (নু: 

১৪.৭); 

২০.৮ ভাপ্ত প্রকল্পভিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৮);এফং 

২০.৯ নুলেদ ২০.১ লত ২০.৮ এয ভফললয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধয অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 



 

রমযাজপুয-মোারেি (মঘানাাড়া) ড়ক ঈন্নন এফং মে লুৎপয যভান মতু (াটোরত মতু) রনভ থাণ  

(ংগারধত) -ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 

 

১। প্রকলল্পয নাভ : দিমরোজিরু-প্রগোিোগঞ্জ (প্রঘোনোিোড়ো) ড়ক উন্নয়ন এব্ং প্রলখ ৎুফর র োন 

প্রতু (িোিগোদত প্রতু) দন মোে  (ংপ্রলোদিত)  

২। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ :  ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৪। প্রকল্প এরাকা  : প্রগোিোগঞ্জ  দিমরোজিরু প্রজো।  

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ িাকায়) 

প্রাক্কভরত ফযয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ফযয় 
(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

দতক্রোন্ত 

ফযয় (ভূর 
প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

দতক্রোন্ত ভয় 
(ভূর  

ফাস্তফায়নকালরয 
%) 

ভূর ংলাভধত ভূর ১ভ ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১০৬৩.৬৪ 

(-) 

২১০২২.৭৯ 

(-) 

২০৭৬০.০০ ০১-১০-
২০০৯ 
ছথলক  

৩০-০৬-
২০১২ 

- ০১-১০-
২০০৯ 
ছথলক  

৩০-০৬-
২০১৬ 

(-) 

৩০৩.৬৪ 

 (১.০০%) 

৪ ব্ছর  
১৪৫.০০ % 

   

প্রনোি: প্রকল্পদির ৪ (চোর) িফোয় ব্যয় বৃ্দি ব্যদতমরমক প্র য়োি বৃ্দি এব্ং ১ (এক) ব্োর ংমলোিন করো ময়মছ।    

 

৬। প্রকলল্পয িবূভভ ও উলেশ্য:  

৬.১ িবূভভ:  ব্ঙ্গব্ন্ধু  োজোর ক মেি ড়ক এব্ং িুঙ্গীিোড়ো ব্োআিো ড়ক দিমরোজিরু-নোদজরিরু- োদিভোঙ্গো-িোিগোতী 

প্রগোিোগঞ্জ (প্রঘোনোিোড়ো) ড়মকর প্র োি  তিঘময ৫৯.৮৯২ দকঃদ ঃ। এর  মিয দিমরোজিরু ংমল ৩১.২৮৫ দকঃদ ঃ, 

ব্োমগর োি ংমল ৮.০৫৭ দকঃদ ঃ, প্রগোিোগঞ্জ ংমল ১৪.৫৫ দকঃদ ঃ, ব্ঙ্গব্ন্ধু  োজোর ক মেি ংমযোগ ড়মকর তিঘময 

১.৫০ দকঃদ ঃ এব্ং িুঙ্গীিোড়ো ব্োআিো ড়মকর তিঘময ১.৭৫ দকঃদ ঃ। ড়কদি দিমরোজিরু প্রজো ির প্রেমক রৄরু ময় 

ভোঙ্গো-ভোদিয়োিোড়ো-প্র োেোোি জোতীয়  োড়ক (এন-৮০৫) এর প্রগোিোগমঞ্জর প্রঘোনোিোড়োয় দ দত ময়মছ। ড়কদি 

জনগুরুত্বিেূম ড়ক এব্ং প্রতু (১  িযমোয়) প্রকমল্পর  উি-প্রকল্প দমমব্ ন্তভুমি দছ। দকন্তু প্রকল্পদি জুন, ২০০৮ 

এ  োপ্ত প্রঘোেো করো য়। ব্দেমত ড়কদি দিমরোজিরু-ব্োমগরোি এব্ং প্রগোিোগঞ্জ প্রজো ড়ক ংগ্ন  নোদজরিরু, 

দিমরোজিরু, কোউখোী, ভোডিোদরয়ো, িোেরঘোি, দচত োরী, ব্োমগরোি ির, কচয়ুো, প্র োড়গঞ্জ, স্বরেমখোো এব্ং 

িুঙ্গীিোড়ো ঢোকোর মঙ্গ স্বল্পত  িরূমত্ব প্রযোগোমযোমগর জন্য তযন্ত গুরুত্বিেূম ভূদ কো িোন কমর অমছ।  

 

৬.২ উলেশ্য:  প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা- 

 ছদলয ন্যান্য স্থালনয ালথ উন্নততয ও ভনযাদ ছমাগালমাগ স্থান ড়ক ছনিওয়ালকয ন্তবুযক্ত কযণালথয 

ভলযাজুয-নাভজযুয-ভাভি বাো-ািগাতী-ছগাারগি (ছঘানাাড়া) ড়কভি উন্নয়ন ও ািগাতী ছতু ভনভযাণ এফং 

প্রকল্প এরাকায অথয-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন।   
  



 

৭। প্রকলল্পয ভূর কাজ: 
  োদির কোজ ৪.২১ ঃ ঘঃদ ঃ  

  প্রেদিব্ প্রিভম ডি িনুঃদন মোে- ৮.০৩৭ দকঃদ ঃ  

 প্রিভম ডি প্রলস্তকরে-৪১ দকঃদ ঃ 

 োিমমলোল্ডোর দন মোে-৩৮.৬৭ দকঃদ ঃ  

 অরদদ প্রতু দন মোে-৩৩০ দ িোর/৮দি 

 অরদদ ব্ি কোভোিম দন মোে-৭৪.৫০ দ িোর /১৮দি  

 ২য় তো িদরির্লন ব্োংমো দন মোে-৩১৪.১১ ব্ঃদ ঃ  

 প্রেন দন মোে-৫০০ দ িোর  

 
৮।  ভভঅয নুালয প্রকলল্পয েভবভিক ফাস্তফায়ন: 
 

Road part 
(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

1.  Survey & Design   L.S  1 21.58 1 21.58 

2.  Land Acquisition  Hector  41.26 1532.48 37.70 1517.00 

3.  Widening/Raising of 

embankment 

Cum. 4.40 537.68 4.16 520.42 

  Flexible Pavement       

4.  New Construction  Km.      

5.  Re-construction  Km. 7.743 466.49 7.743 466.49 

 Strengthening       

6.  Pavement Width=5.50m Km. 15.845 882.72 15.845 882.72 

7.  Pavement width=3.70m Km.  14.003 476.52 14.003 476.52 

8.  Widening  Km. 26.563 855.57 26.563 855.57 

9.  Hard shoulder Km.  21.443 846.70 21.443 846.70 

10.  Surfacing (DBS) Km. 53.319 3819.76 53.319 3819.76 

11.  Concrete Bridge  Meter 309.74 2792.13 309.784 2792.13 

12.  RCC Box culvert  Meter 61.10 561.06 62.60 549.58 

13.  RCC Palisading  Meter 5646.00 512.18 5646.00 512.18 

14.  Guide post  Number  3150.00 63.81 3150.00 63.81 

15.  Side Ditch/U-Drain Meter 800.00 29.82 800.00 29.82 

16.   Instalation of Sign-

Signal, Km Post  etc  

 L.S  1 70.42 1 70.42 

17.  Road Marking  Sqm 14372.98 134.24 14372.98 134.24 

18.  Utility Shifting  L.S  1 42.00 1 42.00 



 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

19.  Maintenance During 

Construction  

L.S  1 221.15 1 177.47 

  Sub-Total (Road)   13866.32  13778.41 

 

Bridge Part 
 

(Financial Figure in Lac Tk) 
 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

133.  Foundation (Work 

previously done)    

Cum. 1642.76 313.87 1642.76 313.87 

134.  Land Acquisition  Hector 4.17 453.17 4.17 453.17 

135.  General and site facilities  L.S 1 12.12 1 12.12 

136.   Construction of Road 

Embankment   

L.Cum 1.269 149.15 1.269 149.15 

 Flexible Pavement       

137.  New Construction  Km.  0.855 298.08 0.855 298.00 

138.  Surfacing (DBS) Km. 0.855 174.63 0.855 174.63 

 Construction of Bridge       

139.  Foundation  Cum. 6982.10 1178.02 6982.10 1178.02 

140.  Sub-Structure  Cum. 3217.26 320.30 3217.26 320.30 

 Superstructure       

141.  Concrete Cum. 8381.96 1930.85 8381.96 1930.85 

142.  Launching of Steel truss  Meter 101.04 101.04 101.04 101.04 

143.  Procurement of Steel 

truss (2 lane) in/C 

carrying/Transport Cost  

Meter 101.04 1173.12 101.04 1173.12 

144.  Customs duty/VAT and 

other incidental charge  

L.S 1 559.82 1 559.82 

 Protective work       

145.   Concrete Slope 

Protection  

Sqm.  23750.00 351.21 17090.00 204.58 

146.  Geo-textile Filter fabrics  Sqm. 23750.00 19.79 17090.00 11.68 

147.  Instalation of Sign –

signal, Km post, Guard 

L.S 1 65.37 1 45.89 



 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

post etc.  

148.  Bridge decorative work 

by steel arch in/c elect. 

works and lighting   

L.S 1 55.95 1 55.95 

149.  Sub Total (Bridge)   7156.47  6982.19 

150.  Total (Road+ Bridge)   21022.79  20760.60 

 
৯। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদঃ 
 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

67.  Md. Abdul Quddus 

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- হ্োঁ ১৩/১০/২০০৯-১৬/০২/২০১০ 

68.  Md. Abdur Rahman 

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- হ্োঁ ১৬/০২/২০১০-১১/০৭/২০১০ 

69.  Md. Abdus Sabur 

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- হ্োঁ ১১/০৭/২০১০-০৭/০৩/২০১১ 

70.  Md. Sohrabuddin Mia  

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- হ্োঁ ০৭/০৩/২০১১-২৬/০৯/২০১১ 

71.   Md. Abdus Salam  

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- হ্োঁ ২৬/০৯/২০১১-০৮/০২/২০১২ 

72.  Md. Abul Kashem Bhuiyan  

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- হ্োঁ ০৮/০২/২০১২-১২/০৭/২০১৫ 

73.  Quazi Mohammad Ali 

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- হ্োঁ ১২/০৭/২০১৫-০৭/০২/২০১৬ 

74.  Md. Habibur Rahman  

Additional Chief Engineer   

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- হ্োঁ ০৭/০২/২০১৬- প্রকল্প ো োদপ্ত িযমন্ত  



 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

 ণয, কাময ও ছফা ক্রয়ঃ (ণয ও কাময ২০০.০০ রক্ষ িাকায উলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ িাকায উলয) 

প্রকলল্পয নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী ভূর ূতয কাজ ২২ দি যালকলজয ভাধযলভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ভছর। ভভঅয এ  

উলেভখ্ত তথযানুমায়ী ২২দি িযোমকমজর অতোয় িতূম কোজ ম্পোিন করো ময়মছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথয ভনম্নরূ: 

 
 
নং িযোমকজ/কোমজর নো  -কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
-প্রিত্ত দব্ 

-িরিত্র অব্োমনর 
তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

   ন্তব্য 

দিমরোজিরু ংল  

িযোমকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

 

Land Acquistion   ১২৬৫.০০ 

১২৪৯.৫২ 

জোনুয়োদর, ২০০৯ 

 

জুন ২০১৪ 

জুন ২০১৬ 

কোজ  োপ্ত 

িযোমকজ নং-২ 

 Survey, Design, Utility Shifting & 

Maintenance During Construyction.  

২৬৯.৫২ 

২৬৮.৬০ 

জোনুয়োদর ২০০৯ 

দিমের ২০১৫ 

দিমের ২০১৫ 

কোজ  োপ্ত 

িযোমকজ নং-৩ 

 Construction of Flexible pavement 

& RCC  Box culvert including earth 

work in road embankment at ch. 

0+000 to 7+290 (RCC Box Culvert 

12.01 M) of Pirojpur-Nazirpur-

Matibhanga-Patgati Gopalgonj 

Road under Pirojpur  Road Divison 

during the year 2009-2010 

১২০৭.৬৫ 

১২০৭.৬৫ 

জোনুয়োদর ২০০৯ 

মক্টোব্র ২০১০ 

জুন ২০১৪ 

এদপ্র ২০১৬ 

কোজ  োপ্ত 

িযোমকজ নং-৪ 

 Construction of Flexible pavement 

including earthwork in road 

embankment at ch. 7+000 to 

12+000 km of pirojpur-Nazirpur-

Matibhanga-Patgati Gopalgonj 

Road under Pirojpur  Road Divison 

during the year 2009-2010 

২৯৬.৫৯ 

২৯৬.৫৯ 

 

জোনুয়োদর ২০০৯ 

মক্টোব্র ২০১০ 

জুন ২০১৪ 

 

কোজ  োপ্ত 

 িযোমকজ নং-৫    

 Sub-Soil Investigation at LRP 

0012a, LRP 0012a, LRP 0017a, 

১৪.০৩ 

১৪.০৩ 

জোনুয়োদর ২০১০ 

অগি ২০১০ 

 



 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
-প্রিত্ত দব্ 

-িরিত্র অব্োমনর 
তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

   ন্তব্য 

LRP 0018a, LRP 0030a, LRP 

0032a, LRP 0012a of Pirojpur-

Nazirpur-Matibhanga-Patgati 

Gopalgonj Road under Pirojpur  

Road Divison during the year 2009-

2010 

 

 প্রমেের ২০১১ 
১৮ প্রমেের ২০১১ 

 

 িযোমকজ নং-৬    

 Construction of RCC Boundry 

(Areaj Piler for Land Acquition at 

ch. 2.500 to 31.285 Km of Pirojpur-

Nazirpur-Matibhanga-Patgati 

Gopalgonj Road under Pirojpur  

Road Divison during the year 2010-

2011 

 

 

১৪.৮৫ 

১৪.৮৫ 

জোনুয়োদর ২০১০ 

অগি ২০১১ 

প্রমেের ২০১১ 
১৩ জুন ২০১১ 
 

 

 িযোমকজ নং-৭    

 Construction of 1.52m Span, 

10.00m width, 3.00m Height RCC 

Box Culvert at 25
th

 Km of  

Pirojpur-Nazirpur-Matibhanga-

Patgati Gopalgonj Road under 

Pirojpur  Road Divison during the 

year 2011-2012 

২৪.১২ 

২৪.০৮ 

এদপ্র ২০১২ 

জুন ২০১২ 

মক্টোব্র ২০১২ 

২১ মক্টোব্র ২০১২ 

 

 িযোমকজ নং-৮    

 Construction of 1.52m Span, 

10.00m width, 3.00m Height RCC 

Box Culvert at 26
th

 Km of  

Pirojpur-Nazirpur-Matibhanga-

Patgati Gopalgonj Road under 

Pirojpur  Road Divison during the 

year 2011-2012 

২৬.৯৭ 

২৬.৯৭ 

জোনুয়োদর ২০১৩ 

 োচম ২০১৩ 

জুন ২০১৩ 

০৫ জুন, ২০১৩ 

 

 িযোমকজ নং-৯    

 Construction of Remaining Flexible 

Pavement including earth  work in 

৭৮৭.৭১ 

৭৮৭.২৬ 

 োচম ২০১৪ 

 প্র  ২০১৪ 

 



 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
-প্রিত্ত দব্ 

-িরিত্র অব্োমনর 
তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

   ন্তব্য 

road embankment at Ch 7+290  to 

12+500 Km of  Pirojpur-Nazirpur-

Matibhanga-Patgati Gopalgonj 

Road under Pirojpur  Road Divison 

during the year 2013-2014 

 প্র  ২০১৫ 

০৭ প্র  ২০১৫ 

 িযোমকজ নং-১০    

 Construction of Flexible Pavement 

including earth work in road 

embankment at and 1 nos RCC 

Culvert at Ch 027 (Link Town 

portion) and Ch. 01+600 (Town 

Portion) and Ch. 12+500 to 16+300 

KM of Pirojpur-Nazirpur-

Matibhanga-Patgati Gopalgonj 

Road under Pirojpur  Road Divison 

during the year 2013-2014 

৭৯১.২৫ 

৭৯১.২৫ 

 োচম ২০১৪ 

 এদপ্র ২০১৪ 

এদপ্র ২০১৫ 

৩০  োচম ২০১৫ 

 

 িযোমকজ নং-১১    

 Construction of Flexible Pavement 

including earth work in road 

embankment at Ch 16+300 to 

20+800km of Pirojpur-Nazirpur-

Matibhanga-Patgati Gopalgonj 

Road under Pirojpur  Road Divison 

during the year 2013-2014 

৭৯৭.৭১ 

৭৯৭.৭১ 

 োচম ২০১৪ 

প্র  ২০১৪ 

মক্টোব্র ২০১৫ 

৩০  োচম ২০১৫ 

 

 

 িযোমকজ নং-১২    

 Construction of Flexible Pavement 

including earth work in road 

embankment at Ch 20+800 to 

24+900 km of Pirojpur-Nazirpur-

Matibhanga-Patgati Gopalgonj 

Road under Pirojpur  Road Divison 

during the year 2013-2014 

৬২৬.৬৭ 

৬২৬.৬৭ 

 োচম ২০১৪ 

এদপ্র ২০১৪ 

প্রমেের ২০১৫ 

২৯ জুন ২০১৫ 

 

 িযোমকজ নং-১৩    

 Construction of Flexible Pavement 

including earth work in road 

embankment at Ch 24+900 to 

৬৬০.৪২ 

৬৬০.৪২ 

 োচম ২০১৪ 

প্র  ২০১৪ 

প্র  ২০১৫ 

 



 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
-প্রিত্ত দব্ 

-িরিত্র অব্োমনর 
তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

   ন্তব্য 

29+595 km of Pirojpur-Nazirpur-

Matibhanga-Patgati Gopalgonj 

Road under Pirojpur  Road Divison 

during the year 2013-2014 

৩০ এদপ্র ২০১৫ 

 িযোমকজ নং-১৪    

 Construction of 37.92m long PC 

Girder Bridge (Adajuri Bridge) at 

14
th

 Km of Pirojpur- Gopalgonj 

(Ghonapara) Road including 

construciton of incomplete sheik 

Lutfar Rahman Bridge (Patgati 

Bridge) under Pirojpur  Road 

Divison during the year 2014-2015. 

৩৭০.৪২ 

৩৭০.৪২ 

প্রমেের ২০১৪ 

নমভের ২০১৪ 

 োচম ২০১৬ 

১৮ প্রফব্রুয়োদর ২০১৬ 

 

 িযোমকজ নং-১৫    

 Construction of 25.74m long PC 

Girder Bridge (Joypur Bridge) at 

15
th

 Km  & 31.828M Long PC 

Girder Bridge (Baghajora Bridge) at 

27
th

 Km of Pirojpur- Gopalgonj 

(Ghonapara) Road including 

construciton of incomplete sheik 

Lutfar Rahman Bridge (Patgati 

Bridge) under Pirojpur  Road 

Divison during the year 2014-2015. 

৬২৯.৩৩ 

৬২৯.৩৩ 

প্রমেের ২০১৪ 

নমভের ২০১৪ 

এদপ্র ২০১৬  

২৫ এদপ্র ২০১৬ 

 

 

 িযোমকজ নং-১৬    

 Construction of 82.09m long PC 

Girder Bridge (Chailtabari Bridge) 

at 22
nd

 Km  of Pirojpur- Gopalgonj 

(Ghonapara) Road including 

construciton of incomplete sheik 

Lutfar Rahman Bridge (Patgati 

Bridge) under Pirojpur  Road 

Divison during the year 2014-2015. 

৬৫৩.২৭ 

৬৫৩.২৭ 

প্রমেের ২০১৪ 

নমভম্ব্র ২০১৪ 

এদপ্র ২০১৬  

১৮  োচম ২০১৬ 
 

 

 িযোমকজ নং-১৭    

 Construction of 106.466m long PC 

Girder Bridge (Matibhanga Bridge) 

৭৮২.৯০ 

৭৮২.৯১ 

প্রমেের ২০১৪ 

নমভের ২০১৪ 

 



 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
-প্রিত্ত দব্ 

-িরিত্র অব্োমনর 
তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

   ন্তব্য 

at 29
th

 Km of Pirojpur- Gopalgonj 

(Ghonapara) Road including 

construciton of incomplete sheik 

Lutfar Rahman Bridge (Patgati 

Bridge) under Pirojpur Road 

Divison during the year 2014-2015. 

এদপ্র ২০১৬  

২৭ এদপ্র ২০১৬ 

 

 িযোমকজ নং-১৮    

 Construction of 25.74m long PC 

Girder Bridge (Kadamtala Bridge) 

at 6
th

 Km  & RCC Box Culvert at 

2
nd

 (Link Road), 10
th

, 13
th

, 24
th

, 26
th

 

& 28
th

 Km of Pirojpur- Gopalgonj 

(Ghonapara) Road Divison during 

the year 2014-2015. 

৬৩৪.৫৫ 

৬৩৪.৫৫ 

দিমের ২০১৪ 

 োচম ২০১৫ 

দিমের ২০১৫ 

৩০ এদপ্র ২০১৬ 

 

 িযোমকজ নং-১৯    

 Construction of Protective  work of 

palisiding work and hard shoulder 

guide post, Drain, Matrasing, Earth 

Work, Sing Signal, Painting & 

Maintenance During Construction 

work at 16 (p), 20 (p), 23 (p) & 24 

(p) Km of  Pirojpur- Gopalgonj 

(Ghonapara) Road Divison during 

the year 2015-2016. 

৪৫০.০০ 

৪৪০.২৬ 

নমভের ২০১৫ 

জোনুয়োদর ২০১৬ 

 োচম ২০১৬ 

২৮ জুন ২০১৬ 

 

 ব্োমগর োি ংল    

 িযোমকজ নং-১    

 Improvement of Pirojpur-Gopalgonj 

(Ghonapara) Road from Ch. 31.285 

to ch. 35.285 and Construction of 

RCC Box culvert at 33
rd

 Km and 

35
th

 Km under Bagerhat Road 

Division during the year 2009-2010. 

৭৭০.৬৪ 

৭৭০.৬৪ 

২৫/০১/২০০৯ 

১০/০৩/২০১০ 

২৩/০২/২০১৩ 

৩০/০৬/২০১২ 

 

 িযোমকজ নং-২    

 Improvement of Pirojpur-Gopalgonj 

(Ghonapara) Road from Ch. 35.285 

to ch. 39.342 under Bagerhat Road 

৮৫৬.৬৩ 

৮৫৬.৬৩ 

২৫/০১/২০১০ 

১০/০৩/২০১০ 

০৪/১২/২০১২ 

 



 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
-প্রিত্ত দব্ 

-িরিত্র অব্োমনর 
তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

   ন্তব্য 

Division during the year 2009-2010. ১৬/০৮/২০১২ 

 প্রগোিোগঞ্জ ংল     

 িযোমকজ নং-১    

 Improvement of Pirojpur-Gopalgonj 

Road ( Ch. 40.108 to Ch. 47.108) 

including Construction of 1 No. 

1m× 2m RCC Box Culvert and a 2-

storied Inspection Bungalow under 

Gopalgonj Road Division during 

the year 2009-2010.  

৮৭২.৭৩ 

৮৭২.৭৩ 

৩০/১১/২০০৯ 

১৪/০২/২০১০ 

২৮/০৩/২০১২ 

২৮/০৩/২০১২ 

 

 িযোমকজ নং-২    

 Improvement of Pirojpur-Gopalgonj 

(Ghonapara) Road ( Ch. 47+108 to 

Ch. 51+408) with Tungipara Bypass 

link road and Bangabandhu Mazar 

Complex link Road including 

Construciton of 3 No. RCC Box 

culvert under Gopalgonj Road 

Division during the year 2009-2010. 

৮১০.৭৩ 

৮১০.৭৩ 

১০/০৩/২০১০ 

২৫/০৫/২০১০ 

২৭/১২/২০১১ 
২৭/১২/২০১১ 

 

 িযোমকজ নং-৩    

 Construciton of Pile for 391.491 

meter Lonj PC Girder Bridge at 

Patgati (Patgati Bridge) over 

Mohumoti River on 19
th

 Km of 

Pirojpur-Nazirpur-Mathibahnaga-

Patgati Gopalgonj Road under Road 

Division, Gopalgonj during the year 

2000-2001 (Previously Done work).  

৩১৩.৮৭ 

৩১৩.৮৭ 

০২/১১/২০০০ 

০৫/০১/২০১১ 
 

 িযোমকজ নং-৪    

 Construction of Incomplete of 

Sheikh Lutfar Rahman Bridge 

(Patgati Bridge) over Madhumati 

river at 40
th

 Km. of Pirojpur-

Gopalgonj (Ghonapara) Road under 

Gopalgonj Road Division during 

the year 2009-2010. 

৪২৮৫.৫০ 

৪২৮৫.৫০ 

১০/০৫/২০১০ 

০৫/০৯/২০১০ 

৩০/১২/২০১৪ 

২৭/১২/২০১৪ 

 



 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
-প্রিত্ত দব্ 

-িরিত্র অব্োমনর 
তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

   ন্তব্য 

 িযোমকজ নং-৫    

 Procurment and installation of 

Double lane steel truss for Highway 

bridge with provision of concrete 

deck for 1 Span of 101.035 Meter 

(in between P3 and P4) for the 

under construction Sheikh Lutfar 

Rahman Bridge (Patgati Bridge) at 

40
th

 Km of Pirojpur-Gopalgonj 

(Ghonapara) Road under Gopalgonj 

Road Division during the year 

2010-2011. 

১১৭৩.১২ 

১১৭৩.১২ 

 

২১/০৬/২০১১ 
১৪/০৫/২০১২ 

১৪/০৫/২০১৫ 

২৭/১২/২০১৪ 

 

 

 িযোমকজ নং-৬    

 Protective work at both end of 

Sheikh Lutfar Rahman Bridge 

(Patgati Bridge) approach road over 

the river Madhumati at 40
th

 Km of 

Pirojpur-Gopalgonj Road under 

Gopalgonj Road divisin during the 

year 2012-13. 

৩৭১.০০ 

৩৭১.০০ 

০৩/০২/২০১৩ 

১৬/০৫/২০১৩ 

৩১/১২/২০১৫ 

৩১/১২/২০১৫ 

 

 িযোমকজ নং-৭    

 Customs duty /VAT and other 

incidental charge for procurement 

and installation of Double lane steel 

truss for Highway Bridge.  

৫৫৯.৮২ 

৫৫৯.৮২ 

As per CD/VAT Rule 

 
  
১১।  ভভঅয এ উলেভখ্ত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

                                                                                         (রক্ষ িাকায়) 

থযফছয ভিভভ নুমায়ী   এভিভ/অযএভিভ ফযাে িাকা ফভুভক্ত ফযয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০৯-১০ ৮০৪৫.৪৩ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ 

২০১০-১১ ৮৯৬৯.৭০ ২৪৮২.৫০ ২৪৮২.৫০ ২৪৮২.৫০ 

২০১১-১২ ৪০৪৮.৫১ ৩১৭৩.৯৮ ৩১৭৩.৯৮ ৩১৭৩.৯৮ 

২০১২-১৩  ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ 

২০১৩-১৪  ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ 



 

থযফছয ভিভভ নুমায়ী   এভিভ/অযএভিভ ফযাে িাকা ফভুভক্ত ফযয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৪-১৫  ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ 

২০১৫-১৬  ২৩৩২.০০ ২৩০৪.১২ ২৩০৪.১২ 

ছভাি= ২১০৬৩.৬৪ ২০৭৮৮.৪৮ ২০৭৬০.৬০ ২০৭৬০.৬০ 
   
 

১২।  কাজ ম্পূণয থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

 

১৩। াধাযণ মযলফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকলল্পয নুলভাদন, ছভয়াদ ফৃভি ও ংলাধনঃ 
(ক্ষ িোকোয়) 

 প্র য়োিকো প্রোক্কদত ব্যয় 

 ূ ০১/১০/২০০৯ লত ৩০/০৬/২০১২ ২১০৬৩.৬৪ 

ন্তখোত  ন্বয়  ০১/১০/২০০৯ লত ৩০/০৬/২০১২  

১  ব্োর ব্যয় বৃ্দি ব্যদতমরমক প্র য়োি বৃ্দি  ০১/১০/২০০৯ লত ৩০/০৬/২০১৩  

২য় ব্োর ব্যয় বৃ্দি ব্যদতমরমক প্র য়োি বৃ্দি  ০১/১০/২০০৯ লত ৩০/০৬/২০১৪  

৩য় ব্োর ব্যয় বৃ্দি ব্যদতমরমক প্র য়োি বৃ্দি  ০১/১০/২০০৯ লত ৩০/০৬/২০১৫  

১  ংমলোদিত ০১/১০/২০০৯ লত ৩১/১২/২০১৫ ২১০২২.৭৯ 

৪েম ব্োর ব্যয় বৃ্দি ব্যদতমরমক প্র য়োি বৃ্দি  ০১/১০/২০০৯ লত ৩০/০৬/২০১৬  
 
   

১৩.২ াভফযক গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জনু, ২০১৬ মযন্ত ক্রভুভিত অভথযক গ্রগভত লয়লছ ২০৭৬০.৬০ রক্ষ িাকা 

মা নুলভাভদত ফযয় ২১০২২.৭৯ রক্ষ িাকায ৯৮.৭৫% এব্ং ব্োস্তব্ গ্রগদত ১০০%।   
    
১৪। প্রকল্প ভযদযনঃ গত ০৫/০৯/২০১৭ তাভযলখ্ অআএভআভি ’য উ-ভযচারক জনাফ জয়নার ছভাো কতৃযক প্রকল্পভি 

লযজভভন ভযদযন কযা য়। ভযদযনকালর ড়ক ভফবালগয কভযকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদযন মযলফক্ষণ 

ভনম্নরূঃ 

১৪.১  ভূদ  দিগ্রে: নুম োদিত দিদিদিমত ড়ক ংমল ৪১.২৬ প্রক্টর এব্ং ব্রীজ ংমল ৪.১৭ প্রক্টর ভূদ  দিগ্রমের জন্য 

যেোক্রম  ১৫৩২.৪৮  ৪৫৩.১৭ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী ড়ক ংমল ৩৭.৭০ প্রক্টর এব্ং 

ব্রীজ ংমলর জন্য ৪.১৭ প্রক্টর ভূদ  দিগ্রমের জন্য যেোক্রম  ১৫১৭.০০  ৪৫৩.১৭ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ। 

িদরিলমনকোম ক মকতমোগে ব্দত কমরন, প্রগোিোগঞ্জ ংমল প্রলখ ৎুফর র োন প্রতুর ংপ্রযোগ ড়ক দন মোে, িযোক 

আয়োিম  িদরিলমন ব্োংমো দন মোমের জন্য ১০.৩৪৫ প্রক্টর ভূদ  দিগ্রে করো য়। দিমরোজিরু ংমল ড়ক প্রলস্তকরে, 

ব্রীজ  কোভোিম দন মোমের জন্য ১৪.৯২ প্রক্টর জদ  দিগ্রে করো ময়মছ। এছোড়ো ব্োমগরোি ংমল ১৫.৯৯৫ প্রক্টর 

জদ  দিগ্রে করো ময়মছ ব্ম ংদিষ্ট দনব্মোী প্রমকৌলীগে ব্দত কমরন।  

 

১৪.২   োদির কোজ: নুম োদিত দিদিদি নুযোয়ী ড়ক ংমলর জন্য ৪.৪০ ঃঘঃ দ ঃ এব্ং ব্রীজ ংমলর জন্য ১.২৬৯ 

ঃঘঃদ ঃ  োদির কোমজর জন্য যেোক্রম  ৫৩৭.৬৮  ১৪৯.১৫ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী ড়ক 

ংমল ৪.১৬ ঃঘঃদ ঃ এব্ং ব্রীজ ংমল ১.২৬৯ ঃঘঃদ ঃ  োদির কোমজর জন্য যেোক্রম  ৫২০.৪২  ১৪৯.১৫ ক্ষ 



 

িোকো ব্যয় করো ময়মছ। িদরিলমনকোম জোনোমনো য়, ব্রীজ  কোভোিম ূমর ংমযোগ ড়ক দন মোে এব্ং ড়ক 

প্রলস্তকরে  উন্নয়মনর জন্য উি  োদির কোজ করো ময়মছ।  

 

১৪.৩  প্রেদিব্ প্রিভম ডি িনুঃ দন মোে: নুম োদিত দিদিদি নুযোয়ী প্রতু ংমলর জন্য ০.৮৫৫ দকঃদ ঃ নতুন প্রিভম ডি 

দন মোমের জন্য ২৯৮.০৮ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। ড়ক ংমল ৭.৭৪৩ দকঃদ ঃ   প্রিভম ডি িনুঃ দন মোমের জন্য 

৪৬৬.৪৯ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী প্রতু ংমল ০.৮৫৫ দকঃদ ঃ নতুন প্রিভম ডি দন মোমের জন্য 

২৯৮.০০ ক্ষ িোকো এব্ং ড়ক ংমলর ৭.৭৪৩ দকঃদ ঃ প্রিভম ডি দন মোমের জন্য ৪৬৬.৪৯ ক্ষ িোকো ব্যয় করো 

ময়মছ। িদরিলমনকোম জোনো যোয়, প্রগোিোগঞ্জ ংমল ড়কদির প্রচআমনজ ০+০০০ দকঃদ ঃ মত ১+৪৩৮  দকঃদ ঃ 

িযমন্ত এব্ং দিমরোজিরু ংমল প্রচআমনজ ০+০০০ দকঃদ ঃ মত ১৩+৭০০ দকঃদ ঃ ংমলর দব্দভন্ন স্থোমন প্রিভম ডি িনুঃ 

দন মোে করো ময়মছ। ড়কদির কময়কদি স্থোমন প্রস্থ িদর োি কমর প্রগোিোগঞ্জ ংমল প্রস্থ ৭.৩০ দ িোর ব্োমগরোি  

দিমরোজিরু ংমল ৫.৫ দ িোর প্রস্থ িোয়ো যোয়। তমব্ ব্োমগরোি ংমলর মনক স্থমন ড়মকর দকনোরো প্রভমঙ্গ প্রগমছ 

এব্ং ড়মক মনক স্থোমন কোমিমি উমে প্রগমছ। 

     

 

 

 

দচত্র-১: প্রগোিোগঞ্জ ংমল দনদ মত প্রচআমনজ ৩+৪০০ দক:দ : 

এ প্রিভম মডির ংল দব্মল 

দচত্র-২: প্রগোিোগঞ্জ ংমল দনদ মত প্রিভম মডির প্রস্থ 

িদর োি 

 

১৪.৪ প্রিভম ডি লদিলোীকরে: নুম োদিত দিদিদি নুযোয়ী ড়ক ংমলর দব্িয োন ৫.৫ দ িোর প্রস্থ দব্দলষ্ট ১৫.৮৪৫ 

দকঃদ ঃ প্রিভম ডি লদিলোীকরমের জন্য ৮৮২.৭২ ক্ষ িোকো এব্ং দব্িয োন ৩.৭ দ িোর প্রস্থ দব্দলষ্ট ১৪.০০৩ দকঃদ ঃ 

প্রিভম ডি লদিলোীকরমের জন্য ৪৭৬.৫২ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী ড়ক ংমলর দব্িয োন 

৫.৫ দ িোর প্রস্থ দব্দলষ্ট ১৫.৮৪৫ দকঃদ ঃ এব্ং দব্িয োন ৩.৭ দ িোর প্রস্থ দব্দলষ্ট ১৪.০০৩ দকঃদ ঃ লদিলোীকরমে জন্য 

যেোক্রম  ৮৮২.৭২ ক্ষ িোকো এব্ং ৪৭৬.৫২ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ। িদরিলমনকোম জোনো যোয়, প্রগোিোগঞ্জ 

ংমল প্রচআমনজ ০+০০০ দকঃদ ঃ মত ১+৪৩৮ দকঃদ ঃ  ৪০+১০৮ দকঃদ ঃ মত ৫১+৪০৮ দকঃদ ঃ িযমন্ত প্র োি 

১৪.৬৯ দকঃদ ঃ দিমরোজিরু ংমল প্রচআমনজ ১৩+৭০০ মত ২৯+৬৬০ দকঃদ ঃ িযমন্ত প্র োি ১৫.৮৪৫ দকঃদ ঃ 

লদিলোীকরে  প্রলস্তকরে করো ময়মছ। িোিগোতী ব্ো িযোমডির দনকি ড়মকর োমফম উমে প্রগমছ। ফম যোন 

চোচম সুদব্িো দৃষ্ট মে। এছোড়ো ব্োমগরোি  দিমরোজিরু ংপ্রল ড়মক মনক প্ররআন কোি ময়মছ এব্ং িিমো 

ততরী ময়মছ। ব্োমগরোি ংমল প্ররআনকোি  িিমোমর িদর োে তুনো ূক প্রব্লী প্রিখো যোয়।  

 



 

  

দচত্র-৩: িোিগোদত ব্ো িযোমডির দনকি ক্ষদতগ্রস্ত কোমিমি দচত্র-৪:  দিমরোজিরু ংমল প্রিভম ডি 

  

দচত্র-৫:  ব্োমগরোমির দচত োরীর ৩য় দক:দ : এ ষৃ্ট প্ররআনকোি দচত্র-৬:  ব্োমগরোমির দচত োরীর ৩য় দক:দ : এ ষৃ্ট 

িিমো 

 

১৪.৫ প্রিভম ডি প্রলস্তকরে: নুম োদিত দিদিদি নুযোয়ী ড়ক ংমলর ২৬.৫৬৩ দকঃদ ঃ প্রিভম ডি  প্রলস্ততোকরমের জন্য 

৮৫৫.৫৭ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী ২৬.৫৬৩ দকঃদ ঃ প্রিভম ডি  প্রলস্ততকরমের জন্য উি িোকো 

ব্যয় করো ময়মছ। িদরিলমনকোম জোনো যোয়, প্রগোিোগঞ্জ ংমল ১২.৯৪৮ দকঃদ ঃ ড়ক ৫.৫০ দ িোর মত ৭.৩০ 

দ িোর প্রমস্থ  এব্ং দিমরোজিরু ংমল ১৩.৬১৫ দকঃদ ঃ ড়ক ৫.৫০ দ িোর মত ৭.৩০ দ িোর প্রমস্থ প্রলস্তকরে করো 

য়।  

 

১৪.৬  োিমমলোল্ডোর দন মোে:  নুম োদিত দিদিদি নুযোয়ী ২১.৪৪৩ দকমোদ িোর োিমমলোল্ডোর দন মোমের জন্য ৮৪৬.৭০ ক্ষ 

িোকোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুযোয়ী ২১.৪৪৩ দকমোদ িোর োিমমলোল্ডোর দন মোমে উি েম ব্যয় করো ময়মছ। 

িদরিলমনকোম জোনোমনো য়, দিমরোজিরু ংমল ১৩.৭০ দকঃদ ঃ (০+০০০ দকঃদ ঃ মত ১৩+৭০০ দকঃদ ঃ)  

ব্োমগরোি ংমল ৮.০৫৭ দকঃদ ঃ (৩১+২৮৫ দকঃদ ঃ মত ৩৯+৩৪২ দকঃদ ঃ) োিম প্রলোল্ডোর দন মোে  করো য়। 



 

িদরিলমমন প্রিখো যোয়, ব্োমগরোি ংমল োিম প্রলোল্ডোমরর মনক স্থোমন প্ররআি কোি ময়মছ। দিমরোজিরু ংমল 

তুনো ূকভোমব্ ক  ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ।  

 

  

দচত্র-৭: ব্োমগরোমির দচত োরীর ৫  দক:দ : এ দনদ মত োিম 
প্রলোল্ডোর 

দচত্র-৮:  ব্োমগরোমির দচত োরীমত ক্ষদতগ্রস্ত োিম প্রলোল্ডোর 

 

১৪.৭ োমফমদং: নুম োদিত দিদিদি নুযোয়ী ড়কোংমল ৫৩.৩১৯ দকমোদ িোর প্রিভম ডি োমফমদং এর জন্য ৩৮১৯.৭৬ 

ক্ষ িোকো এব্ং প্রতু ংমলর ০.৮৫৫ দকমোদ িোর প্রিভম ডি োমফমদং এর জন্য ১৭৪.৬৩ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো 

য়। দিদঅর নুযোয়ী ড়কোংমল ৫৩.৩১৯ দকমোদ িোর প্রিভম ডি োমফমদং এর জন্য ৩৮১৯.৭৬ ক্ষ িোকো এব্ং 

প্রতু ংমলর ০.৮৫৫ দকমোদ িোর প্রিভম ডি োমফমদং এর জন্য ১৭৪.৬৩ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ। িদরিলমমন 

প্রিখো যোয়, িপু্ররো ৫৩.৩১৯ দকঃদ ঃ ড়মকআ োমফমদং করো ময়মছ। প্রগোিোগঞ্জ ংমলর প্রব্লীরভোগ ংমল োমফম 

ভোমো অমছ। ব্োমগরোি  দিমরোজিমুরর মনক স্থোমন োমফম উমে প্রগমছ। ক্রয় কোযমক্রম র তেয প্রেমক জোনো যোয় 

দিকোংল িযোমকজ জুন ২০১৫ ব্ো তোর িমূব্ম  োপ্ত ময়মছ। রৃআ ব্ছমরর  মিয ড়মকর োপ্রফম উমে যোয়োর দব্য়দি 

কো য নয়। ব্োমগরোি ংমলর ড়ক তুনো ুক প্রব্লী ক্ষদতগ্রস্থ প্রিখো যোয়।  

 

  

দচত্র-৯: দিমরোজিরু ংমলর ক্ষত ক্ষদতগ্রস্ত 

কোমিমদিং 
দচত্র-১০:  দিমরোজিরু ংমল ক্ষদতগ্রস্ত কোমিমদিং  

 

১৪.৮ প্রতু  কোভোিম দন মোে:  নুম োদিত দিদিদিমত ২৭৯৩.১৩ ক্ষ  িোকো ব্যময় ৩০৯.৭৪ দ িোর (৬দি) ব্রীজ এব্ং 

৩৬৬৩১.২৫ ক্ষ িোকো ব্যজয় প্রলখ ৎুফর র োন (িোিগোতী) প্রতুর ফোউমডিলন, োব্-স্ট্রোকচোর, সুিোর স্ট্রোকচোর, 

কনদক্রি, দস্ট্র েো স্থোিন প্রভৃদত কোজ করোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর এ প্রিত্ত তেযোনুযোয়ী উি েম ব্যময় প্রতুদির 



 

কোজ ম্পন্ন করো ময়মছ। িদরিলমনকোম প্রিখো যোয়, প্রগোিোগঞ্জ- ব্োমগরোি-দিমরোজিরু ড়মকর ১৯ত  দকঃদ ঃ এ  

 ি ুদত নিীর ির ৩৯১.৪৯১ দ িোর অরদদ ব্রীজ দন মোে করো ময়মছ। দনব্মোী প্রমকৌলী ব্দত কমরন ব্রীজদির 

ল্প দকছু কোজ িমূব্মর একদি প্রকমল্পর  োিযম  করো প্রয়দছ।  োপ্ত প্রতুর প্রোয় ৯০ ভোগ কোজ অমোচয প্রকমল্পর 

 োিযম  করো য়। ব্রীমজর উভয় প্রোমন্ত ংমযোগ ড়ক দন মোে এব্ং উভয় প্রোমন্ত রক্ষোপ্রি কোজ করো ময়মছ। ংমযোগ 

ড়ক  রক্ষোপ্রি কোজ ক্ষত প্রিখো যোয়। এছোড়ো দিমরোজিরু ংমল ৬দি দিদ গোিমোর প্রতু দন মোে করো ময়মছ ব্ম 

দনব্মোী প্রমকৌলী জোনোন। প্রগোিোগঞ্জ ংমল ৫দি কোভোিম,  দিমরোজিরু ংমল  ১৪দি এব্ং ব্োমগরোি ংমল ২দি 

কোভোিম দন মোে করো ময়মছ ব্ম দনব্মোী প্রমকৌলী ব্দত কমরন। িদরিলমনকোম প্রগোিোগঞ্জ, ব্োমগরোি  

দিমরোজিরু ংমলর দব্দভন্ন প্রচআমনমজ প্রতু/কোভোিম দনদ মত অমছ প্রিখো যোয়।  

 

  

দচত্র-১১-১২: দনদ মত িোিগোদত প্রতু 

  

১৪.৯ রক্ষোপ্রি কোজ: অরদিদিদি নুযোয়ী দিদগোিমোর ব্রীজ  কোভোিম  ূমর রক্ষোপ্রি কোমজর জন্য  অরদদ 

িযোোোআদিং, গোআি প্রিোষ্ট,  কনদক্রি প্রলোি প্রপ্রোমিকলন, দজ প্রিিিোআ দফল্টোর প্রফদব্রি আতযোদির ংস্থোন রোখো য়। 

দিদঅর নুযোয়ী উি রক্ষোপ্রি কোজ ূ ম্পন্ন করো ময়মছ। িদরিলমমন প্রিখো যোয় িোিগোতী প্রতুর উভয় িোমবম দদ 

ব্লক দিময় রক্ষোপ্রি কোজ করো ময়মছ যো ক্ষত রময়মছ। এছোড়ো দিমরোজিরু ংমল ড়মকর ঢো রক্ষোর জন্য 

িযোোোআদিং  প্রতুর এযোমপ্রোচ রক্ষোর জন্য কনদক্রি ঢোোআময়র কোজ করো ময়মছ। এছোড়ো ন্যোন্য প্রতু  

কোভোমিমর রক্ষোপ্রি কোজ করো ময়মছ।  

 

  

দচত্র- ১৩: িোিগোদত  প্রতুর প্রগোিোগঞ্জ প্রোমন্তর ংমযোগ 

ড়মকর রক্ষোপ্রি কোজ 

দচত্র- ১৪: দিমরোজিরু ংমল িযোোোআদিং কোজ 

 



 

১৪.১০  োআন দগন্যো, দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট, গোআি প্রিোষ্ট: নুপ্র োদিত দিদিদিমত েোদফক, োআন, দগন্যো, গোআি প্রিোষ্ট আতযোদির 

জন্য ৬৫.৩৭ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর নুোমর োআন, দগন্যো ব্োব্ি ৪৫.৮৯ ক্ষ িোকো ব্যয় করো 

ময়মছ। িদরিলমনকোম ড়কব্যোিী প্ররোি  োদকমং প্রিখো প্রগমছ তমব্ োআন দগন্যোমর ংখযো খবু্আ প্রতু  মন ময়মছ।  

 

  

দচত্র-১৫: প্রগোিোগঞ্জ ংমলর োআন দগন্যো স্থোিন দচত্র-১৬: দিমরোজিরু ংমল প্ররোি  োদকমং 

 

১৪.১১ আউদিদদি স্থোনোন্তর: নুম োদিত অরদিদিদিমত আউদিদদি স্থোনোন্তমরর জন্য ৪২.০০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। 

আউদিদদি স্থোনোন্তর কোমজ উি েম ব্যয় করো ময়মছ  ম ম দিদঅমর উমেখ করো ময়মছ।  

 

১৫।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

ছদলয ন্যান্য স্থালনয ালথ উন্নততয ও ভনযাদ 

ছমাগালমাগ স্থান ড়ক ছনিওয়ালকয ন্তবুযক্ত কযণালথয 

ভলযাজুয-নাভজযুয-ভাভি বাো-ািগাতী-ছগাারগি 

(ছঘানাাড়া) ড়কভি উন্নয়ন ও ািগাতী ছতু ভনভযাণ এফং 

প্রকল্প এরাকায অথয-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন।   

ছদলয ন্যান্য স্থালনয ালথ উন্নততয ও ভনযাদ ছমাগালমাগ 

স্থান ড়ক ছনিওয়ালকয ন্তবুযক্ত কযণালথয ভলযাজুয-

নাভজযুয-ভাভি বাো-ািগাতী-ছগাারগি (ছঘানাাড়া) 

ড়কভি উন্নয়ন কযা লয়লছ এফং ািগাতী ছতু ভনভযাণ কযা 

লয়লছ। 
 
 

১৬। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যাজস্ব খ্ালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খ্ালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয মযালরাচনায় ছদখ্া মায় প্রকল্পভিয ছকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন।  

 

১৯।  মযলফক্ষণ:  

১৯.১ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৭ ফছলয ৮ (অি) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ; 



 

১৯.২ প্রকল্পভি ২  (রৃআ) ফছয ৯ (নয়) ভা এ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এভি ফাস্তফায়লন ৬ (ছয়) ফছয ৯ 

(নয়) ভা ভয় ছরলগলছ;  

১৯.৩ প্রগোিোগঞ্জ ংমল দনদ মত প্রিভম ডি দিকোংল স্থোন ভোমো েোকম িোিগোদত ব্ো িযোমডির দনকি কোমিমি উমে প্রগমছ; 

লীঘ্রআ তো প্র রো ত করো নো ম এ স্থোপ্রন ব্ড় অকোমরর গতম ততরী য়োর অলংকো রময়মছ; 

১৯.৪ িোিগোদত প্রতু  প্রতুর রক্ষোপ্রি কোজ ভোমো অমছ; 

১৯.৫ ব্োমগরোি ংমল দনদ মত ড়মকর মনক স্থোমন কোমিমি উমে প্রগমছ, ড়মকর দকনোরো প্রভমঙ্গ প্রগমছ এব্ং প্রছোি প্রছোি 

িিমো ততরী ময়মছ; 

১৯.৬ ব্োমগরোি ংমল দনদ মত ড়মকর োিম প্রলোল্ডোর দকছু স্থোমন ভোমো অমছ এব্ং দকছু স্থোমন ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ; 

১৯.৭ ব্োমগরোি ংমল প্রব্লীরভোগ ংমল ০.৯ দ িোর কমর ফি প্রলোল্ডোর প্রনআ; 

১৯.৮ দিমরোজিরু ংমলর প্রল ৭-৮ দক:দ : কোমিমি ক্ষদতগ্রস্ত ম ব্োকী ংমল কোমিমি ক্ষত রময়মছ; দকছু স্থোমন ড়মকর 

দকনোরো প্রভমঙ্গ প্রগমছ এব্ং িিমো ততরী ময়মছ; 

১৯.৯ ড়মকর প্রগোিোগঞ্জ, ব্োমগরোি  দিমরোজিরু ংমল েোদফক োআন, দগন্যো স্থোিন করো ময়মছ তমব্ ৩দি প্রজোয় তো 

িযমোপ্ত ব্ম প্রতীয় োন য়। ব্োমগরোি ংমল খবু্আ ক  ংখযক োআন, দগন্যো প্রিখো প্রগমছ; তমব্ প্রতু ংমযোগ 

ড়মক প্রচরু ংখযক গোআি প্রিোষ্ট/কনদক্রি প্রিোষ্ট স্থোিন করো ময়মছ; 

১৯.১০ প্রকমল্পর Internal  External Audit ম্পন্ন করো য়দন।  
 
 

২০।  ভতাভত/সুাভযঃ 

২০.১ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৭ ফছলয ৮ (অি) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক 

ফদরী লর মনক প্রক্ষমত্র প্রকল্প ফাস্তফায়ন ত্বযাভিত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়ভি 

গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয  ভদব্ষ্যমত গৃীতব্য প্রকমল্প প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোীন  ময়র জন্য একজন প্রকল্প 

িদরচোক দনময়োমগর  প্রলয়াজনীয় উলদযাগ গ্রণ কযলফ; 

২০.২ বভফষ্যলত প্রকল্প গ্রলণয ছক্ষলে প্রকমল্পর ব্োস্তব্োয়ন প্র য়োি বৃ্দি িদরোর করোর মক্ষয যেোযে িরীক্ষো দনরীক্ষোর 

 োিযম  প্রকল্প গ্রে করমত মব্। প্ররি দদিউ িদরব্তমমনর অলোয় কোজ িীঘমোদয়ত/ য় প্রক্ষিন করো যোমব্ নো; 

২০.৩ প্রগোিোগঞ্জ ংমল িোিগোদত ব্ো িযোমডির দনকি উমে যোয়ো কোমিমদিং দ্রুত প্র রো ত করমত মব্; 

২০.৪ ব্োমগরোি ংমল প্রয ক স্থোমন কোমিমি উমে প্রগমছ, ড়মকর দকনোরো প্রভমঙ্গ প্রগমছ এব্ং প্রছোি ব্ড় িিমো ততরী 

ময়মছ তো দ্রুত প্র রো মতর ব্যব্স্থো করমত মব্। কোজ  োপ্ত য়োর ২ ব্ছমরর  মিয কোমিমদিং উমে যোয়ো  ড়মকর 

প্ররআনকোি ততরী য়োর দব্য়দি ড়ক িদরব্ন   োড়ক দব্ভোগ িরীক্ষো কমর প্রিখমব্;   

২০.৫ ব্োমগরোি ংমল প্রয ক স্থোমন োিম প্রলোল্ডোর প্রভমঙ্গ প্রগমছ তো প্র রো ত করমত মব্; 

২০.৬ দিমরোজিরু ংমলর প্রল ৭-৮ দক:দ : এ ক্ষদতগ্রস্ত কোমিমি, ড়মকর দকনোরো ভোঙ্গো এব্ং ততরী য়ো িিমো প্র রো ত 

করমত মব্; 

২০.৭ ৩ (দতন)দি প্রজোয় ড়ক ব্যোিী  িযমোপ্ত েোদফক োআন, দগন্যো  দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট স্থোিন করমত মব্।  

২০.৮ ভদব্ষ্যমত গৃীতব্য প্রকমল্প িযমোপ্ত ংখযক ড়ক দনরোিত্তো উিকরে েমোৎ দিক দনমিমলক োআন, দগন্যো প্রভৃদতর 

ংস্থোন রোখমত মব্; 

২০.৯  প্রকমল্পর Internal  External Audit দ্রত ম্পন্ন করমত মব্; এব্ং  

২০.১০ নুলেদ ২০.১ লত ২০.৯ এয ভফললয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধয অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 



 

মভঘনা মতুয স্কাঈায প্রগটকন এফং মভঘনা  মোভতী মতুয যেণাগফেণ 

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকলল্পয নাভ : প্র ঘনো প্রতুর স্কোউয়োর প্রমিকলন এব্ং প্র ঘনো  প্রগো তী প্রতুর রক্ষেোমব্ক্ষে 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ :  ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৪। প্রকল্প এরাকা  : নোরোয়নগঞ্জ প্রজোর প্রোনোরগোঁ উিমজো।    

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় (রক্ষ িাকায়): 
                                                                                                                   

প্রাক্কভরত ফযয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ফযয় 
(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 
ফযয় (ভূর 
প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় 
(ভূর  

ফাস্তফায়নকালরয 
%) 

ভূর ১ভ 

ংলাভধত 

ভূর ১ভ ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪১০৫.২৯ 

(-) 

- ৪০২৯.২৬ 

(-) 

০১-০৭-
২০1৫ ছথলক  
৩0-06-
২০১৬ 

- ০১-০৭-২০1৫ 
ছথলক  

৩0-06-২০১6 

- - 

 

৬।  প্রভক্ষণ: প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও দফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৭।  প্রকলল্পয েভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 
 

 Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

 Allowance       

 Other Allowance (Management 

Expenditure)  

Month 12.00 60.00 12.00 60.00 

 Supply and Services      

 Gas and Fuel LS - 2.00 - 2.00 

 Patrol and Lubricant LS - 2.00 - 2.00 

 Printing and Publication LS - 2.00 - 2.00 

 Stationary Seal and Stamps LS - 2.00 - 2.00 

 Freight and Transport Charges No (S) 2.00 10.20 2.00 10.00 

 Honorarium/Remuneration 

(Maintenance Team) 

Month 12.00 50.40 12.00 50.40 

 Consultancy (Local) LS - 100.00 - 100.00 

 Survey (Bathymetric) Times 

(S) 

3.00 30.00 3.00 30.00 



 

 Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

 Acquisition of assets      

 Procurement of Computers 

(Laptop) & Printer 

No (S) 2.00 2.40 2.00 2.40 

 Civil Works      

 Traffic Maintenance & 

Management 

LS - 5.00 - 5.00 

 Hinge Bearings Maintenance Month 12.00 60.00 12.00 60.00 

 Expansion Joints Maintenance Month 12.00 36.00 12.00 36.00 

 River Bed Scour Protection      

 a) Sand 

Fill with Geo Bag 

No (S) 329585 2059.9

1 

329486 2059.9

1 

 b) Sand 

Fill with Jute Gunny Bag 

No (S) 790411 1485.9

5 

766578 1485.9

5 

 Parapet Railing & Kerbs Repair LS - 10.00 - 10.00 

 Premix Overlaid & Road Marking LS - 10.00 - 10.00 

 Street Lighting LS - 78.00 - 78.00 

 Monthly Maintenance of Street 

Light 

Month 12.00 24.00 12.00 24.00 

 Physical Contingency (2%) - - 75.43 - - 

 Total: - - 4105.2

9 

 4029.2

6 
 
 

৮। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ 
িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন ক মকো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। কমেম আফদতয়োর অদন   - হ্োঁ 01/07/15-

৩০/৬/২০১৬ 

 
৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

৯.১  গাড়ী/রান্সলািয ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/রান্সলািয ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/রান্সলািয ক্রয় কযা 

য়ভন। 

৯.২ ণয, কাময ও ছফা ক্রয়ঃ (ণয ও কাময ২০০.০০ র ক্ষ িাকায উলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ িাকায উলয)

 ক্রয় ংক্রান্ত তলথযয ভফস্তাভযত নুলেদ ১২.৪ এ ফণযনা কযা লয়লছ। 

 



 

১০।  ংলাভধত এভিভ ফযাে ও গ্রগভত (রক্ষ িাকায়): 

 

থযফছয ংলাভধত এভিভ ফযাে ও রক্ষযভাো িাকা 
ফভুভক্ত 

ফযয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাি 

 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
রক্ষযভাো 

% 

ছভাি 

 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
গ্রগভত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১৫-

২০১৬ 

৪০৩০.০০ ৪০৩০.০০ - ১০০% ৪০২৯.২৬ ৪০২৯.২৬ ৪০২৬.২৯ - ১০০% 

প্র োিঃ ৪০৩০.০০ ৪০৩০.০০ - ১০০% ৪০২৯.২৬ ৪০২৯.২৬ ৪০২৬.২৯ - ১০০% 

 

১১।  কাজ ম্পূণয থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১২। াধাযণ মযলফক্ষণ: 

১২.১ প্রকলল্পয িবূভভ ও উলেশ্য:  জাান যকালযয নুদালন ১৯৯১ ালর ছভঘনা ব্রীজ এফং ১৯৯৫ ালর ছভঘনা-

ছগাভতী ব্রীজ চারু কযা য়। ব্রীজ রৃভি চারু ওয়ায ূলফয ছপযী াভবয বাযা ড়ক রৃভিয ংলমাগ স্থান কযা 

লতা। †mZz ২wUi †ek K‡qKwU স্থোমনর Bathymetric Survey Gi ফোফম b`xi Zj‡`‡k কময়কদি  Pier 

Foundations-Gi Pvwiw`‡K e¨vcK cwigv‡Y Scouring িোরদক্ষত য়োয় ছভঘনা ছতু ও ছগাভতী ছতুয 

ুনফযান প্রকল্প গ্রণ কযা য়। ুনফযান প্রকলল্পয কাজ ৩০ জনু ২০১৩ তাভযলখ্ ছল য়। উক্ত প্রকলল্পয 

অওতায় উবয় ছতুয (৩৬+৬০) ছভাি ৯৬ভি Hinge Bearing এব্ং (১৩+১৭) প্র োি ৩০দি Expansion 

Joint প্রদতস্থোিন করো য় এব্ং ৭, ৮  ৯ নং দিয়োমরর দনকি scour Protection এর কোজ ম্পন্ন করো য়। ১ 

ব্ছর Defect Liability period প্রলম ৩০ জুন ২০১৪ তোদরমখ প্রকল্পদি ব্োংোমিল প্রনোব্োদনী কতৃমক ড়ক  

জনিে দিিপ্তমরর দনকি স্তোন্তর করো য়। স্তোন্তমরর প্রোক্কোম প্রতু রৃদির রক্ষেোমব্ক্ষমের জন্য একদি 

Maintenance Manual প্রিোন করো য় এব্ং নতুন কমর প্র ঘনো নিীর তমিমল  দনিদরং োমভম করো য়। উি 

োমভমমত িদরদক্ষত য় প্রয, িমূব্ম ম্পন্নকৃত ৭, ৮  ৯নং দিয়োমরর Scour protection works ক্ষত অমছ। 

তমব্ ৬নং দিয়োমরর দনকি নতুন কমর একদি ব্ড় িরমনর Scour দৃষ্ট ময়মছ। ২০১৫ োমর প্রফব্রুয়োদর  োমর 

োমভমমত প্রিখো যোয় প্রয, এআ Scour এর িদর োন প্রোয় দদ্বগুন ময় প্রগমছ। এআ িদরদস্থদতমত ৬নং দিয়োরমক ঝঁুদক ুি 

করমত প্র ঘনো প্রতুর scour Protection এর কোজ জরুরী ময় িমড়দছ।  এ প্রপ্রদক্ষমত ৪১০৫.২৯ প্রকোদি িোকো 

প্রোক্কদত ব্যময় জুোআ ২০১৫ মত জুন ২০১৬ িযমন্ত প্র য়োমি ব্োস্তব্োয়মনর জন্য দমমব্ প্রকল্পদি গ্রে করো য়।  
  
 

উলেশ্য: Scour Protection Works দ্বোরো প্র ঘনো প্রতুর ৬নং দিয়োরমক ো দয়ক ঝঁুদক ুি করো এব্ং প্র ঘনো  

প্রগো তী প্রতুর Hinge Bearing এব্ং Expansion Joint গুমো রক্ষনোমব্ক্ষমের  োিযম  প্রতু রৃদিমক চোচমর 

জন্য দনরোিি করো। 

 

১২.২ প্রকলল্পয নুলভাদন  (ক্ষ িোকোয়): 

 প্র য়োিকো প্রোক্কদত ব্যয়  ন্তব্য 
 ূ ০১/০৭/১৫ ছথলক ৩০/০৬/১৬ ৪১০৫.২৯ ০১/০৯/২০১৫ তোদরমখ নুদষ্ঠত  একমনক ভোয় 

নুম োদিত য়। 
  
   



 

১২.৩ াভফযক অভথযক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জনু, ২০১৬ মযন্ত ক্রভুভিত অভথযক গ্রগভত লয়লছ 

৪০২৯.২৬ রক্ষ িাকা মা ংলাভধত নুলভাভদত ফযয় ৪১০৫.২৯ রক্ষ িাকায ৯৮.১৪%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত 

ংলাভধত প্রকলল্পয ১০০% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৬)।  
 
১২.৪ িরিত্র ংক্রোন্ত তেয: নুম োদিত দিদিদিমত ৫দি গুি িযোমকজ, ১দি য়োকম িযোমকজ এব্ং ৫দি োদভম িযোমকমজর 

ংস্থোন দছ। দিদঅর ফরম ি নুযোয়ী ণয ও কাময ২০০.০০ রক্ষ িাকায উলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ িাকায 

উলয লর এতদংক্রান্ত তথয ভভঅয-এ প্রদান কযলত লফ। ছ অলরালক দিদঅর এ ১দি িতূম (৩৭৬৩.৮৬ 

ক্ষ িোকো)  ১দি প্রব্ো িযোমকজ (১০০.০০ ক্ষ িোকো) এর তেয প্রিোন প্রযৌদিক প্রতীয় োন ম প্রপ্রদরত দিদঅমর 

প্রব্ো িযোমকমজর তেয প্রিোন করো য়দন। তমব্ ১দি িতূম িযোমকমজর তেয প্রিোন করো ময়মছ যো দনম্নরূি: 

    
(in lakh taka) 

Description of 

procurement 

(goods/works/consultan

cy) as per bid 

document 

Tender/Bid/propos

al Cost  

Tender/Bid/Proposal Date of completion  

 As per 

PP 

Contrac

t value 

Invitation 

Date 

Contract 

signing 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

WP-01: 

Sand Fill With Geo 

Bag 

2059.91 2059.9

1 

As per 

PIP, 

 BD Army 

As per 

PIP, BD 

Army 

19/10/15 10/10/15 

 

Sand fill With Jute 

gunny bag 

1485.95 1485.9

5 

As per 

PIP, 

BD Army 

As per 

PIP, BD 

19/10/15 10/10/15 

 

 

১৩। প্রকল্প ভযদযনঃ গত ২৬/০৮/২০১৭ তাভযলখ্ অআএভআভি’য ভাভযচারক (ভযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন ছক্টয-২) ি. 

ছভা: ভভউয যভান এফং কাযী ভযচারক জনাফ ছভাাম্মদ অযাপুজ্জাভান বূাঁআয়া কতৃযক প্রকল্প এরাকা 

লযজভভলন ভযদযন কযা য়। ভযদযন মযলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 
 

১৩.১  প্রকমল্পর অতোয় প্র ঘনো প্রতুর ৬নং দিয়োর  ংগ্ন এোকোয় ৩২৯৫৮৫দি Sand Fill with Geo bag এব্ং 

৭৯০৪১১দি Sand fill with Gunny bag- এর ংস্থোন দছ। তন্মমিয ৩২৯৪৮৬ দি Sand Fill with Geo 

bag এব্ং ৭৬৬৫৭৮দি Sand fill with Gunny bag িোদম্পং করো ময়মছ  ম ম প্রপ্রদরত দিদঅমর উমেখ অমছ। 

িোদম্পং কোযমক্র  দিয়োমরর তমিল  ংগ্ন এোকোয় করো ময়মছ দব্িোয় িদরিলমনকোম তো ব্মোকমনর প্রকোন 

সুমযোগ দছ নো। তমব্ িদরিলমনকোম “কোঁচিরু, প্র ঘনো  প্রগো তী ২য় প্রতু দন মোে এব্ং দব্িয োন প্রতু িনুব্মোন” 

লীমক প্রকমল্পর অতোয় ২য় প্র ঘনো  ২য় প্রগো দত প্রতু দন মোে এব্ং দব্িয োন প্রতু ূমর িনুব্মোন কোজ চ োন 

প্রিখো যোয়। উি প্রকমল্পর অতোয় প্র ঘনো প্রতুর ৬নং দিয়োমর SPSP-িিদতমত িনুব্মোন কোজ চমছ প্রিখো যোয়। 

িদরিলমনকোীন  য় িযমন্ত চদত প্রকমল্পর অতোয় ৮৫দি িোআমর  মিয ৪৮দি িোআমর কোজ চ োন এব্ং ৩৭দি 

িোআমর কোজ প্রল ময়মছ।  ব্দলষ্ট কোজ চ োন অমছ।  



 

  

দচত্র-১  ২: প্র ঘনো প্রতুর ৬ নং দিয়োমর চ োন িোআদং কোজ 

 

১৩.২ প্রকমল্পর অতোয় ১২  ো প্রতু ২দির Expansion Joints Maintenance এর ংস্থোন দছ। এ জন্য 

দিদিদিমত ৩৬.০০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর ১২  োম প্রতু ২দির Expansion Joints 

Maintenance ব্োব্ি ৩৬.০০ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ উমেখ অমছ। িদরিলমনকোপ্র প্র ঘনো প্রতুর ১৩দি এব্ং 

প্রগো তী প্রতুর ১৭দি এিিোনলন জময়ডি প্রকমল্পর অতোয় প্র রো ত করো ময়মছ প্রিখো যোয়। এিিোনলন 

জময়ডিগুমোমত উমেখমযোগয প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। 

  

 
 

দচত্র-১  ২: চ প্র ঘনো  প্রগো দত প্রতু 

 
 

দচত্র-৩  ৪: প্রকল্প রৄরুর িমূব্ম  িমর Hinge Bearing 



 

  

দচত্র-৫  ৬: প্রকল্প রৄরুর িমূব্ম  িমর Expansion Joint. 

 

১৩.৩ প্রকমল্পর অতোয় ১২  ো প্রতু ২দির Hinge Bearing Maintenance এর ংস্থোন দছ। এ জন্য দিদিদিমত 

৬০.০০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর ১২  ো প্রতু ২দির Hinge Bearing Maintenance ব্োব্ি 

৬০.০০ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ উমেখ অমছ। Hinge Bearing প্রতুর গোিমোর  প্রিক লযোমব্র  োমঝ েোমক 

দব্িোয় িদরিলমনকোম প্রিখো ম্ভব্ য়দন। 
 

১৩.৪ প্র ঘনো  প্রগো দত প্রতু ২দির Parapet Railing & Kerb repair ব্োব্ি ১০.০০ ক্ষ িোকো, Premix 

overlaid & Road Marking ব্োব্ি ১০.০০ ক্ষ িোকো এব্ং Street Lighting ব্োব্ি ৭৮.০০ ক্ষ িোকোর 

ংস্থোন দছ। িদরিলমনকোম প্রতুমত ড়ক ব্োদত, প্ররদং  কোব্ম-এর কোজ করো ময়মছ প্রিখো যোয় এব্ং উমেখমযোগয 
প্রকোন ত্রুদি িোয়ো যোয়দন।    

 
১৪।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য উলেশ্য জযন 

Scour Protection Works 

দ্বোরো প্র ঘনো প্রতুর ৬নং দিয়োরমক 

ো দয়ক ঝঁুদক ুি করো এব্ং প্র ঘনো 
 প্রগো তী প্রতুর Hinge 

Bearing এব্ং Expansion 

Joint গুমো রক্ষনোমব্ক্ষমের 

 োিযম  প্রতু রৃদিমক চোচমর 

জন্য দনরোিি করো। 

প্রকলল্পয অওতায়  প্র ঘনো প্রতুর ৬নং দিয়োর  তৎংগ্ন এোকোয় ৩২৯৪৮৬ দি 
Sand Fill with Geo bag এব্ং ৭৬৬৫৭৮দি Sand fill with Gunny bag 

িোদম্পং করোয় প্রতুদি ো দয়ক ঝঁুদক ুি ময়মছ।  এছোড়ো প্রতু ২দির Hinge Bearing 

 Expansion Joints Maintenance এব্ং  প্রতুমত ড়ক ব্োদত, প্ররদং  কোব্ম-
এর কোজ করোয় প্রতু ২দি ো দয়কভোমব্ ঝুদকঁ ুি  দনরোিি ময়মছ। ফম প্রকমল্পর 
উমদ্দশ্য জমন ময়মছ। তমব্ “কোঁচিরু, প্র ঘনো  প্রগো তী ২য় প্রতু দন মোে এব্ং দব্িয োন 

প্রতু িনুব্মোন” লীমক প্রকমল্পর অতোয় ২য় প্র ঘনো  ২য় প্রগো দত প্রতু দন মোে এব্ং 
দব্িয োন প্রতু ূমর িনুব্মোমনর কোজ আমতো মিয রৄরু য়োয় প্রকমল্পর Scour 

Protection Works-এর কোযমকোদরতো ব্জোয় েোকোর দব্ময় দনদিতভোমব্ তেযোদি 

িোনো যোয়দন।  
 
 

১৫। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকমল্পর উমদ্দশ্য জমন ময়মছ। তমব্ “কোঁচিরু, প্র ঘনো  প্রগো তী ২য় 

প্রতু দন মোে এব্ং দব্িয োন প্রতু িনুব্মোন” লীমক প্রকমল্পর অতোয় ২য় প্র ঘনো  ২য় প্রগো দত প্রতু দন মোে এব্ং 

দব্িয োন প্রতু ূমর িনুব্মোমনর কোজ আমতো মিয রৄরু য়োয় অমোচয প্রকমল্পর Scour Protection Works-

এর কোযমকোদরতো স্থোয়ী য়দন। 

১৬।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন  উলেখ্লমাগয ছকান ভস্া ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৭। যাজস্ব খ্ালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খ্ালত 

(ওলন রাআন)-এ ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয ভনকি স্তান্তয কযা লয়লছ। তলফ প্রকলল্পয অওতায় Hinge 

Bearing, Expansion Joints, Street Lighting প্রভৃদত অআমি  কতগুমো প্রকনো ময়মছ, কতগুমো ব্যব্রত 



 

ময়মছ এব্ং কতগুমো উিতৃ্ত দছ এ ংক্রোন্ত প্রকোন তেয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তযলক যফযা কযা য়ভন। ফভণযত 

ছকান অআলিভ স্তান্তযকালর ড়ক ও জনথ ভধদপ্তযলক যফযা কযা য়ভন।     

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয মযালরাচনায় ছদখ্া মায় প্রকল্পভিয ছকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কতৃযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয ূলফয প্রকল্পভিয External 

Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

১৯।  অআএভআভি’য  ভতাভত/সুাভযঃ  

১৯.১ চরভান “কোঁচিরু, প্র ঘনো  প্রগো তী ২য় প্রতু দন মোে এব্ং দব্িয োন প্রতু িনুব্মোন” লীমক প্রকমল্পর অতোয় 

ভফদযভান ছভঘনা ও ছগাভভত ছতুয Deck Slab, Hinge Bearing, Expansion Joint, Carriage way প্রবৃভত ুনফযালনয কাজ 

রৄরু না ওয়া মযন্ত ভনয়ভভত যক্ষণালফক্ষণ ফযাত যাখ্লত লফ (নু: ১৩.১); 

১৯.২ প্রপ্রদরত দিদঅমর প্রব্ো িযোমকমজর প্রকোন তেয প্রিোন নো করোর দব্য়দি ভন্ত্রণারয় মাচাআিবূ্মক অআএ আদিমক ব্দত 

কযলফ (নু: ১২.৪); 

১৯.৩ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয ভনকি স্তান্তয কযা লরও Hinge Bearing, 

Expansion Joints, Street Lighting প্রভৃদত অআমি  কতগুমো প্রকনো ময়মছ, কতগুপ্রো ব্যব্রত ময়মছ এব্ং 

কতগুমো উিতৃ্ত দছ এ ংক্রোন্ত প্রকোন তেয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তযলক যফযা কযা য়ভন। ভফলয়ভি ভন্ত্রণারয় 

মাচাআ কযলফ (নু: ১৭);      

১৯.৪ ভদব্ষ্যমত ো দয়ক ব্যব্স্থো দমমব্ এ িরমের প্রকল্প গ্রমের প্রব্েতো িদরোর করমত মব্;  

১৯.৫  ভাপ্ত প্রকল্পভিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৮); এফং 

১৯.৬ নুলেদ ১৯.১ লত ১৯. ৫ এয ভফললয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধয অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 



 

মরবুোরী-ফাঈপর-েরারচা-অভড়াোরছা ড়ক পুনরনভ থাণ (১ভ ংগারধত)   

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকলল্পয নাভ : প্রবু্খোী-ব্োউফ-গোদচিো-অ ড়োগোদছয়ো ড়ক িনুদন মোে (১  ংমলোদিত)   

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৪। প্রকল্প এরাকা  : িিুয়োখোী প্রজোর রৃ কী, ব্োউফ, িলদ নো, গোদচিো উিমজো এব্ং ব্রগুনো 

প্রজোর অ তী উিমজো।  

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় (রক্ষ িাকায়): 
                                                                                                                   

প্রাক্কভরত ফযয় প্রকৃত ফযয়  ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 
ফযয় (ভূর 
প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় 
(ভূর  

ফাস্তফায়নকালরয 
%) 

ভূর ১ভ 

ংলাভধত 

ভূর ১ভ ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

9923.16 

 

10815.05 ১০৪৮৯.৮৩ ০১-০৭-
২০১0 ছথলক  
৩0-০৬-
২০১৩ 

০১-০৭-২০১0 
ছথলক  

৩0-০৬-২০১৬ 

০১-০৭-
২০১0 ছথলক  
৩0-০৬-
২০১৬ 

৫.৭১% ৩ ব্ছর 

(১০০%) 

 

৬।  প্রভক্ষণ: প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও দফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৭।  প্রকলল্পয েভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) (ক্ষ িোকোয়): 
 

Items of Work 

(as per RDPP) 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financia

l 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

1 2 3 4 5 6 

Survey & Design    LS  10.00  10.00 

Widening of Road embankment   LCu

m 

5.25 703.39 5.25 703.39 

Re-construction of damaged pavement  Km 62.22 2192.62 62.22 2192.6

2 

Construction of flexible pavement in 

place of HBB  

Km 21.00 953.09 21.00 953.09 

Hard shoulder or Widening of 

Pavement  

Km 83.22 1844.73 83.22 1844.7

3 

Surfacing  (Carpeting & Seal coat)  Km 83.22 1998.00 83.22 1998.0

0 

Construction of RCC Bridge (3 Nos)  m 132.31 1689.56 132.31 1426.2

3 



 

Items of Work 

(as per RDPP) 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financia

l 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

1 2 3 4 5 6 

Construction of RCC box Culvert (23 

Nos)  

m 109.50 982.43 109.50 982.43 

Protective work  (RCC/Bullah 

Palisading)  

m 5733.06 254.99 5401.95 254.99 

Construction of Surface drain  m 2000  45.00 - - 

Installation of Sign, signal, Km Post, 

Road marking etc.  

LS - 30.00 - 13.12 

Maintenance during construction LS - 50.00 - 49.99 

General & site facilities  LS  16.24  16.24 

Installation of Ulania & Gazipur ferry 

ghat. 

No.  1 45.00 1 45.00 

Total=   10815.0

5 

 10489.

83 
 
 

৮। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন প্রযোগিোন  ব্িী  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
1.  Mr. Syed Moshahed Ali 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Road Zone, Barisal.   

- হ্োঁ 25/03/10 14/02/11 

2.  Md. Abdus Sabur 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Road Zone, Barisal 

- হ্োঁ 14/02/11 15/03/11 

3.  Mr. Shohorab Uddin Mia 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Road Zone, Barisal 

- হ্োঁ 15/03/11 03/04/11 

4.  Mr. Deleep Kumar Guha 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Road Zone, Barisal.   

- হ্োঁ 03/04/11 03/08/11 

5.  Mr. Md. Gulzar Hossain 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Road Zone, Barisal   

- হ্োঁ 03/08/11 16/02/12 

6.  Mr. Tapash Kumar Paul 

Addl. Chief Engr.  

- হ্োঁ 16/02/12 30/12/13 



 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন প্রযোগিোন  ব্িী  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Barisal Road Zone, Barisal 

7.  Mr. Md. Imdad Hossain 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Road Zone, Barisal 

- হ্োঁ 08/01/14 ৩০/০৬/১৬  

 

উলযাক্ত ছক মযালরাচনায় ছদখ্া মায়, অলরাচয প্রকলল্প ছভাি ৭ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। 

তাাঁলদয ভধকাংলয ছভয়াদ ১ ফছলযযও কভ। প্রকল্পভি ৩ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও 

এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৬ ফছয। থযাৎ প্রকল্পভিয ভূর নুলভাভদত ছভয়ালদয তরুনায় ছভয়াদ ফৃভি 

ছলয়লছ ৩ ফছয (১০০%)। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী কযা লর প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথবালফ প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন, ভভনিভযং ও সুাযভবন ছমভন কযলত ালযন না ছতভভন প্রকলল্পয গুণগত ভানও যক্ষা কযলত ালযন 

না। এয পলর জনগণ মথাভলয় প্রকল্প ফাস্তফায়লনয সুপর লত ফভিত য়। 

 

৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

৯.১  যোনব্োন ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান মানফান ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় মানফান ক্রয় কযা য়ভন। 

৯.২ ণয, কাময ও ছফা ক্রয়ঃ (ণয ও কাময ২০০.০০ রক্ষ িাকায উলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ িাকায উলয) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তলথযয ভফস্তাভযত নুলেদ ১২.৪ এ ফণযনা কযা লয়লছ।  

১০।  ংলাভধত ভিভভ ফযাে ও গ্রগভত (রক্ষ িাকায়): 

 

থযফছয ংলাভধত ভিভভর রক্ষযভাো ও ফযাে  এভিভ ফযাে ফযয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাি 

 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
রক্ষযভাো % 

ছভাি 

 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ গ্রগভত 
% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১0-১1 485.00 485.00 - 4.48 485.00 485.00 485.00 - 4.62 

২০১১-১২ 200.00 200.00 - 1.85 200.00 200.00 200.00 - 1.91 

২০১২-১৩ 1700.00 1700.00 - 15.72 1700.00 1700.00 1700.00 - 16.20 

২০১৩-১৪ 2500.00 2500.00 - 23.12 2500.00 2500.00 2500.00 - 23.82 

২০১৪-১৫ 5930.45 5930.45 - 54.83 3486.00 3486.00 3486.00 - 33.21 

২০১5-১6 - - -  2118.83 2118.83 2118.83 - 20.19 

প্র োি 1081৫.৪5 1081৫.৪5 - 100% 104৮৯.83 104৮৯.83 104৮৯.83  100% 

 

১১।  কাজ ম্পূণয থাকলর তায কাযণঃ প্রকমল্পর অতোয় োমফম প্রেন দন মোে  ড়ক দনরোিত্তোজদনত দকছু কোজ ব্যদতত 

নুম োদিত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১২। াধাযণ মযলফক্ষণ: 

১২.১ প্রকলল্পয িবূভভ ও  উলেশ্য: ছরফখু্ারী-রৃভকী-ফগা-ফাউপর-দভভনা-কারাআয়া-উরাভনয়া-গরাভচা-অভড়াগাভছয়া 

ড়কভি (ছজি-৮৮০৬) একভি গুরুত্বূণয ছজরা ড়ক। ড়কভিয ছভাি দদঘযয ৮৬.৫৭৯ ভক:ভভ:। ড়কভি িুয়াখ্ারী 



 

ও ফযগুনা ছজরায ৫ভি উলজরালক ংমুক্ত কলযলছ। ড়কভি প্রায় ২৫ ফছয অলগ ভনভভযত লয়লছ। এয ভলধয 

৬৩.৫৯৯ ভক:ভভ: ছেভিফর ছভবলভন্ি এফং ২০.৯৯৭ ভক:ভভ: এআচভফভফ। এছাড়া ড়কভিলত ১৯৮৩ ভভিায নদীয 

গযা যলয়লছ। ছেভিফর ছবলভন্ি এয ভলধয ৪.১০ ভক:ভভ: ড়ক ভিজাআন িাআ-৫ নুমায়ী ভনভভযত অলছ। 

ফভে ৫৯.৪৯৯ ভক:ভভ: ড়ক ১৫০ ভভ:ভভ: WBM এর োমে ৭ দ :দ : ীমকোি দ্বোরো দন মোে করো ময়মছ, যো 

োকো যোনব্োন চোচমর উিমযোগী। ব্তম োমন ড়কদিমত প্রচরু ভোরী যোনব্োন চোচ কমর। এছোড়ো দিমর ড়মকর 

দিকোংল িোদনমত দন দিত য়োয় ড়কদি  োরোত্বকভোমব্ ক্ষদতগ্রস্ত য়। ব্দেমত প্রিক্ষোিমি ৮৬.৫৭৯ দক:দ : দব্িয োন 

ড়কদির প্রক্রি প্রলস্থতো ৭.৩০ দ িোর এব্ং প্রিভম ডি প্রলস্থতো ৫.৫০ দ িোর িমর িনুঃদন মোমের ংস্থোন প্ররমখ প্রকল্প 

প্রস্তোব্ করো য়, যো ৩১/০৮/২০১০ তোদরমখ নুদেত একমনক ভোয় ৯৯২৩.১৬ ক্ষ িোকো প্রোক্কদত ব্যয় এব্ং 

০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৩ মযন্ত  ব্োস্তব্োয়ন প্র য়োমি নুম োদিত য়।  
 

উলেশ্য: প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা িুয়াখ্ারী এফং ফযগুনা ছজরায ালথ উন্নততয ড়ক ছমাগালমাগ স্থান 

রৃভকী-ফাউপর-দভভনা-গরাভচা এফং অভতরী উলজরায ছমাগালমাগ ফযফস্থা উন্নয়ন এফং প্রকল্প এরাকায অথয-

াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন।  
 

১২.২ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধন (প্রকোদি িোকোয়): 

 

 প্র য়োিকো প্রোক্কদত ব্যয় 

 ূ ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৩ মযন্ত ৯৯.২৩১৬ 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ১ভ ফায  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৫ মযন্ত - 

১  ংমলোদিত ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৫ মযন্ত ১০৮.১৫০৫ 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ২য় ফায ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৬ মযন্ত - 
 
   

১২.৩ াভফযক অভথযক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জনু, ২০১৬ মযন্ত ক্রভুভিত অভথযক গ্রগভত লয়লছ 

১০৪৮৯.৮৩ রক্ষ িাকা মা নুলভাভদত ংলাভধত ফযলয়য ৯৭%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয 

৯৯.৫০% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৬)।  
 
১২.৪ িরিত্র ংক্রোন্ত তেয: দিদঅর এ প্রোপ্ত তেযোনুযোয়ী অমোচয প্রকমল্প ২২দি িযোমকমজর অতোয় িরিত্র অব্োনিবূ্মক 

দেকোিোর দনময়োগ করো য় যো দনম্নরূি: 

 

Description of Procurement 

(Goods/Works/Services) as per bid 

document 

Tender/Bid 

proposal cost 

(Crore taka) 

Tender/Bid proposal Date of 

Completion 

As 

per 

DPP 

Contru

ct 

value 

Invitatio

n date 

Contract 

signing 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

WD-

02 

 

 

Reconstruction of 

flexible Pavement at 22
nd

 

km to 25
th

 (p) km of 

Lebukhali-Bauphal-

Golachipa-amragachia 

road, 06/2010-Lot No.1      

2.10 2.08 Dec. 

2010 

June 

2011 

Jun 

2014 

Jun 

2014 

WD- Reconstruction of 4.38 4.34 Nov. April Nov Dec. 



 

Description of Procurement 

(Goods/Works/Services) as per bid 

document 

Tender/Bid 

proposal cost 

(Crore taka) 

Tender/Bid proposal Date of 

Completion 

As 

per 

DPP 

Contru

ct 

value 

Invitatio

n date 

Contract 

signing 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

03 

 

flexible Pavement at 71
st
 

km .(p) km to 78
th

 (p) of 

Lebukhali-Bauphal-

Golachipa-amragachia 

road, 02/PRC/2010-2011     

2010 2011 2014 2015 

WD-

04 

 

Reconstruction of 

flexible pavement at 8th 

(p) km to 14th (p) km of 

Lebukhali-Bauphal-

golachipa-Amragachia 

Road. 01/PRC/2010-

2011. 

3.85 3.85 Nov. 

2010 

Jun 2011 April 

2012 

April 

2012 

WD-

05 

 

Construction of flexible 

pavement at 51
st
 (p) km 

to 55
th

 km in place of 

HBB & reconstruction  

of flexible pavemnt at 

59
th

 (p) 60
th

 (p) & 61
st
 (p) 

Km of Lebukhali-

Bauphal-Golachipa-

Amragachia Road.  

03/BRC/2010-2011. 

5.16 4.09 Dec. 

2010 

April 

2011 

May 

2012 

May 

2014 

WD-

06 

 

Reconstruction of 

flexible pavement at 62
nd

 

(p), 63th (p), 64
th

 (p) & 

65
th

 (p) km of Lebukhali-

Bauphal-Golachipa-

Amragachia Road  

PRC 01/2010-2011. Lot 

No. 3. 

2.97 2.97 Dec. 

2011 

Jun 2012 May 

2013 

May 

2013 

WD-

07 

 

Construction of flexible 

pavement at 67
th

 (p), 68
th

 

(p) & 69
th

 (p) km of 

Lebukhali-Bauphal-

Golachipa-Amragachia 

Road.  

PRC 01/2010-2011. Lot 

No. 4. 

2.72 2.72 Dec. 

2011 

Jun 2012 Jun 

2013 

Jun 

2013 

WD-

08 

 

Construction of flexible 

pavement at 44
th

 (p) Km 

to 47
th

 km of Lebukhali-

Bauphal-Golachipa-

Amragachia Road.  

4.63 4.63 Dec. 

2011 

Jun 2012 Jun 

2013 

Jun 

2014 



 

Description of Procurement 

(Goods/Works/Services) as per bid 

document 

Tender/Bid 

proposal cost 

(Crore taka) 

Tender/Bid proposal Date of 

Completion 

As 

per 

DPP 

Contru

ct 

value 

Invitatio

n date 

Contract 

signing 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

01/PRC/2011-2012. Lot 

No.1. 

WD-

09 

 

Construction of flexible 

pavement at 47
th

 (p) Km 

to 50
th

 km of Lebukhali-

Bauphal-Golachipa-

Amragachia Road.  

01/PRC/2011-2012. Lot 

No.2. 

4.65 4.62 Dec. 

2011 

Jun 2012 Jun 

2014 

March 

2015 

WD-

10 

 

Construction of flexible 

pavement at 34
th

 (p) Km 

to 43rd km of Lebukhali-

Bauphal-Golachipa-

Amragachia Road.  

PRC/01/2012-2013. 

11.88 11.23 Dec. 

2012 

Julu 

m2013 

Nov. 

2014 

Janu. 

2015 

WD-

11 

 

Reconstruction of 

flexible pavement at 43th 

(p), 56th (p) to 59
th

 (p) 

km of Lebukhali-

Bauphal-Golachipa-

Amragachia Road  

PRD/02/2013-2014. 

Package No. 3. 

4.59 3.81 Oct. 

2013 

Dec. 

2013 

Dec. 

2014 

March 

2015 

WD-

13 

 

Reconstruction of 

flexible pavement at 14th 

(p) to 21
st
 (p) km of 

Lebukhali-Bauphal-

Golachipa-Amragachia 

Road  

04/PRC/2010-2011. 

4.88 4.08 Dec. 

2010 

July 2011 Jun 

2012 

Feb. 

2014 

WD-

15 

 

Reconstruction of 

flexible pavement at 29th 

(p) to 34
th

 (p) km of 

Lebukhali-Bauphal-

Golachipa-Amragachia 

Road  

PRD 02/2013-2014. 

Package No. 2.  

4.83 4.80 Oct. 

2013 

Dec. 

2013 

Dec. 

2014 

Feb. 

2015 

WD-

16  

 

Reconstruction of 

flexible pavement at 4th 

(p) to 5
th

 (p) & 8
th

 (p) km 

of Lebukhali-Bauphal-

Golachipa-Amragachia 

2.98 2.80 May 

2012 

Oct. 2012 Oct. 

2013 

Sep. 

2013 



 

Description of Procurement 

(Goods/Works/Services) as per bid 

document 

Tender/Bid 

proposal cost 

(Crore taka) 

Tender/Bid proposal Date of 

Completion 

As 

per 

DPP 

Contru

ct 

value 

Invitatio

n date 

Contract 

signing 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Road  

PRD 04/2011-2012. 

Package No. 2. 

WD-

17 

 

Reconstruction of 

flexible pavement at 4th 

(p) to 5
th

 (p) & 8
th

 (p) km 

of Lebukhali-Bauphal-

Golachipa-Amragachia 

Road  

PRD 04/2011-2012. 

Package No. 2. 

4.10 3.78 Oct. Dec. 

2013 

Dec. 

2014 

Dec. 

2014 

WD-

19 

 

Reconstruction of 

flexible pavement at 78
th

 

(p) to 87
th

 (p) km of 

Lebukhali-Bauphal-

golachipa-Amragachia 

Road.  

eGP/02/2013-

2014/SE/PRC 

7.85 7.27 Jun 

2014 

Dec. 

2014 

Jun 

2015 

Dec. 

2015 

WD-

20 

 

Reconstruction of 

flexible pavement at 60
th

 

(p), 61
st
 (p), 62

nd
 (p), 63

rd
 

(p), 65
th

 (p), 66
th

 (p) & 

67
th

 (p) km of Lebukhali-

Bauphal-golachipa-

Amragachia Road.  

PRD 02/2013-2014/ 

Package No. 4 

5.78 5.69 Oct. 

2013 

Dec. 

2013 

Dec. 

2014 

Feb. 

2015 

WD-

21 

 

Construction of 50.52 M 

(2 nos) RCC Bridge & 

63.00m (13 nos) RCC 

Box culvert at different 

km of Lebukhali-

Bauphal-Golachipa-

Amragacia Road.  

PRD 04/2013-2014 

13.94 13.34 Nov. 

2013 

Feb. 

2014 

Feb. 

2015 

Feb. 

2015 

WD-

22 

 

Construction of 82.09 m 

(1 nos) RCC  & PC 

Girder Bridge & 42.00m 

(6 nos) RCC Box culvert 

at different km of 

Lebukhali-Bauphal-

Golachipa-Amragacia 

11.33 12.33 June 

2014 

August 

2014 

Oct. 

2015 

Oct. 

2015 



 

Description of Procurement 

(Goods/Works/Services) as per bid 

document 

Tender/Bid 

proposal cost 

(Crore taka) 

Tender/Bid proposal Date of 

Completion 

As 

per 

DPP 

Contru

ct 

value 

Invitatio

n date 

Contract 

signing 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Road.  

eGP/09/Bridge/BZ/2013-

2014 

 

১৩। প্রকল্প ভযদযনঃ গত ০৬/০৮/২০১৭ তাভযলখ্ অআএভআভি’য কাযী ভযচারক জনাফ ছভাাম্মদ অযাপুজ্জাভান 

বূাঁআয়া কতৃযক প্রকল্পভি লযজভভন ভযদযন কযা য়। ভযদযনকালর িুয়াখ্ারী ড়ক ভফবালগয ভনফযাী প্রলকৌরী 

উভস্থত ভছলরন। ভযদযন মযলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 
  

১৩.১ ড়ক ব্োঁমি  োদির কোজ: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ৮৩.২২ দক:দ : এ ব্যোংকম ডি (দরভোর গযোি ১৯৮৩ 

দ িোর এব্ং প্রতু  কোভোিম গযোি ৪৫০ দ িোর ব্যদতত প্রচআমনজ ০+০০০ মত প্রচআমনজ ৮৬+৫৭৯ িযমন্ত) ৭.৩০ 

ভভিায ছক্রস্ট প্রস্থতা ও ১.৭০ ভভিায লত ২.৫০ ভভিায গড় উচ্চতায়  ছভযাভত/ংলাধন/ভযলপ্রাপাআভরং এয জন্য 

৫.২৫ :ঘ:দ :  োদির কোজ ব্োব্ি ৭০৩.৩৯ রক্ষ িাকায ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত ভভঅলয ৫.২৫ :ঘ:দ :  োদির কোজ 

ব্োব্ি ৭০৩.৩৯ রক্ষ িাকা ফযয় কযা লয়লছ উলেখ্ অলছ। িদরিলমনকোম ৮৩.২২ দক:দ : দব্িয োন ড়ক ব্োঁি ৭.৩০ 

ভভিায ছক্রস্ট প্রস্থতায় ছভযাভত/ংলাধন/ভযলপ্রাপাআভরং  করো ময়মছ প্রিখো যোয়। তমব্ িদরিলমনকোম ড়ক ব্োমিরঁ 

মনক স্থোমন প্রলোমি প্ররআন কোি দৃষ্ট, ব্োমিরঁ  োদি মর যোয়ো এব্ং প্রতু  কোভোিমগুমোর এমপ্রোমচ  প্রলোি প্রব্দল রোখো 

ময়মছ (৩% এর প্রব্দল) প্রিখো যোয়। এছোড়ো প্রকোেো প্রকোেো রক্ষোপ্রি কোমজর প্রতুতো এব্ং িকুুর/খোমর দব্স্তদৃতর 

কোরমে ভোঙ্গন প্রব্েতো দৃষ্ট ময়মছ প্রিখো যোয়।  

 

  

দচত্র-১  ২: ড়ক ব্োঁমি ষৃ্ট প্ররআন কোি  প্রতু এমপ্রোমচ দতদরি প্রলোি 

 

১৩.২ প্রেদিব্ প্রিভম ডি: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ৬২.২২ দক:দ : (প্রচআমনজ ০+০০০ মত ৮৬+৫৭৯ 

িযমন্ত দব্দভন্ন দক:দ :-এ) দব্িয োন ক্ষদতগ্রস্থ প্রিভম ডি ৩.৭০ দ িোর প্রলস্থতোয় িনু:দন মোে, ২১.০০ দক:দ : (প্রচআমনজ 

৩২+৫০০ মত ৬৯+০০০ িযমন্ত দব্দভন্ন দক:দ :-এ) দব্িয োন এআচদব্দব্ ড়ক ৩.৭০ দ িোর প্রলস্থতোয় প্রেদিব্ 

প্রিভম মডি রুিোন্তর, দনদ মত প্রিভম মডির উভয় িোমল ০.৯০ দ িোর প্রলস্থতোয় ৮৩.২২ দক:দ : োিম প্রলোল্ডোর দন মোে এব্ং 

৮৩.২২ দক:দ : দনদ মত প্রিভম মডির উির কোমিমদিং  ীমকোমির ংস্থোন দছ। ব্দেমত   ুিয় প্রেদিব্ প্রিভম মডির 

কোজ ব্োব্ি প্র োি ৬৯৮৮.৪৪ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। ছপ্রভযত ভভঅলয প্রেদিব্ প্রিভম মডির ব্দেমত কোজ ূ 



 

ম্পোিন কমর ব্দেমত েম ব্যয় কযা লয়লছ উলেখ্ অলছ। ভযদযনকালর ১ভি নদী, ৪ভি ছতু ও ২৩ভি কারবালিযয 

গযা (ছভাি ২.৫০ ভক:ভভ:) ফযভতত মূ্পণয ড়ক থযাৎ ছভাি ৮৩.২২ ভক:ভভ: ড়ক ৩.৭০ ভভিায প্রস্থতায় ৪০ 

ভভ:ভভ: কালযভিং এফং উবয় াল ০.৯ ভভিায ািয ছাল্ডায ৭ ভভ:ভভ: ীরলকাি বাযা ভনভযাণ কযা লয়লছ ছদখ্া 

মায়। তলফ ড়লকয দব্দভন্ন স্থোমন প্রিভম মডির দকনোরো ভোঙ্গো, িিমো দৃষ্ট, ী প্রকোি উমে যোয়ো, অনদিউমলন  

বৃ্দষ্টর িোদন জম  প্রিভম ডি ক্ষদতগ্রস্থ মত প্রিখো প্রগমছ। ড়মকর ব্োজোর ংলগমোমত িযমোপ্ত প্রেমনর ভোব্/প্রেন নো 

েোকোয় এব্ং িকুুর/খো ংগ্ন স্থোনগুমোমত রক্ষোপ্রি কোমজর প্রোদপ্ততোর কোরমে প্রিভম ডি প্রব্দল ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ প্রিখো 

প্রগমছ। ড়মকর ১৫ত   ৪৫ত  দক:দ :-এ প্রিভম ডি খমুড় প্রব্আজ িোআি-২ এব্ং কোমিমদিং (ীমকোি) িোয়ো 

প্রগমছ যেোক্রম  ১৫০ দ :দ :  ৪২ দ :দ : এব্ং ১৫০ দ :দ :  ৪৫ দ :দ :। নুম োদিত দিদিদিমত প্রব্আজ িোআি-২ 

এব্ং কোমিমদিং (ীমকোি) যেোক্রম  ১৫০ দ :দ :  ৪৭ দ :দ : উমেখ অমছ। 

 

  

  

দচত্র-৩, ৪, ৫  ৬: দনদ মত ড়মকর একদি ভো প্রিভম ডি, ড়মক ষৃ্ট অনদিউমলন  ক্রযোক,  ড়মকর দকনোরো 

ভোঙ্গো  ক্ষদতগ্রস্থ প্রিভম ডি এব্ং প্রিভম মডির িরুুত্ব িরীক্ষো  

 

১৩.৩ প্রতু দন মোে: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ৩দি িরুোতন িী প্রব্আদ প্রতুর স্থম ৩দি নতুন অরদদ গোিমোর 

প্রতু (১৩২.৩১ দ িোর) দন মোে ব্োব্ি ১৬৮৯.৫৬ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। প্রতু ৩দি মো ড়মকর ১  দক:দ :-এ 

ব্দস্থত িোগোর প্র োড় প্রতু (৮২.০২ দ িোর), ১১ত  দক:দ :-এ ব্দস্থত প্রব্োিম দফ প্রতু (২৫.১১ দ িোর) এব্ং 

৩৪ত  দক:দ :-এ ব্দস্থত অময়লোরোি প্রতু (২৫.১১ দ :)। িদরিলমনকোম প্রতু ৩দি দন মোে করো ময়মছ প্রিখো যোয়। 

তন্মমিয িোগোর প্র োড় প্রতুদি দিদ  অরদদ উভয় গোিমোর  ন্বময় দনদ মত। ির রৃ’দি প্রতু দিদ গোিমোর দনদ মত। 

ব্ কদি প্রতু ৫-গোিমোর দব্দলষ্ট  প্রলস্থতো ১০.২৫ দ িোর (কযোমরজময় ৭.৩ দ িোর, উভয়িোমল ফিুিোত ১.০ দ িোর  

িযোরোমিি য়ো ০.৪৭৫ দ িোর)। প্রতুগুমোর  োমঝ প্রকোন দিভোআিোর প্রনআ। িোগোর প্র োড় প্রতুদির স্প্যোন ৩দি, 

দিয়োর ২দি, এব্োিম ডি ২দি  উভয় িোপ্রল এমপ্রোচ ৭৫ দ িোর। ির রৃ’দি প্রতু উভয় িোমল ২দি এব্োিম ডি  ১ দি 

স্প্যোমনর উির দনদ মত। উি প্রতু ২দির উভয় িোমল এমপ্রোমচর তিঘময ৫০ দ িোর। িদরিলমনকোম  ূ প্রতুর 

দন মোেকোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ িোগোর প্র োড় প্রতুদির িোমল আত:িমূব্ম দনদ মত প্রব্আদ প্রতুদি 



 

িোরে করো য়দন। ব্ কদি প্রতুর এমপ্রোমচ প্রলোি মনক প্রব্দল প্রিখো প্রগমছ। প্রব্োিম দফ এব্ং অময়লোরোি 

প্রতুমত প্রিআমডির কোজ করো য়দন। প্রতুগুমোমত দন মোে কোমজ ব্যব্রত কোে, দিন, িদদেন প্রভৃদত প্রমগ েোকমত প্রিখো 

প্রগমছ।   

 

  

  

দচত্র-৭, ৮, ৯  ১০: িোগোর প্র োড় প্রতুদির যেোক্রম  দিদ  অরদদ গোিমোর, প্রব্োিম দফ প্রতুর গোিমোর, 

অময়লোরোি প্রতুর উির জম  েোকো িোদন  এমপ্রোমচর দতদরি ঢো 

 

১৩.৪ অরদদ ব্ি কোভোিম:  নুপ্র োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ২৩দি কোভোিম (১০৯.৫০ দ :) দন মোে ব্োব্ি 

৯৮২.৪৩ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। তন্মমিয ৭দি কোভোিম ২-প্রভডিদব্দলষ্ট যোর প্রদতদি স্প্যোমনর তিঘময ৬ দ িোর (১২ 

দ িোর×১০.২৫ দ িোর×৬ দ িোর) এব্ং ব্দলষ্ট ১৬দি কোভোমিমর প্রদতদি ১-প্রভডিদব্দলষ্ি যোমির স্প্যোন তিঘময ১.৫ 

দ িোর মত ৩ দ িোর িযমন্ত। িদরিলমনকোম কোভোিমগুমো কোযমকর এব্ং দন মোেকোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ 

কময়কদি কোভোমিমর এমপ্রোমচ ড়ক ব্োঁি  প্রিভম মডির দকনোরো ভোরী ব্মমে ক্ষদতগ্রস্থ ব্স্থোয় প্রিখো যোয়। এছোড়ো 

মনকগুমো কোভোমিমর এমপ্রোচ ংগ্ন ব্োমিরঁ প্রলোি তুনো ূক প্রব্দল (৩% এর) প্রতীয় োন ময়মছ।  

 

  

দচত্র-১১  ১২: ২-প্রভডি  ১-প্রভডি দব্দলষ্ট কোভোিম  

 

১৩.৫ রক্ষোপ্রি কোজ: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী দনদ মত ড়ক  প্রতু এমপ্রোমচর রক্ষোপ্রি কোজ দমমব্ 

৫৭৩৩.০৬ দ িোর বু্েো/অরদদ িযোোোআদিং দন মোে  স্থোিমনর জন্য ২৫৪.৯৯ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো দছ। 

প্রপ্রদরত দিদঅমর ৫৪০১.৯৫ দ িোর অরদদ িযোোোআদিং দন মোে  স্থোিন ব্োব্ি ২৫৪.৯৯ ক্ষ িোকো ব্যয় করো 



 

ময়মছ উমেখ অমছ। িদরিলমনকোম ড়মকর দব্দভন্ন স্থোমন অরদদ িযোোোআদিং দ্বোরো রক্ষোপ্রি কোজ করো ময়মছ 

প্রিখো যোয়। তমব্ ড়মকর মনক স্থোমন প্ররআন কোি  ড়ক ব্োমিরঁ  োদির চোমি িযোোোআদিং প্রম িড়মত প্রিখো 

প্রগমছ। এছোড়ো প্রব্ল কময়কদি স্থোমন দব্মলত: িকুুর  খো ংগ্ন ব্োঁমির ঢোগুমোমত দতদরি িযোোোআদিং এর 

প্রময়োজনীয়তো নুভূত ময়মছ।   

 

  

দচত্র-১৩  ১৪: ড়ক ব্োমিঁ িযোোোআদিং য়োমকমর কোজ   িযোোোআদিং ংমল ষৃ্ট গতম 

 

১৩.৬ োআন, দগন্যো, প্ররোি  োদকমং, দক:দ : প্রিোি: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ড়ক দনরোিত্তো েমোৎ  োআন, 

দগন্যো, প্ররোি  োদকমং, দক:দ : প্রিোি স্থোিন ব্োব্ি প্রেোক দমমব্ ৩০.০০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর 

ব্দেমত কোজ ূ ম্পোিনিবূ্মক ১৩.১২ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ উমেখ অমছ। িদরিলমনকোম ড়মক দক:দ : প্রিোি 

স্থোিন এব্ং প্রতুর িযোরোমিি য়োম প্রিআমডির কোজ করো ময়মছ প্রিখো যোয়। তমব্ ড়মকর প্রকোেো প্ররোি  োদকমং 

ব্যব্োর করো য়দন প্রিখো যোয়। এছোড়ো ড়মকর তীব্র ব্োঁক, গুরুত্বিেূম স্থোিনো  ব্োজোর ংমল প্রময়োজনীয় ংখযক োআন 

 দগন্যো স্থোিন করো য়দন প্রিখো যোয়।  

 

১৪।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা 

িুয়াখ্ারী এফং ফযগুনা ছজরায 

ালথ উন্নততয ড়ক ছমাগালমাগ 

স্থান রৃভকী-ফাউপর-দভভনা-

গরাভচা এফং অভতরী উলজরায 

ছমাগালমাগ ফযফস্থা উন্নয়ন এফং 

প্রকল্প এরাকায অথয-াভাভজক 

ফস্থায উন্নয়ন। 

প্রকমল্পর অতোয় ৮৩.২২ দক:দ : ড়ক ব্োঁি দরমপ্রোফোআদং, ৮৩.২২ দক:দ :    ড়মক 

োমফমদং প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোে,  ৩দি ব্রীজ (১৩২.৩১ দ িোর),  ২৩দি কোভোিম 

(১০৯.৫০দ িোর) দন মোে, ৫৪০১.৯৫ দ িোর রক্ষোপ্রি কোজ  অনুোংদগক ন্যোন্য কোজ 

ম্পন্ন করোয় রৃভকী-ফাউপর-দভভনা-গরাভচা এফং অভতরী উলজরায ভলধয 

রোদর ড়ক ছমাগালমাগ স্থাভত ময়মছ। ফম প্রকল্পদির উমদ্দশ্য দজমত ময়মছ। 

তমব্ ড়ক ব্োমিঁ প্ররআন কোি দৃষ্ট এব্ং ড়লকয দব্দভন্ন স্থোমন প্রিভম মডির দকনোরো ভোঙ্গো, 

িিমো দৃষ্ট, ী প্রকোি উমে যোয়ো, অনদিউমলন  বৃ্দষ্টর িোদন জম  প্রিভম ডি 

ক্ষদতগ্রস্থ য়োয় ড়কদির স্থোদয়ত্ব রক্ষোর জন্য ভদব্ষ্যমত িনুরোয় ংমলোিন/প্র রো মতর 

প্রময়োজন মব্।    
 
 

১৫। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  প্রকল্পদির উমদ্দশ্য দজমত ময়মছ। তমব্ ড়ক ব্োমিঁ প্ররআন কোি দৃষ্ট 

এব্ং ড়লকয দব্দভন্ন স্থোমন প্রিভম মডির দকনোরো ভোঙ্গো, িিমো দৃষ্ট, ী প্রকোি উমে যোয়ো, অনদিউমলন  বৃ্দষ্টর 



 

িোদন জম  প্রিভম ডি ক্ষদতগ্রস্থ য়োয় ড়কদির স্থোদয়ত্ব রক্ষোর জন্য ভদব্ষ্যমত িনুরোয় ংমলোিন/প্র রো মতর প্রময়োজন 

মব্।    

১৬।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন থয ফযালেয স্বল্পতা ও ভয় ফৃভি ফযভতত উলেখ্লমাগয ন্য ছকান 

ভস্া ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৭। যাজস্ব খ্ালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খ্ালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয মযালরাচনায় ছদখ্া মায় প্রকল্পভিয ছকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কতৃযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয ূলফয প্রকল্পভিয External 

Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 
 

১৯।  ভতাভত/সুাভযঃ 

১৯.১ প্রকল্পভি ৩ ফছয ছভয়ালদ নুলভাভদত লর প্রকৃত ফাস্তফায়ন ছভয়াদ ছরলগলছ ৬ ফছয। থযাৎ প্রকল্পদির Time Over 

run  1০০%। ভিভভ’য রক্ষযভাোয ভফযীলত এভিভলত থয ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনভি লয়লছ। MTBF 

বুক্ত ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত MTBF Basket নুযোয়ী প্রকল্প গ্রে করমব্ 

এব্ং দিদিদির অমোমক ব্রোদ্দ দনদিত করমব্ (নু: ১০); 

১৯.২ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৭ (াত) ফায প্রকল্প ভযচারক ভনলয়াগ কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয 

ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনিভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত 

ওয়ায াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ংভিে ভন্ত্রণারয় ভফলয়ভি গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা 

কলয ভদব্ষ্যমত প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোীন  ময়র জন্য একজন প্রকল্প িদরচোক দনময়োমগর  প্রলয়াজনীয় উলদযাগ গ্রণ 

কযলফ (নু:৮); 

 

১৯.৩ ড়ক ব্োমিরঁ প্রয ক স্থোমন প্ররআন কোি দৃষ্ট ময়মছ,  োদি মর প্রগমছ এব্ং প্রতুর এমপ্রোমচ প্রলোি প্রব্দল রোখো ময়মছ তো 

দচদিতিবূ্মক ংস্থো কতৃমক  ংমলোিন/িোরে করমত মব্ (নু:১৩.১); 

১৯.৪ ড়লকয প্রয ক স্থোমন প্রিভম মডির দকনোরো ভোঙ্গো, িিমো দৃষ্ট, ী প্রকোি উমে যোয়ো, অনদিউমলন  বৃ্দষ্টর 

িোদন জম  প্রিভম ডি ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ তো দচদিতিবূ্মক ংস্থো কতৃমক ংমলোিন/প্র রো ত করমত মব্  (নু:১৩.২); 

১৯.৫   ড়মকর প্রয ক ব্োজোর  গুরুত্বিেূম স্থোমন প্রেন স্বল্পতো/প্রেন নো েোকোয় প্রিভম ডি প্রব্দল ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ তো 

দচদিতিবূ্মক ংস্থো কতৃমক  দ্রুত প্র রো ত/ংমলোিন করমত মব্(নু: ১৩.২); 

১৯.৬ িোগোর প্র োড় প্রতুদির িোমল ব্দস্থত প্রব্আদ প্রতুদি ংস্থো কতৃমক িোরে করমত মব্ (নু: ১৩.৩); 

১৯.৭  প্রতু ৩দির এমপ্রোমচর প্রলোি দিজোআন নুযোয়ী ংমলোিন করমত মব্ (নু: ১৩.৩); 

১৯.৭ প্রব্োিম দফ এব্ং অময়লোরোি প্রতুমত প্রিআমডির কোজ করমত মব্। এছোড়ো প্রতুগুমোর গোময় প্রমগ েোকো কোে, দিন, 

িদদেন প্রভৃদত ংস্থো কতৃমক িোরে করমত মব্ (নু: ১৩.৩); 

১৯.৮ প্রয ক কোভোমিমর এমপ্রোমচ ড়ক ব্োঁি  প্রিভম মডির দকনোরো ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ তো দচদিতিবূ্মক প্র রো ত করমত মব্। 

এছোড়ো কোভোিমগুমোর এমপ্রোচ ংগ্ন ব্োমিরঁ প্রলোি ংমলোিন করমত মব্ (নু: ১৩.৪);  



 

১৯.৯ ড়মকর প্রয ক স্থোমন িযোোোআদিং প্রম িমড়মছ তো দ্রুত প্রোজো করমত মব্। এছোড়ো ড়মকর প্রয ক স্থোমন 

দতদরি িযোোোআদিং করো প্রময়োজন তো দচদিতিবূ্মক প্রময়োজনীয় িদর োে িযোোোআদিং স্থোিন করমত মব্ (নু: 

১৩.৫); 

১৯.১০  ড়মকর প্রয ক স্থোমন প্ররোি  োদকমং প্রময়োজন দকন্তু করো য়দন তো দচদিতিবূ্মক ংস্থো কতৃমক প্রিভম মডির উভয় িোমল 

প্ররোি  োদকমং ব্যব্োর করমত মব্। এছোড়ো ড়মকর তীব্র ব্োঁক, গুরুত্বিেূম স্থোিনো  ব্োজোর ংমল প্রময়োজনীয় ংখযক 

োআন  দগন্যো স্থোিন করমত মব্ (নু: ১৩.৬); 

১৯.১১ ভাপ্ত প্রকল্পভিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৮); এফং 

১৯.১২ নুলেদ ১৯.১ লত ১৯.১১ এয ভফললয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধয অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 



 

ীদ বুরিজীফী মতু এয ফরি এুগপ্রাচ ড়ক রনভ থাণ এফং 3 টি পুযাতন মতু প্ররতস্থান (১ভ ংগারধত)  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকলল্পয নাভ : লীি বু্দিজীব্ী প্রতু এর ব্দলষ্ট এযমপ্রোচ ড়ক দন মোে এব্ং ৩ দি িরুোতন 

প্রতু প্রদতস্থোিন (১  ংমলোদিত)   

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৪। প্রকল্প এোকো : ঢোকো প্রজোর প্রকরোনীগঞ্জ উিমজো। 

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় (রক্ষ িাকায়): 
                                                                                                                   
প্রাক্কভরত ফযয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ফযয় 

(প্রঃ াঃ) 
ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 
ফযয় (ভূর 
প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় 
(ভূর  

ফাস্তফায়নকালরয 
%) 

ভূর ১ভ 

ংলাভধত 

ভূর ১ভ ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

7310.17 

(-) 

6981.19 ৫৬৯৩.৩১ 

(-) 

০১-১২-২০১0 
ছথলক  

৩0-০৬-
২০১৩ 

০১-১২-
২০১0 ছথলক  
৩0-০৬-
২০১৬ 

০১-১২-২০১0 
ছথলক  

৩0-০৬-২০১৬ 

- ১২০% 

 

৬।  প্রভক্ষণ: প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও দফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৭।  প্রকলল্পয েভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 
 

Items of Work 

(as per RDPP) 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 

Land Acquisition  Hector  5.300 3571.19 5.314 2506.17 

Compensation of Structure  L.S  L.S  300.00 L.S  147.32 

Earth Work Lac m
3
 1.115 238.42 1.115 238.41 

Construction of Pavement  Km  1.56 718.14 1.56 732.14 

Intersection (Dev.) No 1 159.73 1 147.17 

Construction of P.C Girder 

Bridge (4 nos) 

M  117.99 1522.58 115.58 1522.58 

Construction of R.C.C Box 

Culvert (4 Nos)  

M  36.00 355.98 36.00 355.26 

Protective work (RCC 

Palisading) 

M  565.00 22.09 565.00 22.06 

Guide Post, Boundary Pillar  No  500 11.50 400 9.20 

Sign, Signal, Km Post,  Road 

Marking etc.  

L.S  L.S  13.07 L.S  13.00 

Physical Contigency (1%) L.S  L.S 69.13 L.S 0.00 

Total=   6981.83  5693.31 



 

** প্রপ্রদরত দিদঅমর Construction of Pavement, Intersection (Dev.) এব্ং Guide Post, Boundary 

Pillar ংমগ অরদিদিদি’র অদেমক ক্ষয োত্রো উমেখ করো ময়মছ যেোক্রম  ৭৩২.৩৭, ১৪৭.১৭  ৯.২০ ক্ষ িোকো যো দেক 

নয়।  

 

৮। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

ক্র: 
 নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন প্রযোগিোন  ব্িী  
১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 

1.  Mr. Shahabuddin Khan, Addl. Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- হ্োঁ 09/02/10  02/02/11 

2.  Mr. Md. Abdul Quadus, Addl. Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- হ্োঁ 02/02/11 10/01/12 

3.  Mr. Mofizul Isalm, Addl. Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- হ্োঁ 12/01/12 30/01/13 

4.  Mr. Md. Habibul Haque, Addl. Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- হ্োঁ 26/02/13 09/07/14 

5.  Mr. Aftab Hossain Khan, Addl. Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- হ্োঁ 09/07/14 24/12/15 

6.  Mr. Md. Abdus Salam, Addl. Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- হ্োঁ 24/12/15 ৩০/০৬/১৬  

 

উমুযক্ত ছক মযালরাচনায় ছদখ্া মায়, অলরাচয প্রকলল্প ছভাি ৬ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। 

তাাঁলদয লনলকয ছভয়াদ ১ ফছলযযও কভ। প্রকল্পভি ২ ফছয ৬ ভা ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা 

লরও এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৫ ফছয ৬ ভা । থযাৎ প্রকল্পভিয ভূর নুলভাভদত ছভয়ালদয তরুনায় 

ছভয়াদ ফৃভি ছলয়লছ ৩ ফছয (১২০%)। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী কযা লর প্রকল্প ভযচারকগণ 

মথামথবালফ প্রকল্প ফাস্তফায়ন, ভভনিভযং ও সুাযভবন ছমভন কযলত ালযন না ছতভভন প্রকলল্পয গুণগত ভানও 

যক্ষা কযলত ালযননা। এয পলর জনগণ মথাভলয় প্রকল্প ফাস্তফায়লনয সুপর লত ফভিত য় এফং প্রকল্পভি 

ছিকআ য় না। 

 

৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

৯.১  গাড়ী/রান্সলািয ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/রান্সলািয ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/রান্সলািয ক্রয় কযা 

য়ভন। 

৯.২ ণয, কাময ও ছফা ক্রয়ঃ (ণয ও কাময ২০০.০০ রক্ষ িাকায উলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ িাকায উলয) 

 

Description of Procurement 

(Goods/Works/Services) as per 

bid document 

Tender/Bid 

proposal cost 

(Crore taka) 

Tender/Bid 

proposal 

Date of Completion 

As Cont Invitatio Contract As per Actual 



 

per 

DPP 

ruct 

valu

e 

n date signing 

date 

contract 

Construction of 34.25m pc girder 

bridge at 6
th

 km on emergaon 

khal & 3×6m length & 6 height 

RCC box culvert  at 5
th

 & 6
th

 Km 

Modhu city khal on 3
rd

 burigonga 

bridge & 6m clear box culvert 

work .    

689.4

3 

689.

43 

11/11/20

14 

26/01/20

15 

25/07/20

15 

20/05/2

016 

Construction of 37.29 mm long 

PC Girder Bridge at 4
th

 Km 22.05 

m PC Girder at 6
th

 Km & 24.40 m 

Long PC Girder at 13
th

 Km of 

KKHIH Road. 

1162.

97 

1162

.97 

09/11/20

14 

26/01/20

15 

20/05/20

16 

30/05/2

016 

Construction of road 

embankment, flexible pavement 

intersection development and 

intersection developments and 

providing protective work guide 

post boundary piller sign signal 

ost km post road marking work at 

5th KM & 6th Km of Shahid 

Buddijibi Shetu (3rd B.Bridge) 

Approach Road under Dhaka 

Road division 

1149.

86 

1149

.23 

02/11/20

14 

26/01/20

15 

25/07/20

15 

20/05/2

016 

** প্রপ্রদরত দিদঅপ্রর িযোমকজ দভদত্তক অরদিদিদি  কোযমোমিলকৃত  ূয, কোযমোমিমলর তোদরখ, কোজ  োদপ্তর তোদরখ প্রভৃদত 

প্রক্ষমত্র এক িযোমকমজর তেয ন্য িযোমকমজ উমেখ করো ময়মছ। এছোড়ো িরিত্র অব্োমনর তোদরখ উমেখ করো য়দন। 

 

১০।  ভিভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ  ভূর নুলভাভদত ভিভভলত ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ থয ফছলয লথযয 

ংস্থান ভছর মথাক্রলভ ৩৪৬৬.৮০, ৩১০৬.৫৩ ও ৭৩৬.৮৪ রক্ষ িাকা। ভকন্তু ছ অলরালক এভিভলত থয ফযাে প্রদান কযা 

িফ য়ভন। ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফযাে ও গ্রগভতয তথয ভনম্নরু: 

        (রক্ষ িাকায়) 

থযফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো িাকা 
ফভুভক্ত 

ফযয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাি 

 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
রক্ষযভাো % 

ছভাি 

 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
গ্রগভত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ০.০০ ০.০০ - ০.০০% - ০.০০ ০.০০ - ০.০০ 



 

২০১১-১২ 300.00 300.00 - 4.30% 300.00 300.00 300.00 - 4.30 

২০১২-১৩ 300.00 300.00 - 4.30% 300.00 300.00 300.00 - 4.30 

২০১৩-১৪ 2090.00 2090.00 - 29.94% 2090.00 2090.00 2090.00 - 29.94 

২০১৪-১৫ 300.00 300.00 - 4.30% 300.00 300.00 300.00 - 4.30 

২০১5-১6 3991.৮৩ 3991.৮৩ - 57.17% 2703.31 2703.31 2703.31 - 57.১৩% 

প্র োি 6981.৮৩ 6981.৮৩  ১০০% 5693.31 5693.31 5693.31  ৯৯.৯৭% 

 

** ংমলোদিত প্রকমল্পর অতোয় গোআি প্রিোি/ব্োউডিোদর দিোর ব্যদতত ব্দলষ্ট ক ংমগ লতভোগ ব্োস্তব্ কোজ করো ম 

প্রপ্রদরত দিদঅমর ব্োস্তব্ গ্রগদতর তেয যেোযেভোমব্ উমেখ করো য়দন। ২০১৫-১৬ েম ব্ছমর ব্োস্তব্ গ্রগদত উমেখ করো 

ময়মছ ৪৭.৪৮% যো প্রকৃতিমক্ষ ময়মছ ৫৭.১৩%।   

 

১১।  কাজ ম্পূণয থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১২। াধাযণ মযলফক্ষণ: 

১২.১ প্রকলল্পয িবূভভ ও  উলেশ্য:  ঢাকা ভানগয ম্প্রাযণ ও উন্নয়ন ভফদযভান ড়কভলূয মানজি ভনযলনয 

রলক্ষয ড়ক ফকািালভা উন্নয়ন অফশ্যক। আলতাভলধয ঢাকায দভক্ষণ-ূলফয ছাস্তলগারায় ১ভ ফুভড়গো এফং 

ফাফুফাজায ২য় ফুভড়গো ছতু ভনভভযত লয়লছ। ঢাকায দভক্ষণ-ভিভ ং ম্প্রাযলণয রলক্ষয ফভরায় ৩য় ফুভড়গো 

ছতু ভনভযাণ এফং এয এযালপ্রাচ ড়লকয ভকছু ং আলতাভলধয ভনভভযত লয়লছ মা “ীদ ফৃভিজীফী ছতু ” 

নাভকযলণয য মান চরাচলরয জন্য উন্মুক্ত কযা লয়লছ। 

 

 “ীদ ফুভিজীফী ছতুয” এযালপ্রাচ ড়ক ভললফ ফভরা ংল ১.৫৮ ভক:ভভ: এফং ওয়াুয ংল ১.০৫ ভক:ভভ: 

ন্তবূযক্ত ভছর। প্রস্তাভফত এযালপ্রাচ ড়লকয ওয়াুয প্রালন্তয ফাকী ১.৬১ ভক:ভভ: ং KFAED েমোয়মন লীি 

বু্দিজীব্ী প্রতু দন মোে প্রকমল্পর অতোয় ন্তভূমি করো ময়দছ। দকন্তু িোতো ংস্থো প্রকমল্পর এ ংমল েমোয়মন নোগ্র 

প্রকোল কমর। ফম ব্দলষ্ট ১.৬১ দক:দ : এযোমপ্রোচ ড়ক উি প্রকমল্পর িীমন দন মোে করো ম্ভব্ য়দন। ফশ্রুদতমত 

য়োিরু ংমলর ১.০৫ দক:দ : এযোমপ্রোচ ড়কদি ৪ প্রমন উন্নয়ন করোর ির ব্দলষ্ট এযোমপ্রোচ ড়ক দন মোে নো করোর 

ফম উি প্রোমন্তর ব্তম োন ড়ক প্রনিয়োমকমর চোদিো প্র িোমনো ম্ভব্ মে নো।  

 

 “লীি বু্দিজীব্ী প্রতুর” গুরুত্ব দব্মব্চনো দব্িয োন ড়ক ূমর েোদফক ভদউ  দব্মব্চনো কমর ন্য একদি প্রকল্প 

েমোৎ “প্রকোনোমখোো (প্রকনোনীগঞ্জ)-প্রখোোম োড়ো-যরতিরু-আিোব্োরো-প্র োময়তিরু ড়ক দন মোে” লীমক প্রকমল্পর 

ংমলোদিত দিদিদি িদরকল্পনো কদ লমন িোদখ করো য়। উি প্রকমল্পর উির গত ২৩/০৪/২০০৯ তোদরমখ দিআদ 

ভো নুদষ্ঠত য়। উি ভোয় এ  ম ম দিোন্ত গৃীত য় প্রয, প্রকোনোমখোো (প্রকরোনীগঞ্জ)-প্রখোোম োড়ো-যরতিরু-

আিোব্োরো-প্র োময়তিরু ড়মকর ৩দি িরুোতন জরোজীেম প্রতু দন মোেকমল্প একদি নতুন দিদিদি িদরকল্পনো কদ লমন 

িোদখ করো মব্। এ প্রপ্রদক্ষমত লীি বু্দিজীব্ী প্রতুর য়োিরু প্রোমন্ত ব্দলষ্ট ১.৬১ দক:দ : তিমঘমযর রৃআ প্রন দব্দলষ্ট 

এযোমপ্রোচ ড়ক এব্ং প্রকোনোমখোো (প্রকরোনীগঞ্জ)-প্রখোোম োড়ো-যরতিরু-আিোব্োরো-প্র য়োময়তিরু ড়মকর ৩দি িরুোতন 

প্রতু প্রদতস্থোিনকমল্প অমোচয প্রকল্পদি গ্রে করো য়। 

 
 



 

উলেশ্য: প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা- ফুভড়গো নদী বাযা ভফভেন্ন ঢাকা ছজরায দভক্ষণাং থযাৎ ছকযানীগিলক ঢাকা 

ছভলরাভরিন ভভিয ালথ ংমুক্ত কযা এফং প্রকল্প এরাকায জনগলণয অথয-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন।  

 
 

১২.২ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধনঃ 

 প্র য়োিকো প্রোক্কদত ব্যয়  ন্তব্য 
 ূ ০১-১২-২০১0 ছথলক ৩0-০৬-২০১৩ ৭৩১০.১৭ ২৮/১২/২০১০ তোদরমখ 

নুদষ্ঠত  একমনক ভোয় 

নুম োদিত য়   

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি 

১ভ ফায  
০১-১২-২০১0 ছথলক ৩0-০৬-২০১৫ -  

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি 

২য় ফায 
০১-১২-২০১0 ছথলক ৩0-০৬-২০১৬ -  

১  ংমলোদিত ০১-১২-২০১0 ছথলক ৩0-০৬-২০১৬ ৬৯৮১.৮৩ ভূদ র িদর োে  প্রতুর 

তিঘময হ্রো এব্ং  োদি ভরোি, 

প্রিভম ডি  কোভোিম ংমগ 

ব্যয় বৃ্দি 

 
   

১২.৩ াভফযক অভথযক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জনু, ২০১৫ মযন্ত ক্রভুভিত অভথযক গ্রগভত লয়লছ 

৫৬৯৩.৩১ রক্ষ িাকা মা ংলাভধত নুলভাভদত ফযয় ৬৯৮১.৮৩ রক্ষ িাকায ৮১.৫৪%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত 

ংলাভধত প্রকলল্পয ৯৯.৯৭% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৬ ও ৯)। 
  
 
 
১৩। প্রকল্প ভযদযনঃ গত ১৯/০৮/২০১৭ তাভযলখ্ অআএভআভি ’য কাযী ভযচারক জনাফ ছভাাম্মদ অযাপুজ্জাভান 

বূাঁআয়া কতৃযক প্রকল্পভি লযজভভন ভযদযন কযা য়। ভযদযনকালর ঢাকা ড়ক ভফবালগয উ-ভফবাগীয় প্রলকৌরী 

উভস্থত ভছলরন। ভযদযন মযলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 
 
 
 ১৩.১ ব্রীজ: প্রকমল্পর দলমরোনোম  ৩দি প্রতু প্রদতস্থোিমনর উমেখ েোকম নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ৪দি 

িরুোতন প্রতুর স্থম ৪দি নতুন প্রতু (১১৭.৯৯ দ িোর) দন মোমের ংস্থোন দছ। প্রতু ৪দি মো প্রকোনোমখোো-

প্রখোোম োরো-যরতিরু ড়মকর ৪েম দক:দ িোমর ব্দস্থত ব্োরোদয়ো প্রতু (৩৭.২৯ দ িোর), ৬ষ্ঠ দক:দ : -এ ব্দস্থত 

জয়নগর প্রতু (২২.০৫ দ িোর)  আ োরগোঁ প্রতু (৩৪.২৫ দ িোর) এব্ং ১৩ত  দক:দ :-এ ব্দস্থত কোদতয়ো প্রতু 

(২৪.৪০ দ :)। িদরিলমনকোম প্রতু ৪দি দন মোে করো ময়মছ প্রিখো যোয়। ব্ কদি প্রতুর প্রলস্থতো ১০.২৫ দ িোর 

(কযোমরজময় ৭.৩ দ িোর, উভয়িোমল ফিুিোত ১.০ দ িোর  িযোরোমিি য়ো ০.৪৭৫ দ িোর)। প্রতুগুমো উভয় 

িোমল ২দি এব্োিম ডি, ১ দি স্প্যোন  ৫ দি গোিমোমরর উির দনদ মত। িদরিলমনকোম  ূ ব্রীমজর দন মোেকোমজ প্রকোন ত্রুদি 

িদরদক্ষত য়দন। তমব্ ব্রীজগুমোর ির  দনমচ প্রচরু  য়ো অব্মজনো এব্ং জয়নগর প্রতুর উির িোদন জম  েোকমত 

প্রিখো যোয়। ব্রীজগুমোর প্রেমনজ দমি  কোযমকর নয়, Parapet Wall প্রব্ল Rough, ব্োরোদয়ো প্রতুর দনমচ িমূব্ম 

দনদ মত একদি দিয়োর িোরে করো য়দন। প্রতুর  দনমচ এব্োিম ডি  প্রিক লযোমব্ কময়কদি কোে, দিমনর লোিোর  

েোদিক অিমক অমছ। কোদতয়ো  আ োরগোঁ প্রতুর উভয় িোমলর খোমর দিকোংল স্থোন ভরোি কমর  দজি নোনো 

স্থোিনো দন মোে করোয় প্রতু দন মোমের উমদ্দশ্য ব্যোত মে। কোদতয়োয় নতুন প্রতু দন মোে করো ম প্রব্আী ব্রীজদি 



 

িোরে করো য়দন। প্রতুগুমোর উভয় িোমল এমপ্রোচ প্ররোমির প্ররোি  োদকমং, গোিম প্রিোমির প্রিআডি  েোম মোেোদিক 

 যোমিদরময় উমে প্রগমছ । কময়কদি গোিম প্রিোি প্রম িড়মত  প্রভমঙ্গ প্রযমত প্রিখো প্রগমছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

দচত্র-১, ২, ৩  ৪ (ক্লক য়োআজ): ব্োরোদয়ো প্রতুর গোিমোর, কোদতয়ো প্রতুর িোমল প্রব্আদ ব্রীজ, আ োরগোঁ প্রতুর 

দনমচ খো ভরোি কমর  দজি, জয়নগর প্রতুমত প্ররোি  োদকমং প্রনআ  গোিম প্রিোমির প্রিআডি উমে প্রগমছ।   

 

১৩.২ এ ব্যোংকম ডি  প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোে: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ১.১১৫ :ঘ:দ :  োদি দ্বোরো ১.২ 

দক:দ : আডিোরমকলন  ৪দি ব্রীমজর জন্য ০.৩৭০ দক:দ : এমপ্রোচ ড়ক প্র োি ১.৫৬ দক:দ : এ ব্যোংকম ডি  

প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোে এব্ং ৩দি প্রতুর ো দয়ক িোআভোরলন প্ররোি এর ন্তমভুি দছ। িদরিলমনকোম ১.২ দক:দ : 

আডিোরমকলন  ৪দি প্রতুর উভয় িোমল প্র োি ০.৩৭০ দক:দ : এমপ্রোচ ড়ক দন মোে করো ময়মছ প্রিখো যোয়। ব্োরোদয়ো 

প্রতুর িদি  প্রোমন্ত এব্ং লীি বু্দিজীব্ী প্রতুর এমপ্রোচ ড়ক দমমব্ দনদ মত ১.২ দক:দ : আডিোরমকলন ংমল 

প্রিভম মডির িরুুত্ব িরীক্ষো কমর প্রব্আজ প্রকোম  য়যোদরং প্রকোম দ ম কোমিমদিং এর িরুুত্ব গমড় ১২৮ দ :দ : িোয়ো 

যোয়। দিদিদিমত প্রিত্ত দিজোআমন কোমিমদিং এর প্রক্ষমত্র প্রব্আজ প্রকোম  য়যোদরং প্রকোম এর িরুুত্ব যেোক্রম  ৮০ দ :দ : 

 ৫০ দ :দ : উমেখ অমছ। িদরিলমনকোম ড়মকর প্রকোন প্রকোন ংমল প্রিভম মডির োিম প্রোল্ডোমরর দকছু ংল কোিো 

 োদিমত প্রঢমক প্রযমত  দন মোনোিীন স্থোিনোর আি-সুরদক দ্বোরো িখ ময় প্রযমত প্রিখো প্রগমছ। এছোড়ো প্রিভম মডির প্রকোেো 

প্রকোেো অনদিউমলন প্রিখো প্রগমছ। 

 

 ১৩.৩ অরদদ ব্ি কোভোিম:  নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী িযোমকজ-১ এর অতোয় ৪দি কোভোিম (৩৬ দ :) 

দন মোমের ংস্থোন দছ। তন্মমিয ১দি কোভোিম ৩-প্রভডিদব্দলষ্ট যোর প্রদতদি স্প্যোমনর তিঘময ৬ দ িোর (১৮ দ িোর×১২.৫ 

দ িোর×৬ দ িোর ) এব্ং ব্দলষ্ট ৩দি কোভোমিমর প্রদতদি ১-প্রভডিদব্দলষ্ট যোর স্প্যোন তিঘময ৬ দ িোর (৬ দ িোর×১২.৫ 

দ িোর×৬ দ িোর)। িদরিলমনকোম কোভোিমগুমো কোযমকর এব্ং দন মোেকোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ 



 

দ মদনয়ো  দদির োআি দফ ংগ্ন প্রচআমনজ ৪ + ৮৭০ প্রত ব্দস্থত কোভোমিমর উত্তর দিমকর খো ভরোি কমর 

কোভোমিমর একদি  ুখ ব্ন্ধ কমর প্রিয়ো ময়মছ প্রিখো যোয়। ফম এ স্থোমন কোভোিম দন মোমের  ূ উমদ্দশ্য ব্যোত মে। 

এছোড়ো একআ কোভোমিমর এমপ্রোচ ংগ্ন ব্োমিরঁ প্রলোি তুনো ূক প্রব্দল (৩% এর) প্রতীয় োন ময়মছ।  

 

  

দচত্র-৫  ৬: ৩-প্রভডিদব্দলষ্ট কোভোিম এব্ং প্রচআমনজ ৪ + ৮৭০ প্রত ব্দস্থত কোভোমিমর একিোল ভরোি 

 

 ১৩.৪ আডিোরমকলন উন্নয়ন: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ১দি আডিোরমকলন উন্নয়মনর জন্য ১৫৯.৭৩ ক্ষ 

িোকোর ংস্থোন রোখো য়। িদরিলমনকোম লীি বু্দিজীব্ী প্রতুর এমপ্রোচ ড়মকর প্রচআমনজ ৪+০০০ মত ৪+২০০ প্রত 

৬-দ িোর ব্যোোমিমর ১দি প্রগো চত্ত্বর, উি চত্ত্বর মত ১০ দ িোর িরূমত্ব দতন িোমল দতনদি ৩৫ দ িোর তিমঘমযর  দ দিয়োন 

 ংগ্ন স্থোন উন্নয়নিবূ্মক প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোে করো ময়মছ প্রিখো যোয়। অদি ব্োজোর ংমল ড়মকর প্রলস্থতো ক  

দব্িোয়  ূ দিজোআমন দ দিয়োন নো রোখোয় দন মোে করো য়দন। তমব্ িদরিলমনকোম প্রগো চত্ত্বমরর উচ্চতো ক  প্রতীয় োন 

ময়মছ এব্ং প্রগো চত্ত্বমরর চোরিোমল প্রফদিং নো করোয় দব্দভন্ন োআনমব্োিম  িদরতযি দজদনিত্র স্তুিোকোমর রোখমত প্রিখো 

যোয়। এছোড়ো িেচোরীমির সুদব্িোর জন্য এ ংমল প্ররোি  োদকমং, োআন/দগন্যো এব্ং দক:দ : প্রভৃদত স্থোিন করমত প্রিখো 

যোয়দন। 

 

  

দচত্র-৭  ৮: দনদ মত আডিোরমকলমনর প্রগোচত্ত্বর, প্রিভম ডি  দ দিয়োন 

 

১৩.৫ রক্ষোপ্রি কোজ: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী দনদ মত ড়ক  প্রতু এমপ্রোমচর রক্ষোপ্রি কোজ দমমব্ ৫০০ 

দ িোর অরদদ িযোোোআদিং দন মোে  স্থোিমনর জন্য ১১.৫০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো য়। তমব্ প্রপ্রদরত দিদঅর 

এর তেয নুযোয়ী ৪০০ দ িোর অরদদ িযোোোআদিং দন মোে  স্থোিন ব্োব্ি ৯.২০ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ । 

িদরিলমনকোম ড়মকর ৪েম, ৫ , ৬ষ্ঠ  ১৩ ত  দকমোদ িোমর অরদদ িযোোোআদিং দ্বোরো রক্ষোপ্রি কোজ করো ময়মছ 

প্রিখো যোয়। তমব্ ব্োরোদয়ো প্রতুর একিোমল কনদক্রি প্রলোি দ্বোরো রক্ষোপ্রি কোজ করো ময়মছ প্রিখো যোয়। এ দব্ময় উি-

দব্ভোগীয় প্রমকৌলী জোনোন, প্রকমল্পর অতোয় ড়ক  প্রতু এমপ্রোমচ  ৪০০ দ িোর অরদদ িযোোোআদিং য়োকম 

করো ময়মছ। তমব্ মজর দিজোআন আউদনি কতৃমক ব্োরোদয়ো প্রতুর দিজোআন প্রেয়মনর  য় ব্রীমজর স্থোদয়ত্ব দব্মব্চনোয় 



 

রক্ষোপ্রি কোজ দমমব্ এক িোমল কনদক্রি প্রলোমির ংস্থোন েোকোয় প্র অমোমক উি কনদক্রি প্রলোি প্রমিকলমনর কোজ 

করো ময়মছ। িদরিলমনকোম ব্োরোদয়ো প্রতুর ির প্রোমন্ত এমপ্রোচ ড়মকর একদি স্থোমন ব্ড় অকোমরর প্ররআন কোি  

িযোোোআদিং প্রম িড়মত প্রিখো প্রগমছ। এছোড়ো বৃ্দষ্টর িোদন িোরমের জন্য লীি বু্দিজীব্ী প্রতুর এমপ্রোচ ড়মকর 

দব্দভন্ন স্থোমন িযমোপ্ত ংখযক প্রেন/অউিমি দন মোে করো ময়মছ প্রিখো যোয়। তমব্ প্রকোন প্রকোন প্রেন/অউিমি  য়ো-

অব্জমনো  জব্ি স্থোিনো দ্বোরো ভরোি দকংব্ো মকমজো ময় প্রযমত প্রিখো প্রগমছ।  

 

  

দচত্র-৯  ১০: ব্োরোদয়ো প্রতুর কনদক্রি প্রলোি  িযোোোআদিং য়োকম 

 

১৪।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা- ফুভড়গো নদী বাযা ভফভেন্ন 

ঢাকা ছজরায দভক্ষণাং থযাৎ ছকযানীগিলক ঢাকা 

ছভলরাভরিন ভভিয ালথ ংমুক্ত কযা এফং প্রকল্প 

এরাকায জনগলণয অথয-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন। 

প্রকমল্পর অতোয় ৪দি ব্রীজ (১১৭.৯৯ দ িোর), ৪দি কোভোিম 

(৩৬ দ িোর), ১.৫৬ দক:দ : ড়ক ব্োঁি   প্রেদিব্ 

প্রিভম ডি, ৪০০ দ িোর রক্ষোপ্রি কোজ  অনোংদগক ন্যোন্য 

কোজ ম্পন্ন করোয় ঢাকা ছভলরাভরিন ভভিয ালথ  

প্রকরোনীগমঞ্জর রোদর ড়ক প্রযোগোমযোগ স্থোদিত ময়মছ। ফম 

প্রকল্পদির উমদ্দশ্য দজমত ময়মছ।   
 
** প্রপ্রদরত দিদঅমর প্রকমল্পর িদরকদল্পত প্রয উমদ্দশ্য উমেখ করো ময়মছ তো ভু এব্ং প্রকমল্পর উমদ্দশ্য জমমনর তেয  

দেক নয়।  

 

১৫। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ।  

১৬।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন থয ফযাে ও ভয় ফৃভি ফযভতত উলেখ্লমাগয ন্য ছকান ভস্া 

ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৭। যাজস্ব খ্ালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খ্ালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয মযালরাচনায় ছদখ্া মায় প্রকল্পভিয ছকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কতৃযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয ূলফয প্রকল্পভিয External 

Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 



 

১৯।  ভতাভত/সুাভযঃ 

১৯.১ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ভরূ নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ফযয় লয়লছ ৩ফছয (১২০%) । ভিভভ’য 

রক্ষযভাোয ভফযীলত এভিভলত থয ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনভি লয়লছ। এভভিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ 

ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত Basket নুযোয়ী প্রকল্প গ্রে করমব্ এব্ং দিদিদির অমোমক ব্রোদ্দ 

দনদিত করমব্ (নু: ১০); 

১৯.২ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৫ফ ছয ৬ ভা ভলয় ৬ (ছয়) জন প্রকল্প ভযচারক ভনলয়াগ কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প 

ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনিভযং কযলত ালযন না। পলর 

প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়ভি 

গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয  ভদব্ষ্যমত গৃীতব্য প্রকমল্প প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোীন  ময়র জন্য একজন প্রকল্প 

িদরচোক দনময়োমগর  প্রলয়াজনীয় উলদযাগ গ্রণ কযলফ (নু:৮); 

 

১৯.৩ প্রপ্রদরত দিদঅমর িরিত্র ংক্রোন্ত তমেযর প্রক্ষমত্র এক িযোমকমজর তেয ন্য িযোমকমজ উমেখ করো ময়মছ। িরিত্র 

অব্োমনর তোদরখ উমেখ করো য়দন। Construction of Pavement, Intersection (Dev.) এব্ং Guide 

Post, Boundary Pillar ংমগ অরদিদিদি’র অদেমক ক্ষয োত্রো দেকভোমব্ উমেখ করো য়দন। ব্ছর দভদত্তক 

ব্োস্তব্ গ্রগদতর তেয দেক নয়। প্রকমল্পর উমদ্দশ্য জমন ভুভোমব্ উিস্থোিন করো ময়মছ। েমোৎ দিদঅরদি প্রকোন 

যোচোআ-ব্োছোআ ব্যদতত অআএ আদিমত প্রপ্ররে করো ময়মছ।  ন্ত্রেোয় দব্য়দি খদতময় প্রিমখ প্রময়োজনীয় ব্যব্স্থো গ্রে 

করমব্; (নু: ৭, ৯, ১০, ১৪); 

১৯.৪ ব্রীজগুমোর ির  দনমচ প্রচরু  য়ো অব্মজনো, প্রেমনজ দমি  কোযমকর নয়, Parapet Wall প্রব্ল Rough, 

প্রতুর  দনমচ এব্োিম ডি  প্রিক লযোমব্ কোে, দিমনর লোিোর  েোদিক অিমক অমছ। উভয় িোমল এমপ্রোচ প্ররোমির প্ররোি 

 োদকমং, গোিম প্রিোমির প্রিআডি  েোম মোেোদিক  যোমিদরময় উমে প্রগমছ । কময়কদি গোিম প্রিোি প্রম িড়মত  প্রভমঙ্গ 

প্রযমত প্রিখো প্রগমছ। ব্োরোদয়ো প্রতুর দনমচ িমূব্ম দনদ মত একদি দিয়োর িোরে করো য়দন। কোদতয়ো  আ োরগোঁ 

প্রতুর উভয় িোমলর খোমর দিকোংল স্থোন ভরোি কমর  দজি নোনো স্থোিনো দন মোে করোয় প্রতু দন মোমের উমদ্দশ্য 

ব্যোত মে। কোদতয়োয় নতুন প্রতু দন মোে করো ম প্রব্আী ব্রীজদি িোরে করো য়দন।   ন্ত্রেোয় এ দব্ময় 

প্রময়োজনীয় িিমক্ষি গ্রে করমব্ (নু: ১৩.১); 

১৯.৫   ড়মকর প্রয ক ংমল অনদিউমলন দৃষ্ট ময়মছ, প্রিভম মডির োিম প্রোল্ডোর কোিো  োদিমত প্রঢমক প্রগমছ   

দন মোনোিীন স্থোিনোর আি-সুরদক দ্বোরো ভরোি ময় প্রগমছ তো দচদিতিবূ্মক ংমলোিন/িোরে করমত মব্ (নু: ১৩.২); 

১৯.৬ প্রকল্প এোকোয় ব্দস্থত দ মদনয়ো  দদির োআি দফ ংগ্ন প্রচআমনজ ৪ + ৮৭০ প্রত দনদ মত কোভোমিমর উত্তর 

দিমকর  ুখ উনু্মি করো এব্ং উি কোভোমিমর এমপ্রোচ ংগ্ন ব্োমিরঁ প্রলোি দিজোআন নুযোয়ী ংমলোিমনর ব্যব্স্থো গ্রে 

করমত মব্ (নু: ১৩.৩); 

১৯.৭ আডিোরমকলন ংমল দনদ মত প্রগো চত্ত্বমরর উচ্চতো দেক অমছ দকনো এব্ং প্রগো চত্ত্বমরর চোরিোমল প্রফদিং করোর 

দব্য়দি  ন্ত্রেোয় দব্মব্চনো করমত িোমর। এছোড়ো িেচোরীমির সুদব্িোর জন্য এ ংমল প্ররোি  োদকমং, োআন/দগন্যো 

এব্ং দক:দ : প্রিোি প্রভৃদত স্থোিন করোর দব্য়দি  ন্ত্রেোয় দব্মব্চনো করমত িোমর (নু: ১৩.৪); 



 

১৯.৮ ব্োরোদয়ো প্রতুর এমপ্রোচ ড়মক ষৃ্ট প্ররআন কোি  িযোোোআদিং প্র রো ত/ংমলোিমনর ব্যব্স্থো গ্রে করমত মব্ (নু: 

১৩.৫); 

১৯.৯ দনদ মত ড়মকর প্রয ক স্থোমন প্রেন/অউিমি  য়ো-অব্জমনো  জব্ি স্থোিনো দ্বোরো ভরোি দকংব্ো মকমজো ময় প্রগমছ 

তো দচদিতিবূ্মক প্র রো ত/চ করমত মব্ (নু: ১৩.৫);  

১৯.১০ ভাপ্ত প্রকল্পভিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৮); এফং 

১৯.১১ নুলেদ ১৯.১ লত ১৯.১০ এয ভফললয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধয অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 



 

দলরনীরমিক মত গোব্তী প্রতু িযমন্ত ংমযোগ ড়ক দন মোে (১  ংমলোদিত)  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকলল্পয নাভ : দলরনীরমিক মত গোব্তী প্রতু িযমন্ত ংমযোগ ড়ক দন মোে (১  ংমলোদিত)    

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ :  ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৪। প্রকল্প এরাকা  : ঢোকো প্র মেোিদিন দদি   

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় (রক্ষ িাকায়): 
                                                                                                                   

প্রাক্কভরত ফযয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ফযয় 
(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 
ফযয় (ভূর 
প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় 
(ভূর  

ফাস্তফায়নকালরয 
%) 

ভূর ১ভ 

ংলাভধত 

দব্মল 

ংমলোিন  

ভূর ১ভ 

ংলাভধত 

১ ২  ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৮৬৩.৭৯ 

(-) 

৮৯৩৭.৬১ 

(-) 

১০০৩২.৬১ 

(-) 

৯২১৩.৯৬ 

(-) 

০১/0১/0৯ 
ছথলক  

৩১/১২/১0 

০১/0১/0৯ 
ছথলক  

৩০/০৬/১৫ 

০১/0১/0৯ 
ছথলক  

৩০/০৬/১৬ 

১৩৮.৪৭% ২৭৫% 

 

৬।  প্রভক্ষণ: প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও দফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৭।  প্রকলল্পয েভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) (রক্ষ িাকায়): 
 

Items of Work 

(as per RDPP) 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financia

l 

1 2 3 4 5 6 

Survey & Design    LS - 5.00 LS 2.26 

Land Acquisition  Hector 1.48 6715.00 1.5233 6630.70 

Compensation of Structure  LS  1380.00  1100.00 

Earth work  Lm3 1.80 404.50 1.80 404.48 

Construction of Pavement KM 2.60 783.01 2.60 783.00 

Protective work : 

CC Block with geo-Textile  L/sqm 0.8303 184.50 0.06 142.47 

RCC Retaining Wall  M 200.00 58.20 176.00 51.22 

Construction of Intersection  No. 3 122.00 2 81.34 

Sign, Signal, KM Post  No. 50.00 12.70 10.00 2.54 

Road Marking Paint  Sqm 777.60 3.95 777.60 3.95 

Shifting of Utility  LS  20.00 LS 12.00 

Physical Contingency (2%) %  171.88   

Total=   10032.61  9213.96 
 
 



 

৮। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন প্রযোগিোন  ব্িী  
১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 

1.  Mr. Tarun Topon Dewan, Addl. 

Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- হ্োঁ 04/01/2009 09/02/2010 

2.  Mr. Sahabuddin Khan, Addl. Chief 

Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- হ্োঁ 09/02/2010 02/02/2011 

3.  Mr. Md. Abdul Quadus, Addl. Chief 

Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- হ্োঁ 02/02/2011 10/01/2012 

4.  Mr. Mofizul Islam, Addl. Chief 

Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- হ্োঁ 12/01/2012 30/01/2013 

5.  Mr. Md. Habibul Haq, Addl. Chief 

Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- হ্োঁ 26/02/2013 09/07/2014 

6.  Mr. Md. Aftab Hossain Khan, Addl. 

Chief Engr.  

Dhaka Road Zone, Dhaka.   

- হ্োঁ 09/07/2014 24/12/2015 

7.  Mr. Md. Abdus Salam, Addl. Chief 

Engr.  

Dhaka  Road  Zone, Dhaka.   

- হ্োঁ 24/12/2015 প্রকল্প  োদপ্ত 

িযমন্ত  

 

উলযাক্ত ছক মযালরাচনায় ছদখ্া মায়, অলরাচয প্রকলল্প ছভাি ৭ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। 

তাাঁলদয ভধকাংলয ছভয়াদ ১ ফছলযযও কভ। প্রকল্পভি ০২ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এয প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ০৭ ফছয ০৬ ভা। থযাৎ প্রকল্পভিয ভূর নুলভাভদত ছভয়ালদয তরুনায় ছভয়াদ ফৃভি ছলয়লছ ৫ 

ফছয ৬ ভা (২৭৫%)। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী কযা লর প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথবালফ প্রকল্প ফাস্তফায়ন, 

ভভনিভযং ও সুাযভবন ছমভন কযলত ালযন না ছতভভন প্রকলল্পয গুণগত ভানও যক্ষা কযলত ালযননা। এয পলর জনগণ 

মথাভলয় প্রকল্প ফাস্তফায়লনয সুপর লত ফভিত য়। 

 

৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

৯.১  গাড়ী/রান্সলািয ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/রান্সলািয ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/রান্সলািয ক্রয় কযা 

য়ভন। 

৯.২ ণয, কাময ও ছফা ক্রয়ঃ (ণয ও কাময ২০০.০০ রক্ষ িাকায উলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ িাকায উলয) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তলথযয ভফস্তাভযত নুলেদ ১ ২.৪ এ ফণযনা কযা লয়লছ।  



 

১০।  ংলাভধত ভিভভ ফযাে ও গ্রগভত (রক্ষ িাকায়):  ভূর নুলভাভদত ভিভভলত ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ ও 

২০১০-১১ থয ফছলয লথযয ংস্থান ভছর মথাক্রলভ ১০০.০০, ২০৭২.০০ ও ১৬৯১.৭৯ রক্ষ িাকা। ভকন্তু ছ অলরালক 

এভিভলত থয ফযাে প্রদান কযা িফ য়ভন। ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফযাে ও গ্রগভতয তথয ভনম্নরু: 
 

থযফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো িাকা 
ফভুভক্ত 

ফযয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাি 

 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
রক্ষযভাো % 

ছভাি 

 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

2008-09 100.00 100.00 - 1.00 100.00 100.00 100.00 - 1.00% 

2009-10 1497.00 1497.00 - 14.92 1497.00 1497.00 1497.00 - 14.92% 

২০১0-১1 900.00 900.00 - 8.97 900.00 900.00 900.00 - 8.97% 

২০১১-১২ 100.00 100.00 - 1.00 100.00 100.00 100.00 - 1.00% 

২০১২-১৩ 250.00 250.00 - 2.49 250.00 250.00 250.00 - 2.49% 

২০১৩-১৪ 4923.00 4923.00 - 49.07 4923.00 4923.00 4923.00 - 49.07% 

২০১৪-১৫ 2262.61 2262.61 - 9.70 973.00 973.00 973.00 - 9.70% 

২০১5-১6 0.00 0.00 - ৪.৬৯ 470.96 470.96 470.96 - ৪.৬৯% 

প্র োি 10032.61 10032.61  100% 9213.96 9213.96 9213.96  100% 

 

১১।  কাজ ম্পূণয থাকলর তায কাযণঃ ১ভি আন্িাযলকন ও ভকছু যক্ষাপ্রদ কাজ ফযভতত নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ 

নুমায়ী প্রকলল্পয কর কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১২। াধাযণ মযলফক্ষণ: 

১২.১ প্রকলল্পয িবূভভ ও উলেশ্য:  প্রকমল্পর অতোয় দলরেীরমিক প্রেমক অরম্ভ ময় ঢোকো-অদরচো  োড়মকর গোব্তী 

িযমন্ত িোদন উন্নয়ন প্রব্োমিমর (িোউমব্ো) ব্ন্যো দনয়ন্ত্রে ব্োমিরঁ উির ২.৬০ দক:দ : ড়ক দন মোে করোর প্রস্তোব্ করো য়। এ 

মক্ষয BWDB-এর োমে জ-এর MOU স্বোক্ষদরত য়। ঢোকো লমরর যোনজি দনরমনর মক্ষয একদি বৃ্ত্তোকোর 

ড়ক প্রনিয়োকম গমড় প্রতোোর জন্য প্রকল্পদি গুরুত্বিেূম। দ রিরু প্রেমক প্রিৌউর িযমন্ত BWDB-এর প্রব্ড়ী ব্োঁমির উির 

ড়ক দন মোে করো ম দলরেীরমিক মত গোব্তী িযমন্ত ড়ক নো েোকোয় দ রিরু  োজোর ড়ক দিময় যোনব্োন 

চোচ করমতো। প্রকল্পদি ব্োস্তব্োয়ন ম উত্তরো-িঙ্গী প্রেমক গোব্তী ময় ব্োবু্ব্োজোর িযমন্ত রোদর ড়ক প্রযোগোমযোগ 

স্থোিন করো ম্ভব্ মব্। ফম ঢোকো লমরর বৃ্ত্তোকোর ড়ক ব্যব্স্থো স্থোদিত মব্ এব্ং যোনজি দনরমন প্রকল্পদি গুরুত্বিেূম 

ভূদ কো িোন করমব্। এ প্রপ্রদক্ষমত প্রকল্পদি গ্রে করো ময়মছ।   

প্রকমল্পর উমদ্দশ্য মো িঙ্গী-উত্তরো-অরৄদয়ো ড়মকর োমে ঢোকো-অদরচো  োড়মকর ংমযোগ স্থোিন এব্ং ঢোকো দদি 

োকুমোর ড়মকর ংল দমমব্ দলরনীরমিক মত গোব্তী ব্রীজ িযমন্ত ংমযোগ ড়ক দন মোপ্রের  োিযম  ঢোকো লমরর 

যোনজি দনরমন ভূদ কো িোন। 
 

১২.২ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধন (ক্ষ িোকোয়): 

 প্র য়োিকো প্রোক্কদত ব্যয়  ন্তব্য 
 ূ ০১/0১/0৯ ছথলক 

৩১/১২/১0 
৩৮৬৩.৭৯ ০৭/১২/২০০৮ তোদরমখ নুদষ্ঠত  একমনক 

ভোয় নুম োদিত য়   



 

 প্র য়োিকো প্রোক্কদত ব্যয়  ন্তব্য 
ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি 
১ভ ফায  

০১/0১/0৯ ছথলক 
৩০/০৬/১২ 

- অআএ আদি’র সুিোদরমলর প্রপ্রদক্ষমত  

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি 
২য় ফায 

০১/0১/0৯ ছথলক 
৩০/০৬/১৩ 

- অআএ আদি’র সুিোদরমলর প্রপ্রদক্ষমত 

১  ংমলোদিত ০১/0১/0৯ ছথলক 
৩০/০৬/১৫ 

৮৯৩৭.৬১ 

 

ভূদ  দিগ্রমের ব্যয় বৃ্দি, জ এর নতুন 

প্ররি দদিউ নুরে, ব্কোেোম োর 

ক্ষদতিরূে এব্ং দব্দভন্ন ংমগর ব্োস্তব্  

অদেমক কোমজর হ্রো/বৃ্দির প্রপ্রদক্ষমত একমনক 

কতৃমক। 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি 
৩য় ফায 

০১/0১/0৯ ছথলক 
৩০/০৬/১৬ 

- অআএ আদি’র সুিোদরমলর প্রপ্রদক্ষমত 

দব্মল ংমলোিন ০১/0১/0৯ ছথলক 
৩০/০৬/১৬ 

১০০৩২.৬১ ভূদ  দিগ্রে  ব্কোেোম োর ক্ষদতিরূে 

ব্োব্ি ব্যয় বৃ্দির প্রপ্রদক্ষমত  ন্ত্রেোয় কতৃমক। 

 

১২.৩ াভফযক অভথযক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জনু, ২০১ ৬ মযন্ত ক্রভুভিত অভথযক গ্রগভত লয়লছ 

৯২১৩.৯৬ রক্ষ িাকা মা ংলাভধত নুলভাভদত ফযয় ১০০৩২.৬১ রক্ষ িাকায ৯১.৮৪%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত 

ংলাভধত প্রকলল্পয ৯৫% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৬ ও ৯) 
 
১২.৪ িরিত্র ংক্রোন্ত তেয: প্রকমল্পর িরিত্র ংক্রোন্ত িেূমোঙ্গ তেয দিদঅমর ন্তমভুি করো য়দন। দিদঅর এ ২দি 

িযোমকমজর উমেখ েোকম প্রিোন প্রমকৌলীর নুম োিনক্রপ্র  ৩দি িযোমকমজ িরিত্র অব্োন করো য় যো দনম্নরূি: 

 

Description of Procurement 

(Goods/Works/Services) as per 

bid document 

Tender/Bid 

proposal cost 

(Crore taka) 

Tender/Bid 

proposal 

Date of 

Completion 

As 

per 

DPP 

Contrac

t value 

Invitatio

n date 

Contract 

signing 

date 

As per 

contract 

Actual 

Pavement with Hard Shoulder, 

protective work, intersection, 

sign, signal, KM post, road 

marking paint at 2nd Km(P) of 

Shirnirtek-Gabtoli bridge 

connecting road during 2009-10        

356.7

7 

 

৩৮৪.৭৩ 

 

- 21/01/09 

 

20/07/09 

 

- 

Flexible Pavement including 

Earth work, protective work, 

intersection, sign, signal, KM 

post, road marking paint at 2nd 

km(p) and 3
rd

 km(p) of 

Shirnirtek-Gabtoli bridge 

৪৬৩.৯
০ 

 

৪৬৩.৯০ 

 

০১/০১/০৯ 

 

০১/০৩/০৯ 

 

০১/১২/১০ ০১/১২/১
১ 



 

Description of Procurement 

(Goods/Works/Services) as per 

bid document 

Tender/Bid 

proposal cost 

(Crore taka) 

Tender/Bid 

proposal 

Date of 

Completion 

As 

per 

DPP 

Contrac

t value 

Invitatio

n date 

Contract 

signing 

date 

As per 

contract 

Actual 

connecting road during 2010-

11.      

Flexible Pavement including 

Earth work, protective work, 

intersection, sign, signal, KM 

post, road marking paint at 1st 

(P) and 2nd Km(P) of 

Shirnirtek-Gabtoli bridge 

connecting road during 2014-

15.      

614.1

2 

 

614.12 

 

- 23/11/14 

 

22/05/15 

 

25/05/

16 

 
   
১৩। প্রকল্প ভযদযনঃ গত ২৪/০৮/২০১৭ তাভযলখ্ অআএভআভি ’য ভাভযচারক ি. ছভা: ভভউয যভান প্রকল্পভি 

লযজভভন ভযদযন কলযন। অআএভআভি ’য কাযী ভযচারক জনাফ ছভাাম্মদ অযাপুজ্জাভান বূাঁআয়া  তোঁর ফর 

ংগী দছমন। ঢাকা ড়ক ভফবালগয ভনফযাী ও উ-ভফবাগীয় প্রলকৌরীগণ উভস্থত ছথলক ভযদযন কালজ ায়তা 

কলযন। ভযদযন মযলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

 

১৩.১ ভূদ  দিগ্রে  স্থোিনো িোরে: নুম োদিত দব্মল ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ১.৪৮ প্রক্টর ভূদ  দিগ্রে ব্োব্ি 

৬৭১৫.০০ ক্ষ িোকো এব্ং স্থোিনো িোরে ব্োব্ি ১৩৮০.০০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর  ১.৫২৩৩ 

প্রক্টর ভূদ  দিগ্রে ব্োব্ি ৬৬৩০.৭০ ক্ষ িোকো এব্ং স্থোিনো িোরে ব্োব্ি ১১০০.০০ ক্ষ িোকো ব্যয় ময়মছ 

উমেখ অমছ। েমোৎ দব্মল ংমলোদিত দিদিদির তুনোয় ০.০৪৩৩ প্রক্টর েমোৎ ৬.৪৮ কোেো জদ  প্রব্দল দিগ্রে করো 

ময়মছ। িদরিলমনকোম ংগৃীত তেয িযমোমোচনোয়, ২দি এএ প্রকআ (LA-11/2009-10 ও LA/2015-16) 

এর  োিযম  ৩.৭৬২৬ একর ভূদ  দিগ্রে এব্ং একদি দতন তো ভব্ন, একদি ব্দস্ত এোকো, ন্যোন্য স্থোিনো  

গোছিোোর ক্ষদতিরূে ব্োব্ি প্র োি ৭৭৩০.৭০ ক্ষ িোকো িদরমলোি করো ময়মছ প্রিখো যোয়। তন্মমিয এএ প্রকআ  LA-

11/2009-10 এর  োিযম  ১  িযমোময় ০.০৯৫০৫ একর ভূদ   ক্ষদতিরূে ব্োব্ি ১৮১৩৪৯৮০১.৮৫ িোকো এব্ং ২য় 

িযমোময় ২.৬৯৭২ একর ভূদ   ক্ষদতিরূে ব্োব্ি ৫৮৩৫৯৮২৯৭.৮২ িোকো িদরমলোি করো ময়মছ। এছোড়ো, এএ 

প্রকআ  LA/2015-16 এর  োিযম  ০.১১৪৯ একর ভূদ   ক্ষদতিরূে ব্োব্ি ৮১২১৯৪৪.৪৬ িোকো িদরমলোি করো 

ময়মছ। দতদরি ৬.৪৮ কোেো জদ  দিগ্রমের ংস্থোন দব্মল ংমলোদিত দিদিদিমত প্রকন রোখো য়দন তো প্রব্োিগ য 

নয়। 
 

১৩.২ এ ব্যোংকম ডি  প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোে: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ১.৮০ :ঘ:দ :  োদি দ্বোরো 

২.৬০ দক:দ : ড়ক ব্োঁি ভনভযাণ এফং উক্ত ভনভাণকৃত ব্োঁমি ২.৬০ ভক:ভভ:  প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোমের জন্য প্র োি 

১১৮৭.৫১ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর ১.৮০ :ঘ:দ :  োদি দ্বোরো ২.৬০ দক:দ : ড়ক ব্োঁি ও  

প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোে ব্োব্ি ১১৮৭.৪৮ ক্ষ িোকো ব্যয় ময়মছ উমেখ অমছ। িদরিলমনকোম দলরনীরমিক 



 

আডিোরমকলন মত প্রোয় ১০০ দ িোর (প্রচআমনজ ২+৪০০ প্রেমক ২+৫০০) ড়ক এব্ং ২নং আডিোরমকলমনর রৃআিোমল 

প্রিৌউর িযমন্ত অনু োদনক ২৫০ দ িোর ড়মকর য়যোদরং প্রকোমম ংখয অনদিউমলন, দব্িুদ ন ক্ষয়, প্রিভম ডি  োদি 

দ্বোরো প্রঢমক যোয়ো,  য়ো-অব্জমনো ছদড়ময় েোকো  প্রিভম মডির দকনোরো প্রভমঙ্গ প্রযমত প্রিখো প্রগপ্রছ। এছোড়ো ২নং 

আডিোরমকলমনর  োমঝ ড়ক  জনিে দিিপ্তমরর জোয়গোয় নু দতদব্ীন প্রব্রকোরীভোমব্ একদি  দজি দন মোে 

করো ময়মছ প্রিখো যোয়। ড়মকর ব্দলষ্ট ংমল প্রিভম মডি িশৃ্য োন প্রকোন ত্রুদি/িিমো িদরদক্ষত য়দন। তমব্ 

 য়ো-অব্জমনো  কোিো  োদি দ্বোরো কময়কদি স্থোমন ড়মকর প্রেন কোযমকর ময় প্রযমত প্রিখো প্রগমছ। ড়মকর প্রচআমনজ 

১+৯৫০ প্রত প্রিভম ডি খমুড় য়যোদরং প্রকোম  প্রব্আজমকোম দ ম প্রিভম মডির িরুুত্ব িোয়ো প্রগমছ ১০০ দ :দ :। 

দিদিদিমত প্রিত্ত দিজোআমন প্রব্আজ প্রকোম  য়যোদরং প্রকোম এর িরুুত্ব যেোক্রম  ৫০ দ :দ :  ৫০ দ :দ : উমেখ অমছ। 

িদরিলমনকোম দনদ মত ড়মকর  োঝো োদঝমত প্রিভম মডির উির দব্রৃযমতর িোদরত প্রিোমর ংলদব্মল প্রিখো যোয় যো 

দনরোিত্তোর স্বোমেম রোমনোর জন্য অআএ আদি’র িক্ষ মত িরো লম প্রিোন করো য়।  
 

  

  

দচত্র-১, ২, ৩  ৪ (ক্লক য়োআজ): দনদ মত প্রেদিব্ প্রিভম ডি, িরুুত্ব িরীক্ষো,  ক্ষদতগ্রস্থ প্রিভম ডি  এ ব্যোংকম ডি 

প্রলোি 

 

১৩.৩ আডিোরমকলন দন মোে: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ৩দি আডিোরমকলন দন মোমের জন্য ১২২.০০ ক্ষ িোকোর 

ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর ২দি আডিোরমকলন দন মোেিবূ্মক ৮১.৩৪ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ উমেখ অমছ। 

িদরিলমনকোম আডিোরমকলন দন মোে ব্োব্ি দলরদনরমিক প্রোমন্ত ১দি প্রগো চত্ত্বর   োদঝর ঘোি ব্রীজ নো ক স্থোমন ১দি 

দত্রমকোেোকোর ড়ক দন মোে করো ময়মছ প্রিখো যোয়। উি আডিোরমকলমন স্থোনীয় উমিযোমগ দনদ মত একদি  দজি প্রিখো 

যোয়। িদরিলমনকোম দত্রমকোেোকোর ড়ক/আডিোরমকলমনর প্রিভম মডির একিোমল য়োো কতৃমক দিমনর ব্োউডিোদর য়ো 

এব্ং ির িোমল েোক িযোডি  প্রিখো যোয়। এআ দদ্বদব্ি কোরমে দনদ মত আডিোরমকলন ড়মক প্রচরু অনদিউমলন, 

দব্িুদ ন ক্ষয়, প্রিভম ডি  োদি দ্বোরো প্রঢমক যোয়ো,  য়ো-অব্জমনো ছদড়ময় েোকো  প্রিভম মডির দকনোরো প্রভমঙ্গ প্রযমত প্রিখো 

যোয়। এ দব্ময় দনব্মোী প্রমকৌলী জোনোন, জোয়গোদি  ূত: িোদন উন্নয়ন প্রব্োমিমর। িীঘমদিন ব্যব্রত েোকোয় িমূব্ম এ 

স্থোমন একদি ছোিড়ো  দজি গমড় উমে। স্থোনীয় রোজজনদতক কোরমে মনক প্রমচষ্টোর ির প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোম 

 দজি িোরে করো ম্ভব্ য়দন। ব্তম োমন  দজমির উিোদজমত িোকো  স্থোনীয় নুিোমন এ স্থোমন িোকো ভব্ন গমড় 

উমেমছ। য়োো কতৃমক গৃীত একদি প্রকমল্পর কোমজর জন্য এক িোমল দিমনর ব্োউডিোদর য়ো করো ময়মছ। প্রকপ্রল্পর 



 

কোজ  োদপ্তর ির য়োো কতৃমক ড়কদি িনুদনম োে কমর প্রিয়ো মব্। তমব্ ির িোমল গমড় উেো েোক িযোডিদি 

জব্িভোমব্ গমড় উমেমছ। এদি স্থোনীয় োয়তোয় িোরমের উমিযোগ প্রনয়ো ময়মছ। 
 

  

  

দচত্র-৫, ৬, ৭  ৮ (ক্লক য়োআজ): দলরনীরমিক আডিোরমকলন এব্ং  োদঝর ঘোি আডিোরমকলমন দনদ মত  দজি, েযোক 

িযোডি  ব্োউডিোদর  

 

১৩.৪ রক্ষোপ্রি কোজ: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী দনদ মত ড়ক প্রিকআ করোর মক্ষয নিীর তীরব্তমী স্থোন  খো 

ংগ্ন স্থোমন রক্ষোপ্রি কোজ দমমব্ ২০০ দ িোর অরদদ দরমিআদনং য়ো দন মোে ব্োব্ি ৫৮.২০ ক্ষ িোকো এব্ং 

৮৩০৩ ব্গমদ িোর দজ-প্রিিিোআ দদ ব্লক স্থোিন ব্োব্ি ১৮৪.৫০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর 

১৭৬.০০ দ িোর অরদদ দরমিআদনং য়ো দন মোে ব্োব্ি ৫১.২২ ক্ষ িোকো এব্ং ৬০০০ ব্গমদ িোর দজ-প্রিিিোআ 

দদ ব্লক স্থোিন ব্োব্ি ১৪২.৪৭ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ উমেখ অমছ। িদরিলমনকোম ড়মকর ৩য় দকমোদ িোমর 

গোব্তী প্রোমন্ত ৩দি স্থোমন অরদদ দরমিআদনং য়ো দন মোে এব্ং  ১   ২য় দকমোদ িোমরর দব্দভন্ন স্থোমন উভয় িোমল 

দজ-প্রিিিোআ দদ ব্লক স্থোিন করো ময়মছ প্রিখো যোয়। দরমিআদনং য়োম িশৃ্য োন প্রকোন ত্রুদি প্রিখো নো প্রগম 

নিীর তীরব্তমী মনকগুমো দদ ব্লমকর উিমরর দম মডির স্তর উমে কনদক্রি প্রব্র ময় প্রযমত প্রিখো প্রগমছ। এছোড়ো 

কময়কদি স্থোমন দদ ব্লমকর  োমঝ িযমোপ্ত দম দডিং নো করোয় দদ ব্লক অগো ময় যোয়োর অলংকো দৃষ্ট ময়মছ। 
 

 

  

দচত্র-৯  ১০: ব্োু নিীর তীর  দিগ্রেকৃত খোম দদ ব্লক দ্বোরো রক্ষোপ্রি কোজ 

 



 

 ১৩.৫ োআন-দগন্যো, দক:দ : প্রিোি, প্ররোি  োদকমং: নুম োদিত ংপ্রলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ড়ক দনরোিত্তো ব্োব্ি ৫০দি 

োআন-দগন্যো/দক:দ : প্রিোি স্থোিন ব্োব্ি ১২.৭০ ক্ষ িোকো এব্ং ৭৭৭.৬০ ব্গম দ িোর প্ররোি  োদকমং  প্রিআডি ব্োব্ি 

৩.৯৫ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর ১২দি োআন-দগন্যো/দক:দ : প্রিোি স্থোিন ব্োব্ি ২.৫৪ ক্ষ িোকো 

এব্ং ৭৭৭.৬০ ব্গম দ িোর প্ররোি  োদকমং প্রিআডি ব্োব্ি ৩.৯৫ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ উমেখ অমছ। িদরিলমনকোম 

ড়মকর কময়কদি স্থোমন োআন-দগন্যো/দক:দ : প্রিোি এব্ং দিকোংল স্থোমন প্ররোি  োদকমং প্রিআডি ব্যব্োর করো ময়মছ 

প্রিখো যোয়। তমব্ কময়কদি োআন/দগন্যোমিোি প্রবঁ্মক প্রযমত এব্ং কময়কদি স্থোমন প্ররোি  োদকমং প্রিআডি উমে প্রযমত প্রিখো 

প্রগমছ।  

 

১৪।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

িঙ্গী-উত্তরো-অরৄদয়ো ড়মকর োমে 

ঢোকো-অদরচো  োড়মকর ংমযোগ 

স্থোিন এব্ং ঢোকো দদি োকুমোর 

ড়মকর ংল দমমব্ দলরনীরমিক 

মত গোব্তী ব্রীজ িযমন্ত ংমযোগ 

ড়ক দন মোমের  োিযম  ঢোকো 

লমরর যোনজি দনরমন ভূদ কো 

িোন। 

প্রকমল্পর অতোয় ১.৫২৩৩ প্রক্টর ভূদ  দিগ্রে, ১.৮০ :ঘ:দ :  োদির কোজ, ২.৬০ 

দক:দ : প্রেদিব্ প্রিভম ডি, ২দি আডিোরমকলন, ১৭৬ দ িোর দরমিআদনং য়ো, ৬০০০ 

ব্গমদ িোর রক্ষোপ্রি কোজ  অনুোংদগক ন্যোন্য কোজ করোয় ঢাকা িঙ্গী-উত্তরো-অরৄদয়ো 

ড়মকর োমে ঢোকো-অদরচো  োড়মকর রোদর ড়ক ংমযোগ স্থোদিত ময়মছ এব্ং 

ঢোকো দদি োকুমোর ড়মকর ংল দমমব্ যোনজি দনরমন ভূদ কো িোন করমছ। 

ফম প্রকল্পদির উমদ্দশ্য দজমত ময়মছ। তমব্ ড়মকর ১   ২য় আডিোরমকলন ংগ্ন 

ড়কোংমল প্রচরু অনদিউমলন, দব্িুদ ন ক্ষয়, প্রিভম ডি  োদি দ্বোরো প্রঢমক যোয়ো,  য়ো-

অব্জমনো ছদড়ময় েোকো, প্রিভম মডির দকনোরো প্রভমঙ্গ যোয়ো  রক্ষোপ্রি কোমজর দকছু প্রক্ষমত্র 

দদ ব্লমকর উিমরর দম মডির স্তর উমে কনদক্রি প্রব্র ময় যোয়োয় ড়মকর স্থোদয়ত্ব 

দনময় ংলয় রময়মছ। 

 

১৫। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ। তমব্ ড়মকর ১   ২য় 

আডিোরমকলন ংগ্ন ড়কোংমল প্রচরু অনদিউমলন, দব্িুদ ন ক্ষয়, প্রিভম ডি  োদি দ্বোরো প্রঢমক যোয়ো,  য়ো-অব্জমনো 

ছদড়ময় েোকো, প্রিভম মডির দকনোরো প্রভমঙ্গ যোয়ো  রক্ষোপ্রি কোমজর দকছু প্রক্ষপ্রত্র দদ ব্লমকর উিমরর দম মডির স্তর 

উমে কনদক্রি প্রব্র ময় যোয়োয় ড়মকর ঐ ংমলর স্থোদয়ত্ব রক্ষোর জন্য প্র রো ত/ংস্কোমরর প্রময়োজন মব্। 

১৬।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন বূভভ ভধগ্রণ, থয ফযাে ও ভয় ফৃভি ফযভতত উলেখ্লমাগয ন্য 

ছকান ভস্া ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৭। যাজস্ব খ্ালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খ্ালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয মযালরাচনায় ছদখ্া মায় প্রকল্পভিয ছকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কতৃযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয ূলফয প্রকল্পভিয External 

Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 
 

১৯।  ভতাভত/সুাভযঃ  

১৯.১ প্রকল্পভি ০২ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ০৭ ফছয 

০৬ ভা। থযাৎ প্রকল্পভিয ভূর নুলভাভদত ছভয়ালদয তরুনায় ছভয়াদ ফৃভি ছলয়লছ ৫ ফছয ৬ ভা (২৭৫%)। 

ভিভভ’য রক্ষযভাোয ভফযীলত এভিভলত থয ফযালেয স্বল্পতা, বূভভ ভধগ্রণ জভিরতা প্রবৃভত কাযলণ এভনভি 



 

লয়লছ। এভভিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত MTBF Basket নুযোয়ী 

প্রকল্প গ্রে করমব্ এব্ং দিদিদির ক ম-িদরকল্পনো নুযোয়ী ব্োস্তব্োয়ন দনদিত করমব্ (নু: ১০); 

১৯.২ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৭ ফছয 6 ভা ভলয় ৭ (াত) জন প্রকল্প ভযচারক ভনলয়াগ কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প 

ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনিভযং কযলত ালযন না। পলর 

প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়ভি 

গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয  ভদব্ষ্যমত গৃীতব্য প্রকমল্প প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোীন  ময়র জন্য একজন প্রকল্প 

িদরচোক দনময়োমগর  প্রলয়াজনীয় উলদযাগ গ্রণ কযলফ (নু:৯); 
 
১৯.৩ িোদন উন্নয়ন প্রব্োমিমর দনদ মত ব্োমিরঁ উির ড়কদি দন মোে করো ম প্রকন দতদরি ১.৪৮ প্রক্টর জদ  দিগ্রমের 

প্রময়োজন মো  ন্ত্রেোয় এ দব্ময় ব্যোখযো প্রিোন করমব্। এছোড়ো ংস্থোনকৃত ১.৪৮ প্রক্টর জদ র দতদরি ০.০৪৩৩ 

প্রক্টর ব্ো ৬.৪৮ কোেো জদ র ংস্থোন নুম োদিত প্রকমল্প নো প্ররমখ এর প্রিম ডি প্রিোমন প্রকোন কতৃমিমক্ষর নুম োিন গ্রে 

করো ময়মছ  ন্ত্রেোয় এ দব্ময় ব্যোখযো প্রিোন করমব্; (নু: ১৩.১); 

১৯.৪ দলরনীরমিক ১নং আডিোরমকলন মত প্রোয় ১০০ দ িোর (প্রচআমনজ ২+৪০০ প্রেমক ২+৫০০) ড়ক এব্ং ২নং 

আডিোরমকলমনর রৃআিোমল প্রিৌউর িযমন্ত অনু োদনক ২৫০ দ িোর ড়মক দচদিত অনদিউমলন, দব্িুদ ন ক্ষয়, প্রিভম ডি 

 োদি দ্বোরো প্রঢমক যোয়ো,  য়ো-অব্জমনো ছদড়ময় েোকো  প্রিভম মডির দকনোরো প্রভমঙ্গ যোয়োর দব্য়দি দ্রুত ংমলোিন 

করমত মব্ (নু: ১৩.২); 

১৯.৫   ড়মকর ২নং আডিোরমকলমন গমড় উেো জব্ি েোক িযোডি িোরমের প্রময়োজনীয় ব্যব্স্থো গ্রে করমত মব্। এছোড়ো 

রকোরী ড়মকর উির দনদ মত  দজমির দব্ময়  ন্ত্রেোয় দব্দি প্র োতোমব্ক ব্যব্স্থো গ্রে করমব্ (নু: ১৩.৩); 

১৯.৬ য়োো কতৃমক গৃীত  প্রকমল্পর কোজ  োদপ্তর ির য়োোর েমোয়মন ক্ষদতগ্রস্থ ড়ক প্র রো মতর প্রময়োজনীয় উমিযোগ 

গ্রে করমত মব্ (নু: ১৩.৩); 

১৯.৭ রক্ষোপ্রি কোজ দমমব্ ব্যব্রত নিীর তীরব্তমী প্রয  স্ত দদ ব্লমকর উিমরর দম মডির স্তর উমে প্রগমছ দকংব্ো  দদ 

ব্লমকর  োমঝ িযমোপ্ত দম দডিং নো করোয় দদ ব্লক অগো ময় যোয়োর অলংকো দৃষ্ট প্রয়মছ তো দচদরত কমর দ্রুত 

ংমলোিন করমত মব্ (নু: ১৩.৪); 

১৯.৮ প্রয  স্ত োআন/দগন্যো প্রিোি প্রবঁ্মক প্রগমছ এব্ং প্রয  স্ত স্থোমন প্ররোি  োদকমং প্রিআডি উমে প্রগমছ তো দচদরতিবূ্মক দ্রুত 

প্র রো ত করমত মব্ (নু: ১৩.৫); 

১৯.৯ দনদ মত ড়মকর প্রয ক স্থোমন প্রেন/অউিমি  য়ো-অব্জমনো  জব্ি স্থোিনো দ্বোরো ভরোি দকংব্ো মকমজো ময় প্রগমছ 

তো দচদিতিবূ্মক প্র রো ত/চ করমত মব্ (নু: ১৩.২); 

১৯.১০ ভাপ্ত প্রকল্পভিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৮); এফং 

১৯.১১ নুলেদ ১৯.১ লত ১৯.১০ এয ভফললয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধয অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 



 

োআনমব্োিম-প্র োমড়গঞ্জ-রোময়ন্দো-লরেমখোো-ব্গী ড়কমক অঞ্চদক  োড়মক উন্নীতকরে (২য় ংমলোদিত)  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

 

১। প্রকলল্পয নাভ : োআনমব্োিম-প্র োমড়গঞ্জ-রোময়ন্দো-লরেমখোো-ব্গী ড়কমক অঞ্চদক  োড়মক 

উন্নীতকরে (২য় ংমলোদিত)।  
২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ :  ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৪। প্রকল্প এোকো  : ব্োমগরোি প্রজোর কচয়ুো, প্র োমড়গঞ্জ  লরেমখোো উিমজো।  

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় (রক্ষ িাকায়): 
                                                                                                                   

প্রাক্কভরত ফযয় প্রকৃত ফযয়  ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 
ফযয় (ভূর 
প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় 
(ভূর  

ফাস্তফায়নকালরয 
%) 

ভূর ২য় 

ংলাভধত 

ভূর ২য় ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৯৯৬.০৯ ৯০৪০.০০ ৯০৪০.০০ 

 

০১-০৭-২০১0 
ছথলক  

৩১-১২-২০১২ 

০১-০৭-২০১0 
ছথলক  

৩০-০৬-
২০১৬ 

০১-০৭-২০১0 
ছথলক  

৩০-০৬-২০১৬ 

০.৪৮৮%  ৩ ব্ছর ৬  ো 

(১৪০%) 

 

৬।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও দফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

 

৭।  প্রকলল্পয েভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) (রক্ষ িাকায়): 
 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financia

l 

1 2 3 4 5 6 

Publication & Tendering   - - - - - 

Earthwork on Road Embankment  LCum 4.273 672.04 4.273 672.04 

Flexible Pavement       

Construction of New Pavement Km 5.817 693.72 5.817 693.72 

Strengthening of Existing 

Pavement  

Km 44.54 632.81 44.54 632.81 

 Widening of Existing Pavement  Km 31.75 804.51 31.75 804.51 

Construction of Hard Shoulder  Km 16.33 625.85 16.33 625.85 

Surfacing (DBS) Km 50.86 3495.59 50.86 3495.59 

 Construction of PC Girder 

Bridge (3 Nos)  

M 82.34 952.47 82.34 952.47 

Construction of RCC Box Culvert 

(30 Nos) 

M 139.00 1002.60 139.00 1002.60 



 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financia

l 

1 2 3 4 5 6 

Protective work (RCC Pre-cast 

Palisading) 

M 1780.00 90.08 1780.00 90.08 

Sign, Signal, Road Marking       

Traffic sign  Nos 80 2.31 80 2.31 

Sign Post  Nos 80 1.45 80 1.45 

 Concrete (KM) Post  Nos 53 11.58 53 11.58 

Road Marking-Thermoplastic 

Material  

Sqm 5454.13 32.19 545.13 32.19 

Maintenance during Construction  LS  22.80  22.80 

Total=   9040.00  9040.00 
 
 

৮। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন প্রযোগিোন  ব্িী  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  

1.  Mr. M. Shariful Islam, Addl. Chief Engr.  

Khulna Road Zone, Khulna.   

- হ্োঁ 13/05/10 05/01/11 

2.  Mr. M, Abdul Kuddus-2, Addl. Chief Engr.  

Khulna Road Zone, Khulna.   

- হ্োঁ 05/01/11 03/02/11 

3.  Mr. Md. Abdul Halim Mia, Addl. Chief Engr.  

Khulna Road Zone, Khulna.   

- হ্োঁ 03/02/11 30/06/11 

4.  Mr. Md. Zikrul Haque, Addl. Chief Engr.  

Khulna Road Zone, Khulna.   

- হ্োঁ 30/06/11 19/07/11 

5.  Mr. Tapash Kumar Pal, Addl. Chief Engr.  

Khulna Road Zone, Khulna.   

- হ্োঁ 19/07/11 15/02/12 

6.  Mr. Md. Gulzar Hossain, Addl. Chief Engr.  

Khulna Road Zone, Khulna.   

- হ্োঁ 15/02/12 07/03/13 

7.  Mr. Kazi Mohammad Ali, Addl. Chief Engr.  

Khulna Road Zone, Khulna.   

- হ্োঁ 07/03/13 30/07/15 

8.  Mr. Bipul Chandra Saha, Addl. Chief Engr.  

Khulna Road Zone, Khulna.   

- হ্োঁ 30/07/15 11/05/16 

9.  Mr. Md. Ruhul Amin, Addl. Chief Engr.  

Khulna Road Zone, Khulna.   

- হ্োঁ 11/05/16 ৩০/০৬/১৬  

 

উলযাক্ত ছক মযালরাচনায় ছদখ্া মায়, অলরাচয প্রকলল্প ছভাি ৯ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। 

তাাঁলদয ভধকাংলয ছভয়াদ ১ ফছলযযও কভ। প্রকল্পভি ০২ ফছয ০৬ ভা ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন 

কযা লরও এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ০৬ ফছয। থযাৎ প্রকল্পভিয ভূর নুলভাভদত ছভয়ালদয তরুনায় 



 

ছভয়াদ ফৃভি ছলয়লছ ০৩ ফছয ৬ ভা (১৪০%)। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী কযা লর প্রকল্প ভযচারকগণ 

মথামথবালফ প্রকল্প ফাস্তফায়ন, ভভনিভযং ও সুাযভবন ছমভন কযলত ালযন না ছতভভন প্রকলল্পয গুণগত ভানও 

যক্ষা কযলত ালযন না। এয পলর জনগণ মথাভলয় প্রকল্প ফাস্তফায়লনয সুপর লত ফভিত য়। 

৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

৯.১  মানফান ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান যোনব্োন ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় মানফান ক্রয় কযা য়ভন। 

৯.২ ণয, কাময ও ছফা ক্রয়ঃ (ণয ও কাময ২০০.০০ রক্ষ িাকায উলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ িাকায উলয) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তলথযয ভফস্তাভযত নুলেদ ১২.৪ এ ফণযনা কযা লয়লছ।  

১০।  ংলাভধত ভিভভ ফযাে ও গ্রগভত (রক্ষ িাকায়): 

থযফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো িাকা 
ফভুভক্ত 

ফযয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাি 
 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
রক্ষযভাো % 

ছভাি 
 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
গ্রগভত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১0-১১ 220.00 220.00 - 2.43% 220.00 220.00 220.00 - 2.43% 

২০১১-১২ 2375.00 2375.00 - 26.27% 2375.00 2375.00 2375.00 - 26.27% 

২০১২-১৩ 125.00 125.00 - ১.৩৯% 125.00 125.00 125.00 - ১.৩৯% 

২০১৩-১৪ 1250.00 1250.00 - ১৩.৮৩% 1250.00 1250.00 1250.00 - ১৩.৮৩% 

২০১৪-১৫ 1500.00 1500.00 - ১৬.৫৯% 1500.00 1500.00 1500.00 - ১৬.৫৯% 

২০১5-১6 3570.00 3570.00 - ৩৯.৪৯% 3570.00 3570.00 3570.00 - ৩৯.৪৯% 

প্র োি 9040.00 9040.00  100% 9040.00 9040.00 9040.00  100% 

 

১১।  কাজ ম্পূণয থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয ১ভ ংলাভধত ভিভভ’য তুরনায় ০.১০৭ র:ঘ:ভভ: ভাভিয কাজ, ২ভি 

ছতু (৯৭.৬ ভভ), ৪ভি কারবািয (১৪ ভভ:), ০.৫০৩ ভক:ভভ: নতুন ছবলভন্ি, ১.৬৭০ ভক:ভভ: ািযলাল্ডায ও ৭০৬.৪৩ 

ফগযভভিায থালভযাপ্লাভস্টক ভযালিভযলয়র এয কাজ কভ কযা  য়। িরব্তমীমত প্রকমল্পর  োপ্ত কোজ ূ ব্োি দিময় প্রকল্প 

 োদপ্তর মক্ষয প্রকমল্পর ২য় ংমলোিন  োননীয় িদরকল্পনো  ন্ত্রী কতৃমক নুম োিন করো য়।  

১২। াধাযণ মযলফক্ষণ: 

১২.১ প্রকলল্পয িবূভভ ও উলেশ্য:  প্রস্তোদব্ত ড়কদি ব্োমগরোি প্রজোর কচয়ুো উিমজোর োআনমব্োিম ব্োজোর মত অরম্ভ 

ময় প্র োমড়গঞ্জ  লরেমখোো উিমজো ময় ব্গী (সুন্দরব্ন) িযমন্ত দগময় প্রল ময়মছ। ড়কদি কচয়ুো, প্র োমড়গঞ্জ 

এব্ং লরেমখোো এ দতনদি উিমজোমক জোতীয় ড়ক প্রনিয়োমকমর োমে ংযুি কমরমছ। সুন্দরব্ন এর োমে প্রিমলর 

ন্যোন্য ংমলর প্রযোগোমযোমগর জন্য এদিআ স্বল্পত  িে। ড়কদির প্র োি তিঘময ৫৬.৬২ দক:দ :।  ড়মকর ৪৫.৬৬ 

দক:দ : প্রিভম ডি ৩.৭০ দ : প্রলস্ততোয় প্রজো ড়ক োমন দনদ মত দছ এব্ং ৯.৩৩৪ দক:দ : কোঁচো ড়ক দছ। ভোরী 

যোনব্োন চোচমর ফম ড়মকর িোর প্রভমঙ্গ যোয়োয় এমত যোনব্োন  জনোিোরমের চোচ কষ্টোিয ময় 

িমড়দছ। এছোড়ো, দব্গত ১৫ নমভের, ২০০৭-এ প্রয়ংকোরী ঘূদেমঝড় দির এব্ং গত ২৫ প্র , ২০০৯ এ ঘূদেমঝড় 

অআোর অঘোমত ড়কদি  োরোত্মকভোমব্ ক্ষদতগ্রস্থ য়। এ প্রপ্রদক্ষমত ড়কদি অঞ্চদক  োড়ক  োমন উন্নয়মনর মক্ষয 

উমদ্দমশ্য ৮৯.৯৬০৯ প্রকোদি িোকো প্রোক্কদত ব্যময়  এব্ং জুোআ, ২০১০ প্রেমক দিমের, ২০১২ প্র য়োমি ২০/০৭/২০১০ 

তোদরমখ একমনক কতৃমক  ূ প্রকল্পদি নুম োদিত য়। িরব্তমীমত ড়ক িদরব্ন   োড়ক দব্ভোগ এব্ং িদরকল্পনো 

কদ লন কতৃমক ব্যয় বৃ্দি ব্যদতত প্র য়োি দিমের ২০১৩  জুন ২০১৪ িযমন্ত বৃ্দি করো য়। এরির প্রকল্পদির ১  

ংমলোদিত দিদিদি ১২৩.৪৭৭৩ প্রকোদি িোকো প্রোক্কদত ব্যময় এব্ং জুোআ ২০১০ প্রেমক জুন ২০১৬ ব্োস্তব্োয়ন প্র য়োপ্রি 



 

২৬ অগি ২০১৪ তোদরমখ একমনক কতৃমক নুম োদিত য়। ব্োস্তব্োয়ন িযমোময় প্রকল্পদির কময়কদি মঙ্গর িদর োে  

ব্যয় হ্রো িোয়োয় এব্ং কদতিয় কোজ  োপ্ত েোকোয় উি কোজ ূ  োপ্ত প্ররমখ  ৯০.৪০ প্রকোদি িোকো প্রোক্কদত 

ব্যময় এব্ং জুোআ ২০১০ প্রেমক জুন ২০১৬  প্র য়োমি প্রস্তোদব্ত ২য় ংমলোিন দিদিদি  োননীয় িদরকল্পনো  ন্ত্রী কতৃমক 

১৬/১১/২০১৬ তোদরমখ নুম োিন করো য়।  
 
 

উলেশ্য: প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা উন্নততয ছমাগালমাগ ফযফস্থা স্থালনয রলক্ষয াআনলফািয-ছভালড়রগি-যালয়ন্দা-

যণলখ্ারা-ফগী ড়কভি অিভরক ভাড়কভালন উন্নয়লনয ভাধযলভ উন্নত ছমাগালমাগ ফযফস্থা স্থান এফং প্রকল্প 

এরাকায জনগলণয অথয-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন। 

 

১২.২ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধন (প্রকোদি িোকোয়): 
 

 প্র য়োিকো প্রোক্কদত ব্যয় 

 ূ ০১/০৭/২০১০ লত ৩১/১২/২০১২ মযন্ত ৮৯.৯৬০৯ 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ১ভ ফায  ০১/০৭/২০১০ লত ৩১/১২/২০১৩ মযন্ত - 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ২য় ফায  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৪ মযন্ত - 

১  ংমলোিন ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৬ মযন্ত ১২৩.৪৭৭৩ 

২য় ংমলোিন ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৬ মযন্ত ৯০.৪০ 
 
   

১২.৩ াভফযক অভথযক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জনু, ২০১৬ মযন্ত ক্রভুভিত অভথযক গ্রগভত লয়লছ 

৯০৪০.০০ রক্ষ িাকা, মা নুলভাভদত ২য় ংলাভধত ফযয় ৯০৪০.০০ রক্ষ িাকায ১০০%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত 

২য় ংলাভধত প্রকলল্পয ১০০% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৭)।  

 
 
১২.৪ িরিত্র ংক্রোন্ত তেয: প্রকমল্পর িরিত্র ংক্রোন্ত িেূমোঙ্গতেয প্রপ্রদরত দিদঅমর ন্তমভুি করো য়দন। দিদঅর এ প্রোপ্ত 

তেযোনুযোয়ী অমোচয প্রকমল্প ৮দি িযোমকমজর অতোয় ১৬দি মি িরিত্র অব্োনিবূ্মক দেকোিোর দনময়োগ করো য় যো 

দনম্নরূি:    

 

Description of Procurement 

(Goods/Works/Services) as per 

bid document 

Tender/Bid 

proposal cost 

(Crore taka) 

Tender/Bid 

proposal 

Date of Completion 

As per 

DPP 

Contru

ct 

value 

Invitatio

n date 

Contract 

signing 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

WP-01 

 

 

Construction of New 

Pavement surfacing 

(DBS). Protective work 

(RCC Pre cast 

Palisading), Sign signal 

Road Marking Km Post 

at signal road marking 

Km Post at 47+181m to 

853.74 853.74 Nov. 

2012 

Jun 

2013 

Mar. 

2014 

Mar. 

2014 



 

Description of Procurement 

(Goods/Works/Services) as per 

bid document 

Tender/Bid 

proposal cost 

(Crore taka) 

Tender/Bid 

proposal 

Date of Completion 

As per 

DPP 

Contru

ct 

value 

Invitatio

n date 

Contract 

signing 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

52+150m of 

Signboard-Morelgonj-

Rayenda-Sharankhola-

Bogie Road.      

WP-

02a 

Widening & 

Strengthening of 

Existing Pavement, 

Construction of Hard 

shoulder, Surfacing 

(DBS), Protective work 

(RCC Pre-cast 

Palisading), Sign 

signal, Road Marking 

Km Post at 0+000m to 

9+065m of Signboard-

Morelgonj-Rayenda-

Sharankhola-Bogie 

Road.      

426.11 426.11 Nov. 

2012 

Apr. 

2014 

Sep. 

2014 

Sep. 

2014 

WP-

02b 

Widening & 

Strengthening of 

Existing Pavement, 

Construction of Hard 

shoulder, Surfacing 

(DBS), Protective work 

(RCC Pre-cast 

Palisading), Sign 

signal, Road Marking 

Km Post at 0+000m to 

9+065m of Signboard-

Morelgonj-Rayenda-

Sharankhola-Bogie 

Road.      

1037.8

4 

1037.8

4 

Apr. 

2015 

Jun 

2015 

May 

2016 

May 

2016 

WP-

03a 

Widening & 

Strengthening of 

Existing Pavement, 

Construction of Hard 

shoulder, Surfacing 

(DBS), Protective work 

(RCC Pre-cast 

Palisading), Sign 

signal, Road Marking 

Km Post at 9+065m to 

19+181m of 

467.24 467.24 Nov. 

2012 

Apr. 

2014 

Sep. 

2014 

Sep. 

2014 



 

Description of Procurement 

(Goods/Works/Services) as per 

bid document 

Tender/Bid 

proposal cost 

(Crore taka) 

Tender/Bid 

proposal 

Date of Completion 

As per 

DPP 

Contru

ct 

value 

Invitatio

n date 

Contract 

signing 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Signboard-Morelgonj-

Rayenda-Sharankhola-

Bogie Road.      

WP-

03b 

Widening & 

Strengthening of 

Existing Pavement, 

Construction of Hard 

shoulder, Surfacing 

(DBS), Protective work 

(RCC Pre-cast 

Palisading), Sign 

signal, Road Marking 

Km Post at 9+065m to 

19+181m of 

Signboard-Morelgonj-

Rayenda-Sharankhola-

Bogie Road.      

1061.2

7 

1061.2

7 

Apr. 

2015 

Jun 

2015 

May 

2016 

May 

2016 

WP-04 Widening & 

Strengthening of 

Existing Pavement, 

Construction of Hard 

shoulder, Surfacing 

(DBS), Protective work 

(RCC Pre-cast 

Palisading), Sign 

signal, Road Marking 

Km Post at 33+020m to 

47+181m of 

Signboard-Morelgonj-

Rayenda-Sharankhola-

Bogie Road.      

923.00 923.00 Dec. 

2014 

Feb 

2015 

Aug 

2015 

Aug 

2015 

WP-05 Widening & 

Strengthening of 

Existing Pavement, 

Construction of Hard 

shoulder, Surfacing 

(DBS), Protective work 

(RCC Pre-cast 

Palisading), Sign 

signal, Road Marking 

Km Post at 33+020m to 

47+181m of 

Signboard-Morelgonj-

1616.0

0 

1616.0

0 

Dec 

2014 

Mar. 

2015 

Dec. 

2015 

Dec. 

2015 



 

Description of Procurement 

(Goods/Works/Services) as per 

bid document 

Tender/Bid 

proposal cost 

(Crore taka) 

Tender/Bid 

proposal 

Date of Completion 

As per 

DPP 

Contru

ct 

value 

Invitatio

n date 

Contract 

signing 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Rayenda-Sharankhola-

Bogie Road.      

WP-

06a 

Construction of 1 no 

30.50m PC Girder 

Bridge at LRP-002a 

(Lot-01) 

340.26 340.26 Oct. 

2010 

Feb. 

2011 

Jun 

2012 

Jun 

2012 

WP-

06b 

Construction of 1 no 

21.34m PC Girder 

Bridge at LRP-027c 

(Lot-02) 

272.45 272.45 Oct. 

2010 

Feb. 

2011 

Jun 

2012 

Jun 

2012 

WP-

06c 

Construction of 1 no 

30.50m PC Girder 

Bridge at LRP-034c 

(Lot-03) 

340.68 340.68 Oct. 

2010 

Feb. 

2011 

Jun 

2012 

Jun 

2012 

WP-

07a 

Construction of 9nos 

RCC Box Culvert (Lot-

1) 

330.68 330.68 Nov. 

2010 

Feb. 

2011 

Feb. 

2012 

Feb. 

2012 

WP-

07b 

Construction of 5nos 

RCC Box Culvert (Lot-

2) 

321.46 321.46 Nov. 

2010 

Feb. 

2011 

Feb. 

2012 

Feb. 

2012 

WP-

07c 

Construction of 13nos 

RCC Box Culvert (Lot-

3) 

324.22 324.22 Nov. 

2010 

Feb. 

2011 

Feb. 

2012 

Feb. 

2012 

WP-

07d 

Construction of 3nos 

RCC Box Culvert. 

26.25 26.25 Dec. 

2015 

Feb. 

2016 

Jun 

2016 

Jun 

2016 

WP-

08a 

Earthwork on Road 

Embankment at 0+000 

m to 19+181m of 

Signboard-Morelgonj-

Rayenda-Sharankhola-

Bogi road (Lot-01) 

314.20 314.20 Oct. 

2010 

Feb. 

2011 

Feb. 

2012 

Feb. 

2012 

WP-

08b 

Earthwork on Road 

Embankment at 19-181 

m to 52+080m of 

Signboard-Morelgonj-

Rayenda-Sharankhola-

Bogi road (Lot-02) 

361.80 361.80 Oct. 

2010 

Feb. 

2011 

Feb. 

2012 

Feb. 

2012 

 
 
১৩। প্রকল্প ভযদযনঃ গত ০৭/০৮/২০১৬ তাভযলখ্ অআএভআভি ’য কাযী ভযচারক জনাফ ছভাাম্মদ অযাপুজ্জাভান 

বূাঁআয়া কতৃযক প্রকল্পভি লযজভভন ভযদযন কযা য়। ভযদযনকালর ফালগযাি ড়ক ভফবালগয ভনফযাী প্রলকৌরী 

উভস্থত ভছলরন। ভযদযন মযলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 



 

  

১৩.১ ড়ক ব্োঁি প্র রো ত/ংস্কোর: নুম োদিত য় ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ১৮ দক:দ : এ ব্যোংকম ডি (দরভোর গযোি 

ব্যদতত প্রচআমনজ ০+০০০ মত প্রচআমনজ ১৯+১৮১) ৯.৮০ ভভিায ছক্রস্ট প্রস্থতা ও ২ ভভিায লত ২.৩৫ ভভিায 

গড় উচ্চতায় এফং ৩৪.১৫ ভক:ভভ: এ ব্যোংকম ডি (প্রচআমনজ ১৯+১৮১ মত প্রচআমনজ ৫২+১৫০) ৭.৩০ ভভিায 

ছক্রস্ট প্রস্থতা  ১.৫০ ভভিায লত ২.২৫ ভভিায গড় উচ্চতায় ছভযাভত/ংস্কালযয জন্য ৪.২৩৭ :ঘ:দ :  োদির 

কোজ ব্োব্ি ৬৭২.০৪ রক্ষ িাকায ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত ভভঅলয ৪.২৩৭ :ঘ:দ :  োদির কোজ ব্োব্ি ৬৭২.০৪ 

রক্ষ িাকা ফযয় কযা লয়লছ উলেখ্ অলছ। িদরিলমনকোম  ৫২.১৫ দক:দ : দব্িয োন ড়ক ব্োমিরঁ  মিয প্রে  ১৮ 

দক:দ : (প্রচআমনজ ০+০০০ মত প্রচআমনজ ১৯+১৮১)  ড়কদি  ৯.৮০ ভভিায ছক্রস্ট প্রস্থতায় এফং ফভে ৩৪.১৫ 

ভক:ভভ: ড়ক (প্রচআমনজ ১৯+১৮১ মত প্রচআমনজ ৫২+১৫০) ৭.৩০ ভভিায  ছক্রস্ট প্রস্থতায় ছভযাভত/ ংস্কোর করো 

ময়মছ প্রিখো যোয়। তমব্ িদরিলমনকোম ড়ক ব্োমিরঁ মনক স্থোমন প্রলোমি প্ররআন কোি দৃষ্ট এব্ং ২দি দনদ মত প্রতুর 

এমপ্রোমচ প্রলোি প্রব্দল রোখো ময়মছ (৩% এর প্রব্দল) প্রিখো যোয়। ড়মকর ৩৩ত  মত ৪৬ত  দক:দ : িযমন্ত দব্দভন্ন স্থোমন 

ড়ক ব্োঁমির  োদি মর প্রযমত প্রিখো প্রগমছ। এছোড়ো প্রকোেো প্রকোেো রক্ষোপ্রি কোমজর প্রতুতো দকংব্ো  োমছর প্রঘমরর 

দব্স্তদৃত/খোম প্ররোমতর তীব্রতোর কোরমে ভোঙ্গন প্রব্েতো দৃষ্ট ময়মছ প্রিখো যোয়। ড়মকর স্থোদয়মত্বর মক্ষয এ িরমনর 

স্থোনগুমোমত দতদরি রক্ষোপ্রি কোজ এক স্থোন লীঘ্রআ প্র রো মতর জন্য ব্যব্স্থো গ্রে করো প্রময়োজন। 

 

  

দচত্র-১  ২: ড়ক ব্োঁি মত  োদি মর যোয়োর প্রব্েতো  প্রতু এমপ্রোমচ দতদরি প্রলোি 

 

১৩.২ প্রেদিব্ প্রিভম ডি: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ৫.৫০ দ িোর প্রলস্থতোয় ৫.৮১৭ দক:দ : নতুন প্রিভম ডি 

দন মোে (প্রচআমনজ ৪৬+৬৫৫ মত ৫২+১৫০ এব্ং কোঁেোতো ব্রীজ এমপ্রোমচ ০.৩৫১ দক:দ :), ৩.৭০ দ িোর প্রলস্থতোয় 

৪৪.৫৪ দক:দ : দব্িয োন প্রিভম ডি  জবু্দতকরে (প্রচআমনজ ০+০০০ মত ৪৬+৬৫৫ িযমন্ত প্র োি ৪৪.৫৪ দক:দ :), 

৩১.৭৫ দক:দ : দব্িয োন প্রিভম ডি উভয় িোমল ০.৯০ দ িোর প্রলস্থকরে (প্রচআমনজ ০+০০০ মত ৩৩+০২০ িযমন্ত 

প্র োি ৩১.৭৫ দক:দ :), ১৬.৩৩ দক:দ : দব্িয োন প্রিভম মডির উভয় িোমল ১.২০ দ িোর োিমমলোল্ডোর দন মোে (প্রচআমনজ 

০+০০০ মত ১৯+১৮১ িযমন্ত প্র োি ১৬.৩৩ দক:দ :) এব্ং মূ্পেম ড়কোংল েমোৎ ৫০.৮৬ দক:দ : প্রিভম ডি 

োমফমদং(প্রচআমনজ ০+০০০ মত ৫২+১৫০) এর ংস্থোন দছ। তন্মলধয ড়লকয ছচআলনজ ৩৩+০২০ লত 

৪৬+৬৫৫ মযন্ত ছভাি ১২.৭৯ ভক:ভভ: ছবলভলন্ি ৩.৭০ ভভিায প্রস্থতায় এফং ফভে ড়কাংল ৫.৫০ ভভিায 

প্রস্থতায় ালপযভং এয ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত ভভঅলয প্রেদিব্ প্রিভম মডির ব্দেমত কোজ ূ কযা লয়লছ উলেখ্ 

অলছ। ভযদযনকালর ড়লকয াআনলফািয ছভাড় (ছচআলনজ ০+০০০) লত ১৯তভ ভক:ভভ: মযন্ত ড়কাং ৫.৫০ 

ভভিায প্রস্থতায় ালপযভং ও উবয় াল ১.২ ভভিায ািযলাল্ডায, ১৯তভ ভক:ভভ: লত ৩৩তভ ভক:ভভ: মযন্ত 

ড়কাং ৫.৫০ ভভিায প্রস্থতায় ালপযভং, ৩৩তভ ভক:ভভ: লত ৪৬তভ ভক:ভভ: মযন্ত ড়কাং  ৩.৭০ দ িোর 



 

প্রলস্থতোয় ালপযভং এফং ফভে ৪৬তভ লত ৫২তভ ভক:ভভ: মযন্ত ড়কাং ৫.৫০ ভভিায প্রস্থতায় ালপযভং 

কযা লয়লছ ছদখ্া মায়। ভযদযনকালর ড়লকয ৩৩তভ ভক:ভভ: লত ৪৬তভ ভক:ভভ:  িযমন্ত ড়মকর দব্দভন্ন স্থোমন 

প্রিভম মডির দকনোরো ভোঙ্গো, বৃ্দষ্টর িোদন  প্রিভম মডির প্রলস্ততো ক  য়োয় যোনব্োমনর চোকোয় দিি ময় ফি 

প্রলোল্ডোর ক্ষদতগ্রস্ত মত প্রিখো প্রগমছ। এ ংমল  জরুরী দভদত্তমত প্রিভম ডি ৫.৫০ দ িোর প্রলস্থতোয় উন্নীত করো প্রময়োজন 

প্রতীয় োন ময়মছ। ড়মকর অনু োদনক ৫০ত  দক:দ :-এ িকুুর ংগ্ন স্থোমন অনু োদনক ৫০দ িোর প্রিভম ডি প্রিমব্ 

অনদিউমলন  Crocodile Crack দৃষ্ট মত প্রিখো প্রগমছ। এছোড়ো ড়মকর মনক স্থোন ভো েোকম যেোযে 

প্রলোি নো রোখোয় প্রিভম মডির  োমঝ বৃ্দষ্টর িোদন জম  েোকমত প্রিখো প্রগমছ। কময়কদি স্থোমন প্রিভম ডি একিোমল 

েোদেভোমব্ দকছুিো প্রিমব্ যোয়োর অলংকো ততদর ময়মছ। ড়মকর ২২ত   ৪৭ত  দক:দ :-এ প্রিভম ডি খমুড় প্রব্আজ 

িোআি-২ এব্ং দিদব্এ (প্রব্আজ প্রকোম  য়যোদরং প্রকোম) িোয়ো প্রগমছ যেোক্রম  ১৫০ দ :দ :  ৭০ দ :দ :। 

নুম োদিত দিদিদিমত প্রব্আজ িোআি-২ এব্ং দিদব্এ (প্রব্আজ প্রকোম  য়যোদরং প্রকোম) যেোক্রম  ১৫০ দ :দ :, ৪০ 

দ :দ :  ৩৫ দ :দ : উমেখ অমছ। 

 

  

  

দচত্র-৩, ৪, ৫  ৬: প্রিভম মডির উির িোদন জম  েোকো, দকনোরো ভোঙ্গো, প্রিভম মডির প্রলস্থতো ক  য়োয় গোদড়র চোকোর 

চোমি ফি প্রলোল্ডোর ক্ষয়  প্রিভম মডির thickness িরীক্ষো  

 

১৩.৩ প্রতু দন মোে: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ২দি িরুোতন প্রব্আদ প্রতু  ১দি কোভোমিমর স্থম ৩দি নতুন 

দিদ গোিমোর প্রতু (৮২.৩৪ দ িোর) দন মোে ব্োব্ি ৯৫২.৪৭ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। প্রতু ৩দি মো ড়মকর ২য় 

দক:দ :-এ ব্দস্থত কোঁেোতো প্রতু (৩০.৫০ দ িোর), ২৭ত  দক:দ :-এ ব্দস্থত িেী ঙ্গ প্রতু (২১.৩৪ দ িোর) 

এব্ং ৩৪ত  দক:দ :-এ ব্দস্থত অ ড়োগোদছয়ো প্রতু (৩০.৫০ দ :)। িদরিলমনকোম প্রতু ৩দি দন মোে করো ময়মছ প্রিখো 

যোয়। ব্কদি প্রতুর প্রলস্থতো ১০.২৫ দ িোর (কযোমরজময় ৭.৩ দ িোর, উভয়িোমল ফিুিোত ১.০ দ িোর  িযোরোমিি 

য়ো ০.৪৭৫ দ িোর)। প্রতুগুমো উভয় িোমল ২দি এব্োিম ডি, ১ দি স্প্যোন  ৫ দি গোিমোমরর উির দনদ মত। 

িদরিলমনকোম  ূ প্রতুর দন মোেকোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ ড়মকর ২য় দক:দ :-এ ব্দস্থত কোঁেোতো 

প্রতুর দনমচ িমূব্ম দনদ মত একদি কোভোমিমর রৃদি ভোদিমমক য়ো িোরে করো য়দন প্রিখো যোয়। ২৭ত  দক:দ :-এ 

ব্দস্থত িেী ঙ্গ প্রতুদি দিদ গোিমোমরর িদরব্মতম অরদদ গোিমোর দব্দলষ্ট। এ প্রতুদির একদি গোিমোমরর ২দি স্থোন  

প্রিক লযোমব্র ১দি ংল েোমরর অঘোমত ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ প্রিখো যোয়। প্রতুদির উির একিোমল  য়ো-অব্জমনো এব্ং 



 

িোদন জম  েোকমত প্রিখো প্রগমছ। ৩৪ত  দক:দ :-এ ব্দস্থত অ ড়োগোদছয়ো প্রতুর এপ্রপ্রোমচর ঢো তুনো ূক প্রব্দল 

(৩% এর প্রব্দল) িোয়ো প্রগমছ। 

 

  

  

দচত্র-৭, ৮, ৯  ১০: কোঁেোতো প্রতুর দনমচ কোভোমিমর ভোদিমমক য়ো, িেী ঙ্গ প্রতুর উির িোদন  দনমচ 

ক্ষদতগ্রস্থ অরদদ গোিমোর এব্ং অ ড়োগোদছয়ো প্রতুর গোিমোর 

 

১৩.৪ অরদদ ব্ি কোভোিম:  নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ৩০দি কোভোিম (১৩৯ দ :) দন মোে ব্োব্ি ১০০২.৬০ 

ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। তন্মমিয ৬দি কোভোিম ২-প্রভডিদব্দলষ্ট যোর প্রদতদি স্প্যোপ্রনর তিঘময ৬ দ িোর (১২ 

দ িোর×১০.২৫ দ িোর×৬ দ িোর ) এব্ং ব্দলষ্ট ২৪দি কোভোমিমর প্রদতদি ১-প্রভডিদব্দলষ্ট যোমির স্প্যোন তিঘময ১ দ িোর 

মত ৬ দ িোর িযমন্ত। িদরিলমনকোম কোভোিমগুমো কোযমকর এব্ং দন মোেকোমজর প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ 

কময়কদি কোভোমিমর এমপ্রোমচ ড়ক ব্োঁি  প্রিভম মডির দকনোরো ভোরী ব্মমে ক্ষদতগ্রস্থ ব্স্থোয় প্রিখো যোয়। এছোড়ো 

মনকগুমো কোভোমিমর এমপ্রোচ ংগ্ন ব্োমিরঁ প্রলোি তুনো ূক প্রব্দল (৩% এর) প্রতীয় োন ময়মছ।  

 

  

দচত্র-১১  ১২: ২-প্রভডিদব্দলষ্ট কোভোিম এব্ং কোভোমিমর এক িোমল প্ররআন কোি 

 

১৩.৫ রক্ষোপ্রি কোজ: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী দনদ মত ড়ক  প্রতু এমপ্রোমচর রক্ষোপ্রি কোজ দমমব্ 

১৭৮০.০০ দ িোর অরদদ িযোোোআদিং দন মোে  স্থোিমনর জন্য ৯০.০৮ ক্ষ িোকোর ংস্থোন রোখো দছ।  প্রপ্রদরত 

দিদঅমর ১৭৮০ দ িোর অরদদ িযোোোআদিং দন মোে  স্থোিন ব্োব্ি ৯০.০৮ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ উমেখ 

অমছ। িদরিলমনকোম ড়মকর ২৪, ২৫, ২৬, ৩২, ৩৪  ৪৬ত  দকমোদ িোমর অরদদ িযোোোআদিং দ্বোরো রক্ষোপ্রি 



 

কোজ করো ময়মছ প্রিখো যোয়। তমব্ ড়মকর মনক স্থোমন প্ররআন কোি  ড়ক ব্োঁপ্রির  োদির চোমি িযোোোআদিং প্রম 

িড়মত প্রিখো প্রগমছ। এছোড়ো প্রব্ল কময়কদি স্থোমন দব্মলত:  োমছর প্রঘর, িকুুর  খো ংগ্ন ব্োঁমির ঢোগুমোমত 

দতদরি িযোোোআদিং কোমজর প্রময়োজনীয়তো নুভূত ময়মছ।   

 

  

দচত্র-১৩  ১৪: ড়ক ব্োঁমি িযোোোআদিং য়োমকমর কোজ   িযোোোআদিং প্রম িড়ো 

 

১৩.৬ োআন, দগন্যো, প্ররোি  োদকমং, দক:দ : প্রিোি: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ড়ক দনরোিত্তো ব্োব্ি ৮০দি 

োআন প্রিোি স্থোিন ব্োব্ি ১.৪৫ ক্ষ িোকো, ৮০ দি েোদফক োআন স্থোিন ব্োব্ি ২.৩১ ক্ষ িোকো, ৫৩দি দক:দ : প্রিোি 

স্থোিন ব্োব্ি ১১.৫৮ ক্ষ িোকো এব্ং ৫৪৫৪.১৩ ব্গম দ িোর প্ররোি  োদকমং েোম মোেোদিক প্রিআডি ব্োব্ি ৩২.১৯ ক্ষ 

িোকোর ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর ব্দেমত কোজ ূ করো ময়মছ উমেখ অমছ। িদরিলমনকোম ড়মক প্রময়োজনীয় 

ংখযক োআন-দগন্যো/দক:দ : প্রিোি  প্ররোি  োদকমং প্রিআডি ব্যব্োর করো ময়মছ প্রিখো যোয় এব্ং এগুমো কোযমকর 

ব্স্থোয় িোয়ো যোয়।  

 

১৪।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা 

উন্নততয ছমাগালমাগ ফযফস্থা 

স্থালনয রলক্ষয াআনলফািয-

ছভালড়রগি-যালয়ন্দা-যণলখ্ারা-

ফগী ড়কভি অিভরক 

ভাড়কভালন উন্নয়ন এফং প্রকল্প 

এরাকায জনগলণয অথয-াভাভজক 

ফস্থায উন্নয়ন। 

প্রকমল্পর অতোয় ৫২.১৫ দক:দ : ড়ক ব্োঁি প্র রো ত/ংস্কোর, ৫০.৮৬ দক:দ : ড়মক 

োমফমদং প্রেদিব্ প্রিভম ডি দন মোে,  ৩দি ব্রীজ (৮২.৩৪ দ িোর)  ৩০দি কোভোিম 

(১৩৯দ িোর) দন মোে, ১৭৮০ দ িোর রক্ষোপ্রি কোজ  অনুোংদগক ন্যোন্য কোজ ম্পন্ন 

করোয় কচয়ুো উিমজোর াআনলফািয ছভাড় লত ফগী মযন্ত রোদর ড়ক প্রযোগোমযোগ 

স্থোদিত ময়মছ। ফম প্রকল্পদির উমদ্দশ্য দজমত ময়মছ। তমব্ প্রকল্পদির ৩৩ত  মত 

৪৬ত  দক:দ : িযমন্ত ড়মকর প্রিভম ডি ৩.৭০ দ িোর প্রলস্থতোয় দনদ মত দব্িোয় রৃদি গোদড় 

মজ িোলোিোদল চমত নো িোরোয় ড়মকর ফি প্রলোল্ডোর ক্ষদতগ্রস্থ করমছ। এ তোব্স্থোয়, 

ড়কদির প্রকৃত উমদ্দশ্য জমমনর মক্ষয ব্দেমত ড়কোংলদির প্রিভম ডি ৫.৫০ দ িোর 

প্রলস্থতোয় উন্নীত করো প্রযৌদিক।   
 
 

১৫। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকল্পদির উমদ্দশ্য দজমত ময়মছ। তমব্ প্রকল্পদির ৩৩ত  মত ৪৬ত  

দক:দ : িযমন্ত ড়মকর প্রিভম ডি ৩.৭০ দ িোর প্রলস্থতোয় দনদ মত দব্িোয় রৃদি গোদড় িোলোিোদল চমত নো প্রিমর ড়মকর 



 

ফি প্রলোল্ডোর ক্ষদতগ্রস্থ করমছ। এ তোব্স্থোয়, ড়কদির প্রকৃত উমদ্দশ্য জমমনর মক্ষয ব্দেমত ড়কোংলদির প্রিভম ডি 

৫.৫০ দ িোর প্রলস্থতোয় উন্নীত করো প্রময়োজন। 

১৬।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন থয ফযাে ও ভয় ফৃভি ফযভতত উলেখ্লমাগয ন্য ছকান ভস্া 

ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৭। যাজস্ব খ্ালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খ্ালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয মযালরাচনায় ছদখ্া মায় প্রকল্পভিয ছকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কতৃযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয ূলফয প্রকল্পভিয External 

Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 
 

১৯।  ভতাভত/সুাভযঃ 

১৯.১ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ভরূ নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ফযয় লয়লছ ৩ ফছয ৬ ভা ( 1৪0%)। 

ভিভভ’য রক্ষযভাোয ভফযীলত এভিভলত থয ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনভি লয়লছ। এভভিভফএপবুক্ত 

ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত MTBF Basket নুযোয়ী প্রকল্প গ্রে করমব্ এব্ং 

দিদিদির অমোমক ব্রোদ্দ দনদিত করমব্ (নু: ১০); 

১৯.২ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৬ ফছয ছভয়ালদ ৯ (নয়) জন প্রকল্প ভযচারক ভনলয়াগ কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প 

ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনিভযং কযলত ালযন না। পলর 

প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়ভি 

গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয  ভদব্ষ্যমত গৃীতব্য প্রকমল্প প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোীন  ময়র জন্য একজন প্রকল্প 

িদরচোক দনময়োমগর  প্রলয়াজনীয় উলদযাগ গ্রণ কযলফ (নু:৮); 

১৯.৩ ড়ক ব্োঁমির প্রয ক স্থোমন প্ররআন কোি দৃষ্ট ময়মছ,  োদি মর প্রগমছ এব্ং প্রতুর এমপ্রোমচ প্রলোি প্রব্দল রোখো ময়মছ তো 

দচদিতিবূ্মক ংস্থো কতৃমক দ্রুত ংমলোিন/িোরে করমত মব্ (নু:১৩.১); 

১৯.৪ ড়লকয ৩৩তভ ভক:ভভ: লত ৪৬তভ ভক:ভভ:  িযমন্ত প্রয ক স্থোমন প্রিভম মডির দকনোরো ভোঙ্গো  ফি প্রলোল্ডোর ক্ষদতগ্রস্ত 

ময়মছ তো দচদিতিবূ্মক ংস্থো কতৃমক দ্রুত ংমলোিন/প্র রো ত করমত মব্। এছাড়া ড়লকয এ ংলিুকুর প্রিভম ডি 

জরুরী দভদত্তমত ৫.৫০ দ িোর প্রলস্থতোয় উন্নীত করোর প্রময়োজনীয় উমিযোগ গ্রে করমত মব্ (নু:১৩.২); 

১৯.৫   ড়মকর অনু োদনক ৫০ত  দক:দ :-এ িকুুর ংগ্ন স্থোমন ষৃ্ট অনদিউমলন  Crocodile Crack দ্রুত প্র রো ত 

করমত মব্। এছোড়ো ড়মকর প্রয ক ংমল বৃ্দষ্টর িোদন জম  েোমক, অনদিউমলন দৃষ্ট ময়মছ দকংব্ো প্রিভম ডি 

প্রিমব্ যোয়োর অলংকো ততদর ময়মছ তো দচদিতিবূ্মক ংস্থো কতৃমক ংমলোিন/িোরে করমত মব্(নু: ১৩.২); 

১৯.৬ কোঁেোতো প্রতুর দনমচ ব্দস্থত কোভোমিমর রৃদি ভোদিমমক য়ো িোরে করমত মব্ এব্ং অ ড়োগোদছয়ো প্রতুর 

এমপ্রোমচর ঢো দিজোআন নুযোয়ী ংমলোিন করমত মব্ (নু: ১৩.৩); 

১৯.৭  িেী ঙ্গ প্রতুদি দিদ গোিমোমরর িদরব্মতম অরদদ গোিমোমর দন মোমের প্রযৌদিকতো ব্যোখযো করমত মব্। এছোড়ো েোমরর 

অঘোমত প্রতুদির ক্ষদতগ্রস্থ গোিমোর  প্রিক লযোব্  দ্রুত প্র রো ত করমত মব্। প্রতুদির উির জম  েোকো  য়ো-অব্জমনো 

িোরে  িোদন জম  েোকোয় তো ংস্থো কতৃমক দ্রুত স্থোয়ীভোমব্ িরূ করমত মব্ (নু: ১৩.৩); 



 

১৯.৭ প্রয ক কোভোমিমর এমপ্রোমচর প্রলোি তুনো ূক প্রব্দল এব্ং ড়ক ব্োঁি  প্রিভম মডির দকনোরো ভোরী ব্মমে ক্ষদতগ্রস্থ 

ময়মছ তো দচদিতিবূ্মক ংমলোিন/প্র রো ত করমত মব্ (নু: ১৩.৪); 

১৯.৮ ড়মকর প্রয ক স্থোমন িযোোোআদিং প্রম িমড়প্রছ তো দ্রুত প্রোজো করমত মব্। এছোড়ো ড়মকর প্রয ক স্থোমন 

দতদরি িযোোোআদিং এর প্রময়োজনীয়তো নুভূত ময়মছ তো দচদিতিবূ্মক যেোযে িদর োমন িযোোোআদিং স্থোিন 

করমত মব্ (নু: ১৩.৫);  

১৯.৯ ভাপ্ত প্রকল্পভিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৮); এফং 

১৯.১০ নুলেদ ১৯.১ লত ১৯.৯ এয ভফললয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধয অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 

    



 

রযাজেি-কারজপুয-ধুনট ড়গক ৩টি রর োি থায িীজ (ালুারবটা, াআকযতরী  মঘাড়াচড়া)  রফদ্যভান 

৩টি মফআরী িীগজয সুায স্ট্রাকচায (নআরাাড়া, পরকযতরা  মানাভৄেী) রনভ থাণ (১ভ ংগারধত)    

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকলল্পয নাভ : দরোজগঞ্জ-কোদজিরু-িনুি ড়মক ৩দি দিদ গোিমোর ব্রীজ (লোয়ুোদভিো, 
িোআকরতী  প্রঘোড়োচড়ো)  দব্িয োন ৩দি প্রব্আী ব্রীমজর সুিোর স্ট্রোকচোর 
(নআোিোড়ো, ফদকরতো  প্রোনো ুখী) দন মোে (১  ংমলোদিত)    

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৪। প্রকল্প এরাকা  : দরোজগঞ্জ প্রজোর দরোজগঞ্জ ির  কোদজরিরু উিমজো    

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় (রক্ষ িাকায়): 
                                                                                                                   

প্রাক্কভরত ফযয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ফযয় 
(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 
ফযয় (ভূর 
প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় 
(ভূর  

ফাস্তফায়নকালরয 
%) 

ভূর ১ভ 

ংলাভধত 

ভূর ১ভ ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৭৬৬.৩২ 

(-) 

৪৯৪৬.৯৪ ৪৮৯৮.০০ 

(-) 

০১-১২-
২০১০ ছথলক  
৩0-০৬-
২০১৪ 

০১-১২-২০10 
ছথলক  

৩0-০৬-২০১৬ 

০১-১২-
২০১০ ছথলক  
৩0-০৬-
২০১৬ 

৩০.০৪% ৫৫.৮১% 

 

৬।  প্রভক্ষণ: প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও দফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৭।  প্রকলল্পয েভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 
 

 Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

1 Earth Work  L Cum 2.00 338.62 1.97 338.38 

2 Construction of Approach Road 

including surfacing  

Km 3.00 701.76 3.00 701.76 

3 Construction of P.C Girder Bridge 

(5 nos)  

M 320.60 2674.0

0 

320.60 2674.0

0 

4 Construction of RCC Girder Bridge 

(1 Nos)   

M 

 

19.64 257.42 19.64 257.42 

5 Construction of Super-Structure of 

existing Bailey Bridge (1 Nos)  

M  124.24 384.88 124.24 384.88 

 Concrete Slope Protection   Sqm 23000.0

0 

287.04 23000.0

0 

287.04 



 

 Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

  Retaining Wall   M 500.00 89.26 500.00 89.26 

 Guide Wall   M 1900.00 136.02 1900.00 136.02 

 Saucer Drain   M 1800.00 29.20 1788.00 29.20 

 Physical Contingency 0%) % 0% 0.00   

 Price Contingency (1%) % 1.00% 48.98   

 Total=   4946.9

4 

 4898.0

0 
 
 

৮। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোী
ন  

খ্ন্িকারীন প্রযোগিোন  ব্িী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 

1.  Md. Abdul Halim Miah,  Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi.   

- হ্োঁ 03/10/1

0 

08/02/11 

2.  Md. Habibul Haque, Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi.   

- হ্োঁ 08/02/1

1 

30/04/13 

3.  Md. Abdus Salam, Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi.   

- হ্োঁ 30/04/1

3 

17/09/15 

4.  Md. Abu Rawshan, Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi.   

- হ্োঁ 17/09/1

5 

30/06/16 

 
উলযাক্ত ছক মযালরাচনায় ছদখ্া মায়, অলরাচয প্রকলল্প ছভাি ৪ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। 

প্রকল্পভি ০৩ ফছয ০৭ ভা ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ 

০৫ ফছয ০৭ ভা। থযাৎ প্রকল্পভিয ভূর নুলভাভদত ছভয়ালদয তরুনায় ছভয়াদ ফৃভি ছলয়লছ ০২ ফছয 

(৫৫.৮১%)। এ ভলয় ফযয় ফৃভি ছলয়লছ ১১৩১.৬৮ রক্ষ িাকা ( ৩০.০৪%)। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী 

কযা লর প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথবালফ প্রকল্প ফাস্তফায়ন, ভভনিভযং ও সুাযভবন ছমভন কযলত ালযন না 

ছতভভন প্রকলল্পয গুণগত ভানও যক্ষা কযলত ালযননা। এয পলর জনগণ মথাভলয় প্রকল্প ফাস্তফায়লনয সুপর লত 

ফভিত য়। 

৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

৯.১  গাড়ী/রান্সলািয ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/রান্সলািয ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/রান্সলািয ক্রয় কযা 

য়ভন। 

৯.২ ণয, কাময ও ছফা ক্রয়ঃ (ণয ও কাময ২০০.০০ রক্ষ িাকায উলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ িাকায উলয) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তলথযয ভফস্তাভযত নুলেদ ১২.৪ এ ফণযনা কযা লয়লছ। 



 

১০।  ংলাভধত ভিভভ ফযাে ও গ্রগভত (রক্ষ িাকায়): 

থযফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো িাকা 
ফভুভক্ত 

ফযয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাি 

 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
রক্ষযভাো 

% 

ছভাি 

 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১0-১1 300.00 300.00 - 6.12% 300.00 300.00 300.00 - 6.12% 

২০১১-১২ 800.00 800.00 - 16.33% 800.00 800.00 800.00 - 16.33% 

২০১২-১৩ 700.00 700.00 - 14.29% 700.00 700.00 700.00 - 14.29% 

২০১৩-১৪ 1080.00 1080.00 - 22.05% 1080.00 1080.00 1080.00 - 22.05% 

২০১৪-১৫ 400.00 400.00 - 08.17% 400.00 400.00 400.00 - 08.17% 

২০১5-১6 1618.00 1618.00 - 33.04% 1618.00 1618.00 1618.00 - 33.04% 

প্র োি 4898.00 4898.00  100% 4898.00 4898.00 4898.00  ৯৯.৫০% 

 

১১।  কাজ ম্পূণয থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১২। াধাযণ মযলফক্ষণ: 

১২.১ প্রকলল্পয িবূভভ ও উলেশ্য:  ভযাজগি ড়ক ভফবালগয অওতাধীন ভযাজগি-কাভজুয-ধুনি একভি গুরুত্বূণয 

ছজরা ড়ক। এভি ভযাজগি ও ফগুড়ায ভধযকায ভফকল্প স্বল্পতভ দদলঘযযয ড়ক ভললফও ফযফরত য়। প্রস্তাভফত 

৬ভি ছতু উক্ত ড়লক ফভস্থত। ২০০৭ ালরয প্ররয়ংকযী ফন্যায় উক্ত ড়লকয ারুয়াভবিা ও াআকযতভর ব্রীজ 

দ’ভি ছবল মায়। পলর ছ ভলয় উক্ত স্থানবলয় রু িাআবাযন ড়লকয ভাধযলভ ছমাগলমাগ যক্ষা কযলত ভের। 

তাছাড়া ভফদযভান ৩ভি ছফআরী ফযলজয প্রস্ততা ৩.৭ ভভ: মা রৃ ’ভি মানফালনয ভফযীতভুখ্ী চরাচলরয জন্য মলথে 

ভছর না। পলর উক্ত ভব্রজগুলরায় উিা-নাভায ভয়  যোনজমির দৃষ্ট মতো। তোছোড়ো প্রঘোড়োচড়ো প্রব্আী দব্রজদি ংকীেম 

এব্ং খোরোি ব্স্থোয় দছ। ফম এ দব্রজদি িোরেিবূ্মক নতুন দব্রজ দন মোে করো প্রময়োজন দছ। স্থোনীয় জনগে দ্রুত 

প্রতুগদ দন মোমের িোব্ী জোদনময় অদছ। দব্রজগুদ দনদ মত ম প্রকল্প এোকোর উৎিোদিত কৃদ  দলল্প িেযোদি 

মজ ব্োজোরজোত করো যোমব্, যো এতিোঞ্চমর জনগমের অেম-ো োদজক ব্স্থোর উন্নয়মন োয়ক মব্। এ প্রপ্রদক্ষমত 

প্রকল্পদি গ্রে করো ময়দছ। 
 

উলেশ্য: প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা- ভযাজগি-কাভজুয-ধুনি ড়লক ৬ভি ভভ গািযায ছতু এফং ১ভি ছফআরী 

ছতুয সুায-ষ্ট্রাকচায ভনভযালণয ভাধযলভ ভনযভফভেন্ন ড়ক ছমাগালমাগ ফযফস্থা স্থান।  
 

১২.২ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধন (ক্ষ িোকোয়): 

 প্র য়োিকো প্রোক্কদত ব্যয়  ন্তব্য 
 ূ ০১/১২/১০ ছথলক ৩০/০৬/১৪ ৩৭৬৬.৩২ ০৮/০২/২০১১ তোদরমখ নুদষ্ঠত  একমনক ভোয় 

নুম োদিত য় 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক 
ছভয়াদ ফৃভি ১ভ ফায  

০১/১২/১০ ছথলক ৩০/০৬/১৪ - অআএ আদি’র সুিোদরমলর প্রপ্রদক্ষমত  

১  ংমলোদিত ০১/0১/০৯ ছথলক ৩০/০৬/১৫ ৮৯৩৭.৬১ 

 

জ এর নতুন প্ররি দদিউ নুরে, প্রব্আদ সুিোর 

স্ট্রোকচোর এর িদরব্মতম দিদ গোিমোর প্রতু দন মোে, প্রভৌত 

কোমজর িদর োে বৃ্দি।   
  



 

১২.৩ াভফযক অভথযক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জনু, ২০১৬ মযন্ত ক্রভুভিত অভথযক গ্রগভত লয়লছ 

৪৮৯৮.০০ রক্ষ িাকা মা ংলাভধত নুলভাভদত ফযয় ৪৯৪৬.৯৪ রক্ষ িাকায ৯৯.০১%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত 

ংলাভধত প্রকলল্পয ৯৯.৫০% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৬)।  

 
 
১২.৪ িরিত্র ংক্রোন্ত তেয: প্রকমল্পর িরিত্র ংক্রোন্ত িেূমোঙ্গ তেয প্রপ্রদরত দিদঅমর ন্তমভুি করো য়দন। দিদঅর এ প্রোপ্ত 

তেযোনুযোয়ী অমোচয প্রকমল্প ০৭দি িযোমকমজর অতোয় িরিত্র অব্োনিবূ্মক দেকোিোর দনময়োগ করো য় যো দনম্নরূি:   

  

Description of procurement 

(goods/works/consultancy) as per 

bid document 

Tender/Bid/propo

sal Cost (in crore 

Taka) 

Tender/Bid/Prop

osal 

Date of 

completion  

 As per 

PP 

Contrac

t value 

Invitati

on Date 

Contra

ct 

signin

g 

As per 

contra

ct 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Construction of 43.39m 

(1×42.68m) Long P.C Girder 

Paikortoli Bridge  including Earth 

Work, Flexible Pavement, 

Protective work and surface Drain 

at 29
th

 Km (ch. 28+897 to 

28+940m) of  Sirajgonj- Kazipur-

Dhunat Road under road division, 

Sirajgonj during the year 2010-

2011 & tender Package No. 

23/PRC/Siraj/2010- 2011/WD-05  

6.920 6.455 April/2

011 

19/6/1

0 

16/04/

11 

19/06/

13 

 

2. Construction of 102.80m 

(3×33.54m) long P.C Girder 

Shaluvaita Bridge including Earth 

work. Flexible pavement, 

Protective work and surface “ 

Drain at 6
th

 Km (Ch. 5+565 to 

5+767.09m) of Sirajgonj-Kazipur-

Dhunot road under Road Division, 

Sirajgonj during the year 2010-

2011 (Z-5401) & Tender Package 

No. 23/PRC/Siraj/2010-2011/WD-

04       

9.200 8.913 March/

2011 

31/05/

11 

30/11/

13 

30/11/

13 

3. Construction of 43.39m 

(1×42.68m) long P.C Girder 

Ghorachara Bridge including Earth 

work. Flexible pavement, 

5.220 5.427 March/

2011 

22/05/

11 

23/04/

13 

23/04/

13 



 

Description of procurement 

(goods/works/consultancy) as per 

bid document 

Tender/Bid/propo

sal Cost (in crore 

Taka) 

Tender/Bid/Prop

osal 

Date of 

completion  

 As per 

PP 

Contrac

t value 

Invitati

on Date 

Contra

ct 

signin

g 

As per 

contra

ct 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Protective work and surface  Drain 

at 11
th

 Km (Ch. 10+790 m) of 

Sirajgonj-Kazipur-Dhunot road 

under Road Division, Sirajgonj 

during the year 2010-2011. Tender 

Package No. 23/PRC/Siraj/2010-

2011/WD-03 

4. Construction of 124.228m 

(4×30.88m) long P.C Girder 

Bridge (Super Structure) in Place 

of Sonamukhi Baily Bridge 

including Earth work. Flexible 

pavement, Protective work and 

surface Drain at 37
th

 Km (Ch. 

36+800 m) of Sirajgonj-Kazipur-

Dhunot road under Road Division, 

Sirajgonj during the year 2010-

2011. Tender Package No. 

23/PRC/Siraj/2010-2011/WD-02 

5.770 5.877 April/2

011 

23/06/

11 

22/06/

13 

22/06/

13 

5. Construction  of 56.37m 

(15.25m + 24.40m+15.25m) Long 

(Nailchapara) RCC + PC+ RCC 

Girder Bridge at 3
rd

 Km (ch: 

2+200) of  Sirajgonj-Kazipur-

Dhunot road under Road Division, 

Sirajgonj during the year 2014-

2015. 

7.400 5.456 Jun/201

5 

01/09/

15 

31/05/

16 

31/05/

16 

6. Estimate for construction of 

74.65 m (15.25m + 

42.68m+15.25m) Long (Fokirtola) 

RCC+PC + RCC Girder Bridge at 

4
th

 Km (Ch: 3+500) of Sirajgonj-

Kazipur-Dhonut Road. Under 

Road Division Sirajgonj during the 

year 2014-2015.  

11.05 6.591 June/20

15 

12/08/

15 

10/04/

16 

10/04/

16 



 

Description of procurement 

(goods/works/consultancy) as per 

bid document 

Tender/Bid/propo

sal Cost (in crore 

Taka) 

Tender/Bid/Prop

osal 

Date of 

completion  

 As per 

PP 

Contrac

t value 

Invitati

on Date 

Contra

ct 

signin

g 

As per 

contra

ct 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Construction of 19.64 m 

(1×19.01m) long (Dakatiabari) 

RCC PC Girder Bridge at 8
th

 Km 

(Ch: 7+500) of Sirajgong-Kazipur-

Dhonut Road. Under Road 

Division Sirajgonj During the year 

2014-2015. 

3.420 3.529 June/20

15 

20/08/

15 

10/03/

16 

10/03/

16 

 
 
১৩। প্রকল্প ভযদযনঃ গত ৩১/০৮/২০১৭ তাভযলখ্ অআএভআভি ’য কাযী ভযচারক জনাফ ছভাাম্মদ অযাপুজ্জাভান 

বূাঁআয়া কতৃযক প্রকল্পভি লযজভভন ভযদযন কযা য়। ভযদযনকালর দরোজগঞ্জ ড়ক ভফবালগয দনব্মোী  প্রলকৌরী 

উভস্থত ভছলরন। ভযদযন মযলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 
 

১৩.১  প্রতু দন মোে  রক্ষোপ্রি কোজ: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী ভযাজগি-কাভজুয-ধুনি ড়লকয ভফভবন্ন 

ভক:ভভ:-এ ৫ভি ভভ গািযায ছতু (৩২০.৬০ ভভ:), ১ভি অযভভ গািযায ছতু (১৯.৬৪ ভভ:) ও ১ভি ভফদযভান 

ছফআভর ছতু প্রভতস্থানূফযক সুায স্ট্রাকচায ভনভযাণ ছভাি ৭ভি ছতু ভনভযাণ ন্তমভুি দছ। িদরিলমনকোম ৭দি 

প্রতুর  মিয ৫দি প্রতু মরজদ ন িদরিলমন করো য়। িদরিলমন িযমপ্রব্ক্ষে দনম্নরুি: 

 

 (ক)  নআোিোড়ো প্রতু: এদি ভযাজগি-কাভজুয-ধুনি ড়লকয ছচআলনজ ২+৩০০ ছত ফভস্থত। ছতুভিয দদঘযয 

৫৬.৩৭ ভভিায ও প্রস্থ ১০.২৫ ভভিায। ছতুয কযালযজওলয় ৭.৩ ভভ:, উবয় াল পুিাত ১ ভভিায ও যাযালি 

ওয়ার ০.৪৫ ভভিায। ৩-স্প্যান ভফভে ছতুলত ভয়ায ২ভি ও এফািলভন্ি ২ভি। ছতুভি াআর পাউলন্িন এফং 

ভভ ও অযভভ উবয় গািযালযয ভিলয় ভনভভযত। তলফ নুলভাভদত ভিভভলত ছতুভি রৄধু ভভ গািযায ভললফ 

ভনভযালণয ংস্থান ভছর। ৫-গািযায ভফভে ছতুভিলত ছভাি ভভ গািযায ৫ভি ও অযভভ গািযায ১০ভি। ছতুভিয 

ভালঝয গািযায ভভ মায দদঘযয ২৪.৪০ ভভিায। উবয় াল অযভভ গািযালযয দদঘযয ১৫.২৫ ভভিায। ছতুয উবয় 

াল ১০০ ভভিায কলয এলপ্রাচ ছযাি ভনভযাণ কযা লয়লছ। এলপ্রাচ ছযালিয উবয় াল গািয ছাস্ট ও ভজও-

ছিিিাআর ভভ ব্লক বাযা ভলভভন্িং কলয যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ ছদখ্া মায়। ভযদযনকালর  ূ প্রতুর 

দন মোে কোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ উভয় িোমল ৩দি স্থোমন প্রতুর িযোরোমিি য়ো প্রফমি প্রযমত প্রিখো 

প্রগমছ। রক্ষোপ্রি কোমজ ব্যব্রত কনদক্রি প্রলোমির ১দি স্থোমন ফোি ততদর ময়মছ। প্রতুদির িোমল আমতোিমূব্ম দনদ মত প্রব্আদ 

প্রতুদি িোরে করো য়দন। প্রতুদিমত প্রিআদডিং এর কোজ করো ম উভয় িোমল এমপ্রোচ প্ররোমির প্ররোি  োদকমং করো 

য়দন প্রিখো যোয়। কময়কদি গোিম প্রিোি প্রম িড়মত প্রযমত প্রিখো প্রগমছ। 
 



 

  

  

দচত্র-১, ২, ৩  ৪ (ক্লক য়োআজ): নআোিোড়ো প্রতুর প্রিক লযোব্, গোিমোর, িযোরোমিি য়ো  

কনদক্রি প্রলোি য়োকম 

(খ)  ফদকরতো প্রতু: এদি ভযাজগি-কাভজুয-ধুনি ড়লকয ছচআলনজ ৩+৫০০ ছত ফভস্থত। ছতুভিয দদঘযয 

৭৪.৬৫ ভভিায ও প্রস্থ ১০.২৫ ভভিায। ছতুয কযালযজওলয় ৭.৩ ভভ:, উবয় াল পুিাত ১ ভভিায ও যাযালি 

ওয়ার ০.৪৫ ভভিায। ৩-স্প্যান ভফভে ছতুলত ভয়ায ২ভি ও এফািলভন্ি ২ভি। ছতুভি াআর পাউলন্িন এফং 

ভভ ও অযভভ উবয় গািযালযয ভিলয় ভনভভযত। তলফ নুলভাভদত ভিভভলত ছতুভি রৄধু ভভ গািযায ভললফ 

ভনভযালণয ংস্থান ভছর। ৫-গািযায ভফভে ছতুভিলত ছভাি ভভ গািযায ৫ভি ও অযভভ গািযায ১০ভি। ছতুভিয 

ভালঝয গািযায ভভ মায দদঘযয ৪২.৬৮ ভভিায। উবয় াল অযভভ গািযালযয দদঘযয ১৫.২৫ ভভিায। ছতুয উবয় 

াল ১০০ ভভিায কলয এলপ্রাচ ছযাি ভনভযাণ কযা লয়লছ। এলপ্রাচ ছযালিয উবয় াল গািয ছাস্ট ও ভজও-

ছিিিাআর ভভ ব্লক বাযা ভলভভন্িং কলয যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ ছদখ্া মায়। ভযদযনকালর  ূ প্রতুর 

দন মোে কোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ রক্ষোপ্রি কোমজ ব্যব্রত কনদক্রি প্রলোমির ১দি স্থোমন ফোি ততদর ময়মছ 

যো দ্রুত প্র রো ত করো প্রময়োজন। প্রতুর উভয় িোমল দনদ মত এমপ্রোচ ড়মকর  োমঝ প্রিভম মডির উির িিমো  ঢোম 

প্ররআন কোি ততদর ময়মছ। প্রতুদিমত প্রিআদডিং এর কোজ করো ম উভয় িোমল এমপ্রোচ প্ররোমির প্ররোি  োদকমং করো য়দন 

প্রিখো যোয়। কময়কদি গোিম প্রিোি প্রম  প্রভমঙ্গ িড়মত প্রযমত প্রিখো প্রগমছ। 
 

  

  

দচত্র-৫, ৬, ৭  ৮ (ক্লক য়োআজ): ফদকরতো প্রতুর প্রিক লযোব্, িযোরোমিি য়ো, কনদক্রি 

প্রলোি য়োকম  এমপ্রোচ প্ররোি 



 

(গ)  োয়ুোদভিো প্রতু: এদি ভযাজগি-কাভজুয-ধুনি ড়লকয ছচআলনজ ৫+৫৬৫ ছত ফভস্থত। ছতুভিয দদঘযয 

১০২.৮০ ভভিায ও প্রস্থ ১০.২৫ ভভিায। ছতুয কযালযজওলয় ৭.৩ ভভ:, উবয় াল পুিাত ১ ভভিায ও যাযালি 

ওয়ার ০.৪৫ ভভিায। ৩-স্প্যান ভফভে ছতুলত ভয়ায ২ভি ও এফািলভন্ি ২ভি। ছতুভি ভভ গািযায ও াআর 

পাউলন্িলনয উয ভনভভযত। ৫-গািযায ভফভে ছতুভিলত ছভাি ভভ গািযায ১৫ভি । প্রভতভি  ভভ গািযালযয দদঘযয 

৩৩.৫৪ ভভিায। ছতুয উবয় াল ১০০ ভভিায কলয এলপ্রাচ ছযাি ভনভযাণ কযা লয়লছ। এলপ্রাচ ছযালিয উবয় 

াল গািয ছাস্ট ও ভজও-ছিিিাআর ভভ ব্লক বাযা ভলভভন্িং কলয যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ ছদখ্া মায়। 

ভযদযনকালর  ূ প্রতুর দন মোে কোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ ো দয়ক িোআভোরন প্ররোি িোরে করো 

য়দন। লযোমব্র উিমরর দম ডি স্তর ক্ষয় ময় িোের কুদচ প্রব্দরময় অোর উিক্র  ময়মছ। রক্ষোপ্রি কোমজ ব্যব্রত দদ 

ব্লক ২দি স্থোমন ধ্বম প্রগমছ যো দ্রুত প্র রো ত করো প্রময়োজন। এমপ্রোচ প্ররোমির ২দি স্থোমন গোআি য়োমর িোমল দদ 

ব্লমকর দনমচর  োদি মর দগময় গতম ততদর ময়মছ।  প্রতুদিমত প্রিআদডিং এর কোজ করো ম তো উমে প্রগমছ। উভয় িোমল 

এমপ্রোচ প্ররোমি প্ররোি  োদকমং করো য়দন প্রিখো যোয়।  
 

 

 দচত্র-৯: োয়ুোদভিো প্রতুর প্রিক লযোব্  

 

দচত্র-১০: োয়ুোদব্িো প্রতুর গোিমোর, 

  

দচত্র-১১  ১২: োয়ুোদভিো প্রতুর প্রলোি প্রমিকলন য়োকম 

 

(ঘ)  িোকোদতয়ো ব্োদড় প্রতু: এদি ভযাজগি-কাভজুয-ধুনি ড়লকয ছচআলনজ ৭+৫০০ ছত ফভস্থত। ছতুভিয দদঘযয 

১৯.৬৪ ভভিায ও প্রস্থ ১০.২৫ ভভিায। ছতুয কযালযজওলয় ৭.৩ ভভ:, উবয় াল পুিাত ১ ভভিায ও যাযালি 

ওয়ার ০.৪৫ ভভিায। ১-স্প্যান ভফভে ছতু ভফধায় ছকান ভয়ায ছনআ। তলফ রৃআ াল ২ভি এফািলভন্ি অলছ। 

ছতুভি অযভভ গািযায ও াআর পাউলন্িলনয উয ভনভভযত। ৫-গািযায ভফভে ছতুভিলত ছভাি অযভভ গািযায 

৫ভি । প্রভতভি  অযভভ গািযালযয দদঘযয ১৯.০১ ভভিায। ছতুয উবয় াল ১০০  ভভিায কলয এলপ্রাচ ছযাি 

ভনভযাণ কযা লয়লছ। এলপ্রাচ ছযালিয উবয় াল গািয ছাস্ট ও ভজও-ছিিিাআর ভভ ব্লক বাযা ভলভভন্িং কলয 

যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ ছদখ্া মায়। ভযদযনকালর  ূ প্রতুর দন মোে কোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন।  তমব্ 

প্রতুর এক প্রোমন্ত রক্ষোপ্রি কোমজ ব্যব্রত কনদক্রি প্রলোমি েোদে ব্ড় ফোি ততদর ময়মছ এব্ং ির প্রোমন্ত কনদক্রি 

প্রলোি প্রভমঙ্গ িমড়মছ যো দ্রুত প্র রো ত করো প্রময়োজন। এক প্রোমন্তর এমপ্রোচ প্ররোমির প্রিভম মডির ী প্রকোি উমে প্রগমছ  

কময়কদি স্থোমন িি প্রো ততদর ময়মছ। এমপ্রোমচর ঢোম প্ররআন কোি ময়মছ। প্রতুদিমত প্রিআদডিং এর কোজ করো ম 

তো উমে প্রগমছ। উভয় িোমল এমপ্রোচ প্ররোমি প্ররোি  োদকমং করো য়দন প্রিখো যোয়। 



 

 

  

দচত্র-১৩: িোকোদতয়ো প্রতুর প্রিক লযোব্ দচত্র-১৪: িোকোদতয়ো প্রতুর কনদক্রি প্রলোি য়োকম 

 

(ঙ) প্রঘোড়োচড়ো প্রতু: এদি ভযাজগি-কাভজুয-ধুনি ড়লকয ছচআলনজ ১০+৭৯০ ছত ফভস্থত। ছতুভিয দদঘযয 

৪৩.৩৯ ভভিায ও প্রস্থ ১০.২৫ ভভিায। ছতুয কযালযজওলয় ৭.৩ ভভ:, উবয় াল পুিাত ১ ভভিায ও যাযালি 

ওয়ার ০.৪৫ ভভিায। ১-স্প্যান ভফভে ছতু ভফধায় ছকান ভয়ায ছনআ। তলফ রৃআ াল ২ভি এফািলভন্ি অলছ। 

ছতুভি ভভ গািযায ও াআর পাউলন্িলনয উয ভনভভযত। ৫-গািযায ভফভে ছতুভিলত ছভাি ভভ গািযায ৫ভি। 

প্রভতভি  ভভ গািযালযয দদঘযয ৪২.৬৮ ভভিায। ছতুয উবয় াল ১০০ ভভিায কলয এলপ্রাচ ছযাি ভনভযাণ কযা 

লয়লছ। এলপ্রাচ ছযালিয উবয় াল গািয ছাস্ট ও ভজও-ছিিিাআর ভভ ব্লক বাযা ভলভভন্িং কলয যক্ষাপ্রদ 

কাজ কযা লয়লছ ছদখ্া মায়। ভযদযনকালর  ূ প্রতুর দন মোে কোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ প্রতুর এক 

িোমলর এিিোনলন জময়মডির ঝোোআ খমু জময়ডি উমে প্রগমছ। ফম গোদড় চোচমর  য় দব্কি লব্দ য়। প্রতুদিমত 

প্রিআদডিং এর কোজ করো ম তো  ুমছ প্রগমছ। প্রতুর উভয় প্রোমন্ত রক্ষোপ্রি কোমজ ব্যব্রত কনদক্রি প্রলোি ২দি স্থোপ্রন 

ধ্বম িমড়মছ। প্রতুর উভয় িোমল এমপ্রোচ প্ররোমির প্রিভম মডির ী প্রকোি উমে প্রগমছ  কময়কদি  িি প্রো ততদর 

ময়মছ। এমপ্রোচ প্ররোমি প্ররোি  োদকমং প্রনআ প্রিখো যোয়। 
 

  

দচত্র-১৫  ১৬: প্রঘোড়োচড়ো প্রতুর প্রিক লযোব্  এিিোনলন জময়ডি 

 

১৩.২ ড়ক ব্োঁি  প্রফদিব্ প্রিভম ডি দন মোে: নুম োদিত ংমলোদিত দিদিদি নুযোয়ী প্রকমল্পর অতোয় ভযাজগি-

কাভজুয-ধুনি ড়লক ২.০০ :ঘ:দ :  োদির কোজ ব্োব্ি ৩৩৮.৬২ ক্ষ িোকো এব্ং োমফমদং ৩.০০ দক:দ : এমপ্রোচ 

ড়ক দন মোমের জন্য ৭০১.৭৬ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর ১.৯৭ :ঘ:দ :  োদির কোজ ব্োব্ি 

৩৩৮.৩৪ ক্ষ িোকো এব্ং ৩.০০ দক:দ : োমফমদং এমপ্রোচ ড়ক দন মোে ব্োব্ি ৭০১.৬২ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ 

উমেখ অমছ। মরজদ ন িদরিলমনকোম ৭দি প্রতুর উভয় প্রোমন্ত প্র োি ১.৫ দক:দ : এব্ং প্রময়োজনীয়তোর দভদত্তমত 

ড়মকর দব্দভন্ন দক:দ :-এ (১ , ২য়, ৫   ৭ , ১১ত   ১৭ত  দক:দ :) ১.৫ দক:দ : প্র োি  ৩.০০ দক:দ : 

োমফমদং এমপ্রোচ ড়ক দন মোে করো ময়মছ প্রিখো যোয়। এছাড়া ৪দি প্রতুর িোআভোরলন প্ররোি ব্োব্ি ৮৫০ দ িোর 

ড়ক ব্োঁি দন মোে করো ময়দছ যো িদরিলমনকোম িোরে করো ময়মছ প্রিখো যোয়। িদরিলমনকোম দনদ মত ড়মকর 

ংখয স্থোমন ড়ক ব্োমিরঁ ঢোম প্ররআন কোি   োদি ক্ষয় মত প্রিখো প্রগমছ। ড়লকয ৬ষ্ঠ  দকমোদ িোমর োয়ুোদভিো 



 

প্রতুর দরোজগঞ্জ প্রোমন্ত প্রিভম মডির িরুুত্ব িরীক্ষো কমর প্রব্আজ িোআি-১ ১৫০ দ :দ : এব্ং ীমকোি কোমিমদিং ৪৮ 

দ :দ : িোয়ো প্রগমছ। দিদিদিমত প্রিত্ত দিজোআমন প্রব্আজ িোআি-১ ১৫০ দ :দ : এব্ং কোমিমদিং ৫২ দ :দ : উমেখ অমছ। 

িদরিলমনকোম প্রিভম মডির প্রকোেো প্রকোেো অনদিউমলন, িিমো  দকনোরো ভোঙ্গো প্রিখো প্রগমছ।   

 

 ১৩.৩ দরমিআদনং য়ো: প্রতুর স্থোদয়ত্ব বৃ্দি এব্ং এমপ্রোচ প্ররোি রক্ষোর জন্য দনদ মত প্রতুগুমোর এমপ্রোন এব্ং ড়ক ব্োমিঁর 

দনমচ ৫০০ দ িোর দরমিআদনং য়ো দন মোে করো ময়মছ। 

 

১৩.৪ গোআি য়ো/োর প্রেন: বৃ্দষ্টর িোদন িোরে এব্ং ড়ক ব্োঁি রক্ষোর জন্য প্রকমল্পর অতোয় ব্রীমজর এমপ্রোচ প্ররোমি 

১৯০০ দ িোর গোআি য়ো এব্ং ১৮০০ দ িোর প্রেন দন মোমের ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর ১৯০০ দ িোর গোআি 

য়ো এব্ং ১৭৮৮ দ িোর োর প্রেন দন মোে করো ময়মছ উমেখ অমছ। িদরিলমনকোম দনদ মত ৭দি প্রতুর উভয় প্রোমন্ত 

এমপ্রোচ ড়মকর উভয় িোমল গোআি য়ো/প্রেন দন মোে করো ময়মছ প্রিখো যোয়। তমব্ কময়কদি স্থোমন গোআি য়ো/প্রেমন 

ফোি/ভোঙ্গন প্রিখো প্রগমছ।      

   

  ১৩.৫  োআন,  দগন্যো, দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট  গোিম প্রিোি: দিদিদিমত িেৃক ংগ দমমব্ োআন,  দগন্যো  দকঃদ  প্রিোষ্ট এর 

ংস্থোন নো েোকোয় িদরিলমনকোম এগুমো প্রিখো যোয়দন। তমব্ প্রতুগুমোর উভয় প্রোমন্ত এমপ্রোচ প্ররোমির উভয় িোমল 

প্রময়োজনীয় ংখযক গোিম প্রিোি স্থোিন করো ময়মছ যদি কময়কদি গোিম প্রিোি প্রম/প্রভমঙ্গ িড়মত প্রিখো প্রগমছ। 

 

১৪।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা- ভযাজগি-

কাভজুয-ধুনি ড়লক ৬ভি ভভ গািযায ছতু 

এফং ১ভি ছফআরী ছতুয সুায-ষ্ট্রাকচায 

ভনভযালণয ভাধযলভ ভনযভফভেন্ন ড়ক 

ছমাগালমাগ ফযফস্থা স্থান। 

প্রকলল্পয অওতায় ভযাজগি-কাভজুয-ধুনি  ড়লক ৬ভি ভভ গািযায ছতু 

ও ১ভি ছফআরী ছতুয সুায-ষ্ট্রাকচায ভনভযাণ এফং অনুলাংভগক ছবৌত কাজ 

ম্পন্ন কযায় ভনযভফভেন্ন ড়ক ছমাগালমাগ ফযফস্থা স্থাভত লয়লছ। পলর 

প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ। তলফ ভনভভযত ড়মকর ংখয স্থোমন প্ররআন 

কোি, অনদিউমলন, িি প্রো দৃষ্ট, প্রিভম মডির দকনোরো প্রভমঙ্গ যোয়ো  

রক্ষোপ্রি কোজ ক্ষদতগ্রস্থ য়োয় ড়মকর স্থোদয়ত্ব রক্ষোর জন্য প্র রো মতর 

প্রময়োজন মব্। 
 
 

১৫। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ। তলফ ভনভভযত ড়মকর ংখয স্থোমন 

প্ররআন কোি, অনদিউমলন, িি প্রো দৃষ্ট, প্রিভম মডির দকনোরো প্রভমঙ্গ যোয়ো  রক্ষোপ্রি কোজ ক্ষদতগ্রস্থ য়োয় 

ড়মকর স্থোদয়ত্ব রক্ষোর জন্য প্র রো মতর প্রময়োজন মব্।  

 

১৬।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন থয ফযাে ও ভয় ফৃভি ফযভতত উলেখ্লমাগয ন্য ছকান ভস্া 

ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

 

১৭। যাজস্ব খ্ালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খ্ালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  



 

 

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয মযালরাচনায় ছদখ্া মায় প্রকল্পভিয ছকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কতৃযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয ূলফয প্রকল্পভিয External 

Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

১৯।  ভতাভত/সুাভযঃ  

১৯.১ প্রকল্পভি ৩ ফছয ৭ ভা ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৫ ফছয 

৭ ভা। থযাৎ Time over-run লয়লছ ৫৫.৮১%। এ ভলয় Cost over-run লয়লছ ১১৩১.৬৮ রক্ষ িাকা 

(৩০.০৪%)। ভিভভ ’য রক্ষযভাোয ভফযীলত এভিভলত থয ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনভি লয়লছ। 

এভভিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত Basket নুযোয়ী প্রকল্প গ্রে করমব্ 

এব্ং দিদিদির অমোমক ব্রোদ্দ দনদিত করমব্ (নু: ৯.২); 

১৯.২ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৪ (চায) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয 

ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনিভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত 

ওয়ায াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়ভি গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয  

ভদব্ষ্যমত গৃীতব্য প্রকমল্প প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোীন  ময়র জন্য একজন প্রকল্প িদরচোক দনময়োমগর  প্রলয়াজনীয় 

উলদযাগ গ্রণ কযলফ (নু:৮); 
 
১৯.৩ গজাভযয়া ও কািাধয ছতুয উভয় িোমল ন্তত: ৫০ দ িোর কমর খো ভরোি কমর প্রতুর তিঘময হ্রোিবূ্মক প্রতু ২দি দি 

দন মোে করোর দব্ময়  ন্ত্রেোয় ব্যোখযো প্রিোন করমব্ (নু: ১৩.২);। 

১৯.৪  প্রকমল্পর িীন দনদ মত ৬দি প্রতুর  মিয ৫দি প্রতুর (িদূেম োগোদত, ঝিঝদিয়ো, কোিোির, চযোংিোনোদ কািাখ্াভর) 

যক্ষাপ্রদ কাজ ক্ষভতগ্রস্থ ছদখ্া ছগলছ। উক্ত ক্ষভতগ্রস্থ কোজ ূ দ্রুত প্র রো ত করমত মব্ (নু: ১৩.২); 

১৯.৫   প্রকমল্পর িীন দনদ মত ফ কভি ছতুয এলপ্রাচ ড়ক ফাাঁধ ও ছপভিফর ছবলভলন্ি অনভিউলরন, প্ররআন কোি, 

প্রিভম মডির দকনোরো ভোঙ্গো প্রভৃদত ত্রুদি প্রিখো প্রগমছ। উক্ত ক্ষভতগ্রস্থ কোজ ূ দ্রুত প্র রো ত করমত মব্ (নু: ১৩.২ ও 

১২.৩); 

১৯.৬ প্রকমল্পর অতোয় দনদ মত মনক স্থোমন গোআি য়ো/প্রেন প্রভমঙ্গ িড়মত প্রিখো প্রগমছ। এগুমো দচদিতিবূ্মক প্র রো ত 

করমত মব্ (নু: ১৩.৪); 

১৯.৭ ড়ক দনরোিত্তোর স্বোপ্রেম প্রময়োজনীয় ংখযক োআন,  দগন্যো, দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট  গোিম প্রিোি স্থোিমনর উমিযোগ দনমত মব্ 

(নু: ১৩.৫) 

১৯.৮ ভাপ্ত প্রকল্পভিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৭); এফং 

১৯.৯ নুলেদ ১৯.১ লত ১৯.৯ এয ভফললয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধয অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 



 

োয়িোব্োি-এনোময়তিরু (খোজো আউনু অী প্র দিমক কমজ োিোতো) ড়মকর ব্োআমন দন মোে     

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকলল্পয নাভ : োয়িোব্োি-এনোময়তিরু (খোজো আউনু অী প্র দিমক কমজ োিোতো) 

ড়মকর ব্োআমন দন মোে     

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৪। প্রকল্প এরাকা  : দরোজগঞ্জ প্রজোর দরোজগঞ্জ ির  প্রব্কুদচ উিমজ।     

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয়(রক্ষ িাকায়): 
                                                                                                                   
প্রাক্কভরত ফযয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ফযয় 

(প্রঃ াঃ) 
ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 
ফযয় (ভূর 
প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় 
(ভূর  

ফাস্তফায়নকালরয 
%) 

ভূর ১ভ 

ংলাভধত 

ভূর ১ভ 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩২৯৮.৩০ 

(-) 

- ২৮৯১.৭০ 

(-) 

০১-০৭-
২০১০ ছথলক  
৩0-০৬-
২০১২ 

- ০১-০৭-২০১০ 
ছথলক  

৩0-০৬-২০১৬ 

(-) ১২.৩২% ৪ ব্ছর 

(২০০%) 

 

৬।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও দফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

 

৭।  প্রকলল্পয েভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) : 
 

 Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

1 Stationary   LS LS 3.00 LS 2.50 

2 Publication & Tendering   LS LS 3.00 LS 0.00 

3 Laboratory Testing   LS LS 2.00 LS 0.00 

4 Survey & Design    LS LS 2.00 LS 0.00 

5 Earthwork   on road 

Embankment  

Lac.cum 6.63 994.50 6.626 994.29 

6  Flexible Pavement  

  Construction of New 

pavement (3.05m)   

Km 19.64 605.50 19.64 605.39 

 Surfacing (Carpeting & 

Seal Coat) (3.05m)    

Km 19.64 284.78 19.64 284.78 

 Pavement for Junction    Nos 45 93.60 45 93.60 



 

 Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

7 Extension of RCC Box 

Culvert  

m 12.00 60.00 0.00 0.00 

8. Protective  work  

  Concrete slope Protection  Sqm 21600.00 223.13 19920.00 206.43 

  Geo-Textile Filter Fabric  Sqm 28200.00 32.99 19920.00 23.54 

  Retaining Wall  Cum 1070.00 223.53 749.53 164.70 

 Brick Masonry Toe Wall  m 3500.00 203.49 1683.68 131.37 

 Construction of Side Drain  Cum 103.50 6.99 103.50 6.99 

 Concrete curb (Outer) & 

Guide block  

Cum 1294.80 87.44 1211.20 87.36 

 Brick Masonry Barrier 

betn Main Pavement & By 

lane  

Cum 5145.00 219.22 5145.00 219.22 

9 Sign Signal & Km post, Painting etc.  

 Traffic Sign  Nos 25.00 1.13 25.00 1.13 

 Sign Post  Nos 100.00 1.92 100.00 1.92 

 Concrete Post  Nos 1200.00 29.82 275.00 6.83 

  Painting of Concrete Post  Sqm 382.17 3.24 195.00 1.65 

10 Removal of Public Utilities  L.S L.S 60.00 L.S 60.00 

11 Physical contingency (2%)  - 62.82  0.00 

12 Price contingency (3%)  - 94.24  0.00 

 Total=   3298.30  2891.7

0 
 
 

৮। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন প্রযোগিোন  ব্িী  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  

1.  Md. Abdul Gaffar, Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi.   

 হ্োঁ 01/07/10 09/09/10 

2.  Md. Mofizul Islam, Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi.   

 হ্োঁ 09/09/10 03/10/10 

3.  Md. Abdul Halim Miah, Addl. Chief 

Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi.   

- হ্োঁ 03/10/10 08/02/11 



 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন প্রযোগিোন  ব্িী  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  

4.  Md. Habibul Haque, Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi.   

- হ্োঁ 08/02/11 30/04/13 

5.  Md. Abdus Salam, Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi.   

- হ্োঁ 30/04/13 17/09/15 

6.  Md. Abu Rawshan, Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi.   

- হ্োঁ 17/09/15 30/06/16 

 

উমুযক্ত ছক মযালরাচনায় ছদখ্া মায়, অলরাচয প্রকলল্প ছভাি 6 জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। 

তাাঁলদয ভধকাংলয ছভয়াদ ১ ফছলযযও কভ। প্রকল্পভি ০২ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও 

এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ 06 ফছয। থযাৎ প্রকল্পভিয ভূর নুলভাভদত ছভয়ালদয তরুনায় ছভয়াদ ফৃভি 

ছলয়লছ 04 ফছয (200%)। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী কযা লর প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথবালফ প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন, ভভনিভযং ও সুাযভবন ছমভন কযলত ালযন না ছতভভন প্রকলল্পয গুণগত ভানও যক্ষা কযলত ালযননা। 

এয পলর জনগণ মথাভলয় প্রকল্প ফাস্তফায়লনয সুপর লত ফভিত য়। 

 

৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

৯.১  গাড়ী/রান্সলািয ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/রান্সলািয ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/রান্সলািয ক্রয় কযা 

য়ভন। 

৯.২ ণয, কাময ও ছফা ক্রয়ঃ (ণয ও কাময ২০০.০০ রক্ষ িাকায উলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ িাকায উলয) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তলথযয ভফস্তাভযত নুলেদ ১২.৪ এ ফণযনা কযা লয়লছ।  

১০।  ভিভভ ফযাে ও গ্রগভত (রক্ষ িাকায়): নুম োদিত দিদিদিমত ২০১0-১১ ও ২০১১-১২ থয ফছলয ফযাে ভছর 

মথাক্রলভ ১৪৮৪.২৪ রক্ষ ও ১৮১৪.০৬ রক্ষ িাকা। তলফ প্রকৃত ফযাে ও ফযলয়য ভচে ভনম্নরু:   

 

থযফছয এভিভ ফযাে ও রক্ষযভাো িাকা 
ফভুভক্ত 

ফযয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাি 
 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
রক্ষযভাো % 

ছভাি 
 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ গ্রগভত 
% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১0-১১ 200.00 200.00 - 6.06% 200.00 200.00 200.00 - 6.06% 

২০১১-১২ 800.00 800.00 - 24.26% 800.00 800.00 800.00 - 24.26% 

২০১২-১৩ 597.50 597.50 - ১৮.১১% 597.50 597.50 597.50 - ১৮.১১% 

২০১৩-১৪ 373.50 373.50 - ১৩.২৩% 373.50 373.50 373.50 - ১৩.২৩% 

২০১৪-১৫ 286.70 286.70 - ১৩.২৩% 286.70 286.70 286.70 - ১৩.২৩% 

২০১5-১6 634.00 634.00 - ২৫.১১% 634.00 634.00 634.00 - ২৫.১১% 

প্র োি 2891.70 2891.70  100% 2891.70 2891.70 2891.70  100% 

 



 

১১।  কাজ ম্পূণয থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১২। াধাযণ মযলফক্ষণ: 

১২.১ প্রকলল্পয িবূভভ ও উলেশ্য: ড়কভি ফেফন্ধু ছতুয ভিভ এলপ্রাচ ড়লকয ায়দাফাদ ছথলক রৄরু লয় ভযাজগি 

ছজরা দয ছফরকুভচ উলজরা ও ছচৌারী উলজরায এনালয়তুয নাভক স্থালন ফভস্থত খ্াজা আউনু অরী 

ছভভিলকর কলরজলক ংমুক্ত কলযলছ। ছফরকুভচ এফং এনালয়তুয তাাঁত ভলল্পয জন্য ভফখ্যাত। ড়কভিয ছল প্রালন্ত 

খ্াজা আউনু অরী ছভভিলকর কলরজ নালভ একভি তযাধুভনক াাতার ফভস্থত। প্রভতভদন ংখ্য ছযাগী 

ভচভকৎায জন্য এ ছভভিলকর কলরলজ অা-মাওয়া কলয। তাছাড়া, প্রভত ফছয াজায াজায ভুভযদান ভাজায 

যীলপ এ ড়ক ভদলয় মাতায়াত কলয থালক। ড়কভি ছচৌারী উলজরা ছথলক ভযাজগি ছজরা দলয মাতায়ালতয 

জন্য ংভক্ষপ্ত থ ভললফও ফযফরত য়। তাছাড়া ড়কভি ছফরকুভচ ও এনালয়তুলযয ালথ যাজধানী ঢাকায 

যাভয ড়ক ছমাগালমাগ প্রভতষ্ঠা কলযলছ। প্রকল্প এরাকাভি ভাছ, রৃধ, কৃভল পর এফং গফাভদ রৄ উৎাদলনয 

জন্য ভফখ্যাত। প্রভতভদন এ ড়ক ভদলয় ফর মাভন্ত্রক ও ধীয গভতয মানফান চরাচর কলয। মাভন্ত্রক ও ধীয গভতয 

মানফান চরাচলরয কাযলণ মাভন্ত্রক মানফান ভিক গভত ফজায় যাখ্লত ালয না। পলর প্রায়আ রৃঘযিনা ঘলি। 

উলেখ্য, ায়দাফাদ-এনালয়তুয ড়কভি ফাংরালদ াভন উন্নয়ন ছফালিযয ফন্যা ভনয়ন্ত্রণ ফালধাঁয উয ভনভভযত। ফালধাঁয 

ফাভ াশ্বয ফযাফয ভযবায াআলি াভন উন্নয়ন ছফালিযয ভধগ্রণকৃত বূভভ যলয়লছ। ড়কভি ভূর ড়লকয ফাভ া 

ছঘলল ভনভভযত লফ ভফধায় ছকান বূভভ ভধগ্রলণয প্রলয়াজন লফ না। ফভণযত ফস্থায ছপ্রভক্ষলত মাভন্ত্রক মানফালনয 

গভত চর যাখ্া এফং মাভন্ত্রক ও ধীয গভতয মানফালনয জন্য অরাদা ছরন ভনভযালণয রলক্ষয প্রকল্পভি গ্রণ কযা 

লয়লছ।  

প্রকলল্পয উলেশ্য: প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা- ায়দাফাদ-এনালয়তুয ড়লকয া ভদলয় ধীযগভত ম্পন্ন 

মানফালনয জন্য ৃথক ছরন ভনভযালণয ভাধযলভ ভনযাদ ও উন্নততয ড়ক ছমাগালমাগ ফযফস্থা স্থান এফং প্রকল্প 

এরাকায অথয-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন।    

 
১২.২ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধন (ক্ষ িোকোয়): 
 

 প্র য়োিকো  ন্তব্য 
 ূ ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১২ মযন্ত একলনক কতৃযক 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ১ভ ফায  ০১/১০/২০১১ লত ৩০/০৬/২০১৩ মযন্ত অআএ আদি’র সুিোদরমল 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ২য় ফায ০১/১০/২০১১ লত ৩০/০৬/২০১৪ মযন্ত - 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ৩য় ফায ০১/১০/২০১১ লত ৩০/০৬/২০১৫ মযন্ত - 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ৪থয ফায ০১/১০/২০১১ লত ৩০/০৬/২০১৬ মযন্ত - 
 
   

১২.৩ াভফযক অভথযক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জনু, ২০১৬ মযন্ত ক্রভুভিত অভথযক গ্রগভত লয়লছ 

২৮৯১.৭০ রক্ষ িাকা মা নুলভাভদত ফযয় ৩২৯৮.৩০ রক্ষ িাকায ৮৭.৬৭%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত 

প্রকলল্পয ৯৭% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৬)।  
 
১২.৪ িরিত্র ংক্রোন্ত তেয: অমোচয প্রকমল্প 0২দি িযোমকমজর অতোয় িরিত্র অব্োনিবূ্মক দেকোিোর দনময়োগ করো য় যো 

দনম্নরূি:  



 

 

Description of procurement 

(goods/works/consultancy)  

Tender/Bid/pro

posal Cost (in 

crore Taka) 

Tender/Bid/Propos

al 

Date of completion 

As 

per 

PP 

Contra

ct 

value 

Invitatio

n Date 

Contract 

signing 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Construction of By-lane of 

Soidabad-Enayetpur (Khaja-

Younus Ali Medical College –

Hospital) Road (Z-5409) at 1
st
 

Km to 10
th
 Km (p) (Package No. 

03-PRC/Siraj/2010-2011) 

16.29 12.93 12/07/1

0 

24/10/1

0 

16/04/1

2 

30/06/1

6 

Construction of By-lane of 

Soidabad-Enayetpur (Khaja-

Younus Ali Medical College –

Hospital) Road (Z-5409) at 11
th
  

Km to 20
th
 Km (p) (Package No. 

04-PRC/Siraj/2010-2011) 

14.39 13.15 12/07/1

0 

24/10/1

0 

16/04/1

2 

30/06/1

6 

 

১৩। প্রকল্প ভযদযনঃ গত ৩১/০৭/২০১৭ তাভযলখ্ অআএভআভি ’য কাযী ভযচারক জনাফ ছভাাম্মদ অযাপুজ্জাভান 

বূাঁআয়া কতৃযক প্রকল্পভি লযজভভন ভযদযন কযা য়। ভযদযনকালর দরোজগঞ্জ ড়ক ভফবালগয ভনফযাী প্রলকৌরী 

উভস্থত ভছলরন। ভযদযন মযলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

১৩.১  োদির কোজ: ভূর নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী ৬.৬৩ রক্ষ ঘন ভভিায ভাভিয কাজ ফাফদ ৯৯৪.৫০ রক্ষ িাকায ংস্থান 

ভছর। ছপ্রভযত ভভঅলয ৬.৬২৬ রক্ষ ঘন ভভিায ভাভিয কাজ ফাফদ ৯৯৪.২৯ রক্ষ িাকা ফযয় কযা লয়লছ উলেখ্ অলছ। 

নুলভাভদত ভিভভ’য ড্রভয়ং নুমায়ী ১৯.৬৪ ভকলরাভভিায ড়ক ফাাঁধ ১৪ পুি প্রস্থতায়,  ১:১.৫০ ছলা ও ৬ পুি 

উচ্চতায় ভনভযালণয উলেখ্ অলছ। এ ছক্ষলে ভূর ড়ক ও ভনভভযত ড়লকয উচ্চতায াথযকয লফ ২ পুি। তলফ 

ভযদযনকালর ভূর ড়ক ও ভনভভযত ড়লকয লনক স্থালন উচ্চতায় ছতভন ছকান াথযকয ছনআ ছদখ্া মায়। এ নদক 

কময়কদি স্থোমন উভয় ড়মকর  িযকোর দ দিয়োন প্রিখো যোয়দন। ফম উভয় ড়মকর  মিয প্রকোন িোেমকয বু্ঝো যোয়দন। পলর 

ধীযগভতয মানফানগুলরা লজআ ভূর ড়লক উলি মালে ছদখ্া মায়। ভযদযনকালর ড়লকয ংখ্য স্থালন ফড় ফড় 

ছযআন কাি ও খ্াড়া ঢার ছদখ্া ছগলছ। এভনভক উক্ত ছযআন কালিয দরুণ লনক স্থালন ভনভভযত ছবলভন্ি ধ্বল ছগলছ ছদখ্া 

মায়।  
 

 

 

 

 

 

  

দচত্র-১  ২: ড়ক ব্োমি ঁষৃ্ট প্ররআন কোি  ভোঙ্গো প্রিভম ডি 
 



 

১৩.২ প্রেদিব্ প্রিভম ডি: নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী ভনভভযত ড়ক ফাাঁলধ ১৯.৬৪ ভকলরাভভিায ছেভিফর ছবলভন্ি ভনভযালণয 

জন্য ৬০৫.৫০ রক্ষ িাকায ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত ভভঅলয ১৯.৬৪ ভকলরাভভিায ছেভিফর ছবলভন্ি ভনভযাণ ফাফদ ৬০৫.৩৯ 

রক্ষ িাকা ফযয় কযা লয়লছ উলেখ্ অলছ। নুলভাভদত ছবলভলন্িয দিজোআমন ২০০.০০ ভভভর ভভিায ISG, ১৫০ দ দ দ িোর 

sub-base, ১৫০.০০ দ দদ িোর Base type-II, ৪০.০০ দ দদ িোর কোমিমদিং এব্ং ৭.০০ দ দদ িোর ীমকোি দ্বোরো ১০ 

ফিু প্রলস্থতোয় ভনভযালণয উলেখ্ অলছ। ভযদযনকালর ১৯.৬৪ ভক:ভভ: ড়ক ফালধাঁ ছেভিফর ছবলভন্ি ভনভযাণ কযা লয়লছ 

ছদখ্া মায়। তলফ ড়লকয Country side-এর লনক স্থালন ছবলভন্ি ছবলে ছমলত ছদখ্া ছগলছ। ছকান ছকান স্থালন ফারু ও 

ভাভি বাযা ছবলভন্ি ছঢলক ছগলছ। ভযদযনকালর ভনভভযত ড়লকয লনক স্থান জফধবালফ দখ্র কলয ভিকাদাযী ও ফযফা 

নানা যকলভয ফাভণভজযক কামযক্রভ ভযচারনা কযা লে ছদখ্া মায়। পলর যোদন্ত্রক  িীর গদতর যোনব্োনগুমোপ্রক ব্োিয ময় 

 ূ ড়মক উমে মাতায়াত কযলত লে। ভনভভযত ড়লকয ন্তত: রৃভি স্থালন স্থানীয় ছৌযবায উলদযালগ ড়ক ফযাফয 

অনুভাভনক ৩ পুি উচ্চতায ৫০০ ভভিায স্টীলরয ছফভযয়ায ভনভযাণ কলয ছিার অদায় কলয মানফান চরাচলরয নুভভত ছদওয়া 

লে ছদখ্া মায়। এভতাফস্থায়, প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য জযন ভনলয় ংলয়য ৃভে লয়লছ। ভযদযনকালর ভনভভযত ছবলভলন্িয 

ছচআলনজ ভকলরাভভিায ৫+৪০০ ও  ১২+৫০০ ছত বাো ছবলভন্ি ছভল Base type-II ১৫০ দ দদ িোর এব্ং োমফম ৪২ 

ভভভরভভিায াওয়া ছগলছ। 

 

  

দচত্র-৩  ৪: দেকোিোর  স্থোনীয় প্রিৌরভো কতৃমক ড়ক িখ 

  

দচত্র-৫: দনদ মত প্রেদিব্ প্রিভম মডির ভো ংল দচত্র-৬: প্রিভম মডির কোমিমদিং িরীক্ষো 

 

১৩.৩ কোভোিম: নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী ১২ ভভিায (৪ভি) কারবািয ফভধযতকযণ ফাফদ ৬০.০০ রক্ষ িাকায ংস্থান 

ভছর। ভকন্তু প্রকলল্পয অওতায় কারবািয ফভধযতকযলণয ছকান কাজ কযা য়ভন। পলর এ খ্ালত ছকান থযও ফযয় 

য়ভন। 



 

১৩.৪   যক্ষাপ্রদ কাজ:  নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী 21600 ফগযভভিায কংভক্রি ছলা প্রলিকন, ২৮২০০ ফগযভভিায ভজও-

ছিিিাআর ভপল্টায ছপভব্রক, ১০৭০ ঘনভভিায ভযলিআভনং ওয়ার, ৩৫০০ ভভিায ভব্রক ভযানাযী ছিা-ওয়ার, 

১০৩.৫০ ঘনভভিায  াআি ছড্রন, ১২৯৪.৮০ ঘনভভিায কনভক্রি কাফয ও গাআি ব্লক এফং ৫১৪৫ ঘনভভিায ভব্রক 

ভযানাযী ছফভযয়ায ভনভযালণয ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত ভভঅলয ১৯৯২০ ফগযভভিায কংভক্রি ছলা প্রলিকন, ১৯৯২০ 

ফগযভভিায ভজও-ছিিিাআর ভপল্টায ছপভব্রক, ৭৪৯.৫৩ ঘনভভিায ভযলিআভনং ওয়ার, ১৬৮৩.৬৮ ভভিায ভব্রক 

ভযানাযী ছিা-ওয়ার, ১০৩.৫০ ঘনভভিায  াআি ছড্রন, ১২১১.২০ ঘনভভিায কনভক্রি কাফয ও গাআি ব্লক এফং 

৫১৪৫.০০ ঘনভভিায ভব্রক ভযানাযী ছফভযয়ায ভনভযাণ কযা লয়লছ উলেখ্ অলছ। ভযদযনকালর লনক স্থালন ভনভভযত 

কনভক্রি ছলা প্রলিকন ওয়াকয ও াআি ছড্রন ছবলে ছগলছ ছদখ্া মায়। ছফ কলয়কভি স্থালন ভনভভযত কনভক্রি কাফয 

ও গাআি ব্লক ছবলে ভনলচ লড় থাকলত ছদখ্া ছগলছ। এ ধযলনয স্থানগুলরালত ড়ক ফাাঁধ ও ছবলভলন্িয ক্ষভত 

তুরনাভুরক ছফভ ভযরভক্ষত লয়লছ। 

 

  

দচত্র-৭: ক্ষদতগ্রস্ত যক্ষাপ্রদ কাজ দচত্র-৮: যক্ষাপ্রদ কালজ ফযফরত কনভক্রি কাফয ও গাআি 

ব্লক 

 

১৩.৫  োআন, দগন্যো, দক:দ : প্রিোি, প্রিআদডিং: নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী  ২৫দি েোদফক োআন স্থোিন ব্োব্ি ১.১৩ ক্ষ 

িোকো, ১০০দি োআন প্রিোি স্থোিন ব্োব্ি ১.৯২ ক্ষ িোকো, ১২০০দি কনদক্রি প্রিোি স্থোিন ব্োব্ি ২৯.৮২ ক্ষ িোকো 

এব্ং ৩৮২.১৭ ব্গমদ িোর কনদক্রি প্রিোি প্রিআদডিং ব্োব্ি ৩.২৪ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর 

  ২৫দি েোদফক োআন স্থোিন ব্োব্ি ১.১৩ ক্ষ িোকো, ১০০দি োআন প্রিোি স্থোিন ব্োব্ি ১.৯২ ক্ষ িোকো, ২৭৫দি কনদক্রি 

প্রিোি স্থোিন ব্োব্ি ৬.৮৩ ক্ষ িোকো এব্ং ১৯৫ ব্গমদ িোর কনদক্রি প্রিোি প্রিআদডিং ব্োব্ি ১.৬৫ ক্ষ িোকো ব্যয় করো 

ময়মছ উমেখ অমছ। িদরিলমনকোম প্রব্ল কময়কদি দক:দ : এব্ং কনদক্রি প্রিোি প্রিখো প্রগম েোদফক োআন  োআন 

প্রিোি প্রিখো যোয়দন।  

 

১৩.৬  ন্যোন্য: নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী ৪৫ভি জাংলন ছবলভন্ি ভনভযাণ ফাফদ ৯৩.৬০ রক্ষ িাকা এফং ভফরৃযলতয 

খ্ুাঁভি াযণ ফাফদ ৬০.০০ রক্ষ িাকায ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত ভভঅলয ৪৫ভি জাংলন ছবলভন্ি ভনভযাণ ফাফদ 

৯৩.৬০ রক্ষ িাকা এফং ভফরৃযলতয খ্ুাঁভি াযণ ফাফদ ৬০.০০ রক্ষ িাকা ফযয় কযা লয়লছ উলেখ্ অলছ। 

ভযদযনকালর লনকগুলরা জাংলনয ভনভভযত ছবলভন্ি ছবলে লড়লছ ছদখ্া ছগলছ। ছকান ছকান জাংলন উলযয 

কালযভিং উলি মাওয়ায় ছফআজ ছকায ছফভযলয় লড়লছ ছদখ্া ছগলছ।   

 



 

১৪।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা-

ায়দাফাদ-এনালয়তুয ড়লকয া 

ভদলয় ধীযগভত ম্পন্ন মানফালনয জন্য 

ৃথক ছরন ভনভযালণয ভাধযলভ ভনযাদ 

ও উন্নততয ড়ক ছমাগালমাগ ফযফস্থা 

স্থান এফং প্রকল্প এরাকায অথয-

াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন।  

প্রকলল্পয অওতায় ৬.৬২৬ র:ঘ:ভভ: ভাভিয কাজ, ১৯.৬৪ ভক:ভভ: ছেভিফর 

ছবলভন্ি ভনভযাণ ও অনুলাংভগক যক্ষাপ্রদ কাজ কযায় দৃশ্যত প্রকলল্পয উলেশ্য 

ভজযত লয়লছ। তলফ ভূর ড়ক ও ভনভভযত ড়লকয লনক স্থালন উচ্চতায াথযকয 

না থাকা, লনক স্থালন ছফভযয়ায না থাকা, ভনভভযত ড়লকয লনক স্থান জফধবালফ 

দখ্র কলয ফাভণভজযক কামযক্রভ ভযচারনা কযা , ড়লকয ংখ্য স্থালন ফড় ফড় 

ছযআন কাি ও খ্াড়া ঢার দৃষ্ট য়োয় যোদন্ত্রক  ধীযগভত ম্পন্ন মানফালনয জন্য 

ভনযাদ ও উন্নততয ড়ক ছমাগালমাগ ফযফস্থা ভনভিত কযা ম্ভফ য়ভন। পলর 

প্রকলল্পয উলেশ্য ুলযাুভয ভজযত য়ভন।  
 
 

১৫। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  ভূর ড়ক ও ভনভভযত ড়লকয লনক স্থালন উচ্চতায াথযকয না থাকা, 

লনক স্থালন ছফভযয়ায না থাকা, ভনভভযত ড়লকয লনক স্থান জফধবালফ দখ্র কলয ফাভণভজযক কামযক্রভ ভযচারনা 

কযা, ড়লকয ংখ্য স্থালন ফড় ফড় ছযআন কাি ও খ্াড়া ঢার  দৃষ্ট য়োয় যোদন্ত্রক  ধীযগভত ম্পন্ন মানফালনয 

জন্য ভনযাদ ও উন্নততয ড়ক ছমাগালমাগ ফযফস্থা ভনভিত কযা ম্ভফ য়ভন।  

 

১৬।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন থয ফযালেয স্বল্পতা, ভয় ফৃভি, প্রাকভৃতক দূলমযাগ ও যাজজনভতক 

ভস্থযতায ভলতা ভফরূ ভযভস্থভত ছভাকালফরা কযলত লয়লছ। তলফ ভিকাদায ভনফযাচন ও ভযচারনায় ফযথযতাজভনত 

কাযলণ ১৮ ভা ছভয়ালদয কাজ ফাস্তফায়ন কযলত ৬৫ ভা ভয় ছরলগলছ মা গ্রণলমাগয নয়।  

 

১৭। যাজস্ব খ্ালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খ্ালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

 

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয মযালরাচনায় ছদখ্া মায় প্রকল্পভিয ছকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কতৃযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয ূলফয প্রকল্পভিয External 

Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

১৯।  ভতাভত/সুাভযঃ 

১৯.১ প্রকল্পভি ০২ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ০৬ ফছয। 

থযাৎ ভূর নুলভাভদত ছভয়ালদয তরুনায় প্রকল্পভিয ছভয়াদ ফৃভি ছলয়লছ ০৪ ফছয (২০০%)।  ভিভভ’য 

রক্ষযভাোয ভফযীলত এভিভলত থয ফযালেয স্বল্পতা এফং ভিকাদায ভনফযাচন ও ভযচারনায় ফযথযতাজভনত  কাযলণ 

এভনভি লয়লছ। এভভিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত Basket নুযোয়ী 

প্রকল্প গ্রে করমব্ এব্ং দেকোিোর দনব্মোচন  িদরচোনোর দব্ময় ংস্থোর ক্ষ তো বৃ্দির প্রময়োজনীয় উমিযোগ গ্রে 

করমব্।  (নু: ১০ ও ১৬); 



 

১৯.২ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৬ ফছলয ৬ (ছয়) জন প্রকল্প ভযচারক ভনলয়াগ কযা লয়লছ। থযাৎ ভধকাংলয ছভয়াদ ১ 

ফছলযযও কভ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনিভযং 

কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। 

ভন্ত্রণারয় ভফলয়ভি গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয  ভদব্ষ্যমত গৃীতব্য প্রকমল্প প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোীন  ময়র জন্য 

একজন প্রকল্প িদরচোক দনময়োমগর  প্রলয়াজনীয় উলদযাগ গ্রণ কযলফ (নু:৭); 
 
১৯.৩ নুলভাভদত ভিভভলত ভূর ড়ক ও ভনভভযত ড়লকয ভালঝ ভভভিয়ান ভনভযাণ এফং উচ্চতায াথযকয নূযনতভ ২ পুি 

যাখ্ায ংস্থান থাকলরও উবয় ড়লকয লনক স্থালন ভভভিয়ান এফং উচ্চতায় ছতভন ছকান াথযকয ছদখ্া মায়ভন। পলর 

ধীযগভতয মানফানগুলরা লজআ ভূর ড়লক উলি মালে ছদখ্া মায়।  এভতাফস্থায়, প্রকল্পভিয উলেশ্য জযন ভনলয় 

ংয় ৃভে লয়লছ। ভন্ত্রণারয় এ ভফললয় প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযলফ (নু: ১৩.১);। 

১৯.৪  ভনভভযত ড়লকয ছম কর স্থালন ছযআন কাি ও খ্াড়া ঢার ৃভে লয়লছ  তা ভচভিতূফযক ছভযাভলতয প্রলয়াজনীয় উলদযাগ 

গ্রণ কযলত লফ (নু: ১৩.১); 

১৯.৫    ভনভভযত ছবলভলন্িয ছম কর স্থান ফারু ও ভাভি বাযা ছঢলক ছগলছ এফং ছবলভন্ি ছবলে লড়লছ তা ভচভিতূফযক 

ছভযাভলতয প্রলয়াজনীয় উলদযাগ গ্রণ কযলত লফ (নু: ১৩.২); 

১৯.৬  ড়লকয ছম কর স্থান জফধবালফ দখ্র কলয ভিকাদাযী ও ফযফা নানা যকলভয ফাভণভজযক কামযক্রভ ভযচারনা 

কযা লে তা ভচভিতূফযক দ্রুত াযণ কলয জনাধাযলণয চরাচলরয জন্য উন্মুক্ত কযলত লফ (নু: ১৩.২); 

১৯.৭   ছৌযবায উলদযালগ স্থাভত স্টীলরয ছফভযয়ায ও ছিার অদায়ূফযক মানফান চরাচর ফযাত থাকলফ ভক না এ 

ভফললয় ভন্ত্রণারয় ভিান্ত গ্রণ কযলফ (নু: ১৩.২); 

১৯.৮   ছম কর স্থালন কনভক্রি ছলা প্রলিকন ওয়াকয ও াআি ছড্রন ছবলে লড়লছ তা ভচভিতূফযক ছভযাভলতয 

প্রলয়াজনীয় উলদযাগ গ্রণ কযলত লফ (নু: ১৩.৪); 

১৯.৮   ভনযাদ ড়ক ভনভিত কযায রলক্ষয প্রলয়াজনীয় ংখ্যক েোদফক োআন  োআন প্রিোি স্থোিমনর প্রময়োজনীয় উমিযোগ 

গ্রে করমত মব্ (নু: ১৩.৫); 

১৯.৯ ছম কর জাংলনয ভনভভযত ছবলভন্ি ছবলে লড়লছ তা ভচভিতূফযক ছভযাভলতয প্রলয়াজনীয় উলদযাগ গ্রণ কযলত  

লফ (নু: ১৩.৬); 

১৯.১০ ভাপ্ত প্রকল্পভিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৮); এফং 

১৯.৭ নুলেদ ১৯.১ লত ১৯.১০ মযন্ত ভফললয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধয অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 



 

Technical Assistance for Institutional Strengthening of the 

Roads and Highways Department  -ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 

 

 

১।  প্রকলল্পয নো  : Technical Assistance for Institutional Strengthening 

of the Roads and Highways Department.  

 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ   : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ 

৪। প্রকলল্পয ফাস্তফায়নকার ও ফযয় :  

 (রক্ষ িাকায়) 

 

৫। প্রকলল্পয ংগভবভিক ফাস্তফায়নঃ 
(রক্ষ িাকায়) 

ক্রঃ
কঃ 

কালজয ংগ একক নুম োদিত প্রকমল্পর রক্ষযভাো ফাস্তফায়ন গ্রগভত  
(লক্টাফয ২০১৫ মযন্ত) 

 

ফাস্তফ অভথযক ফাস্তফ অভথযক 

1. 
Office stationery & other 

Consumables 

LS - 3.11 - 3.00 

2. Consultancy Services  
MM International- 46 

National - 58 

1170.00 International- 46 

National - 58 

1052.65 

 

3. Miscellaneous cost   LS - 2.00  - 

4. 

Computer and office 

equipment  

 

LS - 0.35  - 

Capital Expenditure 

5. 
Computer & related 

Equipment 

LS - 3.24 - 2.00 

6. Office Equipment  LS - 3.11 - 2.00 

7. Office Furniture  LS - 0.19 - 0.19 

 Total   1182.00  1059.84 

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণঃ প্রকমল্পর ছকান কাজ ভাপ্ত ছনআ। 

৭। প্রকলল্পয িবূভভঃ  

নুম োদিত ফযয় প্রকৃত ফযয়  
(প্রঃ াঃ) 

নুলভাভদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  
ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ফযয় 
(ভূর প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

ভতক্রান্ত 
ভয় (ভূর   
ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

ভূর 
(প্র:া:) 

১ভ 
ংলাভধত 
(প্র:া:) 

ভূর ১ভ ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১৮২.০০ 

(১১৭০.০০) 

- ১০৫৯.৮৪ 

(১০৫২.৬৫) 

নলবিয, 
২০১৩ লত 

জনু, ২০১৫ 

- নলবিয, ২০১৩ 
লত 

লক্টাফয, 
২০১৫ 

(-) ১২২.১৬ 
(-) ১০.৩৩% 

৪  ো 
(২০%) 



 

৭.১। ড়জ  জনিে দিিপ্তমরর ভোরমোি কমডেো ব্যব্স্থোিনো, ড়ক রক্ষেোমব্ক্ষে স্কী  ব্োস্তব্োয়ন  দব্িয োন যোব্মরিরীর 

অিদুনকীকরে আতযোদি দব্ময় িযমোমোচনোিবূ্মক সুিোদরল প্রেয়মনর জন্য কোদরগরী োয়তো (TA) প্রকল্পদি গ্রে করো 
য়। এলীয় উন্নয়ন ব্যোংক (এদিদব্)-এর নুিোমন জ এর িীঘমম য়োিী প্রোদতষ্ঠোদনক ংস্কোমরর মক্ষয প্রকল্পদি গ্রে 
করো য়। 

 

৮। প্রকলল্পয উলেশ্য: 
 প্রকমল্পর  ূ উমদ্দশ্য মো জ দিিপ্তমরর ভোরমোি কমডেো ব্যব্স্থোিনো, ড়ক রক্ষেোমব্ক্ষে প্রদক্রয়ো  দব্িয োন 

যোব্মরিরীর  োমনোন্নয়ন তেো ংস্থোর অিদুনকীকরে  প্রোদতষ্ঠোদনক উন্নয়মনর দব্ময় প্রময়োজনীয় ব্যব্স্থো গ্রে করো। 
 

৯। প্রকলল্পয অওতায় গৃীত কামযাফরীঃ 

 প্রকমল্পর অতোয় একদি িরো লমক ংস্থো (স্থোনীয় -৫৮ জন ো, অন্তজমোদতক-৪৬ জন ো)  দনময়োগ এব্ং কদম্পউিোর  

দফ রঞ্জো , অব্োব্িত্র, আতযোদি ংগ্র করো ময়মছ। 
 

১০। প্রকল্প নুলভাদন এফং ংলাধনঃ   প্রকল্পভি ২৪/১১/২০১৩ তাভযলখ্ ভাননীয় ভযকল্পনা ভন্ত্রী কতৃযক ১১৮২.০০ 
রক্ষ িাকা ফযলয় নলবিয ২০১৩ লত জনু ২০১৫ মযন্ত ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভি নুলভাভদত য়। যফভতযলত 
প্রকলল্পয ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ফাস্তফায়ন ছভয়াদকার লক্টাফয ২০১৫ মযন্ত ফৃভি কযা য়। 

  

১১। প্রকল্প ভযদযনঃ  
 
১১.১। অআএভআভি ’য ভযচারক জনাফ অফরৃো অর ভাভুন কতৃযক ৩১.০৭.২০১৭ তাভযলখ্  ঢাকায ভনলকতলন ফভস্থত 

প্রকল্প কামযারয় লযজভভলন ভযদযন কযা য়। একআ ভপল এভিভফ ’য অভথযক ায়তাুষ্ঠ SASEC Road 

Connectivity-লীমক দব্দনময়োগ প্রকমল্পর ংদিষ্ট ক মকতমোগে কোজ কমরন। ভযদযনকালর ওজ-এয এ প্রকলল্পয 
ংভিে কভযকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। প্রকল্প ংভিে কভযকতযালদয লে অলরাচনা, প্রাপ্ত তথয ভফলিলণ ও PCR-এ 
প্রিত্ত তলথযয ভবভিলত প্রভতলফদনভি প্রণয়ন কযা লয়লছ।  

 
১১.২। প্রকলল্পয ভপ ভযদযনকালর প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত ভীক্ষা ভযলািযগুলরা প্রদযন কযা য়।  TA প্রকলল্প 

ংগৃীত ভপ াভগ্রী/ভারাভার SASEC Road Connectivity- লীমক চরভান প্রকমল্প ফযফায কযা লে।  
 

১২। ক্রয় কামযক্রভ ংক্রান্ত তথযঃ  
 প্রকলল্পয অওতায় এভিভফ কতৃযক একভি জাানী যাভযক ংস্থা PADECO Co. Ltd. দনময়োমগর ভাধযলভ যাভযক 

ছফা গ্রণ কযা লয়লছ। এছাড়া, ৪ভি যালকলজয অওতায় প্রকলল্পয প্রময়োজনীয় ছস্টনাযী, কভম্পউিায ও ভপ 
াভগ্রী ক্রয় কযা লয়লছ। 

 

১৩। প্রকলল্পয াভফযক গ্রগভতঃ প্রকলল্পয রৄরু লত মক্টোব্র, ২০১৫ মযন্ত ক্রভুভিত ফযয় ১০৫৯.৮৪ রক্ষ িাকা, মা 
প্রকলল্পয নুলভাভদত ফযলয়য ৮৯.৬৬%। ভভঅয নুালয প্রকলল্পয ফছযভবভিক ংলাভধত এভিভ ফযাে, থয 
ফভুক্ত ও ফযলয়য ভচে ভনম্নরূঃ      

(রক্ষ িাকায়) 
থয ফছয ংলাভধত এভিভ ফযাে ফযয় 

ছভাি িাকা প্রঃ াঃ ছভাি িাকা প্রঃাঃ 
১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ 

২০১৩-২০১৪ ৩০১.০০ ১.০০ ৩০০.০০ ৩০০.১৯ ০.১৯ ৩০০.০০ 

২০১৪-২০১৫ ২৩২.০০ ৭.০০ ২২৫.০০ ২৩২.০০ ৭.০০ ২২৫.০০ 

২০১৫-২০১৬ ৫২৭.৬৫ ০.০০ ৫২৭.৬৫ ৫২৭.৬৫ ০.০০ ৫২৭.৬৫ 

ছভািঃ ১০৬০.৬৫ ৮.০০ ১০৫২.৬৫ ১০৫৯.৮৪ ৭.১৯ ১০৫২.৬৫ 

 

 
১৪। উকাযলবাগীলদয ভতাভতঃ  



 

 প্রকলল্পয যাভয উকাযলবাগী ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয। এ কাভযগযী ায়তা প্রকলল্প স্টযাভি ভযলালিযয সুাভয 
বভফষ্যলত ওজ ’য প্রাভতষ্ঠাভনক উন্নয়লনয রলক্ষয ফযফায কযা লফ। ওজ-এয ংভিে কভযকতযাগণ যাভযলকয 
সুাভযভারা ম্পলকয আভতফাচক ভতাভত প্রদান কযলছন। 

 

১৫। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথযঃ  প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদ ভনলচ প্রদান কযা রঃ 

 

নাভ ও দফী ূণযকারীন খ্ন্িকারীন  ছমাগদালনয তাভযখ্ ফদরীয তাভযখ্ 

ভদরী কুভায গু 
ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 - ০১.১১.২০১৩ ০১.১০.২০১৫ 

* এদিদব্ োয়তোিষু্ঠ SASEC Road Connectivity-লীমক প্রকমল্পর প্রকল্প িদরচোক দমমব্ দতদন এ 

প্রকমল্পর িোদয়ত্ব িোন কমরন। 

 

১৬।   প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

 

ভযকভল্পত উলেশ্য ভজযত পরাপর 

 জ দিিপ্তমরর প্রোদতষ্ঠোদনক উন্নয়মনর জন্য 

সুিোদরল প্রিোন করো। 
 জ দিিপ্তমরর প্রোদতষ্ঠোদনক উন্নয়নকমল্প 

িরো লমক ংস্থো কতৃমক সুিোদরল োো প্রেয়ন করো  
ময়মছ। 

 ড়ক রক্ষেোমব্ক্ষে  ব্যব্স্থোিনোর দব্নময সুিোদরল 

প্রিোন করো। 
 িরিো লমক কতৃমক প্ররোিফোডি গেন  ব্োস্তব্োয়মনর 

প্রদক্রয়োর ির সুিোদরল প্রিোন করো ময়মছ। 
 ভোরমোি কমডেো দব্ময় সুিোদরল প্রিোন করো।  িরো লমক কতৃমক ভোরমোি কমডেো দব্ময় 

িোআি প্রকল্প গ্রমের জন্য সুিোদরল করো 
ময়মছ। 

 জ অিদুনকোয়মনর দভময় সুিোদরল প্রিোন করো।  জ-এর অিদুনকোয়মনর জন্য িরো লমক কতৃমক 

National Road Network Policy 

framework প্রেয়মনর দব্ময় সুিোদরল প্রিোন 
করো ময়মছ। 

 

১৭।     উলেশ্য ুলযাুভয ভজযত না লর এয কাযণঃ প্রলমাজয নয়। 

 

১৮। ভিি ংক্রান্তঃ প্রকল্পভিয ভিি ম্পন্ন লয়লছ।   

 

১৯। প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ  প্রকল্প ব্োস্তব্োয়মন প্রকোন  স্যোর ম্মখুীন মত য়দন। 

 

২০। িযমপ্রব্ক্ষেঃ 

 

২০.১। এদিদব্’র োয়তোয় ব্োস্তব্োয়নোিীন SASEC Road Connectivity Project এর োমে িোতো ংস্থো এদিদব্’র 

নুিোমন মূ্পরক দমমব্ এ কোদরগরী োয়তো প্রকল্পদি গ্রে করো য়।  এমত এদিদব্ কতৃমক Japan Grant for 

Poverty Reduction-মত প্রোপ্ত ১.৫০ দ দয়ন  োদকমন িোর নুিোন ংস্থোন করো য়। এ TA প্রকমল্পর  জন্য 

িেৃক প্রকোন PIU-এর ংস্থোন রোখো য়দন। দব্িোয় প্রকল্প িদরচোক ব্ো িেৃক জনব্ দনময়োগ করো য়দন।  SASEC 



 

Road Connectivity লীমক প্রকমল্পর প্রকল্প িদরচোমকর জনব্ দ্বোরো এ প্রকমল্পর ব্োস্তব্োয়ন কোজ ম্পন্ন করো 
য়। 

২০.২। প্রকমল্পর অতোয় িরো লমক প্রব্ো একদি িরো লমক প্রদতষ্ঠোন দনময়োমগর  োিযম  ম্পোিন করো য়। িোতো ংস্থো এদিদব্ 

জোিোনী প্রদতষ্ঠোন PADECO Co. Ltd. প্রক প্রকমল্পর িরো লমক ংস্থো দমমব্ দনময়োগ কমর এব্ং িরো লমক ব্যয় 

এদিদব্ কতৃমক রোদর প্রিোন করো ময়মছ। 

২০.৩। প্রকমল্পর অতোয় গৃীত সুিোদরল নুোমর  োড়মকর Sustainable Maintenance এর জন্য জ এদিদব্’র 
োয়তোিষু্ঠ প্রকমল্প ব্যব্স্থো গ্রে কমরমছ। িদরিলমনকোম জোনোমনো য় প্রয, এ জমন্য SASEC Road 

Connectivity প্রকমল্পর ব্যব্স্থো রোখো ময়মছ defect liability project – এর ির ড়মকর রক্ষেোপ্রব্ক্ষমের 

কোযমক্র  অর ৪ ব্ছর ংদিষ্ট দেকোিোর কতৃমক ম্পোিন করো মব্। এ ংদিষ্ট দেকোিোরমক জন্য Performance 

based Payment প্রিোন করো মব্।  

২০.৪। প্রকমল্পর  ূ উমদ্দশ্য মো জ-এর ভোরমোি কমডেো ব্যব্স্থোিনো, ড়ক রক্ষেোমব্ক্ষে কোযমক্র  িযমোমোচনো কমর  
অিদুনকীকরমের জন্য সুিোদরল োো প্রেয়ন করো। এছোড়ো , ক্রয় প্রদক্রয়ো, ড়মকর এযোমি  যোমনজম ডি , quantity 

assurance system,    োনব্ ম্পি উন্নয়মনর জন্য সুিোদরল প্রিোন করো ময়মছ। এ সুিোদরল োো নুযোয়ী 
প্রময়োজনীয় কোযমক্র   ংস্কোর একদি চ োন প্রদক্রয়ো দব্িোয় এর  ব্োস্তব্োয়ন ম্পন্ন কমর ফোফ িোয়ো  য় 

োমিক্ষ। আতঃ মিয প্রকমল্পর িরো লমমকর সুিোদরল নুযোয়ী প্রিোন প্রমকৌলী, জ কতৃমক ভোরমোি কমডেোমর 

দব্ময় করেীয় ম্পমকম প্রস্তোব্নো ংদিষ্ট  ন্ত্রেোময় প্রপ্ররে করো ময়মছ, যো  ন্ত্রেোয় িযমময় দব্মব্চনোিীন রময়মছ। 
এছোড়ো, জ-এর জনব্ কোেোম ো বৃ্দি প্রংমগ জনপ্রলোন  ন্ত্রেোয় প্রস্তোব্ প্রপ্ররে প্রদক্রয়োিীন রময়মছ ব্ম জোনোমনো 
য়। 

 

২১। অআএ আদির  তো ত/সুিোদরলঃ 

২১.১। জ দিিপ্তমরর িক্ষতো বৃ্দি  ংক্রোন্ত িরো লমমকর সুিোদরল ূ ব্োস্তব্োয়মনর  োিযম  প্রোদতষ্ঠোদনক উন্নয়মনর জন্য 

যেোযে ব্যব্স্থো গ্রে করমত িোমর; 

২১.২। প্রকমল্পর অতোয় গৃীত সুিোদরমলর অমোমক SASEC Road Connectivity প্রকমল্পর ন্যোয় প্রকল্প  োদপ্তর 
ির ন্যোন্য প্রকমল্প ংদিষ্ট দেকোিোরী প্রদতষ্ঠোনমক ড়ক রক্ষেোমব্ক্ষমের িোদয়ত্ব প্রিোমনর দব্ময় ব্যব্স্থো রোখো প্রযমত 

িোমর; 

২১.৩।  োড়মকর ভোরমোি ব্যব্স্থোিনো দব্ময় প্রকমল্পর িরো লমমকর সুিোদরল নুোমর প্রময়োজনীয় ব্যব্স্থো গ্রে করো প্রযমত 

িোমর এব্ং এ দব্ময় গৃীত ব্মমল ব্যব্স্থো নুিোমন  ংদিষ্ট  ন্ত্রেোয়/ংস্থো গ্রগদত তেযোদি অআএ আি’প্রত প্রপ্ররে 
করমব্; 

২১.৪।  োপ্ত কোদরগরী োয়তো প্রকল্প মত ব্ধ প্রকৌল  ব্োব্োদরক জ্ঞোন, Technology Transfer ভদব্ষ্যমত নুরূি 

প্রকমল্প প্রময়োমগর জন্য জ দিিপ্তর যেোযে ব্যব্স্থো গ্রে করমব্; এব্ং 

২১.৫। নুমেি ২১.১ মত ২০.৪ এর দব্ময় গৃীত ব্যব্স্থো অগো ী ২(রৃআ)  োমর  মিয অআএ আদিমক ব্দত করমত 

মব্। 



 

উেোিোড়ো-িদূেম োগোদত-তোড়োল এব্ং প্রিোড়োব্োড়ী-কো োরখন্দ-নকো ড়মক ২দি দিদ গোিমোর প্রতু এব্ং ৪দি 

প্রব্আী প্রতুর সুিোর স্ট্রোকচোর দন মোে -ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

 

১। প্রকলল্পয নাভ : উেোিোড়ো-িদূেম োগোদত-তোড়োল এব্ং প্রিোড়োব্োড়ী-কো োরখন্দ-নকো ড়মক ২দি 
দিদ গোিমোর প্রতু এব্ং ৪দি প্রব্আী প্রতুর সুিোর স্ট্রোকচোর দন মোে    

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৪। প্রকল্প এরাকা  : দরোজগঞ্জ প্রজোর উেোিোড়ো  কো োরখন্দ  উিমজো।     

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় (রক্ষ িাকায়): 
                                                                                                                   

প্রাক্কভরত ফযয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ফযয় 
(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 
ফযয় (ভূর 
প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় 
(ভূর  

ফাস্তফায়নকালরয 
%) 

ভূর ১ভ 

ংলাভধত 

ভূর ১ভ ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৪৯৩.৮৯ 

(-) 

- ৪৪০২.০০ 

(-) 

০১-০১-
২০১৩ ছথলক  
৩১-১২-
২০১৪ 

- ০১-০১-
২০১৩ ছথলক  
৩0-০৬-
২০১৬ 

- ৭৫% 

 

৬।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও দফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

 

৭।  প্রকলল্পয েভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 
 

 Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financial Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

1 2 3 4 5 6 7 

(A) Revenue Cost:        

1. Publication & Tendering  LS  2.00  2.00 

2. Soil & Laboratory Testing  LS  1.00  1.00 

(B) Capital Cost      

3. Land Acquisition Hector  1.00 61.09 1.00 61.09 

4. Earthworks:       

 (a) Earthworks on Approach 

Road 

Lac cum  1.25 312.50 1.25 312.50 

 (b) Earthworks on Widening 

of Main pavement (0.90m 

B/S)  

Lac cum 0.60 150.00 0.48 150.00 



 

 Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financial Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Construction of Flexible 

Pavement  

     

 (a) Pavement Construction in 

approach road with  surfacing 

(Width-4.60m)  

Km 1.20 131.12 1.20 131.12 

 (b) Pavement Construction in 

approach road with surfacing 

(wideth-3.70m) 

Km 1.55 92.49 1.55 92.49 

 (c) Surfacing  (Carpeting & 

Seal coat (Width 3.70m) 

Km 4.81 135.74 4.81 135.74 

 (d) Strengthening of Existing 

pavement  

Km 4.00 172.76 4.00 172.76 

 (e)  Strengthening of main 

Pavement (0.90m B/S) 510.22 

Km 7.00 274.96 7.00 274.96 

6. Construction of P.C Girder 

Bridge (2 Nos) 

M 

 

158.97 1510.22 158.97 1510.2

2 

7. Construction of Super 

Structure (4 Nos)  

M 197.00 985.00 197.00 984.23 

8. Construction of RCC Box 

Culvert  (4 Nos) 

M 12.00 90.00 12.00 90.00 

9.  Protective work       

 (a) Concrete Slope Protection  Sqm 24201.0

0 

331.07 13601.0

0 

331.07 

 (b) Geo-textile Filter Fabrics   17090.0

0 

29.57 17090.0

0 

29.57 

 (c) Guide Wall  M 344.00 30.29 344.00 30.29 

 (d) Drain M 750.00 28.88 750.00 28.88 

 e) RCC Retaining Wall  Cum 240.00 61.04 240.00 61.04 

10. Sign, Signal, Km Post etc.       

 (a)Traffic Sign  Nos 12 0.66 12 0.66 

 (b)Sign Post  Nos 16 0.39 16 0.39 

 (c) Concrete Post  Nos 201 4.99 201 4.99 

(C) Physical Contingency (1%)   1% 44.06 - - 

(D)  Price Contingency (1%)  1% 44.06 - - 

 Total=   4493.89  4402.0

0 



 

৮। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

 

ক্র: 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িূেমকোীন  খ্ন্িকারীন প্রযোগিোন  ব্িী  
১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 

1.  Md. Habibul Haque, Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi.   

- হ্োঁ 08/02/11 30/04/13 

2.  Md. Abdus Salam, Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi.   

- হ্োঁ 30/04/13 17/09/15 

3.  Md. Abu Rawshan, Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi.   

- হ্োঁ 17/09/15 30/06/16 

 

উলযাক্ত ছক মযালরাচনায় ছদখ্া মায়, অলরাচয প্রকলল্প ছভাি ৩ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন।  

প্রকল্পভি ০২ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ০৩ ফছয 

০৬ ভা। থযাৎ প্রকল্পভিয ভূর নুলভাভদত ছভয়ালদয তরুনায় ছভয়াদ ফৃভি ছলয়লছ ০১ ফছয ৬ ভা (৭৫%)। ঘন 

ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী কযা লর প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথবালফ প্রকল্প ফাস্তফায়ন, ভভনিভযং ও সুাযভবন 

ছমভন কযলত ালযন না ছতভভন প্রকলল্পয গুণগত ভানও যক্ষা কযলত ালযননা। এয পলর জনগণ মথাভলয় প্রকল্প 

ফাস্তফায়লনয সুপর লত ফভিত য়। 

৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

৯.১  গাড়ী/রান্সলািয ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/রান্সলািয ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/রান্সলািয ক্রয় কযা 

য়ভন। 

৯.২ ণয, কাময ও ছফা ক্রয়ঃ (ণয ও কাময ২০০.০০ রক্ষ িাকায উলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ িাকায উলয) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তলথযয ভফস্তাভযত নুলেদ ১১.৪ এ ফণযনা কযা লয়লছ।  

 

১০।  ংলাভধত ভিভভ ফযাে ও গ্রগভত (রক্ষ িাকায়): 

থযফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো িাকা 
ফভুভক্ত 

ফযয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাি 
 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
রক্ষযভাো 

% 

ছভাি 
 

িাকা প্রকল্প 
াাময 

ফাস্তফ 
গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১২-১৩ 884.09 884.09 - 19.67% 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

২০১৩-১৪ 2326.95 2326.95 - 51.78% 700.00 700.00 700.00 - 15.90% 

২০১৪-১৫ 1282.85 1282.85 - 28.55% 2147.00 2147.00 2147.00 - 48.77% 

২০১5-১6   - - 1555.00 1555.00 1555.00 - 35.33% 

প্র োি 4493.89 4493.89  100% 4402.00 4402.00 4402.00  100% 

 

১১।  কাজ ম্পূণয থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১২। াধাযণ মযলফক্ষণ: 



 

১২.১ প্রকলল্পয িবূভভ ও উলেশ্য:  উোাড়া-ূভণযভাগাভত-তাড়া (Z-5046) ড়ক এফং ছাড়াফাড়ী-কাভাযখ্ন্দ-নরকা 

(Z-5406) ড়ক রৃআদি তযন্ত গুরুত্বিেূম প্রজো ড়ক। উেোিোড়ো-িদূেম োগোদত-তোড়োল ড়কদি িোিুদরয়ো-ব্গুড়ো-রংিরু 

জোতীয়  োড়ক (N-5) এব্ং ব্নিোড়ো-োদিকো রু জোতীয়  োড়ক (N-507) রৃদিমক ংযুি কমরমছ। 

প্রিোড়োব্োড়ী-কো োরখন্দ-নকো ড়কদি ব্ঙ্গব্ন্ধু প্রতুর িদি  িোমড় প্রিোড়োব্োড়ী মত রৄরু ময় কো োরখন্দ উিমজো ঘমুর 

িনুরোয় জোতীয়  োড়মকর (N-405) নকো নো ক স্থোমন দ দত ময়মছ। উেোিোড়ো-িদূেম োগোড়ী-তোড়োল ড়মকর 

১৪ত  দক:দ :-এ চোংতোনোী প্রতু এব্ং প্রিোড়োব্োড়ী-কো োরখন্দ-নকো ড়মকর ১৬ত  দক:দ :-এ কোিোখোী প্রতু রৃদি 

২০০৪  ২০০৭ োমর ভয়োব্ ব্ন্যোয় িম িমড়। প্রকোন Hydraulic Structure নো েোকোয় এোকোর প্রোকজনমক 

প্রনৌকোর  োিযম  এআ রৃআদি স্থোন িোদড় দিমত য়। ন্যদিমক, উেোিোড়ো-িদূেম োগোড়ী-তোড়োল ড়মক ব্দস্থত ৪দি প্রব্আী 

প্রতুর সুিোর ষ্ট্রোকচোর ব্রদিন িমূব্ম দনদ মত য়োয় ব্তম োমন তযন্ত ঝঁুদকিেূম ব্স্থোয় অমছ। এছোড়ো ব্রীমজর এমপ্রোচ ূ 

ক্ষদতগ্রস্ত য়োয় দিজোআন িোআি-৫ নুযোয়ী এমপ্রোচ ড়ক দন মোে করো প্রময়োজন। এ প্রপ্রদক্ষমত প্রকল্পদি প্রস্তোব্ করো 

ময়মছ। 
 

উলেশ্য: প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা- উোাড়া-ূভণযভাগাতী-তাড়া এফং ছাড়াফাড়ী-কাভাযখ্ন্দ-নরকা ড়লক ২ভি 

ভভ গািযায ছতু এফং ৪ভি ছফআরী ছতুয সুায-ষ্ট্রাকচায ভনভযালণয ভাধযলভ ভনযভফভেন্ন ড়ক ছমাগালমাগ ফযফস্থা 

স্থান এফং প্রকল্প এরাকায জনগলণয অথয-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন। 

 

১২.২ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধন (ক্ষ িোকোয়): 
 

 প্র য়োিকো প্রোক্কদত ব্যয় 

 ূ ০১/১০/২০১১ লত ৩১/১২/২০১৩ মযন্ত ১৩০৬.৮৭ 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ১ভ ফায  ০১/১০/২০১১ লত ৩০/০৬/২০১৫ মযন্ত - 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ২য় ফায  ০১/১০/২০১১ লত ৩০/০৬/২০১৬ মযন্ত - 

   

১২.৩ াভফযক অভথযক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জনু, ২০১৬ মযন্ত ক্রভুভিত অভথযক গ্রগভত লয়লছ 

৪৪০২.০০ রক্ষ িাকা মা নুলভাভদত ফযয় ৪৪৯৩.৮৯ রক্ষ িাকায ৯৭.৯৫%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত 

প্রকলল্পয ১০০% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৬)।  

 
 
১২.৪ িরিত্র ংক্রোন্ত তেয: প্রকমল্পর িরিত্র ংক্রোন্ত িেূমোঙ্গতেয প্রপ্রদরত দিদঅমর ন্তমভুি করো য়দন। দিদঅর এ প্রোপ্ত 

তেযোনুযোয়ী অমোচয প্রকমল্প ০৪দি িযোমকমজর অতোয় িরিত্র অব্োনিবূ্মক দেকোিোর দনময়োগ করো য় যো দনম্নরূি:   

  

Description of procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/prop

osal Cost (in 

crore Taka) 

Tender/Bid/Proposa

l 

Date of completion  

 As per 

PP 

Contrac

t value 

Invitatio

n Date 

Contract 

signing 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Construction of 36.672 m 

55.191m, 61.76m & 42.70m 

Bridge (Super structure only) 

at 1
st
, 3

rd
, 6

th
 and 11

th
 Km 

respective of Ullapara-

13.60 11.543

6 

(Revise

d) 

July/201

4 

08/10/20

14 

06/07/20

15 

30/06/2

016 

(Time 

extensio

n 



 

Description of procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/prop

osal Cost (in 

crore Taka) 

Tender/Bid/Proposa

l 

Date of completion  

 As per 

PP 

Contrac

t value 

Invitatio

n Date 

Contract 

signing 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Purnimagati-Taras Road 

under Road Division 

Sirajganj During year 2013-

2014.  

 

approve

d) 

Construction of 92.97 m long 

PC Girder Changtarnali 

Bridge over Changtarnali 

Khal at 14
th

 Km of 

Ullahpara-Purnimagati-Taras 

Road under Road Division 

Sirajganj During year 2013-

2014. 

13.90 9.2475 Nov/201

3 

18/02/20

14 

02/05/20

15 

02/05/2

015 

Construction of 66.20 m long 

(3span×21.34m) RCC  

Girder Bridge over  

Katakhali Khal at 17
th

 Km  

(ch: 16+383) of Porabari- 

Kamarkhandha (Jamtoil)-

Nalka Road under Road 

Division Sirajganj During 

year 2013-2014. 

7.95 8.9996 

(Revise

d) 

Feb/201

4 

05/06/20

14 

05/12/20

15 

02/12/2

015 

Strengthening of existing 

pavement at different km, 

widening of main pavement, 

earth works, protective 

works and Surfacing.  

7.95 6.7574 Feb/201

4 

03/06/20

14 

03/06/20

15 

15/04/2

015 

 

১৩। প্রকল্প ভযদযনঃ গত ৩১/০৭/২০১৭ তাভযলখ্ অআএভআভি ’য কাযী ভযচারক জনাফ ছভাাম্মদ অযাপুজ্জাভান 

বূাঁআয়া কতৃযক প্রকল্পভি লযজভভন ভযদযন কযা য়। ভযদযনকালর দরোজগঞ্জ ড়ক ভফবালগয দনব্মোী  প্রলকৌরী 

উভস্থত ভছলরন। ভযদযন মযলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 
  

১৩.১ ভূদ  দিগ্রে: নুপ্র োদিত দিদিদি নুযোয়ী প্রকমল্পর অতোয় ১ প্রক্টর ভূদ  দিগ্রে ব্োব্ি ৬১.০৯ ক্ষ িোকোর 

ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর ১ প্রক্টর ভূদ  দিগ্রেিবূ্মক ৯০.০০ ক্ষ িোকো ব্যয় করো ময়মছ উমেখ অমছ। 

িদরিলমনকোম জোনো যোয়, উোাড়া-ূভণযভাগাভত-তাড়া ড়লকয ১৪-তভ ভকলরাভভিালয ফভস্থত চযোংিোনোদ প্রতু 

এব্ং ছাড়াফাড়ী-কাভাযখ্ন্দ-নরকা ড়লকয ১৭তভ ভকলরাভভিালয ফভস্থত কোিোখোী প্রতুর উভয় িোমলর এমপ্রোচ 



 

ড়ক দন মোমের মক্ষয ২দি এ এ প্রকমর িীন ১ প্রক্টর ভূদ র জন্য িোদব্কৃত ৬১.০৯ ক্ষ িোকো প্রজো প্রলোক, 

দরোজগঞ্জ ব্রোব্র স্তোন্তর করো ময়মছ এব্ং  ুিয় ভূদ র িখ িোয়ো প্রগমছ। 

      

১৩.২ প্রতু দন মোে: নুম োদিত দিদিদি নুযোয়ী উোাড়া-ূভণযভাগাভত-তাড়া ড়লক ৪ভি ছফআভর ছতু প্রভতস্থানূফযক 

৪ভি  ছতুয সুায স্ট্রাকচায ও ১ভি নতনু ছতু ভনভযাণ এফং ছাড়াফাড়ী-কাভাযখ্ন্দ-নরকা ড়লক ১ভি নতনু ছতু 

ভনভযাণ ছভাি ৬ভি ছতু ভনভযাণ ন্তমভুি দছ। প্রতু ৬দি  উোাড়া-ূভণযভাগাভত-তাড়া ড়লকয ১ভ, ৩য়, ৬ষ্ঠ,  

১১তভ ও ১৪তভ ভক:ভভ:-এ মথাক্রলভ ৩৬.৬৭২ দ : (গজোদরয়ো প্রতু),  ৫৫.১৯১ দ : (িদূেম োগোদত প্রতু), ৬১.৭৬ দ : 

(ঝিঝদিয়ো প্রতু), ৪২.৭০ দ : (কোিোির প্রতু)  ৯২.৯৭ দ িোর (চযোংিোনোদ প্রতু -নতুন দন মোে) প্রতু দন মোে এব্ং 

ছাড়াফাড়ী-কাভাযখ্ন্দ-নরকা ড়লকয ১৭তভ ভক:ভভ:-এ ৬৬.২০ ভভিায দীঘয অযভভ ছতু (কািাখ্াভর ছতু-নতুন) 

ভনভযাণ। প্রপ্রদরত দিদঅমর দিদিদির ংস্থোন নুযোয়ী ২দি নতুন (১৫৮.৯৭ দ :) এব্ং ৪দি ছফআভর ছতু প্রভতস্থান  

(১৯৭ দ :) করো ময়মছ উমেখ অমছ। িদরিলমনকোম প্রোপ্ত ৬দি প্রতুর িযমমব্ক্ষে দনম্নরুি: 

 

 (ক)  গজোদরয়ো প্রতু: এদি উোাড়া-ূভণযভাগাভত-তাড়া ড়লকয ছচআলনজ ০+৯৫০ ছত ফভস্থত। প্রকলল্পয 

অওতায় ছতুভিয সুায স্ট্রাকচায ভনভযাণ কযা লয়লছ। ছতুভিয দদঘযয ৩৬.৬৭২ ভভিায, প্রস্থ ৭.৬ ভভিায। ১-স্প্যান 

ভফভে ভফধায় ছতুলত ছকান ভয়ায ছনআ। তলফ রৃআ াল ২ভি এফািলভন্ি অলছ। ছতুভি ৪ ভি ভভ গািযালযয 

উয ভনভভযত। ছতুয কযালযজওলয় ৬.১ ভভিায, উবয় াল পুিাত-কাভ-লযাফ ছড্রলনয প্রস্থ ছদড় পুি। ছতুয উবয় 

াল ১০০ ভভিায কলয এলপ্রাচ ছযাি ভনভযাণ কযা লয়লছ। এলপ্রাচ ছযালিয উবয় াল গািয ছাস্ট ও ভজও-

ছিিিাআর ভভ ব্লক বাযা ভলভভন্িং কলয যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ ছদখ্া মায়। ভযদযনকালর  ূ প্রতুর 

দন মোেকোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ উভয় িোমল ন্তত: ৫০ দ িোর কমর খো ভরোি কমর প্রতুর তিঘময 

হ্রোিরূ্ব্ক প্রতুদি দন মোে করো ময়মছ প্রিখো যোয়। প্রতুর উভয় িোমল এমপ্রোচ ংগ্ন ড়ক ব্োমিরঁ প্রলোি তুনো ূক 

প্রব্দল (৩% এর) প্রতীয় োন ময়মছ। ড়মকর কময়কদি স্থোমন প্রিভম মডির দকনোরো প্রভমঙ্গ প্রগমছ এব্ং ড়ক ব্োঁমি প্ররআন 

কোি প্রিখো প্রগমছ। প্রতুদিমত প্রিআদডিং এর কোজ করো ম উভয় িোমল এমপ্রোচ প্ররোমির প্ররোি  োদকমং করো য়দন প্রিখো 

যোয়। কময়কদি গোিম প্রিোি প্রম িড়মত  প্রভমঙ্গ প্রযমত প্রিখো প্রগমছ। 

 

  

  

দচত্র-১, ২, ৩  ৪ (ক্লক য়োআজ): গজোদরয়ো প্রতুর গোিমোর, প্রিক লযোব্, এমপ্রোচ প্ররোি  ড়ক 

ব্োঁি 



 

(খ)  িদূেম োগোদত প্রতু: এদি উোাড়া-ূভণযভাগাভত-তাড়া ড়লকয ছচআলনজ ২+৮৯০ ছত ফভস্থত। প্রকলল্পয 

অওতায় ছতুভিয সুায স্ট্রাকচায ভনভযাণ কযা লয়লছ। ছতুভিয দদঘযয ৫৫.১৯১ ভভিায, প্রস্থ ৭.৬ ভভিায। ২-

স্প্যান ভফভে ছতুলত ১ভি ভয়ায এফং রৃআ াল ২ভি এফািলভন্ি অলছ। ছতুভি ৪ ভি ভভ গািযালযয উয 

ভনভভযত। ছতুয কযালযজওলয় ৬.১ ভভিায, উবয় াল পুিাত-কাভ-লযাফ ছড্রলনয প্রস্থ ছদড় পুি। ছতুয উবয় 

াল ১০০ ভভিায কলয এলপ্রাচ ছযাি ভনভযাণ কযা লয়লছ। এলপ্রাচ ছযালিয উবয় াল গািয ছাস্ট ও  ভভ ব্লক 

বাযা ভলভভন্িং কলয যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ ছদখ্া মায়। ভজও-ছিিিাআর ফযফায কযা য়ভন। ভযদযনকালর 

 ূ প্রতুর দন মোেকোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ প্রতুর উভয় িোমল এমপ্রোচ ংগ্ন ড়ক ব্োমিরঁ প্রলোি 

তুনো ূক প্রব্দল (৩% এর) প্রতীয় োন ময়মছ। ড়মকর কময়কদি স্থোমন প্রিভম মডির দকনোরো প্রভমঙ্গ প্রগমছ এব্ং ড়ক 

ব্োঁমি প্ররআন কোি প্রিখো প্রগমছ। রক্ষোপ্রি কোমজর ৩দি স্থোমন দদ ব্লক ধ্বম প্রযমত প্রিখো প্রগমছ। এছোড়ো  ূ প্রতুদিমত 

প্রিআদডিং এর কোজ করো ম উভয় িোমল এমপ্রোচ প্ররোমির প্ররোি  োদকমং করো য়দন প্রিখো যোয়। 

 

  

  

দচত্র-৫, ৬, ৭  ৮ (ক্লক য়োআজ): িদূেম োগোদত প্রতুর গোিমোর, প্রিক লযোব্, রক্ষোপ্রি কোজ  

ড়ক ব্োঁি 

 

(গ)  ঝিঝদিয়ো প্রতু: এদি উোাড়া-ূভণযভাগাভত-তাড়া ড়লকয ছচআলনজ ৫+৮৫৫ ছত ফভস্থত। প্রকলল্পয 

অওতায় ছতুভিয সুায স্ট্রাকচায ভনভযাণ কযা লয়লছ। ছতুভিয দদঘযয ৬১.৭৬ ভভিায, প্রস্থ ৭.৬ ভভিায। ২-স্প্যান 

ভফভে ছতুলত ১ভি ভয়ায এফং রৃআ াল ২ভি এফািলভন্ি অলছ। ছতুভি ৪ ভি ভভ গািযালযয উয ভনভভযত। 

ছতুয কযালযজওলয় ৬.১ ভভিায, উবয় াল পুিাত-কাভ-লযাফ ছড্রলনয প্রস্থ ছদড় পুি। ছতুয উবয় াল ১০০ 

ভভিায কলয এলপ্রাচ ছযাি ভনভযাণ কযা লয়লছ। এলপ্রাচ ছযালিয উবয় াল গািয ছাস্ট ও ভভ ব্লক বাযা ভলভভন্িং 

কলয যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ ছদখ্া মায়। ভজও-ছিিিাআর ফযফায কযা য়ভন। ভযদযনকালর  ূ প্রতুর 

দন মোেকোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ প্রতুর উভয় িোমলর ড়ক ব্োঁমি দিক প্রলোি, প্ররআন কোি, প্রিভম মডির 

দকনোরো ভোঙ্গো এব্ং রক্ষোপ্রি কোজ ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ প্রিখো যোয়। রক্ষোপ্রি কোমজর ২দি স্থোমন ব্ড় ফোি ততদর ময়মছ প্রিখো 



 

যোয়। এছোড়ো  ূ প্রতুদিমত প্রিআদডিং এর কোজ করো ম উভয় িোমল এমপ্রোচ প্ররোমির প্ররোি  োদকমং করো য়দন প্রিখো 

যোয়। কময়কদি গোিম প্রিোি প্রম িড়মত প্রিখো প্রগমছ। 

 

  

দচত্র-৯  ১০: ঝিঝদিয়ো প্রতুর গোিমোর  রক্ষোপ্রি কোজ 

 

 (ঘ)  কোিোির প্রতু: এদি উোাড়া-ূভণযভাগাভত-তাড়া ড়লকয ছচআলনজ ১০+৩২০ ছত ফভস্থত। প্রকলল্পয 

অওতায় ছতুভিয সুায স্ট্রাকচায ভনভযাণ কযা লয়লছ। ছতুভিয দদঘযয ৪২.৭ ভভিায, প্রস্থ ৭.৬ ভভিায। ১-স্প্যান 

ভফভে ভফধায় ছতুলত ছকান ভয়ায ছনআ। তলফ রৃআ াল ২ভি এফািলভন্ি অলছ। ছতুভি ৪ ভি ভভ গািযালযয 

উয ভনভভযত। ছতুয কযালযজওলয় ৬.১ ভভিায, উবয় াল পুিাত-কাভ-লযাফ ছড্রলনয প্রস্থ ছদড় পুি। ছতুয উবয় 

াল ১০০ ভভিায কলয এলপ্রাচ ছযাি ভনভযাণ কযা লয়লছ। এলপ্রাচ ছযালিয উবয় াল গািয ছাস্ট ও ভজও 

ছিিিাআর ভভ ব্লক বাযা ভলভভন্িং কলয যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ ছদখ্া মায়। ভযদযনকালর  ূ প্রতুর 

দন মোেকোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ উভয় িোমল ন্তত: ৫০ দ িোর কমর খো ভরোি কমর প্রতুর তিঘময 

হ্রোিবূ্মক প্রতুদি দন মোে করো ময়মছ প্রিখো যোয়। প্রতুর উভয় প্রোমন্তর এমপ্রোচ ড়ক ব্োঁি  প্রিভম প্রডি প্ররআন কোি প্রিখো 

প্রগমছ। এছোড়ো রক্ষোপ্রি কোমজ ব্ড় ফোি ততদর ময়মছ প্রিখো যোয়। প্রতুদিমত প্রিআদডিং এর কোজ করো ম উভয় িোমল 

এমপ্রোচ প্ররোমির প্ররোি  োদকমং করো য়দন প্রিখো যোয়। 

 

  

দচত্র-১১  ১২: কোিোির প্রতুর প্রিক লযোব্  রক্ষোপ্রি কোজ 

 

(ঙ) চযোংিোনোদ প্রতু: এদি উোাড়া-ূভণযভাগাভত-তাড়া ড়লকয ছচআলনজ ১৩+৪০০ ছত ফভস্থত। প্রকলল্পয 

অওতায় ছতুভি মূ্পণয নতুন ভনভযাণ কযা লয়লছ। ছতুভিয দদঘযয ৯২.৯৭ ভভিায, প্রস্থ ৯.৬ ভভিায। ৩-স্প্যান 

ভফভে ছতুলত ২ভি ভয়ায এফং রৃআ াল ২ভি এফািলভন্ি অলছ। ভধয স্প্যালনয দদঘযয ৩০.৫০ ভভিায। ছতুভি ৫-

ভি ভভ গািযালযয উয ভনভভযত। ছতুয কযালযজওলয় ৭.৩ ভভিায, উবয় াল পুিাত-কাভ-লযাফ ছড্রলনয প্রস্থ ৩ 

পুি। ছতুয উবয় াল ১০০ ভভিায কলয এলপ্রাচ ছযাি ভনভযাণ কযা লয়লছ। এলপ্রাচ ছযালিয উবয় াল গািয 



 

ছাস্ট ও ভজও-ছিিিাআর ভভ ব্লক বাযা ভলভভন্িং কলয যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ ছদখ্া মায়।  ভযদযনকালর 

 ূ প্রতুর দন মোেকোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ প্রতুর উভয় িোমলর ড়ক ব্োঁমি দিক প্রলোি,  প্ররআন কোি, 

প্রিভম মডির দকনোরো ভোঙ্গো এব্ং রক্ষোপ্রি কোজ ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ প্রিখো যোয়। প্রিভম মডির ২দি স্থোমন ব্ড় িরমনর গতম 

রক্ষোপ্রি কোমজর ৩দি স্থোমন দদ ব্লমকর দব্লো ধ্ব প্রিখো যোয়। এছোড়ো  ূ প্রতুদিমত প্রিআদডিং এর কোজ করো ম 

উভয় িোমল এমপ্রোচ প্ররোমির প্ররোি  োদকমং করো য়দন প্রিখো যোয়। 

 

  

দচত্র-১৩  ১৪: চযোংিোনোদ প্রতুর প্রিক লযোব্  এমপ্রোচ ড়ক 

 

 (চ) কোিোখোী প্রতু: এদি ছাড়াফাড়ী-কাভাযখ্ন্দ-নরকা ড়লকয ছচআলনজ ১৬+৩৮৩ ছত ফভস্থত। প্রকলল্পয 

অওতায় ছতুভি মূ্পণয নতুন ভনভযাণ কযা লয়লছ। ছতুভিয দদঘযয ৬৬.২০ ভভিায, প্রস্থ ৯.৬ ভভিায। ৩-স্প্যান 

ভফভে ছতুলত ২ভি ভয়ায এফং রৃআ াল ২ভি এফািলভন্ি অলছ। ভধয স্প্যালনয দদঘযয ২১.৩৪০ ভভিায। ছতুভি 

৫-ভি অযভভ গািযালযয উয ভনভভযত। ছতুয কযালযজওলয় ৭.৩ ভভিায, উবয় াল পুিাত-কাভ-লযাফ ছড্রলনয 

প্রস্থ ৩ পুি। ছতুয উবয় াল ১০০ ভভিায কলয এলপ্রাচ ছযাি ভনভযাণ কযা লয়লছ। এলপ্রাচ ছযালিয উবয় াল 

গািয ছাস্ট ও ভজও-ছিিিাআর ভভ ব্লক বাযা ভলভভন্িং কলয যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ ছদখ্া মায়।  

ভযদযনকালর  ূ প্রতুর দন মোেকোমজ প্রকোন ত্রুদি িদরদক্ষত য়দন। তমব্ প্রতুর উভয় িোমলর ড়ক ব্োঁমি প্ররআন কোি, 

প্রিভম মডির দকনোরো ভোঙ্গো এব্ং রক্ষোপ্রি কোজ ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ প্রিখো যোয়। এছোড়ো  ূ প্রতুদিমত প্রিআদডিং এর কোজ 

করো ম উভয় িোমল এমপ্রোচ প্ররোমির প্ররোি  োদকমং করো য়দন প্রিখো যোয়। 

 

১৩.৩ অরদদ ব্ি-কোভোিম:  নুম োদিত দিদিদি নুযোয়ী প্রকমল্পর অতোয় ৪দি কোভোিম (১২ দ :) দন মোে ব্োব্ি 

৯০.০০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর ৪দি কোভোিম (১২ দ :) দন মোে ব্োব্ি ৯০.০০ ক্ষ িোকো ব্যয় 

ময়মছ উমেখ অমছ। িদরিলমনকোম ছাড়াফাড়ী-কাভাযখ্ন্দ-নরকা ড়লকয ৩য়, ৪েম, ৬ষ্ঠ  ৭  দকমোদ িোমর ৪দি 

কোভোিম দন মোে করো ময়মছ প্রিখো যোয়। ব্ কদি কোভোমিমর স্প্যোমনর তিঘময ৩ দ িোর (৩ দ িোর×৭.৩ দ িোর×৬ 

দ িোর) িোয়ো প্রগমছ। িদরিলমনকোম কোভোিমগুমো কোযমকর প্রিখো প্রগমছ। তমব্ কোভোিমগুমোর এমপ্রোচ ংগ্ন ব্োমিরঁ 

প্রলোি তুনো ূক প্রব্দল (৩% এর) প্রতীয় োন ময়মছ।    

 

১৩.৪ ড়ক ব্োঁি  প্রফদিব্ প্রিভম ডি দন মোে: নুম োদিত দিদিদি নুযোয়ী প্রকমল্পর অতোয় এমপ্রোচ ড়মক ১.২৫ 

:ঘ:দ : এব্ং প্র আন ড়মক ০.৬০ :ঘ:দ :  োদির কোমজর ংস্থোন দছ। এছোড়ো উি  োদির কোজ দ্বোরো দনদ মত ড়ক 

ব্োমিঁ োমফমদং ১.২ দক:দ : প্রিভম ডি দন মোে, ৪.৮১ দক:দ : োমফমদং, ৪.০০ দক:দ : দব্িয োন প্রিভপ্র ডি 

 জবু্তীকরে এব্ং ৭.০০ দক:দ : প্রিভম ডি প্রলস্থকরমের ংস্থোন দছ। প্রপ্রদরত দিদঅমর ব্দেমত  ুিয় কোজ 

যেোযেভোমব্ ম্পন্ন করো ময়মছ উমেখ অমছ। িদরিলমনকোম উোাড়া-ূভণযভাগাভত-তাড়া ড়লকয ১ভ, ৩য়, ৬ষ্ঠ,  



 

১১তভ ও ১৪তভ ভক:ভভ:-এ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভযত ৫ভি ছতুয এলপ্রাচ ছযালি এফং ছাড়াফাড়ী-কাভাযখ্ন্দ-

নরকা ড়লকয ১ভ লত ৭  এব্ং ১১ত   ১২ত   দকমোদ িোমর ব্দেমত কোজ ূ করো ময়মছ প্রিখো যোয়। 

িদরিলমনকোম উভয় ড়মকর প্রব্ল কময়কদি স্থোমন ড়ক ব্োমিরঁ ঢোম প্ররআন কোি   োদি ক্ষয় মত প্রিখো প্রগমছ। 

ছাড়াফাড়ী-কাভাযখ্ন্দ-নরকা ড়লকয ৪থয দকমোদ িোপ্রর প্রিভম মডির িরুুত্ব িরীক্ষো কমর প্রব্আজ িোআি-২ ১৫০ দ :দ : 

এব্ং কোমিমদিং ৪৭ দ :দ : িোয়ো প্রগমছ। দিদিদিমত প্রিত্ত দিজোআমন প্রব্আজ িোআি-২ ১৫০ দ :দ : এব্ং কোমিমদিং ৫২ 

দ :দ : উমেখ অমছ। িদরিলমনকোম প্রিভম মডির প্রকোেো প্রকোেো অনদিউমলন, িিমো  দকনোরো ভোঙ্গো প্রিখো 

প্রগমছ।   

 

 ১৩.৫ দরমিআদনং য়ো: ব্রীমজর এমপ্রোচ প্ররোি রক্ষোর জন্য ড়ক ব্োমিরঁ দনমচ ২৪০ দ িোর দরমিআদনং য়ো দন মোে করো 

ময়মছ। 

 

১৩.৬ গোআি য়ো/প্রেন: বৃ্দষ্টর িোদন িোরে এব্ং ড়ক ব্োঁি রক্ষোর জন্য প্রকমল্পর অতোয় ব্রীমজর এমপ্রোচ প্ররোমি ৩৪৪ 

দ িোর গোআি য়ো এব্ং ৭৫০ দ িোর প্রেন দন মোমের ংস্থোন দছ। িদরিলমনকোম গোআি য়ো/প্রেন দন মোে করো ময়মছ 

প্রিখো যোয়। তমব্ মনক স্থোমন গোআি য়ো/প্রেন প্রভমঙ্গ িড়মত প্রিখো প্রগমছ।   

     

  ১৩.৭  োআন,  দগন্যো, দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট  গোিম প্রিোিঃ োআন,  দগন্যো  দকঃদ  প্রিোষ্ট: প্রিখো যোয়দন। তমব্ প্রতুগুমোর 

উভয় প্রোমন্ত এমপ্রোচ প্ররোমির উভয় িোমল গোিম প্রিোি প্রিখো প্রগমছ। 

 

১৪।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা- উোাড়া-

ূভণযভাগাতী-তাড়া এফং ছাড়াফাড়ী-

কাভাযখ্ন্দ-নরকা ড়লক ২ভি ভভ গািযায 

ছতু এফং ৪ভি ছফআরী ছতুয সুায-ষ্ট্রাকচায 

ভনভযালণয ভাধযলভ ভনযভফভেন্ন ড়ক 

ছমাগালমাগ ফযফস্থা স্থান।  

প্রকলল্পয অওতায় উোাড়া-ূভণযভাগাতী-তাড়া এফং ছাড়াফাড়ী-

কাভাযখ্ন্দ-নরকা ড়লক ২ভি ভভ গািযায ছতু এফং ৪ভি ছফআরী ছতুয 

সুায-ষ্ট্রাকচায ভনভযাণ এফং অনুলাংভগক ছবৌত কাজ ম্পন্ন কযায় 

ভনযভফভেন্ন ড়ক ছমাগালমাগ ফযফস্থা স্থাভত লয়লছ। পলর প্রকলল্পয উলেশ্য 

ভজযত লয়লছ। তলফ ভনভভযত ড়মকর ংখয স্থোমন প্ররআন কোি, 

অনদিউমলন, িি প্রো দৃষ্ট, প্রিভম মডির দকনোরো প্রভমঙ্গ যোয়ো  রক্ষোপ্রি 

কোজ ক্ষদতগ্রস্থ য়োয় ড়মকর স্থোদয়ত্ব রক্ষোর জন্য প্র রো মতর প্রময়োজন মব্। 
 
 

১৫। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ। তলফ ভনভভযত ড়মকর ংখয স্থোমন 

প্ররআন কোি, অনদিউমলন, িি প্রো দৃষ্ট, প্রিভম মডির দকনোরো প্রভমঙ্গ যোয়ো  রক্ষোপ্রি কোজ ক্ষদতগ্রস্থ য়োয় 

ড়মকর ঐ ংমলর স্থোদয়ত্ব রক্ষোর জন্য প্র রো মতর প্রময়োজন মব্।  

 

১৬।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন থয ফযাে ও ভয় ফৃভি ফযভতত উলেখ্লমাগয ন্য ছকান ভস্া 

ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

 



 

১৭। যাজস্ব খ্ালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খ্ালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

 

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয মযালরাচনায় ছদখ্া মায় প্রকল্পভিয ছকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কতৃযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয ূলফয প্রকল্পভিয External 

Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

১৯।  ভতাভত/সুাভযঃ 

  

১৯.১ প্রকল্পভি ০২ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ০৩ ফছয ০৬ 

ভা। থযাৎ িাআভ ওবায যান লয়লছ ৭৫%।  ভিভভ ’য রক্ষযভাোয ভফযীলত এভিভলত থয ফযালেয স্বল্পতায 

কাযলণ এভনভি লয়লছ। এভভিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত Basket 

নুযোয়ী প্রকল্প গ্রে করমব্ এব্ং দিদিদির অমোমক ব্রোদ্দ দনদিত করমব্ (নু: ১০); 

১৯.২ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৩ (ভতন) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয 

ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনিভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত 

ওয়ায াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়ভি গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয  

ভদব্ষ্যমত গৃীতব্য প্রকমল্প প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোীন  ময়র জন্য একজন প্রকল্প িদরচোক দনময়োমগর  প্রলয়াজনীয় 

উলদযাগ গ্রণ কযলফ (নু:৮); 
 
১৯.৩ গজাভযয়া ও কািাধয ছতুয উভয় িোমল ন্তত: ৫০ দ িোর কমর খো ভরোি কমর প্রতুর তিঘময হ্রোিবূ্মক প্রতু ২দি 

দন মোে করোর দব্ময়  ন্ত্রেোয় ব্যোখযো প্রিোন করমব্ (নু: ১৩.২);। 

১৯.৪  প্রকমল্পর িীন দনদ মত ৬দি প্রতুর  মিয ৫দি প্রতুর (িদূেম োগোদত, ঝিঝদিয়ো, কোিোির, চযোংিোনোদ কািাখ্াভর) 

যক্ষাপ্রদ কাজ ক্ষভতগ্রস্থ ছদখ্া ছগলছ। উক্ত ক্ষভতগ্রস্থ কোজ ূ দ্রুত প্র রো ত করমত মব্ (নু: ১৩.২); 

১৯.৫   প্রকমল্পর িীন দনদ মত ফ কভি ছতুয এলপ্রাচ ড়ক ফাাঁধ ও ছপভিফর ছবলভলন্ি অনভিউলরন, প্ররআন কোি, 

প্রিভম মডির দকনোরো ভোঙ্গো প্রভৃদত ত্রুদি প্রিখো প্রগমছ। উক্ত ক্ষভতগ্রস্থ কোজ ূ দ্রুত প্র রো ত করমত মব্ (নু: ১৩.২ ও 

১৩.৪); 

১৯.৬ প্রকমল্পর অতোয় দনদ মত মনক স্থোমন গোআি য়ো/প্রেন প্রভমঙ্গ িড়মত প্রিখো প্রগমছ। এগুমো দচদিতিবূ্মক প্র রো ত 

করমত মব্ (নু: ১৩.৬); 

১৯.৭ ড়ক দনরোিত্তোর স্বোমেম প্রময়োজনীয় ংখযক োআন, দগন্যো, দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট  গোিম প্রিোি স্থোিমনর উমিযোগ দনমত মব্ 

(নু: ১৩.৭) 

১৯.৮ ভাপ্ত প্রকল্পভিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৮); এফং 

১৯.৯ নুলেদ ১৯.১ লত ১৯.৮ এয ভফললয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধয অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 



 

যায়ুযা-নযভংদী-ভদনগি ড়ক উন্নয়ন  

-ীলযক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভরূযায়ন প্রভতলফদন 
 

১। প্রকলল্পয নাভ : যায়ুযা-নযভংদী-ভদনগি ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

২। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৪। প্রকল্প এরাকা  : নরদংিী ির প্রেমক নরদংিী প্রজোর রোয়িরুো উিমজো। 

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় :  
                                                                                                                  
    (রক্ষ িাকায়) 

প্রাক্কভরত ফযয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত 
ফযয় (প্রঃ 
াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

দতক্রোন্ত ফযয় 
(ভূর প্রাক্কভরত 
ফযলয়য %) 

দতক্রোন্ত ভয় 
(ভূর  

ফাস্তফায়নকালরয 
%) 

ভূর ১ভ 

ংলাভধত 

ভূর ১ভ ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৩১৭.৬১ 

(-) 

৯১৪৪.৪৭ 

(-) 

৯১৪৪.০

০ 

০১-০৭-২০১০ 
ছথলক  

৩০-০৬-২০১৩ 

০১-০৭-২০১০ 
ছথলক 

 ৩০-০৬-২০১৬ 

০১-০৭-২০১০ 
ছথলক  

৩০-০৬-২০১৬ 

৮২৬.৩৯ 

(৯.০০%) 

৩ ব্ছর  
(১০০%) 

   

প্রনোি: ব্যয় বৃ্দদ্দ ব্যদতমরমক ব্োস্তব্োয়ন প্র য়োি ৩০-০৬-২০১৬ িযমন্ত দতন িফোয় বৃ্দি করো য়। এছোড়ো  ূ নুম োদিত ব্যময়র 

তুনোয় প্রকতৃ ব্যয় ৮২৬.৩৯ ক্ষ িোকো (৯%) প্রব্লী য়।  

 

৬। প্রকলল্পয িবূভভ ও উলেশ্য:  

৬.১ িবূভভ: নযভংদী যায়ুযা উিমজোর মঙ্গ িমরর রোদর প্রকোন ড়ক প্রযোগোমযোগ নো েোকোয় এ উিমজোর 

জনগেমক ঢোকো-দমি  োড়মক ব্দস্থত ব্োজরচো ময় ৪২ দকঃদ ঃ রোস্তো িোদড় দিময় িমর প্রিৌছঁোমত য়। ৪২ দকঃদ ঃ 

এর িদরব্মতম  োত্র ১৯.০০ দকঃদ ঃ ড়ক িে ব্যব্োর কমর রোয়িরুো উিমজোর  োনু যোমত প্রজো িমর প্রিৌছঁোমত 

িোমর প্র জন্য অমোচয প্রকল্পদি গ্রে করো ময়মছ। প্রকল্পদি ৮৩১৭.৬১ ক্ষ িোকো ব্যময় জুোআ ২০১০ মত জুন 

২০১৩ প্র য়োমি ব্োস্তব্োয়মনর জন্য নুম োিন করো য়।  

 

৬.২ উলেশ্য:  প্রকলল্পয ভূর উলেশ্য লরা- 

 যায়ুযা উলজরায ভানুললয মাতায়াত ফযয় ও ভয় হ্রাকযণ এ উলজরায লে ছজরা ছি ছকায়ািযালযয 

যাভয ছমাগালমাগ স্থান।  
  

৭। প্রকলল্পয ভূর কাজ: 
 ড়ক এভফযাংকলভন্ি এ ভাভিয কাজ (প্রলস্তকরে ও উঁচকুরে)-৯.৯৮ ঃঘঃদ ঃ  

 নতুন দন মোে-১৭.২০ ভকঃভভঃ 

 ভজফুতীকযণ এফং প্রস্তকযণ-১.০০ ভকঃভভঃ 

 োমফমদং (কালযভিং এফং ভর ছকাি)-১৮.২০ ভকঃভভঃ 

 অরদদ ভনভযাণ /ভভ গািযায ব্রীজ-২৮১.৮০ ভভঃ 



 

 অরদদ ফি কোভোিম দন মোে-৫৪.৫০ ভভঃ 

 ছড্রআন/ক্র ছড্রআন ভনভযাণ-৪৬৭৬.০০ ভভঃ 

 যক্ষাপ্রদ কাজঃ 

 ভজও ছিিিাআর ভভ ব্লক-৩৬২৩৮.৬৭ ভভঃ 

 ছিা ওয়ার-৩০০০.০০ ভভঃ 

 অরদদ িযোোোআদিং-২৬৫০.০০ ভভঃ 

 

৮।  ভভঅয নুালয প্রকলল্পয েভবভিক ফাস্তফায়ন: 
(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

151.  Suvery, Design, Drawing 

& soil invitation. 

L.S L.S 18.82 L.S 18.82 

152.  Earth Work on Road 

Embankment  (Widening 

& Raising) 

L.cum 9.98 L.cum 1676.92 9.98 L.cum 1676.45 

153.  New Construction 

Strengthening & 

Widening 

Surfacing (Carpeting & 

Seal coat) 

 

k.m 

 

k.m 

 

k.m 

17.20k.m 

 

1.00k.m 

18.20k.m 

1653.76 

 

    54.85 

674.47 

17.20k.m 

 

1.00k.m 

18.20k.m 

1653.76 

 

    54.85 

674.47 

154.  Construction RCC / PC 

Girder Bridge (5 Nos) 

meter 281.80m 3419.04 281.80m 3419.04 

155.  Construction of  RCC 

Box Culvert (17 Nos) 

meter 54.50m 585.41 54.50m 585.41 

156.  Construction of  

Drain/Cross Drain 

meter 4676.00m 103.40 4676.00m 103.40 

157.  Protective Work: 

CC Block with Geo-

textile 

Toe wall 

RCC Palisading 

 

meter 

meter 

meter 

 

36238.67m 

3000.00m 

2650.00m 

 

545.17 

89.59 

150.31 

 

36238.67m 

3000.00m 

2650.00m 

 

545.17 

89.59 

150.31 

158.  Sing-Signal, Km post & 

Road Marking 

L.S L.S 46.04 L.S 46.04 

159.  Maintenance during 

construction  

L.S L.S 100.00 L.S 100.00 

160.  General & Site facilities L.S L.S 6.69 L.S 6.69 

161.   Utility shifting (Gas, 

Telephone, Electricity) 

L.S L.S 20.00 L.S 20.00 

 Total =   9144.47  9144.00 
 



 

৯। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

ক্রভভক 
নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভযকার 

িেূমকোীন  খ্ন্িকারীন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

75.  তরুন তিন প্রিয়োন - হ্োঁ ১১/০১/২০১০-১৭/০১/২০১০ 

76.  প্র োঃ ফায়ভজদ - হ্োঁ ১৭/০১/২০১০-২১/০১/২০১০ 

77.  ছভাঃ ছাযাপ উভেন ভভয়া - হ্োঁ ২১/০১/২০১০-০৯/০২/২০১০ 

78.  ছভাঃ াাফুভেন  - হ্োঁ ০৯/০২/২০১০-০২/০২/২০১১ 

79.  ছভাঃ অফরৃর কেুছ - হ্োঁ ০২/০২/২০১১-১০/০১/২০১২ 

80.  ছভাঃ ভভপজরু আরাভ  হ্োঁ ১২/০১/২০১২-৩০/০১/২০১৩ 

81.  ছভাঃ াভফফুর ক  হ্োঁ ২৬/০২/২০১৩-০৯/০৭/২০১৪ 

82.  ছভাঃ অপতাফ ছালন খ্ান  হ্োঁ ০৯/০৭/২০১৪-২৪/১২/২০১৫ 

83.  অফরৃ ারাভ  হ্োঁ ২৪/১২/২০১৫-ভাভপ্ত মযন্ত 

  
  

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযাভদঃ 

 ণয, কাময ও ছফা ক্রয়ঃ (ণয ও কাময এফং ছফা ২০০.০০ রক্ষ িাকায উলয) প্রকলল্পয নুলভাভদত অযভিভভ 

নুমায়ী ভূর ূতয কাজ ১৪ দি যালকলজয ভাধযলভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ভছর। ভভঅয এ  উলেভখ্ত তথযানুমায়ী ১৪ দি 

িযোমকমজর অতোয় িতূম কোজ ম্পোিন করো ময়মছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথয ভনম্নরু: 

 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -প্রোক্কদত ব্যয় 

-কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
-প্রিত্ত দব্ 

-িরিত্র অব্োমনর 

তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

   ন্তব্য 

িযোমকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

New pavement work at 1
st
 and 2

nd
 

k.m 
৩৩২.৯৭ 

৩৩১.৩৯ 

৩৩১.৩৯ 

 

-০২/০৫/২০১০ 

-০৮/১১/২০১০ 

-০৮/০৩/২০১১ 

-২৭/০৫/২০১৪ 

কোজ  োপ্ত 

িযোমকজ নং-২ 

 New pavement work at 3
rd

 and 4
th

 

(p) k.m 
২৭৬.২১ 

২৭৪.৬৩ 
২৭৪.৬৩ 

-০২/০৫/২০১০ 

-০৮/১১/২০১০ 

-০৮/০৩/২০১১ 

-১০/০৬/২০১৫ 

কোজ  োপ্ত 

িযোমকজ নং-৩ 

 New pavement work at 4
th

(p) and 

5
th

 k.m 
৩১৩.৭৯ 

৩১১.৯৭ 
৩১১.৯৭ 

-০২/০৫/২০১০ 

-০৮/১১/২০১০ 

-০৮/০৩/২০১১ 

-২৬/০৬/২০১৪ 

কোজ  োপ্ত 

িযোমকজ নং-৪ 



 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -প্রোক্কদত ব্যয় 

-কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
-প্রিত্ত দব্ 

-িরিত্র অব্োমনর 

তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

   ন্তব্য 

 New pavement work at  6
th

 and 7
th

  

k.m 
৩১৬.৩৮ 

৩১৫.০১ 
৩১৫.০১ 

 

-০২/০৫/২০১০ 

-০৮/১১/২০১০ 

-০৮/০৩/২০১১ 

 

কোজ  োপ্ত 

িযোমকজ নং-৫ 

 New pavement work at 7
th

 and 8
th

  

k.m 
৩১৩.৫৩ 

৩১২.০৭ 
৩১৫.০১ 

 

-২৩/০৫/২০১০ 

-০৬/০২/২০১১ 

-০৬/০৬/২০১১ 

-২১/০৬/২০১৪ 
 

 

িযোমকজ নং-৬ 

 New pavement work at 9
th

 and  

10
th

(p) k.m 
৩৯১.৯৪ 

৩৭০.২০ 
৩৭০.২০ 

-২৩/০৫/২০১০ 

-০৬/০২/২০১১ 

-০৬/০৬/২০১১ 

-২৫/০৪/২০১৪ 

 

িযোমকজ নং-৭ 

 New pavement work at 10
th

(p) and 

11
th

 k.m 
৩১৮.৩১ 

৩১৬.৫৩ 
৩১৬.৫৩ 

-২৩/০৫/২০১০ 

-০৬/০২/২০১১ 

-০৬/০৬/২০১১ 

-২১/০৬/২০১৪ 

 

িযোমকজ নং-৮ 

 Construction of 25.10 m P.C Girder 

Bridge at 11
th

 k.m 
২৯৩.৮২ 

২৯২.৫২ 
২৯২.৫২ 

-১৯/১২/২০১০ 

-১৭/০৪/২০১১ 

-১৬/০৪/২০১২ 

-২০/১২/২০১৪ 

 

িযোমকজ নং-৯ 

 Construction of 25.10 m P.C Girder 

Bridge at 12
th

 k.m 
২৯৯.১৮ 

২৮৪.১৪ 
২৮৪.১৪ 

১৯/১২/২০১০ 

-২৭/০৪/২০১১ 

-২৬/০৪/২০১২ 

-২০/০৪/২০১২ 

 

িযোমকজ নং-১০ 

 Construction of 21.34 m P.C Girder 

Bridge at 4
th

 k.m 
২৫১.৫৬ 

২৪৯.৭৯ 
২৪৯.৭৯ 

-১৯/১২/২০১০ 

-২৫/০৮/২০১১ 

-২৪/০৮/২০১২ 

-২৮/১২/২০১৪ 

 

িযোমকজ নং-১১ 

 Construction of 71.60 m P.C and 

RCC Girder Bridge at 11
th

 k.m 
১৩৮২.৯২ 

১৩৮১.৩৬ 
১৩৮১.৩৬ 

-২৯/০৬/২০১১ 

-১৩/১১/২০১১ 

-১২/০২/২০১৩ 

-২০/০৬/২০১৫ 

 

িযোমকজ নং-১২ 



 

নং িযোমকজ/কোমজর নো  -প্রোক্কদত ব্যয় 

-কোযমোমিলকৃত 

 ূয 
-প্রিত্ত দব্ 

-িরিত্র অব্োমনর 

তোদরখ 

-চদুির তোদরখ 

-চদুি নুযোয়ী কোজ 

 োদপ্তর তোদরখ  

-প্রকৃত  োদপ্তর তোদরখ  

   ন্তব্য 

 Construction of 138.666 m P.C and 

RCC Girder Bridge at 11
th

 k.m 
- 

১৮৭২.৩০ 
১৮৭২.৩০ 

-২৮/০৬/২০১১ 

-১৯/০৩/২০১২ 

-১৯/০৩/২০১৪ 

-২৭/০৬/২০১৫ 

 

িযোমকজ নং-১৩ 

 Construction of Flexible pavement 

and RCC Box culvert at 11+000 to 

17+000 

১৩৭২.০০ 

১৭১৮.৪৮ 
১৭১৮.৪৮ 

-১৮/০৬/২০১৪ 

-০৪/১২/২০১৪ 

-২৮/০৭/২০১৫ 

-২৩/০৬/২০১৬ 

 

িযোমকজ নং-১৪ 

 New pavement work at 18
th

 and  

19
th

(p) k.m 
৪৫৯.৪৮ 

৪৫৯.৩৬ 
৪৫৯.৩৬ 

-০৪/০১/২০১৬ 

-২৮/০৩/২০১৬ 

-২৬/০৬/২০১৬ 

-২৫/০৬/২০১৬ 

 

 

১১।  ভভঅয এ উলেভখ্ত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

                                                                                    (রক্ষ িাকায়) 

থযফছয ভিভভ/অযভিভভ  এভিভ/অযএভিভ ফযাে িাকা ফভুভক্ত ফযয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০-১১ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১১-১২ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১২-১৩ ২৪০০.০০ ২৪০০.০০ ২৪০০.০০ ২৪০০.০০ 

২০১৩-১৪ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১৪-১৫ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ 

২০১৫-১৬ ২৬৪৪.০০ ২৬৪৪.০০ ২৬৪৪.০০ ২৬৪৪.০০ 

ছভাি= ৯১৪৪.০০ ৯১৪৪.০০ ৯১৪৪.০০ ৯১৪৪.০০ 
   
১২।  কাজ ম্পূণয থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১৩। াধাযণ মযলফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকলল্পয নুলভাদন, ছভয়াদ ফৃভি ও ংলাধনঃ 

(ক্ষ িোকোয়) 

 প্র য়োিকো প্রোক্কদত ব্যয় 

 ূ ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১২ ৮৫২৩.৫৩ 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ১ভ ফায ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৩ - 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ২য় ফায ০১/০৭/২০১০ লত  ৩০/০৬/২০১৪ - 



 

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ৩য় ফায ০১/০৭/২০১০ লত  ৩০/০৬/২০১৫  

ফযয় ফৃভি ফযভতলযলক ছভয়াদ ফৃভি ৪য় ফায ০১/০৭/২০১০ লত  ৩০/০৬/২০১৬  
 
   

১৩.২ াভফযক গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জনু, ২০১৬ মযন্ত ক্রভুভিত অভথযক গ্রগভত লয়লছ ৯১৪৪.০০ রক্ষ িাকা 

মা নুলভাভদত ফযয় ৯১৪৪.৪৭ রক্ষ িাকায ৯৯.৯৯% এফং ফাস্তফ গ্রগভত ১০০%।  
    
১৪। প্রকল্প ভযদযনঃ গত ২৪/০৪/২০১৭ তাভযলখ্ অআএভআভি ’য কাযী ভযচারক জনাফ জয়নার ছভাো কতৃযক 

প্রকল্পভি লযজভভন ভযদযন কযা য়। ভযদযনকালর ড়ক ভফবালগয কভযকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদযন 

মযলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

১৪.১ ালবয, ভিজাআন, ড্রআং এফং ভাভি যীক্ষা : অযদিদিদিমত ালবয, ভিজাআন, ড্রআং এফং ভাভি যীক্ষা ফাফদ ১৮.৮২  

ক্ষ িোকো ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর এ প্রিত্ত তেয  মত ালবয, ভিজাআন, ড্রআং এফং ভাভি যীক্ষা খ্ালত উক্ত থয 

ফযয় লয়লছ। 

১৪.২     ভাভিয কালজয ভাধযলভ ড়লকয আভফযাংকলভন্ি প্রলস্তকরে ও উঁচকুরে: অযভিভভলত ১৬৭৬.৯২ রক্ষ িাকা ফযলয় 

৯.৯৮ রঃ ঘঃ ভভঃ ভাভিয কালজয ভাধযলভ ড়লকয আভফযাংকলভন্ি প্রলস্তকরে ও উঁচকুরছণয ংস্থোন রোখো য়। প্রিত্ত 

দিদঅর নুযোয়ী ১৬৭৬.৪৫ রক্ষ িাকা ফযলয় ৯.৯৮ রঃ ঘঃ ভভঃ ভাভিয কাজ কযা লয়লছ। 

১৪.৩ নতুন ড়ক দন মোে:  অযদিদিদিমত ১৭.২০ ভকঃভভঃ নতুন ড়ক দন মোমের জন্য ১৬৫৩.৭৬ ক্ষ িোকো ংস্থোন রোখো 

য়। দিদঅর এ প্রিত্ত তেয  মত ১৭.২০ ভকঃভভঃ নতুন ড়ক দন মোে ব্োব্ি উক্ত থয ফযয় কযা লয়লছ। 

ভযদযনকালর ছদখ্া মায়, ছযর রাআলনয এরাআনলভন্ি ফযাফয নতনু ছিবলভন্ি ভনভযাণ কযা লয়লছ। তলফ প্রব্ল দকছু 

স্থোমন প্রিভম মডির কোমিমদিং উমে প্রগমছ এব্ং ড়মকর মনক স্থোমন িযমোপ্ত লফি প্রোল্ডোর িোয়ো যোয়দন। অমরো প্রিখো 

যোয় প্রয, ক িমক্ষ রৃদি স্থোমন ড়মকর ির ব্োংোমিল প্ররময়র স্থোিনো রময়মছ, ফম উি স্থোন রৃদিমত ড়মকর প্রস্থ 

যেোযে  োমির (৫.৫দ িোর) প্রচময় ক  রময়মছ। এমত যোন চোচম প্রয ন দব্ঘ্ন ঘিমছ প্রত দন রৃঘমিনো ঘিোর অলংকো 

রময়মছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচত্র-১ ২: প্রর োআন ব্রোব্র ড়মকর এোআনম ডি  দনদ মত ড়ক 

 

 

 

 

 

 

 

দচত্র-৩: ড়মকর ির প্রময়র স্থোিনো দচত্র-৪: দনদ মত নতুন  ড়ক 



 

১৪.৪ ভজফুতীকযণ এফং প্রস্তকযণ : অযদিদিদিমত ৫৪.৮৫ ক্ষ িোকো ব্যময় ১.০০ দকঃদ ঃ যাস্তা ভজফুতীকযণ এফং 

প্রস্তকযলণয জন্য ভনধযাভযত ভছর দন মোমের ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর এ প্রিত্ত তেয  মত ৫৪.৮৫ ক্ষ িোকো ব্যময় 

১.০০ দকঃদ ঃ যাস্তা ভজফুতীকযণ এফং প্রস্তকযলণয কাজ ম্পন্ন লয়লছ। িদরিলমনকোম প্রিখো যোয়, ড়মকর 

প্রচআমনজ ০+০০০দকঃ মত ১+০০০দকঃদ ঃ িযমন্ত েমোৎ ১.০০দকঃদ  দব্িয োন ড়মকর দব্দভন্ন স্থোমন ড়ক  re-

profiling  re-construct করো ময়মছ। তমব্ ড়মকর প্রব্ল দকছু স্থোমন প্ররআন কোি ততরী ময়মছ।  

 

১৪.৫ োমফমদং (কালযভিং এফং ভর ছকাি) : নুম োদিত অযদিদিদি নুযোয়ী ৬৭৪.৪৭ ক্ষ িোকো ব্যময় ১৮.২০ দকঃদ ঃ 

ড়ক কালযভিং এফং ভর ছকাি দিময় োমফমদং এর জন্য দনিমোদরত। দিদঅর প্র োতোমব্ক  ৬৭৪.৪৭ ক্ষ িোকো ব্যময় 

১৮.২০ দকঃদ ঃ ড়ক কালযভিং এফং ভর ছকাি দিময় োমফমদং করো ময়মছ। িদরিলমমন প্রিখো যোয়,  িমুরো ড়মকর 

দিকোংল স্থোমন োমফম ক্ষত রময়প্রছ। তমব্ দকছু স্থোমন দব্মল কমর ড়মকর ১ , ২য়, ৬ষ্ঠ  ৭  দকঃদ ঃ এর মনক 

স্থোমন কোমিমদিং ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ। দকছু স্থোমন উমে যোয়ো কোমিমমি দেিম ডি করো ময়মছ। দনব্মোী প্রমকৌলী ব্দত কমরন 

প্রয, এক স্থোমন কোমিমদিং কোজ ২০১২ মত ২০১৪ োএ  মিয  োপ্ত গময়মছ। এ জন্য এ ক স্থোমন কোমিমি 

ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ। প্রচআমনজ ৪+১00 দকঃদ ঃ এ কোমিমি খমুড় োমফম প্রকোমমর িরুুত্ব 50 দ ঃদ ঃ িোয়ো প্রগমছ যো 

দিদিদি’র ংস্থোনকৃত িরুুমত্বর নুরূি।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

১৪.৬  অরদদ ভনভযাণ /ভভ গািযায ব্রীজ : নুম োদিত অযদিদিদি নুযোয়ী ৩৪১৯.০৪ ক্ষ িোকো ব্যময় ২৮১.৮০ দ িোর 

(৫দি) অরদদ /ভভ গািযায ব্রীজ  দন মোমের জন্য দনিমোদরত। দিদঅর প্র োতোমব্ক ৩৪১৯.০৪  ক্ষ িোকো ব্যময় 

২৮১.৮০ দ িোর অরদদ /ভভ গািযায ব্রীজ  দন মোে করো ময়মছ। িদরিলমনকোম জোনো যোয়, ড়মকর প্রচআমনজ 

৩+৮২০ দকঃদ ঃ, ১০+৬০০ দকঃদ ঃ, ১১+৪০০দকঃদ ঃ, ১৫+৭৫০ দকঃদ ঃ এব্ং ১৪+৬৮০দকঃদ ঃ এ যেোক্রম  ২১.৩৪ 

দ ঃ, ২৫.১০দ ঃ, ২৫.১০দ ঃ, ৭১.৬০দ ঃ এব্ং ১৩৮.৬৬ দ ঃ তিমঘমযর ৫দি অরদদ/দিদ গোিমোর নমতু দন মোে করো 

ময়মছ। তমব্ কময়কদি প্রতু রং করো য়দন ব্ম প্রতুর প্রৌন্দযম নুিোব্ন করো যোয় নো। এছোড়ো ৪েম দকঃদ ঃ এ দনদ মত 

প্রতুর ংমযোগ ড়মকর রক্ষোপ্রি কোজ ব্যোিকভোমব্ ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ যো ব্োভুদতম দজ প্রিিিোআ ব্যোগ দিময় রক্ষো করো 

মে । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

১৪.৭ অরদদ ব্ি কোভোিম দন মোে: নুম োদিত অযদিদিদি নুযোয়ী ৫৮৫.৪১ ক্ষ িোকো ব্যময় ৫৪.৫০ দ িোর (১৭দি) 

অরদদ ব্ি কোভোিম দন মোমের জন্য দনিমোদরত। দিদঅর প্র োতোমব্ক ৫৮৫.৪১ ক্ষ িোকো ব্যময় ৫৪.৫০ দ িোর (১৭দি) 

অরদদ ব্ি কোভোিম দন মোে করো ময়মছ। িদরিলমনকোম জোনো যোয়, ড়মকর ৩য়, ৪েম, ৫  (২দি), ৬ষ্ঠ, ৭  (২দি), 

৮ , ৯  (২দি), ১২ত , ১৩ত , ১৬ত , ১৭ত  (২দি), ১৮ত  (২দি) দকঃদ  এ  ১.৫ দ ঃ মত ১১.৪০ দ ঃ তিমঘমযর 

প্র োি ১৭দি অরদদব্ি কোভোিম দন মোে করো ময়মছ। িদরিলমনকোম প্রিখো যোয়, ড়মকর দব্দভন্ন স্থোমন দব্দভন্ন তিমঘমর 

অরদদ ব্ি কোভোিম দন মোে করো ময়মছ। জোনো যোয়, এ কোভোিম ূ ২০১৩ মত জুন ২০১৬ এর  মিয দনদ মত 

ময়মছ। কময়কদি কোভোমিমর উআং য়ো মত  োদি মড় প্রগমছ এব্ং দকছু গোআি প্রিোি প্রভমঙ্গ প্রগমছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

১৪.8 ছড্রন /ক্র ছড্রন ভনভযাণ : নুম োদিত অযদিদিদি নুযোয়ী ১০৩.৪০ ক্ষ িোকো ব্যময় ৪৬৭৬.০০ দ ঃ ছড্রন /ক্র ছড্রন 

দন মোমের জন্য দনিমোদরত। দিদঅর প্র োতোমব্ক ১০৩.৪০ ক্ষ িোকো ব্যময় ৪৬৭৬.০০ দ ঃ ছড্রন /ক্র ছড্রন দন মোে করো 

য়দন। িদরিলমমন প্রিখো যোয়, ড়মকর দব্দভন্ন ংমল দব্মল কমর ব্োজোর  ব্রীমজর ংমযোগ ড়মক প্রেন/ক্র প্রেন দন মোে 

করো ময়মছ। 

১৪.৯ রক্ষোপ্রি কোজ: নুম োদিত অযদিদিদিমত ১৫০.৩১ ক্ষ িোকো ব্যময় ২৬৫০.০০ দ িোর অরদদ িযোোোআদিং দিময় 

রক্ষোপ্রি কোজ, ৫৪৫.১৭ রক্ষ িাকা ফযলয় ৩৬২৩৮.৬৭ ভভিায ভজও ছিিিাআর ভভ ব্লক  এব্ং ৮৯.৫৯ ক্ষ িোকো 

ব্যময় ৩০০০.০০ দ িোর ছিা য়ো দন মোমের  ংস্থোন রোখো য়। প্রকমল্পর দিদঅর প্র োতোমব্ক ১৫০.৩১ ক্ষ িোকো ব্যময় 

২৬৫০.০০ দ িোর িযোোোআদিং দিময় রক্ষোপ্রি কোজ করো ময়মছ। এছাড়া ৫৪৫.১৭ রক্ষ িাকা ফযলয় ৩৬২৩৮.৬৭ 

ভভিায ভজও ছিিিাআর ভভ ব্লক  এব্ং ৮৯.৫৯ ক্ষ িোকো ব্যময় ৩০০০.০০ দ িোর ছিা য়ো ভনভযালণয কাজ ভাপ্ত 

লয়লছ। িদরিলমমন ড়মকর দব্দভন্ন প্রচআমনমজ দব্মল কমর ব্রীজ/কোভোমিমর ংমযোগ ড়মক দি কনদক্রপ্রির ঢোোআ 

দিময় রক্ষোপ্রি কোজ করো ময়মছ। িকুুর  খো ব্রোব্র অরদদ িযোোোআদিং কোজ করো ময়মছ। কময়কদি স্থোমন 

ব্রীমজর দনমচ প্রিো-য়ো দন মোে করো ময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

১৪.১০  োআন দগন্যো, দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট এফং ছযাি ভাভকযং : নুম োদিত অযদিদিদিমত ৪৬.০৪ ক্ষ িোকো ফযলয়  োআন 

দগন্যো, দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট এফং ছযাি ভাভকযং  ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর প্র োতোমব্ক ৪৬.০৪ ক্ষ িোকো ফযলয়  োআন 

দগন্যো, দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট এফং ছযাি ভাভকযং এয কাজ ম্পন্ন লয়লছ। ভযদযনকালর, ড়কফযাী ছকান াআন 

ভগন্যার ছদখ্া মায়ভন। 

   



 

১৪.১১ দন মোেকোীন রক্ষেোমব্ক্ষে:  নুম োদিত অযদিদিদিমত দন মোেকোীন রক্ষেোমব্ক্ষে ব্োব্ি ১০০.০০ ক্ষ িোকোর ংস্থোন 

রোখো য়। দিদঅর এর তেযোনুযোয়ী দন মোেকোীন রক্ষেোমব্ক্ষে ব্োব্ি ১০০.০০ ক্ষ িাকা ফযয় কযা লয়লছ। 

১৪.১২ াধাযণ এফং াআি সুভফধা:  নুম োদিত অযদিদিদিমত াধাযণ এফং াআি সুভফধা ব্োব্ি ৬.৬৯ ক্ষ িোকোর ংস্থোন 

রোখো য়। দিদঅর এর তেযোনুযোয়ী াধাযণ এফং াআি সুভফধা ব্োব্ি ৬.৬৯ ক্ষ িাকা ফযয় কযা লয়লছ। 

১৪.১৩ আউদিদদি স্থোনোন্তর (গযা, ছিভরলপান এফং ভফরৃযৎ) : নুম োদিত অযদিদিদিমত ২০.০০ ক্ষ িোকো ব্যময় আউদিদদি 

স্থোনোন্তমরর ংস্থোন রোখো য়। দিদঅর প্র োতোমব্ক আউদিদদি স্থোনোন্তর ব্োব্ি মূ্পণয থয ফযয় লয়লছ।  

 

১৫।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

যায়ুযা উলজরায ভানুললয মাতায়াত ফযয় ও ভয় 

হ্রাকযণ এ উলজরায লে ছজরা ছি ছকায়ািযালযয 

যাভয ছমাগালমাগ স্থান।  

যায়ুযা উলজরায ভানুললয মাতায়াত ফযয় ও ভয় 

হ্রাকযণ এ উলজরায লে ছজরা ছি ছকায়ািযালযয 

যাভয ছমাগালমাগ স্থাভত লয়লছ। 
 
 

১৬। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যাজস্ব খ্ালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খ্ালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয মযালরাচনায় ছদখ্া মায় প্রকল্পভিয ছকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন।  

 

১৯।  মযলফক্ষণ: 

১৯.১ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৬ ফছলয ৯ (নয়) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন লয়লছ (নু: ৯); 

১৯.২ ক িমক্ষ রৃদি স্থোমন ড়মকর ির ব্োংোমিল প্ররময়র স্থোিনো েোকোয় স্থোন রৃদিমত ড়মকর প্রস্থ যেোযে  োমির 

(৫.৫দ িোর) প্রচময় ক  রময়মছ। এমত যোন চোচম প্রয ন দব্ঘ্ন ঘিমছ প্রত দন রৃঘমিনো ঘিোর অলংকো রময়প্রছ (নু: 

১৪.৩); 

১৯.৩ ১৮ পুি চওড়া ড়লকয রৃআ াল ৩ পুি কলয পি ছাল্ডায থাকায কথা থাকলরও ভকছ ুস্থালন তা াওয়া মায়ভন 

(নু: ১৪.৩); 

১৯.৪ ড়মকর প্রব্ল দকছু স্থোমন প্ররআন কোি ততরী ময়মছ (নু: ১৪.৪); 

১৯.৫ ড়লকয ভধকাং স্থালন কালযভিং বার অলছ। তলফ ড়লকয ১ , ২য়, ৬ষ্ঠ  ৭  দকঃদ ঃ এর মনক স্থোমন কোমিমদিং 

ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ। দকছু স্থোমন উমে যোয়ো কোমিমমি দেিম ডি করো ময়মছ (নু: ১৪.৫); 

১৯.৬ ড়মকর ৪েম দকঃদ ঃ এ দনদ মত প্রতুর ংমযোগ ড়মকর রক্ষোপ্রি কোজ ব্যোিকভোমব্ ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ যো ব্োভুদতম দজ 

প্রিিিোআ ব্যোগ দিময় রক্ষো করো মে । এ স্থোমন এ ব্যোংম ডি এর উচ্চতো মনক প্রব্লী। তোআ এর স্থোয়ী রক্ষোপ্রি কোজ 

করো নো ম এ ব্যোংম ডি দিদকময় রোখো যোমব্ নো (নু: ১৪.৬); 

১৯.৭  কময়কদি কোভোমিমর উআং য়ো মত  োদি মড় প্রগমছ এব্ং দকছু গোআি প্রিোি প্রভমঙ্গ প্রগমছ (নু: ১৪.৭); 

১৯.৮ নুলভাভদত ভিভভলত ৪৬.০৪ ক্ষ িোকো ফযলয়  োআন দগন্যো, দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট এফং ছযাি ভাভকযং ংস্থোন রোখো য়। 

দিদঅর  মত উি েম ব্যয় ময়মছ। দকন্ত ড়কফযাী ছকান াআন, ভগন্যার, ভকঃভভঃ ছাস্ট স্থান কযা য়ভন 

এফং ছযাি ভাভকযও কযা য়ভন (নু: ১৪.৭); এফং 



 

১৯.৯ ভাপ্ত প্রকল্পভিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ভন (নু: ১৮)। 

 
 
২০।  ভতাভত/সুাভযঃ 

২০.১ প্রকল্পভি ফাস্তফায়লন ৬ ফছলয ৯ (নয়) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক 

ফদলরয ছপ্রভক্ষলত মনক প্রক্ষমত্র প্রকল্প ফাস্তফায়ন ত্বযাভিত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় 

ভফলয়ভি গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয  ভদব্ষ্যমত গৃীতব্য প্রকমল্প প্রকল্প ব্োস্তব্োয়নকোীন  ময়র জন্য একজন 

প্রকল্প িদরচোক দনময়োমগর  প্রলয়াজনীয় উলদযাগ গ্রণ কযলফ (নু: ৯); 
 
২০.২ ড়লক মান চরাচর ভনভফযি কযলত এফং রৃঘযিনা এড়ালত  ছম রৃদি স্থোমন ড়মকর ির ব্োংোমিল প্ররময়র স্থোিনো 

রময়মছ িোরমের ব্যব্স্থো গ্রে করমত মব্ (নু: ১৪.৩); 

২০.৩ ১৮ পুি চওড়া ড়লকয ছম কর স্থালন ৩ পুি পি ছাল্ডায ছনআ তা ভচভিত কলয পি ছাল্ডায ভনভযালণয ফযফস্থা 

গ্রণ কযলত লফ (নু: ১৪.৩); 

২০.৪ ড়মকর প্রয ক স্থোমন প্ররআন কোি ততরী ময়প্রছ তা ভচভিত কলয ছভযাভলতয ফযফস্থা গ্রণ কযলত লফ (নু: ১৪.৪); 

২০.৫ ড়লকয ১ , ২য়, ৬ষ্ঠ  ৭  দকঃদ ঃ এর প্রয ক স্থোমন কোমিমদিং ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ তোমত নতুন কমর ভোরম করোর 

ব্যব্স্থো গ্রে করমত মব্ (নু: ১৪.৫); 

২০.৬ ড়মকর ৪েম দকঃদ ঃ এ দনদ মত প্রতুর ংমযোগ ড়মকর ব্যোিকভোমব্ ক্ষদতগ্রস্ত রক্ষোপ্রি কোজ স্থোয়ীভোমব্  রক্ষোর ব্যব্স্থো 

গ্রে করমত মব্ (নু: ১৪.৬); 

২০.৭  প্রয ক কোভোমিমর উআং য়ো মত  োদি মড় প্রগমছ এব্ং প্রয ক গোআি প্রিোি প্রভমঙ্গ প্রগমছ তো দ্রুত প্র রো মতর  

ব্যব্স্থো গ্রে করমত মব্ (নু: ১৪.৭); 

২০.৮ নুলভাভদত ভিভভলত োআন দগন্যো, দকঃদ ঃ প্রিোষ্ট এফং ছযাি ভাভকযং এয জন্য ংস্থানকৃত থয ফযয় কযা লত্বও 

তা ভনভযাণ না কযায ভফলয়ভি ভন্ত্রণারয় মযালয় কভভভি গিলনয ভাধযলভ যীক্ষা কলয ছদখ্লত লফ (নু: ১৪.৭);  

২০.৯ ভাপ্ত প্রকল্পভিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৮); এফং 

২০.১০ নুলেদ ২০.১ লত ২০.৯ এয ভফললয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধয অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 


