
 

ড়ক রযফন  সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগগয অতায়  

২০১৩-১৪ থ থ ফছগয এরডরভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয ভল্যায়ন প্ররতগফদগনয  

য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ রবরিক ায-ংগে 

 

ক্রঃনং ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগগয 

নাভ 

সভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ ভর ভয়  ব্যগয়য তুরনায় 

রফরনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কারযগরয 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

সজরডরএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয়  

ব্যয় উবয়আ 

রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

রতক্রান্ত 

তকযা ায 

(%) ফ থরনম্ন 

গফ থাচ্চ 

ব্যয় 

রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় রতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থ রনম্ন-

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ ড়ক 

রযফন  

ভাড়ক 

রফবাগ  

২৬টি  ২৬টি - - ১২টি ১৩টি ৪০০% 

- 

৩৩% 

০.০০ 

টি 

১৪৬% 

- 

০.৫৯% 

 

১।   ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা:  ২৬টি  

২।   ভাপ্তকৃত প্রকগেয প্রকৃত ব্যয়  সভয়াদকার : 

৩। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয়  সভয়াদ বৃরিয কাযণ : ভূরভ রধগ্রণ ব্যয় বৃরি , রডজাআন রযফতথন, গঙ্গয হ্রা বৃরি , দযত্র চূড়ান্তকযগণ 

দীঘ থ ভয় ব্যয়, সযট ররডউর রযফতথন  ফযাগেয স্বেতা।   

৪।   ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয সেগত্র প্রধান প্রধান ভস্যা  সুারয: 

 ভস্যা  সুারয 

৪.১   মথামথ ভীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রণ ও ব্যয় প্রাক্করন 

কযা।  

৪.১ প্রকল্প গ্রণকালর ম যাপ্ত ভীক্ষা ও ফাস্তফভবভিক ব্যয় প্রাক্করনপূফ যক 

প্রকল্প প্রস্তাফ প্রণয়ন কযলত লফ। 

৪.২ ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন ও পূণ যকারীন 

প্রকল্প ভযচারক না থাকা। 

৪.২ প্রভতটি প্রকলল্পয ভফযীলত একজন পূণ যকারীন প্রকল্প ভযচারক 

ভনলয়াগ কযলত লফ এফং প্রকল্প ভাপ্ত না ওয়া ম যন্ত মথাম্ভফ 

প্রকল্প ভযচারকলক ফদরী কযা মালফনা। প্রলয়াজলন ছছাট ছছাট 

প্রকলল্পয ছক্ষলে ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী/তত্ত্বাফধায়ক 

প্রলকৌরীয ভযফলতয ভনফ যাী প্রলকৌরী দভম যাদায কভ যকতযালক 

প্রকল্প ভযচারক ভললফ ভনলয়াগ প্রদান কযা ছমলত ালয।  

৪.৩ প্রকল্পভবভিক ক্রয় কাম যক্রভ/ঠিকাদায ভনলয়াগ 

প্রভক্রয়া ম্পন্ন না কলয অভথ যক ফছযভবভিক ছছাট 

ছছাট প্যালকলজ ঠিকাদায ভনলয়াগ কযায প্রফনতা ।  

৪.৩ প্রকল্প নুলভাদলনয নভধক ৬ ভালয ভলে প্রকলল্পয ভফযীলত 

মথাম্ভফ কর ঠিকাদায ভনলয়াগ/ক্রয় কাম যক্রভ ম্পন্ন কযলত 

লফ। 

৪.৪ ভূভভ ভধগ্রলণ জটিরতা। ৪.৪ ভূরভ রধগ্রণ প্ররক্রয়া ত্বযারিতকযগণয রগেে ভন্ত্রণারয় কর্তথক 

ভূরভ রধগ্রগণয প্ররতটি ম থাগয় মথামথ ভরন টরযং এফং সজরা 

প্রাগকয াগথ ভিয় রনরিত কযগত গফ। 

৪.৫ নুগভারদত রডরর’য তুরনায় রধক ভয়  

ব্যগয় প্রকে ভাপ্ত কযা  

৪.৫ নুগভারদত রডরর’য কভ থ রযকেনা নুমায়ী এরডর ফযাে 

এফং কাম থাগদ প্রদান কযগত গফ।  

 



 

‘‘ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন (যাজাী ছজান)’’ ীল যক প্রকলল্পয  

ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন। 
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১।  প্রকগেয নাভ : ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন (যাজাী ছজান) 

২। প্রকলল্পয ফস্থান : ভযাজগঞ্জ, াফনা, নালটায, নওগাঁ, যাজাী ও নফাফগঞ্জ ছজরা 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয। 

৪।   প্রাভনক ভন্ত্রণারয় : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়। 

৫।   প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

 

   (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন কালরয (%) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল  

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২৪৯৮.০৪ - ১৬৬১৭.০৭ জানুয়াভয, ২০০৯ 

লত  

ভডলম্বয, ২০১১  

- জানুয়াভয, ২০০৯ 

লত  

জুন ২০১৪ 

- ২ ফছয ৬ ভা 

৮৩.৩৩% 

 

৬।  প্রভেণঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

 

৭। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয এয ভবভিলত):            

(রক্ষ টাকায়) 

ক্র: নং লঙ্গয নাভ একক ফ যলল ংলাভধত ভডভভ 

নুমায়ী রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। বৃক্ষলযান ভকঃভভঃ ৮১.০০০ ৪৮.৬০ ৪.৬৬৫৬ ২.৮০ 

২।  ভাটিয কাজ  - - - - - 

ক. ড়ক ফাঁলধয ভাটিয কাজ রঃঘঃভভঃ ৪.৫৯৯ ৬৮৯.৮৫ ২.০১১১২ ৩০১.৫৭ 

খ. ড়ক ফাঁধ প্রস্ত ও উঁচুকযণ রঃঘঃভভঃ ১৫.৮৫৪৭৩ ২৩৭৮.২১ ১১.৪০৭৬৭ ১৭১০.৯৪ 

৩। নতুন ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যাণ 

(ালপযভং/কাল যটিং)  

ভকঃভভঃ     

ক.  নতুন ভনভ যাণ   ভকঃভভঃ ১১৯.৯৬৭৬ ৫১৫৮.৬১ ৯৩.৯৩৪৬৩ ৪০৩৯.১৭ 

খ.  পুনঃ রনভ থাণ ভকঃভভঃ ৭.০৯৯৪ ২১৯.২৩ ৫.০১৮৫৬ ১৫৪.৯৮ 

গ.  ভজবুরতকযণ ভকঃভভঃ ৬৪.৫১০৯ ১৩৫৪.৭৩ ৫৬.৫৫৬৭ ১১৮৭.৭৩ 

ঘ.  প্রস্থকযণ   ভকঃভভঃ ৩৪.৪৬৮১ ৭৫৮.৩০ ৩১.৯৭২৬১ ৭০৩.৪০ 

ঙ.  াগপথরং (কাগ থটিং/ররগকাট)  ভকঃভভঃ ৩২১.১৩৮৩ ৫৯৪১.০৬ ২৯৮.১৭৬৯১ ৫৫১৫.৯৪ 



 

ক্র: নং লঙ্গয নাভ একক ফ যলল ংলাভধত ভডভভ 

নুমায়ী রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪।  অযরর ব্রীজ রনভ থাণ  (৭টি)  রভটায ১৯৭.৫০০ ১৫৮০.০০ ১৮১.৯৭৬৫ ১৪৫৫.৮০ 

৫।  অযরর কারবাট থ রনভ থাণ (৪৮টি)  রভটায ২০৫.৫৪০ ১০২৭.৭০ ১২০.৮৫৭৫২ ৬০৪.৩৩ 

৬।  যোপ্রদ কাজ       

ক. অযভভ ছেট প্যারাাআভডং                                                                                                                                                                                                                               ভভটায ৪২৪৫.৭৫ ১৬৯.৮৩ ২৯৪১.৪৫৫৬ ১১৭.৬৫ 

খ কনভক্রট ছলা ছপ্রালটকন  ফগ যভভটায ৯৩৬৪২.৯৮ ৯৬৭.৩৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ৭২৯৮৫.৩৩৮৬ ৭৫৩.৯২ 

৭। াআন, ভগন্যার, ভকঃভভঃ ছাষ্ট ছথাক সথাক ৭৫.১৬ সথাক ১০.১৯ 

৮।  রনভ থাণকারীন যেণাগফেণ সথাক সথাক ৮৪.১৫ সথাক ৫৮.৬৫ 

 উ সভাট (ভরধন ব্যয়)   ২০৪৫২.৭৬ - ১৬৬১৭.০৭ 

৯। ভপভজকযার কভন্টনলজভন্প (২%) -  ৪০৯.০৬ - - 

১০।  প্রাআ কভন্টনলজভন্প (৮%) -  ১৬৩৬.২২ - - 

সভাট = ২২৪৯৮.০৪  ১৬৬১৭.০৭ 

 

 

৮। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ প্রকল্পটি ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয ভাঠ ম যালয়য ভনজস্ব জনফর দ্বাযা ফাস্তফাভয়ত লয়লছ।  

প্রকে রযচারক ংক্রান্ত তথ্য রনম্নরূঃ 

ক্রঃ নঃ কভ যকতযায নাভ, দফী  

পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

একাভধক 

প্রকলল্পয দাভয়লে 

ভনলয়াভজত? 

ছভয়াদকার 

ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫  

১। Md. Khurshed Alam 

Addl. Chief Engineer RHD 

Rajshahi Zone Rajshahi 

খন্ডকারীন যাঁ 

২৩-১২-২০০৮ ১১-০৬-২০০৯ 

২। Kazi Golam Mustafa 

Addl. Chief Engineer RHD 

Rajshahi Zone Rajshahi 

খন্ডকারীন যাঁ 

১১-০৬-২০০৯ ১৩-০৯-২০০৯ 

৩।  Ali Ahmed Choudhury 

Addl. Chief Engineer RHD 

Rajshahi Zone Rajshahi 

খন্ডকারীন যাঁ 

১৩-০৯-২০০৯ ১০-০২-২০১০ 

৪।  Md. Abdul Gaffar 

Addl. Chief Engineer RHD 

Rajshahi Zone Rajshahi 

খন্ডকারীন যাঁ 

১০-০২-২০১০ ০৯-০৯-২০১০ 

৫।  Md. Mofizul Islam 

Addl. Chief Engineer RHD 

Rajshahi Zone Rajshahi 

খন্ডকারীন যাঁ 

০৯-০৯-২০১০ ০৩-১০-২০১০ 

৬।  Md. Abdul halim Miah 

Addl. Chief Engineer RHD 

Rajshahi Zone Rajshahi 

খন্ডকারীন যাঁ 

০৩-১০-২০১০ ০৮-০২-২০১১ 

৭। Md. Habibul Haque 

Addl. Chief Engineer RHD 

Rajshahi Zone Rajshahi 

খন্ডকারীন যাঁ 

০৮-০২-২০১১ ৩০-০৪-২০১৩ 

৮। Md. Abdus Salam 

Addl. Chief Engineer RHD 

Rajshahi Zone Rajshahi 

খন্ডকারীন যাঁ 

৩০-০৪-২০১৩ ৩০-০৬-২০১৪ 

 



 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ৮ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ে ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয ছভয়াদ ১ 

ফছলযযও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয  সেগত্র ৩ ফছয ছভয়ালদ ২২৪৯৮.০৪ রক্ষ টাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন কযা লরও 

প্রকলল্পয প্রকৃত ব্যয় লয়লছ ১৬৬১৭.০৭ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন ভয়  ছরলগলছ ৫ ফছয ৬ ভা। থ যাৎ ব্যয় বৃভি না সগর 

ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ৮৩.৩৩%। এ ভয় প্রকলল্পয ভাে ৮০% ফাস্তফ কাজ ম্পন্ন কলয প্রকল্পটি ভাপ্ত কযা লয়লছ। পলর 

প্রকলল্পয তবাগ ঈলেশ্য ভজযত য়ভন এফং মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয 

ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ প্রকলল্পয কাজ মথামথবালফ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না ভফধায় প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত 

লয়লছ। 

 

৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

৯.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

 

৯.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) প্রকলল্পয 

নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ছবৌলগাভরক ফস্থান ও কালজয ধয ন ভফলফচনায় ২৯টি ড়লকয ভর পূতয কাজ ৫৩টি ছছাট 

ছছাট প্যালকলজয ভােলভ ২০৪৫২.৭০ রক্ষ টাকায় ক্রলয়য ংস্থান ভছর। তগফ ফাস্তগফ HOPE এয নুগভাদনক্রগভ প্যাগকজ 

ংখ্যা রযফতীত সযগখ রধকাং প্যাগকজগক সছাট সছাট রগট রফবক্ত কযা গয়গছ। এ রলক্ষয প্ররতটি দযত্র ২টি 

ফাংরা, ১টি আংগযজী, ড়ক  জনথ রধদপ্তগযয রনজস্ব গয়ফ াআট  প্রগমাজে সেগত্র ররটিআউ এয গয়ফ াআগট 

প্রকা কযা য়। দযত্র উন্ুক্তকযণ করভটিগত ভল্যায়ন করভটি গত ১জন দস্য ন্তভূ থক্ত কযা গয়গছ। ক্রয়কাযী প্ররতষ্ঠান 

গত ৬০ রদন ভয় রদগয় দযত্র গ্রণ কযা গয়গছ। দযত্র ভল্যায়ন করভটিয দস্য ংখ্যা রছর ৭ জন। তন্গে ংস্থা 

ফরভূ থত দস্য রছর ৩ (রতন) জন। ভল্যায়ন করভটিয অফায়ক রছগরন নুগভাদনকাযী কর্তথগেয উয রবরি কগয 

ংরিষ্ট ড়ক রফবাগ/াসকথগরয রনফ থাী/তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী। দযত্র সখারায য ৭ রদগনয ভগে দযত্র ভল্যায়ন কযা 

য়। তত্ত্বাফধায়ক/রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, যাজাী সজান কর্তথক ফকটি দযত্র নুগভাদন কযা য়। এ ছক্ষলে দযে 

ঈন্ুক্তকযলণয ভদন লত প্রস্তাফ নুলভাদন ম যন্ত ভয় ছরলগলছ ফ যভনম্ন ৭৩ ভদন ও লফ যাচ্চ ১৪৯ ভদন (প্রস্তালফয বফধতায 

গ্রণলমাগ্য ছভয়াদ ৬০ লত ১২০ ভদন)। এছাড়া ঠিকাদালযয দুফ যর াযপযম্যালন্পয কাযলণ ১০% জভযভানা অলযাপূফ যক 

কলয়কটি চুভক্ত ফাভতর কযা লয়লছ। তলফ ছম ভফলয়গুলরা ভফলফচনায় ভনলয় প্যালকজ বাঙ্গা লয়লছ ছ ভফলয়গুলরা ভডভভ 

প্রণয়লনয ভয় ভফলফচনায় ছনয়ায ভফলয়টি ভন্ত্রণারয়/ংস্থালক ভনভিত কযলত লফ। প্রধান প্রধান দযে ংক্রান্ত তথ্য 

ভনম্নরু: 

 

Desorption of procurement 

(Goods/works/consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/ 

Proposal Cost (In 

lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As 

per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation 

Data 

Contract 

Signing/L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Flexible pavement at 15+700 to 17+075km. 

of Atraisingra Road (Naogaon Division) 

 

 2.72 

(Pakage-02) 

2010-2011 25-08-2011 30-06-2013 28-06-13 

2 Flexible pavement  at 7+000 to 11+000km. 

of Atrai-Singra Road (Naogaon Divsion)  

 2.30 

(Lot 01/01) 

2009-2010 24-11-2009 24-03-2010 24-03-10 

3 Widening, Strengthening and Surfacing of 

Existing Pavement at 47th (p), 48th , 49th (p), 

50th (p) 51st (p), 61st (p) and 62nd  (p) Km of 

Patnitala-Sapahar-Porsha-Rahonpur Road 

(Naogaon Division) 

 2.69 2009-2010 02-08-2010 30-11-2010 25-11-10 

4 Strengthening and Surfacing of Existing 

Pavement at 37th (P), 38th (p), 44th (p), 45th 

(p), 46th (p), 53rd (p), 54th (p) & 60th (p) km 

of Patnitala-Shapahar-Porsha-Rahonpur 

Road.  (Naogaon Division) 

 

 2.22 

(Lot 01/05) 

2009-2010 24-11-2009 23-04-2010 15-04-10 



 

Desorption of procurement 

(Goods/works/consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/ 

Proposal Cost (In 

lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As 

per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation 

Data 

Contract 

Signing/L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

5  Widening, Strengthening and Surfacing of 

Existing Pavement  at 36th (p), 37th (p) 40th 

(P), 41st (p), 42nd (p), 46th (p), 47th (p) & 53 

rd (p) km of Patnitala-Sapahar-Porsha-

Rahonpur Road (Naogaon Division) 

 3.06 

(Pakage-03) 

2010-2011 25-08-2011 16-04-2013 14-04-13 

6  Widening/Raising Strengthening, 

Carpeting & Seal Coat at 7th (p) to 12 (p), 

17th (p) to 19th (p), 20th to 24th (p), 28th (p) 

to 32nd, 46th to 48th km of  B-J-P-M Tanore 

Road (Rajshahi Division) 

 4.47 

(Lot 02) 

2010-2011 29-05-2011 25-12-2011 18-12-12 

7 Strengthening Carpeting & Seal Coat at 

12th (p), to 15th (p), 21st (p) to 24th km of 

Bagshare-Bagdhani-Bidhrampur-

Habbishnagar-Palashbari- Gunigram road   

Rajshahi Division) 

 2.07 

(Lot 01) 

2010-2011 26-05-2011 23-10-2011 12-10-11 

8  Construction of 42.68 meter long P.C 

Girder Bridge at 26th km of Baliaghata-

Jouban-Pakrey-Moundumala-Pakerhat-

Tanore Road 

Rajshahi Division) 

 4.62 2009-2010 21-04-2010 13-10-2011 20-08-11 

9  Flexible Pavement at 16th (p), 17th (p), 18th 

(p), 33rd (p), 34th (p) km & Surfacing work 

existing base coarse at 23th (p), 26th (p) km, 

Protective work at 10th (p), 11th (p), 33th 

(p), 34th (p) km of Kaligonj-Naldangarhat-

Sarkutiabazar Road,  

 2.21 2010-2011 19-01-2011 30-06-2013 28-05-13 

10 Construction of 24.40 meter long Pre-

Stressed Concrete girder bridge at 21st km 

(p) of Ahamedpur-Baraigram-Gurudaspur 

Road,  (Natore Division) 

 2.09 2010-2011 19-01-2011 19-01-2012 19-01-12 

11 Improvement of Kaligonj (Sherkol)- 

Naldangarhat-Sarkutiabazar Road,  

(Nataore Divsion)  

 3.76 2009-2010 29-12-2009 27-06-2010 21-06-10 

12  Improvement of Signra-Gurudaspur-

Chatmohore Road.  (Nataore Divsion) 

 2.30 

(Lot 01/01) 

2009-2010 10-12-2009 08-06-2010 18-05-10 

  

১০।  ফছয ভবভিক ভডভভ রক্ষযভাো,  অযএভডভ ফযাে, ফভৄভক্ত ও ব্যয় (ভভঅয এয ভবভিলত): 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৮-২০০৯ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ২.২২% ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ২.২২% 

২০০৯-২০১০ ৫৩২৫.০০ ৫৩২৫.০০ - ২৩.৬৭% ৫৩২৫.০০ ৫৩২৫.০০ ৫৩২৫.০০ - ২৩.৬৭% 

২০১০-২০১১ ৩৩০০.০০ ৩৩০০.০০ - ১৪.৬৭% ৩৩০০.০০ ৩৩০০.০০ ৩৩০০.০০ - ১৪.৬৭% 

২০১১-২০১২ ৯০০.০০ ৯০০.০০ - ৪.০০% ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ - ২.০০% 

২০১২-২০১৩ ৬৫১৮.৩৭ ৬৫১৮.৩৭ - ৩০.৯৭% ৬৯৬৮.৩৭ ৬৯৬৮.৩৭ ৬৯৬৮.৩৭ - ৩০.৯৭% 

২০১৩-২০১৪ ৭৩.৭০ ৭৩.৭০ - ০.৩৩% ৭৩.৭০ ৭৩.৭০ ৭৩.৭০ - ০.৩৩% 

সভাট= ১৭০৬৭.০৭ ১৭০৬৭.০৭ - ৭৫.৮৬% ১৬৬১৭.০৭ ১৬৬১৭.০৭ ১৬৬১৭.০৭ - ৭৩.৮৬% 



 

১১। কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ এটি একটি অভলেরা প্রকল্প। কর্তয সেয ভিান্তক্রগভ জুন ২০১৪ এযয প্রকলল্পয ছভয়াদ বৃভি 

না কযা, থ য ফযালেয স্বল্পতা, তযভধক ভনভণ ভকংফা ঈচ্চদলযয কাযলণ ফাযংফায দযে ফাভতরপূফ যক পুনঃদযে অফালন ভয় 

ছক্ষন এফং  কলয়কটি প্যালকলজ ঠিকাদালযয দূফ যর াযপযম্যান্প মথা ভারাভার ও মন্ত্রাভত যফযাল ব্যথ যতা, কভ ফাত্মফ 

গ্রগভত ও গুণগতভান যোয় ব্যথ যতা প্রভৃভত কাযলণ দযে ফাভতর কযায় ভকছু ভকছু ংলগ কাজ ভাপ্ত যলয় ছগলছ।  

 

১২। াধাযণ ম যলফক্ষণঃ   

১২.১ টভূভভ ও ঈলেশ্য:  ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয কর্তযক ৫৪৯৫.৯১ ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত ব্যয় ম্বভরত ৯টি গুচ্ছ প্রকল্প ফাভল যক 

ঈন্নয়ন কভ যসূভচয অওতায় ফাস্তফাভয়ত  সয় অভছর। াযা ছদব্যাী ভফস্তৃত এ কর প্রকলল্প ংখ্য ঈ-প্রকল্প  ন্তর্ভ যক্ত থাকায় 

এগুলরায ফাস্তফায়ন, ভযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন কযা ম্ভফ ভচ্ছর না। এ পরশ্রুভতলত ভাননীয় প্রধান ঈলদষ্টায বাভতলে 

১৬/০৮/২০০৭ তাভযলখ নুভিত বায় ড়ক রযফন  সতু ভন্ত্রণারলয়য অওতায় ফা স্তফায়নাধীন গুচ্ছ প্রকল্পগুলরা ফশ্যআ 

জুন/২০০৮ এ ভাপ্ত কযলত লফ ভলভ য ভিা ন্ত গৃীত য়। যফতীলত থ যাৎ গত ১১/১২/২০০৭ তাভযলখ নুভিত অলযা একটি 

বায় ড়ক রযফন  সতু ভন্ত্রণারলয়য  অওতায় ফাস্তফায়নাধীন ৯টি গুচ্ছ প্রকল্প ভনলয় ভফস্তাভযত অলরাচনা য়। ঈক্ত বায় 

ভিান্ত গৃীত য় ছম, ড়ক রযফন  সতু ভন্ত্রণারলয়য ৯টি গুচ্ছ প্রকল্পর্ভক্ত ৬৬৭টি ঈ-প্রকলল্পয ভলে ৪৩১টি ঈ-প্রকল্প জুন, 

২০০৮ এয ভলে ভাপ্ত কযলত লফ এফং গুচ্ছ প্রকল্পগুলরায ফভষ্ট ২৩৬টি ঈ-প্রকল্প এফং ‘‘ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন (২য় ম যায়)’’ 

ীল যক প্রকলল্পয ৫৮টি ঈ-প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন িভত অলরাচনায জন্য ভযকল্পনা কভভলনয ংভিষ্ট ছক্টয কর্তযক বা অফান 

কলয নতুন প্রকল্প গ্রলণয ব্যাালয প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযগফ। ছ নুমায়ী ভযকল্পনা কভভলনয দস্য (ছবৌত 

ফকাঠালভা ভফবাগ) এয বাভতলে ৩০/০৩/২০০৮ তাভযলখ নুভিত অন্তঃভন্ত্র ণারয় বায় ওজ’য ৮টি ছজান ভবভিক ছভাট 

২০০০.০০ ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয়  ৮টি গুচ্ছ প্রকল্প প্রণয়লনয ভিা ন্ত গৃীত য়। ঈক্ত বায ভিান্ত নুমায়ী ড়ক রযফন 

 ভাড়ক ভফবাগ ছথলক ওজ-এয যাজাী ছজালনয  ৬টি সজরায ২৯টি গুরুেপূণ য ছজরা ড়ক ঈন্নয়লনয রলক্ষ ২২৪.৯৮০৪ 

ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় ভফলফচয প্রকল্পটি গ্রলণয প্রস্তাফ কযা লয়লছ।  

 

 প্রকগেয উগেশ্য: প্রকল্পটিয ঈলেশ্য লরা ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজাী ছজালনয অওতাধীন ২৯টি ছজরা ড়ক ঈন্নয়সনয 

ভােলভ ছদলয ন্যান্য স্থালনয ালথ ভনযাদ ও ভনযফভচ্ছন্ন ড়ক ছমাগালমাগ স্থান। 

১২.২  প্রকলল্পয নুলভাদন  ংগাধন: প্রকল্পটি ০৩/০২/২০০৯ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় ছভাট ২২৪৯৮.০৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত 

ব্যলয় জানুয়াভয, ২০০৯ লত ভডলম্বয ২০১১ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয রলক্ষ নুলভাভদত য়। যফতীলত ড়ক রযফন  সতু 

ভন্ত্রণারয় লত ২৩/১১/২০০৯ তাভযলখ প্রকল্পটি নুলভাদলনয  প্রাভনক অলদ জাযী কযা য়। ভর নুলভাদন ছভাতালফক 

ভনধ যাভযত ছভয়ালদ ম্পন্ন কযলত না াযায় মথায়থ কর্তযক্ষ কর্তযক প্রকল্পটিয ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদকার জুন, ২০১৪ ম যন্ত 

বৃভি কযা য়। 

১২.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ১৬৬১৭.০৭ রক্ষ টাকা 

মা নুলভাভদত ব্যয় ২২৪৯৮.০৪ রক্ষ টাকায ৭৩.৮৬%। ঈক্ত ভলয় নুলভাভদত প্রকলল্পয ভাে ৮৫% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত 

লয়লছ (নুলচ্ছদ-৬)।  



 

 ড়কওয়াযী ফাস্তফায়ন গ্রগভত                                                                        

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

ড়ক ভফবাগ  

ড়লকয নাভ 

ড়লকয 

বদঘ যয 

(ভকঃভভঃ) 

ভডভভয 

প্রাক্কভরত 

ভল্য  

গ্রগভত  

ফাত্মফ  (%) অভথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  নফাফগঞ্জ সগাদাগাড়ী-নাগচার-রনয়াভতপুয ড়ক 

(নফাফগঞ্জ ং) 

২০.৭০০ ১১০০.০০ ৮৫% ৯৯৪.৯৮ 

2.  যাজাী যাজাী-দাভকুড়াাট-কাকনাট-

অভনুযা ড়ক  

৩৬.০০ ৩২৫.৮৬৪ ৯০% ২৯৫.১৩ 

3.  যাজাী ভান্দা-ফাগভাযা-অত্রাআ ড়ক (যাজাী 

ং) 

২২.৫০০ ৮৫১.৩০১ ৩৭% ১৪৩.০৫ 

4.  যাজাী ফাগভাযা-ফাগধানী-রফরধযপুয-চরিনগয-

রাফাড়ী-গুরনগ্রাভ ড়ক 

২৮.৯৩০ ৪৭৩.৩৯৬ ৯০% ৩৮৪.২১ 

5.  যাজাী াযদা ফাজায-াদীপুয-লুয়া ভাগরগকয 

সভাড়-পুটিয়া ড়ক 

৭.৪৭০ ৩৪১.৬০৫ ৬৫% ১৯১.৬৫ 

6.  যাজাী ফাররয়াঘাটা-সমৌফনাকড়ী-কাররতরা-

ভন্ডুভারা-ভগয়নপুয-তাগনায ড়ক 

৪৫.৮৯০ ১৬৬৪.৩৪৪ ৭০% ৯৯৬.০৯ 

7.  যাজাী সভানপুয-ফাগভাযা (বফানীগঞ্জ) ড়ক ২২.৯৫০ ৫৮৪.৮৮১ ৬৭% ২৮১.৭৮ 

8.  যাজাী যাজাী-াটগগাদাগাড়ী-পররয়াযরফর-

সভানগঞ্জ ড়ক 

২৪.১৫০ ৭৪৯.৭১৬ ৩৫% ২১৩.৩৪  

9.  নগাঁ ত্নীতরা-াাায-যনপুয-কানাট 

ড়ক উন্নয়ন (নগাঁ ং) 

৪৬.৫০০ ১০৩৮.৭০৮ ৯০% ৮৩০.৯৬ 

10.  নগাঁ অত্রাআ-রংড়া ড়ক (নগাঁ ং) ১৭.৭০০ ১০৭৭.৫৮২ ৫৫% ৫৬৪.৬৩ 

11.  নগাঁ ভান্দা-ফাগভাড়া-অত্রাআ ড়ক (নগাঁ 

ং) 

২৫.৬৩০ ৮৬৪.৯৩০ ৫৭% ৪৫০.৭৩ 

12.  নগাঁ জয়পুযাট-অগেরপুয-ফদরগাছী-

সচৌভারয়া ড়ক (অগেরপুয-ফদরগাছী 

ং এফং ভাতারজযাট-সচৌভারয়া 

ং) 

১২.০০ ৬৩৯.৭২৭ ৭৫% ৪২১.৭২ 

13.  নগাঁ এনাগয়তপুয-ভাগদফপুয-াটাকাটাাট 

ড়ক 

১৮.২৯০ ৬১৬.২০৯ ৯৫% ৫৯৪.২৫ 

14.  নগাঁ ভাগদফপুয (নগাঁ-জয়পুযাট অঞ্চররক 

ভাড়ক)-যাআগারছ সাযা ড়ক 

(ত্নীতরা-রফপুয ংগমাগ) 

৪৭.২৫০ ৬০১.৭০০ ৯০% ৫২৩.৬৫ 

15.  নাগটায অত্রাআ-রংড়া ড়ক (নাগটায ং) ৭.০৩০ ৬২৩.৩৩৭ ১০০% ৬০৭.৮৫ 

16.  নাগটায অগভদপুয-ফড়াআগ্রাভ-গুরুদাপুয ড়ক 

উন্নয়ন  

২২.৪৫৫ ৩৬৩.১৯৮ ১০০% ৩০৮.৬০ 

17.  নাগটায কাররগঞ্জ (সযকুর)- নরডাঙ্গায াট-

যকুরতয়া ফাজায ড়ক  

২৫.৮২০ ৯২৪.০৯৩ ৬৫% ৫৮৮.২৫ 

18.  নাগটায রংড়া-গুরুদাপুয-চাটগভায ড়ক 

(নাগটায ং) 

৩৫.৩০০ ৫৭৯.১২৮ ৭৫% ৩৭০.১৭ 

19.  াফনা াটিয়াগখারা-ভানপুয-হুআখারী-কল্যানপুয-

২৪ ভাআর রফশ্বগযাড ড়ক  

১২.০০ ৮০৮.৫০০ ৬৪% ৪৫৩.৬৭ 



 

ক্রঃ 

নং 

ড়ক ভফবাগ  

ড়লকয নাভ 

ড়লকয 

বদঘ যয 

(ভকঃভভঃ) 

ভডভভয 

প্রাক্কভরত 

ভল্য  

গ্রগভত  

ফাত্মফ  (%) অভথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

20.  াফনা রংড়া-গুরুদাপুয-চাটগভায ড়ক 

(াফনা ং) 

৮.৪০০ ৫৪২.৪৮৭ ৮৫% ৩২৫.৮৭ 

21.  াফনা চাটগভায ড়ক-াশ্বথডাঙ্গা-আরদরপুয-

সডংগাযগাঁ-াফনা দয ড়ক  

৩২.০০ ১৫৬৯.৭০০ ৯০% ১১৪৩.৪৭ 

22.  াফনা উল্লাাড়া-রারড়ী-সভানপুয-বাংগুড়া 

ড়ক  (াফনা ং) 

৫.০০ ১৬৪৭.৬২৪ ৯৫% ১২১৫.২৩ 

23.  রযাজগঞ্জ সদৌরতপুয (ডুফুরযয়া)-ররভাফাদ-সচৌারী 

ড়ক (রযাজগঞ্জ ং) 

৮.০০ ৬৬০.০০ ৮৫% ৪৫৭.৩৭ 

24.  রযাজগঞ্জ কাররয়াকান্দা-কাভাযখন্দ উল্লাাড়া ড়ক  ১৮.১৮৫ ৩৩০.০০ ৭৩% ২১৫.১৯ 

25.  রযাজগঞ্জ রযাজগঞ্জ-কারজগঞ্জ-দৄনট-সযপুয ড়ক 

(রযাজগঞ্জ ং) 

৩৯.০০ ৮৮০.০০ ৭৫% ৫৬৭.৮২ 

26.  রযাজগঞ্জ যায়গঞ্জ (ভূআয়াগাতী)-রনভগারছ-তাড়া 

ড়ক  

১৬.৭৯০ ৪৪০.০০ ৫৫% ২০০.৩২ 

27.  রযাজগঞ্জ রযাজগঞ্জ (ফাগফাটি)-দৄনট (সনাভৄখী) 

ড়ক  

২০.৩৫০ ৮৮০.০০ ৭৫% ৬৪৫.২৯ 

28.  রযাজগঞ্জ উল্লাাড়া-রারড়ী-সভানপুয-বাংগুড়া 

ড়ক (রযাজগঞ্জ ং) 

১৪.৭১৭ ৭৭০.০০ ৭৫% ৫৪৩.৪৭ 

29.  রযাজগঞ্জ সাড়াফাড়ী-কাভাযখন্দ (জাভততর)-নরকা 

ড়ক 

১৬.৩৩০ ৫৫০.০০ ৬৫% ৩৫০.২৬ 

সভাট= ৬৫৭.৩৪ ২২৪৯৮.০৪ ৮৫% ১৬৬১৭.০৭ 

 

১৩।  প্রকল্প ভযদ যন : অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি ২৯ ও ৩০ সগন্ফম্বয এফং ১৪  ১৫ গটাফয ২০১৫ তাভযলখ ভযদ যন কযা য়। 

ভযদ যনকালর যাজাী, চাঁাআনফাফগঞ্জ, নওগাঁ ও নালটায ছজরায ংভিষ্ট ভনফ যাী প্রলকৌরীগণ এফং ওজ-এয ং রিষ্ট 

কভ যকতযাগণ ঈভস্থত ভছলরন। প্রকল্প এরাকা লযজভভলন ভযদ যন, প্রকল্প ংভিষ্ট কভ যকতযালদয লঙ্গ অলরাচনা, প্রাপ্ত তথ্য 

ভফলিলণ ও ভভঅয এয তলথ্যয ভবভিলত প্রভতলফদনটি প্রণয়ন কযা লয়লছ।  

১৩.১ ত্নীতরা-াাায-যনপুয-কানাট ড়ক ঈন্নয়ন (নওঁগা ং):  এ ঈ-প্রকলল্পয জন্য নুলভাভদত ভডভভলত ০.৪০ রক্ষ 

ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ৯.০০ ভক:ভভ: সবগভন্ট ভক্তারীকযণ, ৮ ভক:ভভ: ছবলভন্ট প্রস্তকযণ, ২৫.০০ ভক:ভভ: ছবলভন্ট 

ালপযভং ও ৬ ভভটায কারবাট য (২টি) ভনভ যাণ ফাফদ ২টি প্যালকলজয অওতায় ১০৩৮.৭০৮ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ছ নুমায়ী 

২টি প্যালকলজয অওতায় ঠিকাদায প্রভতিালনয লঙ্গ ৮৩০.৯৬ রক্ষ টাকায় ১৫/০৮/২০০৯ তাভযলখ চুভক্ত স্বাক্ষভযত য়। চুভক্ত 

ছভাতালফক ১৫/০৬/২০১০ তাভযলখ কাজ ম্পাদলনয ভয় থাকলরও কাজ ম্পাদলন ২৩/০১/২০১৩ ম যন্ত ভয় ছরলগ মায়। 

প্রকলল্পয অওতায় ৯.০০ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ড়ক ভক্তারীকযণ, ৬.৫ ভক:ভভ: ড়ক ফাঁধ প্রস্থকযণ, ২০ ভক:ভভ: ছবলভন্ট 

ালপযভং এফং ৬ ভভটায (২টি) কারবাট য ভনভ যাণ ম্পন্ন লয়লছ।  ড়লকয ঈবয় াল ড়ক লত উঁচুলত প্রচুয ছদাকানাট ও 

ফাভড় ঘয ফভস্থত ছদখা মায়। ড়লক ছেলনয ংস্থান ছনআ। পলর ড়লক য ফাজায ংগ াভন জলভ থাকলত এফং ভকছু টলার 

ও ালপযভং নষ্ট লয়লছ ছদখা মায়। ভযদ যলনয ভলয় প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ২টি কারবাট য (৬ ভভ:) ছদখা য়। কারবাট যগুলরা 

ফাভযকবালফ গুণগত ভানম্পন্ন প্রতীয়ভান লয়লছ।  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-১: সেন না থাকায় ড়গক জগভ থাকা ারন রচত্র-২: রনরভ থত সেরিফর সবগভন্ট 

 

১৩.২ এনালয়তপুয-ভালদফপুয-াটকাটাাট ড়ক (নওঁগা সজরা):  এ ঈ-প্রকলল্পয জন্য নুলভাভদত ভডভভলত ০.৫০ রক্ষ ঘনভভটায 

ভাটিয কাজ, ৩.০০ ভক:ভভ: সবগভন্ট নতুন রনভ থাণ, ৪.৬০ ভক:ভভ: সবগভন্ট পুনঃরনভ থাণ, ১.০০ ভক:ভভ: ছবলভন্ট ভক্তারীকযণ, 

৭.৬০ ছবলভন্ট ালপযভং ও ৫০০.০০ ভভটায অযভভ ভপ্র-কাস্ট প্যারাাআভডং দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ ফাফদ ২টি প্যালকলজয 

অওতায় ৬১৬.২০৯ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ছ নুমায়ী ২টি প্যালকলজয অওতায় ঠিকাদায প্রভতিালনয লঙ্গ ৫৯৪.২৫ রক্ষ 

টাকায় চুভক্ত স্বাক্ষভযত য়। জুন ২০১৪ ম যন্ত প্রকলল্পয অওতায় ০.৫০ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ৩.০০ ভক:ভভ: সবগভন্ট নতুন 

রনভ থাণ, ৩.০০ ভক:ভভ: সবগভন্ট পুনঃরনভ থাণ, ০.৮০ ভক:ভভ: ছবলভন্ট ভক্তারীকযণ, ৬.৮০ ভক:ভভ: ছবলভন্ট ালপযভং ও 

২৫০.০০ ভভটায অযভভ ভপ্র-কাস্ট প্যারাাআভডং দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ ম্পন্ন লয়লছ ছদখা মায়। ড়কটিয ালপযভং ছকান ছকান 

ংল ক্ষয়, অনভডঈলরন ও ভকনাযা বাঙ্গা ছদখা ছগলছ। ভডভভলত ংস্থান না থাকলরও ভযদ যনকালর ড়কটিলত ভকছু 

যক্ষাপ্রদ কালজয প্রলয়াজনীয়তা নুভূত লয়লছ।   

 

১৩.৩ ভংড়া-অোআ ড়ক (নালটায ছজরা): এ ঈ-প্রকলল্পয জন্য নুলভাভদত ভডভভলত ০.৬৮ রক্ষ ঘনভভটায ভাটি দ্বাযা ড়ক ফাঁধ 

ভনভ যাণ, ৩.৭০ ভক:ভভ: নতুন সবগভন্ট রনভ থাণ, ৬.৬৮ ভক:ভভ: ছবলভন্ট ালপযভং,  ১৫০০০.০০ ফগ য ভভটায কনভক্রট ছলা 

প্রলটকন ভনভ যাণ ও ৩৫০.০০ ভভটায অযভভ ছেট প্যারাাআভডং ভনভ যাণ ফাফদ ২টি প্যালকলজয অওতায় ৬২৩.৩৩৭ রক্ষ 

টাকায ংস্থান ভছর। ছ নুমায়ী ২টি প্যালকলজয অওতায় ঠিকাদায প্রভতিালনয লঙ্গ ৬০৭.৮৫ রক্ষ টাকায় চুভক্ত স্বাক্ষভযত য়। 

জুন ২০১৪ ম যন্ত প্রকলল্পয অওতায় ০.৭৫ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ৩.০০ ভক:ভভ: সবগভন্ট নতুন রনভ থাণ, ৫.৮০ ভক:ভভ: 

ছবলভন্ট ালপযভং ও ১৩৭৫০.০০ ফগ যভভটায কনভক্রট ছলা প্রলটকলনয কাজ ম্পন্ন লয়লছ ছদখা মায়। ভযদ যনকালর ভফলরয 

ঈয ভদলয় ড়কটি ভনভ যাণ কযা লয়লছ ছদখা মায়। পলর ব্যাক যক্ষাপ্রদ কালজয প্রলয়াজন লয়লছ। ভনভভ যত কনভক্রট ছলা ২/১টি 

স্থালন ভকছুটা ধ্বল ছমলত ছদখা ছগলছ।  এছাড়া ড়ক ফাঁলধয ছাল্ডালয ভকছু গতয লতও ছদখা ছগলছ। ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী 

ড়কটি ছফআজ টাআ-২ দ্বাযা ভনভ যাণ কযা লয়লছ ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী ভযদ যনকালর অআএভআভডলক ফভত কলযন।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৩: রনরভ থত যোপ্রদ কাজ রচত্র-৪: রনরভ থত সেরিফর সবগভন্ট 

 

 



 

১৩.৪।  ছগাদাগাড়ী-নালচার-ভনয়াভতপুয ড়ক (নফাফগঞ্জ ছজরা): এ ঈ-প্রকলল্পয জন্য নুলভাভদত ভডভভলত ০.৩১ রক্ষ ঘনভভটায 

ভাটি দ্বাযা ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ, ২.৭০ ভক:ভভ: সবগভন্ট পুনঃরনভ থাণ, ৯.৮৬১ ভক:ভভ: ছবলভন্ট ভক্তারীকযণ, ৯.২৬ ভক:ভভ: 

ছবলভন্ট প্রস্তকযণ ও ২৫.০৯১ ভক:ভভ: ছবলভন্ট ালপযভং (কাল যটিং ও ীরলকাট) ফাফদ ২টি প্যালকলজয অওতায় 

১১০০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ছ নুমায়ী ২টি প্যালকলজয অওতায় ঠিকাদায প্রভতিালনয লঙ্গ ৯৯৪.৯৮ রক্ষ টাকায় 

চুভক্ত স্বাক্ষভযত য়। জুন ২০১৪ ম যন্ত প্রকলল্পয অওতায় ০.৩৫ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ২.৫০ ভক:ভভ: সবগভন্ট 

পুনঃরনভ থাণ, ৬.৫ ভক:ভভ: ছবলভন্ট ভক্তারীকযণ, ৮.৫০ ভক:ভভ: ছবলভন্ট প্রস্তকযণ ও ২২.০০ ভক:ভভ: ছবলভন্ট ালপযভং 

(কাল যটিং ও ীরলকাট)  ম্পন্ন লয়লছ ছদখা মায়। ভযদ যনকালর ভনভভ যত ছবলভলন্টয ভকছু ভকছু স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা  

ালপয ক্ষয় লয়লছ ছদখা মায়। ড়লকয ছচআলনজ ভকঃভভঃ ৬+৬০০ ১৩+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় ছফআজ টাআ-১ ও ালপযভং 

াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪২ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৫০ ভভ:ভভ:) এফং ১৫০ 

ভভ:ভভ: ও ৪০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ১২৫ ভভ:ভভ: ও ৫০ ভভ:ভভ:)। এছাড়া ছফআজ টাআ-২ ছত ছখায়া:ফালুয 

নুাত াওয়া ছগলছ অনুভাভনক ৬০:৪০ (গ্রণলমাগ্য নুাত ৬৫:৩৫)। এ প্রংলগ ংভিষ্ট কভ যকতযাগণ জানান, ভতনটি ফল যা 

ছভৌসুভ ভতক্রান্ত ওয়া ও তযভধক মানফান চরাচলরয কাযলণ ালপয ক্ষয় ওয়ায় পুরুে ভকছুটা কভ াওয়া ছগলছ। তলফ 

াথয ও ফালুয নুাত ঠিক যলয়লছ ভলভ য ভতভন দাফী কলযন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৫: রনরভ থত সেরিফর সবগভন্ট রচত্র-৬: রনরভ থত সেরিফর সবগভগন্টয রফরবন্ন সরয়ায যীো 

 

১৩.৫ যাজাী-দাভকুড়াাট-কাকনাট-অভনুযা ড়ক (যাজাী ছজরা): এ ঈ-প্রকলল্পয জন্য নুলভাভদত ভডভভলত ০.০১৫২ রক্ষ 

ঘনভভটায ভাটি দ্বাযা ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ, ১.৬৫ ভক:ভভ: সবগভন্ট নতুন রনভ থাণ, ১৩.৯০ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ছবলভন্ট ালপযভং 

ও ২০.৭৫ ভভটায অযভভ ছেট প্যারাাআভডং দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ ফাফদ ১টি প্যালকলজয অওতায় ৩২৫.৮৬৪ রক্ষ টাকায 

ংস্থান ভছর। ছ নুমায়ী ১টি প্যালকলজয অওতায় ঠিকাদায প্রভতিালনয লঙ্গ ২৯৫.১৩ রক্ষ টাকায় চুভক্ত স্বাক্ষভযত য়। জুন 

২০১৪ ম যন্ত প্রকলল্পয অওতায় ০.১০ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ১.৫০ ভক:ভভ: সবগভন্ট নতুন রনভ থাণ ও ১৩.৬৫০ ভক:ভভ: 

ছবলভন্ট ালপযভং (কাল যটিং ও ীরলকাট)  ম্পন্ন লয়লছ ছদখা মায়। নুলভাভদত ভডভভয ংস্থান নুমায়ী নতুন ভনভভ যত 

ছবলভলন্ট ছফআজ টাআ-২ ব্যফায কযা লয়লছ ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী ভযদ যনকালর অআএভআভডলক ফভত কলযন। 

ভযদ যনকালর ভনভভ যত ছবলভলন্ট ছকান টলার ছদখা মায়ভন। ড়লকয ছচআলনজ ভকঃভভঃ ৫+২০০ ও  ৯+২৫০ ছত ছবলভন্ট 

খ ুঁলড় ছফআজ টাআ-২ ও ালপযভং াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ:, ৪২ ভভ:ভভ: ও  ১৫০ ভভ:ভভ:,  ৪০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য 

ভযভা মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪৭ ভভ:ভভ:)। এ প্রংলগ ংভিষ্ট কভ যকতযাগণ জানান, প্রকলল্পয কাজ ঠিকাদালযয ভনকট লত 

২০১২ ালরয জুন ভাল বুলঝ ছনওয়া লয়লছ। আলতাভলে ভতনটি ফল যা ছভৌসুভ ভতক্রান্ত ওয়ায় ালপযলয ীরলকাট ভকছু ক্ষয় ও 

ভকছু ভবতলয ঢুলক ছগলছ। পলর ভযভাল ভকছুটা কভ াওয়া ছগলছ মা স্বাবাভফক নয়। 

   

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 রচত্র-৭: রনরভ থত ব্রীজ  রচত্র-৮: রনরভ থত ড়ক ফাঁধ 

  

১৪।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকল্পটিয ঈলেশ্য লরা ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয 

যাজাী ছজালনয অওতাধীন ২৯টি ছজরা ড়ক  

ঈন্নয়সনয ভােলভ ছদলয ন্যান্য স্থালনয ালথ ভনযাদ 

ও ভনযফভচ্ছন্ন ড়ক ছমাগালমাগ স্থান। 

প্রকলল্পয অওতায় ওজ-এয যাজাী ছজালনয অওতাধীন ২৯টি 

গুযম্নেপূণ য ছজরা ড়ক ঈন্নয়লনয ভােলভ ছজরা ছডলকায়াট যালযয 

ালথ ঈলজরা ছডলকায়াট যায এফং আঈভনয়ন ছগ্রাথ ছন্টালযয 

যাভয ড়ক ছমাগালমাগ স্থাভত লয়লছ ভফধায় ঈলেশ্য 

লনকাংল ভজযত লয়লছ। তলফ ভকছু ভকছু  সেগত্র নুলভাভদত 

ভডভভ নুমায়ী তবাগ ফাত্মফ কাজ ম্পাদন না ওয়ায় 

ঈলেশ্য তবাগ ভজযত য়ভন। 

 

১৫। ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  প্রকগেয অতায় ভাত্র  ফাস্তফ কাজ ম্পারদত গয়গছ। পগর তবাগ ঈলেশ্য 

ভজযত য়ভন। 

১৬।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  থ য ফযালেয স্বল্পতা, তযভধক ভনভণ ভকংফা ঈচ্চদলযয কাযলণ ফাযংফায দযে ফাভতরপূফ যক 

পুনঃদযে অফালন ভয় সেন এফং কলয়কটি প্যালকলজ ঠিকাদালযয দূফ যর াযপযম্যালন্পয কাযলণ দযে ফাভতর কযা প্রভৃভত 

কাযলণ ভকছু ভকছু ংলগ কাজ ভাপ্ত যলয় ছগলছ।   

১৭। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ  প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায়  প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit 

কযা য়ভন। ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 



 

১৯।   ভতাভত/সুাভযঃ 

১৯.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয ২ ফছয ৬ ভা  (৮৩.৩৩%) ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লরও ফাস্তফ গ্রগভত লয়লছ 

ভাে ৮৫%। পলর প্রকলল্পয ঈলেশ্য মথামথবালফ ভজযত য়ভন। থ য ফযালেয স্বল্পতা, তযভধক ভনভণ ভকংফা ঈচ্চদলযয কাযলণ 

ফাযংফায দযে ফাভতরপূফ যক পুনঃদযে অফালন ভয় ছক্ষন এফং কলয়কটি প্যালকলজ  

 ঠিকাদালযয দূফ যর াযপযম্যান্প মথা ভারাভার ও মন্ত্রাভত যফযাল ব্যথ যতা, কভ ফা স্তফ গ্রগভত ও গুণগতভান য োয় ব্যথ যতা 

প্রভৃভত কাযলণ ভকছু ভকছু ংলগ কাজ ভাপ্ত থাকায় এভনটি গয়গছ। এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও 

ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয পর ফাস্তফায়লনয ভােলভ ঈলেশ্য জযলনয রলক্ষয এভডভলত 

প্রলয়াজনীয় থ য ফযাে মথামথ ভভনটভযং ও সুাযভবন ভনভিত কযলফ (নু: ৫ ও ১১); 
 

 

১৯.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৮ (অট) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প 

ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয মথাভগয় ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায 

াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলেয ালথ ভফলফচনা কলয  বরফষ্যগত গৃীতব্য 

প্রকগেয শুরু গত ভারপ্ত ম থন্ত এক ব্যরক্তগক প্রকে রযচারগকয দারয়ত্ব প্রদাগনয রফলয়টি রনরিত কযগফ (নু: ৮); 

১৯.৩ ছম ভফলয়গুলরা ভফলফচনায় ভনলয় প্যালকজ বাঙ্গা লয়লছ ছ ভফলয়গুলরা ভডভভ প্রণয়লনয ভয় ভফলফচনায় ছনয়ায ভফলয়টি 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থালক ভনভিত কযলত লফ। ড়ক ভনভ যাণ/ঈন্নয়ন কালজ ভডভভ প্রণয়লনয ভয় ভভঅয, ২০০৮ এয ভফধালনয 

অলরালক প্যালকলজয ংখ্যা ফ যভনম্ন ম যালয় যাখায রলক্ষয ভন্ত্রণারয়লক অলযা লচষ্ট লত লফ (নু: ৯.২);   

১৯.৪ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন খাড়া ঢার ও ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিত পূফ যক দ্রুত ছভযাভলতয 

ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১৩.১-১৩.৬); 

১৯.৫ ভনভভ যত ছবলভলন্টয ছম কর স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা, টলার সৃভষ্ট, ালপয ক্ষয়  াগপথগ  ক্রোক সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক 

দ্রুত ংস্কায কযলত লফ। এছাড়া গুণগতভান যক্ষায স্বালথ য বভফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় ছবলভলন্টয ভফভবন্ন ছরয়ালয 

ছভটাভযয়ালরয নুাত নুলভাভদত ভডজাআন নুমায়ী ভনভিতকযলণয ভফলয়টি ভফলফচনা কযলত লফ (নু: ১৩.১-১৩.৬)। 

   

১৯  সম কর স্থাগন কনরক্রট সলা/প্যারাাআরডং ধ্বগ/সগর গড়গছ তা ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১৩.১ - ১৩.৬); 

 

১৯.  ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit  ম্পাদন কযগত গফ এফং সকান অরি উত্থারত গর তা দ্রুত রনষ্পরি কযগত গফ 

(নু: ১৮); এফং 

 

১৯.  নুলচ্ছদ ১৯.১ লত ১৯.  এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ। 



 

প্রকলল্পয নাভঃ  “সজরা ড়ক  উন্নয়ন প্রকে (কুরভল্লা সজান) ংগারধত’’ ীল থক  

প্রকগেয ভল্যায়ন প্ররতগফদন  

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

১। ঈলদ্যাগী ভফবাগ/ভন্ত্রণারয় :  ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ/ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয। 

৩।  প্রকলল্পয ফস্থান:  সজরা উগজরা 

   কুরভল্লা চারন্দনা, ফরুড়া, রাকাভ, কুরভল্লা দয, রাঙ্গরগকাট, নফীনগয, ভৄযাদনগয, 

বুরড়চং, দাউদকারন্দ, সভঘনা  ব্রাহ্মণাড়া । 

   চাঁদপুয ারজগঞ্জ, দরেণ ভতরফ, উিয ভতরফ , কচুয়া, দয   পরযদগঞ্জ । 

   ব্রাহ্মণফাড়ীয়া অশুগঞ্জ, অখাউড়া, ফাঞ্ছাযাভপুয, কফা, নফীনগয   নারযনগয । 

   সনায়াখারী সফগভগঞ্জ, চাটরখর ,দয, সনফাগ  সানাআভৄরড়। 

   সপনী ছাগরনাআয়া, দাঁগনভূআয়া, সানাগাজী   যশুযাভ । 

   রক্ষ্মীপুয দয, যায়পুু্য, চয অগরকজান্ডায  যাভগঞ্জ । 

৪।      প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় : 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার  প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ব্যয়  

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়নকা

ছরয (%) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল  

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০৪৯৭.১৭ ২২৩৫৪.৭৬ ১৮০৬৭.৮৮ জানুয়াযী ২০০৯  

সথগক 

রডগয ২০১১ 

জানুয়াযী ২০০৯  

সথগক 

জুন ২০১৩ 

জানুয়াযী ২০০৯  

সথগক 

জুন ২০১৪ 

- ৮৩.৩৭% 

 

 

 

 

 

 

৫। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন গ্রগভত ভনম্নরূ:  

 

ক্র: নং গঙ্গয রফফযণ (ফ থগল 

নুগভারদত অযরডরর 

নুমায়ী) 

রযভাণ/ ংখ্যা নুগভারদত 

অযরডরর 

নুাগয রেেভাত্রা  

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ভন্তব্য 

অরথ থক অরথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ 

১। ভাটিয কাজ      

ক) ড়ক ফাঁগধ ভাটিয কাজ ১.২০  ঘঃ রভঃ ১৮০.০০ ১১৭.০৪ ০.৭৪ 

(৬৫%) 

 

খ) ড়ক প্রস্তকযণ / ড়ক ফাঁগধ 

ভাটিয কাজ 

      ১৬.৭৮ ঘঃ রভঃ ২৫২৬.১১ ১৮৪৬.৪১ ১২.৭৮ 

(৭৬.১৬%) 

 

২। সেরিফর সবগভন্ট রনভ থাণ  - - - -  

ক) নতুন রনভ থাণ  ৭০.৭২ রকঃরভঃ ৩০৩১.৪৭ ২৭১৩.৭০ ৮০.৪৫ 

(১১৩.৭৫%) 

 

খ) পুনঃরনভ থাণ (এআচরফরফ এয স্থগর 

সেরিফর সবগভন্ট) 

০.৭০ রকঃরভঃ ২৩.১০ ১৬.০০ ০.৪৮ 

(৬৮.৫৭%) 

 



 

ক্র: নং গঙ্গয রফফযণ (ফ থগল 

নুগভারদত অযরডরর 

নুমায়ী) 

রযভাণ/ ংখ্যা নুগভারদত 

অযরডরর 

নুাগয রেেভাত্রা  

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ভন্তব্য 

অরথ থক অরথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ 

গ) ভজবুতকযণ (-১৫০ রভঃরভঃ 

সফআজ টাআ-১) 

৪৭.৩২ রকঃ রভঃ ১০১৯.২৪ ৯৭৩.৭৮ ৪৫.২১ 

(৯৫.৫৪%) 

 

ঘ) প্রস্তকযণ  ৭৩.৬০ রকঃ রভঃ ১৫৯৪.৫০ ১৪৯৩.৬৩ ৬৮.৯৪ 

(৯৩.৬৬%) 

 

ঙ)  সভযাভত (ডরিউরফএভ/কাগ থটিং 

এফং ীরগকাট) 

৯.৩০ রকঃ রভঃ ৩৬৭.৩৫ ৩৬৩.৫০ ৯.২০ 

(৯৮.৯২%) 

 

চ)  াড থ সাল্ডায ৩.২০ রকঃ রভঃ ৭০.৪০ ৫১.০০ ২.৩২ 

(৭২.৫%) 

 

ছ) াগপথরং (কাগ থটিং এফং 

ীরগকাট) 

৩৮৯.৯৩ রকঃরভঃ ৭০৭২.১৫ ৫৮৬৯.৮৯ ৩৩৪.৫৮ 

(৮৫.৮০%) 

 

৩। কংরক্রট ব্রীজ  কারবাট থ রনভ থাণ  - - - -  

৪। অযরর ব্রীজ রনভ থাণ ৬টি ১৫৯.৯১ রভঃ ১৩০৮.৯০ ১০০৭.৬৭ ১২৩.১৩ 

(৭৬.৯৯%) 

 

৫। অযরর কারবাট থ রনভ থাণ 

১১৩টি  

৫৯৫.৪৭ রভঃ ৩০৪২.৩৫ ২৬০৪.৮৯ ৪৯০.৮৭ 

(৮২.৫৭%) 

 

৬। াআ কার                                                                                 

বাট থ রনভ থাণ  

১৫টি ৩.০০ ২.০০                      ১০টি 

(৬৬.৬৭%) 

 

৭। বৃেগযাণ ২১.০০ রকঃরভঃ ১২.৬০    

৮। যোপ্রদ কাজ       

ক) সভগেরং ৫৮৮৬০.০০  

ফঃ রভঃ 

৫২৭.৪১ ২৮৩.০৮ ৩৪৬৫১.১৬ 

(৫৮.৮৭%) 

 

খ) সটায়ার ১০৫৬০.০০ রভঃ ৩৪৫.৭৫ ১৫২.৪৭ ৪৬৭৬.৯৬ 

(৪৪.২৮%) 

 

গ) অযরর সেট প্যারাাআরডং ৯৬৭৫.০০ রভঃ ৩৭৮.৭০ ২৩৬.৪৯ ৬১৮২.০৪ 

(৬৩.৮৯%) 

 

৯। রনভ থাণকারীন যেণাগফেণ সথাক ৩৪৫.৯০ ২৯৭.৩৩   

১০। াআন রগন্যার, রক: সাস্ট সথাক ৬৫.২৭ ৪১.০০   

১১। আউটিররটি রপটিং সথাক ২.২৩    

১২। রপরজকোর করন্টগজন্পী  ১% ২১৯.১৬৪৩    

১৩। প্রাআজ করন্টগজন্পী  ১% ২১৯.১৬৪৩    

 ফ থগভাট:  ২২৩৫৪.৭৬ ১৮০৬৭.৮৮ ৮০.৮২%  

 

 

৬। ফছয ভবভিক অযএভডভ ফযাে, ফভৄভক্ত ও ব্যয় (ভভঅয এয ভবভিলত): 

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়) 

থ য ফছয নুগভারদত 

অযরডরর’য ংস্থান 

ংলাভধত এভডভ ফযাে ফভৄক্ত  ব্যয় 

২০০৮-২০০৯ ২৬০.৫০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৪৯৯.৮৯ 

২০০৯-২০১০ ৫৭৬৩.৮৯ ৫১২৫.০০ ৫১২৫.০০ ৫১২৫.০০ 



 

২০১০-২০১১ ৭২০৫.২২ ৩৫০২.০০ ৩৫০২.০০ ৩৫০২.০০ 

২০১১-২০১২ ৭০৫৬.৬৫ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ২০৬৮.৫০ ৭১৫০.০০ ৭১৫০.০০ ৭১৪৯.৯৫ 

২০১৩-২০১৪  ৪০২.৬৬ ৪০২.৬৬ ৩৯১.০০ 

সভাট= ২২৩৫৪.৭৫ ১৮০৭৯.৬৬ ১৮০৭৯.৬৬ ১৮০৬৭.৮৪ 

 

 সূত্র: ড়ক  জনথ রধদপ্তয কর্তথক সপ্ররযত ১৮ রডগম্বয ২০১৪ তারযগখয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্ররতগফদন। 

  

৬.১। উগযয ছক ম থাসরাচনাগন্ত সদখা মায় সম, ২০০৮-০৯ সথগক ২০১৩-১৪ থ থ ফছয ম থন্ত অযএরডর-সত প্রকগেয নুকূগর 

১৮০৭৯.৬৬ রে টাকা ফযাে প্রদান, ফভৄক্ত  ব্যয় কযা গয়গছ। এরডর/অযএরডর ফযাগেয গ্রগরত ১০০%। রকন্তু এ প্রকগে 

কুরভল্লা সজাগনয সভাট প্রােররত ব্যয় গে ২২৩৫৪.৭৫ রে টাকা এফং এয রফযীগত এরডর/অযএরডর-সত (২২৩৫৪.৭৫ - 

১৮০৭৯.৬৬) ৪২৭৫.০৯ রে টাকা কভ ফযাে প্রদান কযা য়। ন্যাগন্যয ভগে ম থাপ্ত ফযাগেয কাযগণ প্রকগেয ফাস্তফায়ন 

গ্রগরত ১০০% য়রন ফগর প্রতীয়ভান য়। 

 

৭। কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণ : এরডর/অযএরডর-সত ম থাপ্ত ফযাগেয কাযগণ ফাস্তফায়ন ১০০% কযা ম্ভফ য়রন ফগর 

প্রকে ভারপ্ত প্ররতগফদগন উগল্লখ কযা গয়গছ। 

 

৮। াধাযণ ম যলফক্ষণ:  

৮.১। প্রকগেয টভূভভ  উগেগশ্য: 

৮.১.১। টভূরভ : সমাগাগমাগ ভন্ত্রণারগয়য ফাস্তফায়নাধীন ৯টি গুে প্রকেভুক্ত ৬৬৭টি উ প্রকগেয ভগে ৪৩১টি উ-প্রকে জুন, 

২০০৮ এয ভগে ভাপ্ত কযা য়। ফরষ্ট ২৩৬টি উ-প্রকে  সজরা ড়ক উন্নয়ন  (২য় ম থায়) ীল থক প্রকগেয ধীগন 

ফাস্তফায়নাধীন ৫৮টি উ-প্রকগেয ফাস্তফায়ন িরত রযকেনা করভগন ংরিষ্ট সটয কর্তথক বা অফাগনয ভােগভ 

অগরাচনা কসয নতুন প্রকে গ্রগণয প্রগয়াজনীয় দগে গ্রণ কযগত গফ ভগভ থ রধান্ত গৃীত য়। স নুমায়ী রযকেনা 

করভগনয দস্য সবৌত ফকাঠাগভা রফবাগগয বরতগত্ব ৩০.৩.২০০৮ তারযগখ নুরষ্ঠত অন্তঃভন্ত্রণারয় বায় ড়ক  

জনথ রধদপ্তগযয ৮টি সজানরবরিক ৮টি গুে প্রকে সভাট ২০০০০০০০.০০ রে  টাকা প্রােররত ব্যগয় প্রণয়গনয জন্য 

রিান্ত য়। উক্ত রধান্ত নুমায়ী সমাগাগমাগ ভন্ত্রণারয় কর্তথক কুরভল্লা সজাগনয ৬টি সজরায সভাট ৩১টি গুরুত্বপূণ থ সজরা 

ড়ক উন্নয়গনয রগেে ২০৪৯.১৭ রে টাকা প্রােররত ব্যগয় জানুয়াযী ২০০৯ সথগক রডগম্বয, ২০১১ ম থন্ত সভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয জন্য অগরাচে প্রকেটি গ্রগণয সুারয কযা য়।  
 

 

৮.১.২। উগেশ্য : প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা  কুরভল্লা  সনায়াখারী সজরায ৫২৩.৫২ রকঃ রভঃ সজরা ড়ক উন্নয়ন , ১৫৯.৯১ 

রভটায (৬টি) সতু এফং ৫৯৫.৪৭ রভটায (১১৩টি) কারবাট থ রনভ থাণ বৃিয কুরভ ো, সনায়াখারী সজরায রফরবন্ন  

উগজরায ভগে উন্নত ড়ক  সমাগাগমাগ স্থান এফং স্থানীয়  জাতীয় ড়ক সনটয়াকথ স্থান রনরিত কযা।    

 

৮.২।  প্রকলল্পয নুলভাদন: প্রকেটি গত ৩ ভাচ থ ২০০৯ তারযগখ নুরষ্ঠত একগনক বায় নুগভারদত য়। প্রকেটিয গুরুত্ব 

রফগফচনায় ফাস্তফায়নকার ধযা য় ভাত্র দুআ ফছয থ থাৎ জানুয়াযী ২০০৯ গত  রডগম্বয ২০১১ এফং প্রােররত ব্যয় 

ধযা য় ২০৪৯৭.১১ রে টাকা। যফতীগত রনধ থারযত সভয়াগদ প্রকেটি ম্পন্ন কযগত না াযায় অআএভআরড’য 

সুারযগয রযগপ্ররেগত প্রকেটিয ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক সভয়াদকার জুন, ২০১৩ ম থন্ত বৃরি কযা য়। ফ থগল ১৭ 

নগবম্বয ২০১৩ তারযগখ সকানরূ ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক প্রকগেয সভয়াদ জুন ২০১৪ ম থন্ত বৃরি কযা য়। 

 

৮.৩। প্রকে রযদ থন: প্রকগেয ফাস্তফায়নকাজ গযজরভগন রযদ থগনয জন্য ফাস্তফায়ন রযফীেণ  ভল্যায়ন রফবাগগয 

সমাগাগমাগ  স্থানীয় যকায সটগযয রযচারক (রযফন) সফগভ নারভা ভরন কর্তথক ২৪-২৫ অগস্ট ২০১৫ 

তারযগখ মথাক্রগভ ব্রাহ্মণফাড়ীয়া, কুরভল্লা  সপনী সজরা, ১৯ গটাফয ২০১৫ তারযগখ চাঁদপুয সজরা এফং কাযী 

রযচারক (ড়ক) কর্তথক ২০ গটাফয ২০১৫ তারযগখ সনায়াখারী  রক্ষ্মীপুয সজরা প্রকে এরাকা রযদ থন কযা য়। 

রযদ থগনয ভয় প্রকে ংরিষ্ট কভ থকতথাগণ উরস্থত সথগক ায়তা প্রদান কগযন।  

 

 



 

৮.৪। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্য:   

 

ক্রভভক 

নম্বয 
কভ যকতযায নাভ  দফী  

পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

ছভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৫ 

১। প্রগকৌরী সভাঃ ারুন য যরদ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 
পূণ যকারীন ০১ সগন্ফম্বয ২০০৮ গত ১১ জানুমাযী ২০০৯  

২। প্রগকৌরী সভাঃ সভাস্তাক হুাআন 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 
ঐ ১১ জানুয়াযী ২০০৯ গত ৪ সভ ২০০৯  

৩। প্রগকৌরী সভাঃ অপতাফ উরেন 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 
ঐ ৪সভ ২০০৯ গত ৭ সভ ২০০৯  

৪। প্রগকৌরী সভাঃ অবুর কাগভ ভু ুঁআয়া 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 
ঐ ৭ সভ ২০০৯ গত ১৮ জানুয়াযী ২০১০  

৫। প্রগকৌরী সভাঃ সগরাভ রকফযীয়া 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 
ঐ ১৮ জানুয়াযী ২০১০ গত ৩০ ভাচ থ ২০১০  

৬। প্রগকৌরী সভাঃ অব্দু বুয 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 
ঐ ৩০ ভাচ থ ২০১০ গত ২ জুন, ২০১০  

৭।  প্রগকৌরী আন্দ্রগযারজত কুভায যায় 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 
ঐ ১৩ জুন ২০১০ গত ১৩ জুন, ২০১০  

৮।  প্রগকৌরী সভাঃ জাপয উল্লা 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 
ঐ ০২ জুন ২০১০ গত ২৮ সগন্ফম্বয ২০১০  

৯।  প্রগকৌরী সভাঃ ভরপজুর আরাভ ঐ ২৯ সগন্ফম্বয ২০১০ গত ২৪ সপব্রুয়াযী ২০১৪  

১০।  জনাফ জুনাগয়দ অান ারফফ ঐ ২৪ সপব্রুয়াযী ২০১৪ গত ৩০ জুন ২০১৪ 

 

সূত্র: ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ কর্তথক সপ্ররযত ১০ রডগম্বয ২০১৪ তারযগখয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্ররতগফদন। 

 

উগযয ছক সথগক সদখা মায় সম, ১০ জন রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী রফরবন্ন সভয়াসদ প্রকে ফাস্তফায়নকাগর পূণ থকারীন প্রকে 

রযচারগকয দারয়ত্ব ারন কগযন। অগরাচে প্রকগেয সেগত্র ঘন ঘন প্রকে রযচারক ফদরী কযা গয়গছ। ঘন ঘন প্রকে 

রযচারক ফদরী প্রকে ফাস্তফায়গনয উয সনরতফাচক প্রবাফ সপগর এফং পগর ফাস্তফায়ন ব্যাত য়। সুতযাং এ প্ররক্রয়া 

রযায কযা ফাঞ্ছনীয়। 

 

৯। রযদ থনকারীন ম থগফেণ:  

৯.১। রডরর নুাগয প্রকগেয অতায় কুরভল্লা সজাগনয অতায় উন্নয়ন কাগজয সভাট প্রােররত ব্যয় ২২৩৫৪.৭৫ রে টাকা। 

তন্গে ১৮০৬৭.৮৪ রে টাকা ব্যয় গয়গছ এফং ফাস্তফ গ্রগরত ৮০.৮২%। অযরডরর’য ১.২০ ঘন রভটাগযয ভগে ০.৭৮ 

ঘন রভটায ড়ক ফাঁগধ ভাটিয কাজ, ১৬.৭৮ ঘন রভটাগযয ভগে ১২.৭৮ ঘন রভটায ড়ক প্রস্তকযণ, ৭০.৭২ রকগরারভটাগযয 

ভগে  ৮০.৪৫ রকগরারভটায নতুন সবগভন্ট রনভ থাণ, ০.৭০ রকগরারভটাগযভ ভগে ০.৪৮ রকগরারভটায সবগভন্ট পুনঃরনভ থাণ 

(এআচরফরফ এয স্থগর সেরিফর সবগভন্ট), ৪৭.৩২ রকগরারভটাগযয ভগে ৪৫.২১ রকগরারভটায সবগভন্ট ভজবুতকযণ (১৫০ 

রভঃরভঃ সফআজ টাআ-১), ৭৩.৬০ রকগরারভটাগযয ভগে ৬৮.৯৪ রকগরারভটায সবগভন্ট প্রস্তকযণ, ৯.৩০ রকগরারভটাগযয 

ভগে ৯.২০ রকগরা রভটায সবগভন্ট সভযাভত (ডারিউরফএভ/কাগ থটিং  ীরগকাট), ৩.২০ রকগরারভটাগযয ভগে ২.৩২ 

রকগরারভটায াড থগাল্ডায রনভ থাণ, ৩৮৯.৯৩ রকগরারভটাগযয ভগে ৩৩.৪৫৮ রকগরারভটায াগপথরং (কাগ থটিং  ীরগকাট), 

৬টি সতুয ভগে ৪টি সতু, ১১৩টি অযরর কারবাগট থয ভগে ৮৯টি কারবাট থ, ১৫টি াআ কারবাগট থয ভগে ১০টি াআ 

কারবাট থ, ৫৮৮৬০ ফগ থ রভটাগযয ভগে ৩৪৬৫১.১৬ ফগ থ রভটায ম্যাগেরং, ১০৫৬০ রভটাগযয ভগে ৪৬৭৬.৯৬ রভটায সটা-

য়ার  ৯৬৭৫ রভটাগযয ভগে ৬১৮২.০৪ রভটায অযরর সেট প্যারাাআরডং ম্পন্ন কযা গয়গছ। নুু্গেদ ৫ এ যরেত ছক 

ম থাগরাচনায় সদখা মায় সম  প্রকগেয সকান গঙ্গয ফাস্তফায়ন ১০০% ম্পন্ন য়রন। প্রগয়াজনীয় ফযাে ায়া মায়রন রফধায় 

কর গঙ্গয ফাস্তফায়ন ১০০% ম্পন্ন কযা জানা মায়।  প্রকগেয অতায় ভূরভ রধগ্রগণয সকান ঙ্গ ন্তভু থক্ত সনআ। 



 

৯.২। কুরভল্লা ং :  

সকাম্পানীগঞ্জ-নফীনগয-রফপুয-যারধকা ড়গকয সভাট দদঘ থে ২৯ রকঃরভঃ। তন্গে ১৭ রকঃরভঃ কুরভল্লা সজরায় এফং ১২ রকঃরভঃ 

ব্রাহ্মণফাড়ীয়ায় ফরস্থত। এ ড়গকয কুরভল্লা ংগ ১৩তভ -১৭তভ রকঃরভঃ ম থন্ত সবগভন্ট ৩.৭ রভঃ সথগক ৫.৫ রভঃ প্রস্ত 

কযা গয়গছ। এ ংগ সবগভগন্টয edge ভ বাঙ্গা ায়া মায়। পট্ সাল্ডাগযয গঙ্গ সবগভন্ট একআ সরগবগর না 

থাকায় edge ভ সবগঙ্গ সগগছ ফগর প্রতীয়ভান য়। এছাড়া ২য়- ৫ভ রকঃরভঃ ম থন্ত াগপথরং সবগভন্ট প্রস্ত কযা 

গয়গছ। সবগভগন্টয ফস্থা খুফআ খাযা, জায়গায় জায়গায় টগার  রকনাযা বাঙ্গা ায়া মায়। এছাড়া ড়কটিগত প্রচুয 

ংখ্যক বাযী মানফান চরাচর কগয ফগর সদখা মায়। ড়কটি রনধ থারযত রডজাআগনয রবরিগত রনরভ থত গয়গছ রফধায় ধাযণেভতায 

রতরযক্ত সরাডম্পন্ন মানফান চরাচগরয কাযগণ ড়কটিয অয়ুষ্কার দ্রুত হ্রা াগফ ফগর প্রতীয়ভান য়। 

 

৯.৩। রপুররয়া-লুরফারড়য়া-যতনপুয-চরন্ডভৄডা-ভগফারড় ড়গকয সভাট দদঘ থে ১৪ রকঃরভঃ। এ ড়গকয ৭ রকঃরভঃ দদগঘ থেয নতুন 

সবগভন্ট রনভ থাসনয কাজ ম্পন্ন গয়গছ। সবগভগন্টয প্রস্থ রডজাআন নুাগয ১২ ফুট ায়া মায়। ড়গকয এক ংগ ১টি াআ 

কারবাগট থয কাগছ ভাটি সডগফ রগগয় ফড় গগতথয সৃরষ্ট গয়গছ ফগর সদখা মায়। ভাটিয কভপ্যাকন মথামথবাগফ না কযায় এরূ 

গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়। ড়কটিগত সফ কগয়কটি ফাঁক ায়া মায়। এ রফলগয় রজজ্ঞাা কযা গর রনফ থাী প্রগকৌরী, কুরভল্লা 

জানান সম, পূগফ থয ভাটিয  যাস্তায উয ড়কটি রনরভ থত গয়গছ রফধায় নতুন কগয এরাআনগভন্ট রনধ থাযগণয সুগমাগ রছর না। এ 

ড়গকয একটি ভাত্র কারবাট থ ৭ভ রকঃরভটাগয ফরস্থত। রডজাআন নুাগয কারবাগট থয দদঘ থে ৭.৩ রভঃ  প্রস্থ ৩ রভঃ ায়া 

মায়। 

 
 

৯.৪। ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ং:  

 ড়ক প্রস্তকযণ ড়ক ফাঁগধ ৫৬২.৫০ রে টাকায ৩.৭০ রে ঘন রভটায ভাটিয কাগজয ংস্থান অযরডরর -সত যগয়গছ। 

তন্গে ২৯৯.৩০ রে টাকায় ১.৯৮ রঃঘঃরভঃ ভাটিয কাজ গয়গছ। অযরডরর ’য ৯.৩২ রকঃরভঃ নতুন সবগভন্ট  রনভ থাগণয 

ভগে ৬.৮ রকঃরভঃ সবগভন্ট রনভ থাণ কযা গয়গছ , থ থাৎ ৭৪.০৩% কাজ ম্পন্ন গয়গছ। ৫ রকঃরভঃ সবগভন্ট ভজবুতকযগণয 

কাজ ১০০%, ১১.৫০ রকঃরভঃ সবগভন্ট প্রস্তকযগণয ভগে ৪.২রকঃরভঃ ফা ৩৬.০৬% কাজ, ১.২০ রকঃরভঃ াড থ সাল্ডাগযয 

ভগে .৯ রকঃরভঃ াড থ সাল্ডায থ থা ৎ ৭৬.৯২% কাজ এফং ৩৬.০০ রকঃরভঃ াগপথরং (কাগ থটিং এফং ীরগকাট )-এয ভগে 

২৮.৮৪ রকঃরভঃ াগপথরং থ থাৎ ৮০.৪৪% কাজ ম্পন্ন গয়গছ। ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ংগ সকান সতু রনভ থাগণয ংস্থান সনআ। 

অযরডরর নুাগয ২০ (রফ) টি কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান থাকগর ফাস্তগফ ১১টি কারবাট থ রনভ থাণ কযা গয়গছ। রনরভ থত ১১টি 

কারবাগট থয ভগে অশুগঞ্জ -নফীনগয ড়গকয ৪থ থ  ৬ষ্ঠ রকঃরভটাগয ২টি, সকাম্পানীগঞ্জ- নফীনগয ড়গকয  ১৮তভ, ১৯তভ  

২৭তভ রকঃ রভটাগয ৩টি কারবাট থ এফং সবারাচং - শ্যাভগ্রাভ-জীফনগঞ্জ ড়গকয ২য়, ৩য়, ৫ভ, ৭ভ, ৮ভ  ১২তভ রকঃরভটাগয 

রনরভ থত গয়গছ। ভয়ভত থ থ ফযাে না ায়ায কাযগণ ফরষ্ট ৯টি কারবাট থ রনভ থাণ কযা য়রন ফগর উরস্থত উরফবাগীয় 

প্রগকৌরী  জানান।  
 

৯.৫। ধযখায-অখাউড়া-সনাযফাদীয ১৬ রকঃরভঃ ড়গকয ভগে ৩য় রকঃ রভটাগযয ং রফগগল এফং ১০ভ  ১১তভ রকঃ রভটাগযয 

ং রফগগল সভাট ১.৮৬ রকঃরভঃ নতুন সবগভন্ট রনভ থাণ কযা গয়গছ। এখাগন সবগভগন্টয ফস্থা গন্তালজনক ায়া মায়রন। 

জায়গায় জায়গায় টগাগরয সৃরষ্ট গয়গছ ফগর সদখা মায়। ৩য়-৮ভ রকঃরভটাগযয ং রফগগল এফং ১০ভ রকঃরভটাগযয ং 

রফগগল সভাট ৫ রকঃরভঃ সবগভন্ট ভজবুতকযগণয কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। ভজবুতকযণ ফরগত সফআজ টাআ ২-এয উয 

াগপথরং কযা গয়গছ। রকন্তু অযরডরর -সত ভজবুতকযগণয সেগত্র সফআজ টাআ ১-এয উগল্লখ যগয়গছ। তএফ সদখা মায় 

সবগভন্ট ভজবুতকযগণয সেগত্র রডরর’য ব্যতেয় ঘটাগনা গয়গছ। 

 
 

৯.৬। ধযখায - অখাউড়া-সনাযফাদী ড়কটিয ০ রকঃরভঃ সথগক ১ভ রকঃরভঃ ম থন্ত প্রস্তকযণ  ১২.৯৭ রকঃ রভটাগযয াগপথরংগয়য 

কাজ ম্পন্ন গয়গছ। প্রস্তকযগণয সেগত্র সবগভন্ট ৩.৭ রভটায সথগক ৫.৫ রভটায প্রস্ত কযা গয়গছ। এখাগন ৪থ থ রকঃ রভটাগযয 

এক ংগ সবগভন্ট গনকখারন সডগফ সগগছ ফগর সদখা মায়। উরফবাগীয় প্রগকৌরী জানান সম , প্ররত ফছযআ এ ংগ ভা টি 

সপগর ভান কযা য়। রকন্তু রকছুরদন যআ তা পুনযায় সডগফ মায়। রতরন অয জানান সম বাযগতয অগযতরা ম থন্ত রনরভ থতব্য ৪ 

সরগনয ড়গকয এরাআনগভন্ট এ ংগয উয রদগয় রনধ থাযণ কযা গর তখন এখাগন গবীয াআররংগয়য কাজ ম্পন্ন কগয 

সবগভগন্টয ভাটি মাগত ফগ না মায় স রফলগয় ব্যফ স্থা গ্রণ কযা গফ। তগফ মরদ উক্ত ড়গকয এরাআনগভন্ট এ ংগয উয 

রদগয় রনধ থারযত না য় সগেগত্র এখানকায সবগভগন্টয ভাটি ত্বয যীো কগয স নুমায়ী যফতী ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভীচীন 

গফ। ২য়-৩য় রকগরারভটাগযয ং রফগগল ম্যাগেরংগয়য উয রর িক দ্বাযা ১৩০ রভটাগযয যোপ্রদ কাজ কযা গয়গছ। রর 

িগকয নীগচ সটা -য়ার রনভ থাণ কযা গয়গছ। যোপ্রদ কাগজয রর িগকয উয প্রচুয সছাট সছাট গাছ  অগাছা জগন্গছ ফগর 

সদখা মায়। 



 

৯.৭। প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগরত ম থাগরাচনা কগয সদখা মায় সম , ৫ রকঃরভঃ সবগভন্ট ভজবুতকযণ ব্যতীত সকান  গঙ্গয কাজ 

১০০% ফাস্তফারয়ত য়রন। ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ংগ সভাট প্রােররত ব্যয় ৩২১৪.২৯ রে টাকায ভগে ২১৭৫.২০ রে টাকা ব্যয় 

গয়গছ এফং ফাস্তফ গ্রগরত ৬৭.৬৭%। অরথ থক ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগরত ম থাগরাচনা কগয প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগরত গন্তালজনক 

ফগর রফগফচনা কযা মায় না। এরূ অংরক ফাস্তফায়গনয পগর প্রকগেয ারফ থক ভান রনরিত য়রন।  

৯.৮। সপনী ং:  

 রডরর নুাগয প্রকগেয অতায় সপনী সজরায উন্নয়ন কাগজয সভাট প্রােররত ব্যয় ৪৭৮৪.৪১ রে টাকা। তন্গে ৩৮৯৯.৯৩ 

রে টাকা ব্যয় গয়গছ এফং ফাস্তফ গ্রগরত ৮১.৫১%। রডরর’য ১.২৩ ঘঃরভঃ ড়ক ফাঁগধ ভাটিয কাগজয ভগে ০.৮৭ ঘঃরভঃ 

ভাটিয কাজ, ৩.১৯ ঘঃরভঃ ড়ক প্রস্তকযগণ ভাটিয কাগজয ভগে ২.২৫ ঘঃরভঃ ভাটিয কাজ ,  ৬.০৮ রকঃরভঃ সেরিফর নতুন 

সবগভন্ট রনভ থাগণয ভগে ৬.৪৮ রকঃরভঃ সবগভন্ট রনভ থাণ , ১৫০ রভঃরভঃ সফআজটাআ -১  ৬.৭২ রকঃরভঃ সবগভন্ট 

ভজবুতীকযগণয ভগে ৫.৫০ রকঃরভঃ ভজবুতীকযণ, ২০.৩০ রকঃরভঃ সবগভন্ট প্রস্তকযগণয ভগে ১৩.৪০ রকঃরভঃ প্রস্তকযণ, 

৯.৮৪ রকঃরভঃ সভযাভত (ডরিউরফএভ/কাগ থটিং এফং ীরগকাট )-এয ভগে ৫.৯৯ রকঃরভঃ সভযাভত , ২.০০ রকঃরভঃ 

াড থগাল্ডাগযয ভগে ১.৮৬ রকঃরভঃ াড থগাল্ডায, ৫৮ রকঃরভঃ াগপথরং (কাগ থটিং এফং ীরগকাট)-এয ভগে ৫২.১৩ রকঃরভঃ 

াগপথরং, ৯৪.৫৩ রভটাগযয ৪টি কংক্রীট সতুয ভগে ৮২.২৪ রভটাগযয ৩টি সতু , ১৭২.১০ রভটাগযয (৩৫টি) অযরর 

কারবাগট থয ভগে ১৪৫.০৭ রভটাগযয ৩৯টি কারবাট থ,  ১৭০০.০০ রভটাগযয সটা -য়াগরয ভগে ১৩০০.০০ রভটায সটা -য়ার, 

৯৩৮.০০ রকঃ প্যারাাআরডংগয়য ভগে ৫৭২.৫০ প্যারাাআরডং কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। রডরর -সত সপনী সজরা ংগ ভূরভ 

রধগ্রগণয সকান ঙ্গ ন্তভু থক্ত সনআ।  নুগেদ ৬ এ যরেত ফাস্তফায়ন গ্রগরতয রফফযণ সথগক এটা স্পষ্ট সম প্রকগেয  সপনী 

ংগ সকান গঙ্গয ফাস্তফায়ন রডরর’য রেেভাত্রা নুাগয ১০০% ম্পন্ন য়রন। থ থাৎ প্রকে ফাস্তফায়ন গ্রগরত 

গন্তালজনক নয়। 
 

৯.৯। প্রকগেয ধীগন ফক্তাযভৄরন্প (সানাগাজী)- কারজযাট-দাগনভূঞা ড়গকয সভাট দদঘ থে রডরর নুাগয ১৬ রকঃরভঃ। তন্গে 

১০.৫০ রকগরারভটায সপনী নদীয রিভ প্রাগন্ত এফং ৫.৫ রকঃরভঃ সপনী নদীয পূফ থ াগড় রনরভ থত গয়গছ। ড়গকয ১ রকগরারভটায 

সথগক ৪.৫০ রকঃরভঃ ম থন্ত াগপথরং প্রস্তকযগণয কাজ ম্পারদত গয়গছ। এ ংগ ড়ক ১২  ফুট সথগক ১৮ ফুট প্রস্ত 

কযা গয়গছ। ২০০৯-১০ াগর াগপথরংগয়য কাজ ম্পন্ন গয়গছ এফং ফতথভাগন াগপথরং উগঠ সবগভগন্ট ংখ্য টগাগরয 

সৃরষ্ট গয়গছ। সবগভগন্টয ১ভ রকঃ রভটাগয রনরভ থত অযরর ফি কারবাগট থয প্রস্থ রডজাআন নুাগয এফাটগভন্ট  য়ার ৭.৩২ 

রভঃ  দদঘ থে ৪ রভটায ায়া মায়। রডরর -সত এ ড়গক সকান সতু রনভ থাগণয ংস্থান সনআ। রকন্তু ড়গকয ৮ভ রকগরারভটাগয 

১টি অযরর সতু রনভ থাণ কযা গয়গছ মায প্রস্থ রডজাআন নুাগয ২৪ ফুট  দদঘ থে ৮০ ফুট ায়া মায়। সতুয এফাটগভন্ট 

সবগভগন্টয গঙ্গ একআ সরগবগর রনরভ থত য়রন। সবগভগন্টয ৮ভ রকঃরভঃ সথগক ৯ভ রকঃরভঃ ম থন্ত ১২ ফুট সথগক ১৮ ফুট ম থন্ত 

প্রস্তকযণ কযা গয়গছ। এ ছাড়া সবগভগন্ট  রনরভ থত কারবাগট থয ংখ্যা ১১টি। রকন্তু রডরর-সত ১৩টি কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান 

যগয়গছ। 

 

৯.১০। ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়গকয পুযাতন োংক ড়গকয সভাট দদঘ থে ৩৩.৩৮ রকঃরভঃ। এ ড়গকয রফরবন্ন রকগরারভটাগয ১৪.১ রকঃরভঃ 

াগপথরংগয়য কাজ ম্পন্ন গয়গছ। সবগভগন্টয ৯৮তভ (ং) রকগরারভটাগয ৯৮/১ গ্যাগ ৩৭.৩৪ রভটাগযয ১টি রর গাড থায 

সতু রনরভ থত গয়গছ। রডরর -সত ১১০/১, ৯৬/১, ৯৬/২, ৮৭/২  ৮৫/১ গ্যাগ ৫টি কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান যগয়গছ। রকন্তু 

সবগভগন্টয ৮৮তভ (ং) রকঃরভটাগয ৮৮/১ গ্যাগ ২ রভটাগযয একটি  ৯৬/১ গ্যাগ ৬ রভটাগযয য অগযকটি অযরর 

ফি কারবাট থ রনরভ থত গয়গছ। 

৯.১১। সপনী-ছাগরনাআয়া ড়গকয সভাট দদঘ থে ১৪.৩৩ রকগরারভটায। তন্গে ভৄহুযী নদীয পূফ থ াগড় ১০ রকগরারভটায এফং রিভ াগড় 

৪.৩৩ রকগরারভটায রনরভ থত গয়গছ। ১১তভ -১৪ তভ রকগরারভটায ম থন্ত ড়ক  ৮ ফুট সথগক ১২ ফুট প্রস্তকযণ কযা গয়গছ। 

রডরর-সত ড়গকয ৩/১, ৪/১, ৫/১, ৬/১, ১০/১, ১১/১, ১৩/১  ১৪/১ গ্যাগ ৮টি কারবাট থ রনভ থাগণয উগল্লখ যগয়গছ। রকন্তু ফাস্তগফ 

ড়গকয ৩/৩, ৪/৩, ৫/২, ৯/১, ৯/২, ১১/১, ১১/২, ১৩/২, ১৪/১,  ১৪/২  ১৪/৩ গ্যাগ ১১টি কারবাট থ রনরভ থত গয়গছ। 

 

৯.১২। সপনী-রগরারনয়া-অভৄভূঞাযাট-প্রতাপুয-সনফাগ ড়গকয সভাট দদঘ থে ১২.৮ রকগরারভটায। রডরর-সত ড়গকয ৫/১  ৮/১ 

গ্যাগ ২টি সতু রনভ থাগণয ংস্থান থাকগর ফাস্তগফ শুদৄভাত্র ৫/১ গ্যাগ ২৫.৭৪ রভটায ১টি রর গাড থায সতু রনরভ থত গয়গছ। 

কারবাগট থয সেগত্র ৫/২, ৬/১  ৭/২ গ্যাগ রডরর-সত ৩টি কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান যগয়গছ রকন্তু ৫/৪, ৭/৩, ৯/১  রফরবন্ন 

গ্যাগ ৪টি  সভাট ৭টি কারবাট থ রনরভ থত গয়গছ। 

 



 

৯.১৩। সপনী দয-এরাীগঞ্জ-যাজাপুয-সকাযাআভৄরন্প-তুরাতরর ড়গকয সভাট দদঘ থে ২৩.০৫ রকগরারভটায। ড়গকয ৬ষ্ঠ (ং)  ৭ভ 

(ং) রকগরারভটাগয ১১১০ রভটাগযয সেরিফর সবগভন্ট রনরভ থত গয়গছ। রডরর -সত ড়গকয ২/১, ৪/১, ৬/২, ১৩/১  

১৬/১ গ্যাগ ৫টি কারবাট থ রনভ থাগণয উগল্লখ থাকগর ১৩/১, ১৭/১ গ্যাগ ২টি  রফরবন্ন রকগরারভটায ৩টি কারবাট থ সভাট 

৫টি কারবাট থ রনরভ থত গয়গছ। 

 

৯.১৪। সপনী-সতভৄনী-রফযরীফাজায-গাজীযাট-সানাআভৄড়ী ড়গকয সভাট দদঘ থে ১৩.২৮ রকগরারভটায। রডরর -সত এ ড়গকয ৭/২ 

গ্যাগ ১৫ রভটাগযয ১টি সতু রনভ থাগণয ংস্থান যগয়গছ। রকন্তু প্রকৃতগে ৬/২ গ্যাগ ১৬.৫৯ রভটাগযয ১টি সতু রনভ থাণ কযা 

গয়গছ। রডরর’য ংস্থান নুাগয এ ড়গকয ৭/১ গ্যাগ ১টি কারবাট থ রনরভ থত গয়সছ। 

  

৯.১৫।  চাঁদপুয ং : 

  নুগভারদত অযরডরর নুাগয প্রকগেয অতায় চাঁদপুয সজরায উন্নয়ন কাগজয সভাট প্রােররত ব্যয় ৩৫৪৬.৫৭ রে টাকা। 

তন্গে ৩১৭৫.৬৯ রে টাকা ব্যয় গয়গছ মা সভাট প্রােররত ব্যগয়য ৮৯.৫৪%। অযরডরর’য ১.৮২৮ ঘন রভটাগযয ভগে 

১.৩৬৫ ঘন রভটায ভাটিয কাজ, ২২.০৩ রকগরারভটাগযয ভগে ১৪.৫২ রকগরারভটায সেরিফর সবগভন্ট রনভ থাণ, 

(াগপথরং/কাগ থটিং ব্যতীত) ০.৭০ রকঃরভঃ -এয রফযীগত ০.৬৬ রকঃরভঃ সেরিফর সবগভন্ট পুনঃরনভ থাণ, ১৫০ রভঃরভঃ 

সফআজ টাআ ১  ৩.৯৯৬ রকঃরভঃ এয রফযীগত ৩.৩০ রকঃরভঃ সবগভন্ট ভজবুতকযণ, ৫৬.৩১ রকগরারভটাগযয রফযীগত 

৪৫.৯৬ রকঃরভঃ াগপথরং (কাগ থটিং এফং ীরগকাট), ২টিয ভগে ১টি সতু, ২২টিয ভে ১৯টি অযরর কারবাট থ, ২২৪২.৫০ 

রভটাগযয রফযীগত ১৮৬৭.৫০ রভটায প্যারাাআরডং, ১৯৪০০.০০ ফগ থ রভটাগযয রফযীগত ১২৩৭৫.০০ ফগ থ রভটায ম্যাগেরং, 

১৫০০ রভটাসযয রফযীগত ৭৫০ রভটায সটা-য়ার রনভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। নুগেদ ৫ এ যরেত ফাস্তফায়ন গ্রগরতয 

ছক ম থাগরাচনা কগয সদখা মায় সম সকান গঙ্গয ফাস্তফায়ন ১০০% ম্পন্ন য়রন। তগফ অযরডরর-সত ৩০.৫০ রভটাগযয ২টি 

সতু রনভ থাগনয ংস্থান থাগকর ফাস্তগফ ৩০.৫০ রভটাগযয ১টি সতু রনভ থান কযা গয়গছ। থ থাৎ দদগঘ থেয রফগফচনায় ম্পূণ থ 

৩০.৫০ রভটায দদঘ থে ফাস্তফারয়ত গর ২টিয রযফগতথ ১টি সতু রনরভ থত গয়গছ। প্রগয়াজনীয় ফযাে ায়া মায়রন রফধায় কর 

গঙ্গয ফাস্তফায়ন ১০০% ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়রন ফগর রনফ থাী প্রগকৌরী চাঁদপুয ফরত কগযন। প্রকগেয অতায় চাঁদপুয 

সজরায জন্য ভূরভ রধগ্রগণয সকান ঙ্গ অযরডরর-সত ন্তভু থক্ত সনআ। 

 

৯.১৬। দাউদকারন্দ-সগায়ারভাযী-শ্রীযাগয়যচয (ভতরফ উিয)-সছঙ্গাযচয ড়গকয সভাট ২১.০০ রকঃরভঃ দদগঘ থেয ভগে ১০.৫০ রকঃরভঃ 

চাঁদপুগয  ফরষ্ট ১০.৫০ রকঃরভঃ কুরভল্লা সজরায় ফরস্থত। ড়গকয ম্পূণ থ ংগয াগপথরং উগঠ সগগছ। রডজাআন 

নুাগয ড়গকয প্রস্থ ১২ ফুট ায়া মায়। ড়গকয ১৫তভ রকগরারভটাগয রনরভ থত কারবাগট থয য যআ ড়গকয এক ংগ 

ফড় গগতথয সৃরষ্ট গয়গছ ভগভ থ রযররেত য়। 

 

৯.১৭। ভতরফ-সভঘনা-ধনাগগাদা-সফড়ীফাঁধ ড়কটি ারন উন্নয়ন সফাড থ কর্তথক রনরভ থত সফড়ী ফাঁগধয উয রনরভ থত গয়গছ। ড়গকয 

কগয়কটি স্থাগন বাঙ্গা প্রান্ত  টগার রযররেত য়। ড়গকয ১৩+০০০ সথগক ১৫+৩৩৮ সচআনএজ ম থন্ত এফং ১৫+৬৩৮ 

সথগক ১৬+৬২২ সচআনএজ ম থন্ত নতুন সবগভন্ট রনরভ থত গয়গছ। পূগফ থ এ সবগভন্টয স্থগর কাঁচা ড়ক রছর। ড়কটিয প্রস্থ 

রডজাআন নুাগয ১২ ফুট ায়া মায়। 

 

৯.১৮। ফারকরা-সটগকযাট-জনতাফাজায-নাযায়ণপুয-ভতরফ দরেণ ড়কটি আগতাপূগফ থ এররজআরড কর্তথক রনরভ থত গয়গছ রফধায় 

শুদৄভাত্র েরতগ্রস্থ ংগ ড়ক উন্নয়গনয কাজ ম্পারদত গয়গছ। ড়গক উগল্লখগমাগ্য ংখ্যক ফাঁক রেে কযা মায়। এররজআরড 

কর্তথক আগতাপূগফ থ রনধ থারযত এরাআনগভগন্ট ড়কটি রনরভ থত গয়গছ রফধায় ফাঁকভ দূয কযা ম্ভফ য়রন। ড়কটিগত ১১টি 

কারবাট থ রনরভ থত গয়গছ। তগফ কারবাট থভগয এগপ্রাগচ সযআনকাট/ফড় গতথ সৃরষ্ট গয়গছ ফগর রেে কযা মায়। এছাড়া ড়গকয 

ন্যান্য ংগ বাঙ্গা প্রান্ত   সযআনকাট রযররেত য়। প্রগকেয অতায় চাঁদপুয সজরায় ড়গকয ১১তভ  রকগরারভটাগয 

৩০.৫০ রভটায দদগঘ থেয একভাত্র সতু রনরভ থত গয়গছ। তগফ সতুয এগপ্রাচ ড়ক রনরভ থত য়রন। এগপ্রাচ ড়ক ব্যতীত সতুটি 

এরাকাফাী  ব্যফাগযয সুগমাগ াগে না। এ রফলগয় জানগত চাআগর রনফ থাী প্রগকৌরী, চাঁদপুয  জানান সম, সতুয এগপ্রাচ 

ড়গকয জন্য ভূরভ রধগ্রগণয ঙ্গ প্রকগেয অযরডরর-সত ন্তভু থক্ত কযা য়রন রফধায় এগপ্রাচ ড়ক রনভ থাণ কযা মায়রন। 

মথামথ ফাস্তফতা  ঠিক প্রগয়াজনীয়তায রবরিগত প্রকগেয ঙ্গ  এয রযভাণ/ংখ্যা রনধ থাযন কযা য়রন রফধায় এরূ 

ঘগটগছ ফগর প্রতীয়ভান য়। এরূ ঘটনায পুনযাবৃরি সযাধ কযা না গর যকারয গথ থয চয় সযাধ কযা ম্ভফ গফ না। 

 



 

৯.১৯।  ছনায়াখারী ং:  

 প্রকলল্পয অওতায় ছনায়াখারীয ছানাপুয (ভান্নান নগয)-চযজব্বায-স্টীভাযঘাট ড়লকয জন্য প্রকলল্পয অওতায় ০.৪৯৩ রক্ষ 

ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ২২.৬৫ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ছেভিফর ছবলভন্ট ঈবয় াল ৩ পৄট কলয ফভধ যতকযণ ও ৪৩.৭৩ ভকঃভভঃ 

ড়ক ালপযভং কযা লয়লছ। নুলভাভদত ভডভভয ংস্থান নুমায়ী নতুন ভনভভ যত ছবলভলন্ট ছফআজ টাআ-২ ব্যফায কযা 

লয়লছ ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী ভযদ যনকালর অআএভআভডলক ফভত কলযন। ভযদ যনকালর ভনভভ যত ছবলভলন্টয ভকছু ভকছু 

স্থালন টলার, ালপয ক্ষয় ও ভকনাযা বাঙ্গা ছদখা ছগলছ। ড়লকয ছচআলনজ ভকঃভভঃ ৫+২০০ ও  ১৭+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় 

ছফআজ টাআ-২ ও ালপযভং াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ:, ৪২ ভভ:ভভ: ও  ১৫০ ভভ:ভভ:,  ৪০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা 

মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪৭ ভভ:ভভ:)। এ প্রংলগ ংভিষ্ট কভ যকতযাগণ জানান, প্রকলল্পয কাজ ঠিকাদালযয কাছ  ছথলক ২০১৩ 

ালরয জুন ভাল বুলঝ ছনওয়া লয়লছ। আলতাভলে ভতনটি ফল যা ছভৌসুভ ভতক্রান্ত ওয়ায় ালপযলয ীরলকাট ভকছু ক্ষয় ও ভকছু 

ভবতলয ঢুলক ছগলছ। পলর ভযভাল ভকছুটা কভ াওয়া ছগলছ মা স্বাবাভফক নয়। ভএভভ’য ভাআনয ওয়ালকযয অওতায় 

আলতাভলে ক্ষভতগ্রস্থ ছবলভন্ট ংষ্কালযয ঈলদ্যাগ ছনওয়া লয়লছ। প্রকলল্পয External Audit আগতাভগে ম্পন্ন গয়গছ এফং সকান 

Audit objection pending সনআ।  

 

৯.২০। রক্ষ্মীপুয ং: এ প্রকলল্পয অওতায় রক্ষ্মীপুলয ভাআজদী-আরাভভয়া- ওদাযাট-দালযাট-নূতন ছতয়াযীগঞ্জ-বফানীগঞ্জ ড়লকয 

জন্য ০.৯৪৬ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ৯.৯০ ভক:ভভ: ড়ক ালপযভং (৪০ ভভভর ভভটায কাল যটিং ও ৭ ভভভরভভটায ীরলকাট), 

৩৫.৮৮ ভভটায (১২টি) কনভক্রট কারবাট য এফং ৭২৬.৩৫ ভভটায অযভভ প্যারাাআভডং দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কযা লয়লছ।  নুলভাভদত 

ভডভভয ংস্থান নুমায়ী নতুন ভনভভ যত ছবলভলন্ট ছফআজ টাআ-২ ব্যফায কযা লয়লছ ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী ভযদ যনকালর 

অআএভআভডলক ফভত কলযন। ভযদ যনকালর ভনভভ যত ছবলভলন্টয ভকছু ভকছু স্থালন ালপয ক্ষয়, টলার ও ভকনাযা বাঙ্গা 

ছদখা ছগলছ। ড়লকয ছচআলনজ ভকঃভভঃ ৩+৩৫০ ও ৭+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় ালপযভং াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ৪২ ভভ:ভভ: ও  

৪৫ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা ৪৭ ভভ:ভভ:)। এ প্রংলগ ংভিষ্ট কভ যকতযাগণ জানান, প্রকলল্পয কাজ ঠিকাদালযয ভনকট লত 

২০১৩ ালরয জুন ভাল বুলঝ ছনওয়া লয়লছ। আলতাভলে ভতনটি ফল যা ছভৌসুভ ভতক্রান্ত ওয়ায় ালপযলয ীরলকাট ভকছু ক্ষয় ও 

ভকছু ভবতলয ঢুলক ছগলছ। পলর ভযভাল ভকছুটা কভ াওয়া ছগলছ মা স্বাবাভফক নয়। প্রকলল্পয External Audit 

আগতাভগে ম্পন্ন গয়গছ এফং সকান Audit objection pending সনআ।  

 

১০। প্রকগেয প্রধান প্রধান প্যাগকগজয প্ররকউযগভগন্টয রচত্র রনম্নরূ: 

 

 ১০.১। প্রকগেয প্ররকউযগভন্ট ংক্রান্ত রফস্তারযত রফফযণ রযরষ্ট ‘ক’-সত যরেত। প্রকগেয ধীগন নুগভারদত রডরর নুাগয  কুরভল্লা 

সজরায়  রনগম্নাক্ত ১০ (দ)টি ড়ক উন্নয়গনয কাজ ম্পারদত গয়গছ: 

 দাউদকারন্দ-সগায়ারভাযী-শ্রীযায়চয-ভতরফ-সছঙ্গাযচয ড়ক (১১ রকঃরভঃ) 

  সকাম্পানীগঞ্জ-নফীনগয-রফপুয-যারধকা ড়ক (১৭ রকঃরভঃ) 

  ভাধাআয়া-ভরযচা-চাাযা-সকাম্পানীগঞ্জ ড়ক (১৯.৫ রকঃরভঃ) 

  ফরুড়া-রনভয-কংনগয-বুরড়চং ড়ক (২৭ রকঃরভঃ) 

  ঝরভ-চারন্দনা ড়ক (১৩ রকঃরভঃ) 

  রফনয়ঘয-রফয়াযা ফাজায-ভযগঞ্জ-নাঙ্গরগকাট ড়ক (১০ রকঃরভঃ) 

  কুরভল্লা সনারনফা-ফরুড়া ড়ক (২০ রকঃরভঃ) 

  রপুররয়া-লুরফারড়য়া-যতনপুয-চরিভৄড়া-ভগফারড় ড়ক (১৪ রকঃরভঃ) 

  খাজুরযয়া-ফরুড়া ড়ক (২০ রকঃরভঃ) 

  রফজযাফাজায-রযচয-কারনগয-রভয়াফাজায (২৭ রকঃরভঃ) 
 

 

১০.২।  ঞ্চরকতা-নগযকারন্দ ড়গকয ১টি প্যাগকসজয দযত্র রডরর ফরভূ থতবাগফ অফান কযা গয়গছ ফগর সদখা মায়। প্যাগকজটিয 

প্রােররত ব্যয় ১৬.১৮০৩২ রে টাকায রফযীগত ১০.৫২৩২৩ রে টাকায কাম থাগদ প্রদান কযা য়। এ দটি ড়গকয জন্য 

রডরর-সত প্ররকউযগভগন্টয ৩৯ (ঊনচরল্ল) টি প্যাগকজ অগছ। ফাস্তগফ ৫৪টি প্যাগকগজয ধীগন দযত্র অফান কযা গয়গছ। 

 



 

১০.৩।  রডরর’য প্ররকউযগভন্ট রযকেনা নুাগয দাউদকারন্দ -সছঙ্গাযচয ড়গকয ৪টি প্যাগকগজয সভাট প্রােররত ব্যয় ৬০৬.৫১ 

রে টাকা এফং ফাস্তগফ ৫টি প্যাগকগজয অতায় ৩,৯৩,৭৯,৭৯৪.৩৫  টাকায কাম থাগদ প্রদান কযা য়। এ ড়গক ২টি 

কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান থাকগর স দুটি রনভ থাণ কযা য়রন। 

 

১০.৪।  রডরর’য সকাম্পানীগঞ্জ -যারধকা ড়গকয ৪টি প্যাগকগজয সভাট প্রােররত ব্যয় ১০২৬.৬৩ রে টাকায রফযীগত ১০ (দ)টি 

প্যাগকগজয ধীগন ৭,৭২,৫৬,৯৬৮.৩৬ টাকায কাম থাগদ প্রদান কযা য়। রডরর নুাগয ২টি কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান 

থাকগর ৬ষ্ঠ রকগরারভটাগয ১টি কারবাট থ রনভ থাণ কযা গয়গছ। জরুযী রবরিগত ১২তভ রকঃরভটাগয ১টি সফআরর সতুয 

প্ররতস্থাক সতু রনভ থাণ কযা গয়গছ। প্ররতস্থাক রাগফ রনরভ থত সতুটি রডরর -সত ন্তভু থক্ত সনআ। 

 

১০.৫।  রডরর’য ভারধআয়া-সকাম্পানীগঞ্জ ড়সকয ৪টি প্যাগকগজয সভাট প্রােররত ব্যয় ৮৭৪.৩৮ রে টাকা এফং এয রফযীগত ৮টি 

প্যাগকগজয অতায় ৬,৯৩,৫২,১৮৭.৯৩ টাকায কাম থাগদ প্রদান কযা য়। ড়কটিগত ১০ (দ)টি াআ কারবাট থ রনভ থাগণয 

ংস্থান থাকগর  একটি কারবাট থ রনভ থাণ কযা য়রন এফং ১৫তভ রকঃ রভটাগয ১টি অযরর  কারবাট থ পুনরন থভ থাণ কযা 

গয়গছ। 

 

১০.৬।  ফরুড়া-রনভয-কংনগয ড়গকয জন্য রডরর -সত ৪টি প্যাগকজ অগছ এফং এ ৪টি প্যাগকগজয সভাট প্রােররত ব্যয় ৫৯০.৩৮ 

রে টাকা। এ ব্যগয়য রফযীগত ৭টি প্যাগকগজয অতায় ৪,৯৫,৫৮০.০৮ টাকায কাম থাগদ প্রদান কযা য়। এ ড়গক সকান 

কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান রডরর -সত সনআ , রকন্তু ১৬তভ  ১৭ তভ রকঃ রভটাগয ২টি অযরর ফি কারবাট থ রনভ থাণ কযা 

গয়গছ। 

 

১০.৭।  ঝরভ-চারন্দনা ড়গকয জন্য রডরর -সত ৪টি প্যাগকগজয সভাট প্রােররত ব্যয় ৬১৭.৫০ রে টাকা এফং এয রফযীগত ৫টি 

প্যাগকগজয ধীগন ৫,৩৯,০৯,৫২৬.৭৭ টাকায কাম থাগদ প্রদান কযা য়।  

 

১০.৮।  রডরর-সত রপুররয়া -ভগফারড় ড়গকয ৪টি প্যাগকগজয প্রােররত ব্যয় ৫৮৫.৭৫ রে টাকা এফং এয রফযীগত ৫টি 

প্যাগকগজয ধীগন ৫,০৯,৫২,০১২.৫৬ টাকায কাম থাগদ প্রদান কযা য়। রডরর-সত ৩টি কারবাট থ রনভ থাণ ন্তভু থক্ত অগছ, রকন্তু 

ফাস্তগফ ১০+৪১০ সচআনএজ  ১০+৪৫০ সচআনএগজ ২টি অযরর ফি কারবাট থ রনরভ থত গয়গছ। 

 

১০.৯।  কুরভল্লা সনারনফা-ফরুড়া ড়গকয জন্য রডরর-সত ৪টি প্যাগকগজয অতায় ৬০৫.৪৯ রে টাকা ব্যগয়য ংস্থান অগছ। রকন্তু 

প্রকৃতগে ২টি প্যাগকগজয অতায় ৪,৪৮,৩৩,০৩৬ টাকায কাম থাগদ প্রদা ন কযা য়। রডরর ’য ৯ রকঃরভঃ অযরর 

কারবাগট থয রফযীগত ১০ভ  ১১তভ রকগরারভটাগয মথাক্রগভ ৩ রভটায  ৬রভটাগযয ২টি অযরর ফি কারবাট থ রনভ থাণ কযা 

গয়গছ। 

 

১০.১০। খাজুরযয়া-ফরুড়া ড়গকয নুকূগর রডরর -সত ৩টি প্যাগকগজয অতায় রডরর -সত ৩৭৫.৮০ রে টাকা প্রােররত ব্য য় 

ন্তভু থক্ত অগছ। এ ব্যগয়য রফযীগত ৩টি প্যাগকগজয ধীগন২,৮৩,৯৭,১৪৯.৯২ টাকায কাম থাগদ প্রদান কযা য়।  

 

১০.১১।  রফনয়ঘয-নাঙ্গরগকাট ড়গকয জন্য রডরর -সত ৪টি প্যাগকগজয ধীগন সভাট ৪৯০.০০ রে টাকা প্রােররত ব্যয় ন্তভু থক্ত 

অগছ। এ ব্যগয়য রফযীগত ৬টি প্যাগকগজয ধী সন ৩,৭৫,২৬,৯৫০.৫৯ টাকায কাম থাগদ প্রদান কযা য়। রডরর ’য ১০ 

রকগরারভটাগযয অযরর কারবাগট থয রফযীগত ৬ রভটাগযয ১টি, ৩ রভটাগযয ১টি  ২ রভটাগযয য অগযকটি কারবাট থ 

রনভ থাণ কযা গয়গছ। 

 

১০.১২। রফজযাফাজায-রভয়াফাজায ড়গকয ৪টি প্যাগকগজয অতায় রডরর-সত ৬৮৮.০০ রো টাকায প্রােররত ব্যয় ন্তভু থক্ত অগছ। 

এ ব্যগয়য রফযীগত ২টি প্যাগকগজয ধীগন ১,৩০,২১,৬২০.১৮ টাকায কাম থাগদ প্রদান কযা য়।  

 



 

১০.১৩। রডরর’য ৩৯টি প্যাগকগজয রফযীগত ৫৪টি প্যাগকগজয অতায় দযত্র অফানপূফ থক প্রকগেয রনভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযা 

গয়গছ। প্রকগেয প্ররকউযগভন্ট ংক্রান্ত কর সবরযগয়ন রফলগয় চুরক্ত, নুগভাদনকাযী কর্তথগেয নুগভাদন গ্রণ কযা গয়গছ 

রকনা জানগত চাআগর উরফবাগীয় প্রগকৌরী , কুরভল্লা জানান সম , রপন্যানরয়ার সডররগগনস্ রফরধ নুাগয এ রফলগয় মথামথ 

কর্তথগেয নুগভাদন গ্রণ কযা গয়গছ। রতরন অয জানান  সম, ৫৪টি প্যাগকগজয অতায় সভাট ৪৬৩৪২৭১৪৯.৭৪  টাকায 

কাম থাগদ প্রদান কযা য় এফং ১৭২৫০১৬০৪.১৬ টাকায কাম থাগদ প্রদান কযা য়রন। উক্ত টাকায কাম থাগদ প্রদান কযা য়রন 

রফধায় প্রকগেয ফাস্তফায়ন ১০০% ম্পন্ন য়রন ফগর প্রতীয়ভান য়। 

 

১০.১৪।  ব্রােণফাড়ীয়া সজরায় রনগম্নাক্ত ৪টি ড়ক উন্নয়গনয কাজ ম্পারদত গয়গছ: 

 অশুগঞ্জ-নফীনগয ড়ক (১৯রকঃরভঃ) 

 ধযখায -অখাউড়া-সনাযফাদী ড়ক (১৫.১৩ রকঃরভঃ) 

 সকাম্পানীগঞ্জ-নফীনগয-রফপুয-যারধকা ড়ক (১২ রকঃরভঃ) 

 সবারাচং-শ্যাভগ্রাভ-জীফনগঞ্জ ফাজায ড়ক (১৩ রকঃরভঃ) 

 

১০.১৫। রডরর-সত ব্রাহ্মণফাড়ীয়ায জন্য ১৬টি দযত্র প্যাগকগজয ংস্থান যগয়গছ। ফাস্তগফ অশুগঞ্জ -নফীনগয-রফপুয-যারধকা ড়গকয 

জন্য ৬টি প্যাগকজ , ধযখায-অখাউড়া-সনাযফাদী ড়গকয জন্য ৫টি প্যাগকজ , সকাম্পানীগঞ্জ-নফীনগয ড়গকয জন্য ৫টি 

প্যাগকজ  সবারাচং -শ্যাভগ্রাভ-জীফনগঞ্জ ফাজায ড়গকয জন্য ৫টি প্যাগকগজয ধীন ফ থ সভাট ৬+৫+৫+৫=২১টি 

প্যাগকগজয ধীন দযত্র অফান কযা য়।  

 

১০.১৬। প্রকগেয রডরর-সত ব্রাহ্মণফাড়ীয়ায ধযখায -অখাউড়া-সনাযফাদী ড়গকয জন্য ৬টি প্যাগকজ অগছ। তন্গে রনভ থাণ কাগজয 

৫টি প্যাগকজ অগছ এফং ৫টি প্যাগকগজয সভাট প্রােররত ব্যয় ৯২৪.০৪ রে টাকা। ফাস্তগফ এ ড় সকয জন্য ৫টি প্যাগকগজয 

রফযীগত সভাট ৭৪৫.৬৭ রে টাকায কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। থ থাৎ রডরর গো (৯২৪.০৪-৭৪৫.৬৭) ১৭৪.৩৭ রে 

টাকায কভ কাজ কযা গয়গছ। রডরর -সত ১৬ রকগরারভটায াগপথরং কাগজয ংস্থান থাকগর ফাস্তগফ ১৭.৫০ রকঃরভঃ 

াগপথরং কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ । নুরূবাগফ রডরর ’য ৬০.০০ রে টাকায ১২ রভটায কারবাট থ রনভ থাগণয রফযীগত 

১১৪.৭৭ রে টাকা প্রােররত ব্যগয় ৬.০০ রভটায কারবাট থ  ৩.৪০ রকঃরভঃ াগপথরং কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। রডরর ’য 

৮৬  রে টাকা প্রােররত ব্যগয় ২ রকঃরভঃ সেরিফর সবগভগন্টয রফযীগত ৩.০০ রকঃরভঃ সেরিফর সবগভগন্ট ১.২৫ রকঃভঃ 

যোপ্রদ কাজ কযা গয়গছ। ১১১৬০ ফঃ রভটাগযয রযফগতথ ১.২৫ রকঃরভঃ যোপ্রদ কাজ কযা গয়গছ।  

 

১০.১৭।  ব্রাহ্মণফাড়ীয়ায অশুগঞ্জ -নফীনগয ড়গকয জন্য রডরর -সত রনভ থাণ কাগজয ৫টি প্যাগকজ অগছ এফং এ প্যাগকজভগয 

প্রােররত ব্যয় ১০২৭.১১ রে টাকা। তন্গে রনভ থাণ কাগজয প্রােররত ব্যয় ১০০৪.১১ রে টাকা। এ ব্যগয়য রফযীগত ৫৯০.৩৮ 

রে টাকায ৬টি প্যাগকগজয ধীন কাম থাগদ প্রদান কযা য়। যরদগক রডরর ’য ৩৩ রভটাগযয ৪টি কারবাগট থয রফযীগত 

২৮ রভটাগযয ৪টি কারবাট থ, ১৫০০০০ ঘঃরভঃ ভাটিয কা সজয রফযীগত ৩.৫০ রকঃ রভটাগযয কাজ , ৭ রকঃরভঃ সেরিফর 

সবগভগন্টয রফযীগত ৫.৫৫ রকঃরভঃ সবগভন্ট ম্পন্ন কযা গয়গছ।  

 

১০.১৮। সবারাচং-শ্যাভগ্রাভ-জীফনগঞ্জ ফাজায ড়গকয জন্য রডরর -সত রনভ থাণ কাগজয ৫টি প্যাগকজ অগছ এফং এ প্যাগকজভগয 

প্রােররত ব্যয় ৭০০.৩৪ রে টাকা। ৭০০.৩৪ রে টাকায রফযীগত (ফাস্তগফ ৫টি প্যাগকগজয ধীগন ) ৬৩০.৩৫ রে টাকায 

কাম থাগদ প্রদান কযা য়। ৪৫ রভটাগযযয ৮টি কারবাগট থয ভগে ৩৪ রভটাগযয কারবাট থ রনভ থাণ, ৩০০০০ ঘঃরভঃ ভাটিয কাগজয 

ভগে ৩ রকঃরভঃ ভাটিয কাজ, ১৩ রকঃরভঃ কাগ থটিং  ীরগকাগটয ভগে ৬ রকঃরভঃ কাগ থটিং  ীরগকাট কাজ, ২৭০০ ফগ থ 

রভটায ম্যাগেরংগয়য ভগে ৫০২০ ফগ থ রভঃ ম্যাগেরং ম্পন্ন কযা গয়গছ। ৪৬০ রভঃ সটা-য়ার  ০.৩২ রকঃরভঃ সেরিফর 

সবগভন্ট রনভ থাণ কযা য়রন। প্রগয়াজনীয় ফযাে রছর না রফধায় এফং প্রারনক ভন্ত্রণারয় /রফবাগ সথগক প্রকেটি ভাপ্ত সঘালণা 

কযায নানুষ্ঠারনক রনগদ থ রছর রফধায় এ দুটি গঙ্গয কাজ ম্পন্ন কযা য়রন। 

 

১০.১৯। সকাম্পানীগঞ্জ- নফীনগয-রফপুয-যারধকা ড়গকয জন্য রডরর -সত সকান প্ররকউযগভন্ট রযকেনা সনআ। তগফ রডরর ’য 

অআগটভয়াযী গঙ্গয রফফযণ সথগক সদখা মায় সম ৪৫০০০ রঃঘঃরভঃ ড়ক ফাঁগধ  ভাটিয কাজ , ১১.৫০ রকঃরভঃ সবগভন্ট 

প্রস্তকযণ, ২৩ রভঃ (৪টি) কারবাট থ রনভ থাণ , ১০০ রকঃ সটা -য়ার রনভ থাণ  ৬০০ ফঃরভঃ ম্যাগেরংগয়য যোপ্রদ কাগজয 

ংস্থান অগছ। এ ঙ্গভগয রফযীগত ৫টি প্যাগকগজয অতায় ১৪৪২১.০৯ রঃঘঃরভঃ ভাটিয কাজ , ২৩ রভটাগযয ৪টি 

কারবাট থ রনভ থা ণ  ১০.২৮ রকঃরভঃ সবগভন্ট প্রস্তকযণ ম্পন্ন কযা গয়গছ। ৩০৫৭৮.৯০ রঃঘঃরভঃ ভাটিয কাজ , ১.২২ 

রকঃরভঃ সবগভন্ট প্রস্তকযণ , ১০০ রকঃ সটা -য়ার রনভ থাণ  ৬০০ ফঃরভঃ ম্যাগেরংগয়য যোপ্রদ কাজ ফাস্তফায়ন কযা 



 

য়রন। রডরর ’য প্যাগকজ গো কভ কাজ এফং করতয় প্যাগকগজয কা জ ম্পন্ন কযা য়রন সকন জানগত চাআগর 

উরফবাগীয় প্রগকৌরী জানান সম প্রগয়াজনীয় ফযাে না থাকায কাযগণ ফ প্যাগকগজয কাজ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়রন।  

 

 

১০.২০। সপনী সজরায় রনগম্নাক্ত ৬টি ড়ক উন্নয়গনয কাজ ম্পন্ন গয়গছ:  

 ফক্তাযভৄরন্প (সানাগাজী)- কারজযাট-দাগনভূঞা ড়ক (১৬ রকগরারভটায) 

 ঢাক-চট্টগ্রাভ ভাড়গকয পুযাতন োংক ড়ক (৩৩.৩৮ রকগরারভটায) 

 সপনী-ছাগরনাআয়া ড়ক (১৪.৩৩ রকগরারভটায) 

 সপনী-রগরারনয়া-অভৄভূঞাযাট-প্রতাপুয-সনফাগ ড়ক (১২.৮ রকগরারভটায) 

 সপনী দয-এরাীগঞ্জ-যাজাপুয-সকাযাআভৄরন্প-তুরাতরর ড়ক (২৩.০৫ রকগরারভটায) 

 সপনী-সতভৄনী-রফযরীফাজায-গাজীযাট-সানাআভৄড়ী ড়ক (১৩.২৮ রকগরারভটায) 

 

১০.২১। সপনী সজরায় রডরর ’য ৩২টি প্যাগকগজয রফযীগত ৩৭টি প্যাগকগজয ভােগভ কাম থাগদ প্রদানপূফ থক ফাস্তফায়ন কাজ ম্পন্ন 

কযা গয়গছ। ৩৩.৩৮ রকগরারভটায দদগঘ থেয ঢাকা -চট্টগ্রাভ ভাড়গকয পুযাতন োংক ড়গকয জন্য রডর র’য প্ররকউযগভন্ট 

রযকেনায় ৪টি প্যাগকজ যগয়গছ এফং এ ৪টি প্যাগকগজয সভাট প্রােররত ব্যয় ১০৫২.২৪ রে টাকা। রকন্তু ফাস্তগফ সভাট 

৮৬৮.০৫ রে টাকায কাম থাগদ প্রদানপূফ থক ৭টি প্যাগকগজয ভােগভ এ ড়গকয রনভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ।  

 

১০.২২। সপনী-ছাগরনাআয়া ড়গকয  জন্য রডরর ’য সভাট ৬৩১.৪৯ রে টাকা প্রােররত ব্যগয়য রফযীগত ৫৬৯.৩১ রে টাকায 

কাম থাগদ প্রদানপূফ থক ৫টি প্যাগকগজয ভােগভ ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা গয়গছ। ৩ নম্বয প্যাগকগজয সেগত্র রডরর গো 

১৬.৭৩ রে টাকা সফী ভগল্য কাম থাগদ প্রদান কগয রনভ থাণ কাজ  ম্পন্ন কযা গয়গছ। রধকন্তু রডরর -সত প্ররতটি প্যাগকগজয 

চুরক্ত নুগভাদনকাযী কর্তথে রাগফ রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরীয উগল্লখ যগয়গছ। রকন্তু প্ররতটি প্যাগকগজয চুরক্ত নুগভাদন 

কগযন রনফ থাী প্রগকৌরী। রফলয়টি অরথ থক শৃঙ্খরায রযন্থী গয়গছ। 

 

১০.২৩। সপনী-রগরারনয়া-অভৄভূঞাযাট-প্রতাপুয-সনফাগ ড়গকয জন্য রডরর ’য প্ররকউযগভন্ট রযকেনায় ৭৪০.২৬ রে টাকায 

প্রােররত ব্যগয়য ৬টি প্যাগকগজয ংস্থান যগয়গছ। এ প্রােরগনয রফযীগত প্রকগেয ধীগন ৭৫৪.৩৮ রে টাকা  প্রােররত ব্যগয় 

৬টি প্যাগকগজয ভােগভ ফাস্তফায়ন কাজ ম্পন্ন  কযা গয়গছ। রডরর-সত রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরীগক চুরক্ত নুগভাদনকাযী 

কর্তথে রাগফ উগল্লখ কযা গর প্ররতটি প্যাগকগজয চুরক্ত রনফ থাী প্রগকৌরী নুগভাদন কগযন। রফলয়টি অরথ থক শৃঙ্খরায 

রযন্থী গয়গছ। 
 

১০.২৪। প্রকগেয সপনী দয -এরাীগঞ্জ-যাজাপুয-সকাযাআভৄরন্প-তুরাতরর ড়গকয জন্য রডরর -সত ৮টি প্যাগকগজয ৭২৩.৪৬ রে 

টাকায প্রােরন ব্যয় ন্তভু থক্ত অগছ। রকন্তু ফাস্তগফ ৩৫৬.৭৮ রে টাকায কাম থাগদ প্রদানপূফ থক ৭টি প্যাগকগজয ভােগভ রনভ থাণ 

কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। এ ড়গকয সেগত্র অরথ থক শৃঙ্খরায ব্যতেয় ঘটিগয় রডরর -সত উরল্লরখত চুরক্ত নুগভাদনকাযী 

কর্তথে রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, কুরভল্লা-এয রযফগতথ রনফ থাী প্রগকৌরীয নুগভাদন গ্রণ কযা য়।  

 

১০.২৫। সপনী-সতভৄনী-রফযরীফাজায-গাজীযাট-সানাআভৄড়ী ড়গকয জন্য রডরর -সত ৫টি প্যাগকগজয নুকূগর ৮২৩.২৪ রে টাকায 

প্রােরন ন্তভু থক্ত অগছ। রকন্তু ফাস্তগফ ৬৯৩.৬৬ রে টাকায কাম থাগদ প্রদানপূফ থক ৬টি প্যাগকগজয ভােগভ ফাস্তফায়ন কাজ 

ম্পন্ন কযা গয়গছ। থ থাৎ রডরর’য সভাট প্রােররত ব্যয় গো (৮২৩.২৪-৬৯৩.৬৬) ১২৯.৫৩ রে টাকায কভ কাজ কযা 

গয়গছ। এরডর -সত মথামথ ফযাে না ায়ায কাযগণ  য়গতা এরূ গয়গছ। এছাড়া এ ড়গকয জন্য রডরর -সত উরল্লরখত 

চুরক্ত নুগভাদনকাযী কর্তথে রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী , কুরভল্লা-এয নুগভাদন গ্রণ না কগয প্ররতটি প্যাগকগজয চুরক্ত 

নুগভাদন কগযগছন রনফ থাী প্রগকৌরী, সপনী। 

 

১০.২৬। ফক্তাযভৄরন্প (সানাগাজী)-কারজযাট-দাগনভূঞা ড়গকয রডরর ’য ৪টি প্যাগকগজয ৭১৮.০৩ রে টাকায সভাট প্রােরগনয 

রফযীগত ৬৩২.৫২ রে টাকায কাম থাগদ প্রদান কগয ৫টি প্যাগকগজয ভােগভ ফাস্তফায়ন কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। পূগফ থয ৫টি 

ড়গকয ন্যায় এ সেগত্র রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী , কুরভল্লা-এয রযফগতথ প্ররতটি প্যাগকগজয চুরক্ত নুগভাদন কযগছন রনফ থাী 

প্রগকৌরী, সপনী। 

 

 

 



 

১০.২৭। চাঁদপুয সজরায় রনগম্নাক্ত ৪টি ড়ক উন্নয়গনয কাজ ম্পারদত গয়গছ: 

 কচুয়া-গুরফাায-কারভপুয (ভতফর দরেণ) ড়ক (২০.১৫ রকঃরভঃ) 

 ভতরফ সভঘনা-ধনাগগাদা-সফড়ীফাঁধ ড়ক (৬০.৭০ রকঃরভঃ) 

 দাউদকারন্দ-সগায়ারভাযী-শ্রীযাগয়য চয (ভতরফ উিয)-সছঙ্গায চয (২১.০০ রকঃরভঃ) 

 ফারকরা-সটগকযাট-জনতাফাজায-নাযায়ণপুয-ভতরফ দরেণ ড়ক (১৬.৮৩ রকঃরভঃ) 

 

 প্রকগেয ধীগন এ ৪টি ড়গকয জন্য অযরডরর নুাগয ১৮টি প্যাগকগজয ধীগন দযত্র অফান কযা য়। 

 

১০.২৮। অযরডরর’য প্ররকউযগভন্ট রযকেনা নু াগয কচুয়া-গুরফাায-কারভপুয (ভতরফ দরেণ ) ড়গকয ৪টি প্যাগকগজয সভাট 

প্রােররত ব্যয় ৮২৪.৩৯ রে টাকা। ফাস্তগফ ৬টি প্যাগকগজয ধীগন এ ড়গকয জন্য ৮২৬.৭৪ রে টাকায কাজ ম্পন্ন কযা 

এছাড়া অযরডরর -সত এ ড়গক ৩টি অযরর কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান যগয়গছ। রকন্তু ফা স্তগফ ৬টি কারবাট থ রনভ থাণ কযা 

গয়গছ। অযরডরর -সত ফরণ থত ৫টি প্ররকউযগভন্ট প্যাগকগজয চুরক্ত নুগভাদনকাযী কর্তথে রাগফ াগফক সমাগাগমাগ 

ভন্ত্রণারয় (ফতথভাগন  ড়ক  রযফন  ভাড়ক রফবাগ ) সক উগল্লখ কযা গয়গছ , রকন্তু ফাস্তফায়নকাগর ৬টি প্যাগকগজয ভগে 

২টি প্যাগক সজয চুরক্ত রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী নুগভাদন কগযন এফং ৪টি প্যাগকগজয চুরক্ত তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী 

নুগভাদন কগযন। রফলয়টি অরথ থক  রযকেনা শৃঙ্খরায রযন্থী গয়গছ। 

 

১০.২৯। ভতরফ-সভঘনা-ধনাগগাদা-সফড়ীফাঁধ ড়গকয জন্য অযরডরর -সত ৩টি প্ররকউযগভন্ট প্যাগকগজয রফযীগত ৭১৫.১৩ রে 

টাকায প্রােরন উগল্লখ কযা গয়গছ। প্রকৃতগে ৩টি প্যাগকগজয রফযীগত ৭২৮.৭৮ রে টাকায কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। 

অযরডরর নুাগয এ ৩টি প্যাগকগজয চুরক্ত নুগভাদন কযায কথা ভন্ত্রণারগয়য রকন্তু ফাস্তগফ ৩টি প্যাগকগজয চুরক্ত 

নুগভাদন কগযন রতরযক্ত প্রধন প্রসকৌরী। রফলয়টি অরথ থক  রযকেনা শৃঙ্খরায রযন্থী গয়গছ।  
 

১০.৩০। অযরডরর-সত দাউদকারন্দ-সগায়ারভাযী-শ্রীযাগয়য চয (ভতরফ উিয)-সছঙ্গাযচয ড়গকয ৪টি প্যাগকগজয জন্য ৬৬০.১৭ রে 

টাকায প্রােরগনয ংস্থান যগয়গছ। এয রফযীগত ৩টি প্যাগকগজয অতায় ৪২৮.৪০ রে টাকায কাজ ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ। 

এছাড়া অযরডরর’য ব্যতেয় ঘটিগয় ৩টি প্যাগকগজয চুরক্ত ভন্ত্রণারগয়য রযফগতথ রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী নুগভাদন কগযন।  
 

১০.৩১। ফারকরা-সটগকযাট-জনতাফাজায-নাযায়ণপুয-ভতরফ দরেণ ড়গকয সেগত্র অযরডরর’য ৬টি প্যাগকগজয ১২৭৭.৩৫ রে 

টাকায রফযীসত একআ ংখ্যক প্যাগকগজয অতায় ১১৯৯.৭৭ রে টাকায ফাস্তফায়ন কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। অযরডরর 

নুাগয এ ড়গকয ২টি কারবাগট থয ংস্থান থাকগর ১১টি কারবাট থ ফাস্তগফ রনভ থাণ কযা গয়গছ। চুরক্ত নুগভাদগনয রফলগয় 

অযরডরর’য ব্যতেয় ঘটাগনা গয়গছ, থ থাৎ ভন্ত্রণারগয়য রযফগতথ এ ড়গকয ৬টি প্যাগকগজয চুরক্ত রতরযক্ত প্রধান 

প্রগকৌরী নুগভাদন কগযন। 

 

১০.৩২। সনায়াখারী সজরায় রনগম্নাক্ত ৫টি ড়ক উন্নয়গনয কাজ ম্পারদত গয়গছ: 

 ছানাপুয (ভান্নান নগয)-চযজব্বায-স্টীভাযঘাট (২৮.৫ ভকঃভভঃ)  

 চাটরখর- রচগতার (৭.৮০ রকঃরভঃ) 

 ভাআজদী-আরাভভয়া- ওদাযাট (২০ ভকঃভভঃ) 

 সপনী (সতভৄনী)-রফযরীফাজায-সানাআভৄড়ী (গাজীযাট) (৩.৭০ রকঃরভঃ) 

 সপনী (রগরারনয়া) অভৄভূঞায াট-প্রতাপুয-সনফাগ (৩ রকঃরভঃ) 

 

১০.৩৩। নুলভাভদত ভডভভলত ০.৬৩ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ২২.৭৫ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ছেভিফর ছবলভন্ট ঈবয় াল ৩ পৄট 

কলয ফভধ যতকযণ ও ৪৩.৭৫ ভকঃভভঃ ড়ক ালপযভং ফাফদ ৩টি প্যালকলজয অওতায় ছভাট ১২৪৪.৮৪ রক্ষ টাকায ংস্থান 

ভছর। ছ নুমায়ী ৫টি প্যালকলজয অওতায় ১১৩৫.২১ রক্ষ টাকায কাম যালদ প্রদান কযা লয়লছ। কাম যালদ নুমায়ী কাজ 

ভাভপ্তয তাভযখ ২০/০৪/২০১২ লরও প্রকৃত কাজ ভাভপ্তয তাভযখ ৩০/৬/২০১৩। ২টি ছবভযলয়ন ছভাট থ য ব্যয় লয়লছ 

১১৯৭.৬২ রক্ষ টাকা। 

 

 

 

 



 

১০.৩৪। রক্ষ্মীপুয সজরায় রনগম্নাক্ত ২টি ড়ক উন্নয়গনয কাজ ম্পারদত গয়গছ: 

 ভাআজদী-আরাভভয়া- ওদাযাট-দালযাট-নূতন ছতয়াযীগঞ্জ-বফানীগঞ্জ (২৫ ভকঃভভঃ) 

 রক্ষ্মীপুয (আগটযপুর)- দারারফাজায-চারুরতা-সভাল্লাযাট- ায়দাযগঞ্জ- যায়পুয (২০ রকঃরভঃ) 
 

 

১০.৩৫। নুলভাভদত ভডভভলত ১.০২ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ১০.০০ ভক:ভভ: ছেভিফর ছবলভন্ট ালপযভং, ৩৮.৭০ ভভটায 

(১৩টি) কনভক্রট কারবাট য ভনভ যাণ এফং  ১৫৫০ ভভটায প্যারাাআভডং দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ ফাফদ ২টি প্যালকলজয অওতায় ছভাট 

৬৪৭.৬০ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ছ নুমায়ী ২টি প্যালকলজয অওতায় ৫টি রলট ৫৮৫.৭৬ রক্ষ টাকায কাম যালদ প্রদান 

কযা লয়লছ। কাজ ম্পাদলনয তাভযখ ৩০/০৫/২০১২ লরও প্রকৃত কাজ ভাভপ্তয তাভযখ ৩০/০৫/২০১৩। 

Measurement book এয রাফ নুমায়ী ঠিকাদাযলক ৫৭৪.৮৭ রক্ষ টাকা ভযলাধ কযা লয়লছ। 

 
 

১১।  প্রকে ংরিষ্ট কগয়কটি রস্থয রচত্র রনগম্ন প্রদান কযা গরা: 

 

 

 

 

রচত্র ১: কুরভল্লায রপুররয়া-লুরফারড়য়া-যতনপুয-চরন্ডভৄড়া-

ভগফারড় ড়গকয একাংগয ভাটি সডগফ গগতথয সৃরষ্ট 

গয়গছ। 

 রচত্র ২: ব্রাহ্মণফাড়ীয়ায ধযখায-অখাউড়া-সনাযফাদী ড়গকয ৪থ থ 

রকঃ রভটাগযয এক ংগয সডগফ মায়া ভাটি।  

 

 

 

 
 

রচত্র ৩: চাঁদপুগযয এগপ্রাচ ড়করফীন ফারকরা-সটগকযাট-

জনতাফাজায-নাযায়ণপুয (ভতরফ দরেণ) ড়গকয 

১১তভ রকগরারভটাগয রনরভ থত ৩০.৫০ রভটায রর 

গাড থায সতু। 

 রচত্র ৪: সপনীয ফক্তাযভৄরন্প (সানাগাজী)- কারজযাট-দাগনভূঞা  

ড়গকয ফাজায এরাকায় সবগভগন্টয াগপথরং উগঠ সগগছ। 
 

 



 

১২।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযন: 

 

ভযকভল্পত জযন 

ক) বৃিয কুরভল্লা  সনায়াখারীয উগজরাভগয ভগে  

যারয ড়ক সমাগাগমাগ স্থান।  

ক) প্রকগেয ধীগন সপনী সজরা ব্যরতত কুরভল্লা , ব্রাহ্মণফাড়ীয়া, 

চাঁদপুয  সজরা ভগয কর উগজরায গঙ্গ সজরা দগযয  

এখন যারয ড়ক সমাগাগমাগ স্থারত য়রন। তএফ , ফরণ থত 

উগেগশ্যয ংরফগল এখন ফাস্তফারয়ত য়রন। 

খ) ১৫৯.৯১ রভটায (৬টি) সতু  ৫৯৫.৪৭ রভটায (১১৩টি) 

কারবাট থ রনভ থাণ।    

খ)   প্রকগেয অতায় বৃিয কুরভল্লা  সনায়াখারী সজরায়   ৬টি 

সতুয ভগে ৪টি সতু, ১১৩টি অযরর কারবাগট থয ভগে ৮৯টি 

কারবাট থ রনরভ থত গয়গছ। তএফ এ উগেশ্য ম্পূণ থ 

ফাস্তফারয়ত য়রন। 

 

১৩।    ভস্যা:  

১৩.১। প্রকগেয রডরর -সত সভাট প্রােররত ব্যয় ২২৩৫৪.৭৫ রে টাকা ন্তভু থক্ত অগছ। এ প্রােররত ব্যগয়য রফযীগত  প্রকগেয 

এরডর/অযএরডর-সত ২০০৮-০৯ সথগক ২০১৩-১৪ থ থ ফছয ম থন্ত ১৮০৭৯.৬৬ টাকা ফযাে কযা য়। থ থাৎ সভাট প্রােররত 

ব্যয় গো (২২৩৫৪.৭৫ -১৮০৭৯.৬৬) ৪২৬৬.০৯ রে টাকা কভ ফযাে কযা য়। এ ম থাপ্ত ফযাগেয কাযগণ প্রকগেয  

ফাস্তফায়ন ১০০% য়রন ফগর প্রতীয়ভান য় (নুগেদ ৬.১); 

 

১৩.২। রডররয প্ররকউযগভন্ট রযকেনায প্যাগকজ ংখ্যা নুযগণ প্রকগেয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা য়রন। সমভন কুরভল্লায রডররয 

৩৯টি প্যাগকগজয রফযীগত ৫৪টি প্যাগকজ, ব্রাহ্মণফাড়ীয়ায রডররয ১৬টি প্যাগকগজয রফযীগত ২১টি প্যাগকজ  সপনী সজরায 

৩২টি প্যাগকগজয রফযীগত ৩৭টি প্যাগকগজয ভােগভ কাম থাগদ প্রদান কগয ফাস্তফায়ন কাজ ম্পন্ন কযা য় (নুগেদ ১০.২, 

১০.১৫  ১০.২০); 

 

১৩.৩।  নুগভারদত রডরর’য গঙ্গয রযভাণ/ংখ্যায রবরিগত প্রকগেয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা য়রন। সমভন কুরভল্লায দাউদকারন্দ -

সছঙ্গাযচয ড়গক ২টি কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান থাকগর স দুটি রনভ থাণ কযা য়রন , সকাম্পানীগঞ্জ-যারধকা ড়গকয ১২তভ 

রকঃ রভটাগয রনরভ থত সফআরী সতুয প্ররতস্থাক রাগফ রনরভ থত সতুটি রডরর -সত ন্তভু থক্ত সনআ, ভাধআয়া-সকাম্পানীগঞ্জ ড়গক ১০ 

(দ)টি াআ কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান থাকগর একটি কারবাট থ রনভ থাণ কযা য়রন , ফরুড়া-কংনগয ড়গক সকান কারবাট থ 

রনভ থাগণয ংস্থান রডরর -সত সনআ , রকন্তু ড়গকয ১৬তভ  ১৭তভ রকঃ রভটাগয ২টি অযরর ফি কারবাট থ রনভ থাণ কযা য় , 

ব্রাহ্মণফাড়ীয়া সজরায় ২০টি কারবাগট থয রযফগতথ ১১টি কারবাট থ রনভ থাণ ,  সপনী সজরায ৩৫টি কারবাগট থয ভগে ৩৯টি কারবাট থ  

৪টি সতুয ভগে ৩টি সতু, চাঁদপুয সজরায জন্য ২টি কংরক্রট সতু  ২২টি অযরর কারবাগট থয ভগে এগপ্রাচ ড়করফীন ১টি 

ররগাড থায সতু  ১৯টি কারবাট থ রনরভ থত গয়গছ (নুগেদ ৯.৪, ৯.৮, ৯.১৫, ৯.১৮, ১০.২-১০.৬, ১০.২০); 

 

১৩.৪।  ১টি প্যাগকগজয অতায় কুরভল্লায ঞ্চরকতা -নগযকারন্দ ড়গক ২রভঃ একটি কারবাট থ রনভ থাণ কযা য় এফং উক্ত প্যাগকজটি 

রডরর-সত ন্তভু থক্ত সনআ (নুগেদ ১০.২); 

 

১৩.৫ ।  ব্রাহ্মণফাড়ীয়ায ধযখায-অখাউড়া-সনাযফাদী সবগভগন্টয ৪থ থ রকঃ রভটাগয এক ংগয ভাটি প্ররত ফছযআ সডগফ মায় ফগর 

রযদ থনকাগর ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ফরত কগয। রকন্তু এ ংগয ভাটি সকন সডগফ মায় রকংফা রক ধযগনয রনভ থাণ সকৌর 

গৃীত গর ভাটি সডগফ মাগফ না এ রফলগয় সকান মথামথ ভীো দ্যাফরধ কযা য়রন। জানা মায় সম এ ংগয জন্য ঠিক রনভ থাণ 

সকৌর ংফররত সকান স্থায়ী প্ররতকাযভরক ব্যফস্থা গৃীত য়রন রফধায় প্ররতফছয এ ংগয জন্য যকারয থ থ ব্যয় কগয 

াভরয়কবাগফ সবগভন্ট সভযাভগতয ব্যফস্থা সনয়া গয় থাগক (নুগেদ ৯.৬) ; 

 



 

 

১৩.৬।  চাঁদপুগযয ফারকরা-সটগকযাট-জনতাফাজায-নাযায়ণপুয-ভতরফ দরেণ ড়গকয ১১তভ রকগরারভটাগয ৩০.৫০ রভটায দদগঘ থেয 

একটি সতু রনরভ থত গর ভূরভ রধগ্রগণয ংস্থান না থাকায় এগপ্রাচ ড়ক রনভ থাণ কযা য়রন। পগর সকান মানফান  

এরাকাফাী সতুয উয রদগয় চরাচর কযগত াযগছ না। এরাকাফাী সতু ব্যফাগযয সুরফধা সবাগ সথগক ফরঞ্চত গয়গছ এফং 

যকারয গথ থয চয় ঘগটগছ। ফাস্তফতা  ঠিক জযীগয রবরিগত প্রকগেয গঙ্গয ঠিক রযভাণ রনধ থারযত য়রন ফগর 

প্রতীয়ভান য় (নুগেদ ৯.১৮); 

 

১৩.৭।  চাঁদপুয সজরায় এ প্রকগেয অতায় ১৮টি প্ররকউযগভন্ট প্যাগকগজয চুরক্ত অযরডরর ’য প্ররকউযগভন্ট রযকেনায ব্যতেয় 

ঘটিগয় ভন্ত্রণারয় /রফবাগগয রযফগতথ রতরয ক্ত প্রধান প্রগকৌরী /তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী কর্তথক নুগভারদত গয়গছ (নুগেদ 

১০.২৮-১০.৩১); 

 

১৩.৮।  প্রকগেয কুরভল্লায রপুররয়া-ভগফাড়ী ড়গকয এক ংগ সবগভন্টয ভাটি সডগফ রগগয় গগতথয সৃরষ্ট গয়গছ, চাঁদপুগযয 

দাউদকারন্দ-সগায়ারভাযী-শ্রীযাগয়যচয (ভতরফ উিয)-সছঙ্গাযচয ড়গকয ম্পূণ থ ংগয াগপথরং উগঠ সগগছ এফং ১৫তভ 

রকগরারভটাগয রনরভ থত কারবাগট থয য ড়গকয এক ংগ ফড় গগতথয সৃরষ্ট গয়গছ ভগভ থ রযররেত য় । এছাড়া ভতরফ-

সভঘনা-ধনাগগাদা-সফড়ীফাঁধ ড়গকয কগয়কটি স্থাগন বাঙ্গা প্রান্ত  টগার রযররেত য় (নুগেদ ৯.৩, ৯.১৬  ৯.১৭); 

 

১৪। ভতাভত/সুাভয: 

১৪.১। প্রকগেয রডরর ’য সভাট প্রােররত ব্যয় ২২৩৫৪.৭৫ রে টাকায রফযীগত প্রকগেয এরডর /অযএরডর-সত ২০০৮-০৯ সথগক 

২০১৩-১৪ থ থ ফছয ম থন্ত ১৮০৭৯.৬৬ টাকা ফযাে কযা য়। থ থাৎ সভাট প্রােররত ব্যয় গো (২২৩৫৪.৭৫ -১৮০৭৯.৬৬) 

৪২৬৬.০৯ রে টাকা কভ ফযাে কযা য়। এ ম থাপ্ত ফযাগেয কাযগণ প্রকগেয  ফাস্তফায়ন ১০০% য়রন ফগর প্রতীয়ভান য় 

(নুগেদ ১৩.১); 

 

১৪.২। রডররয প্ররকউযগভন্ট রযকেনায প্যাগকজ ংখ্যা নুযগণ প্রকগেয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা য়রন। সমভন কুরভল্লায রডররয 

৩৯টি প্যাগকগজয রফযীগত ৫৪টি প্যাগকজ, ব্রাহ্মণফাড়ীয়ায রডররয ১৬টি প্যাগকগজয রফযীগত ২১টি প্যাগকজ  সপনী সজরায 

৩২টি প্যাগকগজয রফযীগত ৩৭টি প্যাগকগজয ভােগভ কাম থাগদ প্রদান কগয ফাস্তফায়ন কাজ ম্পন্ন কযা য়। রফলয়টি রযকেনা 

 অরথ থক শৃঙ্খরায রযন্থী গয়গছ রফধায় ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ খরতগয় সদখগফ (নুগেদ ১৩.২); 

 

১৪.৩। নুগভারদত রডরর’য গঙ্গয রযভাণ /ংখ্যায রবরিগত প্রকগেয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা য়রন। সমভন কুরভল্লায দাউদকারন্দ -

সছঙ্গাযচয ড়গক ২টি কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান থাকগর স দুটি রনভ থাণ কযা য়রন , সকাম্পানীগঞ্জ-যারধকা ড়গকয ১২তভ 

রকঃ রভটাগয রনরভ থত সফআরী সতুয প্ররতস্থাক রাগফ রনরভ থত সতুটি রডরর -সত ন্তভু থক্ত সনআ, ভাধআয়া-সকাম্পানীগঞ্জ ড়গক ১০ 

(দ)টি াআ কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান থাকগর একটি কারবাট থ রনভ থাণ কযা য়রন , ফরুড়া-কংনগয ড়গক সকান কারবাট থ 

রনভ থাগণয ংস্থান রডরর -সত সনআ , রকন্তু ড়গকয ১৬তভ  ১৭তভ রকঃ রভটাগয ২টি অযরর ফি কারবাট থ রনভ থাণ কযা য় , 

সপনী সজরায ৩৫টি কারবাগট থয ভগে ৩৯টি কারবাট থ রনরভ থত গয়গছ। রফলয়টি রযকেনা  অরথ থক শৃঙ্খরায রযন্থী গয়গছ 

রফধায় ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ খরতসয় সদখগফ (নুগেদ ১৩.৩); 

 

১৪.৪। ১টি প্যাগকগজয অতায় কুরভল্লায ঞ্চরকতা -নগযকারন্দ ড়গক ২রভঃ একটি কারবাট থ রনভ থাণ কযা য় এফং উক্ত প্যাগকজটি 

রডরর-সত ন্তভু থক্ত সনআ (নুগেদ ১৩.৪); 

 

১৪.৫। ব্রাহ্মণফাড়ীয়ায ধযখায-অখাউড়া-সনাযফাদী সবগভগন্টয ৪থ থ রকঃ রভটাগয এক ংগয ভাটি প্ররত ফছযআ সডগফ মায় ফগর 

রযদ থনকাগর ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ফরত কগয। রকন্তু এ ংগয ভাটি সকন সডগফ মায় রকংফা রক ধযগনয রনভ থাণ সকৌর 

গৃীত গর ভাটি সডগফ মাগফ না এ রফলগয় সকান মথামথ ভীো দ্যাফরধ কযা য়রন। এ ংগয জন্য মথামথ ভীোপূফ থক 

ঠিক রনভ থাণ সকৌর ংফররত স্থায়ী প্ররতকাযভরক ব্যফস্থা গ্রগণয রফলগয় ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ  ড়ক  

জনথ রধদপ্তয ত্ত্বয উগদ্যাগ গ্রণ কযগফ (নুগেদ ১৩.৫) ; 



 

 

১৪.৬। চাঁদপুগযয ফারক রা-সটগকযাট-জনতাফাজায-নাযায়ণপুয-ভতরফ দরেণ ড়গকয ১১তভ রকগরারভটাগয ৩০.৫০ রভটায দদগঘ থেয 

একটি সতু রনরভ থত গর ভূরভ রধগ্রগণয ংস্থান না থাকায় এগপ্রাচ ড়ক রনভ থাণ কযা য়রন। পগর সকান মানফান  

এরাকাফাী সতুয উয রদগয় চরাচর কযগত াযগছ না। এরাকাফাী সতু ব্যফাগযয সুরফধা সবাগ সথগক ফরঞ্চত গয়গছ এফং 

যকারয গথ থয চয় ঘগটগছ। প্রকে ংগাধনকা সর সতুয এগপ্রাচ ড়গকয জন্য ভূরভ রধগ্রগণয ংস্থান অযরডরর -সত 

সকন ন্তভু থক্ত কযা য়রন স রফলয়টি ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ খরতগয় সদখগফ এফং বরফষ্যগত গৃীতব্য প্রকগেয সেগত্র 

ফাস্তফতা  ঠিক জযীগয রবরিগত প্রকগেয গঙ্গয ঠিক রযভাণ রনধ থাযণ  রফলগয় ফা স্তফায়নকাযী ংস্থা গচষ্ট থাকগফ 

(নুগেদ ১৩.৬); 

 

১৪.৭। চাঁদপুয সজরায় এ প্রকগেয অতায় ১৮টি প্ররকউযগভন্ট প্যাগকগজয চুরক্ত অযরডরর ’য প্ররকউযগভন্ট রযকেনায ব্যতেয় ঘটিগয় 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগগয রযফগতথ রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী /তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী কর্তথক নু সভারদত গয়গছ। রফলয়টি রযকেনা  

অরথ থক শৃঙ্খরায রযন্থী গয়গছ রফধায় ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ খরতগয় সদখগফ (নুগেদ ১৩.৭); 

 

১৪.৮। প্রকগেয কুরভল্লায রপুররয়া-ভগফাড়ী ড়গকয এক ংগ ভাটি সডগফ সৃষ্ট  গতথ, চাঁদপুগযয দাউদকারন্দ-সগায়ারভাযী-শ্রীযাগয়যচয 

(ভতরফ উত্তয)-সছঙ্গাযচয ড়গকয েরতগ্রস্থ াগপথরং এফং ১৫তভ রকগরারভটাগয রনরভ থত কারবাগট থয য ড়গক সৃষ্ট গতথ    

ভতরফ-সভঘনা-ধনাগগাদা-সফড়ীফাঁধ ড়গকয বাঙ্গা প্রান্ত  সৃষ্ট টগার সভযাভগতয রফলগয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা দ্রুত উগদ্যাগ 

গ্রণ কযগফ (নুগেদ ১৩.৮); 

 

১৪.৯। প্রকেটিয External রডট দ্রুত ম্পন্ন কযগত গফ এফং রডট প্ররতগফদগনয কর অআএভআ রফবাগগ সপ্রযণ কযগত গফ; এফং 

 

১৪.১০। নুগেদ ১৪.১-১৪.১০ এয অগরাগক গৃীত কাম থাফরী অগাভী ১ (এক) ভাগয ভগে অআএভআ রফবাগগক ফরত কযগত গফ। 

 



 

 ‘‘সভাকাভতরা (ফগুড়া-যংপুয জাতীয় ভাড়ক)- সানাতরা-রযখারী-ারযয়াকারন্দ ড়ক উন্নয়ন’’  

ভাপ্ত ভল্যায়ন প্ররতগফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

 

১।   প্রকলল্পয নাভ : সভাকাভতরা (ফগুড়া-যংপুয জাতীয় ভাড়ক)- সানাতরা-রযখারী-ারযয়াকারন্দ 

ড়ক উন্নয়ন 

২।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

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

৪।    প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন  

কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৮৬৮.৪৫ 

(-) 

 

(-) 

২৫১৪.৯২ 

(-) 

০১-০৯-২০০৯ 

ছথলক  

৩১-১২-২০১১ 

- ০১-০৯-২০০৯ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৪ 

-  ১০৫.৭৯% 

 

৫।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

A)  Revenue:      

Stationary  LS  2.50 LS  1.00 LS  

Advertisement  LS 3.00 LS 1.50 LS 

Laboratory Testing  LS 3.50 LS -- -- 

Survey & Design LS 3.00 LS -- -- 

a) IEE/EIA Investigation  LS 3.50 LS -- -- 

B) Capital:  

b) Earth work  Lac Cum 399.53 2.66353 176.69 2.6565 

Construction of New Pavement  K.M 544.96 13.00 408.00 11.00 

Widening of Pavement  K.M 350.56 16.00 290.77 16.00 

Strengthening of Existing Pavement  K.M 203.50 10.00 200.33 9.82 

Reconstruction of Existing Pavement  K.M 303.78 8.30 175.00 8.30 

Surfacing (Carpeting & Seal Coat) K.M 819.20 40.00 759.00 40.00 

Construction of  RCC Box Culvert (8 Nos)  Meter  119.04 24.00 60.00 24.00 

 Geo-Textile in/c. C.C. block  Lac Sqm 490.92 0.3543 285.00 0.3539 

R.C.C. Plate Palisiding  Meter 219.36 600.00 127.63 591.86 



 

Sign-Signal, Km post, Guide Post etc.  K.M 20.00 40.00   

Maintenance during Construction period.  L.S  30.00 L.S 30.00 L.S 

Physical Contingency (2%) -- 70.79 -- -- -- 

Price Contingency (8% -- 281.31 -- -- -- 

Total :  3868.45  2514.92  

 

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্রভভক নং প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লেয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Md. Idris Miah, A.C.E - োঁ ২৭-০৭-২০০৯-১৮-০২-২০১০ 

2.  Md. Abdul Gaffer, A.C.E  - োঁ ১৮-০২-২০১০-০৯-০৩-২০১০ 

3.   Md. Altaf Hossain, A.C.E - োঁ ০৯-০৩-২০১০-০৫-০৮-২০১০ 

4.  Md. Mofijul Islam, A.C.E - োঁ ০৫-০৮-২০১০-২৩-০৮-২০১১ 

5.  M. Md. Sharif-ul-Islam, A.C.E - োঁ ২৩-০৮-২০১১-০৪-০৬-২০১২ 

6.  Md. Habibul Haque, A.C.E - োঁ ০৪-০৬-২০১২-০৮-০৮-২০১২ 

7.  Kazi Mohammad Ali, A.C.E - োঁ ০৮-০৮-২০১২-০৫-০৩-২০১৩ 

8.  Md. Arifur Rahman, A.C.E - োঁ ০৫-০৩-২০১৩-০৯-০৭-২০১৪ 

 

 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ৮ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ে ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয ছভয়াদ ১ 

ফছলযযও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয ছক্ষলে ২ ফছয ৩ ভা ছভয়ালদ ৩৮৬৮.৪৫ রক্ষ টাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন কযা 

লরও প্রকলল্পয প্রকৃত ব্যয় লয়লছ ২৫১৪.৯২ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ  ৪ ফছয ৯ ভা। থ যাৎ ব্যয় বৃভি না ছলরও 

ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ১০৫.৭৯%। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয 

ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথবালফ দাভয়ে ারন কযলত ালযন না ভফধায় এভনটি লয়লছ।  

 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

নুলভাভদত 

ভডভভ 

নুমায়ী 

চুভক্তভল্য অফালনয 

তাভযখ 

চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত 

নুমায়ী 

প্রকৃত 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 WP-01: Earthwork in 

Approach Road  

২৯৯.০০ ২৬৬.৮০ ০৩/১১/১০ ৩১/০৩/১১ ৩১/০৯/১১ ৩১/১১/১২ 

02 Construction of flexible 

Pavement in Approach Road 

including surfacing and 

hard/shoulder  

৫২০.০৫ ৫২০.০৫ ১১/১০/১১ ০৩/০৪/১১ ৩১/১০/১১ ৩৭/০৬/১২ 

03 construction of PC Girder 

Birdge (At Balipara)  

২৬৩৫.০৭ ২৩৭৩.৯

৯ 

০৪/০৯/০৮ ১৭/০৬/০৯ ১৬/১২/১১ ১৮/০৬/১৪ 

 



 

 

৯। ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৯-১০ ১১৫.০০ ১১৫.০০ - ১০০.০০% ১১৫.০০ ১১৪.৯২ ১১৪.৯২ - ৯৯.৯৩% 

২০১০-১১ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ১০০.০০% ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ১০০.০০% 

২০১১-১২ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১০০.০০% ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১০০.০০% 

২০১২-১৩ ৬০০.০০ ৬০০.০০ - ১০০.০০% ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ - ১০০.০০% 

২০১৩-১৪ ৬০০.০০ ৬০০.০০ - ১০০.০০% ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ - ১০০.০০% 

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ:   

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ ও  ঈলেশ্য: ছভাকাভতরা-ছানাতরা-ভযখারী-াটলযপুয-াভযয়াকাভি ড়কটি ফগুড়া ছজরায একটি ন্যতভ 

গুরুেপূণ য ড়ক। ড়কটিয বদঘ যয ৪০.২৭ ভকঃভভঃ। প্রস্তাভফত ড়কটি জাতীয় ভাড়ক এয ছভাকাভতরা ছথলক অযম্ভ লয় 

াভযখারী ফাজায, াটলযপুয ফাজায লয় ছানাতরা ঈলজরা দলযয ালথ ভভভরত লয়লছ। অভযয়াযঘাট ছতু লত ড়কটিয 

ছবলভন্ট ম্পূণ য নষ্ট লয় মাওয়ায় প্রকল্প এরাকায ালথ ভফভবন্ন স্থালনয ছমাগালমাগ ভফভচ্ছন্ন লয় লড়লছ। ফাঙ্গারী নদীয ফন্যায 

কাযলণ কলয়ক ফছয মাফৎ ড়কটি ক্ষভতগ্রস্থ য়। ট্রাভপক বভরঈভ ভফলফচনায় ছভাকাভতরা ছথলক ছানাতরা ম যন্ত ড়কটিয ১৬ 

ভকঃভভঃ ক্ষভতগ্রস্ত ছবলভন্ট ৩.৬৬ ভভটায ছথলক ৫.৫০ ভভটায প্রস্থতায় পুনভনভ যালণয প্রস্তাফ কযা লয়লছ। ড়কটি রনরভ থত গর 

সভাকাভতরা  সানাতরা উগজরায াগথ জাতীয় ভাড়গকয যারয ংগমাগ স্থারত গফ। প্রস্তারফত প্রকেটি ফাস্তফারয়ত 

গর প্রকে এরাকায উৎারদত কৃরলন্য রযফগনয সুগমাগ বৃরি াগফ এফং প্রকে এরাকায অথ থ-াভারজক ফস্থায উন্নয়গন 

ড়কটি রফগল ভূরভকা ারন কযগফ। এ রফগফচনায় প্রকেটি গ্রণ কযা গয়গছ। 

 

 ঈলেশ্য : প্রকলল্পয ভর ঈলেশ্য লরা ৪০.০০ ভকঃভভঃ দীঘ য ছভাকাভতরা (ফগুড়া-যংপুয জাতীয় ভাড়ক)-ছানাতরা-ভযখারী-

াটলযপুয-াভযয়াকাভি ড়ক পুনফ যান ও ঈন্নয়লনয ভােলভ ঈন্নত ছমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থান, জাতীয় ভাড়লকয N-5 এয 

াগথ সানাতরা উগজরা দগযয যারয ড়ক সমাগাগমাগ স্থান এফং ারযখারী সগ্রাথগন্টায  খাদ্য গুদাগভয াগথ ড়ক 

সমাগাগমাগ স্থাগনয ভােগভ প্রকে এরাকায জনগগণয অথ থ-াভারজক ফস্থায উন্নয়ন।   

  

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদনঃ  ভর প্রকল্পটি ০৮/০৯/২০০৯ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় ৩৮৬৮.৪৫ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় 

ছলন্ফম্বয, ২০০৯ লত ভডলম্বয, ২০১১ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাভদত য়। যফতীলত অআএভআভড’য সুাভযক্রলভ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন ছভয়াদ ভতন দপায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত বৃভি কযা য়।  

  

১১.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২৫১৪.৯২ রক্ষ টাকা 

মা নুলভাভদত ব্যয় ৩৮৬৮.৯৫ রক্ষ টাকায ৬৫%। ঈক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয ৯৫% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত 

লয়লছ (নুলচ্ছদ-৬)।  

 

১২। প্রকল্প ভযদ যন: গত ২৮/ ১০/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ফগুড়া 

ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী  ঈভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

  

১২.১   ড়ক ফাঁধ রনভ থাণ: নুগভারদত রডরর নুমায়ী ৪০.০০ রকগরারভটায রফদ্যভান ড়ক ফাঁধ ১:২ সলা নুমায়ী গগড় ৫.০০ রভটায 

গত ৮.৫০ রভটায সক্রষ্ট প্রস্থতায় উন্নীতকযগণয রগেে ২.৬৬ রে ঘন রভটায ভাটিয কাজ ফাফদ ৩৯৯.৫৩ রক্ষ টাকায ংস্থান 



 

ভছর। ভযদ যনকালর তবাগ ভাটিয কাজ ম্পাদন ফাফদ ১৭৬.৬৯ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ভযদ যনকালর 

ড়ক ফাঁলধয লনক স্থালন ছযআন কাট ও খাড়া ঢার ছদখা মায়। এছাড়া ড়লকয ঈবয় াল ফফাযত ছরাকজন ড়লক ওঠানাভা 

কলয ড়ক ফাঁলধয ব্যাক ক্ষভত াধন কলযলছ ছদখা মায়।   

 

 

 

 

 

রচত্র ১  ২: রনরভ থত ড়ক ফাঁগধ ভাটিয কাজ 

   

১২.২ ছেভিফর ছবলভন্ট: নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ভফদ্যভান ড়লকয ছচআলনজ ০+০০০ লত ১৬+০০০ ম যন্ত ছভাট ১৬ ভক:ভভ: 

ড়ক ৩.৬৬ ভভটায লত ৫.৫০ ভভটায প্রস্থতায় ঈন্নীতকযণ, ছচআলনজ ৬+০০০ লত ১৬+০০০ ম যন্ত ৩.৬৬ পৄট প্রস্থতায 

ছভাট ১০.০০ ভকঃভভঃ ভফদ্যভান ড়ক ভক্তারীকযণ,  ছচআলনজ ২৪+০০০ লত ৩৭+০০০ ম যন্ত ছভাট ১৩ ভকঃভভঃ কাঁচা ড়লক 

নতুন ছবলভন্ট ভনভ যাণ, ছচআলনজ ১৮+৭০০ লত ২৪+০০০ ম যন্ত ৫.৩ ভকঃভভঃ ও ৩৭+০০০ লত ৪০+০০০ ম যন্ত ৩.০০ 

ভকঃভভঃ ছভাট ৮.৩০ ভকঃভভঃ ক্ষভতগ্রস্থ ভফদ্যভান ড়ক পুন যভনভ যাণ এফং ম্পূণ য ৪০ ভক:ভভ: ডক ৪০ ভভ:ভভ: কাল যটিং এফং ৭ 

ভভ:ভভ: ীরলকাট দ্বাযা ালপযভং এয ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ১৬ ভক:ভভ: ড়ক ৩.৬৬ ভভটায লত ৫.৫০ ভভটায প্রস্থতায় 

ঈন্নীতকযণ, ৯.৮২ ভকঃভভঃ ভফদ্যভান ড়ক ভক্তারীকযণ, ১১ ভকঃভভঃ কাঁচা ড়লক নতুন ছবলভন্ট ভনভ যাণ এফং ৮.৩০ 

ভকঃভভঃ ক্ষভতগ্রস্থ ছবলভন্ট পুন যভনভ যাণ কযা লয়লছ ছদখা মায়। এছাড়া ৩৭.৫ ভক:ভভ:  ড়ক ৪০ ভভ:ভভ: কাল যটিং এফং ৭ ভভ:ভভ: 

ীরলকাট দ্বাযা ালপযভং কযা লয়লছ ছদখা মায়। ভযদ যনকালর ড়লকয ংখ্য স্থালন ছবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা এফং 

কাল যটিং ও ীরলকাট ক্ষয় লত ছদখা ছগলছ। ছচআলনজ ভকঃভভঃ  ৪+৬০০ ও ৬+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় Base Type-1 ও 

Surfacing (Carpeting and Seal Coat) thickness াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ১ ৫০ ভভ:ভভ: , ৪০ ভভ:ভভ: এফং ১৫০ ভভ:ভভ, ৪২ 

ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ:, ৪৭ ভভ:ভভ:)। এছাড়া Base Type-1-এ াথযঃফালুয নুাত াওয়া ছগলছ 

অনুভাভনক ৫০:৫০ (গ্রণলমাগ্য নুাত ৬৫:৩৫)। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, ড়কটি াভন ঈন্নয়ন ছফালড যয ফাঁলধয ঈয 

ভনভভ যত। ফাঁলধয ঈবয় াল নদী বাঙ্গলন ক্ষভতগ্রস্থ ছরাকজন অশ্রয় ভনলয়লছ। ঈলজরা দলয মাতায়ালতয জন্য এটি তালদয 

একভাে ড়ক। ড়লক ওঠায জন্য ছকান াভব য ড়ক না থাকায় ছরাকজন ড়ক ফাঁলধয ছলা ছকলট ড়লক ঈঠা-নাভা কলয। 

পলর দ্রুত ড়ক ফাঁধ ও ছবলভন্ট ক্ষভতগ্রস্থ লচ্ছ। এছাড়া ফল যাকার ও ধালনয ছভৌসুলভ ঈক্ত ড়লক ধান ভাড়াআ, খড় শুকালনা এফং 

গরু-ছাগর প্রভৃভত ছেঁলধ যালখ ভফধায় কাল যটিং ক্ষয় লয় মালচ্ছ।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র ৩: েয়প্রাপ্ত কাগ থটিং রচত্র ৪: সবগভগন্টয রকনাযা বাঙ্গা 

  

১৩.৩  কারবাট থ: নুলভাভদত  ভডভভ নুমায়ী ৮টি কারবাট য (২৪.০০ ভভ:) ভনভ যাণ ফাফদ ১১৯.০৪ রক্ষ টাকায ংস্থান রছর। 

রযদ থনকাগর ড়ক ফাগেঁয ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৮ভ, ৯ভ, ১০ভ, ১১তভ  ১৪তভ রকগরারভটাগয ৩রভ:×৭.৫০ রভ:×৫ রভ: রযভাগয 

সভাট ৮টি কারবাট থ (২৪.০০ রভটায) রনভ থাণ কযা গয়গছ সদখা মায়। ভযদ যনকালর কারবাট যগুলরা কাম যকয, চর এফং 

ঈলেখলমাগ্য ছকান ভডলপক্ট ছনআ ছদখা ছগলছ।  



 

১৩.৪ যোপ্রদ কাজ: নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ড়ক ফাঁলধয ছচআলনজ ১৮+৭০০ লত ১৯+৭০০ ম যন্ত ১ ভকঃভভঃ এফং ছচআলনজ 

৩৫+৯০০ লত ৩৭+৯০০ ম যন্ত ২ ভকঃভভঃ  ছভাট ৩.০০ ভকঃভভঃ ড়ক ফাঁধ ৮.১৮ ভভটায Slope Length  ম থন্ত রজ 

সটিটাআর  রর িক দ্বাযা Pitching ফাফদ ৪৯০.৯২ রক্ষ টাকায ংস্থান যলয়লছ। এছাড়া ড়ক ফাঁলধয ৩য় লত ২৪তভ 

ভকঃভভঃ ম যন্ত ড়ক ফাঁলধয ঈবয় াল ছভাট ৬০০.০০ ভভঃ অযভভ ছেট প্যারাাআভডং দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ ফাফদ ২১৯.৩৬ 

রক্ষ টাকায ংস্থান যলয়লছ। ভযদ যনকালর ফভণ যত কাজভ তবাগ ম্পন্ন কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ Block Pitching 

ফাফদ ২৮৫.০০ রক্ষ টাকা এফং ছেট প্যারাাআভডং ফাফদ ১২৭.৬৩ রক্ষ টাকা ব্যয় লয়লছ। তলফ ড়ক ফাঁলধয সফ রকছু স্থাগন 

রর িক ধ্বগ সমগত এফং অযরর সেট প্যারাাআরডং সগর ড়গত সদখা সগগছ। 

 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর ঈলেশ্য লরা ৪০.০০ ভকঃভভঃ দীঘ য 

ছভাকাভতরা-ছানাতরা-ভযখারী-াটলযপুয-াভযয়াকাভি 

ড়ক পুনফ যান ও ঈন্নয়লনয ভােলভ ঈন্নত ছমাগালমাগ 

ব্যফস্থা স্থান, জাতীয় ভাড়লকয ( )  াগথ সানাতরা 

উগজরা দগযয যারয ড়ক সমাগাগমাগ স্থান এফং 

ারযখারী সগ্রাথগন্টায  খাদ্য গুদাগভয াগথ ড়ক 

সমাগাগমাগ স্থাগনয ভােগভ প্রকে এরাকায জনগগণয 

অথ থ-াভারজক ফস্থায উন্নয়ন।   

৪০.০০ ভকঃভভঃ দীঘ য ছভাকাভতরা-ছানাতরা-ভযখারী-

াটলযপুয-াভযয়াকাভি ড়ক পুনফ যান ও ঈন্নয়লনয ভােলভ 

ঈন্নত ছমাগালমাগ,  জাতীয় ভাড়লকয  াগথ সানাতরা 

উগজরা দগযয যারয ড়ক সমাগাগমাগ এফং ারযখারী 

সগ্রাথগন্টায  খাদ্য গুদাগভয াগথ ড়ক সমাগাগমাগ স্থারত 

য়ায় প্রকগেয উসেশ্য রজথত গয়গছ। তগফ ড়ক ফাঁলধয 

লনক স্থালন ছযআন কাট ও খাড়া ঢার সৃভষ্ট , সবগভগন্টয ব্যাক 

েরত এফং সফ রকছু স্থাগন রর িক ধ্বগ মায়ায় ড়গকয 

স্থারয়ত্ব রনগয় ংয় যগয়গছ।  

 

১৪।  ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ   প্রকগেয উগেশ্য রজথত গয়গছ। তগফ ড়ক ফাঁলধয লনক স্থালন ছযআন কাট ও 

খাড়া ঢার সৃভষ্ট, সবগভগন্টয ব্যাক েরত এফং সফ রকছু স্থাগন রর িক ধ্বগ মায়ায় ড়গকয স্থারয়ত্ব রনগয় ংয় যগয়গছ। 

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্যা ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ। 

১৭।   External Audit : ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit কযা 

য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

১৮।   ভতাভত/সুাভযঃ  

১৮.১ প্রকল্পটি ফাত্মফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ২ ফছয ৭ ভা (১০৫.৭৯%)। ভডভভ’য 

রক্ষযভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনটি লয়লছ। এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও 

ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয র সেে  এভডভলত প্রলয়াজনীয় থ য ফযালেয ভফলয়টি 

ভনভিত কযলফ (নু: ৪); 

১৮.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৮ (অট) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প 

ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায াাাভ গুণগতভান 

ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলেয ালথ ভফলফচনা কলয প্রলয়াজনীয় ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলফ (নু:৭); 

 
 

১৮.৩ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন খাড়া ঢার ও ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক  দ্রুত ছভযাভলতয 

ঈলদ্যাগ ভনলত লফ। এছাড়া ড়লকয ঢালর ফফাযত ছরাকজন লত ড়ক ফাঁধলক ভনযাদ যাখায র সেে প্রলয়াজনীয় ংখ্যক 

াভব য ড়ক ভনভ যালণয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভফলফচনা কযলত ালয (নু: ১২.১); 

 



 

১৮.৪ Base Type-1-এ াথযঃ ফালুয নুাত নুলভাভদত ছেভভপলকন নুমায়ী ভনভিত কযলত লফ। এছাড়া ছবলভলন্টয ছম 

কর স্থালন টলার সৃভষ্ট লয়লছ ও ভকনাযা ছবলঙ্গ ছগলছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.২);। 
 

১৮.৫ ছম কর  ড়ক ফাঁগধয রর িক ধ্বগ গগতথয সৃরষ্ট গয়গছ এফং প্যারাাআরডং সগর গড়গছ তা ভচহৃভ তপূফ যক দ্রুত ংস্কালযয 

ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.৪); 

 

১৮.৬ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয  External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৭); এফং 

 

১৮.৭ নুলচ্ছদ ১৮.১ লত ১৮.৬ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ।  



 

“নাভজযপুয-ধাভৄযাট-জয়পুযাট ড়ক ঈন্নয়ন’’ ীল থক  

প্রকে ভল্যায়ন প্ররতগফদন  

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

 

১।   প্রকলল্পয নাভ : নাভজযপুয-ধাভৄযাট-জয়পুযাট ড়ক ঈন্নয়ন  

২।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

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

৪।   প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয়  

(ভর  

ফাস্তফায়ন কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৩৪৪.৮৭ 

(-) 

৩২৬৪.৭৩ 

(-) 

৩২৬৪.৭৩ 

(-) 

০১-০৭-২০১০ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১১ 

০১-০৭-২০১০ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১২ 

০১-০৭-২০১০ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৪ 

- 

 

 ৩০০% 

 

৫।  প্রভেণঃ  প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

 

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

 

 

SL 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

 1 2 3 4 5 6 

A Supply and Services       

1. Laboratory testing, Advertising and 

Documentation  

L.S 5.52 L.S 5.52 L.S  

2. Survey & Design L.S 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. IEE/EIA Investigation  L.S 0.00 0.00 0.00 0.00 

B c) Civil Works       

1  Earth Work Lacm
3
 40.00 1.20 40.00 1.20 

2  Reconstruction  km 21.63 0.50 21.63 0.50 

3 Widening of Pavement  km 193.05 11.59 193.05 11.59 

4 Strengthening  of Existing Pavement  km 145.15 5.00 145.15 5.00 

5 Repair of Existing Pavement  km 70.41 32.35 70.41 32.35 

6 Surfacing (DBS Wearing course) km 1745.41 37.15 1729.07 37.15 

7 Construction of RCC Bridge (2  Nos) m 583.50 85.00 508.75 85.00 



 

8 Construction of Culverts (13 No) m 271.46 48.50 271.46 48.50 

C Protective Work m/sqm 140.91 1800/1500 140.91 1800/1500 

1 Construction of Surface Drain  m 15.00 600.00 15.00 600.00 

2 Sign, Signal KM Post, Road Marking 

etc  

L.S 17.54 L.S 17.54 L.S 

D Capital block Allocation & 

Miscellaneous Expenditure  

     

1 Maintenance During  L.S 5.00 L.S 5.00 L.S 

2 Physical  Contingency (2%)  3.38  - - 

3 Price Contingency (4%)   6.77  - - 

   3264.73  3163.49  

 

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্রঃ নং নাভ  দফী কাম থধযণ একারধক প্রকগেয 

দারয়ত্ব 

তারযখ 

সমাগদান ফদরী 

1.  Md. Habibul Haque 

Addl. Chief Engineer RHD 

Rajshahi Zone Rajshahi 

খন্ডকারীন যাঁ 

০৮-০২-২০১১ ৩০-০৪-২০১৩ 

2.  Md. Abdus Salam 

Addl. Chief Engineer RHD 

Rajshahi Zone Rajshahi 

খন্ডকারীন যাঁ 

৩০-০৪-২০১৩ ৩০-০৬-২০১৪ 

 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ভর পূতয কাজ ০৩ টি প্যালকলজয ভােলভ ৩২৪৯.০৬ রক্ষ টাকায় ক্রলয়য 

ংস্থান ভছর। তলফ ৪টি প্যালকলজ প্রকলল্পয পূতযকাজ ম্পাদন কযা লয়লছ। এলক্ষলে ছালয নুলভাদন গ্রণ কযা লয়লছ ভলভ য 

অআএভআভডলক ফভত কযা লয়লছ।  রদ রপন্যারন্পয়ার এিগপ্র, দদরনক মায়মায় রদন, দদরনক ভকার,  দদরনক অভাগদয 

থ থনীরত রত্রকায় দযত্র রফজ্ঞরপ্ত প্রকা কযা য়। এছাড়া ড়ক  জনথ রধদপ্তগযয রনজস্ব গয়ফ াআট এফং ররটিআউ এয 

গয়ফ াআগট ফকটি দযত্র প্রকা কযা য়। দযত্র উন্ুক্তকযণ করভটিগত ভল্যায়ন করভটি গত ১জন দস্য ন্তভূ থক্ত রছর। 

ক্রয়কাযী প্ররতষ্ঠান গত  ৬০ রদন ভয় রদগয় দযত্র গ্রণ কযা গয়গছ। দযত্র ভল্যায়ন করভটিয দস্য ংখ্যা রছর ৭ জন। 

তন্গে ংস্থা ফরভূ থত দস্য রছর ৩ (রতন) জন। ভল্যায়ন করভটিয অফায়ক রছগরন  প্যাগকজ ১  ২ এয জন্য রতরযক্ত প্রধান 

প্রগকৌরী, যাজাী সজান  প্রকে রযচারক এফং ন্যান্য প্যাসকগজয জন্য তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, যাজাী াগকথর। দযত্র 

সখারায য ৭ রদগনয ভগে দযত্র ভল্যায়ন কযা য়। ভাননীয় ভন্ত্রী ভগাদয় কর্তথক প্যাগকজ ১  ২ এফং রতরযক্ত প্রধান 

প্রগকৌরী কর্তথক প্যাগকজ ৩  ৪ নং দযত্র নুগভাদন কযা য়। এ ছক্ষলে দযে ঈন্ুক্তকযলণয ভদন লত প্রস্তাফ নুলভাদন 

ম যন্ত ভয় ছরলগলছ মথাক্রলভ ১১৫, ১২৩, ১১১ ও ১১৭ ভদন (প্রস্তালফয বফধতায গ্রণলমাগ্য ছভয়াদ ৬০ লত ১২০ ভদন)। 

ক্রয়ংক্রান্ত তথ্য ভনম্নরূ: 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

 

 

 

 



 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

নুলভাভদত 

ভডভভ 

নুমায়ী 

চুভক্তভল্য অফালনয 

তাভযখ 

চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত 

নুমায়ী 

প্রকৃত 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 Improvement (Surfacing, 

Widening and 

Strengthening) of Nazipur-

Dhamoirhat-Joypurhat Road 

(R-545) 

  

১৪৯৮.৫০ ১৫৯৬.৮৩ ০৯/১০/১০ ১৫/১২/১০ ২৮/০২/১৩ ১৭/০২/১৩ 

02 Construction of 02 Nos of 

(1×48.80 meter and  

1×36.60) P.C Girder Bridge 

at 100+323 km & 

107+100Km of Bogra-

Naogaon-Mohadevpur-

Patnitila-Dhamoirhat-

Joypurhat road  

 

১৪৯৮.৫০ ৫১৪.৪২ ১২/০৫/১০ ০৪/০৮/১০ ৩০/০২/১৩ ২৪/০৬/১৪ 

03 DBS Wearing Course at 

112
th

 (p) K.M. and earth 

work at 112 th (p) K.M to 

1212st (p) K.M. & 

Protective work at 114
th

 (p) 

K.M of Nazipur-Dhamurhat-

Joypurthat Road (Joypurhat 

Part) 

 

৫০০.৬৩ ২২৮.৬০ ২০১০-২০১১ ০৭/১২/১০ ০৪/০৮/১১ ৩০/০৬/১৩ 

04 DBS Wearing Course at 

117
th

 (p) K.M. to 122th (p) 

K.M and earth work at 

113km (p) K.M. to 117
th

 (p) 

K.M. of  Nazipur-

Dhamurhat-Joypurhat Road 

(Joypurhat Part)  

২৮২.১৩ ২৮২.০০ ২০১২-২০১৩ ৩০/০৪/১৩ ২৯/০৭/১৩ ২৬/০৬/১৩ 

 

৯। ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ - ৪৭.৪১% ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ - ৪৭.৪১% 

২০১১-১২ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১৫.৮০% ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১৫.৮০% 

২০১২-১৩ ১০১৩.৪৯ ১০১৩.৪৯ - ৩২.০৪% ১০১৩.৪৯ ১০১৩.৪৯ ১০১৩.৪৯ - ৩২.০৪% 

২০১৩-১৪ ১৫০.০০ ১৫০.০০ - ৪.৭৫% ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ - ৪.৭৫% 

ছভাট ৩১৬৩.৪৯ ৩১৬৩.৪৯  ১০০.০০% ৩১৬৩.৪৯ ৩১৬৩.৪৯ ৩১৬৩.৪৯  ১০০.০০% 

 



 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ:  

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ ও  ঈলেশ্য: নাভজযপুয-ধাভৄযাট-জয়পুযাট ড়কটি ঈিয ফলঙ্গয একটি গুরুেপূণ য অিভরক ভাড়ক। এটি 

নভজপুয ফাজায ড়লকয R-545 এফং R-547 ড়গকয ক্ররং গয়ন্ট সথগক অযম্ভ গয় জয়পুযাট গযয াগথ রভররত 

গয়গছ। ড়কটিয সভাট দদঘ থে ৩৭.০০ রকঃরভঃ। ড়কটি রডজাআন টাআ-৩ (সক্রস্ট প্রস্থতা ৯.৮০রভ/৩২ ফুট, াড থগাল্ডায ১.২০ 

রভঃ/৪ফুট এফং কোগযজগয় ৫.৫০ রভঃ/১৮ ফুট) নুাগয উন্নয়গনয জন্য ২০০৫ াগর ৬১১৪.৭৫ রে টাকা প্রােররত ব্যগয় 

ররর রযকেনা করভগন সপ্রযণ কযা য়। গত ০৭/০৩/২০০৫ তারযগখ রযকেনা করভগন নুরষ্ঠত অগরাচনা বায় 

ড়কটিয োরপক বররউভ রফগফচনা কগয রডজাআন টাআ-৪ (সক্রস্ট প্রস্থতা ৯.৮০ রভঃ/৩২ ফুট, াড থগাল্ডায শূন্য এফং 

কোগযজগয় ৫.৫০ রভঃ/১৮ ফুট) নুমায়ী উন্নয়গনয রিান্ত গৃীত য়। উক্ত বায রিান্ত নুমায়ী রডজাআন টাআ-৪ নুাগয 

সভাট ৩৩৪৪.৮৭ রে টাকা প্রােররত ব্যগয় প্রকগেয রডরর রযকেনা করভগন দারখর কযা য় মা রআর বা কর্তথক 

সুারযগয য ২৪/১১/২০০৯ তারযগখ একগনক কর্তথক নুগভারদত য়।  

  উগেশ্য: প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা নরজযপুয-ধাভৄযাট-জয়পুযাট ড়ক উন্নয়গনয ভােগভ প্রকে এরাকায অথ থ াভারজক 

ফস্থায উন্নয়ন।  

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন : ভর প্রকল্পটি ২৪/১১/২০০৯ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় ৩৩৪৪.৬৮৮৭ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় 

জুরাআ, ২০১০ লত জুন, ২০১১ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাভদত য়। এযয ঠিকাদায কর্তযক ঈদ্ধৃত দয এফং ভডভভ’য 

ংস্থানকৃত ঙ্গভলয ভযভাণ হ্রা/বৃভিজভনত কাযলণ প্রকল্পটি ংলাধলনয প্রলয়াজন ছদখা ছদয়। এ ছপ্রভক্ষলত ভডভআভ বায 

সুাভযলয ছপ্রভক্ষলত ভাননীয় ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রী কর্তযক প্রকল্পটিয ১ভ ংলাধন নুলভাদন কযা য়। ১ভ ংলাভধত 

প্রস্তাফভলত প্রকল্পটিয প্রাক্কভরত ব্যয় ধযা য় ৩২৬৪.৬৪ রক্ষ টাকা এফং ছভয়াদকার জুরাআ ২০১০ লত জুন, ২০১২ ম যন্ত। 

যফতীলত মথাভলয় প্রকল্পটিয কাজ ছল না ওয়ায়   অআএভআভড’য সুাভযক্রলভ প্রকল্পটিয ছভয়াদ দুআ দপায় জুন, ২০১৪ 

ম যন্ত বৃভি কযা য়।    

১১.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভত: প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৩১৬৩.৪৯ রক্ষ টাকা 

মা নুলভাভদত ব্যয় ৩২৬৪.৭৩ রক্ষ টাকায ৯৬.৮৯% এফং ফাস্তফ গ্রগভত ১০০%।  

 

১২। প্রকল্প ভযদ যন: গত ২৮/ ০৭/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর নগাঁ 

ড়ক ভফবালগয ঈ-ভফবাগীয় প্রলকৌরী ঈভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

   

১২.১ ভাটিয কাজ: প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী  ৩৭.২১৩ ভক:ভভ: এভব্যাংকলভ সন্টয ছক্রস্ট প্রস্থতা গলড় ৬.০০ 

ভভটায লত ৭.৩২ ভভটালয ফভধ যতকযণ এফং ছটা-প্রস্থতা গলড় ৯.৫ ভভটায লত জয়পুযাট ংল ১৮.৩২ ভভটায এফং নওগাঁ 

ংল ১১.৮০ ভভটালয ফভধ যতকযলণয রলক্ষয ১.২ র:ঘ:ভভ: ভাটিয কাজ ফাফদ ৪০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। এয ভলে নওগাঁ 

ংল ৪০ াজায  ঘন ভভটায এফং জয়পুযাট ংল ৮০ াজায ২২ ঘন ভভটায ভাটিয ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত ভভঅয এয তথ্য 

নুমায়ী ১.২০ র:ঘ:ভভ: ভাটি ফাফদ ৪০.০০ রক্ষয টাকা ব্যয় কলয এভব্যাংকলভন্ট ঈন্নয়ন ম্পন্ন কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর 

ছটকভনকযার ছেভভপলকন নুমায়ী এভব্যাংলকলভলন্টয ছক্রস্ট প্রস্থতা ৭.৩২ ভভ: ঠিক াওয়া ছগলরও ভকছু ভকছু স্থালন ছলা  

১:১.৫ মথামথ াওয়া মায়ভন। ফযং ভফভচ্ছন্নবালফ ভকছু স্থালন ছযআনকাট ছদখা ছগলছ। এ ভফললয় ভজলে কযা লর ভনফ যাী 

প্রলকৌরী জানান, ভডলপক্ট রায়াভফভরটি ভভযয়ড এয ভলে এভব্যাংলকলভলন্টয ত্রুটিগুলরা ংলাধলনয জন্য ঠিকাদাযলক ে প্রদান 

কযা লয়লছ। ঠিকাদায নলবম্বয নাগাদ কাজ শুরু কযলফন ভলভ য ফভত কলযন। জাভানলতয টাকা দ্যাফভধ ভযলাধ কযা য়ভন। 

কাজ বুলঝ াওয়ায য ঠিকাদালযয জাভানত ভযলাধ কযা লফ।  

 

১২.২ ছেভিফর ছবলভন্ট: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী নওগাঁ ংল ০.৫০ ভকলরাভভটায  ড়ক ৫.৫০ ভভটায প্রস্থতায় 

পুনঃ ভনভ যাণ, ৩.৭০ ভভটায প্রস্থতায ১১.৫৯ ভকলরাভভটায ড়কলক ৫.৫ ভভটায প্রস্থতায় ঈন্নীতকযণ, ৩.৭ ভভটায প্রস্থতায 

৪.৫২ ভকলরাভভটায ড়ক এফং ৫.৫০ ভভটায প্রস্থতায ০.৪৮০ ভকলরাভভটায ড়কলক ৭০.০০ ভভভর ভভটায পুরুলেয ভডভফএ 

ছফআজ ছকা য দ্বাযা ভক্তারীকযণ, ২২.৮২৪ ভকলরাভভটায ছবলভলন্টয টলার ছভযাভত এফং ২৭.২১৪ ভকলরাভভটায ড়কলক 

৭০ ভভভর ভভটায ভডভফএ ওয়যাভযং ছকা য দ্বাযা ালপযভং এয ংস্থান যলয়লছ। এছাড়া জয়পুযাট ংল ৫.৫০ ভভটায 

প্রস্থতায ৯.৯৪ ভকলরাভভটায ছবলভলন্টয টলার, ভকনাযা বাঙ্গা, অনভডঈলরন ও কযাম্বায ছভযাভত এফং ৯.৮৪ 



 

ভকলরাভভটায ড়কলক ৭০.০০ ভভভরভভটায ভডভফএ ওয়যাভযং ছকা য দ্বাযা ালপযভং এয ংস্থান যলয়লছ। ভযদ যনকালর ফভণ যত 

কাজভ ম্পাদন কযা লয়লছ ছদখা মায়। ছচআলনজ ভকঃভভঃ ৮৯+৫০০, ৯৬+৪০০ ও ১১৫+৫০০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় 

Base Type-I ও Surfacing (DBS Base/Wearing Course) এয thickness াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ১৫০ 

ভভ:ভভ: ও ৭০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৭০ ভভ:ভভ:)। এছাড়া Base Type-1-এ াথযঃফালুয 

নুাত াওয়া ছগলছ অনুভাভনক ৫০:৫০ (গ্রণলমাগ্য নুাত ৬৫:৩৫)। তলফ াথয ও ফালুয নুাত ঠিক যলয়লছ ভলভ য 

ঈভস্থত ঈ-ভফবাগীয় প্রলকৌরী দাফী কলযন। ভযদ যনকালর ড়কটিলত ছকান টলার ছদখা মায়ভন। 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-১: রনরভ থত সবগভন্ট রচত্র-২:  রনরভ থত সবগভগন্টয বায সর যীো 

  

১২.৩  ভভ গাড যায েীজ ভনভ যাণঃ নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২টি ভভ গাড যায েীজ (৮৫.০০ ভভটায) ভনভ যাণ ফাফদ  

৫৮৩.৫০ রক্ষ টাকা এফং ১৩টি কারবাট য (৪৮.৫০ ভভটায) ভনভ যাণ ফাফদ ২৭১.৪৬  রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর 

ছচআলনজ ভকলরাভভটায ১০০+৩২৩ ছত ৪৮.৮০ ভভটায ন্প ১০.২৫ ভভটায এফং  ছচআলনজ ভকলরাভভটায ১০৭+১০০ ছত ৩৬.৬০ 

ভভটায ৭.৬ ভভটায ভালয ২টি ভভ গাড যায ছতু ভনভ যাণ কযা লয়লছ ছদখা মায়। ৫ গাড যায ভফভষ্ট ছতু ২টিয প্রভতটিলত ২টি 

এযাফাটলভন্ট ও ১টি েযান যলয়লছ। প্রভতটি এযাফাটলভলন্ট ২০টি কলয াআর যলয়লছ জানা মায়। ৪৮.৮০ ভভটায বদঘ যয ভফভষ্ট 

ছতুটিয প্রভতটি াআলরয গবীযতা ২৮ ভভটায ও ব্যা ৭৫০ ভভঃভভঃ এফং ৩৬.৬০ ভভটায বদঘ যয ভফভষ্ট ছতুটিয প্রভতটি াআলরয 

গবীযতা ২৪ ভভটায ও ব্যা ৭৫০ ভভঃভভঃ। ছতু দুটিয প্রভতটিয েযালন ভ-৩০ কনভক্রট এফং গাড যালয ভ-৩৫ কনভক্রট ব্যফায 

কযা লয়লছ ছদখা মায়। এ ংক্রাভত্ম ছটষ্ট ভযলাট য ভযদ যনকালর অআএভআভড’ছক যফযা কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর ছতু 

দুটিয ছযভরং ও এযাফাটলভন্ট ওয়ালর ভকছু াভনকভ রক্ষয কযা ছগলছ। এছাড়া প্রভতটি ছতুয ঈবয় ালয এযালপ্রাচ ড়লকয 

ছবলভলন্ট মথামথ ছস্দা ছভআনলটআন না কলয ভাটিয ভযভাণ কভ ছদওয়া লয়লছ ছদখা মায়। এযালপ্রাচ ড়লকয ঢালর ছযআন কাট 

ও খাড়া ঢার ছদখা ছগলছ।  

 

 

 

ত 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৩: রনরভ থত ব্রীগজয এোগপ্রাচ রচত্র-৪:  রনরভ থত ব্রীগজয গাড থায  

 

 



 

১২.৪   কারবাট য ভনভ যাণঃ নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ১৩টি কারবাট য (৪৮.৫০ ভভটায) ভনভ যাণ ফাফদ ২৭১.৪৬ রক্ষ টাকায 

ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর নওগাঁ ংল ১০টি কারবাট য (৩০ ভভটায) এফং জয়পুযাট ংল ৩টি কারবাট য (১৮.৫০ ভভটায) 

কারবাট য ভনভ যাণ কযা লয়লছ ছদখা মায়। কারবাট যগুলরা ছচআলনজ ভকলরাভভটায ৯১+৭০০, ৯৪+৪৪৭, ৯৪+৬৪০, ৯৫+৩০৭, 

১০৩+২০৭, ১০৪+২৭৪, ১০৭+৩২৫, ১০৮+৮৫৮, ১০৯+৫৩০, ১১০+৪৬৪, ১১২+৪৩৪, ১১৩+৩০০ ও ১১৩+৭৫০ ছত 

ফভস্থত। ভনভভ যত ফি কারবাট যগুলরা ভযদ যনকালর কালঠয াটায ব্যফায কযায় কাভষ্টং মথামথ য়ভন ছদখা মায়। এছাড়া 

কনভক্রলটয গালয় ভরভথন, কাঠ ও স্দাভষ্টলকয ফত্মা, ছরলগ থাকলত ছদখা ছগলছ। 

    

১২.৫  যক্ষাপ্রদ কাজঃ নুলভাভদত ংগারধত ভডভভ নুমায়ী ১৮০০.০০ ভভটায অযভভ ছেট প্যারাাআভডং ও ১৫০০ ফগ য ভভটায 

কনভক্রট ছলা প্রলটকলনয ংস্থান যলয়লছ। ভযদ যনকালর েীজ দুটিয এযাফাটলভন্ট ও এযালপ্রালচ কনভক্রট ছলা দ্বাযা ১৫০০.০০ 

ফগ য ভভটায যক্ষাপ্রদ কযা কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ দাভৄযাট েীলজয এযালপ্রালচ ছযআনকাট লয় কনভক্রট ছলা ছবলঙ্গ ড়লত 

ছদখা ছগলছ। এছাড়া পুকুয, নারা ও খার ংরগ্ন ড়ক ফাঁলধয ঢালর ৩.০০ ভভটায ছালষ্টয ঈয ১৮০০.০০ রভটায অযরর সেট 

প্যারাাআরডং দ্বাযা যোপ্রদ কাজ কযা গয়গছ সদখা মায়। রযদ থনকাগর কগয়কটি স্থাগন ড়ক ফাঁগধয ঢার েরতগ্রস্থ য়ায় 

প্যারাাআরডং সগর গড়গছ সদখা মায়।      

 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকল্পটিয ঈলেলশ্য লরা নাভজযপুয-ধাভৄযাট-জয়পুযাট 

ড়কটিলক ঈন্নীতকযলণয ভােলভ ঈন্নততয ও ভনযাদ 

ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থান। 

 

নাভজযপুয-ধাভৄযাট-জয়পুযাট ড়কটিলক ঈন্নীতকযলণয 

ভােলভ ছদলয ন্যান্য স্থালনয ালথ যাভয ঈন্নততয ও 

ভনযাদ ড়ক ছমাগালমাগ স্থাভত লয়লছ। পলর প্রকলল্পয ঈলেশ্য 

ভজযত লয়লছ। 

 

১৪। ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রলমাজয নয়। 

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্যা ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit কযা 

য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 



 

 

১৮।   ভতাভত: 

 

১৮.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত  ভগয়য তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ৩ ফছয (৩০০%)। ভডভভ’য র েেভাোয 

ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনটি লয়লছ। বভফষ্যলত ভন্ত্রণারয় ও ংস্থা নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয 

ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষয থ থ ফযাগেয প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযলফ (নু: ৪);  

১৮.২ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ  ও মথামথ ছলা াওয়া মায়ভন তা ভচভিত পূফ যক 

দ্রুত ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৩ Base Type-1-এ াথযঃফালুয নুাত নুলভাভদত ছেভভপলকন নুমায়ী মথামথ াওয়া মায়ভন। ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় খভতলয় 

ছদখলফ এফং গুণগতভান যক্ষায স্বালথ য বভফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় ছবলভলন্টয ভফভবন্ন ছরয়ালয ছভটাভযয়ালরয নুাত 

নুলভাভদত ভডজাআন নুমায়ী ম্পাদগনয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ও ংস্থা ভনভিত কযলফ (নু: ১২.১)। 

  

১৮.৪ ভনভভ যত েীজ দুটিয ছযভরং ও এযাফাটলভন্ট ওয়ালর ভকছু াভনকভ এফং এযালপ্রাচ ড়লক ছযআনকাট ও খাড়া ঢার ছদখা ছগলছ। এছাড়া 

ভনভভ যত কারবাট যগুলরায কনভক্রলটয গালয় ভরভথন, কাঠ ও স্দাভষ্টলকয ফত্মা, ছরলগ থাকলত ছদখা ছগলছ।  ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি 

খভতলয় ছদলখ প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযলফ(নু: ১২.৩); 

১৮.৫ ড়ক ফাঁগধয সম কর স্থাগন ঢার েরতগ্রস্থ য়ায় প্যারাাআরডং সগর গড়গছ তা রচরিতপূফ থক দ্রুত ংস্কাগযয দগে গ্রণ 

কযগত গফ (নু: ১২.৫ ); 

১৮.৬ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit  ম্পাদলনয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভফলফচনা কযলত ালয (নু: ১৭); এফং 

১৮.৭ নুলচ্ছদ ১৮.১ লত ১৮.৬ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ।  

    

  



 

“াফনা-াকী (রূপুয ছভাড় ম যন্ত) আভলজড ংলমাগ ড়ক ঈন্নয়ন’’ ীল যক  

প্রকলল্পয ভল্যায়ন প্রভতলফদন  

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

 

১। প্রকলল্পয নাভঃ  াফনা-াকী (রূপুয ছভাড় ম যন্ত) আভলজড ংলমাগ ড়ক ঈন্নয়ন 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ  ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগঃ   ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৪। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ   

                                                                                                                 

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয়  

(ভর  

ফাস্তফায়নকালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১৫৭.৫১ 

(-) 

(-) ২০১৫.০০ 

(-) 

০১-০১-২০১১ 

ছথলক  

৩১-১২-২০১২ 

০১-০১-২০১১ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৪ 

০১-০১-২০১১ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৪ 

-  ২৫০% 

 

৫।  প্রভেণঃ  প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

  

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

Items of Work 

(as per DPP) 

Unit Target (as per  DPP ) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

Widening of Road Embankment   Lac. 

Cum 

298.81 1.99 282.36 1.879 

Flexible Pavement        

Widening of Pavement  km 620.82 22.60 620.82 22.60 

Surfacing Work  km 972.67 22.60 972.67 22.60 

Sign Signal Km Post, Road Marking  L.S 22.00 L.S 22.00 L.S 

Construction of Drain  m. 83.92 500.00 83.92 500.00 

Protective Work by R.C.C plate 

Palasiding   

m. 36.56 1000.00 33.23 909.00 

Maintenance during construction   - - - - - 

Utility Shifting Electric pole/T&T 

pole etc.   

- 20.00 50.00 - - 

Physical Contingency (2%)  41.09 - - - 

Price Contingency (3%)   61.64 - - - 

Total=  2157.51  2015.00  

  



 

 

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্র নং নাভ  দফী কাম থধযণ একারধক প্রকগেয 

দারয়ত্ব 

তারযখ 

সমাগদান ফদরী 

1.  Md. Abdul Halim Mia  

Addl. Chief Engineer RHD 

Rajshahi Zone Rajshahi 

যাঁ যাঁ ০৩-১০-২০১০ ০৪-০২-২০১১ 

2.  Md. Habibul Haque 

Addl. Chief Engineer RHD 

Rajshahi Zone Rajshahi 

যাঁ যাঁ ০৮-০২-২০১১ ৩০-০৪-২০১৩ 

3.  Md. Abdus Salam 

Addl. Chief Engineer RHD 

Rajshahi Zone Rajshahi 

যাঁ যাঁ ৩০-০৪-২০১৩ ৩০-০৬-২০১৪ 

 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ৩ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়তফ ারন কলযলছন। তাঁলদয ভলে ১ 

জলনয ছভয়াদ ১ ফছলযযও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয ছক্ষলে ১ ফছয ছভয়ালদ ২১৫৭.৫১ রক্ষ টাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি 

নুলভাদন কযা লরও প্রকলল্পয প্রকৃত ব্যয় লয়লছ ২০১৫.০০ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৩ ফছয ৬ভা। থ যাৎ 

ব্যয় বৃভি না ছলরও ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ২৫০%। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন 

প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ প্রকল্পটিলক ভনলজয ভললফ ধাযণ কলযন না ভফধায় প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন 

ভফভিত লয়লছ। 

 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) 

 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

নুলভাভদত 

ভডভভ 

নুমায়ী 

চুভক্তভল্য অফালনয 

তাভযখ 

চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত 

নুমায়ী 

প্রকৃত 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 Widening of Pavement by 

flexible pavement & road 

embankment by earthwork, 

surfacing with DBS wearing 

course (Asphat overlay/ 

Asphalt concrete pavement) 

& protective work at 1
st
 km 

to 12
th

 km (p) of Pabna-

Paksey (Up to Ruppur 

More) EPZ Connecting 

Road under Road Division 

Pabna  

৮৮৮.৫০ ৮৮৮.৫০ ১০/০২/১১ ২৪/০৫/১১ ২২/০৬/১২ ২৫/১১/১৩ 

02 Widening of Pavement  & 

road embankment by 

earthwork, surfacing with 

৮৭৬.৬১ ৮৭৬.৬১ ১০/০২/১১ ২৪/০৫/১১ ২২/০৬/১২ ২৫/১১/১৩ 



 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

নুলভাভদত 

ভডভভ 

নুমায়ী 

চুভক্তভল্য অফালনয 

তাভযখ 

চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত 

নুমায়ী 

প্রকৃত 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

DBS wearing course 

(Asphalt overlya /Asphalt 

তconcrete pavement & 

protective work at 12
th

 km 

(p) to 23
rd

 km (p) of Pabna-

Paksey (Up to Ruppur 

More) EPZ Connecting 

Road under Road Division 

Pabna. 

 

 

প্রকলল্পয নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ভর পূতয কাজ ০ ২ টি প্যালকলজয ভােলভ ২১৫৭.৫১ রক্ষ টাকায় ক্রলয়য ংস্থান যলয়লছ। ১০ 

সপব্রুয়ারয, ২০১১ তারযগখ দদরনক সবাগযয কাগজ, ভানফজরভন, গৃগকাণ  রদ পাআনানরয়ার  এিগপ্র রত্রকা, ড়ক  জনথ 

রধদপ্তগযয রনজস্ব গয়ফ াআট  ররটিআউ এয গয়ফ াআগট প্যাগকজ দুটিয দযত্র প্রকা কযা য়। দযত্র উন্ুক্তকযণ করভটিগত 

ভল্যায়ন করভটি গত ১জন দস্য ন্তভূ থক্ত কযা গয়গছ।  ক্রয়কাযী প্ররতষ্ঠান গত  ৬০ রদন ভয় রদগয়  দযত্র গ্রণ কযা গয়গছ।  

দযত্র ভল্যায়ন করভটিয দস্য ংখ্যা রছর ৭ জন। তন্গে ংস্থা ফরভূ থত দস্য রছর ৩ (রতন) জন। ভল্যায়ন করভটিয অফায়ক রছগরন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, াফনা ড়ক াগকথর। দযত্র সখারায য ৭ রদগনয ভগে দযত্র ভল্যায়ন কযা য়। রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, 

যাজাী সজান কর্তথক দযত্র ২টি নুগভাদন কযা য়।  এ ছক্ষলে দযে ঈন্ুক্তকযলণয ভদন লত প্রস্তাফ নুলভাদন ম যন্ত ভয় ছরলগলছ 

মথাক্রলভ ৯০ ও ৯১ভদন (প্রস্তালফয বফধতায গ্রণলমাগ্য ছভয়াদ ৬০ লত ১২০ ভদন)।  

 

৯। ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ য ফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ 200.00 200.00  9.93% 200.00 200.00 200.00  9.93% 

২০১১-১২ 300.00 300.00  14.89% 300.00 300.00 300.00  14.89% 

২০১২-১৩ 400.00 400.00  19.85% 400.00 400.00 400.00  19.85% 

২০১৩-১৪ 1115.00 1115.00  55.33% 1115.00 1115.00 1115.00  55.33% 

ছভাট 2015.00 2015.00  100% 2015.00 2015.00 2015.00  100% 

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ:  

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ ও  ঈলেশ্য: াফনা ফাংরালদলয একটি পুযাতন য। যটি ১৯৮৯ ালরয ১ভ ছশ্রণীয ভভঈভনভপ্যার য 

ভললফ ঈন্নীত য়। ফাংরালদলয ন্যান্য স্থালনয ছচলয় এ এরাকায ভক্ষায ায এফং জনগলণয অথ য-াভাভজক ফস্থা ঈন্নত। 

াফনা এরাকায ভধকাং জনগণ মাভন্ত্রক মানফান ব্যফায কলয থালক। ভকন্তু লযয ড়কভ ঈন্নত নয়। াফনা-াকী 



 

নদীফিয (আভলজড) ড়কটি একটি অিভরক ভাড়ক ( )। এয সভাট দদঘ থে ২৬.৬০ রকঃরভঃ। ড়কটিয উবয় াগশ্বথ 

ংখ্য কৃরল খাভায, ফরজ খাভায, যাআ রভর, রে প্ররতষ্ঠান এফং রপারযজ  সারি পাভ থ যগয়গছ। পগর রদগনয সফরায় 

ড়কটিগত প্রায়আ মানজগটয সৃরষ্ট য় এফং দুঘ থটনায ঘগট রফধায় ড়কটিয ংকীণ ংগয প্রস্ততা বৃরি সেন  ফুটাথ 

রনভ থাণ কযা।  

  উগেশ্য: প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা াফনা-াকী (রূপুয সভাড় ম থন্ত)-আরগজড ংগমাগ ড়ক উন্নয়ন এয ভােগভ রনযাদ  

উন্নততয সমাগাগমাগ স্থান মানজট রনযন এফং প্রকে এরাকায অথ থ-াভারজক ফস্থায উন্নয়ন।  

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন: ভর প্রকল্পটি ০৩-০১-২০১১ তাভযলখ ভাননীয় ভযকল্পনা ভন্ত্রী ভলাদয় কর্তযক নুলভাভদত লয়লছ। প্রকল্পটি 

২১৫৭.৫১ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জানুয়াভয, ২০১১ লত ভডলম্বয, ২০১২ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাভদত য়। 

যফতীলত মথাভলয় প্রকল্পটিয কাজ ছল না ওয়ায় অআএভআভড’য সুাভযক্রলভ প্রকল্পটিয ছভয়াদ দুআ দপায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত 

বৃভি কযা য়।    

 

১১.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভত: প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২০১৫.০০ রক্ষ টাকা 

মা নুলভাভদত ব্যয় ২১৫৭.৫১ রক্ষ টাকায ৯৩.৩৯% এফং ফাস্তফ গ্রগভত ১০০%।  

১২। প্রকল্প ভযদ যন:  গত ২৮/১০/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যন ম যলফক্ষণ 

ভনম্নরূঃ 

১২.১ ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ :  প্রকলল্পয নুলভাভদত ংস্থান নুমায়ী  ২১.৬০ ভক:ভভ: ড়ক ফাঁলধয ভফদ্যভান ঈচ্চতা ফজায় ছযলখ ছক্রস্ট 

প্রস্থতা গলড় ৬.১৫ ভভটায লত ১:২ ছলা ও  ৯.১০ ভভটায প্রস্থতায় ঈন্নয়লনয রলক্ষয ১.৯৯ র:ঘ:ভভ: ভাটিয কাজ ফাফদ 

২৯৮.৮১ রক্ষয টাকায ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত  ভভঅয এয তথ্য নুমায়ী ১.৮৭৯ র:ঘ:ভভ: ভাটিয কাজ ফাফদ ২৮২.৩৬ রক্ষ 

টাকা ব্যয় কলয ড়ক ফাঁধ প্রস্থকযণ ম্পন্ন কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর এভব্যাংলকলভলন্টয  ছক্রস্ট প্রস্থতা ৯.১০ ভভ: ঠিক 

াওয়া ছগলরও লনক স্থালন ছলা ১:২ মথামথ াওয়া মায়ভন। ফযং ভকছু ভকছু  স্থালন ছযআনকাট ছদখা ছগলছ। এ ভফললয় ভজলে 

কযা লর ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, ভডলপক্ট রায়াভফভরটি ভভযয়ড এয ভলে এভব্যাংলকলভলন্টয ত্রুটিগুলরা ংলাধলনয জন্য 

ঠিকাদাযলক ে প্রদান কযা লয়লছ। কাজ বুলঝ াওয়ায য ঠিকাদালযয জাভানত ভযলাধ কযা লফ।  

 

১২.২ ছেভিফর ছবলভন্ট:  নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ৫.৫ ভভটায প্রস্থতায ২২.৬০ ভকঃভভঃ ভফদ্যভান ছবলভন্ট ১৫০.০০ 

ভভভরভভটায ছফআজ টাআ-১ দ্বাযা ভক্তারীকযণ এফং  ঈক্ত ভফদ্যভান ছবলভলন্টয ঈবয় াল ৩ পৄট প্রস্থতায াড য ছাল্ডায 

াযণপূফ যক ৩০০ ভভভরভভটায অআএভজ, ২০০ ভভভরভভটায াফ-ছফআজ ও ১৫০ ভভভরভভটায ছফআজ টাআ-১ দ্বাযা ভনভ যালণয 

য ম্পূণ য ং  (৭.৩০ ভভটায ছক্রস্ট প্রস্থ) ৫০.০০ ভভভরভভটায কাল যটিং ও ১২ ভভভরভভটায ীরলকাট দ্বাযা ভনভ যালণয ংস্থান 

ভছর। এ জন্য ভডভভলত ১৫৯৩.৪৯ রে টাকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী ফভণ যত কাজভ কযা 

লয়লছ ছদখা মায়। ছচআলনজ ভকঃভভঃ ০+৩০০, ৪+৬০০ ও ১২+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় Base Type-1, কাগ থটিং ও ীরগকাট 

এয thickness াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ:, ৫০ ভভ:ভভ:,  ৫ ভভ:ভভ:, ১৫৫ ভভ:ভভ:, ৪৭ ভভ:ভভ:,  ৫ ভভ:ভভ: এফং ১৫০ 

ভভ:ভভ:, ৫০ ভভ:ভভ:, ০.০০ ভভ:ভভ:  (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ:, ৫০ ভভ:ভভ: ও ১২ ভভ:ভভ:)।  Base Type-1-এ  

াথযঃফালুয নুাত াওয়া ছগলছ ৫০:৫০ (গ্রণলমাগ্য নুাত ৬৫:৩৫)। এছাড়া ব্যফহৃত াথলযয ভলে ভকছু ভযা, ভলঙ্গর ও 

ওবায াআজ াথয াওয়া ছগলছ। ভযদ যনকালর ভনভভ যত ছবলভলন্টয ঈবয় প্রালন্ত ভফভচ্ছন্নবালফ ভকনাযা বাঙ্গা এফং টলার ছদখা 

ছগলছ।   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

রচত্র-১: রনরভ থত সেরিফর সবগভন্ট রচত্র-২: সেরিফর সবগভগন্টয রফরবন্ন সরয়ায যীো 



 

 ১২.৩  ছেন: নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ফাজায ংগুলরায ঈবয় াল বৃভষ্টয াভন ভনষ্কালনয রলক্ষয ৫০০.০০ ভভটায আঈ ছেন 

ভনভ যাণ ফাফদ ৮৩.৯২ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ফভণ যত কাজভ ম্পাদন কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ কলয়কটি স্থালন 

ভয়রা, অফজযনা দ্বাযা ছেনগুলরা ভযপূণ য লয় কাম যকয লত ছদখা ছগলছ। এছাড়া ঈক্ত ছেলনয াভন ভনষ্কালনয জন্য খার/জরালয়য 

ালথ ংলমাগ না থাকায় াভন াভযত লত াযলছ না ছদখা মায়।  

১২.৪ যক্ষাপ্রদ কাজ: নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ভনভভ যত ড়ক ফাঁলধয ঈবয় াল ভফদ্যভান পুকুয/জরায় লত ড়ক ফাঁধ যক্ষায 

রলক্ষয  ১০০০ ভভটায অযভভ ছেট প্যারাাআভডং ফাফদ ৩৬.৫৬ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ড়ক ফাঁলধয ঈবয় 

াল ৫টি পুকুয ও ৪টি জরায়/ভনচু জভভলত যক্ষাপ্রদ কাজ ভললফ ৩ পৄট দীঘ য কনভক্রট ছালষ্টয ঈয ১০০০ ভভভরভভটিয × 

৬০০ রভরররভটায × ৭৫ রভরররভটায রযভাগয প্যারাাআরডং স্থান কযা গয়গছ সদখা মায়। তগফ কগয়কটি স্থাগন ড়ক ফাঁগধয 

ভাটিয চাগ প্যারাাআরডংভ সাষ্ট সগর গড়গছ সদখা মায়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৩  ৪:  অযরর প্যারাাআরডং দ্বাযা যোপ্রদ কাজ 

 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা াফনা-াকী (রূপুয সভাড় 

ম থন্ত)-আরগজড ংগমাগ ড়ক উন্নয়ন এয ভােগভ রনযাদ 

 উন্নততয সমাগাগমাগ স্থান মানজট রনযন এফং প্রকে 

এরাকায অথ থ-াভারজক ফস্থায উন্নয়ন।  

  

প্রকগেয অতায় ২২.৬০ রকঃরভঃ ড়ক রডরর’য নুগভারদত 

সস্পররপগকন নুমায়ী উন্নয়গনয ভােগভ রনযাদ  উন্নততয 

সমাগাগমাগ স্থান  মানজট রনযন য়ায় প্রকগেয উগেশ্য রজথত 

গয়গছ। তগফ সবগভগন্টয উবয় াগ রফরেন্নবাগফ রকনাযা সবগঙ্গ 

মায়ায় এফং ফাজায ংগুগরাগত ারন াযণ ফাধাগ্রস্থ য়ায় 

ড়গকয স্থারয়ত্ব রনগয় ংয় যগয়গছ।  

 

১৪।  ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  প্রকলল্পয ঈলেশ্য ভজযত লয়লছ। তলফ সবগভগন্টয উবয় াগ রফরেন্নবাগফ 

রকনাযা সবগঙ্গ মায়ায় এফং ফাজায ংগুগরাগত ারন াযণ ফাধাগ্রস্থ য়ায় ড়গকয স্থারয়ত্ব রনগয় ংয় যগয়গছ। 

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন থ য ফযাে ও  ভয় বৃভি ব্যতীত ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্যা ছভাকালফরা কযলত 

য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৭। External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit কযা 

য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

 



 

 

১৮।   ভতাভত/সুাভযঃ 

 

১৮.১ প্রকল্পটি ফা স্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ২ ফছয ৬ ভা (২৫০%)। ভডভভ’য 

রক্ষযভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতা এফং ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদর কযায় এভনটি লয়লছ। বভফষ্যলত 

ভন্ত্রণারয় ও ংস্থা নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষয প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযলফ (নু: ৪ ও ৭);  

১৮.২ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত 

লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৩ Base Type-1 এ াথযঃ ফালুয নুাত নুলভাভদত ছেভভপলকন নুমায়ী মথামথ াওয়া মায়ভন। গুণগতভান যক্ষায স্বালথ য 

বভফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় ছবলভলন্টয ভফভবন্ন ছরয়ালয ছভটাভযয়ালরয নুাত নুলভাভদত ভডজাআন নুমায়ী 

ভনভিতকযলণয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ও ংস্থা ভফলফচনা কযলফ (নু: ১২.২)। 

১৮.৪ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়লকয ছম কর স্থালন ছবলভলন্টয ভকনাযা ছবলঙ্গ ছগলছ ও ীরলকাট ঈলঠ ছগলছ তা ভচভিতপুফ যক 

দ্রম্নত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১২.২); 

১৮.৫ ফাজায ংগুলরালত ভনভভ যত ছেলনয াভন ভনষ্কালনয জন্য ম যাপ্ত ছলা ফজায় ছযলখ খার/জরালয়য ালথ ংলমাগ স্থালনয 

ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভফলফচনা কযলফ (নু: ১২.৩) 

১৮.৬ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয উীঃফৎধল অঁপযঃ কাম য ম্পাদলনয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভফলফচনা কযলত ালয (নু: ১৭; এফং  

১৮.৭ নুলচ্ছদ ১৮.১ লত ১৮.৬ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ।  

   



 

 “ফগুড়া-ারযয়াকারন্দ ড়গক ৫টি সতু রনভ থাণ’’ ীল যক  

প্রকল্প ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১।    প্রকলল্পয নাভঃ : ফগুড়া-ারযয়াকারন্দ ড়গক ৫টি সতু রনভ থাণ 

২।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩।   প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগঃ : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

৪।   প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২৬৬.৬৩ 

(-) 

 

(-) 

২১৫২.৪০ 

(-) 

০১-০১-২০১১ 

ছথলক  

৩১-১২-২০১২ 

- ০১-০১-২০১১ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৪ 

-  ৭৫% 

  

৫।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) : 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

A)  Revenue:       

B)  Capital      

B)  Works      

Earth Work  Cum. 152.40 101600.00 152.40 101600.00 

Construction of pavement  Meter 151.01 1400.00 151.01 1400.00 

R.C.C. Bridge (05 Nos) Meter 1696.50 344.37 1690.20 344.37 

d) Protective work Cum. 158.79 8400.00 158.79 8400.00 

e) Physical Contingency (2%) % 43.17 2% - - 

Price Contingency (3%) % 64.76 3% - - 

Total=  2666.63  2152.40  

  



 

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

ক্র: নং প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লেয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Md. Mofijul Islam, A.C.E - োঁ ০৫-০৮-২০১০-২৩-০৮-২০১১ 

2.  M. Md. Sharif-ul-Islam, A.C.E - োঁ ২৩-০৮-২০১১-০৪-০৬-২০১২ 

3.  Md. Habibul Haque, A.C.E - োঁ ০৪-০৬-২০১২-০৮-০৮-২০১২ 

4.  Kazi Mohammad Ali, A.C.E - োঁ ০৮-০৮-২০১২-০৫-০৩-২০১৩ 

5.  Md. Arifur Rahman, A.C.E - োঁ ০৫-০৩-২০১৩-০৯-০৭-২০১৪ 

 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ৫ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ে ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয ছভয়াদ ১ 

ফছলযযও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয ছক্ষলে ২ ফছয ছভয়ালদ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন কযা লরও প্রকলল্পয প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ভয় ছরলগলছ ৩ ফছয ৬ ভা। থ যাৎ ব্যয় বৃভি না ছলরও ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ৭৫%। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত 

জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথবালফ দাভয়ে ারন কযলত ালযন না 

ভফধায় এভনটি লয়লছ। 

 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রে টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) 

৯।  ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১          

২০১১-১২ ২০০.০০ ২০০.০০ - ১০০% ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ - ১০০% 

২০১২-১৩ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ১০০% ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ১০০% 

২০১৩-১৪ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ - ১০০% ১২৫২.৪০ ১২৫২.৪০ ১২৫২.৪০ - ৮৩.৪৯% 

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ:   

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ ও ঈলেশ্য:  ফগুড়া-াভযয়াকাভি একটি গুরুেপূণ য ছজরা ড়ক। ড়কটি ফগুড়া লযয াতভাথা ছথলক শুরু লয় 

গাফতরী ঈলজরা দযলক ংযুক্ত কলয াভযয়াকাভিলত ভাপ্ত লয়লছ। াভযয়াকাভি একটি নদীফিয। জাভারপুলযয মভৄনা ায 

কাযখানা ছথলক ঈৎাভদত ায এআ নদী ফিলযয ভােলভ াভযয়াকাভি ছৌুঁছায়। এযয ড়কলথ ভগ্র ঈিযািলর ায ভযফন 

কযা লয় থালক। এছাড়া জাভারপুয ও ছযপুয ছজরায ছরাকজন ঈিযািলর মাতায়ালতয জন্য এআ ড়ক ব্যফায কলয। 

ড়কটিলত ছভাট ১১টি ছফআরী ছতু অলছ মায ভলে ৭টি তযন্ত ক্ষভতগ্রস্ত। এছাড়া ড়লকয ১৯তভ ভকলরাভভটালয একটি ক্ষভতগ্রস্ত 

কংভক্রট ছতু যলয়লছ। এআ ৮টি ছতুয ভলে ৩টি ছতু ফগুড়া-াভযকাভি ড়ক ঈন্নয়ন প্রকলল্পয অওতায় ফাস্তফাভয়ত লচ্ছ। 

প্রকলল্পয ংলাভধত ভডভভলত ৫টি ছতু ন্তর্ভ যক্ত কযা লর গত ২৪.১২.২০০৯ তাভযলখ প্রকলল্পয ঈয ভআভ  বা নুভিত য়। 



 

ঈক্ত বায় ড়লকয এরাআনলভলন্ট ফভস্থত ছতুভ নতুনবালফ ভনভ যালণয রলক্ষয পৃথকবালফ নতুন প্রকল্প প্রণয়ন কযায ভিান্ত 

প্রদান কযা য়। ঈক্ত ভিান্ত নুমায়ী ভফলফচয প্রকলল্পয ভডভভ প্রণয়ন কযা লয়লছ।  

  ঈলেশ্য : প্রকলল্পয ভর ঈলেশ্য লরা: ফগুড়া-াভযয়াকাভি ড়লক ৫টি ছতু ভনভ যালণয ভােলভ ভনযভফভচ্ছন্ন ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্থা 

স্থান।  

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদনঃ ভর প্রকল্পটি ১১/০৪/২০১১ তাভযলখ ছভাট ২২৬৬.৬৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জানুয়াভয, ২০১১ লত 

ভডলম্বয, ২০১২ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয রলক্ষয ভাননীয় ভযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক নুলভাভদত য়। ০৫ ছভ, ২০১১ তাভযলখ ভন্ত্রণারয় 

কর্তযক প্রাভনক অলদ জাভয য়। যফতীলত অআএভআভড’য সুাভযক্রলভ মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক ব্যয় বৃভি ব্যভতলযক 

প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন ছভয়াদ জুন, ২০১৪ ম যন্ত বৃভি কযা য়।  

১১.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২১৫২.৪০ রক্ষ টাকা 

মা নুলভাভদত ব্যয় ২২৬৬.৬৩ রক্ষ টাকায ৯৫.১২%। ঈক্ত ভলয় নুলভাভদত প্রকলল্পয ১০০% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ 

(নুলচ্ছদ-৬)। 

১১.৪ দযত্র ংক্রান্ত তথ্য: প্রকগেয দযত্র ংক্রান্ত তথ্য সপ্ররযত ররঅগয ন্তথভুক্ত কযা য়রন। তগফ রযদ থনকাগর দযত্র ংক্রান্ত 

তথ্য অআএভআরডগক যফযা কযা গয়গছ। অগরাচে প্রকগেয অতায় সভাট ৫টি সতু রনভ থাগণয জন্য রডররয ংস্থান নুমায়ী 

৩টি প্যাগকগজয অতায় দযত্র অফানপূফ থক ঠিকাদায রনগয়াগ কযা য়। দযত্র ংক্রান্ত তথ্য রনম্নরু:   

নং প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রােররত ব্যয় 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-কাম থাগদ প্রদাগনয 

তারযখ 

-কাজ শুরুয তারযখ 

-কাজ ভারপ্তয তারযখ 

ঠিকাদায 

প্ররতষ্ঠাগনয নাভ  

ঠিকানা 

গ্রগরত 

প্যাগকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

ফগুড়া-ারযয়াকারন্দ ড়গকয 

৮ভ রকঃরভঃ এ ৫০.২৫ রভঃ 

দদঘ থে র.র গাড থায সতু 

রনভ থাণ কাজ 

৮৬৫.২৫ 

৬৯০.৪৭ 

২৪-০১-২০১২ 

২৮-০২-২০১২ 

১৭-০৭-২০১৩ 

এোটগকা 

আন্টাযন্যানার 

ারিয টায়ায 

(৪থ থ তরা), ৩/৪ এ 

পুযানা ল্টন,  

ঢাকা।  

 

ফাস্তফ: ১০০% 

অরথ থক: 

৬৯০.৪৭ রে 

টাকা (১০০%) 

২ ফগুড়া-ারযয়াকারন্দ ড়গকয 

১৮তভ রকঃরভঃ এ ২১.৩৪ 

রভঃ দদঘ থে অযরর গাড থায 

সতু রনভ থাণ কাজ 

প্যাগকজ নং-২ 

১ ফগুড়া-ারযয়াকারন্দ ড়গকয 

১৫তভ রকঃরভঃ এ ৪৩.৩৯ 

রভঃ দদঘ থে র.র. গাড থায 

সতু রনভ থাণ  

১১৭১.৩৬ 

৯৮৭.০৭ 

২৪-০১-২০১২ 

১০-০৩-২০১২ 

১৭-০৭-২০১৩ 

এভ.এভ. (ফাী)-

এভ.রফ.সজরব 

ভৄন্নুজান ভাগকথট, 

টিনরট্ট, ফগুড়া  

ফাস্তফ: ১০০% 

অরথ থক: 

৯৮৭.০৭ রে 

টাকা (১০০%) 

২ ফগুড়া-ারযয়াকারন্দ ড়গকয 

১৯তভ রকঃরভঃ এ ৪৩.৩৯ 

রভঃ দদঘ থে র.র. গাড থায 

সতু রনভ থাণ কাজ  

প্যাগকজ নং-৩ 

১ ফগুড়া-ারযয়াকারন্দ ড়গকয 

২১তভ রকঃরভঃ এ ১৮৫.০০ 

রভঃ দদঘ থে র.র. গাড থায 

(সুায স্ট্রাকচায) সতু 

রনভ থাণ কাজ 

৫৯৪.৫৫ 

৫৩৫.০২ 

০৭-১২-২০১১ 

১০-০২-২০১২ 

৩০-০৫-২০১৩ 

প্যারযা সেড 

রগস্টভ ররঃ ারিয 

টায়ায (৪থ থ 

তরা)৩/৪ এ পুযাগনা 

ল্টন, ঢাকা  

ফাস্তফ: ১০০% 

অরথ থক: 

৫৩৫.০২ 

রে টাকা 

(১০০%) 

 



 

১২। প্রকল্প ভযদ যন: গত ০৩/১১/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ফগুড়া 

ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী ঈভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

১২.১ ড়ক ফাঁধ রনভ থাণ: নুগভারদত  রডরর নুমায়ী রফদ্যভান ড়গক ফরস্থত ৫টি সতুয উবয় াগ এগপ্রাচ ড়ক রনভ থাণ ফাফদ 

৮ভ, ১৫তভ, ১৮তভ, ১৯তভ  ২১তভ রকগরারভটাগয সভাট ১.৪ রকগরারভটায নতুন ড়ক ফাঁধ ১০.০০ রভটায সক্রস্ট প্রস্থতা, ১:২ 

সলা এফং গগড় ৪  রভটায উঁচুকযগণয ভােগভ রনভ থাগণয রগেে ১.০১৬ রে ঘনরভটায ভাটিয কাজ ফাফদ ১৫২.৪০ রক্ষ টাকায 

ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ফালেঁ ভাটিয কাজ তবাগ ম্পন্ন লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ড়ক ফাঁলধয ভকছু ভকছু স্থালন ছযআন কাট 

ও ফাঁলধয ঢালরয কম্পযাকন মথামথ য়ভন ছদখা মায়। এছাড়া ড়ক ফাঁলধয লনক স্থালন স্থালন ছলা ১:২ মথামথ াওয়া 

মায়ভন।     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-১  ২ :  সতুয এোগপ্রাচ ড়ক ফাঁধ 

     

১২.২  সেরিফর সবগভন্ট: নুলভাভদত  ভডভভ নুমায়ী নতুন ভনভভ যত ড়ক ফালেঁ ৬০০ ভভটায ছবলভন্ট ৭.৩ ভভটায প্রস্থতায় এফং 

৮০০ ভভটায ছবলভন্ট ৫.৫ ভভটায প্রস্থতায় ১৫০ ভভ:ভভ: অআএভজ, ২৫০ ভভ:ভভ: াফ-ছফআজ, ১৫০ ভভ:ভভ: ছফআজ টাআ-১, ৪০ 

ভভ:ভভ: কাল যটিং ও ১২ ভভ:ভভ: ীরলকাট দ্বাযা ভনভ যালণয ংস্থান  ভছর। ভযদ যনকালর ফভণ যত ছেভভপলকন নুমায়ী 

ছবলভলন্টয কাজ তবাগ ম্পন্ন  লয়লছ ছদখা মায়। ড়ক ফালেঁয ছচআলনজ ১৪+২০০ ভকলরাভভটালয ছবলভন্ট খলড় ুঁ ছফআজ 

টাআ-১ ১৫০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য  ১৫০ ভভ:ভভ:), কাল যটিং ৪০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ৪০ ভভ:ভভ:)ও ীরলকাট ৭ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য 

১২ ভভ:ভভ:) াওয়া ছগলছ। তলফ ছফআজ টাআ-১ এ াথয:ফালুয নুাত ৫০:৫০ (গ্রণলমাগ্য ৬৫:৩৫) াওয়া ছগলছ। ভনভভ যত 

ছবলভলন্ট ভফভচ্ছন্নবালফ ভকছু টলার এফং ভকনাযা বাঙ্গা ছদখা ছগলরও াভফ যকবালফ  ছবলভন্ট ছফ বার ফস্থায় াওয়া ছগলছ।  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৩ : রনরভ থত সেরিফর সবগভন্ট   রচত্র-৪:  সবগভগন্টয রফরবন্ন সরয়ায যীো    

    

১২.৩  ব্রীজ: নুলভাভদত  ভডভভ নুমায়ী ভফদ্যভান ফগুড়া-াভযয়াকাভি ড়লকয ৮ভ, ১৫তভ, ১৮তভ, ১৯তভ ও ২১তভ ভকলরাভভটালয 

১টি কলয ছভাট ৫টি েীজ (৩৪৪.৩৭ ভভ:) ভনভ যাণ ফাফদ ১৪০০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান রছর। তন্গে ২১তভ রকগরারভটাগয ১৮৬.০ 

রভটায দীঘ থ সতুয াফ-স্ট্রাকচাগযয কাজ আগতাপূগফ থ রনরভ থত য়ায় এফং তা সরাড ফগন কাম থকয  েভ য়ায় ফরণ থত 

প্রকগেয অতায় শুদৄ সুায-স্ট্রাকচাগযয কাজ ন্তথভুক্ত কযা য়। রযদ থনকাগর রডরর’য ংস্থান নুমায়ী ড়গকয সচআগনজ 

রক:রভ: ৭+৪৬৩, ১৪+০৫০, ১৭+৩০৩, ১৮+২৪৭  ২০+৪৫০ সত ৫-গাড থায রফরষ্ট মথাক্রগভ ৫০.২৫ রভটায (২×২৪.৪ রভ: 

রর গাড থায), ৪৩.৩৯ রভটায (১×৪২.৬৮ রভ: রর গাড থায), ২১.৩৪ রভটায (১× ২১.৩৪ রভ: অযরর গাড থায), ৪৩.৩৯ রভটায 

(১Ý৪২.৬৮ রভ: রর গাড থায)  ১৮৬ রভটায (৪×৪৬.৫ রভ: রর গাড থায) দীঘ থ সতু রনভ থাণ কযা গয়গছ সদখা মায়। প্ররতটি 



 

স্পোগনয ভাগঝ স্টীগরয Expantion Joint ব্যফায কযা গয়গছ।  ভযদ যনকালর েীজগুলরা কাম যকয, চর এফং ঈলেখলমাগ্য 

ছকান ভডলপক্ট ছনআ ছদখা ছগলছ। তলফ ছতুয ছযভরং, এফাট যলভন্ট ও ক্র-গাড যালয ভকছু াভনকভ রক্ষয কযা ছগলছ।   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৫:  রনরভ থত খরাকুরড় সতুয গাড থায   রচত্র-: রনরভ থত াফাজপুয সতু   

   

১২.৪ যোপ্রদ কাজ: নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ৫টি ছতুয এলপ্রালচয ঈবয় া ও এফাটলভন্ট ংরগ্ন ংল  ৪০ ভভটায কলয 

এলপ্রাচ ড়ক ভজও-ছটিটাআর ভপল্টায ছপভেক ও ভভ ব্লক দ্বাযা Pitching কগয ১০.৫০ রভটায Slope length ম থন্ত যক্ষাপ্রদ 

কালজয ংস্থান যলয়লছ। ভযদ যনকালর ভডভভয ংস্থান নুমায়ী ১৫০ ভভ:ভভ: ভপল্টায ছপভেলকয ঈয ভজও-ছটিটাআর ও 

৪০০ভভ:ভভ:×৪০০রভ:রভ:×২০০রভ:রভ: ভযভালয ভভ ব্লক দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ ম্পাদন কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ 

ভযদ যনকালর ব্রীগজয এফাটগভন্ট ংরগ্ন ংগ রর িক ধ্বগ গগতথয সৃরষ্ট গত সদখা সগগছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৫  ৬:  রর িক দ্বাযা যোপ্রদ কাজ 

১৩। প্রকগেয উগেশ্য জথন:  

রযকরেত   উগেশ্য জথন 

প্রকলল্পয ভর ঈলেশ্য লরা ফগুড়া- 

াভযয়াকাভি ড়লক ৫টি ছতু 

ভনভ যালণয ভােলভ ভনযভফভচ্ছন্ন ড়ক 

ছমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থান।  

ফগুড়া-াভযয়াকাভি ড়লকয ছচআলনজ ভক:ভভ: ৭+৪৬৩, ১৪+০৫০, ১৭+৩০৩, ১৮+২৪৭ 

ও ২০+৪৫০ ছত ৫-গাড যায ভফভষ্ট মথাক্রলভ ৫০.২৫ ভভটায (২ি২৪.৪ ভভ: ভভ গাড যায), 

৪৩.৩৯ ভভটায (১× ৪২.৬৮ ভভ: ভভ গাড যায), ২১.৩৪ ভভটায (১ ×২১.৩৪ ভভ: অযভভ 

গাড যায), ৪৩.৩৯ ভভটায (১ × ৪২.৬৮ ভভ: ভভ গাড যায) ও ১৮৬ ভভটায (৪ ×৪৬.৫ ভভ: 

ভভ গাড যায) দীঘ য ছতু ভনভ যাণ কযায় ভনযভফভচ্ছন্ন ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্থা  স্থাভত 

লয়লছ। পলর প্রকলল্পয ঈলেশ্য ভজযত লয়লছ।  

 

১৪।  ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয ঈলেশ্য ভজযত লয়লছ।  

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যা: প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন থ য ফযােও ভয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ন্য ছকান ভস্যা ছভাকালফরা কযলত 

য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তয: প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-এ 

স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৭।  External Audit : ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit কযা 

য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 



 

১৮।    ভতাভত/সুাভযঃ 

১৮.১  প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ২ ফছয ৭ ভা (১০৫.৭৯%)। ভডভভ’য 

রক্ষযভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনটি লয়লছ। এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন 

ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষয  এভডভলত প্রলয়াজনীয় থ য ফযালেয 

ভফলয়টি ভনভিত কযলফ (নু: ৪); 

১৮.২  প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৫ (াঁচ) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প 

ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায াাাভ 

গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলেয ালথ ভফলফচনা কলয প্রলয়াজনীয় ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলফ 

(নু:৭); 

১৮.৩  ছফআজ টাআ-১-এ াথযঃ ফালুয নুাত নুলভাভদত ছেভভপলকন নুমায়ী ভনভিত কযলত লফ। এছাড়া ছবলভলন্টয ছম 

কর স্থালন টলার সৃভষ্ট লয়লছ ও ভকনাযা ছবলঙ্গ ছগলছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.২);। 
১৮.৪  ছম কর ছতুয ছযভরং, এফাটলভন্ট ও ক্র-গাড যালয াভনকভ সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত ংস্কালযয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ 

(নু: ১২.৩); 

১৮. ৫   ছম কর েীলজয এফাটলভন্ট ংরগ্ন ংল ভভ ব্লক ধ্বল গলতযয সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত ংস্কালযয ঈলদ্যাগ ভনলত 

লফ (নু: ১২.৪); 

১৮.৬  ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৭); এফং 

১৮.৭  নুলচ্ছদ ১৮.১ লত ১৮.৬ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ।  



 

“Procurment of Double Decker, Single Decker 

AC and Articulated Buses for BRTC (১ভ ংগারধত)”  

ীল যক প্রকল্প ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

 

১। ঈলদ্যাগী ভফবাগ/ভন্ত্রণারয়  : ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ/ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ফাংরালদ ছযাড ট্রান্পলাট য কল যালযন (ভফঅযটিভ)। 

৩।  প্রকলল্পয ফস্থান : ঢাকা য, ঢাকা রফবাগ, সজরা  উগজরা ন্যান্য রফবাগ, সজরা  

উগজরাভ। 

 

৪।      প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় : 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

প্রকে াাগেয 

উৎ 

(ধযন) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত 

ব্যয় 

(ভর 

প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন 

কালরয 

(%) 

ভর 

(প্রঃ াঃ) 

 

ফ যলল 

ংলাভধত 

(প্রঃ াঃ) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

৩০৩৩৩.৮৫ 

(২৫৪২৪.৩৫) 

 

৩৮৬০৩.০০ 

(২৯৩৯৫.০০) 

 

৩৭৯৩৩.১৮ 

(২৯৩৬৫.০০) 

 

 

আরন্ডয়ান ডরায 

সক্ররডট রাআন 

এরগ্রগভন্ট (ঊণ) 

রডগম্বয 

২০১০ সথগক 

রডগম্বয 

২০১১ 

রডগম্বয 

২০১০ সথগক 

রডগম্বয 

২০১৩ 

রডগম্বয ২০১০ 

সথগক 

রডগম্বয ২০১৩ 

৭৪.৫২% ২০০% 

 

 

 

 

 

 

৫। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন গ্রগভত ভনম্নরূ:   

 

ক্র: 

নং 

গঙ্গয রফফযণ (ফ থগল 

নুসভারদত রডরর নুমায়ী) 

ভযভাণ/ 

ংখ্যা 

রযকরেত রেেভাত্রা 

(ফ থগল নুগভারদত 

রডরর নুমায়ী) 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ভন্তব্য 

অরথ থক ফাস্তফ (%) অরথ থক ফাস্তফ (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(ক) যাজস্ব ব্যয়:       

 স্থানীয় প্ররেণ       

১।  ২৯০ রডরড ফা ১৫০ ৫.০০ - ৫.০০ ১০০%  

২। ৮৮ এ রড ফা ১৫০ ৫.০০ - ৫.০০ ১০০%  

৩। ৫০ অটি থকুগরগটড াফ ১৫০ ৫.০০ - ৫.০০ ১০০% - 

 দফগদরক প্ররেণ       

৪। ২৯০ রডরড ফা ১৫ ১০.০০ - ০ ০ দফগদরক প্ররেণ 

ফাফদ ব্যয় ফাগয 

ভগল্যয ভগে ন্তভু থক্ত 

কযা য় রফধায় এ 

ফাফদ ব্যয় ব্যরয়ত 

যগয়গছ। 

৫। ৮৮ এ রড ফা ১২ ১০.০০ - ০ ০ 

৬। ৫০ অটি থকুগরগটড াফ ১২ ১০.০০ - ০ ০ 



 

ক্র: 

নং 

গঙ্গয রফফযণ (ফ থগল 

নুসভারদত রডরর নুমায়ী) 

ভযভাণ/ 

ংখ্যা 

রযকরেত রেেভাত্রা 

(ফ থগল নুগভারদত 

রডরর নুমায়ী) 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ভন্তব্য 

অরথ থক ফাস্তফ (%) অরথ থক ফাস্তফ (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭। রডরর রপ্রাগযন , সটন্ডায 

ডকুগভন্ট রপ্রাগযন , সটকরনকোর 

সস্পররপগকন রপ্রাগযন 

সথাক ২.০০ - ২.০০ ১০০%  

৮। সস্টনাযী সথাক ২.০০ - ১.৬২ ৮১%  

৯। সাগস্টজ  সথাক ১.০০ - ০.১৩ ১৩%  

১০। সযরজগস্ট্রন রপ ৪২৮ ভা ২১৪.০০ - ১৮৮.৩৭ ৭৮.১৬%  

১১। রফরফধ সথাক ৪.০০ - ৩.২৪ ৮১%  

১২। এরর করভন সথাক ২৫৫.০০ - ২৪৮.১৫ ৯৭.৩১%  

১৩। রিয়ারযং এন্ড পযয়ারডং - ৮০.০০ - ৬০.৮৬ ৭৭%  

(খ) ভরধন ব্যয়:       

১৪। প্ররকউযগভন্ট ফ ২৯০ রডরড ফা 

উআথ ৫% সস্পয়ায াট থ , 

আকুেআগভন্ট এন্ড রযগরগটড ারব থ 

২৯০টি ১৯৩৫৭.০০ - ১৯৩৫৭.০০ ১০০%  

১৫। প্ররকউযগভন্ট ফ ৮৮ এর ফা 

উআথ ৪% সস্পয়ায াট থ , 

আকুেআগভন্ট এন্ড রযগরগটড ারব থ 

৮৮টি  ৫০৬২.০০ - ৫০৬২.০০ ১০০%  

১৬। প্ররকউযগভন্ট ফ ৫০ 

অটি থকুগরগটড ফা উআথ ১০% 

সস্পয়ায াট থ , আকুেআগভন্ট এন্ড 

রযগরগটড ারব থ 

৫০টি ৪৯৪৬.০০ - ৪৯৪৬.০০ ১০০%  

১৭। সডগবরগভন্ট আভগাট থ রডউটি এন্ড 

বোট 

সথাক ৮৬৩৫.০০ - ৮০৪৮.৮

১ 

৯৩.২১%  

 সভাট =  ৩৮৬০৩.০০ - ৩৭৯৩৩.৮১ ৯৮.২৬%  

 

উগযয ছক সথগক রযররেত য় সম প্রকগেয কর গঙ্গয ফাস্তফায়ন নুগভারদত অযরডরর’য অরথ থক রেেভাত্রায ভগে ম্পারদত 

গয়গছ। ফযঞ্চ সস্টনাযী, সাগস্টজ, সযরজগস্ট্রন, রফরফধ, এরর করভন, রিয়ারযং  পযয়ারডং এফং সডগবরগভন্ট আভগাট থ রডউটি  

বোট গঙ্গয সেগত্র অযরডরর’য অরথ থক রেেভাত্রা গো কভ ব্যয় গয়গছ। প্রকৃত প্রগয়াজগনয রবরিগত এ কর গঙ্গয ব্যয় ম্পন্ন 

গয়গছ রফধায় রেেভাত্রা গো কভ ব্যয় গয়গছ। 

  

৬। কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণ: প্রগমাজে নয়। 

 

৭। াধাযণ ম যলফক্ষণ:  

 

৭.১। টভূরভ :  

 

 রফঅযটির গণ রযফন খাগত স্বে ভগল্য দ্রুত, অযাভপ্রদ  রনযাদ ড়ক রযফন ব্যফস্থা রনরিতকযগণ উগল্লখগমাগ্য ভূরভকা 

ারন কগয অগছ। প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পূগফ থ এ ংস্থায সভাট ৭৯৭টি ফা রছর, মায ভগে ২৬৩টি সদাতরা ফা রছর। ৭৯৭টি 

ফাগয ভগে ৩০০টি ঢাকা গয চরাচর কগয। জনাধাযগণয চারদায তুরনায় রফঅযটির’য ফাগয ংখ্যা প্রতুর এফং সভাট 

ফা ংখ্যায ৭০% পুগযাগনা। এ রযগপ্ররেগত রফঅযটির’য জন্য ৩০০টি ডাফর সডকায, ১০০টি রগঙ্গর সডকায এফং ৫০টি 

অটি থকুগরগটড ফা ংগ্রগয রগেে আরন্ডয়ান ডরায সক্ররডট রাআগনয অতায় সভাট ৩০৩৩৩.৮৫ রে টাকা প্রােররত ব্যগয় 

প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা য়। 



 

৭.২। উগেশ্য :  

 ক)  ডাফর সডকায  রগঙ্গর সডকায ফাগয ংখ্যা বৃরি; 

 খ)  নতুন অটি থকুগরগটড ফা প্রফতথন; 

 গ)  োরপক ভস্যা জকযণ; 

 ঘ)  ঢাকা যতরীয ফায়ু দূলণ রযগফ দূলণ হ্রাকযণ; 

 ঙ)  দারযদ্র্ে হ্রাকযণ এফং 

 চ)  রনগয়াগগয ভােগভ ভররাগদয কভ থংস্থান বৃরি এফং কভ থস্থগর মাতায়া ত চাকুযী প্রারপ্তয রফলগয় ভররাগদয মাতায়াত 

রনরিতকযণ। 

৭.৩।  প্রকলল্পয নুলভাদন  ংগাধন :  

ভর প্রকেটি ৩০৩৩৩.৮৫ রে টাকা প্রােররত ব্যগয় এফং রডগম্বয ২০১০ সথগক রডগম্বয ২০১১ সভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য ৭ 

রডগম্বয ২০১০ তারযগখ নুরষ্ঠত একগনক দফঠগক নুগভারদত য়। ১৬ ভাচ থ ২০১১ তারযগখ াগফক সমাগাগমাগ ভন্ত্রণারয় 

(ফতথভাগন ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ) সথগক প্রকেটিয নুগভাদন ংক্রান্ত প্রারনক অগদ জাযী কযা য়। নুগভারদত 

প্রােররত ব্যয় ৩০৩৩৩.৮৫ রে টাকায ভগে রজরফ ং ৪৯০৯.৫০ রে টাকা এফং প্রকে াাে ২৫৪২৪.৩৫ রে টাকা। 

রনধ থারযত সভয়াগদ প্রকেটি ভাপ্ত না য়ায় াগফক সমাগাগমাগ ভন্ত্রণারয় কর্তথক ১ সপব্রুয়ারয ২০১২ তারযগখ ফাস্তফায়ন সভয়াদ 

রডগম্বয ২০১২ ম থন্ত ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক বৃরি কযা য়। ১৮ সপব্রুয়ারয ২০১৩ তারযগখ রযকেনা করভন কর্তথক প্রকগেয সভয়াদ 

ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক জুন ২০১৩ ম থন্ত ২য় ফায বৃরি কযা য়। তঃয সযরজগস্ট্রন  বোট ফাফদ ব্যয় বৃরি এফং ডরায এিগচঞ্জ 

সযট বৃরিয কাযগণ প্রকে াাগেয রযভাণ বৃরি ায় রফধায় প্রকগেয ংগাধন প্রগয়াজন গয় গড়। তএফ সভাট ৩৮৬০৩.০০ 

রে টাকা প্রােররত ব্যসয় এফং রডগম্বয ২০১৩ সভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য প্রকগেয ১ভ ংগাধন ২ জুরাআ ২০১৩ তারযগখ 

নুরষ্ঠত একগনক বায় নুগভারদত য়। 

 

৭.৪। ফছয ভবভিক রডরর’য ংস্থান, এরডর/অযএভডভ ফযাে, থ থ ফভৄভক্ত ও ব্যলয়য রফফযণ: 

প্রকগেয অতায় ফছযরবরিক ভর/ংগারধত রডরর’য ংস্থান, এরডর/অযএরডর-সত ফযাে, ফভৄরক্ত  ব্যগয়য রফরফযণ 

রনগম্ন ছগক প্রদান কযা গরা: 

থ য ফছয ভর রডরর নুাগয রেেভাত্রা 

রজরফ প্রঃাঃ সভাট 

২০১০-১১ ২৪৫৪.৭৫ ১২৭১২.১৭ ১৫১৬৬.৯২ 

২০১১-১২ ২৪৫৪.৭৫ ১২৭১২.১৭ ১৫১৬৬.৯২ 

২০১২-১৩ - - - 

২০১৩-১৪ - - - 

সভাট = ৪৯০৯.৫০ ২৫৪২৪.৩৫ ৩০৩৩৩.৮৫ 

সূত্র: ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ কর্তথক সপ্ররযত ১৮ সভ ২০১৪ তারযগখয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্ররতগফদন। 

 

 

 

 

 



 

 (রে টাকায়) 

থ য ফছয ংগারধত রডরর নুাগয 

রেেভাত্রা 

ংলাভধত এভডভ ফযাে ফভৄরক্ত 

(রজরফ) 

ব্যয় 

রজরফ প্রঃাঃ সভাট রজরফ প্রঃাঃ সভাট রজরফ প্রঃাঃ সভাট 

২০১০-১১ - - - ২২১৬.০০ ১১৩১৬.০০ ১৩৫৩২.০০ - - - - 

২০১১-১২ ১৬১৩.৮৫ ৪১১৪.০০ ৫৭২৭.৮৫ ১৯০৭.০০ ১৯০০০.০০ ২০৯০৭.০০ ২৬৩০.২৫ ১৬১৩.৮৫ ৪১০৪.০০ ৫৭১৭.৮৫ 

২০১২-১৩ ৭২০৩.৮০ ২৪৬১২.০০ ৩১৮১৫.৮০ ৫৭০৮.০০ ১৬৯৯৮.০০ ২২৭০৬.০০ ৫৫১৯.৭৫ ৬২৩৩.৬৪ ২৪৫৯২.০০ ৩০৮২৫.৬৪ 

২০১৩-১৪ ৩৯০.৩৫ ৬৬৯.০০ ১০৫৯.৩৫ ৭৩০.০০ ৭৫.০০ ৮০৫.০০ ৭২৬.৮১ ৭২০.৬৯ ৬৬৯.০০ ১৩৮৯.৬৯ 

সভাট =        ৮৫৬৮.১৮ ২৯৩৬৫.০০ ৩৭৯৩৩.১৮ 

সূত্র: ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ কর্তথক সপ্ররযত ১৮ সভ ২০১৪ তারযগখয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্ররতগফদন। 

  

উগযয ছক দুটি ম থাগরাচনা কগয সদখা মায় সম, ২০১০-১১ থ থ ফছগয ভর রডরর’য ১৫১৬৬.৯২ রে টাকায রেেভাত্রায 

রফযীগত ১৩৫৩২.০০ রে টাকা অযএরডর-সত ফযাে কযা য়। থ থাৎ ১৬৩৪.৯২ রে টাকা কভ ফযাে কযা য়। রকন্তু উক্ত 

থ থ ফছগয সকান থ থ ফভৄক্ত কযা য়রন রফধায় সকান ব্যয় য়রন। ২০১১-১২ থ থ ফছগযয ংগারধত রডরর’য ৫৭২৭.৮৫ রে 

টাকায রফযীগত ২০৯০৭.০০ রে টাকা অযএরডর-সত ফযাে কযা য়। রকন্তু স ফছয ভাত্র  ২৬৩০.২৫ রে টাকা ফভৄক্ত কযা 

য় এফং ৪১০৪.০০ রে টাকা প্রকে াাে ৫৭১৭.৮৫ রে টাকা ব্যয় য়। নুরূবাগফ ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ থ থ ফছগয 

অযএরডর’য মথাক্রগভ ২২৭০৬.০০ রে টাকা  ৮০৫.০০ রে টাকায রফযীগত মথাক্রগভ ৫৫১৯.৭৫ রে টাকা  ৭২৬.৮১ 

রে টাকা ফভৄক্ত কযা য় এফং মথাক্রগভ ৬২৩৩.৬৪ রে টাকা  ৭২০.৬৯ রে টাকা প্রকে াাে ৩০৮২৫.৬৪ রে 

টাকা  ১৩৮৯.৬৯ রে টাকা ব্যয় কযা য়। ংগারধত রডরর’য  সভাট ৩৮৬০৩.০০ রে টাকায সভাট ংস্থাগনয রফযীগত 

অযএরডর-সত সভাট ৩৭৯৫০.০০ রে টাকা ফযাে কযা য়। এ ফযাগেয রফযীগত সভাট ৮৮৭৬.৮১ রে টাকা ফভৄক্ত কযা য় 

এফং ৩৭৯৩৩.১৮ রে টাকা ব্যয় কযা য়।  

 

৭.৫। প্রকে রযদ থন:  

প্রকগেয ফাস্তফায়নকাজ গযজরভগন রযদ থগনয জন্য ফাস্তফায়ন রযফীেণ  ভল্যায়ন রফবাগগয সমাগাগমাগ  স্থানীয় যকায 

সটগযয রযচারক (রযফন) সফগভ নারভা ভরন কর্তথক ৫ নগবম্বয ২০১৫ অগষ্ট তারযগখ প্রকে এরাকা রযদ থন কযা য়। 

রযদ থগনয ভয় রনফ থাী প্রগকৌরী, রফঅযটির, ঢাকা উরস্থত সথগক ায়তা প্রদান কগযন।  

৭.৬ প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্য:   

ক্র: নং কভ যকতযায নাভ  দফী  
পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

ছভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৫ 

১। কগণ থর অকতায কাভার, রএর 

রযচারক (সটকরনকোর), রফঅযটির 
খন্ডকারীন ১ জুরাআ ২০০৯ সথগক ১৯ এরপ্রর ২০১১  

২। কগণ থর কাজী জররুর ক 

রযচারক (সটকরনকোর), রফঅযটির 
ঐ ২০ এরপ্রর ২০১১ সথগক ২৯ সপব্রুয়ারয ২০১২  

৩। কগণ থর সভাঃ অফদুল্লাগর করযভ 

রযচারক (সটকরনকোর), রফঅযটির 
ঐ ১ ভাচ থ ২০১৩ সথগক প্রকে ভাপ্ত ম থন্ত।  

সূত্র: ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ কর্তথক সপ্ররযত ১৮ সভ ২০১৪ তারযগখয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্ররতগফদন। 

 



 

৮। রযদ থনকারীন ম থগফেণ :  

৮.১। রফঅযটির’য ভরতরঝর ফা রডগা-সত যরেত প্রকগেয ধীগন ংগৃীত ডাফর সডকায, রগঙ্গর সডকায এর ফা  

অটি থকুগরগটড ফা রযদ থন কযা য়। রযদ থনকাগর রযররেত য় সম রগঙ্গর সডকায এর ফাগয সবতগযয ংগয 

সদয়ার সম কবায দ্বাযা অোরদত গয়গছ তা মগথষ্ট সটকআ নয়। কবাযটি দুফ থর সযরিন জাতীয় কবায দ্বাযা রনরভ থত রফধায় 

কগয়ক জায়গায় রফগলত ররড়য জায়গা  অন ংরগ্ন সদয়াগর পাটর সদখা রদগয়গছ। ফা রডগায ম্যাগনজায জানান 

সম ফাআগযয ফরড  সবতগযয অোদগনয ভাগঝ তা রনগযাধক সকান ীট না থাকায়, ফাআগযয তা ফাগয সবতয প্রগফ 

কগয এফং স কাযগণ ফাগয সবতয ঠান্ডা গত ভয় সনয়। এগত ফাগয সবতয মাত্রীগদয অযাভপ্রদ সফা রনরিত কযা 

ম্ভফ য় না। 

৮.২। ভরতরঝর ফা রডগাগত অটি থকুগরগটড ফাগয ফস্থা সতভন বার ায়া মায়রন। এ ফাগয গুরুত্বপূণ থ ং মথা Air 

Bellows মা ফাগয দুআ ংগক ংযুক্ত কগযগছ, সটিয জায়গায় জায়গায় সপগট সগগছ ফগর সদখা মায়। এ পাটা জায়গা 

রদগয় ফাআগয সথগক যাস্তায দৄরাফারর ফাগয সবতগয প্রগফ কগয মা মাত্রী াধাযগণয স্বাগস্থেয জন্য েরতকয। দযদাতা 

কর্তথক দযত্র ডকুগভগন্ট এ ফাগয অয়ুষ্কার ১২ ফছয উগল্লখ কযা গয়গছ। তএফ রডগম্বয ২০১৩ ভাগ সম ফা ংগ্র 

কযা গয়গছ তা প্রায় দুআ ফছগযয ভাথায় এরূ জযাজীণ থ গয় ড়া গ্রণগমাগ্য নয়। ফাগয বেন্তগয ফায অনভ 

জযাজীণ থ গয় গড়গছ। ফাগয Air Bellows ং ভানম্মত নয় রফধায় এরূ গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়। 

৮.৩। রযদ থনকাসর অয সদখা মায় সম, রগঙ্গর সডকায এর ফাগয জানারাভ রপিড্ না গয় লাআরডং কযা গয়গছ। 

লাআরডং জানারায কাযগণ মাত্রীাধাযণ প্রায়আ জানারা খুগর যাগখ। এয পগর ফাআগযয তা সবতগয গজ প্রগফ কগয 

এফং সবতগযয ঠান্ডা ফাআগয সফয গয় মায়। এ কাযগণ ফাগয এরয উয চা সড়। 

৮.৪। রগঙ্গর সডকায এর ফা  অটি থকুগরগটড ফা গো ডাফর সডকায ফাগয ফস্থা তুরনাভরকবাগফ বার ায়া মায়। 

ফাগয ফরড  বেন্তগয বাঙ্গা, পাটা পূগফ থয দুআ ধযগনয ফা গো কভ ায়া মায়। এ ফাগয ফরড তুরনাভরকবাগফ 

ক্ত রফধায় এয ফস্থা এখন গোকৃত বার অগছ ফগর প্রতীয়ভান য়।  

৯। প্রকগেয প্রধান প্রধান প্যাগকগজয প্ররকউযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য : 

৯.১। প্রকগেয প্রধান প্রধান প্যাগকগজয প্ররকউযগভন্ট রফফযণ রযষ্ট ‘ক’-সত যরেত। প্রকগেয অতায় ২৯০টি রদ্বতর ফা , 

৮৮টি একতরা এর ফা  ৫০টি অটি থকুগরগটড ফা ংগ্রগ য ৩টি প্যাগকজ নুগভারদত অযরডরর ’য প্ররকউযগভন্ট 

রযকেনায় ন্তভু থক্ত অগছ এফং প্যাগকজ ৩টিয রফযীগত ৩৮৬০৩.০০ রে টাকা প্রােরগনয ংস্থান অগছ। এখাগন 

উগল্লখ্য সম প্রকগেয প্রথভ নুগভারদত রডরর -সত ৩০০টি রদ্বতর ফা , ১০০টি একতরা এর ফা  ৫০টি অটি থকুগরগটড 

ফা ংগ্রগয প্রস্তাফ ন্তভু থক্ত রছর। রকন্তু প্রকগেয অতায় দযত্র প্ররক্রয়াকযণকাগর সদখা মায় সম ৩০০টি রদ্বতর ফাগয 

সেগত্র ফ থরনম্ন দযদাতা কর্তথক উদ্ধৃত দয  রডরর -সত প্রােররত ভল্য গো ২.৭৩% সফী, ১০০টি একতরা এর ফাগয 

সেগত্র ফ থরনম্ন দযদাতা কর্তথ ক উদ্ধৃত দয প্রােররত ভল্য গো ২০% সফী য়। স কাযগণ ৩০০টিয রযফগতথ ২৯০টি 

রদ্বতর ফা  ১০০টিয রযফগতথ ৮৮টি একতরা এর ফা ংগ্রগয রফলয় ন্তভু থক্ত কগয রডরর ংগাধগনয প্রস্তাফ ২ 

জুরাআ ২০১৩ তারযগখয একগনক দফঠগক নুগভারদত য়।  

৯.২। রযরষ্ট ‘ক’-সত যরেত ছক ম থাগরাচনা কগয সদখা মায় সম ২৯০টি রদ্বতর ফা ংগ্রগয উগেগশ্য উন্ুক্ত দযত্র িরতয 

অতায় ৩, ৫,  ৬ রডগম্বয ২০১০ তারযগখ ৫টি দদরনক রত্রকায় (৪টি আগযরজ, ১টি ফাংরা) দযত্র রফজ্ঞরপ্ত প্রকা কযা 

য়। প্রথভ দযত্র রফজ্ঞরপ্ত প্রকাগয তারযখ থ থাৎ ৩ রডসম্বয ২০১০ তারযখ সথগক ররঅয , ২০০৮-এয রফরধ ৮৩(১) 

(ক) ংরিষ্ট তপরর ২ নুাগয কভগে ৪২রদগনয সফী থ থাৎ ৪৪ রদন য ১৭ জানুয়ারয ২০১১ তারযগখ দযত্র সখারা 

য়। এ প্রস্তাগফয চুরক্ত নুগভাদনকাযী কর্তথে রররজর য়ায় ররঅয , ২০০৮-এয রফরধ ৮(১৪) ংরিষ্ট তপরর-৩ 

নুাগয দযত্র সখারায য ৩ প্তা থ থাৎ ২১ রদগনয ভগে ভল্যায়ন কাম থক্রভ ম্পন্ন কযায রফধান যগয়গছ এফং এ 

সেগত্র ৯ রদগনয ভগে ভল্যায়ন কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা য় এফং ১৩৯ রদগনয ভগে দযত্র প্ররক্রয়া ম্পন্ন কযা গয়গছ।  

৯.৩। ৮৮টি একতরা এর ফা ংগ্রগয উগেগশ্য উন্ুক্ত দযত্র িরতয অতায় ৩, ৪  ৫ অগস্ট ২০১১ তারযগখ ৪টি দদরনক 

রত্রকায় (২টি আংগযরজ, ২টি ফাংরা) দযত্র রফজ্ঞরপ্ত প্রকা কযা য়। ররঅয , ২০০৮- এয রফরধ ৮৩(১) (ক) নুাগয 

কভগে ৪২ রদগনয সফী থ থাৎ ৪৬ রদন য দযত্র সখারা য়। তগফ এ সেগত্র ৭ ভা ২০ রদন থ থাৎ ২৫০ রদন য 

ভল্যায়ন ম্পন্ন কযা য়। ররঅয , ২০০৮-এয রফরধ ৮(১৪) ংরিষ্ট তপরর -৩ নুাগয জটির সক গর এফং 



 

রররজর নুগভাদনকাযী কর্তথে গর দযত্র সখারায তারযখ সথগক ৪ প্তাগয ভগে ভল্যায়ন ম্পন্ন কযগত গফ। রকন্তু 

এ সেগত্র ৭ ভা ২০ রদন থ থাৎ ২৩০ রদন য ভল্যায়ন ম্পন্ন কযা য়। সুতযাং এ সেগত্র ররঅয , ২০০৮-এয ব্যতেয় 

ঘটাগনা গয়গছ ফগর রযররেত য়। এ ছাড়া এ প্রস্তাফ ংরিষ্ট রফজ্ঞরপ্ত প্রকাগয তারযখ সথগক চুরক্ত ম্পাদন ম থন্ত দযত্র 

প্ররক্রয়া ৯ ভা ১০ রদন থ থাৎ ৩৭০ রদগনয ভগে ম্পন্ন কযা গয়গছ।  

৯.৪। ৫০টি অটি থকুগরগটড ফা ংগ্রগয সেগত্র উন্ুক্ত দযত্র িরতয অতায় ৪ অগস্ট ২০১১  ৭ অগস্ট ২০১১ তারযগখ 

৪টি দদরনক রত্রকায় (২টি আংগযরজ , ২টি ফাংরা) দযত্র রফজ্ঞরপ্ত প্রকা কযা য়। ররঅয , ২০০৮- এয রফরধ ৮৩(১) 

(ক) নুাগয কভগে ৪২ রদগনয সফী থ থাৎ ৪৭ রদন য দযত্র সখারা য় এফং ২৮ রদন য ভল্যায়ন ম্পন্ন কযা 

য়। রফজ্ঞরপ্ত প্রকা সথগক চুরক্ত স্বােয ম থন্ত দযত্র প্ররক্রয়া ৯ ভা ২৭ রদন থ থাৎ ২৯৭ রদগনয ভগে ম্পন্ন কযা য়।  

৯.৫। ১০০টি একতরা এর ফা ংগ্রগয দয প্রস্তাগফয সভয়াদ ২ জুন ২০১২ তারযখ ম থন্ত ফরফৎ রছর ফগর রফঅযটির ’য 

ম্যাগনজায (রযকেন) জানান। রকন্তু এ ংরিষ্ট ঠিকাদাগযয ংগগ ১২ জুন ২০১২ তারযগখ চুরক্ত ম্পারদত য় এফং 

কাম থাগদ ২৯ অগস্ট ২০১২ তারযগখ প্রদান কযা য়। দযগত্রয সভয়াগদয য এরূ কাম থাগদ প্রদান  চুরক্ত ম্পাদন 

রফরধম্মত য়রন ফগর প্রতীয়ভান য়।  

৯.৬। ৩০০টি রদ্বতর ফা ংগ্রগয দয প্রস্তাগফয সভয়াদ ১৪ জুন ২০১১ তারযখ ম থন্ত ফরফৎ রছর ফগর রফঅযটির ’য 

ম্যাগনজায (রযকেন) জানান। রকন্তু এ ংরিষ্ট কাম থাগদ ২৫ অগস্ট ২০১১ তারযগখ প্রদান কযা য় ফগর সদখা মায়। 

দযগত্রয সভয়াগদয য এরূ কাম থাগদ প্রদান রফরধম্মত য়রন ফগর প্রতীয়ভান য়। 

৯.৭। তঃয ভল্যায়ন করভটিয সুারয  মথামথ কর্তথগেয নুগভাদনক্রগভ ৩টি প্যাগকগজয জন্য ফ থরনম্ন সযনরব 

দযদাতা বাযগতয সভা থ গাক সরল্যান্ড রররভগটডগক ঠিকাদায রনগয়াগ কযা য় এফং উক্ত প্ররতষ্ঠান গটাফয ২০১২ 

(২৯০টি রদ্বতর ফা ),  জুন ২০১৩ (৮৮টি একতরা এর ফা )  সভ ২০১৩ (৫৬০টি অটি থকুগরগটড ফা ) ভাগ কাম থ 

ম্পাদন কগয। 



 

১০। প্রকে ংরিষ্ট কগয়কটি রস্থয রচত্র রনগম্ন প্রদান কযা গরা: 

  

রচত্র ১: ংগৃীত অটি থকুগরগটড ফাগয বাঙ্গা  Air Bellows রচত্র ২: ংগৃীত অটি থকুগরগটড ফাগয ছাগদ বাঙ্গা Air Bellows 

  

রচত্র ৩:  ংগৃীত ডফর সডকায ফা রচত্র ৪: ংগৃীত রগঙ্গর সডকায এর ফাগয পাটা বেন্তয সদয়ার 

১১।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযন: 

ভযকভল্পত জযন 

ক) ডাফর সডকায  রগঙ্গর সডকায ফাগয 

ংখ্যা বৃরি; 

ক) রফঅযটির’য ফাগয ফগয নতুনবাগফ ২৯০টি ডাফর সডকায  ৮৮টি রগঙ্গর 

সডকায ফা ংগমারজত গয়গছ রফধায় স্বাবারফকবাগফ ফাগয ংখ্যা বৃরি 

সগয়গছ। তএফ এ উগেশ্য রজথত গয়গছ।  

খ) নতুন অটি থকুগরগটড ফা প্রফতথন; খ) রফঅযটির’য ফাগয ফগয প্রথভফাগযয ভত ৫০টি অটি থকুগরগটড ফা 

ংগমারজত গয়গছ। 

গ) োরপক ভস্যা হ্রাকযণ; গ) রফঅযটির’য ফাগয ফগয নতুনবাগফ ২৯০টি ডাফর সডকায  ৮৮টি রগঙ্গর 

সডকায ফা  ৫০টি অটি থকুগরগটড ফা ংগমারজত গয়গছ। থ থাৎ সভাট 

৪২৮টি (২৯০+৮৮+৫০) নতুন ফা রফঅযটিরগত চালু গয়গছ। এবাগফ 

ভংখ্যক প্রাআগবট গাড়ীয রযফগতথ এ কআ ংখ্যক গাড়ীগত সফী ংখ্যক 

মাত্রীয মাতায়াগতয সুগমাগ বৃরি সগয়গছ।  



 

ঘ) ঢাকা যতরীয ফায়ু দূলণ রযগফ 

দূলণ হ্রাকযণ; 

ঘ) সফী মাত্রী ধাযণেভতা ম্পন্ন মান প্রফরতথত য়ায কাযগণ ঢাকা 

যতরীয ফায়ু দূলণ রযগফ দূলণ হ্রা াগফ ফগর অা কযা মায়।  

ঙ) দারযদ্র্ে হ্রাকযণ এফং ঙ) এ রফলগয় সকান তথ্য রফঅযটির সথগক ায়া মায়রন। 

চ) রনগয়াগগয ভােগভ ভররাগদয কভ থংস্থান 

বৃরি এফং কভ থস্থগর মাতায়াত চাকুযী প্রারপ্তয 

রফলগয় ভররাগদয মাতায়াত রনরিতকযণ। 

চ) এ রফলগয় সকান তথ্য রফঅযটির সথগক ায়া মায়রন। 

 

১২।    ভস্যা:  

১২.১। রগঙ্গর সডকায এর ফাগয সবতগযয ংগয সদয়ার সম কবায দ্বাযা অোরদত গয়গছ তা মগথষ্ট সটকআ নয়। 

অোদনটি দুফ থর সযরিন জাতীয় কবায দ্বাযা রনরভ থত রফধায় কগয়ক জায়গায় রফগলত ররড়য জায়গা  অন ংরগ্ন 

সদয়াগর পাটর সদখা রদগয়গছ। এছাড়া জানা মায় সম, ফাআগযয ফরড  সবতগযয অোদগনয ভাগঝ তা রনগযাধক সকান 

ীট না থাকায় ফাআগযয তা ফাগয সবতয প্রগফ কগয এফং স কাযগণ ীতাত মন্ত্র চালু গত ভয় সনয়। এগত ফাগয 

সবতগয মাত্রীগদয অযাভপ্রদ সফা রনরিত কযা ম্ভফ য় না (নুগেদ ৮.১); 

১২.২। রগঙ্গর সডকায এর ফাগয জানারাভ রপিড্ না গয় লাআরডং যাখা গয়গছ। লাআরডং জানারায কাযগণ মাত্রীাধাযণ 

প্রায়আ জানারা খুগর যাগখ। এয পগর ফাআগযয তা সবতগয গজ প্রগফ কগয এফং সবতগযয ঠান্ডা ফাআগয সফয গয় মায়। 

এ কাযগণ ফাগয এর ঠিকভত কাজ কযগত াগয না (নুগেদ ৮.৩); 

১২.৩। কগয়কটি অটি থকুগরগটড ফাগয গুরুত্বপূণ থ ং মথা Air Bellows মা ফাগয দুআ ংগক ংযুক্ত কগযগছ, সগুররয 

জায়গায় জায়গায় সপগট সগগছ। এ পাটা জায়গা রদগয় ফাআগয সথগক যাস্তায দৄরাফারর ফাগয সবতগয প্রগফ কগয মা মাত্রী 

াধাযগণয স্বাগস্থেয জন্য েরতকয। কগয়কটি ফাগয বেন্তগয ফায অনভ জযাজীণ থ গয় গড়গছ এফং ছাগদয 

ফস্থা বার নয় (নুগেদ ৮.২); 

১২.৪। প্রকগেয রডরর প্রণয়নকাগর ঠিক উৎ সথগক ফাগয ভল্য রনধ থাযণ কযা য়রন রফধায় যফতী ম থাগয় ফাগয ভল্য বৃরি 

ায় এফং প্রকগেয প্রােররত ব্যয় বৃরি ায়। এ কাযগণ প্রকে ংগাধন কযা য় (নুসেদ ৯.১); 

১২.৫। ১০০টি একতরা এর ফা ংগ্রগয দয প্রস্তাগফয সভয়াদ ২ জুন ২০১২ তারযখ ম থন্ত রছর। রকন্তু এ ংরিষ্ট ঠিকাদাগযয 

ংগগ ১২ জুন ২০১২ তারযগখ চুরক্ত ম্পারদত য় এফং কাম থাগদ ২৯ অগস্ট ২০১২ তারযগখ প্রদান কযা য়। দযগত্রয 

সভয়াগদয য এরূ কাম থাগদ প্রদান  চুরক্ত ম্পাদন রফরধম্মত য়রন ফগর প্রতীয়ভান য় (নুগেদ ৯.৫);  

১২.৬। ৩০০টি রদ্বতর ফা ংগ্রগয দয প্রস্তাগফয সভয়াদ ১৪ জুন ২০১১ তারযখ ম থন্ত ফরফৎ রছর। রকন্তু এ ংরিষ্ট কাম থাগদ ২৫ 

অগস্ট ২০১১ তারযগখ প্রদান কযা য়। দযগত্রয সভয়াগদয য এরূ কাম থাগদ  প্রদান রফরধম্মত য়রন ফগর প্রতীয়ভান 

য় (নুগেদ ৯.৬)। 

 

১৩। ভতাভত/সুাভয: 

১৩.১। রগঙ্গর সডকায এর ফাগয সবতগযয ংগয অোদন দুফ থর সযরিন জাতীয় কবায দ্বাযা রনরভ থত রফধায় কগয়ক জায়গায় 

রফগলত ররড়য জায়গা  অন ংরগ্ন সদয়াগর পাটর সদখা রদগয়গছ। এছাড়া ফাআগযয ফরড  সবতগযয অোদগনয 

ভাগঝ তা রনগযাধক সকান ীট না থাকায় ফাআগযয তা ফাগয সবতয প্রগফ কগয এফং স কাযগণ ীতাত মন্ত্র চালু 

গত ভয় সনয়। রফপুর রযভাণ যকারয থ থ ব্যগয় এরূ রনম্নভাগনয ফা রকবাগফ ংগ্র কযা গরা স রফলয়টি ড়ক 

রযফন  ভাড়ক রফবাগ খরতগয় সদখগফ (নুগেদ ১২.১); 

১৩.২। রগঙ্গর সডকায এর ফাগয জানারাভ রপিড্ না গয় লাআরডং যাখা গয়গছ। লাআরডং জানারায কাযগণ মাত্রীাধাযণ 

প্রায়আ জানারা খুগর যাগখ। এয পগর ফাআগযয তা সবতগয গজ প্রগফ কগয এফং সবতগযয ঠান্ডা ফাআগয সফয গয় মায়। 

এ কাযগণ ফাগয এর ঠিকভত কাজ কযগত াগয না। রগঙ্গর সডকায এর ফাগয লাআরডং জানারাভগয রযফগতথ 

রপিড্ জানারা প্ররতস্থান কযা সমগত াগয (নুগেদ ১২.২); 



 

১৩.৩। কগয়কটি অটি থকুগরগটড ফাগয গুরুত্বপূণ থ ং মথা Air Bellows মা ফাগয দুআ ংগক ংযুক্ত কগযগছ, সগুররয 

জায়গায় জায়গায় সপগট সগগছ। এ পাটা জায়গা রদগয় ফাআগয সথগক যাস্তায দৄরাফারর ফাগয সবতগয প্রগফ কগয মা মাত্রী 

াধাযগণয স্বাগস্থেয জন্য েরতকয। এছাড়া কগয়কটি ফাগয বেন্তগয ফায অনভ জযাজীণ থ গয় গড়গছ এফং 

ছাগদয ফস্থা বার নয়। দযদাতা কর্তথক দযত্র ডকুগভগন্ট এ ফাগয অয়ুষ্কার ১২ ফছয উগল্লখ কযা গয়গছ। তএফ 

রডগম্বয ২০১৩ ভাগ সম ফা ংগ্র কযা গয়গছ তা প্রায় দুআ ফছগযয ভাথায় এরূ জযাজীণ থ গয় ড়া গ্রণগমাগ্য নয়। 

রফলয়টি ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ খরতগয় সদখগফ (নুগেদ ১২.৩  ৮.২); 

১৩.৪। ১০০টি একতরা এর ফা ংগ্রগয দয প্রস্তাগফয সভ য়াদ ২ জুন, ২০১২ তারযখ ম থন্ত ফরফৎ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

রছর। রকন্তু উক্ত সভয়াগদয য এ ং রিষ্ট ঠিকাদাগযয ংগগ ১২ জুন ২০১২ তারযগখ চুরক্ত ম্পাদন এফং ২৯ অগস্ট ২০১২ 

তারযগখ কাম থাগদ প্রদাগনয রফলয়টি ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ খরতগয় সদখগফ (নুগেদ ১২.৫);  

১৩.৫। ৩০০টি রদ্বতর ফা ংগ্রগয দয প্রস্তাগফয সভয়াদ ১৪ জুন ২০১১ তারযখ ম থন্ত ফরফৎ রছর। রকন্তু  উক্ত সভয়াগদয য এ 

ংরিষ্ট কাম থাগদ ২৫ অগস্ট ২০১১ তারযগখ প্রদাগনয রফলয়টি ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ খরতগয় সদখগফ 

(নুগেদ ১২.৬); 

১৩.৬। প্রকেটিয External রডট দ্রুত ম্পন্ন কযগত গফ এফং রডট প্ররতগফদগনয কর অআএভআ রফবাগগ সপ্রযণ কযগত গফ; 

এফং 

১৩.৭। নুসেদ ১৩.১-১৩.৬ এয অগরাগক গৃীত কাম থাফরী অগাভী ১ (এক) ভাগয ভগে অআএভআ রফবাগগক ফরত কযগত 

গফ। 



 

 ‘‘অভযচা-ভঘওয-ছদৌরতপুয-নাগযপুয-টাঙ্গাআর ড়ক ঈন্নয়ন (ংলাভধত)’’  

ীল যক প্রকলল্পয  ভল্যায়ন প্রভতলফদন। 

(ভাপ্তঃ জুন,২০১৪) 

 

১। প্রকলল্পয ফস্থান    :  ভাভনকগঞ্জ ও টাঙ্গাআর ছজরা।  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা    :  ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ   :  ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 
৪। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়  :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত ভয় 

(ভর  ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৬৪৩.২৮ ১৩৫৯৫.৪১ ১২৬৩৯.০০ জুরাআ, ২০০৪ 

লত 

জুন, ২০০৭ 

জুরাআ, ২০০৪ 

লত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০৪ 

লত 

জুন, ২০১৪ 

১৪৬.২৩% ২৩৩.৩৪% 

 

৫।   প্রকলল্পয ংগভবভিক ফাস্তফায়নঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্র:

নং 

ভডভভ নুমায়ী 

কালজয ংগ 

একক ভডভভ নুমায়ী ভযকভল্পত 

রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

Manikgonj Portion 

1. Plantation km 10.00 20.00 9.42 18.00 

2. Land Acquisition  Hec 530.46 20.57 520.46 20.18 

3. Earth work      

 a) Const. of new Road Embankment Lm3 918.67 5.24 918.67 5.24 

 b) Widening of Road Embankment Lm3 271.04 2.65 271.04  

 c) Const of Bridge Approach Road 

Embankment 

Lm3 56.72 0.378 56.72 0.38 

 d) Earth work on river bank slope      

 i) Earth cutting M3 0.70 8323.00 0.70 8323 

 ii) Earth filling M3 3.89 4500.50 3.89 4500.50 

4. Const. of Diversion road (3nos) M 19.60 180.00 19.60 180 

5. Const. of flexible pavement      

 a) New Construction km 375.21 8.90 375.21 8.90 

 b) Surfacing      



 

ক্র:

নং 

ভডভভ নুমায়ী 

কালজয ংগ 

একক ভডভভ নুমায়ী ভযকভল্পত 

রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 i) 5.50m wide (existing) km 77.16 4.00 77.16 4.00 

 ii) 3.66m wide (new) km 202.50 16.00 202.50 16.00 

6. Constuction of Hard shoulder km 456.96 20.00 456.96 20.00 

7. Construction of Bridge      

 a) RCC Bridge M 1547.25 201.24 1454.70 201.24m 

(p) 

 b) Bailey Bridge (1no) M 85.00 67.08 85.00 67308 

8. Construction Culvert M 286.85 58 286.85 58.00 

9. Protection work      

10. Sign & Signal, km post etc. km 10.00 20.00 10.00  

11. Maintenance at the time of construction LS 200.00 LS 195.63  

12. Servey & Design LS 6.00 LS 5.00  

13. EIA Study Cost LS 4.00 LS   

14. Hydrological & Morphological study km 40.00 7.00 40.00 7.00 

 Sub-Total Tk  =  6077.12  5951.50  

Tangail Portion 

1. Plantation km 16.00 32.00 - - 

2. Land Accusation Hector 812.50 81.25 - - 

3. Widening of Road Embankment Lm3 1290.00 90.9 1290.00 9.09 

4. Flexible pavement      

 a) Flexible pavement New km 1559.19 32.50 1559.19 32.50 

 b) Surfacing km 572.20 32.50 572.20 32.50 

5. Hard shoulder km 893.60 32.50 893.60 32.50 

6. Construction of  R.C.C Bridge m 1428.00 204.00 1428.00 199.71 

7. Construction of Box Culvert m 146.40 36.60 146.40 36.60 

8. Protection work      

 a) Brick mat racing m2 200.00 19300.00 197.96 19103.00 

 b) Surface Drain m 124.20 5400.00 124.20 5400.00 

 c) Tow-Wall m 97.20 1200.00 97.20 1200.00 

9. Ferry Ghat Maintenance Nos 100.00 1.00 99.75 1.00 

10. Sign & Signal km post ete. km 18.00 32.50 18.00 32.50 

11. Maintenance during Construction LS 250.00 LS 250.00 LS 

12. Survey & Design LS 10.00 LS 10.00 LS 

13. EIA LS 1.00 LS 1.00 LS 

 Sub-Total =  7518.29  6687.00  

 Total =  13595.41  12639.00  

 



 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণঃ  ছকান কাজ ভাপ্ত ছনআ। 

৭।  াধাযণ ম যলফক্ষণঃ  

৭.১। টভূভভ ও ঈলেলশ্যঃ প্রকল্পটিয ভর ঈলেশ্য লরা অভযচা-ভঘওয-ছদৌরতপুয-টাঙ্গাআর ড়লকয ২০ ভকঃভভঃ (ভাভনকগঞ্জ ড়ক 

ভফবাগ ং) ড়ক ঈন্নয়ন ও ১৪তভ ভকঃভভঃ ছতু ও কারবাট য ভনভ যাণ এফং টাঙ্গাআর ড়ক ভফবাগ ং ৩২.৫০ ভকঃভভঃ 

ড়ক ঈন্নয়ন ও েীজ/কারবাট য ভনভ যাণ কলয ছমাগালমাগ ব্যফস্থায ঈন্নততয কযা।  

৭.৩। প্রকল্প নুলভাদন এফং ংলাধনঃ প্রকল্পটি গত ০৯/০১/২০০৫ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় ৮৬৪৩.২৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত 

ব্যলয় জুরাআ, ২০০৪ লত জুন ২০০৭ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাভদত য়। যফতীলত প্রকল্পটিয ংলাভধত প্রস্তফ 

১৮/০৮/২০০৯ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় নুলভাভদত য়। ঈক্ত ংলাভধত নুলভাদন ছভাতালফক প্রকল্পটিয প্রাক্কভরত ব্যয় 

ধযা য় ১৩৫৯৫.৪১ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ, ২০০৪ লত জুন, ২০১২ ম যন্ত। এযয প্রকল্পটিয ছভয়াদ ব্যয় বৃভি 

ব্যভতলযলক দু’ দপায় জুন ২০১৪ ম যন্ত অযও দু’ ফছয বৃভি কযা য়। 

৮। প্রকল্প ভযদ যনঃ  অআএভআভড কর্তযক প্রকল্প এরাকায ফাস্তফাভয়ত কাজ গত ২৪ জুন, ২০১৫ তাভযলখ ভযদ যন কযা য়। 

ভযদ যনকালর ভনফ যাী প্রলকৌরী, ভাভনকগঞ্জ এফং ভনফ যাী প্রলকৌরী, টাঙ্গাআর ঈভস্থত ভছলরন। প্রকল্প ংভিষ্ট কভ যকতযালদয 

লঙ্গ অলরাচনা, প্রাপ্ত তথ্য ভফলিলণ ও ভভঅয এয তলথ্যয ভবভিলত প্রভতলফদনটি প্রণয়ন কযা লয়লছ। ভনলম্ন ভযদভ যত 

ভস্কভগুলরায ংভক্ষপ্ত ফণ যনা ছদওয়া রঃ   

৮.১। অভযচা-ভঘওয-ছদৌরতপুয-টাঙ্গাআর ড়লকয ২০ ভকঃভভঃ ড়ক ঈন্নয়ন (ভাভনকগঞ্জ ং):   ড়কটি অভযচা ড়লকয ৭৯ 

ভকঃভভঃ এ ফযংগাআর নাভক স্থান ছথলক শুরু লয় ভঘওয, ছদৌরতপুয, নাগযপুয, ছদরদুয়ায ঈলজরা লয় টাঙ্গাআর লযয লঙ্গ 

ভভভরত লয়লছ। ড়লকয ছভাট বদঘ যয ৫৫.৫০ ভকঃভভঃ; তন্লে ভাভনকগঞ্জ ংল ছদৌরতপুয ম যভত্ম ২০ ভকঃভভঃ এফং টাঙ্গাআর 

ংল ৩২.৫০ ভকঃভভঃ। নুলভাভদত অযভডভভলত এ ংলয জন্য ছভাট ৬০৭৭.১২ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। প্রকল্প ভাভপ্তয 

ভয় থ যাৎ জুন ২০১৪ ম যভত্ম এ ংলয জন্য ৫৯৫১.৫০ রক্ষ টাকা ব্যয় লয়লছ। ভযদ যনকালর প্রকলল্পয ভাভনকগঞ্জ ংলয 

ড়কভলয ছবৌত কাজ লযজভভলন ছদখা য়। এ ড়লকয ছভাট বদঘ যয ২০ ভকঃভভঃ। প্রকলল্পয অওতায় এ ংলয ২০.৫৭ ছক্টয 

ভূভভ ভধগ্রণ কযা লয়লছ এফং একালজ ছভাট ৫৩০.৪৬ রক্ষ টাকা ব্যয় লয়লছ। এছাড়া প্রকলল্পয অওতায় ২০.০০ ভকঃভভঃ াড য 

ছাল্ডায ভনভ যাণ কযা য়। ভযদ যনকালর ছদখা মায় ছম, ড়লকয নতুন কলয ালপযভং এয কাজ কযা লয়লছ। ভনফ যাী প্রলকৌরী, 

ভাভনকগঞ্জ অআএভআভডলক ফভত কলযন ছম, ওজ ভনভভ যত ড়লকয ছক্ষলে ভনভ যালণয য র্ততীয় ফছলয যক্ষণালফক্ষলণয কাজ 

কযা য়। ড়ক ও জনথ ভফবালগয যাজস্ব খাত লত এয ব্যয় ভনফ যা কযা লয় থালক। ভাভনকগঞ্জ ংলয কাজ ২০০৯ এয 

প্রথভবালগ ছল লয়লছ। যফতীলত ড়কটি চরাচলরয নুলালমাগী লয় ড়ায় ২০১৪ ালর ’ছভযওভডকযার ছভআনলটন্যান্প 

ছপ্রাগ্রাভ (ভএভভ)’-এয অওতায় এ ড়লকয ংস্কায কযা লয়লছ। ভযদ যলনয ভয় ড়কটি পুলযাপুভয মান চরাচলরয ঈলমাগী 

যলয়লছ ছদখা মায়। ড়লক নতুন কলয ীরলকাট ফালনায কাযলণ প্রকলল্পয অওতায় পূলফ যয ভনভ যাণ কাজ ম যলফক্ষণ কযা মায়ভন। 

ভযদ যলনয ভয় ছদখা মায় ছম, ড়লকয ০+৩০০ভভঃ ছচআলনলজ প্রভতযক্ষা ছদয়ালরয কংভক্রট স্দাফ লয ভগলয়লছ। এটি দ্রুত 

ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ গ্রণ কযা প্রলয়াজন ভলভ য অআএভআভডয ক্ষ ছথলক ভবভত ব্যক্ত কযা য়। এছাড়া ড়লকয ২০তভ ভকঃভভঃ 

এ ফড় অকালযয ছযআনকাট ছদখা মায়। এটি ংস্কালযয ঈলদ্যাগ গ্রণ কযা লফ ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী, ভাভনকগঞ্জ অআএআভড’ছক 

ফভত কলযন।  

 

ছযআনকাট 

 

প্রভতযক্ষা ছদয়ালরয কংভক্রট লাফ লয মাওয়া 

 



 

ভযদ যনকালর এ ড়লকয ৩য় ভকঃভভঃ এয ছদাতযা ছতুটি ছদখা য়। ছতুটিলত ফাভযকবালফ ফড় ছকান ত্রুটি ছচালখ লড়ভন। 

ছভাট ২ েযান ভফভষ্ট ছতুটিয বদঘ যয ৭২.৪৪ ভভটায। ঠিকাদায প্রভতিান ছভা য ভাআনুেীন ফাভ কর্তযক ৩২৯.২৪ রক্ষ টাকা 

ব্যলয় ছতুটিয ভনভ যাণ কাজ ১৪/০৫/২০০৬ তাভযলখ শুরু য় এফং ১২/০২/২০১০ তাভযলখ এয ভনভ যাণ কাজ ছল য়। এ ড়লকয 

১০ভ ভকঃভভঃ এয ছতযশ্রী ছতুটি ভযদ যন কযা য়। ছভা য ছভাঃ াভভর আকফার কর্তযক ৩০.৫০ ভভটায বদঘ যযভফভষ্ট এ 

ছতুটিয ভনভ যাণ কাজ ১৫/০১/২০০৯ তাভযলখ শুরু য় এফং ১৪/০৭/২০০৯ তাভযলখ এয ভনভ যাণ কাজ ভাপ্ত য়। ছতুটি ভনভ যালণ 

ছভাট ২২৯.৫৫ রক্ষ টাকা ব্যয় য়। ভযদ যলনয ভয় ছতুটিলত ফাভযকবালফ ফড় ছকান ত্রুটি ছচালখ লড়ভন। ভযদ যলনয ভয় 

এ ড়লকয ১৪তভ ভকঃভভঃ এ ভরকাভি ছতুটি ছদখা য়। ছতুটিয বদঘ যয ৬৭.৮৪ ভভটায। ঠিকাদায প্রভতিান ছভা য নফারুন 

ছট্রডা য ভরভভলটড কর্তযক ছভাট ৪০০.০৫ রক্ষ টাকায় ভনভভ যত য়। এয ভনভ যাণ কাজ শুরু য় ১৪/০১/২০০৯ তাভযলখ এফং 

৩১/০৩/২০১১ তাভযলখ ভনভ যাণ কাজ ছল য়। ছতুটিয ংলমাগ ড়লকয প্রভতযক্ষা ছদয়ার ধ্বল লড়লছ এফং ছযআনকাট সৃভষ্ট 

লয়লছ। ভযদ যলনয ভয় ছদখা মায় ছম, ছবলঙ মাওয়া ং ংস্কালযয জন্য আট ংগ্র কলয যাখা লয়লছ। এখালন ড়ক 

ফাঁলধয ছলা তযন্ত খাড়া ছদখলত াওয়া মায়। ভনফ যাী প্রলকৌরী ভাভনকগঞ্জ অআএভআভডলক জানান ছম, ছতু ংরগ্ন ব্যভক্তগত 

ফতফাভড় থাকালত ছেভভপলকন নুমায়ী ছলা ভনভ যাণ কযা ম্ভফ য়ভন। তলফ ংলমাগ ড়লক প্রভতযক্ষা ছদয়ার এফং গাআড 

ছাষ্ট ভনভ যাণ কযা লয়লছ,  মায একটি ং ফল যায় তীে াভনয ছরালত ধ্বল লড়লছ। ীঘ্রআ এ স্থালন ংস্কাযভরক কাজ কযা 

লফ ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী, ভাভনকগঞ্জ অআএভআভডলক ফভত কলযন। ংলমাগ ড়লকয প্রভতযক্ষা ছদয়ার ধ্বল ড়া এফং 

ছযআনকাট সৃভষ্ট মাওয়ায কাযণ খভতলয় ছদলখ ভন্ত্রণারয় প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলত ালয।  

 

ভরকাভি ছতু 

 

ছতযশ্রী ছতু 

 

প্রভতযক্ষা ছদয়ার ছবলঙ মাওয়া 

 

এলপ্রাচ ড়লক ছযআনকাট 

 

৮.২। অভযচা-ভঘওয-ছদৌরতপুয-টাঙ্গাআর ড়ক ভনভ যাণ  (টাঙ্গাআর ং):   

প্রকলল্পয নুলভাভদত অযভডভভলত ড়লকয টাঙ্গাআর ংলয জন্য ৮১.২৫ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রলণয জন্য ৮১২.৫০ রক্ষ 

টাকায ংস্থান ভছর। ভভঅয যীক্ষালন্ত ছদখা মায় ছম, প্রকলল্পয অওতায় ছকান জভভ ভধগ্রণ কযা য়ভন ভফধায় ৮১২.৫০ 

রক্ষ টাকা পুলযাটাআ ব্যফহৃত ছথলক মায়। প্রকলল্পয অযভডভভলত ৩২.৫০ ভকঃভভঃ াড যলাল্ডায ভনভ যালণয জন্য ৮৯৩.৬০ 

রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। প্রকল্প ভাভপ্তয ভয় এ খালতয থ য পুলযাটাআ ব্যয় লয়লছ ভলভ য ভভঅয-এ ঈলেখ কযা লয়লছ। 

নুলভাভদত অযভডভভলত এ ংলয জন্য ছভাট ৭৫১৮.১৯ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। প্রকল্প ভাভপ্তয ভয় থ যাৎ জুন ২০১৪ 

ম যন্ত এ ংলয জন্য ৬৬৮৭.৫০ রক্ষ টাকা ব্যয় লয়লছ। ভযদ যলনয ভয় ছদখা মায় ছম, ড়লকয ভকছু ংল নতুন কলয 

ওবাযলরআংলয়য কাজ কযা লচ্ছ। ভনফ যাী প্রলকৌরী টাঙ্গাআর জানান ছম, ভএভভয অওতায় এ ংস্কায কাজ কযা লয়লছ। 

ভযদ যলনয ভয় ড়লকয ১৯তভ ভকঃভভঃ এ কারবাট যটি ছদখা য়। এ কারবাট যটিয ভনভ যাণ কাজ ২০০৮-২০০৯ থ য ফছলয 

ভাপ্ত লয়লছ ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী, টাঙ্গাআর অআএভআভডলক ফভত কলযন। ভযদ যলনয  ভয় ড়লকয ২০তভ ভকঃভভঃ এ 

ফড় অকালযয ছযআনকাট ভযরভক্ষত য়। এছাড়া ড়লকয ১৫ ভকঃভভঃ ছথলক ১৬তভ ভকঃভভঃ ম যন্ত ড়লকয ভধকাং স্থালন 



 

ীরলকাট ঈলঠ মাওয়া ছযআনকাট এফং ছয়ায ক্রযাক ছদখা মায়। এয পলর ড়লকয এ ংটি মানফান চরাচলরয 

নুলমাগী লয় ছমলত ছদখা মায়। স্থানীয় জনগলণয ালথ অরাল জানা মায় ছম, এ ড়লক প্রায়আ দুঘ যটনা ঘলট থালক। প্রকল্প 

ফাত্মফায়লনয শুরুয ভদলক থ যাৎ ২০০৫-০৬ থ য ফছলয এ ংলয কাজ ছল ওয়ায য ছকান ধযলণয ংস্কায কাজ য়ভন 

ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী, টাঙ্গাআর অআএভআভডলক জানান। ভতভন অযও জানান ছম,  ভএভভয অওতায় ফযাে প্রাভপ্ত াললক্ষ 

ড়লকয এ ং ংস্কায কযা লফ। এ ড়লকয ২২তভ ভকঃভভঃ-এ এলরভজাভন নদীয ঈয ভনভভ যত ছতুয প্রভতযক্ষাভরক 

কালজ ব্যফহৃত ভজও ছটিটাআর ব্যাগ লয ছমলত ছদখা মায়। এটি ত্ত্বয ংস্কায কযা না লর ছতুটি হুভকীয মু্মখীন লত 

ালয।  

 

ড়লকয ছয়ায ক্রযাক এফং উঁচু ছাল্ডায 

 

এলপ্রাচ ড়লক ছযআনকাট 

 

টলার 

 

ীরলকাট ঈলঠ মাওয়া 

 

ীরলকাট ঈলঠ মাওয়া 

 

এলরভজাভন ছতু 

 

ংস্কাযকৃত ড়ক 

 

ভজও ছটিটাআর ব্যাগ লয মাওয়া 

 

ওবাযলরআংলয়য কাজ 

 

৯। ক্রয় কাম যক্রভ ংক্রান্ত তথ্য (ভভঅয নুমায়ী): 

Description of Procurement 

Goods/works/Consultancy as per 

bid document) 

Tender/Bid/Propssal 

Cost (in Corer Taka) 

Tender/Bid/Personal Date of Completion of 

works/Services and 

supply of Goods 

 As per 

DPP 

(Revised) 

Contracted 

value 

(Revised) 

Invitation 

date 

Contract 

Signing/L.C. 

Opening date 

As per 

Contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Manikgonj Portion :       

Construction of road Embankment 

by earth filling, flexible pavement 

& RCC box culvert at 1
st
 (p) & 2

nd
 

(p) km (new alignment) 

- 3.72 - 20/12/2005 19/05/2006 27/02/2009 

Construction of road Embankment - 3.50 - 20/12/2005 19/05/2006 02/03/2009 



 

Description of Procurement 

Goods/works/Consultancy as per 

bid document) 

Tender/Bid/Propssal 

Cost (in Corer Taka) 

Tender/Bid/Personal Date of Completion of 

works/Services and 

supply of Goods 

 As per 

DPP 

(Revised) 

Contracted 

value 

(Revised) 

Invitation 

date 

Contract 

Signing/L.C. 

Opening date 

As per 

Contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

by earth filling, flexible pavement 

& RCC box culvert at 2
nd

 (p) km 

(new alignment) 

Construction of road Embankment 

by earth filling, flexible pavement 

& RCC box culvert at 3rd (p) & 

(p) km (new alignment) 

- 3.64 - 20/12/2005 19/05/2006 25/03/2009 

Construction of road Embankment 

by earth filling, flexible pavement 

& RCC box culvert at 5th (p) & 

6th (p) & 7
th

 (p) km (new 

alignment) 

- 3.73 - 20/12/2005 19/05/2006 19/04/2009 

Construction of RCC box culvert 

at 5
th

 to 7
th

 km & Surfacing work 

over existing pavement from 1
st
 to 

5
th

 (p), 6
th

 (p), 14
th

 (p), 15
th
 (p), 

17
th

 (p) & 18
th

 (p) km 

- 3.23 - 20/12/2005 19/05/2006 20/03/2009 

Construction of 2X36.22m P.C. 

Girder Bridge (Dotara Bridge) 

over permanent foundation at 3
rd

 

km 

- 3.30 - 14/05/2006 14/05/2007 12/02/2010 

River bank revetment work at 

Ghior khal Bridge embankment 

(Right side bank) 

- 2.27 - 13/04/2008 10/10/2008 25/05/2011 

River bank revetment work at 

Ghior khal Bridge embankment 

(Left side bank) 

- 2.07 - 13/04/2008 10/09/2008 25/05/2011 

Construction of 30X50m Long 

P.C. Girder Bridge at 6
th

 km (new 

alignment) 

- 2.31 - 15/01/2009 15/07/2009 14/07/2009 

Construction of 30X50m Long 

P.C. Girder Bridge at 4
th

 km (new 

alignment) 

- 2.33 - 15/01/2009 15/07/2009 14/07/2009 

Construction of 67.84 (2X33.54m) 

Long P.C. Girder Bridge at 4
th
 km 

(New alignment) 

- 4.01 - 14/01/2009 13/01/2010 31/03/2011 

Construction of 30.50m Long P.C. 

Girder Bridge at 5
th

 km (Bridge 

no.15/1) of Aricha-Ghior-

Daulatpur-Nagarpur-Tangail Road 

 

 

- 2.13 - 26/06/2011 23/12/2011 16/10/2011 



 

Description of Procurement 

Goods/works/Consultancy as per 

bid document) 

Tender/Bid/Propssal 

Cost (in Corer Taka) 

Tender/Bid/Personal Date of Completion of 

works/Services and 

supply of Goods 

 As per 

DPP 

(Revised) 

Contracted 

value 

(Revised) 

Invitation 

date 

Contract 

Signing/L.C. 

Opening date 

As per 

Contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Tangail Portion :         

Construction of 92.97m Long (3X 

30.50m) P.C Girder Bridge over 

Elemjani River at Hingangar at 

45
th

 km of Aricha-Ghior-

Daulatpur-Nagorpur-Tangail 

Road, under Road Division 

Tangail, during the year 2009-

2010 

- 5.00 15/09/2009 01/02/2010 31/01/2012 17/09/2013 

Construction of 48.80m Long P.C 

Girder Bridge over Elemjani River 

at Hingangar at 53
th

 km of Aricha-

Ghior-Daulatpur-Nagorpur-

Tangail Road, under Road 

Division Tangail, during the year 

2009-2010 

 3.93 15/09/2009 01/02/2010 31/01/2011 17/09/2013 

Construction of Flexible oavement 

in/c hard shoulder & surfacing 

work at 30
th

 (p), 32
nd

 (p), 34
th
 (p), 

35
th

 (p), 36
th

 (p) 37
th

 (p) km of 

Aricha-Ghior-Daulatpur-

Nagarpur-Tangail Road under 

Road Division Tangail, during the 

year 2010-2011 

- 5.28 10/11/2010 20/04/2011 18/10/2011 03/12/2011 

Construction of 36.60m Long P.C 

Girder Bridge at 47
th

 km, 21.34m 

long R.C.C Girder Bridge at 43
rd

 

km & R.C.C Box Culvert Gap No 

41/2 at 41
st
 km of Aricha-Ghior-

Daulatpur-Nagarpur-Tangail Road 

under Road Division Tangail, 

during the year 2010-2011 

- 7.28 04/01/2011 04/07/2011 03/07/2012 20/01/2014 

   

১০। প্রকলল্পয াভফ যক গ্রগভতঃ প্রকলল্পয শুরু লত ছভ, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ছভাট ১২৬৩৯.০০ রক্ষ টাকা 

মা নুলভাভদত প্রাক্কভরত ব্যলয়য ৯২.৯৭%। প্রকলল্পয ফছযভবভিক ংলাভধত এভডভ ফযাে, ফভৄক্ত ও ব্যলয়য ভচে ভনম্নরূঃ      

 

 

 

 

 

 



 

 (রক্ষ টাকায়) 

থ য ফছয ংলাভধত এভডভ ফযাে ফভৄভক্ত ব্যয় 

ছভাট টাকা প্রঃ াঃ ছভাট টাকা প্রঃাঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

২০০৪-২০০৫ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - 

২০০৫-২০০৬ ৯৫০.০০ ৯৫০.০০ - ৯৫০.০০ ৯৫০.০০ ৯৫০.০০ - 

২০০৬-২০০৭ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ - ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ - 

২০০৭-২০০৮ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - 

২০০৮-২০০৯ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ - ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ - 

২০০৯-২০১০ ২৪০০.০০ ২৪০০.০০ - ২৪০০.০০ ২৪০০.০০ ২৪০০.০০ - 

২০১০-২০১১ ২১২৫.০০ ২১২৫.০০ - ২১২৫.০০ ২১২৫.০০ ২১২৫.০০ - 

২০১১-২০১২ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - 

২০১২-২০১৩ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ - ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ - 

২০১৩-২০১৪ ৮৬৪.০০ ৮৬৪.০০ - ৮৬৪.০০ ৮৬৪.০০ ৮৬৪.০০ - 

ঈ-ছভাট= ১২৬৩৯.০০ ১২৬৩৯.০০ - ১২৬৩৯.০০ ১২৬৩৯.০০ ১২৬৩৯.০০ - 

        

 

১১। ঈকাযলবাগীলদয ভতাভতঃ  

 ভযদ যনকালর স্থানীয় জনগলণয লঙ্গ অরাল জানা ভগলয়লছ ছম, প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয পলর মাতায়াত লনক জ লয়লছ   

ভযদ যনকালর নাগযপুয, টাঙ্গাআর ফাস্টযালন্ড লক্ষভান স্থানীয় জনগলণয ালথ অরাকালর জানা মায় ছম, ড়ক ভনভ যালণয 

ভতন ফছলযয ভলে ীরলকাট/কাল যটিং নষ্ট লয় মাওয়ালত ড়কটি মান চরাচলরয নুলমাগী লয় লড় অলছ। এলত কলয স্থানীয় 

জনগণলক চযভ দুদ যায ভলে চরাচর কযলত লচ্ছ এফং ড়ক নষ্ট থাকায কাযলণ লনক দুঘ যটনা ঘটলছ। ভনফ যাী প্রলকৌরী, 

টাঙ্গাআর এ ভফললয় অআএভআভড’ছক জানান ছম, ম যাপ্ত  ফযাে না থাকায় ীরলকাট নষ্ট লয় মাওয়া ংলয ফটুকু ছভযাভত কযা 

ম্ভফ য়ভন, তলফ ভচলযআ ড়কটি ংস্কালযয প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা লফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

১২। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্যঃ প্রকলল্পয শুরু ছথলক ছল ম যন্ত ২১ জন কভ যকতযা প্রকল্প ভযচারলকয দাভয়ে ারন কলযলছন।  

প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদ ভনলচ প্রদান কযা রঃ 

ক্র: নং নাভ ও দফী পূণ যকারীন খন্ডকারীন  ছমাগদালনয তাভযখ ফদরীয তাভযখ 

১ ছভাঃ অদভ অরী গাজী -  ১৩-০৪-২০০৪ ১৬-১১-২০০৫ 

১ নুযম্নর অলযভপন -  ১৬-১১-২০০৫ ২৯-০৩-২০০৭ 

৩ ছভাঃ ছভাজালম্মর ক -  ২৯-০৩-২০০৭ ০৯-০১-২০০৮ 

৪ ছভাঃ অভতলদৌরা  -  ২৭-০১-২০০৮ ১৫-১০-২০০৮ 

৫ ছভাঃ অব্দুর ওয়াদুদ -  ১৫-১০-২০০৮ ২৭-১১-২০০৮ 

৬ কাজী ছগারাভ ছভাত্মপা -  ২৭-১১-২০০৮ ০৪-০১-২০০৯ 

৭ তরুণ তন ছদওয়ান -  ০৪-০১-২০০৯ ১৫-০৬-২০০৯ 

৮ ছভাঃ খযভদ অরভ -  ১৫-০৬-২০০৯ ২৯-০৬-২০০৯ 

৯ তরুণ তন ছদওয়ান -  ২৯-০৬-২০০৯ ০১-০৭-২০০৯ 

১০ াাফ ঈভেন -  ০১-০৭-২০০৯ ০৩-১১-২০০৯ 

১১ এএপএভ ভযাজুর আরাভ -  ০৩-১১-২০০৯ ১২-১১-২০০৯ 

১২ াাফ ঈভেন -  ১২-১১-২০০৯ ১৭-১১-২০০৯ 

১৩ তরুণ তন ছদওয়ান -  ১৭-১১-২০০৯ ১৭-১২-২০০৯ 

১৪ এএপএভ ভযাজুর আরাভ -  ১৭-১২-২০০৯ ১১-০-২০১০ 

১৫ তরুণ তন ছদওয়ান -  ১১-০-২০১০ ১৭-০১-২০১০ 

১৬ ছভাঃ ছভাাম্মদ ফালয়াভজদ -  ১৭-০১-২০১০ ২১-০১-২০১০ 

১৭ ছভাঃ ছাযাফ ঈভেন ভভয়া -  ২১-০১-২০১০ ০৯-০২-২০১০ 

১৮ াাফ ঈভেন -  ০৯-০২-২০১০ ০২-০২-২০১১ 

১৯ ছভাঃ অব্দুর কুদ্দু -  ০২-০২-২০১১ ১০-০১-২০১২ 

২০ ছভাঃ ভভপজুর আরাভ -  ১০-০১-২০১২ ৩০-০১-২০১৩ 

২১ ছভাঃ াভফবুর ক -  ৩০-০১-২০১৩ ৩০-০৬-২০১৪ 

 

১৩। প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য ভজযত পরাপর 

প্রকল্পটিয ভর ঈলেশ্য লরা অভযচা-ভঘওয-ছদৌরতপুয-টাঙ্গাআর 

ড়লকয ২০ ভকঃভভঃ (ভাভনকগঞ্জ ড়ক ভফবাগ ং) ড়ক ঈন্নয়ন 

ও ১৪তভ ভকঃভভঃ ছতু ও কারবাট য ভনভ যাণ এফং টাঙ্গাআর ছযাড 

ভডভবন ৩২.৫০ ভকঃভভঃ ড়ক ঈন্নয়ন ও ভেজ/কারবাট য ভনভ যাণ 

কলয ছমাগালমাগ ব্যফস্থায ঈন্নততয কযা। 

প্রকলল্পয অওতায় অভযচা-ভঘওয-ছদৌরতপুয-টাঙ্গাআর 

ড়লকয ড়ক ঈন্নয়ন ও ছতু/কারবাট য ভনভ যাণ কযা 

লয়লছ। এয পলর এ এরাকায ছমাগালমাগ ব্যফস্থায 

ঈন্নয়ন ঘলটলছ। 

 



 

১৪। ঈলেশ্য পুলযাপুভয ভজযত না লর এয কাযণঃ প্রলমাজয নয়। 

 

১৫। ভডট ংক্রান্তঃ  প্রকল্পটিয আনটাযনার ভডট ম্পন্ন লরও এিটাযনার ভডট এখনও ম্পন্ন য়ভন।  

 

১৬। প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যা: 

১৬.১। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী :  জুরাআ, ২০০৪ লত জুন, ২০১৪  থ যাৎ ১০ (দ) ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফাভয়ত প্রকলল্প ছভাট ২১ 

(একু) জন প্রকল্প ভযচারক ভনলয়াগ ছদওয়া লয়লছ। প্রকলল্পয কাভিত সুপর ছটকআ কযলত প্রকলল্পয অওতায় গৃীত কাম যক্রভ 

ভানম্পন্নবালফ ম্পাদন কযা প্রলয়াজন। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদর লর প্রকলল্পয কাজ মথামথবালফ তদাযভক ভফভিত য়। 

এয পলর প্রকলল্পয কাম যক্রভ গুণগত ভান ফজায় ছযলখ ম্পাদন কযা ম্ভফ য় না। প্রকলল্পয সুপর সুভফধালবাগীলদয ভনকট ঠিকভত 

ছৌুঁলছ ভদলত এফং ছটকআ কযায রলক্ষয বভফষ্যলত এ ধযলনয ফড় প্রকলল্প স্থায়ী প্রকল্প ভযচারলকয দায়ন কযা অফশ্যক।  

 

১৬.২   ভডভভ/অযভডভভ নুমায়ী এভডভ/ংলাভধত এভডভলত প্রলয়াজনীয় ফযাে না াওয়া:  প্রকল্পটিয নুলভাভদত ভডভভ 

নুমায়ী এভডভ/ংলাভধত এভডভলত ফছযভবভিক ফযাে াওয়া মায়ভন। অলরাচয প্রকলল্পয ১ভ ংলাভধত ভডভভ’ছত ২০০৯-

১০, ২০১০-১১ এফং ২০১১-১২ থ য ফছলযয জন্য মথাক্রলভ ৩১৭৪.১৯ রক্ষ টাকা, ৩১৪৭.৪৬ রক্ষ টাকা, এফং ২৫২৩.৭৬ রক্ষ 

টাকায ংস্থান থাকলরও ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এফং ২০১১-১২ থ য ফছলযয এভডভলত প্রকল্পটিয নুকূলর মথাক্রলভ ২৪০০.০০ 

রক্ষ টাকা, ২১২৫.০০ রক্ষ টাকা, ৭০০.০০ রক্ষ  টাকা ফযাে াওয়া মায়। এয পলর প্রকল্পটিয ভস্ত কাজ ভনধ যাভযত ভলয় 

ফাস্তফায়ন ভফভিত য়। প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযন তথা এয সুপর ছটকআকযলণয রলক্ষয ভনধ যাভযত ভলয় ফাস্তফায়ন প্রলয়াজন। ছকননা 

দীঘ য ভয় ধলয ড়লকয ভত ভনভ যাণধভী কাজ চরভান থাকলর প্রকল্প ভাভপ্তয পূলফ যআ প্রথভভদলক ম্পাভদত কালজয যক্ষণালফক্ষণ 

প্রলয়াজন ছদখা ছদয়। এ ধযলণয প্রফণতা ভযালযয জন্য এভটিভফএপর্ভক্ত ভন্ত্রণারয় ভললফ প্রকলল্পয ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী 

ফযালেয ভফলয়টি পুিানুপুিবালফ মাচাআ কযা অফশ্যক ভলভ য প্রতীয়ভান য়। এছাড়া এভটিভফএপর্ভক্ত ভন্ত্রণারয় ভললফ নতুন 

প্রকল্প গ্রণ কযায পূলফ য ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারলয়য ছথাক ফযাে নুমায়ী প্রকল্প গ্রণ এফং ভনধ যাভযত ভলয় প্রকল্প 

ভাভপ্তয রলক্ষয প্রলয়াজনীয় থ য ফযাে ভনভিতকযণ ভনয়ভভত ভভনটভযং কযা প্রলয়াজন।  

 

১৬.৩ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ছভয়াদকার বৃভি ও ব্যয় বৃভি: প্রকল্পটি গত ০৯/০১/২০০৫ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় ৮৬৪৩.২৮ রক্ষ 

টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জুরাআ, ২০০৪ লত জুন ২০০৭ ছভয়ালদ ফাত্মফায়লনয জন্য নুলভাভদত য়। যফতীলত ১৯৯৮ ালর 

ভাভনকগঞ্জ ছজরায ভঘওয ও ছদৌরতপুলযয ভেফতী প্রায় ৯ ভকঃভভঃ ড়ক ব্যাক ক্ষভত ওয়ায় ঈক্ত ংল াআলোরভজকযার ও 

ভযলপারভজকযার ভীক্ষায ভবভিলত এযারাআনলভন্ট পুনঃভনধ যাযণ, ড়ক ফাঁলধয ঈচ্চতা, ছলা, প্রভতযক্ষাভরক কাজ এফং ছতু ও 

কারবাট যভলয ংখ্যা ফস্থান এফং ওলভনং এয ভযভাণ ভযফতযলনয কাযলণ প্রকল্পটি ংলাধলনয প্রলয়াজন ছদখা ছদয়। এ 

ছপ্রভক্ষলত এ কর ভফলয় ন্তর্ভ যক্ত কলয প্রকল্পটিয ংলাভধত প্রস্তাফ ১৮/০৮/২০০৯ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় নুলভাভদত 

য়। ঈক্ত ংলাভধত নুলভাদন ছভাতালফক প্রকল্পটিয প্রাক্কভরত ব্যয় ধযা য় ১৩৫৯৫.৪১ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ, 

২০০৪ লত জুন, ২০১২ ম যন্ত। যফতীলত প্রকল্পটিয ছভয়াদ ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক দুআ দপায় জুন ২০১৪ ম যভত্ম অযও দুআ ফছয 

বৃভি কযা য়। থ যাৎ প্রকল্পটিয ব্যয় ১৪৬.২৩% এফং ছভয়াদ ২৩৩.৩৪% বৃভি ায়।  ছদজ ম্পলদয সুিু ব্যফায ভনভিতকলল্প 

এফং প্রকলল্পয সুপর ছটকআ কযায রলক্ষয বভফষ্যলত ভন্ত্রণারয়াধীন ন্যান্য প্রকল্প ভডজাআন ও ফাস্তফায়লন এ প্রফণতা ভনরুৎাভত 

কযা এফং ছ জন্য ভন্ত্রণারয়/ংস্থা মথামথবালফ থ যাৎ ভয়, ছবৌগভরক এরাকা এফং ব্যয় আতযাভদ ঠিকবালফ ভফলফচনায় ছযলখ 

প্রকল্প প্রণয়ন কযা অফশ্যক। 

 

১৭।  ভফলল ম যলফক্ষণ: ভভঅয পযম্যালটয একটি গুরুেপূণ য ং লচ্ছ এয Part G. Descriptive Report ছমখালন প্রকলল্পয ভজযত 

পরাপর, প্রকলল্পয স্থাভয়ে, দাভযদ্র দূযীকযলণ প্রকলল্পয ভূভভকা ফাস্তফায়নকারীন ভলয় ছকান ভস্যা সৃভষ্ট লয়লছ কী না, লর 

তা প্রভতকালযয জন্য কী কী দলক্ষ গ্রণ কযা লয়লছ তায ঈলেখ কযা য়। অলরাচয প্রকলল্পয ভভঅয-এ ঈলযাক্ত ংটি 

ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয় কর্তযক পূযণ কযা য়ভন। এয পলর প্রকল্পটিয ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদনটি মথামথবালফ 

প্রণয়লনয কাজ ভফভিত লয়লছ। বভফষ্যলত ভভঅয পলভ যয কর ং মালত মথামথবালফ পূযণ কযা য়, ছ ভফললয় ড়ক 

ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারলয়য লচষ্ট ওয়া প্রলয়াজন। 

 

 



 

১৮। ভতাভতঃ 

১৮.১। প্রকল্পটিয ব্যয় ১৪৬.২৩% এফং ছভয়াদ ২৩৩.৩৪% বৃভি ছলয়লছ।  ছদজ ম্পলদয সুিু ব্যফায ভনভিতকলল্প এফং 

প্রকলল্পয সুপর ছটকআ কযায রলক্ষয বভফষ্যলত ভন্ত্রণারয়াধীন ন্যান্য প্রকল্প ভডজাআন ও ফাস্তফায়লন এ প্রফণতা 

ভনরুৎাভত কযলত লফ এফং ছ জন্য ভন্ত্রণারয়/ংস্থা মথামথবালফ থ যাৎ ভয়, ছবৌগভরক এরাকা এফং ব্যয় আতযাভদ 

ঠিকবালফ ভফলফচনায় ছযলখ প্রকল্প প্রণয়ন কযলত লফ (নুলচ্ছদ-১৬.৩); 

১৮.২। ড়লকয ছমফ স্থালন ছযআনকাট, ীরলকাট ঈলঠ মাওয়া, টলার লয়লছ তা ংস্কালযয ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলত লফ 

(নুলচ্ছদ-৮.১ ও ৮.২); 

১৮.৩। ভরকাভি ছতুয ছদৌরতপুয ঈলজরা প্রালন্ত প্রভতযক্ষা ছদয়ার ছবলঙ ছম ফড় অকালযয গতয সৃভষ্ট লয়লছ তায কাযণ খভতলয় 

ছদলখ ভন্ত্রণারয় প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলফ (নুলচ্ছদ- ৮.১); 

১৮.৪।  এভটিভফএপর্ভক্ত ভন্ত্রণারয় ভললফ নতুন প্রকল্প গ্রণ কযায পূলফ য ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারলয়য প্রকলল্প  ভডভভ’য 

ংস্থান নুমায়ী থ যায়ন প্রাভপ্তয ভফলয়টি পুিানুপুিবালফ মাচাআ কযলত লফ। এছাড়া নতুন প্রকল্প গ্রণ কযায পূলফ য 

ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারলয়য এভটিভফএপ-এয ছথাক ফযাে নুমায়ী প্রকল্প গ্রণ এফং ভনধ যাভযত ভলয় প্রকল্প 

ভাভপ্তয রলক্ষয প্রলয়াজনীয় থ য ফযাে ভনভিতকযণ ভনয়ভভত ভভনটভযং কযলত লফ (নুলচ্ছদ-১৬.২); 

১৮.৫।  মথাভলয় এফং সুিু ফাস্তফায়ন ভনভিতকযলণয রলক্ষয বৃদাকায প্রকলল্প একক এফং  স্থায়ী প্রকল্প ভযচারক ভনলয়াগ 

প্রদান ভনভিত কযলত লফ (নুলচ্ছদ-১৬.১); 

১৮.৬। প্রকল্পটিয External Audit ম্পাদলনয ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ এফং এলত ছকান অভি ঈত্থাভত লর তা ভনষ্পভিয 

ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলত লফ (নুলচ্ছদ-১৫); এফং 

১৮.৭  বভফষ্যলত ভভঅয পলভ যয Part G. Descriptive Report- কর ং মথামথবালফ পূযলণয ভফললয় ড়ক ভযফন 

ও ছতু ভন্ত্রণারয় প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলফ (নুলচ্ছদ-১৭)। 

 

 



 

 ‘‘ভকলাযগঞ্জ-কভযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-ভভঠাভআন (ভকলাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট ং) ড়ক ঈন্নয়ন   "  

ীল যক প্রকলল্পয ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকলল্পয নাভ : ভকলাযগঞ্জ-কভযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-ভভঠাভআন (ভকলাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট ং) ড়ক ঈন্নয়ন  

২। প্রকলল্পয ফস্থান : ভকলাযগঞ্জ দয/কভযভগঞ্জ ঈলজরা 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

৪। প্রাভনক ভন্ত্রণারয় : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়। 

 

৫।    প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়  :   

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়ন 

কালরয (%) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল  

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮৫৬.২০ ২৪৯৭.৮৫ ২১৬১.৫৫ জুরাআ, ২০০৬ 

লত  

জুন, ২০০৮  

জুরাআ, 

২০০৬ লত  

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, ২০০৭ 

লত  

জুন, ২০১৪ 

১৬.৪৫% ৩০০% 

 

০৫। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয এয ভবভিলত):  

       (রক্ষ টাকায় ) 

Sl.No Items 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.  Land acquisition  Hactor 906.92 15.799 653.26 6.809 

2.  Construction of  

Flexible pavement 

     

3.  Earth work in Road embankment  

(Widening/ Raising  

Cum 110.00 1.70 110.00 1.185 

4.  Construction of Hard shoulders  km. 410.00 20.00 410.00 19.12 

5.  Strengthening  of existing 

pavement  

km. 130.00 8.50 110.16 7.18 

6.  Construction of new flexible 

pavement  

km. 66.50 1.07 32.00 0.90 

7.  Surfacing (Over lay)  km. 410.00 20.00 398.76 18.57 



 

Sl.No Items 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 

8.  Construction of  RCC bridge m 328.93 65.30 325.52 63.39 

9.  Construction of RCC  

box culvert 

m  60.00 25.00 48.50 20.50 

10.  protective works  Sqm. 15.00 547.20 12.85 525.00 

11.  Construction of drain  m 25.00 2000.00 25.00 1880.89 

12.  Installation of sign, signal No 3.00 30.00 3.00 30.00 

13.  Installation of km. post No. 1.00 20.00 1.00 15.00 

14.  Tree plantation km. 1.50 3.75 1.50 3.75 

15.  Maintenance of during  

construction 

L.S. 30.00  30.00 L.S. 

Total = 2497.85  2161.55  

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ প্রকল্পটি ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয ভাঠ ম যালয়য ভনজস্ব জনফর দ্বাযা ফাস্তফাভয়ত লয়লছ।  

প্রকে রযচারক ংক্রান্ত তথ্য রনম্নরূঃ 

ক্র: নং প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লেয ধযণ কভ যকার 

সমাগদান ফদরী 

1.  Mr. Nurul Arefin  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 01/07 /06 29/03/07 

2.  
Md. Mujammel Hoque 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka  

খন্ডকারীন 29/03/07 09/01/08 

3.  
 Mohammad Asmatuddowla  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 27/01/08 15/10/08 

4.  
Mohammad Abdul Wadud 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 15/10/08 27/11/08 

5.  
Mr. Kazi Golam Mostofa 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 27/11/08 04/01/09 

6.  
 Tarun Tapan Dewan  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 04/01/09 15/06/09 

7.  
Md.Khurshid Alam 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 15/06/09 29/06/09 

8.  
Tarun Tapan Dewan  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 29/06/09 01/07/09 

9.  
Shahabuddin  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 01/07/09 03/11/09 

10.  
 AFM Shirazul Islam  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 03/11/09 12/11/09 

11.  
Shahabuddin  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 12/11/09 17/11/09 

12.  
Tarun Tapan Dewan  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 17/11/09 17/12/09 

13.  
 AFM Shirazul Islam  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 17/12/09 11/01/10 



 

ক্র: নং প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লেয ধযণ কভ যকার 

সমাগদান ফদরী 

14.  
Tarun Tapan Dewan  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 11/01/10 17/01/10 

15.  
Md. Bayzeed  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 17/01/10 21/01/10 

16.  
Md. Shuhrab Uddin Mia   

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 21/01/10 09/02/10 

17.  
Shabuddin  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 09/02/10 02/02/11 

18.  
Md. Abdul Kuddus 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 02/02/11 10/01/12 

19.  
Md. Mafizul Islam  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 12/01/12 31/01/13 

20.  
 Md. Habibul Hoque  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 26/02/13 

 

09/07/14 

 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ২০ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ে ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয 

ছভয়াদ ১ ফছলযযও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয  সেগত্র ২ ফছয ছভয়ালদ ১৮৫৬.২০ রক্ষ টাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন 

কযা লরও প্রকলল্পয প্রকৃত ব্যয় লয়লছ ২১৬১.৫৫ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৮ ফছয। থ যাৎ ব্যয় বৃভি সগয়গছ 

১৬.৪৫% এফং ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ৩০০%। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প 

ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ প্রকলল্পয কাজ মথামথবালফ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না ভফধায় 

প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত লয়লছ। 

 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) 

প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ভর পূতয কাজ ০৭ টি প্যালকলজয ভােলভ ৩৪২১.০০ রক্ষ টাকায় ক্রলয়য 

ংস্থান ভছর। এ রলক্ষয দদরনক ফরণক ফাতথা, ভানফজরভন, গৃগকাণ  রদ পাআনানরয়ার  এিগপ্র রত্রকা, ড়ক  জনথ 

রধদপ্তগযয রনজস্ব গয়ফ াআট  ররটিআউ এয গয়ফ াআগট প্যাগকজ গুগরায দযত্র প্রকা কযা য়। দযত্র উন্ুক্তকযণ 

করভটিগত ভল্যায়ন করভটি গত ১জন দস্য ন্তভূ থক্ত কযা গয়গছ।  ক্রয়কাযী প্ররতষ্ঠান গত  ৬০ রদন ভয় রদগয়  দযত্র গ্রণ 

কযা গয়গছ।  দযত্য ভল্যায়ন করভটিয দস্য ংখ্যা রছর ৭ জন। তন্গে ংস্থা ফরভূ থত দস্য রছর ৩ (রতন) জন। ভল্যায়ন 

করভটিয অফায়ক রছগরন তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, ভয়ভরনং ড়ক াগকথর। দযত্র সখারায য ৭ রদগনয ভগে দযত্র 

ভল্যায়ন কযা য়। রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, ঢাকা সজান কর্তথক ফকটি দযত্র নুগভাদন কযা য়।  এ ছক্ষলে দযে 

ঈন্ুক্তকযলণয ভদন লত প্রস্তাফ নুলভাদন ম যন্ত ভয় ছরলগলছ মথাক্রলভ ৯০ ও ৯১ভদন (প্রস্তালফয বফধতায গ্রণলমাগ্য ছভয়াদ ৬০ 

লত ১২০ ভদন)। দযে ংক্রান্ত তথ্য ভনম্নরু: 

 

 

 

 

 



 

Desorption of procurement 

(Goods/works/consultancy) as per 

bid document 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

Signing/L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Strengthening, Surface and  

Construction of Hard Shoulder 

of existing pavement, 

earthwork on road 

embankment & construction of 

RCC box culverts at 12
th

 ,13
th

 

&14
th

 km. of kishoreganj-

karimganj –chamraghat-

Mithamain road under 

Kishoreganj Road division 

during the year 2007-2008. 

299.33 253.79  03/01/2008 01/07/2008 30/06/13 

2 Strengthening, Surface and 

Construction of Hard Shoulder 

of existing pavement, 

earthwork on road 

embankment & construction of 

RCC box culverts at 15
th

 ,16
th

 

&17
th

 km. of kishoreganj-

karimganj-Chamraghat-

Mithamain road under 

kishoreganj Road Division 

during the year 2007-2008. 

271.97 243.78  03/01/2008 01/07/2008 24/09/2008 

3 Strengthening, Surfacing and 

Construction of Hard Shoulder 

of existing pavement, 

earthwork on road 

embankment of Kishoreganj-

Karimganj-Chamraghat-

Mithamain road under 

Kishoreganj road Dicision 

during the year 2006-2007. 

290.08 251.24  20/5/2007 17/10/2007 19/05/2008 

4 Construction of Hard Shoulder 

of existing pavement, 

earthwork on road 

embankment of Kishoreganj-

Karimganj-Chamraghat-

Mithamain road under 

Kishoreganj road Dicision 

during the year 2007-2008. 

204.35 162.46  20/05/2007 17/10/2007 18/02/2008 

5 Construction of Hard Shoulder 

of existing pavement, 

earthwork on road 

embankment of Kishoreganj-

Karimganj-Chamraghat-

Mithamain road under 

Kishoreganj road Dicision 

19.99 11.31  25/06/2009 10/08/2009 10/12/2009 



 

Desorption of procurement 

(Goods/works/consultancy) as per 

bid document 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

Signing/L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

during the year 2009-2010. 

6 Construction of Hard Shoulder 

of existing pavement, 

earthwork on road 

embankment of Kishoreganj-

Karimganj-Chamraghat-

Mithamain road under 

Kishoreganj road Dicision 

during the year 2008-20009. 

48.22 37.65  20/05/2007 17/10/2007 18/02/2008 

7 Construction of 65.27m long 

RCC Girder Bridge 16
th

 km. 

and surface drain, kilometer 

post at different km. of 

kishoreganj-karimganj-

Chamraghat-Mithamain road 

over the Narashunda river. 

328.90 334.00  14/12/2005 14/12/2007  

 



 

৯।  ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ 

 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা ফভৄভক্ত ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৬-২০০৭ ৩০০.০০ ৩০০.০০  ১২.৩৭ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০  ১৩.৮৮% 

২০০৭-২০০৮ ১১০০.০০ ১১০০.০০  ৪৫.৩৬% ১০২০.৬২ ১০২০.৬২ ১০২০.৬২  ৪৭.২২% 

২০০৮-২০০৯ ৩০০.০০ ৩০০.০০  ১২.৩৭% ১৪৫.৯৫ ১৪৫.৯৫ ১৪৫.৯৫  ৬.৭৫% 

২০০৯-২০১০ ২৩৫.০০ ২৩৫.০০  ৯.৬৯% ২৩৫.০০ ২৩৫.০০ ২৩৫.০০  ১০.৮৭% 

২০১০-২০১১ ৫০.০০ ৫০.০০  ২.০৬% ৫০.০০ ৪৯.৯৮ ৪৯.৯৮  ২.৩১% 

২০১১-২০১২ ৪০০.০০ ৪০০.০০  ১৬.৫০% ৩৭০.০০ ৩৭০.০০ ৩৭০.০০  ১৭.১২% 

২০১২-২০১৩ ৪০.০০ ৪০.০০  ১.৬৫% ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০  ১.৮৫% 

 ২৪২৫.০০ ২৪২৫.০০  ১০০% ২১৬১.৫৫ ২১৬১.৫৫ ২১৬১.৫৫  ১০০% 

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ:                                                                                                                                                              

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ ও ঈলেশ্য:  রকগাযগঞ্জ-করযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-রভঠাভআন ড়কটিয সভাট দদঘ থে ৩৭.০০ রকঃরভঃ। গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাংরাগদ যকাগযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ০৫ সভ, ২০০৫ আং তারযগখ রকগাযগঞ্জ সজরা পযকাগর উক্ত ড়গকয 

রকগাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট ং থ থাৎ সচআগনজ ০+০০০ রকঃরভঃ গত ২০+০০০ রকঃরভঃ ম থন্ত ড়ক প্রস্তকযণ এফং ১৬.০০ 

রকঃরভঃ- এ ৬৫. ২৭ রভটায দদঘ থে রফরষ্ট রফধ্বস্থ াকুয়া সতুটি পুনঃরনভ থাণ কাজ গ্রারধকায রবরিগত ফাস্তফায়গনয সঘালণা সদন। 

চাভড়াঘাট একটি নদী ফন্দয এফং এগত াকা সজটি ৪টি ঘাট অগছ। উক্ত নদী ফন্দগযয ভােগভ রকগাযগঞ্জ সজরায বাঁটি 

এরাকায উগজরা আটনা, রভঠাভআন, রফগঞ্জ, সুনাভগঞ্জ  সনত্রগকানা সজরায রকছু ংগয জনাধাযগণয যাজধানী ঢাকায রত 

ফল থাকাগর সমাগাগমাগগয একভাত্র ড়কথ। ফরণ থত সজরাগুররয বাঁটি ঞ্চগরয প্রধান উৎারদত স্য একভাত্র ধান। তাছাড়া প্রচুয 

জরায় থাকায় উক্ত ঞ্চগর প্রচুয ভাছ উৎন্ন য়। ধান  ভাছ যাজধানী সদগয ন্যান্য ঞ্চগর াঠাগনা য়। সজরা দগযয 

রত বাঁটি ঞ্চগরয সমাগাগমাগ াধগনয জন্য উক্ত ড়গকয গুরুত্ব রযীভ। রকগাযগঞ্জ সজরা আটনা, রভঠাভআন উগজরায 

কৃরলজ ণ্য  ভাছ রযফন, অআন-শৃঙ্খরা যো, থ থতনরতক দৃরষ্টগকাণ সথগক অথ থ-াভারজক উন্নয়ন এফং দারযদ্র্-রফগভাচগন এআ 

ড়কটি খুফআ গুরুত্বপূণ থ এফং সমাগাগমাগগয একভাত্র ভােভ। এছাড়া সপ্ররেত রযকেনায ধীগন ব্যাক থ থতনরতক উন্নয়গনয 

রগেে সমাগাগমাগ ব্যফস্থায উন্নরতয জন্য ফকাঠাগভা রনভ থাগণয জাতীয় নীরতয রত ংগরতপূণ থ এফং দারযদ্র্ রফগভাচগন ায়ক। 

এ রগেে প্রকেটি গ্রণ কযা  গয়গছ। 

 উগেশ্য:  এ প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা-রনযাদ সমাগাগমাগ ব্যফস্থা স্থাগনয রগেে রকগাযগঞ্জ-করযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট ড়ক 

প্রস্তকযণ  ভজবুরতকযণ।    

  



 

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন: ভর প্রকল্পটি ২৩.১০.২০০৬ তাভযলখ ভাননীয় ভযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক ১৮৫৬.২০ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় 

জুরাআ, ২০০৬ লত জুন, ২০০৮ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাভদত য়। প্রকল্পটিয ম্পূণ য থ যআ ভজওভফ ছথলক ব্যয় কযা 

লফ। যফতীলত ভূভভয স্বাবাভফক ভল্য বৃভি, ৫টি কারবাট য পুনঃভনভ যাণ, ভনভ যাণ াভগ্রীয ভল্য ভজওভফ ছথলক ব্যয় কযা লফ। 

যফতীলত ভূভভয স্বাবাভফক ভল্য বৃভি, ৫টি কারবাট য পুনঃভনভ যাণ, ভনভ যাণ াভগ্রীয ভল্য বৃভি, ফন্যায কাযলণ ভনভ যাণধীন ক্ষভতগ্রস্থ 

ড়লকয  ভনভ যাণাকারীন যক্ষণাফলক্ষণ এয জন্য প্রকল্পটি ংলাধলনয প্রলয়াজন ছদখা ছদয়। এ ছপ্রভক্ষলত, মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক 

প্রকল্পটিয ১ভ ংলাধলনয প্রস্তাফ নুলভাদন কযা য় এফং ছমাগালমাগ ভন্ত্রণারয় ২৭.০৭.২০১০ তাভযলখ এ ংক্রান্ত প্রাভনক 

অলদ জাযী কলযন। ১ভ ংলাধন ছভাতালফক প্রাক্কভরত ব্যয় ধযা য় ২৪৯৭.৮৫ রক্ষ টাকা এফং ছভয়াদকার জুরাআ, ২০০৬ 

লত জুন ২০১০ ম যন্ত । যফতীলত অআএভআভড’য সুাভযক্রলভ ৩য় দপায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ছভয়াদ বৃভি কযা য়।  

১১.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভত: প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২১৬১.৫৫ রক্ষ টাকা 

মা ভর নুলভাভদত ব্যয় ১৮৫৬.২০ রক্ষ টাকায ১১৬.৪৫% এফং ফাস্তফ গ্রগভত ১০০%।  

১২। প্রকল্প ভযদ যন:  গত ০৫/১১/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর 

ভকলাযগঞ্জ ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী ঈভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ  

১২.১ ভূরভ রধগ্রণ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ফাঁক যরীকযণ ও এলপ্রাচ ড়ক ভনভ যালণয রলক্ষয ১৫.৭৯৯ ছক্টয ভূভভ 

ভধগ্রণ ফাফদ ৯০৬.৯২ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। তলফ ফাস্তফ প্রলয়াজলন ৬.৮০৯ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রণফাফদ ৬৫৩.২৬ রক্ষ 

টাকা ব্যয় কযা লয়লছ। এ ভফললয় জানা মায়, ভূভভ ভধগ্রণকারীন ভলয় ক্ষভতগ্রস্ত ব্যভক্তগণ কর্তযক অদারলত ভাভরা দালয়য 

কযা লর ভফলয়টি ভনষ্পভি লত ভয় ভতভযক্ত ভয় ছরলগ মায়। এছাড়া থ য ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ কর এরএ ছকআ 

একালথ ভনষ্পভি কযা ম্ভফ য়ভন। স্থানীয় জটিরতায ছপ্রভক্ষলত ফাঁক যরীকযণ ফাফদ দুটি এরএ ছকআ কর্তযলক্ষয ভিান্তক্রলভ 

ফাদ ছদওয়া য়। প্রকল্প ভাপ্ত লরও ক্ষভতগ্রস্ত ব্যভক্ত কর্তযক একটি ক্ষভতপূযণ ভাভরা দ্যাফভধ ভাভান্য াআলকালট য ভফচাযাধীন 

যলয়লছ।  

১২.২ ড়ক ফাঁগধ ভাটিয কাজ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ড়ক ফাঁগধয ঈচ্চতা ভযফতীত ও ছলা ১:২ ফজায় ছযলখ  ২০ 

ভকঃভভঃ ভফদ্যভান ড়ক ফাঁধ ফ যভনম্ন ৫.৪০ ভভটায ও লফ যাচ্চ ৬.৭৫ ভভটায ছক্রস্ট প্রস্থতা লত ৭.৩১ ভভটায ছক্রষ্ট প্রস্থতায় 

ঈন্নীতকযলণয রলক্ষয ১.৭০ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ ১১০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ১.১৮৫ রঃঘঃভভঃ 

ভাটিয কাজ ফাফদ ১১০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কলয ফভণ যত ড়ক ৭.৩১ ভভটায ছক্রষ্ট প্রস্থতায় ঈন্নীত কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ 

ভযদ যনকালর ড়ক ফাঁলধয ছডাফা, জরায় ও পুকুয ংরগ্ন ভকছু ভকছু ংল ভাটি ক্ষয় লয় ঢার খাড়া লয় ছগলছ এফং ফাঁলধয 

ছলা ১:২ াওয়া মায়ভন ছদখা মায়। এছাড়া ভকছু স্থালন ছযআনকাটও ছদখা ছগলছ।  

১২.২ ছেভিফর ছবলভন্ট:  নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ফাঁক যরীকযণ ও এলপ্রাচ ড়ক ভনভ যাণ ফাফদ ৫.৫ ভভটায 

প্রস্থতায় ১.০৭ ভক:ভভ: নতুন ছবলভন্ট ২৫০ ভভ:ভভ: অআএভজ, ১৫০ ভভ:ভভ: াফ-ছফআজ ও ১৫০ ভভ:ভভ: ছফআজ টাআ-১ দ্বাযা 

ভনভ যাণ এফং ৫০ ভভ:ভভ: ভডভফএ ওয়যাভযং ছকা য দ্বাযা ালপযভং, ভকলাযগঞ্জ ছযর ছগআট ংরগ্ন ছচআলনজ ০+০০০ লত ১+০০০ 

ম যন্ত ১ ভক:ভভ: এফং ছচআলনজ ১০+০০০ লত ১৭+৫০০ ম যন্ত ৭.৫ ভক:ভভ: ছভাট ৮.৫ ভক:ভভ: ক্ষভতগ্রস্ত ড়ক ১৫০ ভভ:ভভ: 

ছফআজ টাআ-১ দ্বাযা ভক্তারীকযণ, ড়লকয ছচআলনজ ১+০০০ লত ২০+০০০ ম যন্ত  ংল ৩.৬৭ ভভটায প্রস্থতায় ১৯.০ 

রক:রভ: সবগভন্ট ৫০ রভ:রভ: ভডভফএ ওয়যাভযং ছকা য দ্বাযা ালপযভং এফং ম্পূণ য ২০.০০ ভক:ভভ: ছবলভলন্টয ঈবয় াল ০.৯০ 

ভভটায াড যলাল্ডায ভনভ যালণযও ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ০.৯০ রকঃরভঃ সবগভন্ট নতুন রনভ থাণ, ৭.১৮ রকঃরভঃ েরতগ্রস্ত 

সবগভন্ট ভজবুরতকযণ, ২০ রকঃরভঃ াগপথরং  াড থ সাল্ডায রনভ থাণ ম্পন্ন লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ভযদ যনকালর ভনভভ যত 

ছবলভলন্টয ভকছু ভকছু স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা, টলার সৃভষ্ট, ালপয ক্ষয়  াগপথগ প্রচুয ক্রোক সৃভষ্ট লয়লছ ছদখা মায়। ড়লকয 

ছচআলনজ ভকঃভভঃ ৬+৬০০ ৩৮+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় ছফআজ টাআ-১ ও ালপযভং াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪২ 

ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৫০ ভভ:ভভ:) এফং ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা 

মথাক্রলভ ১২৫ ভভ:ভভ: ও ৫০ ভভ:ভভ:)। এছাড়া ছফআজ টাআ-১ ছত ছখায়ঃফালুয নুাত াওয়া ছগলছ অনুভাভনক ৫০:৫০ 

(গ্রণলমাগ্য নুাত ৬৫:৩৫)। এ প্রংলগ ংভিষ্ট কভ যকতযাগন জানান, ভতনটি ফল যা ছভৌসুভ ভতক্রান্ত ওয়া ও তযভধক মানফান 

চরাচলরয কাযলণ ালপয ক্ষয় ওয়ায় পুরুে ভকছুটা কভ াওয়া ছগলছ। তলফ াথয ও ফালুয নুাত ঠিক যলয়লছ ভলভ য ভতভন 

দাফী কলযন।  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-১: রনরভ থত সেরিফর সবগভন্ট রচত্র-২: সবগভগন্টয রফরবন্ন সরয়ায যীো 

১২.৩ ব্রীজ  কারবাট থ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ড়লকয ১৬তভ রকগরারভটাগয ৬৫.৩০ রভটায দদঘ থে  ১০.২৫ রভটায 

প্রস্থরফরষ্ট ১টি অযরর ব্রীজ রনভ থাণ ফাফদ ৩২৮.৯৩ রে টাকা এফং ড়গকয ১৩তভ  ১৫তভ রকগরারভটাগয ২টি কারবাট থ 

(২৫.০০ রভটায) রনভ থাণ ফাফদ ৬০.০০ রে টাকায ংস্থান রছর। রযদ থনকাগর ড়লকয ১৬তভ রকগরারভটাগয ৬৫.৩০ রভটায 

দদঘ থে  ১০.২৫ রভটায প্রস্থরফরষ্ট রতন স্পোগনয ৫-গাড থায রফরষ্ট একটি অযরর ব্রীজ এফং ১৩তভ রকগরারভটাগয রতন সবন্ট 

(১৫ রভটায)  ১৫তভ রকগরারভটাগয দুআ সবগন্টয (৬.০ রভটায) ২টি কারবাট থ রনভ থাণ কযা গয়গছ সদখা মায়। রযদ থনকাগর ব্রীজ 

 কারবাট থগুগরা কাম থকয এফং চর সদখা সগগছ। তগফ রনরভ থত ফি কারবাট থগুগরাগত দূফ থর কারষ্টং  কাগঠয াটায ব্যফায 

কযায় প্রচুয ারনকভ দতরয গয়গছ। এছাড়া কনরক্রগটয গাগয় রররথন, কাঠ  োরষ্টগকয ফস্তা সরগগ থাকগত সদখা সগগছ। 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৩  ৪:   রনরভ থত সতু 

 ১২.৪  ছেন ও যক্ষাপ্রদ কাজঃ নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ড়ক ফাঁলধয ঈলজরা দয, ছগ্রাথ ছন্টায, ফাজায প্রভৃভত 

ংল াভন াযলণয রলক্ষয ২০০০ ভভটায ছেন ভনভ যাণ ফাফদ ২৫.০০ রক্ষ টাকা এফং ড়ক ফাঁলধয ছডাফা, পুকুয ও খার 

ংরগ্ন বাঙ্গন প্রফণ ংল ৫৪৭.২০ রভটায অযরর প্যারাাআরডং রনভ থাণ ফাফদ ১৫.০০ রে টাকায ংস্থান ভছর। ংগৃীত 

তথ্য নুমায়ী ১৮৮০.৮৯ ভভটায আঈ ছেন ভনভ যাণ ২৫.০০ রক্ষ টাকা এফং ৫২৫ ভভটায অযভভ ছেট প্যারাাআভডং ভনভ যাণ ফাফদ 

১২.৮৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা লয়লছ জানা মায়। ভযদ যনকালর ৩ ভভটায রম্বা ছালস্টয ঈয ১০০০ ভভ:ভভ: ×৬০০ রভ:রভ:×৭৫ 

রভ:রভ: রযভাগয অযরর প্যারাাআরডং স্থান কযা লয়লছ ছদখা মায়। ড়ক ফাঁলধয ছচলয় কভযভগঞ্জ ফাজায ও চাভড়াঘালট 

ফভস্থত ছদাকানগুলরা উঁচুলত ওয়ায় ঈক্ত ছদাকানগুলরায ভয়রা অফজযনা ও ফজযয াভন দ্বাযা ভনভভ যত ছেনগুলরা বযাট লয় প্রায় 

লকলজা ছদখা ছগলছ। এছাড়া ভযদ যনকালর ছকান ছকান স্থালন প্যারাাআভডংগুলরা ছলর ড়লত ছদখা ছগলছ।  

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৫  ৬:   রনরভ থত সেন  



 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা-রনযাদ 

সমাগাগমাগ ব্যফস্থা স্থাগনয রগেে 

রকগাযগঞ্জ-করযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট 

ড়ক প্রস্তকযণ  ভজবুরতকযণ।     

প্রকগেয অতায় ২০ রক:রভ: ড়ক ৭.৩১ রভটায প্রস্থতায় উন্নীতকযণ, ৮.৫০ রক:রভ: 

ড়ক ভজবুতীকযণ, ২০ রক:রভ: াড থ সাল্ডায রনভ থাণ, ২০ রক:রভ: াগপথরং, ১টি ৬৫.২৭ 

রভটায দীঘ থ সতু  ২টি কারবাট থ রনভ থাগণয ভােগভ ড়কটি পুনফ থান কগয উন্নততয ড়ক 

সমাগাগমাগ ব্যফস্থা স্থান কযায় প্রকগেয উগেশ্য রজথত গয়গছ। তগফ ভনভভ যত ড়ক ফাঁলধয 

সম কর স্থাগন ছযআন কাট সৃভষ্ট, ছবলভলন্টয  ভকনাযা বাঙ্গা, টলার সৃভষ্ট, ালপয ক্ষয়, 

ভনভভ যত কারবাট থগুগরাগত ারনকভ সৃরষ্ট এফং প্যারাাআরডং সগর গড়গছ তা রচরিতপূফ থক 

দ্রুত ংস্কায কযগত গফ।   

১৪। ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  প্রকগেয উগেশ্য রজথত গয়গছ। তগফ ভনভভ যত ড়ক ফাঁলধয সম কর স্থাগন ছযআন 

কাট সৃভষ্ট, ছবলভলন্টয  ভকনাযা বাঙ্গা, টলার সৃভষ্ট, ালপয ক্ষয়, ভনভভ যত কারবাট থগুগরাগত ারনকভ সৃরষ্ট এফং প্যারাাআরডং 

সগর গড়গছ তা রচরিতপূফ থক দ্রুত ংস্কায কযগত গফ।   

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভয় ও ব্যয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্যা ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ। 

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit কযা 

য়ভন। ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

১৮।  ভতাভত/সুাভযঃ 

১৮.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ছরলগলছ ৬ ফছয (৩০০%) এফং ব্যয় বৃভি ছলয়লছ 

১৬.৪৫%। ভডভভ’য রক্ষযভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনটি লয়লছ। এভটিভফএপ 

ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষয 

এভডভলত প্রলয়াজনীয় থ য ফযালেয ভফলয়টি ভনভিত কযলফ (নু: ৪); 

১৮.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ২০ (ভফ) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত 

প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায 

াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলেয ালথ ভফলফচনা কলয  বরফষ্যগত গৃীতব্য 

প্রকগে প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভগয়য জন্য একজন ব্যরক্তগক পূণ থকারীন প্রকে রযচারক রগগফ রনসয়াগগয  প্রলয়াজনীয় 

ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলফ (নু:৭); 

১৮.৩ ড়ক ভনভ যাণ ও ঈন্নয়লন ভূভভ ভধগ্রলণয প্রলয়াজন লর ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ এককারীন ভৄদয় থ য ফযালেয ভফলয়টি 

ভন্ত্রণারয়লক ভনভিত কযলত লফ। এছাড়া ভূভভ ভধগ্রণ ম্পন্ন ওয়ায পূলফ য ভনভ যাণ কাজ শুরু কযা মালফ না (১২.১);  

১৮.৪ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন খাড়া ঢার ও ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিত পূফ যক দ্রুত 

ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৫ ভনভভ যত ড়ক ফাঁলধ য সম কর স্থাগন ছযআন কাট সৃভষ্ট, ছবলভলন্টয  ভকনাযা বাঙ্গা, টলার সৃভষ্ট, ালপয ক্ষয়, ভনভভ যত 

কারবাট থগুগরাগত ারনকভ সৃরষ্ট এফং প্যারাাআরডং সগর গড়গছ তা রচরিতপূফ থক দ্রুত ংস্কায কযগত গফ। এছাড়া 

গুণগতভান যক্ষায স্বালথ য বভফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় ছবলভলন্টয ভফভবন্ন ছরয়ালয ছভটাভযয়ালরয নুাত 

নুলভাভদত ভডজাআন নুমায়ী ভনভিতকযলণয ভফলয়টি ভফলফচনা কযলত লফ (নু: ১২.১)। 

১৮.৬ ভনভভ যত ফি কারবাট যগুলরালত সৃষ্ট াভনকভ ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১২.১); 



 

১৮.৭ ঈলজরা দয ও ফাজায ংগুলরালত ভনভভ যত ছেন ভনয়ভভত ভযষ্কায এফং ছেলনয াভন ভনষ্কালনয রলক্ষয ভনভভ যত 

ছেনগুলরালক ংরগ্ন খার/ভফর/জরাধালযয ালথ ংযুক্ত কযায ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলত লফ (নু: ১২.৪); 

১৮.৮ সম কর স্থাগন প্যারাাআরডং সগর/সবগঙ্গ গড়গছ তা ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১২.৪); 

১৮.৯  ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit ম্পাদন কযগত গফ এফং সকান অরি উত্থারত গর তা দ্রুত রনষ্পরি কযগত 

গফ (নু: ১৭); এফং 

১৮.১০ নুলচ্ছদ ১৮.১ লত ১৮.৯ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত 

কযলফ। 

     



 

‘‘ভোর-নািাআর-তাড়াআর ড়লকয ১৩তভ ভকলরাভভটালয েহ্মপুে নলদয ঈয ফাভরয়াাড়া ছতু ভনভ যাণ’’  

ীল যক প্রকল্প ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১।   প্রকলল্পয নাভ : ভোর-নািাআর-তাড়াআর ড়লকয ১৩তভ ভকলরাভভটালয েহ্মপুে নলদয ঈয 

ফাভরয়াাড়া ছতু ভনভ যাণ   

২।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা   : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

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

৪।   প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৮৯২.২০ 

(-) 

৩৮৯২.২০ 

(-) 

৩৬৮০.০০ 

(-) 

০১-০৭-২০০৭ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১০ 

০১-০৭-২০০৭ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১২ 

০১-০৭-২০০৭ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৪ 

- ৪ ফছয (১৩৩%) 

৫।  প্রভক্ষণ:  প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয  ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

Survey, Desing etc LS  2.00 LS    

IEE/EIA study LS 2.00 LS   

Morphological Study LS 26.00 LS   

Plantation  K.m 0.50 3.00   

f) Land Acquisition  Hector  283.93 5.36 283.93 5.36 

g) Earthwork in Approach Road  Lacm
3
 299.00 2.30 298.89 2.30 

h) Construction of Flexible pavement in 

Approach road  

     

a) Flexible Pavement  K.m 141.51 3.00 141.51 3.00 

b) Surfacing  K.m 49.14 3.00 49.14 3.00 

c) Hard Shoulder  K.m 24.30 3.00 24.30 3.00 



 

Construction of PC Girder Bridge (at 

Balipara)  

meter 2635.07 477.00 2546.23 477.00 

Via-duct construction at Balipara end  meter 32.85 7.30   

Construction of RCC Culvert  meter 105.00 30.00 (5 nos) 105.00 30.00 

Protective work       

a) Bank Protection with CC block  meter 135.00 150.00 135.00 150.00 

b) Approach Slope Protection  meter 18.00 120. 18.00 120.00 

c) Mattressing works  sq.m 54.40 12000.00 - - 

Construction of Drain  meter 50.00 2000.00 50.00 2000.00 

Sign, Signal, Guide post, Reflecting sheet  LS  28.00 LS 28.00 LS 

Contigency  LS  5.50 LS   

Total =   3892.20 3680.00 3680.00 

 

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্রভভক নং প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লেয ধযণ কভ যকার 

১ ২ ৩ ৪ 

1.  Md. Mujammel Hoque 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka  

খন্ডকারীন 29/03/2007 to 09/01/2008 

2.   Mohammad Asmatuddowla  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 27/01/08 to 15/10/08 

3.  Mohammad Abdul Wadud 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 15/10/08 to 27/11/084 

4.   Tarun Tapan Dewan  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 27/11/08 to 04/01/09 

5.  Md.Khurshid Alam 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 04/01/09 to 15/06/09 

6.  Tarun Tapan Dewan  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 15/06/09 to 29/06/09 

7.  Shahabuddin  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 29/06/09 to 01/07/09 

8.   AFM Shirazul Islam  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 01/07/09 to 03/11/09 

9.  Tarun Tapan Dewan  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 03/11/09 to 12/11/09 

10.  Md. Bayzeed  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 17/11/09 to 17/12/09 

11.  Md. Shuhrab Uddin Mia   

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 17/01/10 to 21/01/10 

12.  Shabuddin  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 21/01/10 to 09/02/10 



 

13.  Md. Abdul Kuddus 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 09/02/10 to 02/02/11 

14.  Md. Abdul Kuddus 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 02/02/11 to 10/01/12 

15.  Md. Mafizul Islam  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 10/01/12 to 31/01/13 

16.   Md. Habibul Hoque  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 26/02/13 to 09/07/14 

 

 

ংরিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ১৬ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ে ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয ছভয়াদ 

১ ফছলযযও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয ছক্ষলে ৩ ফছয ছভয়ালদ ৩৮৯২.২০  রক্ষ টাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন কযা লরও 

প্রকলল্পয প্রকৃত ব্যয় লয়লছ ৩৬৮০.০০  রক্ষ  টাকা এফং ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৭ ফছয। থ যাৎ ব্যয় বৃভি না ছলরও ফাস্তফায়নকার 

বৃভি ছলয়লছ ১৩৩%। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প 

ভযচারকগণ প্রকল্পটিলক ভনলজয ভললফ ধাযণ কলযন না ভফধায় প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত লয়লছ।  

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০  রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) 

 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

নুলভাভদত 

ভডভভ নুমায়ী 

চুভক্তভল্য অফালনয 

তাভযখ 

চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 WP-01: Earthwork in 

Approach Road  

২৯৯.০০ ২৬৬.৮০ ০৩/১১/১০ ৩১/০৩/১১ ৩১/০৯/১১ ৩১/১১/১২ 

02 Construction of flexible 

Pavment in Approach Road 

including surfacing and 

hard/shoulder  

৫২০.০৫ ৫২০.০৫ ১১/১০/১১ ০৩/০৪/১১ ৩১/১০/১১ ৩৭/০৬/১২ 

03 construction of PC Girder 

Birdge (At Balipara)  

২৬৩৫.০৭ ২৩৭৩.৯৯ ০৪/০৯/০৮ ১৭/০৬/০৯ ১৬/১২/১১ ১৮/০৬/১৪ 

 



 

৯।  ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৯-১০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ১৭.৯৮% ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ১৭.৯৮% 

২০১০-১১ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ২০.৫৫% ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ২০.৫৫% 

২০১১-১২ ১০০০.০০ ১০০০.০০ - ২৫.৬৯% ৭৮৮.০০ ৭৮৮.০০ ৭৮৮.০০ - ২৫.৬৯% 

২০১২-১৩ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ - ১৯.২৭% ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ - ১৯.২৭% 

২০১৩-১৪ ৬৪২.০০ ৬৪২.০০ - ১৬.৪৯% ৬৪২.০০ ৬৪২.০০ ৬৪২.০০ - ১১.০৫% 

ছভাট = ৩৮৯২.০০ ৩৮৯২.০০ - ১০০% ৩৬৮০.০০ ৩৬৮০.০০ ৩৬৮০.০০ - ৯৪.৫৫% 

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ :  

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ ও  ঈলেশ্য: ফতযভালন ভোর ছথলক ফাভরয়াাড়া লয় ভকলাযগঞ্জ ছজরায নািাআর ঈলজরা ও তাড়াআলরয 

ভলে ড়ক ছমাগালমাগ অলছ। ভকন্তু ফাভরাড়ায় েহ্মপুে নলদয ঈয ছতু না থাকায় জনাধাযণ ছখয়া াযাালযয ভােলভ 

মাতায়াত কলয থালক। পলর লনক ভয় স্থানীয় জনগণলক চযভ দুলব যালগয স্বীকায লত য়। প্রত্মাভফত এরাকায় ছতুটি ভনভভ যত 

লর ঈক্ত ভস্যায ভাধান ভয়ভনভং য ফাআা ব্যফায কলয ভোর ঈলজরা লয় নািাআর, তাড়াআর, গপযগাঁও, 

ইশ্বযগঞ্জ ঈলজরা এফং ভকলাযগঞ্জ ছজরায জনগণ দ্রম্নত যাজধানী ঢাকায ালথ ছমাগালমাগ যক্ষা কযলত াযলফ এফং ঢাকায 

ালথ ঈক্ত এরাকায দূযে ৪৫ ভকলরাভভটায হ্রা ালফ। তাছাড়া ছদলয ঈিয-পূফ যািলরয ালথ ভফলল কলয ভলরট, ভফগঞ্জ, 

ছভৌরবীফাজায ও ভকলাযগলঞ্জয ভলে যাভয ছমাগালমাগ স্থাভত লফ। এ ছপ্রক্ষালটআ ‘ভোর-নািাআর তাড়াআর ড়লকয 

১৩তভ ভকলরাভভটালয েহ্মপুে নলদয ঈয ফাভরাড়া ছতু ভনভ যাণ’ ীল যক প্রকল্পটি জুরাআ, ২০০৭ লত জুন, ২০১০ ছভয়ালদ 

ফাস্তফায়লনয জন্য গ্রণ কযা য়। প্রকল্পটিয ভর ঈলেশ্য লচ্ছ ভোর-নািাআর-তাড়াআর ড়লকয ১৩তভ ভকলরাভভটালয েহ্মপুে 

নলদয ঈয ফাভরয়াাড়া নাভক স্থালন ৪৭৭.০০ ভভটায ছতু ভনভ যাণ কলয ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন াধন কযা।  

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন : ভর প্রকল্পটি ২০/০৮/২০০৭ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় ৩৮৯২.২০ রক্ষটাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জুরাআ, 

২০০৭ লত জুন, ২০১০ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাভদত য়। যফতীলত  ভূভভয স্বাবাভফক ভল্য বৃভিয ছপ্রভক্ষলত 

ভডভআভ’য বায সুাভযলয  ছপ্রভক্ষলত  অন্তঃঙ্গ ভন্বয়পূফ যক ৩৮৯২.২০ রক্ষটাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় ড়ক ভযফন ও ছতু 

ভন্ত্রী কর্তযক ০৪/০১/২০১১ তাভযলখ প্রকল্পটিয ১ভ ংলাধন নুলভাভদত য় এফং ফাস্তফায়নকার ভনধ যাযণ কযা য় জুরাআ, ২০০৭ 

লত জুন, ২০১২ ম যন্ত। যফতীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ অআএভআভড’য  সুাভযলয ছপ্রভক্ষলত মথামথ কর্তযক্ষ 

কর্তযক ব্যয় বৃভি ব্যভতলযক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন ছভয়াদ জুন, ২০১৪ ম যন্ত বৃভি কযা য়।  

১১.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভত:  প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৩৬৮০.০০ রক্ষ টাকা 

মা নুলভাভদত ব্যয় ৩৮৯২.০০ রক্ষটাকায ৯৪.৫৫%। ঈক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয ১০০% ফাস্তফ গ্রগভত 

াভধত লয়লছ (নুলচ্ছদ-৬)।  

১২। প্রকল্প ভযদ যনঃ  গত ০৪/০৭/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর 

ভয়ভনভং ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী জনাফ াভীভ অর ভাভৄন ঈভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ  

১২.১ ভূভভ ভধগ্রণঃ  ছতুয ঈবয় প্রালভত্ম এযালপ্রাচ ড়ক ভনভ যালণয রলক্ষয নুলভাভদত ভর ভডভভ নুমায়ী ১১.০০ ছক্টয 

ভূভভ ভধগ্রলণয জন্য ৭৭.০০ রক্ষটাকায ংস্থান ভছর। ভকন্তু ভূভভয স্বাবাভফক ভল্য বৃভিয  ছপ্রভক্ষলত ভূভভয প্রকৃত 

প্রলয়াজনীয়তায ভনভযলখ ৫.৩৬ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রণপূফ যক ২৮৩.৯৩ রক্ষটাকা ব্যয় কযা য়। এ ভতভযক্ত থ য ভন্বলয়য  



 

রলক্ষয ভডভআভ বায সুাভযক্রলভ অন্তঃঙ্গ ব্যয় ভন্বয়পূফ যক ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রী কর্তযক প্রকল্পটিয ১ভ 

ংলাধন নুলভাদন কযা য়।  

১২.২ এযালপ্রাচ ড়ক ভনভ যাণঃ ছতুয ভোর প্রালভত্ম ভরংক ছযাড ১.১২০ ভকঃভভঃ এযালপ্রাচ ড়ক এফং কানুযাভপুয প্রাগন্ত 

১.৫ ভকঃভভঃ এযালপ্রাচ ড়ক ভনভ যালণয রলক্ষয ২.৩০ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কালজয ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ফভণ যত ভাটি 

দ্বাযা ছতুয ঈবয় প্রালভত্ম ২৪ পৄট প্রস্ততায় এযালপ্রাচ ড়ক ফাঁধ ভনভ যাণপূফ যক ২৫০ ভভঃভভঃ ISG, ১৫০ ভভঃভভঃ াফ 

ছফআজ, ১৫০ ভভঃভভঃ  ছফআজ টাআ-১, ৪০ ভভঃভভঃ কাল যটিং এফং ১২ ভভঃভভঃ ীরলকাট দ্বাযা ১৮ পৄট প্রস্ততায় 

ছবলভন্ট ভনভ যাণ কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ভযদ যনকালর ড়ক ফাঁলধয ঢালর ভকছু ছযআন কাট ছদখা ছগলছ। ড়লকয 

ভোর প্রালভত্ম ভরংক ছযালডয জন্য ২৫০ ভভঃভভঃ ISG, ১৫০ ভভঃভভঃ াফ ছফআজ, ১৫০ ভভঃভভঃ  ছফআজ টাআ-১, ৪০ 

ভভঃভভঃ কাল যটিং এফং ৭ ভভঃভভঃ ীরলকাট দ্বাযা ১২ পৄট প্রস্ততায় ছবলভন্ট এফং ীরলকাট  ব্যতীত ঈবয় প্রালভত্ম ৩ 

পৄট কলয ছভাট ৬ পৄট াড য ছাল্ডায ভনভ যাণ কযা লয়লছ। ড়লকয ভোর প্রালভত্ম এযালপ্রাচ ছযালডয ছবলভন্ট খ ুঁলড় ছফআজ 

টাআ-১ ১৫০ ভভঃভভঃ এফং কাল যটিং ও ীরলকাট ৪৭ ভভঃভভঃ াওয়া ছগলছ। এছাড়া াথয ও ফালুয ভভশ্রলণ াথয 

ভকছুটা কভ াওয়া ছগলছ মভদও ভনফ যাী প্রলকৌরী তা ঠিক যলয়লছ দাফী কলযন। কাল যটিং ও ীরলকাট ৫ ভভঃভভঃ কভ 

াওয়ায ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান  ২০১২ ালর ঈক্ত কাজ ম্পাদন কযা লয়লছ। ফালুফাী বাযী ট্রাক চরাচর 

কযায় এ ক্ষয় স্বাবাভফক। 

১২.৩   ছতু ভনভ যাণঃ নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২ ছরন ভফভষ্ট ৪৭৭ ভভঃ দীঘ য ভভ গাড যায ছতু ভনভ যালণয জন্য 

২৬৩৫.০৭ রক্ষটাকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ১০.২৫ ভভটায প্রস্ততায ২ ছরন ভফভষ্ট ৪৭৭ ভভঃ দীঘ য ভভ গাড যায 

ছতু ভনভ যাণ কযা লয়লছ ছদখা মায়। ছতুয ভালঝ ছকান ভডবাআডায ছনআ, তলফ পৄটাথ কাভ ছেআলনজ সুভফধা যলয়লছ ছদখা 

মায়। ৫ গাড যায ভফভষ্ট ছতুটিলত ২টি এযাফাটলভন্ট ও ১০টি ভয়ায যলয়লছ। প্রভতটি এযাফাটলভলন্ট ২০টি কলয াআর এফং  

প্রভতটি াআলরয গবীযতা ২৮ ভভটায ও ব্যা ৭৫০ ভভঃভভঃ জানা মায়। ১০টি ভয়ালযয প্রভতটিলত ১৩টি কলয াআর। 

তলন্লে নদীয ভালঝ ফভস্থত ৪টি ভয়ালযয প্রভতটিয াআর গবীযতা ২৫ ভভটায, নদীয ঢালর ফভস্থত ৩টি ভয়ালযয 

প্রভতটিয াআর গবীযতা ২৩ ভভটায এফং নদীয প্রালভত্ম ফভস্থত ৩টি ভয়ালযয প্রভতটিয াআর গবীযতা ২১ ভভটায। 

ফকটি ভয়ালযয াআর ব্যা ৭৫০ ভভঃভভঃ। ছতুলত ছভাট েযালনয ংখ্যা ১১টি এফং প্রভতটি েযালনয বদঘ যয ৪২.৬৮ 

ভভটায। প্রভতটি েযালন কনভক্রট ঢারাআলয়য  ছক্ষলে কনভক্রট ভ-৩৫ ব্যফায কযা লয়লছ। এ ংক্রান্ত ছটষ্ট ভযলাট য 

ভযদ যনকালর অআএভআভড’ছক যফযা কযা লয়লছ। এছাড়া প্রভতটি েযালনয ভালঝ স্টীলরয Expantion Joint ব্যফায 

কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ছতুয ছযভরং এ ভকছু াভনকভ রক্ষয কযা ছগলছ। ছতুলত ভফঅআডভব্লঈটিএ এয তয নুমায়ী 

৬ ভভটায বাটি যকযার ভিয়ালযন্প ভনভিত কযা লয়লছ ছদখা মায়।  

১২.৪  য ক্ষাপ্রদ কাজঃ  নুলভাভদত ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী ১৫০ ভভটায নদীয তীয ংযক্ষণ (Class-10 ভভ ফস্দক দ্বাযা) 

এফং ১২০ ভভটায এযালপ্রাচ ড়লকয ঢার ংযক্ষণ, ১২০০০ ফগ য ভভটায ম্যালট্রভং ওয়াকয  এফং ২০০০ ভভটায ছেন 

ভনভ যালণয ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী ভোর প্রালভত্ম ১৪০ ভভটায দীঘ য ও ৭.৫ ভভটায 

প্রস্থতায ড়ক ফাঁধ  যক্ষা কাজ এফং ১০৫ ভভটায দীঘ য ও ১৩.১০ ভভটায প্রস্থতায নদী তীয  যক্ষা কাজ এফং 

কানুযাভপুয প্রালভত্ম ৬০ ভভটায দীঘ য ও ১২.৫০ ভভটায প্রস্থতায ড়ক ফাঁধ যক্ষা কাজ ম্পাদন কযা লয়লছ ছদখা মায়। 

তলফ ঈবয় প্রালন্ত ভকছু ভকছু ভভ ফস্দলকয ঈলযয ভলভন্ট স্তয ঈলঠ ছগলছ এফং ভকনাযা ছবলঙ্গ লড়লছ ছদখা মায়। দুটি 

ভভ ব্ললকয ভালঝয ো লয়ন্টও ঈলঠ ছগলছ ছদখা মায়। এছাড়া এলপ্রাচ ড়লকয কলয়কটি স্থালন েীক ম্যালট্রভং ওয়ালকযয 

তাযজাভর ছবলঙ্গ আলটয ছখায়া ছফয লয় মালচ্ছ ছদখা মায়।                                                                 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকল্পটিয ভর ঈলেশ্য লচ্ছ ভোর-নািাআর-তাড়াআর 

ড়লকয ১৩তভ ভকলরাভভটালয েহ্মপুে নলদয ঈয 

ফাভরয়াাড়া নাভক স্থালন ৪৭৭.০০ ভভটায ছতু ভনভ যাণ কলয 

ভনযভফভচ্ছন্ন ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন াধন কযা।  

ভোর-নািাআর-তাড়াআর ড়লকয ১৩তভ ভকলরাভভটালয েহ্মপুে 

নলদয ঈয ফাভরয়াাড়া নাভক স্থালন ৪৭৭.০০ ভভটায ছতু ভনভ যাণ 

কযায় ভনযভফভচ্ছন্ন ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্থা  প্রভতভিত লয়লছ।  পলর 

প্রকলল্পয ঈলেশ্য ভজযত লয়লছ।  

 



 

১৪।  ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  প্রলমাজয নয়।  

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভয় বৃভি ব্যভতত ঈলরস্দখলমাগ্য ছকান ভস্যা ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit কযা 

য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

১৮।   ভতাভত/সুাভযঃ 

১৮.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ৪ ফছয (১৩৩%)। ভডভভ’য 

রক্ষযভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতা এফং ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদর কযায় এভনটি লয়লছ। 

বভফষ্যলত ভন্ত্রণারয় ও ংস্থা নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষয প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযলফ 

(নু: ৪ ও ৭);  

১৮.২ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন খাড়া ঢার ও ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচহৃভ তপূফ যক দ্রুত 

ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৩ Base Type-1-এ াথযঃফালুয নুাত নুলভাভদত ছেভভপলকন নুমায়ী মথামথ াওয়া মায়ভন। গুণগতভান যক্ষায 

স্বালথ য বভফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় ছবলভলন্টয ভফভবন্ন ছরয়ালয ছভটাভযয়ালরয নুাত নুলভাভদত ভডজাআন 

নুমায়ী ভনভিতকযলণয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ও ংস্থা ভফলফচনা কযলফ (নু: ১২.১)। 

১৮.৪ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত এযালপ্রাচ ড়লকয ছম কর স্থালন ীর ছকাট ঈলঠ ছগলছ তা ভচভিতপুফ যক দ্রম্নত ংস্কায কযলত 

লফ (নু: ১২.২); 

১৮.৫ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit কাম য ম্পাদলনয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভফলফচনা কযলত ালয (নু: ১৫.৩); এফং 

১৮.৬ নুলচ্ছদ ১৬.১ লত ১৬.৪ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ।  

   

 

 



 

 ‘‘ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন (ঢাকা ছজান)’’  

ীল যক প্রকলল্পয ভল্যায়ন প্রভতলফদন। 
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১।  প্রকগেয নাভ : ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন (ঢাকা ছজান) 

২। প্রকলল্পয ফস্থান : ঢাকা, নাযায়ণগঞ্জ, ভৄভন্পগঞ্জ, ভাভনকগঞ্জ, গাজীপুয, নযভংদী, ভয়ভনভং, জাভারপুয, 

টাঙ্গাআর, ভকলাযগঞ্জ, ছযপুয ও ছনেলকানা। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয। 

৪। প্রাভনক ভন্ত্রণারয় : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়।  

 

৫।      প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়:   

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন  

কালরয (%) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল  

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৭৪৩০.২৯ - ২১৪২৩.২৫ জানুয়াভয, ২০০৯ 

লত  

ভডলম্বয, ২০১১  

- জানুয়াভয, ২০০৯ 

লত  

জুন, ২০১৪ 

 

- 

২ ফছয 

(৬৬.৬৬%) 

 

৬।  প্রভেণঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৭। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয এয ভবভিলত):  

       (রক্ষ টাকায়) 

ক্র: নং লঙ্গয নাভ একক ফ যলল ংলাভধত ভডভভ 

নুমায়ী রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  Survey & Design LS LS 56 LS 10.00 

2.  Land Acquisition  H 76.95 1131.73 3.67 70.72 

3.  Earth Work  Lac/m
3
 10.687 1603.05 16.68 3096.49 

4.  Widening of Road Embankment  Lac/m
3
 34.944 5241.6 9.65 1245.39 

5.  New flexible Pavement  Km 178.82 7689.26 101.33 4776.16 

6.  Re-Construction of flexible 

Pavement  

Km 18 594 22.07 1001.24 



 

ক্র: নং লঙ্গয নাভ একক ফ যলল ংলাভধত ভডভভ 

নুমায়ী রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

7.  Widening & Strengthening of 

Existing Pavement 

Km 72.841 1529.66 40.79 1083.31 

8.  Widening Hard Shoulder  Km 46.78 1029.16 25.87 948.29 

9.  Surfacing work Km 347.961 6437.26 236.13 5334.83 

10.  RCC Bridge m 241 1928 109.90 692.20 

11.  RCC Culvert m 408.55 4022.75 308.14 1555.25 

12.  Pipe Culvert m 266.8 5.8 53.59 147.93 

13.  RCC Protective Work m 21748 869.92 11918.36 601.59 

14.  RCC Block & Geo Textile Lac/m
3
 0.371 383.243 5448.00 52.72 

15.  Toe Wall/Retaining Wall/Drain m 15550.00 388.75 1619.40 101.66 

16.  Maintenance During 

Construction 

LS  LS 693.5 LS 507.36 

17.  Sign/Signal, Km post LS  LS 252.17 LS 108.97 

18.  Plantation Km 1286.06 171.636   

19.  Physical Contingency (2%)   680.551  36.14 

20.  Price Contingency (8%)   2722.203   

Total =    37430.29  21423.25 

 

৮। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ প্রকল্পটি ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয ভাঠ ম যালয়য ভনজস্ব জনফর দ্বাযা ফাস্তফাভয়ত লয়লছ।  

প্রকে রযচারক ংক্রান্ত তথ্য রনম্নরূঃ 

ক্র: 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লেয ধযণ কভ যকার 

সমাগদান ফদরী 

1.  Md. Habibul Hoque 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 26/02/13 

  

09/07/14 

2.  
Md. Shahabuddin Khan 

SE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka  

খন্ডকারীন 31/01/13 26/02/13 

3.  
 Md. Mofizul Islam  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 12/01/12 31/01/13 

4.  
Md.Abdul Quddus 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 02/02/11 10/01/12 

5.  
Shahabuddin 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 09/02/10 02/02/11 

 

 



 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট 5 জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ে ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয 

ছভয়াদ ১ ফছলযযও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয  সেগত্র 3 ফছয ছভয়ালদ 37430.29 রক্ষ টাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন 

কযা লরও প্রকলল্পয প্রকৃত ব্যয় লয়লছ 21423.25 রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন ভয়  ছরলগলছ ৫ ফছয ৬ ভা। থ যাৎ ব্যয় বৃভি না 

সগর ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ৬৬.৬৬%। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প 

ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ প্রকলল্পয কাজ মথামথবালফ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না ভফধায় 

প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত লয়লছ। 

 

৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৯.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

৯.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) 

প্রকলল্পয নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ছবৌলগাভরক ফস্থান ও কালজয ধয ন ভফলফচনায় ৪০টি ড়লকয ভর পূতয কাজ ১২৬টি ছছাট 

ছছাট প্যালকলজয ভােলভ ৩২৬৬৮.১৭ রক্ষ টাকায় ক্রলয়য ংস্থান ভছর।  তগফ ফাস্তগফ HOPE এয নুগভাদনক্রগভ প্যাগকজ 

ংখ্যা রযফতীত সযগখ রধকাং প্যাগকজগক সছাট সছাট রগট রফবক্ত কযা গয়গছ। এ রলক্ষয প্ররতটি দযত্র ২টি ফাংরা, ১টি 

আংগযজী, ড়ক  জনথ রধদপ্তগযয রনজস্ব গয়ফ াআট  প্রগমাজে সেগত্র ররটিআউ এয গয়ফ াআগট প্রকা কযা য়। 

দযত্র উন্ুক্তকযণ করভটিগত ভল্যায়ন করভটি গত ১জন দস্য ন্তভূ থক্ত কযা গয়গছ। ক্রয়কাযী প্ররতষ্ঠান গত ৬০ রদন ভয় 

রদগয় দযত্র গ্রণ কযা গয়গছ। দযত্র ভল্যায়ন করভটিয দস্য ংখ্যা রছর ৭ জন। তন্গে ংস্থা ফরভূ থত দস্য রছর ৩ (রতন) 

জন। ভল্যায়ন করভটিয অফায়ক রছগরন নুগভাদনকাযী কর্তথগেয উয রবরি কগয ংরিষ্ট ড়ক রফবাগগয 

রনফ থাী/তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী। দযত্র সখারায য ৭ রদগনয ভগে দযত্র ভল্যায়ন কযা য়। তত্ত্বাফধায়ক/রতরযক্ত প্রধান 

প্রগকৌরী, ঢাকা সজান কর্তথক ফকটি দযত্র নুগভাদন কযা য়। এ ছক্ষলে দযে ঈন্ুক্তকযলণয ভদন লত প্রস্তাফ নুলভাদন 

ম যন্ত ভয় ছরলগলছ ফ যভনম্ন ৭১ ভদন ও গফ থাচ্চ ১২৯ভদন (প্রস্তালফয বফধতায গ্রণলমাগ্য ছভয়াদ ৬০ লত ১২০ ভদন)। তলফ ছম 

ভফলয়গুলরা ভফলফচনায় ভনলয় প্যালকজ বাঙ্গা লয়লছ ছ ভফলয়গুলরা ভডভভ প্রণয়লনয ভয় ভফলফচনায় ছনয়ায ভফলয়টি 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থালক ভনভিত কযলত লফ।  প্রধান প্রধান দযে ংক্রান্ত তথ্য ভনম্নরু:  

Description of procurement 

(Goods/works/consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation    

Data 

Contract 

Signing/L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

WP-49 Widening/Raising f 

Embankment, Flexible 

Pavement (New 

construction, surfacing), 

Construction of RCC 

Culver (4 Nos), RCC Pre-

cast Palisading. Sign 

signal KM post. 

(Bagarbazar-Sankibanga-

Asim-fulbaria Road) 

(Mymensingh Road 

Division)      

586.89 256.32 02/08/09 10/12/09 09/05/10  

WP-36 widening/Raising of 

Embankment, Flexible 

pavement  pavement 

(New construction, 

Surfacing), toe wall, 

788.72 240.25 10/10/10 10/02/11 09/07/11  



 

Description of procurement 

(Goods/works/consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation    

Data 

Contract 

Signing/L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

Metressing, RCC pre-cast  

palisading, Sign Signal 

KM post, (Bokshigonj-

bhalugonj-Dhewengonj 

road)Jamalpur road 

Division) 

PW-02 Construction of Bridges 

(Bokshigonj-Bhalugonj-

Dhewengonj Road)              

(Jamalpur Road Division) 

480.00 335.92 28/12/09 26/05/10 25/05/11  

WP-32 Construction of 

Embankment, Flexible 

pavement (strengthening 

,Surfacing), Construction 

of RCC Culvrt                         

(1 No.) RCC pre-cast 

palisading,  

364.88 201.00 03/08/09 24/01/10 23/05/10  

WP-41 Widening/Raising of 

Embankment, 

Construction of pipe 

culvert, Tow wall, RCC 

pre- cast palisading, Sign 

Signal, KM post,  

(Nandail-Atharobari-

kendua road)(Netrokona 

Road Division) 

226.26 205.14 30/08/09 14/02/10 13/08/10 26/06/10 

WP-48 Widening/Raising of 

Embankment, Flexible 

pavement (Strengthening, 

Widening, Surfacing), 

Construction of RCC 

Culvert (7 Nos) Sign 

Signal KM post.  

(Nandail-Atharobari-

kendua Road) 

(Kishoregonj Road 

Division) 

356.65 303.32 10/10/10 01/02/11 31/07/11 21/06/12 

 

 

 

 

 



 

১০।  ফছয ভবভিক ভডভভ রক্ষযভাো,  অযএভডভ ফযাে, ফভৄভক্ত ও ব্যয় (ভভঅয এয ভবভিলত): 

(রক্ষ টাকায়) 

থ য ফছয ভডভভ নুমায়ী রক্ষযভাো ংলাভধত এভডভ ফযাে ফভৄক্ত  ব্যয় 

২০০৮-২০০৯ ৫০০.০০ ৪৯৯.৬০ ৪৯৯.৬০ ৪৯৯.৬০ 

২০০৯-২০১০ ১৩৭৬১.৯৫ ৭১২৮.৫২ ৭১২৮.৫২ ৭১২৮.৫২ 

২০১০-২০১১ ১৩১৪৭.৭৬ ৪২০১.০০ ৪২০১.০০ ৪২০১.০০ 

২০১১-২০১২ ১০০২০.৬০ ১৯৪৬.৫০ ১৯৪৬.৫০ ১৯৪৬.৫০ 

২০১২-২০১৩ - ৭০৮০.৯০ ৭০৮০.৯০ ৭০৮০.৯০ 

২০১৩-২০১৪ - ৫৬৬.৭৩ ৫৬৬.৭৩ ৫৬৬.৭৩ 

ছভাটঃ ৩৭৪৩০.২৯ ২১৪২৩.২৫ ২১৪২৩.২৫ ২১৪২৩.২৫ 

 

১১। কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ এটি একটি অভলেরা প্রকল্প। কর্তয সেয রিান্তক্রগভ জুন ২০১৪ এযয প্রকলল্পয ছভয়াদ বৃভি 

না কযা, থ য ফযালেয স্বল্পতা, ভূভভয ভতভযক্ত ভল্য ও ভূভভ ভধগ্রণ জটিরতা , তযভধক ভনভণ ভকংফা ঈচ্চদলযয কাযলণ 

ফাযংফায দযে ফাভতরপূফ যক পুনঃদযে অফালন ভয় ছক্ষন এফং কলয়কটি প্যালকলজ ঠিকাদালযয দূফ যর াযপযম্যালন্পয 

কাযলণ দযে ফাভতর কযা প্রভৃভত কাযলণ ভকছু ভকছু ংলগ কাজ ভাপ্ত যলয় ছগলছ।   

১২। াধাযণ ম যলফক্ষণঃ   

১২.১ টভূভভ ও ঈলেশ্য: ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয কর্তযক ৫৪২৬.১৫ ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত ব্যয় ম্বভরত গুচ্ছ প্রকল্প ফাভল যক ঈন্নয়ন 

কভ যসূচীয অওতায় ফাস্তফাভয়ত লয় অভছর। াযা ছদব্যাী ভফতৃ্মত এ কর প্রকলল্প ংখ্য গুচ্ছ প্রকল্প ন্তভূ যক্ত থাকায় 

এগুলরায ফাস্তফায়ন ভযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন কযা ম্ভফ ভচ্ছর না। তাআ ভাননীয় প্রধান ঈলদষ্টায বাভতলে ১৬/০৮/২০০৭ 

তাভযলখ নুভিত বায় তৎকারীন ছমাগালমাগ ভন্ত্রণারলয়য অওতায় ফাস্তফায়নাধীন গুচ্ছ প্রকল্পগুলরা ফশ্যআ জুন,/২০০৮ এ ভাপ্ত 

কযলত লফ ভলভ য ভিান্ত গৃীত য়। যফতীলত থ যাৎ গত ১১/১২/২০০৭ তাভযলখ নুভিত বায় তৎকারীন ছমাগালমাগ 

ভন্ত্রণারলয়য অওতায় ফাস্তফায়নাধীন ৯টি গুচ্ছ প্রকল্প ভনলয় ভফস্তাভযত অলরাচনা য়। ঈক্ত বায় ভিান্ত গৃীত য় ছম, ৯টি গুচ্ছ 

প্রকল্পর্ভক্ত ৬৬৭টি ঈ-প্রকলল্পয ভলে ৪৩১টি ঈ-প্রকল্প জুন, ২০০৮ এয ভলে ভাপ্ত কযলত লফ এফং গুচ্ছ প্রকলল্পয ফভষ্ট 

২৩৬টি ঈ-প্রকল্প এফং ‘‘ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন (২য় ম যায়)’’ প্রকলল্পয ৫৮টি ঈ-প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন িভত অলরাচনায জন্য 

ভযকল্পনা কভভলনয ংভিষ্ট ছক্টয কর্তযক বা অাফান কলয নতুন প্রকল্প গ্রলণয ব্যাালয প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযলত 

লফ। ছ নুমায়ী ভযকল্পনা কভভলনয দস্য (ছবৌত ফকাঠালভা ভফবাগ)-এয বাভতলে গত ৩০.০৩.২০০৮ তাভযলখ নুভিত 

অন্তঃভন্ত্রণারয় বায় ওজ’য ৮টি ছজান ভবভিক ৮টি গুচ্ছ প্রকল্প ছভাট ২০০০.০০ ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় প্রণয়লনয ভিান্ত 

গৃীত য়। ঈক্ত বায ভিান্ত নুমায়ী ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয ঢাকা ছজালনয ৬৩৯.২৬ ভকলরাভভটায বদলঘ যযয ছভাট ৪০টি 

গুরুেপূণ য ছজরা ড়ক ঈন্নয়লনয রলক্ষয ৩৭৪৩০.২৯ রক্ষ টাকা ব্যলয় অলরাচয প্রকল্পটি ালত ছনয়া য়।  

 

 প্রকগেয উগেশ্য:  প্রকলল্পয ভৄর ঈলেশ্য লরা ওজ-এয ঢাকা ছজালনয অওতাধীন ড়ক ভফবালগয ৪০টি গুরুেপূণ য ছজরা ড়ক 

ঈন্নয়লনয ভােলভ যাভয ড়ক ছমাগালমাগ স্থান, ছতু ও কারবাট য ভনভ যাণ এফং সুিু স্থানীয় ও জাতীয় ড়ক ছনটওয়াকয 

ভনভিতকযণ। 

 

১২.২  প্রকলল্পয নুলভাদন  ংগাধন: ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন (ঢাকা ছজান) প্রকল্পটি ৮টি ছজানার DPP’য একটি মা ২১/০৮/২০০৮ ালর 

PEC বায় ঈস্থান কযা য়। ভআভ’য বায সুাভযলয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্পটি ১৯/০৩/২০০৯ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় 

৩৭৪৩০.২৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় এফং জানুয়াভয, ২০০৯ লত ভডলম্বয, ২০১১ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ঈলেলশ্য নুলভাভদত 

য়। যফতীলত নুলভাভদত ভডভভ’য রক্ষযভাো নুমায়ী ভনধ যাভযত ছভয়ালদ প্রকল্পটি ভাপ্ত না ওয়ায় মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক 

প্রকল্পটিয ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদকার জুন, ২০১৪ ম যন্ত বৃভি কযা য়।  

 



 

১২.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২১৪২৩.২৫ রক্ষ 

টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় ৩৭৪৩০.২৯ রক্ষ টাকায ৫৭.২৩%। ঈক্ত ভলয় নুলভাভদত প্রকলল্পয ভাে ৬০% ফাস্তফ গ্রগভত 

াভধত লয়লছ (নুলচ্ছদ-৬)।  

১৩।  প্রকল্প ভযদ যন : অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি ১৩ ও ১৪ সগন্ফম্বয এফং ১০  ১১ গটাফয ২০১৫ তাভযলখ ভযদ যন কযা য়। 

ভযদ যনকালর ঢাকা, গাজীপুয, ভৄভন্পগঞ্জ, নাযায়ণগঞ্জ, ছনেলকাণা ও জাভারপুয ছজরায ংভিষ্ট ভনফ যাী প্রলকৌরীগণ এফং ওজ-

এয ংরিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈভস্থত ভছলরন। প্রকল্প এরাকা লযজভভলন ভযদ যন, প্রকল্প ংভিষ্ট কভ যকতযালদয লঙ্গ অলরাচনা, প্রাপ্ত 

তথ্য ভফলিলণ ও ভভঅয এয তলথ্যয ভবভিলত প্রভতলফদনটি প্রণয়ন কযা লয়লছ।  

১৩.১ অব্দুোপুয-ছতযভৄখ-যালয়যভদয়া-ঈরলখারা (অমভপুয ংলমাগ) (ঢাকা ছজরা): ভযদ যলনয ভয় প্রকলল্পয অওতায় গৃীত 

ঢাকা ছজরায ৫টি ঈ-প্রকলল্পয ভলে ফভণ যত ড়কটি লযজভভলন ছদখা য়। এ ঈ-প্রকলল্পয জন্য নুলভাভদত ভডভভলত ৮৯১.৮৮ 

রক্ষ টাকা এফং ৩টি প্যালকলজয ংস্থান ভছর। ছ নুমায়ী ৩টি প্যালকলজয অওতায় ১৩টি রলট ঠিকাদায প্রভতিালনয লঙ্গ 

৬২৫.৪৫ রক্ষ টাকায় ১৫/০৮/২০০৯ তাভযলখ চুভক্ত স্বাক্ষভযত য়। চুভক্ত ছভাতালফক ১৫/০৬/২০১০ তাভযলখ কাজ ম্পাদলনয ভয় 

থাকলরও ভূভভ ভধগ্রণ জটিরতায কাযলণ ২.৫০ ভক:ভভ: ড়লকয কাজ ম্পাদলন ২৩/০১/২০১৩ ম যন্ত ভয় ছরলগ মায়। 

প্রকলল্পয নুলভাভদত ভডভভলত এ ড়লকয ৭.০০ ভক:ভভ: ছেভিফর ছবলভন্ট নতুন ভনভ যাণ ও ালপযভং, ১২ ভভ: কারবাট য (৫টি) 

ও ১২০০ ভভটায ছটা-ওয়ার ভনভ যাণ কাজ ন্তর্ভ যক্ত ভছর। তগফ যতরীগত ফরস্থত য়ায় ভূরভয রতরযক্ত ভল্য  ভূরভ 

রধগ্রণ জটিরতায কাযগণ ১.৫০ সটয ভূরভয ভগে দুআ দপায় উগদ্যাগ রনগয় সকান ভূরভ রধগ্রণ ম্ভফ য়রন। জুন ২০১৪ 

ম যন্ত প্রকলল্পয অওতায় ২.৫০ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ড়ক ফাঁধ প্রস্থকযণ ও উঁচুকযণ এফং ২.৫০ ভক:ভভ: নতুন ড়ক ভনভ যাণ ম্পন্ন 

লয়লছ। ভযদ যনকালর কযালযজওলয় ৫.৫ ভভটায াওয়া ছগলরও ছাল্ডায এয জন্য ড়কটিলত ছকান জায়গা ছনআ ছদখা ছগলছ। 

ড়লকয ঈবয় াল ড়ক লত উঁচুলত প্রচুয ছদাকানাট ও ফাভডঘয ফভস্থত ছদখা মায়। ড়লক ছেলনয ংস্থান ছনআ। পলর 

ড়লকয ফাজায ংগ াভন জলভ থাকলত এফং ংখ্য টলার ও ালপযভং নষ্ট লয়লছ ছদখা মায়। ভযদ যলনয ভলয় 

প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ৩টি কারবাট য (৯ ভভ:) ছদখা য়। কারবাট যগুলরা ফাভযকবালফ গুণগত ভানম্পন্ন প্রতীয়ভান লয়লছ। 

তলফ কারবালট যয গালয় ভকছু াভনকভ ছদখা ছগলছ।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-১: রনরভ থত সেরিফর সবগভন্ট রচত্র-২: রনরভ থত সেরিফর সবগভগন্টয সরয়ায যীো 

 

১৩.২ কাভরগঞ্জ-তুভৄররয়া-উলুগখারা ড়ক (গাজীপুয সজরা): এ ঈ-প্রকলল্পয জন্য নুলভাভদত ভডভভলত ৪ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রণ, ১.১০ 

রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ৫.০০ ভক:ভভ: নতুন ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যাণ, ৭.০০ ভক:ভভ: ড়ক কাল যটিং ও ভরলকাট 

ালপযভং, ২৫ ভভটায কারবাট য (৬টি) ও ২৫০.০০ ভভ:  অযভভ ভপ্রকাস্ট প্যারাাআভডং ভনভ যাণ ফাফদ ৩টি প্যালকলজয অওতায় 

৮০০.৭৮ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ছ নুমায়ী ৩টি প্যালকলজয অওতায় ১৩টি রলট ঠিকাদায প্রভতিালনয লঙ্গ ৭৭২.০০ রক্ষ 

টাকায় ১৩/১১/২০০৯ তাভযলখ চুভক্ত স্বাক্ষভযত য়। চুভক্ত ছভাতালফক ১২/০৭/২০১০ তাভযলখ কাজ ম্পাদলনয ভয় থাকলরও 

কাজ ম্পাদলন ২৩/০১/২০১২ ম যন্ত ভয় ছরলগ মায়। তগফ ভূরভয রতরযক্ত ভল্য  ভূরভ রধগ্রণ জটিরতায কাযগণ সকান ভূরভ 

রধগ্রণ ম্ভফ য়রন। জুন ২০১৪ ম যন্ত প্রকলল্পয অওতায় ৫.০০ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ড়ক ফাঁধ প্রস্থকযণ ও উঁচুকযণপূফ যক নতুন 

ড়ক ভনভ যাণ এফং ৭.০০ ভক:ভভ: ালপযভং ম্পন্ন লয়লছ ছদখা মায়। ভযদ যনকালর কযালযজওলয় ৫.৫ ভভটায াওয়া ছগলরও 

ছাল্ডায এয জন্য ড়কটিলত ছকান জায়গা ছনআ ছদখা ছগলছ। ড়কটিয ালপযভংলয় ভকছু ক্রযাক ভযরভক্ষত লরও টলার ছদখা 

মায়ভন। ছচআলনজ ভকঃভভঃ ০+৩০০ ও ৪+৬০০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় ছফআজ টাআ-২ ও ালপযভং এয পুরুে াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ 



 

১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪৫ ভভ:ভভ: এফং ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪৩ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৫০ ভভ:ভভ:)। ছফআজ 

টাআ-২-এ  ছখায়া:ফালুয নুাত াওয়া ছগলছ ৫০:৫০ (গ্রণলমাগ্য নুাত ৬৫:৩৫)। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, 

ড়কটিয ছফআলজ ছখায়া ব্যফায কযা লরও এটি ছফআজ টাআ-১। ডুলয়ট যীক্ষাগায লত যীক্ষায য ভভি ভডজাআন নুলভাদন 

কযা লয়লছ। এছাড়া ছখায়া:ফালুয নুাত ঠিক যলয়লছ ভলভ যও ভতভন দাফী কলযন। ড়লক ভযদ যলনয ভলয় প্রকলল্পয অওতায় 

ভনভভ যত ৩টি কারবাট য (৯ ভভ:) ছদখা য়। কারবাট যগুলরা ফাভযকবালফ কাম যকয ও চর ছদখা ছগলরও কারবালট যয গালয় াভনকভ 

ভযরভক্ষত লয়লছ।    

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৩  ৪: রনরভ থত সেরিফর সবগভন্ট 

 

১৩.৩ ছদাায (পৄরতরা)-শ্রীনগয (াাড়া) ড়ক (ভৄন্পীগঞ্জ): এ ঈ-প্রকলল্পয জন্য নুলভাভদত ভডভভলত ৩.০ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয 

কাজ, ৬.০০ ভক:ভভ: নতুন ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যাণ ও ালপযভং, ১৮ ভভটায কারবাট য (৩টি) ও ৪০০.০০ ভভ:  অযভভ 

ভপ্রকাস্ট প্যারাাআভডং ভনভ যাণ ফাফদ ৩টি প্যালকলজয অওতায় ১০৫৫.৭৮ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ছ নুমায়ী ৩টি প্যালকলজয 

অওতায় ৭টি রলট ঠিকাদায প্রভতিালনয লঙ্গ ৬৫০.৬২ রক্ষ টাকায় ১৫/১০/২০১০ তাভযলখ চুভক্ত স্বাক্ষভযত য়। চুভক্ত ছভাতালফক 

১৫/০৭/২০১১ তাভযলখ কাজ ম্পাদলনয ভয় থাকলরও কাজ ম্পাদলন ২৫/০২/২০১২ ম যন্ত ভয় ছরলগ মায়। জুন ২০১৪ ম যন্ত 

প্রকলল্পয অওতায় ৬.০০ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ড়ক ফাঁধ প্রস্থকযণ ও উঁচুকযণপূফ যক নতুন ড়ক ভনভ যাণ এফং ালপযভং ম্পন্ন 

লয়লছ ছদখা মায়। ভযদ যনকালর কযালযজওলয় ৫.৫ ভভটায াওয়া ছগলরও ছাল্ডায এয জন্য ড়কটিলত ছকান জায়গা ছনআ ছদখা 

ছগলছ। ড়কটিয ালপযভংলয় ভকছু স্থালন ছবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা ছদখা ছগলছ। ছচআলনজ ভকঃভভঃ ১+৩০০ ও ৩+৫০০ ছত 

ছবলভন্ট খ ুঁলড় ছফআজ টাআ-১ ও ালপযভং এয পুরুে াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪৫ ভভ:ভভ: এফং ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪৩ 

ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৫০ ভভ:ভভ:)। ছফআজ টাআ -১-এ াথয:ফালুয নুাত াওয়া ছগলছ ৫০:৫০ 

(গ্রণলমাগ্য নুাত ৬৫:৩৫)। ড়লক ভযদ যলনয ভলয় প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ২টি কারবাট য (১২ভভ:) ছদখা য়। 

কারবাট যগুলরা কাম যকয ও চর ছদখা ছগলছ।  

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৫: রনরভ থত সেরিফর সবগভন্ট রচত্র-৬: রনরভ থত সেরিফর সবগভগন্টয সরয়ায যীো 

 

 



 

১৩.৪। ভূরতা-রূগঞ্জ-ছফযাআদ-ফাড্ডা ড়ক (নাযায়ণগঞ্জ ছজরা) : এ ঈ-প্রকলল্পয অওতায় নুলভাভদত ভডভভলত ৪.২৫ ছক্টয ভূভভ 

ভধগ্রণ, ১.৬০ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ৪.০৬ ভক:ভভ: ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যাণও ালপযভং, ৩০ ভভটায কারবাট য (৫টি), 

৪৫০ ভভটায ছটা-ওয়ার এফং ৭৫০০ ফগ যভভটায ম্যালট্রভং ফাফদ ৩টি প্যালকলজয অওতায় ছভাট ১১৬৩.৮৯ রক্ষ টাকা ফযাে ভছর। 

তলফ ফাস্তলফ ভূভভয তযভধক ভল্য ও ভূভভ ভধগ্রণ জটিরতা সৃভষ্টয ছপ্রভক্ষলত ভধগ্রণ ম্ভফ না ওয়ায় ১টি প্যালকলজয ১টি 

রলটয অওতায় ১.৫০ ভকঃভভঃ ভফদ্যভান ড়ক ২০.০০ রক্ষ টাকা ব্যলয় টলার ছভযাভত ও ১৫ ভভভরভভটায ীরলকাট দ্বাযা 

ভযালপযভং কযা লয়লছ ছদখা মায়। ভূভভ ভধগ্রণ ফাভতর ওয়ায় এ ঈ-প্রকলল্পয অওততায় ন্য ছকান কাজ য়ভন। 

 

 

  

 

 

 

 

রচত্র ৭  ৮: রনরভ থত  ভাপ্ত ড়ক 

১৩.৫ ভৄক্তাগাছা-ভয়াযপুয-কাভন যর ড়ক (জাভারপুয ছজরা):  এ ঈ-প্রকলল্পয অওতায় নুলভাভদত ভডভভলত ৪.০০ ছক্টয ভূভভ 

ভধগ্রণ, ১.৬১৭ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ১১.০০ ভক:ভভ: ছেভিফর ছবলভন্ট নতুন ভনভ যাণ, ০.৭০ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ছবলভন্ট 

ভক্তারীকযণ, ১১.৪০ ভক:ভভ: ালপযভং, ১২ ভভটায কারবাট য (৩টি), ৮০০ ভভটায ছটা-ওয়ার, ১৪৫৮ ভভটায প্যারাাআভডং এফং 

৩০০০ ফগ যভভটায ম্যালট্রভং ফাফদ ৩টি প্যালকলজয অওতায় ছভাট ১৩৭০.৪৫ রক্ষ টাকা ফযাে ভছর। তলফ ফাস্তলফ ৪টি প্যালকলজয 

অওতায় ৯৭৯.২১ রক্ষ টাকায কাম যালদ প্রদান কযা লয়লছ। জুন, ২০১৪ ম যন্ত ১.২ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রণপূফ যক ০.৯৫ রক্ষ ঘন 

ভভটায ভাটি দ্বাযা ৬ ভকলরাভভটায ভফদ্যভান ড়ক ঈবয় াল ৩ পৄট ফভধ যত কলয ছবলভন্ট ভনভ যাণ ও ালপযভং কযা লয়লছ ছদখা 

মায়। এছাড়া ০.৭০ ভকলরাভভটায ভফদ্যভান ছবলভন্ট ১৫০ ভভভরভভটায ছফআজ টাআ-১ দ্বাযা ভক্তারীকযণ কযা লয়লছ। প্রকলল্পয 

অওতায় েহ্মপুে নলদয  তীয ংরগ্ন বাঙ্গনপ্রফণ ংল ৮০০ ভভটায অযভভ ভপ্র-কাষ্ট প্যারাাআভডং দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ কযা 

লয়লছ মা নদী বাঙ্গলনয কাযলণ ছক্ষেভফললল ধ্বল লড়লছ ছদখা মায়। রযদ থনকাগর ছবলভলন্ট ফড় ফড় ভকনাযা বাঙ্গা ছদখা 

ছগলছ। এছাড়া যাস্তাটিয ছফ ভকছু ং েহ্মপুে নলদয ালড় ওয়ায় ড়লকয ভাটি লয ছবলভন্ট ও যক্ষাপ্রদ কাজ ব্যাক 

ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ ছদখা মায়। প্রকলল্পয অওতায় ৩টি কারবাট য (৯ ভভটায) ভনভ যাণ কযা লয়লছ মা ভযদ যনকালর কাম যকয ও চর 

াওয়া ছগলছ। তলফ কারবালট যয গালয় ভকছু াভনকভ ছদখা ছগলছ।  

 

 

  

 

 

 

রচত্র-৯  ১০ : েরতগ্রস্থ ড়ক ফাঁধ 

১৩.৬ নািাআর- অঠাযফাড়ী- ছকন্দুয়া ড়ক (ছনেলকানা ছজরা):  এ ঈ-প্রকলল্পয অওতায় নুলভাভদত ভডভভলত ০.৮৬৪ রক্ষ 

ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ১২.০০ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ছবলভন্ট ঈবয় াল ৩ পৄট কলয ফভধ যতকযণ, ১২ ভক:ভভ: ালপযভং, ৬৪.৭৫ 

ভভটায কারবাট য (৩টি), ১২০০ ভভটায ছটা-ওয়ার এফং ২০০০ ভভটায প্যারাাআভডং ফাফদ ৩টি প্যালকলজয অওতায় ছভাট 

১১৬১.৭৭ রক্ষ টাকা ফযাে ভছর। তলফ ফাস্তলফ ৫টি প্যালকলজয অওতায় ৭৩৩.০৯ রক্ষ টাকায কাম যালদ প্রদান কযা লয়লছ। জুন 

২০১৪ ম যন্ত প্রকলল্পয অওতায় ৭.০০ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ড়ক ফাঁধ প্রস্থকযণপূফ যক ালপযভং এফং ১.৫ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ছবলভন্ট 



 

১৫০ ভভভরভভটায ছফআজ টাআ-২ দ্বাযা ভক্তারীকযণ কযা লয়লছ। ঈক্ত ংল থ যাবালফ ালপযভং কযা ম্ভফ য়ভন। এছাড়া 

২টি কারবাট য (৩৬ ভভটায), ৫০০ ভভটায ছটা-ওয়ার এফং ৭০০ ভভটায প্যারাাআভডং ভনভ যাণ কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর ড়লকয 

কলয়কটি স্থালন টলার ও ছযআনকাট ছদখা ছগলছ। তলফ কারবাট যগুলরা কাম যকয ও চর াওয়া ছগলছ।  

 

 

 

  

 

 

 

 

রচত্র-১১: ভফদ্যভান ড়ক ফাঁধ প্রস্থকযণপূফ যক ালপযভং রচত্র-১২: ক্ষভতগ্রস্থ ছবলভন্ট 

১৪।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর ঈলেশ্য লরা ওজ-এয ঢাকা ছজালনয 

অওতাধীন ৪০টি গুযম্নেপূণ য ছজরা ড়লকয 

ঈন্নয়লনয ভােলভ যাভয ড়ক ছমাগালমাগ স্থান 

এফং ছজরা ছডলকায়াট যালযয ালথ ঈলজরা 

ছডলকায়াট যালযয ংলমাগ স্থান।  

নুলভাভদত ভডভভয ংস্থান নুমায়ী প্রকলল্পয অওতায় ওজ-এয ঢাকা 

ছজালনয অওতাধীন ৪০টি গুযম্নেপূণ য ছজরা ড়লকয ৬০% ফাত্মফ কাজ 

ম্পাদলনয ভােলভ ছজরা ছডলকায়াট যালযয ালথ ঈলজরা ছডলকায়াট যায 

এফং আঈভনয়ন ছগ্রাথ ছন্টালযয যাভয ড়ক ছমাগালমাগ লনকাংল স্থাভত 

লয়লছ ভফধায় ঈলেশ্য লনকাংল ভজযত লয়লছ। তলফ ফভষ্ট নুলভাভদত 

কাজগুলরা দ্রম্নত ম্পাদলনয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ। 

 

১৫। ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকগেয অতায় ভাত্র ৬০% ফাস্তফ কাজ ম্পারদত গয়গছ। কাজ ভাপ্ত থাকায় 

উগেশ্য অংরক রজথত গয়গছ।  

১৬।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  থ য ফযালেয স্বল্পতা, ভূভভয ভতভযক্ত ভল্য ও ভূভভ ভধগ্রণ জটিরতা , তযভধক ভনভণ ভকংফা 

ঈচ্চদলযয কাযলণ ফাযংফায দযে ফাভতরপূফ যক পুনঃদযে অফালন ভয় ছক্ষন  এফং  কলয়কটি প্যালকলজ ঠিকাদালযয দূফ যর 

াযপযম্যালন্পয কাযলণ দযে ফাভতর কযা প্রভৃভত কাযলণ ভকছু ভকছু ংলগ কাজ ভাপ্ত যলয় ছগলছ।   

১৭। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit কযা 

য়ভন। ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 



 

১৯।   ভতাভত/সুাভযঃ 

১৯.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত ভলয়য ২ ফছয (৬৬.৬৬%) ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লরও ফাস্তফ গ্রগভত লয়লছ ভাে 

৬০%। পলর প্রকলল্পয ঈলেশ্য মথামথবালফ ভজযত য়ভন। থ য ফযালেয স্বল্পতা, ভূভভয ভতভযক্ত ভল্য ও ভূভভ ভধগ্রণ 

জটিরতা, তযভধক ভনভণ ভকংফা ঈচ্চদলযয কাযলণ ফাযংফায দযে ফাভতরপূফ যক পুনঃদযে অফালন ভয়  ছক্ষন 

এফং কলয়কটি প্যালকলজ ঠিকাদালযয দূফ যর াযপযম্যালন্পয কাযলণ দযে ফাভতর কযা প্রভৃভত কাযলণ ভকছু ভকছু ংলগ 

কাজ ভাপ্ত থাকায় এভনটি গয়গছ। এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত 

নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয পর ফাস্তফায়লনয ভােলভ ঈলেশ্য জযলনয রলক্ষয এভডভলত প্রলয়াজনীয় থ য ফযাে 

মথামথ ভভনটভযং ও সুাযভবন ভনভিত কযলফ (নু: ৫ ও ১১); 

১৯.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৫ (াঁচ) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত 

প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয মথাভগয় ফাস্তফায়ন ভফভিত 

ওয়ায াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলেয ালথ ভফলফচনা কলয  বরফষ্যগত 

গৃীতব্য প্রকগেয শুরু গত ভারপ্ত ম থন্ত এক ব্যরক্তগক প্রকে রযচারগকয দারয়ত্ব প্রদাগনয রফলয়টি রনরিত কযগফ                

(নু: ৮); 

১৯.৩ ছম ভফলয়গুলরা ভফলফচনায় ভনলয় প্যালকজ বাঙ্গা লয়লছ ছ ভফলয়গুলরা ভডভভ প্রণয়লনয ভয় ভফলফচনায় ছনয়ায ভফলয়টি 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থালক ভনভিত কযলত লফ। ড়ক ভনভ যাণ/ঈন্নয়ন কালজ ভডভভ প্রণয়লনয ভয় ভভঅয, ২০০৮ এয 

ভফধালনয অলরালক প্যালকলজয ংখ্যা ফ যভনম্ন ম যালয় যাখায রলক্ষয ভন্ত্রণারয়লক অলযা লচষ্ট লত লফ (নু: ৯.২);   

১৯.৪ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন খাড়া ঢার ও ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিত পূফ যক দ্রুত 

ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১৩.১-১৩.৬); 

১৯.৫ ভনভভ যত ছবলভলন্টয ছম কর স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা, টলার সৃভষ্ট, ালপয ক্ষয়  াগপথগ  সক্রাগকাডাআর ক্রোক সৃভষ্ট 

লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ। এছাড়া গুণগতভান যক্ষায স্বালথ য বভফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় 

ছবলভলন্টয ভফভবন্ন ছরয়ালয ছভটাভযয়ালরয নুাত নুলভাভদত ভডজাআন নুমায়ী ভনভিতকযলণয ভফলয়টি ভফলফচনা 

কযলত লফ (নু: ১৩.১-১৩.৬)। 

১৯.৬ ভনভভ যত ফি কারবাট যগুলরালত সৃষ্ট াভনকভ ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১৩.১-১৩.৬); 

১৯.৭ সম কর স্থাগন প্যারাাআরডং সগর/সবগঙ্গ গড়গছ তা ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১৩.১ - ১৩.৬); 

১৯.৮ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit ম্পাদন কযগত গফ এফং সকান অরি উত্থারত গর তা দ্রুত রনষ্পরি কযগত 

গফ (নু: ১৮); এফং 

১৯.৯ নুলচ্ছদ ১৯.১ লত ১৯.৪ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ। 

   



 

‘‘সগৌযনদী-অতগরঝড়া-য়াযাট-সকাটারীাড়া-সগাারগঞ্জ ড়ক  উন্নয়ন  

(সগাারগঞ্জ ফা টারভ থনার ংগমাগ ড়ক  ) ১ভ ংগারধত’’  

ীল যক প্রকল্প ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

১। ঈলদ্যাগী ভফবাগ/ভন্ত্রণারয়  : ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ/ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয। 

৩।  প্রকলল্পয ফস্থান : ফরযার সজরায সগৌযনদী  অতগরঝড়া উগজরা এফং সগাারগঞ্জ সজরায দয  

সকাটারীাড়া উগজরা। 

 

৪।      প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়                : 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার  প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ব্যয়  

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়নকা

ছরয (%) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল  

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬৩৯৯.৪৪ ২১৭৫২.৮৩ ২১২৩৭.৫০ অগস্ট ২০০৯  

সথগক 

জুন ২০১১ 

অগস্ট ২০০৯  

সথগক 

জুন ২০১৪ 

অগস্ট ২০০৯  

সথগক 

জুন ২০১৪ 

২৯.৫০% ২৫৬% 

 

৫। াধাযণ ম যলফক্ষণ:  

৫.১। টভূভভ: 

 সগাারগঞ্জ ফা টারভ থনার ংগমাগ ড়ক প্রস্তারফত সগৌযনদী-অতগরঝড়া-য়াযাট-সকাটারীাড়া-সগাারগঞ্জ ড়কটিয সভাট 

দদঘ থে ৪৯.৭৮৫ রক:রভ:। তম্মসে ফরযার ংগয দদঘ থে ১৯.৫ রক:রভ: এফং সগাারগঞ্জ ংগয দদঘ থে ৩০.২৮৫ রক:রভ:। ড়কটি 

ঢাকা (মাত্রাফাড়ী)-ভায়া-বাঙ্গা-ফরযার-টুয়াখারী জাতীয় ভাড়গকয (এন-৮) এয সগৌযনদী সথগক শুরু গয় বাঙ্গা-

বাটিয়াাড়া-সভাল্লাাট জাতীয় ভাড়গকয (এন-৮০৫) সগাারগগঞ্জ রভররত গয়গছ। তাছাড়া, ০.৬৬ রক:রভ:রফরষ্ট একটি 

ংগমাগ ড়ক সগাারগঞ্জ যগক নতুন ফা টারভ থনাগরয গঙ্গ ংযুক্ত কগযগছ। সগাারগঞ্জ সজরায সকাটারীাড়া  দয 

উগজরা এফং ফরযার সজরায সগৌযনদী, অতগরঝড়া  য়াযাট উগজরাগক একআ সনটয়াকথভুক্ত কযায সেগত্র গুরুত্বপূণ থ এ 

ড়কটি ভূরভকা ারন কগয থাগক। ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রী ড়কটি রযদ থনপূফ থক এটিগক অঞ্চররক ভাড়গক উন্নীত কযায জন্য 

রনগদ থ প্রদান কগযন। উক্ত রনগদ থগয রযগপ্ররেগত অগরাচে প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা গয়গছ। 

  

৫.২। উগেশ্য : প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা জাতীয় ড়ক সন টয়াগকথয গঙ্গ উন্নততয  রনযাদ সমাগাগমাগ স্থাগনয রগেে ৪৭.৮২৯ 

রক:রভ:রফরষ্ট সগৌযনদী-অতগরঝড়া-য়াযাট-সকাটারীাড়া-সগাারগঞ্জ ড়ক অঞ্চররক ভাভড়ক ভাগন উন্নয়ন এফং প্রকে 

এরাকায অথ থ -াভারজক ফস্থায উন্নয়ন সদগয ন্যান্য স্থাগনয াগথ ড়ক সনটয়াকথ স্থান উন্ন ততয  রনযাদ 

সমাগাগমাগ স্থাগনয রগেে সগৌযনদী -অতগরঝড়া-য়াযাট-সকাটারীাড়া-সগাারগঞ্জ ড়ক অঞ্চররক ভাড়কভাগ উন্নয়ন 

এফং প্রকে এরাকায অথ থ-াভারজক ফস্থায উন্নয়ন। 

 



 

৫.৩।  প্রকলল্পয নুলভাদন: প্রকেটি গত ৮ সগন্ফম্বয ২০০৯ তারযগখ নুরষ্ঠত একগনক বায় নুগভারদত য়। প্রকেটিয গুরুত্ব 

রফগফচনায় ফাস্তফায়নকার ধযা য় ভাত্র দুআ ফছয থ থাৎ ১ অগস্ট ২০০৯ গত ৩০ জুন ২০১১ এফং প্রােররত ব্যয় ধযা য় 

১৬৩৯৯.৪৪ রে টাকা। যফতীগত রনধ থারযত সভয়াগদ প্রকেটি ম্পন্ন কযগত না াযায় অআএভআরড’য সুারযগয 

রযগপ্ররেগত প্রকেটিয ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক সভয়াদকার জুন, ২০১২ ম থন্ত বৃরি কযা য়। ২১৭৫২.৮৩ রে টাকা ব্যগয় 

প্রকেটিয প্রথভ ংগাধন ১৭ এরপ্রর ২০১৩ তারযগখ নুগভাদন কযা য় এফং ফাস্তফায়নকার রনধ থাযণ কযা য় অগস্ট ২০০৯ 

সথগক রডগম্বয ২০১৩ ম থন্ত। ফ থগল ২০ ভাচ থ ২০১৪ তারযগখ সকানরূ ব্ময় বৃরি ব্যরতগযগক প্রকগেয সভয়াদ জুন ২০১৪ ম থন্ত 

বৃরি কযা য়। 

 

৫.৪। প্রকে রযদ থন: প্রকগেয ফাস্তফায়নকাজ গযজরভগন রযদ থগনয জন্য ফাস্তফায়ন রযফীেণ  ভল্যায়ন রফবাগগয সমাগাগমাগ  

স্থানীয় যকায সটগযয রযচারক (রযফন) সফগভ নারভা ভরন কর্তথক ১৩সভ ২০১৫ তারযগখ প্রকে এরাকা রযদ থন কযা 

য়। রযদ থগনয ভয় প্রকে ংরিষ্ট কভ থকতথাগণ উরস্থত সথগক ায়তা প্রদান কগযন।  

 

৫.৫ প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্য:   

ক্র: নং কভ যকতযায নাভ  দফী  
পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

কতটি প্রকলল্পয দাভয়ে 

ারন কলযন 

ছভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। সভাঃ অফদুর কুদ্দু-১ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

সগাারগঞ্জ সজান, সগাারগঞ্জ 

খন্ডকারীন একটি 
২১ জুরাআ ২০০৯-১৬ সপব্রুয়ারয 

২০১০ 

২। সভাঃ অফদুয যভান 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

সগাারগঞ্জ সজান, সগাারগঞ্জ 

ঐ ঐ 
১৬ সপব্রুয়ারয ২০১০-১১ জুরাআ 

২০১০ 

৩। সভাঃ অফদু বুয 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

সগাারগঞ্জ সজান, সগাারগঞ্জ 

ঐ ঐ ১১ জুরাআ ২০১০-৭ ভাচ থ ২০১১ 

৪। সভাঃ সাযাফউরেন রভয়া 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

সগাারগঞ্জ সজান, সগাারগঞ্জ 

ঐ ঐ ৭ ভাচ থ ২০১১-২৬ সগন্ফম্বয ২০১১ 

৫। সভাঃ অফদু ারাভ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

সগাারগঞ্জ সজান, সগাারগঞ্জ 

ঐ ঐ 
২৬ সগন্ফম্বয ২০১১-৮ সপব্রুয়ারয 

২০১২ 

৬। সভাঃ অবুর কাগভ সদয়ান 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

সগাারগঞ্জ সজান, সগাারগঞ্জ 

ঐ ঐ 
৮ সপব্রুয়ারয ২০১২ সথগক প্রকে 

ভাপ্ত ম থন্ত 

 

উগযয ছক সথগক সদখা মায় সম, ৬ জন রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী রফরবন্ন সভয়াগদ প্রকে ফাস্তফায়নকাগর খন্ডকারীন প্রকে রযচারগকয 

দারয়ত্ব ারন কগযন। এ ৬ জগনয ভগে প্রধভ ৫ জগনয দারয়ত্ব ারন সভয়াদকাগরয ভগে গফ থাচ্চ সভয়াদ রছর ৮ভা এফং ফ থরনম্ন 

সভয়াদ রছর ৫ ভা। শুদৄভাত্র সগলাক্ত জন ২ ফছয ৪ভাগয রধক ভয় প্রকে রযচারগকয দারয়ত্ব ারন কগযন। সুতযাং এ সথগক এটা 

স্পষ্ট অগরাচে প্রকগেয সেগত্র ঘন ঘন প্রকে রযচারক ফদরী কযা গয়গছ। ঘন ঘন প্রকে রযচারক ফদরী প্রকে ফাস্তফায়গনয উয 

সনরতফাচক প্রবাফ সপগর এফং পগর ফাস্তফায়ন ব্যাত য়। সুতযাং এ প্ররক্রয়া রযায কযা ফাঞ্ছনীয়। 

 



 

৬। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন গ্রগভত ভনম্নরূ:   

       (রক্ষ টাকায়) 

ক্র: নং লঙ্গয নাভ একক ফ যলল ংলাভধত ভডভভ 

নুমায়ী রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ অভথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। জযী  নিা সথাক ১ ২০.০০ সথাক ১৫.০০ 

২। ভূরভ রধগ্রণ সটয ৩৯.২২ ৪৮৫৯.৬২ ৩৬.৯৩ ৪৭২১.৭৮ 

৩। ড়কফাঁধ রনভ থাণ র:ঘ:রভ: ৩.৫০২৮ ৫২৬.৫৭ ৩.৫০৩ ৫২৬.৫৭ 

৪। ড়কফাঁধ প্রস্তকযণ/উচুুঁকযণ র:ঘ:রভ: ৭.৬০০৭ ১১১০.৯৪ ৭.৬০০৭ ১১১০.৯৪ 

৫। সেরিফর সবগভন্ট (নতুন রনভ থাণ) রক:রভ: ৭.৬৩৮ ৭৬৩.২২ ৭.৬২৮ ৭৩৬.৪৩ 

৬। সবগভন্ট (পুনঃরনভ থাণ) রক:রভ: ৭.৭০ ৭৪৪.৫১ ৭.৭০ ৭৪৪.৫১ 

৭। সবগভন্ট ভজবুরতকযণ রক:রভ: ২৮.০৭৪ ১০১০.১০ ২৮.০৭৪ ১০০৭.৬০ 

৮। সবগভন্ট প্রস্তকযণ রক:রভ: ২৪.৬৪৩ ৮১৭.৯৭ ২৪.৬৪৩ ৮১৭.৭৪ 

৯। াড থগাল্ডায রনভ থাণ রক:রভ: ৪৫.৫০৫ ২০৭৫.৪১ ৪৫.৫০৫ ২০৫৭.৭৮ 

১০। াগপথরং (রডরফএ) রক:রভ: ৪৭.৪৫০ ৩৪৮৯.০৩ ৪৭.২৮ ৩৪৩৩.৯৮ 

১১। অযরর সতু রনভ থাণ রভটায ৪৬৬.৫৬(৯টি) ৩৮১৬.১৬ ৪৬৫.৮৬(৯টি) ৩৬৫৬.৩০ 

১২। অযরর ফি কারবাট থ রনভ থাণ রভটায ৪৯.০০(১২টি) ৩২২.০১ ৪৬.০০(১১টি) ৩০১.৩০ 

১৩। অযরর অন্ডায া রনভ থাণ রভটায  ১৪.০০ (২টি) ১২২.৪০ ১৪.০০(২টি) ১২২.৪০ 

১৪। অযরর সযগুগরটয রনভ থাণ টি ৬ ১০৪৮.৯৩ ৬ ১০৪৮.৯৩ 

১৫। অযরর প্যারাাআরডং রভটায ১০১৭৭.০০ ৫৩৭.৫৬ ৯৭৯৫.০০ ৫২২.০৫ 

১৬। গাআড সাষ্ট টি ৩০০০ ৫৫.৯৩ ৩০০০ ৫৫.৯৩ 

১৭। রডভাগকথন ররায টি ৫০০ ৭.৪৪ ৪৯৮ ৭.৪১ 

১৮। আউ-সেন রভটায ১৪২০.০০ ৭৪.৪৬ ৯৭৭.০০ ৩৫.৩২ 

১৯। ায সেন রভটায ২৪০০.০০ ৫২.৮০ ২৪০০.০০ ৫২.৮০ 

২০। াআন, রগনার, রক:রভ: সাষ্ট সথাক ১ ৫৬.০০ ১ ৫৬.০০ 

২১। সযাড ভারকথং ফ:রভ: ৭৭১২.০৭ ৪১.৭৫ ৭৭১২.০০ ৪১.৩৫ 

২২। আউটিররটি াযণ টি ১০৭ ৫০.০০ ৭২ ১৫.৩৮ 

২৩। রনভ থাণকারীন যেণাগফেণ সথাক ১ ১৫০.০০ ১ ৫০.০০ 

২৪। রপরজকোর করন্টনগজরন্প ২%   ০  ০ 

২৫। প্রাআ করন্টনগজরন্প ৩%   ০  ০ 

 ফ থগভাট:   ২১৭৫২.৮৩  ২১২৩৭.৫০ 

 সূত্র: ড়ক  জনথ রধদপ্তয কর্তথক সপ্ররযত ১৮ রডগম্বয ২০১৪ তারযগখয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্ররতগফদন। 

 



 

 

৭। রযদ থনকারীন ম থগফেণ:  

নুগভারদত রডরর ’য ৪৮৫৯.৬২ রে টাকায় ৩৯.২২ সটয জরভ রধগ্রণ রেে ভাত্রায রফযীগত জুন ২০১৪ ম থন্ত ৩৬.৯৩ 

সটয জরভ রধগণ ফাফদ ৪৭২১.৭৮ রে টাকা ব্যয় গয়গছ। থ থাৎ প্রকে প্রস্তাফ প্রণয়গনয ভয় ফাস্তগফ রক রযভাণ জরভয 

প্রগয়াজন তা মাচাআ কগয সদখা য়রন। রনফ থাী প্রগকৌরী সগাারগঞ্জ জানান সম , রডরর’সত ফরন থত ংস্থান নুাগয ফাস্তগফ স 

রযভাণ জরভয প্রগয়াজন য়রন রফধায় এ অআগটগভ রডরর ’য রেেভাত্রা গো কভ ব্যয় গয়গছ। নুরুবাগফ নতুন সবগভন্ট 

রনভ থাণ, রক্তারীকযণ  প্রস্তকযণ , াড থ সাল্ডায, াগপথরং (রডরফএ), অযরর সতু  ফি কারবাট থ রনভ থাণ এফং অযরর 

প্যারাাআরডং অআগট সভ রডরর ’য রেেভাত্রায চাআগত কভ ব্যয় গয়গছ। রডরর ’য রেেভাত্রা নুাগয ১২টি অযরর ফি 

কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান থাকগর ফাস্তফ প্রগয়াজগন ১১ (এগায)টি ফি কারবাট থ রনভ থাণ কযা গয়গছ ফগর ংরিষ্ট রনফ থাী 

প্রগকৌরী উগল্লখ কগযন। এগত প্রতীয়ভান য় সম , ফাস্তফ প্রগয়াজনীয়তায রবরিগত প্রকে প্রস্তাফ প্রণয়ন কযা য়রন মা প্রকে প্রণয়ন 

প্ররক্রয়ায একটি ন্যতভ ক্রটি রাগফ রচরিত কযা সমগত াগয। 

প্ররকউযগভগন্টয সেগত্র সদখা মায় সম , রডররগত ফরযার ংগয জন্য ভূরভ রধগ্রণ কর রনভ থাণকাজ ৭(াত)টি প্যাগকজ 

এফং সগাারগঞ্জ ংগয জন্য ২০ (রফ) টি  সভাট ২৭টি প্যাগকগজয ংস্থান যগয়গছ। ফরযার ংগয ৭টি প্যাগকগজয ভগে 

ভূরভ রধগ্রগণয একটি প্যাগকজ এফং য একটি প্যাগকগজয ভল্য ১ সকাটি টাকায রনগম্ন য়ায় ররঅয -এ ২টি প্যাগকজ 

উগল্লখ কযা য়রন। নুগভারদত ংগারধত রডরর নুাগয ফ রষ্ট ৫টি প্যাগকগজয দযত্র অফান কযা গয়গছ। নুরূবাগফ 

সগাারগঞ্জ ংগয ২০টি প্যাগকগজয ভগে ভূরভ রধগ্রগণয প্যাগকজ, জযী  নকা ংক্রান্ত প্যাগকজ এফং 01/GZ/2010-11 

Lot-2 প্যাগকগজয ভল্য ১(এক) সকাটি টাকায রনগম্ন য়ায় ররঅয -এ প্যাগকজ ৩টি উগল্লখ কযা য়রন।  ফরষ্ট ১৭টি 

প্যাগকগজয দযত্র ংগারধত রডরর নুাগয অফান কযা গয়গছ। ফরযার ংগ ৫ (াঁচ)টি প্যাগকগজআ নুগভারদত 

রডরর’য প্রােররত ভল্য গো কভ ভগল্য চুরক্ত ম্পারদত গয়গছ। এ ৫টি প্যাগকগজয ভগে WD-3 প্যাগকগজয সেগত্র ১৩.৭৭ 

রে টাকা, WD-5 প্যাগকগজয সেগত্র ৪৬.৫৪ রে টাকা, WD-4 প্যাগকগজয সেগত্র ৪.৮৬ রে টাকা, WD-6 প্যাগকগজয সেগত্র 

২৫.৮৭ রে টাকা  WD-7 প্যাগকগজয সেগত্র ২৪৮.৯৬ রে টাকা কভ ভগল্য চুরক্ত ম্পারদত গয়গছ। সগাারগঞ্জ ংগ ১৭টি 

প্যাগকগজয ভগে ৭টি প্যাগকগজয সেগত্র রডরর ’য প্রাে ররত ভল্য গো কভ ভগল্য চুরক্তভল্য ম্পারদত গয়গছ এফং ৪টি 

প্যাগকগজয সেগত্র রডরর ’য চাআগত সফর ভগল্য চুরক্তভৄল্য ম্পারদত গয়গছ। সম ৪টি প্যাগকগজ সফী ভগল্য চুরক্ত ম্পারদত 

গয়গছ সগুরর গে 01/SE/GRC/201 2-13, 04/ SE/GRC/201 2-13, 06/ SE/GRC/201 1-12  RHD/GRC/e-Tender. 

e-PW-04, এফং এগুররয রফযীগত মথাক্রগভ ১৮.৪৪ রে টাকা , ১.২৮ রে টাকা , ১০২.৫৫ রে টাকা  ৩৭.৯৩ রে টাকা 

সফী ভগল্য চুরক্ত ম্পারদত গয়গছ। উক্ত ৪টি চুরক্তয সেগত্রআ চুরক্ত নুগভাদনকাযী কর্তথে থ থাৎ ংরিষ্ট রতরযক্ত প্রধান 

প্রসকৌরী কর্তথক চুরক্তয variation নুগভাদন কযা গয়গছ ভগভ থ ংরিষ্ট রনফ থাী প্রগকৌরী ফরত কগযন। 

রযদ থনকাগর সগাারগঞ্জ ংগ রনরভ থত ৩.৪০ রক:রভ: নতুন সবগভগন্টয ভগে সচআনএজ রক :রভ: ১৫+২৫০ এ সবগভন্ট খুগড় 

াগপথরং (রডরফএ) এয পুরুত্ব ৪০ রভ:রভ:+৩৫ রভ:রভ:=৭৫ রভ:রভ:-এয রফযীগত ৮০ রভ:রভ: ায়া মায়। এছাড়া, সবগভগন্টয 

সফ টাআ১- এয পুরুত্ব ২০০ রভ:রভ: এয রফযীগত ২০৫ রভ:রভ: ায়া মায়। সবগভন্টয সকাথায় সকান টগার রযররেত 

য়রন। তগফ কগয়কটি ফাঁগক করতয় সযআনকাট সদখা সগগছ। সবগভগন্টয গুনগতভান  রনধ থারযত অয়ুষ্কার ফজায় যা খায জন্য 

সযনকাটভ দ্রুত সভযাভগতয ব্যফস্থা গ্রগনয জন্য ংরিষ্ট রনফ থাী প্রগকৌরীগক যাভ থ প্রদান কযা য়।  

ফরযার সজরা ংগ রনরভ থত নতুন সবগভগন্টয সচআনএজ রক :রভ:৩+৫০০ এ রক : রভটাগয াগপথরং (রডরফএ) এয পুরুত্ব ৭৫ 

রভ:রভ: এয রফযীগত ৭৮ রভ:রভ: ায়া মায়। রনরভ থত ২.৬৮৪ রক: রভ: দীঘ থ ড়ক ফাঁগধয রকছু স্থাগন সযআনকাট সদখা মায় এফং 

এগুরর দ্রুত সভযাভগতয উগদ্যাগ গ্রনণয জন্য ংরিষ্ট রনফ থাী প্রগকৌরীগক যাভ থ প্রদান কযা য়। ৩ স্পোনরফরষ্ট সতুটিয দদঘ থে 

৭৪.৫৪ রভ: এফং প্রস্থ ১০.২৫ রভ:। 

ংগারধত এরডর ফযাে ম থা সরাচনা কগয সদখা মায় সম , ২০০৯-২০১৪ থ থ ফছয ম থন্ত প্ররত ফছযআ সম রযভান ফযাে সদয়া 

গয়গছ স রযভান টাকাআ ফভৄক্ত কযা গয়গছ। তগফ প্রকে ফাস্তফায়নাধীন ভগয় ফা ভারপ্তয গয সকান রডট কাম থক্রভ ম্পন্ন 

কয য়রন। ফাস্তফায়নাধীন ভগয় ফা ভারপ্তয গয রডট কাম থক্র ভ রযচাররত গর প্রকগেয অরথ থক শৃঙ্খরা রযন্থী কাম থাফরী 

রচরিত কযা ম্ভফ য় এফং যফতী ভগয় এ ধযগণয ক্রটি-রফচুেরত কাটিগয় উঠা ম্ভফ য়।  

 



 

৮। প্রকগেয প্রধান প্রধান প্যাগকগজয প্ররকউযগভগন্টয রচত্র রনম্নরূ: 

 (ফরযার ং) 

ক্ররভক 

নম্বয/ 

প্যাগকজ 

নম্বয 

প্ররকউগভগন্টয ফণ থনা (রডরর/ফীড 

ডকুগভন্ট নুাগয ণ্য, কাজ/সফা 

সটন্ডায/ফীড/প্রস্তাফ ভল্য 

(রে টাকায়) 

সটন্ডায/ফীড প্রস্তাফ কাজ, সফা ম্পাদগনয 

তারযখ/ণ্য 

যফযাগয তারযখ 

ফ থগল 

ংগারধত 

রডরর 

নুাগয 

চুরক্ত ভৄল্য দযত্র 

অফাগনয 

তারযখ 

চুরক্ত 

স্বােয/এরর 

সখারায তারযখ 

চুরক্ত 

সভাতাগফক 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১/WD3 Construction of flexible pavement 

and earthwork at Ch. 0+000 To 

8+200 of Gournadi-Agailjhara-

Paisarhat-Kotalipara-Gopalgonj 

Road including Gopalgonj under 

Road Division during 2009-2010.  

১৪৩৭.০৩ ১৪২৩.২৬ ৩০ 

রডগম্বয 

২০০৯ 

১৭ এরপ্রর 

২০১১ 

৩১ 

রডগম্বয 

২০১৩ 

৩০রডগ

ম্বয 

২০১৩ 

২/ WD5 Construction of Double Vent 

RCC Box Culvert (2x6.00m, 

Height 6.00m, Width 10.25m) at 

Ch. 06+167, Remaining work of 

Flexible Pavement at Ch, 06+725 

to 08+200 & Ch. 08+440 to 

08+640 & Protective work etc. of 

Gournadi-Agailjhara-Paisarhat-

Kotalipara-Gopalgonj including 

Gopalgonj Bus Terminal Road 

under Barisal Road Division 

during 2012-2013 

৫২৬.৮৯ ৪৮০.৩৫ ২২গটাফয 

২০১২ 

২৪ সপব্রুয়ারয 

২০১৩ 

৩১ সভ 

২০১৪ 

২৯ সভ 

২০১৪ 

৩/ WD4 Construction of 74.54m (21.34x 

2+30.50m) long RCC & P.C. 

girder bridge, approach road & 

retaining wall for bridge 

approaches etc. at 9
th

 km. (Ch. 

08+255) of Gournadi-Agailjhara-

Paisarhat-Kotalipara-Gopalgonj 

Road including Gopalgonj Bus 

Terminal Road under Barisal 

Road Division during the year 

2012-2013 

১০৫৩.৩৭ ১০৪৮.৫১ ২২গটাফয 

২০১২ 

২৪ সপব্রুয়ারয 

২০১৩ 

২০এরপ্রর 

২০১৪ 

১৯ এরপ্রর 

২০১৪ 

৪/ WD6 Construction of 111.32m long 

P.C. Girder Bridge over Paisarhat 

Bazar  Khal, 7 nos. culverts and 

flexible pavement and earthwork  

at Ch. 8+440 to 17+350 of 

Gournadi-Agailjhara-Paisarhat-

Kotalipara-Gopalgonj Road 

including Gopalgonj Bus 

Terminal Link Road under Barisal 

Road Division, Barisal during the 

year 2009-2010. 

২১৪৩.৩২ ২১১৭.৪৫ ৩১ 

জানুয়ারয 

২০১০ 

৮ নগবম্বয 

২০১০ 

৩১ 

রডগম্বয 

২০১৩ 

৩০ 

রডগম্বয 

২০১৩ 

৫/ WD7 Construction of Double Vent 

2x4.00m span & 5.00m clear 

height RCC Underpass & 

Reaining wall at 18
th

 km, 

earthwork,  at Ch. 06+167, 

১০১৬.০৪ ৭৬৭.৩৫ ২২গটাফয 

২০১২ 

২২ এরপ্রর 

২০১৩ 

৩১ সভ 

২০১৪ 

৩০ সভ 

২০১৪ 



 

ক্ররভক 

নম্বয/ 

প্যাগকজ 

নম্বয 

প্ররকউগভগন্টয ফণ থনা (রডরর/ফীড 

ডকুগভন্ট নুাগয ণ্য, কাজ/সফা 

সটন্ডায/ফীড/প্রস্তাফ ভল্য 

(রে টাকায়) 

সটন্ডায/ফীড প্রস্তাফ কাজ, সফা ম্পাদগনয 

তারযখ/ণ্য 

যফযাগয তারযখ 

ফ থগল 

ংগারধত 

রডরর 

নুাগয 

চুরক্ত ভৄল্য দযত্র 

অফাগনয 

তারযখ 

চুরক্ত 

স্বােয/এরর 

সখারায তারযখ 

চুরক্ত 

সভাতাগফক 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

Remaining work of Flexible 

Pavement & protective work etc. 

at Ch, 15+855 to 17+800  

Gournadi-Agailjhara-Paisarhat-

Kotalipara-Gopalgonj including 

Gopalgonj Bus Terminal Road 

under Barisal Road Division 

during 2012-2013 

 

(সগাারগঞ্জ ং) 

ক্ররভক নম্বয/ 

প্যাগকজ 

নম্বয 

প্ররকউগভগন্টয ফণ থনা (রডরর/ফীড 

ডকুগভন্ট নুাগয ণ্য, কাজ/সফা 

সটন্ডায/ফীড/প্রস্তাফ 

ভল্য 

(রে টাকায়) 

সটন্ডায/ফীড প্রস্তাফ কাজ, সফা ম্পাদগনয 

তারযখ/ণ্য যফযাগয 

তারযখ 

ফ থগল 

ংগারধত 

রডরর    

নুাগয 

চুরক্ত 

ভৄল্য 

দযত্র 

অফাগনয 

তারযখ 

চুরক্ত 

স্বােয/এর

র সখারায 

তারযখ 

চুরক্ত 

সভাতাগফক 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১/RHD/GR

C/ e-

Tender. e-

PW-02 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Goplaognj 

portion) (Ch.31+675 to 

Ch.34+000) under Gopalgonj Road 

Division during the year 2012-13  

৫০৯.৩৬ ৫০৯.৩৬ ২৮ গটাফয 

২০১২ 

৫ রডগম্বয 

২০১২ 

১২ সগন্ফম্বয 

২০১৩ 

২২ 

গটাফয 

২০১৩ 

২/01/GZ/20

10-11 Lot-1 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Goplaognj 

portion) (Ch.37+000 to 

Ch.40+000) in/c. construction of 2 

nos. 44.02m long PC girder birde 

at 38
th

 & 39
th

 km. under Gopalgonj 

Road Division during the year 

2010-11  

৩৮২.৩২ ২৭৮.৪২ ১৯ জুরাআ 

২০১০ 

১০ এরপ্রর 

২০১১ 

৯ এরপ্রর 

২০১২ 

২৫ ভাচ থ 

২০১২ 

৩/01/GC/20

09-10 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Goplaogonj 

portion) (Ch.19+500 to 

Ch.26+250) under Gopalgonj Road 

Division during the year 2009-10  

 

২৫৪.০৯ ২৫৪.০৯ ১০ জানুয়ারয 

২০১০ 

৪ সভ ২০১০ ২৪ জুন ২০১২ ২৪ জুন 

২০১২ 



 

ক্ররভক নম্বয/ 

প্যাগকজ 

নম্বয 

প্ররকউগভগন্টয ফণ থনা (রডরর/ফীড 

ডকুগভন্ট নুাগয ণ্য, কাজ/সফা 

সটন্ডায/ফীড/প্রস্তাফ 

ভল্য 

(রে টাকায়) 

সটন্ডায/ফীড প্রস্তাফ কাজ, সফা ম্পাদগনয 

তারযখ/ণ্য যফযাগয 

তারযখ 

ফ থগল 

ংগারধত 

রডরর    

নুাগয 

চুরক্ত 

ভৄল্য 

দযত্র 

অফাগনয 

তারযখ 

চুরক্ত 

স্বােয/এর

র সখারায 

তারযখ 

চুরক্ত 

সভাতাগফক 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪/01/SE/GR

C/201 2-13 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Gopalogonj 

portion) (Ch. 19+500 to 

Ch.22+660) under Gopalgonj Road 

Division during the year 2012-13  

৬৯৩.৯৩ ৭১২.৩৭ ১৯ জুরাআ 

২০১২ 

৮ গটাফয 

২০১২ 

১৮ রডগম্বয 

২০১৩ 

১৫ রডগম্বয 

২০১৩ 

৫/RHD/GR

C/ e-

Tender. e-

PW-03 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Gopalgonj 

portion) (Ch.34+000 to 

Ch.37+000) under Gopalgonj Road 

Division during the year 2012-13  

৬১৪.৮০ ৬১৪.৭৯ ২৯ গটাফয 

২০১২ 

৫ রডগম্বয 

২০১২ 

১২ সগন্ফম্বয 

২০১৩ 

২২ 

গটাফয 

২০১৩ 

 

৬/02/SE/G

RC/201 2-

13 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Gopalogonj 

portion) (Ch. 22+660to 

Ch.25+290) under Gopalgonj Road 

Division during the year 2012-13  

৬৮৫.৬৬ ৬৮৫.৬৬ ১৯ জুরাআ 

২০১২ 

২৭ সগন্ফম্বয 

২০১২ 

২৭ সগন্ফম্বয 

২০১৩ 

২৭ 

সগন্ফম্বয 

২০১৩ 

৭/03/GZ/20

10-11 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Gopalgonj 

portion) (Ch.45+200 to 

Ch.48+850) in/c. construction one 

nos. 6.00m span RCC box culvert, 

37.94m long one no. PC girder 

birde & 25.74m long one no.PC 

Girder bridge during the year 

2010-11. (terminated)  

৪৯০.০০ ৪৮৬.৫০ ২৫ জুরাআ 

২০১০ 

৩ সপব্রুয়ারয 

২০১১ 

৩০ জুন ২০১২ ২৩ সভ 

২০১২ 

৮/03/SE/GR

C/201 2-13 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Gopalgonj 

portion) at 38
th

 & 39
th

 km. in/c. 

Construction of 1 (one) no. 44.02 

long P.C. Girder Bridge at 38
th

 km. 

under Gopalgonj Road Division 

during the year 2011-12  

৬২১.৭০ ৬১১.২৯ ১৩ ভাচ থ 

২০১২ 

৭ জুরাআ ২০১২ ৭ সগন্ফম্বয 

২০১৩ 

২৫ নগবম্বয 

২০১৩ 

৯/04/SE/GR

C/2011-12 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Gopalgonj 

portion) at 40
th

 & 41
st (p) 

km. in/c. 

Construction of 1 (one) no. 44.02 

long P.C. Girder Bridge at 40
th

 km. 

৬৩৯.০৫ ৬২৭.৫৯ ১৩ ভাচ থ 

২০১২ 

১৪ জুন ২০১২ ৩০ নগবম্বয 

২০১৩ 

২৭ নগবম্বয 

২০১৩ 



 

ক্ররভক নম্বয/ 

প্যাগকজ 

নম্বয 

প্ররকউগভগন্টয ফণ থনা (রডরর/ফীড 

ডকুগভন্ট নুাগয ণ্য, কাজ/সফা 

সটন্ডায/ফীড/প্রস্তাফ 

ভল্য 

(রে টাকায়) 

সটন্ডায/ফীড প্রস্তাফ কাজ, সফা ম্পাদগনয 

তারযখ/ণ্য যফযাগয 

তারযখ 

ফ থগল 

ংগারধত 

রডরর    

নুাগয 

চুরক্ত 

ভৄল্য 

দযত্র 

অফাগনয 

তারযখ 

চুরক্ত 

স্বােয/এর

র সখারায 

তারযখ 

চুরক্ত 

সভাতাগফক 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

under Gopalgonj Road Division 

during the year 2011-12  

১০/04/SE/G

RC/202-13 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Gopalgonj 

portion) at Ch 45+200 to Ch. 

47+744 in/c. Construction of 

37.94m, long  1 (one) no.  P.C. 

Girder Bridge at 46
th

 km. & 

25.74m long 1 no PC Girder 

Bridge at 74
th

 km./2012-13.  

৭৬৭.৪৮ ৭৬৮.৭৬ ২ অগস্ট 

২০১২ 

৪ নগবম্বয ২০১২ ৪ নগবম্বয 

২০১৩ 

৩ নগবম্বয 

২০১৩ 

১১/05/SE/ 

GRC/ 

2011-12 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Gopalgonj 

portion) at 41
st
 (p), 42

nd
  & 43

rd
 

(p) 

km. in/c. Construction of 1 (one) 

no. 37.94m long P.C. Girder 

Bridge at 42
nd

  km. under 

Gopalgonj Road Division during 

the year 2011-12  

৭২৭.২৪ ৭২৪.৬৫ ১৩ ভাচ থ 

২০১২ 

৫ জুন ২০১২ ৪ রডগম্বয 

২০১৩ 

২ রডগম্বয 

২০১৩ 

১২/06/SE/ 

GRC/ 

2011-12 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Gopalgonj 

portion) at 43
rd

 (p), 44
th , 

45
th
   & 

46
th

  
(p) 

km. under Gopalgonj Road 

Division during the year 2011-12  

৬৮৪.৭১ ৭৮৭.২৬ ১৩ ভাচ থ 

২০১২ 

৬ জুন ২০১২ ৩০ জুন ২০১৪ ২৫ জুন 

২০১৪ 

১৩/07/SE/ 

GRC/2011-

12 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Gopalgonj 

portion) (Ch.25+690 to 

Ch.29+336) under Gopalgonj Road 

Division during the year 2012-13  

৭৬০.১০ ৭২৯.৪৯ ১ গটাফয 

২০১২ 

৩ রডগম্বয 

২০১২ 

৩ রডগম্বয 

২০১৩ 

৩ রডগম্বয 

২০১৩ 

১৫/RHD/G

RC/ e-

Tender. e-

PW-04 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Gopalgonj 

portion) (Ch.47+744 to 

Ch.48+869) with Gopalgonj Bus 

Terminal Link Road under 

Gopalgonj Road Division during 

the year 2012-13  

 

৪১৫.৩৯ ৪৫৩.৩২ ৫ নগবম্বয 

২০১২ 

১৬ জানুয়ারয 

২০১৩ 

১৭ গটাফয 

২০১৩ 

১৭ 

গটাফয 

২০১৩ 

 

 

 



 

ক্ররভক নম্বয/ 

প্যাগকজ 

নম্বয 

প্ররকউগভগন্টয ফণ থনা (রডরর/ফীড 

ডকুগভন্ট নুাগয ণ্য, কাজ/সফা 

সটন্ডায/ফীড/প্রস্তাফ 

ভল্য 

(রে টাকায়) 

সটন্ডায/ফীড প্রস্তাফ কাজ, সফা ম্পাদগনয 

তারযখ/ণ্য যফযাগয 

তারযখ 

ফ থগল 

ংগারধত 

রডরর    

নুাগয 

চুরক্ত 

ভৄল্য 

দযত্র 

অফাগনয 

তারযখ 

চুরক্ত 

স্বােয/এর

র সখারায 

তারযখ 

চুরক্ত 

সভাতাগফক 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬/ 

RHD/GRC/ 

e-Tender.   

e-PW-01 

Improvement of Gournadi-

Agailjhara-Paisarhat-Kotalipara-

Gopalgonj Road (Gopalgonj 

portion) (Ch.34+000 to 

Ch.37+000) under Gopalgonj Road 

Division during the year 2012-13  

৭০৫.৮৭ ৬৮৮.২৭ ৩০ গটাফয 

২০১২ 

৬ রডগম্বয 

২০১২ 

২৫ গটাফয 

২০১৩ 

২২ 

গটাফয 

২০১৩ 

১৭/22/GRD/

2010-11 

Construction of RCC Palisading 

work for embankment protection at  

Ch.26+250 to Ch.36+000) of 

Gournadi-Agailjhara-Paisarhat-

Kotalipara-Gopalgonj under 

Gopalgonj Road Division during 

the year 2010-11  

২১৯.২৭ ২১৯.২৭ ৩০ জুন 

২০১১ 

২৯ গটাফয 

২০১১ 

২৭ এরপ্রর 

২০১২ 

২৭ এরপ্রর 

২০১১ 

 

 

৯। ফছয ভবভিক ভডভভ রক্ষযভাো, এভডভ ও অযএভডভ ফযাে, ফভৄভক্ত ও ব্যয় (ভভঅয এয ভবভিলত): 

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়) 

থ য ফছয ভডভভ নুমায়ী রক্ষযভাো ংলাভধত এভডভ ফযাে ফভৄক্ত  ব্যয় 

২০০৯-২০১০ ৫৪৫৪.০৮ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০১০-২০১১ ৬০৮১.৫৮ ৮৩৭.৫০ ৮৩৭.৫০ ৮৩৭.৫০ 

২০১১-২০১২ ৪৮৬৩.৭৮ ৬৮০০.০০ ৬৮০০.০০ ৬৮০০.০০ 

২০১২-২০১৩ -- ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ 

২০১৩-২০১৪ -- ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ 

সূত্র: ড়ক  জনথ রধদপ্তয কর্তথক সপ্ররযত ১৮ রডগম্বয ২০১৪ তারযগখয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্ররতগফদন। 

 

 

 

 

 



 

 

১০। প্রকে ংরিষ্ট কগয়কটি রস্থয রচত্র রনগম্ন প্রদান কযা গরা: 

 

 

 

রচত্র ১: সগাারগঞ্জ সজরায় সচআগনজ ৪৮ এ খাগরয উয 

রনরভ থত অযরর সযগুগরটায। 

 রচত্র ২: সগাারগঞ্জ সজরায় ১৭তভ রক:রভটাগয রনরভ থত সতুয 

রনকগট সযআনকাট। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

রচত্র ৩: সগাারগঞ্জ ংগ ৩১তভ রক:রভটাগয রনরভ থত সতু            রচত্র ৪: ফরযার ংগ ৯ভ রক:রভটাগয রনরভ থত 

সতুয এগপ্রাচ সযাড 

 

১১।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযন: 

ভযকভল্পত জযন 

১১.১। জাতীয় ড়ক সনটয়াগকথয গঙ্গ  উন্নততয  

রনযাদ সমাগাগমাগ স্থান 

১১.১। জাতীয় ড়ক সনটয়াগকথয গঙ্গ সগাারগঞ্জ  ফরযার 

সজরায উন্নততয  রনযাদ সমাগাগমাগ স্থারত গয়গছ।  

১১.২। সগৌযনদী-অতগরঝড়া-য়াযাট-সকাটারীাড়া-

সগাারগঞ্জ ড়ক ভাড়ক ভাগন উন্নীতকযণ । 

১১.২। সগৌযনদী-অতগরঝড়া-য়াযাট-সকাটারীাড়া-

সগাারগঞ্জ ড়ক ভাড়ক ভাগন উন্নীত গয়গছ।  

১১.৩। প্রকে এরাকায অথ থ-াভারজক ফস্থায উন্নয়ন। ১১.৩। প্রকে এরাকায অথ থ-াভারজক ফস্থায উন্নয়ন ঘগটগছ।  

 

 

 



 

১২।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণ: প্রগমাজে নয়। 

১৩।    ফাস্তফায়ন ভস্যা:  

১৩.১। প্রকেটিয ভর ফাস্তফায়নকার রনধ থাযণ কযা য় ২ ফছয। রকন্তু প্রকেটিয ংগারধত  প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ৫ ফছয, 

মা ভর ফাস্তফায়নকার গো ৩ ফছয ফা ২৫৬% সফী গয়গছ; 

১৩.২। মথামথ ভীো ছাড়া প্রকে গ্রণ  ব্যয় প্রােরন কযা; এফং  

১৩.৩। ঘন ঘন প্রকে রযচারক রযফতথন  পূণ থকারীন প্রকল্ রযচারক না থাকা। 

   

১৪। ভতাভত:  

১৪.১। ড়ক ফাঁলধয ছযআনকাটভ দ্রুত ছভযাভলতয জন্য ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলফ; 

১৪.২। বভফষ্যলত শুিু কভ যভযকল্পনা এফং মথামথ ভভনটভযং-এয ভােলভ মথাভলয় প্রকল্প ফাস্তফায়লন ড়ক ও জনথ 

ভধদপ্তয ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলফ; 

১৪.৩। প্ররতটি প্রকগেয রফযীগত একজন পূণ থকারীন প্রকে রযচারক রনগয়াগ কযগত গফ এফং প্রকে ভাপ্ত না য়া ম থন্ত 

মথাম্ভফ প্রকে রযচারগক ফদরী না কযা ভীচীন গফ; 

১৪.৪। প্রকে গ্রণকাগর ম থাপ্ত ভীো  ফাস্তফরবরিক ব্যয় প্রােরনপূফ থক প্রকে প্রস্তাফ প্রণয়ন কযগত গফ;  

১৪.৫। দ্রুত প্রকগেয রডট ম্পাদগনয উগদ্যাগ গ্রণ কযগত গফ এফং সকান অরি উত্থারত গর তা রনষ্পরি কযগত গফ; 

এফং 

১৪.৬। নুগেদ ১৪.১-১৪.৫ এয অগরাগক গৃীত কাম থাফরী অআএভআ রফবাগগক ফরত কযগত গফ। 

 



 

‘‘ভাদাযীপুয-অগগরঝযা ড়ক প্রস্থকযণ ও ঈন্নয়ন’’ ীল যক 

প্রকল্প ভল্যায়ন প্রভতলফদন  

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১।   প্রকলল্পয নাভ : ভাদাযীপুয-অগগরঝযা ড়ক প্রস্থকযণ ও ঈন্নয়ন 

২।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

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

৪।   প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয়  

(ভর  

ফাস্তফায়নকালরয 

%) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩১৪৬.১৪ 

(-) 

(-) ২৪৭৫.০০ 

(-) 

০১-১০-২০০৯ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১২ 

- ০১-১০-২০০৯ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৪ 

-২১.৩৩% ৭২.৭২% 

 

৫।  প্রভেণঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

 

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

SL. 

No.  

Items 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.   Stationary  L.S 2.00 - - - 

2.  Publication & Tendering L.S 2.50    

3.   Laboratory Testing   L.S 3.00 - - - 

4.  Survey, Design & Drawing L.S 1.00    

5.  Land Acquisition Hector  105.10 1.61 46.87 0.71 

6.  Widening of Road Embankment 

(Earthwork) 

L.Cu

m 

270.00 1.80 259.90 1.69 

7.  Flexible Pavement   Km - - - - 

8.  New Pavement  Km. 265.97 6.366 194.02 3.80 

9.  0.90m both side widening (Hard 

shoulder) 

Km. 680.84 31.53 595.44 21.534 

10.  Re-construction of Pavement (HBB 

portion) 

Km.  325.56 10.794 221.02 5.35 

11.  Surfacing (Main Pavement) Km. 513.44 29.24 482.55 25.505 

12.  Construction of RCC Bridge (1 Nos) M 250.00 25.00 250.00 25.00 



 

13.  Construction of RCC Box Culvert 

(13 Nos) 

M 327.30 43.64 201.78 24.00 

14.  Road marking-Thermoplastic  Sqm 5.40 636.67 1.36 160.34 

15.  R.C.C. Palisiding M 100.80 2520.00 99.35 2132.00 

16.  Toe wall m. 56.00 1400.00 45.12 798.00 

17.  Furnishing & Installation Mattress Sqm 14.50 2500.00 14.50 2500.00 

18.  Geo-Textile Filter  Sqm 2.93 2500.00 2.90 2500.00 

19.  Sing-Signal, Km Post, Guide post 

etc.  

L.S 20.00 - 10.19 - 

20.  Maintenance during construction    L.S  50.00 - 50.00 - 

21.  Physical Contigency (2%)  59.92 2% - - 

22.  Price Contigency (3%)  89.89 3% - - 

Total=  3146.14 - 2475.00 - 

 

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্র নং নাভ  দফী কাম থধযণ একারধক 

প্রকগেয দারয়ত্ব 

তারযখ 

সমাগদান ফদরী 

1.  Md. Abdul Kuddus-1  

Additional Chief Engineer, RHD, 

Gopalgonj Zone 

খন্ডকারীন োঁ ২১/০৭/২০০৯ ১৬/০২/২০১০ 

2.  Md. Abdur Rahman  

Additional Chief Engineer, RHD, 

Gopalgonj Zone 

খন্ডকারীন  োঁ ১৬/০২/২০১০ ১১/০৭/২০১০ 

3.  Md. Abdus Sabur 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Gopalgonj Zone 

খন্ডকারীন োঁ ১১/০৭/২০১০ ০৭/০৩/২০১১ 

4.  Md. Soharab Uddin Miah 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Gopalgonj Zone 

খন্ডকারীন োঁ ০৭/০৩/২০১১ ২৬/০৯/২০১১ 

5.  Md. Abdus Salam 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Gopalgonj Zone 

খন্ডকারীন োঁ ২৬/০৯/২০১১ ০৮/০২/২০১২ 

6.  Md. Abul Kashem Bhuyan  

Additional Chief Engineer, RHD, 

Gopalgonj Zone 

খন্ডকারীন োঁ ০৮/০২/২০১২ প্রকে ভাপ্ত 

ম থন্ত 

 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ৬ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ে ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয ছভয়াদ ১ 

ফছলযযও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয সেগত্র ২ ফছয ৩ ভা ছভয়ালদ ৩১৪৬.১৪ রক্ষ টাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন কযা লরও 

প্রকলল্পয প্রকৃত ব্যয় লয়লছ ২৪৭৫.০০ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৪ ফছয ৩ ভা। থ যাৎ ব্যয় বৃভি না ছলরও 

ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ৭২.৭২%। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয 

ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনটভযংকযলত ালযন না ভফধায় প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত লয়লছ। 

 



 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) 

প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ভর পূতয কাজ ০৬টি প্যালকলজয ভােলভ ২৯৯৩.৩৩ রক্ষ টাকায় 

ক্রলয়য ংস্থান ভছর। তলফ ফাস্তলফ HOPE এয নুগভাদন ব্যতীত ০৭টি প্যাগকগজয অতায় পূতথ কাজ ম্পাদন কযা 

গয়গছ। এছাড়া সপ্ররযত ররঅয এ প্রদি দযত্র ংক্রান্ত তথ্য ম থাগরাচনায় সদখা মায়, ভাদাযীপুয ড়ক রফবাগগয 

অতায় ২০০৯-১০ এফং ২০১২-১৩ থ থ ফছগয দুআফায ১টি রর গাড থায সতু  ১০ রকঃরভঃ  ড়গকয (১ভ গত ৪থ থ 

রকগরারভটায  ৮ভ গত ১৪তভ রকগরারভটায ম থন্ত সেরিফর সবগভন্ট  াড থগাল্ডায রনভ থাণ) কাজ প্রদান কযা গয়গছ। 

এ সেগত্র সপ্ররযত ররঅয এ সকান ব্যাখ্যা প্রদান কযা য়রন। দযে ংক্রান্ত তথ্য ভনম্নরু: 

 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয তাভযখ চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 Construction of Flexible Pavement 

with both side widening (Hard 

Shoulder) including Earth work at 

1
st
 km. (p) to 5

th
 k.m (p) and 8

th
  

km. (p) to 14
th

 km. (p) of 

Madaripur-Agailjhara Road under 

Madaripur Road Division during 

the year 2009-2010. 

৪৮৮.৯৬ ৩০/১১/২০০৯ ১৮/০২/২০১০ ১৭/০২/২০১১  

02 Construction of Flexible Pavement 

with both side widening (Hard 

Shoulder) including Earth work at 

link portion of (Ch. 0.000 to 

Ch.5.000) South Daser and 

Kathaltala Bazar from Ghoserhat 

starting from 14
th

 (p) km. of 

Madaripur-Agailjhara Road under 

Madaripur Road Division during 

the year 2009-2010. 

৩৮৯.৭২ ৩০/১১/২০০৯ ০২/০৩/২০১০ ০১/০৩/২০১১  

03 Construciton of 1 (one) Number 

25.47m span P.C Girder Bridge at 

14
th

 Km. (14/2 no Gap) & 10 nos 

R.C.C Box Culvert at different 

km. in/c. link portion of 

Madaripur-Agailjhara Road under 

Madaripur Road Division during 

the year 2009-2010. 

২৮৯.৫৫ ০২/০২/২০১০ ১৩/০৪/২০১০ ১২/০৪/২০১১  



 

04 Construction of Flexible pavement 

and  installation of road furniture 

at different location from (ch. 

19+100 to 31.700) of Madaripur-

Agailjhara Road under Barisal 

Road Division during the year 

2009-2010. 

৬১৭.৫০ ৩০/১১/২০০৯ ০২/০৩/২০১০ ০১/০৩/২০১১  

05 Repair work by providing Brick 

Chips & Seal Coat at 4
th

 km (p) to 

8
th

 km (p) & 18
th

 km (p) 

(Ch.3.+800to ch. 7+640 & Ch. 

15+448 to Ch. 17+198) of 

Madaripur-Agailjhara Road under 

Barisal Road Division during the 

year 2013-2014. 

৩৪.৪০ ৩০/০৫/২০১৪ ১৫/০৬/২০১৪ ২৯/০৬/২০১৪  

06 Construction of 1 No. P.C Girder 

Bridge at 14
th

 km & 3 Nos, RCC 

Box Culvert at different km of 

Madaripur-Agailjhara Road under 

Barisal Road Division during the 

year 2012-2013. 

৩৫৪.৯৫ ০১/০৯/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ২০/০৬/২০১৪  

07 Construction of Flexible Pavement 

with both side widening (Hard 

Shoulder) including earth work at 

1
st
 km. (p) to 4

th
 km (p) & 8

th
 km 

(-) to 14
th

 km (p) of Madaripur-

Agailjhara Road under Barisal 

Road Division during the year 

2012-2013. 

৫৬৬.০৮ ২৩/১০/২০১২ ২৬/১১/২০১২ ২৫/০৯/২০১৩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

৯।    ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৯-১০ ২০০.০০ ২০০.০০ - ৬.৩৫% ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ - ৬.৩৫% 

২০১০-১১ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ - ২০.৬৬% ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ - ২০.৬৬% 

২০১১-১২ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ৯.৫৩% ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ৯.৫৩% 

২০১২-১৩ ৫২৫.০০ ৫২৫.০০ - ১৬.৬৯% ৫২৫.০০ ৫২৫.০০ ৫২৫.০০ - ১৬.৬৯% 

২০১৩-১৪ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ২৫.৪৩% ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ২৫.৪৩% 

ছভাট = ২৪৭৫.০০ ২৪৭৫.০০   ২৪৭৫.০০ ২৪৭৫.০০ ২৪৭৫.০০   

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ:                                                                                                                                                              

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ ও ঈলেশ্য:  ভাদাযীপুয (ালটযপুয)-াথভযয়াযাড়-ছঘাললযাট-ডাায-অগগরঝযা (ছঘাললযাট-কাঁঠারতরা 

ফাজায বায়া দভক্ষণ ডাায ংলমাগ) ড়কটি (ছজড-৮৬০৩) একটি গুরুেপূণ য ছজরা ড়ক। ড়কটি ভাদাযীপুয ছজরা দয 

(আলটযপুর) ছথলক শুরু লয় অগগরঝযায় ভাপ্ত লয়লছ। ড়কটিয ছভাট বদঘ যয ৪৮.২০ ভকঃভভঃ। এয ভলে ১৬.৫০ ভকঃভভঃ ড়ক 

ঈন্নয়লনয কাজ “ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন (ফভযার ছজান)” ীল যক প্রকলল্প ন্তর্ভ যক্ত ভছর। ফভষ্ট ৩১.৭০ ভকঃভভঃ ড়ক ভফধ্বস্ত 

ফস্থায় থাকায় ংস্কায কযা তীফ প্রলয়াজন ভছর। ভাদাযীপুয ছজরা দয, কারভকনী ঈলজরা দয এফং অগগরঝযা 

ঈলজরায ৩(ভতন) টি ভফশ্বভফদ্যারয় কলরজ, ংখ্য স্কুর, কলরজ, ভাদ্রাা এআ ড়লকয ালশ্বয ফভস্থত। ড়কটি ঈন্নয়ন কযা 

লর াভভগ্রকবালফ এরাকায অথ থ-াভারজক ফস্থায উন্নয়ন কৃরল রবরিক রগেয প্রায ঘটগফ এফং স্বে ভগয় ণ্য 

রযফন মানফাগনয াগযটিং কষ্ট হ্রা াগফ রফধায় প্রকল্পটি গ্রণ কযা লয়ভছর।  

উগেশ্য: প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা ভাদাযীপুয সজরায াগথ ন্যান্য সজরায রনযরফরেন্ন যারয ড়ক সমাগাগমাগ স্থান এফং 

প্রকে এরাকায় উৎারদত কৃরলণ্য গজ ফাজাযজাতকযণ প্রকে এরাকায অথ থ-াভারজক ফস্থায উন্নয়ন।  

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন: ভর প্রকল্পটি ১০/১১/২০০৯ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় ৩১৪৬.১৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় লক্টাফয, 

২০০৯ লত জুন, ২০১২ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাভদত য়। যফতীলত অআএভআভড’য সুাভযক্রলভ প্রকল্পটিয ছভয়াদ 

দুআ দপায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত বৃভি কযা য়।    

১১.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভত: প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২৪৭৫.০০ রক্ষ টাকা 

মা নুলভাভদত ব্যয় ৩১৪৬.১৪ রক্ষ টাকায ৭৮.৬৫% এফং ফাস্তফ গ্রগভত ৭৯.৫০%।  

১২। প্রকল্প ভযদ যন: গত ১৪/১১/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ভাদাযীপুয 

ও ফভযার ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরীদ্বয় ঈভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

১২.১ ভাটিয কাজ: প্রকলল্পয নুলভাভদত ংস্থান নুমায়ী  ভাদাযীপুয ড়ক রফবাগগয অতায় ১৮.৯৩ ভক:ভভ: এফং ফভযার ড়ক 

ভফবালগয অওতায় ১২.৬০ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ড়লকয ঈচ্চতা ভযফতীত ছযলখ এফং ছলা ১:২ নুমায়ী ছক্রষ্ট প্রস্ততা ৫.৫ 

ভভটায লত ৭.৩০ ভভটালয ঈন্নীতকযলণয রলক্ষয ১.৮০ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ ২৭০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত 

ভভঅয নুমায়ী, ১.৬৯ রঃঘঃভভঃ ভভটায কাজ ফাফদ ২৫৯.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর ড়ক ফাঁলধয 

ছকাথাও ছলা ১:২ াওয়া মায়ভন। ফযং ংখ্য স্থালন   ভফার ভফার ছযআনকাট ও খাড়া ঢার ছদখা ছগলছ। ছকান ছকান স্থালন 

ড়ক ফাঁধ ছবলঙ্গ কযাম্বায ম যন্ত চলর এললছ ।  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-১  ২: েরতগ্রস্থ ড়ক ফাঁধ 

১২.১ ছেভিফর ছবলভন্ট:  নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ভাদাযীপুয ংল ৬.১৬৬ ভকলরাভভটায এফং ফভযার ংল ০.২০ 

ভকলরাভভটায ছভাট ৩.৭০ ভভটায প্রস্থতায ৬.৩৬৬ ভকলরাভভটায নতুন ড়ক ভনভ যাণ, ভাদাযীপুয ংল ১৮.৯৩৪ 

ভকলরাভভটায এফং ফভযার ংল ১২.৬০ ভকলরাভভটায ছভাট ৩.৭০ ভভটায প্রস্থতায ৩১.৫৩৪  ভকলরাভভটায ভফদ্যভান 

ছবলভলন্টয ঈবয় াল ০.৯০ ভভটায প্রস্থতায় াড য ছাল্ডায ভনভ যাণ, আলতাপূলফ য  এফং ৩.৭ ভভটায প্রস্থতায ২৯.২৩৯ ভক:ভভ: 

ভর ছবলভন্ট ালপযভং এয ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত ভভঅয নুমায়ী ৩.৮০ ভক:ভভ: নতুন ছবলভন্ট, ২১.৫৩৪ ভক:ভভ: াড য 

ছাল্ডায, ৫.৩৫ ভক:ভভ: ক্ষভতগ্রস্ত এআচভফভফ ছবলভন্ট পুনভন যভ যাণ এফং ২৫.৫০৫ ভক:ভভ: ালপযভং ভাপ্ত লয়লছ। ভযদ যনকালর 

ড়লকয ংখ্য স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা, ফড় ফড় টলার সৃভষ্ট, ালপয ঈলঠ মাওয়া, াগপথগ সক্রাগকাডাআর ক্রোক এফং 

অনরডউগরন সৃভষ্ট লয়লছ ছদখা মায়। ড়লকয ভাদাযীপুয ংল ছচআলনজ ভকঃভভঃ ১১+৬০০ ও ১৫+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় 

Base Type-2 ও Surfacing (Carpeting & Seal coat) এয thickness াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ১৪০ ভভ:ভভ: ও ৩০ ভভ:ভভ: 

(গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪৭ ভভ:ভভ:) এফং ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৩০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ১৫০ 

ভভ:ভভ: ও ৪৭ ভভ:ভভ:)। ড়ক ভনভ যাণ কালজ ছফআজ টাআ-২ ব্যফায কযা লরও নুগভারদত রডরর নুমায়ী সফআজ টাআ-১ 

ব্যফাগযয ংস্থান রছর। রযদ থনকাগর ড়গকয সকান সকান স্থাগন ৫০/৬০ রভটায জুগড় াগপথ উগঠ ড়ক ঢালু গয় কাদা ারন 

জগভ থাকগত সদখা সগগছ। পগর স্থানীয় সরাকজগনয চরাগপযায় দুগব থাগ সৃরষ্ট গয়গছ। ারফ থকবাগফ প্রকগেয অতায় তেন্ত 

রনম্নভাগনয সেরিফর সবগভগন্টয কাজ গয়গছ প্রতীয়ভান য়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র- ৩  ৪: রফধ্বস্ত সবগভন্ট 

 

 

 



 

১২.৩ ব্রীজ  কারবাট থ: নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ড়লকয ১৪তভ রকগরারভটাগয ২৫.০০ রভটায দদঘ থে  ১০.২৫ রভটায প্রস্থরফরষ্ট 

১টি অযরর ব্রীজ রনভ থাণ ফাফদ ২৫০.০০ রে টাকা এফং ড়গকয রফরবন্ন রকগরারভটাগয ১৩টি কারবাট থ (৪৩.৬৪ রভটায) রনভ থাণ 

ফাফদ ৩২৭.৩০ রে টাকায ংস্থান রছর। রযদ থনকাগর ড়লকয ১৪তভ রকগরারভটাগয ২৫ রভটায দদঘ থে  ১০.২৫ রভটায 

প্রস্থরফরষ্ট এক স্পোগনয ৫-গাড থায রফরষ্ট একটি অযরর ব্রীজ এফং ড়গকয ২/২=১.৫২রভঃ, ৩/১=১.৫২রভঃ, ৩/২=১.৫২রভঃ, 

৫/১=৫.০০রভঃ, ১১/১=১.৫২রভঃ, ১৩/১= ৬.০০রভঃ, ১৬/১=১.৫২রভঃ এফং ১৭/১=৬.০০ রকগরারভটাগয ফ থগভাট ৯টি কারবাট থ 

(২৪.৬০ রভটায) রনভ থাণ কযা গয়গছ সদখা মায়। রযদ থনকাগর ব্রীজ  কারবাট থগুগরা চর সদখা সগগছ। তগফ এগুগরাগত প্রচুয 

ারনকভ   দতরয গয়গছ সদখা মায়। মানফান চরাচগরয ভয় ব্রীগজয এিানন জগয়গন্ট প্রচুয ব্দ য়। এছাড়া কনরক্রগটয 

গাগয় রররথন, কাঠ  োরষ্টগকয ফস্তা সরগগ থাকগত সদখা সগগছ। 

 

১২.৪  যক্ষাপ্রদ কাজঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ড়ক ফাঁলধয ছডাফা, পুকুয ও খার ংরগ্ন বাঙ্গন প্রফণ ং লত ড়ক ফাঁধ যক্ষায 

রলক্ষয ১৯২৫ রভটায অযরর প্যারাাআরডং রনভ থাণ ফাফদ ৭৭.০০ রে টাকা এফং ১৪০০ রভটায সটা-য়ার রনভ থাণ ফাফদ ৫৬.০০ 

রে টাকাগয ংস্থান ভছর। ংগৃীত তথ্য নুমায়ী ৭৯৮.০ ভভটায ছটা-ওয়ার ভনভ যাণ ফাফদ ২৫.০০ রক্ষ টাকা এফং ১৫৩৭ ভভটায 

অযভভ ছেট প্যারাাআভডং ভনভ যাণ ফাফদ ৭৫.৫৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা লয়লছ জানা মায়। ভযদ যনকালর ভাদাযীপুয ড়ক 

ংল ড়ক ফালেঁয ভনলচ ছটা-ওয়ার এফং ঈবয় ড়ক ভফবাগ ংল ৩ ভভটায রম্বা ছালস্টয ঈয ১০০০ ভভ:ভভ: ×৬০০ 

রভ:রভ:×৭৫ রভ:রভ: রযভাগয অযরর সেট প্যারাাআরডং স্থান কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ভযদ যনকালর লনক স্থালন 

প্যারাাআভডংগুলরা ছবলঙ্গ ও ছলর ড়লত ছদখা ছগলছ।  

 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা ভাদাযীপুয সজরায াগথ 

ন্যান্য সজরায রনযরফরেন্ন যারয ড়ক সমাগাগমাগ 

স্থান এফং প্রকে এরাকায় উৎারদত কৃরলণ্য গজ 

ফাজাযজাতকযণ প্রকে এরাকায অথ থ-াভারজক 

ফস্থায উন্নয়ন। 

প্রকগেয অতায় ৩.৮০ ভক:ভভ: নতুন ছবলভন্ট, ২১.৫৩৪ ভক:ভভ: াড য 

ছাল্ডায, ৫.৩৫ ভক:ভভ: ক্ষভতগ্রস্ত এআচভফভফ ছবলভন্ট পুনভন যভ যাণ, ২৫.৫০৫ 

ভক:ভভ: ালপযভং , ২৫ রভটায দীঘ থ ১টি সতু  ৯টি কারবাট থ রনভ থাণ কযা 

গর ড়লকয ংখ্য স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা, ফড় ফড় টলার সৃভষ্ট, 

ালপয ঈলঠ মাওয়া, াগপথগ সক্রাগকাডাআর ক্রোক  অনরডউগরন সৃভষ্ট 

এফং ড়গকয সকান সকান স্থাগন ৫০/৬০ রভটায জুগড় াগপথ উগঠ ড়ক 

ঢালু য়ায় কাদা ারন জগভ জন দুগব থাগ সৃরষ্ট কগযগছ। পগর প্রকগেয 

কারঙ্খত উগেশ্য রজথত য়রন।  

 

১৪। ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ ড়লকয ংখ্য স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা, ফড় ফড় টলার সৃভষ্ট, ালপয ঈলঠ মাওয়া, 

াগপথগ সক্রাগকাডাআর ক্রোক  অনরডউগরন সৃভষ্ট এফং ড়গকয সকান সকান স্থাগন ৫০/৬০ রভটায জুগড় াগপথ উগঠ ড়ক 

ঢালু য়ায় কাদা ারন জগভ জন দুগব থাগ সৃরষ্ট কগযগছ। প্রকেটি জুন, ২০১৪ সত ভাপ্ত গর এত ে ভগয় Defect সৃরষ্ট 

য়ায কাযণ ভন্ত্রণারয় খরতগয় সদখগত াগয।   

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভয় ও ব্যয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্যা ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ। 

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit কযা 

য়ভন। ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 



 

১৮।  ভতাভত/সুাভযঃ 

১৮.১ প্রকলল্পয অওতায় ৭৯.৫০% ফাস্তফ কাজ ম্পাভদত লরও নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ছরলগলছ ২ ফছয 

৬ ভা (৭২.৭২%)। ভডভভ’য রক্ষযভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনটি লয়লছ। 

এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন 

ভাভপ্তয রলক্ষয এভডভলত প্রলয়াজনীয় থ য ফযালেয ভফলয়টি ভনভিত কযলফ (নু: ৪); 

১৮.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৬ (ছয়) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত 

প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায 

াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলেয ালথ ভফলফচনা কলয  বরফষ্যগত গৃীতব্য 

প্রকগে প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভগয়য জন্য একজন ব্যরক্তগক পূণ থকারীন প্রকে রযচারক রগগফ রনগয়াগগয  প্রলয়াজনীয় 

ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলফ (নু:৭); 

১৮.৩ HOPE–এয নুগভাদন ব্যতীত রডরর’য নুগভাদরত প্যাগকজ/রট রযফতথন এফং ১টি রর গাড থায সতু  ১০ রকঃরভঃ 

ড়গকয কাম থাগদ ২০০৯-১০  ২০১২-১৩ থ থ ফছগয দুআফায প্রদাগনয রফলয়টি ভন্ত্রণারয় খরতগয় সদখগফ (নু: ৮.২); 

১৮.৪ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন খাড়া ঢার ও ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিত পূফ যক দ্রুত 

ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৫ ড়লকয ংখ্য স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা, ফড় ফড় টলার সৃভষ্ট, ালপয ঈলঠ মাওয়া, াগপথগ সক্রাগকাডাআর ক্রোক  

অনরডউগরন সৃভষ্ট এফং সকান সকান স্থাসন ৫০/৬০ রভটায জুগড় াগপথ উগঠ ড়ক ঢালু য়ায় কাদা ারন জগভ জন 

দুগব থাগ সৃরষ্ট কগযগছ। প্রকেটি জুন, ২০১৪ সত ভাপ্ত গর এত ে ভগয় Defect সৃরষ্ট য়ায কাযণ ভন্ত্রণারয় খরতগয় 

সদখগত াগয (নু: ১২.২); 

১৮.৬ ভনভভ যত েীজ ও ফি কারবাট যগুলরালত সৃষ্ট াভনকভ ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৭ সম কর স্থাগন প্যারাাআরডং সগর/সবগঙ্গ গড়গছ তা ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১২.৪); 

১৮.৮  ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit ম্পাদন কযগত গফ এফং সকান অরি উত্থারত গর তা দ্রুত রনষ্পরি কযগত 

গফ (নু: ১৭); এফং 

১৮.৯ নুলচ্ছদ ১৮.১ লত ১৮.৮ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ।  

     

 

 

 

  

 



 

‘‘াঁচ্চয-ভফচয-ভাদাযীপুয ড়ক প্রস্থকযণ ও ঈন্নয়ন’’  ীল থক  

প্রকে ভল্যায়ন প্ররতগফদন  

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১।    প্রকলল্পয নাভ : াঁচ্চয-ভফচয-ভাদাযীপুয ড়ক প্রস্থকযণ ও ঈন্নয়ন 

২।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

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

৪।   প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :   

                                                                                                                 

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয়  

(ভর ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৩৩৪.২৩ 

(-) 

(-) ২২১৩.০০ 

(-) 

০১-০১-২০১০ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১২ 

- ০১-০১-২০১০ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৪ 

-৩৩.৬২% ১৩৩.৩৩% 

 

৫।  প্রভেণঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

SL. 

No.  

Items 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 

23.   Stationary & Advertising  L.S 1.00    

24.  Publication & Tendering L.S 1.50    

25.   Laboratory Testing   L.S 2.50    

26.  Land Acquisition  Hector 20.00 0.40   

27.  i) Widening of Road Embankment 

(Earthwork)  

L.Cum 532.50 3.55 433.70 3.27 

28.  j) Flexible Pavement        

29.  New Flexible Pavement   Km 19.73 0.25   

30.  Both side widening  Km 381.66 14.702 305.17 13.63 

31.  Surfacing Existing Pavement  Km 148.36 18.592 148.36 18.59 

32.  Surfacing/Carpeting (New Pavement) Km 6.84 0.25   

33.  Surfacing/Carpeting (Widening Portion) Km 197.42 14.70 197.42 14.70 



 

34.  Construction of RCC Bridge Superstructure  M 480.00 60.00 336.14 44.02 

35.  Construction of RCC Box Culvert  M 684.04 97.72 307.90 47.00 

36.  Protective Work       

37.  RCC Palisiding  M 200.00 5000.00 86.82 3428.00 

38.  Toe Wall M 80.00 2000.00 26.37 799.00 

39.  Furnishing & Installation Brick Mattress  Sqm 46.40 8000.00 16.79 2758.32 

40.  Geo Textile Filter  Sqm 9.36 8000.00 3.36 2758.32 

41.  Sing-Signal, Km Post Guide post, Road 

Marking, CC block, Reflecting                        

Road Studs etc.  

L.S 20.00 - 6.82 560.00 

42.  Physical Contigency (2%)  63.51    

43.  Price Contigency (3%)  95.26    

Total =  3334.23  2213.00  

  

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্র 

নং 

নাভ  দফী কাম থধযণ একারধক প্রকগেয 

দারয়ত্ব 

তারযখ 

সমাগদান ফদরী 

1.  Md. Abdul Kuddus-1  

Additional Chief Engineer, RHD, 

Gopalgonj Zone 

খন্ডকারীন োঁ ২১/০৭/২০০৯ ১৬/০২/২০১০ 

2.  Md. Abdur Rahman  

Additional Chief Engineer, RHD, 

Gopalgonj Zone 

খন্ডকারীন োঁ ১৬/০২/২০১০ ১১/০৭/২০১০ 

3.  Md. Abdus Sabur  

Additional Chief Engineer, RHD, 

Gopalgonj Zone 

খন্ডকারীন োঁ ১১/০৭/২০১০ ০৭/০৩/২০১১ 

4.  Md. Soharab Uddin Miah 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Gopalgonj Zone 

খন্ডকারীন োঁ ০৭/০৩/২০১১ ২৬/০৯/২০১১ 

5.  Md. Abdus Salam 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Gopalgonj Zone 

খন্ডকারীন োঁ ২৬/০৯/২০১১ ০৮/০২/২০১২ 

6.  Md. Abul Kashem Bhuyan  

Additional Chief Engineer, RHD, 

Gopalgonj Zone 

খন্ডকারীন োঁ ০৮/০২/২০১২ 

  

প্রকে ভাপ্ত ম থন্ত 

 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ৬ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ে ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয 

ছভয়াদ ১ ফছলযযও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয  সেগত্র ১ ফছয ৬ ভা ছভয়ালদ ৩৩৩৪.২৩ রক্ষ টাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন 

কযা লরও প্রকলল্পয প্রকৃত ব্যয় লয়লছ ২২১৩.০০ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৩ ফছয ৬ ভা। থ যাৎ ব্যয় বৃভি না ছলরও 

ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ১৩৩.৩৩%। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয 

ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ প্রকলল্পয কালজ মথামথবালফ ভলনাভনলফ কযলত ালযন না ভফধায় প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত লয়লছ। 

 



 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) 

প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ভর পূতয কাজ ০৭ টি প্যালকলজয ভােলভ 3175.47 রক্ষ টাকায় ক্রলয়য ংস্থান 

ভছর। স নুমায়ী ০৭টি প্যাগকগজয অতায় পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গয়গছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ভনম্নরু: 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয তাভযখ চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 Widening By Flexible Pavement at 

18
th

 Km (p) to 24
th

 Km (p) including 

250.00 m new flexible pavement 

construction (at 16
th

 km (p) with 

necessary earth work & protective 

work.  

৪৯৮.৪৩ ৩৪২.৯৫ ০২/০২/২০১০ ২৬৮০৫/২০১০ ১৯/০৪/২০১১ 

02 Widening By flexible Pavement at 24
th

 

km (p) to 33th km (p) of Panchar-

Shibchar-Madaripur Road (Z-8011)  

৫৩৩.৩৫ ৩৬২.২০ ০২/০২/২০১০ ২৬/০৫/২০১০ ১৯/০৪/২০১১ 

03 Construction of 23 nos RCC box 

Culvert at different km of Panchar-

Shibchar-Madaripur Road (Z-8011) 

৬৭৬.১১ ৫১৮.৬৪ ০২/০২/২০১০ ২৬/০৫/২০১০ ১৯/০৪/২০১১ 

04 Surfacing work at 0.00 km to 18
th

 km 

(p) & 33
rd

 km (p) to 35
th
 (p) of  

Panchar-Shibchar-Madaripur Road (Z-

8011) 

১৫৩.২৮ ১৬০.৭২ ১৯/০৬/২০১১ ০৫/০৯/২০১১ ০৪/০১/২০১২ 

05 Earth work & necessary protective 

work by RCC Plate Palisading and toe 

wall at 1
st
 km to 18

th
 km (p) & 33th 

km (p) to 35 km (p) of  Panchar-

Shibchar-Madaripur Road (Z-8011) 

৩১৪.৪৫ ২১৯.১০ ০১/০৮/২০১০ ০৪/১১/২০১০ ০৩/০৭/২০১১ 

06 Construction of 69.155m  long PC 

Girder Bridge at 8
th

 Km (Gap No 8/1) 

of Panchar-Shibchar-Madaripur Road 

(Z-8011) 

৪৬১.৫৬ ৪৮৩.২৮ ২৫/০৫/২০১১ ২০/১০/২০১১ ১৯/১০/২০১২ 

07 Construction of 2 nos PC Girder 

Bridge 44.02m long at 13
th

 km. & 

34.88 m long at 13
th

 of Panchar-

Shibchar-Madaripur Road (Z-8011) 

৬০২.৩৭ ৬৫৮.০৪ ২৫/০৫/২০১১ ২০/১০/২০১০ ১৯/১০/২০১৩ 

 



 

৯।  ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা ফভৄভক্ত ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৯-১০ ২০০.০০ ২০০.০০ - ৬.০০% ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ - ৬.০০% 

২০১০-১১ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ - ১০.৪৯% ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ - ১০.৪৯% 

২০১১-১২ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১৫.০০% ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১৫.০০% 

২০১২-১৩ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১৫.০০% ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১৫.০০% 

২০১৩-১৪ ৬৬৩.০০ ৬৬৩.০০ - ১৯.৮৮% ৬৬৩.০০ ৬৬৩.০০ ৬৬৩.০০ - ১৯.৮৮% 

ছভাট = ২২১৩.০০ ২২১৩.০০    ২২১৩.০০ ২২১৩.০০   

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ:                                                                                                                                                              

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ ও ঈলেশ্য: াঁচ্চয-ভফচয-ভাদাযীপুয (ছজড ৮০১১) ড়কটি একটি গুরুেপূণ য ছজরা ড়ক। ড়কটিয ছভাট বদঘ যয 

৩৪.১৪ ভকঃভভঃ। ড়কটি ভাদাযীপুয ছজরায ালথ ভফচয ঈলজরালক ংযুক্ত কলয ঢাকা-ভাওয়া-বাঙ্গা জাতীয় ভাড়লক 

(এন-৮) ভভভরত লয়লছ। ড়কটি ভাদাযীপুয ছজরা দয ছথলক ভফচয ঈলজরালত মাতায়ালতয ংভক্ষপ্ততভ থ। এছাড়া ড়কটি 

ভাদাযীপুয, ফভযার ও টুয়াখারীলক স্বল্প দূযলে ঢাকায ালথ ংযুক্ত কলযলছ। বৃিয ফভযার এফং ভাদাযীপুয ছজরায জনগণ এ 

ড়ক ব্যফায কলয ঢাকা ও চট্টগ্রাভ মাতায়াত কলয ভফধায় প্রভতভদন ংখ্য মানফান ড়ক ভদলয় চরাচর কলয। ভফলফচয ড়কটি 

“বৃিয পভযদপুলযয ৫টি ড়ক ঈন্নয়ন” ীল যক প্রকলল্পয একটি ঈ-প্রকল্প ভললফ ন্তর্ভ যক্ত ভছর। প্রকলল্পয অওতায় ড়কটিয 

১৭.৫০ ভকঃভভঃ ৫.৫০ ভভঃ প্রস্থতায় ঈন্নয়ন কযা য়। প্রকল্পটি জুন/ ২০০৮ এ ফন্ধ কলয ছদয়া য় এফং ড়লকয ১৬.৬৪ ভকঃভভঃ 

কাজ ভাপ্ত ছথলক মায়। ফতযভালন ড়কটিয ছচআলনজ ০+০০০ ছথলক ১৭+৭৭৫ ম যন্ত প্রস্থতা ৫.৫০ ভভঃ এফং ছচআলনজ 

১৭+৭৭৫ ছথলক ৩২+৬৪০ ম যন্ত প্রস্থতা ৩.৭০ ভভঃ। ড়কটিয ছচআলনজ ১৭+৭৭৫ ছথলক ৩২+৬৪০ ম যন্ত ছবলভন্ট বাযী 

মানফান চরাচলরয ঈলমাগী নয়। পলর প্রস্তাভফত প্রকলল্পয অওতায় ড়কটি ভডজাআন টাআ-৪ নুমায়ী ঈন্নয়লনয রলক্ষয ছভাট 

৩৬.৯১৫৫ ছকাটি টাকা ব্যলয় য প্রস্তাভফত ভডভভ’য ঈয গত ২৫/১০/২০০০৯ তাভযখ ভআভ বা নুভিত য়। ঈক্ত বায  

ভিান্ত ছভাতালফক গত ২৬/১০/২০০৯ তাভযখ ভযকল্পনা কভভলনয যুগ্ম-প্রধালনয ছনর্তলে ভফলফচয প্রকল্পটিয ব্যয় ম যালরাচনা জন্য 

একটি বা নুভিত য়। ঈক্ত বায সুাভয নুমায়ী ছভাট ৩৩.৩৪২৩ ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় ভফলফচয প্রকল্পটিয ভডভভ 

পুনগ যঠনপূফ যক নুলভাদলনয জন্য গত ২২.১২.২০০৯ তাভযলখ পুনযায় ভযকল্পনা কভভলন দাভখর কযা লর ২১/০১/২০১০ তাভযলখ 

নুভিত একলনক বফঠলক নুলভাভদত য়।  

 

উগেশ্য: প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা ভাদাযীপুয  ঢাকায ভগে যারয এফং রনযরফরেন্ন ড়ক সমাগাগমাগ ব্যফস্থা স্থান।  

 



 

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন: ভর প্রকল্পটি ২১/০১/২০১০ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় ৩৩৩৪.২৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জানুয়াভয, 

২০১০ লত জুন, ২০১২ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাভদত য়। যফতীলত অআএভআভড’য সুাভযক্রলভ প্রকল্পটিয ছভয়াদ 

দুআ দপায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত বৃভি কযা য়।    

১১.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভত: প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২২১৩.০০ রক্ষ টাকা 

মা নুলভাভদত ব্যয় ৩৩৩৪.২৩ রক্ষ টাকায ৬৬.৩৮% এফং ফাস্তফ গ্রগভত ৬৬.৩৮%।  

১২। প্রকল্প ভযদ যন: গত ১৪/১১/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ভাদাযীপুয 

ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী ঈভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

১২.১ ভাটিয কাজ:  প্রকলল্পয নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ঈচ্চতা ভযফতীত এফং ছলা ১:২ ফজায় ছযলখ ৩৩.৫৪ ভক:ভভ: 

এভব্যাংকলভলন্টয ছক্রষ্ট প্রস্থতা ফ যভনম্ন ৬.১০ ভভটায এফং লফ যাচ্চ ৭ ভভটায লত ১০ ভভটালয ঈন্নীতকযলণয রলক্ষয ৩.৫৫ 

র:ঘ:ভভ: ভাটিয কাজ ফাফদ ৫৩২.৫০ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত ভভঅয এয তথ্য নুমায়ী ৩.২৭ র:ঘ:ভভ: ভাটি ফাফদ 

৪৩৩.৭০ রক্ষ টাকা ব্যয় কলয এভব্যাংকলভন্ট ঈন্নয়ন ম্পন্ন কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর লনক স্থালন ছক্রস্ট প্রস্থতা ১০ ভভটায 

এফং ছকাথাও ছলা  ১:২ াওয়া মায়ভন। ফযং ংখ্য স্থালন ছযআনকাট ও ভাটি েয় গয় ঢার খাড়া লয় ছমলত ছদখা ছগলছ।  

১২.২ ছেভিফর ছবলভন্ট:  নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ৫.৫০ ভভটায প্রস্থতায ০.২৫ ভকলরাভভটায নতুন ছবলভন্ট ভনভ যাণ ও 

ালপযভং (৪০ ভভভরভভটায কাল যটিং ও ১২ ভভভরভভটায ীরলকাট), ভফদ্যভান ৩.৭০ ভভটায প্রস্থতায ১৪.৭০ ভকলরাভভটায 

ছবলভলন্টয ঈবয় াল ০.৯০ ভভটায প্রস্থতায় ছবলভন্ট ফভধ যতকযণ ও ালপযভং (৪০ ভভভরভভটায কাল যটিং ও ১২ ভভভরভভটায 

ীরলকাট) এফং আলতাপূলফ য ভনভভ যত ৫.৫ ভভটায প্রস্থতায ১৮.৫৯২ ভকলরাভভটায ভর ছবলভন্ট ১৫ ভভভরভভটায ীরলকাট দ্বাযা 

ালপযভং এয ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত ভভঅয নুমায়ী ১৩.৬৩ ভক:ভভ: ছবলভন্ট ঈবয় াল ফভধ যতকযণপূফ যক ৪০ ভভভরভভটায 

কাল যটিং ও ১২ ভভভরভভটায ীরলকাট দ্বাযা ালপযভং এফং ১৮.৫৯ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ছবলভন্ট ছকফর ১৫ ভভভরভভটায ীর ছকাট 

দ্বাযা ালপযভং কযা লয়লছ। তলফ প্রকলল্পয অওতায় নতুন ছবলভন্ট ভনভ যাণ ও ালপযভং এয কাজ কযা য়ভন। ভযদ যনকালর 

ড়লকয ংখ্য স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা, ফড় ফড় টলার সৃভষ্ট, ালপয ঈলঠ মাওয়া, াগপথগ ক্রোক এফং অনরডউগরন সৃভষ্ট 

লয়লছ ছদখা মায়। এভতাস্থায়, ১৮.৫৯ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ছবলভন্ট ছকফর ১৫ ভভভরভভটায ীরলকাট দ্বাযা ালপযভং কলয ড়ক 

ঈন্নয়ন প্রস্তালফয মথাথ যতা মাচাআ কযা ছমলত ালয। ড়লকয ছচআলনজ ভকঃভভঃ ১০+৫০০ ও ২৮+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় Base 

Type-1 ও Surfacing (Carpeting & Seal coat) এয thickness াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ১৮৫ ভভ:ভভ: ও ৩৫ ভভ:ভভ: 

(গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ২০০ ভভ:ভভ: ও ৫৫ ভভ:ভভ:) এফং ২০০ ভভ:ভভ: ও ৪০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ২০০ 

ভভ:ভভ: ও ৫২ ভভ:ভভ:)। এছাড়া াথয : ফালুয নুাত াওয়া ছগলছ ৪০: ৬০ (গ্রণলমাগ্য ৬৫:৩৫)। ারফ থকবাগফ প্রকগেয 

অতায় তেন্ত রনম্নভাগনয সেরিফর সবগভন্ট  াগপথরং কাজ গয়গছ প্রতীয়ভান য়।                                                                           

 

 

 

 

 

 

রচত্র-১  ২: েরতগ্রস্থ  রফধ্বস্ত সবগভন্ট 

[১২.৩  ব্রীজ  কারবাট থ: নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ড়লকয ৮ভ রকগরারভটাগয ৬৮.৮৩ রভটায দদঘ থে  ১০.২৫ রভটায প্রস্থরফরষ্ট ১টি 

অযরর ব্রীগজয সুায স্ট্রাকচায রনভ থাণ ফাফদ ৩৪৪.১৮ রে টাকা, ড়গকয ৭ভ ও ১৩তভ রকগরারভটাগয ৩০.০০ রভটায দদঘ থে  

১০.২৫ রভটায প্রস্থরফরষ্ট ২টি অযরর ব্রীজ রনভ থাণ ফাফদ ৪৮০.০০ রে টাকা  এফং ড়গকয রফরবন্ন রকগরারভটাগয ২৪টি 

কারবাট থ (৯৭.৭২ রভটায) রনভ থাণ ফাফদ ৬৮৪.০৪ রে টাকায ংস্থান রছর। রযদ থনকাগর ড়লকয ৮ভ রকগরারভটাগয ৬৮.৮৩ 

রভটায দদঘ থে  ১০.২৫ রভটায প্রস্থরফরষ্ট রতন স্পোগনয ৫-গাড থায রফরষ্ট একটি অযরর ব্রীগজয সুায স্ট্রাকচায, ৭ভ  ১৩তভ 

রকগরারভটাগয মথাক্রগভ ২২.০০ রভটায  ২২.০২ রভটায দদঘ থে  ১০.২৫ রভটায প্রস্থ রফরষ্ট ১-স্পোগনয ৫-গাড থায রফরষ্ট ২টি 

অযরর ব্রীজ রনভ থাণ কযা গয়গছ সদখা মায়। এছাড়া ড়গকয ৩/১=৬.০০রভঃ, ৬/১=৬.০০রভঃ, ৯/১=৬.০০রভঃ, ১১/১=১.৫২ 



 

রভঃ, ১১/২=১.৫২ রভঃ, ১২/১=১.৫২রভঃ, ১২/২=১.৫২রভঃ, ১৪/২= ৬.০০রভঃ, ১৬/১=১.৫২রভঃ, ২০/২=১.৫২রভঃ,  

২৩/১=১.৫২রভঃ, ২৩/২=১.৫২রভঃ, ২৭/২=১.৫২রভঃ, ২৮/২=৬.০০ রভঃ, ২৯/১=১.৫২রভঃ, ৩০/১=১.৫২রভঃ, এফং 

৩২/১=১.৫২রভঃ রকগরারভটাগয ফ থগভাট ১৮টি কারবাট থ (৪৭.০০ রভটায) রনভ থাণ কযা গয়গছ সদখা মায়। রযদ থনকাগর ব্রীজ  

কারবাট থগুগরা চর সদখা সগগছ। তগফ এগুগরাগত প্রচুয ারনকভ গয়গছ সদখা মায়। মানফান চরাচগরয ভয় ব্রীগজয এিানন 

জগয়গন্ট প্রচুয ব্দ য়। এছাড়া কনরক্রগটয গাগয় রররথন, কাঠ  োরষ্টগকয ফস্তা সরগগ থাকগত সদখা সগগছ। 

 

১২.4  যক্ষাপ্রদ কাজঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ড়ক ফাঁলধয ছডাফা, পুকুয ও খার ংরগ্ন বাঙ্গন প্রফণ ং লত ড়ক ফাঁধ যক্ষায 

রলক্ষয ৫০০০.০০ রভটায অযরর প্যারাাআরডং রনভ থাণ ফাফদ ২০০.০০ রে টাকা এফং ২০০০.০০ রভটায সটা-য়ার রনভ থাণ 

ফাফদ ৮০.০০ রে টাকাগয ংস্থান ভছর। ংগৃীত তথ্য নুমায়ী ৭৯৯.০০ ভভটায ছটা-ওয়ার ভনভ যাণ ফাফদ ২৬.৩৭ রক্ষ টাকা 

এফং ৩৪২৮.০০ ভভটায অযভভ ছেট প্যারাাআভডং ভনভ যাণ ফাফদ ৮৬.৮২ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা লয়লছ জানা মায়। 

ভযদ যনকালর ড়ক ফালেঁয ভনলচ ছটা-ওয়ার এফং ফাঁলধয পুকুয, ছডাফা ও খার ংরগ্ন বাঙ্গন প্রফণ ংল ৩ ভভটায রম্বা 

ছালস্টয ঈয ১০০০ ভভ:ভভ: ×৬০০ রভ:রভ:×৭৫ রভ:রভ: রযভাগয অযরর সেট প্যারাাআরডং স্থান কযা লয়লছ ছদখা 

মায়। তলফ ভযদ যনকালর লনক স্থালন প্যারাাআভডংগুলরা ছবলঙ্গ ও ছলর ড়লত ছদখা ছগলছ।  

 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা 

ভাদাযীপুয  ঢাকায ভগে যারয 

 রনযরফরেন্ন ড়ক সমাগাগমাগ 

ব্যফস্থা স্থান।  

 

প্রকগেয অতায় ১৩.৬৩ ভক:ভভ: ছবলভন্ট ঈবয় াল ফভধ যতকযণপূফ যক ালপযভং, 

১৮.৫৯ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ছবলভন্ট ১৫ ভভভরভভটায ীর ছকাট দ্বাযা ালপযভং, 

৬৮.৮৩ রভটায দীঘ থ ১টি অযরর সতুয সুায স্ট্রাকচায রনভ থাণ, ২ টি অযরর সতু  

(৪৪.০২ রভটায) এফং ১৮টি কারবাট থ রনভ থাণ কযায় যারয ড়ক সমাগাগমাগ স্থারত 

গয়গছ। তগফ উন্নয়নকৃত ড়গকয ংখ্য স্থালন ছবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা, ালপয 

ঈলঠ মাওয়া, ফড় ফড় টলার সৃভষ্ট, াগপথগ  ক্রোক  অনরডউগরন সৃভষ্ট ওয়ায়  

জন দুগব থাগ হ্রা ায়রন। পগর প্রকগেয কারঙ্খত উগেশ্য রজথত য়রন।  

 

১৪। ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ উন্নয়নকৃত ড়গকয ংখ্য স্থালন ছবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা, ালপয ঈলঠ মাওয়া, 

ফড় ফড় টলার সৃভষ্ট, াগপথগ  ক্রোক  অনরডউগরন সৃভষ্ট ওয়ায় জন দুগব থাগ হ্রা ায়রন। প্রকেটি জুন, ২০১৪ সত ভাপ্ত 

গর এত ে ভগয় Defect সৃরষ্ট য়ায কাযণ ভন্ত্রণারয় খরতগয় সদখগত াগয।   

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভয় ও ব্যয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্যা ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ। 

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit কযা 

য়ভন। ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

 

 

 

 

 

 



 

১৮।  ভতাভত/সুাভযঃ 

১৮.১ প্রকলল্পয অওতায় ৬৬.৩৮% ফাস্তফ কাজ ম্পাভদত লরও নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ছরলগলছ ২ ফছয 

(১৩৩.৩৩%)। ভডভভ’য রক্ষযভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনটি লয়লছ। এভটিভফএপ 

ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত চরভান ও গৃীতব্য প্রকল্প নুলভাভদত ছভয়ালদ ভাভপ্তয 

রলক্ষয এভডভলত প্রলয়াজনীয় থ য ফযালেয ভফলয়টি ভনভিত কযলফ (নু: ৪); 

১৮.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৬ (ছয়) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত 

প্রকল্প ভযচারকগণ ভনভ যাণ কালজয মথামথ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত 

ওয়ায াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলেয ালথ ভফলফচনা কলয  বরফষ্যগত 

গৃীতব্য প্রকগে প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ম্পূণ থ ভগয়য জন্য এক ব্যরক্তগক পূণ থকারীন প্রকে রযচারক রগগফ রনগয়াগগয  

প্রলয়াজনীয় ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলফ (নু: ৭); 

১৮.৩ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন খাড়া ঢার ও ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিত পূফ যক দ্রুত 

ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৪ ড়লকয ংখ্য স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা, ফড় ফড় টলার সৃভষ্ট, ালপয ঈলঠ মাওয়া, াগপথগ সক্রাগকাডাআর ক্রোক  

অনরডউগরন সৃভষ্ট ওয়ায় জন দুগব থাগ সৃরষ্ট গয়গছ। প্রকেটি জুন, ২০১৪ সত ভাপ্ত গর এত ে ভগয় Defect সৃরষ্ট 

য়ায কাযণ ভন্ত্রণারয় খরতগয় সদখগত াগয এফং চরভান  গৃীতব্য প্রকগেয সেগত্র  প্রগয়াজনীয় প্ররতগযাধভরক 

ব্যফস্থা গ্রণ কযগত াগয। এছাড়া ১৮.৫৯ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ছবলভন্ট ছকফর ১৫ ভভভরভভটায ীরলকাট দ্বাযা ালপযভং 

কলয ড়ক ঈন্নয়ন প্রস্তালফয মথাথ যতাও মাচাআ কযা ছমলত ালয  (নু: ১২.২); 

১৮.৫ ভনভভ যত েীজ ও ফি কারবাট যগুলরালত সৃষ্ট াভনকভ ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১২.৩); 

১৮.৬ সম কর স্থাগন প্যারাাআরডং সগর/সবগঙ্গ গড়গছ তা ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১২.৪); 

১৮.৭  ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit ম্পাদন কযগত গফ এফং সকান অরি উত্থারত গর তা দ্রুত রনষ্পরি কযগত 

গফ (নু: ১৭); এফং 

১৮.৮ নুলচ্ছদ ১৮.১ লত ১৮.৭ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ।  

     

 

 



 

“নফীনগয-ভডআভলজড-চন্দ্রা-ভাড়কলক ৪ ছরলন ঈন্নীতকযণ” ীল যক  

প্রকল্প ভল্যায়ন প্রভতলফদন  

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

 

১।   প্রকলল্পয নাভ : নফীনগয-ভডআভলজড-চন্দ্রা-ভাড়কলক ৪ ছরলন ঈন্নীতকযণ  

২।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

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

৪।   প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় (ভর  

ফাস্তফায়নকালরয %) ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৫৬০.৬৮ 

(-) 

১৩০৮৪.৫৯ 

 (-) 

১৩০৭৭.৬৮ 

(-) 

জুরাআ, ২০১০ 

ছথলক  

জুন, ২০১১ 

জুরাআ, ২০১০ 

ছথলক  

জুন, ২০১৩ 

জুরাআ, ২০১০ 

ছথলক 

জুন, ২০১৪ 

৩৬.৮৫% ৩ ফছয ( ৩০০%) 

 

৫।  প্রভক্ষণঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

Sl 

No.  

Items 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 

 Revenue       

1 Publication & Tendering  Ls  5.00    

 Capital       

 a) Clearing & Grubbing  L.Sqm 10.16 1.20 10.16 1.20 

 k) b)   Widening of Road Embankment  L.Cum  855.61 4.50 855.61 4.50 

 c)   Sand backfill to swamp  L.cum  337.41 0.95 337.41 0.95 

02. Flexible pavement       

 a) Widening of pavement  km 4282.11 14.10 4282.11 14.10 

 b)  Strengthening of existing pavement 

(Profile correction)  

km 766.94 14.10 766.94 14.10 

 c)     Surfacing of Existing pavement km 1304.59 16.00 1304.59 16.00 



 

Sl 

No.  

Items 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 

(DBS wearing course)  

03.  Construction of Road Median :  km 126.13 3.00 126.13 3.00 

 a) New Gersy Barrier (Bazar & Bus 

Stands portion)  

km 296.37 14.00 296.37 14.00 

 b) Road Median (Main pavement)  km 75.66 3.00 75.66 3.00 

 c) Road Median for NMV  km 1023.90 10.00 1023.90 10.00 

04. Construction of Service Lane (NMV) km 62.29 1.00 62.29 1.00 

05.  Construction of Footpath  km 1014.75 9.00 1014.75 9.00 

06.  Construction of Side Drain  km 38.40 3.00 38.40 3.00 

07.  Construction of Saucer Drain  km 701.05 74.58 701.05 74.58 

08.  Construction of RCC (PC Girder) Bridge 

(2 nos)  

m 490.72 91.50 490.72 91.50 

09.  Construction of RCC Box (Culvert 

(25nos )  

m 506.90 2.00 506.90 2.00 

10.  Intersection Development  nos 477.00 3.00 477.00 3.00 

11.  Foot over Bridge  nos 128.44 8.00 128.44 8.00 

12.  Construction of Bus-bay  nos 102.16 16.00 100.25 16.00 

13.  Reflector, Road marking, sign, signal, 

KM post.  

Km  100.00  100.00  

14. Maintenance During Construction  LS     

 Capital Block allocation & 

Miscellaneous expenditure  

     

15. Utility & Structure Shifting  LS  380.00  380.00  

  Total =  13084.59  13077.68  

 

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ প্রকল্পটি ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয ভাঠ ম যালয়য ভনজস্ব জনফর দ্বাযা ফাস্তফাভয়ত লয়লছ।  

প্রকে রযচারক ংক্রান্ত তথ্য রনম্নরূঃ 

ক্র নং নাভ  দফী কাম থধযণ একারধক 

প্রকগেয দারয়ত্ব 

তারযখ 

সমাগদান ফদরী 

1.  Md. Habibul Hoque  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

না োঁ ২৬/০২/২০১৩ ০৯/০৭/২০১৪ 

2.  Md. Mafizul Islam  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

না োঁ ১২/০১/২০০১২ ৩১/০১/২০১৩ 

3.  Md. Abdul Quddus 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

না োঁ ০২/০২/২০১১ ২১০/০১/২০১২ 

4.  Shabuddin  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

না োঁ ০৯/০২/২০১০ ০২/০২/২০১১ 

 



 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ৪ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ে ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয 

ছভয়াদ ১ ফছলযযও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয সেগত্র ১ ফছয ছভয়ালদ ৯৫৬০.৬৮  রক্ষ টাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন 

কযা লরও প্রকলল্পয প্রকৃত ব্যয় লয়লছ ১৩০৭৭.৬ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৪ ফছয। থ যাৎ ব্যয় বৃভি ছলয়লছ 

৩৬.৮৫% এফং ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ৩০০%। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প 

ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ প্রকলল্পয কালজ মথামথবালফ ভলনাভনলফ কযলত ালযন না ভফধায় প্রকলল্পয 

ফাস্তফায়ন ভফভিত লয়লছ। 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ নুগভারদত ংগারধত ভডভভলত ৫টি প্যালকলজ ক্রয় কাম যক্রভ ম্পাদলনয ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত 

ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ভডভভয ংস্থান নুমায়ী মথামথ কর্তযলক্ষয নুলভাদনক্রলভ ৫টি প্যালকলজআ ক্রয় কাম যক্রভ 

ম্পাদন কযা লয়লছ। দযেগুভর স্থানীয় ও জাতীয় বদভনক ভেকা, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয ভনজস্ব ওলয়ফাআট এফং 

ভভটিআঈ এয ওলয়ফাআলট প্রকা কযা লয়লছ। তলফ ৫টি প্যালকলজয ছক্ষলে দযত্র অফান  দযত্র নুগভাদগনয ভগে 

রতক্রান্ত ভয় মথাক্রগভ ১৩৫ রদন, ১৩৫ রদন,  ১২৮ রদন, ১১৭ রদন  ১২৯ রদন (গ্রণগমাগ্য ১২০ রদন) মা ররঅয, ২০০৮ 

এয রফরধয রংঘন।  ক্রয়ংক্রান্ত তথ্য ভনম্নরূ: 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয)  

Description of procurement 

(goods/work/consultancy as per bid 

document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In lakh taka) 

Tender/Bid Proposal Date of completion of 

works/services & supply 

of goods 

As per DPP 

(Revised) 

Contract 

Value 

Invitation 

Date 

Contrcat 

signing/ L.C.  

Opening Date 

As per 

Contract  

Actual  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Construction of Embankment, 

Flexible pavement, Road Medium, 

Service, Lane, Footpath, side drain, 

RCC Box culvert, intersection & 

Serfacing of existing pavement of 

Nabinagar-DEPZ-Chandra Road 

(Ch. 8+000 to 16+000)    

5184.05 5140.73 24/12/2010 25/5/2011 19/02/2012 18/12/2013 

2. Construction of Embankment, 

Flexible pavement, Road Medium, 

Service, Lane, Footpath, side drain, 

RCC Box culvert, intersection & 

Serfacing of existing pavement of 

Nabinagar-DEPZ-Chandra Road 

6237.49 5984.99 20/12/2011 25/5/2011 24/02/2012 26/12/2012 

3. Construction of 2 nos foot over 

Bridge at 3
rd

 & 5
th

 km of 

Nabinagar-DEPZ-Chandra Road, 

RCC Box Culvert, intersection & 

Surfacing of existing pavement of 

Nabinagar-DEPZ-Chandra Road  

353.56 366.60 24/04/2011 22/09/2011 23/03/2012 13/06/2013 

4. Construction of  37.29 m long P.C 

Girder Bridge at 8
th

 Km of 

Nabinagar-DEPZ-Chandra road   

347.50 325.22 15/01/2011 05/06/2011 05/12/2011 01/11/2012 

5. Construction of 37.29 long P.C 

Girder Bridged at 3
rd

 km of 

Nabinagar-DEPZ-Chandra Road,  

477.00 376 28/03/2011 14/08/2011 15/01/2012 28/06/2013 

 



 

৯। ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ  

(রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ গ্রগভত 

% ংভিষ্ট থ য 

ফছলযয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ 300.00 300.00  2.29% 300.00 300.00 300.00  2.29% 

২০১১-১২ 3500.00 3500.00  26.75% 3500.00 3500.00 3500.00  26.75% 

২০১২-১৩ 5761.00 5761.00  44.03% 5759.68 5759.68 5759.68  44.03% 

২০১৩-১৪ 3523.00 3523.00  26.93% 3518.00 3518.00 3518.00  26.93% 

ছভাট = 13084.00 13084.00  100% 13077.00 13077.68 13077.68  100% 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ :   

১১.১ প্রকলল্পয টভূরভ : 

প্রকলল্পয টভূভভ :  নফীনগয-ভডআভলজড-চন্দ্রা (অয-৫০৫) ড়কটি একটি গুরুেপূণ য অিভরক ভাড়ক। ১৬ ভকঃভভঃ দীঘ য 

ড়কটি ঈিযফঙ্গ এফং বৃিয ভয়ভনভং ছজরায ালথ যাজধানী  ঢাকালক ংলমাগ কলযলছ। ঢাকা আভলজড, ভল্পকাযখানা, 

ভফলনাদনলকন্দ্র, ছগ্রাথ ছন্টায, ভক্ষাপ্রভতিান প্রভৃভত ড়লকয ঈবয়ালশ্বয ফভস্থত। এ ড়লক তযভধক মানচরাচলরয কাযলণ 

প্রভতভনয়ত মানজলটয সৃভষ্ট য়। এ ভস্যা ভাধানকলল্প ড়কটিলক দুআ ছরন ছথলক চায ছরলন ঈন্নীত কযায প্রলয়াজনীয়তা ছদখা 

ছদয়। এ ছপ্রভক্ষলত ড়কটি ৪ ছরলন ঈন্নীতকযলণয জন্য ১১৪১৪.৪১ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় ভডভভ ভযকল্পনা কভভলন ছপ্রযণ 

কযা লর প্রকল্পটিয ওয গত ২৪.০১.২০১০ তাভযলখয ভআভ বা নুভিত য়। যফতীলত পুনগ যঠিত ভডভভ’য ওয 

২৪.০৫.২০১০ তাভযলখ পুনযায়  ভআভ বা নুভিত য়। বায ভিান্ত নুমায়ী প্রকলল্পয ভডভভ পুন যগঠনপূফ যক ভযকল্পনা 

কভভলন ছপ্রযণ কযা য় এফং প্রকল্পটি ছভাট ৯৫.৬০৬৮ ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় (ম্পূণ য ভজওভফ থ যায়ন) ৩১/০৮/২০১০ 

তাভযলখ একলনক কর্তযক নুলভাভদত য়। যফতীলত ফাস্তফায়ন ম যালয় ভাটিয কালজয ভযভাণ বৃভি, ছতুয বদঘ যয বৃভি (৭০ 

ভভটালযয ভযফলতয ৭৪.৫৮ ভভটায), নতুন কারবাট য ভনভ যাণ ও কারবাট য প্রস্তকযণ কাজ ন্তর্ভ যভক্ত, পৄটওবায েীলজয ংখ্যা (২টি 

লত ৪টি) বৃভি, ড়লকয ছক্রলস্টয ছলা ভযফতযন ও  Wearing Course এয পুরুত্ব বৃরি প্রভৃরত কভতয় ংলগয হ্রা-বৃভি 

এফং ঠিকাদালযয ছকালটড ছযট ছফভ ওয়ায় প্রকল্পটিয ১ভ ংলাধন ০৪/০৬/২০১৩ তাভযলখ ১৩০৮৪.৫৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত 

ব্যয় ও জুন ২০১৪ ছভয়ালদ একলনক কর্তযক নুলভাভদত য়। 

১১.২ ঈলেশ্য: প্রকল্পটিয ঈলেলশ্য লরা নফীনগয-ভডআভলজড-চন্দ্রা ড়কটিলক চায ছরন ঈন্নীতকযলণয ভােলভ ঈন্নততয ও ভনযাদ 

ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থান। 

১১.৩ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধন:  ভর প্রকল্পটি গত ৩১/০৮/২০১০ তাভযলখ নুভিত একলনক বফঠলক ৯৫৬০.৬৮ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কভরত ব্যয় এফং জুরাআ, ২০১০ লত জুন, ২০১১ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয রক্ষয নুলভাভদত য় এফং ড়ক ভযফন ও ভাড়ক 

ভফবাগ কর্তযক ২৩/০৩/২০১১ তাভযখ প্রাভনক অলদ জাযী কযা য়। যফতীলত ০৪/০৬/২০১৩ তাভযলখ নুভিত একলনক 

বায় প্রাক্কভরত ব্যয় ১৩০৮৪.৫৯ রক্ষ টাকা ও ফাস্তফায়ন ছভয়াদ জুরাআ, ২০১০ লত জুন ২০১৩ ভনধ যাযণপূফ যক প্রকল্পটি ১ভ 

ংলাধন কযা য়। ২৭/০৬/২০১৩ তাভযলখ প্রাভনক অলদ জাযী কযা য়। নুলভাভদত অযভডভভ এয ফযাে ংস্থান 

নুমায়ী ফযাে না াওয়ায় এফং Utility & Structure Shifting কাজ ফাস্তফায়গন রফররম্বত য়ায কাযগণ অআএভআরড’য 

সুারযগয সপ্ররেগত মথামথ কর্তথে কর্তথক ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক প্রকেটি ফাস্তফায়ন সভয়াদ জুন, ২০১৪ ম থন্ত বৃরি কযা য়।  



 

১১.৪ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভত  : প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ১৩০৭৭.৬৮ রক্ষ 

টাকা মা নুলভাভদত ংলাভধত প্রাক্কভরত ব্যয় ১৩০৮৪.৫৯ রক্ষ টাকায ১০০%। ঈক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয 

১০০% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলচ্ছদ-৬)।  

১২। প্রকল্প ভযদ যন :  গত ০৮/০৭/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যন ম যলফক্ষণ 

ভনম্নরূঃ 

১২.১ এভব্যাংকলভন্ট ভনভ যাণঃ প্রকলল্পয নুলভাভদত ংস্থান নুমায়ী ২ ছরন ভফভষ্ট ১৪ ভকঃভভঃ ড়কলক একাল ফভধ যত কলয ১৯.৫৫ 

ভভটায লত ৩৭.৩৮ ভভটায ম যন্ত প্রস্থকযণ, ০.১৬ ভভটায ঈচুুঁকযণ এফং ঈবয় ালয ছলা ১:২ ফজায় ছযলখ ৪ ছরলন 

ঈন্নীতকযণ ও ড়লকয ফাভ াল ভফদ্যভান ৫টি গালফ যজ ীট ও গবীয জরায় ফালু দ্বাযা বযাট কলয ড়ক ফাঁধ ভনভ যালণয রলক্ষয 

৪.৫ রক্ষ ঘন ভভটায ভাটি এফং ০.৯৫ রক্ষ ঘন ভভটায ফালুয ংস্থান যলয়লছ।  ভযদ যনকালর ঈলেভখত ভাটি ও ফালু দ্বাযা ফভণ যত 

কাজভ তবাগ ম্পাদন কযা লয়লছ ছদখা মায়। ভযদ যনকালর নুগভারদত রডজাআন নুমায়ী সচআগনজ রকগরারভটায 

৪+৫০০ সত এভব্যাংলকলভলন্টয ছক্রস্ট প্রস্থতা ৩০.৩৮ ভভটায ঠিক াওয়া ছগলছ। তলফ ভকছু ভকছু স্থালন ছলা ১:২ মথামথ 

াওয়া মায়ভন। ফযং ভালঝ ভালঝ ছছাট ছযআনকাট ভযরভক্ষত লয়লছ। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, ভডলপক্ট রায়াভফভরটি 

ভভযয়ড এয ভলে এভব্যাংলকলভলন্টয ত্রুটিগুলরা ংলাধলনয জন্য ঠিকাদাযলক ে প্রদান কযা লয়লছ। কাজ বুলঝ াওয়ায য 

ঠিকাদালযয জাভানত ভযলাধ কযা লফ।    

১২.২  ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যাণঃ  নুলভাভদত ংলাভধত প্রকল্প নুমায়ী ৭.৯ ভভটায প্রস্থতায ১৪.১০ ভকঃভভঃ ছবলভন্ট ৩০০ 

ভভঃভভঃ Improved Sub grade, ২২৫ভভঃভভঃ Sub-base, ২০০ ভভঃভভঃ Aggregate Base type-II, ১৩০ ভভঃভভঃ Aggregate 

Base type-I, ৭০ ভভঃভভঃ  DBS Base Course (Plant Method) (৭.৩ রভটায) এফং ৫০ ভভঃভভঃ DBS Wearing Course 

(Plant Method) (৭.৩ রভটায) দ্বাযা ড়কটি ভনভ যালণয ংস্থান যলয়লছ। ভযদ যনকারীন ভয় ম যন্ত ২টি প্যালকলজয অওতায় 

১৪.১০ ভকঃভভঃ ড়ক ফভণ যত ছেভভপলকন নুমায়ী ভনভ যাণ ম্পন্ন লয়লছ ছদখা মায়। ভযদ যনকালর প্যালকজ-১ এয অওতায় 

ছচআলনজ ভকঃভভঃ ৫+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড়  DBS (Base Course  Wearing Course ভিগয়) ১২০ রভঃরভঃ (গ্রণগমাগ্য 

১২০ রভঃরভঃ), ছফআজ টাআ-১  ১৩২ ভভঃভরঃ ভভটায (গ্রণলমাগ্য ১৩০ ভভঃভভঃ) এফং াথয ও ফালুয নুাত ৫০:৫০ াওয়া 

ছগলছ (গ্রণলমাগ্য ৬৫:৩৫)। এছাড়া ব্যফহৃত াথলযয ভলে ভকছু Shingles এফং ফালুয ভলে ভকছু কাদা ভাটি াওয়া ছগলছ। এ 

ভফললয় ঈভস্থত কভ যকতযাবৃি জানান, নুলভাভদত ভভি ভডজাআন নুমায়ী ছফআজ টাআ-১ এ ১৫% ভলরলটয ফালু, ১৫% স্থানীয় 

ফালু এফং ৩৭.৫ ভভঃভভঃ ডাঈন ছগ্রড Crushed Stone ব্যফায কযা লয়লছ। এছাড়া প্যালকজ-২ এয অওতায় ছচআলনজ ভকঃভভঃ 

১২+৪০০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড়  DBS (Base Course  Wearing Course ভিগয়) ১১৮ রভঃরভঃ (গ্রণগমাগ্য ১২০ রভঃরভঃ), 

ছফআজ টাআ-১  ১৩০ ভভঃভরঃ ভভটায (গ্রণলমাগ্য ১৩০ ভভঃভভঃ) এফং াথয ও ফালুয নুাত ৬৫:৩৫ াওয়া ছগলছ (গ্রণলমাগ্য 

৬৫:৩৫)। ভযদ যনকালর ফাজায ংগুলরালত ছেভিফর ছবলভলন্ট ভকছু টলার সৃভষ্ট এফং ীরলকাট ঈলঠ ছমলত ছদখা ছগলছ। 

এছাড়া মথামথবালফ কযাম্বায  না থাকায় কলয়কটি স্থালন াভনও জলভ থাকলত ছদখা ছগলছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-১: রনরভ থত সবগভন্ট  ফুটাত রচত্র-২: রনরভ থত রভরডয়ান 

 



 

১২.৩ ছযাড ভভভডয়ান, পৄটাথ ও ছেন:  নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী  ফাজায ও ফা স্টযান্ড ংল ০.৬৫ ভভটায প্রস্থতায 

৩.০০ ভকলরাভভটায ভনঈ জাভ য ছফভযয়ায, ৪ ছরন ছবলভলন্টয ভাঝাভাভঝলত ০.৪০ ভভটায প্রস্থতায ১৪.০০ ভকলরাভভটায ছযাড 

ভভভডয়ান (ছভআন ছবলভন্ট) ও ৩.০০ ভকলরাভভটায ছযাড ভভভডয়ান (নন ভৄভবং ছবভকযার), ২.৪৩ ভভটায প্রস্থতায ১.০০ 

ভকলরাভভটায পৄটাথ, ২.৩ ভভটায প্রস্থতায ৯.০০ ভকলরাভভটায াআড ছেন এফং ৩.০০ ভকলরাভভটায ায ছেন ভনভ যালণয 

ংস্থান যলয়লছ। ভযদ যনকালর ফভণ যত কাজভ ম্পাদন কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ দুআ একটি স্থালন াআড ছেলনয লযাফ 

ছবলঙ্গ ড়লত এফং ায ছেন ভয়রা অফ যজনা দ্বাযা বযাট লয় ছমলত ছদখা ছগলছ। তলফ ছযাড ভভভডয়ান কাম যকয াওয়া ছগলছ।  

তলফ পৄটাথ নফী নগয ংল ভকছু পৄটাথ কায ও ছছাট ছছাট ছদাকান দ্বাযা দখর লয় ছগলছ।  

১২.৪ াভব য ছরন:  নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ফাজায/আভলজড ও জনফহুর ংল শুধভাে মাভন্ত্রক মানচরাচলরয জন্য 

১০.০০ ভকলরাভভটায াভব য ছরন ভনভ যালণয ংস্থান যলয়লছ। ঈক্ত ংল ৩০০ ভভভরভভটায অআএভজ, ২০০ ভভভরভভটায াফ-

ছফআজ, ২০০ ভভভরভভটায ছফআজ টাআ-১ এফং ৫০ ভভভরভভটায ভডভফএ ওয়যাভযং ছকা য দ্বাযা ভনভ যালণয ংস্থান যলয়লছ। 

ভযদ যনকালর ত বাগ াভব য ছরন ভনভ যাণ কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ছেলনয ভয়রা াভন, বৃভষ্টয াভন, ছদাকানীলদয 

ভতত ভয়রা অফ যজনা প্রভৃভত কাযলণ ওয়যাভযং ছকা য ঈলঠ মালচ্ছ ছদখা মায়। এছাড়া গফধবালফ গাড়ী াভকং ও ছদাকান দ্বাযা 

ছফ ভকছু াভব য ছরন দখর লয় ছগলছ। পলর াভব য ছরলনয কাভিত ঈলেশ্য হুভভকয মু্মখীন।  

১২.৫ েীজ, কারবাট য ও ওবায েীজ ভনভ যাণ: প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ৩য় ও ৮ভ ভকলরাভভটালয ২টি ভভ 

গাড যায ছতু (৭৪.৫৮ ভভঃ),  ২৫ টি কারবাট য (৯১.৫০ ভভঃ) এফং ৩য় ও ৫ভ ভকলরাভভটালয ৩টি পৄট ওবায েীজ ভনভ যালণয 

ংস্থান যলয়লছ। ভযদ যনকালর নুলভাভদত ংস্থান নুমায়ী ২টি ভভ গাড যায ছতু, ২৫টি কারবাট য ও ৩টি ওবায েীজ ভনভ যাণ 

কযা লয়লছ ছদখা মায়। ভভ গাড যায ছতুয প্রভতটিয বদঘ যয ৩৭.২৯ ভভটায এফং প্রস্থ ১০.২৫ ভভটায। ১ েযান ভফভষ্ট ভভ 

গাড যায ছতু ২টিয প্রভতটিলত ২টি কলয এফাটলভন্ট। ভস্টর ছেলভয ঈয ভনভভ যত পৄট ওবায েীজ ৩টিয  প্রভতটিয বদঘ যয ১৮ 

ভভটায। ভযদ যনকালর েীজ, কারবাট য ও ওবায েীজগুলরা কাম যকয ও চর ছদখা ছগলছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৩: রনরভ থত ব্রীজ রচত্র-৪: রনরভ থত কারবাট থ 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৫: রনরভ থত বায ব্রীজ রচত্র-৬: দখরকৃত ফুটাত 



 

১২.৬ আন্টাযলকন ও ফা-ছফ ভনভ যাণ: প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২টি আন্টাযলকন ও ৮টি ফা-ছফ ভনভ যালণয 

ংস্থান যলয়লছ। প্রভতটি ফা-ছফয বদঘ যয ১১৪ ভভটায। ভযদ যনকালর ড়লকয ছচআলনজ ভকলরাভভটায ১+১৯৬, ১+৩৫২, ৫+৪৬১,  

৫+৫৪০ সত ১টি কলয এফং ৯+৫০০, ১১+২৫০ ছত ঈবয় াল ১টি কলয ছভাট ৮টি ফা-ছফ, নফীনগয ও ফাআাআলর (ছচআলনজ 

ভকলরাভভটায ১+২৫০ ও ৬+৩০০) মথাক্রলভ ৯২৫০ ফগ য ভভটায ও ৫৩০০ ফগ য ভভটায ছক্ষে ভফভষ্ট ২টি আন্টাযলকন ভনভ যাণ কযা 

লয়লছ ছদখা মায়। 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকল্পটিয ঈলেলশ্য লরা নফীনগয-ভডআভলজড-চন্দ্রা 

ড়কটিলক চায ছরন ঈন্নীতকযলণয ভােলভ ঈন্নততয ও 

ভনযাদ ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থান। 

 

প্রকল্পটিয ঈলেলশ্য লরা নফীনগয-ভডআভলজড-চন্দ্রা 

ড়কটিলক চায ছরলন ঈন্নীতকযলণয ভােলভ ছদলয ন্যান্য 

স্থালনয ালথ যাভয ড়ক ছমাগালমাগ স্থাভত লয়লছ। পলর 

প্রকলল্পয ঈলেশ্য ভজযত লয়লছ। 

১৪।  ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ    প্রলমাজয নয়।  

১৫।    প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  

১৫.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভডভভয রক্ষযভাো নুমায়ী থ য ফযাে না াওয়া ও ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা 

লয়লছ। পলর প্রকলল্পয ব্যয় ও ভয় বৃভি ছলয়লছ এফং প্রকলল্পয সুপর মথাভলয় াওয়া মায়ভন।  

১৫.২ ভডট কাম যক্রভ: ভাপ্ত প্রকলল্পয ভভঅয-এ ভডট ংক্রান্ত ছকান তথ্য যফযা কযা য়ভন এফং ভযদ যনকারীন ভয় 

ম যন্ত ছকান Internal & External Audit য়ভন জানা মায়।    

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন 

রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৭।   ভতাভত: 

১৭.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ব্যয় বৃভি না ছলরও ভতভযক্ত ভয় ছরলগলছ ৩ ফছয (৩০০%) ও 

ব্যয় বৃভি ছলয়লছ ৩৬.৮৫%। ভডভভয রক্ষযভাো নুমায়ী এভডভলত প্রলয়াজনীয় থ য ফযাে প্রদান না কযায় এভনটি 

লয়লছ। বভফষ্যলত ভন্ত্রণারয় ও ংস্থা নুলভাভদত ছভয়াদ   প্রােররত ব্যগয় প্রকল্প ভাভপ্তয রলক্ষয ভয় ভবভিক               

কভ য-ভযকল্পনা প্রণয়ন এফং ছ অলরালক থ য ফযাে ও ফাস্তফায়ন ভনভিলতয রলক্ষয প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযলফ 

(নু: ৪, ৭ ও ৯); 

১৭.২ ক্রয়ংক্রান্ত কাম যক্রলভ ভভএ, ২০০৬ এফং ভভঅয, ২০০৮ এয ভফভধ মথামথবালফ নুযলণয ভফললয় 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থালক অলযা লচষ্ট লত লফ (নু: ৮);   

১৭.৩ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন খাড়া ঢার ও ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত 

ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.১); 

১৭.৪ Base Type-1-এ াথয:ফালুয নুাত নুলভাভদত ছেভভপলকন নুমায়ী মথামথ াওয়া মায়ভন। গুণগতভান যোয 

স্বালথ য বভফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় ছবলভলন্টয ভফভবন্ন ছরয়ালয ছভটাভযয়ালরয নুাত নুলভাভদত ভডজাআন 

নুমায়ী ভনভিতকযলণ ভন্ত্রণারয় ও ংস্থা তদাযভক ছজাযদায কযলফ (নু: ১২.২)। 
১৭.৫ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত সম ভস্ত ফাজায ংগুগরায সবগভগন্ট ারন জগভ থাগক   ীর ছকাট ঈলঠ ছগলছ তা 

ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ। এছাড়া ারন াযগণয রগেে ম থাপ্ত অউটগরট ম্বররত সেন রনভ থাণ কযগত গফ  

(নু: ১২.২); 

১৭.৬  ড়কটিয কাম যকয ব্যফায ভনভিতকযলণয রলক্ষয ভনভভ যত ারব থ সরন  পৄটালতয ছম ভস্ত ং গফধ গাড়ী াভকযং, 

কায ও ছছাট ছছাট ছদাকান দখর লয় ছগলছ তা ঈলচ্ছলদয প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ (নু: ১২.৩ ও ১২.৪); 

১৭.৭ ভাপ্ত প্রকল্পটি দ্রুত External Audit কযালত লফ এফং ছকান অভি থাকলর তা ভনষ্পভি কযলত লফ (নু:১৫.২); এফং  

১৭.৮  নুলচ্ছদ ১৭.১ লত ১৭.৭ এ ফভণ যত ভফলয়গুভর ম্পলকয গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অআএভআভড’ছক ফভত কযলফ। 



 

“ছখাড়া-বরকুা-রাঙ্গরফি ড়ক ঈন্নয়ন’’ ীল যক  

প্রকল্প ভল্যায়ন প্রভতলফদন  

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১।   প্রকলল্পয নাভ : ছখাড়া-বরকুা-রাঙ্গরফি ড়ক ঈন্নয়ন 

২।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

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

৪।   প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :   

                                                                                                                 

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয়  

(ভর ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬৩৬.৬২ 

 

২১১৭.০৮ ২১১৫.০৮ ০১-০১-২০১১ 

ছথলক 

৩০-০৬-২০১৩ 

০১-০১-২০১১ 

ছথলক 

৩০-০৬-২০১৪ 

০১-০১-২০১১ 

ছথলক 

৩০-০৬-২০১৪ 

২৯.২৩% ৩৩.৩৩% 

 

৫।  প্রভেণঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

SL. 

No.  

Items 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.   Stationary  L.S 1.00 - - - 

2.   Laboratory Testing   L.S - - - - 

3.  Publication & Tendering L.S 1.00    

4.  Earthwork of Road Embankment (Widening) L.Cum 163.46 0.85 163.46 0.85 

5.  Construction of  Flexible Pavement   Km - - - - 

 a.  Strengthening (200mm Aggregate Base 

Type-II) 

Km 59.87 2.65 59.87 2.65 

 b. Widening (2×0.92 m) Km 719.87 25.00 719.87 25.00 

6.  Surfacing Km     

 a.  Surfacing (DBS Base Course) Km 818.00 26.20 818.00 26.20 

 b. Surfacing  (DBS Wearing Course)  Km - - - - 

7.  Construction of RCC Box Culvert (3 Nos) M 329.00 49.00 329.00 49.00 



 

SL. 

No.  

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

8.  Protective works (R.C.C. Palisading) M 12.88 0.0515 12.88 0.0515 

9.  Installation of  Trafic Sing-Signal, Km Post, 

Road Marking etc.  

 

L.S 

2.00 - 2.00 - 

10.  Maintenance within Construction project   L.S  10.00 - 10.00 - 

Total =  2117.08 - 2115.08 - 

 

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্র নং নাভ  দফী কাম থধযণ একারধক 

প্রকগেয দারয়ত্ব 

তারযখ 

সমাগদান ফদরী 

1.  Muhammad Shahjahan,  

Executive Engineer,  

Road Division, Jhenidah 

খন্ডকারীন োঁ ০৬/১০/২০১০ ০৯/০৬/২০১৩ 

2.  Md. Rafiqul Islam 

Executive Engineer (RHD) 

Road Division, Jhenidah 

খন্ডকারীন োঁ ১৪/১১/২০১৩ প্রকে ভারপ্ত ম থন্ত 

 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন একফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প 

ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায াাাভ 

গুণগত ভান ভনভিত কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলেয ালথ ভফলফচনা কলয বভফষ্যলত গৃীতব্য প্রকলল্পয শুরু লত 

ভাভপ্ত ম যন্ত এক ব্যভক্তলক প্রকল্প ভযচারলকয দাভয়ে প্রদালনয ভফলয়টি ভফলফচনা কযলত ালয।  

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) 

 প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ভর পূতয কাজ ৩টি প্যালকলজয ভােলভ ২০৮৪.৩০ রক্ষ টাকায় ক্রলয়য ংস্থান 

ভছর। তলফ ফাস্তলফ HOPE এয নুলভাদন গ্রণপূফ যক ৪টি প্যালকলজয অওতায় ক্রয় কাম য ম্পাদন কযা লয়লছ। এ রলক্ষয দদরনক 

সবাগযয কাগজ, ভানফজরভন, গৃগকাণ  রদ পাআনানরয়ার এিগপ্র রত্রকা, ড়ক  জনথ রধদপ্তগযয রনজস্ব গয়ফ াআট 

 ররটিআউ এয গয়ফ াআগট প্যাগকজ গুগরায দযত্র প্রকা কযা য়। দযত্র উন্ুক্তকযণ করভটিগত ভল্যায়ন করভটি গত 

১জন দস্য ন্তভূ থক্ত কযা গয়গছ। ক্রয়কাযী প্ররতষ্ঠান গত ৬০ রদন ভয় রদগয়  দযত্র গ্রণ কযা গয়গছ। দযত্র ভল্যায়ন 

করভটিয দস্য ংখ্যা রছর ৭ জন। তন্গে ংস্থা ফরভূ থত দস্য রছর ৩ (রতন) জন। ভল্যায়ন করভটিয অফায়ক রছগরন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, মগায ড়ক াগকথর। দযত্র সখারায য ৭ রদগনয ভগে দযত্র ভল্যায়ন কযা য়। রতরযক্ত প্রধান 

প্রগকৌরী, খুরনা সজান কর্তথক ফকটি দযত্র নুগভাদন কযা য়। এ ছক্ষলে দযে ঈন্ুক্তকযলণয ভদন লত প্রস্তাফ নুলভাদন 

ম যন্ত ভয় ছরলগলছ মথাক্রলভ ৯০ ও ৯১ভদন (প্রস্তালফয বফধতায গ্রণলমাগ্য ছভয়াদ ৬০ লত ১২০ ভদন)। তলফ ছম ভফলয়গুলরা 

ভফলফচনায় ভনলয় প্যালকজ বাঙ্গা লয়লছ ছ ভফলয়গুলরা ভডভভ প্রণয়লনয ভয় ভফলফচনায় ছনয়ায ভফলয়টি ভন্ত্রণারয়/ংস্থালক 

ভনভিত কযলত লফ। প্রধান প্রধান দযে ংক্রান্ত তথ্য ভনম্নরু:  

 

 



 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয তাভযখ চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 Widening of the road by flexible 

pavement bituminous carpeting & seal 

coat at 1
st
 to 5

th
 km and Construciton 

of 1 No. 1.00 m span, 1.00 m height & 

7.32 wideth RCC Box culvert of 

Shekhpara-Shailkupa-Langolbandha 

Road under road division, Jhenidah 

2010-11  

(02/JRC/10-11,L/1) 

৩২৪.০০ ২৩/০১/২০১১ ১৮/০৪/২০১২ ১৭/১১/২০১২ ২৬/১২/২০১৩ 

02 Widening of the road by flexible 

pavement bituminous carpeting & seal 

coat at 6
th

 to 11
th

 (p) km & 

Construciton of RCC box culvert at 

different chainage of Shekhpara-

Shailkupa-Langolbandha Road (Road 

No. Z-7405) under road division, 

Jhenidah 2010-11 

(02/JRC/10-11,L/2) 

৩৯০.৭৩ ২৩/০১/২০১১ ১৮/০৪/২০১১ ১৭/০৮/২০১২ ২২/১২/২০১৩ 

03 Widening of the road by flexible 

pavement bituminous carpeting & seal 

coat at 13
th

 (p)  to 17
th

  (p) km Road 

Construction of RCC Box Culvert at 

different Chainage of Shekhpara-

Shailkupa-Langolbandha Road (Road 

No. Z-7405) under road division, 

Jhenidah 2010-11 

(02/JRC/10-11,L/3) 

৩২৭.৬১ ২৩/০১/২০১১ ২৬/০৪/২০১১ ২৫/০৪/২০১১ ১০/০৫/২০১৩ 

04 Widening of the road by flexible 

pavement bituminous carpeting & seal 

coat at 19
th

 (p)  to 24
th

  (p) km’s & 

RCC Box Culvert at different 

Chainage of Shekhpara-Shailkupa-

Langolbandha Road under road 

division, Jhenidah 2010-11 

(02/JRC/10-11,L/3) 

 

৩৮৬.৭৩ ১১/০৪/২০১১ ২৫/০৫/২০১১ ২৪/০৫/২০১২ ২০/১২/২০১১ 

 

 

 

 

 



 

৯।  ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা ফভৄভক্ত ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো% 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ২০০.০০ ২০০.০০ - ৯.৪৫% ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ - ৯.৪৫% 

২০১১-১২ ১০০.০০ ১০০.০০ - ৪.৭৩% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ - ৪.৭৩% 

২০১২-১৩ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ৩৭.৭৮% ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ৩৭.৭৮% 

২০১৩-১৪ ১০১৫.০০ ১০১৫.০০ - ৪৮.০৪% ১০১৫.০০ ১০১৫.০০ ১০১৫.০০ - ৪৮.০৪% 

ছভাট = ২১১৫.০০ ২১১৫.০০ - ১০০% ২১১৫.০০ ২১১৫.০০ ২১১৫.০০ - ১০০% 

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ:                                                                                                                                                              

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ ও ঈলেশ্য:  সখাড়া-দরকুা-রাঙ্গরফন্দ ড়কটি একটি গুরুত্বপূণ থ সজরা ড়ক (z-7405)। ড়কটিয দদঘ থে 

২৬.২০ রকগরারভটায। ড়কটি দরকুা উগজরা দযগক আরাভী রফশ্বরফদ্যারয়  রাঙ্গরফন্দ সগ্রাথ সন্টাগযয াগথ ংযুক্ত 

কগযগছ। তাছাড়া ড়কটিয উবয় াগশ্বথ সগ্রাথ সন্টায, স্কুর  কগরজ যগয়গছ। রঝনাআদ, যাজফাড়ী  ভাগুযা সজরায ীভাগন্ত 

রাঙ্গরফন্দ ফরস্থত। এ কর সজরায় মাতায়াতকাযী জনগণ এফং রফশ্বরফদ্যারগয়য ছাত্রছাত্রীগণ এ ড়কটি ব্যফায কগয। এছাড়া, 

এরাকায় উৎারদত কৃরল ণ্য এ ড়ক রদগয় রযফন কযা য়। ড়কটিয রফদ্যভান প্রস্ততা ৩.০০ রভটায সথগক ৩.৬৬ রভটায 

এফং সকান াড থগাল্ডায সনআ। পগর াাার দু’টি মানফান চরাচর কযা ঝুঁরকপূণ থ গয় গড় এফং প্রায়আ দুঘ থটনা ঘগট। এছাড়া, 

ড়কটিয সফ রকছু পুযাতন ংকীণ কারবাট থ এফং ১টি সতু ঝুঁরকপূণ থ গয় গড়গছ মা জরুযী রবরিগত নতুনতবাগফ রনভ থাণ কযা 

প্রগয়াজন। এ সপ্রোসট ১.৮ রভটায াড থগাল্ডায এফং ৩.৭ রভটায সবগভন্ট রডজাআন টাআ-৫ নুমায়ী ড়কটি উন্নয়গনয 

জন্য সভাট ১৬.৩৬৬২ সকাটি টাকা প্রােররত ব্যগয় এফং জানুয়ারয, ২০১১ সথগক রডগম্বয, ২০১২ ম থন্ত ফাস্তফায়ন সভয়াগদ প্রকেটি 

ভাননীয় রযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ১২ রডগম্বয, ২০১০ তারযগখ নুগভারদত য়।  

উগেশ্য: প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা সখাড়া-দরকুা-রাঙ্গরফন্দ ড়ক উন্নয়গনয ভােগভ উন্নত ড়ক সমাগাগমাগ ব্যফস্থা 

স্থান।  

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন: ভর প্রকল্পটি ১২/১২/২০১০ তাভযলখ ভাননীয় রযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ১৬৩৬.৬২ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় 

জানুয়ারয, ২০১১ সথগক রডগম্বয, ২০১২ ম থন্ত ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাভদত য়। যফতীলত পুনযায় ভাননীয় 

ভযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক ২০/০৮/২০১৩ তাভযলখ ২১১৭.০৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জানুয়াভয, ২০১১ ছথলক জুন, ২০১৪ ছভয়াদ 

প্রকল্পটি ংলাধন কযা য়।  

১১.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভত: প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২১১৫.০০ রক্ষ টাকা 

মা নুলভাভদত ব্যয় ২১১৭.০০ রক্ষ টাকায ৯৯.৯৪% এফং ফাস্তফ গ্রগভত ৯৯.৯৪%।  

১২। প্রকল্প ভযদ যন: গত ৭/১১/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ভঝনাআদ 

ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী ঈভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

১২.১ ভাটিয কাজ: প্রকলল্পয ংলাভধত নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী  ২৫.৬০ ভক:ভভ: এভব্যাংকলভলন্টয গড় ঈচ্চতা ভযফভতযত ছযলখ 

ছক্রস্ট প্রস্থতা ফ যভনম্ন ৪.৬ ভভটায ও লফ যাচ্চ ৬.৯ ভভটায লত ৭.৩৩ ভভটালয ঈন্নীতকযলণয রলক্ষয ০.৮৫ র:ঘ:ভভ: ভাটিয কাজ 

ফাফদ ১৬৩.৪৬ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর।  ছপ্রভযত ভভঅয এয তথ্য নুমায়ী তবাগ ভাটিয কাজ ম্পাদনপূফ যক তবাগ থ য 

ব্যয় কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর এভব্যাংলকলভলন্টয ভফভবন্ন ছচআলনলজ ছক্রস্ট প্রস্থতা ৭.৩২ ভভ: ঠিক াওয়া ছগলরও ভকছু ভকছু 

স্থালন ছলা ১:২ মথামথ াওয়া মায়ভন। ফযং পুকুয, নারা ও ছডাফা ংরগ্ন ড়ক ফাঁলধয ভকছু ভকছু  স্থালন ছযআনকাট ও খাড়া ঢার 

ছদখা ছগলছ।  



 

১২.২ ছেভিফর ছবলভন্ট: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২৫.৬০ ভক:ভভ: ভফদ্যভান ছবলভলন্টয প্রস্থতা ঈবয় াল ০.৯২ 

ভভটায ফভধ যত কলয ৫.৫ ভভটালয ঈন্নীতকযণ, ক্ষভতগ্রস্ত ২.৬৫ ভক:ভভ: ছবলভন্ট ২০০ ভভ:ভভ: ছফআজ টাআ-২ দ্বাযা ভক্তারীকযণ 

এফং ঈন্নীতকযণকৃত ২৬.২০ ভক:ভভ: ৫.৫ ভভটায প্রস্থতায ছবলভন্ট ৪০ভভ:ভভ: কাল যটিং ও ৭ ভভ:ভভ: ীরলকাট দ্বাযা ালপযভং 

এয ংস্থান ভছর।  ভযদ যনকালর নুলভাভদত ভডভভয ংস্থান নুালয ছবলভন্ট ঈন্নীতকযলণয কাজ তবাগ ম্পন্ন  লয়লছ 

ছদখা মায়। তলফ ালপযভং এয ছক্ষলে ৪০ভভ:ভভ: কাল যটিং ও ৭ ভভ:ভভ: ীরলকাট এয রযফগতথ ৪০ রভ:রভ: রডরফএ সফআজ সকা থ 

দ্বাযা াগপথরং কযা গয়গছ সদখা মায়। এ রফলগয় রনফ থাী প্রগকৌরী জানান, কাগ থটিং ম্যানুগয়র িরতগত কযা য় রফধায় এয 

স্থায়ীত্ব গনক কভ। নুগভারদত ব্যগয়য ভগে য়ায় প্রধান প্রগকৌরী এফং ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগগয রচফ 

ভগাদগয়য নুগভাদনক্রগভ রডরফএ সফআজ সকা থ (োন্ট সভথড) দ্বাযা াগপথরং কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর ড়লকয ছকাথাও 

ট ছার ভকংফা ভকনাযা বাঙ্গা ছদখা মায়ভন। ড়লকয ছচআলনজ ভকঃভভঃ ৭+৬০০ ও ১৩+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় ছফআজ টাআ-

২ ও ালপযভং এয পুরুে াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ২০০ ভভ:ভভ:, ৪০ ভভ:ভভ: এফং ২০০ ভভ:ভভ:, ৪২ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা 

মথাক্রলভ ২০০ ভভ:ভভ: ও ৪০ ভভ:ভভ:)। এছাড়া ছফআজ টাআ-২ ছত ছখায়া: ফালু াওয়া ছগলছ অনুভাভনক ৫০:৫০ (গ্রণলমাগ্য 

নুাত ৬৫:৩৫)। তলফ ভনফ যাী প্রলকৌরী ছখায়া ও ফালুয নুাত ঠিক যলয়লছ ভলভ য দাফী কলযন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-১: রনরভ থত সেরিফর সবগভন্ট রচত্র-২: রনরভ থত সেরিফর সবগভগন্টয সরয়ায যীো 

১২.৩ কারবাট থ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২০ টি কারবাট য (৪৯.০০ ভভটায)  ভনভ যাণ ফাফদ ৩২৯ .০০ রে টাকায ংস্থান 

রছর। রযদ থনকাগর ড়গকয সচআগনজ রকগরারভটায ০+১০০, ৩+০০, ৪+২০০, ৫+৭৫০, ৭+১০০, ৭+২০০, ৭+৬০০, 

৮+৩০০, ৯+৫৫০, ৯+৭৫০, ১১+১৫০, ১৩+৪৫০, ১৩+৭৭৫, ১৪+৫০০, ১৫+৯০০, ১৬+০০, ১৬+৭৫০, ১৭+২০০, 

১৭+৩০০  ২৫+০০-সত সভাট ২০ টি কারবাট থ রনভ থাণ কযা গয়গছ সদখা মায়। তগফ রনরভ থত ফি কারবাট থগুগরাগত দূফ থর কারষ্টং 

 কাগঠয াটায ব্যফায কযায় প্রচুয ারনকভ দতরয গয়গছ সদখা মায়। এছাড়া কনরক্রগটয গাগয় রররথন, কাঠ  োরষ্টগকয ফস্তা 

সরগগ থাকগত সদখা সগগছ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৩: রনরভ থত দুআ সবন্ট রফরষ্ট কারবাট থ রচত্র-৪: রনরভ থত এক সবগন্টয কারবাট থ 

    



 

১২.৪  যক্ষাপ্রদ কাজঃ নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ড়ক ফাঁলধয, ৪থ য, ৬ি, ৯ভ, ১৪তভ, ১৫তভ, ১৭তভ, ২১তভ, ২৪তভ ও 

২৫তভ ভকঃভভঃ এ ছভাট ২৫০.০০ রভটায অযরর প্যারাাআরডং স্থান ফাফদ ১২.৮৮ রে টাকায ংস্থান ভছর। নুলভাভদত 

ংলাভধত ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী ফভণ যত কাজভ তবাগ ম্পন্ন কযা লয়লছ ছদখা মায়। ভযদ যনকালর ৩ ভভটায রম্বা 

ছালস্টয ঈয ১০০০ ভভ:ভভ:×৬০০ রভ:রভ:×৭৫ রভ:রভ: রযভাগয অযরর প্যারাাআরডং স্থান কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ 

ছকান ছকান স্থালন প্যারাাআভডংগুলরা ভকছুটা ছলর ড়লত ছদখা ছগলছ।  

৩।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা সখাড়া-

দরকুা-রাঙ্গরফন্দ ড়ক উন্নয়গনয 

ভােগভ উন্নত ড়ক সমাগাগমাগ ব্যফস্থা 

স্থান।  

প্রকগেয অতায় ২.৬৫ রকগরারভটায সবগভন্ট রক্তারীকযণ, ২৫.৬০ 

রকগরারভটায সবগভন্ট ৫.৫ রভটায প্রস্থতায় উন্নীতকযণ, ২৬.২০ রকগরারভটায 

সবগভন্ট াগপথরং, ২০টি কারবাট থ পুনরনভ থাণ  ২৫০ রভটায যোপ্রদ কাগজয 

ভােগভ ড়কটি পুনফ থান কগয উন্নততয ড়ক সমাগাগমাগ ব্যফস্থা স্থান কযায় 

প্রকগেয উগেশ্য রজথত গয়গছ। তগফ ড়লকয স্থায়ীে যক্ষায রলক্ষয সৃষ্ট ছযআন 

কাট ও খাড়া ঢার এফং ছলর ড়া প্যারাাআভডংগুলরা দ্রুত ছভযাভত কযলত লফ।   

 

১৪। ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকগেয উগেশ্য রজথত গয়গছ। তগফ ড়লকয স্থায়ীে যক্ষায রলক্ষয সৃষ্ট ছযআন কাট 

ও খাড়া ঢার এফং ছলর ড়া প্যারাাআভডংগুলরা দ্রুত ছভযাভত কযলত লফ।   

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্যা ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit কযা 

য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

১৮।   ভতাভত/সুাভযঃ 

১৮.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত ভগয়য তুরনায় ভতভযক্ত ব্যয় বৃভি ছলয়লছ ২৯.২৩% এফং ভয় বৃভি ছলয়লছ          

১ ফছয (৩৩.৩৩%)। ভডভভ’য র েেভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনটি লয়লছ। 

বভফষ্যলত ভন্ত্রণারয় ও ংস্থা নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষয থ থ ফযাগেয প্রলয়াজনীয় দলক্ষ 

গ্রণ কযলফ (নু: ৪);  

১৮.২ ছম ভফলয়গুলরা ভফলফচনায় ভনলয় প্যালকজ বাঙ্গা লয়লছ ছ ভফলয়গুলরা ভডভভ প্রণয়লনয ভয় ভফলফচনায় ছনয়ায ভফলয়টি 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থালক ভনভিত কযলত লফ। বরফষ্যগত রডরর প্রণয়গনয ভয় প্যাগকগজয ংখ্যা রনধ থাযগণ ভভঅয, 

২০০৮ এয ভফভধ মথামথবালফ নুযলণয ভফললয় ভন্ত্রণারয়/ংস্থালক অলযা লচষ্ট লত লফ (নু: ৮.২);   

১৮.৩ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন খাড়া ঢার ও ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিত পূফ যক দ্রুত 

ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৪ গুণগতভান যক্ষায স্বালথ য বভফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় ছবলভলন্টয ভফভবন্ন ছরয়ালয ছভটাভযয়ালরয নুাত 

নুলভাভদত ভডজাআন নুমায়ী ফাস্তফায়গনয রফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভনভিত কযলফ (নু: ১২.২)। 

১৮.৫ ভনভভ যত ফি কারবাট যগুলরালত সৃষ্ট াভনকভ ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১২.৩);  

১৮.৬ সম কর স্থাগন প্যারাাআরডং সগর/সবগঙ্গ গড়গছ তা ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১২.৪); 

১৮.৭ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit  ম্পাদলনয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভফলফচনা কযলত ালয (নু: ১৭); এফং 

১৮.৮ নুলচ্ছদ ১৮.১ লত ১৮.৭ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ।  



 

‘‘গাফতরী-ছায়াযীঘাট (ফাদাভতরী) ড়কলক ৪ ছরলন ঈন্নীতকযণ (১ভ ংলাভধত)’’  

ীল যক প্রকলল্পয ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

(ভাপ্তঃ জুন,২০১৪) 

 

১। প্রকলল্পয ফস্থান : ঢাকা।  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা          :   ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ   :   ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 
৪। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭১১২.৯৬ ২৫২.৫০ ২৫১.২৬ জানুয়াযী, ২০১১ 

লত 

ভডলম্বয, ২০১২ 

জানুয়াযী, ২০১১ 

লত 

ভডলম্বয, ২০১৪ 

জানুয়াযী, ২০১১ 

লত 

ভডলম্বয, ২০১৪ 

-- ১০০% 

 

৫। প্রকলল্পয ংগভবভিক ফাস্তফায়ন: 

   (রক্ষ টাকায়) 

ক্র নং ভডভভ নুমায়ী 

কালজয ংগ 

একক ভডভভ নুমায়ী ভযকভল্পত 

রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 4800  Supply & Service      

1 Stationary LS Ls 2.00 - - 

2. Publications & Tendering LS LS 2.00 - - 

3. Laboratory Tesing  LS LS 5.00 - - 

4. Survey & Design LS LS 5.00 - - 

 700 - Civil works      

5. 
7021 Windening of Road Embankment 

(Earthwork) 

Lac/M3 5.34 800.00 - - 

6. 
7021- Widening & Strengthening of 

Existing Pavement 

km 4.60 900.73 - - 

7. Windening of Pavement km 7.00 1080.03 0.15% 97.50% 

8. Surfacing work for 4.60 km km 4.60 907.30 - - 

9. Surfacing work for 7.00 km km 7.00 1109.92 - - 



 

ক্র নং ভডভভ নুমায়ী 

কালজয ংগ 

একক ভডভভ নুমায়ী ভযকভল্পত 

রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

10. Surfacing work of Existing Pavement km 0.40 31.83 - - 

11. Construction of Hard Shoulder km 11.40 704.24 - - 

12. 7021- Construction of Road Median km 11.00 217.58 - - 

13. 7081- cc Brick with Geo-textile sqm 63000.00 706.63 - - 

14. Toe wall m 7000.00 150.92 - - 

15. 
7041- Construction of Side Drain cum 

Footpath 

m 740.00 50.00 7.42% 409.86% 

16. 7081- Traffic Sign nos. 50.00 2.25 - - 

17. Sign Post nos 30.00 0.58 - - 

18. Concrete (KM) Post nos 12.00 0.60 - - 

19. Road Marking-Thermoplastic Material Sqm 5800.00 49.18 - - 

20. 
7021- Maintenance During 

Construction 

LS LS 30.00 LS 43.90% 

 
7980- Capital Block Allocation & 

Miscellaneous Expenditure 

     

21. 7980- Utillty Shifting LS LS 150.00 43.90% - 

 Physical Contingcency    LS 207.17 - - 

22. 7982- Physical Contingency   LS 207.17 - - 

 7982- Price Contingency      

23. Price Contingency    0.00 - - 

 Total = 7112.96  251.26 - - 

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণ:  প্রকলল্পয অওতায় নুলভাভদত ভডভভয ংস্থান নুমায়ী প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন কযা লর 

ড়লকয ভকছু ংল বৃভষ্টয াভন প্রফা ভফভিত লফ ভফধায় ভনভ যাণ কাজ ম্পাদন দুরূ ভছর। এ ছপ্রভক্ষলত ঈক্ত ড়কাং ভটি 

কল যালযনলক প্রদান এফং ফাস্তফতায ভনভযলখ প্রকলল্পয ম্প্রাযণ কাজ না কলয ২ ছরনভফভষ্ট ড়লকয ভজবুতীকযণ/ওবাযলরআং 

কযায জন্য ভিান্ত গৃীত য় এফং প্রকল্পটিয কাজ ভাপ্ত ছযলখ ভাপ্ত ছঘালণা কযা য়।  

৭।  াধাযণ ম যলফক্ষণ : 

৭.১। প্রকলল্পয টভূভভ ও কাম যক্রভ : ভফদ্যভান গাফতরী-ছায়াযীঘাট (ফাদাভতরী) ১২.০০ ভকঃভভঃ দীঘ য ড়কটি াভন ঈন্নয়ন 

ছফালড যয ফাঁলধয ঈয ভনভভ যত। গাফতরী-ছায়াযীঘাট (ফাদাভতরী) ড়কটি ীদ বুভিজীভফ ছতু এযালপ্রাচ, ছভাাম্মদপুয, 

যালয়যফাজায, ীদ বুভিজীফী স্মৃভতলৌধ, কাভযাঙ্গীয চয ন্যান্য অফাভক ও ফাভণভজযক এরাকালক ংযুক্ত কলযলছ। 

ঢাকা লযয মানজট ভনযলন ড়কটিয ভূভভকা তযন্ত গুরুেপূণ য। ভফদ্যভান ড়লকয ১১.৬০ ভক:ভভ: ড়ক াভন ঈন্নয়ন 

ছফাড য এফং ০.৪০ ভক:ভভ: ড়ক ঢাকা ভটি কল যালযন কর্তযক যক্ষণালফক্ষণ কযা য়। ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয 

ছেভভপলকন নুমায়ী ড়কটি ভনভভ যত য়ভন ভফধায় ৪ ছরলন ড়কটি প্রস্তকযণ ও ঈন্নয়লনয জন্য প্রকল্প প্রত্মাফ কযা 

য়। ড়কটিয বদঘ যয ১২.০০ ভক:ভভ: এফং গড় প্রস্ততা ৬.০০ ভভ:। ভর প্রকলল্পয ভডভভ ৭১.১২৯৬ ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত 

ব্যলয় জানুয়াযী ২০১১ ছথলক ভডলম্বয ২০১২ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয রলক্ষয ০৫/০৪/২০১১ তাভযলখ একলনক কর্তযক 



 

নুলভাভদত য়। প্রকলল্পয ছভয়াদকার ড়ক ভফবাগ কর্তযক ভডলম্বয ২০১৩ ম যন্ত বৃভি কযা লয়লছ। ড়ক ভফবালগয 

০২/০৯/২০১৩ তাভযলখ ঢাকা ভানগযীয মানজট ভনযনকলল্প ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পভলয ওয অলরাচনা বা নুভিত 

লয়লছ। বায় ঈক্ত ড়লকয ভকছু ংল বৃভষ্টয াভন প্রফা ভফভিত লফ ভফধায় কাজ কযা দুরু লফ ফলর ভত প্রকা কযা 

য়। ঈক্ত ড়কাং ভটি কল যালযন-ছক প্রদান এফং ফাস্তফতায ভনভযলখ প্রকলল্পয ম্প্রাযণ কাজ না কলয ২ ছরন ভফভষ্ট 

ড়লকয ভজবুতীকযণ/ওবাযলরভয়ং কযায ভফললয় ভিান্ত গ্রণ কযা য়। ওজ ভধদপ্তয কর্তযক Periodic Maintenance 

Programme (PMP) -এয অওতায় ভজবুতীকযণ/ওবাযলরভয়ং ম্পাদলনয রলক্ষয প্রকল্প লত তা ফাদ ছদয়ায ভফললয় 

ভিান্ত গৃীত য়। এ ছপ্রভক্ষলত প্রকল্পটিয অওতায় শুদৄভাে ম্পাভদত কাজ ছযলখ অযভডভভ প্রণয়ন কযা য়।  

৭.২. প্রকলল্পয অওতায় গৃীত কাম যাফরী: 

 ংলাভধত প্রকলল্পয অওতায় ড়কফাঁলধ ভাটিয কাজ ০.০৪ র:ঘ:ভভ:, ভফদ্যভান প্রস্তকযণ ও ভজবুভতকযণ ০.১৫ ভক:ভভ:, 

ভফদ্যভান ছবলভন্ট প্রস্তকযণ ০.১৫ ভক:ভভ:, ছযাড ভভভডয়ান ভনভ যাণ ০.১৫ ভক:ভভ:, ছেন পৄটাত ভনভ যাণ ১৫০০ ভভ: ও 

অনুলাংভগক কালজয ংস্থান যাখা লয়লছ। 

৭.৪। ঈলেশ্য: প্রকল্পটিয ভর ঈলেশ্য লরা গাফতরী ছথলক ছায়াযীঘাট ম যভন্ত ৪ ছরন ড়ক ঈন্নয়লনয ভােলভ ঢাকা ভানগীয মানজট 

হ্রা এফং ঈন্নত ও ভনযাদ ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থান কযা।  

৭.৫। প্রকল্প নুলভাদন এফং ংলাধন : ভর প্রকল্পটি ছভাট ৭১১২.০০ রক্ষ টাকা ব্যলয় এফং জানুয়াভয ২০১১ ছথলক ভডলম্বয ২০১২ 

ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাভদত য়। যফতীলত ওজ-এয ছযট ভভডঈর ভযফতযন এফং ভাঠ ম যালয়য ফাস্তফ চাভদায 

তাযতলম্যয কাযলণ প্রকল্পটি ভফবাগীয় ভল্যায়ন কভভটিয সুাভযক্রলভ ২৫২.০০ রক্ষ টাকা ব্যলয় জানুয়াভয ২০১১ ছথলক ভডলম্বয 

২০১৩ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য ভাননীয় ছমাগালমাগ ভন্ত্রী কর্তযক ০৪/০৭/২০১২ তাভযলখ ংলাধন কযা য়। যফতীলত প্রকল্পটিয 

ছভয়াদ জুন ২০১৪ ম যভত্ম বৃভি কযা য়।  

৮। প্রকল্প ভযদ যন: প্রকল্পটি অআএভআভড কর্তযক গত ২৭ অগষ্ট ২০১৫ তাভযলখ ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ওজ-এয ংভিষ্ট 

কভ যকতযাগণ ঈভস্থত ভছলরন। প্রকল্প ংভস্দষ্ট কভ যকতযালদয লঙ্গ অলরাচনা, প্রাপ্ত তথ্য ভফলস্দলণ ও ভভঅয এয তলথ্যয 

ভবভিলত প্রভতলফদনটি প্রণয়ন কযা লয়লছ।  

৮.১। ভফদ্যভান ছবলভন্ট প্রত্মকযণ:  ভযদ যলনয ভয় প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত ভফদ্যভান ছবলভন্ট প্রস্তকযণ ঙ্গটি ভযদ যন 

কযা য়। প্রকলল্পয ভডভভলত ৭ ভক:ভভ: ড়লকয জন্য ৯৫.৯১ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। প্রকলল্পয এ ংলয ভাে ০.১৫ ভক:ভভ: 

ছবলভন্ট প্রস্তকযলণয কাজ ম্পাভদত লয়লছ এফং এ কালজয জন্য ছভাট ৯৭.৫০ রক্ষ টাকা ব্যয় লয়লছ। ভযদ যলনয ভয় এ 

ড়লকয প্রস্ততা ভযভা কলয ছেভভপলকন নুমায়ী ড়লকয ঈবয় াল ১.৯ ভভটায কলয ছাল্ডায, ১৪.৬ ভভটায 

কযালযজওলয় এফং ১ ভভটায ভভভডয়ান াওয়া ছগলছ। তলফ ভযদ যলনয ভয় ড়লকয ভভভডয়ালনয ভডবাআডায বাঙা ফস্থায় ছদখা 

মায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-১: বাঙা ভডবাআডায  



 

৮.২। াআড ছেন কাভ পৄটাথ ভনভ যাণ :  প্রকলল্পয নুলভাভদত ভডভভলত ৭৪০ ভভটায াআড ছেন কাভ পৄটাথ ভনভ যালণয জন্য ছভাট 

১১১.১০ রক্ষ টাকা ফযাে ভছর। ভভঅয নুমায়ী এ লঙ্গ ১০৯.৮৬ রক্ষ টাকা ব্যয় লয়লছ। ভযদ যলনয ভয় ছদখা মায় ছম, 

ভনভভ যত াআড ছেলনয ৩টি অঈটলরলটয ভৄখ ব্যভক্ত ভাভরকানাধীন প্রভতিান কর্তযক বযাট কযা লয়লছ। পলর ছেনভ াভন 

াযলণ ছতভন ছকান কালজ অলছ না ভলভ য প্রতীয়ভান য়। ভযদ যলনয ভয় কলয়কটি স্থালন াআড ছেলনয ঈলযয লযাফ 

বাঙা ছদখা মায়। এ ভফললয় ওজ এয কাযী প্রলকৌরী অআএভআভড’ছক জানান ছম, চারলকয তকযতায জন্য াআড ছেলনয 

ঈয বাযী ট্রযাক ঈলঠ মাওয়ায কাযলণ ছেলনয ঈলযয কংভক্রট স্দযাফ ছবলঙ ভগলয়লছ। ছায়াযীঘাট িলর ভনভভ যত ায 

ছেনভ ভযদ যলনয ভয় অফজযনায স্ত্িল বযাট লয় থাকলত ছদখা মায়। এ ায ছেনভ ভনয়ভভত ভযস্কালযয ঈলদ্যাগ গ্রণ 

কযা না লর জরাফিতা সৃভষ্ট লফ।  

 

ভচে-২: ছেলনয ঈলযয বাঙা কংভক্রট 

স্দযাফ 

 

ভচে-৩: াআড ছেলনয অঈটলরলটয ফন্ধ 

ভৄখ 

 

ভচে-৪: অফজযনায স্ত্িল বযাট ায 

ছেন 

 

৯।  ফাস্তফায়ন ভস্যা: 

৯.১। ভডভভয রক্ষযভাো নুমায়ী এভডভ ফযাে না াওয়া: 

ক্র 

নং 

থ য ফছয ংলাভধত ভডভভ 

নুমায়ী রক্ষযভাো 

এভডভ/অযএভডভ ফযাে ফভৄক্ত ব্যয় 

১ ২০১০-১১ ১৭৪৯.৮৯.৮৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২ ২০১১-১২ ২৭৭৩.৫০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ 

৩ ২০১২-১৩ ৭১১২.৯৬ ৩৫১.০০ ২৫১.২৬ ২৫১.২৬ 

  

 ঈলযয াযণী ম যালরাচনা কযলর ছদখা মায়, প্রকল্পটিয ২ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য ভনধ যাভযত ভছর। ভকন্তু প্রকল্পটি 

নুলভাদলনয য ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ থ য ফছলয ভযকভল্পত রক্ষযভাো ছভাতালফক মথাক্রলভ ১৭৪৯.৮৩, 

২৭৭৩.৫০ ও ২৫৮৯.৬৩ রক্ষ টাকায ভফযীলত ফযাে প্রদান কযা লয়লছ ভাে ০.০০, ১.০০ ও ৩৫০.০০ রক্ষ টাকা, মা 

ভযকভল্পত রক্ষযভাো লত লনক কভ। পলর ম যাপ্ত ফযালেয বালফ প্রকল্পটি ভনধ যাভযত ছভয়ালদ ম্পন্ন কযা মায়ভন। প্রকল্পটিয 

নুলভাভদত প্রাক্কভরত ব্যয় ৭১১২.৯৬ রক্ষ টাকায ভফযীলত ভডলম্বয, ২০১২ ম যন্ত ছকান ব্যয় য়ভন। ভকন্তু ২০১২-১৩ থ য ফছলয 

প্রকল্পটিয ভফযীলত এভডভ ফযাে প্রদান কযা লয়লছ ভাে ৩৫০.০০ রক্ষ টাকা, মা প্রলয়াজনীয় চাভদা লত (৭১১২.৯৬-৩৫০.০০) 

ফা ৬৭৬২.৯৬ রক্ষ টাকা কভ। নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ফযাে না াওয়ায় প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন ব্যাত য়। এভটিভফএপর্ভক্ত 

ভন্ত্রণারয় ভললফ প্রকলল্পয ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী ফযালেয ভফলয়টি পুিানুপুিবালফ মাচাআ কযা অফশ্যক ভলভ য প্রতীয়ভান 

য়। এছাড়া এভটিভফএপর্ভক্ত ভন্ত্রণারয় ভললফ নতুন প্রকল্প গ্রণ কযায পূলফ য ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারলয়য ছথাক ফযাে 

নুমায়ী প্রকল্প গ্রণ এফং ভনধ যাভযত ভলয় প্রকল্প ভাভপ্তয রলক্ষয প্রলয়াজনীয় থ য ফযাে ভনভিতকযণ ভনয়ভভত ভভনটভযং কযা 

প্রলয়াজন। 

৯.২। গুরুেপূণ য প্রকল্প ওয়া লত্ত্বও ড়ক ভফবালগয অওতায় ফাস্তফায়নাধীন গ্রাভধকায প্রকল্প তাভরকায় ন্তর্ভ যক্ত না ওয়া:  প্রকল্পটিয 

ভডভভ ম যালরাচনা কলয ছদখা মায়, প্রকল্পটিয নুলভাদনকালর ভডভভ’য টভূভভলত ঈলরস্দখ কযা লয়লছ ছম, অলরাচয প্রকলল্পয 

অওতায় প্রস্তভফত ‘‘গাফতরী-ছায়াযীঘাট (ফাদাভতরী) ড়কলক ৪-ছরলন ঈন্নীতকযণ’’ ীল যক প্রকলল্পয অওতায় ভফদ্যভান ড়কটি 

াভন ঈন্নয়ন ছফালড যয ফাঁলধয ঈয ভনভভ যত, মা ফতযভালন ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয অওতার্ভক্ত ড়ক এরাআনলভন্ট ভললফ 



 

ব্যফায লচ্ছ। ড়কটি ীদ বুভিজীফী ছতু এযালপ্রালচ, ছভাাম্মদপুয, যালয়য ফাজায, ীদ বুভিজীফী স্মৃভতলৌধ, ভজগাতরা, 

কাভযাঙ্গীযচয ন্যান্য অফাভক ও ফাভণভজযক এরাকালক ংযুক্ত কলযলছ। ঢাকা ভানগযীয মানজট ভনযলন ড়কটিয 

ভূভভকা তযন্ত গুরুেপূণ য। াভন ঈন্নয়ন ছফাড য কর্তযক ভনভভ যত গাফতরী লত ছায়াযীঘাট (ফাদাভতরী) ম যভত্ম প্রায় ১২ ভকঃভভ: 

ভফদ্যভান ২ ছরলনয ড়কটি অলরাচয প্রকলল্পয অওতায় ৪ ছরলন ঈন্নীতকযণ কযা লর ড়কটি ঢাকা ভানগযীয মানজট ভনযলন 

গুরুেপূণ য ভূভভকা যাখলফ ভফলচনায় প্রকল্পটি ভাে দুআ ফছলয ম্পন্ন কযায ঈলেলশ্য জানুয়াযী, ২০১১ লত ভডলম্বয. ২০১২ ছভয়ালদ 

ফাস্তফায়লনয জন্য প্রকল্পটি ৭১১২.৯৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় ০৫/০৪/২০১১ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় নুলভাদন কযা 

য়। 

 ঢাকা ভানগযীয মানজট ভনযলন ভূভভকা ারনকাযী অলরাচয ড়কটিয ফাস্তফায়ন কাজ ভাপ্ত ছযলখআ প্রকল্পটি ভাপ্ত ছঘালণা 

কযা য়। এছাড়া এভডভ/ংলাভধত এভডভলত ফযাে প্রদালনয ছক্ষলেও প্রকল্পটিয গুরুে অভলর না ছনয়ায় প্রকল্পটি কাভিত সুপর 

ফলয় অনলত ালযভন। ঈলেখ্য, প্রকল্পটিয ছভয়াদ বৃভিয প্রস্তাফ ভফলফচনায জন্য আভতপূলফ য অআএভআ ভফবাগ কর্তযক লযজভভন 

ভযদ যন কযা য় এফং ভযদ যন প্রভতলফদলন ঢাকা ভানগযীয মানজট ভনযলনয জন্য প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন কযা তযন্ত জরুযী 

ফলর ভত প্রকা কযা য়। এছাড়া ড়ক ভফবাগ কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন কর প্রকলল্পয ভলে ভধক গুরুেপূণ য নভধক ১০টি 

প্রকলল্পয ভলে অলরাচয প্রকল্পটি তাভরকার্ভভক্ত ওয়া ভীচীন ফলর অআএভআভড’য প্রভতলফদলন ঈলরস্দখ কযা য়। ভকন্তু গুরুেপূণ য 

ভফলফচনা কলয প্রকল্পটি নুলভাদন কযা লরও এয ভফযীলত ১ভ দুআ ফছলয ছকান ফযাে প্রদান না কযায় ড়ক ভফবাগ কর্তযক 

প্রকল্পটিলক মথামথ গুরুে ছদয়া য়ভন ভলভ য প্রতীয়ভান য়। ঈলেখ্য, প্রকলল্পয ভভঅয-এ প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন কাজ ভাপ্ত ছযলখ 

প্রকল্পটি ভাপ্ত কযায কাযণ ঈলেখ কযা য়ভন; ভফলয়টি েষ্টীকযণ প্রলয়াজন।  

১০। ক্রয় কাম যক্রভ ংক্রান্ত তথ্য:  প্রকলল্পয দযে ও ঠিকাদায ংক্রান্ত তথ্যাভদ ভনফ যাী প্রলকৌরী (ওজ) ঢাকায ভনকট ছথলক ংগ্র 

কলয ভযভষ্ট-‘ক’-ছত ংলমাজন কযা লয়লছ। দযে ংক্রান্ত তথ্যাভদ ম যালরাচনালন্ত ছদখা মায় ছম, নুলভাভদত ভডভভলত ২টি 

Work Package থাকলরও প্রকল্প ফাস্তফায়নকালর প্যালকজ ছবলঙ ভফভধ-ফভভূ যতবালফ ৩টি প্যালকলজ কাম যালদ প্রদান এফং 

ঠিকাদায কর্তযক প্রকলল্পয কাজ ম্পাভদত লয়লছ। 

১১। প্রকলল্পয াভফ যক গ্রগভত: প্রকলল্পয শুরু লত জুরাআ, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ছভাট ২৫১.২৬ রক্ষ টাকা, 

মা নুলভাভদত প্রাক্কভরত ব্যলয়য ৩.৫৩%। ভভঅয নুমায়ী প্রকলল্পয ফছযভবভিক ংলাভধত এভডভ ফযাে, ফভৄক্ত ও ব্যলয়য 

ভচে ভনম্নরূঃ          

  (রক্ষ টাকায়) 

থ য ফছয ভর ভডভভ নুমায়ী ফযাে ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ব্যয় 

ছভাট টাকা প্রঃ াঃ ফাস্তফ% ছভাট টাকা প্রঃাঃ ফাস্তফ% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১০-২০১১ ১৭৪৯.৮৩ ১৭৪৯.৮৩ - ২৪.৬০% ১৭৪৯.৮৩ ১৭৪৯.৮৩ - ২৪.৬০% 

২০১১-২০১২ ২৭৭৩.৫০ ২৭৭৩.৫০ - ৩৮.৯৯% ২৭৭৩.৫০ ২৭৭৩.৫০ - ৩৮.৯৯% 

২০১২-২০১৩ ২৫৮৯.৬৩ ২৫৮৯.৬৩ - ৩৬.৪১ ২৫৮৯.৬৩ ২৫৮৯.৬৩ - ৩৬.৪১ 

২০১৩-২০১৪ - - - - - - - - 

ছভাটঃ ৭১১২.৯৬ ৭১১২.৯৬ - ১০০.০০% ৭১১২.৯৬ ৭১১২.৯৬ - ১০০.০০% 

 

 

 

 



 

 

থ য ফছয ংলাভধত এভডভ ফযাে ফভৄভক্ত ব্যয় 

ছভাট টাকা প্রঃ 

াঃ 

ফাস্তফ% ছভাট টাকা প্রঃ

াঃ 

ফাস্তফ% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১২-২০১৩ ১২৭.৫০ ১২৭.৫০ - ১.৭৯% - ১২৭.৫০ ১২৭.৫০ - ১.৭৯% 

২০১৩-২০১৪ ১২৩.৭৬ ১২৩.৭৬ - ১.৭৪% - ১২৩.৭৬ ১২৩.৭৬ - ১.৭৪% 

ছভাটঃ ২৫১.২৬ ২৫১.২৬ - ৩.৫৩% - ২৫১.২৬ ২৫১.২৬ - ৩.৫৩% 

 

১২। ঈকাযলবাগীলদয ভতাভত: প্রলমাজয নয়। প্রকল্পটিয কাজ ভাপ্ত ছযলখআ ভাপ্ত ছঘালণায কাযলণ কাভিত সুপর জযন ম্ভফ 

য়ভন।   

১৩। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্য: প্রকলল্পয শুরু ছথলক ছল ম যভত্ম ০৩ (ভতন) জন কভ যকতযা প্রকল্প ভযচারলকয দাভয়তফ ারন 

কলযলছন। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদ ভনলভণ প্রদান কযা রঃ  

ক্র নং নাভ ও দফী পূণ যকারীন খন্ডকারীন  ছমাগদালনয তাভযখ ফদরীয তাভযখ 

১। ছভাঃ ছভাভপজুর আরাভ 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

যাঁ - ১২-০১-১২ ৩১-০১-১৩ 

২। ছভাঃ াাবুভেন খান 

তত্ত্বাফধায়ক প্রলকৌরী 

যাঁ - ৩১-০১-১৩ ২৬-০২-১৩ 

৩। ছভাঃ াভফবুর ক 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

যাঁ - ২৬-০২-১৩ ০৯-০৭-১৪ 

 

১৪। প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযন: 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য ভজযত পরাপর 

প্রকল্পটিয ভর ঈলেশ্য লরা গাফতরী ছথলক ছায়াযীঘাট ম যন্ত ৪ 

ছরন ড়ক ঈন্নয়লনয ভােলভ ঢাকা ভানগীয মানজট হ্রা এফং 

ঈন্নত ও ভনযাদ ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থান কযা।  

প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত ছযলখ প্রকল্পটি ভাপ্ত ছঘালণা কযা 

লয়লছ ভফধায় প্রকল্পটিয ভর ঈলেশ্য ভজযত য়ভন। 

 

১৫। ঈলেশ্য পুলযাপুভয ভজযত না লর এয কাযণঃ প্রকল্পটিয কাজ ভাপ্ত ছযলখ ভাপ্ত ছঘালণা কযা য়। পলর নুলভাভদত ভডভভ 

নুমায়ী প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন ম্ভফ য়ভন। 

১৬। ভডট ংক্রান্ত: প্রকল্পটিয আন্টাযনার এফং এিটাযনার ছকান প্রকালযয ভডটআ ম্পন্ন কযা য়ভন। 

 

 



 

১৭।   অআএভআভড’য ভতাভতঃ 

ক) ড়কটি যালয়য ফাজায কফযস্থান, ীদ বুভিজীভফ ছতু এলপ্রাচ, ীদ বুভিজীভফ স্মৃভতলৌধ, ছভাাম্মদপুয, যালয়য 

ফাজায, কাভযাঙ্গীযচয ন্যান্য অফাভক ও ফাভণভজযক এরাকালক ংযুক্ত কলযলছ। ঢাকা ভানগযীয মানজট 

ভনযলনয জন্য প্রকল্পটি গ্রণ কযা লরও ফাত্মফায়ন কাজ ভাপ্ত ছযলখ প্রকল্পটি ভাপ্ত কযায ভফলয়টি েষ্টীকযণ 

প্রলয়াজন। তদুভয, অলরাচয ড়কটি প্রস্তকযলণয জন্য একটি নতুন প্রকল্প গ্রণ কযা ছমলত ালয (নুলচ্ছদ-৯.২);  

খ) প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত আঈ-ছেলনয অঈটলরটভলয ভৄলখয ভফদ্যভান স্থানা াযণ কলয ছেন চর যাখায জন্য 

প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ। এছাড়া ভনভভ যত ায ছেলনয ঈলমাভগতা ফার যাখায জন্য ছেলনয ঈলয জলভ 

থাকা অফজযনা ভনয়ভভত াযলণয প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ (নুলচ্ছদ-৮.১ ও ৮.২); 

গ) এভটিভফএপর্ভক্ত ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয় কর্তযক চরভান প্রকল্পভলয ভডভভ’য ংস্থান 

নুমায়ী ফযাে প্রাভপ্তয ভফলয়টি পুিানুপুিবালফ মাচাআ কলয নতুন প্রকল্প গ্রণ কযায ভফলয়টি ভফলফচনায় ভনলত লফ 

(নুলচ্ছদ-৯.১); এফং 

ঘ) প্রকল্পটিয Internal & External Audit ম্পাদলনয ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ এফং ছকান অভি ঈত্থাভত লর তা 

ভনষ্পভিয ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলত লফ (নুলচ্ছদ-১৬)। 

 

 

 

 



 

 ‘‘ভাভনকদী ফাজায-ভগন্যার ছগআট-অআএএভফ ড়ক ঈন্নয়ন’’  

ীল যক প্রকলল্পয ভল্যায়ন প্রভতলফদন। 

(ভাপ্তঃ জুন,২০১৪) 

 

 

১। প্রকলল্পয ফস্থান : ঢাকা।  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা           :   ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয ও ফাংরালদ ছনাফাভনী।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ   :   ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ । 
৪। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয়  

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্তব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত ভয়  

(ভর ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭৫৯.০০ -- ১৭২৪.৫১ ছলন্ফম্বয, 

২০১৩ লত 

জুন, ২০১৪ 

-- ছলন্ফম্বয, 

২০১৩ লত 

জুন, ২০১৪ 

-- -- 

 

৫। প্রকলল্পয ংগভবভিক ফাস্তফায়নঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্র নং ভডভভ নুমায়ী 

কালজয ংগ 

একক ভডভভ নুমায়ী 

ভযকভল্পত রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

Earth work      

a. Earth work for Road widening Cum 45.64 100% 45.64 100% 

b. Improve Sub Grade Cum 204.37 100% 204.37 100% 

Flexible Pavement      

a. Sub Base Cum 171.91 100% 171.91 100% 

b. Base Type-1 Cum 276.79 100% 204.37 100% 

Surfacing      

a. Bitumens Prime coat (Plant Placed) Sqm 21.42 100% 21.42 100% 

b. Wearing course Sqm 350.82 100% 17.74 100 

c. Bitumeans Tack Coat (Plant work) Sqm 17.74 100% 226.49 100% 

d. Wearing course Cum 350.82 100% 350.82 100% 



 

ক্র নং ভডভভ নুমায়ী 

কালজয ংগ 

একক ভডভভ নুমায়ী 

ভযকভল্পত রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

Footpath with Drain      

a. Fiting, Fixing and joining of Curb 

stone K-1 

Cum 41.00 100% 41.00 100% 

b. Concrete class-20 Cum 49.68 100% 49.68 100% 

c. Brick Work-10 Cum 54.31 100% 54.31 100% 

d. Plastering work Sqm 7.02 100% 7.02 100% 

e. RCC Pipe (18” Dia) M 70.00 100% 70.00 100% 

f. MS Grading Kg 1.70 100% 1.70 100% 

g. Re-inforce Cement concrete Cum 2.93 100% 2.93 100%h. 

h. SFF Footpath Sqm 61.00 100% 61.00 100% 

 Utility Shifting Ls 121.49 100% 121.49 100% 

 Physical Contingency - 34.49 - - - 

Total:   1759.00  1724.51  

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণঃ  ছকান কাজ ভাপ্ত ছনআ। 

৭।  াধাযণ ম যলফক্ষণঃ  

৭.১। টভূভভঃ ঢাকা ছনাভনফালয বযন্তলয ভাভনকদী-ভগন্যার ছগআট লয় এয়াযলাট য ছযাড ম যন্ত ভফদ্যভান ড়কটি যম্ন 

ভফধায় মান চরাচলরয জন্য ম যাপ্ত নয়। এ ড়ক ভদলয় ঈিযা, গুরান, ফনানী, টংগী মাতায়াত কযা মায়। ভাননীয় 

ছমাগালমাগ ভন্ত্রী ২৯.০৫.২০১৩ তাভযলখ ছনাভনফা ভযদ যনকালর ঈক্ত ড়কটিয ভনভ যাণ ও ংস্কায কাজ প্রকল্প অকালয 

গ্রলণয ভনলদ যনা প্রদান কলযন। এ ছপ্রভক্ষলত ঈক্ত ড়কটি ৩৬-৪৫ পৄট ম যন্ত ম্প্রাযণপূফ যক ৪ ছরলন ভনভ যালণয জন্য 

প্রকল্প প্রস্তফটি ড়ক ভফবাগ লত ছপ্রযণ কযা লয়লছ। প্রকল্পটি ফাংরালদ ছনাফাভনীয ছোর ওয়াকয গ যাআলজন 

(ভিভ) ভডলাভজট ওয়াকয ভললফ ফাস্তফায়ন কলযলছ। 

৭.২। ঈলেশ্যঃ ঢাকা ছনাভনফালয ভাভনকদী ফাজায লত ভগন্যার ছগআট এফং ভগন্যার ছগআট লত অআএএভফ ছগট ম যন্ত 

ছভাট ২.৬০ ভকঃভভঃ ড়ক প্রস্তকযণ ও ঈন্নয়লনয ভােলভ ঈক্ত এরাকায় সুিু ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্থা গলড় ছতারাআ 

প্রকলল্পয ভর ঈলেশ্য। 

৭.৩। প্রকল্প নুলভাদন এফং ংলাধনঃ  ভর প্রকল্পটি ভাননীয় ভযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক গত ১২/১১/২০১৩ তাভযলখ নুলভাভদত 

য়। যফতীলত ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভফবাগ  লত ১৩/১১/২০১৩ তাভযলখ প্রকল্পটিয প্রাভনক 

নুলভাদন ছদয়া য়। প্রকল্পটিয প্রাক্কভরত ব্যয় ১৭.৫৯২১ ছকাটি টাকা এফং ফাস্তফায়নকার ছলন্ফম্বয, ২০১৩ লত জুন, 

২০১৪ ম যন্ত।  

 

৮। প্রকল্প ভযদ যনঃ  অআএভআভড কর্তযক প্রকল্প এরাকায ফাস্তফাভয়ত কাজ গত ০৪ এভপ্রর, ২০১৫ তাভযলখ ভযদ যন কযা য়। 

ভযদ যনকালর প্রকল্প ভযচারক এফং ছোর ওয়াকয গ যাআলজন (ভিভ) এয ংভিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈভস্থত ভছলরন। প্রকল্প 

ংভিষ্ট কভ যকতযালদয লঙ্গ অলরাচনা, প্রাপ্ত তথ্য ভফলিলণ ও ভভঅয এয তলথ্যয ভবভিলত প্রভতলফদনটি প্রণয়ন কযা লয়লছ। 

ভনলম্ন ভযদভ যত স্কীভগুলরায ংভক্ষপ্ত ফণ যনা ছদওয়া রঃ   

 



 

৮.১। ভাভনকভদ ফাজায-ভগনার ছগট-অআএএভফ ছযাডঃ  এআ ড়কটি ভাভনকভদ ফাজায ছথলক ভগনার ছগট ম যন্ত ১.৪০ 

ভক:ভভ: এফং ভগনার ছগট ছথলক অআএএভফ ম যন্ত ১.২০ ভক:ভভ: থ যাৎ ছভাট ২.৬০ ভক:ভভ: দীঘ য। ভভঅয নুমায়ী এ 

ড়লকয ভাটিয কালজ ৪৫.৬৪ রক্ষ টাকা, আভপ্রুব াফ ছগ্রলড ২০৪.৩৭ রক্ষ টাকা এফং ২.৬ ভক:ভভ: ছেভিফর ছবলভন্ট 

ভনভ যাণ ৪৪৮.৯০ রক্ষ টাকা ব্যয় লয়লছ। ভযদ যনকালর ভগনার ছগট ংল ছকায কাটায ভদলয় যাস্ত খনন কলয 

ছেভভপলকন ভযভা কযা য়। ভগনার ছগলট ১০৬৩ ভভ:ভভ: আভপ্রুব াফ ছগ্রড, ২৫৫ ভভ:ভভ: ছফআ টাআ-১, ৬২ 

ভভ:ভভ: ফাআন্ডায ছকা য, ৫২ ভভ:ভভ: ওয়াভযং ছকা য াওয়া ভগলয়লছ। এছাড়া ফাভযকবালফ ড়লকয াভফ যক কালজয ভান বার 

লয়লছ ভলভ য প্রতীয়ভান লয়লছ। ভযদ যলনয ভয় ছফআ ছকা য, ছস্টান ভচ, ফাআন্ডায ছকাল যয ভফটুভভন কনলটন্ট এফং 

ফালুয ভব এন্যারাআভ আতযাভদয ছটস্ট ছযজাল্টভ মাচাআ কযা য়। এ ভস্ত যীক্ষায ছযজাল্ট ছেভভপলকন 

নুমায়ী াওয়া ভগলয়লছ। প্রকল্প চরাকারীন এফং ভযদ যলনয ভয় প্রাপ্ত ভচে ভনলম্ন ছদওয়া লরা: 

 

প্রকল্প চরাকারীন ভলয়য ভচে ফতযভান ভলয়য ভচে 

  

 
 

 
 

  

  

 



 

ভযদ যলনয ভয় পৄটাথ ও ছেলনজভ ছদখা য়। ফাভযকবালফ পৄটাথ ও ছেলনজভ গুণগত ভানম্পন্ন লয়লছ ভলভ য 

প্রতীয়ভান লয়লছ। এরাকাফাীয ালথ অরাচাভযতায় জানা ভগলয়লছ ছম, নদ যভা ভনভ যালণয পলর এ ড়লকয জরাফিতা প্রায় 

পুলযাভয ফন্ধ লয়লছ। ফাভযকবালফ পৄটালথয ভনভ যাণ বরী দৃভষ্টনিন লয়লছ। ভভঅয নুমায়ী প্রকল্পটিয আঈটিভরটি াযলণ 

১২১.৪৯ রক্ষ টাকা ব্যয় লয়লছ। এ থ য ভকবালফ ব্যয় লয়লছ তা জানলত চাআলর প্রকল্প ভযচারক অআএভআভড-ছক জানান ছম, 

ছটভরলপান, গ্যা ভফভবন্ন ংলমাগভ াযলণ এআ থ য ব্যয় লয়লছ। এছাড়া ড়ক প্রস্তকযলণয জন্য ভকছু ভফদ্যভান স্থানা 

যালত লয়লছ। প্রকলল্পয অওতায় ফাঈন্ডাভয ওয়ার ছম ফ স্থানা ছবলঙ ছপরা লয়লছ তা নুরূবালফ ভনভ যাণ কলয ছদওয়া 

লয়লছ ভলভ য প্রকল্প ভযচারক অআএভআভডলক ফভত কলযন। ভযদ যলনয ভয় প্রকল্প ভযচারক অআএভআভড’ছক জানান ছম, 

প্রকলল্পয ভডভভলত ভপভজকযার কভন্টনলজভন্প খালত ংস্থানকৃত ৩৪.৪৯ রক্ষ টাকা ফযাে ছদওয়া য়ভন ভফধায় এ খালত ছকান থ য 

ব্যয় য়ভন। প্রকল্পটি ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবালগয কালছ আলতাভলে স্তান্তয কযা লয়লছ ভকনা তা জানলত চাআলর প্রকল্প 

ভযচারক অআএভআভড’ছক ফভত কলযন ছম, প্রকল্পটি ড়ক ও জনথ ভধদপ্তযলক বুভঝলয় ছদওয়া লয়লছ। 

৯। ক্রয় কাম যক্রভ ংক্রান্ত তথ্য:  প্রকলল্পয মাফতীয় ক্রয় কাম যক্রভ ফাংরালদ ছনাফাভনীয ভঅআভ নুমায়ী ম্পাভদত লয়লছ।  

১০। প্রকলল্পয াভফ যক গ্রগভত: প্রকলল্পয শুরু লত জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ছভাট ১৭২৪.৫১ রক্ষ টাকা মা 

নুলভাভদত প্রাক্কভরত ব্যলয়য ১০০% এফং ফাত্মফ গ্রগভত ১০০%। প্রকলল্পয ফছযভবভিক ংলাভধত এভডভ ফযাে, ফভৄক্ত ও 

ব্যলয়য ভচে ভনম্নরূঃ      

(রক্ষ টাকায়) 

থ য ফছয ংলাভধত এভডভ ফযাে ফভৄভক্ত ব্যয় 

ছভাট টাকা প্রঃ াঃ ছভাট টাকা প্রঃাঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০১৩-২০১৪ ১৭৫৯.০০ ১৭৫৯.০০ -- ১৭২৪.৫

১ 

১৭২৪.৫১ ১৭২৪.৫১ -- 

ছভাট = ১৭৫৯.০০ ১৭৫৯.০০ -- ১৭২৪.৫

১ 

১৭২৪.৫১ ১৭২৪.৫১ -- 

 

১১। ঈকাযলবাগীলদয ভতাভত:  ভযদ যলনয ভয় স্থানীয় জনগলণয ংলগ অরা লয়লছ। তাযা জাভনলয়লছন ছম, প্রকল্পটি 

ফাস্তফায়লনয পলর ড়কটি প্রস্ত ওয়ালত মানজট হ্রা ছলয়লছ। এছাড়া এ ংলয নদ যভা ভনভ যালণয পলর এখন অয জরাফিতা 

সৃভষ্ট য় না।  

১২। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্য  : প্রকলল্পয শুরু ছথলক ছল ম যন্ত ২ জন কভ যকতযা প্রকল্প ভযচারলকয দাভয়ে ারন কলযলছন।  

প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদ ভনলচ প্রদান কযা রঃ 

নাভ ও দফী পূণ যকারীন খন্ডকারীন  ছমাগদালনয তাভযখ ফদরীয তাভযখ 

ছরপলটন্যান্ট কলণ যর ছভাাম্মদ নূয ছাাআন, 

ভএভ 

-  ২৫.০১১.২০১৩ ১০.০১. ২০১৪ 

ছরপলটন্যান্ট কলণ যর ছভাঃ ভাপৄজায যভান, 

ভএভ 

-  ১১.০১.২০১৪ প্রকলল্পয ছভয়াদ ম যন্ত 

 

 



 

১৩। প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য ভজযত পরাপর 

ঢাকা ছনাভনফালয ভাভনকদী ফাজায লত ভগন্যার ছগআট এফং ভগন্যার 

ছগআট লত অআএএভফ ছগট ম যন্ত ছভাট ২.৬০ ভকঃভভঃ ড়ক প্রস্তকযণ 

ও ঈন্নয়লনয ভােলভ ঈক্ত এরাকায় সুিু ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্থা গলড় 

ছতারাআ প্রকলল্পয ভর ঈলেশ্য। 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয পলর ড়কটি প্রস্ত 

লয়লছ। এয পলর ঈক্ত এরাকায় ড়ক 

ছমাগালমাগ ঈন্নত লয়লছ। 

 

১৪। ঈলেশ্য পুলযাপুভয ভজযত না লর এয কাযণ: প্রলমাজয নয়। 

১৫। ভডট ংক্রান্ত: প্রকল্পটিয অওতায় ছনাফাভনী কর্তযক আন্টাযনার ভডট ম্পন্ন লয়লছ এফং এলত ছকান অভি াওয়া মায়ভন। 

প্রকল্প ভযচারক জাভনলয়লছন প্রকল্পটি এিটাযনার ভডট কযা য়ভন।    

১৬। প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যা: 

 প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ছকান ঈলরস্দলমাগ্য ভস্যা সৃভষ্ট য়ভন।  

১৭। সুাভয: 

১৭.১ প্রকল্পটিয External Audit ম্পাদলনয ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ এফং এলত ছকান অভি ঈত্থাভত লর তা ভনষ্পভিয 

ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলত লফ। 



 

‘‘ছদাায (কাভতযকপুয) -ফাযযা-ফাভরযলটক (ফাভযয়া েীজ) ড়ক ভনভ যাণ’’  

ীল যক প্রকলল্পয ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১।    প্রকলল্পয নাভ : ছদাায (কাভতযকপুয)-ফাযযা-ফাভরযলটক (ফাভযয়া েীজ) ড়ক ভনভ যাণ   

২।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

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

৪।   প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                 

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয়  

(ভর ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩২৭৭.৮৫ 

(-) 

(-) ৩১৬০.০০ 

(-) 

০১-০৯-২০০৮ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১১ 

- ০১-০৯-২০০৮ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৪ 

-  ১০০% 

 

৫।  প্রভেণঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

 

 

Items 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 

A Revenue Component       

1. Petrol & Lubricant  L.S 15.00    

2.  Stationery seal & Stamp  L.S 2.50    

3.  Testing Fee  L.S 1.50    

B a)  Capital Component       

C b) Civil works       

1 c)  Plantation  Km 13.80 23.00   

2  Earth Work  cum 906.70 604.66 763.05 508.86 

3  Construction of Pavement (Dev) Km 864.65 14.00 914.65 10.83 

4 Pavement Strengthening, Widening  Km 369.63 9.00 768.90 18.72 



 

 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

5  Hard shoulder  Km 518.04 23.00 431.40 20.76 

6  Protective Work  M 268.86 2700.00 268.00 2700.00 

7  Road Safety Work  LS 10.00 LS 4.00 LS 

 Maintenance during construction    LS 10.00  

1 Physical Contigency (2%)  59.23    

2 Price Contigency (3%)  236.93    

   3277.85  3160.00  

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্র নং নাভ  দফী কাম থধযণ একারধক প্রকগেয 

দারয়ত্ব 

তারযখ 

সমাগদান ফদরী 

1.  Md. Habibul Hoque  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

না োঁ ২৬/০২/২০১৩ ০৯/০৭/২০১৪ 

2.  Md. Mafizul Islam  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

না োঁ ১২/০১/২০০১২ ৩১/০১/২০১৩ 

3.  Md. Abdul Quddus 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

না োঁ ০২/০২/২০১১ ১০/০১/২০১২ 

4.  Shabuddin  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

না োঁ ০৯/০২/২০১০ ০২/০২/২০১১ 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ৪ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ে ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয ছভয়াদ           

১ ফছলযয ও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয সেগত্র ৩ ফছয ছভয়ালদ ৩২৩৭.৮৫ রক্ষ টাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন কযা লরও 

প্রকলল্পয প্রকৃত ব্যয় লয়লছ ৩১৬০.০০ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৬ ফছয। থ যাৎ ব্যয় বৃভি না ছলরও ফাস্তফায়নকার বৃভি 

ছলয়লছ ১০০%। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প 

ভযচারকগণ প্রকলল্পয কালজ মথামথবালফ ভলনাভনলফ কযলত ালযন না ভফধায় প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত লয়লছ।  

 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয তাভযখ চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 Construction of widening of 

embankment and flexible pavement 

at 10
th

, 11
th

 , 12
th

 , 13
th

 , 14
th

 , 15
th

  & 

16
th

 km  

৯.২৫ ২০/৪/১০ ২৯/১১/১০ ২৯/১১/১১ ৩০/১২/১২ 



 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয তাভযখ চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

02 Strengthening and  widening the 

existing pavement at 1
st
 km to 7

th
 km  

৫.৮৫ ১১/১১/১০ ১৭/০২/১১ ১৭/০২/১২ ১৭/০২/১২ 

03 Remaining work for construction of 

flexible pavement and earth work at 

7
th

 (p), 8
th

 (p), 9
th

 (p) &17
th

 (p), 

৪.৫৪ ১২/০১/১৪ ১৮/০৩/১৪ ১৮/৩/১৪ ২৯/৮/১৪ 

04 Construction of flexible pavement 

including hard shoulder at 14
th

 & 15
th

 

km  

২.১১ ২২/১১/১০ ০৯/০৩/১১ ০৫/০৯/১১ ৩১/১২/১৩ 

 

৯। ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৯-১০ ২৮৮.০০ ২৮৮.০০  ৮.৭৯% ২৮৮.০০ ২৮৮.০০ ২৮৮.০০  ৮.৭৯% 

২০১০-১১ ৮০০.০০ ৮০০.০০  ২৪.৪১% ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০  ২৪.৪১% 

২০১১-১২ ১২২.০০ ১২২.০০  ৩.৭২% ১২২.০০ ১২২.০০ ১২২.০০  ৩.৭২% 

২০১২-১৩ ১০০০.০০ ১০০০.০০  ৩০.৫১% ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০  ৩০.৫১% 

২০১৩-১৪ ৯৫০.০০ ৯৫০.০০  ২৮.৯৮% ৯৫০.০০ ৯৫০.০০ ৯৫০.০০  ২৮.৯৮% 

ছভাট ৩১৬০.০০ ৩১৬০.০০  ১০০% ৩১৬০.০০ ৩১৬০.০০ ৩১৬০.০০  ৯৬.৪০% 

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ:  

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ ও ঈলেশ্য:  ড়কটি ঢাকা ছজরায ছদাায ঈলজরা ছথলক অযম্ভ লয় নফাফগঞ্জ ঈলজরা লয় 

ভাভনকগঞ্জ ছজরায ভযযাভপুলয ভাপ্ত লয়লছ। এটি ভনভভ যত লর াটুভযয়া ছপযী ঘালটয ালথ ভাওয়া ছপযী ঘালটয 

যাভয ড়ক ছমাগালমাগ স্থাভত লফ। পলর অভযচা ছপযী ঘালট ছকান ভস্যা ছদখা ভদলর মানফানভ ঢাকা লয 

প্রলফ না কলয যাভয ভাওয়া ঘালট ছমলত াযলফ। ড়কটি ভনভভ যত লর মানফানগুলরা ১৫০ ভকঃভভঃ এয ভযফলতয ৭৫ 

ভকঃভভঃ ভতক্রভ কলয ঢাকা ছৌুঁছালত াযলফ। এলত মানজট ভনযন লফ এফং ভয় ও জ্বারানী খযচ কভলফ। এয পলর 

এ িলরয াঁচ রক্ষ ছরালকয  মাতায়াত সুভফধা লফ। এ িলরয ভাছ, দুধ, ভাং, ভি, ধান আতযাভদ ণ্য দ্রুততায ালথ 

এ ড়ক লথ ঢাকা লযয চাভদা পূযণ কযলত ক্ষভ লফ। এছাড়া দ্মা নদীয ালড় ম যটন ছকন্দ্র স্থালনয ঈজ্জ্বর 

ম্ভাফনা ছদখা ভদলফ। এ ছপ্রভক্ষলত প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।  



 

উগেশ্য: প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা ২৩.০০ রকঃরভঃ দীঘ থ সদাায (কারতথকপুয)-ফাযযা-ফাররযগটক (ফাযরযয়া সতু) ড়ক 

(অযঙ্গফাদ ফাজায ংগমাগ) রনভ থাগণয ভােগভ ভৄরন্পগঞ্জ  ভারনকগঞ্জ সজরায ভগে ড়ক সমাগাগমাগ স্থান কযা এফং দ্মা 

নদীগত াটুরযয়া  ভায়া সপযী ঘাগটয ভগে যারয ড়ক সমাগাগমাগ স্থান কযা।  

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন: ভর প্রকল্পটি ২৮/০৪/২০০৯ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় ৩২৭৭.৮৭ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় 

ছলন্ফম্বয, ২০০৮ লত জুন, ২০১১ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাভদত য়। যফতীলত অআএভআভড’য সুাভযক্রলভ 

প্রকল্পটিয ছভয়াদ দুআ দপায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত বৃভি কযা য়।    

১১.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভত: প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৩১৬০.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় ৩২৭৮.০০ রক্ষ টাকায ৯৬.৪০% এফং ফাস্তফ গ্রগভত ৯৬.৪০%।  

১২। প্রকল্প ভযদ যন: গত ২৩/০৭/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ভৄন্পীগঞ্জ 

ড়ক ভফবালগয ঈ-ভফবাগীয় প্রলকৌরী জনাফ খায়রুর াান ঈভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ  

১২.১ ভাটিয কাজ:  প্রকলল্পয নুলভাভদত ংস্থান নুমায়ী  ২৩ ভক:ভভ: এভব্যাংকলভন্ট গলড় ৩.৮ ভভটায লত ৪.০ ভভটায ঈচ্চতায় 

ঈন্নয়ন, ছক্রস্ট প্রস্ত গলড় ৪.৭৫ ভভটায লত ৭.৩২ ভভটালয ফভধ যতকযণ এফং ছটা-প্রস্ত গলড় ১৪.০ ভভটায লত ২৩.৩২ ভভটালয 

ফভধ যতকযলণয রলক্ষয ৬.০৪৬৬ র:ঘ:ভভ: ভাটিয ংস্থান যলয়লছ। এজন্য ৯০৬.৭০ রক্ষয টাকা ফযাে যলয়লছ। ছপ্রভযত নুলভাভদত 

ভভঅয এয তথ্য নুমায়ী ৫.০৮৮৬ র:ঘ:ভভ: ভাটি ফাফদ ৭৬৩.০৫ রক্ষয টাকা ব্যয় কলয এভব্যাংকলভন্ট ঈন্নয়ন ম্পন্ন কযা 

লয়লছ। ভযদ যনকালর এভব্যাংলকলভলন্টয গড় ঈচ্চতা ৪.০ভভটায এফং ছক্রস্ট প্রস্থতা ৭.৩২ ভভ: ঠিক াওয়া ছগলরও লনক 

স্থালন ছস্দা ১:২ মথামথ াওয়া মায়ভন। ফযং ভকছু ভকছু  স্থালন ছযআনকাট ও খাড়া ঢার ছদখা ছগলছ। এ ভফললয় ভজলে কযা লর 

ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, ভডলপক্ট রায়াভফভরটি ভভযয়ড এয ভলে এভব্যাংলকলভলন্টয ত্রুটিগুলরা ংলাধলনয জন্য ঠিকাদাযলক 

ে প্রদান কযা লয়লছ। কাজ বুলঝ াওয়ায য ঠিকাদালযয জাভানত ভযলাধ কযা লফ।  

১২.১ ছেভিফর ছবলভন্ট: নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ৩.৭ ভভটায প্রস্থতায় ১৪ ভকঃভভঃ নতুন ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যাণ ফাফদ 

৮৬৪.৬৫ রে টাকা ও ৯ ভকঃভভঃ ছবলভন্ট প্রস্থকযণ ও ভজবুভতকযণফাফদ ৩৬৩.৬৩ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। এছাড়া ০.৯ 

ভভটায প্রস্থতায় ছবলভলন্টয ঈবয় াল ২৩ভকঃভভঃ াড য ছাল্ডায ভনভ যাণফাফদ ৫১৮.০৪ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত 

নুলভাভদত ভভঅয এয তথ্য নুমায়ী, ১০.৮৩ ভক:ভভ: নতুন ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যাণ পূফ থক ৯১৪.৬৫ রে টাকা, ১৮.৭২ 

রক:রভ: ছবলভন্ট প্রস্থকযণ ও ভজবুভতকযণপূফ যক ৭৬৮.৯০ রক্ষ টাকা এফং ২০.৭৬ ভক:ভভ: াড য ছাল্ডায ভনভ যাণপূফ যক ৪৩১.৪০ 

রক্ষ টাকা ব্যয় কযা লয়লছ। প্রকৃত প্রলয়াজনীয়তায ভবভিলত ও মথামথ কর্তযলক্ষয নুলভাদনক্রলভ এ কাজ ম্পাদন কযা লয়লছ 

ভলভ য ভযদ যনকালর অআএভআভডলক ফভত কযা লয়লছ। তলফ এ জন্য ভডভআভয সুাভযক্রলভ অন্ত:খাত ভন্বয় ভকংফা 

ভডভভ ংলাধন কযা য়ভন মা ভযকল্পনা শংখরা ভযন্থী। ভযদ যনকালর ছফ ভকছু স্থালন টলার, ছবলভলন্টয ভকনাযা 

বাংগা এফং ীরলকাট ঈলঠ ছগলছ ছদখা ছগলছ। ছচআলনজ ভকঃভভঃ ০+৩০০, ৪+৬০০ ও ১৩+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় Base 

Type-1 ও Surfacing (Carpeting & Seal coat) এয thickness াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য 

ভযভা মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪০ ভভ:ভভ:)। এছাড়া Base Type-1-এ াথযঃফালুয নুাত াওয়া ছগলছ অনুভাভনক ৫০:৫০ 

(গ্রণলমাগ্য নুাত ৬৫:৩৫)। ভতনটি ফল যা ছভৌসুভ ভতক্রান্ত ওয়া এফং তযভধক মানফান চরাচলরয কাযলণ এরু লয়লছ ভলভ য 

ভনফ যাী প্রলকৌরী ভযদ যনকালর অআএভআভডলক ফভত কলযন। তলফ াথয ও ফালুয নুাত ঠিক যলয়লছ ভলভ য ভতভন দাফী 

কলযন।  

 ভযদ যনকালর ফাযযা ফাজায ফাস্টোন্ড ংরগ্ন সচআগনজ রক:রভ: ৫+৬০০ গত ৫+৮৫০ ম থন্ত ২৫০ রভটায ড়ক এফং দুয়াআয 

নয়াফারড় আউরনয়ন ংরগ্ন সচআগনজ রক:রভ: ৬+২০০ গত ৬+৩৫০ ম থন্ত প্রায় ১৫০ রভটায ড়ক দ্মা নদী গগব থ রফরীন গয় 

সগগছ। এররজআরড রনরভ থত ড়ক দ্বাযা ফতথভাগন সকানক্রগভ ড়ক সমাগাগমাগ চর অগছ। তগফ দুয়াআয য এররজআরড রনরভ থত  

ড়গকয প্রস্থতা কভ য়ায় বাযী মানফান চরাচর কযগত াযগছ না। মথামথ ভীক্ষা এফং যক্ষাপ্রদ কালজয ংস্থান না ছযলখ 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযায় প্রকলল্পয দুটি স্থালনয প্রায় ৪০০ ভভটায ড়ক নদীগলব য তভরলয় ছগলছ। পগর াটুরযয়া  ভায়া সপযী 

ঘাগটয ভগে যারয ড়ক সমাগাগমাগ ব্যাত গে এফং প্রকগেয রজথত উগেশ্য ফজায় যাখা ম্ভফ য়রন। 

   



 

 

১২.২  যক্ষাপ্রদ কাজঃ  নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ১৩৫.০০ ঘঃভভঃ গাআড ওয়ার (Class 10cc), ৪৩৩১.২৫ ঘঃরভঃ   রব্রক য়াকথ, 

১৬৫০ ফগ থ রভটায রজ সটিটাআর, ৯০০ রভটায অযরর প্যারাাআরডং এফং ১৩৮০০.০০ টি বৃে সযাগনয ভােগভ যোপ্রদ 

কাগজয ংস্থান ভছর। এ জন্য ভডভভলত বৃক্ষ ছযান ফাফদ ১৩.৮০ রক্ষ টাকা এফং ন্যান্য যক্ষাপ্রদ কাজ ফাফদ ২৬৮.৮৬ রক্ষ 

টাকায ংস্থান ভছর। ছপ্রভযত ভভঅয এয তথ্য নুমায়ী বৃক্ষ ছযান ঙ্গ ফাফদ ছকান থ য ব্যয় য়ভন এফং ২৭০০ ভভটায 

যক্ষাপ্রদ কাজ ফাফদ তবাগ থ য ব্যয় কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর ছচআলনজ ভকলরাভভটায ২+৯০০ লত ৩+০০, ৩+৮০০ লত 

৪+১০০, ৫+১০০ লত ৫+২০০, ৫+৯০০ লত ৬+০০, ৬+৬০০ লত ৬+৯০০, ৯+৯০০ লত ১০+০০, ১২+৭০০ লত 

১২+৮০০, ১৪+৪০০ লত ১৪+৫০০ এফং ১৯+৭০০ ছত গাআডওয়ার, অযভভ ছেট প্যারাাআভডং এফং ভভ ব্ললকয কাজ  

ম্পাদন কযা লয়লছ ছদখা ছগলছ। তলফ ফাযযা ফাজায ফাস্টোন্ড ংরগ্ন ড়কাং এফং দুয়াআয নয়াফারড় আউরনয়ন ংরগ্ন 

ড়কাংগ যোপ্রদ কাজ কযা গর নদী গগব থ তররগয় মায়ায় সদখা মায়রন। 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা ২৩.০০ রকঃরভঃ 

দীঘ থ সদাায (কারতথকপুয)-ফাযযা-ফাররযগটক 

(ফাযরযয়া সতু) ড়ক (অযঙ্গফাদ ফাজায 

ংগমাগ) রনভ থাগণয ভােগভ ভৄরন্পগঞ্জ  

ভারনকগঞ্জ সজরায ভগে ড়ক সমাগাগমাগ 

স্থান কযা এফং দ্মা নদীগত াটুরযয়া  

ভায়া সপযী ঘাগটয ভগে যারয 

সমাগাগমাগ স্থান কযা।  

২৩.০০ রকঃরভঃ দীঘ থ সদাায (কারতথকপুয)-ফাযযা-ফাররযগটক (ফাযরযয়া সতু) 

ড়ক (অযঙ্গফাদ ফাজায ংগমাগ) রনরভ থত য়ায় ভৄরন্পগঞ্জ  

ভারনকগঞ্জ সজরায ভগে ড়ক সমাগাগমাগ স্থারত গয়গছ। তগফ ফাযযা ফাজায 

ফাস্টোন্ড ংরগ্ন সচআগনজ রক:রভ: ৫+৬০০ গত ৫+৮৫০ ম থন্ত ২৫০ রভটায 

ড়ক এফং দুয়াআয নয়াফারড় আউরনয়ন ংরগ্ন সচআগনজ রক:রভ: ৬+২০০ গত 

৬+৩০০ ম থন্ত প্রায় ১৫০ রভটায ড়ক দ্মা নদী গগব থ রফরীন গয় মায়ায় 

াটুরযয়া  ভায়া সপযী ঘাগটয ভগে যারয ড়ক সমাগাগমাগ ব্যাত গে 

এফং প্রকগেয রজথত উগেশ্য ফজায় যাখা ম্ভফ য়রন। 

 

১৪। ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ ফাযযা ফাজায ফাস্টোন্ড ংরগ্ন সচআগনজ রক:রভ: ৫+৬০০ গত ৫+৮৫০ ম থন্ত ২৫০ 

রভটায ড়ক এফং দুয়াআয নয়াফারড় আউরনয়ন ংরগ্ন সচআগনজ রক:রভ: ৬+২০০ গত ৬+৩৫০ ম থন্ত প্রায় ১৫০ রভটায ড়ক দ্মা 

নদী গগব থ রফরীন গয় সগগছ। এররজআরড রনরভ থত ড়ক দ্বাযা ফতথভাগন সকানক্রগভ ড়ক সমাগাগমাগ চর অগছ। তগফ দুয়াআয য 

এররজআরড রনরভ থত  ড়গকয প্রস্থতা কভ য়ায় বাযী মানফান চরাচর কযগত াযগছ না। মথামথ ভীক্ষা এফং যক্ষাপ্রদ 

কালজয ংস্থান না ছযলখ প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযায় প্রকলল্পয দুটি স্থালনয প্রায় ৪০০ ভভটায ড়ক নদীগলব য তভরলয় ছগলছ। পগর 

াটুরযয়া  ভায়া সপযী ঘাগটয ভগে যারয ড়ক সমাগাগমাগ ব্যাত গে এফং প্রকগেয রজথত উগেশ্য ফজায় যাখা ম্ভফ 

য়রন। 

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্যা ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit কযা 

য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

১৮।  ভতাভত/সুাভযঃ 

১৮.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত ভগয়য তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ৩ ফছয (১০০%)। ভডভভ’য 

রেেভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনটি লয়লছ। বভফষ্যলত ভন্ত্রণারয় ও ংস্থা নুলভাভদত 

ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষয থ থ ফযাগেয প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযলফ (নু: ৪);  

১৮.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৪(চায) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প 

ভযচারকগণ প্রকলল্পয কালজ মথামথবালফ ভলনাভনলফ কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায 

াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলেয ালথ ভফলফচনা কলয প্রলয়াজনীয় 

ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলফ (নু:৭); 

১৮.৩ প্রকল্পটিয ভফভবন্ন ংগ ও ব্যলয়য হ্রা-বৃভি ঘটলরও ভডভআভ’য সুাভযক্রলভ অন্তঃঙ্গ ভন্বয় ভকংফা প্রকল্পটি 

ংলাধন কযা য়ভন মা ভযকল্পনা শিরা ভযভন্থ। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি খভতলয় ছদখলফ (নু: ১২.১)।  

১৮.৪ মথামথ ভীক্ষা এফং যক্ষাপ্রদ কালজয ংস্থান না ছযলখ প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযায় প্রকলল্পয দুটি স্থালনয প্রায় ৪০০ ভভটায 

ড়ক নদীগলব য তভরলয় ছগলছ। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি খভতলয় ছদখলফ এফং প্রকৃত কাযণ, ভস্যায গবীযতা ও াটুভযয়া-ভাওয়া 

ছপভযঘালটয ভলে ভনযফভচ্ছন্ন ড়ক ছমাগালমাগ স্থালনয রলক্ষয কযণীয় ভনধ যাযণ কলয প্রলয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযলফ;  

১৮.৫ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন খাড়া ঢার ও ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিত পূফ যক দ্রুত 

ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৬ Base Type-1-এ াথযঃফালুয নুাত নুলভাভদত ছেভভপলকন নুমায়ী মথামথ াওয়া মায়ভন। ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় 

খভতলয় ছদখলফ এফং গুণগতভান যক্ষায স্বালথ য বভফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় ছবলভলন্টয ভফভবন্ন ছরয়ালয 

ছভটাভযয়ালরয নুাত নুলভাভদত ভডজাআন নুমায়ী ভনভিতকযলণয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ও ংস্থা ভফলফচনা কযলফ  (নু: 

১২.১)। 

১৮.৭ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়লকয ছম কর স্থালন ীর ছকাট ঈলঠ ছগলছ তা ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: 

১২.১); 

১৮.৮ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit  ম্পাদলনয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভফলফচনা কযলত ালয (নু: ১৭); এফং 

১৮.৯ নুলচ্ছদ ১৮.১ লত ১৮.৮ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ। 



 

‘‘ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন (খরনা ছজান) (ংলাভধত)’’ ীল যক প্রকলল্পয 

ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

ভাপ্তঃ জুন,২০১৪) 

 

১। প্রকলল্পয ফস্থান           :     খরনা, ফালগযাট, াতক্ষীযা, মলায, কুভষ্টয়া, ছভলযপুয, ভঝনাআদ এফং নড়াআর।  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা          :     ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ   :     ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয। 
৪। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত ভয় 

(ভর  ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৯০৩৪.৭০ ৩০৬৩১.৪৬ ২৫৮৪১.৮২ জানুয়াযী, ২০০৯ 

লত 

ভডলম্বয, ২০১১ 

জানুয়াযী, ২০০৯ 

লত 

ভডলম্বয, ২০১২ 

জানুয়াযী, ২০০৯ 

লত 

জুন, ২০১৪ 

১০.৯৯৭% ৮৩.৩৩% 

 

৫। প্রকলল্পয ংগভবভিক ফাস্তফায়ন: 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্র নং ভডভভ নুমায়ী 

কালজয ংগ 

একক ভডভভ নুমায়ী ভযকভল্পত 

রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1. Plantation km 6.00 10.01 2.50 4.17 

2. 

 

 

Earthwork: 

Construction of Road embankment 

Lac Cum 476.27 4.33 929.18 6.414 

3. 

 

 

Earthwork: 

Widening/Raising of Road 

Embankment 

Lac Cum 2481.68 19.13 1522.73 11.823 

4. 

 

Flexible Pavement: 

New Construction 

km 6212.68 154.22 5335.08 122.05 

5. widening km 739.49 43.00 838.27 40.52 

6. Strengthening km 2246.48 130.52 1889.92 104.845 

7. Re-construction km 2521.96 106.31 2266.83 69.64 

8. Hard Shoulder km 938.78 45.00 923.36 42.00 

9. Surfacing (Carpeting and seal coat) km 9677.01 520.82 7744.13 374.979 



 

ক্র নং ভডভভ নুমায়ী 

কালজয ংগ 

একক ভডভভ নুমায়ী ভযকভল্পত 

রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

10. Construction of RCC Culvert Meter 3734.27 564.02 3116.77 426.57 

11. 

 

Protective Wok (RCC Pre-cast 

Palisading) 

Meter 1140.61 25925.25 1004.77 21561.44 

12. Sign, Signal, KM Post LS 128.37  111.88 LS 

13. Maintenance During Construction LS 327.86  154.40 LS 

 Total =  30631.46  25841.42  

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণ:  প্রলমাজয নয়। 

৭।  াধাযণ ম যলফক্ষণ : 

৭.১। প্রকলল্পয টভূভভ ও কাম যক্রভ: ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয কর্তযক ৫৪২৬.১৫ ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত ব্যয় ম্বভরত ৯টি গুচ্ছ 

প্রকল্প ফাভল যক ঈন্নয়ন কভ যসূভচয অওতায় ফাস্তফাভয়ত লয় অভছর। াযা ছদব্যাী ভফ স্তৃত এ কর প্রকলল্প ংখ্য গুচ্ছ 

প্রকল্প ন্তর্ভ যক্ত থাকায় এগুলরায ফাস্তফায়ন, ভযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন কযা ম্ভফ লয় লড়। এ ছপ্রভক্ষলত ভাননীয় প্রধান 

ঈলদষ্টায বাভতলে গত ১৬/০৮/২০০৭ তাভযলখ নুভিত বায় ছমাগালমাগ ভন্ত্রণারলয়য অওতায় ফাস্তফায়নাধীন ৯টি 

গুচ্ছ প্রকল্প ভনলয় ভফস্তাভযত অলরাচনা য়। ঈক্ত বায় ছমাগালমাগ ভন্ত্রণারলয়য ৯টি গুচ্ছ প্রকল্পর্ভক্ত ৬৬৭টি ঈ-প্রকলল্পয 

ভলে ৪৩১টি ঈ-প্রকল্প জুন, ২০০৮ এয ভলে ভাপ্ত কযলত লফ এফং গুচ্ছ প্রকলল্পয ফভষ্ট ২৩৬টি ঈ-প্রকল্প এফং 

‘‘ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন (২য় ম যায়)’’ প্রকলল্পয ৫৮টি ঈ-প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন অলরাচনায জন্য ভযকল্পনা কভভলনয 

ংভিষ্ট ছক্টয কর্তযক বা অফান কলয নতুন প্রকল্প গ্রলণয ব্যাালয প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযায ভফললয় ভিান্ত 

গৃীত য়। ছ নুমায়ী ভযকল্পনা কভভলনয দস্য (ছবৌত ফকাঠালভা ভফবাগ)-এয বাভতলে গত ৩০/০৩/২০০৮ 

তাভযলখ নুভিত অন্ত:ভন্ত্রণারয় বায় ওজ’য ৮টি ছজানভবভিক ৮টি গুচ্ছ প্রকল্প ছভাট ২০০০.০০ ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত 

ব্যলয় প্রণয়লনয ভিান্ত য়। ঈক্ত বায ভিান্ত নুমায়ী ছমাগালমাগ ভন্ত্রণারলয়য ড়ক ও ছযরথ ভফবাগ ওজ-এয খরনা 

ছজালনয ৩৩টি গুরুেপূণ য ছজরা ড়ক ঈন্নয়লনয রলক্ষয ৩০৬.৩১৪৬ ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় প্রকল্পটি গ্রণ কযা লয়লছ।    

৭.২. প্রকলল্পয অওতায় গৃীত কাম যাফরী: 

 প্রকলল্পয অওতায় ১১ ছঃ ভূভভ ভধগ্রণ, ৮.৩৭ রঃঘঃভভঃ ড়ক ফাঁধ ভনভ যালণ ভাটিয কাজ, ১৪.১৬ রঃঘঃভভঃ ড়ক ফাঁধ 

প্রস্তকযণ/উঁচুকযলণ ভাটিয কাজ, ৬২.৫০ ভকঃভভঃ এআচভফভফ ভনভ যাণ, ৮৩.৪৮ ভকঃভভঃ নতুন ছবলভন্ট ভনভ যাণ, ২০.৮০ 

ভকঃভভঃ ছবলভন্ট প্রস্তকযণ, ৭৪.৯৫ ভকঃভভঃ ড়ক ভজবুভতকযণ, ৬৯.০৫ ভকঃভভঃ ড়ক পুনঃভনভ যাণ, ৫০.৭৫ ভকঃভভঃ 

ড়লক াড যলাল্ডায ভনভ যাণ, ১১.৮৫ ভকঃভভঃ ড়ক ংস্কায ( WMB কাল যটিং ও ভরলকাট), ৩৪৬.৪৪ ভকঃভভঃ 

ালপযভং (কাল যটিং ও ভরলকাট), ১৫ভভঃ অযভভ ছতু ভনভ যাণ, ৩৫০ ভভঃ অযভভ কারবাট য ভনভ যাণ, ৫৭টি াআ 

কারবাট য ভনভ যাণ, ১৮৪৮০ ভভঃ যক্ষাপ্রদকাজ (অযভভ ভপ্রকাস্ট ছরাাআভডং), ৪৬ ভকঃভভঃ ড়লক বৃক্ষলযান, াআন-

ভগনার-ভকঃভভঃ ছাষ্ট স্থান, ভনভ যাণকারীন যক্ষণালফক্ষণ অনুলভঙ্গক কাজ কযা লয়লছ। 

৭.৩।   প্রকল্প নুলভাদন এফং ংলাধন: ভর প্রকল্পটি ছভাট ২৯০৩৪.৭০ রক্ষ টাকা (ম্পূণ য ভজওভফ) ব্যলয় এফং জানুয়াভয ২০০৯ 

ছথলক ভডলম্বয ২০১১ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য গত ১০/০২/২০০৯ তাভযলখ নুলভাভদত য়। যফতীলত প্রকল্পটি 

ভফবাগীয় ভল্যায়ন কভভটিয সুাভযক্রলভ ৩০৬৩১.৪৬ রক্ষ টাকা ব্যলয় জানুয়াভয ২০০৯ ছথলক ভডলম্বয ২০১২ ছভয়ালদ 

ফাস্তফায়লনয জন্য ভাননীয় ছমাগালমাগ ভন্ত্রী কর্তযক ০১/০৬/২০১১ তাভযলখ ংলাধন কযা য়। ফ যলল প্রকল্পটিয ছভয়াদ 

জুন ২০১৪ ম যন্ত বৃভি কযা য়।  

 



 

৮। প্রকল্প ভযদ যন: অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি ১৩ ও ১৪ অগস্ট ২০১৫ তাভযলখ ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর খরনা, মলায, 

াতক্ষীযা ও নড়াআর ছজরায ংভিষ্ট ভনফ যাী প্রলকৌরীগণ এফং ওজ-এয ং রিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈভস্থত ভছলরন। প্রকল্প এরাকা 

লযজভভলন ভযদ যন, প্রকল্প ংভিষ্ট কভ যকতযালদয লঙ্গ অলরাচনা, প্রাপ্ত তথ্য ভফলিলণ ও ভভঅয এয তলথ্যয ভবভিলত 

প্রভতলফদনটি প্রণয়ন কযা লয়লছ।  

৮.১। পৄরতরা-াপুয-ভভভিভভর-ডুভৄভযয়া ড়ক (খরনা ছজরা): ভযদ যলনয ভয় প্রকলল্পয অওতায় গৃীত খরনা ছজরায ৫টি 

ঈ-প্রকলল্পয ভলে পৄরতরা-াপুয-ভভভিভভর-ডুভৄভযয়া ড়কটি লযজভভলন ছদখা য়। এ ঈ-প্রকলল্পয জন্য নুলভাভদত 

ভডভভলত ৮৮৬.৫০ রক্ষ টাকা ফযাে ভছর। এ ড়লকয কাজ ম্পাদলনয জন্য ঠিকাদায প্রভতিালনয লঙ্গ ৮৮৩.৬৫ রক্ষ 

টাকায় ১৫/০৮/২০০৯ তাভযলখ চুভক্ত স্বাক্ষভযত য়। চুভক্ত ছভাতালফক ১৫/০৬/২০০৯ তাভযলখ কাজ ম্পাদলনয কথা 

থাকলরও প্রকৃত কাজ ম্পাদলন ২৩/০১/২০১৩ ম যন্ত ভয় ছরলগ মায়। প্রকলল্পয নুলভাভদত ভডভভলত এ ড়লকয ৫.৫০ 

ভক:ভভ: ছেভিফর ছবলভন্ট নতুন ভনভ যাণ, ২১ ভক:ভভ: কাল যটিং ও ভরলকাট ালপযভং, ৪ ভক:ভভ: ড়ক ছরংলদভনং, 

যক্ষণভরক কাজ, ০.৪৫ রক্ষ ঘন ভভটায ড়ক প্রস্তকযণ/ড়ক ফাঁধ ঈন্নয়লনয কাজ ন্তর্ভ যক্ত ভছর। জুন ২০১৪ ম যন্ত 

প্রকলল্পয এ কর লঙ্গয কর কাজ ভাপ্ত লয়লছ ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী, খরনা অআএভআভড’ছক ফভত কলযন। 

ভযদ যনকালর ছদখা মায় ছম, ড়লকয ২৬+০০০ ভভ:, ২৩+৭০০ ভভ:, ১৩+২০০ ভভ: ছচআলনলজ ংখ্য টলার সৃভষ্ট 

লয়লছ এফং ালপযভং নষ্ট লয় ড়কটি চরাচলরয নুলমাগী লয় লড়লছ। এ ছাড়া ভযদ যলনয ভয় ড়লকয 

২২+৫৪০ ভভ: ছচআলনজ এফং ২১+৫০০ ভভ: ছচআলনলজ কলয়কটি ফড় অকালযয ছযআনকাট ছদখা মায়। এ ভফললয় ভনফ যাী 

প্রলকৌরী (ওজ), খরনায দৃভষ্ট অকল যণ কযা লর ভতভন জানান ছম, ড়লকয ভনভ যাণ কাজ ২০১২ ালর ছল ওয়ায য 

এ ড়লকয যক্ষণালফক্ষলণয জন্য ছকান থ য ব্যয় কযা য়ভন। পলর ড়লকয এআ ছফার দা সৃভষ্ট লয়লছ। এছাড়া 

ভযদ যলনয ভয় ২৪+৩০০ভভ: ছচআলনলজয ড়লকয একাং ছদলফ ছমলত ছদখা ভগলয়লছ। ড়লকয াল একটি ফড় পুকুয 

যলয়লছ। ভকন্তু এ পুকুয ালড় ছকান প্যাভরলভডং না ছদওয়ালত ড়কটি েভতগ্রস্ত লয়লছ। ভনফ যাী প্রলকৌরী (ওজ), খরনা 

অআএভভডলক জানান ছম, ড়লকয প্যাভরলভডং ভনভ যালণয জন্য নুলভাভদত ভডভভলত ভাে ৪০০ ভভটালয প্রভতযক্ষাভরক 

কালজয ংস্থান ভছর। প্রকলল্পয নুলভাভদত ভডভভলত এ ংল প্যাভরলভডং ভনভ যালণয জন্য লথ যয ংস্থান ভছর না। 

ড়লকয ক্ষভতগ্রস্ত ংভ মথাীঘ্র ম্ভফ ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ গ্রণ কযা লফ ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী (ওজ), খরনা 

অআএভআভডলক ফভত কলযন। ভযদ যলনয ভলয় প্রকলল্পয অওতায় াানপুয ফাজায, পৄরতরায় ভনভভ যত ৩টি কারবাট য 

ছদখা য়। কারবাট যগুলরা ফাভযকবালফ গুণগত ভানম্পন্ন ভলভ য প্রতীয়ভান লয়লছ।   

 

টলার ও ালপযভং নষ্ট লয় মাওয়া 

 

টলার ও ালপযভং নষ্ট লয় মাওয়া 

 

টলার ও ালপযভং নষ্ট লয় মাওয়া 

 

প্যাভরলভডং না ছদওয়ালত েভতগ্রস্ত ড়ক 

৮.২। তারা-আরাভকাঠি-সুজনা-াটলকরঘাটা ড়ক (াতক্ষীযা ছজরা) :  ভযদ যলনয ভয় ‘খরনা ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন’ 

প্রকলল্পয অওতায় াতক্ষীযা  ছজরায ফাস্তফাভয়ত ‘তারা-আরাভকা ঠি-সুজনা-াটলকরঘাটা’ ঈ-প্রকল্পটি ছদখা য়। 

প্রকলল্পয নুলভাভদত অযভডভভলত ০.৬২ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ, ৪.৮৩ ভক:ভভ: নতুন ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যাণ, 

২.৫৫ ভক:ভভ: ছেভিফর ছবলভন্ট ছরংলদভনং, ১০.০৮৭ ভক:ভভ: ড়ক কাল যটিং ও ভরলকাট ভযালপযভং, ১০৩৮.০০ 



 

ভভ: ড়লক অযভভ ভপ্রকাস্ট প্যাভরলভডং ভনভ যালণয ংস্থান ভছর। ভযদ যলনয ভয় ড়লকয ০+৮৫৩ ভভটায ছথলক 

১+০৫৩ ভভ:, ৬+৩৫০ ভভ: ছথলক ৬+৬২৫ ভভ: এফং ছচআলনলজয ক্ষভতগ্রস্ত ছবলভন্ট পুন:ভনভ যাণ, ড়লকয ভফভবন্ন ংল 

প্যাভরলভডং, আঈলেন ভনভ যাণ, াআন ছাস্ট ভনভ যালণয কাজ, ২+৮০০ ভভ:, ৩+৬০০ ও ৫+৬৬০ ভভটালয ভনভভ যত ৩টি ফি 

কারবাট য, ছচআলনজ ১+০৫৩ ভভ: ছথলক ১+১৬০ ভভ:, ২+৪০০ ভভ: ছথলক ৩+২০ ভভ:, ৩+২০০ ভভ: ছথলক ৩+৬০০ ভভ:, 

৩+৬০০ ভভ: ছথলক ৪+৯০০ ভভ: ৫+৫০০ ভভ: ছথলক ৬+৩৫০ ভভ:, ৬+৯০০ ভভ: ছথলক ১০+০৮৭ ভভ: ছচআলনলজ 

ছেভিফর ছবলভন্ট অংভক পুন:ভনভ যাণ ও ভক্তারীকযলণয কাজ লযজভভলন ছদখা য়। ভযদ যলনয ভয় ভনভভ যত 

ড়কটি ফাভযকবালফ মানফান চরাচলরয ঈলমাগী ছদখলত াওয়া মায়। তলফ ড়লকয ৯+৭০০ ভভটায ছচআলনলজ 

প্যাভরলভডং-এ ব্যফহৃত ছফ কলয়কটি গাআড ছাস্ট ছবলঙ পুকুলযয ভলে লড় ছমলত ছদখা মায়। এছাড়া ড়লকয ০+৮৫৩ 

ভভ: ছচআলনজ এফং ৪+৩৫০ ভভ: ছচআলনলজ ছযআনকাট ও কাল যটিং ঈলঠ ছমলত ছদখা মায়। ভএভভয অওতায় এ ভস্ত 

ক্ষভতগ্রস্ত ং ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ গ্রণ কযা লচ্ছ ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী (ওজ), াতক্ষীযা অআএভআভডলক ফভত 

কলযন।  

 

ছযআনকাট ও কাল যটিং ঈলঠ মাওয়া ংল চরভান ংস্কায 

কাজ 

 

গাআড ছাস্ট ছবলঙ পুকুলযয ভলে লড় মাওয়া 

৮.৩। ছকফপুয-ছফতগ্রাভ ড়ক (মলায ছজরা ং) : ভযদ যলনয ভয় প্রকলল্পয অওতায় মলায ছজরায় ফাস্তফাভয়ত 

‘ছকফপুয-ছফতগ্রাভ’ ঈ-প্রকল্পটি ছদখা য়। প্রকলল্পয নুলভাভদত অযভডভভলত এ ঈ-প্রকলল্পয অওতায় ০.৩৩ রক্ষ 

ঘন ভভটায ভাটিয কালজয জন্য ৪৯.৫০ রক্ষ টাকা, ৫.৫০ ভক:ভভ: ড়লকয নতুন ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যাণ কালজয জন্য 

২৩৬.০৪ রক্ষ টাকা, ১০ ভক:ভভ: ড়লকয ছেভিফর ছবলভন্ট পুন:ভনভ যালণয জন্য ৩৩০.০০ রক্ষ টাকা, ৩.০০ ভভ:ভভ: 

ড়লক াড যলাল্ডায ভনভ যালণয জন্য ৬৬.০০ রক্ষ টাকা, ১৮ ভক:ভভ: ড়লকয ালপভ যং এয জন্য ৩৩৩.০০ রক্ষ টাকা, 

২৫০০ ভভ: ড়লকয প্রভতযক্ষাভরক কালজয জন্য ১০০.০০ রক্ষ টাকা ন্তর্ভ যক্ত ভছর। এ ঈ-প্রকলল্পয জন্য নুলভাভদত 

অযভডভভলত ছভাট ১৩০৯.৫৪ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ভভঅয নুমায়ী এ কালজয চুভক্তভল্য ১২১১.১২ রক্ষ টাকা। 

এ ঈ-প্রকলল্পয ভফভবন্ন ংলয কাজ জুরাআ ২০০৯ ছথলক শুরু কলয জুন ২০১৩ ছভয়ালদ ম্পাভদত লয়লছ। ভযদ যলনয 

ভয় ড়লকয ১১+৬০০ভভ:, ১৬+৮৮০ভভ:, ১৮+৬৮০ ছথলক ২১+৫০০ভভ: ছচআলনলজ ছবলভন্ট পুন:ভন যভাণ, ২১+৫০০ 

ভভ: ছথলক ২৪+০০০ভভ: ছচআলনলজ অযভভ প্যাভরলভডং, ড়ক ফাঁধ ও ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যাণ, ২+০০০ ছথলক 

৩+০০০ ভভ: ছচআলনলজ কাল যটিং, টলার ছভযাভত ২৪+০০০ ছথলক ২৬+৮৪০ ভভ: ছচআলনলজ ড়ক ফাঁধ, ছেভিফর 

ছবলভন্ট ও অযভভ ফি কারবাট য ভনভ যাণ কাজ লযজভভলন ছদখা য়। ভযদ যলনয ভয় ড়কটি মানফান চরাচলরয 

ঈলমাগী াওয়া মায়। তলফ ড়লকয ২.০০ ভক:ভভ: ও ৩য় ভক:ভভ: এয ভাঝখালন নানা স্থালন ংল টলার, ালপযভং 

ঈলঠ মাওয়া এফং অনডুলরন ভযরভক্ষত য়। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী, ওজ (মলায) অআএভআভড’ছক ফভত 

কলযন ছম, ভতভযক্ত ওজলনয ট্রাক চরাচলরয কাযলণ ড়লকয ালপযভং নষ্ট লয় ভগলয়লছ। ভতভন অযও জানান ছম, 

ড়লকয ঈবয় ালশ্বয গবীয জরায়/পুকুয থাকায কাযলণ অনডুলরন ছদখা ভগলয়লছ। ক্ষভতগ্রস্ত ড়কাংভ ীঘ্র 

ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ গ্রণ কযা লফ ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী, ওজ (মলায) অআএভআভড’ছক ফভত কলযন। 

 



 

 

টলার ও ালপযভং ঈলঠ মাওয়া 

 

টলার ও ালপযভং ঈলঠ মাওয়া 

 

৮.৪। নড়াআর টাঈন ফাআা ড়ক (নড়াআর ছজরা): ভযদ যলনয ভয় ‘‘খরনা ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন’’ ীল যক প্রকলল্পয অওতায় 

নড়াআর ছজরায় ফাস্তফাভয়ত ‘নড়াআর টাঈন ফাআা ড়ক’ ীল যক ঈ-প্রকল্পটি লযজভভলন ছদখা য়। এ ঈ-প্রকলল্পয 

অওতায় নুলভাভদত অযভডভভলত ০.০৩৩ রক্ষ ঘন ভভটায ভাটিয কাজ, ১.৫০ ভক:ভভ: ছেভিফর ছবলভন্ট 

ভক্তারীকযণ, ৩.৮০ ভক:ভভ: কাল যটিং ও ভরলকাট ালপযভং আতযাভদ কালজয জন্য ছভাট ১১৭.৮৫ রক্ষ টাকা ফযাে 

ভছর। ভযদ যলনয ভয় ড়লকয ১ভ, ২য়, ৩য় ও ৪থ য ভক:ভভ: এ ভপ্রভভি ভফটুভভনা কাল যটিং ভদলয় ছভযাভত, ভল্পী এ. 

এভ সুরতান ছতুলত াআন ছফাড য স্থান এফং ড়লকয ২য় ভক:ভভ:-এ ভাটিয কাজ, ছতুলত প্যাভরলভডং ও স্যান্ড ব্যাগ 

ডাভম্পং-এয কাজ ছদখা য়। ভনফ যাী প্রলকৌরী (ওজ), নড়াআর অআএভআভড’ছক জানান ছম, ড়লকয এ ভস্ত কাজ জুন 

২০০৯ ছথলক শুরু কলয ভাচ য ২০১৩-ছত ম্পন্ন লয়লছ। যফতীলত ভএভভ-এয অওতায় ২০১৪ ালর ছভযাভলতয কাজ 

ম্পাদন কযা লয়লছ। ভযদ যলনয ভয় ড়কটি ক্ষত ফস্থায় ছদখলত াওয়া মায়। তলফ এ. এভ সুরতান ছতুয 

নড়াআর প্রালন্ত ছযআনকাট সৃভষ্ট লয়লছ, মা ছভযাভত কযা অফশ্যক। ভনফ যাী প্রলকৌরী (ওজ), নড়াআর এ ভফললয় 

অআএভআভড’ছক জানান ছম, ড়লকয এ ংটি ত্ত্বয ছভযাভলতয প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা লফ।     

  

ংস্কাযকৃত ড়ক ড়ক ফাঁলধ ছযআনকাট 

 

৯। ক্রয় কাম যক্রভ ংক্রান্ত তথ্য:  ভভঅয নুমায়ী ভযদ যনকৃত ছজরাভলয ক্রয় কাম যক্রভ ংক্রান্ত তথ্যাভদ ভনম্নরূ: 

 

 

 

 

 

 



 

তারা-আরাভকাঠি-সুজনা-াটলকরঘাটা ড়ক 

 

Description of Procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document. 

Tender/Bid/Propos

osal Cost (in crore 

Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.Co

pening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Raising and Reconstruction of damaged 

pavement at ch: 0+853m to 1+053m of Tala-

Islamkati-Sujonsha-Patkelghata Road, Under 

Road Division, Satkhira, during the year 

2008-2009 

0.1815 0.1807 13-05-2009 18-06-2009 18-07-2009 07-07-2009 

Raising and Reconstruction at Ch: 6+350m to 

6+625m of damaged pavement Tala-

Islamkati-Sujonsha-Patakelghata Road, 

Under Road Division, Satkhira, during the 

year 2008-2009 

0.2335 0.2324 13-05-2009 18-06-2009 02-08-2009 15-07-2009 

Raising and Reconstruction at Ch: 6+625m to 

6+896m of damaged pavement Tala-

Islamkati-Sujonsha-Patakelghata Road, 

Under Road Division, Satkhira, during the 

year 2008-2009 

0.2302 0.2296 13-05-2009 23-06-2009 07-08-2009 12-07-2009 

Partial Re-construction & Strengthening of 

Flexible Pavement at Ch: 1+053 to 160, 2+400 

to 3+200, 3+200 to 3+600, 3+600 to 4+900, 

5+500 to 6+350 Tala-Islamkati-Sujonsha-

Patakelghata Road, Under Road Division, 

Satkhira, during the year 2009-2010 

2.4845 1.7152 30-07-2009 17-12-2009 17-12-2010 29-06-2010 

Partial Re-construction & Strengthening of 

Flexible Pavement at Ch: 6+900m to 

10+087m of Tala-Islamkati-Sujonsha-

Patakelghata Road (Z-7613), Under Road 

Division, Satkhira, during the year 2009-2010 

2.4845 1.5731 30-07-2009 17-12-2009 17-12-2010 31-08-2010 

Construction of Palisading, U-drain, 

Kilometer post, Diorection Board & 

Installation of Sign, Signal Post at different 

Location of  Tala-Islamkati-Sujonsha-

Patakelghata Road (Road No: Z-7613), Under 

Road Division, Satkhira, during the year 

2009-2010 

0.2229 0.1741 13-04-2010 13-06-2010 13-08-2010 05-08-2010 

Construction of 03 nos (1 Box-1.00m X 1.00 X 

7.32m) RCC Box Culvert at Ch: 2+800m, 

3+600m & 5+660m for  Tala-Islamkati-

Sujonsha-Patakelghata Road (Z-7603), Under 

Road Division, Satkhira, during the year 

2009-2010 

0.1747 0.1188 13-04-2010 14-06-2010 13-08-2010 12-08-2010 

Carpeting and Seal coat with repair and 

Construction of  R.C.C Palisiding At Ch: 

0+000 to 0+753, 1+160 to 1+313 to 1+503, 

1+633 to 1+803 & 2+133 to 2+430 to 2+430 of 

Tala-Islamkati-Sujonsha-Patakelghata Road 

Under Road Division, Satkhira, during the 

year 2009-2010 

0.4552 0.5213 19-01-2011 05-05-2011 30-01-2012 28-01-2012 



 

Description of Procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document. 

Tender/Bid/Propos

osal Cost (in crore 

Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.Co

pening date 

As per 

contract 

Actual 

Construction of Brick Masonary U-drain at 

5
th

 km (Sujonshah Bazar) of Tala-Islamkati-

Sujonsha-Patakelghata Road, Road Under 

Road Division, Satkhira, during the year 

2010-2011 

0.0952 0.0949 19-01-2011 21-06-2011 20-08-2011 31-07-2011 

Carpeting and Seal coat Ch: 2+00m to 

2+500m of Asssuni-Shyamnagar Road, under 

Road Division, Satkhira, during the year 

2008-2009 

      

 

ছকফপুয-ছফতগ্রাভ ড়ক 

Description of Procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document. 

Tender/Bid/Propos

osal Cost (in crore 

Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Reconstruction of Pavement at Ch: 11+600 to 

16+880 & 18+680 to 21+500, Construction 1 

No. RCC Box Culvert (2.00m×2.00m) & 

Protective work by RCC Palisading at 

different km of Keshobpur-Betgram Road 

(Road No. Z-7553) under Road Division, 

Jessore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1309.54 

324.27 7-30-2009 12-15-2009 12-15-2010 12-11-2010 

Earthwork in Road Embankment, 

Construction of Flexible Pavement, 

Construction of RCC Box Culvert and 

protective work by RCC Palisading  from ch. 

21+500 to 24+000 of Keshobpur-Betgram 

Road (Road No. Z-7553) under Road Division, 

Jessore. 

460.92 06-30/2011 10-10-2011 10-09-2012 06-29-2013 

Carpeting Sealcoat work with Repair of 

Potholes, Depression & Edge Breaking from 

Ch. 2+000 to 3+000 of Keshobpur-Betgram 

Road under Road Division, Jessore. 

17.33 04-12-2009 06-01-2009 07-16-2009 07-07-2009 

Protective Work by RCC Palisading at 11 (p), 

12
th

 (p) km of of Keshobpur-Betgram (Z-7553) 

under Road Division, Jessore. 

3.34 05-04-2009 05-26-2009 06-25-2009 06-21-2009 

Earthwork in Road Embankment, 

Construction of Flexible Pavement, 

Construction of RCC Box Culvert and 

protective work by RCC Palisading  from ch. 

24+000 to 26+840 of Keshobpur-Betgram 

Road  under Road Division, Jessore. 

392.11 06-30-2011 10-16-2011 10-15-2012 06-29/2013 

Repair with surfacing work from Ch, 0+000 to 

0+855 of Keshobpur-Betgram Road under 

Road Division, Jessore. 

13.15 05-09-2011 06-09-2011 07-09-2011 06-27-2011 

 



 

নড়াআর টাঈন ফাআা ড়ক 

Description of Procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document. 

Tender/Bid/Propos

osal Cost (in crore 

Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.Co

pening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Repairing with premix bituminous carpeting 

and seal coat works at 2
nd

 (p), 3
rd

 (p) & 4
th

 (p) km. 

 

 

 

 

1.1785 

0.3595 03-08-2009 13-12-2009 13.10.2010 03.05.2010 

Repairing with premix bituminous carpeting 

and seal coat works at 1
nd

 (p), 2
rd

 (p) & 3
th

 (p) km. 

0.2233 22-04-2009 22-03-2010 21-04-2010 07-04-2010 

Strengthening work at 3
rd

 (p) & 4
th

 (p) km. 0.1812 06-03-2012 16-04-2012 15-06-2012 23-04.2012 

Reflecting sign Board at Silpi S.M. Sultan 

Bridge & earth work 2
nd

 (p) km. 

0.02 04-05-2009 20-06-2009 06-07-2009 25-06-2009 

Repairing with premix bituminous carpeting 

and seal coat works at 2
nd

 (p), 2
rd

 (p) & 3
th

 (p) km. 

0.0319 03-08-2009 28-11-2010 28.05-2011 06-01-2011 

Repair of Base Type-II work at 3
rd

 (p) & 4
th

 (p) 

km. 

0.0488 13-05-2010 20-06-2010 20-07-2010 15-07-2010 

Emergency palisading & sand bag dumping 

work both side of Shipi S.M Sultan Bridge at 

2
nd

 km. 

0.0188 24-02-2013 

 

04-03-2013 12-03-2013 09-03-2013 

 

পৄরতরা-াপুয-ভভভিভভর-ডুভৄভযয়া ড়ক 

Description of Procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document. 

Tender/Bid/Propo

sosal Cost (in 

crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

PP 

Contrac

t Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.Co

pening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Fhultala-Shadpur-Mikshimil-Dumuria Road 886.50 883.65 10-05-2009 15-06-2009 15-06-2009 23-01-2013 

 

 ভযদ যলনয ভয় প্রভকঈযলভন্ট ংক্রান্ত তথ্য প্রদালনয জন্য নুলযাধ কযা লরও ংভিষ্ট ছজরায ভনফ যাী প্রলকৌরীয দপ্তয লত এ 

ংক্রান্ত তথ্যাভদ যফযা কযা য়ভন। ভভঅয লত প্রাপ্ত তথ্য ভফলিললণ ছদখা মায় ছম, ৪টি ছজরায ক্রয় ংক্রান্ত কাম যক্রভ 

ভযচারনায জন্য নুলভাভদত অযভডভভলত ১টি কলয ওয়াকয প্যালকজ থাকলরও প্যালকজ ছবলঙ াতক্ষীযা ছজরায়  ১০টি, 

মলায ছজরায় ৬টি এফং নড়াআর ছজরায় ৭টি প্যালকলজ ক্রয় কাম যক্রভ ম্পাভদত লয়লছ। এবালফ প্যালকজ বাঙা লর প্রকলল্পয 

ফাস্তফায়ন কাজ মথামথবালফ সুাযভবন কযা ম্ভফ য় না। এয পলর প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কালজয গুণগতভান ফজায় 

থালক না এফং প্রকলল্পয সুপর ছটকআ কযা ম্ভফ নয়। এ প্রফণতা ভযালযয রলক্ষয  ক্রয় কাজ ম্পাদলনয জন্য ফাস্তফতায 

ভনভযলখ ভডভভলত ওয়াকয প্যালকজ ভনধ যাযণ কযা এফং প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় তা নুযণ কযা অফশ্যক ভলভ য প্রতীয়ভান য়।  

 

১০। প্রকলল্পয াভফ যক গ্রগভত: প্রকলল্পয শুরু লত জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ছভাট ২৫৮৪১.৮২ রক্ষ টাকা, 

মা নুলভাভদত প্রাক্কভরত ব্যলয়য ৮৪.৩৬%। ভভঅয নুমায়ী প্রকলল্পয ফছযভবভিক ংলাভধত এভডভ ফযাে, ফভৄক্ত ও 

ব্যলয়য ভচে ভনম্নরূ:         

 

 



 

    (রক্ষ টাকায়) 

থ য ফছয ভর ভডভভ নুমায়ী ফযাে ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ফযাে 

ছভাট টাকা প্রঃ াঃ ফাস্তফ% ছভাট টাকা প্রঃাঃ ফাস্তফ% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০০৮-০৯ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১.৭২% ৯৪৩.৬৭ ৯৪৩.৬৭ - ৩.০৮% 

২০০৯-১০ ১১৫৮০.০০ ১১৫৮০.০০ - ৩৯.৮৮% ৯১৮৩.৭৫ ৯১৮৩.৭৫ - ২৯.৯৮% 

২০১০-১১ ১১৪২৭.০০ ১১৪২৭.০০ - ৩৯.৩৬% ৩৪০০.০০ ৩৪০০.০০ - ১১.১০% 

২০১১-১২ ৫৫২৭.৭০ ৫৫২৭.৭০ - ১৯.০৪% ১১৪০২.৬৯ ১১৪০২.৬৯ - ৩৭.২৭% 

২০১২-১৩ - - - - ৫৭০১.৩৫ ৫৭০১.৩৫ - ১৮.৬১% 

ছভাট = ২৯০৩৪.৭০ ২৯০৩৪.৭০ - ১০০.০০% ৩০৬৩১.৪৬ ৩০৬৩১.৪৬ - ১০০.০০% 

 

 

থ য ফছয ংলাভধত এভডভ’ছত ফযাে প্রাভপ্ত ফভৄভক্ত ব্যয় 

ছভাট টাকা প্রঃ 

াঃ 

ফাস্তফ% ছভাট টাকা প্রঃাঃ ফাত্মফ% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৮-০৯ ৯৪৩.৬৭ ৯৪৩.৬৭ - ৩.০৮% ৯৪৩.৬৭ ৯৪৩.৬৭ ৯৪৩.৬৭ - ৩.০৮% 

২০০৯-১০ ৯১৮৩.৭৫ ৯১৮৩.৭৫ - ২৯.৯৮% ৯১৮৩.৭৫ ৯১৮৩.৭৫ ৯১৮৩.৭৫ - ২৯.৯৮% 

২০১০-১১ ৩৪০০.০০ ৩৪০০.০০ - ১১.১০% ৫০০৫.৮৫ ৫০০৫.৮৫ ৫০০৫.৮৫ - ১৬.২৪% 

২০১১-১২ ১১৪০২.৬৯ ১১৪০২.৬৯ - ৩৭.২৭% ৩৮৯৭.০০ ৩৮৯৭.০০ ৩৮৯৭.০০ - ১২.৬২% 

২০১২-১৩ ৫৭০১.৩৫ ৫৭০১.৩৫ - ১৮.৬১% ৫৭৮৩.০০ ৫৭৮৩.০০ ৫৭৮৩.০০ - ১৮.৭৮% 

২০১৩-১৪ - - - - ১০২৮.৫৫ ১০২৮.৫৫ ১০২৮.৫৫ - ৮৪.৩৬% 

ছভাট = ৩০৬৩১.৪৬ ৩০৬৩১.৪৬ - ১০০.০০% ২৫৮৪১.৮২ ২৫৮৪১.৮২ ২৫৮৪১.৮২ - ৮৪.৩৬% 

 

১১। ঈকাযলবাগীলদয ভতাভত: প্রকল্প এরাকা ভযদ যনকালর স্থানীয় জনগলণয লঙ্গ ভত ভফভনভয়কালর জানা ভগলয়লছ ছম, প্রকল্পটি 

ফাস্তফায়লনয পলর প্রকল্প এরাকায ভফভবন্ন ছজরায ভলে ছমাগালমাগ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন ঘলটলছ। তলফ খরনা ছজরায ‘ পৄরতরা-াপুয-

ভভভিভভর-ডুভৄভযয়া ড়ক’টিয লনক ং ক্ষভতগ্রস্ত ড়ায় স্থানীয় জনগণলক দুলব যাগ ছাালত লচ্ছ ভলভ য স্থানীয় ছরাকজন 

অআএভআভড’ছক ফভত কলযন।  

১২। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্য: ভভঅয নুমায়ী প্রকলল্পয শুরু ছথলক ছল ম যন্ত ১৪ জন কভ যকতযা প্রকল্প ভযচারলকয দাভয়ে 

ারন কলযলছন। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদ ভনলম্ন প্রদান কযা র:  

ক্র নং নাভ ও দফী পূণ যকারীন খন্ডকারীন  ছমাগদালনয তাভযখ ফদরীয তাভযখ 

১। কাজী ছভাাম্মদ অরী 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ০৭/০৩/২০১৩ ৩০/০৬/২০১৪ 

২। ছভাঃ ছগারজায ছাাআন 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ১৫/০২/২০১২ ০৭/০৩/২০১৩ 

৩। তা কুভায ার 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ১৯/০৭/২০১১ ১৫/০২/২০১২ 

৪। এলকএভ ভজকরুর ক 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ৩০/০৬/২০১১ ১৯/০৭/২০১১ 



 

ক্র নং নাভ ও দফী পূণ যকারীন খন্ডকারীন  ছমাগদালনয তাভযখ ফদরীয তাভযখ 

৫। ছভাঃ অব্দুর াভরভ ভভয়া 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ৩০/০২/২০১১ ৩০/০৬/২০১১ 

৬। ছভাঃ অব্দুর কুদ্দু-২ 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ০৫/০১/২০১১ ৩০/০২/২০১১ 

৭। ছভাঃ ভযপৄর আরাভ 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ১৩/০৫/২০১০ ০৫/০১/২০১১ 

৮। তা কুভায ার 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ১৬/০২/২০১০ ১৩/০৫/২০১০ 

৯। ছভাঃ অব্দুর খালরক 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ১১/০৫/২০০৯ ১৬/০২/২০১০ 

১০। ছভাঃ অব্দুর কালভ র্ভ ুঁআয়া 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ১২/০৩/২০০৯ ১১/০৫/২০০৯ 

১১। ভফশ্বভজত ছদ 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ২৫/০৯/২০০৮ ২৬/০২/২০০৯ 

১২। ছভাঃ াভভদুয যভান 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ১৮/০৮/২০০৮ ২৫/০৯/২০০৮ 

১৩। ভফশ্বভজত ছদ 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ০৩/০৮/২০০৮ ১৮/০৮২০০৮ 

১৪। ছভাঃ াভভদুয যভান 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয 

  ২০/০৩/২০০৮ ০৩/০৮/২০০৮ 

 

১৩। প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযন: 

 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য ভজযত পরাপর 

প্রকলল্পয ভর ঈলেশ্য লরা- ওজ-এয খরনা ছজালনয 

অওতাধীন ড়ক ভফবালগয ৩১টি গুরুেপূণ য ছজরা ড়লকয 

ঈন্নয়লনয ভােলভ যাভয ড়ক ছমাগালমাগ স্থান। 

প্রকল্প ফাস্তফায়লনয পলর ওজ-এয খরনা ছজালনয ৮টি ছজরায 

ভলে যাভয ড়ক ছমাগালমাগ স্থাভত লয়লছ। 

 

১৪। ঈলেশ্য পুলযাপুভয ভজযত না লর এয কাযণ:  প্রলমাজয নয়। 

 

১৫। ভডট ংক্রান্ত: প্রকলল্পয আন্টাযন্যার ও এিটাযনার ভডট ম্পন্ন লয়লছ। এলত ফড় ছকান অভি ঈত্থাভত য়ভন।  

১৬। প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যা:  

১৬.১ ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী : প্রকল্পটি জানুয়াযী, ২০০৯ লত জুন, ২০১৪ ছভয়ালদ ফাস্তফাভয়ত লয়লছ। ০৫ (াঁচ) ফছয 

ছভয়ালদ ফাস্তফাভয়ত প্রকলল্প ছভাট ১৪ (ছচৌে) জন প্রকল্প ভযচারক ভনলয়াগ ছদওয়া লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদর 

লর প্রকলল্পয কাজ মথামথবালফ তদাযভক ভফভিত য়। এয পলর প্রকলল্পয কাম যক্রভ গুণগত ভান ফজায় ছযলখ ম্পাদন কযা 

ম্ভফ য় না। প্রকলল্পয সুপর সুভফধালবাগীলদয ভনকট ঠিকভত ছৌুঁলছ ছদয়া এফং ছটকআ কযায রলক্ষয বভফষ্যলত এ 

ধযলনয ফড় প্রকলল্প স্থায়ী প্রকল্প ভযচারলকয দায়ন কযা অফশ্যক।  

১৬.২ ভডভভ/অযভডভ নুমায়ী ফযাে না াওয়া:  প্রকল্পটিয ১ভ ংলাধলনয য ২০১১-১২ এফং ২০১২-১৩ থ য ফছলয ভাে 

৩৮৯৭.০০ এফং ৩৮০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে াওয়া মায়, ছমখালন ংলাভধত ভডভভলত মথাক্রলভ ১১৪০২.৬৯ ও 

৫৭০১.৩৫ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ফযাে না াওয়ায় প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন ব্যাত য়। 



 

এভটিভফএপর্ভক্ত ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয় কর্তযক প্রকলল্পয  ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী ফযালেয 

ভফলয়টি পুিানুপুিবালফ মাচাআ কযা অফশ্যক ভলভ য প্রতীয়ভান য়। এছাড়া এভটিভফএপর্ভক্ত ভন্ত্রণারয় ভললফ নতুন 

প্রকল্প গ্রণ কযায পূলফ য ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারলয়য ছথাক ফযাে নুমায়ী প্রকল্প গ্রণ এফং ভনধ যাভযত ভলয় প্রকল্প 

ভাভপ্তয রলক্ষয প্রলয়াজনীয় থ য ফযাে ভনভিতকযণ ভনয়ভভত ভভনটভযং কযা প্রলয়াজন।  

১৬.৩ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ছভয়াদকার বৃভি ও ব্যয় বৃভি: ভর প্রকল্পটি ছভাট ২৯০৩৪.৭০ রক্ষ টাকা (ম্পূণ য ভজওভফ) ব্যলয় এফং 

জানুয়াভয ২০০৯ ছথলক ভডলম্বয ২০১১ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য গত ১০/০২/২০০৯ তাভযলখ নুলভাভদত য়। যফতীলত 

প্রকল্পটি ভফবাগীয় ভল্যায়ন কভভটিয সুাভযক্রলভ ৩০৬৩১.৪৬ রক্ষ টাকা ব্যলয় জানুয়াভয ২০০৯ ছথলক ভডলম্বয ২০১২ 

ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য ভাননীয় ছমাগালমাগ ভন্ত্রী কর্তযক ০১/০৬/২০১১ তাভযলখ ংলাধন কযা য়। যফতীলত 

প্রকল্পটিয ছভয়াদ জুন ২০১৪ ম যন্ত বৃভি কযা য়। থ যাৎ প্রকল্পটিয ব্যয় ১০.৯৯% এফং ছভয়াদ ৮৩.৩৩% বৃভি ায়। 

প্রকলল্পয সুপর মথাভলয় সুভফধালবাগীলদয ভনকলট ছৌুঁলছ ছদয়া এফং ছদজ ম্পলদয লফ যািভ ব্যফায ভনভিতকলল্প 

বভফষ্যলত প্রকল্প গ্রলণয ভয় এ ধযলণয প্রফণতা ভযায কযা অফশ্যক। 

 

১৭।  ভতাভতঃ 

(ক) মথাভলয় এফং সুিু ফাস্তফায়ন ভনভিতকযলণয রলক্ষয বৃদাকায প্রকলল্প স্থায়ী প্রকল্প ভযচারক ভনলয়াগ প্রদান ভনভিত 

কযলত লফ (নুলচ্ছদ-১২ ও ১৬.১); 

(খ) প্রকলল্পয সুিু ফাস্তফায়লনয রলক্ষয এভটিভফএপর্ভক্ত ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয় কর্তযক চরভান 

প্রকল্পভলয ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী ফযাে প্রাভপ্তয ভফলয়টি পুিানুপুিবালফ মাচাআ কলয বভফষ্যলত নতুন প্রকল্প 

গ্রণ কযায ভফলয়টি ভফলফচনায় ভনলত লফ (নুলচ্ছদ-১৬.২); 

(গ) অলরাচয প্রকল্পটিয টাআভ ওবায যান ৮৩.৩৩% ও কষ্ট ওবায যান ১০.৯৯%। বভফষ্যলত এ ভন্ত্রণারয়াধীন  প্রকল্প  

ফাস্তফায়লন এ প্রফণতা ভনরুৎাভত  কযলত লফ (নুঃ ১৬.৩);  

(ঘ) ড়লক ভফভবন্ন স্থালন ভফদ্যভান ছযআনকাট, টলার এফং নষ্ট ওয়া কাল যটিং ংস্কায প্যাভরলভডং ভনভ যালণয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযলত লফ (নুলচ্ছদ-৮.১ লত নুলচ্ছদ-৮.৪);  

(ঙ) প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কালজয গুণগতভান ঠিক যাখা এফং প্রকলল্পয সুপর ছটকআ কযায রলক্ষয নুলভাভদত 

ভডভভলত ঈভেভখত প্যালকজ বাঙায প্রফণতা ভযায এফং ফাস্তফতায ভনভযলখ ভডভভলত প্যালকজ ভনধ যাযণ কযলত 

লফ (নুলচ্ছদ-৯);  

(চ) ঈলযয নুলচ্ছদ ১৭ (ঘ) নুমায়ী গৃীত ব্যফস্থা ম্পলকয অগাভী ০১ (এক) ভালয ভলে অআএভআভড’ছক ফভত 

কযলত লফ। 

 



 

‘‘ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন (ফভযার ছজান)’’ ীল যক প্রকলল্পয 

ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন। 

(ভাপ্তঃ জুন,২০১৪) 

 

১। প্রকলল্পয ফস্থান           : ফভযার ও ছগাারগঞ্জ।  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা          : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ   : ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয । 
৪। প্রকলল্পয ফা স্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত ভয় 

(ভর  ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 
ভর 

ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৭৪৯৭.২১ 
২৯৫৬৭.১৮ ১৯০৩৮.০৩ জানুয়াযী, ২০০৯ 

লত 

ভডলম্বয, ২০১১ 

জানুয়াযী, ২০০৯ 

লত 

জুন, ২০১৪ 

জানুয়াযী, ২০০৯ 

লত 

জুন, ২০১৪ 

৬৪.৩৮% ১১৬.৬৬% 

 

৫। প্রকলল্পয ংগভবভিক ফাস্তফায়ন: 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্র নং ভডভভ নুমায়ী 

কালজয ংগ 

একক ভডভভ নুমায়ী 

ভযকভল্পত রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1. Arboriculture Km. 4.20 7.00Km. 0.60 1.00 

2. LA Hector 1441.87 20.08 566.44 8.23 

3. Earth work (New) L.Cum 1795.89 9.41 552.02 2.88 

4. Earth work in widening L.Cum 3009.00 17.00 1587.17 8.96 

5. Flexible Pavement:      

 
a) New pavement with surfacing 

(Earthen Road) 

KM. 2758.21 66.65 1930.57 46.65 

 b) Re-constn. of Flexible pavement. KM. 2424.41 69.35 2007.84 57.40 

 
c) Strengthening of Flexible 

pavement. 

KM. 2490.39 114.17 2206.25 101.20 

 d) Pavement (widening) KM. 1019.78 43.50 1019.78 43.50 

 e) Hard Shoulder KM. 1442.57 65.84 333.46 14.86 

 h) Surfacing (3.70dm) KM. 5882.58 288.23 4505.43 220.92 

 g) Surfacing (2×.90m) KM. 237.37 16.43 227.00 16.25 

6. R.C.C Bridge M/No 1226.32 122.28 1010.47 100.76 



 

ক্র নং ভডভভ নুমায়ী 

কালজয ংগ 

একক ভডভভ নুমায়ী 

ভযকভল্পত রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

7. PSB Bridge M/No 1.49 38.30 1.49 38.38 

8. R.C.C. Bridge (super Structure) M/No 192.08 49.80 192.08 49.80 

9. RCC Box Culvert M/No 3301.89 672.33 1623.76 330.62 

10. Pipe Culvert M/No 1.50 1.00 0.00 0.00 

11. Mattressing SQM 50.03 7245.00 50.03 100.00 

12. RCC Plate Palisading M. 1001.92 18782.35 432.21 8045.86 

13. Drain M. 19.50 780.00 4.50 180.00 

14. Sign Signal LS 74.59 - 25.01 180.00 

15. Maintenance Cost During Constn. L.S 1191.63 - 761.92 - 

 Total:  29567.18 - 19038.03 - 

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণ:  নুলভাভদত অযভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী এভডভ/অযএভডভ’ছত ফযাে না াওয়ায় 

প্রকলল্পয কাজ ম্পূণ য ছযলখ প্রকল্পটি ভাপ্ত ছঘালণা কযা লয়লছ।  

 

৭।  াধাযণ ম যলফক্ষণ : 

৭.১। প্রকলল্পয টভূভভ ও কাম যক্রভ : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয কর্তযক ৫৪২৬.১৫ ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত ব্যয় ম্বভরত ৯টি গুচ্ছ 

প্রকল্প ফাভল যক ঈন্নয়ন কভ যসূচীয অওতায় ফাস্তফাভয়ত লয় অভছর। াযা ছদব্যাী ভফস্তৃত এ কর প্রকলল্প ংখ্য গুচ্ছ 

প্রকল্প ন্তর্ভ যক্ত থাকায় এগুলরায ফাস্তফায়ন ভযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন কযা ম্ভফ লচ্ছ না। তৎকারীন ভাননীয় প্রধান ঈলদষ্টায 

বাভতলে গত ১৬/০৮/২০০৭ তাভযলখ নুভিত বায় ছমাগালমাগ ভন্ত্রণারলয়য অওতায় ফাস্তফায়নাধীন গুচ্ছ প্রকল্পগুলরা 

জুন/২০০৮ এ ভাপ্ত কযলত লফ ভলভ য ভিান্ত গৃীত য়। যফতীলত থ যাৎ গত ১১/১২/২০০৭ তাভযলখ নুভিত বায় 

ছমাগালমাগ ভন্ত্রণারলয়য অওতায় ফাস্তফায়নাধীন ৯টি গুচ্ছ প্রকল্প ভনলয় ভফস্তভযত অলরাচনা য়। ঈক্ত বায় ছমাগালমাগ 

ভন্ত্রণারলয়য ৯টি গুচ্ছ প্রকল্পর্ভক্ত ৬৬৭টি ঈ-প্রকলল্পয এফং ‘‘ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন (২য় ম যায়)’’ প্রকলল্পয ৫৮টি ঈ-প্রকলল্পয 

ফাস্তফায়ন িভত অলরাচনায জন্য ভযকল্পনা কভভলনয ংভিষ্ট ছক্টয কর্তযক বা অফান কলয নতুন প্রকল্প গ্রলণয 

ব্যাালয প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযায ভফললয় ভিাভত্ম গৃীত য়। এ ছপ্রভক্ষলত ভযকল্পনা কভভলনয দস্য (ছবৌত 

ফকাঠালভা ভফবাগ)-এয বাভতলে গত ৩০.০৩.২০০৮ তাভযলখ নুভিত অন্ত:ভন্ত্রণারয় বায় ওজ’য ৮টি ছজানভবভিক 

৮টি গুচ্ছ প্রকল্প প্রণয়লনয ভিান্ত গৃীত য়। ঈক্ত বায ভিান্ত নুমায়ী ছমাগালমাগ ভন্ত্রণারলয়য ড়ক ও ছযরথ ভফবাগ 

ওজ-এয ফভযার ছজালনয ৪৭টি গুরুেপূণ য ছজরা ড়ক ঈন্নয়লনয রলক্ষয  ভফলফচয প্রকল্পটি গ্রণ কযা লয়লছ। প্রকল্পটিয ভর 

ঈলেশ্য লচ্ছ- ওজ-এয ফভযার ছজালনয অওতাধীন ড়ক ভফবালগয ৪৭টি গুরুেপূণ য ছজরা ড়ক ঈন্নয়লনয ভােলভ 

যাভয ড়ক ছমাগালমাগ স্থান।   

৭.২. প্রকলল্পয অওতায় গৃীত কাম যাফরী: 

 প্রস্তাভফত প্রকলল্প ২০.৬৪ ছঃ ভূভভ ভধগ্রণ, ৯.৩০ রঃঘঃভভঃ ড়ক ফাঁধ ভনভ যালণ ভাটিয কাজ, ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযলণ 

১৮.৬৩ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ, ১১.৪০ ভকঃভভঃ এআচভফভফ ভনভ যাণ, ১৩২.৭৩ ভকঃভভঃ নতুন ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যাণ, 

৫২.৯৩ ভকঃভভঃ ছবলভন্ট প্রস্তকযণ, ৫৭.২৫ ভকঃভভঃ ছবলভন্ট ভজবুভতকযণ, ৩৪.৫৯ ভকঃভভঃ ছবলভন্ট পুনঃভনভ যাণ, 

৩৩ ভকঃভভঃ াড যলাল্ডায ভনভ যাণ, ৬৬.৫০ ভকঃভভঃ ছবলভন্ট ংস্কায ( WMB  কাল যটিং ও ভরলকাট), ২৯৩.৪৭ 

ভকঃভভঃ ালপযভং (কাল যটিং ও ভরলকাট), ১৭৫.৫৭ ভভঃ অযভভ ছতু ভনভ যাণ, ১২৪.৩৯ ভভঃ ছফআরী ছতু ভনভ যাণ, 

২৯৫.৭৭ ভভঃ অযভভ কারবাট য ভনভ যাণ, ২ ভভঃ াআ কারবাট য ভনভ যাণ, অযভভ ছপ্রাকাষ্ট ছরাাআভডং ৯২১০ ভভঃ 



 

যক্ষাপ্রদ কাজ াআন-ভগনার-ভকঃভভঃ ছাষ্ট স্থান, ছপযীঘাট যক্ষণালফক্ষণ, ভনভ যাণকারীন যক্ষণালফক্ষণ অনুলভঙ্গক 

কাজ। 

৭.৩।   প্রকল্প নুলভাদন এফং ংলাধন : ভর প্রকল্পটি ছভাট ২৭৪৯৭.২১ রক্ষ টাকা ম্পূণ য ভজওভফ ব্যলয় এফং জানুয়াভয ২০০৯ 

ছথলক ভডলম্বয ২০১১ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাভদত য়। যফতীলত ওজ-এয ছযট ভভডঈর ভযফতযন এফং ভাঠ 

ম যালয়য ফাস্তফ চাভদায তাযতলম্যয কাযলণ প্রকল্পটি ভফবাগীয় ভল্যায়ন কভভটিয সুাভযক্রলভ ২৯৫৬৭.০৮ রক্ষ টাকা ব্যলয় 

জানুয়াভয ২০০৯ ছথলক জুন ২০১৩ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য ভাননীয় ছমাগালমাগ ভন্ত্রী কর্তযক ০৪/০৭/২০১২ তাভযলখ 

ংলাধন কযা য়। যফতীলত প্রকল্পটিয ছভয়াদ জুন ২০১৪ ম যন্ত বৃভি কযা য়।  

 

৮। প্রকল্প ভযদ যন : অআএভআভড কর্তযক প্রকল্প ফভযার, টুয়াখারী, ফযগুনা, ছবারা, ভলযাজপুয ও ঝারকাঠি ছজরায ফাস্তফাভয়ত 

কাজ গত ১২-১৫ জুন ২০১৫ তাভযলখ ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ৬টি ছজরায ংভিষ্ট ভনফ যাী প্রলকৌরীগণ এফং ওজ-

এয ংভিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈভস্থত ভছলরন। প্রকল্প এরাকা লযজভভলন ভযদ যন, প্রকল্প ংভিষ্ট কভ যকতযালদয লঙ্গ অলরাচনা, প্রাপ্ত 

তথ্য ভফলিলণ ও ভভঅয এয তলথ্যয ভবভিলত প্রভতলফদনটি প্রণয়ন কযা লয়লছ।  

৮.১। গরাভচা-ফাদুযা-াখাভযয়া ড়ক (টুয়াখারী):  ছভাট ব্যয় ১৫৮৫.২৪ রক্ষ টাকা, ম্পাভদত কালজয ভল্য ১১৫৪.৫৬ রক্ষ 

টাকা। এ ঈ-প্রকলল্পয অওতায় ছভাট ১৫.৯২ ভকঃভভঃ ড়লকয ভাটিয কাজ, পুনঃভনভ যাণ, াযলপভং, াড যলাল্ডায 

ভনভ যাণ প্রভতযক্ষাভরক কাজ কযা য়। এছাড়া এ ড়লকয ৭টি ফি কারবাট য ভনভ যাণ কযা য়। ছভাট ৪টি ঠিকাদায 

প্রভতিান, মথাঃ (১) পাঈলন্ডন আভঞ্জভনয়া য, (২) াজী এন্টাযপ্রাআজ এন্ড ছন্টু ছট্রডা য  (ছজ,ভব), (৩) ছভা য নাবানা 

এন্টাযপ্রাআজ, (৪) নফায়ন ছট্রডা য ভরভভলটড এ ড়লকয ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যাণ কালজয অলদ ছদওয়া য়। এ ড়লকয 

ভনভ যাণ কাজ ২০১১ ালর ছল য়। ভযদ যলনয ভয় ড়কটিয ১ভ ভকঃভভঃ খ ুঁলড় ছদখা য়। ড়লকয ছফআজ টাআ-এ 

ভযভা কলয এয ছভাট প্রস্থতা ১৫১ ভভঃভভঃ াওয়া মায়। তলফ ভযদ যলনয ভয় ড়লকয পুযাতন কাল যটিং ও ীর 

ছকাট ছদখলত াওয়া মায়ভন। ভনফ যাী প্রলকৌরী, টুয়াখারী জানান ছম, ২০১১ ালর ভনভ যাণ কাজ ছল ওয়ায য 

ড়কটি চরাচলরয নুলালমাগী লয় ড়ায় ২০১৪ ালর ’ছভযওভডকযার ছভআনলটন্যান্প ছপ্রাগ্রাভ (ভএভভ)’-এয অওতায় 

এ ড়লকয ংস্কায কযা লয়লছ।  

ভতভন অযও জানান ছম, একটি ভস্কলভয কাজ ছল ফায ভতন ফছয য য এ ধযলনয যক্ষণালফক্ষণ কাম যক্রভ ালত না 

ভনলর ড়লকয ব্যফায ঈলমাগীতা থালক না ভফধায় ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব ফালজলটয অওতায় এ ধযলনয 

কাম যক্রভ ভযচারনা কযা লয় থালক। ভযদ যলনয ভয় ড়লকয ভকছু ভকছু স্থালন ভডভভয ছেভভপলকন নুমায়ী 

০.৯০ ভভটায াড যলাল্ডায এফং ফাঁলধয ছলা ১:২ ছদখলত াওয়া মায়ভন। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী, টুয়াখারী জানান 

ছম, ফভযার ভফবালগ ড়কগুলরায দু’াল খার/ছডাফা থাকালত ছাল্ডায ভনভ যালণয জন্য প্রলয়াজনীয় জভভ াওয়া মায়ভন। 

এ ছাড়া ছবৌগভরক ফস্থানজভনত কাযলণ ফভযার িলর ছজায়ায এফং জলরাচ্ছ্বালয কাযলণ াড যলাল্ডায ছটকআ কযা 

দুরূ ব্যাায ভলভ য ভতভন অআএভআভড’ছক ফভত কলযন। ভতভন অযও জানান ছম, ড়ক ভনভ যাণ কাজ চরাকারীন ভলয় এ 

এরাকায় ঘূভণ যঝড় অআরা এফং নাভগ যলয কাযলণ জলরাচ্ছ্বা ওয়ায় ড়ক ক্ষভতগ্রস্ত লয় লড়। মথামথ ছলা এফং 

ছাল্ডায না থাকলর ড়ক হুভকীয লয় ড়লফ ভলভ য অআএভআভড’য ক্ষ ছথলক ভবভত ব্যক্ত কযা য়। প্রকলল্পয 

নুলভাভদত ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী ড়লকয ছাল্ডায ভনভ যাণ না কযায ভফলয়টি খভতলয় ছদলখ ভন্ত্রণারয় প্রলয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযলত ালয। যকারয গথ থয গফ থািভ ব্যফায রনরিতকযণ এফং প্রকগেয সুপর সটকআ  দীঘ থগভয়ারদ 

কযগত বরফষ্যগত এ এরাকায় প্রকে গ্রগণয সেগত্র উগযাক্ত রফলয় গুরুগত্বয ংগগ রফগফচনায় অনা সমগত াগয। 

 

ভচে নং- ১: ড়ক খ ুঁলড় ছফআজ টাআ-এ ভযভা 

 

ভচে নং- ২: অযঅযএভভয ভােলভ ংস্কাযকৃত ড়ক  



 

 

ভচে নং- ৩: ছযআনকাট 

 

ভচে নং- ৪: ংস্কাযাধীন ড়ক 

 

৮.২। ফভযার-ছফরতরা-ালয়স্তফাদ-পভকযফাড়ী ড়ক (ফভযার): ঈ-প্রকলল্পয ড়লকয ভনভ যাণকাজ ২টি ওয়াকয প্যালকলজয 

ভােলভ ম্পন্ন লয়লছ। ভডভভলত ৫৮৪.৩১ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ড়কটিয ছভাট বদঘ যয ১৮ ভকঃভভঃ। এ ড়লকয 

জন্য ভডভভলত ০.৬৬ রক্ষ ঘন ভভটায ড়ক ফাঁধ ভনভ যালণয ংস্থান ভছর। জুন, ২০১৪ ম যন্ত এ লঙ্গ ০.২৬২ রক্ষ ঘন 

ভভটায ড়ক ফাঁধ ভনভ যাণ কযা য়। ভডভভলত ০.১৪৫ রক্ষ ঘঃভভঃ ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযলণয ংস্থান ভছর। প্রকল্প ভাভপ্তয 

ভয় মায তবাগ ম্পন্ন লয়লছ ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী, ফভযার জাভনলয়লছন। নুলভাভদত ভডভভলত ৬.১৮ ভকঃভভঃ 

ড়লকয ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যালণয ংস্থান থাকলরও ভাে ৪.৭৫৯ ভকঃভভঃ ড়লকয ছবলভন্ট ভনভ যাণ কযা লয়লছ। 

প্রকলল্পয ভডভভলত ৩৩০ভভঃ অযভভ ছেট প্যাভরলভডং ভনভ যালণয জন্য ১৫.৩৩ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। মায ভলে 

ভাে ১৭৫.০০ ভভটায প্যাভরলভডং ভনভভ যত লয়লছ এফং এলত ব্যয় লয়লছ ৭.১৮ রক্ষ টাকা। এছাড়া প্রকলল্পয অওতায় এ 

ড়লকয ৬.১৮ ভকঃভভঃ ভজবুভতকযণ কাম যক্রলভয জন্য ভডভভলত ১২২.৫৭ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর মায ভলে প্রকল্প 

ভাভপ্তয ভয় ম যন্ত ৪.১৭৭ ভকঃভভঃ ড়লকয ভজবুভতকযণ ম্পন্ন লয়লছ এফং এলত ব্যয় লয়লছ ৬৫.০৮ রক্ষ টাকা। 

ভযদ যনকালর জানা ভগলয়লছ ছম, ভডভভয রক্ষযভাোয ভাে ৪১.৬৯% কাজ ম্পন্ন কলযআ প্রকল্প ভাভপ্ত ছঘালণা কযা 

লয়লছ।  

ভযদ যনকালর ড়লকয ০+৫০০ ভভটায ছচআলনলজয ড়ক খ ুঁলড় ছদখা মায় ছম, এ কাজ ছেভভপলকন নুমায়ী কযা 

লয়লছ এফং ড়কটিয এ ংটি মানফান চরাচলরয ঈলমাগী যলয়লছ। তলফ ড়লকয ভাঝাভাভঝ ংল ভকছু জায়গায় 

ীরলকাট ঈলঠ ছগলছ। এআ ছচআলনলজয কাছাকাভছ ভতনটি ংল ীরলকালটয পুরুে ভযভা কলয ৪ ভভঃভভঃ, ৬ ভভঃভভঃ 

এফং ৭ ভভঃভভঃ াওয়া ভগলয়লছ (গ্রণলমাগ্য ভা ৭ ভভঃভভঃ)। ভযদ যনকালর ড়লকয ালয়স্তাফাদ ছথলক পভকযফাড়ী 

ংটি নতুন কলয ীরলকাট কযায় মানফান চরাচলরয ঈলমাগী ফস্থায় াওয়া মায়। ভনফ যাী প্রলকৌরী, ফভযার 

অআএভআভডলক জানান ছম, ’ছভযওভডকযার ছভআনলটন্যান্প ছপ্রাগ্রাভ (ভএভভ)’-এয অওতায় ২০১৪ ালর এ ড়লকয 

ংস্কায কযা লয়লছ এফং এটি ওজ এয ভনয়ভভত কাম যক্রভ। ভতভন অযও জানান ছম, একটি ভস্কলভয কাজ ছল ফায ভতন 

ফছয য এ ধযলনয যক্ষণালফক্ষণ কাম যক্রভ ালত না ভনলর ড়লকয ব্যফায ঈলমাগীতা থালক না ভফধায় ড়ক ও জনথ 

ভধদপ্তলযয যাজস্ব ফালজলটয অওতায় এ ধযলনয কাম যক্রভ ভযচারনা কযা লয় থালক। ভযদ যলনয ভয় ড়লকয ভকছু 

ংল ভডভভয ছেভভপলকন নুমায়ী ছেভিফর ছবলভন্ট এফং ফাঁলধয ছলা (১:২) াওয়া মায়ভন। এ ভফললয় ভনফ যাী 

প্রলকৌরী, ফভযার জানান ছম, ফভযার ভফবালগ ড়কগুলরায দু’াল খার/ছডাফা থাকালত ছাল্ডায ভনভ যালণয জন্য 

প্রলয়াজনীয় জভভ াওয়া মায়ভন। এ ছাড়া ছবৌগভরক ফস্থানজভনত কাযলণ ফভযার িলর ছজায়ায এফং জলরাচ্ছ্বালয 

কাযলণ ড়ক ফাঁধ ছটকআ কযা দুরূ ব্যাায ভলভ য ভতভন অআএভআভড’ছক ফভত কলযন। মথামথ ছলা এফং ছাল্ডায না 

থাকলর ড়ক হুভকীয লয় ড়লফ এফং এলত কলয ভনযফভচ্ছন্ন ছমাগালমাগ স্থান ব্যত লফ ভলভ য অআএভআভড’য ক্ষ 

ছথলক ভবভত ব্যক্ত কযা য়। প্রকলল্পয নুলভাভদত ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী ড়লকয ছলা এফং ছাল্ডায ভনভ যাণ না 

কযায ভফলয়টি খভতলয় ছদলখ ভন্ত্রণারয় প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলত ালয।  

 



 

 

ভচে নং- ৫: ালয়স্তাফাদ ছথলক পভকযফাড়ী ং 

 

ভচে নং- ৬: ছফরতরা-ালয়স্তাফাদ ং 

 

ভচে নং- ৭: ীর ছকালটয পুরুে ভযভা 

 

ভচে নং- ৮: ীরলকাট ঈলঠ মাওয়া 

৮.৩। যাজাপুয-বনকাঠি-ছফকুটিয়া-ভলযাজপুয ড়ক (ঝারকাঠি): ছভাট ৯.০০ ভকঃভভঃ বদঘ যযভফভষ্ট এ ড়কটিয জন্য ভডভভলত 

৭০১.৯৬ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর মায ভলে জুন, ২০১৪ ম যন্ত ব্যয় লয়লছ ৬৩৪.৯২ রক্ষ টাকা এফং ছবৌত গ্রগভত 

৯০%। প্রকলল্পয অওতায় এ ড়লকয ০.১৫৭ রক্ষ ঘঃভভঃ ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ/উঁচুকযণ, ৪.৮০ ভকঃভভঃ ছবলভন্ট 

ভক্তারীকযণ, কাল যটিং ও ীরলকাট ালপযভং ৯.৫০ ভকঃভভঃ, ২.০০ ভভটায অযভভ কারবাট য ভনভ যাণ, ১০০.০০ 

ভভটায যক্ষপ্রদ কাজ ন্তর্ভ যক্ত ভছর। ভযদ যনকালর এ ড়লকয প্রথভ ভকঃভভঃ এয ০+৫০০ ভভটায ছচআলনলজ ড়ক খ ুঁলড় 

ালপযভং-এয পুরুে ভযভা কযা য়। ীরলকালটয পুরুে ছেভভপলকন নুমায়ী ৭ ভভঃভভঃ াওয়া ছগলছ। তলফ 

ড়লকয ১ভ ভকঃভভঃ-এ ছফ খাভনকটা জুলড় ালপযভং-এ পাটর ছদখলত াওয়া মায়। ভনফ যাী প্রলকৌরী, ঝারকাঠি 

অআএভআভডলক জানান ছম, ’ছভযওভডকযার ছভআনলটন্যান্প ছপ্রাগ্রাভ (ভএভভ)’-এয অওতায় এ ড়লকয ংস্কায কযা 

লয়লছ এফং এটি ওজ এয ভনয়ভভত কাম যক্রভ। ভতভন অযও জানান ছম, একটি ভস্কলভয কাজ ছল ফায ভতন ফছয য এ 

ধযলনয যক্ষণালফক্ষণ কাম যক্রভ ালত না ভনলর ড়লকয ব্যফায ঈলমাভগতা থালক না ভফধায় ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয 

যাজস্ব ফালজলটয অওতায় এ ধযলনয কাম যক্রভ ভযচারনা কযা লয় থালক। ভনফ যাী প্রলকৌরী, ঝারকাঠি অযও জানান 

ছম, পাটরকৃত ংটি ীঘ্রআ ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ গ্রণ কযা লফ। ড়লক নতুন কলয ংস্কায কাম যক্রভ ভযচারনায যও 

ালপযভং এ পাটর ধযা নাকাভিত ভলভ য অআএভআভডয ক্ষ ছথলক ভবভত ব্যক্ত কযা য়। যক্ষণালফক্ষলণয কাম যক্রভ 

ভযচারনায যও ড়লক এ ধযলনয পাটর ছদখায ভফলয়টি খভতলয় ছদলখ ভন্ত্রণারয় প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলত ালয।  

 

ভচে নং- ৯: ালপযভং-এ পাটর 

 

ভচে নং- ১০: নতুন কলয ীরলকাট ফালনা ড়ক 



 

 

ভচে নং- ১১: ালপযভং-এ পাটর 

 

ভচে নং- ১২: ালপযভং-এ পাটর 

 

৮.৪। ভঠফাভড়য়া-ছডৌয়াতরা-ফযগুনা ড়ক (ফযগুনা ছজরা ং):  নুলভাভদত অযভডভভ নুমায়ী এ ড়কটিয বদঘ যয ১৩ 

ভক.ভভ. এফং এ জন্য ৫৬১.৬৫ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ড়লকয ১ভ ভক.ভভ.-এ আভঞ্জভনয়ায সুরতান 

ালর টিএন্ডভফএভ কলরজ (ছগৌযীচন্না) ংরগ্ন ড়লকয ছাল্ডায াশ্বযফতী জভভয ভাটি ভদলয় বযাট কযা লয়লছ ছদখা মায়। 

ভকন্তু এ কালজ কম্পযাকলনয জন্য ছকান ছযারায ব্যফায কযা য়ভন। এ কাযলণ ড়লকয এ ং এফলড়ালথফলড়া থাকলত 

ছদখা ছগলছ। প্রকলল্পয অযভডভভলত অযভভ প্যারাাআভডং এয ংস্থান থাকলরও ভযদ যলনয ভয় কলরজ ংরগ্ন 

পুকুলযয ালড় প্রভতযক্ষভরক ছদয়ার ভললফ কালঠয খ ুঁটি ও তক্তা ব্যফায কযলত ছদখা ভগলয়লছ। এ ড়লকয ২ ভক:ভভ: এ 

এলপ্রাচ ড়লকয ছফআভর ভেজ ংরগ্ন এলপ্রাচ ড়লকয ছযআনকাট সৃভষ্ট ওয়ালত স্যান্ড ব্যাগ ভদলয় ছভযাভত কযলত ছদখা 

ছগলছ, মা ংস্কায কযা প্রলয়াজন।  

 

ভচে নং- ১৩: নতুন কলয ীরলকাট ফালনা ড়ক 

 

ভচে নং- ১৪: নতুন কলয ীরলকাট ফালনা ড়ক 

 

ভচে নং-১৫: ড়ক ফাঁলধ ছযারায ব্যফায না কযা 

 

ভচে নং-১৬: পুকুয ালড় কালঠয প্যারাাআভডং 

 

ভচে নং-১৭: এলপ্রাচ ড়লকয প্রভতযক্ষ কালজ স্যান্ডব্যালগয ব্যফায  

 

ভচে নং- ১৮: ছযআনকাট 

 

৮.৫। ভঠফাভড়য়া-ছডৌয়াতরা-ফযগুনা ড়ক (ভলযাজপুয ছজরা ং):  ড়কটিয ছভাট বদঘ যয ৮ ভক:ভভ: এফং এয জন্য প্রকলল্পয 

ংলাভধত ভডভভলত ২৩৩.৭৬ রক্ষ টাকা ফযাে ভছর। ভযদ যনকালর ছদখা মায় ছম, ড়লকয ছফ ভকছু স্থালন ীরলকাট 

ঈলঠ ছগলছ। ভযদ যলনয ভয় এফ কাল যটিং নষ্ট লয় মাওয়া ড়লকয ভকছু ংল ংস্কায কাম যক্রভ ভযচারনা কযলত 

ছদখা মায়। এছাড়া ড়লক টলার কাল যটিং/ীরলকাট ঈলঠ ছমলত ছদখা ছগলছ। এটি েয ংস্কালযয ঈলদ্যাগ গ্রণ 



 

কযা না লর দূঘ যটনায অংকা যলয়লছ। ভনফ যাী প্রলকৌরী, ভলযাজপুয অআএভআভডলক জানান ছম, ’ছভযওভডকযার 

ছভআনলটন্যান্প ছপ্রাগ্রাভ (ভএভভ)’-এয অওতায় এ ড়লকয ংস্কায কযা লয়লছ। এফং এটি ওজ এয ভনয়ভভত 

কাম যক্রভ। ভতভন অযও জানান ছম, একটি ভস্কলভয কাজ ছল ফায ভতন ফছয য এ ধযলনয যক্ষণালফক্ষণ কাম যক্রভ ালত 

না ভনলর ড়লকয ব্যফায ঈলমাগীতা থালক না ভফধায় ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব ফালজলটয অওতায় এ ধযলনয 

কাম যক্রভ ভযচারনা কযা লয় থালক। ভযদ যলনয ভয় ড়লকয ভকছু ভকছু স্থালন ভডভভ’য ছেভভপলকন নুমায়ী 

০.৯০ ভভটায প্রত্ম াড যলাল্ডায াওয়া মায়ভন। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী, ভলযাজপুয জানান ছম, ফভযার ভফবালগ 

ড়কগুলরায দু’াল খার/ছডাফা থাকালত ছাল্ডায ভনভ যালণয জন্য প্রলয়াজনীয় জভভ াওয়া মায়ভন। এ ছাড়া ছবৌগভরক 

ফস্থানজভনত কাযলণ ফভযার িলর ছজায়ায এফং জলরাচ্ছ্বালয কাযলণ াড যলাল্ডায ছটকআ কযা দুরূ ব্যাায ভলভ য 

ভতভন অআএভআভড’ছক ফভত কলযন।  

 

 

ভচে নং-১৯: ংস্কাযকৃত ড়ক 

 

ভচে নং-২০: ংস্কাযকৃত ড়ক 

 

ভচে নং-২১: টলার, ীরলকাট ঈলঠ মাওয়া 

 

ভচে নং-২২: ড়ক ফাঁলধ ছযআনকাট 

 

ভচে নং-২৩: ংস্কাযাধীন ড়ক 

 

ভচে নং-২৪: ংস্কাযাধীন ড়ক 

 

ভচে নং-২৫: ীরলকাট ঈলঠ মাওয়া 

 

ভচে নং-২৬: টলার, ছযআনকাট, ীরলকাট ঈলঠ মাওয়া 

 

 



 

৮.৬। তজুভৄভেন-কুনলজযাট ড়ক (পভকযাট-খালযাট ংলমাগ) (ছবারা ছজরা):   এ ড়লকয ছভাট বদঘ যয ১৪.৭০৪ 

ভক:ভভ: এফং এয জন্য নুলভাভদত অযভডভভলত ১৪০০.৮৫ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ভডভভ নুমায়ী ৬.৫ ভক:ভভ: 

ড়লকয ফাঁধ প্রস্তকযণ, ছেভিফর ছবলভন্ট ভনভ যাণ, ২.৫০ ভক:ভভ: াড য ছাল্ডায ভনভ যাণ, ৯.০০ ভক:ভভ: ড়লকয কাল যটিং 

এফং ীরলকাট ালপযভং এফং ১.২ ভক:ভভ: অযভভ প্যারাাআভডং কাম যক্রভ ন্তর্ভ যক্ত ভছর। ভযদ যলনয ভয় 

ড়লকয ভকছু ংলয ংস্কালযয কাজ ম্পন্ন লত ছদখা মায়। ভনফ যাী প্রলকৌরী, ছবারা অআএভআভডলক জানান ছম, 

’ছভযওভডকযার ছভআনলটন্যান্প ছপ্রাগ্রাভ (ভএভভ)’-এয অওতায় এ ড়লকয ংস্কায কযা লয়লছ। তলফ এ ড়লকয 

কুনলজযাট ংলয ালপযভং নষ্ট লয় ছগলছ ছদখা মায়। ভযদ যলনয ভয় ড়লকয ভকছু ংল ভডভভয 

ছেভভপলকন নুমায়ী ০.৯০ ভভটায াড যলাল্ডায এফং ছস্দা (১:২) াওয়া মায়ভন। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী, 

ছবারা জানান ছম, ফভযার ভফবালগ ড়কগুলরায দু’াল খার/ছডাফা থাকালত ছাল্ডায ভনভ যালণয জন্য প্রলয়াজনীয় জভভ 

াওয়া মায়ভন। এ ছাড়া ছবৌগভরক ফস্থানজভনত কাযলণ ফভযার িলর ছজায়ায এফং জলরাচ্ছ্বালয কাযলণ াড যলাল্ডায 

ছটকআ কযা দুরূ ব্যাায ভলভ য ভতভন অআএভআভড’ছক ফভত কলযন। মথামথবালফ ছলা এফং ছাল্ডায ভনভভ যত না লর 

ড়ক হুভকীয লয় ড়লফ ভলভ য অআএভআভড’য ক্ষ ছথলক ভবভত ব্যক্ত কযা য়। প্রকলল্পয নুলভাভদত ভডভভ’য 

ংস্থান নুমায়ী ড়লকয ছলা এফং ছাল্ডায ভনভ যাণ না কযায ভফলয়টি খভতলয় ছদলখ ভন্ত্রণারয় প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযলত ালয। ভযদ যলনয ভয় ড়লকয ছফ ভকছু স্থান ঘন গাছারা দ্বাযা অচ্ছাভদত থাকলত ছদখা ভগলয়লছ। এয পলর 

ড়লকয ঈয ড়া বৃভষ্টয াভন শুলকালত লনক ভয় রালগ এফং ীরলকাট ছটকআ য় না ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী, 

ছবারা অআএভআভডলক ফভত কলযন। 

 

 

ভচে নং- ২৭: ংস্কাযকৃত ড়ক 

 

ভচে নং- ২৮: ংস্কাযকৃত ড়ক 

 

ভচে নং- ২৯: টলার, ীরলকাট ঈলঠ মাওয়া 

 

ভচে নং- ৩০: টলার, ীরলকাট ঈলঠ মাওয়া 

 

৯। ক্রয় কাম যক্রভ ংক্রান্ত তথ্য:  

ভযদ যনকালর যাজাপুয-বনকাঠি-ছফকুটিয়া-ভলযাজপুয ড়ক (ঝারকাঠি ং)-এয ১ভ ও ২য় (অংভক) ভকঃভভঃ এ পুনঃভনভ যাণ 

কাজ এফং ৭ভ (অংভক)  ও ৮ভ (অংভক) ভকঃভভঃ এ ছবলভন্ট ভজবুভতকযণ কাজ ও ২টি ১ভভঃ েযান ভফভষ্ট ফি কারবাট য 

ভনভ যাণ কালজয দযে ংক্রাভত্ম তথ্যাভদ মাচাআ কযা য়। ঈন্ুক্ত িভতলত ম্পন্ন কযা এ প্যালকলজয দযে ৩০/০৮/২০১২ 

তাভযলখ অফান কযা য়; মা ৩/৯/২০১২ তাভযলখ ভনঈনন এফং ২/৯/২০১২ ও ৩/৯/২০১২ তাভযলখয বদভনক জনকন্ঠ ভেকায় 

প্রকাভত য়। ছভা য ভপকুর আরাভ, ছস্টন ছযাড, ঝারকাঠি এ প্যালকলজয ঠিকাদায ভললফ ভনলয়াগ ান। ছভাট 

১,৩৪,৯৪,৭৪৫/৭১ টাকায এ প্যালকলজয কাম যালদ ০৩/১২/২০১২ তাভযলখ প্রদান কযা য়। এ ং ম্পাদলনয জন্য 

১৩/১২/২০১২ ছথলক ১০/০৪/২০১৩ ম যন্ত ১২০ ভদন ভয় ছদওয়া য়। যফতীলত মথামথ কর্তযক্ষযয নুলভাদনক্রলভ চুভক্তয 

ছভয়াদ ১২/০৪/২০১৩ ছথলক ১০/৬/২০১৩ ম যন্ত ৬০ ভদন বৃভি কযা য়। যাজগনভতক ভস্থভতীরতায কাযলণ ভারাভার ও 



 

ছরাকফর ভযফলন ভস্যা, ছবলভন্ট ভজবুতকযণ, ছবলভন্ট পুনঃভনভ যাণ এফং ২টি অযভভ ফি কারবাট য ভনভ যাণ কালজয জন্য 

ভতভযক্ত ছরলগলছ ভলভ য ঠিকাদায প্রভতিান ঈলেখ কলযলছ।   

১০। প্রকলল্পয াভফ যক গ্রগভত: প্রকলল্পয শুরু লত জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ছভাট ১৯০৩৮.০৩ রক্ষ টাকা, 

মা নুলভাভদত প্রাক্কভরত ব্যলয়য ৬৪.৩৯%। ভভঅয নুমায়ী প্রকলল্পয ফছযভবভিক ংলাভধত এভডভ ফযাে, ফভৄক্ত ও 

ব্যলয়য ভচে ভনম্নরূঃ          

   (রক্ষ টাকায়) 

থ য ফছয ভর ভডভভ নুমায়ী ফযাে ফভৄভক্ত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ফযাে 

ছভাট টাকা প্রঃ াঃ ফাস্তফ% ছভাট টাকা প্রঃাঃ ফাস্তফ% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৮-২০০৯ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১.৮২% - ৭২৩.১৯ ৭২৩.১৯ - ২.৪৪% 

২০০৯-২০১০ ১০৪৯৮.৯৬ ১০৪৯৮.৯৬ - ৩৮.১৮% - ৭০০৮.৫৩ ৭০০০.৫৩ - ২৩.৬৮% 

২০১০-২০১১ ১০৭৪৮.৯২ ১০৭৪৮.৯২ - ৩৯.১০% - ৩৭৩৮.৬৪ ৩৭৩৮.৬৪ - ১২.৬৪% 

২০১১-২০১২ ৫৭৪৯.৩৩ ৫৭৪৯.৩৩ - ২০.৯০% - ১০৭৩০.৫৩ ১০৭৩০.৫৩ - ৩৬.২৯% 

২০১২-২০১৩ - - - - - ৭৩৭৪.২৯ ৭৩৭৪.২৯ - ২৪.৯৫% 

২০১৩-২০১৪ - - - - - ১৯৩.০০ ১৯৩.০০ - - 

ছভাটঃ ২৭৪৯৭.২১ ২৭৪৯৭.২১ - ১০০% - ২৯৫৬৭.১৮ ২৯৫৬৭.১৮ - ১০০% 

 

 

 

থ য ফছয ংলাভধত এভডভ’ছত ফযাে প্রাভপ্ত ফভৄভক্ত ব্যয় 

ছভাট টাকা প্রঃ াঃ ফাস্তফ% ছভাট টাকা প্রঃাঃ ফাস্তফ% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৮-২০০৯ ৬০৬.৪৫ ৬০৬.৪৫ - ৩.১৯% ৬০৬.৪৫ ৬০৬.৪৫ ৬০৬.৪৫ - ৩.১৯% 

২০০৯-২০১০ ৬৯৭৯.৩৪ ৬৯৭৯.৩৭ - ৩৬.৬৭% ৬৯৭৯.৩৪ ৬৯৭৯.৩৪ ৬৯৭৯.৩৪ - ৩৬.৬৭% 

২০১০-২০১১ ৪০০৮.৮২ ৪০০৮.৮২ - ২১.০৬% ৪০০৮.৮২ ৪০০৮.৮২ ৪০০৮.৮২ - ২১.০৬% 

২০১১-২০১২ ১৩২৫.৪৮ ১৩২৫.৪৮ - ৬.৯৬% ১৩২৫.৪৮ ১৩২৫.৪৮ ১৩২৫.৪৮ - ৬.৯৬% 

২০১২-২০১৩ ৫৯২৪.৯১ ৫৯২৪.৯১ - ৩১.১২% ৫৯২৪.৯১ ৫৯২৪.৯১ ৫৯২৪.৯১ - ৩১.১২% 

২০১৩-২০১৪ ১৯৩.০০ ১৯৩.০০ - ১০১% ১৯৩.০০ ১৯৩.০০ ১৯৩.০০ - ১০১% 

ছভাটঃ ১৯০৩৮.০৩ ১৯০৩৮.০৩ - ১০০% ১৯০৩৮.০৩ ১৯০৩৮.০৩ ১৯০৩৮.০৩ - ১০০% 

 

১১। ঈকাযলবাগীলদয ভতাভত : ভযদ যনকালর স্থানীয় জনগলণয লঙ্গ অরাল জানা ভগলয়লছ ছম, প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয পলর 

দভক্ষণািলরয মাতায়াত লনক জ লয়লছ এফং এয পলর এ িলরয জনগলণয জীফনমাোয ভালনান্নয়ন লয়লছ। 

ভযদ যনকালর ভলযাজপুলযয কাঁঠাভরয়া ফা স্টযালন্ড লক্ষভান স্থানীয় জনগলণয ালথ অরাকালর জানা মায় ছম, ড়ক 

ভনভ যালণয ভতন ফছলযযয ভলে য ীরলকাট/কাল যটিং নষ্ট লয় মাওয়ালত ড়কটি মান চরাচলরয নুলমাগী লয় লড় অলছ। 



 

এলত কলয স্থানীয় জনগণলক চযভ দুদ যায ভলে চরাচর কযলত লচছ এফং ড়ক নষ্ট থাকায কাযলণ লনক দুঘ যটনাও ঘটলছ। 

ভনফ যাী প্রলকৌরী, ভলযাজপুয এ ভফললয় অআএভআভড’ছক জানান ছম, ম যাপ্ত ফযাে না থাকায় ীরলকাট নষ্ট লয় মাওয়া ংলয 

ফটুকু ছভযাভত কযা ম্ভফ য়ভন। অগাভী ২০১৫-১৬ থ য ফছলয ড়কটি ংস্কালযয প্রলয়াজনীয় ফযালেয জন্য ওজ কর্তযক 

প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা লয়লছ। 

১২। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্য : প্রকলল্পয শুরু ছথলক ছল ম যন্ত ১২ জন কভ যকতযা প্রকল্প ভযচারলকয দাভয়ে ারন কলযলছন। 

প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদ ভনলচ প্রদান কযা রঃ 

 

ক্র নং নাভ ও দফী পূণ যকারীন খন্ডকারীন  ছমাগদালনয 

তাভযখ 

ফদরীয তাভযখ 

১। ছভাঃ যভপকুর আরাভ, এভআ, অযএআচভড  - ০৫/০৯/২০০৮ ২৩/১১/২০০৮ 

২। ছভাঃ ছভাভভনুর ক, এভআ, অযএআচভড  - ২১/১১/২০০৮ ১৬/০২/২০০৯ 

৩। ছভাঃ অভভনুয যভান, এভআ, অযএআচভড  - ১৬/০২/২০০৯ ২০/০১/২০১০ 

৪। ছভাঃ অব্দুর কুদ্দু-১, এভআ, অযএআচভড  - ২০/০১/২০১০ ১৬/০২/২০১০ 

৫। ছভাঃ অযাপৄর আরাভ খান, এভআ, 

অযএআচভড 

 - ১৬/০২/২০১০ ০৬/০৩/২০১০ 

৬। বয়দ ছভাালদ অরী, এভআ, অযএআচভড  - ০৬/০৩/২০১০ ২৫/০৩/২০১০ 

৭। ছভাঃ অফদু বুয, এভআ, অযএআচভড  - ২৩/০৫/২০১০ ১৪/০২/২০১১ 

৮। ছভাঃ ছাযাফ ঈভেন, এভআ, অযএআচভড  - ১৪/০২/২০১১ ১৫/০৩/২০১১ 

৯। দীভর কুভায গু, এভআ, অযএআচভড  - ১৫/০৩/২০১১ ০৩/০৪/২০১১ 

১০। ছভাঃ গুরজায ছাাআন, এভআ, অযএআচভড  - ০৩/০৪/২০১১ ১৬/০২/২০১২ 

১১। তা কুভায ার, এভআ, অযএআচভড  - ১৬/০২/২০১২ ৩০/১২/২০১৩ 

১২। ছভাঃ আভদাদ ছাাআন, এভআ, অযএআচভড  - ০৮/০১/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৪ 

 

১৩। প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযন: 

 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য ভজযত পরাপর 

প্রকল্পটিয ভর ঈলেশ্য লচ্ছ: ওজ-এয ফভযার ছজালনয 

অওতাধীন ড়ক ভফবালগয গুরুেপূণ য ছজরা ড়ক ঈন্নয়লনয 

ভােলভ যাভয ড়ক ছমাগালমাগ স্থান। 

প্রকলল্পয অওতায় গৃীত লনক ভস্কভআ ম্পূণ য ফাস্তফায়ন 

কযা ম্ভফ য়ভন। পলর কাভিত পরাপর জযলন প্রকল্পটি 

পুলযাপুভয পর য়ভন। 

 

১৪। ঈলেশ্য পুলযাপুভয ভজযত না লর এয কাযণঃ  নুলভাভদত অযভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী এভডভ/অযএভডভ’ছত ফযাে না 

াওয়া। 

১৫। ভডট ংক্রান্ত: প্রকল্পটিয আন্টাযনার ও এিটাযনার ভডট ম্পন্ন লয়লছ ভলভ য ভভঅলয ঈলেখ কযা লয়লছ। ভকন্তু ভভঅয-এ 

এিটাযনার ভডলট ঈত্থাভত অভি ভনষ্পন্ন লয়লছ কী না ছটি ঈলেখ কযা য়ভন। এিটাযনার ভডলট ছকান অভি ঈত্থান 

কযা লর তা দ্রুত ভনেভিয ঈলদ্যাগ ছনয়া ছমলত ালয। 

 

 



 

১৬। প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যা:  

১৬.১। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী:  প্রকল্পটি জানুয়াযী, ২০০৯ লত জুন, ২০১৪ ছভয়ালদ ফাস্তফাভয়ত লয়লছ। ০৫ (াঁচ) ফছয 

ছভয়ালদ ফাস্তফাভয়ত প্রকলল্প ছভাট ১২ (ফালযা) জন প্রকল্প ভযচারক ভনলয়াগ ছদওয়া লয়লছ। প্রকলল্পয কাভিত সুপর 

ছটকআ কযলত প্রকলল্পয অওতায় গৃীত কাম যক্রভ ভানম্পন্নবালফ ম্পাদন কযা প্রলয়াজন। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক 

ফদর লর প্রকলল্পয কাজ মথামথবালফ তদাযভক ভফভিত য়। এয পলর প্রকলল্পয কাম যক্রভ গুণগত ভান ফজায় ছযলখ 

ম্পাদন কযা ম্ভফ য় না। প্রকলল্পয সুপর সুভফধালবাগীলদয ভনকট ঠিকভত ছৌুঁলছ ভদলত এফং ছটকআ কযায রলক্ষয 

বভফষ্যলত এ ধযলনয ফড় প্রকলল্প স্থায়ী প্রকল্প ভযচারলকয দায়ন কযা অফশ্যক।  

১৬.২   ভডভভ/অযভডভভ নুমায়ী এভডভ/ংলাভধত এভডভলত প্রলয়াজনীয় ফযাে না াওয়া:  প্রকলল্পয  অওতায় ফভযার 

ছজালনয ৭৫৮.৫৯৭ ভক:ভভ: ড়লকয ঈন্নয়ন কাম যক্রভ গ্রণ কযা লরও প্রকলল্পয প্রধান প্রধান ঙ্গভ, ছমভনঃ ছেভিফর 

ছবলভন্ট ভনভ যাণ ও ংস্কায, ছবলভন্ট প্রস্তকযণ ও ংস্কায, াড য ছাল্ডায ভনভ যাণ এফং ালপযভং এয কাজ ভাপ্ত 

ছযলখআ প্রকল্পটি ভাপ্ত ছঘালণা কযা লয়লছ। এয পলর প্রকলল্পয ঈলেশ্য পুলযাপুভয জযন ব্যাত লয়লছ। প্রকলল্পয কাজ 

পুলযাপুভয ম্পাদন না কযায কাযণ ম্পলকয জানলত চাআলর ভনফ যাী প্রলকৌরী, ফভযার জানান ছম, প্রকল্পটিয ংলাভধত 

ভডভভ ছভাট ২৯৫৬৭.১৮ রক্ষ টাকা ব্যলয় নুলভাভদত লরও প্রকল্প ফাস্তফায়লনয জন্য ফাভল যক ঈন্নয়ন কভ যসূভচলত 

১৯০৩৮.০৩ রক্ষ টাকা ফযাে াওয়া মায়। পলর প্রকলল্পয ভধকাং ভস্কভআ পুযাপুভয ফাত্মফায়ন কযা ম্ভফ য়ভন। 

প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযন এফং এয কাভিত সুপর ঈকাযলবাগীলদয ভনকট ছৌুঁছালনায জন্য প্রকলল্পয পুলযাপুভয ফাস্তফায়ন 

ভনভিত কযলত লফ। এ জন্য এভটিভফএপর্ভক্ত ভন্ত্রণারয় ভললফ নতুন প্রকল্প গ্রণ কযায পূলফ য ড়ক ভযফন ও ছতু 

ভন্ত্রণারলয়য প্রকলল্প ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী থ যায়ন প্রাভপ্তয ভফলয়টি পুিানুপুিবালফ মাচাআ কযা অফশ্যক।  

১৬.৩ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ছভয়াদকার বৃভি ও ব্যয় বৃভি: ভর প্রকল্পটি ছভাট ২৭৪৯৭.২১ রক্ষ টাকা ম্পূণ য ভজওভফ ব্যলয় এফং 

জানুয়াভয ২০০৯ ছথলক ভডলম্বয ২০১১ ফাত্মফায়লনয জন্য নুলভাভদত য়। যফতীলত ওজ-এয ছযট ভভডঈর ভযফতযন 

এফং ভাঠ ম যালয়য ফাস্তফ চাভদায তাযতলম্যয কাযলণ প্রকল্পটি ভফবাগীয় ভল্যায়ন কভভটিয সুাভযক্রলভ ২৯৫৬৭.০৮ রক্ষ 

টাকা ব্যলয় জানুয়াভয ২০০৯ ছথলক জুন ২০১৩ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য ভাননীয় ছমাগালমাগ ভন্ত্রী কর্তযক ০৪/০৭/২০১২ 

তাভযলখ ংলাধন কযা য়। যফতীলত প্রকল্পটিয ছভয়াদ জুন ২০১৪ ম যভত্ম অযও এক ফছয বৃভি কযা য়। থ যাৎ 

প্রকল্পটিয ব্যয় ৬৪.৩৮% এফং ছভয়াদ ১১৬.৬৬% বৃভি ায়। ছদজ ম্পলদয সুিু ব্যফায ভনভিতকলল্প এফং প্রকলল্পয 

সুপর ছটকআ কযায রলক্ষয বভফষ্যলত ভন্ত্রণারয়াধীন ন্যান্য প্রকল্প ভডজাআন ও ফাস্তফায়লন এ প্রফণতা ভনরুৎাভত  কযা 

এফং ছ জন্য ভন্ত্রণারয়/ংস্থা মথামথবালফ থ যাৎ ভয়, ছবৌগভরক এরাকা এফং ব্যয় আতযাভদ ঠিকবালফ ভফলফচনায় 

ছযলখ প্রকল্প প্রণয়ন কযা অফশ্যক।  

১৬.৪। ফভযার িলরয ছবৌগভরক ভফলয়াফরী ভফলফচনায় এলন প্রকল্প গ্রণ না কযায কাযলণ ড়ক ছটকআ না ওয়াঃ   

 ভযদ যনকালর জানা মায় ছম, ফভযার ভফবালগয ড়কগুলরায দু’াল খার/ছডাফা থাকালত ছাল্ডায ভনভ যালণয জন্য 

প্রলয়াজনীয় জভভ াওয়া মায়ভন। এ ছাড়া ছবৌগভরক ফস্থানজভনত কাযলণ ফভযার িলর ছজায়ায এফং জলরাচ্ছ্বালয 

কাযলণ ড়ক ফাঁধ ছটকআ কযা দুরূ ব্যাায ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরীগণ অআএভআভড-ছক ফভত কলযন। প্রকল্প গ্রলণয 

পূলফ য ফভযার িলরয ছজায়ায-জলরাচ্ছ্বা-নদী বাঙ্গন আতযাভদ বনভভভিক ভফলয়াফরী ভফলফচনায় এলন ড়লকয ভডজাআন 

না কযায কাযগণ প্রকলল্পয প্রথভ ভদলকয ভনভ যাণ কাজ  এ ভগয়য ভগে নষ্ট লয় ভগলয়লছ। পলর প্রকলল্পয অর ঈলেশ্য 

থ যাৎ ঈন্নত ড়ক ছমাগালমাগ স্থান ব্যাত লয়লছ । 



 

 

১৭।  ভতাভতঃ 

ক) ড়লকয ক্ষভতগ্রস্ত ংভ ংস্কালযয ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলত লফ (নুলচ্ছদ-৮.১ লত নুলচ্ছদ-৮.৬);  

খ) ছেভভপলকন নুমায়ী ছাল্ডায এফং ছলা ভনভ যাণ না কযায ভফলয়টি ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয় খভতলয় 

ছদখলফ (নুলচ্ছদ-৮.১ লত নুলচ্ছদ-৮.৬); 

গ) ড়লক নতুন কলয ভএভভ’য অওতায় ংস্কায কাম যক্রভ ভযচারনায যও ালপযভং এ পাটর ধযা এফং ীরলকাট 

ঈলঠ মাওয়ায ভফলয়টি খভতলয় ছদলখ ভন্ত্রণারয় প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলফ (নুলচ্ছদ-৮.২, ৮.৩ ও ৮.৫); 

ঘ) মথাভলয় এফং সুিু ফাস্তফায়ন ভনভিতকযলণয রলক্ষয বৃদাকায প্রকলল্প স্থায়ী প্রকল্প ভযচারক ভনলয়াগ প্রদান ভনভিত 

কযলত লফ (নুলচ্ছদ-১৬.১); 

ঙ) ম্পলদয সুিু ব্যফায ভনভিতকলল্প এফং প্রকলল্পয সুপর ছটকআ কযায রলক্ষয বভফষ্যলত ফভযার িলর প্রকল্প 

গ্রলণয পূলফ য ছজায়ায-জলরাচ্ছ্বা-নদী বাঙ্গন আতযাভদ বনভভভিক ভফলয়াফরী ভফলফচনায় এলন ড়লকয ভডজাআন প্রণয়ন 

কযলত লফ (নুলচ্ছদ-১৬.৪); 

চ) প্রকল্পটিয এিটাযনার ভডলট ঈত্থাভত ভবলমাগ দ্রম্নত ভনষ্পভিয ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ (নুলচ্ছদ-১৫); 

ছ) নুলভাভদত ভডভভ/ংলাভধত ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী এভডভ/অযএভডভ’ছত ফযাে না াওয়ায় প্রকলল্পয ভকছু 

ভকছু কাজ ভাপ্ত ম্পূণ য ছযলখ প্রকল্পটি ভাপ্ত ছঘালণা কযা লয়লছ। ঈন্নয়ন প্রকলল্পয সুিু ফাস্তফায়লনয 

রলক্ষযএভটিভফএপর্ভক্ত ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয় প্রকলল্পয নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী 

এভডভ/অযএভডভ-ছত ফযাে প্রাভপ্তয ভফলয়টি ভনভিত কযলফ এফং বভফষ্যলত নতুন প্রকল্প গ্রলণয পূলফ য প্রকলল্প  

ভডভভ’য ংস্থান নুমায়ী ফযাে প্রাভপ্তয ভফলয়টি পুিানুপুিবালফ মাচাআ কযলফ (নুলচ্ছদ-১৬.২); 

জ) অলরাচয প্রকল্পটিয টাআভ ওবায যান ১১৬.৬৬% ও কষ্ট ওবায যান ৬৪.৩৮%। বভফষ্যলত ভন্ত্রণারয়াধীন ন্যান্য 

প্রকল্প ভডজাআন ও ফাস্তফায়লন এ প্রফণতা ভনরুৎাভত  কযলত লফ এফং ছ জন্য ভন্ত্রণারয়/ংস্থা মথামথবালফ থ যাৎ 

ভয়, ছবৌগভরক এরাকা এফং ব্যয় আতযাভদ ঠিকবালফ ভফলফচনায় ছযলখ প্রকল্প প্রণয়ন কযলফ (নুলচ্ছদ-১৬.৩); এফং 

ঝ) ঈলযয নুলচ্ছদ ক, খ, গ এফং চ নুমায়ী গৃীত ব্যফস্থা ম্পলকয অআএভআভড’ছক ফভত কযলত লফ। 

  

 

 



 

‘‘ফভযার-টুয়াখারী ভাড়লক দদভয়া ছতু ভনভ যাণ (৩য় ংলাভধত)’’ ীল যক প্রকলল্পয 

ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন। 

(ভাপ্তঃ জুন,২০১৪) 

 

 

১। প্রকলল্পয ফস্থান           :    ফভযার, টুয়াখারী ছজরা।  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা           :    ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ   :    ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ । 
৪। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন কালরয 

%) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২৩৮৫.২০ ৩০২২০.০০ ২৯৩২৮.৬৪ জুরাআ, ২০০২ 

লত 

জুন, ২০০৫ 

জুরাআ, ২০০২ 

লত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০২ 

লত 

জুন, ২০১৪ 

৩১.০১% ২৬৬.৬৭ 

 

৫। প্রকলল্পয ংগভবভিক ফাস্তফায়নঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্র 

নং 

ভডভভ নুমায়ী 

কালজয ংগ 

একক ভডভভ নুমায়ী ভযকভল্পত 

রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(a) Revenue Component 

1 Man-power (PIU)  

 

LS 

 

 

- 

 

 

134.70 

 

 

106.83 

 

 

106.83 

a) Officer’s Salary 

b) Staffs Salary 

d) Allowances 

2 Supply & Service  

LS 

 

- 

 

9.00 

 

7.97 

 

7.97 a) Other Contingencies 

b) Telephone, Fax, etc. 

3 Consultancy:   -   

a) Other Contingencies   -   

I) Foreign: a) Design LS     



 

ক্র 

নং 

ভডভভ নুমায়ী 

কালজয ংগ 

একক ভডভভ নুমায়ী ভযকভল্পত 

রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

               b)  Supervision MM 121  

1549.00 

 

1502.35 

 

1502.35 
II) Local:    a)  Design LS  

               b)  Supervision MM 996 

4 Maintenance of vehicles LS  5.00 3.00 3.00 

5 Office Furniture and equipment LS  1.00 1.00 1.00 

6 Training of personnel LS  264.00 0.00 0.00 

7 VAT   20.00 18.31 18.31 

Sub-Total (Revenue component)   1,982.70 1639.46 1639.46 

b)  Capital Component 

 Pre-construction expenditure      

8 Land acquisition Hec 39 1277.04 1277.04 1277.04 

 Construction Work:      

9 
Construction of Main Bridge & 

culvert of Link Road 

M 1390 10064.69 10009.33 10009.33 

10 

Construction of Bridge on Approach 

Road (including river training & 

protective work of main bridge) 

M 2743 983.04 983.04 983.04 

11 Incidental LS  1099.72 1099.72 1099.72 

12 Construction of Approach Road Km 9.3 2364.63 2149.19 2149.19 

13 
Construction of office, Work shed 

and Residence 

- - - - - 

14 Transport:      

a) Jeep (new) No. 1 30.80 30.77 30.77 

15 Intersection Nos 1 21.00 71.00 71.00 

16 Physical Contingency LS  2382.05 2303.12 2303.12 

17 Price contingency (Price Escalation) LS  9,964.00 9808.81 9808.81 

Sub-Total (Capital component)   28,237.30 27689.18 27689.18 

 Total:   30,220.00 29328.64 29328.64 

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণঃ  ছকান কাজ ভাপ্ত ছনআ। 

 

 

 



 

৭।  াধাযণ ম যলফক্ষণঃ  

৭.১। টভূভভঃ ফভযার ছজরায দদভয়া নাভক স্থালন কীতযনলখারা নদীয ঈয ভর ছতু এফং খয়যাফাদ নদীয ঈয 

ছলকন্ডাযী ছতু ভনভ যালণয জন্য ভল্য প্রকল্পটি একলনক কর্তযক গত ২৪ নলবম্বয ২০০২ তাভযলখ নুলভাভদত য়। একলনক 

বায ভিান্ত নুালয গত ০৮ ছপব্রুয়াযী ২০০৩ তাভযলখ নুভিত ভডভআভ বায সুাভযক্রলভ গত ০৭ ছভ ২০০৩ 

তাভযলখ ছমাগালমাগ ভন্ত্রণারলয়য দাভয়লে ভনলয়াভজত ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তযক প্রকল্পটি ছভাট ২২৩.৮৫২০ ছকাটি (ভজওভফ 

৫২.৭৭৫০ ছকাটি টাকা + প্রকল্প াায্য ১৭১.০৭৭০ ছকাটি টাকা) প্রাক্কভরত ব্যলয় জুরাআ ২০০২ ছথলক জুন ২০০৫ 

ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাভদত য়। ভূভভয ভল্য বৃভি, ভর ছতুয ভনভ যাণ ব্যয় হ্রা, এলপ্রাচ ড়ক এফং এলপ্রাচ 

ড়লক ছতুয ভনভ যাণ ব্যয় বৃভি ন্যান্য লঙ্গয ব্যয় বৃভি/হ্রা াওয়ায় ভফলফচয প্রকল্পটিয ংলাভধত ভডভভ গত ২১ 

নলবম্বয ২০০৭ তাভযলখ ভযকল্পনা ভন্ত্রণারলয়য দাভয়লে ভনলয়াভজত ভাননীয় ঈলদষ্টা কর্তযক ছভাট ১৯৬.০৫ ছকাটি 

(ভজওভফ ৬১.৪০৪০ ছকাটি + প্রকল্প াায্য ১৩৪.৬৪৬০ ছকাটি) টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জুরাআ ২০০২ ছথলক জুন ২০১১ 

ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাভদত য়। ফ যলল প্রকল্পটি ২৯৭.৯৯৮৩ ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জুরাআ ২০০২ লত 

জুন ২০১২ ম যন্ত ছভয়ালদ এফং ২য় ংলাভধত প্রকল্প প্রস্তাফ ১৩ লক্টাফয ২০০৯ তাভযলখ একলনক কর্তযক নুলভাভদত 

য়। ঈলেখ্য, প্রকল্পটি ঈন্নয়ন লমাগী ংস্থা Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED) এয 

অভথ যক লমাভগতায় ফাস্তফাভয়ত লয়লছ। 

৭.২। দদভয়া ছতু ভনভ যাণ স্থলরয ৫ ভকঃভভঃ Upstream এ কীতযনলখারা নদীলত ছপযী াভব য চালু যলয়লছ মা ছবারা 

ছজরালক ফভযার ভফবাগীয় লযয ালথ ংযুক্ত কলযলছ। ছপযী এযালপ্রাচ ড়কটি ফভযার লযয তযন্ত ব্যস্ততভ 

এরাকায ভেভদলয় ভতক্রভ কযায় ফভয়আ এ এরাকায় মানজট ছরলগ থাকত। দদভয়া ছতুয এযালপ্রাচ ড়লকয 

ালথ ফভযার-ছবারা জাতীয় ভাড়ক ম যভত্ম ৪.৮ ভকঃভভঃ দীঘ য ংলমাগ ড়ক ভনভ যালণয ভােলভ জনাধাযণলক ছপযী 

াযাালযয দুলব যাগ ছাালত লচ্ছ না। এছাড়া, ভরংক ড়কটি ফাআা ড়ক ভললফও কাজ কযলছ ভফধায় ছবারা এফং 

টুয়াখারী থফা কুয়াকাটায় মাতায়াতকাযী মানফানভলক ফভযার যলক ভতক্রভ কযলত লচ্ছ না। এলত ফভযার 

লযয মানজট হ্রা ছলয়লছ।  

৭.৩. প্রকলল্পয অওতায় গৃীত কাম যাফরীঃ প্রস্তাভফত ংলাভধত প্রকলল্পয অওতায় ১৩৯০ভভঃ ছতু ভনভ যাণ, ভযবায ছট্রভনং ও 

যক্ষাপ্রদ কাজ ছতুয এযালপ্রাচ ড়লক ২৭৪.৩০ ভভঃ ছতু ভনভ যাণ, এযালপ্রাচ ড়লক ৯.৩০ ভকঃভভঃ ভাটিয কাজ এফং 

৯.৩০ ভকঃভভঃ ছবলভন্ট ভনভ যাণ, ৪টি আন্টাযলকন ভনভ যাণ, ৩৯ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রণ, ৯৯৬ জনভালয জন্য ছদী ও 

১২১ জনভালয জন্য ভফলদী যাভ যক ভনলয়াগ, প্রভক্ষণ আতযাভদ কালজয ংস্থান যাখা লয়লছ।   

৭.৪। ঈলেশ্যঃ প্রকলল্পয ভর ঈলেশ্য লরা ফভযার-টুয়াখারী-ফযগুনা জাতীয় ভাড়লক (এন-৮) ফভযার ছভলট্টাভরটন 

লযয ভন্নকলট কীতযনলখারা নদীয ঈয ভর ছতু এফং খয়যাফাদ নদীয ঈয ছলকন্ডাভয ছতু ভনভ যালণয ভােলভ 

ছদলয দভক্ষণ ও দভক্ষণ-ভিভািলর ভনযফভচ্ছন্ন ড়ক ছমাগালমাগ এফং অথ য-াভাভজক ফস্থায ঈন্নয়ন।  

৭.৫। প্রকল্প নুলভাদন এফং ংলাধনঃ নুলভাদনঃ ভর প্রকল্পটি ছভাট ২২২৩.৮৫২০ ছকাটি টাকা (ভজওভফ ৫২.৭৭৫০ ছকাটি 

প্রকল্প াায্য ১৭১.০৭৭০ ছকাটি টাকা) ব্যলয় এফং জুরাআ ২০০২ ছথলক জুন ২০০৫ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য একলনক 

কর্তযক নুলভাভদত য়। এযয ভযকল্পনা ভন্ত্রণারলয়য দাভয়ে প্রাপ্ত ভাননীয় ঈলদষ্টা কর্তযক গত ২১/১১/২০০৭ তাভযলখ 

প্রকল্পটি ১৯৬.০৫ ছকাটি (ভজওভফ ৬১.৪০৪০ ছকাটি + প্রকল্প াায্য ১৩৪.৬৪৬০ ছকাটি) টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় ২০০২ 

ছথলক জুন ২০১১ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাভদত য়। ফ যলল গত ১৮/১২/২০১২ তাভযলখ নুভিত একলনক 

বায় ৩য় ংলাভধত প্রকল্পটি ছভাট ৩০২.২০ ছকাটি (ভজওভফ ৯৬.৫২১০ ছকাটি + প্রকল্প াায্য ২০৫.৬৭৯০ ছকাটি) 

টাকা ব্যলয় জুরাআ ২০০২ ছথলক জুন ২০১৩ ম যন্ত ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাভদত য়।  

 

৮। প্রকল্প ভযদ যনঃ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্প এরাকায ফাস্তফাভয়ত কাজ গত ০৯ এভপ্রর ছথলক ১০ এভপ্রর ২০১৫ তাভযলখ ভযদ যন 

কযা য়। ভযদ যনকালর ভনফ যাী প্রলকৌরী, ফভযার এফং ওজ-এয ংভিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈভস্থত ভছলরন। প্রকল্প ংভিষ্ট 

কভ যকতযালদয লঙ্গ অলরাচনা, প্রাপ্ত তথ্য ভফলিলণ ও ভভঅয এয তলথ্যয ভবভিলত প্রভতলফদনটি প্রণয়ন কযা লয়লছ।  

 

 

 



 

৮.১. দদভয়া ছতুঃ  দদভয়া ছতুটি যাভ যক প্রভতিান KCIC-ACE-DDC এফং ঠিকাদায প্রভতিান MBEC-PRL-

COPRI, JV কর্তযক ১৩.১০.২০০৬ ছথলক ৩১.১২.২০১০ ছভয়ালদ ফাস্তফাভয়ত য়। ছভাট ১৩৯০.০০ ভভটায বদঘ যয ভফভষ্ট 

ছতুটিয ছভআন ভেজ ৬১০ ভভটায এফং এলপ্রাচ ং (বায়াডাক্ট) ৭৮০ ভভটায দীঘ য। ছতুটিয প্রস্থতা ১০ ভভটায। ভযদ যন 

কালর ছতুটিলত ৩৪টি েযান ছদখা মায়। প্রভতটি েযালনয বদঘ যয ৮৫.৫০ ভভটায। ছতুয ছভাট াআর ংখ্যা ১২২টি। 

ছতুটিয সুায রাকচায ভপ্রলরড কনভক্রট ভগলভন্ট ফি গাড যায ভদলয় ভনভ যাণ কযা লয়লছ। ছতুটিয ছনভবলগন াআট 

১৮.৩০ ভভটায। ছতুয ংলমাগ ড়লকয বদঘ যয প্রায় ৪.৩০ ভকঃভভঃ। ছতুয Expansion joint-এ ভস্টর পাআফায কংভক্রট 

এফং ট্রান্পবা য ফায ব্যফায কযা লয়লছ। ছতুটি অযভভ ছফাযড্ াআর পাঈলন্ডলন ভনভভ যত লয়লছ ভলভ য ভনফ যাী 

প্রলকৌরী, ফভযার অআএভআভডলক ফভত কলযন। ছতুটিয ভয়ায ংরগ্ন ৩০ ভভটায Scouring protection এয জন্য 

ডাম্পড ভভ ব্লক ব্যফায কযা লয়লছ মায পুরুে ৭৫ ছ:ভভ:। এভব্যাংকলভন্ট ছস্দাল ০.৩৫ X ০.৩৫ X ০.৩৫ ভভটায 

ভভ ব্লক এয ভলঙ্গর ছরয়ায ভদলয় প্রভতযক্ষা ছদয়ার বতভয কযা লয়লছ। এ ছাড়া নদীফলক্ষয ফালু বভতয ভজও ব্যাগ (প্রভতটি 

৬০-৬৫ ছকভজ) এফং ভজও ছটিটাআর ভপল্টায ভদলয় প্রভতযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর ছতুটি 

যক্ষাপ্রদ কাজ াভফ যক ং ফাভযকবালফ ক্ষত ছদখা ভগলয়লছ। তলফ ছতুয ভাঝাভাভঝ ংল Expansion joint-এয 

একটি ংলয ছজাড়া ক্ষভতগ্রস্ত ছদখা ভগলয়লছ মা দ্রুত ংস্কায কযা প্রলয়াজন।  

 

ভচে-১: দদভয়া ছতুয ঈভযবাগ 

 

ভচে-২: দদভয়া ছতুয ভনভণবাগ 

 

ভচে-৩: দদভয়া ছতুয এভব্যাংকলভলন্টয যক্ষণ কাজ 

 

ভচে-৪: Expansion joint-এয ক্ষভতগ্রস্ত ছজাড়া 

ঈলেখ্য, ভযদ যলনয ভয় ছতুটিয ভয়ালযয যক্ষণ কালজয জন্য নদী ফলক্ষ ভনভভ যত একটি গাআড ওয়ার বাঙা ছদখা মায়। 

ভনফ যাী প্রলকৌরী, ফভযার অআএভআভডলক ফভত কলযন ছম, একটি ভারফাী ফাজয ঝলড়য ছতালড় ঈলড় গাআড ওয়ালর 

ধাক্কা ছদওয়ালত এভনটি ঘলটলছ। এটি ছভযাভলতয ছকান ঈলদ্যাগ ছনয়া লয়লছ ভক না তা জানলত চাওয়া লর ভনফ যাী 

প্রলকৌরী, ফভযার অআএভআভডলক জানান ছম, ভফলয়টি ম্পলকয ড়ক ও জনথ ভন্ত্রণারয়লক আলতাভলে ফভত কযা 

লয়লছ। ভন্ত্রণারয় লত ভিান্ত ছলর ীঘ্রআ এটি ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ গ্রণ কযা লফ।  

 

ভচে-৫: দদভয়া ছতুয গাআড ওয়ারভ 

 

ভচে-৬: দদভয়া ছতুয ক্ষভতগ্রস্ত গাআড ওয়ার 



 

 

৮.২। খয়যাফাদ ছতুঃ  ভযদ যন কালর প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত খয়যাফাদ ছতুটি লযজভভলন ছদখা য়। ছতুটিয ছভাট বদঘ যয 

২৭৪.৩০ ভভটায এফং প্রস্থতা ১০ ভভটায। ছতুটিয ৯টি েযান যলয়লছ। ছতুটি অযভভ ছফাযড্ াআর পাঈলন্ডলন 

ভনভভ যত লয়লছ। ছতুটিলত ছভাট ৮টি ভয়ায ছদখা ভগলয়লছ। এ ছতুয সুায রাকচায ভপ্রলরড কভরক্রট অআ (I) গাড যায 

দ্বাযা ভনভভ যত লয়লছ। ছতুটিয  vertical clearance ৮.৮০ ভভটায এফং horizontal clearance ৩০.৮০ ভভটায ভলভ য 

ভনফ যাী প্রলকৌরী জাভনলয়লছন।  

 

ভচে-৭: খয়যাফাদ ছতু 

 

৮.৩. এলপ্রাচ ড়কঃ  দদভয়া ছতুয ংলমাগ ড়ক ৪.৩০ ভকঃভভঃ দীঘ য। ংলমাগ ড়লকয ড়ক ফাঁলধয প্রস্থতা ১২.১০ 

ভভটায এফং ছবলভলন্টয প্রস্থতা ১০.৩০ ভভটায। দদভয়া ছতুয এলপ্রাচ ড়লকয কযালযজওলয় ৩০০ ভভঃভভঃ কম্পযাক্ট 

াফলগ্রড, ২০০ ভভঃভভঃ আভপ্রুবড াফলগ্রড, ২০০ ভভঃভভঃ এভগ্রলগট াফলফআজ, ১০০ ভভঃভভঃ ছরায়ায ছফআ ছকা য, ১৫০ 

ভভঃভভঃ ছগ্রলডড এভগ্রলগট অায ছফআজ (ছস্টান), ৫০ ভভঃভভঃ ভফটুভভনা যাআডায ছকা য এফং ৩০ ভভঃভভঃ ভফটুভভনা 

ওয়াভযং ছকা য ভদলয় ভনভভ যত লয়লছ ভলভ য ভনফ যাী প্রলকৌরী জাভনলয়লছন। তলফ ছতুটিয এলপ্রাচ ড়লকয ছল প্রালন্ত 

টলার ছদখা ভগলয়লছ। ভনফ যাী প্রলকৌরী, ফভযার ঈক্ত টলার ছভযাভলতয ব্যফস্থা গ্রণ কযলফন ফলর অআএভআভডলক 

ফভত কলযন। 

 

ভচে-৮: এলপ্রাচ ড়লকয টলার 

  

৯। ক্রয় কাম যক্রভ ংক্রান্ত তথ্যঃ দদভয়া ছতুটি ঠিকাদায প্রভতিান MBEC-PBL-COPRI JV কর্তযক ছভাট ১৩৯,৫৮,২৩,১২৫.০০ 

টাকা চুভক্তভলল্য ম্পাভদত য়। এ প্যালকলজয দযে গত ২৪.০৭.২০০৪ তাভযলখ অফান কযা য় এফং গত ১৫.১০.২০০৬ 

তাভযলখ চুভক্ত ম্পাভদত য়। এ প্যালকলজয কাজ ২১.০৯.২০০৯ তাভযলখ ম্পাদলনয ছল তাভযখ ভছর, তলফ ৩০.০৬.২০১৩ 

তাভযলখ ভনভ যাণ কাজ ভাপ্ত য়। ভরতঃ প্রকলল্প ৪.৮ ভকঃভভঃ ফভযার-ছবারা ভরংক ছযাড ন্তর্ভ যভক্তয কাযলণ এ ভফরম্ব ঘলট ভলভ য 

ভনফ যাী প্রলকৌরী, ফভযার অআএভআভড’ছক ফভত কলযন। এ প্যালকলজয নভথ যীক্ষালন্ত ছদখা মায় ছম, ঠিকাদায ভনলয়ালগয 

জন্য ফহুর প্রচাভযত দুটি কলয ভেকায় ভফোন প্রকা কযা লয়লছ। তাছাড়া ভভঅয নুমায়ী Tender Opening Committee 

(TOC) এফং Tender Evaluation Committee (TEC) গঠন কযা লয়লছ। ভফভধ ছভাতালফক  TEC-ছত দুআজন কলয ক্রয়কাযীয 

ভনয়ন্ত্রনকাযী ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ/এলজন্পী ফভভূ যত দস্য ন্তর্ভ যক্ত কযা লয়লছ। তাছাড়া  TOC ছত TEC কভভটিয একজন দস্য 

ন্তর্ভ যক্ত কযা লয়লছ। TOC কভভটি কর্তযক ছটন্ডায জভাদালনয ভনভদষ্ট ভয় য দযে ঈন্ুক্ত কযা লয়লছ। থ যাৎ  TOC ও TEC 

কভভটি ঠিকবালফ গঠনপূফ যক ছটন্ডায ঈন্ুক্তকযণ ও ভল্যায়ন কাজ ম্পন্ন কযা লয়লছ। ভল্যায়ন প্রভতলফদনভ মথামথ কর্তযক্ষ 

কর্তযক নুলভাদনপূফ যক ঠিকাদাযলক কাম যালদ প্রদান কযা লয়লছ।  

 



 

১০। প্রকলল্পয াভফ যক গ্রগভতঃ প্রকলল্পয শুরু লত জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ছভাট ২৯৩২৮.৬৩ রক্ষয টাকা, 

মা নুলভাভদত প্রাক্কভরত ব্যলয়য ৯৭.০৫ এফং ফাস্তফ গ্রগভত ১০০%। ভভঅয নুমায়ী প্রকলল্পয ফছযভবভিক ংলাভধত 

এভডভ ফযাে, ফভৄক্ত ও ব্যলয়য ভচে ভনম্নরূঃ      

    (রক্ষ টাকায়) 

থ য ফছয ংলাভধত এভডভ ফযাে ফভৄভক্ত ব্যয় 

ছভাট টাকা প্রঃ াঃ ছভাট টাকা প্রঃাঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০০২-২০০৩        

২০০৩-২০০৪ ১৯০.৫০ ৭৮.১০ ১১২.৪০ ১৯০.৫০ ১৯০.৫০ ৭৮.১০ ১১২.৪০ 

২০০৪-২০০৫ ৫৯৬.৫০ ৫৬৪.০০ ৩২.৫০ ৫৯৬.৫০ ৫৯৬.৫০ ৫৬৪.০০ ৩২.৫০ 

২০০৫-২০০৬ ২৩১.১৯ ২৩১.১৯ ২৩১.১৯ ২৩১.১৯ ২৩১.১৯ ২৩১.১৯ - 

২০০৬-২০০৭ ৪১১৬.৫৪ ১০৭৪.৩৪ ৩০৪২.২০ ৪১১৬.৫৪ ৪১১৬.৫৪ ১০৭৪.৩৪ ৩০৩২.২০ 

২০০৭-২০০৮ ৪২২০.৪৪ ১১৮০.৭৪ ৩০৩৯.৭০ ৪২২০.৪৪ ৪২২০.৪৪ ১১৮০.৭৪ ৩০৩৯.৭০ 

২০০৮-২০০৯ ৪২৫২.৭৪ ১২১৬.৫৪ ৩০৩৬.২০ ৪২৫২.৭৪ ৪২৫২.৭৪ ১২১৬.৫৪ ৩০৩৬.২০ 

২০০৯-২০১০ ৬৫৮০.২৩ ২০১২.৮৩ ৪৫৫৮.৪০ ৬৫৮০.২৩ ৬৫৮০.২৩ ২০২১.৮৩ ৪৫৫৮.৪০ 

২০১০-২০১১ ৪৬৩২.৩৫ ১৫০৬.৮৫ ৩১২৫.৫০ ৪৬৩২.৩৫ ৪৬৩২.৩৫ ১৫০৬.৮৫ ৩১২৫.৫০ 

২০১১-২০১২ ১৫৮০.৩১ ৫২৬.৫১ ১০৫৩.৮০ ১৫৮০.৩১ ১৫৮০.৩১ ৫২৬.৫১ ১০৫৩.৮০ 

২০১২-২০১৩ ২৬৩৭.৮১ ৭৯৪.৬৭ ১৮৪৩.১৪ ২৬৩৭.৮১ ২৬৩৭.৮১ ৭৯৪.৬৭ ১৮৪৩.১৪ 

২০১৩-২০১৪ ২৯১.০০ ১৮৪.০০ ১০৭.০০ ২৯০.০২ ২৯০.০২ ১৮৩.৯৪ ১০৬.০৮ 

ছভাট =    ২৯,৩২৮.৬৩ ২৯,৩২৮.৬৩ ৯,৩৭৮.৭১ ১৯,৯৪৯.৯২ 

 

১১। ঈকাযলবাগীলদয ভতাভতঃ ভযদ যনকালর স্থানীয় জনগলণয লঙ্গ অরাল জানা ভগলয়লছ ছম, প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয পলর 

দভক্ষণািলরয মাতায়াত লনক জ লয়লছ এফং এয পলর এ িলরয জনগলণয জীফনমাোয ভালনান্নয়ন লয়লছ।  

১২। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্যঃ প্রকলল্পয শুরু ছথলক ছল ম যন্ত ৬ জন কভ যকতযা প্রকল্প ভযচারলকয দাভয়তফ ারন কলযলছন।  

প্রকল্প ভযচারক ংক্রাভত্ম তথ্যাভদ ভনলচ প্রদান কযা রঃ  

 

নাভ ও দফী পূণ যকারীন খন্ডকারীন  ছমাগদালনয তাভযখ ফদরীয তাভযখ 

ছভাঃ অব্দুরালর কাভপ -  ০১.১২.২০০২ ৩০.০৫.২০০৪ 

ছভাঃ অব্দুরালর কাভপ  - ৩১.০৫.২০০৪ ১২.০২.২০০৬ 

ছভাঃ অজারুর আরাভ  - ১২.০২.২০০৬ ০৭.০২.২০১০ 

ছভাঃ গুরজায ছাাআন  - ২১.০১.২০১০ ২৩.০৬.২০১১ 

ছভাঃ ছদলরায়ায াভীভ  - ২৩.০৬.২০১১ ১৮.০২.২০১৩ 

ছভাঃ ারুনয যভদ ছচৌদৄযী -  ০৭.০৩.২০১৩ ৩০.০৬.২০১৪ 

 

 



 

১৩। প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য ভজযত পরাপর 

ফভযার-টুয়াখারী-ফযগুনা জাতীয় ভাড়লক (এন-৮) ফভযার 

ছভলট্টাভরটন লযয ভন্নকলট কীতযনলখারা নদীয ঈয ভর ছতু 

এফং খয়যাফাদ নদীয ঈয ছলকন্ডাভয ছতু ভনভ যালণয ভােলভ 

ছদলয দভক্ষণ ও দভক্ষণ-ভিভািলর ভনযফভচ্ছন্ন ড়ক ছমাগালমাগ 

এফং অথ য-াভাভজক ফস্থায ঈন্নয়ন। 

প্রকল্প ফাত্মফায়লনয পলর কীতযনলখারা নদীয ঈয ভর ছতু এফং 

খয়যাফাদ নদীয ঈয ছলকন্ডাভয ছতু ভনভ যালণয ভােলভ ছদলয 

দভক্ষণ ও দভক্ষণ-ভিভািলর ভনযফভচ্ছন্ন ড়ক ছমাগালমাগ এফং 

অথ য-াভাভজক ফস্থায ঈন্নয়ন ঘলটলছ। 

 

১৪।     ঈলেশ্য পুলযাপুভয ভজযত না লর এয কাযণঃ প্রলমাজয নয়। 

১৫। ভডট ংক্রান্তঃ প্রকল্পটিয এিটাযনার ভডট ম্পন্ন লয়লছ এফং এলত ছকান অভি াওয়া মায়ভন।   

১৬। প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ   

১৬.১ টাআভ ও কষ্ট ওবায-যানঃ ভর নুলভাভদত প্রকল্পটি জুরাআ ২০০২ ছথলক জুন ২০০৫ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাভদত 

য়। ভকন্তু প্রকল্পটিয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার দাঁড়ায় জুরাআ ২০০২ ছথলক জুন ২০১৪ ম যন্ত থ যাৎ ২৬৬.৬৭% টাআভ ওবায-

যান য়। এয পলর প্রকলল্পয ব্যয় ২২,৩৮৫.২০ রক্ষ টাকা ছথলক ৩০,২২০.০০ রক্ষ টাকা দাঁড়ায় (প্রকৃত ব্যয় ২৯,৩২৮.৬৮ 

রক্ষ টাকা) থ যাৎ কস্ট ওবায-যান য় ৩১.০১%। ভরতঃ ভনভ যাণ কালজয জন্য যাভ যক ও ঠিকাদায ভনলয়ালগ িভতগত 

ভফরলম্বয কাযলণ এ ভয় ছরলগ মায়। এছাড়া প্রকলল্প ৪.৮ ভকঃভভঃ ফভযার-ছবারা ভরংক ছযাড যুক্ত কযায পলর এ 

ভতভযক্ত ভয় ছরলগ মায়। বভফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় দযে প্রভক্রয়াকযলণয কাজ ভর নুলভাভদত ভয়ীভায 

ভলে চূড়ান্তকযলণয জন্য প্রলয়াজনীয় ঈলদ্যাগ গ্রণ কযা লর টাআভ ওবায-যান কভভলয় অনা ম্ভফ লফ ভলভ য প্রতীয়ভান 

য়।     

১৬.২ ফন্যা ও ভডযঃ প্রকল্পটি  ফাস্তফায়লনয ভয় ফন্যা ছদখা ছদওয়ায় ভেলজয ভনভ যাণ স্থর াভনয ভনলচ চলর মায়। এ কাযলণ 

ভনভ যাণ াভগ্রী ভযফলন সুভফধা ছদখা মায়। তদুভয, প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় ঘূভণ যঝড় ভডলযয কাযলণ ভেলজয 

করালভয কাজ এফং গাড যায ক্ষভতগ্রস্ত য়। এয পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়লন ভধক ভয় ছরলগ মায়।   

 

১৭। সুাভযঃ 

১৭.১ দদভয়া ছতুয Expansion Joint এয ভিঁলড় মাওয়া ং এফং ছবলঙ মাওয়া গাআড ওয়ার ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ গ্রণ 

কযলত লফ (নুলচ্ছদ: ৮.১)।  

১৭.২ খয়যাফাদ ছতুয এলপ্রাচ ড়লকয টলার ংস্কালযয ব্যফস্থা ভনলত লফ (নুলচ্ছদ: ৮.৩)।  

১৭.৩ বভফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় দযে প্রভক্রয়াকযলণয কাজ ভর নুলভাভদত ভয়ীভায ভলে চূড়ান্তকযলণয জন্য 

প্রলয়াজনীয় ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলত লফ (নুলচ্ছদ: ১৬.১)। 

১৭.৪ ঈলযয ১৭.১-১৭.২ নুলচ্ছলদয সুাভয/ভতাভত নুমায়ী গৃীত ব্যফস্থা ম্পলকয অগাভী ০২ (দু’) ভালয ভলে 

ফাস্তফায়ন ভযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন ভফবাগ-ছক ফভত কযলত লফ। 

 

 

 

 



 

‘‘ভাগুযা-সভাাম্মদপুয-কাররংকযপুয-নাটা-সরাাগড়া ড়ক উন্নয়ন’’  

ীল যক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১।   প্রকলল্পয নাভ : ভাগুযা-সভাাম্মদপুয-কাররংকযপুয-নাটা-সরাাগড়া ড়ক উন্নয়ন 

২।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

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

৪।   প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :   

                                                                                                                 

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয়  

(ভর ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৩১০.২৪ 

(-) 

৩৪৫৭.৫৬ 

(-) 

৩৩৩০.০০ 

(-) 

০১-০৭-২০১০ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৩ 

০১-০৭-২০১০ 

ছথলক 

৩০-০৬-২০১৪ 

০১-০৭-২০১০ 

ছথলক 

৩০-০৬-২০১৪ 

০.৫৯%  ৩৩.৩৩% 

 

৫।  প্রভেণঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

Sl.No.  Items 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 

11.  Stationary & Advertising  L.S 1.00    

12.  Publication & Tendering L.S 1.00    

13.   Laboratory Testing   L.S 1.00    

14.  d) Widening of Road Embankment 

(Earthwork)  

L.Cum 443.70 2.90 400.03 2.76 

15.  e) Construction of New Pavement  Km 66.44 1.80 66.44 1.80 

16.  f) Strengthening of Existing Pavement  Km 102.60 5.00 102.60 5.00 

17.  g) New Surfacing (Carpeting & Seal Coat)  Km 31.64 1.80 31.64 1.80 

18.  h) Surfacing of Strengthening pavement 

(Carpeting & Seal Coat) 

Km 130.65 5.00 130.65 5.00 

19.  i) Surfacing of Existing Pavement 

(Carpeting & Seal Coat) (5.50m) 

Km 142.38 6.00 142.38 6.00 



 

20.  j) Surfacing of Existing Pavement 

(Carpeting & Seal Coat) (3.70m) 

Km 723.79 45.35 676.72 41.55 

21.  k) Construction of Hard Shoulder Km 1066 49.65 1066.48 49.65 

22.  l) Construction of RCC Box Culvert  m 608.00 76.00 608.00 76.00 

23.  m) Protective Work (RCC Palisading) m 99.00 1800.00 65.18 1185.00 

24.  n) Sing-Signal, Km Post Guide post, Road 

Marking  etc. 

     

 a) Traffic sign nos 1.99 36.00 1.99 36.00 

b) Sign post nos 0.88 36.00 0.88 36.00 

c) Concrete Post nos 1.24 50.00 1.24 50.00 

d) Road Marking-Thermoplastic Material nos 15.77 1500.00 15.77 0.00 

25.  Maintenance During Construction  m 20.00 58.15 20.00  

26.  Physical Contingency (2%)  0.00    

27.  Price Contingency (3%)  0.00    

Total =  3457.56  3330.00  

 

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্র নং নাভ  দফী কাম থধযণ একারধক প্রকগেয 

দারয়ত্ব 

তারযখ 

সমাগদান ফদরী 

1.  M. Md. Shariful Islam 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Khulan Zone, Khulna. 

খন্ডকারীন োঁ ১৩/০৫/২০১০ ০৫/০১/২০১১ 

2.  Md. Abdul Kuddus-2 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Khulan Zone, Khulna. 

খন্ডকারীন োঁ ০৫/০১/২০১১ ০৩/০২/২০১১ 

3.  Abdul Halim Miah Additional Chief 

Engineer, RHD, Khulan Zone, Khulna. 

খন্ডকারীন োঁ ০৩/০২/২০১১ ৩০/০৬/২০১১ 

4.  A.K.M. Zikrul Haque (A.C) 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Khulan Zone, Khulna. 

খন্ডকারীন োঁ ৩০/০৬/২০১১ ১৯/০৭/২০১১ 

5.  Tapash Kumar Paul 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Khulan Zone, Khulna 

খন্ডকারীন োঁ ১৯/০৭/২০১১ ১৫/০২/২০১২ 

6.  Md. Guljer Hossain 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Khulan Zone, Khulna 

খন্ডকারীন োঁ ১৫/০২/২০১২ ০৭/০৩/২০১৩ 

7.  Quazi Mohammad Ali,  

Additional Chief Engineer, RHD, 

Khulan Zone, Khulna. 

খন্ডকারীন োঁ ০৭/০৩/২০১৩ প্রকে ভাপ্ত 

ম থন্ত  

 

 



 

 ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ৭ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ে ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয 

ছভয়াদ ১ ফছলযযও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয  সেগত্র ৩ ফছয ছভয়ালদ ৩৩১০.২৪ রক্ষ টাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন কযা 

লরও প্রকলল্পয প্রকৃত ব্যয় লয়লছ ৩৩৩০.০০ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৪ ফছয। থ যাৎ ব্যয় বৃভি সগয়গছ ০.৫৯% এফং 

ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ১০০%। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয 

ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ প্রকলল্পয কাজ মথামথবালফ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না ভফধায় প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত 

লয়লছ। 

 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) প্রকলল্পয 

নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ভর পূতয কাজ ১০ টি প্যালকলজয ভােলভ ৩৪২১.০০ রক্ষ টাকায় ক্রলয়য ংস্থান 

ভছর।  এ রলক্ষয দদরনক সবাগযয কাগজ, ভানফজরভন, গৃগকাণ  রদ পাআনানরয়ার  এিগপ্র রত্রকা, ড়ক  জনথ 

রধদপ্তগযয রনজস্ব গয়ফ াআট  ররটিআউ এয গয়ফ াআগট প্যাগকজ গুগরায দযত্র প্রকা কযা য়। দযত্র 

উন্ুক্তকযণ করভটিগত ভল্যায়ন করভটি গত ১জন দস্য ন্তভূ থক্ত কযা গয়গছ।  ক্রয়কাযী প্ররতষ্ঠান গত  ৬০ রদন ভয় 

রদগয়  দযত্র গ্রণ কযা গয়গছ।  দযত্র ভল্যায়ন করভটিয দস্য ংখ্যা রছর ৭ জন। তন্গে ংস্থা ফরভূ থত দস্য রছর 

৩ (রতন) জন। ভল্যায়ন করভটিয অফায়ক রছগরন তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, মগায ড়ক াগকথর। দযত্র সখারায য ৭ 

রদগনয ভগে দযত্র ভল্যায়ন কযা য়। রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, খুরনা সজান কর্তথক ফকটি দযত্র নুগভাদন কযা 

য়।  এ ছক্ষলে দযে ঈন্ুক্তকযলণয ভদন লত প্রস্তাফ নুলভাদন ম যন্ত ভয় ছরলগলছ মথাক্রলভ ৯০ ও ৯১ভদন (প্রস্তালফয 

বফধতায গ্রণলমাগ্য ছভয়াদ ৬০ লত ১২০ ভদন)। প্রধান প্রধান দযে ংক্রান্ত তথ্য ভনম্নরু:  

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয তাভযখ চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 Providing premix bituminous 

carpeting with seal coat, 

Construction of hard shoulder at 

ch. 0.50 km to 1.50 km= 1000m; 

ch. 12.00 km to 16.00 km= 

4000m. 

২১৭.০০ ৩০/০৫/২০১০ ১৫/০৩/২০১১ ১৫/০৯/২০১২ ০১/০৭/২০১২ 

02 Strengthening, Providing premix 

bituminous carpeting with seal 

coat, Construction of hard 

shoulder at ch.16.00km to 24.00 

km= 8000m 

২৯৮.০০ ৩০/০৫/২০১০ ১৫/০৩/২০১১ ১৫/০৩/২০১৩ ০৭/০৬/২০১১ 

03 Providing premix bituminous 

carpeting with seal coat, 

Construction of hard shoulder at 

ch. 1.50 km to 8.50 km=7000m. 

 

 

২৯৮.০০ 

৩০/০৫/২০১০ ১৫/০৩/২০১১ ১৫/০৩/২০১৩ ১২/০৪/২০১২ 

04 Providing premix bituminous 

carpeting with seal coat, 

Construction of hard shoulder at 

ch. 43.00 km to 58.00 km= 

15000m;  

৮০২.০০ ৩০/০৫/২০১০ ০৮/০৩/২০১১ ০৮/০৩/২০১৩ ৩০/০৬/২০১৪ 

05 Providing premix bituminous ৭৮০.০০ ৩০/০৫/২০১০ ০৮/০৩/২০১১ ০৮/০৩/২০১৩ ৩০/০৬/২০১৪ 



 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয তাভযখ চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

carpeting with seal coat, 

Construction of hard shoulder at 

ch. 24.00 km to 36.00 km = 

12000m and 37.00 km to 39.00 

km=2000m (including new 

flexible pavement construction at 

ch 37.100 to 38.900=1800m) 

reconstruction of one 2×3.00m 

×12.20m×3.00m RCC box culvert 

at 25
th

 km and RCC palisading.  

 Providing premix bituminous 

carpeting with seal coat, 

Construction of hard shoulder at 

ch. 34.00 km to 37.00 km= 3100 

& 38.900 to 43.00km. 

৩০১.০০ ১৭/০১/২০১১ ২৫/০৫/২০১১ ২৫/১১/২০১২ ২৪/১২/২০১৩ 

06 Construction of 2 nos 3×6.00m  

span ×6.00m height RCC box  

culvert at ch. 21.500 km & at ch 

23.500km: 1 no 3×4.00m height 

RCC Box Culvert at ch. 17.400km 

1No 2× 3.00m span × 3.00m 

height RCC Box culvert at ch. 

42.50m; 4nos single vent culvert.  

৫০৬.০০ ১৭/০১/২০১১ ২৫/০৫/২০১১ ২৫/১১/২০১২ ২৯/০৩/২০১৩ 

 

৯।  ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ১০০০.০০ ১০০০.০০ - ২৮.৯২% ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ - ২৮.৯২% 

২০১১-১২ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ২৩.১৩% ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ২৩.১৩% 

২০১২-১৩ ৬০০.০০ ৬০০.০০ - ২৩.১৩% ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ - ২৩.১৩% 

২০১৩-১৪ ৯৩০.০০ ৯৩০.০০ - ২৪.৮১% ৯৩০.০০ ৯৩০.০০ ৯৩০.০০ - ২৪.৮১% 

ছভাট ৩৩৩০.০০ ৩৩৩০.০০ - ১০০% ৩৩৩০.০০ ৩৩৩০.০০ ৩৩৩০.০০ - ১০০% 

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

 



 

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ:                                                                                                                                                              

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ ও ঈলেশ্য:  ভাগুযা-ছভাাম্মদপুয-কাভরংকযপুয-ছনাাটা-ছরাাগড়া ড়কটি একটি গুরুেপূণ য ছজরা 

ড়ক। ড়কটি ভাগুযা ছজরায াযনান্দুয়ারী ছথলক শুরু লয় ছভাাম্মদপুয থানায ভবতয ভদলয় ভগলয় নড়াআর ছজরায 

ছরাাগড়া থানায় ছল লয়লছ। ভদন ভদন এ ড়লকয মানফান ংখ্যা বৃভি ালচ্ছ ভফধায় ড়কটি প্রস্ত কযা প্রলয়াজন। 

পরশ্রুভতলত ড়কটি ভডজাআন টাআ-৫ ভালন ভনভ যালণয প্রস্তাফ কযা লয়লছ। এছাড়া ভকছু েীজ ও কারবাট য ভযফতযন কযা 

দযকায এফং ভকছু ংলয ড়ক ভজবুভতকযণ ও ালপযভং কযা অফশ্যক।  

 ড়কটিয ছভাট বদঘ যয ৭৩.১৫ ভকঃভভঃ এয ভলে ১৫.০০ ভকঃভভঃ ড়ক নড়াআর ড়ক ভফবালগ ফভস্থত এফং ঈক্ত ং 

ছজরা ড়ক ঈন্নয়ন (খরনা ছজান) প্রকলল্পয ন্তর্ভ যক্ত এফং ফভষ্ট ৫৮.১৫ ভকঃভভঃ ং এআ প্রকলল্পয ন্তভূ যক্ত। ৫৮.১৫ 

ভকঃভভঃ এয ভলে ১৪.০০ ভকঃভভঃ ৫.৫০ ভভঃ প্রস্ত এফং ফভষ্ট ৪৪.১৫ ভকঃভভঃ ং ৩.৭০ ভভঃ প্রস্ত। এআ ৪৪.১৫ 

ভকঃভভঃ ংল াড যলাল্ডায ভনভ যাণ কযলত লফ। এছাড়া ভকছু ভকছু তীে ফাঁক অলছ ছম গুলরা ছাজা কযলত লফ। ভাগুযা 

ির একটি কৃভল প্রধান এরাকা। এখালন নানা যকভ কৃভলজ দ্রব্য ঈৎন্ন য়। এ অিভরক ভাড়ক ভনভ যালণয ভােলভ এ 

ফ কৃভলজাত দ্রব্য দুলযয ফড় ফাজালয লজ ফাজাযজাত কযা ম্ভফ লফ। অলরাচয অিভরক ভাড়কটি ভনভভ যত লর 

ে এরাকায অথ য-াভাভজক ফস্থায ঈন্নভত লফ। ভাগুযা-নড়াআর অিভরক ভাড়ক পুনফ যান প্রকলল্পয ভর ঈলেশ্য 

এআ িলরয ভলে ঈন্নতয ছমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থান। এ ড়কটি ড়ক ব্যফাযকাযীলদয লনক লজ ছমাগালমাগ স্থালন 

ায়ক লফ। এ প্রকল্প ফাস্তফায়লনয পলর এআ িলরয ছরাকজন ভক্ষা, স্বাস্থয, ব্যফায সুলমাগ সৃভষ্ট লফ এফং ে 

এরাকায অথ য-াভাভজক ফস্থায প্রভূত ঈন্নভত াভধত লফ ভফধায় প্রকল্পটি গ্রণ কযা লয়ভছর।  

 উগেশ্য: প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা ভাগুযা-সভাাম্মদপুয-কাররঙ্কযপুয-সনাাটা-সরাাগড়া ড়ক উন্নয়ন এয ভােগভ 

উন্নততয ড়ক সমাগাগমাগ ব্যফস্থা স্থান।  

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন: ভর প্রকল্পটি ০২/১১/২০১০ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় ৩৩১০.২৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় 

নলবম্বয, ২০১০ লত জুন, ২০১৩ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাভদত য় এফং ২৪/০৪/২০১১ তাভযলখ প্রাভনক 

অলদ জাযী কযা য়।  যফতীলত অআএভআভড’য সুাভযক্রলভ প্রকল্পটিয ছভয়াদ জুন, ২০১৪ ম যন্ত বৃভি কযা য়।    

১১.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভত: প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৩৩৩০.০০ 

রক্ষ টাকা মা ভর নুলভাভদত ব্যয় ৩৩১০.২৪ রক্ষ টাকায ১০০.৫৯% এফং ফাস্তফ গ্রগভত ৯৮%।  

১২। প্রকল্প ভযদ যন: গত ২ ৫/১০/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ভাগুড়া 

ড়ক ভফবালগয ঈ-ভফবাগীয় প্রলকৌরী ঈভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ  

১২.১ ড়ক ফাঁগধ ভাটিয কাজ: প্রকলল্পয নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী  ড়ক ফাঁগধয ঈচ্চতা ভযফতীত ও ছলা ১:২ ফজায় 

ছযলখ ৫৮.১৫ ভকঃভভঃ ভফদ্যভান ড়ক ফাঁধ ফ যভনম্ন ৪.০ ভভটায এফং লফ যাচ্চ ৬.৫০ ভভটায ছক্রস্ট প্রস্থতা লত ৭.৩৩ 

ভভটায ছক্রষ্ট প্রস্থতায় ঈন্নীতকযলণয রলক্ষয ২.৯০ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ ৪৪৩.৭০ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। 

ভযদ যনকালর ২.৬৮ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ ৪০০.০৩ রক্ষ টাকা ব্যয় কলয ফভণ যত ড়ক ৭.৩৩ ভভটায ছক্রষ্ট 

প্রস্থতায় ঈন্নীত কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ভযদ যনকালর ড়ক ফাঁলধয ছডাফা, জরায়, ও পুকুয ংরগ্ন ভকছু ভকছু 

ংল ভাটি ক্ষয় লয় ঢার খাড়া লয় ছগলছ এফং ফাঁলধয ছলা ১:২ াওয়া মায়ভন ছদখা মায়। এছাড়া ভকছু স্থালন 

ছযআনকাটও ছদখা ছগলছ।  

১২.২ ছেভিফর ছবলভন্ট: নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ফাঁক যরীকযণ ফাফদ ৩.৭ ভভটায প্রস্থতায় ১.৮০ ভক:ভভ: নতুন 

ছবলভন্ট ২০০ ভভ:ভভ: অআএভজ, ১৫০ ভভ:ভভ: াফ-ছফআজ ও ১৫০ ভভ:ভভ: ছফআজ টাআ-২ দ্বাযা ভনভ যাণ এফং ৪০ ভভ:ভভ: 

কাল যটিং ও ৭ ভভ:ভভ: ীরলকাট দ্বাযা ালপযভং, ভাগুযা য ংল ৫.৫ ভভটায প্রস্থতায ৫.০ রক:রভ: রফদ্যভান 

সবগভন্ট ১২৫ রভ:রভ: সফআজ টাআ-২ দ্বাযা ভজবুরতকযণ একআ প্রস্থতায সভাট ১১ রক:রভ: সবগভন্ট একআ 

ছেভভপলকন দ্বাযা ালপযভং, কাররংকয গত সনাাটা ম থন্ত ৩.৭ ভভটায প্রস্থতায ৪৫.৩৫ রক:রভ: রফদ্যভান 

সবগভন্ট একআ ছেভভপলকন দ্বাযা াগপথরং এয ংস্থান ভছর। এছাড়া ৩.৭ ভভটায প্রস্থতায ৪৯.৬৫ ভক:ভভ: 



 

ছবলভলন্টয ঈবয় াল ০.৯০ ভভটায াড যলাল্ডায ভনভ যালণযও ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর কাররংকয গত সনাাটা 

ম থন্ত ৪৫.৩৫ রক:রভ: এয ভগে ৪১.৫৫ রক:রভ: এফং ফভষ্ট কাজভ তবাগ ম্পন্ন লয়লছ ছদখা মায়। তলফ 

ভযদ যনকালর ভনভভ যত ছবলভলন্টয ভকছু ভকছু স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা, টলার সৃভষ্ট, ালপয ক্ষয়  াগপথগ প্রচুয ক্রোক 

সৃভষ্ট লয়লছ ছদখা মায়। ড়লকয ছচআলনজ ভকঃভভঃ ৬+৬০০ ৩৮+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় ছফআজ টাআ-২ ও ালপযভং 

(কাল যটিং ও ীরলকাট) াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪২ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও 

৪৭ ভভ:ভভ:) এফং ১২৫ ভভ:ভভ: ও ৪০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ১২৫ ভভ:ভভ: ও ৪৭ ভভ:ভভ:)। এছাড়া ছফআজ 

টাআ-২ ছত ছখায়ঃফালুয নুাত াওয়া ছগলছ অনুভাভনক ৫০:৫০ (গ্রণলমাগ্য নুাত ৬৫:৩৫)। এ প্রংলগ ংভিষ্ট 

কভ যকতযাগন জানান, ভতনটি ফল যা ছভৌসুভ ভতক্রান্ত ওয়া ও তযভধক মানফান চরাচলরয কাযলণ ীরলকাট ক্ষয় ওয়ায় 

ালপয ভকছুটা কভ াওয়া ছগলছ। তলফ াথয ও ফালুয নুাত ঠিক যলয়লছ ভলভ য ভতভন দাফী কলযন।  

১২.৩ কারবাট থ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ১১ টি কারবাট য (৭৬.০০ ভভটায)  ভনভ যাণফাফদ ৬০৮.০০ রে টাকায 

ংস্থান রছর। রযদ থনকাগর ড়গকয সচআগনজ রকগরারভটায ৬+৬০০, ১৭+৪০০, ২১+৫০০, ২৩+৫০০, ২৩+৮০০, 

২৪+৮০০, ৩৮+৩০০, ৪০+৮০০, ৪৫+১০০, ৫৪+৭০০  ৫৫+২০০-সত সভাট ১১ টি কারবাট থ (৭৬.০০ রভটায) রনভ থাণ 

কযা গয়গছ সদখা মায়। রযদ থনকাগর রনরভ থত ফি কারবাট থগুগরাগত দূফ থর কারষ্টং  কাগঠয াটায ব্যফায কযায় প্রচুয 

ারনকভ দতরয গয়গছ সদখা মায়। এছাড়া কনরক্রগটয গাগয় রররথন, কাঠ  োরষ্টগকয ফস্তা সরগগ থাকগত সদখা সগগছ।  

১২.২  যক্ষাপ্রদ কাজঃ  নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ড়ক ফালেঁয ছডাফা, পুকুয ও খার ংরগ্ন ংলয বাঙ্গন প্রফণ ংল  ১০০০ 

রভটায অযরর প্যারাাআরডং রনভ থাগণয ংস্থান ভছর। ংগৃীত তথ্য নুমায়ী লথ যয ংস্থান না থাকায় ১১৮৫.০০ ভভটায 

অযভভ ছেট প্যারাাআভডং কাজ  কযা লয়লছ জানা মায়। ভযদ যনকালর ৩ ভভটায রম্বা ছালস্টয ঈয ১০০০ ভভ:ভভ: ×৬০০ 

রভ:রভ:×৭৫ রভ:রভ: রযভাগয অযরর প্যারাাআরডং স্থান কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ভযদ যনকালর ছকান ছকান স্থালন 

প্যারাাআভডংগুলরা ছবলঙ্গ ও ছলর ড়লত ছদখা ছগলছ।  

১৩।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা ভাগুযা-সভাাম্মদপুয-

কাররঙ্কযপুয-সনাাটা-সরাাগড়া ড়ক উন্নয়ন 

এয ভােগভ উন্নততয ড়ক সমাগাগমাগ ব্যফস্থা 

স্থান।  

  

প্রকগেয অতায় ৫৮.১৫ রকগরারভটায সবগভন্ট াগপথরং, ১১টি 

কারবাট থ  ১১৮৫ রভটায যোপ্রদ কাগজয ভােগভ ড়কটি পুনফ থান 

কগয উন্নততয ড়ক সমাগাগমাগ ব্যফস্থা স্থান কযায় প্রকগেয উগেশ্য 

রজথত গয়গছ। তগফ ভনভভ যত ছবলভলন্টয ভকছু ভকছু স্থালন ভকনাযা 

বাঙ্গা, টলার সৃভষ্ট, ালপয ক্ষয় ও ক্রযাক বতভয, ভনভভ যত 

কারবাট থগুগরাগত ারনকভ সৃরষ্ট এফং প্যারাাআরডং সগর ড়ায় এগুগরা 

দ্রুত ংস্কায কযগত গফ।   

 

১৪। ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকগেয উগেশ্য রজথত গয়গছ। তগফ ভনভভ যত ছবলভলন্টয ভকছু ভকছু স্থালন ভকনাযা 

বাঙ্গা, টলার সৃভষ্ট, ালপয ক্ষয় ও ক্রযাক বতভয, ভনভভ যত কারবাট থগুগরাগত ারনকভ সৃরষ্ট এফং প্যারাাআরডং সগর ড়ায় 

এগুগরা দ্রুত ংস্কায কযগত গফ।   

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্যা ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit 

কযা য়ভন। ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 



 

 

১৮।   ভতাভত/সুাভযঃ 

১৮.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ১ ফছয (৩৩.৩৩%)। ভডভভ’য 

রক্ষযভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনটি লয়লছ। এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক 

ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষয  এভডভলত প্রলয়াজনীয় 

থ য ফযালেয ভফলয়টি ভনভিত কযলফ (নু: ৪); 

১৮.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৭ (াত) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত 

প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয মথাভগয় ফাস্তফায়ন ভফভিত 

ওয়ায াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলেয ালথ ভফলফচনা কলয  বরফষ্যগত 

গৃীতব্য প্রকগেয শুরু গত ভারপ্ত ম থন্ত এক ব্যরক্তগক প্রকে রযচারগকয দারয়ত্ব প্রদাগনয রফলয়টি রনরিত কযগফ 

(নু:৭); 

১৮.৩ ড়ক ভনভ যাণ/ঈন্নয়ন কালজ ভডভভ প্রণয়লনয ভয় ভভঅয, ২০০৮ এয ভফধালনয অলরালক প্যালকলজয ংখ্যা ফ যভনম্ন 

ম যালয় যাখায ভফলয়টি ভন্ত্রণারয়লক ভনভিত কযলত লফ (নু: ৮.২);   

১৮.৪ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন খাড়া ঢার ও ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিত পূফ যক দ্রুত 

ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৫ ভনভভ যত ছবলভলন্টয ছম কর স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা,  টলার সৃভষ্ট, ালপয ক্ষয়  াগপথগ  সক্রাগকাডাআর ক্রোক সৃভষ্ট 

লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ। এছাড়া গুণগতভান যক্ষায স্বালথ য বভফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় 

ছবলভলন্টয ভফভবন্ন ছরয়ালয ছভটাভযয়ালরয নুাত নুলভাভদত ভডজাআন নুমায়ী ভনভিতকযলণয ভফলয়টি ভফলফচনা 

কযলত লফ (নু: ১২.১)। 

১৮.৬ ভনভভ যত ফি কারবাট যগুলরালত সৃষ্ট াভনকভ ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১২.১);  

১৮.৭ সম কর স্থাগন প্যারাাআরডং সগর/সবগঙ্গ গড়গছ তা ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৮ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit  ম্পাদন কযগত গফ এফং সকান অরি উত্থারত গর তা দ্রুত রনষ্পরি কযগত 

গফ (নু: ১৭); এফং 

১৮.৯ নুলচ্ছদ ১৮.১ লত ১৮.৮ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ।  

   



 

‘‘ভাগুযা-নড়াআর অঞ্চররক ভাড়ক পুনফ থান’’ ীল যক প্রকলল্পয  

ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন। 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

 

১।   প্রকলল্পয নাভ : ভাগুযা-নড়াআর অঞ্চররক ভাড়ক পুনফ থান 

২।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

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

৪।   প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :   

                                                                                                                 

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয়  

(ভর ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৬৬৮.১৯ 

(-) 

(-) ২৪৩৫.৫১ 

(-) 

০১-০৭-২০১০ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৩ 

প্রলমাজয নয় ০১-০৭-২০১০ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৪ 

প্রলমাজয নয়  ৩৩.৩৩% 

 

৫।  প্রভেণঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

 

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

  

Sl.No.  Items 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 

28.   Stationary & Advertising  L.S 2.00  1.00  

29.  Publication & Tendering L.S  2.00  1.00  

30.   Laboratory Testing   L.S 1.00  0.50  

31.  o) Widening of Road Embankment 

(Earthwork)  

L Cum 111.00 0.74 97.11 0.6417 

32.  p) Flexible Pavement        

33.  q) Widening of Pavement  Km 210.05 7.80 210.05 7.80 

34.  r) Strengthening of Existing Pavement Km. 254.44 9.10 243.82 8.72 

35.  s) Surfacing (Carpeting & Seal Coat) Km 1017.62 38.95 1017.62 38.95 



 

36.  t) Surfacing of Existing Pavement 

(Carpeting & Seal Coat 

Km 120.03 4.72 120.03 4.72 

37.  u) Construction of Diversion Road  m 87.68 780.00 87.11 780.00 

38.  v) Construction of RCC box Culvert  m 612.00 102.00 534.00 89.00 

39.  Sign-Signal, Km Post, Guide post, 

Road Marking  etc.  

Km 35.91 46.92 35.87 46.92 

40.  Physical Contingency (2%)  50.82    

41.  Price Contingency (3%)  76.24    

Total =  2668.19  2435.51  

  

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্র নং নাভ  দফী কাম থধযণ একারধক প্রকগেয 

দারয়ত্ব 

তারযখ 

সমাগদান ফদরী 

1.  Md. Shariful Islam 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Khulan Zone, Khulna. 

খন্ডকারীন োঁ ১৩.০৫.২০১০ ০৫.০১.২০১১ 

2.  Md. Abdul Kuddus-2 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Khulan Zone, Khulna. 

খন্ডকারীন োঁ ০৫.০১.২০১১ ০৩.০২.২০১১ 

3.  Abdul Halim Miah 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Khulan Zone, Khulna. 

খন্ডকারীন োঁ ০৩.০২.২০১১ ৩০.০৬.২০১১ 

4.  A.K.M Zikrul Haque 

Additional Chief Engineer (Charge), 

RHD, Khulan Zone, Khulna. 

খন্ডকারীন োঁ ৩০.০৬.২০১১ ১৯.০৭.২০১১ 

5.  Tapash Kumar Paul 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Khulan Zone, Khulna. 

খন্ডকারীন োঁ ১৯.০৭.২০১১ ১৫.০২.২০১২ 

6.  Md. Guljer Hossain 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Khulan Zone, Khulna. 

খন্ডকারীন োঁ ১৫.০২.২০১২ ০৭.০৩.২০১৩ 

7.  Quazi Mohammad Ali 

Additional Chief Engineer, RHD, 

Khulan Zone, Khulna. 

খন্ডকারীন োঁ ০৭.০৩.২০১৩ প্রকে ভাপ্ত 

ম থন্তত 

 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ৭ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ে ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয ছভয়াদ ১ 

ফছলযযও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয  সেগত্র ৩ ফছয ছভয়ালদ ২৬৬৮.১৯ রক্ষ টাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন কযা লরও 

প্রকলল্পয প্রকৃত ব্যয় লয়লছ ২৪৩৫.৫১ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৪ ফছয। থ যাৎ ব্যয় বৃভি না ছলরও ফাস্তফায়নকার বৃভি 

ছলয়লছ ৩৩.৩৩%। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প 

ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না ভফধায় প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত লয়লছ। 

 



 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয তাভযখ চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 Widening the road by Flexible 

Pavement (Ch. 0+000 to 2+000) 

and carpeting, seal coat with 

repairing the existing pavement  at 

1
st
 Km to 6

th
 Km.   

২.৩০ ৩০/৫/২০১০ ০৫/৯/২০১০ ৫/০৩/২০১২ ১০/১২/২০১৩ 

02 Widening the road  by flexible 

Pavement(Rest Gap portion & 

curve portion) carpeting, seal coat 

with repairing the existing 

pavement in/c Construction of 

RCC Palisading at 17
th

 Km to 31th 

Km.  

৭.০৭ ৩০/০৫/২০১০ ২৭/১০/২০১০ ২৭/১০/২০১১ 

 

  

১০/১২/২০১৩ 

03 Carpeting & Seal Coat with 

repairing the existing pavement at 

7
th

 km to 16
th

 km.  

২.৬৪ ৩০/০৬/২০১০ ১১/১০/২০১০ ১০/০৪/২০১২ ১৫/০৩/২০১২ 

04 Construction of RCC Box Culvert 

of 3.00 m Span, 3.00 m height (0ne 

vent Culvert) at 5
th

, 6
th 

, 8
th

, 10
th

, 

11
th

, 13
th

, 16
th

, 17
th

 , 18
th

, 23
rd

, 24
th

 , 

(2 no) 26
th

, 28t (2 no) 29
th

 , 31th & 

(Two vent Culvert) (2×3.00m span 

& height 3.00m) at 21
st
 & 23

rd
 km. 

৪.৬৩ ৩০/০৫/২০১০ ০৫/১০/২০১০ ২৭/০৭/২০১২ ১৫/০১/২০১৩ 

05 Strengthening, carpeting & Seal  

coat at 34
th

 (p), 39
th

 (p), 40
th

, 41
st
, 

42
nd

 , 43
rd

 , 44
th

 , 45
th

 , 47
th
 (p) km. 

1×4.00m (2nos) RCC Box culvert 

and protective works by RCC 

palisading at different km.  

৪.৯০২৪ 

 

 

 

২৬/০৭/২০১০ ২৩/১২/২০১০ ৩১/১২/২০১৪ ১৮/০৪/২০১৪ 

06 Strengthening, carpeting & Seal 

coat at 34
th
 (p), 35

th
 (p), 36

th
, 38

th
 & 

39
th

 (p) construction of 3 Nos RCC 

Box Culvert (1×4.00m) and 

protective works by RCC 

Palisading at different km.  

৩.০১৮৪ ২৬/০৭/২০১০ ২৩/১২/২০১০ ৩০/০৬/২০১৪ ৩০/০৫/২০১৪ 

 

 

 

 



 

৯।  ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ৯৯৯.৫৩ ৯৯৯.৫৩ -  ৩৭.৪৬% ৯৯৯.৫৩ ৯৯৯.৫৩ ৯৯৯.৫৩   ৩৭.৪৬% 

২০১১-১২ ২০০.০০ ২০০.০০ - ৭.৫০% ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০  ৭.৫০% 

২০১২-১৩ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১৮.৭৪% ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০  ১৮.৭৪% 

২০১৩-১৪ ৭৩৬.০০ ৭৩৬.০০ - ২৭.৫৮% ৭৩৬.০০ ৭৩৬.০০ ৭৩৬.০০  ২৭.৫৮% 

ছভাট ২৪৩৫.৫৩ ২৪৩৫.৫৩  ৯১.২৮% ২৪৩৫.৫৩ ২৪৩৫.৫৩ ২৪৩৫.৫৩  ৯১.২৮% 

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ ফাস্তফ প্রলয়াজনীয়তা না থাকায় ড়ক ফালেঁ ভাটিয কাজ, ছবলভন্ট ভক্তারীকযণ ও 

কারবালট যয ভযভাণ নুলভাভদত ভডভভয তুরনায় ভকছু হ্রা ছলয়লছ। তলফ এলত প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযন ব্যাত য়ভন।   

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ:                                                                                                                                                              

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ ও ঈলেশ্য:  ভাগুড়া-নড়াআর ড়কটি একটি অিভরক ভাড়ক, মা ভাগুড়া এফং নড়াআর ছজরালক 

ংযুক্ত কলযলছ। ড়কটিয বদঘ যয ৪৬.৯২ ভকঃভভঃ। ড়কটি নড়াআর দয ছথলক শুরু লয় ভাগুড়ায় ছল লয়লছ। ড়কটিয 

১৩.৯২ ভকঃভভঃ নড়াআর ড়ক ভফবাগ এফং ফভষ্ট ৩৩.০০ ভকঃভভঃ ভাগুড়া ড়ক ভফবালগয অওতাধীন। ড়লকয 

নড়াআর ংলয প্রস্ততা ৫.৫ ভভটায এফং ভাগুড়া ংলয ৩৩.০০ ভকঃভভঃ ড়কাংলয ভলে ১৮.৫০ ভকঃভভঃ ৫.৫ ভভঃ 

প্রস্ত এফং ১৪.৫০ ভকঃভভঃ ৩.৭ ভভটায প্রস্ত। ড়কটিয ভাগুড়া ংলয ১৪.৫০ ভকঃভভঃ ড়ক প্রস্তকযণ অলরাচয 

প্রকলল্পয অওতায় ম্পূণ য ড়কটি ালপযভং এয ংস্থান ছযলখ প্রকল্পটি নুলভাদন কযা য়। এছাড়া ড়কটিয ভাগুড়া 

ংল ছফ ঝুঁভকপূণ য ফাঁক ছাজাযকযণ ড়কটিলত ভফদ্যভান পুযাতন ঝুঁভকপূণ য ও রু কারবাট য যলয়লছ, মা অলরাচয 

প্রকলল্পয অওতায় প্রভতস্থালনয ংস্থান যাখা লয়লছ।  

 উগেশ্য: প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা ভাগুড়া-নড়াআর অঞ্চররক ভাড়ক পুনফ থাগনয ভােগভ উন্নততয ড়ক সমাগাগমাগ ব্যফস্থা 

স্থান।  

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন: ভর প্রকল্পটি ০৪/০৫/২০১০ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় ২৬৬৮.১৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় 

জুরাআ, ২০১০ লত জুন, ২০১৩ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাভদত য়। যফতীলত অআএভআভড’য সুাভযক্রলভ 

প্রকল্পটিয ছভয়াদ জুন, ২০১৪ ম যন্ত বৃভি কযা য়।    

১১.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভত: প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২৪৩৫.৫১ রক্ষ 

টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় ২৬৬৮.১৯ রক্ষ টাকায ৯১.২৭% এফং ফাস্তফ গ্রগভত ১০০%।  

১২। প্রকল্প ভযদ যন: গত ২৫/১০/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ভাগুড়া ও 

নড়াআর ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী ও ঈ-ভফবাগীয় প্রলকৌরীদ্বয় ঈভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ  

১২.১ ড়ক ফাঁগধ ভাটিয কাজ: প্রকলল্পয নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী  ভাগুড়া ংগ ড়ক ফাঁগধয ঈচ্চতা ভযফতীত ও ছলা 

১:২ ফজায় ছযলখ ২৩ ভকঃভভঃ ভফদ্যভান ড়ক ফাঁধ ৬.৭০ ভভটায লত ৭.৩৩ ভভটায ছক্রষ্ট প্রস্থতায় এফং ১০.০০ ভকঃভভঃ 

ভফদ্যভান ড়ক ফাঁধ ৫.২২ ভভটায লত ৭.৩৩ ভভটায ছক্রষ্ট প্রস্থতায় ঈন্নীতকযলণয রলক্ষয ০.৬০ রঃঘঃভভঃ ভাটিয 



 

কালজয ংস্থান ভছর।  এছাড়া নড়াআর ংগ ড়ক ফাঁগধয ঈচ্চতা ভযফতীত ও ছলা ১:২ ফজায় ছযলখ ১৩.০০ 

ভকঃভভঃ ভফদ্যভান ড়ক ফাঁধ ৫.৫০ ভভটায লত ৭.৩৩ ভভটায ছক্রষ্ট প্রস্থতায়  ঈন্নীতকযলণয রলক্ষয ০.১৩৯ রঃঘঃভভঃ 

ভাটিয কালজয ংস্থান ভছর। এ রলক্ষয ভডভভলত ভাটিয কাজ ফাফদ ১১১.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর 

ভাগুড়া ংল ০.৫৩১৭ রঃঘঃভভঃ এফং নড়াআর ংল ০.১১ রঃঘঃভভঃ ভাটি দ্বাযা ফভণ যত ড়ক ৭.৩৩ ভভটায ছক্রষ্ট 

প্রস্থতায় ঈন্নীত কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ভযদ যনকালর ড়ক ফাঁলধয ংখ্য স্থালন ভাটি ক্ষয় লয় ঢার খাড়া লয় 

ছগলছ এফং ফাঁলধয ছলা ১:২ াওয়া মায়ভন ছদখা মায়। এছাড়া ভকছু ভকছু  স্থালন ছযআনকাটও ছদখা ছগলছ।  

১২.২ ছেভিফর ছবলভন্ট: নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ভাগুযা ংল ৭.৮০ ভকঃভভঃ ভফদ্যভান ছবলভলন্টয ঈবয় াল ০.৯২ 

ভভটায ফভধ যত কলয ৫.৫০ ভভটালয ঈন্নীতকযণ এফং ঈক্ত ৭.৮০ ভকঃভভঃ  ছভাট ২৯.৮৫ ভকঃভভঃ  ছবলভন্ট ৪০ ভভঃভভঃ 

কাল যটিং ও ১২ ভভঃভভঃ ীরলকাট দ্বাযা ালপযভং এয ংস্থান ভছর। এছাড়া  নড়াআর  ংল  ৯.১০ ভকঃভভঃ ক্ষভতগ্রস্থ 

ছবলভন্ট ১৫০ ভভঃভভঃ ছফআজ টাআ-১ দ্বাযা ভক্তারীকযণ ও ঈক্ত ৯.১০ ভকঃভভঃ  ছভাট ১৩.৮২ ভকঃভভঃ ছবলভন্ট 

৪০ ভভঃভভঃ কাল যটিং ও ১২ ভভঃভভঃ ীরলকাট দ্বাযা ালপযভং এয ংস্থান ভছর। তলফ ছপ্রভযত ভভঅয এয তথ্য 

নুমায়ী, নড়াআর ংল ৯.১০ ভকঃভভঃ এয ভযফলতয ৮.৭২ ভকঃভভঃ ক্ষভতগ্রস্থ ছবলভন্ট ভক্তারীকযণ ঈবয় ংল 

ফভষ্ট কাজ তবাগ ম্পন্ন কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর ভাগুযা ংল ৭.৮০ ভকঃভভঃ ছবলভন্ট ৫.৫ ভভটায প্রস্থতায় 

ফভধ যতকযণ ছভাট ২৯.৮৫ ভকঃভভঃ ালপযভং এফং নড়াআর ংল ৮.৭২ ভকঃভভঃ ক্ষভতগ্রস্থ ছবলভন্ট 

ভক্তারীকযণ ছভাট ১৩.৮২ ভক:ভভ: ালপযভং কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ভযদ যনকালর ভনভভ যত ছবলভলন্টয ভকছু 

ভকছু স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা,  টলার সৃভষ্ট, ালপয ক্ষয়  াগপথগ প্রচুয সক্রাগকাডাআর ক্রোক সৃভষ্ট লয়লছ ছদখা মায়। 

ড়লকয  ভাগুযা ংল ছচআলনজ ভকঃভভঃ ৬+৬০০ ও নড়াআর ংল ছচআলনজ ভক:ভভ: ৩৮+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় 

Base Type-1 ও Surfacing (Carpeting & Seal coat) এয thickness াওয়া ছগলছ মথাক্রলভ ২০০ ভভ:ভভ: ও ৪৫ 

ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ২০০ ভভ:ভভ: ও ৫২ ভভ:ভভ:) এফং ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪২ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা 

মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৫২ ভভ:ভভ:)। এছাড়া ঈবয় ংল Base Type-1-এ াথযঃফালুয নুাত াওয়া ছগলছ 

অনুভাভনক ৫০:৫০ (গ্রণলমাগ্য নুাত ৬৫:৩৫)। এ প্রংলগ ংভিষ্ট কভ যকতযাগন জানান, ভতনটি ফল যা ছভৌসুভ ভতক্রান্ত 

ওয়া ও তযভধক মানফান চরাচলরয কাযলণ ীরলকাট ক্ষয় ওয়ায় ালপয ভকছুটা কভ াওয়া ছগলছ। তলফ াথয ও 

ফালুয নুাত ঠিক যলয়লছ ভলভ য ভতভন দাফী কলযন।  

১২.৩ কারবাট থ: নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ভাগুযা ংল ২১ টি কারবাট য (৬৬.০০ ভভটায) ও নড়াআর ংল ৬টি কারবাট য 

(৩৬.০০ ভভটায) ভনভ যাণফাফদ ৬১২.০০ রে টাকায ংস্থান রছর। রযদ থনকাগর ভাগুযা ংগ ড়গকয ৫ভ, ৬ষ্ঠ, ৮ভ, 

১০ভ, ১১তভ, ১৩তভ, ১৬তভ, ১৭তভ, ১৮তভ, ২৩তভ  ২৪তভ (২টি), ২৬তভ, ২৮তভ (২টি), ২৯তভ  ৩১তভ 

রকগরারভটাগয ১×৩রভ:×১০.২৫ রভ:×৩ রভ: রযভাগয এফং ২১তভ  ২৩ তভ রকগরারভটাগয ২×৩রভ:×১০.২৫ রভ:×৩ 

রভ: রযভাগয ১টি কগয সভাট ১৯ টি কারবাট থ (৬৩.০০ রভটায) এফং নড়াআর ংগ ড়গকয ৩৯তভ রকগরারভটাগয 

৩রভ:×১০.২৫ রভ:×৩ রভ: রযভাগয ১টি, ৪৩ তভ রকগরারভটাগয ৪রভ:×১০.২৫ রভ:×৩ রভ: রযভাগয ২টি, ৪৫তভ, 

৪৬ তভ  ৪৭তভ রকগরারভটাগয ৪রভ:×১০.২৫ রভ:×৩ রভ: রযভাগয ১টি কগয সভাট ৬টি কারবাট থ (২৩.০০ রভটায) 

রনভ থাণ কযা গয়গছ সদখা মায়। রযদ থনকাগর রনরভ থত ফি কারবাট থগুগরাগত দূফ থর কারষ্টং  কাগঠয াটায ব্যফায কযায় 

প্রচুয ারনকভ দতরয গয়গছ সদখা মায়। এছাড়া কনরক্রগটয গাগয় রররথন, কাঠ  োরষ্টগকয ফস্তা সরগগ থাকগত সদখা 

সগগছ।  

১২.২  যক্ষাপ্রদ কাজঃ  নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ভাগুযা ংল ১০০০ রভটায এফং নড়াআর ংগ ৭০০ রভটায সভাট 

১৭০০ রভটায অযরর প্যারাাআরডং রনভ থাগণয ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ভডভভয ংস্থান নুালয ভাগুযা ংল 

ড়লকয ১৭ লত ৩১তভ ভকলরাভভটালয এফং নড়াআর ংল ড়লকয ৩৫ লত ৪৩তভ ভকলরাভভটালয তবাগ অযভভ 

ছেট প্যারাাআভডং কাজ  ম্পাদন কযা লয়লছ ছদখা ছগলছ। ৩ ভভটায রম্বা ছালস্টয ঈয ১০০০ ভভ:ভভ: ×৬০০ 

রভ:রভ:×৭৫ রভ:রভ: রযভাগয অযরর প্যারাাআরডং স্থান কযা লয়লছ ছদখা মায়। ভযদ যনকালর ছকান ছকান স্থালন 

প্যারাাআভডংগুলরা ছলর ড়লত ছদখা ছগলছ।  



 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকগেয ভর উগেশ্য গরা ভাগুড়া-নড়াআর অঞ্চররক 

ভাড়ক পুনফ থাগনয ভােগভ উন্নততয ড়ক 

সমাগাগমাগ ব্যফস্থা স্থান।  

  

প্রকগেয অতায় ৪৬.০০ রকগরারভটায সবগভন্ট াগপথরং, ২৫টি 

কারবাট থ  ১৭০০ রভটায যোপ্রদ কাগজয ভােগভ ড়কটি পুনফ থান 

কগয উন্নততয ড়ক সমাগাগমাগ ব্যফস্থা স্থান কযায় প্রকগেয উগেশ্য 

রজথত গয়গছ।  

 

১৪।  ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকগেয উগেশ্য রজথত গয়সছ।  

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্যা ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।   

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit কযা 

য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

১৮।   ভতাভত/সুাভযঃ 

১৮.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ১ ফছয (৩৩.৩৩%)। ভডভভ’য 

রক্ষযভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনটি লয়লছ। এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক 

ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষয  এভডভলত প্রলয়াজনীয় 

থ য ফযালেয ভফলয়টি ভনভিত কযলফ (নু: ৪); 

১৮.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৭ (াত) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত 

প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায 

াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলেয ালথ ভফলফচনা কলয  বরফষ্যগত গৃীতব্য 

প্রকগে প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভগয়য জন্য একজন প্রকে রযচারক রনগয়াগগ  প্রলয়াজনীয় ঈলদ্যাগ গ্রণ কযলফ (নু:৭); 

১৮.৩ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্থালন খাড়া ঢার ও ছযআন কাট সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিত পূফ যক দ্রুত 

ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৪ ভনভভ যত ছবলভলন্টয ছম কর স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা,  টলার সৃভষ্ট, ালপয ক্ষয়  াগপথগ প্রচুয সক্রাগকাডাআর ক্রোক 

সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত ংলাধন কযলত লফ। এছাড়া Base Type-1-এ াথযঃফালুয নুাত নুলভাভদত 

ছেভভপলকন নুমায়ী ফজায় যাখলত লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৫ ভনভভ যত ফি কারবাট যগুলরালত সৃষ্ট াভনকভ ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১২.১);  

১৮.৬ সম কর স্থাগন প্যারাাআরডং সগর/সবগঙ্গ গড়গছ তা ভচভিতপুফ যক দ্রুত ংস্কায কযলত লফ (নু: ১২.১); 

১৮.৭ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit  ম্পাদন কযগত গফ এফং সকান অরি উত্থারত গর তা দ্রুত রনষ্পরি কযগত 

গফ (নু: ১৭); এফং 

১৮.৮ নুলচ্ছদ ১৮.১ লত ১৮.৭ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ।  

   



 

 

‘‘চট্টগ্রাগভয যাঙ্গুরনয়ায় কারীরন্দযানী ড়গকয ১০ রক:রভ:-এ ীরক নদীয উয  যাজাযাট সতু রনভ থাণ।’’  

ভাপ্ত ভল্যায়ন প্ররতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

 

১। ঈলদ্যাগী ভফবাগ/ভন্ত্রণারয়  : ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ/ড়ক ভযফন ও ছতু ভন্ত্রণারয়। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয। 

৩।  প্রকলল্পয ফস্থান : চট্টগ্রাভ সজরায যাঙ্গুরনয়া উগজরা। 

৪।      প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়        : 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয়  (প্রঃ াঃ ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার  প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ব্যয়  

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কালরয (%) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল  

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০২০.০০ - 

 

৮৯২.০০ ১ জুরাআ ২০১০  

সথগক 

৩১ রডগম্বয ২০১২ 

১ জুরাআ ২০১০  

সথগক 

৩০ জুন ২০১৪ 

১ জুরাআ ২০১০ 

সথগক 

৩০ জুন ২০১৪ 

- ২ ফছয 

(১০০%) 

 

৫। াধাযণ ম যলফক্ষণ:  

৫.১। টভূভভ: 

 চট্টগ্রাভ সজরায যাঙ্গুরনয়া উগজরায যাঙ্গুরনয়া-ফাঙ্গারাররয়া (সুখরফরা) ড়কটি ৯ রক:রভ:+ ৮৫৯ রক:রভ: 

সচআনএগজ ীরক নদী দ্বাযা রফরেন্ন। এটি যাঙ্গুরনয়া উগজরায দরেণাংগয প্রধান ড়ক এফং ড়কটি কারীরন্দযানী 

ড়ক নাগভ রযরচত। রকন্তু ফরণ থত রক: রভটাগয সকান সতু না থাকায় উক্ত ড়কটিয ধাযাফারক ংগমাগগয সুপর 

সথগক ংরিষ্ট এরাকায জনগণ ফরঞ্চত রছর। স রযগপ্ররেগত যাজাযাট সতুটি রনভ থাগণয জন্য অগরাচে প্রকেটি 

ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা য়। 

   

৫.২। উগেশ্য :  

 রনযফরেন্ন মানফান চরাচগরয রগেে কারীরন্দযানী ড়গকয ১০ভ রক :রভ:-এ ীরক নদীয উয ৩ স্পোন রফরষ্ট 

১১২.৬১ রভ: দীঘ থ যাজাযাট সতু রনভ থাণ; 

 রযফন ভয়  ব্যয় হ্রাকযণ; এফং 

 ব্যফা-ফারণজে ত্বযারম্বতকযগণয রগেে প্রকে এরাকায রযফন সনটয়াকথ উন্নয়ন।  

 

 



 

৫.৩।  প্রকলল্পয নুলভাদন:  

প্রকেটি ১০২০.০০ রে টাকা প্রােররত ব্যগয় জুরাআ, ২০১০ সথগক রডগম্বয, ২০১২ ফাস্তফায়ন সভয়াগদ ভাননীয় 

রযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ২৫ সগন্ফম্বয, ২০১০ তারযগখ নুগভারদত য়। ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক প্রকগেয সভয়াদ রডগম্বয 

২০১৩ ম থন্ত প্রথভফায এফং জুন ২০১৪ ম থন্ত রদ্বতীয়ফায বৃরি কযা য়। 

৫.৪। প্রকে রযদ থন:  

প্রকগেয ফাস্তফায়নকাজ গযজরভগন রযদ থগনয জন্য ফাস্তফায়ন রযফীেণ  ভল্যায়ন রফবাগগয সমাগাগমাগ  স্থানীয় 

যকায সটগযয রযচারক (রযফন) সফগভ নারভা ভরন কর্তথক ৬ সগন্ফম্বয ২০১৫ তারযগখ প্রকে এরাকা 

রযদ থন কযা য়। রযদ থগনয ভয় প্রকে ংরিষ্ট কভ থকতথাগণ উরস্থত সথগক ায়তা প্রদান কগযন।  

৫.৫ প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্য:   

  প্রকেটিয শুরু সথগক সল ম থন্ত ড়ক  জনথ রধদপ্তগযয রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী ম থাগয়য ৯জন কভ থকতথা 

প্রকে রযচারগকয খন্ডকারীন দারয়ত্ব ারন কগযন। দারয়ত্ব ারনকাযী প্রকে রযচারকগদয নাভ, দফী  

সভয়াদকাগরয রফস্তারযত রফফযণ রনগম্ন প্রদান কযা গরা: 

ক্র নং কভ যকতযায নাভ  দফী  
পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

কতটি প্রকলল্পয দাভয়ে 

ারন কলযন 

ছভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। জনাফ সভাাম্মদ জাপয উল্লা  

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

চট্টগ্রাভ সজান, চট্টগ্রাভ 

খন্ডকারীন একটি ২৯ জুরাআ ২০১০- ১১ অগস্ট ২০১০ 

২। জনাফ সভাঃ অফদুর কুদ্দু-২ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

চট্টগ্রাভ সজান, চট্টগ্রাভ 

ঐ ঐ ১১ অগস্ট ২০১০- ২১ অগটাফয ২০১০ 

৩। জনাফ সভাঃ ভরপজুর আরাভ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

চট্টগ্রাভ সজান, চট্টগ্রাভ 

ঐ ঐ ২১ অগটাফয ২০১০ -২৪ নগবম্বয ২০১০ 

৪। জনাফ সভাঃ অফদুর কুদ্দু-২ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

চট্টগ্রাভ সজান, চট্টগ্রাভ 

ঐ ঐ ২৪ নগবম্বয ২০১০- ১ জানুয়ারয ২০১১ 

৫। জনাফ সভাঃ রযফুর আরাভ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

চট্টগ্রাভ সজান, চট্টগ্রাভ 

ঐ ঐ ১ জানুয়ারয ২০১১-২০ জানুয়ারয ২০১১ 

৬। জনাফ রফধান চন্দ্র ধয 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

চট্টগ্রাভ সজান, চট্টগ্রাভ 

ঐ ঐ ২০ জানুয়ারয ২০১১- ৬ সপব্রুয়ারয ২০১১ 

৭। জনাফ আফগন অরভ াান 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

চট্টগ্রাভ সজান, চট্টগ্রাভ 

ঐ ঐ ৬ সপব্রুয়ারয ২০১১- ১৩ সপব্রুয়ারয ২০১২ 

৮। জনাফ জুনাগয়দ সাগন রররফফ 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

চট্টগ্রাভ সজান, চট্টগ্রাভ 

ঐ ঐ ১৩ সপব্রুয়ারয ২০১২- ৩ ভাচ থ ২০১৪ 

৯। জনাফ এ. সক. এভ. রজকরুর ক 

রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

চট্টগ্রাভ সজান, চট্টগ্রাভ 

ঐ ঐ ৩ ভাচ থ ২০১৪- ২৯ জুন ২০১৪ 

সূত্র: ড়ক  জনথ রধদপ্তয কর্তথক সপ্ররযত ১৫ সপব্রুয়ারয ২০১৫ তারযগখয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্ররতগফদন। 



 

৫.৬। উগযয ছক সথগক সদখা মায় সম, ৯ জন রতরযক্ত প্রধান প্রসকৌরী রফরবন্ন সভয়াগদ প্রকে ফাস্তফায়নকাগর খন্ডকারীন 

প্রকে রযচারগকয দারয়ত্ব ারন কগযন। এ ৯ জগনয শুদৄভাত্র সগলাক্ত জন ৩ ভা ২৪ রদন প্রকে রযচারগকয দারয়ত্ব 

ারন কগযন। ফরষ্টযা ৩ ভাগয রনগম্ন প্রকে রযচারগকয দারয়ত্ব ারন কগযন। সুতযাং এ সথগক এটা স্পষ্ট সম 

অগরাচে প্রকগেয সেগত্র ঘন ঘন প্রকে রযচারক ফদরী কযা গয়গছ। ঘন ঘন প্রকে রযচারক ফদরী প্রকে ফাস্তফায়গনয 

উয সনরতফাচক প্রবাফ সপগর এফং ফাস্তফায়ন ব্যাত য়। সুতযাং এ প্ররক্রয়া রযায কযা ফাঞ্ছনীয়। 

 

৬। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন গ্রগভতয ভফস্তাভযত ভফফযণ ভনলম্ন প্রদান কযা লরা:   

       (রক্ষ টাকায়) 

ক্র নং লঙ্গয নাভ একক ফ যলল ংলাভধত ভডভভ 

নুমায়ী রক্ষযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ অভথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। ভূরভ রধগ্রণ সটয ১.২০ ৪৬.৬০ ১০০% ৪২.৪৩ 

২। ভর সতু রনভ থাণ রভটায ১১২.৬১ ৮২০.৩২ ১০০% ৭৪৭.২৪ 

৩। সতু এগপ্রাচ ড়ক ফাঁগধ ভাটিয কাজ র:ঘ:রভ: ০.১৭২ ২৫.৮০ ১০০% ২৫.৮০ 

৪। এগপ্রাচ ড়গক সবগভগন্টয কাজ রক:রভ: ০.৭০ ৪৮.৮০ ১০০% ৪৮.৮০ 

৫। যোপ্রদ কাজ ফ:রভ: ৭০০.০০ ১৫.০০ ১০০% ১৩.৯০ 

৬। ড়গকয াগশ্বথ সেন রনভ থাণ রভটায ৩০০.০০ ১৩.০০ ১০০% ১৩.৮৩ 

৭। বৃেগযাণ  সৌন্দম থ ফধ থন সথাক সথাক ১.০০ - - 

৮। প্রাআ করন্টনগজরন্প ৩% - - ১৯.৪৩ - - 

৯। রপরজকোর করন্টনগজরন্প ২% - - ২৯.১৫ - - 

 ফ থগভাট:   ১০২০.০০  ৮৯২.০০ 

সূত্র: ড়ক  জনথ রধদপ্তয কর্তথক সপ্ররযত ১৫ সপব্রুয়ারয ২০১৫ তারযগখয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্ররতগফদন। 

 

৭। রযদ থনকারীন ম থগফেণ:  

৭.১। প্রকগেয ধীগন রডরর নুাগয ১.২০ সটয ভূরভ রধগ্রণ ম্পন্ন কযা গয়গছ। নুগভারদত রডরর-সত এ ফাফদ 

৪৬.৬০ রে টাকা প্রােররত ব্যগয়য উগল্লখ যগয়গছ। রকন্তু প্রকগেয এ গঙ্গয জন্য প্রকৃতগে ৪২.৪৩ রে টাকা থ থাৎ 

৪.১৭ রে টাকা কভ ব্যয় গয়গছ। এছাড়া প্রকগেয সভাট প্রােররত ব্যয় ১০২০.০০ রে টাকায ভগে ফাস্তগফ সভাট 

৮৯২.০০ রে টাকা ব্যয় গয়গছ। থ থাৎ সভাট ২২৮.০০ রে টাকা কভ ব্যগয় প্রকেটি ম্পন্ন কযা গয়গছ। প্রকগেয 

ফচাআগত গুরুত্বপূণ থ ঙ্গ ১১২.৬১ রভটায দদগঘ থেয ৩ স্পোনরফরষ্ট সতু রনভ থাণ। প্ররত স্পোগনয দদঘ থে ৩৬.৬০ রভটায। 

সতুটিয ২টি রয়ায অগছ এফং রডজাআন নুাগয সতুয কোগযজগয়য প্রস্থ ৭.৩০ রভটায ায়া মায় এফং ফুটাত  

সযররং প্রস্থ ১০.২৫০ রভটায ায়া মায়। রডরর নুাগয সতুয এগপ্রাচ ড়ক ফাঁগধ ২৫.৮০ রে টাকা ব্যগয় ০.১৭২ 

রে ঘন রভটায ভাটিয কাজ এফং ৪৮.৪০ রে টাকা ব্যগয় ০.৭০ রক:রভ: এগপ্রাচ ড়ক রনভ থাণ কযা গয়গছ। এগপ্রাচ 

ড়গকয সফআজ-১ এয পুরুত্ব রডজাআন নুাগয ১৫০ রভটায ায়া মায়। নুগভারদত রডরর-সত সতু রনভ থাগণয জন্য 

প্রােররত ব্যয় রছর ৮২০.৩২ রক্ল টাকা। রকন্তু ফাস্তগফ সতু রনভ থাণ ফাফদ ৭৪৭.২৪ রে টাকা থ থাৎ ৭৩.০৮ রে টাকা 

কভ ব্যয় গয়গছ। ৭০০ ফগ থ রভটায যোপ্রদ কাজ  ৩০০ রভটায সেন রনভ থাণ ফাফদ মথাক্রগভ রডরর’য প্রােররত ব্যয় 

১৫.০০ রে টাকা  ১৩.৯০ রে টাকায রফযীগত মথাক্রগভ ১৩.৯০ রে টাকা  ১৩.৮৩ রে ব্যয় গয়গছ। দুটি গঙ্গয 

জন্য ১.১০ রে টাকা  .০৭ রে টাকা কভ ব্যয় গয়গছ। ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক প্রকেটিয সভয়াদ দুআফায বৃরি কযা গর 

সকান কস্ট বাযযান ঘগটরন। 



 

৭.২। সতুয রিভ প্রাগন্ত ীরক ব্রাহ্মণঘাট এরাকায় এগপ্রাচ ড়গকয পূফ থ াগ রনরভ থত আউগেগনয ারন রনষ্কাগনয 

অউটগরটটি ভূরভ ভাররক কর্তথক ভাটি বযাট কগয ফন্ধ কগয সদয়া গয়গছ। সেগনয াগ ভাটি বযাগটয জায়গায় সদাকান 

ঘয রনভ থাণ কযা গয়গছ। জ-এয উরফবাগীয় প্রগকৌরীয গঙ্গ অরা কগয জানা মায় সম ড়গকয াগ অউটগরট 

রনভ থাণস্থর ব্যরক্ত ভাররকানধীন জরভগত য়ায় ংরিষ্ট ভাররক কর্তথক সখাগন ভাটি দ্বাযা বযাট কগয সপরা গয়গছ। 

সেগনয অউটগরট াধাযণতঃ এভন জায়গায় রনভ থান কযা য় মায গঙ্গ সকান জরবাগগয ংগমাগ থাগক। তএফ 

এবাগফ ব্যরক্ত ভাররকানাধীন জরভগত অউটগরট রনভ থাণ কযা ভীচীন য়রন। এখাগন অউটগরট রনভ থাণ কযা গর 

ংরিষ্ট ভূরভ ভাররক তায প্রগয়াজগন ভাটি বযাগটয ভােগভ তা ফন্ধ কগয রদগত াগয-এ রফলয়টি ড়গকয এরাআনগভন্ট 

রনধ থাযণকাগর রফগফচনায় সদয়া প্রগয়াজন রছর। সেগনয ারন রনষ্কান ব্যাত যাখায স্বাগথ থ ড়ক  জনথ রধদপ্তয 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ।  

৭.৩। সতুয াআররংসয়য জন্য ীরক নদীগত ঠিকাদায কর্তথক কাগঠয গুরড়  ফাররয ব্যাগ দ্বাযা  রনরভ থত একটি coffer 

ডোভ রনভ থাণ  কযা য়। রকন্তু ডোভটি াাড়ী ঢগর সবগ মায় রফধায় ঠিকাদায কর্তথক তা পুনযায় রনভ থাণ কযা য়। 

ডোভটি সবগ মায়ায় পূগফ থ ঠিকাদাগযয গঙ্গ ৮,৪৫,৭৪,৪৬১.৭৭ টাকায চুরক্ত ম্পারদত য়। রকন্তু ডোভটি পুনযায় 

রনভ থাণ কযগত য় রফধায় ঠিকাদাগযয রতরযক্ত ৫,৩৭,০৫৮.৮১ টাকা ব্যয় য়। এ রতরযক্ত ব্যয় প্রধান প্রগকৌরী, 

জ কর্তথক নুগভাদন কযা য় এফং ঠিকাদাযগক স নুাগয ব্যয় রযগাধ কযা য়। সতুয াআররংগয়য জন্য 

রনরভ থত coffer ডোভ রনভ থাণ ংক্রান্ত ত্রুটি রছর রকনা জানগত চাআগর উরফবাগীয় প্রগকৌরী জানান সম ঠিকাদায ফল থা 

সভৌসুগভয সম প্রতোরত ারনয প্রফা থাগক তা রফগফচনা কগয ডোভটি রনভ থাণ কগয। রকন্তু সম ভগয় সতুটি রনভ থাণাধীন 

রছর স ভগয় ফল থা সভৌসুগভ ীরক নদীগত াাড়ী ঢগরয ভােগভ ারনয প্রফা প্রতোরত ভাত্রায সফী য়ায় রনরভ থত 

coffer ডোভটি ারনয সরাগত সবগ মায়। মাআগাক প্রথগভ রনরভ থত coffer ডোভটি সকান কাযগণ সবগ মায় এফং 

রদ্বতীয়ফায এ ডোভ রনভ থাণ ফাফদ রতরযক্ত ৫,৩৭,০৫৮.৮১ টাকা রযগাগধয রফলয়টি খরতগয় সদখা প্রগয়াজন ফগর 

প্রতীয়ভান য়।   

৭.৪। নুগভারদত রডরর-সত বৃেগযাণ  সৌন্দম থফধ থগনয জন্য ১.০০ রে টাকায ংস্থান যাখা গর ফাস্তগফ প্রকে 

এরাকায় সকান বৃেগযাণ কযা য়রন। প্রকে এরাকাটি াাড়ী এরাকা রফধায় এখাগন ফল থা সভৌসুগভ াাড়ী ঢর এ এয 

পগর ভূরভ ধ্ব/ভাটি েগয়য ঘটনা ঘগট থাগক। এ রযসপ্ররেগত ড়ক ঢাগর রধক ংখ্যক বৃে সযাণ কযা গর 

ড়কভগক ভূরভ ধ্ব  ভাটি েগয়য ঝুঁরক সথগক প্রাকৃরতকবাগফ ীরভত অকাগয যো কযা ম্ভফ ফগর প্রতীয়ভান 

য়।  

৮। প্রকগেয প্রধান প্রধান প্যাগকগজয প্ররকউযগভগন্টয রচত্র রনম্নরূ: 

(রে টাকায়) 

ক্র নং /  

প্যাগকজ 

নম্বয 

প্ররকউযগভগন্টয ফণ থনা (রডরর/ফীড 

ডকুগভন্ট নুাগয ণ্য, কাজ/সফা 

সটন্ডায/ফীড/প্রস্তাফ ভল্য 

(রে টাকায়) 

সটন্ডায/ফীড প্রস্তাফ কাজ, সফা ম্পাদগনয 

তারযখ/ণ্য যফযাগয 

তারযখ 

ফ থগল 

ংগারধত 

রডরর 

নুাগয 

চুরক্ত ভল্য দযত্র 

অফাগনয 

তারযখ 

চুরক্ত 

স্বােয/এর

র সখারায 

তারযখ 

চুরক্ত 

সভাতাগফক 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। ২০১০-২০১১ থ থ ফছগয চট্টগ্রাভ ড়ক 

রফবাগাধীন চট্টগ্রাগভয যাঙ্গুরনয়া -

কারীরন্দযানী ড়গকয ১০ভ রক :রভ: এ 

ীরক নদীয উয ৩ স্পোন রফরষ্ট 

১১২.৬১ রভটায দীঘ থ যাজাযাট সতু 

রনভ থাণ কাজ। 

১০০০.০০ ১৪৯৯.০০ ১৭/১/২০১১ ৭/৭/২০১১ ২৮/১২/২০১২ ১০/১২/২০১৩ 

 

 

 



 

৮.১ নুগভারদত রডরর’য প্ররকউযগভন্ট রযকেনায় প্রকেটিয যোপ্রদ কাজ  বৃে সযাণ কর রনভ থাণ কাগজয একটি 

ভাত্র প্যাগকজ যগয়গছ। এ প্যাগকগজয চুরক্ত নুগভাদনকাযী কর্তথে গে ংরিষ্ট রফবাগ/ভন্ত্রণারয়। প্যাসকজটিয জন্য 

উন্ুক্ত দযত্র িরতয অতায় গত ১৭ জানুয়ারয ২০১১ তারযগখ “দদরনক ংফাদ”, “রনউজ টুগড”  “দদরনক পূফ থগকাণ” 

রত্রকায় দযত্র অফান কযা য়। ২ ভা ৬রদন য ২২ ভাচ থ  ২০১১ তারযগখ দযত্র সখারা য় এফং ১৯ এরপ্রর ২০১১ 

তারযগখ দযত্র ভল্যায়গনয ফ থগল তারযখ রছর। ৭ জুরাআ ২০১১ তারযগখ রতরযক্ত প্রধান প্রগকৌরী, জ, চট্টগ্রাভ 

সজান কর্তথক চুরক্ত নুগভাদন কযা য় এফং একআ তারযগখ ঠিকাদাগযয গঙ্গ চুরক্ত ম্পাদন কযা য়।  

৮.২ রডরর নুাগয চুরক্ত নুগভাদনকাযী কর্তথে গে ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ। রকন্তু সদখা মায় রতরযক্ত 

প্রধান প্রগকৌরী, জ, চট্টগ্রাভ সজান চুরক্ত নুগভাদন কগযগছন। পগর এ সেগত্র রডরর’য ব্যতেয় ঘটাগনা গয়গছ এফং 

রফলয়টি অরথ থক শৃঙ্খরায রযন্থী। 

৮.৩  এছাড়া সতুয রয়ায রনভ থাগণয জন্য ীরক নদীগত ঠিকাদায কর্তথক াআররংগয়য জন্য কাগঠয গুরড়  ফাররয ব্যাগ দ্বাযা 

সম coffer ডোভ রনভ থাণ কযা য় তা াাড়ী ঢগর সবগ মায় রফধায় ঠিকাদায কর্তথক ডোভটি পুনযায় রনভ থাণ কযা য়। 

ডোভটি সবগ মায়ায পূগফ থ ঠিকাদাগযয গঙ্গ ৮,৪৫,৭৪,৪৬১.৭৭ টাকায চুরক্ত ম্পারদত য়। ডোভটি পুনযায় কযগত য় 

রফধায় ঠিকাদাগযয রতরযক্ত ৫,৩৭,০৫৮.৮১ টাকা ব্ময় য়। এ রতরযক্ত ব্যগয়য সবরযগয়ন প্রধান প্রগকৌরী, জ 

কর্তথক নুগভাদন কযা য় এফং স নুাগয ঠিকাদাযগক ব্যয় রযগাধ কযা য়। 

 

৯। ফছয ভবভিক ভডভভ রক্ষযভাো, এভডভ ও অযএভডভ ফযাে, ফভৄভক্ত ও ব্যয় (ভভঅয এয ভবভিলত): 

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়) 

থ য ফছয ভডভভ নুমায়ী রক্ষযভাো ংলাভধত এভডভ ফযাে ফভৄক্ত  ব্যয় 

২০১০-২০১১ - - - - 

২০১১-২০১২ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ 

২০১৩-২০১৪ ২১৭.০০ ২১৭.০০ ২১৭.০০ ২১৭.০০ 

ফ থগভাট: ৮৯২.০০ ৮৯২.০০ ৮৯২.০০ ৮৯২.০০ 

সূত্র: ড়ক  জনথ রধদপ্তয কর্তথক সপ্ররযত ১৫ সপব্রুয়ারয ২০১৫ তারযগখয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্ররতগফদন। 

 

৯.১। উগযয ছক সথগক সদখা মায় সম , অগরাচে প্রকেটি জুরাআ ২০১০ াগর শুরু গর ২০১০-১১ থ থ ফছগয প্রকেটিয নুকূগর সকান 

ফযাে প্রদান কযা য়রন। এরডরগত এরূ ফযাে না কযায কাযগণ প্রকগেয ফাস্তফায়ন প্রাথরভকবাগফ রফররম্বত গয়গছ এফং স 

কাযগণ সভয়াদ বৃরি কযগত গয়গছ ফগর উরফবাগীয় প্রগকৌরী ফরত কগযন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

১০। প্রকে ংরিষ্ট কগয়কটি রস্থয রচত্র রনগম্ন প্রদান কযা গরা: 

 

 

 

রচত্র ১: ীরক নদীয উয রনরভ থত যাজাযাট সতু।  রচত্র ২: রনরভ থত যাজাযাট সতুয এগপ্রাচ সযাড। 

 

 

 

 

 

রচত্র ৩: প্রকে এরাকায় রনরভ থত আউগেন।  রচত্র ৪: রনরভ থত আউগেগনয ারন রনষ্কাগনয অউটগরট ভাটি 

বযাগটয ভােগভ ফন্ধ কগয সদয়া গয়গছ। 

 

১১।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযন: 

ভযকভল্পত জযন 

রনযফরেন্ন মানফান চরাচগরয রগেে কারীরন্দযানী ড়গকয 

১০ভ রক:রভ:-এ ীরক নদীয উয ৩ স্পোন রফরষ্ট ১১২.৬১ 

রভ: দীঘ থ যাজাযাট সতু রনভ থাণ; 

কারীরন্দযানী ড়গকয ১০ভ রক :রভ:-এ ীরক নদীয উয ৩ স্পোন 

রফরষ্ট ১১২.৬১ রভ: দীঘ থ যাজাযাট সতু রনভ থাণ কযা গয়গছ। 

 

রযফন ভয়  ব্যয় হ্রাকযণ; এফং 

 

সতুটি রনভ থাগণয পগর প্রকে এরাকায় ড়ক সনটয়াকথ স্থারত 

গয়গছ। এ সনটয়াকথ স্থারত য়ায কাযগণ স্বাবারফকবাগফ উক্ত 

এরাকায জনগগাষ্ঠী য অাতদৃরষ্টগত রযফন ভয়  ব্যয় 

উগল্লখগমাগ্য বাগফ হ্রা সগয়গছ। 

ব্যফা-ফারণজে ত্বযারম্বতকযগণয রগেে প্রকে এরাকায 

রযফন সনটয়াকথ উন্নয়ন। 

 

প্রকে এরাকায রযফন সনটয়াকথ উন্নয়গনয পগর আগতাভগে 

ব্যফা-ফারণজে ত্বযারিত  প্রায ঘটগত শুরু কগযগছ ভগভ থ 

ফারেকবাগফ প্রতীয়ভান গয়গছ। 

 



 

১২।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণ: প্রগমাজে নয়। 

১৩।    ভস্যা:  

১৩.১ অলরাচয প্রলকল্পয জন্য ছকান পূণ যকারীন প্রকল্প ভযচারক ভছর না। ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয ভতভযক্ত প্রধান 

প্রলকৌরী ম যালয়য ৯ জন কভ যকতযা খন্ডকারীন দাভয়ে ারন কলযন; 

১৩.২ জুরাআ ২০১০ ছথলক প্রকলল্পয ফাস্তফায়নকার শুরু লরও প্রকলল্পয নুকূলর ২০১০-১১ থ য ফছলয অযএভডভভ-ছত ছকান 

ফযাে প্রদান কযা য়ভন। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফরভম্বত লয়লছ এফং ভনধ যাভযত ভলয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা মায়ভন; 

১৩.৩ নুলভাভদত ভডভভ’য প্রভকঈযলভন্ট ভযকল্পনায় প্রকলল্পয ১টি ভাে দযে প্যালকলজয ঈলেখ যলয়লছ। এ প্যালকলজয 

চুভক্ত নুলভাদনকাযী কর্তযক্ষ লচ্ছ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। ছ নুালয প্যালকজটিয দযে ংক্রান্ত 

চুভক্তয ভফললয় ঈক্ত ভফবালগয নুলভাদন গ্রণ কযায ংস্থান ভছর। ভকন্তু ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ড়ক ভযফন ও 

ভাড়ক ভফবালগয নুলভাদন গ্রণ  না কলয ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ওজ, চট্টগ্রাভ ছজান-এয ভনকট ছথলক 

নুলভাদন গ্রণ কলযলছ। এ ছক্ষলে ভডভভ’য ব্যতযয় ঘটালনা লয়লছ এফং ভফলয়টি অভথ যক শিরায ভযন্থী; 

১৩.৪ ীরক নদীগত অগরাচে প্রকগেয অতায় যাজাযাট সতুয রয়ায রনভ থাণকাগর সম coffer ডোভটি প্রথগভ রনভ থাণ কযা 

য় তা ারনয সরাগত সবগ মায় এফং রদ্বতীয়ফায তা রনভ থাণ ফাফদ ঠিকাদাযগক রতরযক্ত ৫,৩৭.০৫৮.৮১ টাকা রযগাধ 

কযা য়: 

 ১৩.৫ প্রকল্প এরাকায ফস্থান াাড়ী এরাকায ভলে ভফধায় এখালন ফল যা ছভৌসুলভ প্রায়আ ভূভভ ধ্ব/ভাটি ক্ষলয়য ভত প্রাকৃভতক 

ভফম যলয়য ঘটনা ঘলট থালক। ছ ছক্ষলে ড়ক ঢালর ভধক ালয বৃক্ষ ছযাণ কযা লর ীভভত অকালয লরও এরূ 

প্রাকৃভতক দুলম যাগ প্রভতত কযা ম্ভফ ফলর প্রতীয়ভান য়। ভকন্তু ভডভভ-ছত ংস্থান থাকা লত্ত্বও প্রকল্প এরাকায় ছকান 

বৃক্ষ ছযাণ কযা য়ভন; এফং 

১৩.৬ সতুয রিভ প্রাগন্ত ীরক ব্রাক্ষ্মণঘাট এরাকায় এগপ্রাচ ড়গকয পূফ থ াগ রনরভ থত আউ সেগনয ারন রনষ্কাগনয 

অউটগরটটি ংরিষ্ট ভূরভ ভাররক কর্তথক ভাটি বযাট কগয ফন্ধ কগয সদয়া গয়গছ। পগর সেগনয ারন রনষ্কান ব্যফস্থা 

ব্যাত গয়গছ। 

 

১৪। ভতাভত: 

১৪.১ প্রভতটি প্রকলল্পয ভফযীলত পূণ যকারীন প্রকল্প ভযচারক ভনলয়াগ কযলত লফ এফং ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী কযা 

ভযায কযা ছমলত ালয। ছছাট ছছাট প্রকলল্পয ছক্ষলে ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরীয ভযফলতয তত্ত্বাফধায়ক 

প্রলকৌরী/ভনফ যাী প্রলকৌরী দভম যাদায কভ যকতযালক প্রকল্প ভযচারক ভালফ ভনলয়াগ প্রদান কযা ছমলত ালয; 

১৪.২ নুলভাভদত ভডভভ’য প্রভকঈযলভন্ট ভযকল্পনায ব্যতযয় ঘটিলয় দযে প্যালকলজয ভফললয় ভযফন ও ভাড়ক 

ভফবালগয নুলভাদন গ্রণ না কলয ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী, ওজ, চট্টগ্রাভ ছজান কর্তযক নুলভাদন প্রদান ম্পলকয 

ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ খভতলয় ছদখলফ এফং প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলফ; 

১৪.৩ প্রকল্প  এরাকায় ভফলল কলয ড়ক ঢালর ভধক ংখ্যক বৃক্ষ ছযালণয ভফলয়টি ভফলফচনায় ছনয়া ছমলত ালয; 

১৪.৪ ভনভভ যত যাজাযাট ছতুয ভিভ প্রালন্ত এলপ্রাচ ড়লকয পূফ য ালয আঈ ছেলনয ছম অঈটলরটটি ভাটি বযালটয কাযলণ 

ফন্ধ লয় ছগলছ, তা চালু যাখায ভফললয় ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয যফতী প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলফ;  

১৪.৫ ীরক নদীগত অগরাচে প্রকগেয অতায় যাজাযাট সতুয রয়ায রনভ থাণকাগর সম coffer ডোভটি প্রথগভ রনভ থাণ কযা 

য় তা রক কাযগণ সবগ মায় এফং রদ্বতীয়ফায তা রনভ থাণ ফাফদ ঠিকাদাযগক রতরযক্ত ৫,৩৭.০৫৮.৮১ টাকা রযগাধ 

রফলগয় ড়ক  রযফন  ভাড়ক রফবাগ খরতগয় সদখগফ এফং স নুাগয ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; 

১৪.৬ নুগেদ ১৪.১-১৪.৫- এয অগরাগক গৃীত কাম থাফরী অআএভআ রফবাগগক ১ (এক) ভাগয ভগে ফরত কযগত গফ। 



 

“ফগুড়া-ারযয়াকারন্দ ড়ক উন্নয়ন” 

ভাপ্ত ভল্যায়ন প্ররতগফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 
 

১।   প্রকলল্পয নাভ : ফগুড়া-ারযয়াকারন্দ ড়ক উন্নয়ন 

২।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

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

৪।   প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৭৬৪.৭০ 

(-) 

৩১৮৮.৫৩ ২৭৮৪.৫৭ 

(-) 

০১-০৭-২০০৩ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০০৬ 

০১-০৭-২০০৩ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৪ 

০১-০৭-২০০৩ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৪ 

- ২৬৬.০০% 

 

৫।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অওতায় ছকান স্থানীয় ও বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্থান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) : 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

A)  Revenue:        

EIA/IEA L.S 4.00 L.S 3.58 L.S 

B)  Capital      

Tree Plantation  KM 0.00    

Land Acquisition  Hector  305.25 12.21 130.20 2.8898 

C)  Works      

Widening of Road Embankment by 

Earth work   

lac Cum. 145.36 1.56 132.25 1.4415 

 Flexible Pavement (in/c. Surfacing 

work) 

K.M 1105.73 21.753 1105.57 21.346 

P.C Girder Bridge (01 Nos.) Meter 0.00 0.00 - - 

w) R.C.C. Bridge (3 Nos.) Meter 1270.24 166.82 1071.21 166.82 



 

x) R.C.C. Box Culvert  2 Nos. M  60.00 12.00 60.00 12.00 

Sign-Signal, Km. Post.  K.M 22.00 K.M 22.00 K.M 

Palisiding work  Meter 275.95 1500.00 260.76 1417.00 

Total =  3188.53  2784.57  

 

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্র নং প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লেয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Md. Mojibur Rahman - োঁ ২০-০৫-২০০২ সথগক ০২-০৪-২০০৬ 

2.   Md. Abdullahel Kafi - োঁ ০৯-০৪-২০০৬ সথগক ২০-০৯-২০০৭ 

3.   Md. Aftab Uddin - োঁ ২০-০৯-২০০৭ সথগক ৩০-১২-২০০৭ 

4.  Kazi Golam Mostofa  - োঁ ৩০-১২-২০০৭ সথগক ১৩-০৭-২০০৮ 

5.  Md. Wazed Ali - োঁ ১৪-০৭-২০০৮ সথগক ২০-০৭-২০০৮ 

6.   Md. Shahab Uddin - োঁ ২০-০৭-২০০৮ সথগক ২৯-১০-২০০৮ 

7.   Md. Khurshid Alzm - োঁ ৩০-১০-২০০৮ সথগক ০৭-১২-২০০৮ 

8.  Mr. Tarun Tapon Dewan - োঁ ০৭-১২-২০০৮ সথসক ০৫-০১-২০০৯ 

9.  SK. Md. Abu Monsur Rahman - োঁ ০৫-০১-২০০৯ সথগক ২০-০৫-২০০৯ 

10.  Md. Khurshid Alam - োঁ ২০-০৫-২০০৯ সথগক ১১-০৬-২০০৯ 

11.   Kazi Golam Mostofa - োঁ ১১-০৬-২০০৯ সথগক ০৭-০৭-২০০৯ 

12.  Md. Ruhul Alam - োঁ ০৭-০৭-২০০৯ সথগক ২৭-০৭-২০০৯ 

13.  Md. Idrish Miah - োঁ ২৭-০৭-২০০৯ সথগক ১৮-০২-২০১০ 

14.  Md. Abdul Gaffer  - োঁ ১৮-০২-২০১০ সথগক ০৯-০৩-২০১০ 

15.  Md. Altaf Hossain - োঁ ০৯-০৩-২০১০ সথগক ২৬-০৭-২০১০ 

16.  Md. Mofijul Islam, A.C.E - োঁ ০৫-০৮-২০১০ সথগক  ২৩-০৮-২০১১ 

17.  M. Md. Sharif-ul-Islam, A.C.E - োঁ ২৩-০৮-২০১১ সথগক ০৪-০৬-২০১২ 

18.  Md. Habibul Haque, A.C.E - োঁ ০৪-০৬-২০১২ সথগক ০৮-০৮-২০১২ 

19.  Kazi Mohammad Ali, A.C.E - োঁ ০৮-০৮-২০১২ সথগক ০৫-০৩-২০১৩ 

20.  Md. Arifur Rahman, A.C.E - োঁ ০৫-০৩-২০১৩ সথগক ০৯-০৭-২০১৪ 

  

 ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ২০ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ে ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয 

ছভয়াদ ১ ফছলযযও কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয ছক্ষলে ৩ ফছয ছভয়ালদ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন কযা লরও প্রকলল্পয 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ১১ ফছয। থ যাৎ ব্যয় বৃভি না ছলরও ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ২৬৬%। পলর মথাভলয় 

প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরীয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথবালফ 

ভভনটভযং ও সুাযভবন কযলত ালযন না ভফধায় এভনটি লয়লছ। 

 



 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা য়ভন। 

৮.২ ণ্য, কাম য ও ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রে টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) 

৯।  ংলাভধত ভডভভ ফযাে ও গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাে ও রক্ষযভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাো % 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৪-০৫ ১০০.০০ ১০০.০০ - ১০০% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ - ১০০% 

২০০৫-০৬ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ১০০% ৩০০.০০ ১৬১.২৬ ১৬১.২৬ - ৫৩.৭৫% 

২০০৬-০৭ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ১০০% ৩০০.০০ ২৫০.৭৫ ২৫০.৭৫ - ৮৩.৫৮% 

২০০৭-০৮ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ১০০% ৩০০.০০ ২৩৭.২৯ ২৩৭.২৯ - ৭৯.১০% 

২০০৮-০৯ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ - ১০০% ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ - ১০০% 

২০০৯-১০ ৫২৫.০০ ৫২৫.০০ - ১০০% ৫২৫.০০ ৪৯৫.২৭ ৪৯৫.২৭ - ৯৪.৩৩% 

২০১০-১১ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ - ১০০% ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ - ১০০% 

২০১১-১২ ১৫০.০০ ১৫০.০০ - ১০০% ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ - ১০০% 

২০১২-১৩ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ১০০% ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ১০০% 

২০১৩-১৪ ১৯০.০০ ১৯০.০০ - ১০০% ১৯০.০০ ১৯০.০০ ১৯০.০০ - ১০০% 

সভাট = ৩০৬৫.০০ ৩০৬৫.০০ - - ৩০৬৫.০০ ২৭৮৪.৫৭ ২৭৮৪.৫৭ - - 

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ ও  ঈলেশ্য:  ফগুড়া-াভযয়াকাভি ড়কটি ফগুড়া ছজরায ালথ াভযয়াকাভি ঈলজরা ও নদী ফিযলক 

ংযুক্ত কলযলছ। ড়কটি গাফতরী ঈলজরা দযলকও ংযুক্ত কলযলছ। াভযয়াকাভি নদী ফিয ভদলয় মভৄনা নদীয য 

প্রান্ত ছথলক জাভারপুয ছজরায জনাধাযণ ায এফং কৃভলণ্য ঈক্ত ড়ক লথ ভযফন কলয থালক। ভর প্রকল্পটি গত 

০৭.০৭.২০০৪ তাভযলখ ৩৭৬৪.৭০ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জুরাআ, ২০০৩ ছথলক জুন, ২০০৬ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয 

রলক্ষয একলনক কর্তযক নুলভাভদত য়। প্রকল্পটি জুন, ২০০৬ এ ভাভপ্তয জন্য ভনধ যাভযত থাকলরও ভয়ভত ভূভভ ভধগ্রণ 

না ওয়া, াভযয়াকাভি ঘালট ভয়ভত ছপযী না াওয়া এফং ছতুয ভডজাআন ভফরলম্ব াওয়ায় ফাঙ্গারী নদীয ঈয ছতু 

ভনভ যাণ কাজ অযম্ভ কযা ম্ভফ য়ভন। যভদলক ওজ এয ভভডঈর দয বৃভি াওয়ায় প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন কাজ ভফভিত 

য়। গত ১৫.০৮.২০০৭ তাভযলখ ভযকল্পনা কভভলন নুভিত ছাঁটাআ-ফাছাআ কভভটিয বায সুাভয নুমায়ী তৎকারীন 

ছমাগালমাগ ভন্ত্রণারয় কর্তযক গঠিত কভভটি প্রকল্পটি লযজভভলন ভযদ যন কলয ংলাভধত ভডভভ দাভখলরয সুাভয 

কযলর ছমাগালমাগ ভন্ত্রণারয় ২৮৬১.৩৫ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় প্রকল্পটিয ংলাভধত ভডভভ ভযকল্পনা কভভলন 

দাভখর কলয। ংলাভধত ভডভভ াওয়ায য গত ২৭.০৩.২০০৮ তাভযলখ প্রকল্পটিয ঈয ভআভ বা নুভিত য়। 

প্রকলল্পয ব্যয় ভনভদ যষ্ট কযলত না াযায় ঈক্ত বায় প্রকল্পটি নুলভাদলনয জন্য সুাভয কযা য়ভন। ভআভ বায ভিান্ত 

ভলত ভন্ত্রণারয় কর্তযক গঠিত কভভটি প্রকল্প এরাকা পুনযায় ভযদ যন পূফ যক একটি প্রভতলফদন দাভখর কলয। ঈক্ত কভভটি 



 

কর্তযক দাভখরকৃত প্রভতলফদলনয সুাভযলয অলরালক ২০০৮-এয ভভডঈর দয নুমায়ী ৩১৮৮.৫৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত 

ব্যলয় প্রকল্পটিয ১ভ ংলাধন নুলভাদন কযা য়।  

ঈলেশ্য: প্রকলল্পয ভর ঈলেশ্য লরা ২১.৭৫৩ ভকঃভভঃ ড়ক, ৩টি অযভভ গাড যায েীজ এফং ২টি কারবাট য ছভাট 

২২.৫০ ভকলরাভভটায দীঘ য ফগুড়া-াভযয়াকাভি ড়ক ঈন্নয়ন কলয ছদলয ন্যান্য ংলয ালথ ভনযাদ ড়ক ছমাগালমাগ 

স্থান এফং প্রকল্প এরাকায় অথ য-াভাভজক ফস্থায ঈন্নয়ন।  

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধনঃ ভর প্রকল্পটি ০৭/০৭/২০০৪ তাভযলখ ছভাট ৩৭৬৪.৭০ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জুরাআ, 

২০০৩ লত জুন, ২০০৬ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয রলক্ষয একলনক কর্তযক নুলভাভদত য়। প্রকল্পটি জুন, ২০০৬-এ ভাভপ্তয 

জন্য ভনধ যাভযত থাকলরও ভয়ভত ভূভভ ভধগ্রণ না ওয়া, াভযয়াকাভি ঘালট ভয়ভত ছপযী না াওয়া এফং ছতুয 

ভডজাআন ভফরলম্ব াওয়ায় ফাঙ্গারী নদীয ঈয ছতু ভনভ যাণ কাজ অযম্ভ কযলত ভফরম্ব, ন্যভদলক ওজ এয ভভডঈর দয 

বৃভি াওয়ায় প্রকল্পটি ংলাধলনয প্রলয়াজনীয়তা ছদখা ছদয়। এ ছপ্রভক্ষলত প্রকল্পটিয ১ভ ংলাভধত প্রস্তাফ ভাননীয় 

ভযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক ১৫/০৬/২০০৯ তাভযলখ নুলভাভদত য়। ঈক্ত ংলাধন ছভাতালফক প্রকল্পটিয প্রাক্কভরত ব্যয় ধযা 

য় ৩১৮৮.৫৩ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ, ২০০৩ লত জুন, ২০১০ ম যন্ত। যফতীলত ভনধ যাভযত ছভয়ালদ 

প্রকল্পটি ম্পন্ন না ওয়ায় মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন ছভয়াদ জুন, ২০১৪ ম যন্ত বৃভি 

কযা য়।  

১১.৩ াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২৭৮৪.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় ৩১৮৮.৫৩ রক্ষ টাকায ৮৭.৩০%। ঈক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয ১০০% 

ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলচ্ছদ-৬)।  

১১.৪ দযত্র ংক্রান্ত তথ্য: প্রকগেয দযত্র ংক্রান্ত তথ্য সপ্ররযত ররঅগয ন্তথভুক্ত কযা য়রন। তগফ রযদ থনকাগর দযত্র 

ংক্রান্ত তথ্য অআএভআরডগক যফযা কযা গয়গছ। অগরাচে প্রকগে ৩টি প্যাগকগজয অতায় দযত্র অফানপূফ থক 

ঠিকাদায রনগয়াগ কযা য়। দযত্র ংক্রান্ত তথ্য রনম্নরু:   

ক্র নং প্যাগকজ/কাসজয নাভ -প্রােররত ব্যয় 

-কাম থাগদকৃত 

ভল্য 

-কাম থাগদ প্রদাগনয 

তারযখ 

-কাজ শুরুয তারযখ 

-কাজ ভারপ্তয তারযখ  

ঠিকাদায প্ররতষ্ঠাগনয 

নাভ  ঠিকানা 

  গ্রগরত  

প্যাগকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

Earthwork on road Embankment 

(0.60 Lac cum), construction of 

Flexible Pavement (8.42Km) 

-৫৭৪.২৫ 

-৫৯৪.৫০ 

 

 

০১-০১-২০০৯ 

০১-০১-২০১০ 

 

এোটগকা 

আন্টাযন্যানার ারিয 

টায়ায (৪থ থ তরা), 

৩/৪ এ পুযানা ল্টন,  

ঢাকা।  

ফাস্তফ: ১০০% 

অরথ থক: 

৫৯৪.৫০ রে 

টাকা (১০০%) 

প্যাগকজ নং-২ 

১ Construction of RCC Bridge  -১১১৪.২৪ 

-১১৯৫.২৩ 

 

০১-০১-২০০৯ 

০১-০১-২০১০ 

এভ.এভ. (ফাী)-

এভ.রফ.সজরব ভৄন্নুজান 

ভাগকথট, টিনরট্ট, ফগুড়া 

ফাস্তফ: ১০০% 

অরথ থক: -

১১৯৫.২৩ 

রে টাকা 

(১০০%) 

প্যাগকজ নং-৩ 

১ Earthwork on road embankment 

(0.52 lac cum) Construction  of 

Flexible pavement (2.333 km), 

Construction of Culvert (12.00 

m) Protective work & River 

Training (1500.00m) Sign, 

Signal, Km Post, etc.   

-৬১৫.৫৭ 

-৬৬৫.৩১ 

০১-০৯-২০০৯ 

০১-০১-২০১০ 

 

প্যারযা সেড রগস্টভ 

ররঃ ারিয টায়ায 

(৪থ থ তরা)৩/৪ এ 

পুযাগনা ল্টন, ঢাকা 

ফাস্তফ: ১০০% 

অরথ থক: 

৬৬৫.৩১ রে 

টাকা (১০০%) 



 

১২। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ০২/১১/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ফগুড়া 

ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী ঈভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ  

১২.১ ভূরভ রধগ্রণ: নুগভারদত ংগারধত রডরর নুমায়ী ২১.৭৫ রক:রভ: দীঘ থ ফগুড়া-ারযয়াকারন্দ ড়ক রফদ্যভান ৭.৫৫ 

রভটায সক্রষ্ট প্রস্থতা গত উবয় াগ ১.৭৩ রভটায ফরধ থত কগয ১১.০০ রভটায প্রস্থতায় উন্নীতকযগণয রগেে ১২.২১ 

সটয ভূরভ রধগ্রণ ফাফদ ৩০৫.২৫ রে টাকায ংস্থান রছর। তগফ ভূরভ রধগ্রগণ জটিরতায সৃরষ্ট য়ায় মথামথ 

কর্তথগেয নুগভাদনক্রগভ একান্ত প্রগয়াজনীয় ২.৮৮৯৮ সটয ভূরভ রধগ্রণপূফ থক ১৩০.২০ রে টাকা ব্যয় কযা য়। 

উক্ত ভূরভ রধগ্রণ দ্বাযা ড়ক ফাঁগধয সক্রষ্ট প্রস্থতা ৮.৫০ রভটাগয উন্নীতকযণ কযা য়।     

১২.২ ড়ক ফাঁধ রনভ থাণ: নুগভারদত ংগারধত রডরর নুমায়ী রফদ্যভান ড়গকয সক্রষ্ট প্রস্থতা ৭.৫৫ রভটায গত  ৮.৫০ 

রভটায প্রস্থতায় উন্নীতকযগণয রগেে ১.৫৬ রে ঘনরভটায ভাটিয কাজ ফাফদ ১৪৫.৩৬ রক্ষ টাকায ংস্থান ভছর। 

ছপ্রভযত ভভঅয নুমায়ী ১.৪৪১৪ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ ফাফদ ১৩২.২৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা লয়লছ জানা মায়। 

ভযদ যনকালর ফালেঁ ভাটিয কাজ তবাগ ম্পন্ন লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ড়ক ফাঁলধয কগয়কটি স্থালন ছযআন কাট, খাড়া 

ঢার ও ফাঁলধয ঢালরয কম্পযাকন মথামথ য়ভন ছদখা মায়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র ১  ২: ড়ক ফাঁগধ ভাটিয কাজ 

১২.৩ ছেভিফর ছবলভন্টঃ  নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২১.৭৫৩ ভকঃভভঃ ভফদ্যভান ছবলভলন্টয প্রস্থতা ৩.৬৬ 

ভভটায লত ঈবয় াল ০.৯০ ভভটায ফভধ যত কলয ৫.৫০ ভভটায প্রস্থতায় ঈন্নীতকযণ ও ঈক্ত ফভধ যতকযণ ং ম্পূণ য 

ছবলভন্ট (৫.৫০ ভভটায) ৪০.০০ ভভভরভভটায কাল যটিং ও ৭.০০ ভভভরভভটায ীরলকাট দ্বাযা ালপযভং এয ংস্থান ভছর। 

ভযদ যনকালর ফভণ যত কাজভ তবাগ ম্পন্ন লয়লছ ছদখা মায়। লযজভভন ভযদ যনকালর ছচআলনজ ভকঃভভঃ ৪+৬০০ 

ও ৬+২৫০ ছত ছবলভন্ট খ ুঁলড় Base Type-1 ও Surfacing (কাগ থটিং  ীরগকাট) এয thickness াওয়া ছগলছ 

মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ:, ৪৫ ভভ:ভভ: ও ১৫০ ভভ:ভভ:, ৪২ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য মথাক্রলভ ১৫০ ভভ:ভভ: ও ৪৭ ভভ:ভভ:)। 

ভযদ যনকালর Base Type-1-এ াথযঃফালুয নুাত াওয়া ছগলছ ৫০:৫০ (গ্রণলমাগ্য নুাত ৬৫:৩৫)। ছবলভলন্টয 

ছকাথাও টলার ছদখা মায়ভন। তলফ ভফভছন্নবালফ কলয়ক জায়গায় ছবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা ছদখা ছগলছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র ৩ : রনরভ থত সেরিফর সবগভন্ট রচত্র ৪ : রনরভ থত সেরিফর সবগভগন্টয সরয়ায যীো 

       



 

১২.৪  ব্রীজ  কারবাট থ: নুলভাভদত  ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ৩টি অযভভ গাড যায েীজ (১৬৬.৮২ ভভ:) ভনভ যাণ ফাফদ 

১২৭০.২৪ রক্ষ টাকা এফং ২টি ফি কারবাট য (১২.০০ ভভ:) ভনভ যাণ ফাফদ ৬০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান রছর। রযদ থনকাগর 

রফদ্যভান ড়ক ফাঁগধয ১৫, ১৬  ২০তভ রকগরারভটাগয  ৫-গাড থায রফরষ্ট মথাক্রগভ ৬২.৪১ রভটায (৩ স্পোন), ৭৩.৯১ 

রভটায (৩ স্পোন)  ৩০.৫০ রভটায (২ স্পোন) দীঘ থ  এফং ১০.২৫ রভটায প্রস্থ রফরষ্ট ৩টি অযরর গাড থায ব্রীজ রনভ থাণ 

কযা গয়গছ সদখা মায়।  এছাড়া রফদ্যভান ড়ক ফাঁগধয ৪থ থ  ৫ভ রকগরারভটাগয ৬ রভটায প্রস্থতায় দুআ সবগন্টয ২টি 

কারবাট থ (১২.০০ রভটায) রনভ থাণ কযা গয়গছ। ফ কটি কারবাগট থয রযভা ৬রভ:×১০.২৫ রভ:×৬ রভ:। প্রভতটি 

েীলজযলজয েযালনয ভালঝ স্টীলরয Expantion Joint ব্যফায কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর েীজগুলরা কাম যকয, চর 

এফং ঈলেখলমাগ্য ছকান ভডলপক্ট ছনআ ছদখা ছগলছ।  তলফ েীলজয ছযভরং, এফাটলভন্ট ও ক্র-গাড যালয ভকছু াভনকভ এফং 

এযালপ্রাচ ড়লক যোপ্রদ কাজ ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ ছদখা মায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-৫: ভনভভ যত অযভভ গাড যায েীজ ভচে-৬: ভনভভ যত দুআ ছবলন্টয কারবাট য 

 

১২.৫ যোপ্রদ কাজ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী নতুন ভনভভ যত ৩টি  েীজ এফং আলতাপূলফ য ভফদ্যভান ২টি েীজ 

ছভাট ৫টি েীলজয এলপ্রালচয ঈবয় া ও এফাটলভন্ট ংরগ্ন ংল  ১০০ ভভটায কলয ছভাট ১০০০ ভভটায এযালপ্রাচ ড়লক  

Block Pitching দ্বাযা যোপ্রদ কাগজয ংস্থান রছর। এছাড়া রফদ্যভান ড়ক ফাঁগধয রফরবন্ন স্থাগন  ৫০০ রভটায অযরর 

সেট প্যারাাআরডং এয ংস্থান রছর। ভযদ যনকালর ভডভভয ংস্থান নুমায়ী ১৫০ ভভ:ভভ: Sand Cushion এয ঈয 

ভজও-ছটিটাআর ও ৪০০ভভ:ভভ: ×৪০০রভ:রভ:×২০০ রভ:রভ: ভযভালয ভভ ব্লক দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ ছদখা 

মায়। তলফ কলয়কটি স্থালন এফাটগভন্ট ংরগ্ন ংগ রর িক ধ্বগ গগতথয সৃরষ্ট গত সদখা সগগছ। এছাড়া সকান সকান 

স্থাগন প্যারাাআরডং সগর গড়গছ।  

  

 

 

 

 

 

 

ভচে-৭ ও ৮:  ড়ক ফাঁলধ ভভ ব্লক ও প্যারাাআভড দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ  

 

 

 



 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর ঈলেশ্য লরা ২১.৭৫৩ ভকঃভভঃ ড়ক, ৩টি 

অযভভ গাড যায েীজ এফং ২টি কারবাট য ছভাট ২২.৫০ 

ভকলরাভভটায ফগুড়া-াভযয়াকাভি ড়ক ঈন্নয়ন কলয ছদলয 

ন্যান্য ংলয ালথ ভনযাদ ড়ক ছমাগালমাগ স্থান এফং 

প্রকল্প এরাকায় অথ য-াভাভজক ফস্থায ঈন্নয়ন।  

প্রকগেয অতায় ২১.৭৫৩ ভকঃভভঃ ড়ক, ৩টি অযভভ 

গাড যায েীজ এফং ২টি কারবাট য ছভাট ২২.৫০ ভকলরাভভটায 

ফগুড়া-াভযয়াকাভি ড়ক ঈন্নয়ন কযায় ভনযাদ ড়ক 

ছমাগালমাগ স্থাভত লয়লছ। পলর প্রকলল্পয ঈলেলশ্য ভজযত 

লয়লছ।  

 

১৪। ঈলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয ঈলেশ্য ভজযত লয়লছ।  

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন থ য ফযােও ভয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ন্য ছকান ভস্যা ছভাকালফরা কযলত 

য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত (ওলন রাআন)-

এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয ছকান Internal ও External Audit কযা 

য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

১৮।  ভতাভত/সুাভযঃ 

১৮.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ৮ ফছয (২৬৬%)। ভডভভ’য 

রক্ষযভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালেয স্বল্পতায কাযলণ এভনটি লয়লছ। এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক 

ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষয  এভডভলত প্রলয়াজনীয় 

থ য ফযালেয ভফলয়টি ভনভিত কযলফ (নু: ৪); 

১৮.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ২০ (ভফ) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত 

প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন ও ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত ওয়ায 

াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলেয ালথ ভফলফচনা কলয  বরফষ্যগত 

গৃীতব্য প্রকগে প্রকল্ ফাস্তফায়নকারীন ভগয়য জন্য একজন প্রকে রযচারক রনগয়াগগ  প্রলয়াজনীয় ঈলদ্যাগ গ্রণ 

কযলফ (নু:৭); 

১৮.৩ Base Type-1-এ াথয:ফালুয নুাত নুলভাভদত ছেভভপলকন নুমায়ী ভনভিত কযলত লফ। এছাড়া ছবলভলন্টয 

ছম কর স্থালন ভকনাযা ছবলঙ্গ ছগলছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত ছভযাভলতয ঈলদ্যাগ ভনলত লফ (নু: ১২.২);। 
১৮.৪ ছম কর ছতুয ছযভরং, এফাটলভন্ট ও ক্র-গাড যালয াভনকভ সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত ংস্কালযয ঈলদ্যাগ ভনলত 

লফ (নু: ১২.৩); 

১৮. ৫   ছম কর ব্রীগজয এফাটগভন্ট ংরগ্ন ংগ রর িক ধ্বগ গগতথয সৃরষ্ট গয়গছ তা  ভচভিতপূফ যক দ্রুত ংস্কালযয ঈলদ্যাগ 

ভনলত লফ (নু: ১২.৪); 

১৮.৬ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৭); এফং 

১৮.৭ নুলচ্ছদ ১৮.১ লত ১৮.৬ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ।  

     

  


