
১৩।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লরা- ববযফ-ছভভন্দপুয ড়কলক 

অিভরক ভাড়লক ঈন্নীতকযলণয ভােলভ ঈন্নত 

ছমাগালমাগ স্ান। 

ববযফ-ছভভন্দপুয ড়লকয ঈন্নয়ন কযা লয়লছ। নতুনবালফ 

ভনভভ যত ড়লকয ভােলভ গ্রাভািলরয ভলে ঈন্নত 

ছমাগালমাগ স্াভত লয়লছ। তলফ পুলযা ড়লকয প্রস্ একআ 

যকভ না য়ায় ড়কটিয অিভরক ভাড়লক 

ঈন্নীতকযলণয ঈলদ্দশ্য পুলযাপুভয ভজযত য়ভন।  
 

১৪। ঈলদ্দশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  প্রকলল্পয ভডভলত ংস্ান না থাকায় পুলযা ড়লকয প্রস্ একআ 

যকভবালফ ভনভ যাণ কযা মায়ভন।  

 

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্া ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

 

১৬। যাজস্ব খালত স্ানান্তযঃ প্রকলল্পয অতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক  জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(লন রাআন)-এ স্ানান্তয কযা লয়লছ।  

 

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

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

কযা প্রলয়াজন ভছর। 
 

১৮।  ম মমফক্ষণ:  

 

১৮.১ দডদদ’য ংস্থোন প্রভোতোমফক নতুন প্রবমভন্ট ৩.৭ দভটোয প্রমস্থ দনভ মোমণয ংস্থোন দছর, প্র প্রভোতোমফক নতুন ড়ক 

৩.৭ দভটোয প্রস্ত কময দনভ মোণ কযো মর ড়ক ভজবুভতকযলণয অতায় যাস্তা প্রস্তকযণ ন্তর্ভ যক্ত না থাকায় 

ছকাথা ছকাথা ড়লকয প্রস্ কভ যলয়লছ। পমর স্বোবোদফক মোন চরোচমর দফঘ্ন ঘটমছ;  

 

১৮.২ যোস্তোটিয অদধকোং স্থোমন যোস্তোয দুই োম ১ দভটোয প্রোল্ডোয প্রনই;  

 

১৮.৩ প্রকমল্পয ১.৭১৩ দকিঃদভিঃ নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোণ  দদ ব্লক দদময় যক্ষোপ্রদ কোজ কযোয পমর প্রভন্দীগঞ্জ গ্রোভফোী 

োমড়য ফন্যোয প্রমকো মত যক্ষো প্রময়মছ।  

 

১৮.৪  প্রভদন্দগমঞ্জয দনকট যোস্তোয ভোঝ োমন একটি দফদুযদতক খটি যময়মছ মো প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোরীন ভময় অোযণ কযো 

য়দন; খ ূঁটিটি স্থোনোন্তয কযো নো মর প্রম প্রকোন ভয় দুঘ মটনো ঘটোয আংকো যময়মছ।  

 

১৮.৫   োর/পুকুয ংরগ্ন ড়মকয প্রম কর স্থোমন প্যোরোোইদডং কোজ কযো ময়মছ তো অদ্যোফদধ অক্ষত যময়মছ; 

 

১৮.৬  দকছু স্থোমন দফমল কময ফোজোমযয ভমে যোস্তোয কোম মটিং উমঠ দগময়মছ এফং দকছু স্থোপ্রনয দকনোযো প্রবমে দগময়মছ। 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৭ : ফোজোমযয ভেকোয যোস্তো (আংদক) দচি-৮: ফোজোমযয ভেকোয যোস্তো  

 

১৮.৮  যোস্তোয প্রফ কময়কটি স্থোমন দকিঃদভিঃ প্রোষ্ট প্রদ ো মোয়দন।  

 
 

১৯।  ভতাভত/সুাভযঃ 

  

১৯.১ ড়ক ভজবুভতকযলণয অতায় যাস্তা প্রস্তকযণ ন্তর্ভ যক্ত না থাকায় ছকাথা ছকাথা ড়লকয প্রস্ কভ যলয়লছ। তোই 

একই ড়মকয কর স্থোমন প্রস্থ একই যকভ য়ো ফোঞ্চনীয়। বদফষ্যমত প্রকল্প গ্রমণয ভয় দফলয়টি গুরুমত্বয োমথ 

দফমফচনো কযমফ (নু:১২.১  ১৮.১); 

 

১৯.২  প্রভদন্দগমঞ্জয দনকট যোস্তোয ভোঝ োমন একটি দফদুযদতক খ ূঁটি যময়মছ মো জরুযী দবদেমত অোযমণয ব্যফস্থো গ্রণ কযমত 

মফ (অনু: ১২.৫  ১৮.৪); 

১৯.৩  ছবলভলন্টয ছম কর স্ালন ভকনাযা ছবলঙ্গ ছগলছ, কাল যটিং ঈলঠ ছগলছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত ছভযাভলতয ঈলযাগ ভনলত 

লফ (নু: ১২.১  ১৮.৭);  

১৯.৪  যোস্তোয প্রম কময়কটি স্থোমন দকিঃদভিঃ প্রোষ্ট প্রদ ো স্থোন কযো য়দন তো দচদিত কময দ্রুত স্থোন কযমত মফ         

           (নু: ১৮.৮;   

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

১৯.৬ নুলেদ ১৯.১ লত ১৯. ৫ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্া ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলত 

লফ। 

     

 

 

 



জঙ্গা-ভফপুয-যায়পুযা ড়ক ঈন্নয়ন ীল মক প্রকমল্পয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

(ভাপ্ত : জনু ২০১৫)

১। ঈলযাগী ভফবাগ/ভন্ত্রণারয় : ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ/ড়ক ভযফন  ছতু ভন্ত্রণারয়

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্া : ড়ক  জনথ ভধদপ্তয

৩। প্রকলল্পয ফস্ান : নযভংদী ছজরায যায়পুযা ঈলজরা

৪। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃ াঃ) প্রকৃত ব্যয়

(প্রঃ াঃ)

ভযকভল্পত ফাস্তফায়কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার

ভতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %)

ভতক্রান্ত ভয়

(ভর 

ফাস্তফায়নকালরয 

%)

ভর ফ যলল 

ংলাভধত

ভর ফ যলল ংলাভধত

১৯৬৮.৫৩ ১৩৫৩.৫৫ ১৩৫৩.৫৫ ০১ জুরাআ ২০১০

ছথলক

৩০ জুন ২০১২

০১ জুরাআ ২০১০

ছথলক

৩০ জুন ২০১৫

০১ জুরাআ ২০১০

ছথলক

৩০ জুন ২০১৫

- ২৫০%

 

৫।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অতায় ছকান স্ানীয়  বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্ান 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 

Stationary        

Publication & Tendering       

Laboratory Testing       

Widening of Road 

Embankment  

Lacm
3
 53.91 0.37 53.91 0.37 

Flexible Pavement         

a)  Widening of Pavement   KM 223.45 7.70 223.45 7.70 

b)  Surfacing (Carpeting &  KM 74.17 7.70 74.17 7.70 

c) Surfacing  (Carpeting & 

Seal Coat) for existing 

pavement  

KM 131.99 7.70 131.99 7.70 

Construction of PC Girder 

Bridge (2 No)  

M 806.52 72.88 806.52 72.88 

 Construction of RCC Box 

Culvert  (2 Nos)  

M 30.55 3.90 30.55 3.90 

Protective work  (to wall)   23.88 480.00 23.88 480.00 

Construction of Saucer Drain    9.08 660.00 9.08 660.00 

Physical Contingency       

Price Contingency       

Total=  1353.55  1353.55  
 
 



৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্রভভন 

নং

কভ যকতযায নাভ  দফী পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন

কতটি প্রকলল্পয দাভয়ত্ব 

ারন কলযন

ছভয়াদকার

১ জনাফ ছভাঃ াাবুভদ্দন খন্ডকারীন একক ০৯/০২/২০১০ ছথলক ০২/০২/২০১১

২। জনাফ ছভাঃ অফদুর কুদ্দু ’’ ঐ ০২/০২/২০১১ ছথলক ১০/০১/২০১২

৩। জনাফ ছভাঃ ভভপজুর আরাভ ’’ ঐ ১২/০১/২০১২ ছথলক ৩০/০১/২০১৩

৪। জনাফ ছভাঃ াভফবুর ক ’’ ঐ ২৬/০২/২০১৩ ছথলক ০৯/০৭/২০১৪

৫। জনাফ ছভাঃ অপতাফ ছালন খান ’’ ঐ ০৯/০৭/২০১৪ প্রকল্প ভাভপ্ত ম যন্ত

 
 

 ঈলযাক্ত ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, অলরাচে প্রকলল্প ছভাট ৫ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন 

কলযলছন। তাঁলদয গড় কাম যাকালরয ছভয়াদ ০ ১ ফছয। প্রকল্পটি ০২ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন 

কযা লর এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ০৫ ফছয। থ যাৎ প্রকল্পটিয ভর নুলভাভদত ছভয়ালদয তুরনায় 

ছভয়াদ বৃভি ছলয়লছ ০৩ ফছয (২৫০%)। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী লর একভদলক ছমভন মথামথবালফ 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন, ভভনটভযং  সুাযভবন য় না ছতভভন প্রকলল্পয গুণগত ভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। এয 

পলর জনগণ মথাভলয় প্রকল্প ফাস্তফায়লনয সুপর লত ফভিত য়। 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্ান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় 

কযা য়ভন। 

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

 

ক্রিঃ 

নং 

প্যোমকজ/কোমজয নোভ -প্রোক্কদরত ব্যয় 

-কোম মোমদকৃত 

মূল্য 

-দযি 

আফোমনয তোদয  

-কোম মোমদ 

প্রদোমনয তোদয   

-চুদক্ত অনুমোয়ী 

কোজ ভোদপ্তয 

তোদয   

-প্রকৃত ভোদপ্তয 

তোদয   

ঠিকোদোয 

প্রদতষ্ঠোমনয নোভ 

 ঠিকোনো 

অগ্রগদত 

প্যোমকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

২০১০-২০১১ অথ ম ফৎময 

জেোদফপুয-যোয়পুযো ড়মকয 

১ভ, ২য়, ৩য় দকিঃদভিঃ এ ড়ক 

প্রস্তকযণ  োমপমদং কোজ  

১৬৯.৬২ 

১৬৮.৭৩ 

-১৫-০৯-২০১০ 

-২০-০৩-২০১১ 

-১৯-০৫-২০১১ 

-১৮-০৫-২০১১ 

 

 

প্রভো ম 

ফোংরোমদ 

উন্নয়ন ংস্থো 

 

প্যোমকজ নং-২ 

 ২০১০-২০১১ অথ ম ফৎময 

জেোদফপুয-যোয়পুযো ড়মকয 

৪থ ম, ৫ভ, ৬ষ্ঠ দকিঃদভিঃ এ ড়ক 

প্রস্তকযণ  োমপমদং কোজ

১৬৯.৭৪ 

১৬৮.৭৭ 

-১৫-০৯-২০১০ 

-০৩-০৪-২০১১ 

-০২-০৬-২০১১ 

-২৮-০৫-২০১১ 

 

 

 

প্রভো ম এভ.এ 

কনষ্ট্রোকন  

১০০%



ক্রিঃ 

নং 

প্যোমকজ/কোমজয নোভ -প্রোক্কদরত ব্যয় 

-কোম মোমদকৃত 

মূল্য 

-দযি 

আফোমনয তোদয  

-কোম মোমদ 

প্রদোমনয তোদয   

-চুদক্ত অনুমোয়ী 

কোজ ভোদপ্তয 

তোদয   

-প্রকৃত ভোদপ্তয 

তোদয   

ঠিকোদোয 

প্রদতষ্ঠোমনয নোভ 

 ঠিকোনো 

অগ্রগদত 

প্যোমকজ নং-৩ 

 ২০১০-২০১১ অথ ম ফৎময 

জেোদফপুয-যোয়পুযো ড়মকয 

৭ভ  ৮ভ (অ) দকিঃদভিঃ এ ড়ক 

প্রস্তকযণ  োমপমদং কোজ

১২০.৭৭ 

১২০.১৮ 

 

-১৫-০৯-২০১০ 

-১৫-০৩-২০১১ 

-১৪-০৫-২০১১ 

-১০-০৫-২০১১ 

 

প্রভো ম উদয় 

এন্টোযপ্রোইজ  

 

প্যোমকজ নং-৪ 

 ২০১৩-১৪ অথ ম ফৎময  ৮ভ (অ) 

দকিঃদভিঃ এ ড়ক প্রস্তকযণ  

োমপমদং কোজ

১৬.৬৫ 

১৬.৬০ 

 

-২৪-০৫-২০১০ 

-০৩-০৬-২০১৪ 

-২৩-০৬-২০১৪ 

-২০-০৬-২০১৪ 

 

প্রভো ম উদয় 

এন্টোযপ্রোইজ  

 

প্যোমকজ নং-৫ 

 ২০১০-২০১১ অথ ম ফৎময 

জেোদফপুয-যোয়পুযো ড়মকয 

১ভ (অং) দকিঃদভিঃ এ ৪৮.৭৮ 

দভটোয দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ 

কোজ  

৪২৫.৩২ 

৪৬৭.৩০ 

-১০-০২-২০১১ 

-২০-০৪-২০১১ 

-২৬-০৬-২০১৩ 

-২৫-০৫-২০১৩ 

 

প্রভো ম দরনো 

কভ মোদয়োর 

এন্টোয দরিঃ 

 

প্যোমকজ নং-৬ 

 ২০১০-২০১১ অথ ম ফৎময 

জেোদফপুয-যোয়পুযো ড়মকয 

৬ষ্ঠ (অং) দকিঃদভিঃ এ ২৪.৪০ 

দভটোয দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ 

কোজ  

২৭০.৭০ 

২৬৯.৫৫ 

-১৯-১২-২০১০ 

-১৪-০৬-২০১১ 

-০১-০১-২০১৩ 

-৩০-১২-২০১২ 

 

প্রভো ম প্রভোস্তপো 

এন্টোযপ্রোইজ  

 

প্যোমকজ নং-৭ 

 ২০১০-২০১১ অথ ম ফৎময 

জেোদফপুয-যোয়পুযো ড়মকয 

৭ভ (অং) দকিঃদভিঃ এ দব্রক 

প্রভনোযী প্রটো -য়োর এফং োয 

প্রেন দনভ মোণ কোজ  

৩৪.১৬ 

৩৪.০২ 

-১৫-০৫-২০১১ 

-১৪-০৬-২০১১ 

-১৪-০৭-২০১১ 

-৩০-০৬-২০১১ 

 

প্রভো ম উদয় 

এন্টোযপ্রোইজ  

 

প্যোমকজ নং-৮ 

 ২০১২-২০১৩ অথ ম ফৎময 

জেোদফপুয-যোয়পুযো ড়মকয 

১ভ (অ), ২য় (অ)  ৩য় (অ) 

দকিঃদভিঃ এ দব্রক প্রভনোযী প্রটো -

য়োর এফং োয প্রেন দনভ মোণ 

কোজ  

 

 

 

৪৩.৬৬ 

৪৩.৩৩ 

-১৭-০৫-২০১২ 

-১৪-০২-২০১৩ 

-৩১-০৩-২০১৩ 

-৩০-০৩-২০১৩ 

 

প্রভো ম 

ফোংরোমদ 

উন্নয়ন ংস্থো  

 



ক্রিঃ 

নং 

প্যোমকজ/কোমজয নোভ -প্রোক্কদরত ব্যয় 

-কোম মোমদকৃত 

মূল্য 

-দযি 

আফোমনয তোদয  

-কোম মোমদ 

প্রদোমনয তোদয   

-চুদক্ত অনুমোয়ী 

কোজ ভোদপ্তয 

তোদয   

-প্রকৃত ভোদপ্তয 

তোদয   

ঠিকোদোয 

প্রদতষ্ঠোমনয নোভ 

 ঠিকোনো 

অগ্রগদত 

প্যোমকজ নং-৯ 

 ২০১১-২০১২ অথ ম ফৎময 

জেোদফপুয-যোয়পুযো ড়মকয 

১ভ (অং) দকিঃদভিঃ এ ডোইমবন 

ড়ক দনভ মোণ  

৪৪.৭৩ 

৪৪.৪৮ 

১৪-০৮-২০১২ 

১৫-০৯-২০১৩ 

৩০-০৯-২০১৩ 

৩০-০৯-২০১৩ 

প্রভো ম দরনো 

কভ মোদয়োর 

এন্টোয দরিঃ 

 

প্যোমকজ নং-১০ 

 ২০১৪-২০১৫ অথ ম ফৎময 

জেোদফপুয-যোয়পুযো ড়মকয 

১ভ এফং ৯ভ দকিঃদভিঃ এ ২টি 

আযদদ ফক্স কোরবোট ম দনভ মোণ  

২৪.১৬ 

৩৯.৬১ 

-০৫-০১-২০১৫ 

-২২-০৩-২০১৫ 

-২১-০৫-২০১৫ 

২০-০৫-২০১৫ 

প্রভো ম র্ভঞো 

কনষ্ট্রোকন  

 

 

৯।  ংলাভধত ভডভভ ফযাদ্দ  গ্রগভত (ভভঅয নুালয): 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ংলাভধত ফযাদ্দ  রক্ষেভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষেভাো 

% 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগভত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ৫০০.০০ ৫০০.০০ -  ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০   

২০১১-১২ ২০০.০০ ২০০.০০ -  ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০   

২০১২-১৩ ৫৭৫.০০ ৫৭৫.০০ -  ৫৭৫.০০ ৫৭৫.০০ ৫৭৫.০০   

২০১৩-১৪ ৩৫.০০ ৩৫.০০ -  ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০   

২০১৪-১৫ ৪৩.৫০ ৪৩.৫০ -  ৪৩.৫০ ৪৩.৫০ ৪৩.৫০   

প্রভোট= ১৩৫৩.৫০ ১৩৫৩.৫০ -  ১৩৫৩.৫০ ১৩৫৩.৫০ ১৩৫৩.৫০   

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

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ  ঈলদ্দশ্য:   

 টভূভভ: ‘‘জঙ্গা-ভফপুয-যায়পুযা ছজরা ড়কটিয ছভাট বদঘ যে ৯.২০ ভকঃভভঃ (ছজড-২০৪১) ড়কটি ঢাকা-ভলরট 

ভাড়লকয জঙ্গা ভফপুয নাভক স্ান ছথলক শুরু লয় যায়পুযা-নযভংদী-ভদনগঞ্জ অিভরক ভাড়লক ভভভরত 

লয়লছ। ফ যলল ২০০৮ ালর ড়কটিয ঈন্নয়ন কাজ কযা য়। ড়লকয ভফযভান প্রস্ততা ৩.৭ ভভটায। ড়কটিলত 

ভদন ভদন ট্রাভপক বভরঈভ বৃভি ালে ভফধায় ড়কটিয প্রস্ততা বৃভিকযলণয প্রলয়াজনীয়তা ছদখা ছদয়। এছাড়া 

ড়কটিলত ফভস্ত ছতু  কারবাট যভ লনক পুযাতন, জযাজীণ য  রু ভফধায় এ কর ছতু  কারবাট যভ ভর 

প্রকলল্পয অতায় প্রভতস্ালনয প্রস্তাফ কযা লয়লছ। ঈলেখ্য যায়পুযা-নযভংদী-ভদনগঞ্জ ড়লকয যায়পুযা-নযভংদী 



ংলয ঈন্নয়ন কাজ ভাপ্ত লর এ ড়লক ট্রাভপক বভরঈভ লনক গুণ বৃভি ালফ। ড়কটি প্রকল্প এরাকায অথ য-

াভাভজক ফস্ায ঈন্নয়লন ায়ক লফ। এ ছপ্রভক্ষলত ১৯.৬৯ ছকাটি টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জুরাআ ২০১০ ছথলক জুন 

২০১২ ম যন্ত ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য ভাননীয় ভযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক গত ০৫/০৭/২০১০ তাভযলখ প্রকল্পটি নুলভাভদত 

য়।

 ঈলদ্দশ্য: প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লে জঙ্গা-ভফপুয-যায়পুযা ড়ক ঈন্নয়লনয (৭.৭ ভকঃভভঃ) ভােলভ ঈন্নততয ড়ক 

ছমাগলমাগ স্ান কযা। 

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধনঃ 

           (রক্ষ টোকোয়) 

 

 প্রভয়োদকোর প্রোক্কদরত ব্যয় 

মূর জুরাআ, ২০১০ লত জুন, ২০১২ ১৯৬৮.৫৩ 

ব্যয় বৃদদ্ধ ব্যদতমযমক প্রভয়োদ বৃদদ্ধ  ১ভ ফোয  জুরাআ, ২০১০ লত জুন, ২০১৩  

ব্যয় বৃদদ্ধ ব্যদতমযমক প্রভয়োদ বৃদদ্ধ ২য় ফোয  জুরাআ, ২০১০ লত জুন, ২০১৪  

১ভ ংমোদধত অনুমভোদদত   জুরাআ, ২০১০ লত জুন, ২০১৫ ১৩৫৩.৫০ 

 
 
    

১১.৩ াভফ যক অভথ যক  ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ১৩৫ ৩.৫৫ 

রক্ষ টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় ১৩৫৩.৫৫ রক্ষ টাকায ১০০%। ভন্ত্রণারয় লত প্রাপ্ত ভভঅয নুমায়ী ংলাভধত 

নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ঈক্ত ভলয় ১০০% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৬)।  

 

১২। প্রকল্প ভযদ যনঃ  গত ৩১/০৭/২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড’য ভযচারক জনাফ প্রভোিঃ প্রভোোযযপ প্রোমন  কর্তযক 

প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর প্রকল্প ংভিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈভস্ত ভছলরন। ভযদ যন 

ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

  

১২.১ জেো-দফপুয- যোয়পুু্য ড়কটি ৯.২০ দকিঃদভিঃ রম্বো প্রজরো ড়ক। প্রভোট দদমঘ মযয ভমে ংমোদধত দডদদ অনুমোয়ী 

৭.৭০ দকিঃদভিঃ ড়মকয উন্নয়ন কযো ময়মছ।  

১২.২ ড়কটি ঢোকো-দমরট জোতীয় ভোড়মকয ফোনযচো ফোেযোন্ড প্রথমক যোয়পুযো-নযদংদী-ভদনগঞ্জ-আঞ্চদরক  

ভোড়মকয োমথ মৄক্ত ময় যোয়পুযো উমজরোয োমথ নযদংদী প্রজরো দয  ঢোকো োযোমদময োমথ যোদয  

োশ্রয়ী ব্যময় প্রমোগোমমোগ প্রক্ষমি উমে মমোগ্য র্ভদভকো োরন কযমছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-১: ২০১১-২০১২ থ য ফছলয ভনভভ যত ড়লকয ভসৃণ 

ালপয  

ভচে-২: ২০১১-২০১২ থ য ফছলয ভনভভ যত ড়লকয ছবলঙ্গ 

মায়া Edge 



 ১২.৩ প্রকল্পটিয মূর ফোস্তফোয়নকোর ০১.০৭.২০১০ প্রথমক ৩০.০৬.২০১২ ম মন্ত দনধ মোযণ কযো মর দু’ফোয   ব্যয় বৃদদ্ধ 

ব্যদতমযমক প্রভয়োদ বৃদদ্ধ এফং একফোয ংমোধমনয  ভোেমভ ৩০.০৬.২০১৫ তোদয  প্রকল্পটি ফোস্তফোয়মনয প্রভয়োদ 

পুনিঃদনধ মোযণ কযো য়।  

১২.৪ মূর দডদদমত ১৩৬০.০০ রক্ষ ব্যময় ০৩টিয দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোমণয প্রস্তোফ কযো মর ংমোদধত দডদদমত 

৯৭.১২ দভটোয দীঘ ম ০১টি প্রতু দনভ মোণ ংদিষ্ট অে ফোদ দদময় প্রকমল্পয কোজ ভোপ্ত কযো য়। তমফ ড়কটিয প্রথভ 

দকমরোদভটোময ৪৮.৭৮ দভটোয দীঘ ম এফং ৬ষ্ঠ দকমরোদভটোময ২৪.৪০ দভটোয দীঘ ম ০২ টি দদ গোড মোয প্রতু দডদদ 

অনুমোয়ী দনভ মোণ কযো ময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-৩: ড়লকয ১ভ ভকঃভভঃ ংল ভনভভ যত ভভ গাড যায 

ছতু।   

ভচে-৪: ৯ভ ভকঃভভঃ ংল ভনভভ যত অযভভ ফক্স 

কারবাট য  

 

১২.৫  ংদিে কভ মকতমোমদয োমথ আমরোচনোক্রমভ জোনো মোয় প্রম, শ্রীযোভপুয  যোয়পুযো ফোজোয অংম জদভ ংক্রোন্ত  

জটিরতো  মথোভময় দডজোইন ম্পন্ন নো য়োয় ড়কটিয ৯.২ দকমরোদভটোয অংম প্রস্তোদফত ৯৭.১২ দভটোয দীঘ ম 

প্রতুটি দনভ মোণ কযো ম্ভফ য়দন। এ প্রমে উমেখ্য, দডদদ ংমোধমনয ভোেমভ প্রতুটি দনভ মোণ অে ফোদ প্রদয়ো 

মর উর্ধধ মতন কর্তমমক্ষয অনুমভোদনক্রমভ দএভদ’য আতোয় প্রতুটিয দনভ মোণ কোজ চরভোন যময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-৫: প্রকলল্পয অতায় ভনভভ যতব্য ফাদ ছদয়া ছতু মা ভএভভ’য অতায় ভনভ যাণাধীন  

  

১২.৬  এছোড়ো  ম মোপ্ত জদভয অবোমফ দডদদর্ভক্ত ০.৭০ দকিঃদভিঃ ড়মকয প্রস্তকযণ কোজ কযো ম্ভফ য়দন।  

১২.৭  মূর দডদদ অনুমোয়ী ৭.৫০ দভটোয দীঘ ম ০৩টি আযদদ ফক্স কোরবোট ম দনভ মোমণয ংস্থোন থোকমর ৩.৬০ দভটোয দীঘ ম 

০১টি ফক্স কোরবোট ম দনভ মোণ ংদিষ্ট অং ংমোদধত দডদদ মত ফোদ প্রদয়ো ময়মছ। এ প্রমে জোনো মোয় দডদদ 

প্রণয়নকোমর প্রস্তোদফত স্থোমন োদন প্রফো থোকমর দনভ মোণকোরীন ভময়  োরটি এমকফোময শুদকময় মোয়োয কোযমণ ফক্স 

কোরবোট ম দনভ মোমণয প্রময়োজনীয়তো দছমরো নো।  

 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 



ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লে জঙ্গা-ভফপুয-যায়পুযা ড়ক 

ঈন্নয়লনয (৭.৭ ভকঃভভঃ) ভােলভ ঈন্নততয ড়ক ছমাগলমাগ 

স্ান কযা।  এছাড় যায়পুযা ঈলজরায ালথ নযভংদী 

ছজরা দয  ঢাকা াযালদলয ালথ কভ ভলয়  

াশ্রয়ী ব্যলয় যাভয ছমাগালমাগ স্ান।  

নুলভাভদত ভর ভডভভ ছথলক ভকছু ঙ্গ ফাদ ভদলয় প্রকল্প 

ভাভপ্তয কাযলণ প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য অংভক ভজযত লয়লছ।  

 

১৪। ঈলদ্দশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ ড়কটিয ৯.২ ভকলরাভভটায ংল ৯৭.১২ ভভটায দীঘ য ভভ গাড যায ছতু 

ভনভ যাণ ংভিষ্ট ঙ্গটি ফাদ ছদয়ায় যায়পুযা ঈলজরায ালথ যাভয ছমাগালমাগ স্ালনয ঈলদ্দশ্যটি ভজযত য়ভন।   

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ  প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন থ য ফযাদ্দ  ভয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ন্য ছকান ভস্া 

ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্ানান্তযঃ প্রকলল্পয অতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক  জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(লন রাআন)-এ স্ানান্তয কযা লয়লছ।  

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

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

Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

১৮।  ম যলফক্ষণ:  

১৮.১ প্রকলল্পয শুরু ছথলকআ ম যাপ্ত ফযালদ্দয কাযলণ প্রকল্পটি দুআ ফায ব্যয় ব্যভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি এফং একফায 

ংলাধলনয প্রলয়াজনীয়তা ছদখা ছদয়।  

১৮.২  প্রকল্প প্রণয়নকালর জভভয প্রাপ্যতা  প্রাভঙ্গক ভফলয় ভফলফচনায় ছনয়া লয়লছ  ফলর  প্রতীয়ভান য় না। জভভ    

ভডজাআন ংক্রান্ত জটিরতা য কাযলণ প্রকলল্পয একটি ন্যতভ প্রধান ঙ্গ ৯৭.১২ ভভটায দীঘ য ছতু ভনভ যালণয ভফলয়টি 

ফাদ ভদলত লয়লছ। পলর প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য ম্পূণ যবালফ ভজযত য়ভন।  

১৮.৩  একআবালফ মথামথবালফ জযী ম্পন্ন কলয ড়ক  জনথ ভধদপ্তলযয ভাভরকানাধীন জভভয প্রাপ্যতা ভনভিত না 

কযায কাযলণ ০.৭০ ভকলরাভভটায ড়ক প্রস্তকযলণয কাজ ংলাভধত ভডভভলত ফাদ ছদয়া লয়লছ।  

১৮.৪  ভযদ যনকালর ছদখা মায় ছম, ফাজায ংল ভনভভ যত ড়ক ভাযাত্মকবালফ ক্ষভতগ্রস্ লয়লছ। ভকছু ভকছু ং ব্যফালযয 

ম্পূণ য নুলমাগী লয় লড়লছ। ভকছু ংল  ছভযংফন্ড ভরং এয ভােলভ ছভযাভত কলয ড়কটি চরাচলরয ঈলমাগী 

যাখা লয়লছ।  

১৮.৫  প্রকল্পটি জুরাআ ২০১০ ভাল ফাস্তফায়লনয কাজ শুরু য়। ছটন্ডায প্যালকজ ম্পভকযত তথ্যাভদ ম যালরাচনা ছদখা ছম,  

ড়ক ভনভ যাণ ম্পভকযত ০৩টি প্যালকলজয কাজ জুন, ২০১১ এয ভলে ম্পন্ন য়। ছতু, কারবাট য  যক্ষাপ্রদ কাজ 

ম্পভকযত ফভষ্ট ০৬টি প্যালকলজয কাজ ২০১৩, ২০১৪  ২০১৫ এয ভফভবন্ন ভলয় ম্পন্ন লয়লছ। ২০১১ ালর 

ভনভভ যত ৭.৭০ ভকলরাভভটায ড়কটিলত ংখ্য টলার  Edge ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ।  

১৮.৬ ম মোপ্ত প্রেমনজ ব্যফস্থো নো থোকোয় ড়মকয দফদবন্ন অংম দফমল কময ফোজোয অংম োদন জমভ থোকোয কোযমণ দ্রুত 

ড়কটিয োমপম অভসৃণ ময় মড়মছ এফং টমোমরয ংখ্যো   আকোয বৃদদ্ধ োমে।  

১৯।  ভতাভত/সুাভযঃ 

  

১৯.১ ড়ক  জনথ ভধদপ্তয প্রকল্প প্রণয়ন ম যালয় ফযাদ্দ, ভনভিত কলয প্রকল্প নুলভাদলনয দলক্ষ গ্রণ কযলত ালয। 

ন্যথায় প্রকলল্পয ছভয়াদ  ব্যয় বৃভিয ভলতা নাকাভিত  ভযভস্ভত সৃভষ্ট লত ালয (নু: ১৮.১); 

১৯.২ প্রকল্প ফাস্তফায়লনয কাজ সুিু ভভনটভযং এফং গুণগতভান যক্ষায জন্য াফ যক্ষভণক প্রকল্প ভযচারক ভনলয়ালগয ভফললয় 

ড়ক  জনথ ভধদপ্তয দলক্ষ ভনলত ালয; 



১৯.৩ প্রকল্প অনুমভোদমনয পূমফ ম ড়ক/প্রতুয দডজোইন চূড়োন্ত কযো ভীচীন। এ দফলময় ড়ক  জনথ অদধদপ্তয প্রময়োজনীয় 

ব্যফস্থো দনমত োময (অনু: ১৮.২); 

১৯.৪ প্রকল্প এরোকো মথোমথবোমফ জযীময ভোেমভ জদভয প্রোপ্যতো দনদিত ময় প্রকল্প অনুমভোদমনয জন্য ড়ক  জনথ 

অদধদপ্তয প্রকল্প অনুমভোদমনয দমক্ষ গ্রণ কযমফ (অনু: ১৮.২  ১৮.৩); 

১৯.৫ ংমোদধত দডদদমত প্রম প্রতুটি ফোদ দদময় প্রকমল্পয কোজ ভোপ্ত কযো ময়মছ এফং প্রকমল্পয উমদ্দমশ্য পুমযোপুদয 

অজমমনয রমক্ষয দএভদ’য আতোয় দনভ মোণোধীন প্রতুটি মথোভময় দনভ মোণ কোজ ভোপ্ত কযোয দফলয়টি দনদিত কযমত 

মফ।  

১৯.৬ ড়মকয অভসৃণ োযমপ, সৃষ্ট টমোর  ক্ষদতগ্রস্থ Edge দ্রুত প্রভযোভমতয দমক্ষ দনমত মফ (অনু: ১৮.৪) 

১৯.৭ ফোজোয অংম ম মোপ্ত প্রেন দনভ মোমণয ভোেমভ োদন দনষ্কোমনয ব্যফস্থো দনমত মফ (অনু: ১৮.৬); এফং  

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

১৯.৯ নুলেদ ১৯.১ লত ১৯. ৮ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্া ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ। 

   

  

 



“কড়ইকোদন্দ-ফোঞ্ছোযোভপুয-জীফনগঞ্জ ফোজোয ড়ক দনভ মোণ” ীল যক প্রকলল্পয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন। 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১। প্রকলল্পয ফস্ান  :  ব্রোহ্মণফোড়ীয়ো প্রজরো। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্া :  ড়ক  জনথ ভধদপ্তয। 

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ :  ড়ক ভযফন  ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ ।
৪। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়:

(রক্ষ টাকায়)

 

প্রকলল্পয ছভয়াদ ২ (দুআ) ফছয ৬ (ছয়) ভা (১২৫.০০%) বৃভি ছলয়লছ।

 

৫। প্রকলল্পয ংগভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয):

(রক্ষ টাকায়)

ক্রভভক 

নং

ভডভভ নুমায়ী

কালজয ংগ

একক অযভডভভ নুমায়ী 

ভযকভল্পত রক্ষেভাো

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক 

(%)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

1. Land Acquisition Hect. 0.252 120.08 0.252 120.08 

2. 
Widening of road 

Embankment (Earthwork) 

Lac 

Cum 

1.150 199.57 1.10 196.67 

3. Flexible Pavement:      

 a)  New Construction Km 0.850 55.10 0.756 49.00 

 b)  Strengthening Km 3.08 66.42 3.08 66.42 

 c) Surfacing Km 11.23 204.64 11.23 204.64 

4. Construction of RCC Bridge 
m 109.40 1224.03 109.40 1224.0

3 

5. 
Construction of RCC Box 

Culvert  

m 42.00 223.33 42.00 223.33 

6. Protective Work      

 
a) Slope protection with CC 

Block & Geo-textile 

Sqm 16135.

00 

199.89 16135.

00 

199.89 

 b) Toe Wall with CC Block 
m 1720.0

0 

76.63 1720.0

0 

76.63 

7. Sign Signal, KM Post etc Km 11.85 5.36 11.85 5.36 

8. 
Maintenance During 

Construction 

L.S L.S 46.92 L.S 39.41 

প্রাক্কভরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার

ভতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %)

ভতক্রান্ত 

ভয় (ভর  

ফাস্তফায়ন 

কালরয %)

ভর 

(প্র:া:)

ফ যলল 

ংলাভধত 

(প্র:া:)

ভর ফ যলল 

ংলাভধত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

২৩৯৮.০

০ 

২৪৩৪.৫১ ২৪১৮.০০ জানুয়াভয, 

২০১১ লত

ভডলম্বয, 

২০১২

জানুয়াভয, 

২০১১ লত

জুন, ২০১৫

জানুয়াভয, 

২০১১ লত

জুন, ২০১৫

১০০.৮৩% ২২৫.০০%



ক্রভভক 

নং

ভডভভ নুমায়ী

কালজয ংগ

একক অযভডভভ নুমায়ী 

ভযকভল্পত রক্ষেভাো

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ (%) অভথ যক 

(%)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

9. Survey & Design L.S L.S 12.54 L.S 12.54 

 Total= - - 2434.51 - 2418.00 

 

প্রকমল্পয আতোয় কোমজয জন্য ঠিকোদোয প্রদতষ্ঠোন কর্তমক উদ্রৃৃত দয কভ য়োয় প্রকল্প ব্যয় প্রভোট ১৬.৫১ রক্ষ টোকো হ্রো 

প্রময়মছ। 

৬। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্যঃ  প্রকলল্পয শুরু ছথলক ছল ম যন্ত ২ জন কভ যকতযা প্রকল্প ভযচারলকয দাভয়ত্ব ারন 

কলযলছন। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদ ভনলচ প্রদান কযা রঃ 

 

নাভ  দফী পূণ যকারীন খন্ডকারীন  ছমাগদালনয 

তাভযখ

ফদরীয তাভযখ

Mofizul Islam 

Additional Chief Engineer, RHD  

Comilla Zone, Comilla 

   28.09.2010 24.02.2014 

Junaid Ahsan Shibib 

Additional Chief Engineer, RHD  

Comilla Zone, Comilla 

   24.02.2014 Running 

 

৭।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৭.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্ান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

৭.২ ণ্য, কাম য  ছফা ক্রয়ঃ ক্রয় ংক্রান্ত তলথ্যয ভফস্তাভযত নুলেদ ১১.৪ এ ফণ যনা কযা লয়লছ। 
[ 

৮। প্রকল্প নুকূলর ফযাদ্দ  গ্রগভতঃ 

 

৮.১ ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ফযাদ্দ  গ্রগভতঃ  

 প্রকলল্পয শুরু লত জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২৪১৮.০০ রক্ষ টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় 

২৪৩৪.৫১ রক্ষ টাকায ৯৯.৩২%। ভভঅয নুমায়ী প্রকলল্পয ফছযভবভিক ংলাভধত এভডভ ফযাদ্দ, ফভৄক্ত  

ব্যলয়য ভচে ভনম্নরূঃ     

  (রক্ষ টাকায়)

থ য ফছয ংলাভধত এভডভ ফযাদ্দ ফভৄভক্ত ব্যয়

ছভাট টাকা প্রঃ াঃ ছভাট টাকা প্রঃাঃ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

২০১০-২০১১ ১০০.০০ ১০০.০০ - ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ - 

২০১১-২০১২ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - 

২০১২-২০১৩ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ - ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ - 

২০১৩-২০১৪ ৫৬০.০০ ৫৬০.০০ - ৫৬০.০০ ৫৬০.০০ ৫৬০.০০  

২০১৪-২০১৫ ১০২৪.৫১ ১০২৪.৫১ - ১০০৮.০০ ১০০৮.০০ ১০০৮.০০ - 

ছভাটঃ ২৪৩৪.৫১ ২৪৩৪.৫১ - ২৪১৮.০০ ২৪১৮.০০ ২৪১৮.০০ - 

 



৮.২ মূর দডদদ অনুমোয়ী জ কর্তমক চোদত ফযোদ্দ  প্রোপ্ত ফযোপ্রদ্দয দোফিঃ  

থ য ফছয চোদত ফযোদ্দ (রক্ষ টাকায়) প্রোপ্ত ফযোদ্দ (রক্ষ টাকায়) 

২০১০-২০১১ ৫৩৪.৮২ ১০০.০০ 

২০১১-২০১২ ১২৯৩.০১ ৩০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৫৭০.১৭ ৪৫০.০০ 

২০১৩-২০১৪ -- ৫৬০.০০ 

২০১৪-২০১৫ -- ১০২৪.৫১ 

প্রভোট ২৩৯৮.০০ ২৪৩৪.৫১ 

৯।  কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণঃ  ছকান কাজ ভাপ্ত ছনআ।

১০।  াধাযণ ম যলফক্ষণঃ  

১০.১ প্রকমল্পয টভূভভঃ  

 প্রকমল্পয আতোয় ব্রোহ্মণফোড়ীয়ো প্রজরোয কড়ইকোদন্দ-ফোঞ্ছোযোভপুয-জীফনগঞ্জ ফোজোয ম মন্ত দফদ্যভোন ২৩ দক:দভ: 

ড়মকয ভমে ১.১৪৬ দকিঃদভিঃ ড়ক নতুন দনভ মোণ, ৩.০৯ দকিঃদভিঃ ভজবুতীকযণ  ১১.৮৪৬ দকিঃদভিঃ োমপমদং 

কময উন্নয়মনয প্রস্তোফ কযো য়। এছোড়ো, প্রকমল্প ৩টি প্রতু  ১৮টি ফক্স কোরবোট ম দনভ মোমণয প্রস্তোফ কযো য়। প্রকল্পটি 

২৩.৯৮ প্রকোটি টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় এফং জুরোই ২০০৯ মত জুন ২০১২ প্রভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয জন্য প্রস্তোদফত 

দডদদয য গত ১৪/১২/২০০৯ তোদযম  দযকল্পনো কদভমন দইদ বো অনুদষ্ঠত য়। দইদ বোয দদ্ধোন্ত 

অনুোময পুনগ মঠিত দডদদ ভোননীয় দযকল্পনো ভন্ত্রী কর্তমক গত ০৯/০১/২০১১ তোদযম  প্রভোট ২৩.৯৮ প্রকোটি টোকো 

প্রোক্কদরত ব্যয়  ফোস্তফোয়নকোর জোনুয়োদয ২০১১ মত দডমম্বয ২০১২ প্রভয়োমদ অনুমভোদদত য়। অনুমভোদদত দডদদ 

অনুমোয়ী ফছযয়োযী ফযোদ্দ নো োয়োয় ড়ক দযফন  ভোড়ক দফবোগ কর্তমক প্রকমল্পয প্রভয়োদ দডমম্বয ২০১৩ 

ম মন্ত (১ ফছয) বৃদদ্ধ কযো য়। তোছোড়ো প্রকমল্প অন্তর্ভ মক্ত কময়কটি কোরবোট ম  প্রতু দনভ মোণ এরোকো অস্বোবোদফক দনচু 

স্থোমন অফদস্থত য়োয় ফছমযয প্রফীযবোগ ভয় োদনমত দনভদজ্জত থোমক। প্রতু/ কোরবোট ম দনভ মোণ কোমজয জন্য ফছময 

ভোি ৩/৪ ভো ভয় োয়ো মোয়। উমৄ মক্ত কোযমণ দযকল্পনো কদভন কর্তমক প্রকমল্পয প্রভয়োদ দুই দপোয় জুন ২০১৫ 

ম মন্ত (১ ফছয ৬ ভো) বৃদদ্ধ কযো য়। প্রকল্পটি ২০০৮ োমরয প্রযট দদডউর অনুমোয়ী প্রণয়ন কযো ময়দছর। 

দডদদমত ংস্থোনকৃত কোমজয দকছু অংমগয হ্রো/বৃদদ্ধয প্রময়োজন য়। ২০১১ োমরয প্রযট দদডউর অনুমোয়ী চরভোন 

প্যোমকজগুমরোয ইন্টোযনোর প্রবদযময়ন কময প্রকল্পটি ংমোধন কযো য়।   

 

১০.২ প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্যঃ

প্রকমল্পয মূর উমদ্দশ্য মরো উন্নততয প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো স্থোমনয রমক্ষয কড়ইকোদন্দ -ফোঞ্ছোযোভপুয-জীফনগঞ্জ ফোজোয 

ড়ক দনভ মোণ এফং প্রকল্প এরোকোয আথ ম-োভোদজক অফস্থোয উন্নয়ন কযো। 

 

১০.৩ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধনঃ 

 

 প্রভয়োদকোর প্রোক্কদরত ব্যয় (রক্ষ টোকোয়) 

মূর ০১/০১/২০১১ মত ৩১/১২/২০১২ ম যন্ত ২৩৯৮.০০ 

১ভ ফায ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ০১/০১/২০১১ মত ৩১/১২/২০১৩ ম যন্ত ২৩৯৮.০০ 

২য় ফোয ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ০১/০১/২০১১ মত ৩১/১২/২০১৪ ম যন্ত ২৩৯৮.০০ 

৩য় ফোয ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ০১/০১/২০১১ মত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত ২৩৯৮.০০ 

১ভ ংমোদধত অনুমভোদদত  ০১/০৭/২০১৩ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত ২৪৩৪.৫১ 

 



 

১০.৪ দযি ংক্রোন্ত তথ্যিঃ প্রকমল্পয দযি ংক্রোন্ত পূণ মোে তথ্য প্রপ্রদযত দদআময অন্তমর্ভক্ত কযো য়দন। দদআয এ প্রোপ্ত 

তথ্যোনুমোয়ী আমরোচয প্রকমল্প ৭টি প্যোমকমজয আতোয় দযি আফোনপূফ মক ঠিকোদোয দনময়োগ কযো য় মো দনম্নরূ: 

 

ক্রভভক 

নং

প্যোমকজ/কোমজয নোভ -প্রোক্কদরত 

ব্যয় 

-

কোম মোমদকৃত 

মূল্য 

(রক্ষ টোকোয়)

-কোম মোমদ 

প্রদোমনয তোদয  

-কোজ শুরুয 

তোদয  

-কোজ ভোদপ্তয 

তোদয 

ঠিকোদোয 

প্রদতষ্ঠোমনয 

নোভ  ঠিকোনো

অগ্রগদত

প্যোমকজ নং-০১ 

 Construction of 

44.02 m Long P.C 

Girder Bridge at 

21
st

 km (Bhorer 

Bazar Ch. 20+497) 

and 9 Nos. Culvert 

at 18
th

, 19
th

, 21
st

, 

22
nd

, 23
rd

, km of 

Karaikandi-

Bnacharampur-

Jibongonj Bazar 

Road/2010-2011  

-৭৩৫.৭৪ 

-৭৩১.৪৩ 

-০৭/০৬/২০১১ 

- 

-০৯/১০/২০১৪ 

TE-NI 

Brother

s & 

GPSL 

(JV) 

 

প্যোমকজ নং-০২ 

 Construction of 

damaged 

pavement at Ch. 

9+100 to 13+100 

km and surfacing 

work by Carpeting 

and Seal coat & 

Earth work in 

Road 

Embankment at 

Ch. 1+868 to 

13+100 km at 

Karaikandi-

Bnacharampur-

Jibongonj Bazar 

Road/2010-2011 

 

 

-৪৩৬.৮৮ 

-৪৩৪.৬০ 

-০৮/০৬/২০১১ 

- 

-০৬/১২/২০১১ 

M.C.P 

CONSO

RTIUM 

 



ক্রভভক 

নং

প্যোমকজ/কোমজয নোভ -প্রোক্কদরত 

ব্যয় 

-

কোম মোমদকৃত 

মূল্য 

(রক্ষ টোকোয়)

-কোম মোমদ 

প্রদোমনয তোদয  

-কোজ শুরুয 

তোদয  

-কোজ ভোদপ্তয 

তোদয 

ঠিকোদোয 

প্রদতষ্ঠোমনয 

নোভ  ঠিকোনো

অগ্রগদত

প্যোমকজ নং-০৩ 

 Construction of 

33.54m long P.C 

Girder Bridge 

(Ayubpur Bridge) 

at 6
th

 km of 

Karaikandi-

Bnacharampur-

Jibongonj Bazar 

Road/2011-2012 

-৪৫৫.৭১ 

-৪৫৩.১২ 

-১৮/০৯/২০১২ 

- 

-২৬/০২/২০১৫ 

ABS-CE 

DHB 

(JV), 

Daulatp

ur, 

Kotbari 

Road, 

Comilla 

 

প্যোমকজ নং-০৪ 

 Construction of 

Flexible Pavement 

at 1
st

 km (p) & 2
nd

 

km (p) of 

Karaikandi-

Bnacharampur-

Jibongonj Bazar 

Road/2012-2013  

-৫৫.১০ 

-৫৫.১০ 

-১৩/০২/২০১৩ 

- 

-১১/০৬/২০১৩ 

M/S 

Confide

nce 

Internat

ional 

 

প্যোমকজ নং-০৫ 

 Construction of 

Kilometer Post, 

Sign Board, 

Traffic Signs & 

Sign Post of 

Karaikandi-

Bnacharampur-

Jibongonj Bazar 

Road/2013-2014 

 

 

 

 

 

 

-৫.৩৬ 

-৫.৩৬ 

-২৭/০২/২০১৪ 

- 

-৩০/১০/২০১৪ 

M/S 

Habib 

Builders 

 



ক্রভভক 

নং

প্যোমকজ/কোমজয নোভ -প্রোক্কদরত 

ব্যয় 

-

কোম মোমদকৃত 

মূল্য 

(রক্ষ টোকোয়)

-কোম মোমদ 

প্রদোমনয তোদয  

-কোজ শুরুয 

তোদয  

-কোজ ভোদপ্তয 

তোদয 

ঠিকোদোয 

প্রদতষ্ঠোমনয 

নোভ  ঠিকোনো

অগ্রগদত

প্যোমকজ নং-০৬ 

 Construction of 

31.844m 

(1x30.50m) Long 

P.C Girder Bridge 

at 14
th

 km (CH. 

13+726.25m) of  

Karaikandi-

Bnacharampur-

Jibongonj Bazar 

Road/2014-2015 

-৫০১.৪১ 

-৫০১.৪১ 

-২৩/১১/২০১৪ 

- 

-২৫/০৬/২০১৫ 

MA.MM

K.NI (JV) 

 

প্যোমকজ নং-০৭ 

 Construction of 

RCC Box Culvert 

no. 8/1 

(2x5.00mx7.32m) 

at 8
th

 km and 

Protective work 

by Toe-wall, Earth 

filling & CC Block 

at bridge 

approach no. 2/1 

of Karaikandi-

Bnacharampur-

Jibongonj Bazar 

Road/2014-2015 

-৬৫.৯৫ 

-৬৫.৯৫ 

-১২/০১/২০১৫ 

- 

-৩০/০৪/২০১৫ 

M/S 

Mamun 

Enterpri

se 

 

 

১১। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ৩০/০৭/২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড’য কাযী ভযচারক জনাফ ছভাঃ পজলুয যভান  কর্তযক 

প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ড়ক ভফবালগয ঈ-ভফবাগীয় প্রলকৌরী ঈভস্ত 

ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

১১.১ ১ভ দকমরোদভটোয মত ১৩তভ দকমরোদভটোয ম মন্ত অথ মোৎ কড়ইকোদন্দ মত পমতপুয ম মন্ত যোস্তোয উন্নয়ণিঃ 

আমরোচয ড়মকয ১ভ দকমরোদভটোময (প্রচইমনজিঃ ০+৪৫০ দভিঃ মত ১+০০০ দভিঃ) অথ মোৎ কড়ইকোদন্দ প্রপযীঘোট মত 

েীমরয ব্রীজ ম মন্ত ৫৫০.০০ দভিঃ দীঘ ম  ১৮ ফুট প্রস্ত এফং ২য় দকমরোদভটোময (প্রচইমনজিঃ ১+০০০ দভিঃ মত ১+২১৬ 

দভিঃ) অথ মোৎ কোনোইনগময ২১৬.০০ দভিঃ দীঘ ম এফং ১২ ফুট প্রস্ত নতুন প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট দনভ মোণ কযো য়। প্রচইমনজিঃ 



১+৪০০ দভিঃ মত ১৩+২০০ দভিঃ অথ মোৎ কড়ইকোদন্দ প্রপযী ঘোট মত পমতপুয ম মন্ত দফদ্যভোন ১২ ফুট প্রস্ত যোস্তোয 

দফদবন্ন জোয়গোয় প্রভোট ৩.০৮ দকমরোদভটোয ভজবুতীকযণ এফং ১১.২৩ দকমরোদভটোয োমপমদং কযো য়। তোছোড়ো , 

প্রচইমনজ প্রচইমনজিঃ ২+৫০০  দভিঃ মত ১২+৮২৬ দভিঃ অথ মোৎ কোনোইনগয মত পমতপুয ম মন্ত দফদবন্ন জোয়গোয় দদ 

ব্লক  দজ প্রটক্সটোইর দ্রৃোযো প্রলো প্রপ্রোমটকমনয কোজ কযো য়।  

১১.১.১ কড়ইকোদন্দ প্রপযীঘোট  কোনো ইনগময প্রভোট ৭৫৬ দভটোয দীঘ ম নতুন প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট দনভ মোণ কযো ময়মছ। এ অংম 

েীমরয ব্রীমজয দনকট যোস্তোয উবয়োম গবীয  াঁদ থোকোয় ভোটি ময দগময় প্রোল্ডোয যোস্তোয দকছু অং প্রবমে 

প্রমমত প্রদ ো মোয়। এফ বোেো স্থোমন ফোদরয ফস্তো দদময় োভদয়ক প্রদতযক্ষো কোজ কযো  প্রয়মছ। এ দফলময় উ দফবোগীয় 

প্রমকৌরী জোনোন প্রম, যোস্তোটি ফোদর ভোটি দদময় দনভ মোণ কযো ময়মছ। পমর বৃদষ্ট মর ফোদর ভোটি খফ দ্রুত ময দগময় প্রযইন 

কোট সৃদষ্ট ময় প্রোল্ডোয যোস্তোয ক্ষদত ময়মছ। তোছোড়ো , দডদদ’প্রত এ অংময প্রদতযক্ষো কোমজয ংস্থোন নো থোকোয় 

প্রদতযক্ষো কোজ  কযো ম্ভফ য়দন ফমর দতদন জোনোন। উমেখ্য , যোস্তোয আমরোচয অং ফোদর ভোটি দদময় দনভ মোণ কযো 

ময়মছ ফমর প্রোল্ডোয যোস্তোয দকছু অং প্রবমে প্রগমছ। যোস্তোটি দকবোমফ দনভ মোণ কযো মর ফো দক ব্যফস্থো গ্রণ কযমর 

যোস্তোটি বোেমফ নো জ প্র দফলময় প্রময়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ ক যমত োময। দতদন আমযো জোনোন প্রম , যোস্তোটি ২০১৩ 

োমর দনভ মোণ কযো ময়মছ। এ কোযমণ এয প্রফ দকছু স্থোমন ীর প্রকোট উমঠ প্রগমছ।   

  

দচি-১: কড়ইকোদন্দ প্রপদযঘোট মত েীর ব্রীজ ম মন্ত যোস্তো 

দনভ মোণ 

দচি-২: প্রোল্ডোয যোস্তোয দকছু অং প্রবমে মোয়ো 

 

১১.১.২ যোস্তোয োম ফতদবটো যোস্তোয প্রচময় দকছুটো উঁচু য়োয় ছয়আদন , আইয়ুফপুয, ফোগোদড়মত যোস্তোয দকছু স্থোমন বৃদষ্টয 

োদন জমভ থোকমত প্রদ ো মোয়। োদন জমভ থোকোয কোযমণ যোস্তোয এফ স্থোমন  োনো- ন্দ দতদয ময়মছ।  োনো  ন্দ দতযী 

য়ো দকছু জোয়গোয় ইউদন ব্লক দ্রৃোযো প্রভযোভত কযো ময় প্রছ। এ দফলময় উ দফবোগীয় প্রমকৌরী জোনোন প্রম , প্রমফ স্থোমন 

োদন জমভ যোস্তো ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ প্রফ স্থোমনয দকছু জোয়গোয় ইউদন ব্লক দদময় প্রভযোভত কযো ময়মছ। ম মোয়ক্রমভ 

এফ ক্ষদতগ্রস্ত জোয়গোয় ইউদন ব্লক দ্রৃোযো প্রভযোভত কযো মফ। উমেখ্য , ফতদবটো যোস্তোয প্রচময় উচু য়োয় যোস্তোয় োদন 

জমভ। এ দফলয়টি দফমফচনোয় দনময় যোস্তোয় প্রমন োদন নো জমভ প্র দফলময় জ প্রময়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমত োময। 

তোছোড়ো, দকছু স্থোমন যোস্তোটিয দকনোযো বোমে প্রমমত প্রদ ো মোয়।  

 



  

দচি-৩: ছয়আদনমত যোস্তোয় োদন জমভ  োনো- ন্দ দতদয 

য়ো 
 

দচি-৪: আইয়ুফপুময যোস্তোয় োদন জমভ  োনো- ন্দ দতদয 

য়ো 

  

দচি-৫: আইয়ুফপুয ফোজোময ইউদন ব্লক দ্রৃোযো যোস্তো 

প্রভযোভত 

দচি-৬: ফোগোদড়মত যোস্তোয দকনোযো প্রবমে মোয়ো 

 

১১.১.৩ ছয় আদনমত  োমরয োম দদ ব্লক দ্রৃোযো যোস্তোয প্রদতযক্ষো কোজ কযো য়। প্রদতযক্ষো কোজটি গবীয  োমরয োম 

য়োয় দনমচয ভোটি ময দগময় ব্লকগুমরো স্থোনচুযত ময় প্রোল্ডোয যোস্তোয দকছু অং প্রবমে প্রমমত প্রদ ো মোয়। উক্ত 

স্থোমন ফোদরয ফস্তো দদময় োভদয়ক প্রদতযক্ষো কোজ কযো  প্রয়মছ। আইয়ুফপুয প্রভোমড় দদ ব্লক দ্রৃোযো যোস্তোয প্রদতযক্ষো 

কোজ কযো য়। উক্ত স্থোমন দদ ব্লক ময দগময় প্রোল্ডোয যোস্তোয দকছু অং প্রবমে প্রমমত প্রদ ো মোয়। এ দফলময় উ 

দফবোগীয় প্রমকৌরী জোনোন প্রম , যোস্তোটি ফোদর ভোটি দদময় দনভ মোণ কযো ময়মছ। বোযী ফল মমনয পমর দনমচয ফোদর  ভোটি 

ময মোয়োয় ব্লকগুমরো ময প্রগমছ। দ্রুত এ স্থোনটি প্রভযোভত কযো মফ ফমর দতদন জোনোন। উমেখ্য , যোস্তোয আমরোচয 

অং ফোদর ভোটি দদময় দনভ মোণ কযো ময়মছ ফমর প্রদতযক্ষো কোমজয ব্লকগুমরো স্থোনচুযত ময় প্রোল্ডোয যোস্তোয দকছু 

অং প্রবমে প্রগমছ। যোস্তোটি দকবোমফ দনভ মোণ  কযো মর ফো দক ব্যফস্থো গ্রণ কযমর যোস্তোটি বোেমফ নো জ প্র দফলময় 

প্রময়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমত োময। তোছোড়ো , আছোদনগময পুকুমযয োম দদ ব্লক দ্রৃোযো যোস্তোয প্রদতযক্ষো কোজ 

কযো য়। উক্ত স্থোমন ব্লক দকছুটো প্রডমফ প্রমমত প্রদ ো মোয়।  



  

দচি-৭: ছয় আদনমত প্রদতযক্ষো কোমজয দদ ব্লকগুমরো 

স্থোনচুযত ময় প্রোল্ডোয যোস্তোয দকছু অং প্রবমে 

মোয়ো 

দচি-৮: আইয়ুফপুয প্রভোমড় প্রদতযক্ষো কোমজয দদ ব্লক 

ময দগময় প্রোল্ডোয যোস্তোয দকছু অং প্রবমে মোয়ো 

 

১১.২ প্রতু দনভ মোণিঃ 

প্রকমল্পয আতোয় এমপ্রোমচয প্রদতযক্ষো কোজ প্রভোট ৩টি দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ কযো ময়মছ। ৩টি প্রতুয দযদ মন 

ম মমফক্ষণ দনম্নরূ: 

 

১১.২.১ কড়ইকোদন্দ-ফোঞ্ছোযোভপুয-জীফনগঞ্জ ড়মকয ৬ষ্ঠ দকমরোদভটোময অথ মোৎ আইয়ুফপুময উবয়োম এমপ্রোচ ড়ক 

০১(এক) েযোনদফদষ্ট ৩৩.৫৪ দভটোয দীঘ ম এফং ১০.২৫ দভটোয প্রস্থ একটি দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ কযো ময়মছ। 

এমপ্রোচ ড়মকয উবয় োম দদ ব্লক দ্রৃোযো প্রদতযক্ষো কোজ কযো ময়মছ। প্রদতযক্ষো কোমজয দদ ব্লকগুমরোয ংমমোগ 

স্থমর পাঁকো রক্ষয কযো মোয় এফং ব্লমকয পাঁকো অং দদময় দনমচয ফোদর প্রফয ময় আমত প্রদ ো মোয়। তোছোড়ো, প্রতুয 

উয োদনয দনষ্কোন োইম আফজমনো জমভ প্রতুয উয দকছু োদন জমভ থোকমত প্রদ ো মোয়। োদনয োইময 

আফজমনো দযষ্কোয কযোয জন্য জমক অনুমযোধ কযো য়। 

  

দচি-৯: আইয়ুফপুয দদ গোড মোয প্রতু দচি-১০: প্রতুয প্রদতযক্ষো কোমজয দদ ব্লকগুমরোয     

           ংমমোগস্থমর দফদ্যভোন পাঁকো 
 

১১.২.২ আমরোচয ড়মকয ১৪তভ দকমরোদভটোময অথ মোৎ পমতপুময ০১(এক) েযোনদফদষ্ট ৩১.৮৪ দভটোয দীঘ ম এফং ১০.২৫ 

দভটোয প্রস্থ একটি দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ কযো ময়মছ। এ প্রতুটিয উবয় োম এমপ্রোচ ড়মক দদ ব্লক দ্রৃোযো 

প্রদতযক্ষো কোজ কযো য়। 



 

দচি-১১: এমপ্রোচ পমতপুয দদ গোড মোয প্রতু 
 

১১.২.৩ প্রকমল্পয আতোয় আমরোচয ড়মকয ২১তভ দকমরোদভটোময অথ মোৎ প্রবোমযয ফোজোময ০১(এক) েযোনদফদষ্ট ৪৪.০২ 

দভটোয দীঘ ম এফং ১০.২৫ দভটোয প্রস্থ একটি দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ কযো ময়মছ। এ প্রতুটিয উবয় োম এমপ্রোচ 

ড়মক দদ ব্লক দ্রৃোযো প্রদতযক্ষো কোজ কযো ময়মছ।  প্রদতযক্ষো কোজটি অক্ষত প্রদ ো প্রগমছ।  

 

দচি-১২: প্রবোমযয ফোজোয প্রতু  প্রতুয এমপ্রোচ ড়মক প্রদতযক্ষো কোজ 
 

১১.৩ কোরবোট ম দনভ মোণিঃ 

 প্রকমল্পয আতোয় প্রভোট ১০টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো ময়মছ। ১০টি কোরবোমট ময দযদ মন ম মমফক্ষণ দনম্নরূ: 

১১.৩.১ আমরোচয ড়মকয ৮ভ  ১৮তভ দকমরোদভটোময অথ মোৎ ফোগোদড়  দদড়মবরোনগময প্রদতটি ১০দভটোয দীঘ ম এফং ৭.৩২ 

দভটোয প্রস্থ কময প্রভোট দু ’টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো ময়মছ। এ দু ’টি কোরবোমট ময এমপ্রোমচ যক্ষোপ্রদ কোজ কযো য়। 

যক্ষোপ্রদ কোজটি অক্ষত প্রদ ো প্রগমছ।  



  

দচি-১৩: ফোগোদড় কোরবোট ম দচি-১৪: দদড়মবরোনগয কোরবোট ম 

 

১১.৩.২ ২০তভ  ২১তভ দকমরোদভটোময অথ মোৎ প্রবোমযয ফোজোয  জদেমত প্রদতটি ৫দভটোয দীঘ ম এফং ৭.৩২ দভটোয প্রস্থ কময 

প্রভোট ২টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো ময়মছ। এ দু ’টি কোরবোমট ময এমপ্রোমচ যক্ষোপ্রদ কোজ কযো য়। ২১তভ দকমরোদভটোময 

অথ মোৎ জদেমত দনদভ মত কোরবোমট ম যমডয দকছু অং প্রফয ময় থোকমত প্রদ ো মোয়। এ দফলময় উ-দফবোগীয় প্রমকৌরী 

জোনোন প্রম, ীঘ্রই তো অোযণ কযো মফ। 

 

  

দচি-১৫: প্রবোমযয ফোজোয কোরবোট ম দচি-১৬: প্রবোমযয ফোজোয কোরবোমট ম প্রফয ময় থোকো যড 
 

১১.৩.৩ ১৭তভ, ২০তভ, ২১তভ, ২২তভ দকমরোদভটোময প্রদতটি ২ দভটোয দীঘ ম এফং ৯.৭৬ দভটোয প্রস্থ কময প্রভোট ৬টি কোরবোট ম 

দনভ মোণ কযো ময়মছ। এমদয ভমে ২১তভ দকমরোদভটোময অথ মোৎ দদযকোদন্দমত দনদভ মত একটি কোরবোমট ময একোম ভোটি 

প্রপমর বযোট কযো ময়মছ। এ দফলময় উ দফবোগীয় প্রমকৌরী জোনোন প্রম , কোরবোট ম দনভ মোমণয ময ব্যদক্ত ভোদরকোনো 

জোয়গোয় ভোটি প্রপমর বযোট কযো ময়মছ। কোরবোমট ময একোম ভোটি দদময় বযোট কযোয় যোস্তোয এক ো মত অন্য 

োম োদন প্রফোম ফোধোগ্রস্ত মে। 

 

দচি-১৭: দদযকোদন্দ কোরবোমট ময একোম ভোটি প্রপমর বযোট কযো ময়মছ 



১২। প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য ভজযত পরাপর

প্রকমল্পয মূর উমদ্দশ্য মরো উন্নততয প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো 

স্থোমনয রমক্ষয কড়ইকোদন্দ -ফোঞ্ছোযোভপুয-জীফনগঞ্জ 

ফোজোয ড়ক দনভ মোণ এফং প্রকল্প এরোকোয আথ ম -

োভোদজক অফস্থোয উন্নয়ন।  

কড়ইকোদন্দ-ফোঞ্ছোযোভপুয-জীফনগঞ্জ ফোজোয প্রোয় ২৩ 

দকমরোদভটোয ড়মকয ০.৭৬৫ দকমরোদভটোয ড়ক 

নতুন দনভ মোণ  ১৫.০৩ দকমরোদভটোয ড়ক উন্নয়ন 

কযো ময়মছ। দনযফদেন্ন ংমমোগ স্থোমনয জন্য ৩টি 

প্রতু  ১০টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো ময়মছ। পমর 

প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো উন্নত ময়মছ।

১৩।      ঈলদ্দশ্য পুলযাপুভয ভজযত না লর এয কাযণঃ  প্রকলল্পয অতায় কড়ইকোদন্দ-ফোঞ্ছোযোভপুয-জীফনগঞ্জ ফোজোয ড়ক 

দনভ মোমণয ভোেমভ দনযফদেন্ন প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো স্থোন ময়মছ।  

১৪। প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ  প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন থ য ফযাদ্দ  ভয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ন্য ছকান ভস্া 

ছভাকালফরা কযলত য়ভন।  

১৫। যাজস্ব খালত স্ানান্তযঃ প্রকলল্পয অতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক  জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

স্ানান্তয কযা লয়লছ।  

১৬। ভডট ংক্রান্তঃ ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয জন্য Internal ভডট ম্পন্ন 

কযা লয়লছ এফং ২০১০-১১ থ যফছয লত ২০১৩-১৪ থ যফছয ম যন্ত ছভাট ৪ফায External Audit ম্পন্ন কযা 

লয়লছ। External Audit এ ছকালনা অভি ভছর না। ভকন্তু Internal ভডলট ছকালনা অভি ভছর ভকনা 

তা ভভঅলয ঈলেখ কযা য়ভন।  

১৭।  ম যলফক্ষণঃ 

১৭.১ মূর অনুমভোদদত প্রকমল্পয ফোস্তফোয়নকোর দছর ২ ফছয। ফ মমল ংমোদধত প্রকমল্পয প্রভয়োদ দছর ৪ ফছয ৬ ভা। 

প্রকল্পটি ভর নুলভাভদত ভডভভ ’য ফাস্তফায়নকার লত ২ (দুআ) ফছয ৬(ছয়) ভা লয  ভাপ্ত লয়লছ অথ মোৎ ১২৫% 

প্রভয়োদ বৃদদ্ধ প্রময়মছ (অনুমেদ-৪); 

১৭.২ অনুমভোদদত মূর দডদদ অনুমোয়ী ফছযয়োযী ফযোদ্দ  অথ ম ছোড় নো োয়ো এফং প্রকল্প এরোকোয দকছু অং  

অস্বোবোদফক দনচু স্থোমন অফদস্থত য়োয় ফছমযয প্রফীযবোগ ভয় োদনমত দনভদজ্জত থোকোয় প্রতু/কোরবোট ম দনভ মোণ 

কোমজয জন্য ফছময ৩/৪ ভো ভয় োয়োয কোযমন  প্রকমল্পয প্রভয়োদ ৩(দতন)ফোয বৃদদ্ধ কযো ময়মছ (অনুমেদ-৮.১, 

৮.২  ১০.১); 

১৭.৩ কড়ইকোদন্দ প্রপযীঘোট অংম েীমরয ব্রীমজয দনকট যোস্তোয উবয়োম গবীয  াঁদ থোকোয় ভোটি ময দগময় প্রোল্ডোয 

যোস্তোয দকছু অং প্রবমে প্রগমছ এফং প্রফ দকছু স্থোমন ীর প্রকোট উমঠ প্রগমছ (অনুমেদ-১১.১.১); 

১৭.৪ ছয়আদন, আইয়ুফপুয  ফোগোদড়মত যোস্তোয দকছু স্থোমন বৃদষ্টয োদন জমভ থোকোয কোযমণ  োনো- ন্দ দতদয ময়মছ এফং 

দকছু স্থোমন যোস্তোয দকনোযো প্রবমে প্রগমছ (অনুমেদ-১১.১.২); 

১৭.৫ ছয় আদন  আইয়ুফপুয প্রভোমড় যোস্তোয প্রদতযক্ষো কোমজয দদ ব্লক ময দগময় প্রোল্ডোয যোস্তো য দকছু অং প্রবমে 

প্রগমছ এফং আছোদনগময প্রদতযক্ষো কোমজয একটি অংম দদ ব্লক দকছুটো প্রডমফ প্রগমছ (অনুমেদ-১১.১.৩); 

১৭.৬ আইয়ুফপুয প্রতুয এমপ্রোচ ড়মকয প্রদতযক্ষো কোমজয দদ ব্লকগুমরোয ংমমোগ স্থমর পাঁকো রক্ষয কযো মোয় (অনুমেদ-

১১.২.১); 

১৭.৭ প্রবোমযয ফোজোয প্রতুটিয উবয় োম এমপ্রোচ ড়মকয দদ ব্লক দ্রৃোযো প্রদতযক্ষো কোজ অক্ষত প্রদ ো প্রগমছ (অনুমেদ-

১১.২.৩); 



১৭.৮ ফোগোদড়  দদড়মবরোনগময প্রদতটি ১০দভটোয দীঘ ম প্রভোট ২টি কোরবোমট ময প্রদতযক্ষো কোজ অক্ষত প্রদ ো প্রগমছ (অনুমেদ-

১১.৩.১); 

১৭.৯ জদেমত দনদভ মত ৫ দভটোয দীঘ ম কোরবোমট ম যমডয দকছু অং প্রফয ময় থোকমত প্রদ ো মোয় (অনুমেদ-১১.৩.২); 

১৭.১০ দদযকোদন্দমত দনদভ মত ২দভটোয দীঘ ম একটি কোরবোমট ময একোম ভোটি প্রপমর বযোট কযো ময়মছ পমর োদন প্রফোম ফোধো 

সৃদষ্ট মে (অনুমেদ-১১.৩.৩); 

১৮। ভতাভত/সুাভযঃ 

 

১৮.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকল্প লত ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ২ ফছয ৬ ভা। ভডভভ’য রক্ষেভাোয 

ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালদ্দয স্বল্পতায কাযলণ এভনটি লয়লছ। এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন  

ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত Basket অনুমোয়ী প্রকল্প গ্রণ কযমফ এফং দডদদয আমরোমক ফযোদ্দ দনদিত কযমফ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

১৮.২ কড়ইকোদন্দ প্রপযীঘোট অংম েীমরয ব্রী প্রজয দনকট যোস্তোয উবয়োম প্রোল্ডোয যোস্তোয প্রবমে মোয়ো অং দ্রুত 

প্রভযোভত কযমত মফ; 

১৮.৩ ছয়আদন, আইয়ুফপুয, ফোগোদড়মত যোস্তোয দকছু স্থোমন বৃদষ্টয োদন জমভ দতদয য়ো  োনো- ন্দ দ্রুত ংস্কোমযয 

প্রময়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমত মফ; 

১৮.৪ ছবলভলন্টয ছম কর স্ালন ভকনাযা ছবলঙ্গ ছগলছ  এফং ীর প্রকোট উমঠ প্রগমছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত ছভযাভলতয ঈলযাগ 

ভনলত লফ; 

১৮.৫ ছয় আদন  আইয়ুফপুয প্রভোমড় দদ ব্লক ময দগময় ক্ষদতগ্রস্ত য়ো প্রদতযক্ষো কোজ এফং এফ স্থোমন প্রোল্ডোয 

প্রবমে মোয়ো যোস্তো দ্রুত ংস্কোয কযমত মফ। তোছোড়ো , আছোদনগময প্র দতযক্ষো কোমজয প্রডমফ মোয়ো দদ ব্লক 

ংস্কোমযয জন্য প্রময়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমত মফ; 

১৮.৬ আইয়ুফপুয প্রতুয এমপ্রোচ ড়মকয প্রদতযক্ষো কোমজয দদ ব্লকগুমরোয ংমমোগ স্থমরয পাঁকো স্থোনগুমরো দচদিত কময 

দ্রুত প্রভযোভমতয উমদ্যোগ দনমত মফ।  

১৮.৭ জদেমত দনদভ মত ৫ দভটোয দীঘ ম কোরবোমট ময প্রফয ময় থোকো যড দ্রুত অোযণ কযমত মফ;  

১৮.৮ দদযকোদন্দমত দনদভ মত ২দভটোয দীঘ ম একটি কোরবোমট ময একোম ব্যদক্তভোদরকোনো জোয়গোয় ভোটি প্রপমর বযোট কযোয 

কোযমণ যোস্তোয এক ো মত োম োদন প্রফোম ফোধোগ্রস্ত মে। পমর কোরবোট ম দনভ মোমণয মূর উমদ্দশ্য  ব্যত ময়মছ। 

বদফষ্যমত প্রকল্প গ্রমণয ভয় দফলয়টি গুরুমত্বয োমথ দফমফচনো কযমত মফ; এফং 

১৮.৯ ঈলযয ১৮.১ লত ১৮.৮ নুলেলদয সুাভয/ভতাভত নুমায়ী গৃীত ব্যফস্া ম্পলকয অগাভী ০১ (এক) ভালয 

ভলে ফাস্তফায়ন ভযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ভফবাগ-ছক ফভত কযলত লফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “রোেনফন্দ-কোইকোযমটক-নফীগঞ্জ ড়ক উন্নয়ন” ীল যক প্রকলল্পয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন। 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

 

১।  প্রকমল্পয অফস্থোন   :  নোযোয়ণগঞ্জ প্রজরো। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্া :  ড়ক  জনথ ভধদপ্তয। 

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ :  ড়ক ভযফন  ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ ।
৪। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়:

(রক্ষ টাকায়)

৫। প্রকলল্পয ংগভবভিক ফাস্তফায়ন(ভভঅয নুালয):

(রক্ষ টাকায়)

ক্রভভক 

নং

ভডভভ নুমায়ী

কালজয ংগ

একক অযভডভভ নুমায়ী 

ভযকভল্পত রক্ষেভাো

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ 

(%)

অভথ যক 

(%)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

A. Revenue 

Supply & Services      

1. Stationary Supply L.S - - - - 

2. Advertisement L.S - - - - 

3. 
Laboratory 

Test/Material/Soil Invitation 

L.S - - - - 

B. Capital 

Civil works      

1. 
Widening of road 

Embankment (Earthwork) 

L.cu

m 

0.41 66.13 0.41 66.13 

2. Flexible Pavement:      

 

a)  Widening & 

Strengthening (2×090m + 

3.70m) 

Km 7.90 462.84 7.90 462.84 

 b)  Surfacing (DBS) 5.50m) Km 7.90 406.58 7.90 406.58 

3. 
Construction of Diversion 

Road 

M 60.00 11.22 60.00 11.22 

4. 
Construction of RCC Box 

Culvert (4 Nos.) 

M 18.00 193.08 18.00 193.08 

প্রাক্কভরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকা

র

ভতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %)

ভতক্রান্ত 

ভয় (ভর  

ফাস্তফায়ন 

কালরয %)

ভর 

(প্র:া:)

ফ যলল 

ংলাভধত 

(প্র:া:)

ভর ফ যলল 

ংলাভধত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

২১৭২.২৬ ১২৩০.০৮ ১২৩০.০৮ জুরাআ, 

২০১৩ লত

জুন, ২০১৫

জুরাআ, 

২০১৩ লত

জুন, ২০১৫

জুরাআ, 

২০১৩ লত

জুন, ২০১৫

৫৬.৬৩% ১০০%



ক্রভভক 

নং

ভডভভ নুমায়ী

কালজয ংগ

একক অযভডভভ নুমায়ী 

ভযকভল্পত রক্ষেভাো

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ 

(%)

অভথ যক 

(%)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

5. 
Protective work (CC Block 

with Geo-textile) 

Sqm 6303.0

0 

76.06 6303.0

0 

76.06 

6. 
Sign Signal, KM Post & Road 

Marking 

     

 a)  Traffic Sign 
No (s) 12 0.63 12 0.63 

 b)  Sign Post 
No 

(S) 

12 0.30 12 0.30 

 d)  Concrete KM Post 
No 

(S) 

9 0.62 9 0.62 

 
e)  Road Marking-

Thermoplastic Material 

Sqm 395.00 2.85 395.00 2.85 

07. Maintenance During 
L.S - 9.77 - 9.77 

 Total=   1230.08  1230.08 

৬। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্যঃ  প্রকলল্পয শুরু ছথলক ছল ম যন্ত ২ জন কভ যকতযা প্রকল্প ভযচারলকয দাভয়ত্ব ারন 

কলযলছন। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদ ভনলচ প্রদান কযা রঃ 

 

নাভ  দফী পূণ যকারীন খন্ডকারীন  ছমাগদালনয 

তাভযখ

ফদরীয তাভযখ

Md. Shahabudding Khan 

Superintending Engineer, RHD 

Dhaka road Circle, Dhaka 

   21.08.2011 23.07.2014 

Shah Mohammad Musa 

Superintending Engineer, RHD 

Dhaka road Circle, Dhaka 

   23.07.2014 15.11.2015 

 

৭।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৭.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্ান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

৭.২ ণ্য, কাম য  ছফা ক্রয়ঃ (ণ্য  কাম য ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয এফং ছফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয) ক্রয় 

ংক্রান্ত তলথ্যয ভফস্তাভযত নুলেদ ১১.৪ এ ফণ যনা কযা লয়লছ। 

 

 

 

 

 

 



৮। ংলাভধত ভডভভ ফযাদ্দ  গ্রগভতঃ  

 প্রকলল্পয শুরু লত জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ১২৩০.০০ রক্ষ টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় 

১২৩০.০০ রক্ষ টাকায ১০০%। ভভঅয নুমায়ী প্রকলল্পয ফছযভবভিক ংলাভধত এভডভ ফযাদ্দ, ফভৄভক্ত  ব্যলয়য 

ভচে ভনম্নরূঃ     

 (রক্ষ টাকায়)

থ য ফছয ংলাভধত এভডভ ফযাদ্দ ফভৄভক্ত ব্যয়

ছভাট টাকা প্রঃ াঃ ছভাট টাকা প্রঃাঃ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

২০১৩-২০১৪ ২৫.০০ ২৫.০০ - - ২৫.০০ ২৫.০০ - 

২০১৪-২০১৫ ১২০৫.০০ ১২০৫.০০ - - ১২০৫.০০ ১২০৫.০০ - 

ছভাটঃ ১২৩০.০০ ১২৩০.০০ - - ১২৩০.০০ ১২৩০.০০ - 

 

৯।  কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণঃ  ছকান কাজ ভাপ্ত ছনআ।

১০।  াধাযণ ম যলফক্ষণঃ  

 

১০.১ প্রকমল্পয টভূভভঃ  

 

 প্রকমল্পয আতোয় নোযোয়নগঞ্জ প্রজরোয রোেরফন্দ-কোইকোযমটক-নফীগঞ্জ দফদ্যভোন ৮ দক:দভ: ড়মকয (৫.৫ দভ: প্রমস্থ) 

প্রস্তকযণ  ভজবুতীকযণ কময উন্নয়মনয প্রস্তোফ কযো ময়মছ। এছোড়ো, প্রকমল্প ২টি প্রতু  ৪টি ফক্স কোরবোট ম দনভ মোমণয 

প্রস্তোফ কযো ময়মছ। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী গত ২০/০৩/২০১১ তোদযম  নোযোয়নগঞ্জ প্রজরো পযকোমর প্রকল্পটি ফোস্তফোয়মনয 

প্রদতশ্রুদত প্রদোন কমযন। এ প্রপ্রদক্ষমত ৪৪০৫.১৮ প্রকোটি টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় এফং জোনুয়োদয ২০১৩-জুন২০১৫ প্রভয়োমদ 

ফোস্তফোয়মনয জন্য প্রস্তোদফত দডদদয উয গত ১৭/০২/২০১৩ তোদযম  দযকল্পনো কদভমন দইদ বো অনুদষ্ঠত য়। 

দইদ বোয দদ্ধোন্ত অনুোময পুনগ মঠিত দডদদ ভোননীয় দযকল্পন ভন্ত্রী কর্তমক গত ০৭/১০/২০১৩ তোদযম  প্রভোট ২১.৭২ 

প্রকোটি টোকো প্রোক্কদরত ব্যয়  ফোস্তফোয়নকোর জুরোই ২০১৩-জুন ২০১৫ প্রভয়োমদ অনুমভোদদত য়। প্রকমল্পয কদতয় অমেয 

দযভোণ  ব্যয় হ্রো এফং দুটি দদ গোড মোয প্রতু ফোদ প্রদয়োয় প্রকল্পটি ংমোধমনয প্রস্তোফ কযো ময়মছ। প্রকল্পটিয 

ংমোদধত প্রোক্কদরত ব্যয় ১২.৩০ প্রকোটি টোকো এফং ফোস্তফোয়নকোর জুরোই ২০১৩ মত জুন ২০১৫ ম মন্ত। 

 

১০.২ প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য:

প্রকমল্পয মূর উমদ্দশ্য মরো ৮.০০ দকমরোদভটোয দীঘ ম রোেনফন্দ -কোইকোযমটক-নফীগঞ্জ ড়ক উন্নয়মনয ভোেমভ 

নোযোয়নগঞ্জ প্রজরোয দ্রুত  দনযোদ প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো স্থোন কযো।  

 

১০.৩ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধনঃ 

 

 প্রভয়োদকোর প্রোক্কদরত ব্যয় (রক্ষ টোকোয়) 

মূর ০১/০৭/২০১৩ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত ২১৭২.২৬ 

১ভ ংমোদধত অনুমভোদদত  ০১/০৭/২০১৩ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত ১২৩০.০৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১০.৪ দযি ংক্রোন্ত তথ্য: প্রকমল্পয দযি ংক্রোন্ত পূণ মোে তথ্য প্রপ্রদযত দদআময অন্তমর্ভক্ত কযো য়দন। দদআয এ প্রোপ্ত 

তথ্যোনুমোয়ী আমরোচয প্রকমল্প ২টি প্যোমকমজয আতোয় দযি আফোনপূফ মক ঠিকোদোয দনময়োগ কযো য় মো দনম্নরূ: 

 

ক্রভভক নং প্যোমকজ/কোমজয নোভ -প্রোক্কদরত ব্যয় 

-কোম মোমদকৃত 

মূল্য 

(রক্ষ টোকোয়)

-কোম মোমদ প্রদোমনয 

তোদয  

-কোজ শুরুয তোদয  

-কোজ ভোদপ্তয 

তোদয 

ঠিকোদোয 

প্রদতষ্ঠোমনয 

নোভ  

ঠিকোনো

অগ্রগ

দত

WD-

01 

Widening the Road 

by earth work, 

flexible pavement, 

strengthening the 

existing pavement 

and Dense 

Bituminous 

Surfacing with 

wearing course 

form 1st km to 4
th

 

km (Ch.0+000 to 

Ch.4+000m=4,000m

) and Two culvert 

1×3m×6m and 

1×6m×6m Size & 

protective work at 

Lagolbandh-

Kiketrtack-

Nobigong Road 

9Road No.-Z-1061 & 

Z-1066). 

-604.84 

-663.19 

-20/04/2014 

- 

-29/06/2015 

 

KA-HB 

(JV) 

 

WD-

02 

Construction of 

widening the road 

by flexible 

pavement and 

dense Bituminous 

Surfacing with 

wearing course 

form 4
th

 km to 8
th

 

km (Ch.4+000to Ch. 

8+000m= 4,000m) 

and Construction of 

02 (Two) culverts 

1×3m×6m and 

1×6m×6m Size at 

-765.84 

-560.22 

-11/01/2015 

- 

-29/06/2015 

Sarder 

Enterpr

ise 

 



ক্রভভক নং প্যোমকজ/কোমজয নোভ -প্রোক্কদরত ব্যয় 

-কোম মোমদকৃত 

মূল্য 

(রক্ষ টোকোয়)

-কোম মোমদ প্রদোমনয 

তোদয  

-কোজ শুরুয তোদয  

-কোজ ভোদপ্তয 

তোদয 

ঠিকোদোয 

প্রদতষ্ঠোমনয 

নোভ  

ঠিকোনো

অগ্রগ

দত

Langalbandh-

Kaikertack-

Nobigonj Road (Z-

1061 & Z-1066).  
 

 

১১। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ২৩/০৭/২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড’য কাযী ভযচারক জনাফ ছভাঃ পজলুয যভান  কর্তযক 

প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর নাযায়ণগঞ্জ ড়ক ভফবালগয ঈ-ভফবাগীয় প্রলকৌরী ঈভস্ত 

ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

 

১১.১ রোেনফন্দ মত দভনোফোড়ী ম মন্ত ড়ক উন্নয়ন: 

 রোেনফন্দ মত দভনোফোড়ী ম মন্ত ৪ দকমরোদভটোয ড়ক প্রস্তকযণ পুন:দনভ মোণ কযো য়। এ ড়কটি ১২ ফুট মত ১৮ 

ফুমট প্রস্ত কযো য়। উমেখ্য, মূর প্রকমল্পয আতোয় এ ড়মকয রোেরফন্দ ফোজোমযয দনকট দু’টি দদ গোড মোয প্রতু 

দনভ মোমণয প্রস্তোফ দছর। যফতীমত এ প্রতু দু’টি ফোদ দদময় দডদদ ংমোধন কযো য়। এ দফলময় উ দফবোগীয় 

প্রমকৌরী জোনোন প্রম, প্রতু দু’টি জ-এয Periodic Maintenance Program(PMP)  োত মত 

কযো দনভ মোণ কযো মে। উক্ত ড়ক দযদ মনকোমর প্রদ ো মোয়, এমপ্রোচ একটি প্রতুয দনভ মোণ কোজ ইমতোভমে ম্পন্ন 

কযো ময়মছ এফং অযটিয দনভ মোণ কোজ চরভোন যময়মছ। 

 

 

দচি-১: রোেনফন্দ মত দভনোফোড়ী ম মন্ত ড়ক প্রস্তকযণ উন্নয়ন 
 

১১.২ কোইকোযমটক মত নদফগঞ্জ ম মন্ত ড়ক উন্নয়ন: 

 কোইকোযমটক মত নদফগঞ্জ মন্তম দফদ্যভোন ১৮ ফুট প্রস্ত ৪ দকমরোদভটোয দীঘ ম ড়মকয প্ররংমদদনং  কোম মটিং কযো 

ময়মছ। উক্ত ড়মকয কুদয়োযো, দতনগাঁ, দুগড়, দভনোফোড়ী  কোইকোযমটমক প্রদতযক্ষো কোজ কযো য়। প্রদতযক্ষো 

কোজগুমরো অক্ষত প্রদ ো প্রগমছ। তমফ, দতনগাঁ নোভক স্থোমন ড়মকয দদক্ষণ োম গবীয পুকুয যময়মছ। পুকুয োমড় 

প্রদতযক্ষো ব্যফস্থো নো থোকোয় বৃদষ্ট মর ফো বোযী মোনফোণ চরোচর কযমর ড়কটি প্রবমে মোয়োয আঙ্কো যময়মছ। এ 

দফলময় উ-দফবোগীয় প্রমকৌরী জোনোন প্রম, প্রকমল্পয আতোয় ড়মকয এ অংটিয জন্য প্রদতযক্ষোয ংস্থোন নো 



থোকোয় প্রদতযক্ষোমূরক কোজ কযো ম্ভফ য়দন। তমফ প্রভইনমটন্যোন্প  োত মত প্যোরোইদডং প্রদয়ো মফ ফমর দতদন 

অফদত কমযন। 

 

  

দচি-২: কোইকোযমটক মত নদফগঞ্জ ম মন্ত দনদভ মত ড়ক  

ড়মকয প্রদতযক্ষো কোজ 

দচি-৩: কোইকোযমটক মত নদফগঞ্জ ম মন্ত দনদভ মত ড়ক  

ড়মকয প্রদতযক্ষো কোজ 
 

 

১১.৩ কোরবোট ম দনভ মোণ: 

 প্রকমল্পয আতোয় ৪টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো ময়মছ। ৪টি কোরবোমট ময দযদ মন ম মমফক্ষণ দনম্নরূ: 

 

১১.৩.১ রোেনফন্দ ফো ষ্টযোমন্ড ৩ দভটোয দীঘ ম  ৯.৪৫ দভটোয প্রস্থ একটি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো ময়মছ। এ কোরবোমট ময এমপ্রোচ 

যক্ষো কোমজ দদ ব্রক ব্যফোয কযো ময়মছ। দদ ব্লক অক্ষত যময়মছ। তমফ, প্রদতযক্ষো কোজটি গবীয পুকুমযয োম 

অফদস্থত য়োয় দনমচয ভোটি ময দগময় একটি স্থোমন দদ ব্লক দকছুটো প্রডমফ প্রগমছ ফমর প্রতীয়ভোন য়।   

 

  

দচি-৪: রোেনফন্দ ফো ষ্টযোমন্ড দনদভ মত কোরবোট ম দচি-৫: কোরবোমট ময এমপ্রোমচ প্রডমফ মোয়ো দদ ব্লক 

 
  

১১.৩.২ ঋদলফোড়ীমত ৬ দভটোয দীঘ ম  ৯.৪৫ দভটোয প্রস্থ একটি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো ময়মছ এফং এমপ্রোমচ যক্ষোপ্রদ কোজ কযো 

ময়মছ। যক্ষোপ্রদ কোজটি অক্ষত প্রদ ো প্রগমছ। 

 

১১.৩.৩ দযফোড়ীমত ৩ দভটোয দীঘ ম  ৯.৪৫ দভটোয প্রস্থ একটি কোরবোট ম দনভ মোণ এমপ্রোমচয যক্ষোপ্রদ কোজ কযো ময়মছ। 

যক্ষোপ্রদ কোজটি গবীয পুকুমযয োম অফদস্থত য়োয় দনমচয ভোটি ময মোয়োয় একটি স্থোমন দকছুটো পোটর রক্ষয 

কযো মোয়। এ দফলময় উ-দফবোগীয় প্রমকৌরী জোনোন প্রম, পোটরটি দ্রুত প্রভযোভত কযো মফ। 

 



  

দচি-৬: দযফোড়ীমত দনদভ মত কোরবোট ম দচি-৭: কোরবোমট ময এমপ্রোমচ পোটর 
 

 

  

১১.৩.৪ দভনোফোড়ীমত ৬.০০ দভটোয দীঘ ম  ৯.৪৫ দভটোয প্রস্থ একটি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো ময়মছ। কোরবোমট ম ব্যফহৃত যমডয 

দকছু অং প্রফয ময় থোকমত প্রদ ো মোয়। এ দফলময় উ-দফবোগীয় প্রমকৌরী জোনোন প্রম, ীঘ্রই তো অোযণ মফ। 

 

  

দচি-৮: দভনোফোড়ীমত দনদভ মত কোরবোট ম দচি-৯: কোরবোমট ম প্রফয ময় থোকো যড 

 
    

১২। প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য ভজযত পরাপর

প্রকমল্পয মূর উমদ্দশ্য মরো ৮.০০ দকমরোদভটোয দীঘ ম 

রোেনফন্দ-কোইকোযমটক-নফীগঞ্জ ড়ক উন্নয়মনয 

ভোেমভ নোযোয়নগঞ্জ প্রজরোয  দ্রুত  দনযোদ প্রমোগোমমোগ 

ব্যফস্থো স্থোন কযো। 

রোেনফন্দ-কোইকোযমটক-নফীগঞ্জ ৮.০০ দকমরোদভটোয 

দীঘ ম ড়ক উন্নয়মনয ভোেমভ নোযোয়নগঞ্জ প্রজরোয 

প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো স্থোন ময়মছ দকন্তু দনযফদেন্ন 

প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো দনদিত য়দন।

১৩।   ঈলদ্দশ্য পুলযাপুভয ভজযত না লর এয কাযণঃ  রাঙ্গরফন্দ ফোজোমযয দনকট জ-এয Periodic Maintenance 

Program (PMP)  োমতয আতোয় দু’টি ছতুয একটিয কাজ ভনভ যাণাধীন থাকায় এখন দ্রুত  দনযফদেন্ন 

প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো দনদিত য়দন।  

১৪। প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্া ছভাকালফরা কযলত য়ভন। 

১৫। যাজস্ব খালত স্ানান্তযঃ প্রকলল্পয অতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক  জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

স্ানান্তয কযা লয়লছ।  

১৬। ভডট ংক্রান্তঃ ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয জন্য Internal ভডট ম্পন্ন 

কযা লয়লছ ভকন্তু External Audit কযা য়ভন। Internal ভডলট ছকালনা অভি ভছর ভকনা তা ভভঅলয ঈলেখ 

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



১৭।  ম মমফক্ষণিঃ 

 

১৭.১ প্রকল্পটি দনধ মোদযত ভময় ভোপ্ত ময়মছ (অনুমেদ-৪); 

১৭.২ প্রকল্পটিয অনুকূমর দডদদ অনুমোয়ী ফছযদবদেক প্রময়োজনীয় ফযোদ্দ প্রদোন কযো ময়মছ (অনুমেদ-৮); 

১৭.৩  মূর প্রকল্প মত দু’টি প্রতু ফোদ দদময় প্রকল্পটি ংমোধন কযো ময়মছ। এ দু’টি প্রতু জ-এয Periodic 

Maintenance Program (PMP)  োমতয আতোয় দনভ মোণ কযো মে। এমপ্রোচ একটিয কোজ ভোপ্ত ময়মছ 

এফং অযটি দনভ মোণোধীন যময়মছ। পমর প্রকল্প ভোপ্ত মর এ ন ম মন্ত আমরোচয ড়মকয দনযফদেন্ন প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো 

দনদিত য়দন (অনুমেদ-১১.১); 

১৭.৪ দতনগাঁ নোভক স্থোপ্রন ড়মকয দদক্ষণ োম পুকুয োমড় প্রদতযক্ষো ব্যফস্থো নো থোকোয় বৃদষ্ট মর ফো বোযী মোনফোণ 

চরোচর কযমর ড়কটি প্রবমে মোয়োয আঙ্কো যময়মছ (অনুমেদ-১১.২); 

১৭.৫ রোেনফন্দ ফো ষ্টযোমন্ড অফদস্থত কোরবোমট ময এমপ্রোচ প্রদতযক্ষো দকছুটো প্রডমফ প্রগমছ (অনুমেদ-১১.৩.১); 

১৭.৬ দযফোড়ীমত দনদভ মত কোরবোমট ময এমপ্রোমচয যক্ষোপ্রদ কোমজ পোটর রক্ষয কযো প্রগমছ (অনুমেদ-১১.৩.৩); 

১৭.৭ দভনোফোড়ীমত দনদভ মত কোরবোমট ম যড প্রফয ময় থোকমত প্রদ ো প্রগমছ (অনুমেদ-১১.৩.৪); এফং 

১৭.৮ প্রকল্পটিয External Audit ম্পন্ন কযো য়দন (অনুমেদ-১৬); 

 

১৮। ভতাভত/সুাভযঃ

১৮.১ ড়ক  জনথ ভধদপ্তয দতনগাঁ নোভক স্থোমন ড়মকয দদক্ষণ োম পুকুয োমড় প্রদতযক্ষো কোজ কযোয  

            প্রময়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমফ;  

১৮.২ রোেনফন্দ ফো ষ্টযোমন্ড অফদস্থত কোরবোমট ময এমপ্রোচ প্রদতযক্ষোয় দকছুটো প্রডমফ মোয়ো অং দ্রুত ংস্কোয কযমত মফ; 

১৮.৩ দযফোড়ীমত দনদভ মত কোরবোমট ময এমপ্রোমচয যক্ষোপ্রদ কোমজয পোটর দ্রুত প্রভযোভত কযমত মফ; 

১৮.৪ দভনোফোড়ীমত দনদভ মত কোরবোমট ম প্রফয ময় থোকো যড দ্রুত অোযণ মফ; 

১৮.৫ প্রকল্পটিয External Audit দ্রুত ম্পন্ন কযমত মফ; 

১৮.৬ প্রকমল্পয উমদ্দশ্য তবোগ দনদিত কযোয রমক্ষয গৃীত প্রকমল্পয ফ মোেীন ভোপ্ত দনদিত কযমত মফ; এফং

১৮.৭ ঈলযয ১৮.১ লত ১৮.৬ নুলেলদয সুাভয/ভতাভত নুমায়ী গৃীত ব্যফস্া ম্পলকয অগাভী ০১ (এক) ভালয 

ভলে ফাস্তফায়ন ভযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ভফবাগ-ছক ফভত কযলত লফ।



 “ভোদঝনো-কোময়তোড়ো-দিমভোনী ংমমোগ ড়ক” ীল মক প্রকমল্পয ভোপ্ত মূল্যোয়ন প্রদতমফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 
১। প্রকলল্পয নাভঃ  ভোদঝনো-কোময়তোড়ো-দিমভোনী ংমমোগ ড়ক 

 
২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্াঃ  ড়ক  জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগঃ  ড়ক ভযফন  ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ। 

৪। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  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 

২৩৫৯.৬৮ 

(-) 

১৮৪২.৫০ 

(-) 

১৮৩৩.৫০ 

(-) 

০১-৭-২০০৪ 

ছথলক  

৩০-৬-২০০৭ 

০১-৭-২০০৪ 

ছথলক  

৩০-৬-২০১৫ 

০১-৭-২০০৪ 

ছথলক  

৩০-৬-২০১৫ 

-২২.২৯% ১১ ফছয 

(২৬৬.৬৬%) 

  

৫।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অতায় ছকান স্ানীয়  বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্ান 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 

1.  Land acquisition  H 296.00 3.00 296.00 3.00 

2.  Survey & Design   LS 10.00 LS 10.00 LS 

3.  Earth Work  L/m
3
 742.86 5.206 742.86 5.20 

4.  Flexible pavement      

(a) New Construction  Km 95.62 1.08 95.62 1.08 

(b) Re-Construction  Km 193.10 2.00 193.10 2.00 

5. Hard Shoulder  Km 0.00 0.00 0.00 0.00 

a) 6. Construction of RCC Bridge (2nos) M 386.38 175.00 386.38 75.00 

b) 7. Construction of RCC Culvert (3nos) M 51.00 15.00 42.00 15.00 

c) 8. Construction of Pipe Culvert (4 nos) M 0.00 0.00 0.00 0.00 

d) 9. Protective work S.qm. 67.54 10859.00 67.54 - 

10. Sign signal etc   LS 0.00 LS 0.00 0.00 

Total= 1842.50  1833.50  
  
 

 

 

 

 

 

 



৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ  দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

প্রমোগদোন ফদরী 

1.  e) Mr. Md. Adam Ali Gazi 

f) ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ১৩-০৪-০৪ ১৬-১১-০৫ 

2.  g) Mr. Nurul Arifen 

h) ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ১৬-১১-০৫ ২৯-০৩-০৭ 

3.  i) Mr. Md. Mozammel Haq 

j) ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ২৯-০৩-০৭ ০৯-০১-০৮ 

4.  k) Md. Asmat Ud-Dollah, 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ২৭-০১-০৮ ১৫-১০-০৮ 

5.  l) Md. Abdul Odud 

m) ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ১৫-১০-০৮ ২৭-১১-০৮ 

6.  n) Gazi Golam Mostafa  

o) ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ২৭-১১-০৮ ০৪-০১-০৯ 

7.  p) Mr. Tarun Topon Dewan,  

q) ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ০৪-০১-০৯ ১৫-০৬-০৯ 

8.  Mr. Md. Khurshid Alam 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ৩০-০৬-০৯ ০১-০৭-০৯ 

9.  Mr. Tarun Topon Dewan,  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ৩০-০৬-০৯- ০১-০৭-০৯ 

10.  Shahabuddin Khan ACE, RHD, 

Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ০১-০৭-০৯ ০৩-১১-০৯ 

11.  ASM Sirajul Islam 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ০৩-১১-০৯ ১২-১১-০৯ 

12.  Mr. Sahabuddin Khan 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ১২-১১-০৯ ১৭-১১-০৯ 

13.  Mr. Tarun Topon Dewan,  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ১৭-1১-০৯ 11-12-09 

14.  ASM Sirajul Islam Khan 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ১১-12-09 17-01-10 

15.  Mr. Md. Bayjid  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ১৭-০১-০১০ ২১-০১-০১০ 

16.  Mr. Md. Sohorab Uddin Miah 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ২১-০১-০১০ ০৯-০২-০১০ 

17.  Shahabuddin Khan ACE, RHD, 

Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 09/02/10 02/02/11 

18.  
Md.Abdul Quddus 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 02/02/11 10/01/12 

19.  
Md. Mofizul Islam  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 12/01/12 31/01/13 

20.  
Md. Shahabuddin Khan 

SE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka  

খন্ডকারীন 31/01/13 26/02/13 

21.  
Md. Habibul Hoque 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন 26/02/13 

  

09/07/14 

22.  
 Mr. Md. Aftab Hossain Khan 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

খন্ডকারীন ০৯/০৭/১৪ ৩০/০৬/২০১৫ 

 
 



ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ২২ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। তাঁলদয 

ভধকাংলয ছভয়াদ ১ ফছলযয কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয ছক্ষলে ৩ ফছয ছভয়ালদ   ২৩৫৯.৬৮ রক্ষ টোকোয় প্রকল্পটি 

ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন কযা লর ভাপ্ত ফস্ায় প্রকল্পটি ভাপ্ত কযলত ভয় ছরলগলছ ১১ ফছয  

ফাস্তফায়ন ব্যয় লয়লছ ১৮৩৩.৫০ রক্ষ টাকা। থ যাৎ প্রকলল্পয ব্যয় বৃভি না ছলর ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ 

২৬৬.৬৬%। পলর প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ভযফতযলনয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প 

ভযচারকগণ মথামথবালফ দাভয়ত্ব ারন কযলত ালযন না ভফধায় এভনটি লয়লছ। 

 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্ান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা 

য়ভন। 
 

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

 প্রকল্পল্পর অনুল্পমাডিি মূ ডিডিডি অনুযায়ী মূ পূিথ কাজ ০৮ টি প্যাল্পকল্পজর মাধ্যল্পম ক্রল্পয়র ংস্থান ডছ। িল্পব বাস্তল্পব 

০৭টি প্যাল্পকল্পজর অিীল্পন ক্রয় কায থক্রম ম্পািন করা ল্পয়ল্পছ জানা যায়। এছাড়া  ফহুর প্রচোদযত দদদনক দিকোয 

দযফমতম কময়কটি স্থোনীয় দদদনক দিকোয় দফজ্ঞদপ্ত প্রকো কযো ময়মছ। প্রধোন প্রধোন প্যোমকমজয িরিত্র ংক্রান্ত িথ্য 

ডনম্নরূ: 

 

Description of 

procurement 

(goods/work/consultan

cy as per bid 

document) 

Tender/Bid/Propos

al 

Cost (In lakh taka) 

 

Tender/Bid Proposal Date of completion 

of works/services & 

supply of goods 

As per 

DPP 

(Revise

d) 

Contra

ct 

Value 

Invitatio

n Date 

Contrcat 

signing/ 

L.C.  

Opening 

Date 

As per 

Contrac

t  

Actual  

1 2 3 4 5 6 7 

Construction of 

175.05M. long RCC 

girder bridge at 4
th

 k.m. 

at Mazina-Kayetpara-

Trimohoni road at 

Dhaka/Narayangonj 

Road Division.   
   

580.07 

Lac  

580.07 

Lac 

- 01-06-

2004 

31-06-

05 

Incomple

te  

   
৯।  ভডভভ ফযাদ্দ  গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয অনুমভোদদত ফযাদ্দ  রক্ষেভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ফছয দবদেক ব্যয়  অভথ যক গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

অভথ যক 

রক্ষেভাো 

% 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

অভথ যক 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৪-০৫ ৮৬.০০ ৮৬.০০ - ৩.৬৪  ৮৬.০০ ৮৬.০০ - ১২.১৪ 

২০০৫-০৬ ১৬১৪.০০ ১৬১৪.০০ - ৬৮.৪০  ৬০০.০০ ৬০০.০০ - ৩৭.৫৫ 

২০০৬-০৭ ৬৫৯.৫৮ ৬৫৯.৫৮ - ২৭.৯৫  ৩৪৭.৫০ ৩৪৭.৫০ - ৫২.২৭ 



        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয অনুমভোদদত ফযাদ্দ  রক্ষেভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ফছয দবদেক ব্যয়  অভথ যক গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

অভথ যক 

রক্ষেভাো 

% 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

অভথ যক 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৭-০৮ - - - ০.০০  ৪০০.০০ ৪০০.০০ - ৬৯.২৩ 

২০০৮-০৯ - - - ০.০০  ২০০.০০ ২০০.০০ - ৭৭.৭০ 

২০০৯-১০ - - - -  ০.০০ ০.০০ - - 

২০১০-১১ - - - -  ০.০০ ০.০০ - - 

২০১১-১২ - - - -  ০.০০ ০.০০ - - 

২০১২-১৩ - - - -  ০.০০ ০.০০ - - 

২০১৩-১৪ - - - -  ০.০০ ০.০০ - - 

২০১৪-১৫ - - - -  ০.০০ ০.০০ - - 
 

 প্রকলল্পয ভডভভ ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ২০০৪-২০০৫ লত ২০০৬-২০০৭ ছভয়ালদ ফাত্মফায়লনয জন্য নুলভাভদত 

লর ২০১৪-১৫ থ যফছলয প্রকল্পটি ভাপ্ত কযা য়। ঈক্ত ভলয় ভডভভ’য নুলভাভদত রক্ষযভোিো ছভাতালফক ছকান 

থ য ফছলযআ ম যাপ্ত থ য ফযাদ্দ প্রদান কযা য়ভন। পলর প্রকল্পটিয ফাত্মফ গ্রগভত ব্যাত লয়লছ।  

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ প্রস্তাভফত ১ভ ংলাভধত প্রকলল্পয ঈয  গত ১৪ প্রভ, ২০১৪ তোদযম  দইদ বো 

অনুদষ্ঠত য়। উক্ত বোয় দনম্নরূ দদ্ধোন্ত গৃীত য়:  

 

“ভোদঝনো-কোময়তোড়ো-দিমভোনী ংমমোগ ড়ক দনভ মোণ ” ীল মক প্রকল্পটি ংদিষ্ট দফদধ -দফধোন অনুযণপূফ মক মথোমথ 

প্রদক্রয়োয় ভোপ্ত প্রঘোলণো কযমত মফ।”  

উক্ত বোয দদ্ধোমন্তয আমরোমক প্রকমল্পয কর দোয় -প্রদনো দোফ কময প্রকমল্পয ১ভ ংমোধন অনুমভোদন কযো য় এফং 

প্র প্রভোতোমফক জুন, ২০১৫ তোদযম  কোজ অভোপ্ত প্রযম  প্রকল্পটি ভোপ্ত প্রঘোলণো কযো য়।  

 

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ:   

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ   ঈলদ্দশ্য: ঢোকো দফমশ্বয অন্যতভ  জনফহুর নগয য়ো মত্ত্ব প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো অপ্রতুর য়োয 

কোযমণ এ ময মোনজট ফভয় প্ররমগ থোমক। যোজধোনী য য়োয কোযমণ প্রদময দফদবন্ন অঞ্চর প্রথমক দযফন 

ড়কগুদর ঢোকোয় প্রকন্দ্রীর্ভত ময়মছ। এ ড়কগুদর প্রধোনতিঃ াঁচটি কদযমডোময দফবক্ত , মথো: ঢোকো-আদযচো, ঢোকো 

জয়মদফপুয, ঢোকো দবযফ , ঢোকো-দোউদকোদন্দ  ঢোকো -ভোয়ো। াঁচটি কদযমডোমযয ভমে ঢোকো -দোউদকোদন্দ  ঢোকো -

দবযফ এ দুটি কদযমডোমযয মোনফোন কাঁচপুয ময়মন্ট দভদরত য়োয কোযমণ প্রোল্ডোয ড়মক তীব্র মোনজমটয সৃদষ্ট য়। 

চট্টগ্রোভ, কুদভেো, দমরট প্রথমক আগত মোনফোমনয কাঁচপুয , োময়দোফোদ  মো িোফোড়ী ময়মন্ট মোনজট দযোয কময 

যোদয ঢোকো ময ভোঝোভোদঝ অংম যোভপুযোয় প্রমফময সুমমোগ সৃদষ্টয উমদ্দমশ্য আমরোচয ড়কটি ফোস্তফোয়মনয 

উমদ্যোগ গ্রণ কযো য়। ভোদঝনো -কোময়তোড়ো-দিমভোনী ংমমোগ ড়কটি নোযোয়ণগঞ্জ প্রজরোয রুগঞ্জ উমজরো দমযয 

দনকটফতী ভোদঝনো ময়ন্ট তথো  মুড়োোড়ো প্রথমক শুরু ময় কোময়তোড়োয় ফোলু নদী এফং দিমভোনীমত যোভপুযো  োর 

অদতক্রভ কময প্রডভযো-আমুদরয়ো-প্রম য জোয়গো-যোভপুযো জোতীয় ভোড়মকয দিমভোনী ময়মন্ট মৄক্ত য়োয কথো।  

 

 উমদ্দশ্য: নোযোয়ণগমঞ্জয রূগঞ্জ উমজরোয মে ঢোকো মযয যোদয ড়ক প্রমোগোমমোগ স্থোন।  

    

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদনঃ আমরোচয প্রকল্পটি প্রভোট ২৩৫৯.৬৮ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় ১ জুরোই ২০০৪ প্রথমক জুন ২০০৭ 

প্রভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয জন্য ১২ অমক্টোফয ২০০৫ তোদযম  ভোননীয় অথ ম  দযকল্পনো ভন্ত্রী কর্তমক অনুমভোদদত য়। 

অতিঃয ব্যয় বৃদদ্ধ ব্যদতমযমক প্রকল্পটিয ফোস্তফোয় নকোর জুন ২০০৮  জুন ২০০৯ ম মন্ত বৃদদ্ধ কযো য়। ড়ক দযফন 



 ভোড়ক দফবোগ প্রথমক প্রকমল্পয প্রভয়োদ জুন ২০১০ ম মন্ত বৃদদ্ধয প্রস্তোফ কযো মর আইএভইদড কর্তমক প্রকল্পটি 

মযজদভমন দযদ মন কযো য়। দযদ মন প্রদতমফদমন প্রকমল্প ংঘটিত অদনয়ভ , দুনীদত  ভস্যো ম্পমকম  ব্যফস্থো 

গ্রমণয সুোদয কযো য়। গত  ৬ অমক্টোফয ২০১০ তোদযম য একমনক বোয় প্রকমল্পয অদনয়মভয জন্য দুনীদত দভন 

কদভমনয ভোেমভ তদমন্তয দদ্ধোন্ত গ্রণ কযো য়। এ দযমপ্রদক্ষমত ড়ক দযফন  ভোড়ক দফবোগ কর্তমক প্রকমল্পয 

অদনয়ভ তদমন্তয ব্যফস্থো গ্রণ কযো য়। যফ তীমত প্রকমল্পয প্রভয়োদ জুন ২০০৯ প্রথমক জুরোই ২০১১ ম মন্ত বৃদদ্ধয প্রস্তোফ 

কযো মর আইএভইদড কর্তমক প্রকল্প ংমোধমনয দফলময় ভতোভত প্রদোন কযো য়। ড়ক দযফন  ভোড়ক দফবোগ 

প্রকমল্পয র্ভদভ অদধগ্রমণয দযভোণ  ব্যয় বৃদদ্ধ , ভোটিয কোজ বৃদদ্ধ , প্রবমভন্ট দনভ মোণ কোজ হ্রো , প্রবমভমন্টয প্রস্ততো 

বৃদদ্ধ জ-এয ২০০৮ োমরয প্রযট দদডউর অনুোময প্রোক্করন বৃদদ্ধ ইতযোদদ কোযমণ ৯০.৯৮ প্রকোটি টোকো প্রোক্কদরত 

ব্যময় ১ভ ংমোদধত প্রকল্প প্রস্তোফটি প্রণয়ন কময দযকল্পনো কদভমন প্রপ্রযণ কময।  

 

প্রস্তোদফত ১ভ ংমোদধত প্রকল্পটিয উয গত ১৪ প্রভ ২০১৪ তোদযম  দইদ বো অনুদষ্ঠত য়। দইদ বোয় দফস্তোদযত 

আমরোচনোমন্ত দনমম্নোক্ত দদ্ধোন্ত গৃীত য়: 

 

 “ভোদঝনো-কোময়তোড়ো-দিমভোনী ংমমোগ ড়ক দনভ মোণ ” ীল মক প্রকল্পটি ংদিষ্ট দফদধ -দফধোন অনুযণপূফ মক মথোমথ 

প্রদক্রয়োয় ভোপ্ত প্রঘোলণো কযমত মফ।” 

 

দইদ বোয উক্ত দদ্ধো প্রন্তয আমরোমক প্রকল্পটি ভোপ্ত প্রঘোলণোয রমক্ষয ড়ক দযফন  ভোড়ক দফবোগ ১৮৪২.৫০ 

রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় জুরোই ২০০৪ প্রথমক জুন ২০১৫ ম মন্ত প্রভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয জন্য প্রকল্প প্রস্তোফ দযকল্পনো 

কদভমন প্রপ্রযণ কময। উক্ত প্রস্তোমফয উয গত ৩১ প্রভ ২০১৫ তোদযম  দইদ বো অনুদষ্ঠত য়। বোয় দফস্তোদযত 

আমরোচনোমন্ত অন্যোমন্যয ভমে দনমম্নোক্ত দদ্ধোন্তমূ প্রদতোরন োমমক্ষ ংমোদধত প্রকল্পটি অনুমভোদমনয সুোদয 

কযো য়। 

 

“প্রকমল্পয কর দোয় -প্রদনো দোফ কময প্রকমল্পয ব্যয় দনধ মোযণ কযো ময়মছ এ ভমভ ম প্রোদনক দফবোগ /ভন্ত্রণোরময়য 

প্রতযয়ন ি, অননুমভোদদত অফস্থোয় প্রকমল্পয গৃীত কোম মক্রভ  ব্যয় অন্তর্ভ মক্ত কময দডদদ অনুমভোদন কযো ময়মছ এ 

ংক্রোন্ত তথ্যোদদ , অেয়োযী দযভোণ  ব্যময় য মে প্রস্তোদফত দযভোণ  ব্যময়য োথ মমকযয প্রমৌদক্তকতো েষ্টবোমফ 

পুনগ মঠিত দডদদ’প্রত ংমৄক্ত/উমে  কযমত মফ।”  

 

   
১১.৩ াভফ যক অভথ যক  ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ১৮৩৩.৫০ 

রক্ষ টাকা মা ভর নুলভাভদত ব্যয় ২৩৫৯.৬৮ রক্ষ টাকায ৭৭.৭০%। ঈক্ত ভলয় মূর নুলভাভদত প্রকমল্পয ভোি 

৪০% কোজ ভোপ্ত ময়মছ (নুলেদ-৬)।  

 

১২। প্রকল্প ভযদ যন:  গত ২২/০১/২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যন 

কালর ঢাকা ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী ঈভস্ত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

 

১২.১ ভূভভ ভধগ্রণঃ নুলভাভদত ভর ভডভভ নুমায়ী ঢাকা ড়ক ভফবালগয ধীন ৩.০০ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রলণয জন্য 

৬০.০০ রক্ষ টাকায ংস্ান ভছর। ভকন্তু ভূভভয স্বাবাভফক ভল্য বৃভিয ছপ্রভক্ষলত ৩.০০ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রলণয জন্য 

২৯৬.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কলয ভূভভ ভধগ্রণ ভাপ্ত কযা লয়লছ। এ জন্য প্রকল্পটি ংলাধন কযলত লয়লছ।   

১২.২ ড়ক ফাঁধ দনভ মোণ: অনুমভোদদত মূর দডদদ অনুমোয়ী ঢোকো ড়ক দফবোমগয অধীন ৪.৪ দকমরোদভটোয এফং নোযোয়ণগঞ্জ 

ড়ক দফবোমগয অধীন ৩.১ দকমরোদভটোয ড়ক ফাঁধ ৫.৫ দভটোয প্রস্থতো, ১:২ প্রলো এফং ফ মদনম্ন ৮ ফুট  মফ মোচ্চ ১৫ 

ফুট উচ্চতোয় দনভ মোমণয ংস্থোন দছর। দকন্তু ংমোদধত দডদদমত ঢোকো ড়ক দফবোমগয অধীন ৬০০.০০ দভটোয এফং 

নোযোয়ণগঞ্জ ড়ক দফবোমগয অধীন ৩.১ দকমরোদভটোয ড়ক ফাঁধ দনভ মোণ অন্তর্ভ মক্ত কময ংমোদধত দডদদমত ৫.২০৬  

রক্ষ ঘন দভটোয ভোটিয কোজ ফোফদ ৭৪২.৮৬ রক্ষ টোকোয ংস্থোন যো ো য়। দযদ মনকোমর ঢোকো ড়ক দফবোমগয অধীন 



৬০০.০০ দভটোয এফং নোযোয়ণগঞ্জ ড়ক দফবোমগয অধীন ৩.১ দকমরোদভটোয ড়ক ফাঁধ দনভ মোণ কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। 

তমফ ভযদ যনকালর ড়ক ফাঁলধয ভকছু স্ালন ছলা ১:২ মথামথ ায়া মায়ভন। ফযং কলয়কটি স্ালন খাড়া ঢার ছদখা 

ছগলছ।  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিে-১ : রনরভ থত ড়ক ফাঁধ  রিে-২:  েরতগ্রস্থ ড়ক ফাঁধ    

 
     
১২.৩   প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট: নুলভাভদত ভর ভডভভ নুমায়ী ঢাকা ড়ক ভফবালগয ধীন ৬.০০ ভকলরাভভটায নতুন 

ছফ্ল্ভক্সফর ছবলভন্ট এফং নাযায়ণগঞ্জ ড়ক ভফবালগয ধীন ০.৪৮ ভকলরাভভটায নতুন  ২.০০ ভকলরাভভটায পুনঃ 

ভনভ যাণ ছভাট ২.৪৮ ভকলরাভভটায ছফ্ল্ভক্সফর ছবলভন্ট ভনভ যালণয ংস্ান ভছর। তলফ অনুমভোদদত ংলাভধত ভডভভ 

নুমায়ী ঢাকা ড়ক ভফবালগ ০.৬০ ভকলরাভভটায  নাযায়ণগঞ্জ ড়ক ভফবালগ ০.৪৮ ভকলরাভভটায নতুন ছফ্ল্ভক্সফর 

ছবলভন্ট এফং নাযায়ণগঞ্জ ড়ক ভফবালগ ২.০০ ভকলরাভভটায ছফ্ল্ভক্সফর ছবলভন্ট পুনঃ ভনভ যালণয ংস্ান যাখা য়। 

ভযদ যনকালর ংলাভধত ভডভভ ’য ংস্ান নুমায়ী ঢাকা ড়ক ভফবালগ ০.৬০ ভকলরাভভটায  নাযায়ণগঞ্জ ড়ক 

ভফবালগ ০.৪৮ ভকলরাভভটায নতুন ছফ্ল্ভক্সফর ছবলভন্ট এফং নাযায়ণগঞ্জ ড়ক ভফবালগ ২.০০ ভকলরাভভটায ছফ্ল্ভক্সফর 

ছবলভন্ট পুনঃ ভনভ যাণ কযা লয়লছ ছদখা মায়। দযদ মনকোমর ভনভভ যত ছবলভলন্টয কলয়কটি স্ালন অনভডঈলরন এফং 

ভকনাযা বাঙ্গা ছদখা ছগলছ। ড়ক ফালেঁয ছচআলনজ ৫+২০০ ভকলরাভভটালয ছবলভন্ট খলড় ুঁ ছফআজ টাআ-১ ১৫০ ভভ:ভভ: 

(গ্রণলমাগ্য ১৫০ ভভ:ভভ:), কাল যটিং ৪০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ৪০ ভভ:ভভ:)  ীরলকাট ছনআ (গ্রণলমাগ্য ৭ ভভ:ভভ:) ছদখা 

ছগলছ। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, ঢাকা-ভলরট  ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়লকয ঈয মানফালনয চা কভালনা 

এফং ঢাকা ভোনগমযয ট্রাভপক বভরঈভ ভফলফচনায় প্রকল্পটিয গুরুত্ব ভযীভ। ছ অলরালক প্রকলল্পয ভাপ্ত কাজ 

ন্তযর্ভভক্ত নতুন প্রকল্প প্রণয়লনয ভফলয়টি প্রভক্রয়াধীন অলছ।  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিে-২ : রনরভ থত মেরিফর মবগভন্ট   

 

রিে-৩:  মবগভগন্টয রফরবন্ন মরয়ায যীো    

  

১২.৪  ব্রীে ও কারবাট থ: নুলভাভদত ভর ভডভভ নুমায়ী ৩টি ব্রীজ (১৭৫ ভভটায), ৩টি কারবাট য (১৫ ভভটায)  ৪টি াআ 

কারবাট য ভনভ যালণয ংস্ান ভছর। তলফ ংলাভধত ভডভভ ’য নুমায়ী ঢাকা ড়ক ভফবালগ ১টি  নাযায়ণগঞ্জ ড়ক 

ভফবালগ ১টি ছভাট ২টি ব্রীলজয অংভক কাজ এফং ঢাকা ড়ক ভফবালগ ২টি কারবাট য ভনভ যাণ ম্পূণ য এফং ১টি 

কারবালট যয ছফআজ ঢারাআলয়য ংস্ান যাখা য়। ভযদ যনকালর ঢাকা ড়ক ভফবালগয ধীন ৭ভ ভকলরাভভটালয ৭৪.২৬ 

ভভটায বদলঘ যেয ১টি ব্রীলজয ১৩টি াআলরয কাজ ম্পন্ন কলয ব্রীলজয কাজ ভাপ্ত কযা লয়লছ ছদখা মায়। য ভদলক 



নাযায়ণগঞ্জ ড়ক ভফবালগয ধীন ৩য় ভকলরাভভটালয ৭৫.০০ ভভটায বদঘ যে ভফভষ্ট ব্রীলজয াআলরয কাজ তবাগ 

দুটি ভয়ালযয ভয়ায কো ম যন্ত ভাপ্ত কযা লয়লছ ছদখা মায়। এছাড়া  ঢাকা ড়ক ভফবালগয ধীন ড়লকয ৪থ য  

৬ি ভকলরাভভটালয মথাক্রলভ ৬ ভভটায  ৩ ভভটায বদঘ যে ভফভষ্ট ২টি কারবালট যয ভনভ যাণ তবাগ এফং ৫ভ 

ভকলরাভভটালয ৬ ভভটায বদঘ যে ভফভষ্ট ১টি কারবালট যয শুদৄ ছফআজ ঢারাআ ম্পন্ন লয়লছ ছদখা মায়। এ ভফললয় ভনফ যাী 

প্রলকৌরী জানান, ভআভ বায ভিালন্তয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্পটিয কাজ মতটুকু ম্পন্ন লয়লছ ছ নুমায়ী দায়-ছদনা 

ভাফপূফ যক প্রকল্পটি ভাভপ্তয ভিান্ত য়। পলর ব্রীজ  কারবালট যয কাজ ভাপ্ত ছযলখ প্রকল্পটি ভাপ্ত ছঘালণা কযলত 

লয়লছ।  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিে-৪:  ভাপ্ত মতু            রিে-৫: রনরভ থত কারবাট থ 

   
 

১২.৫ যক্ষোপ্রদ কোজ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২টি কারবালট যয এোলপ্রালচ ব্রীক ম্যালট্রভং এফং ড়ক ফাঁধ 

যক্ষায প্রলয়াজলন  নোযোয়ণগঞ্জ ড়ক দফবোমগয অধীন দনদভ মত ৩.১ দকমরোদভটোয ড়ক ফাঁমধ Bamboo 

Palisiding ফাফদ ৬৭.৫৪ রক্ষ টাকায ংস্ান ভছর। ভযদ যনকালর ভনভভ যত কারবালট যয ঈবয় াল এোলপ্রালচ 

ব্রীক ম্যালট্রভং এফং ড়ক ফাঁলধয ঈবয় াল প্রলয়াজন নুমায়ী Bamboo Palisiding  স্ান কযা লয়লছ 

ছদখা মায়।  

 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য জযন 

নোযোয়ণগমঞ্জয রূগঞ্জ উমজরোয মে ঢোকো 

মযয যোদয ড়ক প্রমোগোমমোগ স্থোন। 

 

নুগভারদত ংগারধত প্রকগেয অওতায় ১.০৮ রকগরারভটায নতুন 

মেরিফর মবগভন্ট, ২.০০ রকগরারভটায মেরিফর মবগভন্ট পুনঃ রনভ থাণ 

ও ৩.১০ রকগরারভটায ড়ক ফাঁধ রনভ থাণ কযায় প্রকগেয উগেশ্য অংরক 

রেথত গয় মছ। তগফ প্রকগেয পূণ থ সুপর প্রারপ্তয রগেয ঢাকা ভানেয , 

ঢাকা-ভলরট  ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়লকয ট্রাভপক বভরঈভ ভফলফচনায় 

প্রলয়াজনীয় কাম যক্রভ অন্তমর্ভক্ত কময প্রকলল্পয ভাপ্ত কাজ ভাভপ্তয রলক্ষে 

নতুন প্রকল্প গ্রণ কযলত লফ।   

  

১৪। ঈলদ্দশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  নুগভারদত ংগারধত প্রকগেয অওতায় ১.০৮ রকগরারভটায নতুন 

মেরিফর মবগভন্ট , ২.০০ রকগরারভটায মেরিফর মবগভন্ট পুনঃ রনভ থাণ ও ৩.১০ রকগরারভটায ড়ক ফাঁধ রনভ থাণ 

কযায় প্রকগেয উগেশ্য অংরক রেথত গয়গছ। তগফ প্রকগেয পূণ থ সুপর প্রারপ্তয রগেয  ঢাকা ভানেয , ঢাকা-ভলরট 

 ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়লকয ট্রাভপক বভরঈভ ভফলফচনায় প্রলয়াজনীয় কাম য ক্রভ অন্তমর্ভক্ত কময প্রকলল্পয ভাপ্ত কাজ 

ভাভপ্তয রলক্ষে নতুন প্রকল্প গ্রণ কযলত লফ।   

 

 



১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ  

 

১৫.১ প্রকমল্পয টোইভ বোযযোন : 

 প্রকল্পটিয মূর ফোস্তফোয়নকোর দনধ মোযণ কযো য় ৩ (দতন) ফছয। প্রকল্পটিয ংমোদধত ফোস্তফোয়নকোর ১১ ফছয, মো মূর 

ফোস্তফোয়নকোর অমক্ষো ৮ ফছয ফো ২৬৬%। 

 

১৫.২ ঘন ঘন প্রকল্প দযচোরক ফদদর: 

 জুরোই ২০০৪ প্রথমক জুন ২০১৫ ম মন্ত ১১ ফছয ব্যোী ফোস্তফোদয়ত ১৮৪২.৫০ রক্ষ টোকো ব্যময় য এ প্রকমল্প ড়ক  

জনথ অদধদপ্তমযয অদতদযক্ত প্রধোন প্রমকৌরী ম মোময়য ২২ জন কভ মকতমো দফদবন্ন প্রভয়োমদ  ন্ডকোরীন প্রকল্প দযচোরক 

দোমফ দোদয়ত্ব োরন কমযন। ঘন ঘন প্রকল্প দযচোরমকয ফদদর  তোমদয  ন্ডকোরীন দোদয়ত্ব োরমনয কোযমণ প্রকল্প 

ব্যফস্থোনো  ভদনটদযং দুফ মর ময়মছ ফমর প্রতীয়ভোন য়। 

১৫.৩ অপ্রতুর এদডদ ফযোদ্দ : 

 প্রকল্পটিয অনুকূমর প্রথভ দতন ফছময ১০০.০০ রক্ষ টোকোয দনমম্ন ফযোদ্দ প্রদোন কযো য় এফং ২০০৯-১০ প্রথমক ২০১৪-

১৫ ম মন্ত ৬ ফছময আযএদডদমত প্রকোন ফযোদ্দ প্রদোন কযো য়দন। অপ্রতুর ফযোমদ্দয কোযমণ প্রকল্প ফোস্তফোয়ন ব্যো ত 

ময়মছ ফর প্রতীয়ভোন য়। 

১৫.৪ প্রকমল্পয অদনয়ভন  দুনীদতয দফলময় তদন্ত: 

 ৬ অমক্টোফয ২০১০ তোদযম য একমনক বোয দদ্ধোন্ত অনুোময প্রকমল্পয অদনয়ভ  দুনীদত দফলময় দুনীদত দভন 

কদভমনয ভোেমভ তদন্ত শুরু য়। তদন্তকোমর প্রকমল্পয এদডদ ফযোদ্দ স্থদগত যো ো য়। পমর  প্রকমল্পয ফোস্তফোয়ন দফদঘ্নত 

য়। 

 

১৬। যাজস্ব খালত স্ানান্তয: প্রকলল্পয অতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক  জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(লন রাআন)-এ স্ানান্তয কযা লয়লছ।  

 

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

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

 

১৮।  ভতাভত/সুাভযঃ 

 

১৮.১ প্রকলল্পয ৬০% কাজ ভাপ্ত ছযলখ প্রকল্পটি ভাপ্ত কযলত ভয় ছরলগলছ ১১ ফছয (২৬৬.৬৬%)। প্রকলল্প ংঘটিত 

ভনয়ভ, দুনীভত, ভডভভ’য রক্ষেভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালদ্দয স্বল্পতা, ভূভভ ভধগ্রণ জটিরতা  ভূভভয 

তেভধক ভল্য বৃভিয কাযলণ এভনটি লয়লছ। এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ 

বভফষ্যলত নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষে এভডভলত প্রলয়াজনীয় থ য ফযালদ্দয াাাভ 

প্রকলল্প ংঘটিত ভনয়ভ ভযালযয প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযলফ (নু: ৪, ৯. ১২.১); 

 

১৮.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ২২ (ফাআ) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয 

ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন  ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত 

য়ায াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয 

প্রলয়াজনীয় ঈলযাগ গ্রণ কযলফ (নু:৭); 

 

 



১৮.৩ ড়ক ফাঁমধ সৃষ্ট  োড়ো ঢোর দচদিতপূফ মক দ্রুত ংস্কোয কযমত মফ (অনু: ১২.২); 

 

১৮.৪ ভনভভ যত ছবলভলন্টয ছম কর স্ালন অনভডঈলরন  ভকনাযা বাঙ্গা যলয়লছ তা ভচভিত কলয দ্রুত ছভযাভত কযলত লফ 

(নু: ১২.২); 

 

১৮.৫ প্রকল্পটিয গুরুত্ব ভফলফচনায় প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযলনয রলক্ষে ঢাকা ভানেয, ঢাকা-ভলরট  ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়লকয 

ট্রাভপক বভরঈভ ভফলফচনায় প্রলয়াজনীয় কাম য ক্রভ অন্তমর্ভক্ত কময প্রকলল্পয ভাপ্ত কাজ ভাভপ্তয রলক্ষে নতুন প্রকল্প 

গ্রলণয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভফলফচনা কযলত ালয 

 

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

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘‘ভাষ্টাযফাড়ী-ভভজযাপুয-ভরুজারী-নুােী-ভানা ড়ক ঈন্নয়ন’’ ীল যক প্রকলল্পয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

(ভাপ্ত : জুন ২০১৫)

১ প্রকলল্পয নাভ : ‘‘ভাষ্টাযফাড়ী-ভভজযাপুয-ভরুজারী-নুােী-ভানা ড়ক ঈন্নয়ন’’

২ ঈলযাগী ভফবাগ/ভন্ত্রণারয় : ড়ক ভযফন  ছতু ভন্ত্রণারয় / ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ  

৩ ফাস্তফায়নকাযী ংস্া : ড়ক  জনথ ভধদপ্তয

৪ প্রকল্প এরোকো : গাজীুর জজলার সদর ও শ্রীুর উজজলা 

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

প্রাক্কভরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ভযকভল্পত ফাস্তফায়কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার

ভতক্রান্ত ব্যয়

(ভর 

প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %)

ভতক্রান্ত ভয়

(ভর 

ফাস্তফায়নকালরয 

%)

ভর ফ যলল 

ংলাভধত

ভর ফ যলল 

ংলাভধত *

৩৮৫৩.৫৭ - ২৬৭৫.০০ ০১.১০.২০১০

ছথলক

৩০.০৬.২০১৩

০১.১০.২০১০ 

ছথলক

৩০.০৬.২০১৫

০১.১০.২০১০ 

ছথলক

৩০.১০.২০১৫

(-) ১১৭৮.৫৭ 

(-) 

৩০.৫৮% 

০২ ফছয 

(৭২.৭২%)

 

*প্রকল্পটি ংলাভধত না লর ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক দুআ দপায় ০২ ফছয ছভয়াদ বৃভি কযা লয়লছ। 

 

৬। প্রকলল্পয টভূভভ  ঈলদ্দশ্যঃ  

৬.১ টভূভভঃ ভাষ্টাযফাড়ী-ভভজযাপুয-ভরুজারী-নুােী-ভানা ড়ক ঢাকায একটি ছজরা ড়ক  (ছজড-৩০২৪)। ড়কটি 

জয়লদফপুয-ভানা-ভয়ভনভং ড়লকয ৯ভ ভকঃভভঃ এ শুরু লয় একআ ড়লকয ২৮তভ ভকঃভভঃ এ ভাপ্ত লয়লছ। ড়কটিয 

ছভাট বদঘ যে ২৬ ভকঃভভঃ। ড়কটিয দুআ াল ভফভবন্ন ভল্প প্রভতিান  আলটয বাটা গলড় ঈলঠলছ ভফধা য় প্রভতভদন এ ড়ক ভদলয় 

ভল্প  কৃভলজাত লণ্যয জন্য বাযী মানফান  ঈলেখলমাগ্য ংখ্যক জনলগািী চরাচর কলয। একটি গু রুত্বপূণ য ড়ক য়া 

লত্ত্ব ড়কটিয ৮.৪০ ভকঃভভঃ ং কাঁচা  ভছলরা । এ কাযলণ ংভিষ্ট এরাকায জনগলণয দাফী এফং জাতীয় থ যমনভতক 

ঈন্নয়লনয রলক্ষে অলরাচে প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয জন্য গ্রণ কযা য়। 

৬.২ ঈলদ্দলশ্যঃ   

 প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লরা গুরুত্বপূণ য ভাষ্টাযফাড়ী-ভভজযাপুয-ভরুজারী-নুােী-ভানা  

ড়লকয ঈন্নয়ন  ঈন্নততয ছমাগালমাগ ব্যফস্া স্ান; 

 ড়লকয ঈবয় ালেয ফভস্ত ভল্প কাযখানায় াশ্রয়ী ব্যলয় কাঁচাভার  ঈৎভদত ণ্য ভযফণ;  

  

৭। প্রকমল্পয প্রধোন অেমূিঃ   

  ড়ক ফাঁধ দনভ মোপ্রণ ভোটিয কোজ - ১.৯৩ রক্ষ ঘনদভটোয; 

  নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোণ, প্রবমভন্ট প্রস্তকযণ, প্রবমভন্ট ভজবুদতফযণ – ২৪.৭০ দকমরোদভটোয; 

  যক্ষোপ্রদ কোজ (আযদদ প্যোরোোইদডং, দজ প্রটক্সটোইর দল্টোয প্রপদব্রক্স, প্রভমে পোযদনদং) 

  ভভ গাড যায ছতু (০৩টি) এফং ফক্স কারবাট য ভনভ যাণ (২৩টি) 



৮। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) : 

Sl. 

No 

Item of Work  

(As per DPP) 

Qnty/ 

Unit 

Targer as per DPP Actual Progress Reasons for 

deviation (#) Physical  Financial Physical  Financial 

1 2 3 4 5 6 7 8 

১ এ) যাজস্বঃ

০১. ছষ্টনাযী ছথাক ছথাক ২.০০ ছথাক ২.০০

২ ০২. ভফজ্ঞান  দযে অফান ছথাক ছথাক ২.০০

৩ ৩. ল্যাফলযটভয যীক্ষা ভনযীক্ষা ছথাক ছথাক ৪.০০ ছথাক ৪.০০

৪ ালব য  ভডজাআন ছথাক ছথাক ৫.০০

৫ ভফ) ভরধনঃ

১. ড়ক ফাঁলধ ভাটিয কাজ রঃঘঃভভঃ ১.৯৩ ২৮৯.৫০ ১.৬৬ ৩৩৫.৯০

নুলভাভদত 

ভডভভ লক্ষা 

দযলেয ঈদ্ধৃত 

দয ছফী য়ায় 

ব্যয় বৃভি ছলয়লছ

৬ ২. ছফ্ল্ভক্সফর ছবলভন্ট

৭ এ) নতুন ছবলভন্ট ভনভ যাণ ভকঃ ভভঃ ৮.৪০ ৩৭৮.২৫ ৫.৩৬ ৩০২.০০

৮ ভফ) ছবলভন্ট প্রস্তকযণ এফং 

ভজবুতীকযণ

ভকঃ ভভঃ ১.৪০ ৩৫.৪১ ১.৪০ ৪৫.৫০

৯ ভ) ছবলভন্ট পুনঃ ভনভ যাণ কাজ 

(এআচভফভফ স্ালন) (৩.৭০ভভঃ)

ভকঃ ভভঃ ৩.৯০ ১৫৩.১৫ ৩.৮৩ ১৬২.০০

১০ ভড) ছবলভন্ট ভজবুতী কযণ (৩.৭০ 

ভভঃ)

ভকঃ ভভঃ ১১.০০ ২৩১.৮৮ ১১.০০ ২৫১.০০

১১ আ) ালপযভং (কাল যটিং  ীরলকাট 

কাজ) (৩.৭০ ভভঃ)

ভকঃ ভভঃ ২৪.৭০ ৪৩৪.৪৭ ২১.৫৮৫ ৪৩০.৫০

১২ এপ) ালপযভং (ভফযভান ছবলভন্ট) ভকঃ ভভঃ ১.০০ ২৭.৪২ ১.০০ ৩৫.০০

১৩ ভজ) াড য ছাল্ডায ভনভ যাণ ভকঃ ভভঃ ২৪.৭০ ৫৯৯.২২ ২১.৫৮৫ ৬২৭.১০

১৪ ৩. ভ ভ গাড যায ছতু ভনভ যাণ (৩টি) ভভঃ ৯৭.৮৫ ৭৮২.৮০ - -

১৫ ৪. অয ভভ ফক্স কারবাট য ভনভ যাণ 

(২৩টি)।

ভভঃ ৭৯.২০ ৩৯৬.০০ ৩৯.০০ 

(১২টি)

২৯০.০০

১৬ ৫. যক্ষাপ্রদ কাজ - - - -

১৭ এ) অযভভ প্যারাাআভডং ভভঃ ১৫০০.০০ ৬০.০০ ১০০০.০০ ৬০.০০

১৮ ভফ) ভজ ছটক্সটাআর ভপল্টায ছপভব্রক্স ফঃ ভভঃ ২৫০০০.০০ ২৯.২৫ - -

১৯ ভ) ছভলট্র পাযভনভং  ভফছালনা ফঃ ভভঃ ২৫০০০.০০ ১৪৫.০০ - -

২০ ৬. ছেন ভনভ যাণ ভভঃ ১৫০০.০০ ৬৫.৩৪ ১৫০০.০০ ১০০.০০

২১ ৭. াআন, ভগন্যার, ভকঃ ভভঃ ছাষ্ট 

 ছযাড ভাভকযং

২২ এ) ট্রাভপক াআন ছাষ্ট ংখ্যা ২৫.০০ ১.১৩ ২৫.০০ ১.১৩

২৩ ভফ) াআন ছাষ্ট ংখ্যা ৬০.০০ ১.১৫ ৩০.০০ ১.১৫

২৪ ভ) কংভক্রট (ভকঃ ভভঃ) ছাষ্ট ংখ্যা ২৭.০০ ০.৬৭ - -

২৫ ভড) ছযাড ভাভকযং (থালভ যা প্লযোভষ্টক) ংখ্যা ২৬০০.০০ ২২.০৫ ২৬০০.০০ ২২.৭২

২৬ ৮। ভনভ যাণ কাভরন যক্ষণালফক্ষণ ব্যয় ছথাক ছথাক ৫.০০ ছথাক ৫.০০

২৭ ভ) ছবৌত কভন্টলজভন্প (২%) ছথাক ছথাক ৭৩.১৫ ছথাক -

২৮ ভল্য কভন্টলজভন্প (৩%) ছথাক ছথাক ১০৯.৭৩ ছথাক -

ফ যলভাট ৩৮৫৩.৫৭ ২৬৭৫.০০



৯। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্যাভদঃ

  

ক্রভভক 

নং

কভ যকতযায নাভ  দফী পূণ যকারীন/খ

ন্ডকারীন

কতটি প্রকলল্পয 

দাভয়ত্ব ারন 

কলযন

ছভয়াদকার 

প্রথমক ম মন্ত 

১ জনাফ ছভাঃ অভযপৄয যভান

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী

ঢাকা ছজান, ঢাকা।

খন্ডকারীন একক ১১.০২.২০১০  ২১.০৮.২০১১ 

২ জনাফ ছভাঃ াাবুভদ্দন

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী

ঢাকা ছজান, ঢাকা।

ঐ ঐ ২১.০৮.২০১১  ২৩.০৮.২০১৪ 

৩ জনাফ া ভৄাম্মদ ভৄা  

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী

ঢাকা ছজান, ঢাকা।

ঐ ঐ ২৩.০৭.২০১৪  ছথলক প্রকল্প 

ভাভপ্ত ম যন্ত 

১০। ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ছভাট ০৫টি প্যালকলজয ভােলভ প্রকলল্পয কাজ ফাস্তফায়লনয 

নুলভাদন থাকলর ভযদ যনকালর প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী ছভাট ১০টি প্যালকলজয ভােলভ প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত কযা লয়লছ। দযে 

 প্যালকজ ম্পভকযত তথ্যাফরী ভনম্নরূঃ

 

Sl.

No 

Description of 

the Package 

Tender Cost  

(in lac  Taka) 

Tender Proposal Date of completion of 

Works 

As Per 

DPP 

Contracted 

Value 

Invitation 

Date 

Contract 

Signing 

Date 

As per 

Contract 

Actual Date 

of 

completion 

1 Earth work on 

Road 

Embankment, 

widening & 

strengthening of 

pavement, 

reconstruction 

of pavement, 

surfacing 

(carpeting and 

seal coat), 

surfacing of 

existing 

pavement 

construction of 

hard shoulder at 

1
st

 km to 7
th

 km 

938.63 730.40 03.07.2011 18.08.2011 17.11.2012 

(amended 

31.03.2015) 

30.06.2014 

2 Earth work on 

Road 

Embankment 

widening and 

strengthening of 

pavement, 

reconstruction 

of pavement, ( in 

place of  HBB) 

strengthening of 

pavement, 

surfacing 

(carpeting and 

seal coat), 

surfacing of 

existing 

pavement, 

construction of 

hard shoulder at 

10
th

 (p), 11
th

(p), 

12
th

 (p),13
th

(p), 

14
th

 (p), & 15
th

(p) 

km  

1301.01 371.95 03.07.2011 18.08.2011 17.08.2012 

(amended 

30.06.2015) 

30.04.2015 



3 Earth work on 

Road 

Embankment, 

construction of 

pavement, 

surfacing 

(carpeting and 

seal coat), 

construction of 

hard shoulder at 

11
th

(p), 12
th

 

(p),13
th

(p), & 

15
th

(p) & 16
th

 (p) 

km 

 382.67 03.07.2011 18.08.2011 17.08.2012 

(amended 

30.06.2015) 

02.05.2015 

4 Earth work on 

Road 

Embankment 

widening and 

strengthening of 

pavement, 

reconstruction 

of pavement, ( in 

place of  HBB) 

strengthening of 

pavement, 

surfacing 

(carpeting and 

seal coat), 

surfacing of 

existing 

pavement, 

construction of 

hard shoulder at 

08
th

 (p), 9
th

 (p), 

22
nd

 (p), 23
rd

, 24
th

, 

25
th

, 26
th

 & 27
th

 

(p) km 

 507.57 08.12.2014 21.01.2015 21.05.2015 17.05.2015 

5 Construction of 

protective works 

(RCC 

palisading), and 

construction of 

drain at 

different km of 

Masterbari-

Pirujalli-

Nuhaspalli-

Mawna road (Z-

3024 ) under 

Gazipur Road 

Division under 

Dhaka Road 

Circle during 

during the year 

2014-2015 

234.25 170.45 27.10.2014 05.02.2015 05.06.2015 02.06.2015 

6 Construction of 

03  nos RCC Box 

Culvert (01 no 

complete) 

 67.50 25.01.2011 18.08.2011 16.12.2011 28.02.2014 

7 Construction of 

03  nos RCC Box 

Culvert  

 68.74 25.04.2011 18.08.2011 16.12.2011 28.02.2014 

8 Construction of 

03  nos RCC Box 

Culvert  

 50.03 25.04.2011 09.06.2011 09.10.2011 28.08.2014 

9 Construction of 

03  nos RCC Box 

Culvert  

 51.56 25.04.2011 05.06.2011 05.10.2011 28.02.2014 

10 Construction of 

01  nos RCC Box 

Culvert  

 30.20 25.04.2011 18.08.2011 16.12.2011 15.04.2015 

 

 



১১।  ংলাভধত ভডভভ ফযাদ্দ  গ্রগভত (দদআয অনুোময): 

(রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ভডভভ/অযভডভভ 

ফযাদ্দ 

এভডভ/অযএভডভ ফযাদ্দ টাকা ফভৄভক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০ - ২০১১ ৯১৯.৯১ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ 

২০১১ - ২০১২  ১৫৪৯.১৫ ১২৫.০০ ১২৫.০০ ১২৫.০০ 

২০১২ - ২০১৩ ১৩৮৪.৫১ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

২০১৩ - ২০১৪ - ৮৫০.০০ ৮৫০.০০ ৮৫০.০০ 

২০১৪ - ২০১৫ - ১৩৫০.০০ ১৩৫০.০০ ১৩৫০.০০ 

ছভাট ৩৮৫৩.৫৭ ২৬৭৫.০০ ২৬৭৫.০০ ২৬৭৫.০০ 

১২।      কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ প্রকল্পভূক্ত ০৩টি সেতু ও ১১টি কালভার্ট  নিমটাণের প্রণয়াজি হয়নি বণল তা নিমটাে করা  

                                                                 হয়নি। 

 

১৩। াধাযণ ম যলফক্ষণঃ 

 

১৩.১ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধনঃ 

 

 ছভয়াদকার প্রাক্কভরত ব্যয় 

ভর ০১.১০.২০১০ লত ৩০.০৬.২০১৩ ৩৮৫৩.৫৭ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ১ভ ফায  ০১.০১.২০১০ লত ৩০.০৬.২০১৪ - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ২য় ফায  ০১.০১.২০১০ লত ৩০.০৬.২০১৫   

 
  
 

১৩.২ াভফ যক অভথ যক  ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২৬৭৫.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় ৩৮৫৩.৫৭ রক্ষ টাকায ৬৯.৪২%। ভন্ত্রণোরয় প্রথমক প্রপ্রদযত দদআয অনুমোয়ী ঈক্ত ভলয় 

নুলভাভদত প্রকলল্পয ভকছু ঙ্গ ফাদ ভদলয় এফং ভকছু ঙ্গ অংভক ম্পন্ন কযায ভােলভ প্রকল্প ভাপ্ত কযা লয়লছ  (নুলেদ-

৮)। 
 

১৪। প্রকল্প ভযদ যনঃ প্রকলল্পয ফাস্তফায়নকাজ লযজভভলন ভযদ যলনয জন্য ফাস্তফায়ন ভযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ভফবালগয 

ছমাগালমাগ  স্ানীয় যকায ছক্টলযয ভযচারক (ভযফন) জনাফ ছভাঃ ছভাাযযপ ছালন কর্তযক ১৬.০৮.২০১৬ তাভযলখ 

প্রকল্প এরাকা ভযদ যন কযা য়। ভযদ যলনয ভয় প্রকল্প ংভস্নষ্ট কভ যকতযাগণ ঈভস্ত ছথলক ায়তা প্রদান কলযন।ভযদ যন 

ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

 

১৪.১ মূর দডদদ-প্রত প্রকল্পর্ভক্ত পূতম কোজ ০৫টি প্যোমকমজয ভোেমভ ম্পন্ন কযোয অনুমভোদন থোকমর দযদ মনকোমর প্রোপ্ত 

তথ্য অনুমোয়ী ১০টি প্যোমকমজয ভোেমভ কর কোজ ম্পন্ন কযোয জন্য দযি আহ্বোন কযো য়; 

 

১৪.২ প্রকমল্পয অধীমন অনুমভোদদত দডদদ অনুোময ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযমণয উমদ্দমশ্য ১.৯৩ রক্ষ ঘন দভটোয ভোটিয কোমজয 

ংস্থোন যময়মছ থোকমর ১.৬৬ রক্ষ ঘন দভটোয (৮৬%), প্রেদক্সফর প্রবমভন্টয ভমে ৮.৪০ দক:দভ: নতুন প্রবমভমন্টয ভমে 

৫.৩৬দক.দভ. (৬৩.৮০%) দনভ মোণ, ১.৪০ দক:দভ: প্রবমভন্ট প্রস্তকযণ  দক্তোরীকযণ ১০০%, ১১ দক:দভ: প্রবমভন্ট 

ভজবুতকযণ ১০০%, ২৪.৭০ দক:দভ: প্রবমভন্ট োমপমদং (কোম মটিং  ীরমকোট ) ১০০%, ১ দক:দভ: দফদ্যভোন প্রবমভন্ট 

োমপমদং ১০০%  ২৪.৭০ দক:দভ: োড মমোল্ডোয দনভ মোণ কমজয ভমে ২১.৫৮৫ দক.দভ. (৮৭.৩৮%) দনভ মোন কযো ময়মছ। 
 



 

ভচে-১ প্রকলল্পয অতায় ভনভভ যত ছবলভন্ট 

 

ভচে-২ প্রকলল্পয অতায় ভনভভ যত ছবলভলন্ট সৃষ্ট টলার 

 ভসৃণ াযলপ 

 

১৪.৩। ৮.৪০ দক:দভ: দীঘ ম নতুন প্রবমভমন্টয প্রস্থ দডজোইন অনুোময ৫.৫ দভ: োয়ো মোয়। তমফ প্রবমভমন্টয দকছু অংম 

edge বোেো এফং টমোর দযরদক্ষত য়।  

 

১৪.৪  ৪থ ম দক :দভটোময দনদভ মত কোরবোমট ময এমপ্রোচ ড়মকয প্রফইজ ১-এয পুরুত্ব দডজোইন অনুোময ১৪০ দভ:দভ: োয়ো মোয় 

এফং ১১তভ দক:দভটোময দনদভ মত  কোরবোমট ময দদঘ ময ৩.৫ দভ:, প্রযদরং প্রস্থ ৭.৩ দভ: োয়ো মোয়। এমপ্রোচ ড়মকয কোম মটিং  

ীরমকোট ভন্বময় পুরুত্ব দডজোইন অনুোময ৪০ দভ:দভ: োয়ো মোয়।  

 

 

ভচে-৩ যক্ষাপ্রদ কালজয ং ভললফ ভনভভ যত অযভভ 

প্যারাাআভডং 

 

ভচে-৪ যক্ষাপ্রদ কালজয ং ভললফ ভনভভ যত প্রায় ডুলফ 

মায়া অযভভ প্যারাাআভডং 

 

১৪.৫। দডদদ’প্রত ংস্থোনকৃত ৩টি প্রতুয ভমে ছকান প্রতুআ দনভ মোণ কযো য়দন। ড়ক  জনথ অদধদপ্তয এয দনফ মোী 

প্রমকৌরী জোনোন প্রম , প্রতু ৩টিয প্রময়োজনীয়তো প্রনই দফধোয় এগুদর আয দনভ মোণ কযো য়দন। অনুরূবোমফ ২৩টি কোরবোমট ময ভমে 

১২টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো ময়মছ । অফদষ্ট ১১টি কোরবোমট ময আয প্রময়োজনীয়তো প্রনই দফধোয় এগুদর দনভ মোণ কযো য়ভন।  

 



 
 

ভচে-৫ ড়লকয ২৫.০ ভক.ভভ. ংল প্রকলল্পয অতায় ভনভভ যত 

ডফর ছবন্ট কারবাট য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-৬ ড়লকয ৬.০ ভক.ভভ. ংল প্রকলল্পয অতায়  

ভনভভ যত কারবাট য 

 

১৪.৬ উমেখ্য প্রম ফন  দযমফ ভন্ত্রণোরয় কর্তমক আমরোচয প্রকল্প এরোকোয় ফোস্তফোয়নোধীন ফেফন্ধু োপোযী োমকময অবযন্তময 

প্রচিঃ ১৪+২২৫ প্রথমক ছচআলনজ  ১৭+৩৪০ ম মন্ত ৩.১১৫ দক:দভ: ড়ক দনভ মোমণয ংস্থোন দছর। দকন্তু ফন দফবোগ প্রথমক উক্ত জদভ 

স্তোন্তয কযো য়দন দফধোয় ড়কটিয এ ংল ছকান দনভ মোণ কাজ কযো ম্ভফ য়দন।  

 

 

ভচে-৭ ফন দফবোগ প্রথমক স্তোন্তয  নো কযো জদভমত দনদভ মত কোরবোট ম 

 

ভচে-৮ প্রকলল্পয অতায় ভনভভ যত ডফর ছেন 

 

১৫। প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য জযন

প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লরা গুরুত্বপূণ য ভাষ্টাযফাড়ী-

ভভজযাপুয-ভরুজারী-নুােী-ভানা ড়লকয ঈন্নয়ন  

ঈন্নততয ছমাগালমাগ ব্যফস্া স্ান। 

ভাষ্টাযফাড়ী-ভভজযাপুয-ভরুজারী-নুােী-ভানা 

ড়লকয ঈন্নয়লনয ভােলভ ঈন্নততয ছমাগালমাগ ব্যফস্া 

স্াভত লর প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য অংভক ভজযত লয়লছ। 

১৬। ঈলদ্দশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  ফন ভফবালগয ালথ জভভ ংক্রান্ত ভফলযালধয কাযলণ ৩.১১৫ ভক.ভভ 

ড়লকয ছবলভন্ট কাজ ম্পাদন কযা ম্ভফ য়ভন ভফধায় যাভয ছমাগালমাগ স্াভত না য়ায় তবাগ ঈলদ্দশ্য ভজযত য়ভন।  



১৭। যাজস্ব খালত স্ানান্তযঃ   প্রকলল্পয অতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক  জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(লন রাআন)-এ স্ানান্তয কযা লয়লছ। 

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

কযা য়ভন। 

১৯। ম যলফক্ষণঃ 

 

১৯.১ নুলভাভদত ভডভভ নুয়ায়ী ০৫টি প্যালকজলক ১০টি প্যালকলজ ভফবাজলনয ছক্ষলে ড়ক  জনথ ভধদপ্তলযয প্রধান 

প্রলকৌরী  ড়ক ভযফণ  ভাড়ক ভফবালগয নুলভাদন না ভনলয় ংভিষ্ট ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরীয নুলভাদন  গ্রণ 

কযা লয়লছ। এলত াফভরক প্রভকঈযলভন্ট এোক্ট ২০০৬ এয ব্যতেয় ঘটালনা লয়লছ; 

 

১৯.২ প্রকল্পর্ভক্ত ০৩টি ছতু এফং ১১ টি কারবাট য এলকফালযআ ভনভ যাণ কযা য়ভন। এ দফলয়টি প্রথমক  প্রকল্প প্রণয়মনয দুফ মরতো 

েষ্ট ময়মছ। অথ মোৎ প্রকল্প প্রণয়মনয পূমফ ম মথোমথবোমফ ভীক্ষোয দবদেমত প্রকল্পটি প্রণয়ন কযো য়দন ; 

 

১৯.৩ একআবালফ প্রকল্প ফাস্তফায়ন শুরুয পূলফ যআ ফন ভফবালগয ালথ জভভ ংক্রান্ত ভফলযাধ ভনষ্পভি কলয ছপরা প্রলয়াজন ভছলরা। 

এভনভক প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ৪ ফছয ৯ ভা ভলয়য ভলে এ ভফলযাধ ভনষ্পভি কযা পলর ড়কটিয ১০০% ভনভ যাণ কযা ম্ভফ 

য়ভন;  

 

১৯.৪ যক্ষাপ্রদ কালজয ং ভললফ ড়লকয ১৩.০ ভক.ভভ. ংল ভনভভ যত প্রায় ডুলফ মায়া অযভভ প্যারাাআভডং (ভচে-

৪) এয ভােলভ দীঘ যলভয়ালদ ড়লকয বাংগন ছযাধ কযা ম্ভফ লফ ফলর প্রতীয়ভান য়না; 

 

২০। ভতাভত/সুাভযঃ 

 

২০.১। অলরাচে প্রকল্পটি ৩৩ ভাল ভাপ্ত কযায জন্য ভনধ যাভযত ভছলরা। প্রকৃতলক্ষ প্রকল্পটি ৫৭ ভাল থ যাৎ ০২ ফছয ভফরলম্ব 

ভাপ্ত য়। এ পলর ংভিষ্ট এরাকায জনগণ ভফরলম্ব এ কলল্পয সুপর ছলয়লছ। এ ভফরম্ব ভযালযয জন্য ঠিক ভলয় সুপর 

প্রাভপ্তয ভফলয়টি ভনভিত কযায রলক্ষে দক্ষবালফ প্রকল্প প্রণয়ন কযলত লফ; 

  

২০.২। নুলভাভদত ভডভভ নুয়ায়ী ০৫টি প্যালকজলক ১০টি প্যালকলজ ভফবাজলনয ছক্ষলে মথামথ কর্তযলক্ষয নুলভাদন ছকন 

গ্রণ কযা য়দন, ড়ক দযফন  ভোড়ক দফবোগ প্র দফলয়টি  দতময় প্রদম  দোয়ী ব্যদক্তমদয দফরুমদ্ধ প্রময়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ 

কযমফ; 

 

২০.৩। মথোমথ ভীক্ষো দযচোরনো কময তায দবদেমত প্রকল্প দনফ মোচন  তথা প্রকলল্পয ঙ্গ  ব্যয় ভনধ যাযলণয  দফলয়টি দনদিত 

কযমত মফ; 
 

২০.৪। এভটিদফএপ Basket - এয ফযোদ্দ অনুয়োয়ী প্রকল্প গ্রণ এফং অনু প্রভোদদত দডদদ ’য আমরোমক প্রকমল্পয অনুকূমর 

ফযোদ্দ দনদিত কযমত মফ; 

 

২০.৫। দ্রুত প্রকল্পটিয External Audit এয ব্যফস্া গ্রণ কযলত লফ এফং অদডট আদেমূ (মদদ থোমক ) দ্রুত 

দনষ্পদেয ব্যফস্থো গ্রণ কযমত মফ; 

 

২০.৬। দনদভ মত ড়মক সৃষ্ট টমোর  জোয়গোয় জোয়গোয় বোেো  edge মূ দ্রুত প্রভযোভমতয দফলময় ড়ক  জনথ 

অদধদপ্তয প্রময়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমফ;  

 

২০.৭। ছমাগালমাগ ব্যফষ্থা ভধকতয কাম যকয কযায রলক্ষে ফন দফবোমগয োমথ জদভ ংক্রোন্ত দফমযোধ দনষ্পদে কময মত দ্রুত 

ম্ভফ অলরাচে প্রকল্পর্ভক্ত ৩.১১৫  দক.দভ. ড়ক দনভ মোমণয দফলয়টি দনদিত কযমত মফ;  এফং 

 

২০.৮। ২০.১ প্রথমক ২০.৭ অনুমেমদয আমরোমক গৃীত ব্যফস্থো আগোভী ১(এক) ভোময ভমে আইএভই দফবোগমক অফদত 

কযমত মফ। 

 

 



‘‘নোমটোয ড়ক দফবোগোধীন দফদবন্ন ড়মক ৩টি প্রতু দনভ মোণ (ংমোদধত)” ীল যক প্রকলল্পয ভোপ্ত মূল্যোয়ন 

প্রদতমফদন 

 

ভাপ্ত: জুন, ২০১৫)

১। প্রকলল্পয নাভ:   ‘‘নোমটোয ড়ক দফবোগোধীন দফদবন্ন ড়মক ৩টি প্রতু দনভ মোণ (ংমোদধত)” 
২। ঈলযাগী ভফবাগ/ভন্ত্রণারয়  : ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ/ড়ক ভযফন  ছতু ভন্ত্রণারয়। 

৩।  ফাস্তফায়নকাযী ংস্া  : ড়ক  জনথ ভধদপ্তয।

৪। প্রকলল্পয ফস্ান : নোমটোয প্রজরোয ভংড়া  রোরপুয উমজরো। 

 

  ৫।   প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রক্ষ টোকোয়) 

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

১৩৭৩.২৮ 

(-) 

১৩৭৩.২৮ 

(-) 

১৩৩৪.১৮ 

(-) 

জানুয়াযী 

২০১১ 

- 

জুন ২০১৩ 

জানুয়াযী 

২০১১ 

- 

জুন ২০১৫ 

জানুয়াযী 

২০১১ 

- 

জুন ২০১৫ 

(- )৩৯.১০* 

(২.৮৫%) 

২ ফছয 

(৮০%) 

 ভর প্রকলল্পয প্রাক্কভরত ব্যয় লক্ষা প্রকৃত ব্যয় ৩৯.১০ রক্ষ টাকা হ্রা ছলয়লছ। 

৬। াধাযণ ম যলফক্ষণ:  

৬.১। টভূভভ: 

 

 অোআ- ভংড়া ড়লকয ২য় ভকভভ এ ছজাযভভেলক ১টি, ফনাড়া-ছগাারপুয-রারপুয ড়লকয ১২তভ ভকভভ এ 

খভরাডাঙ্গা নদীয ঈয ১টি এফং ইেযদী-কদভভচরান ড়লকয ১১তভ ভকভভ এ খভরাডাঙ্গা নদীয ঈয ১টি -ছভাট 

৩টি ছতু ভনভ যালণয জন্য প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। এআ ছতুগুলরা না থাকায় এফ ঈলজরায গুরুত্বপূণ য ড়ক  

ছনটয়াভকযং ফাধাগ্রস্ত ভের। ভফললত ছনৌকায াালয্য নদী  ভারাভার ভযফন কযলত য়। ছতুগুলরা ভনভভ যত লর 

গুরুত্বপূণ য এআ ড়কগুলরায পূণ যাঙ্গ সুভফধা ায়া মালফ । 

 

৬.২। উমদ্দশ্য :  

 
 প্রকমল্পয মূর উমদ্দশ্য মে নোমটোয প্রজরো দলযয ালথ ভংড়া  রোরপুয উমজরোয যাভয ঈন্নততয প্রমোগোমমোগ স্থোন এফং 

প্রকল্প এরোকোয জনগমণয আথ ম-োভোদজক অফস্থোয উন্নয়ন। 

  

৬.৩।  প্রকলল্পয নুলভাদন:  

 মূর প্রকল্পটি ১৩৭৩.২৮ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় জোনুয়োযী ২০১১ মত জুন ২০১৩ প্রভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয উমদ্দমশ্য 

০৩ ভোচ ম ২০১১ তোদযম য ভোননীয় দযকল্পনো ভন্ত্রী কর্তমক অনুমভোদদত য়। ফোস্তফোয়ন প্রল নো য়োয় প্রকমল্পয 

প্রভয়োদ ব্যয় বৃদদ্ধ ব্যদতমযমক জুন ২০১৪ ম মন্ত বৃদদ্ধ কযো য়। দফদবন্ন অে হ্রো , নতুন অে অন্তমর্ভদক্ত  কদতয় অে 

দডদদ মত  ফোদ দদময় ব্যয় অদযফদতমত প্রযম  জুরোই ২০১০ প্রথমক জুন ২০১৪ প্রভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয দনদভে 

প্রকমল্পয প্রথভ ংমোধন ভোননীয় দযকল্পনো ভন্ত্রী কর্তমক  অনুমভোদদত য়। অতিঃয ১৮ আগে ২০১৪ তোদযম  

দযকল্পনো কদভন কর্তমক ব্যয় বৃদদ্ধ ব্যদতমযমক প্রকমল্পয প্রভয়োদ জুন ২০১৫ ম মন্ত বৃদদ্ধ কযো য়। 
 



৬.৪। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্যঃ   

 

ক্রভভক 

নম্বয
কভ যকতযায নাভ  দফী  

পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

কতটি প্রকলল্পয 

দাভয়ত্ব ারন 

কলযন 

ছভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। জনোফ প্রভোিঃ োদফবুর ক 

অদতদযক্ত প্রধোন প্রমকৌরী, জ, 

যোজোী প্রজোন, যোজোী 

পূণ যকারীন - 
৮ প্রপব্রুয়োদয ২০১১ প্রথমক ৩০ 

এদপ্রর ২০১৩ 

২। জনোফ প্রভোিঃ আফদু োরোভ 

অদতদযক্ত প্রধোন প্রমকৌরী, জ, 

যোজোী প্রজোন, যোজোী 

পূণ যকারীন - 
৩০ এদপ্রর ২০১৩ প্রথমক ৩০ জুন 

২০১৫ 

 

 ৭। প্রকলল্পয ভর কাজ  ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন: 

 
 

৭.১ প্রকলল্পয ভর কাজ: 

 অথ যয়াকয (০.৩২৩ রক্ষ ঘন ভভটায)-৩৩.৮০ রক্ষ টোকো;  

 াযলপ ছবলভন্ট ভনভ যাণ (০.৬৫০ ভকভভ দভটোয)-৭৫.৮৭ রক্ষ টোকো; 

 ৩টি ভভগাড যায ছতু ভনভ যাণ - ১২০৪.৩০ রক্ষ টোকো; 

 যক্ষাপ্রদ কাজ (১৭৪৬.৯০ ফগ মদভটোয) -২৭.১৭ রক্ষ টোকো; 

 আঈলেন দনভ মোণ (২০০ ফগ মদভটোয) -৪.২৯ রক্ষ টোকো; 
 

৭.২ প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন গ্রগভত :  

 প্রকলল্পয অতায় ম্পাভদত ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন গ্রগভতয ভফফযণ ভনলম্নয ছলক প্রদান কযা লরা:  

(রক্ষ টাকায়) 

Sl. 

No Work Components as per latest 

DPP 
Unit  

Target of as per latest 

DPP 
Actual Progress 

Financial 
physical 

(Quantity) 
Financial 

physical 

(Quantity) 

1 

Earthwork 

Lakh. 

Cum 
33.80 0.323 33.80 100% 

2 Construction of New Flexible 

Pavement  including Surfacing 

(Approach  Road) 

Km 75.87 0.650 63.70 100% 

3 
Construction of PC Girder 

Bridge (3 Nos) 
M 1227.11 

3 Nos 

Bridge 

(part) 

1204.30 100% 

4 Concrete pipe culvert  - - - - 

5 Protective work Sqm 27.17 1746.90 27.17 100% 

6 U-Drain M 5.00 200.00 4.29 - 

7 Sign, Signal, KM Post, etc. L/S 0.92 L/S 0.92 100% 

8 Maintenance during 

construction  
 - - - - 

9 Physical Contingency  L/S 3.41 
 

- - 

Total = 1373.28 
 

1334.18 

(97.15%) 
100% 

   সূি: ড়ক  জনথ অদধদপ্তয কর্তমক প্রপ্রদযত ২৫ নমবম্বয ২০১৫ তোদযম য ভভঅয  প্রদতমফদন। 

 



৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ  

প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ভর পূতয কাজ ০ টি প্যালকলজয ভােলভ ০ .  রক্ষ টাকায় 

ক্রলয়য ংস্ান ভছর। প্র অনুমোয়ী টি প্যোমকমজয আতোয় পূতম কোজ ম্পোদন কযো ময়মছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান 

প্রধান তথ্য ভনম্নরূ: 

 

   (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 92.97 M (3x30.50m) 

long P.C. Girder Bridge over Zoor 

Mollik Khal on Bored Pile 

Foundation At 2nd  Km of Singra-

Atrai Road under RHD, Road 

Division, Natore During The Year 

2010-2011. 

618.84 

 
26-04-2011 24-08-2011 23-08-2013 25-06-2015 

02 Construction of 42.68 M (1x42.68m)  

Long  P.C. Girder Bridge over 

Khalishadanga River on Bored Pile 

Foundation At 11th Km of Ishurdhi- 

Kadamchillan Road Under RHD, 

Road Division, Natore During the 

year 2010-2011. 

420.405 26-04-2011 24-08-2011 23-08-2013 
25-06-

2015 

03 Construction of 36.60 M (1x36.60m) 

Long    P.C. Girder Bridge over 

Khalishadanga River on Bored Pile 

Foundation At 12th Km(P) of 

Bonpara-Gopalpur-Lalpur Road 

Under RHD, Road Division, Natore 

during the year 2010-2011. 

306.129 26-04-2011 24-08-2011 23-08-2013 
25-06-

2015 

৯।  ফছয ভবভিক এভডভ/আযএদডদ ফযোদ্দ, অফমুদক্ত  ব্যয় :  

 

 প্রকমল্পয আতোয় ফছযদবদেক আযদডদদ’য ংস্থোন, এদডদ/আযএদডদ ফযোদ্দ, অফমুদক্ত  ব্যময়য দফফযণ দনমম্নয 

ছমক প্রদোন কযো মরো : 

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়)

থ য ফছয অযভডভভ নুমায়ী 

ফছযভবভিক ংস্ান 

অযএভডভ ফযাদ্দ ফভৄক্ত  ব্যয় 

 

২০১১-২০১২ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৩৯২.৪৬ ৩৯২.৪৬ ৩৯২.৪৬ ৩৯২.৪৬ 

২০১৪-২০১৫ ১৩০.৮২ ৯৫.০০ ৯৫.০০ ৯১.৭২ 

ফ মমভোট: ১৩৭৩.২৮ ১৩৩৭.৪৬ ১৩৩৭.৪৬ ১৩৩৪.১৮ 

সূি: ড়ক  জনথ অদধদপ্তয কর্তমক প্রপ্রদযত ২৫ নমবম্বয ২০১৫ তোদযম য ভভঅয  প্রদতমফদন। 

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ  

নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ প্রতীয়ভান য়। 

 

১১। প্রকল্প দযদ মন:  

 

প্রকমল্পয ফোস্তফোয়নকোজ মযজদভমন দযদ মমনয জন্য ফোস্তফোয়ন দযফীক্ষণ  মূল্যোয়ন দফবোমগয প্রমোগোমমোগ  স্থোনীয় 

যকোয প্রক্টমযয ংদিষ্ট কোযী দযচোরক কর্তমক ০৫ অমক্টোফয ২০১৬ তোদযম  প্রকল্প এরোকো দযদ মন কযো য়। 



ভযদ যনকালর ভনফ যাী প্রলকৌরী, ঈভফবাগীয় প্রলকৌরী প্রকল্প ংভিষ্ট ন্যান্য কভ যকতযাগণ ঈভস্ত ভছলরন। 

প্রকল্প ংভিষ্ট কভ যকতযালদয লঙ্গ অলরাচনা, তথ্য ভফলিলণ এফং ভভঅয এয তলথ্যয ভবভিলত প্রভতলফদনটি প্রণয়ন 

কযা লয়লছ। 

   

১১.১। অোআ- ভংড়া ড়লকয ২য় ভকভভ এ ছজাযভভেলক ১টি, ফনাড়া-ছগাারপুয-রারপুয ড়লকয ১২তভ ভকভভ এ 

খভরাডাঙ্গা নদীয ঈয ১টি এফং ইেযদী-কদভভচরান ড়লকয ১১তভ ভকভভ এ খভরাডাঙ্গা নদীয ঈয ১টি -ছভাট 

৩টি ছতু ভনভ যালণয জন্য ৩টি প্যালকলজ প্রকলল্পয ভনভ যাণ কাজ কযা য়।  অনুমভোদদত আযদডদদ’য অনুমায়ী ০.৩২৩ 

রক্ষ ঘন দভটোয ভোটিয কোজ , ০.৬৫০ দকিঃদভিঃ াযলপভং প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট দনভ মোণ  এফং ১৭৪৬.৯০ ফগ য ভভটায 

যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ। 

 

১১.২। প্রকমল্পয ফচোইমত গুরুত্বপূণ ম অে মথো ৩টি দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ দফলময় ম মোমরোচনোকোমর প্রদ ো মোয় প্রম 

অনুমভোদদত আযদডদদ অনুোময ১২২৭.১১ দভটোমযয ভমে অোআ- ভংড়া ড়লকয ২য় ভকভভ এ ছজাযভভেলক ৯২.৯৭  

দভটোয ১টি, ফনাড়া-ছগাারপুয-রারপুয ড়লকয ১২তভ ভকভভ এ খভরাডাঙ্গা নদীয ঈয ১টি এফং ইেযদী-

কদভভচরান ড়লকয ১১তভ ভকভভ এ খভরাডাঙ্গা নদীয ঈয ১টি- ছভাট ৩টি দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ কযো ময়মছ।  

 

 

 

 

দচি ১: ইেযদী-কদভভচরান ড়লক খভরাডাঙ্গা নদীয উয 

দনদভ মত প্রতুয গোড মোয। 

 দচি ২:  ছতুয গোড মোমযয অভসৃন উচু দনচু োটোদযং। 

  

১১.৩। ভযদ যনকালর ইেযদী-কদভভচরান ড়লক খভরাডাঙ্গা  নদীয উয দনদভ মত ছতুলত কাদা াভন জলভ থাকলত ছদখা 

মায়। তলফ এআ ছতুয এলপ্রালচ ছেন ভনভ যাণ কযা লয়লছ। গোড মোমযয োটোদযং ভসৃন য়দন , োটোদযং উচুদনচু ময়মছ । 
এলক্ষলে ছেভভপলকন নুমায়ী কাজ কযা য়ভন ফলর প্রতীয়ভান য়।  

  



দচি ৩: ফনাড়া-ছগাারপুয-রারপুয ড়মক খভরাডাঙ্গা 

নদীয উয দনদভ মত দদ গোড মোয প্রতু। 

 দচি ৪:  ছপ্রালটকটিব কাজ ক্ষলয় মালে। ছকান ছেন ভনভ যান 

কযা য়ভন 

১১.৪। ফনাড়া-ছগাারপুয-রারপুয ড়মক খভরাডাঙ্গা নদীয উয দনদভ মত দদ গোড মোয প্রতু টিয এফাটলভলন্টয ঈলয 

একাল ভাটি ক্ষলয় মালে এফং এলপ্রাচ ক্ষভতগ্রস্ত লে । ইেযদী-কদভভচরান ড়লক খভরাডাঙ্গা  নদীয উয দনদভ মত 

ছতুলত ছেন ভনভভ যত লর এআ ছতুলত ছকান ায/আঈ ছেন কযা য়ভন, ছেন থাকলর বৃভষ্টয াভন ভনস্কালন ছকান 

ভস্া এফং ভাটি ক্ষয় ত না ফলর ভলন য়।  

 

 

 

দচি ৫: অোআ- ভংড়া ড়লকয ছজাযভভেকা ছতু  দচি ৬:  ছতুয াল যক্ষাপ্রদ কাজ। 

 

 

 

দচি ৭: ছতুয যক্ষাপ্রদ কালজয ব্ললকয পাটর  দচি ১২: ছতুয এলপ্রালচ ছেন ভনভ যাণ কযা য়ভন এফং বৃভষ্টয 

াভন অটকালনা/ ডাআবাট য কযায জন্য ভাটি ভদলয় 

যাখা লয়লছ। 



১১.৫।  অোআ- ভংড়া ড়লকয ছজাযভভেকা ছতুয ছক্ষলে ায ছেন কযা য়ভন, পলর ছতুয ালয যক্ষাপ্রদ কাজ ঝুঁভকয 

ভলে যলয়লছ। এছাড়া ছেন না থাকায় বৃভষ্টয াভনয ভােলভলতুয দুআ াল যক্ষাপ্রদ কাজ  ব্ললকয ভালঝ পাটর ছদখা 

ভদলে। ছতুয াল চরভফলরয াল কযা যক্ষাপ্রদ কালজয কলয়কটি স্ালন ব্লক  কালজ পাটর ছদখা ছগলছ এফং 

কলয়কটি স্ালন ভলভন্ট ভদলয় ছভযাভলতয প্রয়া ছনয়া লয়লছ।  ছতু  এলপ্রালচয স্ায়ীলত্বয কথা ভফলফচনায় এলন এআ 

পাটরগুলরা দ্রুত ছভযাভলতয ঈলযাগ ভনলত লফ। 

 

১১.৬। এছাড়া প্রকলল্পয ফছয ভবভিক ফযাদ্দ  ব্যয় ভফলিলণ কযলর ছদখা প্রম, প্রদত  অথ ম ফছময আযদডদদ’য রক্ষযভোিো 

অনুোময অথ ম আযএদডদ-প্রত ফযোদ্দ  অফমুক্ত কযো য় । পমর ফোস্তফোয়মন অথ ম ফযোদ্দ ফো অফমুদক্তয কোযমণ ব্যয় ফো 

প্রভয়োদকোর ফোমড়দন ফরো প্রমমত োময। প্রাপ্ত তথ্যাভদ ভফলিললণ ছদখা মায় ছম, প্রকলল্পয ংলাভধত ভডভভ’য রক্ষেভাো 

ফাস্তফায়ন ফস্ায ঈয ভবভি কলয ভনধ যাযণ কযা লয়লছ। পলর এয রক্ষেভাো  ফাস্তফায়ন ফস্া ভধকাং ছক্ষলে 

ভভলর ছগলছ। প্রকলল্পয নুকূলর এভডভলত ফছযয়াযী থ য প্রাভপ্ত, প্রকল্প ফাস্তফায়লন ফাস্তফায়নকাযী ংস্ায প্রাভতিাভনক 

ক্ষভতা আতোভদ ভফলয়াফরী ভফলফচনায় এলন ভডভভ’য ফছযয়াযী রক্ষেভাো  কভ য-ভযকল্পনা ভনধ যাযণ কযা 

প্রলয়াজন। 
 

১২। ক্রয় ংক্রোন্ত তথ্য ম যালরাচনা: 

 

 দযদ মনকোমর দনফ মোী প্রমকৌরী , নালটায-এয কোম মোরয় কর্তমক যফযোকৃত প্রদকউযমভন্ট ংক্রোন্ত তথ্য অনুোময ৩টি 

প্রতু দনভ মোণ ন্যান্য কালজয জন্য প্রভোট ৩টি প্যোমকমজয ভোেমভ কোম মোমদ প্রদোন কযো য়।  প্রভতটি প্যালকলজ চুভক্ত 

নুমায়ী ভনধ যাভযত ভাভপ্তয তাভযলখয ভলে কাম যম্পাদন য়ভন । প্রভতটি প্যালকলজ কাজ ভাভপ্তয তাভযখ প্রায় দু’ফছয 

ভতক্রভ লয়লছ।  এভফললয় জানলত চাআলর ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান ছম, ইেযদী-কদভভচরান ড়ক  এফং ফনাড়া-

ছগাারপুয-রারপুয ড়মক খভরাডাঙ্গা নদীলত ভনভভ যত ছতুয এলপ্রালচয জন্য ভূভভয ংস্ান ভডভভলত ধযা ভছরনা 

এফং ছজায ভভেকা ছতুয এলপ্রালচয ছবলভলন্টয অআলটভ প্যালকলজ ন্তযর্ভক্ত ভছরনা। এভতাফস্ায় প্রকল্প ফভভূ যত 

যাজস্ব ফালজলট ভূভভ ভধগ্রণ কযা য় এফং ংলাধনকালর ভর ব্যয় ভযফভতযত ছযলখ অআলটভভলয ভলে 

ভিয় কযা য়। এফ জটিরতায় প্রায় দুআ ফছয ছফভ ভয় রালগ।  ভযদ যণকালর বদফচয়ন ভবভিলত একটি 

প্যালকলজয ক্রয় কামক্রযভ খভতলয় ছদখা য়। এআ প্যালকলজয প্রাক্কভরত ভল্য ভছর ৩০৬.১২৯ রক্ষ টাকা। বদভনক 

অভালদয ভয়  ছডআরী ান ভেকায় মথাক্রলভ ০১.০৫.২০১১  ২৮.০৪.২০১১ তাভযলখ দযে ভফজ্ঞভপ্ত প্রকাভত 

য়। এলত ংগ্রণকাযীয ংখ্যা ৩ এফং ছযভন্পব দযদাতায ংখ্যা ভছর ৩। তন্লে মথামথ কর্তযলক্ষয নুলভাদন 

াললক্ষ চূড়ান্তবালফ জনাফ  কাম যালদ রাব কলয ২৪.০৮.২০১১ তাভযলখ। এআ প্যালকলজয চুভক্তভল্য 

ভছর ৩০৬.১২৯ রক্ষ টাকা এফং চূড়ান্তবালফ  রক্ষ টাকা ব্যলয় ২৫.০৬.২০১৫ তাভযলখ কাজ ভাপ্ত কযা য়। 

প্রাপ্ত তথ্যাভদ ভফলিলণ কলয ছদখা মায় ছম এলক্ষলে ভভঅয ২০০৮ ারন কযা লয়লছ। এছাড়া প্রকল্প কাম যারয় লত 

প্রাপ্ত দযে ংক্রান্ত ভফস্তাভযত তথ্যাভদ ভযভষ্ট-ক’ছত ভন্নলফভত কযা লরা। 
 

১৩। ন্যান্য মন্ত্রাভত/গাভড় ক্রয়/স্ান:  

প্রকলল্পয অতায় ছকান মন্ত্রাভত/গাভড় ক্রয় কযা য়ভন। 

 

১৪। অদডট ংক্রোন্ত তথ্য: 

 ভোদযচোরক (পূতম অদডট) কোম মোরময়য দোফ যক্ষণ কভ মকতমো  দফবোগীয় একোউমন্টন্ট কর্তমক প্রকমল্পয কর ব্যময়য 

দপ্র-অদডট ম্পন্ন কযো ময়মছ ভমভ ম ভভঅলয উমে  কযো ময়মছ। তমফ প্রকল্পটিয External অদডট ম্পমন্নয দফলময় 

উক্ত প্রদতমফদমন প্রকোন উমে  কযো য়দন। 

 

 



১৫।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযন: 

 

ভযকভল্পত জযন

নোমটোয প্রজরো  দমযয োমথ দংড়ো  

রোরপুয উমজরো য যোদয উন্নততয 

প্রমোগোমমোগ স্থোন  এফং প্রকল্প এরোকোয 

জনগমণয আথ ম -োভোদজক অফস্থোয 

উন্নয়ন। 

প্রপ্রদযত প্রকল্প ভোদপ্ত প্রদতমফদন, ভোঠ ম মোময় মযজদভমন দযদ মমন প্রদ ো মোয় প্রম,  

প্রকমল্পয আতোয় ৩টি দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ কযো ময়মছ। প্রতু দনভ মোমণয 

পমর ড়মক দনযোদ , োশ্রয়ী  দনযফদেন্ন প্রমোগোমমোগ স্থোন ময়মছ।  পমর 

উমজরোয প্রমোগোমমোগ প্রনটয়োকম উন্নত  দক্তোরী ময়মছ মো এরোকোয আথ ম-

োভোদজক উন্নয়ন অফদোন যো মফ ফমর দদআয এ উমে  যময়মছ।  

 

১৬।    ভস্া:  

 

১৬.১। প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ছক্ষলে ভর নুলভাভদত ছভয়াদ ০১/০ ১/২০১১ ছথলক ৩০/০৬/২০১ ৩ ম যন্ত ভছর। যফতীলত 

প্রকল্পটি ংলাধন এফং ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি কযা য়। এয পলর ফাস্তফায়নকার ২ ফছয বৃভি ায়; 

 

১৬.২।  ভধগ্রণ ফা দখরভৄক্ত কযায ভলতা ফড় ছকান অআলটভ এআ প্রকলল্প ভছরনা। তথাভ এই ধযমণয প্রছোট  জটিরতোদফীন 

প্রকমল্পয প্রক্ষমি দুইফোয প্রভয়োদ বৃদদ্ধ (দুআফালয এক ফছয কলয ছভাট দুআ ফছয) এফং একফোয ংমোধন কযো ময়মছ।  

 

১৬.৩। ইেযদী-কদভভচরান ড়লক ভনভভ যত ছতুটিয এফাটলভন্ট এফং গাড যালযয ভকছু ংল াটাভযং ভসৃন য়ভন । 

এফাটলভলন্টয াল ভাটি ক্ষলয় মালে। (নুলেদ ১১.৩) 

 

১৬.৪। ইেযদী-কদভভচরান ড়লক ভনভভ যত ছতুয ায ছেন কযা লর ফাকী দুআটি ছতুয এলপ্রালচ ছেন কযা য়ভন। দুটি 

ছতুয ছক্ষলেআ ছতুয াল ভাটি ক্ষয় লে এফং যক্ষাপ্রদ কালজয ক্ষভত লে, মা ব্রীলজয এলপ্রালচয স্ায়ীলত্বয জন্য 

হুভকীস্বরু। (নুলেদ ১১.৩- ১১.৫); 

 

১৭। ভতোভত/সুোদয: 

 

১৭.১। ছভয়াদ বৃভি এফং ংলাধন কযায প্রফণতা ভযায কযলত লফ এফং বভফষ্যলত নুলভাভদত ছভয়ালদয ভলে  

ভডভভ/অযভডভভ’য প্রভকঈযলভন্ট ভযকল্পনা নুযণপূফ যক কাম যক্রভ ম্পন্ন  কযা ভগ্র প্রকল্প ফাস্তফায়লনয কাজ 

ম্পন্ন কযলত ড়ক  জনথ ভধদপ্তয লচষ্ট ছফ; 

 

১৭.২। ছেভভপলকন নুয়ায়ী ছতুয গাড যালযয াটাভযং কর ভনভ যাণকাজ ম্পন্ন কযা ফােতাভরক। বভফষ্যলত 

গৃভতব্য/চরভান ফ প্রকলল্পয তদাযকী ছজাযদায কযলত লফ মালত কলয ছেভভপলকন মথামথ নুসৃত য়। অোআ- 

ভংড়া ড়লকয ছজাযভভেকা ছতুয যক্ষাপ্রদ কালজয ব্ললকয পাটর জরূযী ভবভিলত ছভযাভত কযলত লফ(নুলেদ 

১১.৩- ১১.৫); 

  

১৭.৩। ইেযদী-কদভভচরান ড়লক ভনভভ যত ছতুটি ফালদ ফাকী দুু্টি ছতুয এলপ্রালচ ছেন ভনভ যাণ না কযায ভফলয়টি খভতলয় ছদখা 

ছমলত ালয। ব্রীজ  এলপ্রালচয স্ায়ীলত্বয জন্য ম্ভাব্য কযণীয় এফং মথামথ ঈলযাগ গ্রণ  ফাস্তফায়নকাযী ংস্া  এফং 

ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ ভনভিত কযলফ(নুলেদ (১১.৩ - ১১.৫); 

 

১৭.৪। প্রকল্পটিয এক্সটান যার ভডট দ্রুত ম্পাদলনয ঈলযাগ গ্রণ কযলত লফ (নুলেদ-১৪); 

 

১৭.৫ । ঈলযয নুলেদ-  ১৭.২, ১৭.৩   ১৭.৪ নুমায়ী গৃীত ব্যফস্া ম্পলকয ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ  

অআএভআভড-ছক ফভত কযছত ছফ। 
  

 

 

 

 

 



 

 

Description of procurement 

(goods/works /consultancy) 

as per bid 

document 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

PP 

Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing 

As per 

contract 

Actual 

(Revised) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Construction of 92.97 M 

(3x30.50m) long P.C. Girder 

Bridge over Zoor Mollik Khal on 

Bored Pile Foundation At 2nd  Km 

of Singra-Atrai Road under RHD, 

Road Division, Natore During The 

Year 2010-2011. 

581.360 
618.84 

(Revised) 

26-04-

2011 

24-08-

2011 

23-08-

2013 
25-06-2015 

Construction of 42.68 M 

(1x42.68m)  Long  P.C. Girder 

Bridge over Khalishadanga River 

on Bored Pile Foundation At 11th 

Km of Ishurdhi- Kadamchillan 

Road Under RHD, Road Division, 

Natore During the year 2010-2011. 

420.405 420.405 
26-04-

2011 

24-08-

2011 

23-08-

2013 

25-06-

2015 

Construction of 36.60 M 

(1x36.60m) Long    P.C. Girder 

Bridge over Khalishadanga River 

on Bored Pile Foundation At 12th 

Km(P) of Bonpara-Gopalpur-

Lalpur Road Under RHD, Road 

Division, Natore during the year 

2010-2011. 

306.129 306.129 
26-04-

2011 

24-08-

2011 

23-08-

2013 

25-06-

2015 

 

Responsive

ে 

PRC/ 

Nat/ 

2010-

2011/ 

WD-01

) Bangladesh 

Today;  

25-PRC/ 

Nat/ 

2010-

2011/ 

WD-02 

420.405 

25-PRC/ 

Nat/ 

2010-

2011/ 

WD-03 

306.129 

স্বা

/

- 



“ছনেলকানা-ধভ যাা-জাভারপুয-সুনাভগঞ্জ ভলরট ড়ক ঈন্নয়ন (ছনেলকানা ং)”

ীল যক প্রকলল্পয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন  

(ভাপ্ত : জুন ২০১৫)

 
১ প্রকলল্পয নাভ : ছনেলকানা-ধভ যাা-জাভারপুয-সুনাভগঞ্জ ভলরট ড়ক ঈন্নয়ন  ছনেলকানা ং) 

২ প্রোদনক ভন্ত্রণোরয়/দফবোগ : ড়ক ভযফন  ছতু ভন্ত্রণারয়/ ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ

৩ ফাস্তফায়নকাযী ংস্া : ড়ক  জনথ ভধদপ্তয

৪ প্রকল্প এরাকা ; ছনেলকাণা ছজরায ছনিমকোণো দয, ফোযোট্টো  প্রভোনগঞ্জ উমজরো এফং 

সুনোভগঞ্জ প্রজরোয ধভ মোো উমজরো 

৫ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  

ব্যয় 

:

প্রাক্কভরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয়

ভযকভল্পত ফাস্তফায়কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার

ভতক্রান্ত 

ব্যয় 

(ভর 

প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %)

ভতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নকালরয 

%) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত

ভর ফ যলল 

ংলাভধত

২৫৯৯.৫

৭

৩৪৬৯.২৮ ৩২৪০.০০ ০১.০১.২০১২

ছথলক

৩১.১২.২০১৩

০১.০১.২০১২ 

ছথলক

৩০.০৬.২০১৫

০১.০১.২০১২ 

ছথলক

৩০.০৬.২০১৫

৬৪০.৪৩ 

(২৪.৬৪%)

০১ ফছয ০৬ ভা 

(৭৫%)

 

   ৬। প্রকলল্পয টভূভভ  ঈলদ্দশ্য :  

৬.১ টভূভভঃ ছনেলকানা-ধভ যাা-জাভারগঞ্জ-সুনাভগঞ্জ-ভলরট  (ছনেলকানা ং) ড়কটি একটি গুযত্বপূণ য অিভরক 

ড়ক (অয-৩৭০), মা ছনেলকানা এফং সুনাভগলঞ্জয ১০টি ঈলজরালক ং দিষ্ট ছজরা দলযয ালথ ংযুক্ত কলযলছ। একআবালফ 

ড়কটিয ভােলভ ছনেলকানা এফং সুনাভগঞ্জ ছজরা দলযয ালথ যাভয ড়ক ছমাগালমাগ স্াভত লয়লছ। ড়কটিয বদঘ যে 

৩১.৩০ ভকঃভভঃ, মা ছনেলকানা ছজরায দয, করভাকান্দা, ফাযাট্টা, ছভানগঞ্জ  অটাড়া ঈলজরা এফং সুনাভগঞ্জ ছজরায 

ধভ যাা ঈলজরায ভলে ভদলয় ভগলয়লছ। ড়কটিয ভফযভান ছবলভলন্টয প্রস্ততা ৩.৭ ভভটায, মা ভফলফচে প্রকলল্পয অতায় 

৫.৫ ভভটালয ঈন্নীত কযা লফ। প্রকল্পটি ফাস্তফাভয়ত লর ছনেলকানা ছজরা দলযয ালথ ন্যান্য ঈলজরাভৄলয ঈন্নত ড়ক 

ছমাগালমাগ এফং ছনেলকানা  সুনাভগঞ্জ ছজরায ালথ যাভয ড়ক ছমাগালমাগ স্াভত লফ।

    ৬.২। ঈলদ্দশ্য : প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লে ছনেলকানা-ধভ যাা-জাভারগঞ্জ-ভলরট ড়ক  ছনেলকানা ং) ঈন্নয়লনয     

                        ভােলভ ঈন্নত ছমাগালমাগ স্ান। 

 

    ৭। প্রকলল্পয প্রধান ঙ্গভঃ  ড়ক ফাঁধ দনভ মোণ  প্রস্তকযণ, প্রবমভন্ট ভজবুদতফযণ, নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোণ  যক্ষোপ্রদ    

                                           কোজ 

 

৮। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

 

Items of work (as per RDPP) Unit Target (as per RDPP) Actual Progress Reasons for 

deviation Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Supply & Services        

01. Publications & Tendering L.S 1 1.50 - -  

02. Laboratory Testing L.S 1 5.04 - -  

2. Civil Works       

01. Widening of Road Embankment 

(Earth work) 

Lcum 2.61 517.54 2.54 402.69  

02. Flexible Pavement       

a) Widening of pavement (3.70m to 

5.50m) 

Km 28.70 1375.57 28.70 1375.57  



Items of work (as per RDPP) Unit Target (as per RDPP) Actual Progress Reasons for 

deviation Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 7 

b) Surfacing (DBS-wearing course) 

(5.50m) 

Km 28.70 1130.70 28.70 1114.59  

c) Surfacing of Existing Pavement 

(BDS-wearing course) (5.50m) 

Km 2.45 118.20 2.45 108.00  

03. Construction of RCC Box Culvert  

3nos 

Meter 9.00 56.93 9.00 56.00  

04. Protective work with Geo-Textile 

& CC Block 

Cum 480.00 37.49 441.00 32.00  

05. Construction of RCC U-Drain Meter 1500.00 130.95 1040.00 124.00  

06. Sing, Signal, Km post & Road 

marking 

      

a) Traffic Sign Nos 60.00 3.20 60.00 3.00  

b) Sign Post Nos 60.00 1.38 60.00 1.40.  

c) Concrete (KM) Post & Guide Post. Nos 32.00 1.92 32.00 1.90  

d) Road Marking (thermo Plastic 

Material) 

Sqm 782.50 6.08 732.00 6.00  

07. Maintenance during construction L.S 1 15.00 1 14.85-  

08. Physical contingency 1% 1 33.89 - -  

09 Price contingency 1% 1 33.89 - -  

Grand Total   3469.28  3240.00  

 

৯। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্যাভদ: 

Name & Designation Full 

time 

Part 

time 

Responsible 

for more 

than one 

project 

Date of 

Joining 

Transfer Remarks 

Md. Sahabuddin 

Additional Chief Engineer 

 Yes Yes 09.02.2010 02.02.2011 Dhaka Zone 

Md. Abdul Quddus  

Additional Chief Engineer 

 Yes Yes 02.02.2011 10.01.2012 Dhaka Zone 

Md. Mofizul Islam 

Additional Chief Engineer 

 Yes Yes 12.01.2012 31.01.2013 Dhaka Zone 

Md. Habibul Haque 

Additional Chief Engineer 

 Yes Yes 26.02.2013 07.07.2014 Dhaka Zone 

Md. Shahabuddin Khan 

Additional Chief Engineer 

 Yes Yes 08/07/2014 30.06.2015 Mymensingh  

Zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১০। ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদ: 

 

১০.১ ভভঅলয ঈভেভখত তথ্য নুয়ায়ী  ছভাট ০৩টি প্যালকলজয ভােলভ প্রকলল্পয কাজ ম্পন্ন কযা লয়লছ।  দযে ংক্রান্ত 

তথ্যাভদ ভনম্নরূঃ  

 

Sl.

No 

Description of the 

Package 

Tender Cost (in crore 

Taka) 

Tender Proposal Date of completion of 

Works 

As Per 

DPP 

Contracted 

Value 

Invitation 

Date 

Contract 

Signing 

Date 

As per 

Contract 

Actual Date 

of 

completion 

1 Widening of road 

embankment (earth 

work) widening & 

strengthening of 

existing pavement 

widening of 

pavement (from 

3.70m to 5.50m) 

surfacing (DBS-

wearing course) 

(5.50m), 

construction of 

RCC Box Culvert 

(1No), Protective 

work (CC work with 

Geo-textile), 

Construction of 

RCC “U” Drain, sign 

signal, KM post and 

road marking 

7.2923 8.96 06.11.2012 13.03.2013 31.10.2014 26.10.2014 

2 Widening of road 

embankment (earth 

work) widening & 

strengthening of 

existing pavement 

widening of 

pavement (from 

3.70m to 5.50m) 

surfacing (DBS-

wearing course) 

(5.50m), 

construction of 

RCC Box Culvert 

(1No), Protective 

work (CC work with 

Geo-textile), 

Construction of 

RCC “U” Drain, sign 

signal, KM post and 

road marking 

7.2923 9.99 04.04.2013 26.08.2013 27.08.2014 23.06.2014 

3 Widening of road 

embankment (earth 

work) widening & 

strengthening of 

existing pavement 

widening of 

pavement (from 

3.70m to 5.50m) 

surfacing (DBS-

wearing course) 

(5.50m), 

construction of 

RCC Box Culvert 

(1No), Protective 

work (CC work with 

Geo-textile), 

Construction of 

RCC “U” Drain, sign 

signal, KM post and 

road marking 

10.7764 13.3555 15.06.2014 17.09.2014 20.05.2015 18.05.2015 

১১।  ংলাভধত ভডভভ ফযাদ্দ  গ্রগভত (দদআয অনুোময): 



(রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয ভডভভ/অযভডভভ 

রক্ষেভাো 

এভডভ/অযএভডভ ফযাদ্দ টাকা ফভৄভক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১১ - ২০১২ ০ ০ ০ ০ 

২০১২ - ২০১৩ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১৩ - ২০১৪ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১৪ - ২০১৫ ১৭৬৯.২৮ ১৫৪০.০০ ১৫৪০.০০ ১৫৪০.০০ 

ছভাট ৩৪৬৯.২৮ ৩২৪০.০০ ৩২৪০.০০ ৩২৪০.০০ 

 

১২।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কায ণিঃ  

 

১৩। াধাযণ ম যলফক্ষণঃ 

 

১৩.১ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধনঃ 

 

 ছভয়াদকার প্রাক্কভরত ব্যয় 

(রক্ষ টোকো) 

ভর ০১.০১.২০১২ ছথলক ৩১.১২.২০১৩ ২৫৯৯.৫৭ 

১ভ ংলাভধত নুলভাভদত ০১.০১.২০১২ লত ৩০.০৬.২০১৫  ৩৪৬৯.২৮ 

 
  
 

১৩.২ াভফ যক অভথ যক  ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৩২৪০.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় ৩৪৬৯.২৮ রক্ষ টাকায ৯৩.৩৯% । ভন্ত্রণোরয় প্রথমক প্রপ্রদযত দদআয অনুমোয়ী ঈক্ত ভলয় 

নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয ১০০% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৮)। 

 
১৪। । প্রকল্প ভযদ যন : প্রকলল্পয ফাস্তফায়নকাজ লযজভভলন ভযদ যলনয জন্য ফাস্তফায়ন ভযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ভফবালগয 

ছমাগালমাগ  স্ানীয় যকায ছক্টলযয ভযচারক (ভযফন) জনাফ ছভাঃ ছভাাযযপ ছালন কর্তযক ০৪.০৬.২০১৬ তাভযলখ 

প্রকল্প এরাকা ভযদ যন কযা য়। ভযদ যলনয ভয় প্রকল্প ংভিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈভস্ত ছথলক ায়তা প্রদান কলযন। ভযদ যন 

ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

 

১৪.১  অলরাচে প্রকল্পটি ৩১.৩০ ভকলরাভভটায রম্বা একটি অিভরক ভাড়ক। অন্তঃলজরা ছমাগালমালগয ছক্ষলে ড়কটি 

তেন্ত গুরুত্বপূণ য ভূভভকা ারন কযলছ; 

 

১৪.২ ভর ভডভভ নুমায়ী ২০১১- ২০১২ থ য ফছলযয অযএভডভ-ছত ৯৩১.২১ রক্ষ টাকা ফযালদ্দয রক্ষেভাো ভনধ যাযণ কযা 

লর ছকান থ য ফযাদ্দ প্রদান কযা য়ভন;  

 

১৪.২ ২০১১ - ২০১২ থ য ফছলয ছকান ফযাদ্দ প্রদান না কযায় প্রকল্পটি ২০.১২.২০১১ ালর একলনক বায় নুলভাভদত লর 

প্রকল্প ফান্তফায়লনয কাজ শুরু কযা মায়ভন; 

 

১৪.৩  ভর ভডভভ নুমায়ী প্রকল্পটিয ফাস্তফায়লনয ছভয়াদ ভনধ যাযণ কযা য় ০১.০১.২০১২ ছথলক ৩১.১২.২০১৩ ম যন্ত। 

প্রকলল্পয অতায় ভূভভ ভধগ্রণ ম্পভকযত কাম যক্রভ না থাকা লত্ব প্রকল্প নুলভাদলনয প্রায় ১১ ভা লয ০৬.১১.২০১২ 

তাভযলখ ১নং প্যালকলজয দযে অহ্বান কযা লয়লছ; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

দচি-১  প্রকমল্পয আতোয় দনদভ মত প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট 

 

দচি-২ দনদভ মত ড়মকয ৩০.০ তভ দক.দভ. অংম  

প্রকোয কোটিং 

 

১৪.৩  প্রকল্প ভযচারকলদয তাভরকা ম যালরাচনায় ছদখা মায় ছম, প্রকল্প ছভয়ালদ ছভাট ০৫ জন ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

প্রকল্প ভযচারক ভললফ দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। তালদয গড় কভ যকার ০১ ফছয।  

 

১৪.৪ নুলভাদত ভডভভ নুয়ায়ী ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযলণয ঈলদ্দলশ্য ২.৬১ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ কযায কথা থাকলর 

২.৫৪ রক্ষ ঘনভভটায ভাটিয কাজ কযা লয়লছ। পলর ১৪৪.৮৫ রক্ষ টাকা কভ খযচ লয়লছ। এ ছাড়া প্রকল্পটিয ভফভবন্ন ঙ্গ 

ফাস্তফায়লন ছভাট নুলভাভদত ব্যলয়য তুরনায় ২২৯.২৮ রক্ষ টাকা কভ খযচ লয়লছ; 

চিত্র - ৩ প্রকমল্পয আতোয় দনদভ মত কোরবোট ম দচি - ৪ প্রকমল্পয আতোয় ফোযোট্টো ফোজোয অংম দনদভ মত 

আযদদ “ইউ” প্রেন

১৪.৫ সড়জের ৩০.০ দকমরোদভটোয  অংম  প্রকোয কোটিং -এ  োযমপদং  ীমরকোমটয পুরুত্ব প্রটন্ডোয প্রেদদপমকন 

অনুমোয়ী ঠিক ভোম োয়ো প্রগমর োফ-প্রফই  প্রফই টোই ১ এয পুরুত্ব ঠিক ভোম োয়ো মোয়দন। 

 



চিত্র – ৫   প্রকমল্পয আতোয় দনদভ মত কোরবোট ম চিত্র - ৬ প্রকমল্পয আতোয় যক্ষোপ্রদ কোমজয অং দমফ   

দনদভ মত দদ ব্লমকয ধ্বম মোয়ো অং
 

  

চিত্র – ৭    প্রকমল্পয আতোয় যক্ষোপ্রদ কোমজয অং দমফ দনদভ মত দদ ব্লমকয ধ্বম মোয়ো অং
 

 

১৪.৬       মূল প্রেল্পটি ২০ চিজসম্বর ২০১১ সাজল এেজনে েরৃৃ্ে অনুজমাচদর্ হজলও সড়ে ও জনথ অচধদপ্তজরর জরট চসচিউল 

চরফরৃ্জনর োরণ জদচিজে ২০১৪ সাজল প্রেল্পটি সংজ াধন েরা হে। পজল প্রাক্কচলর্ ফযে ২৫৯৯.৫৭ লক্ষ টাো জথজে  ফৃচি জজে 

৩৪৬৯.২৮ লক্ষ টাো চনধৃারণ েরা হে। ফযে ফৃচির চরমাণ ৬৪০.৪৩ লক্ষ টাো (২৪.৬৪%) 

১৫। প্রকলল্পয  ঈলদ্দশ্য জযন: 

ভযকভল্পত জযন

প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লে (ছনেলকানা-ধভ যাা-

জাভারগঞ্জ-ভলরট ড়ক  ছনেলকানা ং) ঈন্নয়লনয 

ভােলভ ঈন্নত ছমাগালমাগ স্ান 

ধমৃা া, ফারহাট্টা, এফং জমাহনগঞ্জ উজজলার সাজথ 

জনত্রজোণা জজলা সদর ও মেমনচসংহ জজলার 

া াাচ  জদজ র অনযানয অংজ র সাজথ সরাসচর 

জ াগাজ াগ স্থাচর্ হজেজে 



১৬। উমদ্দশ্য অদজমত নো মর থোকমর তোয কোযণিঃ প্রমমোজয নয় 

১৭। যোজস্ব  োমত স্থোনোন্তযিঃ প্রকলল্পয অতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক  জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(লন রাআন)-এ স্ানান্তয কযা লয়লছ।  

 

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

Audit কযা য়ভন। 

 

১৯। ম যলফক্ষণঃ 

 

১৯.১ জোনুয়োদয ২০১২ প্রথমক দডমম্বয ২০১৩ প্রভয়োমদ ফো ফোস্তফোয়মনয রক্ষয দনধ মোযণ কযো মর অপ্রতুর ফযোমদ্দয কোযমণ 

এফং প্রযট দদডউর দযফতমমনয কোযণ প্রদদ ময় একফোয প্রকল্পটি ংমোধমনয ভোেমভ ৩০.০৬.২০১৫ তোদযম  প্রকমল্পয ফোস্তফোয়ন 

ভোপ্ত য় (অনুিঃ ১৩.১); 

 

১৯.২ ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদর লর প্রকল্প ফাস্তফায়লনয কাজ সুিু ভভনটভযং এয ভােলভ গুণগত ভান যক্ষা কযা ম্ভফ 

য়না (অনুিঃ ১৪.৩); 

 

১৯.৩ প্রকল্প প্রণয়লণয পূলফ য মথামথবালফ জযী না কযায় প্রকলল্পয ভফভবন্ন ঙ্গ নুলভাভদত ভযভালণয চাআলত কভ ভযভালণ 

ফাস্তফাভয়ত লয়লছ (অনুিঃ ১৪.৪); 

 

১৯.৪ যক্ষাপ্রদ কালজয ং ভললফ ড়লকয ১৫.০ ভকলরাভভটায ংল ভনভভ যত ভভ ব্ললকয ছফ ভকছু জায়গা ধ্বল লড়লছ 

ফলর ছদখা মায় (ভচে ৬  ৭); 

 

২০। ভতাভত/সুাভযঃ 

 

২০.১ ড়ক  জনথ অদধদপ্তয প্রকল্প প্রণয়ন ম মোময় ফযোদ্দ দনদিত কময প্রকল্প অনুমভোদমনয প্রময়োজনীয় দমক্ষ গ্রণ 

কযমত োময। এভটিদফএপ ভন্ত্রণোরয় দমমফ Basket - এ ফযোদ্দ অনুয়োয়ী প্রকল্প গ্রণ এফং অনুমভোদদত দডদদ ’য আমরোমক 

প্রকমল্পয অনুকূমর ফযোদ্দ দনদিত কযমত মফ  (অনুিঃ ১৪.১  ১৪.২); 

 

২০.২ স্বল্প ভলয়য জন্য দাভয়ত্ব প্রাপ্ত প্রকল্প ভযচারলকয লক্ষ প্রকলল্পয সুিু ভভনটভযং ম্ভফ নয় ভফধায় ঘন ঘন প্রকল্প 

ভযচারক ফদর ভযায কযলত লফ (অনুিঃ ১৯.২); 

 

২০.৩ প্রকণ্ প্রণয়মণয পূমফ ম মথোমথবোমফ জযী কোজ ম্পন্ন কময ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ এফং ড়ক  জনথ 

অদধদপ্তয প্রকল্প অনুমভোদমনয প্রময়োজনীয় দমক্ষ গ্রণ কযমফ (অনুিঃ ১৯.৩); 

 

২০.৪ যক্ষাপ্রদ কালজয ং ভললফ ভনভভ যত ভভ ব্ললকয ছম ং ধ্বল লড়লছ ড়ক  জনথ অদধদপ্তয তা দ্রুত 

ছভযাভলতয দমক্ষ গ্রণ কযমফ (অনুিঃ ১৯.৪); 

 

২০.৫ দ্রুত প্রকল্পটিয External Audit এয ব্যফস্া গ্রণ কযলত লফ এফং অদডট আদেমূ (মদদ থোমক ) দ্রুত 

দনষ্পদেয ব্যফস্থো গ্রণ কযমত মফ (অনুিঃ ১৮); 

 

২০.৬ নুলেদ ২০.১ লত ২০.৫ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্া ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ। 

 

 

 

  

 



“দনয়োভতপুয-তোদযপুয ড়ক দনভ মোণ (ংমোদধত)” ীল মক প্রকমল্পয ভোপ্ত মূল্যোয়ন প্রদতমফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 
 

১। প্রকলল্পয নাভ : দনয়োভতপুয-তোদযপুয ড়ক দনভ মোণ (ংমোদধত) 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্া : ড়ক  জনথ ভধদপ্তয।  

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

৪। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  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 

৫২৯৬.৫৮ 

(-) 

৭৯৮২.১১ 

(-) 

৭৪০৬.০৪ 

(-) 

০১-৭-২০০৬ 

ছথলক  

৩০-৬-২০০৯ 

০১-০৭-২০০৬  

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৫ 

০১-০৭-২০০৬  

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৫ 

৩৯.৮২%  ২০০% 

  

৫।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অতায় ছকান স্ানীয়  বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্ান 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 

1. Plantation  Km 8.00 17.00 0.00 0.00 

2. Land acquisition  H 75.73 25.24 0.00 0.00 

3. Earthwork  

a) New Road Embankment 

     

 i)  Work done/ongoing  L/m
3
 866.73 6.46 866.73 6.45 

 b) Widening & Raising road 

Embankment  

     

 i)  Work done/ongoing  L/m
3
 156.76 1.44 156.76 1.43 

 ii) Work to be done L/m
3
 77.07 0.035 77.07 0.35 

4. Flexible Pavement       

 a)  Hard Shoulder & Surfacing  km 1262.33 14.20 1262.33 14.19 

 b) HBB km 151.45 2.00 151.45 2.00 

 c) Bridge approach  km 129.30 0.80 129.30 0.79 

5.  Lan for slower vehicle  km 427.05 2.50 0.00 0.00 

6. Cons. of RCC Bridge (8 nos)  Meter 2827.89 409.96 2827.89 409.96 

7.  Cons. RCC Culvert (31 nos) Meter  772.01 205.00 772.01 205.00 

8.  Pro work (CC Block & Geo tax)      

 i)  work done/ongoing  Lac M
2
 1129.28 0.986 1129.28 0.986 

 ii) work to be done   Lac M
2
 38.85 0.03 38.85 0.03 

9.  Sign, Signal, Km post, etc  L.S 8.00 L.S 8.00 L.S 

10.  Dismantling  Meter  2.00 85.00 0.00 0.00 

11. Workshed  L.S  5.00 L.S   

12.  Maintenance During cons.  L.S 30.00 L.S 30.00 L.S 

13. Survey and Design  L.S  8.00 L.S 5.00 L.S 

14. Physical Contingency  1% 4.84    

15.  Price Contingency  2% 1.82    
  
 



৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

ক্র নং নোভ  দফী কোম মধযণ একোদধক 

প্রকমল্পয দোদয়ত্ব 

তোদয  

প্রমোগদোন ফদরী 

19.  Md. Shohidul Alam 

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ১১/০৮/২০০৫ ০৪/১২/২০০৬ 

20.  Engr. Md. Abdul Motin 

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ২১/০৯/২০০৬ ০৫/১০/২০০৬ 

21.  Md. Shohidul Alam 

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ০৫/১০/২০০৬ ০৪/১২/২০০৬ 

22.  S.M. Sifuddin Khaled  

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ০৪/১২/২০০৬ ২৯/০৭/২০০৭ 

23.  Md. Mubarak Hosain 

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ২৯/০৭/২০০৭ ০৯/০৯/২০০৭ 

24.  S.M. Sifuddin Khaled  

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ০৯/০৯/২০০৭ ১৮/০৮/২০০৮ 

25.  Ali Ahmed Chowdhury  

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ১৮/০৮/২০০৮ ০৩/০৯/২০০৮ 

26.  S.M. Sifuddin Khaled  

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ০৩/০৯/২০০৮ ২৭/১১/২০০৮ 

27.  Md. Abdul Wadud 

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ০৪/০১/২০০৯ ১৮/০৫/২০০৯ 

28.  Md. A.H.M. Moinul 

Islam  

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ১৮/০৫/২০০৯ ০৭/০১/২০১০ 

29.  Md. Abul Kasham 

Bhuyan 

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ০৭/০১/২০১০ ১৮/০১/২০১০ 

30.  Md. Golam Kibria 

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ১৮/০১/২০১০ ১১/০২/২০১০ 

31.  Ali Ahmed Chowdhury  

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ১১/০২/২০১০ ২৫/০২/২০১০ 

32.  Md. Golam Kibria  

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ২৫/০২/২০০৮ ২৫/০৩/২০১০ 

33.  Ali Ahmed Chowdhury  

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ২৫/০৩/২০১০ ২৯/০২/২০১২ 

34.  A.Q.M Ekram Ullah 

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ০৮/০৩/২০১২ ১২/০১/২০১৪ 

35.  Iftekhar Kabir 

ACE, Sylhet Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ১২/০১/২০১৪ প্রকল্প ভোদপ্ত ম মন্ত 

 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ১৭ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। তাঁলদয ভধকাংলয 

ছভয়াদ ১ ফছলযয কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয ছক্ষলে ৩ ফছয ছভয়ালদ   ৫২৯৬.৫৮ রক্ষ টোকোয় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ভনভভলি 

নুলভাদন কযা লর প্রকলল্পয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৯ ফছয  ফাস্তফায়ন ব্যয় লয়লছ ৭৪০৬.০৪ রক্ষ টাকা। থ যাৎ 

প্রকলল্পয ব্যয় বৃভি ছলয়লছ ৩৯.৮২% এফং ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ২০০%। পলর মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ 

ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন প্রকমল্পয কোংদ ত ফোস্তফোয়মনয প্রক্ষমি একটি ফড় ফোধো।  



৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 
৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্ান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

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

প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ভর পূতয কাজ ৭টি প্যালকলজয ভােলভ ৫২২২.৭২ রক্ষ টাকায় 

ক্রলয়য ংস্ান ভছর। তলফ ফাস্তলফ  HOPE এয নুলভাদন এফং ভডভভ ংলাধনপূফ যক ২ ২টি প্যালকলজয অতায় 

ক্রয় কাম য ম্পাদন কযা লয়লছ। এ রলক্ষে দদদনক প্রবোমযয কোগজ, দদদনক জোরোরোফোদ, দদদনক দমরমটয ডোক  দদ 

পোইনোনদয়োর এক্সমপ্র দিকো, ড়ক  জনথ অদধদপ্তমযয দনজস্ব ময়ফ োইট  দদটিইউ এয ময়ফ োইমট 

প্যোমকজ গুমরোয দযি প্রকো কযো য়। দযি উন্ুক্তকযণ কদভটিমত মূল্যোয়ন কদভটি মত ১জন দস্য অন্তর্ভ মক্ত কযো 

ময়মছ। ক্রয়কোযী প্রদতষ্ঠোন মত ৬০ দদন ভয় দদময় দযি গ্রণ কযো ময়মছ। দযি মূল্যোয়ন কদভটিয দস্য ংখ্যো 

দছর ৭ জন। তন্মে ংস্থো ফদর্ভ মত দস্য দছর ৩ (দতন) জন। মূল্যোয়ন কদভটিয আফোয়ক দছমরন তত্ত্বোফধোয়ক 

প্রমকৌরী, দমরট ড়ক োমকমর। দযি প্র োরোয য ৭ দদমনয ভমে দযি মূল্যোয়ন কযো য়। অদতদযক্ত প্রধোন 

প্রমকৌরী, দমরট প্রজোন কর্তমক ফকটি প্যোমকমজয দযি অনুমভোদন কযো য়। এ ছক্ষলে দযে ঈন্ুক্তকযলণয ভদন 

লত প্রস্তাফ নুলভাদন ম যন্ত ভয় ছরলগলছ লফ যাচ্চ ১০৫ ভদন  ফ যভনম্ন ৯১ভদন (প্রস্তালফয বফধতায গ্রণলমাগ্য ছভয়াদ 

৬০ লত ১২০ ভদন)। দযে ংক্রান্ত তথ্য ভনম্নরূ:  

  

Sl. 

No

 

Description of procurement 

(goods/work/consultancy as 

per bid document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In Crore 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 8 

1.  Construction of 31.84m 

(1×30.50) long PC Girder 

Bridge at 9th km (gap-9/1) of 

Neamtpur- Tahirpur road 

under Snamganj road 

Divsion during the year 

2009-10 

  

 3.21 27/06/10 16/09/10 15/09/11  

2.  Construction of 2 nos. 

(1×6.00m) RCC box Culvert 

at 7th  Km (Gap No-7/2), 8th 

Km (Gap No. 8/1) & 1 No 

3× 6.00m ×  6.00 m RCC 

box Culvert at 6th Km (Gap 

No- 6/2) of Neamtpur- 

Tahirpur road under 

Snamganj road Divsion 

during the year 2010-11. 

 

 3.00 04/07/11 20/11/11 19/11/12  

3.  Construction of 31.84m 

long PC girder Bridge 

(Patari Bridge) at 7th Km 

(Gap-7/1) of Neamtpur- 

Tahirpur road under 

 3.08 27/06/10 05/09/10 15/06/10  



  

Sl. 

No

 

Description of procurement 

(goods/work/consultancy as 

per bid document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In Crore 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  

Snamganj road Divsion 

during the year 2009-10. 

 

4.  Construction of flexible 

pavement with rising road 

embankment at 3rd  Km (p), 

4th Km & 5th Km (Ch: 

2+880 to 5+000) of 

Neamatpur- Tahirpur road 

under Snamganj Road 

Division during the year 

2009-10. 

 2.15 27/06/10 16/09/10 15/09/11  

5.  Construction of Flexible 

pavement & Earth work at 

7th Km (p) 8th Km, 9th Km & 

10th Km (p) (Ch- 6+700 m 

to 9+250m) of Neamatpur-

Tahirpur Road under 

Sunamganj Road Division, 

during the year 2010-11. 

 2.71 04/07/11 20/11/11 19/11/12  

6.  Construction of Flexible 

pavement & Earth work at  

Kupa Bridge approach 

(Both end) Gap No-2/2 and 

1×6.00m×6.00m RCC Box 

culvert at 3rd Km (Gap No-

3/2) of Neamatpur-Tahirpur 

Road under Sunamganj 

Road Division, during the 

year 2010-11. 

 4.06 04/07/11 20/11/11 19/11/12  

7.  Earth work in road 

embankment with protective 

work at 7th Km (p) to 10th 

km (Ch 6+700m to 

10+000m) of Neamatpur-

Tahirpur Road under 

Sunamganj Road Division, 

during the year 2009-10. 

 3.50  23/12/09 22/12/10  

8.  Construction of flexible 

pavement with protective 

work, rising road 

embankment at 6th km & 7th 

km (p)  (Ch: 5+000 to 

6+700) of Neamatpur-

Tahirpur Road under 

Sunamganj Road Division, 

during the year 2009-10. 

 3.20 27/06/10 16/09/10 15/09/11  

9.  Construction of 30.50m 

long P.C girder bridge  at 4th 

 2.83  10/09/09 09/09/10  



  

Sl. 

No

 

Description of procurement 

(goods/work/consultancy as 

per bid document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In Crore 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  

Km (gap 4/1, Hasimpur) of 

Neamatpur-Tahirpur Road 

under Sunamganj Road 

Division, during the year 

2008-09. 

10.  Construction of 42.68m 

long P.C girder bridge at 6th 

km (gap 6/1, Luha) of 

Neamatpur-Tahirpur Road 

under Sunamganj Road 

Division, during the year 

2009-10. 

 2.60  05/03/09 04/03/10  

11.  Construction of 44.02m 

long P.C girder bridge at 2nd  

km (gap 2/2) (Copa bridge) 

of Neamatpur-Tahirpur 

Road under Sunamganj 

Road Division, during the 

year 2009-10. 

 

 3.60 27/06/10 16/09/10 15/09/11  

12.  Construction of flexible 

pavement of Neamatpur-

Tahirpur road at 13th (p) km 

to 17th km (Ch: 12+800 to 

17+000) of Neamatpur-

Tahirpur Road under 

Sunamganj Road Division, 

during the year 2008-09. 

 3.38  29/10/09 28/10/10  

13.  Earth work in road 

embankment with protective 

work at 2nd  & 3rd (Ch 

1+000m to 3+000m) of 

Neamatpur-Tahirpur Road 

under Sunamganj Road 

Division, during the year 

2006-07. 

  

3.76 

 08/07/07 07/07/08  

14.  Construction of remaining 

work of 93.03 meter long 

(3× 30.50) P.C girder, RCC 

deck slab Bridge over Rakti 

river including approach 

road at 1st km (gap 1/1) of 

Neamatpur-Tahirpur Road 

under Sunamganj Road 

Division, during the year 

2008-09. 

 2.20  14/05/09 13/05/10  

15.  Construction of 30.50m 

long P.C girder bridge at 

10th  km (gap 10/1) 

 2.85  13/09/09 12/09/10  



  

Sl. 

No

 

Description of procurement 

(goods/work/consultancy as 

per bid document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In Crore 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  

(Luhachara, Anwarpur) of 

Neamatpur-Tahirpur Road 

under Sunamganj Road 

Division, during the year 

2008-09. 

16.  Construction of 30.50m 

long P.C girder bridge at 2nd   

km (gap 2/1, Horipur) of 

Neamatpur-Tahirpur Road 

under Sunamganj Road 

Division, during the year 

2007-08. 

 2.85  31/01/08 30/01/09  

 

17.  Construction of 2nos 

(2×6.10m span, 7.93 m 

width & 6.10m height) RCC 

box culvert at 4th km & 6th 

km (4/1 & No. 3.00m Span, 

15.25m wideth & 2.00m 

height) at 8th km (8/1), 01 

No. (1.00m Span, 15.25m 

wideth & 2.00m under 8th 

km (8/3) and 01 no. 

(3×6.10m Span, 7.93m 

wideth & 6.10m height ) at 

10th km (10/1) of 

Neamatpur-Tahirpur Road 

under Sunamganj Road 

Division, during the year 

2007-08. 

 2.52  31/01/08 30/01/09  

18.  Earth work for raising road 

embankment with protective 

work & pavement work at 

11th (p), 12th & 13th (p) km 

(Ch-10+700m to 12+800m) 

of Neamatpur-Tahirpur 

Road under Sunamganj 

Road Division, during the 

year 2007-08. 

 2.42  10/08/09 09/08/10  

19.  Construction of flexible 

pavement, earth work & 

protective work at 8th km 

Pataria bridge apporach 

(Gap No 8/1),  9th Km 

Luhachara bridge approach 

(Gap No. 9/1) Culvert 

approach (Gap No. 9/2) of 

Neamatpur-Tahirpur Road 

under Sunamganj Road 

Division, during the year 

 2.22  19/02/12 18/08/13  



  

Sl. 

No

 

Description of procurement 

(goods/work/consultancy as 

per bid document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In Crore 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  

2011-12. 

20.  Construction of 74.72 m 

long (3×24.40m) RCC 

girder, deck slab including 

approach road over Bullai 

river at 18th km (Gap No 

18/1) of   

Neamatpur-Tahirpur Road 

under Sunamganj Road 

Division, during the year 

2004-05. 

 5.74  20/7/06 19/7/07  

21.  Construction of Flexible 

pavement, Earth work  & 

Protective work at 6th km 

(Gap No 6/1), 7th km culvert 

approach (Gap No 6/1), 7th 

km culvert approach (Gap 

No. 7/2), 8th km culvert 

approach (Gap No 8/1), 9th 

km bridge approach  (Gap 

no 9/2), 10th km bridge 

approach (Gap No 10/2) of 

Neamatpur-Tahirpur Road 

under Sunamganj Road 

Division, during the year 

2011-12. 

 2.99  10/08/09 09/08/10  

22.  Construction of 135.031 

meter long (42.68 m 

+47.75m +42.68m) P.C 

girder 3rd Km (Gap 3/1) of 

Neamatpur-Tahirpur Road 

under Sunamganj Road 

Division, during the year 

2008-09. 

 2.90  05/03/09 04/03/10  

   
 

৯।  ভডভভ ফযাদ্দ  গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয অনুমভোদদত ফযাদ্দ  রক্ষেভাো টাকা 

ফভৄভক্ত 

ফছয দবদেক ব্যয়  অভথ যক গ্রগভত 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

অভথ যক 

রক্ষেভাো 

% 

ছভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

অভথ যক 

গ্রগভত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৬-০৭ ১৯৩৭.৬৯ ১৯৩৭.৬৯ - - ৪৮৭.০৪ ৪৮৭.০৪ ৪৮৭.০৪ - ১০০ 

২০০৭-০৮ ২৩৫০.১৭ ২৩৫০.১৭ - - ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ১০০

২০০৮-০৯ ১০০৮.৭১ ১০০৮.৭১ - - ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ১০০

২০০৯-১০ ২৮০১.৫৫ - - - ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ - ১০০

২০১০-১১ ২২০৭.৫৩ - - - ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ - ১০০

২০১১-১২ ১৪৪৫.০৭ - - - ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ১০০

২০১২-১৩ - - - - ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ১০০

২০১৩-১৪ - - - - ১৩৫০.০০ ১৩৫০.০০ ১৩৫০.০০ - ১০০

২০১৪-১৫ - - - - ৮৬৯.০০ ৮৬৯.০০ ৮৬৯.০০ - ১০০



 

প্রকলল্পয ভডভভ ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ২০০ ৬-২০০৭ লত ২০০৯-২০১০ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাভদত 

লর ২০১৪-১৫ থ যফছলয প্রকল্পটি ভাপ্ত কযা য়। ঈক্ত ভলয় ভডভভ’য নুলভাভদত রক্ষযভোিো ছভাতালফক ছকান থ য ফছলযআ 

ম যাপ্ত থ য ফযাদ্দ প্রদান কযা য়ভন। পলর প্রকল্পটিয ফাস্তফ গ্রগভত ব্যাত লয়লছ।  

 

১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ প্রলমাজে নয়।  

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ:   

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ  ঈলদ্দশ্য: দনয়োভতপুয-তোদযপুয ড়কটি তোদযপুয উমজরোমক দয সুনোভগমঞ্জয োমথ যোদয 

প্রমোগোমমোগ স্থোন কযমফ এফং যোজধোনী ঢোকো  উেযফমেয োমথ প্রমোগোমমোগ স্থোন সুনোভগমঞ্জয ভৎস্য ম্পদ, 

োথয, ধোন, চুনোোথয, ফোদর ইতযোদদ মজ প্রদময উেয  দদক্ষণ অঞ্চমর দযফন কযো জতয মফ। পমর 

জ্বোরোনী, ভয়  অমথ ময োশ্রয় মফ। এ প্রপ্রক্ষোমট মূর প্রকল্পটি প্রভোট ৫২৯৬.৫৮ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় এফং 

জুরোই, ২০০৯৬ প্রথমক জুন, ২০০৯ প্রভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয জন্য গত ১০.০৫.২০০৬ তোদযম  একমনক কর্তমক অনুমভোদদত 

য়। ড়ক  জনথ অদধদপ্তমযয প্রযট দদডউর দযফতমমনয কোযমণ দফমফচয প্রকল্পটিয দডদদ ংমোধনপূফ মক 

অনুমভোদমনয জন্য গত ৩০.১২.২০০৭ ইং তোদযম  দযকল্পনো কদভমন প্রপ্রযণ কযো য়। গত ০৫.০৫.২০০৯ তোদযম  

একমনক বোয় প্রভোট ৭৯৮২.১১ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় জুরোই, ২০০৬ প্রথমক জুন, ২০১১ প্রভয়োদ ফোস্তফোয়মনয জন্য 

প্রকল্পটি অনুমভোদদত য়। উক্ত বোয় দদ্ধোন্ত গৃীত য় প্রম, প্রস্তোদফত ড়মকয োম এক স্তয নীচু দদময় আয একটি প্ররন 

দতদয কযমত মফ মোমত দযক্সো, বযোন, ভোনুল এফং slow moving vehicles দনদফ মমঘ্ন চরোচর কযমত োময। 

উক্ত দদ্ধোন্ত এফং দইদ বোয অনুোন অনুমোয়ী উদেদ ত ব্যময়য ভমে  প্রযম  দডদদ পুণ মগঠন কযো ময়মছ মো 

ভোননীয় দযকল্পনো ভন্ত্রী কর্তমক অনুমভোদদত য়। যফতীমত দফদবন্ন অমেয ব্যয় হ্রো/বৃদদ্ধয কোযমণ ২১/০৪/২০১৫ 

তোদযম  অনুদষ্ঠত দডদইদ বোয সুোদয অনুমোয়ী প্রকল্পটিয অন্তিঃ োত ভন্বয়  কদন্টমজদন্প এডজোষ্টমভন্ট কযো য়।   

  

    উমদ্দশ্ম: প্রকেটিয মূর উগেশ্য গরা সুনাভেঞ্জ এফং তারযপুয উগেরায ভগধ্য যারয ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা 

স্থাগনয ভাধ্যগভ অথ থ-াভারেক কভ থকাগেয উন্নয়ন।   

 ১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদনঃ ভর প্রকল্পটি ৫২৯৬.৫৮ রক্ষ টাকা  প্রাক্কভরত ব্যলয় জুরাআ, ২০০৬ লত জুন, ২০০৯ ছভয়ালদ 

ফাস্তফায়লনয জন্য ১০ ছভ, ২০০৬ তাভযলখ একলনক কর্তযক নুলভাভদত য়। ভনভ যাণ াভগ্রীয ভল্য বৃভি, ড়ক  জনথ 

ভধদপ্তলযয ছযট ভভডঈর ভযফতযলনয কাযলণ প্রকল্পটি ংলাধলনয প্রলয়াজন য়। যফতীলত ০৫/০৫/২০০৯ তাভযলখ 

নুভিত একলনক বায় ৭৯৮২.১১ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় এফং জুরাআ, ২০০৬ লত জুন, ২০১১ ফাস্তফায়নকার 

ভনধ যাযণপূফ যক প্রকল্পটিয ১ভ ংলাধন নুলভাদন কযা য়। এছাড়া দফদবন্ন অমেয ব্যয় হ্রো/বৃদদ্ধয কোযমণ 

২১/০৪/২০১৫ তোদযম  অনুদষ্ঠত দডদইদ বোয সুোদয অনুমোয়ী প্রকল্পটিয অন্তিঃ োত ভন্বয়  কদন্টমজদন্প 

এডজোষ্টমভন্ট কযো য়। ঈক্ত ১ভ ংলাধন ছভাতালফক নুলভাভদত ভলয় প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন না য়ায় 

অআএভআভড’য সুাভযক্রলভ প্রকল্পটিয ছভয়াদ ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক জুন, ২০১৫ ম যন্ত বৃভি কযা য়।  

   
১১.৩ াভফ যক অভথ যক  ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৭৪০৬.০৪ 

রক্ষ টাকা মা ভর নুলভাভদত ব্যয় ৫২৯৬.৫৮ রক্ষ টাকায ৩৯.৮২%। ঈক্ত ভলয় নুলভাভদত ংমোদধত প্রকলল্পয 

১০০% ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৬)।  

 

১২। প্রকল্প ভযদ যন:  গত ০৬/০২/২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যন 

কালর সুনাভগঞ্জ ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী ঈভস্ত ভছলরন। প্রধান প্রধান ংলগয ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

 

১২.১ ভূভভ ভধগ্রণ  ক্ষভতপূযণ:  নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২৫.২৪ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রলণয জন্য ৭৫.৭৩ 

রক্ষ টাকায ংস্ান ভছর। ভকন্তু ফাস্তলফ ছজরা ভযলদ লত ড়ক  জনথ ভধদপ্তলয স্তান্তভযত কাঁচা ড়লকয ঈয 

ভনভ যাণ কাজ ন্তর্ভ যক্ত য়ায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন নতুন কলয ভূভভ ভধগ্রলণয ছকান প্রলয়াজন য়ভন। পলর এ খালত 

ছকান থ য ব্যয় য়ভন এফং ক্ষভতপূযণ প্রদান কযলত য়ভন।  

   



১২.২ ড়ক ফাঁধ দনভ মোণ: অনুমভোদদত ংমোদধত দডদদ অনুমোয়ী ৯.০০ দকমরোদভটোয ড়ক ফাঁধ ৭.৫০ দভটোয প্রস্থতো, ১:২ 

প্রলো  ৪.০০ দভটোয উচ্চতোয় নতুন দনভ মোণ এফং ৮.০০০দকমরোদভটোয দফদ্যভোন ড়ক ফাঁধ উবয় োম ১.০০ দভটোয 

ফদধ মত কময প্রক্রষ্ট প্রস্থতো ৭.৫ দভটোময উন্নয়ন, ১:২ প্রলো এফং ৩.৫০ দভটোয উচ্চতোয় উন্নয়মনয রমক্ষয ৭.৯৩৫ রক্ষ 

ঘন দভটোয ভোটিয কোজ ফোফদ ১১০০.৫৬ রক্ষ টোকোয ংস্থোন দছর। দযদ মনকোমর ফদণ মত প্রেদদপমকন অনুমোয়ী 

৯.০০ দকমরোদভটোয ড়ক ফাঁধ নতুন দনভ মোণ এফং ৮.০০ দকমরোদভটোয ড়ক ফাঁধ উন্নয়ন কযো ময়ছ প্রদ ো মোয়।  তমফ 

ভযদ যনকালর ড়ক ফাঁলধয কলয়কটি স্ালন ছলা ১:২ মথামথ ায়া মায়ভন। ফযং ভাটি ক্ষয়  ছযআন কাট  ছদখা 

ছগলছ। 

১২.৩   প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ঈবয় াল ০.৯০ ভভটায াড যলাল্ডায ৫.৫০ ভভটায 

প্রস্তায় ১৪.২০ ভকলরাভভটায ছফ্ল্ভক্সফর ছবলভন্ট নতুন ভনভ যাণ, ৩.৭০ ভভটায প্রস্তায ২.০০ ভকলরাভভটায ভফযভান 

ছফ্ল্ভক্সফর ছবলভন্ট ৫.৫০ ভভটায প্রস্তায় ফভধ যতকযণ এফং ৭.৯০ ভভটায প্রস্তায ০.৮০ ভকলরাভভটায ব্রীজ 

এোলপ্রাচ ছবলভন্ট ২০০ ভভভরভভটায অআএভজ, ১৫০ ভভভরভভটায াফ-ছফআজ, ১৫০ ভভভরভভটায ছফআজ ছকা য, ৪০ 

ভভভরভভটায কাল যটিং   ৭ ভভভরভভটায ীরলকাট দ্বাযা ভনভ যালণয রলক্ষে ১৫৪৩.০৮ রক্ষ টাকায ংস্ান ভছর। 

দযদ মনকোমর ফদণ মত প্রেদদপমকন অনুমোয়ী ফদণ মত কোজমূ ম্পোদন কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। তমফ ভনভভ যত 

ছবলভলন্টয াড় ংরগ্ন কলয়কটি স্ালন ছবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা ছদখা ছগলছ। এছাড়া ন্যান্য স্ালন ছবলভন্ট 

বার ফস্ায় ায়া ছগলছ। ড়ক ফালেঁয ছচআলনজ ৫+২০০ ভকলরাভভটালয ছবলভন্ট খলড় ুঁ ছফআজ টাআ-১ ২০০ ভভ:ভভ: 

(গ্রণলমাগ্য ২০০ ভভ:ভভ:), কাল যটিং ৪০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ৪০ ভভ:ভভ:) ীরলকাট ৩ ভভ:ভভ: ায়া ছগলছ 

(গ্রণলমাগ্য ৭ ভভ:ভভ:)। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, ালড়য প্রচন্ড ছঢঈ  ভত বৃভষ্টালতয দরুন এরূ 

ফস্ায সৃভষ্ট লয়লছ।  এছাড়া ছবলভলন্টয ালপযভং কাজ ম্পাদলনয য ৩টি ফল যা ছভৌসুভভ ভতক্রান্ত য়ায় 

ীরলকাট ক্ষয় এফং কাল যটিং এয ভবতয ীরলকাট ঢুলক মায়ায় ীরলকালটয পুরুত্ব কভ ায়া ছগলছ।  

 
 

      

 

 

 

 

 

রিে-১ : রনরভ থত মেরিফর মবগভন্ট   রিে-২:  মবগভগন্টয রফরবন্ন মরয়ায যীো    

  

১২.৪  ব্রীে ও কারবাট থ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ৮টি অযভভ ব্রীজ (৪০৯.৯৬ ভভটায) ভনভ যাণ ফাফদ 

২৮২৭.৮৯রক্ষ টাকা এফং ১৫টি কারবাট য (২০৫ ভভটায) ভনভ যাণ ফাফদ ৭৭২.০১ রক্ষ টাকায ংস্থোন দছর। 

দযদ মনকোমর দডদদ’য ংস্থোন অনুমোয়ী ড়মকয ১ভ (গ্যো ১/১), ২য় (গ্যো ২/৩), ৩য় (গ্যো ৩/১),  ৪থ ম (গ্যো 

৪/২), ৫ভ (গ্যো ৫/১), ৭ভ (গ্যো ৭/১)  ৯ভ (গ্যো ৯/১  ৯/২) দকমরোদভটোময মথোক্রমভ ৯৩.০২দভটোয, ৩০.৫০ 

দভটোয, ৪৪.০২ দভটোয, ৩০.৫০ দভটোয, ৪২.৬৮দভটোয, ৩১.৮৪ দভটোয, ৩১.৮৪ দভটোয  ৩০.৫০ দভটোয  দীঘ ম ৮টি প্রতু 

দনভ মোণ কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। ৫-গোড মোয দফদষ্ট ফকটি ব্রীমজয প্রস্থ ১০.২৫ দভটোয, কযোমযজময় ৭.৩২ দভটোয  

বোটি মকযোর দিয়োমযন্প ৩ দভটোয। ব্রীজ নং ১/১ এয েযোন ৩টি  দয়োয ২টি। ভোমঝয েযোনটিয দদঘ ময ৩০.৫০ দভটোয। 

এছোড়ো অফদষ্ট ফকটি ব্রীজ ১ েযোন দফদষ্ট এফং দুই োম ২টি এফোটমভমন্টয উয দনদভ মত ।  ভযদ যনকালর 

ব্রীজগুলরা কাম যকয, চর এফং ঈলেখলমাগ্য ছকান ভডলপক্ট ছনআ ছদখা ছগলছ। এছোড়ো ড়মকয দফদবন্ন দকমরোদভটোময 

প্রভোট ১৫টি কোরবোট ম (২০৫ দভটোয)  দনভ মোণ কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। এগুমরো ড়মকয ২য় (গ্যো ২/১, ২/২), ৪থ ম (গ্যো 

৪/২), ৬ষ্ঠ (গ্যো ৬/১, ৬/২), ৭ভ (গ্যো ৭/২), ৮ভ (গ্যো ৮/১), ১০ভ (গ্যো ১০/১), ১১তভ (গ্যো ১১/১, ১১/২), 

১২তভ (গ্যো ১২/১, ১২/২), ১৩তভ (গ্যো ১৩/১)  ১৬তভ (গ্যো ১৬/১, ১৬/২)দকমরোদভটোময  অফদস্থত। তন্মে 

গ্যো নং ৬/১, ৬/২, ১০/১, ১১/২, ১২/১, ১২/২  ১৩/১-প্রত অফদস্থত ৩-প্রবন্ট দফদষ্ট প্রদতটি কোরবোপ্রট ময দদঘ ময ২০ 



দভটোয। এগুমরোয দযভো ৩Ý ৬ দভটোয Ý ১০.২৫ দভটোয Ý৬ দভটোয। গ্যো নং-২/১, ৮/১  ১৬/১-প্রত অফদস্থত 

কোরবোট মগুমরো ২-প্রবন্ট দফদষ্ট। এগুমরোয দযভো ২Ý ৬ দভটোয Ý ১০.২৫ দভটোয Ý৬ দভটোয। অফদষ্ট কোরবোট মগুমরো ১-

প্রবন্ট দফদষ্ট। দযদ মনকোমর কোরবোট মগুমরো কোম মকয  চর প্রদ ো প্রগমছ। তমফ প্রতু  এফং কোরবোট ম উবয় প্রক্ষমি 

কনদক্রমটয গোময় দকছু োদনকভ প্রদ ো প্রগমছ। এছোড়ো ১টি প্রতু  ২টি কোরবোমট ময উবয় োম এফোটমভন্ট/উইং য়োর 

ংরগ্ন অংম প্রযইনকোট  যক্ষোপ্রদ কোজ দকছটিো ক্ষদতগ্রস্থ মত প্রদ ো প্রগমছ।    
   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

রিে-৩:  রনরভ থত মতু            রিে-৪: রনরভ থত ৩-মবন্ট রফরষ্ট কারবাট থ 

   

১২.৫ যক্ষোপ্রদ কোজ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ৮টি ছতুয এলপ্রালচয ঈবয় া  এফাটলভন্ট ংরগ্ন ংল 

ছভাট ১.০১৬ রক্ষ ফগ যভভটায ভভ ব্লক  ভজ-ছটক্সটাআর দ্বাযা প্রলটকন য়াকয এয ংস্ান যলয়লছ। তলফ 

প্রলয়াজনীয়তায ভনযীলখ ০.৯৬ রক্ষ ফগ য ভভটায যক্ষাপ্রদ কাজ ম্পাদন কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর ৮টি ব্রীলজয 

এোলপ্রালচয ঈবয় া  এফাটলভলন্টয ছলাল ১৫০ ভভ:ভভ: ভপল্টায ছপভব্রলকয ঈয ভজ-ছটক্সটাআর, ৪০০ভভ:ভভ: × 

৪০০দভ:দভ:× ২০০ দভ:দভ: ভযভালয ভভ ব্লক  ৩ আভি ঢারাআ ভদলয় ফ্ল্ো লয়ভন্টং কলয প্রভতযক্ষাভরক কাজ 

কযা লয়লছ ছদখা মায়। ভযদ যনকালর কনভক্রট ছলা প্রলটকন য়ালকয ব্যফহৃত দদ ব্লক কোম মকয প্রদ ো প্রগমছ। 

প্রকোথো দদ ব্লক ধ্বপ্র প্রমমত প্রদ ো মোয়দন। োদফ মকবোমফ যক্ষোপ্রদ কোমজয গুণগত ভোন মন্তোলজনক প্রতীয়ভোন 

ময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিে-৫ ও ৬:  রর ব্লক ও কনদক্রট প্রলো দ্বাযা যোপ্রদ কাে 

 

প্রকেটিয মূর উগেশ্য গরা সুনাভেঞ্জ এফং তারযপুয 

উগেরায ভগধ্য যারয ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা 

স্থাগনয ভাধ্যগভ অথ থ-াভারেক কভ থকাগেয উন্নয়ন।   

 

নুগভারদত ংগারধত প্রকগেয অওতায় ১৭.০০ রকগরারভটায 

ড়ক, ৮টি মতু , ১৫টি কারবাট থ, ০.৯৬ রে ফে থ রভটায যোপ্রদ 

কাে কযায় সুনাভেঞ্জ ও তারযপুয উগেরায ভগধ্য উন্নত ড়ক 

মমাোগমাে ব্যফস্থা স্থারত গয়গছ। পগর প্রকগেয উগেশ্য রেথত 

গয়গছ। 

প্রকগেয উগেশ্য রেথত গয়গছ।  



স্ত থ থ ফযাগেয বাগফ  প্রকগেয ভয় ও ব্যয় বৃরি ব্যতীত উগেখ্যগমাগ্য ন্য মকান ভস্যা 

মভাকাগফরা কযগত য়রন।  

ন্ত

ন্ত  

Audit Internal External 

Audit External Audit

 

 

স্ত

প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন  ১৭ (লতয) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয 

ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন  ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত 

য়ায াাাভ গুণগতভান ভনভিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয 

ফাস্তফায়নাধীন  ফাস্তফাভয়তব্য প্রকলল্পয ছক্ষলে প্রলয়াজনীয় ঈলযাগ গ্রণ কযলফ (নু:৭); 

১৮.৩ ড়ক ফাঁমধ সৃষ্ট  োড়ো ঢোর  প্রযইন কোট দচদিতপূফ মক দ্রুত ংস্কোয কযমত মফ (অনু: ১২.২); 

ভনভভ যত ড়লকয াড় ংরগ্ন স্ানগুলরালত ছবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা ভচভিত কলয দ্রুত ছভযাভত কযলত লফ (নু: 

); 

১৮.৫  বৃভষ্টয াভন াযলণয রলক্ষে অঈটলরলটয ংস্ান ভনভিত কলয যাজস্ব ফালজলটয অতায় গুরুত্বপূণ য স্ানগুলরালত 

ম যাপ্ত ছেন ভনভ যালণয দলক্ষ গ্রণ কযলত লফ।  

৬  

১৮.৭ Audit  

৮ ৭

 

 

 

  

 

 

 

 

 



নদড়য়ো-োঠোনফোড়ী-নয়ন ভোদফযকোদন্দ-ডগ্রী-োড়ো ড়ক  উন্নয়ন ীল যক প্রকলল্পয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

  

১। প্রকমল্পয নোভ: : নদড়য়ো-োঠোনফোড়ী-নয়ন ভোদফযকোদন্দ-ডগ্রী-োড়ো ড়ক  উন্নয়ন প্রকল্প 

২। উমদ্যোগী 

দফবোগ/ভন্ত্রণোরয় 

: ড়ক দযফন  ভোড়ক দফবোগ / ড়ক দযফন  প্রতু ভন্ত্রণোরয় 

৩। ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো : ড়ক  জনথ অদধদপ্তয 

৪। প্রকমল্পয অফস্থোন : যীয়তপুয  প্রজরো 

    

 

৫।      প্রকমল্পয ফোস্তফোয়ন ভয়   ব্যয় : 

(রক্ষ টোকোয়)

প্রোক্কদরত ব্যয়

(প্রিঃ োিঃ )

প্রকৃত ব্যয়

(প্রিঃ োিঃ )

দযকদল্পত ফোস্তফোয়নকোর প্রকৃত 

ফোস্তফোয়নকোর

অদতক্রোন্ত 

ব্যয় 

(মূর 

প্রোক্কদরত 

ব্যময়য %)

অদতক্রোন্ত 

ভয় (মূর

ফোস্তফোয়ন 

কোমরয 

(%)

মূর ফ মমল 

ংমোদধত

মূর ফ মমল 

ংমোদধত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

৩২৭০.৭

৬ 

- ২০০০.০০ ০১-০৭-২০১০ 

মত 

 ৩০-০৬-

২০১২ 

০১-০৭-

২০১০  

মত 

৩০-০৬-

২০১৫ 

০১-০৭-২০১০ 

মত 

 ৩০-০৬-

২০১৫ 

(-) ১২৭০.৭৬ 

(৩৮.৮৫%) 

১৫০% 

 

* প্রকমল্পয অনুমভোদদত ব্যময়য প্রচময় প্রকৃত ব্যয় ৩৮.৮৫% হ্রো প্রময়মছ এফং অনুমভোদদত ফোস্তফোয়ন প্রভয়োমদয প্রচময় প্রকৃত 

ফোস্তফোয়নকোর ১৫০% বৃদদ্ধ প্রময়মছ।  

 

৬। োধোযন 

ম মমফক্ষণ 

:  

৬.১ প্রকমল্পয টর্ভদভ : নদড়য়ো-োঠোনফোড়ী-নয়নভোদফযকোদন্দ-ডগ্রী-ো ড়ো ড়কটিয দদঘ ময ১২.৫০ দক:দভ:। ইো 

নদড়য়ো উমজরোয োমথ যীয়তপুয-জোদজযো-কো ড়োকোদন্দ ড়ক (প্রজড-৮০১২) এয ডগ্রী 

ফোজোযমক ংমমোগ কময ো ড়ো ম মন্ত দফস্তৃত। ইো নদড়য়ো উমজরো একটি গুরুত্বপূন ম ড়ক মো' 

দদময় ভোনুল যোজধোনী ঢোকো, যীয়তপুয প্রজরো য  জোদজযো উমজরো ময মোতোয়োত 

কযমত োময। ড়কটিয ংরগ্ন অঞ্চমরয প্রফীযবোগ ভোনুল ভোনুল কৃলক। তোযো কৃদল উ োদদত 

ন্য যোজধোনী ঢোকো, যীয়তপুয য অন্যোন্য অঞ্চমর এই ড়ক দদময় দযফন কময। 

যোস্তোটি চরোচমরয প্রতভন উমমোগী দছর নো। মোনফোন এফং ভোরোভোর দযফমনয চোদদো 

ক্রভোগত বৃদদ্ধয প্রপ্রদক্ষমত এ এরোকোয আথ ম-োভোদজক উন্নয়মনয দনদভে ড়কটি ভোড়মক 

উন্নয়মনয  জন্য প্রকল্পটি গ্রণ কযো য়।  

৬.২ উমদ্দশ্য : ১. ড়কটিমক প্রজরো ড়ক ভোমন উন্নদতকযণ; 

২. প্রকল্প এরোকোয় উ োদদত কৃদলমন্যয জ ফোজোযজোতকযণ;  

৩. নদড়য়ো উমজরোয োমথ যীয়তপুয প্রজরো দয অন্যোন্য এরোকোয োমথ কভ দূযমত্বয 

এফং যোদয ড়ক প্রমোগোমমোগ স্থোন; এফং 

৪. প্রকল্প এরোকোয োদফ মক আথ ম-োভোদজক অফস্থোয উন্নয়ন; 

৫. মোনফোন চরোচমরয দনযোেো বৃদদ্ধ।  

 



৬.৩। প্রকল্প দযচোরক ম্পদকমত তথ্য:  

ক্রদভক 

নম্বয

কভ মকতমোয নোভ  দফী  
পূণ মকোরীন/ 

 ন্ডকোরীন 

প্রভয়োদকোর 

১ ২ ৩ ৫ 

১ প্রভো: আফদুয যভোন  

অদতদযক্ত প্রধোন  , প্রগোোরগঞ্জ প্রজোন, 

প্রগোোরগঞ্জ।  

 ন্ডকোরীন ১৬-০২-২০১০ ইমত ১১-০৭-২০১০ 

২ প্রভো: আফদু বুয  

অদতদযক্ত প্রধোন  , প্রগোোরগঞ্জ প্রজোন, 

প্রগোোরগঞ্জ। 

 ন্ডকোরীন ১১-০৭-২০১০ ইমত ০৭-০৩-২০১১ 

৩ প্রভো: প্রোযোফ উদদ্দন দভয়ো 

অদতদযক্ত প্রধোন  , প্রগোোরগঞ্জ প্রজোন, 

প্রগোোরগঞ্জ। 

 ন্ডকোরীন ০৭-০৩-২০১১ ইমত ২৬-০৯-২০১১ 

৪ প্রভো:  আফদু োরোভ 

অদতদযক্ত প্রধোন  , প্রগোোরগঞ্জ প্রজোন, 

প্রগোোরগঞ্জ। 

 ন্ডকোরীন ২৬-০৯-২০১১ ইমত ০৮-০২-২০১২ 

৫ প্রভো:  আবুর কোমভ  

 অদতদযক্ত প্রধোন  , প্রগোোরগঞ্জ প্রজোন, 

প্রগোোরগঞ্জ। 

 ন্ডকোরীন ০৮-০২-২০১২ ইমত ২৯-০৭-২০১৫ 

 

 

৭। প্রকমল্পয  অনুকূমর  ফছয   দবদক্তক   এদডদ/আযএদডদ   ফযোদ্দ, অফমুদক্ত  ব্যময়য দফফযণ দনমম্নয ছমক প্রদোন কযো 

মরো (দদআয এয দবদেমত): 

                                                                                                                                         (রক্ষ টোকোয়)

অথ ম ফছয ংমোদধত এদডদ ফযোদ্দ অফমুক্ত ব্যয়

২০১০-২০১১ ১০০.০০ ১০০ ১০০ 

২০১১-২০১২ ১০০.০০ ১০০ ১০০ 

২০১২-২০১৩ ৬০০.০০ ৬০০ ৬০০ 

২০১৩-২০১৪ ৮০০.০০ ৮০০ ৮০০ 

২০১৪-২০১৫ ৪০০.০০ ৪০০ ৪০০ 

প্রভোট ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 

 

 

৮। কোমজয অেদবদেক ফোস্তফোয়ন অগ্রগদত দনম্নরূ:  

 

ক্রদভ

ক 

নম্বয 

অমেয দফফযণ (ফ মমল 

অনুমভোদদত দডদদ 

অনুমোয়ী) 

একক দযকদল্পত রক্ষযভোিো 

(ফ মমল 

অনুমভোদদত দডদদ 

অনুমোয়ী) 

প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

 

ভন্তব্য 

দযভোন  আদথ মক দযভোন 

(%)  

আদথ মক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 যোজস্ব :       

১. প্রষ্টনোযী প্রথোক  ০.৫০ - -  

২. দফজ্ঞোন প্রথোক  ১.০০ - - 

৩. ল্যোফমযটযী যীক্ষো প্রথোক  ২.০০ - - 

 মুরধন :       



ক্রদভ

ক 

নম্বয 

অমেয দফফযণ (ফ মমল 

অনুমভোদদত দডদদ 

অনুমোয়ী) 

একক দযকদল্পত রক্ষযভোিো 

(ফ মমল 

অনুমভোদদত দডদদ 

অনুমোয়ী) 

প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

 

ভন্তব্য 

দযভোন  আদথ মক দযভোন 

(%)  

আদথ মক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪. র্ভদভ অদধগ্রন প্রক্টয ০.৫ ১৫.০০ 

 

০.৩২৪ 

(৬৪.৮%) 

১৫.০০ ০.৫ প্রক্টয 

র্ভদভ 

অদধগ্রমনয 

কথো 

দডদদমত 

উমে  

থোকমর   

প্রোপ্যতোয 

দবদেমত 

০.৩২৪ প্রক্টয 

র্ভদভ 

অদধগ্রমনয  

য়, মোয প্রকৃত 

মূল্য ৫৫.৭৬ 

রক্ষ টোকো 

দডদদয 

ংস্থোনকৃত 

অমথ ময প্রচময় 

প্রফী  য়োয় 

১৫.০০ রক্ষ 

টোকো প্রজরো 

প্রোমকয 

কোম মোরময় 

প্রদোন কযো 

ময়মছ এফং 

ফোকী প্রোয় 

৪০.৭৬ রক্ষ 

টোকো অনুন্নয়ন 

 োত প্রথমক 

দভটোমনোয 

ব্যফস্থো 

প্রদক্রয়োধীন। 

৫. ড়ক ফোমধ ভোটিয কোজ র:ঘ:দভ: ৩.০০ ৪৫০.০০  ১.৬৮ 

(৫৬.০%) 

২৩৬.১৫  

৬. নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোন দক:দভ: ১১.৩৩ ৪৮৮.৯০ ৬.০০ 

(৫২.৯৬%) 

৩০১.৬৪  

৭. প্রবমভন্ট উচু কযণ দক:দভ: ১.০০ ২৯.১৫ ১.০০ 

(১০০%)  

১২.০০  

৮. োমপমদং/কোম মটিং দক:দভ: ১২.৩৩ ২৪৫.০২  ৮.০০ 

(৬৪.৮৮%) 

১১৮.০০  

৯. োড ম প্রোল্ডোয দনভ মোন দক:দভ: ১২.৩৩ ৩৬৭.০৪  ৭.০০ 

(৫৬.৭৭%) 

৯১.০০  



ক্রদভ

ক 

নম্বয 

অমেয দফফযণ (ফ মমল 

অনুমভোদদত দডদদ 

অনুমোয়ী) 

একক দযকদল্পত রক্ষযভোিো 

(ফ মমল 

অনুমভোদদত দডদদ 

অনুমোয়ী) 

প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

 

ভন্তব্য 

দযভোন  আদথ মক দযভোন 

(%)  

আদথ মক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০. আযদদ প্রতু দনভ মোন দভ: ৯০.০০ ৯০০.০০  ৯০.০০ 

(১০০%)  

৮০০.০০  

১১. আযদদ ফক্স কোরবোট ম 

দনভ মোন (৬টি) 

দভ: ৬০.০০ ৩৯০.০০ ৬০.০০ 

(১০০%)  

৩৯০.০০  

১২. আয দদ প্রদরমদডং  দভ: ১৫০০.০০ ৬০.০০ ১১৭৫.০০ 

(৭৮.৩৩%) 

৩৬.২১  

১৩. পোযমনদং এফং 

ইন্পমটমরন  ম্যোমেদং 

ফগ মদভটোয ২৮০০০.০০  ১৬২.৪০ - -  

১৫. মূল্য   ৬২.৩০    

১৬. প্রবৌত   ৯৩.৪৫    

    ৩২৭০.৭৬  ২০০০.০০  

 

  ৯। দযদ মন ম মমফক্ষণ : ১০ আগষ্ট, ২০১৬ তোদযম  প্রকল্পটি আইএভইদড’য দযচোরক জনোফ 

প্রভোিঃ োভীমুর ক কর্তমক দযদ মন কযো য়। ভযদ যনকালর 

যীয়তপুয ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী ঈভস্ত ভছলরন। 

দযদ মন ম মমফক্ষণ দনমম্ন উমে  কযো মরোিঃ  

 

৯.১ েযোদক্সফর প্রবমভন্টিঃ   অনুমভোদদত দডদদ অনুমোয়ী নদড়য়ো মত োঠোনফোড়ী-নয়নভোদফযকোদন্দ-ডগ্রী ময় ো ড়ো 

ম মন্ত প্রভোট ১২.৩৩ দকমরোদভটোয োযমপদং/কোম মটিং কযোয কথো থোকমর নদড়য়ো মত োঠোনফোড়ী-

নয়নভোদফযকোদন্দ ময় ডগ্রী ম মন্ত ৮ দক:দভ: কযো ময়মছ। নতুন ১১.৩৩ দকদভ. েযোদক্সফর প্রবমভন্ট দনভ মোমণয কথো 

থোকমর কযো ময়মছ ৬.০০ দক.দভ.। ংস্থোন অনুমোয়ী প্রযইদজং ১ দক.দভ কযো ময়মছ।  

৯.২ র্ভদভ অদধগ্রণিঃ  ডগ্রী প্রতু দনভ মোমনয জন্য দডদদমত ০.৫০ প্রক্টয র্ভদভ অদধগ্রমনয কথো দডদদমত উমে  

থোকমর  প্রোপ্যতোয দবদেমত ০.৩২৪ প্রক্টয র্ভদভ অদধগ্রন কযো য় ফমর জোনোমনো য়;   

 

৯.৩ 

 

দডদদমত ংস্থোন থোকমর ডগ্রী প্রতুয য প্রথমক ো ড়ো ম মন্ত প্রোয় ৪ দক.দভ. ড়ক োকো কযো য়দন 



৯.৪  ড়মকয ১২.৩৩ দকদভ প্রবমভন্ট দনভ মোন কযো মর োড ম প্রোল্ডোয দনভ মোন কযো ময়মছ ৭.০০ দকদভ.; 

 

৯.৫ দডদদ’য ংস্থোন অনুমোয়ী ৯০ (নব্বই)দভটোয দীঘ ম একটি আযদদ ব্রীজ এফং ১০ (দ)দভটোয দীঘ ম  প্রভোট  ৬টি আযদদ 

ফক কোরবোট ম দনভ মোন কযো ময়মছ; 



 

৯.৬ নয়নভোদফযকোদন্দ  ডগ্রীমত ড়কটিয ৩টি জোয়গোয উয দদময় ফন্যোয োদন প্রফোদত ময়মছ, মোয দরুন দকছু অংম 

প্রবমভন্ট এফং ভোটিয কোজ ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ। 

 

১০। প্রকমল্পয প্রধোন প্রধোন প্যোমকমজয প্রদকউযমভমন্টয দচি দনম্নরূ (দদআয এফং প্রকল্প অদপময তথ্য অনুোময): 

 

দযি ডকুমভন্ট অনুমোয়ী 

প্রদকউযমভমন্টয ফণ মনো 

দযি মূল্য  

(প্রকোটি টোকোয়) 

দযি কোজ ভোদপ্তয 

তোদয  

দডদদ 

অনুমোয়ী 

প্রোক্কদরত মূল্য 

চুদক্তমূল্য দযি 

অফস্থোমনয 

তোদয  

চুদক্ত 

ম্পোদমনয 

তোদয  

চুদক্ত 

অনুমোয়ী 

ফোস্ত

প্রফ 

নদড়য়ো-োঠোনফোড়ী-

নয়নভোদফযকোদন্দ-ডগ্রী-ো ড়ো 

ড়ক এয এরআযদ ০+০০০ মত 

এরআযদ ৪+৫২০ ম মন্ত অংম 

প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট দনভ মোন , 

  ভোটিয কোজ।  

৬৫৮.৬৬ ৩৯৬.১২ ০৫-১০-১০ ০৮-০৩-

১১ 

০৭-০৩-

১২ 

২৭-

০৬-

১৫ 

নদড়য়ো-োঠোনফোড়ী-

নয়নভোদফযকোদন্দ-ডগ্রী-ো ড়ো 

ড়ক এয এরআযদ ৪+৫২০ মত 

এরআযদ ১২+৫০০ ম মন্ত অংম 

প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট দনভ মোন ,   

যক্ষোপ্রদ কোজ    ভোটিয কোজ।  

১১৬২.৮৫ ৮২৩.৫৬ ০৬-১০-১০ ১৫-০৫-১১ ১৪-০৫-১২ ২৫-

০৬-

১৫ 

নদড়য়ো-োঠোনফোড়ী-

নয়নভোদফযকোদন্দ-ডগ্রী-ো ড়ো 

ড়ক এ ৬টি কোরবোট ম (৬০ দভ:)  

দনভ মোন।   

৫১৬.০০ ৬৯৩.৬৬ ২৮-১২-১১ ২২-০৭-১২ ২২-০৭-

১৩ 

২৮-

০৬-

১৪ 

নদড়য়ো-োঠোনফোড়ী-

নয়নভোদফযকোদন্দ-ডগ্রী-ো ড়ো 

ড়ক এ ১টি দদ গোড মোয প্রতু (৯০ 

দভ:) দনভ মোন।   

 

৭৭৪.০০ ৭৯৮.৮৩ ১৩-০৩-১২ ২৮-০৫-

১২ 

১১-০৫-

১৩ 

১১-

০৫-

১৪ 



দডদদ’য  প্রদকউযমভন্ট প্যোমকমজয োমথ োভঞ্জস্য প্রযম  প্রকমল্পয ৬টি কোরবোট ম (১০ দভটোয কময) এফং ১টি দদ গোড মোয 

প্রতু (৯০ দভ:) দনভ মোন কযো ময়মছ । তমফ দডদদমত উমেদ ত  প্রদকউযমভন্ট প্যোমকমজয ংখ্যো অদযফদতমত প্রযম  ফদণ মত 

দযভোমনয প্রচময় কভ দযভোমন ড়ক ফোমধ ভোটিয কোজ , নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোন , প্রবমভন্ট উচু কযণ , োমপমদং/কোপ্র মটিং, 

োড ম প্রোল্ডোয দনভ মোন কযো ময়মছ। এ কোজ কযোয জন্য প্রময়োজনীয় র্ভদভয অবোমফ এগূমরো কযো ম্ভফ য়দন ফমর ভনফ যাী 

প্রলকৌরী (যীয়তপুয ড়ক ভফবাগ) জোনোয়।  

 

* র্ভদভ ংক্রোন্ত জটিরতোয জন্য ঠিকোদোযমক প্রদদযমত কোজ শুরু কযমত য় দফধোয় দনধ মোদযত ভময়য প্রচময় কোজ প্রল ময়মছ।  
 

 

১১।  প্রকমল্পয উমদ্দশ্য অজমন: 

দযকদল্পত অজমন

১. নদড়য়ো মত োঠোনফোড়ী-নয়নভোদফযকোদন্দ-ডগ্রী ময় 

ো ড়ো ম মন্ত ড়কটিমক প্রজরো ড়ক দোমফ 

উন্নয়ন।  

১।  নদড়য়ো মত োঠোনফোড়ী-নয়নভোদফযকোদন্দ-ডগ্রী ম মন্ত প্রজরো 

ড়ক দোমফ উন্নীত ময়মছ দকন্তু ডগ্রী ময় ো ড়ো ম মন্ত 

ড়কটিমক প্রজরো ড়মক উন্নীত য়দন। 

২. নদড়য়ো উমজরোয োমথ যীয়তপুয প্রজরোয কভ 

দূযমত্বয এফং যোদয ড়ক প্রমোগোমমোগ স্থোন।  

২। নদড়য়ো উমজরোয োমথ যীয়তপুয প্রজরো  দমযয ড়ক 

প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থোয আংদক উন্নদত ময়মছ ফমর প্রতীয়ভোন য়।  

৩. প্রকল্প এরোকোয উ োদদত কৃদলমন্যয জ ফোজোয 

জোতকযণ।  

৩।  ফোজোযজোতকযন ব্যফস্থোয আংদক উন্নদত ময়মছ ফমর 

এরোকোফোী জোনোন। 

৪. প্রকল্প এরোকোয োদফ মক আথ মোভোদজক অফস্থোয 

উন্নয়ন।  

৪।  আথ ম োভোদজক অফস্থোয আংদক উন্নদত ময়মছ ফমর প্রতীয়ভোন 

য়। 

 

১২। উমদ্দশ্য অদজমত নো মর তোয কোযণ:  

  

ডগ্রী প্রতু প্রথমক োড়ো ম মন্ত ১২ দক:দভ: দদমঘ মযয ড়ক োকোকযমণয স্থমর ৮ দক:দভ: কযো ময়মছ; ড়ক দনভ মোণ কযো য়দন ৪ 

দক:দভ:। নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোন ১১.৩৩ দক:দভ: কযোয কথো থোকমর কযো য়দন ৫.৩৩দক:দভ:। োমপমদং/কোম মটিং ১২.৩৩ 

দক:দভ: কযোয কথো থোকমর য়দন ৫.৩৩ দক:দভ:। োড ম প্রোল্ডোয দনভ মোন ১২.৩৩ দক:দভ: কযোয কথো থোকমর য়দন ৪.৩৩ 

দক:দভ:। আয দদ প্রদরমদডং ১৫০০.০০ দভটোয কযোয কথো থোকমর কযো য়দন ৩২৫ দভটোয।  

 

ডগ্রী প্রতুয জন্য দডদদমত শুদৄ র্ভদভ অদধগ্রমনয ব্যফস্থো যো ো মর ড়ক দনভ মোমনয জন্য র্ভদভ অদধগ্রমনয ব্যফস্থো যো ো 

য়দন। ডগ্রী প্রতু প্রথমক োড়োয দদমক ব্যদক্ত ভোদরকোনোধীন জদভয উয ড়ক দনভ মোন কযমত প্রগমর জদভয ভোদরকযো কযমত 

প্রদয়দন। জদভয  ভোদরক অদতদযক্ত প্রজরো ম্যোদজমষ্ট্রট আদোরত, যীয়তপুয এ দটিন দোদ র কময (দটিন নং ১৩৭/২০১৪, 

ধোযো প্রপৌিঃ কোিঃ দফ ১৪৫ এফং স্মোযক নং ১২০১, তোদয িঃ ২৭/১১/২০১৪ ইং), এ কোযমন উমেদ ত কোজমূ অভোপ্ত আমছ ফমর 

দনফ মোী প্রমকৌরী (যীয়তপুয) জোনোন। 

 

১৩। আইএভইদড’য 

ম মমফক্ষণ 

 

:  

 ১১৩.১   অনুমভোদদত দডদদ অনুমোয়ী নদড়য়ো-োঠোনফোড়ী-নয়নভোদফযকোদন্দ-ডগ্রী-ো ড়ো ড়মকয ডগ্রী নোভক স্থোমন ৯০ 

(নব্বই)দভটোয দীঘ ম একটি দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোন কযো ময়মছ;  

 

১৩.২  দডদদ অনুমোয়ী ড়মক ৬টি ৬০ (লোট)দভটোয দীঘ ম কোরবোট ম দনভ মোন কযো ময়মছ;   

 

১৩.৩ অনুমভোদদত দডদদ অনুমোয়ী নদড়য়ো মত োঠোনফোড়ী-নয়নভোদফযকোদন্দ-ডগ্রী ময় ো ড়ো ম মন্ত প্রভোট ১২.৩৩ 

দকমরোদভটোয োযমপদং/কোম মটিং কযোয কথো থোকমর নদড়য়ো মত োঠোনফোড়ী-নয়নভোদফযকোদন্দ ময় ডগ্রী ম মন্ত ৮ 

দক:দভ: কযো ময়মছ। ডগ্রী প্রতুয য প্রথমক ো ড়ো ম মন্ত প্রোয় ৪ দক.দভ. ড়ক োকো কযো য়দন।  

 

১৩.৪ প্রতু দনভ মোমনয জন্য দডদদমত ০.৫ প্রক্টয র্ভদভ অদধগ্রমনয কথো দডদদমত উমে  থোকমর  ০.৩২৪ প্রক্টয র্ভদভ 

অদধগ্রমনয ময়মছ। মোয প্রকৃত মূল্য দডদদয ংস্থোনকৃত অমথ ময প্রচময় প্রফী  য়োয় ১৫ রক্ষ টোকো প্রজরো 



প্রোমকয কোম মোরময় প্রদোন কযো ময়মছ এফং ফোকী প্রোয় ৪০.৭৬ রক্ষ টোকো অনুন্নয়ন  োত প্রথমক দভটোমনোয ব্যফস্থো 

প্রদক্রয়োধীন ফমর জোনোমনো য়;  

 

 ১৩.৫ অনুমভোদদত দডদদ অনুমোয়ী নতুন ১১.৩৩ দকদভ. েযোদক্সফর প্রবমভন্ট দনভ মোমণয কথো থোকমর কযো ময়মছ 

৬.০০ দক.দভ.। ড়মকয ১২.৩৩ দকদভ োড ম প্রোল্ডোয দনভ মোন কযোয কথো থোকমর োড ম প্রোল্ডোয দনভ মোন কযো 

ময়মছ ৭.০০ দকদভ.। ংস্থোন অনুমোয়ী প্রযইদজং ১ দক.দভ কযো ময়মছ; দডদদমত প্রতু দনভ মোমনয জন্য যোস্তোয 

দু’োম র্ভদভ অদধগ্রমনয ব্যফস্থো থোকমর ড়কটি দনভ মোমনয জন্য র্ভদভ অদধগ্রমনয ব্যফস্থো নো থোকোয় র্ভদভয 

অবোমফ েযোদক্সফর প্রবমভন্ট, োড ম প্রোল্ডোয দনভ মোমণয ব্যয় ধযো থোকো মত্ব তো পুযোপুদয দনভ মোন কযো ম্ভফ য়দন 

ফমর জোনোনো য়।  

 

 ১৩.৬  ডগ্রী প্রতুয য প্রথমক ো ড়ো ম মন্ত ড়ক োকো কযোয কথো দডদদমত অন্তর্ভক্তম থোকমর যোস্তো দতদযয জন্য 

র্ভদভ অদধগ্রন কযোয প্রকোন ব্যফস্থো দডদদমত দছর নো। র্ভদভয ভোদরক আদোরমত ভোভরো দোদ র কযোয় ডগ্রী প্রতুয 

য প্রথমক ো ড়ো ম মন্ত ৪ দকমরো দভটোয ড়ক োকো কযণ কযো য়দন ফমর জোনোমনো য়। প্রকল্প দডজোইন ত্রুটিপূণ ম 

দছর ফমর প্রতীয়ভোন য়; 

 

১৩.৭   প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন খন্ডকারীন প্রকল্প ভযচার াঁচ ফোয ফদরী ময়মছন।  

 

১৩.৮  ড়কটিয ৩টি অংময উয দদময় ফন্যোয োদন প্রফোদত ময়মছ, মোয দরুন প্রোরডোয প্রবমভন্ট এফং ভোটিয 

কোজ ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ। ফন্যোয ভয় এরোকোয দকছু প্ররোক এ যোস্তোয় আশ্রয় গ্রণ কমযদছর।  
 

১৪। ভতোভত/সুোদয :  

   ১৪.১   যোস্তো দনভ মোমণয জন্য যোস্তোয দু’োম র্ভদভ অদধগ্রমণয ব্যফস্থো নো যো োয় র্ভদভয অবোমফ ড়মকয পুমযো প্রমস্থ 

প্রবমভন্ট দনভ মোন কযো য়দন। যোস্তো দনভ মোমণয জন্য প্রময়োজনীয় র্ভদভয দনিয়তো োমমক্ষ ভন্ত্রণারয়/ংস্া 

বভফষ্যলত প্রকল্প প্রণয়ন কযমফ (নুলেদ ১৩.৫);  

 ১৪.২  যোস্তো দনভ মোমণয জন্য প্রময়োজনীয় র্ভদভ  অদধগ্রমণয ব্যফস্থো নো প্রযম  প্রকল্প গ্রণ কযোয় দনভ মোণ ব্যয় দডদদমত 

অন্তর্ভক্তম  থোকমর প্রোয় ৪ দকমরোদভটোয ড়ক োকোকযণ কযো ম্ভফ য়দন। বভফষ্যলত প্রকল্প প্রস্তাফ প্রণয়নকালর 

ফাস্তফতায ভনযীলক্ষ লঙ্গয ভযভান ভনধ যাযলণয ভফললয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্া লচষ্ট থাকলফ (নুলেদ ১৩.৬); 

 ১৪.৩  র্ভদভ প্রোদপ্তয দফলয়টি দনদিত নো কময ড়মকয জন্য প্রকল্প গ্রণ কযোয় দনধ মোদযত কোজ ম্পূণ ম য়দন অথ মোৎ প্রকল্প 

দডজোইন ত্রুটিপূণ ম দছর। ফাস্তফায়নকাযী ংস্া বভফষ্যলত  এ যকভ ত্রুটিপূণ ম প্রকল্প দডজোইন কযো প্রথমক অফশ্যই 

দফযত থোকমফ (নুলেদ ১৩.৬);  

১৪.৪    প্রকমল্প ফোস্তফোয়ন দনদফ মমঘ্ন  পরপ্রসু কযোয রমক্ষয ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী ভযায কযলত লফ (নুলেদ 

১৩.৭);  

১৪.৫  ড়কটিয ফন্যোয় ক্ষদতগ্রস্থ ভোটিয কোজ প্রোরডোয এফং প্রবমভন্ট ংস্কোয কযমত মফ (নুলেদ ১৩.৮);  

১৪.৬  অনুমেদ ১৪.১-১৪.৫ এয আমরোমক গৃীত কোম মোফরী আগোভী ১ (এক) ভোময ভমে আইএভই দফবোগমক অফদত 

কযমত মফ। 

 



টুয়ো োরী-কুয়োকোটো ড়মকয (২২ দকিঃদভিঃ) অভোপ্ত কোজ ভোপ্তকযণ প্রকলল্পয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

১। প্রকমল্পয নোভ  :  টুয়ো োরী-কুয়োকোটো ড়মকয (২২ দকিঃদভিঃ) অভোপ্ত কোজ ভোপ্তকযণ। 

২। প্রাভনক ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ :  ড়ক ভযফন  ছতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ ।
৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্া :  ড়ক  জনথ ভধদপ্তয। 

৪।  প্রকমল্পয অফস্থোন   :  টুয়ো োরী প্রজরো। 

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় (ভভঅয নুালয):

(রক্ষ টাকায়) 

 

প্রকল্পটি ৩ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লর এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ৬ ফছয ৬ ভো। থ যাৎ 

প্রকল্পটিয ভর নুলভাভদত ছভয়ালদয তুরনায় ছভয়াদ বৃভি ছলয়লছ ৩ ফছয ৬ ভা (১ ১৬.৬৭%)। ঈক্ত ফভধ যত ভলয় প্রকলল্পয 

ম্পূণ য কাজ ভাপ্ত য়দন। প্রকল্পটিয কাজ ভাপ্ত ছযলখ এভডভ লত ফাদ ছদয়া লয়লছ।

 

৫। প্রকলল্পয ংগভবভিক ফাস্তফায়ন(ভভঅয নুালয):

(রক্ষ টাকায়) 

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 

Acquisition of Land Hectare  1320.00 8.70 1044.90 8.70 

Earth work Lac cum 855.00 4.58 437.75 3.82 

Construction of pavement  Km  2046.93 22.00 1883.48 18.57 

Carpeting and surfacing  Km  593.13 22.00 359.88 15.50 

Construction of RCC Box culvert  m 497.94 85.00 475.83 84.50 

Surface Drain  m 74.00 2100.00 - - 

Protective work  m 135.00 1100.00 48.09 652.00 

Sign, Signal  LS  12.00 - 0.90 - 

Guide Post  LS  16.00 - 2.71 - 

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

৫৬৯৬.১৩ ৫৬৯৬.১৩ ৪২৬২.৯৬ জানুয়াযী 

২০০৯ লত

ভডলম্বয 

২০১১

জানুয়াযী 

২০০৯ লত

জুন, ২০১৫

জানুয়াযী 

২০০৯ লত

জুন, ২০১৫ 

(প্রকল্পটি 

ম্পূণ য ভাপ্ত 

য়ভন এফং 

এভডভ লত 

প্রকল্পটি ফাদ 

ছদয়া লয়লছ)

(-)১৪৩৩.১৭ 

 (২৫.১৬%)

৩ ফছয ৬ 

ভো 

(১১৬.৬৭%)



Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Road Marking paint  Km 9.00 22.00 4.36 10.25 

Grass Turfing  Km  12.00 22.00 5.06 10.25 

Plantation  Km  15.40 22.00 - - 

Physical Contingency LS 109.73 - - - 

Total   5696.13 - 4262.96 - 

৬। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্যঃ  প্রকলল্পয শুরু ছথলক ছল ম যন্ত ১১ জন কভ যকতযা প্রকল্প ভযচারলকয দাভয়ত্ব ারন 

কলযলছন। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদ ভনলচ প্রদান কযা রঃ 

 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ  দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ মকোরীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

11.  Md. Mominul Haque  

Addl. Chief Engr.  

Barisal Zone, Barisal  

যাঁ - ২৩-১১-২০০৮ প্রথমক ১৬-০২-২০০৯ 

12.  Md. Aminur Rahman 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Zone, Barisal 

যাঁ - ১৬-০২-২০০৯ প্রথমক ২০-০১-২০১০ 

13.  Md. Abdul Quddus-1 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Zone, Barisal 

যাঁ - ২০-০১-২০১০ প্রথমক ১৬-০২-২০১০ 

14.  Ashraful Islam Khan 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Zone, Barisal 

যাঁ - ১৬-০২-২০১০ প্রথমক ০৬-০৩-২০১০ 

15.  Syed Moshahed Ali 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Zone, Barisal 

যাঁ - ২৫-০৩-২০১০  প্রথমক ১৪-০২-২০১১ 

16.  Md. Abdus Sabur 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Zone, Barisal 

যাঁ - ১৪-০২-২০১১  প্রথমক ১৫-০৩-২০১১ 

17.  Md. Shohorab Uddin Mia  

Addl. Chief Engr.  

Barisal Zone, Barisal 

যাঁ - ১৫-০৩-২০১১  প্রথমক ০৩-০৪-২০১১ 

18.  Deleep Kumar Guha 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Zone, Barisal 

যাঁ - ০৩-০৪-২০১১  প্রথমক ০৩-০৮-২০১১ 

19.  Md. Gulzar Hossain 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Zone, Barisal 

যাঁ - ০৩-০৮-২০১১  প্রথমক ১৬-০২-২০১২ 

20.  Tapush Kumar Paul 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Zone, Barisal 

যাঁ - ১৬-০২-২০১২  প্রথমক ৩০-১২-২০১২ 

21.  Md. Imdad Hossain 

Addl. Chief Engr.  

Barisal Zone, Barisal 

যাঁ - ০৮-০১-২০১৪ প্রথমক প্রকল্প ভোপ্ত ম মন্ত 

 



৭।  দযি ংক্রোন্ত তথ্য: প্রকমল্পয দযি ংক্রোন্ত পূণ মোে তথ্য প্রপ্রদযত দদআময অন্তমর্ভক্ত কযো য়দন। দদআয-এ প্রোপ্ত 

তথ্যোনুমোয়ী আমরোচয প্রকমল্প ৪টি প্রধোন প্যোমকমজয আতোয় দযি আফোনপূফ মক ঠিকোদোয দনময়োগ কযো য় মো 

দনম্নরূ: 

 (রক্ষ টাকায়) 

Description of 

Procurement 

(Goods/works) 

Tender/Bid/Proposal cost  

(In crore taka) 

Date of completion 

of Works/Services 

and Supply of Goods  

Contracted 

value  

Invitation 

Date  

Contract 

Signing 

Asper 

Contract 

Actual 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

। Strengthening and 

widening of road 

pavement in/c.each work, 

construction of R.C.C box 

culvert etc. at different km 

(Ch. 18-500 to 24+000 of 

Patuakhali-Kuakata 

portion) (R-881) under 

Patuakhali-Road Division 

during the year 2008-2009 

) 07/BRC/2008-09 Lot 

No. 1 

857.95 17.03.2009 07.12.2010 06.12.2012 15.04.2013 

। Strengthening and 

widening of road 

pavement in/c.each work, 

construction of R.C.C box 

culvert etc. at different km 

(Ch. 24+000 to 29+500 of 

Patuakhali-Kuakata road 

Khepupara-Kuakata 

portion 07/BRC/2008-09 

Lot No. 2 

1001.25 17.03.2009 04.02.2010 31.12.2013 The work 

is 

incomplete 

। Strengthening and 

widening of road 

pavement in/c.each work, 

construction of R.C.C box 

culvert etc. at different km 

(Ch. 29+500 to 36+680 of 

Patuakhali-Kuakata road 

Khepupara-Kuakata 

portion 07/BRC/2008-09 

Lot No. 3 

999.85 17.03.2009 04.02.2010 04.02.2012 The work 

is 

incomplete 

। Strengthening and 

widening of road 

pavement in/c.each work, 

construction of R.C.C box 

culvert etc. at different km 

(Ch. 36+680 to 40+600 of 

Patuakhali-Kuakata road 

Khepupara-Kuakata 

portion 07/BRC/2008-09 

Lot No. 4 

910.10 17.03.2009 07.12.2010 06.12.2012 28.04.013 

 

  



৮। প্রকল্প নুকূলর ফযাদ্দ  গ্রগভতঃ 

 

প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ  ৪২৬২.৯৬ রক্ষ টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় 

৫৬৯৬.১৩ রক্ষ টাকায ৭৪.৮৩% । ভভঅয নুমায়ী প্রকলল্পয ফছযভবভিক ংলাভধত এভডভ ফযাদ্দ, ফভৄক্ত  

ব্যলয়য ভচে ভনম্নরূঃ     

(ক্ষ টাকায়) 

অর্ থবছর ংলাভধত ভডভভ 

অনুমোয়ী চোদত 

ফযাদ্দ 

ংমোদধত এদডদ 

অনুমোয়ী ফযাদ্দ 

টাকা অবমুডি ব্যয় 

২০০৮-০৯ ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ 

২০০৯-১০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ 

২০১০-১১ ৫০০.০০ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ 

২০১১-১২ ৪৫৬৬.১৩ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ 

২০১২-১৩ - ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১৩-১৪ - ৬৮০.০০ ৬৮০.০০ ৬৮০.০০ 

২০১৪-১৫ - ৫২.৯৬ ৫২.৯৬ ৫২.৯৬ 

মমাট= ৫৬৯৬.১৩ ৪২৬২.৯৬ ৪২৬২.৯৬ ৪২৬২.৯৬ 

 

৯।  কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণ (জ লত প্রোপ্ত তথ্যোনুমোয়ী)  

(রক্ষ টোকো) 

অনুমভোদদত 

দডদদ/আযদডদদ 

অনুমোয়ী অংমগয নোভ 

অনুমভোদদত 

দডদদ/আযদডদদ অনুমোয়ী 

দযভোণ  ব্যয় 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগদত দফচুযদত (মদদ থোমক) দফচুযদতয কোযণ 

ফোস্তফ  আদথ মক ফোস্তফ  আদথ মক ফোস্তফ  আদথ মক 

Construction 

of pavement 

(22.00 km) 

22.00 

Km 

2046.93 18.57 

Km 

1883.48 3.43 

Km 

163.45 ঠিকোদোয প্রদতষ্ঠোন কর্তমক 

আনেযোদপোইড কোজ কযো। 

প্রফইজ টোই -১ এয আংদক  

োমপমদং এয কোজ ঠিকবোমফ 

ম্পন্ন নো কযো। উক্ত অম্পন্ন 

কোমজয দফর দযমোধ কযো 

য়দন। 

Carpeting and 

surfacing 

(22.00 km) 

22.00 

Km 

590.13 16.00 

Km 

359.88 6.00 

Km 

230.25 ঠিকোদোয প্রদতষ্ঠোন কর্তমক 

আনেযোদপোইড কোজ কযো। 

প্রফইজ টোই -১ এয আংদক  

োমপমদং এয কোজ ঠিকবোমফ 

ম্পন্ন নো কযো। উক্ত অম্পন্ন 

কোমজয দফর দযমোধ কযো 

য়দন। 

Surface Drain 2100.00 

m 

74.00 74.00 

m 

0.00 2100.00 

m 

74.00 প্রকল্প কোম মোমদ মত ভোদপ্ত ম মন্ত 

ভময়য ভমে জদভ অদধগ্রণ নো 

য়োয কোযমণ োমপম প্রেমনয 

কোজ কযো ম্ভফ য়দন।  

Protective 

work (2100m) 

1100.00 

m 

135.00 652.00 

m 

48.09 448.00 

m 

86.91 প্রকমল্পয রট নং ০২  ০৩ এয 

ংদিষ্ট ঠিকোদোয ফদণ মত দপোয 

কোজ অম্পন্ন যোম  এফং মোয 

দফর দযমোদধ কযো য়দন।  

Sign, Signal  LS 12.00 LS 0.90 L.S. 86.91 প্রকমল্পয রট নং ০২  ০৩ এয 

ংদিষ্ট ঠিকোদোয ফদণ মত দপোয 

কোজ অম্পন্ন যোম  এফং মোয 

দফর দযমোদধ কযো য়দন।  



Guide Post 

(L.S) 

LS 16.00 LS 2.71 L.S. 11.10 প্রকমল্পয রট নং ০২  ০৩ এয 

ংদিষ্ট ঠিকোদোয ফদণ মত দপোয 

কোজ অম্পন্ন যোম  এফং মোয 

দফর দযমোদধ কযো য়দন।  

Road marking 

paint (22.00 

km)  

22.00 

Km 

9.00 10.25 

Km 

4.36 11.75 

Km 

13.29 প্রকমল্পয রট নং ০২  ০৩ এয 

ংদিষ্ট ঠিকোদোয ফদণ মত দপোয 

কোজ অম্পন্ন যোম  এফং মোয 

দফর দযমোদধ কযো য়দন।  

Grass Turfing 

(22.00 km)  

22.00 

Km 

12.00 10.25 

Km 

5.06 11.75 

Km 

4.64 প্রকমল্পয রট নং ০২  ০৩ এয 

ংদিষ্ট ঠিকোদোয ফদণ মত দপোয 

কোজ অম্পন্ন যোম  এফং মোয 

দফর দযমোদধ কযো য়দন।  

Plantation 

(22.00 km) 

22.00 15.00 0.00 0.00 22.00 6.94 ফদণ মত দপোয কোজ ফন দফবোগ  

কর্তমক ম্পন্ন কযো ময়মছ।  

 

১০।  াধাযণ ম যলফক্ষণঃ  

 

১০.১ প্রকমল্পয টভূভভঃ  

 

  টুয়াখারী-কুয়াকাটা ড়লকয ছভাট দদঘ ময ৭১ ভক:ভভ:। এ ড়লকয ৪৮ ভক:ভভ: ‘‘টুয়াখারী-ফযগুনা ড়ক ঈন্নয়ন  

পুনফ যান’’ প্রকলল্পয অতায় ছডভন ায়তায় পুনফ যান কযা লয়লছ। ফভষ্ট ২৩ ভক:ভভ:-এয ভলে ১ ভক:ভভ: 

ংল ৩টি নদী থাকায় ১ ভক:ভভ: ংল ৩টি ছতু ভনভ যালণয জন্য পৃথক প্রকল্প প্রণয়ন কযা লয়লছ। ছযাড 

Classification নুালয এ ড়কটি অিভরক ভাড়ক ভালনয। এ ড়লক ভদন ভদন ট্রাভপক বভরঈভ বৃভি 

ালে। মভদ বার ড়ক ছমাগালমাগ স্ান কযা য় তলফ এ ড়লক ট্রাভপক বভরঈভ অলযা বৃভি ালফ এফং ছআ লঙ্গ 

ম যটকলদয ভ্রভণ বৃভি ালফ। ভফযভান ড়কটিয ছবলভন্ট ৩.৬৬ ভভ: প্রলস্ প্রায় ২০ (ভফ) ফছয পূলফ য ভনভ যাণ কযা 

লয়ভছর। ভফযভান ড়কটিয ছবলভন্ট আলতাভলেআ মানফান চরাচলরয পলর বীলনবালফ ক্ষভতগ্র স্ত লয় ছগলছ। তাআ 

প্রকলল্পয  অতায় আলতাভলে ম্পাভদত ছডভন ায়তায় ফাস্তফাভয়ত ছবলভন্ট-এয ভডজাআন নুালয ড়কটিয 

ফভষ্ট ২২ ভক:ভভ: ভনভ যালণয জন্য অলরাচে প্রকল্পটি প্রস্তাফ কযা য়। 
 

 

১০.২ প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য:

প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য লরা-  

 টুয়াখারী-কুয়াকাটা ড়লকয ছখপুাড়া-কুয়াকাটা ংলয ২২ ভক:ভভ: ড়ক ভনভ যালণয ভােলভ টুয়াখারী ছথলক 

কুয়াকাটা ম মন্ত যাভয ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্ায ঈন্নয়লনয ভােলভ কুয়াকাটা ম যটন ছকলন্দ্র মাতায়াত ব্যফস্ায 

ঈন্নয়ন কযা;  

 ক্ষভতগ্রস্ত যাস্তা যক্ষায ব্যফস্া কযা; এফং  

 জ-এয ড়ক ছনটয়যালকয অতাধীন ড়ক ভলয Maintenance Cost হ্রা প্রকল্প এরাকায 

অথ য-াভাভজক ফস্ায ঈন্নয়ন। 

 

১০.৩ প্রকমল্পয প্রধোন প্রধোন কোম মক্রভ: 

 ২২ দকমরোদভটোয প্রবমভন্ট দনভ মোণ;  

 ২২ দকমরোদভটোয কোম মটিং  োমপমদং;  

 ২১০০ দভটোয োমপম প্রেন দনভ মোণ; 

 ১১০০ দভটোয প্রদতযক্ষো কোজ; 

 ৪.৫৮ রক্ষ ঘন দভটোয ভোটিয কোজ; এফং  

 োইন, দগন্যোর, গোইড প্রোে, প্রযোড ভদকমং, Grass Turfing, Plantation. 



১০.৪ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধনঃ 

 

 প্রভয়োদকোর প্রোক্কদরত ব্যয় 

মূর অনুমভোদদত ০১/০১/২০০৯ লত ৩১/১২/২০১১ ম যন্ত ৫৬৯৬.১৩ 

১ভ ংমোদধত অনুমভোদদত ০১/০১/২০০৯ লত ৩০/০৬/২০১২ ম যন্ত ৫৬৯৬.১৩ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ১ভ ফায  ০১/০১/২০০৯ লত ৩০/০৬/২০১৩ ম যন্ত ৫৬৯৬.১৩ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ২য় ফায  ০১/০১/২০০৯ লত ৩০/০৬/২০১৪ ম যন্ত ৫৬৯৬.১৩ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ৩য় ফায ০১/০১/২০০৯ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত ৫৬৯৬.১৩ 

 

ংমোদধত অনুমভোদদত দডদদ অনুমোয়ী ফযোদ্দ নো োয়োয় ১ভ ফোয প্রভয়োদ ১ ফছয অথ মোৎ জুন ২০১৩ ম মন্ত বৃদদ্ধ কযো 

য়। পুনযোয় ংমোদধত অনুমভোদদত দডদদ অনুমোয়ী ফযোদ্দ নো োয়ো এফং র্ভদভ অদধগ্রণ ভোপ্ত নো য়োয় প্রকমল্পয 

প্রভয়োদ দুই দপোয় প্রভোট ২ ফছয অথ মোৎ জুন ২০১৫ ম মন্ত বৃদদ্ধ কযো য়। (অনুমেদ-৮.২) 

 

১১। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ১৮/০৮/২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড’য কাযী ভযচারক জনাফ ছভাঃ পজলুয যভান  কর্তযক 

প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর টুয়াখারী ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী  উ-দফবোগীয় 

প্রলকৌরী ঈভস্ত ভছলরন। প্যালকজয়াযী ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

 

১১.১ ১নং প্যোমকমজয আতোয় প্রচইমনজ ১৮+৫০০ মত  প্রচইমনজ ২৪+০০০ ম মন্ত অথ মোৎ নীরগঞ্জ মত োদ ভোড়ো ফোজোয 

ম মন্ত ৫.৫০ দকমরোদভটোয ড়ক প্রস্তকযণ দনভ মোণ কযো য়।  এ ড়কটি ১২ ফুট মত ২৬ ফুমট প্রস্ত কযো য়। 

উক্ত প্যোমকমজয আতোয় ড়মকয ছদরভপুময ১টি (১.৫ দভটোয দীঘ ম ১৩.৮০ দভটোয প্রস্থ), ইরোভপুময ২টি (২.৫০ 

দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয প্রস্থ এফং ১.৫ দভটোয দীঘ ম ১৩.৮০ দভটোয প্রস্থ), ভোেোযফোড়ীমত ২টি (প্রদতটি ৩.০০ দভটোয 

দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয প্রস্থ), গুডোফোছোয় ১টি (১.৫ দভটোয দীঘ ম ১৩.৮০ দভটোয প্রস্থ), নোবোেোয় ২টি (প্রদতটি ৩.০০ দভটোয 

দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয প্রস্থ) প্রভোট ০৮টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো য়। নোবোেোয় দনদভ মত কোরবোমট ময একোম 

প্যরোোইদডং দদময় প্রদতযক্ষো কোজ কযো ময়মছ। দযদ মনকোমর প্রদ ো মোয় প্যোরোোইদডং ংমৄদক্তয জন্য দনদভ মত 

দরোযগুমরো যময়মছ দকন্তু দরোযগুমরোয োমথ প্যোরোইদডং প্রদ ো মোয়দন। তোছোড়ো দকছু দকছু স্থোমন দর প্রকোট উমঠ 

প্রগমছ ।  

 

  

দচি-১: নীরগঞ্জ মত োদ ভোড়ো ফোজোয ম মন্ত দনদভ মত 

ড়মকয একোং 

দচি-২: নোবোেোয় কোরবোমট ময প্রদতযক্ষো কোমজয   

প্যোরোোইদডংদফীন দরোয 

 

 



১১.২ ২নং প্যোমকমজয আতোয় প্রচইমনজ ২৪+০০ (োদ ভোড়ো ফোজোয ) মত প্রচইমনজ ২৯+৫০০ (রদদফোদড়য়ো ফোজোয ) 

ম মন্ত ৫.৫০ দকমরোদভটোয ড়ক ১২ ফুট প্রস্ত মত ২৬ ফুট প্রস্তকযণ কযো য়।  উক্ত প্যোমকমজয আতোয় ড়মকয 

আদভযোমদ ১টি (২.৫০ দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয প্রস্থ), প্রভোস্তপোপুময ২টি (প্রদতটি ২.৫০ দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয 

প্রস্থ), প্রভোোম্মদপুময ১টি (২.৫০ দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয প্রস্থ), মভদপুময ২টি (৩.০০ দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয 

প্রস্থ এফং ২.৫০ দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয প্রস্থ) এফং রদদফোদড়য়োয় ১টি (২.৫০ দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয প্রস্থ) প্রভোট 

০৭টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো য়। দযদ মমন প্রদ ো মোয় , ড়মকয আমরোচয অংময অদধকোং জোয়গোয়  োনো - ন্দ/ফড় 

ফড় গতম দতদয ময়মছ । এফ  োনো - ন্দ/গমতম বৃদষ্টয োদন জমভ থোকমত প্রদ ো মোয়। ড়মকয োদ ভোযো ফোজোয , 

 দররপুয, রদদফোদড়য়োয় কোম মটিং উমঠ দগময় গতম ময় ইমটয প্র োয়ো প্রফয ময় থোকমত প্রদ ো মোয়। তোছোড়ো যোস্তোয এ 

অংম োইন, দগন্যোর, দকমরোদভটোয প্রোে, প্রযোড ভোদকমং প্রইন্ট -এয কোজ প্রদ ো মোয়দন। এ দফ লময় দনফ মোী প্রমকৌরী 

জোনোন প্রম , কোজটি আনেযোদপোইড য়োয় প্রফইজ টোই -১ এয আংদক  োমপমদং এয দফর দযমোধ কযো 

য়দন। ঠিকোদোয উক্ত কোমজয দফর োয়োয জন্য আদোরমত ভোভরো দোময়য কমযন। ফতমভোমন ভোভরোটি দফজ্ঞ আদোরমত 

দফচোযোধীন যময়মছ।   
 

  

দচি-৩: োদ ভোড়ো ফোজোময সৃষ্ট  োনো- ন্দ দচি-৪:  দরযপুময সৃষ্ট  োনো- ন্দ/গতম 
 

 

১১.৩ ৩নং প্যোমকমজয আতোয় প্রচইমনজ ২৯+৫০০ (রদদফোদড়য়ো) মত প্রচইমনজ ৩৬+৬৮০ (ভদপুয ফোজোয) ম মন্ত ৫.৫০ 

দকমরোদভটোয ড়ক ১২ ফুট প্রস্ত মত ২৬ ফুট প্রস্তকযণ কযো য়। উক্ত প্যোমকমজয আতোয় ড়মকয 

রদদফোদড়য়োয় ১টি (২.৫০ দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয প্রস্থ), োদজপুময ১টি (২.৫০ দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয প্রস্থ), 

ভমনোযপুময ১টি (১.৫০ দভটোয দীঘ ম ১৩.৬০ দভটোয প্রস্থ), ইউসুপপুময ২ টি (৩.০০ দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয প্রস্থ 

এফং ২.৫০ দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয প্রস্থ) এফং দদংপুময ২টি (প্রদতটি ৩.০০ দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয প্রস্থ) প্রভোট 

৭ টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো য়। দযদ মমন প্রদ ো মোয় , ড়মকয আমরোচয অংময অদধকোং জোয়গোয়  োনো - ন্দ/ফড় 

ফড় গতম দতদয ময়মছ। এফ  োনো - ন্দ/গমতম বৃদষ্টয োদন জমভ থোকমত প্রদ ো  মোয়। ড়মকয োজীপুয , ইউসুপপুময 

কোম মটিং উমঠ দগময় গতম ময় ইমটয প্র োয়ো প্রফয ময় থোকমত প্রদ ো মোয়। যোস্তোয এ অংম োইন , দগন্যোর, 

দকমরোদভটোয প্রোে, প্রযোড ভোদকমং প্রদ ো মোয়দন। তোছোড়ো , ইউসুপপুয কোরবোমট ময দনকট যোস্তোয প্রোল্ডোয দকছুটো প্রবমে 

প্রমমত প্রদ ো মোয়। এ দফলময় দনফ মো ী প্রমকৌরী জোনোন প্রম , কোজটি আনেযোদপোইড য়োয় প্রফইজ টোই -১ এয 

আংদক  োমপমদং এয দফর দযমোধ কযো য়দন।  ঠিকোদোয উক্ত কোমজয দফর োয়োয জন্য আদোরমত ভোভরো 

দোময়য কমযন । ফতমভোমন ভোভরোটি দফজ্ঞ আদোরমত দফচোযোধীন যময়মছ।   

 

 

 

 

 

 



 

 

দচি-৫: ড়মকয ইউসুপপুময সৃষ্ট  োনো- ন্দ 

 

১১.৪ ৪নং প্যোমকমজয আতোয় প্রচইমনজ ৩৬+৬৮০ মত ৪০+৬০০ ম মন্ত এফং ০+০০০ মত ০+৫০০ দক.দভ. ম মন্ত 

অথ মোৎ আরীপুয ফোজোয মত কুয়োকোটো ম মন্ত  ৪.২০ দকমরোদভটোয ড়ক প্রস্তকযণ দনভ মোণ কযো য়। এ ড়কটি ১২ 

ফুট মত ২৬ ফুমট প্রস্ত কযো য়। উক্ত প্যোমকমজয আতোয় ড়মকয নয়োোড়োয় ১টি (১.৫ দভটোয দীঘ ম ১৩.৮০ 

দভটোয প্রস্থ), কে োরীমত ২টি (প্রদতটি ৬ দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ দভটোয প্রস্থ), কুয়োকোটোয় ৪টি (৪.৫ দভটোয দীঘ ম ১১.৬০ 

দভটোয প্রস্থদফদষ্ট ৩টি এফং ১.৫ দভটোয দীঘ ম ১৩.৮০ দভটোয প্রস্থদফদষ্ট ১টি) প্রভোট ৭টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো য়। 

ড়মকয আমরোচয অংম প্র  যোমর প্রতুয একোম (আরীপুয) যোস্তোয় দকছুটো  োনো- ন্দ দতদয ময়মছ। তোছোড়ো 

যোস্তোয দকছু স্থোমন দর প্রকোট উমঠ প্রমমত প্রদ ো মোয়। আমরোচয অংময নফীনপুয/আনন্দফোদড়মত পুকুমযয োম যোস্তোয 

দকনোযো দকছুটো বোেো যোস্তোয় োদন জমভ থোকমত প্রদ ো মোয়। এ দফলময় দনফ মোী প্রমকৌরী জোনোন প্রম, কুয়োকোটোয় 

আগত দকছুংখ্যক ফো আনন্দফোদড়মত অফদস্থত পুকুমযয োদন দদময় দযষ্কোয কযো য় এফং কুয়োকোটোয় ফো টোদভ মনোর 

নো থোকোয় এ কর ফোময অদধকোং এ োমন োদকমং কযো য়। পমর যোস্তোয় োদন জমভ যোস্তো ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ। দতদন 

আমযো জোনোন প্রম, এ দফলময় কুয়োকোটোয ফো ভোদরক দভদতয দৃদষ্ট আকল মণ কযো ময়মছ। এ অংটি দ্রুত প্রভযোভত কযো 

মফ ফমর দতদন জোনোন। 

 

  

দচি-৬: প্র  যোমর প্রতুয একোম সৃষ্ট  োনো- ন্দ দচি-৭: আনন্দফোদড়মত যোস্তোয দকনোযো বোেো এফং 

যোস্তোয় োদন জমভ থোকো 

 
  



১২। প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য ভজযত পরাপর

 টুয়াখারী-কুয়াকাটা ড়লকয ছখপুাড়া-কুয়াকাটা 

ংলয ২২ ভক:ভভ: ড়ক ভনভ যালণয ভােলভ 

টুয়াখারী ছথলক কুয়াকাটা ম মন্ত যাভয ড়ক 

ছমাগালমাগ ব্যফস্ায ঈন্নয়লনয ভােলভ কুয়াকাটা 

ম যটন ছকলন্দ্র মাতায়াত ব্যফস্ায ঈন্নয়ন কযা;  

 ক্ষভতগ্রস্ত যাস্তা যক্ষায ব্যফস্া কযা; এফং 

 জ-এয ড়ক ছনটয়যালকয অতাধীন ড়ক 

ভলয Maintenance Cost হ্রা 

প্রকল্প এরাকায অথ য-াভাভজক ফস্ায ঈন্নয়ন। 

টুয়াখারী-কুয়াকাটা ড়লকয ছখপুাড়া-কুয়াকাটা 

ংলয ২২ ভক:ভভ: ড়ক ভনভ যাণ কযা লয়লছ। ভকন্তু ঈক্ত 

২২ ভকলরাভভটায ড়লকয ভলে ১১ দকমরোদভটোয 

ড়মকয অদধকোং জোয়গোয়  োনো- ন্দ/ফড় ফড় গতম দতদয 

ময়মছ। 

১৩।    ঈলদ্দশ্য পুলযাপুভয ভজযত না লর এয কাযণঃ  

 প্রকমল্পয আতোয় ২২ দক.দভ. প্রবমভন্ট দনভ মোণ  ২২ দক.দভ কোম মটিং  োমপমদং কযো ময়মছ দকন্তু এয ভমে 

১১দক.দভ প্রবমভন্ট  ১১ দক.দভ. কোম মটিং  োমপমদং-এয কোজ আনেযোদপোইড ময়মছ।  প্রকমল্প ংস্থোনকৃত 

২১০০ দভটোয োমপম প্রেমনয ভমে ৭৪দভটোয োমপম প্রেন এফং ১১০০দভটোয প্রদতযক্ষো কোমজয ভমে ৬৫২দভটোয 

প্রদতযক্ষো কোজ কযো ময়মছ। তোছোড়ো োইন, দগন্যোর, গোইড প্রোে, প্রযোড ভোদকমং, Grass Turfing, 

Plantation-এয কোজগুমরো অভোপ্ত প্রযম  প্রকল্পটি ভোপ্ত কযো য়।  

১৪। যাজস্ব খালত স্ানান্তযঃ প্রকলল্পয অতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক  জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

স্ানান্তয কযা লয়লছ।  

১৫। ভডট ংক্রান্তঃ ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায় প্রকল্পটিয জন্য Internal ভডট ম্পন্ন 

কযা লয়লছ এফং প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ভলয় External Audit কযা ম্পন্ন কযা লয়লছ। Internal 

ভডলট ছকালনা অভি ভছর ভকনা তা ভভঅলয ঈলেখ কযা য়ভন। তাছাড়া ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন 

ছপ্রযলণয পূলফ য (প্রকল্প ভাভপ্তয য) প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

১৬।  ম মমফক্ষণিঃ 

১৬.১ মূর অনুমভোদদত প্রকমল্পয ফোস্তফোয়নকোর দছর ৩ ফছয। ফ মমল ংমোদধত প্রকমল্পয প্রভয়োদ দছর ৬ ফছয ৬ ভা। 

প্রকল্পটি ভর নুলভাভদত ভডভভ ’য ফাস্তফায়ন ছভয়াদ লত ৩ (ভতন) ফছয ৬(ছয়) ভা লয  প্রকল্প অভোপ্ত অফস্থোয় 

ভাপ্ত কযা লয়লছ অথ মোৎ ১১৬% প্রভয়োদ বৃদদ্ধ প্রময়মছ। (অনুমেদ-৪); 

১৬.২ অলরাচে প্রকলল্প ছভাট ১১ জন প্রকল্প ভযচারলকয দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। তোমদয কভ মকোর মফ মোচ্চ ১ ফছয ৫ ভো ২২ 

দদন এফং ফ মদনম্ন ১৮দদন। (অনুমেদ-৬); 

১৬.৩ ংমোদধত অনুমভোদদত দডদদ অনুমোয়ী ফযোদ্দ নো োয়ো এফং র্ভদভ অদধগ্রণ ভোপ্ত নো য়োয় প্রকমল্পয প্রভয়োদ দতন 

দপোয় প্রভোট ৩ ফছয অথ মোৎ জুন ২০১৫ ম মন্ত বৃদদ্ধ কযো ময়মছ। (অনুমেদ-৮.২  ১০.৩); 

১৬.৪ নোবোেোয় দনদভ মত কোরবোমট ময একোম প্যরোোইদডং দদময় প্রদতযক্ষো কোমজয প্যোরোোইদডং ংমৄদক্তয জন্য দনদভ মত 

দরোযগুমরো যময়মছ দকন্তু দরোযগুমরোয োমথ প্যোরোইদডং প্রদ ো মোয়দন। নীরগঞ্জ মত োদ ভোড়ো ফোজোয ম ম ন্ত 

ড়মকয দকছু স্থোমন দর প্রকোট উমঠ প্রগমছ। (অনুমেদ-১১.১); 

 ১৬.৫ োদ ভোড়ো ফোজোয মত ভদপুয ফোজোয ম মন্ত ১১ দকমরোদভটোয ড়মকয অদধকোং জোয়গোয়  োনো - ন্দ/ফড় ফড় গতম 

দতদয ময়মছ। ড়মকয োদ ভোযো ফোজোয ,  দররপুয, রদদফোদড়য়ো, ড়মকয োজীপুয, ইউসুপপুময কোম মটিং উমঠ দগময় 

গতম ময় ইমটয প্র োয়ো প্রফয ময় থোকমত প্রদ ো মোয়। তোছোড়ো , ইউসুপপুয কোরবোমট ময দনকট যোস্তোয প্রোল্ডোয দকছুটো 

প্রবমে প্রমমত প্রদ ো মোয়। (অনুমেদ-১১.২  ১১.৩); 



১৬.৬ োদ ভোড়ো ফোজোয মত ভদপুয ফোজোয ম মন্ত ১১ দকমরোদভটোয ড়মক োইন , দগন্যোর, দকমরোদভটোয প্রোে , প্রযোড 

ভোদকমং প্রইন্ট-এয কোজ প্রদ ো মোয়দন। (অনুমেদ-১১.২  ১১.৩);  

১৬.৭ প্র  যোমর প্রতুয একোম ড়মক দকছুটো  োনো- ন্দ দতদয ময়মছ। তোছোড়ো যোস্তোয দকছু স্থোমন দর প্রকোট উমঠ প্রগপ্রছ। 

(অনুমেদ-১১.৪); 

১৬.৮ নফীনপুয/আনন্দফোদড়মত পুকুমযয োম ড়মকয দকনোযো দকছুটো বোেো যোস্তোয় োদন জমভ থোকমত প্রদ ো মোয়। 

(অনুমেদ-১১.৪); 

১৬.৯ ম মটন এরোকো কুয়োকোটোয় একটি ফো টোদভ মনোর নো থোকোয় কুয়োকোটোয় আগত ফোমূ ড়মক োদকমং কযো মে পমর 

ড়ক ক্ষদতগ্রস্ত য়ো মোনফোণ চরোচমর দফঘ্ন ঘটমছ। (অনুমেদ-১১.৪); 

১৬.১০ প্রকল্পটি ভোদপ্তয য External Audit কযা ম্পন্ন কযা য়ভন। (অনুমেদ-১৬) 

 

১৭। সুাভযঃ 

১৭.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকল্প লত ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ৩ ফছয ৬ ভা। এছাড়া ভডভভ নুমায়ী 

ফছযভবভিক প্রকলল্পয ফযাদ্দ প্রদান কযা য়ভন। এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ 

বভফষ্যলত MTBF-এয Basket অনুমোয়ী প্রকল্প গ্রণ এফং দডদদয আমরোমক ফযোদ্দ দনদিত কযমফ;  

১৭.২ বভফষ্যলত প্রকলল্পয অতায় ভূভভ ভধগ্রণ প্রভক্রয়া ছমন ভফরভম্বত না য় ছ ভফললয় ভন্ত্রণারয় প্রলয়াজনীয় ঈলদ্দেগ গ্রণ 

কযলফ;  

১৭.৩ প্রকল্প দযচোরক দোমফ এ ম মন্ত ১১(এগোয) জন দোদয়ত্ব োরন কমযমছন। তোমদয কভ মকোর মফ মোচ্চ ১ ফছয ৫ ভো ২২ 

দদন এফং ফ মদনম্ন ১৮দদন। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদর প্রকল্প ফাস্তফায়লন ভফি ঘটায়। এ ছপ্রভক্ষলত ঘন ঘন প্রকল্প 

ভযচারক ভযফতযলনয ভফলয়টি ভযায কযায জন্য ভন্ত্রণারয়লক যাভ য ছদয়া মরো;  

১৭.৪ নোবোেোয় দনদভ মত কোরবোমট ময একোম প্যরোোইদডং দদময় প্রদতযক্ষো কোজ দ্রুত প্রভযোভত কযোয প্রময়োজনীয় ব্যফস্থো 

গ্রণ কযো প্রমমত োময;  

১৭.৫ প্রমফ স্থোমন ড়মকয প্রোল্ডোয, ছবলভলন্টয ভকনাযা ছবলঙ্গ ছগলছ  এফং ীর প্রকোট উমঠ প্রগমছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত 

ছভযাভলতয ঈলযাগ ভনলত লফ; 

১৭.৬ োদ ভোড়ো ফোজোয মত ভদপুয ফোজোয ম মন্ত ১১ দকমরোদভটোয ড়মক এত দ্রুত  োনো - ন্দ/গতম দতদয য়োয দফলয়টি 

ভন্ত্রণোরয়  দতময় প্রদ মত োময; 

১৭.৭ োদ ভোড়ো ফোজোয মত ভদপুয ফোজোয ম মন্ত ১১ দকমরোদভটোয ড়মক োইন , দগন্যোর, দকমরোদভটোয প্রোে , প্রযোড 

ভোদকমং প্রইন্ট-এয কোজ কযোয জন্য প্রময়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমত মফ; 

১৭.৮ প্র  যোমর প্রতুয একোম ড়মক সৃষ্ট য়ো  োনো- ন্দ দ্রুত ছভযাভলতয ঈলযাগ ভনলত লফ; 

১৭.৯ নফীনপুয/আনন্দফোদড়মত পুকুমযয োম ড়মকয দকনোযো োদন জভো অং দ্রুত ংস্কোয কযমত মফ; 

১৭.১০ ম মটন এরোকো কুয়োকোটোয় একটি দযকদল্পত ফো টোদভ মনোর দনভ মোণ কযো প্রমমত োময; 

১৭.১১ প্রকল্পটি External Audit দ্রুত ম্পন্ন কযলত লফ; এফং 

১৭.১২ ঈলযয ১৭.১ লত ১৭.১১ নুলেলদয সুাভয নুমায়ী গৃীত ব্যফস্া ম্পলকয অগাভী ০১ (এক) ভালয ভলে 

ফাস্তফায়ন ভযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ভফবাগ-ছক ফভত কযলত লফ। 

 

 

 



“যোভচন্দ্রপুয প্রভোড় (প্রযর প্রগইট) মত প্রবড়োভোযো ফোজোয বোয়ো বোঙ্গুযো উমজরো  

দয ড়ক পুনিঃ দনভ মোণ (১ভ ংমোদধত)” প্রকমল্পয ভোপ্ত মূল্যোয়ন প্রদতমফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকলল্পয নাভ : যোভচন্দ্রপুয প্রভোড় (প্রযর প্রগইট) মত প্রবড়োভোযো ফোজোয বোয়ো বোঙ্গুযো উমজরো 

দয ড়ক পুনিঃ দনভ মোণ (১ভ ংমোদধত) 

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্া : ড়ক  জনথ ভধদপ্তয।  

৪। প্রকল্প এরাকা :  াফনা ছজরায বাঙ্গুযা ঈলজরা 

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অদতক্রোন্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

অদতক্রোন্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকালরয 

%) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪১৯.২৭ 

 

১৯৫৬.৫৫ ১৮৯৩.১৮ 

 

০১-০৩-২০১১ 

ছথলক  

৩১-১২-২০১২ 

০১-০৩-২০১১ 

ছথলক  

৩০-০৬-

২০১৫ 

০১-০৩-২০১১ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৫ 

৪৭৩.৯১* 

রক্ষ টোকো  

(৩৩.৩৯%) 

২ ফছয ৬ ভো 

(১৩৬%) 

 

* মূর প্রকমল্পয ব্যময়য তুরনোয় প্রকল্প ব্যয় ৪৭৩.৯১ রক্ষ টোকো (৩৩.৩৯%) বৃদদ্ধ প্রময়মছ প্রময়মছ।  

৬।  ভভঅলয ঈভেভখত প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 
Items of Work 

(as per latest RDPP) 

Unit Target (as per Latest  

RDPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 

Advertisement, Tender Preparation 

& Stationary   

L.S L.S 3.00 0.00 0.00 

Widening of existing Embankment L.Cum 1.89 461.70 2.46 461.70 

Flexible Pavement       

a) New Construction of Pavement  Km  1.40 128.14 1.90 128.14 

b) Strengthening of Pavement  Km.  8.60 272.88 8.60 272.88 

c) Widening of Pavement Km. 8.60 246.69 8.50 246.69 

d) Surfacing (Carpeting/Seal ) Km 10.00 406.40 10.00 406.40 

Construction of culvert, 4 nos  M  30.00 165.00 24 118.00 

Sign, Signal, Km Post & Road 

Marking etc  

L.S L.S 5.00 L.S 5.00 

Protective Work      

a) Concrete CC Block  Sqm  17386.00 267.74 17386.00 254.37 

Physical Contingency (2%)   - - - - 

Price  Contingency (2%)  - - - - 

Total=   1956.55  1893.18 
 



৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ  দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

22.  Md. Abdul  Halim Miah  

Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- যাঁ ০৩-১০-২০১০ প্রথমক ০৮-০২-২০১১ 

23.  Md. Habibul Haque,  

Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- যাঁ ০৮-০২-২০১১ প্রথমক ৩০-০৪-২০১৩ 

24.  Md. Abdus Salam 

Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- যাঁ ৩০-০৪-২০১৩ প্রথমক প্রকল্প ভোদপ্ত ম মন্ত 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ প্রকমল্পয দযি ংক্রোন্ত পূণ মোেতথ্য প্রপ্রদযত দদআময অন্তমর্ভক্ত কযো য়দন। দদআয এ প্রোপ্ত 

তথ্যোনুমোয়ী আমরোচয প্রকমল্প ২টি প্যোমকমজয আতোয় দযি আফোনপূফ মক ঠিকোদোয দনময়োগ কযো য় মো দনম্নরূ:    

 

নং 

প্যোমকজ/কোমজয নোভ -প্রোক্কদরত ব্যয় 

-কোম মোমদকৃত মূল্য 

-দযি আফোমনয 

তোদয  

-কোম মোমদ প্রদোমনয 

তোদয  

-চুদক্ত অনুমোয়ী কোজ 

ভোদপ্তয তোদয   

-প্রকৃত ভোদপ্তয তোদয   

ঠিকোদোয প্রদতষ্ঠোমনয 

নোভ  ঠিকোনো 

  অগ্রগদত  

প্যোমকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

Reconstruction of flexible 

pavement work of 

Ramchandrapur More (Rail 

gate) to Bharamar Via 

Bhangura Upzilla Head Quarter 

Road 

   

-১৩৮৮.৪৫ 

-১৩৩১.৩৪ 

 

-১৬/১১/২০১১ 

-১০/০৫/২০১২ 

-১০/০৫/২০১৩ 

-৩০/০৯/২০১৩ 

 

প্রভো ম দ্রৄফ 

কনষ্ট্রোকন প্রজদব 

১০০% 

প্যোমকজ নং-২ 

 Construction of widening. 

Strengthening and surfacing 

including earth work & 

Protective work at ch. 0+000 to 

2+000 & 9+400 to 10+030 & 

RCC box culvert (1×6.00ms × 

5.00m) at Ramchandrapur 

More (Rail Gate) to Bharamara 

Via Bhagura Upazilla Head 

Quarter Road.  

-৬২২.২১ 

-৫০৪.৯৯ 

-১১/১২/২০১৪ 

-০৯/০৩/২০১৫ 

-০২/০৬/২০১৫ 

-৩০/০৫/২০১৫ 

প্রভো ম দ্রৄফ 

কনষ্ট্রোকন প্রজদব 

১০০% 

 

৯।  ভভঅলয ঈভেভখত ফযাদ্দ  গ্রগভতঃ  

অর্ থবছর ডিডিডি/আরডিডিডি 

ক্ষযমাত্রা 

(ক্ষ টাকায়) 

এডিডি/আরএডিডি 

বরাদ্দ 

(ক্ষ টাকায়) 

টাকা অবমুডি 

(ক্ষ টাকায়) 

ব্যয় 

(ক্ষ টাকায়) 

১ ২ 3 4 5 

২০১১-১২ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০১২-১৩ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ 

২০১৩-১৪ ৪১৯.০০ ৩৮৮.১৮ ৩৮৮.১৮ ৩৮৮.১৮ 

২০১৪-১৫ ৫৩৭.৫৫ ৫০৫.০০ ৫০৫.০০ ৫০৫.০০ 

মমাট= ১৯৫৬.৫৫ ১৮৯৩.১৮ ১৮৯৩.১৮ ১৮৯৩.১৮ 



১০।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ ভভঅয  ঈলেভখত তথ্য ছভাতালফক নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ 

ভাপ্ত লয়লছ।  

 

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 

 

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ: বাঙ্গুযা ঈলজরা ংলমাগ ড়ক াফনা ড়ক ভফবালগয  একটি গুরুত্বপূণ য ছজরা ড়ক। এ ড়লক 

একটি ছযরলয় ব্রীজ এফং ফড়ার নদীয ঈয একটি ছফআরী ব্রীজ যলয়লছ। বাঙ্গুযা একটি ভফখ্যাত ব্যফা ছকন্দ্র এফং 

ঈলজরা দয। এখালন স্ানীয় প্রান, ব্যফা ছকন্দ্র এফং ন্যান্য জরুযী ছফা প্রদানকাযী প্রভতিানভ ফভস্ত। 

গফাভদ শু ারন, স্তাচাভরত তাঁত ভল্প, দুগ্ধ  ভৎস্ খাভায, স্কুর, কলরজ, ভাদ্রাা  কুটিয ভল্প এখালন ফভস্ত। 

ড়কটিলত যাজধানী ঢাকা  ছদলয ন্যান্য ং লত বাঙ্গুযা ঈলজরা ম যন্ত যাভয ফা- ট্রাক চরাচর কলয। 

ভকন্তু ঈক্ত যাস্তা ঈলজরা ড়কভালন ভনভভ যত য়ায় ফড় ফা-ট্রাক চরাচলর সুভফধা য়। প্রকলল্পয অতায় ৮.৫০ 

ভকঃভভঃ ড়ক প্রস্তকযণ, ১.৫ ভকঃভভঃ নতুন ছফ্ল্ভক্সফর ছবলভন্ট ভনভ যাণ  ৩৫.৩০ ভভটায (৪টি অযভভ ফক্স 

কারবাট য) ভনভ যালণয ভােলভ ড়কটি ঈন্নয়ন কলয এরাকায জনগলণয জীফন মাোয ভান  অথ য-াভাভজক ঈন্নয়লন 

আভতফাচক প্রবাফ যাখায রলক্ষে প্রকল্পটি গ্রণ কযা লয়লছ।  

[ 
  

১১.২ ঈলদ্দশ্য:  প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লরা-  

 াফনা ছজরায যাভচন্দ্রপুয ছভাড় (ছযর ছগআট) লত বাঙ্গুযা ঈলজরা দয লয় ছবড়াভাযা ম যন্ত ড়ক পুনঃ 

ভনভ যালণয ভােলভ স্ানীয় ড়ক ছমাগালমাগ ছনটয়ালকযয ালথ বাঙ্গুযা ঈলজরায ংলমাগ াধন; এফং  

 ভফযভান ড়লক ট্রাভপক জোভ হ্রাকযণ।  

 

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধনঃ 

(রক্ষ টোকোয়) 

 

 প্রভয়োদকোর প্রোক্কদরত ব্যয় 

মূর ০১/০৩/২০১১ লত ৩১/১২/২০১২ ম যন্ত ১৪১৯.২৭ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ১ভ ফায  ০১/০৩/২০১১ লত ৩০/০৬/২০১৩ ম যন্ত - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ২য় ফায  ০১/০৩/২০১১ লত ৩০/০৬/২০১৪ ম যন্ত - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ৩য় ফায  ০১/০৩/২০১১ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত  

১ভ ংমোদধত অনুমভোদদত  ০১/০৩/২০১১ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত ১৯৫৬.৫৫ 

  

১১.৩ াভফ যক গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ১৮৯৩.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুলভাভদত ব্যয় ১৯৫৬.৫৫ রক্ষ টাকায ৯৬.৭৩%  (নুলেদ-৭)।  

  
১২। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ৩০/০৯/২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড ’য কাযী ভযচারক জনাফ জয়নার ছভাো কর্তযক প্রকল্পটি 

লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর াফনা ড়ক ভফবালগয কভ যকতযাগণ ঈভস্ত ভছলরন। ভযদ যলন প্রাপ্ত 

তথাভদ ভনম্নরূঃ 

১২.১ ভোটিয কোজ: অনুমভোদদত দডদদ অনুমোয়ী দফদ্যভোন ড়ক ০.৯০ দভটোয পট প্রোল্ডোয দনভ মোণ প্রস্তকযমণয জন্য 

৪৬১.৭০ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় ১.৮৯ রক্ষ ঘন দভটোয ভোটিয কোজ কযোয জন্য দনধ মোদযত দছর। ড়ক দযফন  

ভোড়ক দফবোগ কর্তমক প্রপ্রদযত প্রকমল্পয দদআয অনুমোয়ী ৪৬১.৭০ রক্ষ টোকো ব্যময় ২.৪৬ রক্ষ ঘনদভটোয ভোটিয 

কোজ ম্পন্ন কযো ময়মছ। ভোটিয কোজ বৃদদ্ধ োয়োয কোযণ দজজ্ঞোো  কযমর োফনো ড়ক দফবোমগয দনফ মোী প্রমকৌরী 

অফদত কমযন প্রম, প্রকৃত দোফ অনুমোয়ী ২.৪৬ রক্ষ ঘনদভটোয ভোটি প্রময়োজন ময়মছ। তমফ এমত অদতদযক্ত অমথ ময 



প্রময়োজন য়দন। দযদ মমন জোনো মোয়, ১০ দকিঃদভিঃ দীঘ ম ড়মকয ৮.৬০ দকিঃদভিঃ প্রস্তকযণ  দক্তোরীকযণ এফং 

১.৪০ দকিঃদভিঃ নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোণ কযো ময়মছ। তমফ ড়মকয প্রচইমনজ ২+০০০ দকিঃদভিঃ মত ৪+০০০ দকিঃদভিঃ 

এয অমনক স্থোমন ০.৯০ দভটোয  প্রস্ত পট প্রোল্ডোয োয়ো মোয়দন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-১: প্রস্তকৃত প্রবমভন্ট দচি-২: প্রোল্ডোয দফীন প্রবমভন্ট 

 
  

১২.২ নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোণ: অনুমভোদদত দডদদ োফনোয যোভচন্দ্রপুয (প্রযর প্রগইট) মত প্রবড়োভোযো ফোজোয বোয়ো বোঙ্গুযো 

উমজরো দয ম মন্ত ১০ দকিঃদভিঃ ড়মকয প্রচইমনজ দকিঃদভিঃ ৪+০০০ দকিঃদভিঃ মত ৫+৪০০ ম মন্ত নতুন প্রেদক্সফর 

প্রবমভন্ট দনভ মোমণয ংস্থোন দছর। প্রকল্প ংদিষ্ট কভ মকতমোগণ অফদত কমযন প্রম, উক্ত প্রচইমনজ এ নতুন প্রবমভন্ট 

দনভ মোণ কযো ময়মছ। ফোজোয  প্রযর ব্রীমজয দনকট নতুন দনদভ মত যোস্তোটি দকছুটো ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ। এ স্থোমন ড়মকয 

য োদন জমভ আমছ এফং ড়মকয কোম মটিং উমঠ প্রগমছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৩: প্রযর ব্রীমজয দনকট ক্ষদতগ্রস্ত প্রবমভন্ট দচি-৪: প্রযর ব্রীমজয দনকট দনদভ মত প্রবমভন্ট 

 

১২.৩ প্রবমভন্ট দক্তোরীকযণ  প্রস্তকযণ: অনুমভোদদত দডদদমত ২৭২.৮৮ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় ৮.৬০ দকিঃদভিঃ 

প্রবমভন্ট দক্তোরীকযণ এফং  ২৪৬.৬৯ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যয় ৮.৬০ দকিঃদভিঃ ৫.৫০ প্রমস্থ প্রস্তকযমণয ংস্থোন 

দছর। প্রদে দদআয অনুমোয়ী দডদদয দনধ মোদযত ব্যময় ৮.৬০ দকিঃদভিঃ ড়ক দক্তোরীকযণ  ৮.৫০ দকিঃদভিঃ ড়ক 

৫.৫০ প্রমস্থ প্রস্তকযণ কযো ময়মছ। ০.১০ দকিঃদভিঃ ড়ক কভ প্রস্তকযমণয দফলময় দনফ মোী প্রমকৌরী অফদত কমযন 

প্রম, প্রকৃত প্রোক্করমন ৮.৫০ দকিঃদভিঃ জোয়গো প্রস্তকযমণয প্রময়োজন ময়মছ। দযদ মমন প্রদ ো মোয় ড়কটিয প্রফ দকছু 

অংময কোম মটিং উমঠ দগময়মছ এফং কময়কটি স্থোমন প্রযইন কোট দতযী ময়মছ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৫: ড়মক দতযী য়ো প্রযইনকোট দচি-৬: ড়মকয ক্ষদতগ্রস্ত কোম মট 

 

১২.৪ োমপমদং: দডদদমত ৪০৬.৪০ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় ১০.০০ দকিঃদভিঃ ড়কটি ৫.৫০ প্রমস্থ কোমটিং  ীর প্রকোট 

দদময়  োমপমদং কযোয জন্য দনধ মোদযত  দছর। প্রদে দদআয এয তথ্যভমত ৫০ দভদরদভটোয  পুরু DBS 

Wearing Course দদময় কযোয ংস্থোন যময়মছ। দদআয এয তথ্যভমত উক্ত ব্যময় ১০ দকিঃদভিঃ ড়ক 

কোম মটিং কযো ময়মছ। দযদ মমন প্রদ ো মোয় ড়কটিয অমনক স্থোমন কোম মটিং উমঠ দগময়মছ। কোম মটিং উমঠ মোয়োয 

কোযণ জোনমত চোয়ো মর দনফ মোী প্রমকৌরী ফমরন কোম মটিং এয কোজটি ২০১২ োমর ভোপ্ত য়োয় দকছু স্থোমন প্রমভন 

প্রচইমনজ ৬+৫০০  ৮+০০০ দকিঃদভিঃ এ কোম মটিং ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ। তমফ কোম মটিং ংস্কোমযয জন্য ইমতোভমে 

প্রভইনমটন্যোন্প এয আতোয় কভ মসূদচ গ্রণ কযো ময়মছ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

দচি-৭: ড়মকয ক্ষদতগ্রস্ত কোম মট দচি-৮: ড়মকয োমপমদং কোজ 

 

১২.৫ কোরবোট ম দনভ মোণ: অনুমভোদদত দডদদমত ১৬৫.০০ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় প্রভোট ৩০.০০ দভটোয দদমঘ মযয ৪টি ফক্স 

কোরবোট ম দনভ মোমণয ংস্থোন দছর। দদআয এ প্রদে তথ্যোনুমোয়ী প্রভোট ২৪ দভটোয দদমঘ মযয ৩টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো 

ময়মছ। দযদ মমন প্রদ ো মোয় প্রচইমনজ  ৪+৬৫০ দকিঃদভিঃ, ৬+৭০০ দকিঃদভিঃ  ৭+৩৭০ দকিঃদভিঃ এ মথোক্রমভ ৩ 

দভটোয, ৬ দভটোয  ১২ দভটোয দদমঘ মযয ৩টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো ময়মছ। প্রচইমনজ ৯+০০০ দকিঃদভিঃ এ প্রযর রোইমনয 

দনমচ ৪থ ম কোরবোট মটি দনভ মোমণয দযকল্পনো প্রনয়ো য়। দকন্তু তো দনভ মোণ কযো য়দন। দনফ মোী প্রমকৌরী অফদত কমযন 

কোরবোট মটি দনভ মোমণয উমদ্যোগ প্রনয়ো ময়দছর। দকন্তু কোরবোট মটি দনভ মোণকোরীন প্রযর চরোচর ফন্ধ যো োয প্রময়োজন। এ 

কোযমণ ফোংরোমদ প্রযরময় কোরবোট মটি দনভ মোমণয অনুভদত নো প্রদয়োয় তো দনভ মোণ কযো মোয়দন। দনদভ মত ৩টি কোরবোট ম এয 

উইং য়োর মত ভোটি ময দগময়মছ। কোরবোমট ময উইং য়োমর োভদয়ক যক্ষোপ্যদ কোজ কযো ময়মছ মো মমথষ্ঠ নয় 

ফমর প্রতীয়ভোন য়।  



   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

দচি-৯: কোরবোমট ময উইং য়োমর যক্ষোপ্রদ কোজ দচি-১০: কোরবোমট ময উইং য়োমর যক্ষোপ্রদ কোজ 

 

১২.৬ যক্ষোপ্রদ কোজ: অনুমভোদদত দডদদমত ২৬৭.৭৪ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় ১৭৩৮৬ ফিঃদভিঃ কনদক্রট দদ ব্লক দদময় 

যক্ষোপ্রদ কোজ কযোয জন্য দনধ মোদযত দছর। দদআয এ প্রদে তথ্যোনুমোয়ী ২৫৪.৩৭ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় উক্ত 

১৭৩৮৬ ফিঃদভিঃ দদ ব্লক দদময় যক্ষোপ্রদ কোজ কযো ময়মছ। ঠিকোদোয হ্রোকৃত দয উদ্ধৃত কযোয় এ োমত ১৩.৩৭ রক্ষ 

টোকো কভ ব্যয় ময়মছ। দযদ মমন প্রদ ো মোয়, ১০ দকিঃদভিঃ দীঘ ম ড়কটিয একো দদময় প্রযর রোইন দফস্তৃত এফং 

অন্যো দদময় প্রফ দকছু পুকুয প্রডোফো, জরোয়   োর যময়মছ। উক্ত পুকুয, জরোয়   োমরয োড় প্রঘমল কনদক্রট 

প্রলো প্রপ্রোমটকমনয কোজ কযো ময়মছ। যক্ষোপ্রদ কোমজয প্রকোথো ক্ষদতগ্রস্থ প্রদ ো মোয়দন।  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-১১: ড়মকয যক্ষোপ্রদ কোজ দচি-১২: ড়মকয যক্ষোপ্রদ কোজ 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লরা- াফনা ছজরায যাভচন্দ্রপুয ছভাড় 

(ছযর ছগআট) লত বাঙ্গুযা ঈলজরা দয লয় ছবড়াভাযা 

ম যন্ত ড়ক পুনঃ ভনভ যালণয ভােলভ স্ানীয় ড়ক ছমাগালমাগ 

ছনটয়ালকযয ালথ বাঙ্গুযা ঈলজরায ংলমাগ াধন এফং 

ভফযভান ড়লক ট্রাভপক জোভ হ্রাকযণ। 

াফনা ছজরায যাভচন্দ্রপুয ছভাড় (ছযর ছগআট) লত বাঙ্গুযা 

ঈলজরা দয লয় ছবড়াভাযা ম যন্ত ড়ক পুনঃ ভনভ যালণয 

পলর স্ানীয় ড়ক ছমাগালমাগ ছনটয়ালকযয ালথ বাঙ্গুযা 

ঈলজরায ংলমাগ াভধত লয়লছ। ভফযভান ড়লক ট্রাভপক 

জোভ হ্রা ছলয়লছ ফলর স্ানীয় ছরাকলদয কাছ ছথলক জানা 

ছগলছ। 
 

১৪। ঈলদ্দশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য ভজযত লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়।   

১৫।   যাজস্ব খালত স্ানান্তযঃ প্রকলল্পয অতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক  জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(লন রাআন)-এ স্ানান্তয কযা লয়লছ।  



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

External Audit কযা য়ভন।  

১৭।  ম যলফক্ষণ: 

১৭.১     প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ৪ ফছয (১৩৬%) (নু: ৫); 

১৭.২ ড়মকয অমনক অংম দডদদয ংস্থোন প্রভোতোমফক ০.৯০ দভটোয প্রোল্ডোয োয়ো মোয়দন (নু:১২.১); 

১৭.৩ ফোজোয  প্রযর ব্রীমজয দনকট নতুন দনদভ মত যোস্তোটিয প্রচইমনজ ৮+০০০ মত ৯+০০০ দকিঃদভিঃ এয ভমে দকছুটো 

ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ, এ স্থোমন ড়মকয য োদন জমভ আমছ এফং ড়মকয কোম মটিং উমঠ প্রগমছ (নু:১২.২); 

১৭.৪ ড়কটিয প্রচইমনজ ৩+০০০ মত ৪+০০০ দকিঃদভিঃ এয ভমে প্রফ দকছু অংময কোম মটিং উমঠ দগময়মছ এফং 

কময়কটি স্থোমন প্রযইন কোট দতযী ময়মছ (নু: ১২.৩); 

১৭.৫   প্রযর রোইমনয দনমচ ৪থ ম কোরবোট মটি দনভ মোমণয ংস্থোন দডদদমত থোকমর তো দনভ মোণ কযো য়দন। কোরবোট মটি দনভ মোমণয 

উমদ্যোগ প্রনয়ো ময়দছর ফমর জোনো মোয়। কোরবোট মটি দনভ মোণকোরীন প্রযর চরোচর ফন্ধ যো োয প্রময়োজন। এ কোযমণ 

ফোংরোমদ প্রযরময় কোরবোট মটি দনভ মোমণয অনুভদত নো প্রদয়োয় তো দনভ মোণ কযো মোয়দন।  (নু: ১২.৫); 

১৭.৬ প্রকমল্পযআতোয় দনদভ মত ৩টি কোরবোট ম এয ভমে দুটি কোরবোমট ময উইং য়োর মত ভোটি ময দগময়মছ। কোরবোমট ময 

উইং য়োমর োভদয়ক যক্ষোপ্রদ কোজ কযো ময়মছ (নু: ১২.৫); এফং 

১৭.৭ ভাপ্ত প্রকল্পটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ভন (নু: ১৭)। 

১৮।  ভতাভত/সুাভযঃ 

১৮.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ২ ফছয ৬ ভা (১১৬%)। ভডভভ’য 

রক্ষেভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালদ্দয স্বল্পতা ভছর। ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত MTBF 

Basket অনুমোয়ী প্রকল্প গ্রণ কযমফ এফং দডদদয আমরোমক ফযোদ্দ দনদিত কযমফ (নু: ৫  ৯); 

১৮.২ ড়মকয প্রম কর অংম দডদদয ংস্থোন প্রভোতোমফক ০.৯০ দভটোয প্রোল্ডোয োয়ো মোয়দন প্র কর স্থোমন প্রোল্ডোয 

দনভ মোমণয দমক্ষ গ্রণ কযমত মফ (নু: ১২.১ এফং ১৮.২); 

১৮.৩ ফোজোয  প্রযর ব্রীপ্রজয দনকট ক্ষদতগ্রস্ত ড়কটি দ্রুত প্রভযোভত তযমত মফ (নু: ১২.২ এফং ১৮.৩); 

১৮.৪ ড়কটিয কোম মটিং উমঠ মোয়ো এফং প্রযইন কোট দতযী য়ো স্থোনমূ ংস্কোয কযমত মফ (নু: ১২.৩ এফং ১৮.৪); 

১৮.৫ প্রকমল্পয আতোয় দনদভ মত কোরবোট মমূময উইং য়োর প্রটকই কযোয রমক্ষয মথোমথবোমফ যক্ষোপ্রদ কোজ কযমত মফ 

(নু: ১২.৫ এফং ১৮.৬); এফং 

১৮.৬ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৬);এফং 

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

 

    

  

 

 

 

 

 



“ডিমু্বক-রুমা ড়ল্পকর ২৪িম ডকিঃডমিঃ (রুমা ংল্পযাগ ড়ল্পকর ২য় ডকিঃডমিঃ)-এ াংগু নিীর উির ২১৭.১৫ 

ডমটার িীর্ থ ডিড গাি থার মতুর (রুমা মতুর) অবডলষ্ট কাজ মাপ্তকরণ (১ম ংল্পলাডিি)” প্রকল্পল্পর ভাপ্ত 

ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

 
(ভাপ্ত : জুন ২০১৫) 

 

১। প্রকল্পল্পর নাম : ডিমু্বক - রুমা ড়ল্পকর ২৪িম ডকিঃডমিঃ (রুমা ংল্পযাগ ড়ল্পকর ২য় ডকিঃডমিঃ)-এ 

াংগু নিীর উির ২১৭.১৫ ডমটার িীর্ থ ডিড গাি থার মতুর (রুমা মতুর) অবডলষ্ট 

কাজ মাপ্তকরণ (১ম ংল্পলাডিি) 

২। বাস্তবায়নকারী ংস্থা : ড়ক ও জনির্ অডিিপ্তর 

৩। প্রলাডনক মন্ত্রণায়/ডবভাগ : ড়ক িডরবন ও মাড়ক ডবভাগ/ড়ক িডরবন ও মতু মন্ত্রণায় 

৪। প্রকল্পল্পর বাস্তবায়ন ময় ও ব্যয় :  

 প্রাক্কডি ব্যয় (প্রিঃ ািঃ) প্রকৃি ব্যয় 

(প্রিঃ ািঃ) 

িডরকডল্পি বাস্তবায়কা প্রকৃি 

বাস্তবায়নকা 

অডিক্রান্ত ব্যয়  

(মূ প্রাক্কডি 

ব্যল্পয়র %) 

অডিক্রান্ত ময় 

(মূ 

বাস্তবায়নকা  

%) 

মূ ব থল্পল 

ংল্পলাডিি 

মূ ব থল্পল 

ংল্পলাডিি 

২৬৫১.৩৪ ৫৪৫২.৫০ - ০১.০৭.২০০৯  

মর্ল্পক 

৩০.০৬.২০১৩  

০১.০৭.২০০৯  

মর্ল্পক 

৩০.০৬.২০১৫  

০১.০৭.২০০৯  

মর্ল্পক 

৩০.০৬.২০১৫  

১০২.৮৭% - 

 

 ৫।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অতায় ছকান স্ানীয়  বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্ান 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 

1 Testing Fee LS 3.00 LS 3.00 LS 

2 Acquisition of Assests  -  -  

3 Planatation Nos 12.00 15000 12.00 15000 

4 Civil Works  -  -  

 Earth Works  -  -  

 a. Hill cutting for making of road 

way as per profile for Approach 

Road 

Lcum3 271.01 2.112 271.01 2.112 

 b. Hill Cutting Lcum 189056 0.6770 189056 0.6770 

 c. Embankment fill from borrow 

pit by contractors arranged land 

in Approach Road 

Lcum 172.25 0.940 172.25 0.940 

 d. Filling the back of Abutment and 

wing wall 

Lcum 40.40 0.202 40.40 0.202 

5 Flexible Pavement  -  -  

 Construction of Flexible Pavement 

(For Approach Road) 

Km 610.83 35.50 610.83 35.50 

 Construction of side drain (one 

side) 

Km 97.50 4.00 97.50 4.00 

 Construction of Hard Shoulder Km 120.00 4.00 97.50 4.00 

6 Construction of Bridges/Culvert      

 Construction of PC Girder Bridge ( m 871.32 217.15 871.32 217.15 



Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

01 No) (Ruma Bridge) 

 Construction of PC Girder Bridge 

(01No) 

m 606.72 37.92 606.72 37.92 

 Construction of RCC Bridge (04 

No) 

 

m 1174.74 83.91 1174.35 83.91 

 Construction of RCC Culvert (11 

Nos) 

m 359.91 45.50 359.91 45.50 

 Protective Works  -  -  

 a. Concrete Slope Protection Lcum 176.18 0.1710 176018 0.1710 

 b. Mattress Work Lcum 137.02 0.175 137.02 0.175 

 c. Local Hard Boulder Dumping Lcum 21.27 0.01 21.27 0.01 

 Grass Turfing  Lcum 8.74 0.46 8.74 0.46 

 Retaining Wall m 30.00 50.00 30.00 50.00 

 Bolli palisading m 1.50 30.00 1.50 30.00 

 Sign, Signal, Km Post, Guide Post, 

Painting 

LS 26.86 LS 26.86 LS 

 Plant, Vehicle and Misc. 

Maintenance for pol 

LS 108.00 LS 108.00 LS 

 Construction/Maintenance of 

office and labour shed 

LS 15.00 LS 15.00 LS 

 Contingencies, proj allce and Misc LS 112.00 LS 112.00 LS 

 General and site facilities LS 22.58 LS 22.58 LS 

 Price contingency 5%  38.275 LS - LS 

 Physical contingency 2%  35.040 LS - LS 

 Previous expenditure (RHD)  190.80  -  

 Total   5452.50  5378.80  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ   

 

Sl Name and 

Designation 

Full 

Time 

Part 

Time 

Responsible for 

more than one 

Project 

Duration Remarks 

From To  

1 Lt. Col. Bashir 

Ahmed psc 

- Yes Yes 16.02.2009 19.10.2010 19 ECB 

2 Lt. Col. A S M Faisal - Yes Yes 20.10.2010 22.06.2012 19 ECB 

3 Lt. Col. Ahmed 

Zamiul Islam psc 

- Yes Yes 23.06.2012 23.09.2014 19 ECB 

4 Lt. Col. Md. Tanvir 

Hossain psc 

- Yes Yes 24.09.2014 Till Today 19 ECB 

 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অতায় ছকান গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রলয়য ংস্ান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পলাট য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

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

   

৯।  ংলাভধত ভডভভ ফযাদ্দ  গ্রগভতঃ 

 

Financial 

Year 

Revised Allocation and Target Taka 

Release 

Expenditure and Physical Progress 

Total Release P.A. Physic

al 

Total Release P.A. Physica

l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RHD 2335.8 

(Up to FY 

2012 - 

2013 

190.80 - 3.50% 190.80 190.80 190.80 - 3.50% 

2009  - 2010 0.00 - - - - - - - 

2010 - 2011 500.00 - 9.17% 500.00 500.00 500.00 - 9.17% 

2011 - 2012 350.00 - 6.42% 350.00 350.00 350.00 - 6.42% 

2012 - 2013 1250.00 - 22.93% 1250.00 1250.0

0 

1250.00 - 22.93% 

2016 - 2014 2587.16 200.00 - 3.67% 200.00 200.00 200.00 - 3.67% 

2014 - 2015 529.54 2888.00 - 52.97% 2888.00 2888.0

0 

2888.00 - 52.97% 

Total  5452.50 5378.80  100.00

% 

5378.80 5378.8

0 

5378.80 - 100% 

 

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

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 

 

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ   ঈলদ্দশ্য:  

 

 টর্ভদভ : 

 

 দচমু্বক-রুভো ড়মকয ২৪তভ দকমরোদভটোময োংগু নদীয উময  ২১৭.১৫ দভটোময রম্বো দপ্র -প্ররড গোড মোয প্রতু 

দনভ মোণকমল্প ১৯৯৮-১৯৯৯ অথ ম ফছময কোজ শুরু য়। প্রভো ম প্রযজো কনরোকন দরিঃ -প্রক ০৫ প্রপব্রুয়োদয ১৯৯৮ োমর 

৭০৭.৯৭ রক্ষ টোকো ব্যময় ফদণ মত প্রতুটি দনভ মোমণয রমক্ষয কোম মোমদ প্রদোন কযো য়। কোজ ভোদপ্তয দনধ মোদযত ভয়ীভো 

দছমরো ৩০ ভো। ড়ক  জন থ অদধদপ্তমযয যক্ষণোমফক্ষণ  োত প্রথমক প্রতুটি দনভ মোমণয জন্য দমক্ষ গ্রণ কযো 

ময়দছমরো। দকন্তু ৩০ জুন ২০০৪ ম মন্ত (৬ ফছয ৪ ভো ভময় ) প্রতুটিয ভোি ২৭% দনভ মোণ কোজ ভোপ্ত য় এফং 

ঠিকোদোযমক ১৯০.৮০ রক্ষ টোকো দযমোধ কযো য়। যফতী অথ মফছয মূম অম মোপ্ত ফযোমদ্দ য কোযমণ ঠিকোদোয কোজ 

কযমত অস্বীকৃদত জ্ঞোন কযোয় ০২ নমবম্বয ২০১১ তোদযম  ফোংরোমদ প্রনোফোদনীয োমথ চুদক্ত ম্পোদন কময প্রতুয 



অভোপ্ত কোজ ম্পন্ন কযোয জন্য দোদয়ত্ব প্রদোন কযো য়। এ প্রপ্রদক্ষমত ২০০৯ - ২০১০ প্রথমক ২০১২ - ২০১৩ অথ ম ফছময 

২৬৫১.৩৪ রক্ষ টোকো ব্যময় প্রতুয অভোপ্ত কোজ ভোপ্ত কযোয রমক্ষয দডদদ ংমোধন কযো য়। যফতীমত ২০০৯ - 

২০১০ প্রথমক ২০১৪-২০১৫ অথ ম ফছময ভোপ্ত কযোয রমক্ষয ৫৪৫২.৫০ রক্ষ টোকো ব্যয় ধোম ম কময দডদদ পুনযোয় 

ংমোধন কযো য়। 

 

 ঈলদ্দশ্য: ভচমু্বক - রুভা ড়লকয ২৪তভ  ভকঃভভঃ (রুভা ংলমাগ ড়লকয ২য় ভকঃভভঃ)-এ াংগু নদীয ঈয ২১৭.১৫ 

ভভটায দীঘ য ভভ গাড যায ছতুয (রুভা ছতু) ফভষ্ট কাজ ভাপ্ত কযায ভােলভ ফান্দযফান ছজরা দলযয ালথ রুভা 

ঈলজরায ভলে যাভয ড়ক ছমাগলমাগ স্ান কযা প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য।  

 

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

 ছভয়াদকার প্রাক্কভরত ব্যয় 

ভর ০১.০৭.২০০৯  ছথছক   ৩০.০৬.২০১৩ ২৬৫১.৩৪   

১ভ ংলাভধত নুলভাভদত  

(ভাননীয় ড়ক ভযফন  ছতু ভন্ত্রী কর্তযক) 

০১.০৭.২০০৯  ছথলক   ৩০.০৬.২০১৫ ৫৪৫২.৫০ 

  

১১.৩ াভফ যক অভথ যক  ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ১৩৪৯ .৪৭ 

রক্ষ টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় ১৪৫০.৯১ রক্ষ টাকায ৯৩.০০% । ঈক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয ১০০% 

ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৬)। 

১১.৪ দযে ংক্রান্ত তথ্য 

 

 ফোংরোমদ  প্রনোফোদনী কর্তযক ীদভত দযমিয ভোেমভ োভদগ্রক কোজ ম্পোদন কযো ময়মছ। 

 

১২। প্রকল্প ভযদ যনঃ  গত ১৫.০৭.২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড’য ছমাগালমাগ  স্ানীয় যকায ছক্টলযয ভযচারক 

(ভযফন) জনাফ ছভাঃ ছভাাযযপ ছালন কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর প্রকল্প 

ংভিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈভস্ত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ  

১২.১ দচমু্বক-রুভো ড়কটি প্রোয় ২৪ দকিঃদভিঃ দীঘ ম । ম্পুণ ম ড়কটি োোমড়য ভমে আঁকো -ফাঁকো অফস্থোয় দনদভ মত ময়মছ । 

ড়কটি অতযন্ত দুগ মভ  ঝূঁদকপূণ ম। দফদবন্ন স্থোমন অতযন্ত দফদজনক ফাঁক যময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে - ১ াংগু নদীয ঈয ভনভভ যত ছতু ভচে - ২ প্রকলল্পয অতায় ভনভভ যত অযভভ ছতু 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ভচে - ৩ প্রকলল্পয অতায় ভনভভ যত ৫.৫ ভক.ভভ. ছবলভলন্টয 

ংভফলল 
ভচে - ৪ প্রকলল্পয অতায় ভনভভ যত ছেন 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে -   ৫ কংক্রীট দযমটইদনং য়োর এয উময প্রফয ময় 

থোকো যড
ভচে -  ৬ াাভড় ঢলর ধ্বম মোয়ো আযদদ  প্রতুয 

এমপ্রোচ

 

১২.২ দযদ মনকোমর দচমু্বক-রুভো ড়মকয দফদবন্ন স্থোমন ভোটি অোযমণয কোজ চরভোন প্রদ ো মোয়। এ প্রপ্রদক্ষমত প্রনোফোদনীয 

দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ মকতমো জোনোন প্রম , অদত ফল মমণয কোযমণ োোড় প্রথমক ভোটি ধ্বম ড়ক প্রমোগোমমোগ দফদেন্ন ময় মড়। 

তোৎক্ষদণকবোমফ ড়মকয একোময ভোটি অোযণ কময প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো পুনিঃস্থোন কযো য়। ফতমভোমন ড়মকয 

উময থোকো কর ভোটি অোযণ কময প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো স্বোবোদফক কযোয প্রচষ্টো চরমছ।  

১২.৩ োোদড় ঢোমর ড়ক যক্ষোয জন্য দনদভ মত  কংভক্রট দযমটইদনং য়োর এয উময যড প্রফয ময় থোকোয় তো প্রফ ঝূঁদকপূণ ম 

ফমর প্রতীয়ভোন য় (ভচে - ৫)। প্রকমল্পয আতোয়   দনদভ মত ৫.৫ দকমরোদভটোয ড়ক ৪থ ম দকমরোদভটোয অংম  কংভক্রট 

দযমটইদনং য়োমরয উময যড প্রফয ময় আমছ মো অতযন্ত ঝূঁদকপূণ ম । 

১২.৪ প্রকমল্পয আতোয় দনদভ মত ড়মকয ২.০০ দকিঃদভিঃ অংম দনদভ মত একটি আযদদ প্রতুয একোম দনদভ মত এযোমপ্রোচ 

োোদড় ঢমরয কো যমণ ধ্বংপ্রোপ্ত ময়মছ। একইবোমফ ৩.০০ দকমরোদভটোয অংম একটি কোরবোমট ময এযোমপ্রোচ  একই 

কোযমণ ধ্বম মড়মছ। প্রতু  কোরবোমট ময ধ্বম মোয়ো অংম ভোটি বযোমটয ভোেমভ প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো অব্যোত যো ো 

ময়মছ (দচি-৬  ৮) ।  

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে - ৭ প্রকলল্পয অতায় ভনভভ যত কারবাট ভচে- ৮ াাভড় ঢলর ধ্বম মোয়া ভনভভ যত কারবালট যয 

এলপ্রাচ  

 

১২.৫ প্রকমল্পয আতোয় ৫.৫ দকমরোদভটোয ড়ক দনভ মোণ কযো মর ২৪.০০ দকমরোদভটোয দীঘ ম যোস্তোটিমত অফদস্থত 

দফদজনক ফাঁকমূম গোইড প্রোষ্ট , োইন, দগন্যোর ম মোপ্ত নয় ফমর প্রতীয়ভোন ময়মছ। দফদজনক ফাঁকমূম গোইড প্রোে  

োইন দগন্যোর ম যাপ্ত নয় ফমর প্রতীয়ভোন ময়মছ। 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য জযন 

ভচমু্বক - রুভা ড়লকয ২৪তভ  ভকঃভভঃ (রুভা ংলমাগ 

ড়লকয ২য় ভকঃভভঃ)-এ াংগু নদীয ঈয ২১৭.১৫ ভভটায 

দীঘ য ভভ গাড যায ছতুয (রুভা ছতু) ফভষ্ট কাজ ভাপ্ত 

কযায ভােলভ ফান্দযফান ছজরা দলযয ালথ রুভা 

ঈলজরায ভলে যাভয ড়ক ছমাগলমাগ স্ান কযা 

প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য। 

 

২১৭.১৫ ভভটায দীঘ য ভভ গাড যায ছতুয (রুভা ছতু) ফভষ্ট 

কাজ ভাপ্ত কযায় ফান্দযফান ছজরা দলযয োমথ   রুভা 

ঈলজরায ভলে যাভয ড়ক ছমাগালমাগ ব্যফস্া স্াভত 

য়ায় প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য ভজযত লয়লছ।  

 

১৪। ঈলদ্দশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রলমাজে নয় ।  

১৫।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ  প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন থ য ফযাদ্দ  ভয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ন্য ছকান ভস্া 

ছভাকালফরা কযলত য়ভন।   

১৬। যাজস্ব খালত স্ানান্তযঃ প্রকলল্পয অতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলে ড়ক  জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(লন রাআন)-এ স্ানান্তয কযা লয়লছ।  

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত ছপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় ছদখা মায়  প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ভলয় 

ছনাফাভনী দয দপ্তয  ফাংরালদ ছনাফাভনীয Special Works Organization (SWO) কর্তযক 

ভডট কযা লর প্রকল্পটিয ছকান External Audit কযা য়ভন। ভকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভাভপ্ত প্রভতলফদন 

ছপ্রযলণয পূলফ য প্রকল্পটিয External Audit কযা প্রলয়াজন ভছর। 

 

 

 



১৮।  ম যলফক্ষণ:  

 

১৮.১ অদত ফল মমণ োোড় প্রথমক ভোটি ধ্বম একদদমক প্রমভন ড়ক প্রমোগোমমোগ ফন্ধ ময় মড় প্রতভদন ভোটি যোস্তোয উয জমভ 

থোকোয কোযমণ মোনফোন  জনোধোযমণয চরোচমরয জন্য অতযন্ত ঝূঁদকপূণ ম ময় মড়; 

১৮.২ যক্ষোপ্রদ কোমজয অং দমমফ দনদভ মত কংদক্রট দযমটইদনং য়োমরয উময প্রফয ময় থোকো যমডয কোযমণ ঐ অংম প্রম 

প্রকোন ভয় দূঘ মটনো ঘটোয আংকো যময়মছ। এছোড়ো  যড প্রফয ময় থোকোয কোযমণ দযমটইদনং য়োমরয স্থোদয়ত্ব 

হুভকীয মু্ম ীন ফমর প্রতীয়ভোন য়। 

১৮.৩ আযদদ প্রতু  কোরবোমট ময এযোমপ্রোমচয প্রম অংম ভোটি বযোট কযো ময়মছ তো অদত ফল মমণয কোযমণ পুনযোয় ধ্বম 

ড়োয আংকো যময়মছ।  

১৮.৪ ম মোপ্ত গোইড প্রোষ্ট  োইন দগন্যোর নো থোকোয কোযমণ দফদজনক  ঝূঁদকপূণ ম ফাঁকমূ প্রম প্রকোন ভয় ভোযোত্মক 

দুঘ মটনোয আংকো যময়মছ।  

 

১৯। ভতাভত/সুাভযঃ 

 

১৯.১ আযদদ প্রতু  ফক্স কোরবোমট ময ধ্বম  মায়া এমপ্রোচ  স্থোয়ীবোমফ প্রভযোভমতয দমক্ষ প্রনয়ো প্রময়োজন । এ ভফললয় 

ভডজাআন পুনঃযীক্ষা কলয প্রলয়াজলন ভডজাআন ংলাধলনয ভােলভ এোলপ্রাচ পুনঃভনভ যাণ কযা ছমলত ালয ; 

১৯.২ কংদক্রট দযমটইদনং য়োমরয উময প্রফয ময় থোকো যড অোযণ / ঢোরোইময়য ভোেমভ ম্পূণ ম প্রঢমক প্রদয়োয ব্যফস্থো 

কযমত মফ; 

১৯.৩ প্রমমতু প্রকমল্পয কোজ ভোপ্ত ময়োমছ , প্রমতু যোজস্ব ফোমজট /যক্ষণোমফক্ষণ  োত প্রথমক দফদজনক ফাঁকমূ ম মন্ত 

ংখ্যক গোইড প্রোষ্ট/োইন, দগন্যোর স্থোমনয দফলময় ড়ক  জনথ অদধদপ্তয দমক্ষ গ্রণ কযমত োময। 

 




