
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগেয অওতায় ২০১৪-১৫ থ থ ফছগয এরিরভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন 

প্ররতগফদগনয ওয ভন্ত্রণারয়/রফবাে রবরিক ায-ংগে 

 

 

ক্রঃনং ভন্ত্রণারয়/রফবাগেয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায় 

রফরনগয়াে 

প্রকগেয 

ংখ্যা  

কারযেরয 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা  

মেরিরএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা  

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা  

ভয় 

রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা  

মকফর 

ভয় 

রতক্রান্ত 

তকযা 

ায (%) 

ফ থরনম্ন 

গফ থাচ্চ  

মকফর 

ব্যয় 

রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা  

ব্যয় 

রতক্রাগন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থ রনম্ন-

গফ থাচ্চ   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ ড়ক রযফন ও 

ভাড়ক রফবাে  

৪৬টি  ৪৫টি ১টি - 30টি 15টি 33% 

- 

400% 

1 টি ২.০২% 

- 

২৫০.৪৪% 

 
 

১।   ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা: ৪6টি  

২।   ভাপ্তকৃত প্রকগেয প্রকৃত ব্যয় ও মভয়াদকার 

৩। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃরিয কাযণ: ভূরভ রধগ্রণ ব্যয় বৃরি, রিোআন রযফতথন, গেয হ্রা বৃরি, মযট ররিউর 

রযফতথন ও ফযাগেয স্বেতা।   

৪।   ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুারয  

 

 ভস্যা  সুারয 

4.১   মথামথ ভীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রণ  ব্যয় 

প্রাক্করন কযা।  

4.১ প্রকল্প গ্রণকালর ম যাপ্ত ভীক্ষা  ফাস্তফভবভিক ব্যয় 

প্রাক্করনপূফ যক প্রকল্প প্রস্তাফ প্রণয়ন কযলত লফ। 

4.২ ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন  

পূণ যকারীন প্রকল্প ভযচারক না থাকা। 

4.২ প্রভতটি প্রকলল্পয ভফযীলত একজন পূণ যকারীন প্রকল্প 

ভযচারক ভনলয়াগ কযলত লফ এফং প্রকল্প ভাপ্ত না য়া 

ম যন্ত মথাম্ভফ প্রকল্প ভযচারকলক ফদরী কযা মালফনা। 

প্রলয়াজলন ছছাট ছছাট প্রকলল্পয ছক্ষলে ভতভযক্ত প্রধান 

প্রলকৌরী/তত্ত্বাফধায় প্রলকৌরীয ভযফলতয ভনফ যাী 

প্রলকৌরী দভম যাদায কভ যকতযালক প্রকল্প ভযচারক 

ভললফ ভনলয়াগ প্রদান কযা ছমলত ালয। 

4.৩ প্রকল্পভবভিক ক্রয় কাম যক্রভ/ঠিকাদায ভনলয়াগ 

প্রভক্রয়া ম্পন্ন না কলয অভথ যক ফছযভবভিক 

ছছাট ছছাট প্যালকলজ ঠিকাদায ভনলয়াগ কযায 

প্রফনতা। 

4.৩ প্রকল্প নুলভাদলনয নভধক ৬ ভালয ভলে প্রকলল্পয 

ভফযীলত মথাম্ভফ কর ঠিকাদায ভনলয়াগ/ক্রয় কাম যক্রভ 

ম্পন্ন কযলত লফ। প্রকলল্পয গুণগতভান ভনভিতকযলণ 

প্যালকলজয ংখ্যা হ্রা কযা প্রলয়াজন।  

4.৪ ভূভভ ভধগ্রলণ জটিরতা। 4.৪ ভূভভ ভধগ্রণ প্রভক্রয়া ত্বযাভিতকযলণয রলক্ষে ভন্ত্রণারয় 



 ভস্যা  সুারয 

কর্তযক ভূভভ ভধগ্রলণয প্রভতটি ম যালয় মথামথ ভভনটভযং 

এফং ছজরা প্রালকয ালথ ভিয় ভনভিত কযলত লফ।  

৪.৫ অনুমভোদদত দডদদ’য তুরনোয় অদধক ভয় 

 ব্যময় প্রকল্প ভোপ্ত কযো  

৪.৫ অনুমভোদদত দডদদ’য কভ ম দযকল্পনো অনুমোয়ী এদডদ 

ফযোদ্দ এফং কোম মোমদ প্রদোন কযমত মফ। এ জন্য মথামথ 

যীক্ষা-ভনযীক্ষায ভােলভ প্রকল্প গ্রণ কযলত লফ 

৪.৬ ইউটিদরটি স্থোনোন্তময জটিরতোয কোযমণ প্রকল্প 

ফোস্তফোয়ন ফোধোগ্রস্ত য়  

৪.৬ ইউটিদরটি স্থোনোন্তময ভয়ভত  কোম মকয ব্যফস্থো গ্রণ কযো 

প্রময়োজন।  

৪.৭ PCR প্রপ্রযমণয পূমফ ম অদধকোং ভময় 

External Audit ম্পন্ন নো কযো  

৪.৭ প্রকমল্পয ভোদপ্তয োমথ োমথই External Audit 

কযোয ব্যফস্থো গ্রণ কযো প্রময়োজন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ফাঁদোঘোট-দফভোনফন্দয ংমমোগ ড়মকয অভোপ্ত কোজ ভোপ্তকযণ (ংমোদধত)’’ ীল মক প্রকমল্পয ভোপ্ত 

মূল্যোয়ন প্রদতমফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 
 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্াঃ  ড়ক  জনথ ভধদপ্তয।  

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

৩। 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 

২৩৮৯.০৫ 

(-) 

৪৫৪২.৯৬ 

(-) 

২৭৫০.০০ 

(-) 

০১-৬-২০১০ 

ছথলক  

৩০-৬-২০১১ 

০১-৬-২০১০ 

ছথলক  

৩০-৬-২০১৪ 

০১-৬-২০১০ 

ছথলক  

৩০-৬-২০১৪ 

১৫.১০%  ৪০০%  

  

৪।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অতায় ছকান স্ানীয়  বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্ান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  
 

৫।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) : 
    

 

Sl

No 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 
1. Survey, Soil test   LS 5.00 LS 5.00 LS 

2. Land Acquisition   Hector 1555.38 7.37 806.18 6.674 

3. Earthwork in road 

embankment  

Lcum 474.25 2.83 188.89 1.13 

4. Pavement  Km. 770.65 6.60 770.65 6.60 

5. Strengthening of Pavement at 

existing old pavement & 

widening of curvature  

Km. 192.27 2.02 192.27 2.02 

a) 6. Protective work M     

b)  a.  Retaining Wall  M 79.18 100.00 7.35 10.97 

c)  b.  Matressing by CC Block & 

Geo-textile  

Sqm. 295.00 20938.01 23.15 1642.48 

d)  c. Toe wall  M 120.00 2495.36 3.39 70.49 

e)  d. Protective work by 

Palisiding  

M 39.61 600.00 39.61 600.00 

f) 7. Construction surface drain  M 30.00 770.00 3.12 80.80 

g) 8. PC Girder bridge  M 745.00 107.10 659.02 107.10 

9. 

 

Construction diversion bialy 

bridge  

LS 50.00 LS 46.39 LS 

10. Widening of existing culvert  M 157.12 48.00   

11. Construction of New Culvert  M 19.50 3.60   

12. Removable utility (20. Nos 

Electric post) 

LS 5.00 LS  LS 



 

Sl

No 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 
13.  Installation of sing signal, Km 

Post  

LS  5.00 LS  5.00 LS  

 Total= 4542.96  2750.00  
  
 

৬। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

ক্রভভক 

নং

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ  দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

প্রমোগদোন ফদরী 

1.  h) Mr. Md. Mafizul Islam  

i)  

খন্ডকারীন 08-1০-2009 ০5-1০-2010 

2.  j) Mr. Sah Md. Musa 

k)  

খন্ডকারীন ০5-1০-2010 15-01-2013 

3.  l) Mr. Shobud Kumar Sharker 

m)  

খন্ডকারীন 15-01-2013 প্রকল্প ভোদপ্ত 

ম মন্ত 
 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ৩ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। তাঁলদয 

ভধকাংলয ছভয়াদ ১ ফছলযয কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয ছক্ষলে ১ ফছয ছভয়ালদ   ২৩৮৯.০৫ রক্ষ টোকোয় প্রকল্পটি 

ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন কযা লর ভাপ্ত ফস্ায় প্রকল্পটি ভাপ্ত কযলত ভয় ছরলগলছ ৫ ফছয  

ফাস্তফায়ন ব্যয় লয়লছ ২৭৫০.০০ রক্ষ টাকা। থ যাৎ প্রকলল্পয ব্যয় বৃভি ছলয়লছ ১৫.১০% এফং ফাস্তফায়নকার বৃভি 

ছলয়লছ ৪০০%। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন , মথামথ ভীক্ষা ব্যতীত প্রকল্প গ্রণ প্রভৃভত কাযলণ এভনটি 

লয়লছ। পলর প্রকলল্পয কাংভখত সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। 

 

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) 
 

প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ভর পূতয কাজ ৮টি প্যালকলজয ভােলভ ৩০৬৫.০১ রক্ষ টাকায় 

ক্রলয়য ংস্ান ভছর। তলফ ফাস্তলফ  ৪টি প্যালকলজয অতায় ক্রয় কাম য ম্পাদন কযা লয়লছ। এ রলক্ষে দদদনক 

ইমেপোক, 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 ৯৫ ভদন 

 ফ যভনম্ন ৮৫ ভদন (প্রস্তালফয বফধতায গ্রণলমাগ্য ছভয়াদ ৬০ লত ১২০ ভদন)।  প্রধান প্রধান দযে ংক্রান্ত তথ্য 

ভনম্নরূ:  



Description of 

procurement 

(goods/work/consultanc

y as per bid document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In lakh taka) 

 

Tender/Bid Proposal Date of completion 

of works/services & 

supply of goods 

As per 

DPP 

(Revise

d) 

Contract 

Value 

Invitatio

n Date 

Contrcat 

signing/ L.C.  

Opening 

Date 

As per 

Contract  

Actual  

1 2 3 4 5 6 7 

Construction of  

Flexible pavement along 

with carpeting seal coat 

work and earth filling 

work at 0+000km to 

2+550km & 3+000km 

to 3+300km of 

Badaghat-Airport Link 

road under Sylhet Road 

Division of Sylhet Road 

Circle, Sylhet during the 

year 2010-2011. 

 493.37 26/10/10 04/04/11 12 

Months  

12 

Months 

Construction of  

Flexible pavement along 

with carpeting seal coat 

work and earth filling 

work at 3+300km to 

5+450km & 5+900km 

to 6+100km of 

Badaghat-Airport Link 

road under Sylhet Road 

Division of Sylhet Road 

Circle, Sylhet during the 

year 2010-2011. 

 514.29 26/10/10 04/04/11 12 

Months  

12 

Months 

Construction of 37.94m 

(1Ý 36.60m span) long 

Pre-Stressed Concrete 

Girder Bridge over Upta 

Khal at 3
rd

 km of  

Badaghat-Airport Link 

road under Sylhet Road 

Division of Sylhet Road 

Circle, Sylhet during the 

year 2010-2011. 

 473.32 27/10/10 12/04/11 15Month

s  

15 

Months 

Construction of 

69.155m (2Ý 33.54m 

span) long Pre-Stressed 

Concrete Girder Bridge 

over Upta Khal at 6
th
 

km of  Badaghat-

Airport Link road under 

Sylhet Road Division of 

Sylhet Road Circle, 

Sylhet during the year 

2010-2011. 

 402.44 02/12/10 10/04/11 15Month

s  

15 

Months 

   



 

৮।  ভডভভ ফযাদ্দ  গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয 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 

২০০৯-১০ ৫.০০ ৫.০০ - - ০.০০ ০.০০ ০.০০ -  

২০১০-১১ ২৩৮৪.৬৫ ২৩৮৪.০৫ - - ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ -  

২০১১-১২ - - - - ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ -  

২০১২-১৩ - - - - ৫৮৭.০০ ৫৮৭.০০ ৫৮৭.০০ -  

২০১৩-১৪ ২১৫৫.৯৬ ২১৫৫.৯৬ - - ৩৬৩.০০ ৩৬৩.০০ ৩৬৩.০০ -  

প্রভোট= - - - - ২৭৫০.০০ ২৭৫০.০০ ২৭৫০.০০ -  

 

প্রকলল্পয ভডভভ ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ২০০৯-২০১০ লত ২০১০-২০১১ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাভদত লর ২০১৩-

১৪ থ য ফছলয প্রকল্পটি ভাপ্ত কযা য়। ঈক্ত ভলয় ভডভভ’য নুলভাভদত রক্ষযভোিো ছভাতালফক ছকান থ য ফছলযআ এভডভলত 

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

 

৯।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ ছমলতু ভলরট-ালুটিকয-ছকাম্পানীগঞ্জ-ছবারাগঞ্জ ড়লকয ালথ ফাদাঘাট-

ভফভানফন্দয ংলমাগ ড়কটিলক একীভূত কলয জাতীয় ভাড়ক ভালন ভনভ যালণয জন্য একটি ভডভভ ভন্ত্রণারলয় ভক্রয় 

প্রভক্রয়াধীন অলছ এফং ফাদাঘাট-ভফভানফন্দয ড়কাংটি এয একটি ং ভফলল, ছলতু ফাদাঘাট-ভফভানফন্দয 

ংলমাগ ড়লকয অযভডভভলত ন্তর্ভ যক্ত নতুন কাজ ফন্ধ না কযা লর তা চয় লফ ভফধায় ভফগত ১৪/০২/২০১৪ 

তাভযলখ ভচফ, ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবালগয বাভতলত্ব ভলরট াভকযট াঈলজ নুভিত ছজানার বায় 

ভনম্নরূ ভিান্ত গৃীত য়: 

[[ 

 (ক)   অযভডভভলত প্রকল্পটিয ফভষ্ট ৩ (ভতন)টি প্যালকলজয কাজ ফাদ ভদলয় প্রকল্পটি ভাপ্ত কযলত লফ; 

(খ)   এ ম যন্ত  ভফভবন্ন চুভক্তয নুকূলর  কৃত কালজয ভযলাভধত লথ যয ভফস্তাভযত ভাফ দাভখরপূফ যক চাভদা ছ কযলত 

লফ।  

(গ)   ড়লকয শুরুলত  ছল প্রালন্ত ভনভদ যষ্ট ঈচ্চতা ভনধ যাভযত ফায রাভগলয় ারকা মানফালনয জন্য ড়কটি ঈন্ুক্ত কযলত 

লফ। ছকান ফস্ালতআ ট্রাক ছাড়া মালফ না।  

(ঘ)   ভলরট-ালুটিকয-ছকাম্পানীগঞ্জ-ছবারাগঞ্জ ড়ক  এয়াযলাট য ফাআা ড়কলক জাতীয় ভাড়লক ঈন্নীতকযণ 

প্রকলল্পয ালথ এয়াযলাট য-ফাদাঘাট ড়কটি  ফাদাঘাট টুলকযফাজায ম যন্ত এরভজআভড এয ড়ক ন্তর্ভ যক্ত কলয  

  এ ছপ্রভক্ষলত প্রকল্পটিয অযভডভভলত ঈলেভখত ৩ (ভতন)টি প্যালকলজয কাজ ফাদ ভদলয় প্রকল্পটি ভাপ্ত ছঘালণা কযা 

য়।  

১০। াধাযণ ম যলফক্ষণ:  

  

১০.১ প্রকলল্পয টভূভভ   ঈলদ্দশ্য: ফোদোঘোট-দফভোনফন্দয ংমমোগ ড়কটি দমরট প্রজরোয একটি গুু্রুত্বপূণ ম ড়ক। ৭.৫ 

দকমরোদভটোয দীঘ ম ংমমোগ ড়কটি ফোদোঘোট প্রতু দনভ মোণ প্রকমল্পয ভমে অন্তর্ভ মক্ত কযো য়। ১৩/১০/১৯৯৯ তোদযম  

ফোদোঘোট প্রতু দনভ মোণ প্রকল্পটি ২১০৬.০০ রক্ষ টোকোয় অনুমভোদদত য়। যফতীমত প্রকল্পটি ম্পন্ন কযোয রমক্ষয 

৪১২৯.৪১ রক্ষ টোকো ব্যময় ংমোদধত প্রকল্পটি দযকল্পনো কদভমন প্রপ্রযণ কযো য়। দযকল্পনো কদভমন অনুদষ্ঠত ব্যয় 

মৄদক্তমৄক্তকযণ বোয় প্রকল্পটিয ব্যয় ৩৭১৭.৮৭ রক্ষ টোকোয় দনধ মোযণ কযো য়। গত ২৭/১২/২০০৬ তোদযম  দযকল্পনো 

কদভমন অনুদষ্ঠত  দইদ বোয় ফোদোঘোট প্রতু দনভ মোণ প্রকমল্পয দত ংমৄক্ত ফোদোঘোট-এয়োযমোট ম দরংক ড়মকয 



অফদষ্ট কোমজয জন্য আরোদোবোমফ “ফোদোঘোট-এয়োযমোট ম দরংক ড়ক” দমযোনোমভ একটি প্রকল্প প্রণয়ন কযোয দদ্ধোন্ত 

প্রদোন কযো য়। ফোদোঘোট-এয়োযমোট ম দরংক ড়কটি দমরট প্রজরোয় একটি নতুন কদযমডোয দতদয কযমফ। পরশ্রুদতমত 

দমরট-োলুটিকয-প্রকোম্পোনীগঞ্জ-প্রবোরোগঞ্জ ড়ক এফং ঢোকো-দমরট ড়ক (বোয়ো ৩য় োজোরোর প্রতু) এয োমথ 

যোদয প্রমোগোমমোগ স্থোদত মফ। ফোদোঘোট-দফভোন ফন্দয দরংক ড়কটি প্রবোরোগঞ্জ মত প্রদময ফ মি োথয দযফমন 

োয়তো কযমফ। তো ছোড়ো প্রস্তোদফত প্রকল্পটি ফোস্তফোদয়ত মর ভৎস্য, কৃদলজোত ণ্য দযফন, চোকুযী, দক্ষো, ব্যফো-

ফোদণজয এফং অথ মননদতক তথো আথ ম-োভোদজক উন্নয়মন োয়ক র্ভদভকো যো মফ। এ প্রপ্রদক্ষমত প্রকল্পটি গ্রণ কযো য়।   

 উমদ্দশ্য:  এ প্রকমল্পয মূর উমদ্দশ্য মরো মোনজট দনযনকমল্প-ফোদোঘোট-দমরট দফভোন ফন্দয ংমমোগ ড়ক দনভ মোণ মো 

দমরট মযয ফোইো ড়ক দমমফ ব্যফোয মফ।  

   
 

১০.২ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধন:  ২১.০৬ ছকাটি টাকা ব্যলয় ‘ফাদাঘাট ছতু ভনভ যাণ প্রকল্প ’ ভফগত ১৩.১০.১৯৯৯ 

তাভযলখ একলনক কর্তযক নুলভাভদত য়। ঈক্ত প্রকলল্প ৭.৫০ ভকলরাভভটায দীঘ য ফাদাঘাট-ভফভানফন্দয ংলমাগ ড়ক 

ভনভ যাণ ন্তর্ভ যক্ত ভছর। এ প্রকলল্পয অতায় ফাদাঘাট ছতু ভনভ যাণ ম্পন্ন কযা য়। ভকন্তু ফাদাঘাট-ভফভান ফন্দয 

ংলমাগ ড়ক ভনভভ যত য়ভন। এ ছপ্রক্ষালট প্রকল্পটি ংলাধলনয ঈলযাগ গ্রণ কযা য়। ভআভ বা প্রকল্পটি 

ংলাধন না কলয ফাস্তফতায ভনভযলখ প্রকল্পটি ভাপ্ত ছঘালণা কযতঃ ভাপ্ত কাজ ভাভপ্তয জন্য নতুন প্রকল্প গ্রলণয 

যাভ য প্রদান কলয। ঈলেখ্য ছম, ংলমাগ ড়কটি ফ্ল্ো ফ্ল্োড প্রফণ  ভফর এরাকায় ফভস্ত। এ ছপ্রক্ষালট ফাদাঘাট-

ভফভানফন্দয ংলমাগ ড়লকয ভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ প্রকল্প গ্রণ কযা য়। প্রায় ২৩৮৯.০০ রক্ষ টাকা ব্যলয় ০১-

০৬-২০১০ ছথলক ৩০-০৬-২০১১ ম যন্ত ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য ১১-০৭-২০১০ তাভযলখ একলনক বায় প্রকল্পটি 

নুলভাভদত য়। ভূভভ ভধগ্রলণয জন্য ভনধ যাভযত ব্যয় লক্ষা প্রাক্কভরত ব্যয় ছফভ য়ায় ২৪/০৫/২০১২ তাভযখ 

ন্তঃখাত ভিলয়য ভােলভ ভূভভ ভধগ্রলণয ভতভযক্ত থ য ছমাগান ছদয়া য়। পুটিখার ছতু  ঈতাখার ছতুয 

বদঘ যে বৃভি, কারবালট যয ংখ্যা  বদঘ যে বৃভি, ভূভভ ভধগ্রলণয ভযভাণ বৃভি, ভর ড়ক  এোলপ্রাচ ড়লকয ভযভাণ 

বৃভি আতোভদয কাযলণ প্রকলল্পয  ভডভভ ’য ভল্য ৪৫৪২.৯৬ রক্ষ টাকায় ঈন্নীত কলয জুন, ২০১০ ছথলক জুন, ২০১৪ 

ম যন্ত ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য ংলাভধত ভডভভ ১২-১১-২০১৩ তাভযলখ একলনক কর্তযক নুলভাভদত য়। 

যফতীলত অআএভআভড’য সুাভযক্রলভ প্রকলল্পয ছভয়াদ জুন, ২০১৫ ম যন্ত বৃভি কযা য়।  

 

   
১০.৩ াভফ যক অভথ যক  ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২৭৫০.০০  

রক্ষ টাকা মা ংলাভধত নুলভাভদত ব্যয় ৪৫৪২.৯৬ রক্ষ টাকায ৬০.৫৩%। ঈক্ত ভলয় নুলভাভদত প্রকলল্পয ৬১% 

ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৬)। প্রকমল্পয আতোয় ভোটিয কোজ, দযমটইদনং য়োর, ম্যোমেদং য়োকম, প্রটো-

য়োর, প্যোরোোইদডং   োমপম প্রেমনয কোজ আংদক এফং কোরবোট ম দনভ মোমণয কোজ তবোগ ফোকী যময়মছ।  

 

 

১১। প্রকল্প ভযদ যন:  গত ৬/০২/২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড ’য ভাভযচারক  (ছমাগালমাগ  স্ানীয় যকায ছক্টয) 

জনাফ ছভাঃ প্রপোউর আরভ এফং কোযী দযচোরক (ড়ক) জনোফ প্রভোোম্মদ আযোফুজ্জোভোন র্ভ ূঁইয়ো কর্তযক প্রকল্পটি 

লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ভলরট ড়ক ভফবালগয ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী  ভনফ যাী প্রলকৌরী 

ঈভস্ত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

 

১১.১ ভূভভ ভধগ্রণঃ নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ড়লকয ৭টি ফাঁলকয ছভাট ০.৬৩২ ভকলরাভভটায যরীকযলণয জন্য 

৭.৩৭ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ ৪৩৮.৪৮ রক্ষ টাকায ংস্ান ভছর। তলফ ভূভভয ঈচ্চ ভলল্যয ছপ্রভক্ষলত ভডভভ 

ভফলল ংলাধনপূফ যক ঈক্ত ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ ১৫৫৫.৩৮ রক্ষ টাকায ংস্ান কযা য়। ভকন্তু ভধগ্রণ ম যালয় 

ছজরা ভযললদয অতাধীন ন্যাচাযার ালকযয ৫০০.০০ ভভটায ড়লকয ভূভভ ভফনাভলল্য ায়ায় প্রকৃত  ভধগ্রলণয 

প্রলয়াজন য় ৬.৬৭৪ ছক্টয এফং ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ ব্যয় য় ৮০৬.১৮ রক্ষ টাকা।  ঈক্ত ভূভভ ভধগ্রলণয পলর 

ড়লকয ৩য়  ৬ি ভকলরাভভটালয ব্রীজ এোলপ্রালচ ড়লকয Right of Way দাঁড়োয় ১১০ ফুট এফং ড়ক ফাঁমধ 

ড়মকয Right of Way মফ মোচ্চ ৮০ ফুট  ফ মদনম্ন ৪৮ ফুট। পমর বদফষ্যমত ড়কটি ৪-প্ররমন উন্নীতকযমণয 



প্রময়োজমন নতুন কময প্রকোন র্ভদভ অদধগ্রমণয প্রময়োজন মফ নো। ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ প্রকৃত ব্যয় ভর নুলভাভদত 

ব্যলয়য লনক ছফী য়ায় ভতভযক্ত লথ যয ংস্ান কযলত দডদদ ংমোধন কযমত ময়মছ।  

 

১১.২ ড়ক ফাঁধ দনভ মোণ: অনুমভোদদত ংমোদধত দডদদ অনুমোয়ী ৮.০০ দকমরোদভটোয ড়মকয ভমে ৬.৬০ দকমরোদভটোয 

নতুন ড়ক ফাঁধ ৯.১০ দভটোয প্রক্রষ্ট প্রস্থতো, ১:২ প্রলো এফং ৪.০০ দভটোয উচ্চতোয় দনভ মোণ  ১.৪ দকমরোদভটোয  

দফদ্যভোন ড়ক ফাঁধ একই প্রস্থতো  প্রলো অনুমোয়ী  ৩.০০ দভটোয প্রস্থতোয় উন্নীতকযমণয রমক্ষয ২.৮৩ রক্ষ ঘন 

দভটোয ভোটিয কোজ ফোফদ ৪৭৪.২৫ রক্ষ টোকোয ংস্থোন দছর। তমফ ফোস্তমফ ড়মকয ২য় মত ৬ষ্ঠ  দকমরোদভটোয ম মন্ত 

ড়মক ভোটিয কোজ কযো ময়মছ এফং ১ভ, ৭ভ  ৮ভ  দকমরোদভটোময ভোটিয কোজ য়দন প্রদ ো মোয়। প্রকমল্পয আতোয় 

১.১৩ রক্ষ ঘনদভটোয ভোটিয কোজ ফোফদ ১৮৮.৮৯ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো ময়মছ। পমর ফদণ মত ৩.০০ দকমরোদভটোয ড়মক 

ভোটিয কোজ অভোপ্ত প্রদ ো মোয়। ভযদ যনকালর ভনভভ যত ড়ক ফাঁলধয লনক স্ালন ছলা ১:২ মথামথ ায়া মায়ভন। 

ফযং ভকছু ভকছু স্ালন ভাটি ক্ষয়, ছযআন কাট  খাড়া ঢার ছদখা ছগলছ। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, প্রকলল্পয 

অতায় যক্ষাপ্রদ কাজ ম্পাদলনয পূলফ যআ কর্তযলক্ষয ভনলদ যক্রলভ প্রকলল্পয কাজ স্ভগত কযা, বাযী মানফান চরাচর, 

ফল যা ছভৌসুলভ বাযী ফল যণ এফং প্রকল্প এরাকায় প্রচন্ড ছরাত প্রফালয কাযলণ এভনটি লয়লছ। নতুন প্রকল্প গ্রলণয 

ভােলভ ফভণ যত ক্ষভতগ্রস্ত কাজ ংস্কালযয ভফলয়টি প্রভক্রয়াধীন অলছ।    

 

১১.৩   প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ৬.৬০ ভকলরাভভটায নতুন ভনভভ যত ড়ক ফাঁধ ৫.৫০ 

ভভটায প্রস্তায় ৩০০ ভভ:ভভ: অআএভজ, ২০০ ভভ:ভভ: াফ-ছফআজ, ২০০ ভভ:ভভ: ছফআজ টাআ-১, ৪০ ভভ:ভভ: 

কাল যটিং  ১২ ভভ:ভভ: ীরলকাট দ্বাযা ছবলভন্ট ভনভ যাণ ফাফদ ৭৭০.৬৫ রক্ষ টাকা এফং ২.০২ ভকলরাভভটায ভফযভান 

ড়ক ছবলভন্ট ২০০ ভভ:ভভ: ছফআজ টাআ-১ দ্বাযা ভক্তারীকযলণয য ৪০ ভভ:ভভ: কাল যটিং  ১২ ভভ:ভভ: ীরলকাট 

দ্বাযা ভনভ যালণয রলক্ষে ১৯২.২৭ রক্ষ টাকায ংস্ান ভছর। ভযদ যনকালর ফভণ যত কাজভ ফভণ যত ছেভভপলকন 

নুমায়ী ম্পন্ন কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ড়লকয ৭ভ  ৮ভ ভকলরাভভটালয ভনভভ যত ছবলভলন্টয ভফভবন্ন স্ালন 

অনভডঈলরন, ালপয ক্ষয় এফং ভকনাযা বাঙ্গা ছদখা ছগলছ। এছাড়া ন্যান্য ংল ছবলভন্ট বার ফস্ায় ায়া 

ছগলছ। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, কাজ ম্পূণ য ভাভপ্তয পূলফ যআ গ্যা নুন্ধান কালজ ভনলয়াভজত 

Chevron Bangladesh এয ঠিকোদোমযয বোযী েোমক দনভ মোণ োভগ্রী আনো-প্রনয়ো এফং টি-২০ দফশ্বকোময 

ভয় ময বোযী মোন চরোচর ফন্ধ থোকোয় প্রবোরোগঞ্জ মত োথযফোী েোক উক্ত ড়মক চরোচর কময। পমর ড়কটি 

ভোযত্মকবোমফ ক্ষদতগ্রস্থ য়। এ প্রপ্রক্ষোমট ড়কটি যকোয প্রঘোদলত প্রজরো ড়ক য়োয় এফং প্রজরো ড়ক বোযী 

মোনফোন চরোচমরয জন্য উমৄক্ত নয় দফমফচনোয় আমযো  অচয় প্রযোমধ ড়মক মোমত বোযী মোনফোন চরোচর কযমত নো 

োময প্রজন্য Height Limit Bar স্থোন কযো য়। উমেখ্য প্রম, Chevron Bangladesh এই ভমভ ম 

প্রদতজ্ঞো কমযমছন প্রম, তোমদয বোযী মোনফোন চরোচমরয জন্য ড়মকয প্রম অং ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ প্র অং তোযো দনজস্ব 

অথ মোয়মন প্রভযোভত  ংস্কোয কযমফ। দকন্তু অদ্যোফদধ  Chevron Bangladesh কর্তমক তো প্রভযোভত কযো 

য়দন। এ দফলময়  Chevron Bangladesh কর্তমমক্ষয মে প্রমোগোমমোগ অব্যোত আমছ। 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিে-১ : রনরভ থত মেরিফর মবগভন্ট রিে-২:  যোপ্রদ কাগেয বাগফ েরতগ্রস্থ মবগভন্ট    

  

১১.৪  ব্রীে ও কারবাট থ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ড়লকয ৩য়  ৬ি ভকলরাভভটালয মথাক্রলভ ৩৭.৯৪  

ভভটায  ৬৯.১৫ ভভটায দীঘ য ২টি ভভ গাড যায ব্রীজ ভনভ যাণ ফাফদ ৭৪৫.০০ রক্ষ টাকা এফং ১৬টি ভফযভান কারবাট য 

(৪৮ ভভটায) প্রস্কযণ  ৩টি নতুন কারবাট য ভনভ যাণ (৩.৬০ ভভটায) ফাফদ ১৭৬.৬২ রক্ষ টাকায ংস্থোন দছর। 

দযদ মনকোমর ড়মকয ৩য়  ৬ষ্ঠ দকমরোদভটোময ৫-গোড মোয দফদষ্ট মথোক্রমভ ৩৭.৯৪ দভটোয (১Ý৩৬.৬০ দভ:)  

৬৯.১৫ দভটোয (২Ý৩৩.৫৪ দভ:) দীঘ ম ২টি দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। উবয় ব্রীমজয কযোমযজময় 

৭.৩০ দভটোয  প্রস্থতো ১০.২৫ দভটোয। ব্রীজ ২টিয Expantion Joint 

ভযদ যনকালর ব্রীজ ২টিলত ঈলেখলমাগ্য ছকান ভডলপক্ট ছনআ ছদখা ছগলছ।  তমফ এযোমপ্রোচ ড়ক ক্ষদতগ্রস্থ 

মত প্রদ ো মোয়। তমফ প্রকমল্পয আতোয় প্রকোন কোরবোট ম দনভ মোণ/ংস্কোয কযো য়দন প্রদ ো মোয়। 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিে-৩:  রনরভ থত মতু            রিে-৪: রনরভ থত মতুয োি থায 

   
 

১১.৫ যক্ষোপ্রদ কোজ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২টি ছতুয এলপ্রালচয ঈবয় া, এফাটলভন্ট ংরগ্ন ং 

এফং ড়ক ফাঁলধয ভনচু ভূভভ প্রফাভত ংল  ১০০ ভভটায ভযলটআভনং য়ার, ২০৯৩৮.০১ ফগ য ভভটায ভভ ব্লক  

ভজ-ছটক্সটাআর দ্বাযা ম্যালট্রভং, ২৪৯৫.৩৬ ভভটায ছটা-য়ার, ৬০০ ভভটায প্যারাাআভডং  ৭৭০ ভভটায ালপয 

ছেলনয ংস্ান ভছর। ভকন্তু প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন ম যালয় ৩টি প্যালকলজয কাম যালদ প্রদালনয পূলফ যআ কর্তযলক্ষয 

ভনলদ যক্রলভ প্রকল্পটি ভাপ্ত ছঘালণা কযায় ভদয় যক্ষাপ্রদ কাজ কযা ম্ভফ য়ভন। প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত 

১০.৯৭ ভযলটআভনং য়ার, ১৬৪২.৪৮ ফগ য ভভটায ভভ ব্লক  ভজ-ছটক্সটাআর দ্বাযা ম্যালট্রভং, ৭০.৪৯ ভভটায ছটা-

য়ার, ৬০০ ভভটায প্যারাাআভডং  ৮০.৮০ ভভটায ালপয ছেলনয কাজ ম্পাদন কযা লয়লছ ছদখা মায়। 

ভযদ যনকালর প্রলয়াজনীয় যক্ষাপ্রদ কাজ না কযায় ড়ক ফাঁধ ভফভবন্ন স্ালন ক্ষভতগ্রস্ লত ছদখা ছগলছ।   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

রিে-৫ ও ৬:  দদ ব্লক দ্রৃোযো মতু এযাগপ্রাগিয যোপ্রদ কাে 



২

প্রকল্পটিয মূর উমদ্দশ্য মরো মোনজট দনযনকমল্প-

ফোদোঘোট-দমরট দফভোন ফন্দয ংমমোগ ড়ক 

দনভ মোণ মো দমরট মযয ফোইো ড়ক দমমফ 

ব্যফোয মফ।  

 

প্রকমল্পয আতোয় ৬.৬৭৪ প্রক্টয র্ভদভ অদধগ্রণ, ১.১৩ রক্ষ ঘন 

দভটোয ভোটিয কোজ, ৬.৬০ রকগরারভটায নতুন মেরিফর মবগভন্ট 

রনভ থাণ, ২.০২ রকগরারভটায মেরিফর মবগভন্ট  ভেবুরতকযণ ও ব্রীে 

এযাগপ্রাগি যোপ্রদ কাে প্রগয়ােনীয় যোপ্রদ কাে প্রকগেয উগেশ্য 

অংরক রেথত গয়গছ। তগফ প্রকগেয পূণ থ সুপর প্রারপ্তয রগেয 

রগরট ভানেগযয  ট্রাভপক বভরঈভ ভফলফচনায় প্রলয়াজনীয় কাম য ক্রভ 

অন্তমর্ভক্ত কময প্রকলল্পয ভাপ্ত কাজ ভাভপ্তয রলক্ষে নতুন প্রকল্প 

গ্রণ কযলত লফ।    

৩ প্রকগেয অওতায় ৬১% ফাস্তফ কাে ম্পাদন গয়গছ। মথামথ ভীো 

ব্যতীত প্রকে গ্রণ, প্রকগেয অওতায় ৩৯%ফাস্তফ কাে ম্পাদন না কযা এফং নুগভারদত মেররপগকন নুমায়ী 

প্রকে ফাস্তফায়গনয দ্বাযা রগরট ভানেযীয মানেট ভস্যায কাম থকয ভাধান না ওয়ায অংকায় কর্তথগেয 

রিান্তক্রগভ প্রকেটিয কাম থক্রভ ভাপ্ত ম ালণা কযায় এভনটি লয়লছ। 

৪ স্ত ভূরভয তযরধক মূল্য বৃরি ও ভূরভ রধগ্রণ েটিরতা , প্রকেটি ফাস্তফায়গন রিরর’য ংস্থান 

নুমায়ী এরিরগত প্রগয়ােনীয় থ থ ফযাে না কযা  এফং মথামথ ভীো ব্যতীত প্রকে গ্রণ কযায় ভাপ্ত ফস্থায় 

প্রকেটি ভাপ্ত কযগত গয়গছ। তগফ নতুন অরেগক রগরট ভানেগযয  ট্রাভপক বভরঈভ ভফলফচনায় প্রলয়াজনীয় 

কাম যক্রভ অন্তমর্ভক্ত কময প্রকলল্পয ভাপ্ত কাজ ভাভপ্তয রলক্ষে নতুন প্রকল্প গ্রছণয ভফলয়টি প্রভক্রয়াধীন অলছ। 

৫ ন্ত

ন্ত

৬ Audit Internal External 

Audit External Audit

৭

১৭.১ প্রকলল্পয ৩৯% কাজ ভাপ্ত ছযলখ প্রকল্পটি ভাপ্ত কযলত ভতভযক্ত ভয় ছরলগলছ ৪ ফছয (৪০০%)  ভতভযক্ত থ য 

ব্যয় লয়লছ ১৫.১০%। মথামথ ভীক্ষা ব্যতীত প্রকল্প গ্রণ, ভডভভ’য রক্ষেভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালদ্দয 

স্বল্পতা, ভূভভ ভধগ্রণ জটিরতা, ভূভভয তেভধক ভল্য বৃভি প্রভৃভত কাযলণ  এভনটি লয়লছ। এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় 

ভললফ ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত নুলভাভদত ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষে 

এভডভলত প্রলয়াজনীয় থ য ফযালদ্দয াাাভ মথামথ ভীক্ষাপূফ যক প্রকল্প গ্রলণয প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযলফ 

(নু: ৪, ৯. ১২.১); 

 

১৭.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৪ (চায) 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); 

 

১৭.৩ ড়ক ফাঁমধ সৃষ্ট ভাটি ক্ষয়, ছযআন কাট  খাড়া ঢার দচদিতপূফ মক দ্রুত ংস্কোয কযমত মফ (অনু: ১২.২); 



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

(নু: ১২.২); 

১৭.৫ প্রকল্পটিয গুরুত্ব ভফলফচনায় প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযলনয রলক্ষে ভলরট ভানগলযয ট্রাভপক বভরঈভ ভফলফচনায় প্রলয়াজনীয় 

কাম যক্রভ অন্তমর্ভক্ত কময প্রকলল্পয ভাপ্ত কাজ ভাভপ্তয রলক্ষে নতুন প্রকল্প গ্রলণয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভফলফচনা কযলত 

ালয 

১৭.৬ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৬); এফং 

 

১৭.৭ নুলেদ ১৭.১ লত ১৭.৬ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্া ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ। 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



“কুভভো-ভফভফযফাজায স্রফন্দয ড়ক ঈন্নয়ন’’ ীল যক প্রকলল্পয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

 

 (ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্াঃ  ড়ক  জনথ ভধদপ্তয।  

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

৩। 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 

২৭৯০.৭৯ ৩৭০৬.৮৬ ৩৪৭৪.০০ ০১-০৭-২০০৯ 

ছথলক  

৩১-১২-২০১১ 

০১-০৭-২০০৯ 

ছথলক  

৩১-১২-২০১৩ 

০১-০৭-২০০৯ 

ছথলক  

৩১-০৬-

২০১৫ 

২৪.৪৮% ১৪০% 

 

৪।  প্রভক্ষণঃ প্রকলল্পয অতায় ছকান স্ানীয়  বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্ান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  
 

৫।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

  

SL.

No.  

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financia

l 

Physical 

(Quantity

) 

Financi

al 

Physical 

(Quantity

) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Survey & Design LS 5.00 LS 5.00 LS 

2.  Misc, (Tendering & 

Publication) 

LS 5.00 LS 5.00 LS 

3.  Land Acquisition with 

Compensation  

LS 1143.32 4.56 983.17 3.49 

4.  Widening of Road 

Embankment  

L.Cu

m 

186.38 1.38 186.38 1.38 

5.  Construction of New 

Pavement  

Km 1863.16 6.50 1863.16 6.50 

6.  Construction of Hard 

Shoulder  

M 17.89 700.00 17.89 700.00 

7.  PC Girder Bridge  M 156.35 25.00 156.35 25.00 

8.  RCC Box Culvert  M 142.54 22.00 142.54 22.00 

9.  Protective Work  M 41.00 500.00 41.00 500.00 

10.  Saucer  Drain M 24.79 700.00 24.79 700.00 

11.  Sign, Signal, KM Post  LS 13.25 LS 13.25 LS 

12.  Removal of Utilities  LS 35.00 LS 35.00 LS 

13.  Plantation  LS 0.50 LS 0.50 LS 

14.  Physical Contingency   36.34    

15.  Price contingency    36.34    

Total=  3706.86  3474.00  
 



৬। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্র নং নোভ  দফী কোম মধযণ একোদধক 

প্রকমল্পয 

দোদয়ত্ব 

তোদয  

প্রমোগদোন ফদরী 

1.  Engr. Md. Mofizul Islam 

ACE, Comilla Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ২৯/০৯/২০১০ ২৪/০২/২০১৪ 

2.  Junaid Ahsan Shibib 

ACE, Comilla Zone 

 ন্ডকোরীন যাঁ ২৪/০২/২০১৪ প্রকল্প ভোদপ্ত 

ম মন্ত 

 
 

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) 

 

প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ভর পূতয কাজ ২টি প্যালকলজয ভােলভ ২৪৪৫.৩৬ রক্ষ টাকায় 

ক্রলয়য ংস্ান ভছর। তলফ ফাস্তলফ  HOPE এয নুলভাদন গ্রণপূফ যক ৩টি প্যালকলজয অতায় ক্রয় কাম য ম্পাদন 

কযা লয়লছ। এ রলক্ষে দদদনক প্রবোমযয কোগজ, ভোনফজদভন  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, কুদভেো ড়ক োমকমর। দযি প্র োরোয য 

৭ দদমনয ভমে দযি মূল্যোয়ন কযো য়। ভোননীয় ভন্ত্রী, ড়ক দযফন  প্রতু ভন্ত্রণোরয় কর্তমক ১টি প্যোমকজ  

অদতদযক্ত প্রধোন প্রমকৌরী, কুদভেো প্রজোন কর্তমক অয ২টি প্যোমকমজয দযি অনুমভোদন কযো য়। এ ছক্ষলে দযে 

ঈন্ুক্তকযলণয ভদন লত প্রস্তাফ নুলভাদন ম যন্ত ভয় ছরলগলছ মথাক্রলভ ১২৩, ৯৫   ৯১ভদন (প্রস্তালফয বফধতায 

গ্রণলমাগ্য ছভয়াদ ৬০ লত ১২০ ভদন)। প্রধান প্রধান দযে ংক্রান্ত তথ্য ভনম্নরূ:  

 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয 

তাভযখ 

চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1 Construction of 25.74 

M (1Ý 24.40M) Length 

P.C Girder Bridge & 

7Ý2.00m span 3.00m 

Height & 1Ý6.00m span 

Ý 6.00m height RCC 

box Culvert at different 

Km of Comilla-Bibir 

Bazar Land Port Road.  

২৪৭.৬৩ ০১/০১/২০১০ ২২/০৩/২০১০ ২২/১২/২০১০ ০১/১১/২০১১ 

2 Different Type of 

Improvement work at 

ch. 0+000 to ch. 6+500 

১৫৭৪.৬৫ ০১/০৮/২০১১ ১৯/১২/২০১০ ২৩/৩/২০১২ ২০/১২/২০১৩ 



   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয 

তাভযখ 

চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

Km of Comilla-Bibir 

Bazar Land Port Road. 

3 Construction of New 

Pavement at 1
st
 (p), 4

th
 

(p), 5
th
 (p), 6

th
 (p) Km & 

repair of top slab of 

existing Culvert at 1
st
 

Km of Comilla -Bibir 

Bazar Land Port Road. 

৫৯৬.৭২ ০১/০৭/২০১৪ ১৮/০৮/২০১৪ ১৬/১২/২০১৪ ১৫/০৩/২০১৫ 

 

 

৮। ভডভভ ফযাদ্দ  গ্রগভতঃ 

        (ক্ষ টাকায়) 

অর্ থবছর ডিডিডি বরাদ্দ ও ক্ষযমাত্রা টাকা 

অবমুডি 

ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগডি 

মমাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

বাস্তব 

ক্ষযমাত্রা 

% 

মমাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

বাস্তব 

অগ্রগডি 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৯-১০ ১১৮৯.১৮ ১১৮৯.১৮ - ৮.০৯% ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ৮.০৯% 

২০১০-১১ ৯৬৬.২৯ ৯৬৬.২৯ - ১৮.৮৮% ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ১৮.৮৮% 

২০১১-১২ ৬৩৫.৩২ ৬৩৫.৩২ - ৬.৭৪% ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ - ৬.৭৪% 

২০১২-১৩ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১৩.৪৯% ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১৩.৪৯% 

২০১৩-১৪ ১৯৫৬.৮৬ ১৯৫৬.৮৬ - ৩০.৫৪% ১১২৭.০০ ১১২৭.০০ ১১২৭.০০ - ৩০.৫৪% 

২০১৪-১৫ - - - ২২.২৬% ৫৯৭.০০ ৫৯৭.০০ ৫৯৭.০০ - ২২.২৬% 

মমাট   - ১০০% ৩৪৭৪.০০ ৩৪৭৪.০০ ৩৪৭৪.০০ - ১০০% 

স্ত

ে

স্ত  
 

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

১০। াধাযণ ম যলফক্ষণ:                                                                                                                                                              

১০.১ প্রকলল্পয টভূভভ  ঈলদ্দশ্য: ড়কটি পুযোতন ঢোকো-চট্টগ্রোভ জোতীয় ভোড়মকয ৯ভ দকিঃদভিঃ এ ফোলুমটোো মত শুরু 

ময় দফদফয ফোজোয স্থর ফন্দময প্রল ময়মছ। ড়কটিয দদঘ ময ৬.৫০ দকিঃদভিঃ। দফদ্যভোন ড়কটি প্রজরো দযলদ কর্তমক 

োরকো মোনফোন চরোচমরয জন্য দুফ মর প্রেদদপমকমন দনদভ মত ময়দছর। দফদবন্ন ভময় প্রজরো দযলদ এফং 

এরদজইদড কর্তমক ড়কটি যক্ষণোমফক্ষণ কযো ময়মছ। ফতমভোমন এ স্থর ফন্দয দদময় দফদবন্ন ধযমণয ণ্য আভদোনী-যপ্তোনী 

মে। ম্প্রদত ফোংরোমদ যকোয দকছু নতুন স্থর ফন্দয উন্নয়মনয দদ্ধোন্ত গ্রণ কমযমছ। দফদফয ফোজোয তোয ভমে 

অন্যতভ। এয পমর এ ড়কটিয গুরুত্ব অমনকোংম বৃদদ্ধ প্রময়মছ। আগোভী কময়ক ফছমযয ভমে স্থর ফন্দযটি পুমযোদমভ 

কোম মক্রভ শুরু কযমফ। ড়কটি উন্নয়ন কযো মর বৃৎ দযময োশ্বমফতী বোযমতয োমথ আভদোনী যপ্তোনী ফোদণজয চোলু 

কযো জ মফ। এ ড়কটিয আম োম কময়কটি প্রগ্রোথ প্রন্টোয অফদস্থত প্রমভন-জগন্নোথপুয, ফোজগড্ডো ফোজোয এফং 

দফদফয ফোজোয। সুতযোং এ ড়কটিয উন্নয়ন কযো মর ব্যফো ফোদণমজযয প্রোমযয মে মে একদদমক প্রমভন প্রদ 



উকৃত মফ অন্যদদমক এতদঞ্চমরয জনগমণয উৎোদদত কৃদল ণ্য এফং ক্ষুদ্র  কুটিয দমল্পয কাঁচোভোর দযফন 

জ মফ। তোছোড়ো, প্রকল্প এরোকোয জনগমণয আথ ম-োভোদজক অফস্থোয উন্নয়মনয পমর দোদযদ্র দফমভোচমন প্রকল্পটি 

গুরুত্বপূণ ম  র্ভদভকো োরন কযমফ। এ প্রক্ষোমট প্রকল্পটি গ্রণ কযো য়।   

 

 

উমদ্দশ্য: প্রকমল্পয মূর উমদ্দশ্য মরো ৬.৫০ দকিঃদভিঃ দীঘ ম কুদভেো-দফদফয ফোজোয স্থর ফন্দয ড়ক উন্নয়মনয ভোেমভ 

দযফন ব্যফস্থোয উন্নয়ন।  

 

 

১০.২ প্রকলল্পয নুলভাদন: ভর প্রকল্পটি ০৭/০৭/২০০৯ তাভযলখ নুভিত একলনক বফঠলক নুলভাভদত য়। ভর নুলভাদন 

ছভাতালফক প্রকল্পটিয ছভাট প্রাক্কভরত ব্যয় ২৭৯০.০০ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ, ২০০৯ লত ভডলম্বয, 

২০১১ ম যন্ত। প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন ম যালয় মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক প্রকল্পটিয ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদকার দুআ দপায় 

বৃভি কলয ভডলম্বয, ২০১৩ ম যন্ত বৃভি কযা য়। যফতীলত ভূভভ ভধগ্রণ খালত ব্যয় বৃভি, পূতয কালজয ছযট ভভডঈর 

বৃভি আতোভদয কাযলণ গত ০২/০৭/২০১৩ তাভযখ নুভিত একলনক বায় ৩৭০৬.৮৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় 

জুরাআ, ২০০৯ লত ভডলম্বয, ২০১৩ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভলি প্রকল্পটি ১ভ ফায ংলাধন কযা য়। গত 

২৬/১০/২০১৩ তাভযলখ প্রকল্পটিয প্রাভনক অলদ ভন্ত্রণারয় কর্তযক জাযী কযা য়। পুনযায় প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন 

ম যালয় মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক প্রকল্পটিয ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদকার দুআ দপায় বৃভি কলয জুন, ২০১৫ ম যন্ত বৃভি 

কযা য়। 

 
১০.৩ াভফ যক অভথ যক  ফাস্তফ গ্রগভত: প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৩৪৭৪.০০ 

রক্ষ টাকা মা ভৄর নুলভাভদত ব্যয় ২৭৯০.৭৯ রক্ষ টাকায ১২৪.৪৮% এফং ফাস্তফ গ্রগভত ১০০%।  
 
১১। প্রকল্প ভযদ যন: গত ১৭/০১/২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর 

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

 

১১.১ ভূভভ ভধগ্রণ  ক্ষভতপূযণ:  নুলভাভদত ভর ভডভভ নুমায়ী ৭.২০ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রণ  ক্ষভতপূযলণয জন্য 

৩৫৩.১৮ রক্ষ টাকায ংস্ান ভছর। ভকন্তু ভূভভয স্বাবাভফক ভল্য বৃভিয ছপ্রভক্ষলত ংলাভধত ভডভভলত ৪.৫৬ ছক্টয 

ভূভভ ভধগ্রণ  ক্ষভতপূযণ ফাফদ ১১৪৩.৩২ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কলয ভডভভ ংলাধন কযা য়।  ভকন্তু 

ভধগ্রণ জটিরতায কাযলণ একান্ত প্রলয়াজনীয় ৩.৪৯ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রণপূফ যক ক্ষভতপূযণ  ৯৮৩.১৭ রক্ষ টাকা 

ব্যয় কলয ভূভভ ভধগ্রণ ভাপ্ত কযা য়।  

 

১১.২ ভাটিয কাজ:  প্রকলল্পয ংলাভধত নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী  ৫.৩৫০ ভক:ভভ: এভব্যাংকলভলন্টয গড় ঈচ্চতা 

ভযফভতযত ছযলখ ১:২ ছলাল ছক্রস্ট প্রস্তা ফ যভনম্ন ৫.০০ ভভটায  লফ যাচ্চ ৬.৫০ ভভটায লত ১২.২০ ভভটালয 

ঈন্নীতকযণ এফং ১.১৫ ভকঃভভঃ নতুন এভব্যাংকলভন্ট ২.৫০ ভভটায ঈচ্চতায়  ১২.২০ ভভটায ছক্রষ্ট প্রস্তায় 

ভনভ যালণয রলক্ষে ১.৩৮ র:ঘ:ভভ: ভাটিয কাজ ফাফদ ১৮৬.৩৮ রক্ষ টাকায ংস্ান ভছর। ছপ্রভযত ভভঅয এয তথ্য 

নুমায়ী তবাগ ভাটিয কাজ ম্পাদনপূফ যক তবাগ থ য ব্যয় কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর এভব্যাংলকলভলন্টয ভফভবন্ন 

ছচআলনলজ ছক্রস্ট প্রস্তা ১২.২০ ভভ: ঠিক ায়া ছগলর ভকছু ভকছু স্ালন ছলা ১:২ মথামথ ায়া মায়ভন। ফযং 

পুকুয, নারা  ছডাফা ংরগ্ন ড়ক ফাঁলধয ভকছু ভকছু  স্ালন খাড়া ঢার ছদখা ছগলছ।  

 
 

১১.৩ ছফ্ল্ভক্সফর ছবলভন্ট: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ৬.৫০ ভক:ভভ:  ছবলভন্ট ৭.৩২ ভভটায প্রস্তায় ৩০০ 

ভভভরভভটায অআএভজ, ২৫০ ভভভরভভটায াফ ছফআজ, ১২৫ ভভভরভভটায ছফআজ টাআ-১, ৭০ ভভভরভভটায ছফআজ ছকা য 

 ৫০ ভভভরভভটায য়াভযংলকা য দ্বাযা নতুন ভনভ যালণয ংস্ান ভছর।  ভযদ যনকালর ভডভভয ংস্ান নুমায়ী ফভণ যত 

ছেভভপলকন ভলত নতুন ছবলভন্ট ভনভ যাণ কাজ তবাগ ম্পন্ন  লয়লছ ছদখা মায়।  দযদ মনকোমর ড়লকয 

ছকাথা ট ছার ভকংফা ভকনাযা বাঙ্গা ছদখা মায়ভন। ড়লকয ছচআলনজ ভকঃভভঃ ৩+৬০০  ৫+২৫০ ছত ছবলভন্ট 

খ ুঁলড় ছফআজ টাআ-১  ালপযভং এয পুরুত্ব ায়া ছগলছ মথাক্রলভ ১২৫ ভভ:ভভ:, ১২০ ভভ:ভভ:  এফং ১২৫ ভভ:ভভ:  



১১৬ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ভযভা মথাক্রলভ ১২৫ ভভ:ভভ:  ১২০ ভভ:ভভ:)। এছাড়া ছফআজ টাআ-১ ছত ছখায়া: ফালু 

ায়া ছগলছ অনুভাভনক ৫৫:৪৫ (গ্রণলমাগ্য নুাত ৬৫:৩৫)। তলফ ভনফ যাী প্রলকৌরী ছখায়া  ফালুয নুাত ঠিক 

যলয়লছ ভলভ য দাফী কলযন। 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-১: দনদভ মত প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট দচি-২: দনদভ মত প্রেদক্সফর প্রবমভমন্টয প্ররয়োয যীক্ষো 

  
   

১১.৪ ব্রীে ও কারবাট থ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ১টি ব্রীজ (২৫ ভভটায) ভনভ যাণ ফাফদ ১৫৬.৩৫ রক্ষ টাকা 

এফং ৭টি কারবাট য (২২ ভভটায ) ভনভ যাণ ফাফদ ১৪২.৫৪ রক্ষ টাকায ংস্থোন দছর। দযদ মনকোমর দডদদ’য ংস্থোন 

অনুমোয়ী ড়মকয ৬ষ্ঠ দকমরোদভটোময ৫-গোড মোয দফদষ্ট ২৫.০০ দভটোয (১Ý ২৫.০০ দভ:) দীঘ ম ১টি দদ গোড মোয প্রতু 

দনভ মোণ কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। ব্রীজটিয Expantion Joint 

ভযদ যনকালর ব্রীজটি কাম যকয, চর এফং ঈলেখলমাগ্য ছকান 

ভডলপক্ট ছনআ ছদখা ছগলছ।  এছোড়ো ড়ক ফাঁমধয ১ভ, ২য়, ৩য়, ৪থ ম, ৫ভ  ৬ষ্ঠ দকমরোদভটোময প্রভোট ৭টি কোরবোট ম (২২ 

দভটোয) দনভ মোণ কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। তন্মে ৪থ ম  ৫ভ দকমরোদভটোময অফদস্থত কোরবোট ম দুটিয দযভো ১০.২৫ 

দভটোয Ý ৬ দভটোয Ý ৬ দভটোয। এছোড়ো অয ৫টি কোরবোমট ময দযভো দযভো ১০.২৫ দভটোয Ý ২ দভটোয Ý ৬ 

দভটোয। দযদ মনকোমর কোরবোট মগুমরোয গোময় দকছু োদনকভ প্রদ ো প্রগমছ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৩: দনদভ মত প্রতু কোরবোট ম দচি-৪: দনদভ মত কোরবোট ম 

    
   
১১.৫  ায ছেন  যক্ষাপ্রদ কাজঃ  নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ড়লকয ১ভ ভকলরাভভটালয ফাজায  য 

ংল ড়লকয ঈবয় াল ৭০০ ভভটায ায ছেন  ভনভ যাণ ফাফদ ২৪.৭৯ রক্ষ টাকা এফং ড়লকয ২য়, ৪থ য  ৫ভ  

ভকলরাভভটালয ছভাট ৫০০.০০ ভভটায আযদদ প্যোরোোইদডং দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ ফাফদ ৪১.০০  রক্ষ টোকোয ংস্ান 

ভছর। ভযদ যনকালর ফভণ যত কাজভ তবাগ ম্পন্ন কযা লয়লছ ছদখা মায়। ভযদ যনকালর ফাজায ংল ভনভভ যত 

ায ছেন ভয়রা অফজযনা দ্বাযা ছঢলক ছগলছ ছদখা মায়। এছাড়া ড়লকয ভফভবন্ন ভকলরাভভটালয ৩ ভভটায রম্বা ছালস্টয 

ঈয ১০০০ ভভ:ভভ: ×৬০০ দভ:দভ:×৭৫ দভ:দভ: দযভোময আযদদ প্যোরোোইদডং স্ান কযা লয়লছ ছদখা মায়। 

তলফ ড়ক ফাঁলধয ভাটিয চাল কলয়কটি স্ালন প্যারাাআভডং ভকছুটা ছলর ড়লত ছদখা ছগলছ।  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৫: দনদভ মত প্রতু কোরবোট ম দচি-৬: দনদভ মত প্যোরোোইদডং 

 
 

১২।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য জযন 

প্রকমল্পয মূর উমদ্দশ্য মরো ৬.৫০ দকিঃদভিঃ দীঘ ম 

কুদভেো-দফদফয ফোজোয স্থর ফন্দয ড়ক 

উন্নয়মনয ভোেমভ দযফন ব্যফস্থোয উন্নয়ন। 

প্রকমল্পয আতোয় ৬.৫০ দকমরোদভটোয ড়ক, ১টি প্রতু (২৫ দভটোয)  

৭টি কোরবোট ম  (২২ দভটোয) দনভ মোণ কযোয় কুদভেো মত দফদফয ফোজোয 

স্থরফন্দয ম মন্ত উন্নত ড়ক প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো স্থোদত ময়মছ। পমর 

প্রকমল্পয উমদ্দশ্য ত বোগ অদজমত ময়মছ।  

 

১৩। ঈলদ্দশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকমল্পয উমদ্দশ্য অদজমত ময়মছ।  

 

১৪।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভয়  ব্যয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্া ছভাকালফরা কযলত 

য়ভন।   

 

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

(লন রাআন)-এ স্ানান্তয কযা লয়লছ।  

 

১৬।  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। 

 

১৭।   ভতাভত/সুাভযঃ 
 

১৭.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত  ভময়য তুরনায় ভতভযক্ত ব্যয় বৃভি ছলয়লছ ২৪.৪৮% এফং ভয় বৃভি ছলয়লছ 

৩ ফছয ৬ ভা (১৪০%)। ভডভভ’য র ক্ষযভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালদ্দয স্বল্পতায কাযলণ এভনটি লয়লছ। 

ভন্ত্রণারয়  ংস্া চরভান  গৃীতব্য প্রকলল্পয নুলভাভদত ছভয়ালদ ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষে  প্রলয়াজনীয় অথ ম ফযোদ্দ 

ভনভিত কযলফ (নু: ৪, ৯, ১১.১);  
 

১৭.২ প্রকলল্পয অতায় ভনভভ যত ড়ক ফালেঁয ছম কর স্ালন খাড়া ঢার  সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিত পূফ যক দ্রুত ছভযাভলতয 

ঈলযাগ ভনলত লফ (নু: ১১.২); 

১৭.৩ গুণগতভান যক্ষায স্বালথ য বভফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় ছবলভলন্টয ভফভবন্ন ছরয়ালয ছভটাভযয়ালরয নুাত 

নুলভাভদত ভডজাআন নুমায়ী ফোস্তফোয়মনয দফলয়টি ংস্থো ভনভিত কযলফ (নু: ১১.৩)। 
 

১৭.৪ ভনভভ যত ফক্স কারবাট যগুলরালত সৃষ্ট াভনকভ ভচভিত কলয দ্রুত ছভযাভত কযলত লফ (নু: ১১.৪);  

১৭.৫ প্রম কর স্থোমন প্যোরোোইদডং প্রমর মড়মছ তো ভচভিত কলয দ্রুত ছভযাভত কযলত লফ (নু: ১১.৫); 

১৭.৬ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয Audit  ম্পাদন কযলত লফ (নু: ১৬); এফং 

১৭.৭ নুলেদ ১৭.১ লত ১৭.৬ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্া ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ। 

 

 

 

 



‘‘ উেোোড়ো-প্রফরকুদচ ড়মকয প্রোনোতরো ঘোমট কযমতোয়ো নদীয উয  ৩৪৭.২৯৫ দভিঃ দীঘ ম দদ গোড মোয 

  প্রতু দনভ মোণ (ংমোদধত)” ীল যক প্রকলল্পয ভোপ্ত মূল্যোয়ন প্রদতমফদন 
 

ভাপ্ত: জুন, ২০১৫ ) 

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

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্া  : ড়ক  জনথ ভধদপ্তয।

৩।  প্রকলল্পয ফস্ান : দযোজগঞ্জ প্রজরোয উেোোড়ো  প্রফরকুদচ উমজরো। 

 

৪।  প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রক্ষ টোকোয়) 

প্রাক্কভরত ব্যয়

(প্রঃ াঃ )

প্রকৃত ব্যয়

(প্রঃ াঃ )

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকা

র

ভতক্রান্ত 

ব্যয় 

(ভর 

প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %)

ভতক্রান্ত ভয় 

(ভর

ফাস্তফায়নকালর

য (%)

ভর ফ যলল 

ংলাভধ

ত

ভর ফ যলল 

ংলাভধত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

৫৪৪৪.৮১ ৮১৩৫.৮৮ ৭৮৪২.২৪ জুরাআ ২০১০  

মথগক 

জুন ২০১২ 

জুরাআ ২০১০  

মথগক 

জুন ২০১৫ 

জুরাআ ২০১০  

মথগক 

জুন ২০১৫ 

৪৪% ১৫০% 

[ 

৫। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 

৫.১। টভূভভ: 
 

 উেোোড়ো-প্রফরকুদচ ড়কটি একটি গুরুত্বপূণ ম প্রজরো ড়ক মো দভযপুয-উথদরয়ো-োটুদযয়ো-নটোম োরো-কোদনোথপুয-

প্রগোদফন্দগঞ্জ-প্রফরডোেো জোতীয় ভোড়মকয উেোোড়ো প্রথমক শুরু ময় োয়দোফোদ-এনোময়তপুয ড়মকয প্রফরকুদচ 

ফোজোময প্রল ময়মছ। কযমতোয়ো নদীয উয প্রতু নো থোকোয় উেোোড়ো  প্রফরকুদচয ভমে যোদয ড়ক প্রমোগোমমোগ 

দছর নো এফং প্রকল্প এরোকোয জনগণ দফকল্প মথ ৪০ দকিঃদভিঃ থ গৄময মোতোয়োত কযমতো। এ ভস্যো দনযনকমল্প উক্ত 

নদীয উয প্রতু দনভ মোণ নদীয উবয় োম এমপ্রোচ ড়ক দনভ মোমণয উমদ্দমশ্য আমরোচয প্রকল্পটি ফোস্তফোয়মনয জন গ্রণ 

কযো য়। 

৫.২। উমদ্দশ্য :  

 

 প্রকমল্পয মূর উমদ্দশ্য মে উেোোড়ো -প্রফরকুদচ ড়মকয প্রোনোতরো ঘোমট কযমতোয়ো নদীয উয ৩৪৭.২৯৫ দভটোয দীঘ ম 

একটি দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ এফং দনযোদ , োশ্রয়ী  দনযফদেন্ন প্রমোগোমমোগ স্থোন।  

  

৫.৩।  প্রকলল্পয নুলভাদন:  

মূর প্রকল্পটি  ৫৪৪৪.৮১ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় জুরোই ২০১০ প্রভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয উমদ্দমশ্য ৯ ভোচ ম ২০১০ 

তোদযম য একমনক বোয় অনুমভোদদত য়। ফোস্তফোয়ন প্রল নো য়োয় প্রকমল্পয প্রভয়োদ ব্যয় বৃদদ্ধ ব্যদতমযমক জুন 

২০১৩ ম মন্ত োমফক প্রমোগোমমোগ ভন্ত্রণোরম (ফতমভোমন ড়ক দযফন  ভোড়ক দফবোগ ) কর্তমক ২ অমক্টোফয ২০১২ 

তোদযম  বৃদদ্ধ কযো য়। উেোোড়ো -প্রফরকুদচ ১৪.৮০ দকিঃদভিঃ ড়ক প্রস্তকযণ অে দডদদ -প্রত অন্তর্ভ মক্ত  জ 

এয প্রযট দদডউর বৃদদ্ধয কোযমণ ৮১,৩৫৮৮ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় জুরোই ২০১০ প্রথমক জুন ২০১৩ প্রভয়োমদ 

ফোস্তফোয়মনয দনদভে প্রকমল্পয প্রথভ ংমোধন প্রস্তোফ ১৮ দডমম্বয ২০১২ তোদযম  একমনক বোয় অনুমভোদদত য়। 

অতিঃয ৩ প্রপব্রুয়োদয ২০১৪ তোদযম  দযকল্পনো কদভন কর্তমক ব্যয় বৃদদ্ধ ব্যদতমযমক প্রকমল্পয প্রভয়োদ দডমম্বয 

২০১৪ ম মন্ত ২য় ফোয এফং ১৩ এদপ্রর ২০১৫ তোদযম  উক্ত কদভন কর্তমক ব্যয় বৃদদ্ধ ব্যদতমযমক প্রকমল্পয প্রভয়োদ জুন 

২০১৫ ম মন্ত ৩য় ফোয বৃদদ্ধ কযো য়। 



 

৫.৪। প্রকল্প দযদ মন: প্রকমল্পয ফোস্তফোয়নকোজ মযজদভমন দযদ মমনয জন্য ফোস্তফোয়ন দযফীক্ষণ  মূল্যোয়ন দফবোমগয 

প্রমোগোমমোগ  স্থোনীয় যকোয প্রক্টমযয দযচোরক (দযফন) প্রফগভ নোদভো ভদন কর্তমক ২৫ নমবম্বয ২০১৫ তোদযম  

প্রকল্প এরোকো দযদ মন কযো য়। দযদ মমনয ভয় প্রকল্প ংদিষ্ট কভ মকতমোগণ উদস্থত প্রথমক োয়তো প্রদোন কমযন।  

 

৫.৫। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্য ভনলম্নয ছলক প্রদান কযা লরা:  

ক্রভভক 

নম্বয

কভ যকতযায নাভ  দফী  
পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

কতটি প্রকলল্পয দাভয়ত্ব 

ারন কলযন 

ছভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। জনোফ প্রভোিঃ আফদুর গোফ্পোয 

অদতদযক্ত প্রধোন প্রমকৌরী, জ, 

যোজোী প্রজোন, যোজোী 

- - 
১ জুরোই ২০১০ প্রথমক  ৯ 

প্রমন্ফম্বয ২০১০ 

২। জনোফ প্রভোিঃ ভদপজুর ইরোভ 

অদতদযক্ত প্রধোন প্রমকৌরী, জ, 

যোজোী প্রজোন, যোজোী 

- - 
৯ প্রমন্ফম্বয ২০১০ প্রথমক ৩ 

অমক্টোফয ২০১০ 

৩। জনোফ প্রভোিঃ আফদুর োদরভ দভয়ো 

অদতদযক্ত প্রধোন প্রমকৌরী, জ, 

যোজোী প্রজোন, যোজোী 

- - 
৩ অমক্টোফয ২০১০ প্রথমক ৮ 

প্রপব্রুয়োদয ২০১১ 

৪। জনোফ প্রভোিঃ োদফবুর ক 

অদতদযক্ত প্রধোন প্রমকৌরী, জ, 

যোজোী প্রজোন, যোজোী 

- - 
৮ প্রপব্রুয়োদয ২০১১ প্রথমক ৩০ 

এদপ্রর ২০১৩ 

৫। জনোফ প্রভোিঃ আফদু োরোভ 

অদতদযক্ত প্রধোন প্রমকৌরী, জ, 

যোজোী প্রজোন, যোজোী 

- - 
৩০ এদপ্রর ২০১৩ প্রথমক ৩০ 

জুন ২০১৫ 

 

৫.৬। উমযয ছক প্রথমক প্রদ ো মোয় প্রম, ৫ জন অদতদযক্ত প্রধোন প্রমকৌরী দফদবন্ন প্রভয়োমদ প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোমর প্রকল্প 

দযচোরমকয দোদয়ত্ব োরন কমযন। এ ৫ জমনয ভমে ৩য় জমনয দোদয়ত্ব োরমনয প্রভয়োদ দছর ৩ ভো ৫ দদন এফং 

অফদষ্ট ৪ জমনয প্রভয়োদ দছর ৩ ভোময কভ। সুতযোং এ প্রথমক এটো েষ্ট আমরোচয প্রকমল্পয প্রক্ষমি ঘন ঘন প্রকল্প 

দযচোরক ফদরী কযো ময়মছ। ঘন ঘন প্রকল্প দযচোরক ফদরী প্রকল্প ফোস্তফোয়মনয উয প্রনদতফোচক প্রবোফ প্রপমর এফং 

পমর ফোস্তফোয়ন ব্যোত য়। সুতযোং এ প্রদক্রয়ো দযোয কযো ফোঞ্ছনীয়। 
 

৬। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন গ্রগভত ভনম্নরূ:  

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

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রদভ

ক 

নম্বয 

অমেয দফফযণ (ফ মমল 

অনুমভোদদত আযদডদদ 

অনুমোয়ী) 

দযভোণ/ 

ংখ্যো 

অনুমভোদদত 

আযদডদদ 

অনুোময 

রক্ষযভোিো  

প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

 

ভন্তব্য 

আদথ মক আদথ মক ফোস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। প্রেনোযী প্রথোক ১.০০ ০.৭৫ প্রথোক 

(৭৫%) 

 

২। োফদরমকন  প্রটন্ডোদযং প্রথোক ৩.০০ ২.০০ প্রথোক 

(৬৬.৬৬%) 

 

৩। ল্যোফমযটযী প্রটদেং প্রথোক ২.০০ ২.০০ প্রথোক 

(১০০%) 

 

৪। র্ভদভ অদধগ্রণ ৯.০১ প্রক্টয ৭৯৬.০০ ৫৭৬.০৪ ৬.২২ 

(৬৯.০৩%) 

 

৫। ভোটিয কোজ ৪.২১ ঘিঃদভিঃ ৯০২.৭০ ৮৯১.৭৫ ৪.১৭ (৯৯.০৪%  

৬। প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট       



ক্রদভ

ক 

নম্বয 

অমেয দফফযণ (ফ মমল 

অনুমভোদদত আযদডদদ 

অনুমোয়ী) 

দযভোণ/ 

ংখ্যো 

অনুমভোদদত 

আযদডদদ 

অনুোময 

রক্ষযভোিো  

প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

 

ভন্তব্য 

আদথ মক আদথ মক ফোস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ক) নতুন দনভ মোণ (৩.৭ দভিঃ 

প্রস্ত) 

৩.০০ দকিঃদভিঃ ১০৬.১৩ ১০৬.১৩ ২.৯৭ দকিঃদভিঃ 

(৯৯%) 

 

  ) নতুন দনভ মোণ (৬.৭০ দভিঃ 

প্রস্ত) 

০.২০ দকিঃদভিঃ ১২.৩৪ ১২.৩৪ ০.২০ দকিঃদভিঃ 

(১০০%) 

 

 গ) োমপমদং 

(কোম মটিং,ীরমকোট ৩.৭০ 

দভিঃ প্রস্ত) 

১৬.৫০ 

দকিঃদভিঃ 

৪৬০.৬৪ ৪৬০.৬৪ ১৬.৫০ দকিঃদভিঃ 

(১০০%) 

 

 ঘ) োমপমদং 

(কোম মটিং,ীরমকোট ৬.৭০ 

প্রস্ত) 

০.২০ দকিঃদভিঃ ৬.৬৩ ৬.৬৩ ০.২০ 

দকিঃদভিঃ 

(১০০%) 

 

 ঙ) োড ম প্রোল্ডোয দনভ মোণ ১৬.৫০ 

দকিঃদভিঃ 

৯১২.৯৯ ৯১২.৯৯ ১৬.৫০ দকিঃদভিঃ 

(১০০%) 

 

৭। দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ ৩৪৭.৩০ দভিঃ ২৩৪২.০০ ২৩৪২.০০ ৩৪৭.২৯৫ দভিঃ 

(৯৯.৯৯%) 

 

৮। আযদদ ফক্স কোরবোট ম দনভ মোণ 

(৭টি) 

৫৭.৫০ দভিঃ ৪২৯.৫০ ৪৬৮.৩৯ ৫২.৬৮(৭টি) 

(৯১.৬১%) 

 

৯। যক্ষোপ্রদ কোজ      

 ক) কংদক্রট প্রলো প্রমটকন 

উইথ দজমটক্সটোইর দদ 

ব্লক 

২৭৫০০ ফিঃদভিঃ ৩৭৩.৮৮ ৩৭৩.৮৮ ২৭৬০০ ফিঃদভিঃ 

(১৩৬%) 

 

  ) আযদদ দপ্র-কোট 

োরোোইদডং দনভ মোণ 

৬১০.০০ দভিঃ ৩০.২৮ ৩০.২৮ ৬১০.০০ দভিঃ 

(১০০%) 

 

 গ)গোইড য়োর ৯৮৮.০০ দভিঃ ৮৬.৯৮ ৮৬.৯৮ ৯৮৮.০০দভিঃ 

(১০০%) 

 

১০।  নদী তীয যক্ষো ১০১০.০০ দভিঃ ১৪৭৮.৬৮ ১৪৭৮.৬৮ ১০১০.০০ দভিঃ 

(১০০%) 

 

১১। প্রেন দনভ মোণ ২২৫০.০০ দভিঃ ৪৪.৮৯ ৪৪.৮৯ ৩৭৮৫.৭৫ দভিঃ 

(১৬৮.২৫%) 

 

১২। োইন, দগনোর, দক:দভ: প্রোষ্ট      

 ক) দযমেকদেং প্রযোড েযোড ৪০০ টি ৩.০০ ৩.০০ ৪০০টি (১০০%)  

  ) েোদপক োইন ৮ টি ১.৬০ ১.৬০ ৮টি 

(১০০%) 

 

 গ) োইন প্রোে ১২টি ০.৫৪ ০.৫৪ ১২টি (১০০%)  

 ঘ) কংদক্রট প্রোে দনভ মোণ ৪০০টি ৭.৫০ ৭.৫০ ৪০০টি (১০০%)  

 ঙ) প্রযোড ভোদকমংথোমভ মোপ্লোদেক 

ম্যোমটদযময়র 

৮৮৬.৭৫ 

ফিঃদভিঃ 

১৩.৮৩ ১৩.৬৬ ৮৭৫.৮৫ ফিঃদভিঃ 

(৯৮.৭৭) 

 

১৩। প্রজনোমযর এন্ড োইট 

পযোদদরটি 

প্রথোক ৭.৫৭ ৭.৫৭ প্রথোক (১০০%)  

১৪। ইউটিদরটি দপটিং প্রথোক  ৩০.০০ ১২.০০ প্রথোক 

(৪০%) 

 

১৫। দপদজকযোর কদন্টমজন্পী (১%) ১% ৮২.২০ ০ ০  

১৬। প্রোইজ কদন্টমজন্পী (০%) ০ ০ ০ ০  



ক্রদভ

ক 

নম্বয 

অমেয দফফযণ (ফ মমল 

অনুমভোদদত আযদডদদ 

অনুমোয়ী) 

দযভোণ/ 

ংখ্যো 

অনুমভোদদত 

আযদডদদ 

অনুোময 

রক্ষযভোিো  

প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

 

ভন্তব্য 

আদথ মক আদথ মক ফোস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ফ মমভোট:  ৮১৩৫.৮৮ ৭৮৪২.২৪ ৯৬.৩৯%  

   সূি: ড়ক  জনথ অদধদপ্তয কর্তমক প্রপ্রদযত ১৬ নমবম্বয ২০১৫ তোদযম য ভোপ্ত মূল্যোয়ন প্রদতমফদন। 

 
 
 

৭। দযদ মনকোরীন ম মমফক্ষণ:  

 

৭.১। প্রকমল্পয অনুমভোদদত আযদডদদ ’য ৯.০১ প্রক্টয র্ভদভ অদধগ্রমণয রক্ষযভোিোয দফযীমত ফোস্তমফ ৬.২২ প্রক্টয র্ভদভ 

অদধগ্রণ কযো ময়মছ। অথ মোৎ ফোস্তফতোয দবদেমত এ অমেয দযভোণ দনধ মোদযত য়দন। র্ভদভ অদধগ্রমণয দযভোণ হ্রো 

োয়োয় ড়ক ফাঁমধ ভোটিয কোমজয দযভোণ দকছুটো হ্রো প্রময়মছ। অনুমভোদদত আযদডদদ ’য ৪.২১ রক্ষ ঘন 

দভটোমযয ভমে ৪.১৭ রক্ষ ঘন দভটোয ভোটিয কোজ ম্পোদন কযো ময়মছ। ৩.৭০ দভটোয প্রমস্থয ৩ দকমরোদভটোমযয ভমে 

২.৯৭ দকিঃদভিঃ প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট দনভ মোণ কযো ময়মছ। অনুমভোদদত আযদডদদ অনুোময ৬.৭০ দভটোয প্রস্থদফদষ্ট 

০.২০ দকিঃদভিঃ প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট দনভ মোণ  োমপমদং (কোম মটিং  ীরমকোট ), ৩.৭০ দভটোয প্রস্থদফদষ্ট ১৬.৫০ 

দকিঃদভিঃ প্রবমভমন্টয োমপমদং (কোম মটিং  ীরমকোট)  ১৬.৫০ দকিঃদভিঃ োড মমোল্ডোয দনভ মোণ ম্পন্ন কযো ময়মছ। 

 

৭.২। প্রকমল্পয ফচোইমত গুরুত্বপূণ ম ২টি অে মথো ১টি দদ গোড মোয প্রতু  ৭টি কোরবোট ম দনভ মোণ দফলময় ম মোমরোচনোকোমর 

প্রদ ো মোয় প্রম অনুমভোদদত আযদডদদ অনুোময ৩৪৭.৩০ দভটোমযয ভ প্রে উেোোড়ো -প্রফরকুদচ ড়মকয ১ভ  ২য় 

দকমরোদভটোময কযমতোয়ো নদীয উয ৩৪৭.২৯৫ দভটোয দফদষ্ট ১টি দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ কযো ময়মছ। প্রতুয ৮টি 

েযোন  প্রদত েযোমন ৫টি গোড মোয আমছ। উক্ত ড়মকয ১ভ দকমরোদভটোময ২টি, ২য় দকমরোদভটোময ১টি, ৩য় 

দকমরোদভটোময (অং) ১টি, ৬ষ্ঠ দকমরোদভটোময ১টি, ১০ভ দকমরোদভটোময ১টি এফং ১২তভ দকমরোদভটোময ১টি  প্রভোট 

৭টি আযদদ ফক্স কোরবোট ম দনভ মোণ কযো ময়মছ। 

 

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

 

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

ছমক প্রদোন কযো মরো : 

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকায়)

থ য ফছয অযভডভভ নুমায়ী 

রক্ষেভাো

অযএভডভ ফযাদ্দ ফভৄক্ত ব্যয়

২০১০-২০১১ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 

২০১১-২০১২ ১৯৯৮.৭৫ ১৯৮৮.৭৫ ১৯৮৮.৭৫ ১৯৮৮.৭৫ 

২০১২-২০১৩ ২৯১৪.৫৩ ১৪৪৩.৭৫ ১৪৪৩.৭৫ ১৪৪৩.৭৫ 

২০১৩-২০১৪ ১২২২.৬০ ৯৫০.০০ ৯৫০.০০ ৯৫০.০০ 

২০১৪-২০১৫ -- ১৪৪৯.৭৪ ১৪৪৯.৭৪ ১৪৪৯.৭৪ 

ফ মমভোট: ৮১৩৫.৮৮ ৭৮৪২.২৪ ৭৮৪২.২৪ ৭৮৪২.২৪ 

 

সূি: ড়ক  জনথ অদধদপ্তয কর্তমক প্রপ্রদযত ১৬ নমবম্বয ২০১৫ তোদযম য ভোপ্ত মূল্যোয়ন প্রদতমফদন। 

 

৮.২। উমযয ছক ম মোমরোচনো কময প্রদ ো মোয় প্রম ২০১০-১১  ২০১১-১২ অথ ম ফছময আযদডদদ’য রক্ষযভোিো অনুোময 

মথোক্রমভ ২০০০.০০ রক্ষ টোকো  ১৯৯৮.৭৫ রক্ষ টোকো আযএদডদ-প্রত ফযোদ্দ  অফমুক্ত কযো য় দকন্তু ২০১২-১৩ 

অথ ম ফছময আযদডদদ’য ২৯১৪.৫৩ রক্ষ টোকোয দফযীমত ভোি ১৪৪৩.৭৫ রক্ষ টোকো আযএদডদমত ফযোদ্দ কযো য়। 

অনুরূবোমফ ২০১৩-১৪ অথ ম ফছময আযদডদদ’য ১২২২.৬০ রক্ষ টোকোয দফযীমত আযএদডদ-প্রত ৯৫০.০০ রক্ষ টোকো 

ফযোদ্দ  অফমুক্ত কযো য়। এ দুই ফছয আযএদডদ’য রক্ষযভোিো অনুমোয়ী ম মোপ্ত ফযোদ্দ নো কযোয অন্যতভ কোযমণ 

য়মতো প্রকল্পটি দনধ মোদযত প্রভয়োমদ ম্পন্ন কযো মোয়দন। পমর প্রকল্পটিয প্রভয়োদ বৃদদ্ধয প্রময়োজন ময়মছ এফং স্বোবোদফক 

কোযমণ প্রকল্প ব্যয় বৃদদ্ধ প্রময়মছ।      

   

 



৯। প্রকমল্পয প্রধোন প্রধোন প্যোমকমজয প্রদকউযমভমন্টয দচি দনম্নরূ: 

 

৯.১। প্রকমল্পয প্রধোন প্রধোন প্যোমকমজয প্রদকউযমভন্ট ংক্রোন্ত তথ্য দযদষ্ট ‘ক’-প্রত যদক্ষত। দদ আইন ২০০৬-এয ধোযো 

৪০ এয উধোযো ২ অনুোময প্রদতটি প্যোমকমজয দযি দফজ্ঞদপ্ত ১টি ফোংরো  ১টি ইংমযজী দদদনক দিকোয় প্রকো  

কযো য় এফং দদআয , ২০০৮ এয দফদধ ৬১ (৪) ংদিষ্ট তপদর-২ অনুোময দযি দোদ মরয জন্য ন্যযনতভ ২১/২৮ 

দদন ভয় প্রদোন কযো য়। অনুমভোদদত আযদডদদ ’য প্রদকউযমভন্ট দযকল্পনোয় মূর পূতম কোজমূ ৫টি প্যোমকমজয 

আতোয় ম্পোদমনয ংস্থোন যময়মছ। তমফ আযদডদদ -প্রত  প্রতু দনভ মো প্রণয প্রকোন প্যোমকজ অন্তর্ভ মক্ত প্রনই। 

আযদডদদ’য প্রদকউযমভন্ট দযকল্পনোয় ৪৪৬১.৫৮ রক্ষ টোকোয কোজ ইমতোভমে ম্পন্ন ময়মছ ভমভ ম উমে  আমছ। এ 

দফলময় জোনমত চোইমর ংদিষ্ট উদফবোগীয় প্রমকৌরী জোনোন প্রম প্রকল্প ংমোধমনয পূমফ ম প্রতু দনভ মোণ ৩টি 

কোরবোট ম দনভ মোণ ম্পন্ন ময়মছ দফধোয় মূর দডদদ -প্রত ১টি প্রতু দনভ মোণ ২টি আযদদ ফক্স কোরবোট ম দনভ মোমনয ১টি 

প্যোমকজ অন্তর্ভ মক্ত আমছ। প্রকৃতমক্ষ উক্ত প্যোমকমজয অধীমন ৩টি কোরবোট ম দনদভ মত ময়মছ ফমর জোনো মোয়। 

আযদডদদ’য প্রদকউযমভন্ট দযকল্পনোয় ৫টি প্যোমকজ যময়মছ এফং ফোস্তমফ ৬টি প্যোমকমজয আতোয় দনভ মোণ কোজ 

ম্পন্ন কযো ময়মছ। দনভ মোণ কোমজয ৫টি প্যোমকমজয প্রভোট প্রোক্কদরত ব্যয় ২৮২৫.০০ রক্ষ টোকো এফং প্রকল্প 

ংমোধমনয পূমফ ম ব্যয়কৃত ৪৪৬১.৫৮ রক্ষ টোকো প্রভোট প্রোক্কদরত ব্যময়য দযভোণ ৪৪৬১.৫৮+২৮২৫.০০= 

৭২৮৬.৫৮ রক্ষ টোকো। দকন্তু আযদডদদ ’য প্র দকউযমভন্ট দযকল্পনোয় প্রভোট প্রোক্কদরত ব্যময়য দযভোণ র্ভরবোমফ 

৭২৯৪.৫৮ রক্ষ টোকো উমে  কযো ময়মছ।  

 

৯.২। দযদ মনকোমর দনফ মোী প্রমকৌরী , দযোজগঞ্জ-এয কোম মোরয় কর্তমক যফযোকৃত প্রদকউযমভন্ট ংক্রোন্ত তথ্য অনুোময 

প্রতু দনভ মোমণয ১টি প্যোমকজ প্রভোট ৬টি প্যোমকমজয ভো েমভ কোম মোমদ প্রদোন কযো য়। প্রতু দনভ মোমণয প্যোমকজ 

ব্যতীত অন্যোন্য ৫টি প্যোমকমজয ভোেমভ ১৪.৩৯ দকিঃদভিঃ প্রবমভন্ট প্রস্তকযণ ভজবুতকযণ, কোম মটিং  ীরমকোট 

এফং ৪টি কোরবোট ম দনভ মোমণয কোজ ম্পন্ন কযো ময়মছ। এ ৫টি প্যোমকমজয প্রোক্কদরত ব্যয় ২০৭১.৬৪ রক্ষ টোকো এফং 

কোম মোমদকৃত মূল্য ১৯৪৬.৮৯ রক্ষ টোকো। আযদডদদ -প্রত ১৪.৮০ দকিঃদভিঃ প্রবমভন্ট প্রস্তকযণ , ভোটিয কোজ , 

কোম মটিং  ীরমকোট ম্পমন্নয দফলময় উমে  আমছ। ফোস্তমফ ১৪.৩৯ দকিঃদভিঃ প্রবমভন্ট প্রস্তকযণ , ভজবুতকযণ, 

কোম মটিং  ীরমকোমটয কোজ কযো ময়মছ। আযদডদদ -প্রত উদেদ ত নদী তীয যক্ষো , প্রলো প্রমটকন, প্রেন  গোইড 

য়োর দনভ মোণ  মূর দডদদ ’য ৩টি কোরবোট ম দনভ মোণ ংক্রোন্ত প্রদকউযমভন্ট তথ্য প্রদোন কযো য়দন। প্রকমল্পয অধীমন 

ব্যয়কৃত ৭৮৪২.২৪ রক্ষ টোকোয ভমে ৬৮০৩.৬৯ রক্ষ টোকোয প্রদকউযমভন্ট তথ্য প্রদোন কযো ময়মছ। অফদষ্ট 

(৭৮৪২.২৪-৬৮০৩.৬৯) ১০৩৮.৫৫ রক্ষ টোকোয তথ্য প্রদোন কযো য়দন। 

 

৯.৩। দদআয, ২০০৮ এয দফদধ ৩৬ এয উদফদধ ৬ ংদিষ্ট তপদর ৩ এয ‘ক’ অং অনুোময প্যোমকজ ১ এয প্রক্ষমি 

দযি প্র োরোয ভয় প্রথমক ৩ প্তোময ভমে মূল্যোয়ন কোম মক্রভ ম্পমন্নয দফধোন থোকমর ফোস্তমফ ৬৫ দদন য 

মূল্যোয়ন ম্পন্ন কযো য়। একই দফদধ অনুোময ২য় প্যোমকমজয প্রক্ষমি ২ প্তোময দযফমতম ২৪ দদন য মূল্যোয়ন ম্পন্ন 

কযো য়। প্যোমকজ ৩, ৪, ৫  ৬ এয প্রক্ষমি দফদধ অনুোময ২ প্তোময ভমে মূল্যোয়ন কোম মক্রভ ম্পন্ন কযো য়। 

 

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

দপ্র-অদডট ম্পন্ন কযো ময়মছ ভমভ ম প্রকল্প ভোদপ্ত মূল্যোয়ন প্রদতমফদমন উমে  কযো ময়মছ। তমফ প্রকল্পটিয 

External অদডট ম্পমন্নয দফলময় উক্ত প্রদতমফদমন প্রকোন উমে  কযো য়দন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১০। প্রকল্প ংদিষ্ট কময়কটি দস্থয দচি দনমম্ন প্রদোন কযো মরো: 

দচি ১: উেোোড়ো প্রফরকুদচ ড়মক কযমতোয়ো নদীয উয 

৩৪৭.২৯৫ দভটোয দীঘ ম দনদভ মত দদ গোড মোয প্রতু। 

 দচি ২: কযমতোয়ো নদীয উয দনদভ মত প্রতুয গোড মোয। 

 

 

 

 

দচি ৩: কযমতোয়ো নদী তীমযয যক্ষোপ্রদ কোজ।  দচি ৪: উেোোড়ো প্রফরকুদচ ড়মকয ১ভ দকমরোদভটোময 

দনদভ মত কোরবোট ম। 
 

 

১১।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযন: 

 

ভযকভল্পত জযন

১)   উেোোড়ো-প্রফরকুদচ ড়মকয প্রোনোতরো ঘোমট 

কযমতোয়ো নদীয উয ৩৪৭.২৯৫ দভটোয দীঘ ম একটি 

দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ এফং দনযোদ , োশ্রয়ী  

দনযফদেন্ন প্রমোগোমমোগ স্থোন। 

১)    উেোোড়ো-প্রফরকুদচ ড়মকয প্রোনোতরো ঘোমট কযমতোয়ো 

নদীয উয ৩৪৭.২৯৫ দভটোয দীঘ ম একটি দদ গোড মোয 

প্রতু দনভ মোণ কযো ময়মছ। প্রতু দনভ মোমণয পমর উক্ত  

ড়মক দনযোদ , োশ্রয়ী  দনযফদেন্ন প্রমোগোমমোগ স্থোন 

ময়মছ। 

 

১২।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণ : প্রকমল্পয প্রভোট প্রোক্কদরত ব্যময়য ৯৬.৩৯% ফোস্তফোদয়ত ময়মছ। অনুমেদ ৬.১ এ 

প্রদে প্রকমল্পয অেদবদেক ফোস্তফোয়ন অগ্রগদতয দফফযণ অনুোময ৯.০১ প্রক্টয র্ভদভ অদধগ্রমণয ভমে ২.৭৯ প্রক্টয 

র্ভদভ অদধগ্রণ কযো য়দন , ৩ দকিঃদভিঃ প্রেদক্সফর প্রবমভ প্রন্টয ভমে ০.০৩ দকিঃদভিঃ প্রবমভন্ট দনভ মোণ কযো য়দন এফং 

৮৮৬.৭৫ ফগ ম দভটোমযয ভমে ১০.৯ ফগ ম দভটোয প্রযোড ভোদকমং থোমভ মোপ্লোদেক ম্যোমটদযয়োর স্থোন কোজ ম্পন্ন কযো 

য়দন। এ দফলময় ংদিষ্ট উদফবোগীয় প্রমকৌরী জোনোন প্রম , ফোস্তফ প্রময়োজন নো থোকোয কোযমণ এ কর অমেয 

উদেদ ত অং ম্পন্ন কযো য়দন।  

 

 



১৩।    ভস্া:  

 

১৩.১। প্রকলল্পয নুলভাভদত অযভডভভ ’য ৯.০১ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রলণয রক্ষেভাোয ভফযীলত ফাস্তলফ ৬.২২ ছক্টয ভূভভ 

ভধগ্রণ কযা য়। থ যাৎ প্রকল্প প্রস্তাফ প্রণয়নকালর ফাস্তফতায ভবভিলত এ লঙ্গয ভযভাণ ভনধ যাযণ কযা য়ভন। 

(নুলেদ ৭.১); 

 

১৩.২।  অযভডভভ ’য প্রভকঈযলভন্ট ভযকল্পনায়  ভনভ যাণ কালজয ৫টি প্যালকজ ন্তর্ভ যক্ত অলছ। ফাস্তলফ ৬টি প্যালকলজয 

অতায় প্রকলল্পয ভনভ যাণ কাজ ম্পন্ন কযা লয়লছ (নুলেদ ১০.১); 

 

১৩.৩। অযভডভভ ’য রক্ষেভাো নুালয ( ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ থ য ফছয) প্রকলল্পয  অযএভডভ-ছত ফযাদ্দ প্রদান কযা 

য়ভন। এ কাযলণ য়লতা প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভনধ যাভযত ছভয়ালদ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়ভন ফলর প্রতীয়ভান য় (নুলেদ 

৯.২); 

 

১৩.৪। ভভঅয, ২০০৮-এয ভফভধ ৩৬ এয উদফদধ ৬ ংদিষ্ট তপদর ৩ এয ‘ক’ অং নুালয প্রকলল্পয দযে প্যালকজ 

১ এয ছক্ষলে ৩ প্তালয ভযফলতয ৬৫ ভদন য ভল্যায়ন কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা য়। পলর দযে প্রভক্রয়া ম্পলন্ন ভফরম্ব 

লয়লছ এফং প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফরভম্বত লয়লছ (নুলেদ ১০.৩); 

 

১৩.৫। ভভ অয, ২০০৮ এয ভফভধ ৩৬ এয উদফদধ ৬ ংদিষ্ট তপদর ৩ এয ‘ক’ ং নুালয দযে প্যালকজ ২ -এয 

ছক্ষলে ২ প্তালয ভযফলতয ২৪ভদন য ভল্যায়ন ম্পন্ন কযা য়। পলর দযে প্রভক্রয়া ম্পলন্ন ভফরম্ব লয়লছ এফং 

প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফরভম্বত লয়লছ (নুলেদ ১০.৩)। 

 

১৪। ভতোভত/সুোদয: 
 

১৪.১। প্রকলল্পয নুলভাভদত অযভডভভ ’য ৯.০১ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রলণয রক্ষেভাোয ভফযীলত ফাস্তলফ ৬.২২ ছক্টয ভূভভ 

ভধগ্রণ কযা য়। থ যাৎ প্রকল্প প্রস্তাফ প্রণয়নকালর ফাস্তফতায ভবভিলত এ লঙ্গয ভযভাণ ভনধ যাযণ কযা য়ভন। 

বভফষ্যলত গৃীতব্য প্রকলল্পয লঙ্গয ঠিক ভযভাণ/ংখ্যা  ব্যয় ফাস্তফতায ভবভিলত ভনধ যাযলণয ভফললয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্া লচষ্ট থাকলফ (নুলেদ ১৩.১); 

 

১৪.২। অযভডভভ ’য প্রভকঈযলভন্ট ভযকল্পনায়  ভনভ যাণ কালজয ৫টি প্যালকলজয স্লর ফাস্তলফ ৬টি প্যালকলজয অতায় 

প্রকলল্পয ভনভ যাণ কাজ ম্পন্ন কযা লয়লছ। অযভডভভ ’য প্রভকঈযলভন্ট ভযকল্পনায ব্যতেয় ঘটিলয় এরূ ছফী ংখ্যক 

প্যালকলজয ভােলভ ভনভ যাণ কাজ ম্পন্ন কযা লর ঠিকোদোমযয ংখ্যো বৃদদ্ধ োয়। পমর ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থোয মক্ষ 

ফোস্তফোয়ন কোজ তত্ত্বোফধোন কযো দুিঃোে ময় মড়। এছোড়ো প্যালকলজয ংখ্যা বৃভি কযা লর কভ ছমাগ্যতাম্পন্ন 

ঠিকাদায ফাস্তফায়ন কালজ ংগ্রলণয সুলমাগ ায় এফং পলর কালজয গুণগত ভান যক্ষা কযা কঠিন লয় লড়। এ 

কাযলণ গৃীতব্য প্রকলল্পয ছক্ষলে ভডভভ/অযভডভভ ’য    প্রভকঈযলভন্ট ভযকল্পনা নুযণপূফ যক দযে কাম যক্রভ 

ম্পলন্নয ভফললয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্া লচষ্ট থাকলফ (নুলেদ ১৩.২); 

 

১৪.৩। ভনধ যাভযত ছভয়ালদ ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযায জন্য বভফষ্যলত কর গৃীতব্য প্রকলল্পয এভডভ/অযএভডভ-ছত ম যাপ্ত ফযাদ্দ 

প্রদালনয ভফলয়টি ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ ভনভিত কযলফ (নুলেদ ১৩.২); 

 

১৪.৪। ভভঅয, ২০০৮-এয ভফভধ ৩৬ এয উদফদধ ৬ ংদিষ্ট তপদর ৩ এয ‘ক’ অং নুালয প্রকলল্পয দযে প্যালকজ 

১ এয ছক্ষলে ৩ প্তালয ভযফলতয ৬৫ ভদন য ভল্যায়ন কাম যক্রভ ম্পন্ন   প্যালকজ ২ -এয ছক্ষলে ২ প্তালয 

ভযফলতয ২৪ভদন য ভল্যায়ন ম্পন্ন কযা য়।  গৃীতব্য প্রকলল্পয ছক্ষলে ভভ অআন ২০০৬  ভভঅয ২০০৮ এ 

ঈভেভখত ভলয়য ভলে প্রভকঈযলভন্ট কাম যক্রভ ম্পলন্নয ভফললয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্া এফং ড়ক ভযফন  

ভাড়ক ভফবাগ ভনভিত কযলফ (নুলেদ ১৩.৩-১৩.৪); 

 

১৪.৫ । প্রকল্পটিয External অদডট দ্রুত ম্পন্ন কযমত মফ এফং অদডট প্রদতমফদমনয কদ আইএভই দফবোমগ প্রপ্রযণ 

কযমত মফ; এফং 

 

১৪.৬ । অনুমেদ ১৪.১-১৪.৫ -এয আমরোমক গৃীত কোম মোফরী আগোভী ১ (এক) ভোময ভমে আইএভই দফবোগমক অফদত 

কযমত মফ। 



“দফরুদরয়ো-আশুদরয়ো ড়ক দনভ মোণ (২য় ংমোদধত)” ীল মক প্রকমল্পয ভোপ্ত মূল্যোয়ন প্রদতমফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 
 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্াঃ  ড়ক  জনথ ভধদপ্তয।  

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

৩। 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 

২০৭২.০০ 

(-) 

৪৯৬৬.২৪ 

(-) 

৪৯৬৫.৮৯ 

(-) 

০১-৭-২০০০ 

ছথলক  

৩০-৬-২০০৩ 

০১-০৭-২০০০  

ছথলক  

৩১-১২-২০১৪ 

০১-০৭- ২০০০  

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৫ 

১৩৯.৬৬%  ৪০০%  

  

৪।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অতায় ছকান স্ানীয়  বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্ান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  
 

৫।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) : 

  
  

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financia

l 

Physic

al 
(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

1.   Land acquisition  H 412.00 3.14 412.00 3.14 

2.   Construction of Road 

Embankment  

L/m
3
 908.76 5.03 908.76 5.03 

3.   Construction of  Flexible 

Pavement  

Km 947.03 9.38 947.03 9.38 

4.   Construction of  R.C.C. Bridge Meter 1912.83 222.64 1912.52 222.64 

5.    Construction of R.C.C Box 

Culvert 

Meter 92.44 20.00 92.44 20.00 

n) 6.  Protective work (CC block &  

o)   Geo-textile) 

M 560.04 40000.00 560.00 32500.

00 
p) 7.   Intersection no 40.00  40.00 1.00 

q) 8.  sign/signal LS 5.00  5.00 LS 

9.  Removal of Telephone & electric 

line  

LS 88.14  88.14 LS 

Total= 4966.24  4965.89  
  
 



৬। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

ক্রভভক 

নং

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ  দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

প্রমোগদোন ফদরী 

4.  r) Mr. Md. Afzal  Hossain 

s) ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১৫-০৫-০১ ০৬-০৪-০৪ 

5.  t) Mr. Md. Adam Ali Gazi 

u) ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১৩-০৪-০৪ ১৬-১১-০৫ 

6.  v) Mr. Nurul Arifen 

w) ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১৬-১১-০৫ ২৯-০৩-০৭ 

7.  x) Mr. Md. Mozammel Haq 

y) ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ২৯-০৩-০৭ ০৯-০১-০৮ 

8.  z) Md. Asmat Ud-Dollah, 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ২৭-০১-০৮ ১৫-১০-০৮ 

9.  aa) Md. Abdul Odud 

bb) ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১৫-১০-০৮ ২৭-১১-০৮ 

10.  cc) Gazi Golam Mostafa  

dd) ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ২৭-১১-০৮ ০৪-০১-০৯ 

11.  ee) Mr. Tarun Topon Dewan,  

ff) ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ০৪-০১-০৯ ১৫-০৬-০৯ 

12.  Mr. Md. Khurshid Alam 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ৩০-০৬-০৯ ০১-০৭-০৯ 

13.  Mr. Tarun Topon Dewan,  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ৩০-০৬-০৯- ০১-০৭-০৯ 

14.  Shahabuddin Khan ACE, RHD, 

Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ০১-০৭-০৯ ০৩-১১-০৯ 

15.  ASM Sirajul Islam 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ০৩-১১-০৯ ১২-১১-০৯ 

16.  Mr. Sahabuddin Khan 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১২-১১-০৯ ১৭-১১-০৯ 

17.  Mr. Tarun Topon Dewan,  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১৭-1১-০৯ 11-12-09 

18.  ASM Sirajul Islam Khan 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১১-12-09 17-01-10 

19.  Mr. Md. Bayjid  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১৭-০১-০১০ ২১-০১-০১০ 

20.  Mr. Md. Sohorab Uddin Miah ACE, 

RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ২১-০১-০১০ ০৯-০২-০১০ 

21.  Shahabuddin Khan ACE, RHD, 

Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন 09/02/10 02/02/11 

22.  
Md.Abdul Quddus 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন 02/02/11 10/01/12 

23.  
Md. Mofizul Islam  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন 12/01/12 31/01/13 

24.  
Md. Shahabuddin Khan 

SE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka  
খন্ডকারীন 31/01/13 26/02/13 

25.  
Md. Habibul Hoque 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন 26/02/13 

  

09/07/14 

26.  
 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 ২৩ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। তাঁলদয 

ভধকাংলয ছভয়াদ ১ ফছলযয কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয ছক্ষলে ৩ ফছয ছভয়ালদ   ২০৭২.০০ রক্ষ টোকোয় প্রকল্পটি 

ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন কযা লর প্রকলল্পয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ১৫ ফছয  ফাস্তফায়ন ব্যয় লয়লছ 

৪৯৬৬.২৪ রক্ষ টাকা। থ যাৎ প্রকলল্পয ব্যয় বৃভি ছলয়লছ ১৩৯.৬৬% এফং ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ৪০০%। পলর 

মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ভযফতযলনয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প 

ভযচারকগণ মথামথবালফ দাভয়ত্ব ারন কযলত ালযন না ভফধায় এভনটি লয়লছ। 

 

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) 

 

 

Description of 

procurement 

(goods/work/consultancy as 

per bid document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In lakh taka) 

 

Tender/Bid Proposal Date of completion of 

works/services & 

supply of goods 

As per 

DPP 

(Revised) 

Contract 

Value 

Invitation 

Date 

Contrcat 

signing/ 

L.C.  

Opening 

Date 

As per 

Contract  

Actual  

1 2 3 4 5 6 7 

Construction of 186.04 m 

long bridge (Sub structure) at 

1
st
 k.m

. 
  

   

928.32 928.32 30-08-04 31-08-03 30-08-04  

Construction of Super 

Structure of 186.04m long at 

1
st
 k.m.  

 

424.20 299.23 13-01-10 14-01-09 13-01-10  

Construction of 36.60m long 

pc girder bridge at 1
st
 k.m.   

 

295.00 145.00 07-06-10 08-06-09 07-06-10  

Construction of  remaining 

supper Structure of 186.04M 

36.60M PC Girder Bridge 

approach  

1191.19 1190.89 07-01-15 12-05-14 07-01-15  

  
৮।  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 

২০০০-০১ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ২.৪৪ ৯০.০০ ৯০.০০ ৯০.০০ - ২.৪৪ 

২০০১-০২ ১২০০.০০ ১২০০.০০ - ৮.৫৫ ২২৫.০০ ২২৫.০০ ২২৫.০০ - ৮.৫৫ 

২০০২-০৩ ৫৭২.০০ ৫৭২.০০ - ১৮.৭৩ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ - ১৮.৭৩ 

২০০৩-০৪ ১২০০.০০ ১২০০.০০ - ৩৭.৭৪ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ৩৭.৭৪ 

২০০৪-০৫ ১০০০.০০ ১০০০.০০ - ৫২.৬৭ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ - ৫২.৬৭ 

২০০৫-০৬ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ৫৫.৩৮ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ - ৫৫.৩৮ 



২০০৬-০৭ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ৬০.৮১ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ - ৬০.৮১ 

২০০৭-০৮ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ৭৪.৩৯ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ৭৪.৩৯ 

২০০৮-০৯ ৯০০.০০ ৯০০.০০ - ৭৯.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ - ৭৯.০০ 

২০০৯-১০ ০.০০ ০.০০ - ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ - ০.০০ 

২০১০-১১ ৭৫.০০ ৭৫.০০ - ৬০.১১ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ - ৬০.১১ 

২০১১-১২ ০.০০ ০.০০ - - ০.০০ ০.০০ ০.০০ - - 

২০১২-১৩ ০.০০ ০.০০ - - ০.০০ ০.০০ ০.০০ - - 

২০১৩-১৪ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ - ৭২.৮০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ - ৭২.৮০ 

২০১৪-১৫ ৮০১.০০ ৮০১.০০ - ৭৩.১৭ ৮০০.৯০ ৮০০.৯০ ৮০০.৯০ - ৭৩.১৭ 

    ১০০% ৪৯৬৫.৯০ ৪৯৬৫.৯০ ৪৯৬৫.৯০  ১০০% 
 

স্ত

ক্ষ

স্ত

৯।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ। তলফ ভূভভ 

ভধগ্রণ জটিরতা  ভূভভয ভধক ভলল্যয কাযলণ ভর নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী ১০ভ ভকলরাভভটালয ১.৯৯৪ ছক্টয 

ভূভভ ভধগ্রণ ম্ভফ না য়ায় ৮৭০.০০ ভভটায ড়ক ভনভ যাণ ম্ভফ য়ভন।   

১০। াধাযণ ম যলফক্ষণ:   

১০.১ প্রকলল্পয টভূভভ   ঈলদ্দশ্য: প্রদময উেয-দিভোঞ্চমরয মোনফোন ঢোকোয় মোতোয়োতকোমর োবোয, ফদরয়োযপুয, 

আদভনফোজোয  গোফতরীমত প্রদতদনয়ত ব্যোক মোনজমটয মু্ম ীন য়। এ দযমপ্রদক্ষমত দভযপুয ভোজোয ড়ক প্রথমক 

ফন্যো প্রদতমযোধ ফাঁধ ময় োবোয উমজরোয দফরুদরয়ো প্রথমক দএন্ডদফ-আশুদরয়ো ড়মকয চযোফোগ ময়মন্ট আশুদরয়ো 

ম মন্ত প্রোয় ১০.৫০ দকিঃদভিঃ দীঘ ম ড়ক দনভ মোমণয রমক্ষয প্রকল্পটি গ্রণ কযো য়। ড়কটি োবোয ফোইো ড়ক 

দোমফ ব্যফহৃত য়োয সুমমোগ যময়মছ।  

 

  উমদ্দশ্য: প্রকেটিয মূর উগেশ্য গরা াবায উগেরায রফরুররয়া -অশুররয়া ১০.৫০ রকঃরভঃ দী থ ড়ক ও ২টি মতু 

(২২২.৬৪ রভটায) রনভ থাগণয ভাধ্যগভ উন্নত ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা স্থান।  

    

 

১০.২ প্রকলল্পয নুলভাদনঃ ভর প্রকল্পটি ২০৭২.০০ রক্ষ টাকা  প্রাক্কভরত ব্যলয় জুরাআ, ২০০০ লত জুন, ২০০৩ ছভয়ালদ 

ফাস্তফায়লনয জন্য ১০ জুরাআ, ২০০১ তাভযলখ একলনক কর্তযক নুলভাভদত য়। যফতীলত লজয ছযট ভভডঈর 

ভযফতযন, কালজয ভযভাণ হ্রা/বৃভি এফং নতুন ঙ্গ ংলমাজলনয কাযলণ ২৭ ছলন্ফম্বয, ২০০৬ তাভযলখ একলনক 

কর্তযক প্রকল্পটিয ১ভ ংলাধন নুলভাদন কযা য়। ঈক্ত ংলাধন নুালয প্রকল্পটিয প্রাক্কভরত ব্যয় ৩৬৮৩.০০ রক্ষ 

টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ, ২০০০ লত জুন, ২০০৮ ম যন্ত ভনধ যাযণ কযা য়। যফতীলত  ভনধ যাভযত ছভয়ালদ কাজ 

ভাপ্ত না য়ায় দুআ দপায় প্রকল্পটিয ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ  জুন, ২০১১ ম যন্ত বৃভি কযা য়। ভকন্তু জ এয 

ছযট ভভডঈর ভযফতযন, ভূভভ ভধগ্রলণয ভযভাণ হ্রা  ব্যয় বৃভি, ভাটি  যক্ষাপ্রদ কালজয ভযভাণ  ব্যয় বৃভি, 

ছবলভন্ট এফং ছতু ভনভ যালণ ব্যয় বৃভিয কাযলণ পুনযায় প্রকল্পটি ৪৯৬৬.২৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যয় এফং জুরাআ, 

২০০০ লত ভডলম্বয, ২০১৪ ছভয়ালদ একলনক কর্তযক ১৯ জানুয়াভয, ২০১৪ তাভযলখ প্রকল্পটিয ২য় ংলাধন নুলভাদন 

কযা য়। ঈক্ত ২য় ংলাধন ছভাতালফক প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন না য়ায় অআএভআভড ’য সুাভযক্রলভ প্রকল্পটিয 

ছভয়াদ ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক জুন, ২০১৫ ম যন্ত বৃভি কযা য়।  

   
১০.৩ াভফ যক অভথ যক  ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৪৯৬৫.৮৯ 

রক্ষ টাকা মা ভর নুলভাভদত ব্যয় ২০৭২.০০ রক্ষ টাকায ২৩৯.৬৬%। ঈক্ত ভলয় নুলভাভদত ংমোদধত প্রকলল্পয 

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



 

১১। 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 
 

 

১১.১ ভূভভ ভধগ্রণঃ নুলভাভদত ভর ভডভভ নুমায়ী ২০.৫৭ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রলণয জন্য ২৫২.০০ রক্ষ টাকায ংস্ান 

ভছর। ভকন্তু ভূভভয স্বাবাভফক ভল্য বৃভিয ছপ্রভক্ষলত ৩.১৪ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রণপূফ যক ৪১২.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কলয 

ভূভভ ভধগ্রণ ভাপ্ত কযা য়। ১০ভ ভকলরাভভটালয ভধগ্রণ জটিরতায কাযলণ ১.৯৯৪ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রণ ম্ভফ না 

য়ায় ৮৭০ ভভটায ড়ক ভনভ যাণ ম্ভফ য়ভন। পলর ১০.৫০ ভকলরাভভটালযয ভযফলতয ৯.৩৮ ভকলরাভভটায ড়ক 

ভনভ যাণ কযা লয়লছ ছদখা মায়।  এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, ভূভভয স্বাবাভফক ভল্য বৃভি, ভাভরা দালয়য  

স্ানীয় জটিরতায় ঈলেদ ভবমান ভযচারনা দুয য়ায় কর্তযলক্ষয ভিান্তক্রলভ ড়লকয ছবলভলন্টয বদঘ যে ৯.৩৮ 

ভকলরাভভটালয ভনভদ যষ্ট কলয প্রকল্প ংলাধন কযা লয়লছ।  ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ প্রকৃত ব্যয় ভর নুলভাভদত ব্যলয়য 

লনক ছফী য়ায় ভধগ্রণ ভফরভম্বত য়। ভতভযক্ত লথ যয ংস্ান কযলত দডদদ ংমোধন কযমত ময়মছ।  

 

১১.২ ড়ক ফাঁধ দনভ মোণ: অনুমভোদদত ংমোদধত দডদদ অনুমোয়ী ১০.২৫ দকমরোদভটোয ড়ক ফাঁধ দনভ মোমণয জন্য ৫.০৩ রক্ষ 

ঘন দভটোয ভোটিয কোজ ফোফদ ৯০৮.৭৬ রক্ষ টোকোয ংস্থোন দছর। তন্মে ১ভ দকমরোদভটোয প্রভোট ১.৯ দকমরোদভটোয 

ম্পূণ ম নতুন ড়ক ফাঁধ। প্রনদবমগন দিয়োমযন্প এয প্রময়োজমন BIWTA এয সুোদযময প্রপ্রদক্ষমত ১ভ দকমরোদভটোমযয 

গড় উচ্চতো ১৩.০০ দভটোয  প্রক্রে প্রস্থতো ১২.২৫০ দভটোয এফং অফদষ্ট ৮.৩৫৩ দকমরোদভটোময দফদ্যভোন 

এযোরোইনমভন্ট এয গড় উচ্চতো ৩.০০ দভটোয  প্রক্রে প্রস্থতো ৮.৫০ দভটোয প্রোক্করন কযো ময়মছ। প্র অনুমোয়ী ১:২ 

প্রলো অনুমোয়ী দডদদ’য ংস্থোনকৃত তবোগ ভোটি ব্যফোয কময ড়ক ফাঁধ দনভ মোণ কযো ময়মছ। তমফ ভযদ যনকালর 

ড়ক ফাঁলধয লনক স্ালন ছলা ১:২ মথামথ ায়া মায়ভন। ফযং ভকছু ভকছু স্ালন ছযআন কাট  খাড়া ঢার ছদখা 

ছগলছ। 

১১.৩  প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ৯.৩৮ ভকলরাভভটায ড়ক ফাঁলধয ভলে ১ভ ভকলরাভভটায 

ছবলভন্ট ৭.৩০ ভভটায প্রস্তায় এফং ফভষ্ট ৮.৩৮ ভকলরাভভটায ৫.৫ ভভটায প্রস্তায় ৩০০ ভভ:ভভ: অআএভজ, 

২০০ ভভ:ভভ: াফ-ছফআজ, ২০০ ভভ:ভভ: ছফআজ টাআ-১, ৪০ ভভ:ভভ: কাল যটিং  ১২ ভভ:ভভ: ীরলকাট দ্বাযা ভনভ যালণয 

ংস্ান ভছর। ভযদ যনকালর ১ভ ভকলরাভভটালয প্রবমভন্ট ৭.৩০ ভভটায প্রস্তায়  কাল যটিং  ীর ছকালটয ভযফলতয 

৫০ ভভ:ভভ: ভডভফএ য়াভযং ছকা য দ্বাযা ভফটুভভনা কাজ এফং ফভষ্ট ং ফভণ যত ছেভভপলকন নুমায়ী ভনভ যাণ 

কযা লয়লছ ছদখা মায়। দযদ মনকোমর ভনভভ যত ছবলভলন্টয ফাজায  গুরুত্বপূণ য স্ানগুলরালত ছবলভলন্টয ালপযল 

অনভডঈলরন এফং 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 ৭ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ১২ ভভ:ভভ:) ায়া ছগলছ। এ ভফললয় 

ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, ড়লকয ফাজায  গুরুত্বপূণ য স্ানগুলরালত ছেন ভনভ যালণয ংস্ান না থাকায় প্রকলল্পয 

অতায় তা ভনভ যাণ কযা ম্ভফ য়ভন। তলফ বৃভষ্টয াভন াযলণয রলক্ষে অঈটলরলটয ংস্ান ভনভিত কলয যাজস্ব 

ফালজলটয অতায় গুরুত্বপূণ য ফাজায ংল ম যাপ্ত ছেন ভনভ যালণয দলক্ষ গ্রণ কযা লয়লছ।  
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  



১১.৪  ব্রীে ও কারবাট থ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২টি ব্রীজ (২২২.৬৪ ভভটায) ভনভ যাণ ফাফদ ১৯১২.৮৩ রক্ষ 

টাকা এফং ৪টি কারবাট য (২০ ভভটায ) ভনভ যাণ ফাফদ ৯২.৪৪ রক্ষ টাকায ংস্থোন দছর। দযদ মনকোমর দডদদ’য 

ংস্থোন অনুমোয়ী ড়মকয প্রচইমনজ দক:দভ: ০+১৬০  ০+৬৯০ প্রত ৫-গোড মোয দফদষ্ট মথোক্রমভ ১৮৬.০৪ দভটোয 

(৫Ý৩৭.২০ দভ:)  ৩৬.৬৬ দভটোয (১Ý৩৬.৬৬ দভ:) দীঘ ম ২টি দদ গোড মোয প্রতু দনভ মোণ কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। উবয় 

ব্রীমজয কযোমযজময় ৭.৩০ দভটোয  প্রস্থতো ১০.২৫ দভটোয। ব্রীজ ২টিয 

Expantion Joint ভযদ যনকালর ব্রীজগুলরা কাম যকয, চর এফং ঈলেখলমাগ্য ছকান ভডলপক্ট 

ছনআ ছদখা ছগলছ।  এছোড়ো ড়ক ফাঁমধয ২য় দকমরোদভটোময ২টি, ৬ষ্ঠ দকমরোদভটোময ১টি  ১০ভ দকমরোদভটোময ১টি 

প্রভোট ৪টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। ২-প্রবন্ট দফদষ্ট ফকটি কোরবোমট ময দযভো ১০.২৫ দভটোয Ý ৬ 

দভটোয Ý ৬ দভটোয। তমফ দযদ মনকোমর প্রতুয প্রযদরং,  কোরবোট মগুমরোয গোময় প্রচুয োদনকভ প্রদ ো প্রগমছ।   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিে-৩:  রনরভ থত মতু             রিে-৪: রনরভ থত কারবাট থ 

   

১১.৫ যক্ষোপ্রদ কোজ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২টি ছতুয এলপ্রালচয ঈবয় া  এফাটলভন্ট ংরগ্ন ংল 

ছভাট ৪০ াজায ফগ যভভটায কনভক্রট ছলা প্রলটকন য়াকয এয ংস্ান যলয়লছ। তলফ প্রলয়াজনীয়তায ভনযীলখ ৩২৫০০ 

ফগ য ভভটায যক্ষাপ্রদ কাজ ম্পাদন কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর ২টি 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। এছাড়া বৃভষ্টয 

াভন াযলণয সুভফধালথ য ঈবয় াল ম যাপ্ত ভযভাণ ছেন ভনভ যাণ কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর কনভক্রট ছলা 

প্রলটকন য়ালকয ব্যফহৃত দদ ব্লক ধ্বম প্রমমত দকংফো ফুমর উঠমত প্রদ ো মোয়দন। োদফ মকবোমফ যক্ষোপ্রদ কোমজয 

গুণগত ভোন মন্তোলজনক প্রতীয়ভোন ময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিে-৫ ও ৬:  কনদক্রট প্রলো দ্বাযা মতু এযাগপ্রাগিয যোপ্রদ কাে 

 

১১.৬ আন্টাযলকন ভনভ যাণ: প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ১টি আন্টাযলকন ভনভ যালণয রলক্ষে ৪০.০০ 

রক্ষ টাকায ংস্ান ভছর। ভযদ যনকালর ভনভভ যত ড়লকয ১ভ ভকলরাভভটালয ব্রীজ এোলপ্রাচ  ভফযভান া অরী 

ভাজায-ধঈয ংলমাগ ড়লক ছচআলনজ ভকলরাভভটায ০+০০ লত ০+৭০ ংল ফ য ভনম্ন প্রস্তা ৭.৩ ভভটায এফং 

লফাচ্চয ৩০ ভভটায প্রস্তায় আন্টাযলকন ভনভ যাণ কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ভযদ যনকালর আন্টাযলকলনয 

ছৌন্দম য ফধ যন  ড়ক ভনযািায স্বালথ য ছকান চ ত্ত্বয ভনভ যাণ কযা য়ভন ছদখা মায়। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান,  



লথ যয প্রতুরতায কাযলণ চুভক্তলত চ ত্ত্বয ভনভ যালণয ংস্ান ভছর না। তলফ বভফষ্যলত যাজস্ব ফালজলটয অতায় চ ত্ত্বয 

ভনভ যালণয প্রলচষ্টা গ্রণ কযা লফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিে-7 ও 8:  রনরভ থত আন্টাযলকন  

২

প্রকেটিয মূর উগেশ্য গরা াবায উগেরায 

রফরুররয়া-অশুররয়া ১০.২৫ রকঃরভঃ দী থ ড়ক , ২টি 

মতু (২২২.৬৪ রভটায) ও ৪টি কারবাট থ রনভ থাগণয 

ভাধ্যগভ উন্নত ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা স্থান।  

নুগভারদত ংগারধত প্রকগেয অওতায় ৯.৩৮ রকগরারভটায 

ড়ক, ২টি মতু , ৪টি কারবাট থ , যোপ্রদ কাে ও ১টি 

আন্টাযগকন রনভ থাণ কযায় উন্নত ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা স্থারত 

গয়গছ। পগর ংগারধত প্রকগেয উগেশ্য রেথত গয়গছ। 

৩ ংগারধত প্রকগেয উগেশ্য রেথত গয়গছ।  

৪ স্ত ভূরভয তযরধক মূল্য বৃরি ও ভূরভ রধগ্রণ েটিরতায কাযগণ ১.৯৯৪ মক্টয ভূরভ রধগ্রণ 

ম্ভফ য়রন রফধায় মূর রিরর ’য ংস্থান নুমায়ী ৮৭০.০০ রভটায ড়ক রনভ থাণ কযা মায়রন। এছাড়া প্রকেটি 

ফাস্তফায়গন রিরর’য ংস্থান নুমায়ী এরিরগত প্রগয়ােনীয় থ থ ফযাে না কযায় ফাস্তফায়ন ভয় বৃরি মগয়গছ। পগর 

রনধ থারযত মভয়াগদ প্রকগেয সুপর গত েনেণ ফরিত গয়গছ।  

৫ ন্ত

ন্ত

৬ Audit Internal External 

Audit External Audit

৭

 স্ত

ে

স্ত ে

ে

৭ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ২৩ (ছতআ) 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); 

 

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

 

৭ ভনভভ যত ড়লকয ফাজায  গুরুত্বপূণ য স্ানগুলরালত সৃষ্ট অনভডঈলরন  ছবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা ভচভিত কলয দ্রুত 

ছভযাভত কযলত লফ (নু: ); 

 

১৭.৫  বৃভষ্টয াভন াযলণয রলক্ষে অঈটলরলটয ংস্ান ভনভিত কলয যাজস্ব ফালজলটয অতায় গুরুত্বপূণ য ফাজায ংল 

ম যাপ্ত ছেন ভনভ যালণয দলক্ষ গ্রণ কযা লয়লছ।  

 

৭ ৬

১৭.৭ ড়ক ভনযািা  ছৌন্দম য ফধ যলনয রলক্ষে ভনভভ যত আন্টাযলকলনয ভালঝ যাজস্ব ফালজলটয অতায় চত্বয ভনভ যালণয 

প্রলয়াজনীয় ঈলযাগ গ্রণ কযলত লফ (নু: ১২.৬ )

৭ ৮ Audit 

৭ ৯ ৭ ৭ ৮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“সুনোভগমঞ্জ সুযভো নদীয উয প্রতু দনভ মোণ (২য় ংমোদধত)’’ ীল মক প্রকমল্পয ভোপ্ত মূল্যোয়ন প্রদতমফদন 

 
  

  (ভাপ্তঃ জুন, ২০১ ৫)  

 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্াঃ  ড়ক  জনথ ভধদপ্তয।  

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

৩। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়ঃ    

                                                                                                                 

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতভযক্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতভযক্ত 

ভয়  

(ভর  

ফাস্তফায়ন

কালরয 

%) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধ

ত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩৬৯.৬০ ৭১১৯.৩১ ৭১১৩.৩৫ ০১-১০-২০০৫ 

ছথলক  

৩০-০৯-২০০৮ 

০১-১০-২০০৫ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৫ 

০১-১০-২০০৫ 

ছথলক 

৩০-০৬-২০১৫ 

২০০.৪৪% ২২৫% 

 

৪।  প্রভক্ষণঃ প্রকলল্পয অতায় ছকান স্ানীয়  বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্ান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

 
৫।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয): 

  
 

SL.

No.  

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financia

l 

Physical 

(Quantit

y) 

Financial Physical 

(Quantit

y) 

1 2 3 4 5 6 7 

16.  Survey & Design LS 2.00 LS 2.00 LS 

17.  IEE/EIA Study LS 5.00 LS 5.00 LS 

18.  Plantation   Km 1.00 0.88 1.00 0.88 

19.  Land Acquisition   H 470.41 4.92 470.41 4.92 

20.  New Embankment Construction   L.Cum 457.60 2.92 457.60 2.92 

21.  New construction including hard 

shoulder & Surfacing  

Km 515.60 2.00 515.60 2.00 

22.  Service Road   Km 93.50 1.00 93.50 1.00 

23.  Construction of RCC Bridge (Surma 

Bridge) with steel truss   

Meter  3249.83 402.61 3249.37 402.61 

24.   Surface Drain   Meter 11.00 800.00 11.00 800.00 

25.  Procurement of Steel truss  Meter 1265.00 115.00 1265.00 115.00 

26.  Construction of RCC Box Culvert (3 

nos) 

Meter 114.50 20.00 114.50 20.00 

27.  Protective Work (CC Block with 

Geo Textile)  

L.Cum 253.75 0.17 253.75 0.17 

28.  Sign, Signal, Km post etc  LS 5.00 LS 5.00 LS 

29.  Maintenance during construction  LS 5.00 LS 5.00 LS 

30.  CD/VAT    LS 665.00  664.62  

31.  Physical Contingency   1.00 2%   

32.  Price Contingency   4.12 3%   

Total=      

  



 

৬। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্র নং নোভ  দফী কোম মধযণ একোদধক 

প্রকমল্পয 

দোদয়ত্ব 

তোদয  

প্রমোগদোন ফদরী 

3.  Engr. Md. Abdul Motin 

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ২১/০৯/২০০৬ ০৫/১০/২০০৬ 

4.  Md. Shohidul Alam 

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ০৫/১০/২০০৬ ০৪/১২/২০০৬ 

5.  S.M. Sifuddin Khaled  

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ০৪/১২/২০০৬ ২৯/০৭/২০০৭ 

6.  Md. Mubarak Hosain 

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ২৯/০৭/২০০৭ ০৯/০৯/২০০৭ 

7.  S.M. Sifuddin Khaled  

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

8.  Ali Ahmed Chowdhury  

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ১৮/০৮/২০০৮ ০৩/০৯/২০০৮ 

9.  S.M. Sifuddin Khaled  

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ০৩/০৯/২০০৮ ২৭/১১/২০০৮ 

10.  Md. Abdul Wadud 

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ০৪/০১/২০০৯ ১৮/০৫/২০০৯ 

11.  Md. A.H.M. Moinul Islam  

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ১৮/০৫/২০০৯ ০৭/০১/২০১০ 

12.  Md. Abul Kasham Bhuyan 

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ০৭/০১/২০১০ ১৮/০১/২০১০ 

13.  Md. Golam Kibria 

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ১৮/০১/২০১০ ১১/০২/২০১০ 

14.  Ali Ahmed Chowdhury  

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ১১/০২/২০১০ ২৫/০২/২০১০ 

15.  Md. Golam Kibria  

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ২৫/০২/২০০৮ ২৫/০৩/২০১০ 

16.  Ali Ahmed Chowdhury  

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ২৫/০৩/২০১০ ২৯/০২/২০১২ 

17.  A.Q.M Ekram Ullah 

ACE, Sylhet Zone 
 ন্ডকোরীন যাঁ ০৮/০৩/২০১২ ১২/০১/২০১৪ 

18.  Iftekhar Kabir 

ACE, Sylhet Zone  
 ন্ডকোরীন যাঁ ১২/০১/২০১৪ প্রকল্প ভোদপ্ত 

ম মন্ত 

 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ১৬ ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। তালদয ভধকাংলয ছভয়াদ ১ ফছলযয কভ। ঘন 

ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথ সুাযভবন  ভভনটভযং কযলত ালযন না। পলর 

মথাভলয় প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভফভিত য়ায াাাভ গুণগত ভান ভনভিত কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি 



গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয বভফষ্যলত গৃীতব্য প্রকলল্পয শুরু লত ভাভপ্ত ম যন্ত এক ব্যভক্তলক প্রকল্প ভযচারলকয 

দাভয়ত্ব প্রদালনয ভফলয়টি ভফলফচনা কযলত ালয।  

 

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) 

প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ভর পূতয কাজ ৩টি প্যালকলজয ভােলভ ২০৮৪.৩০ রক্ষ টাকায় 

ক্রলয়য ংস্ান ভছর। তলফ ফাস্তলফ  HOPE এয নুলভাদন গ্রণপূফ যক ৭টি প্যালকলজয অতায় ক্রয় কাম য ম্পাদন 

কযা লয়লছ। ঈক্ত ৭টি প্যালকলজয ভলে ৫টি প্যালকজ ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয। ক্রয় কাম যক্রভ ম্পাদলনয রলক্ষে 

দদদনক প্রবোমযয কোগজ, দদদনক দমরমটয ডোক, গৃমকোণ  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। ভোননীয় ভন্ত্রী, ড়ক দযফন  প্রতু ভন্ত্রণোরয় কর্তমক প্যোমকজ নং-১,  

প্রধোন প্রমকৌরী, ড়ক  জনথ অদধদপ্তয কর্তমক প্যোমকজ নং-২  ৪ এফং অদতদযক্ত প্রধোন প্রমকৌরী কর্তমক 

প্যোমকজ নং-৩  ৫ এয দযি অনুমভোদন কযো য়। এ ছক্ষলে দযে ঈন্ুক্তকযলণয ভদন লত প্রস্তাফ নুলভাদন ম যন্ত 

ভয় ছরলগলছ ফ যভনম্ন ৯০ ভদন   লফ যাচ্চ ১১৫ ভদন (প্রস্তালফয বফধতায গ্রণলমাগ্য ছভয়াদ ৬০ লত ১২০ ভদন)।  তলফ 

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

ভফলয়টি ভন্ত্রণারয়/ংস্ালক ভনভিত কযলত লফ। ২০০.০০ রক্ষ টাকায ঈলয ৫টি প্যালকলজয দযে ংক্রান্ত তথ্য 

ভনম্নরু:  

 

   (ছকাটি টাকায়) 

 

ক্র ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয 

তাভযখ 

চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1 Construction of Remaining 

work of 402.61 m (43.805m 

+50.00m+50.00m +115.00m 

girder and steel truss Bridge 

over the Surma river at 

Sunamganj under 

Sunamganj Road Division, 

sunamganj of Sylhet Road 

Circles, Sylhet during the 

year 2010-2011. 

 

22.58 28/1০/২০১০ ২৭/০৬/২০১১ 18/১২/২০১2 24/06/২০১5 

2 Construction of Intersection 

by flexible pavement, 

earthen embankment, 

8.24 05/05/2009 24/06/2009 24/06/2010 22/01/2014 



   (ছকাটি টাকায়) 

 

ক্র ক্রয় ভফফযণী দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয 

তাভযখ 

চুভক্ত স্বাক্ষয  চুভক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
underpass & service road at 

under construction Surma 

Bridge approach (Surma 

End) at Baitakali point (67
th
 

km of Sylhet-Sunamganj 

Road) under Sunamganj 

Road Division, Sunamganj 

of sylhet road Circle,   

Sylhet during the year 2008-

2009. 

3  Construction of approach 

road at both end of Surma 

Bridge at Sunamganj by 

providing earthen 

embankment, flexible 

pavement and protective 

work under Sunamganj 

Road Division, Sunamganj 

of sylhet road Circle,   

Sylhet during the year 2008-

2009. 

7.22 05/03/200

9 

15/06/2009 15/06/2010 19/02/2015 

4 

 

 

Supply and supervision 

during carriage & 

installation of double lane 

steel truss for highway 

Bridge with provision of 

concrete deek for one span 

of 115.00 m (in between P3 

& P4) for the under 

reconstruction  surma bridge 

over the river Surma at 

Sunamganj Road Division, 

Sunamganj of sylhet road 

Circle,   Sylhet during the 

year 2011-2012. 

12.63 14/06/2012 02/04/2013 08/10/2013 31/12/2014 

 

5 

Construction of 402.61 

metre (43.805m+50.00m 

+50.00m+115.00m 

+50.00m+50.00m +43.00m) 

long P.C Girder and Steel 

truss Bridge over Surma of 

Sunamgonj Biswamberpur 

Road under Sunamgonj- 

Road Division, Sunamganj 

of sylhet road Circle,   

Sylhet during the year 2005-

2006. 

6.63  

 

  

31/05/2006 20/05/200

8 

30/06/200

8 

 
           



৮।  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 

২০০৫-০৬ ৫৩৫.৩ ৫৩৫.৩ - ২২.৫৯% ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ১০০% 

২০০৬-০৭ ১১৮৬.৪ ১১৮৬.৪ - ৫০.০৬% ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ১০০%

২০০৭-০৮ ৬৪৭.৯ ৬৪৭.৯ - ২৭.৩৪% ৯৯.৮৫ ৯৯.৮৫ ৯৯.৮৫ - ১০০%

২০০৮-০৯ - - - - ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ - ১০০%

২০০৯-১০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - - ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ - ১০০%

২০১০-১১ ৩১৫০.০০ ৩১৫০.০০ - - ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১০০%

২০১১-১২ ১১৫৯.৪৬ ১১৫৯.৪৬ - - ৬১০.০০ ৬১০.০০ ৬১০.০০ - ১০০%

২০১২-১৩ - - - ৫% ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১০০%

২০১৩-১৪ - - - ৪৫% ৩১৫০.০০ ৩১৫০.০০ ৩১৫০.০০ - ১০০%

২০১৪-১৫ - - - ১২% ১১৫৪.০০ ১১৫৪.০০ ১১৫৪.০০ - ১০০%
 

 প্রকলল্পয ভডভভ ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ২০০৫-২০০৬ লত ২০০৮-২০০৯ 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।  

 

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

১০। াধাযণ ম যলফক্ষণ:                                                                                                                                                              

১০.১ প্রকলল্পয টভূভভ  ঈলদ্দশ্য:  সুনোভগঞ্জ প্রজরো মযয মে দফশ্বম্ভযপুয, তোদযপুয, জোভোরগঞ্জ এফং ধভ মোো 

উমজরোয োমথ যোদয ড়ক প্রমোগোমমোগ স্থোমনয রমক্ষয সুনোভগঞ্জ-দফশ্বম্ভযপুয ড়মক অফদস্থত সুযভো নদীয উয 

প্রতু দনভ মোমণয উমদ্দমশ্য এ প্রকল্পটি প্রস্তোফ কযো ময়মছ। প্রতুটি দনদভ মত মর উেয-পূফ মোঞ্চমরয দফদেন্ন োড় অঞ্চমরয 

োমথ যোদয ড়ক প্রমোগোমমোগ স্থোদত মফ। এ প্রতুটি শুদৄভোি দফশ্বম্ভযপুয উমজরোয োমথ সুনোভগঞ্জ প্রজরো দমযয 

োমথ ংমমোগ োধন কযমফ নো ফযং তোদযপুয, জোভোরগঞ্জ এফং ধভ মোো উমজরোয োমথ ংমমোগ োধন কযমফ। 

প্রকল্পটি ফোস্তফোদয়ত মর এতদ অঞ্চমরয োমথ ঢোকো উেয  ফমেয  বোর ড়ক প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো স্থোদত মফ। 

সুনোভগঞ্জ প্রজরোয উেয পূফ মোঞ্চমর প্রোকৃদতক ম্পদ প্রমভন- প্রফোল্ডোয, রোইভ প্রেোন, ফোদর, ভোছ ইতযোদদ মৃদ্ধ। ড়ক 

প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো নো থোকোয় উক্ত প্রোকৃদতক ম্পদমূ দযফন ভয় োমক্ষ  ব্যয় ফহুর য়। এ অঞ্চমর উৎোদদত 

কৃদলজোত মণ্যয এফং প্রোকৃদতক ম্পপ্রদয স্থরমথয জ দযফমন এফং এরোকোয আথ ম-োভোদজক অফস্থোয উন্নয়মন 

এ প্রকল্পটি গুরুত্বপূণ ম র্ভদভকো োরন কযমফ। উমেখ্য প্রনিমকোনো- ঠোকুযোমকোনো-ফোযোট্টো-প্রভোনগঞ্জ-ধভ মোো-জোভোরগঞ্জ-

সুনোভগঞ্জ ড়ক উন্নয়ন (সুযভো নদীয উয প্রতু দনভ মোণ) ীল মক প্রকমল্পয আতোয় এ প্রতুটি দনভ মোমণয উমদ্যোগ গ্রণ 

কযো য়। যফতীমত প্রধোনভন্ত্রীয অগ্রোদধকোয প্রকল্প দফমফচনোয় এ প্রতুটি দ্রুত ফোস্তফোয়মনয রমক্ষয একটি স্বতন্ত্র প্রকল্প 

প্রস্তোফ প্রপ্রযণ কযমত দযকল্পনো কদভন মত তৎকোরীন প্রমোগোমমোগ ভন্ত্রণোরয়মক অনুমযোধ কযো য়। প্র অনুমোয়ী 

প্রকল্পটি প্যণয়ন কযো ময়মছ।   

উমদ্দশ্য: প্রকমল্পয মূর উমদ্দশ্য মরো স্বল্পতভ দূযমত্ব সুনোভগমঞ্জয োমথ ঢোকো এফং উেযফমেয ড়ক প্রনটয়োকম স্থোন, 

দফশ্বম্ভযপুয, তোদযপুয, জোভোরগঞ্জ এফং ধভ মোো উমজরোয োমথ সুনোভগঞ্জ প্রজরো দমযয ংমমোগ স্থোন  প্রদময 

উেয-পূফ মোঞ্চমরয প্রোকৃদতক ম্পদ এফং কৃদলণ্য দযফমন োয়তো প্রদোন।  

 



১০.২ প্রকলল্পয নুলভাদন: ভর প্রকল্পটি ভযকল্পনা ভন্ত্রণারলয়য দাভয়লত্ব ভনলয়াভজত ভাননীয় ভযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক 

৩০/১১/২০০৫ তাভযলখ নুলভাভদত য়। ঈক্ত নুলভাদন ছভাতালফক প্রকল্পটিয ছভাট প্রাক্কভরত ব্যয় ২৩৬৯.৬০ রক্ষ 

টাকা এফং ফাস্তফায়নকার ০১/১০/২০০৫ লত ৩০/০৯/২০০৮। ভনভ যাণ াভগ্রীয ভল্য বৃভিজভনত কাযলণ ড়ক  

জনথ ভধদপ্তলযয ছযট ভভডঈর ভযফতযন, চূড়ান্ত ভডজাআন নুমায়ী ছতুয বদঘ যে বৃভি, Well foundation 

এয দযফমতম Pile Foundation এফং Steel Truss অন্তর্ভ মদক্ত প্রভৃভত কাযলণ প্রকল্পটি ংলাধলনয 

প্রলয়াজন ছদখা ছদয়। এ ছপ্রভক্ষলত ১৫/০৬/২০১০ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় প্রকল্পটিয ১ভ ংলাভধত প্রস্তাফ 

নুলভাভদত য়। ঈক্ত নুলভাদন ছভাতালফক প্রকল্পটিয প্রাক্কভরত ব্যয় ধযা য় ৬৪৫৪.৩১ রক্ষ টাকা, মায ভলে ভজভফ 

৪৭৫৪.৩১ রক্ষ টাকা  ছজভডভএপ ১৭০০.০০ রক্ষ টাকা। প্রকল্পটিয ফাস্তফায়নকার ছভয়াদকার ০১/১০/২০০৫ লত 

জুন, ২০১১ ম যন্ত। ভকন্তু ঠিকাদালযয ঈদ্ধৃত দয নুমায়ী ভফভবন্ন লঙ্গয ব্যয় বৃভিয কাযলণ ভডভআভ বায ভিান্তক্রলভ 

কভন্টনলজন্পী এোডজাষ্টলভন্ট কযা য়। ১ভ ংলাভধত ভডভভলত ছাট য চাজয, ভভং এলজন্ট চাজয, ভএন্ডএপ এলজন্ট 

কভভন আতোভদ Steel Truss  আভদোনীয জন্য দদড বযোমটয ংস্থোন নো থোকোয় তো অন্তর্ভ মক্ত কময প্রকল্পটি 

৭১১৯.৩১ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যয় এফং অমক্টোফয, ২০০৫ মত জুন, ২০১৫ প্রভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয জন্য ভোননীয় 

দযকল্পনো ভন্ত্রী কর্তমক ০৭.০৬.২০১৫ তোদযম  অনুমভোদদত য়।   

 

১০.৩ াভফ যক অভথ যক  ফাস্তফ গ্রগভত: প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৭১১৩.৩৫ 

রক্ষ টাকা মা ভর নুলভাভদত ব্যয় ২৩৬৯.৬০ রক্ষ টাকায ২০০.৪৪% এফং ফাস্তফ গ্রগভত ১০০%।  
 
১১। প্রকল্প ভযদ যন: গত ৩০/০১/২০১৫ তাভযলখ অআএভআভডয ভোদযচোরক (প্রমোগোমমোগ  স্থোনীয় যকোয প্রক্টয) জনোফ 

প্রভোিঃ প্রপোউর আরভ এফং কোযী দযচোরক জনোফ প্রভোোম্মদ আযোফুজ্জোভোন র্ভ ূঁইয়ো কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন 

ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর সুনাভগঞ্জ ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী ঈভস্ত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ 

ভনম্নরূঃ 

 

১১.১ ভূভভ ভধগ্রণঃ নুলভাভদত ভর ভডভভ নুমায়ী ৭.২০ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রলণয জন্য ২৮.৮ রক্ষ টাকায ংস্ান ভছর। 

ভকন্তু ভূভভয স্বাবাভফক ভল্য বৃভিয ছপ্রভক্ষলত ভত প্রলয়াজনীয় ৪.৯২ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রণপূফ যক ৪৭০.৪১ রক্ষ টাকা 

ব্যয় কলয ভূভভ ভধগ্রণ ভাপ্ত কযা য়। ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ প্রকৃত ব্যয় ভর নুলভাভদত ব্যলয়য লনক ছফী য়ায় 

ভধগ্রণ ভফরভম্বত য়। ভতভযক্ত লথ যয ংস্ান কযলত দডদদ ংমোধন কযমত ময়মছ। 

 

১১.২ ভাটিয কাজ:  প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী  ২.০০ ভক:ভভ: ব্রীজ এোলপ্রাচ ড়ক ফাঁধ  ১:২ ছলা, 

৯.২৫ ভভটায ছক্রস্ট প্রস্তা এফং ফ যভনম্ন ২.৫ ভভটায  লফ যাচ্চ ১২.২০ ভভটায ঈচ্চতায়   এফং ১ ভকলরাভভটায াভব য 

ড়ক ফাঁধ  ১:১ ছলা, ৭.৩০ ভভটায ছক্রষ্ট প্রস্তা এফং ফ যভনম্ন ০.০০ ভভটায  লফ যাচ্চ ২.৫ ভভটায ঈচ্চতায় নতুন 

ভনভ যালণয রলক্ষে ২.৯২ রক্ষ ঘন ভভটায ভাটিয কাজ ফাফদ ৪৫৭.৬০ রক্ষ টাকায ংস্ান ভছর। ছপ্রভযত ভভঅয এয 

তথ্য নুমায়ী তবাগ ভাটিয কাজ ম্পাদনপূফ যক তবাগ থ য ব্যয় কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর এভব্যাংলকলভলন্টয 

ভফভবন্ন ছচআলনলজ ছক্রস্ট প্রস্তা ৯.২৫ ভভ:  এফং ছলা ১:২ মথামথ ায়া ছগলছ। ম্পূণ য ড়ক ফাঁধ দুটিয ঈবয় াল 

যক্ষাপ্রদ কাজ থাকায় ছকান ছযআন কাট  খাড়া ঢার ছদখা মায়ভন।  

 

১১.৩ ছফ্ল্ভক্সফর ছবলভন্ট: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২.০০ ভকলরাভভটায ব্রীজ এোলপ্রাচ  ১.০০ ভকলরাভভটায 

াভব য ড়ক ফাঁলধ  ৫.৫ ভভটায কোলযজলয় ভনভ যালণয রলক্ষে ২০০ ভভভরভভটায অআএভজ, ১৫০ ভভভরভভটায াফ-

ছফআজ, ১৫০ ভভভরভভটায ছফআজ-ছকা য  ৪০ ভভভরভভটায ভডভফএ দ্বাযা ছবলভন্ট ভনভ যালণয ংস্ান ভছর। তলফ ছতুয 

ঈবয় াল এফাটলভন্ট ংরগ্ন প্রায় ৫০ ভভটায বদলঘ যে এোলপ্রাচ ড়লক ছবলভলন্টয প্রস্তা ৭.৩ ভভটায। ২.০০ 



ভকলরাভভটায ব্রীজ এোলপ্রালচয ভলে সুনাভগঞ্জ প্রালন্ত ১.২ ভকলরাভভটায এফং জাভারগঞ্জ প্রালন্ত ০.৮ ভকলরাভভটায। 

ভযদ যনকালর ংলাভধত ভডভভ ’য ংস্ান নুমায়ী এলপ্রাচ ড়ক  াভব য ছরলনয কাজ তবাগ ম্পন্ন লয়লছ 

ছদখা মায়। ছবলভলন্টয ছকাথা টলার, অনভডঈলরন ভকংফা ভফটুভভনা ালপয ক্ষয় লত ছদখা মায়ভন। 

াভফ যকবালফ ছবলভন্ট ভনভ যাণ কালজয গুণগতভান লন্তালজনক প্রতীয়ভান লয়লছ। 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-১  ২ : দনদভ মত প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট 

   

১১.৪ ব্রীে ও কারবাট থ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ৪০২.৬১ ভভটায দীঘ য  ১০.২৫ ভভটায প্রস্ ভফভষ্ট সুযভা 

ছতু ভনভ যাণ ফাফদ ৩২৪৯.৮৩ রক্ষ টাকা এফং ৩টি কারবাট য (২০ ভভটায) ভনভ যাণ ফাফদ ১১৪.৫০ রক্ষ টাকায ংস্থোন 

দছর। দযদ মনকোমর ংমোদধত দডদদ’য ংস্থোন অনুমোয়ী সুনোভগঞ্জ মযয সুযভো নদীয উয ড়মকয ১ভ 

দকমরোদভটোময ফদণ মত প্রতু দনভ মোণ কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। অনুমভোদদত দডজোইন অনুমোয়ী ৫-গোড মোয দফদষ্ট প্রতুটিমত 

২টি এফোটমভন্ট, ৭টি েযোন  ৬টি দয়োয যময়মছ এফং  প্র অনুমোয়ী প্রতুটি দনভ মোণ কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। তন্মে 

ভোমঝয েযোনটিয দদঘ ময ১১৫.০০ দভটোয  অফদষ্ট েযোনগুমরোয দদঘ ময ৪৮ দভটোয। দযদ মনকোমর অনুমভোদদত 

দডজোইন অনুমোয়ী েীর েোময উয ভোমঝয েযোন এফং দদ গোড মোমযয উয অফদষ্ট েযোনগুমরো স্থোন কযো ময়মছ 

প্রদ ো মোয়। প্রতুয েযোমন কনদক্রট দ-৩৫ ব্যফোয কযো ময়মছ ভমভ ম আইএভইদডমক অফদত কযো ময়মছ। প্রতুয 

বোটি মকযোর দিয়োমযন্প ১২.২০ দভটোয এফং ভোমঝয েযোমন যোইজনটোর দিয়োমযন্প ১০৯ দভটোয। এ দফলময় BIWTA 

এয প্রতযয়ন গ্রণ কযো ময়মছ ভমভ ম দনফ মোী প্রমকৌরী আইএভইদডমক অফদত কমযন। প্রতুয সুনোভগঞ্জ প্রোমন্ত এযোমপ্রোচ 

ড়মকয দদঘ ময ১২০০ দভটোয এফং জোভোরগঞ্জ প্রোমন্ত এযোমপ্রোচ ড়মকয দদঘ ময ৮০০ দভটোয। অনুমভোদদত দডজোইন 

অনুমোয়ী প্রতুয এযোমপ্রোচ ড়মকয প্রলো ৩% ঠিক যময়মছ ভমভ ম প্রতীয়ভোন ময়মছ। প্রতুয 

Expansion Joint ভযদ যনকালর ছতুটি কাম যকয, চর এফং লযয ছৌন্দম য বৃভি 

কলযলছ ছদখা মায়। এছোড়ো ড়মক ৩টি কোরবোট ম দনভ মোমণয ংস্থোন থোকমর এয দযফমতম সুনোভগঞ্জ প্রোমন্ত ড়মকয ১ভ 

দকমরোদভটোময ৩টি আন্ডোযো দনভ মোণ কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। তন্মে ২টি আন্ডোযোময দযভো ৬ দভটোয Ý ২৪ 

দভটোয Ý ৬ দভটোয এফং অফদষ্ট আন্ডোযোটিয দযভো ৪.৩০ দভটোয Ý ১৪ দভটোয Ý ৪.৫ দভটোয। এ দফলময় দনফ মোী 

প্রমকৌরী জোনোন, মূর দডদদমত কোরবোট ম অন্তর্ভ মক্ত দছর। তমফ দডজোইন দযফতমন য়োয় দযভো অদযফতীত প্রযম  

কোরবোমট ময দযফমতম আন্ডোযো দনভ মোণ কযো ময়মছ।   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৩ : দনদভ মত প্রতুয  েযোন  ভোমঝয েীর েো  দচি-৪ : দনদভ মত প্রতুয দয়োয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৫ : দনদভ মত প্রতুয গোড মোয দচি-৬: দনদভ মত আন্ডোযো  

      
 

১১.৫  যক্ষাপ্রদ কাজঃ  নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী সুযভা ছতুয এলপ্রালচয ঈবয় া  এফাটলভন্ট ংরগ্ন 

ংল ছভাট ০.১৭ াজায ফগ যভভটায কনভক্রট ছলা প্রলটকন য়াকয এয ংস্ান ভছর। ছ নুমায়ী তবাগ যক্ষাপ্রদ 

কাজ ম্পাদন কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর  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। এছাড়া বৃভষ্টয াভন াযণ  

চরাচলরয সুভফধালথ য ঈবয় াল ম যাপ্ত ভযভাণ ছেন  ভিঁভড় ভনভ যাণ কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর কনভক্রট ছলা 

প্রলটকন য়াকয  ছেন কাম যকয এফং চর ছদখা ছগলছ। ছকাথা ভভ ব্লক ধ্বম প্রমমত প্রদ ো মোয়দন। োদফ মকবোমফ 

যক্ষোপ্রদ কোমজয গুণগত ভোন মন্তোলজনক প্রতীয়ভোন ময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিে-৭ ও ৮:  কনদক্রট প্রলো   ভভ ব্লক দ্বাযা মতু এযাগপ্রাগিয যোপ্রদ কাে 

 



১২।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য জযন 

প্রকমল্পয মূর উমদ্দশ্য মরো স্বল্পতভ দূযমত্ব 

সুনোভগমঞ্জয োমথ ঢোকো এফং উেযফমেয ড়ক 

প্রনটয়োকম স্থোন, দফশ্বম্ভযপুয, তোদযপুয, জোভোরগঞ্জ 

এফং ধভ মোো উমজরোয োমথ সুনোভগঞ্জ প্রজরো 

দমযয ংমমোগ স্থোন  প্রদময উেয-পূফ মোঞ্চমরয 

প্রোকৃদতক ম্পদ এফং কৃদলণ্য দযফমন োয়তো 

প্রদোন।  

প্রকমল্পয আতোয় ৪০২.৬১ দভটোয দীঘ ম সুযভো প্রতু, ২ দকমরোদভটোয 

এযোমপ্রোচ ড়ক, ১ দকমরোদভটোয োদব ম প্ররন, ৩টি বোযো  

১৭০০০ ফগ ম দভটোয যক্ষোপ্রদ কোজ কযোয় স্বল্পতভ দূযমত্ব সুনোভগমঞ্জয 

োমথ ঢোকো,  উেযফে, দফশ্বম্ভযপুয, তোদযপুয, জোভোরগঞ্জ এফং 

ধভ মোো উমজরোয ংমমোগ স্থোদত ময়মছ। পমর প্রোকৃদতক ম্পদ 

এফং কৃদলণ্য দযফন জতয য়োয় প্রকমল্পয উমদ্দশ্য অদজমত 

ময়মছ।   

১৩। ঈলদ্দশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রমমোজয নয়।  

 

১৪।   প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্াঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভয়  ব্যয় বৃভি ব্যভতত ঈলেখলমাগ্য ছকান ভস্া ছভাকালফরা কযলত 

য়ভন।   

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

(লন রাআন)-এ স্ানান্তয কযা লয়লছ।  

 

১৬।  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। 

 

১৭।   ভতাভত/সুাভযঃ 

১৭.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত  ভময়য তুরনায় ভতভযক্ত ব্যয় বৃভি ছলয়লছ ২০০.৪৪% এফং ভয় বৃভি ছলয়লছ 

৬ ফছয ৯ ভা (২২৫%)। ভডভভ’য র ক্ষযভাোয ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালদ্দয স্বল্পতা,  ভডজাআন ভযফতযন, 

লথ যয ঈৎ ভযফতন য  ভডভভ প্রণয়লন তযকতায দরুন এভনটি লয়লছ। বভফষ্যলত ভন্ত্রণারয়  ংস্া নুলভাভদত 

ছভয়ালদ প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভাভপ্তয রলক্ষে  ফদণ মত দফলয়গুমরো দফমফচনোপূফ মক প্রলয়াজনীয় দলক্ষ গ্রণ কযলফ (নু: 

৪);  

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

ভফলয়টি ভন্ত্রণারয়/ংস্ালক ভনভিত কযলত লফ। বদফষ্যমত দডদদ প্রণয়মনয ভয় প্যোমকমজয ংখ্যো দনধ মোযমণ 

ভভঅয, ২০০৮ এয ভফভধ মথামথবালফ নুযলণয ভফললয় ভন্ত্রণারয়/ংস্ালক অলযা লচষ্ট লত লফ (নু: ৮.২);  

 ১৭.৩ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit  ম্পাদলনয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভফলফচনা কযলত ালয (নু: ১৭); এফং 

১৭.৪ নুলেদ ১৭.১ লত ১৭.৩ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্া ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলে অআএভআভডলক ফভত কযলফ। 

  



 

    

“প্রডভযো-আমুদরয়ো-যোয়পুযো-(প্রম য জোয়গো ংমমোগ) ড়ক দনভ মোণ এফং প্রডভযো-োময়দোফোদ ংমমোগ ড়ক 

উন্নয়ন’’ ীল মক প্রকমল্পয ভোপ্ত মূল্যোয়ন প্রদতমফদন 
  

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্া : ড়ক  জনথ ভধদপ্তয।  

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

৩। 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 

৪৮৪৯.০০ 

(-) 

১০৮১৫.৩৩ 

(-) 

১০৬৫৪.৪৪ 

(-) 

০১-০৭-

২০০৩ ছথলক  

৩১-১২-

২০০৫ 

০১-০৭-২০০৩  

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৫ 

০১-০৭- ২০০৩  

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৫ 

১১৯.৭২%  ৩৮০% 

  

৪।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অতায় ছকান স্ানীয়  বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্ান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

 
৫।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) : 

  
  

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantit

y) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

Demra-Amulia-Shikerjaiga-Rampura    

1.   Land acquisition H 3261.71 12.91 3261.71  

2.   Earth work L/m
3
 2476.06 13.58 2476.06  

3.   (a) Flexible Pavement Km 2258.61 8.50 2258.61  

4.   (b) Flexible Pavement Km 143.00 1.35 143.00  

5.    R.C.C. Bridge Meter 794.27 70.00 779.00  

gg) 6.  R.C.C Box Culvert Meter 149.56 18.00 89.56  

hh) 7.  Pipe culvert Meter 42.00 6.00 40.00  

ii) 8.  Protective work M
2
 310.77 15632.00 227.21  

9.  Maintenance during Construction LS 30.00 LS 30.00  

10.  Sign/Signal Km 10.00 10.00 10.00  

jj) 11.  Utility Shifting LS 20.00  20.00  

kk) Demra-Sayadabed protion      

ll) 1.  Earth work L/m
3
 348.40 2.68 348.40  

mm) 2.  Flexible Pavement Km 662.04 9.23 662.04  

nn) 3.  Protective work M
2
 39.18 2918.00 39.18  

oo) 4.  Intersection Nos. 189.73 2 189.73  

pp) 5.  Construction of Drain M 25.00 400.00 25.00  

6.  Maintenance during construction LS 50.00 LS 50.00  

7.  sign/signal Km 5.00 10.00 5.00  

Total=  10815.33  10654.44  
  



 

 

৬। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

ক্রভভ

ক নং

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ  দফী দাভয়লত্বয 

ধযণ

কভ যকার 

প্রমোগদোন ফদরী 

1.  Mr. Md. Afzal  Hossain 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১৫-০৫-০১ ০৬-০৪-০৪ 

2.  Mr. Md. Adam Ali Gazi 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১৩-০৪-০৪ ১৬-১১-০৫ 

3.  Mr. Nurul Arifen 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১৬-১১-০৫ ২৯-০৩-০৭ 

4.  Mr. Md. Mozammel Haq 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ২৯-০৩-০৭ ০৯-০১-০৮ 

5.  Md. Asmat Ud-Dollah, 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ২৭-০১-০৮ ১৫-১০-০৮ 

6.  Md. Abdul Odud 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১৫-১০-০৮ ২৭-১১-০৮ 

7.  Gazi Golam Mostafa 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ২৭-১১-০৮ ০৪-০১-০৯ 

8.  Mr. Tarun Topon Dewan, 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ০৪-০১-০৯ ১৫-০৬-০৯ 

9.  Mr. Md. Khurshid Alam 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ৩০-০৬-০৯ ০১-০৭-০৯ 

10.  Mr. Tarun Topon Dewan, 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ৩০-০৬-০৯- ০১-০৭-০৯ 

11.  Shahabuddin Khan ACE, RHD, Dhaka 

Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ০১-০৭-০৯ ০৩-১১-০৯ 

12.  ASM Sirajul Islam 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ০৩-১১-০৯ ১২-১১-০৯ 

13.  Mr. Sahabuddin Khan 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১২-১১-০৯ ১৭-১১-০৯ 

14.  Mr. Tarun Topon Dewan, 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১৭-1১-০৯ 11-12-09 

15.  ASM Sirajul Islam Khan 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১১-12-09 17-01-10 

16.  Mr. Md. Bayjid 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ১৭-০১-০১০ ২১-০১-০১০ 

17.  Mr. Md. Sohorab Uddin Miah  

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন ২১-০১-০১০ ০৯-০২-০১০ 

18.  Shahabuddin Khan ACE, RHD, Dhaka 

Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন 09/02/10 02/02/11 

19.  
Md.Abdul Quddus 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন 02/02/11 10/01/12 

20.  

Md. Mofizul Islam 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

 

খন্ডকারীন 12/01/12 31/01/13 

21.  
Md. Shahabuddin Khan 

SE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন 31/01/13 26/02/13 

22.  
Md. Habibul Hoque 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
খন্ডকারীন 26/02/13 

  

09/07/14 

23.  Mr. Md. Aftab Hossain Khan খন্ডকারীন ০৯/০৭/১৪ ৩০/০৬/২০১৫ 



ক্রভভ

ক নং

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ  দফী দাভয়লত্বয 

ধযণ

কভ যকার 

প্রমোগদোন ফদরী 

ACE, RHD, Dhaka Zone, Dhaka 
 

ংভিষ্ট ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, ফভণ যত প্রকলল্প ছভাট ২৩ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। তাঁলদয 

ভধকাংলয ছভয়াদ ১ ফছলযয কভ। ফভণ যত প্রকলল্পয ছক্ষলে ৩ ফছয ছভয়ালদ   ৪৮৪৯.০০ রক্ষ টোকোয় প্রকল্পটি 

ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাদন কযা লর প্রকলল্পয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ১২ ফছয  ব্যয় লয়লছ 

১০৬৫৪.৪৪ রক্ষ টাকা। থ যাৎ প্রকলল্পয ব্যয় বৃভি ছলয়লছ ১১৯.৭২% এফং ফাস্তফায়নকার বৃভি ছলয়লছ ৩৮০%। পলর 

মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর লত জনগণ ফভিত লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ভযফতযলনয ছপ্রভক্ষলত প্রকল্প 

ভযচারকগণ মথামথবালফ দাভয়ত্ব ারন কযলত ালযন না ভফধায় এভনটি লয়লছ। 

 

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) 

 

Description of procurement 

(goods/work/consultancy as 

per bid document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In lakh taka) 

 

Tender/Bid 

Proposal 

Date of completion of 

works/services & 

supply of goods 

As per 

DPP 

(Revise

d) 

Contract 

Value 

Invit

atio

n 

Date 

Contrcat 

signing/ 

L.C.  

Opening 

Date 

As per 

Contract  

Actual  

       

Construction of 30.5 M long P.C 

Girder Bridge at 5
th Km. 

    

398.86 398.86  05-06-2006 04-12-07 04-12-

07 

Construction of 36.60 m long 

P.C Girder bridge at 6
th

 K.M.  

248.51 150.00  31-01-2010 30-07-11 30-07-

11 

Construction of Approach road 

of 30.50m PC  girder Bridge at 

5
th

 Km.  

328.88 328.88  17-01-2012 16-10-14 16-10-

14 

Earth work on road embankment, 

construction of Flexible 

pavement (7.32m), Construction 

of 6.00 (1no) RCC Box culvert.  

693.30 554.53  05-12-2013 03-01-14 03-01-

14 

Earth work on road embankment 

(7.32m), Sign Signal KM post & 

Road median.  

742.03 523.34  05-12-2013 03-01-14 03-01-

14 

Completion of incomplete work 

of 36.00 m RCC bridge (Super 

Structure only) at 6
th

 km  

275.00 254.46  15-12-2013 13-06-14 25-11-

14 

Protective work of package no 

WD-01 & WD-02 

128.00 127.83  25-01-2015 26-03-15 23-06-

15 



৮।  ভডভভ ফযাদ্দ  গ্রগভতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ যফছয 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 

২০০৩-০৪ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ১৫% ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ - ১.৮৫% 

২০০৪-০৫ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ - ৭০% ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ - ৯.২৫% 

২০০৫-০৬ ৮৪৯.০০ ৮৪৯.০০ - ১৫% ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ - ১১.১০% 

২০০৬-০৭ - - - - ১০৫০.০০ ১০৫০.০০ ১০৫০.০০ - ৯.১৭% 

২০০৭-০৮   -   - - - ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ৬.৪৭% 

২০০৮-০৯ ২০০০.০০ ২০০০.০০ - ৪৫% ২৭০০.০০ ২৭০০.০০ ২৭০০.০০ - ২৪.৯৬% 

২০০৯-১০ ২৯৬৭.৯১ ২৯৬৭.৯১ - ২৫% ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ৭.৪০% 

২০১০-১১ - - - - ৯৫০.০০ ৯৫০.০০ ৯৫০.০০ - ৮.৭৮% 

২০১১-১২ - - - - ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ - ০.৯২% 

২০১২-১৩ ১০২৮.০০ ১০২৮.০০ - ২০% ২২৫.০০ ২২৫.০০ ২২৫.০০ - ২.০৮% 

২০১৩-১৪ - - - - ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ - ৮.৩২% 

২০১৪-১৫ - - - - ৮২৯.৪৪ ৮২৯.৪৪ ৮২৯.৪৪ - ৭.৬৭% 

প্রভোট=     ১০৬৫৪.৪৪ ১০৬৫৪.৪৪ ১০৬৫৪.৪৪  ১০০% 
 

 

 

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

১০। াধাযণ ম যলফক্ষণ:   

১০.১ প্রকলল্পয টভূভভ  ঈলদ্দশ্য:  

প্রকগেয মূল্য উগেশ্য গরা ১০ রকঃরভঃ দী থ াগয়দাফাদ -মিভযা ড়গকয উন্নয়ন ও প্রস্থকযণ ১০ রকঃরভঃ দী থ 

মিভযা-অমুররয়া-মগেয োয়ো -যাভপুযা ড়ক  এয রনভ থাণ কাে ম্পন্ন কযা। প্রস্তারফত প্রকগেয ন্তভু থক্ত মিভযা -

অমুররয়া-মগেয োয়ো -যাভপুযা ড়কটি ঢাকা -মিভযা ড়গকয ৬ষ্ঠ রকগরারভটাগয ফাআয়ানী জুট রভর স্টাপ 

মকায়াট থায মভাড় গত অমুররয়া , মগেয োয়ো ও মভযারদয়া ফাোগযয রনকটফতী স্থান গয় যাভপুযা মটরররবন 

বফগনয রন্নকগট যাভপুযা ব্রীগেয রনকট প্রেরত স্মযণীয াগথ ংগমাে স্থান কযগফ। এ ড়গকয ১ভ গত ৪থ থ 

রকগরারভটায ম থন্ত প্রায় ৩.৫০ রকঃরভঃ দী থ ফস্থাগন ২৪.০০ রভটায েড় প্রগস্থ মি কাে রযিারনায েন্য ফহু পূগফ থ 

ারন উন্নয়ন মফাি থ কর্তথক রধগ্রণকৃত ভূরভ (মাা ফতথভাগন রযতযক্ত) ড়ক রনভ থাণ কাগে ব্যফায কযা ম্ভফ গফ। 

োতীয় ভাড়গকয মেররপগকন নুমায়ী ভাটিয ড়ক ফাঁধ রনভ থাণাগথ থ ১ভ আগত ৪থ থ রকগরারভটায এয উগেরেত 

মিআগনে আগত ফরষ্ট ড়ক ংগয েন্য নীচু ভূরভ রধগ্রগণয প্রগয়ােন গফ। ড়ক প্রকেটি ফাস্তফায়নকাগর সুষ্ঠু 

ারন রনষ্কান ব্যফস্থা রনরিত কযগত প্রগয়ােনীয় ংখ্যক ফি কারবাট থ এফং াআ কারবাট থ রনভ থাগণয ব্যফস্থা যাো 

গয়গছ। এআ ড়কটি ঢাকা ভানেযীয প্রগফ মুগে মাোফাড়ী ও াগয়দাফাদ এরাকায মানেট রনযনকগে ন্যতভ 

রফকে ড়ক রাগফ কাম থকযী ভূরভকা ারন কযগফ। ফতথভা মন পূফ থাির থ থাৎ িট্টগ্রাভ ও রগরট রফবাে এয কর 

মানফান যােধানী ঢাকায় অেভন ও রনে থভগনয একভাে রুট মাোফাড়ী। রদফা -যাে কর ভয় মাোফাড়ী ক্ররং এ 

রফযােভান স্বাবারফক মানেট  হ্রাকগে এআ ড়কটি রনভ থাগণয প্রস্তাফ কযা গয়গছ।  

  



  উমদ্দশ্য: প্রকগেয মূর উগেশ্য গরা মিভযা -াগয়দাফাদ ংগমাে মিভযা -অমুররয়া-মগেয োয়ো -যাভপুযা ম থন্ত 

ড়ক রনভ থাগণয ভাধ্যগভ উন্নত ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা স্থান।  

    

১০.২ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধন: ভর প্রকল্পটি ২৫/০৮/২০০৪ তাভযলখ একলনক বায় ৪৮৪৯.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত 

ব্যলয় জুরাআ, ২০০৩ লত ভডলম্বয, ২০০৫ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয ভনভভলি নুলভাভদত য়। ভর নুলভাদন ছভাতালফক 

প্রকল্পটি ভাপ্ত না য়ায় মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক প্রকলল্পয ছভয়াদ জুন, ২০০৮ ম যন্ত বৃভি কযা 

য়। যফতীলত প্রকল্পটিয ১ভ ংলাভধত প্রস্তাফ ১৯/০৩/২০০৯ তাভযলখ নুভিত একলনক বায় ৯৭৮৬.৯১ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কভরত ব্যলয় জুরাআ, ২০০৩ লত জুন, ২০১০ ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাভদত য়।  ১ভ ংলাধন ছভাতালফক 

ভনধ যাভযত ছভয়ালদ প্রকল্পটি ম্পন্ন না য়ায় ভযকল্পনা কভভন কর্তযক ২৯/০৮/২০১০ তাভযখ ২য় ফায ব্যয় বৃভি 

ব্যভতলযলক প্রকল্পটিয ছভয়াদকার জুন, ২০১০ এয ভযফলতয জুন, ২০১১ ম যন্ত বৃভি কযা য়। এছাড়া ফ যলল 

নুলভাভদত ভডভভলত ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ ংস্ানকৃত থ য (২৯০৯.৮০ রক্ষ টাকা) লত ছজরা প্রাক, ঢাকা এয 

দপ্তয লত প্রাপ্ত প্রাক্করন (৩২৬১.৭১ রক্ষ টাকা) ছফলড় মায়ায় ভূভভ ভধগ্রণ খালত ফভধ যত (৩৫১.৯১ রক্ষ টাকা) ব্যয় 

ংকুরালনয জন্য ভডভআভ বায সুাভযলয ছপ্রভক্ষলত ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ কর্তযক প্রকল্পটি ১ভ ফায 

অন্তঃখাত ভিয় কযা য়। যফতীলত ভনধ যাভযত ছভয়ালদ প্রকল্পটি ভাপ্ত না য়ায় মথামথ কর্তযক প্রকল্পটি ৩য় ফায 

প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন ছভয়াদ জুন, ২০১২ ম যন্ত বৃভি কযা য়। ভাননীয় ভযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক ২৪/০২/২০১৪ তাভযলখ 

প্রকল্পটি ১০৮১৫.৩৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জুরাআ, ২০০৩ লত ভডলম্বয, ২০১৪ ছভয়ালদ ২য় ফায ংলাধন কযা 

য়। যফতীলত মথামথ কর্তযলক্ষয নুলভাদনক্রলভ ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক প্রকলল্পয  ছভয়াদ জুন, ২০১৫ ম যন্ত বৃভি কযা 

য়।  

 

   
১০.৩ াভফ যক অভথ যক  ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ১০৬৫৪.৪৪ 

রক্ষ টাকা মা ভর নুলভাভদত ব্যয় ৪৮৪৯.০০ রক্ষ টাকায ২১৯.৭২%। ঈক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয 

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

   
   
১১। প্রকল্প ভযদ যন:  গত ২৩/০১/২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। 

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

 

 

১১.১ ভূভভ ভধগ্রণঃ নুলভাভদত ভর ভডভভ নুমায়ী মিভযা-অমুররয়া-মগেয োয়ো-যাভপুযা ড়গকয ৪থ থ রকগরারভটায 

গত ১০ভ রকগরারভটায ম থন্ত ড়কাংগ রনচু ভূরভ রধগ্রগণয  প্রগয়ােন রফধায় ১৮.০০ ছক্টয ভূভভ ভধগ্রলণয জন্য 

৩৬০.০০ রক্ষ টাকায ংস্ান ভছর। ভকন্তু ভূভভয স্বাবাভফক ভল্য বৃভিয ছপ্রভক্ষলত ভত প্রলয়াজনীয় ১২.২১৪ ছক্টয 

ভূভভ ভধগ্রণপূফ যক ৩২৬১.৭১ রক্ষ টাকা ব্যয় কলয ভধগ্রণ ভাপ্ত কযা য়। ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ প্রকৃত ব্যয় ভর 

নুলভাভদত ব্যলয়য লনক ছফী য়ায় ভধগ্রণ ভফরভম্বত য়। ভতভযক্ত লথ যয ংস্ান কযলত  দডদদ ংমোধন 

কযমত ময়মছ। 

  

১১.২ ড়ক ফাঁধ দনভ মোণ: অনুমভোদদত ংমোদধত দডদদ অনুমোয়ী প্রডভযো-আমুদরয়ো-প্রম য জোয়গো-যোভপুযো ড়মকয প্রক্রষ্ট 

প্রস্থতো ১১.৩ দভটোয, প্রম য জোয়গো দরংক ড়মকয প্রক্রষ্ট প্রস্থতো ১০.৩ দভটোয এফং প্রডভযো-োময়দোফোদ ড়মকয 

প্রক্রষ্ট প্রস্থতো ফ মদনম্ন ১৪.৬ দভটোয  মফ মোচ্চ ২২.০০ দভটোয, ফ কটি ড়মকয প্রলো ১:২  এফং ফ ম দনম্ন উচ্চতো ৪ 

দভটোয  মফ মোচ্চ ৮ দভটোয উচ্চতোয় প্রভোট ২০ দকমরোদভটোয ড়ক ফাঁধ দনভ মোমণয রমক্ষয  ১৬.২৬ রক্ষ ঘন দভটোয ভোটিয 

কোজ ফোফদ ২৮২৪.৪৬ রক্ষ টোকোয ংস্থোন দছর। তন্মে প্রম য জোয়গো ংমমোগ ড়মকয ১.৫০ দকমরোদভটোয ম্পুণ ম 

নতুন ড়ক ফাঁধ। দযদ মনকোমর ফদণ মত কোজমূ তবোগ ম্পন্ন কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। তমফ ভযদ যনকালর ড়ক 

ফাঁলধয দকছু দকছু স্ালন ছলা ১:২ মথামথ ায়া মায়ভন। ফযং কলয়কটি স্ালন ছযআন কাট  খাড়া ঢার ছদখা ছগলছ। 



১১.৩   প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ১.৫ ভকলরাভভটায প্রম য জোয়গো ংমমোগ ড়মকয 

প্রবমভন্ট প্রস্থতো ৫.৫ দভটোয এফং প্রডভযো-োময়দোফোদ ড়মকয েোপ প্রকোয়োট মোয প্রভোড়, দভযোইর, সুরতোনো কোভোর 

প্রতু এযোমপ্রোচ এফং মোিোফোড়ী ইন্টোয প্রকন ব্যদতত অফদষ্ট  প্রভোট ১৭.৫ ভকলরাভভটায ড়ক ৭.৩০ ভভটায ছবলভন্ট 

প্রস্তায় ৩০০ ভভভরভভটায অআএভজ, ৩০০ ভভভরভভটায াফ ছফআজ, ১৭৫ ভভভরভভটায ছফআজ টাআ-১, ৫০ ভভ:ভভ: 

কাল যটিং  ১৫ ভভ:ভভ: ীরলকাট দ্বাযা ভনভ যালণয ংস্ান ভছর। ভযদ যনকালর ছফ্ল্ভক্সফর ছবলভলন্টয কাজভ ফভণ যত 

ছেভভপলকন নুমায়ী কযা লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ছলখয জায়গা ংলমাগ ড়লক ভকছু টলার এফং ছডভযা-

অভৄভরয়া-যাভপুযা ড়লকয ব্রীজ এলপ্রাচ যফতী ংল ভকছু ছক্রালকাডাআর ক্রোক সৃভষ্ট লয়লছ ছদখা মায়। 

দযদ মনকোমর ভনভভ যত ছবলভলন্টয ফাজায ংল ম যাপ্ত ছেলনয ংস্ান না থাকায় ভকছু অনভডঈলরন ছদখা ছগলছ। 

এছাড়া ন্যান্য স্ালন ছবলভন্ট বার ফস্ায় ায়া ছগলছ। প্রডভযো-আমুদরয়ো-যোভপুযো-প্রম য জোয়গো ড়মকয 

ছচআলনজ ৫+২০০ ভকলরাভভটালয ছবলভন্ট খলড় ুঁ ছফআজ টাআ-১ ১৮০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য  ১৭৫ ভভ:ভভ:), কাল যটিং ৫০ 

ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ৫০ ভভ:ভভ:)  ীরলকাট ১০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ১৫ ভভ:ভভ:) ায়া ছগলছ।  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিে-১ : রনরভ থত মেরিফর মবগভন্ট   

 

রিে-২:  মবগভগন্টয রফরবন্ন মরয়ায যীো    

  

১১.৪  ব্রীে ও কারবাট থ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২টি ব্রীজ (৭০ ভভটায) ভনভ যাণ ফাফদ ৭৯৪.২৭ রক্ষ টাকা 

এফং  ৯টি কারবাট য  (৩০ ভভটায) ভনভ যাণ ফাফদ ১৯১.৫৬ রক্ষ টাকায ংস্থোন দছর। দযদ মনকোমর প্রডভযো-আমুদরয়ো-

যোভপুযো-প্রম য জোয়গো ড়মকয ৪থ ম, ৫ভ  ৭ভ  দকমরোদভটোময দুই প্রবমন্টয ১টি কময প্রভোট ৩টি  কোরবোট ম (১৮ 

দভটোয)  এফং  ২য় (২টি), ৩য়, ৪থ ম, ৭ভ  ৮ভ দকমরোদভটোময ১টি কময ১.৫ দভটোয ডোয়ো দফদষ্ট প্রভোট ৬টি োই 

কোরবোট ম (১২ দভটোয) দনভ মোণ কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। ২-প্রবন্ট দফদষ্ট কোরবোট মগুমরোয দযভো ১০.২৫ দভটোয Ý ৬ 

দভটোয Ý ৬ দভটোয।  এছোড়ো একই ড়মকয ৫ভ  ৬ষ্ঠ দকমরোদভটোময মথোক্রমভ প্রচইমনজ দক:দভ: ৪+৯৯০  ৫+৮৯১ 

প্রত ৫-গোড মোয দফদষ্ট মথোক্রমভ ৩০.৫ দভটোয (১Ý৩০.৫ দভ:)  ৩৬.৬৬ দভটোয (১Ý৩৬.৬৬ দভ:) দীঘ ম ২টি দদ গোড মোয 

প্রতু দনভ মোণ কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। উবয় ব্রীমজয কযোমযজময় ৭.৩০ দভটোয  প্রস্থতো ১০.২৫ দভটোয। ব্রীজ ২টিয 

Expantion Joint ভযদ যনকালর ব্রীজগুলরা কাম যকয, চর 

এফং ঈলেখলমাগ্য ছকান ভডলপক্ট ছনআ ছদখা ছগলছ।  তমফ প্রতুয প্রযদরং  কোরবোট মগুমরোয গোময় োদনকভ প্রদ ো প্রগমছ।   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

রিে-৩:  রনরভ থত মতু            রিে-৪: রনরভ থত কারবাট থ 

   

 



১১.৫ যক্ষোপ্রদ কোজ: নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ২টি ছতুয এলপ্রালচয ঈবয় া  এফাটলভন্ট ংরগ্ন ংল 

ছভাট ১৮৫৫০ াজায ফগ যভভটায কনভক্রট ছলা প্রলটকন য়াকয এয ংস্ান যলয়লছ। তলফ প্রলয়াজনীয়তায ভনযীলখ 

১৪৩৪৬.৮৫ ফগ য ভভটায যক্ষাপ্রদ কাজ ম্পাদন কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর ২টি 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। এছাড়া 

বৃভষ্টয াভন াযলণয সুভফধালথ য ঈবয় াল ম যাপ্ত ভযভাণ ছেন ভনভ যাণ কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর কনভক্রট ছলা 

প্রলটকন য়াকয কালজ ব্যফহৃত দদ ব্লক ধ্বম প্রমমত দকংফো ফুমর উঠমত প্রদ ো মোয়দন। োদফ মকবোমফ যক্ষোপ্রদ কোমজয 

গুণগত ভোন মন্তোলজনক প্রতীয়ভোন ময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিে-৫ ও ৬:  কনদক্রট প্রলো দ্বাযা মতু এযাগপ্রাগিয যোপ্রদ কাে 

 
 

১১.৬ আন্টাযলকন ভনভ যাণ:  প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভডভভ নুমায়ী ছডভযা-ালয়দাফাদ ংলমাগ ড়লকয 

ছচআলনজ ০+০০ থ যাৎ মাোফাভড়লত ১টি এফং ৬ি ভকলরাভভটালয স্টাপ ছকায়যাটায ছভালড় য অলযকটি 

আন্টাযলকন ভনভ যালণয রলক্ষে ১৮৯.৭৩ রক্ষ টাকায ংস্ান ভছর। ভযদ যনকালর ভনভভ যত ড়লকয ৬ি ভকলরাভভটালয 

স্টাপ ছকায়যাটায ছভালড় ফ যভনম্ন প্রস্তা ৭.৩ ভভটায  লফাচ্চয ৩০ ভভটায প্রস্তায় আন্টাযলকন ভনভ যাণ কযা 

লয়লছ ছদখা মায়। তলফ ড়লকয মাোফাভড় ছকলন আন্টাযলকন ছদখা মায়ভন। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, 

প্রকলল্পয ংস্ান নুমায়ী মাোফাভড়লত একটি আন্টাযলকন ভনভ যাণ কযা লর যফযতীলত ছভয়য ছভাাম্মদ াভনপ 

ফ্ল্াআবায ভনভ যালণয প্রলয়াজলন ছডভযা-ালয়দাফাদ ংলমাগ ড়লকয ১ভ দকমরোদভটোয দটি কম মোমযনমক স্তোন্তয 

কযো য়। ফতমভোমন উক্ত স্থোমন েোইবোমযয একটি এমপ্রোচ ড়ক দনভ মোণ কযো ময়মছ। ভযদ যনকালর স্টাপ ছকায়াট যায 

ছভালড় আন্টাযলকলনয ছৌন্দম য ফধ যন  ড়ক ভনযািায স্বালথ য ছকান চ ত্ত্বয ভনভ যাণ কযা য়ভন ছদখা মায়। এ ভফললয় 

ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, দডদদমত ংস্থোন নো থোকোয় প্রকোন চত্ত্বয দনভ মোণ কযো য়দন।   

 

২

প্রকগেয মূর উগেশ্য গরা মিভযা -াগয়দাফাদ 

ংগমাে মিভযা -অমুররয়া-মগেয োয়ো -

যাভপুযা ম থন্ত ড়ক রনভ থাগণয ভাধ্যগভ উন্নত 

ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা স্থান।   

প্রকগেয অওতায় মিভযা -অমুররয়া-মগেয োয়ো -যাভপুযা ড়গক 

৯.৮৫ রক:রভ: মেরিফর মবগভন্ট, ২টি ব্রীে (৭০ রভটায), ৯টি কারবাট থ, 

১১৪২৮.৮৫ ফে থরভটায যোপ্রদ কাে এফং মিভযা -াগয়দাফাদ ংগমাে 

ড়গক ৯.২৩ রক:রভ: মেরিফর মবগভন্ট , ২৯১৮ ফে থরভটায যোপ্রদ 

কাে এফং ৪০০ রভটায মেন রনভ থাণ কযায় উন্নত ড়ক মমাোগমাে ব্যফস্থা 

স্থারত গয়গছ রফধায় প্রকগেয উগেশ্য রেথত গয়মছ। 

৩ ংগারধত প্রকগেয উগেশ্য রেথত গয়গছ। 



৪ স্ত ভূরভয তযরধক মূল্য বৃরি ও ভূরভ রধগ্রণ েটিরতায কাযগণ ১৮ মক্টয ভূরভয ভগধ্য রত 

প্রগয়ােনীয় ১২.২১৪ মক্টয রধগ্রণ কগয ভূরভ রধগ্রণ ভাপ্ত কযগত গয়গছ। এছাড়া প্রকেটি ফাস্তফায়গন রিরর ’য 

ংস্থান নুমায়ী এরিরগত প্রগয়ােনীয় থ থ ফযাে না কযায় ফাস্তফায়ন ভয়  বৃরি মগয়গছ। 

৫ ন্ত

ন্ত

৬ Audit Internal External 

Audit External Audit

৭

৭

স্ত ক্ষ

ক্ষ ১

৭ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ২৩ (ছতআ) 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 চরভোন 

এফং গৃীতব্য প্রকমল্পয প্রক্ষমি প্রলয়াজনীয় ঈলযাগ গ্রণ কযলফ (নু:৭); 

 

১৭.৩ ড়ক ফাঁমধ সৃষ্ট  োড়ো ঢোর  প্রযইন কোট দচদিতপূফ মক দ্রুত ংস্কোয কযমত মফ (অনু: ১১.২); 

১৭.৪ ভনভভ যত ড়লকয এমপ্রোচ, ফাজায  গুরুত্বপূণ য স্ানগুলরালত সৃষ্ট অনভডঈলরন, ক্রোক  ছবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা 

ভচভিত কলয দ্রুত ছভযাভত কযলত লফ (নু: ১ ); 

১৭.৫  বৃভষ্টয াভন াযলণয রলক্ষে অঈটলরলটয ংস্ান ভনভিত কলয যাজস্ব ফালজলটয অতায় গুরুত্বপূণ য ফাজায ংল 

ম যাপ্ত ছেন ভনভ যালণয দলক্ষ গ্রণ কযলত লফ (নু:১১.৩);  

৭ ৬ ১ ৪

৭ ৭ Audit ৬

৭ ৮ ৭ ৭ ৮ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
  

“সুজোনগয মত রোরনো প্রতু ম মন্ত (ফাঁমধয উয) ড়ক দনভ মোণ (১ভ ংমোদধত)”  

ীল যক প্রকমল্পয ভোপ্ত ভল্যায়ন প্রদতমফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকলল্পয নাভ : সুজোনগয মত রোরনো প্রতু ম মন্ত (ফাঁমধয উয) ড়ক দনভ মোণ             

(১ভ ংমোদধত)  

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্া : ড়ক  জনথ ভধদপ্তয।  

৪। প্রকল্প এরোকো  :  োফনো প্রজরোয সুজোনগয, োফনো দয  ইশ্বযদী উমজরো  

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রোন্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রোন্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকালরয 

%) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৮১০.৩৭ 

 

৪৩৩৯.৪৬ ৪০০৪.০০ 

 

০১-০৭-২০১০ 

ছথলক  

৩০-০৬-

২০১২ 

০১-০৭-২০১০ 

ছথলক  

৩০-০৬-

২০১৫ 

০১-০৭-২০১০ 

ছথলক  

৩০-০৬-

২০১৫ 

(-) 

৮০৬.৩৭* 

(১৬.৭৬%) 

৩ ফছয 

(১৫০.০০%) 

 

প্রনোট: * মূর প্রকমল্পয ব্যময়য তুরনোয় প্রকল্প ব্যয় ৮০৬.৩৭  রক্ষ টোকো (১৬.৭৬%) হ্রো প্রময়মছ।  

 

৬।  ভভঅয এ ঈলেভখত প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন:                                     (Figures in Lac Taka)  
 

Items of Work 

(as per latest DPP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 

Widening of existing 

Embankment (Earth Work) 
L.Cum 3.10 274.05 2.96 261.73 

Flexible Pavement       

a) New Construction of Pavement  Km  36.00 1819.70 35.70 1819.70 

b) Reconstruction of Pavement  Km.  9.00 406.19 9.00 406.19 

Surfacing (DBS-wearing Course)  Km. 45.00 1651.27 45.00 1495.53 

Sign, Signal, Km Post & Road 

Marking etc  

L.S L.S 13.35 L.S 13.35 

Maintenance during construction   L.S L.S 8.00 L.S 8.00 

Physical Contingency (2%)   1796 83.45   

Price  Contingency (2%)  1 83.45   

Total=   4339.46  4004.00 
 

 

 

 



 

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ  দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Md. Abdul  Halim Miah  

Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- যাঁ ০৩-১০-২০১০ প্রথমক ০৮-০২-২০১১ 

2.  Md. Habibul Haque,  

Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- যাঁ ০৮-০২-২০১১ প্রথমক ৩০-০৪-২০১৩ 

3.  Md. Abdus Salam 

Addl. Chief Engr.  

Rajshahi Zone, Rajshahi 

- যাঁ ৩০-০৪-২০১৩ প্রথমক প্রকল্প ভোদপ্ত 

ম মন্ত 

  

 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

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

তথ্যোনুমোয়ী আমরোচয প্রকমল্প ৩টি 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 



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  

১ 

 

 

 

Construction of flexible 

pavement, surfacing with 

DBS wearing course 

(Asphalt overlay) & 

earthwork at 1
st
 Km to 

14
th

 Km (p)  of Sujanagar 

to Lalonshah Shetu (on 

Mujib Band) Road under 

Road Division, Pabna 

During the year 2010-

2011. 

   

 

 

 

 

 

 

 

-১২৫২.৩৬ 

-১১৯৮.৮৭ 

 

-২৮/০২/২০১১ 

-০২/০৬/২০১১ 

-০১/০৬/২০১৩ 

-৩০/০৪/২০১৫ 

 

ভীয দযফুর 

আরভ এন্ড 

প্রভো ম দ্রৄফ 

কনষ্ট্রোকন 

প্রজদব 

১০০% 

প্যোমকজ নং-২ 

 Construction of flexible 

pavement, surfacing with 

DBS wearing course 

(Asphalt overlay) & 

earthwork at 15
th

 Km to 

28
th

 Km (p)  of Sujanagar 

to Lalonshah Shetu (on 

Mujib Band) Road under 

Road Division, Pabna 

During the year 2010-

2011. 

 

-১২৬৬.২৫ 

-১২১২.৭৫ 

-২/০২/২০১১ 

-০২/০৬/২০১১ 

-০১/০৬/২০১৩ 

-২৫/০৬/২০১৫ 

ভীয দযফুর 

আরভ এন্ড 

প্রভো ম দ্রৄফ 

কনষ্ট্রোকন 

প্রজদব 

১০০% 

প্যোমকজ নং-৩ 

 Construction of flexible 

pavement, surfacing with 

DBS wearing course 

(Asphalt overlay) & 

earthwork at 29
th

 Km to 

45
th

 Km (p)  of Sujanagar 

to Lalonshah Shetu (on 

Mujib Band) Road under 

-১৬৪৫.৯৫ 

-১৫৯২.২৬ 

-২৮/০২/২০১১ 

-০৯/০৬/২০১১ 

-০৮/০৬/২০১৩ 

-২৪/০৬/২০১৫ 

 

ভীয োদফবুর 

আরভ এন্ড ভীয 

দযফুর আরভ 

প্রজদব 

১০০% 



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  

Road Division, Pabna 

During the year 2010-

2011. 

 
   
 

৯।  ভভঅয এ ঈলেভখত ফযাদ্দ  গ্রগভতঃ 

 

অর্ থবছর ডিডিডি/আরডিডিডি 

ক্ষযমাত্রা 

(ক্ষ টাকায়) 

এডিডি/আরএডিডি 

বরাদ্দ 

(ক্ষ টাকায়) 

টাকা অবমুডি 

(ক্ষ টাকায়) 

ব্যয় 

(ক্ষ টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০-১১ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১১-১২ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১২-১৩ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ 

২০১৩-১৪ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ 

২০১৪-১৫ ১৬৩৯.৪৬ ১৩০৪.০০ ১৩০৪.০০ ১৩০৪.০০ 

মমাট= ৪৩৩৯.৪৬ ৪০০৪.০০ ৪০০৪.০০ ৪০০৪.০০ 

 

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

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 

 

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ  ঈলদ্দশ্য:  

 সুজানগয ছথলক রারনা ছতু ম যন্ত াভন ঈন্নয়ন ছফালড যয ফন্যা ভনয়ন্ত্রণ ফাঁধ (ভৄভজফ ফাঁধ) ১৯৭৩ ালর ভনভভ যত য়। এ 

ফাঁলধয ঈয ৪৫ভকঃভভঃ বদলঘ যেয ড়ক অলছ। ফন্যা  ভতবৃভষ্টলত ড়ক ফাঁধটিয ছফ ভকছু ং ক্ষভতগ্রস্ত য়ায় 

প্রকল্প এরাকায ছরাকজনলক দীঘ ম থ অথ মোৎ দাশুভযয়া, কাভনাথপুয ঘুলয াফনা, কুভষ্টয়া এফং ঢাকায় মাতায়াত কযলত 

য়। এ ছপ্রভক্ষলত ড়কটি ঈন্নয়লনয জন্য অলরাচে প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।  

 
 

১১.২ ঈলদ্দশ্য:  প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লে  

 াফনা এফং কুভষ্টয়া ছজরায ভলে জ  ভনযাদ ছমাগালমাগ স্ান;  

  াফনা লযয মানজট ভনযন;  

 ট্রাভপক ভনযািা বৃভি;  

 াফনা য এরাকা ভৄভজফ ফাঁধ ম যন্ত ম্প্রাযণ; এফং 

  প্রকল্প এরাকায জনগলণয অথ য-াভাভজক ফস্ায ঈন্নয়ন।  

  



 

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধনঃ 

(রক্ষ টোকোয়) 

 

 প্রভয়োদকোর প্রোক্কদরত ব্যয় 

মূর ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১২ ম যন্ত ৪৮১০.৩৭ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ১ভ ফায  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৩ ম যন্ত - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ২য় ফায  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৪ ম যন্ত - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ৩য় ফায  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত - 

১ভ ংমোদধত অনুমভোদদত  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত ৪৩৩৯.৪৬ 

 
   

১১.৩ াভফ যক অভথ যক  ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৪০০৪.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় ৪৩৩৯.৪৬ রক্ষ টাকায ৮৩.২৪%  (নুলেদ-৭)।  

  
১২। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ২১/০৮/২০১৬ 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 

তথ্যাভদ ভনম্নরূঃ 

  

১২.১ ভোটিয কোজ: অনুমভোদদত দডদদ অনুমোয়ী দফদ্যভোন ড়ক ০.৯০ দভটোয পট প্রোল্ডোয দনভ মোণ প্রস্তকযমণয জন্য 

২৭৪.০৫ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় ৩.১০ রক্ষ ঘন দভটোয ভোটিয কোজ কযোয জন্য দনধ মোদযত দছর। ড়ক দযফন  

ভোড়ক দফবোগ কর্তমক প্রপ্রদযত প্রকমল্পয দদআয এ উমেদ ত তথ্যভমত ২৬১.৭৩ রক্ষ টোকো ব্যময়  ২.৯৬ রক্ষ 

ঘনদভটোয ভোটিয কোজ কযো ময়মছ। ভোটিয কোজ দকছুটো কভ কযোয কোযণ দজজ্ঞোো কযো মর োফনো ড়ক দফবোমগয 

দনফ মোী প্রমকৌরী অফদত কমযন ড়ক প্রস্তকযমণয জন্য প্রময়োজনীয় ভোটিয কোজ ম্পন্ন কযো ময়মছ, এমত প্রকৃত 

প্রময়োজন অনুমোয়ী ২.৯৬ রক্ষ ঘন দভটোয ভোটি প্রময়োজন ময়মছ। দযদ মমন প্রদ ো মোয়, ৪৫ দকিঃদভিঃ দীঘ ম ড়মকয ভমে 

৯ দকিঃদভিঃ পুনদন মভোণ এফং ফোকী ৩৬ দকিঃদভিঃ নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোণ কযো ময়মছ। তমফ ড়মকয অমনক অংম 

(প্রচইমনজ ৩+৩০০, ৩+৯০০, ১২+২৫০, ১৩+০০০, ১৫+৫০০, ২৮+৪০০  ৩৩+১০০) দডদদয ংস্থোন 

প্রভোতোমফক ০.৯০ দভটোয প্রোল্ডোয োয়ো মোয়দন। প্রোল্ডোমযয দফলময় দনফ মোী প্রমকৌরী ফমরন, এরোকোটিয ভোটিমত ফোলু 

থোকোয় গত ফল মোয় অমনক স্থোমন ড়মকয প্রোল্ডোয গমত ভোটি মড় দগময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-১: ড়মক অম মোপ্ত প্রোল্ডোয দচি-২: ড়মক অম মোপ্ত প্রোল্ডোয 

 

  



১২.২ নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোণ:   সুজোনগয মত রোরনো প্রতু ম মন্ত (ফাঁমধয য) ড়কটিয প্রভোট দদঘ ময ৪২.৬৫ দকিঃদভিঃ। 

এছোড়ো ড়কটিয উবয় োম ৫৯টি োশ্বম ড়মকয অং দফমল (মোয দদঘ ময ২.৩৫ দক:দভ:) অন্তর্ভ মক্ত কযোয় ড়কটিয 

প্রভোট দদঘ ময দোড়োয় ৪৫ দকিঃদভিঃ। এয ভমে ৩৬ দকিঃদভিঃ (োশ্বম ড়ক) ড়মক ১৮১৯.৭০ রক্ষ টোকো ব্যময় ৫.৫০ 

দভটোয  প্রমস্থ নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোমণয ংস্থোন দডদদমত দছর। দযদ মমন প্রদ ো মোয়, উক্ত ৪৫ দক:দভ: ব্যোী ড়মক 

নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোণ কযো ময়মছ। তমফ ড়মকয দফদবন্ন স্থোমন দফমল কময প্রচইমনজ ৯+৩৫০, ১১+২০০, 

১৬+৮০০, ১৯+৪০০, ২৫+৩০০  ২৭+৭০০ দক:দভ: এ প্রফ দকছু প্রযইন কোট দতযী ময়মছ এফং ড়মকয 

এভব্যোংকমভন্ট মত ভোটি ময দগময়মছ। ড়মকয প্রচইমনজ ৩৬+০০০ দকিঃদভিঃ এ প্রবমভন্ট খ ূঁমড় Base Type-1 

স্তমযয পুরুত্ব ১৫০ দভদরদভটোয  োমপমদং এয পুরুত্ব ৫০ দভদরদভটোয োয়ো মোয় মো অনুমভোদদত দডদদমত ংমৄক্ত 

েইং এয অনুরূ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৩: ড়মক দতযী য়ো প্রযইনকোট দচি-৪: ড়মক দতযী য়ো প্রযইনকোট 

  

 

১২.৩ প্রবমভন্ট পুনিঃ দনভ মোণ:  অনুমভোদদত দডদদমত ৪০৬.১৯ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় ৯ দকিঃদভিঃ প্রবমভন্ট পুনদনভ মোমণয 

ংস্থোন দছর। প্রদে দদআয অনুমোয়ী ৪০৬.১৯ রক্ষ টোকো ব্যময় প্রচইমনজ ৩৩+২৫০ দকিঃদভিঃ মত ৪২+৬৫০ 

দকিঃদভিঃ ম মন্ত ৯ দকিঃদভিঃ ড়ক পুনদন মভোণ কযো ময়মছ। দযদ মমন প্রদ ো মোয় ড়কটি পুনদনভ মোণ কযো ময়মছ। তমফ  ৯ 

দকিঃদভিঃ  ব্যোী প্রফ দকছু প্রযইন কোট দতযী ময়মছ। তমফ প্রযইন কোট অং ব্যতীত ড়মকয  োমপম অক্ষত যময়মছ। 

প্রচইমনজ ৩৬+০০০ দকিঃদভিঃ এ ড়মকয কোম মটিং এদড়য়ো দযভো কময অনুমভোদদত দযভো ৫.৫০ দভটোয োয়ো 

প্রগমছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৫: ড়মক দতযী য়ো প্রযইনকোট দচি-৬: দনদভ মত ড়মকয অক্ষতোং 

 



১২.৪ োশ্বম ড়ক দনভ মোণ: ৪২.৬৫০ দকিঃদভিঃ দীঘ ম ড়কটিয উবয় োমশ্বম প্রচুয জনফদত  গ্রোভ থোকোয় অংখ্য োশ্বম যোস্তো 

যময়মছ। এয ভমে ৫৯টি োশ্বম ড়মকয আংদক (৫ দভটোয মত ১৫ দভটোয ম মন্ত) দনভ মোণ কযো ময়মছ এফং এমত 

োমপমদং কযো ময়মছ। ৫৯টি োশ্বম ড়মকয প্রভোট দদঘ ময ২.৩৫০ দকিঃদভিঃ দডদদমত উমে  কযো ময়মছ। দযদ মমন 

প্রদ ো মোয় অমনক োশ্বম ড়মকয দফটুদভন উমঠ দগময়মছ। পমর মূর ড়মকয প্রবমভন্ট  োমপমদং ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৭: দফটুদভন উমঠ মোয়ো োশ্বম ড়ক দচি-৮: ক্ষদতগ্রস্ত োশ্বম ড়ক 

 

১২.৫ োমপমদং: দডদদমত ১৬৫১.২৭ রক্ষ টোকো ব্যময় ৪৫ দকিঃদভিঃ দীঘ ম ড়কটিমত ৫০ দভদরদভটোয  পুরু DBS 

Wearing Course দদময় কোম মটিং কযোয ংস্থোন যময়মছ। দদআয এয তথ্যভমত ১৪৯৫.৫৩ রক্ষ টোকো ব্যময় 

৪৫ দকিঃদভিঃ ড়মক োমপমদং কযো ময়মছ। দযদ মমন পুমযো ড়ক ব্যোী োমপমদং কযো ময়মছ প্রদ ো মোয়। প্রচইমনজ 

২৯+০০০ দকিঃদভিঃ ২৫+০০০ দকিঃদভিঃ  ৬+০০০ দকিঃদভিঃ এ োমপমদং এয পুরুত্ব মথোক্রমভ ৫০ দভদরদভটোয, ৫০ 

দভদরদভটোয  ৪৫ দভদরদভটোয োয়ো মোয়। ড়মক সৃদষ্ট য়ো প্রযইন কোমটয স্থোন ব্যতীত অদধকোং স্থোমন োমপমদং 

অক্ষত আমছ। তমফ দকছু স্থোমন Overlay ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৯: অক্ষত োমপমদং দচি-১০: প্রযইন কোট  োমপমদং 

 

 

১২.৬ োইন, দগন্যোর  দকিঃদভিঃ: অনুমভোদদত দডদদমত ১৩.৩৫ রক্ষ টোকো ব্যময় োইন, দগন্যোর, দকিঃদভিঃ প্রোষ্ট  প্রযোড 

ভোদকমং কযোয ংস্থোন দছর। দনফ মোী প্রমকৌরী ফমরন, ড়ক ব্যোী ৬৫টি োইন দগন্যোর স্থোন কযো ময়মছ। পুমযো 

ড়ক ব্যোী প্রযোড ভোদকমং কযো ময়মছ। দযদ মমন প্রদ ো মোয়, ড়মকয োইন-দগন্যোর স্থোন কযো ময়মছ। দকন্তু প্রদত 

দকমরোদভটোময দকিঃদভিঃ প্রোষ্ট স্থোন কযো য়দন। এ প্রমে দনফ মোী প্রমকৌরী ফমরন ঠিকোদোযমক দদময় ীঘ্রই অফদষ্ট  

দকিঃদভিঃ প্রোষ্ট স্থোন কযো মফ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-১১: ড়মক স্থোদত োইন, দগন্যোর দচি-১২: ড়মক স্থোদত োইন, দগন্যোর 

 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লে াফনা এফং কুভষ্টয়া ছজরায় ভলে 

জ  ভনযাদ ছমাগালমাগ স্ান; াফনা লযয মানজট 

ভনযন; ট্রাভপক ভনযািা বৃভি; াফনা য এরাকা ভৄভজফ 

ফাঁধ ম যন্ত ম্প্রাযণ এফং প্রকল্প এরাকায জনগলণয অথ য-

াভাভজক ফস্ায ঈন্নয়ন। 

াফনা এফং কুভষ্টয়া ছজরায় ভলে জ  ভনযাদ 

ছমাগালমাগ স্ান; াফনা লযয মানজট ভনযন; ট্রাভপক 

ভনযািা বৃভি; াফনা য এরাকা ভৄভজফ ফাঁধ ম যন্ত 

ম্প্রাভযত লয়লছ।  

 

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 ৩ ফছয (১৫০%) (নু: ৫); 

 

১৭.২ ড়মকয অমনক অংম দফমল কময প্রচইমনজ ৩+৩০০, ৩+৯০০, ১২+২৫০, ১৩+০০০, ১৫+৫০০, ২৮+৪০০  

৩৩+১০০ দক:দভ: এ  দডদদয ংস্থোন প্রভোতোমফক ০.৯০ দভটোয প্রোল্ডোয োয়ো মোয়দন (নু:১২.১); 

 

১৭.৩ প্রকলল্পয ক্রয় কাম যক্রলভ ০১ ছথলক ০৩ নং প্যালকজ ফাস্তফায়লন ঠিকাদায কর্তযক প্রায় ০২ ফছয ভয় ছফী ছনয়া 

লয়লছ। চুভক্ত নুমায়ী ভনধ যাভযত ভয় ীভায ভলে কাজ ফাস্তফায়ন কযলত না াযলর ঠিকাদালযয ভফরুলি ভরকুআভড 

ডোলভজ অলযা কযা মায় (নু: ০৮); 

 

১৭.৪ ড়মকয দফদবন্ন স্থোমন দফমল কময প্রচইমনজ ৯+৩৫০, ১১+২০০, ১৬+৮০০, ১৯+৪০০, ২৫+৩০০  ২৭+৭০০ 

দক:দভ: এ প্রফ দকছু প্রযইন কোট দতযী ময়মছ এফং ড়মকয এভব্যোংকমভন্ট মত ভোটি ময দগময়মছ (নু: ১২.২); 

 



১৭.৫   প্রযইন কোট য়ো অং ব্যতীত ড়মকয অন্যোন্য অংময োমপম অক্ষত যময়মছ (নু: ১২.৩  ১২.৫); 

 

১৭.৬ অমনক োশ্বম ড়মকয দফটুদভন উমঠ দগময়মছ। পমর মূর ড়মকয প্রবমভন্ট  োমপমদং ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ (নু: ১২.৪); 

  

১৭.৭ ড়মক প্রময়োজনীয় ংখ্যক দকিঃদভিঃ প্রোষ্ট স্থোন কযো য়দন (নু: ১২.৬); এফং 

 

১৭.৮ ভাপ্ত প্রকল্পটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ভন (নু: ১৬)। 

 

 

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: ৯); 

 

 

১৮.২ ড়মকয প্রচইমনজ ৩+৩০০, ৩+৯০০, ১২+২৫০, ১৩+০০০, ১৫+৫০০, ২৮+৪০০  ৩৩+১০০ দক:দভ: প্রম কর 

অংম দডদদয ংস্থোন প্রভোতোমফক ০.৯০ দভটোয প্রোল্ডোয োয়ো মোয়দন তো দচদিত কময প্রভযোভমতয ব্যফস্থো গ্রণ 

কযমত মফ (নু:১২.১  ১৭.২); 

 

 

১৮.৩ প্রকলল্পয ক্রয় কাম যক্রলভ ০১ ছথলক ০৩ নং প্যালকলজয ছক্ষলে ঠিকাদায কর্তযক ভতভযক্ত প্রায় ০২ ফছয ভয় ছনয়ায 

পলর ভরকুআভডটি ডোলভজ অলযা কযা লয়লছ ভক না তা ভন্ত্রণারয় যীক্ষা কলয ছদখলফ  (নু: ০৮)। 

 

১৮.৪ ড়মকয প্রচইমনজ ৯+৩৫০, ১১+২০০, ১৬+৮০০, ১৯+৪০০, ২৫+৩০০  ২৭+৭০০ দক:দভ: প্রম কর স্থোমন 

প্রযইন কোট দতযী ময়মছ এফং ড়মকয এভব্যোংকমভন্ট মত ভোটি ময দগময়মছ তো দচদিত কময প্রভযোভমতয ব্যফস্থো 

গ্রণ কযমত মফ (নু: ১২.২  ১৭.৩); 

 

১৮.৫ ড়মকয প্রম কর অংম োশ্বম ড়মকয দফটুদভন উমঠ দগময় মূর ড়মকয প্রবমভন্ট  োমপমদং ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ তো 

দচদিত কময অদফরমম্ব ংস্কোয কযমত মফ (নু: ১২.৪  ১৭.৫);  

 

১৮.৬ ড়মক প্রময়োজনীয় ংখ্যক দকিঃদভিঃ প্রোষ্ট স্থোন কযমত মফ (নু: ১২.৬  ১৭.৬); 

 

১৮.৭ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ (নু: ১৭  ১৭.৭); এফং 

 

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

 

 

 

 

 
  



“ডোকফোংরো ফোজোয-প্রগোোরপুয-কোদরগঞ্জ ড়ক উন্নয়ন” ীল যক প্রকমল্পয ভোপ্ত ভল্যায়ন প্রদতমফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকলল্পয নাভ : ডোকফোংরো ফোজোয-প্রগোোরপুয-কোদরগঞ্জ ড়ক উন্নয়ন  

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 

২৪২৫.৭৮ 

(-) 

২৪৭৫.০১ ২৪৭৫.০০ 

(-) 

০১-০৭-২০১১ 

ছথলক  

৩০-০৬-

২০১৩ 

০১-০৭-২০১১ 

ছথলক  

৩০-০৬-

২০১৫ 

০১-০৭-২০১১ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৫ 

৪৯.২২ 

(২.০২%) 

২ ফছয (১০০%) 

 

৫।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অতায় ছকান স্ানীয়  বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্ান না  যো ো য়দন।  
 

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.   Publication & 

Tendering  

L.S     

2.  Laboratory Testing  L.S     

3.  Publications and 

tendering  

     

 Civil works       

1.  Widening of Road 

embankment  

Lac Cum 135.98 1.249 135.98 1.249 

2.  Construction of flexible 

pavement  

     

 a) Widening of 

pavement  

Km 913.20 20.60 913.20 20.60 

 b) Strengthening of 

pavement  

Km 295.68 16.00 295.68 16.00 

 c) Re-Constructions of 

pavement  

Lin.m 46.11 0.55 46.11 0.55 



 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

 d) Surfacing (carpeting 

& seal coat).  

Km 963.03 23.70 963.02 23.70 

3.  Construction  of RCC 

Box culvert  

M 91.95 23.00 91.95 23.00 

4.  Protective work RCC 

Palisaiding  

M 10.54 240.00 10.54 240.00 

5.  Traffic sign, Signal & 

Km Post  

L.S 3.51 - 3.51 - 

6.  Drain for Bazar Portion  Lin.m 15.00 1000.00 15.00 1000.00 

Total=  2475.01  2475.00  

 

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 
 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ  দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

4.  Md. Bulbul Hossain 

Superintending Engineer, 

RHD 

Road Circle, Jessore.   

যাঁ ২৮-০৭-২০১০ প্রথমক ০৫-০৯-২০১৩ 

5.  Fakir Abdur Rob  

Superintending Engineer, 

RHD 

Road Circle, Jessore.   

যাঁ ০৫-০৯-২০১৩ প্রথমক ২৫-০১-২০১৫ 

6.  Khairul Islam Khan  

Superintending Engineer, 

RHD 

Road Circle, Jessore.   

 যাঁ ২৫-০১-২০১৫ প্রথমক প্রকল্প ভাভপ্ত 

ম যন্ত।  

  

 

ঈলযাক্ত ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, অলরাচে প্রকলল্প ছভাট  ৩ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। তাঁলদয 

গড় ছভয়াদ ১ ফছলযয ভকছু ছফী। প্রকল্পটি ০২ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লর এয প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ০৪ ফছয । থ যাৎ প্রকল্পটিয ভর নুলভাভদত ছভয়ালদয তুরনায় ছভয়াদ বৃভি ছলয়লছ ০২ ফছয 

(১০০%)।  

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 ংল্পলাডিি ডিডিডি অনুযায়ী মূ পূিথ কাজ ১ ০টি প্যাল্পকল্পজর মাধ্যল্পম ২৪৭৫.০১ ক্ষ টাকায় 

ক্রল্পয়র ংস্থান ডছ। ম নুমায়ী ১০টি প্যাগকগেয অওতায় পূতথ কাে ম্পাদন কযা গয়গছ। িরিত্র ংক্রান্ত প্রিান 

প্রিান িথ্য ডনম্নরুি: 

(রক্ষ টাকায়) 

 

স্ত

ে

 

(0
5/

JR
C

/2
01

0-
11

 L
/1

) 

Widening the 
road by flexible 
pavement 
,bitumenous 
carpeting & 
seal coat, 
Construction of 
RCC Box 
Culvert at 
different 
location of 
Dukbangla 
bazar-
Gopallpur-
Kaligonj Road 
under Road 
Division, 
Jhenidah 
2010-2011.  
Ch. 0+000 to 
04+000m 
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(0
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R
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) 

Widening the 
road by flexible 
pavement 
,bitumenous 
carpeting & 
seal coat, 
Construction 
and RCC Box 
Culvert at 
different 
location of 
Dukbangla 
bazar-
Gopallpur-
Kaligonj Road 
under Road 
Division, 
Jhenidah 
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স্ত

ে

 

2010-2011. 
Ch. 07+000 to 
12+000m 

(0
6/
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C

/J
H

R
D

/2
01

0-
11

 L
/1

) 

Widening the 
road by flexible 
pavement 
,bitumenous 
carpeting & 
seal coat, 
Construction 
and RCC Box 
Culvert at 
different 
location of 
Dukbangla 
bazar-
Gopallpur-
Kaligonj Road 
under Road 
Division, 
Jhenidah 
2010-2011. 
Ch. 12+000 to 
17+670m 
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/2

) 

Widening the 
road by flexible 
pavement 
,bitumenous 
carpeting & 
seal coat, 
Construction 
and RCC Box 
Culvert at 
different 
location of 
Dukbangla 
bazar-
Gopallpur-
Kaligonj Road 
under Road 
Division, 
Jhenidah 
2010-2011. 
Ch. 18+000 to 
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22+875m 
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D
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 L

/6
) 

Construction of 
2.00m Span, 
2.00m height & 
7.30m Width 
RCC Box  
culvert at 21th 
Km of 
Dukbangla 
bazar-
Gopallpur-
Kaligonj Road 
under Road 
Division, 
Jhenidah 
2011-2012. 
Ch. 20+250m 
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/1
) 

 Widening the 
Road 
embankment & 
Pavement 
Construction & 
strengthing of  
Flexible 
pavement. Ch. 
06+000 to 
6+600 = 
600.00m 
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6-
11

 

07
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(0
9/
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R

D
/2

01
0-

11
 L

/2
) 

Widening the 
Road 
embankment & 
Pavement 
Construction & 
strengthing of  
Flexible 
pavement Ch. 
06+600 to 
6+940 = 
340.00m   

08
-0
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-0

7-
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5 
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D
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/6
) 

Widening the 
Road by 
flexiable 
Pavement, 
strengthing, 
Bituminous 
Carpeting & 
seal Coat 
Work. 
Ch. 23+050 to 
23+700m 

24
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0/
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R

D
/2

01
1-
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/7
) 

Widening the 
Road by 
flexiable 
Pavement, 
strengthing, 
Bituminous 
Carpeting & 
seal Coat 
Work. 
Ch. 06+940 to 
7+000, 17+670 
to 18+000 & 
22+875 to 
23+050m 

24
-0

5-
12

 

23
-0

6-
12
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- 
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(1
1/

JH
R

D
/2

01
0-

11
) 

Widening by  
pavement, 
bituminous 
carpeting & 
seal coat with 
strengthening 
at 5th to 6th 
km's 
(Ch.4+000 to 
6+000m = 
2,000m) & 
Construction of  
RCC Box 
Culvert at 
different km's 
of Dakbangla 
Bazar-
Gopalpur-
Kaligonj Road  
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স্ত

ে

 

Jhenidah 
2010-2011. 

 

৯।  ংলাভধত ভডভভ ফযাদ্দ  গ্রগভত (ভন্ত্রণারয় লত প্রাপ্ত ভভঅয নুমায়ী): 

       (ক্ষ টাকায়) 

অর্ থবছর ংল্পলাডিি বরাদ্দ ও ক্ষযমাত্রা টাকা অবমুডি ব্যয়  

মমাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

বাস্তব 

ক্ষযমাত্রা % 

মমাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১১-১২ ৪০০.০০ ৪০০.০০ - ১৬.১৬ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ - 

২০১২-১৩ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ৩২.৩২ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - 

২০১৩-১৪ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ২৮.২৮ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - 

২০১৪-১৫ ৫৭৫.০০ ৫৭৫.০০ - ২৩.২৪ ৫৭৫.০০ ৫৭৫.০০ ৫৭৫.০০ - 

মভাট ২৪৭৫.০০ ২৪৭৫.০০  ১০০% ২৪৭৫.০০ ২৪৭৫.০০ ২৪৭৫.০০  

 

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

 

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 

 

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ  ঈলদ্দশ্য:   

 

 টর্ভদভ: ডাকফাংরা ফাজায-ছগাারপুয-কাভরগঞ্জ ড়ক একটি গুরুত্ব �ণ য ছজরা ড়ক। ড়কটি ডাকফাংরা ফাজালযয 

ভনকট ভঝনাআদ-চুয়াডাঙ্গা-ছভলযপুয (এন-৭৪৫) ড়লকয ১৬তভ ভকঃভভঃ লত শুরু লয় ছগাারপুয-তারায ফাজায 

লয় কাভরগলঞ্জয ভনকট ছদৌরভদয়া-পভযদপুয-ভাগুযা-ভঝনাআদ-মলায-খরনা-ভংরা (এন-৭) ড়লক ১২২তভ ভকঃভভঃ-

এ ভভললছ। ড়কটি মলায ছজরায ালথ চুয়াডাঙ্গা  ছভলযপুয ছজরায মাতায়ালতয ছক্ষলে দ �যত্ব ৭ ভকঃভভঃ হ্রা 

কলযলছ এফং ভঝনাআদ লযয ট্রাভপক জোভ হ্রাল ায়ক ভূভভকা ারন কলয। চুয়াডাঙ্গা, ছভলযপুয এফং 

ঈিযািলরয ন্যান্য ছজরা লত অগত মানফানভ � এ ড়কটি ব্যফায কলয ৩০ ভকঃভভঃ কভ দূযলত্ব ছকাটচাঁদপুয 

 ভলপুয ঈলজরায় মাতায়াত কলয থালক।  

 

 ড়কটি ভঝনাআদ দয, কাভরগঞ্জ এফং ছকাটচাঁদপুয এ ৩টি ঈলজরালক ংযুক্ত কলযলছ। এ এরাকায় প্রচুয ভযভাণ 

কৃভলণ্য ঈৎাভদত য় এফং এ কর ণ্য প্রস্তাভফত ড়লক ভযফন কযা লয় থালক। ড়কটিয ঈবয় ালে ছফ ভকছু 

ছগ্রাথ ছন্টায, স্কুর, কলরজ  ভালকযট আতোভদ ফভস্ত ভফধায় ড়কটিয মলথষ্ট অথ য-াভাভজক গুরুত্ব যলয়লছ। ফতযভালন 

ড়কটিয প্র �তা ৩.৭ ভভঃ য়ায় এটি ছফ ংকীণ য একটি ড়ক। পলর ঈবয় ভদক লত অগত গাড়ী লজ 

মাতায়াত কযলত ালয না এফং প্রায়ঃআ দুঘ যটনা ঘলট। সুতযাং জ এয ভডজাআন টাআ-৫ নুালয ভফভবন্ন ছচআলনজ 

ভকলরাভভটালয ড়কটিয ছবলভন্ট ৪.৩০-৫.৫০ ভভটালয প্র � কযায প্রস্তাফ কযা য়। ঈলেখ্য, ভফযভান ড়কটিলত 

াড য/পট ছাল্ডায ছনআ। সুতযাং ড়কটিয ছবলভন্ট  পট ছাল্ডায ছক্রষ্ট এয প্র �তা ৭.৩২ ভভটালয ভনভভ যত 

লফ। এ ছপ্রক্ষালট, ভফযভান ড়কটি ঈন্নয়লনয রলক্ষে অলরাচে প্রকল্পটি ছভাট ২৪২৫.৭৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় 



জুরাআ ২০১১ ছথলক জুন ২০১৩ ম যন্ত � ছভয়ালদ ফাস্ত �ফায়লনয জন্য গত ২৪/০৫/২০১১ তাভযলখ ভাননীয় ভযকল্পনা ভন্ত্রী 

কর্তযক নুলভাভদত য়। যফভতযলত ২ দপায় ১ ফছয কলয ছভাট ২ ফছয থ যাৎ জুন ২০১৫ ম যন্ত ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক 

ছভয়াদ বৃভি কযা য়।   

 

 
 

ঈলদ্দশ্য:  প্রকলল্পয ভ �র ঈলদ্দশ্য লরা ডাকফাংরা ফাজায-ছগাারপুয-কাভরগঞ্জ ড়ক ঈন্নয়লনয ভােলভ ঈন্নততয  

ছমাগালমাগ স্ান কযা। 
১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধনঃ 

(রক্ষ টোকোয়) 

 প্রভয়োদকোর প্রোক্কদরত ব্যয় 

মূর ০১/১০/২০১১ লত ৩১/১২/২০১৩  ২৪২৫.৭৮ 

১ভ ংমোদধত ০১/১০/২০১১ লত ৩১/১২/২০১৪  ২৪৭৫.০১ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ১ভ ফায  ০১/১০/২০১১ লত ৩০/০৬/২০১৫  - 

 

১১.৩ াভফ যক গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২৪৭৫.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুলভাভদত ব্যয় ২৪৭৫.০১ রক্ষ টাকায ১০০% (নুলেদ-৬)।  

    
১২। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ০৫/০৬/২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড ’য কাযী ভযচারক জনাফ জয়নার ছভাো কর্তযক প্রকল্পটি 

লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ভঝনাআদ ড়ক ভফবালগয কভ যকতযাগণ ঈভস্ত ভছলরন। ভযদ যন 

ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

  

১২.১ প্রবমভন্ট প্রস্তকযণ:  প্রকল্পটিয আতোয় ৪টি প্যোমকমজয ভোেমভ প্রচইমনজ ০+০০০ মত ৪+০০০ দকিঃদভিঃ ৭+০০০ 

মত ১২+০০০ দকিঃদভিঃ, ১২০+০০০ মত ১৭+৬৭০ দকিঃদভিঃ  ১৮+০০০ মত ২২+৮৭৫ দকিঃদভিঃ অথ মোৎ প্রভোট 

১৯.৫৪ দকিঃদভিঃ  প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট  ভোটিয কোজ, দফটুদভনো কোম মটিং  ীর প্রকোট ম এয ভোেমভ প্রস্তকযণ কযো 

ময়মছ। ৪টি প্যোমকমজয ভমে ৩টি প্যোমকমজয কোজ ২০১১ োমরয জুরোই ভোম শুরু য় এফং ৩টি প্যোমকমজয কোজ 

জুন, ২০১৫  ১টি প্যোমকমজয কোজ এদপ্রর, ২০১৪ োমর ভোপ্ত য়। উমেখ্য, চুদক্ত অনুমোয়ী ৪টি প্যোমকমজয কোজ 

জুরোই, ২০১২ এ ভোদপ্তয জন্য দনধ মোদযত দছর। দকন্তু প্রদতটি প্যোমকমজয চুদক্ত প্রভয়োদ বৃদদ্ধ কযো ময়মছ। ফযোদ্দ স্বল্পতোয় 

চুদক্তয প্রভয়োদ বৃদদ্ধয কোযণ দমমফ উমে  কযো য়। ২০১১ মত ২০১৩ োমরয ভমে ভোপ্ত প্রবমভন্ট এয অমনক 

স্থোমন দফটুদভন উমঠ প্রগমছ মো ংস্কোয কযো প্রময়োজন। পুকুমযয ো দদময় দফদ্যভোন যোস্তোয দকনোযো প্যোরোোইদডং দদময় 

যক্ষো কযো ময়মছ মো অক্ষত যময়মছ। তমফ যোস্তোয প্রফ দকছু স্থোমন দকনোযো প্রবমে দগময়মছ  প্রযইন কোট দতযী ময়মছ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-১: ড়মকয দকনোযো প্রবংমগ মোয়ো অং দচি-২: ড়মকয দকনোযো প্রবংমগ মোয়ো অং 

 



১২.২ প্রবমভন্ট পুনিঃ দনভ মোণ  দক্তোরীকযণ: প্রকমল্পয আতোয় ৫টি প্যোমকমজয ভোেমভ প্রচইমনজ ৪+০০০ দকিঃদভিঃ মত 

৬+০০০ দকিঃদভিঃ  মত ৬+৬০০ দকিঃদভিঃ ৬+৬০০ দকিঃদভিঃ মত  ৬+৯৪০ দকিঃদভিঃ, ২৩+০৫০ দকিঃদভিঃ মত 

২৩+৭০০ দকিঃদভিঃ ৬+৯৪০ মত ৭+০০০ দকিঃদভিঃ, ১৭+৬৭০ মত ১৮+০০০ দকিঃদভিঃ , ২২+৮৭৫ দকিঃদভিঃ মত 

২৩+০৫০ দকিঃদভিঃ অথ মোৎ ৪.১৬ দকিঃদভিঃ যোস্তো প্রস্তকযণ  পুনিঃদনভ মোণ কযো ময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৩: পুনিঃদনদভ মত ড়মকয একোং 

 

দচি-৪: পুনিঃদনদভ মত ড়মকয একোং 

 

১২.৩ প্রবমভন্ট োমপমদং: প্রকমল্পয আতোয় পুমযো ২৩.৭০ দকিঃদভিঃ ড়মক কোম মটিং কযো ময়মছ এফং ীরমকোট প্রদয়ো 

ময়মছ। দযদ মমন প্রদ ো মোয় যোস্তোয প্রফ দকছু স্থোমন দফটুদভনো কোম মটিং উমঠ দগময়মছ। পমর যোস্তো ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ। 

এ প্রমে দনফ মোী প্রমকৌরী ফমরন প্রম কর প্যোমকমজয কোজ ২০১১  ২০১২ োপ্রর ভোপ্ত ময়মছ প্র ফ প্যোমকমজয 

আতোর্ভক্ত ড়মকয কোম মট ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৫: ড়মকয ক্ষদতগ্রস্ত কোম মটিং দচি-৬: ড়মকয ক্ষদতগ্রস্ত কোম মটিং 

 

১২.৪ আযদদ কোরবোট ম দনভ মোণ: প্রকমল্পয আতোয় ১০টিয ৬টি প্যোমকমজয আতোয় ১২টি আযদদ কোরবোট ম দনভ মোণ কযো 

ময়মছ। কোরবোট মমূ প্রচইমনজ ৪+৮০০ দকিঃদভিঃ, ৫+৭০০ দকিঃদভিঃ, ৯+১০০ দকিঃদভিঃ, ৯+৯৫০ দকিঃদভিঃ, ১১+০৫০ 

দকিঃদভিঃ, ১২+৬০০দকিঃদভিঃ, ১৩+৫৫০ দকিঃদভিঃ, ১৫+১৫০ দকিঃদভিঃ, ১৭+২০০ দকিঃদভিঃ, ১৮+৩০০ দকিঃদভিঃ, ১৯-

১৭৫ দকিঃদভিঃ  ২০+২৫০ দকিঃদভিঃ এ অফদস্থত। কোরবোট ম ১২টি ভমে ১ভ ৫টিয প্রদতটিয দদঘ ময ৩ দভটোয, যফতী 

৬টিয প্রদতটিয দদঘ ময ১ দভটোয  ফোকী ১টিয দদঘ ময ২ দভটোয। ফকটি কোরবোমট ময কযোদযজময় ৭.৩২ দভটোয ধযো 

ময়মছ। দযদ মমন প্রদ ো মোয়, ১টি কোরবোমট ময ংমমোগ ড়ক দকছুটো প্রদমফ প্রগমছ। অন্য ১টি কোরবোমট ময উইংয়োর 

এফোট মমভন্ট মত দকছুটো পাঁকো ময় প্রগমছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

দচি-৭: কোরবোমট ময Settle কযো ংমমোগ ড়ক দচি-৮: এফোটমভন্ট মত ময মোয়ো কোরবোমট ময 

উইংয়োর 

 

১২.৫ আযদদ প্যোরোইদডং দদময় যক্ষোপ্রদ কোজ: প্রকমল্পয আতোর্ভক্ত ড়মকয োম প্রফ কময়কটি পুকুয/জরোয় অফদস্থত। 

এ জন্য পুকুয/জরোয় ফযোফয ড়মকয দকনোযো যক্ষো কযোয জন্য দডদদমত ২৪০ দভটোয আযদদ প্যোরোোইদডং এয 

ভোেমভ যক্ষোপ্রদ কোমজয ংস্থোন যো ো য়। দযদ মমন প্রদ ো মোয় যোস্তোয োশ্বফতী পুকুয ফযোফয প্যোরোোইদডং দদময় 

দকনোযো যক্ষো কযো ময়মছ। যক্ষোপ্রদ কোজটি অক্ষত যময়মছ। তমফ এ মনো পুকুয/জরোয় ফযোফয দকছু স্থোন অযদক্ষত 

যময়মছ মোয পমর ফল মোকোমর ড়কটিয দকনোযো প্রবমে মোয়োয আংকো যময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

দচি-১১: আযদদ প্যোরোোইদডং দদময় যক্ষোপ্রদ কোজ দচি-১২: পুকুয/জরোয় ফযোফয দকছু অযদক্ষতস্থোন 

 

১২.৬ ফোজোয অংম প্রেন দনভ মোণ: ড়মকয ফোজোয অংম মোমত োদন জমভ নো থোমক তোয জন্য দডদদমত ১ দকিঃদভিঃ প্রেন 

দনভ মোমণয  ংস্থোন  যো ো য়। দনফ মোী প্রমকৌরী ফমরন ড়কটি ০৩ টি ফোজোমযয ভে দদময় দগময়মছ। উক্ত ফোজোমযয 

ভমে ১দকিঃদভিঃ প্রেন দনভ মোণ কযো ময়মছ। তমফ দযদ মনকোমর ফোজোমযয ভেকোয যোস্তো প্রফ ক্ষদতগ্রস্থ প্রদ ো মোয়। এ 

প্রমে দনফ মোী প্রমকৌরী ফমরন ফোজোমযয প্রদোকোন ভোদরকগণ প্রদতদনয়ত যোস্তোয় োদন দনস্কোমনয কোযমণ ফোজোয 

অংময যোস্তো ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ।  

  

১৩।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লরা ডাকফাংরা ফাজায-ছগাারপুয-

কাভরগঞ্জ ড়ক ঈন্নয়লনয ভােলভ ঈন্নত  ভনযাদ 

ছমাগালমাগ স্ান। 

ডাকফাংরা ফাজায-ছগাারপুয-কাভরগঞ্জ ড়ক ঈন্নয়লনয 

ভােলভ ঈন্নত  ভনযাদ ছমাগালমাগ স্াভত লয়লছ। পলর 

প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য ভজযত লয়লছ।  

 
 

 

১৪। ঈলদ্দশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য ভজযত লয়লছ।  

 



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 প্রকল্পটি ২ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লর প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৪ ফছয থ যাৎ ভর 

নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ২ ফছয (১০০%) (অনুমেদ ৪ দ্রষ্টব্য); 

 

১৮.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৪ ফছলয ৩ (ভতন) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। থ যাৎ গলড় ১ ফছলযয ভকছু ছফী 

ভলয় ১ (এক) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন লয়লছ (অনুমেদ ৭ দ্রষ্টব্য); 

 

১৮.৩ যোস্তোয প্রফ দকছু স্থোমন দফটুদভনো কোম মটিং উমঠ দগময় যোস্তো ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ (অনুমেদ ১২.৩ দ্রষ্টব্য); 

 

১৮.৪ ১টি কোরবোমট ময ংমমোগ ড়ক দকছুটো প্রদমফ প্রগমছ। অন্য ১টি কোরবোমট ময উইংয়োর এফোট মমভন্ট মত দকছুটো পাঁকো 

ময় প্রগমছ (অনুমেদ ১২.৪ দ্রষ্টব্য); 

 

১৮.৫ যোস্তোয োশ্বফতী পুকুয ফযোফয প্যোরোোইদডং দদময় দকনোযো যক্ষো কযো ময়মছ মো অক্ষত যময়মছ। তমফ এ মনো 

পুকুয/জরোয় ফযোফয দকছু স্থোন অযদক্ষত যময়মছ মোয পমর ফল মোকোমর ড়কটিয দকনোযো প্রবমে মোয়োয আংকো 

যময়মছ  (অনুমেদ ১২.৫ দ্রষ্টব্য);  

 

১৮.৬ যোস্তোয প্রফ দকছু স্থোমন দকনোযো প্রবমে দগময়মছ  প্রযইন কোট দতযী ময়মছ (অনু: ১২.১);  

 

১৮.৭ ফোজোমযয ভেকোয যোস্তো প্রফ ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ (অনুমেদ ১২.৬ দ্রষ্টব্য); এফং 

 

১৮.৮ প্রকল্পটিয External Audit ম্পন্ন কযো য়দন (অনু: ১৭ দ্রষ্টব্য) ।  

 

১৯।  ভতাভত/সুাভযঃ 

 

১৯.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ২ ফছয (১০০%)। ভডভভ’য 

রক্ষেভাোয ভফযীলত প্রকলল্পয শুরুয ভদলক 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 (অনুমেদ ৪  ১৮.১ দ্রষ্টব্য); 

 

১৯.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৪ ফছলয ৩ (ভতন) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। থ যাৎ গলড় ১ ফছলযয ভকছু ভলয় 

১ (এক) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন 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  বদফষ্যমত গৃীতব্য প্রমতযক প্রকমল্প 

প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোরীন ভময়য জন্য একজন প্রকল্প দযচোরক দনময়োমগয  প্রলয়াজনীয় ঈলযাগ গ্রণ কযলফ (অনুমেদ ৭ 

 ১৮.২ দ্রষ্টব্য); 



১৯.৩  যোস্তোয প্রম কর স্থোমন দফটুদভনো কোম মটিং উমঠ দগময় যোস্তো ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ প্র কর স্থোমনয কোম মটিং দ্রুত ংস্কোয 

কযমত মফ ; 

 

১৯.৪ ১টি কোরবোমট ময ংমমোগ ড়ক দকছুটো প্রদমফ মোয়ো অং  এফং অন্য ১টি কোরবোমট ময এফোটমভন্ট মত উইংয়োর 

দকছুটো পাঁকো ময় মোয়ো অং  জরুযীদবদেমত প্রভযোভত কযমত মফ (অনুমেদ ১২.৪ দ্রষ্টব্য); 

 

১৯.৫ যোস্তোয োশ্বফতী পুকুয/জরোয় ফযোফয প্রম কর স্থোমন যক্ষোপ্রদ কোজ কযো য়দন প্র কর স্থোমন যক্ষোপ্রদ কোজ কযমত 

মফ (অনুমেদ ১২.৫ দ্রষ্টব্য); এফং 

 

১৯.৬ যোস্তোয প্রমকর স্থোমন দকনোযো প্রবমে দগময়মছ  প্রযইন কোট দতযী ময়মছ তো প্রভযোভত কযমত মফ (অনু: ১২.১); 

 

১৯.৭ ফোজোমযয ভেকোয ক্ষদতগ্রস্থ যোস্তো প্রভযোভত কযমত মফ; বদফষ্যমত ফোজোয অংম দযদজড প্রবমভন্ট দনভ মোমণয দফলয়টি 

দফমফচনোয় প্রনয়ো প্রমমত োময; (অনুমেদ ১২.৬ দ্রষ্টব্য); 

 

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

 

১৯.৯ দডদদ প্রণয়নকোমর প্রকমল্পয প্রকৃত প্রভয়োদকোর দনধ মোযণ এফং প্র প্রভোতোমফক প্রকমল্পয ফোস্তফোয়ন দনদিত কযোয 

দমক্ষ গ্রণ কযমত মফ; এফং 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“দরচুতরো-কদভতরী এফং নোংলু-ফোদরয়োদদঘী ংমমোগ ড়ক নট-নোংলু-ফোগফোড়ী-কদভতরী-গোফতরী-

প্রচৌদকযঘোট ড়ক উন্নয়ন” ীল যক প্রকমল্পয ভোপ্ত ভল্যায়ন প্রদতমফদন (দদআয) 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 
 

১। প্রকলল্পয নাভ : দরচুতরো-কদভতরী এফং নোংলু-ফোদরয়োদদঘী ংমমোগ ড়ক নট-নোংলু-

ফোগফোড়ী-কদভতরী-গোফতরী-প্রচৌদকযঘোট ড়ক উন্নয়ন 

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 

৭০৪৯.৮৮ 

(-) 

৭৪৪২.৭০ ৭১২৭.৬৯ 

(-) 

০১-০৭-২০০২ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০০৭ 

০১-০৭-২০০২ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১২ 

০১-০৭-২০০২ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৫ 

৭৭.৮১ রক্ষ 

টোকো  

(১.১০%) 

৮ ফছয 

(১৬০.০০%) 

 

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 

Land Acquisition   Hector  954.32 34.50 639.32 24.00 

Earth Work      

a)  Construction of Road 

Embankment  

L.Cum. 518.00 4.62 518.00 4.62 

b) Widening of Road 

Embankment  

L.Cum. 552.50 6.35 552.50 6.35 

Flexible Pavement   KM 0.00    

a)  Construction o New 

Pavement   

Hector  705.20 9.49 705.20 9.49 

b)  Construction of  Old 

Pavement 

K.M 1684.73 52.05 1684.73 52.05 

c) Construction of  

Surfacing  

K.M 1204.23 61.54 1204.22 61.54 

Bridge & Culvert      

a)  Construction of  R.C.C 

Bridge (2 Nos) 

 Metre 1684.36 138.28 1184.36 138.28 



Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

b) Construction of R.C.C 

Box Culvert (18 Nos) 

Metre 355.31 64.47 355.31 64.47 

Protective work       

a)  Block Pitching  Meter  224.05 920.00 224.05 920.00 

Plantation, Sign, Signal, 

Right of way, Km Post, 

Road Marking etc.  

L.S  60.00 L.S 60.00 L.S 

Total=  7442.70  7127.69  
 

৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 
 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ  দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Md. Amjad Hossain, A.C.E যাঁ ১১-১০-২০০১ প্রথমক ২০-০৫-২০০২ 

2.   Md. Mojibur Rahman A.C.E যাঁ ২০-০৫-২০০২ প্রথমক ০২-০৪-২০০৬ 

3.  Md. Abdullahel Kafi, A.C.E  - যাঁ ০২-০৪-২০০৬ প্রথমক ২০-০৯-২০০৭ 

4.  Md. Aftab Uddin, A.C.E  - যাঁ ২০-০৯-২০০৭ প্রথমক ৩১-১২-২০০৭ 

5.  Kazi Golam Mostofa, A.C.E  - যাঁ ৩০-১২-২০০৭ প্রথমক ১৩-০৭-২০০৮ 

6.   Md. Wajed Ali A.C.E - যাঁ ১৪-০৭-২০০৮ প্রথমক ২০-০৭-২০০৮ 

7.   Md. Shahab Uddin, A.C.E  - যাঁ ২০-০৭-২০০৮ প্রথমক ২৯-১০-২০০৮ 

8.  Md. Khurshid Alom, A.C.E - যাঁ ৩০-১০-২০০৮ প্রথমক ০৭-১২-২০০৮ 

9.  Tarun Tapan Dewan,  A.C.E - যাঁ ০৭-১২-২০০৮ প্রথমক ০৫-০১-২০০৯ 

10.  Sheik Md, Abu Monsur Rahman,  

A.C.E 

- যাঁ ০৫-০১-২০০৯ প্রথমক ২০-০৫-২০০৯ 

11.  Md. Khurshid Alom,  A.C.E - যাঁ ২০-০৫-২০০৯ প্রথমক ১১-০৬-২০০৯ 

12.  Kazi Golam Mostofa,  A.C.E যাঁ ১১-০৬-২০০৯ প্রথমক ০৭-০৭-২০০৯ 

13.  Md.  Ruhul Alom,  A.C.E যাঁ ০৭-০৭-২০০৯ প্রথমক ২৭-০৭-২০০৯ 

14.  Md. Idrish Miah,  A.C.E - যাঁ ২৭-০৭-২০০৯ প্রথমক ১৮-০২-২০১০ 

15.  Md. Abdul Gaffer,  A.C.E - যাঁ ১৮-০২-২০১০ প্রথমক ০৯-০৩-২০১০ 

16.  Md. Altaf Hossain,  A.C.E যাঁ ০৯-০৩-২০১০ প্রথমক  ০৫-০৮-২০১০ 

17.  Md. Mofijul Islam,  A.C.E যাঁ ০৫-০৮-২০১০ প্রথমক ২৩-০৮-২০১১ 

18.  M. Md. Sharif –ul-Islam   A.C.E যাঁ ২৩-০৮-২০১১ প্রথমক ০৪-০৬-২০১২ 

19.  Md. Habibul Haque, A.C.E - যাঁ ০৪-০৬-২০১২ প্রথমক ০৮-০৮-২০১২ 

20.  Kazi Mohammad Ali, A.C.E - যাঁ ০৮-০৮-২০১২ প্রথমক ০৫-০৩-২০১৩ 

21.  Md. Arifur Rahman, A.C.E - যাঁ ০৫-০৩-২০১৩ প্রথমক ০৯-০৭-২০১৪ 

22.  A.Q.M. Ekram Ullah, A.C.E  - যাঁ ০৯-০৭-২০১৪ প্রথমক প্রকল্প ভোপ্ত ম মন্ত 

 

ঈলযাক্ত ছক ম যালরাচনায় ছদখা মায়, অলরাচে প্রকলল্প ছভাট ২২ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন। 

তাঁলদয ভধকাংলয ছভয়াদ ১ ফছলযয কভ। প্রকল্পটি ৫ ফছয ছভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লর এয 



প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ছরলগলছ ১৩ ফছয। থ যাৎ প্রকল্পটিয ভর নুলভাভদত ছভয়ালদয তুরনায় ছভয়াদ বৃভি ছলয়লছ ৮ 

ফছয (১৬০%)। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদরী কযা লর প্রকল্প ভযচারকগণ মথামথবালফ প্রকল্প ফাস্তফায়ন, 

ভভনটভযং  সুাযভবন ছমভন কযলত ালযন না ছতভভন প্রকলল্পয গুনগত ভান যক্ষা কযলত ালযননা। 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) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তলথ্যয ভফস্তাভযত নুলেদ ১১.৪ এ ফণ যনা কযা লয়লছ।  

 

৯।  ংলাভধত ভডভভ ফযাদ্দ  গ্রগভতঃ 

        (ক্ষ টাকায়) 

অর্ থবছর ংল্পলাডিি বরাদ্দ ও ক্ষযমাত্রা টাকা 

অবমুডি 

ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগডি 

মমাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

বাস্তব 

ক্ষযমাত্রা 

% 

মমাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

বাস্তব 

অগ্রগডি % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০২-০৩ ৫০০.০০ ৫০০.০০  ৬.৭২ ২৬০.০০ ২৫৯.৯৬ ২৫৯.৯৬  ৪.৮৪ 

২০০৩-০৪ ৭০০.০০ ৭০০.০০  ৯.৪১ ৫২৫.০০ ৫২৪.৯৫ ৫২৪.৯৫  ৭.০৫ 

২০০৪-০৫ ৯০০.০০ ৯০০.০০  ১২.০৯ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০  ১২.০৯ 

২০০৫-০৬ ৯০০.০০ ৯০০.০০  ১২.০৯ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০  ১২.০৯ 

২০০৬-০৭ ৬০০.০০ ৬০০.০০  ৮.০৬ ৬০০.০০ ৫৯৯.৮৮ ৫৯৯.৮৮  ৮.০৬ 

২০০৭-০৮ ১০০০.০০ ১০০০.০০  ১৩.৪৩ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০  ৬.৭২ 

২০০৮-০৯ ১০০০.০০ ১০০০.০০  ১৩.৪৩ ১০০০.০০ ৯৯৮.২৫ ৯৯৮.২৫  ১৩.৪১ 

২০০৯-১০ ১.০০ ১.০০  ০.০১ - - -  - 

২০১০-১১ ২৫০.০০ ২৫০.০০  ৩.৩৬ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০  ৩.৩৬ 

২০১১-১২ ৫০০.০০ ৫০০.০০  ৬.৭২ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০  ৬.৭২ 

২০১২-১৩ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০  ৪.৭০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০  ৪.৭০ 

২০১৩-১৪ ৫০০.০০ ৫০০.০০  ৬.৭২ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০  ৬.৭২ 

২০১৪-১৫ ৮৪৫.০০ ৮৪৫.০০  ১১.৩৫ ৮৪৪.৬৬ ৮৪৪.৬৫ ৮৪৪.৬৫  ১১.৩৫ 

মভাট=     ৭১২৯.৬৬ ৭১২৭.৬৯    

 

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

 

 

 

 

 

 



১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 

 

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ  ঈলদ্দশ্য:  ৪৮ ভকঃভভঃ দীঘ য দৄনট-নাংলু-ফাগফাড়ী-কদভতরী-গাফতরী-ছচৌভকযাট ড়ক ঈন্নয়ন 

৯.৪০ ভকঃভভঃ ভরচুতরা-কদভতরী এফং ৫.০০ ভকঃভভঃ দীঘ য নাংলু-ফাভরয়াভদঘী ংলমাগ ড়ক দুটি ঈন্নয়লনয রলক্ষে 

প্রকলল্প ন্তর্ভ যক্ত লয়ভছর। ছ ভললফ প্রকলল্প ড়লকয ছভাট বদঘ যে ৬২.৪০ (৪৮+৯.৪০+৫) ভকঃভভঃ। ভর প্রকল্পটি গত 

১১.১০.২০০৪ তাভযলখ ছভাট ৭০৪৯.৮৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় একলনক কর্তযক নুলভাভদত য়। ফগুড়া ভদ্বতীয় 

ফাআা ড়কটি ঈভেভখত ড়লকয ালথ ভভভরভত য়ায় বদ্বততা ভযালযয রলক্ষে অআএভআভড ’য প্রধান এয ছনর্তলত্ব 

গঠিত কভভটি ভরচুতরা-কদভতরী ংলয ২.৫০ ভকঃভভঃ ড়ক ঈক্ত প্রকল্প ছথলক ফাদ ছদয়ায সুাভয কলয। ভকন্তু 

ভডভভ’ছত ঈলেখ কযা লয়লছ ছম, ঈক্ত বদ্বত ড়কাং ২.৫০ ভকঃভভঃ এয ভযফলতয ০.৬০৫ ভকঃভভঃ। দৄনট-নাংলু-

ফাগফাড়ী-কদভতরী-গাফতরী-ছচৌভকযাট ড়লকয বদঘ যে ৪৮.০০ ভকঃভভঃ এয ভযফলতয ৫০.৯৩ ভকঃভভঃ ধলয প্রকল্পটি 

গ্রণ কযা য়। ংলাভধত প্রকল্পটি গত ০৭-০৪-২০১০ তাভযলখ নুভষ্টত ভডভআভ বায সুাভযক্রলভ ৭৪৪২.৭০ রক্ষ 

টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় তৎকারীন ভাননীয় ছমাগালমাগ ভন্ত্রী কর্তযক গত ০৯-১২-২০১০ তাভযলখ নুলভাদন রাব কলয। 

  

ঈলদ্দশ্য: প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লরা- ঈন্নত ড়ক ছনটয়াকয স্ালনয রলক্ষে ভরচুতরা-কদভতরী এফং নাংলু-

ফাভরয়াভদঘী ংলমাগড়ক দৄনট-নাংলু-ফাগফাড়ী-গাফতরী-ছচৌভকযাট ড়ক ঈন্নয়ন।  

 

১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধনঃ 

(রক্ষ টোকোয়) 

 

 প্রভয়োদকোর প্রোক্কদরত ব্যয় 

মূর ০১/০৭/২০০২ লত ৩০/০৬/২০০৭ ম যন্ত ৭০৪৯.৮৮ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ১ভ ফায  ০১/০৭/২০০২ লত ৩০/০৬/২০১০ ম যন্ত - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ২য় ফায  ০১/০৭/২০০২ লত ৩০/০৬/২০১২ ম যন্ত - 

১ভ ংমোদধত অনুমভোদদত  

(ভোননীয় ড়ক দযফন  প্রতু ভন্ত্রী কর্তমক) 

০১/০৭/২০০২ লত ৩০/০৬/২০১২ ম যন্ত ৭৪৪২.৭০ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ৩য় ফায  ০১/০৭/২০০২ লত ৩০/০৬/২০১৩ ম যন্ত - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ৪থ ম ফায  ০১/০৭/২০০২ লত ৩০/০৬/২০১৪ ম যন্ত - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ৫ভ ফায  ০১/০৭/২০০২ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত - 

 
   

১১.৩ াভফ যক অভথ যক  ফাস্তফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২১২৮.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় ৭৪৪৩.০০ রক্ষ টাকায ৯৫.৭৬%। ঈক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয ১০০% 

ফাস্তফ গ্রগভত াভধত লয়লছ (নুলেদ-৬)।  

 

 

 

 

 

 

 

 



১১.৪ দযি ংক্রোন্ত তথ্য: প্রকমল্পয দযি ংক্রোন্ত পূণ মোেতথ্য প্রপ্রদযত দদআময অন্তমর্ভক্ত কযো য়দন। দদআয এ প্রোপ্ত 

তথ্যোনুমোয়ী আমরোচয প্রকমল্প ৩টি প্যোমকমজয আতোয় দযি আফোনপূফ মক ঠিকোদোয দনময়োগ কযো য় মো দনম্নরূ:    

 

নং প্যোমকজ/কোমজয নোভ -প্রোক্কদরত 

ব্যয় 

-

কোম মোমদকৃত 

মূল্য 

-কোম মোমদ প্রদোমনয 

তোদয  

-কোজ শুরুয তোদয  

-কোজ ভোদপ্তয 

তোদয   

ঠিকোদোয 

প্রদতষ্ঠোমনয নোভ 

 ঠিকোনো 

  

অগ্রগদত  

প্যোমকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

Construction of Road 

Embankment (Earthwork), 

Construction of Flexible 

Pavement (New and old), 

Surfacing Work Protective 

work & Sign Signal, Km 

Post, Road Marking Etc.  

-৯০০.১৫ 

- 

 

োয়ো মোয়দন  োয়ো মোয়দন  

প্যোমকজ নং-২ 

১ Construction of Road 

Embankment (Earthwork), 

Construction of Flexible 

Pavement (New and old), 

Surfacing Work Protective 

work & Sign Signal, Km 

Post, Road Marking Etc. 

-১০০০.০০ 

- 

 

োয়ো মোয়দন োয়ো মোয়দন  

প্যোমকজ নং-৩ 

১ Construction of Road 

Embankment (Earthwork), 

Construction of Flexible 

Pavement (New and old), 

Surfacing Work Protective 

work & Sign Signal, Km 

Post, Road Marking Etc. 

-৮৫৯.৫১ 

- 

োয়ো মোয়দন োয়ো মোয়দন  

    
১২। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ১৫/০৫/২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড ’য কাযী ভযচারক জনাফ জয়নার ছভাো কর্তযক প্রকল্পটি 

লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ফগুড়া ড়ক ভফবালগয ঈ-ভফবাগীয় প্রলকৌরী ঈভস্ত ভছলরন। 

ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 
 

  

১২.১ ফগুড়ো মত কদভতরী ম মন্ত ড়ক উন্নয়ন:  আমরোচয প্রকমল্পয আতোয় ফগুড়ো য প্রথমক কদভতরী ম মন্ত ১০.০০ 

দকিঃদভিঃ যোস্তোয উন্নয়ন কযো য়। ১০.০০ দকিঃদভিঃ যোস্তোয ভমে প্রোয় ৬.০০ দকিঃদভিঃ ১৮ ফুট প্রস্ত কময দনভ মোণ কযো 

য়। ফোকী ৪.০০ দকিঃদভিঃ ১২ ফুট প্রস্ত কময পুনিঃদনভ মোণ কযো য়। প্রকমল্পয উ দফবোগীয় প্রমকৌরী জোনোন প্রম, র্ভদভ 

অদধগ্রণজদনত জটিরতো থোকোয় যোস্তোটিয আংদক ১৮ ফুমটয দযফমতম ১২ ফুট কময দনভ মোণ কযো য়। 

 
  



১২.২ কদভতরী মত জয়দফন্দ ম মন্ত ড়ক উন্নয়ন:  ড়কটি ২০০৬ োমর উন্নয়ন কযো য়। দযদ মনকোমর প্রদ ো মোয়, যোস্তোয 

দকছু স্থোমন প্রযইন কোট দতযী ময়মছ, দকনোযো প্রবমে প্রগমছ  ম মোপ্ত প্রোল্ডোয প্রনই। এয দকছু অং নতুনবোমফ দনভ মোণ 

কযো ময়মছ। যোস্তোটি ২০০৪-০৫ োমর দনভ মোণ কযো য়োয কোযমণ এয প্রফ দকছু স্থোমন Surface Rough ময় 

দগময়মছ ফমর উ-দফবোগীয় প্রমকৌরী অফদত কমযন।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-১: যোস্তোয দকনোযো বোেো দচি-২: যোস্তোয Rough Surface 

 

১২.৩ জয়দং ঘোট মত দৄনট ম মন্ত ড়ক উন্নয়ন:  প্রকমল্পয আতোয় ১২.০০ দকিঃদভিঃ ড়ক প্রস্তকযণ ড়ক উন্নয়ন 

কযো ময়মছ। এ যোস্তোয প্রোনোোটো ফোজোমযয দনকট অফদস্থত অং ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ। যোস্তোয় োদন জমভ থোকমত প্রদ ো 

মোয়। জোনো মোয় গত ২০০৫-০৬ োমর উক্ত যোস্তোটি দনভ মোণ কযো ময়মছ। যোস্তোটিয দকনোযো বোেো, Rough 

Surface প্রদ মত োয়ো মোয়।  

 

১২.৪ জয়দফন্দ মত ফোদরয়োদদঘী ম মন্ত  ড়ক দনভ মোণ : প্রকমল্পয আতোয় ৪.৭ দকিঃদভিঃ  যোস্তোয আংদক নতুন দনভ মোণ  

আংদক উন্নয়ন কযো য়। যোস্তোটিমত ম মোপ্ত প্রোল্ডোয 

প্রনই, যোস্তোয়  োনো  ন্দ দতযী ময়মছ। ২০১৫ োমর 

যোস্তোটি দনভ মোণ কযো ময়মছ ফমর জোনো মোয়। উ 

দফবোগীয় প্রমকৌরী ফমরন- যোস্তোটি প্রভযোভত কময 

প্রদয়োয জন্য ঠিকোদোযমক ফরো ময়মছ। ঠিকোদোয 

কোজটি ম্পন্ন নো কযো ম মন্ত তোয 

Performance Security ধময যো ো 

মফ। 
 

১২.৫ কদভতরী মত প্রচৌদকযঘোট ম মন্ত: কদভতরী মত প্রচৌদকযোট ম মন্ত প্রস্তকৃত যোস্তোটিয অফস্থো প্রফ বোমরো প্রতীয়ভোন 

য়। তমফ ইছোভদত নদীয উয দনদভ মত নদপুয প্রতুয 

এক প্রোমন্ত Block Pitching দকছুটো ক্ষদতগ্রস্থ 

ময়মছ। এ স্থোমন Grouting  কময প্রদয়ো মফ উ 

দফবোগীয় প্রমকৌরী জোনোন। দযদ মমন আয প্রদ ো মোয় 

ব্রীমজয উয োদন দনষ্কোন োই দদময় োদন অোদযত 

মে নো। োদনয োই ংস্কোমযয জমক অনুমযোধ কযো 

য়। 

  

 

দচি-৩: ক্ষদতগ্রস্ত যোস্তোয়

দচি-৪:  ব্রীমজয য জমভ থোকো োদন 



১২.৬ কোরবোট ম দনভ মোণ:  প্রকমল্পয আতোয়  ৬২ দকিঃদভিঃ যোস্তোয দফদবন্ন অংম ১৮টি কোরবোট ম দনভ মোণ কযো ময়মছ। দকছু 

কোরবোট ম এরোকোয় োদন দনস্কোমনয Inlet   Outlet প্রনই। জ জোনোয় ফোড়ী ঘয দতদয কযমত দগময় 

জনোধোযণ  োর/জরোয় বযোট কময প্রপরোয কোযমণ োদন দনস্কোমনয Inlet   Outlet নষ্ট ময় মোমে। এমত 

োদন দনস্কোন ব্যফস্থো ব্যোত মে।  

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৫: এক োম বযোট য়ো কোরবোট ম দচি-৬: দনদভ মত কোরবোমট ময একোং 

 

১৩।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লরা- ঈন্নত ড়ক ছনটয়াকয স্ালনয 

রলক্ষে ভরচুতরা-কদভতরী এফং নাংলু-ফাভরয়াভদঘী 

ংলমাগড়ক দৄনট-নাংলু-ফাগফাড়ী-গাফতরী-ছচৌভকযাট 

ড়ক ঈন্নয়ন।  

প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লরা- ঈন্নত ড়ক ছনটয়াকয স্ালনয 

রলক্ষে ভরচুতরা-কদভতরী এফং নাংলু-ফাভরয়াভদঘী 

ংলমাগড়ক দৄনট-নাংলু-ফাগফাড়ী-গাফতরী-ছচৌভকযাট 

ড়ক ঈন্নয়ন লয়লছ।  
 

১৪। ঈলদ্দশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য ভজযত লয়লছ।  

 

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।  ভতাভত/সুাভযঃ 

 

১৮.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ৮ ফছয (১৬০%)। 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 (নু: ৪); 

 

১৮.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ১২ ফছলয ২২ (ফাআ) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। থ যাৎ গলড় ৬ ভাল ১ (এক) 

ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন 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  বদফষ্যমত গৃীতব্য প্রকমল্প প্রকল্প 

ফোস্তফোয়নকোরীন ভময়য জন্য একজন প্রকল্প দযচোরক দনময়োমগয  প্রলয়াজনীয় ঈলযাগ গ্রণ কযলফ (নু:৭); 

১৮.৩ আমরোচয প্রকমল্পয আতোয় ফগুড়ো য প্রথমক কদভতরী ম মন্ত ১০.০০ দকিঃদভিঃ যোস্তোয ভমে ৬.০০ দকিঃদভিঃ ১৮ ফুট 

এফ ফোকী ৪.০০ দকিঃদভিঃ ১২ ফুট প্রস্ত কময পুনিঃদনভ মোণ কযো ময়মছ। এমত একদদমক মোন চরোচমর দফঘ্ন ঘমট প্রতভদন 

প্রময়োজনীয় মোন চরোচর কযমত োমযনো। তোই একই ড়মকয কর স্থোমন যোস্তোয প্রস্থ একই যকভ য়ো ফোঞ্চনীয়। 

বদফষ্যমত প্রকল্প গ্রমণয ভয় দফলয়টি গুমত্বয োমথ দফমফচনো কযমফ (নু:১২.১); 

 

 

১৮.৪ ছবলভলন্টয ছম কর স্ালন ভকনাযা ছবলঙ্গ ছগলছ  Rough Surface দতযী ময়মছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত ছভযাভলতয 

ঈলযাগ ভনলত লফ (নু: ১২.২); 

 

১৮.৫ নভপুয ব্রীলজয য জলভ থাকা াভন াযলণ াভনয াআ ংস্কায গ্রণ কযলত লফ (নু: ১২.৫); 

 

১৮.৬   কোরবোমট ময উইং য়োর এয ময মোয়ো ভোটি দ্রুত ংস্কালযয ঈলযাগ ভনলত লফ (নু: ১২.৬); 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“একদভযয়া-ছাড়াভদয়া-অগযপুয ড়লকয ভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ” ীল যক প্রকছল্পয ভোপ্ত মূল্যোয়ন 

প্রদতমফদন  

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকলল্পয নাভ : একদভযয়া-ছাড়াভদয়া-অগযপুয ড়লকয ভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ 

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্া : ড়ক  জনথ ভধদপ্তয  

৪। প্রকল্প এরাকা  : নযভংদী ছজরায ভফপুয, ছফরালফা  ঈলজরা এফং ভকলাযগঞ্জ ছজরায 

কুভরয়াযচয ঈলজরা  

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  
 

 

প্রাক্কভরত ব্যয় 

 

প্রকৃত ব্যয় 

 

ভযকভল্পত ফাস্তফায়কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ব্যয়  

(ভর প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %) 

ভতক্রান্ত 

ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নকার  

%) 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

ভর ফ যলল 

ংলাভধত 

১৫৭৫.৯১ ১৪৫০.৯১ ১৩৪৯.৪৭ ০১.০১.২০১০ 

ছথলক 

৩০.০৬.২০১২ 

০১.০১.২০১০ 

ছথলক 

৩০.০৬.২০১৫ 

০১.০১.২০১০ 

ছথলক 

৩০.০৬.২০১৫ 

(-) ২২৬.৪৪ 

(১৪.৩৬%) 

১২০% 

 
 

৬। প্রকলল্পয টভূভভ  ঈলদ্দশ্যঃ  

৬.১ ‘‘একদভযয়া-ছাড়াভদয়া-অগযপুয ড়কলক (অয - ২১২)  অিভরক ভাড়লক ঈন্নীতকযণ’’ ীল যক প্রকল্পটি ছভাট 

২৫০০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জুরাআ ১৯৯৯ ছথলক জুন ২০০৭ ছভয়ালদ ফাস্তফাভয়ত য়। প্রকলল্পয জন্য ভৄদয় থ য ব্যয় লর 

প্রকল্পটিয ছফ ভকছু কাজ ভাপ্ত ছথলক মায়। এভতাফস্ায়, অআএভআভড’য সুাভয নুমায়ী ভাপ্ত ছঘাভলত প্রকল্পটিয ভাপ্ত কাজ 

ভাভপ্তয জন্য ভফলফচে প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। ড়কটিয ছভাট বদঘ যে ২৩ ভকঃভভঃ। এয ভলে (ক) ১৫ ভকঃভভঃ ড়ক ৫.৫০ ভভঃ 

প্রস্তায় ভনভভ যত অলছ এফং এ ড়লকয ছবলভন্ট ভজবুভতকযণ ভফযভান ড়কফাঁধ ৯.১৫ ভভঃ প্রস্ততায় এফং ছবলভন্ট ৫.৫০ 

ভভঃ প্রস্ততায় ভডজাআন টাআ-৪ নুমায়ী ভনভ যালণয প্রস্তাফ কযা য়। (খ) ড়কটিয ফভষ্ট ং থ যাৎ ছাড়াভদয়া ছথলক অগযপুয 

ম মন্ত ড়কটিয বদঘ য ৮ ভকঃভভঃ এফং এয ভলে ২.৫০ ভকঃভভঃ কাঁচা ড়ক  ভছলরা। এ ংলয প্রস্ততা ৩.৭০ ভভঃ। এ ংটুকু 

৩.৭০ ভভঃ ছথলক ৫.৫০ ভভঃ প্রস্ততায় ভনভ যালণয প্রস্তাফ কযা য়। (গ) এছাড়া, ড়লকয ফভষ্ট ং থ যাৎ ১৩তভ ভকঃভভঃ ছথলক 

১৭তভ ভকঃভভঃ এ  ৪টি ছতুয এোলপ্রাচ যলয়লছ। একর ভাপ্ত কাজ ভাভপ্তয জন্য  প্রকলল্পয ভডভভ প্রণয়ন কযা য়।  ড়কটি 

ভনভ যালণয পলর ভকলাযগঞ্জ ছজরায ফাভজতপুয, কুভরয়াযচয, কটিয়াভদ এফং নযভংদী ছজরায ছফরালফা, ভলনাযদী ঈলজরায ালথ 

যাজধানী ঢাকায ছমাগালমাগ স্াভত লয়লছ। 

 
 

৬.২ ঈলদ্দশ্যঃ  

 নযভংদী  ভকলাযগঞ্জ ছজরায ভলে ঈন্নততয ড়ক ছমাগালমাগ স্ান ; এফং 

 যাজধানী ঢাকা ছদলয ন্যান্য ংলয ালথ াশ্রয়ী ব্যলয়  স্বল্প ভলয় ছজরা দুটিয ছমাগালমাগ ব্যফস্া 

জতয কযা।  

 

৭। প্রকমল্পয প্রধোন অেমূিঃ   

 র্ভদভ অদধগ্রণ  - ১.৪৭৪ প্রক্টয;  

 ড়ক ফাঁধ দনভ মোমণয রমক্ষয ভোটিয কোজ -  ১.২৬ রক্ষ ঘনদভটোয; 

 প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট, প্রস্তকযণ, ভজবুদতফযণ   নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোণ - ১২.৭১ দকমরোদভটোয;  

 যক্ষোপ্রদ কোজ ( োয প্রেন  প্রটো-য়োর দনভ মোণ) - ৫৩৯ দভটোয  

 

 



৮।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) : 

 

Items of Work 

(As Per Latest Approved 

RDPP) 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress  
Physical 

(Quantity

)  

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 

1 Land Acquisition   Hector  1.474 80.00 1.474 80.00 

2 Earth Work L.Cum. 1.26 142.46 1.26 142.86 

3  Construction of RCC 

Box Culvert  

Meter  6.00 33.90 6.00 33.90 

4 Flexible Pavement       

 New Pavement  Km 2.94 367.25 2.94 367.25 

 Strengthening  Km 8.00 469.97 8.00 444.48 

 Widening Km 1.77 227.46 1.77 227.46 

5 Construction of Saucer 

Drain  

Meter  301.00 6.27 301.00 6.27 

7 Protective Work (Toe 

wall) 

Meter  238.00 47.25 238.00 47.25 

8 Physical Contingency    30.38   

9 Price Contingency   45.57   

 Total    1450.91  1349.47 

 

৯। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্র

ভভ

ক 

নং 

কভ যকতযায নাভ  দফী পূণ যকারীন/

খন্ডকারীন 

কতটি প্রকলল্পয 

দাভয়ত্ব ারন 

কলযন 

ছভয়াদকার 

ছথলক ম যন্ত 

১ জনাফ এ.এ.এএভ ভযাজুর আরাভ খন্ডকারীন একক ১৭.১২.২০০৯ ১১.০১.২০১০ 

২ জনাফ তরুন তন ছদয়ান ’’ ঐ ১১.০১.২০১০ ১৭.০১.২০১০ 

৩ জনাফ ছভাঃ ফায়ভজদ ’’ ঐ ১৭.০১.২০১০ ২১.০১.২০১০ 

৪ জনাফ ছভাঃ ছাযাপ ঈভদ্দন ভভয়া ’’ ঐ ২১.০১.২০১০ ০৯.০২.২০১০ 

৫ জনাফ ছভাঃ াাবুভদ্দন ’’ ঐ ০৯.০২.২০১০ ০২.০২.২০১১ 

৬ জনাফ ছভাঃ অফদুর কুদ্দু ’’ ঐ ০২.০২.২০১১ ১০.১০.২০১২ 

৭ জনাফ ছভাঃ ভভপজুর আরাভ ’’ ঐ ১২.০১.২০১২ ৩০.০১.২০১৩ 

৮ জনাফ ছভাঃ াভফবুর ক ’’ ঐ ২৬.০২.২০১৩ ০৯.০৭.২০১৪ 

৯ জনাফ ছভাঃ অপতাফ ছালন খান ’’ ঐ ০৯.০৭.২০১৪  

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 
 

১০.১ দযে ংক্রান্ত তথ্য : প্রকলল্পয দযে ংক্রান্ত পূণ যাঙ্গ তথ্য ছপ্রভযত ভভঅলয ন্তযর্ভক্ত কযা য়ভন ।  ভযদ যনকালর 

প্রাপ্ত তলথ্য ছদখা মায় ছম, ভভঅয এ ছভাট ০৪টি প্যালকলজয তথ্য ঈলেখ থাকলর নযভংদী ছজরায় ছভাট ০৯টি প্যালকজ এফং 

ভকলাযগঞ্জ ছজরা ংল ০২টি প্যালকলজ কাম যালদ প্রদান কযা লয়লছ। দযে ংক্রান্ত তথ্যাভদ ভনম্নরূঃ  

 



ক্রভভক 

নং 

কালজয 

নাভ/প্যালকলজয নাভ 

ভযভাণ কাম যালদ 

প্রদালনয 

তাভযখ 

কাম যালদ 

নুমায়ী কাজ 

ম্পাদলনয 

তাভযখ 

কাজ ভাভপ্তয 

তাভযখ 

প্রাক্কভরত 

ভল্য 

কাম যালদ 

প্রদানকৃত 

দয 

নযভংদী ং  

1.  ২০১০-২০১১ থ য 

ফৎলয একদভযয়া-

ছাড়াভদয়া-অগযপুয 

ড়লকয ১৭তভ 

ভকলরাভভটায এ ভাটিয 

কাজ।   

০.৫৭ 

রঃঘঃভভঃ 

০৫.০১.২০১১ ০৪.০২.২০১১ ০২.০২.২০১১ ১৭.৬৩ ১৭.৫১ 

2.  ২০১০-২০১১ থ য 

ফৎলয একদভযয়া-

ছাড়াভদয়া-অগযপুয 

ড়লকয ১৬তভ  

(ং)  ১৭তভ 

(ং)  ভকলরাভভটায 

এ নতুন ছবলভন্ট 

ভনভ যাণ কাজ।  

১.০০ 

ভকঃভভঃ 

(৫২০ ভভঃ 

+ ৪৮০ 

ভভঃ) 

২০.০৩.২০১১ ১৯.০৫.২০১১ ১০.০৫.২০১১ ১০২.৫৬ ১০২.০৩ 

3.   ১৭তভ (ং) 

ভকঃভভঃ এ নতুন 

ছবলভন্ট ভনভ যাণ কাজ  

০.২০ 

ভকঃভভঃ 

২২.০৩.২০১৫ ০৬.০৫.২০১৫ ৩০.০৪.২০১৫ ২৩.৭০ ৩৯.৭৭ 

4.  ২০১০-১১ থ য ফৎলয 

একদভযয়া-ছাড়াভদয়া-

অগযপুয ড়লকয ২য়, 

৩য়, ৪থ য (), ভকঃভভঃ 

এ ছফ ছকা য কাল যটিং 

ভরলকাট কাজ।  

২.৫০ 

ভকঃভভঃ 

২৭.০৩.২০১১ ২৬.০৫.২০১১ ২৫.০৫.২০১১ ১৬৪.০৮ ১৬৪.০৮ 

5.  ২০১০-১১ থ য ফৎলয 

একদভযয়া-ছাড়াভদয়া-

অগযপুয ড়লকয ৪থ য 

(), ৫ভ  ৬ি 

ভকঃভভঃ এ ছফ ছকা য 

কাল যটিং ভরলকাট 

কাজ। 

২.৫০ 

ভকঃভভঃ 

০৩.০৪.২০১১ ০২.০৬.২০১১ ০১.০৬.২০১১ ১৬৩.৮১ ১৬২.৮৯ 

6.  ২০১০-১১ থ য ফৎলয 

একদভযয়া-ছাড়াভদয়া-

অগযপুয ড়লকয ৭ভ, 

৮ভ  ৯ভ এ ছফ 

ছকা য কাল যটিং 

ভরলকাট কাজ। 

৩.০০ 

ভকঃভভঃ 

২৩.০৩.২০১১ ২২.০৫.২০১১ ১৫.০৫.২০১১ ১৯৮.০৬ ১৯৭.১৮ 

7.  ২০১০-১১ থ য ফৎলয 

একদভযয়া-ছাড়াভদয়া-

অগযপুয ড়লকয 

১৬তভ (ং) 

ভকঃভভঃ ছটা-য়ার 

এফং ায  ছেন 

২৮০ 

ভভটায 

০৮.০৬.২০১১ ০৮.০৭.২০১১ ২৯.০৬.২০১১ ২৫.৫৯ ২৫.৫১ 



ক্রভভক 

নং 

কালজয 

নাভ/প্যালকলজয নাভ 

ভযভাণ কাম যালদ 

প্রদালনয 

তাভযখ 

কাম যালদ 

নুমায়ী কাজ 

ম্পাদলনয 

তাভযখ 

কাজ ভাভপ্তয 

তাভযখ 

প্রাক্কভরত 

ভল্য 

কাম যালদ 

প্রদানকৃত 

দয 

ভনভ যাণ কাজ। 

8.   ২০১০-১১ থ য 

ফৎলয একদভযয়া-

ছাড়াভদয়া-অগযপুয 

ড়লকয ২য় (ং) 

ভকঃ ভভঃ এ ৩.০৫ 

ভভটায েোন, ৩.৬৬ 

ভভঃ ঈচ্চতা ভফভষ্ট 

অয.ভ.ভ ফক্স 

কারবাট য ভনভ যাণ কাজ। 

৩.০৫ 

ভভটায 

০২.০২.২০১১ ০৩.০৫.২০১১ ১৫.০৪.২০১১ ২৬.০৩ ২৫.৮৮ 

9.  ২০১২-১৩ থ য ফৎলয 

একদভযয়া-ছাড়াভদয়া-

অগযপুয ড়লকয 

১৭তভ () ভকঃভভঃ এ 

ভব্রক ছভভনাযী ছটা-

য়ার ভনভ যান কাজ। 

২০৮ 

ভভটায 

১৪.১০.২০১২ ১৩.১১.২০১২ ১৩.১১.২০১২ ২৪.৫৮ ২৪.৫৭ 

দকমোযগঞ্জ অং  

10.  Construction of 

road 

embankment 

with flexible 

pavement at 18
th

 

& 19
th

 (p) km 

and re-

construction  of 

RCC box 

culvert 19/1 at 

19
th

 Km of 

Ekdaria-

Puradia-Agarpur 

Road under 

Kishoreganj 

road division 

during the year 

2010-2011.  
 

১.৫০ 

দকিঃদভিঃ 

৩০.০৫.২০১১ ২৮.১২.২০১২ ২৫.০৩.২০১২ ২৫৯.৪৩ ১৮৮.২৯ 

11.  Construction of 

New flexible 

pavement, 

widening  by 

flexible 

pavement, toe-

wall & saucer 

drain 20
th

 & 

২.০০ 

দকিঃদভিঃ  

০৭.০৪.২০১৪ ০৫.০৮.২০১৪ ০৪.০৮.২০১৪ ২১২.১৪ ৩২৫.২১ 



ক্রভভক 

নং 

কালজয 

নাভ/প্যালকলজয নাভ 

ভযভাণ কাম যালদ 

প্রদালনয 

তাভযখ 

কাম যালদ 

নুমায়ী কাজ 

ম্পাদলনয 

তাভযখ 

কাজ ভাভপ্তয 

তাভযখ 

প্রাক্কভরত 

ভল্য 

কাম যালদ 

প্রদানকৃত 

দয 

21th Ekdaria-

Puradia-Agarpur 

Road under 

Kishoreganj 

road division 

during the year 

2013-2014 

 

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 

২০০৯ - ২০১০ - - - - 

২০১০ - ২০১১ ৫৬৫.৪৪ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১১ - ২০১২ ৬০.৮৪ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০১২ - ২০১৩ ২৩২.৫৮ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১৩ - ২০১৪ ৪৩০.৫৮ ৪৭০.০০ ৪৭০.০০ ৪৭০.০০ 

২০১৪ - ২০১৫ ১৬১.৪৭ ৭৯.৪৭ ৭৯.৪৭ ৭৯.৪৭ 

ছভাট ১৪৫০.৯১ ১৩৪৯.৪৭ ১৩৪৯.৪৭ ১৩৪৯.৪৭ 

 

১২।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ  প্রলয়াজে নয় 

 

১৩। াধাযণ ম যলফক্ষণঃ 

 

১৩.১ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধনঃ 

 

 ছভয়াদকার প্রাক্কভরত ব্যয় 

(রক্ষ টোকো) 

ভর ০১.০১.২০১০ লত ৩০.০৬.২০১২ ১৫৭৫.৯১ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি (১ভ ফায ) ০১.০১.২০১০ লত ৩০.০৬.২০১৩ - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি (২য় ফায)  ০১.০১.২০১০ লত ৩০.০৬.২০১৪  - 

১ভ ংলাভধত নুলভাভদত ০১.০১.২০১০ লত ৩০.০৬.২০১৫  ১৪৫০.৯১ 

 
  
 

১৩.২ া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% । ভন্ত্রণোরয় প্রথমক প্রপ্রদযত দদআয অনুমোয়ী ঈক্ত ভলয় 

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

১৪। প্রকল্প ভযদ যনঃ  গত ৩১.০৭.২০১৬ 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 
 



১৪.১ একদদযয়ো-প্রোড়োদদয়ো-আগযপুয ড়কটি নযদংদী  দকমোযগঞ্জ প্রজরোয ভমে প্রমোগোমমোমগয প্রক্ষমি উমে মমোগ্য 
র্ভদভকো োরন কযমছ। ড়কটিয  প্রভোট দদঘ ময ২৩.০ দকিঃদভিঃ মোয ভমে নযদংদী প্রজরো অংম  প্রভোট ১৮.০ দকিঃদভিঃ  

দকমোযগঞ্জ প্রজরোয় ৫.০ দকিঃদভিঃ; 

  
১৪.২ ড়কটিয প্রভোট দদঘ ময ২৩.০ দকিঃদভিঃ মর প্রকমল্পয আতোয় ১২.৭ দকিঃদভিঃ যোস্তোয উন্নয়ন কোজ ভোপ্ত কযো 
ময়মছ। মোয ভমে নযদংদী প্রজরোয ৯.২ দকিঃদভিঃ  দকমোযগঞ্জ প্রজরোয ৩.৫ দকিঃদভিঃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

দচি-১:  দকমোযগঞ্জ প্রজরো অংম ম্পোদদত প্রবমভন্ট এয 

অং দফমল 

দচি-২:  দকমোযগঞ্জ প্রজরো অংম ২০১১ োমর ম্পোদদত 

প্রবমভমন্টয অভসৃণ োমপম 

 

১৪.৩ প্রকল্পটি মূর ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয ফাস্তফায়নকার ভনধ যাযণ কযা য় ০১.০১.২০১০ ছথলক ৩০.০৬.২০১২ ম যন্ত। 

যফতীলত দুআ দপায় ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ফাস্তফায়ন ছভয়াদ ৩০.০৬.২০১৪ ম যন্ত বৃভি কযা য়। ফ যলল ভডভভ ংলাধলনয 

ভােলভ ফাস্তফায়নকার ০১.০১.২০১০ ছথলক ৩০.০৬.২০১৫ ম যন্ত পুনঃভনধ যাযণ কযা য়;  

 

১৪.৪ মূর দডদদ-প্রত ২০০.০০ রক্ষ টোকো ব্যময় ২৫.০ দভটোয দীঘ ম একটি আযদদ গোড মোয প্রতু দনভ মোমনয প্রস্তোফ কযো মর 

অম মোপ্ত ফযোমদ্দয কোযমণ দডদদ ংমোধমনয ভোেমভ প্রতুটি দনভ মোণ ংদিষ্ট অে ফোদ দদময় প্রকল্প ভোপ্ত কযো য়। যফতীমত 

দএভদ’য আতোয় প্রতুটিয দনভ মোণ কোজ ভোপ্ত কযো য়; 

 

১৪.৫ দযি ংক্রোন্ত তথ্যোদদ ম মোমরোচনোয় প্রদ ো মোয় প্রম , নযদংদী প্রজরোয় প্রভোট ৯.২ দকিঃদভিঃ ড়ক উন্নয়মনয কোজ ০৯টি 

প্যোমকমজ কোম মোমদ প্রদোন কযো য়। তন্মে ০৭টি প্যোমকমজয কোজ জোনুয়োদয ২০১১ প্রথমক জুন ২০১১ ভোময ভমে ভোপ্ত য়। 

দকন্তু অম মোপ্ত ফযোমদ্দয কোযমণ ০১টি প্যোমকমজয কোজ ১৩ নমবম্বয ২০১২ তোদযম  এফং ০১টি প্যোমকমজয কোজ ৩০ এদপ্রর ২০১৫ 

তোদযম  ভোপ্ত য়। একইবোমফ দকমোযগঞ্জ প্রজরোয় ৩.৫ দকিঃদভিঃ ড়ক উন্নয়মনয কোজ ০২টি প্যোমকমজ দফবক্ত কময কোম মোমদ 

প্রদোন কযো য়। তন্মে ০১টি প্যোমকমজয কোজ ৩০ প্রভ ২০১১ তোদযম  এফং অয প্যোমকজটিয কোজ ০৪ আগষ্ট ২০১৪ তোদযম  

ভোপ্ত য়। এমক্ষমি অম মোপ্ত ফযোমদ্দয কোযমণ ০২টি প্যোমকমজয কোজ ভোদপ্তয ভমে োথ মকয প্রোয় ০৩ ফছয; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

দচি-৩:  নযদংদী প্রজরো অংম ২০১১ োমর ম্পোদদত 

প্রবমভমন্টয অভসৃণ োমপম 
দচি-৪:  নযদংদী প্রজরো অংম ২০১১ োমর ম্পোদদত 

প্রবমভমন্ট সৃষ্ট টমোর 
 

১৪.৬ মূর দডদদ অনুমোয়ী প্রভোট ০৩টি প্যোমকমজ দযি আফোমনয অনুমভোদন যময়মছ। দকন্তু দদআয -এ ০৪টি প্যোমকমজয 

ভোেমভ কোজ ম্পোদদত ময়মছ ফমর উমে  কযো ময়মছ। দযদ মনকোমর প্রোপ্ত তথ্য অনুমোয়ী নযদংদী প্রজরোয় প্রভোট ০৯টি 

প্যোমকজ এফং দকমোযগঞ্জ প্রজরোয় প্রভোট ০২টি প্যোমকমজ (প্রভোট ১১টি প্যোমকমজ) দযি আফোন কযো য়। প্যোমকজ দফবোজমনয 

প্রক্ষমি দযি আহ্বোমনয পূমফ মই HOPE এয অনুমভোদন প্রনয়ো প্রময়োজন দছমরো। দকন্তু এমক্ষমি HOPE এয অনুপ্রভোদন প্রনয়ো 

ময়দছমরো দক নো তো েষ্ট নয়। তমফ ংমোদধত দডদদ -প্রত প্রভোট ১১টি প্যোমকমজয দফলয় উমে  কময র্ভতোমক্ষ অনুমভোদন 

প্রনয়ো ময়মছ। 

 

১৫।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লরা- ঈন্নততয ড়ক ছমাগলমাগ 

স্ালনয জন্য একদভযমা-ছাড়াভদয়া-অগযপুয ড়লকয 

ভাপ্তকাজ ভাপ্তকযলণয ভােলভ নযভংদী  

ভকলাযগঞ্জ ছজরায ভলে ঈন্নততয ড়ক ছমাগালমাগ স্ান 

এফং যাজধানী ঢাকা ছদলয ন্যান্য ংলয ালথ স্বল্প 

ব্যলয়  াশ্রয়ী ভলয় ছজরা দুটিয ছমাগালমাগ ব্যফস্া 

জতয কযা। 

নযদংদী  দকমোযগঞ্জ প্রজরো য অবযন্তযীন প্রমোগোমমোগ 

ব্যফস্থো জতয কযো  প্রদময অন্যোন্য অংময োমথ স্বল্প 

ব্যয়  োশ্রয়ী ভময় প্রজরো দু ’টি প্রমোগোমমোগ ব্যফস্থো স্থোদত 

ময়মছ। পমর উমদ্দশ্য অদজমত ময়মছ।  

 

 

১৬। ঈলদ্দশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য ভজযত লয়লছ ফলর ভভঅয-এ আলেখ অলছ  

 

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 জুরোই, ১৯৯৯ প্রথমক জুন , ২০০৭ প্রভয়োমদ ফোস্তফোদয়ত প্রকমল্পয অভোপ্ত কোজ ভোপ্তকযমণয রমক্ষয ফতমভোন প্রকল্পটি 

গ্রণ কযো য়। প্রভোট ১৪৫০.৯১ রক্ষ টোকো  ব্যময় ০১.০১.২০১০ প্রথমক ৩০.০৬.২০১২ প্রভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয রমক্ষয দনধ মোযণ কযো 

মর অপ্রতুর ফযোমদ্দয কোযমণ ২ ফোয ব্যয় বৃদদ্ধ ব্যদতমযমক প্রভয়োদ বৃদদ্ধ  একফোয প্রকল্পটি ংমোধমনয ভোেমভ ৩০.০৬.২০১৫ 

তোদযম  প্রকমল্পয ফোস্তফোয়ন ভোপ্ত য়; 

 



১৯.২ প্রকল্প দযচোরমকয তোদরকো ম মোমরোচনোয় প্রদ ো মোয় প্রম, প্রভোট ০৯ (নয়) জন কভ মকতমো  প্রকল্প ভযচারক ভললফ 

দাভয়লত্ব ভছলরন এফং একআ ভলয় একাভধক প্রকলল্পয ভযচারক ভললফ দাভয়ত্ব ারন কলযন। ফভণ যত তাভরকা ছথলক ছদখা মায় 

ছম ফভনম্ন ০১ (এক) ভা ছথলক লফ যাচ্চ ১ ফছয ৫ ভা ভয় ম যন্ত একজন কভ যকতযা প্রকল্প ভযচারলকয দাভয়ত্ব ারন কলযন।  

  

১৯.২  অপ্রতুর ফযোমদ্দয কোযমণ ড়মকয ১৭.০ দকমরোদভটোয অংম ২৫.০০ দভটোয দীঘ ম আযদদ প্রতু দনভ মোণ ংদিষ্ট অে 

ফোদ দদময় প্রকমল্পয কোজ ভোপ্ত কযো ময়মছ। এমক্ষমি দএভদ  োমতয ফযোদ্দ প্রথমক উক্ত প্রতুটি দনভ মোণ কযো য় ; 

  

১৯.৩ নযদংদী  দকমোযগঞ্জ উবয় প্রজরোমতই ২০১১-২০১২ োমর প্রম কর দনভ মোণ কোজ ভোপ্ত ময়মছ প্রকর অংম 
ড়মকয দফদবন্ন স্থোমন টমোমরয সৃদষ্ট ময়মছ এফং ড়মকয edge এ বোংগন প্রদ ো দদময়মছ; 

 

১৯.৪  মূর দডদদ অনুমোয়ী ০৩টি প্যোমকমজ দযি আহ্বোমনয ভোেমভ প্রকমল্পয কোজ ম্পোদমনয দফলয় উমে  আমছ। দকন্তু 

দদআয-এ প্রভোট ০৪টি প্যোমকমজয ভোেমভ প্রকমল্পয কোজ ম্পোদদত ময়মছ ফমর উমে  কযো ময়মছ। আফোয প্রকল্প 

দযদ মনকোমর প্রোপ্ত তথ্য অনুমোয়ী ১১টি প্যোমকমজ দযি আহ্বোন কময কোজ ম্পোদন কযো ময়মছ ফমর জোনো মোয়।   
 

 

২০। ভতাভত/সুাভযঃ 

 

২০.১ ভর প্রকল্পটিয ছভয়াদ ভছলরা ২.৫ ফছয। প্রকল্পটি ৫.৫ ফছলয থ যাৎ ০৩ ফছয ছভ য়োদ দীঘ যাভয়ত কলয ভাপ্ত কযা য়। 

এ কাযলণ জনগলণয প্রকলল্পয সুপর প্রাভপ্তলত ভফরম্ব য়। বভফষ্যলত মথাভলয় প্রকলল্পয সুপর প্রাভপ্ত ভনভিত কযায রলক্ষে দক্ষতায 

লঙ্গ প্রকল্প প্রণয়ন কযলত লফ; 

 

২০.২ এভটিদফএপ Basket - এয ফযোদ্দ অনুয়োয়ী প্রকল্প গ্রণ এফং অনুমভোদদত দডদদ ’য আমরোমক প্রকমল্পয অনুকূমর 

ফযোদ্দ দনদিত কযমত মফ  (অনুিঃ ১৯.১) 

 

২০.৩ প্রকলল্পয দক্ষ ব্যফস্ানা  সুিু ভভনটভযং এয স্বালথ য ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদর ভযায কযলত লফ (অনুিঃ ১৯.২); 

 

 

২০.৪  ড়মকয প্রবমভন্ট এফং প্রম কর অংম টমোর সৃদষ্ট ময়মছ এফং Edge প্রবংমগ প্রগমছ প্রকর স্থোমন 
জরুযী দবদেমত প্রভযোভমতয দমক্ষ গ্রণ কযমত মফ (অনুিঃ ১৯.৩); 
 
 

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 মূর দডদদ -প্রত অনুমভোদদত ০৩টি প্যোমকজ দফবোজন কময নযদংদদ প্রজরোয় ০৯টি এফং দকমোযগঞ্জ প্রজরোয় ০২টি 

প্যোমকমজ (প্রভোট ১১টি প্যোপ্রকমজ) দযি আহ্বোমনয দফলয়টি ড়ক দযফণ  ভোড়ক দফবোগ তদন্ত কময প্রময়োজনীয় ব্যফস্থো 

গ্রণ কযমফ (অনুিঃ ১৯.৪); এফং 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 



“ভচতরভাযী -পভকযাট (পরভততা) ড়ক ঈন্নয়ন” ীল যক প্রকলল্পয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন। 

 

 (ভাপ্ত: জুন ২০১৫) 

১। প্রকলল্পয নাভ ভচতরভাযী -পভকযাট (পরভততা) ড়ক ঈন্নয়ন।
২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্া ড়ক  জনথ ভধদপ্তয। 

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

৪। প্রকলল্পয ফস্ান : ফালগযাট  প্রজরোয ভচতরভাযী  পভকযাট উমজরো। 

৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় 

                                                                                                (রক্ষ টাকায়)

প্রাক্কভরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত 

ব্যয়  

ভযকভল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার

ভতভযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কভরত 

ব্যলয়য %)

ভতভযক্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়নকা

ছরয %)

ভর ফ যলল 

ংলাভধত

ভর ফ যলল 

ংলাভধত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

২২৭৮.৯৩ 

 
২৭০৫.৯৯ ২৫৭৫.০

০ 

০১/০৭/২০১০

লত

৩০/০৬/২০১

৩

০১/০৭/২০১০

লত

৩০/০৬/২০১

৫

০১/০৭/২০১০ 

লত

৩০/০৬/২০১৫

২৯৬.০৭ 

(১২.৯৯%) 

২ ফছয 

(৬৬.৬৭%) 

 

 

৬। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 

 

৬.১ প্রকলল্পয টভূভভ:  

ভচতরভাযী ঈলজরা লত পভকযাট ঈলজরা ম যন্ত ড়কটি ফালগযাট লয় ঢাকা  এফং ছদলয ন্যান্য স্ালন 

মাতায়াত কযায জতয ভােভ। এটি ভচতরভাযী ফাজায লত শুরু লয় পভকযালটয পরভততা ফাজালয ভগলয় ছল 

লয়লছ। ড়কটিয ছভাট বদঘ যে ২৩.৫৫ ভক.ভভ.। ঈক্তড়লকয ৮.১২ ভকভভ ছজরা ড়লকয ভালনয ছবলভন্ট ভছর, 

ফভষ্ট ১৫.৩ ভকভভ কাঁচা। ড়কটিলত াড যলাল্ডায ভছর না এফং ঐভয় াকা ং ৩.৭০ ভভটায প্রস্ততায় ভছর। 
বাযী মানফান চরাচলরয পলর ড়লকয ধায ক্ষভতগ্রস্ত লয় তা মানফান  জনাধাযলণয চরাচলরয লমাগ্য লয় 

লড়ভছর। এভতাফস্ায় ড়কটি প্রস্তকযণ, নতুন ছফ্ল্ভক্সফর ছবলভন্ট ভনভ যাণ, অযভভ ব্রীজ  ফক্সকারবাট য ভনভ যালণয 

জন্য প্রস্তাফ কযা য়। ে িলরয গুরুত্বপূণ য এফং ব্যস্ত এআ ড়ক টি ঈন্নয়ন কযা লর  ভচতরভাযী পভকযাট  

ছভাোযাট ঈলজরায ালথ ঢাকা খরনা জাতীয় ভাড়ক ছনটয়ালকযয ালথ ছমা গালমাগ জ লফ। তাছাড়া প্রকল্পটি 

ফাস্তফায়ন লর ভচংভড় প্রভক্রয়াজাতকযণ  যপ্তানী প্রকল্প এরাকায় ঈৎাভদত কৃভলণ্য ভযফন জ লফ এফং 

ভযফন ব্যয় হ্রা ালফ। এফ ভফলফচনায় অলরাচে প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয জন্য গ্রণ কযা য়।  
 

 

৬.২ প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য:  

প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লরা- উন্নততয ড়ক প্রমোগোমমোগ স্থোমনয রমক্ষয ফালগযাট  প্রজরোয ভচতরভাযী - পদকযোট (পরদততো) 

ড়ক  উন্নয়ন। 



৬.৩ প্রকলল্পয নুলভাদন, ছভয়াদ বৃভি  ংলাধনঃ 

রক্ষ টোকোয়) 

 নুলভাদলনয 

তাভযখ 

প্রভয়োদকোর প্রোক্কদরত ব্যয় 

মূর ২৫/০৭/২০১১ ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৩ ম যন্ত ২২৭৮.৯৩ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ১ভ ফায ১৪/০৮/২০১৩ ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৪ ম যন্ত - 

১ভ ংমোদধত অনুমভোদদত ২৪/১১/২০১৪ ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত ২৭০৫.৯৯ 

 
 
    

৬.৪ প্রকলল্পয াভফ যক গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২৫৭৫.০০ 

 রক্ষ টাকা মা নুলভাভদত ব্যয় ২৭০৫.৯৯ রক্ষ টাকায ৯৫.১৬%(নুলেদ-৬)।  

 

৭। প্রকলল্পয ভর কাজ  ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন: 

 

৭.১ প্রকলল্পয ভর কাজ: 

 

 ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ (১.৪১ রক্ষ ঘনভভটায);  

 নতুন ছভবলভন্ট ভনভ যাণ ৩.৭০ভভ (১৪.৩৫ভক দভ); 

 ভফযভান ছভবলভন্টভক্তারীকযণ (৮.০৭ ভকভভ); 

 ালপযভং (কাল যটিং এফং ভরলকাট)(২৩.৫০ ভকভভ); 

 আযদদ ফক্স কারবাট য ২৬টি (১০০.০০ ভভটায); 

 যক্ষাপ্রদ অযভভ প্যারাাআভডং-২০০০ দভটোয। 

 

 

৭.২ প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) : 

(রক্ষ টাকায়)    

Items of Work 

(As per latest Approved 

PP)

Unit 

Target (As per latest 

Approved PP) 
Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial (in 

Lakh Taka) 

Physical 

(Quantity) 

Financial 

(in Lakh 

Taka) 

Widening of Road 

Embankment (Earth Works) 
Lm3 1.41 211.25 1.41 211.25 

Construction of New 

Pavement (3.70m) 
Km 14.35 975.95 14.35 942.05 

Strengthening of existing 

Pavement (3.70m) 
Km 8.07 158.49 8.07 158.49 

Surfacing (Carpeting & Seal 

Coat ) (3.70m) 
Km 23.50 644.29 23.50 554.33 

Construction of RCC Box 

Culvert (26 Nos) 
M 100.00 580.20 100.00 580.20 

Protective work (RCC 

Palisading) 
M 2000.00 90.81 2000.00 84.43 



Items of Work 

(As per latest Approved 

PP)

Unit 

Target (As per latest 

Approved PP) 
Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial (in 

Lakh Taka) 

Physical 

(Quantity) 

Financial 

(in Lakh 

Taka) 

Sign Signal, Road Marking, 

KM Post. (L.S) 
LS LS 20.00 L.s 19.87 

Maintenance During 

Construction 
LS LS 25.00 L.S 24.38 

Total Taka=   2705.99  2575.00 

 

৮। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ  দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ মকোরীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

7.  জনোফ প্রভোিঃ োদরভ দভয়ো 

তত্ত্বাফধায়ক প্রমকৌরী 
পূণ মকোরীন - ১৬-০৩-২০১০ লত ০২-০৯-২০১০ 

8.  জনোফ এ.ছক.এভ. ভজকরুর ক 

তত্ত্বাফধায়ক প্রমকৌরী 
পূণ মকোরীন - ০২-০৯-২০১০লত ২৭-০২-২০১৪ 

9.  জনাফ চন্দন কুভায ফাক,  

তত্ত্বাফধায়ক প্রমকৌরী 
পূণ মকোরীন - ০১-০৪-২০১৪ লত ২৪-১২-২০১৪ 

10.   জনাফ পভকয অফদুয যফ,         

তত্ত্বাফধায়ক প্রমকৌরী 
পূণ মকোরীন - ২৪-১২-২০১৪ লত ৩০/০৬/২০১৫ 

 
 

৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ  
প্রকল্পল্পর অনুল্পমাডিি ংল্পলাডিি ডিডিডি অনুযায়ী মূ পূিথ কাজ ০5টি প্যাল্পকল্পজর মাধ্যল্পম ২631.00 ক্ষ টাকায় 

ক্রল্পয়র ংস্থান ডছ। ম নুমায়ী 05টি প্যাগকগেয অওতায় পূতথ কাে ম্পাদন কযা গয়গছ। িরিত্র ংক্রান্ত প্রিান 

প্রিান িথ্য ডনম্নরূি: 

    (ছকাটি টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী প্রাক্ক

ভরত 

ভল্য 

দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয 

তাভযখ 

চুভক্ত 

স্বাক্ষয  

চুভক্ত 

নুমায়ী 

প্রকৃত 

 ১  ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1 Earthwork & Protective Work 

(RCC Palisiding) Lot-1 
2.81 

2.84 9 Sep’10 
20 

Oct’10 

30 

Jul’11 

14 

Jul’11 

Construction of RCC Box 

Culvert-15 Nos, Lot-2 

2.70 
2.71 9 Sep’10 

20 

Oct’10 

26 

Mar’12 

25 

Mar’1

2 

Construction of RCC Box 

Culvert-11 Nos, Lot-3 
3.09 

3.05 9 Sep’10 
20 

Oct’10 

21 

Feb’12 

21 

Feb’12 

2 Construction  of  new 

pavement (3.70m), 

Strengthening of Existing 

pavement (3.70), Surfacing 

(Carpeting  & Seal Coat) 

(3.70m)  

4.04 

4.04 10Aug’11 
13 

Sep’11 

30 

Jun’13 

23 

Jun’13 



    (ছকাটি টাকায়) 

 ক্রয় ভফফযণী প্রাক্ক

ভরত 

ভল্য 

দযে কাজ ভাভপ্তয তাভযখ 

চুভক্তভল্য অফালনয 

তাভযখ 

চুভক্ত 

স্বাক্ষয  

চুভক্ত 

নুমায়ী 

প্রকৃত 

 ১  ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

3 Construction  of  new 

pavement (3.70m), 

Strengthening of Existing 

pavement (3.70), Surfacing 

(Carpeting  & Seal Coat) 

(3.70m). 

4.38 

4.51 10Aug’11 
13 

Sep’11 

30 

Jun’13 

30 

Jun’13 

4 Construction  of  new 

pavement (3.70m), 

Strengthening of Existing 

pavement (3.70), Surfacing 

(Carpeting  & Seal Coat) 

(3.70m). 

3.92 

3.92 10Aug’11 
13 

Sep’11 

23 

Jan’13 

22 

Jan’13 

5 Construction  of  new 

pavement (3.70m), 

Strengthening of Existing 

pavement (3.70), Surfacing 

(Carpeting  & Seal Coat) 

(3.70m) Protective work (RCC 

Palisading), Sign Signal Road 

Marking Km Post.. 

5.30 

4.13 05 Jan’ 15 
29 

Jan’15 

30 Jun’ 

15 

28 

Jun’15 

১০।  এভডভ/ ংলাভধত অযএভডভ ফযাদ্দ  গ্রগভত :  

প্রকলল্পয ভভঅয  ংস্া কর্তযক যফযাকৃত তথ্য নুমায়ী অলরাচে প্রকলল্পয নুকুলর  ফছযয়াযী থ য ফযাদ্দ,  

ফভৄভক্ত এফং ব্যয় ভনম্নরূ: 

                                                                                                                               (রক্ষ টাকায়)  

থ যফছয ভডভভ অযভডভভ নুমায়ী 

ফছযভবভিক ংস্ান

এভডভ অযএভডভ ফযাদ্দ টাকা ফভৄভক্ত ব্যয়

১ ২ ৩ ৪ ৫

২০১২ ১৩

২০১৩ ১৪

২০১৪ ১৫

ছভাট

 

১১।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ  

নুলভাভদত ভডভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

 

১২। ভযদ যন:  

 গত ২৮ ছলন্ফম্বয ২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড’য কাযী ভযচারক জনাফ নূয ছভাাম্মদ ছাাআনী কর্তযক প্রকমল্পয 

ফোস্তফোয়ন কোজ মযজদভমন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ফালগযাট ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী, ঈ-

ভফবাগীয় প্রলকৌরী ংভিষ্টযা ঈভস্ত ভছলরন।  

 



১২.১ ড়কটি ভচতরভাযী ফাজায লত শুরু লয় পভকযালটয পরভততা ফাজালয ভগলয় ছল লয়লছ। এটি এআ িলরয মলথষ্ট 

গুরুত্বপূণ য এফং ব্যস্ত একটি ড়ক। এয ভােলভ ভচতরভাযী পভকযাট  ছভাোযাট ঈলজরায ালথ ঢাকা খরনা 

জাতীয় ভাড়ক ছনটয়ালকযয ালথ যুক্ত লয়লছ। এয পলর ফালগযাট লয় ঢাকা  এফং ছদলয ন্যান্য স্ালন 

মাতায়াত কযা জতয লয়লছ।। এছাড়া এআ যাস্তায ঈন্নয়লনয পলর ভচতরভাযী ঈলজরা লত পভকযাট ঈলজরায 

ড়ক দূযত্ব কলভলছ।  

 

১২.২ এআ প্রকলল্পয ভােলভ ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ (১.৪১ রক্ষ ঘনভভটায) ; ১৪.৩৫ভক ভভ নতুন ছভবলভন্ট ভনভ যাণ (৩.৭০ভভ); 

৮.০৭ ভকভভ ভফযভান ছভবলভন্ট ভক্তারীকযণ; ম্পূণ য ২৩.৫০ ভকভভ কাল যটিং এফং ভরলকাট ালপযভং; ২৬টি 

অযভভ ফক্স কারবাট য; ২ভকভভ যক্ষাপ্রদ অযভভ প্যারাাআভডং দযদ মমন প্রদ ো মোয়, 

২৩.০০ দকিঃদভিঃ দীঘ ম ড়মকয দফদবন্ন প্রকমন ড়ক Widening and Reprofiling কযো ময়মছ। তমফ ড়মকয 

অমনক স্থোমন, 

প্রভৃভত কাজ কযা লয়লছ। ভফলল কলয ফাযাভয়া গ্রালভ

 পট প্রোল্ডোয প্রবমে প্রগমছ।  

  

  

ভচে-১:ক্ষভতগ্রস্ত ালপয, ছাল্ডায এফং ড়ক ফাঁলধয ছলা ভচে-২: ক্ষভতগ্রস্ত ড়ক 

 

১২.৩ দযদ মমন প্রদ ো মোয় ড়মকয অমনক স্থোমন  োনো ন্দ দতযী ময়মছ। দফমল  কময ফোজোয অংম যোস্তো প্রবমে ফড় 

আকোমযয টমোর দতযী ময়মছ। ড়মকয োমশ্বময প্রেন ভয়রো আফজমনোয় দযপূণ ম ময় প্রগমছ। পমর োদন দনষ্কান মে 

নো। ফল মোয় যোস্তোটি প্রফদ ক্ষদতগ্রস্থ ময়মছ ফমর দনফ মোী প্রমকৌরী অফদত কমযন। 

 

  

ভচে-৩,৪: ড়লকয ফাযাভয়া গ্রাভ ংল ক্ষভতগ্রস্ত ালপয, ছাল্ডায।  

 
 

১২.৪ দযদ মমন প্রদ ো মোয় ড়কটিয অমনক স্থোমন কোম মটিং উমঠ দগময়মছ। দফমলত ড়কটিয ফাযাভয়া গ্রালভয ংটি 

ছফভ ক্ষভতগ্রস্ত লয়লছ ।  কোম মটিং উমঠ মোয়োয কোযণ জোনমত চোয়ো মর দনফ মোী প্রমকৌরী ফমরন, কোজ ভোপ্ত 

ময়মছ প্রোয় দতন ফছয আমগ তোই কোম মটিং ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ। এছোড়ো স্বাবাভফক  প্রজোয়োযবোটো  ফল মমণয োদন 



ড়মকয কময়কটি স্থোমনয উময প্রফোদত য় পমর এফ স্থোমন ক্ষদত প্রফদ ময়মছ। তলফ ছজায়ালযয াভন ড়লকয 

ঈয ভদলয় প্রফাভত ফায ভফলয়টি প্রকল্প প্রণয়লনয ভয় ভফলফচনায় ছযলখ ড়ক ফাঁলধয ঈচ্চতা ভনধ যাযণ কযা ঈভচত 

ভছর। দযদ মনকোমর এখালন ফভস্ত একটি ফক্সকারবালট যয ঈচ্চতা ড়ক ছথলক লনক ছফী, মালত চরাচলর সুভফধা 

য় ফলর গ্রাভফাী জানান। ভফললত ট্রাক, ট্রাক্টয এফ বাযী মানফান চরাচলর ভস্া য়।  
 

 

  

ভচে-৫: যক্ষাপ্রদ কাজ ভচে-৬: ড়লকয প্রস্ততা ভাা লে।  

 

১২.৫ দযদ মমন প্রদ ো মোয়, ২৩ দকিঃদভিঃ দীঘ ম ড়কটিয দুআোছ দদময় প্রফ দকছু পুকুয, ভচংভড় ছঘয  প্রডোফো  জরোয় 

যময়মছ। উক্ত পুকুয, প্রডোফো  জরোময়য োড় প্রঘমল প্যোরোোইদডং প্রলো প্রপ্রোমটকমনয কোজ কযো ময়মছ। যক্ষোপ্রদ 

কোজটি অক্ষত যময়মছ। 
  

  

দচি-৭  ৮: োদন উন্নয়ন প্রফোমড ময অপ্রস্ত স্লুইমগট এফং ক্ষদতগ্রস্ত ড়ক 

 

১২.৬ ড়লক াভন ঈন্নয়ন  ছফালড যয ছফ কলয়কটি স্লুআলগট যলয়লছ। এগুলরায প্রস্ততা যাস্তায ছচলয় কভ পলর, মানফান 

চরাচলর সুভফধা য়। এলফয ঈয ড়লকয ালপয মলথষ্ট ক্ষভতগ্রস্ত লয়লছ। ভযদ যনকালর এলফ কাদা াভন জলভ 

থাকলত ছদখা ছগলছ। ক্ষভতগ্রস্ত ড়কভ জরুযী ভবভিলত ছভযাভত কযা প্রলয়াজন। লজ চরাচর এফং ভক্তারী 

ছমাগালমাগ ছনটয়ালকযয জন্য এআ স্লুআ  ছগটগুলরা প্রস্ত কযা দযকায। এছাড়া দযদ মনকোমর ড়মক ম মোপ্ত োইন, 

দগন্যোর  কনদক্রট প্রোষ্ট প্রদ ো মোয়দন। দনফ মোী প্রমকৌরী জোনোন দকছু োইন দগন্যোর চুদয/নষ্ট ময় প্রগমছ, এগুমরো 

নতুন কময স্থোন কযো মফ। 

 

১৩।  ভডট ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 ভভঅয  প্রাপ্ত তথ্যাভদ ম যালরাচনা কলয ছদখা মায় ছম,  প্রকল্পটিয Internal   External ছকান প্রকায  অদডট 

ম্পমন্নয দফলময় উক্ত প্রদতমফদমন প্রকোন উমে  কযো য়দন। 

 



১৪।  প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযন: 

 

ভযকভল্পত জযন 

ফালগযাট  প্রজরোয ভচতরভাযী - পদকযোট (পরদততো) ড়ক 

উন্নয়মনয ভোেমভ উন্নততয ড়ক প্রমোগোমমোগ স্থোন এফং 

প্রকল্প এরোকোয জনগমণয আথ ম-োভোদজক অফস্থোয 

উন্নয়ন। 

প্রকল্প ভোদপ্ত প্রদতমফদন, ভোঠ ম মোময় মযজদভমন দযদ মমন 

প্রদ ো মোয় প্রম,  প্রকমল্পয আতোয় ড়কটি উন্নয়ন কযো ময়মছ। 

ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ , নতুন ছভবলভন্ট ভনভ যাণ , ভফযভান 

ছভবলভন্ট ভক্তারীকযণ, কাল যটিং  ভরলকাট  

ালপযভং, অযভভ ফক্স কারবাট য ভনভ যাণ, যক্ষাপ্রদ অযভভ 

প্যারাাআভডং প্রভৃভত কাজ কযা লয়লছ।  পমর ড়মক 

দনযোদ, োশ্রয়ী  দনযফদেন্ন প্রমোগোমমোগ স্থোন ময়মছ এফং 

প্রজরোয প্রমোগোমমোগ প্রনটয়োকম উন্নত  দক্তোরী ময়মছ মো 

এরোকোয আথ ম-োভোদজক উন্নয়ন অফদোন যো মফ ফমর 

দদআয এ উমে  যময়মছ। 

 

১৫।    ভস্া: 

  

১৫.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয ছক্ষলে ভর নুলভাভদত ছভয়াদ ০১/০ ৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৩ ম যন্ত ভছর। যফতীলত প্রকল্পটি 

ংলাধন এফং ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি কযা য়। এয পলর প্রকৃত ফাস্তফায়নকার দাঁড়ায় ০১/০ ৭/২০১০ ছথলক 

৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত। থ যাৎ প্রকলল্পয ছভয়াদ ৬৬.৬৭% বৃভি ায় এফং ব্যয় ১২.৯৯% বৃভি ায়। 

 

১৫.২  প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৫ ফছলয ৪ (চায) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। থ যাৎ গলড় প্রভত ১ ফছয ৩ ভাল ১ 

(এক) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন লয়লছ (নু:৮); 

 

১৫.৩ ড়মকয অমনক স্থোমন পট প্রোল্ডোয োয়ো মোয়দন/প্রবমে প্রগমছ (অনু: ১২.২); 

 

১৫.৪ ড়মকয অমনক স্থোমন  োনো ন্দ দতযী ময়মছ দফমল  কময ফোজোয অংম যোস্তো প্রবমে ফড় আকোমযয টমোর দতযী 

ময়মছ। ড়মকয োমশ্বম ভয়রো আফজমনোয় দযপূণ ম ময় োদন দনস্কোন মে নো (অনু: ১২.৩); 

 

১৬.৫ ড়লকয  দফদবন্ন অংময প্রফ দকছু স্থোমন দফমলত ফোযোদয়ো গ্রোমভ োমপমদং/কোম মটিং ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ এফংড়মক 

ম মোপ্ত ংখ্যক োইন, দগন্যোর  কনদক্রট প্রোষ্ট স্থোন কযো য়দন (নু: ১২.৪); 

 

১৫.৬ প্রকল্প প্রণয়নকালর ড়ক ফাঁলধয ঈচ্চতা ভনধ যাযলণয ভয় স্বাবাভফক  প্রজোয়োযবোটো  ফল মমণয োদন ড়মকয উয ভদলয় 

প্রফাভত ফায ভফলয়টি ভফলফচনায় যাখা য়ভন (নু:১২.৪); 

 

১৫.৭ ড়লক ফভস্ত াভন ঈন্নয়নলফালড যয স্লুআলগটগুলরায প্রস্ততা যাস্তায ছচলয় কভ পলর, মানফান চরাচলর সুভফধা য়। 

এলফয ঈয ড়লকয ালপয মলথষ্ট ক্ষভতগ্রস্ত লয়লছ (নু: ১২.৫); এফং 

 

১৬.৮ ভাপ্ত প্রকল্পটিয     ছকান প্রকায অদডট ম্পন্ন লয়ছছ ভলভ য জানা মায়ভন (নু: ১৩)। 
 

 

 

 

 



১৬।  ভতাভত/সুাভযঃ 

 

১৬.১। প্রকল্প ছভয়াদ ফাযফায বৃভি এফং  ংলাধন কযায প্রফণতা ভযায কযলত লফ এফং বভফষ্যলত নুলভাভদত ছভয়ালদয 

ভলে প্রকল্প ফাস্তফায়লনয কাজ ম্পন্ন কযলত ড়ক  জনথ ভধদপ্তলযয লচষ্ট য়া প্রলয়াজন (নুলেদ-১০); 

১৬.১ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ভর নুলভাভদত প্রকলল্পয তুরনায় ভতভযক্ত ভয় ব্যয় লয়লছ ২ ফছয । ভডভভ’য রক্ষেভাোয 

ভফযীলত এভডভলত থ য ফযালদ্দয স্বল্পতা ভছর। ড়ক ভযফন  ভাড়ক ভফবাগ বভফষ্যলত  এভটিভফএপ ফালস্কট  

অনুমোয়ী প্রকল্প গ্রণ কযমফ এফং দডদদয আমরোমক ফযোদ্দ দনদিত কযমফ (নু: ৪); 

 

১৬.২ প্রকল্পটি ফাস্তফায়লন ৫ ফছলয ৪(চায) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ফদলরয 

ছপ্রভক্ষলত অমনক প্রক্ষমি প্রকল্প ফাস্তফায়ন ত্বযাভিত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলত্বয 

ালথ ভফলফচনা কলয  বদফষ্যমত গৃীতব্য প্রকমল্প প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোরীন ভময়য জন্য একজন প্রকল্প দযচোরক 

দনময়োমগয  প্রলয়াজনীয় ঈলযাগ গ্রণ কযলফ (নু: ৮); 

 

১৬.৩ ড়মকয দফদবন্ন স্থোমন দফমল কময ফোজোয অংম যোস্তো প্রবমে দতযী য়ো টমোর জরুযী ভবভিলত ংস্কালযয ব্যফস্া 

গ্রণ কযলত লফ (নু: ১২.৩); 

 

১৬.৪ ড়লকয  প্রম কর স্থোমন কোম মটিং ক্ষদতগ্রস্ত ময়মছ তো ংস্কায এফং ম যাপ্ত োইন, দগন্যোর  কনদক্রট প্রোষ্ট স্থোমনয 

ব্যফস্া গ্রণ কযলত লফ (নু: ১২.৪); 

 

১৬.৫ াভন ঈন্নয়ন ছফালড যয ালথ অলরাচনায ভবভিলত লজ চরাচর এফং ভক্তারী ছমাগালমাগ ছনটয়ালকযয জন্য  

স্লুআলগটগুলরায প্রস্ততা ফাড়ালনায ঈলযাগ গ্রণ কযলত লফ। স্লুআলগলটয ঈয ক্ষভতগ্রস্ত ড়ক জরুযী ভবভিলত 

ছভযাভত কযলত লফ (নু: ১২.৫);  

 

১৬.৬ ড়ক ফাঁলধয ঈচ্চতা ভনধ যাযলণয ভফলয়টি ংস্া খভতলয় ছদখলত ালয এফং বভফষ্যলত গৃভতব্য প্রকলল্পয ছক্ষলে এধযলণয 

ভফলয়াভদয ছক্ষলে মত্নফান য়া প্রলয়াজন (নু ১২.৪);  

 

১৬.৭ প্রকল্পটিয মভদ আন্টাযনার এফং এক্সটাযনার ভডট ম্পাদন  না লয় থালক ছলক্ষলে দ্রুত ভডট ম্পন্ন কযায  ঈলযাগ 

গ্রণ কযলত লফ (নুলেদ-১৩); 

 

১৬.৮ ঈলযয নুলেদ- ১ ৬.৩ লত ১৭.৭ নুমায়ী গৃীত ব্যফস্া ম্পলকয স্ানীয় যকায ভফবাগ  অআএভআভড-ছক ফভত 

কযছত ছফ। 
 

 

 

 

 

 

 

 



“গাআফান্ধা-নাকাআাট-ছগাভফন্দগঞ্জ ড়লকয ফড়দ ছতু ভনভ যাণ” ীল যক প্রকলল্পয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১। প্রকলল্পয ফস্ান           :  গাআফান্ধা ছজরায প্রগোদফন্দগঞ্জ উমজরো । 
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 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

১২৩৩.২৮ 

 

২২২৬.৭৯৯ 

 

১৫৮৫.৬৮ জানুয়াযী, 

২০০৯ লত

ভডলম্বয, 

২০১১

জানুয়াযী, 

২০০৯ লত

জুন, ২০১৫

জানুয়াযী, 

২০০৯ লত

ভডলম্বয, 

২০১৫

৫। প্রকলল্পয ংগভবভিক ফাস্তফায়ন:

(রক্ষ টাকায়)

ক্রভভক 

নং

ভডভভ নুমায়ী

কালজয ংগ

একক ভডভভ নুমায়ী ভযকভল্পত 

রক্ষেভাো

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

ফাস্তফ অভথ যক ফাস্তফ 

(%)

অভথ যক 

(%)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

1. Survey & Design LS 2.20    

2. IEE/EIA Study LS 1.00    

3. Land Acquisition  Hect 158.00 5.17 5.17 121.01 

4. Earth Work 
Lakh 

cum 

0.8656 216.397 0.8510 204.75 

5. 
Flexible Pavement on Approach 

road 

KM 1.00 179.99 1.00 156.19 

6. Construction of Bridge M 142.24 1422.4 142.24 868.80 

7. 
Protective Work (RCC Pre-Cast 

Palasiding) 

Meter 260 214.85 260 214.85 

8. Side Slope and Drain LM 780 15.762 780 15.60 

9. 
Sign, Signal, KM Post, Guard 

Post (including Island) ect. 

LS  5.20  4.48 

10. Physical Contingency   10.00   

11. Price Contingency   1.00   

 Total=   2226.799  1585.68 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণ:  ছকান কাজ ভাপ্ত ছনআ।

 

 

 

 



৭। প্রকমল্পয টভূভভ: 

  

গাআফান্ধা-ছগাভফন্দগঞ্জ বায়া নাকাআাট ড়কটি এক ছজরা ড়ক। এআ ড়লকয ছভাট বদঘে ২৯.৫০ ভক:ভভ:। ড়লকয 

২১তভ ভক:ভভ:-এ কযলতায়া নদী প্রফাভান। ভপডায ড়ক ঈন্নয়ন প্রকলল্পয অতায় এ নদীয ঈয ১৯৯৭ ালর 

১৪৮.৬৮ ভভটায বদলঘ যেয ভভ গাড যায ছতু ভনভ যাণ কাজ শুরু কযা য়। জুন/২০০৭ ম যন্ত ২.৭৩৪৬ ছকাটি টাকা ব্যলয় 

ছতুটিয ১১১.৭০ ভভটায ভনভ যালণয য নদী বাঙ্গলনয দরুণ প্রকলল্পয কাজ ফন্ধ লয় মায়। নদীয ফাভ তীয থ যাৎ 

গাআফান্ধা প্রালন্ত বাঙ্গলনয কাযলণ নদীয প্রস্ততা বৃভি ায়। পলর প্রকল্পটিয ফাকী কাজ ম্পন্ন কযায রলক্ষে IWM-

এয ভোেমভ োইমেোরদজকযোর  ভমপোরদজকযোর ভীক্ষো কযো য়। IWM-এয ভীক্ষোয় যক্ষোপ্রদ কোজ 

গোইফোন্ধোয দদমক ৩০ দভটোয  ৫০ দভটোয েযোন দনভ মোমণয সুোদয কযো য়। IWM-এয সুোদয এফং Soil 

investigation report-এয প্রপ্রদক্ষমত ড়ক  জনথ অদধদপ্তয প্রথমক প্রতুয অফদষ্ট কোমজয দডজোইন 

প্রস্তুত কযো য়। পমর প্রতুটিয দদঘ ময বৃদদ্ধ প্রময় দাঁড়োয় ১৯১.০ দভটোয। প্রতুটিয ১১১.৭০ দভটোয ইমতোপূমফ ম দনদভ মত 

ময়মছ। প্রতুটিয অফদষ্ট (১৯১.৭০-১১১.৭০)= ৮০ দভটোয দনভ মোমণয জন্য মূর প্রকল্পটি প্রভোট ১২.৩৩২৮ প্রকোটি টোকো 

প্রোক্কদরত ব্যময় জোনুয়োযী ২০০৯-জুন ২০১১ প্রভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয দনদভে ভোননীয় দযকল্পনো ভন্ত্রী কর্তমক ২৭.০১.২০০৯ 

তোদযম  অনুমভোদদত য়। দকন্তু নদীয প্রস্ততো বৃদদ্ধ োয়োয় অফদষ্ট ৮০ দভটোমযয দযফমতম ১৪২.২৪ দভটোয প্রতু 

দনভ মোণ কযো প্রময়োজন। এছোড়ো, প্রকমল্পয আতোয় র্ভদভ অদধগ্রণ  োমত ব্যয় বৃদদ্ধ োয়োয় প্রকল্পটি ংমোধন কযো য়। 

এ প্রপ্রক্ষোমট ২২.৯২৬৭১ প্রকোটি টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় ংমোদধত (প্রস্তোদফত) দডদদ জোনুয়োযী ২০০৯-জুন ২০১৪ 

প্রভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয দনদভে দযকল্পনো কদভমন প্রপ্রযণ কযো য় এফং ২২.২৬ প্রকোটি টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় ংমোদধত 

প্রকল্পটি ভোননীয় দযকল্পনো ভন্ত্রী কর্তমক অনুমভোদদত য়।  

 ৮। প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য: 

 প্রকল্পটিয ভর ঈলদ্দশ্য লরা-গাআফান্ধা এফং ছগাভফন্দ্রগঞ্জ বায়া নাকাআাট এয ভলে যাভয ড়ক ছমাগালমাগ স্ান। 

 

 

৯। প্রকলল্পয অতায় গৃীত কাম যাফরী: 

 প্রকমল্পয আতোয় ৫.১৭ প্রক্টয র্ভদভ অদধগ্রণ , প্রতুয এমপ্রোমচ ৮৬৫৫৮.৭০ ঘনদভটোয কোজ , ১ দক:দভ: নতুন 

প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট দনভ মোণ , ১৪২.২৪ দভটোয অভোপ্ত প্রতু দনভ মোণ , ২৬০ দভটোয যক্ষোপ্রদকোজ , োইন, দগনোর, 

দক:দভ: প্রোষ্ট অন্যোন্য আনুদেক কোজ। 

 

১০। প্রকল্প ভযদ যন:  অআএভআভড কর্তযক প্রকল্প এরাকায ফাস্তফাভয়ত কাজ গত ৩১ জুরাআ , ২০১৬ তাভযলখ ভযদ যন কযা 

য়। ভযদ যনকালর ভনফ যাী প্রলকৌরী, জ, গাআফান্ধা ংভিষ্ট কভ যকতযাগণ ঈভস্ত ভছলরন। প্রকল্প ংভিষ্ট 

কভ যকতযালদয লঙ্গ অলরাচনা, প্রাপ্ত তথ্য ভফলিলণ  ভভঅয এয তলথ্যয ভবভিলত প্রভতলফদনটি প্রণয়ন কযা লয়লছ। 

 

 

 

 

 

 



১১। ংলাভধত এভডভ ফযাদ্দ  গ্রগভত: প্রকলল্পয ভভঅয  ংস্া কর্তযক যফযাকৃত তথ্য নুমায়ী অলরাচে প্রকলল্পয 

নুকূলর ফছযয়াযী থ য ফযাদ্দ, ফভৄভক্ত এফং ব্যয় ভনম্নরূ:  

    

(রক্ষ টাকায়)

থ য ফছয ংলাভধত এভডভ ফযাদ্দ ফভৄভক্ত ব্যয়

ছভাট টাকা প্রঃ াঃ ছভাট টাকা প্রঃাঃ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

২০১২-১৩        

২০১৩-১৪ ৫০০০০ ৫০০০০ - ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - 

২০১৪-১৫ ১০৮৫.৬৮ ১০৮৫.৬৮ - ১০৮৫.৬৮ ১০৮৫.৬৮ ১০৮৫.৬৮ - 

 ফ মপ্রভোট ১৫৮৫.৬৮  ১৫৮৫.৬৮ ১৫৮৫.৬৮ ১৫৮৫.৬৮  

 

১২। প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্য:   প্রকলল্পয শুরু ছথলক ছল ম যন্ত ১৫ 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

তরুন তন ছদয়ান  

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী

 ০৭.১২.২০০৮ ০৫.০১.২০০৯

এমক. প্রভোিঃ আবু মুনসুয যভোন  

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ০৫.০১.২০০৯ ২০.০৫.২০০৯ 

প্রভোিঃ খযদদ আরভ 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ২৫.০৫.২০০৯ ১১.০৬.২০০৯ 

কোজী প্রগোরোভ প্রভোস্তপো 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ১১.০৬.২০০৯ ০৭.০৭.২০০৯ 

প্রভোিঃ রুহুর আরভ 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ০৭.০৭.২০০৯ ২৭.০৭.২০০৯ 

প্রভোিঃ ইদদ্র দভয়ো 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ২৭.০৭.২০০৯ ১৮.০৭.২০০৯ 

প্রভোিঃ আব্দুর গোপপোয  

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ১৮.০২.২০১০ ০৯.০৩২০১০ 

প্রভোিঃ আরতোপ প্রোোইন  ০৯.০৩.২০১০ ২৬.০৭.২০১০ 

প্রভোিঃ আব্দুর গোপপোয  

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ২৬.০৭.২০১০ ০৫.০৮.২০১০ 

প্রভোিঃ আরতোপ প্রোোইন  ০৯.০৩.২০১০ ২৬.০৭.২০১০ 

প্রভোিঃ আব্দুর গোপপোয  

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ২৬.০৭.২০১০ ০৫.০৮.২০১০ 

প্রভোিঃ ভদপজুর ইরোভ 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ০৫.০৮.২০১০ ২৩.০৮.২০১০ 

এভএভ দযফুর ইরোভ 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ২৩.০৮.২০১১ ০৪.০৬.২০১২ 

প্রভোিঃ দফবুর ক 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ০৪.০৬.২০১২ ০৮.০৮.২০১২ 

কোজী প্রভোোম্মদ আরী 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ০৮.০৮.২০১২ ০৫.০৩.২০১৩ 

প্রভোিঃ আদযফুয যভোন 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ০৫.০৩.২০১৩ ০৯.০৭.২০১৪ 

এ দকউএভ ইকযোভ উেো 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী 

 ০৯.০৭.২০১৪ ৩০.০৬.২০১৫ 



১৩।  ম মমফক্ষণ:  

 

১৩.১ কযমতোয়ো নদীয ঈয ১৪৮.৬৮ ভভটায বদলঘ যেয ভভ গাড যায ছতু ভনভ যালণয জন্য একটি প্রকলল্পয ভােলভ ১৯৯৭ ালর 

ছতু ভনভ যাণ কাজ শুরু কযা য়। জুন/২০০৭ ম যন্ত ২.৭৩৪৬ ছকাটি টাকা ব্যলয় ছতুটিয ১১১.৭০ (৩টি েোন) ভভটায 

ভনভ যাণ কযা য়। নদী বাঙ্গলনয কাযলণ ঈক্ত ভলয় ছতু ভনভ যাণ কাজটি ফন্ধ লয় মায়। যফতীলত ভীক্ষা কলয ছতুয 

অকায ২৫৩.৯৪ ভভটায ভনধ যাযণ কযা য় এফং ছতুয ফভষ্ট ১৪২.২৪ ভভটায ভনভ যালণয রলক্ষে এ প্রকল্প গ্রণ কযা 

য়;  

 

১৩.২   প্রকলল্পয অতায় ছতুয দুআ াল থ যাৎ গাআফান্ধা প্রান্ত  ছগাভফন্দগঞ্জ প্রালন্ত ছভাট ১৮ পৄট প্রস্ত কলয ১(এক) 

ভকলরাভভটায এোলপ্রাচ ছযাড ভনভ যাণ কযা লয়লছ। এোলপ্রাচ ছযালডয Embankment কযলতায়া নদীয ভাটি ভদলয় 

দনভ মোণ কযো ময়মছ মো প্রফমর ভোটি। এ কোযমণ Embankment-এয কভপ্যোকন বোমরো ভমভ ম প্রতীয়ভোন মর 

ম মোপ্ত প্রোল্ডোয থোকো মত্ত্ব প্রোল্ডোময প্রযইন কোট ময়মছ। এ ছোড়ো Embankment-এ মথোমথ টোদপমং কযো 

য়দন। মথোমথ টোদপমং-এয অবোমফ এযোমপ্রোচ প্রযোড বোেমনয ঝূঁদকমত যময়মছ; 

 
দচি-১: গাআফান্ধা-নাকাআাট-ছগাভফন্দগঞ্জ ছযালড ফড়দ ছতুয এোলপ্রাচ ছযাড 

 

১৩.৩    প্রতুয দুু্ই প্রোমন্ত ংমমোগ ড়মকয ঢোর ংযক্ষমণয প্রকোন কোজ কযো য়দন। এ দফলময় দযদ মনকোমর উদস্থত দনফ মোী 

প্রমকৌরী দজজ্ঞোো কযো মর দতদন জোনোন প্রম, দদ ব্লক দদময় ঢোর ংযক্ষমণয দফলয়টি দযকল্পনোয় দছর নো। দতদন 

জোনোন ২৬০ দভটোয নদী তীয দদ ব্লক দ্রৃোযো ংযক্ষমণয জন্য দডদদমত অমথ ময ংস্থোন দছর এফং প্র অনুমোয়ী নদী 

তীয ংযক্ষণ কযো ময়মছ। এ প্রতু দনভ মোণ প্রকল্পটিয প্রোক্কদরত ব্যয় ২২২৬.৭৯৯ রক্ষ টোকো এফং প্রকল্প ফোস্তফোয়মন 

 যচ ময়মছ ১৫৮৫.৬৮ রক্ষ টোকো। অথচ ব্রীমজয ংমমোগ ড়মকয ঢোর ংযক্ষণ কোজ কযো য়দন। ব্রীজটিয ংমমোগ 

ড়মকয ঢোর ংযক্ষণ কযো প্রময়োজন এফং এ ধযমণয কর প্রতু দনভ মোণ প্রকমল্প ঢোর ংযক্ষমণয ংস্থোন যো ো 

প্রময়োজন;  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

দচি-২: গাআফান্ধা-নাকাআাট-ছগাভফন্দগঞ্জ ফড়দ ছতুয এোলপ্রাচ ছযালডয ছতু ংরগ্ন ঢার। 

  
 

১৩.৪     প্রতুয নীমচ নদীয প্রোয় ভোঝ ফযোফয ফড় আকৃদতয একটি কযো দরোয যময়মছ মো নদীয োদন প্রফোম  

ফোধো সৃদষ্ট কযমছ। দনফ মোী প্রমকৌরী জোনোন প্রম, প্রথভ ম যালয় ছম ব্রীজ ভনভ যাণ কযা লয়ভছর তায ছল প্রান্ত ভছর 

ভরাযটি। ভরাযটি াযণ কযা য়ভন। লতুক নদীয প্রফা ফাধাগ্রস্কাযী এ ভরাযটি াযণ কযা প্রলয়াজন। 

ব্রীলজয abutment, গোড মোয,  লালফয াধাযণ দৃভষ্টলত ছকান ক্রটি ভযরভক্ষত য়ভন।  

 

 

দচি-৩: গাআফান্ধা-নাকাআাট-ছগাভফন্দগঞ্জ ফড়দ ছতুয ভর ং। 

 

 

 

দচি-৪: গাআফান্ধা-নাকাআাট-ছগাভফন্দগঞ্জ ফড়দ ছতুয গাড যায  ভয়ায ং। 

 
 

 

 



১৪। প্রকলল্পয ঈলদ্দশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত ঈলদ্দশ্য ভজযত পরাপর

প্রকল্পটিয ভর ঈলদ্দশ্য লরা-গাআফান্ধা এফং ছগাভফন্দ্রগঞ্জ 

বায়া নাকাআাট এয ভলে যাভয ড়ক ছমাগালমাগ 

স্ান। 

দডদদ’য ংস্থোন প্রভোতোমফক প্রকল্পটি ফোস্তফোদয়ত ময়মছ। 

প্রকল্পটি ভোদপ্তয য গোইফোন্ধো দমযয োমথ প্রগোদফন্দগঞ্জ 

উমজরোয প্রযোড ংমমোগ স্থোদত ময়মছ এফং গোইফোন্ধো -

নোকোইোট-প্রগোদফন্দগঞ্জ ড়কটি গুরূত্বপূণ ম ড়ক প্রনটয়োমকম 

দযণত ময়মছ। এমত গোইফোন্ধো দয মত যোজধোনী ঢোকোয 

দূযত্ব প্রোয় ১০ দকমরোদভটোয হ্রো প্রময়মছ।  

[ 

১৫।       ঈলদ্দশ্য পুলযাপুভয ভজযত না লর এয কাযণ:  প্রলমাজে নয়। 

১৬। ভডট ংক্রান্ত:  প্রকল্পটিয এক্সটাযনার ভডট এখন ম্পাভদত য়ভন। 

১৭। প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্া:  প্রকল্প ফাস্তফায়নকালর কযলতায়া নদীয ফাভ তীয থ যাৎ গাআফান্ধা প্রালন্ত বাঙ্গলনয কাযলণ 

নদীয প্রস্ততা বৃভি ায়। পলর প্রকল্পটিয ফাকী কাজ ম্পন্ন কযায রলক্ষে IWM-এয ভোেমভ োইমেোরদজকযোর  

ভমপোরদজকযোর ভীক্ষো কযো য়। IWM-এয ভীক্ষোয় যক্ষোপ্রদ কোজ গোইফোন্ধোয দদমক ৩০ দভটোয  ৫০ দভটোয 

েযোন দনভ মোমণয সুোদয কযো য়। IWM-এয সুোদয এফং Soil investigation report-এয 

প্রপ্রদক্ষমত ড়ক  জনথ অদধদপ্তয প্রথমক প্রতুয অফদষ্ট কোমজয দডজোইন প্রস্তুত কযো য়। অথ মোৎ নদীয বাঙ্গলনয 

কাযলণ প্রকলল্পয ভডজাআন ভযফতযন কযা লয়লছ। কযলতায়া নদীয ঈয ছতু ভনভ যালণয পূলফ য তোফশ্যকীয়বালফ 

ভীক্ষা কযা প্রলয়াজন ভছর মা প্রথলভ কযা য়ভন; 

১৮। সুাভয: 

 

১৮.১ ছতুয এোলপ্রাচ ছযালডয ছযআন কাট ছভযাভতপূফকয মথামথ টাভপযং কযা ছমলত ালয; 

 

১৮.২  প্রতুয ংমমোগ ড়মকয ঢোর দদ ব্লক দ্রৃোযো দ্রূত ংযক্ষণ কযো প্রমমত োময এফং ড়ক  জনথ অদধদপ্তমযয 

            কর প্রতু দনভ মোণ প্রকমল্প  ংমমোগ ড়মকয ঢোর দদ ব্লক দ্রৃোযো ংযক্ষমণয ংস্থোন যো ো প্রমমত োময; 

 

১৮.৩ প্রতুয নীমচ নদীয ভমে দন্ডোয়ভোন কযো দরোয অোযণ কযো প্রমমত োময।  
 

১৮.৪ নুলেদ: ১৮.১ লত ১৮.৩ ম যন্ত সুাভয ভফললয় গৃীত ব্যফস্া এফং ভডট ম্পাদনপূফ যক অআএভআ ভফবাগলক  

            অগাভী ২(দুআ) ভালয ভলে ফভত কযলত লফ। 

 



“দবযফ-প্রভদন্দপুয ড়ক উন্নয়ন” ীল যক প্রকমল্পয ভোপ্ত ভল্যায়ন প্রদতমফদন (দদআয) 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকলল্পয নাভ : দবযফ-প্রভদন্দপুয ড়ক উন্নয়ন 

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 

১১৭০.৮২ 

(-) 

১১৩৮.৬৪ ১০৬০.৫০ 

(-) 

০১-০৭-২০১৩ 

ছথলক  

৩১-১২-২০১৪ 

০১-০৭-২০১৩ 

ছথলক  

৩০-০৬-

২০১৫ 

০১-০৭-২০১৩ 

ছথলক  

৩০-০৬-২০১৫ 

(-) ১১০.৩২ 

রক্ষ টোকো  

(-) (৯.৪২%) 

৬ ভো 

(৩৩.৩৩%) 

 

৫।  প্রভক্ষণ : প্রকলল্পয অতায় ছকান স্ানীয়  বফলদভক প্রভক্ষলণয ংস্ান না থাকায় প্রভক্ষণ প্রদান কযা য়ভন।  

৬।  প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভন্ত্রণোরয় মত প্রোপ্ত ভভঅয নুালয) : 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(%) 

Financia

l 

(%) 

Physical 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

োফদরমকন এন্ড এযোডবোযটোইদজং প্রথোক ০.৫০ ০.০৪   

জযী, েোইং  নকো প্রথোক  ১.০০ ০.০৯   

ড়ক ফাঁমধ ভোটিয কোজ  রিঃঘিঃদভিঃ  ১৩৩.৯৮ ১১.৭৭ ১০২.৮২ ১১.৭৭ 

নতুন প্রেদক্সফর প্রবমভন্ট দনভ মোণ  দকিঃদভিঃ  ৩৭৪.৭৪ ৩২.৯১ ৩৪৫.৩৪ ৩২.৯১ 

দফদ্যভোন প্রবমভন্ট ভজবুতী কযণ  দকিঃদভিঃ  ২৯৮.২ ২৬.৫১ ২৯৮.২ ২৬.৫১ 

ইন্টোযমকন দনভ মোণ  টি  ৫০.০০ ৪.৩৯ ৪৯.৯৮ ৪.৩৯ 

যক্ষোপ্রদ কোজ       

প্যোরোোইদডং  দভিঃ  ৩১.৬৮ ২.৭৮ ৩১.৫৭ ২.৭৭ 

প্রলো প্রপ্রোমটকন (দদ ব্লক দজ 

প্রটক্সটোইর  

রিঃ ফিঃদভিঃ ২৪৫.৮৯ ২১.৬০ ২২৯.৯৩ ২০.১৯ 

দকমরোদভটোয প্রোষ্ট স্থোন  টি  ০.৯৫ ০.০৮ ০.৯৫ ০.০৮ 

োইন, দগন্যোর স্থোন  টি ১.৭১ ০.১৫ ১.৭১ ০.১৫ 

দপদজকযোর কদন্টনমজদন্প ২%     

প্রোইজ কদন্টনমজদন্প ২%     

প্রভোট=  ১১৩৮.৬৪ ১০০ ১০৬০.৫০ 

(৯৩.১৪%) 

১০০ 

 



৭। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ  দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  প্রভোিঃ ভদনরুর ইরোভ  

তত্ত্বোফধোয়ক প্রমকৌরী 

 যাঁ ০১/০৭/২০১৩ মত ৩০/০৬/২০১৫ 

 
 

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) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তলথ্যয ভফস্তাভযত নুলেদ ১১.৪ এ ফণ যনা কযা লয়লছ।  

৯।  ংলাভধত ভডভভ ফযাদ্দ  গ্রগভত (ভন্ত্রণারলয়য তথ্যানুমায়ী): 

        (ক্ষ টাকায়) 

অর্ থবছর ংল্পলাডিি বরাদ্দ ও ক্ষযমাত্রা টাকা 

অবমুডি 

ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগডি 

মমাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

বাস্তব 

ক্ষযমাত্রা 

% 

মমাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

বাস্তব 

অগ্রগডি % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১৩-১৪ ৩৯৫.০০ ৩৯৫.০০  ৩৭.২৫ ৩৯৫.০০ ৩৯৫.০০ ৩৯৫.০০  ৩৭.২৫ 

২০১৪-১৫ ৬৬৫.৫০ ৬৬৫.৫০  ৬২.৭৫ ৬৬৫.৫০ ৬৬৫.৫০ ৬৬৫.৫০  ৬২.৭৫ 

মভাট= ১০৬০.৫০ ১০৬০.৫০  ১০০% ১০৬০.৫০ ১০৬০.৫০ ১০৬০.৫০  

 

১০০% 

(ভন্ত্রণারগয়য 

তথ্য ভগত ) 

 

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

 

১১। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 

 

১১.১ প্রকলল্পয টভূভভ   ঈলদ্দশ্য:  ববযফ-ছভভন্দপুয ড়কটি ভকলাযগঞ্জ-কাটিয়াভদ-ববযফ ড়লক ৫৬তভ ভকঃভভঃ ছথলক 

শুরু লয় গাছতরাঘাট-চাভন্দফালযয ভে ভদলয়, ছভভন্দপুয নদীফন্দলয ভগলয় ছল লয়লছ। ড়কটিয ছভাট বদঘ যে ১৪.২৮ 

ভকঃভভঃ তন্লে ১.২ ভকঃভভঃ কাঁচা ড়ক এফং ফভষ্ট ং ভফটুভভনা ড়ক। ড়লকয প্রধান ং  ভনচু জায়গায 

ভে ভদলয় ভগলয়লছ এফং ড়লকয ভকছু ং তীক্ষ্ণ ফাঁক যলয়লছ। এ কাযলণ ড়কটি ছাজাকযণ এফং ড়কটিয ছম 

কর ং ভনচু জায়গায ভে ভদলয় ভগলয়লছ ছ কর স্ালন যক্ষাপ্রদ কাজ মথামথ ঈচ্চতায় ড়কটি ভনভ যাণ কযলত 

লফ। ফতযভালন ড়কটিয াকা ং ৩.০৫ ভভটায প্রস্ততায় ভনভভ যত অলছ এফং এ প্রকলল্পয ভােলভ ড়কটিয 

ছবলভন্ট ৫.৫ ভভটায প্রস্তায় এফং দু ’ভদলক প্রভত ালেয ০.৯০ ভভটায প্রস্ততায় পট ছাল্ডায ভনভ যাণ কযা লফ। 

ড়কটি ববযফ ঈলজরায একটি প্রধান ংলয ালথ ভকলাযগঞ্জ-কটিয়াভদ-ববযফ ড়লকয ংলমাগ াধন কযলফ। 

এছাড়া ঈিয পূফ য ছজরাভ ছমভন, সুনাভগঞ্জ, ছনেলকানা এফং ভকলাযগঞ্জ ছজরায াড় িলর ফভস্ত 

ঈলজরাভ এআ থটিলক ছমাগালমালগয প্রধান ভােলভ ভললফ ব্যফায কযলত াযলফ।  

 

            ঈলদ্দশ্য: প্রকলল্পয ভর ঈলদ্দশ্য লরা- ববযফ-ছভভন্দপুয ড়কলক অিভরক ভাড়লক ঈন্নীতকযলণয ভােমভ ঈন্নত 

ছমাগালমাগ স্ান।  

 



১১.২ প্রকলল্পয নুলভাদন  ংলাধনঃ 

(রক্ষ টোকোয়) 
 

 প্রভয়োদকোর প্রোক্কদরত ব্যয় 

মূর ০১/০৭/২০১৩ লত ৩১/১২/২০১৪ ম যন্ত ১১৭০.৮২ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক ছভয়াদ বৃভি ১ভ ফায  ০১/০৭/২০১৩ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত - 

দডদইদ বোয সুোদযক্রমভ প্রকল্পটি ১ভ 

ংমোধন কযো য় 

০১/০৭/২০১৩ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত ১১৩৮.৬৪ 

 
   

১১.৩ াভফ যক গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অতায় জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ১০৬১.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুলভাভদত ব্যয় ১১৩৯.০০ রক্ষ টাকায ৯৩.১১% (নুলেদ-৬)।  

 
 

১১.৪ দযি ংক্রোন্ত তথ্য: প্রকমল্পয দযি ংক্রোন্ত পূণ মোেতথ্য প্রপ্রদযত দদআময অন্তমর্ভক্ত কযো য়দন। দদআয এ প্রোপ্ত 

তথ্যোনুমোয়ী আমরোচয প্রকমল্প ৩টি প্যোমকমজয আতোয় দযি আফোনপূফ মক ঠিকোদোয দনময়োগ কযো য় মো দনম্নরূ:    

নং প্যোমকজ/কোমজয নোভ -প্রোক্কদরত ব্যয় 

-কোম মোমদকৃত 

মূল্য 

-কোম মোমদ প্রদোমনয 

তোদয  

-কোজ শুরুয তোদয  

-কোজ ভোদপ্তয 

তোদয   

ঠিকোদোয 

প্রদতষ্ঠোমনয নোভ 

 ঠিকোনো 

  

অগ্রগদত  

প্যোমকজ নং-১ 

১ 

 

 

 

 Strengthening of existig 

pavement in/c. Earth 

work in road 

embankment at 4
th

, 5
th

 

(p), 7
th

 (p), 8
th

 & 9
th

 (p) 

Km. and construction of 

retaining wall & RCC 

palisiding work at 4
th

 (p) 

& 8 th (p) Km of 

Bhairab-Mendipur Road,  

-২০৪.৩৯ 

-১৯৫.০০ 

 

 

-২৪/০২/২০১৩  

- 

-২২/০৬/২০১৪ 

প্রভো ম 

চযোমরঞ্জোয 

১০০% 

প্যোমকজ নং-২ 

১ Repair with carpeting & 

seal coat in/c. Earth work 

in road embankment at 

3
rd

 (p), 5
th

 (p), 6
th

, 7
th

 (p), 

9
th

 (p), 10
th

, 11
th

 (p), 12
th

, 

13
th

 (p) & 14
th

 (p) Km & 

RCC Palisiding work at 

5
th

 (p), 6
th

 (p), 7
th

 (p), 9
th

 

(p) & 10
th

 (p) km. of 

Bhairab-Mendipur Road.  

 

 

-২৫১.০০ 

-২০০.০০ 

-২৪/০২/২০১৩ 

- 

-২৬/০৬/২০১৪ 

প্রভোোম্মদ ইউনু 

এযোন্ড ব্রোদো ম 

(প্রোিঃ) দরিঃ  

১০০% 



নং প্যোমকজ/কোমজয নোভ -প্রোক্কদরত ব্যয় 

-কোম মোমদকৃত 

মূল্য 

-কোম মোমদ প্রদোমনয 

তোদয  

-কোজ শুরুয তোদয  

-কোজ ভোদপ্তয 

তোদয   

ঠিকোদোয 

প্রদতষ্ঠোমনয নোভ 

 ঠিকোনো 

  

অগ্রগদত  

প্যোমকজ নং-৩ 

১ Earth work in road 

embankment & 

construction of New 

flexible pavement at 1
st
, 

2
nd

 (p), 9
th

 (p), 10
th

 (p), 

11
th

 (p), & 14
th

 (p) km. 

slope protection work 

with cc bock & Geo 

textile at 14
th

 (p) Km 

installation of km post 

and sign-signal of 

Bhairab-Mendipur Road  

-৩২৫.৭১ 

-২৬৯.৮৩ 

-২০/১০/২০১৪ 

- 

-১৬/০৩/২০১৫ 

প্রভোোম্মদ ইউনু 

এযোন্ড ব্রোদো ম 

(প্রোিঃ) দরিঃ  

১০০% 

প্যোমকজ নং-৪ 

 Construction of 

Intersection  

-৪৯.৯৮ 

-৪৯.৯৮ 

-১৯/০৪/২০১৫ 

- 

-২০/০৬/২০১৫ 

প্রভ মো 

মুদপকুয 

যভোন কোঞ্চন  

১০০% 

প্যোমকজ নং-৫ 

 Earth work in road 

embankment & new 

flexible pavement at 2
nd

 

(p), 3
rd

 (p) & 15
th

 (p) km 

slope protection work 

with cc block & Geo 

textile at 5
th

 (p), 7
th

 (p), 

8
th

 (p), 14
th

 (p) & 15
th

 (p) 

Km. of Bhairab-

Mendipur Road   

-৪২২.৩১ 

-৩৪৫.৬৪ 

-১০/০২/২০১৫ 

- 

-১০/০৬/২০১৫ 

প্রভ মো 

মুদপকুয 

যভোন কোঞ্চন  

১০০% 

   
১২। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ০১/০৭/২০১৬ তাভযলখ অআএভআভড ’য কাযী ভযচারক জনাফ জয়নার ছভাো কর্তযক প্রকল্পটি 

লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ভকলাযগঞ্জ ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী ঈভস্ত ভছলরন। 

ভযদ যনকালর জানা মায়, প্রকলল্পয অতায় ৫ (াঁচ)টি প্যালকলজয ভােলভ কাম যাভদয ( Works) ক্রয় ম্পন্ন কযো 

য়। প্যোমকজ াঁচটিয দফস্তোদযত দফফযণ অনুমেদ ১১.৪ এ দ্রষ্টব্য। এ ৫ (াঁচ)টি প্যোমকমজয আমরোমক দযদ মন 

ম মমফক্ষণ দনম্নরূ: 

 

১২.১ ড়ক ভজবুভতকযণ:  প্যালকজ-০১ এয অতায় ভফযভান ড়লকয ভজুবুভতকযণ, ভাটিয কাজ, ভযলটআভনং য়ার, 

অযভভ প্যারাাআভডং কাজ ন্তর্ভ যক্ত। ১৪.২৮ দীঘ য ড়লকয ৪থ য, ৫ভ, ৭ভ, ৮ভ  ৯ভ ভকঃভভঃ এ ভফযভান ড়লক 

ভাটিয কাজ ভজবুভতকযণ কযা লয়লছ। খার/পুকুলযয ােয ভদলয় গভনকাযী যাস্তায দুআ াল অযভভ 

প্যারাাআভডং কাজ কযা লয়লছ। ড়ক ভজবুভতকযণ প্যারাাআভডং ২০১৩ ালর ভাপ্ত য়। ড়লকয ালপয  



প্যারাাআভডং কাজ ক্ষত যলয়লছ। তলফ ছফীযবাগ স্ালন ছাল্ডায ম যাপ্ত ায়া মায়ভন। প্রকলল্পয ভনফ যাী প্রলকৌরী 

ফলরন যাস্তায দুাল ংরগ্ন ঘন ফভত থাকায় দু াল ১ ভভটায কলয ছাল্ডায যাখা মায়ভন। তলফ ভকছু স্ালনয ভাটি 

বৃভষ্টলত wash out  ময় ছগলছ ফলর ম যাপ্ত ছাল্ডায ায়া মালে না ফলর ভতভন জানান। এছাড়া ছচআলনজ ৫+৭২০ 

ভক.ভভ. এ যাস্তায প্রস্ ৩.১৩ ভভটায এফং ছচআলনজ ৭+০০০ ভক.ভভ. এ যাস্তায প্রস্ ৩.১৫ ভভটায ায়া ছগলছ। থ যাৎ 

পুলযা ড়ক ব্যাী যাস্তায প্রস্ একআ যকভ ছনআ। এ দফলময় দনফ মোী প্রমকৌরী ফমরন নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোমণয প্রক্ষমি 

প্রস্থ ৩.৭ দভটোয যো ো মর দফদ্যভোন ড়ক পুনদনভ মোমণয আতোয় যোস্তোয প্রস্থ ৩.৭ দভটোয কযোয ংস্থোন দডদদমত 

যো ো য়দন। দফধোয় প্রকোন প্রকোন স্থোমন প্রস্থ ৩.৭ দভটোয কভ যময়মছ। দযদ মনকোমর ছচআলনজ ১৩+২৫০ ভক.ভভ. এ 

যাস্তায প্রস্ ৩.৬৫ ভভটায ায়া মায়। ড়কটিয ভকছু স্ালন ভকনাযা ছবলঙ্গ ছগলছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-১- ড়ক যক্ষোয জন্য প্যোরোোইদডং কোজ দচি-২- ড়মকয অম মোপ্ত প্রোল্ডোয  দকোনোযো বোেো 

ড়ক 
  
 

১২.২ ড়ক পুনঃভনভ যাণ :  প্যালকজ নং-০২: প্যালকজ-০২ এয অতায় যাস্তাটিয ৩য়, ৫ভ, ৬ি, ৭ভ, ৯ভ, ১০ভ, ১১তভ, 

১২তভ, ১৩তভ  ১৪তভ ভকঃভভঃ এয ভফভবন্ন স্ালন ভফযভান যাস্তা কাল যটিং  ীরলকাট ভদলয় পুনভনভ যাণ কযা য়। 

এছাড়া ৫ভ, ৬ি, ৭ভ, ৯ভ  ১০ভ ভকঃভভঃ এ অযভভ প্যারাাআভডং কাজ কযা য়। এ ংলয ভকছু স্ালন কাল যটিং 

ঈলঠ মায়ায য তা পুনযায় ংস্কায কযা লয়লছ। এ ভফললয় জানলত চাআলর ভনফ যাী প্রলকৌরী ফলরন প্রকলল্পয 

অতায় ম্পন্ন ফকটি প্যালকলজয Retention Money ধময যো ো ময়মছ। দকছু ক্ষদতগ্রস্ত স্থোন ংস্কোয 

কদযময় Retention Money প্রপযত প্রদয়ো মফ।  

 

 

১২.৩   এভব্যাংকলভন্ট  ছবলভন্ট ভনভ যাণ:   প্যালকজ-০৩ এয অতায় ১ভ, ২য়, ৯ভ, ১০ভ, ১১তভ  ১৪তভ ভকঃভভঃ এ 

নতুন এভব্যাংকলভন্ট  এফং প্রবমভন্ট দনভ মোণ কযো য়। োমড় ফন্যোয প্রমকৌ মত প্রভদন্দগঞ্জ গ্রোভফোীমক যক্ষো কযোয 

জন্য এ স্থোমন ৮২০ দভটোয দদ ব্লক দদময় যক্ষোপ্রদ কোজ কযো য়। নতুন প্রবমভন্ট এয কোজ জুন, ২০১৫ এ ভোপ্ত 

কযো য়। কোজটি প্রফ বোমরো আমছ। নতুনবোমফ দনদভ মত এ অংম দডদদ’য ংস্থোন প্রভোতোমফক ড়মকয প্রস্থ ৩.৭ 

দভটোয কযো ময়মছ। 

 

১২.৪  ইন্টোযমকন দতদয: প্যোমকজন নং-৪ এয আতোয় একটি Intersection  দতদয কযো ময়মছ। 

Intersection  এ প্রয়োত যোষ্ট্রদত প্রভোিঃ দজল্লুয যভোন এয ধভ মনী ীদ আইদব যভোন স্মযমণ একটি  মুযযোর 

দনভ মোণ কযো য়।  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৩: ইন্টোয প্রকন ংরগ্ন ড়ক  দচি-৪: ইন্টোযমকন ংরগ্ন স্থোনো  

 
 

১২.৫  নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোণ: প্যোকমজ-০৫ এয আতোয় যোস্তোটিয ২য়, ৩য়  ১৫তভ দকিঃদভিঃ এ প্রভোট ১.৭১৩ দকিঃদভিঃ 

নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোণ কযো য়। ৫ভ, ৭ভ, ৮ভ, ১৪তভ  ১৫ তভ দকিঃদভিঃ এ দদ ব্লক  দজ প্রটক্সটোইর দদময় 

১.৭১৩ দকিঃদভিঃ যক্ষোপ্রদ কোজ কযো য়। নতুন প্রবমভন্ট দনভ মোণ  যক্ষোপ্রদ কোজ কযোয পমর োমড়য ফন্যোয প্রমকো 

মত গ্রোভফোী যক্ষো প্রময়মছ। এ োমন যোস্তোয ভোঝ োমন একটি দফদুযদতক খ ূঁটি যময়মছ মো প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোরীন 

অোযণ কযো য়দন। দফদুযদতক প্রোরটি অোযণ নো কযোয দফলময় দনফ মোী প্রমকৌরী ফমরন, দডদদমত ইউটিদরটি 

স্থোনোন্তমযয ংস্থোন নো থোকোয় তো অোযণ কযো য়দন। খ ূঁটিটি স্থোনোন্তয  কযো নো মর প্রম প্রকোন ভয় দুঘ মটনো ঘটোয 

আংকো যময়মছ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচি-৫: নতুন এভব্যোংকমভমন্টয যক্ষোপ্রদ কোজ  

 

দচি-৬: যোস্তোয ভোঝ োমন দফদ্যভোন দফদুযদতক খ ূঁটি 

 

 

 

 

 

 

 




