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গৃায়ণ  গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য ২০১৪-১৫ থ থফছরযয এডিডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতরফদরনয ওয 

ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ ডবডিক ায-ংরে 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়/ডফবা

গগয নাভ 

গভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যরয়য তুরনায় 

ডফডনরয়াগ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ায়তা 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

গজডিড

এপ 

ভুক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডতক্রারন্ত

য তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন-

রফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

ডতক্রারন্ত

য তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন-

রফ থাচ্চ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

০১

। 

 

গৃায়ণ  

গণপূতত 

ভন্ত্রণারয় 

০৮ ০৭ ০১ - ০৬ ০৬ ৩০% 

১৫০% 

০৫ ০.৭৭% 

৩৯% 

 

১। ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যা: ৭ 

 

২। ভাপ্ত প্রকরেয ব্যয় ও গভয়াদ বৃডিয কাযণ:  

 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনয গেরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয:  

ভস্যা সুাডয 

(১) (২) 

৩.১ মূর নুয়ভাদদত দিদদ’য তুরনায় এয প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার দধক ভয় দতফাদত য়য়য়ছ।  পয়র 

ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর পয়ত দফরম্ব ঘয়েয়ছ। 

৩.১ প্রকে গথরক ঠিক ভরয় সুপর প্রাডপ্ত এফং 

ডফডনরয়াগকৃত রথ থয দ্ব্যফায ডনডিত 

কযায ররেয প্রকয়েয দিজাআন/দযকেনা 

এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত 

প্রকয়েয Time over run না ঘটিয়য় 

দনধ তাদযত ব্যয়য়  ভয়য়য ভয়ে প্রকে 

ভাপ্ত কযা মায়। 

৩.২ মূর নুয়ভাদদত দিদদ’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় বৃ্দি 

পয়য়য়ছ। মূর প্রকে প্রণয়নকায়র মথামথ দযকেনা  ব্যয় 

প্রাক্করয়ন ঘােদত দছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 

 

৩.২ প্রকে গথরক ঠিক ভরয় সুপর প্রাডপ্ত এফং 

ডফডনরয়াগকৃত রথ থয দ্ব্যফায ডনডিত 

কযায ররেয প্রকয়েয দিজাআন/দযকেনা 

এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত 

প্রকয়েয Cost over run না ঘটিয়য় 

দনধ তাদযত ব্যয়য়  ভয়য়য ভয়ে প্রকে 

ভাপ্ত কযা মায়। 

৩.৩ দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, প্রকয়েয অতায় দনদভ তত 

পেয়নয অঈেয়রেগুয়রায মুয়খ পকান পনে/দির পদয়া য়দন। 

পয়র ফজতয-অফজতনা যাদয পেয়ন পে পেয়নয াদন 

দনস্কান ক্ষভতা পরা কযয়ত ায়য এফং নগযীয জরাফিতা 

সৃদি কযয়ত ায়য।  

৩.৩ দনদভ তত পেয়ন াদন দনস্কান ব্যফস্থা চর 

যাখয়ত অঈেয়রেগুয়রায মুয়খ পনে/দির 

স্থান কযায ব্যাায়য ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা 

প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা িণ কযয়ফ 

৩.৪ প্রকে দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, দনদভ তত যাস্তা কয়য়কটি 

জায়গায এযারাআনয়ভনে আঁকা-ফাঁকা যয়য়য়ছ। এ প্রংয়গ 

প্রকে দযচারক ফদত কয়যন পম, ভূদভ দধিয়ণয 

জটিরতায কাযয়ণ ফ তয়ক্ষয়ে যাস্তা পাজা কযা মায়দন। 

যাস্তায ায় দকছু জায়গায় ধভীয় স্থানা, কফযস্থান  

অদারয়ত ভাভরা চরভান থাকায় এ ভস্ত জায়গায় যাস্তায 

এযারাআনয়ভন্ট দবন্ন রু কযা য়য়য়ছ, তয়ফ যাস্তায প্রস্ততা 

ফ তয়ক্ষয়ে ভান যাখা য়য়য়ছ।  

৩.৪ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্ততক প্রকে 

ফাস্তফায়য়নয পূয়ফ ত ভূদভ দধিণ প্রদিয়া 

দনদিত কযয়ত য়ফ মায়ত যফতীয়ত প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন পকান জটিরতা ততযী না য় 
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াোজাযী পযায়িয ম্প্রাযণ  ঈন্নয়ন (দর খাঁ ভদজদ পভাে য়ত মুযাদপুয জংন ম তন্ত) ীল তক প্রকয়েয 

ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

 

(ভাপ্ত : জুন, ৫) 

 
[[ 

১। প্রকরেয নাভ : াোজাযী পযায়িয ম্প্রাযণ  ঈন্নয়ন (দর খাঁ ভদজদ পভাে য়ত মুযাদপুয 

জংন ম তন্ত) 

২। উরযাগী ভন্ত্রণারয় : 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ (চঈক)  

৪। প্রকরেয ফস্থান : চট্টিাভ দয

 

  ৫।   প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                   (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কডরত 

ব্যরয়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাররয ( %) 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৬৫৫.৫২ ৭৩৫৯.৪০ ৬৫৬২.০

০ 

জানুয়াযী, 

২০১১ জুন, 

২০১৩ 

জানুয়াযী, ২০১১ 

দিয়ম্বয, ২০১৪ 

(যফতীয়ত ব্যয় 

বদি ব্যদতয়যয়ক 

পভয়াদ ০৬ ভা  

বদি কযা য়য়য়ছ)

জানুয়াযী, ২০১১ 

জুন, ২০১৫ 

৯০৬.৪৮ 

(১৬.০২%) 

 ২৪ ভা  

(৮০%) 

[ 

৭। প্রকয়েয মূর কাম তিভ :  

 ভূদভ দধিণ (১১৩.২৯ কাঠা) ; 

 যাস্তা ম্প্রাযণ  ঈন্নয়ন (৪.৪৯ দক:দভ:) ; 

 দিবাআিায দনভ তাণ (৪২৬৭.০০ যা:দভ:) ;  

 পৄোত কাভ পেন দনভ তাণ (৭৮৮৩.০০ যা:দভ:) ; 

 অযদদ ব্রীজ/কারবাে ত/ি পেন দনভ তাণ (৩২টি) ; 

 টি এন্ড টি পার, াফ-পভদযন কযাফর  য়াা রাআন স্থানান্তয ; এফং 

   তফদ্যযদতক ফাদত স্থান। 

৬। প্রকরেয উরেশ্য :   

চট্টিাভ য়য পয়কন্ডাযী পযাি পনেয়াকত সৃদি 

চট্টিাভ মূর য়যয ায়থ এয ঈত্তযাংয়য ঈন্নত পমাগায়মাগ ব্যফস্থা ততযী কযা ; 

(গ)  চট্টিায়ভয ঈত্তযাংয়য জনগয়ণয মাতায়াত ব্যফস্থায়ক জতয কযা ; এফং 

(ঘ) েকটি প্রস্থকযণ  ঈন্নয়য়নয ভােয়ভ ভ্রভণ ভয়  দূযত্ব হ্রাকযণ , জ্বারানী াশ্রয় এফং মানজে 

দনযন কযা
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৮। প্রকয়েয াদফ তক িগদত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াদধত নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয় ৭৩৫৯.৪০ রক্ষ োকা। প্রাপ্ত দদঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ৬৫৬২.০০ রক্ষ োকা মা নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয়য়য ৮৯.১৬%। ফাস্তফ গ্রগডতয 

ডফলয়টি  ডডঅয এ উরেখ কযা য়ডন। 

(ংগডবডিক অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত তাকা ‘ক’ গত ংযুক্ত) 

০৯। ফছয দবদত্তক ফযাদ্দ  ব্যয় দফয়েলণ :  

               (রক্ষ োকায়)

ংয়াদধত এদিদ 

ফযাদ্দ 

ব্যয় 

২ ৩ ৪ 

২০১০-১১ ০ ০ ০ 

২০১১-১২ ১৪৯৯.৫০ ১৪৯৯.৫০ ১৪৯৯.৫০ 

২০১২-১৩ ১৯৬২.৫০ ১৯৬২.৫০ ১৯৬২.৫০ 

২০১৩-১৪ ২৫৫০.০০ ২৫৫০.০০ ২৫৫০.০০ 

২০১৪-১৫ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ 

পভােঃ ৬৫৬২.০০ ৬৫৬২.০০ ৬৫৬২.০০ 

       

১০। প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য :    

স্ত কায়র জানুয়াযী, ২০১১ য়ত জুন, ২০১৫ পভয়ায়দ) জনাফ পভাঃ াাফ ঈদদ্দন খায়রদ, 

চট্টিাভ ঈন্নয়ন দতদযক্ত দাদয়ত্ব দয়য়ফ ারন কয়যন।  

১১।  প্রকে দযদ তন, দযদদ তত এরাকা  প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফক্ষণ :  

দফগত ০৯/১২/২০১৫ তাদযয়খ অআএভআদি’য কাযী দযচারক (পূত ত) কর্ত তক ে প্রকেটি দযদ তন কযা য়। এ ভয়য় প্রকে 

দযচারক প্রকে ংদেি কভ তকততাযা ঈদস্থত পথয়ক দযদ তয়ন াদফ তক য়মাদগতা প্রদান কয়যন।  

প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ম তয়ফক্ষণ :  

 ে প্রকয়েয অতায় ২৬২৭.৫৯ রক্ষ োকা ব্যয় ৯০.০৪ কাঠা জায়গা দধিণ কযা য়য়য়ছ এফং ৩০৮.২০ 

রক্ষ োকা ব্যয়য় ৩৬৪৬.৭৮ ফ:দভ: ফকাঠায়ভা ক্ষদতপূযণ প্রদান কযা য়য়য়ছ। এছাো ঈক্ত যাস্তা ফাস্তফায়ন 

কযায জন্য দফদবন্ন ব্যদক্ত  প্রদতষ্ঠান ১১৮.৮৬ তক জায়গা দফনামূয়ে দান কয়যয়ছন মা এ প্রকে ফাস্তফায়য়ন 

দফয়ল ায়ক ভূদভকা পযয়খয়ছ।  
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 দচে (১) : প্রকয়েয অতায় পযৌপফাদ গাঈদয়া 

ভদজদ ংরগ্ন ভূদভ দধিয়নয দচে। 

দচে (২) : গণপূতত দধদপ্তয কর্ততক যাস্তা দনভ তায়ণয 

জন্য দফনামূয়ে দানকৃত জায়গা। 
 

 

 

 ে প্রকয়েয অতায় দর খাঁ ভদজদ য়ত মুযাদপুয এফং মুযাদপুয য়ত দিয়জন পভাে ম তন্ত পভাে ৪.৪৯ 

দক:দভ: যাস্তা ম্প্রাযণ  ঈন্নয়য়নয কাজ ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ। এ যাস্তা দনভ তায়ণয পয়র দর খাঁ ভদজদ য়ত 

মুযাদপুয জংন  মুযাদপুয পভাে য়ত দিয়জন পভাে ম তন্ত েক পনেয়াকত ঈন্নত য়য়য়ছ। দযদ তনকায়র 

এরাকাফাী জানান পম, এ যাস্তা দনভ তায়ণয পয়র ে এরাকায মানজে ভস্যা দনযন য়য়য়ছ এফং থ তননদতক 

কভ তকান্ড বদি পয়য়য়ছ।  

  

দচে (৩) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত যাস্তায দৃশ্য। দচে (৪) : মুযাদপুয এরাকায় ম্প্রাদযত যাস্তায 

দৃশ্য। 
 
 

 প্রকয়েয অতায় ২৩০.৯৮ রক্ষ োকা ব্যয়য় ৪২৫২.৪৬ যা:দভ: দিবাআিায দনভ তাণ কযা য়য়য়ছ। দযদ তনকায়র 

পদখা মায় পম, দিদদ নুায়য পভদন দব্রক দদয়য় দিবাআিাযমূ দনভ তাণ কযা য়। তয়ফ যক্ষণায়ফক্ষয়নয 

সুদফধা  দৃদি নন্দয়নয দফয়ফচনায় আয়েয ততযী দিবাআিায়যয দযফয়তত দদ ব্লয়কয দিবাআিায দনভ তায়ণয দফলয়টি 

যফতীয়ত চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ দফয়ফচনা কযয়ত ায়য।   
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দচে (৫) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত আয়েয ততযী 

দিবাআিায়যয দৃশ্য। 

দচে (৬) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত আয়েয ততযী  

দিবাআিায়যয দৃশ্য। 
 

 ে প্রকয়েয অতায় ১২১৩.৩০ রক্ষ োকা ব্যয়য় ৭৮৭১.০০ যা:দভ: পৄোত কাভ-পেন দনভ তাণ কযা য়য়য়ছ। 

দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, পৄোয়তয অঈেয়রেগুয়রায মুয়খ পকান পনে/দির পদয়া য়দন। পয়র ভয়রা 

অফজতনা পেয়ন জভায সুয়মাগ থাকায় পেয়নয াদন দনষ্কান ক্ষভতা পরা পয়ত ায়য ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়।  

  

দচে (৭): দনদভ তত পৄোত কাভ-পেয়নয দৃশ্য।  দচে (৮) : পেয়নয ঈয দনদভ তত দদ স্ল্যায়ফয নমুনা। 
 

 প্রকেটিয অতায় ১৭০.৯২ রক্ষ োকা ব্যয়য় দফদবন্ন অকৃদতয  দফদবন্ন ংখ্যক অযদদ দব্রজ/কারবাে ত/ি 

পেন দনভ তাণ কযা য়য়য়ছ। মূরত: দনদভ তত যাস্তায দ্যায় াদন চরাচয়রয প্রফায়ক স্বাবাদফক যাখায জন্য এ ভস্ত 

কারবাে ত/ি পেন দনভ তাণ কযা য়য়য়ছ।  
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দচে (৯) : প্রকয়েয অতায় যাস্তা ংয়মাগকাযী 

অযদদ ব্রীয়জয নমুনা।  
দচে (১০) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত যাস্তা ংরগ্ন 

কারবায়ে তয দৃশ্য।  
 

 ে প্রকেটিয অতায় ৭৩.০০ রক্ষ োকা ব্যয়য় ১৪৫টি দিে রাআে স্থান কযা য়য়য়ছ মা দনদভ তত যাস্তায়ক যায়ত 

অয়রাদকত কয়য। এছাো ৪২.৯২ রক্ষ োকা ব্যয়য় ২৬৯৬.৭২ ফ:দভ: পরন ভাদকতং, পজব্রা িদং দনয়দ তক 

দচহ্ন স্থায়নয কাজ ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ। 

 

 

দচে (৯) : স্থানকৃত  দিে রাআয়েয দৃশ্য।  দচে (১০) : যাস্তায ঈয পজব্রা িদংয়য়য দৃশ্য।  
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১২। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য জতন :  

দযকদেত দজতত ে দফবায়গয ভন্তব্য 

চট্টিাভ য়য পয়কন্ডাযী পযাি 

পনেয়াকত সৃদি

চট্টিাভ মূর য়যয ায়থ এয 

ঈত্তযাংয়য ঈন্নত পমাগায়মাগ ব্যফস্থা ততযী 

কযা ; 

(গ)  চট্টিায়ভয ঈত্তযাংয়য জনগয়ণয 

মাতায়াত ব্যফস্থায়ক জতয কযা ; এফং 

(ঘ) েকটি প্রস্থকযণ  ঈন্নয়য়নয ভােয়ভ 

ভ্রভণ ভয়  দূযত্ব হ্রাকযণ , জ্বারানী 

াশ্রয় এফং মানজে দনযন কযা  

এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভােয়ভ দর খাঁ 

ভদজদ পত মুযাদপুয জংন  

মুযাদপুয জংন য়ত দিয়জন 

পভাে ম তন্ত মাতায়াত ব্যফস্থা ঈন্নত 

য়য়য়ছ। েকটি প্রস্থকযণ  

ঈন্নয়য়নয ভােয়ভ ভ্রভণ ভয়  দূযত্ব 

হ্রাকযণ মানজে ভস্যা রাঘফ 

য়য়য়ছ। এ এরাকায থ তননদতক 

কভ তকান্ড পূয়ফ তয তুরনায় বদি পয়য়য়ছ  

ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 

অাতদৃডিরত স্বে 

গভয়ারদ  ডজথত 

ররও প্রবাফ মূল্যায়রনয 

ভাধ্যরভ প্রকৃত উরেশ্য 

ডনরূণ কযা মারফ।

 

১৩। প্রকরেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য :  

দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআরয়য প্রধান উরেশ্য ডছর প্রকেটিয অওতায় ক্রয়কৃত কাজ ম থরফেণ কযা। এ গেরে প্রকেটিয অওতায় 

একাডধক প্যারকজ/  থাকায় Random Selection এয ভাধ্যরভ ডনরম্নাক্ত করয়কটি প্যারক  ক্রয় ক্রান্ত তথ্যাডদ ডনম্ন 

াযণীরত উস্থান কযা ’রঃ 

  (রক্ষ োকায়) 

প্যায়কজ/রয়েয নাভ িয় 

িদত 

ডিডড 

নুমায়ী 

প্রাক্কডরত 

মূল্য 

পেন্ডায 

আবালুয়য়

পনয তাদযখ 

পেন্ডায়য 

ংিণকা

যী ব্যদক্ত ফা 

প্রদতষ্ঠায়নয 

ংখ্যা 

পেন্ডায়য 

পযনদব 

ব্যদক্ত/প্রদত

ষ্ঠায়নয 

ংখ্যা 

চুদক্ত 

ম্পাদয়নয 

তাদযখ  

প্রদতষ্ঠায়নয 

নাভ 

কাম ত 

ম্পাদয়নয 

ভয় ীভা 

চুদক্ত মূে 
 
 

চূোন্ত দফর 

প্রদায়নয 

দযভাণ  

ভন্তব্য 

WD-২ 

 (১০-১১) 

পৄোত, 

পেন, 

পবয়ভন্ট 

আতযাদদ 

টিএভ ১৭৯.২

৯ 

১৮/০৪/

২০১১ 

১৬ টি ১৬টি ২৫/০৫/২

০১১ 

পভা ত 

অান 

এন্টাযপ্রাআ

জ 

 

০৩ ভা 

(যফতী

পত ভয় 

বদি কযা 

য়) 

 

১৭২.০৩ ১৭০.১২ 

 

 

কাম ত 

ম্পাদয়ন 

দতদযক্ত 

ভয় ব্যয় 

য়য়য়ছ। 

WD -৩  

(১১ 

১২)পৄোত, 

পেন, 

পবয়ভন্ট 

আতযাদদ 

টিএভ ১৯৬.৯

৯ 

২৮/০৬/

২০১২ 

০৪টি ০২টি ২৩/০৯/২

০১২ 

পভা ত 

আয়াকুফ 

এন্ড 

ব্রাদা ত 

০৫ ভা 

(যফতী

পত ভয় 

বদি কযা 

য়) 

১৮৫.৪৬ 

 

 

১৮৪.৫

৬ 

 

 

কাম ত 

ম্পাদয়ন 

দতদযক্ত 

ভয় ব্যয় 

য়য়য়ছ। 

WD -১  

(১২-১৩) 

যাস্তা 

কায় তটিং 

টিএভ ১২৪৮.

৮১ 

১০/১০/২

০১২ 

০৩টি ০২টি ২০/১২/২

০১২ 

পভা ত 

তায়য 

ব্রাদা ত 

০৬ ভা 

(যফতী

পত ভয় 

বদি কযা 

য়) 

১২৩৬.৭

২ 

 

 

১২২৬.

৮০ 

 

 

কাম ত 

ম্পাদয়ন 

দতদযক্ত 

ভয় ব্যয় 

য়য়য়ছ। 

 

 

াধাযণ ম তয়ফক্ষণঃ 

 দধকাং িয় টিএভ প্রদিয়ায় ম্পন্ন য়য়য়ছ ; 

 পেন্ডায আবালুয়য়য়ন ফদ:দস্যয়দয ঈদস্থদত দনদিত কযা য়য়য়ছ ; 
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 একাদধক দযদাতা প্রদতষ্ঠান পেন্ডায প্রদিয়ায় ংিণ কয়যয়ছ ; 

 কাম তম্পাদয়ন দতদযক্ত ভয় ব্যয় কযা য়য়য়ছ ; এফং 

 ঠিকাদায়যয দফর দযয়াধ কযা য়য়য়ছ ।  

 

১৪। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নাত্তয প্রবাফ (Impact) :  

প্রকেটিয ফাস্তফায়রন ডনরম্নাক্ত  প্রবাফগুররা ফুরট উরেরছ: 

 এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভােয়ভ মুযাদপুয পভাে য়ত দিয়জন পভাে এফং মুযাদপুয জংন য়ত দর খাঁ ভদজদ ম তন্ত 

পমাগায়মাগ ব্যফস্থা ঈন্নত য়য়য়ছ ;  

 ভ্রভন ব্যয়  ভয় াশ্রয় য়ে ; এফং 

 ে এরাকায থ তননদতক কভ তকান্ড বদি পয়য়য়ছ।  

 

১৫। প্রকেটিয ফাস্তফায়রনয সুপর এয Sustainability:  

 ডনরম্নাক্ত ডফলরয়য উয ডনবথয কযরছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল থক ারযন এন্ড গভআনরটআন্যান্স ডনয়ডভতবারফ ডযচারনা; 

  রফ থাডয কারজয ভান ও স্থাডয়ত্ব।  
 

১৬। ম তয়ফক্ষণ/ ভস্যাদদ :  

১৬.১ Time over run: প্রকেটিয মূর নুয়ভাদদত দিদদ’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার দধক ভয় 

দতফাদত য়য়য়ছ। মূর নুয়ভাদদত ফাস্তফায়নকায়রয পচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ০২ ফছয ভয় পফী (৮০%) ব্যয় 

য়য়য়ছ। পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর পয়ত দফরম্ব ঘয়েয়ছ। 

১৬.২ Cost over run: প্রকেটিয মূর নুয়ভাদদত দিদদ’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় ঈয়েখয়মাগ্য ায়য বৃ্দি 

পয়য়য়ছ। মূর নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয় ৫৬৫৫.৫২ রক্ষ োকা থাকয়র যফতীয়ত দ্য’ফায ংয়াধয়নয ভােয়ভ 

প্রকয়েয ব্যয় দনধ তাদযত য় ৭৩৫৫.৪০ রক্ষ োকা। অফায প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ৬৫৬২.০০ রক্ষ োকা 

থ তাৎ মূর নুপভাদদত ব্যয় য়ক্ষা প্রকে ব্যয় ৯০৬.৪৮ রক্ষ োকা বদি পয়য়য়ছ (১৬.০২%)। প্রকে প্রণয়নকায়র 

মথামথ দযকেনা  ব্যয় প্রাক্করয়ন ঘােদত দছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 

১৬.৩ ভূদভ দধিয়ণয জটিরতা: প্রকে 

দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, দনদভ তত যাস্তাটিয 

কয়য়কটি জায়গায এযারাআনয়ভনে আঁকা-ফাঁকা যয়য়য়ছ। 

এ প্রংয়গ প্রকে দযচারক ফদত কয়যন পম, ভূদভ 

দধিয়ণয জটিরতায কাযয়ণ ফ তয়ক্ষয়ে যাস্তা পাজা 

কযা মায়দন। যাস্তায ায় দকছু জায়গায় ধভীয় স্থানা, 
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কফযস্থান  অদারয়ত ভাভরা চরভান থাকায় এ ভস্ত জায়গায় যাস্তায এযারাআনয়ভন্ট দবন্ন রু কযা য়য়য়ছ, তয়ফ 

যাস্তায প্রস্ততা ফ তয়ক্ষয়ে ভান যাখা য়য়য়ছ।  

১৬.৪ যাস্তা ক্ষদতিস্থ য়াঃ দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, দফদফয াঁে এরাকায় দনদভ তত যাস্তায একাং ক্ষদতিস্থ 

য়য়দছর মা যফতীয়ত ংষ্কায কযা য়। মূরত: 

দফদফয াে এরাকায় চট্টিাভ ভানগযীয গরুয াে 

ফদস্থত। পয়র ট্রাক ন্যান্য মানফায়নয চরাচর 

এখায়ন পফী। ায়েয ভয়রা অফজতনা  জরাফিতায 

কাযয়ণ ায়েয মু্মখবায়গ দনদভ তত যাস্তা ক্ষদতিস্থ 

য়য়দছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য় । তয়ফ ফততভায়ন ায়েয 

মু্মখবায়গয যাস্তা ংষ্কায উঁচু কযা য়য়য়ছ মায়ত 

জরাফিতা সৃদি কয়য যাস্তা ক্ষদতিস্থ না য়। 

১৬.৫ দনদভ তত পেয়নয অঈেয়রেগুয়রায মুয়খ 

পনে/দির না পদয়াঃ দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, 

প্রকয়েয অতায় দনদভ তত পেয়নয অঈেয়রেগুয়রায 

মুয়খ পকান পনে/দির পদয়া য়দন। পয়র ফজতয –

অফজতনা যাদয পেয়ন য়ে পেয়নয াদন  

দনস্কান ক্ষভতা পরা কযয়ত ায়য এফং নগযীয 

জরাফিতা সৃদি কযয়ত ায়য।   

১৬.৬ ভদনেদযংয়য়য বাফঃ প্রকে 

দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, দনদভ তত ি পেয়ন 

একাংয় াদন দনষ্কায়নয থ আয়েয পদয়ার তুয়র 

ফন্ধ কয়য পদয়া য়য়য়ছ। এরাকাফাী জানায় ফল তা 

পভৌসুয়ভ মায়ত যাস্তায যাংয় পেয়নয াদন এ 

ায়য পেয়ন অয়ত না ায়য তাআ তাযা 

দনয়জযাআ পদয়ার তুয়র াদন অায থ ফন্ধ কয়য 

দদয়য়য়ছ। দকন্তু প্রকৃত য়ক্ষ এআ াদন চরাচয়রয থ ফন্ধ কযায় ঈক্ত এরাকায াদন দনষ্কান ব্যফস্থা হুভদকয মু্মখীন 

য়ত ায়য। দফলয়টি প্রকে দযচারয়কয দৃদি অকল তণ কযা য়। প্রকে দযচারক অশ্বস্ত কয়যন পম, দত ীঘ্রআ 

পেয়নজ ব্যফস্থা এ জাতীয় ব্যদক্ত ঈয়যায়গ নফধ স্থানা াযণ কযা য়ফ এফং ভদনেদযং ব্যফস্থা পজাযদায কযা 

য়ফ। পেনমূ দনয়দভত দযষ্কায এফং জনয়চতনতা সৃদি কযায ব্যাায়য চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ এফং চট্টিাভ দটি 

কয় তায়যন পমৌথবায়ফ কাজ কযয়ফ।  
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১৬.৭ নফধবায়ফ পৄোত দখরঃ দযদ তনকায়র পদখা 

মায় পম, প্রকয়েয অতায় দনদভ তত পৄোয়তয দকছু ংয় 

াশ্বতফতী ফাদন্দায়দয কর্ততক নফধ দখর কয়য ব্যফায 

কযা য়ে; পয়র থচাযীয়দয মাতায়ায়তয ভস্যা সৃদি 

য়ে। নফধ পৄোত ব্যফায়যয ব্যাায়য য়চতনতা 

সৃদি ঈয়েদ কাম তিভ অয়যা পজাযদায কযা অফশ্যক।  

 

১৬.৮ দটি কয় তায়যয়নয দনকটি যাস্তা স্তান্তয না 

কযাঃ প্রকেটি জুন, ২০১৫-পত ভাপ্ত য়। প্রকয়েয 

অতায় দনদভ তত যাস্তা  ন্যান্য পবৌত ফকাঠায়ভা যাফদধ চট্টিাভ দটি কয় তায়যয়নয দনকে ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা কর্ততক স্তান্তয কযা য়দন। পয়র দনদভ তত পবৌত ফকাঠায়ভায যক্ষণায়ফক্ষন  দযচম তা মথামথবায়ফ ম্পন্ন য়ে 

না।  

 

           ১৬.৯ দিে অদত্তমূ দনষ্পদত্ত না য়াঃ প্রকয়েয দদঅয ম তায়রাচনায় পদখা মায় পম, প্রকে ফাস্তফায়নকায়র   

          একফায আন্টাযনার দিে  একফায এিোযনার দিে ম্পাদদত য়য়য়ছ। প্রকেটিয অদথ তক ব্যফস্থানায ঈয়য  

           একাদধক দিে অদত্ত যয়য়য়ছ মা এখন দনষ্পন্ন য়দন। দিে অদত্তমূ দনষ্পপন্নয জন্য ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা মথামথ  

          ঈয়যাগ চালু পযয়খয়ছ ভয়ভ ত প্রকে দযচারকয়ক ফদত কয়যন।  

১৬.১০ দঅআদ  ডিয়াদযং কদভটিয বা দনয়দভত অয়য়াজন না কযা : প্রকে দডরর নুারয প্রকে ফাস্তফায়নকারর 

প্রডতভার ন্তত: ০১ ফায ফাস্তফায়ন কডভটি (ডঅআড) বা ও ০২ ভা ন্তয ০১  ফায ডি য়াডযং কডভটিয বা 

অরয়াজরনয ংস্থান থাকররও ডনয়ডভতবারফ ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা নুডিত য়ডন।  

১৭।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৭.১ প্রকে গথরক ঠিক ভরয় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনরয়াগকৃত রথ থয দ্ব্ব্যফায ডনডিত কযায ররেয প্রকয়েয 

দিজাআন/দযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run  Cost over run না ঘটিয়য় 

দনধ তাদযত ব্যয়য়  ভয়য়য ভয়ে প্রকে ভাপ্ত কযা মায় (নু: ১৬.১  ১৬.২) ; 

১৭.২  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্ততক প্রকে ফাস্তফায়য়নয পূয়ফ ত ভূদভ দধিণ প্রদিয়া দনদিত কযয়ত য়ফ মায়ত 

যফতীয়ত প্রকে ফাস্তফায়য়ন পকান জটিরতা ততযী না য় (নুঃ ১৬.৩) ; 

১৭.৩ াে ফাজায়যয মু্মখবায়গয যাস্তা দফটুদভয়নয দযফয়তত দদ ঢারাআয়য়য ভােয়ভ ততযী কযায কাদযগদয দদকটি 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা যফতী এ জাতীয় প্রকে ফাস্তফায়য়ন দফয়ফচনা কযয়ত ায়য (নু: ১৬.৪) ; 
 

১৭.৪ দনদভ তত পেয়ন াদন দনস্কান ব্যফস্থা চর যাখয়ত অঈেয়রেগুয়রায মুয়খ পনে/দির স্থান কযায ব্যাায়য 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা িণ কযয়ফ (নু: ১৬.৫) ;  

 

১৭.৫ চট্টিাভ যয়ক জরাফিতা মুক্ত যাখয়ত পেন ব্যফস্থনায় দনয়দভত ভদনেদযং কাম তিভ ব্যাত যাখয়ত 

য়ফ। পেনমূ দনয়দভত দযস্কায  জনয়চতনতা সৃদি কযায ব্যাায়য চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষয়ক চট্টিাভ দটি 

কয় তায়যয়নয ায়থ পমৌথ ঈয়যায়গ কাজ কযয়ত য়ফ (নু: ১৬.৬) ; 



59 

 

১৭.৬  প্রকয়েয অতায় দনদভ তত পৄোত নফধ দখরদাযয়দয ঈয়েদকযত: থচাযীয়দয দনদফ তঘ্ন চরাচর দনদিত 

কযয়ত য়ফ। এজন্য চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ কর্ততক দনয়দভত ঈয়েদ দবমান দযচারনা কযয়ত য়ফ (নু: ১৬.৭) ; 

 

১৭.৭ দফদধ পভাতায়ফক প্রকয়েয অতায় দনদভ তত যাস্তা, পেন মাফতীয় পবৌত ফকাঠায়ভা দত দ্রুত 

ফাস্তাফায়নকাযী ংস্থা কর্ততক চট্টিাভ দটি কয় তায়যয়নয দনকে স্তান্তয়যয প্রয়য়াজনীয় ঈয়যাগ িণ কযয়ত য়ফ (নু: 

১৬.৮) ; 

 

১৭.৮ ে প্রকয়েয দিে অদত্তমূ দ্রুত দনষ্পদত্তকযত: অআএভআদি’পক  ফদত কযয়ত য়ফ (নু: ১৬.৯) ; 

 

১৭.৯  প্রকয়েয নুয়ভাদদত দিদদ/অযদিদদ নুায়য দনয়দভতবায়ফ দঅআদ  দিয়াদযং কদভটিয বা 

অয়য়াজন কযয়ত য়ফ মা গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় দনদিত কযয়ফ (নু : ১৬.১০) ;  

 

১৭.১০  নুয়েদ ১৭.১ য়ত ১৭.৯ ম তন্ত সুাদযমূ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় কর্ততক 

অগাভী ০১ ভায়য ভয়ে অআএভআদিয়ক ফদত কযয়ত য়ফ।     
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ভাদানী এদবদনঈ পূফ তমুখী ম্প্রাযণ (প্রগদত যদণ আন্টাযয়কন য়ত ফালু নদী ম তন্ত) (ংয়াদধত)ীল তক 

প্রকয়েয ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 
 

(ভাপ্ত : জুন ৫) 
 

 

১। প্রকরেয নাভ : ভাদানী এদবদনঈ পূফ তমুখী ম্প্রাযণ (প্রগদত যদণ আন্টাযয়কন য়ত ফালু নদী ম তন্ত) 

(ংয়াদধত)  

২। উরযাগী ভন্ত্রণারয় : 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : যাজধানী ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ (যাজঈক)  

৪। প্রকরেয ফস্থান : দণ ম তন্ত, ঢাকা

 

 ৫।   প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                   (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যরয়য %) 

ডতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাররয ( 

%) 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২৫১১.৮১ 

 

 

 

৪২১৫৯.৫৭ ৪১৯১৪.১৬ এদপ্রর, 

২০১০ 

পয়েম্বয, 

২০১২ 

এদপ্রর, ২০১০ 

জুন, ২০১৫ 

এদপ্রর, ২০১০ 

জুন, ২০১৫

১৯৪০২.৩৫ 

(৮৬.১৯%) 

৩৩  ভা  

(১১০%) 

 

৬। প্রকরেয টভূডভ ও উরেশ্য :   

(ক) েভূদভঃ 

এয পণয জন্য অয়রাচয ফাস্তফায়য়নয 

ঈয়যাগ িণ কযা য়।

ফাস্তফায়য়নয 

ফাস্তফায়য়নয 

যফতীয়ত ব্যয় বদি ব্যদতয়যয়ক প্রকয়েয পভয়াদ দ্য’ফায বৃ্দি কয়য এদপ্রর, ২০১০ য়ত জুন, ২০১৫ ম তন্ত দনধ তাযণ কযা য়। 

ফ তয়ল গত ১৮/০৬/২০১৫ তাদযয়খ ভয়  ব্যয় দযফদততত পযয়খ গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় কর্ততক প্রকেটিয অন্ত:খাত 

ভন্বয় প্রস্তাফ নুয়ভাদন কযা য়।  

(খ) প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্যঃ 

  

 ; 

            (গ)  আস্টাণ ত ফাআা পযায়িয ায়থ েক ংয়মাগ স্থান কযা ;  

(ঘ)   েক ংরগ্ন এরাকায অথ ত-াভাদজক ফস্থা  দযয়ফ ঈন্নয়ন াধন ; 

           (ঙ)   েক ংরগ্ন এরাকায জনগয়ণয থ তননদতক কভ তকান্ড ত্বযাদন্বত কযা।  
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৭। প্রকয়েয মূর কাম তিভ :  

 যাভ তক দনয়য়াগ ; 

 ভূদভ দধিণ (৪৬.০২৮ একয) ; 

 ভূদভ ঈন্নয়ন (াযণ: ১৩২৪২১.৭৭ ঘ:দভ: এফং দপদরং: ৬৪৩৪৪৮.১৪ ঘ:দভ:) 

 যাস্তা দনভ তাণ (৮৯২৮১.২০ ফ:দভ:) ; 

 ব্রীজ দনভ তাণ (০৪টি) ; 

 অযফদযকারচায এফং 

 দফদ্যযতায়ন। 

৮। প্রকয়েয াদফ তক িগদত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াদধত নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয় ৪২১৫৯.৫৭ রক্ষ োকা। প্রাপ্ত দদঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ৪১৯১৪.১৬ রক্ষ োকা মা নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয়য়য ৯৯.৪১%। ফাস্তফ গ্রগডতয 

ডফলয়টি ডডঅয এ উরেখ কযা য়ডন। 

(ংগডবডিক অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত ডযডি ‘ক’ গত ংযুক্ত) 

৯। ফছয দবদত্তক ফযাদ্দ  ব্যয় দফয়েলণ :  

                   (রক্ষ োকায়)

ংয়াদধত এদিদ ফযাদ্দ ব্যয় 

২ ৩ ৪ 

২০১০-১১ ৬৭৫৯.০৫ ৬৭৫৯.০৫ ৬৫০৪.৫৬ 

২০১১-১২ ৪২০২.০০ ৪২০২.০০ ২৫৯৫২.৫৯  

(ভূদভ দধিয়ণয জন্য যাজঈক 

কর্ততক ২২২০৬.৯৬ রক্ষ োকা ঋণ 

িণ কযা য়, যফতীয়ত এদিদ 

ফযাদ্দ য়ত ভন্বয় কযা য়) 

২০১২-১৩ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৪৫৫৬.৪০ 

২০১৩-১৪ ৩১২৬.৪০ ৩১২৬.৪০ ৩০৫৬.৪৬ 

২০১৪-১৫ ২২৩০৬.০০ ২২১২৬.০০ ১৮৪৪.১৫ 

পভােঃ ৪২৩৯৩.০৫ ৪২২১৩.৪৫ ৪১৯১৪.১৫ 
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১০। প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য :    

স্ত কায়র এদপ্রর, ২০১০ য়ত জুন, ২০১৫ পভয়ায়দ) ০৪ জন প্রয়কৌরী/কভ তকততা প্রকে দযচারয়কয 

দাদয়য়ত্ব দনয়য়াদজত দছয়রন। দনয়ে প্রকে দযচারয়কয তথ্য পদয়া ’রঃ  

িঃ নং কভ তকততায নাভ দফী পূণ তকারীন/খ

ন্ডকারীন 

ভয়কার 

১. জনাফ পভাঃ অয়নায়ায পায়ন তবাফধায়ক প্রয়কৌরী খন্ডকারীন ০৪/০৫/২০১০ য়ত 

২৫/০১/২০১১ 

২. জনাফ পভাঃ াআদ্যয যভান তবাফধায়ক প্রয়কৌরী খন্ডকারীন ২৫/০১/২০১১ য়ত 

১২/১২/২০১৩ 

৩. জনাফ পভাঃ অয়যপৄয যভান তবাফধায়ক প্রয়কৌরী খন্ডকারীন ১২/১২/২০১৩ য়ত 

২১/০৯/২০১৪ 

৪. জনাফ পভাঃ াআদ্যয যভান তবাফধায়ক প্রয়কৌরী খন্ডকারীন ৩০/১০/২০১৪ য়ত 

ভাদপ্ত ম তন্ত 

 

১১।  প্রকে দযদ তন :  

গত ২৮/০১/২০১৬ তাদযয়খ অআএভআদি’য কাযী দযচারক (পূতত) কর্ততক  প্রকে এরাকা দযদ তন কযা য়। এ 

ভয়য় প্রকে দযচারক প্রকে ংদেি কভ তকততাযা ঈদস্থত পথয়ক দযদ তয়ন াদফ তক য়মাদগতা প্রদান কয়যন।  

 প্রকয়েয ফাস্তফায়ন দচে :  

  

দচে (১) : প্রকয়েয অতায় প্রগদত যদণ আন্টাযয়কন 

এরাকায় দনদভ তত যাস্তায দৃশ্য। 

দচে (২) : প্রকয়েয অতায় ফালু নদী ংরগ্ন এরাকায় 

দনদভ তত যাস্তায দৃশ্য। 
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দচে (৩) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত ১ভ ব্রীয়জয দৃশ্য। দচে (৪) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত ২য় ব্রীয়জয দৃশ্য। 
 
 

  

দচে (৫) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত ব্রীয়জয এযয়প্রাজ 

পযায়িয দৃশ্য। 

দচে (৬) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত ৪থ ত ব্রীয়জয 

ফকাঠায়ভায দৃশ্য। 
 

  

দচে (৭): প্রকয়েয অতায় বক্ষ পযায়নয নমুনা।  দচে (৮) : প্রকয়েয অতায় পৄোয়তয দৃশ্য। 
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দচে (৯) : প্রকয়েয অতায় যাস্তা দফদ্যযতায়য়নয জন্য 

স্থানকৃত পায়রয দৃশ্য।  
দচে (১০) : দনদভ তত যাস্তা ংরগ্ন এরাকায় গয়ে ঠা 

অফান দয়েয দৃশ্য।  
 

১২। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য জতন :  

দযকদেত দজতত ে দফবায়গয ভন্তব্য 

  

 ; 

(গ) আস্টাণ ত ফাআা পযায়িয ায়থ েক   

     ংয়মাগ স্থান কযা ;  
(ঘ) েক ংরগ্ন এরাকায অথ ত-াভাদজক  

     ফস্থা  দযয়ফ ঈন্নয়ন াধন ; 

(ঙ)  েক ংরগ্ন এরাকায জনগয়ণয  

     থ তননদতক কভ তকান্ড ত্বযাদন্বত কযা। 

প্রগদত যদণ আন্টাযয়কন য়ত ফালু 

নদী ম তন্ত ভাদানী এদবদনঈ এয 

পূফ তমূখী ম্প্রাযয়ণয পয়র ঢাকায 

পূফ ত-দিভ দদয়কয নতুন পমাগায়মাগ 

ব্যফস্থা ততযী য়ায ম্ভাফনা বদি 

পয়য়য়ছ। দযদ তনকায়র এরাকায় 

অথ ত-াভাদজক ব্যফস্থায দযফততন 

এফং দনদভ তত যাস্তা ংরগ্ন এরাকায় 

অফান দয়েয  দফকা রক্ষযনীয়। 

যফতীরত ফালু নদী ও 

ীতারেযা নদীয উয ব্রীজ 

ডনভ থাণকযত: এ যাস্তায 

ংরমাগ রুগঞ্জ ম থন্ত 

ডফস্তৃত রর এ প্রকরেয 

প্রকৃত উরেশ্য ডজথত রফ 

ফরর প্রতীয়ভান য়। 
 

১৩। প্রকরেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য :  

দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআরয়য প্রধান উরেশ্য ডছর প্রকেটিয অওতায় ক্রয়কৃত কাজ ম থরফেণ কযা। এ গেরে প্রকেটিয অওতায় 

Random Selection এয ভাধ্যরভ ডনরম্নাক্ত ০২টি  ক্রয় প্রডক্রয়া  ফাস্তফায়ন ম থাররাচনা কযা য় : 

৩ রট নং-WD-01 : রট-১ এয অওতায় প্রগদত যণী আন্টাযয়কন য়ত ফালু নদী ম তন্ত ভাদানী এদবদনঈ েয়কয 

(পচআয়নজ-প্রগদত যণী আন্টাযয়কন য়ত ৩.০০ দক:দভ: ম তন্ত) ম্প্রাযণ  ঈন্নয়য়নয কাজ ম্পাদন কযা  য়। ওরন গটন্ডাডযং 

গভথি (OTM) এয ভাধ্যরভ এ রয়েয অতায় পবৌত কাজ ম্পাদন কযা য়। এ ররটয গেরে ১৬.০৩.২০১১ তদদনক 

আয়ত্তপাক  তদদনক ভানফজদভন এফং ১৪.০৩.২০১১ তাদযয়খ তদদনক আদন্ডয়নয়িন্ট ডেকায় ডফজ্ঞান গদয়া রয়রছ । 
ফড:দস্যপদয দত দনদিত কযা য়। গত ১২.০১.২০১২ তাডযরখ গটন্ডায open কযা গত 

০৭.০২.২০১২ তাডযরখ দযে মূল্যায়ন কডভটিয বা নুডিত য়। উক্ত গটন্ডায প্রডক্রয়ায় ০৪টি প্রডতিান ংগ্রণ করয মায ভরধ্য 

০৪টি প্রডতিানআ গযনডব/গমাগ্য দযদাতা ডররফ ডফরফডচত য়। প্রকে দপ য়ত গত ০৬.০৩.২০১২ তাডযরখ ফ থডনম্ন দযদাতা 

প্রডতিান ন্যানার ডডবর আডঞ্জডনয়া থ ডরডভরটি-গক  গনাটিডপরকন ফ এযা য়াি থ গত ২৯.০৩.২০১২ তাডযরখ 
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ডনফ থাডচত য ১৫ ভা এফং চুডক্ত মূল্য ডছর ৫৮৫৬.৮৯ রে টাকা

যফতীরত গবৌত কারজয ডযডধ ডযফতথন ওয়ায় গবডযরয়ন ি থায প্রদান কযা য় এফং কাম থম্পাদরনয ভয়ীভাও ফডধ থত কযা 

য়। ঠিকাদায প্রডতিানরক গত ০৪.০৩.২০১৫ তাডযরখ ৫৭৫৯.৩৩ রে টাকায চূড়ান্ত ডফর প্রদান কযা য়।  

৬ রট নং-WD-02 : রট-২ এয অওতায় প্রগদত যণী আন্টাযয়কন য়ত ফালু নদী ম তন্ত ভাদানী এদবদনঈ েয়কয 

(পচআয়নজ- ৩.০০ দক:দভ: য়ত ৬.১৮৪ দক:দভ: ম তন্ত) ম্প্রাযণ  ঈন্নয়য়নয কাজ ম্পাদন কযা  য়। ওরন গটন্ডাডযং গভথি 

(OTM) এয ভাধ্যরভ  এ রয়েয অতায় পবৌত কাজ ম্পাদন কযা য়। এ ররটয গেরে ১৬.০৩.২০১১ তদদনক 

আয়ত্তপাক  তদদনক ভানফজদভন এফং ১৪.০৩.২০১১ তাদযয়খ তদদনক আদন্ডয়নয়িন্ট ডেকায় ডফজ্ঞান গদয়া রয়রছ । 
ফড:দস্যপদয তি দনদিত কযা য়। গত ১২.০১.২০১২ তাডযরখ গটন্ডায open কযা গত 

০৭.০২.২০১২ তাডযরখ দযে মূল্যায়ন কডভটিয বা নুডিত য়। উক্ত গটন্ডায প্রডক্রয়ায় ০৪টি প্রডতিান ংগ্রণ করয মায ভরধ্য 

০৪টি প্রডতিানআ গযনডব/গমাগ্য দযদাতা ডররফ ডফরফডচত য়। প্রকে দপ য়ত গত ০৬.০৩.২০১২ তাডযরখ ফ থডনম্ন দযদাতা 

প্রডতিান ন্যানার ডডবর আডঞ্জডনয়া থ ডরডভরটি-গক গনাটিডপরকন ফ এযা য়াি থ গত ২৯.০৩.২০১২ তাডযরখ 

ডনফ থাডচত য ১৫ ভা এফং চুডক্ত মূল্য ডছর ৪২৪০.৩২ রে টাকা

যফতীরত গবৌত কারজয ডযডধ ডযফতথন ওয়ায় গবডযরয়ন ি থায প্রদান কযা য় এফং কাম থম্পাদরনয ভয়ীভাও ফডধ থত কযা 

য়। ঠিকাদায প্রডতিানরক গত ০৪.০৩.২০১৫ তাডযরখ ৪০৯৩.৮৬ রে টাকায চূড়ান্ত ডফর প্রদান কযা য়।  

াধাযণ ম তয়ফক্ষণঃ 

 মূর িয় টিএভ প্রদিয়ায় ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ ; 

 পেন্ডায আবালুয়য়য়ন ফদ:দস্যয়দয ঈদস্থদত দনদিত কযা য়য়য়ছ ; 

 একাদধক দেকায় পেন্ডায দফজ্ঞদপ্ত প্রকা কযা য়য়য়ছ ; 

 একাদধক দযদাতা প্রদতষ্ঠান পেন্ডায প্রদিয়ায় ংিণ কয়যয়ছ ; 

 কাম তম্পাদয়ন দতদযক্ত ভয় ব্যয় কযা য়য়য়ছ ; এফং 

 ঠিকাদায়যয চূোন্ত দফর দযয়াধ কযা য়য়য়ছ ।  

 

১৪। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নাত্তয প্রবাফ (Impact) :  

প্রকেটিয ফাস্তফায়রন ডনরম্নাক্ত  প্রবাফগুররা ফুরট উরেরছ: 

 এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভােয়ভ প্রগদত যদণ আন্টাযয়কন য়ত ফালু নদী ম তন্ত ভাদানী এদবদনঈ েয়কয পমাগায়মাগ ব্যফস্থা 

ঈন্নত য়য়য়ছ ;  

 ভ্রভন ব্যয়  ভয় াশ্রয় য়ে ; এফং 

 ে এরাকায অথ ত-াভাদজক ফস্থায ঈন্নদত ঘেয়ছ। 

১৫। প্রকেটিয ফাস্তফায়রনয সুপর এয Sustainability:  

 ডনরম্নাক্ত ডফলরয়য উয ডনবথয কযরছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  
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  ফাডল থক ারযন এন্ড গভআনরটআন্যান্স ডনয়ডভতবারফ ডযচারনা; 

  রফ থাডয কারজয ভান ও স্থাডয়ত্ব।  
 

১৬। ম তয়ফক্ষণ/ ভস্যাদদ :  

১৬.১ Time over run: প্রকেটিয মূর নুয়ভাদদত দিদদ’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার দধক ভয় 

দতফাদত য়য়য়ছ। মূর নুয়ভাদদত ফাস্তফায়নকায়রয পচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ৩৩ ভা ভয় পফী (১১০%) ব্যয় 

য়য়য়ছ। পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর পয়ত দফরম্ব ঘয়েয়ছ। 

১৬.২ Cost over run: প্রকেটিয মূর নুয়ভাদদত দিদদ’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় ঈয়েখয়মাগ্য ায়য বৃ্দি 

পয়য়য়ছ। মূর নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয় ২২৫১১.৮১ রক্ষ োকা থাকয়র যফতীয়ত এক’ফায ংয়াধয়নয ভােয়ভ 

প্রকয়েয ব্যয় দনধ তাদযত য় ৪২১৫৯.৫৭ রক্ষ োকা। অফায প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ৪১৯১৪.১৬ রক্ষ োকা 

থ তাৎ মূর নুয়ভাদদত ব্যয় য়ক্ষা প্রকে ব্যয় ১৯৪০২.৩৫ রক্ষ োকা বদি পয়য়য়ছ (৮৬.১৯%)। মূর প্রকে 

প্রণয়নকায়র মথামথ দযকেনা  ব্যয় প্রাক্করয়ন ঘােদত দছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 

১৬.৩ প্রকে প্রণয়য়নয পূয়ফ ত দপদজদফদরটি িাদি ম্পাদন না কযাঃ ে প্রকেটি িয়ণয পূয়ফ ত পকান দপদজদফদরটি 

িাদি ম্পাদন কযা য়দন। পয়র প্রকেটিয অতায় দনদভ তত যাস্তায প্রকৃত সুপর এ ম তায়য় দনদিত য়দন। প্রগদত 

যদণ আন্টাযয়কন য়ত ফালু নদী ম তন্ত যাস্তাটি দনদভ তত য়র ঢাকায পূফ ত-দিয়ভয মাতায়াত ব্যফস্থা ঈন্নত কযায 

জন্য প্রকৃত য়ক্ষ এ যাস্তায ংয়মাগ ফালু নদীয ঈয ব্রীজ  ীতারক্ষযা নদীয ঈয ব্রীজ দনভ তাণ কয়য রুগঞ্জ থানা 

ম তন্ত দফস্তৃত কযায প্রয়য়াজন যয়য়য়ছ। অফায প্রকে দদরয়র ৯২৯.৩৭ যা:দভ: কারবতাে দনভ তায়ণয ংস্থান যাখা য়র 

ফাস্তয়ফ পকান কারবতাে দনভ তায়ণয প্রয়য়াজন য়দন।  

১৬.৪ ভূদভ দধিয়ণয জটিরতা: প্রকে দযদ তনকায়র পদখা মায় 

পম, দনদভ তত যাস্তাটিয এযারাআনয়ভয়ন্টয ভায়ঝ ০১টি ০৩ তরা বফন 

ফদস্থত যয়য়য়ছ। এ বফনটি থাকায পয়র বফন ংরগ্ন এরাকায 

যাস্তা ংয়মাগ দ্য’পরয়নয দযফয়তত এক পরন য়য়য়ছ। এয পয়র 

বদফষ্যয়ত ে এরাকায় মান চরাচর বদি পয়র বয়াফ মানজে 

ভস্যা মু্মখীন য়ত ায়য। এ প্রংয়গ প্রকে দযচারক ফদত 

কয়যন পম, ঈক্ত বফয়নয ভাদরক ভূদভ দধিয়নয দফরুয়ি ভাভরা 

কযায় এফং ভাভরায় অদারয়তয দস্থতাফস্থা থাকায় এআ বফন ংরগ্ন জায়গা দধিণ কযা ম্ভফ য়দন, তয়ফ ভাভরাটি 

চরভান অয়ছ।  

১৬.৫ অন্ত:খাত ভন্বয়য় দফরম্ব য়াঃ গত ১৮.০৬.২০১৫ তাদযয়খ গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় কর্ততক ে প্রকয়েয 

ব্যয় দযফদততত পযয়খ অন্ত:খাত ভন্বয়য়য রয়ক্ষয দফবাগীয় মূোয়ন কদভটিয বা নুদষ্ঠত য়। এয়ক্ষয়ে প্রতীয়ভান 

য় পম, পবৌত দনভ তাণ কায়জয হ্রা-বদি তথা ব্যয়য়য হ্রা-বদি ম্পাদন কযায য়য অন্ত:খাত ভন্বয়য়য প্রস্তাফ 

নুয়ভাদন কযা য়। দফদধ পভাতায়ফক ব্যয় ম্পাদয়নয পূয়ফ তআ অন্ত:খাত ভন্বয়য়য প্রস্তাফ নুয়ভাদন কযায যুদক্তযুক্ত 

দছর। 
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১৬.৬ দনদভ তত পবৌত ফকাঠায়ভায যক্ষণায়ফক্ষয়নয জটিরতা সৃদিঃ প্রকে দযদ তনকায়র প্রকে দযচারয়কয ায়থ 

অয়রাচনা কয়য জানা মায় পম, দনদভ তত যাস্তাটি ঢাকা দটি কয় তায়যয়নয ন্তর্ভ তক্ত নয়। পয়র যাজঈক দনদভ তত যাস্তাটি 

যফতীয়ত যক্ষণায়ফক্ষয়নয জন্য ঢাকা দটি কয় তায়যয়নয দনকে স্তান্তয কযা মায়ে না। দনদভ তত যাস্তাটি দ্য’টি আঈদনয়ন 

দযলয়দয ন্তর্ভ তক্ত এফং তায়দয ফায়জয়েয ীভাফিতা থাকায় এ যাস্তায যক্ষণায়ফক্ষয়নয দায়বায আঈদনয়ন দযলদ 

দনয়ত াযগ। পরশ্রুদতয়ত যাস্তাটি কাযা যক্ষণায়ফক্ষন কযয়ফ তা এখন দনধ তাদযত য়দন। 

১৬.৭ ভদনেদযংয়য়য বাফঃ প্রকে দযদ তনকায়র পদখা 

মায় পম, প্রগদত যণী আন্টাযয়কন য়ত ফালু নদী ম তন্ত 

দনদভ তত যাস্তায় ০৪টি খায়রয ঈয ০৪টি ব্রীজ দনভ তাণ কযা 

য়য়য়ছ। দযদ তনকায়র প্রতীয়ভান য় পম, এ খারমূয়য 

ংরগ্ন এরাকা দফদবন্ন ব্যদক্ত  প্রদতষ্ঠান কর্ততক বযাে কয়য 

ফাদণদজযক ঈয়দ্দয়শ্য ভূদভ ঈন্নয়ন কযয়ছ। এয়ক্ষয়ে খার বযাে 

কযা য়ে দকনা প দফলয়য় যাজঈয়কয ঈদস্থত কভ তকততাগণ 

পকান ঠিক তথ্য প্রদান কযয়ত ায়যদন। খায়রয প্রকৃত জদভ 

দনধ তাযণকযত: নফধ খার বযাে প্রদিয়া ফন্ধ কযায জন্য 

যাজঈয়কয ভদনেদযং ব্যফস্থায ঘােদত যয়য়য়ছ ভয়ভ ত প্রতীয়ভান 

য়। 

১৬.৮ নফধবায়ফ পৄোত দখরঃ দযদ তনকায়র পদখা মায় 

পম, প্রকয়েয অতায় দনদভ তত পৄোয়তয দকছু ংয় াশ্বতফতী 

ফাদন্দায়দয কর্ততক নফধ দখর কয়য ব্যফায কযা য়ে; 

পয়র থচাযীয়দয মাতায়ায়তয ভস্যা সৃদি য়ে। নফধ 

পৄোত ব্যফায়যয ব্যাায়য য়চতনতা সৃদি ঈয়েদ 

কাম তিভ অয়যা পজাযদায কযা অফশ্যক।  

 

১৬.৯ দিে অদত্তমূ দনস্পদত্ত না য়াঃ প্রকয়েয 

দদঅয ম তায়রাচনায় পদখা মায় পম, প্রকে ফাস্তফায়নকায়র দ্য’ফায আন্টাযনার দিে  একফায এিোযনার দিে 

ম্পাদদত য়য়য়ছ। প্রকেটিয অদথ তক ব্যফস্থানায ঈয়য একাদধক দিে অদত্ত যয়য়য়ছ মা এখন দনষ্পন্ন য়দন। দিে 

অদত্তমূ দনস্পয়ন্নয জন্য ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা মথামথ ঈয়যাগ চালু পযয়খয়ছ ভয়ভ ত প্রকে দযচারক ফদত কয়যন।  

১৬.১০ দঅআদ  দস্টয়াদযং কদভটিয বা দনয়দভত অয়য়াজন না কযা : প্রকে দডরর নুারয প্রকে ফাস্তফায়নকারর 

প্রডতভার ন্তত: ০১ ফায ফাস্তফায়ন কডভটি (ডঅআড) বা ও ০১  ফায ডিয়াডযং কডভটিয বা অরয়াজরনয ংস্থান 

থাকররও ডনয়ডভতবারফ ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা নুডিত য়ডন।  
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১৭।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৭.১ প্রকে গথরক ঠিক ভরয় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনরয়াগকৃত রথ থয দ্ব্ব্যফায ডনডিত কযায ররেয প্রকয়েয 

দিজাআন/দযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run  Cost over run না ঘটিয়য় 

দনধ তাদযত ব্যয়য়  ভয়য়য ভয়ে প্রকে ভাপ্ত কযা মায় (নু: ১৬.১  ১৬.২) ; 

১৭.২ এ জাতীয় বৎ প্রকে ফাস্তফায়য়নয পূয়ফ ত যকাযী দফদধ পভাতায়ফক অফদশ্যকবায়ফ দপদজদফদরটি স্টাদি 

ম্পাদন কযয়ত য়ফ মা গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় দনদিত কযয়ফ (নুঃ ১৬.৩);  

১৭.৩  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্ততক প্রকে ফাস্তফায়য়নয পূয়ফ ত ভূদভ দধিণ প্রদিয়া দনদিত কযয়ত য়ফ মায়ত 

যফতীয়ত প্রকে ফাস্তফায়য়ন পকান জটিরতা ততযী না য় (নুঃ ১৬.৪) ; 

১৭.৪ প্রকে ফাস্তফায়নকায়র অন্ত:খাত ভন্বয়য়য প্রয়য়াজন য়র ব্যয় দনফ তায়য পূয়ফ তআ অন্তঃখাত ভন্বয়য়য প্রস্তাফ 

নুয়ভাদন কযায়ত য়ফ। যফতী প্রকেমূয়য পক্ষয়ে গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় প্রকৃত মাচাআ-ফাছাআকযত: অন্ত:খাত 

ভন্বয়য়য প্রস্তাফ দফয়ফচনা কযয়ফ  (নু: ১৬.৫) ; 

 

১৭.৫ দনদভ তত পবৌত ফকাঠায়ভা যক্ষণায়ফক্ষয়নয দফলয়য় গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় এফং যাজঈক দ্রুত দিান্ত 

িণকযত: অআএভআদি-পক ফদত কযয়ফ (নু: ১৬.৬) ;  

 

১৭.৬ যাজঈক কর্ততক প্রকে এরাকা ংরগ্ন ০৪টি খায়রয প্রকৃত ীভানা দ্রুত দচদহ্নত কয়য নফধ বযাে প্রদিয়া 

নদতদফরয়ম্ব ফন্ধ কযয়ত য়ফ এফং এয়ক্ষয়ে গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় ০১টি ভদনেদযং কদভটি গঠন কয়য দনয়দভত 

তদাযদক ব্যাত যাখয়ত ায়য (নু: ১৬.৭) ; 

 

১৭.৭  প্রকয়েয অতায় দনদভ তত পৄোত নফধ দখরদাযয়দয ঈয়েদকযত: থচাযীয়দয দনদফ তঘ্ন চরাচর দনদিত 

কযয়ত য়ফ। এজন্য যাজধানী ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ কর্ততক দনয়দভত ঈয়েদ দবমান দযচারনা কযয়ত য়ফ (নু: ১৬.৮) ; 

 

১৭.৮ ে প্রকয়েয দিে অদত্তমূ দ্রুত দনষ্পদত্তকযত: অআএভআদি’পক ফদত কযয়ত য়ফ (নু: ১৬.৯) ; 

 

১৭.৯  প্রকয়েয নুয়ভাদদত দিদদ/অযদিদদ নুায়য দনয়দভতবায়ফ দঅআদ  দিয়াদযং কদভটিয বা 

অয়য়াজন কযয়ত য়ফ মা গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় দনদিত কযয়ফ (নু : ১৬.১০) ;  

 

১৭.১০ প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফায়য়নয স্বায়থ ত ঘনঘন প্রকে দযচারক দযফততন দযায কযয়ত য়ফ (নু: ১০) ; এফং 

 

১৭.১১  নুয়েদ ১৭.১ য়ত ১৭.১০ ম তন্ত সুাদযমূ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

কর্ততক অগাভী ০১ (এক) ভায়য ভয়ে অআএভআদিয়ক ফদত কযয়ত য়ফ।     
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চট্টিায়ভয পভাযা এরাকায পযাি পনেয়াকত ঈন্নয়ন (২য় ংয়াদধত) ীল তক প্রকয়েয ভাডপ্ত মূল্যায়ন 

প্রডতরফদন 

 
(ভাপ্ত : জুন ৫) 

 

 

১। প্রকরেয নাভ : চট্টিায়ভয পভাযা এরাকায পযাি পনেয়াকত ঈন্নয়ন (২য় ংয়াদধত) 

২। উরযাগী ভন্ত্রণারয় : 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ (চঈক)  

৪। প্রকরেয ফস্থান : পভাযা এরাকা, 

 

  ৫।  প্রকরেয ফাস্তফামন ভয় ও ব্যয়:  (রে টাকায়) 

প্রাক্কদরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় দযকদেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

দতিান্ত ব্যয় 

(মূর 

প্রাক্কদরত 

ব্যয়য়য%) 

দতিান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কায়রয (%) 
মূর ফ তয়ল 

ংয়াদধত 

মূর ফ তয়ল 

ংয়াদধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২৯৮.৪৭ ১৮০৪.৮৮ ১৮০৪.৮৮ নয়বম্বয, 

২০১৩ য়ত 

জুন, ২০১৪ 

নয়বম্বয, 

২০১৩ য়ত 

জুন, ২০১৫ 

নয়বম্বয, 

২০১৩ য়ত 

জুন, ২০১৫ 

৫০৬.৪১ 

(৩৯%) 

১ ফছয 

(১৫০%) 

  

 ৬। প্রকয়েয েভূদভ  ঈয়দ্দশ্যঃ 

  

 (ক)   েভূদভঃ 

চট্টিায়ভ Primary  Distributory পযায়িয একটি সুদনদদি পনেয়াকত থাকা প্রয়য়াজন। দূয াোয 

মানফানমূয়য মানজে ব্যতীত জ চরাচয়রয প্রাআভাযী পযাি পনেয়াকত দফয়ল গুরুত্বপূণ ত। একটি দযকদেত পযাি 

পনেয়াকত ম তাপ্ত দযভাণ মানফান চরাচয়রয জন্য প্রধান ট্রাদপক রুে দয়য়ফ কাজ কয়য। এছাো এটি  আন্ডাদিয়ার  

কভাদ তয়ার পিয়বরয়ভন্ট ত্বযাদন্তত কয়য। পভাযা চট্টিাভ য়যয একটি গুরুত্বপূণ ত  য এরাকা। এআ এরাকায় পকান 

সুষ্ঠু পযাি পনেয়াকত দছর না। প্রধান প্রধা ন েকমূয়য  ঈয সৃি মানফায়নয চা কভায়ত দফয়ল কয়য দফযভান 

পযািমূয়য ভয়ে ভ্রভণ ভয়  ভ্রভন দূযত্ব কভায়ত ‘চট্টিায়ভয পভাযা এরাকায পযাি পনেয়াকত ঈন্নয়ন ’   

প্রকেটি িণ কযা য়।  

 (খ)  প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্যঃ 

 (১) কালুঘাে পযাি, দিয়জন-কুয়াআ পযাি  কাপ্তাআ পযায়িয ভয়ে পমাগায়মাগ জতয কযা এফং 

(২) মাতায়ায়ত মূেফান ভয় হ্রা, দূযত্ব হ্রা এফং মানজে দনযয়ন ায়তা কযা। 
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৭। প্রকয়েয মূর কাম তিভ :  

 যাস্তা দনভ তাণ (৯.৫১ দক:দভ) ; 

 দযয়েআদনং য়ার দনভ তাণ (৭৭৬৬.০০ যা:দভ:) ; 

 ি পেন দনভ তাণ (৪১.১৭ যা:দভ:) ; 

 াযয়প পেন দনভ তাণ ( ২০৪৩.৭০ যা:দভ:) ; এফং 

 আয়রকদট্রক পার স্থানান্তয অনুলদিক কাজ।  

 

৮। প্রকয়েয াদফ তক িগদত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াদধত নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয় ১৮০৪.৮৮ রক্ষ োকা। প্রাপ্ত দদঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ১৮০৪.৮৮ রক্ষ োকা মা নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয়য়য ভান। ফাস্তফ গ্রগডতয ডফলয়টি 

ডডঅয এ উরেখ কযা য়ডন। 

(ংগডবডিক অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত তাকা ‘ক’ গত ংযুক্ত) 

০৯। ফছয দবদত্তক ফযাদ্দ  ব্যয় দফয়েলণ :  

                   (রক্ষ োকায়)

ংয়াদধত এদিদ ফযাদ্দ ব্যয় 

(২) (৩) (৪) 

২০১৩-১৪ ১৪৩৪.০০ ১৪৩৪.০০ ১৪৩৪.০০ 

২০১৪-১৫ ৩০০.৮৮ ৩০০.৮৮ ৩০০.৮৮ 

পভােঃ ১৮০৪.৮৮ ১৮০৪.৮৮ ১৮০৪.৮৮ 

       

১০। প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য :    

স্ত কায়র জনাফ পভাাম্মদ ভাপৄজুয যভান, চট্টিাভ ঈন্নয়ন

ারন কয়যন।  

 

১১।  প্রকে দযদ তন :  

গত ১০/০২/২০১৬ তাদযয়খ অআএভআদি’য কাযী দযচারক, জনাফ অফদ্যো-অর-ভাসুদ, কর্ততক  প্রকে এরাকা 

দযদ তন কযা য়। এ ভয়য় প্রকে দযচারক প্রকে ংদেি কভ তকততাযা ঈদস্থত পথয়ক দযদ তয়ন াদফ তক য়মাদগতা 

প্রদান কয়যন।  
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 প্রকয়েয ফাস্তফায়ন দচে :  

  

দচে (১) : প্রকয়েয অতায় কাপ্তাআ পযাি য়ত পুযাতন 

কালুযঘাে এরাকায় দনদভ তত যাস্তায দৃশ্য। 

দচে (২) : প্রকয়েয অতায় যাস্তায ায় দনদভ তত 

দযয়েআদনং য়ায়রয দৃশ্য। 
 

  

দচে (৩) : প্রকয়েয অতায় পদয়ান পভাীন এরাকায় 

দনদভ তত যাস্তায দৃশ্য। 
দচে (৪) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত পদয়ান পভাীন 

েয়কয াশ্বতফতী াযয়পজ পেয়নয দৃশ্য। 
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দচে (৫) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত পদয়ান পভাীন 

েক য়ত অব্দুয যভান ংয়মাগ েয়কয দৃশ্য। 

দচে (৬): প্রকয়েয অতায় দনদভ তত দযয়েআদনং য়ায়রয  

দৃশ্য। 

 

 

দচে (৭): প্রকয়েয অতায় দনদভ তত ফাণী দভরন ংয়মাগ েক 

দৃশ্য।  
দচে (৮) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত দযেআদনং য়ার যাস্তায 

দৃশ্য। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

দচে (৯) : প্রকয়েয অতায় পভাযা য়াা য়ত াযদরয়া াো 

এরাকায় দনদভ তত যাস্তায দৃশ্য।  
দচে (১০) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত ি পেয়নয দৃশ্য।  
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১২। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য জতন :  

দযকদেত দজতত ে দফবায়গয ভন্তব্য 

(১) কালুযঘাে পযাি , দিয়জন-

কুয়াআ পযাি  কাপ্তাআ 

পযায়িয ভয়ে পমাগায়মাগ 

জতয এফং 

(২) মাতায়ায়ত মূেফান ভয় হ্রা , 

দূযত্ব হ্রা এফং মানজে 

দনযয়ন ায়তা কযা। 

প্রকয়েয অতায় চট্টিায়ভয পভাযা এরাকায় 

১০টি ংয়মাগ েক দনভ তাণ  ংস্কায়যয কাজ 

ম্পাদন কযা য়য়য়ছ। এয পয়র ঈক্ত এরাকায 

পমাগায়মাগ ব্যফস্থা পূয়ফ তয তুরনায় ঈন্নত  

জতয য়য়য়ছ। এ ভস্ত ংপমাগ েক 

দনভ তায়ণয পয়র এরাকায অথ ত-াভাদজক 

ফস্থায দযফততন ঘেয়ছ।  

অাতদৃডিরত স্বে 

গভয়ারদ  ডজথত 

ররও প্রবাফ মূল্যায়রনয 

ভাধ্যরভ প্রকৃত উরেশ্য 

ডনরূণ কযা মারফ।  

 

১৩। প্রকরেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য :  

দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআরয়য প্রধান উরেশ্য ডছর প্রকেটিয অওতায় ক্রয়কৃত কাজ ম থরফেণ কযা। এ গেরে প্রকেটিয অওতায় 

Random Selection এয ভাধ্যরভ ডনরম্নাক্ত ০৪টি  ক্রয় ম থাররাচনা কযা য় : 

৩ রট নং-WD-01 : রট-১ এয অওতায় খায়রয়কয াে ব্রীজ য়ত ঈত্তয পভাযা প্রাআভাযী দফযারয় ম তন্ত যাস্তা দনভ তাণ 

 অনুলদিক কাজ ম্পাদন কযা য়। ওরন গটন্ডাডযং গভথি (OTM) এয ভাধ্যরভ এ রয়েয অতায় পবৌত কাজ ম্পাদন 

কযা য়। এ ররটয গেরে ১৩.১১.২০১৩ তদদনক পবায়যয কাগজ, তদদনক ফাংরায়দ টু-পি  তদদনক অজাদী 

ডেকায় ডফজ্ঞান গদয়া রয়রছ । গত ২৮.১১.২০১৩ তাডযরখ গটন্ডায open কযা গত ০৫.১২.২০১৩ তাডযরখ দযে মূল্যায়ন 

কডভটিয বা নুডিত য়। উক্ত গটন্ডায প্রডক্রয়ায় ১০টি প্রডতিান ংগ্রণ করয মায ভরধ্য ০৮টি প্রডতিান গযনডব/গমাগ্য 

দযদাতা ডররফ ডফরফডচত য়। প্রকে দপ য়ত গত ০১.০১.২০১৪ তাডযরখ ফ থডনম্ন দযদাতা প্রডতিান গভা থ গজ.ডফ 

আন্টাযন্যানার-গক  গনাটিডপরকন ফ এযা য়াি থ গত ০৮.০১.২০১৪ তাডযরখ ডনফ থাডচত 

য ০৬ ভা এফং চুডক্ত মূল্য ডছর ১৪৪.৮৪ রে টাকা যফতীরত গবৌত কারজয ডযডধ ডযফতথন 

ওয়ায় গবডযরয়ন ি থায প্রদান কযা য়।  ঠিকাদায প্রডতিানরক গত ৩০.০৪.২০১৫ তাডযরখ ১৫২.৪০ রে টাকায চূড়ান্ত ডফর 

প্রদান কযা য়।  

৩ রট নং-WD-02 : রট-২ এয অওতায় পভাযা প্রাআভাযী দফযারয় য়ত যাজাখান প্রাআভাযী দফযারয় ম তন্ত যাস্তা 

দনভ তাণ  অনুলদিক কাজ ম্পাদন কযা য়। ওরন গটন্ডাডযং গভথি (OTM) এয ভাধ্যরভ  এ রয়েয অতায় পবৌত কাজ 

ম্পাদন কযা য়। এ ররটয গেরে ১৩.১১.২০১৩ তদদনক পবায়যয কাগজ, তদদনক ফাংরায়দ টু-পি  তদদনক 

অজাদী ডেকায় ডফজ্ঞান গদয়া রয়রছ । গত ২৮.১১.২০১৩ তাডযরখ গটন্ডায open কযা গত ০৫.১২.২০১৩ তাডযরখ 

দযে মূল্যায়ন কডভটিয বা নুডিত য়। উক্ত গটন্ডায প্রডক্রয়ায় ১১টি প্রডতিান ংগ্রণ করয মায ভরধ্য ০৮টি প্রডতিান 

গযনডব/গমাগ্য দযদাতা ডররফ ডফরফডচত য়। প্রকে দপ য়ত গত ০১.০১.২০১৪ তাডযরখ ফ থডনম্ন দযদাতা প্রডতিান গভা থ 

ডফ.গজ,অআ গেি আন্টাযন্যানার-গক  গনাটিডপরকন ফ এযা য়াি থ গত ০৮.০১.২০১৪ তাডযরখ ডনফ থাডচত 

য ০৬ ভা এফং চুডক্ত মূল্য ডছর ৯৪.৮১ রে টাকা  ঠিকাদায প্রডতিানরক গত 

১০.০৬.২০১৫ তাডযরখ ৯৩.৩৪ রে টাকায চূড়ান্ত ডফর প্রদান কযা য়।  
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৩ ৩ রট নং-WD-03 : রট-৩ এয অওতায় কাপ্তাআ পযাি য়ত কালুযঘাে পযর রাআন ম তন্ত যাস্তা দনভ তাণ  অনুলদিক 

কাজ ম্পাদন কযা য়। ওরন গটন্ডাডযং গভথি (OTM) এয ভাধ্যরভ এ রয়েয অতায় পবৌত কাজ ম্পাদন কযা য়। এ 

ররটয গেরে ১৩.১১.২০১৩ তদদনক পবায়যয কাগজ, তদদনক ফাংরায়দ টু-পি  তদদনক অজাদী ডেকায় ডফজ্ঞান 

গদয়া রয়রছ । গত ২৮.১১.২০১৩ তাডযরখ গটন্ডায open কযা গত ০৫.১২.২০১৩ তাডযরখ দযে মূল্যায়ন কডভটিয বা 

নুডিত য়। উক্ত গটন্ডায প্রডক্রয়ায় ১০টি প্রডতিান ংগ্রণ করয মায ভরধ্য ১০টি প্রডতিান গযনডব/গমাগ্য দযদাতা ডররফ 

ডফরফডচত য়। প্রকে দপ য়ত গত ০৮.০১.২০১৪ তাডযরখ ফ থডনম্ন দযদাতা প্রডতিান গভা থ অজভ-গক  গনাটিডপরকন ফ 

এযা য়াি থ গত ১৫.০১.২০১৪ তাডযরখ ডনফ থাডচত য ০৬ 

ভা এফং চুডক্ত মূল্য ডছর ১৪৯.৬৫ রে টাকা যফতীরত গবৌত কারজয ডযডধ ডযফতথন ওয়ায় গবডযরয়ন ি থায প্রদান কযা 

য় এফং চুডক্তয গভয়াদ বৃডি কযা য়।  ঠিকাদায প্রডতিানরক ১৫৪.০৬ রে টাকায চূড়ান্ত ডফর প্রদান কযা য়। 

 

৩ ৪ রট নং-WD-09 : রট-৯ এয অওতায় পভাযা য়াা পযাি য়ত ফাণী দভরন ংঘ ংয়মাগ েক ম তন্ত যাস্তা দনভ তাণ 

 অনুলদিক কাজ ম্পাদন কযা য়। ওরন গটন্ডাডযং গভথি (OTM) এয ভাধ্যরভ এ রয়েয অতায় পবৌত কাজ ম্পাদন 

কযা য়। এ ররটয গেরে ২৬.০১.২০১৪ তদদনক পবায়যয কাগজ, তদদনক ফাংরায়দ টু-পি  তদদনক অজাদী 

ডেকায় ডফজ্ঞান গদয়া রয়রছ । গত ২৪.০২.২০১৪ তাডযরখ গটন্ডায open কযা গত ০৭.০৭.২০১৪ তাডযরখ দযে মূল্যায়ন 

কডভটিয বা নুডিত য়। উক্ত গটন্ডায প্রডক্রয়ায় ০৭টি প্রডতিান ংগ্রণ করয মায ভরধ্য ০৬টি প্রডতিান গযনডব/গমাগ্য 

দযদাতা ডররফ ডফরফডচত য়। প্রকে দপ য়ত গত ১২.০৬.২০১৪ তাডযরখ ফ থডনম্ন দযদাতা প্রডতিান গভা থ এ.নন্ত ডফকা 

ডেপুযা-গক  গনাটিডপরকন ফ এযা য়াি থ গত ১৯.০৬.২০১৪ তাডযরখ ডনফ থাডচত 

য ০৫ ভা এফং চুডক্ত মূল্য ডছর ৪৮.৫৯ রে টাকা যফতীরত গবৌত কারজয ডযডধ ডযফতথন 

ওয়ায় গবডযরয়ন ি থায প্রদান কযা য়।  ঠিকাদায প্রডতিানরক গত ০৩.০২.২০১৫ তাডযরখ ৪৫.৭৩ রে টাকায চূড়ান্ত ডফর প্রদান 

কযা য়। 

 

িয় ংিান্ত াধাযণ ম তয়ফক্ষণঃ 

 মূর িয় টিএভ প্রদিয়ায় ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ ; 

 একাদধক দেকায় পেন্ডায দফজ্ঞদপ্ত প্রকা কযা য়য়য়ছ ; 

 একাদধক দযদাতা প্রদতষ্ঠান পেন্ডায প্রদিয়ায় ংিণ কয়যয়ছ ; 

 দধকাং চুদক্তয পক্ষয়ে পবদযয়য়ন ি তায প্রদান কযা য়য়য়ছ ; 

 দকছু চুদক্তয পক্ষয়ে কাম তম্পাদয়ন দতদযক্ত ভয় ব্যয় কযা য়য়য়ছ ; এফং 

 ঠিকাদায়যয চূোন্ত দফর দযয়াধ কযা য়য়য়ছ ।  

 

১৪। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নাত্তয প্রবাফ (Impact) :  

প্রকেটিয ফাস্তফায়রন ডনরম্নাক্ত  প্রবাফগুররা ফুরট উরেরছ: 

 এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভােয়ভ চট্টিায়ভয পভাযা এরাকায় কালুযঘাে পযাি, দিয়জন-কুয়াআ পযাি  কাপ্তাআ পযায়িয 

ভয়ে পমাগায়মাগ ব্যফস্থা ঈন্নত য়য়য়ছ ;  

 ভ্রভন ব্যয়  ভয় াশ্রয় য়ে ; এফং 

 ে এরাকায অথ ত-াভাদজক ফস্থায ঈন্নদত ঘেয়ছ।  



75 

 

১৫। প্রকেটিয ফাস্তফায়রনয সুপর এয Sustainability:  

 ডনরম্নাক্ত ডফলরয়য উয ডনবথয কযরছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল থক ারযন এন্ড গভআনরটআন্যান্স ডনয়ডভতবারফ ডযচারনা; 

  রফ থাডয কারজয ভান ও স্থাডয়ত্ব।  
 

১৬। ম তয়ফক্ষণ/ ভস্যাদদ :  

১৬.১ Time over run: প্রকেটিয মূর নুয়ভাদদত দিদদ’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার দধক ভয় 

দতফাদত য়য়য়ছ। মূর নুয়ভাদদত ফাস্তফায়নকায়রয পচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ১২ ভা ভয় পফী (১৫০%) ব্যয় 

য়য়য়ছ। পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর পয়ত দফরম্ব ঘয়েয়ছ। 

১৬.২ Cost over run: প্রকেটিয মূর নুয়ভাদদত দিদদ’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় বৃ্দি পয়য়য়ছ। মূর 

নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয় ১৩৬৮.৪৭ রক্ষ োকা থাকয়র যফতীয়ত দ্য’ফায ংয়াধয়নয ভােয়ভ প্রকয়েয ব্যয় 

দনধ তাদযত য় ১৮০৪.৮৮ রক্ষ োকা। মূর নুয়ভাদদত ব্যয় য়ক্ষা প্রকে ব্যয় ৫০৬.৪১ রক্ষ োকা বদি পয়য়য়ছ 

(৩৯%)। মূর প্রকে প্রণয়নকায়র মথামথ দযকেনা  ব্যয় প্রাক্করয়ন ঘােদত দছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 

১৬.৩ িয় প্রদিয়ায় যাস্তা দনভ তাণ কাজ ভাোদযক্ত রয়ে দফবদক্তকযণ: প্রকয়েয অযদিদদ নুায়য ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা ভাে ৭.৫১ দক:দভ: যাস্তা দনভ তাণ, ১.৯৫ দক:দভ: যাস্তা পুনঃদনভ তাণ  তৎংরগ্ন কায়জয জন্য ১৩টি রয়েয ভােয়ভ 

দনফ তাদচত ১৩টি প্রদতষ্ঠান দ্বাযা পবৌত দনভ তাণ কাজ ম্পন্ন কয়য। ফাস্তফতায দনদযয়খ ভাে ৭.৫১ দক:দভ: যাস্তা দনভ তাণ, ১.৯৫ 

দক:দভ: যাস্তা পুনঃদনভ তাণ  তৎংরগ্ন কায়জয জন্য ১৩টি রয়ে িয় কাম ত  ম্পন্নকযত: অআএভআদি’য দনকে ভাোদযক্ত 

ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 

১৬.৪ ভদনেদযংয়য়য বাফঃ প্রকে দযদ তনকায়র পদখা 

মায় পম, পগারায়য পদাকান ংরগ্ন এরাকায় দনদভ তত যাস্তায 

ায় ততযী য়া একটি গদরয যাস্তায এযারাআনয়ভন্ট মূর 

যাস্তায য়ধ তক ং ম তন্ত দফস্তৃত। এয পয়র ঈক্ত ংয় 

মানফান চরাচর দফঘ্ন ঘেয়ছ।  দনদভ তত যাস্তায ঈয ন্য 

পকান গদরয যাস্তা ফা ফােীয যাস্তায এযারাআনয়ভন্ট মূর যাস্তায 

ঈয়য না অয় প ব্যাায়য চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ কর্ততক 

ভদনেদযং ব্যফস্থা পজাযদায কযা অফশ্যক ভয়ভ ত প্রতীভান য়। 

 

১৬.৫ দনদভ তত পেয়নয এযারাআনয়ভয়ন্টয ভয়ে তফদ্যযদতক পার দস্থত 

থাকাঃ দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, কয়য়কটি জায়গায় দনদভ তত 

পেয়নয এযারাআনয়ভয়ন্টয ভয়ে তফদ্যযদতক পার দস্থত যয়য়য়ছ। পয়র 

পেয়নয ভয়রা াদন  অফজতযনা প্রফায় দফঘ্ন ঘেয়ছ। এ প্রংয়গ 



76 

 

প্রকে দযচারক ফদত কয়যন পম, নুয়ভাদদত অযদিদ নুায়য ভাে ১০টি তফদ্যযদতক পার স্থানান্তয়যয ংস্থান 

থাকায় ফ জায়গায় তফদ্যযদতক পারগুয়রা স্থানান্তয কযা মায়দন।  

১৬.৬ দযদ তন প্রদতয়ফদন প্রণয়ন না কযাঃ প্রকে ফাস্তফায়নকায়র গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য একাদধক কভ তকততা 

প্রকে এরাকা দযদ তন কযয়র এ ংিান্ত পকান দযদ তন প্রদতয়ফদন প্রকে ংদেি নদথয়ত ায়া মায়দন। এয পয়র 

ংদেি কভ তকতাগণ কর্ততক প্রকে ফাস্তফায়নকায়র দক সুাদয ফা যাভ ত প্রদান কয়যদছর তা নুধাফন কযা মায়দন।  

১৬.৭ দঅআদ  দস্টয়াদযং কদভটিয বা দনয়দভত অয়য়াজন না কযা : প্রকে দডরর নুারয প্রকে ফাস্তফায়নকারর 

প্রডতভার ন্তত: ০১ ফায ফাস্তফায়ন কডভটি (ডঅআড) বা ও দুআ ভা ন্তয ০১  ফায ডি য়াডযং কডভটিয বা 

অরয়াজরনয ংস্থান থাকররও ডনয়ডভতবারফ ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা নুডিত য়ডন।  

১৬.৮ দদঅয প্রণয়য়ন দূফ তরতা : ভন্ত্রণারয় কর্ততক পপ্রদযত দদঅয ম তায়রাচনায় দনেফদণ তত ত্রুটি দযরদক্ষত য়ঃ  

 ০৫ নং নুয়েয়দ অদথ তক িগদত ঈয়েখ থাকয়র ফ তয়ভাে পবৌত িগদত ঈয়েখ কযা য়দন। 

  ০৯ নং পৃষ্ঠায় দিে ংিান্ত করায়ভ পকান তথ্য প্রদান কযা য়দন। 

১৭।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৭.১ প্রকে গথরক ঠিক ভরয় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনরয়াগকৃত রথ থয দ্ব্ব্যফায ডনডিত কযায ররেয প্রকয়েয 

দিজাআন/দযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run  Cost over run না ঘটিয়য় 

দনধ তাদযত ব্যয়য়  ভয়য়য ভয়ে প্রকে ভাপ্ত কযা মায় (নু: ১৬.১  ১৬.২) ; 

১৭.২ ভজাতীয় কায়জয পক্ষয়ে ফাস্তফতায দনদযয়খ পবৌত দনভ তাণ কায়জয রে ংখ্যা দনধ তাযণ কযয়ত য়ফ মা 

গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় যফতী প্রকে ফাস্তফায়য়নয পক্ষয়ে দনদিত কযয়ফ (নুঃ ১৬.৩);  

১৭.৩  পকান গদরয যাস্তা ফা ফােীয যাস্তায এযারাআনয়ভন্ট মায়ত মূর যাস্তায ঈয়য দতত না য় প ব্যাায়য 

চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ  চট্টিাভ দটি কয় তাপযন ভদন্বত ভদনেদযং কাম তিভ পজাযদায কযয়ত ায়য (নুঃ ১৬.৪) ; 

১৭.৪ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্ততক প্রকে ফাস্তফায়য়নয পূয়ফ ত মথামথ ভীক্ষা দযচারনা কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকে 

ফাস্তফায়নকায়র প্রকৃত চাদদায দনদযয়খ প্রকয়েয কাম তিভ দযচারনা কযা মায় (নু: ১৬.৫) ; 

 

১৭.৫ প্রকয়েয সুষ্ঠ ু ফাস্তফায়ন  ভদনেদযংয়য়য স্বায়থ ত গৃায়ন  গনপূতত ভন্ত্রণারয়য়য কভ তকততাগণ পকান প্রকে 

দযদ তন কযয়র দযদ তয়নয অয়রায়ক দযদ তন প্রদতয়ফদন প্রদতয়ফদন প্রণয়নকযত: তা অআএভআদিয়ক ফদত 

কযয়ত য়ফ (নু: ১৬.৬) ;  
 

১৭.৬  প্রকয়েয নুয়ভাদদত দিদদ/অযদিদদ নুায়য দনয়দভতবায়ফ দঅআদ  দিয়াদযং কদভটিয বা 

অয়য়াজন কযয়ত য়ফ মা গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় দনদিত কযয়ফ (নু : ১৬.৭) ;  
 

১৭.৭ প্রকে ভাদপ্তয য দদঅয প্রণয়য়ন ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায়ক মত্নীর য়ত য়ফ এফং ে প্রকয়েয দিে 

অদত্ত থাকয়র তা দ্রুত দনষ্পদত্তকযত: অআএভআদি’পক ফদত কযয়ত য়ফ (নু: ১৬.৮) ; এফং 

 

১৭.৮  নুয়েদ ১৭.১ য়ত ১৭.৭ ম তন্ত সুাদযমূ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় কর্ততক 

অগাভী ০১ (এক) ভায়য ভয়ে অআএভআদিয়ক ফদত কযয়ত য়ফ।    
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চট্টগ্রামস্থ কদমতলী জংশনে ফ্লাইওভার নেম মাণ (১ম সংনশানিত) ীল তক প্রকয়েয সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রপ্তিবেদন 

 

(ভাপ্ত : জুন ৫) 

 

 

০১। প্রকরেয নাভ : চট্টিাভস্থ কদভতরী জংয়ন ফ্লাআবায দনভ তাণ (১ভ ংয়াদধত) 

০২। উরযাগী ভন্ত্রণারয় : 

০৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ (চঈক)  

০৪। প্রকরেয ফস্থান : কদভতরী, পভয়ট্রাদরেন এরাকা

 

০৫।  প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়: 

প্রাক্কদরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় দযকদেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

দতিান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কদরত 

ব্যয়য়য%) 

দতিান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কায়রয (%) 

মূর ফ তয়ল 

ংয়াদধত 

মূর ফ তয়ল 

ংয়াদধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৮৮৯.৯১ ৫৮২২.০৫* ৫৬০৪.১৫ জুরাআ, 

২০১০ য়ত 

জুন, ২০১২ 

জুরাআ, 

২০১০ য়ত 

জুন, ২০১৫ 

জুরাআ, ২০১০ 

য়ত জুন, 

২০১৫ 

(-) ২৮৫.৭৬ 

(৪.৮৫%) 

৩ ফছয 

(১৫০%) 

 

*চায গররনয ডযফরতথ  দুআ গররনয ফ্লাআওবায ডনভ থারণয ডিান্ত গ্রণ কযায় প্রকে ব্যয় হ্রা ায়। 

০৬। প্রকয়েয েভূদভ  ঈয়দ্দশ্যঃ 

 (ক) েভূদভঃ 

০

ণ দফয়ল কয়য গুরুত্বপূণ ত পযর

গুরুতয অকায ধাযণ কযয়ছ। পর ফদস্থত ঈত্তয  দদক্ষণ 

ঞ্চয়রয পমাগায়মাগ দযচাদরত য়। তয়ফ পদয়ান াে ব্রীজটি পুযায়না  কাম তকয য়ায অংকা পদখা পদ য়ায়

জতয কযায জন্য

দছর গত ১৩/০৭/২০১০ তাদযয়খয নুদষ্ঠত একয়নক তফঠয়ক “চট্টিাভস্থ 

কদভতরী জংয়ন ফ্লাআবায দনভ তাণ ” ীল তক প্রকেটি নুয়ভাদদত য়। যফতী পত চায পরয়নয দযফয়তত দ্যআ পরন 

দফদি ফ্লাআবায দনভ তায়ণয ১ভ ংয়াধন প্রস্তাফ গত ০৮/০২/২০১৫ তাদযয়খ ভাননীয় দযকেনা ভন্ত্রী কর্ততক 

নুয়ভাদদত য়। 

(খ) প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্যঃ 

 (১) কদভতরী জংন

(২) 

 (৩)

(৪)  
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০৭। প্রকয়েয মূর কাম তিভ :  

 ফ্লাআবায দনভ তাণ (৯৭৬১.০০ ফগ তদভোয) ; 

 যাস্তা ংস্কায (৩২৪১০.০০ ফগ তদভোয) ; 

 তফদ্যযদতক পার স্থানান্তয ; 

 টিএন্ডটি এফং পযরয়য় পার স্থানান্তয ; 

 পাদিয়াভ রাআে স্থান (৯৪টি) ; এফং 

 গ্যা, য়াা রাআন আতযাদদ স্থানান্তয ন্যান্য অনুলদিক কাজ। 

০৮। প্রকয়েয াদফ তক িগদত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াদধত নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয় ৫৮২২.০৫ রক্ষ োকা। প্রাপ্ত দদঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ৫৬০৪.১৫ রক্ষ োকা মা নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয়য়য ৯৬.২৫%। ফাস্তফ গ্রগডতয 

ডফলয়টি ডডঅয এ উরেখ কযা য়ডন। 

(ংগডবডিক অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত তাকা ‘ক’ গত ংযুক্ত) 

০৯। ফছয দবদত্তক ফযাদ্দ  ব্যয় দফয়েলণ :  

                   (রক্ষ োকায়)

ংয়াদধত এদিদ ফযাদ্দ ব্যয় 

(২) (৩) (৪) 

২০১০-১১ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ 

২০১১-১২ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

২০১২-১৩ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১৩-১৪ ১৮৭৫.০০ ১৮৭৫.০০ ১৮৭৫.০০ 

২০১৪-১৫ ৩০৯৭.০৫ ৩০৯৭.০৫ ২৮৭৯.১৫ 

পভােঃ ৫৮২২.০৫ ৫৮২২.০৫ ৫৬০৪.১৫ 

      

১০। প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য :    

স্ত কায়র জুরাআ, ২০১০ য়ত জুন, ২০১৫ পভয়ায়দ) জনাফ অয়ভদ ভইন ঈদদ্দন, দনফ তাী প্রয়কৌরী, 

চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ, প্রকে দযচারয়কয দাদয়য়ত্ব দনয়য়াদজত দছয়রন।  

১১।  প্রকে দযদ তন :  

গত ১১/০২/২০১৬ তাদযয়খ অআএভআদি’য কাযী দযচারক, জনাফ অফদ্যো-অর-ভাসুদ, কর্ততক  প্রকে এরাকা 

দযদ তন কযা য়। এ ভয়য় প্রকে দযচারক প্রকে ংদেি কভ তকততাযা ঈদস্থত পথয়ক দযদ তয়ন াদফ তক য়মাদগতা 

প্রদান কয়যন।  
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 প্রকয়েয ফাস্তফায়ন দচে : 

  

দচে (১) : গত ৩০/০১/২০১৬ তাদযয়খ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

কর্ততক ঈয়দ্বাধনকৃত দনদভ তত  ফ্লাআবায়যয স্মৃদতপরক। 

দচে (২) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত ফ্লাআবায়যয দৃশ্য। 

 

  

দচে (৩) : দনদভ তত ফ্লাআবায়যয ধদনয়ারাাো প্রায়ন্তয দৃশ্য। দচে (৪) : দনদভ তত ফ্লাআবায়যয ঈদযবায়গয দৃশ্য। 
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দচে (৫) : প্রকয়েয অতায় স্থানকৃত তফদ্যযদতক পাদিয়াভ রাআয়েয 

দৃশ্য। 

দচে (৬) : স্থানান্তযকৃত তফদ্যযদতক পায়রয দৃশ্য। 

 

  

দচে (৭): দনদভ তত ফ্লাআবায়যয পুযাতন পযর পিন প্রায়ন্তয 

দৃশ্য।  
দচে (৮): ফ্লাআবায়যয মানফান চরাচয়রয নমুনা। 
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দচে (৯) : ফ্লাআবায়যয দনয়চ ংস্কাযকৃত যাস্তায দৃশ্য।  দচে (১০) : ফ্লাআবায দনভ তায়ণয য কদভতরী এরাকায  

              ফততভান দৃশ্য।  
১২। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য জতন :  

দযকদেত দজতত ে দফবায়গয ভন্তব্য 

(১) কদভতরী জংন

(২) 

(৩)

(৪)  

দযদ তনকায়র প্রতীয়ভান য় পম, 

পুযাতন পযর পিন প্রান্ত য়ত শুরু 

য়য় কদভতরী পযর িদং ায য়য় 

ধদনয়ারাাো ম তন্ত ফ্লাআবায 

দনভ তায়ণয পয়র ে এরাকায মানজে 

পূয়ফ তয তুরনায় হ্রা পয়য়য়ছ। 

পরশ্রুদতয়ত ে এরাকায ট্রাদপক 

ব্যফস্থা পূয়ফ তয তুরনায় ঈন্নত য়য়য়ছ।   

অাতদৃডিরত স্বে 

গভয়ারদ  ডজথত 

ররও প্রবাফ 

মূল্যায়রনয ভাধ্যরভ 

প্রকৃত উরেশ্য ডনরূণ 

কযা মারফ।  

 

 

১৩। প্রকরেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য :  

দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআরয়য প্রধান উরেশ্য ডছর প্রকেটিয অওতায় ক্রয়কৃত কাজ ম থরফেণ কযা। এ গেরে প্রকেটিয অওতায় 

Random Selection এয ভাধ্যরভ ডনরম্নাক্ত ০৩টি  ক্রয় প্রডক্রয়া  ফাস্তফায়ন ম থাররাচনা কযা য় : 

৩ রট নং-WD-01 : রট-১ এয অওতায় ১.১৪৩ দকয়রাদভোয ফ্লাআবায দনভ তায়ণয কাজ ম্পাদন কযা য়। এ রয়েয 

পক্ষয়ে প্রাক্কদরত দয য়ক্ষা ভাোদযক্ত ঈদ্ধৃত মূে থাকায়  দযে মূোয়ন কদভটিয সুাদযয়য পপ্রদক্ষয়ত ০২ ফায পেন্ডায প্রদিয়া 

ফাদতর কযা য়। ৩য় পেন্ডায প্রদিয়ায় এ রয়েয িয় কাম ত ম্পাদন কযা য়। ওরন গটন্ডাডযং গভথি (OTM) এয ভাধ্যরভ  এ 

রয়েয অতায় পবৌত কাজ ম্পাদন কযা য়। এ ররটয গেরে ২৬.০১.২০১২ তদদনক জনকন্ঠ, তদদনক ংফাদ, দদ 

আনদিয়নয়িন্ট এফং ২৭.০১.২০১২ তাদযয়খ তদদনক ভকার ডেকায় ডফজ্ঞান গদয়া রয়রছ । গত ১৩.০২.২০১২ তাডযরখ 

গটন্ডায open কযা গত ১৯.০৪.২০১২ তাডযরখ দযে মূল্যায়ন কডভটিয বা নুডিত য়। উক্ত গটন্ডায প্রডক্রয়ায় ০২টি 

প্রডতিান ংগ্রণ করয মায ভরধ্য ০২টি প্রডতিানআ গযনডব/গমাগ্য দযদাতা ডররফ ডফরফডচত য়। প্রকে দপ য়ত গত 

০৫.০৬.২০১২ তাডযরখ ফ থডনম্ন দযদাতা প্রডতিান গিরবররভন্ট কনিাকন ডরডভরটি-গক  গনাটিডপরকন ফ এযা য়াি থ 

গত ২১.০৬.২০১২ তাডযরখ ডনফ থাডচত য ১৮ ভা এফং চুডক্ত 
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মূল্য ডছর ৪৯৯৭.৮৮ রে টাকা যফতীরত গবৌত কারজয ডযডধ ডযফতথন ওয়ায় (াআর পাউরন্ডন, গাি থায ও ডরারযয কারজয 

ডযডধ হ্রা াওয়ায়) গবডযরয়ন ি থায প্রদান কযা য় এফং কাম থম্পাদরনয ভয়ীভাও ফডধ থত কযা য়। ঠিকাদায প্রডতিানরক 

গত ৩০.০৬.২০১৫ তাডযরখ ৪৩৩২.৬০ রে টাকায চূড়ান্ত ডফর প্রদান কযা য়।  

৩ রট নং-WD-06 : রট-৬ এয অওতায় কদভতরী জংন য়ত পুযাতন পযরয়য় পিন  ম তন্ত যাস্তা ম্প্রাযণ  

ঈন্নয়য়নয কাজ ম্পাদন কযা য়। ওরন গটন্ডাডযং গভথি (LTM) এয ভাধ্যরভ এ রয়েয অতায় পবৌত কাজ ম্পাদন কযা 

য়। এ ররটয গেরে ২৩.০৯.২০১৪ তদদনক সুপ্রবাত ফাংরায়দ, তদদনক ফততভান, তদদনক পবায়যয কাগজ  The 

Bangladesh Today এফং ২৪.০৯.২০১৪ তাদযয়খ তদদনক ভকার  New Nation ডেকায় ডফজ্ঞান 

গদয়া রয়রছ । গত ২০.১০.২০১৪ তাডযরখ গটন্ডায open কযা গত ২৪.১২.২০১৪ তাডযরখ দযে মূল্যায়ন কডভটিয বা 

নুডিত য়। উক্ত গটন্ডায প্রডক্রয়ায় ২৭টি প্রডতিান ংগ্রণ করয মায ভরধ্য ২৩টি প্রডতিানআ গযনডব/গমাগ্য দযদাতা ডররফ 

ডফরফডচত য়। প্রকে দপ য়ত গত ১৫.০১.২০১৪ তাডযরখ ফ থডনম্ন দযদাতা প্রডতিান গভা থ অা কনিাকন-গক গনাটিডপরকন 

ফ এযা য়াি থ গত ০৪.০২.২০১৫ তাডযরখ ডনফ থাডচত য

৩ ভা এফং চুডক্ত মূল্য ডছর ১৪৭.০২ রে টাকা যফতীরত গবৌত কারজয ডযডধ ডযফতথন ওয়ায় (যাস্তায প্রস্ততা বৃডি াওয়া, 

গেন ও ক্র কারবাট থ ংস্কায কাজ যুক্ত ওয়ায়) গবডযরয়ন ি থায প্রদান কযা য়। ঠিকাদায প্রডতিানরক গত ৩০.০৬.২০১৫ 

তাডযরখ ১৬৮.১৩ রে টাকায চূড়ান্ত ডফর প্রদান কযা য়।  

রট নং-WD-11 : রট-১১ এয অওতায় কদভতরী জংন ংরগ্ন যাস্তা ঈন্নয়ন  কায় তটিং এয কাজ ম্পাদন কযা 

য়। ওরন গটন্ডাডযং গভথি (OTM) এয ভাধ্যরভ  এ রয়েয অতায় পবৌত কাজ ম্পাদন কযা য়। এ ররটয গেরে 

১৮.০২.২০১৫ তদদনক ফততভান, তদদনক কায়রয কন্ঠ এফং ২০.০২.২০১৫ তাদযয়খ The Daily Sun 

ডেকায় ডফজ্ঞান গদয়া রয়রছ । গত ১১.০৩.২০১৫ তাডযরখ গটন্ডায open কযা গত ২৯.০৩.২০১৫ তাডযরখ দযে মূল্যায়ন 

কডভটিয বা নুডিত য়। উক্ত গটন্ডায প্রডক্রয়ায় ১০টি প্রডতিান ংগ্রণ করয মায ভরধ্য ০৫টি প্রডতিানআ গযনডব/গমাগ্য 

দযদাতা ডররফ ডফরফডচত য়। প্রকে দপ য়ত গত ২১.০৪.২০১৫ তাডযরখ ফ থডনম্ন দযদাতা প্রডতিান গভা থ অযএন্ডডফ এফং 

এরজডড (গজ.ডফ)-গক গনাটিডপরকন ফ এযা য়াি থ গত ১১.০৫.২০১৫ তাডযরখ ডনফ থাডচত 

য ৫০ ডদন এফং চুডক্ত মূল্য ডছর ২০১.১৬ রে টাকা যফতীরত গবৌত কারজয ডযডধ 

ডযফতথন ওয়ায় (কার থটিং কারজয ডযডধ বৃডি াওয়ায়) গবডযরয়ন ি থায প্রদান কযা য়। ঠিকাদায প্রডতিানরক গত 

৩০.০৬.২০১৫ তাডযরখ ২৩০.৫৫ রে টাকায চূড়ান্ত ডফর প্রদান কযা য়।  

 

১৩.৪  িয় ংিান্ত াধাযণ ম তয়ফক্ষণঃ 

 অযদিদদ’য িয় দযকেনা পভাতায়ফক মূর িয়মূ টিএভ প্রদিয়ায় ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ, দকছু 

িয় ীদভত দযে প্রদিয়ায় ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ ; 

 একাদধক দেকায় পেন্ডায দফজ্ঞদপ্ত প্রকা কযা য়য়য়ছ ; 

 একাদধক দযদাতা প্রদতষ্ঠান পেন্ডায প্রদিয়ায় ংিণ কয়যয়ছ ; 

 দধকাং িয়য়য পক্ষয়ে পবদযয়য়ন ি তায প্রদান কযা য়য়য়ছ ; 

 কাম ত দযদধ দযফততন য়ায় কাম তম্পাদয়ন দতদযক্ত ভয় ব্যয় কযা য়য়য়ছ ; এফং 

 ঠিকাদায়যয চূোন্ত দফর দযয়াধ কযা য়য়য়ছ ।  
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১৪। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নাত্তয প্রবাফ (Impact) :  

প্রকেটিয ফাস্তফায়রন ডনরম্নাক্ত  প্রবাফগুররা ফুরট উরেরছ: 

 এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয ভােয়ভ পুযাতন পযর পিন প্রান্ত য়ত শুরু য়য় কদভতরী পযর িদং ায য়য় ধদনয়ারাাো 

ম তন্ত এরাকায পমাগায়মাগ ব্যফস্থা ঈন্নত য়য়য়ছ ;  

 ভ্রভন ব্যয়  ভয় াশ্রয় য়ে ; এফং 

 ে এরাকায অথ ত-াভাদজক ফস্থায ঈন্নদত ঘেয়ছ।  

১৫। প্রকেটিয ফাস্তফায়রনয সুপর এয Sustainability:  

 ডনরম্নাক্ত ডফলরয়য উয ডনবথয কযরছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল থক ারযন এন্ড গভআনরটআন্যান্স ডনয়ডভতবারফ ডযচারনা; 

  রফ থাডয কারজয ভান ও স্থাডয়ত্ব।  
 

১৬। ম তয়ফক্ষণ/ ভস্যাদদ :  

১৬.১ Time over run: প্রকেটিয মূর নুয়ভাদদত দিদদ’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার দধক ভয় 

দতফাদত য়য়য়ছ। মূর নুয়ভাদদত ফাস্তফায়নকায়রয পচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ৩৬ ভা ভয় পফী (১৫০%) ব্যয় 

য়য়য়ছ। পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর পয়ত দফরম্ব ঘয়েয়ছ। 

১৬.২ প্রকে প্রণয়য়নয পূয়ফ ত দপদজদফদরটি স্টাদি ম্পাদন না কযাঃ ে প্রকেটি িয়ণয পূয়ফ ত পকান দপদজদফদরটি 

স্টাদি ম্পাদন কযা য়দন। পয়র প্রকেটিয অতায় দনদভ তত ফ্লাআবায়য দক দযভাণ মানফান চরাচর কযয়ফ তায 

ম্ভাব্যতা ায়া মায়দন। মূর প্রকয়ে ০৪ পরয়নয ংস্থান থাকয়র ংয়াদধত প্রকয়ে এটি ০২ পরন কযা য়। প্রকৃত 

য়থ ত ফ্লাআবায দনভ তায়ণয পমৌদক্তকতা প্রকে িয়ণয পূয়ফ ত মাচাআ কযা য়দন ফয়র পরয়নয ংখ্যা যফতীয়ত দযফততন 

কযা য়য়য়ছ মা কাম্য নয়। ঈন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়য়নয পূয়ফ ত এয মথামথ প্রয়য়াজনীয়তা মাচাআ কযা অফশ্যক দছর।  

১৬.৩ পেন্ডায প্রদিয়ায় দফরম্বঃ প্রকেটিয িয় ংিান্ত নদথ ম তায়রাচনায় পদখা মায় পম, মূর ফ্লাআবায়যয দনভ তায়ণয 

জন্য দিদদয়ত ৫১৬৯.১৯ রক্ষ োকা ফযাদ্দ দছর। যফতীয়ত যাভ তক কর্ততক দাপ্তদযক প্রাক্করন কযা য় ৪৮৯৩.২৮ 

রক্ষ োকা। গত ০৪/০৯/২০১১ তাদযয়খ ১ভ দযে অফান কযা য় এফং ২৪/১০/২০১১ তাদযয়খ দযে মূোয়ন 

কদভটিয বা নুদষ্ঠত য়। ফ তদনে দয দাতায দয দছর ৬৪৬২.৬৬ রক্ষ োকা। পয়র দয দাতায়দয দয দাপ্তদযক 

প্রাক্কদরত দয য়ক্ষা পফী য়ায় মূোয়ন কদভটি পুন:পেন্ডায়যয জন্য সুাদয কয়য। একআবায়ফ গত ২৯/১০/২০১১ 

তাদযয়খ ২য় ফায়যয ভত পেন্ডায অফান কযা য় এফং ফ তদনে দয দাতায দয দছর ৬০৬৩.৫১ রক্ষ োকা। এফায দয 

দাতায়দয দয প্রাক্কদরত দয য়ক্ষা পফী য়ায় মূোয়ন কদভটি পুন:পেন্ডায়যয জন্য সুাদয কয়য। ফ তয়ল 

২৫/০১/২০১২ তাদযয়খ ৩য় ফায়যয ভত পেন্ডায অফান কযা য়। ১৯/০৪/২০১২ তাদযয়খ পেন্ডায আবালুযয়য়ন কদভটি 

কর্ততক ঈক্ত পেন্ডায মূোয়ন কযা য় এফং ফ তদনে দয দাতায দয দছর ৪৯৯৭.৮৭ রক্ষ োকা। এ ম তায়য় দিদদ  

দাপ্তদযক প্রাক্কদরত দয়যয ায়থ ঈদ্ধৃত দয়যয াভঞ্জস্য থাকায় মূোয়ন কদভটি সুাদযয়য অয়রায়ক ঠিকাদায দনয়য়াগ 
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কযা য়। এ পক্ষয়ে প্রতীয়ভান য় পম, ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায দয প্রাক্করয়ন ঘােদত থাকায় পেন্ডায প্রদিয়ায় দীঘ ত ভয় 

দতফাদত য়। 

১৬.৪ ঘনঘন প্রকে দদরর ংয়াধনঃ ে প্রকেটিয ১ভ ংয়াধন প্রস্তাফ গত ০৮/০২/২০১৫ তাদযখ ভাননীয় 

দযকেনা ভন্ত্রী ভয়াদয় কর্ততক নুয়ভাদদত য়। অফায ভাে ০৩ ভা য়য গত ১৮.০৫.২০১৫ তাদযয়খ গৃায়ন  

গণপূতত ভন্ত্রণারয় কর্ততক ে প্রকয়েয ব্যয় দযফদততত পযয়খ অন্ত:খাত ভন্বয়য়য রয়ক্ষয দফবাগীয় মূোয়ন কদভটিয 

বা নুদষ্ঠত য়। থ তাৎ প্রকে ভাদপ্তয ০১ ভা পূয়ফ ত অন্ত:খাত ভন্বয় প্রস্তাফ দফয়ফচনা কযা য়। প্রকে দদরর ঘনঘন 

দযফততন দযায কযা অফশ্যক। 

১৬.৫ ভদনেদযংয়য়য বাফঃ প্রকে দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, 

দনদভ তত ফ্লাআবায়য কয়য়কটি জায়গায দফটুদভনা কায় তটিং 

মথামথবায়ফ ম্পন্ন য়দন। প্রকে ব্যফস্থানায ায়থ যুক্ত 

সুাযদবন কনারয়েন্ট  ফাস্তফায়নকাযী কর্ততয়ক্ষয মথামথ 

ভদনেদযং থাকয়র এ জাতীয় দফচুযদত দযায কযা পমত ভয়ভ ত 

প্রতীয়ভান য়।  

 

১৬.৭  দিে অদত্তমূ দনষ্পদত্ত না য়াঃ প্রকয়েয দদঅয ম তায়রাচনায় পদখা মায় পম, প্রকে ফাস্তফায়নকায়র 

দ্য’ফায আন্টাযনার দিে  একফায এিোযনার দিে ম্পাদদত য়য়য়ছ। প্রকেটিয অদথ তক ব্যফস্থানায ঈয়য 

এিোযনার দিে অদত্ত যয়য়য়ছ মা এখন দনষ্পন্ন য়দন। দিে অদত্তমূ দনষ্পপন্নয জন্য ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা 

মথামথ ঈয়যাগ চালু পযয়খয়ছ ভয়ভ ত প্রকে দযচারক ফদত কয়যন।  

১৬.৮ দটি কয় তায়যয়নয দনকটি স্তান্তয না কযাঃ প্রকেটি জুন, ২০১৫ পত ভাপ্ত য়। আয়তাভয়ে ০৬ ভায়য 

দধক ভয় দতফাদত য়র প্রকয়েয অতায় দনদভ তত ফ্লাআবায  ন্যান্য পবৌত ফকাঠায়ভা যাফদধ চট্টিাভ 

দটি কয় তায়যয়নয দনকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্ততক স্তান্তয কযা য়দন।  

 

১৬.৯ প্রকে ভাদপ্তয য গাদে যকাদয দযফন পুয়র জভা না পদয়াঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারয় পথয়ক ০৮/০১/২০০৬ 

দরঃ তাদযয়খ জাদযকৃত দযে নুমায়ী প্রকয়েয অতায় যকাদয নুদায়নয য়থ ত গৃীত/িয়কৃত মানফান প্রকয়েয 

ভাদপ্তয য যকাদয দযফন পুয়র জভা দদয়ত য়ফ, দকন্তু অয়রাচয প্রকয়েয অতায়  ংগৃীত মানটি যাফদধ 

যকাদয দযফন পুয়র জভা পদয়া য়দন। তয়ফ গাদেটি ফততভায়ন চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ কর্ততক ব্যফহৃত য়ে।  

১৬.১০ দঅআদ  দস্টয়াদযং কদভটিয বা দনয়দভত অয়য়াজন না কযা : প্রকে দডরর নুারয প্রকে 

ফাস্তফায়নকারর প্রডতভার ন্তত: ০১ ফায ফাস্তফায়ন কডভটি (ডঅআড) বা ও ০২ ভা ন্তয  ০১  ফায ডিয়াডযং 

কডভটিয বা অরয়াজরনয ংস্থান থাকররও ডনয়ডভতবারফ ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা নুডিত য়ডন।  
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১৭।  সুাডয/ভতাভত :  

১৭.১ প্রকে গথরক ঠিক ভরয় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনরয়াগকৃত রথ থয দ্ব্ব্যফায ডনডিত কযায ররেয প্রকয়েয 

দিজাআন/দযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run না ঘটিয়য় দনধ তাদযত ব্যয়য়  

ভয়য়য ভয়ে প্রকে ভাপ্ত কযা মায় (নু: ১৬.১) ; 

১৭.২ বদফষ্যয়ত এ জাতীয় প্রকে ফাস্তফায়য়নয পূয়ফ ত দযকেনা শৃঙ্খরা পভাতায়ফক অফদশ্যকবায়ফ দপদজদফদরটি 

স্টাদি ম্পাদন কযয়ত য়ফ মা গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় দনদিত কযয়ফ এফং প্রকৃত চাদদায দনদযয়খ ঈন্নয়ন প্রকে 

িণ কযয়ত য়ফ (নুঃ ১৬.২);  

১৭.৩  যকাদয িয় প্রদিয়ায় ক্ষভতা জতয়ন ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায়ক মথামথ ঈয়যাগ িণ কযয়ত য়ফ এফং এ 

জন্য গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় িয় ংিান্ত কযাাদটি পিয়বরয়ভন্ট কাম তিভ িন কযয়ত ায়য (নুঃ ১৬.৩) ; 

১৭.৪  বদফষ্যয়ত গৃীতব্য প্রকেমূয়য অতায় িয় কাম তিয়ভ পবদযয়য়ন ি তায প্রয়য়ায়গয পক্ষয়ে তকততা 

ফরম্বন কযয়ত য়ফ এফং দদঅয এয দফধান নুমায়ী িয় প্রদিয়া ম্পন্ন কযায জন্য পম ভয় দনধ তাযণ কযা য়য়য়ছ 

তা মথামথবায়ফ প্রয়য়াগ কযা ফাঞ্চনীয় য়ফ (নুঃ ১৩.৪); 

১৭.৫ ফাস্তফ গ্রগডতয ডযভান ডডঅয-এ অফডশ্যকবারফ উরেখ কযরত রফ (নুঃ ০৮); 

 

১৭.৬ ঈন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়য়নয পক্ষয়ে গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয়-পক ঘনঘন প্রকে দদরর ংয়াধন দযায 

কযয়ত য়ফ (নু: ১৬.৪) ; 

 

১৭.৭ প্রকে ফাস্তফায়নকায়র ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায দাদয়ত্বপ্রাপ্ত প্রয়কৌরীগণ  যাভ তকগণ মথামথবায়ফ 

প্রকয়েয পবৌত দনভ তাণ কাজ ভদনেদযং কযয়ফ, মায়ত ম্পাদদত পবৌত দনভ তাণ কায়জয গুনগতভান  দপদনদং দনদিত 

কযা মায় (নু: ১৬.৫) ;  

 

১৭.৮ প্রকে কর্ততক্ষ কর্ততক প্রকে ফাস্তফায়নকায়র পম ভস্ত িয় কাম তিভ পিদরয়গয়েি য়াকত দয়য়ফ ফাস্তফায়ন 

কযা য়য়য়ছ ঐ ভস্ত িয় কাম তিয়ভয ভন্বয় বাঈচায দীঘ ত দদন না পনয়ায দফলয়টি ভন্ত্রণারয় যীক্ষা কয়য পদখয়ত ায়য 

এফং দফরয়ম্ব ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা বাঈচায ংিয়য প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা িণ কযয়ফ (নু: ১৬.৬) ; 

 

১৭.৯ ে প্রকয়েয দিে অদত্তমূ দ্রুত দনষ্পদত্ত কযয়ত য়ফ (নু: ১৬.৭) ; 

 

১৭.১০ দফদধ পভাতায়ফক প্রকয়েয অতায় দনদভ তত ফ্লাআবায মাফতীয় পবৌত ফকাঠায়ভা দত দ্রুত 

ফাস্তাফায়নকাযী ংস্থা চট্টিাভ দটি কয় তায়যয়নয দনকে স্তান্তয কযয়ফ (নু: ১৬.৮) ; 

 

১৭.১১ প্রকয়েয অতায় িয়কৃত গাদেটি জনপ্রান ভন্ত্রণারয়য়য অতাধীন যকাদয দযফন পুয়র জভা দদপত   

য়ফ (নু: ১৬.৯) ;  

১৭.১২  প্রকয়েয নুয়ভাদদত দিদদ/অযদিদদ নুায়য দনয়দভতবায়ফ দঅআদ  দস্টয়াদযং কদভটিয বা 

অয়য়াজন কযয়ত য়ফ মা গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় দনদিত কযয়ফ (নু : ১৬.১০) ; এফং 

১৭.১৩  নুয়েদ ১৭.১ য়ত ১৭.১২ ম তন্ত সুাদযমূ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

কর্ততক অগাভী ০১ (এক) ভায়য ভয়ে অআএভআদিয়ক ফদত কযয়ত য়ফ।     
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ঢাকা ট্রাংক পযায়িয ম্প্রাযণ  ঈন্নয়ন (পদয়ানাে জংন য়ত রংকায জংন ম তন্ত) (২য় ংয়াদধত) 

ীল তক প্রকয়েয ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

 

(ভাপ্ত : জুন ৫) 
 

 

০১। প্রকরেয নাভ : “ঢাকা ট্রাংক পযায়িয ম্প্রাযণ  ঈন্নয়ন (পদয়ানাে জংন য়ত রংকায জংন 

ম তন্ত) (২য় ংয়াদধত)” ীল তক প্রকে 

০২। উরযাগী ভন্ত্রণারয় : 

০৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ (চঈক)  

০৪। প্রকরেয ফস্থান : পভয়ট্রাদরেন এরাকা

 
০৫।  প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়: 

প্রাক্কদরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় দযকদেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

দতিান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কদরত 

ব্যয়য়য%) 

দতিান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কায়রয (%) 

মূর ফ তয়ল 

ংয়াদধত 

মূর ফ তয়ল 

ংয়াদধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৬৩৯.৮১ ৯৫৫১.৫৬ ৯৫২৭.৭৯ এদপ্রর, 

২০১১ য়ত 

জুন, ২০১৪ 

এদপ্রর, 

২০১১ য়ত 

জুন, ২০১৫ 

এদপ্রর, ২০১১ 

য়ত জুন, 

২০১৫ 

৮৮৯.০৩ 

(১০.২৮%) 

১২ ভা 

(৩০.৭৭%) 

  

০৬। প্রকয়েয েভূদভ  ঈয়দ্দশ্যঃ 

  (ক)  েভূদভঃ 

য গুরুত্ব

য অফশ্যক

স্টায প্ল্যায়ন Secondary Road Network স্ত

স্টায প্ল্যায়ন ে প্রকয়েয অতায় যাস্তাটি 

স্ত ফায়নয

ভয়ভ ত অয়রাচয প্রকেটি িণ কযা য়। গত ১৯/০৫/২০১১ তাদযয়খ একয়নক কর্ততক মূর 

প্রকেটি নুয়ভাদদত য়। যফতীয়ত ০৪/০৭/২০১২ তাদযয়খ প্রকেটিয ০১ ংয়াদধত প্রস্তাফ নুয়ভাদন কযা য়। 

ফ তয়ল গত ০৮/০২/২০১৫ তাদযয়খ প্রকেটিয ২য় ংয়াধন প্রস্তাফ ভাননীয় দযকেনা ভন্ত্রী কর্ততক নুয়ভাদদত য়। 

 (খ) প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্যঃ 

   (১) কযা; 

 (২)  চট্টিায়ভয ঈত্তযাংয়য ায়থ নগযীয পমাগায়মাগ জতয কযা ;



87 

 

(৩)  জ্বারানী ব্যয়

০৭। প্রকয়েয মূর কাম তিভ :  

 যাস্তা প্রস্তকযণ (৫.২ দক:দভ:)  ; 

 জদভ দধিণ (১৪৪.৬৭ একয) ; 

 স্থানায ক্ষদতপূযণ (৮৩১.৪৩ ফ:দভ:) ; 

 দফটুদভনা কায় তটিং (৪১৪৩.৬৩ ঘ:দভ:) ;  

 দিবাআিায দনভ তাণ (৩৩৯০.২৪ যা:দভ:) ;  

 অযদদ ফি কারবাে ত দনভ তাণ (০১টি) ; 

 বাযা দনভ তাণ (০১টি) ;  

 পৄোত কাভ পেআন দনভ তাণ (৭১১১.২৮ যা:দভ:) ; 

 তফদ্যযদতক পার স্থানান্তয (১৯৪টি) ; 

 েক ফাদত স্থান (২৭০টি) ; এফং 

 টিএন্ডটি পার স্থানান্তয আতযাদদ অনুলদিক কাজ।  

 

০৮। প্রকয়েয াদফ তক িগদত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াদধত নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয় ৯৫৫১.৫৬ রক্ষ োকা। প্রাপ্ত দদঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ৯৫২৮.৮৪ রক্ষ োকা মা নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয়য়য ৯৯.৭৬%। ফাস্তফ গ্রগডতয 

ডফলয়টি ডডঅয এ উরেখ কযা য়ডন। 

(ংগডবডিক অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত ডযডি ‘ক’ গত ংযুক্ত) 

০৯। ফছয দবদত্তক ফযাদ্দ  ব্যয় দফয়েলণ :  

                   (রক্ষ োকায়)

ংয়াদধত এদিদ ফযাদ্দ ব্যয় 

২ ৩ ৪ 

২০১১-১২ ১৪৫০.০০ ১৪৫০.০০ ১৪৫০.০০ 

২০১২-১৩ ১৯৯৯.০০ ১৯৯৯.০০ ১৯৯৯.০০ 

২০১৩-১৪ ২৪৯৯.৫০ ২৪৯৯.৫০ ২৪৯৯.৫০ 

২০১৪-১৫ ৩৬০২.০০ ৩৬০২.০০ ৩৫৭৯.২৯ 

পভােঃ ৯৫৫০.৫০ ৯৫৫০.৫০ ৯৫২৭.৭৯ 

       

১০। প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য :    
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স্ত কায়র এদপ্রর, ২০১০ য়ত জুন, ২০১৫ পভয়ায়দ) জনাফ পভাাম্মদ ভাপৄজুয যভান, দনফ তাী 

প্রয়কৌরী, চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ, প্রকে দযচারয়কয দাদয়য়ত্ব দনয়য়াদজত দছয়রন।  

১১।  প্রকে দযদ তন :  

গত ১২/০২/২০১৬ তাদযয়খ অআএভআদি’য কাযী দযচারক কর্ততক  প্রকে এরাকা দযদ তন কযা য়। এ ভয়য় 

প্রকে দযচারক প্রকে ংদেি কভ তকততাযা ঈদস্থত পথয়ক দযদ তয়ন াদফ তক য়মাদগতা প্রদান কয়যন।  

প্রকয়েয ফাস্তফায়ন দচে : 

 

 

দচে (১) : ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্ততক ঈয়দ্বাধনকৃত দনদভ তত  

যাস্তায স্মৃদতপরক।  

দচে (২) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত যাস্তায দৃশ্য। 

 

  

দচে (৩) : প্রকয়েয অতায় ম্প্রাযণকৃত যাস্তায দৃশ্য। দচে (৪) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত পযাি 

দিবাআিায়যয দৃশ্য। 
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দচে (৫) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত পৄোত কাভ 

পেয়নয দৃশ্য। 

দচে (৬) : প্রকয়েয অতায় স্থাদত তফদ্যযদতক ফাদতয 

দৃশ্য। 
 

  

দচে (৭): প্রকয়েয অতায় দনভ তাণকৃত বায ায়য 

দৃশ্য।  
দচে (৮) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত বায ায়য  

ম তা পম্পয দৃশ্য। 
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দচে (৯): প্রকয়েয অতায় দনভ তাণকৃত কারবায়ে তয দৃশ্য।  দচে (১০) : প্রকয়েয অতায় স্থানান্তযকৃত তফদ্যযদতক 

পার  টিএন্ডটি পায়রয  দৃশ্য। 
 

১২। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য জতন :  

দযকদেত দজতত ে দফবায়গয ভন্তব্য 

(১) 

কযা ; 

(২)  চট্টিায়ভয ঈত্তযাংয়য ায়থ নগযীয 

পমাগায়মাগ জতয কযা ;

(৩)  

জ্বারানী ব্যয়

 

পদয়ানাে জংন য়ত রংকায 

জংন ম তন্ত যাস্তা দনভ তায়ণয পয়র চট্টিাভ 

ভানগযীয ায়থ এ ঈত্তযাংয়য 

পমাগায়মাগ পূয়ফ তয তুরনায় ঈন্নত য়য়য়ছ। 

ঢাকা ট্রাংক পযায়িয ভ্রভন ভয়  

মানজে হ্রা পয়য়য়ছ। দযদ তনকায়র 

ঈক্ত এরাকায অথ ত-াভাদজক ব্যফস্থায 

দযফততন ঘেয়ছ ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়।  

অাতদৃডিরত স্বে 

গভয়ারদ  ডজথত 

ররও প্রবাফ মূল্যায়রনয 

ভাধ্যরভ প্রকৃত উরেশ্য 

ডনরূণ কযা মারফ।   

 

১৩। প্রকরেয প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য :  

১৩.১  দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআরয়য প্রধান উরেশ্য ডছর প্রকেটিয অওতায় ক্রয়কৃত কাজ ম থরফেণ কযা। এ গেরে প্রকেটিয 

অওতায় Random Selection এয ভাধ্যরভ কয়য়কটি রয়েয ক্রয় ম থাররাচনা কযা য় ।  
 ক্রয় ংক্রান্ত ডফস্তাডযত তথ্যাডদ ডযডি ‘খ’ গত ংযুক্ত যরয়রছ। 

 

১৩.২ াধাযণ ম তায়রাচনাঃ 

াফদরক প্রদকঈযয়ভন্ট এযাক্ট, ২০০৬  াফদরক প্রদকঈযয়ভন্ট রুর, ২০০৮ নুমায়ী দনয়ন্াক্ত দফলয়মূ 

দযরদক্ষত য়ঃ 

 মূর িয়মূ টিএভ প্রদিয়ায় ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ ; 
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 দিদদ’য িয় দযকেনায প্যায়কজমূয়ক একাদধক রয়ে দফবক্ত কযা য়য়য়ছ ; 

 পেন্ডায আবালুয়য়য়ন ফদ:দস্যয়দয ঈদস্থদত দনদিত কযা য়য়য়ছ ; 

 একাদধক দেকায় পেন্ডায দফজ্ঞদপ্ত প্রকা কযা য়য়য়ছ ; 

 একাদধক দযদাতা প্রদতষ্ঠান পেন্ডায প্রদিয়ায় ংিণ কয়যয়ছ ; 

 কাম তম্পাদয়ন দতদযক্ত ভয় ব্যয় কযা য়য়য়ছ ; ; এফং 

 ঠিকাদায়যয চূোন্ত দফর দফরয়ম্ব প্রদান কযা য়য়য়ছ । 

 

১৪। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নাত্তয প্রবাফ (Impact) :  

প্রকেটিয ফাস্তফায়রন ডনরম্নাক্ত  প্রবাফগুররা ফুরট উরেরছ: 

 এ প্রকয়েয অতায় যাস্তা দনভ তায়ণয পয়র পদয়ানাে জংন য়ত রংকায জংন ম তন্ত  পমাগায়মাগ ব্যফস্থা ঈন্নত 

য়য়য়ছ ;  

 ভ্রভন ব্যয়  ভয় াশ্রয় য়ে ; এফং 

 ে এরাকায অথ ত-াভাদজক ফস্থায ঈন্নদত ঘেয়ছ।  

 

১৫। প্রকেটিয ফাস্তফায়রনয সুপর এয Sustainability:  

 ডনরম্নাক্ত ডফলরয়য উয ডনবথয কযরছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল থক ারযন এন্ড গভআনরটআন্যান্স ডনয়ডভতবারফ ডযচারনা; 

  রফ থাডয কারজয ভান ও স্থাডয়ত্ব।  
 

 

১৬। ম তয়ফক্ষণ/ ভস্যাদদ :  

 

১৬.১ Time over run: প্রকেটিয মূর নুয়ভাদদত দিদদ’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার দধক ভয় 

দতফাদত য়য়য়ছ। মূর নুয়ভাদদত ফাস্তফায়নকায়রয পচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ১২ ভা ভয় পফী (৩০.৭৭%) ব্যয় 

য়য়য়ছ। পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর পয়ত দফরম্ব ঘয়েয়ছ। 

১৬.২ Cost over run: প্রকেটিয মূর নুয়ভাদদত দিদদ’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় বৃ্দি পয়য়য়ছ। মূর 

নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয় ৮৬৩৯.৮১ রক্ষ োকা থাকয়র যফতীয়ত ১ভ ফায ংয়াধয়নয ভােয়ভ প্রকয়েয ব্যয় 

দনধ তাদযত য় ৯৫০০.০৯ রক্ষ োকা। যফতীয়ত ২য় ংয়াধয়নয ভােয়ভ প্রকয়েয ব্যয় দনধ তাযণ কযা য় ৯৫৫১.৫৬ 

রক্ষ োকা। মূর প্রকে প্রণয়নকায়র মথামথ দযকেনা  ব্যয় প্রাক্করয়ন ঘােদত দছর ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। 

১৬.৩ যাস্তা ক্ষদতিস্থ য়াঃ দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, দিটি পযাি এরাকায় দনদভ তত যাস্তায একাং ক্ষদতিস্ত 

য়য়য়ছ। প্রকে দযচারক ফদত কয়যন পম, যাস্তায এ ংয়য 

দনয়চ চট্টিাভ য়াায াআ রাআন পপয়ে এয াদন যাস্তায 

ঈদযবায়গ চয়র অায় যাস্তায এ ংটি ক্ষদতিস্ত য়য়য়ছ। 

দনদভ তত যাস্তাটি চট্টিাভ দটি কয় তায়যয়নয দনকে স্তান্তদযত 

য়ায় এয যক্ষণায়ফক্ষয়নয দাদয়ত্ব চট্টিাভ দটি কয় তায়যয়নয 

ঈয দ তত যয়য়য়ছ ভয়ভ ত প্রকে দযচারক কর্ততক ফদত কযা 

য়।    
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১৬.৪  দনদভ তত পেয়নয অঈেয়রেগুয়রায মুয়খ পনে/দির না 

পদয়াঃ দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, প্রকয়েয অতায় দনদভ তত 

পেয়নয অঈেয়রেগুয়রায মুয়খ পকান পনে/দির পদয়া য়দন। পয়র 

ফজতয-অফজতনা যাদয পেয়ন য়ে পেয়নয াদন দনষ্কান ক্ষভতা 

পরা কযয়ত ায়য এফং নগযীয জরাফিতা সৃদি কযয়ত ায়য।  

 

 

 

 

১৬.৫  নফধবায়ফ পৄোত দখরঃ দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, 

প্রকয়েয অতায় দনদভ তত পৄোয়তয দকছু ংয় াশ্বতফতী 

ফাদন্দায়দয কর্ততক নফধ দখর কয়য ব্যফায কযা য়ে; পয়র 

থচাযীয়দয মাতায়ায়তয ভস্যা সৃদি য়ে। নফধ পৄোত 

ব্যফায়যয ব্যাায়য য়চতনতা সৃদি ঈয়েদ কাম তিভ অয়যা 

পজাযদায কযা অফশ্যক।  

১৬.৬ ভদনেদযংয়য়য বাফঃ প্রকে দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, পদয়ান াে জংন য়ত রংকায জংন 

ম তন্ত দনদভ তত যাস্তায ভয়ে ফদস্থত খায়রয ঈয়য অযদদ ি কারবাে ত দনভ তাণ কযা য়য়য়ছ। দকন্তু ি কারবাে ত 

ংরগ্ন এরাকায় ভয়রা অফজতযনায স্তু কারবায়ে তয দনয়চ 

াদনয প্রফায়ক ফাধািস্থ কযয়ছ। এআ াদন চরাচয়রয থ 

ফন্ধ য়ায় ঈক্ত এরাকায াদন দনষ্কান ব্যফস্থা হুভদকয 

মু্মখীন য়ে। দফলয়টি প্রকে দযচারয়কয দৃদি অকল তণ 

কযা য়। প্রকে দযচারক অশ্বস্ত কয়যন পম, দত ীঘ্রআ 

পেয়নয়জয ভদনেদযং ব্যফস্থা পজাযদায কযা য়ফ। পেন  

খারমূ দনয়দভত দযষ্কায এফং জনয়চতনতা সৃদি কযায 

ব্যাায়য চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ এফং চট্টিাভ দটি 

কয় তায়যয়নয  পমৌথ ঈয়যাগ িণ কযা প্রয়য়াজন ভয়ভ ত 

প্রতীয়ভান য়।  

১৬.৭  দিে অদত্তঃ প্রকয়েয দদঅয ম তায়রাচনায় পদখা মায় পম, প্রকে ফাস্তফায়নকায়র এয দিে ম্পদকতত 

পকান তথ্যাদদ দদঅয-এ দন্নয়ফদত কযা য়দন। তাআ প্রকয়েয ঈয পকান দিে অদত্ত যয়য়য়ছ দকনা তা এ ম তায়য় 

দনদিত য়া মায়দন।  

 

১৬.৮ দদঅয প্রণয়য়ন দূফ তরতা: ভন্ত্রণারয় কর্ততক পপ্রদযত দদঅয ম তায়রাচনায় দনেফদণ তত ত্রুটি দযরদক্ষত য়ঃ  

 প্রকয়েয ংগদবদত্তক অদথ তক িগদত ঈয়েখ থাকয়র ফাস্তফ িগদতয ফ তয়ভাে দযভাণ প্রদান কযা 

য়দন। 
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 দদঅয়যয ভদনেদযং  দিে ংয় একাদধক কভ তকততায প্রকে দযদ তন ঈয়েখ থাকয়র তায়দয 

দযদ তন প্রদতয়ফদয়নয ভস্যা  সুাদয দদঅয এ ঈয়েখ কযা য়দন।  

 দিে ংিান্ত করায়ভ পকান তথ্য প্রদান কযা য়দন। 
 

 

১৬.৯ দঅআদ  দস্টয়াদযং কদভটিয বা দনয়দভত অয়য়াজন না কযা : প্রকে দডরর নুারয প্রকে ফাস্তফায়নকারর 

প্রডতভার ন্তত: ০১ ফায ফাস্তফায়ন কডভটি (ডঅআড) বা ও ০২ ভা ন্তয ০১ ফায ডি য়াডযং কডভটিয বা 

অরয়াজরনয ংস্থান থাকররও ডনয়ডভতবারফ ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা নুডিত য়ডন।  

 

১৭।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৭.১ প্রকে গথরক ঠিক ভরয় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনরয়াগকৃত রথ থয দ্ব্যফায ডনডিত কযায ররেয প্রকয়েয 

দিজাআন/দযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run  Cost over run না ঘটিয়য় 

দনধ তাদযত ব্যয়য়  ভয়য়য ভয়ে প্রকে ভাপ্ত কযা মায়। যফতীয়ত ঈন্নয়ন প্রকেমূয়য ফাস্তফায়ন পভয়াদকার  

ংয়াধয়নয দফলয়য় গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় কর্ততক তকততা ফরম্বন কযা ভীচীন য়ফ (নু: ১৬.১  ১৬.২) ;  

১৭.২ ক্ষদতিস্ত যাস্তা ংস্কায়যয ব্যাায়য চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ  চট্টিাভ দটি কয় তায়যনয়ক মথামথ ঈয়যাগ 

িণ কযয়ত য়ফ এফং এ ব্যাায়য চট্টিাভ য়াায়ক ম্পৃক্ত কযয়ত য়ফ (নুঃ ১৬.৩) ;  

১৭.৩  দনদভ তত পেয়ন াদন দনস্কান ব্যফস্থা চর যাখয়ত অঈেয়রেগুয়রায মুয়খ পনে/দির স্থান কযায ব্যাায়য 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা িণ কযয়ফ (নুঃ ১৬.৪) ;  

১৭.৪ প্রকয়েয অতায় দনদভ তত পৄোত নফধ দখরদাযয়দয ঈয়েদ কয়য থচাযীয়দয দনদফ তঘ্ন চরাচর দনদিত 

কযয়ত য়ফ। এজন্য চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ কর্ততক দনয়দভত ঈয়েদ দবমান দযচারনা কযয়ত য়ফ  (নু: ১৬.৫) ; 
 

১৭.৫ চট্টিাভ যয়ক জরাফিতা মুক্ত যাখয়ত পেন  খার ব্যফস্থনায় দনয়দভত ভদনেদযং কাম তিভ ব্যাত 

যাখয়ত য়ফ। পেন  খারমূ দনয়দভত দযস্কায  জনয়চতনতা সৃদি কযায ব্যাায়য চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষয়ক 

চট্টিাভ দটি কয় তায়যয়নয ায়থ পমৌথ ঈয়যায়গ কাজ কযয়ত য়ফ  (নু: ১৬.৬) ;   

 

১৭.৬ ে প্রকয়েয ঈয পকান দিে অদত্ত থাকয়র চট্টিাভ ঈন্নয়ন কর্ততক্ষ কর্ততক তা দ্রুত দনষ্পদত্ত কযয়ত য়ফ 

(নু: ১৬.৭) ; 

১৭.৭ ঠিকাদায়যয ায়থ ম্পাদদত চুদক্ত নুায়য কাম তম্পাদয়নয য দনদদ তি ভয়য়য ভয়ে দফর প্রদায়নয ব্যাায়য 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা য়চি থাকয়ফ (নু: ১৩.২) ; 

১৭.৮ প্রকে ভাডপ্তয ০৩ ভারয ভরধ্য পূন থাঙ্গ তথ্য ম্বডরত ডডঅয অফডশ্যকবারফ অআএভআডিরত  গপ্রযরণয 

ডফলয়টি গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় ডনডিত কযরফ (নু: ১৬.৮) ; 
 

১৭.৯  প্রকয়েয নুয়ভাদদত দিদদ/অযদিদদ নুায়য দনয়দভতবায়ফ দঅআদ  দিয়াদযং কদভটিয বা 

অয়য়াজন কযয়ত য়ফ মা গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় দনদিত কযয়ফ (নু : ১৬.১০) ;  

 

১৭.১০  নুয়েদ ১৭.১ য়ত ১৭.৯ ম তন্ত সুাদযমূ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় কর্ততক 

অগাভী ০১ (এক) ভায়য ভয়ে অআএভআদিয়ক ফদত কযয়ত য়ফ।     
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আদঞ্জদনয়া ত আনদস্টটিঈন ফ ফাংরায়দ (অআআদফ) বফয়নয ঈর্ধ্তমূখী ম্প্রাযণ (৯ভ তরা য়ত ১৫ তরা 

ম তন্ত) ীল তক প্রকয়েয   ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

 

(ভাপ্ত : জুন ৫) 

 

 

০১। প্রকরেয নাভ : আদঞ্জদনয়া ত আনদস্টটিঈন ফ ফাংরায়দ (অআআদফ) বফয়নয ঈর্ধ্তমুখী ম্প্রাযণ (৯ভ 

তরা য়ত ১৫ তরা ম তন্ত)  

০২। উরযাগী ভন্ত্রণারয় : 

০৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : গণপূতত দধদপ্তয  

০৪। প্রকরেয ফস্থান : অআআদফ বফন, যভনা, ঢাকা।  

 
০৫।  প্রকরেয ফাস্তফামন ভয় ও ব্যয়: 

প্রাক্কদরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় দযকদেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

দতিান্ত ব্যয় 

(মূর 

প্রাক্কদরত 

ব্যয়য়য%) 

দতিান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কায়রয (%) 

মূর ফ তয়ল 

ংয়াদধত 

মূর ফ তয়ল 

ংয়াদধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২৩১.১৯ ২২৭৮.৯৭ ২২৪৮.৫৭ জুরাআ, 

২০১২ য়ত 

জুন,২০১৪ 

জুরাআ, 

২০১২ য়ত 

জুন, ২০১৫ 

জুরাআ, ২০১২ 

য়ত জুন, 

২০১৫ 

১৭.৩৮ 

(০.৭৭২%) 

১২ ভা 

(৫০%) 

  

০৬। প্রকয়েয েভূদভ  ঈয়দ্দশ্যঃ 

  (ক)  েভূদভঃ 

এয়দয় রু 

দধর্ভক্ত ংগঠন

অয়তন

রু

স্ত

অআআদফ’য দধর্ভক্ত

যা দয

দয প্রয়কৌরী  য রয়ক্ষয ে প্রকেটি গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

কর্ততক প্রস্তাফ কযা য়। এয ক্ষ

স্ত গত ০৭/০৩/২০১২ তাদযয়খ ে প্রকেটি 
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যফতীয়ত গত ২০/০৫/২০১৫ তাদযয়খ ২২৭৮.৯৭ রক্ষ োকা প্রাক্কদরত ব্যয় পুন:দনধ তাযণ কয়য গৃায়ন  গণপূতত 

ভন্ত্রণারয় কর্ততক প্রকেটিয ১ভ ংয়াধনীয  প্রাদনক নুয়ভাদন পদয়া য়।  

 (খ) প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্যঃ 

 পদয

 

 

 নি ।

০৭। প্রকয়েয মূর কাম তিভ :  

 দফযভান বফয়নয সুায  িাকচায দনভ তাণ  (৬৯৯৭.২৫ ফগ তদভোয) ; 

 বযন্তযীণ াদন  দফদ্যযতায়ন যফযা ; 

 ীভানা প্রাচীয দনভ তাণ (১৩৯.৩৪ যা:দভ:) ; 

 যাস্তা দনভ তাণ (৫০০ ফগ তদভোয) ; 

 াম্প াঈজ (২২.২৯ ফ:দভ:) ;  

 এয়াযকুরায স্থান (৬০ েন) এফং 

 পদি পাস্ট দনভ তাণ  দরপে স্থান। 

০৮। প্রকয়েয াদফ তক িগদত :  

প্রকেটিয ফ তয়ল ংয়াদধত নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয় ২২৭৮.৯৭ রক্ষ োকা। প্রাপ্ত দদঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২২৪৮.৫৭ রক্ষ োকা মা নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয়য়য ৯৮.৬৬%। প্রকেটিয ফাস্তফ 

গ্রগডত ১০০%। 

(ংগডবডিক অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত ডযডি ‘ক’ গত ংযুক্ত) 

 

০৯। ফছয দবদত্তক ফযাদ্দ  ব্যয় দফয়েলণ :  

                   (রক্ষ োকায়)

ংয়াদধত এদিদ ফযাদ্দ ব্যয় 

২ ৩ ৪ 

২০১২-১৩ ১৫০.০০ ১৪৯.৭৪ ১৪৯.১১ 

২০১৩-১৪ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ২৯৯.২৫ 

২০১৪-১৫ ১৮৩৫.০০ ১৮২২.২৯ ১৮০০.০০ 

পভােঃ ২২৮৫.০০ ২২৭২.০৩ ২২৪৮.৩৬ 
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১০। প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য :    

স্ত কায়র এদপ্রর, ২০১১ য়ত জুন, ২০১৫ পভয়ায়দ) ০৫ জন প্রয়কৌরী/কভ তকততা প্রকে দযচারয়কয 

দাদয়য়ত্ব দনয়য়াদজত দছয়রন। দনয়ে প্রকে দযচারয়কয তথ্য পদয়া ’রঃ  

িঃ 

নং 

কভ তকততায নাভ দফী পূণ তকারীন/খ

ন্ডকারীন 

ভয়কার 

১. জনাফ এভ.এ াআ তবাফধায়ক প্রয়কৌরী খন্ডকারীন ১৭/০৪/২০১১ য়ত 

১৩/১০/২০১৩ 

২. জনাফ দপকুয যভান তবাফধায়ক প্রয়কৌরী খন্ডকারীন ১৩/১০/২০১৩ য়ত 

২৮/১০/২০১৩ 

৩. জনাফ অফদ্যর গদন তবাফধায়ক প্রয়কৌরী খন্ডকারীন ২৮/১০/২০১৩ য়ত 

২৪/১০/২০১৩ 

৪. জনাফ পভাপাপখারুর ায়দায তবাফধায়ক প্রয়কৌরী খন্ডকারীন ২৪/১২/২০১৩ য়ত 

০৭/০১/২০১৫ 

৫. জনাফ এ.পক.এভ ভদনরুজ্জাভান তবাফধায়ক প্রয়কৌরী খন্ডকারীন ০৭/০১/২০১৫ য়ত 

প্রকে ভাদপ্ত ম তন্ত 

 

১১।  প্রকে দযদ তন :  

গত ০৫/০৪/২০১৬ তাদযয়খ অআএভআদি’য কাযী দযচারক (পূতত) কর্ততক প্রকে এরাকা দযদ তন কযা য়। এ 

ভয়য় দনফ তাী প্রয়কৌরী, জদয দফবাগ, গণপূত ত দধদপ্তয  প্রকে ংদেি কভ তকততাযা ঈদস্থত পথয়ক দযদ তয়ন াদফ তক 

য়মাদগতা প্রদান কয়যন।  

 প্রকয়েয ফাস্তফায়ন দচে : 

  

দচে (১) : প্রকয়েয অতায় অআআদফ বফয়নয মু্ময়খ 

দনদভ তত পদি পাস্ট। 

দচে (২) : মূর বফয়নয মু্মখবায়গয দনদভ তত নতুন 

প্রয়ফদ্বায। 
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দচে (৩) : বফয়নয ১৫ তরায় দনদভ তত িযয়ভেযী। দচে (৪) : িযয়ভেযীয বযন্তযীণ রুয়ভয দৃশ্য। 
 
 

  

দচে (৫) : বফয়নয দনদভ তত ১৪ তরায দৃশ্য। দচে (৬) : বফয়নয দনদভ তত ১৩ তরায দৃশ্য। 
 

  

দচে (৭): দনদভ তত বফয়নয রীজ পদয়া পফ্লায়যয দৃশ্য।  দচে (৮) : প্রকয়েয অতায় দনদভ তত ফাঈন্ডাযী য়ার। 
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দচে (৯) : প্রকয়েয অতায় স্থাদত এয়াযকুরায।  দচে (১০) : প্রকয়েয অতায় স্থাদত দরপয়েয দৃশ্য।  
 

১২। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য জতন :  

দযকদেত দজতত ে দফবায়গয ভন্তব্য 

(১) 

দে

। 

প্রকেটিয অতায় অআআদফ বফয়নয ৯ 

পথয়ক ১৫ তরা ম তন্ত ঈর্ধ্তমূখী 

ম্প্রাযয়ণয কাজ ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ। 

এছাো বফয়নয ন্যান্ম সুদফধাদদ 

পমভনঃ পদি পাস্ট, িাঈন্ড য়াোয 

দযজাযবায ফাঈন্ডাযী য়ার দনভ তাণ 

কযা য়য়য়ছ। বফয়নয ঈর্ধ্তমুখী 

ম্প্রাযয়ণয পয়র 

দনদিত কয য়য়য়ছ। এছাো 

ম্ভফ য়ফ ভয়ভ ত 

প্রতীয়ভান য়। 

অাতদৃডিরত স্বে গভয়ারদ 

 ডজথত ররও 

প্রবাফ মূল্যায়রনয ভাধ্যরভ 

প্রকৃত উরেশ্য ডনরূণ কযা 

মারফ। 

 

১৩। প্রকরেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য :  

১৩.১  দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআরয়য প্রধান উরেশ্য ডছর প্রকেটিয অওতায় ক্রয়কৃত কাজ ম থরফেণ কযা। এ গেরে প্রকেটিয 

অওতায় Random Selection এয ভাধ্যরভ ডনরম্নাক্ত ০৭টি  ক্রয় ম থাররাচনা কযা য় : 
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প্যায়কজ/   

রে 

(ডিডড 

নুমায়ী

) 

িয় 

িদত 

ডিডড 

নুমায়ী 

প্রাক্কডরত 

মূল্য 

পেন্ডায 

আবালুয়য়

পনয তাদযখ 

পেন্ডায়য 

ংিণকা

যী ব্যদক্ত ফা 

প্রদতষ্ঠায়নয 

ংখ্যা 

পেন্ডায়য 

পযনদব 

ব্যদক্ত/ 

প্রদতষ্ঠায়নয 

ংখ্যা 

চুদক্ত 

ম্পাদয়নয 

তাদযখ  

প্রদতষ্ঠায়নয 

নাভ 

কাম ত 

ম্পাদয়ন

য ভয় 

ীভা 

চুদক্ত মূে 
 
 

চূোন্ত দফর 

প্রদায়নয 

দযভাণ  

তাদযখ 

 

ভন্তব্য 

T-01/ 

2012

- 13 

টি

এভ 

১৬৭১.

৩৯ 

১৯/১১/২

০১২ 

০৪ টি ২টি ২৫/০২/২০

১৩  

ন্যানার 

পিয়বরয়ভ

ন্ট 

আদঞ্জদনয়া ত 

দরঃ 

 

১৮ ভা 

 

(যফতী

পত ভয় 

বদি কযা 

য়) 

১৮৪০.০০ 

(পবদয

পয়ন 

ি তায়যয 

কাযয়ণ 

ংয়া

দধত 

চুদক্ত 

মূে) 

১৮০৩.৫৩ 

 

৩০/০৬/২০

১৫ 

কাম ত 

ম্পাদ

পন চুদক্তয 

পভয়াদ 

বদি কযা 

য়য়য়ছ। 

T-01/ 

2014

-15 

এর

টিএ

ভ 

১৩.৫৫ ১৭/০২/২

০১৫ 

০৩ টি ১টি ১১/০৩/২০

১৫ 

 পভা ত 

এ.এআচ.আ

ন্টাযপ্রাআজ) 

৪০ দদন 

 

 

১৩.৫৪ ১৩.৫৪ 

 

৩০/০৬/ 

২০১৫ 

- 

T-02/ 

2014

-15 

এর

টিএ

ভ 

৪২.৮৪ ১৭/০২/২

০১৫ 

০৩টি ১টি ১১/০৩/২০

১৫ 

 পভা ত 

এ. এআচ. 

এন্টাযপ্রাআজ 

২ ভা 

(যফতী

পত ভয় 

বদি কযা 

য়) 

 

৪২.৮০ 

 

 

৪২.৭৮ 

 

৩০/০৬/২০

১৫ 

কাম ত 

ম্পাদ

পন 

দতদয

ক্ত ভয় 

ব্যয় কযা 

য়য়য়ছ। 

GD-

১৮,২০

,২২,২

৩ 

এর

টিএ

ভ 

৪৫.১৬ ১৭/০২/২

০১৪ 

০৪টি ৪টি ১৮/০৩/২০

১৪  

পভা ত 

দ্যরার  

পট্রিা ত 

২ ভা 

(যফতী

পত ভয় 

বদি কযা 

য়) 

৪৫.১৩ ৪৫.১১ 

৩০/০৬/২০

১৫ 

কাম ত 

ম্পাদ

পন 

দতদয

ক্ত ভয় 

ব্যয় কযা 

য়য়য়ছ। 

GD-

১৯ 

টি

এভ 

৪৫.০০ ১১/০৩/২

০১৫ 

০৩টি ৩টি ০৮/০৪/২০

১৫  

এবাযিীন 

কনিাকন 

৪ ভা ৪৪.৭৮ ৪৪.৭৬ 

৩০/০৬/২০

১৫ 

- 

GD-

২১-এ 

টি

এভ 

৮৬.৬৫ ১০/১২/২

০১৪ 

০৪টি ৪টি ২৫/০১/২০

১৫  

পিয়পাদির  

আয়রকদট্রক 

পকাঃ 

৪ ভা 

 

৭৪.৮৩ ৭৪.৮২ 

৩০/০৬/২০

১৫ 

কাম ত 

ম্পাদ

পন 

দতদয

ক্ত ভয় 

ব্যয় কযা 

য়য়য়ছ। 

GD-

২১ -দফ 

টি

এভ 

১৫২.৫৪ ০২/০১/২

০১৪ 

০৪টি ২টি ১৬/০২/২০

১৪  

পিয়পাদির 

আয়রকদট্রক 

পকাঃ 

৬ ভা ১৪৭.২৬ ১৪৭.২০ 

৩০/০৬/২০

১৫ 

কাম ত 

ম্পাদ

পন 

দতদয

ক্ত ভয় 

ব্যয় কযা 

য়য়য়ছ। 
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১৩.২ ন্যান্য দফলয়মূঃ 

 মূর িয়মূ টিএভ  এরটিএভ প্রদিয়ায় ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ ; 

 পেন্ডায আবালুয়য়য়ন ফদ:দস্যয়দয ঈদস্থদত দনদিত কযা য়য়য়ছ ; 

 একাদধক দেকায় পেন্ডায দফজ্ঞদপ্ত প্রকা কযা য়য়য়ছ ; 

 একাদধক দযদাতা প্রদতষ্ঠান পেন্ডায প্রদিয়ায় ংিণ কয়যয়ছ ; 

 কাম তম্পাদয়ন দতদযক্ত ভয় ব্যয় কযা য়য়য়ছ ; এফং 

 ঠিকাদায়যয চূোন্ত দফর দযয়াধ কযা য়য়য়ছ ।  

১৪। প্রকেটিয ফাস্তফায়য়নাত্তয প্রবাফ (Impact) :  

প্রকেটিয ফাস্তফায়রন ডনরম্নাক্ত  প্রবাফগুররা ফুরট উরেরছ: 

 এ প্রকে ফাস্তফায়য়নয পয়র অআআদফ’য ফকাঠায়ভাগত সুদফধা বদি পয়য়য়ছ ;  

 দনদিত কয য়য়পছ ; এফং 

 প্রয়কৌরীয়দয িযয়ভেযী সুদফধা বদি পয়য়য়ছ।  

 

১৫। প্রকেটিয ফাস্তফায়রনয সুপর এয Sustainability:  

 ডনরম্নাক্ত ডফলরয়য উয ডনবথয কযরছ : 

  ঠিক ব্যফস্থানা ও ভডনটডযং;  

  ফাডল থক ারযন এন্ড গভআনরটআন্যান্স ডনয়ডভতবারফ ডযচারনা; এফং 

  রফ থাডয কারজয ভান ও স্থাডয়ত্ব।  
 

১৬। ম তয়ফক্ষণ/ ভস্যাদদ :  

১৬.১  Time over run: প্রকেটিয মূর নুয়ভাদদত দিদদ’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার দধক ভয় 

দতফাদত য়য়য়ছ। মূর নুয়ভাদদত ফাস্তফায়নকায়রয পচয়য় প্রকেটি ফাস্তফায়য়ন ১২ ভা ভয় পফী (৫০%) ব্যয় 

য়য়য়ছ। পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয প্রকয়েয সুপর পয়ত দফরম্ব ঘয়েয়ছ। 

১৬.২  Cost over run: প্রকেটিয মূর নুয়ভাদদত দিদদ’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় বৃ্দি পয়য়য়ছ। মূর 

নুয়ভাদদত প্রাক্কদরত ব্যয় ২২৩১.১৯ রক্ষ োকা থাকয়র যফতীয়ত একফায ংয়াধয়নয ভােয়ভ প্রকয়েয ব্যয় 

দনধ তাদযত য় ২২৭৮.৯৭ রক্ষ োকা। ন্যদদয়ক প্রকে ফাস্তফায়য়ন প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ২২৪৮.৫৭ রক্ষ োকা থ তাৎ মূর 

নুয়ভাদদত ব্যয় য়ক্ষা প্রকে ব্যয় ১৭.৩৮ রক্ষ োকা বদি পয়য়য়ছ (০.৭৭২%)। 
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১৬.৩ দনদভ তত পফ্লায পস্পয়য ংগদতপূণ ত কাম তিভঃ ে 

প্রকেটিয অতায় অআআদফ বফয়নয ৯ভ তরা য়ত ১৫তভ 

তরা ম তন্ত ঈর্ধ্তমূখী ম্প্রাযয়ণয কাজ ম্পন্ন কযা য়। 

প্রকেটিয মূর ঈয়দ্দশ্য দছর প্রয়কৌরীয়দয জ্ঞান  দক্ষতা 

বদিয জন্য ফকাঠায়ভাগত সুদফধা প্রদান  অআআদফ’য 

ংদেি প্রদতষ্ঠানমূয়য স্থান ংকুরান কযা।  

দকন্তু দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, নফদনদভ তত ০৬টি পফ্লায়যয 

ভয়ে আয়তাভয়ে ০২টি পফ্লায ন্য প্রদতষ্ঠায়নয দনকে বাো 

পদয়া য়য়য়ছ মা প্রকয়েয ঈয়দ্দয়শ্যয ায়থ দযপূণ তবায়ফ ংগদতপূণ ত নয়।  

১৬.৪ প্রকে ংয়াধয়ন দফরম্বঃ প্রকেটিয পভয়াদ জুরাআ, ২০১২ য়ত জুন, ২০১৫ ম তন্ত দনধ তাদযত দছর। প্রকেটিয 

ংয়াদধত দিদদ ম তায়রাচনায় পদখা মায় পম, ংয়াদধত দিদদটি গত ২০/০৫/২০১৫ তাদযয়খ প্রাদনক 

নুয়ভাদন রাব কয়য। থ তাৎ প্রকে ভাদপ্তয ভাে ৪০ দদন পূয়ফ ত প্রকে দদরর ংয়াধন কযা য়। এ পক্ষয়ে প্রতীয়ভান 

য় পম, প্রকয়েয কভ তদযকেনা সুদনদদ তি না থাকায় পল মুহুয়তত প্রকেটি ংয়াধন কযা য়য়য়ছ।  

১৬.৫ বফয়নয ফদধ তত ংয়য কাম তিভ চালু না য়া: প্রকে দযদ তনকায়র পদখা মায় পম, দনদভ তত নতুন 

পফ্লাযমূয়য দধকাং দতত ফস্থায় য়ে অয়ছ। প্রায় ১০ 

ভা পূয়ফ ত প্রকেটি ভাপ্ত য়র যাফদধ পফ্লাযমূ ব্যফায 

না কযা এয প্রয়য়াজনীয়তায়ক প্রশ্নদফি কযয়ছ।  

১৬.৬  যক্ষণায়ফক্ষন/দযচম তায বাফঃ প্রকেটিয অতায় 

বফয়নয ০৬টি নতুন পফ্লায দনদভ তত য়র এগুয়রায 

যক্ষণায়ফক্ষন  দযচম তায জন্য ম তাপ্ত জনফর অআআদফ’য পনআ 

ভয়ভ ত প্রতীয়ভান য়। যকাযী ব্যদয়ত য়থ তয দ্বযব্যফায 

দনদিত কযায স্বায়থ ত ফকাঠায়ভা দনভ তায়ণয পূয়ফ তআ এগুয়রায 

যক্ষণায়ফক্ষন  দযচম তায জন্য ম তাপ্ত জনফর দনদিত কযা 

অফশ্যক দছর।  

১৬.৭ ঘন ঘন প্রকে দযচারক ফদরীঃ প্রকেটিয দদঅয ম তায়রাচনায় পদখা মায় পম, ভাে ০৩ ফছয পভয়াদী 

প্রকয়ে ০৫ জন কভ তকততা প্রকে দযচারয়কয দাদয়ত্ব ারন কয়যয়ছ। ঘন ঘন প্রকে দযচারক দযফততন প্রকয়েয সুষ্ঠ 

ফাস্তফায়য়নয ন্তযায়।  

১৬.৮  দনয়দভত দঅআদ  দস্টয়াদযং কদভটিয ংস্থান না থাকা : প্রকে দডরর নুারয প্রকে ফাস্তফায়নকারর 

প্রডতভার ন্তত: ০১ ফায ফাস্তফায়ন কডভটি (ডঅআড) বা ও প্রয়য়াজন নুায়য ডিয়াডযং কডভটিয বা 

অরয়াজরনয ংস্থান থাকররও ডনয়ডভতবারফ ডঅআড ও ডিয়াডযং কডভটিয বা নুডিত য়ডন।   
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১৭।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৭.১ প্রকে গথরক ঠিক ভরয় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনরয়াগকৃত রথ থয দ্ব্যফায ডনডিত কযায ররেয প্রকয়েয 

দিজাআন/দযকেনা এভনবায়ফ প্রণয়ন কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয Time over run  Cost over run না ঘটিয়য় 

দনধ তাদযত ব্যয়য়  ভয়য়য ভয়ে প্রকে ভাপ্ত কযা মায় (নু: ১৬.১  ১৬.২) ; 

১৭.২ প্রকেটিয অতায় দনদভ তত বফয়নয ফদধ ততাং ন্য প্রদতষ্ঠায়নয দনকে রীজ পদয়ায় প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য 

মথামথবায়ফ প্রদতাদরত য়দন। তাআ গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় এ ব্যাায়য ঈক্ত প্রদতষ্ঠায়নয জফাফদদদতা দনদিত 

কযয়ফ (নুঃ ১৬.৩);  

১৭.৩  প্রয়য়াজন নুায়য এফং মথাভয়য় প্রকয়েয কাম তিভ  ব্যয় প্রকয়েয মূর দদরয়র সুদনদদ তি যাখায ব্যাায়য 

গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় য়চি থাকয়ফ, মায়ত কয়য প্রকে ব্যয়য়য দ্বযফায দনদিত কযা মায়  (নুঃ ১৬.৪) ; 

১৭.৪ প্রকয়েয অতায় অআআদফ বফয়নয নফ দনদভ তত ম্পূণ ত ং পাংনার কযায দফলয়টি গৃায়ন  গণপূতত 

ভন্ত্রণারয় দনদিত কযয়ফ  (নুঃ ১৬.৫) ; 

১৭.৫ গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় কর্ততক ফাস্তফায়নাধীন পকান প্রকয়েয অতায় ফকাঠায়ভা দনভ তাণ যফতী তায 

যক্ষণায়ফক্ষন  দযচম তা দনদিত কযায দফলয়টি প্রকে িয়ণয পূয়ফ তআ ংস্থা  ভন্ত্রণারয় দনদিত কযয়ফ (নু: ১৬.৬); 

  

১৭.৬  প্রকয়েয সুষ্ঠ ুফাস্তফায়ন  ভদনেদযং এয স্বায়থ ত ঘন ঘন প্রকে দযচারক ফদরী দযায কযয়ত য়ফ এফং 

গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য অতায় নতুন গৃীত প্রকয়ে প্রকে দযচারক দনয়য়ায়গয পক্ষয়ে দযকেনা ভন্ত্রণারয়য়য 

জাদযকৃত ঈন্নয়ন প্রকয়েয দযচারক দনয়য়াগ ংিান্ত দনয়ভাফরী (স্মাযক নং-২০.৮০৪.০২২.০০.০০.০০৬.২০১০/০৪ ; 

তাদযখঃ ০৯/০২/২০১৬) অফদশ্যকবায়ফ প্রদতারন কযয়ত য়ফ (নু: ১৬.৭) ; 

 

১৭.৭  প্রকয়েয নুয়ভাদদত দিদদ/অযদিদদ নুায়য দনয়দভতবায়ফ দঅআদ  দিয়াদযং কদভটিয বা 

অয়য়াজন কযয়ত য়ফ মা গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় দনদিত কযয়ফ (নু : ১৬.৮) ;  

 

১৭.৮  দদঅয এয দফধান নুমায়ী িয় প্রদিয়া ম্পন্ন কযায জন্য পম ভয় দনধ তাযণ কযা য়য়য়ছ তা মথামথবায়ফ 

প্রয়য়াগ কযা ফাঞ্চনীয় য়ফ (নুঃ ১৩) ; এফং 

 

১৭.৯ নুয়েদ ১৭.১ য়ত ১৭.৮ ম তন্ত সুাদযমূ ফাস্তফায়য়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় কর্ততক 

অগাভী ০১ (এক) ভায়য ভয়ে অআএভআদিয়ক ফদত কযয়ত য়ফ।     
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প্রাকৃডতক দূরম থাগ নীয় প্রযুু্ডক্তয াারে যকাযী বফনমূ ডনভ থাণ ও গযরটাডপটিং কারজ েভতা বৃডি 

ীল থক প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

 

(ভাপ্ত : জুন, ৫) 

 

 

১। প্রকরেয নাভ : “Capacity Development on Natural Disaster 

Resilient Techniques of Construction and 

Retrofitting for Public Buildings (CNCRP)” ীল থক 

টিডড প্রকে 

২। উরযাগী ভন্ত্রণারয় : 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : গণপূতথ ডধদপ্তয  

৪। প্রকরেয ফস্থান : গগুনফাডগচা, ঢাকা। 

 

 ৫।   প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                   (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কডরত 

ব্যরয়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাররয ( %) 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৫১৫.৬০ ২৫৪৮.৫০ ২৫৩১.১৯ জুরাআ, ২০১১ 

রত 

জুন, ২০১৫ 

জুরাআ, ২০১১ 

রত 

জুন, ২০১৫ 

জুরাআ, ২০১১ 

রত 

জুন, ২০১৫

১৫.৫৯ 

(০.৬২%) 

- 

 প্রকেটি ফাস্তফায়রন জাারনয উন্নয়ন ংস্থা জাআকা ২৩৩৮.৪৬ রে টাকা নুদান প্রদান করযরছ।  

৭। প্রকরেয মূর কাম থক্রভ :  

 গযরটাডপটিং ংক্রান্ত ম্যানুয়ার ততডয কযা; 

 যাভ থক ডনরয়াগ; 

 প্রডেণ অরয়াজন; 

 কভ থারা ও গডভনারযয অরয়াজন; 

 গযরটাডপটিংরয়য যীোমূরক ডনভ থাণ কাজ; এফং 

 গাডড় ক্রয়। 

৮। প্রকরেয াডফ থক গ্রগডত :  

টিডড প্রকেটিয ফ থরল ংরাডধত নুরভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২৫৪৮.৫০ রে টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়রন প্রকৃত ব্যয় রয়রছ ২৫৩১.১৯ রে টাকা মা নুরভাডদত প্রাক্কডরত ব্যরয়য ৯৯.৩২%। ফাস্তফ গ্রগডতয 

ডফলয়টি ডডঅয এ উরেখ কযা য়ডন।  
(ংগডবডিক অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত তাকা ‘ক’ গত ংযুক্ত) 

  ৬। প্রকরেয উরেশ্য :   

 যকাডয বফনমূর (াাতার, পায়ায গিন, স্কুর, অশ্রয় গকন্দ্র আতযাডদ) গযরটাডপটিং কাম থক্রভ ডফলরয় 

গরফলণা ডযচারনা;

 গৃায়ন ও গণপূতথ ভন্ত্রণারয় কর্তথক প্রকরেয অওতায় প্রডেণপ্রাপ্ত প্ররকৌরীরদয রাআরন্স প্রদান; এফং  

(গ)  গযরটাডপটিং ংক্রান্ত ম্যানুয়ার প্রস্তুত কযা। 
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০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য :    

নাভ ও দডফ দাডয়রত্বয ধযণ দাডয়ত্বকার 

রত ম থন্ত 

জনাফ অবুর কারভ 

ডত: প্রধান প্ররকৌরী 

খন্ডকারীন ৩০/১২/২০১০ ০২/০১/২০১৪ 

জনাফ গভা: অব্দুর ভাররক ডকদায 

ডত: প্রধান প্ররকৌরী 

খন্ডকারীন ০২/০১/২০১৪ ১৯/১১/২০১৪ 

জনাফ অআনুর পযাদ 

ডত: প্রধান প্ররকৌরী 

খন্ডকারীন ১৯/১১/২০১৪ প্রকে ভাপ্ত ম থন্ত 

১০।  প্রকে ডযদ থন, ডযদড থত এরাকা ও প্রকরেয ফাস্তফায়ন ম থরফেণ :  

ডফগত ২৪/০৮/২০১৭ তাডযরখ অআএভআডি’য কাযী ডযচারক, জনাফ অফদুো-অর-ভাসুদ, কর্তথক ে প্রকেটি ডযদ থন কযা 

য়। এ ভরয় প্রকে ংডিি কভ থকতথাযা উডস্থত গথরক ডযদ থরন াডফ থক রমাডগতা প্রদান করযন।  

প্রকরেয ফাস্তফায়ন ম থরফেণ : 

  

ডচে (১) : গযরটাডপটিং ংক্রান্ত গরফলণায় ব্যফহৃত িীর 

গেরভয ডচে। 
ডচে (২) : বফরনয করাভ গজরকটিং এয দৃশ্য।  
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ডচে (৩) : গযরটাডপটিং ংক্রান্ত গরফলণায় াআট ওয়ার 

গেরভয ডচে। 
ডচে (৪) : ভূডভকম্প প্রডতডক্রয়া যীেরণ ব্যফহৃত 

নমুনায দৃশ্য। 
 
 

  

ডচে (৫) : প্রকরেয অওতায় যীোমূরকবারফ 

গযরটাডপটিংকৃত গতজগাঁও পায়ায াডব থ গিরনয  

দৃশ্য। 

ডচে (৬) : প্রকরেয অওতায় গরফলণারব্ধ তথ্য 

প্রচারযয দৃশ্য। 
 

 

১১। প্রকরেয উরেশ্য জথন :  

ডযকডেত ডজথত ে ডফবারগয ভন্তব্য 

 যকাডয বফনমূর (াাতার, 

পায়ায গিন, স্কুর, অশ্রয় গকন্দ্র 

আতযাডদ) গযরটাডপটিং কাম থক্রভ 

ডফলরয় গরফলণা ডযচারনা;

 গৃায়ন ও গণপূতথ ভন্ত্রণারয় কর্তথক 

প্রকরেয অওতায় প্রডেণপ্রাপ্ত 

প্ররকৌরীরদয রাআরন্স প্রদান; এফং 

  

(গ)  গযরটাডপটিং ংক্রান্ত ম্যানুয়ার প্রস্তুত 

কযা। 

এ প্রকে ফাস্তফায়রনয ভাধ্যরভ 

গযরটাডপটিং ংক্রান্ত গরফলণা ও 

ব্যফাডযক ম্যানুয়ার প্রস্তুত কযা 

রয়রছ। তরফ প্রডেণপ্রাপ্ত 

প্ররকৌরীরদয রাআরন্স প্রদান 

কযা য়ডন।    

প্রডেণপ্রাপ্ত প্ররকৌরীরদয 

রাআরন্স প্রদান কযায ডফলয়টি 

ম্পন্ন করয প্রকে ভাপ্ত কযা 

ভীচীন ডছর। 
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১২। ম থরফেণ:  

১২.১  ম্যানুয়ার ততডয : ে টিডড প্রকরেয অওতায় বফরনয গযরটাডপটিং ংক্রান্ত ৬টি ম্যানুয়ার প্রস্তুত কযা 

রয়রছ। ডযদ থনকারর জানা মায় গম, ৬টি ম্যানুয়াররয ভরধ্য ৫টি প্রকা কযা ররও  Quality 

Control Guideline for Design and Construction ংক্রান্ত ম্যানুয়ারটি প্রকা 

কযা য়ডন। এ প্ররঙ্গ ংডিি কভ থকতথা ফডত করযন গম, এ ংক্রান্ত ম্যানুয়ারটি ডধকতয মাচাআ-ফাছাআ 

করয ফ থাধাযরণয জন্য প্রকা কযা রফ। প্রকাডত ৫টি ম্যানুয়ার গদরয কর গণপূতথ ডপমূ এফং 

ংডিি কররয ডনকট যফযা কযা রে।  

১২.২  বফরনয আনরবনটডয ততডয না কযা : প্রকরেয অওতায় গণপূতথ ডধদপ্তরযয অওতাধীন ঢাকা ও ডররট রয 

কর যকাডয বফরনয আনরবনটডয ততডয কযা রয়রছ। তরফ চট্টগ্রাভ রয গণপূতথ ডধদপ্তরযয অওতাধীন 

যকাডয বফরনয আনরবনটডয কযায রেয থাকররও তা ম্পন্ন কযা য়ডন। এ প্ররঙ্গ ংডিি কভ থকতথা ফডত 

করযন গম, ম থাপ্ত ভয় ও রথ থয প্রতুরতায কাযরণ চট্টগ্রাভ রয যকাডয বফনমূরয আনরবনটডয ততডয 

কযা ম্ভফয য়ডন।  

১২.৩  রাআরন্স প্রদান না কযা : প্রকরেয ন্যতভ উরেশ্য ডছর, প্রডেণপ্রাপ্ত প্ররকৌরীদদয গৃায়ন ও গণপূতথ 

ভন্ত্রণারয় কর্তথক গযরটাডপটিং ংক্রান্ত রাআরন্স প্রদান কযা। ডযদ থনকারর জানা মায় গম, গণপূতথ ডধদপ্তয 

ন্যান্য প্রডতিান রত ফ থরভাট ২৫২ জন প্ররকৌরী ে প্রকরেয অওতায় গযরটাডপটিং ংক্রান্ত প্রডেণ গ্রণ 

করযন। তরফ গৃায়ন ও গণপূতথ ভন্ত্রণারয় রত গযরটাডপটিং ংক্রান্ত গকান ডফরল রাআরন্স প্রদান কযা য়ডন।  

১২.৪ প্রকরেয গাডড় যকাডয ডযফন পুরর স্তান্তয না কযা : ডফযভান ডযে নুমায়ী প্রকরেয অওতায় ংগৃীত 

মানফান প্রকে ভাডপ্তয য যকাডয ডযফন পুরর জভাদারনয ডফধান থাকররও ে প্রকরেয অওতায় 

ক্রয়কৃত ভাআরক্রাফাটি যকাডয ডযফন পুরর স্তান্তয কযা য়ডন।  

১২.৫  উন্নয়ন রমাগী কর্তথক ব্যডয়ত রথ থয পূণ থাঙ্গ ডাফ না থাকা : প্রকেটি ফাস্তফায়রন জাারনয উন্নয়ন ংস্থা 

(জাআকা) ২৩৩৮.৪৬ রে টাকা নুদান প্রদান করযরছ। এ থ থ জাআকা কর্তথক ব্যয় কযা রয়রছ ভরভ থ ফডত 

কযা য়। তরফ নুদানকৃত রথ থয খাতওয়াযী ব্যরয়য পূণ থাঙ্গ তথ্য প্রকে ডপর াওয়া মায়ডন। এ প্ররঙ্গ 

ংডিি ডনফ থাী প্ররকৌরী ফডত করযন গম, জাআকা খাতওয়াযী ব্যরয়য তথ্য প্রকে ডপর যাফডধ 

যফযা কযা য়ডন।   
১২.৬ যফযাকৃত মন্ত্রাডতয আনরবনটডয না থাকা  : প্রকরেয অওতায় ১৫৬.৭৭ রে টাকা ব্যরয় ডজঅআএ, 

স্ট্রাকচাযার ারব থ ংক্রান্ত মন্ত্রাডত ংগ্র কযা রয়রছ। তরফ ডযদ থনকারর ংগৃীত মন্ত্রাডতয পূণ থাঙ্গ 

তাডরকা ও ফস্থান ংক্রান্ত আনরবনটডয তাডরকা াওয়া মায়ডন। এ প্ররঙ্গ ংডিি ডনফ থাী প্ররকৌরী ফডত 

করযন গম, ংগৃীত মন্ত্রাডতগুররা জাআকা কর্তথক ডযচাডরত গণপূতথ ডধদপ্তরযয য একটি প্রকরে এফং 

গণপূতথ একারিডভরত ব্যফহৃত রে।  

১৩।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৩.১  গণপূতথ ডধদপ্তয কর্তথক  Quality Control Guideline for Design and Construction 

ংক্রান্ত ম্যানুয়ারটি নডতডফররম্ব প্রকারয প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ংডিি কররয (অআএভআডি, 

ডযকেনা কডভন) ডনকট গপ্রযণ কযরত রফ (নু: ১২.১); 
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১৩.২   চট্টগ্রাভ যস্থ গণপূতথ ডধদপ্তরযয অওতাধীন যকাডয বফনমূরয আনরবনটডয গকন কযা ম্ভফ য়ডন গ 

ডফলয়টি গণপূতথ ডধদপ্তয ম থাররাচনা করয এ ংক্রান্ত একটি প্রডতরফদন অআএভআডি’য ডনকট দাডখর কযরফ 

(নুঃ ১২.২); 

১৩.৩ প্রকরেয ন্যতভ উরেশ্য রাআরন্স প্রদান কযায ডফলয়টি গকন ডজথত য়ডন গ ডফলরয় গৃায়ন ও গণপূতথ 

ভন্ত্রণারয় ব্যাখ্যা প্রদান কযরফ (নু: ১২.৩);  

১৩.৪ ডফডধ গভাতারফক প্রকরেয অওতায় ংগৃীত মানফান (১টি ভাআরক্রাফা) যকাডয ডযফন পুরর স্তান্তয 

কযরত রফ (নু: ১২.৪); 

১৩.৫  উন্নয়ন পমাগী কর্তথক ব্যয়কৃত রথ থয তথ্য প্রকে ডপর ংযেণ কযরত রফ (নু: ১২.৫) ; 

১৩.৬ প্রকরেয অওতায় ংগৃীত মন্ত্রাডতয পূণ থাঙ্গ তাডরকা প্রস্তুত করয তায ফস্থান ও ব্যফায ংক্রান্ত তথ্যাডদ 

গণপূতথ ডধদপ্তয ংযেণ কযরফ এফং তাডরকায নুডরড অআএভআডিরত গপ্রযণ কযরফ  (নু: ১২.৬); 

১৩.৭ গযরটাডপটিং ংক্রান্ত গরফলণারব্ধ জ্ঞান ও উরমাডগতা ফ থ াধাযরনয ভারঝ প্রচারযয উরযাগ গ্রণ কযরত 

রফ;  এফং                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

১৩.৮  নুরেদ ১৩.১ রত ১৩.৭ ম থন্ত সুাডযমূ ফাস্তফায়রন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূতথ ভন্ত্রণারয় 

কর্তথক অগাভী ০১ ভারয ভরধ্য অফডশ্যকবারফ অআএভআডিরক ফডত কযরত রফ।     
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“ডপ্রারযন ফ স্ট্রাকচায প্ল্যান এন্ড এযাকন এডযয়া প্ল্যান পয ভাদাযীপুয এন্ড যাদজয উরজরা, ভাদাযীপুয 

ডিডস্ট্রট” ীল থক প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 
 

(ভাপ্ত : জুন’ ৫) 

 

১। প্রকরেয নাভ : “ডপ্রারযন ফ স্ট্রাকচায প্ল্যান এন্ড এযাকন এডযয়া প্ল্যান পয ভাদাযীপুয এন্ড 

যাদজয উরজরা, ভাদাযীপুয ডিডস্ট্রট” 

২। উরযাগী ভন্ত্রণারয় : 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : নগয উন্নয়ন ডধদপ্তয, ঢাকা 

৪। প্রকরেয ফস্থান : ভাদাযীপুয দয ও যাদজয উরজরা, ভাদাযীপুয  

 
  ৫।   প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কডরত 

ব্যরয়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাররয ( %) 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯০.০০ ২০৮.৯৪  ২০৭.৬০ জানুয়াযী’ 

২০১৩ রত 

জুন’ ২০১৪ 

জানুয়াযী’ 

২০১৩ রত 

জুন’ ২০১৫ 

জানুয়াযী’ ২০১৩ 

রত জুন’ 

২০১৫ 

১৭.৬ 

(১১%) 

১২ ভা  

(৬৬%) 

 

 

০৭। প্রকরেয মূর কাম থক্রভ :  

 ভডফরাআরজন ডযরাট থ, আনরন ডযরাট থ, ারবথ ডযরাট থ-১, ারবথ ডযরাট থ-২, আরন্টডযভ ডযরাট থ, োপট 

স্ট্রাকচায প্ল্যান ডযরাট থ, পাআনার ডযরাট থ ও ম্যা প্রণয়ন।

  

০৬। প্রকরেয উরেশ্য : 

০১. কাডিত নগয ও গ্রাভীণ এরাকায বাযাম্য ও নগয ডফস্তৃডতয ধযণ ডনধ থাযণ;  

০২. দুটি উরজরায স্থানীয় ম থারয় জাতীয় ও অঞ্চডরক নীডতমূরয রূান্তয;  

০৩. দুটি উরজরায ডফডবন্ন খাতডবডিক গকৌর ডনধ থাযণ ও ভন্বয় াধন;  

০৪. ভূডভয রফ থািভ ব্যফায ও ডনয়ন্ত্রগণয জন্য নীডতভারা প্রণয়ন; এফং 

০৫. স্থানীয় ম থারয় উন্নয়ন ডযকেনা এফং উন্নয়ন ডনয়ন্ত্রণ ডযকেনা প্রণয়ন। 
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০৮। প্রকরেয াডফ থক গ্রগডত :  

প্রকেটিয ফ থরল ংরাডধত নুরভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ২০৮.৯৪ লক্ষ টাকা। প্রাপ্ত ডডঅয নুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়রন প্রকৃত ব্যয় রয়রছ ২০৭.৬০ রে টাকা মা নুরভাডদত প্রাক্কডরত ব্যরয়য ৯৯.৩৬%। ফাস্তফ 

গ্রগডতয ডফলয়টি ডডঅয এ উরেখ কযা য়ডন।  

(ংগডবডিক অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফস্তাডযত তাকা ‘ক’ গত ংযুক্ত)  

০৯। প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য : 

নাভ ও দডফ দাডয়রত্ব ধযণ দাডয়ত্বকার 

রত ম থন্ত 

জনাফ যীপ গভাাম্মদ তাডযকুজ্জাভান 

ডডনয়য প্ল্যানায 

পূণ থকারীন ১৭/১২/২০১২ ৩০/০৬/২০১৫ 

১০। প্রকে ডপ ডযদ থন ও প্রকরেয ফাস্তফায়ন ম থরফেণ :  

ডফগত ২০/০৯/২০১৭ তাডযরখ অআএভআডি’য কাযী ডযচারক, জনাফ অফদুো-অর-ভাসুদ কর্তথক প্রকে ডপ  

ডযদ থন কযা য়। এ ভরয় প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিি কভ থকতথাযা উডস্থত গথরক াডফ থক রমাডগতা 

প্রদান করযন।  

প্রকরেয ফাস্তফায়ন ম থরফেণ : 

  

ডচে (১) : ভাদাযীপুয উরজরায স্ট্রাকচায প্ল্যান এ ফং 

এযাকন এডযয়া প্ল্যান   

ডচে (২) : যাদজয উরজরায স্ট্রাকচায প্ল্যান এ ফং 

এযাকন এডযয়া প্ল্যান   
 



110 

 

 

 

ডচে (৩) : যাদজয গৌযবায গেরনজ ম্যা। ডচে (৪) : ভাদাযীপুয গৌযবায গেরনজ ম্যা। 
 
 

  

ডচে (৫) : প্রকে চরাকারীন ভত ডফডনভয় বায ডচে 

(ংগৃীত)।  

ডচে (৬) : যাদজয উরজরায ফন্যা ধাযণ এরাকায 

ডদক ডনরদ থনামূরক ডচে।  
 

১১। প্রকরেয উরেশ্য জথন:  

ডযকডেত ডজথত ে ডফবারগয ভন্তব্য 

(ক)ভাদাযীপুয ও যাদজয এরাকাফাী 

ে এরাকায যকাযী -গফযকাযী দপ্তয 

মূরয জন্য ভূডভ ব্যফায ডযকেনা ও 

ডফডবন্ন প্রকরেয ডবডিরত স্ট্রাকচায প্ল্যান ও 

এযাকন এডযয়া প্ল্যান প্রণয়ন কযা।  

প্রকরে ২০ (ডফ) ফছয 

গভয়াদী স্ট্রাকচায প্ল্যান ও ০৫ 

(াঁচ) ফছয গভয়াদী এযাকন 

এডযয়া প্ল্যান প্রণয়ন কযা 

রয়রছ। 

অাতদৃডিরত স্বে গভয়ারদ   
ডজথত ররও ২০১৫-২০৩৫ ার 

নাগাদ ডফডবন্ন প্রস্তাফনা  ফাস্তফায়রনয 

ভাধ্যরভ প্রকৃত উরেশ্য ডনরূণ কযা 

মারফ।
 

১২। প্রকেটিয ফাস্তফায়রনািয প্রবাফ:  

প্রকেটিয ফাস্তফায়রন ডনরম্নাক্ত  প্রবাফগুররা ফুরট উরেরছ। 
 ভাদাযীপুয ও যাদজয এরাকায উন্নয়রনয জন্য উন্নয়ন ডযকেনা প্রণয়ন কযা রয়রছ। 
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 যকাযী ও গফ-যকাযী দপ্তযমূরয অগাভী ২০ (ডফ) ফছরযয জন্য ফাস্তফায়নরমাগ্য প্রকরেয ডযকেনা 

প্রণয়ন ম্পন্ন রয়রছ। 
 ডযকেনায অররারক প্রকে ফাস্তফায়রনয কাজ শুরু রয়রছ। 

১৩। প্রকরেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য : 

দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআরয়য প্রধান উরেশ্য ডছর প্রকেটিয অওতায় ক্রয়কৃত কাজ ম থরফেণ কযা। এ গেরে প্রকেটিয 

অওতায় একাডধক প্যারকজ/রট থাকায় Random Selection এয ভাধ্যরভ ডনরম্নাক্ত করয়কটি প্যারকজ/ররটয 

ক্রয় ক্রান্ত তথ্যাডদ ডনম্ন াযণীরত উস্থান কযা ’রঃ  

(রে টাকায়) 

কারজয ডফফযণ ক্রয় 

িডত 

ডিডড 

নুমায়ী 

প্রাক্কডরত 

মূল্য 

গটন্ডায 

আবালুরয়রনয 

তাডযখ 

গটন্ডারয 

ংগ্রণকাযী 

ব্যডক্ত ফা 

প্রডতিারনয 

ংখ্যা 

গটন্ডারয 

গযনডব 

ব্যডক্ত/ 

প্রডতিারনয 

ংখ্যা 

চুডক্ত 

ম্পাদরনয 

তাডযখও 

প্রডতিারনয 

নাভ 

চুডক্ত 

নুায 

কাম থ গল 

ওয়ায 

তাডযখ 

চুডক্ত মূল্য 

 
 

চূড়ান্ত ডফর 

প্রদারনয 

ডযভাণ  

ভন্তব্য 

প্রকরেয যাভ থক 

ডনরয়াগ 

ডপক্সি 

ফারজট 

১৪৪.৮১ EOI  

১৯/১২/২০১২ 

এফং RFP 

২৮/০১/২০১৩ 

EOI গত ০৮ 

টি এফং RFP 

০২ টি 

EOI গত 

০৮ টি এফং 

RFP 

০২ টি 

১৭/০২/২০১৩ 

েয়ী- 

এআচডএর-

ডিডএর 

 

৩০/০৬/১৪ 

 

১৪৪.৮১ ৭.২৫ কাম থ 

ম্পাদরন 

ডতডযক্ত 

ভয় ব্যয় 

রয়রছ। 
 

১৪। ম থরফেণ:  

১৪.১ Time over run: প্রকেটিয মূর নুরভাডদত ডিডড’য তুরনায় এয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ডধক ভয় 

ডতফাডত রয়রছ। মূর নুরভাডদত ফাস্তফায়নকাররয গচরয় প্রকেটি ফাস্তফায়রন ০১ ফছয ভয় গফী (৬৬%) 

ব্যয় রয়রছ। প্রকে ফাস্তফায়রন দীঘ থসূডেতায পরর উকাযরবাগীরদয প্রকরেয সুপর গরত তযাডধক ডফরম্ব 

ঘরটরছ। 
 

১৪.২ Cost overrun: প্রকেটিয মূর নুরভাডদত ডিডড’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যয় উরেখরমাগ্য ারয বৃডি 

গরয়রছ। মূর নুরভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ১৯০.০০ রে টাকা থাকররও যফতীরত ংরাধরনয ভাধ্যরভ 

প্রকরেয ব্যয় ডনধ থাডযত য় ২০৮.৯৪ রে টাকা। অফায প্রকে ফাস্তফায়রন প্রকৃত ব্যয় রয়রছ ২০৭.৬০ রে 

টাকা থ থাৎ মূর নুরভাডদত ব্যয় রো প্রকে ব্যয় ১৭.৬০ রে টাকা বৃডি গরয়রছ (১১%)। প্রকে 

প্রণয়নকারর মথামথ ডযকেনা ও ব্যয় প্রাক্কররন ঘাটডত ডছর ভরভ থ প্রতীয়ভান য়। 

১৪.৩ ভডনটডযং ব্যফস্থা গজাযদাযকযণ  : প্রকেটিয অওতায় ভাদাযীপুয ও যাদজয উরজরায স্ট্রাকচায প্ল্যান ও 

এযাকন এডযয়া প্ল্যান প্রস্তুত কযা রয়রছ। ভাদাযীপুয ও যাদজয উরজরায ৩৩টি যকাডয প্রডতিান, ২টি 

গৌযবা ও ২৫টি আউডনয়ন ডফডবন্ন প্রকে ফাস্তফায়রনয ভাধ্যরভ উক্ত প্ল্যান ফাস্তফায়ন কযরফ। ডকন্তু প্ল্যারনয 

অররারক প্রকে ফাস্তফায়ন রে ডকনা তা ভডনটডযংরয়য গকান প্রাডতিাডনক কাোরভা ডফযভান গনআ। তাআ 

প্ল্যান ফাস্তফায়ন ও যফতী কাম থক্রভ ভডনটডযং মথামথবারফ ম্পন্ন রে না।  
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১৪.৪ ডনজস্ব জনফর ও দেতায ঘাটডত:  প্রকে ডপ রত ভূডভ ব্যফস্থানা ংক্রান্ত ডজঅআএ পটওয়যায ও 

অনুলডঙ্গক ম্যা আউডনয়ন ডযলদ তথ্য গকরন্দ্রয উরযাক্তারদয ডনকট স্তান্তয কযা রয়রছ। ডকন্তু প্রকরেয 

অওতায় প্রস্তুতকৃত প্ল্যারনয অররারক ভূডভ ব্যফায ংক্রান্ত নুরভাদন ও ম থরফেরণয জন্য অঞ্চডরক ম থারয় 

(আউডনয়ন ডযলদমূ) ডনজস্ব দে জনফররয ঘাটডত যরয়রছ।  

 

১৪.৫ ডিট অডি ডনষ্পডি:  ডযদ থনকারর প্রকে ডযচারক কর্তথক ফডত কযা য় গম, প্রকরেয অওতায় গম 

ভস্ত ডিট অডি ডছর তা আরতাভরধ্য ডনষ্পন্ন কযা রয়রছ। ফতথভারন প্রকেটিয গকান ডিট অডি গনআ।  

১৫।  সুাডয/ ভতাভত :  

১৫.১  প্রকে গথরক ঠিক ভরয় সুপর প্রাডপ্ত এফং ডফডনরয়াগকৃত রথ থয দ্ব্যফায ডনডিত কযায ররেয 

প্রকরেয ডিজাআন/ডযকেনা এভনবারফ প্রণয়ন কযরত রফ মারত প্রকরেয Time over run ও 

Cost over run না ঘটিরয় ডনধ থাডযত ব্যরয় ও ভরয়য ভরধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা মায় (নু: ১৪.১ ও 

১৪.২); 

 

১৫.২  ভাদাযীপুয উরজরা ও যাদজয উরজরায জন্য প্রকরেয অওতায় প্রস্তুতকৃত  স্ট্রাকচায প্ল্যান ও 

এযাকন এডযয়া প্ল্যান নুমায়ী ভূডভ ব্যফায ও উন্নয়ন প্রকে গ্রণ রে ডকনা তা ডনডিত ও 

ভডনটডযংরয়য জন্য সুডনডদ থি প্রাডতিাডনক কাোরভা থাকা প্ররয়াজন। এ ডফলরয়  গৃায়ন ও গণপূতথ 

ভন্ত্রণারয় যফতী উরযাগ গ্রণ কযরফ; (নুঃ ১৪.৩); 

১৫.৩ উরজরা, গৌযবা ও   আউডনয়ন ম থারয় ভূডভ ব্যফায ংক্রান্ত ডযকেনা ফাস্তফায়ন ও 

ভডনটডযংরয়য স্বারথ থ ডনজস্ব দে জনফর প্ররয়াজন। গৃায়ন ও গণপূতথ ভন্ত্রণারয় এ ডফলরয় নীডত 

ডনধ থাযণী ম থারয় মথামথ উরযাগ গ্রণ করয অআএভআডিরক ফডত কযরফ  (নু: ১৫.৪);  

 

১৫.৪ বডফষ্যরত গদরয কর গৌযবা ও উরজরায ডিরটর স্ট্রাকচায প্ল্যান ও এযাকন এডযয়া প্ল্যান 

প্রস্তুত কযায ডফলরয় উরযাগী ভন্ত্রণারয় প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরত ারয;  

১৫.৫ প্রস্তুতকৃত প্ল্যান নুমায়ী বডফষ্যরত উন্নয়ন ডযকেনা গ্রণ কযা রে ডকনা গ ডফলয়টি ডযকেনা 

কডভন ও ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা গমৌথবারফ তদাযডক কযরফ; এফং 

 

১৫.৬  নুরেদ ১৫.১ রত ১৫.৫ ম থন্ত সুাডযমূ ফাস্তফায়রন গৃীত ব্যফস্থাফরী গৃায়ন ও গণপূতথ 

ভন্ত্রণারয় কর্তথক অগাভী ০১ ভারয ভরধ্য অফডশ্যকবারফ অআএভআডিরক ফডত কযরফ।     

 

  

 


