
Items of work (as per RDPP) Unit Target (as per 

RDPP) 

Actual Progress Reasons for 

deviation 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Accommodation Area 

Construction & Maint 

      

a Construction & maintenance 

of office, officer Mess, work 

shed, labour  shed, security 

post and  camps etc 

m± 3650 141.21 3650 139.50  

15 Repairing during 

Construction (5%) 

L.S L.S 2232.00 L.S 2232.00  

16 Vehicles & Equipment (4x 

Rod Roller & 8x Pickup)  

Nos L.S 448.80 14.00 442.8700  

17 Repair and maintenance of 

equipment, Plants vehicle   

 L.S L.S 185.95 L.S 485.9490  

18 Contingency, Project 

Allowance & Others 4% 

- L.S 972.81 L.S 972.8797  

19 Physical Contingency 2% - - 599.33 L.S -  

20 Price Contingency 3%   - 898.79 - -  

Grand Total  - 32593.87 - 30772.550  

 

৯। প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্যাবদঃ  

 

Sl. 

No  

Name & 

Designation 

Full 

time 

Part 

time 

Responsible 

for more 

than one 

project 

Date of 

Joining 

Transfer Remarks 

1 Lt Col Md Monwarul 

Islam, psc 

- Yes Yes 22.12.1999 07.12.2000 16 ECB 

2 Lt Col Md Sharafat 

Hossain, psc 

- Yes Yes 08.12.2000 29.01.2002 16 ECB 

3 Lt Col Md Aktaruzzaman 

Khan  

- Yes Yes 03.01.2002 02.06.2003 16 ECB 

4 Lt Col Md K M Salzar 

Hossain, psc 

- Yes Yes 03.06.2003 09.05.2004 19 ECB 

5 Lt Col Md Habibur 

Rahman Kalmal, psc 

- Yes Yes 11.07.2004 02.11.2004 19 ECB 

6 Lt Col Md Syeed 

Anwarul Islam  

- Yes Yes 04.12.2004 22.05.2006 19 ECB 

7 Lt Col Md ASM 

Mahmood Hasan, psc 

   22.05.2006 27.11.2007 19 ECB 

8 Lt Col Md Riffat 

Shaheed, psc 

- Yes Yes 27.11.2007 16.02.2009 19 ECB 

9 Lt Col Md Bashir 

Ahmed, psc 

- Yes Yes 16.02.2009 19.10.2010 19 ECB 

10 Lt Col A S M Faisal - Yes Yes 20.10.2010 22.06.2012 19 ECB 

11 Lt Col Md Ahmed 

Zamiul Islam, psc 

- Yes Yes 23.06.2012 23.06.2014 19 ECB 

12 Lt Col Md Tanvir 

Hossain, psc 

- Yes Yes 24.09.2014 Till Today 19 ECB 

13 Lt Col Md Monowarul 

Islam Sarder, psc 

- Yes Yes 24-09-2014 Till Today 16 ECB 

 

 

 

 



১০। ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ  

 

১০.১ প্রকল্পেয আতায় তনভ ষাণ ংতিষ্ট কাল্পেয েন্য ক্রয় ংক্রান্ত হকান তথ্যাতদ ায়া মায়তন। তল্পফ ফাংরাল্পদ 

হনাফাতনীয প্রকে ংতিষ্ট কভ বকতবাদ্দয বনকট সথদ্ক প্রাপ্ত তসথ্য জানা মায় সম, ফাংরাদ্দ সনাফাবনীয তাবরকার্ভক্ত 

ঠিকাদাযদ্দয ভদ্ধ্য ীবভত দযদ্ত্রয ভাধ্যদ্ভ প্রকদ্েয কাজ ফাস্তফায়ন কযা দ্য়দ্ছ।  

 

১০.২ মানফান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ  

 

Sl. 

No 

Type of 

Transport 

Number As 

Per DPP 

Procured 

with Date 

Transferred 

to Transport 

with Date 

Transferre

d to O & M 

with Date 

Condemne

d / 

Damaged 

with Date 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Road 

Roller

1XRd. 

Roller

2XRd. 

Roller 

1XRd. 

Roller

29.06.2008

23.11.2008 

2506.2005

- - - These are 

being used 

at Mohipal 

Flyover 

Project and 

Bandarban-

Chimbuk Y-

Junction-

Ruma Road 

Maint. 

Project.

Car - - - - - -

Jeep - - - - - -

Microbu

s

- - - - - -

Minibus - - - - - -

Bus - - - - - -

Pickup 1 X Pickup

1 X Pickup 

2 X Pickup 

1 X Pickup 

3 X Pickup

27.06.2007

29.06.2008 

25.06.2005 

25.06.2007 

30.06.2008

- - - These are 

being used 

at Mohipal 

Flyover 

Project and 

Bandarban-

Chimbuk Y-

Junction-

Ruma Road 

Maint. 

Project.

Truck - - - - - -

Motor 

Cycle

- - - - - -

Speed 

Boat

- - - - - -

Launch - - - - - -

Others 

with 

Name

- - - - - -

 

১১।  ংদ্াবধত বিবব ফযাদ্দ  গ্রগবত (ততআয অনুাল্পয): 

(রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয বিবব/অযবিবব 

রক্ষযভাত্রা 

এবিব/অযএবিব ফযাদ্দ টাকা ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০০ - ২০০১  

জুরাই ১৯৯৯ হথল্পক জুন 

 - - 

২০০১ - ২০০২ ৬০.১৫ ৬০.১৫ ৬০.১৫ 



থ বফছয বিবব/অযবিবব 

রক্ষযভাত্রা 

এবিব/অযএবিব ফযাদ্দ টাকা ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০২ - ২০০৩ ২০০৭ ম ষন্ত ক্রভপুতঞ্জত 

রক্ষভাত্রা 

১২১২৪.২১২৩ 

৫৬৩.৪৩৫ ৫৬৩.৪৩৫ ৫৬৩.৪৩৫ 

২০০৩ - ২০০৪ ১৩১৮.৫৯ ১৩১৮.৫৯ ১৩১৮.৫৯ 

২০০৪ - ২০০৫ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ 

২০০৫ - ২০০৬ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ 

২০০৬ - ২০০৭ ২৬০০.০০ ২৬০০.০০ ২৬০০.০০ 

২০০৭ - ২০০৮ - ৩১৬২.১৫ ৩১৬২.১৫ ৩১৬২.১৫ 

২০০৮ - ২০০৯ ৪১০০.০০ ৪৪৫০.০০ ৪৪৫০.০০ ৪৪৫০.০০ 

২০০৯ - ২০১০ ১৩০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 

২০১০ - ২০১১ ১০৬০.০০ ১৪৩০.০০ ১৪৩০.০০ ১৪৩০.০০ 

২০১১ - ২০১২ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১২ - ২০১৩ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ 

২০১৩ - ২০১৪ ১০০০৯.৬৫৫২ ৪৭৬১.০৪ ৪৭৬১.০৪ ৪৭৬১.০৪ 

২০১৪ - ২০১৫ - ৩৪২৭.২৯ ৩৪২৭.২৯ ৩৪২৭.২৯ 

সভাট ৩২৫৯৩.৮৬৭৫ ৩০৭৭২.৬৫ ৩০৭৭২.৬৫ ৩০৭৭২.৬৫ 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র কায কাযণঃ অনুশভানদি নর্নন অনুমামী সকর কাজ সম্পন্ন কযা হশেশে। 
 

১৩। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণঃ  
 

১৩.১ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন  ংদ্াধনঃ 

 

 হভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয় (রক্ষ টাকা)  

ভর (১২ ড়ক) জুরাআ ১৯৯৯ সথদ্ক জুন ২০০৪ ৪৭১১৮.৪০ 

১ভ ংদ্াবধত নুদ্ভাবদত (০৬ ড়ক)  জুরাআ ১৯৯৯ সথদ্ক জুন ২০০৯ ১৯৬২৬.২৯ 

২য় ংদ্াবধত নুদ্ভাবদত (০৬ ড়ক)  জুরাআ ১৯৯৯ সথদ্ক জুন ২০১২ ২৮৩৮১.৯৩৭ 

৩য় ংদ্াবধত নুদ্ভাবদত (০৬ ড়ক)  জুরাআ ১৯৯৯ সথদ্ক জুন ২০১৪ ৩২৫৯৩.৮৬৭৫ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি জুরাআ ১৯৯৯ সথদ্ক জুন ২০১৫  

 
  

১৩.২ াবফ বক অবথ বক  ফাস্তফ গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ 

৩০৭৭২.৬৫ রক্ষ টাকা মা নুদ্ভাবদত ব্যয় ৩২৫৯৩.৮৬৭৫ রক্ষ টাকায ৯৪.৪১% । ভন্ত্রণারয় হথল্পক হপ্রতযত ততআয 

অনুমায়ী উক্ত ভদ্য় নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয কর দ্ঙ্গয কাজ ম্পন্ন কযায ভাধ্যদ্ভআ প্রকে ফাস্তফায়ন কযা দ্য়দ্ছ 

(নুদ্েদ-৮)। 
১৪। । প্রকে বযদ বন : প্রকদ্েয ফাস্তফায়নকাজ দ্যজবভদ্ন বযদ বদ্নয জন্য ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন বফবাদ্গয 

সমাগাদ্মাগ  স্থানীয় যকায সক্টদ্যয বযচারক (বযফন) জনাফ সভাঃ সভাাযযপ সাদ্ন কর্তবক  ০৩ - 

০৫.১১.২০১৬ তাবযদ্খ প্রকে এরাকা বযদ বন কযা য়। বযদ বদ্নয ভয় প্রকে ংবিষ্ট কভ বকতবাগণ উবস্থত সথদ্ক 

ায়তা প্রদান কদ্যন। বযদ বনকাল্পর প্রাপ্ত তথ্যাতদ বনেরূঃ 

১৪.১  াফ বতয ঞ্চদ্রয ১২টি ড়ক উন্নয়দ্নয উদ্দ্দদ্শ্য ৪৭১১৮.৪০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় জুরাআ ১৯৯৯ সথদ্ক জুন ২০০৪ সভয়াদ্দ 

ফাস্তফায়দ্নয রদ্ক্ষয ফ বপ্রথভ প্রকেটি নুদ্ভাবদত য়। যফতীদ্ত প্রকদ্েয অতা হ্রা কদ্য ১৯৬২৬.২৯ রক্ষ টাকা 

ব্যল্পয় ০৬টি ড়ক উন্নয়ল্পনয প্রস্তাফ অনুল্পভাতদত য়।  প্রকেটি ২য় ংদ্াধদ্নয ভয় প্রকদ্েয ব্যয় ২৮৩৮১.৯৩৭ রক্ষ 

টাকা তনধ ষাযণ কযা য় -- মা ১ভ ংল্পাধল্পনয তুরনায় ৮৭৫৫.৬৪৭ রক্ষ টাকা (৪৪.৬১%) হফী। যফতীল্পত ২০১৪ 

াল্পর ৩য় ংল্পাধল্পনয ভয় অনুল্পভাতদত ব্যয় তনধ ষাযণ কযা য় ৩২৫৯৩.৮৬৭৫ রক্ষ টাকা -- মা ১ভ ংল্পাধনীয 



তুরনায় ১২৯৬৭.৫৭৭৫ রক্ষ টাকা (৬৬.০৭%) এফং ২য় ংল্পাধনীয তুরনায় ৪২১১.৯৩০৫ রক্ষ টাকা (১৪.৮৪%) 

হফী; 

 

১৪.২ প্রস্তাবফত ১২টি ড়দ্কয সভাট দদঘ বয ৪৬২.৩০ বক.বভ.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১ চ্ট্টগ্রাভ - যাোভাটি ড়ল্পকয  ক্ষততগ্রস্ত অং তচ্ত্র-২ চ্ট্টগ্রাভ - যাোভাটি ড়ল্পকয  ক্ষততগ্রস্ত অংল্প 

তনভ ষাণকারীন যক্ষণাল্পফক্ষণ কাে 

 

১৪.৩ প্রকেটি ১ভ ংদ্াধদ্নয ভয় প্রকদ্েয অতা কবভদ্য়  ১২টি ড়দ্কয স্থদ্র ০৬টি ড়ক উন্নয়দ্নয উদ্দ্দদ্শ্য জুরাআ 

১৯৯৯ সথদ্ক জুন ২০০৯ সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয রক্ষয পুনবনধ বাযণ কযা য়। বনফ বাবচত ড়কভদ্য বফফযণ বনেরূঃ  

  

Road No Name of the Roads Length  (Km) 

N 105 Chittagong - Hathazari  - Rangamati Road  37.00 

R 151 Rangamati (Ghagra) - Chandraghona - Bangalhalia - 

Bandarban Road 

58.92 

Z 1605 Dighinala - Chotomerung - Changrachari - Longadu Road 40.00 

Z 1603 Khagrachari - Dighinala - Baghaihat Road 32.80 

Z 1811 Thanchi - Alikadam Road 35.00 

Z 1814 Bangalhalia - Rajesthali Road 21.00 
[ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নিত্র - ৩ চ্ট্টগ্রাভ - যাোভাটি ড়ল্পক  তনতভ ষত যক্ষাপ্রদ কাে - 

মা যফততষল্পত াাতড় ঢল্পর তফধ্বস্ত য়

নিত্র - ৪ চ্ট্টগ্রাভ - যাোভাটি ড়ল্পক  তনতভ ষত যক্ষাপ্রদ কাল্পেয 

অং তল্পল্পফ তনতভ ষত হেন
 

 

 

 

 



১৪.৪  প্রকেটি ১ভ ংদ্াধদ্নয ভয় প্রকদ্েয অতা কবভদ্য়  ১২টি ড়দ্কয স্থদ্র সম ০৬টি ড়ক উন্নয়দ্নয প্রস্তাফ কযা য় 

তায সভাট দদঘ বয ২২৪.৭২ বক.বভ.; 

 

নিত্র - ৫   পেনিফর পবশভশন্টয প্রস্তিা নযভা নিত্র - ৬ প্রকশল্পয আওিাে নননভডি কারবার্ড

 

১৪.৫ ০৬ জুন ২০০০ তাবযদ্খ নুবষ্ঠত একদ্নক-এয বায় ভর প্রকেটি বফদ্ফচনায জন্য উস্থান কযা দ্র ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী প্রকেটি ফাংরাদ্দ সনাফাবনী কর্তষক ফাস্তফায়ল্পনয তনল্পদ ষনা প্রদান কল্পযন; 

 

১৪.৬ অপ্রতুর ফযাল্পেয কাযল্পণ প্রকল্ ফাস্তফায়ল্পনয হভয়াদ দীর্ঘ ষাতয়ত য় । তকন্তু তনয়াতভত তফযততল্পত ড়ক  েনথ 

অতধদপ্তল্পযয হযট ততডউর তযফতষল্পনয কাযল্পণ তফতবন্ন অে ফাস্তফায়ল্পনয ব্যয় বৃতি ায়ায কাযল্পণ ততনফায তডতত 

ংল্পাধল্পনয প্রল্পয়ােনীয়তা হদো হদয়। 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

তচ্ত্র-৭ তনতভ ষত ড়ল্পকয তফদেনক ফাল্পক স্থাতত 

 াইডল্পাস্ট 

তচ্ত্র-৮ াাতড় ঢল্পর তফধ্বস্ত যক্ষাপ্রদ কাল্পেয স্থাল্পন 

পুনতনতভ ষত কংক্রীট তযল্পটইতনং য়ার 

 



১৪.৭   ফাংরাল্পদ হনাফাতনীয Special Works Organization (SWO) এয তত্ত্বাফধাল্পন ১৬ ইতঞ্জনীয়াতযং 

ব্যাটাতরয়ন (১৬ ইততফ) এফং ১৯ ইতঞ্জনীয়াতযং  ব্যাটাতরয়ন  (১৯ ইততফ) এয ভােল্পভ প্রকেটিয আতাধীন ০৬ 

ড়ল্পকয উন্নয়ন কাে েন্ন কযা ল্পয়ল্পে; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

তচ্ত্র-৯  ঢল্পর তফধ্বস্ত  াাড় এফং হেন তচ্ত্র-১০ াাতড় ঢল্পর তফধ্বস্ত যক্ষাপ্রদ কাল্পেয অং তল্পল্পফ 

তনতভ ষত ফল্লী প্যারাাইতডং 

 

১৪.৮ ফাংরাল্পদ হনাফাতনীয ল্পক্ষ ১৬ ইততফ এফং ১৯ ইততফ হথল্পক ফ ষল্পভাট ১৩েন কভ ষকতষা প্রকে তযচ্ারল্পকয দাতয়ত্ব 

ারন কল্পযন। দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ষকতষা ণ কল্পরই েন্ডকারীন প্রকে তযচ্ারল্পকয দাতয়ল্পত্ব তেল্পরন। তাল্পদয দাতয়ত্ব 

ারল্পনয হভয়াদ তেল্পরা ফ ষতনে ০৪ ভা হথল্পক ল্পফ ষাচ্চ ০২ ফেয ম ষন্ত; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১১ তফধ্বস্ত হেল্পনয স্থল্পর পুনতনতভ ষত কংক্রীট হেন তচ্ত্র-১২ তফধ্বস্ত হেল্পনয স্থল্পর পুনতনতভ ষত কারবাট ষ  

আন্ডাযগ্রাউন্ড হেন 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১৩ দীর্ঘ ষল্পভয়াদী প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয কাযল্পণ তনতভ ষত 

ড়কভল্প সৃষ্ট টল্পার 

তচ্ত্র-১৪ দীর্ঘ ষল্পভয়াদী প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয কাযল্পণ তনতভ ষত 

ড়কভল্প সৃষ্ট টল্পার 
 

১৫। প্রকদ্েয  উদ্দ্দশ্য জবন: 

 

বযকবেত জবন

 চট্টগ্রাভ (যাফায ফাগান) - যাঙ্গাভাটি ড়ক জাতীয় 

ভাড়ক ভাদ্ন উন্নীতকযণ; 

 ঘাগড়া - ফািযফান ড়ক অঞ্চবরক ভাড়ক ম বাদ্য় 

উন্নীতকযণ; 

 “াফ ষতয চ্ট্টগ্রাভ অঞ্চল্পর ৬টি ড়ক তনভ ষাণ /উন্নয়ন” 

প্রকল্পেয আতায় অন্য ০৪টি ড়কল্পক হেরা ড়ক 

ম বাদ্য় উন্নীতকযন;   

 ড়ক বনযািা বৃবি; 

 াফ বতয চট্টগ্রাভ ঞ্চদ্রয সজরাভদ্য াদ্থ  যাজধানী 

ঢাকা ফিযনগযী চট্টগ্রাদ্ভয যাবয ড়ক সমাগাদ্মাগ 

স্থাদ্নয ভাধ্যদ্ভ অথ ব-াভাবজক উন্নয়ন । 

 চট্টগ্রাভ (যাফায ফাগান) - যাঙ্গাভাটি ড়ক জাতীয় 

ভাড়ক ভাদ্ন উন্নীত কযা দ্য়দ্ছ; 
 ঘাগড়া - ফািযফান ড়ক অঞ্চবরক ভাড়ক ম বাদ্য় 

উন্নীত কযা দ্য়দ্ছ; 

 “াফ ষতয চ্ট্টগ্রাভ অঞ্চল্পর ৬টি ড়ক তনভ ষাণ /উন্নয়ন” 

প্রকল্পেয আতায় অন্য ০৪টি ড়কল্পক হেরা ড়ক ম বাদ্য় 

উন্নীত কযা দ্য়দ্ছ;  
 প্রকের্ভক্ত ড়কভদ্ বনযািা বৃবি সদ্য়দ্ছ; 

 াফ বতয চট্টগ্রাভ ঞ্চদ্রয সজরাভদ্য াদ্থ  যাজধানী 

ঢাকা ফিযনগযী চট্টগ্রাদ্ভয যাবয ড়ক সমাগাদ্মাগ 

স্থাবত দ্য়দ্ছ। 

১৬। উল্পেশ্য অতেষত না ল্পর থাকল্পর তায কাযণিঃ   উল্পেশ্য অতেষত ল্পয়ল্পে । 

 
১৭। যােস্ব োল্পত স্থানান্তযিঃ প্রকদ্েয অতায় ম্পাবদত কাজ আদ্তাভদ্ধ্য ড়ক  জনথ বধদপ্তদ্যয যাজস্ব খাদ্ত 

(দ্ন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা দ্য়দ্ছ। 

[ 

১৮। External Audit:  ভন্ত্রণারয় দ্ত সপ্রবযত ববঅয ম বাদ্রাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান External 

Audit কযা য়বন। 

 

১৯। ম বদ্ফক্ষণঃ 

  

১৯.১ াফ বতয ঞ্চদ্রয ১২টি ড়ক (জাতীয় ভাড়ক, অঞ্চবরক ভাড়ক এফং সজরা ড়ক) উন্নয়দ্নয উদ্দ্দদ্শ্য জুরাআ 

১৯৯৯ সথদ্ক জুন ২০০৩ সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয রদ্ক্ষয ফ বপ্রথভ প্রকেটি নুদ্ভাবদত য়। যফতীদ্ত অদ্যা বতনফায 

ংদ্াধন এফং একফায সভয়াদ বৃবিয ভাধ্যদ্ভ জুরাআ ২০১৫ ভাদ্ প্রকেটিয ফাস্তফায়ন কাজ সল য় (নুঃ ১৪.১); 

 

১৯.২ ভর বিবব নুয়ায়ী প্রকেটিয অনুল্পভাতদত ফাস্তফায়নকার তের ০৫ ফেয (জুরাই ১৯৯৯ হথল্পক জুন ২০০৪)। তকন্তু 

অনুল্পভাতদত ফাস্তফায়নকার ভল্পয় হভাট ফযাল্পেয তযভাণ তের ১৯৪১.৭৭৫ রক্ষ টাকা মা অনুল্পভাতদত ফযাল্পেয 

৪.১২%। এোড়া ১ভ  ২য় ংল্পাধন প্রস্তাফ অনুল্পভাদল্পনয য অপ্রতুর ফযাল্পেয কাযল্পণ প্রকেটিয ফাস্তফায়ন কাে 

ফাযফায ফাধাগ্রস্ত য় (নুঃ ১১); 

 



১৯.৩ তযদ ষনকাল্পর হদো মায় হম , অল্পনক স্থাল্পন াাতড় এরাকায ভূ -প্রাকৃততক  ঠণ তফল্পফচ্না না কল্পয াধাযণ তডোইন 

অনুযণপূফ ষক হম কর স্থানা তফল্পল কল্পয যক্ষাপ্রদ কাে তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে তা াাতড় ধ্বল্প তফধ্বস্ত ল্পয় মায় (তচ্ত্র 

- ৩,৮,১০)।  তফধ্বস্ত ল্পয় মায়া স্থানাভ তডোইন তযফতষন কল্পয পুনফায় তনভ ষাণ কযল্পত ল্পয়ল্পে (তচ্ত্র - ৮,১১,১২); 

 

 

১৯.৪ ভর নুদ্ভাবদত ফাস্তফায়নকার ০৫ ফছদ্যয স্থদ্র প্রকৃতদ্ক্ষ ১৬ ফছদ্য ভাপ্ত য়ায় প্রকে ব্যয় উিদ্যািয বৃবি ায় 

(নুঃ ১৩.১); 

 
 

১৯.৫ প্রকদ্েয ব্যয়বৃবিয াদ্থ াদ্থ বনভ বাণকারীন যক্ষণাদ্ফক্ষণ ব্যয় অনুাবতক াদ্য বৃবি ায়। প্রকেটিয  ১ভ 

ংদ্াবধত বিবব-সত বনভ বাণকারীন যক্ষণাদ্ফক্ষণ ব্যয় খাদ্ত নুদ্ভাবদত ফযাদ্দ বছদ্রা ৪৮৬.২৬ রক্ষ টাকা। ২য় 

ংদ্াবধত বিবব-সত এ খাদ্ত নুদ্ভাবদত ব্যয় বৃবি সদ্য় বনধ বাবযত য় ৯২৩.৯৭৭ রক্ষ টাকা, মা ৩য় ংদ্াধনীদ্ত 

বনধ বাবযত য় ২২৩২.০০ রক্ষ টাকায়; 

 

 

১৯.৬ দীঘ বদ্ভয়াদ্দ প্রকে ফাস্তফায়দ্নয পদ্র প্রকদ্েয অতায় বনবভ বত ড়কভদ্ ংখ্য টদ্ার দতযী দ্য়দ্ছ এফং 

ড়দ্কয Edge হবল্পে/তফধ্বস্ত ল্পয় ল্পড়ল্পে। পল্পর তনতফ ষঘ্ন মানফান চ্রাচ্র ব্যাত ল্পে   (তচ্ত্র - ১৩,১৪); 

 
 

১৯.৭ প্রকের্ভক্ত প্রততটি ড়কই আঁকাফাঁকা এফং এফং এ কর ড়ল্পকয হফ তকছু স্থাল্পন অতযন্ত ঝুতকপূণ ষ ফাক যল্পয়ল্পে। 

এোড়া ফল ষাকল্পর অতত ফল ষল্পণ াাড়ধ্ব হথল্পক সৃষ্ট ভাটি  াথয ড়ল্পকয উয েল্পভ থাকায কাযল্পণ একতদল্পক 

হমভন ড়ক হমা াল্পমা  ফন্ধ ল্পয় ল্পড় হতভতন ম্পূণ ষ ড়কটি মানফান  েনাধাযল্পণয চ্রাচ্ল্পরয েন্য অতযন্ত 

ঝুুঁতকপূণ ষ ল্পয় ল্পড় (তচ্ত্র - ৯);    

 

১৯.৮ ম ষাপ্ত  াইড হাষ্ট  াইন ত ন্যার না থাকায কাযল্পণ তফদেনক  ঝুুঁতকপূণ ষ ফাঁকভল্প হম হকান ভয় ভাযাত্মক 

দুর্ঘ ষটনায আংকা যল্পয়ল্পে (তচ্ত্র - ৭);  

 

 

১৯.৯ ফাংরাল্পদ হনাফাতনীয ল্পক্ষ ১৬ ইততফ এফং  ১৯ ইততফ হথল্পক হম ১৩েন কভ ষকতষা প্রকে তযচ্ারল্পকয দাতয়ত্ব 

ারন কল্পযন তাল্পদয দাতয়ত্ব ারল্পনয হভয়াদ তেল্পরা ফ ষতনে ০৪ ভা হথল্পক ল্পফ ষাচ্চ ০২ ফেয ম ষন্ত। র্ঘন র্ঘন প্রকল্ 

তযচ্ারক ফদরী ল্পর প্রকে ফাস্তফায়ল্পন মথামথ তদাযতকয হক্ষল্পত্র তফঘ্ন সৃতষ্ট এফং সুষ্ঠ ুফাস্তফায়ন ব্যত য় (নুঃ ০৯);  

   

 

১৯.১০ প্রকল্পেয আতায় তনতভ ষত ড়কভল্পয হবল্পভল্পন্টয প্রস্ততা অনুল্পভাতদত তডতত ’য াল্পথ ং ততপূণ ষ ায়া মায় 

(তচ্ত্র - ৫); 

 

১৯.১১ ততআয-এ উতল্লতেত তথ্য অনুমায়ী প্রকল্পেয আতায় ংগৃতত মানফান  অন্যান্য যঞ্জাভাতদ ফতষভাল্পন ভীার 

োইবায তনভ ষাণ প্রকল্পে ব্যফহৃত ল্পে। প্রকে ভাতপ্তয য এক প্রকল্পেয  াতড়  অন্যান্য যঞ্জাভাতদ মথামথ 

কর্তষল্পক্ষয অনুল্পভাদন ব্যততল্পযল্পক অন্য প্রকল্পে ব্যফায প্রচ্তরত তনয়ল্পভয তযতি (নুঃ ১০.২) ।  

 

 

২০। ভতাভত/সুাবযঃ 

 

২০.১ অপ্রতুর ফযাল্পেয কাযল্পণ শুরু হথল্পকই প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয কাে ফাধাগ্রস্ত ল্পত থাল্পক। বতফষ্যল্পত প্রকে সুষ্ঠ ুফাস্তফায়ল্পনয 

রল্পক্ষয অনুল্পভাতদত তডতত’য রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ড়ক  েনথ অতধদপ্তয এতডত/ংল্পাতধত এতডত-হত ফযাে 

তনতিত কযল্পফ (নুঃ ১৯.২); 

 

 



২০.২ াাবড় ধ্বদ্ বফধ্বস্ত দ্য় মায়া ফা বফধ্বস্ত ফকাোদ্ভা পুনবনভ বাণ ংবিষ্ট বফরম্ব/জটিরতা এড়াদ্নায রদ্ক্ষয াফ বতয 

এরাকায বফদ্ল ভূপ্রাকৃবতক গেন প্রকৃবত বফদ্ফচনা কদ্য সবৌত ফকাোদ্ভা বনভ বাদ্ণয বিজাআন প্রণয়দ্নয বফলদ্য় ড়ক 

 েনথ অতধদপ্তয প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ (নুঃ ১৯.৩);  

 

২০.৩ প্রকল্পেয আতায় তনতভ ষত ড়কভল্প সৃষ্ট টল্পার এফং ড়দ্কয হবল্পে/তফধ্বস্ত ল্পয় ড়া Edge ড়ক  েনথ 

অতধদপ্তয দ্রুত হভযাভল্পতয দল্পক্ষ গ্রণ কযল্পফ (নুঃ ১৯.৬);   

 

২০.৪ ড়ক তনযাত্তা  তনযাদ মানফান চ্রাচ্ল্পরয সুতফধাল্পথ ষ তফদেনক  ঝুুঁতকপূণ ষ ফাঁকভল্প ম ষাপ্ত  াইড হাস্ট 

স্থাল্পনয প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৯.৮);  

 

 

২০.৫ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন মথামথ তদাযতক এফং সুষ্ঠ ু ফাস্তফায়ল্পনয স্বাল্পথ ষ স্বে হভয়াল্পদ প্রকে তযচ্ারক তনল্পয়াল্প য তফলয় 

তযাল্পযয রল্পক্ষয ড়ক  েনথ অতধদপ্তয প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ (নুঃ ১৯.৯); 

 

 

২০.৬   ভাপ্ত প্রকল্পেয মানফান  অন্যান্য যঞ্জাভাতদ অন্য প্রকল্পে ব্যফাল্পযয তফলয়টি মথামথ কর্তষল্পক্ষয অনুল্পভাদন 

ব্যততল্পযল্পক ল্পয় থাকল্পর তফতধ হভাতাল্পফক তনষ্পতত্তয রল্পক্ষয ড়ক  েনথ অতধদপ্তয প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ 

(নুঃ ১৯.১১)। 
 

২০.৭ দ্রুত প্রকেটিয External Audit এয ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ এফং অতডট আতত্তভ (মতদ থাল্পক ) দ্রুত 

তনষ্পতত্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (অনুিঃ ১৮); 

 

২০.৮ নুদ্েদ ২০.১ দ্ত ২০.৭ এয বফলদ্য় গৃীত ব্যফস্থা ড়ক বযফণ  ভাড়ক বফবাগ অগাভী ১ ভাদ্য ভদ্ধ্য 

অআএভআবিদ্ক ফবত কযদ্ফ। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ড়ক  েনথ  অতধদপ্তল্পযয আতাধীন ড়ক হনটয়াল্পকষ অফতস্থত অভাপ্ত হতুভ ভাপ্তকযণ প্রকে 

ভাতপ্ত ভল্যায়ন প্রততল্পফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 
 

১। প্রকদ্েয নাভ : ড়ক  েনথ  অতধদপ্তল্পযয আতাধীন ড়ক হনটয়াল্পকষ অফতস্থত অভাপ্ত 

হতুভ ভাপ্তকযণ 

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : ভগ্র ফাংরাল্পদ 

৫। প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অততক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %) 

অততক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

%) 

ভর ১ভ 

ংদ্াবধত 

ভর ১ভ ংদ্াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৮০৬৫.৭০  

(-) 

৩০৬৩৩.৮৬ 

(-) 

২৩৯৮৪.৪২ ০১-০৭-

২০০৯ 

সথদ্ক  

৩১-১২-২০১১ 

০১-০৭-২০০৯ 

সথদ্ক  

৩১-১২-২০১২ 

০১-০৭-২০০৯ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

-  ৪ ফেয  

(১৬০%) 

 

হনাট: ব্যয় বৃতে ব্যততল্পযল্পক ফাস্তফায়ন হভয়াদ ৩০-০৬-২০১৫ ম ষন্ত ততন দপায় বৃতি কযা য়।  

৬। প্রকদ্েয টভূবভ  উদ্দ্দশ্য:  
[ 

৬.১ টভূবভ:  মদরয পফপবন্ন স্থারন পফপবন্ন প্রকরল্পয আওতায় অরনক মতু পনভ ণাণ ও যযণারফযরণয কাম ণক্রভ ারত মনয়া 

য়। পকন্তু পফপবন্ন কাযরণ অরনক মতুয পনভ ণাণ কাে ভাপ্ত কযা য়পন। দীঘ ণপদন মাফৎ এ ভস্ত মতুয পনভ ণাণ কাে 

অভাপ্ত থাকায় মমাগারমাগ ব্যফস্থা পফপিন্ন রয় আরে পফধায় িক পযফন ও মতু ভন্ত্রণারয় মথরক ৫১টি অভাপ্ত 

মতু ভাপ্তকযরণয ররযয প্রকল্পটি ারত মনয়া য়।  

 

৬.২ উদ্দ্দশ্য:  প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা  অভাপ্ত হতুয কাে ভাপ্তকযল্পণয ভােল্পভ তনযতফতেন্ন ড়ক হমা াল্পমা  

হনটয়াকষ স্থান।  

 
 

৭। প্রকদ্েয ভর কাজ: 

 ভূতভ অতধগ্রণ (৪৫.৬৫ হক্টয);  

 হফইরী হতু-৫টি; 

 ড়ক ফাঁধ তনভ ষাণ ২১৯১৬৮৯.৬৬ র্ঘন তভটায; 

  হবল্পভন্ট তনভ ষাণ ১৫২৩৯৪.৩৫ ফ ষতভটায; 

  হতু তনভ ষাণ-১১১২৪.৩৪ র্ঘন তভটায; 

 াফ-স্ট্রাকচ্ায-১১০৬৪.১৬ র্ঘন তভটায; 

 সুায-স্ট্রাকচ্ায 

 কনক্রীট-৩২৯২০.৯১ র্ঘনতভটায  

 তযফন হমাগ্য ইোত হতু প্রততস্থান ৪৪২.৫৮ 

 যক্ষাপ্রদ কাে ১৬০৪৫৬.৫৩ ফ ষতভটায  

 
 
 
 



৮।  ববঅয নুাদ্য প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 
 

 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

48.  Land Acquisition Hector 45.56 4636.17 32.11 2872.98 

49.  Construction of Road 

Embankment  

(Approach Road)   

m
3
 2139578.

93 

3664.24 1608418.

05 

2577.41 

50.   Construction of 

Flexible Pavement 

(Approach Road) 

m
2

149265.4

7 

3126.60 139688.3

5 

1697.83 

51.  Construction of HBB 

Pavement (Approach 

Road) 

m
2
 23211.32 175.73 20549.63 175.69 

52.  Construction of 

Diversion Road  

Nos 5.00 140.12 5.00 118.98 

53.  Road safety (Sign, 

Signal, Road Marking, 

Concrete Post) 

L.S L.S 247.27 L.S 202.50 

54.  Construction of Bridge 

Foundation  

m
3

11695.01 2051.53 115857.9

1 

1740.52 

55.  Construction of Bridge 

Substructure 

m
3

11064.15 2396.66 10850.92 1583.02 

56.  Construction  of Bridge 

Super structure 

(RCC/PC Girder, Deck 

Slab) 

m
3

32920.91 10126.30 32503.75 9340.71 

57.  
    

Site Laboratory  nos 33.92 115.33 30.00 87.70 

58.  Bridge Super Structure 

(Portable Steel Bridge 

Installation) 

m 442.58 44.92 134.18 14.53 

59.  Protective Works  m
2
 160431.5

3 

3853.30 153781.6

2 

3572.55 

60.  Physical Contigency    55.70   

 Total=   30633.86  23984.42 
 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 আল্পরাচ্য প্রকল্পে হভাট ১০০ েন প্রকে তযচ্ারক দাতয়ত্ব ারন কল্পযন। এোড়া ৮ েন ভন্বয়কাযী প্রকে তযচ্ারক 

প্রকল্পে তনল্পয়াতেত তেল্পরন। ভন্বয়কাযী ফ ষল্পভাট ১০৮ েন প্রকে তযচ্ারক দাতয়ত্ব ারন কল্পযন। ভন্বয়কাযী প্রকে 

তযচ্ারকল্পদয তথ্যাতদ তনেরূ:  

 

 

 

 



ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন সমাগদান  ফদরী 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  Ahraf-ul- Islam  

Additional Chief Engineer   

RHD, Bridge Management 

Wing, Sarak Bhaban, 

Tejgaon, Dhaka 

যাঁ ১১/০৫/২০০৯ 

 

২১/০১/২০১০ 

2.  A.K.M.Sirajul Islam  

Additional Chief Engineer   

RHD, Bridge Management 

Wing, Sarak Bhaban, 

Tejgaon, Dhaka 

যাঁ ২১/০১/২০১০ ০৮/০২/২০১০ 

3.  Md. Sorfuddin  

Additional Chief Engineer   

RHD, Bridge Management 

Wing, Sarak Bhaban, 

Tejgaon, Dhaka 

- যাঁ ০৮/০২/২০১০ ০৭/০৩/২০১০ 

4.  Md. Abdul Khalek  

Additional Chief Engineer   

RHD, Bridge Management 

Wing, Sarak Bhaban, 

Tejgaon, Dhaka 

 

- যাঁ ০৮/০৩/২০১০ ০৫/০৪/২০১০ 

5.  Md. Abdul Bari  

Additional Chief Engineer   

RHD, Bridge Management 

Wing, Sarak Bhaban, 

Tejgaon, Dhaka 

- যাঁ ০৫/০৪/২০১০ ১৫/১১/২০১০ 

6.  Md. Shafikul Islam  

Additional Chief Engineer   

RHD, Bridge Management 

Wing, Sarak Bhaban, 

Tejgaon, Dhaka 

- যাঁ ১৫/১১/২০১০ ৩১/০৫/২০১১ 

7.  Md. Saidul Hoque  

Additional Chief Engineer   

RHD, Bridge Management 

Wing, Sarak Bhaban, 

Tejgaon, Dhaka 

 যাঁ ৩১/০৫/২০১১ ১২/১২/০১৩ 



ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন সমাগদান  ফদরী 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

8.  Parimal Kikash Sutradhara  

Additional Chief Engineer   

RHD, Bridge Management 

Wing, Sarak Bhaban, 

Tejgaon, Dhaka 

 যাঁ ১২/১২/২০১৩  

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 প্রকশল্পর ক্রয় কায থক্রম য থাশাচনায় মদিা যায় ময, ৪৪টি প্যাশকশজর মশধ্য মাত্র ১৮টি প্যাশকশজর  কাজ যথাসমশয় 

সমাপ্ত হশয়শছ। এছাড়া বাকী ২৬টি প্যাশকশজর বাস্তবায়শন অডতডরি সময় প্রশয়াজন হশয়শছ। প্যাশকশজ মভশদ ৪ মাস হশত ২ বছর 

য থন্ত অডতডরি  সময় মশগশছ। ঠিকাদার কর্তথক যথাসমশয় কাজ সমাপ্ত করশত ব্যথ থতার দাশয় তার ওর  Liquidity 

Damage আরযা ও performance  security  ফারেয়াপ্ত কযায পনয়ভ থাকররও এ মযরত্র তা কযা রয়রে পক 

না তা PCR এ উরেখ কযা য়পন। পযদ ণনকাররও এ তথ্য াওয়া মায়পন।  

 

১১।  ববঅয এ উদ্ল্লবখত ফযাদ্দ  গ্রগবতঃ                                                          (ক্ষ টাকায়) 

অথ থবছর ডিডড/আরডিডড  এডিড/আরএডিড বরাদ্দ টাকা অবমুডি ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

2009-10 ৩০২১.১৯ ৩২০০.০ ৩২০০.০ ৩০২১.২০ 

২০১০-১১ ৩১৭৪.৮২ ৩১৭৪.৮২ ৩১৭৪.৮২ ৩১৭৪.৮২ 

২০১১-১২ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১২-১৩ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ 

২০১৩-১৪ ৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ 

২০১৪-১৫ ১২৪৩৭.৮৫ ৫৮১০.০০ ৫৭৮৮.৪০ ৫৭৮৮.৪০ 

মমাট= ৩০৬৩৩.৮৬ ২৪১৮৪.৮২ ২৪১৬৩.২২ ২৩৯৮৪.৪২ 

  

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণঃ নুদ্ভাবদত বিবব নুমায়ী প্রকদ্েয ৯৪.১২% কাজ ভাপ্ত দ্য়দ্ছ।  

১৩। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন, সভয়াদ বৃবি  ংদ্াধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

 

 হভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয় 

ভর ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩১/১২/২০১১ ২৮০৬৫.৭০ 

১ভ ংল্পাতধত ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩১/১২/২০১২ ৩০৬৩৩.৮৬ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩১/১২/২০১৩  

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ২য় ফায  ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩১/১২/২০১৪ - 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ৩য় ফায  ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ - 

আন্তিঃোত ভন্বয়  ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ ৩০৬৩৩.৮৬ 

 

 



১৩.২ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ১২৬৪৮.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুদ্ভাবদত ব্যয় ১২৬৫৮.০২ রক্ষ টাকায ৯৯.৯২%।  

    
১৪। প্রকে বযদ বনঃ প্রকেটি াযা সদ ব্যাী য়ায় অআএভআবি ’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভাল্লা কর্তবক 

প্রকেটিয কদ্য়কটি ং বফববন্ন ভদ্য় দ্যজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বন ম বদ্ফক্ষণ বনেরূঃ 

১৪.১ সারাগাতী ব্রীজ, খুরনা:  খুরনা ড়ক তফবাল্প য অধীন হারা াতী হতুটি ০২/১১/২০১৬ তাতযল্পে আইএভইতড  কর্তষক 

তযদ ষন কযা য়। তযদ ষল্পন হদো মায়, খুরনা ড়ক তফবাল্প য আতাধীন হদৌরতপুয-াপুয-হারা াতত-চুকন য 

ড়ল্পকয ১৮তভ তকিঃতভিঃ অথ ষাৎ হচ্ইল্পনে তকিঃতভিঃ ১৯.৮৬৫+৪৮.৮০ এ ৯০ তভটায আযতত িীে তনভ ষাণ কযা 

ল্পয়ল্পে। িীেটি তনভ ষাল্পণয ব্যয় ল্পয়ল্পে ৭৫০.৭০ রক্ষ টাকা। তযদ ষল্পন হদো মায়, িীেটি এরতেইতড’য ড়ল্পক তনভ ষাণ 

কযা ল্পয়ল্পে।  এরতেইতড’য ড়ল্পক ে কর্তষক িীে তনভ ষাণ হমৌতক্তক য়তন।  িীেটিয ংল্পমা  ড়ক তনভ ষাণ  

ংল্পমা  ড়ল্পক যক্ষাপ্রদ কাে িীেটি তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। িীেটিয এক প্রাল্পন্ত তত ব্লক তদল্পয় এযাল্পপ্রাল্পচ্য যক্ষাপ্রদ 

কাে কযা ল্পয়ল্পে। িীেটিয উত্তয প্রাল্পন্ত ড়ল্পকয এক াল্প (তিভ) ভতন্দয  অন্যাল্প ভতেদ যল্পয়ল্পে। উবয় 

প্রাল্পন্তয ংল্পমা  ড়ল্পকয তকনাযা হবল্পে হ ল্পে। দতক্ষণ প্রাল্পন্ত িীে  এযাল্পপ্রাচ্ ড়ল্পকয ংল্পমা  স্থর Settle কযায 

কাযল্পণ তকছুটা হদল্পফ হ ল্পে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১: হারা াতত িীে তচ্ত্র-২: িীল্পেয এযাল্পপ্রাচ্ ড়ল্পকয  বাো  াইড হাষ্ট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৩: িীল্পেয এযাল্পপ্রাচ্ ড়ল্পকয তকনাযা  বাো  তচ্ত্র-৪: িীল্পেয একাল্প ভতেদ  অন্যাল্প ভতন্দয 

 

১৪.২ তরক হতু, চ্ট্টগ্রাভ: চ্ট্টগ্রাভ ড়ক তফবাল্প য অধীন ােী  দয়দ আরী যাপ বট্ট ড়ল্পকয ১১তভ তকিঃতভিঃ এ তরক 

োল্পরয উয তনতভ ষত তরক হতুটি  ত ২৮/১২/২০১৬ তাতযে আইএভইতড কর্তষক তযদ ষন কযা য়। তযদ ষনকাল্পর 



হদো মায়, চ্ট্টগ্রাল্পভয যাঙ্গুতনয়া উল্পেরায় তরক োল্পরয উয ৪েযান  ৩ তয়াল্পযয ১১৯.৪২ তভটায তফতষ্ট িীেটি 

তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। তল্পফ িীেটি  াত্র খুফই অভান হদেল্পত ায়া মায়। িীেটিয এিানন জুল্পয়ন্ট খুল্পর হ ল্পে। 

এোড়া িীে য়াল্পরয যড মথামথ না য়ায় হফ কল্পয়কটি অংল্প যড হফয ল্পয় আল্পে। এোড়া িীে য়াল্পর প্রচুয 

াতনকভ হদেল্পত ায়া মায়। িীে তনভ ষাহণ কাল্পঠয াটায ব্যফায কযা ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৫  ৬: হতুয হদয়াল্পর হফড় ল্পয় থাকা যড 

১৪.৩ হোদাযাট হতু, হদাাোযী: হদাাোযী ড়ক তফবাল্প য অধীন ফুরততর-কাঞ্চনা-হোদাযাট ড়ল্পকয ৮তভ তকিঃতভিঃ 

এ ংে নদীয য তনতভ ষত ৮ েযান তফতষ্ট ৩৪৮.১২ তভটায িীেটি আইএভইতড কর্তষক ২৯/১২/২০১৬ তাতযল্পে 

তযদ ষন কযা য়। তযদ ষল্পন হদো মায়, ড়কটি চ্ট্টগ্রাভ হেরায চ্ন্দনাই উল্পেরায দফরতরী  ইউতনয়ন  

াতকাতনয়া উল্পেরায হোদাযাট নাভক স্থানল্পক যুক্ত কল্পযল্পে।  িীেটি তনভ ষাণ েন্ন ল্পয়ল্পে। তকন্তু িীল্পেয উবয় 

অংল্পয ংল্পমা  ড়ক তনভ ষাণ অম্পূণ ষ যল্পয়ল্পে। পল্পর জুন, ২০১৫ এ িীেটি তনভ ষাণ েন্ন ল্পর এটি ংল্পমা কাযী 

২টি অঞ্চল্পরয ভল্পে মাতায়াল্পতয হকান সুতফধা অযাফতধ প্রদান কযল্পত াল্পযতন।  তনফ ষাী প্রল্পকৌরী ফল্পরন, িীল্পেয উবয় 

াল্প েতভ অতধগ্রল্পণয েটিরতা থাকায় ংল্পমা  ড়ক তনভ ষাণ কযা মায়তন। এোড়া িীল্পেয উবয় াল্পর্শ্ষ যল্পয়ল্পে 

LGED’য ড়ক মা অতযন্ত আঁকাফাঁকা  রু। উক্ত ড়ক তদল্পয় হতভন হকান মানফান চ্রল্পত হদো মায়তন। এ যকভ 

একটি ল্লী এরাকায় ৩৪৮.১২ তভটায দীর্ঘ ষ িীেটি তনভ ষাণ হমৌতক্তক ফল্পর প্রতীয়ভান য়তন।  এোড়া হতুটিয ৮টি 

েযাল্পনয ভল্পে ভাত্র ৪টি েযান নদীয ভাল্পে ফাকী ৪টি েযান উবয় প্রাল্পন্তয উঁচু োয় ায় কৃতল েতভল্পত অফতস্থত। অথ ষাৎ 

িীেটিয দদর্ঘ ষয অপ্রল্পয়ােনীয়বাল্পফ বৃতি কযা ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়। িীে তনভ ষাল্পণয প্রল্পয়ােনীয় স্টাতড েন্ন কযা 

য়তন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৭: হতুয ৪টি েযান নদীয ভােোল্পন তচ্ত্র-৮: অভাপ্ত ংল্পমা  ড়ক 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৯: অব্যফহৃত হোদাযাট হতু তচ্ত্র-১০: অভাপ্ত ংল্পমা  ড়ক 

 

১৪.৪ হচ্ৌপরদতন্ড হতু, কিফাোয: কিফাোয ড়ক তফবাল্প য অধীন হচ্ৌপরদতন্ড চ্যাল্পনল্পরয য  কুরুকুর-হচ্ৌপরদতন্ড-

ঈদ াঁ ড়ল্পকয ৯ভ তকিঃতভিঃ এ তনতভ ষত ৮ েযান তফতষ্ট ৩৪৬.৭৬ তভটায তত  াড ষায িীেটি আইএভইতড কর্তষক 

৩০/১২/২০১৬ তাতযল্পে তযদ ষন কযা য়। প্রকে এরাকাটি রফণাক্ততা প্রফণ য়ায় িীেটিয তফতবন্ন অং ক্ষততগ্রস্থ 

ল্পে। এোড়া িীেটিয তপতনতং বাল্পরা নয়। িীেটি  াল্পত্র অংখ্য াতন কভ হদো হ ল্পে। প্রকল্পে িীেটিয ংল্পমা  

ড়ক অন্তর্ভ ষক্ত না কযায় মান চ্রাচ্ল্পর তফঘ্ন র্ঘটল্পে। তযদ ষনকাল্পর হভইল্পটন্যান্প কভ ষসূতচ্য আতায় ংল্পমা  ড়ক 

তনভ ষাল্পণয কাে চ্রভান হদো মায়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১১: হচ্ৌপরদতন্ড হতু তচ্ত্র-১২: উইং য়াল্পর াতনকভ 

 

 

১৪.৫   টিক্কায চ্য হতু, কুতভল্লা: কুতভল্লা ড়ক তফবাল্প য অধীন হ াভতী নদীয য ৩৯৩.২৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় 

ংল্পমা  ড়ক  ঢার প্রততযক্ষা টিক্কাযচ্য িীে তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে মা ৩০/১২/২০১৬ তাতযল্পে আইএভইতড কর্তষক 

তযদ ষন কযা য়। উক্ত িীেটিয য তদল্পয় মান চ্রাচ্র কযল্পে। িীেটিয তনভ ষাণ জুন, ২০১২ এ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে। হতুটি 

াতন  উন্নয়ন হফাড ষ  এরতেইতড’য গ্রাভীণ ড়ল্পকয য তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। এোড়া াতন প্রফা ঠিক যাোয েন্য 

াতন উন্নয়ন হফাল্পড ষয অনুল্পযাল্পধয হপ্রতক্ষল্পত হতুটিয দদর্ঘ ষয ১৫৫.৫৪ তভটায ল্পত বৃতি কল্পয ২১৮.০৬ তভটায কযা য়। 

দীর্ঘ ষ  হতু তনভ ষাল্পণ াইল্পোরতেকযার  ভযল্পপারতেকযার হকান স্টযাতড েন্ন কযা য়তন। াউল্পফা  এরতেইতড য 

ড়ল্পক ে কর্তষক িীে তনভ ষাণ ভীচ্ীন য়তন। এোড়া হতুয হভাট ৭টি েযাল্পনয ভল্পে ১টি েযান নদীয ভল্পে ২টি 

েযান নদীয তকনাযায়  ফাকী ৪টি েযান দুইপ্রাল্পন্ত উঁচু কৃতল েতভল্পত তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। এল্পত হতুয দদর্ঘ ষয 

অপ্রল্পয়ােনীয়বাল্পফ বৃতি কযা ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পে।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১৩: হতুয ংল্পমা  ড়ক  যক্ষাপ্রদ কাে তচ্ত্র-১৪: টিক্কাযচ্য হতু 

 

১৫।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা  অভাপ্ত হতুয কাে 

ভাপ্তকযল্পণয ভােল্পভ তনযতফতেন্ন ড়ক হমা াল্পমা  

হনটয়াকষ স্থান।  

 

বধকাং অভাপ্ত হতু ভাপ্তকযল্পণয ভােল্পভ অল্পনক স্থাল্পন 

তনযতফতেন্ন ড়ক হমা াল্পমা  স্থাতত ল্পর তকছু স্থাল্পন এ 

উল্পেশ্য অতেষত য়তন। এোড়া, ৫১টি অভাপ্ত হতু ভাপ্ত 

কযায েন্য প্রকেটি হনয়া ল্পর প্রকে হভয়াল্পদ ৪৮টি িীল্পেয 

কাে ভাপ্ত ল্পয়ল্পে। ভাপ্ত হতুভ তদল্পয় তনযতফতেন্ন ড়ক 

হমা াল্পমা  হনটয়াকষ স্থাতত ল্পয়ল্পে। 

 

১৬। উদ্দ্দশ্য বজবত না দ্য় থাকদ্র তায কাযণঃ প্রকদ্েয উদ্দ্দদ্শ্যয ফড় অং (৯৪.১২%) অতেষত ল্পয়ল্পে।    

১৭।   যাজস্ব খাদ্ত স্থানান্তযঃ প্রকদ্েয অতায় ম্পাবদত কাজ আদ্তাভদ্ধ্য ড়ক  জনথ বধদপ্তদ্যয যাজস্ব খাদ্ত 

(দ্ন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা দ্য়দ্ছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় দ্ত সপ্রবযত ববঅয ম বাদ্রাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal  

External Audit কযা য়বন।  

১৯।  ম বদ্ফক্ষণ:  

১৯.১ প্রকেটি ২ ফছয ৬ ভাদ্ সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য নুদ্ভাদন কযা য়। বকন্তু ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় প্রকে 

ফাস্তফায়দ্ন অদ্যা বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ৪ ফছয (১৬০%)। 

১৯.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৬ ফছয ৬ ভাদ্ ড়ক  জনথ বধদপ্তদ্যয ১০০ েন কভ ষকতষা হোন তবতত্তক প্রকে তযচ্ারক 

তল্পল্পফ দাতয়ত্ব ারন কল্পযন। এোড়া ৮ েন ভন্বয়কাযী প্রকে তযচ্ারক প্রকল্পে তনল্পয়াতেত তেল্পরন। প্রকে চরাকাদ্র 

ড়ক  জনথ বধদপ্তদ্যয প্রততটি হোল্পন ১০ হথল্পক ২০ ফায প্রকে তযচ্ারক (অতত: প্রধান প্রল্পকৌরী) তযফতষন 

ল্পয়ল্পে (নু: ৯); 

১৯.৩ প্রদ্কেয অতায় ৪৪টি প্যাশকশজর মশধ্য মাত্র ১৮টি প্যাশকশজর কাজ যথাসমশয় সমাপ্ত হশয়শছ। এছাড়া বাকী ২৬টি 

প্যাশকশজর বাস্তবায়শন অডতডরি সময় প্রশয়াজন হশয়শছ। প্যাশকশজ মভশদ ৪ মাস হশত ২ বছর য থন্ত অডতডরি সময় 

মশগশছ (অনুিঃ ১০); 

১৯.৪ ঠিকাদার কর্তথক যথাসমশয় কাজ সমাপ্ত করশত ব্যথ থতার দাশয় তার ওর  Liquidity Damage আরযা ও 

performance  security ফারেয়াপ্ত কযায পনয়ভ থাকররও এ মযরত্র তা কযা রয়রে পক না তা PCR এ 

উরেখ কযা য়পন (অনুিঃ ১০); 



১৯.৫  খুরনায মারাগাপত মতুয ংরমাগ মতুয ংরমাগ িরকয পকনাযা মবরে মগরে এফং মতু ও এযামপ্রাি িরকয 

ংরমাগস্থর পকছুটা Settle  করযরে (অনু: ১৪.১); 

১৯.৬ পরক মতুয মদয়ারর অংখ্য যড মফয রয় আরে, মতুয গারত্র প্রচুয াপনকভ দতযী রয়রে ও মতু পনভ ণারণ কারেয 

াটায ব্যফায কযা রয়রে (অনু: ১৪.২); 

১৯.৭ িক ও েনথ অপধদপ্তয কর্তণক এরপেইপড ও াপন উন্নয়ন মফারড ণয ফাঁরধ ব্রীে পনভ ণাণ কযা মমৌপিক নয় ফরর 

প্রতীয়ভান য় (অনু: ১৪.৩);) 

১৯.৮ হদাাোযী ড়ক তফবাল্প য অধীন ংে নদীয য ৩৪৮.১২ তভটায দীর্ঘ ষ িীেটি াধাযণ মান চ্রাচ্ল্পরয উল্পমা ী নয় 

এভন এরতেইতড’য অতযন্ত আঁকাফাঁকা  রু ড়ক ংযুক্ত কযায রল্পক্ষয তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। িীেটিয উবয় প্রাল্পন্ত েতভ 

অতধগ্রল্পণ েটিরতা থাকায় ংল্পমা  ড়ক তনভ ষাণ েন্ন কযা য়তন। উক্ত ড়ক তদল্পয় হতভন হকান মানফান চ্রল্পত 

হদো মায়তন। এ যকভ একটি ল্লী এরাকায় ৩৪৮.১২ তভটায দীর্ঘ ষ িীেটি তনভ ষাণ হমৌতক্তক ফল্পর প্রতীয়ভান য়তন। 

ংল্পমা  ড়ক তনভ ষাণ েন্ন না য়ায় তযদ ষনকারীন ভয় ম ষন্ত িীেটি মান চ্রাচ্ল্পরয উল্পমা ী য়তন। 

অল্পমৌতক্তকবাল্পফ হতু তনভ ষাল্পণয স্থান তনফ ষাচ্ন কযায তফলল্পয় িায় দাতয়ত্ব তনধ ষাযণ কযা প্রল্পয়ােন (অনু: ১৪.৩); 

১৯.৯ করয়কটি মতুয পফরলতিঃ িট্টগ্রারভয মখাদাযাট মতু ও কুপভো টিক্কাযাট মতু প্ররয়ােরনয তুরনায় মফপ দদরঘ ণয 

পনভ ণাণ কযা রয়রে ফরর প্রতীয়ভান য় (অনু: ১৪.৩  ১৪.৫);  

১৯.১০ ৫১টি অভাপ্ত হতু ভাপ্ত কযায েন্য প্রকেটি হনয়া ল্পর প্রকে হভয়াল্পদ ৪৮টি িীল্পেয কাে ভাপ্ত ল্পয়ল্পে ফল্পর 

ততআয এ উল্পল্লে কযা ল্পয়ল্পে (অনু: ১৫); এফং 

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

 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

  

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ৪ ফছয (১৬০%)। বিবব’য 

রক্ষযভাত্রা নুমায়ী ফছযবববিক  থ ব ফযাদ্দ য়বন। ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ ববফষ্যদ্ত MTBF Basket 

অনুমায়ী প্রকে গ্রণ কযল্পফ এফং তডতত’য আল্পরাল্পক ফযাে তনতিত কযল্পফ (নু: ১১  ১৯.১); 

 

২০.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৬ ফছয ৬ ভাদ্ ড়ক  জনথ বধদপ্তদ্যয ১০০ েন কভ ষকতষা হোন তবতত্তক প্রকে তযচ্ারক 

তল্পল্পফ দাতয়ত্ব ারন কল্পযন। এোড়া ৮ েন ভন্বয়কাযী প্রকে তযচ্ারক প্রকল্পে তনল্পয়াতেত তেল্পরন। ঘন ঘন প্রকে 

বযচারক ফদদ্রয সপ্রবক্ষদ্ত অল্পনক হক্ষল্পত্র প্রকে ফাস্তফায়ন ত্বযাবন্বত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। 

ভন্ত্রণারয় বফলয়টি গুরুদ্ত্বয াদ্থ বফদ্ফচনা কদ্য  বতফষ্যল্পত গৃীতব্য প্রকল্পে প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভল্পয়য েন্য 

একেন প্রকে তযচ্ারক তনল্পয়াল্প য  প্রদ্য়াজনীয় উদ্যাগ গ্রণ কযদ্ফ (নু: ৯); 

২০.৩ ঠিকাদার কর্তথক যথাসমশয় কাজ সমাপ্ত করশত ব্যথ থতার দাশয় তার ওর  Liquidity Damage আরযা ও 

Performance  Security ফারেয়াপ্ত কযায পনয়ভ থাকররও এ মযরত্র তা কযা রয়রে পক না তা িক 

পযফন ও ভািক পফবাগ খপতরয় মদরখ প্ররয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রন কযরফ (অনু: ১০); 

২০.৪  খুরনায মারাগাপত মতুয ংরমাগ িরকয পকনাযা মবরে মাওয়া অং এফং মতু ও এযারপ্রাি িরকয Settle 

কযা ংরমাগস্থর মভযাভরতয ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ (অনু: ১৪.১); 

২০.৫ পরক মতুয মদয়ারর অংখ্য যড মফয রয় আরে, পনভ ণাণকারর মতুয গারত্র প্রচুয াপনকভ দতযী রয়রে ও মতু 

পনভ ণারণ কারেয াটায ব্যফায কযা রয়রে। পফলয়টি িক পযফন ও ভািক পফবাগ খপতরয় মদরখ প্রময়ােনীয় 

ব্যফস্থা গ্রন কযরফ (অনু: ১৪.২); 



২০.৬ িক পযফন ও ভািক পফবাগ একটি আন্ত:ভন্ত্রণারয় কপভটিয ভােরভ এরপেইপড’য িক ও াপন উন্নয়ন মফারড ণয 

ফাঁরধ ওে কর্তণক ব্রীে পনভ ণাণ কযায মমৌপিকতা পনধ ণাযণ কযরত ারয এফং যফপতণরত প্রকল্প গ্ররণয মযরত্র পফলয়টিয 

প্রপতপরন কযরত ারয (অনু: ১৪.৩); 

২০.৭ এরতেইতড’য অতযন্ত আঁকাফাঁকা  রু এফং াধাযণ মান চ্রাচ্ল্পরয অনুল্পমা ী ড়ল্পকয ভাল্পে হতু তনভ ষাল্পণয স্থান 

তনফ ষাচ্ন কযায াল্পথ েতড়তল্পদয তফলল্পয় িক পযফন ও ভািক পফবাগ িায় দাতয়ত্ব তনধ ষাযণ কযল্পফ এফং এ তফলল্পয় 

প্রল্পয়ােনীয় দল্পক্ষ গ্রণ কযল্পফ (অনু: ১৪.৩); 

২০.৮ করয়কটি মতুয পফরলতিঃ িট্টগ্রারভয মখাদাযাট মতু ও কুপভো টিক্কাযাট মতু প্ররয়ােরনয তুরনায় মফপ দদরঘ ণয 

পনভ ণাণ কযা রয়রে পকনা তা িক পযফন ও ভািক পফবাগ খপতরয় মদখরফ (অনু: ১৪.৩  ১৪.৫);  

২০.৯ ৫১টি অভাপ্ত হতু ভাপ্ত কযায েন্য প্রকেটি হনয়া ল্পর প্রকে হভয়াল্পদ ৪৮টি িীল্পেয কাে ভাপ্ত ল্পয়ল্পে। ফাকী ৩টি 

হতু ভাপ্ত না কযায তফলল্পয় িক পযফন ও ভািক পফবাগ ব্যাখ্যা প্রদান কযরফ (অনু: ১৫); এফং 

২০.১০ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়বন (নু: ১৯.১০)। 

২০.১১ নুদ্েদ ২০.১ দ্ত ২০.১০ এয বফলদ্য় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাদ্য ভদ্ধ্য অআএভআবিদ্ক ফবত 

কযদ্ফ। 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

  



 

হ ৌতযপুয-কচুয়া-ােী ঞ্জ-যাভ ঞ্জ-রক্ষ্মীপুয ড়ল্পকয অভাপ্ত কাে ভাপ্তকযণ (১ভ ংল্পাতধত) ীল ষক 

প্রকল্পেয ভাতপ্ত ভল্যায়ন প্রততল্পফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 
 

১। প্রকদ্েয নাভ : হ ৌতযপুয-কচুয়া-ােী ঞ্জ-যাভ ঞ্জ-রক্ষ্মীপুয ড়ল্পকয অভাপ্ত কাে ভাপ্তকযণ 

(১ভ ংল্পাতধত) 

 ২। উদ্যাগী ভন্ত্রণারয় : ড়ক বযফন  সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : চ্াঁদপুয হেরায ােী ঞ্জ  কচুয়া উল্পেরা এফং রক্ষ্মীপুয হেরায রক্ষ্মীপুয 

দয, যায়পুয  যাভ ঞ্জ উল্পেরা।  

৫। প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অততক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %) 

অততক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

%) 

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত 

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৬৮২.৫১ 

 

২৯২৭.৫৮ 

 

২৯২৩.৫০ 

 

০১-০৭-২০১১ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১২ 

০১-০৭-২০১১ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-

২০১৫ 

০১-০৭-২০১১ 

সথদ্ক  

৩০-৬-২০১৫ 

২৪০.৯৯ 

(৮.৯৮%) 

৩ ফেয 

      (৩০০%) 

 

 
 

 

৬।  প্রকল্পেয ভর কাে  অেতবতত্তক ফাস্তফায়ন: 

 

৬.১। প্রকল্পেয ভর কাে: 

 ভূতভ অতধগ্রণ-৩.২৮৩ হক্টয 

 ড়ক ফাঁল্পধ ভাটিয কাে-১.৬৮৭ রক্ষ র্ঘন তভটায  

 হেতিফর হবল্পভন্ট তনভ ষাণ-৪.৯৯ তকল্পরাতভটায 

 নতুন যাস্তায াল্পর্শ্ষ াড ষ হাল্ডায তনভ ষাণ-৩.৭০ তকল্পরাতভটায 

 পুযাতন যাস্তায াল্পর্শ্ষ াড ষ হাল্ডায তনভ ষাণ-১৩.৬৪ তকিঃতভিঃ  

 াল্পপষতং-৬.৮০ তকল্পরাতভটায  

 হেন তনভ ষাণ-৬৪০ তভটায  

 আযতত কারবাট ষ -১২ তভটায 

 

 

 

 

 

 



৬.২। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাদ্য) :                                           

Chandpur Road Division 
           (in Lac Tk) 

Sl. Items of Work 

(as per latest  Approved 

RDPP 

Unit Target (as per Latest 

Approved RDPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

1.  Land Acquisition Hector  2.283 38.57 2.283 38.57 

2.  Earthwork      

 a) Embankment  fill  L cum 0.517 112.71 0.517 112.71 

3.  Construction of Flexible 

Pavement 

Km 3.7 182.45 3.7 182.45 

4.  Construction of Hard 

Shoulder  

     

a) Beside New Pavement  Km 3.70 82.58 3.70 82.58 

b) Beside Old Pavement Km 13.64 467.98 13.64 467.98 

5.  Surfacing  

(Carpeting and Seal 

Coat)  

Km 3.7 79.48 3.7 79.48 

6.  Widening of Bazar  

Portion  

Km 0.2 6.73 0.2 6.73 

7.  Construction of Bus Bay Nos 2 2.50 2 2.50 

8.  Construction of Drain M 640 20.10 640 20.10 

9.  Palisiding work  M 1270 61.65 1270 61.65 

10.  Sign, Signal, Km Post  LS LS 5.49 LS 5.49 

11.  Misc  LS LS 0.5 LS 0.5 

 Total=   1221.43  1221.43 
 
 

 

Lakshmipur Road Division  

 
Sl. 

 

Items of Work 

(as per latest  Approved 

RDPP 

Unit Target (as per Latest 

Approved RDPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

61.  Land Acquisition Hector  1.00 652.00 0.83 652.00 

62.  Earthwork L cum     

  a)  Embankment fill  L cum 0.517 112.71 0.517 112.71 

63.  Pavement      

(a) Construction of New Km 1.290 232.55 1.290 232.55 



Sl. 

 

Items of Work 

(as per latest  Approved 

RDPP 

Unit Target (as per Latest 

Approved RDPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financi

al 

Pavement 

(b) Pavement reconstruction 

including DBS wearing 

course 

Km 0.62 81.50 0.62 81.50 

(c) Seal Coat Work  Km 0.296 3.10 0.296 3.10 

(d) Repair by Base Type-1, 

DBS Wearing Course 

Km 0.865 61.21 0.865 61.21 

(e) Strengthening of 

Pavement 

Km 3.223 189.08 3.223 189.08 

(f) Flexible Pavement 

(widening portion) 

Km 3.223 167.41 3.223 167.41 

64.  Construction of RCC 

Culvert (2 Nos) 

M 12 121.61 12 121.61 

65.  Protective Work       

a) Toe Wall  M 537 75.98 537 75.98 

66.  Sign, Signal,KM Post L.S L.S 5.00 L.S 5.00 

67.  Survey & Design  L.S L.S 4.00 - - 

 Total=   1706.15  1702.07 

 

৭।  াধাযণ ম ষল্পফক্ষণ: 

 

৭.১।     প্রকল্পেয টভূতভ  উল্পেশ্য: 

 

৭.১.১। টভূতভ:  ােী ঞ্জ-যাভ ঞ্জ-রক্ষ্মীপুয ড়কটি রক্ষ্মীপুয হেরা দয ল্পত শুরু ল্পয় চ্াঁদপুয হেরায ােী ল্পঞ্জ হল 

ল্পয়ল্পে। ড়কটি উন্নয়ল্পনয েন্য ২৭৭৬.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় “ােী ঞ্জ-যাভ ঞ্জ-রক্ষ্মীপুয ড়কল্পক আঞ্চতরক ভাড়ল্পক 

উন্নীতকযণ” ীল ষক প্রকেটি  ত ২৫/০৮/২০০৪ তাতযল্পে একল্পনক কর্তষক অনুল্পভাতদত য় এফং জুন, ২০০৭-এ প্রকেটি ভাপ্ত য়। 

তকন্তু চ্াঁদপুয ড়ক তফবাল্প য আতাধীন ড়কাংল্পয কাে ভর তডতত অনুমায়ী ভাপ্ত ল্পর অথ ষাবাল্পফ রক্ষ্মীপুয অংল্পয ৪.৭৫ 

তকিঃতভিঃ ড়ক তনভ ষাণ অেন্ন হযল্পেই প্রকেটি ভাপ্ত কযা য় তফধায় ড়কটি মানফান চ্রাচ্ল্পরয েন্য ব্যফায কযা ম্ভফ ল্পে 

না। ড়কটিয অেন্ন কাে ভাপ্তকযল্পণয েন্য আল্পরাচ্য প্রকেটি গ্রণ কযা য়। প্রকেটি একল্পনক-কর্তষক তফ ত ২৯.৩.২০১১ 

তাতযল্পে ২৬৮২.৫১ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় জুরাই ২০১১-জুন ২০১২ হভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয েন্য অনুল্পভাতদত য়। যফতীল্পত প্রকল্পেয 

ংল্পাতধত তডতত ২৯২৭.৫৮ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় জুরাই ২০১১-জুন ২০১২ হভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয েন্য অনুল্পভাতদত য়। প্রস্তাতফত 

ড়কটি তনতভ ষত ল্পর রক্ষ্মীপুয হেরায ৪টি উল্পেরা এফং হনায়াোরী হেরায ৫টি উল্পেরায েন ণ স্বে ভল্পয় যােধানী য  

ঢাকা াল্পথ হমা াল্পমা  স্থান কযল্পত াযল্পফ এফং ঢাকা াল্পথ হনায়াোরী হেরায দূযত্ব ৪৮ তকিঃতভিঃ হ্রা াল্পফ।  

 

৭.১.২ প্রকল্পেয উল্পেশ্য:  

প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা-  

 প্রকে এরাকায আথ ষ-াভাতেক কভ ষকান্ড উন্নয়ন; 

 কৃতল  তে াভগ্রীয ফাোযোতকাযণ ব্যফস্থায উন্নয়ন; 

 প্রকে এরাকায তযফন ব্যফস্থায উন্নয়ন। 

  



 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ প্রকদ্েয অতায় ৭টি প্যাল্পকল্পেয আতায় পূতষ কাে োদন কযা ল্পয়ল্পে। দযত্র ংক্রান্ত 

তথ্যাবদ বনেরূ: 

নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-তফর তযল্পাধ 

-দযত্র আফাল্পনয তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী কাে ভাতপ্তয তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয তাতযে  

অগ্র তত 

১ 

 

 

 

PW1-FY 2010-2011 

Construction  of New 

Flexible pavement, Hard 

Shoulder, Surfacing with ear 

work (Ch 33+425 to 35+00 

and 36+00 to 37+00) 
 
   

২৩৬.২৭ 

২৩৬.২৭ 

২৩৬.২৫ 

-২০/০৪/২০১১ 

-১৪/০৭/২০১১ 

-১০/০৬/২০১২ 

-০৮/০৮/২০১২ 

 

কাে  

ভাপ্ত 

২ PW2-FY 2012-2013 

Construction  of New 

Flexible pavement, Hard 

Shoulder, Surfacing with ear 

work (Ch 35+00 to 36+00) 
  

১৯১.১১ 

১৯১.১১ 

১৯১.১১ 

 

২৪/০৭/২০১২ 

০৭/১০/২০১২ 

০৫/০৪/২০১৩ 

০৫/০৪/২০১৩ 

 

কাে  

ভাপ্ত 

৩ PW3-FY 2012-2013 

Widenning of Road 

Embankment, Hard 

Shoulder, Palasiding & 

Surface Drain  (Ch 12+00 to 

18+550) 
 

২৯১.১৯ 

৩১২.১৫ 

২৯৬.৫৭ 

 

২০/১১/২০১২ 

১৩/০৩/২০১৩ 

০৯/০৯/২০১৩ 

৩০/০৪/২০১৪ 

 

কাে  

ভাপ্ত 

৪ PW4-FY 2012-2013 

Widenning of Road 

Embankment, Hard 

Shoulder, Palasiding & 

Surface Drain  (Ch 18+5500 

to 22+600) 
 

১৭৪.৪৯ 

১৬৫.০৭ 

১৭৪.৪৫ 

২০/১১/২০১২ 

২৫/০২/২০১৩ 

২৪/০৮/২০১৩ 

২০/০৬/২০১৫ 

কাে  

ভাপ্ত 

৫ PW5-FY 2014-2015 

Widenning of Road 

Embankment, Hard 

Shoulder, Palasiding & 

Surface Drain  (Ch  22+600 

to 27+050)  

২৮৯.৮০ 

২৮৯.৭৯ 

২৮৪.৪৮ 

১২/০১/২০১৫ 

০৪/০৩/২০১৫ 

০২/০৬/২০১৫ 

১৮/০৬/২০১৫ 

কাে  

ভাপ্ত 

৬ WP 01 FY 2011-2012 

Construction of New 

flexible pavement, 

Reconstruction 

/Strengthening, Widening & 

surfacing work at 24
th
 (p) t0 

35
th
 (p) and Construction of 

2 (two) Nos. 6.00m × 4.50m 

RCC Box Culvert at 24
th
 Km 

(24/1a) and 34
th
 (34/2) Km  

৭৬৩.৬০ 

৭৬৩.৫০ 

৭৬৩.৩৫ 

০৭/১২/২০১১ 

০৭/১২/২০১১ 

৩০/০৬/২০১৫ 

২৫/০৬/২০১৫ 

কাে  

ভাপ্ত 

৭ WP 02 PW2-FY 2014-2015 

Strengthening and widening 

of flexible pavement with 

DBS Wearing Course and 

Protective work at 36
th
 Km 

২৯০.৫০ 

২৮৬.৭০ 

২৮৬.৭০ 

১২/০১/২০১৫ 

১২/০৩/২০১৫ 

১৫/০৬/২০১৫ 

১১/০৬/২০১৫ 

কাে  

ভাপ্ত 



নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-তফর তযল্পাধ 

-দযত্র আফাল্পনয তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী কাে ভাতপ্তয তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয তাতযে  

অগ্র তত 

(p). 37 Km & 38
th
Km (p)  

 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পুণ ষকারীন খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১. হভা: ভতপজুর ইরাভ 

অতততযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী   

যাঁ ২৯/০৯/২০১০-২৪/০২/২০১৪ 

২. জুনাল্পয়দ আান ততফফ 

অতততযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী   

যাঁ ২৪/০২/২০১৪-৩০/০৬/২০১৫ 

 

১০।  প্রকদ্েয ফযাদ্দ  গ্রগবত (ববঅয নুমায়ী) 

                                                                                                                               (রক্ষ টাকায়) 
 

থ বফছয বিবব/অযবিবব রক্ষযভাত্রা এবিব/অযএবিব ফযাদ্দ টাকা ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১১-১২ ১৫০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০১২-১৩ ৫৫০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১৩-১৪ ১১৬০.০০ ১২৬০.০০ ১২৬০.০০ ১২৬০.০০ 

২০১৪-১৫ ৮২২.৫১ ১০৬৩.৫০ ১০৬৩.৫০ ১০৬৩.৫০ 

সভাট= ২৬৮২.৫১ ২৯২৩.৫০ ২৯২৩.৫০ ২৯২৩.৫০ 

 

১১।  কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণঃ নুদ্ভাবদত বিবব নুমায়ী প্রকদ্েয কাজ ভাপ্ত দ্য়দ্ছ ফদ্র প্রতীয়ভান য়।  

১২। প্রকদ্েয নুদ্ভাদন  ংদ্াধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 
 

অনুল্পভাদল্পনয ম ষায় হভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয় 

ভর ০১/০৭/২০১১ দ্ত ৩০/০৬/২০১২ ২৬৮২.৫১ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায ০১/০৭/২০১১ দ্ত ৩০/০৬/২০১৪  

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ২য় ফায ০১/০৭/২০১১ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫  

তফল্পল ংল্পাতধত ০১/০৭/২০১১ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ ২৬৮২.৫১ 

১ভ ংল্পাতধত ০১/০৭/২০১১ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ ২৯২৭.৫৮ 
  
 

১৩। াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ২৯২৩.৫০ রক্ষ টাকা মা 

নুদ্ভাবদত ব্যয় ২৯২৭.৫৮ রক্ষ টাকায ৯৯.৮৬%।  

  
  



১৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ২৩.৫.২০১৭ তাবযদ্খ অআএভআবি’য বযচারক জনাফ অফদুল্লা অর ভাভৄন কর্তবক প্রকেটি 

দ্যজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাদ্র চাঁদপুয ড়ক বফবাগ  রক্ষীপুয ড়ক বফবাদ্গয ংবিষ্ট কভ বকতবাগণ 

উবস্থত বছদ্রন।  

 

১৫।       ম বদ্ফক্ষণ:  

 

১৫.১ বযদ বনকাদ্র সদখা মায় সম, প্রকেটি জুন ২০১৫ াদ্র ভাপ্ত দ্য়দ্ছ এফং প্রকদ্েয অতায় ম্পবদত কদ্য়কটি 

প্যাদ্কদ্জয অতার্ভক্ত কাজ ২০১২-১৪ সভয়াদকাদ্র ম্পন্ন কযা দ্য়দ্ছ। পদ্র প্রকের্ভক্ত বধকাং ড়ক বনভ বাণ 

যফতী ফস্থায় সনআ। এছাড়া, ড়কাংদ্য সফ কদ্য়কটি স্থাদ্ন বএভব’য অতায় কাজ কযা দ্য়দ্ছ। 

   

১৫.২ বযদ বনকাদ্র সদখা মায় সম, প্রকের্ভক্ত যাস্তায াচায ফাজায ংদ্ বযবজি সবদ্ভদ্ন্টয কাজ চরভান। এছাড়া, 

ফাজায ংরগ্ন এরাকায় একটি সতু বনভ বানাধীন যদ্য়দ্ছ। প্রকের্ভক্ত ড়দ্কয সচআদ্নজ ২৪+২৫০ বকবভ. দ্ত ৩১+০০০ 

বকবভ. ংদ্ প্রচুয খানাখি  টদ্ার বযরবক্ষত দ্য়দ্ছ। এছাড়া, ড়দ্কয সচআদ্নজ ২৭+২০০ বকবভ. দ্ত 

৩০+০০০ বকবভ. ংদ্য াদ্পববং উদ্ে সগদ্ছ  সফ ক্ষবতগ্রস্থ ফস্থায় সদখা মায়। এবফলয় জ-এয ংবিষ্ট 

কভ বকতবা জানান সম, ড়কটি দ্নক অদ্গ বনভ বাণ কযা দ্য়দ্ছ এফং বাযী মানফান চরাচদ্রয কাযদ্ণ ড়কটিয ক্ষবত 

াবধত দ্য়দ্ছ। উক্ত ংদ্ ড়কটি সভযাভত কযা প্রদ্য়াজন ফদ্র বযদ বনকাদ্র প্রতীয়ভান য়।  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

১৫.৩ তযদ ষকাল্পর োনাল্পনা য় হম, ে অতধদপ্তয ২০১৫-১৬ অথ ষফেল্পয তএভত’য আতায় হচ্ইল্পনে ৩৪-৩৫ তকতভ. 

অংল্পয কাল্প ষটিং  ীর হকাট েন্ন কল্পযল্পে। উক্ত অংল্প ড়কটি ভানেন্ন অফস্থায় তফযভান আল্পে। 

   

 
 

 

তচ্ত্র-১:   ক্রযাক য়া াল্পপষ তচ্ত্র-২: ক্ষততগ্রস্থ হাল্ডায  

 

 

 এোড়া, তযদ ষনকাল্পর ড়ল্পকয তফতবন্ন অংল্প হযইনকাল্পটয পল্পর াড ষ হাল্ডায ক্ষততগ্রস্থ অফস্থায় হদো মায়। একর 

ক্ষততগ্রস্থ াড ষ হাল্ডায হভযাভত কযা আফশ্যক। 

 

 



 
 

 

তচ্ত্র-৩:  ক্ষততগ্রস্থ াড ষ হাল্ডায তচ্ত্র-৪:  ভীয ঞ্জ ফাোল্পয তনতভ ষত কারবাট ষ   

  

১৫.৪ প্রকের্ভক্ত রক্ষীপুয ড়ক তফবাল্প য আতায় তনতভ ষত ড়কাং  কারবাট ষ তযদ ষন কযা ল্পয়ল্পে। তডতত অনসুাল্পয 

াল্পরযাট ফাোল্পযয ফাঁক যরীকযল্পণয েন্য ভূতভ অতধগ্রণ কযা ল্পয়ল্পে  এল্পত ফাোল্পযয হদাকানর্ঘাট তযল্পয় নতুন 

এরাইনল্পভল্পন্ট ড়কাং তনভ ষাণ কল্পয ফাোল্পয ফাঁক যরীকযণ কযা ল্পয়ল্পে। পল্পর এ অংল্পয ড়ক হমা াল্পমা  ব্যফস্থা 

আয দ্রুত  তনযাদ ল্পয়ল্পে ফল্পর তযদ ষনকাল্পর প্রতীয়ভান য়।  

 
 

 

তচ্ত্র-৫:  ভূতভ অতধগ্রনকৃত অংল্প নতুন হবল্পভন্ট তচ্ত্র-৬:  ড়ল্পকয ফাঁক যরীকযণ অং 

 

এোড়া, ভীয ঞ্জ ফাোল্পযয াল্পপষতং এয কাে  ফাোল্পযয তনকটফতী একটি কারবাট ষ তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। 

তযদ ষনকাল্পর রক্ষীপুয অংল্পয তনতভ ষত ড়কাং তফযভান অফস্থা মল্পথষ্ট ভানেন্ন যল্পয়ল্পে ফল্পর তযরতক্ষত ল্পয়ল্পে।  

 

 

 

 



১৬।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকে এরাকায অথ ব-াভাবজক উন্নয়ন, কৃবল  বে 

াভগ্রীয ফাজাযজাতকাযণ ব্যফস্থায উন্নয়ন, বযফন 

ব্যফস্থায উন্নয়ন ।  

 

উক্ত এরাকায হমা াল্পমা  ব্যফস্থা উন্নয়ল্পনয ভল্পেল্পভ েন ল্পণয 

মাতায়াত ব্যয়  ভ্রভণ ভয় হ্রাকযণ েন ল্পনয 

েীফনমাত্রায ভানল্পন্নায়ন ল্পয়ল্পে। 

 
 

১৭। উদ্দ্দশ্য বজবত না দ্য় থাকদ্র তায কাযণঃ প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য বজবত দ্য়দ্ছ ফদ্র প্রতীয়ভান য়।  
১৮। যাজস্ব খাদ্ত স্থানান্তযঃ প্রকদ্েয অতায় ম্পাবদত কাজ আদ্তাভদ্ধ্য ড়ক  জনথ বধদপ্তদ্যয যাজস্ব খাদ্ত 

(দ্ন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা দ্য়দ্ছ।  

 

১৯।  External Audit: ভন্ত্রণারয় দ্ত সপ্রবযত ববঅয ম বাদ্রাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয Internal  External 

Audit কযা য়বন।  

 

২০।  ম বদ্ফক্ষণ:  

২০.১ প্রকেটি ১ ফছয সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য নুদ্ভাদন কযা য়। বকন্তু ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় প্রকে 

ফাস্তফায়দ্ন অদ্যা বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ৩ ফছয ( ৩০০%)। বিবব’য রক্ষযভাত্রা নুমায়ী ফছযবববিক  

থ ব ফযাদ্দ য়বন (নু: ৫  ১২ দ্রষ্টব্য); 

 

২০.২ ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ২৪+২৫০ তকতভ. ল্পত ৩১+০০০ তকতভ. অংল্প প্রচুয োনােন্দ  টল্পার তযরতক্ষত 

ল্পয়ল্পে। (অনু: ১৫.২); 

২০.৩ ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ২৭+২০০ তকতভ. ল্পত ৩০+০০০ তকতভ. অংল্পয াল্পপষতং উল্পঠ হ ল্পে  হফ ক্ষততগ্রস্থ 

অফস্থায় হদো যল্পয়ল্পে (নু: ১৫.২); 

২০.৪ ড়ল্পকয তফতবন্ন অংল্প হযইনকাল্পটয পল্পর াড ষ হাল্ডায ক্ষততগ্রস্থ অফস্থায় হদো মায়, মা হভযাভত কযা 

আফশ্যক(অনু: ১৫.৩); 

২০.৫      ড়ল্পক ম ষাপ্ত াইন, ত নার, তক:তভ: হাস্ট স্থান কযা ল্পয়ল্পে (অনু: ১৫.৩); 

 

২০.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়বন (নু: ১৯)। 

 

 

২১।  ভতাভত/সুাবযঃ 

 

২১.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ৩ ফছয  (৩০০%)। 

বিবব’য রক্ষযভাত্রা নুমায়ী ফছযবববিক  থ ব ফযাদ্দ য়বন। ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ ববফষ্যদ্ত 

MTBF Basket অনুমায়ী প্রকে গ্রণ কযল্পফ এফং তডতত’য আল্পরাল্পক ফযাে তনতিত কযল্পফ (নু: ৫  

২০.১);  
 

২১.২ ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ২৪+২৫০ তকতভ. ল্পত ৩১+০০০ তকতভ. অংল্প প্রচুয োনােন্দ  টল্পার তযরতক্ষত 

ল্পয়ল্পে মা হটকইবাল্পফ ংস্কায কযল্পত ল্পফ (অনু: ২০.২); 



২১.৩ ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ২৭+২০০ তকতভ. ল্পত ৩০+০০০ তকতভ. অংল্পয াল্পপষতং উল্পঠ হ ল্পে  হফ ক্ষততগ্রস্থ 

অফস্থায় যল্পয়ল্পে, মা হভযাভত কযল্পত ল্পফ (নু: ২০.৩); 

২১.৪ ড়ল্পকয তফতবন্ন অংল্প হযইনকাল্পটয পল্পর াড ষ হাল্ডায ক্ষততগ্রস্থ অফস্থায় যল্পয়ল্পে, মা হভযাভত কযল্পত ল্পফ 

(অনু: ২০.৪); 

২১.৫ ভাপ্ত প্রকেটিয দ্রুত External Audit ম্পন্ন এফং সকান অবি উত্থাবত দ্র ভাধান কযদ্ত দ্ফ 

(নু: ২০.৬); এফং 

  

২১.৬ নুদ্েদ ২১.১ দ্ত ২১.৫ এয বফলদ্য় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাদ্য ভদ্ধ্য অআএভআবিদ্ক ফবত 

কযদ্ফ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



চ্াঁদপুয (নানুপুয)-হদাকানর্ঘয-তযণা ড়ক এফং চ্ন্দ্রা-াইভচ্য ড়ক উন্নয়ন ীল ষক প্রকল্পেয ভাতপ্ত ভল্যায়ন 

প্রততল্পফদন  

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকদ্েয নাভ : চ্াঁদপুয (নানুপুয)-হদাকানর্ঘয-তযণা ড়ক এফং চ্ন্দ্রা-াইভচ্য ড়ক উন্নয়ন।  

 ২। উদ্যাগী ভন্ত্রণারয় : ড়ক বযফন  সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : চ্াঁদপুয হেরায চ্াঁদপুয দয  াইভচ্য উল্পেরা।    

৫। প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অততক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %) 

অততক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

%) 

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত 

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬১৯.৬৮ 

 

২৩৯৫.৪২ 

 

২০৭৩.০০ 

 

০১-০১-২০১২ 

সথদ্ক  

৩১-১২-২০১৩ 

০১-০১-২০১২ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

০১-০১-২০১২ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

৪৫৩.৩২ 

(২৮%) 

১.৫ ফেয 

(৭৫%) 

 

৬।  প্রকদ্েয ভর কাজ  ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন: 
 

৬.১ প্রকদ্েয ভর কাজ: 

 ড়ক ফাঁল্পধ ভাটিয কাে-৩.৮৫ রক্ষ র্ঘন তভটায  

 াড ষ হাল্ডায তনভ ষাণ-১৩.৬৫ তকল্পরাতভটায 

 হবল্পভন্ট তক্তারীকযণ াল্পপষতং- ১৩.৬৫ তকল্পরাতভটায 

 লই হ ট ফতধ ষতকযণ-২টি  

 কংতক্রট াইড তডচ্/তব-হেন-২১৫ তভটায  

৬.২ প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাদ্য) : 

                                 (in Lac Tk) 

Sl. Items of Work 

 

Unit Target (as per 1
st

 

revised DPP) 

Actual Progress 

Physical  Financial Physical  Financi

al 

1 2 3 4 5 6 7 

12.  Earthwork       

a) Embankment 

widening  

L cum 3.85 800.76 3.50 744.00 

13.  Construction of Hard 

Shoulder  

     

a) 0.92 m Hard 

Shoulder  

Km 7.65 278.34 7.65 242.35 

b) 1.22 m Hard 

Shoulder   

Km 6.00 269.20 6.00 260.00 

14.  Surfacing with 

strengthening  

     

a) Over 3.66 m wide Km 7.65 417.78 7.65 390.00 



Sl. Items of Work 

 

Unit Target (as per 1
st

 

revised DPP) 

Actual Progress 

Physical  Financial Physical  Financi

al 

pavement  

b) Over 3.05 m wide 

pavement 

Km 6.00 264.63 6.00 191.61 

15.  Extension of Sluice 

Gates   

Nos  2 200.00 1 166.84 

16.  Concerete Side 

Ditch/V-Drain 

M  215.00 21.48 215.00 11.48 

17.  Sign, Signal, Km Post  Nos  50.00 3.00 50.00 3.00 

18.  RCC palisiding  M  500.00 40.65 500.00 36.60 

19.  Geo Textile with 

matressing  

Sqm  2000.00 30.12 2000.00 27.12 

20.  Tendering  L.S   1.00   

21.  Utility shifting  Nos.  50 21.50   

22.  Physical contingency  LS  23.48   

23.  Price contingency LS  23.48   

 Total   2395.42  2073.0

0 
 
 

৭। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ষকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. হভা: ভতপজুর ইরাভ 

অতততযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী   

- যাঁ ২৯/০৯/২০১০-২৪/০২/২০১৪ 

২. জুনাল্পয়দ আান ততফফ 

অতততযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী   

- যাঁ ২৪/০২/২০১৪-৩০/০৬/২০১৫ 

 

৮।       ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ ভন্ত্রণারয় দ্ত প্রাপ্ত ববঅয নুমায়ী ৪টি প্যাল্পকল্পেয আতায় পূতষ কাে োদন কযা 

ল্পয়ল্পে। দযত্র ংক্রান্ত তথ্যাবদ বনেরূ: 

নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-তফর তযল্পাধ 

-দযত্র আফাল্পনয তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী কাে ভাতপ্তয তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয তাতযে  

অগ্র তত 

১ 

 

 

PW-1 FY 2011-12 

Widening  of 

embankment, 

৭২০.৯৭ 

৬১২.৭০ 

৬১২.৭০ 

১৮/০৪/২০১২ 

২৬/০৭/২০১২ 

১৯/১০/২০১৩ 

কাে 

ভাপ্ত 



নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-তফর তযল্পাধ 

-দযত্র আফাল্পনয তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী কাে ভাতপ্তয তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয তাতযে  

অগ্র তত 

 construction of Hard 

Shoulder, Stenthening & 

Surfacing of Chandpur 

(Nanupur)- Dokanghar-

Harian Road (Ch: 5+350 to 

9+750)   

 

১০/১০/২০১৩ 

 

২ PW-2 FY 2012-13 

Widening of embankment 

of Hard Shoulder, 

Strenthening & Surfacing 

of Chandpur (Nanupur)- 

Dokanghar-Harina Road 

Construction   (Ch: 9+750 

to 10+300) and of 

Chandra-Haimchar Road 

(Ch: 0+00 to 3+000)  

৫২৩.০০ 

৫২২.৭০ 

৫২২.৭০ 

১৫/০৭/২০১২ 

০৩/১২/২০১২ 

৩১/১২/২০১৩ 

২২/০৬/২০১৪ 

 

কাে 

ভাপ্ত 

৩ PW 3 FY 2013-14 

Widening of embankment 

of Hard Shoulder, 

Strenthening & Surfacing 

of Chandpur (Nanupur)- 

Dokanghar-Harina Road 

Construction of Hard 

Shoulder, Strengthening 

and Surfacing   (Ch: 

0+000 to 2+000) 

২৬৮.৫৮ 

২১৮.৮৯ 

২১৮.৮৮ 

২২/০৯/২০১৩ 

২৬/০১/২০১৪ 

২৫/০৭/২০১৪ 

৩০/০৬/২০১৫ 

 

কাে 

ভাপ্ত 

৪ PW-4 FY 2014-15 

Widenning of 

Embankment of 

Chandpur (Nanupur)- 

Dokanghar-Harina Road, 

Construction of Hard 

Shoulder, Strenthening & 

Surfacing (Ch: 2+100 to 

5+350) 

৫৯০.৫৪ 

৫৫২.১৮ 

৫৫২.১৬ 

 

০৯/১২/২০১৪ 

১৭/০২/২০১৫ 

১৭/০৬/২০১৫ 

৩০/০৬/২০১৫ 

 

কাে 

ভাপ্ত 

  

৯।  প্রকদ্েয ফযাদ্দ  গ্রগবত (ববঅয নুমায়ী) 

                                                                                                                   (রক্ষ টাকায়) 
 

থ বফছয বিবব/অযবিবব রক্ষযভাত্রা এবিব/অযএবিব ফযাদ্দ থ ব ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১১-১২ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১২-১৩ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 



থ বফছয বিবব/অযবিবব রক্ষযভাত্রা এবিব/অযএবিব ফযাদ্দ থ ব ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৩-১৪ ৮২০.০০ ৮২০.০০ ৮২০.০০ ৮২০.০০ 

২০১৪-১৫ ১২৭৫.৪২ ৯৫৩.০০ ৯৫৩.০০ ৯৫৩.০০ 

সভাট ২৩৯৫.৪২ ২০৭৩.০০ ২০৭৩.০০ ২০৭৩.০০ 

 

১০।  কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণঃ নুদ্ভাবদত বিবব নুমায়ী প্রকদ্েয কাজ ভাপ্ত দ্য়দ্ছ ফদ্র প্রতীয়ভান য়।  

 

১১। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ: 

 

১১.১ প্রকদ্েয টভূবভ:  চ্াঁদপুয সজরায ন্তগ বত “চ্াঁদপুয (নানুপুয)-হদাকানর্ঘয-তযনা ড়ক” এফং “চ্ন্দ্রা-াইভচ্য ড়ক” 

ীল ষক দু’টি হেরা ড়ক উন্নয়ল্পনয েন্য প্রকেটি প্রণয়ন কযা য়। ড়ক দু’টি ভরত াতন উন্নয়ন হফাল্পড ষয ফাঁল্পধয উয 

তনতভ ষত। চ্াঁদপুয (নানুপুয)-হদাকানর্ঘয-তযণা ড়ল্পকয হভাট দদর্ঘ ষয ১০.৩০ তকিঃতভিঃ। এয ভল্পে ৬.০০ তকিঃতভিঃ ড়ক 

৩.০৫ তভটায প্রল্পস্ত তনতভ ষত এফং অফতষ্ট ৪.৩০ তকিঃতভিঃ ড়ক ৩.৬৬ তভটায প্রল্পস্ত তনতভ ষত যল্পয়ল্পে। এোড়া, চ্ন্দ্রা-

াইভচ্য ড়ল্পকয হভাট দদর্ঘ ষয ৫.৩৫ তকিঃতভিঃ, মায পুল্পযাটাই ৩.৬৬ তভটায প্রল্পস্ত তনতভ ষত যল্পয়ল্পে। তকন্তু ড়ল্পকয 

তফযভান প্রস্ততায় স্বােল্পন্দ মানফান চ্রাচ্র কযল্পত অসুতফধা য় তফধায় ড়ক দু’টিয হক্রষ্ট ৭.৩০ তভটায প্রল্পস্ত 

তডোইন টাই-৫ অনুমায়ী উন্নয়ল্পনয েন্য প্রকেটি গ্রণ কযা য়। প্রকল্পেয তডতত ১৬১৯.৬৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত 

ব্যল্পয় এফং োনুয়াযী ২০১২-তডল্পম্বয ২০১৩ হভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয েন্য ১১.১.২০১২ তাতযল্পে ভাননীয় তযকেনা ভন্ত্রী 

কর্তষক অনুল্পভাতদত য়। যফতীল্পত প্রকল্পেয ১ভ ংল্পাতধত তডতত ২৩৯৫.৪২ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় োনুয়াযী 

২০১২-জুন ২০১৫ হভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয েন্য ২৪.১১.২০১৪ তাতযল্পে ভাননীয় তযকেনা ভন্ত্রী কর্তষক অনুল্পভাতদত 

ল্পয়ল্পে।   

 

১১.২ উদ্দ্দশ্য:  প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা-  

 চাঁদপুয সজরায হমা াল্পমা  ব্যফস্থায উন্নয়ন; 

 কৃবল  বে াভগ্রীয ফাজাযজাতকাযণ ব্যফস্থায উন্নয়ন; এফং  

 উদ্জরা দয, সজরা দয তথা সদদ্য ন্যান্য ঞ্চদ্রয াদ্থ প্রকে এরাকায ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  

 

১১.৩ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন  ংদ্াধনঃ       

           (রক্ষ টাকায়) 

 হভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয়  

ভর ০১/০১/২০১২ দ্ত ৩১/১২/২০১৩ ১৬১৯.৬৮ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায ০১/০১/২০১২ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫  

১ভ ংল্পাতধত ০১/০১/২০১২ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ ২৩৯৫.৪২ 

 

১১.৪ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ২০৭৩.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুদ্ভাবদত ব্যয় ২৩৯৫.৪২ রক্ষ টাকায ৮৬.৫৪%।  

 

১২। প্রকে বযদ বনঃ   ত ২৩.৫.২০১৭ তাতযল্পে আইএভইতড’য তযচ্ারক েনাফ আফদুল্লা আর ভাভৄন কর্তষক প্রকেটি 

ল্পযেতভন তযদ ষন কযা য়। তযদ ষনকাল্পর চ্াঁদপুয ড়ক তফবাল্প য ংতিষ্ট কভ ষকতষা ণ উতস্থত তেল্পরন।  

 

 

 



১৩।       ম ষল্পফক্ষণ: 

 

১৩.১  ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযল্পণ ভাটিয কাে:  অনুল্পভাতদত আযতডতত অনুমায়ী ৩.৮৫ রিঃর্ঘিঃতভিঃ ভাটিয কাল্পেয েন্য ৮০০.৭৬ 

রক্ষ টাকায ংস্থান তের। ততআয অনুমায়ী ৩.৫০ রিঃর্ঘিঃতভিঃ ভাটিয কাল্পেয েন্য ৭৪৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা 

ল্পয়ল্পে। কভ ষকতষা ণ অফতত কল্পযন , ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযল্পণয মতটুকু প্রল্পয়ােন যল্পয়ল্পে ততটুকু ভাটিয কাে কযা 

ল্পয়হে। তযদ ষল্পন হদো মায় , ড়ল্পকয  তফতবন্ন স্থাল্পন হবল্পভন্ট প্রস্ত  তক্তারী কযা ল্পয়ল্পে। তল্পফ হফ কল্পয়কটি 

স্থাল্পন তফল্পল কল্পয পুকুয  োর ফযাফয ড়ল্পকয তকনাযা হবল্পে হ ল্পে  তফতবন্ন স্থাল্পন হযইনকাট দতযী ল্পয়ল্পে। এ 

কর স্থাল্পন পট হাল্ডাল্পযয স্বেতা যল্পয়ল্পে।  
 

 

১৩.২ াড ষ হাল্ডায তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত আযতডততল্পত ০.৯২ তভটায প্রস্থতায় ৭.৬৫ তকিঃতভিঃ াড ষ হাল্ডায তনভ ষাল্পণয েন্য 

২৭৮.৩৪ রক্ষ টাকা এফং ১.২২ তভটায প্রস্থতায় ৬.০০ তকিঃতভিঃ াড ষ হাল্ডায তনভ ষাল্পণয েন্য ২৬৯.২০ রক্ষ টাকায 

ংস্থান তের। ততআয অনুমায়ী ০.৯২ তভটায প্রস্থতায় ৭.৬৫ তকিঃতভিঃ াড ষ হাল্ডায তনভ ষাল্পণয েন্য ২৪২.৩৫ রক্ষ 

টাকা এফং ১.২২ তভটায প্রস্থতায় ৬.০০ তকিঃতভিঃ াড ষ হাল্ডায তনভ ষাল্পণয েন্য ২৬০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে।  

 

১৩.৩ হবল্পভন্ট তক্তারীকযণ াল্পপষতং:  অনুল্পভাতদত আযতডততল্পত ৩.৬৬ তভটায প্রল্পস্থ তনতভ ষত ৭.৬৫ তকিঃতভিঃ 

হবল্পভন্ট তক্তারীকযণ াল্পপষতং এয েন্য ৪১৭.৭৮ রক্ষ টাকা এফং ৩.০৫ তভটায প্রল্পস্থ তনতভ ষত ৬.০০ তকিঃতভিঃ 

হবল্পভন্ট তক্তারীকযণ াল্পপষতং কাল্পেয েন্য ২৬৪.৬৩ টাকায ংস্থান তের। ততআয অনুমায়ী ৩.৬৬ তভটায 

প্রল্পস্থ তনতভ ষত ৭.৬৫ তকিঃতভিঃ হবল্পভন্ট তক্তারীকযণ াল্পপষ তং এয েন্য ৩৯০.০০ রক্ষ টাকা এফং ৩.০৫ তভটায 

প্রল্পস্থ তনতভ ষত ৬.০০ তকিঃতভিঃ হবল্পভন্ট তক্তারীকযণ াল্পপষতং কাল্পে ১৯১.৬১ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন 

হদো মায় , ড়দ্কয কাজভ প্রায় ২-৩ ফছয অদ্গ ম্পন্ন কযা দ্য়দ্ছ। ফতবভাদ্ন চন্দ্রা-াআভচয ড়কটিয ৩ বকবভ. 

ংদ্য সফীযবাগ বাদ্রা ফস্থায় যদ্য়দ্ছ। তদ্ফ নানুপুয- সদাকানঘয-বযণা ড়দ্কয প্রায় ১০ বকবভ. ং অন্ত:সজরা 

ন্যফাী বাযী ট্রাক চরাচদ্রয কাযদ্ণ ড়কটি তযন্ত ক্ষবতগ্রস্থ ফস্থায় যদ্য়দ্ছ। এংদ্য াদ্পববং উদ্ে সগদ্ছ। বকছু 

ংদ্য ড়ক সদদ্ফ সগদ্ছ এফং ড়কটি দ্নক উচু-নীচু ফস্থায় যদ্য়দ্ছ, মা সভযাভত কযা প্রদ্য়াজন।  

 

১৩.৪  স্লুই হ ইট ফতধ ষতকযণ:  অনুল্পভাতদত আযতডততল্পত ২টি স্লুই হ ইট ফতধ ষত কযল্পণয েন্য ২০০.০০ রক্ষ টাকায 

ংস্থান তের। ততআয অনুমায়ী ১টি স্লুই হ ইট ফতধ ষতকযণ কযা ল্পয়ল্পে এফং এফাফদ ১৬৬.৮৪ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা 

ল্পয়ল্পে। এ কােটি াতন উন্নয়ন হফা ড ষ কর্তষক তডল্পাতেট য়াকষ তল্পল্পফ েন্ন কযা ল্পয়ল্পে ফল্পর তযদ ষনকাল্পর 

োনাল্পনা য়।   

১৩.৫ কংতক্রট াইড তডচ্/তব-হেন তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত আযতডততল্পত ২১৫ তভটায কংতক্রট াইড তডচ্ /তব-হেন তনভ ষাল্পণয 

েন্য ২১.৪৮ রক্ষ টাকায ংস্থান তের। ততআয অনুমায়ী ২১৫ তভটায কংতক্রট াইড তডচ্ /তব-হেন তনভ ষাল্পণয েন্য 

১১.৪৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। 

১৩.৬ াইন ত ন্যার  তকিঃতভিঃ হাষ্ট: অনুল্পভাতদত আযতডততল্পত ৫০টি াইন, ত ন্যার  তকিঃতভিঃ হাল্পষ্টয েন্য ৩.০০ 

রক্ষ টাকায ংস্থান তের। ততআয অনুমায়ী ৫০টি াইন, ত ন্যার  তকিঃতভিঃ হাল্পষ্টয েন্য ৩.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় 

কযা ল্পয়ল্পে । তযদ ষল্পন হদো মায় , ড়ল্পকয তফতবন্ন স্থাল্পন তফল্পল কল্পয ফাোয স্কুর , ভতেদ  ফাক প্রভৃতত স্থাল্পন 

াইন ত ন্যার   াইড হাস্ট স্থান কযা ল্পয়ল্পে।  

 

১৩.৭  আযতত প্যারাাইতডং:  অনুল্পভাতদত আযতডততল্পত ৫০০ তভটায আযতত প্যারাাইতডং (৪ তভটায হাষ্ট) এয েন্য 

৪০.৬৫ রক্ষ টাকায ংস্থান তের। ততআয অনুমায়ী ৫০০ তভটায আযতত প্যারাাইতডং (৪ তভটায হাষ্ট) এয েন্য 

৩৬.৬০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে । 

 



১৩.৮ হভল্পট্রতং তে হটিটাইর:  অনুল্পভাতদত আযতডতত হত ২০০০ ফ ষ তভটায হভল্পট্রতং তে হটিটাইল্পরয েন্য 

৩০.১২ রক্ষ টাকায ংস্থান তের। ততআয অনুমায়ী ২০০০ ফিঃতভিঃ হভল্পট্রতং তে হটিটাইল্পরয েন্য ২৭.১২ রক্ষ 

টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে।  

 

১৩.৯ ইউটিতরটি স্থানান্তয: তযদ ষনকাল্পর োনা মায়, প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পর হকান ইউটিতরটি স্থানান্তল্পযয প্রল্পয়ােন য়তন।  

 

১৩.১০ তপতেকযার  প্রাই কতন্টনল্পেতন্প োল্পত হকান অথ ষ ব্যয় য়তন।  

 

১৪।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা চাঁদপুয সজরা সি সকায়াট বায এফং 

সদদ্য ন্যান্য ঞ্চদ্রয াদ্থ চাঁদপুয দয  াআভচয 

উদ্জরায ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন ভাধ্যদ্ভ প্রকে 

এরাকায অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন এফং উৎাবদত কৃবল 

দ্ণ্যয ফাজাযজাতকযণ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  

 

প্রকল্পেয অন্তর্ভ ষক্ত ড়হকয উন্নয়ল্পনয পল্পর উক্ত এরাকায 

হমা াল্পমা  ব্যফস্থা উন্নয়ন ল্পয়ল্পে এফং এয পল্পর 

েন ল্পণয মাতায়াত ব্যয়  ভ্রভণ ভয় হ্রা 

েন ল্পনয েীফনমাত্রায ভাল্পনান্নয়ন ল্পয়ল্পে। 

 

১৫। উদ্দ্দশ্য বজবত না দ্য় থাকদ্র তায কাযণঃ প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য বজবত দ্য়দ্ছ ফদ্র প্রতীয়ভান য়।    

১৬।   যাজস্ব খাদ্ত স্থানান্তযঃ প্রকদ্েয অতায় ম্পাবদত কাজ আদ্তাভদ্ধ্য ড়ক  জনথ বধদপ্তদ্যয যাজস্ব খাদ্ত 

(দ্ন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা দ্য়দ্ছ।  

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় দ্ত সপ্রবযত ববঅয ম বাদ্রাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয Internal  External 

Audit কযা য়বন।  

 

১৮। বযদ বদ্নয বস্থযবচত্র: 

  

বচত্র-১ বফযভান ড়দ্কয ংবফদ্ল বচত্র-২ ড়দ্কয ক্ষবতগ্রস্থ াদ্পব 



  
বচত্র-৩ ড়কাদ্র্শ্ব সৃষ্ট সযআনকাট বচত্র-৪ ড়দ্কয ক্ষবতগ্রস্থ ং 

  

বচত্র-৫ স্লুআ সগদ্টয ং বচত্র-৬  বনবভ বত স্লুআ সগট 

 

১৯।  ম বদ্ফক্ষণ:  

১৯.১ প্রকদ্েয ন্তর্ভ বক্ত ড়দ্কয সফীযবাগ কাজআ ২-৩ ফছয অদ্গ ম্পন্ন কযা  সয়দ্ছ এফং আতযফদ্য ড়কটিদ্ত ব্যাক 

মানচরাচদ্রয পদ্র ফাস্তফায়ন যফতী ফস্থায় বফযভান সনআ । বযদ বনকাদ্র  প্রক ের্ভক্ত চ্াঁদপুয ( নানুপুয)- 

হদাকানর্ঘয-তযণা ড়কটি হফ ক্ষততগ্রস্থ অফস্থায় যল্পয়ল্পে ফল্পর তযরতক্ষত ল্পয়ল্পে; 

১৯.২  প্রকদ্েয ন্তর্ভ বক্ত চন্দ্রা-াআভচয ংদ্য ড়সকয ৩ বকবভ. ফতবভাদ্ন তুরনাভরকবাদ্ফ বাদ্রা ফস্থায় যদ্য়দ্ছ; 

১৯.৩ ড়দ্কয সচআদ্নজ ০+০০০ সথদ্ক ২+১০০ বকবভ. ং সভাটাভৄটি বাদ্রা ফস্থায় যদ্য়দ্ছ। ড়দ্কয সচআদ্নজ ২+১০০ 

দ্ত ১০+৩০০ বকবভ. ংদ্য ড়দ্কয দ্নকাং স সদদ্ফ সগদ্ছ। এছাড়া, ড়দ্কয াদ্পববং উদ্ে সগদ্ছ এফং সফ 

ক্ষবতগ্রস্থ দ্য়দ্ছ; 

১৯.৪ হচ্ইল্পনে ০+০০০ ল্পত ৩+০০০ তকতভ. অংল্পয ড়ল্পকয প্রচুয হযইনকাল্পটয সৃতষ্ট ল্পয়ল্পে; 

১৯.৫ উক্ত ড়দ্কয বফযভান স্লুআ সগট ফবধ বতকযণ কদ্য বনভ বাণ কযা দ্য়দ্ছ । এয পদ্র বনকটফতী খার দ্ত সভঘনা নদীদ্ত 

দ্জ াবন প্রফা বনবিত কযা দ্য়দ্ছ; 

১৯.৬     ড়কটিদ্ত ম বাপ্ত াআন, বগন্যার স্থান কযা দ্য়দ্ছ; 

১৯.৭ বফযভান চ্াঁদপুয (নানুপুয)- হদাকানর্ঘয-তযণা ড়ক ব্যফায কল্পয চ্াঁদপুয ল্পত তযনার্ঘাট তদল্পয় ভাদাযীপুয  

যীয়তপুয াভী মাত্রীফাী ফা  বাযী ন্যফাী ট্রাক মাতায়ত কযায় ড়কটি ক্ষততগ্রস্থ ল্পয়ল্পে। এটি বাযী মানফান 

চ্রাচ্র উল্পমা ী কল্পয মথামথ ভাল্পন তনভ ষাহণয েন্য প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রল্পয়ােন; এফং 

 



১৯.৮ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়বন (নু: ১৭)। 

 

 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

  

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন ভর অনুল্পভাতদত প্রকল্পেয তুরনায় অতততযক্ত ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পে ১.৫ ফেয  (৭৫% হফী)। তডতত’য 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ফেযতবতত্তক  অথ ষ ফযাে য়তন। ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  বতফষ্যল্পত MTBF 

Basket অনুমায়ী প্রকে গ্রণ কযল্পফ এফং তডতত’য আল্পরাল্পক ফযাে তনতিত কযল্পফ (অনু: ৫); 

 

২০.২ ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ২+১০০ ল্পত ১০+৩০০ তকতভ. অংল্পয হফ কল্পয়কটি স্থান হদল্পফ হ ল্পে এফং ড়ল্পকয াল্পপতং 

উল্পঠ ক্ষততগ্রস্থ অফস্থায় যল্পয়ল্পে, মা ে কর্তষক তফবা ীয় ম ষাল্পয় হভযাভত কযা প্রল্পয়ােন (নু: ১৯.৩); 

 

২০.৩ হচ্ইল্পনল্পে ০+০০০ ল্পত ৩+০০০ তকতভ. অংল্পয ড়ল্পকয প্রচুয হযইনকাল্পটয সৃতষ্ট ল্পয়ল্পে, মা আশু হভযাভত কযা 

প্রল্পয়ােন (নু: ১৯.৪); 

২০.৪ তফযভান ড়কটিল্পত প্রচুয বাযী মানফান চ্রাচ্র কল্পয থাল্পক তফধায় এটি আশু চ্রাচ্র উল্পমা ী কল্পয মথামথ ভাল্পন 

তনভ ষাল্পণয েন্য ে অতধদপ্তয প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ (নু: ১৯.৭); 

 

২০.৫ ভাপ্ত প্রকেটিয দ্রুত External Audit েন্ন এফং হকান আতত্ত উত্থাতত ল্পর ভাধান কযল্পত ল্পফ (অনু: 

১৯.৮); এফং  

২০.৬ নুদ্েদ ২০.১ দ্ত ২০.৫ এয বফলদ্য় গৃীত ব্যফস্থা ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাদ্য ভদ্ধ্য অআএভআবিদ্ক ফবত 

কযদ্ফ। 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ালুয়ার্ঘাট-ভৄতন্পযাট-হধাফাউড়া ড়ক উন্নয়ন ীল ষক প্রকদ্েয ভাবপ্ত ভল্যায়ন প্রবতদ্ফদন  

(ভাপ্ত : জুন ২০১৫)

১ প্রকদ্েয নাভ : ালুয়ার্ঘাট-ভৄতন্পযাট-হধাফাউড়া ড়ক উন্নয়ন

২ উদ্যাগী বফবাগ/ভন্ত্রণারয় : ড়ক বযফন  সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ 

৩ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয  

৪ প্রকে এরাকা : ভয়ভনতং হেরায ালুয়ার্ঘাট  হধাফাউড়া উল্পেরা 

৫। প্রকদ্েয ফাস্তফায়নকার  ব্যয় :           (রক্ষ টাকা) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার

বতক্রান্ত ব্যয়

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %)

বতক্রান্ত ভয়

(ভর 

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

%)

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত

৪১০৪.২১ - ৩১৬০.০০ ০১.০৭.২০১২ 

পেশক 

৩০.০৬.২০১৪ 

 

- 

০১.০৭.২০১২ 

পেশক 

৩০.০৬.২০১৫ 

-- ০১ ফেয 

(৫০%) 

 

৬। প্রকদ্েয টভূবভ  উদ্দ্দশ্যঃ 

 

৬.১ টভূবভঃ ালুয়ার্ঘাট-ভৄতন্পযাট-হধাফাউড়া ড়কটি একটি গুরুত্বপূণ ষ হেরা ড়ক ( হেড ৩৭১২)। ড়কটি ালুয়ার্ঘাট 

উল্পেরা দয হথল্পক শুরু ল্পয় হধাফাউড়া উল্পেরা দল্পয ভাপ্ত ল্পয়ল্পে এফং হধাফাউড়া উল্পেরাল্পক ালুয়ার্ঘাট 

ভয়ভনতং হেরা দয  হদল্পয অন্যান্য অংল্পয াল্পথ ংযুক্ত কল্পযল্পে। ড়কটিল্পত বাযী মানফান চ্রাচ্ল্পরয 

কাযল্পণ ড়ল্পকয হবল্পভন্ট ভাযাত্মকবাল্পফ ক্ষততগ্রস্ত য়ায় ড়কটিয প্রস্ততা বৃতি এফং হবল্পভল্পন্টয ভাল্পনান্নয়ল্পনয 

প্রল্পয়ােনীয়তা হদো হদয়। এোড়া উক্ত এরাকায় উৎাতদত কৃতলোত  তেোত ল্পেয ফাোযোতকযণ  কৃতল 

উৎাদল্পনয অন্যতভ উকযণ যাতয তযফল্পনয হক্ষল্পত্র ড়কটিয গুরুত্ব অতযীভ।  

 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ৩১.০৩.২০১১ তাতযল্পে ভয়ভনতং পযকাল্পর ড়কটি উন্নয়ল্পনয প্রততশ্রুতত প্রদান কল্পযন। উক্ত 

প্রততশ্রুততয আল্পরাল্পক ড়কটিয প্রস্ততা বৃতি এফং হবল্পভল্পন্টয ভাল্পনান্নয়ল্পনয রল্পক্ষয এ প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 

 

৬.২ উদ্দ্দদ্শ্যঃ প্রকদ্েয ভর উল্পেশ্য দ্ে- 

 ালুয়ার্ঘাট - ভৄতন্পযাট – হধাফাউড়া ড়ক উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ উক্ত এরাকায হমা াল্পমা  ব্যফস্থায উন্নয়ন;  

 এরাকায় উৎাতদত কৃতলোত  তেোত ল্পেয ফাোযোতকযণ ব্যফস্থা েীকযণ; এফং  

 প্রকে এরাকায আথ ষ-াভাতেক অফস্থায াভতগ্রক উন্নয়ন।  

৭। প্রকল্পেয প্রধান অেভিঃ 

 হেতিফর হবল্পভন্ট প্রস্তকযণ, ভেবুততকযণ, াযল্পপতং (কাল্প ষটিং, ীরল্পকাট) (২১.৯৫৪ তক.তভ);  

 আযতত ফি কারবাট ষ তনভ ষাণ (১১টি) (৪২.০০ তভটায); এফং 

 যক্ষাপ্রদ কাল্পেয আতায় আযতত হপ্লট প্যারাাইতডং (১৩২.২৩ তভটায) ইতযাতদ। 

 

 

 

 

 



 

৮। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাদ্য) : 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 
 

Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 

(a) Revenue      

 Supply & Services      

01 Stationary LS LS 3.00 LS 0.82 

02 Publications & 

Tendering 

LS LS 2.00   

03 Laboratory Testing/Mat. 

Soil Investigation  

LS LS 1.00   

(b) Capital      

 Civil works      

01 Widening of Road 

Embankment 

(Earthwork) 

Lcu.m

. 

3.37 842.50 2.47 470.31 

02 Flexible Pavement       

 a) Widening of 

Pavement (2X90m) 

Km 21.954 949.74 19.80 801.21 

 b) Strengthening of 

Pavement (3.70m) 

Km 21.954 921.14 19.80 617.08 

 c) Surfacing (Carpeting 

& Seal coal) (5.50m) 

Km 21.95 872.57 9.80 855.03 

03 Construction of RCC 

Box culvert (11 Nos) 

Meter  46.00 276.00 43.67 

(11 Nos) 

267.37 

04 Protection work (RCC 

Plate Palisading) 

Meter  1700.00 132.23 1700.00 125.71 

05 Sign, Signal, KM Post, 

Road Marking 

     

 a) Traffic No 26 1.44 26 0.98 

 b) Sign Post No 26 0.64 26 0.42 

 c) Concrete KM Post No 23 1.47 23 1.47 

06 Maintenance During 

Construction 

LS LS 20.00 LS 19.60 

(c) Physical Contingency       

 Physical Contingency 

(1%) 

-  40.24   

(d) Price Contingency      

 Price Contingency (1%) -  40.24   

 Total   4104.21  3160.00 

 



৯। প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্যাবদঃ 

ক্রবভক 

নং 

কভ বকতবায নাভ  দফী পূণ বকারীন/

খন্ডকারীন 

কতটি প্রকদ্েয 

দাবয়ত্ব ারন 

কদ্যন 

সভয়াদকার 

সথদ্ক ম বন্ত 

১ জনাফ হভািঃ ভতপজুর ইরাভ 

অতততযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী, 

ড়ক  েনথ অতধদপ্তয, ঢাকা হোন 

খন্ডকারীন  

- 

১২.০১.২০১২ ৩১.০১.২০১৩ 

২ জনাফ হভািঃ াতফবুর ক 

অতততযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী, 

ড়ক  েনথ অতধদপ্তয, ঢাকা হোন 

খন্ডকারীন  

- 

২৬.০২.২০১৩ ০৭.০৭.২০১৪ 

৩ জনাফ হভািঃ াাবু তেন োন 

অতততযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী, 

ড়ক  েনথ অতধদপ্তয, ভয়ভনতং 

হোন 

খন্ডকারীন  

- 

০৮.০৭.২০১৪ - 

 

১০। ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃবযদ বনকাদ্র প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী সভাট ০৪টি প্যাদ্কদ্জয ভাধ্যদ্ভ প্রকদ্েয কাজ ভাপ্ত কযা 

দ্য়দ্ছ - মা নুদ্ভাবদত বিবব নুমায়ী ০৪টি প্যাদ্কদ্জয াদ্থ াভঞ্জস্যপূণ ব। দযত্র  প্যাদ্কজ ম্পবকবত তথ্যাফরী 

বনেরূঃ

Description of 

Procurement 

(Goods/Works/Consult

ancy) As per Bid 

Document 

Tender/Bid/ 

Proposal Cost  

(In lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal 

( In lac Taka) 

Date of completion 

of Works/Services 

and supply of Goods 

As per 

DPP 

Contrac

t Value 
Invitatio

n Date 

Contract 

signing/ 

L.C 

opening 

Date 

As per 

Contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

PW-01 Widening of 

Road 

Embankment 

(Earthwork), 

widening, 

Strengthening of 

pavement (2 X 

0.90+3.70m), 

surfacing  

(Carpeting & 

Seal Coat) 

(5.5m), 

Construction of 

19.0m (7nos) 

RCC Box 

Culvert, 

Protective work 

(RCC 

Palisading), Sign 

Signal & Km 

Post, Road 

Marking 

1088.74 969.19 29.01.201

3 

19.06.2013 19.06.2014 05.06.2014 

PW-02 Widening of 

Road 

Embankment 

974.74 780.84 27.10.201

3 

27.04.2014 27.04.2015 26.04.2015 



Description of 

Procurement 

(Goods/Works/Consult

ancy) As per Bid 

Document 

Tender/Bid/ 

Proposal Cost  

(In lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal 

( In lac Taka) 

Date of completion 

of Works/Services 

and supply of Goods 

As per 

DPP 

Contrac

t Value 
Invitatio

n Date 

Contract 

signing/ 

L.C 

opening 

Date 

As per 

Contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

(Earthwork), 

widening, 

Strengthening of 

pavement (2 X 

0.90+3.70m), 

surfacing  

(Carpeting & 

Seal Coat) 

(5.5m), 

Protective work 

(RCC  Plate 

Palisading), Sign 

Signal & Km 

Post, Road 

Marking 

PW-03 Widening of 

Road 

Embankment 

(Earthwork), 

widening, 

Strengthening of 

pavement (2 X 

0.90+3.70m), 

surfacing  

(Carpeting & 

Seal Coat) 

(5.5m), 

Construction of 

21.0m (2nos) 

RCC Box 

Culvert, 

Protective work 

(RCC Plate 

Palisading), Sign 

Signal & Km 

Post, Road 

Marking 

1100.74 859.73 16.06.201

4 

22.10.2014 19.06.2015 22.03.2015 

PW-04 Widening of 

Road 

Embankment 

(Earthwork), 

widening, 

Strengthening of 

833.51 537.20 17.06.201

4 

21.10.2014 19.04.2015 22.03.2015 



Description of 

Procurement 

(Goods/Works/Consult

ancy) As per Bid 

Document 

Tender/Bid/ 

Proposal Cost  

(In lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal 

( In lac Taka) 

Date of completion 

of Works/Services 

and supply of Goods 

As per 

DPP 

Contrac

t Value 
Invitatio

n Date 

Contract 

signing/ 

L.C 

opening 

Date 

As per 

Contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

pavement (2 X 

0.90+3.70m), 

surfacing  

(Carpeting & 

Seal Coat) 

(5.5m), 

Construction of 

6.0m (7nos) 

RCC Box 

Culvert, 

Protective work 

(RCC 

Palisading), Sign 

Signal & Km 

Post, Road 

Marking 

১১।  ংদ্াবধত বিবব ফযাদ্দ  গ্রগবত (ততআয অনুাল্পয): 

(রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয বিবব/অযবিবব 

ফযাদ্দ 

এবিব/অযএবিব ফযাদ্দ টাকা ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১২ - ২০১৩ ২০৬৩.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ 

২০১৩ - ২০১৪ ২০৪১.২১ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ 

২০১৪ - ২০১৫ - ১৮৫০.০০ ১৮৫০.০০ ১৮৫০.০০ 

হভাট ৪১০৪.২১ ৩১৬০.০০ ৩১৬০.০০ ৩১৬০.০০ 

১২। কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণঃঅনুশভানদি নর্নন অনুমােী সকর কাজ সম্পন্ন কযা হশেশে। 

 

১৩। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণঃ 

 

১৩.১ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন  ংদ্াধনঃ     (রক্ষ টাকা) 

 সভয়াদকার প্রাক্কবরত ব্যয় 

ভর ০১.০৭.২০১২ হথল্পক ৩০.০৬.২০১৪ ৪১০৪.২১ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায ০১.০৭.২০১২ পেশক৩০.০৬.২০১৫ - 

 
  
 

১৩.২ াবফ বক অবথ বক  ফাস্তফ গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ৩১৬০.০০ 

রক্ষ টাকা, মা নুদ্ভাবদত ব্যয় ৪১০৪.২১ রক্ষ টাকায ৭৭%। ভন্ত্রণারয় হথল্পক হপ্রতযত ততআয অনুমায়ী উক্ত ভদ্য় 



নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয কর দ্ঙ্গয কাজ ম্পন্ন কযা দ্য়দ্ছ।  ০৪টি প্যদ্কদ্জয অতায় বনবভ বত ড়ক  

কারবাট বভ তনভ ষাণ কাল্পেয প্রাক্করল্পনয (৩৯৯৭.৭৩ রক্ষ টাকা) হচ্ল্পয় ঠিকাদায কর্তষক উদ্ধৃত ভল্য (৩১৪৬.৯৬ রক্ষ 

টাকা) ৮৫০.৭৭ রক্ষ টাকা কভ য়ায় এফং Physical contingency  Price Contingency 

োল্পত ফযাদ্দকৃত থ ব ব্যয় না য়ায় বিববয প্রাক্করন দ্ত ৯৪৪.২১ রক্ষ টাকা কভ ব্যয় দ্য়দ্ছ (নুঃ ৮)। 
 

১৪। প্রকে বযদ বনঃ প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন কাজ দ্যজবভন বযদ বদ্নয জন্য ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন বফবাদ্গয 

সমাগাদ্মাগ  স্থানীয় যকায সক্টদ্যয বযচারক (বযফন) জনাফ সভাঃ সভাাযযপ সাদ্ন কর্তবক ৩১.০৮.২০১৬ 

তাবযদ্খ প্রকে এরাকা বযদ বন কযা য়। বযদ বদ্নয ভয় প্রকে ংবিষ্ট কভ বকতবাগণ উবস্থত সথদ্ক ায়তা প্রদান 

কদ্যন। বযদ বনকাদ্র প্রাপ্ত তথ্যাবদ বনেরূঃ 

 

১৪.১ প্রকল্পেয আতায় তনতভ ষত ালুয়ার্ঘাট-ভৄতন্পযাট-হধাফাউড়া ড়কটিয দদর্ঘ ষয ২২.০০ তক.তভ; 

১৪.২ তফযভান ড়ক ৪.৮৫ - ৫.১০ তভটায হথল্পক ৭.৩০ তভটাল্পয প্রস্ত কযা ল্পয়ল্পে; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র-১ প্রকদ্েয অতায় বনবভ বত সেবক্সফর সবদ্ভন্ট বচত্র-২ ড়দ্কয বফববন্ন স্তয বযভাদ্য রদ্ক্ষয সকায কাটিং

 

১৪.৩ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ৩১.০৩.২০১১ তাতযল্পে ভয়ভনতং পয কাল্পর ড়কটি উন্নয়ল্পনয প্রততশ্রুতত প্রদান কল্পযন। ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত ফাস্তফায়ল্পনয রল্পক্ষয ড়কটিয প্রস্ততা বৃতি এফং হবল্পভল্পন্টয ভাল্পনান্নয়ন কযা ল্পয়ল্পে;  

 

১৪.৪ প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পর (জুরাই ২০১২ হথল্পক জুন ২০১৪) ঢাকা হোল্পনয ০২ েন এফং ভয়ভনতং হোল্পনয ০১ েন  

(হভাট ০৩ েন) অতততযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী প্রকে তযচ্ারল্পকয দাতয়ত্ব ারন কল্পযন; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র-৩  যক্ষাপ্রদ কাল্পেয আতায় আযতত হপ্লট প্যারাাইতডং বচত্র-৪ সেবক্সফর সবদ্ভদ্ন্ট সৃষ্ট পাটর 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

বচত্র-৫  প্রকদ্েয অতায় বনবভ বত ড়ক  কারবাদ্ট বয 

ভতর উবযবাগ 

বচত্র-৬ প্রকদ্েয অতায় বনবভ বত ড়ক  কারবাদ্ট বয 

ভতর উবযবাগ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র-৭ সেবক্সফর সবদ্ভদ্ন্ট সৃষ্ট টদ্ার বচত্র-৮ বফধ্বস্ত সেবক্সফর সবদ্ভন্ট 
 
 



১৫। প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন

 ালুয়ার্ঘাট - ভৄতন্পযাট – হধাফাউড়া ড়ক উন্নয়ল্পনয 

ভােল্পভ হমা াল্পমা  ব্যফস্থায উন্নয়ন 

 

 এরাকায় উৎাতদত কৃতলোত  তে োতল্পেয 

ফাোযোতকযণ ব্যফস্থা েীকযণ;  

 

 প্রকে এরাকায় াভতগ্রক আথ ষ-াভাতেক অফস্থায 

উন্নয়ন।  

 ালুয়ার্ঘাট - ভৄতন্পযাট – হধাফাউড়া ড়ক উন্নয়ল্পনয 

ভােল্পভ হমা াল্পমা  ব্যফস্থায উন্নতত হশেশে 

 

 এরাকায় উৎাতদত কৃতলোত  তেোত ল্পেয 

ফাোযোতকযণ ব্যফস্থা ে ল্পয়ল্পে 

 

 প্রকে এরাকায় াভতগ্রক আথ ষ-াভাতেক অফস্থায  

উন্নয়ন াতধত ল্পয়ল্পে। 

১৬। উদ্দ্দশ্য বজবত না দ্য় থাকদ্র তায কাযণঃ উদ্দ্দশ্য বজবত দ্য়দ্ছ। 

১৭। যাজস্ব খাদ্ত স্থানান্তযঃ  প্রকদ্েয অতায় ম্পাবদত কাজ আদ্তাভদ্ধ্য ড়ক  জনথ বধদপ্তদ্যয যাজস্ব খাদ্ত 

(দ্ন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা দ্য়দ্ছ। 

১৮। External Audit: ভন্ত্রণারয় দ্ত সপ্রবযত ববঅয ম বাদ্রাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান  

কযা য়বন। 

১৯। ম বদ্ক্ষণঃ 

 

১৯.১ প্রকল্পেয ভর ফাস্তফায়নকার জুরাই ২০১২ হথল্পক জুন ২০১৪ ম ষন্ত তনধ ষাযণ   প্রথভ ফেল্পয (২০১২ - ২০১৩) তডতত-

হত ২০৬৩.০০ রক্ষ টাকা ফযাল্পেয রক্ষযভাত্রা থাকল্পর ভাত্র ১০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে  োড় কযা য়; 

 

১৯.২ ড়দ্কয ৬.০০ বক.বভ. ংদ্ সকায কাটিং এয ভাধ্যদ্ভ Sub Base (২০০ তভতভ),  Aggr gate Base 

Type-1 (২০০ তভতভ),   Bituminus carpeting (৪০ তভতভ),  Seal Coat (৭ তভতভ)  ায়া হ ল্পে 

মা তডতত এফং হটন্ডায ততডউল্পরয াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ ষ (বচত্র -২); 

 

১৯.৩ প্রকদ্েয অতায় বনবভ বত সবদ্ভদ্ন্টয প্রস্ততা ৭.১০ বভটায এফং সবদ্ভদ্ন্টয উবয় াদ্র্শ্ব ০.৯০ বভটায পট 

সাল্ডায ঠিক ায়া মায় (বচত্র - ১); 

 

১৯.৪ সেবক্সফর সবদ্ভদ্ন্টয দ্নক স্থাদ্ন পাটর, বাংগা Edge, এফংটল্পার তযরতক্ষত ল্পয়ল্পে (বচত্র - ৪, ৭); 

 

১৯.৫   হবল্পভন্ট এফং তনতভ ষত কারবাল্পট ষয উতযবা  একই ভতল্পর না থাকায় হমল্পকান ভয় দুর্ঘ ষটনায আংকা যল্পয়ল্পে (বচত্র 

- ৫, ৬); 

 

১৯.৬ ড়ল্পকয ৪+২০০ হথল্পক ৪+৫০০ হচ্ইল্পনল্পেয ভল্পে দু’টি স্থাল্পন ড়ল্পকয উতযবা  ম্পূণ ষ তফধ্বস্ত ল্পয় মায়ায কাযল্পণ 

াভতয়কবাল্পফই ইল্পটযতরং তদল্পয় মানচ্রাচ্র অব্যাত যাো ল্পয়ল্পে (বচত্র - ৮); 

 

১৯.৭ PW-01 এয আতায় হচ্ইল্পনে ০+০০০ হথল্পক ৫+৫০০ ম ষন্ত (৫.৫ তক.তভ.) ড়ল্পক হকান তকল্পরাতভটায হাস্ট , 

াইন-ত নার এফং হযাডভাতকষং তযরতক্ষত য়তন, মা তনযাদ মানফান চ্রাচ্ল্পরয েন্য অতযন্ত ঝুতিঁপূণ ষ।  
 

২০। ভতাভত/সুাবযঃ 

[ 

২০.১ এভটিতফএপ Basket-এয ফযাে অনুমায়ী প্রকে গ্রণ এফং বতফষ্যল্পত অনুল্পভাতদত তডতত’য আল্পরাল্পক ভন্ত্রণারয়  

ড়ক  েনথ অতধদপ্তয প্রকল্পেয অনুকূল্পর ফযাে প্রদান তনতিত কযল্পফ (নুঃ ১৯.১); 

 



২০.২ সেবক্সফর সবদ্ভদ্ন্টয পাটর, বাংগা Edge, এফং টল্পারভ েরুযী তবতত্তল্পত হভযাভল্পতয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত 

ল্পফ (নুঃ ১৯.৪) 

 

২০.৩ হম হকান ভাযাত্মক দুর্ঘ ষটনা এড়াল্পনায রল্পক্ষয হবল্পভন্ট এফং তনতভ ষত কারবাল্পট ষয উতযবা  একই ভতল্পর যাোয েন্য 

হভযাভল্পতয প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৯.৫);  

 

২০.৪ হম দু’টি স্থাল্পন ড়ল্পকয উতযবা  ম্পূণ ষ তফধ্বস্ত ল্পয় ত ল্পয়ল্পে , হই দু’টি স্থাল্পন প্রল্পয়ােল্পন ল্পয়র হট স্ট এয ভােল্পভ 

পুনিঃতনভ ষাল্পণয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৯.৬); 

 

২০.৫ তনযাদ মানফান চ্রাচ্ল্পরয সুতফধাল্পথ ষ PW-01 এয আতায় তনতভ ষত ৫.৫ তক.তভ. ড়ল্পক তকল্পরাতভটায হাস্ট , 

াইন-ত নার এফংল্পযাড ভাতকষং প্রদাল্পনয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৯.৭); 

 

২০.৬ দ্রুত প্রকেটি য External Audit এয ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ এফং অতডট আতত্তভ (মতদ থাল্পক ) দ্রুত 

তনষ্পতত্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৮);এফং 

২০.৭ ২০.১ হথল্পক ২০.৬ অনুল্পেল্পদয আল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা আ াভী ১(এক) ভাল্পয ভল্পে আইএভই তফবা ল্পক অফতত 

কযল্পত ল্পফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Technical Assistance for Sub Regional Road Transport Project 

Preparatoty Facility ীল বক প্রকদ্েয ভাবপ্ত ভল্যায়ন  প্রবতদ্ফদন। 

(ভাপ্তঃ জুন,২০১৫)

১। প্রকদ্েয নাভ : Technical Assistance for Sub Regional Road Transport 

Project Preparatoty Facility 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয

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

৪। প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন কার  ব্যয় :  

 (রক্ষ টাকায়)

৫। প্রকদ্েয ংগবববিক ফাস্তফায়নঃ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রবভক কাদ্জয ংগ একক ১ভ ংদ্াবধত 

অযটিবব রক্ষযভাত্রা

ফাস্তফায়ন গ্রগবত

ফাস্তফ অবথ বক ফাস্তফ অবথ বক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

1. 
Pay of deputation PIU 

officers 

MM 131 30.00  29.59 

2. 
Pay of directly recruited 

and deputeted PIU staffs. 

MM 72 0.00  0.00 

3. 

Allowance of Deputation 

for  Directly Recruited PIU 

officers & staffs. 

MM 166 34.00  32.25 

 

4. 
Salary of outsourced PIU 

staffs 

MM 180 33.00  31.05 

5. 
Office Accommodation on 

hire charge 

-  - 0.00  0.00 

6. 
Office stationeries & other 

consumables 

LS - 5.81 LS 5.81 

7. 
Gas & Fuel for Transport 

Vehicles 

LS - 12.00 LS 8.12 

8. 
Petrol & Lubricants for 

Transport Vehicles 

LS - 20.00 LS 18.63 

9. Monthly bill of Telephone 
12 

Manth 

- 0.50 12 0.25 

10. 
Registration Fee for 

Vehicles 

No 2 3.00  1.34 

11. Monthly bill of Electricity  15 - 2.00  0.00 

অনুল্পভাতদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

(প্রঃ াঃ)

নুদ্ভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %)

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর  

ফাস্তফায়ন 

কাদ্রয %)

ভর 

(প্র:া:) 

১ভ ংদ্াবধত 

(প্র: া:) 

ভর ১ভ 

ংদ্াবধত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

৮৬৩৪.৭৬ 

(৬৬৪৬.০৯) 

৮৯২৭.৮৫ 

(৬৬৩৬.৫০) 

৮৬৩১.৬৯ 

(৬৬৩৬.৪৯) 

জুরাআ, 

২০১০ দ্ত

জুন, ২০১৩

জুরাআ, 

২০১০ দ্ত

জুন, ২০১৪

জুরাআ, 

২০১০ দ্ত

জুন, ২০১৫

(-) ৩.০৭ 

(-) ০.০৩%

২ ফেয 

(৬৬.৬৭%)



ক্রবভক কাদ্জয ংগ একক ১ভ ংদ্াবধত 

অযটিবব রক্ষযভাত্রা

ফাস্তফায়ন গ্রগবত

ফাস্তফ অবথ বক ফাস্তফ অবথ বক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

Month  

12. 

Honorium for Members of 

Steering committee, 

Evaluation Committee & 

Others 

LS  - 2.50 LS  0.44 

13. 
Miscellaneous Costs (for 

unseen tasks) 

LS - 5.00 LS 4.97 

14. 

Consultancy Services for 

feasibility study, Detailed 

Design-Package-1 

MM 497 4421.51 497 4150.44 

15. 

Consultancy Services for 

Feasibility study, Detailed 

Design-Package-II 

MM 464 3572.64 464 3562.92 

16. 

Safeguard implementation 

Consultancy Services for 

Package-I and Package-II    

MM 240 0.00  0.00 

17. 

Consultancy Services of 

Efficiency and Governance 

Enhancement of RHD 

MM 51 694.55 64 694.55 

Repair and Maintenance 

18. Motor Vehicle LS - 2.00 LS 2.00 

19. 
Computer and Office 

Equipment  

LS - 1.00 LS 0.99 

20. 
Other Repair and 

maintenance 

LS - 3.89 LS 3.89 

Capital Expenditure 

21. 
Procurement of 4-Wheel 

Drive Jeep 

No. 1 72.26 1 72.26 

22. 
Computer & related 

Equipment 

LS - 4.36 LS 4.36 

23. Office Equipment  LS - 3.85 LS 3.84 

24. 
Furniture for Project 

Office 

LS - 3.99 LS 3.99 

 Total   8927.85  8631.69 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকদ্র তায কাযণঃ প্রকল্পেয সকান কাজ ভাপ্ত সনআ।

৭। প্রকদ্েয টভূবভঃ  

৭.১।  দতক্ষণ এীয় উন্নয়নীর হদগুল্পরায ভল্পে হমা াল্পমা   ে তযফল্পনয তরংক তল্পল্পফ ফাংরাল্পদল্পয  উজ্জর ম্ভাফনা 

যল্পয়ল্পে। ফাংরাল্পদল্পয াল্পথ বাযত  ভায়ানভাল্পযয ীভান্ত যল্পয়ল্পে। হনার  র্ভটাল্পনয অতত তনকল্পট অফস্থানকাযী 

ফাংরাল্পদ চ্ীল্পনয কুনতভং প্রল্পদল্পয কাোকাতে। ফেফন্ধু হতু , প্রস্তাতফত দ্মা হতু , ঢাকা-চ্ট্টগ্রাভ ভাড়ক এফং 

অন্যান্য গুরুত্বপূণ ষ ড়ক কতযল্পডাল্পযয ভােল্পভ বাযল্পতয উত্তয -পূফ ষ তদল্পকয প্রল্পদভ , তিভফং , চ্ীন, র্ভটান  

হনাল্পরয াল্পথ ফাংরাল্পদল্পয ফাতণেয  হমা ল্পমা  ব্যফস্থা ম্প্রাযল্পণয সুল্পমা  যল্পয়ল্পে।  

 

৭.২। SAARC Regional Multimodal Transport Study (SRMTS) হত তচ্তিত গুরুত্বপূণ ষ ১০টি 

কতযল্পডাল্পযয ভল্পে ৬টি ফাংরাল্পদল্পয মায অন্তর্ভ ষক্ত তকছু ড়ক /ভাড়ক (হমভন: ঢাকা-চ্ট্টগ্রাভ ভাড়ক ) এয  কাে 

ইল্পতাভল্পে ফাংরাল্পদ যকায এফং দাতাংস্থায অথ ষায়ল্পন াল্পত হনয়া ল্পয়ল্পে। অন্যান্য ড়ক /ভাড়ক উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয  

প্রস্তাতফত কাতয যী ায়তা প্রকল্পেয আতায় feasibility study এফং detailed design প্রণয়ল্পনয 



উল্পযা  হনয়া য়। প্রকল্পেয আতায় তফযভান হমা াল্পমা  হনটয়াকষ এয আতায় ১৩টি ভাড়ক  ৩টি ফড় হতুয 

ভীক্ষা  তডোইল্পনয কাে অন্তভূ ষক্ত কযা ল্পয়ল্পে। এোড়া , ে অতধদপ্তল্পযয প্রাততষ্ঠাতনক উন্নয়ন  সুাল্পনয েন্য 

সুাতয প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পে। 
 

৮।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য:

প্রকল্পেয ভর উল্পেল্পশ্য ল্পরািঃ- 

 Conduct feasibility study and detailed design of selected road corridors for 

upgrading from 2 lanes to 4 lanes with provision for slow moving vehicles. 

 Provide efficiency and governance enhancement support to RHD 

 

৯। প্রকদ্েয অতায় গৃীত কাম বাফরীঃ 

 প্রকল্পেয আতায় যাভ ষক  ংস্থা তনল্পয়াল্প য ভােল্পভ হদল্পয প্রায় ১৭৫২ তকিঃতভিঃ োতীয় ভাড়ল্পকয ভীক্ষা এফং 

তফস্তাতযত তডোইন প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পে। এোড়া  ৩টি হতুয (১.৯০৫ তকিঃতভিঃ দীর্ঘ ষ) ভীক্ষা  তফস্তাতযত তডোইন প্রণয়ন 

কযা ল্পয়ল্পে। 

১০। প্রকে নুদ্ভাদন এফং ংদ্াধনঃ   প্রকেটি ২৪/০৫/২০১১ তাবযদ্খ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তবক ৮৬৩৪.৭৬ রক্ষ 

টাকা ব্যদ্য় জুরাআ ২০১০ দ্ত জুন ২০১৩ ম বন্ত সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয বনবভি নুদ্ভাবদত য়। যফতীদ্ত প্রকদ্েয ১ভ 

ংদ্াবধত টিবব ০৫ নদ্বম্বয ২০১৪ তাবযদ্খ ড়ক বযফণ  সতু ভন্ত্রণারদ্য়য ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তবক ৮৯২৭.৮৫ 

সকাটি টাকা ব্যদ্য় জুরাআ ২০১০ দ্ত জুন ২০১৫ ম বন্ত সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয বনবভি নুদ্ভাবদত দ্য়দ্ছ। 

 

১১। প্রকে বযদ বনঃ  

১১.১। অআএভআবি ’য বযচারক জনাফ অফদুল্লা অর ভাভৄন কর্তবক গত ১৮.৫.২০১৭ তাবযদ্খ  ঢাকাস্থ সফআরী সযাদ্ি ফবস্থত 

প্রকদ্েয বপ বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাদ্র জ-এয ংবিষ্ট কভ বকতবাগণ উবস্থত বছদ্রন। প্রকে ংবিষ্ট 

কভ বকতবাদ্দয দ্ঙ্গ অদ্রাচনা, প্রাপ্ত তথ্য বফদ্িলণ  ববঅয এয তদ্থ্যয বববিদ্ত প্রবতদ্ফদনটি প্রণয়ন কযা দ্য়দ্ছ।  

 

১১.২। ম বদ্ফক্ষণঃ 

 প্রকদ্েয বপ বযদ বনকাদ্র টিএ প্রকদ্েয অতায় ম্পাবদত ভীক্ষা  বিজাআন বযদ্াট বগুদ্রা প্রদ বন কযা য়। 

উদ্ল্লখ্য, ফতবভাদ্ন এবিবফ ’য থ বায়দ্ন কাবযগযী ায়তা প্রকেটিয ২য় ম বাদ্য়য কাজ একআ বপ বফদ্ন চরভান 

যদ্য়দ্ছ। পূফ বফতী প্রকদ্েয বপ াভগ্রী/ভারাভার এ প্রকদ্ে ব্যফায কযা দ্ে। এছাড়া, টিএ প্রকদ্েয বিজাআন 

নুাদ্য ৪ সরন বফবষ্ট ভাড়ক বনভ বাদ্নয রদ্ক্ষয SASEC-1  SASEC-2 ীল বক ২টি বফবনদ্য়াগ প্রকদ্েয 

কাজ জ বধদপ্তয কর্তবক ফতবভাদ্ন ফাস্তফায়নাধীন যদ্য়দ্ছ।

১২। ক্রয় কাম বক্রভ ংক্রান্ত তথ্যঃ  

 প্রকদ্েয অতায় ভরতঃ ৩টি প্যাদ্কদ্জয অতায় যাভ বক সফা গ্রণ কযা দ্য়দ্ছ। প্যাদ্কজ-১ এয অতায় ৯৩১ 

বকঃবভঃ দীঘ ব ভাড়ক এফং প্যাদ্কজ -২ এয অতায় ৮২১ বকঃবভঃ ভাড়দ্কয ষ্টাবি  বিজাআন ম্পাদন কযা 

দ্য়দ্ছ। প্যাদ্কজ -৩ এয অতায় জ বধদপ্তদ্যয প্রাবতষ্ঠাবনক উন্নয়ন, দক্ষতা  সুান বৃবিয রদ্ক্ষয যাভ বক 

সফা গ্রণ কযা দ্য়দ্ছ।

 

১৩। প্রকদ্েয াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকদ্েয শুরু দ্ত জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত ব্যয় ৮৬৩১.৬৯ রক্ষ টাকা, মা নুদ্ভাবদত 

ব্যদ্য়য ৯৬.৭০% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। ববঅয নুমায়ী প্রকদ্েয ফছযবববিক ংদ্াবধত এবিব ফযাদ্দ, 

ফভৄক্ত  ব্যদ্য়য বচত্র বনেরূঃ     

  (রক্ষ টাকায়)

থ ব ফছয ংদ্াবধত এবিব ফযাদ্দ ব্যয়

সভাট টাকা প্রঃ াঃ সভাট টাকা প্রঃাঃ

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮

২০১০-২০১১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১১-২০১২ ১৮.৫০ ১৮.৫০ ০.০০ ১৪.৬৩ ১৪.৬৩ ০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৩৫১০.৪৭ ৭৮৪.০০ ২৭২২.০০ ৩৫১০.২১ ৭৮৮.২২ ২৭২১.৯৯ 

২০১৩-২০১৪ ২১৯৯.০০ ৪৭৫.০০ ১৭২৪.০০ ২১৯৪.৬৬ ৪৭০.৬৬ ১৭২৪.০০ 



থ ব ফছয ংদ্াবধত এবিব ফযাদ্দ ব্যয়

সভাট টাকা প্রঃ াঃ সভাট টাকা প্রঃাঃ

২০১৪-২০১৫ ২৯১৪.০০ ৭২৩.০০ ২১৯১.০০ ২৯১২.১৯ ৭২১.৬৮ ২১৯০.৫০ 

সভাটঃ ৮৬৪১.৯৭ ২০০০.৫০ ৬৬৩৭.০০ ৮৬৩১.৬৯ ১৯৯৫.১৯ ৬৬৩৬.৪৯ 

 

১৪। উকাযদ্বাগীদ্দয ভতাভতঃ  

 

 প্রকদ্েয যাবয উকাযদ্বাগী ড়ক  জনথ বধদপ্তয। কাযণ এ টিএ প্রকদ্েয পরাপর বদ্দ্ফ প্রাপ্ত ভীক্ষা  

বিজাআন ংস্থা যফতী বফবনদ্মাগ প্রকদ্ে মথামথবাদ্ফ ব্যফায কযদ্ফ। জ-এয ংবিষ্ট কভ বকতবাগণ এ প্রকদ্েয 

পরাপর ম্পদ্কব আবতফাচক ভতাভত প্রদান কদ্যন। 

 

১৫। প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্যঃ  প্রকদ্েয শুরু সথদ্ক সল ম বন্ত ৪ জন কভ বকতবা প্রকে বযচারদ্কয দাবয়ত্ব ারন 

কদ্যদ্ছন।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদ বনদ্চ প্রদান কযা রঃ

নাভ  দফী পূণ বকারীন খন্ডকারীন  সমাগদাদ্নয তাবযখ ফদরীয তাবযখ

সভাঃ ভবপজুর আরাভ 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী

 - ২৪.০৮.২০১১ ১২.০১.২০১২

বদরী কুভায গু 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী

 - ০২.০২.২০১২ ১২.১২.২০১৩

হভািঃ ভাবুবুর আরভ 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী 

 - ১২.১২.২০১৩ ০২.০২.২০১৪ 

হভািঃ আরী ভাসুদ ায়দায  

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী 

 - ০২.০২.২০১৪ ৩০.০৬.২০১৫ 

১৬। প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ

বযকবেত উদ্দ্দশ্য বজবত পরাপর

 ভাড়ল্পকয তপতেতফতরটি স্টযাতড  তফস্তাতযত তডোইন 

কযা।  

 ে অতদদপ্তল্পযয দক্ষতা  সুান বৃতিয েন্য সুাতয 

প্রদান কযা। 

 প্রস্তাতফত ভাড়কগুল্পরায তপতেতফতরটি 

স্টযাতড  তফস্তাতযত তডোইন োন্ন কযা 

ল্পয়ল্পে। 

 ে অতধদপ্তল্পযয দক্ষতা  সুান 

বৃতিকল্পে সুাতযভারা প্রণয়ন কযা  

ল্পয়ল্পে। 

 

১৭।       উদ্দ্দশ্য পুদ্যাপুবয বজবত না দ্র এয কাযণঃ প্রদ্মাজয নয়। 

১৮। বিট ংক্রান্তঃ প্রকেটিয বিট ম্পন্ন দ্য়দ্ছ।  

১৯। প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  

প্রকে ফাস্তফায়ল্পন হকান ভস্যায মু্মেীন ল্পত য়তন। 

 

২০। ভতাভত/সুাতযিঃ 

২০.১। প্রকল্পে ৪ ফেল্পয ৪ (চ্ায) ফায  প্রকে তযচ্ারক তযফতষন কযা ল্পয়ল্পে। র্ঘন র্ঘন প্রকে তযচ্ারক তযফতষন কযা ল্পর 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন তফতঘ্নত য়ায াাাত গুণ তভান তনতিত কযা ম্ভফ য় না। তফলয়টি গুরুল্পত্বয াল্পথ তফল্পফচ্না 

কল্পয ংতিষ্ট ভন্ত্রণারয়  প্রকল্পেয শুরু হথল্পক ভাতপ্ত ম ষন্ত একেন কভ ষকতষাল্পক প্রকে তযচ্ারল্পকয দাতয়ত্ব প্রদাল্পনয 

তফলয়টি তনতিত কযল্পফ;  

 



২০.২। ে অতধদপ্তল্পযয দক্ষতা  সুান বৃতি ংক্রান্ত যাভ ষল্পকয সুাতযভ ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ প্রাততষ্ঠাতনক 

উন্নয়ল্পনয েন্য আশু মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা হমল্পত াল্পয; 

 

২০.৩। প্রকল্পেয আতায় হম কর ভাড়ল্পকয ভীক্ষা  তডোইন োদন কযা ল্পয়ল্পে , হ কর ভাড়ক অগ্রাতধকায 

প্রকে তল্পল্পফ উন্নয়ন কযা ভীচ্ীন ল্পফ; 

 

২০.৪। প্রকল্পেয আতায় প্রণীত ভীক্ষা  তডোইন মথামথবাল্পফ অনুযণ কল্পয প্রকে গ্রণ কযা প্রল্পয়ােন। এল্পত  কাতয যী 

ায়তা প্রকল্পেয অবীষ্ঠ রক্ষয অতেষত ল্পফ; 

 

২০.৫। এ কাতয যী ায়তা প্রকল্পে রব্ধ হকৌর  ফাফাতযক জ্ঞান , Technology Transfer বতফষ্যল্পত অনুরূ 

প্রকল্পে প্রল্পয়াল্প য েন্য ে অতধদপ্তয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ; এফং 

  

২০.৬। অনুল্পেদ ২০.১ ল্পত ২০.৫ এয তফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা আ াভী ২(দুই) ভাল্পয ভল্পে আইএভইতডল্পক অফতত কযল্পত ল্পফ। 

 



‘নকরা ফাইা ড়ক তনভ ষাণ এফং ন্ধযাকুড়া-াততা াড়-ধানুয়া-কাভারপুয (ফড ষায) ড়ল্পকয ১০তভ  

তকল্পরাতভটায হচ্ল্লাোরী নদীয উয  ১৬৫.০০ তভটায দীর্ঘ ষ তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ ীল ষক প্রকদ্েয ভাবপ্ত 

ভল্যায়ন প্রবতদ্ফদন  

(ভাপ্ত : জুন ২০১৫)

১ প্রকদ্েয নাভ : ‘নকরা ফাইা ড়ক তনভ ষাণ এফং ন্ধযাকুড়া-াততা াড়-ধানুয়া-কাভারপুয 

(ফড ষায) ড়ল্পকয ১০তভ  তকল্পরাতভটায হচ্ল্লাোরী নদীয উয  ১৬৫.০০ তভটায দীর্ঘ ষ 

তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ

২ উদ্যাগী বফবাগ/ভন্ত্রণারয় :  ড়ক বযফন  সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ 

৩ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয  

৪ প্রকে এরাকা : হযপুয দয, নকরা  নাতরতাফাতড় উল্পেরা, হযপুয 

৫। প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :                   (রক্ষ টাকা)  

 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার

বতক্রান্ত ব্যয়

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %)

বতক্রান্ত ভয়

(ভর 

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

%)

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত

৪২২২.৬৫ ৫৭০৭.৮৩ ৫৫১৭.৩৮ ০১.০১.২০১০ 

সথদ্ক 

৩০.০৬.২০১২ 

০১.০১.২০১০ 

সথদ্ক 

৩০.০৬.২০১৪ 

০১.০১.২০১০ 

সথদ্ক 

৩০.০৬.২০১৫ 

 

৩০.৬৬% 

 

১৮০% 

 

 

৬। প্রকদ্েয টভূবভ  উদ্দ্দশ্যঃ 

 

৬.১ টভূবভঃ  

৬.১.১  নকরা ফাইা ড়কিঃ  নকরা ফাইা ড়কটি (হেড ৪৬১০) হযপুয-নকরা-ফুরপুয-ভয়ভনতং  আঞ্চতরক 

ভাড়কল্পক (আয ৩৭১) ংযুক্ত কল্পযল্পে। ড়কটিয তকছু অং ৩.৬৬ তভটায এফং তকছু অং ৫.৫০ তভটায প্রস্ততায় 

তনতভ ষত। তকন্তু এ ড়ল্পক চ্রাচ্রযত ফা  অন্যান্য ারকা মানফাল্পনয ংখ্যা উত্তল্পযাত্তয বৃতি ায়ায় ড়কটি 

ক্রভা ত চ্রাচ্ল্পরয অনুল্পমা ী ল্পয় ড়ল্পে। এোড়া ড়কটিয অফস্থান নকরা উল্পেরা দল্পযয উয তদল্পয় য়ায় 

হযপুয াভী কর মানফান  মাত্রীল্পক প্রতততনয়ত তফার ট্রাতপক েযাল্পভয মু্মেীন ল্পত ল্পে। পল্পর ভ্রভণ ব্যয় বৃতিয 

াাাত মানফান  মাত্রীাধাযল্পণয প্রচুয ভয় অচ্য় ল্পে। এ অফস্থা হথল্পক উত্তযল্পণয রল্পক্ষয ড়কটিল্পক ভান 

উন্নীত কল্পয ৫.৫০ তভটায হবল্পভন্ট ৭.৩০তভটায প্রস্ততায় তনভ ষাল্পণয রল্পক্ষয প্রকেটি গ্রণ কযা ল্পয়ল্পে। 

 

৬.১.২ হচ্ল্লাোতর হতুিঃ  হচ্ল্লাোতর হতুটি ন্ধযাকুড়া-াততা াড়-ধানুয়া-কাভারপুয (ীভান্ত) ড়ল্পকয ১০তভ  তকল্পরাতভটায 

হচ্ল্লাোরী নদীয উয অফতস্থত। হতুটি তনতভ ষত য়ায় হযপুয  হেরায নাতরতাফাতড়  তেনাই াতী উল্পেরা দু’টি 

যাতয ড়ক হমা াল্পমা  হনটয়াল্পকষয আতায় এল্পল্পে। এ প্রংল্প  উল্পল্লখ্য, ীভান্ত ড়কটি সুনাভ ঞ্জ হেরা হথহক 

শুরু ল্পয় হনত্রল্পকাণা, ভয়ভনতং, হযপুয ল্পয় োভারপুয হেরা ম ষন্ত প্রায় ২১৪ তক.তভ. রম্বা। এ ড়কটি ফাংরাল্পদ - 

বাযত ীভাল্পন্তয  প্রায় ফটুকু অং জুল্পড় অফতস্থত। ীভান্তযক্ষী ফাতনী, ফড ষায  াড ষ ফাংরাল্পদ (তফতেতফ), ে 

চ্রাচ্ল্পরয েন্য এ ড়কটি াফ ষক্ষতণকবাল্পফ ব্যফায কল্পয থাল্পক। হযপুয হেরায় অফতস্থত ীভান্তফতী তফতেতফ’য 

তফতভল্পয ভল্পে তনযফতেন্ন হমা াল্পমা  যক্ষায সুতফধাল্পথ ষ হতুটিয তনভ ষাণ অতযাম ষ। াাাত এ অঞ্চল্পর 

উৎাতদত কৃতলোত েভ ফাোযোতকযল্পণয রল্পক্ষয তযফল্পণয হক্ষল্পত্র হতুটিয গুরুত্ব অতযীভ। 

 



৬.২ উদ্দ্দদ্শ্যঃ    প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য  - 

 

 নকরা উল্পেরা দযল্পক ফাইা কল্পয হযপুয হেরায াল্পথ যােধানী  হদল্পয অন্যান্য অঞ্চল্পরয াল্পথ 

তনযাদ  মানেটভৄক্ত হমা াল্পমা  ব্যফস্থা স্থান; 

 

 স্থানীয়বাল্পফ উৎাতদত াথয/ফালু, কাঠ, ধান/চ্ার, ফেী  অন্যান্য কৃতলোত ে তযফল্পনয েন্য 

উন্নততয হমা াল্পমা  ব্যফস্থা দতযী কযা; 

 

 নাকু াঁ  ধানুয়াকাভারপুয স্থর ফন্দল্পযয াল্পথ যাতয হমা াল্পমা  স্থাল্পনয ভােল্পভ আভদানী/যপ্তানী 

কাম ষক্রল্পভয  াল্পথ েতড়ত ে তযফন ব্যফস্থাল্পক  ততীর কযা; এফং 

 

 হযপুয হেরায় অফতস্থত ইল্পকা-াকষ অন্যান্য ম ষটন েটভল্প হমা াল্পমা  ব্যফস্থাল্পক েতয কযা। 

 

৭। প্রকল্পেয প্রধান অেভিঃ 

   

৭.১   নকরা ফাইা ড়কিঃ    

 ভূতভ অতধগ্রণ (১২৫৫.০৪ হক্টয); 

 ড়ক ফাঁধ তনভ ষাণ  নতুন হবল্পভন্ট (২.৭৯ তক.তভ.), প্রস্তকযণ  হবল্পভন্ট ভেবুততকযণ (৮.৬০ তক.তভ); 

 াল্পপষতং ( কাল্প ষটিং  ীরল্পকাট ১২.৪৭ তক.তভ.); এফং 

 আযতত হতু (৫০.০০ তভটায, আযতত ফি কারবাট ষ  (৬৭.০০ তভটায) তনভ ষাণ এফং যক্ষাপ্রদ কাল্পেয আতায় 

আযতত প্যারাাইতডং (১৫৪০.০০ তভটায)।  

 

 

৭.২   ন্ধযাকুড়া-াততা াড়-ধানুয়া-কাভারপুয (ফড ষায) ড়কিঃ 

 

 তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ (১৬১.৫৪ তভটায); এফং 

 এল্পপ্রাচ্ ড়ল্পক ড়ক ফাঁধ তনভ ষাণ  হবল্পভন্ট (১.৩৫ তক.তভ.)। 

  

৮। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাদ্য) : 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

1. Nakla  Bypass  Road      

A. Revenue      

 Supply & Services      

01

. 

Publications & Tendering LS 1.00 LS 1.00 LS 

B.  Capital      

 Acquisition/Purchase of Landed 

Properties of Assets  

     

 1) Land Acquisition Hector 1255.04 19.44 1255.04 19.44 

 Civil Works      

02

. 

Earth work on Road 

Embankment 

Lac cum 430.56 2.00 421.60 1.96 

03 Flexible Pavement       



Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

. 

 a) Construction of New Pavement km 394.70 2.79 356.20 2.79 

 b) Widening of Pavement km 499.52 8.60 454.30 8.60 

 c)Strengthening  km 204.40 8.60 204.40 8.60 

 d) Surfacing (carpeting & Seal coat) km 599.90 12.47 583.95 12.47 

04

. 

Construction of RCC Bridge m 465.83 50.00 424.38 49.49 

05

. 

Construction of RCC box Culvert m 422.30 67.00 399.23 67.00 

06

. 

Protective work (RCC Palisiding) m 120.88 1540.00 120.88 1540.00 

07

. 

Sign Signal & KM Post, Road 

Marking etc. 

     

 a)Traffic Sign No(s) 0.94 17.00 - - 

 b) Sign Post No(s) 0.42 17.00 - - 

 c) Road Marking Thermoplastic 

Materials 

Sq.m 32.05 3125.00 18.47 3125.00 

 d) KM Post No(s) 1.22 18.00 - - 

 Capital Block Allocation & 

Miscellaneous Expenditure  

     

08

. 

Utility Shifting LS 16.86 LS 16.86 LS 

09

. 

General & Site Facilities LS 1.14 LS - - 

 Sub-Total (B):  4445.76  4255.31  

Total (A+B) (01. Nakla Bypass):  4445.76  4255.31  

2. Challakhali Bridge.      

A. Revenue      

 Supply & Services      

01

. 

Publications & Tendering LS 2.00 LS 2.00 LS 

B. Capital      

 Acquisition/Purchase of Land & 

Landed Properties of Assets  

     

01

. 

Land Acquisition Hector 8.00 1.00 8.00 1.00 

 Civil Works      

02

. 

Earth work on Road Embankment Lac.cum 13.60 0.17 13.60 0.17 

03

.  

Flexible Pavement:      

 a) Construction of New Pavement km 62.84 1.35 62.84 1.35 

 b) Surfacing (carpeting & Seal coat) km 44.25 1.35 44.25 1.35 

04 Construction of RCC Bridge m 1063.07 161.54 1063.07 161.54 



Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

. 

05

. 

Construction of RCC box Culvert m 67.31 15.00 67.31 15.00 

Sub Total (B):  1259.07 - 1259.07  

Total (A+B) (02. Challakhali Bridge):  1261.07 - 1261.07  

C. Physical Contingency      

 Physical Contingency (0.00%)  -  -  

D. Price Contingency      

 Price Contingency (0.00%)   -  -  

Total (A+B+C+D):  5707.83  5517.38  

 

৯। প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্যাবদঃ 
 

Sl. 

No 

Name & Designation Full/ 

Part 

Time 

Responsible 

for more than 

one Project 

Duration 

From To 

1 2 3 5 6 7 

1 Md. Bayzeed, ACE,  

RHD,  Dhaka Zone, Dhaka 

Part 

Time 

Yes 17.01.2010 21.01.2010 

2 Md. Shuhrab Uddin Mia , ACE,  

RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

Part 

Time 

Yes 21.01.2010 09.02.2010 

3 Mr. Shahabuddin, ACE,  

RHD, Dhaka Zone, Dhaka  

Part 

Time 

Yes 09.02.2010 02.02.2011 

4 Md. Abdul Kuddus, ACE, RHD, 

Dhaka Zone, Dhaka 

Part 

Time 

Yes 02.02.2011 10.01.2012 

5 Md. Mafizul Islam, ACE,  

RHD, Dhaka Zone, Dhaka 

Part 

Time 

Yes 12.01.2012 31.01.2013 

6 Md. HabibulHoque, ACE, RHD, 

Dhaka Zone, Dhaka 

Part 

Time 

Yes 26.02.2013 09.07.2014 

7 Shahabuddin Khan, ACE, RHD, 

Dhaka Zone, Dhaka 

Part 

Time 

Yes 08.07.2014 Till to Date 

 

১০। ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ নুদ্ভাবদত বিবব নুমায়ী নকরা ফাইা ড়ক অংল্প হভাট ০৪ (চ্ায)টি এফং ন্ধযাকুড়া-

াততা াড়-ধানুয়া-কাভারপুয (ফড ষায) ড়ল্পকয ১০তভ  তকল্পরাতভটায হচ্ল্লাোরী নদীয উয  তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ 

অংল্প ০৩ (ততন)টি সভাট ০৭টি প্যাদ্কদ্জয ভাধ্যদ্ভ প্রকদ্েয কাজ ফাস্তফায়দ্নয নুদ্ভাদন থাকদ্র বযদ বনকাদ্র 

প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী নকরা ফাইা ড়ক অংল্প হভাট ০৪ (চ্ায)টি এফং ন্ধযাকুড়া-াততা াড়-ধানুয়া-কাভারপুয 

(ফড ষায) ড়ল্পকয ১০তভ  তকল্পরাতভটায হচ্ল্লাোরী নদীয উয  তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ অংল্প ০২ (দুই)টি সভাট ০৬টি 

প্যাদ্কদ্জয ভাধ্যদ্ভ প্রকদ্েয কাজ ভাপ্ত কযা দ্য়দ্ছ। দযত্র  প্যাদ্কজ ম্পবকবত তথ্যাফরী বনেরূঃ 

 

 



Description of 

Procurement 

(Goods/Work/ 

Consultancy) 

As per Bid document 

Tender/Bid 

Proposal 

Cost  

(In Lac Taka) 

Tender/Bid Proposal 

 

Date of completion of 

Works/Services and 

supply of Goods 

As 

per 

DPP 

Contra

ct 

Value 

Invitation 

Date 

Contract 

Signing / 

LC 

Opening 

Date 

As per 

Contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

0

1 

Construction of 

161.54m PC Girder 

Bridge over 

Challakhali River at 

10
th
 KM. of 

Sandhakura-Hatipagar 

- Dhanuakamalpur 

(Border) Road 

- 106.31 11.05.2010 26.12.2010 25.06.2011 28.03.2013 

0

2 

Construction of 

49.49,m Girder 

(Dhalakhal Bridge at 

1
st
 KM of Nakla 

Bypass road (Z 4610) 

- 46.58 02.01.2011 29.03.2011 29.03.2012 31.03.2014 

0

3 

Construction of 

1350.00m (800.00m at 

Baromari end and 

550.00m at Sandakaura 

end) New flexible 

pavement under the 

project of 165.0 m PC 

Girder Bridge over 

Challakhali river at 10
th
 

KM of Border Road ( Z 

2834) 

- 12.07 11.04.2011 14.06.2011 14.09.2011 11.09.2011 

0

4 

Construction of 

flexible pavement with 

earth work in Road 

Embankment at 

chinage 5+000 KM to 

8+290 KM with RCC 

Box Culvert and 

palisading work at 

different KM of Nakal 

Bypass Road (Z 4610) 

- 87.24 28.06.2011 28.09.2011 27.06.2012 21.03.2013 



Description of 

Procurement 

(Goods/Work/ 

Consultancy) 

As per Bid document 

Tender/Bid 

Proposal 

Cost  

(In Lac Taka) 

Tender/Bid Proposal 

 

Date of completion of 

Works/Services and 

supply of Goods 

As 

per 

DPP 

Contra

ct 

Value 

Invitation 

Date 

Contract 

Signing / 

LC 

Opening 

Date 

As per 

Contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

0

5 

Construction of 

flexible pavement with 

earth work in Road 

Embankment at 

chinage 8+290 KM to 

12+390 with RCC Box 

Culvert and palisading 

work at different KM 

of Nakal Bypass 

Road(Z 4610) 

- 81.51 28.06.2011 28.09.2011 27.06.2012 19.03.2013 

0

6 

Construction of Flexible 

Pavement with Earth 

work in Road 

Embankment and 02 Nos 

of RCC Box Culvert in 

different KM of chainage 

0+000 to 4+000 KM of 

Nakla Bypass Road ( Z 

4610)  

- 87.72 02.01.2013 02.05.2013 01.04.2014 27.12.2014 

১১।  ংদ্াবধত বিবব ফযাদ্দ  গ্রগবত (ততআয অনুাল্পয) : 

(রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয বিবব/অযবিবব 

ফযাদ্দ 

এবিব/অযএবিব ফযাদ্দ টাকা ফভৄবক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০৯  - ২০১০ ২৩২.৮৮ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৩২.৮৮ 

২০১০ - ২০১১ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১১ - ২০১২ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 

২০১২ - ২০১৩ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ 

২০১৩ - ২০১৪ ১৩৭৪.৯৫ ১০৩৩.০০ ১০৩৩.০০ ১৩৭৪.৯৫ 

২০১৪ - ২০১৫  ১৫১.৫০ ১৫১.৫০ ১৫১.৫০ 

ফ ষল্পভাট ৫৭০৭.৮৩ ৫৫৩৪.৫০ ৫৫৩৪.৫০ ৫৫১৭.৩৮ 

 
১২। কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণঃ প্রকল্পের আওতায় সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে বল্পল জানা র্ায়।  
 
  



১৩। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণঃ 

 
 

১৩.১ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন  ংদ্াধনঃ                     (রক্ষ টাকা)  

 সভয়াদকার প্রাক্কবরত ব্যয় 

ভর ০১.০১.২০১০  হথল্পক   ৩০.০৬.২০১২ ৪২২২.৬৫ 

১ভ ংল্পাতধত ০১.০১.২০১০  হথল্পক   ৩১.১২.২০১৩ ৫৩৮৫.৭৭ 

২য় ংল্পাতধত ০১.০১.২০১০  হথল্পক   ৩০.০৬.২০১৪ ৫৭০৭.৮৩ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি (১ভ ফায)   ০১.০১.২০১০    পেশক    ৩০.০৬.২০১৫  

   

 

১৩.২ াবফ বক অবথ বক  ফাস্তফ গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ৫৫১৭.৩৮ 

রক্ষ টাকা মা নুদ্ভাবদত ব্যয় ৫৭০৭.৮৩ রক্ষ টাকায ৯৬.৬৬% । ভন্ত্রণারয় হথল্পক হপ্রতযত ততআয অনুমায়ী উক্ত 

ভদ্য় নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয কর দ্ঙ্গয কাজ ম্পন্ন কযায ভাধ্যদ্ভআ প্রকে ফাস্তফায়ন কযা দ্য়দ্ছ। (নুঃ - ৮)। 
 

১৪। প্রকে বযদ বনঃ প্রকদ্েয ফাস্তফায়নকাজ দ্যজবভদ্ন বযদ বদ্নয জন্য ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন বফবাদ্গয 

সমাগাদ্মাগ  স্থানীয় যকায সক্টদ্যয বযচারক (বযফন) জনাফ সভাঃ সভাাযযপ সাদ্ন কর্তবক ৩০.০৮.২০১৬ 

তাবযদ্খ প্রকে এরাকা বযদ বন কযা য়। বযদ বদ্নয ভয় প্রকে ংবিষ্ট কভ বকতবাগণ উবস্থত সথদ্ক ায়তা প্রদান 

কদ্যন। বযদ বনকাদ্র প্রাপ্ত তথ্যাবদ বনেরূঃ 

 

১৪.১ প্রকল্পেয আতায় ফাস্তফাতয়ত প্রধান দুইটি অে ল্পে (ক) নকরা ফাইা ড়ক এফং (ে) ীভান্ত ড়ল্পক হচ্ল্লোরী 

নদীয উয তনতভ ষত তত  াড ষায হতু; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র-১ প্রকদ্েয অতায় নকরা ফাআা ড়দ্ক 

বনবভ বত সেবক্সফর সবদ্ভন্ট 

বচত্র-২ ড়দ্কয বফববন্ন স্তয বযভাদ্য রদ্ক্ষয সকায 

কাটিং 

 

১৪.২ নকরা ফাইা ড়কটিয দদর্ঘ ষয ১২.৪৭ তক.তভ. এফং প্রস্থ ৫.৫০ তভটায হবল্পভন্ট  উবয় াল্পর্শ্ষ ০.৯০  তভটায কল্পয 

পট হাল্ডায  (৫.৫০তভটায + ১.৮০ তভটায ) ৭.৩০তভটায;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র-৩ প্রকদ্েয অতায় নকরা ফাআা ড়দ্ক বনবভ বত কারবাট ষ বচত্র-৪ প্রকদ্েয অতায় বনবভ বত সেবক্সফর সবদ্ভদ্ন্টয 

প্রস্ততা বযভা 
 

১৪.৩ নকরা ফাইা ড়কটি (হেড ৪৬১০) হযপুয-নকরা-ফুরপুয-ভয়ভনতং  আঞ্চতরক ভাড়ল্পকয (আয ৩৭১) ২৩.০ 

তক.তভ. অংল্প য়া নাভক স্থাল্পন শুরু ল্পয় ১১.০ তক.তভ অংল্প তাযাকাতন্দ নাভক স্থাল্পন তভতরত ল্পয়ল্পে; 

 

১৪.৪ প্রকল্পেয আতায় ন্ধযাকুড়া-াততা াড়-ধানুয়া-কাভারপুয (ীভান্ত) ড়ল্পকয ১০তভ তকল্পরাতভটায অংল্প  হচ্ল্লাোরী 

নদীয উয ১৬১.৫৪ তভটায দীর্ঘ ষ তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র-৫ নকরা ফাআা ড়দ্কয ১ভ বক.বভ. ংদ্ বনবভ বত বব 

গাি বায সতু 

বচত্র-৬ নকরা ফাআা ড়দ্কয  বনবভ বত বব গাি বায 

সতুদ্ত স্থাবত গাআি সাি  বব ব্লক 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র-৭  নকরা ফাআা ড়দ্ক বনবভ বত অযবব সতুয ক্ষবতগ্রস্ত 

এদ্প্রাচ 

বচত্র-৮ প্রকদ্েয অতায় বনবভ বত নকরা ফাআা 

ড়দ্কয ক্ষবতগ্রস্ত সবদ্ভন্ট   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র-৯   ন্ধযাকুড়া-াততা াড়-ধানুয়া-কাভারপুয (ফড ষায) 

ড়ল্পকয ১০তভ  তকল্পরাতভটায হচ্ল্লাোরী নদীয উয  

তনতভ ষত ১৬৫.০০ তভটায দীর্ঘ ষ তত  াড ষায হতু 

বচত্র- ১০ ন্ধযাকুড়া-াততা াড়-ধানুয়া-কাভারপুয 

(ফড ষায) ড়ল্পক তনতভ ষত হতুয এল্পপ্রাচ্ ড়ক  

 এল্পপ্রাচ্ ড়ল্পক স্থাতত  াইড হাস্ট 

১৫। প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য  জবনঃ 

 

বযকবেত বজবত

 নকরা উল্পেরা দযল্পক ফাই া কল্পয হযপুয 

হেরায াল্পথ যােধানী  হদল্পয অন্যান্য অঞ্চল্পরয 

াল্পথ তনযাদ  মানেটভৄক্ত হমা াল্পমা  ব্যফস্থা 

স্থান; 
 

 স্থানীয়বাল্পফ উৎাতদত াথয/ফালু, কাঠ, ধান/চ্ার, 

ফেী  অন্যান্য কৃতলোত ে তযফল্পণয েন্য 

উন্নততয হমা াল্পমা  ব্যফস্থা দতযী কযা; 

 নাকু াঁ  ধানুয়াকাভারপুয স্থরফন্দল্পযয াল্পথ 

যাতয হমা াল্পমা  স্থাল্পনয ভােল্পভ 

আভদানী/যপ্তানী কাম ষক্রল্পভয  াল্পথ েতড়ত ে 

 নকরা উল্পেরা দযল্পক ফাই া কল্পয হযপুয হেরায 

াল্পথ যােধানী  হদল্পয অন্যান্য অঞ্চল্পরয াল্পথ 

তনযাদ  মানেটভৄক্ত হমা াল্পমা  ব্যফস্থা স্থাতত 

ল্পয়ল্পে; 

 স্থানীয়বাল্পফ উৎাতদত াথয/ফালু, কাঠ, ধান/চ্ার, ফেী 

 অন্যান্য কৃতলোত ে তযফল্পণয েন্য উন্নততয 

হমা াল্পমা  ব্যফস্থা দতযী ল্পয়ে; 

 

 নাকু াঁ  ধানুয়াকাভারপুয স্থরফন্দল্পযয াল্পথ যাতয 

হমা াল্পমা  স্থাল্পনয ভােল্পভ আভদানী/যপ্তানী কাম ষক্রল্পভয  

াল্পথ েতড়ত ে তযফন ব্যফস্থা  ততীর ল্পয়ল্পে; 



বযকবেত বজবত

তযফন ব্যফস্থাল্পক  ততীর কযা; এফং 

 

 হযপুয হেরায় অফতস্থত ইল্পকা-াকষ অন্যান্য ম ষটন 

েটভল্প হমা াল্পমা  ব্যফস্থাল্পক েতয কযা। 

এফং 

 হযপুয হেরায় অফতস্থত ইল্পকা-াকষ অন্যান্য ম ষটন 

েটভল্প হমা াল্পমা  ব্যফস্থা েতয ল্পয়ল্পে। 

 

১৬। উদ্দ্দশ্য বজবত না দ্য় থাকদ্র  তায কাযণঃ নুদ্ভাবদত বিবব নুমায়ী কর দ্ঙ্গয কাজ ম্পন্ন য়ায় 

প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য বজবত দ্য়দ্ছ । 

 
১৭। যাজস্ব খাদ্ত স্থানান্তযঃ  প্রকদ্েয অতায় ম্পাবদত কাজ আদ্তাভদ্ধ্য ড়ক  জনথ বধদপ্তদ্যয যাজস্ব খাদ্ত 

(দ্ন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা দ্য়দ্ছ। 

 

১৮। External Audit: ভন্ত্রণারয় দ্ত সপ্রবযত ববঅয ম বাদ্রাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান External Audit 

কযা য়বন।  

 
১৯। ম ষল্পফক্ষণিঃ    

 

১৯.১ প্রকদ্েয অতায় ফাস্তফাবয়ত “নকরা ফাআা ড়ক বনভ বাণ” দ্ঙ্গয  ফস্থান হযপুয-নকরা-ফুরপুয-ভয়ভনতং  

আঞ্চতরক ভাড়ল্পকয (আয ৩৭১)  ১১ - ২৩ তক.তভ. অংল্প  মা হযপুয ল্পয হৌুঁোল্পনায  প্রায়  ১১ তক.তভ. আল্প ; 

 

১৯.২ প্রকদ্েয অতায় ফাস্তফাবয়ত “সচল্লাখারী সতু বনভ বাণ” ঙ্গটি  ন্ধযাকুড়া-াততা াড়-ধানুয়া-কাভারপুয (ফড ষায) 

ড়ল্পকয ১০তভ  তকল্পরাতভটায হচ্ল্লাোরী নদীয উয তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে মা হযপুয য হথল্পক প্রায় ০৯ তক.তভ. দূল্পয; 
 

 

১৯.৩ নুদ্েদ ১৯.১  ১৯.২ -সত উবল্লবখত ঙ্গ দু’টিয  সবৌদ্গাবরক ফস্থানগত দূযত্ব প্রায় ২০.০ বক.বভ; 

 

১৯.৪ “ ন্ধযাকুড়া-াততা াড়-ধানুয়া-কাভারপুয (ফড ষায) ড়ক তনভ ষাণ” ীল ষক একটি প্রকে  ফাস্তফায়নাধীন থাকা অফস্থায় 

হচ্ল্লাোরী হতু তনভ ষাণ ংক্রান্ত অেটি কী কাযল্পণ “নকরা ফাআা ড়ক বনভ বাণ” প্রকদ্েয াদ্থ ন্তর্ভ বক্ত কযা দ্য়দ্ছ 

তা সফাধগম্য নয়। “ ন্ধযাকুড়া-াততা াড়-ধানুয়া-কাভারপুয (ফড ষায) ড়ক তনভ ষাণ” প্রকেটি ংল্পাধনপূফ ষক হতু 

তনভ ষাণ েতকষত অেটি অন্তভূ ষক্ত কযাই ভীচ্ীন তেল্পরা ফল্পর প্রতীয়ভান য়।  

 

১৯.৫ প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পর হভাট ০৭ েন অতততযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী প্রকে তযচ্ারল্পকয অতততযক্ত দাতয়ত্ব ারন কল্পযন। 

প্রল্পতযল্পকয  দাতয়ত্ব ারল্পনয  ড় হভয়াদকার ০১ ফেয । স্বে ভল্পয়য ব্যফধাল্পন প্রকে তযচ্ারক ফদর ল্পর  প্রকল্পেয 

মথামথ ফাস্তফায়ন  ভতনটতযং ব্যাত য়; (অনুিঃ ০৯) 

 

১৯.৬ ড়দ্কয ৬.০০ বক.বভ. ংদ্ সকায কাটিং এয ভাধ্যদ্ভ Sub Base (১৫০ তভতভ),  Aggr gate Base 

Type 1(১৫০ তভতভ),  Bituminus carpeting (৪০ তভতভ),  Seal Coat (৭ তভতভ) তডতত এফং 

হটন্ডায ততডউল্পরয াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ ষ ায়া মায়; (বচত্র - ২) 

 

১৯.৭ প্রকদ্েয অতায় বনবভ বত সবদ্ভদ্ন্টয প্রস্ততা ৭.৩০ বভটায এফং সবদ্ভদ্ন্টয উবয় াদ্র্শ্ব ০.৯০ বভটায পট 

সাল্ডায ঠিক ায়া মায়; (বচত্র - ৪) 

 

১৯.৮ প্রকল্পেয ভর ফাস্তফায়নকার োনুয়াতয ২০১০ হথল্পক জুন ২০১২ ম ষন্ত তনধ ষাতযত থাকল্পর ফাস্তফায়ল্পনয প্রথভ ফেল্পয 

(২০০৯-২০১০) তডতত-হত ১১৮১.০২ রক্ষ টাকা ফযাল্পেয রক্ষযভাত্রা থাকল্পর ভাত্র ২৫০.০০ রক্ষ টাকা এফং তিতীয় 

ফেল্পয (২০১০-২০১১) রক্ষযভাত্রা ১৭৪৬.২৫ রক্ষ টাকায তফযীল্পত ৫০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে  োড় কযা য়। 



অনুল্পভাতদত ফাস্তফায়নকাল্পরয প্রথভ দুই ফেল্পয ম ষাপ্ত ফযাে না থাকায় প্রকেটি দুই ফায ংল্পাধন  এ কফায ব্যয় বৃবি 

ব্যবতদ্যদ্ক জুন ২০১৫ ম বন্ত প্রকদ্েয সভয়াদ বৃবিয প্রদ্য়াজনীয়তা সদখা সদয়  (নুঃ  ১১  ১৩.১); 

 

১৯.৯ নকরা ফাইা ড়ক তনভ ষাণ অল্পেয ১ভ .তক.তভ. অংল্প তনতভ ষত আযতত হতুয এল্পপ্রাচ্ প্রায় তফধ্বস্ত ল্পয় ল্পড়ল্পে ; 

(বচত্র - ৭)  

 

১৯.১০ নকরা ফাইা ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৫+০০০ হথল্পক ৮+২৯০ অংল্প তনতভ ষত হবল্পভন্ট ড়ল্পকয অন্যান্য অংল্পয তুরনায় 

হফত ক্ষততগ্রস্ত ফল্পর হদো মায় । তফল্পল কল্পয অল্পনক স্থাল্পন বাো  তযরতক্ষত ল্পয়ল্পে; (বচত্র - ৮) 

 

১৯.১১ নকরা ফাইা ড়ক এফং ীভান্ত ড়ক ংরগ্ন তকছু ফালু উল্পত্তারন েট হথল্পক অতততযক্ত ফালুফাী ট্রাক ড়ক দু’টিল্পত 

অফাল্পধ চ্রাচ্র কযল্পে । একর ট্রাক হথল্পক তনিঃসৃত াতন ড়ল্পকয স্থাতয়ল্পত্বয েন্য ভাযাত্মক হুভতকস্বরূ ;   

 

২০। ভতাভত/সুাতযিঃ  

 

২০.১ প্রকে বচবিতকযণ  প্রণয়ন ম বাদ্য়  মথামথ ফাস্তফায়ন  ভতনটতযং তনতিত কযায রল্পক্ষয হবৌল্প াতরকবাল্পফ অফতস্থত 

দুটি তবন্ন েল্পট  প্রকল্পেয তফতবন্ন অে ফাস্তফায়ন তযকেনা তযাল্পযয তফলল্পয় ড়ক  েনথ অতধদপ্তয  প্রল্পয়ােনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ; (নুঃ ১৯.১, ১৯.২   ১৯.৩) 

 

২০.২ নকরা ফাইা ড়ক তনভ ষাণ অল্পেয ১ভ .তক.তভ. অংল্প তনতভ ষত আযতত হতুয তফধ্বস্ত এল্পপ্রাচ্ হভযাভল্পতয তফলল্পয় 

ড়ক  েনথ অতধদপ্তয েরুতয তবতত্তল্পত প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ; (নুঃ ১৯.৯) 

 

২০.৩ নকরা ফাইা ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৫+০০০ হথল্পক ৮+২৯০ অংল্প তনতভ ষত হবল্পভল্পন্টয  ক্ষততগ্র স্ত অং এফং বাো 

Edge ভ হভযাভল্পতয তফলল্পয় ড়ক  েনথ অতধদপ্তয প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ; (নুঃ ১৯.১০) 

   

২০.৪ এভটিতফএপ Basket - এয ফযাে অনুয়ায়ী প্রকে গ্রণ এফং অনুল্পভাতদত তডতত ’য আল্পরাল্পক প্রকল্পেয অনুকূল্পর 

ফযাে তনতিত কযল্পত ল্পফ; (নুঃ ১৯.৮) 

 

২০.৫ দ্রুত প্রকেটিয External Audit এয ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ এফং অতডট আতত্তভ (মতদ থাল্পক ) দ্রুত 

তনষ্পতত্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ; (নুঃ  ১৮) 

 

২০.৬ নকরা ফাইা ড়ক এফং ীভান্ত ড়ক ংরগ্ন  হম কর  ফালু উল্পত্তারন েট হথল্পক অতততযক্ত ফালুফাী ট্রাক ড়ক 

দু’টিল্পত চ্রাচ্র কযল্পে,  প্রল্পয়ােল্পন হেরা প্রাল্পনয ায়তায় এ কর ট্রাক চ্রাচ্র ফল্পন্ধয ব্যাাল্পয ড়ক  েনথ  

অতধদপ্তয  প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ; (নুঃ  ১৯.১১) 

 

২০.৭ প্রকল্পেয মথামথ ফাস্তফায়ন  ভতনটতযং এয স্বাল্পথ ষ  স্বে ভল্পয়য ব্যফধাল্পন প্রকে তযচ্ারক ফদরী তযাল্পযয এফং 

পূণ ষকারীন প্রকে তযচ্ারক তনল্পয়াল্প য তফলল্পয় ড়ক  েনথ  অতধদপ্তয  প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ ; (অনুিঃ 

১৯.৫)   এফং 

 

২০.৮ ২০.১ হথল্পক ২০.৭ অনুল্পেল্পদয আল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা আ াভী ১ (এক) ভাল্পয ভল্পে আইএভই  তফবা ল্পক অফতত 

কযল্পত ল্পফ। 

 

  



শ্যাভ ঞ্জ-োতযয়া-তফতযততয-দু ষাপুয ড়ক উন্নয়ন  ীল ষক প্রকল্পেয ভাতপ্ত ভল্যায়ন প্রততল্পফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

 

১। প্রকদ্েয নাভ : শ্যাভ ঞ্জ-োতযয়া-তফতযততয-দু ষাপুয ড়ক উন্নয়ন 

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : হনত্রল্পকানা হেরায পূফ ষধরা  দু ষাপুয উল্পেরা   

৫। প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

অনুল্পভাতদত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অততক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

নুদ্ভাবদত 

ব্যদ্য়য %) 

অততক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

%) 

ভর ১ভ 

ংদ্াবধত 

ভর ১ভ ংদ্াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৯৫০.৪০ 

 

৮১০৫.৭৬ 

 

৮০৪২.০০ 

 

০১-০৭-২০১০ 

সথদ্ক  

৩১-১২-২০১৩ 

০১-০৭-২০১০ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

০১-০৭-২০১০ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

(-) 

৯০৮.৪০ 

(১০.১৫%) 

১ ফেয ৬ ভা  

(৪২.৮৬%) 

 

হনাট:  (১) ব্যয় বৃতে ব্যততল্পযল্পক প্রকেটিয ফাস্তফায়ন হভয়াদ ৩০-০৬-২০১৫ ম ষন্ত ১ ফেয ৬ ভা বৃতি কযা য়। 

 (২) প্রকৃত ব্যয় ংল্পাতধত অনুল্পভাতদত ব্যয় অল্পক্ষা ৯০৮.৪০ রক্ষ টাকা কভ।  

৬। প্রকদ্েয টভূবভ  উদ্দ্দশ্য:  

৬.১ টভূবভ:   ভয়ভনপং-মনত্ররকানা িরকয ২৩ পকিঃপভিঃ মথরক শ্যাভগঞ্জ-োপযয়া-দুগ ণাপুয িকটিয মভাট দদঘ ণয ৩৭ 

পকিঃপভিঃ। পফরফিয িকটি াধাযণ ফন্যা এফং আকপিক ফন্যা প্রফণ এরাকায় অফপস্থত ওয়ায় িকটিয পফপবন্ন 

ইনরেকন রয়রন্ট িক ফাঁধ যযারথ ণ যযাপ্রদ কাে িকটিয ১২টি পুযাতন, যপতগ্রস্থ মফইরী মতু পুনিঃস্থান 

কযা প্ররয়ােন রয় রি। মনত্ররকানা মেরায করভাকান্দা, দুগ ণাপুয, পুফ ণধরায, ারথ ভয়ভনপং মেরায উন্নততয 

মমাগারমাগ স্থান এফং প্রকল্প এরাকায পফপুর ংখ্যক েনাধাযণ িক মনটওয়ারকণ ংযুি  কযায ররযয প্রকল্পটি 

গ্রণ কযা য়। প্রকল্পটি ৮৯৫০.৪০  টাকা ব্যরয় মভয়াদ ০১/০৭/২০১০ দ্ত ৩১/১২/২০১৩ সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য 

একদ্নক কর্তবক ২৫/০২/২০১০ তাবযদ্খ নুদ্ভাবদত য়। এয য ২ দপায় প্রকেটিয সভয়াদ ০১/০৭/২০১০ দ্ত 

৩০/০৬/২০১৫ ম বন্ত বৃবি কযা য়। যফতীদ্ত  যক্ষাপ্রদ কাদ্জয বযভাণ বৃবি এফং সবদ্ভন্ট, সাল্ডায, াদ্পববং এয 

বযভাণ এফং বব গাি বায  অযবব ব্রীদ্জয ংখ্যা হ্রা প্রভৃবত কাযদ্ণ প্রকেটিয ১ভ ংদ্াধন ২৭/০৫/২০১৫ 

ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ কর্তবক নুদ্ভাবদত য়। মায ব্যয় ৮১০৫.৭৬ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন সভয়াদ 

০১/০৭/২০১০ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫।  

 

৬.২ উদ্দ্দশ্য:  প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা- 

 উন্নতয ড়ক সমাগাদ্মাগ স্থাদ্নয রদ্ক্ষয শ্যাভগঞ্জ-জাবযয়া-বফবযবয-দুগ বাপুয ড়ক উন্নয়ন; 

 

৭। প্রকদ্েয ভর কাজ: 

 ভাটিয কাে (৫.৯৯ রিঃর্ঘিঃতভিঃ);  

 তফযভান হবল্পভন্ট ভেবুততকযণ (৩৫.২১৮ তকিঃতভিঃ); 

  হবল্পভন্ট প্রস্তকযণ (৩৫.২১৮ তকিঃতভিঃ); 

 াড ষল্পাল্ডায তনভ ষাণ (৩৫.২১৮ তকিঃতভিঃ); 



 াল্পপষতং (কাল্প ষটিং  ীরল্পকাট) (৩৫.৮০ তকিঃতভিঃ); 

 তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ-৪টি (১৭৯.০৩ তভটায); 

 তত  াড ষায সুায স্ট্রাকচ্ায হতু তনভ ষাণ-১টি; 

 আযতত হতু তনভ ষাণ-১টি (৫৭.০৭ তভটায); 

  আযতত ফি কারবাট ষ-৯টি (৪২.২০ তভটায); 

 কনতক্রট হলা হপ্রাল্পটকন (৫০০০.০০ ফিঃতভিঃ); 

 আযতত প্যারাাইতডং (২৪০৫.০০ তভটায); 

 তে হটিটাইর (৫০০০.০০ ফিঃতভিঃ); এফং  

 গ্রা টাতপষং (২.৪০রিঃফিঃতভিঃ) 

 
 

৮।  ববঅয নুাদ্য প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 
 

 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

1.  Stationary  L.S 1 0.00 - - 

2.  Tendering & 

Advertisement  

L.S 1 0.00 - - 

3.  Site Laboratory  L.S 1 0.00 - - 

4.  Desing & Survey  L.S 1 0.00 - - 

 Civil works:       

5.  Widening of Road 

Embankment  

Lcum 5.99 573.74 5.681 561.36 

 Flexible Pavement       

6.  Strengthening of 

existing Pavement  

(Earth work) 

Km 35.218 1114.35 35.218 1114.35 

7.   Widening of Pavement  Km 35.218 1327.64 35.218 1314.56 

8.  Construction of Hard 

Shoulder  

Km 35.218 571.23 35.218 544.59 

9.  Surfacing  (Carpeting & 

Seal Coat) 

Km 35.218 1355.75 35.218 1355.25 

10.  Construction of PC 

Girder Bridge (4Nos) 

Meter  179.03 1737.04 179.03 1737.04 

11.  Construction of PC 

Girder Bridge (1No) 

(Super Structure on 

Permanent  Structure 

in/C diversion Road) 

Meter  - - - - 

12.  Construction of RCC 

Bridge (1 No) 
Meter  57.07 540.33 57.07 540.33 

13.  Construction  of RCC 

Box Culvert ( Nos) 

Meter  42.20 552.99 42.20 551.33 



 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financial 

 Protective Work      

14.  Concrete Slope 

Protection  

Sqm  5000.00 63.00 5000.00 63.00 

15.  RCC Palisading  Meter 2405.00 124.58 2164.00 115.08 

16.  GEO- Textile  Sqm  5000.00 8.30 5000.00 8.30 

17.  Materessing  Sqm  - - - - 

18.  Turfing  LSqm 2.40 35.55 2.40 35.55 

19.  Construction of sub-

grade drain 

Meter  5100.00 7.77 5100.00 7.77 

20.  Sign, Signal, Km Post, 

Guide Post & Road 

Marking  

LS  - - - - 

21.  Maintenance during 

construction  

L.S  L.S 93.49 L.S 93.49 

22.  Physical  Contingency  0.00% - 0.00 - - 

23.  Price contingency  0.00% - 0.00 - - 

 Total=   8105.76  8042.00 

 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 
 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন হমা দান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  Md. Abdul Quddus  

Additional Chief Engineer   

Dhaka Zone 

যাঁ ০২.০২.২০১১ ১০.০১.২০১২ 

2.  Md. Mofizul Islam   

Additional Chief Engineer   

Dhaka Zone 

যাঁ ১২.০১.২০১২ ৩১.০১.২০১৩ 

3.  Md. Habibul Hoque  

Additional Chief Engineer   

- যাঁ ২৬.০২.২০১৩ ০৭.০৭.২০১৪ 



ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন হমা দান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Dhaka Zone 

4.  Md. Shahabuddin Khan 

Additional Chief Engineer   

Mymensingh  Zone 

- যাঁ ০৮.০৭.২০১৪ ৩০.০৬.২০১৫ 

  
  

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ প্রকশল্পর সংশলাডধত অনুশমাডদত ডিডড অনুযায়ী  পূতথ কাজ 1৪টি প্যাশকশজর মাধ্যশম সম্পন্ন 

করার সংস্থান ডছ। ডডসআর এ  উশেডিত তথ্যানুযায়ী ১৪টি প্যারকরেয আওতায় পূতণ কাে ম্পাদন কযা রয়রে। দরত্র 

সংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ডনম্নরূ: 

নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -অনুল্পভাতদত 

ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-প্রদত্ত তফর 

-দযত্র আফাল্পনয 

তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী কাে 

ভাতপ্তয তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয তাতযে  

ঠিকাদায 

প্রততষ্ঠাল্পনয নাভ 

 ঠিকানা 

প্যাল্পকে নং-১ 

১ 

 

 

 

Improvement  (Widening of Road 

Emankment, Widening of pavement 

Including Strengthening of Pavement at 

1
st
 Km to 12

th
 Km of Shyamgonj-jaria-

Durgapur Road (Ch. 0+000m to 

12+000m) 

 
   

১১৫৫.০২ 

১১৫৫.০২ 

১১৫৫.০২ 

-১১/১০/২০১০ 

-০২/০৩/২০১১ 

-৩০/০৬/২০১৩ 

-২৯/০৬/২০১৩ 

 

এনপইর-পফপ 

মেপব 

প্যাল্পকে নং-২ 

 Improvement  (Widening of Road 

Emankment, Widening of pavement 

Including Strengthening of Pavement at 

13
th
 Km to 19

th
 Km of Shyamgonj-jaria-

Durgapur Road (Ch. 12+000m to 

18+218m) 

 
 

১৩৫২.৬৭ 

১৩৫২.৬৭ 

১৩৫২.৬৭ 

১১/১০/২০১০ 

০২/০৩/২০১১ 

১২/১১/২০১২ 

০২/১১/২০১২ 

আযত-তনতভ ষত 

হেতব 

প্যাল্পকে নং-৩ 

 Improvement  (Widening of Road 

Emankment, Widening of pavement 

Including Strengthening of Pavement at 

19
th
  (P) & 20

th
 (p) of Shyamgonj-jaria-

Durgapur Road (Ch. 18+218m to 

19+520m) 
 
 
 
 

২৯৭.১৭ 

২৯৭.১৭ 

২৯৭.১৭ 

 

১৭/১০/২০১১ 

২৮/১১/২০১১ 

৩১/১২/২০১২ 

৩১/১২/২০১২ 

এটল্পকা-আযত 

হেতব 

প্যাল্পকে নং-৪ 

 Improvement  (Widening of Road 

Emankment, Widening of pavement 

Including Strengthening of Pavement at 

20
th
 (P)  Km to 21

st 
(p)

 
Km of Shyamgonj-

jaria-Durgapur Road (Ch. 19+520m to 

21+000m) 
 
 
 
 

২৯৯.১৫ 

২৯৯.১৫ 

২৯৯.১৫ 

১৫/১২/২০১১ 

৩০/০১/২০১২ 

৩১/১২/২০১২ 

৩১/১২/২০১২ 

হভা ষ হযেতব 

কনস্ট্রাকন  



নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -অনুল্পভাতদত 

ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-প্রদত্ত তফর 

-দযত্র আফাল্পনয 

তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী কাে 

ভাতপ্তয তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয তাতযে  

ঠিকাদায 

প্রততষ্ঠাল্পনয নাভ 

 ঠিকানা 

প্যাল্পকে নং-৫ 

 Improvement  (Widening of Road 

Emankment, Widening of pavement 

Including Strengthening of Pavement at 

22
nd

 Km to 23
rd

 (p) Km of Shyamgonj-

jaria-Durgapur Road (Ch. 21+000m to 

22+400m) 

 

২১৫.৬৬ 

২১৫.৬৬ 

২১৫.৬৬ 

১৭/১০/২০১১ 

২৮/১১/২০১১ 

৩১/১২/২০১২ 

৩১/১২/২০১২ 

এযাটল্পকা-আযত 

হেতব 

প্যাল্পকে নং-৬ 

 Improvement  (Widening of Road 

Emankment, Widening of pavement 

Including Strengthening of Pavement at 

26
th
 Km to 29

th
  Km of Shyamgonj-jaria-

Durgapur Road (Ch. 25+000m to 

29+000m) 

 

 
 

৫১৩.৯৪ 

৫১৩.৯৪ 

৫১৩.৯৪ 

১৮/০৮/২০১০ 

০২/০৩/২০১১ 

৩০/০৪/২০১২ 

৩০/০৪/২০১২ 

এভ.এভ. তফল্ডা ষ 

এন্ড ইতঞ্জতনয়া ষ 
ল িঃ 

প্যাল্পকে নং-৭ 

 Improvement  (Widening of Road 

Emankment, Widening of pavement 

Including Strengthening of Pavement at 

30 Km to 33   Km of Shyamgonj-jaria-

Durgapur Road (Ch. 29+000m to 

33+000m) 

 
 

৫৮৭.৮০ 

৫৮৭.৮০ 

৫৮৭.৮০ 

১২/০৮/২০১০ 

২৩/০২/২০১১ 

২২/০৮/২০১১ 

০৬/০৩/২০১২ 

াতযা হট্রড 

তল্পস্টভ 

তরতভটল্পড  

প্যাল্পকে নং-৮ 

 Improvement  (Widening of Road 

Emankment, Widening of pavement 

Including Strengthening of Pavement at 

34 Km to 37   Km of Shyamgonj-jaria-

Durgapur Road (Ch. 33+000m to 

37+000m) 
 

 

৫১৪.৪১ 

৫১৪.৪১ 

৫১৪.৪১ 

১২/০৮/২০১০ 

০২/০৩/২০১১ 

৩১/০৫/২০১২ 

৩১/০৫/২০১২ 

াভীভ 

এন্টাযপ্রাইে 

(প্রািঃ) তরিঃ 

 প্যাল্পকে নং-৯ 

 4Nos PC Girder Bridge at 3rd Km 

Kukkakhali 30.50m, at 21Km Balughat 

75.38M, at 24th Km Choto Shuknakuri, 

36.60m at 34th Km Doyalbari & 36.60m 

of Shaymgonj-Jaria-Birishiri-Durgapur 

road.  
 

 

১৭৯৯.৮৪ 

১৭৯৯.৮৪ 

১৭৯৯.৮৪ 

১৭/০৭/২০১৩ 

০২/০২/২০১৪ 

০১/০৮/২০১৫ 

২৪/০৫/২০১৫ 

আয-এন-হেতব 

প্যাল্পকে নং-১০ 

 Construction of RCC Box culvert at 3rd 

Km, 4th Km, 9th Km (3.00m size), 16th 

Km & 21st (6.00 m size) km of 

Shaymgonj-Jaria-Birishiri-Durgapur road. 

 
 

 

২৮০.৮১ 

২৮০.৮১ 

২৮০.৮১ 

০২/১২/২০১১ 

২৫/০১/২০১২ 

২৫/০৬/২০১৩ 

১৬/০৬/২০১৩ 

আল্পনায়ায োান 

অঞ্জন 



নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -অনুল্পভাতদত 

ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-প্রদত্ত তফর 

-দযত্র আফাল্পনয 

তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী কাে 

ভাতপ্তয তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয তাতযে  

ঠিকাদায 

প্রততষ্ঠাল্পনয নাভ 

 ঠিকানা 

প্যাল্পকে নং-১১ 

 Construction of 57.07 m long (3×18.30m) 

RCC Gider (Raza Bazar Bridge) Bridge at 

11th Km (Gap No/11/1) of Shaymgonj-

Jaria-Birishiri-Durgapur road. 
 

৫৪৮.৮৩ 

৫৪৮.৮৩ 

৫৪৮.৮৩ 

১১/১১/২০১৩ 

১৫/০৪/২০১৪ 

১৪/১০/২০১৫ 

১৭/০৬/২০১৫ 

আযত-তনতভ ষত 

হেতব  

প্যাল্পকে নং-১২ 

 Construction of RCC Box Culvert at 33rd 

km, 35th km & 37th (3.00m size) km of 

Shaymgonj-Jaria-Birishiri-Durgapur 

Road. 
 

১১৯.৯৮ 

১১৯.৯৭ 

১১৯.৯৭ 

১৫/১২/২০১১ 

০৯/০২/২০১২ 

০৮/০৬/২০১২ 

২৮/০৫/২০১২ 

আতভনা 

এন্টাযপ্রাইে  

প্যাল্পকে নং-১৩ 

 Construction of RCC Box Culvert at 31st 

(size 26.10m) km of Shaymgonj-Jaria-

Birishiri-Durgapur Road. 

১৫২.১৯ 

১৫২.১৮ 

১৫২.১৮ 

১২/০১/২০১২ 

০৮/০৩/২০১২ 

০৬/০৭/২০১২ 

১৫/০৫/২০১২ 

হভা ষ হযেবী 

কনষ্ট্রাকন  

প্যাল্পকে নং-১৪ 

 Construction of 57.07m long (3x18.30m) 

RCC Girder (Raza Bazar Bridge) Bridge 

at 11th km (Gap No. 11/1) of Shaymgonj-

Jaria-Birishiri-Durgapur Road. 

৫৪৮.৮৩ 

৫৪৮.৮৩ 

৫৪৮.৮৩ 

১১/১১/২০১৩ 

১৫/০৪/২০১৪ 

১৪/১০/২০১৫ 

১৭/০৬/২০১৫ 

আযত তনতভ ষত 

হেতব 

 

১১।  ববঅয এ উদ্ল্লবখত ফযাদ্দ  গ্রগবতঃ                                                           (ক্ষ টাকায়) 

অথ থবছর ডিডড/আরডিডড  এডিড/আরএডিড বরাদ্দ টাকা অবমুডি ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০-১১ ৫৯৮.০০ ৫৯৮.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ 

২০১১-১২ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ 

২০১২-১৩ ২৬৯৬.০০ ২৬৯৬.০০ ২৭০০.০০ ২৭০০.০০ 

২০১৩-১৪ ৩০০৬.০০ ৩০০৬.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ 

২০১৪-১৫ ১২০৫.৭৬ ১২০৫.৭৬ ১১৪২.০০ ১১৪২.০০ 

মমাট= ৮১০৫.৭৬ ৮১০৫.৭৬ ৮০৪২.০০ ৮০৪২.০০ 
 
 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণঃ নুদ্ভাবদত বিবব নুমায়ী প্রকদ্েয কাজ ভাপ্ত দ্য়দ্ছ এফং সকান Shortfall 

হনই ফল্পর প্রকল্পেয ততআল্পয উল্পল্লে কযা ল্পয়ল্পে।   

১৩। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন, সভয়াদ বৃবি  ংদ্াধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

 হভয়াদকার অনুল্পভাতদত ব্যয় 

ভর ০১/০৭/২০১০ দ্ত ৩১/১২/২০১৩ ৮৯৫০.৪০ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায ০১/০৭/২০১০ দ্ত ৩১/১২/২০১৪  

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ২য় ফায  ০১/০৭/২০১০ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ - 

১ভ ংল্পাতধত অনুল্পভাতদত ০১/০৭/২০১০ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ ৮১০৫.৭৬ 

    



১৩.২ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ৮০৪২.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুদ্ভাবদত ব্যয় ৮১০৫.৭৬ রক্ষ টাকায ৯৯.২১%।  

  
১৪। প্রকে বযদ বনঃ   ১৭/১১/২০১৬ তাবযদ্খ অআএভআবি’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভাল্লা কর্তবক প্রকেটি 

দ্যজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাদ্র ড়ক বফবাদ্গয কভ বকতবাগণ উবস্থত বছদ্রন। বযদ বন ম বদ্ফক্ষণ 

বনেরূঃ 

১৪.১ ভাটিয কাে: অনুল্পভাতদত তডততল্পত শ্যাভ ঞ্জ োতযয়া তফতযততয দু ষাপুয ড়কটি ৩.৭ তভটায ল্পত ৫.৫ তভটায প্রল্পস্থ 

উন্নীতকযল্পণয রল্পক্ষয ৫৭৩.৭৪ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৫.৯৯ রক্ষ র্ঘন তভটায ভাটিয কাে কযায ংস্থান যাো য়। প্রকল্পেয 

ততআয অনুমায়ী ৫৬১.৩৬ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৫.৬৮১ রক্ষ র্ঘন তভটায ভাটিয কাে কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায় 

হম, ড়ল্পকয তফতবন্ন হচ্ইল্পনল্পে প্রস্তকযণ কাে কযা ল্পয়ল্পে। তল্পফ ড়ল্পকয অল্পনক স্থাল্পন (হমভন ৫+৩০০ তকিঃতভিঃ, 

১৩+২০০ তকিঃতভিঃ, ২৪+৮০০ তকিঃতভিঃ হচ্ইল্পনে) এ তডতত অনুমায়ী ০.৯০ তভটায পট হাল্ডায ায়া মায়তন। 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১  ২: ড়ল্পকয অম ষাপ্ত হাল্ডায 

 

 

১৪.২ হেতিফর হবল্পভন্ট প্রস্তকযণ  তক্তারীকযণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ৩৫.২১৮ তকিঃতভিঃ তফযভান হবল্পভন্ট 

তক্তারীকযল্পণয েন্য ১১১৪.৩৫ রক্ষ টাকা, হবল্পভন্ট প্রস্তকযল্পণয েন্য ১৩২৭.৬৪ রক্ষ টাকা, াড ষল্পাল্ডায 

তনভ ষাল্পণয েন্য ৫৭১.২৩ রক্ষ টাকা এফং াল্পপষতং (কাল্প ষটিং  ীরল্পকাট) এয েন্ম ১৩৫৫.৭৫ রক্ষ টাকায ংস্থান 

যাো য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ৩৫.২১৮ তকিঃতভিঃ হবল্পভন্ট তক্তারীকযল্পণয েন্য ১১১৪.৩৫ রক্ষ টাকা, 

হবল্পভন্ট প্রস্তকযল্পণয েন্য ১৩১৪.৫৬ রক্ষ টাকা, াড ষল্পাল্ডায তনভ ষাল্পণয েন্য ৫৪৪.৫৯ রক্ষ টাকা এফং াল্পপষতং 

(কাল্প ষটিং  ীরল্পকাট) এয েন্য ১৩৫৫.২৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষনকাল্পর হদো মায়, ৩৫.২১৮ 

তকিঃতভিঃ দীর্ঘ ষ ড়ল্পকয তফতবন্ন হকল্পন Widening and Reprofiling কযা ল্পয়ল্পে। ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে 

১৫+৩০০, ১৭+৯০০, ২৪+০০০ তকিঃতভিঃ প্রভৃতত স্থাল্পন এ ড়ল্পকয প্রস্থ (Carrige way) ৫.৫ তভটায ায়া 

ত ল্পয়ল্পে মা অনুল্পভাতদত তডতত’য অনুরূ। তল্পফ, ড়ল্পকয অল্পনক স্থাল্পন কাল্প ষটিং  ীরল্পকাট উল্পঠ যাস্তা ক্ষততগ্রস্থ 

ল্পয়ল্পে এফং তফতবন্ন স্থাল্পন হোট ফড় টল্পার দততয ল্পয়ল্পে। ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ১৬+৮০০ তকিঃতভিঃ, ১৮+১০০ 

তকিঃতভিঃ এফং ১৫+৩০০, ২১+৩০০, ৩১+৫০০, ৩৪+৭০০ এফং ৩৫+২০০ তকিঃতভিঃ অং তযদ ষনকাল্পর হদো মায় 

এ কর স্থাল্পন াড ষল্পাল্ডায তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। অল্পনক স্থাল্পন াড ষল্পাল্ডায যাস্তায তকনাযা হবল্পে হ ল্পে  তফতবন্ন 

স্থাল্পন হযইন কাট সৃতষ্ট ল্পয়ল্পে।  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৩  ৪: ড়ল্পক দতযী য়া ট হাল্ 

 

 

 

১৪.৩ তত  াড ষায  আযতত হতু তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ১৭৩৭.৪ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ড়ল্পকয তফতবন্ন  হচ্ইল্পনল্পে 

১৭৯.০৩ তভটায দদল্পর্ঘ ষয (৪টি) তত  াড ষায হতু এফং  ৫৪০.৩৩ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৫৭.০৭ তভটায দদল্পর্ঘযয ১টি আযতত 

িীে তনভ ষাল্পণয ংস্থান যাো য়। ততআয অনুমায়ী ১৭৩৭.৪ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১৭৯.০৩ তভটায দদল্পর্ঘ ষয ৪টি তত 

 াড ষায হতু এফং ৫৪০.৩৩ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৫৭.০৭ তভটায আযতত হতু তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায় 

হম, ড়ল্পকয ৩য়, ২১তভ, ২৪তভ  ৩৪তভ তক:তভ: এ প্রকল্পেয আতায় ৪টি তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। 

তল্পফ এ তনতভ ষত তত  াড ষায হতুয ংল্পমা  ড়ল্পকয কল্পয়কটি স্থাল্পন তকনাযা হবল্পে ত ল্পয়ল্পে । পল্পর এ স্থাল্পন কল্পয়কটি 

 াইড হাষ্ট হবল্পে হ ল্পে। তত  াড ষায হতুয উইং য়াল্পরয কনতক্রট তদল্পয় কযা যক্ষাপ্রদ কাে অক্ষত যল্পয়ল্পে। এোড়া 

ড়ল্পকয ১১তভ তক:তভ: এ তনতভ ষত আযতত িীল্পেয উইংয়ার ল্পত যড হফয ল্পয় থাকল্পত হদো মায়। কভ ষকতষা ণ 

অফতত কল্পযন হম, াটায হটিং এয যড হফয ল্পয় আল্পে। াটায হোরায য তা অাযণ না কযায কাযণ োনল্পত 

চ্াইল্পর কভ ষকতষা ণ ল্পন্তালেনক উত্তয প্রদান কযল্পনতন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৫: তত  াড ষায হতুয হফয ল্পয় থাকা যড  তচ্ত্র-৬:  তনতভ ষত তত  াড ষায হতু 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৭  ৮: হতুয ংল্পমা  ড়ল্পক ক্ষততগ্রস্ত  াইড হাস্ট 

 

 

১৪.৪ আযতত ফি কারবাট ষ তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ৫৫২.৯৯ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ড়ল্পকয তফতবন্ন হচ্ইল্পনল্পে ৯টি 

(৪২.২০ তভটায) আযতত ফি কারবাট ষ তনভ ষাল্পণয ংস্থান যাো য়। ততআয অনুমায়ী ৫৫১.৩৩ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৯টি 

(৪২.২০ তভটায) আযতত ফি কারবাট ষ তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায় হম, প্রকল্পেয আতায় ৯টি 

আযতত ফি কারবাট ষ তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। কল্পয়কটি আযতত ফি কারবাট ষ এয ংল্পমা  ড়ক settle কল্পযল্পে। 

পল্পর ড়ল্পকয তফটুতভনা কাল্প ষটিং উল্পঠ ত ল্পয় ড়ক ক্ষততগ্রস্ত ল্পয়ল্পে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৮:  তনতভ ষত কারবাল্পট ষয ংল্পমা  ড়ক তচ্ত্র-৯:  তনতভ ষত কারবাট ষ 

১৪.৫ যক্ষাপ্রদ কাে: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ২৩১.৪৩ রক্ষ টাকা অনুল্পভাতদত ব্যল্পয় ৫০০০.০০ ফিঃতভিঃ কনতক্রট তত ব্লক, 

২৪০৫ তভটায আযতত প্যারাাইতডং, ৫০০০.০০ ফ ষতভটায তে হটিটাইর এফং ২.৪০ রক্ষ র্ঘ:তভ: টাতপষং িাযা 

যক্ষাপ্রদ কাে কযায েন্য তনধ ষাতযত। ততআয এ প্রদত্ত তথ্যানুমায়ী ২২১.৯৩ রক্ল টাকা অনুল্পভাতদত ব্যল্পয় ৫০০০.০০ 

ফিঃতভিঃ কনতক্রট তত ব্লক, ২১৬৪.০০ তভটায আযতত প্যারাাইতডং, ৫০০০.০০ ফ ষতভটায তে হটিটাইর এফং 

২.৪০ রিঃফিঃতভিঃ টাতপষং  িাযা যক্ষাপ্রদ কাে কযা ল্পয়ল্পে। ঠিকাদায হ্রাকৃত দয উদ্ধৃত কযায় এোল্পত ৯.৫০ রক্ষ টাকা 

কভ ব্যয় ল্পয়ল্পে ফল্পর তনফ ষাী প্রল্পকৌরী অফতত কল্পযন। তযদ ষল্পন হদো মায়, ৩৫.২১৮ তকিঃতভিঃ দীর্ঘ ষ ড়কটিয  

তফতবন্ন হচ্ইল্পনল্পে তনতভ ষত িীে  কারবাল্পট ষয উইং য়ার   ংল্পমা  ড়ল্পক হলা হপ্রাল্পটকল্পনয কাে কযা ল্পয়ল্পে। 

যক্ষাপ্রদ কােভ অক্ষত ায়া হ ল্পে।  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

তচ্ত্র-১০  ১১: কনতক্রট হলা প্রল্পটকন 

 

 

১৪.৬ াইন, ত ন্যার, তক:তভ: হাস্ট, হযাড ভাতকষং: অনুল্পভাতদত তডততল্পত াইন, ত ন্যার, তক:তভ: হাস্ট, হযাড ভাতকষং 

এয ংস্থান যাো য়তন। পল্পর ৩৫.২১৮ তকিঃতভিঃ ড়ক ব্যাী হকান াইন, ত ন্যার, তক:তভ: হাস্ট স্থান এফং হযাড 

ভাতকষং কযা য়তন।   

  

১৪.৭ ড়ল্পকয অম ষাপ্ত তডোইন: বযদ বনকাদ্র ড়দ্ক ংখ্য ফাবর  াথয ববতব ট্রাক চরাচর কযদ্ত সদখা সগদ্ছ। 

ড়দ্কয সচআদ্নজ ২২+৫০০ বকঃবভঃ এ কং নদী এফং ৩৬+০০০ বকঃবভঃ এ ফবস্থত দ্ভর্শ্যী নদী দ্ত াথয  

ফালু সফাঝাআকৃত ত ত ট্রাক এ ড়কটি বদদ্য় চরাচর কদ্য ফদ্র জানা মায়। বনফ বাী প্রদ্কৌরী ফবত কদ্যন, এ 

কর ট্রাদ্কয ফাবর বনস্কৃত াবন ঝদ্য ড়কটি প্রায়আ ববজা থাকায পদ্র ড়কটি দ্নক স্থাদ্ন ক্ষবতগ্রস্থ দ্য়দ্ছ। 

এছাড়া ড়কটি বদদ্য় এ কর বাযী ট্রাক চরাচদ্রয জন্য সম বিজাআন প্রদ্য়াজন বছর তা প্রকদ্ে প্রস্তাফ কযা য়বন 

ফদ্র বনফ বাী প্রদ্কৌরী ভত প্রকা কদ্যন।  বনফ বাী প্রদ্কৌরী অদ্যা ফবত কদ্যন সম, এ ড়কটিদ্ত বাযী 

মানফান চরাচদ্রয বফলয়টি বফদ্ফচনায় বনদ্য় আদ্তাভদ্ধ্য ড়কটি জাতীয় ভাড়দ্ক উন্নীতকযদ্ণয রদ্ক্ষয ৩১৬০২.০৫ 

রক্ষ টাকা ব্যদ্য় “শ্যাভগঞ্জ-জাবযয়া-বফবযববড় সজরা ভাড়কদ্ক জাতীয় ভাড়কভাদ্ন উন্নয়ন” প্রকে গ্রণ কযা 

দ্য়দ্ছ মা ০৪/১০/২০১৬ তাবযদ্খ একদ্নক কর্তবক নুদ্ভাবদত দ্য়দ্ছ।  
 

১৫।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

 উন্নতয ড়ক সমাগাদ্মাগ স্থাদ্নয রদ্ক্ষয শ্যাভগঞ্জ-

জাবযয়া-বফবযবয-দুগ বাপুয ড়ক উন্নয়ন; 

শ্যাভগঞ্জ-জাবযয়া-বফবযবয-দুগ বাপুয ড়ক উন্নয়দ্নয ভাধ্যদ্ভ 

ড়ক সমাগাদ্মাগ স্থাবত দ্য়দ্ছ ফদ্র প্রতীয়ভান য়।  

 
 

১৬। উদ্দ্দশ্য বজবত না দ্য় থাকদ্র তায কাযণঃ প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য বজবত দ্য়দ্ছ ফদ্র প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যাজস্ব খাদ্ত স্থানান্তযঃ প্রকদ্েয অতায় ম্পাবদত কাজ আদ্তাভদ্ধ্য ড়ক  জনথ বধদপ্তদ্যয যাজস্ব খাদ্ত 

(দ্ন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা দ্য়দ্ছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় দ্ত সপ্রবযত ববঅয ম বাদ্রাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal  

External Audit কযা য়বন।  

 

১৯।  ম বদ্ফক্ষণ:  

১৯.১   প্রকেটি ৩ ফছয ৬ ভাদ্ সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য নুদ্ভাদন কযা য়। বকন্তু ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় প্রকে 

ফাস্তফায়দ্ন অদ্যা বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ১ ফছয ৬ ভা (৪২.৮৬%) (নু: ৫); 

 

১৯.২  প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৫ ফছদ্য ৪ (চায) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা দ্য়দ্ছ (নু: ৯);  

১৯.৩ ড়ল্পকয অল্পনক স্থাল্পন (হমভন: ৫+৩০০, ১৩+২০০, ২৪+৮০০ প্রভৃতত হচ্ইল্পনে) এ তডতত অনুমায়ী ০.৯০ তভটায 

পট হাল্ডায ায়া মায়তন (অনু: ১৪.১); 



১৯.৪ ড়ল্পকয অল্পনক স্থাল্পন াল্পপষ উল্পঠ ত ল্পয়ল্পে, অংখ্য স্থাল্পন হোট-ফড় ট হার  হযইনকাট দতযী ল্পয়ল্পে এফং 

াড ষহাল্ডায ড়ল্পকয তকনাযা হবল্পে ত ল্পয়ল্পে (নু: ১৪.২); 

১৯.৫ তনতভ ষত তত  াড ষায হতুয ংল্পমা  ড়ল্পকয একটি স্থাল্পন তকনাযা হবল্পে ত ল্পয়ল্পে । পল্পর এ স্থাল্পন কল্পয়কটি  াইড 

হাষ্ট হবল্পে ল্পড়ল্পে। এোড়া আযতত িীল্পেয উইংয়ার ল্পত যড হফয ল্পয় যল্পয়ল্পে (নু: ১৪.৩); 

১৯.৭ কল্পয়কটি আযতত ফি কারবাট ষ এয ংল্পমা  ড়ক settle কযায পল্পর ড়ল্পকয তফটুতভনা কাল্প ষটিং উল্পঠ ত ল্পয় 

ড়ক ক্ষততগ্রস্থ ল্পয়ল্পে (নু: ১৪.৪); 

১৯.৮ ড়ক বনযািায বফলয়টি তযন্ত গুরুত্বপূণ ব য়া দ্ত্ব অদ্রাচয প্রকদ্ে াইন, ত ন্যার, তক:তভ: হাস্ট, হযাড ভাতকষং 

এয হকান ংস্থান যাো য়তন (অনু: ১৪.৬); 

১৯.৯ ড়দ্ক ংখ্য ফাবর  াথয ববতব ট্রাক চরাচর কদ্য। থচ ড়কটি বদদ্য় এ কর বাযী ট্রাক চরাচদ্রয জন্য 

উদ্মাগী বিজাআন প্রকদ্ে প্রস্তাফ কযা য়বন। পদ্র ড়কটিয ংখ্য স্থান ক্ষবতগ্রস্ত দ্য়দ্ছ (অনু: ১৪.৭); এফং 

 

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

 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

  

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ১ ফছয ৬ ভা (৪২.৮৬%)। ড়ক 

বযফন  ভাড়ক বফবাগ ববফষ্যদ্ত প্রকে ফাস্তফায়দ্ন বফরম্ব বযায কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ফ (নু: ১১  

১৯.২);  

 

২০.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৫ ফছদ্য ৪ (চ্ায) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা দ্য়দ্ছ। ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদদ্রয 

সপ্রবক্ষদ্ত অল্পনক হক্ষল্পত্র প্রকে ফাস্তফায়ন ত্বযাবন্বত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় বফলয়টি গুরুদ্ত্বয 

াদ্থ বফদ্ফচনা কদ্য বতফষ্যল্পত গৃীতব্য প্রকল্পে প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভল্পয়য েন্ম একেন প্রকে তযচ্ারক 

তনল্পয়াল্প য  প্রদ্য়াজনীয় উদ্যাগ গ্রণ কযদ্ফ (নু: ১৯.২); 

২০.৩ ড়ল্পকয হমফ স্থাল্পন ম ষাপ্ত পট হাল্ডায হনই, হম কর স্থাল্পন কাল্প ষটিং উল্পঠ ত ল্পয়ল্পে, টল্পার দতযী ল্পয়ল্পে এফং 

তকনাযা হবল্পে ত ল্পয়ল্পে তা তচ্তিত কল্পয জরুযীবববিদ্ত ংস্কাদ্যয ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৯.৩  ১৯.৪); 

২০.৪ তত  াড ষায হতুয উইং য়াল্পর হফয ল্পয় থাকা যড হকল্পট ভান কল্পয তদল্পত ল্পফ (অনু: ১৯.৫); 

২০.৫ হম কর আযতত ফি কারবাট ষ এয ংল্পমা  ড়ক settle কল্পযল্পে তা তচ্তিত কল্পয দ্রুত হভযাভল্পতয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযল্পত ল্পফ (অনু: ১৯.৭); 

২০.৬ ড়ক বনযািায বফলয়টি তযন্ত গুরুত্বপূণ ব য়া দ্ত্ব অদ্রাচয প্রকদ্ে াইন, ত ন্যার, তক:তভ: হাস্ট, হযাড ভাতকষং 

এয ংস্থান না যাোয তফলয় ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  েততল্পয় হদেল্পফ এফং প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ 

(নু: ১৯.৮);  

 

২০.৭ ববফষ্যদ্ত প্রকে গ্রদ্ণয সক্ষদ্ত্র ড়দ্কয জন্য প্রদ্য়াজনীয় উযুক্ত বিজাআন নুমায়ী প্রকে গ্রণ কযদ্ত দ্ফ (নু: 

১৯.৯);  
 

২০.৮ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৯.১০);এফং 

২০.৯ নুদ্েদ ২০.১ দ্ত ২০. ৮ এয বফলদ্য় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাদ্য ভদ্ধ্য অআএভআবিদ্ক 

ফবত কযদ্ফ। 

 

 

  



 

তফবা ীয় য  যংপুল্পযয ে এয ড়ক প্রস্তকযণ  উন্নয়ন (১ভ ংল্পাতধত)  ীল ষক প্রকল্পেয ভাতপ্ত 

প্রততল্পফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

 

১। প্রকদ্েয নাভ : তফবা ীয় য  যংপুল্পযয ে এয ড়ক প্রস্তকযণ  উন্নয়ন (১ভ 

ংল্পাতধত) 

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : যংপুয দয উল্পেরা, যংপুয  

৫। প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অততক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %) 

অততক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

%) 

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত 

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৭৭১.৩৪  

(-) 

১২৬৫৮.০৪ 

(-) 

১২৬৪৮.০০ 

 (-) 

০১-১১-২০১০ 

সথদ্ক  

৩১-১২-২০১২ 

০১-১১-২০১০ 

সথদ্ক  

৩০-১২-২০১৩ 

০১-১১-২০১০ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

৪৮৭৬.৬৬ 

(৬২.৭৫%) 

২ফেয ৬ ভা 

(১১৬%) 

 

হনাট: ব্যয় বৃতে ব্যততল্পযল্পক ফাস্তফায়ন হভয়াদ ৩০-০৬-২০১৫ ম ষন্ত দুই দপায় বৃতি কযা য়।  

৬। প্রকদ্েয টভূবভ  উদ্দ্দশ্য:  

৬.১ টভূবভ:  গত ২৫/০১/২০১০ তাপযরখ ফতণভান যকায যংপুযরক ফাংরারদরয ৭ভ প্রাপনক পফবাগ পররফ মঘালণা 

করয। পফবাগীয় য পররফ যংপুরয মানফারনয ংখ্যা পদন পদন বৃপদ্ধ ারি। উিযাঞ্চররয ৬টি মেরায মানফান 

যংপুয রয় ঢাকা মদরয অন্যান্য স্থারন মাতায়াত করয। তাোিা, ফাংরাফান্ধা, পফযর ও বুপিভাযী স্থরফন্দয পদরয় 

বাযত, মনার ও ভুটারনয আভদাপন-যপ্তাপন ণ্য এ রুরট মাতায়াত করয থারক। যংপুয রযয পবতয পদরয় ২টি োতীয় 

ভািক (এন-৫ এফং এন-৫১৭) পনপভ ণত যরয়রে। এন-৫ িকটিয প্রস্তাপফত অংরয দদ ণঘয ৮ পকিঃপভিঃ এফং এন-৫১৭ 

িকটিয দদঘ ণয ৮.২৪ পকিঃপভিঃ। উি িক ২টিরক প্রস্তকযরণয েন্য প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। প্রকল্পটি 

পেওপফ/মেপডপএপ অথ ণায়রন মভাট ৭৭.৭১৩৪ মকাটি টাকা প্রাক্কপরত ব্যরয় নরবম্বয ২০১০ মথরক জুন, ২০১৩ মভয়ারদ 

ফাস্তফায়রনয েন্য গত ০২/১১/২০১০ তাপযরখ একরনক কর্তণক অনুরভাপদত য়। 

 

৬.২ উদ্দ্দশ্য:  প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা- 

 যংপুয সৌয এরাকায বফযভান জ এয ড়কগুদ্রা প্রস্তকযণ; 

  ট্রাবপক জযাভ-হ্রাকযণ; 

 বনযাদ্দ মানফান মাতায়াত; 

 গফধ দখরদাবযত্ব-হ্রাকযণ; এফং 

   প্রকে এরাকায অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন।  

 

৭। প্রকদ্েয ভর কাজ: 

 ভূতভ অতধগ্রণ (১.২৮ একয);  

 ভূতভ উন্নয়ন (১.২৯ র্ঘন তভটায); 



 N5 সড়ক প্রস্তকযণ (৮তক:তভ: ); 

 N517 সড়ক প্রস্তকযণ (৮.২৪ তক:তভ: ); 

 N5 সড়শক হার্ড  পাল্ডায ননভডাণ (৮.০০তক:তভ: ); 

 N517 সড়শক হার্ড  পাল্ডায ননভডাণ (২.২০তক:তভ: ); 

 আযতত কারবাট ষ তনভ ষাণ (৭৭.৩৫ তভ: ); 

 
 
 

৮।  ববঅয নুাদ্য প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 
 

 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

24.  Tender Printing & 

Documentation 

L.S L.S 10.00 L.S 10.00 

25.  Land Acquisition Hector 1.28 1760.08 1.28 1760.08 

26.  Compensation for 

Housing  

Hector 1.28 2775.36 1.28 2775.36 

27.  Widening/Raising of 

Road Embankment 

Lcum 1.29 139.87 1.29 139.87 

28.  Widening for N5 one 

side/both side 

Km 8.00 1120.67 8.00 1120.67 

29.  Widening for N517 one 

side/both side 

Km 8.24 1165.06 8.24 1165.06 

30.  Surfacing for N5 Km 8.00 1289.11 8.00 1289.11 

31.  Surfacing for N517 Km 8.24 1108.42 8.24 1108.42 

32.  Hard Shoulder for N5 Km 8.00 342.68 8.00 342.68 

33.  Hard Shoulder for N517 Km 2.20 61.83 2.20 61.83 

34.  Road Divider/Median Km 15.20 216.50 15.20 216.50 

35.  Road Side Footpath 

cum Drain (both side) 

Km 7.40 1016.91 6.00 1016.91 

36.  Construction RCC 

Culvert 

Meter 77.35 410.00 50.00 410.00 

37.  Construction Foot over 

bridge at N5 

No. 01 139.90 01 139.90 

38.  R ailway level crossing 

(1 at N5 and 1 at N517) 

No. 02 126.35 02 126.35 

39.  Installation of Sign, 

signal and KM post, 

Road marking etc 

LS  50.00 - 50.00 

40.  General and site 

facilities 

  20.00 - 20.00 

41.  Utility shifting & 

Refixing  

LS LS 402.28 LS 402.28 



 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financial 

42.  Physical Contingency    0.50  0.50 

43. ] Price contingency   0.50  0.50 

 Total=   12658.04  12648.00 
 
 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 
 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

5.  Md. Mofizul Islam  

Additional Chief Engineer   

যাঁ ০৮/০৫/২০১০-২৩/০৮/২০১১ 

6.  Md. Shariful Islam  

Additional Chief Engineer   

যাঁ ২৩/০৮/২০১১-০৪/০৬/২০১২ 

7.  Md. Habibul Hoque  

Additional Chief Engineer   

- যাঁ ০৪/০৬/২০১২-০৮/০৮/২০১২ 

8.  Kazi Mohammad Ali 

Additional Chief Engineer   

- যাঁ ০৮/০৮/২০১২-০৫/০৩/২০১৩ 

9.  Md. Arifur Rahman 

Additional Chief Engineer   

- যাঁ ০৫/০৩/২০১৩-৩০/০৬/২০১৩ 

10.  AQM Ekram Ullah 

Additional Chief Engineer   

- যাঁ ৩০/০৬/২০১৩-৩০/০৬/২০১৫ 

  

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 ণ্য, কাম ব  সফা ক্রয়ঃ (ণ্য  কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উদ্য এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উদ্য) প্রকশল্পর 

অনুশমাডদত সংশলাডধত ডিডড অনুযায়ী মূ পূতথ কাজ 1১টি প্যাশকশজর মাধ্যশম সম্পন্ন করার সংস্থান ডছ। ডডসআর এ  

উশেডিত তথ্যানুযায়ী ১১টি প্যারকরেয আওতায় পূতণ কাে ম্পাদন কযা রয়রে। দরত্র সংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ডনম্নরু: 

নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-প্রদত্ত তফর 

-দযত্র আফাল্পনয 

তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী 

কাে ভাতপ্তয 

তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয 

তাতযে  

ঠিকাদায 

প্রততষ্ঠাল্পনয নাভ 

 ঠিকানা 

  ভন্তব্য 

প্যাল্পকে নং-১ 

১ 

 

 

 

Construction of pavement 

widening, Road Median, 

culvet, Hard Shoulder and 

earth work at 5
th
 (p), 6

th
 , 

7
th
 & 8

th
  (p) Km of 

Rangpur Bypass (N-5) 

Portion for “ Upgrading 

১৩২৮.৭৫ 

১১৯০.০০ 

২০২.৮৯ 

-১১/১১/২০১০ 

-০৭/০২/২০১১ 

-০৬/০৮/২০১২ 

-২৯/১১/২০১২ 

 

BASIC-

IASH (JV) 

Terminated  



নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-প্রদত্ত তফর 

-দযত্র আফাল্পনয 

তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী 

কাে ভাতপ্তয 

তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয 

তাতযে  

ঠিকাদায 

প্রততষ্ঠাল্পনয নাভ 

 ঠিকানা 

  ভন্তব্য 

of RHD Roads of 

Rangpur Divisional Sadar 

to 4 (Four) Lane Project” 

Under Road Division 

Rangpur during the year 

2010-2011. Contract No. 

05-SE/RRC/2010-2011 
   

প্যাল্পকে নং-২ 

 Construction of pavement 

widening, Road Median, 

culvet, Hard Shoulder and 

earth work at 1
st
, 2

nd
, 3

rd
 & 

4
th

 (p) Km of  Modern 

more  to Medical more (N-

517) portion for 

“Upgrading of RHD Roads 

of Rangpur Divisional 

Sadar to 4 (Four) Lane 

Project” Under Road 

Division Rangpur during 

the year 2010-2011. 

Contract No. 06-

SE/RRC/2010-2011 
 

১২৭৭.৬০ 

১১৫১.৪৭ 

২৭৭.৬৩ 

১১/১১/২০১০ 

০৭/০২/২০১১ 

০৬/০৮/২০১২ 

২৭/০৬/২০১২ 

Khandhaker 

Mainul Islam 

(JV.) 

Terminated  

প্যাল্পকে নং-৩ 

 Construction of Pavement 

widening, Road Median, 

culvet, Hard Shoulder and 

earth work at  

5
th
, 6

th
, 7

th
 & 8

th
 (p) Km of 

Ranpur-Bypass (N-5) 

portion for “Upgrading of 

RHD Roads of Rangpur 

Divisional Sadar to 4 

(Four) Lane Project” Under 

Road Division Rangpur 

during the year 2010-2011. 

Contract No. 07-

SE/RRC/2010-2011 
 

১২৯১.৬০ 

১২৪৪.৮০ 

৮৮৭.৪০ 

১৪/১১/২০১০ 

২১/১২/২০১০ 

০৭/০৮/২০১২ 

০৭/০৮/২০১২ 

 

SEL-MSA 

(JV). 

Terminated  

প্যাল্পকে নং-৪ 

 Construction of Pavement 

widening, Road Median, 

culvet, Drain cum 

footpath, Hard Shoulder 

and earth work at 4
th 

& 5
th 

(p) Km of Ranpur-Bypass 

(N-5) and 4
th
 (p) Km of 

Modern More to Medical 

৯৮৪.৯৯ 

৮৪৬.৭৫ 

৫৪৬.৫৯ 

০৫/০১/২০১১ 

১৮/০৪/২০১১ 

২০/০৪/২০১১ 

১৮/১০/২০১২ 

১০/১০/২০১২ 

DIENCO 

Ltd.  

Terminated 



নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-প্রদত্ত তফর 

-দযত্র আফাল্পনয 

তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী 

কাে ভাতপ্তয 

তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয 

তাতযে  

ঠিকাদায 

প্রততষ্ঠাল্পনয নাভ 

 ঠিকানা 

  ভন্তব্য 

More (N-517) portion for 

“Upgrading of RHD 

Roads of Rangpur 

Divisional Sadar to 4 

(Four) Lane Project” 

Under Road Division 

Rangpur during the year 

2010-2011. Contract No. 

08-SE/RRC/2010-2011 
প্যাল্পকে নং-৫ 

 Pavement widening & 

Surfacing, Construction 

of Road Median, culvet, 

Drain cum footpath etc. at 

6
th
 (p), 7

th
, 8

th
 & 9

th
 (p) 

Km of Rangpur Town old 

section (N-517) Road for 

“ widening & 

Improvement of RHD 

Roads in Divisional 

Headquarter’s project” 

Under Road Division 

Rangpur during the year 

2010-2011. Contract No. 

10-SE/RRC/2011-2012 

১০৯৯.৩১ 

১০৮৯.৮১ 

১০৮৯.৮১ 

 

০৮/০১/২০১২ 

১৯/০৭/২০১২ 

১৮/১০/২০১৩ 

২৯/০৯/২০১৩ 

RBL-TM 

(JV) 

Completed  

প্যাল্পকে নং-৬ 

 Completion of remaining 

works at 5
th, 

6
th
, 7

th
 & 8

th
 

(p) km of Rangpur Bypass 

(N-5) Portion for Up-

gradation of RHD Roads 

in Rangpur Divisional HQ 

under road under Road 

Division Rangpur during 

the year 2012-2013. 

Contract No. 03-

ACE/RGZ/2012-2013. 

 

১২৯৮.৪৭ 

১০৫২.৯৫ 

১০৪৬.৬২ 

 

২৭/০৬/২০১৩ 

০৬/১১/২০১৩ 

০৬/১১/২০১৪ 

২৫/১২/২০১৪ 

M/S 

Masuma 

Begum  

Completed 

প্যাল্পকে নং-৭ 

 Completion of Remaining 

works for Construction of 

Pavement widening road 

Median, culvert Drain cum 

footpath Hard shoulder and 

Earth Work at 1
st
 (p), 2

nd
, 

3
rd

 & 4
th
  (p) Km of 

Modern more to Medical 

৭১৫.১৬ 

৮৫২.১৭ 

৮৪৯.৮৭ 

০৫/০৮/২০১৩ 

১৫/০৫/২০১৪ 

১৫/০৫/২০১৫ 

১৪/০৫/২০১৫ 

Drubo 

Construction 

Ltd.  

Completed 



নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-প্রদত্ত তফর 

-দযত্র আফাল্পনয 

তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী 

কাে ভাতপ্তয 

তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয 

তাতযে  

ঠিকাদায 

প্রততষ্ঠাল্পনয নাভ 

 ঠিকানা 

  ভন্তব্য 

more (N-517) road under 

Road under Road Division 

Rangpur during the year 

2013-2014. Contract No. 

01-ACE/RGZ/2013-2014 

প্যাল্পকে নং-৮ 

 Remaining works of 

Contract 07-SE/RRC/2010-

2011 at 1
st
, 2

nd
, 3

rd
 km of 

Rangpur Bypass (N-5) 

portion for “Upgrading of 

RHD Roads of Rangpur 

HQ” Under Road Division 

Rangpur during the year 

2013-2014. Contract No. 

E-GP no. 

17/RHD/RRD/2012-2013 

৩৬৮.৯৮ 

৫৬৭.৯৯ 

৫৬২.৪৭ 

 

১৫/০৬/২০১৪ 

২২/০৯/২০১৪ 

১৯/০২/২০১৫ 

২১/০৩/২০১৫ 

M/S 

Masuma 

Begum  

Completed 

 প্যাল্পকে নং-৯ 

 Remaining works of 

Contract 08-SE/RRC/2010-

2011 at 4
th
, 5

th
, & 6

th
 km of 

Rangpur Bypass (N-5) 

portion for “Upgrading of 

RHD Roads of Rangpur 

HQ” Under Road Division 

Rangpur during the year 

2013-2014. Contract No. E-

GP no. 18/RHD/RRD/2012-

2013 

২২৭.৬৭ 

৩৭৪.৪৭ 

৩৭২.৮২ 

১৫/০৬/২০১৪ 

২২/০৯/২০১৪ 

১৪/০২/২০১৫ 

১৭/০৩/২০১৫ 

M/S 

Masuma 

Begum  

Completed 

প্যাল্পকে নং-১০ 

 Pavement widening, 

median, drain cum 

footpath, RCC culvet cross 

Drain et. at 4
th

, 5
th

, & 6
th

 

(p) km of Rangpur Town 

old Section (N-517) Road 

for Widening & 

Improvement RHD Road 

in Divisional HQ Rangpur, 

Road under Road under 

Road Division Rangpur 

during the year 2013-2014. 

Contract No. 03-

ACE/RGZ/2013-2014. 

 

৮৯২.৫৪ 

৭৭৪.৬১ 

৭১১.৭৭ 

১১/০২/২০১৪ 

২৮/০৫/২০১৪ 

২৫/০৯/২০১৪ 

২০/০৬/২০১৫ 

M/S Taz 

Monzil 

Completed 

প্যাল্পকে নং-১১ 



নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-প্রদত্ত তফর 

-দযত্র আফাল্পনয 

তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী 

কাে ভাতপ্তয 

তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয 

তাতযে  

ঠিকাদায 

প্রততষ্ঠাল্পনয নাভ 

 ঠিকানা 

  ভন্তব্য 

 DBS-Wearing course at 

6
th
 (p), 7

th
, 8

th
 & 9

th
 (p) 

Km of N-5 & 1
st
 (p), 2

nd
, 

3
rd

 & 4
th
 (p) km of N-517 

for “ Widening & 

Improvement of RHD 

Roads in Divisional 

Headquarter, Rangpur” 

Headquarter, Rangpur” 

Project & intersection 

Development at Central 

Terminal and Traffic sign, 

road marking at Modern 

more, Central Bus 

termainal of N-5 under 

road division, Rangpur 

during FY 2014-02015. 

Contract No. EGP- 01 

RHD/SE/Rang/2014-2015 

৬৩৯.০২ 

৭৯৯.২১ 

৬২৫.১২ 

১০/১২/২০১৪ 

১৯/০২/২০১৫ 

২০/০৫/২০১৫ 

১৯/০৫/২০১৫ 

 

RAB-RC 

(Pvt.) Ltd  

Completed 

 
 

 উল্পযাক্ত েক হথল্পক হদো মায় হম, ক্রয় তযকেনায় উল্পল্লতেত ১ হথল্পক ৪ নং প্যাল্পকল্পেয কাে ঠিকাদায মথাভল্পয় 

ভাপ্ত না কযায় চুতক্ত ফাততর কযা য়। যফতীল্পত পুনযায় দযত্র আফান কল্পয অফতষ্ট কাে ভাপ্ত কযা য়।  

১১।  ববঅয এ উদ্ল্লবখত ফযাদ্দ  গ্রগবতঃ                                                          (ক্ষ টাকায়) 

অথ থবছর ডিডড/আরডিডড  এডিড/আরএডিড বরাদ্দ টাকা অবমুডি ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০-১১ ১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ১১২৫.০০ 

২০১১-১২ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১২-১৩ ৫১২৫.০০ ২৬৫০.০০ ২৬৫০.০০ ২৬৫০.০০ 

২০১৩-১৪ ৪৯০৮.০৬ ৩৪৫০.০০ ৩৪৫০.০০ ৩৪৫০.০০ 

২০১৪-১৫ - ৩৯২৩.০০ ৩৯২৩.০০ ৩৯২৩.০০ 

মমাট= ১২৬৫৮.০৪ ১২৬৪৮.০০ ১২৬৪৮.০০ ১২৬৪৮.০০ 

 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণঃ নুদ্ভাবদত বিবব নুমায়ী প্রকদ্েয কাজ ভাপ্ত দ্য়দ্ছ।  

১৩। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ: 

 

 

 

 

 
 



১৩.১ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন, সভয়াদ বৃবি  ংদ্াধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

 

 হভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয় 

ভর ০১/১১/২০১০ দ্ত ৩০/০৬/২০১৩ ৭৭৭১.৩৪ 

১ভ ংল্পাতধত ০১/১১/২০১০ দ্ত ৩০/১২/২০১৩ ১২৬৫৮.০৪ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায ০১/১১/২০১০ দ্ত ৩০/০৬/২০১৪  

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ২য় ফায  ০১/১১/২০১০ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ - 

 
   

১৩.২ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ১২৬৪৮.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুদ্ভাবদত ব্যয় ১২৬৫৮.০২ রক্ষ টাকায ৯৯.৯২%।  

   
  
১৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ১৩/১০/২০১৬ তাবযদ্খ অআএভআবি ’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভাল্লা কর্তবক প্রকেটি 

দ্যজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাদ্র যংপুয ড়ক বফবাদ্গয কভ বকতবাগণ উবস্থত বছদ্রন। বযদ বন 

ম বদ্ফক্ষণ বনেরূঃ 

১৪.১ ভূবভ বধগ্রণ  ক্ষবতপূযণ প্রদান: অনুল্পভাতদত তডততল্পত তফযভান (N-517) (ভড ষান হভাড় ল্পত হভতডল্পকর হভাড় 

মন্তষ) ড়ক ৪ হরল্পন উন্নীতকযল্পণয রল্পক্ষয ১৭৬০.০৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় ১.২৮ হক্টয ভূতভ অতধগ্রণ কযায 

েন্য তনধ ষাতযত তের। ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  কর্তষক হপ্রতযত প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ১৭৬০.০৮ রক্ষ 

টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় ১.২৮ হক্টয ভূতভ অতধগ্রণ কযা ল্পয়ল্পে। এোড়া, অনুল্পভাতদত তডততল্পত অতধগ্রণকৃত ভূতভল্পত 

তফযভান অফকাঠাল্পভায ক্ষততপূযণ ফাফদ ২৭৭৫.৩৬ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো ল্পয়তের। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী 

ক্ষততপূযণ ফাফদ ২৭৭৫.৩৬ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষনকাল্পর োনা মায়, যংপুয ল্পযয ভেকায N517 

ড়ল্পক উক্ত ১.২৮ হক্টয ভূতভ অতধগ্রণ কযা ল্পয়ল্পে এফং ভূতভয অফকাঠাল্পভা ফাফদ ক্ষততপূযণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পে। 

ভূতভ অতধগ্রণ  অফকাঠাল্পভায ক্ষততপূযল্পণয অথ ষ হেরা তযলল্পদয ভােল্পভ ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে ফল্পর তনফ ষাী প্রল্পকৌরী 

অফতত কল্পযন।  
 

   

১৪.২ ভাটিয কাে: অনুল্পভাতদত তডততল্পত N5 (যংপুয ফাইা) ড়কটি ৪  হরল্পন উন্নীত কযায রল্পক্ষয উবয় াল্প ১.৫০ 

তভটায াড ষ হাল্ডায এফং ১.২০ তভটায পট হাল্ডায তনভ ষাণ প্রস্তকযণ/উচুকযল্পণয েন্য ১১৩.৫০ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কতরত ব্যল্পয় ০.৯১২৩ রক্ষ র্ঘন তভটায এফং N517 ড়কটি ৪  হরল্পন উন্নীত কযায রল্পক্ষয উবয় াল্প ০.৯০ 

তভটায াড ষ হাল্ডায এফং ১.২০ তভটায পট হাল্ডায তনভ ষাণ প্রস্তকযণ/উচুকযল্পণয েন্য ২৬.৩০ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কতরত ব্যল্পয় ০.৩৭৫৮ রক্ষ র্ঘন তভটায ভাটিয কাে কযায ংস্থান যাো য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী দুটি ড়ল্পক 

হভাট ১৩৯.৮৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় ১.২৯ রক্ষ র্ঘন তভটায ভাটিয কাে েন্ন কযা ল্পয়ল্পে। তল্পফ N5 ড়ল্পকয 

হচ্ইল্পনে ৩২১+০০০ ল্পত ৩২২+০০০ এয ভল্পে কল্পয়কটি স্থাল্পন ১.২০ পট হাল্ডায ায়া মায়তন। 

 
  

১৪.৩ হেতিফর হবল্পভন্ট প্রস্তকযণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত N5 ড়কটি প্রস্তকযণ/উচুকযল্পণয েন্য ১৬২০.৬৭ রক্ষ 

টাকা এফং N517 ড়কটি প্রস্তকযণ/উচুকযল্পণয েন্য ১১৬৭.০৬ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা ল্পয়তের। প্রকল্পেয 

ততআয অনুমায়ী N5 ড়কটি প্রস্তকযণ/উচুকযল্পণয েন্য ১৬২০.৬৭ রক্ষ টাকা এফং N517 ড়ক 

প্রস্তকযণ/উচুকযল্পণয েন্য ১১৬৭.০৬ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ৮.০০ তকিঃতভিঃ দীর্ঘ ষ N5 

ড়ক এফং ৮.২৪ তকিঃতভিঃ দীর্ঘ ষ N517 ড়ল্পকয তফতবন্ন হকল্পন Widening and Reprofiling কযা 

ল্পয়ল্পে। N517 ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৬+৫০০ তক:তভ: এফং N5 ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৩২২+৫০০ তক:তভ: এ ড়ল্পকয 

প্রস্থ (Carriage way) মথাক্রল্পভ ১৫.৩৫ তভটায  ১৫.৯৫ তভটায ায়া হ ল্পে মা অনুল্পভাতদত তডততয 

অনুরূ। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১  ২: ৪ হরল্পন উন্নীত হবল্পভন্ট 

 

১৪.৪ হেতিফর হবল্পভন্ট াল্পপষতং: অনুল্পভাতদত তডততল্পত N5 ড়ল্পকয হবল্পভন্ট াল্পপষতং এয েন্য ১২৮৯.১১ রক্ষ 

টাকা এফং N517 ড়ল্পকয হবল্পভন্ট াল্পপষতং এয েন্য ১১০৮.৪২ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। প্রকল্পেয 

ততআয N5 ড়কটি াল্পপষতং এ ১২৮৯.১১ রক্ষ টাকা এফং N517 ড়কটি াল্পপষতং এ ১১০৮.৪২ রক্ষ টাকা 

ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ড়ক দুটিয হফীয বা  অংল্পয কাল্প ষটিং বাল্পরা থাকল্পর তকছু স্থাল্পন 

কাল্প ষট উল্পঠ ত ল্পয় যাস্তা ক্ষততগ্রস্ত ল্পয়ল্পে। N5 ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৩২২+০০০ তক:তভ: এ আরভা তপতরং হস্টল্পনয 

াভল্পনয ড়ল্পক কাল্প ষট উল্পঠ ত ল্পয়ল্পে এফং হোট ফড় টল্পার দতযী ল্পয়ল্পে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৩: ড়ল্পক দতযী য়া টল্পার 

 

১৪.৫ াড ষ হাল্ডায তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত N5 ড়ল্পকয ৮.০০ তক:তভ: অংল্পয উবয় াল্পর্শ্ষ ১:৫০  তভটায প্রস্থ াড ষ 

হাল্ডায তনভ ষাল্পণয েন্য ৩৪২.৬৮ রক্ষ টাকা এফং N517 ড়ল্পকয ২.২ তক:তভ: অংল্পয উবয় াল্পর্শ্ষ ০.৯০ তভটায 

াড ষ হাল্ডায তনভ ষাণয েন্য ৬১.৮৩ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী N5 ড়ল্পকয 

৮.০০ তক:তভ: অংল্পয উবয় াল্পর্শ্ষ াড ষ হাল্ডায তনভ ষাল্পণয েন্য ৩৪২.৬৮ রক্ষ টাকা এফং N517 ড়ল্পকয ২.২ 

তক:তভ: অংল্পয উবয় াল্পর্শ্ষ াড ষ হাল্ডায তনভ ষাণয েন্য ৬১.৮৩ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। যংপুয ফাইা (N5) 

ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৩২১+৩০০ তক:তভ: ল্পত ৩২৩+০০০ তক:তভ: এফং N517 ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৪+৮৬০ তক:তভ: 

ল্পত ৭+৮৬৮ তক:তভ: অং তযদ ষল্পন হদো মায় এ স্থাল্পন াড ষ হাল্ডায তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৫: N5 ড়ল্পকয াড ষ হাল্ডায  তচ্ত্র-৬: N517 ড়ল্পকয াড ষ হাল্ডায 

 

১৪.৬ হযাড তডবাইডায/হভতডয়ান তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত N5 এফং  N517 ড়ল্পক হভাট ১৫.২০ তক:তভ: ব্যাী 

ড়ল্পকয ভাে ফযাফয  হযাড তডবাইডায/হভতডয়ান তনভ ষাল্পণয েন্য ২১৬.৫০ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। হপ্রতযত 

প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ড়ক দুটিয ১৫.২০ তক:তভ: ব্যাী ড়ল্পকয ভাে ফযাফয  হযাড তডবাইডায/হভতডয়ান তনভ ষাণ 

োল্পত ২১৬.৫০ রক্ষ টাকা ব্যয়  ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ড়ক দুটিয ভাে ফযাফয  হযাড 

তডবাইডায/হভতডয়ান তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। N517 ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৬+৫০০ তক:তভ: এ তডবাইডায  যীক্ষাল্পন্ত এয 

প্রস্থ  হবল্পভন্ট ল্পত উচ্চতা তডততল্পত ংযুক্ত েইং অনুমায়ী ায়া মায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৭  ৮: N517 ড়ল্পকয তডবাইডায/হভতডয়ান 

 

১৪.৭ হযাড াইড ফুটাথ কাভ হেন তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত N5 এফং  N517 ড়ল্পক ৭.৪০ তক:তভ: ব্যাী 

ড়ল্পকয উবয় াল্পর্শ্ষ হযাড াইড ফুটাথ কাভ হেন তনভ ষাল্পণয েন্য ১০১৬.৯১ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। ড়ক 

তযফন  ভাড়ক তফবা  কর্তষক হপ্রতযত প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ড়ক দুটিয উবয় াল্পর্শ্ষ হযাড াইড ফুটাথ 

কাভ হেন তনভ ষাল্পণয েন্য ১০১৬.৯১ রক্ষ টাকা ব্যয়  ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ড়ক দুটিয উবয় াল্পর্শ্ষ 

হযাড াইড ফুটাথ কাভ হেন তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। N517 ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৬+৫০০ তক:তভ: এ হযাড াইড 

ফুটাথ কাভ হেন যীক্ষাল্পন্ত এয প্রস্থ তডততল্পত ংযুক্ত েইং এয হচ্ল্পয় তকছুটা হফী ায়া মায়। এ তফলল্পয় োনল্পত 

চ্াইল্পর তনফ ষাী প্রল্পকৌরী ফল্পরন, থচ্াযীল্পদয তনতফ ষঘ্ন চ্রাচ্ল্পরয সুতফধাল্পথ ষ এয প্রস্থ তকছুটা বৃতি কযা ল্পয়ল্পে তল্পফ তা 

অনুল্পভাতদত ভল্পল্যয ভল্পে ীভাফি হথল্পকই কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায় অল্পনক স্থাল্পন তফল্পল কল্পয হচ্ইল্পনে 

৪+০০০ ল্পত ৫+০০০ তকিঃতভিঃ এ হেন ভয়রা আফেষনায় পূণ ষ ল্পয় াতন তনস্কাল্পন তা কাম ষকয ভূতভকা ারন কযল্পত 

াযল্পে না।  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৯: হেন কাভ ফুটাথ তচ্ত্র-১০:  আফেষনা পূণ ষ হেন 

 

১৪.৮ আযতত কারবাট ষ তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত N5 এফং  N517 ড়ল্পকয তফতবন্ন হচ্ইল্পনল্পে ৭৭.৩৫ তভটায 

আযতত কারবাট ষ তনভ ষাল্পণয েন্য ৪১০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  

কর্তষক হপ্রতযত প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ড়ল্পকয তফতবন্ন হচ্ইল্পনল্পে ৫০.০০ তভটায আযতত কারবাট ষ তনভ ষাহণয েন্য 

৪১০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ড়ল্পকয তফতবন্ন হচ্ইল্পনল্পে আযতত কারবাট ষ 

তনভ ষাণ/ফতধ ষত কযা ল্পয়ল্পে। কারবাল্পট ষয দদর্ঘ ষয কভ য়ায তফলল্পয় তনফ ষাী প্রল্পকৌরী ফল্পরন, ড়ল্পক নতুন হকান 

কারবাট ষ তনভ ষাণ কযা য়তন। ড়ল্পকয প্রস্থ বৃতি ায়ায় তফযভান কারবাট ষভ হকফর পুনতনভ ষাণ এফং ফতধ ষত কযা 

ল্পয়ল্পে।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১১: N5 ড়ল্পক ফতধ ষত কারবাট ষ  তচ্ত্র-১২:  N517 ড়ল্পক ফতধ ষত কারবাট ষ  

 

১৪.৯ ফুট বায িীে তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত N5 ড়ল্পকয একটি ফুট বায িীে তনভ ষাল্পণয েন্য ১৩৯.৯০ রক্ষ 

টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  কর্তষক হপ্রতযত প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ফুট বায 

িীে তনভ ষাল্পণয েন্য ১৩৯.৯০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ড়ল্পক ০১ (এক)টি ফুট বায িীে 

তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। 

১৪.১০ হযরল্পয় হরল্পবর ক্রতং তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত N5 ড়ল্পক ০১ (এক)টি এফং N517 ড়ল্পক ০১ (এক)টি 

হযরল্পয় হরল্পবর ক্রতং তনভ ষাল্পণয েন্য ১২৬.৩৫ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। হপ্রতযত প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী 

উক্ত ব্যল্পয় দুটি হযরল্পয় হরল্পবর ক্রতং তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, হযরল্পয় হরল্পবর ক্রতং তনভ ষাণ 

কযা ল্পয়ল্পে। ফাংরাল্পদ হযরল্পয় তডল্পাতেট য়াকষ তাল্পফ হযরল্পয় হরল্পবর ক্রতং দুটি তনভ ষাণ কল্পয। 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১৩: N5 ড়ল্পক তনতভ ষত হরল্পবর ক্রতং  তচ্ত্র-১৪:  N517 ড়ল্পক তনতভ ষত হরল্পবর ক্রতং 

 

১৪.১১ াইন, ত নার, তক:তভ: হাস্ট, হযাড ভাতকষং: অনুল্পভাতদত তডততল্পত N5 এফং  N517 ড়ল্পক াইন, ত নার, 

তক:তভ: হাস্ট, হযাড ভাতকষং এয েন্য ৫০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ড়ক 

দুটিল্পত াইন, ত নার, তক:তভ: হাস্ট, হযাড ভাতকষং ফাফদ ৫০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন ড়ক দুটিয 

তকছু স্থাল্পন াইন, ত নার, তক:তভ: হাস্ট স্থান কযা ল্পয়ল্পে, তল্পফ হফীযবা  স্থাল্পন তা স্থান কযা য়তন।তনফ ষাী 

প্রল্পকৌরী োনান তকছু াইন ত ন্যার স্থান কযা ল্পয়তের, তল্পফ তা ম ষাপ্ত নয় ফল্পর তততন ভন্তব্য কল্পযন। এক্ষল্পণ নতুন 

কল্পয তা স্থান কযা ল্পফ। এোড়া ড়ল্পকয কর স্থাল্পন হযাড ভাতকষং কযা ল্পর অল্পনক স্থাল্পন তা উল্পঠ হ ল্পে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১৫: ড়ল্পক হযাড ভাতকষং 

 

১৪.১২ হেনাল্পযর াইট পযাততরটিে: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ড়ক দুটি উন্নয়ল্পনয েন্য হেনাল্পযর াইট পযাততরটি ফাফদ 

২০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  কর্তষক হপ্রতযত প্রকল্পেয ততআয 

অনুমায়ী হেনাল্পযর াইট পযাততরটি ফাফদ ২০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে।  
 

 

১৪.১৩ ইউটিতরটি স্থানান্তয: অনুল্পভাতদত তডততল্পত N5 এফং N517 ড়ল্পকয তফতবন্ন স্থাল্পন অফতস্থত ইউটিতরটি স্থানান্তয 

এয েন্য ৪০২.২৮ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  কর্তষক হপ্রতযত প্রকল্পেয 

ততআয অনুমায়ী ড়ক ইউটিতরটি স্থানান্তয এয েন্য ৪০২.২৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে।  

 

১৪.১৪ তপতেকার  প্রাই কনটিনল্পেতন্প: অনুল্পভাতদত তডততল্পত তপতেকার  প্রাই কনটিনল্পেতন্প ফাফদ ১.০০ রক্ষ টাকা 

ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  কর্তষক হপ্রতযত প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী তপতেকার  

প্রাই কনটিনল্পেতন্প ফাফদ ১.০০ রক্ষ টাকা ব্ময় কযা ল্পয়ল্পে।  

 

 



 

১৫।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা-যংপুয সৌয এরাকায বফযভান 

জ এয ড়কগুদ্রা প্রস্তকযণ, ট্রাবপক জযাভ-হ্রাকযণ, 

বনযাদ্দ মানফান মাতায়াত, গফধ দখরদাবযত্ব-হ্রাকযণ 

এফং প্রকে এরাকায অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন। 

প্রকেটি ফাস্তফায়দ্নয পদ্র যংপুয সৌয এরাকায বফযভান 

জ এয ড়কদুট প্রস্ত দ্য়দ্ছ  ড়ক দুটিদ্ত ট্রাবপক 

জযাভ-হ্রা সদ্য়দ্ছ ফদ্র প্রতীয়ভান য়।   

 

 

১৬। উদ্দ্দশ্য বজবত না দ্য় থাকদ্র তায কাযণঃ প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য বজবত দ্য়দ্ছ ফদ্র প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যাজস্ব খাদ্ত স্থানান্তযঃ প্রকদ্েয অতায় ম্পাবদত কাজ আদ্তাভদ্ধ্য ড়ক  জনথ বধদপ্তদ্যয যাজস্ব খাদ্ত 

(দ্ন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা দ্য়দ্ছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় দ্ত সপ্রবযত ববঅয ম বাদ্রাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal  

External Audit কযা য়বন।  

১৯।  ম বদ্ফক্ষণ:  

১৯.১ প্রকেটি ২ফছয ২ভাদ্ সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য নুদ্ভাদন কযা য়। বকন্তু ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় প্রকে 

ফাস্তফায়দ্ন অদ্যা বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ২ ফছয ৬ ভা (১১৬%)। বিবব’য রক্ষযভাত্রা নুমায়ী ফছযবববিক  

থ ব ফযাদ্দ য়বন।  

১৯.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৪ ফছয ৮ ভাদ্ ৬ (ছয়) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা দ্য়দ্ছ (নু: ৭); 

১৯.৩ বিববদ্ত উদ্ল্লবখত ক্রয় তযকেনায াল্পথ ততআয এ প্রদত্ত ক্রয় তযকেনায াল্পথ অাভঞ্জস্যতা আল্পে (নু: ১০); 

১৯.৪ N5 ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৩২১+০০০ ল্পত ৩২২+০০০ তকিঃতভিঃ এয ভল্পে কল্পয়কটি স্থাল্পন ১.২০ তভটায প্রস্ত পট 

হাল্ডায ায়া মায়তন (অনু: ১৪.২); 

১৯.৫ ড়ল্পকয হফ কল্পয়কটি স্থাল্পন তফল্পল কল্পয N5 ড়ল্পক টল্পার দতযী ল্পয়ল্পে এফং হফ তকছু স্থাল্পন কাল্প ষটিং ক্ষততগ্রস্ত 

ল্পয়ল্পে (নু: ১৪.৪); 

১৯.৬ N517 ড়ল্পকয উবয় াল্পর্শ্ষ তনতভ ষত ফুটাথ কাভ হেল্পনয হচ্ইল্পনে ৪+০০০ ল্পত ৫+০০০ তকিঃতভিঃ এয ভল্পে  

অল্পনক স্থাল্পন ভয়রা আফেষনায় তযপূণ ষ ল্পয় হ ল্পে। পল্পর াতন তনস্কাতত ল্পত াযল্পেনা (অনু: ১৪.৭) 

১৯.৭ ড়ল্পক ম ষাপ্ত ংখ্যক াইন, ত ন্যার  কনতক্রট তকিঃতভিঃ হাষ্ট স্থান কযা য়তন (নু: ১৪.১১); এফং 

১৯.৮ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়বন (নু: ১৯)। 
 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

  

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ২ ফছয ৬ ভা (১১৬%)। বিবব’য 

রক্ষযভাত্রা নুমায়ী ফছযবববিক  থ ব ফযাদ্দ য়বন। ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ ববফষ্যদ্ত MTBF Basket 

অনুমায়ী প্রকে গ্রণ কযল্পফ এফং তডতত’য আল্পরাল্পক ফযাে তনতিত কযল্পফ (নু: ১১  ১৯.১);  
 

২০.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৪ ফছয ৮ ভাদ্ ৬ (ছয়) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা দ্য়দ্ছ। ঘন ঘন প্রকে বযচারক 

ফদদ্রয সপ্রবক্ষদ্ত অল্পনক হক্ষল্পত্র প্রকে ফাস্তফায়ন ত্বযাবন্বত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় বফলয়টি 

গুরুদ্ত্বয াদ্থ বফদ্ফচনা কদ্য বতফষ্যল্পত গৃীতব্য প্রকল্পে প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভল্পয়য েন্য একেন প্রকে তযচ্ারক 

তনল্পয়াল্প য  প্রদ্য়াজনীয় উদ্যাগ গ্রণ কযদ্ফ (নু: ৯); 

 

২০.৩ প্রকে প্রস্তাফ প্রনয়নকাল্পর তডততল্পত মথমাথ ক্রয় তযকেনা উল্পল্লে এফং তা অনুযণ কযা হমল্পত াল্পয (নু: ১৯.৩); 

 



২০.৪ হবল্পভল্পন্টয সুযক্ষায েন্য ড়ল্পকয হম কর স্থাল্পন ম ষাপ্ত পট হাল্ডায হনই হ কর স্থান তচ্তিত কল্পয পট 

হাল্ডায তনভ ষাণ কযল্পত ল্পফ (নু: ১৯.৪); 

 

২০.৫ ড়ল্পকয হমফ স্থাল্পন তফল্পল কল্পয N5 ড়ল্পক ক্ষততগ্রস্ত কাল্প ষট এফং দতযী য়া টল্পার জরুযীবববিদ্ত ংস্কাদ্যয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৯.৫); 

 

২০.৬ ড়ল্পকয উবয় াল্পর্শ্ষ তনতভ ষত ফুটাথ কাভ হেন ংস্কাদ্যয ভাধ্যদ্ভ কাম বকয কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ (নু: 

১৯.৬); 

 

২০.৭ ড়ল্পক ম ষাপ্ত ংখ্যক াইন, ত ন্যার  কনতক্রট হাষ্ট স্থান কযল্পত ল্পফ (নু: ১৯.৭);  

 

২০.৮ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৮);এফং 

 

২০.৯ নুদ্েদ ২০.১ দ্ত ২০.৮ এয বফলদ্য় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাদ্য ভদ্ধ্য অআএভআবিদ্ক ফবত কযদ্ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ভাদাযীপুয (কুরপুতে)-কারতকতন-র্ভযার্ঘাটা ড়ক প্রস্তকযণ উন্নয়ন  ীল ষক  প্রকল্পেয ভাতপ্ত প্রততল্পফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 
 

১। প্রকদ্েয নাভ : ভাদাযীপুয (কুরপুতে)-কারতকতন-র্ভযার্ঘাটা ড়ক প্রস্তকযণ উন্নয়ন   

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয।  

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

৪। প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতবযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %) 

বতবযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

%) 

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত 

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত/ 

বৃবিপ্রাপ্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 ৫০৩৭.৩৫ 

(-) 

- ৩৪৫০.০০ 

(-) 

০১-০৭-২০১০ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১২ 

০১-০৭-২০১০ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

০১-০৭-২০১০ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

- ৩ ফেয 

(১৫০%) 

 

৫।  প্রবক্ষণ : প্রকদ্েয অতায় সকান স্থানীয়  দফদ্দবক প্রবক্ষদ্ণয ংস্থান না থাকায় প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়বন।  
 

৬।  প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাদ্য) : 
 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

Stationary   L.S 1.00    

Publication & Tendering   L.S 1.50    

Laboratory Testing  L.S 3.50    

Survey & Design   L.S 3.50    

a.  Land Acquisition   Hector 784.00 4.90 500.00 0.536 

b. Land Compensation   L.S 200.00    

Widening of Road 

Embankment (Earth Work)   

L.Cum 357.00 2.38 202.19 1.69 

Flexible pavement   Km.     

a.  New Construction of 

pavement   

Km. 224.17 5.75   

b. 2×0.33m widening & 

3.04m strengthening 

(Widening Madaripur-

Kalkini portion)   

Km. 148.64 6.12 148.64 6.12 

c) (i) 2×5.50m width flexible 

pavement Re-construction  

width divider (Kalkini-

Km. 143.43 1.50 143.43 1.50 



Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Bhurghata Part)  
 

c) (ii) 5.50m width flexible 

pavement construction 

remaining of Kalkini-

Bhurghata Part 
 

Km. 92.13 1.93 37.00 1.00 

d) 0.90 m both side hard 

shoulder  

Km. 278.76 12.00 278.76 11.45 

e) Surfacing  Km.     

i)  Carpeting (Madaripur-

Kalkini Part)  

Km. 261.64 14.90 241.47 13.89 

ii)  DBS  Wearing course 

Divider portion (Kalkini-

Bhurghata portion)  

Km. 110.78 1.50   

iii) DBS wearing course 

without Divider portion (Rest 

of Kalkini-0Bhurghata 

Portion)   

Km. 71.13 1.93 24.00 1.35 

Construction of RCC Bridge  M 1029.70 102.97 1029.70 102.96 

Construction of RCC Box 

culvert   

M 776.25 103.50 776.25 103.50 

Protective work  Km     

a)  RCC post & Plate  M 100.00 2500.00 25.98 650.00 

b) Toe wall  M 68.00 1700.00 37.13 928.00 

c) C.C Block for road divider  Km 67.80 20000.00   

 Sing-Signal, Km post Guide 

post Road Marking etc.  

L.S 25.00    

RE-location of public utility 

shifting 

L.S 50.00  5.45 L.S 

Physical Contingency (2%)  95.77    

Price contingency (3%)  143.65    

  5037.35  3450.00  
 

৭। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 
 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Md. Abdus Quddus-1  

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

 

- যাঁ ২১-০৭-২০০৯ হথল্পক ১৬-০২-২০১০ 

2.  Md. Abdur Rahman  - যাঁ ১৬-০২-২০১০ হথল্পক ১১-০৭-২০১০ 



ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

 

3.  Md. Abdus Sabur  

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ১১-০৭-২০১০ হথল্পক ০৭-০৩-২০১১ 

4.  Md. Sorabuddin Mia  

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ০৭-০৩-২০১১ হথল্পক ২৬-০৯-২০১১ 

5.  Md. Abdus Salam 

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ২৬-০৯-২০১১  হথল্পক ০৮-০২-২০১২ 

6.  Md. Abul Kashem Bhuiyan  

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ০৮-০২-২০১২ হথল্পক প্রকে ভাপ্ত ম ষন্ত 

  

 

উদ্যাক্ত ছক ম বাদ্রাচনায় সদখা মায়, অদ্রাচয প্রকদ্ে সভাট ৬ জন প্রকে বযচারক দাবয়ত্ব ারন কদ্যদ্ছন। তাঁদ্দয 

বধকাংদ্য সভয়াদ ১ ফছদ্যয কভ। প্রকেটি ২ ফছয সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য নুদ্ভাদন কযা দ্র এয প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন ভয় সরদ্গদ্ছ ৫ ফছয। থ বাৎ প্রকেটিয ভর নুদ্ভাবদত সভয়াদ্দয তুরনায় সভয়াদ বৃবি সদ্য়দ্ছ ৩ ফছয 

(১৫০%)। ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদরী কযা দ্র প্রকে বযচারকগণ মথামথবাদ্ফ প্রকে ফাস্তফায়ন, ভবনটবযং  

সুাযববন সমভন কযদ্ত াদ্যন না সতভবন প্রকদ্েয গুনগত ভান যক্ষা কযদ্ত াদ্যননা। এয পদ্র জনগণ 

মথাভদ্য় প্রকে ফাস্তফায়দ্নয সুপর দ্ত ফবঞ্চত য়। 

৮।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

৮.১  গাড়ী/ট্রান্সদ্াট ব ক্রয়ঃ প্রকদ্েয অতায় সকান গাড়ী/ট্রান্সদ্াট ব ক্রদ্য়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্সদ্াট ব ক্রয় কযা 

য়বন। 

৮.২ ণ্য, কাম ব  সফা ক্রয়ঃ (ণ্য  কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উদ্য এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উদ্য) 

    (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় বফফযণী দযত্র কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

চুবক্তভল্য অফাদ্নয তাবযখ চুবক্ত স্বাক্ষয  চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 Widening & Strengthening the 

existing pavement at 1
st
 km to 

12
th

 km with construction of 

2nos P.C Girder Bridge & 5 Nos 

RCC Box culvert (Total 36.00m) 

at different km including 

widening of road embankment 

with protective work for 

Madaripur (Kulpaddi)- Kalkini-

Bhurghata Road under 

madaripur Road Division during 

the year 2010-11. 

1342.00 15/09/2010 03/03/2011 31/05/2015 31/05/201

5 

02 Construction & Re-construction 2153.31 15/09/2010 30/03/2011 30/06/2015 30/06/20



    (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় বফফযণী দযত্র কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

চুবক্তভল্য অফাদ্নয তাবযখ চুবক্ত স্বাক্ষয  চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

of Flexible pavement with 

1500m Road divider at 13
th

 km 

to 19
th

 km (p)  (Ch. 12+000 to 

15+070 & ch. 15+070 to 

180570=6.57 km) with 

construction of 1 (one) No. P.C 

girder Bridge (42.68m) & 9 

(nine) nos R.C.C box culvert  

(Total 67.50m) at different km 

in/c widening of road 

embankment with protective 

work of Madaripur (kulpaddi)- 

Kalkini-Bhurghata Road under 

Madaripur Road Division during 

the year 2010-2011. 
 

15 

03 Construction of Flexible 

Pavement with necessary Earth 

work & Protective Work & 

Protective work at 6
th

 Km (p) & 

7
th

 Km (p) (Ch. 5-950) to 

6+237=287.00m) of Madaripur 

(Kulpuddi)-Kalkini-bhurthata 

Road during the year 2009-2010.  
 

24.88 04/04/2010 29/09/2010 28/11/2010 28/11/201

0 

04 Construction of Flexible 

Pavement with necessary Earth 

work & Protective Work & 

Protective work at 13
th

 Km (p) 

(Ch. 12+336 to 

12+666=330.00m) of Madaripur 

(Kulpuddi)-Kalkini-bhurthata 

Road during the year 2009-2010.  
 

24.85 04/04/2010 29/07/2010 27/09/2010 27/09/201

0 

05 Construction of Flexible 

Pavement with necessary Earth 

work & Protective Work & 

Protective work at 7
th

 Km (p) 

(Ch. 6+237 to 6+535=298.00m) 

of Madaripur (Kulpuddi)-

Kalkini-bhurthata Road during 

the year 2009-2010.  
 

24.80 04/04/2010 21/08/2010 25/10/2010 25/10/201

0 

06 Construction of Flexible 

Pavement with necessary Earth 

work & Protective Work & 

Protective work at 6
th

 Km (p) 

(Ch. 5+635 to 5+950=315.00) of 

Madaripur (Kulpuddi)-Kalkini-

bhurthata Road during the year 

2009-2010.  
 

18.97 04/04/2010 15/06/2010 14/08/2010 14/08/201

0 

07 Construction of Flexible 

Pavement with necessary Earth 

work & Protective Work & 

Protective work at 13
th

 Km (p) 

(Ch. 12+000 to 

24.96 04/04/2010 29/09/2010 25/11/2010 25/11/201

0 



    (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় বফফযণী দযত্র কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

চুবক্তভল্য অফাদ্নয তাবযখ চুবক্ত স্বাক্ষয  চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

12+336=336.00m) of Madaripur 

(Kulpuddi)-Kalkini-bhurthata 

Road during the year 2009-2010.  

 
 
 

৯।  ংদ্াবধত বিবব ফযাদ্দ  গ্রগবত (ভন্ত্রণারয় ল্পত প্রাপ্ত ততআয অনুমায়ী) 

       (ক্ষ টাকায়) 

অথ থবছর সংশলাডধত বরাদ্দ ও ক্ষযমাত্রা টাকা 

অবমুডি 

ব্যয়  

মমাট 

 

টাকা প্রকল্প 

সাহায্য 

বাস্তব ক্ষযমাত্রা 

% 

মমাট 

 

টাকা প্রকল্প 

সাহায্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১০-১১ ৩১৫৩.৮৮ ৩১৫৩.৮৮ - ৬০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০  

২০১১-১২ ১৮৮৩.৪৭ ১৮৮৩.৪৭ - ৪০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০  

২০১২-১৩   -  ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০  

২০১৩-১৪   -  ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০  

২০১৪-১৫   -  ২০২৫.০০ ২০২৫.০০ ২০২৫.০০  

মমাট= ৫০৩৭.৩৫ ৫০৩৭.৩৫ - ১০০.০০ ৩৪৫০.০০ ৩৪৫০.০০   

 

১০।  কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণঃ নুদ্ভাবদত বিবব নুমায়ী প্রকদ্েয কাজ ভাপ্ত দ্য়দ্ছ।  

১১। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ: 

১১.১ প্রকদ্েয টভূবভ   উদ্দ্দশ্য:  ভাদাযীপুয (কুরদ্াদ্দী)-কারবকবন-র্ভযাঘাটা ড়কটি (সজি-৮৬০৪) একটি গুরুত্বপূণ ব 

সজরা ড়ক। ড়কটিয সভাট দদঘ বয ১৮.৫৭ বকদ্রাবভটায। ড়কটি ভাদাযীপুয (কুরদ্াদ্দী) সজরা দয সথদ্ক শুরু দ্য় 

ঢাকা (মাত্রাফাড়ী) ভায়া- বাঙ্গা-ফবযার-টুয়াখারী ভাড়দ্কয ১১৩তভ বকঃবভঃ এ র্ভযঘাটায় ভাপ্ত দ্য়দ্ছ। 

ড়কটিয াদ্র্শ্ব ২টি বফর্শ্বফযারয় কদ্রজ ংখ্য ভাদ্রাা, স্কুর  কদ্রজ যদ্য়দ্ছ। ড়কটি উন্নয়ন কযা দ্র প্রকে 

এরাকায  জনগণ, স্কুর, কদ্রজ  বফর্শ্বফযরয় ছাত্র/ছাত্রীদ্দয সমাগাদ্মাদ্গয সুবফধা বৃবি াদ্ফ এফং প্রকে এরাকায় 

উৎাবদত কৃবলণ্য স্বে ভদ্য়  স্বে ব্যদ্য় ফাজাযজাতকযণ জ দ্ফ এফং  ফবধ বত উদ্জরায াদ্থ ড়ক 

সনটয়াকব স্থাবত দ্ফ। বফদ্ফচয প্রকেটি সভাট ৫০৩৭.৩৫ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যদ্য় জুরাআ ২০১০ দ্ত জুন ২০১২ 

ম বন্ত সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য গত ১৪/০৯/২০১০ তাবযদ্খ একদ্নক কর্তবক নুদ্ভাদন রাব কদ্য। যফবতবদ্ত ৩ দপায় 

১ ফছয কদ্য সভাট ৩ ফছয থ বাৎ জুন ২০১৫ ম বন্ত ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি কযা য়।   

 

উদ্দ্দশ্য: প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা- ভাদাযীপুয সজরা  কারবকবন উদ্জরায ভদ্ধ্য স্বে দুযদ্ত্ব যাবয সমাগাদ্মাদ্গয 

জন্য প্রস্তাবফত ড়কটি সজরা ড়কভাদ্ন উন্নয়ন প্রকে এরাকায় উৎাবদত কৃবলণ্য দ্জ ফাজাযজাতকযণ এফং 

প্রকে এরাকায অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন  ড়ক বনযািা উন্নয়ন।  

১১.২ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন  ংদ্াধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 
 

 হভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয় 

ভর ০১/০৭/২০১০ দ্ত ৩০/০৬/২০১২ ৫০৩৭.৩৫ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায  ০১/০৭/২০১০ দ্ত ৩০/০৬/২০১৩ - 



 হভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয় 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ২য় ফায  ০১/০৭/২০১০ দ্ত ৩০/০৬/২০১৪ - 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ৩য় ফায ০১/০৭/২০১০ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ - 

    

১১.৩ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ  ৩৪৫০.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুদ্ভাবদত ব্যয় ৫০৩৭.৩৫ রক্ষ টাকা (নুদ্েদ-৬)।  

    
১২। প্রকে বযদ বনঃ গত ০৪/০৬/২০১৬ তাবযদ্খ অআএভআবি ’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভাল্লা কর্তবক প্রকেটি 

দ্যজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাদ্র ভাদাযীপুয ড়ক বফবাদ্গয উ-বফবাগীয় প্রদ্কৌরী উবস্থত বছদ্রন। 

বযদ বন ম বদ্ফক্ষণ বনেরূঃ 

   

১২.১ ভূতভ অতধগ্রণ:  প্রকল্পেয আতায় ভাদাযীপুয (কুরতে) ল্পত কারতকতন ম ষন্ত ড়ক ৫.৫০ তভটায প্রল্পস্থ এফং 

কারতকতন ল্পত র্ভযর্ঘাটা ম ষন্ত ১.৯২৭ তকিঃতভিঃ ড়কটি ১১.০০তভটায অথ ষাৎ ৪হরল্পন উন্নীত কযায েন্য ৭৮৪.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যল্পয়  ৪.৯০ হক্টয  ভূতভ অতধগ্রল্পণয ংস্থান যাো য়। তকন্তু প্রকৃতল্পক্ষ ভাদাযীপুয (কুরতে) ল্পত কারতকতন 

ম ষন্ত ড়ক প্রস্তকযল্পণয েন্য ৫০০.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ভাত্র ০.৫৩৬ হক্টয ভূতভ অতধগ্রণ কযা য়। ফাকী ভূতভ 

অতধগ্রণ েন্ন না কযায কাযল্পণ কারতকতন ল্পত র্ভযর্ঘাটা ম ষন্ত ১.৫ তকিঃতভিঃ ড়কটি ৪ হরল্পন উন্নীত কযা ম্ভফ 

য়তন। ভূতভ অতধগ্রণ েন্ন না কযায কাযণ তল্পল্পফ প্রকে ংতিষ্ট কভ ষকতষা ণ অফতত কল্পযন হম, আইএভইতড’য 

 ত  ০১/০৮/২০১৩ তাতযল্পে োযীকৃত তযদ ষন প্রততল্পফদল্পনয সুাতযল্পয আল্পরাল্পক কারতকতন ল্পত র্ভযর্ঘাটা ম ষন্ত ১.৫ 

তকিঃতভিঃ ড়কটি ৪ হরল্পন উন্নীত কযায প্রস্তাফ প্রকে ল্পত ফাদ হদয়া য়। প্রকৃতল্পক্ষ আইএভইতড কর্তষক   ত  

০১/০৮/২০১৩ তাতযল্পেয প্রততল্পফদল্পন কারতকতন ল্পত র্ভযর্ঘাটা ম ষন্ত ১.৫ তকিঃতভিঃ ড়কটি ৪ হরল্পন উন্নীত কযায প্রস্তাফ 

প্রকে ল্পত ফাদ হদয়ায এফং হস্কা হ্রা ায়ায কাযল্পণ প্রল্পয়ােনীয় হ্রাপ্রাপ্ত ফযাে উল্পল্লে কল্পয প্রকেটি ংল্পাধল্পনয 

উল্পযা  হনয়ায সুাতয কযা য়। তকন্তু প্রকেটি ংল্পাধল্পনয উল্পযা  গ্রণ কযা য়তন। 
  

১২.২ ভাটিয কাে:  ড়ক প্রস্তকযল্পণয েন্য তডততল্পত ৩৫৭.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ২.৩৮ রিঃর্ঘিঃতভিঃ ভাটিয কাে কযায 

ংস্থান থাকল্পর প্রকৃতল্পক্ষ ২০২.১৯ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১.৬৯ রিঃর্ঘিঃতভিঃ ভাটিয কাে কযা ল্পয়ল্পে ফল্পর ফাস্তফায়ন 

অগ্র তত প্রততল্পফদল্পন উল্পল্লে কযা ল্পয়ল্পে। প্রাক্করল্পনয প্রকৃত তাফ অনুমায়ী ১.৬৯ রিঃর্ঘিঃতভিঃ ভাটিয কাে প্রল্পয়ােন 

ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রকে কভ ষকতষা অফতত কল্পযন। 

১২.৩   তফযভান হবল্পভন্ট প্রস্তকযণ  তক্তারীকযণ: প্রকল্পেয আতায় প্যাল্পকে ০১ এয অধীল্পন হচ্ইল্পনে ০+০০০ 

তকিঃতভিঃ ল্পত ১২+০০০ তকিঃতভিঃ তফযভান ড়ক প্রস্তকযণ  তক্তারীকযণ কযা ল্পয়ল্পে। প্যাল্পকেটিয আতায় 

২টি তত  াড ষায হতু  ৫টি ফি কারবাট ষ তনভ ষাল্পণয ংস্থান যল্পয়ল্পে। প্যাল্পকল্পেয দযত্র ১৫-০৯-২০১০ তাতযল্পে 

আফান কযা য়। কােটিয েন্য ১৩৪২.০৩ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ০৩-০৩-২০১১ তাতযল্পে চুতক্ত স্বাক্ষতযত য়। কােটি 

ভাপ্ত য় ৩১-০৫-২০১৫ তাতযল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায় হবল্পভল্পন্টয কাল্প ষটিং হফ বাল্পরা আল্পে। তল্পফ যাস্তায দুই 

াল্প ম ষাপ্ত হাল্ডায হনই।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১: তফযভান হবল্পভন্ট প্রস্তকযণ  তক্তারীকযণ তচ্ত্র-২: তফযভান হবল্পভন্ট এ অম ষাপ্ত হাল্ডায 

 

১২.৪  হেতিফর হবল্পভন্ট পুনিঃতনভ ষাণ: প্রকল্পেয আতায় ৬টি প্যাল্পকল্পেয ভােল্পভ হচ্ইল্পনে ১২+০০০ হথল্পক ১৫+০৭০ 

তকিঃতভিঃ, ১৫+০৭০ তকিঃতভিঃ ল্পত ১৮+৫৭০ তকিঃতভিঃ, ৫+৯৫০ তকিঃতভিঃ ল্পত ৬+২৩৭ তকিঃতভিঃ, ১২+৩৩৬ তকিঃতভিঃ  



ল্পত ১২+৬৬৬ তকিঃতভিঃ ,৬+২৩৭ তকিঃতভিঃ ল্পত ৬+৫৩৫ তকিঃতভিঃ, ৫+৬৩৫ তকিঃতভিঃ ল্পত ৫+৫৯০ তকিঃতভিঃ 

হেতিফর হবল্পভন্ট পুনিঃতনভ ষাণ কযা য়। এ অংল্প প্রল্পয়ােনীয় ভাটিয কাে  যক্ষাপ্রদ কাে েন্ন কযা য়।  

 

 

১২.৫ নতুন হবল্পভন্ট তনভ ষাণ: প্রকল্পেয আতায় ৫.৭৫ তকিঃতভিঃ নতুন হবল্পভন্ট তনভ ষাহণয ংস্থান থাকল্পর তা তনভ ষাণ কযা 

য়তন। প্রকে ংতিষ্ট কভ ষকতষা অফতত কল্পযন হম, আল্পরাচ্য প্রকল্পেয আতায় প্রস্তাতফত ৫.৭৫ তকিঃতভিঃ নতুন 

হবল্পভন্ট “হেরা ড়ক উন্নয়ন (ফতযার হোন)” ীল ষক প্রকল্পেয আতায় তনভ ষাণ কযায় এ প্রকে ল্পত তা ফাদ হদয়া 

ল্পয়ল্পে। 

 

 

১২.৬  াড ষল্পাল্ডায তনভ ষাণ:  প্রকল্পেয আতায় ১২.০০ তকিঃতভিঃ  ড়ল্পকয উবয় াল্প াড ষ হাল্ডায তনভ ষাল্পণয ংস্থান 

থাকল্পর ১১.৪৫  তকিঃ তভিঃ  াড ষল্পাল্ডায তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে ফল্পর উল্পল্লে কযা য়। প্রাক্করল্পনয প্রকৃত তাফ অনুমায়ী 

১১.৪৫  তকিঃ তভিঃ  াড ষল্পাল্ডায প্রল্পয়ােন ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রকে কভ ষকতষা অফতত কল্পযন। 

 

১২.৭  কাল্প ষটিং: তডততল্পত ২৬১.৬৪ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১৪.৯০ তকিঃতভিঃ ড়ক কাল্প ষটিং এয ংস্থান থাকল্পর ২৪১.৪৭ রক্ষ 

টাকা ব্যল্পয় ১৩.৮৯ তকিঃতভিঃ ড়ক কাল্প ষটিং কযা ল্পয়ল্পে। প্রাক্করল্পনয প্রকৃত তাফ অনুমায়ী ১৩.৮৯ তকিঃতভিঃ ড়ক 

কাল্প ষটিং প্রল্পয়ােন ল্পয়ল্পে ফল্পর োনা মায়। 

 

১২.৮  তডতফএ য়যাতযং হকা ষ:  কারতকতন ল্পত র্ভযার্ঘাটা অংল্প ১.৫০ তকিঃতভিঃ ড়ল্পক তডতফএ য়যাতযং হকা ষ 

(তডবাইডায অংল্প)) তদল্পয় কাল্প ষটিং কযায ংস্থান থাকল্পর তা কযা য়তন। কারতকতন-র্ভযার্ঘাটায ফাকী ১.৯২৭ 

তকিঃতভিঃ ড়ল্পক ৭১.১৩ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় (তডবাইডায োড়া অংল্প) তডতফএ য়যাতযং হকা ষ হদয়ায ংস্থান থাকল্পর 

২৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১.৩৫ তকিঃতভিঃ উক্ত কাে কযা ল্পয়ল্পে। প্রকৃত প্রল্পয়ােল্পনয তবতত্তল্পত ১.৩৫ তকিঃতভিঃ ব্যাী এ 

কাে কযা ল্পয়ল্পে। 

 

 

১২.৯  আযতত িীে তনভ ষাণ: প্রকল্পেয আতায় হচ্ইল্পনে ২/২ তকিঃতভিঃ, ৫/১ তকিঃতভিঃ  ১৯/১তকিঃতভিঃ এ ৩টি আযতত িীে 

তনভ ষাল্পণয ংস্থান যাো য়। োনা মায় উক্ত ততনটি আযতত িীল্পেয তযফল্পতষ তত  াড ষায িীে তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। 

আযতত িীল্পেয তযফল্পতষ তত  াড ষায িীে তনভ ষাল্পণয কাযণ তল্পল্পফ প্রকল্পেয কভ ষকতষা অফতত কল্পযন হম, প্রকে 

অনুল্পভাদনকারীন ভল্পয় াধাযণবাল্পফ আযতত/ স্টীর িীে তনভ ষাণ কযা ল্পতা, তেন তত  াড ষায নাভ চ্যাচ্য 

ব্যফায কযা ল্পতানা। এ কাযল্পণ তডততল্পত তত  াড ষাল্পযয তযফল্পতষ আযতত িীে উল্পল্লে কযা ল্পয়ল্পে। তল্পফ এোড়া 

িীল্পেয দদর্ঘ ষয াধাযণত ২০ তভটাল্পযয হফী দীর্ঘ ষ ল্পর তা তত  াড ষায তল্পল্পফ এফং ২০ তভটাহযয কভ ল্পর আযতত 

তল্পল্পফ তনভ ষাণ কযা য়। প্রকল্পেয আতায় তনতভ ষত িীে তততনটিয দদর্ঘ ষয মথাক্রল্পভ ২৫.২৯ তভটায, ৩৫.০০ তভটায  

৪২.৬৮ তভটায। অথ ষাৎ ৩টি িীল্পেয দদর্ঘ ষয ২০তভটাল্পযয হফী য়ায় তা তত  াড ষায তল্পল্পফ তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। 

তযদ ষল্পন হদো মায়, তারতরা িীহেয ংল্পমা  ড়ল্পকয ভাটি ল্পয ত ল্পয় কল্পয়কটি  াইড হাস্ট হবংল্প  মামায 

উক্রভ ল্পয়ল্পে। 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৩: তনতভ ষত তত  াড ষায িীে তচ্ত্র-৪: ভাটি ল্পয মায়া ংল্পমা  ড়ক 

 

 

১২.১০  আযতত ফি কারবাট ষ তনভ ষাণ:  তডততল্পত ১৪টি আযতত ফি কারবাট ষ তনভ ষাল্পণয ংস্থান যাো য়।  ১৪টিয ভল্পে 

১৩টি কারবাট ষ প্রকল্পেয আতায় তনভ ষাণ কযা য় ভল্পভ ষ প্রকে ংতিষ্ট কভ ষকতষা ণ অফতত কল্পযন। অতত েরুযী 

য়ায় প্রকে শুরুয পূল্পফ ষ ১টি কারবাট ষ ততযয়তডক হভইনল্পটনান্প (তএভত) ফাল্পেট ল্পত তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে ফল্পর 

প্রকল্পেয উতফবা ীয় প্রল্পকৌরী অফতত কল্পযন। তনতভ ষত একটি ফি কারবাট ষ এয হদয়াল্পরয ফাইল্পযয অংল্প যড হফয 

ল্পয় আল্পে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৫: প্রকল্পেয আতায় তনতভ ষত আযতত ফি কারবাট ষ তচ্ত্র-৬: আযতত ফি কারবাল্পট ষ হফয ল্পয় থাকা যড 

 

১২.১১  যক্ষাপ্রদ কাে:  প্রকল্পেয আতায় ২৫০০ তভটায আযতত হাষ্ট  হপ্লট, ১৭০০ তভটায হটা-য়ার, ২০,০০০ তত ব্লক 

তদল্পয় ড়ল্পকয যক্ষাপ্রদ কাে কযায ংস্থান যাো য়। তকন্তু প্রকৃতল্পক্ষ ৬৫০.০০ তভটায আযতত হাষ্ট  হপ্লট, ৯২৮ 

তভটায হটা-য়ার তনভ ষাণ কযা য়। অতধকন্তু তত ব্লল্পকয কাে কযা য়তন। তল্পফ কারতকতন য/ফাোযল্পক যক্ষা কযায 

েন্য তযল্পটইতনং য়ার তদল্পয় যক্ষাপ্রদ কাে কযা ল্পয়ল্পে।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৭: কারতকতন ফাোয ংরগ্ন ড়ল্পক তযল্পটইতনং য়ার তচ্ত্র-৮: কারতকতন ফাোয ংরগ্ন ড়ল্পক তযল্পটইতনং য়ার 

 



১৩।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবন: 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা- ভাদাযীপুয সজরা  কারবকবন 

উদ্জরায ভদ্ধ্য স্বে দুযদ্ত্ব যাবয সমাগাদ্মাদ্গয জন্য 

প্রস্তাবফত ড়কটি সজরা ড়কভাদ্ন উন্নয়ন প্রকে এরাকায় 

উৎাবদত কৃবলণ্য দ্জ ফাজাযজাতকযণ এফং প্রকে 

এরাকায অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন  ড়ক বনযািা 

উন্নয়ন। 

ভাদাযীপুয সজরা  কারবকবন উদ্জরায ভদ্ধ্য স্বে দুযদ্ত্ব 

যাবয সমাগাদ্মাগ স্থাবত দ্য়দ্ছ, তদ্ফ  কারতকতন ল্পত 

র্ভযার্ঘাটা ম ষন্ত ড়কটি ৪ হরল্পন উন্নীত কযায ংস্থান থাকল্পর 

তা কযা য়তন। এল্পত প্রকল্পেয উল্পেশ্য পুল্পযাপুতয অতেষত 

য়তন। 

 
 
 

১৪। উদ্দ্দশ্য বজবত না দ্য় থাকদ্র তায কাযণ:  কারতকতন ল্পত র্ভযার্ঘাটা ম ষন্ত ড়কটি ৪ হরল্পন উন্নীত কযায ংস্থান 

থাকল্পর তা কযা য়তন।  

১৫।   প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা:  প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভূবভ বধগ্রণ ভস্যা সভাকাবফরা কযদ্ত দ্য়দ্ছ এফং ৩ফায প্রকদ্েয 

ভয় বৃবি কযা দ্য়দ্ছ।  

১৬। যাজস্ব খাদ্ত স্থানান্তয: প্রকদ্েয অতায় ম্পাবদত কাজ আদ্তাভদ্ধ্য ড়ক  জনথ বধদপ্তদ্যয যাজস্ব খাদ্ত 

(দ্ন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা দ্য়দ্ছ।  

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় দ্ত সপ্রবযত ববঅয ম বাদ্রাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal  

External Audit কযা য়বন। বকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তবক ভাবপ্ত প্রবতদ্ফদন সপ্রযদ্ণয পূদ্ফ ব প্রকেটিয External Audit 

কযা প্রদ্য়াজন বছর। 

 

১৮। ম ষল্পফক্ষণ:  

১৮.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ৩ ফছয (১৫০%) ( অনুল্পেদ ৪ 

দ্রষ্টব্য); 

 

১৮.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৫ ফছদ্য ৬ (ছয়) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা দ্য়দ্ছ। থ বাৎ গদ্ড় ১ ফছদ্যয কভ ভদ্য় 

১ (এক) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন দ্য়দ্ছ (অনুল্পেদ ৭ দ্রষ্টব্য); 

১৮.৩ প্রকেটিয আতায় ভাদাযীপুয (কুরল্পাতে) ল্পত কারতকতন ম ষন্ত তডতত অনুমায়ী ৫.৫০ তভটায (১৮ ফুট) প্রল্পস্থ তনভ ষাণ 

কযা ল্পয়ল্পে। তকন্তু কারতকতন ল্পত র্ভযার্ঘাটা ম ষন্ত ড়কটি তডতত’য ংস্থান হভাতাল্পফক ১১.০০ তভটায প্রল্পস্থ তনভ ষাণ 

অথ ষাৎ  ৪ হরল্পন উন্নীত কযা য়তন এফং এয েন্য প্রল্পয়ােনীয় হভাট ৪.৯০ হক্টয  ভূতভ অতধগ্রণ কযা য়তন। 

আইএভইতড কর্তষক   ত  ০১/০৮/২০১৩ তাতযল্পেয প্রততল্পফদল্পন কারতকতন ল্পত র্ভযর্ঘাটা ম ষন্ত ১.৫ তকিঃতভিঃ ড়কটি ৪ 

হরল্পন উন্নীত কযায প্রস্তাফ প্রকে ল্পত ফাদ হদয়ায এফং হস্কা হ্রা ায়ায কাযল্পণ হ্রাপ্রাপ্ত ফযাে উল্পল্লে কল্পয প্রকেটি 

ংল্পাধল্পনয উল্পযা  হনয়ায সুাতয কযা য়। তকন্তু প্রকেটি ংল্পাধল্পনয উল্পযা  গ্রণ কযা য়তন। এল্পত তযকেনা 

শৃঙ্খরায ব্যতযয় ল্পয়ল্পে (অনুল্পেদ ১২.১ দ্রষ্টব্য); 

 

১৮.৪ প্রকল্পেয আতায় ৩টি আযতত িীে তনভ ষাল্পণয ংস্থান যাো য়; তকন্তু আযতত িীল্পেয তযফল্পতষ ততনটি তত  াড ষায 

িীে তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে (অনুল্পেদ ১২.৯ দ্রষ্টব্য); 

 

১৮.৫ তারতরা িীল্পেয ংল্পমা  ড়ল্পকয ভাটি ল্পয ত ল্পয় কল্পয়কটি  াইড হাস্ট হবংল্প  মায়ায উক্রভ ল্পয়ল্পে (অনুল্পেদ 

১২.৯ দ্রষ্টব্য)।এফং 

১৮.৬ পুল্পযা ড়ক ব্যাী ম ষাপ্ত পট হাল্ডায হনই (অনুল্পেদ ১২.৩ দ্রষ্টব্য); 

১৮.৭ তনতভ ষত একটি ফি কারবাট ষ এয হদয়াল্পরয ফাইল্পযয অংল্প যড হফয ল্পয় আল্পে (অনুল্পেদ ১২.১০ দ্রষ্টব্য); 

 



 

১৯।  ভতাভত/সুাবযঃ 

  

১৯.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ৩ ফছয (১৫০%)। বিবব’য 

রক্ষযভাত্রায বফযীদ্ত প্রকদ্েয শুরুয বদদ্ক এবিবদ্ত থ ব ফযাদ্দ্দয স্বেতায কাযদ্ণ এভনটি দ্য়দ্ছ। এভটিবফএপ 

ভন্ত্রণারয় বদ্দ্ফ ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ ববফষ্যদ্ত Basket অনুমায়ী প্রকে গ্রণ কযল্পফ এফং তডততয 

আল্পরাল্পক ফযাে তনতিত কযল্পফ (অনুল্পেদ ৪  ১৮.১ দ্রষ্টব্য); 

 

১৯.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৫ ফছদ্য ৬ (ছয়) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা দ্য়দ্ছ। থ বাৎ গদ্ড় ১ ফছদ্যয কভ ভদ্য় 

১ (এক) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন দ্য়দ্ছ। ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদদ্রয সপ্রবক্ষদ্ত প্রকে বযচারকগণ 

মথামথ সুাযববন  ভবনটবযং কযদ্ত াদ্যন না। পদ্র প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন বফবিত য়ায াাাব গুণগতভান 

বনবিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় বফলয়টি গুরুদ্ত্বয াদ্থ বফদ্ফচনা কদ্য  বতফষ্যল্পত গৃীতব্য প্রকল্পে প্রকে 

ফাস্তফায়নকারীন ভল্পয়য েন্য একেন প্রকে তযচ্ারক তনল্পয়াল্প য  প্রদ্য়াজনীয় উদ্যাগ গ্রণ কযদ্ফ (অনুল্পেদ ৭  

১৮.২ দ্রষ্টব্য); 

১৯.৩ আইএভইতড’য সুাতয হভাতাল্পফক প্রকেটি ংল্পাধন না কল্পয কারতকতন ল্পত র্ভযর্ঘাটা ম ষন্ত ১.৫ তকিঃতভিঃ ড়কটি ৪ 

হরল্পন উন্নীত কযায প্রস্তাফ প্রকে হত ফাদ হদয়া এফং এয াল্পথ েৃক্ত ভূতভ অতধগ্রণ, ভাটিয কাে, কাল্প ষটিং, 

তডবাইডায ইতযাতদ কাে অভাপ্ত হযল্পে প্রকে ভাপ্ত কযায তফলয়টি ড়ক  ভাড়ক তফবা  তদন্তপূফ ষক প্রল্পয়ােনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ (অনুল্পেদ ১৮.৩ দ্রষ্টব্য); 

 
 

 

১৯.৪ তারতরা িীল্পেয ংল্পমা  ড়ল্পকয ভাটি ল্পয ত ল্পয় কল্পয়কটি  াইড হাস্ট হবংল্প  মায়ায উক্রভ ল্পয়ল্পে মা 

েরুযীতবতত্তল্পত ংস্কায কযল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ ১২.৯  ১৮.৭ দ্রষ্টব্য)। 

১৯.৫ একটি ফি কারবাট ষ এয হদয়াল্পরয ফাইল্পয হফয ল্পয় থাকা যড হকল্পট ভান কল্পয তদল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ ১২.১০ দ্রষ্টব্য); 

১৯.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৭); 

১৯.৭ তডতত প্রণয়নকাল্পর প্রকল্পেয প্রকৃত হভয়াদকার তনধ ষাযণ এফং হ হভাতাল্পফক প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন তনতিত কযায 

দল্পক্ষ গ্রণ কযল্পত ল্পফ; এফং 

১৯.৮ নুদ্েদ ১৯.১ দ্ত ১৯.৭ এয বফলদ্য় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাদ্য ভদ্ধ্য অআএভআবিদ্ক ফবত কযদ্ফ।  

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 




