
ফাঞ্ছাযাভপুয-হাভনা ড়ক  উন্নয়ন ীল ষক প্রকল্পেয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রততল্পফদন 

 

ভাপ্ত: জুন, ২০১৫ )

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

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক  জনথ বধদপ্তয।

৩।  প্রকদ্েয ফস্থান : ফাঞ্ছাযাভপুয উল্পেরা  হাভনা উল্পেরা। 

 

৪।  প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয়

(প্রঃ াঃ )

প্রকৃত ব্যয়

(প্রঃ াঃ )

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার

বতক্রান্ত 

ব্যয় 

(ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %)

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

(%)

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

২০৬৮.৫৮ - ১৭০৮.০০ োনুয়াতয 

২০১১ 

হথল্পক 

জুন ২০১৩ 

োনুয়াতয 

২০১১  

হথল্পক 

জুন ২০১৫ 

োনুয়াতয 

২০১১  

হথল্পক 

জুন ২০১৫ 

৮২.৫৭% ৩০০% 

 

৫। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ: 

৫.১। টভূবভ: 

 

 ফাঞ্ছাযাভপুয-হাভনা ড়কটি হ ৌযীপুয -হাভনা ড়ল্পকয একটি অং। হ ৌযীপুয হথল্পক ফাঞ্ছাযাভপুয ড়কটিয হভাট 

দদর্ঘ ষয ৩০ তকিঃতভিঃ। তন্ল্পে হ ৌযীপুয -হাভনা ড়কাংল্পয দদর্ঘ ষয ১৭ তকিঃতভিঃ এফং প্রস্থ ৫.৫০ তকিঃতভিঃ। ফাঞ্ছাযাভপুয-

হাভনা ড়কাংল্পয দদর্ঘ ষয ১৩ তকিঃতভিঃ এফং প্রস্থ ৩.৬৬ তভিঃ। ড়কটি ভূরতা -আড়াইাোয-ফাঞ্ছাযাভপুয-েীফন ঞ্জ-

নফীন য-তফপুয-যাতধকা ড়ল্পকয ফাঞ্ছাযাভপুয ল্পয়ন্ট হথল্পক শুরু ল্পয় হাভনায় হল ল্পয়ল্পে। উক্ত ড়ল্পকয প্রস্থ কভ 

য়ায় ফাঞ্ছাযাভপুয হথল্পক ঢাকা ফা হদল্পয অন্যান্য স্থাল্পন ফা হমা াল্পমা  স্থান কযা ম্ভফ য়তন। তাই ড়কটি 

প্রস্তকযণপূফ ষক হেরা ড়ক ভাল্পন তনভ ষাল্পণয েন্য আল্পরাচ্য প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয েন্য গ্রণ কযা য়। 

৫.২। উল্পেশ্য :  

 - ড়কটি হেরা ড়ল্পক উন্নীতকযণ 

 - উন্নত ড়ক হমা াল্পমা  স্থান 

 - ট্রাতপক তনযাত্তা উন্নতকযণ 

 

৫.৩।  প্রকদ্েয নুদ্ভাদন: 

প্রকেটি  ত ৭ ভাচ্ ষ ২০১১ তাতযল্পে ভাননীয় তযকেনা ভন্ত্রী  কর্তষক অনুল্পভাতদত য়। যফতীল্পত ড়ক তযফন  

ভাড়ক তফবা  হথল্পক ১১ এতপ্রর ২০১১ তাতযল্পে প্রকেটিয প্রাতনক আল্পদ োযী কযা য়। উক্ত অনুল্পভাদন 

অনুাল্পয প্রকেটিয প্রাক্কতরত ব্যয় ধযা য় ২০৬৮.৫৮ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকার োনুয়াতয ২০১১ হথল্পক জুন 

২০১৩ ম ষন্ত। আইএভই তফবাল্প য সুাতযল্পয তযল্পপ্রতক্ষল্পত প্রকল্পেয ব্যয় বৃতি ব্যততল্পযল্পক হভয়াদ জুন ২০১৪ ম ষন্ত 

াল্পফক ড়ক তফবা  (ফতষভাল্পন ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা ) ১৩ আ স্ট ২০১৩ তাতযল্পে ১(এক) ফেয বৃতি 

কল্পয। এযয আইএভই তফবাল্প য সুাতযল্পয  তযল্পপ্রতক্ষল্পত ১৯ আ স্ট ২০১৪ তাতযল্পে ড়ক তফবা  কর্তষক 

প্রকল্পেয হভয়াদ ব্যয় বৃতি ব্যততল্পযল্পক ৩০ জুন ২০১৫ ম ষন্ত ২য় ফায বৃতি কযা য়। 
 



৫.৪। প্রকে তযদ ষন:  

প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকাে ল্পযেতভল্পন তযদ ষল্পনয েন্য ফাস্তফায়ন তযফীক্ষণ  ভল্যায়ন তফবাল্প য হমা াল্পমা   স্থানীয় 

যকায হক্টল্পযয তযচ্ারক (তযফন) হফ ভ নাতভা ভতন কর্তষক ১০ নল্পবম্বয ২০১৫ তাতযল্পে প্রকে এরাকা 

তযদ ষন কযা য়। তযদ ষল্পনয ভয় প্রকে ংতিষ্ট কভ ষকতষা ণ উতস্থত হথল্পক ায়তা প্রদান কল্পযন।  

 

৫.৫ প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্য বনদ্েয ছদ্ক প্রদান কযা দ্রা:  

 ড়ক  েনথ অতধদপ্তল্পযয অতততযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী ম ষাল্পয়য ২ েন কভ ষকতষা এ প্রকল্পেয পূণ ষকারীন প্রকে 

তযচ্ারল্পকয দাতয়ত্ব ারন কল্পযন। তনল্পেয েল্পক তাঁল্পদয নাভ  হভয়াদ প্রদান কযা ল্পরা: 

ক্রবভক 

নং

কভ বকতবায নাভ  দফী পূণ বকারীন/ 

খন্ডকারীন 

কতটি প্রকদ্েয 

দাবয়ত্ব ারন 

কদ্যন 

সভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। েনাফ ভতপজুর ইরাভ 

অতততযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী, 

ে, কুতভল্লা হোন, কুতভল্লা 

পূণ বকারীন একটি 
২৯ হল্পন্ফম্বয ২০১০ হথল্পক ২৪ 

হপব্রুয়াতয ২০১৪ 

২। েনাফ জুনাল্পয়দ আান ততফফ 

অতততযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী, 

ে 

কুতভল্লা হোন, কুতভল্লা 

ঐ ঐ 
২৪ হপব্রুয়াতয ২০১৪ প্রকে ভাতপ্ত 

ম ষন্ত। 

 

৬। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত বনেরূ:  

৬.১। প্রকদ্েয অতায় ম্পাবদত ঙ্গবববিক ফাস্তাফয়ন গ্রগবতয বফফযণ বনদ্েয ছদ্ক প্রদান কযা দ্রা: 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রতভ

ক 

নম্বয 

অল্পেয তফফযণ (ফ ষল্পল 

অনুল্পভাতদত তডতত 

অনুমায়ী) 

তযভাণ/ 

ংখ্যা 

অনুল্পভাতদত 

তডতত অনুাল্পয 

রক্ষযভাত্রা  

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ভন্তব্য 

আতথ ষক আতথ ষক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। বৃক্ষ হযাণ ২.০০ তক:তভ: ১.০০ - -  

২। ভূতভ অতধগ্রণ  

কল্পেনল্পন 

১.২৮ হক্টয ৯৭.১৯ ৯৭.১২ ১.২৮ 

(১০০%) 

 

৩। ভাটিয কাে      

 ক) ড়ক ফাঁল্পধ ভাটিয কাে ১.৩০ র্ঘ:তভ: ১৯৫.০০ ১৪৫.৮৮ ১.০৯ 

(৮৩.৮৪%) 

 

৪। হেতিফর হবল্পভন্ট      

 ক) নতুন হেতিফর তনভ ষাণ  ০.৫০০ তক:তভ: ৩৩.১৮ - -  

 ে) হেতিফর প্রস্তকযণ  

তক্তারীকযণ 

১২.৫০০ 

তক:তভ: 

২৯৩.৬৩ ২৯৩.৬৩ ১২.৪৮ 

(৯৯.৮৪%) 

 

  ) াল্পপষতং 

(কাল্প ষটিং+ীরল্পকাট) 

১৩.০০ তক:তভ: ২৬৯.৮৮ ২৬৯.৮৮ ৮.৪২ 

(৬৪.৭৬%) 

 

৫। আযতত হতু তনভ ষাণ (২টি) ৬১.০০ তভ: ৪৯৬.০০ ৪২৭.৯৫ ৩৬.৬০ 

(৬০%) 

 



ক্রতভ

ক 

নম্বয 

অল্পেয তফফযণ (ফ ষল্পল 

অনুল্পভাতদত তডতত 

অনুমায়ী) 

তযভাণ/ 

ংখ্যা 

অনুল্পভাতদত 

তডতত অনুাল্পয 

রক্ষযভাত্রা  

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ভন্তব্য 

আতথ ষক আতথ ষক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬। আযতত কারবাট ষ তনভ ষাণ 

(৭টি) 

৫২.০০ তভ: ৩১২.০০ ২০৭.৯৭ ৩৯.৭০ 

(৭৬.৩৪%) 

 

৭। যক্ষাপ্রদ কাে      

 ক) তেল্পটিটাইর  তত 

ব্লক হলা প্রল্পটকন 

১২,০০০.০০ ফ: 

তভ: 

২০৬.৫২ ২০৬.৫২ ১২০০০ 

(১০০%) 

 

 

 ে) তত ব্লক ম্যাল্পট্রতং 

হটা-য়ার 

১,০৫০.০০ তভ: ২৪.০৬ ২৪.০৬ ১০৫০.০০ 

(১০০%) 

 

  ) হযটিইতনং আথ ষ এয েন্য 

হটা-য়ার 

৫০০.০০ তভ: ১৯.৩১ ১০.০১ ১৫০.০০ 

(৩০%) 

 

৮। াল্পপষ হেন  ৫৮৫.০০ তভ: ১৪.৯৮ ১৪.৯৮ ৫৬১.০০ 

(৯৫.৮৭%) 

 

৯। াইন, ত নার, তক:তভ: হাষ্ট হথাক ২.০০ ২.০০   

১০। তনভ ষাণকারীন ভল্পয় 

যক্ষণাল্পফক্ষণ 

হথাক ৭.০০ ৭.০০   

১১। হষ্টনাযী, তফজ্ঞান  

হটন্ডাতযং 

হথাক  ৩.০০ ১.০০   

১৫। তপতেকযার কতন্টল্পেন্পী  ২% ৩৭.৫৩ -   

১৬। প্রাইে কতন্টল্পেন্পী  ৮% ৫৬.৩০ -   

 ফ ষল্পভাট:  ২০৬৮.৫৮ ১৭০৮.০০   

   সূত্র: ড়ক  েনথ অতধদপ্তয কর্তষক হপ্রতযত ১৬ নল্পবম্বয ২০১৫ তাতযল্পেয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রততল্পফদন। 
 

 

৭। তযদ ষনকারীন ম ষল্পফক্ষণ:  

 

৭.১। প্রকল্পেয হভাট প্রাক্কতরত ব্যয় ২০৬৮.৫৮ রক্ষ টাকায ভল্পে ১৭০৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পে। অথ ষাৎ প্রকল্পেয াতফ ষক 

ফাস্তফ অগ্র তত ৮২.৫৬%। প্রকল্পেয তডতত অনুাল্পয ১.২৮ হক্টয ভূতভ অতধগ্রণ েন্ন কযা ল্পয়ল্পে , তল্পফ এ ফাফদ 

প্রাক্কতরত ব্যয় ৯৭.১৯ রক্ষ টাকা অল্পক্ষা ৫ াোয টাকা কভ ব্যয় ল্পয়ল্পে। ১.৩০ র্ঘন তভটাল্পযয ভল্পে ১.০৯ র্ঘন তভটায 

ড়ক ফাঁল্পধ ভাটিয কাে, ১২.৫০০ তকহরাতভটাল্পযয ভল্পে ১২.৪৮ তকল্পরাতভটাল্পযয  ড়ক প্রস্তকযণ  ভেবুতকযণ , ১৩ 

তকল্পরাতভটাল্পযয ভল্পে ৮.৪২ তকল্পরাতভটায াল্পপষতং (কাল্প ষটিং  ীরল্পকাট), ২টি আযতত হতুয ভল্পে ১টি হতু, ৭টি 

আযতত ফি কারবাল্পট ষয ভল্পে ৫টি কারবাট ষ, ৫০০ তভটাল্পযয ভল্পে ১৫০ তভটায হটা-য়ার  ৫৮৫ তভটাহযয ভল্পে 

৫৬১ তভটায াল্পপষ হেন তনভ ষাণ েন্ন কযা ল্পয়ল্পে। তডতত ’য শুধভাত্র তে হটিটাইর তত ব্লল্পকয হলা 

প্রল্পটকন  তত ব্লক ম্যাল্পট্রতংল্পয়য হটা-য়ার তনভ ষাণ অল্পেয কাে ১০০% েন্ন ল্পয়ল্পে। 

 



৭.২। তযদ ষনকাল্পর উতস্থত উতফবা ীয় প্রল্পকৌরী োনান হম প্রকে  অনুল্পভাদনকাল্পর ড়ক  েনথ অতধদপ্তয -এয 

২০০৮ াল্পরয হযট ততডউর অনুাল্পয কর অল্পেয প্রাক্করন প্রণয়ন কযা য়। তকন্তু প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পর ২০১১ 

াল্পরয হযট ততডউর চ্ালু য়ায় উক্ত হযট ততডউর অনুাল্পয অেভল্পয ফাস্তফায়ন েন্ন কযা য়। পল্পর প্রকে 

ব্যয় বৃতি ায় এ ফং  ড়ক  েনথ অতধদপ্তয কর্তষক প্রকে ংল্পাধল্পনয প্রস্তাফ কযা য়। তকন্তু ড়ক তযফন  

ভাড়ক তফবা  হথল্পক ২০১৪-১৫ অথ ষ ফেল্পযয ভল্পে প্রকেটি ভাপ্ত কযায েন্য ফরা য় এফং হ অনুাল্পয প্রাক্কতরত 

ব্যল্পয়য ভল্পে ীভাফি হযল্পে প্রকল্পেয ৩টি অে ব্যতীত অন্যান্য অেভ হয ফাস্তফায়ন অভাপ্ত হযল্পে প্রকেটি ভাপ্ত 

হর্ঘালণা কযা য়। 

   

৭.৩। ড়ল্পকয তকছু অংল্প তকনাযা বাো  টল্পাল্পরয সৃতষ্ট ল্পয়ল্পে ফল্পর হদো মায়। পূল্পফ ষ ড়ল্পকয প্রস্থ তের ৩.৭ তভটায 

এফং প্রস্ত কযায য ড়ল্পকয প্রস্থ ৫.৫ তভটায ল্পয়ল্পে। অনুল্পভাতদত তডতত -হত ড়ল্পকয ৭ভ তকল্পরাতভটাল্পয  ১টি  

১০ভ তকল্পরাতভটাল্পয অয আল্পযকটি আযতত হতু তনভ ষাল্পণয ংস্থান আল্পে। ফাস্তল্পফ ড়ল্পকয ১১তভ তকল্পরাতভটাল্পয 

৩৬.৬ তভটাযতফতষ্ট যাধান য হতু নাল্পভ ১টি হতু তনতভ ষত ল্পয়ল্পে। হতুয এল্পপ্রাচ্ ড়ল্পকয এক াল্পয যক্ষাপ্রদ 

কাল্পেয তত ব্লক আর া অফস্থায় ায়া মায়। ড়ল্পকয ১ভ হথল্পক ৪থ ষ তকহরাতভটায ম ষন্ত যক্ষাপ্রদ কাে েন্ন কযা 

ল্পয়ল্পে। তল্পফ তকছু অংল্প যক্ষাপ্রদ কাল্পে ব্যফহৃত তত ব্লল্পকয উতযবা  ক্ষয় ল্পয় হ ল্পে ফল্পর হদো মায়।  

 

৭.৪। অনুল্পভাতদত তডতত ’য ২য় তকল্পরাতভটাল্পযয ২টি কারবাট ষ তনভ ষাণ কযা য়তন। ক্ষান্তল্পয ৩য় তকল্পরাতভটাল্পয ১টিয 

তযফল্পতষ ২টি এফং ৪থ ষ তকল্পরাতভটাল্পয ২টিয তযফল্পতষ ১টি কারবাট ষ তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। তডতত -হত ৫ভ তকল্পরাতভটাল্পয 

হকান কারবাট ষ না থাকল্পর ১টি কারবাট ষ তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। অন্য তদল্পক  ৭ভ তকল্পরাতভটাল্পয ১টি কারবাট ষ থাকল্পর 

তা তনভ ষাণ কযা য়তন। ৩য় তকল্পরাতভটাল্পয তনতভ ষত কারবাল্পট ষয এল্পপ্রাচ্ ড়ল্পক ফড়  ল্পতষয সৃতষ্ট ল্পয়ল্পে ফল্পর হদো মায়।  

 

৮। ফছয বববিক এবিব/আযএতডত ফযাে, অফভৄতক্ত  ব্যয় :  

 

৮.১। প্রকল্পেয অনুল্পভাতদত তডতত’য ফেযতবতত্তক রক্ষযভাত্রা, আযতডতত ফযাে, অফভৄতক্ত  ব্যল্পয়য তফফযণ তনল্পেয েল্পক 

প্রদান কযা ল্পরা : 

                                                                                                                                (রক্ষ টাকায়)

থ ব ফছয নুদ্ভাদত বিবব’য  

রক্ষযভাত্রা

অযএবিব-সত ফযাদ্দ ফভৄক্ত ব্যয়

২০১০-২০১১ ২১৯.৯৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১১-২০১২ ৯১১.৬৫ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৯৩৬.৯৪ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ 

২০১৩-২০১৪ - ৫২৫.০০ ৫২৫.০০ ৫২৫.০০ 

২০১৪-২০১৫ - ৫৩৩.০০ ৫৩৩.০০ ৫৩৩.০০ 

ফ ষল্পভাট: ২০৬৮.৫৮ ১৭০৮.০০ ১৭০৮.০০ ১৭০৮.০০ 

 

সূত্র: ড়ক  েনথ অতধদপ্তয কর্তষক হপ্রতযত ১৬ নল্পবম্বয ২০১৫ তাতযল্পেয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রততল্পফদন। 

  

৯.২। উল্পযয েক ম ষাল্পরাচ্না কল্পয হদো মায় হম ২০১০-১১ অথ ষ ফেল্পয অনুল্পভাতদত তডতত’য  ২১৯.৯৯ রক্ষ টাকায 

তফযীল্পত আযএতডত-হত হকান ফযাে প্রদান কযা য়তন। ২০১১-১২ অথ ষ ফেল্পয তডতত’য ৯১১.৬৫ রক্ষ টাকায 

তফযীল্পত আযএতডত-হত ভাত্র ২০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে  অফভৄক্ত কযা য়। ২০১২-১৩ অথ ষ ফেল্পয তডতত’য 

৯৩৬.৯৪ রক্ষ টাকায তফযীল্পত ৪৫০.০০ রক্ষ টাকা আযএতডতল্পত ফযাে কযা য়। প্রথভ ফেয হকান ফযাে প্রদান না 



কযা এফং ২য়  ৩য় এ দুই ফেয তডতত’য রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম ষাপ্ত ফযাে না কযায অন্যতভ কাযল্পণ য়ল্পতা 

প্রকেটি তনধ ষাতযত হভয়াল্পদ েন্ন কযা মায়তন। পল্পর প্রকেটিয হভয়াদ বৃতিয প্রল্পয়ােন ল্পয়ল্পে।  

 

 

 

১০। প্রতকউযল্পভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: 
 

 

১০.১। প্রকল্পেয প্রধান প্রধান প্যাল্পকল্পেয তথ্য তযতষ্ট ‘ক’-হত প্রদান কযা ল্পরা। অনুল্পভাতদত তডতত -হত প্রকল্পেয ভূতভ 

অতধ ণ তনভ ষাণকাল্পেয হভাট ৫টি প্রতকউযল্পভন্ট প্যাল্পকে যল্পয়ল্পে। ফাস্তল্পফ ১০টি প্যাল্পকল্পেয অধীল্পন ফাস্তফায়ন েন্ন 

কযা ল্পয়ল্পে। ংতিষ্ট উতফবা ীয় প্রল্পকৌরী োনান হম, প্রকল্পেয আযএতডত -হত ম ষাপ্ত ফযাে না ায়ায কাযল্পণ 

দযল্পত্রয প্যাল্পকে ংখ্যা ৫ এয তযফল্পতষ ১০ এ বৃতি কযা ল্পয়ল্পে। অনুল্পভাতদত তডতত ’য প্রতকউযল্পভন্ট তযকেনায 

প্যাল্পকল্পেয ল্পে প্রকল্পেয অধীল্পন োতদত ১০টি দযত্র প্যাল্পকল্পেয কাল্পেয তযভাণ  প্রাক্কতরত ব্যল্পয়য হকান 

াদৃশ্য হনই। ১০টি প্যাল্পকল্পেয ভল্পে ২য়, ৩য়, ৪থ ষ, ৭ভ  ৮ভ প্যাল্পকল্পেয হক্ষল্পত্র তত আইন , ২০০৬-এয ৪০(২) ধাযা 

অনুাল্পয ১টি ফাংরা  ১টি ইংল্পযেী দদতনক তত্রকায় দযত্র তফজ্ঞতপ্ত প্রকা কযা য়। ৯ভ  ১০ প্যাল্পকল্পেয হক্ষল্পত্র 

RFQ িততল্পত দযত্র প্রতক্রয়াকযণ কযা য়।  

 

১০.২। ২য়-৭ভ প্যাল্পকল্পেয েন্য ততআয , ২০০৮-এয তফতধ ৬১(৪) ংতিষ্ট তপতর -২ অনুাল্পয দযত্র আফাল্পনয য 

দযত্র দাতেল্পরয েন্য ন্যযনতভ ১৪/২১ তদন ভয় হদয়া ল্পয়ল্পে। তল্পফ ৮ভ প্যাল্পকল্পেয হক্ষল্পত্র ১৪ তদন অল্পক্ষা কভ 

১১তদন ভয় হদয়া ল্পয়ল্পে। তডতত ’য প্রতকউযল্পভন্ট তযকেনা অনুাল্পয  ২য়-৮ভ প্যাল্পকল্পেয চুতক্ত ংতিষ্ট অতততযক্ত 

প্রধান প্রল্পকৌরী অনুল্পভাদন কল্পযন। ভূতভ অতধগ্রন ংক্রান্ত ১ভ প্যাল্পকল্পেয চুতক্ত ভন্ত্রণারয় /তফবাল্প য তযফল্পতষ ংতিষ্ট 

অতততযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী অনুল্পভাদন কল্পযন। 

 

১০.৩। ৯ভ  ১০ প্যাল্পকল্পেয দযত্র অনুল্পভাতদত তডতত’য প্রতকউযল্পভন্ট তযকেনা ফতভূ ষতবাল্পফ RFQ-এয ভােল্পভ েন্ন 

কযা ল্পয়ল্পে। এোড়া ৯ভ প্যাল্পকল্পেয অন্তর্ভ ষক্ত আযতত প্যারাাইতডং  ১০ভ প্যাল্পকল্পেয অন্তর্ভ ষক্ত ল্পয়র হটস্ট 

তডতত ফতভূ ষতবাল্পফ েন্ন কযা ল্পয়ল্পে। 

 

১১। অতডট : 

১১.১। তফবা ীয় একাউল্পন্টন্ট কর্তষক প্রকল্পেয অবযন্তযীণ অতড ট েন্ন কযা ল্পয়ল্পে ভল্পভ ষ প্রকে ভাতপ্ত প্রততল্পফদল্পন উল্পল্লে কযা 

ল্পয়ল্পে। তল্পফ প্রকেটিয External অতডট েল্পন্নয তফলল্পয় উক্ত প্রততল্পফদল্পন হকান উল্পল্লে কযা য়তন। 

১২। প্রকে ংতিষ্ট কল্পয়কটি তস্থয তচ্ত্র তনল্পে প্রদান কযা ল্পরা: 

 

তচ্ত্র ১: ড়ল্পকয ১ভ-৪থ ষ তকিঃতভিঃ ম ষন্ত যক্ষাপ্রদ কাল্পে 

ব্যফহৃত তনেভাল্পনয তত ব্লক। 

 তচ্ত্র ২:  ৩য় তকল্পরাতভটাল্পয তনতভ ষত কারবাল্পট ষয এল্পপ্রাচ্ 

ড়ল্পক সৃষ্ট  তষ। 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 তচ্ত্র ৩: ড়ল্পকয ১১তভ তকল্পরাতভটাল্পয তনতভ ষত যাধান য  

হতু। 

 

 

১৩।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবন: 

বযকবেত জবন

১)  ড়কটি হেরা ড়ল্পক উন্নীতকযণ।  ১)  ড়কটি তডোইন টাই -৫ অনুাল্পয তনতভ ষত ল্পয়ল্পে তফধায় 

হেরা ড়ল্পক উন্নীত ল্পয়ল্পে। 

২)  উন্নত ড়ক হমা াল্পমা  স্থান। ২)  ড়কটি হেরা ড়ল্পক উন্নীত কযায পল্পর উন্নত ড়ক 

হমা াল্পমা  স্থাতত ল্পয়ল্পে। 

৩)  ট্রাতপক তনযাত্তা উন্নতকযণ। ৩)  এ তফলল্পয় ড়ক  েনথ অতধদপ্তয হথল্পক হকান তথ্য 

ায়া মায়তন। 

 

১৪। কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণ : এতডত/আযএতডত-হত অম ষাপ্ত ফযাল্পেয কাযল্পণ কর অল্পেয কাে ১০০% 

ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়তন।

 

১৫।    ভস্যা:  

১৫.১। ম বাপ্ত ফযাদ্দ্দয কাযদ্ণ অদ্রাচয প্রকদ্েয বিবব-সত ২টি সতু  ৭টি কারবাট ব বনভ বাদ্ণয ংস্থান থাকদ্র 

অযএবিব-সত ফাস্তদ্ফ ১টি সতু  ৫টি কারবাট ব বনভ বাণ কযা দ্য়দ্ছ। (নুদ্েদ ৭.৩, ৭.৪  ৮.১); 

 

১৫.২। ড়ল্পকয ১ভ হথল্পক ৪থ ষ তকল্পরাতভটায ম ষন্ত যক্ষাপ্রদ কাে েন্ন কযা ল্পয়ল্পে। তল্পফ তকছু অংল্প যক্ষাপ্রদ কাল্পে ব্যফহৃত 

তত ব্লল্পকয উতযবা  ক্ষয় ল্পয় হ ল্পে ফল্পর হদো মায়। এোড়া ৩য় তকল্পরাতভটাল্পয তনতভ ষত কারবাল্পট ষয এল্পপ্রাচ্ ড়ল্পক 

ফড়  ল্পতষয সৃতষ্ট ল্পয়ল্পে ফল্পর হদো মায়  (অনুল্পেদ ৭.৩  ৭.৪); 

 

১৫.৩। নুদ্ভাবদত বিবব নুাদ্য ড়দ্কয ২য় বকদ্রাবভটাদ্য ২টি, ৩য় বকদ্রাবভটাদ্য ১টি, ৪থ ব বকদ্রাবভটাদ্য ২টি, ৭ভ 

বকদ্রাবভটাদ্য ১টি  ৮ভ বকদ্রাবভটাদ্য ১টি  সভাট ৫টি কারবাট ব বনভ বাদ্ণয ংস্থান অদ্ছ। ফাস্তদ্ফ ৩য় 

বকদ্রাবভটাদ্য ২টি, ৪থ ব বকদ্রাবভটাদ্য ১টি, ৫ভ বকদ্রাবভটাদ্য ১টি  ৮ভ বকদ্রাবভটাদ্য ১টি সভাট ৫টি কারবাট ব 

বনবভ বত দ্য়দ্ছ। (নুদ্েদ ৭.৪); 

 

১৫.৪। নুদ্ভাবদত বিবব ’য প্রবকউযদ্ভন্ট বযকেনায় ন্তর্ভ বক্ত ৫টি প্যাদ্কদ্জয বযফদ্তব ১০টি প্যাদ্কদ্জয ভাধ্যদ্ভ দযত্র 

কাম বক্রভ ম্পন্ন কযা দ্য়দ্ছ (নুদ্েদ ১০.১); 

 

১৫.৫। ৯ভ  ১০ প্যাল্পকল্পেয দযত্র অনুল্পভাতদত তডতত ’য প্রতকউযল্পভন্ট তযকেনা ফতভূ ষতবাল্পফ RFQ-এয ভােল্পভ েন্ন 

কযা ল্পয়ল্পে। এোড়া ৯ভ প্যাল্পকল্পেয অন্তর্ভ ষক্ত আযতত প্যারাাইতডং  ১০ভ প্যাল্পকল্পেয অন্তর্ভ ষক্ত ল্পয়র হটস্ট 

তডতত ফতভূ ষতবাল্পফ েন্ন কযা ল্পয়ল্পে। 

 



১৬। ভতাভত/সুাতয: 

 

১৬.১। গৃীতব্য প্রকদ্েয নুদ্ভাবদত এবিব/অযএবিব-সত ম বাপ্ত ফযাদ্দ্দয বফলয়টি ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ 

বনবিত কযদ্ফ। কাযণ অদ্রাচয প্রকদ্েয বিবব-সত ২টি সতু  ৭টি কারবাট ব বনভ বাদ্ণয ংস্থান থাকদ্র 

অযএবিব-সত ম বাপ্ত  ফযাদ্দ্দয কাযদ্ণ ফাস্তদ্ফ ১টি সতু  ৫টি কারবাট ব বনভ বাণ কযা দ্য়দ্ছ। (নুদ্েদ ১৫.১); 

 

১৬.২। ড়ল্পকয ১ভ হথল্পক ৪থ ষ তকল্পরাতভটায ম ষন্ত যক্ষাপ্রদ কাে েন্ন কযা ল্পয়ল্পে। তল্পফ তকছু অংল্প যক্ষাপ্রদ কাল্পে ব্যফহৃত 

তত ব্লল্পকয উতযবা  ক্ষয় ল্পয় হ ল্পে ফল্পর হদো মায়। এোড়া ৩য় তকল্পরাতভটাল্পয তনতভ ষত কারবাল্পট ষয এল্পপ্রাচ্ ড়ল্পক 

ফড়  ল্পতষয সৃতষ্ট ল্পয়ল্পে ফল্পর হদো মায়। এ কর ত্রুটিভ দ্রুত হভযাভল্পতয েন্য ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রল্পয়ােনীয় 

উল্পযা  গ্রণ কযল্পফ  (অনুল্পেদ ১৫.২); 

 

১৬.৩। অদ্রাচয প্রকদ্েয বিবব-সত ৭ভ বকদ্রাবভটাদ্য ১টি  ২য় বকদ্রাবভটাদ্য য অদ্যকটি সতু বনভ বাণ এফং ২য় 

বকদ্রাবভটাদ্য ২টি, ৩য় বকদ্রাবভটাদ্য ১টি, ৪থ ব বকদ্রাবভটাদ্য ২টি, ৭ভ বকদ্রাবভটাদ্য ১টি  ৮ভ বকদ্রাবভটাদ্য ১টি 

 সভাট ৭টি কারবাট ব বনভ বাদ্ণয ংস্থান বছর। ফাস্তদ্ফ ১১তভ বকদ্রাবভটাদ্য ১টি সতু  এফং ৩য় বকদ্রাবভটাদ্য ২টি, 

৪থ ব বকদ্রাবভটাদ্য ১টি, ৫ভ বকদ্রাবভটাদ্য ১টি  ৮ভ বকদ্রাবভটাদ্য ১টি সভাট ৫টি কারবাট ব বনবভ বত দ্য়দ্ছ। মথামথ 

ফাস্তফতায বববিদ্ত গৃীতব্য প্রকদ্েয ঙ্গ  দ্ঙ্গয বযভাণ/ংখ্যা  সরাদ্কন  নুদ্ভাবদত বিবব-সত 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ন্তর্ভ বক্ত কযদ্ফ (নুদ্েদ ১৫.৩); 

 

১৬.৪। নুদ্ভাবদত অযবিবব ’য প্রবকউযদ্ভন্ট বযকেনায়  বনভ বাণ কাদ্জয ৫টি প্যাদ্কদ্জয স্থদ্র ফাস্তদ্ফ ১০টি প্যাদ্কদ্জয 

অতায় প্রকদ্েয বনভ বাণ কাজ ম্পন্ন কযা দ্য়দ্ছ। অযবিবব’য প্রবকউযদ্ভন্ট বযকেনায ব্যতযয় ঘটিদ্য় এরূ সফী 

ংখ্যক প্যাদ্কদ্জয ভাধ্যদ্ভ বনভ বাণ কাজ ম্পন্ন কযা দ্র ঠিকাদাল্পযয ংখ্যা বৃতি ায়। পল্পর ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায 

ল্পক্ষ ফাস্তফায়ন কাে তত্ত্বাফধান কযা দুিঃাে ল্পয় ল্পড়। এোড়া প্যাদ্কদ্জয ংখ্যা বৃবি কযা দ্র কভ 

সমাগ্যতাম্পন্ন ঠিকাদায ফাস্তফায়ন কাদ্জ ংগ্রদ্ণয সুদ্মাগ ায় এফং পদ্র কাদ্জয গুণগত ভান যক্ষা কযা কঠিন 

দ্য় দ্ড়। এ কাযদ্ণ গৃীতব্য প্রকদ্েয সক্ষদ্ত্র বিবব/অযবিবব ’য প্রবকউযদ্ভন্ট বযকেনা নুযণপূফ বক দযত্র 

কাম বক্রভ ম্পদ্ন্নয বফলদ্য় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা দ্চষ্ট থাকদ্ফ (নুদ্েদ ১৫.৪); 

 

১৬.৫। ৯ভ  ১০ প্যাল্পকল্পেয দযত্র অনুল্পভাতদত তডতত ’য প্রতকউযল্পভন্ট তযকেনা ফতভূ ষতবাল্পফ RFQ-এয ভােল্পভ েন্ন 

কযা ল্পয়ল্পে। এোড়া ৯ভ প্যাল্পকল্পেয অন্তর্ভ ষক্ত আযতত প্যারাাইতডং  ১০ভ প্যাল্পকল্পেয অন্তর্ভ ষক্ত ল্পয়র হটস্ট 

তডতত ফতভূ ষতবাল্পফ েন্ন কযা ল্পয়ল্পে তফধায় তফলয়টি ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ খবতদ্য় সদখদ্ফ  (নুদ্েদ 

১৫.৫); 

 

১৬.৬। প্রকেটিয External অতডট দ্রুত েন্ন কযল্পত ল্পফ এফং অতডট প্রততল্পফদল্পনয কত আইএভই তফবাল্প  হপ্রযণ কযল্পত 

ল্পফ; এফং 

 

১৬.৭ । অনুল্পেদ ১৬.১-১৬.৬ এয আল্পরাল্পক গৃীত কাম ষা ফরী আ াভী ১ (এক) ভাল্পয ভল্পে আইএভই তফবা ল্পক অফতত 

কযল্পত ল্পফ। 

 
 

 
 
 
 
 
 



হ াার ঞ্জ (ফযাী)-ফযণী ততোড়া (টুতোড়া) ড়ক উন্নয়ন প্রকল্পেয ভাতপ্ত ভল্যায়ন প্রততল্পফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 
 

১। প্রকদ্েয নাভ : হ াার ঞ্জ (ফযাী)-ফযণী ততোড়া (টুতোড়া) ড়ক উন্নয়ন 

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : হ াার ঞ্জ হেরায হ াার ঞ্জ দয  টুতোড়া 

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 

৪১২২.০১ 

 

- ২৫০০.০০ 

 

০১-০৩-২০১১ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-

২০১৩ 

- ০১-০৩-২০১১ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

(-) 

১৬২২.০১  

(৩৯.৫৫%) 

২ ফেয 

(৮৯.০০%) 

 

হনাট: ব্যয় বৃতে ব্যততল্পযল্পক ফাস্তফায়ন হভয়াদ ৩০-০৬-২০১৫ ম ষন্ত ২ দপায় বৃতি কযা য় 

 

৬। প্রকদ্েয টভূবভ  উদ্দ্দশ্য:  

 

৬.১  টভূতভ: সগাারগঞ্জ (ফযাী)-ফযনী-ববঙ্গাড়া (টুবঙ্গাড়া) ড়কটিয দদঘ বয ১৩.৭০ বকঃবভঃ। এটি সগাারগঞ্জ দদ্যয 

বাঙ্গা-বাটিয়াাড়া-সগাারগঞ্জ-খুরনা জাতীয় ভাড়ক (  ৮০৫) দ্ত শুরু দ্য় বদ্যাজপুয-সগাারগঞ্জ অঞ্চবরক 

ভাড়দ্কয ববঙ্গাড়ায় ৪৬তভ বকঃবভঃ এ সল দ্য়দ্ছ। ড়কটি টুঙ্গীাড়া উদ্জরায সগাারগঞ্জ দদ্যয দ্ঙ্গ 

সমাগাদ্মাগ স্থান কদ্যদ্ছ। এছাড়া, ার্শ্বফতী এরাকায় উৎাবদত কৃবল ণ্য বফনদ্ন ড়কটি গুরুত্বপূণ ব ভূবভকা ারন 

কদ্য থাদ্ক। বফযভান ড়কটিয ১.১০ বকঃবভঃ ৫.৫০ বভটায প্রস্ত এফং ফবষ্ট ১২.০০ বকঃবভঃ ৩.৭০ বভটায প্রস্ত। 

এয ভদ্ধ্য ৬.২৮১ বকঃবভঃ তযন্ত ক্ষবতগ্রস্ত এফং বফযভান সতু  কারবাট বভ ংকীণ ব। থচ মানফান চরাচদ্রয 

ংখ্যা ক্রভান্বদ্য় বৃবি াদ্ে। এভতাফস্থায়, দ্রুত  বনযাদ মানফান চরাচদ্রয জন্য বফযভান কারবাট ব  সতুভদ্য 

প্রবতস্থান ম্পূণ ব ড়কটি অঞ্চবরক ভাড়কভাদ্ন (বিজাআন টাআ-৪) উন্নীত কযায জন্য প্রকেটি গ্রণ কযা 

দ্য়দ্ছ।  
  

৬.২ উদ্দ্দশ্য:  প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্ে- 

  সগাারগঞ্জ (ফযাী)-ফযনী-ববঙ্গাড়া (টুবঙ্গাড়া) ড়ক উন্নয়দ্নয ভাধ্যদ্ভ সগাারগঞ্জ সজরা দদ্যয াদ্থ 

টুবঙ্গাড়া উদ্জরায উন্নত  বনযাদ ড়ক সমাগাদ্মাগ স্থান; এফং  

  প্রকে এরাকায জনগদ্ণয অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন।  

 

৭ প্রকদ্েয ভর কাজ: 

 ভূতভ অতধগ্রণ (১০.৮০ হক্টয)-৪৩২.০০ রক্ষ টাকা;  

 ভাটিয কাে (১.৬৬৬৫ রক্ষ র্ঘন তভটায)-২৪৯.৯৮ 



 হবল্পভন্ট পুনতনভ ষাণ (৬.২৮১ তকল্পরাতভটায)-৪৬৯.৬৩ রক্ষ টাকা 

 হবল্পভন্ট তক্তারীকযণ (৫.৯৩১ তকল্পরাতভটায)-৯৯.৫২ রক্ষ টাকা  

 হবল্পভন্ট প্রস্তকযণ (৫.৯৩১ তকল্পরাতভটায)-১৬৩.৮১ রক্ষ টাকা 

 আযতত তিে (২২৩ তভটায )-১৭৮৪ রক্ষ টাকা 

 আযতত ফি কারবাট ষ (৩৩.৫০ তভটায)-২০১.০০ রক্ষ টাকা  

 প্যারাাইতডং (২৫০০ তভটায)-১০০.০০ রক্ষ টাকা   

 

৮ প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাদ্য) : 

(Financial Figure in Lac Tk) 
 

 

Items of Work 

(as per latest  Approved 

DPP) 

Unit Target (as per Latest 

Approved DPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financia

l 

1 2 4 3 6 5 

Survey & Design   L.S  1 3.00 1 3 

Land Acquisition  Hector  10.80 432.00 0.05 50.00 

Widening & Rising of 

Embankment   

L.Cum 1.6665 249.98 1.70 249.60 

Pavement Re-construction   Km.  6.281 469.63 5.37 442.18 

Pavt. Strengthening  Km. 5.931 99.52 5.93 99.52 

Pavt. widening    Km. 5.931 163.81 5.93 163.34 

Surfacing (DBS)  Km. 13.312 418.00 13.31 417.22 

RCC Bridge   Meter/7Nos  223 1784.00 75.77(2Nos) 765.93 

RCC Box Culvert  Meter/17Nos 33.50 201.00 18.00(11Nos

) 

149.58 

RCC Palisading  Meter/No

s 

2500.00 100.00 1800.00 103.52 

Concrete Slope Protection  Sqm 1740.00 20.00 1920.00 23.17 

Guide Post  Nos.  1000.00 18.00 500.00 9.76 

Drain   Meter 400.00 18.00 300.00 7.68 

Sing-Signal, Km post   L.S 1 2.00 1 1.19 

Road Marking   Sqm 825.00 7.00   

Utility shifting  Nos.  30.00 6.00 12 4.41 

Maintenance during 

Construction  

L.S  1 10.00 1 9.90 

Physical Contingency (1%)    40.02   

Price Contingency (1%)    80.04   

Total=   4122.01  2500.00 
 
 

 



৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 
 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Md. Sorabuddin Mia  

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ০৭-০৩-২০১১ হথল্পক ২৬-০৯-২০১১ 

2.  Md. Abdus Salam 

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ২৬-০৯-২০১১  হথল্পক ০৮-০২-২০১২ 

3.  Md. Abul Kashem Bhuiyan  

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ০৮-০২-২০১২ হথল্পক প্রকে ভাপ্ত ম ষন্ত 

  

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ প্রকল্পেয দযত্র ংক্রান্ত পূণ ষােতথ্য হপ্রতযত ততআল্পয অন্তষর্ভক্ত কযা য়তন। ততআয 

এ প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী আল্পরাচ্য প্রকল্পে ৬টি প্যাল্পকল্পেয আতায় দযত্র আফানপূফ ষক ঠিকাদায তনল্পয়া  কযা 

য় মা তনেরূ:    

প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-কাম ষাল্পদ প্রদাল্পনয 

তাতযে 

-কাে শুরুয তাতযে 

-কাে ভাতপ্তয তাতযে  

ঠিকাদায 

প্রততষ্ঠাল্পনয নাভ  

ঠিকানা 

  অগ্র তত  

প্যাল্পকে নং-১ 

Improvement of Gopalgonj 

(Borashi)- Shingipara 

(Tungipara) Road at Ch. 

7+720 to Ch. 10+520 in/c 

Construction of 05 (five) nos. 

RCC Box Culvert at different 

km. under Gopalgonj Road 

during the year 2012-13. 

-৫২২.৫৬ 

-৪১৭.৮৭ 

 

-১৭/১২/২০১২ 

- 

-১০/১২/২০১৪ 

হভািঃ য়াতদ তভয়া ১০০% 

প্যাল্পকে নং-২ 

Improvement of Gopalgonj 

(Borashi)- Shingipara 

(Tungipara) Road at Ch. 

10+520 to Ch. 13+600 in/c. 

Construction of 4 (four) nos. 

RCC box culvert at different 

km. under Gopalgonj Road 

during the year 2012-13. 

-৫৬২.০২ 

-৪৭৬.১০ 

 

-১২/০২/২০১৩ 

- 

-২৫/১১/২০১৪ 

আযএতফ-্ যত 

(হেতব)

১০০

প্যাল্পকে নং-৩ 

Construction of 34.88 m long PC 

Girder BRidge at 9
th

 Km of 

Gopalgonj (Borashi) Borni-

Singipara (Tungipara) Road 

under Gopalgonj Road Division  

-৩৫৭.৪০ 

-৩২১.১৪ 

 

-০৩/১১/২০১৪ 

- 

-০৪/০৬/২০১৫ 

হভা ষ হৌযব 

হট্রডা ষ

১০০%



প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-কাম ষাল্পদ প্রদাল্পনয 

তাতযে 

-কাে শুরুয তাতযে 

-কাে ভাতপ্তয তাতযে  

ঠিকাদায 

প্রততষ্ঠাল্পনয নাভ  

ঠিকানা 

  অগ্র তত  

during the year 2014-15.  

 

প্যাল্পকে নং-৪ 

Improvement of Gopalgonj 

(Borashi)- Shingipara 

(Tungipara) Road at Ch. 

0+000 to Ch. 6+900 in/c. 

Construction of 3 (three) nos. 

1×1m (Span)×2m (Height) 

RCC Box culvert at different 

km and 1 No. 1×3m (Span)× 

6m (Height) RCC Box 

Culvert at 7
th
 Km/. 2013-14.   

-৬১১.৬৫ 

-৬৪২.২৩ 

-২৪/০৪/২০১৪ 

- 

-২০/০৪/২০১৫ 

হভা ষ প্রল্পকৌরী 

তনভ ষাণ তফাযদ 

১০০%

প্যাল্পকে নং-৫ 

Construction of 40.974 m 

long PC Girder Bridge with 

Approach Road at 6
th
 Km. of 

Gopalgonj (Borashi) Borni-

Singipara (Tungipara) Road 

under Gopalgonj Road 

Division during the year 

2013-14. 

-৪৪৭.৮৯ 

-৪৪৪.৭৯ 

-০৫/০৫/২০১৪ 

- 

-০৪/০৫/২০১৫ 

হকতফ এপটি এন্ড 

এএ হেতব 

১০০%

প্যাল্পকে নং-৬ 

Improvement of Gopalgonj 

(Borashi)- Shingipara 

(Tungipara) Road at  (Ch. 

6+900 to Ch. 7+720) under 

Road Division Gopalgonj 

during the year 2011-12. 

-১৯৪.৩২ 

-১৬৭.২০ 

-২৮/০৫/২০১২ 

- 

-২০/১২/২০১২ 

হভা ষ রূারী 

কনষ্ট্রাকন 

১০০%

   

 

১১।  প্রকেয ফযাদ্দ  গ্রগবত (ববঅয নুমায়ী) 

                                                                                                                               (ক্ষ টাকায়)  
 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০-১১ 10.00 - - - 

২০১১-১২ 2271.51 ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ 

২০১২-১৩ 1840.50 ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ 

২০১৩-১৪ - ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ 

২০১৪-১৫ - ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ 

মমাট= 4122.01 ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ 

 



১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণঃ  নুদ্ভাবদত বিবব হত ৭টি আযতত িীে  ১৭টি আযতত ফি কারবাট ষ 

তনভ ষাল্পণয ংস্থান তের। এয ভল্পে ২টি আযতত িীে  ১১টি আযতত ফি কারবাট ষ তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে।  অথ ষাৎ 

তডতত’য ংস্থান হভাতাল্পফক প্রকদ্েয কাজ ভাপ্ত য়বন ফদ্র প্রতীয়ভান য়।  

১৩। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন, সভয়াদ বৃবি  ংদ্াধনঃ 

 (রক্ষ টাকায়) 

 হভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয় 

ভর ০১/০৩/২০১০ দ্ত ৩০/০৬/২০১৩ ম বন্ত ৪১২২.০২ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায  ০১/০৩/২০১০ দ্ত ৩০/০৬/২০১৪ ম বন্ত - 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ২য় ফায  ০১/০৩/২০১০ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ ম বন্ত - 

   

১৩.২ াবফ বক অবথ বক  ফাস্তফ গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ২৫০০.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুদ্ভাবদত ব্যয় ৪১২২.০২ রক্ষ টাকায ৬০.৬৫% (নুদ্েদ-৬)।  

  
১৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ১৯/০৭/২০১৬ তাবযদ্খ অআএভআবি ’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভাল্লা কর্তবক প্রকেটি 

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

ম বদ্ফক্ষণ বনেরূঃ 

 

১৪.১ বনবভ বত ড়দ্কয প্রস্থ:  প্রকল্পেয আতায় হভাট ১৩.৭০ তকিঃতভিঃ ড়ক তনভ ষাণ/উন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পে। এয ভল্পে ২.৫০ 

তকিঃতভিঃ ১২ ফুট প্রল্পস্থ এফং ফাকী ১১.২০ তকিঃতভিঃ ড়ক ১৮ ফুট প্রল্পস্থ তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। ড়ল্পকয প্রস্থ একই যকভ 

না কযা প্রল্পে প্রকল্পেয উ-তফবা ীয় প্রল্পকৌরী ফল্পরন হম, প্রথভ ২.৫০ তকিঃতভিঃ অংল্প ভূতভ অতধগ্রল্পণয ংস্থান 

তডততল্পত না থাকায় তা ১২ ফুট প্রল্পস্থ তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ড়কটিয   সচআদ্নজ ৪+৫০০, 

৬+০০  ৭+৫০০ বকঃবভঃ সবদ্ভদ্ন্টয দ্নক স্থাদ্ন বকনাযা সবদ্ঙ্গ সগদ্ছ।  

  

১৪.২  তফতবন্ন স্তল্পযয পুরুত্ব: ১৩.৭০ তকিঃতভিঃ ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৩+৬০ তকিঃতভিঃ, হচ্ইল্পনে ৫+০০ তকিঃতভিঃ  ৭+৫০০ 

তকিঃতভিঃ  স্থাল্পন ম্যানুল্পয়র িততল্পত ৩টি হকায কাটা য়। ৩টি স্থাল্পনই তডতফএ য়যাতযং হকা ষ এয পুরুত্ব ৫০ তকিঃতভিঃ 

অথফা তায হফী ায়া মায়। ৩টি স্থাল্পন হফইে টাই-১ এ পুরুত্ব ২০০ তভিঃতভিঃ ফা তায হফী ায়া মায়। উল্পল্লখ্য, 

তডততল্পত প্রদত্ত েইং অনুমায়ী তডতফএ য়যাতযং হকা ষ এয পুরুত্ব ৫০ তভতরতভটায  হফইে টাই-১ এয পুরুত্ব ২০০ 

তভতরতভটায কযায েন্য তনধ ষাতযত তের।  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

তচ্ত্র-১  ২: ড়ল্পকয তফতবন্ন স্তল্পযয পুরুত্ব যীক্ষা 

 

১৪.৩  যাস্তায তকনাযা বাো: ড়ল্পকয আনুভাতনক হচ্ইল্পনে ৭+০০ তকিঃতভিঃ এয তনকটফতী াযকুরী পূফ ষ াড়া ংরগ্ন 

একটি কারবাল্পট ষয দুইাল্পয উইং য়ার এয end level ল্পত ভাটি হবল্পে ল্পড়ল্পে।  বৃতষ্টয কাযল্পণ এভনটি ল্পয়ল্পে 



ফল্পর উ-তফবা ীয় প্রল্পকৌরী অফতত কল্পযন। ফালু বততষ তে হটিটাইর ব্যা  তদল্পয় একটি Edge এয বাো অংল্প  

যক্ষাপ্রদ কাে কযা ল্পয়ল্পে।   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

তচ্ত্র-৩: কারবাল্পট ষয তকনাযা বাো অং   তচ্ত্র-৪: তকনাযা বাো অংল্পয যক্ষাপ্রদ কাে  
 

   

১৪.৪ অম ষাপ্ত হাল্ডায:  তডততল্পত ংযুক্ত েইং অনুমায়ী ড়ল্পকয উবয় াল্প ০.৯০ তভটায পট হাল্ডায তনভ ষাণ কযায 

কথা। ড়দ্কয সচআদ্নজ ২+০০০ দ্ত ৩+৫০০ এফং ৫+৩০০ দ্ত ৬+৮০০ বকঃবভঃ এয ভদ্ধ্য দ্নক স্থাদ্ন 

হাল্ডায ০.৯০ তভটাল্পযয কভ ফল্পর প্রতীয়ভান য়। উ-তফবা ীয় প্রল্পকৌরী ড়ল্পকয উবয় াল্প োল্পরয অফস্থান  

বৃতষ্টয কাযল্পণ হাল্ডাল্পয ম ষাপ্ত ভাটি হনই ফল্পর ভত প্রকা কল্পযন। তযদ ষল্পন ড়কটিয া তদল্পয় হফীয বা  স্থান 

ব্যাী োর প্রফাতত ল্পত হদো মায়।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৫:  তনতভ ষত ড়ল্পকয অম ষাপ্ত হাল্ডায তচ্ত্র-৬: ড়ল্পকয া তদল্পয় প্রফাতত োর   

 

১৪.৫ তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ:  ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৬+০০০ তকিঃতভিঃ এ াযকুরী োল্পরয য ৪০.৫০ তভটায দীর্ঘ ষ  

হচ্ইল্পনে ৯+০০০ তকিঃতভিঃ এ পতকযফাড়ী োল্পরয য ৩৪ তভটায দীর্ঘ ষ দুটি তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। 

হতু দুটি  এয যক্ষাপ্রদ কাে বার  অক্ষত যল্পয়ল্পে। নুদ্ভাবদত বিববহত ৭টি আযতত িীে  ১৭টি আযতত 

ফি কারবাট ষ তনভ ষাল্পণয ংস্থান তের। এয ভল্পে ২টি আযতত িীে  ১১টি আযতত ফি কারবাট ষ তনভ ষাণ কযা 

ল্পয়ল্পে।  তনফ ষাী প্রল্পকৌরী অফতত কল্পযন হম, ৭টি আযতত িীল্পেয ভল্পে ২টি িীে তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। ফাকী ৫টি 

িীে তনভ ষাল্পণয েন্য প্রল্পয়ােনীয় ভূতভ ায়া মায়তন ফল্পর তা তনভ ষাণ কযা য়তন। এোড়া ১৭টি আযতত ফি 

কারবাল্পট ষয ভল্পে ১১টি ফি কারবাট ষ তনভ ষাণ কযা য়। ফাকী ৬টি ফি কারবাট ষ তনভ ষাল্পণয স্থাল্পন াতন তনস্কাল্পনয 

Inlet   Outlet বযাট ল্পয় মায়ায় তা প্রল্পয়ােন য়তন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৭:  াযকুরী িীল্পেয যক্ষাপ্যদ কাে তচ্ত্র-৮: তনতভ ষত িীে 



১৫।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্ে সগাারগঞ্জ (ফযাী)-ফযনী-

ববঙ্গাড়া (টুবঙ্গাড়া) ড়ক উন্নয়দ্নয ভাধ্যদ্ভ 

সগাারগঞ্জ সজরা দদ্যয াদ্থ টুবঙ্গাড়া উদ্জরায 

উন্নত  বনযাদ ড়ক সমাগাদ্মাগ স্থান এফং ত্র 

ঞ্চদ্রয অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন।  

সগাারগঞ্জ (ফযাী)-ফযনী-ববঙ্গাড়া (টুবঙ্গাড়া) ড়ক 

উন্নয়দ্নয ভাধ্যদ্ভ সগাারগঞ্জ সজরা দদ্যয াদ্থ 

টুবঙ্গাড়া উদ্জরায উন্নত  বনযাদ ড়ক সমাগাদ্মাগ 

স্থাবত দ্য়দ্ছ।   

 

১৬। উদ্দ্দশ্য বজবত না দ্য় থাকদ্র তায কাযণঃ প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য বজবত দ্য়দ্ছ 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 ৩ ভা সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য নুদ্ভাদন কযা য়। বকন্তু ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় প্রকে 

ফাস্তফায়দ্ন অদ্যা বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ২ ফছয (৮৯%)। বিবব’য রক্ষযভাত্রা নুমায়ী ফছযবববিক  থ ব 

ফযাদ্দ য়বন ।  
 

১৯.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৪ ফছয ৩ ভাদ্ ৩(বতন) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা দ্য়দ্ছ (নু: ৯); 

 

১৯.৩ হ াার ল্পঞ্জয ফযাত ল্পত ততোড়া ম ষন্ত ১৩.৭০ তকিঃতভিঃ যাস্তায ভল্পে ১১.২০ তকিঃতভিঃ ১৮ ফুট এফং ফাকী ১১.২০ 

তকিঃতভিঃ ১২ ফুট প্রস্ত কল্পয তনভ ষাণ/উন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পে। এল্পত একতদল্পক মান চ্রাচ্ল্পর তফঘ্ন র্ঘল্পট হতভতন প্রল্পয়ােনীয় 

মান চ্রাচ্র কযল্পত াল্পয না (নু:১৪.১); 

 

১৯.৪ ড়দ্কয  সচআদ্নজ ৪+৫০০, ৬+০০  ৭+৫০০ বকঃবভঃ দ্নক স্থাদ্ন সবদ্ভদ্ন্টয বকনাযা সবদ্ঙ্গ সগদ্ছ (নু: 

১৪.১); 

১৯.৫ ৭টি আযতত িীল্পেয ভল্পে ২টি িীে এফং ১৭টি আযতত ফি কারবাল্পট ষয ভল্পে ১১টি ফি কারবাট ষ তনভ ষাণ কযা 

ল্পয়ল্পে (অনু: ১৪.৫)। 

 

১৯.৬ ড়ল্পকয আনুভাতনক হচ্ইল্পনে ৭+০০ তকিঃতভিঃ এয তনকটফতী াযকুরী পূফ ষ াড়া ংরগ্ন একটি কারবাল্পট ষয 

দুইাল্পয উইং য়ার এয end level ল্পত ভাটি হবল্পে ল্পড়ল্পে। তল্পফ ফালু বততষ তে হটিটাইর ব্যা  তদল্পয় 

একটি Edge এয বাো অংল্প  যক্ষাপ্রদ কাে কযা ল্পয়ল্পে (অনু: ১৪.৩)।   

 

১৯.৭   ড়দ্কয সচআদ্নজ ২+০০০ দ্ত ৩+৫০০ এফং ৫+৩০০ দ্ত ৬+৮০০ বকঃবভঃ এয ভদ্ধ্য দ্নক স্থাদ্ন ম বাপ্ত 

সাল্ডায সনআ (নু: ১৪.৪); এফং 

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

 

 

 

 

 



 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ২ ফছয (৮৯%)। বিবব’য 

রক্ষযভাত্রায বফযীদ্ত এবিবদ্ত থ ব ফযাদ্দ্দয স্বেতা বছর। ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ ববফষ্যদ্ত MTBF 

Basket অনুমায়ী প্রকে গ্রণ কযল্পফ এফং তডততয আল্পরাল্পক ফযাে তনতিত কযল্পফ (নু: ৫); 

 

২০.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৪ ফছয ৩ ভাদ্ ৩(বতন) 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 একই ড়ল্পক কর স্থাল্পনয যাস্তায প্রস্থ একই যকভ য়া ফাঞ্চনীয়। বতফষ্যল্পত প্রকে গ্রল্পণয ভয় ড়ক তযফন  

ভাড়ক তফবা  তফলয়টি গুরুল্পত্ব াল্পথ তফল্পফচ্না কযল্পফ (নু:১৪.১  ১৯.৩); 

 

২০.৪ ড়দ্কয  সচআদ্নজ ৪+৫০০, ৬+০০  ৭+৫০০ বকঃবভঃ স কর স্থাদ্ন সবদ্ভদ্ন্টয বকনাযা সবদ্ঙ্গ সগদ্ছ তা 

বচবিত কদ্য দ্রুত ংস্কাদ্যয ব্যফস্থা কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৪.১); 

 

২০.৫ ৭টি আযতত িীল্পেয ভল্পে ২টি িীে এফং ১৭টি আযতত ফি কারবাল্পট ষয ভল্পে ১১টি ফি কারবাট ষ তনভ ষাণ কযায 

পল্পর প্রকল্পেয উল্পেশ্য ব্যাত ল্পয়ল্পে তক না ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  তা যীক্ষা কযল্পফ (অনু: ১৪.৫)।  
 

২০.৬ াযকুরী পূফ ষ াড়া ংরগ্ন একটি কারবাল্পট ষয দুইাল্পয উইং য়ার যক্ষায েন্য ম ষাপ্ত ভাটিয কাে কল্পয স্থায়ীবাল্পফ 

যক্ষাপ্রদ কাে কযল্পত ল্পফ (অনু: ১৪.৩)।   

 

২০.৭   ড়দ্কয সচআদ্নজ ২+০০০ দ্ত ৩+৫০০ এফং ৫+৩০০ দ্ত ৬+৮০০ বকঃবভঃ এয ভদ্ধ্য সম কর স্থাদ্ন ম বাপ্ত 

সাল্ডায সনআ  তা বচবিতপূফ বক সাল্ডায সভযাভত কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৪.৪); 

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। 

 

 

     

  

 

 

 

 

  



ফযইতরা-ভৄকসুদপুয-কাতয়ানী ড়ল্পকয ১৬তভ তকল্পরাতভটাল্পয এ কভরাপুয হতু তনভ ষাণ প্রকল্পেয ভাতপ্ত 

প্রততল্পফদন  
 

 (ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 
 

১। প্রকদ্েয নাভ : ফযইতরা-ভৄকসুদপুয-কাতয়ানী ড়ল্পকয ১৬তভ তকল্পরাতভটাল্পয এ কভরাপুয 

হতু তনভ ষাণ 

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 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩০৬.৮৭ 

(-) 

১১৭৮.৭৩ ১১৩৮.০০ 

(-) 

০১-১০-২০১১ 

সথদ্ক  

৩১-১২-২০১৩ 

০১-১০-২০১১ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

০১-১০-২০১১ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

-১২৮.১৪ 

রক্ষ টাকা  

(-

১২.৯২%) 

১ ফেয ৬ ভা 

(৭৫%) 

 

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 

New Construction/Widening & Rising of Embankment  L.Cum 76.08 .3804 76.08 0.3084 

Flexi.Pavement (New.const) Km. 55.87 0.44 55.87 0.44 

Surfacing (Carpeting & Seal 

coat) 

Km. 21.15 0.44 21.15 0.44 

Construction of PC girder 

Bridge   

Meter  851.03 105.15 851.03 105.15 

Construction of Diversion 

Road    

Meter  60.00 93.00 60.00 93.00 

Slope Protection  Sqm 35.13 1570.30 25.80 1153.00 

Drain  Meter  19.80 440.00 10.80 240.00 

Retaining Wall Cum. 48.33 268.50 25.93 143.80 

Sing-Signal, Km Post  L.S  0.96 1 0.96 1 

Utility Shifting  No.s  2.40 12 2.40 12 

Physical Contingency (2%)  0.00 0.00   



Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Price Contingency (3%)  0.00 0.00   

Total=  1178.73  1138.00  
 
 

৭। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 
 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

4.  Md. Abdul Quddus-1 

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj  

যাঁ ২১-০৭-২০০৯ হথল্পক ১৬-০২-২০১০ 

5.  Md. Abdur Rahman  

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

যাঁ ১৬-০২-২০১০ হথল্পক ১১-০৭-২০১০ 

6.  Md. Abdus Sabur 

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ১১-০৭-২০১০ হথল্পক ০৭-০৩-২০১১ 

7.  Md. Sorabuddin Mia  

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ০৭-০৩-২০১১ হথল্পক ২৬-০৯-২০১১ 

8.  Md. Abdus Salam 

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ২৬-০৯-২০১১  হথল্পক ০৮-০২-২০১২ 

9.  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 ০২ ফছয ০২ ভা সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য নুদ্ভাদন কযা দ্র এয প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন ভয় সরদ্গদ্ছ ০৩ ফছয ০৮ ভা । থ বাৎ প্রকেটিয ভর নুদ্ভাবদত সভয়াদ্দয তুরনায় সভয়াদ বৃবি সদ্য়দ্ছ ০১ ফছয 

৬ ভা (৭৫%)। ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদরী কযা দ্র প্রকে বযচারকগণ মথামথবাদ্ফ প্রকে ফাস্তফায়ন, ভবনটবযং  

সুাযববন সমভন কযদ্ত াদ্যন না সতভবন প্রকদ্েয গুণগত 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) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তদ্থ্যয বফস্তাবযত নুদ্েদ ১১.৪ এ ফণ বনা কযা দ্য়দ্ছ।  

৯।  ংদ্াবধত বিবব ফযাদ্দ  গ্রগবত (ততআয অনুাল্পয): 

        (ক্ষ টাকায়) 

অথ থবছর সংশলাডধত বরাদ্দ ও ক্ষযমাত্রা টাকা 

অবমুডি 

ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগডত 

মমাট 

 

টাকা প্রকল্প 

সাহায্য 

বাস্তব 

ক্ষযমাত্রা 

% 

মমাট 

 

টাকা প্রকল্প 

সাহায্য 

বাস্তব অগ্রগডত 

% 

(পপআয 

অনুারয) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১          

২০১১-১২ ৫০.০০ ৫০.০০ - ৪.৩৯ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ - ৪.৩৯ 

২০১২-১৩ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ২৬.৩৬ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ২৬.৩৬ 

২০১৩-১৪ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ - ৩৯.৫৫ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ - ৩৯.৫৫ 

২০১৪-১৫ ৩৩৮.০০ ৩৩৮.০০ - ২৯.৭০ ৩৩৮.০০ ৩৩৮.০০ ৩৩৮.০০ - ২৯.৭০ 

মভাট ১১৩৮.০০ ১১৩৮.০০  ১০০% ১১৩৮.০০ ১১৩৮.০০ ১১৩৮.০০  ১০০% 

 

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

১১। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ: 

 

১১.১ প্রকদ্েয টভূবভ   উদ্দ্দশ্য:  ফযআতরা-ভৄকসুদপুয-কাবয়ানী একটি সজরা ড়ক। এটি ঢাকা (মাত্রাফাড়ী)-ভায়া-

বাঙ্গা- ফবযার-টুয়াখারী জাতীয় ভাড়ক এয ফযআতরা দ্ত শুরু দ্য় ভৄকসুদপুয উদ্জরাদ্ক ংযুক্ত কদ্য 

কাবয়ানী উদ্জরা দদ্যয দ্ঙ্গ বভবরত দ্য়দ্ছ। এ ড়কটিয ১৬তভ বকদ্রাবভটাদ্য কভরাপুয খার ফবস্থত, মা 

ভৄকসুদপুয উদ্জরা ড়কদ্ক দু ’বাদ্গ বফবক্ত কদ্যদ্ছ। কভরাপুয খারটি ৭৩.১৭ বভটায প্রস্ত। খারটিয উয ১৯৯২ 

াদ্র বনবভ বত ৩.৬ বভটায প্রস্ত  ৯১.৪৪ বভটায দীঘ ব একটি ংকীণ  জযাজীণ সফআরী ব্রীজ যদ্য়দ্ছ। এআ সফআরী 

ব্রীজটি  প্রবতস্থান কদ্য ১০৫.১৫ বভটায দীঘ ব বব গাি বায ব্রীজ বনভ বাদ্ণয জন্য বফদ্ফচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

 

উদ্দ্দশ্য: প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা- ফযআতরা-ভৄকসুদপুয-কাবয়ানী ড়দ্কয ১৬তভ বকদ্রাবভটাদ্য কভরাপুয খাদ্রয 

উয ১০৫.১৫ বভটায দীঘ ব বব গাি বায ব্রীজ বনভ বাদ্ণয ভাধ্যদ্ভ ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন এফং প্রকে এরাকায 

জনগদ্ণয অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন।  

 

১১.২ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন  ংদ্াধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 
 

 হভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয় 

ভর ০১/১০/২০১১ দ্ত ৩১/১২/২০১৩ ম বন্ত ১৩০৬.৮৭ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায  ০১/১০/২০১১ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ ম বন্ত - 

 
   



১১.৩ াবফ বক অবথ বক  ফাস্তফ গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ১১৩৮.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুদ্ভাবদত ব্যয় ১৩০৬.৮৭ রক্ষ টাকায ৯৬.৫৪% (নুদ্েদ-৬)।  

 

১১.৪ দযত্র ংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পেয দযত্র ংক্রান্ত পূণ ষােতথ্য হপ্রতযত ততআল্পয অন্তষর্ভক্ত কযা য়তন। ততআয এ প্রাপ্ত 

তথ্যানুমায়ী আল্পরাচ্য প্রকল্পে ২টি প্যাল্পকল্পেয আতায় দযত্র আফানপূফ ষক ঠিকাদায তনল্পয়া  কযা য় মা তনেরূ:    

নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-কাম ষাল্পদ প্রদাল্পনয 

তাতযে 

-কাে শুরুয তাতযে 

-কাে ভাতপ্তয 

তাতযে  

ঠিকাদায 

প্রততষ্ঠাল্পনয নাভ  

ঠিকানা 

  অগ্র তত  

প্যাল্পকে নং-১ 

১ 

 

 

 

Construction of Road 

Kamalpur Bridge at 16
th
 

Km. of Baraitala-

Muksudpur- Kashiani Road 

under Gopalgonj Road 

Division.    

-১১৫৪.৯৪ 

-১১০৩.৮১ 

- 

 

-০৫.০৬.২০১২  

-২৮.০৫.২০১৫ 

- ১০০% 

প্যাল্পকে নং-২ 

১ Construction of side road at 

Kamalapur Bridge at 16
th
 

Km. of Baraitala-

Muksudpur- Kashiani Road 

under Gopalgonj Road 

Division.  

-২৩.৭৯ 

-৩৮.৯২ 

 

-০১.০৪.২০১৫ 

-২৮.০৫.২০১৫ 

 

- 

১০০% 

    

১২। প্রকে বযদ বনঃ গত ১৯/০৭/২০১৬ তাবযদ্খ অআএভআবি ’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভাল্লা কর্তবক প্রকেটি 

দ্যজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাদ্র সগাারগঞ্জ ড়ক বফবাদ্গয উ-বফবাগীয় প্রদ্কৌরী উবস্থত বছদ্রন। 

বযদ বন ম বদ্ফক্ষণ বনেরূঃ 

১২.১ এভব্যাংকল্পভন্ট তনভ ষাণ/পূন ষতনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ৭৬.০৮ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ০.৩৮০ রিঃর্ঘিঃতভিঃ ভাটিয কাল্পেয 

ভােল্পভ এভব্যাংকল্পভন্ট দতযী/প্রস্তকযণ এফং ৫৫.৮৭ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ০.৪৪ তকিঃতভিঃ হেতিফর হবল্পভন্ট তনভ ষাল্পণয 

ংস্থান তের। হ হভাতাল্পফক এভব্যাংকল্পভন্ট দতযী/প্রস্ত কল্পয হেতিফর হবল্পভন্ট তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে।  

১২.৩ তত  াড ষায িীে তনভ ষাণ:   ১০৫.১৫ তভটায  দীর্ঘ ষ    ১০.৩০ তভটায প্রস্ত তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। 

হতুটিয Parapet Wall এয  াল্পয় হফ অসৃণ হদেল্পত ায়া মায়। িীেটিয স্থাল্পনয পূল্পফ ষ হফইরী িীে তের। 

হফইরী িীেটি অাযণ কযা ল্পর এয Abattment   তয়ায অাযণ কযা য়তন। িীল্পেয ফযইতরা প্রাল্পন্ত 

একটি  াড ষ হাষ্ট হবল্পে হ ল্পে। িীল্পেয য প্রচুয ভয়রা আফ ষেনা  স্থাল্পন স্থাল্পন াতন েল্পভ থাকল্পত হদো মায়। 

িীেটিয ভৄকসুদপুয প্রাল্পন্তয ংল্পমা  ড়ল্পক একটি টল্পার দতযী ল্পয়ল্পে।  

 

 

 

 

 

 

 
তচ্ত্র-১: িীে এযল্পপ্রাল্পচ্ দতযী য়া টল্পার তচ্ত্র-২: িীল্পেয য েল্পভ থাকা ভয়রা আফ ষেনা 



১২.৪ তযল্পটইতনং য়ার: িীল্পেয এযাল্পপ্রাচ্ হযাড যক্ষায েন্য ১৪৩.৮০ র্ঘন তভটায তযল্পটইতনং য়ার তনভ ষান কযা ল্পয়ল্পে।  

১২.৫ যক্ষাপ্রদ কাে: িীল্পেয ফযইতরা অংল্প তত ব্লক তদল্পয় ১৫৭০.৩ ফিঃতভিঃ যক্ষাপ্রদ কাে কযা ল্পয়ল্পে মা অযাফতধ 

অক্ষত আল্পে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২.৬  াড ষ হাষ্ট: প্রকল্পেয আতায় ২৬৬ নং  াইড হাষ্ট স্থান 

কযায েন্য তনধ ষাতযত তের। তযদ ষনকাল্পর ২৬৬টি  াইড 

হাষ্ট হদেল্পত ায়া মায়।   

১২.৭  াইন,  ত ন্যার  তকিঃতভিঃ হাষ্ট: হদো মায়তন।  

১২.৮  হেইন তনভ ষাণ: িীল্পেয উবয় াল্প ৪৪০.০০ তভটায হেইন 

তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে ফল্পর উতফবা ীয় প্রল্পকৌরী অফতত 

কল্পযন। তল্পফ হেনটি ভয়রা আফেষনা তযপূণ ষ ল্পয় মাল্পে। 

হেনটি তদল্পয় াতন হফয ল্পয় মায়ায হকান Outlet হদো 

মায়তন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২.৯  বনবভ বত ব্রীদ্জয য়ার তযল্পটইতনং য়ার  যক্ষাপ্রদ কাল্পেয তপতনতং বাল্পরা য়তন। 

১৩।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা- ফযআতরা-ভৄকসুদপুয-কাবয়ানী 

ড়দ্কয ১৬তভ বকদ্রাবভটাদ্য কভরাপুয খাদ্রয উয 

১০৫.১৫ বভটায দীঘ ব বব গাি বায ব্রীজ বনভ বাদ্ণয ভাধ্যদ্ভ 

ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন এফং প্রকে এরাকায 

জনগদ্ণয অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন।  

প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা- ফযআতরা-ভৄকসুদপুয-কাবয়ানী 

ড়দ্কয ১৬তভ বকদ্রাবভটাদ্য কভরাপুয খাদ্রয উয 

১০৫.১৫ বভটায দীঘ ব বব গাি বায ব্রীজ বনভ বাণ কযায় ড়ক 

সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন এফং প্রকে এরাকায জনগদ্ণয 

অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন ঘটায় প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য 

বজবত দ্য়দ্ছ। 

 

১৪। উদ্দ্দশ্য বজবত না দ্য় থাকদ্র তায কাযণঃ প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য বজবত দ্য়দ্ছ।  

১৫।   প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন উদ্ল্লখদ্মাগ্য সকান ভস্যা সভাকাদ্ফরা কযদ্ত য়বন।   

তচ্ত্র-৩: িীে এযল্পপ্রাহচ্ যক্ষাপ্রদ কাে তচ্ত্র-৪: িীল্পেয এযাল্পপ্রাল্পচ্ তনতভ ষত তযল্পটইতনং য়ার  

তচ্ত্র-৫: িীল্পেয এযাল্পপ্রাল্পচ্ স্থাতত হবল্পে মায়া  াইড 

হাষ্ট   



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 সকান Internal  

External Audit কযা য়বন। বকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তবক ভাবপ্ত প্রবতদ্ফদন সপ্রযদ্ণয পূদ্ফ ব প্রকেটিয External Audit 

কযা প্রদ্য়াজন বছর। 

১৮।  ম বদ্ফক্ষণ: 

  

১৮.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ১ ফছয ৬ ভা  (৭৫%)। বিবব’য 

রক্ষযভাত্রায বফযীদ্ত এবিবদ্ত থ ব ফযাদ্দ্দয স্বেতায কাযদ্ণ এভনটি দ্য়দ্ছ (নু: ৪); 

 

১৮.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৩ ফছয ৮ ভাদ্ ৬ (ছয়) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা দ্য়দ্ছ। থ বাৎ গদ্ড় ৬ ভাদ্ ১ 

(এক) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন দ্য়দ্ছ (নু:৭); 

[ 

১৮.৩ ব্রীজটিয ভৄকসুদপুয প্রাদ্ন্তয এদ্প্রাদ্চ ১টি টদ্ার দতবয দ্য়দ্ছ মা জরুযীবববিদ্ত ংস্কায কযা প্রদ্য়াজন (নু: ১২.২); 

 

১৮.৪ ব্রীদ্জয য ভয়রা অফজবনা  জদ্ভ থাকদ্ত সদখা মায় মা বযষ্কায কযা প্রদ্য়াজন (নু: ১২.৫); 

 

১৮.৫   বনবভ বত ব্রীদ্জয তযল্পটইতনং য়ার  যক্ষাপ্রদ কাল্পেয তপতনতং বাল্পরা য়তন (নু: ১২.৯); এফং 

 

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

 

১৯।  ভতাভত/সুাবযঃ 

  

১৯.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ১ ফছয ৬ ভা  (৭৫%)। বিবব’য 

রক্ষযভাত্রায বফযীদ্ত 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 (নু: ৪); 

 

১৯.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৩ ফছয ৮ ভাদ্ ৬ (ছয়) ফায প্রকে  বযচারক বযফতবন কযা দ্য়দ্ছ। থ বাৎ গদ্ড় ৬ ভাদ্ 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 (নু:৭); 

 

১৯.৩ ব্রীদ্জয এদ্প্রাদ্চ দতযী য়া টদ্ার জরুযীবববিদ্ত ংস্কাদ্যয ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ। (নু: ১২.২);। 

 

১৯.৪ ব্রীদ্জয য জদ্ভ থাকা ভয়রা অফজবনা বযষ্কাদ্যয ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ (নু: ১২.৫); 

 

১৯.৫ প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৭);এফং 

 

১৯.৬ নুদ্েদ ১৯.১ দ্ত ১৯.৫ এয বফলদ্য় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাদ্য ভদ্ধ্য অআএভআবিদ্ক ফবত কযদ্ফ। 

 

  



Construction of BRTC Training Institute at Tungipara (Revised) ভাতপ্ত 

ভল্যায়ন প্রততল্পফদন 
 
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকদ্েয নাভ : Construction of BRTC Training Institute at 

Tungipara (Revised)  

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদ্দ ড়ক বযফন কদ্ বাদ্যন  

৪। প্রকে এরাকা  :  হ াার ঞ্জ হেরায টুতোড়া 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 

১০১০.০৬ 

 

৯৪২.৯২ ৮৮৬.৪৯ 

 

০১-০১-২০১১ 

সথদ্ক  

৩১-১২-২০১৩ 

০১-০১-২০১১ 

সথদ্ক  

৩১-১২-২০১৪ 

০১-০১-২০১১ 

সথদ্ক  

৩১-১২-২০১৪ 

-১২৩.৫৭* 

(১২.২৩%) 

১ (এক) ফেয  

(৩৩.০০%) 

 

 * ভর প্রকল্পেয প্রাক্কতরত ব্যল্পয়য তুরনায় প্রকে ব্যয় ১২৩.৫৭ রক্ষ টাকা (১২.২৩%) হ্রা হল্পয়ল্পে।  

 

৬। প্রকদ্েয টভূবভ  উদ্দ্দশ্য:  

৬.১ টভূবভ:  ফাংরাদ্দ ড়ক বযফন কদ্ বাদ্যন  (বফঅযটিব) কর্তবক ১৭টি সট্রবনং আনবষ্টটিউট এয ভাধ্যদ্ভ প্রবত ফছয 

প্রায় ৬,৫০০ জনদ্ক গাড়ী চারনা  মন্ত্রদ্কৌদ্রয উয প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়। এছাড়া সফযকাবয একাবধক প্রবতষ্ঠান 

কর্তবক গাড়ী চারনায উয প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়। সদদ্  বফদ্দদ্ দক্ষ গাড়ী চারদ্কয চাবদা যদ্য়দ্ছ। গাড়ী 

চারকদ্দয প্রবক্ষণ প্রদাদ্নয ভাধ্যদ্ভ দক্ষ কদ্য গদ্ড় সতারায রদ্ক্ষয প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

 

৬.২ উদ্দ্দশ্য:  গাড়ী চারনা  মন্ত্রদ্কৌদ্রয উয প্রবক্ষণ প্রদান কদ্য দক্ষ জনবক্ত গদ্ড় সতারা অদ্রাচয প্রকদ্েয ভর 

উদ্দ্দশ্য।  

 

৭। প্রকদ্েয ভর কাজ: 

 ভূতভ অতধগ্রণ (৩ একয);  

 ভূতভ উন্নয়ন (৩০৬৮০.০০ ফ ষ তভটায); 

 আযতত তযল্পটইতনং য়ার (১৬০০.০০ ফুট); 

 তিতরা তফতষ্ট োত্রাফা  তনভ ষাণ (১৮০০ ফ ষতভটায); 

 তিতরা তফতষ্ট োত্রীতনফা তনভ ষাণ (১৮০০ ফ ষতভটায); 

 ততনতরা তফতষ্ট অতপ বফন তনভ ষাণ (২৪৫০ ফ ষফুট);  এফং  

 োইতবং ট্রযাক ংল্পমা  ড়ক তনভ ষাণ (৮৫১৪ ফ ষফুট)। 

 



৮। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাদ্য) : 

(Financial Figure in Lac Tk) 
 

 

 

 

Items of Work 

(as per latest Approved 
RDPP) 

Unit Target (as per Latest  

RDPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 4 3 6 5 

1.   Registration Fee  L.S L.S 1.50  1.15 

2.  Stationery   L.S L.S 1.00  1.00 

3.  Advertisement & 

publications  

L.S L.S 2.00  1.66 

4.  04 (four) old training cars  Cars  4.00 49.68 4.00 49.68 

5.  Furniture  Lot   59.08  59.08 

6.  Land Acquisition  acres  03 41.74 03 41.74 

7.  R.C.C Retaining wall  rft  1600 219.07 1600 219.07 

8.  R.C.C Column with 5" 

Brick Boundary Wall  

rft 1580 26.01 1580 26.01 

9.  Site Development with 

carted earth/sand  

sft 30680 44.92 30680 44.92 

10.  Two storied (male) hostel 

building (four storied 

foundation) with Sanitary 

& electric 

sft 1800 101.22 1800 99.64 

11.  Two storied (female) 

hostel building (four 

storied foundation) with 

Sanitary & Electric  

sft 1800 108.34 1800 108.34 

12.  Three storied office 

building (Four storied 

foundation) with Sanitary 

& Electric 

sft 2450 155.34 2450 140.47 

13.  Approach road with 

driving track  

sft 8514 26.60 8514 16.82 

14.  Surface drain  rft 2160 12.97 2160 

1854 

 

8.48 

15.  Apron sft 1854 1.25  

16.  Deep tube-well  No. 1 9.27 1 6.88 

17.  Tele communication  Lot   80.06  7.03 

18.  External electrical work 

with 200 KVA substation  

  74.87  54.52 

 Total=   942.92  886.49 
 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 
 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
1.  Colonel Qazi Zahirul Hoque  

Director (Technical) BRTC  

যাঁ ২০/০৪/২০১১  হথল্পক ২৯/০২/২০১২ 



2.  Colonel Md. Abdullahel Karim  

Director (Technical) BRTC  

যাঁ ০১/০৩/২০১২ হথল্পক ০১/০৪/২০১৫ 

  

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ প্রকশল্পর অনুশমাডদত সংশলাডধত ডিডড অনুযায়ী মূ পূতথ কাজ ০১টি প্যাশকশজর মাধ্যশম 

২৯০.০০ ক্ষ টাকায় ক্রশয়র সংস্থান ডছ। ম অনুমায়ী ১টি প্যারকরেয আওতায় পূতণ কাে ম্পাদন কযা রয়রে। 

দরত্র সংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ডনম্নরূ: 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় বফফযণী দযত্র কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

চুবক্তভল্য অফাদ্নয 

তাবযখ 

চুবক্ত স্বাক্ষয  চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 Construction of RCC 

Retaining Wall, 

Boundary Wall and 

Site Development  

   

290.০০ 24/03/2013 13/06/2013 12/01/2014 07/12/2014 

 

১১।  প্রকদ্েয রক্ষভাত্রা, ফযাদ্দ  ব্যয় (ববঅয নুমায়ী) 

                                                                                                                               (ক্ষ টাকায়)  

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১২-১৩ 150.00 150.00 150.00 150.00 

২০১৩-১৪ ৫৩৬.৫৮ 536.23 536.23 536.23 

২০১৪-১৫ ২৫৬.৩৪ 200.26 200.26 200.26 

মমাট= 942.92 886.49 886.49 886.49 

 
 

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

১৩। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ: 

১৩.১ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন, সভয়াদ বৃবি  ংদ্াধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 
 

 হভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয় 

ভর ০১/০১/২০১১ দ্ত ৩১/১২/২০১৩ ম বন্ত ১০১০.০৬ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায  ০১/০১/২০১১ দ্ত ৩১/১২/২০১৪ ম বন্ত - 

১ভ ংল্পাতধত অনুল্পভাতদত  ০১/০১/২০১১ দ্ত ৩১/১২/২০১৪ ম বন্ত ৯৪২.৯২ 

 
  

১৩.২ প্রকদ্েয াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় বিদ্ম্বয, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ৮৮৬.৪৯ রক্ষ 

টাকা মা নুদ্ভাবদত ব্যয় ৯৪২.৯২ রক্ষ টাকায ৯৪.০১%(নুদ্েদ-৬)।  

  
১৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ২১/০৭/২০১৬ তাবযদ্খ অআএভআবি ’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভাল্লা কর্তবক প্রকেটি 

দ্যজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাদ্র সগাারগঞ্জ ড়ক বফবাগ  গণপূতব বফবাদ্গয কভ বকতবাগণ উবস্থত 

বছদ্রন। উদ্ল্লখ্য সম প্রকেটিয কর পূতব কাজ গণপূতব বফবাগ কর্তবক ফাস্তফায়ন কযা দ্য়দ্ছ। বযদ বন ম বদ্ফক্ষণ 

বনেরূ: 
 

১৪.১  ভূতভ অতধগ্রণ: প্রকল্পেয আতায় ৩ একয েতভ অতধগ্রণ কযা ল্পয়ল্পে। েতভ অতধগ্রল্পণয প্রাক্কতরত ব্যয় ৪১.৭৪ রক্ষ 

টাকা। উক্ত ব্যল্পয় ৩ একয েতভ অতধগ্রণ েন্ন কযা ল্পয়ল্পে।  



১৪.২  আযতত তযল্পটইতনং য়ার  ফাউন্ডাযী য়ার: ৩ একয োয় ায চ্াযা তদল্পয় ফাউন্ডাযী য়ার তযল্পটইনং য়ার 

তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। তযল্পটইতনং য়ার  ফাউন্ডাযী য়ার অক্ষত যল্পয়ল্পে।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       তচ্ত্র-১:  প্রতক্ষণ ইনতষ্টটিউল্পটয কযাোল্পয চ্াযাল্প তনতভ ষত তযল্পটইতনং  ফাউন্ডাযী য়ার 

 

১৪.৩  ভূতভ উন্নয়ন: অতধগ্রণকৃত ভূতভ ার্শ্ষস্থ তনচু েতভয ভতল্পর অফতস্থত তের। তযল্পটইতনং য়ার তদল্পয় ফাউন্ডাযী হদয়ায য 

ার্শ্ষস্থ ড়ল্পকয ভতল্পর ভূতভ উন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পে।  
 

১৪.৪ প্রাতনক বফন তনভ ষাণ: প্রকল্পেয আতায় ৬তরা তফতষ্ট তবতত্তয য ৩ তরা প্রাতনক বফন তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। 

প্রাতনক বফল্পনয য ৩ তকল্পরায়াট ক্ষভতা েন্ন একটি হারায  প্যাল্পনর স্থান কযা ল্পয়ল্পে। হারায প্যাল্পনরটি 

কাম ষকয যল্পয়ল্পে। বফনটিয োল্পদয য াতন তনস্কাল্পনয াই ফন্ধ ল্পয় মায়ায় একটি অংল্প াতন েল্পভ থাকল্পত 

হদো হ ল্পে। োল্পদয াতন চুল্পয় ড়ায ভােল্পভ োল্পদয তনল্পচ্ ডযাে ল্পড় ত ল্পয়ল্পে। বফল্পন ব্যফহৃত দযো টিক চ্ামু্বর কাঠ 

তদল্পয় দততয কযা ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রকল্পেয তনফ ষাী প্রল্পকৌরী অফতত কল্পযন। তল্পফ কাঠ ম ষাপ্ত তেতনং কযা য়তন পহর 

কল্পয়কটি দযো েবাল্পফ হোরা এফং ফন্ধ কযল্পত ভস্যা য়।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-২: তেনতফীন কাল্পঠয দযো তচ্ত্র-৩: হারায প্যাল্পনর 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৪: ডযাে ড়া োল্পদয তনল্পচ্য অং তচ্ত্র-৫: োল্পদয উল্পয েল্পভ থাকা াতন। 

 

১৪.৫ ভতরা হাল্পস্টর: প্রকল্পেয আতায় ৪ তরা তফতষ্ট তবতত্তয য ২য় তরা ভতরা হাল্পস্টর তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে।  ণপূতষ 

তফবাল্প য তনফ ষাী প্রল্পকৌরী অফতত কল্পযন হাল্পস্টরটিল্পত ২৪ েন ভতরা প্রতক্ষণাথী থাকায ব্যফস্থা কযা ল্পয়ল্পে। 

প্রতক্ষণ হকন্দ্রটিল্পত ভাত্র ১ েন ভতরা প্রতক্ষণাথী প্রতক্ষণ তনহেন ফল্পর তততন প্রতক্ষণ হকন্দ্রটিল্পত অফস্থান কল্পযন না। 



তল্পফ হাল্পস্টল্পর কল্পয়কেন পুরুল প্রতক্ষণাথী অফস্থান কযল্পে। তনফ ষাী প্রল্পকৌরী ফল্পরন, পুরুল হাল্পস্টরটি স্তান্তয না 

য়ায় পুরুল তক্ষাথী ভতরা হাল্পস্টল্পর অফস্থান কযল্পেন। হাল্পস্টরটিয টয়ল্পরট অতযন্ত হনাংযা হদেল্পত ায়া মায়। 

এোড়া টয়ল্পরল্পটয াল্পয কল্পক্ষ হফতন অতযন্ত হনাংযা অফস্থায় ায়া মায়।     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৬: োত্রী হাল্পস্টল্পরয োত্রাফা তচ্ত্র-৭: হনাংযা হফতন 

 

১৪.৬ পুরুল হাল্পস্টর:  ৪ তরা তবতত্তয য ২য় তরা তফতষ্ট পুরুল হাল্পস্টর তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে।  ণপূতষ তফবাল্প য তনফ ষাী 

প্রল্পকৌরী অফতত কল্পযন হাল্পস্টরটিল্পত ২৪ েন োত্র থাকায ব্যফস্থা কযা ল্পয়ল্পে। বফনটিয অযাফতধ তফআযটিত’য 

তনকট স্তান্তয কযা য়তন। তল্পফ তনফ ষাী প্রল্পকৌরী ফল্পরন বফনটি প্রস্তুত আল্পে তফআযটিত হম হকান ভয় বফনটি বুল্পে 

তনল্পত াল্পয।  

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৮: তনতভ ষত োত্রাফা 

 

১৪.৭ োইতবং ট্রযাক এল্পপ্রাচ্ হযাড তনভ ষাণ: ৮৫১৪ ফ ষফুট তযভাল্পয োইতবং ট্রযাক এযল্পপ্রাচ্ ড়ক তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। 

তডতব্লউতড’য হেততপল্পকন অনুমায়ী উক্ত ট্রযাক  এযল্পপ্রাচ্ ড়ক তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে ফল্পর তনফ ষাী প্রল্পকৌরী 

োনান।  

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৯: এযাল্পপ্রাচ্ ড়ক 

 

১৪.৮    বীয নরকু স্থানা: প্রতক্ষণ হকন্দ্রটিল্পত াতন যফযাল্পয েন্য ১টি  বীয নরকূ স্থান কযা ল্পয়ল্পে। তডততল্পত এ 

োল্পত ৯.২৭ রক্ষ টাকায ংস্থান থাকল্পর ৬.৮৮ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় তা তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে।     



১৪.৯ ২০০ হকতবএ দফদুযততক াফ-হস্টন তনভ ষান স্থান:  তফদুযতায়ল্পনয কাে প্রতক্ষণ হকন্দ্রটিল্পত ২০০ হকতবএ াফ-

হস্টন স্থান কযা ল্পয়ল্পে। এ োল্পত  তডততল্পত ৭৪.৮৭ রক্ষ টাকা প্রাক্করন কযা ল্পর এ োল্পত ব্যয় য় ৫৪.৫২ রক্ষ 

টাকা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১০: ২০০ হকতবএ দফদুযততক াফ-হস্টন 

 

 

১৫।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

গাড়ী চারনা  মন্ত্রদ্কৌদ্রয উয প্রবক্ষণ প্রদান কদ্যদক্ষ 

জনবক্ত গদ্ড় সতারা। 

গাড়ী চারনা  মন্ত্রদ্কৌদ্রয উয প্রবক্ষণ প্রদান কাম বক্রভ 

চরভান যদ্য়দ্ছ। 

 
 

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 ষল্পফক্ষণ: 

১৯.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ১ ফছয (৫০%) (নুঃ ৫ দ্রষ্টব্য); 

 

১৯.২ তনতভ ষত প্রাতনক বফল্পনয োল্পদয য াতন তনস্কাল্পনয াই ফন্ধ ল্পয় মায়ায় একটি অংল্প াতন েল্পভ আল্পে এফং 

উক্ত াতন োল্পদয তনল্পচ্ াতন চুল্পয় ড়ল্পে। ার্শ্ষস্থ হদয়াল্পর ডযাে ল্পড় ত ল্পয়ল্পে। োল্পদ াতন েল্পভ থাকা এফং োদ 

তদল্পয় াতন হবতল্পয প্রল্পফ কযা বফনটিয স্থাতয়ল্পত্বয েন্য হুভতকস্বরু (নুঃ ১৪.৪ দ্রষ্টব্য); 
 

১৯.৩ প্রাতনক বফল্পনয তফতবন্ন দযোয় ব্যফহৃত কাঠ ম ষাপ্ত তেতনং কযা য়তন। পহর কল্পয়কটি দযো েবাল্পফ হোরা 

এফং ফন্ধ কযল্পত ভস্যা য় (নুঃ ১৪.৪ দ্রষ্টব্য);  

 

১৯.৪ প্রকল্পেয আতায় ৪ তরা তফতষ্ট তবতত্তয য ২য় তরা োত্রী হাল্পস্টর তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। প্রতক্ষণ হকন্দ্রটিল্পত ভাত্র ১ 

েন ভতরা প্রতক্ষণাথী প্রতক্ষণ তনহেন এফং তততন প্রতক্ষণ হকন্দ্রটিল্পত অফস্থান কল্পযন না। ভতরা প্রতক্ষণাথীল্পদয 

আকৃষ্ট কযল্পত ম ষাপ্ত প্রচ্াযণায ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রল্পয়ােন (নুঃ ১৪.৫ দ্রষ্টব্য); 

 

১৯.৫ ভতরা হাল্পস্টরটিয টয়ল্পরট  তৎংরগ্ন স্থানভ অতযস্কায তযরতক্ষত য় (নুঃ ১৪.৬ দ্রষ্টব্য);    

 

১৯.৬ পুরুল হাল্পস্টরটি অযাফতধ তফআযটিত’য তনকট স্তান্তয কযা য়তন। তল্পফ বফনটি স্তান্তল্পযয েন্য প্রস্তুত আল্পে ফল্পর 

োনা মায় (নুঃ ১৪.৬ দ্রষ্টব্য);  



১৯.৭ প্রতক্ষণ হকল্পন্দ্রয বফনভ প্রল্পয়ােনীয় ংস্কাল্পযয সুতফধাল্পথ ষ  ণপূতষ তফবাল্প য তনয়তভত হভনল্পটন্যান্প এয আতায় হনয়া 

প্রল্পয়ােন (নুঃ ১৪.৪  ১৪.৫ দ্রষ্টব্য);  

 

১৯.৮ প্রকদ্েয ক্রয় কাম বক্রভ ফাস্তফায়দ্ন ঠিকাদায কর্তবক প্রায় ০১ ফছয ভয় সফী সনয়া দ্য়দ্ছ। চুবক্ত নুমায়ী বনধ বাবযত 

ভয় ীভায ভদ্ধ্য কাজ ফাস্তফায়ন কযদ্ত না াযদ্র ঠিকাদাদ্যয বফরুদ্ি বরকুআবি িযাদ্ভজ অদ্যা কযা মায় (নু: 

১০); এফং 

 

১৯.৯ প্রকেটিয Internal  External Audit কযা য়বন মা কযা প্রদ্য়াজন (নুঃ ১৮ দ্রষ্টব্য)। 

 

 

 ২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

  

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ১ ফছয (৫০%)। বিবব’য 

রক্ষযভাত্রায বফযীদ্ত এবিবদ্ত থ ব ফযাদ্দ্দয স্বেতা বছর। ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ ববফষ্যদ্ত MTBF 

Basket অনুমায়ী প্রকে গ্রণ কযল্পফ এফং তডততয আল্পরাল্পক ফযাে তনতিত কযল্পফ (নু: ৫  ১৯.১); 

 

 

২০.২ তনতভ ষত প্রাতনক বফল্পনয োল্পদয য স্থাতত াতন তনস্কাল্পনয াই চ্র কল্পয াতন তনস্কাল্পনয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৪.৪ দ্রষ্টব্য); 

 

২০.৩ প্রাতনক বফল্পনয তেনতফীন কাঠ িাযা তনতভ ষত দযো  াল্লা Seasoned কাঠ িাযা তনতভ ষত দযো  াল্লা 

িাযা প্রততস্থাতত কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৪.৪ দ্রষ্টব্য);  

 

 

২০.৪ প্রতক্ষণ হকল্পন্দ্র ভতরাল্পদয প্রতক্ষণ হনয়ায তফলল্পয় উিুি কযল্পত ল্পফ, এ েন্য ম ষাপ্ত প্রচ্াযণায ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ 

(নুঃ ১৪.৫ দ্রষ্টব্য); 

 

২০.৫ ভতরা হাল্পস্টরটিয টয়ল্পরট াভতগ্রক তযল্পফ তযস্কায তযেন্ন যাোয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৪.৫ 

দ্রষ্টব্য); 

    

২০.৬ পুরুল হাল্পস্টরটি তফআযটিত’য তনকট স্তান্তয কযহত ল্পফ (নুঃ ১৪.৬ দ্রষ্টব্য);  

 

২০.৭ প্রতক্ষণ হকল্পন্দ্রয বফনভ  ণপূতষ তফবাল্প য তনয়তভত হভনল্পটন্যান্প এয রল্পক্ষয প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ 

(নুঃ ১৯.৭ দ্রষ্টব্য); 

 

২০.৮ প্রকদ্েয ক্রয় কাম বক্রভ ফাস্তফায়দ্ন ঠিকাদায কর্তবক বতবযক্ত প্রায় ০১ ফছয ভয় সনয়ায পদ্র বরকুআবিটি িযাদ্ভজ 

অদ্যা কযা দ্য়দ্ছ বক না তা ভন্ত্রণারয় যীক্ষা কদ্য সদখদ্ফ  (নু: ১০  ১৯.৮)। 

 

২০.৯ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৮);এফং 

 

২০.১০ নুদ্েদ ২০.১ দ্ত ২০.৯ এয বফলদ্য় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাদ্য ভদ্ধ্য অআএভআবিদ্ক ফবত কযদ্ফ। 

 

 
     

 

  



কুতড়গ্রাভ-উতরপুয-তচ্রভাযী ড়ক উন্নয়ন (১ভ ংল্পাতধত) ীল ষক প্রকল্পেয ভাতপ্ত ভল্যায়ন প্রততল্পফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকদ্েয নাভ : কুতড়গ্রাভ-উতরপুয-তচ্রভাযী ড়ক উন্নয়ন (১ভ ংল্পাতধত) 

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : কুতড়গ্রাভ হেরায কুতড়গ্রাভ দয, উতরপুয  তচ্রভাযী 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 

১৯৬৭.৪৫ 

 

২৮৬৭.৪১ 

 

২৭৭৯.৪২ 

 

০১-০৭-২০১১ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৩ 

০১-০৭-২০১১ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-

২০১৫ 

০১-০৭-২০১১ 

সথদ্ক  

১২-০২-২০১৫ 

৮১১.৯৭ 

(৪১.২৭%) 

২ ফেয  

(১০০%) 

 

 
 

৬। প্রকদ্েয টভূবভ  উদ্দ্দশ্য:  

 

৬.১ টভূবভ:  কুপিগ্রাভ-উপরপুয-পিরভাযী িরকয দদঘ ণয ৩০.২৫ পকিঃপভিঃ। এ িকটি মেরা িকভারন। এ িরকয প্রায় 

৩.০০ পকিঃপভিঃ অং পনপভ ণত অফস্থায় আরে। অফপষ্ট পফদ্যভান িকটিয প্রস্ততা কভ ওমায় এফং মবরভন্ট 

পিারী না ওয়ায দরুণ বাযী মানফান িরাির কযরত ারয না। এভনপক পফযীতমুখী মানফান যস্পয অপতক্রভ 

কযরত মফ ভস্যা য়। এভতাফস্থায়, িকটিয মিইরনে ০০ পকিঃপভিঃ রত ২৭.৩০ পকিঃপভিঃ অং (Z-5621) 

আঞ্চপরক ভািকভারন উন্নীত কযা এফং কুপিগ্রাভ-উপরপুয-পিরভাযী-যােীফপুয-োভারপুয এরাকায ারথ ভগ্র 

মদরয উন্নত িক মমাগারমাগ স্থারনয ররযয প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।  

 

৬.২ উদ্দ্দশ্য:  প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা-  

 কুবড়গ্রাভ-উবরপুয-বচরভাযী ড়ক উন্নয়দ্নয ভাধ্যদ্ভ উন্নত ড়ক সমাগাদ্মাগ স্থান,  

 ড়ক বনযািা বনবিতকযণ ; এফং  

 প্রকে এরাকায জনাধাযদ্ণয অথ ব-াভাবজক উন্নয়ন।  

 

৭। প্রকদ্েয ভর কাজ: 

 ড়ক ফাঁল্পধ ভাটিয কাে-০.৪৭ রক্ষ র্ঘন তভটায  

 তফযভান হবল্পভন্ট ভেবুততকযণ-৫.০৬ তকল্পরাতভটায  

 তফযভান হবল্পভন্ট প্রস্তকযণ  ভেবুততকযণ -১৪.৫৯ তকল্পরাতভটায  

 হবল্পভন্ট াল্পপষতং (তডতফএ)-১৯.৬৫ তকিঃতভিঃ 

 তফযভান হবল্পভন্ট াল্পপষতং (তডতফএ)-১.৫০ তকিঃতভিঃ 

 

 



৮। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাদ্য) : 

(Financial Figure in Lac Tk) 
 
 

 

 

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 

19.  Stationary  L.S  0.50 - - 

20.  Publication and 

Advertisement  

L.S  1.00 - - 

21.  Earth Work   Lcum 0.47 109.60 0.47 109.60 

22.  Strengthening of Existing 

Pavement  

Km 5.06 333.20 5.06 333.20 

23.  Widening and Strengthening 

of Existing Pavement  

Km 14.59 1302.57 14.59 1302.57 

24.  Pavement Surfacing (DBS)  Km 19.65 855.20 19.65 855.20 

25.  Surfacing of existing 

Pavement (DBS) 

Km 1.50 63.70 1.50 63.70 

26.  Construction of Side 

Drain/U-Drain 

M 500.00 26.00 500.00 26.00 

27.  Pre-cast RCC Palisiding  M 500.00 26.00 500.00 26.00 

28.  Grass Turfing  Sqm 40000.00 11.20 40000.00 11.20 

29.  Traffic Sign  Nos. 20.00 1.10 20.00 1.10 

30.  Sign Post  Nos. 20.00 0.49 20.00 0.49 

31.  Concrete Post  Nos. 28.00 1.40 28.00 1.40 

32.  Road Marking 

Thermoplastic  

Sqm 2945.50 30.95 2945.50 30.95 

33.  Maintenance During 

Construction  

LS - 10.00 LS 10.00 

34.  Utility Shafting  LS - 3.00 - - 

35.  General and site facilities LS - 8.01 LS 8.01 

36.  Physical Contingency  LS - 27.83 - - 

37. ] Price contingency LS - 55.66 - - 

 Total=   2867.41  2779.42 
 
 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

3.  Md. Habibur Rahman 

Chowdhury    

যাঁ ১৩/১১/২০১১-১৪/০৩/২০১৩ 

4.  Md. Arifur Rahman 

Additional Chief Engineer   

যাঁ ১৪/০৩/২০১৩-০২/০১/২০১৪ 

5.  Md. Abdur Razzaque  

Additional Chief Engineer   

- যাঁ ০২/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ মন্ত্রণায় হশত প্রাপ্ত ডডসআর অনুযায়ী পূতথ কাজ ০৩টি প্যারকরেয আওতায় পূতণ কাে 

ম্পাদন কযা রয়রে। দরত্র সংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ডনম্নরূ: 

নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-দযত্র আফাল্পনয 

তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী 

কাে ভাতপ্তয 

তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয 

তাতযে  

ঠিকাদায প্রততষ্ঠাল্পনয 

নাভ  ঠিকানা 

অগ্র তত 

প্যাল্পকে নং-১ 

১ 

 

 

 

Construction of flexible 

pavement with surfacing 

at ch. 4
th
 (p), 5

th
, 6

th
, 7

th 

(p), 8
th
 , 10

th
 (p), 11

th
 (p) 

km of Durigram-Ulipur-

Chilmari Road under 

Road Division 2012 
   

৬৮৯.০০ 

৬৮১.০০ 

-৩০/১০/২০১১ 

-১৯/০২/২০১২ 

-২৭/০৪/২০১৪ 

-২৫/০৪/২০১৪ 

 

হভা ষ প্যাযাডাই 

হট্রডা ষ (হেতব), 

হাল্পটর সুকণ ষ 

ইন্টাযন্যানার, 

হাফাানফা  সুায 

ভাল্পকষট, ভাল্পরাাড়া, 

যাোী  

১০০% 

প্যাল্পকে নং-২ 

 Construction of flexible 

pavement with surfacing 

at  ch. 1
st, 

2
nd

 , 3
rd

, 12
th
, 

13
th
(p), 14

th
 (p), 15

th
, 

16
th
, 21

st
 (p), 22

nd
, 23

rd
, 

24
th
, 25

th
 (p), 26

th
 and 

27
th
 (p) Km of 

Kurigram-Ulipur-

Chilmari road under 

Road division Kurigram 

during the year 2013-

2014 
  

১৭৫৫.০০ 

১৭৪৮.০০ 

০৫/০৮/২০১৩ 

২৩/০৪/২০১৪ 

১৭/০২/২০১৫ 

১২/০২/২০১৫ 

RAB-RC (Pvt.) 

Ltd. 30/A, 

Nayapalton, 9
th
 

floor, Sattara 

Center, Dhaka 

১০০% 

প্যাল্পকে নং-৩ 

 Construction of flexible 

pavement with surfacing 

at  ch. 17
th
(p), 18

th
 (p), 

19
th
 (p), 20

th
 (p) & 28

th
 

(p) Km of Kurigram-

Ulipur-Chilmari road 

under Road division 

Kurigram during the 

year 2013-2014 
 

৩৩৫.০০ 

৩৩৩.০০ 

 

১৬/০৪/২০১৪ 

০৩/০৮/২০১৪ 

৩০/০১/২০১৫ 

১৫/০১/২০১৫ 

 

ZB-BC-JV, 

37/Ka, PC 

Culture 

Housing 

Society 

Mohammadpur, 

Dhaka-1207. 

১০০% 

 

১১।  প্রকেয ফযাদ্দ  গ্রগবত (ববঅয নুমায়ী) 

                                                                                                                               (ক্ষ টাকায়)  
 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১১-১২ ১০০.০০ 100.00 100.00 100.00 

২০১২-১৩ ৩৫০.০০ 350.00 350.00 350.00 

২০১৩-১৪ ১২০৮.৭১ 950.00 950.00 950.00 



২০১৪-১৫ 1208.70 1379.42 1379.42 1379.42 

মমাট= 2867.41 2779.00 2779.00 2779.00 

 

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

১৩। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন  ংদ্াধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

 

 হভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয়  

ভর ০১/০৭/২০১১ দ্ত ৩০/০৬/২০১৩ ১৯৬৭.৪৫ 

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

১ভ ংল্পাতধত ০১/০৭/২০১১ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ ২৮৬৭.৪১ 

 

১৩.২ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ২৭৭৯.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুদ্ভাবদত ব্যয় ২৮৬৭.৪১ রক্ষ টাকায ৯৬.৯৩%।  

    
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 কুবড়গ্রাভ ড়ক বফবাদ্গয কভ বকতবাগণ উবস্থত বছদ্রন। বযদ বন 

ম বদ্ফক্ষণ বনেরূঃ 

 

১৪.১ ড়কফাঁল্পধ ভাটিয কাে: অনুল্পভাতদত তডততল্পত কুপিগ্রাভ-উপরপুয-পিরভাযী ড়কটি ৩.৭তভটায  ল্পত ৫.৫ প্রল্পস্থ উন্নীত 

কযায রল্পক্ষয উবয় াল্প ০.৯০ তভটায পট হাল্ডায তনভ ষাণ প্রস্তকযল্পণয েন্য ১০৯.৬০ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় 

০.৪৭ রক্ষ র্ঘন তভটায ভাটিয কাে কযায ংস্থান যাো য়। ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  কর্তষক হপ্রতযত 

প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ড়কটিল্পত উক্ত ব্যল্পয় ০.৪৭ রক্ষ র্ঘন তভটায ভাটিয কাে েন্ন কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন 

হদো মায় তল্পফ ড়ল্পকয অল্পনক স্থাল্পন তফল্পল কল্পয হচ্ইল্পনে ৩+০০০ ল্পত ৫+৫০০, ৭+৩০০০ ল্পত ৮+৭০০তক:তভ: 

এয ভল্পে ০.৯০ পট হাল্ডায ায়া মায়তন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১:  ড়ল্পক অম ষাপ্ত হাল্ডায  তচ্ত্র-২: ড়ল্পক অম ষাপ্ত হাল্ডায 

  

১৪.২ বফযভান হেতিফর হবল্পভন্ট প্রস্তকযণ  ভেবুততকযণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত কুপিগ্রাভ-উপরপুয-পিরভাযী িরকয 

৫.০৬পক:পভ: অং ভেবুপতকযরণয েন্য ৩৩৩.২০ রক্ষ টাকা এফং প্রস্তকযণ  ভেবুততকযল্পণয েন্য ১৩০২.৫৭ 

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

ড়কটিয ৫.০৬পক:পভ: অং ভেবুপতকযরণয েন্য ৩৩৩.২০ রক্ষ টাকা এফং প্রস্তকযণ  ভেবুততকযল্পণয েন্য 

১৩০২.৫৭ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন োনা মায়, ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে তক:তভ: ০+০০০ ল্পত তক:তভ: 



৫+৭০০, ৬+২০০ ল্পত ৮+৭০০ এফং ১০+২০০ ল্পত ১২+৮০০ ম ষন্ত হবল্পভন্ট ভেবুততকযণ কযা ল্পয়ল্পে। ড়ল্পকয 

হচ্ইল্পনে ৩+৫০০ তক:তভ: এফং তক:তভ: ৪+৯০০ এ ড়ল্পকয প্রস্থ (Carriageway) ৫.৫ তভটায ায়া হ হে মা 

অনুল্পভাতদত তডততয অনুরূ। তল্পফ ৭ভ তক:তভ: এ াঁচ্ ীড় কল্পরল্পেয তনকট ড়ল্পক Edging ায়া মায়তন। 

তনফ ষাী প্রল্পকৌরী ফল্পরন এ স্থাল্পন Edging এ ংস্থান তডততল্পত তেরনা। তাই এ স্থাল্পন Edging তনভ ষাণ কযা 

য়তন। Edging না থাকায় এ স্থাল্পন তুরনাভরক হফী হযইনকাট দতযী ল্পয়ল্পে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৩:  ড়ল্পক দতযী য়া হযইন কাট তচ্ত্র-৪: ড়ল্পক দতযী য়া হযইন কাট 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

১৪.৩ হবল্পভন্ট াল্পপষতং: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ১৯.৬৫তক:তভ: ড়ল্পকয হবল্পভন্ট াল্পপষতং এয েন্য ৮৫৫.২০ রক্ষ টাকা 

ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী উক্ত অথ ষ ব্যল্পয় ১৯.৬৫তক:তভ: ড়ল্পকয হবল্পভন্ট াল্পপষতং কযা 

ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ড়কটিয হফীয বা  অংল্পয কাল্প ষটিং বাল্পরা আল্পে। তহফ তকছু স্থাল্পন  তফল্পল কল্পয 

হচ্ইল্পনে ১৫+০০০ তক:তভ: ড়ল্পক ক্রযাক য়ায় কাল্প ষট উল্পঠ মাল্পে । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৫:   ক্রযাক য়া াল্পপষ তচ্ত্র-৬: ক্রযাক য়া াল্পপষ 

 

১৪.৪ াইড হেন/ইউ-হেন তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত কুতড়গ্রাভ-উতরপুয ড়ল্পকয ৫০০.০ তভটায অংল্প াইড হেন/ইউ-

হেন তনভ ষাল্পণয েন্য ২৬.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ড়কটিয উবয় াল্পর্শ্ষ াইড 

হেন/ইউ-হেন তনভ ষাল্পণয তনভ ষাল্পণয েন্য ২৬.০০ রক্ষ টাকা ব্যয়  ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ৪থ ষ তক:তভ: এ 

হকতায হভাড় ফাোয এফং ২৩তভ তক:তভ: এ তনতভ ষত িীল্পেয ংল্পমা  ড়ক অংল্প াইড হেন/ইউ-হেন তনভ ষাণ কযা 

ল্পয়ল্পে। তল্পফ হকতায হভাড় ফাোয অংল্প ইউ হেল্পন ভয়রা আফেষনায় েভা ল্পয় াতন তনস্কাল্পন কাম ষকয ভূতভকা 

ারন কযল্পত াযল্পে না।  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৭:   ফাোয অংল্প তনতভ ষত াইড হেন তচ্ত্র-৮:   িীল্পেয তনকট তনতভ ষত ইউ-হেন 

 

১৪.৫ অযবব প্যারাাআবিং  তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত কুতড়গ্রাভ-উতরপুয ড়ল্পকয তফতবন্ন অংল্প ৫০০.০ তভটায 

অযবব প্যারাাআবিং  তনভ ষাল্পণয েন্য ২৬.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী 

অযবব প্যারাাআবিং তনভ ষাল্পণয তনভ ষাল্পণয েন্য ২৬.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ড়কটিয 

হচ্ইল্পনে ২৩+০০০ তক:তভ: এ আযতত িীল্পেয উবয় াল্পর্শ্ষ এফং হচ্ইল্পনে ৪+৫০০ তক:তভ: এ ফাোল্পযয তনকট 

প্যারাাইতডং তদল্পয় যক্ষাপ্রদ কাে কযা ল্পয়ল্পে। িীল্পেয তনকট একটি প্যারাাইতডং হবল্পে হ ল্পে এফং হফ কল্পয়কটি 

হল্পর ল্পড়ল্পে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৯:  ড়ল্পক প্যারাাইতডং তদল্পয় যক্ষাপ্রদ কাে তচ্ত্র-১০:  ড়ল্পক প্যারাাইতডং তদল্পয় যক্ষাপ্রদ কাে 
 

১৪.৬ গ্রা টাবপবং, াইন, ত নার, তক:তভ: হাস্ট, হযাড ভাতকষং: অনুল্পভাতদত তডততল্পত কুতড়গ্রাভ-উতরপুয ড়ল্পকয তফতবন্ন 

অংল্প গ্রা টাবপবং, াইন, ত নার, তক:তভ: হাস্ট এফং হযাড ভাতকষং এয েন্য হভাট ৪৫.১৪ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন 

কযা য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ড়কটিল্পত গ্রা টাবপবং, াইন, ত নার, তক:তভ: হাস্ট, হযাড ভাতকষং ফাফদ উক্ত 

৪৫.১৪ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায় ড়কটিয অল্পনক স্থাল্পন াইন, ত নার, তক:তভ: হাস্ট 

স্থান কযা ল্পয়ল্পে এফং গ্রা টাতপষং কযা ল্পয়ল্পে।  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৯:  ড়ল্পক স্থাতত তকিঃতভিঃ হাষ্ট  তচ্ত্র-১০:  ড়ল্পক স্থাতত তকিঃতভিঃ হাষ্ট 

 

১৪.৭ বনভ বাণকারীন যক্ষণাদ্ফক্ষণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত বনভ বাণকারীন যক্ষণাদ্ফক্ষদ্ণয েন্য ১০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন 

কযা য়। ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  কর্তষক হপ্রতযত প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ড়ক বনভ বাণকারীন 

যক্ষণাদ্ফক্ষণ ফাফদ ১০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে।  

১৪.৮ ইউটিতরটি স্থানান্তয: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ড়ল্পকয তফতবন্ন স্থাল্পন অফতস্থত ইউটিতরটি স্থানান্তয এয েন্য ৩.০০ রক্ষ 

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

ইউটিতরটি স্থানান্তয এয এ ব্যয় োদন কযা য়তন। তনফ ষাী প্রল্পকৌরী অফতত কল্পযন প্রকে ফাস্তফায়ল্পন হকান 

ইউটিতরটি স্থানান্তল্পযয প্রল্পয়ােন য়তন।  

১৪.৯ হেনাল্পযর াইট পযাততরটিে: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ড়কটি উন্নয়ল্পনয েন্য হেনাল্পযর াইট পযাততরটি ফাফদ ৮.০১ 

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

হেনাল্পযর াইট পযাততরটি ফাফদ ৮.০১ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে।  

 

১৪.১০ তপতেকার  প্রাই কনটিনল্পেতন্প: অনুল্পভাতদত তডততল্পত তপতেকার  প্রাই কনটিনল্পেতন্প ফাফদ ৮৩.৪৯ রক্ষ টাকা 

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

প্রাই কনটিনল্পেতন্প ফাফদ হকান অথ ষ ব্যয় কযা য়তন। 

 

১৫।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা- কুবড়গ্রাভ-উবরপুয-বচরভাযী 

ড়ক উন্নয়দ্নয ভাধ্যদ্ভ উন্নত ড়ক সমাগাদ্মাগ স্থান, ড়ক 

বনযািা বনবিতকযণ; এফং প্রকে এরাকায জনাধাযদ্ণয 

অথ ব-াভাবজক উন্নয়ন।  

 

প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা-কুবড়গ্রাভ-উবরপুয-বচরভাযী 

ড়ক উন্নয়দ্নয ভাধ্যদ্ভ উন্নত ড়ক সমাগাদ্মাগ স্থাবত 

দ্য়দ্ছ । 

 

 
 

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

ফাস্তফায়দ্ন অদ্যা বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ২ ফছয ( ১০০%)। বিবব’য রক্ষযভাত্রা নুমায়ী ফছযবববিক  থ ব 

ফযাদ্দ য়বন (নু: ৫ ); 

 

১৯.২ ড়ল্পকয অল্পনক স্থাল্পন তফল্পল কল্পয হচ্ইল্পনে ৩+০০০ ল্পত ৫+৫০০, ৭+৩০০০ ল্পত ৮+৭০০তক:তভ: এয ভল্পে ০.৯০ 

পট হাল্ডায ায়া মায়তন (অনু: ১৪.১); 

১৯.৩ ৭ভ তক:তভ: এ াঁচ্ীড় কল্পরল্পেয তনকট ড়ল্পক Edging তনভ ষাণ কযা য়তন। োনা মায় তডততল্পত Edging 

এয ংস্থান যাো য়তন (নু: ১৪.২); 

১৯.৪ ড়ল্পক তকছু স্থাল্পন (হচ্ইল্পনে ১৫+০০০তক:তভ) াল্পপষল্প ক্রযাক ল্পয়ল্পে এফং কাল্প ষট উল্পঠ মাল্পে (অনু: ১৪.৩); 

১৯.৫ হকতায হভাড় ফাোয অংল্প তনতভ ষত াইড হেন/ইউ-হেন ভয়রা আফেষনা েভা ল্পয় াতন তনস্কাল্পন কাম ষকয ভূতভকা 

ারন কযল্পত াযল্পে না (নু: ১৪.৪); 

১৯.৬ িীল্পেয ংল্পমা  ড়ক প্রততযক্ষায েন্য তনতভ ষত প্যঅরাাইতডং কাে ক্ষততগ্রস্ত ল্পয়ল্পে (অনু: ১৪.৫); 

১৯.৭ ড়ল্পক ম ষাপ্ত াইন, ত নার, তক:তভ: হাস্ট স্থান কযা ল্পয়ল্পে এফং গ্রা টাতপষং কযা ল্পয়ল্পে (অনু: ১৪.৫); 

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

 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

 

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ২ ফছয  (১০০%)। 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  ১৯.১);  

 

২০.২ ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৩+০০০ ল্পত ৫+৫০০, ৭+৩০০০ ল্পত ৮+৭০০তক:তভ: হ কর স্থাল্পন ০.৯০ পট হাল্ডায 

ায়া মায়তন তা তচ্তিতপূফ ষক হটকইবাল্পফ ংস্কায কযল্পত ল্পফ (অনু: ১৪.১  ১৯.২); 

২০.৩ ৭ভ তক:তভ: এ াঁচ্ীয কল্পরল্পেয তনকট ড়ল্পক Edging তনভ ষাণ কযায ংস্থান তডততল্পত না যাোয তফলয়টি ড়ক 

তযফন  ভাড়ক তফবা  েততল্পয় হদেল্পফ এফং এ তফলল্পয় প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ (নু: ১৪.২); 

২০.৪ ড়ল্পক হম কর স্থাল্পন (হচ্ইল্পনে ১৫+০০০তক:তভ) াল্পপষল্প ক্রযাক ল্পয়ল্পে এফং কাল্প ষট উল্পঠ মাল্পে তা তচ্তিত কল্পয 

দ্রুত ংস্কায কযল্পত ল্পফ (অনু: ১৪.৩); 

২০.৫ হকতায হভাড় ফাোয অংল্প তনতভ ষত াইড হেন/ইউ-হেন ংস্কাল্পযয ভােল্পভ াতন তনস্কান ব্যফস্থা চ্র কযল্পত ল্পফ 

(নু: ১৪.৪); 

২০.৬ ড়ল্পকয ২৩তভ তকল্পরাতভটাল্পয িীল্পেয ংল্পমা  ড়ক প্রততযক্ষায েন্য তনতভ ষত ক্ষততগ্রস্ত প্যারাাইতডং পুনিঃ স্থান 

কযল্পত ল্পফ (অনু: ১৪.৫); 

২০.৭ ভাপ্ত প্রকেটিয দ্রুত External Audit ম্পন্ন এফং সকান অবি উত্থাবত দ্র ভাধান কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৮)। 
  

২০.৮ নুদ্েদ ২০.১ দ্ত ২০.৭ এয বফলদ্য় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাদ্য ভদ্ধ্য অআএভআবিদ্ক ফবত কযদ্ফ। 

 

     

  



টুেীাড়া-হকাটারীাড়া (ভােফাড়ী) ড়ক উন্নয়ন  ীল ষক প্রকল্পেয ভাতপ্ত ভল্যায়ন প্রততল্পফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকদ্েয নাভ : টুেীাড়া-হকাটারীাড়া (ভােফাড়ী) ড়ক উন্নয়ন  

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : হ াার ঞ্জ হেরায টুতোড়া  হকাটারীাড়া 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 

৬১০৩.৭১ 

(-) 

৬৪৮৪.৮৬ ৬৩২৭.৭৮ 

(-) 

০১-০৭-২০০৯ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১১ 

০১-০৭-২০০৯ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

০১-০৭-২০০৯ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

২২৪.০৭  

(৩.৬৭%) 

৪ ফেয 

(২০০%) 

 

হনাট: ব্যয় বৃতে ব্যততল্পযল্পক ফাস্তফায়ন হভয়াদ ৩০-০৬-২০১৫ ম ষন্ত ৪ দপায় বৃতি কযা য় 

 

৬। প্রকদ্েয টভূবভ  উদ্দ্দশ্য: 

 

৬.১ প্রকদ্েয টভূবভ:  টুংগীাড়া-সকাটারীাড়া ড়কটি বদ্যাজপুয-নাবজযপুয-ভাটিবাঙ্গা-াটগাতী-সগাারগঞ্জ 

(সঘানাাড়া) ড়দ্কয টুংগীাড়া সথদ্ক শুরু দ্য় সগৌযনদী-অগগরঝযা-য়াযাট-সকাটারীাড়া-সগাারগঞ্জ ড়দ্কয 

ভাঝফাড়ী দ্য়দ্ন্ট বভবরত দ্য়দ্ছ মা সকাটারীাড়া উদ্জরা দয সথদ্ক ১.৫ বকঃবভঃ দূদ্য ফবস্থত। ড়কটি 

টুংগীাড়া এফং সকাটারীাড়া উদ্জরাদ্ক স্বেতভ দূযদ্ত্ব ংযুক্ত কদ্যদ্ছ। ড়কটিয সভাট দদঘ বয ১৯ বকঃবভঃ। 

অদ্রাচয প্রকে গ্রদ্ণয পূদ্ফ ব ড়কটি এরবজআবি’য অতাধীন বছর। ড়কটি উন্নয়দ্নয পূদ্ফ ব ড়কটি এটি ড়ক  

জনথ বধদপ্তদ্যয বনকট স্তান্তয কযা য়। বফযভান ড়কটিয সবদ্ভন্ট ৩.৭ বভঃ/১২ পৄট প্রস্ততায় বনবভ বত বছর। 

ড়কটিয উয বদদ্য় বদন বদন মানফান চরাচদ্রয ংখ্যা বৃবি ায়ায় এফং ড়কটি বফর এরাকায ববতয বদদ্য়  

খাদ্রয া বদদ্য় বতক্রভ কযায় ড়কটিয ফাঁধ উচুুঁকযণ প্রস্ত কযা প্রদ্য়াজন য়। এ কর বফলয় বফদ্ফচনায় 

ড়কটি অঞ্চবরক ভাড়কভাদ্ন (বিজাআন টাআ-৩ নুমায়ী) উন্নয়দ্নয (সবদ্ভন্ট ৫.৫ বভঃ/১৮ পৄট প্রস্তকযণ 

উবয় াদ্র্শ্ব ১.২ বভঃ/৪ পৄট াি বদ্াল্ডায বনভ বাদ্ণয) প্রস্তাফ কযা য়। এছাড়া,  প্রকদ্েয অতায় ড়দ্কয উয 

বফযভান ৪টি পুযাতন ংকীণ ব সতু  ৭টি ফক্স কারবাট ব প্রবতস্থান কযা য়। তাছাড়া, ফঙ্গফন্ধু ভাজায কভদ্েক্স, 

উদ্জরা কভদ্েক্স এফং অফাবক এরাকা এড়াদ্নায জন্য প্রকদ্েয অতায় ২.৯৩ বকঃবভঃ নতুন সবদ্ভন্ট বনভ বাদ্ণয 

ংস্থান যাখা য়। অদ্রাচয প্রকেটি সভাট ৬৭.৬৩ সকাটি টাকা ব্যদ্য় এফং জুরাআ/২০০৯ সথদ্ক জুন/২০১২ সভয়াদ্দ 

ফাস্তফায়দ্নয জন্য গত ১৮/০৮/২০০৯ তাবযখ নুবষ্ঠত একদ্নক বায় নুদ্ভাদন রাব কদ্য।  
  

৬.২ উদ্দ্দশ্য:  প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা   

 সদদ্য ফবষ্ট ংদ্য াদ্থ উন্নততয  বনযাদ সমাগাদ্মাগ স্থাদ্নয জন্য  টুঙ্গীাড়া-সকাটারীাড়া (ভাঝফাড়ী) 

ড়ক উন্নয়ন; এফং  

 জাতীয় ড়ক সনটয়াদ্কবয াদ্থ ংদ্মাগ স্থান।  

 
 

৭ প্রকদ্েয ভর কাজ: 



 

 ভূতভ অতধগ্রণ (২১.৮৪ হক্টয)-১৭০৭.৫৬ রক্ষ টাকা;  

 ভাটিয কাে (১.১৩৪ রক্ষ র্ঘন তভটায)-২১৯.৪৯ 

 ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ (৪.১৮৩ রিঃর্ঘিঃতভিঃ)-৮০৯.৬২ রক্ষ টাকা 

 নতুন হবল্পভন্ট তনভ ষাণ (৩.৯৩ তকল্পরাতভটায)-৩৭৯.৭৯ রক্ষ টাকা  

 হবল্পভন্ট  পুন ষতনভ ষাণ (৮.৩১ তকল্পরাতভটায)-৬৭৫.৬৩ রক্ষ টাকা 

 হবল্পভন্ট তক্তারীকযণ (৫.৭২ তকল্পরাতভটায) -১৮৪.৯৮রক্ষ টাকা 

 হবল্পভন্ট প্রস্তকযণ (৫.৭২ তকল্পরাতভটায) -১৯৪.৪৮ রক্ষ টাকা 

 াল্পপষতং (১৭.৯৬ তকল্পরাতভটায)- ৮৮৬.০২ রক্ষ টাকা 

 আযতত তিে  (৯৯.৭৯তভটায)-৮৫৪.৩৫ রক্ষ টাকা  

 আযতত ফি কারবাট ষ (৫৮.০০ তভটায)-৩৯৮.৮৯ রক্ষ টাকা।  

 
 

৮। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাদ্য) : 

(Financial Figure in Lac Tk) 
 

 

Items of Work 

(as per latest  Approved DPP 

Unit Target (as per Latest 

Approved DPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financia

l 

1 2 3 4   

Survey & Design  L.S 1 10.00 1 10.00 

Land Acquisition   Hector  21.84 1707.56 21.84 1707.56 

Construction of Road 

Embankment 

 L.Cum 1.134 219.49 1.134 219.49 

Widening & Rising of 

Embankment  

L.Cum 4.183 809.62 4.137 800.72 

Flex. Pavement (New 

Const.)  

Km.  3.93 379.79 3.93 379.79 

Pavement Re-construction  Km. 8.31 675.63 7.80 633.56 

Pavt. Strengthening  Km. 5.72 184.98 5.59 180.76 

Pavt. widening  Km. 5.72 194.48 5.72 194.48 

Surface (DBS)  Km. 17.96 886.02 17.96 866.18 

RCC  Bridge  Meter  99.79 854.35 99.79 854.35 

RCC Box Culvert  Meter 58 398.89 51 365.78 

RCC Palisading  Meter 2600 89.94 1750 60.52 

Guide Post  Nos.  3000 28.34 225 21.00 

Drain  Meter  760 16.40 298 6.45 

Sing-Signal, Km post  L.S 1 7.42 1 7.27 

Road Marking  Sqm. 1796 12.13 1490 10.05 



Items of Work 

(as per latest  Approved DPP 

Unit Target (as per Latest 

Approved DPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financia

l 

Utility Shifting  Nos.  1 9.82 1 9.82 

Total=   6484.86  6327.78 
 
 

 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 
 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

6.  Md. Abdus Quddus-1  

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ২১-০৭-২০০৯ হথল্পক ১৬-০২-২০১০ 

7.  Md. Abdur Rahman  

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ১৬-০২-২০১০ হথল্পক ১১-০৭-২০১০ 

8.  Md. Abdus Sabur  

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ১১-০৭-২০১০ হথল্পক ০৭-০৩-২০১১ 

9.  Md. Sorabuddin Mia  

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ০৭-০৩-২০১১ হথল্পক ২৬-০৯-২০১১ 

10.  Md. Abdus Salam 

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ২৬-০৯-২০১১  হথল্পক ০৮-০২-২০১২ 

11.  Md. Abul Kashem Bhuiyan  

Addl. Chief Engr.  

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ ০৮-০২-২০১২ হথল্পক প্রকে ভাপ্ত ম ষন্ত 

  

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ ডডসআর এ উশেডিত তথ্যানুযায়ী ৭ টি প্যারকরেয আওতায় পূতণ কাে ম্পাদন কযা রয়রে। 

দরত্র সংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ডনম্নরূ: 

 

(রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় বফফযণী দযত্র কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

চুবক্তভল্য অফাদ্নয 

তাবযখ 

চুবক্ত স্বাক্ষয  চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 Improvement of 

Tungipara-Kotalipara 

(Mazbari) Road at ch. 

0+000 to ch. 8+955 in/c 

Construction of 1 No. 

22.57 m. long RCC 

২৪৮.১২ ০৩/০২/২০১০ ১৭/০৫/২০১০ ১৭/০৮/২০১১ ১৭/০৮/২

০১১ 



(রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় বফফযণী দযত্র কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

চুবক্তভল্য অফাদ্নয 

তাবযখ 

চুবক্ত স্বাক্ষয  চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

Girder Bridge. 1 No. PC 

Girder Bridge and 5 nos 

RCC box culvert under 

Gopalgonj Road Division 

during the year 2009-10. 
   

02 Improvement of 

Tungipara-Kotalipara 

(Mazbari) Road at ch. 

8+955 to ch. 18+650 in/c 

Construction of 2 No.  of 

25.74 m. long PC Girder 

Bridge and 4 nos RCC 

box culvert under 

Gopalgonj Road Division 

during the year 2009-10. 
 

১৮৭২.১০ ৩০/১১/২০০৯ ০৭/০৩/২০১০ ৩১/০৩/২০১৫ ২৯/০৩/২

০১৫ 

03 Improvement of 

Tungipara-Kotalipara 

(Mazbari) Road at 1
st
 & 

2
nd

 (p) Km in/c 

Construction of 1 No.  

22.57m. long RCC Girder 

Bridge at  Ch. 0+900 & 1 

No. PC girder Bridge at 

Ch. 1+300 and 3 nos 

RCC box Culvert at Ch. 

0+450, Ch 0+800 & ch. 

1+200  under Gopalgonj 

Road Division during the 

year 2011-12. 
 

৭৭৯.১১ ২৭/০৬/২০১২ ০১/১০/২০১৩ ১২/১২/২০১৩ ১২/১২/২

০১৩ 

04 Improvement of 

Tungipara-Kotalipara 

(Mazbari) Road at ch. 

1+800 to ch. 4+450 in/c 

Construction of 2 Nos.  

RCC box culvert at Ch. 

2+300 & ch. 3+500 under 

Gopalgonj Road Division 

during the year 2009-10. 

৭১৯.৮৯ ২৪/০৭/২০১০ ২১/১০/২০১২ ৩১/১২/২০১৩ ৩১/১২/২

০১৩ 

05 Improvement of 

৪৪১.৩৭Tungipara-

Kotali২২৬.৫৪para 

(Mazbari) Road at ch. 

4+450 to ch. 6+500 under 

Gopalgonj Road Division 

during the year 2012-13. 
 

৪৪১.৩৭ ২২/০৮/২০১২ ১৬/১১/২০১২ ১৬/১১/২০১৩ ১৬/১১/২

০১৩ 

06 Improvement of 

Tungipara-Kotalipara 
৫৫০.৬০ ২৩/০৮/২০১২ ২৯/১০/২০১২ ২৯/১০/২০১৩ ২৪/০২/২

০১৪ 



(রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় বফফযণী দযত্র কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

চুবক্তভল্য অফাদ্নয 

তাবযখ 

চুবক্ত স্বাক্ষয  চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(Mazbari) Road at ch. 

6+500 to ch. 8+955 under 

Gopalgonj Road Division 

during the year 2012-13. 
 

07 Road rehabilitation work 

at 7
th
 km (p) 8

th
 km (p) 

and 9
th
 Km (p) of 

Tungipara-Kotalipara 

(Mazbari) Road under 

Gopalgonj Road Division 

during the year 2013-14. 

 

৩৫৮.১৭ ১৭/০৪/২০১৪ ২৯/০৫/২০১৪ ২৫/১১/২০১৪ ২৩/১১/২

০১৪ 

 

 

 

১১।  প্রকেয ফযাদ্দ  গ্রগবত (ববঅয নুমায়ী) 

                                                                                                                               (ক্ষ টাকায়)  
 

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

১ ২  ৪ ৫ 

২০০৯-১০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ 

২০১০-১১ ১৬২৯.৯৬ ১৬২৯.৯৬ ১৬২৯.৯৬ ১৬২৯.৯৬ 

২০১১-১২ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ 

২০১২-১৩ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১৩-১৪ ২১৭৯.৯০ ১৫২২.৮২ ১৫২২.৮২ ১৫২২.৮২ 

২০১৪-১৫ - ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

মমাট= ৬৪৮৪.৮৬ ৬৩২৭.৭৮ ৬৩২৭.৭৮ ৬৩২৭.৭৮ 

 

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

১৩। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ: 
 

১৩.১ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন, হভয়াদ বৃতি  ংদ্াধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

 

 হভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয় 

ভর ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১১ ম বন্ত ৬১০৩.৭১ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায  ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১২ ম বন্ত - 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ২য় ফায  ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১৩ ম বন্ত - 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ৩য় ফায  ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১৪ ম বন্ত  

১ভ ংল্পাতধত অনুল্পভাতদত  ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১৪ ম বন্ত ৬৪৮৪.৮৬ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ৪থ ষ ফায  ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ ম বন্ত  



১৩.২ াবফ বক অবথ বক  ফাস্তফ গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ৬৩২৭.৭৮ 

রক্ষ টাকা মা নুদ্ভাবদত ব্যয় ৬৪৮৪.৮৬ রক্ষ টাকায ৯৮%  (নুদ্েদ-৬)।  

  
১৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ২০/০৭/২০১৬ তাবযদ্খ অআএভআবি’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভাল্লা কর্তবক প্রকেটি 

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

ম বদ্ফক্ষণ বনেরূঃ 

১৪.১ ড়দ্কয পুরুত্ব মথামথ নয়: প্রকদ্েয অতায় ১৮.৪৬৫ বকঃবভঃ যাস্তায বকছু ং নতুনবাদ্ফ, বকছু ংদ্য উন্নয়ন  

বকছু ংদ্য প্রস্তকযণ কযা দ্য়দ্ছ। যাস্তাটিয প্রস্থ ৫.৫ বভটায মা মথামথবাদ্ফ অদ্ছ ফদ্র প্রতীয়ভান য়। প্রকদ্েয 

অতায় বনবভ বত নতুন ড়দ্কয  সচআদ্নজ ০+৫০০ বকঃবভঃ এ  টুবঙ্গাড়ায চযাড়ায বনকট এফং ড়দ্কয  সচআদ্নজ 

১২+০০০ বকঃবভঃ এয বনকট সজায়াবযয়া গ্রাদ্ভ ফবস্থত কারবাদ্ট বয দবক্ষণ াদ্ ম্যানুদ্য়র িবতদ্ত সকায কাটিং 

কদ্য Base course, wearing course, Base Type-1  এয পুরুত্ব বযভা কযা য়। বিববদ্ত বচবত্রত 

বিজাআন  ড্রআং নুমায়ী Base course, wearing course   Base Type-1  এয পুরুত্ব উদ্ল্লখ কযা দ্য়দ্ছ 

মথাক্রদ্ভ ৪০ বভবরবভটায, ৩৫ বভটায  ২০০ বভটায। বকন্তু চযাড়ায বনকট Base course   wearing course  

এয পুরুত্ব ায়া মায় ৫৬ বভটায এফং Base Type-1  স্তদ্যয পুরুত্ব ায়া মায় ২১০ বভবরবভটায। ন্যবদদ্ক 

সজায়াবযয়া গ্রাদ্ভয বনকট Base course    wearing course   এয পুরুত্ব ায়া মায় ৮০ বভঃবভঃ  Base 

Type-1 এয পুরুত্ব ায়া মায় ১৫০ বভঃবভঃ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১: ড়ল্পকয তফতবন্ন স্তল্পযয পুরুত্ব যীক্ষা তচ্ত্র-২: ড়ল্পকয তফতবন্ন স্তল্পযয পুরুত্ব যীক্ষা 

 

 

১৪.২ পূফ ব াড়ায বনকট বনবভ বত ব্রীজ : টুবঙ্গাড়া দ্ত সচআদ্নজ ০+৯০০ বক:বভ: এ বগভািাঙ্গা খাদ্রয য একটি ব্রীজ 

বনভ বাণ কযা দ্য়দ্ছ মায দদঘ বয ২২.৫৭ বভটায  প্রস্থ  ৭.৩০বভটায।  ব্রীজটিয এফাটদ্ভন্ট এয Back wall এ প্রচুয 

াবনকভ সদখা মায় মা  ংদ্াধন কযা য়বন। বব গাি বায সতুটিয একটি গাি বায বদদ্য় াবন  চুদ্য় ড়দ্ত কযদ্ত সদখা 

মায়। ব্রীদ্জয দুআ প্রাদ্ন্তয তুরনায় ভাঝখান ঢালু য়ায় তাদ্ত াবন জভা দ্য় যদ্য়দ্ছ মা দীঘ বস্থায়ী ফদ্র ভদ্ন য়। 

ব্রীজটি বনভ বাদ্ণ কাদ্েয াট বায ব্যফায কযায় গাি বাদ্যয গাত্র ভান যদ্য়দ্ছ। ব্রীজটিয বপবনবং বারবাদ্ফ কযা য়বন। 

ব্রীজটি বনভ বাদ্ণ মদ্থষ্ট ববথরতায বযচয় সদয়া দ্য়দ্ছ ফদ্র প্রতীয়ভান।  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

তচ্ত্র-৩: িীল্পেয ভােোল্পন েল্পভ থাকা াতন তচ্ত্র-৪: িীল্পেয একটি  াড ষায তদল্পয় চুল্পয় ড়া াতন 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

তচ্ত্র-৫: িীল্পেয তনল্পচ্ ব্যফহৃত কাঠ তচ্ত্র-৬: এফাটদ্ভন্ট এয Back wall এয  াবনকভ 

 

১৪.৩ াত কাাবনয়া ব্রীজ : সচআদ্নজ ১+৩০০ বক:বভ: এ াতকাাবনয়া খাদ্রয য ন্য অদ্যকটি  ব্রীজ বনভ বাণ কযা 

দ্য়দ্ছ মায দদঘ বয ২৫.৭৪ বভটায  প্রস্থ  ৭.৩০বভটায।  ব্রীজটি বনভ বাদ্ণ বির াটায ব্যফায কযা দ্য়দ্ছ । ব্রীজটিয 

ফস্থা বার সদখদ্ত ায়া মায়।  

 

১৪.৪ যাস্তায প্রচুয undulation:  প্রকদ্েয অতায় বনবভ বত ১৮ বকঃবভঃ ড়দ্কয প্রায় কর স্থাদ্ন বকছু দূযত্ব যয 

সছাট ফড় undulation দতযী দ্য়দ্ছ। প্রকদ্েয প্রদ্কৌরী ফবত কদ্যন যাস্তা য় ট্রাক চরায কাযদ্ণ  বফববন্ন জায়গায় 

বকছু ং সদদ্ফ সগদ্ছ। এ কর সদদ্ফ মায়া ংদ্ াবন জদ্ভ থাকদ্ত সদখা মায়। ড়দ্কয অনুভাবনক ১৪ বকঃবভঃ 

এয বনকট ারদায ফাড়ীয াভদ্নয ড়দ্কয প্রায় ১০০ বভটায স্থানব্যাী াবন জদ্ভ থাকদ্ত সদখা মায় মা াযদ্ণয  

সকান ব্যফস্থা সনআ। স্থানটিদ্ত ড়দ্কয একাদ্ ারদায ফাড়ী ন্য াদ্র্শ্ব   খার। স্থানীয় জনতা যাস্তাটি ংস্কাদ্যয 

প্রদ্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদ্ণয নুদ্যাধ কদ্যন।  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

তচ্ত্র-৭: ড়ল্পক দতযী য়া undulation তচ্ত্র-৮: ড়ল্পক দতযী য়া undulation 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

তচ্ত্র-৯:  ারদায ফাড়ীয াভদ্নয জদ্ভ থাকা াবন তচ্ত্র-১০: ড়দ্ক জদ্ভ থাকা াবন 

 

১৪.৫ বকনাযা বাঙ্গা, ম বাপ্ত সাল্ডায: যাস্তাটিয বধকাং স্থাদ্ন সাল্ডায থাকদ্র তা ১ বভটায দ্ফ না ফদ্র প্রতীয়ভান 

য়। প্রদ্কৌরী ফদ্রন এ ঞ্চদ্র বার  compaction য় এভন ভাটি ায়া মায় না। ফালু ভাটি বদদ্য় 

এভব্যাংকদ্ভন্ট দতযী য়ায় সাল্ডায সবদ্ঙ্গ মায়।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১১: ড়ল্পকয তকনাযা বাো 

  

১৫।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা  সদদ্য ফবষ্ট ংদ্য 

াদ্থ উন্নততয  বনযাদ সমাগাদ্মাগ স্থাদ্নয জন্য  

টুঙ্গীাড়া-সকাটারীাড়া (ভাঝফাড়ী) ড়ক উন্নয়ন এফং 

জাতীয় ড়ক সনটয়াদ্কবয াদ্থ ংদ্মাগ স্থান।  

সদদ্য ফবষ্ট ংদ্য াদ্থ উন্নততয  বনযাদ সমাগাদ্মাগ 

স্থাদ্নয জন্য  টুঙ্গীাড়া-সকাটারীাড়া (ভাঝফাড়ী) ড়ক উন্নয়ন 

এফং জাতীয় ড়ক সনটয়াদ্কবয াদ্থ ংদ্মাগ স্থাবত দ্য়দ্ছ।  

 

১৬। উদ্দ্দশ্য বজবত না দ্য় থাকদ্র তায কাযণঃ প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য বজবত দ্য়দ্ছ 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 ষল্পফক্ষণ: 
 

১৯.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ৪ ফছয (২০০%) (নু:৪); 

১৯.২ প্রকদ্েয অতায় বনবভ বত নতুন ড়দ্কয  চযাড়ায বনকট এফং সজায়াবযয়া গ্রাদ্ভয বনকট Base course    

wearing course  এয পুরুত্ব বিবব’য বিজাআন সভাতাদ্ফক ায়া মায়বন (নু: ১৪.১);  
 

 

১৯.৩ টুবঙ্গাড়া দ্ত সচআদ্নজ ০+৯০০ বক:বভ: এ বগভািাঙ্গা খাদ্রয য পূফ ব াড়ায বনকট বনবভ বত  ব্রীজটিয এফাটদ্ভন্ট 

এয Back wall এ প্রচুয াবনকভ সদখা মায় মা  ংদ্াধন কযা য়বন। বব গাি বায সতুটিয একটি গাি বাদ্য য বনচ 

বদদ্য় াবন চুদ্য় ড়দ্ত সদখা মায়। ব্রীদ্জয দুআ প্রাদ্ন্তয তুরনায় ভাঝখান ঢালু প্রতীয়ভান য় পদ্র ব্রদ্জয য াবন 

জভা দ্য় যদ্য়দ্ছ মা দীঘ বস্থায়ী ফদ্র ভদ্ন য়। ব্রীজটি বনভ বাদ্ণ কাদ্েয াট বায ব্যফায কযায় গাি বাদ্যয গাত্র ভান 

যদ্য়দ্ছ। ব্রীজটিয বপবনবং বারবাদ্ফ কযা য়বন। ব্রীজটি বনভ বাদ্ণ মদ্থষ্ট ববথরতায বযচয় সদয়া দ্য়দ্ছ ফদ্র 

প্রতীয়ভান (নু:১৪.২);   

 
 

১৯.৪ াত কাাবনয়া ব্রীজটি বনভ বাদ্ণ বির াটায ব্যফায কযা দ্য়দ্ছ । ব্রীজটিয ফস্থা বার সদখদ্ত ায়া মায় 

(নু:১৪.৩);   

 

১৯.৫ প্রকদ্েয অতায় বনবভ বত ১৮ বকঃবভঃ ড়দ্কয প্রায় কর স্থাদ্ন বকছু দূযত্ব যয সছাট ফড় undulation দতযী 

দ্য়দ্ছ। ড়দ্কয অনুভাবনক ১৪ বকঃবভঃ এয বনকট ারদায ফাড়ীয াভদ্নয ড়দ্কয প্রায় ১০০ বভটায স্থানব্যাী 

াবন জদ্ভ থাকদ্ত সদখা মায় মা াযদ্ণয  সকান ব্যফস্থা সনআ। স্থানটিদ্ত ড়দ্কয একাদ্ ারদায ফাড়ী ন্য 

াদ্র্শ্ব খার প্রফাবত অদ্ছ (নু:১৪.৪);   

 



১৯.৬ যাস্তাটিয বধকাং স্থাদ্ন সাল্ডায থাকদ্র তা ১ বভটায দ্ফ না ফদ্র প্রতীয়ভান য় । এছাড়া দ্নক স্থাদ্ন ড়দ্কয 

বকনাযা সবদ্ঙ্গ সগদ্ছ (নু:১৪.৫) ;   

১৯.৭ প্রকেটিয Internal  External Audit ম্পন্ন কযা য়বন (নু: ১৮ দ্রষ্টব্য);    

 

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

  

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ৪ ফছয (২০০%)। বিবব’য 

রক্ষযভাত্রায বফযীদ্ত এবিবদ্ত থ ব ফযাদ্দ্দয স্বেতা বছর। ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ ববফষ্যদ্ত MTBF 

Basket অনুমায়ী প্রকে গ্রণ কযল্পফ এফং তডততয আল্পরাল্পক ফযাে তনতিত কযল্পফ (নু: ৫ ); 

 
 

২০.২ প্রকদ্েয অতায় বনবভ বত নতুন ড়দ্কয  চযাড়ায বনকট এফং সজায়াবযয়া গ্রাদ্ভয বনকট Base course    

wearing course   এয পুরুত্ব  বিবব ’য বিজাআন সভাতাদ্ফক না ায়ায বফলয়টি ড়ক বযফন  ভাড়ক 

বফবাগ যীক্ষা কদ্য সদখদ্ফ (নু:১৪.১) ;  
 

 

২০.৩ টুবঙ্গাড়া দ্ত সচআদ্নজ ০+৯০০ বক:বভ: এ বগভািাঙ্গা খাদ্রয য  বফ ব াড়ায বনকট বনবভ বত  ব্রীজটিয এফাটদ্ভন্ট 

এয Back wall এ সথদ্ক মায়া প্রচুয াবনকভ  ংদ্াধন, বব গাি বায সতুটিয একটি গাি বাদ্য য বনচ বদদ্য়  াবন 

চুদ্য় ড়া ফন্ধ কযল্পত ল্পফ (নু:১৪.২) ; 

 

২০.৪ বগভািাঙ্গা খাদ্রয য ব্রীজটি বনভ বাদ্ণ কাদ্েয াট বায ব্যফায কযা য বফলদ্য় ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ 

ব্যখ্যা প্রদান কযদ্ফ (নু:১৪.২) ;  

 

২০.৫ প্রকদ্েয অতায় বনবভ বত ১৮ বকঃবভঃ ড়দ্কয প্রায় কর স্থাদ্ন বকছু দূযত্ব যয  দতযী য়া  সছাট ফড় 

undulation ংস্কায, ড়দ্কয অনুভাবনক ১৪ বকঃবভঃ এয বনকট ারদায ফাড়ীয াভদ্ন  াবন জভায কাযণ বচিত 

কদ্য ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ (নু:১৪.৪) ; 

 

 

২০.৬ ড়ক ব্যী ম বাপ্ত সাল্ডায বনভ বাদ্ণয ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ (নু:১৪.৫) ; 

 

২০.৭ সবদ্ভদ্ন্টয সম কর স্থাদ্ন বকনাযা সবদ্ঙ্গ সগদ্ছ তা বচবিতপূফ বক দ্রুত সভযাভদ্তয উদ্যাগ বনদ্ত দ্ফ (নু: ১৪.৫); 

 

 

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। 

 

 

     

 

 

 

 

  



খুরনা-চুকন য-াতক্ষীযা ড়ল্পকয (আয-৭৬০) হচ্ইল্পনে ৩৮+০০০ ল্পত ৪২+৫০০ তভটায ম ষন্ত ৭টি 

আযতত কারবাট ষ ড়ক উঁচুকযণ  পুনিঃতনভ ষাণ  প্রকল্পেয ভাতপ্ত ভল্যায়ন প্রততল্পফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকদ্েয নাভ : খুরনা-চুকন য-াতক্ষীযা ড়ল্পকয (আয-৭৬০) হচ্ইল্পনে ৩৮+০০০ ল্পত 

৪২+৫০০ তভটায ম ষন্ত ৭টি আযতত কারবাট ষ ড়ক উঁচুকযণ  

পুনিঃতনভ ষাণ  

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : াতক্ষীযা হেরায তারা 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 

১৮২৬.৪৬  

 

২৭৮১.৬৫ 

 

২৫৬১.৬৫ 

 

০১-১০-২০০৯ 

সথদ্ক  

৩১-১২-২০১০ 

০১-১০-২০০৯ 

সথদ্ক  

৩১-১২-২০১৩ 

০১-১০-২০০৯ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

৭৩৫.১৯ 

(৪০.০০%) 

৪ ফেয ৬ ভা 

(৩৬০%) 

 

হনাট-  (১)  প্রকেটি ম্পূণ ষ ফাংরাল্পদ যকাল্পযয অথ ষায়ল্পন ফাস্তফাতয়ত ল্পয়ল্পে। 

 (২) ব্যয় বৃতে ব্যততল্পযল্পক ফাস্তফায়ন হভয়াদ ৩০-০৬-২০১৫ ম ষন্ত ৪ দপায় বৃতি কযা য়।  

৬। প্রকদ্েয টভূবভ  উদ্দ্দশ্য:  

৬.১ টভূবভ: খুরনা-চুকনগয-াতযীযা িকটি একভাত্র িক মা খুরনা ও াতযীযা মেরারক ংযুি করযরে। পিংিী 

পযফন োিাও প্রপতপদন প্রায় ৬০০টি বাযী ট্রাক আভদানী এফং যপ্তানীরমাগ্য ণ্য পনরয় মবাভযা স্থর ফন্দয পদরয় 

মদরয পফপবন্ন স্থারন মাতায়াত করয। ২০০৬-০৭ অথ ণ ফেরযয েরাফদ্ধতায কাযরণ এ িরকয ৩০০ পভটায িক 

মনায়াািা মিইরনে (৩৯+১০০ মথরক ৩৯+৪০০) ৩ ফুট াপনয পনরি তপররয় মায় এফং িকটি ৩০ পদন াপনয পনরি 

থারক। পরর াতযীযায ারথ খুরনায মমাগারমাগ পফপিন্ন রয় রি। এোিা, মদরয অন্যান্য স্থারনয ারথও ৪৫ পদন 

াতযীযায মমাগারমাগ পফপিন্ন থারক। এয য িকটি কার ণটিং এফং ীররকাট দ্বাযা মভযাভত কযা য়। যফতী 

ফেরয অথ ণাৎ  ২০০৭-২০০৮ অথ ণ ফেরয মনায়াািা মথরক পভেণাপুয ম ণন্ত পুনযায় িকটিয ৯০০ পভটায ৪ ফুট াপন 

পনরি পনভপিত য় এফং ২ ভা াতযীযা ও খুরনায ভরে যাপয িক মমাগারমাগ ফন্ধ থারক। এ মপ্রপযমত 

২৪.১০.২০০৮ তাপযরখ প্রািন ভাননীয় কৃপল এফং াপন ম্পদ উরদষ্ঠা পনভপিত িকটি পযদ ণন করযন অথ ণাৎ 

েরুযী পবপিরত িকটি মভযাভরতয প্ররয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্ররণয পনরদ ণ প্রদান করযন। উি পনরদ ণরয মপ্রপযরত আররািয 

প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। প্রকল্পটি ১৮২৬.৪৬ রয টাকা ব্যরয় ০১/১০/২০০৯ দ্ত ৩১/১২/২০১০ সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয 

জন্য ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তবক ১৮/১১/২০০৯ তাবযদ্খ নুদ্ভাবদত য়। এযয ২ দাপায় প্রকেটিয সভয়াদ জুন, 

২০১৩ ম বন্ত বৃবি কযা য়। যফতীদ্ত অযবব প্যারাাআবিং, ম্যাদ্ট্রবং, বজ-সটক্সটাআর আতযাবদ বদদ্য় যক্ষাপ্রদ 

কাজ ন্তর্ভ ববক্ত, ভাটিয কাদ্জয বযভাণ হ্রা, অযবব ফক্স কারবাদ্ট বয দদঘ বয বৃবি, সেবক্সফর সবদ্ভদ্ন্টয ব্যয় হ্রা 

প্রভৃবত কাযদ্ণ প্রকেটিয ১ভ ংদ্াধন প্রস্তাফ ০২/০৭/২০১৩ তাবযদ্খ একদ্নক কর্তবক নুদ্ভাবদত য় মায ব্যয় 



২৭৮১.৬৫ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন সভয়াদ ০১/১০/২০০৯ দ্ত ৩১/১২/২০১৩ ম বন্ত। এয য ২ দপায় প্রকেটিয 

সভয়াদ ৩১/১২/২০১৩ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ ম বন্ত বৃবি কযা য়।  

 

 
- 

৬.২ উদ্দ্দশ্য:  প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা- 

 জরাফিতায পদ্র বনভবিত য়া ড়কদ্ক যক্ষা কযায বনবভি ড়ক উঁচুকযণ; 

 দক্ষ, বনযাদ  ভবন্বত ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থা বনবিতকযণ; 

 দফদ্দবক ভৄদ্রা জবনকাযী সদদ্য যপ্তানীদ্মাগ্য বচংড়ী বযফদ্ণ উন্নত ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থা স্থান; এফং 

 খুরনা এফং াতক্ষীযায ভদ্ধ্য াযা ফছয যাবয ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থা বনবিতকযণ।  

 

৭। প্রকদ্েয ভর কাজ: 

 ড়ক ফাল্পেঁ ভাটিয কাে  (২.১৫ রিঃর্ঘিঃতভিঃ);  

 হেতিফর হবল্পভন্ট পুনিঃতনভ ষাণ (৪.৫০ তকিঃতভিঃ); 

 হার্ড শাল্ডায ননভডাণ (৪.৫০ তকিঃতভিঃ); 

 াল্পপষতং (৪৬২৪.৫০ র্ঘিঃতভিঃ); 

 আযতত ফি কারবাট ষ তনভ ষাণ (৫২.০০ তভটায); 

 াইন, ত ন্যার, তকিঃতভিঃ হাষ্ট স্থানফ  (১টি); 

 আযতত প্যারাাইতডং (১৪২০.০০ তভটায); 

 ম্যাল্পট্রতং (২৭০০৩.০০ ফিঃতভিঃ) 

 তে হটিটাইর (২৭০০৩.০০ ফিঃতভিঃ) 

 
 

৮।  ববঅয নুাদ্য প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 
 

 

 

Sl 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financia

l 

1 2 3 4 5 6 7 

38.  Earth Work Lcum 2.15 322.50 2.14 322.00 

39.  Construction of 

Pavement  

Km 4.50 470.88 4.50 455.88 

40.  Construction of Hard 

Shoulder  

Km 4.50 256.59 4.50 228.59 

41.  Surfacing  Km 4.50 755.91 4.50 724.87 

42.  Construction of RCC 

Box culvert  

M 52.00 411.30 52.00 384.08 

43.  RCC Palisading  M 1420.00 129.22 1420.00 113.60 

44.  Matressing  Sqm 27003.00 351.04 27003.00 270.03 

45.  Geotextile  Sqm 27003.00 57.52 27003.00 42.39 

46.  Installation of sign, 

signal Km post  

- L.S  20.70 L.S  11.55 

47.  General & site 

Facilities  

- L.S  3.97 L.S  8.66 

 Total=   2781.65  2561.65 
 



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 

12.  Md. Abdul Khaleq  

Additional Chief Engineer, RHD 

Khulan Zone, Khulna   

যাঁ ১১-০৫-২০০৯ ১৬-০২-২০১০ 

13.  Tapash Kumar Paul 

Additional Chief Engineer, RHD 

Khulan Zone, Khulna   

যাঁ ১৬-০২-২০১০ ১৩-০৫-২০১০ 

14.  M. Mohammad Soriful Islam 

Additional Chief Engineer, RHD 

Khulan Zone, Khulna   

- যাঁ ১৩-০৫-২০১০ ০৫-০১-২০১১ 

15.  Md. Abdul Kuddus-2 

Additional Chief Engineer, RHD 

Khulan Zone, Khulna   

- যাঁ ০৫-০১-২০১১ ০৩-০২-২০১১ 

16.  Md. Abdul Halim Mia 

Additional Chief Engineer, RHD 

Khulan Zone, Khulna   

- যাঁ ০৩-০২-২০১১ ৩০-০৬-২০১১ 

17.  Md. Zikrul Haque  

Additional Chief Engineer, RHD 

Khulan Zone, Khulna   

- যাঁ ৩০-০৬-২০১১ ১৯-০৭-২০১১ 

18.  Tapash Kumar Paul 

Additional Chief Engineer, RHD 

Khulan Zone, Khulna   

যাঁ ১৯-০৭-২০১১ ১৫-০২-২০১২ 

19.  Md. Gulzar Hossain 

Additional Chief Engineer, RHD 

Khulan Zone, Khulna   

যাঁ ১৫-০২-২০১২ ০৭-০৩-২০১৩ 

20.  Kazi Mohammad Ali 

Additional Chief Engineer, RHD 

Khulan Zone, Khulna   

যাঁ ০৭-০৩-২০১৩ ৩০-০৭-২০১৫ 

  

 

উদ্যাক্ত ছক ম বাদ্রাচনায় সদখা মায়, অদ্রাচয প্রকদ্ে সভাট ৯জন প্রকে বযচারক দাবয়ত্ব ারন কদ্যদ্ছন। তাঁদ্দয 

বধকাংদ্য সভয়াদ ১ ফছদ্যয কভ। প্রকেটি ১ ফছয  ৩ ভা সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য নুদ্ভাদন কযা দ্র এয প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন ভয় সরদ্গদ্ছ ৫ ফছয  ৯ ভা। থ বাৎ প্রকেটিয ভর নুদ্ভাবদত সভয়াদ্দয তুরনায় সভয়াদ বৃবি সদ্য়দ্ছ ৪ ফছয ৬ 

ভা ফছয (৩৬০%)।  
 

 

 

 

 

 



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 2 টি প্যাশকশজর মাধ্যশম সম্পন্ন করার সংস্থান ডছ। ডডসআর এ  

উশেডিত তথ্যানুযায়ী 2টি প্যারকরেয আওতায় পূতণ কাে ম্পাদন কযা রয়রে। দরত্র সংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ডনম্নরু: 

নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-প্রদত্ত তফর 

(রক্ষ টাকায়) 

-দযত্র 

আফাল্পনয 

তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী 

কাে ভাতপ্তয 

তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয 

তাতযে  

ঠিকাদায 

প্রততষ্ঠাল্পনয নাভ 

 ঠিকানা 

অগ্র তত 

প্যাল্পকে নং-১ 

১ 

 

 

 

Raising and Re-const. of 

Khulna-Chuknagar-

Satkhira Road (R-760) 

from ch. 38+000 to 

42+500 including Const. 

of 07 Nos.  R.C.C Box 

Culvert at ch: 38+610, 

39+193, 39+750, 

40+180, 40+900, 

41+227, 41+525 under  

Road Division, Satkhira 

during the year 2009-

2010 
   

২২৪১.৮৭ 

২১১৯.০৯ 

৪২৪.১৫ 

-১০/১২/২০০৯ 

-০৭/০৭/২০১০ 

-৩০/০৬/২০১৩ 

-১৯/০৫/২০১৩ 

 

হভা ষ তাল্পয 

িাদা ষ তরিঃ 
১০০% 

প্যাল্পকে নং-২ 

 Rcc palisidng along with 

Brick Matressing of 

Khulna-Chuknagar-Sathira 

Road  (Road No.  R-760) 

from Chainagae 39+920 to 

40+310 and 40+660 to 

41+820 under Road 

Dvision , Sathira During 

the year 2013-2014 
 

৫৩৭.০৮ 

৪২৮.১৮ 

৪২৮.১৮ 

১০/১১/২০১৩ 

১৯/০৭/২০১৪ 

১৮/০৭/২০১৪ 

২৮/০৬/২০১৪ 

হভা ষ আতভন 

এন্ড হকাং 

১০০% 

 
 

১১।  ববঅয এ উদ্ল্লবখত ফযাদ্দ  গ্রগবতঃ                                                          (ক্ষ টাকায়) 

অথ থবছর ডিডড/আরডিডড’র 

সংস্থান  

এডিড/আরএডিড বরাদ্দ টাকা অবমুডি ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০৯-১০ - - - - 

২০১০-১১ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১১-১২ ৩৭৯.০০ ৩৭৯.০০ ৩৭৯.০০ ৩৭৯.০০ 

২০১২-১৩ ১৭৩৬.২৫ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ 

২০১৩-১৪ ১৬৬.৪০ ৫০৮.০০ ৫০৮.০০ ৫০৮.০০ 

২০১৪-১৫ - ৪২৪.১৬৫ ৪২৪.১৬৫ ৪২৪.১৬৫ 

মমাট= ২৭৮১.৬৫ ২৫৬১.৬৫ ২৫৬১.৬৫ ২৫৬১.৬৫ 
 
 



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 ০১/১০/২০০৯ দ্ত ৩১/১২/২০১০ ১৮২৬.৪৬ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায ০১/১০/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১২ - 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ২য় ফায ০১/১০/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১৩  

১ভ ংল্পাতধত অনুল্পভাতদত ০১/১০/২০০৯ দ্ত ৩১/১২/২০১৩ ২৭৮১.৬৫ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ৩য় ফায ০১/১০/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১৪  

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ৪থ ষ ফায  ০১/১০/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ - 

    

১৩.২ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ২৫৬১.৬৫ রক্ষ টাকা মা 

নুদ্ভাবদত ব্যয় ২৭৮১.৬৫ রক্ষ টাকায ৯২.০৯%।  

    
১৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ০২/১১/২০১৬ তাবযদ্খ অআএভআবি ’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভাল্লা কর্তবক প্রকেটি 

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

ম বদ্ফক্ষণ বনেরূঃ 

১৪.১ ড়ক ফাঁদ্ধ ভাটিয কাজ:  অনুল্পভাতদত তডততল্পত ড়ক ফাঁধ তনভ ষাণ, প্রস্তকযণ  উঁচুকযল্পণয েন্য ৩২২.৫০ রক্ষ 

টাকা ব্যল্পয় ২.১৫ রক্ষ র্ঘন তভটায ভাটিয কাে কযায ংস্থান যাো য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ড়ক ফাঁধ তনভ ষাণ, 

প্রস্তকযণ  উঁচুকযল্পণ েন্য হভাট ৩২২.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় ২.১৪ রক্ষ র্ঘন তভটায ভাটিয কাে েন্ন কযা 

ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়  ৪.৫০ তকিঃতভিঃ ড়ক ব্যাী ভাটিয কাে কযা ল্পয়ল্পে এফং ড়ল্পকয পুল্পযা অং ব্যাী 

ম ষাপ্ত (৫ তভটায) পট হাল্ডায যল্পয়ল্পে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১  ২: ড়ক ফাঁল্পধ ভাটিয কাে 

 

   
   

১৪.২ হেতিফর হবল্পভন্ট পুনতনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ৪.৫০ তকল্পরাতভটায হেতিফর হবল্পভন্ট তনভ ষাল্পণয েন্য 

৪৭০.৮৮ রক্ষ টাকা ব্যল্পয়য ংস্থান যাো য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ৪.৫০ তকল্পরাতভটায হেতিফর হবল্পভন্ট 

তনভ ষাল্পণয েন্য ৪৫৫.৮৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ৩৮+০০০ তকিঃতভিঃ 

ল্পত ৪২+৫০০ তকিঃতভিঃ ম ষন্ত ৪.৫০ তকিঃতভিঃ হবল্পভন্ট তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। ড়ল্পকয কযাতযল্পয়েল্পয়য প্রস্থ ৬.২ 

তভটায কযা ল্পয়ল্পে মা তডততল্পত ংযুক্ত েইং অনুরূ। যাস্তাটি ২০১২-১৩ অথ ষফেল্পয তনভ ষাণ কযা য়ায কাযল্পণ তকছু 

স্থাল্পনয Surface Rough এফং তকছু স্থাল্পন Rutting দতযী ল্পয়ল্পে ফল্পর উ-তফবা ীয় প্রল্পকৌরী অফতত 

কল্পযন।   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৩  ৪: তনতভ ষত হেতিফর হবল্পভন্ট 

১৪.৩ াড ষ হাল্ডায তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ৪.৫০ তকল্পরাতভটায াড ষ হাল্ডায তনভ ষাল্পণয েন্য ২৫৬.৫৯ রক্ষ টাকা 

ব্যল্পয়য ংস্থান যাো য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ৪.৫০ তকল্পরাতভটায াড ষ হাল্ডায েন্য ২২৮.৫৯ রক্ষ টাকা ব্যয় 

কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, াড ষ হাল্ডাল্পযয প্রস্থ ১.২০ তভটায কযা ল্পয়ল্পে মা অনুল্পভাতদত তডততল্পত ংযুক্ত 

েইং অনুরূ। তযদ ষল্পন হদো মায় ৪.৫০ তকল্পরাতভটায ড়ক ব্যাী াড ষ হাল্ডায তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। াড ষ হাল্ডায 

হকাথা ক্ষততগ্রস্ত হদো মায়তন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৫  ৬:  তনতভ ষত াড ষল্পাল্ডায  

 

১৪.৪ াল্পপষতং: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ৪.৫০ তকল্পরাতভটায ড়ল্পকয হবল্পভন্ট াল্পপষতং এয েন্য ৭৫৫.৯১ রক্ষ টাকা ব্যয় 

প্রাক্করন কযা য়। প্রকল্পেয ততআয এ ৪.৫০ তকল্পরাতভটায হবল্পভন্ট াল্পপষতং এ ৭২৪.৮৭ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা 

ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ড়ল্পকয তকছু স্থাল্পন তফল্পল কল্পয হচ্ইল্পনে ৩৮+৬৫০ তকিঃতভিঃ, ৪০+২০০ তকিঃতভিঃ  

৪১+৫০০ তকিঃতভিঃ এয তনকট কাল্প ষটিং তকছুটা ক্ষততগ্রস্থ ল্পয়ল্পে এফং াল্পপষ Rough ল্পয় ত ল্পয়ল্পে। এোড়া 

অতধকাং স্থাল্পন াল্পপষতং অক্ষত আল্পে।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৬  ৭: তনতভ ষত ড়ল্পকয Rough  াল্পপষ 

 

 

 



১৪.৫ আযতত ফি কারবাট ষ তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ৫২.০০ তভটায (৭টি) আযতত ফি কারবাট ষ তনভ ষাল্পণয েন্য  

৪১১.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ততআয অনুমায়ী ৩৮৪.০৮ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৭টি আযতত কারবাট ষ তনভ ষাণ 

কযা ল্পয়ল্পে মাল্পদয হভাট দদর্ঘ ষয ৫২.০০ তভটায ফল্পর কভ ষকতষা ণ তথ্য প্রদান কল্পযন। তযদ ষল্পন হদো মায়, হচ্ইল্পনে 

৩৮+৬১০, ৩৯+১৯৩, ৩৯+৭৫০, ৪০+১০০, ৪০+৯০০, ৪১+২২৭  ৪১+৫২৫ তকিঃতভিঃ এ মথাক্রল্পভ ৬ তভটায, ৬ 

তভটায, ৬তভটায, ১০ তভটায, ১২ তভটায, ৬তভটায  ৬ তভটায দদল্পর্ঘ ষযয ৭টি কারবাট ষ তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। কারবাট ষভ 

াতন তনষ্কাল্পন ব্যফহৃত ল্পে। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র ৮  ৯: তনতভ ষত আযতত ফি কারবাট ষ 

 

১৪.৬ যক্ষাপ্রদ কাে:  অনুল্পভাতদত তডততল্পত ১৪২০ তভটায আযতত প্যারাাইতডংফাফদ ১২৯.২২ রক্ষ টাকা,  ২৭০০০৩ 

ফিঃতভিঃ তিক ম্যাল্পট্রতং ফাফদ ৩৫১.০৪ রক্ষ টাকা  তে হটিটাইর তদল্পয় হলা যক্ষা ফাফদ ৫৭.৫২ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় 

ংস্থান তের। এোড়া ম্যাল্পট্রতং এয তনল্পচ্ তদল্পয় slop হঢল্পক হদয়ায ংস্থান তের। ততআয অনুমায়ী ১১৩.৬০ রক্ষ 

টাকা ব্যল্পয় ১৪২০.০০ তভটায আযতত প্যারাাইতডং, ২৭০.০৩ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ২৭০০৩.০০ ফিঃতভিঃ তিক ম্যাল্পট্রতং 

 ৪২.৩৯ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ২৭০০৩.০০ ফিঃতভিঃ তে হটিটাইল্পরয কাে কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পনয হদো মায় যক্ষাপ্রদ 

কােভ অক্ষত যল্পয়ল্পে। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১০ আযতত প্যারাাইতডং তদল্পয় যক্ষাপ্রদ কাে তচ্ত্র-১১: তিক ম্যাল্পট্রতং তদল্পয় যক্ষাপ্রদ কাে 

 

১৪.৭ াইন, ত ন্যার  তকিঃতভিঃ হাষ্ট স্থান: ৪.৫০ তকিঃতভিঃ ড়ল্পকয াইন, ত ন্যার  তকিঃতভিঃ হাস্ট স্থাল্পনয েন্য 

অনুল্পভাতদত আযতডততল্পত ২০.৭০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ততআয অনুমায়ী ১১.৫৫ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৪.৫০ 

তকিঃতভিঃ ড়ল্পক াইন, ত ন্যার  তকিঃতভিঃ হাষ্ট স্থান কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায় ৪.৫০ তকিঃতভিঃ ড়ক 

ব্যাী াইন, ত ন্যার  তকিঃতভিঃ হাষ্ট স্থান কযা ল্পয়ল্পে তল্পফ তা ম ষাপ্ত নয় ফল্পর প্রতীয়ভান য়।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১২  ১৩ : ড়ল্পক স্থাতত াইন, ত ন্যার 

 

১৫।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা- 

 জরাফিতায পদ্র বনভবিত য়া ড়কদ্ক যক্ষা কযায 

বনবভি ড়ক উঁচুকযণ; 

 দক্ষ, বনযাদ  ভবন্বত ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থা 

বনবিতকযণ; 

 দফদ্দবক ভৄদ্রা জবনকাযী সদদ্য যপ্তানীদ্মাগ্য বচংড়ী 

বযফদ্ণ উন্নত ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থা স্থান; এফং 

 খুরনা এফং াতক্ষীযায ভদ্ধ্য াযা ফছয যাবয ড়ক 

সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থা বনবিতকযণ।  

 জরাফিতায পদ্র বনভবিত য়া ড়কদ্ক 

যক্ষা কযায বনবভি ড়ক উঁচু কযা দ্য়দ্ছ; 

 সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন দ্য়দ্ছ; এফং 

 খুরনা এফং াতক্ষীযায ভদ্ধ্য াযা ফছয 

যাবয ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থা স্থাবত 

দ্য়দ্ছ। 

 

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 ১ ফছয ৩ভা সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য নুদ্ভাদন কযা য়। বকন্তু ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় প্রকে 

ফাস্তফায়দ্ন অদ্যা বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ৪ ফছয ৬ ভা (৩৬০%) (নু: ৫); 

১৯.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৪ ফছয ৮ ভাদ্ ৯ (নয়) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা দ্য়দ্ছ (নু: ৯); 

১৯.৫ ড়ল্পকয তকছু স্থাল্পন Surface Rough এফং তকছু স্থাল্পন Ruting দতযী ল্পয়ল্পে (নু: ১৪.২); 

১৯.৬ ড়ল্পকয তকছু স্থাল্পন তফল্পল কল্পয হচ্ইল্পনে ৩৮+৬৫০ তকিঃতভিঃ, ৪০+২০০ তকিঃতভিঃ  ৪১+৫০০ তকিঃতভিঃ এয তনকট 

কাল্প ষটিং ক্ষততগ্রস্থ ল্পয়ল্পে (অনু: ১৪.৪);  

১৯.৭ ড়ক ব্যাী াইন, ত ন্যার  তকিঃতভিঃ হাষ্ট স্থান কযা ল্পর তা ম ষাপ্ত নয় (নু: ১৪.৭); এফং 

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



২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 
  

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত সভয়াদ্দয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ৪ ফছয ৬ ভা (৩৬০%)। ড়ক 

বযফন  ভাড়ক বফবাগ ববফষ্যদ্ত  প্রকে ফাস্তফায়দ্ন সভয়াদ বৃবি বফলয়টি কদ্োযবাদ্ফ বনয়ন্ত্রণ কযদ্ফ  (নু: ৫  

১৯.১);  

২০.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৪ ফছয ৮ ভাদ্ ৯ (নয়) 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  ১৯.২); 

২০.৩ ড়ল্পকয হম কর স্থাল্পন Surface Rough এফং Ruting দতযী ল্পয়ল্পে তা েরুতযবাল্পফ হভযাভল্পতয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নু: ১৪.২  ১৯.৫); 

২০.৪ ড়ল্পকয হমফ স্থাল্পন তফল্পল কল্পয হচ্ইল্পনে ৩৮+৬৫০ তকিঃতভিঃ, ৪০+২০০ তকিঃতভিঃ  ৪১+৫০০ তকিঃতভিঃ এয তনকট 

ক্ষততগ্রস্ত কাল্প ষটিং জরুযীবববিদ্ত ংস্কাদ্যয ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৪.৪  ১৯.৬);। 

২০.৫ ড়ল্পক ম ষাপ্ত ংখ্যক াইন, ত ন্যার  কনতক্রট হাষ্ট স্থান কযল্পত ল্পফ (নু: ১৪.৭  ১৯.৭);  

২০.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৮  ১৯.৮); এফং 

২০.৭ নুদ্েদ ২০.১ দ্ত ২০.৬ এয বফলদ্য় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাদ্য ভদ্ধ্য অআএভআবিদ্ক ফবত কযদ্ফ। 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



তভেষাপুয ( ড়াই)-তেপুয ড়ক উন্নয়ন (১ভ ংল্পাতধত) ীল ষক প্রকল্পেয ভাতপ্ত ভল্যায়ন প্রততল্পফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 
 

১। প্রকদ্েয নাভ : তভেষাপুয ( ড়াই)-তেপুয ড়ক উন্নয়ন (১ভ ংল্পাতধত) 

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : তভেষাপুয  তেপুয উল্পেরা, টাোইর হেরা  

৫। 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 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৭৪৭.০৫ 

(-) 

৩৫৮৫.৯০ ৩৪৫১.০০ 

(-) 

০১-০১-২০১১ 

সথদ্ক  

৩১-১২-২০১২ 

০১-০১-২০১১ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৪ 

০১-০১-২০১১ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

৭০৩.৯৫ 

(২৫.৬৩%) 

২ ফেয ৬ ভা 

(১২৫%) 

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

 

৬। প্রকদ্েয টভূবভ  উদ্দ্দশ্য:  

 

৬.১ টভূবভ:  প্রকল্পটি ডমজথাপুর (গড়াই)-সডিপুর (Z-4011) ২৭.৬০ ডকিঃডমিঃ সড়কটি ঢাকা-টাঙ্গাই জাতীয় মহাসড়শকর 

৬০তম ডকিঃডমিঃ মথশক শুরু হশয় সডিপুর উশজা সদশর সমাপ্ত হশয়শছ। সড়কটির ডবদ্যমান মভশমন্ট ৩.৭০ ডমিঃ এবং 

মক্রস্ট ৮.৩৫ ডমিঃ প্রলস্ত। সড়কটির াশল মবল ডকছু গুরুত্বপূণ থ বাজার, ডলল্প কারিানা এবং স্কু/কশজ রশয়শছ। 

তাছাড়া, সড়শকর ২১তম ডকিঃডমিঃ-এ নলুয়া বাজাশর একটি Air Force Base Station রশয়শছ। সড়কটিশত 

প্রডতডদন প্রচুর যানবাহন চাচ কশর। ডকন্তু সড়শকর প্রলস্ততা ৩.৭০ ডমিঃ হওয়ায় ালাাডল দুটি যানবাহন চাচশ 

অসুডবধা হয়। মস মপ্রডক্ষশত সড়কটিশক ৫.৫০ ডমটাশর প্রলস্তকরশণর শক্ষয আররািয প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।  

 

৬.২ উদ্দ্দশ্য:  প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা- তভেষাপুয ( ড়াই)-তেপুয ড়ক উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ উন্নত  তনযাদ হমা াল্পমা  

স্থান।   

 

৭। প্রকদ্েয ভর কাজ: 

 ভূতভ উন্নয়ন (০.৪৮৬ রক্ষ র্ঘন তভটায); 

 পবশভন্ট প্রস্তকযণ (২৭.০০তক:তভ: ); 

 পবশভন্ট নিারীকযণ (২৭.০০ তক:তভ: ); 

 সাশপড নসিং (২৭.০০তক:তভ: ); 

 ফাস-পফ  ননভডাণ (১৩০.০০তভ: ); 

 যক্ষাপ্রদ কাে (১৫০০.০০ তভ: ); 

 আযতত হেন তনভ ষাণ (২০৪০.০০তভ:) 



৮।  ববঅয নুাদ্য প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 
 

 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP) 

Unit Target (as per Latest  RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

1.   Stationary  L.S L.S 1.00 L.S 0.50 

2.  Publications and tendering L.S L.S 1.00 L.S 0.50 

3.  Laboratory Testing  L.S L.S 2.00 L.S - 

4.  Survey & Design  L.S L.S 2.00 L.S - 

5.  Clearing and Grubbing Sqm 48600.00 12.47 48600.00 12.47 

6.  Widening of Road Embankment  Lac cum 0.486 109.44 0.486 109.30 

7.  Widening of Pavement Km 27.00 1009.31 27.00 1009.31 

8.  Strengthening of Existing 

Pavement  

Km 27.00 992.29 27.00 992.29 

9.  Surfacing (Carpeting & Seal 

Coat) 

Km 27.00 1049.31 27.00 1047.56 

10.  Construction of  Bus Bay  Meter 130.00 23.51 130.00 16.71 

11.  Protective Work  (RCC Pre- Cast 

Palasiding)  

Meter 1500.00 79.16 709.00 30.15 

12.  Construction of RCC U-Drain 

with Slab 

Meter 2040.00 190.71 1900.00 174.58 

13.  Traffic Sign Nos 75.00 4.14 75.00 3.75 

14.  Sign Post  Nos 75.00 1.83 75.00 1.65 

15.  Concrete  Nos 28.00 1.79 28.00 1.26 

16.  Road Marking-Thermoplastic 

Material  

Meter 6750.00 70.94 1900.00 15.97 

17.  Maintenance During Construction  LS LS 35.00 LS 35.00 

18.  Physical Contingency (1%)      

19. ] Price contingency (2%)      

 Total=   3585.90  3451.00 
 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 
 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Md. Safiqul Islam    যাঁ ২৪/০১/২০১০-১১/১০/২০১১ 

2.  Md. Arifur Rahman   যাঁ ১১/১০/২০১১-০২/১১/২০১১ 

3.  Md. Safiqul Islam   - যাঁ ০২/১১/২০১১-২৯/১১/২০১১ 

4.  Md. Iqbal  - যাঁ ২৯/১১/২০১১-১২/১১/২০১২ 

5.  Chandan Kumar Basak  - যাঁ ১২/১১/২০১২-২৮/১১/২০১২ 

6.  Md. Monirul Islam  - যাঁ ২৮/১১/২০১২-০৫/০৮/২০১৪ 

7.  Shoaib Ahmed  - যাঁ ০৫/০৮/২০১৪- প্রকে ভাপ্ত ম ষন্ত  

  

 

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 পূতথ কাজ ০৪টি প্যাশকশজর মাধ্যশম ২৪৭৫.০১ ক্ষ টাকায় ক্রশয়র 

সংস্থান ডছ। ম অনুমায়ী ০৪টি প্যারকরেয আওতায় পূতণ কাে ম্পাদন কযা রয়রে। দরত্র সংক্রান্ত প্রধান প্রধান 

তথ্য ডনম্নরু: 

 



 

   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় বফফযণী দযত্র কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

চুবক্তভল্য অফাদ্নয 

তাবযখ 

চুবক্ত স্বাক্ষয  চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 Strengthening of 

Pavement by providing 

bituminous carpeting & 

seal coat including 

widening of pavement 

Shakhipur-Road under 

Tangail Road Division 

during the year 2011-

2012 ( Ch: 5+200m to 

11+700m)= 6.50 Km  
   

১১৭০.00 ০৪/০৭/২০১১ ২৮/১১/২০১১ ২৪/০৮/২০১২ ১৪/০৮/ 

২০১৩ 

02 Resections, Raising, 

Strengthening & 

Widening of Shakhipur 

Bazar Portion Providing 

flexible pavement work & 

Construction of RCC U-

drain with slab at 25
th
  

(P), 26
th
 & 27

th
  (p) Km of 

Mizapur (Gorai)- 

Shakhipur Road under 

Tangail Road Division 

during the year  2011-

2012.  

৫৯৪.00 ১৯/০১/২০১২ ২৪/০৪/২০১২ ২৪/০৪/২০১৩ ২০/০৪/ 

২০১৩ 

03 Widening pavement by 

providing improved sub-

grade, Sub-base, type-1, 

Bituminous carpeting  & 

Seal coat and 

strengthening of 

pavement by providing 

base type-1, bituminous 

carpeting & Seal Coat  at 

22th  (p) Km to 25
th
 (p) 

Km, Traffic sing, sing-

post, concrete Kilometer 

post work at 1
st
 Km to 

28
th
 (p) Km & 

Construction of Bus bay 3 

nos at 19
th
 (p), 22

nd
 (p) 

and 27
th
 (p) Km of 

Mizapur (Gorai)- 

Shakhipur Road under 

Tangail Road Division 

during the year  2013-

2014. 

৩৩৯.00 ০৫/০৬/২০১৪ ১৬/০৯/২০১৪ ২২/১২/২০১৪ ১৯/১২/ 

২০১৪ 

04 Widening by providing 

improved sub-grade, Sub-

base, type-1, Bituminous 

৩৪২.00 ১৬/০৬/২০১৪ ১০/০৯/২০১৪ ২০/১২/২০১৪ ১৩/১২/ 

২০১৪ 



   (রক্ষ টাকায়) 

 ক্রয় বফফযণী দযত্র কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

চুবক্তভল্য অফাদ্নয 

তাবযখ 

চুবক্ত স্বাক্ষয  চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
carpeting  & Seal coat and 

strengthening of 

pavement by providing 

base type-1, bituminous 

carpeting & Seal Coat  at 

1
st
 (p) Km, 18

th
(p), 19

th
 

(p), 20
th
 (p), Construction 

of Bus bay 3 nos at 14
th
 

(p), 15
th
 (p) and 19

th
 (p) &  

Road Marking work at 1
st
 

Km to 28
th
 (p) Km of 

Mizapur (Gorai)- 

Shakhipur Road under 

Tangail Road Division 

during the year  2013-

2014. 
 
 

১১।  প্রকেয ফযাদ্দ  গ্রগবত (ববঅয নুমায়ী) 

                                                                                                                               (ক্ষ টাকায়)  

 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০-১১ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০১১-১২ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ 

২০১২-১৩ ১৬১৯.১৫ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ 

২০১৩-১৪ ৯৬৬.৭৫ ৫৬৫.০০ ৫৬৫.০০ ৫৬৫.০০ 

২০১৪-১৫ - ৬৮৬.০০ ৬৮৬.০০ ৬৮৬.০০ 

মমাট= ৩৫৮৫.৯০ ৩৪৫১.০০ ৩৪৫১.০০ ৩৪৫১.০০ 

 

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

১৩। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ: 

১৩.১ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন  ংদ্াধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 
 

 হভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয় 

ভর ০১/০১/২০১১ দ্ত ৩১/১২/২০১২ ম বন্ত ২৭৪৭.০৫ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ১ভ ফায  ০১/০১/২০১১ দ্ত ৩১/১২/২০১৩ ম বন্ত - 

১ভ ংল্পাতধত ০১/০১/২০১১ দ্ত ৩০/০৬/২০১৪ ম বন্ত ৩৫৮৫.৯০ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ বৃবি ২য় ফায  ০১/০১/২০১১ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ ম বন্ত - 

 
   

১৩.২ াবফ বক অবথ বক  ফাস্তফ গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ৩৪৫১.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুদ্ভাবদত ব্যয় ৩৫৮৫.৯০ রক্ষ টাকায ৯৬.২৩%।  



   
১৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ২৭/০৮/২০১৬ তাবযদ্খ অআএভআবি ’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভাল্লা কর্তবক প্রকেটি 

দ্যজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাদ্র টাঙ্গাআর ড়ক বফবাদ্গয উ-বফবাগীয় প্রদ্কৌরী উবস্থত বছদ্রন। 

বযদ বন ম বদ্ফক্ষণ বনেরূঃ 

 

১৪.১ ভাটিয কাে: অনুল্পভাতদত তডতত অনুমায়ী তফযভান ড়ক ০.৯০ তভটায পট হাল্ডায তনভ ষাণ প্রস্তকযল্পণয েন্য 

১২.৪৭ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় ০.৪৮৬ ফ:তভ: এফং ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযল্পণয েন্য ১০৯.৪৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় 

০.৪৯ রক্ষ র্ঘন তভটায   ভাটিয কাে কযায েন্য তনধ ষাতযত তের। ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  কর্তষক হপ্রতযত 

প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ১২.৪৭ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় ০.৪৮৬ ফ:তভ: এফং ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযল্পণয েন্য 

১০৯.৪৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় ০.৪৯ রক্ষ র্ঘন তভটায ভাটিয কাে েন্ন কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, 

২৭.০০ তকিঃতভিঃ দীর্ঘ ষ ড়ল্পকয তফতবন্ন হকল্পন ড়ক Widening and Reprofiling কযা ল্পয়ল্পে। তল্পফ 

ড়ল্পকয অল্পনক স্থাল্পন ০.৯০ তভটায  প্রস্ত পট হাল্ডায ায়া মায়তন।  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১: প্রকল্পেয আতায় তনতভ ষত ড়ল্পকয একাং   তচ্ত্র-২: হাল্ডায তফীন ড়ক  

 

১৪.২ হেতিফর হবল্পভন্ট প্রস্তকযণ  ভেবুততকযণ: অনুল্পভাতদত তডতত অনুমায়ী তভেষাপুয ( ড়াই) ল্পত তেপুয ম ষন্ত 

২৭ তকিঃতভিঃ ড়ক প্রস্তকযণ  ভেবুততকযল্পণয েন্য মথাক্রল্পভ ১০০৯.৩১ রক্ষ  ৯৯২.২৯ রক্ষ এটাকায ংস্থান 

তের। ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  কর্তষক হপ্রতযত প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ১০০৯.৩১ রক্ষ  ৯৯২.২৯ রক্ষ 

টাকা ব্যল্পয় ২৭ তকিঃতভিঃ ড়ক প্রস্তকযণ  ভেবুততকযণ কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায় ড়ল্পকয অল্পনক স্থাল্পন 

োনােন্দ দতযী ল্পয়ল্পে। তফল্পল  কল্পয   ফাোয অংল্প যাস্তা হবল্পে ফড় আকাল্পযয টল্পার দতযী ল্পয়ল্পে। ড়ল্পকয 

াল্পর্শ্ষ তনতভ ষত হেন ভয়রা আফেষনায় তযপূণ ষ ল্পয় হ ল্পে। পল্পর াতন তনস্কান ল্পে না।  ত ফল ষায় যাস্তাটি ক্ষততগ্রস্থ 

ল্পয়ল্পে ফল্পর তনফ ষাী প্রল্পকৌরী অফতত কল্পযন। ফাোয অংল্প ইল্পতাভল্পে Periodic Maintenance 

Program (PMP) এয আতায় Rigid Pavement তনভ ষাণ কাে শুরু ল্পয়ল্পে ফল্পর তততন োনান।  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৩: ফাোল্পযয ভল্পে দতযী য়া টল্পার  তচ্ত্র-৪: প্রকল্পেয আতায় তনতভ ষত ড়ক 

 

১৪.৩    াল্পপষতং: তডততল্পত ১০৪৯.৩১  রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় ২৭.০০ তকিঃতভিঃ ড়কটি ৫.৫০ প্রল্পস্থ কাল্পটিং  ীর 

হকাট তদল্পয়  াল্পপষতং কযায েন্য তনধ ষাতযত  তের। প্রদত্ত ততআয এয তথ্যভল্পত ৫০ তভতরতভটায  পুরু DBS 

Wearing Course তদল্পয় কযায ংস্থান যল্পয়ল্পে। ততআয এয তথ্যভল্পত ১০৪৭.৫৬.৩১ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ২৭ 

তকিঃতভিঃ ড়ক কাল্প ষটিং কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায় ড়কটিয অল্পনক স্থাল্পন কাল্প ষটিং উল্পঠ ত ল্পয়ল্পে। কাল্প ষটিং 

উল্পঠ মায়ায কাযণ োনল্পত চ্ায়া ল্পর তনফ ষাী প্রল্পকৌরী ফল্পরন হচ্ইল্পনে ৫+২০০ তকিঃতভিঃ ল্পত ১১+৭০০ তকিঃতভিঃ 

ড়ল্পকয কাল্প ষটিং এয কােটি ২০১৩ াল্পর ভাপ্ত য়ায় কাল্প ষটিং ক্ষততগ্রস্ত ল্পয়ল্পে। তল্পফ কাল্প ষটিং ংস্কাল্পযয েন্য 

ইল্পতাভল্পে হভইনল্পটন্যান্প এয আতায় কভ ষসূতচ্ গ্রণ কযা ল্পয়ল্পে।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৫: ড়ল্পকয াল্পপষতং উল্পঠ মায়া অং   তচ্ত্র-৬:  াল্পপষতং বার আল্পে এভন অং  

 

১৪.৪ ফা-হফ তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডতত অনুমায়ী তভেষাপুয ( ড়াই) ল্পত তেপুয ম ষন্ত ২৭ তকিঃতভিঃ ড়ল্পক ফাোয অংল্প 

২৩.৬১ টাকা ব্যল্পয় ৬টি ফা-হফ তনভ ষাল্পণয ংস্থান তের। প্রদত্ত ততআয অনুমায়ী ১৬.৭১ টাকা ব্যল্পয় ৬টি ফা-হফ 

তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায় প্রকল্পেয আতায় ৬টি ফা-হফ তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। ফা-হফ ৬টি ড়ল্পকয 

১৪, ১৫, ১৯ (২টি), ২২, ২৭ তভ তকিঃতভিঃ এ তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে।  

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

তচ্ত্র-৭: তেপুল্পযয তনকট তনতভ ষত  ফা-হফ  তচ্ত্র-৮: ১৫তভ তকিঃতভিঃ এ তনতভ ষত ফা-হফ 

 

১৪.৫ যক্ষাপ্রদ কাে: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ১৫০০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় ৭৯.১৬ তভিঃ আযতত প্যারাাইতডং তদল্পয় 

যক্ষাপ্রদ কাে কযায েন্য তনধ ষাতযত তের। ততআয এ প্রদত্ত তথ্যানুমায়ী ৭০৯.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় উক্ত 

৩০.১৫ ফিঃতভিঃ প্যারাাইতডং তদল্পয় যক্ষাপ্রদ কাে কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ২৭ তকিঃতভিঃ দীর্ঘ ষ ড়কটিয 

একা তদল্পয় হফ তকছু পুকুয হডাফা  েরায় যল্পয়ল্পে। উক্ত পুকুয, হডাফা  েরাল্পয়য াড় হর্ঘল্পল প্যারাাইতডং 

হলা হপ্রাল্পটকল্পনয কাে কযা ল্পয়ল্পে। যক্ষাপ্রদ কােটি অক্ষত যল্পয়ল্পে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৯  ১০ : প্যারাাইতডং তদল্পয় যক্ষাপ্রদ কাে 

 

১৪.৬ আযতত ইউ হেন তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ১৯০.৭১ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় ২০৪০ তভিঃ আযতত ইউ হেন 

তনভ ষাণ কযায েন্য তনধ ষাতযত তের। ততআয এ প্রদত্ত তথ্যানুমায়ী ১৭৪.৫৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় ১৯০০.০০ তভটায 

আযতত ইউ হেন তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, তফতবন্ন ফাোয অংল্প আযতত ইউ হেন তনভ ষাণ কযা 

ল্পয়ল্পে। তল্পফ তা ভয়রা আফেষনায় পূণ ষ ল্পয় াতন তনস্কাল্পন কাম ষকয ভূতভকা ারন কযল্পত াযল্পে না।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

তচ্ত্র-১১:  আযতত হেন 

 



১৪.৭  ট্রাতপক াইন, ত নার, কনতক্রট হাস্ট: অনুল্পভাতদত তডতত অনুমায়ী তভেষাপুয ( ড়াই) ল্পত তেপুয ম ষন্ত ২৭ 

তকিঃতভিঃ ড়ল্পক মথাক্রল্পভ ৪.১৪ রক্ষ, ১.৮৩রক্ষ   ১.৭৯ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় মথাক্রল্পভ ৭৫টি ট্রাতপক াইন,  ৭৫টি াইন 

হাস্ট এফং ২৮টি  কনতক্রট হাস্ট তনভ ষাল্পণয ংস্থান তের। ড়ক তযফন  ভাড়ক তফবা  কর্তষক হপ্রতযত প্রকল্পেয 

ততআয অনুমায়ী মথাক্রল্পভ ৩.৭৫ রক্ষ, ১.৬৪ রক্ষ    ১.২৬ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় মথাক্রল্পভ ৭৫টি ট্রাতপক াইন,  ৭৫টি 

াইন হাস্ট এফং ২৮টি  কনতক্রট হাস্ট স্থান কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন ড়ল্পক হতভন াইন, ত ন্যার  কনতক্রট 

হাষ্ট হদো মায়তন। তনফ ষাী প্রল্পকৌরী োনান তকছু াইন ত ন্যার স্থান কযা ল্পয়তের তল্পফ তা চুতয ল্পয় হ ল্পে। 

এক্ষল্পণ নতুন কল্পয তা স্থান কযা ল্পফ।  

 

১৪.৮ হযাড ভাতকষং: অনুল্পভাতদত তডতত অনুমায়ী তভেষাপুয ( ড়াই) ল্পত তেপুয ম ষন্ত ২৭ তকিঃতভিঃ ড়ল্পক থাযল্পভা প্লাতস্টক 

ম্যাল্পটতযয়ার িাযা ৬৭৫০ তভটায হযাড ভাতকষং কযায েন্য তনধ ষাতযত তের। হপ্রতযত প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ১৫.৯৭ 

রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১৯০০ তভটায হযাড ভাতকষং কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন ড়ল্পকয তফতবন্ন স্থাল্পন হযাড ভাতকষ হদো হ ল্পে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১২: হযাড ভাতকষংকৃত ড়ক 

  

 

 

১৫।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা- তভেষাপুয ( ড়াই)-তেপুয ড়ক 

উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ উন্নত  তনযাদ হমা াল্পমা  স্থান।   

তভেষাপুয ( ড়াই)-তেপুয ড়ক উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ উন্নত  

তনযাদ হমা াল্পমা  স্থাতত য়ায় প্রকল্পেয উল্পেশ্য অতেষত 

ল্পয়ল্পে ফল্পর 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 সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য নুদ্ভাদন কযা য়। বকন্তু ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় প্রকে 

ফাস্তফায়দ্ন অদ্যা বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ২ ফছয ৬ ভা (১২৫%)। বিবব’য রক্ষযভাত্রা নুমায়ী ফছযবববিক 

চাবত থ ব ফযাদ্দ সদয়া য়বন। ম বাপ্ত ফযাদ্দ্দয কাযদ্ণ দ্নক সক্ষদ্ত্র প্রকদ্েয সভয়াদ বৃবিয প্রদ্য়াজন য় (নু: ৫ 

দ্রষ্টব্য); 

 



১৯.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৪ ফছয ৬ ভাদ্ ৭(াত) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা দ্য়দ্ছ। থ বাৎ গদ্ড় ৬ ভাদ্ ১ 

(এক) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন দ্য়দ্ছ (নু:৯); 

 

১৯.৩ প্রকদ্েয ক্রয় কাম বক্রদ্ভ ০১  ০২ নং প্যাদ্কজ ফাস্তফায়দ্ন ঠিকাদায কর্তবক প্রায় ০১ ফছয ভয় সফী সনয়া দ্য়দ্ছ। 

চুবক্ত নুমায়ী বনধ বাবযত ভয় ীভায ভদ্ধ্য কাজ ফাস্তফায়ন কযদ্ত না াযদ্র ঠিকাদাদ্যয বফরুদ্ি বরকুআবি িযাদ্ভজ 

অদ্যা কযা মায় (নু: ১০); 

১৯.৪ ড়ল্পকয অল্পনক স্থাল্পন ০.৯০ তভটায  প্রস্ত পট হাল্ডায ায়া মায়তন (অনু: ১৪.১); 

১৯.৫ ড়ল্পকয অল্পনক স্থাল্পন োনােন্দ দতযী ল্পয়ল্পে তফল্পল  কল্পয ফাোয অংল্প যাস্তা হবল্পে ফড় আকাল্পযয টল্পার দতযী 

ল্পয়ল্পে। এোড়া ড়ল্পকয াল্পর্শ্ষ তনতভ ষত হেন ভয়রা আফেষনায় তযপূণ ষ ল্পয় হ ল্পে। পল্পর াতন তনস্কান ল্পে না (অনু: 

১৪.১); 

১৯.৬ ড়দ্কয  হচ্ইল্পনে ৫+২০০ তকিঃতভিঃ ল্পত ১১+৭০০ তকিঃতভিঃ অংল্পয হফ তকছু স্থাল্পন কাল্প ষটিং ক্ষততগ্রস্ত ল্পয়ল্পে (নু: 

১৪.৩); 

১৯.৭ ড়ল্পক ম ষাপ্ত ংখ্যক াইন, ত ন্যার  কনতক্রট হাষ্ট স্থান কযা য়তন (নু: ১৪.৭); এফং 

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

২০।  ভতাভত/সুাবযঃ 

  

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ভর নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয তুরনায় বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ২ ফছয ৬ ভা (১১৬%)। বিবব’য 

রক্ষযভাত্রায বফযীদ্ত এবিবদ্ত থ ব ফযাদ্দ্দয স্বেতা বছর। ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ ববফষ্যদ্ত MTBF 

Basket অনুমায়ী প্রকে গ্রণ কযল্পফ এফং তডততয আল্পরাল্পক ফযাে তনতিত কযল্পফ (নু: ৫); 

২০.২ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন ৪ ফছয ৬ ভাদ্ ৭(াত) 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 প্রকদ্েয ক্রয় কাম বক্রদ্ভ ০১  ০২ নং প্যাদ্কদ্জয সক্ষদ্ত্র ঠিকাদায কর্তবক বতবযক্ত প্রায় ০১ ফছয ভয় সনয়ায পদ্র 

বরকুআবিটি িযাদ্ভজ অদ্যা কযা দ্য়দ্ছ বক না তা ভন্ত্রণারয় যীক্ষা কদ্য সদখদ্ফ  (নু: ১০)। 
২০.৪ ড়ল্পকয তফতবন্ন স্থাল্পন তফল্পল কল্পয ফাোয অংল্প যাস্তা হবল্পে দতযী য়া টল্পার জরুযীবববিদ্ত ংস্কাদ্যয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৯.৪);। 

২০.৫ অযবব সড্রন ংস্কাদ্যয ভাধ্যদ্ভ কাম বকয কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ  (নু: ১ ৪.৫); 

২০.৬ ড়দ্কয  হম কর স্থাল্পন কাল্প ষটিং ক্ষততগ্রস্ত ল্পয়ল্পেতা ংস্কাদ্যয ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৯.৫); 

২০.৭ ড়ল্পক ম ষাপ্ত ংখ্যক াইন, ত ন্যার  কনতক্রট হাষ্ট স্থান কযল্পত ল্পফ (নু: ১৯.৬);  

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। 

     

  



ন যর্ঘাটা (তদর্ঘতরয়া)- আড়ুয়া- ােীযাট-হতযোদা ড়ক পুনফ ষান  যক্ষাপ্রদ কাে  ীল ষক প্রকল্পেয প্রকে 

ভাতপ্ত ভল্যায়ন প্রততল্পফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 
 

১। প্রকদ্েয নাভ : ন যর্ঘাটা (তদর্ঘতরয়া)- আড়ুয়া- ােীযাট-হতযোদা ড়ক পুনফ ষান  যক্ষাপ্রদ 

কাে  

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : খুরনা হেরায তদর্ঘতরয়া  হতযোদা উল্পেরা।   

৫। প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

অনুল্পভাতদত ব্যয়  প্রকৃত ব্যয়  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 

১৮৫৭.৭২ 

 

১৭১৩.৪৮ 

 

১৪৯৯.০০ 

  

০১-০৭-২০১৩ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৪ 

০১-০৭-২০১৩ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

০১-০৭-২০১৩ 

সথদ্ক  

৩০-০৬-২০১৫ 

(-) ৩৫৮.৭২ 

(১৯.৩১%) 

 

১ ফেয (১০০%) 

 

মনাট:  (১) প্রকল্পটি ম্পূণ ণ ফাংরারদ যকারযয অথ ণায়রন ফাস্তফাপয়ত রয়রে।  

 (২) প্রকল্পটি অনুরভাপদত ব্যরয়য মিরয় ৩৫৮.৭২ রয টাকা হ্রা মরয়রে।  

 

৬। প্রকদ্েয টভূবভ  উদ্দ্দশ্য:  

৬.১ টভূবভ:   নগযঘাটা (পদঘপরয়া)- আড়ুয়া-গােীযাট-মতযখাদা িকটি খুরনা-মরায োতীয় ভািরক ৪১তভ 

পকররাপভটারয শুরু রয় পদঘরীয়া উরেরায ভে পদরয় মতযখাদা উরেরা মডরকায়াট ণারয ভাপ্ত রয়রে। িকটি 

মভাট দদঘ ণয ২৯.০০ পকররাপভটায। প্রকল্প এরাকায ারথ ফারগযাট এফং মগাারগঞ্জ মেরায যাপয িক মমাগারমাগ 

স্থান প্রকল্প এরাকায Industrial Facilities বৃপদ্ধ এফং মতযখাদা ও পদঘপরয়া উরেরা মডরকায়াট ণারযয 

ারথ খুরনা রযয িক মমাগারমাগ উন্নত কযায ররযয প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। প্রকল্পটি গত ২১/১১/২০১৩ তাপযরখ 

ভাননীয় পযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তণক ১৮৫৭.৭২ রয টাকা এফং জুরাই ২০১৩ রত জুন, ২০১৪ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয েন্য 

অনুরভাপদত য়। যফতীরত ভাটিয কারেয পযভাণ এফং মপযীঘাট পনভ ণারণয ংখ্যা হ্রা কযায কাযরণ প্রকল্পটিয ১ভ 

ংরাধন কযা য়। ংরাপধত প্রকরল্পয ব্যয় ১৭১৩.৪৮ রয টাকা এফং ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুরাই, ২০১৩ রত জুন, 

২০১৫ ম ণন্ত।  

 
 

৬.২ উদ্দ্দশ্য:  প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রা- 

 নগযঘাটা (বদঘবরয়া)-অড়ুয়া-গাজীযাট-সতযখাদা ড়ক পুনফ বান; এফং   

 যক্ষাপ্রদ কাজ ম্পাদদ্নয ভাধ্যদ্ভ ফাদ্গযাট  সগাারগঞ্জ সজরায াদ্থ যাবয ড়ক সমাগাদ্মাগ স্থান।  

 

৭। প্রকদ্েয ভর কাজ: 

 ড়ক ফাঁল্পধ ভাটিয কাে (০.১৫৬ রিঃর্ঘিঃতভিঃ); 

 নতুন হবল্পভন্ট তনভ ষাণ (০.৮৫ তকিঃতভিঃ);   

 তফযভান হবল্পভন্ট তক্তারীযকযণ (১.১০ তকল্পরাতভটায); 

 াল্পপষতং (তডতফএ য়াতযং হকা ষ) (২৮.৫০ তকিঃতভিঃ); 



 আযতত ফি কারবাট ষ তনভ ষাণ (৫টি) (১৫ তভটায); 

 নদী াল্পন যক্ষাপ্রদ কাে (৮০৩০ ফিঃতভিঃ); 

 আযতত প্যারাাইতডং (২৫০ তভটায); এফং  

 হপযী র্ঘাট তনভ ষাণ ৪টি।  

 
 

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.  Earth Work on Road 

Embankment  

Lac cum  0.174 17.54 0.174 17.38 

2.  New Flxible Pavement       

  New Construction  Km  0.85 7.58 0.85 7.58 

 Strengthening  Km 1.10 21.50 1.10 21.50 

 Surfacing DBS Wearing 

Course  

Km 28.50 804.77 28.50 804.77 

3.  Protective work       

 River Bank Protectie Work 

(550m)  

Sqm  8030.00 732.45 2530.00 599.72 

 RCC Palisading  Meter 250.00 15.53 250.00 15.53 

 Sign, Signal, Km post & 

Guide Post etc.  

Km 29.00 23.63 29.00 23.63 

 Construction of Ferry Ghat  Nos.  2.00 8.89 2.00 8.89 

4 Physical Contingency  (2%) L.S  L.S 32.64 L.S 0.00 

5 Price Contingency (3%)  L.S  L.S  48.96 L.S 0.00 

 Total=   1713.48  1499.00 
 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 
 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ  দফী দাবয়দ্ত্বয ধযণ কভ বকার 

পূণ ণকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Kazi Mohammad Ali 

Additional Chief Engineer, 

RHD Khulan Zone, Khulna   

যাঁ ০৭-০৩-২০১৩ ল্পত  ৩০-০৭-২০১৫ 

  

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-প্রদত্ত তফর 

-দযত্র আফাল্পনয তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী কাে ভাতপ্তয 

তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয তাতযে  



নং প্যাল্পকে/কাল্পেয নাভ -প্রাক্কতরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

ভল্য 

-প্রদত্ত তফর 

-দযত্র আফাল্পনয তাতযে 

-চুতক্তয তাতযে 

-চুতক্ত অনুমায়ী কাে ভাতপ্তয 

তাতযে  

-প্রকৃত ভাতপ্তয তাতযে  

১ 

 

 

 

Construction of Embankment fill, 

Construction of New Pavement (3.66m), 

Surfacing (DBS-Wearing Course) 3.66m), 

Construction of RCC Box culvert (5 Nos), 

Protective Work (RCC Palasiding), Sign, 

signal & KM Post, Concrete Post.  
   

৫১৬.৭০ 

৪৪৬.১৫ 

৪৪৬.১৫ 

২৩/০৯/২০১৪ 

২৩/১২/২০১৪ 

২২/০৪/২০১৫ 

১৪/০৪/২০১৫ 

২ Construction of Embankment fill, 

Construction of New Pavement (3.66m), 

Surfacing (DBS-Wearing Course) 3.66m), 

Construction of RCC Box culvert (5 Nos), 

Protective Work (RCC Palasiding), Sign, 

signal & KM Post, Concrete Post.  
 

৫১৬.৬৯ 

৪৫৩.২৭ 

৪৫৩.২৭ 

২৩/০৯/২০১৪ 

২৩/১২/২০১৪ 

২২/০৪/২০১৫ 

৪/০৪/২০১৫ 

৩  River bank protective work  
 

৭৩২.৪৫ 

৫৯৯.৭২ 

৫৯৯.৭২ 

১৮/০৭/২০১৩ 

২০/১১/২০১৪ 

২৯/০৫/২০১৫ 

৩০/০৬/২০১৫ 
 
 
        

১১।  ববঅয এ উদ্ল্লবখত ফযাদ্দ  গ্রগবতঃ                                                                        (ক্ষ টাকায়) 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৩-১৪ ৫০০.০০ 500.00 500.00 500.00 

২০১৪-১৫ ১২১৩.৪৮ 999.00 999.00 999.00 

মমাট= ১৭১৩.৪৮ 1499.00 1499.00 1499.00 

 

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 ০১/০৭/২০১৩ দ্ত ৩০/০৬/২০১৪ ১৮৫৭.২২ 

  ১ভ ংদ্াধন নুদ্ভাবদত ০১/০৭/২০১৩ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ ১৭১৩.৪৮ 

 
   

১৩.২ াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ১৪৯৯.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুদ্ভাবদত ব্যয় ১৭১৩.৪৮ রক্ষ টাকায ৮৭.৫০%।  

   
  
১৪। প্রকে বযদ বনঃ গত ০২/১১/২০১৬ তাবযদ্খ অআএভআবি ’য কাযী বযচারক জনাফ জয়নার সভাল্লা কর্তবক প্রকেটি 

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

ম বদ্ফক্ষণ বনেরূঃ 

 

১৪.১ ড়ক ফাঁল্পধ ভাটিয কাে:  অনুল্পভাতদত তডততল্পত ঠিকাদায কর্তষক borrow pit ল্পত ংগৃীত ভাটি িাযা ড়ক 

ফাঁধ তনভ ষাল্পণয েন্য ১৭.৫৪ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ০.১৭৪ রক্ষ র্ঘন তভটায ভাটিয কাে কযায ংস্থান যাো য়। প্রকল্পেয 

ততআয অনুমায়ী ড়ক ফাঁধ reprofiling, প্রস্তকযণ  উঁচুকযল্পণ েন্য হভাট ১৭.৩৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত 



ব্যল্পয় ০.১৭৪ রক্ষ র্ঘন তভটায ভাটিয কাে েন্ন কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায় ২৯.০০ তকিঃতভিঃ ড়ক ব্যাী 

ভাটিয কাে কযা ল্পয়ল্পে এফং ড়ল্পকয পুল্পযা অং ব্যাী ম ষাপ্ত (৫ তভটায) পট হাল্ডায যল্পয়ল্পে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১  ২: ড়ক ফাঁল্পধ ভাটিয কাে 

 

 

১৪.২ নতুন হবল্পভন্ট তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ০.৮৫ তকল্পরাতভটায নতুন হেতিফর হবল্পভন্ট তনভ ষাল্পণয েন্য ৭.৫৮ 

রক্ষ টাকা ব্যল্পয়য ংস্থান যাো য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ০.৮৫ তকল্পরাতভটায হেতিফর হবল্পভন্ট তনভ ষাল্পণয 

েন্য ৭.৫৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়, ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ২৩+১০০ ল্পত ২৩+৯৫০ তকিঃতভিঃ 

ম ষন্ত ০.৮৫০ তকিঃতভিঃ নতুন হবল্পভন্ট তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে। ড়ল্পকয অন্যান্য স্থাল্পনয ভত এ স্থাল্পনয প্রস্থ ৩.৬৬তভটায 

কযা ল্পয়ল্পে। হচ্ইল্পনে ২৪+০০০ এয তনকট একটি স্থাল্পন ড়ল্পকয কাল্প ষট উল্পঠ ত ল্পয়ল্পে এফং তকনাযা হবল্পে হ ল্পে। 

উ-তফবা ীয় প্রহকৌরী ফল্পরন,  ত ফল ষায় ড়ল্পকয এ স্থানটি ডুল্পফ মায় এফং কল্পয়কতদন াতনয প্রফাতত মায় এ 

স্থানটি ক্ষততগ্রস্থ ল্পয়ল্পে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৩  ৪: ড়ল্পকয ক্ষততগ্রস্থ হবল্পভন্ট 

 

১৪.৩  তফযভান হবল্পভন্ট তক্তারীকযণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ১.১০ তকল্পরাতভটায তফযভান হেতিফর হবল্পভন্ট 

তক্তারীকযল্পণয েন্য ২১.৫০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয়য ংস্থান যাো য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ১.১০ তকল্পরাতভটায 

তফযভান হেতিফর হবল্পভন্ট তক্তারীকযল্পণয েন্য ২১.৫০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ষল্পন হদো মায়,   

 

১৪.৪  াল্পপষতং:   প্রকল্পেয ২৮.৫০ তকিঃতভিঃ ড়ল্পক ৮০৪.৭৭ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় তডতফএ য়যাতযং হকা ষ তদল্পয় াল্পপষতং 

কযায ংস্থান তডততল্পত যাো য়। তযদ ষল্পন হদো মায়, পুল্পযা ড়ক ব্যাী াল্পপষতং কযা ল্পয়ল্পে। হচ্ইল্পনে 

২৩+৫০০ তকিঃতভিঃ এ  তষ কল্পয াল্পপষ হকাল্প ষয পুরুত্ব ৪২তভিঃতভিঃ ায়া হ ল্পে। অনুল্পভাতদত তডততল্পত াল্পপষ 

হকাল্প ষয পুরুত্ব ৪০তভিঃতভিঃ কযায েন্য তনধ ষাতযত তের। ড়ল্পকয তকছু স্থাল্পন হমভন হচ্ইল্পনে ২৭+২০০ তকিঃতভিঃ এ 

Surface rough ল্পয় ত ল্পয়ল্পে।  



 

১৪.৫  যক্ষাপ্রদ কাে:  অনুল্পভাতদত তডততল্পত ৫৫০ তভটায নদীয তীয ংযক্ষল্পণয েন্য ৭৩২.৪৫ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো 

য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী ৫৯৯.৭২ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ২৫৩০ ফ ষতভটায  নদীয তীয ংযক্ষণ কাে কযা ল্পয়ল্পে। 

তডতত’য ংস্থাল্পনয তুরনায় কভ যক্ষাপ্রদ কাে কযায তফলল্পয় প্রকল্পেয তনফ ষাী প্রল্পকৌরী অফতত কল্পযন হম, যক্ষাপ্রদ 

কাে কভ প্রল্পয়ােন য়াম তা কভ কযা ল্পয়ল্পে।  তযদ ষল্পন হদো মায় সুযভা নদীয তীয ফযাফয তত ব্লক তদল্পয় 

যক্ষাপ্রদ কাে কযা ল্পয়ল্পে। এোড়া  ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ১১+৩০০ তকিঃতভিঃ এ আত্রাই নদীয হপযীর্ঘাল্পটয উবয় াল্প 

হপযীয ন্টুল্পন কাঠ তনতভ ষত প্যারাাইতডং কাে কযা ল্পয়ল্পে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৫  ৬:  তত ব্লক  প্যারাাইতডং িাযা যক্ষাপ্রদ কাে 

 

 

১৪.৬  াইন, ত ন্যার, তকিঃতভিঃ হাষ্ট:   অনুল্পভাতদত তডততল্পত ড়ল্পক াইন, ত ন্যার, তকিঃতভিঃ হাষ্ট স্থাল্পনয েন্য 

২৩.৬৩ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। প্রকল্পেয ততআয অনুমায়ী এ োল্পত ২৩.০০  রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। 

তয ষনকাহর হদো হম, ড়ল্পকয হচ্ইল্পনে ০+০০০ তকিঃতভিঃ ল্পত ১৫+০০০ তকিঃতভিঃ ম ষন্ত তফতবন্ন স্থাল্পন  াইন, 

ত ন্যার স্থান কযা ল্পয়ল্পে তল্পফ ২৫+০০০ ল্পত ২৮+৫০০ তকিঃতভিঃ ম ষন্ত ম ষাপ্ত াইন, ত ন্যার স্থান কযা য়তন। 

ড়ল্পকয তফতবন্ন স্থাল্পন তফল্পল কল্পয ড়ল্পকয ফাঁক, িীল্পেয এযাল্পপ্রাচ্, উচুুঁ স্থাল্পন  াইড হাষ্ট স্থান কযা ল্পয়ল্পে।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৭  ৮:  াইড হাষ্ট  তকল্পরাতভটায হাষ্ট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-৮  ৯:  তকল্পরাতভটায হাষ্ট  াইন ত ন্যার 

 

১৪.৭ হপযীর্ঘাট তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত তডততল্পত ২টি হপযীর্ঘাট উন্নয়ল্পনয েন্য ৮.৮৯ রক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য়। 

প্রকল্পেয তত আয অনুমায়ী উক্ত টাকা ব্যল্পয় দুটি হপযীর্ঘাল্পটয উন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পে। কভ ষকতষা ণ অফতত কল্পযন  

হপযীর্ঘাল্পটয উবয় প্রাল্পন্ত ংল্পমা  ড়ল্পকয উন্নয়ল্পন ভাটিয কাে, যক্ষাপ্রদ কাে, কাল্প ষটিং ইতযাতদ কযা ল্পয়ল্পে। 

তযদ ষনকাল্পর হদো মায়, আত্রাই নদীয হপযীর্ঘাল্পট হপযী চ্রাচ্র কযল্পে। তল্পফ হপযীর্ঘাল্পটয উবয় প্রাল্পন্তয ংল্পমা  ড়ক 

ক্ষততগ্রস্থ ল্পয়ল্পে। কভ ষকতষা ণ অফতত কল্পযন হম, বাযী মানফান চ্রাচ্ল্পরয কাযল্পণ ংল্পমা  ড়ক ক্ষতত গ্রস্থ ল্পয়ল্পে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচ্ত্র-১০  ১১:হপযী ন্টুল্পনয ক্ষততগ্রস্থ ংল্পমা  ড়ক 

 

১৫।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

 নগযঘাটা (বদঘবরয়া)-অড়ুয়া-গাজীযাট-সতযখাদা 

ড়ক পুনফ বান  

 যক্ষাপ্রদ কাজ ম্পাদদ্নয ভাধ্যদ্ভ ফাদ্গযাট  

সগাারগঞ্জ সজরায াদ্থ যাবয ড়ক 

সমাগাদ্মাগ স্থান।  

 নগযঘাটা (বদঘবরয়া)-অড়ুয়া-গাজীযাট-সতযখাদা 

ড়ক পুনফ বান কযা দ্য়দ্ছ।   

 যক্ষাপ্রদ কাজ ম্পাদদ্নয ভাধ্যদ্ভ ফাদ্গযাট  

সগাারগঞ্জ সজরায াদ্থ যাবয ড়ক সমাগাদ্মাগ 

স্থাবত দ্য়দ্ছ।  

 
 

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

ফাস্তফায়দ্ন অদ্যা বতবযক্ত ভয় ব্যয় দ্য়দ্ছ ১ ফছয (১০০%) (নু: ৫); 

১৯.২ ড়ল্পকয তকছু স্থান তফল্পল কল্পয হচ্ইল্পনে ২৪+০০০ তকল্পরাতভটায অং ফল ষায় ক্ষততগ্রস্থ এফং তকনাযা হবল্পে ত ল্পয়ল্পে 

(নু: ১৪.২); 

১৯.৩ ড়ল্পকয তকছু স্থাল্পন তফল্পল কল্পয হচ্ইল্পনে ২৭+২০০ তকিঃতভিঃ এ কাল্প ষটিং ক্ষততগ্রস্থ ল্পয়ল্পে (অনু: ১৪.৪);  

১৯.৪ ড়ক ব্যাী াইন, ত ন্যার  তকিঃতভিঃ হাষ্ট স্থান কযা ল্পর তা ম ষাপ্ত নয় (নু: ১৪.৬);  

১৯.৫ অত্রাআ নদীয সপযী ঘাদ্টয উবয় প্রাদ্ন্তয ন্টুদ্নয ংদ্মাগ ড়ক ক্ষবতগ্রস্থ দ্য়দ্ছ (নু: ১৪.৭); এফং 

 

১৯.৬ 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 (১০০%)। ড়ক বযফন  

ভাড়ক বফবাগ ববফষ্যদ্ত প্রকে ফাস্তফায়দ্ন বফরম্ব বযায কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ফ  (নু: ৫  ১৯.১);  

 

২০.২ ড়ল্পকয ক্ষততগ্রস্থ  তকনাযা বাো অংভ তচ্তিত কল্পয দ্রুত হভযাভল্পতয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নু: ১৯.২  

১৯.৩); 

২০.৩ ড়ল্পক ম ষাপ্ত ংখ্যক াইন, ত ন্যার  কনতক্রট হাষ্ট স্থান কযল্পত ল্পফ (নু: ১৯.৪); 

 
 

২০.৪ অত্রাআ নদীয সপযী ঘাদ্টয উবয় প্রাদ্ন্তয ক্ষবতগ্রস্ত ন্টুন সভযাভদ্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ  (নু: ১৯.৫); এফং 

 

 

২০.৫ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযদ্ত দ্ফ (নু: ১৮  ১৯.৮); এফং 

 

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

 

 

     

 

 

 

 

 

  



 “া রা-ে ন্নাথপুয-যাণী ঞ্জ-আউকাতন্দ ড়ক  তনভ ষাণ” ীল ষক প্রকল্পেয ভাতপ্ত ভল্যায়ন প্রততল্পফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 
 

১। প্রকদ্েয নাভঃ  া রা-ে ন্নাথপুয-যাণী ঞ্জ-আউকাতন্দ ড়ক  তনভ ষাণ 
 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ  ড়ক  জনথ বধদপ্তয।  

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

৪। প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়ঃ   
                                                                                                            
    (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 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪৩১.০০ 

(-) 

৫১৮৯.৮৮ 

(-) 

৫১১৩.৫১ 

(-) 

০১-৭-২০০৬ 

সথদ্ক  

৩০-৬-২০০৯ 

০১-৭-২০০৬ 

সথদ্ক  

৩০-৬-২০১৫ 

০১-৭-২০০৬ 

সথদ্ক  

৩০-৬-২০১৫ 

১১০.২৬% ৯ ফেয (৩০০%) 

  

৫।  প্রবক্ষণ : প্রকদ্েয অতায় সকান স্থানীয়  দফদ্দবক প্রবক্ষদ্ণয ংস্থান না থাকায় প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়বন।  
 

৬।  প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাদ্য) : 

  
  

SL 

No. 
Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physica

l 

(Quanti

ty) 

 1 2 3 4 5 6 

 A) Revenue Component       

1.  Survey & Design   LS 9.00 LS 9.00 LS 

 B) Capital component       

2. Land acquisition  H 117.73 1.20 48.40 1.20 

3. Earth Work on Bridge 

approach & Road 

Embankment  

L/m
3
 394.90 2.59 394.90 2.59 

4. Construction of Pavement       

 (a) New Pavement   Km 882.95 10.17 882.95 10.17 

 (b) H.B.B Portion   Km 585.74 8.00 585.74 8.00 

 (c) Hard Shoulder  Km 323.30 15.34 323.30 15.34

 (d) Strengthening old 

pavement  

Km 303.63 11.47 303.63 11.47

 (e) Carpeting on completed 

hard shoulder  

Km 27.38 3.47 27.38 3.47



SL 

No. 
Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physica

l 

(Quanti

ty) 

 1 2 3 4 5 6 

 (f) Widening of pavement 

(Bibiana part)  

 

Km 213.00 6.00 213.00 6.00

5. Construction of RCC Bridge Meter  Meter  Meter 

 a) Construction of RCC 

Bridge (01 nos)  

Meter 220.51 22.57 220.51 22.57

 b) Construction of PC 

girder  Bridge (03 nos) 

Meter 1063.15 98.56 1063.15 98.56

6. Construction of RCC  Box 

Culvert (11nos) 

Meter 660.79 99.09 660.79 99.09 

a) 7. Protective work      

b)  a) Slope Protection (CC 

block & geo textile)  

L.S.q

m. 

239.76 0.172 239.76 0.172 

c)  b) Slope Protection (Toe- 

wall) 

Meter 50.00 2300.00 50.00 2300.0

0 

d)  c) RCC retaining wall Meter 20.00 80.00 20.00 80.00 

e) 8. Construction & 

Maintenance of Kushiara 

Ferry Ghat 

L.S 40.00 L.S 40.00 L.S 

f) 9. Road Appurtenance (Sign, 

Signal, Km Post)  

L.S 8.00 L.S 8.00 L.S

g) 10. Maintenance during 

construction  

L.S 23.00 L.S 23.00 L.S

h) 11.  Physical Contingency  2% 2.45    

i) 12. Price Contingency  3% 4.59    
  
 

৭। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

ক্র নং নাভ  দফী কাম ষধযণ একাতধক 

প্রকল্পেয 

দাতয়ত্ব 

তাতযে 

হমা দান ফদরী 

1.  Md. Shohidul Alam 

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ১১/০৮/২০০৫ ০৪/১২/২০০৬ 

2.  Engr. Md. Abdul Motin 

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ২১/০৯/২০০৬ ০৫/১০/২০০৬ 

3.  Md. Shohidul Alam 

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ০৫/১০/২০০৬ ০৪/১২/২০০৬ 



ক্র নং নাভ  দফী কাম ষধযণ একাতধক 

প্রকল্পেয 

দাতয়ত্ব 

তাতযে 

হমা দান ফদরী 

4.  S.M. Sifuddin Khaled  

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ০৪/১২/২০০৬ ২৯/০৭/২০০৭ 

5.  Md. Mubarak Hosain 

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ২৯/০৭/২০০৭ ০৯/০৯/২০০৭ 

6.  S.M. Sifuddin Khaled  

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

7.  Ali Ahmed Chowdhury  

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ১৮/০৮/২০০৮ ০৩/০৯/২০০৮ 

8.  S.M. Sifuddin Khaled  

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ০৩/০৯/২০০৮ ২৭/১১/২০০৮ 

9.  Md. Abdul Wadud 

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ০৪/০১/২০০৯ ১৮/০৫/২০০৯ 

10.  Md. A.H.M. Moinul Islam  

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ১৮/০৫/২০০৯ ০৭/০১/২০১০ 

11.  Md. Abul Kasham Bhuyan 

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ০৭/০১/২০১০ ১৮/০১/২০১০ 

12.  Md. Golam Kibria 

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ১৮/০১/২০১০ ১১/০২/২০১০ 

13.  Ali Ahmed Chowdhury  

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ১১/০২/২০১০ ২৫/০২/২০১০ 

14.  Md. Golam Kibria  

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ২৫/০২/২০০৮ ২৫/০৩/২০১০ 

15.  Ali Ahmed Chowdhury  

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ২৫/০৩/২০১০ ২৯/০২/২০১২ 

16.  A.Q.M Ekram Ullah 

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ০৮/০৩/২০১২ ১২/০১/২০১৪ 

17.  Iftekhar Kabir 

ACE, Sylhet Zone 

েন্ডকারীন যাঁ ১২/০১/২০১৪ প্রকে ভাতপ্ত 

ম ষন্ত 

 
 

ংবিষ্ট ছক ম বাদ্রাচনায় সদখা মায়, ফবণ বত প্রকদ্ে সভাট ১৭ জন প্রকে বযচারক দাবয়ত্ব ারন কদ্যদ্ছন। তাঁদ্দয 

বধকাংদ্য সভয়াদ ১ ফছদ্যয কভ। ফবণ বত প্রকদ্েয সক্ষদ্ত্র ৩ ফছয সভয়াদ্দ   ২৪৩১.৯০ রক্ষ টাকায় প্রকেটি 

ফাস্তফায়দ্নয বনবভদ্ি নুদ্ভাদন কযা দ্র প্রকেটি ভাপ্ত কযদ্ত ভয় সরদ্গদ্ছ ৯ ফছয  ফাস্তফায়ন ব্যয় দ্য়দ্ছ 

৫১১৩.৫১ রক্ষ টাকা। থ বাৎ প্রকদ্েয ব্যয় বৃবি সদ্য়দ্ছ ১১০.২৬% এফং ফাস্তফায়নকার বৃবি সদ্য়দ্ছ ৩০০%। পদ্র 

ভয়ভত প্রকদ্েয সুপর দ্ত জনগণ ফবঞ্চত দ্য়দ্ছ। ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতবদ্নয সপ্রবক্ষদ্ত প্রকে 

বযচারকগণ মথামথবাদ্ফ দাবয়ত্ব ারন কযদ্ত াদ্যন না বফধায় এভনটি দ্য়দ্ছ। 

 

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) 
 

প্রকদ্েয নুদ্ভাবদত ংদ্াবধত বিবব নুমায়ী ভর পূতব কাজ ৭টি প্যাদ্কদ্জয ভাধ্যদ্ভ ৩৬৪৪.৯৩ রক্ষ টাকায় 

ক্রদ্য়য ংস্থান বছর। তদ্ফ ফাস্তদ্ফ  HOPE এয নুদ্ভাদন এফং বিবব ংদ্াধনপূফ বক ৯টি প্যাদ্কদ্জয অতায় 

ক্রয় কাম ব ম্পাদন কযা দ্য়দ্ছ। এ রদ্ক্ষয দদতনক হবাল্পযয কা ে, দদতনক োরারাফাদ, দদতনক তল্পরল্পটয ডাক  তদ 

পাইনানতয়ার এিল্পপ্র তত্রকা, ড়ক  েনথ অতধদপ্তল্পযয তনেস্ব ল্পয়ফ াইট  ততটিইউ এয ল্পয়ফ াইল্পট 

প্যাল্পকে গুল্পরায দযত্র প্রকা কযা য়। দযত্র উন্ুক্তকযণ কতভটিল্পত ভল্যায়ন কতভটি ল্পত ১েন দস্য অন্তভূ ষক্ত কযা 

ল্পয়ল্পে। ক্রয়কাযী প্রততষ্ঠান ল্পত ৬০ তদন ভয় তদল্পয় দযত্র গ্রণ কযা ল্পয়ল্পে। দযত্র ভল্যায়ন কতভটিয দস্য ংখ্যা 

তের ৭ েন। তন্ল্পে ংস্থা ফতভূ ষত দস্য তের ৩ (ততন) েন। ভল্যায়ন কতভটিয আফায়ক তেল্পরন তত্ত্বাফধায়ক 

প্রল্পকৌরী, তল্পরট ড়ক াল্পকষর। দযত্র হোরায য ৭ তদল্পনয ভল্পে দযত্র ভল্যায়ন কযা য়। অতততযক্ত প্রধান 

প্রল্পকৌরী, তল্পরট হোন কর্তষক ফকটি প্যাল্পকল্পেয দযত্র অনুল্পভাদন কযা য়। এ সক্ষদ্ত্র দযত্র উন্মুক্তকযদ্ণয বদন 

দ্ত প্রস্তাফ নুদ্ভাদন ম বন্ত ভয় সরদ্গদ্ছ দ্ফ বাচ্চ ১০৫ বদন  ফ ববনে ৯১বদন (প্রস্তাদ্ফয দফধতায গ্রণদ্মাগ্য সভয়াদ 

৬০ দ্ত ১২০ বদন)। প্রধান প্রধান দযত্র ংক্রান্ত তথ্য বনেরূ:  

 

Description of 

procurement 

(goods/work/consultanc

y as per bid document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In lakh taka) 

 

Tender/Bid Proposal Date of completion 

of works/services 

& supply of goods 

As per 

DPP 

(Revised) 

Contract 

Value 

Invitation 

Date 

Contract 

signing/ 

L.C.  

Opening 

Date 

As per 

Contract  

Actual  

1 2 3 4 5 6 7 

Construction of 31.84 m 

long P.C girder bridge at 

36
th

 km (Gap-36/1) of 

Pagla-Jagannathpur-

Raniganj-Aushkandi 

Road (R-241) under 

Sunamganj road 

division during the year 

2008-09. 
   

 2.31 19/02/09 11/01/09 10/01/10  

Construction of flexible 

pavement at 25
th

 km, 

26
th

 km & 27
th

 km (p) 

(Ch: 24+000 to 26+400) 

of Pagla-Jagannathpur-

Raniganj-Aushkandi 

Road (R-241) under 

Sunamganj road 

division during the year 

2009-010. 

 3.15 13/01/10 28/02/10 27/02/11  

Construction of flexible 

pavement at 27
th

 km, 

28
th

 km & 29
th

 km (p) 

(Ch: 26+400 to 28+800) 

of Pagla-Jagannathpur-

 3.02 13/01/10 28/02/10 27/02/11  



 

Description of 

procurement 

(goods/work/consultanc

y as per bid document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In lakh taka) 

 

Tender/Bid Proposal Date of completion 

of works/services 

& supply of goods 

As per 

DPP 

(Revised) 

Contract 

Value 

Invitation 

Date 

Contract 

signing/ 

L.C.  

Opening 

Date 

As per 

Contract  

Actual  

Raniganj-Aushkandi 

Road (R-241) under 

Sunamganj road 

division during the year 

2009-010. 

Construction of 35.84m 

(1× 30.50m) long 

prestessed concrete 

girder bridge over Kala 

at 3
rd

 km (Gap No-3/1) 

of Pagla-Jagannathpur-

Raniganj-Aushkandi 

Road (R-241) under 

Sunamganj road 

division during the year 

2010-11. 

 4.20 29/06/11 21/11/11 20/11/12  

Construction of flexible 

pavement of Pagla-

Jagannathpur-Raniganj-

Aushkandi Road (R-

241) (Ch-22.818 to 

24.00, Ch-33.000 to 

35.892 and ch-35.924 to 

36.00) under Sunamganj 

road division during the 

year 2012-13. 

 4.97  29/05/13 28/05/14  

Construction of flexible 

pavement of Pagla-

Jagannathpur-Raniganj-

Aushkandi Road (R-

241) (Ch-30+000 to 

33+000 under 

Sunamganj road 

division during the year 

2006-07. 

 2.24  11/01/07 10/01/08  

Strengthening work of 

existing pavement of 

Pagla-Jagannathpur-

Raniganj-Aushkandi 

Road (Pagla-

Jagannathpur portion)  

(R-241) Ch-10+100 to 

 2.24  11/01/07 10/01/08  



 

Description of 

procurement 

(goods/work/consultanc

y as per bid document) 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (In lakh taka) 

 

Tender/Bid Proposal Date of completion 

of works/services 

& supply of goods 

As per 

DPP 

(Revised) 

Contract 

Value 

Invitation 

Date 

Contract 

signing/ 

L.C.  

Opening 

Date 

As per 

Contract  

Actual  

20+900 under road 

division, Sunamganj of 

Road Circle Sylhet 

during the year-2006-07 

Construction of PC 

girder bridge at 41 km 

 2.83 08/03/09 24/05/09 25/03/10 15/05/1

3 

Widening of Flexible 

pavement, earth work, 

flexible pavement, DBS-

wearing course, 

carpeting & seal coat 

work at 37
th

 (p) 38
th

, 

39
th

 , 40
th

 (p), 41
st
  (p), 

42
nd

, 43
rd,

 44
th

 , 45
th

 46
th

 

& 47
th

 (p) km.  

 3.51 19/08/10 08/11/10 07/05/11 30/03/1

1 

  
 

৯।  বিবব ফযাদ্দ  গ্রগবতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয অনুল্পভাতদত ফযাদ্দ  রক্ষযভাত্রা টাকা 

ফভৄবক্ত 

ফেয তবতত্তক ব্যয়  অবথ বক গ্রগবত 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

অবথ বক 

রক্ষযভাত্রা % 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

অবথ বক 

গ্রগবত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৬-০৭ ৯৮০.০০ ৯৮০.০০ - - ২৭৪.৯০ ২৭৪.৯০ ২৭৪.৯০ - ১০০ 

২০০৭-০৮ ১২০০.০০ ১২০০.০০ - - ৯৪০.০০ ৯৪০.০০ ৯৪০.০০ - ১০০

২০০৮-০৯ ২৫১.৯০ ২৫১.৯০ - - ৪৯৮.৬৩ ৪৯৮.৬৩ ৪৯৮.৬৩ - ১০০

২০০৯-১০ ১২৩৯.০০ ১২৩৯.০০ - - ৪১৫.০০ ৪১৫.০০ ৪১৫.০০ - ১০০

২০১০-১১ ১০২৫.৮৮ ১০২৫.৮৮ - - ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ - ১০০

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

২০১২-১৩ - - - - ৮৫০.০০ ৮৫০.০০ ৮৫০.০০ - ১০০

২০১৩-১৪ - - - - ১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ১২৫০.০০ - ১০০

২০১৪-১৫ - - - - ১৮৪.৯৮ ১৮৪.৯৮ ১৮৪.৯৮ - ১০০
 

          

             প্রকদ্েয বিবব ম বাদ্রাচনায় সদখা মায়, ২০০৬-২০০৭ দ্ত ২০০৮-২০০৯ সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য নুদ্ভাবদত দ্র 

২০১৪-১৫ থ বফছদ্য প্রকেটি ভাপ্ত কযা য়। উক্ত ভদ্য় বিবব’য নুদ্ভাবদত রক্ষযভাত্রা সভাতাদ্ফক সকান থ ব ফছদ্যআ 

ম বাপ্ত থ ব ফযাদ্দ প্রদান কযা য়বন। পদ্র প্রকেটিয ফাস্তফ গ্রগবত ব্যাত দ্য়দ্ছ।  
   
১০।  কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণঃ প্রল্পমােয নয়।   

 

 

 



১১। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ:   

১১.১ প্রকদ্েয টভূবভ   উদ্দ্দশ্য: া রা ে ন্নাথপুয -যাণী ঞ্জ-আউকাতন্দ ড়কটি একটি আঞ্চতরক ভাড়ক (আয-

২১৪১)। ড়কটি ঢাকা -তল্পরট োতীয় ভাড়ল্পকয (এন-২) আউকাতন্দ হথল্পক শুরু ল্পয় তল্পরট -সুনাভ ঞ্জ আঞ্চতরক 

ভাড়ল্পকয (আয-২৮০) া রা নাভক স্থাল্পন হল ল্পয়ল্পে।  ড়কটিয হভাট দদর্ঘ ষয ৪৬.৮০ তকল্পরাতভটায। এয ভল্পে 

৩৬.০০ তকল্পরাতভটায সুনাভ ঞ্জ ড়ক তফবাল্প য অধীন এফং অফতষ্ট ১০.৮০ তকল্পরাতভটায তফ ঞ্জ ড়ক তফবাল্প য 

অধীন। সুনাভ ঞ্জ ড়ক তফবাল্প য আতাধীন ৩৬.০০ তকল্পরাতভটায ড়ল্পকয ভল্পে ২১.০০ তকল্পরাতভটায (া রা হথল্পক 

ে ন্নাথপুয) ড়ক হবল্পভন্ট, ৮ তকহরাতভটায ড়ক এইচ্তফতফ এফং অফতষ্ট ৭ তকল্পরাতভটায কাঁচ্া। ড়কটিয ৩০তভ 

তকল্পরাতভটাল্পয কুতয়াযা নদী অফতস্থত। ড়কটি হভাট ৭১৭৫.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় এফং জুরাই , ১৯৯৯ ল্পত 

জুন, ২০০৫ হভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয েন্য ১৫.০৩.২০০০ তাতযল্পে একল্পনক কর্তষক অনুল্পভাতদত য়। তকন্তু অথ ষায়ল্পনয  

অবাল্পফ প্রকেটি ২০০৩-০৪ অথ ষ ফেল্পযয এতডত ল্পত ফাদ হদয়া য়। যফতীল্পত প্রাক্তন অথ ষ  তযকেনা ভন্ত্রী 

প্রকেটিয অভাপ্ত কাে ভাপ্ত কযায তনল্পদ ষনা প্রদান কযায় প্রকেটি হভাট ২৪৩১.৯০ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যয় এফং 

জুরাই, ২০০৬ হথল্পক জুন, ২০০৯ হভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয েন্য অনুল্পভাতদত য়। তকন্তু ইল্পতাভল্পে ে এয হযট ততডউর 

তযফতষন এফং অনুল্পভাতদত প্রকল্পেয হতু  কারবাল্পট ষয দদর্ঘ ষয বৃতি  নতুন অে অন্তর্ভ ষতক্তয পল্পর ৫১৮৯.৮৮ রক্ষ 

টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় এফং  জুরাই , ২০০৬ ল্পত জুন, ২০১২ হভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয েন্য ২০/০৭/২০১০ তাতযল্পে একল্পনক 

কর্তষক ১ভ ংল্পাধন অনুল্পভাতদত য়।   

 

  উল্পেশ্য: যােধানী ঢাকা ও হদল্পয পূফ ষাঞ্চল্পরয াল্পথ সুনাভ ঞ্জ ল্পযয স্বেতভ দূযল্পত্ব ড়ক হমা াল্পমা  স্থান এফং 

প্রকে এরাকায আথ ষ-াভাতেক অফস্থায উন্নয়ন।     

 

১১.২ প্রকদ্েয নুদ্ভাদনঃ  াগরা-জগন্নাথপুয-যাণীগঞ্জ-অউকাবি ড়কটি একটি অঞ্চবরক ভাড়ক। ড়কটি ঢাকা 

বদ্রট জাতীয় ভাড়দ্কয (এন-০২) অউকাবি সথদ্ক শুরু দ্য় বদ্রট-সুনাভগঞ্জ অঞ্চবরক ভাড়দ্কয াগরা 

নাভক স্থাদ্ন বভবরত দ্য়দ্ছ। প্রকেটি সভাট ৭১৭৫.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যদ্য় জুরাআ, ১৯৯৯ সথদ্ক জুন, ২০০৫ 

সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয জন্য একদ্নক কর্তবক  ১৫/০৩/২০০০ তাবযদ্খ নুদ্ভাবদত য়। বকন্তু থ বায়দ্নয বাদ্ফ প্রকেটি 

২০০৩-০৪ থ ব ফছদ্যয এবিব দ্ত ফাদ সদয়া য়। যফতীদ্ত প্রকেটিয ভাপ্ত কাজ ভাপ্ত কযায উদ্দ্দশ্য 

তৎকারীন থ ব  বযকেনা ভন্ত্রী কর্তবক ৩০/০৫/২০০৬ তাবযদ্খ ২৪৩১.৯০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যদ্য় জুরাআ, ২০০৬ 

দ্ত জুন, ২০০৯ সভয়াদ্দ ফাস্তফায়দ্নয রদ্ক্ষয নুদ্ভাবদত য়। বকন্তু ড়ক  জনথ বধপ্তদ্যয সযট ববিউর 

বযফতবন, নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয সতু  কারবাট ব  দদঘ বয বৃবি  নতুন ঙ্গ ন্তর্ভ ববক্তয পদ্র প্রকেটি ংদ্াধদ্নয 

প্রদ্য়াজন সদখা সদয়। এ সপ্রবক্ষদ্ত অদ্রাচয প্রকেটিয ংদ্াবধত প্রস্তাফ ২০/০৭/২০১০ তাবযদ্খ নুবষ্ঠত একদ্নক বায় 

নুদ্ভাবদত য়। উক্ত ংদ্াবধত নুদ্ভাদন সভাতাদ্ফক প্রকেটিয ফাস্তফায়নকার ধযা য় জুরাআ, ২০০৬ দ্ত জুন, 

২০১২ এফং প্রাক্কবরত ব্যয় ৫১৮৯.৮৮ রক্ষ টাকা। যফতীদ্ত অআএভবি ’য সুাবযক্রদ্ভ মথামথ কর্তবদ্ক্ষয 

নুদ্ভাদন াদ্দ্ক্ষ প্রকেটিয সভয়াদ জুন, ২০১৫ ম বন্ত বৃবি কযা য়।  

 

১১.৩ াবফ বক অবথ বক  ফাস্তফ গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ৫১১৩.৫১ 

রক্ষ টাকা মা ভর নুদ্ভাবদত ব্যয় ২৪৩১.৯০ রক্ষ টাকায ১১০.২৬%। উক্ত ভদ্য় ভর নুদ্ভাবদত  প্রকল্পেয ভাত্র 

১০০% কাে ভাপ্ত ল্পয়ল্পে (নুদ্েদ-৬)।  

 

১২। প্রকে বযদ বন:  গত ৭/০২/২০১৬ তাবযদ্খ অআএভআবি ’য কাযী তযচ্ারক (ড়ক) েনাফ হভাাম্মদ 

আযাফুজ্জাভান ভূ ুঁইয়া কর্তবক প্রকেটি দ্যজবভন বযদ বন কযা য়।  বযদ বন কাদ্র সুনাভগঞ্জ ড়ক বফবাদ্গয 

বনফ বাী প্রদ্কৌরী উবস্থত বছদ্রন। বযদ বন ম বদ্ফক্ষণ বনেরূঃ 

 



১২.১ ভূবভ বধগ্রণ :  নুদ্ভাবদত ংদ্াবধত বিবব নুমায়ী ১.২০ সক্টয ভূবভ বধগ্রদ্ণয জন্য ১১৭.৭৩ রক্ষ টাকায 

ংস্থান বছর মায তবাগ বফগঞ্জ ড়ক বফবাদ্গয ধীন। বকন্তু ভূবভয প্রকৃত ভল্য অনুাবতক াদ্য কভ য়ায়  

১.২০ সক্টয ভূবভ বধগ্রণ ফাফদ ভাত্র ৪৮.৪০ রক্ষ টাকা ব্যয় কদ্য ভৄদয় ভূবভ বধগ্রণ ম্পন্ন কযা য়।  

 

১২.২ ড়ক ফাঁধ তনভ ষাণ: অনুল্পভাতদত ংল্পাতধত তডতত অনুমায়ী  তফ ঞ্জ ড়ক তফবাল্প য অধীন ৪৫০ তভটায িীে এযাল্পপ্রাচ্ 

তনভ ষাণ, ৩.৪৭০ তকল্পরাতভটায নতুন ড়ক ফাঁধ তনভ ষাণ  ৬.০০ তকল্পরাতভটায তফযভান ড়ক ফাঁধ প্রস্থকযণ এফং 

সুনাভ ঞ্জ ড়ক তফবাল্প য অধীন ৬.৭০ তকল্পরাতভটায নতুন ড়ক ফাঁধ তনভ ষাণ  ৬.৫০ তকল্পরাতভটায তফযভান ড়ক 

ফাঁধ প্রস্থকযল্পণয রল্পক্ষয ২.৫৯ রক্ষ র্ঘন তভটায ভাটিয কাে ফাফদ ৩৯৪.৯০ রক্ষ টাকায ংস্থান তের। অনুল্পভাতদত 

তডোইন অনুমায়ী উবয় হক্ষল্পত্র তনতভ ষত ড়ক ফাঁল্পধয প্রস্থতা ৯.৭৫ তভটায, হলা ১:২  উচ্চতা ৩.০০ তভটায। 

তযদ ষনকাল্পর ফতণ ষত হেততপল্পকন অনুমায়ী উবয় ড়ক তফবাল্প য অধীন ১০.১ তকল্পরাতভটায ড়ক ফাঁধ নতুন 

তনভ ষাণ এফং ১২.৫ তকল্পরাতভটায ড়ক ফাঁধ প্রস্থকযণ কযা ল্পয়ল্পে হদো মায়। তল্পফ ড়ক ফাঁদ্ধয দ্নক স্থাদ্ন সলা 

১:২ মথামথ ায়া মায়বন। ফযং বকছু বকছু স্থাদ্ন ভাটি ক্ষয়, সযআন কাট  খাড়া ঢার সদখা সগদ্ছ। 

১২.৩   হেতিফর হবল্পভন্ট: নুদ্ভাবদত ংদ্াবধত বিবব নুমায়ী উবয় ড়ক বফবাদ্গয ধীন ৫.৫ বভটায প্রস্থতায  

১০.১৭ বকদ্রাবভটায  সেবক্সফর সবদ্ভন্ট নতুন বনভ বাণ, ৮ বকদ্রাবভটায বফযভান এআচবফবফ ড়ক াযণপূফ বক ৫.৫ 

বভটায প্রস্থতায় সেবক্সফর সবদ্ভন্ট দ্বাযা নতুন বনভ বাণ, নতুন বনবভ বত সবদ্ভদ্ন্টয উবয় াদ্ ৩পৄট প্রস্থতায় 

১৫.৩৪ বকদ্রাবভটায াি বদ্াল্ডায বনভ বাণ  ৩.৭ বভটায প্রস্থতায ১১.৪৭ বকদ্রাবভটায বফযভান সবদ্ভন্ট 

বক্তারীকযদ্ণয ংস্থান বছর। ফবণ বত কর ংদ্ সবদ্ভন্ট বনভ বাদ্ণয সক্ষদ্ত্র ২০০ বভবরবভটায অআএবজ, ১৫০ 

বভবরবভটায াফ-সফআজ, ১৫০ বভবরবভটায সফআজ সকা ব, ৪০ বভবরবভটায কাদ্ বটিং   ১২ বভবরবভটায ীরদ্কাদ্টয 

ংস্থান বছর। তযদ ষনকাহর ফতণ ষত হেততপল্পকন অনুমায়ী ফতণ ষত কােভ োদন কযা ল্পয়ল্পে হদো মায়। তল্পফ 

বনবভ বত সবদ্ভদ্ন্টয ফাজায, গুরুত্বপূণ ব স্থান  াড় ংরগ্ন বনচু জরাভূবভ প্রফাবত কদ্য়কটি স্থাদ্ন সবদ্ভদ্ন্টয 

াদ্পবদ্ অনবিউদ্রন এফং বকনাযা বাঙ্গা সদখা সগদ্ছ। এছাড়া ন্যান্য স্থাদ্ন সবদ্ভন্ট বার ফস্থায় ায়া সগদ্ছ। 

ড়ক ফাদ্েঁয সচআদ্নজ ৭+২০০ বকদ্রাবভটাদ্য সবদ্ভন্ট খুদ্ড় ুঁ সফআজ টাআ-১ ২০০ বভ:বভ: (গ্রণদ্মাগ্য  ২০০ বভ:বভ:), 

কাদ্ বটিং ৪০ বভ:বভ: (গ্রণদ্মাগ্য ৪০ বভ:বভ:) ীরদ্কাট ৭ বভবরবভটায সদখা সগদ্ছ (গ্রণদ্মাগ্য ১২ বভ:বভ:) ায়া 

সগদ্ছ। এ বফলদ্য় বনফ বাী প্রদ্কৌরী জানান, ফাজায  গুরুত্বপূণ ব স্থানগুদ্রাদ্ত সড্রদ্নয বাফ, াদ্ড়য প্রচন্ড সঢউ  বত 

বৃবষ্টাদ্তয দরুন এরূ ফস্থায সৃবষ্ট দ্য়দ্ছ।  সবদ্ভন্ট াদ্পববং কাজ ২০১২-১৩ থ ব ফছদ্য ম্পাদন কযা দ্য়দ্ছ। 

আদ্তাভদ্ধ্য ৩টি ফল বা সভৌসুবভ বতক্রান্ত য়ায় ীরদ্কাট ক্ষয় এফং কাদ্ বটিং এয ববতয ীরদ্কাট ঢুদ্ক মায়ায় 

ীরদ্কাদ্টয পুরুত্ব কভ ায়া সগদ্ছ। ঠিকাদাদ্যয বিদ্পক্ট রায়াবফবরটি ববযয়ি সল দ্য় মায়ায় চরবত থ ব ফছদ্য 

দ্জয সভযাভত ফাদ্জট দ্বাযা ড়দ্কয ক্ষবতগ্রস্থ ং সভযাভত কযা দ্ফ।  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পিত্র-১ : পনপভ ণত মেপিফর মবরভন্ট   

 

পিত্র-২:  মবরভরন্টয পফপবন্ন মরয়ায যীযা    

  

১২.৪  ব্রীে ও কারবাট ণ: নুদ্ভাবদত ংদ্াবধত বিবব নুমায়ী বফগঞ্জ ড়ক বফবাদ্গয ধীন ১টি  সুনাভগঞ্জ ড়ক 

বফবাদ্গয ধীন ২টি সভাট ৩টি বব গাি বায ব্রীজ  (৯৮.৫৬ বভটায) এফং বফগঞ্জ ড়ক বফবাদ্গয ধীন ১টি 

অযবব গাি বায ব্রীজ (২২.৫৭ বভটায) বনভ বাণ ফাফদ ১২৮৩.৬৬ রক্ষ টাকা এফং সুনাভগঞ্জ ড়ক বফবাদ্গয ধীন ৫টি  

 বফগঞ্জ ড়ক বফবাদ্গয ধীন ৬টি সভাট ১১টি কারবাট ব (৯৯.০৯ বভটায) বনভ বাণ ফাফদ ৬৬০.৭৯ রক্ষ টাকায 



ংস্থান তের। তযদ ষনকাল্পর তডতত’য ংস্থান অনুমায়ী  তফ ঞ্জ ড়ক তফবাল্প য অধীল্পনয ৪১  ৪৪তভ 

তকল্পরাতভটাল্পয মথাক্রল্পভ ৩১.৮৪ তভটায  ২২.৫৭ তভটায দদর্ঘ ষয তফতষ্ট তত  আযতত  াড ষায িীে তনভ ষাণ কযা 

ল্পয়ল্পে হদো মায়। ৫  াড ষায  ১ েযান তফতষ্ট উবয় িীল্পেয প্রস্থ ৯.৮০ তভটায, কযাল্পযেল্পয় ৭.৩০ তভটায, ফুটাথ 

উবয় াল্প ১.২৫ তভটায এফং এযাল্পপ্রাচ্ ড়ক প্রল্পতযক াল্প ৩০ তভটায। সুনাভ ঞ্জ ড়ক তফবাল্প য অধীন  ৩য়  ৬ষ্ঠ 

তকহরাতভটাল্পয মথাক্রল্পভ ৩৪.৮৪ তভটায  ৩১.৮৪ তভটায দদর্ঘ ষয তফতষ্ট ৫- াড ষায  ১ েযান  তফতষ্ট  ২টি তত  াড ষায 

িীে তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে হদো মায়। উবয় িীল্পেয প্রস্থ ১০.২৫ তভটায, কযাল্পযেল্পয় ৭.২৩ তভটায, ফুটাথ উবয় াল্প 

১.৫ তভটায এফং এযাল্পপ্রাচ্ ড়ক প্রল্পতযক াল্প ৫০ তভটায। তযদ ষনকাল্পর িীেগুল্পরা কাম ষকয  চ্র এফং 

উল্পল্লেল্পমাগ্য হকান তডল্পপক্ট হনই হদো হ ল্পে।  এোড়া সুনাভ ঞ্জ ড়ক তফবাল্প য অধীন ৫টি  তফ ঞ্জ ড়ক তফবাল্প য 

অধীন ৬টি হভাট ১১টি কারবাট ষ (৯৯.০৯ তভটায)  তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে হদো মায়। এগুল্পরা ড়ল্পকয ২৫তভ  (গ্যা 

নং-২৫/১, ১৯.৩০ তভটায), ২৬তভ (গ্যা নং-২৬/১,২০ তভটায), ৩৩তভ (গ্যা নং-৩৩/১, ৩৩/২, উবয় কারবাল্পট ষয 

দদর্ঘ ষয ২০ তভটায), ৩৪তভ (গ্যা নং-৩৪/১, ২০ তভটায), ৩৮তভ(গ্যা নং-৩৮/১, ১.৫২ তভটায), ৪২তভ (গ্যা নং-

৪২/১, ৪.৫৭ তভটায), ৪৩তভ (গ্যা নং-৪৩/১, ৬.১০ তভটায), ৪৫তভ (গ্যা নং-৪৫/১, ৪৫/২  ৪৫/৩, দদর্ঘ ষয 

মথাক্রল্পভ ১.৫২ তভটায, ৩.০৪ তভটায  ৩.০৪ তভটায) তকল্পরাতভটাল্পয অফতস্থত। উক্ত কারবাট ষগুল্পরা ৩, ২  ১ হবন্ট 

তফতষ্ট। তযদ ষনকাল্পর কারবাট ষগুল্পরা কাম ষকয  চ্র হদো হ ল্পে। তল্পফ হতু  এফং কারবাট ষ উবয় হক্ষল্পত্র কনতক্রল্পটয 

 াল্পয় প্রচুয াতনকভ রক্ষয কযা হ ল্পে। এোড়া ১টি হতু (৪৪/১)  ৩টি কারবাট ষ (৩৩/১, ৪৪/১  ৪৫/২) এয উবয় 

াল্প এফাটল্পভন্ট/উইং য়ার ংরগ্ন অংল্প হযইনকাট  যক্ষাপ্রদ কাে ক্ষততগ্রস্থ ল্পত হদো হ ল্পে।    

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

পিত্র-৩:  পনপভ ণত মতু            পিত্র-৪: পনপভ ণত ৩-মবন্ট পফপষ্ট কারবাট ণ 

   

১২.৫ যক্ষাপ্রদ কাে: নুদ্ভাবদত ংদ্াবধত বিবব নুমায়ী সুনাভগঞ্জ  বফগঞ্জ ড়ক বফবাদ্গয ধীন ৪টি সতুয 

এফাটদ্ভন্ট  এদ্প্রাদ্চয উবয় া এফং ড়ক ফাঁদ্ধয বফববন্ন স্থাদ্ন সভাট ০.১৭২ রক্ষ ফগ ববভটায বব ব্লক  বজ-

সটক্সটাআর দ্বাযা প্রদ্টকন য়াকব, ২৩০০ বভটায সটা-য়ার  ৮০ বভটায বয-সটআবনং য়ার এয ংস্থান বছর। 

বযদ বনকাদ্র ৪টি ব্রীদ্জয এযাদ্প্রাদ্চয উবয় া  এফাটদ্ভদ্ন্টয সলাদ্ ১৫০ বভ:বভ: বপল্টায সপবব্রদ্কয উয বজ-

সটক্সটাআর, ৪০০বভ:বভ: × ৪০০তভ:তভ:× ২০০ তভ:তভ: বযভাদ্য বব ব্লক  ৩ আবঞ্চ ঢারাআ বদদ্য় েযা দ্য়বন্টং 

কদ্য প্রবতযক্ষাভরক কাজ কযা দ্য়দ্ছ সদখা মায়। বযদ বনকাদ্র কনবক্রট সলা প্রদ্টকন য়াদ্কব ব্যফহৃত তত ব্লক 

কাম ষকয হদো মায়। হকাথায় তত ব্লক ধ্বল্প হমল্পত হদো মায়তন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পিত্র-৫ ও ৬:  পপ ব্লক ও কনতক্রট হলা দ্বাযা যযাপ্রদ কাে 

 



যােধানী ঢাকা ও হদল্পয পূফ ষাঞ্চল্পরয 

াল্পথ সুনাভ ঞ্জ ল্পযয স্বেতভ দূযল্পত্ব 

ড়ক হমা াল্পমা  স্থান এফং প্রকে 

এরাকায আথ ষ -াভাতেক অফস্থায 

উন্নয়ন।     

অনুরভাপদত ংরাপধত প্রকরল্পয আওতায় ১৮.১৭ পকররাপভটায নতুন মবরভন্ট 

পনভ ণাণ, ১৫.৩৪ পকররাপভটায াড ণ মাল্ডায ,  ১১.৪৭ পকররাপভটায পফদ্যভান 

মবরভন্ট পিারীকযণ , ৬ পকররাপভটায মবরভন্ট প্রস্থকযণ , ৪টি ব্রীে , ১১টি 

কারবাট ণ  ও প্ররয়ােনীয় যযাপ্রদ কাে ম্পাদন কযায় যােধানী  ঢাকা ও হদল্পয 

পূফ ষাঞ্চল্পরয াল্পথ সুনাভ ঞ্জ ল্পযয স্বেতভ দূযল্পত্ব ড়ক হমা াল্পমা  স্থাতত 

ল্পয়ল্পে। পল্পর প্রকেটিয উল্পেশ্য অতেষত ল্পয়ল্পে।     

প্ররমােয নয়।  

স্ত অথ ণ ফযারেয অবারফ  প্রকরল্পয ভয় ও ব্যয় বৃপদ্ধ ব্যতীত উরেখ্যরমাগ্য অন্য মকান ভস্যা 

মভাকারফরা কযরত য়পন।  

ন্ত

Audit Internal External 

Audit External Audit

স্ত

য

য

প্রকেটি ফাস্তফায়দ্ন  ১৭ (দ্তয) ফায প্রকে বযচারক বযফতবন কযা 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 

প্রদ্য়াজনীয় উদ্যাগ গ্রণ কযদ্ফ (নু:৭); 

 

১৮.৩ ড়ক ফাঁল্পধ সৃষ্ট ভাটি ক্ষয়, োড়া ঢার  হযইন কাট তচ্তিতপূফ ষক দ্রুত ংস্কায কযল্পত ল্পফ (অনু: ১২.২); 
[ 

বনবভ বত ড়দ্কয ফাজায, গুরুত্বপূণ ব স্থান  বনচু জরাভূবভ প্রফাবত াড় ংরগ্ন স্থানগুদ্রাদ্ত সৃষ্ট অনবিউদ্রন  

সবদ্ভদ্ন্টয বকনাযা বাঙ্গা বচবিত কদ্য দ্রুত সভযাভত কযদ্ত দ্ফ (নু: ); 
[ 

১৮.৫   

১৮.৬ Audit 

৭ ৬



খুরনা হোল্পনয অধীন তফতবন্ন ড়ক তফবাল্প য আতাধীন ০৩ (ততন)টি হতু তনভ ষাণ  প্রকদ্েয ভাবপ্ত ভল্যায়ন 

প্রবতদ্ফদন 

(ভাপ্ত : জুন ২০১৫)

১ প্রকদ্েয নাভ : খুরনা হোল্পনয অধীন তফতবন্ন ড়ক তফবাল্প য আতাধীন ০৩ (ততন)টি হতু তনভ ষাণ 

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

৩ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয  

৪ প্রকে এরাকা : মল্পায  খুরনা 

৫। প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :         (রক্ষ টাকা) 

নুদ্ভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার

বতক্রান্ত 

ব্যয়

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %)

বতক্রান্ত ভয়

(ভর 

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

%)

ভর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত

ভর ১ভ ফায 

তফল্পল 

ংদ্াবধত 

২০৩৩.৬৫ ২৩৬৬.৮

৬ 

২২৫৬.০

০ 

০১.০১.২০১৩ 

পেশক  

৩১.১২.২০১৫ 

০১.০১.২০১৩ 

পেশক  

৩১.১২.২০১৫

০১.০১.২০১৩ 

পেশক 

৩০.০৬.২০১৫ 

৩৩৩.২১ 

(১৬.৩৮%

) 

 

-

 
 

৬। প্রকদ্েয টভূবভ  উদ্দ্দশ্যঃ 

 

৬.১ টভূবভঃ ফাংরাদ্দ ড়ক  জনথ বধদপ্তয কর্তবক বনবভ বত প্রায় ২১০০০ বকঃবভঃ দীঘ ব সযাি সনটয়াকব যদ্য়দ্ছ। এআ 

সযাি সনটয়াদ্কব ব্রীজ  কারবাদ্ট বয ংখ্যা প্রায় ১৮২৫৮টি। এ কর ব্রীজ  কারবাদ্ট বয  ভদ্ধ্য উদ্ল্লখদ্মাগ্য ংখ্যক 

সতু  কারবাট ব ৬০-এয দক ফা তায পূদ্ফ ব বনবভ বত । ঐ ভদ্য়য সপ্রক্ষাদ্ট বনবভ বত সতুভ রু এফং পুযাতন য়ায় 

মানজদ্টয সৃবষ্ট দ্ে এফং ড়ক সমাগাদ্মাদ্গ বফি ঘটদ্ছ। খুরনা সজরায গল্লাভাযী   মদ্ায সজরায সচৌগাছা  

ফাফরাতরায় বনবভ বত বতনটি ব্রীজ পুযাতন য়ায় তা ব্যফাদ্যয নুদ্মাগী দ্য় দ্ড়দ্ছ এফং ংবিষ্ট এরাকায় সমাগাদ্মাগ 

ব্যফস্থায উয ব্যাক চা সৃবষ্ট কযদ্ছ। খুরনা দয থানায ন্তগ বত গল্লাভাযী ব্রীজটি প্রায় ৫০ ফছয পূদ্ফ ব খুরনা-াতক্ষীযা-

সচৌগাছা ড়দ্ক বনবভ বত য়। সচৌগাছা ব্রীজটি মদ্ায সজরায চুযাভনকাটি-সচৌগাছা ড়দ্ক (সজ-৭০৩১) এফং ফাফরাতরা 

ব্রীজটি মদ্ায য ফাআা ড়দ্ক (এন-৭০৮) ফবস্থত। সচৌগাছা  ফাফরাতরা ব্রীজ  দু’টি তযন্ত পুযাতন। বাযী 

মানফান চরাচদ্রয কাযদ্ণ এআ ব্রীজ বতনটি তযন্ত ঝুঁবকয ভদ্ধ্য যদ্য়দ্ছ। সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থা উন্নত  জ কযায রদ্ক্ষয এ 

সতুগুদ্রা পুনঃবনভ বাদ্ণয রদ্ক্ষয প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 

  

৬.২ উদ্দ্দদ্শ্যঃ 

 প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রাঃ 

 পুযাতন আযতত/হফইরী িীল্পেয স্থাল্পর ততনটি তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ; 

 েনাধাযল্পণয ভ্রভণ ভয়  ব্যয় হ্রা; এফং 

 প্রকে এরাকায় কাম ষকযী হমা াল্পমা  ব্যফস্থা প্রততষ্ঠা কযা। 

  ৭। প্রকল্পেয প্রধান অেভিঃ 

 ভূতভ অতধগ্রণিঃ  ০.০৮৬১ হক্টয;  

 তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ (০৩টি)  ১২৯.৪৪ তভটায; 

 হেতিফর হবল্পভল্পন্টয ভােল্পভ হতুয এল্পপ্রাচ্ তনভ ষাণ; এফং 

 যক্ষাপ্রদ কাল্পেয আতায় আযতত প্যারাাইতডং, হলা প্রল্পটকন, হেন তনভ ষাণ ইতযাতদ। 

   

 



 

৮। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাদ্য) : 
 

Item of works 

(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 

A. Revenue       

4800 Supply & 

Services 

      

4885 Laboratory Test L.S. - 5.00 - 00.00  

B. Capital :       

6901 Land Acquisition Hector 0.0861 518.08 0.0861 509.11 Proposed cost 

for L.A of 

Gollamari 

Bridge was 

84.38 lac.But 

finally actual 

cost of same 

land area was 

75.41 lac. 

7000 Civil Works       

7021 Earth work on 

Road 

Embankment 

Lac 

Cum. 

.505 46.78 .505 46.78  

7026 Construction of 

Bridge  

(03 No.) 

Meter 129.44 1474.86 129.44 1474.86  

7021 Construction of 

Flexible 

Pavement on 

Bridge 

Km. 0.576 86.84 0.576 86.84  

081 Concrete Slope 

protection 

Sq.m 3239.10 97.34 3239.10 97.34  

7081 Protective work 

by RCC 

palisading 

M 287.00 13.69 286.00 13.64  

7041 Drain (V-Type 

and U Type) 

Sq.m. 976.20 18.41 976.20 18.41  

7081 General and site 

facilities 

- LS 3.95 LS 3.95  

7081 Road Marking Sq.m. 136.50 0.66 136.50 0.66  

7081 Traffic Sign No. 10.00 0.10 10.00 0.10  

7081 Sign Post No. 10.00 0.01 10.00 0.01  

7081 Reflecting Road 

Studs 

No. 100.00 0.25 100.00 0.25  

7081 Concrete (Guide 

post) 

Nos. 260.00 4.05 260.00 4.05  

 Sub-Total   2269.72  2256.00  

7981 Physical 

Contingency 

(2%) 

  38.74    

7981 Price 

Contingency 

(3%) 

  58.40    

 Total =   2366.86  2256.00  

 



৯। প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্যাবদঃ
  

ক্রবভক নং কভ বকতবায নাভ  দফী পূণ বকারীন/খ

ন্ডকারীন

কতটি প্রকদ্েয দাবয়ত্ব 

ারন কদ্যন

সভয়াদকার 

হথল্পক ম ষন্ত 

১ কাজী পভাহাম্মদ আরী  

অনিনযি প্রধান প্রশকৌরী 

খন্ডকারীন ০৭.০৩.২০১৩ ৩০.০৭.২০১৫ 

  

১০। ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ বযদ বনকাদ্র প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী সভাট ০৩টি প্যাদ্কদ্জয ভাধ্যদ্ভ প্রকদ্েয কাজ ভাপ্ত কযা 

দ্য়দ্ছ - মা নুদ্ভাবদত বিবব নুমায়ী ০৩টি প্যাদ্কদ্জয াদ্থ াভঞ্জস্যপূণ ব।। দযত্র  প্যাদ্কজ ম্পবকবত 

তথ্যাফরী বনেরূঃ

Description of 

Procurement 

(Goods/Works/Consu

ltancy) 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 

Contract 

Value 

Invitation 

Date 

Contract 

signing/ L.C 

opening 

Date 

As per 

Contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

WD -

1 

Construction of 

50.14m long 

PC Girder 

Bridge over 

Kapatakha 

River at 17 Km 

(Ch 16+252) of 

Churamonkathi

-Chowgacha 

Road (Z-7031) 

under Jessor 

Road Division 

534.25 560.83 13.06.2013 04.09.2013 04.09.2015 30.06.2015 

WD - 

2 

Construction of 

30.5m long PC 

Girder Bridge 

(Bablatola 

Bridge) with 

approach and 

other works 

over Bhoirab 

River at 2
nd

 Km 

of Palbari-

Board Office-

Monihar Road 

(N-708) under 

Jessore Road 

Division 

450.85 472.066 13.06.2013 22.09.2013 22.09.2015 30.06.2015 

WD - 

3 

Construction of 

48.80m long 

PC Girder 

Bridge 

(Gollamari 

Bridge) with 

approach and 

other works 

over Moyur 

River at 4
th

 Km 

of Khulna-

766.84 730.00 27.06.2013 06.10.2013 06.10.2015 30.06.2015 



Description of 

Procurement 

(Goods/Works/Consu

ltancy) 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 

Contract 

Value 

Invitation 

Date 

Contract 

signing/ L.C 

opening 

Date 

As per 

Contract 

Actual 

Chuknagar-

Sathkira Road 

and Khulna 

Road Division 

 

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 

২০১৩ - ২০১৪ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১৪ - ২০১৫ ১৩৬৬.৮৬ ১২৫৬.০০ ১২৫৬.০০ ১২৫৬.০০ 

হভাট ২৩৬৬.৮৬ ২২৫৬.০০ ২২৫৬.০০ ২২৫৬.০০ 

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

১৩। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণঃ 
 

১৩.১ প্রকদ্েয নুদ্ভাদন  ংদ্াধনঃ              (রক্ষ টাকা) 

 সভয়াদকার প্রাক্কবরত ব্যয় 

ভর ০১.০১.২০১৩ হথল্পক ৩১.১২.২০১৫ ২০৩৩.৬৫ 

বফদ্ল ংদ্াধন  ০১.০১.২০১৩ হথল্পক ৩১.১২.২০১৫ ২৩৬৬.৮৬ 
 
  
 

 

১৩.২ াবফ বক অবথ বক  ফাস্তফ গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অতায় জুন, ২০১৫ ম বন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ২২৫৬.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুদ্ভাবদত ব্যয় ২৩৬৬.৮৬ রক্ষ টাকায ৯৪.৫২%। ভন্ত্রণারয় হথল্পক হপ্রতযত ততআয অনুমায়ী উক্ত 

ভদ্য় নুদ্ভাবদত প্রকদ্েয কর দ্ঙ্গয কাজ ম্পন্ন কযায ভাধ্যদ্ভআ প্রকে ফাস্তফায়ন কযা দ্য়দ্ছ। তদ্ফ 

Physical contingency  Price Contingency োল্পত ফযাদ্দকৃত থ ব ব্যয় না য়ায় এফং 

ভূবভ বধগ্রণ খাদ্ত ৯.০০ রক্ষ টাকা কভ খযচ য়ায় বিবব নুমায়ী নুদ্ভাবদত ফযাদ্দ্দয চাআদ্ত ১১০.৮৬ রক্ষ 

টাকা কভ ব্যয় দ্য়দ্ছ  (নুদ্েদ-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 ৩০.১০.২০১৬ 

এফং ৩১.১০.২০১৬ তাবযদ্খ প্রকে এরাকা বযদ বন কযা য়। বযদ বদ্নয ভয় প্রকে ংবিষ্ট কভ বকতবাগণ উবস্থত 

সথদ্ক ায়তা প্রদান কদ্যন। বযদ বনকাদ্র প্রাপ্ত তথ্যাবদ বনেরূঃ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র-১ মদ্ায ফাআা ড়দ্ক বনবভ বত ফাফরাতরা সতু বচত্র-২ ফাফরাতরা সতুয যক্ষাপ্রদ কাদ্জয ং বদ্দ্ফ 

বনবভ বত বব ব্লক  বব-সড্রন

 

১৪.১ হমা াল্পমা  ব্যফস্থা ে কযায রল্পক্ষয মল্পায হেরায ০২টি  খুরনা হেরায ০১টি হভাট ০৩টি পুযাল্পনা হফইতর হতু 

প্রততস্থান কল্পয ০৩টি তত  াড ষায হতু তনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পে; 

 

 

১৪.২ প্রকল্পেয আতায় তনতভ ষত ০৩টি হতুয তফস্তাতযত তথ্য তনেরূিঃ 

 

১৪.২.১ ফাফরাতরা হতু : মল্পায হেরায া রফাতড় হফাড ষ অতপ - ভতণায হযাল্পডয ২য় তক .তভ. অংল্প দবযফ নদীয উয 

তনতভ ষত হতু - মা ফাফরাতরা হতু তল্পল্পফ তযতচ্ত। হতুটিয দদর্ঘ ষয ৩০.৫ তভটায এফং উবয় াল্পর্শ্ষ ১.৫০ তভটায কল্পয 

য়াকল্পয়  প্রস্থ ১০.৩০ তভটায  (তচ্ত্র -১);   

 

 

 

 

 

বচত্র-৩ ফাফরাতরা সতুদ্ত বনবভ বত গাআি সাি বচত্র-৪  ভাননীয় সমাগাদ্মাগভন্ত্রী কর্তবক উদ্দ্বাধনী পরক 

 ফাফরাতরা সতু 

  

১৪.২.২ কল্পাতাক্ষ নদীয য তনতভ ষত হতু: মল্পায হেরায চূড়াভণকাঠি - হচ্ৌ াো ড়ল্পকয ১৭তভ তক.তভ. অংল্প কল্পাতাক্ষ 

নদীয উয তনতভ ষত হতু । হতুটিয দদর্ঘ ষয ৫০.১৪ তভটায এফং উবয় াল্পর্শ্ষ ১.৪৭৫ তভটায কল্পয য়াকল্পয়  প্রস্থ 

১০.২৫ তভটায (তচ্ত্র - ৭); 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

বচত্র-৫ মদ্ায সজরায চূড়াভনকাঠি-সচৌগাছা ড়দ্ক বনবভ বত 

সতু 

বচত্র-৬ চূড়াভনকাঠি-সচৌগাছা ড়দ্ক বনবভ বত সতুয এদ্প্রাচ 

ড়ক  গাআি সাি 

১৪.২.৩   ল্লাভাতয হতু : খুরনা হেরায খুরনা - চুকন য - াতক্ষীযা ৪থ ষ তক .তভ. অংল্প ভয়ূয নদীয উয তনতভ ষত হতু 

 ল্লাভাতয হতুটিয দদর্ঘ ষয ৪৮.৮০ তভটায এফং উবয় াল্পর্শ্ষ ১.২০ তভটায কল্পয য়াকল্পয়  প্রস্থ ১০.২৫ তভটায (তচ্ত্র -

৮);    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র-৭ সচৌগাছা সৌযবা কর্তবক স্থাবত ল্যাম্প সাি 

চূড়াভনকাঠি-সচৌগাছা ড়দ্ক বনবভ বত সতু 

বচত্র-৮ খুরনা সজরায গল্লাভাযীদ্ত বনবভ বত সতু 

 

১৪.৩ ভূবভ বধগ্রণ : ভূবভ বধগ্রণ ফাফদ প্রকৃত ব্যদ্য়য বববিদ্ত বফদ্ল ংদ্াধদ্নয ভাধ্যদ্ভ নুদ্ভাবদত ব্যয় 

২৩৬৬.৮৬রক্ষ টাকা বনধ বাযণ কযা য় – মা ভর নুদ্ভাবদত ব্যদ্য়য তুরনায় ৩৩১.২১ রক্ষ টাকা (১৬.৩৮%) সফী। 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র-৯ গল্লাভাযী সতুয াদ্ অফজবনায স্তু বচত্র-১০ গল্লাভাযী সতুয এদ্প্রাচ ড়দ্কয াদ্ বনবভ বত গফধ 

সদাকানাট 
 

১৫। প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত  উদ্দ্দশ্য জবন

 পুযাতন আযতত/হফইরী িীল্পেয স্থাল্পর ততনটি তত  াড ষায 

হতু তনভ ষাণ; 

 েনাধাযল্পণয ভ্রভন ভয়  ব্যয় হ্রা; এফং 

 প্রকে এরাকায় কাম ষকযী হমা াল্পমা  ব্যফস্থা প্রততষ্ঠা কযা 

 নিনটি ননস গার্ড ায পসিু নননভডি হশেশে

 জনসাধাযশণয ভ্রভণ সভে ও ফযে হ্রাস পশেশে

 প্রকল্প এরাকাে কামডকয পমাগাশমাগ ফযফস্থা স্থানি 

হশেশে

১৬। উদ্দ্দশ্য বজবত না দ্য় থাকদ্র তায কাযণঃ 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 বদ্ফক্ষণঃ 

 

১৯.১ নুদ্ভাবদত  বিবব নুমায়ী বতনটি সতুয দদঘ বয, য়াক দ্য়য প্রস্ততা  সতুয প্রস্থ (মদ্ায সজরায ফাফরাতরা 

সতুয দদর্ঘ ষয ৩০.৫ তভটায এফং উবয় াল্পর্শ্ষ ১.৫০ তভটায কল্পয য়াকল্পয়  প্রস্থ ১০.৩০ তভটায; হচ্ৌ াো হতুয 

দদর্ঘ ষয ৫০.১৪ তভটায এফং উবয় াল্পর্শ্ষ ১.৪৭৫ তভটায কল্পয য়াকল্পয়  প্রস্থ ১০.২৫ তভটায এফং  ল্লাভাযী হতুয 

দদর্ঘ ষয ৪৮.৮০ তভটায এফং উবয় াল্পর্শ্ষ ১.২০ তভটায কল্পয য়াকল্পয়  প্রস্থ ১০.২৫ তভটায ) ঠিক ায়া মায়; 

 

১৯.২ নুদ্ভাবদত বিবব নুমায়ী প্রকে ভাবপ্তয বনধ বাবযত তাবযখ ৩১.১২.২০১৫ তাবযদ্খয ০৬ ভা পূদ্ফ বআ ৩০.০৬.২০১৫ 

তাবযদ্খ কর ঙ্গ ফাস্তফায়দ্নয ভাধ্যদ্ভ প্রকদ্েয কাজ ভাপ্ত দ্য়দ্ছ (অনুিঃ ০৫); 

 

১৯.৩ একজন প্রকে বযচারদ্কয তত্বাফধাদ্ন মদ্ায সজরায ০২টি এফং খুরনা সজরায ০১টি (সভাট ০৩টি পৃথক স্থাদ্ন ) 

তনধ ষাতযত ভল্পয়য ০৬ ভা পূল্পফ ষই প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয কাে ভাপ্ত ল্পয়ল্পে (অনুিঃ ০৯); 

 



১৯.৪ প্যাল্পকে নং ২ ফাস্তফায়ল্পন অনুল্পভাতদত ফযাল্পেয (৪৫০.৮৫ রক্ষ টাকা) তুরনায় অতততযক্ত ব্যয় (৪৭২.৬৬ রক্ষ টাকা) 

কযা ল্পয়ল্পে (অনু: ১০); 

 

১৯.৫ নুদ্ভাবদত বিবব’য ফযাদ্দ্দয অদ্রাদ্ক ২০১৩ - ২০১৪ এফং ২০১৪ - ২০১৫ থ ব ফছদ্য এবিব ফযাদ্দ্দয কাযদ্ণ 

কভ ববযকেনা নুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয কাে মথাভল্পয় েন্ন কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পে (অনুিঃ ১১); 

 

১৯.৬ মল্পায হেরায ফাফরাতরা হতুয এল্পপ্রাচ্ ড়ল্পকয াদল্পদল্প হফ তকছু কাঁচ্া র্ঘয তযরতক্ষত য় -- মা হতুয 

তনযাত্তায েন্য হুভতক তল্পল্পফ হদো তদল্পত াল্পয ফল্পর প্রতীয়ভান য় (তচ্ত্র - ০২);  

 

১৯.৭ খুরনা হেরায  ল্লাভাযী হতুটি ফাোয ংরগ্ন য়ায় এল্পপ্রাচ্ ড়ল্পকয উবয় াল্পর্শ্ষ তফ তকছু অবফধ হদাকানাট 

তযরতক্ষত য়। এফ হদাকানাট তনযাদ মানফান চ্রাচ্ল্পরয হক্ষল্পত্র ফাধায সৃতষ্ট কযল্পে (তচ্ত্র - ১০); 

 

১৯.৮ বতনটি সতুদ্তআ যক্ষাপ্রদ কাদ্জয ং বদ্দ্ফ স্থাবত বব ব্লদ্কয সগাড়াদ্ত প্রচুয অফজবনায স্তূ বযরবক্ষত য়। 

বনয়বভতবাদ্ফ এফ অফজবনা াযণ কযা না দ্র বব ব্লদ্কয স্থাবয়দ্ত্বয সক্ষদ্ত্র হুভবক দ্য় সদখা বদদ্ত াদ্য (তচ্ত্র 

- ০৯);  

 

২০। ভতাভত/সুাবযঃ 

 

২০.১ কর দ্ঙ্গয কাজ ম্পাদদ্নয ভাধ্যদ্ভ নুদ্ভাবদত ভদ্য়য পূদ্ফ ব/ভদ্ধ্য প্রকেটি ফাস্তফায়দ্নয ববজ্ঞতা ন্য প্রকদ্েয 

সক্ষদ্ত্র বকবাদ্ফ প্রদ্য়াগ কযা মায়, ড়ক  জনথ বধদপ্তয বফলয়টি যীক্ষা কদ্য সদখদ্ফ (অনুিঃ ১৯.২); 

 

২০.২ র্ঘন র্ঘন প্রকে তযচ্ারক ফদর কযা না ল্পর মথামথ তদাযতকয ভােল্পভ নুদ্ভাবদত ভদ্য়য পূদ্ফ ব/ভদ্ধ্য প্রকে 

ফাস্তফায়ন ম্ভফ। ড়ক  জনথ বধদপ্তয ন্যান্য প্রকহে এ তফলয়টি অনুযণ কযল্পত াল্পয (অনুিঃ ১৯.৩); 

 

২০.৩ প্যাল্পকে নং ২ ফাস্তফায়ল্পন অনুল্পভাতদত ফযাল্পেয তুরনায় অতততযক্ত ব্য য় তকবাল্পফ কযা ল্পয়ল্পে ড়ক তযফন  

ভাড়ক তফবা  তায ব্যাখ্যা প্রদান কযল্পফ (অনুিঃ ১৯.৪); 

 

২০.৪ ফতবভান প্রকদ্েয ন্যায় ন্যান্য প্রকদ্ে  অনুল্পভাতদত বিবব’য রক্ষযভাত্রা নুমামী এবিব ফযাদ্দ প্রদাদ্নয বফলয়টি 

ড়ক  জনথ বধদপ্তয বনবিত কযদ্ফ (অনুিঃ ১৯.৫); 

 

২০.৫ মল্পায হেরায ফাফরাতরা হতুয এল্পপ্রাচ্ ড়ল্পকয াদল্পদল্প হম কর কাঁচ্া র্ঘয যল্পয়ল্পে তা হতুয তনযাত্তায েন্য 

হুভতক তল্পল্পফ তফল্পফতচ্ত ল্পর হগুল্পরা অাযল্পণয প্রল্পয়ােনীয় ব্যফস্থা তনল্পত ল্পফ (অনুিঃ ১৯.৬); 

 

২০.৬ খুরনা হেরায  ল্লাভাযী হতুয উবয় প্রাল্পন্তয এল্পপ্রাচ্ ড়ল্পকয াল্পর্শ্ষ হম কর অবফ ধ হদাকানাট যল্পয়ল্পে , তনযাদ 

মানফান চ্রাচ্ল্পরয স্বাল্পথ ষ এ কর হদাকানাট অতফরল্পম্ব অাযল্পণয ব্যফস্থা তনল্পত ল্পফ (অনুিঃ ১৯.৭); 

 

২০.৭ যক্ষাপ্রদ কাদ্জয ং বদ্দ্ফ স্থাবত বতনটি সতুয বব ব্লদ্কয সগাড়াদ্ত সম অফজবনায স্তূ যদ্য়দ্ছ তা  

বনয়বভতবাদ্ফ াযদ্ণয ব্যফস্থা তনল্পত ল্পফ (অনুিঃ ১৯.৮); 
 

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

তনষ্পতত্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (অনুিঃ ১৮); 

 

২০.৯ ২০.১ হথল্পক ২০.৮ অনুল্পেল্পদয আল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা আ াভী ১ (এক) ভাল্পয ভল্পে আইএভই তফবা ল্পক অফতত 

কযল্পত ল্পফ। 

  



াফ ষতয চ্ট্টগ্রাভ অঞ্চল্পর ৬টি ড়ক তনভ ষাণ/উন্নয়ন ীল ষক প্রকল্পেয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রবতদ্ফদন 

(ভাপ্ত : জুন ২০১৫) 

১ প্রকদ্েয নাভ : াফ ষতয চ্ট্টগ্রাভ অঞ্চল্পর ৬টি ড়ক তনভ ষাণ/উন্নয়ন 

২ প্রাতনক ভন্ত্রণারয়/তফবা  : ড়ক বযফন  সতু ভন্ত্রণারয়/ ড়ক বযফন  ভাড়ক বফবাগ

৩ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ বধদপ্তয

৪ প্রকে এরাকা : যাোভাটি, ো ড়ােতড়  ফান্দযফান াফ ষতয হেরা  

৫ প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :

প্রাক্কতরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 (রক্ষ টাকা) 

তযকােত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

 

অততক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রক্কতরত 

ব্যল্পয়য %) 

অততক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন

কাল্পরয 

%) 

ভর  

(রক্ষ টাকা) 

ফ ষল্পল 

ংল্পাতধত 

 (রক্ষ টাকা) 

ভর 

 

ফ ষল্পল 

ংল্পাতধত 

৪৭১১৮.৪০ ৩২৫৯৩.৮৭ ৩০৭৭২.৫৫ ০১.০৭.১৯৯৯ 

সথদ্ক 

৩০.০৬.২০০৩

০১.০৭.১৯৯৯ সথদ্ক 

৩০.০৬.২০১৫

০১.০৭.১৯৯৯ 

সথদ্ক 

৩০.০৬.২০১৫

*৬৬.০৭% ৪০০%

 

*  প্রকেটি ১ভ ংল্পাধল্পনয ভয় আতা হ্রা কযায কাযল্পণ অনুল্পভাতদত ব্যয় ১৯৬২৬.২৯ রক্ষ টাকায় পুনতনধ ষাযণ কযা 

য়। এ কাযল্পণ ভর প্রাক্কতরত ব্যল্পয়য তুরনায় অততক্রান্ত ব্যয় তনণ ষয় কযা ম্ভফ য়তন। ১ভ এফং ৩য় ংল্পাধল্পন অন্তর্ভ ষক্ত 

কল্পেয আতা একই য়ায় ১ভ ভংল্পাধল্পনয তুরনায় ৩য় ংল্পাধনীল্পত অততক্রান্ত ব্যল্পয়য তকযা ায হদোল্পনা 

ল্পয়ল্পে। 

 

৬। প্রকল্পেয টভূতভ  উল্পেশ্যিঃ  

 

৬.১ টভূতভিঃ াফ বতয চট্টগ্রাভ ঞ্চর ফাংরাদ্দদ্য একটি াাড়ী এরাকা  তুরনাভরকবাদ্ফ কভ উন্নত ঞ্চর। এ 

ঞ্চদ্রয জনগদ্ণয অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়দ্নয রদ্ক্ষয সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন বযাম ব । াফ বতয চট্টগ্রাভ 

সজরাভদ্য প্রাকৃবতক ম্পদ অযণ  বযফণ, াফ বতয এরাকায ম্ভফনাভয় ম বটন বদ্েয বফকা এফং উক্ত 

এরাকায জনগদ্ণয অথ ব-াভাবজক কভ বকান্ড বৃবিয জন্য সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন বযাম ব । এ রদ্ক্ষয ফবণ বত 

প্রকদ্েয অতায় বফববন্ন ড়ক জাতীয়, অঞ্চবরক  বপিায ড়করূদ্ এফং সতুভ স্থায়ী বববিয উয আস্পাত 

দ্বাযা বনবভ বত দ্য়বছর। একর ড়ক  সতুয বধকাংআ জীণ বপ্রায় এফং ব্যফাদ্যয নুদ্মাগী। উক্ত ড়কগুদ্রা 

অন্তঃদ্জরা  উদ্জরা সমাগাদ্মাগ, উদ্জরা দয সথদ্ক সজরা দয এফং সজরা দয সথদ্ক সদদ্য ন্যান্য ংদ্য 

াদ্থ সমাগাদ্মাদ্গয জন্য ব্যফহৃত দ্য় থাদ্ক। এ বনযীদ্খ ড়কভদ্ক জাতীয় ভাড়ক, অঞ্চবরক ভাড়ক এফং 

সজরা ড়ক সেণীদ্ত বফন্যা কদ্য ংবিষ্ট সস্পববপদ্কন নুমায়ী প্রস্ততা বৃবি  স্থায়ী সতুয স্থদ্র কংক্রীট 

গাি বায সতু বনভ বাণ কযা প্রদ্য়াজন। এছাড়া বফযভান ড়কভদ্য সবদ্ভদ্ন্ট ঙখ্য টদ্ার, াআি সব্রবকং, 

অনডুদ্রন, বিদ্প্রন সৃবষ্ট য়ায় ড়কগুবর মানফান চরাচদ্রয নুদ্মাগী দ্য় দ্ড়দ্ছ। 

 

 এ সপ্রক্ষাদ্ট ভর প্রকল্পে ১২ টি ড়ক উন্নয়ল্পনয প্রস্তাফ কযা ল্পর যফতীল্পত তডতত ংল্পাধল্পনয ভােল্পভ ০৬টি 

ড়ক উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ জাতীয় ভাড়ক, অঞ্চবরক ভাড়ক এফং সজরা ড়ক সেণীদ্ত উন্নীত কযা দ্য়দ্ছ।  

 

৬.২। উদ্দ্দশ্যঃ    প্রকদ্েয ভর উদ্দ্দশ্য দ্রাঃ 

  

  চট্টগ্রাভ (যাফায ফাগান) - যাঙ্গাভাটি ড়ক জাতীয় ভাড়ক ভাদ্ন উন্নীতকযন;  

  ঘাগড়া - ফািযফান ড়ক অঞ্চবরক ভাড়ক ম বাদ্য় উন্নীতকযন; 



 “াফ ষতয চ্ট্টগ্রাভ অঞ্চল্পর ৬টি ড়ক তনভ ষাণ /উন্নয়ন” প্রকল্পেয আতায় অন্য ০৪টি ড়কল্পক হেরা ড়ক 

ম বাদ্য় উন্নীতকযন;   

 ড়ক বনযািা বৃবি; এফং  

 াফ বতয চট্টগ্রাভ ঞ্চদ্রয সজরাভদ্য যাজধানী ঢাকা ফিযনগযী চট্টগ্রাদ্ভয াদ্থ যাবয ড়ক 

সমাগাদ্মাগ স্থাদ্নয ভাধ্যদ্ভ অথ ব-াভাবজক উন্নয়ন । 

 

৭। প্রকদ্েয প্রধান ঙ্গভঃ  

 ভূতভ অতধগ্রণ (৮৭.৪৬ হক্টয); 

 ড়ক ফাঁধ তনভ ষাণ, হতু/কারবাট ষ তনভ ষাল্পণয েন্য তফকে ড়ক তনভ ষাণ; 

 ড়ক প্রস্তকযণ, হবল্পভন্ট ভেবুততকযণ, নতুন হেতিফর হবল্পভন্ট তনভ ষাণ, তফদেনক ফাঁক হাোকযণ; 

 আযতত হতু/কারবাট ষ তনভ ষাণ; 

 যক্ষাপ্রদ কাল্পেয আতায় তযল্পটইতনং য়ার, াইড হেন তনভ ষাণ ইতযাতদ।   

 

৮। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাদ্য): 

 

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

RDPP) 

Actual Progress Reasons for 

deviation 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Land Acquisition & 

Compensation   

Hector 87.46 104.825 7.00 0.105  

2 Survey and Design work  L.S L.S 31.14 L.S 9.14525  

3 Earth Work:       

a Construction of road 

embankment/Hill Cutting 

(Bridge Approach) 

Lm² 26.16 1704.17 26.16 1704.1710  

b Widening of road 

embankment/Hill Cutting 

Lm² 11.38 433.50 11.38 433.50  

c Construction of diversion 

road for bridge/culvert  

L.S 0.16 145.31 0.16 145.3150  

4 Flexible Pavement:       

a New Construction Km 46.00 3032.57 54.5000 3026.1220  

b Reconstruction Km 48.50 2926.60 48.5000 2926.6010  

c Strengthening  Km 44.04 1291.92 44.04 1291.92  

d RD Widening Km 39.00 1426.89 38.974 1425.9600  

e Straightening of Dangerous 

Curve/ Bazaar by pass  

Km 4.00 290.00 4.00 290.00  

5 Hard Shoulder Km 117 2488.42 117.000 2488.4180  

6 Carpeting/Seal Coat km 152.75 3391.93 152.7300 3390.3420  

7 Construction of Bridge       

a R C C Bridge  M 210.29 1444.39 210.29 1444.39  

b R C C Culvert M 261.50 1295.24 260.2520 1285.0700  

c Construction of Wing will Nos 36.96 138.00 36.00 130.56  

d Pipe Culvert M 356 85.98 356.000 85.9830  

e Bailey bridge Nos 270 1060.19 132.070 898.5870  

8 Protective Wk (Retaining 

wall with Masonry)  

Cum 140600.20 2644.32 140547.986 2643.3380  

9 Construction of Side drain 

with soulder  

M 76834.81 2645.04 76834.81 2645.0220  

10 Construction of Km 

Post/Sign Signal 

Nos 2020.00 49.38 2020.00 49.3800  

11 Construction on guide Post Nos 5800 113.76 5800.00 113.1250  

12 Plantation L.S L.S 46.37 L.S 46.3780  

13 Ferry Ghat L.S L.S 25.00 L.S 25.00  




