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ফোংরোর্দর্য দবিণ-ক্তিভোঞ্চর্রয বিতী বৃত্তভ মুদ্র ফন্দয মভাোংরাল্পক মযরওল্প মনটওাল্পকেয আওতা আনায ফাস্তফ দল্পি 

গ্রণ কযা । ভাননী প্রধানভন্ত্রী মখ াবনায বাযত পযকাল্পর ১২/০১/২০১০ একটি Joint Communique Issue কযো 

য়। এছোড়ো োকে ভোক্তি টভোডোর ট্রোন্পর্োট ে স্টোক্তড টথর্ক ভংরো টোর্ট েয ভোধ্যটভ টনোর  ভুটোন ভোরোভোর আভদোক্তন/যপ্তোক্তন 

ফোক্তণজয কযর্ত োর্যন ফল্পর প্রস্তাফ কযা । তাযই পরশ্রুবতল্পত ৩১/১২/২০১০ াল্পর Construction of Khulna-Mongla 

Port Rail Line including Feasibility Study নোর্ভ ১৭২১ টকোট টোকো ব্যর্য় প্রকল্প ো কযো য়। প্রথভ 

ংর্োধনীর্ত প্রকর্ল্পয ব্যয় বৃক্তি টর্য় ৩৮০১ টকোট টোকো  টভয়োদ ৩০/০৬/২০১৮ ম েন্ত বৃক্তি কযো য়।   

 

প্রকল্পট ২০১০ োর্রয ৩১ ক্তডর্ম্বয তোক্তযর্ে একর্নক কর্তেক অনুর্ভোক্তদত য়। ক্তডর্ম্বয ২০১০ র্ত জুন ২০২০  টভয়োর্দ এফং 

৩৮০১৬১.৩৮ রক্ষ টোকো (ফ ের্ল ংর্োক্তধত) ব্যর্য় Indian LOC  GOB-এয অথ েোয়র্ন ফোস্তফোক্তয়ত র্ে। প্রকল্পটয রক্ষয 

র্ে - ভংরো টোট ের্ক টযর টনটয়োর্কেয আতোয় এর্ন টদর্য অথ েনীক্ততর্ক আয টফগফোন কযো মোয পর্র অথ েনীক্ততর্ত এক নীযফ 

ক্তফপ্লফ োক্তধত র্ফ। প্রকল্পট ভোক্তপ্তয য োকেভুি টদমূর্য ভোর্ঝ ব্যফো ফোক্তণর্জযয প্রোয ঘটর্ফ।  টদর্য ক্তল্প  ফোক্তণজয 

প্রোর্যয পর্র কভ েংস্থোন বৃক্তি োর্ফ এফং দোক্তযদ্র্যতো ফহুরোংর্ হ্রো োর্ফ। পরশ্রুক্ততর্ত তো ক্তজক্তডক্ত বৃক্তিয োয়ক র্ফ। টযর 

টনটয়োকে ম্প্রোযণ য়োয কোযর্ণ ক্তফর্েয ফ েবৃৎ ম্যোনর্গ্রোব সুন্দযফর্ন টদক্ত-ক্তফর্দক্ত ম েটক মোতোয়োত জ  ক্তনযোোদ এফং 

পরশ্রুক্ততর্ত যকোর্যয যোজস্ব বৃক্তি োর্ফ। 

 

প্রকর্ল্পয প্রোক্কক্তরত ব্যয় মূর অনুর্ভোক্তদত ১৭২১৩৯.৩৬ রক্ষ টোকো ক্তজক্তফ ৫১৯০৮.২২ রক্ষ টোকো, প্রকল্প োোয্য ১২০২৩১.১৪ রক্ষ 

টোকো এফং ংর্োক্তধত  অনুর্ভোক্তদত ৩৮০১৬১.৩৮ রক্ষ টোকো , ক্তজক্তফ ১৪৩০২৬.৩৯ রক্ষ টোকো প্রকল্প োোয্য ২৩৭১৩৪.৯৯ 

রক্ষ টোকো টভোট ব্যয় বৃক্তি ১২০.৮৫%।  প্রকল্পটয মূর অনুর্ভোক্তদত টভয়োদ ৩১/১২/২০১০ র্ত ৩১/১২/২০১৩ ম েন্ত, ১ভ ফোয 

টভয়োদ বৃক্তি ৩১/১২/২০১৩ র্ত ৩১/১২/২০১৪ ম েন্ত, ২য় ফোয টভয়োদ বৃক্তি ৩১/১২/২০১০ র্ত ৩০/০৬/২০১৮ ম েন্ত, ৩য় ফোয 

টভয়োদ বৃক্তি ৩১/১২/২০১০ র্ত ৩০/০৬/২০২০ ম েন্ত এফং ব্যয় বৃক্তি ব্যক্ততত ৪থ ে ফোয টভয়োদ বৃক্তি ৩০/০৬/২০২১ ম েন্ত প্রস্তোক্তফত 

২য় ক্তযক্তবন প্রক্তক্রয়োধীন। 

 

এই প্রকর্ল্পয প্রধোন প্রধোন অেমূ - (ক) খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযর রোইর্নয দদঘ েয: ৬৪.৭৫ ক্তক.ক্তভ. টভইন রোইন, (ে) 

লু রোইর্নয দদঘ েয ২১.১১ ক্তক.ক্তভ., (গ) টযরর্য় টস্টন ০৮ ট (ঘ) টভজয  ভোইনয ক্তিজ ৩১ ট, (ঙ) কোরবোট ে ১১২ ট, (চ) 

রূো নদীয য ক্তিজ ৭ x ১০২.৪০ ক্তভ. = ৭১৬.৮০ ক্তভ., এফং (ছ) রূো টতুয ২ প্রোর্ন্ত বোয়োডোক্ট  ২ x (৬৮ x ৩২.৪৫) = 

৪৪১৩.২০ ক্তভ., বোয়োডোক্ট  ক্তির্জয টভোট দদঘ েয ৫.১৩০ ক্তভ.  ৫.১৩০ ক্তক.ক্তভ. । 

 

ফতেভোন ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয় তথ্য ংগ্রর্য জন্য  দুই ধযর্নয িক্তত, মথো- (১) ংখ্যোগত িক্তত  (২) গুণগত িক্তত 

ব্যফহৃত র্য়র্ছ। ভোঠ ম েোর্য়  সুক্তফধোর্বোগীর্দয ভতোভত গ্রর্ণয ক্তবক্তির্ত ংখ্যোগত ভীক্ষো ক্তযচোরনো কযো র্য়র্ছ। ক্তযভোণগত 

তথ্য/উোর্িয জন্য প্রকর্ল্পয যোক্তয উকোযর্বোগী ব্যক্তিটদয কোছ টথর্ক তথ্য/উোি ংগ্রর্য জন্য আদ ে ক্তযংখ্যোক্তনক যীক্তত 

অনুযণ কর্য উিযদোতোগর্ণয নমুনো আকোয (৯০০) ক্তনণ েয় কযো র্য়র্ছ। তথ্য ংগ্রর্ ক্ষোত ক্তফচ্যযক্তত ক্তযোর্যয রর্ক্ষয 

দদফচয়র্নয িক্ততটত উিযদোতো ক্তনফ েোচন কযো র্য়র্ছ। টভোট ৯০০ নমুনো প্রকল্প এরোকো টথর্ক আনুোক্ততক োর্য (উর্জরোয 

জনংখ্যোয অনুোর্ত) ক্তনফ েোচন কযো র্য়র্ছ। টমর্তু প্রকল্পট খুরনো  ফোর্গযোট টজরোয ৮ট উর্জরোয় অফক্তস্থত, তোই উি ৮ট 

উর্জরো টথর্ক ৬০০ নমুনো টথর্ক টনয়ো র্য়র্ছ। ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্লণ ভীক্ষোয জন্য ৯০০ জন উকোযর্বোগীর্ক প্রশ্ন কযো 

র্য়ক্তছর।  উিযদোতোয প্রোয় ৮৯% র্রো পুরুল এফং ফোক্তক ১১% র্রো ভক্তরো। প্রকর্ল্পয উকোযর্বোগীযো ক্তফক্তবন্ন টোয োর্থ 

জক্তড়ত। তোর্দয ভর্ধ্য কৃলক/কৃক্তলকোর্জয োর্থ জক্তড়ত ৩১%, ব্যফোয়ী প্রোয় ৩০%, টফযকোক্তয চোকক্তযজীফী প্রোয় ১১%, ক্তদনভজুয 

প্রোয় ১১%, গৃক্তণী প্রোয় ৬%,  ক্তযকোয়োরো প্রোয় ৫%,  যকোক্তয চোকক্তযজীফী ৩% এফং টফকোয ২%। উকোযর্বোগীর্দয ভর্ধ্য 

কৃক্তলকোর্জ অংগ্রণ ফর্চর্য় টফক্ত।  গুণগতভোন মূল্যোয়র্নয জন্য স্থোনীয় ক্তনফ েোক্তচত প্রক্ততক্তনক্তধ, ব্যফোয়ী/ফক্তণক ক্তভক্ততয প্রক্ততক্তনক্তধ, 

স্থোনীয় ফোক্তন্দো, ক্তক্ষক ১০ট এরোকোয় ১০ট এপক্তজক্তড ক্তযচোরনো য়, ৩২ জন মুখ্য ব্যক্তিফর্গ েয (অথ েোৎ প্রকল্প ংক্তিষ্ট 

কভ েকতেো, োইট ইক্তঞ্জক্তনয়োয, টযরর্য় কভ েচোক্তয ইতযোক্তদ) োক্ষোৎকোয গ্রণ  কযো য় এফং তথ্য ংগ্রর্য জন্য যোভ েক 

প্রক্ততষ্ঠোর্নয ভীক্ষো দর ১০০% প্রকল্প এরোকো ক্তযদ েন কর্যর্ছন।   



 

প্রধোন কভর্ম্পোর্নেগুর্রো র্রো- ভূক্তভ অক্তধগ্রণ (১০০% ক্তজক্তফ), এএভক্ত এফং আযক্ত’য ফোস্তফোয়ন ব্যয় (১০০% ক্তজক্তফ), 

ক্তডই ছোড়ত্র ক্তপ (১০০% ক্তজক্তফ), প্যোর্কজ ডক্তিউক্তড-১ এয আতোয় টযরর্য় ট্রযোক ক্তনভ েোণ ব্যয় (১০০% ক্তএ), প্যোক. 

ডক্তিউক্তড-২ এয আতোয় রূো ক্তির্জয কোজ (১০০% ক্তএ), টভজয  ভোইনয ক্তিজ, কোরবোট ে, টস্টন, ব্যফোক্তযক  আফোক্তক 

ক্তফক্তডং এফং টস্টন ইয়োড ে প্যোক. ডক্তিউক্তড-১ এয আতোয় (১০০% ক্তএ), ক্তগন্যোক্তরং কোজ প্যোক (১০০% ক্তএ), 

টটক্তরর্মোগোর্মোগ কোজ ডক্তিউক্তড-৩ এয আতোয় (১০০% ক্তএ), ক্তএভইউ’য অন্যোন্য ইনপুট্ (১০০% ক্তজক্তফ), জনক্তি ব্যয় 

(১০০% ক্তজক্তফ), কনোরর্টক্তন্প োক্তব ের্ (১০০% ক্তএ), কনোরর্টক্তন্প োক্তব ের্য আইট এফং বযোট (১০০% ক্তজক্তফ)। 

 

ক্তডক্তক্ত অনুমোয়ী প্রকর্ল্পয কোজ ভোক্তপ্তয টভয়োদ ৩০/০৬/২০২০ ম েন্ত। ৩০ এক্তপ্রর ২০২০ ম েন্ত অগ্রগক্তত য়োয কথো ৮৭% ক্তকন্তু 

ফতেভোর্ন অগ্রগক্তত র্য়র্ছ ৬৩.০১%। (WD1 - Construction of Embankment, Track, All Civil Works, 

Major and  Minor Bridges (Except Rupsha  Bridge) & Culvert and Implementation of EMP 

= ৫৪% ৩০ এক্তপ্রর০ ২০২০ ম েন্ত এফং  WD2 - Construction of Railway Bridge Over River Rupsha and 

Implementation of EMP =৬৯% ৩০ এক্তপ্রর ২০২০ ম েন্ত) োক্তফ েক টবৌত অগ্রগক্তত র্য়র্ছ ৬৩.০১% এফং আক্তথ েক 

অগ্রগক্তত ৬৫.৫৪% । প্রকর্ল্পয কোজ ভোপ্ত কযর্ত ভয় টফক্ত রোগোয প্রধোন প্রধোন কোযণগুর্রো র্রো- জক্তভয অক্তধগ্রর্ণ ক্তফরম্ব, 

কোর্জয ভোঝোভোক্তঝ এর্ কনোরর্টে ক্তযফতেন (১৫/০৬/২০১৮) CEG-Nippon KOI JV টথর্ক Stup Consultant 

দ্বোক্তয়ত্ব গ্রণ কর্যন, ক্তকছু জটর নন টটন্ডোয আইর্টভ আোয় টমভন- অতযক্তধক লুজ র্য়র থোকোয় ক্তট্রটর্ভে, োইর ফোযফোয টপর 

কযোয় টফ গ্রোউটং, ইযকন কর্তেক অক্তধক  ংখ্যক অনক্তব োফ-কন্ট্রোক্টয ক্তনর্য়োগ কযোয়। 

  

এই প্রকর্ল্পয প্রধোন প্রধোন উোদোনমূটয ক্রয়ংক্রোন্ত নক্তথত্র মোচোই ফোছোই কযো টভোট ১৫ট প্যোর্কর্জয ক্রয়ংক্রোন্ত নক্তথয 

ক্তফস্তোক্তযত তথ্য/উোি ম েোর্রোচনো কযো য়। ১৫ট প্যোর্কর্জয দযত্র আহ্বোন, দযত্র প্রকো, দযত্র টেোরো, দযত্র মূল্যোয়ন, কোজ 

ম্পোদন এফং কোম েোর্দ প্রদোন ইতযোক্তদ ক্তক্তএ-২০০৬ এফং ক্তক্তআয-২০০৮ অনুমোয়ী ম্পন্ন র্য়র্ছ। প্যোর্কর্জয ক্রয়ংক্রোন্ত 

নক্তথত্র ক্তফর্িলণ কযোয য তো মোচোইর্য়য জন্য ভোঠ ম েোর্য় ক্তযদ েন কযো য়। নক্তথ ম েোর্রোচনোয় ক্তফক্তবন্ন প্যোযোক্তভটোর্যয 

ক্তফযীর্ত প্রোপ্ত পরোপরমূ প্রক্ততর্ফদর্ন োযক্তণ ৩.২২ -টত টদয়ো র্য়র্ছ।  

 

প্রধোন প্রধোন ম ের্ফক্ষণগুর্রো র্রো- ক্তডক্তক্ত অনুর্ভোদর্নয তোক্তযে ২১/১২/২০১০ ক্তডক্তক্তর্ত প্রথর্ভ প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোর ক্তছর 

৩১/১২/২০১০ টথর্ক -৩১/১২/২০১৩ ম েন্ত,  ১ভ ংর্োধনীর্ত ক্তছর ৩১/১২/২০১০ র্ত ৩০/০৬/২০১৮, ফতেভোর্ন টভয়োদ বৃক্তি 

টর্য় র্য়র্ছ ৩০/০৬২০২০ ম েন্ত। ফতেভোর্ন টমবোর্ফ কোজ চরভোন তোর্ত এই টভয়োর্দ  প্রকর্ল্পয কোজ ম্পন্ন র্ফ ফর্র ভর্ন য় 

নো। মোফতীয় কোজ ম্পন্ন কযর্ত জুন ২০২১ ম েন্ত ভয় টরর্গ টমর্ত োর্য।  WD2 কোজ কযর্ত Pile-এয  Base Growting 

ক্তনর্য় সৃষ্ট ভস্যো ভোধোর্ন অর্নক ভয় টক্ষণ র্য়র্ছ। প্রোথক্তভক ম েোর্য় ঠিকোদোয কর্তেক কোজ শুরু কযর্ত টদক্তয র্য়র্ছ। শুরুর্ত 

প্রর্য়োজনীয় মন্ত্রোক্ততয ক্তকছুটো অবোফ ক্তছর। ৩০ এক্তপ্রর ২০২০ ম েন্ত কোর্জয অগ্রগক্তত বোর (৬৯%) । টযর এভর্ফন্কর্ভর্েয কোজ 

চরভোন  আর্ছ। ৮ট টস্টর্নয ভর্ধ্য ২ট টস্টন ক্তফক্তডং (আযংঘোটো  টভোোম্মদনগয) ছোদ ম েন্ত র্য়র্ছ। অন্যোন্য টযর টস্টর্নয 

োইক্তরং-এয কোজ চরর্ছ। ট্রযোক ক্তনভ েোটণয কোজ র্যজক্তভর্ন এের্নো শুরু য়ক্তন।  ক্তগন্যোক্তরং র্যজক্তভর্ন এের্নো কোজ শুরু য়ক্তন।   

 

এই ক্তনক্তফড় ভীক্ষোয় উর্েের্মোগ্য সুক্তযগুর্রো র্রো- এই প্রকর্ল্পয টযররোইর্নয কোজ টফ ক্তক্তছর্য় আর্ছ । এ ম েন্ত কোজ টল 

র্য়র্ছ টকফর ৫৪%বোগ। এেোর্ন যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোনর্ক মথোমথ জনফর ক্তনর্য়োগ কর্য টোর্গ েট অনুমোয়ী ঠিকোদোযর্দয ক্তনকট টথর্ক 

কোজ বুর্ঝ টনয়োয মথোমথ ব্যফস্থো ক্তনর্ত র্ফ।  ঠিকোদোযী প্রক্ততষ্ঠোনর্ক টোর্গ েট অনুমোয়ী কোজ ফোস্তফোয়র্নয জন্য প্রর্য়োজনীয়, 

মথোমথ  মথোর্মোগ্য জনফর ক্তনর্য়োগ কর্য কোর্জয অগ্রগক্তত  ফোর্জয ফযোদ্দ ব্যয় ক্তনক্তিত কযর্ত র্ফ। প্রকর্ল্পয কোর্জয  

ফোর্জর্ট ফযোদ্দ ব্যয় ক্তনক্তিত কযর্ত র্ফ। ব্যয় ক্তনক্তির্ত ফোংরোর্দ টযরর্য়য োফ েক্ষক্তণক ভক্তনটক্তযং কযর্ত র্ফ। প্রর্জক্ট ক্তস্টয়োক্তযং 

কক্তভট (ক্তএক্ত)  প্রর্জক্ট ইক্তম্পক্তরর্ভনর্টন কক্তভটয (ক্তআইক্ত) কর বো ভয়ভত অনুক্তষ্ঠত য়ো প্রর্য়োজন। এর্ত কর্য 

প্রর্কল্পয কোজ মথোভর্য় ম্পর্ন্ন োয়ক র্ফ ।  যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোর্নয প্রর্য়োজনীয় জনফর োইর্ট ক্তনর্য়োগ োর্র্ক্ষ কোর্জয 

অগ্রগক্তত ভক্তনটক্তযং কযো উক্তচৎ । একই োর্থ ক্তনর্য়োক্তজত জনফর্রয ক্তফর ক্তযর্োধ প্রক্তক্রয়োট ক্তনয়ক্তভত য়ো ভীচীন। চ্যক্তির্ত্রয 

তেোনুমোয়ী ক্তনধ েোক্তযত ভর্য়য ভর্ধ্য ঠিকোদোর্যয IPC ক্তযর্োধ কযো দযকোয এফং যোভ েকগর্নয ক্তফর ভয়ভত ক্তযর্োধ কযো 

প্রর্য়োজন। 

 





Acronyms and Abbreviations 

 

ADB Asian Development Bank 

ADF Asian Development Fund 

ADP Annual Development Programme 

AEN Assistant Executive Engineer 

BCR Benefit-Cost Ratio 

BG Broad Gauge 

BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-

operation 

BOQ Bill of Quantity 

BR Bangladesh Railway 

BGML Broad Gauge Main Line 

CCGP Cabinet Committee on Government Purchase 

CLWR Continuous Long Welded Rail 

CSC Construction Supervision Consultancy 

CTC Centralized Traffic Control 

CSL Clear Standing Length 

CPTU Central Procurement Technical Unit 

DEN Divisional Engineer 

DG, BR Director General, Bangladesh Railway 

DG Dual Gauge 

DOE Department of Environment 

DPP Development Project Proforma/Proposal 

ECNEC Executive Committee of National Economic Council 

EIA Environment Impact Assessment 

EIB European Investment Bank 

EIRR Economic Internal Rate of Return 

EMP Environment Management Plan 

EOI Expression of Interest 

FDT Field Density Test 

FDD Field Dry Density  

FGD Focus Group Discussion 

GCC General Condition of Contract 

GOB Government of Bangladesh 

IMED Implementation Monitoring and Evaluation Division 



ICT International Competitive Tender 

ICB International Competitive Bidding 

INGO Implementing Non-Government Organization 

IEE Initial Environment Examination 

IPC Internal Payment Certificate 

KII Key Informants Interview 

LA Land Acquisition 

LAA Los Angeles Abrasion 

LAR Land Acquisition and Resettlement 

LTM Limited Tendering Method 

MG Meter Gauge 

MGML Meter Gauge Main Line 

OTM Open Tendering Method 

PEC Proposal Evaluation Committee 

PPA Public Procurement Act 

PPR Public Procurement Regulation/Rules 

PVD Pre-fabricated Vertical Drain 

RDPP Revised Development Project Proposal 

RFQ Request for Quotation 

RFP Request for Proposal 

RFI Request for Inspection 

SACIL SA Consult International Limited 

SASEC South Asia Sub-regional Economic Co-operation 

SAARC South Asian Association for Regional Co-operation 

SCP Sand Compaction Pile 

SPSS Statistical Package for the Social Science 

SSAE Senior Sub-Assistant Engineer 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats 

TOR Terms of Reference 

TOC Tender Opening Committee 

TEC Tender Evaluation Committee 

TSC Technical Sub-Committee 



প্রথভ অধ্যোয় 

প্রকর্ল্পয ংক্তক্ষপ্ত ক্তফফযণ 

 

১.০ টভূক্তভ 

 

১.১ ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয টভূক্তভ 

 

ক্তযকল্পনো ভন্ত্রণোরর্য়য আতোধীন ফোস্তফোয়ন ক্তযফীক্ষণ  মূল্যোয়ন ক্তফবোগ (আইএভইক্তড) প্রক্তত ফছয এক্তডক্ত’য 

আতোয় ফোস্তফোয়নোধীন ক্তফক্তবন্ন গুরুত্বপূণ ে প্রকল্প ব্যক্তি যোভ েক/ যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন ক্তনর্য়োর্গয ভোধ্যর্ভ ক্তনক্তফড় 

ক্তযফীক্ষণ কোম েক্রভ ক্তযচোরনো কর্য থোর্ক। এ ধোযোফোক্তকতোয় ফোংরোর্দ টযরর্য় কর্তেক ফোস্তফোয়নোধীন “খুরনো র্ত 

ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ (১ভ ংর্োক্তধত)” প্রকল্প ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ কোম েক্রর্ভয আতোভুি কর্য একট 

যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন ক্তনর্য়োগ কযো র্য়র্ছ। যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোর্নয কোম েক্তযক্তধ অনুমোয়ী এই ভীক্ষোয টভয়োদকোর ৪ ভো 

অথ েোৎ ১৪ই জোনুয়োক্তয, ২০২০ তোক্তযে র্ত ১৩ টভ, ২০২০ তোক্তযে ম েন্ত ক্তনধ েোক্তযত আর্ছ। কোম েক্তযক্তধয কোর্জয র্ে 

ংগক্তত টযর্ে একট ভোনম্মত প্রক্ততর্ফদন দতক্তযয রর্ক্ষয একট কোম েকয ক্তযকল্পনো গ্রণ কযো র্য়র্ছ। এই অধ্যোর্য় 

কভ েক্তযকল্পনো, য়োকে/টক্তভনোর্যয উয ক্তফদবোর্ফ আর্রোকোত কযো র্য়র্ছ। উি ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষর্ণয কোম েক্রভ 

ভোক্তপ্তয রর্ক্ষয ভয়ক্তবক্তিক ঠিক কভ েক্তযকল্পনো প্রণয়ন এফং তোয মথোমথ ফোস্তফোয়ন ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ কোম েক্রভ 

ম্পোদর্নয জন্য ফ েোটক্ষো গুরুত্বপূণ ে ক্তফলয় ক্তর্র্ফ যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন ভয়ক্তবক্তিক কভ েক্তযকল্পনো প্রণয়ন কর্যর্ছ। 

 

1.২ প্রকর্ল্পয টভূক্তভ 

টদর্য দক্তক্ষণ ক্তিভ অঞ্চর  দক্তক্ষণ অঞ্চরর্ক ঢোকোয োর্থ যোক্তয ংর্মোগ কযোয জন্য দ্মো নদীয উয একট 

ফহুমুক্তে নতুন ক্তনভ েোর্ণয কোজ ফোস্তফোয়নোধীন। এই টতুর্ত িডর্গজ টযরর্য়য সুক্তফধো ক্তফদ্যভোন আর্ছ। দ্মো টতু 

ফোংরোর্দর্য জোতীয় টমোগর্মোগ অফকোঠোর্ভোয টক্ষর্ত্র মৄগোন্তকোযী ভূক্তভকো যোের্ফ। এর্ত প্রথভ ম েোর্য় দ্মো টযরর্য় 

ংর্মোগ বোেো ম েন্ত র্ফ এফং ক্তদ্বতীয় ম েোর্য় মর্োয ম েন্ত টযরথ ফক্তধ েত র্ফ। 

  

ফোংরোর্দর্য অক্তধকোং যপ্তোক্তন  আভদোক্তন কোর্গ েো যোর্ন্ডর কটয চট্টগ্রোভ ফন্দয । এই ফন্দর্যয চো োরকো কযোয জন্য 

এফং টদর্য সুলভ উন্নয়র্নয স্বোর্থ ে কর্েইনোয এফং ক্তফোর কোর্গ েো ক্তযফর্ণয জন্য ভংরো টোট ের্ক টযরর্য় 

টনটয়োর্কেয োর্থ মৄি কযো প্রর্য়োজন। এর্ত ক্তনভ েোণোধীন খুরনো-ভংরো টযরর্থয ভোধ্যর্ভ আঞ্চক্তরক টমোগর্মোগ স্থোন 

র্ফ। বোযত, টনোর  ভুটোন এই টযরর্থয ভোধ্যর্ভ ভংরো ফন্দয ব্যফোয কর্য তোর্দয আভদোক্তন-যপ্তোক্তন ফোক্তণজয 

কযর্ত োযর্ফ।  খুরনো-ভংরো টযরথ ক্তনভ েোণ তথো ফতেভোন পৄরতরো টস্টন র্ত ভংরো ফন্দয ম েন্ত প্রোয় ৬৪.৭৫ ক্তক: 

ক্তভ: িডর্গজ টযরথ ক্তফদ্যভোন । টযরটথয োর্থ ংর্মোগ, আঞ্চক্তরক ংর্মোগ, োয়যো ফন্দয এফং ক্তনভ েোণোধীন দ্মো 

টতু ক্তরংক টযরর্থয োর্থ ংর্মোগ স্থোন কযো জরুক্তয। 

 

১.৩ প্রকর্ল্পয ফণ েনো: 

প্রকর্ল্পয নোভ  :  খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ (১ভ ংর্োক্তধত) 

উর্দ্যোগী ভন্ত্রণোরয়  : টযরথ ভন্ত্রণোরয় 

ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো :  ফোংরোর্দ টযরর্য় 

প্রকল্প এরোকো  : 

 

 

 

 

ক্তফবোগ টজরো উর্জরো 

খুরনো খুরনো পৄরতরো, টদৌরতপুয, ডুমুক্তযয়ো, ফটয়োঘোটো, 

ফোর্গযোট পক্তকযোট, ফোর্গযোট দয, যোভোর, 

ভংরো 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছক্তফ ১: ফোংরোর্দর্য ভোনক্তচর্ত্র এক নজর্য প্রকল্প এরোকো তীয ক্তচহ্ন 



খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযররোইন ক্তন েভোণ টর-আউট  



১.৪ প্রকর্ল্পয উর্দ্দশ্য 

 

(১)  ফোংরোর্দ টযরর্য়য ফতেভোন টনটয়োর্কেয োর্থ ভংরো টোর্ট েয ংর্মোগ স্থোন এফং ভংরো টোর্ট েয োটথ 

োেেফতী টদমূ মথো: বোযত, টনোর, ভুটোন ইতযোক্তদয োর্থ টযর টমোগোর্মোগ প্রক্ততষ্ঠো কযো অথফো ড়ক র্থ 

ভোরোভোর ক্তযফর্নয নতুন টনটয়োর্কেয রুট স্থোন কযো।  

(২)  নতুন নতুন এরোকো টযর ংর্মোর্গয আতোয় আনো। 

(৩)  ভংরো টোর্ট েয আভদোক্তন  যপ্তোক্তন ফহুরোংর্ বৃক্তি োর্ফ। পরশ্রুক্ততর্ত যোজস্ব প্রোক্তপ্ত ফহুগুণ বৃক্তি োর্ফ। 

(৪)  টদর্য অথ েননক্ততক অগ্রগক্তত  উন্নয়র্ন অফদোন যোের্ফ মো ক্তজক্তডক্ত বৃক্তিয োয়ক র্ফ। 

(৫)  ক্তফর্েয ফর্চর্য় বৃৎ ম্যোনর্গ্রোব পর্যস্ট সুন্দযফর্ন ম েটক মোতোয়োত জ  ক্তনযোদ র্ফ। 

 

১.৫ প্রকল্প অনুর্ভোদন/ংর্োধন/ব্যয়/টভয়োদ বৃক্তি 

 

১.৫.১ প্রকল্প  ক্তডক্তক্ত ংর্োধন 

 

প্রকল্প  ক্তডক্তক্ত ংর্োধর্নয ক্তকছু কোযণ ক্তনর্ে উর্েে কযো র্রো। 
 

(ক) প্রোথক্তভক ম েোর্য় এরোইনর্ভে চূড়োন্তকযর্ণ ক্তফরম্ব য়োয় পোইনোর োর্ব ে, এরএ প্লোন এফং ক্তডর্টইর ক্তডজোইন 

ইতযোক্তদ কযর্ত ক্তফরম্ব র্য়র্ছ। এর্প্রোচ টযোড ছোড়ো ভূক্তভ অক্তধগ্রর্ণয কোজ ইর্তোভর্ধ্য টল র্য়র্ছ। ক্তফগত ০৩/১১/২০১৬ 

 ০১/০১/২০১৭ তোক্তযর্ে ংক্তিষ্ট টজরো প্রোক দপ্তয টথর্ক আনুষ্ঠোক্তনকবোর্ফ ভূক্তভ স্তোন্তয োয়ো ক্তগর্য়র্ছ। 

  

(ে) ক্তফগত ২৪/০৮/২০১৫ এফং ২০/১০/২০১৫ তোক্তযর্ে মথোক্রর্ভ WD-2: Construction of Railway Bridge 

over River Rupsha and Implementation of EMP) এফং WD-1: Construction of Embankment, 

Track, All Civil Works, Major and  Minor Bridges (Except Rupsha  Bridge) & Culvert and 

Implementatin of EMP-এয চ্যক্তিত্র স্বোক্ষক্তযত র্য়র্ছ। ক্তফগত ১৭/০২/২০১৬ তোক্তযর্ে ডক্তিউক্তড-২  

০৯/০৩/২০১৬ তোক্তযর্ে ডক্তিউক্তড-১-এয ক্তফযীর্ত প্রদি কোম েোর্দ প্রদোন কযো র্য়র্ছ। ভূক্তভ অক্তধগ্রর্ণ ক্তফরম্ব য়োয় 

কোজ শুরু কযর্ত টদক্তয র্য়র্ছ। কোজ আযর্েয তোক্তযে র্ত কোজ ভোক্তপ্তয  জন্য ৪২ ভো ভয় ক্তন েধোক্তযত ক্তছর।  

 

(গ) গত ০১/০৯/২০১৬ তোক্তযর্ে ভোঠ ম েোর্য় কোজ আযে কযো র্য়র্ছ। ভোঠ ম েোর্য় কোজ আযে কযর্ত ক্তগর্য় টদেো মোয় 

টম, ভোটয গুণোগুণ আোনুরূ নয়। পর্র নতুনবোর্ফ ক্তডজোইন ক্তযক্তবউ কর্য ক্তফর্লজ্ঞ ভতোভত ক্তনর্য় গ্রোউটং োইক্তরং 

কোজ কযর্ত র্য়র্ছ । এর্ত ক্তনধ েোক্তযত ভর্য়য টচর্য় অক্ততক্তযি ভয় প্রর্য়োজন র্য়র্ছ। ক্তফলয়ট উন্নয়ন, ক্তআইক্ত এফং 

ক্তএক্ত বোয় আর্রোচনো র্য়র্ছ। ইআযক্তড  বোযতীয় োইকক্তভন ক্তফলয়ট ম্পর্কে অফক্তত যর্য়র্ছন। টভয়োদ 

৩০/০৬/২০২০ ম েন্ত অনুর্ভোক্তদত র্য়র্ছ। WD-1   WD-2-এয চ্যক্তির্ত্রয টভয়োদ ৩১/১২/২০২০ ম েন্ত ফক্তধ েত কযো 

র্য়র্ছ। তোই প্রকর্ল্পয টভয়োদ ৩০/০৬/২০২১ ম েন্ত বৃক্তিয জন্য প্রস্তোফ প্রক্তক্রয়োধীন।  এের্নো ট্রযোক ক্তনভ েোণ কোর্জয 

চ্যক্তিত্র-এয ক্তফযীর্ত দোক্তেরকৃত ১ভ টবক্তযর্য়ন প্রস্তোফ অনুর্ভোক্তদত য়ক্তন। পর্র কোর্জয অগ্রগক্তত ব্যোত র্ে। 

 

১.৫.২ প্রকল্পেয ব্য  

            (রি টাকা) 

প্রাক্কবরত ব্য (রি টাকা) : মভাট টাকা প্রকে াায্য   

মূর অনুল্পভাবদত : ১৭২১৩৯.৩৬ ৫১৯০৮.২২ ১২০২৩১.১৪ 

ফ েল্পল োংল্পাবধত ও অনুল্পভাবদত : ৩৮০১৬১.৩৮ ১৪৩০২৬.৩৯ ২৩৭১৩৪.৯৯ 

 

১.৫.৩ অথ েোয়র্নয অফস্থো (মূর ংর্োধর্নয হ্রো/বৃক্তি োয) 
  

টভোট টোকো  : ১৭২১৩৯.৩৬ রক্ষ টোকো 

 ১ভ ংর্োক্তধত   : ৩৮০১৬১.৩৮ রক্ষ টোকো 

 ব্যয় বৃক্তি   : ১২০.৮৫% 

 



১.৫.৪ ফোস্তফোয়নকোর 

 

মূর অনুল্পভাবদত : ৩১/১২/২০১০ র্ত ৩১/১২/২০১৩ 

ফ েল্পল োংল্পাবধত ও অনুল্পভাবদত : ৩১/১২/২০১০ র্ত ৩০/০৬/২০১৮ 

ব্যয় বৃক্তি ব্যক্ততর্যর্ক ১ভ ফোয টভয়োদ বৃক্তি  : ৩১/১২/২০১০ র্ত ৩১/১২/২০১৪ 

ব্যয় বৃক্তি ব্যক্ততর্যর্ক ২য় ফোয টভয়োদ বৃক্তি  : ৩১/১২/২০১০ র্ত ৩০/০৬/২০২০ 

 

১.৬ প্রকর্ল্পয কোম েক্তযক্তধ 

 

(ক)  খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযর রোইর্নয দদঘ েয : ৬৪.৭৫ ক্তক.ক্তভ. টভইন রোইন 

(ে)  লু রোইর্নয দদঘ েয     : ২১.১১ ক্তক.ক্তভ. 

(গ)  টযরর্য় টস্টন ংখ্যো         : ০৮ ট 

(ঘ)  টভজয  ভোইনয ক্তিজ    : ৩১ ট 

(ঙ)  কোরবোট ে      : ১১২ ট  

(চ)  রূো নদীয য ক্তিজ    : ৭ x ১০২.৪০ ক্তভ. = ৭১৬.৮০ ক্তভ. 

(ছ)  রূো টতুয ২ প্রোর্ন্ত বোয়োডোক্ট   : ২ x (৬৮ x ৩২.৪৫) = ৪৪১৩.২০ ক্তভ. 

 বোয়োডোক্ট  ক্তির্জয টভোট দদঘ েয     = ৫১৩০ ক্তভ. 

        = ৫.১৩০ ক্তক.ক্তভ. 

 

১.৭ কোম েক্রভ  আউটপুট 

 

“খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ (১ভ ংর্োক্তধত)” ীল েক প্রকল্পট খুরনো  ফোর্গযোট টজরোয ৮ট 

উর্জরোয ভর্ধ্য টযররোইন ক্তনভ েোণ কযো র্ে। টদর্য দক্তক্ষণ-ক্তিভ অঞ্চর  দক্তক্ষণ অঞ্চরর্ক ঢোকোয োর্থ যোক্তয 

ংর্মোগ কযোয খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত প্রোয় ৬৪.৭৫ ক্তকিঃক্তভিঃ  িডর্গজ টযর রোইন ক্তনভ েোণ। ফোংরোর্দ টযরর্য়য 

ফতেভোন টনটয়োর্কেয োর্থ ভংরো টোর্ট েয ংর্মোগ স্থোন এফং ভংরো টোর্ট েয োর্থ োেেফতী টদমূর্য 

টযরর্মোগোর্মোগ প্রক্ততষ্ঠো কযো মোর্ফ। ভংরো টোর্ট ে আভদোক্তন-যপ্তোক্তন বৃক্তি োটফ। প্রকল্পট ফোস্তফোক্তয়ত র্র টদর্য 

অথ েননক্ততক অগ্রগক্তত  উন্নয়র্ন অফদোন যোের্ফ। ক্তফর্েয ফর্চর্য় ফড় ম্যোনর্গ্রোব সুন্দযফর্নয প্রোকৃক্ততক টৌন্দয্যে 

উর্বোর্গয জন্য ম েটকর্দয আকৃষ্ট কযো এফং ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরর্থ আযোভদোয়ক ভ্রভর্ণয সুব্যফস্থো কযো মোর্ফ। 

টযরর্য়য টনটয়োকে ম্প্রোযণ এফং ফোংরোর্দ টযরর্য়য যোজস্ব আয় বৃক্তিয ভোধ্যর্ভ রোবজনক প্রক্ততষ্ঠোর্ন ক্তযণত 

র্ফ। প্রকর্ল্পয টটকই উন্নয়র্নয ভোধ্যর্ভ প্রকল্প এরোকোয় ব্যোক ইক্ততফোচক ক্তযফতেন ঘটর্ফ ফর্র আো কযো র্ে। 

পর্র প্রকর্ল্পয আউটপুটগুর্রো ক্তনক্তফড়বোর্ফ ক্তযফীক্ষণ কযো টমর্ত োর্য; 

 

 খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযর রোইন ক্তনভ েোণ ৬৪.৭৫ ক্তক.ক্তভ. টভইন রোইন, লু রোইন ২১.১১ ক্তক.ক্তভ. 

 টযরর্য় টস্টন ক্তনভ েোণ ০৮ট 

 টভজয  ভোইনয ক্তিজ ক্তনভ েোণ ৩১ট 

 কোরবোট ে ক্তনভ েোণ ১১২ট  

 রূো নদীয য ক্তিজ ৭১৬.৮০ ক্তভ. 

 রূো টতুয ২ প্রোর্ন্ত বোয়োডোক্ট ৪৪১৩.২০ ক্তভ. 

 বোয়োডোক্ট  ক্তিটজয টভোট দদঘ েয ৫.১৩০ ক্তক.ক্তভ. 

 



ক্তদ্বতীয় অধ্যোয় 

প্রকর্ল্পয ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ কোম েক্রভ ক্তযচোরন িক্তত  ভয়ক্তবক্তিক ক্তযকল্পনো 

 

২.১ ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষর্ণয উর্দ্দশ্য 

 

(১)  ফোক্তল েক উন্নয়ন কভ েসূক্তচটত অন্তভু েি ক্তফর্ফচয উন্নয়ন প্রকর্ল্পয ফোস্তফ অগ্রগক্ততয প্রক্ততপরন। 

(২)  কোটজয গুণগতভোন মোচোই  ভস্যোক্তদ ক্তচক্তহ্নতকযণপূফ েক সুোক্তয প্রণয়ন। 

(৩)  প্রণীত প্রক্ততর্ফদর্নয আর্রোর্ক ংক্তিষ্ট ভন্ত্রণোরয়  ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থোর্ক দর্ক্ষ গ্রর্ণয সুোক্তয। 

(৪)  অনুর্ভোক্তদত প্রকর্ল্পয আতোয় ফোস্তফোক্তয়ত কোর্জয গুণগতভোন ফজোয় টযর্ে প্রকল্প টভয়োর্দয ভর্ধ্য প্রকটল্পয 

কোম েক্রভ ভোক্তপ্তয দর্ক্ষ গ্রর্ণয সুোক্তয। 

 

২.২ ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষর্ণয কোম েক্তযক্তধ  

 

(১) ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ কোজ ক্তযচোরনোয ভোধ্যর্ভ অনুর্ভোক্তদত ক্তডক্তক্ত’য অেক্তবক্তিক আক্তথ েক  টবৌত অগ্রগক্ততয 

ক্তফর্িলণ কযো। 

(২) টেক্তক্তপর্কন অনুোর্য ক্তনভ েোণ কোর্জয গুণগত ভোন  ক্তযভোণ উবয়ই মোচোই কযো। 

(৩) ক্তক্তআয ২০০৮ এফং ক্তক্তএ ২০০৬-এয আর্রোর্ক ক্রয় এফং ংগ্র কোমক্রের্ভয তথ্য যীক্ষো কযো। 

(৪) প্রকর্ল্পয আতোয় ফোর্জট ফযোদ্দ, টটন্ডোয চূড়োন্তকযণ, ঠিকোদোয ক্তনর্য়োগ-ংক্রোন্ত কোর্জয অগ্রগক্তত ম েোর্রোচনো 

এফং প্রকল্প ব্যফস্থোনোয় ভস্যো ক্তফর্িলণ এফং ভস্যো উিযর্ণয সুোক্তযভোরো প্রণয়ন কযো। 

(৫) ক্তযফীক্ষণ প্রক্ততর্ফদন দতক্তয কযো এফং চূড়োন্তকযর্ণয জন্য ক্তদনব্যোী য়োকে-এয ব্যফস্থো কযো। 

(৬) ংক্তিষ্ট কর্তেক্ষ কর্তেক আর্রোচয প্রকর্ল্পয ক্তযফীক্ষণ-ংক্রোন্ত অন্যোন্য কভ েম্পোদন কযো। 

 

২.৩ যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোর্নয কোম েক্তযক্তধ (TOR) 

 

(১) প্রকর্ল্পয ক্তফফযণ (টভূক্তভ, উর্দ্দশ্য, অনুর্ভোদন/ংর্োধন, অফস্থো, অথ েোয়র্নয ক্তফলয়, প্রকর্ল্পয টভূক্তভ ইতযোক্তদ 

কর প্রর্মোজয তথ্য ম েোর্রোচনো) । 

(২) প্রকর্ল্পয োক্তফ েক এফং ক্তফস্তোক্তযত অেক্তবক্তিক ফোস্তফোয়ন অগ্রগক্ততয (ফোস্তফ  আক্তথ েক) তথ্য ংগ্র, ক্তন্নর্ফন, 

ক্তফর্িলণ, োযক্তণ/টরেক্তচর্ত্রয ভোধ্যর্ভ উস্থোন  ম েোর্রোচনো। 

(৩) প্রকর্ল্পয উর্দ্দর্শ্যয ক্তফযীর্ত অক্তজেত অগ্রগক্তত ক্তফর্িলণ  ম েোর্রোচনো। 

(৪) প্রকর্ল্পয আতোয় ম্পোক্তদত/চরভোন ক্তফক্তবন্ন ণ্য, কোম ে  টফো ংগ্রর্য (Procurement) টক্ষর্ত্র প্রচক্তরত 

আইন  ক্তফক্তধভোরো (ক্তক্তআয, উন্নয়ন র্মোগীয গোইডরোইন ইতযোক্তদ) প্রক্ততোরন কযো র্য়র্ছ/র্ে ক্তকনো তো 

ম ের্ফক্ষণ  ম েোর্রোচনো (এর্ক্ষর্ত্র দযত্র প্রক্তক্রয়োকযণ  মূল্যোয়ন ম েোর্রোচনো  ম ের্ফক্ষণ) । 

(৫) প্রকর্ল্পয আতোয় ংগৃীত/ংগৃীতব্য ণ্য, কোম ে  টফো ক্তযচোরনো এফং যক্ষণোর্ফক্ষর্ণয জন্য প্রর্য়োজনীয় 

জনফর আনুলক্তেক ক্তফলয়োক্তদ ক্তনর্য় ম েোর্রোচনো  ম ের্ফক্ষণ। 

(৬) প্রকল্পেয আওতা োংগৃীত/োংগ্রল্পয প্রবিাধীন বফববন্ন ণ্য, কাম ে ও মফা োংবিষ্ট িচুবিল্পত বনধ োবযত 

মেববপল্পকন/BOQ/TOR, গুণগত ভান, বযভাণ অনুমাী প্রল্পাজনী বযফীিণ/মাচাইল্পয ভাধ্যল্পভ 

োংগ্র কযা ল্পল্পে/ল্পে বক না ম বফলল্প ম োল্পরাচনা ও ম েল্পফিণ। 

(৭) প্রকল্পেয ঝুঁবক অথ োৎ ফাস্তফান ম্পবকেত বফববন্ন ভস্যা , মমভন-অথ োল্পন বফরম্ব, ফাস্তফাল্পন ণ্য, কাম ে ও 

মফা ি/োংগ্রল্পয মিল্পে বফরম্ব, ব্যফস্থানা অদিতা ও প্রকল্পেয মভাদ ও ব্য বৃবি ইতযাবদয কাযণ 

অন্যান্য বদক বফল্পিলণ, ল্পম োল্পরাচনা ও ম েল্পফিণ। 

(৮)   প্রকল্প অনুর্ভোদন ংর্োধন (প্রর্মোজয টক্ষর্ত্র) অথ ে ফযোদ্দ, অথ ে ছোড়. ক্তফর ক্তযর্োধ ইতযোক্তদ ক্তফলর্য় তথ্য-

উোর্িয ম েোর্রোচনো  ম ের্ফক্ষণ। 



(৯)   উন্নয়ন র্মোগী ংস্থো (মক্তদ থোর্ক) কর্তেক চ্যক্তি স্বোক্লয, চ্যক্তিয তে, ক্রয় প্রস্তোফ প্রক্তক্রয়োকযণ  অনুর্ভোদন, 

অথ ে ছোড়, ক্তফর ক্তযর্োর্ধ ম্মক্তত  ক্তফক্তবন্ন ক্তভন-এয সুোক্তয ইতযোক্তদয তথ্য-উোিক্তবক্তিক ম েোর্রোচনো  

ম ের্ফক্ষণ। 

(১০) প্রকে ভাবিয য সৃষ্ট সুবফধাবদ মটকই ( Sustainable) কযায রল্পিয ভতাভত প্রদান। 
(১১) প্রকর্ল্পয উর্দ্দশ্য, রক্ষয, প্রকর্ল্পয কোম েক্রভ, ফোস্তফোয়ন ক্তযকল্পনো, প্রকল্প ব্যফস্থোনো, ঝুঁক্তক, টভয়োদ, ব্যয়, অজেন 

ইতযোক্তদ ক্তফলয় ক্তফর্ফচনো কর্য একট SWOT Analysis। 

(১২) প্রকে োংবিষ্ট নবথে ম োল্পরাচনা ও ভাঠ ম ো ল্পত প্রাি তল্পেয বফল্পিলল্পণয আল্পরাল্পক  োক্তফ েক ম েোর্রোচনো,  

ম ের্ফক্ষণ  প্রল্পাজনী সুাবয একটি প্রবতল্পফদন প্রণন কযল্পফ ও জাতী কভ োরা প্রবতল্পফদনটি 

উস্থান কযল্পফ। জাতী কভ োরা প্রাি ভতাভত বন্নল্পফ কল্পয চূড়ান্ত প্রবতল্পফদন প্রণন কযল্পফ। 

(১৩)  প্রকে ব্যফস্থানাাঃ প্রকে বযচারক বনল্পাগ, জনফর বনল্পাগ, প্রকে ব্যফস্থানা কবভটিয বা, প্রকে 

বিাবযোং কবভটিয বা আল্পাজন, কভ েবযকেনা প্রণন ও ফাস্তফান, বায ও প্রবতল্পফদল্পনয বিান্ত 

ফাস্তফান, অগ্রগবতয তে মপ্রেযণ ইতযাবদ ম েোর্রোচনো  ম ের্ফক্ষণ। 

(১৪)  কর্তেি কর্তেক বনধ োবযত অন্যান্য বফলাফবর।  

 

২.৪ কভ েক্তযকল্পনো 

 

যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোর্নয জন্য ক্তনধ েোক্তযত ভয়র্ক প্রকর্ল্পয কোম েোফক্তরয র্ে ভন্বয় কর্য একটো কভ েক্তযকল্পনো দতক্তয কযো 

র্য়র্ছ। (TOR)-এয আর্রোর্ক কোম েোফক্তরয ভন্বয় কযোয রর্ক্ষয কোম েপ্রণোক্তরয ক্তফস্তোক্তযত ক্তফর্িলণ কযো র্য়র্ছ। 

কভ েক্তযকল্পনো প্রকর্ল্পয মূর কোম েোফক্তরমূর্য ভন্বর্য় গঠিত, টমভন- প্রস্তুক্ততমূরক কোম েক্রভ, প্রকল্পংক্তিষ্ট 

প্রক্ততর্ফদনমূ/ম্যো ংগ্র, প্রকর্ল্পয অেক্তবক্তিক টবৌত কোজমূর্য (ফোস্তফ  আক্তথ েক) অগ্রগক্তত এফং গুণোগুণ, 

প্রকর্ল্পয আতোধীন ক্রয়ংক্রোন্ত তথ্যোফক্তরয ম েোর্রোচনো, প্রকল্প ফোস্তফোয়ন-ংক্রোন্ত ভস্যোফক্তরয ম েোর্রোচনো, ভীক্ষো 

র্ত প্রোপ্ত ক্তফলয়োক্তদ ক্তনরূণ, সুোক্তযভোরো এফং ভন্তব্য প্রণয়ন এফং প্রক্ততর্ফদন ট কযো মোফতীয় ক্তফলয়োক্তদ এর্ত 

আর্রোকোত কযো র্য়র্ছ। 

 

ফতেভোন ভীক্ষোয জন্য ক্তনর্য়োগকৃত ব্যক্তি যোভ ের্কয প্রধোন কোম েোফক্তরমূর্ক ক্তনর্ে ১৪ট বোর্গ বোগ কযো মোয়িঃ 

 

১. প্রস্তুক্ততমূরক কোম েক্রভ। 

২. প্রকল্প ংক্তিষ্ট প্রক্ততর্ফদন  ম্যো ংগ্র। 

৩. বোমূ এফং ভোঠ ক্তযদ েন। 

৪. ভোঠ ম েোর্য় তথ্য ংগ্র। 

৫. তর্থ্যয গুণোগুণ ক্তনযীক্ষো, ক্তন্নর্ফন এফং ক্তফর্িলণ। 

৬. প্রকল্প ফোস্তফোয়র্নয ম েোয় (ফোস্তফ এফং আক্তথ েক অগ্রগক্তত) ম েোর্রোচনো। 

৭. প্রকর্ল্পয আতোধীন ক্রয়-ংক্রোন্ত তথ্যোফক্তরয ম েোর্রোচনো। 

৮. প্রকল্প ক্তডজোইন, ফোস্তফোয়ন ক্তযকল্পনো  কোর্জয গুণগুতভোন ংক্রোন্ত ম েোর্রোচনো। 

৯. প্রকল্পট ফোস্তফোয়র্নয পর্র প্রকল্প এরোকোয় যফতীর্ত ভর্য় টমোগোর্মোগ  আথ ে-োভোক্তজক অফস্থোয ক্তযফতেন  

 ংক্রোন্ত ম েোর্রোচনো। 

১০. প্রকল্প ফোস্তফোয়ন-ংক্রোন্ত ভস্যোফক্তরয ম েোর্রোচনো। 

১১. প্রকল্প কর্তেক আর্যোক্তত প্রোক্তেক/ংক্তিষ্ট অন্যোন্য কোজমূর্য ম েোর্রোচনো। 

১২. ভীক্ষো র্ত প্রোপ্ত ক্তফলয়োক্তদ, সুোক্তযভোরো এফং ভন্তব্য প্রণয়ন। 

১৩. চূড়োন্ত েড়ো প্রক্ততর্ফদর্নয উয ভতোভত চূড়োন্ত প্রক্ততর্ফদর্ন ক্তন্নর্ফক্তত কযো। 

১৪. য়োকে/টক্তভনোয-এয ব্যফস্থো কযো। 

 

প্রস্তুক্ততমূরক কোম েক্রভ, প্রোথক্তভক ভোঠ ক্তযদ েন ইতযোক্তদ কোজ ম্পন্ন কযর্ত ১৫ ক্তদন ভয় টরর্গর্ছ। ভোঠ ম েোর্য়য তথ্য 

ংগ্র, েড়ো প্রক্ততর্ফদন এফং চূড়োন্ত প্রক্ততর্ফদন টকযর্ণয কোজমূ ভীক্ষোয ফোক্তক ভটয়য ভর্ধ্য ম্পন্ন কযো 

র্য়র্ছ। 



 

২.৫ ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষর্ণয ক্তনর্দ েক/সূচক ক্তনফ েোচন  

 

প্রকল্পেয ফতেভান অফস্থা ও ভূবভকায  ল্পে এয নকা/বযকেনা তথা বডববল্পত  ফবণ েত বফলমূল্পয চরক 

(Variable) ও বনল্পদ েল্পকয ( Indicator) ভান/বফফযল্পণয তুরনায ভাধ্যল্পভ  প্রকল্পেয বনবফড় বযফীিণ কযা মা । 

প্রকল্পেয উল্পেশ্য ও পরতা অজেল্পনয ভাো বনব েয কল্পয ফাস্তফান মকৌর ও কাম েববিয উয ।  ভীিায  তোফবর 

(TOR) ম োল্পরাচনা কযল্পর মদখা মা মম, বনল্পনাি দুটি ম োল্প মূল্যাল্পনয ভাধ্যল্পভ চরভান প্রকেটিয বনবফড় বযফীিণ 

কযা ম্ভফ।  

 

োযক্তণ ৩.১: ভীক্ষো কোর্জ ব্যফহৃত ক্তনর্দ েক/সূচক 

বযফীিমণয প্রকৃবত যীিণী বফল/বনল্পদ েক/সূচক 

(১) প্রকে  ফাস্তফান-

োংিান্ত কভ েকাল্পেয 

মূল্যান 

(ক) প্রকল্পেয াভবগ্রক অগ্রগবত এফোং অেবববত্তক ফাস্তফাল্পনয  অগ্রগবত মবৌত ও 

আবথ েক)। 
(খ) অনুর্ভোক্তদত নকো ম েোর্রোচনো, দযত্র মূল্যোয়ন, কৃতকোম ে দযদোতো অনুকূর্র 

ইসুযকৃত কোম েোর্দ  তৎংক্রোন্ত ক্তফলয়োক্তদ ম েোর্রোচনোপূফ েক কোম েক্তযক্তধর্ত ফক্তণ েত 

কোম েোফক্তর ফোস্তফোয়র্নয ক্তনক্তভর্ি প্রর্য়োজনীয় দর্ক্ষ গ্রণ কযো র্য়র্ছ ক্তকনো । 
(গ)  প্রকল্পেয আওতা ম্পাবদত বফববন্ন ণ্য, কাম ে ও মফা োংগ্রল্পয মিল্পে প্রচবরত 

PPR ও প্রল্পমাজয গাইডরাইন (ববএ -২০০৬ / ববআয -২০০৮) অনুযণ ও  

প্রবতারন কযা ল্পল্পে বকনা । 

(ঘ) প্রকর্ল্পয ফোস্তফোয়ন ম্পক্তকেত ক্তফক্তবন্ন ভস্যো - টমভন অথ েোয়র্ন ক্তফরম্ব, প্রকল্প     

ফোস্তফোয়ন অথ েোৎ ণ্য, কোম ে  টফো ক্রয়/ংগ্রর্য টক্ষর্ত্র ক্তফরম্ব, ব্যফস্থোনোয় 

দুফ েরতো,    প্রকর্ল্পয টভয়োদ  ব্যয় বৃক্তি ইতযোক্তদ কোযণ অন্যোন্য ক্তদক ক্তফর্িলণ, 

ম ের্ফক্ষণ    ম েোর্রোচনো । 

(ঙ) প্রকেটিয অনুল্পভাবদত বডবব / আযবডববল্পত প্রদত্ত নকা ও বফবল্পষ্টযয বববত্তল্পত 

কাজগুল্পরায গুণগত ভান এফোং বযভাণ মাচাই কল্পয প্রকল্পেয ফরবদক, দুফ েরবদক, 

সুল্পমাগ ও ঝুঁবক (SWOT) বফল্পিলণ । 
চ)   প্রকল্পেয ম্ভাব্য Exit Plan ম্পর্কে ম েোর্রোচনো  ভতোভত প্রদোন । 

 

(২) প্রকল্পেয ফতেভান  

অফস্থা, বযচারল্পনয 

মূল্যান 

প্রকর্ল্পয প্রধোন প্রধোন কোজমূ- 

 খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযর রোইন ক্তনভ েোণ কযো।  

 টযরর্য় টস্টন ক্তনভ েোণ কযো। 

 টভজয  ভোইনয িীজ ক্তনভ েোণ কযো। 

 কোরবোট ে ক্তনভ েোণ কযো।  

 রূো নদীয উয ৭১৬ ক্তভটোয ক্তিজ ক্তনভ েোণ কযো। 

 রূো টতুয দুই প্রোর্ন্ত বোয়োডোক্ট ক্তনভ েোণ কযো। 

 

 

উল্পয ফবণ েত বযফীিণী বফল/বনল্পদ েক/সূচকোংিান্ত তে ও উাত্ত ঠিকবাল্পফ োংগ্র ও মথামথ বফল্পিলণ কল্পয 

প্রকে ফাস্তফান কাম েিল্পভয পূফ োয অফস্থা তুরনায ভাধ্যল্পভ  ভীিা তুল্পর ধযা ল্পল্পে। এ জন্য একটি আদৄবনক 

ভানম্মত ও কাম েকযী ভীিা িবত অনুযণ কযা ল্পল্পে।    

 



২.৬ ভীক্ষো িক্তত  

 

১) ল্পযাি উৎ মথল্পক তে োংগ্রাঃ 

ল্পযাি গল্পফলণা- মডস্ক বযববউ/বরটাল্পযচায বযববউ  

o প্রকল্পেয বডবব, আযবডবব, আইএভইবড-এয প্রবতল্পফদন োংগ্র ও ম োল্পরাচনা কয। 

o ি প্রবিা-োংিান্ত ডকুল্পভন্ট ,  োংবিষ্ট বনফ োী আল্পদ /বনল্পদ ে, াকুেরায, প্রবতল্পফদন/বনফন্ধ ইতযাবদ োংগ্র ও 

ম োল্পরাচনা কযা। 

o অবডট বযল্পাট ে োংক্তিষ্ট অন্যান্য বযল্পাট ে, ইতযাবদ ম োল্পরাচনা কযা। 

 

২) প্রতযি উৎ মথল্পক তে োংগ্রাঃ 

ক) মযজবভল্পন প্রকেস্থান প্রতযিকযণ/অফল্পরাকন এফোং যীিণ অক্তধকন্তু ফোস্তফ অগ্রগক্ততয মূল্যোয়র্নয জন্য র্যজক্তভর্ন 

প্রকল্প স্থোন, টবৌতকোঠোর্ভো ও মন্ত্রোক্তত ইতযোক্তদয কর গুণগত ও বযভাণগত ংক্তিষ্ট ক্তফলয় ম েটফক্ষণ  কযো র্য়র্ছ। 
 

খ) োংখ্যাগত জবয - প্রকল্পেয সুবফধাল্পবাগী মদয ভতাভত গ্রল্পণয জন্য কাঠাল্পভাগত প্রশ্নে বযোংখ্যানবববত্তক 

োংখ্যাগত জবয বযচারনা কযা ল্পল্পে। 

গ) গুণগত জ ক্তয -  ভীিায অন্যান্য উত্তযদাতাগণ , মমভন-প্রকে  ংক্তিষ্ট কভ েকতোগণ , ফাস্তফ কাল্পজয োর্থ বনবফড় 

আরাচাবযতা,  মকআইআই, এপবজবড, স্থানী ম োল্প কভ োরা ইতযাবদয ভাধ্যল্পভ  গুণগত তে োংগ্র কযা ল্পল্পে । 
 

ভীক্ষোট টভোট ক্ততনট র্ফ ে ম্পন্ন র্য়র্ছ। ক্তনর্ে একট চোর্ট েয ভোধ্যর্ভ প্রর্তযক র্ফ েয ধোগুর্রো টদেোর্নো র্রো। 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশ্নর্ত্রয ভোধ্যর্ভ ভোঠ ম েোর্য় তথ্য 

ংগ্র 

র্যজক্তভর্ন ভীক্ষোস্থর ক্তযদ েন  

প্রতযক্ষকযণ 

ক্তনক্তফড় আর্রোচনো  

টকআইআই এফংএপক্তজক্তড  

স্থোনীয় ম েোর্য় কভ েোরো  

 

ক্তযফীক্ষণ কোম েক্রর্ভয নকো 

ভীক্ষো প্রক্তক্রয়োকযণ ফ ে প্রস্তুক্তত ফ ে 

ভীক্ষো ক্তযচোরন ফ ে 

 

 তথ্য/উোি এক্তন্ট্র টচক্তকং, প্রক্তক্রয়োকযণ দর ংগঠিতকযণ 

(Team Mobilization) 

ভোঠ ম েোর্য় প্রশ্নর্ত্রয  

প্রোক-োর্ব ে মোচোই 

ক্তফর্িলণ 
দোক্তয়ত্ব ফণ্টন 

প্রশ্নত্র চূড়োন্তকযণ 

১ভ েড়ো প্রক্ততর্ফদন 
তথ্য  উোি ম েোর্রোচনো কযো 

২য় েড়ো প্রক্ততর্ফদন 

 

নমুনোয আকোয ক্তনণ েয় 

জোতীয় টক্তভনোয 

 

তথ্য  উোি ংগ্রর্য ইন্পট্রুর্ভে দতক্তয 

কযো 

 

 

 

 

 

 

 

চূড়োন্ত প্রক্ততর্ফদন 
ভোঠ ম েোর্য়য তথ্য ংগ্রকোযীগর্ণয 

প্রক্তক্ষণ প্রদোন 

তথ্য/উোি যীক্ষো  টকোক্তডং 



ফ ের্ভোট ৮ট ধোর্ ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ কোম েক্রভ ম্পন্ন কযো র্য়র্ছ। প্রক্ততট ধোর্য কযণীয়  তদনুমোয়ী ক্তনক্তফড় 

ক্তযফীক্ষর্ণয তথ্য ংগ্র িক্তত  ক্তনর্দ েক-ংক্রোন্ত েোব্য প্রোক্তপ্তয একট োযক্তণ ক্তনর্ে টদয়ো টরো। 

 

োযক্তণ ৩.২: ভীক্ষো ক্তযচোরনোয ধো, কযণীয়  েোব্য প্রোক্তপ্ত/পরোপর 

ধো কযণীয় (দর্ক্ষ  কভ েকোন্ড) 

(Activities) 

িক্ততগত টকৌর  

তথ্য/উোি আযণ 

উকযণ/মন্ত্র  

(Strategy and Data 

Instrument) 

ভীক্ষো-ংক্তিষ্ট ক্তফলর্য় 

েোব্য প্রোক্তপ্ত/পরোপর 

(Probable Results) 

ধো-১: 

র্যোক্ষ 

গর্ফলণো 

(ক্তরটোর্যচোয/  

টডস্ক ক্তযক্তবউ) 

কযো 

(ক) প্রকর্ল্পয ক্তডক্তক্ত, 

আযক্তডক্তক্ত, ক্রয় প্রক্তক্রয়ো-

ংক্রোন্ত ডকুর্ভে,  ংক্তিষ্ট 

ক্তনফ েোী আর্দ/ক্তনর্দ ে, 

োকুেরোয, ক্তযর্োট ে/ক্তনফন্ধ 

ইতযোক্তদ ংগ্র  ম েোর্রোচনো 

কযো। 

 

(ে) প্রকল্পটয ফোস্তফোয়নকোযী 

ংস্থোয অক্তপ  ংক্তিষ্ট 

কভ েকতেোগর্ণয ক্তনকট টথর্ক 

প্রকল্প ফোস্তয়র্নয স্থোন  

সুপরর্বোগীর্দয তোক্তরকো, 

ঠিকোনো,  অন্যোন্য তথ্য ংগ্র 

কযো । 

 

(গ) তথ্য োংগ্রল্পয  টকৌর      

ক্তযকল্পনো প্রণয়ন কযো। 

প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো   

তথা ফাোংরাল্পদ মযরওল্প-

এয ংক্তিষ্ট কভ েকতেোগর্ণয 

র্ে আর্রোচনো  তোর্দয 

প্রতযক্ষ  র্যোক্ষ োয়তোয় 

ংক্তিষ্ট দক্তরর, প্রক্ততর্ফদন, 

প্রকোনো োকুেরোয, ছক্তফ, 

তোক্তরকো ইতযোক্তদ ংগ্র  

অধ্যয়ন কযো। 

 

 প্রকর্ল্পয রক্ষয, উর্দ্দশ্য, 

ফোর্জট  ব্যয়, মন্ত্রোক্তত, 

অন্যোন্য উকযণ, ফোস্তফোয়ন 

িক্তত  ভয়, 

সুক্তফধোর্বোগীর্দয সুপর 

প্রোক্তপ্তয পরোপর ইতযোক্তদ 

ম্পর্কে ধোযণো অজেন 

র্য়র্ছ। 

 প্রকর্ল্পয রক্ষযক্তবক্তিক 

ক্তনর্দ েক/ চরক ংক্রোন্ত 

ধোযণো রোব। 

 তে প্রদানকাযীল্পদয  প্রকোয 

নোিকযণ  ঠিকোনো 

ংগ্র কযো। 

 

ধো-২: নমুনোয 

আকোয ক্তনণ েয় 

নমুনোয আকোয ক্তনণ েয় িক্তত উ-

অধ্যোয় ৪.৫ টত ফণ েনো কযো । 

 

টমৌক্তিক ক্তযংখ্যোক্তনক 

ক্তনয়ভোফক্তর  ব্যফহৃত সূত্র 

ব্যফোয কযো । 

 নমুনো আকোয  নমুনো টেভ 

প্যণয়ন কযো র্য়র্ছ। 

ধো-৩: উোি 

ংগ্র, উোি 

ইন্ুর্ভে/ 

প্রশ্নত্র প্রণয়ন, 

ভোঠ ম েোর্য় 

মোচোই  

চূড়োন্তকযণ 

(ক) োক্ষোৎকোয প্রদোনকোযীগর্ণয 

ধযণ অনুোর্য েড়ো প্রশ্নত্র 

প্রণয়ন কযো। 

(ে) ভোঠ ম েোর্য় প্রশ্নত্রগুর্রোর্ক 

অনুরূ উোি দ্বোযো পূযণ কযো  

এফং আইএভইক্তড-য ংক্তিষ্ট 

কভ েকতেোগর্ণয র্ে আর্রোচনো 

কর্য প্রশ্নত্রগুর্রোর্ক চূড়োন্ত কযো 

। 

কোঠোর্ভোগত প্রশ্নত্র 

(Structured 

Questionnaire) ব্যফোয 

কযো। 

 েড়ো প্রশ্নত্র  টচকক্তরষ্ট 

প্রণয়ন কযো র্য়র্ছ। 

 প্রশ্নর্ত্রয ভোঠ ম েোর্য়য 

মোচোই/যীক্ষণ ভোক্তপ্তকযণ 

ম্পন্ন কযো র্য়র্ছ। 

 ভোঠ ম েোর্য় তথ্য 

ংগ্রকোযীগর্ণয ক্তনর্য়োগ  

ফোস্তফ প্রক্তক্ষণ প্রদোন কযো 

র্য়র্ছ। 

 ভীক্ষোয প্রশ্নত্র 

চূড়োন্তকযণ (Finalized) 

ম্পন্ন কযো র্য়র্ছ। 

ধো-৪: প্রতযক্ষ 

গর্ফলণো: 

টযজক্তভর্ন 

(ক) প্রকল্প এরোকো র্যজক্তভর্ন 

ম ের্ফক্লণ, প্রকর্ল্পয অেক্তবক্তিক 

ফোস্তফোয়ন মোচোই, ঠিক মন্ত্রোক্তত 

ক্তডক্তক্তর্ত ফক্তণ েত ভোরোভোর,  

মন্ত্রোক্তত, টবৌতকোঠোর্ভো,  

টফোংক্রোন্ত ক্তনর্দ েক 

 প্রকর্ল্পয অফোস্তফোক্তয়ত 

অর্েয ফো অংর্য 

কোযণ  ক্তচক্তহ্নতকযণ; 



ধো কযণীয় (দর্ক্ষ  কভ েকোন্ড) 

(Activities) 

িক্ততগত টকৌর  

তথ্য/উোি আযণ 

উকযণ/মন্ত্র  

(Strategy and Data 

Instrument) 

ভীক্ষো-ংক্তিষ্ট ক্তফলর্য় 

েোব্য প্রোক্তপ্ত/পরোপর 

(Probable Results) 

ভীক্ষো স্থোন 

ক্তযদ েন  

ভোঠ ম েোর্য়য 

তথ্য ংগ্র 

কযো 

 ভোরোভোর ক্রয় র্য়র্ছ ক্তকনো 

এফং মন্ত্রোক্ততগুর্রোয মথোমথ 

প্রক্ততস্থোন সুম্পন্ন র্য়র্ছ ক্তকনো 

তো মোচোই কযো। 

ম্বক্তরত উন্ুি োযক্তণ ক্তফক্তষ্ট 

টচকক্তরস্ট ব্যফোয কর্য 

তথ্য/উোি ংগ্র কযো। 

 আযবডববল্পতল্পত ফবণ েত 

কাম েমূ ঠিকবোর্ফ ম্পন্ন 

নো র্র ফো ক্তফরম্ব ফো 

টকৌরগত টকোন ধযর্ণয  

ভুর থোকর্র তোয কোযণ 

ক্তনধ েোযণ কযো র্য়র্ছ। 

 (ে) ক্তডক্তক্ত অনুোর্য ণ্য, 

কোম েোক্তদ  টফো ংগ্রর্য 

প্রক্তক্রয়োয় ক্তক্তআয- ২০০৮-এ 

ফক্তণ েত ক্তনয়ভোফক্তর প্রক্ততোরন কযো 

র্য়র্ছ ক্তকনো তো যীক্ষো কযো। 

ক্তক্তএ-২০০৬/ক্তক্তআয 

২০০৮-এ ফক্তণ েত ক্তনয়ভোফক্তর 

ম্পক্তকেত ক্তনর্দ েক ম্বক্তরত 

উন্ুি োযক্তণ ক্তফক্তষ্ট 

টচকক্তরস্ট ব্যফোয কযো। 

 ক্রয় ফো ংগ্র-ংক্রোন্ত 

ক্তনয়ভোফক্তরয ব্যতযয় (মক্তদ 

থোর্ক) ক্তচক্তহ্নতকযণ কযো 

র্য়র্ছ। 

 ব্যতযর্য়য ধযণ  কোযণ 

ক্তনধ েোযণ কযো র্য়র্ছ। 

 তথ্য ংগ্র িক্ততর্ত টকোন 

ক্তফর্লত্ব, অক্তবনফত্ব  

োযেভতো ক্তচক্তহ্নতকযণ 

কযো র্য়র্ছ। 

(গ) প্রকল্প ফোস্তফোয়র্ন ক্তনর্য়োক্তজত 

বফববন্ন ম েোর্য়য কভ েকতেোগর্ণয 

র্ে ক্তনক্তফড় আরোচোক্তযতো 

(Key Informants 

Interview- KII) কযো । 

 টযরথ ভন্ত্রণোরয় 

 ক্তযকল্পনো কক্তভন 

 ফোংরোর্দ টযরর্য়  

 প্রকল্প ক্তযচোরক 

 প্রর্কৌরী 

 যোভ েক 

 ফোংরোর্দ টযরর্য়য  

স্থোনীয় কভ েকতেো। 

প্রকর্ল্পয অগ্রগক্তত  অফস্থো, 

ভস্যো, ফোধো, দুফ েরতো ও  

েোফনো ইতযোক্তদ জোনোয জন্য  

উন্ুি োযক্তণ ক্তফক্তষ্ট 

টচকক্তরস্ট ব্যফোয কযো । 

 প্রকর্ল্পয ফতেভোন অফস্থা   

অগ্রগবতয উয তথ্য গ্রণ 

কযা ল্পল্পে। 

 সুবফধাল্পবাগীল্পদয এরাকা 

বচবিতকযল্পণ াতা গ্রণ  

কযা ল্পল্পে। 

 প্রকর্ল্পয দুফ ের  ফর 

ক্তদক, সুর্মোগ, োপল্য ফো 

অক্তবনফত্ব  ইতযোক্তদ 

ক্তচক্তহ্নতকযণ কযো র্য়র্ছ। 

 প্রকে ফাস্তফাল্পন ঝুঁক্তক ও 

ফাধা বচবিতকযণ ও তাল্পদয 

যাভ ে গ্রণ কযা ল্পল্পে। 
 

(ঘ) সুপরর্বোগীর্দয  োক্ষোৎকোয 

গ্রণ কযো। 

কোঠোর্ভোগত প্রশ্নত্র ব্যফোয 

কযো । 

 

 প্রকর্ল্পয দৃশ্যভোন অগ্রগক্তত, 

সুপর ফো এতদ্ক্তফলর্য় 

তোর্দয আো/ ক্তনযোো 

ম্পর্কে অফক্তত য়ো। 

  প্রকল্পট অক্তধকতয পরপ্রসূ 

কযোয জন্য কযণীয় ম্পর্কে 

সুপরর্বোগীর্দয যোভ ে 

গ্রণ/ক্তফর্ফচনো কযো। 



ধো কযণীয় (দর্ক্ষ  কভ েকোন্ড) 

(Activities) 

িক্ততগত টকৌর  

তথ্য/উোি আযণ 

উকযণ/মন্ত্র  

(Strategy and Data 

Instrument) 

ভীক্ষো-ংক্তিষ্ট ক্তফলর্য় 

েোব্য প্রোক্তপ্ত/পরোপর 

(Probable Results) 

(ঙ)  মোর্দয োর্থ এপক্তজক্তড 

ক্তযচোরনো কযো র্য়র্ছ-  

 স্থোনীয় জন প্রক্ততক্তনক্তধ; 

 গণ্যভোন্য ব্যক্তি; 

 ব্যফাী; 

 বিক এফং  

 প্রকল্প ংক্তিষ্ট 

কতেকতেো/কভ েচোক্তয ১০ ট 

এপক্তজক্তড ক্তযচোরনো। 

টচকক্তরস্ট ব্যফোয কযো। 

 

প্রকর্ল্পয ফোস্তফোয়র্নয পর্র 

সুপরর্বোগীযো কতটুকু উকৃত 

র্য়র্ছন তো প্রতযক্ষবোর্ফ 

ক্তনরূণ ও এপবজবডল্পত 

অোংগ্রণকাযীগল্পণয প্রকে 

উন্নন োংিান্ত ভতাভত গ্রণ 

কযা র্য়র্ছ। 

SWOT Analysis, প্রকল্প 

অক্তপর্য কভ েকতেোগর্ণয োর্থ 

দরীয় আর্রোচনোয ভোধ্যর্ভ 

SWOT Analysis কযো র্য়র্ছ। 

গোইডরোইন ব্যফোয কযোা্ প্রকর্ল্পয ফরতো, দুফ েরতো, 

সুর্মোগ এফং ঝুঁক্তক ইতযোক্তদ 

টফয কযো এফং এতৎোংিান্ত 

যোভ ে  বক্তফষ্যৎ ক্তনর্দ েনো 

রোব কযো। 

ধো-৫: স্থোনীয় 

ম েোর্য় 

কভ েোরো 

আর্য়োজন 

প্রকল্প এরোকোয় প্রকর্ল্পয োর্থ 

ংক্তিষ্ট ক্তফক্তবন্ন কভ েকতেোগণ  

স্থোনীয় জনপ্রক্ততক্তনক্তধ, ক্তক্ষক, 

সুপরর্বোগী, স্থোনীয় গণ্যভোন্য 

ব্যক্তি, োংফোক্তদক, ধভীয় মনতা 

ক্তনর্য় একট কভ েোরোয আর্য়োজন 

কযো।  

উন্ুি আর্রোচনোয ব্যফস্থো 

কযো।   

প্রকর্ল্পয ভূক্তভকো  প্রবোফ 

ক্তফলর্য় ক্তম্মক্তরত প্রক্ততক্তক্রয়ো 

গ্রণ এফং এতৎোংিান্ত 

যোভ ে  বক্তফষ্যৎ ক্তনর্দ েনো 

রোব কযো েফ র্য়র্ছ। 

ধো-৬: উোি 

প্রক্তক্রয়োকযণ   

ক্তফর্িলণ 

তথ্য/উোি-এয এক্তন্ট্র প্রদোন, 

ক্তনযীক্ষণ, ংর্োধন  

প্রক্তক্রয়োকযণ কযো। 

SPSS Version-20 

ব্যফোয কর্য উোি ক্তফর্িলণ 

কযো র্য়র্ছ। 

পূণ েোে টটবুর্রন টটক্তফর, 

গ্রোপ, গর্ফলণো ভন্তব্য ইতযোক্তদ 

রোব মো ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ 

প্রক্ততর্ফদন  প্রণয়র্ন োয়ক 

র্য়টছ। 

ধো-৭: েড়ো 

প্রক্ততর্ফদন 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষর্ণয প্রক্তক্রয়োকৃত 

তর্থ্যয আর্রোর্ক পূণ েোে 

প্রক্ততর্ফদর্নয েড়ো প্রণয়ন কযো।  

টিইনস্টক্তভ েং  টমৌথ 

আর্রোচনো কযো। 

প্রোথক্তভকবোর্ফ পূণ েোে ক্তনক্তফড় 

ক্তযফীক্ষণ প্রক্ততর্ফদন প্রণয়ন 

কযো র্য়র্ছ।  

ধো-৮: 

জোতীয় 

টক্তভনোয 

আর্য়োজন 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষর্ণয েড়ো 

প্রক্ততর্ফদর্ন ফক্তণ েত তর্থ্যয 

ক্তবক্তির্ত প্রণীত োয-ংর্ক্ষ 

জোতীয় ম েোর্য়য গুরুত্বপূণ ে 

ব্যক্তিফর্গ েয উক্তস্থক্ততর্ত 

উস্থোন কযো। 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ 

প্রক্ততর্ফদন-ক্তবক্তিক 

ম ের্ফক্ষণ, অনুক্তিোন্ত  

সুোক্তযম্বক্তরত োয়োয 

র্য়ে (Powerpoint) 

উস্থোনো, প্রশ্ন-উিয  

আর্রোচনোফ ে এফং ভন্তব্য 

গ্রণ কযো।  

জোতীয় ম েোর্য় কভ েোরোয় 

ভতোভত গ্রণ এফং তো ক্তনক্তফড় 

ক্তযফীক্ষর্ণয েড়ো 

প্রক্ততর্ফদর্ন অন্তভু েিকযর্ণয 

ভোধ্যর্ভ অক্তধকতয মৃি  

কোম েকযী ক্তযর্োট ে প্রণয়ন কযো 

র্য়র্ছ। 

 

 

 



২.৭ প্রকল্প এরোকো ক্তনফ েোচন 

 

খুরনো টথর্ক ভংরো টোট ে ম েন্ত প্রোয় ৬৪.৭৫ ক্তকিঃক্তভিঃ িডর্গজ টযর রোইন ক্তনভ েোণ এই প্রকর্ল্পয অন্তভু েি কযো র্য়র্ছ । 

টযর রোইনট খুরনো টজরোয পৄরতরো, টদৌরতপুয, ডুমুক্তযয়ো, ফোটয়োঘোটো, খুরনো ক্তট কর্ েোর্যন, ফোর্গযোট টজরোয 

ফোর্গযোট দয, পক্তকযোট, যোভোর, টভোংরো উর্জরোয় অফক্তস্থত। ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষর্ণ ম্পূণ ে প্রকল্প এরোকোয় জক্তয 

কোজ ক্তযচোক্তরত র্য়র্ছ। 

 

২.৮ প্রকর্ল্পয ক্তফক্তবন্ন তথ্য ংগ্র 

 

(ক) তথ্য ংগ্র িক্ততয রূর্যেো 

 

ভীক্ষোয TOR অনুমোয়ী গুণগত  ক্তযভোণগত উবয় প্রকোয তথ্য/উোর্িয ক্তবক্তির্ত প্রকল্পটয ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ কযো 

র্য়র্ছ। ক্তযভোণগত তথ্য/উোর্িয জন্য প্রকর্ল্পয যোক্তয উকোযর্বোগী ব্যক্তিগণ টথর্ক তথ্য/উোি ংগ্রর্য জন্য 

আদ ে ক্তযংখ্যোক্তনক যীক্তত অনুযণ কর্য উিযদোতোগর্ণয নমুনো আকোয ক্তনণ েয় কযো র্য়র্ছ।  

 

তথ্য ংগ্রর্ ক্ষোত ক্তফচ্যযক্তত ক্তযোর্যয রর্ক্ষয দদফচয়র্নয িক্ততর্ত Respondent ক্তনফ েোচন কযো র্য়র্ছ। তথ্য 

ংগ্রর্য টকৌর এভনবোর্ফ ক্তনধ েোণ কযো র্য়র্ছ মোর্ত ভীক্ষোয উর্দ্দশ্যোফক্তরয র্ে প্রশ্ন ংগক্ততপূণ ে য়। ভোঠ ম েোর্য় 

তথ্য ংগ্রর্ ক্তনেক্তরক্তেত টকৌর অফরম্বন কযো র্য়র্ছ। 

 

টম টকোন প্রকর্ল্পয ফোস্তফোয়ন কোম েক্রভ কতটুকু পরবোর্ফ চরর্ছ ফো টল র্য়র্ছ এফং উর্দ্দশ্য ফো রক্ষযভোত্রো অজেন 

কতটুকু পর র্য়র্ছ তো ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষর্ণয ভোধ্যর্ভ ক্তনরূর্ণয টকৌর র্ে ফোস্তফ ক্তযদ েন, সুক্তফধোর্বোগী এফং 

অংীজনটদয প্রশ্ন-উির্যয ভোধ্যর্ভ তাঁর্দয ভতোভত গ্রণ। এই প্রকল্পট টভোট ২ট টজরোয ৮ট উর্জরোয় অফক্তস্থত। 

ক্তফক্তবন্ন টজরোয়/উর্জরোয় প্রর্য়োজনীয় ংখ্যক উকোযর্বোগী ক্তনফ েোচন কযো র্য়র্ছ।  

 

Study Group পুর্রন র্ে ঐ ভস্ত েোনো মোযো প্রকর্ল্পয উকোয টর্য়র্ছ। এই গর্ফলণোয় প্রস্তোক্তফত একট 

টস্টন টথর্ক র্ফ েোচ্চ দুই ক্তকর্রোক্তভটোয দূযর্ত্বয ভর্ধ্য অফক্তস্থত েোনোমূর্ক Study Group ক্তফর্ফচনো কযো র্য়র্ছ। 

 

(ে) নমুনোয আকোয ক্তনধ েোযণ 

 

প্রকল্পেয যাবয উকাযল্পবাগী ফা িাবড গ্রুল্পয নমুনায আকায বনধ োয টণয জন্য ফহুর ব্যফহৃত বযোংখ্যাবনক সূে 

ব্যফায কযা ল্পল্পে। 

 

n=[    ]  X design effect 

 

 

টমেোর্ন, 
 

n= বনণীত নমুনায আকায 

p= প্রকে এরাকায সুবফধাল্পবাগীয অনুাত (proportion) 

z= ৯৫% দৃঢ়তায ভাএা (level of confidence) বযবভত স্বাবাবফক চরল্পকয (standard normal variable) 

ভান 

d= গ্রণল্পমাগ্য ভুল্পরয বযভাণ 

 

াধাযণবাল্পফ বফববন্ন বভিায মিল্পে d=4% =০.০4 ধযা z=১.৯৬ ধযা । এ প্রকে োংবিষ্ট বফববন্ন বফল 

ম োল্পরাচনা ও বফল্পফচনা কল্পয p নমুনায আকায বনধ োযল্পনয মিল্পে p= ০.৫0 এফোং design effect = ১.৫ ধযা 

ল্পল্পে। 



সুতযাোং p, z এফোং e-এয ভান ফবল্প আভযা াই n=900.38, এল্পিল্পে বযভা ণগত ভীিায জন্য 900টি খানা 

নমুনো ংখ্যো ক্তনধ েোযণ কর্য জবযল্পয বিান্ত মনা ল্পল্পে । 
 

নমুনোয ক্তযভোণ ৯০০ একটি প্রক্ততক্তনক্তধত্বমূরক নমুনো। এই নমুনো প্রস্তোক্তফত টযরর্স্টর্নয আর্োর্ ২ ক্তক.ক্তভ.-এয 

ভর্ধ্য অফক্তস্থত েোনো টথর্ক Random ক্তবক্তির্ত Population Proportionate to Size (PPS) ক্তনয়র্ভ Draw কযো 

র্য়র্ছ। টযররোইর্নয দুইোর্য েোনোমূ টথর্কই উিযদোতো ক্তনধ েোক্তযত কযো র্য়র্ছ। 

 

ভীিায তোফবর (TOR) অনুমোয়ী উর্দষ্টো প্রক্ততষ্ঠোন প্রকর্ল্পয ১০০% এরোকো টথর্ক তথ্য ংগ্র কযটফ। তোই টভোট 

৯০০ নমুনো প্রকল্প এরোকো টথর্ক আনুোক্ততক োর্য ক্তনফ েোচন কযো র্য়র্ছ। প্রকল্পট খুরনো  ফোর্গযোট টজরোয ৮ট 

উর্জরোয় অফক্তস্থত তোই উি ৮ট উর্জরো টথর্ক ৬০০ নমুনো টথর্ক টনয়ো র্য়র্ছ। উর্জরোয জনংখ্যোয অনুোর্ত 

এই নমুনো ফেন ক্তযকল্পনো কযো র্য়র্ছ। ক্তডক্তক্ত-টত উর্েে আর্ছ খুরনো ভোনগযীর্ত মোনজট কভোর্নো এ প্রকর্ল্পয 

একট প্রধোন উর্দ্দশ্য, তোই খুরনো ক্তট কর্ েোর্যন এরোকোয ভোনুর্লয ধোযণো জোনোয জন্য আর্যো ৩০০ নমুনো জক্তয 

কযা র্য়র্ছ এফং তোর্দয ক্তপডব্যোক প্রক্ততর্ফদর্ন অন্তেভুি কযো র্য়র্ছ।  ক্তনর্েয ছর্ক উর্জরো অনুমোয়ী উকোযটবোগীয 

তোক্তরকো টদয়ো র্রো: 

 

োযক্তণ ৩.৩: উকোযর্বোগীয তোক্তরকো 

ক্রক্তভক 

নং 

এরোকো  
জনংখ্যো (ক্তফক্তফএ 

টনো) 

োক্ষোৎকোর্যয জন্য 

উকোযর্বোগীয 

ংখ্যো  
ক্তফবোগ টজরো উর্জরো 

১ 

খুরনো 

খুরনো 

পৄরতরো ৮৩৮৮১ ৪০ 

২ টদৌরতপুয  ১১২,৪৪২ ৫৪ 

৩ ডুমুক্তযয়ো ৩০৫,৬৭৫ ১৪৭ 

৪ ফটয়োঘোটো ১৭১,৬৯১ ৮২ 

৫ খুরনো ক্তট কর্ েোর্যন  ৭৭০,৫০০ ৩০০ 

৬ 

ফোর্গযোট  

ফোর্গযোট দয ২১৭,৩১৬ ১০৪ 

৭ পক্তকযোট  ১১০,৮০৮ ৫৩ 

৮ যোভোর ১৫৩,২৪৫ ৭৪ 

৯ ভংরো  ৯৬,৭৫১ ৪৬ 

 টভোট    ৯০০ 

 

২.৯ তথ্য ংগ্র  ক্তফর্িলণ িক্তত 

 

২.৯.১  তথ্য ংগ্রকোযী ক্তনর্য়োগ 

 

ভোঠ ম েোটয় তথ্য ংগ্রর্য জন্য ৪ জন সুোযবোইজোয, ১৬ জন তথ্য ংগ্রকোযী ক্তনর্য়োগ কযো র্য়র্ছ। এই ১৬ জনর্ক 

৮ট পৃথক দর্র বোগ কযো র্য়র্ছ এফং প্রক্তত ২ জনর্ক টভোট ০৮.০০ ক্তকর্রোক্তভটোয টযর ট্রযোক এরোকোর্ত তথ্য ংগ্র 

কযোয জন্য ক্তনর্য়োগ কযো র্য়র্ছ। টমর্তু টভোট দূযত্ব ৬৪.৭৫ ক্তক.ক্তভ.। উর্েখ্য টম, টভোট ০৮ট উর্জরোয় ০৮ট নতুন 

টস্টর্ন ৬৪.৭৫ ক্তকর্রোক্তভটোর্য নতুন টভইন টযররোইন ক্তনভ েোণোধীন আর্ছ। যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন োক্তফ েকবোর্ফ কর কোজ 

তদোযক কটযর্ছন। তথ্য ংগ্রকোযীর্দয ক্তনর্য়োর্গয ন্যযনতভ ক্তক্ষোগত টমোগ্যতো ক্তটর্ফ স্দোতক ক্তডক্তগ্র ধযো র্য়র্ছ। তর্ফ 

স্দোতর্কোিয এফং কোর্জয অক্তবজ্ঞতোর্ক ক্তফর্ফচনো কযো র্য়র্ছ। Client কর্তেক অনুর্ভোদর্নয যযই তথ্য 

ংগ্রকোযীর্দয ক্তনর্য়োগ কযো র্য়র্ছ। যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন কোজট ঠিকবোর্ফ র্ে ক্তকনো তো ক্তনক্তফড়বোর্ফ সুোযক্তবন 

কযো র্য়র্ছ। 

 

 



২.৯.২  ভীক্ষো ক্তযচোরনো  

 

এই ভীক্ষো দর্র ৪ জন যোভ েক, ৪ জন সুোযবোইজোয, ১৬ জন তথ্য ংগ্রকোযী, ১ জন অক্তপ টর্ক্রটোক্তয, ১ জন 

কক্তম্পউটোয অোর্যটয, ১ জন ডোটো এক্তন্ট্র অোর্যটয এফং ১ জন অক্তপ কোক্তয কভ েযত ক্তছর্রন। 

 

২.৯.৩  ভোঠ ম েোর্য় তথ্য-উোি ংগ্র ক্তযচোরনো  

 

কভ েক্তযকল্পনো অনুমোয়ী ২ (দুই) প্তোব্যোী তথ্য-উোি ংগ্রর্য কোজ ক্তযচোরনো কযো র্য়র্ছ। তথ্য ংগ্রর্য কোর্জ 

ক্তনর্য়োক্তজত তথ্য ংগ্রকোযীর্দয দোক্তয়ত্ব ক্তনেরূ: 

 

o উিযদোতোয যোক্তয োক্ষোৎকোয গ্রণ কযো। 

o প্রশ্নত্র অনুোর্য ঠিক টকোর্ড টক ক্তচহ্ন প্রদোন কযো। 

o ঠিক উিয ক্তনক্তিত কর্য প্রশ্নভোরো পূযণ কযো। 

o ংগৃীত তর্থ্যয টগোনীয়তো  ক্তনযোি যক্ষো কযো। 

o ংগৃীত তথ্য যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোর্নয কোর্ছ প্রদোন কযো। 

 

২.৯.৪ তথ্য ংগ্রর্য জন্য প্রশ্নভোরো, টচকক্তরস্ট প্রস্তুতকযণ এফং স্থোনীয় কভ েোরো 

 

ভোঠ ম েোর্য় তথ্য (টমোগোর্মোগ ব্যফস্থোয উন্নয়র্নয ক্তযর্প্রক্তক্ষর্ত কৃক্তল, ভৎ, ক্তযর্ফ এফং অন্যোন্য) ংগ্রর্য জন্য 

যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন কর্তেক একট েড়ো প্রশ্নভোরো, টচকক্তরস্ট ইতযোক্তদ দতক্তয কযো র্য়র্ছ । উি েড়ো প্রক্ততর্ফদন 

অনুর্ভোদর্নয য তথ্য ংগ্রকোযীর্দয প্রক্তক্ষণ প্রদোন কর্য যফতীর্ত ভোঠ ম েোর্য় তথ্য ংগ্র জন্য টপ্রযণ কযো 

র্য়র্ছ। তথ্য ংগ্রর্য য স্থোনীয় ম েোর্য় ক্তফক্তবন্ন টোজীফীর্দয ক্তনর্য় ভোঠম েোটয় একট কভ েোরোয আর্য়োজন কযো 

র্য়র্ছ। 

 

২.৯.৫  নমুনো জক্তয 

 

যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোর্নয কোম েক্তযক্তধ অনুমোয়ী খুরনো  ফোর্গযোট টজরোয পৄরতরো, টদৌরতপুয, ডুমুক্তযয়ো, ফটয়োঘোটো, 

পক্তকযোট, ফোর্গযোট দয, যোভোর, ভংরো উর্জরোয ভর্ধ্য ক্তনভ েোণোধীন টযররোইন  ংক্তিষ্ট এরোকো ক্তচক্তহ্নত কর্য 

ক্তনর্েোি কোর্জয উোদোনমূর্য স্যোর্ম্পক্তরং  তথ্য ংগ্র কটযর্ছন। 

 

(১) 8ট টস্টন নন-ইেোযরক্ড কোরোয রোইট ক্তগন্যোক্তরং ক্তর্স্টভ স্থোন । 

(2) 672.65 একয ভূক্তভ অক্তধগ্রণ । 

(3)     93.7895 একয যকোক্তয ভূক্তভ (gwnl Lvgvi 3.6705 GKi + †gvsjv †cvU© 90.119 GKi) ব্যফোয । 

(৪) টবৌত অফকোঠোর্ভো ক্তনভ েোণ মথো-64.75 ক্তকর্রোক্তভটোয িডর্গজ টযরর্য় ক্তরংক ক্তনভ েোণ। 

(৫) 1106 ক্তভটোয ক্তিজ ক্তনভ েোণ (31ট ক্তিজ  112 কোরবোট ে) । 

(৬) প্লোটপভ ে 8ট টযর টস্টন ক্তনভ েোণ। 

(৭) স্টোপ টকোয়োট েোয ক্তনভ েোণ । 

(৮) যোভ ে টফো (কনোরর্টক্তন্প োক্তব ে) । 

 

২.৯.৬  তটথ্যয প্রকোযর্বদ 

 

TOR-এয আর্রোর্ক ফতেভোন ভীক্ষোয র্ফো েক্তয উর্দ্দশ্যফক্তর অজের্নয জন্য ক্তনেক্তরক্তেত তথ্যমূ ংগ্র কযো র্য়র্ছ।  



o প্রর্কৌরগত তথ্য 

o টমোগোর্মোগ ব্যফস্থোয আমূর ক্তযফতেন  উন্নয়ন 

o আথ ে-োভোক্তজক তথ্য 

o কৃক্তল-ম্পক্তকেত তথ্য 

o ভৎস্য-ম্পক্তকেত তথ্য 

o ক্তযর্ফ-ংক্রোন্ত তথ্য 

o অন্যোন্য তথ্য (মক্তদ থোর্ক) 

 

প্রর্কৌরগত তথ্য 

প্রকল্প এরোকো ক্তযদ েনপূফ েক যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন কর্তেক প্রর্কৌরগত তর্থ্যয ভর্ধ্য প্রকর্ল্পয োক্তফ েক ক্তফস্তোক্তযত 

অেক্তবক্তিক ফোস্তফোয়র্ন (ফোস্তফ  আক্তথ েক) অগ্রগক্ততয তথ্য, প্রকর্ল্পয আতোয় ইর্তোভর্ধ্য ফোস্তফোক্তয়ত টবৌত কোজমূর্য 

গুণগত ভোন ক্তযফীক্ষণ এফং TOR-এ ক্তন্নর্ফক্তত অেক্তবক্তিক অন্যোন্য কোজমূটয ম্পোদন ইতযোক্তদ। 

 

টমোগোর্মোগ ব্যফস্থোয আমূর ক্তযফতেন  উন্নয়ন 

খুরনো  ফোর্গযোট টজরোয ০৮ (আট) উর্জরোয় নতুন টযররোইন ক্তনভ েোর্ণয পর্র টদর্য গুরুত্বপূণ ে কর স্থোর্নয র্ে 

যোক্তয টযর টমোগোর্মোগ ংমৄি টর অত্র এরোকোয় টমোগোর্মোর্গয এক নীযফ ক্তফপ্লফ োক্তধত টফ।  

 

আথ ে-োভোক্তজক তথ্য 

অত্র ভীক্ষোয জন্য ংগৃীত আথ ে-োভোক্তজক তথ্যগুর্রো র্ে োভোক্তজক ক্তফলয়োক্তদ, টমভন- স্থোনীয় জনগর্ণয আথ ে-

োভোক্তজক অফস্থোন, প্রকর্ল্পয অফকোঠোর্ভোমূর্য োভোক্তজক গ্রণর্মোগ্যতো, প্রকর্ল্পয কোযর্ণ আক্তথ েক অফস্থোয উন্নয়ন 

র্য়র্ছ ক্তকনো ইতযোক্তদ তথ্য এফং TOR-এ ক্তন্নর্ফক্তত অেক্তবক্তিক অন্যোন্য কোজ। 

 

কৃক্তল- ম্পক্তকেত তথ্য 

এই ভীক্ষোয জন্য কৃক্তল-ম্পক্তকেত (োধোযণ) তথ্যোফক্তর র্ে প্রকল্প ফোস্তফোয়র্নয পূর্ফ ে কৃক্তল উৎোদোন এফং প্রকল্প 

ফোস্তফোয়র্নয য কৃক্তল উৎোদন ফোড়র্ফ ক্তকনো, কৃক্তল কোর্জয জন্য মোতোয়োত ব্যফস্থোয উন্নক্তত টফ ক্তকনো, কৃক্তল ণ্য 

ফোজোযজোতকযর্ণ সুক্তফধো র্ফ ক্তকনো ইতযোক্তদ। 

 

ভৎস্য- ম্পক্তকেত তথ্য 

অত্র ভীক্ষোয জন্য ভৎস্য কৃক্তল-ম্পক্তকেত তথ্যোফক্তর র্ে প্রকল্প ফোস্তফোয়র্নয পর্র ভৎস্য চোল বৃক্তি োর্ফ ক্তকনো, ভৎস্য 

ক্তযফন সুক্তফধো বৃক্তি োর্ফ ক্তকনো, ভৎস্য ফোজোযজোতকযর্ণ সুক্তফধো র্ফ ক্তকনো ইতযোক্তদ । 

 

ক্তযর্ফ-ংক্রোন্ত তথ্য 

অত্র ভীক্ষোয জন্য প্রর্য়োজনীয় ক্তযর্ফ-ংক্রোন্ত তথ্যোফক্তর র্ে TOR-এ ফক্তণ েত অেক্তবক্তিক টবৌত কোজমূর্য 

ফোস্তফোয়র্নয পর্র ক্তযর্ফর্য উয এয ইক্ততফোচক ফো টনক্ততফোচক প্রবোর্ফয আর্রোচনো। 

 

অন্যোন্য তথ্য 

প্রকর্ল্পয র্ে ংগক্ততপূণ ে অন্যোন্য তথ্যো  অত্র ভীক্ষোয ভোধ্যর্ভ ংগ্র কযো র্য়র্ছ। 

 

২.৯.৭ গুণগত ক্তফর্িলণ 

 

গুণগত িক্ততগুক্তর তথ্য ংগ্রর্য টক্ষর্ত্র ক্তফেোর্মোগ্য এফং ক্তনব েযর্মোগ্য িক্তত ক্তটর্ফ োভোক্তজক মূল্যোয়র্ন ক্রভফধ েভোন 

ব্যফহৃত র্ে। এগুক্তর স্থোনীয় ভস্যোয আর্রোর্ক গবীযবোটফ টফোঝোড়ো, জটর ভস্যো টভোকোক্তফরোয টকৌরগুক্তর, প্রধোন 



অগ্রোক্তধকোযগুক্তর এফং টরোর্কর্দয দ্বোযো ব্যফহৃত ভোধোনগুক্তরয গবীয উরক্তি এফং েষ্ট অন্তদৃ েক্তষ্ট প্রদোন কর্য। গুণগত 

টকৌরগুক্তর প্রোথক্তভকবোর্ফ অধ্যয়র্নয োর্থ ম্পক্তকেত ক্তনফ েোক্তচত সূচকগুক্তরয গবীযতো এফং ধোযণোগত তথ্য ংগ্রর্য 

জন্য ব্যফহৃত র্য়র্ছ। 

 

সুতযোং, আভযো ফতেভোন অধ্যয়র্নয জন্য অংগ্রণমূরক মূল্যোয়ন গ্রণ কযোয ক্তিোন্ত ক্তনর্য়ক্তছ। ক্তফক্তবন্ন অংগ্রণমূরক 

িক্ততয ভর্ধ্য, ফতেভোন অধ্যয়র্নয জন্য ফ েোক্তধক প্রোক্তেক একট র ‘টস্টকর্োডোয ক্তফর্িলণ” মো ফর্চর্য় উমৄি 

টকৌর। এই ক্তনক্তফড় ভীক্ষো কোম েক্রর্ভ গুণগত তথ্য ংগ্র  ক্তফর্িলর্ণয জন্য ক্তনেক্তরক্তেত ক্তফলয়গুর্রো ক্তফর্ফচনো কযো 

র্য়টছ । 

 

 

গুণগত ক্তফর্িলণ 

উোি ম েোর্রোচনো 

দরীয় আর্রোচনো (এপক্তজক্তড) 

মুখ্য ব্যক্তিফটগ েয োক্ষোৎকোয (টকআইআই) 

 

২.৯.৮ টর্কন্ডোক্তয উোিগুক্তরয ক্তফর্িলণ মূল্যোয়ন: 

 

 টর্কন্ডোক্তয উোি টথর্ক প্রর্য়োজনীয় তথ্য ংগ্র কযো র্য়র্ছ। যোভ েদোতো প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো, টমভন-

ফোংরোর্দ টযরর্য়, টযরথ ভন্ত্রণোরয়, ক্তযকল্পনো কক্তভন  আইএভইক্তড’য ক্তফক্তবন্ন কভ েকতেোয োয়তোয় এই 

কোম েক্রভ ক্তযচোরনো কযো র্য়র্ছ। 
 

 যোভ েদোতোযো প্রকটল্পয ব্যয়, ফোস্তফোয়ন ভয়কোর, আযক্তডক্তক্ত অনুমোয়ী ফছযক্তবক্তিক তক্তফর ফযোদ্দ, ফযোদ্দ 

অনুমোয়ী ব্যয় এফং যীক্ষো-ক্তনযীক্ষোয ক্তফলর্য় ম েোর্রোচনো কযো র্য়র্ছ। 

 

 

২.৯.৯ দরীয় আর্রোচনো (এপক্তজক্তড) 

 

প্রকর্ল্পয অধীন প্রস্তোক্তফত ৮ট টস্টর্নয ক্তনকটফতী এরোকোয় ৮ট এপক্তজক্তড এফং খুরনো ক্তট কর্ েোটযন এরোকোয় 

আয ২ট এপক্তজক্তড ক্তযচোরনোয ভোধ্যর্ভ আথ ে-োভোক্তজক উন্নয়র্ন প্রকর্ল্পয ভূক্তভকো, পরতো, ব্যথ েতো  বক্তফষ্যৎ ক্তদক 

ক্তনর্দ েনোয ব্যোোর্য  তথ্য ংগ্র কযো র্য়র্ছ। এ কর এপক্তজক্তডর্ত স্থোনীয় ক্তনফ েোক্তচত প্রক্ততক্তনক্তধ, ব্যফোয়ী, এরোকোয 

স্থোনীয় ফোক্তন্দো, ক্তক্ষক, প্রকল্প-ংক্তিষ্ট কভ েকতেোর্দয ভন্বর্য় প্রকর্ল্পয তথ্য ংগ্র কযো র্য়র্ছ। প্রক্ততট এপক্তজক্তডর্ত 

৮-১০ জন অংগ্রণকোযী উক্তস্থত ক্তছর্রন।  উি এপক্তজক্তড’য ভোধ্যর্ভ অত্র ভীক্ষোয আর্রোক্তচত উর্দ্দশ্যোফক্তর 

উস্থোর্নয ভোধ্যর্ভ সুোক্তযভোরো প্রণয়ন কযো র্য়র্ছ। 

 

২.৯.১০  মুখ্য ব্যক্তিফর্গ েয োক্ষোৎকোয (টকআইআই) 

 

প্রকর্ল্পয োক্তফ েক মূল্যোয়র্নয জন্য প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোরীন ভর্য় পূণ ে ফো আংক্তক দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো, ফোংরোর্দ 

টযরর্য়য প্রকল্প ংক্তিষ্ট ব্যক্তিফগ ে, োইট ইক্তঞ্জক্তনয়োয, টযরর্য়য কভ েচোক্তয প্রমুে ব্যক্তিফর্গ েয োর্থ ক্তনক্তফড় আর্রোচনোয 

ভোধ্যর্ভ তথ্য অনুন্ধোন কযো র্য়র্ছ। ধোযণোকৃত প্রকোয অনুোর্য তথ্যদোতোয ংখ্যো  তথ্য ংগ্র উকযণ ক্তনর্চয 

োযক্তণর্ত উর্েে কযো র্রো: 

 

২.৯.১১ তথ্যদোতোয প্রকোয এফং ংখ্যো  

 

ক্রক্তভক 

নং 

তথ্যদোতোয প্রকোয তথ্যদোতোয ংখ্যো তথ্য ংগ্র উকযণ  

১ উকোযর্বোগী ৯০০ জন কোঠোর্ভোগত প্রশ্নত্র 

২ প্রকল্প ংক্তিষ্ট কভ েকতেো, োইট ইক্তঞ্জক্তনয়োয, ৩২ জন টচকক্তরস্ট KII 



ক্রক্তভক 

নং 

তথ্যদোতোয প্রকোয তথ্যদোতোয ংখ্যো তথ্য ংগ্র উকযণ  

টযরর্য় কভ েচোক্তয 

৩ স্থোনীয় ক্তনফ েোক্তচত প্রক্ততক্তনক্তধ, ব্যফোয়ী/ফক্তণক 

ক্তভক্ততয প্রক্ততক্তনক্তধ, স্থোনীয় ফোক্তন্দো, 

ক্তক্ষক ১০ট এরোকোয় এপক্তজক্তড 

ক্তযচোরনো 

৮-১০ জন (প্রক্তত 

এপক্তজক্তডর্ত) 

টচকক্তরস্ট FGD 

৪ স্থোনীয় ম েোটয় কভ েোরো (টস্টকর্োডোয  

উকোযর্বোগীটদয ভন্বর্য়) 

১ট  ভীক্ষোয ক্তফলয়ফস্তু 

উস্থোনো মুি আর্রোচনো 

৫ জোতীয় ম েোর্য় টক্তভনোয ১ট ভীক্ষোয প্রক্ততর্ফদন ক্তফলয়ক 

মুি আর্রোচনো 

 

২.৯.১২  তথ্য ংগ্রর্য ভোন ক্তনয়ন্ত্রণ  

 

যোভ েক ভোঠ কভীর্দয োর্থ টমোগোর্মোগ এফং ভোঠ ম েোর্য় সৃষ্ট ভস্যোগুর্রোয ভোধোন কযো র্য়র্ছ। যোভ েক প্রকল্প 

এরোকোয় ম ের্ফক্ষণ  তথ্য ংগ্র কোম েক্রভ র্যজক্তভর্ন ম ের্ফক্ষণ কটযর্ছন।  

 

২.৯.১৩ তথ্য ফো ডোটো এক্তডটং  টকোক্তডং  

 

পূযণকৃত প্রশ্নভোরো যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন কর্তেক টকোক্তডং  এক্তডটং কর্য ংগৃীত উোি পক্সর্প্রো টপ্রোগ্রোর্ভ ডোটো এক্তন্ট্র 

কযো র্য়র্ছ। 

 

২.১০ প্রোপ্ত তর্থ্যয গুণোগুণ ক্তনযীক্ষো, ক্তন্নর্ফন এফং ক্তফর্িলণ (Data Analysis)  

 

তর্থ্যয গুণগতভোর্নয ক্তনিয়তো প্রদোর্নয জন্য  ভোঠ ম েোর্য় তথ্য ংগ্র ভোক্তপ্তয র্ে র্ে তর্থ্যয ক্তফর্িলর্ণয কোজ 

কযো র্য়র্ছ। এ টক্ষর্ত্র SPSS (Version-21) পট্য়যোয ব্যফোয কযো র্য়র্ছ। 

 

২.১০.১ তর্থ্যয গুণোগুণ ক্তনযীক্ষো, ক্তন্নর্ফন এফং ক্তফর্িলণ 

 

তর্থ্যয গুণগতভোর্নয ক্তনিয়তো প্রদোর্নয জন্য ভোঠ ম েোর্য় তথ্য ংগ্র ভোক্তপ্তয র্ে র্ে তর্থ্যয ক্তফর্িলর্ণয কোজ 

শুরু র্য়র্ছ। TOR-এয আর্রোর্ক অত্র ভীক্ষোয র্ফ েোক্তয উর্দ্দশ্যোফক্তর অজের্নয জন্য তর্থ্যয ক্তন্নর্ফন এফং ক্তফর্িলণ 

কোজ কযো র্য়র্ছ। তর্থ্যয গুণোগুণ ক্তনযীক্ষো, ক্তন্নর্ফন কযো র্য়র্ছ।  

 

২.১১ প্রকল্প ফোস্তফোয়ন ম েোর্য়য আর্রোচনো  ম েোর্রোচনো 

 

২.১১.১  টবৌত কোজমূর্য ফোস্তফ অগ্রগক্তত  

 

যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন ভোঠ ম েোর্য় ংগৃীত তথ্যমূ এফং প্রকল্প এরোকো ক্তযদ ের্নয ক্তবক্তির্ত ফোস্তফোক্তয়ত/ফোস্তফোয়নোধীন 

কোজমূর্য অগ্রগক্তত ম েোর্রোচনো কটযর্ছন। ভোঠ ম েোর্য় প্রকল্প ক্তযচোরর্কয কোম েোরয় এফং ক্তনটয়োক্তজত কনোরর্টর্েয 

অক্তপ, ভোক্তযচোরক ফোংরোর্দ টযরর্য়, ঢোকোয অক্তপ র্ত টবৌত কোজমূ, প্রকর্ল্পয অগ্রগক্তত এফং আয 

অন্যোন্ম প্রর্য়োজনীয় তথ্য ংগ্র কযো র্য়র্ছ। 

 

২.১২ প্রকর্ল্পয আতোধীন ক্রয় ংক্রোন্ত তথ্যোফক্তর ম েোর্রোচনো 

 

(১) ক্তক্তআয ২০০৮-এয আর্রোর্ক ক্রয় প্রক্তক্রয়ো মোচোই- যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন টবৌত কোজমূ, ভোরোভোর ক্রয় এফং  

 কনোরর্টক্তন্প োক্তব ের্য টক্ষর্ত্র ক্তক্তআয-২০০৮ অনুযণ কযো র্ে ক্তকনো মোচোই কটযর্ছন। 



 

(২) ক্তনধ েোক্তযত টেক্তক্তপর্কন এফং গুণগতভোন/ক্তযভোণ অনুমোয়ী প্রকর্ল্পয ভোরোভোর, টফো, টরোকফর  মন্ত্রোক্তত 

ংগ্রর্য কোজ মোচোই - ক্রয় চ্যক্তির্ত ক্তনধ েোক্তযত টেক্তক্তপর্কন, গুণগতভোন, ক্তযভোণ ইতযোক্তদ অনুযণ কর্য 

ভোরোভোর, টফো, টরোকফর  মন্ত্রোক্তত ংগ্র কযো র্ে ক্তকনো যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন তো মোচোই কর্যটছন। 

 

২.১৩ প্রকল্প ক্তডজোইন, ফোস্তফোয়ন, ক্তযকল্পনো  কোর্জয গুণগতভোন ংক্রোন্ত ম েোর্রোচনো 

 

(১) যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন প্রকর্ল্পয উর্দ্দশ্য অজের্ন প্রকর্ল্পয ক্তযকল্পনো  ক্তডজোইন মথোমথ র্য়র্ছ ক্তকনো ট ক্তফলর্য় 

ম েোর্রোচনো কটযর্ছন। 

(২) যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন প্রকর্ল্পয অনুর্ভোক্তদত নতুন টবৌত কোজমূর্য গুণগতভোর্নয ম েোর্রোচনো কর্যর্ছন। 

(৩) যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন প্রকর্ল্পয ফোস্তফোক্তয়ত/চরভোন কোর্জ ব্যফহৃত ভোরোভোর্রয গুণগত ভোর্নয ম েোর্রোচনো 

কটযর্ছন। 

 

২.১৪ প্রকল্প ফোস্তফোয়র্ন ভস্যো এফং প্রকল্প ব্যফস্থোনোয মূল্যোয়ন ম েোর্রোচনো 

 

Client কর্তেক ক্তনধ েোক্তযত ক্তফক্তফধ এফং প্রকর্ল্পয র্ে ংক্তিষ্ট অন্যোন্য কোজমূর্য ম েোর্রোচনো, যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন 

কর্তেক ক্তনধ েোক্তযত ক্তফক্তফধ এফং প্রকর্ল্পয র্ে ংক্তিষ্ট অন্যোন্য কোজমূর্য ম েোর্রোচনো কটযর্ছন। 

 

২.১৫ ভীক্ষো র্ত প্রোপ্ত ক্তফলয়োক্তদ, সুোক্তযভোরো এফং ভন্তব্য প্রণয়ন 

 

যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন ভীক্ষো র্ত প্রোপ্ত ক্তফলয়োক্তদ েড়ো প্রক্ততর্ফদর্ন আর্রোকোত কর্যর্ছন। প্রোপ্ত ক্তফলয়োক্তদয উয ক্তবক্তি 

কর্য যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন সুোক্তযভোরো দতক্তয কটযর্ছন মো েড়ো প্রক্ততর্ফদর্ন ক্তন্নর্ফক্তত কযো র্য়র্ছ। অতিঃয এয 

আর্রোর্ক যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন ভন্তব্য দতক্তয কর্য তো েড়ো প্রক্ততর্ফদর্ন ক্তন্নর্ফক্তত কর্যটছন। 

 

২.১৬ ভয় ক্তবক্তিক কভ েক্তযকল্পনো  

 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ কোম েক্রর্ভয ভয়ক্তবক্তিক কভ েক্তযকল্পনো ছক  

ক্রিঃ 

নং 

কোর্জয ক্তফফযণ কোম েক্রর্ভয ভয় (ভোক্তবক্তিক) ২০২০ 

জোনুয়োক্তয টপব্রুয়োক্তয ভোচ ে এক্তপ্রর টভ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

১ ভীিা বযকেনা ও 

দল্পরয দস্যগল্পণয জন্য 

দাবত্ব ফণ্টন কযা। 

                    

২ ভাঠ ম োল্প প্রশ্নভারা   

প্রাক-মাচাই কযা। 

                    

৩ প্রশ্নভোরো চূড়োন্তকযণ ও  

ইনর্ন ক্তযর্োট ে প্রণন 

কযা। 

                    

৪ টটকক্তনকযোর কক্তভট কর্তেক 

ইনর্ন ক্তযর্োর্ট েয 

উয সুোক্তয প্রদোন এফং 

তো ংগ্র কযো। 

                    



৫ ক্তস্টয়োক্তযং কক্তভট কর্তেক 

ইনর্ন ক্তযর্োট ে 

অনুর্ভোদন োয়। 

                    

৬ প্রক্তক্ষণ, র্যজক্তভন 

ম ের্ফক্ষণ  ভোঠ ম েোর্য় 

উোি ংগ্র কযো। 

                    

৭ উোি ংগ্র কোম েক্রর্ভয 

তদোযক্তক কযো। 

                    

৮ KII & FGD ক্তযচোরনো 

কযো। 

                    

৯ স্থোনীয় ম েোর্য় কভ েোরো 

ক্তযচোরনো কযো। 

                    

১০ ংগৃীত উোি ম্পোদনো 

কযো। 

                    

১১ ডোটো এক্তন্ট্র  মোচোই কযো।                     

১২ টটবুর্রন ম্পন্ন কযো।                     

১৩ ডোটো ক্তফর্িলণ কযো।                     

১৪ ১ভ েড়ো প্রক্ততর্ফদন 

প্রণয়ন  দোক্তের কয। 

                    

১৫ েড়ো প্রক্ততর্ফদর্নয উয 

টটকক্তনকযোর কক্তভট কর্তেক 

ম েোটরোচনো কযো এফং 

তোটদয ভতোভত ংগ্র 

কযো। 

         

 

           

১৬ টটকক্তনকযোর কক্তভটয 

সুোক্তযর্য আর্রোর্ক 

েড়ো প্রক্ততর্ফদন 

ংর্োধন  চূড়ান্ত েড়ো 

প্রক্ততর্ফদন দোক্তের কযো। 

                    

১৭ জোতীয় ম েোর্য়য 

টক্তভনোর্য চূড়োন্ত েড়ো 

প্রক্ততর্ফদন উস্থোন  

ভতোভত ংগ্র কযো। 

                    

১৮ টক্তভনোর্যয ভতোভর্তয 

ক্তবক্তির্ত েড়ো প্রক্ততর্ফদন 

চূড়োন্তকযণ  চূড়োন্ত 

প্রক্ততর্ফদন দোক্তের কযো। 

                    

 



ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ কোম েক্রর্ভয ভয়ক্তবক্তিক টটক্তফর   

 

ক্রক্তভক 

নং 

১৩ টভ ২০২০ ম েন্ত কোম েোফক্তর আনুভোক্তনক ভয় 

ক) চ্যক্তি স্বোক্ষয কযো। ১৪/০১/২০২০ 

ে) েড়ো ইনর্ন ক্তযর্োট ে প্রণয়ন এফং আইএভইক্তড-এয ক্তনকট 

দোক্তের কযো। 

৩০/০১/২০২০ 

গ) টটকক্তনকযোর কক্তভট কর্তেক সুোক্তয ংগ্র কযো। ০৬/০২/২০২০ ইর্ত  ০৯/০২/২০২০ 

ঘ) ক্তস্টয়োক্তযং কক্তভট কর্তেক ইনর্ন ক্তযর্োট ে অনুর্ভোদন রোব 

কযো। 

১০/০২/২০২০ ইর্ত ১৩/০২/২০২০ 

ঙ) তথ্য ংগ্রকোযীর্দয প্রক্তক্ষণ, ফোস্তফ ম ের্ফক্ষণ, ভোঠ ম েোর্য় 

তথ্য ংগ্র  কোম েক্রভ ক্তযদ েন, প্রকল্প এরোকোয় টক্তভনোয 

আর্য়োজন কযো। 

১৫/০২/২০২০ ইর্ত ১৩/০৩/২০২০ 

চ) ডোটো টকোক্তডং, ডোটো এক্তন্ট্র, টবক্তযক্তপর্কন, ডোটো প্রর্ক্তং, ডোটো 

এনোরোইক্ত  ১ভ েড়ো প্রক্ততর্ফদন প্রস্তুত কযো । 

১৪/০৩/২০২০ ইর্ত ০৬/০৫/২০২০ 

ছ) টটকক্তনকযোর কক্তভট/ক্তস্টয়োক্তযং কক্তভট কর্তেক ১ভ েড়ো 

প্রক্ততর্ফদন ম েোর্রোচনো কযো এফং তোর্দয ভতোভত ংগ্র 

কযো। 

০৭/০৫/২০২০ ইর্ত ১৪/০৫/২০২০ 

জ) চূড়ান্ত েড়ো প্রক্ততর্ফদন উস্থোন কযা। ১৫/০৫/২০২০ ইর্ত ৩০/০৫/২০২০ 

ঝ) জোতীয় ম েোর্য়য কভ েোরোয আর্য়োজন কযো। ০১/০৬/২০২০ ইর্ত ০৭/০৬/২০২০ 

ঞ) টক্তভনোর্যয ভতোভর্তয ক্তবক্তির্ত প্রক্ততর্ফদন চূড়োন্ত কযো  

দোক্তের কযো। 

০৭/০৬/২০২০ ইল্পত ১৭/০৬/২০২০  

 



র্ততীয় অধ্যোয় 

প্রকর্ল্পয  পরোপর অগ্রগক্তত ম েোর্রোচনো 

 

৩.০ ফছযক্তবক্তিক অথ ে ংস্থোন, ফযোদ্দ, অফমুক্তি  আক্তথ েক ব্যয় 

টর্কন্ডোক্তয উোি টথর্ক ক্তফগত ২০১১-২০১২ অথ ে ফছয টথর্ক শুরু কর্য ২০১৯-২০২০ অথ ে ফছয ম েন্ত ফছযক্তবক্তিক অথ ে 

ংস্থোন, ফযোদ্দ, অফমুক্তি  আক্তথ েক ব্যয়-ংক্রোন্ত   তথ্য ংগ্র কযো র্য়র্ছ (োযক্তণ ৩.৪) ।  

 

োযক্তণ ৩.৪: ফছযক্তবক্তিক অথ ে ংস্থোন, ফযোদ্দ, অফমুক্তি  আক্তথ েক ব্যয় 

(  

1 2 3 4 5 

2010-2011 1.00 1.00   

 

0.67 

0.67 0.67 0.67 

60649.15 

(45596.64 + 15052.51) 

3.00   

2.00 2.00 2.00 2.00 

63005.15 

(5635.16+57369.67) 

792.00 

(152.00+740.00) 

  

532.42 

(99.30+433.12) 

532.42 

(99.30+433.12) 

532.42 

(99.30+433.12) 

532.42 

(99.30+433.12) 

48484.08 

(675.41+47808.67) 

   

258.60 

(72.98+185.62) 

258.60 

(72.98+185.62) 

258.60 

(72.98+185.62) 

258.60 

(72.98+185.62) 

17.05    

39422.00 

(39272.00+150.00) 

68571.00 

(68421.00+150.00) 

68571.00 

(68421.00+150.0

0) 

68527.72 

(68414.47+113.2

5) 

150683.46 

(78074.43+72609.04) 

60050.00 

(30050.00 + 

30000.00) 

52353.00 

(22353.00 + 

30000.00) 

44980.54 

(22549.65 + 

22430.89) 

133035.97 

(16552.01+116483.96) 

5280.00 

280.00 + 5000.00 

5210.00 

(210.00+ 

5000.00) 

5077.78 

(209.15 + 

4868.63) 

56226.25 

(8953.00+47273.25) 

22600.00 

(2660.00+20000.00) 

2370.00 

(2370.00 + 

20000.00) 

15251.97 

(1713.96 + 

13538.01) 

8০000.00 

(20000.00+60000.00) 

8০000.00 

(20000.00+60000.00

) 

8০000.00 

(20000.00+6000

0.00) 

8০000.00 

(20000.00+6000

0.00) 

8৫000.00 

(15000.00+৭০000.00) 

৪৬৯২৫.৭৫ 

(৬৯২৫.৭৫+৪০০০০) 

- - 

    

172139.36 

(51908.22+120231.14) 

   

380161.38 

(143026.39+237134.99) 

   



৩.১ অেক্তবক্তিক ফোস্তফ  আক্তথ েক রক্ষযভোত্রো  অগ্রগক্তত  

 

টর্কন্ডোক্তয উোি টথর্ক অেক্তবক্তিক ফোস্তফ  আক্তথ েক রক্ষযভোত্রো  অগ্রগক্তত-ংক্রোন্ত   তথ্য ংগ্র কযো র্য়র্ছ 

(োযক্তণ ৩.৫) ।  

োযক্তণ ৩.৫: অেক্তবক্তিক ফোস্তফ  আক্তথ েক রক্ষযভোত্রো  অগ্রগক্তত 
 

ক্রিঃ

নং 

প্যোর্কজ মূর কোর্জয 

ক্তফফযণ 

প্রোক্কক্তরত ব্যয় 

(ক্তডক্তক্ত 

অনুমোয়ী) (রক্ষ 

টোকোয়) 

চ্যক্তি মূল্য  

তোক্তযে 

কোজ ভোক্তপ্তয 

ভয়ীভো (চ্যক্তি 

অনুমোয়ী) 

কোর্জয অগ্রগক্তত 

ভন্তব্য 

ফোস্তফ % আক্তথ েক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. ভূক্তভ অক্তধগ্রণ (১০০% 

ক্তজক্তফ) 

100796.92 23.09.2016 ৯৭.০০% 98049.90 

২. এএভক্ত এফং আযক্ত’য 

ফোস্তফোয়ন ব্যয় (১০০% 

ক্তজক্তফ)  

2700.00 687.57 30.6.2020 - - 

৩ ক্তডই ছোড়ত্র ক্তপ (১০০% 

ক্তজক্তফ) 

15.00 15.00 30.06.2020 ২০.০০% 2.88 

৪. প্যোটকজ ডক্তিউক্তড-১ এয 

আতোয় টযরর্য় ট্রযোক 

ক্তনভ েোণ ব্যয় (১০০% ক্তএ) 

৮৬৬২৯.৮৮ 114989.23 31.12.2020 5৪.০০% 59100.46 

৫. প্যোক. ডক্তিউক্তড-২ এয 

আতোয় রূো ক্তির্জয 

কোজ (১০০% ক্তএ) 

১০০২৯২.১৪ 133537.44 31.12.2020 ৬৯.০০% 78101.15 

৬. টভজয  ভোইনয িীজ, 

কোরবোট ে, টস্টন, 

ব্যফোক্তযক  আফোক্তক 

ক্তফক্তডং এফং টস্টন 

ইয়োড ে প্যোক. ডক্তিউক্তড-১ 

এয আতোয় (১০০% ক্তএ) 

৩১৫০৭.৮৪ 

অন্তভু েি 

31.12.2020 59.29% 

অন্তভু েি

৭. ক্তগন্যোক্তরং কোজ প্যোক. 

ডক্তিউক্তড-৩ এয আতোয় 

(১০০% ক্তএ) 

৩৯৯.০৩ - - - - 

৮. টটক্তরর্মোগোর্মোগ কোজ 

ডক্তিউক্তড- এয আতোয় 

(১০০% ক্তএ) 

১০৭৩.৪০ - - - - 

 ক্তক্তড-বযোট ২৯২34.04 29043.78  24.70% 7219.90 - 

৯. ক্তএভইউ’য অন্যোন্য ইনপুট্

 (১০০% ক্তজক্তফ) 

171.98 - - - - - 

১০

. 

জনক্তি ব্যয় (১০০% 

ক্তজক্তফ) 

700.82 - - 39.65% 277.90 - 

১১. কনোরর্টক্তন্প োক্তব ের্ 

(১০০% ক্তএ)  

৪৩৬৬.৪৩ 4096.62 14.06.2018 ০০

১1.

(1)

 

১২. কনোরর্টক্তন্প োক্তব ের্য 

আইট এফং বযোট (১০০% 

ক্তজক্তফ) 

১০৯১.৬১ 859.25 15.06.2020  384.16 - 

১২.

(1) 

  1504.32   500.86 - 

 সূত্রিঃ প্রকল্প ক্তযচোরর্কয অক্তপ টথর্ক প্রোপ্ত তথ্য 

 



প্যোর্কজ WD1 এফং প্যোর্কজ WD2 -এয োক্তফ েক অগ্রগক্তত:  

 

ভস্ত তথ্য উোি ক্তফর্িলণ কযর টদেো মোয় টম, প্যোর্কজ WD-2: Construction of Railway Bridge over 

River Rupsha and Implementation of EMP)-এয অগ্রগক্তত ৩০ এক্তপ্রর ২০২০ ম েন্ত প্রোয় ৬৯% বোগ। 

অন্যক্তদর্ক প্যোর্কজ WD-1 Construction of Embankment, Track, All Civil Works, Major and 

Minor Bridges (Except Rupsha Bridge) & Culvert and Implementatin of EMP-এয ভস্ত তথ্য 

উোি ক্তফর্িলণ কযণর টদেো মোয় টম, এয অগ্রগক্তত ৩০ এক্তপ্রর ২০২০ ম েন্ত প্রোয় ৫৪% বোগ। 
 

োযক্তণ ৩.৬ ক্তপনোনক্তয়োর  ক্তপক্তজকযোর অগ্রগক্তত এক্তপ্রর ২০২০ ম েন্ত 

 
Note: 1. Major difference in Physical & Financial Progress is due to withheld of payment (approx. k 108.00 Cr) for 

variations and ross sections approval.  

2. No financial progress due to stoppage of works as per Notification issued by Bangladesh Govt. for 

Covid-19. 

 

৩.২ ক্রয়-কোম েক্রভ ম েোর্রোচনো (ণ্য, কোজ  টফো) 

 

টর্কন্ডোক্তয উোি টথর্ক ণ্য, কোজ  টফো-ংক্রোন্ত ক্রয়-কোম েক্রভ ম েোর্রোচনোয জন্য তথ্য ংগ্র কযো র্য়র্ছ (ণ্য 

ক্রটয়য জন্য োযক্তণ ৩.৭,   ক্রর্য়য জন্য োযক্তণ ৩.৮, এফং ৫ট টফো ক্রটয়য জন্য োযক্তণ ৩.৯ প্রর্মোজয) ।  

 

োযক্তণ ৩.৭: ণ্য ক্রয় 

Pack. 

No. 

Description of 

Procurement 

Package as per 

DPP/TAPP   

GOODS 

Unit Qnty. Procure

ment 

Method & 

Type 

Contract 

Approvin

g 

Authority 

Source 

of Fund 

Estimat

ed Cost                    

(In 

Lakh 

Taka) 

Indicated dates 

Not 

Used in 

GOODS 

Invitati

on for 

Tender 

Signing 

of 

contract 

Completion 

of Contract 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

GD 1 Procurement of 

One Motor 

Trolley (Item-6 of 

Annexure-G) 

No

s. 

1 OTM 

(NCT) 

DG GOB 15.00   

Tender not floated yet 

GD 2 Procurement of No 4 OTM DG GOB 10.00   Tender not floated yet 



Pack. 

No. 

Description of 

Procurement 

Package as per 

DPP/TAPP   

GOODS 

Unit Qnty. Procure

ment 

Method & 

Type 

Contract 

Approvin

g 

Authority 

Source 

of Fund 

Estimat

ed Cost                    

(In 

Lakh 

Taka) 

Indicated dates 

Not 

Used in 

GOODS 

Invitati

on for 

Tender 

Signing 

of 

contract 

Completion 

of Contract 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Motor Cycle 

(Item-7 of 

Annexure-G) 

s. (NCT) 

GD 3 Procurement of 

Office 

Equipments 

(Item-1(a), 1 (b) of  

Annexure-G) 

As per 

Item-1(a), 

1 (b) of 

Annexur

e-G 

OTM 

(NCT) 

PD GOB 24.00   

Tender not floated yet 

GD 4 Procurement of 

office Furniture  

(Item-2 of 

Annexure-G) 

L.

S 

- OTM 

(NCT) 

PD GOB 9.98   5 

Nov., 

13  

12 Jan., 

14 

9 Feb, 14 

GD 5 Procurement of 

office 

stationaries & 

other 

consumables(Ite

m-3 Annex-G) 

L.

S 

- RFQ/LT

M 

PD GOB 2.00   12 

May, 

12 

27 May, 

12 

7 June, 12 

GD 6 Procurement of 

office 

stationaries & 

other 

consumables(Ite

m-3 Annex-G) 

L.

S 

- RFQ/LT

M 

PD GOB 2.00   15 

Nov., 

14  

15 Jan., 

15 

15 March, 

15 

GD 7 Procurement of 

office 

stationaries & 

other 

consumables(Ite

m-3 Annex-G) 

L.

S 

- RFQ/LT

M 

PD GOB 2.00   15 

June, 

15 

15 July, 

15 

30 July, 15 

GD 8 Procurement of 

office 

stationaries & 

other 

consumables(Ite

m-3 Annex-G) 

L.

S 

- RFQ/LT

M 

PD GOB 2.00   1 

Sept., 

15 

01 Oct., 

15 

15 Oct., 15 

GD 9 Procurement of 

office 

stationaries & 

other 

consumables(Ite

m-3 Annex-G) 

L.

S 

- RFQ/LT

M 

PD GOB 2.00   1 

Sept., 

16 

01 Oct., 

16 

15 Oct., 16 

GD10 Procurement of 

office 

stationaries & 

other 

consumables(Ite

m-3 Annex-G) 

L.

S 

- RFQ/LT

M 

PD GOB 2.00   1 Oct., 

16 

30 Oct., 

16 

15  Nov., 

16 

GD11 Procurement of 

office 

stationaries & 

other 

consumables(Ite

m-3 Annex-G) 

L.

S 

- RFQ/LT

M 

PD GOB 2.00   Tender not floated yet 

GD12 Supply & fittings, 

fixing Boundary 

pillar 

L.

S 

- OTM/L

TM 

PD GOB 10.00   Tender not floated yet 

GD13 Supply & fittings, 

fixing Boundary 

pillar 

L.

S 

- OTM/L

TM 

PD GOB 10.00   Tender not floated yet 

GD 

14 

Procurement of 

miscellaneous 

petty  

equipments  & 

other 

consumables(Ite

m-10,Annex-G) 

L.

S 

- RFQ/D

PM 

PD GOB 5.00   

15 Nov., 14  to 30 June,18 



Pack. 

No. 

Description of 

Procurement 

Package as per 

DPP/TAPP   

GOODS 

Unit Qnty. Procure

ment 

Method & 

Type 

Contract 

Approvin

g 

Authority 

Source 

of Fund 

Estimat

ed Cost                    

(In 

Lakh 

Taka) 

Indicated dates 

Not 

Used in 

GOODS 

Invitati

on for 

Tender 

Signing 

of 

contract 

Completion 

of Contract 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

GD 

15 

Repair   of office  

equipments, 

furniture   & 

other 

consumables(Ite

m-3 Annex-G) 

L.

S 

- RFQ/D

PM 

PD GOB 6.00   

01 July., 15  to 30 June,18 

Total Value of Goods Procurement  103.98         

 

 

 

োযক্তণ ৩.৮: কোম ে  ক্রয় 

 

Pac

k 

No. 

Description 

of 

Procurement 

Package as 

per 

DPP/TAPP                  

WORKS 

Unit Qnty Procureme

nt Method 

& Type 

Contract 

Approvin

g 

Authority 

Source 

of 

Fund 

Estima

ted 

Cost  

includi

ng CD 

& VAT 

(In 

Lakh 

Taka) 

Indicatives  Dates 

Invitatio

n for 

Tender 

Signing 

of 

contract 

Compl

etion 

of 

Contra

ct 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

WD-1 Construction 

of 

Embankment 

,Track, all Civil 

works,  Major & 

Minor bridges 

(Except 

Rupsha) & 

Culverts and 

Implementatio

n of EMP.  

As per 

Annexure - C 

and 

Annexure-D 

(Except 

Rupsha 

bridges). 

OTM (ICT) 

Following 

Pre-

qualification 

among 

Indian 

Construction 

firms 

CCGP LoC, 

India 

and 

GOB 

131,014.02 07.12.2014 20.10.2015 30.06.20

20 

WD-2 Construction 

of Railway 

Bridge over 

the River  

Rupsha and 

Implementatio

n of EMP. 

(Item-1 of 

component-A 

of Annexure-

D) 

OTM (ICT) 

Following Pre-

qualification 

among Indian 

Construction 

firms 

CCGP LoC, 

India  

and 

GOB 

116459.62 07.12.2014 24.05.2015 30.6.20

20 

WD-3 Construction 

of  Non- 

interlocked 

colour light 

signalling  

works for all 

stations 

including 

Construction 

of 

Telecommunic

ation System 

with optical 

fiber. 

 

As per 

Annexure - E 

& F 

OTM (ICT) 

Following Pre-

qualification 

among Indian 

Construction 

firms 

MOR LoC, 

India 

and 

GOB 

1649.84  Tender not floated yet ( under 

processed) 

 



োযক্তণ ৩.৯:  টফো ক্রয় (৫ট) 

Pack

. No. 

Description 

of 

Procurement 

Package as 

per 

DPP/TAPP  

SERVICES                                

Unit Qnty Procure

ment 

Method 

& Type 

Contract 

Approving 

Authority 

Source 

of 

Fund 

Estimated 

Cost                    

(In Lakh 

Taka) 

Indicated dates 

Invitation 

for EOI 

Issue of 

RFP 

Signing 

of 

contract 

Completi

on of 

Contract 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SD 1 Consultancy 

Services 

(TOR of 

consultance 

services has 

been 

attached as 

Annexure-L) 

As per 

Annex

ure-I, 

I/1 & I/2. 

OTM/Single 

Stage two 

envelop 

method or 

LTM (within 

Indian 

Consultancy 

firms)  

CCGP GOB 

and 

PA 

5458.03 30 Dec, 

2010 

24 

Mar, 

2011 

14 Jun, 

2012 

30 Jun, 

2018 

SD 2 Hiring NGO 

services for 

implementa

tion of SMP 

and RP 

As per 

Item-2 

of 

Annex

ure-B 

OTM / LTM DG GOB 500.00 15 June, 

2015 

15 Oct, 

2015 

15 Nov, 

2015 

30 Jun, 

2018 

SD 3 Out 

Sourcing of 

MLSS and 

Chowkider 

As per 

Annex

ure-H 

OTM / LTM PD GOB 55.00 - 15  

Nov, 

2014 

15 Dec, 

2014 

30 Jun 

2018 

SD 4- 

A 

Cost of Hire 

charge of 2  

nos. Micro-

bus (8 

Seater) for 

PMU 

including 

driver, fuel, 

lubricants, 

maintenanc

e etc. for 12 

months 

As per 

Item 5 

of 

Annex

ure-G 

OTM/LTM/RF

Q 

DG GOB 23.75 - 15  

Nov, 

2014 

15 Dec, 

2014 

31 Dec, 

2015 

SD 4- 

B 

Cost of Hire 

charge of 2  

nos. Micro-

bus (8 

Seater) for 

PMU 

including 

driver, fuel, 

lubricants, 

maintenanc

e etc. for 12 

months 

As per 

Item 5 

of 

Annex

ure-G 

OTM/LTM/RF

Q 

DG GOB 18.75 - 15  Oct, 

2015 

15 Dec, 

2015 

31 Dec, 

2016 

SD 4- 

C 

Cost of Hire 

charge of 2  

nos. Micro-

bus (8 

Seater) for 

PMU 

including 

driver, fuel, 

lubricants, 

maintenanc

e etc. for 12 

months 

As per 

Item 5 

of 

Annex

ure-G 

OTM/LTM/RF

Q 

DG GOB 37.50 - 15  Oct, 

2016 

15 Dec, 

2016 

30 Jun, 

2018 

SD 5 Hiring firm 

for cleaning 

project 

office 

As per 

Item 8 

of 

Annex

ure-G 

OTM/LTM PD GOB 5.00 - 01 July, 

2015 

15 Aug., 

2015 

30 Jun, 

2018 

 

 

 

ীল েক প্রকর্ল্পয প্রধোন প্রধোন উোদোনমূর্য ক্রয়ংক্রোন্ত নক্তথত্র মোচোই ফোছোই কযো টভোট ১৫ট প্যোর্কর্জয 

ক্রয়ংক্রোন্ত নক্তথয ক্তফস্তোক্তযত তথ্য/উোি ম েোর্রোচনো কযো য়। ১৫ট প্যোর্কর্জয দযত্র আহ্বোন, দযত্র প্রকো, দযত্র 

টেোরো, দযত্র মূল্যোয়ন, কোজ ম্পোদন এফং কোম েোর্দ প্রদোন ইতযোক্তদ ক্তক্তএ-২০০৬ এফং ক্তক্তআয-২০০৮ অনুমোয়ী 



ম্পন্ন র্য়র্ছ ক্তকনো তো যীক্ষো ক্তনযীক্ষো কর্য টদেো য়। প্যোর্কর্জয ক্রয়ংক্রোন্ত নক্তথত্র ক্তফর্িলণ কযোয য তো 

মোচোইর্য়য জন্য ভোঠম েোর্য় ক্তযদ েন কযো য়। নক্তথ ম েোর্রোচনোয় ক্তফক্তবন্ন প্যোযোক্তভটোর্যয ক্তফযীর্ত প্রোপ্ত পরোপরমূ 

ক্তনর্েয োযক্তণ ৩.১০-টত টদয়ো র্রো: 

 

োযক্তণ ৩.১০: প্যোর্কর্জয ক্রয়ংক্রোন্ত নক্তথত্র ক্তফর্িলণ 

ক্র. নং ইক্তন্ডর্কটয কযোটোগক্তয ইক্তন্ডর্কটয প্রর্ ম্পোক্তদত ডোটো পরোপর ভতোভত 

১ দযত্য আহ্বোন দযত্র ক্তত্রকোয় 

প্রকো। 

১ তকযো কত তোং দযত্র 

ক্তত্রকোয় প্রকো কযো র্য়র্ছ। 

১০০% ক্তক্তআয অনুযণ 

কযো র্য়র্ছ । 

দযত্র CPTU, 

PWD এফং BR 

এয Website-এ 

প্রকো। 

২ তকযো কত তোং দযত্র 

CPTU, PWD এফং BR-

এয Website এ প্রকো 

কযো র্য়র্ছ। 

১০০% ক্তক্তআয অনুযণ 

কযো র্য়র্ছ । 

২ দযত্র দোক্তের টেোরো দযত্র 

ক্তত্রকোয় দযত্র 

প্রস্তুর্তয জন্য টদয়ো 

ভয়ীভো। 

৩ দযত্র ক্তত্রকোয় প্রকো এফং  

দযত্র দোক্তের্রয ভর্ধ্য গড় 

ক্তদর্নয ংখ্যো। 

৪২ ক্তদন ক্তক্তআয অনুযণ 

কযো র্য়র্ছ । 

দযত্র ভয়ীভো 

ক্তযোরন। 

৪ তকযো কত তোং 

দযত্র দোক্তের্রয জন্য 

ম েোপ্ত ভয় ক্তছর। 

১০০% ক্তক্তআয অনুযণ 

কযো র্য়র্ছ । 

দযদোতো 

অংগ্রণসূচক। 

৫ ক্তফক্রয়কৃত দযর্ত্রয ংখ্যো 

এফং দোক্তেরকৃত দযর্ত্রয 

ংখ্যোয অনুোত। 

১০.৪: 

৮.৪ 

ক্তফক্রয়কৃত দযর্ত্রয 

-৪৫% জভো  

র্ড়টছ। 

৩ দযত্র 

উমু্মিকযণ 

দযত্র 

উমু্মিকযণ 

কক্তভটর্ত দযত্র 

মূল্যোয়ন কক্তভটয 

দস্য উক্তস্থত 

ক্তছর্রন। 

৬ তকযো কত তোং 

দযর্ত্রয উমু্মিকযণ 

কক্তভটর্ত দযত্র মূল্যোয়ন 

কক্তভটয দস্য অন্তভু েি 

ক্তছর্রন। 

১০০% ক্তক্তআয অনুযণ 

কযো র্য়র্ছ । 

দযত্র মূল্যোয়ন 

কক্তভটর্ত ংস্থো 

ফক্তভূ েত দস্য 

অন্তভু েি ক্তছর্রন। 

৭ তকযো কত তোং 

দযর্ত্রয মূল্যোয়ন 

কক্তভটর্ত ংস্থো ফক্তভূ েত 

দস্য অন্তভু েি ক্তছর। 

১০০% ক্তক্তআয অনুযণ 

কযো র্য়র্ছ । 

৪ দযত্র মূল্যোয়ন দযত্র মূল্যোয়র্নয  

ভয়  

৮ দযত্র টেোরো এফং 

মূল্যোয়র্নয ভর্ধ্য গড় ক্তদর্ন 

ংখ্যো। 

৩০ 

ক্তদন 

ক্তক্তআয অনুযণ 

কযো র্য়র্ছ । 

দযত্র গ্রণ ৯ গড় টযক্তন্পব দযদোতোয  

ংখ্যো। 

৩.৩ ক্তক্তআয অনুযণ 

কযো র্য়র্ছ । 

  



৩.৩ প্রকল্প ক্তযচোরর্কয দপ্তর্যয টরোকফর 

 

টর্কন্ডোক্তয উোি টথর্ক অেক্তবক্তিক ফোস্তফ  আক্তথ েক রক্ষযভোত্রো  অগ্রগক্তত-ংক্রোন্ত   তথ্য ংগ্র কযো র্য়র্ছ 

(োযক্তণ ৩.১১) ।  
 

 

োযক্তণ ৩.১১: প্রকল্প ক্তযচোরকর্য তোক্তরকো (প্রকল্প শুরু টথর্ক ফতেভোন ম েন্ত) 

দক্তফ 

াঁ

রু

ন্ত

াঁ 

ন্ত
াঁ

 

াঁ 

  

াঁ 

২৬ ১১ ২০১৮

 

াঁ 

ম  োঃ র জ ন

আলী

মজন ররল  য রনজ র প্রকল্প

পররচ লক

২৭ ১১ ২০১৮ হরে

অদ্যবরি

 

াঁ ১ টি

 

 

োযক্তণ ৩.১২ ফতেভোন জনফর 

ক্রিঃ 

নং 

র্দয নোভ দ 

ংখ্যো 

কভ েকতেোয নোভ দফী কোম েকোর 

১ টজনোর্যর ম্যোর্নজোয/ প্রকল্প 

ক্তযচোরক 

০১ টভোিঃ যভজোন আরী টজনোর্যর ম্যোর্নজোয/ 

প্রকল্প ক্তযচোরক 

২৭/১১/২০১৮ 

টথর্ক ফতেভোন 

২ অক্ততক্তযি প্রধোন প্রর্কৌরী ০১ জনোফ আম্মদ টোর্ন ভোসুভ অক্ততক্তযি প্রধোন প্রর্কৌরী ১৪/১১/২০১৬ 

টথর্ক ফতেভোন 

৩ ক্তনফ েোী প্রর্কৌরী ০১ জনোফ টভোিঃ আক্তযপৄর ইরোভ ক্তনফ েোী প্রর্কৌরী ০৩/০৮/২০১৯ 

টথর্ক ফতেভোন 

৪ এএএই (য়োকে) ০১ জনোফ টভো: আফদুয যভোন এএএই (য়োকে) - 

৫ অস্থোয়ী কভ েচোযী ০৪    

৬ অস্থোয়ী ক্তযেন্নতো কভী ০২    

৭ প্রযী  অন্যোন্য ০৩    

 টভোট ১৩    



 

৩.৩.১ প্রকল্প ক্তযচোরর্কয কোম েক্রভ  

 

তথ্য উোি ক্তফর্িলণ কর্য টদেো মোয় টম, অনুর্ভোক্তদত ক্তডক্তক্ত-এয ংস্থোন অনুমোয়ী প্রকল্প ক্তযচোরর্কয দপ্তর্য ম্পূণ ে 

টরোকফর ক্তনর্য়োগ টদয়ো য়ক্তন তর্ফ আগোভী অথ ে ফছর্য ক্তযকল্পনো অনুমোয়ী ফোক্তক টরোকফর ক্তনর্য়োগ টদয়ো র্ফ। 

 

৩.৪ টবক্তযর্য়ন প্রস্তোফ 

 

ফোংরোর্দ টযরর্য়/প্রকল্প কর্তেক্ল ট্রযোক ক্তনভ েোণ কোর্জয ক্তফযীর্ত WD1 প্যোর্কর্জয ঠিকোদোয প্রক্ততষ্ঠোন ইযকন 

ইেোযন্যোনোর ক্তরক্তভর্টড টবক্তযর্য়ন প্রস্তোফ (৪০ট নন-ক্তক্তডউর আইর্টভ) দোক্তের কর্য । Progress Report- 

April 2020-এ ম্পর্কে একট তোক্তরকো প্রণয়ন কযো আর্ছ। তর্ফ টবক্তযর্য়র্নয মূর ৫ট আইর্টভ এফং এয 

আনুভোক্তনক মূল্য ক্তনর্চ ফণ েনো কযো র্রো।   

 

Major Items Value Increase (%) 

Dredged Sand Fill  3.2 

900 mm Dia Piles 2.80 

Embankment Construction 1.6 

Permanent Way Fittings (NS) 1.9 

Supply of Guard Rail/Check Rail 0.97 

Total Variation 216.00 Crore 

সূত্র: প্রকল্প ক্তযচোরর্কয দপ্তয 

 

টম টকোন কনস্ট্রোকন কোর্জই টবক্তযর্য়ন টয় থোর্ক । প্রোথক্তভকবোর্ফ টম ক্তফলম/আইর্টভমূ ধযো য় কোজ ফোস্তফোয়ন 

কযর্ত টগর্র ক্তফক্তবন্ন টবক্তযর্য়ন (ক্তবন্নতো) টদেো টদয়। ক্তকন্তু এ প্রকর্ল্প ইযকন কর্তেক দোক্তেরকৃত টবক্তযর্য়ন যোভ েক 

কর্তেক মোচোই-ফোছোইর্য়য ভর্য়ই ফোংরোর্দ টযরর্য়য প্রক্ততক্তনক্তধ অক্ততক্তযি প্রধোন প্রর্কৌরী (প্রকল্প)  ক্তনফ েোী 

প্রর্কৌরীর্ক (প্রকল্প) অন্তভু েি কযোয জন্য ফরো র্র যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন একতযপোবোর্ফ টবক্তযর্য়ন মোচোই-ফোছোই 

কর্য প্রকল্প ক্তযচোরক দপ্তর্য টপ্রযণ কর্য। এজন্য ক্তফলয়ট দীঘ েক্তদন অভীভোংক্তত অফস্থোয় র্ড় আর্ছ। তোই এেন 

অক্তধকতয ন্তুক্তষ্টয (Satisfaction) জন্য ধোযোফক্তকবোর্ফ যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন  ইযকর্নয োর্থ আর্রোচনো র্ে। 

আর্রোচনো টভোতোর্ফক তথ্যোক্তদ  প্রর্য়োজনীয় ংর্োধন প্রদোনপূফ েক োই টবক্তযর্য়নট যফতী দর্ক্ষর্য জন্য 

ভোক্তযচোরক, ফোংরোর্দ টযরর্য়য দপ্তর্য  টপ্রযণ কযো র্ফ। 

 

৩.৫ কোম েিক্তত অনুমোয়ী কভ ে ক্তযচোরনো 

 

PSC’য উর্েের্মোগ্য সুোক্তয, প্রকল্প ক্তযচোরক এফং তোয দপ্তর্যয অন্যোন্য কভ েকতেোর্দয কোম েক্রভ ক্তফর্িলণ কর্য ফরো 

মোয় টম, কোম েিক্তত অনুমোয়ী কভ ে ক্তযচোরনো কযর্ত র্ফ এফং উর্দ্যোগী ভর্নোবোফ প্রকো এফং প্রর্য়োগ কযর্ত র্ফ। 

 

৩.৬ েোব্যতো ভীক্ষো ক্তডক্তক্ত প্রক্তক্রয়োকযণ  অনুর্ভোদন ম েোর্রোচনো: 

 

৩.৬.১ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ (১ভ ংর্োক্তধত) প্রকল্প ীল েক প্রকর্ল্পয েোব্যতো ভীক্ষো, 

ক্তফদ ক্তডজোইন  টটন্ডোক্তযং োক্তব ে ইতযোক্তদয জন্য যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন Consuling Engineers Group (CEG)  

NIPPON KOI India (NKI)-এয োর্থ ১৪/০৬/২০১২ তোক্তযর্ে চ্যক্তিত্র অনুর্ভোদন কযো য়। 

 



৩.৬.২ যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন পৄরতরো টযরর্স্টন টথর্ক ভংরো টোট ে ম েন্ত ৬৪.৭৫ ক্তক: ক্তভ: িডর্গজ টযররোইন 

ক্তনভ েোর্ণয Feasibility Study, Detail Design & Drawing  েড়ো দযত্র ক্তক্তডউর ইতযোক্তদ ০৯/০৬/২০১৩ 

তোক্তযর্ে দোক্তের কযো য়। ১৭/১২/২০১৩ তোক্তযর্ে ক্তপ্র-টকোয়োক্তরক্তপর্কর্নয ক্তিোন্ত র্য়র্ছ। আয ট ে ক্তরস্ট কযো র্য়র্ছ 

প্যোর্কজ WD1 [Construction of Embankment, Track, All Civil Works, Major and Minor 

Bridges (Except Rupsha  Bridge) & Culverts and Implementation of EMP]   ২১/০৯/২০১৪ তোক্তযর্ে 

এফং প্যোর্কজ WD2 [Construction of Railway Bridge Over River Rupsha and Implementation 

of EMP]  ১০/০৯/২০১৪ তোক্তযর্ে। 

 

৩.৬.৩ যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন কর্তেক দোক্তেরকৃত কোগজর্ত্রয ক্তবক্তির্ত ক্তডক্তক্ত টভোট প্রোক্কক্তরত ব্যয় ১৭২১৩৯.৩৬ রক্ষ 

টোকো, ক্তজক্তফ ৫১৯০৮.২২ রক্ষ টোকো, প্রকল্প োোয্য ১২০২৩১.১৪ রক্ষ টোকো এফং ফোস্তফোয়নকোর ৩১/১২/২০১০ র্ত 

৩১/১২/২০১৩। বোযতীয় Line of Credit (LOC)-এয আক্তথ েক োয়তোয় প্রকল্প ফোস্তফোয়র্নয প্রস্তোফ প্রণয়ন কযো 

য়। 

 

৩.৬.৪ ১৮/১২/২০১৪ তোক্তযর্ে অনুক্তষ্ঠত প্রকল্প মোচোই কক্তভটয বো ২৪/১২/২০১৪ তোক্তযর্ে অনুক্তষ্ঠত অথ ে ভন্ত্রণোরর্য়য 

প্রকর্ল্পয জনফর ম্পক্তকেত বো ৮/২/২০১৫ তোক্তযর্ে অনুক্তষ্ঠত টবৌত অফকোঠোর্ভো ক্তফবোগ, ক্তযকল্পনো কক্তভন-এয 

ক্তইক্ত'য বো  ২৫/০৫/২০১৫ তোক্তযর্ে অনুক্তষ্ঠত  টযর ক্তযফন উইং টবৌত অফকোঠোর্ভো ক্তফবোগ ক্তযকল্পনো কক্তভর্নয 

প্রকর্ল্পয ব্যয় প্রোক্করন ক্তনধ েোযণ ংক্রোন্ত ক্তিোন্তনুমোয়ী প্রকল্প ব্যয় টভোট ৩৮০১৬১.৩৮ রক্ষ টোকো (ক্তজক্তফ ১৪৩০২৬.৩৯ 

রক্ষ টোকো, প্রকল্প োোয্য ২৩৭১৩৪.৯৯ রক্ষ টোকো, ফোস্তফোয়নকোর ৩১/১২/২০১০ র্ত ৩০/০৬/২০২০-এয প্রস্তোফ 

ফক্তণ েত প্রকর্ল্পয ক্তডক্তক্ত পুনগ েঠিত য়।  

 

৩.৬.৫ উি ংর্োক্তধত ক্তডক্তক্ত ২৬/০৫/২০১৫ তোক্তযর্ে এয একর্নক বোয় অনুর্ভোক্তদত য়। 

 

৩.৭ টবৌত কোর্জয জন্য (প্যোর্কজ WD1- Construction of Embankment, Track, All Civil Works, 

Major and Minor Bridges (Except Rupsha Bridge) & Culverts and Implementation of EMP 

এফং প্যোর্কজ WD2 - Construction of Railway Bridge Over River Rupsha and Implementation 

of EMP) ঠিকোদোয ক্তনর্য়োগংক্রোন্ত টটন্ডোয প্রক্তক্রয়োকযণ  অনুর্ভোদন ম েোর্রোচনো। 

 

৩.৭.১ LOC Guideline অনুযণ: ভোব্যফস্থোক  প্রকল্প ক্তযচোরক কর্তেক ৭/১২/২০১৪ তোক্তযর্ে LOC 

Guideline অনুমোয়ী দযত্র ২ট আহ্বোন কযো য়। উর্েখ্য টম, ইক্তন্ডয়োন রোইন অফ টক্রক্তডট-এয তেোনুমোয়ী টকফর 

বোযতীয় ঠিকোদোযর্দয ভর্ধ্য চূড়োন্ত প্রক্ততর্মোক্তগতোয ভোধ্যর্ভ ঠিকোদোয ক্তনফ েোচন কযো য়। এেোর্ন অন্য টকোন টদর্য 

ঠিকোদোয দযর্ত্র অংগ্রণ কযর্ত োযর্ফ নো। যোভ েক ক্তনর্য়োর্গয টক্ষর্ত্র একই ক্তনয়ভ। ক্তডক্তক্ত'য ংস্থোন অনুমোয়ী 

টবৌতকোর্জয প্যোর্কজ ংখ্যো ২ট ক্তনর্চয োযক্তণ টদয়ো টরো। 

 

োযক্তণ ৩.১৪: টবৌত কোর্জয দুট প্যোর্কজ  

ক্রিঃ 

নং 

প্যোর্কজ 

নং 

Description of Package প্রোক্কক্তরত মূল্য চ্যক্তি মূল্য ক্রয় িক্তত 

১ WD1 WD1- Construction of 

Embankment, Track, All Civil 

Works, Major and Minor 

Bridges (Except Rupsha 

Bridge) & Culverts and 

Implementation of EMP 

১১৭,৮৬২.১৫ 

রক্ষ টোকো 

১১৪,৯৮৯.২

২ রক্ষ টোকো 

OTM within 

Indian 

Contractors* 



২ WD2 WD2- Construction of Railway 

Bridge Over River Rupsha and 

Implementation of EMP 

১০০,৭৯৬.৯২ ১৩৩,৫৩৭.৪

৪ রক্ষ টোকো 

OTM within 

Indian 

Contractors* 

 

৩.৭.২ প্যোর্কজ WD1- Construction of Embankment, Track, All Civil Works, Major and Minor 

Bridges (Except Rupsha Bridge) & Culverts and Implementation of EMP এফং  প্যোর্কজ WD2 - 

Construction of Railway Bridge Over River Rupsha and Implementation of EMP -এয দযত্র 

প্রক্তক্রয়োকযণ, ঠিকোদোর্যয অংগ্রণ  অন্যোন্য তথ্যোক্তদ উর্েে কযো র্রো। 

 
 

৩.৭.৩ Annual Procurement Plan  Official Estimate মথোভর্য় উমৄি কর্তেক্ষ কর্তেক অনুর্ভোক্তদত 

য়। 
 
 

 

৩.৭.৪ প্যোর্কজ দুটয দযত্র ক্তফজ্ঞক্তপ্ত ক্তফগত ২৮/০২/২০১৫ তোক্তযর্ে ফোংরো প্রক্তত্রকো “দদক্তনক জনকন্ঠ”  একট 

ইংর্যক্তজ ক্তত্রকো “টডইক্তর ইনক্তডর্র্ন্ডে” এফং ফোংরোর্দ টযরর্য়য র্য়ফোইর্ট প্রকোক্তত য়। 

 

প্যোর্কজ WD1-Construction of embankment, Track, All Civil Works, Major and Minor Bridges 

(Except Rupsha  Bridge) & Culverts and Implementation of EMP-এ টভোট ১০ট এফং প্যোর্কজ 

WD2- Construction of Railway Bridge Over River Rupsha and Implementation of EMP-এ 

টভোট ৭ট প্রক্ততষ্ঠোন দযত্র দক্তরর ক্রয় কর্য প্যোর্কজ WD1- Construction of Embankment, Track, All 

Civil Works, Major and Minor Bridges (Except Rupsha  Bridge) & Culverts and 

Implementation of EMP-এ টভোট ৪ট এফং প্যোর্কজ WD2- Construction of Railway Bridge Over 

River Rupsha and Implementation of EMP-এ টভোট ৪ট প্রক্ততষ্ঠোন দযত্র দোক্তের কর্য।  

 

৩.৭.৭ ০১/০৭/২০১৫ তোক্তযর্ে TOC (Tender Opening Committee) কর্তেক দযত্র টেোরো য়। 

 

প্যোর্কজ WD1- Construction of Embankment, Track, All Civil Works, Major and Minor 

Bridges (Except Rupsha Bridge) & Culverts and Implementation of EMP-এয জন্য জনোফ আর 

পোিো টভো: ভোসুদয যভোন, ডোইর্যক্টয (ইক্তঞ্জক্তনয়োয) আহ্বোয়ক কর্য Technical Sub-Comittee এফং জনোফ 

ভোমুনুর ইরোভ, ডোইর্যক্টয প্রক্তকউযর্ভে, আহ্বোয়ক কর্য Technical Sub-Comittee গঠন কযো য়।  

 

TSC'য ক্তযর্োট ে দোক্তের কর্য প্যোর্কজ WD1- Construction of embankment, Track, All Civil Works, 

Major and Minor Bridges (Except Rupsha Bridge) & Culverts and Implementation of EMP -

226, তোক্তযে 01/03/2015 এফং প্যোর্কজ WD2- Construction of Railway Bridge Over River 

Rupsha and Implementation of EMP -225, তোক্তযে 07/02/2015 । 

 

TEC (PD/GM (P), Professor BUET, Mr. Hasibul, SE (PWD), SE (RHD), ADGM&CP, ADG (Fin), 

Members, ADG (I), Chairperson দযত্র মূল্যোয়ন বো কর্য  IRCON International Ltd.-টক CCGP-টত 

োঠোর্নোয জন্য অনুর্ভোদন টদয়ো য়। 

 

দযদোতোর্দয অফস্থোন 

োযক্তণ ৩.১৫: দযত্রদোতোয নোভ  ঠিকোনো 

ক্রক্তভক নং দযত্রদোতোয নোভ  ঠিকোনো অফস্থোন 

১ IRCON International Ltd ১ভ ফ েক্তনে 

২ Simplex Infrastructure  ২য় ফ েক্তনে 



৩ AFCON Infrastructure  ৩য় ফ েক্তনে 

 

দযত্র মূল্যোয়ন কক্তভটয সুোক্তয, টচয়োযোযন ADG (I) কর্তেক DG Railway ভর্োদর্য়য ক্তনকট ০৯/০৩/২০১৫ 

তোক্তযে টপ্রযণ কযো য়। উি প্রস্তোফ ক্তডক্তজ কর্তেক ক্তচফ টযরথ ভন্ত্রণোরয় কর্তেক CCGP ফযোফয টপ্রযণ কযো য়। 

 

দযত্র টেোরো য় ১৬/০৩/২০১৫ তোক্তযর্ে, ২০/১০/২০১৫ তোক্তযর্ে CCGP বোয় টভোট ১১,৪৯,৮৯,২২,৯০৭.১২ রি 

টোকোয় IRCON International Ltd-এয অনুকূর্র WD1 Package-এয চ্যক্তিত্র োক্ষক্তযত য় এফং 

০৯/০৩/২০১৬ তোক্তযর্ে EXIM ব্যোংর্কয অনুর্ভোদন কযো য়।  

 

৩.৮ দযত্র আফোন-এয প্রকৃত অফস্থো 

 

 ক্তডক্তক্ত অনুর্ভোদর্নয যকোক্তয আর্দ জোক্তয য় ১২/০৯/২০১১ তোক্তযর্ে। প্রথভ দযত্র আফোন কযো য় 

৭/০২/২০১৪ তোক্তযর্ে। ক্তফজয়ীটদয অনুর্যোর্ধ তোক্তযর্ে ক্তক্তছর্য় ০৪/০৬/২০১৪ তোক্তযে টটন্ডোয দোক্তের্রয ক্তদন ধোম ে 

য়।  

 TSC  র্ত CCGP ম েন্ত টভোট ভয় ব্যয় র্য়র্ছ ১২ প্তো। 

 CCGP অনুর্ভোদন ০১/০৭/২০১৫। TSC কর্তেক োফক্তভন ২৯/০৩/২০১৫ তোক্তযে । PPA-2006  PPR- 

2008 অনুমোয়ী TSC to CCGP ম েন্ত টভোট ভয় ১৫+৪ প্তো ক্তনধ েোক্তযত আর্ছ। 

 ক্তডক্তক্ত অনুর্ভোদর্নয যকোক্তয আর্দ ২৬/০৫/২০১৫ তোক্তযর্ে জোক্তয য়। প্রকল্প ক্তযচোরক কর্তেক ০৭/০২/২০১৫ 

তোক্তযর্ে দযত্য আফোন কযো য়।  

 

৩.৯ WD2- Construction of Railway Bridge Over River Rupsha and 

Implementation of EMP প্যোর্কর্জয দযত্র ম েোর্রোচনো  

 

WD2 Construction of Railway Bridge over river Rupsha and Implementation of EMP 

প্যোর্কর্জয দযদোতোগর্ণয অফস্থোন: 

োযক্তণ ৩.১৬: দযত্রদোতোয নোভ  ঠিকোনো 

ক্রক্তভক নং দযদোতোয নোভ  ঠিকোনো অফস্থোন ভন্তব্য 

১ LARSEN & TOUBRO LTD (L&T) ১ভ ফ েক্তনে  

২ ITD Cementration ২য় ফ েক্তনে  

৩ IRCON International Limtied ৩য় ফ েক্তনে  

 

দযত্র মূল্যোয়ন কক্তভটয সুোক্তয, টচয়োযোযন ADG (I) কর্তেক DG Railway ভর্োদর্য়য ক্তনকট ২৬/০২/২০১৫ 

তোক্তযে টপ্রযণ কযো য়। উি প্রস্তোফ ক্তডক্তজ কর্তেক ক্তচফ, টযরথ ভন্ত্রণোরয় কর্তেক CCGP ফযোফয টপ্রযণ কর্যন। 

 

৩.১০ চ্যক্তি স্বোক্ষয  ব্যোংক অনুর্ভোদর্নয প্রকৃত অফস্থো 

 

o ক্তডক্তক্ত অনুর্ভোদর্নয যকোক্তয আর্দ জোক্তয য় ১২/০৯/২০১১ তোক্তযর্ে। প্রথভ দযত্র আফোন কযো য় 

৭/২/২০১৪ তোক্তযর্ে। ক্তফজয়ীর্দয অনুর্যোর্ধ তোক্তযে ক্তক্তছর্য় ০৪/০৬/২০১৪ তোক্তযটে টটন্ডোয দোক্তের্রয ক্তদন ধোম ে কযো 

য়।  

o TSC  র্ত CCGP ম েন্ত টভোট ভয় ব্যয় র্য়র্ছ ১৭ প্তো। 



o CCGP অনুর্ভোদন য় ০১/০৭/২০১৫ তোক্তযে। TSC কর্তেক োফক্তভন য় ২৬/০২/২০১৫ তোক্তযে । PPA-2006 

 PPR-2008 অনুমোয়ী TSC to CCGP ম েন্ত টভোট ভয় ১৫+৪ প্তো ক্তনধ েোক্তযত আর্ছ। 

o WD2-Construction of Railway Bridge Over River Rupsha and Implementation of EMP 

২৪/০৮/২০১৫ তোক্তযর্ে চ্যক্তি স্বোক্ষয য় এফং ১২/০২/২০১৬ তোক্তযর্ে Exim ব্যোংক অনুর্ভোদন কর্য। 

 

৩.১১ দযত্র অনুর্ভোদর্নয প্রকৃত অফস্থো 

 

o ক্তডক্তক্ত অনুর্ভোদর্নয যকোক্তয আর্দ ২৬/০৫/২০১৫ তোক্তযর্ে জোক্তয য়। প্রকল্প ক্তযচোরক কর্তেক ০৭/০২/২০১৪ 

তোক্তযর্ে দযত্র আফোন কযো য়।  

o দযত্র মূল্যোয়ন কক্তভটয সুোক্তয, টচয়োযোযন ADG (I) কর্তেক DG Railway ভর্োদর্য়য ক্তনকট 

০৭/০২/২০১৫ তোক্তযে টপ্রযণ কযো য়। উি প্রস্তোফ ক্তডক্তজ কর্তেক ক্তচফ, টযরথ ভন্ত্রণোরয় কর্তেক CCGP ফযোফয 

টপ্রযণ কর্যন। 

o ১৭/০২/২০১৬ তোক্তযর্ে CCGP বোয় টভোট ১৩,৩৫৩,৭৪৪,৪১০.৪৩ টোকো LARSEN & TOUBRO LTD-এয 

অনুকূর্র WD2- Construction of Railway Bridge Over River Rupsha and Implementation 

of EMP  Package-এয দযত্র অনুটভোক্তদত য়। 

 

 

৩.১২ প্রথভ দযত্র আফোর্নয প্রকৃত অফস্থো 

 

ক্তডক্তক্ত অনুর্ভোদর্নয যকোক্তয আর্দ জোক্তয য় ২৬/০৫/২০১৫ তোক্তযে। প্রথভ দযত্র আফোন কযো য় ০৭/০২/২০১৪ 

তোক্তযে।  

 

 

৩.১৩ ভূক্তভ অক্তধগ্রণ 

 

োযক্তণ ৩.১৭: অক্তধগ্রণকৃত জক্তভয ক্তফফযণ (ভোচ ে, ২০২০) 

নং টজরো জক্তভয ক্তযভোণ (একয) টজরো প্রোর্কয প্রোক্কক্তরত ব্যয় ক্তযর্োক্তধত ব্যয় 

১ খুরনো ৪০১.২৭৯০২ ৭৩৯.৬৯ রক্ষ ৬৪৬.০০ রক্ষ 

২ ফোর্গয োট ২৭৫.২৯৪৪ ২৭৮.২৭ রক্ষ ২৬২.৬৯ রক্ষ 

সূত্র: প্রকল্প ক্তযচোরর্কয দপ্তয 

 

৩.১৪ ক্তযর্ফগত ছোড়ত্র 

 

Department of Environment (DOE), Ministry of Environment & Forest, GOB টথর্ক ক্তযর্ফগত 

ছোড়ত্র টনয়ো র্য়র্ছ। 

 

৩.১৫ চ্যক্তিত্র অনুর্ভোদন  কোজ আযর্েয উয ভতোভত 

 

োযক্তণ ৩.১৮: চ্যক্তিত্র অনুর্ভোদন  কোজ আযর্েয তোক্তযে 

ক্রক্তভক 

নং 

প্যোর্কজ চ্যক্তিত্র অনুর্ভোদন কোজ শুরু েোব্য 

তোক্তযে 

কোজ শুরুয তোক্তযে 

১ WD1- Construction of 

Embankment, Track, All Civil 

Works, Major and Minor 

Bridges (Except Rupsha  

২০/১০/২০১৫ ০৯/০৩/২০১৬ ০১/০৯/২০১৬ 



Bridge) & Culverts and 

Implementation of EMP. 

২ WD2- Construction of Railway 

Bridge Over River Rupsha 

and Implementation of EMP  

২৪/০৮/২০১৫ ১৭/০২/২০১৬ ০১/০৯/২০১৬ 

 

৩.১৬ প্রকল্প এরোকো  টবৌত কোজমূ র্যজক্তভর্ন ক্তযদ েন 

 

o Consultant  Contractor-এয োর্থ বো: প্রকল্পটয ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয টভ ক্তরডোয  অন্যোন্য 

যোভ েকগণ ১৮  ১৯ ভোচ ে ২০২০ তোক্তযর্ে র্যজক্তভর্ন ক্তযদ েন এফং  Consultant  Contractor-এয 

োর্থ বো কর্যন। 

o ক্তিজ  কোরবোর্ট েয কোজ ক্তযদ েন: ক্তিজ নং ৩০, টচইর্নজ ৫৬+০৩৬, েযোন ৩ X ১৫.৫০ এফং োইর ডোয়ো 

৯০০ এভএভ । 

o চরভোন কোর্জয ক্তফফযণ: র্যজক্তভর্ন ক্তযদ েন কর্য টদেো মোয় টম, RCC Work র্য়র্ছ ৯২% বোগ এফং Steel 

Girder ম্পন্ন র্য়র্ছ ৫৪% বোগ। 

o ম্পোক্তদত কোটজয প্রকৃত অফস্থো: Concrete Surface Finishing আয বোর য়ো দযকোয। Working 

Site  আয ক্তযষ্কোয-ক্তযছন্ন যোেো দযকোয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR No. 30, Composite Girder, Span:  3 x 15.50 m Ch: 56+036 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Earth Work-এয কোজ ক্তযদ েন: PVD (Prefabricated Vertical Drain) Installation টভোট PVD'য 

ক্তযভোন 12,13,885 RM ক্তভটোয ফতেভোটন টভোট PVD স্থোন 10,95,550 RM ক্তভটোয অগ্রগক্তত 90% বোগ। 

 

Rupsha ক্তির্জয চরভোন কোর্জয ছক্তফ বোয়োডোক্ট 

ভীক্ষো কোর্জ ক্তনর্য়োক্তজত টীভ ক্তরডোয  অন্যোন্য  যোভ েকবৃন্দ োইট ক্তবক্তজট কযর্ছন ক্তনভ েোণোধীন রূো  িীর্জযখুরনো অংর্ 



o Embankment Fill র্ে 65 Km ক্তকন্তু Embankment Fill ম্পন্ন র্য়র্ছ 32 KM । তর্ফ, Progress 

49%, এফং চরভোন আর্ছ 26 KM। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embankment: Ch: 23+200  

বোয়োডোক্ট 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sub-Grade Fill-এয কোজমূ: টভোট Sub-Grade Fill 65 km ক্তকন্তু Sub-Grade Fill 28 km ম্পন্ন 

র্য়র্ছ, Progress আর্ছ 43% এফং ফতেভোর্ন চরভোন 5 km । 

 

o Soil treatment  অন্যোন্য কোজমূ: Loose Soil Treatment-এয জন্য PVD কযো র্য়র্ছ। Design 

অনুমোয়ী 7.5 m & 5 to 7.5 m Depth ক্তছর। 250 mm Layer ক্তর্র্ফ Embankment-এ ভোট টপরো 

র্য়র্ছ এফং তো Mechanical  Compaction কযো র্য়র্ছ, Consultant-গণ RFI ভোধ্যর্ভ তো Verify 

কর্যর্ছন এফং কযর্ছন। 

চরভোন রূো ক্তির্জয ছক্তফ 

চরভোন রূো ক্তির্জয ছক্তফ 



 

o Sub-ballast: In-depth Monitoring-এয ভয় Ch -.468 km to 5.20 km , 8.00 to 8.28 km, 

19.56 to 21.900 km ,59.100 to 64.460 km and 1.8 to 3.1 km (Jetty Line)-টত 

Embankment Slope যীক্ষো কযো য় এফং 1:2 Slope মথোমথ োয়ো মোয়।  

 

o Turfing: Turfing-এয কোজ এক্তগর্য় মোর্ে। প্রর্য়োজনীয় Compaction Paper- FDD Test কর্য টদেো 

র্য়র্ছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ভোপ্ত কোর্জয প্রকৃত অফস্থো: PVD স্থোন, Earthfill Ch -.468 km to 5.20 km , 8.00 to 8.28 km, 

19.56 to 21.900 km, 59.100 to 64.460 km and 1.8 to 3.1 km (Jetty Line) 

কোর্জয োইর্ট ক্তযদ েন এফং যোভ েকগণ কর্তেক ভোপ্ত কোর্জয ক্তযদ েন ম েোর্রোচনো  RFI যীক্ষো কর্য 

কোর্জয ভোন র্ন্তোলজনক ভর্ভ ে প্রতীয়ভোন র্য়র্ছ। তর্ফ োক্তফ েকবোর্ফ কোর্জয অগ্রগক্তত র্ন্তোলজন নয়। কোর্জয 

গক্তত ফোড়োর্নো দযকোয তো নো র্র ভয়ভত কোজ ম্পন্ন কযো মোর্ফনো। 

 

o Resettlement Implementation: পুনফ েোন ফোস্তফোয়র্ন টদেো মোয়, টভোট টোোর স্ট্রোকচোয ১৭ট, টভোট 

টোোর স্ট্রোকচোয খুরনোয় ০৫ট এফং টভোট টোোর স্ট্রোকচোয ফোর্গযোট-এ ১২ট। টকোন Resettlement NGO 

ক্তনর্য়োগ কযো য়ক্তন। 

োযক্তণ ৩.১৯: টোই অফ স্ট্রোকচোয 

ক্র: নং টোই অফ স্ট্রোকচোয ংখ্যো টজরো 

১ ভক্তজদ ১ খুরনো 

২ ভক্তজদ ১ ফোর্গযোট 

৩ ভক্তন্দয ৫ ফোর্গযোট 

৪ ভক্তন্দয ৩ খুরনো 

৫ কফযস্থোন ৫ ফোর্গযোট 

৬ ঈদগো ১ ফোর্গযোট 

৭ প্রোইভোক্তয স্কুর ১ খুরনো 

 টভোট ১৭  

o ক্তগন্যোক্তরং দযত্র আফোন কযো য়ক্তন তর্ফ দযত্র আহ্বোন প্রক্তক্রয়োধীন । 

 

Turfing: Ch: 20+600 to 20+700 



৩.১৭ কন্ট্রোক্ট ডোটোক্তট (প্যোর্কজ WD1- Construction of embankment, Track, All Civil 

Works, Major and Minor Bridges (Except Rupsha  Bridge) & Culverts and 

Implementation of EMP)  

 
 

োযক্তণ ৩.২০: কন্ট্রোক্ট ডোটোক্তট প্যোর্কজ (প্যোর্কজ WD1) 

ক্র: নং আইর্টভ ফণ েনো 

১ চ্যক্তির্ত্রয ক্তর্যোনোভ:  

 

প্যোর্কজ WD1- Construction of Embankment, Track, All 

Civil Works, Major and Minor Bridges (Except 

Rupsha  Bridge) & Culverts and Implementation of 

EMP  

২ চ্যক্তিত্র নং.  PD/KM/AGT/Track/02  তোক্তযে  20/10/2015 

৩ প্রকল্প এরোকো খুরনো  ফোর্গযোট টজরোয পৄরতরো টস্টন র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত 

৪ চ্যক্তিটত্রয মূল্য ১১,৪৯,৮৯,২২,৯০৭.১৪ টোকো 

৫ দযত্র অনুর্ভোদর্নয তোক্তযে ০৯/০৩/২০১৬ 

৬ চ্যক্তিত্র অনুর্ভোদর্নয তোক্তযে ২৩/০৩/২০১৬ 

৭ কোজ আযর্েয তোক্তযে ০১/০৯/২০১৬ 

৮ কোজ ভোক্তপ্তয েোব্য তোক্তযে ৩১/১২/২০২০ 

৯ ঠিকোদোযী প্রক্ততষ্ঠোর্নয নোভ IRCON International Ltd 

 

o WD1 Construction of Embankment, Track, All Civil Works, Major and Minor Bridges 

(Except Rupsha  Bridge) & Culverts and Implementation of EMP প্যোর্কর্জ অন্তভু েি প্রধোন 

কোজমূ: 

োযক্তণ ৩.২১: WD1 প্যোর্কর্জ অন্তভু েি প্রধোন কোজমূ 

ক্রক্তভক নং ক্তফফযণ ক্তযভোণ 

১ টভইন রোইন  লু রোইন ৬৪.৭৪ ক্তক: ক্তভ: + ২১ ক্তক: ক্তভ: 

২ টভজয ক্তিজ, ভোইনয ক্তিজ  কোরবোট ে টভজয ক্তিজ ৩১ট, কোরবোট ১০৭ট 

৩ নতুন টস্টন বফন ক্তনভ েোণ ০৮ট 

৪ টরর্বর ক্রক্তং ২৮ ট 

৫ ক্তগন্যোক্তরং - 

সূত্র ভোক্তক অগ্রগক্তত প্রক্ততর্ফদন 

 

o কেোক্ট ডোটোক্তট (প্যোর্কজ WD2 - Construction of Railway Bridge Over River Rupsha and 

Implementation of EMP) 

 



োযক্তণ ৩.২২ কন্ট্রোক্ট ডোটোক্তট প্যোর্কজ (প্যোর্কজ WD2) 

ক্র: নং আইর্টভ ফণ েনো 

১ চ্যক্তির্ত্রয ক্তর্যোনোভ WD2-Construction of Railway Bridge Over River 

Rupsha and Implementation of EMP  

২ চ্যক্তিত্র নং PD/DA/AGT/Rupsha Bridge/1-  তোক্তযে ২৮/০৯/২০১৫ 

৩ প্রকল্প এরোকো খুরনো  ফোর্গযোট টজরোয পরতরো টস্টন র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত 

৪ চ্যক্তিত্র মূল্য ১৩,৩৫,৩৭,৪৪,৪১০.৪৩ 

৫ দযত্র অনুর্ভোদর্নয তোক্তযে ১৭/০২/২০১৬ 

৬ চ্যক্তিত্র অনুর্ভোদর্নয তোক্তযে ০৩/০৩/২০১৬ 

৭ কোজ আযর্েয তোক্তযে ০১/০৯/২০১৬ 

৮ কোজ ভোক্তপ্তয েোব্য তোক্তযে ৩১/১২/২০২০ 

৯ ঠিকোদোযী প্রক্ততষ্ঠোর্নয নোভ LARSEN & TOUBRO LTD 

 

o WD2-Construction of Railway Bridge Over River Rupsha and Implementation of EMP 

প্যোর্কর্জ অন্তভু েি প্রধোন কোজমূ: 

োযক্তণ ৩.২৩ খুরনো এর্প্রোচ ক্তিজ 

ক্তফফযণ টস্কো ক্তডডক্তি ক্তযক্তব ভোপ্ত 

োইর ৪২৮ ৪২৮ ৪২৮ 

োইর টফইজ গ্রুটং ৪২৮ ৪২৮ ৪২৮ 

োইর টক ৬৯ ৬৯ ৬৯ 

ক্তয়োয ৬৯ ৬৯ ৬৯ 

ক্তয়োয টক ৬৯ ৬৯ ৬৮ 

সুোয স্ট্রোকচোয ইর্যকন ৬৯ ৬৯ ৬৭ 

টডক স্লোফ ৬৯ ৬৯ ৩১ 

োযক্তণ ৩.২৪: টভইন ক্তিজ 

ক্তফফযণ টস্কো ক্তডডক্তি ক্তযক্তব ভোপ্ত 

োইর ৭২ ৭২ ৩৭ 

োইর টফইজ গ্রুটং ৪৯ ৪৯ ৩১ 

োইর টক ৮ ৮ ৪ 

ক্তয়োয ৮ ৮ ২ 

ক্তয়োয টক ৮ ৮ ১ 

সুোয স্ট্রোকচোয ইর্যকন ৭ ৭ ০ 

 

োযক্তণ ৩.২৫: ভংরো এর্প্রোচ ক্তিজ 

ক্তফফযণ টস্কো ক্তডডক্তি ক্তযক্তব ভোপ্ত 

োইর ৪২৮ ৪২৮ ৪২৮ 

োইর টফইজ গ্রুট ৪২৮ ৪২৮ ৪২৮ 

োইর টক ৬৭ ৬৭ ৫৯ 

ক্তয়োয ৬৭ ৬৭ ৪২ 

ক্তয়োয টক ৬৭ ৬৭ ৩২ 

সুোয স্ট্রোকচোয ইর্যকন ৬৭ ৬৭ ১৯ 

টডক স্লোফ ৬৭ ৬৭ ০ 

সূত্র: ভোক্তক অগ্রগক্তত প্রক্ততর্ফদন 

 



o Signaling & Telecommunication: এের্নো টকোন ভোরোভোর Procurement শুরু য়ক্তন, তর্ফ আো কযো 

র্ে টম, আগোভী অথ ে ফছর্য ভোরোভোর Procurement শুরু র্ফ। 

 

৩.১৮ প্রকল্প ফোস্তফোয়ন ম েোর্রোচনো 

 

প্যোর্কজ WD1 

 

Construction of embankment, Track, All Civil Works, Major and Minor Bridges (Except 

Rupsha Bridge) & Culverts and Implementation of EMP 

ঠিকোদোযী প্রক্ততষ্ঠোর্নয নোভ: IRCON International Ltd 

চ্যক্তিত্র স্বোক্ষর্যয তোক্তযে: ০৯/০৩/২০১৬ 

কোজ শুরুয তোক্তযে: ০১/০৯/২০১৬ 

কোজ ভোক্তপ্তয তোক্তযে: ৩১/১২/২০২০ 

চ্যক্তি মূল্য: ১১,৪৯,৮৯,২২,৯০৭.১৪ রক্ল টোকো 

 

প্যোর্কজ WD2 

 

Construction of Railway Bridge Over River Rupsha and Implementation of EMP 

o ঠিকোদোযী প্রক্ততষ্ঠোর্নয নোভ: LARSEN & TOUBRO LTD 

o চ্যক্তিত্র স্বোক্ষর্যয তোক্তযে: ১৭/০২/২০১৬ 

o কোজ শুরুয তোক্তযে: ০১/০৯/২০১৬  

o কোজ ভোক্তপ্তয তোক্তযে: ৩১/১২/২০২০  

o চ্যক্তি মূল্য: ১৩,৩৫,৩৭,৪৪,৪১০.৪৩ টোকো 

 

ঠিকোদোযী প্রক্ততষ্ঠোর্নয কোম েক্রভ 

 

অক্তপ স্থোন: খুরনো, ভংরো 

Stake Yard, Workshop, Batching Plant, Testing Lab 

 

Equipment যফযো 

োযক্তণ ৩.২৬: Equipment যফযো 

ক্তফড ডকুর্ভে অনুমোয়ী  প্রদি ংখ্যো কোর্জয োইট যফযো ভতোভত 

কযোটোগক্তয ংখ্যো কযোটোগক্তয ংখ্যো  

ভটয টগ্রডোয ১ ভটয টগ্রডোয ৬  

ক্তবব্রু টযোরোয ২ ক্তবব্রু টযোরোয ২০  

এক্সোর্বটয ২ এক্সোর্বটয ৩১  

টডোজোয ১ টডোজোয ২১  

টোয ৪ টোয ৫৯  

ট্রোকটয - ট্রোক্টয ৩৩  

য়োটোয ট্োংক ২ য়োটোয ট্োংক ৫  

টরোডোয ২ টরোডোয ৯  

ট্রোনক্তজট ক্তভক্সোয ৪ ট্রোনক্তজট ক্তভক্সোয ১১  

টক্রন (২৫ টন কযোোক্তট) - টক্রন (২৫ টন কযোোক্তট) ২  



ক্তফড ডকুর্ভে অনুমোয়ী  প্রদি ংখ্যো কোর্জয োইট যফযো ভতোভত 

টফক্তচং প্লোে (30 m3/hr) ১ টফক্তচং প্লোে (30 m3/hr) ১  

টফক্তচং প্লোে (45 m3/hr) - টফক্তচং প্লোে (45 m3/hr) ১  

টফক্তচং প্লোে (65 m3/hr) - টফক্তচং প্লোে (65 m3/hr) ১  

কংক্তক্রট োম্প ১ কংক্তক্রট োম্প ২  

টজনোর্যটয ১৫০ টকক্তবএ ১ টজনোর্যটয ১৫০ টকক্তবএ ২  

ক্তক্তবক্তড টভক্তন - ক্তক্তবক্তড টভক্তন ২  

টভোট ২১  ২০৬  

সূত্র: ভোক্তক অগ্রগক্তত প্রক্ততর্ফদন, এক্তপ্রর ২০২০ 

 

প্রধোন প্রধোন ভোরোভোর ংগ্র  

োযক্তণ ৩.২৭: প্রধোন প্রধোন ভোরোভোর ংগ্র 

ক্রিঃ 

নং 

ভোরোভোর BOQ 

Quality 

Procured 

Quality 
ভন্তব্য 

১ ব্যোরোস্ট  ১৬৮৯১৯ 

cum 

৪৭৯৩১.০৪৪ cum  

২ BG ক্তপ্র-টস্ট্রড ভর্নো িক কনক্তক্রট (ক্তএক্ত) 

ক্তস্লোয পয ক্তপক্তক্সং UIC 60Kg টযর Drg. No. 

RT 7008 

122183 

nos 

৪০৩২৮ nos. 

Manufactured 

at NIP PSOVL 

Factory) 

 

৩ টট অপ ক্তএক্ত ক্তস্লোয পয 1 in 12  

টোযভোউন্ট উইথ UIC 60Kg টযর, ক্তএভএ 

ক্রক্তং এন্ড কোব ে সুইচ Drg. No. RT 4218 

35 sets 06 sets 

Manufactured 

at NIP PSOVL 

Factory) 

 

৪ োপ্লোই অপ টোণ েআউট    

ক BG 1 in 12 ট েোণআউট পয UIC 60KG টযর 

অন ক্তএক্ত ক্তস্লোয উইথ ক্তএভএ ক্রক্তং 

35 sets 35 sets  

ে BG 1 in 8.5 ট েোণআউট পয UIC 60KG টযর 

অন ক্তএক্ত ক্তস্লোয উইথ ক্তএভএ ক্রক্তং 

23 sets 23 sets  

গ UIC 60Kg টযর টট্র সুইচ অন ক্তএক্ত ক্তস্লোয 07 sets 07 sets  

ঘ UIC 60KG টযর ইভপ্রুবড সুইচ এক্সোনন জর্য়ে 

গ অন ক্তএক্ত ক্তস্লোয 

২৬ sets ২৬ sets  

৫ োপ্লোই অপ টযর    

ক 13 M রং UIC 60Kg 9 আউট আন ক্তিরড টযর 10851 MT 10871.40 MT  

৬ ট্রযক ক্তপটং কনক্তডোযড ইন এভ এ আইর্টভ    

ক ক্তজএপএন রোইনোয RT-4222 & RT 4223 Nil 100000 set  

ে গ্রুব যোফোয প্যোড CGRSP Drg. RT 7010 Nil 100000 set  

গ 1 M long ক্তপ টপ্লট উইথ টফোি এফং নোট 

Drg. No. RT 5916 

Nil 300 set  

সূত্র: ভোক্তক অগ্রগক্তত প্রক্ততর্ফদন এক্তপ্রর ২০২০ 

 



টনোট: জরোইগুক্তয India টথর্ক এই ক্তস্লোযগুক্তর আনো র্য়ক্তছর ক্তকন্তু বুর্য়র্টয টটস্ট টযজোর্ি টপর কযোয় এগুর্রো ক্তযর্জক্ট কর্য 

ক্র ভোকে কর্য যোেো র্য়র্ছ। 

 

ঠিকোদোয কর্তেক দোক্তেরকৃত Earth Work, Track, Bridges & Culverts-এয Methodology Consultants 

কর্তেক অনুর্ভোক্তদত র্য়র্ছ। 

 

৩.১৯ প্রকল্প কোর্জয ক্তফরর্ম্বয অন্যতভ কোযণমূ 

 জক্তভয অক্তধগ্রণ ক্তফরম্ব য়ো। 

 কোর্জয ভোঝোভোক্তঝ এর্ কনোরর্টে ক্তযফতেন (১৫/০৬/২০১৮) CEG-Nippon KOI JV টথর্ক Stup 

Consultant দ্বোক্তয়ত্ব গ্রণ কর্যন। 

 অফযজক্তনত  ফদক্তরয কোযনণ ক্ততনজন প্রকল্প ক্তযচোরক ক্তযফতেন য়ো। 

 ক্তকছু জটর নন-টটন্ডোয আইর্টভ আোয় (টমভন অতযক্তধক লুজ র্য়র থোকোয় ক্তট্রটর্ভে কযো)। 

 োইর ফোযফোয টপর কযোয় টফ গ্রোউটং। 

 ইযকন কর্তেক অক্তধক  ংখ্যক অনক্তব  োফ-কন্ট্রোক্টয ক্তনর্য়োগ কযো। 

 IRCON International Ltd-এয োফ-এর্জক্তন্প ঘন ঘন ক্তযফতেন কযো। 

 Sub-Contractor-গণ ঠিকভত কোজ নো কযোয়। 

 Delay in Test Piling  । 

 

৩.২০ ক্তনভ েোণ কোর্জয ভক্তনটক্তযং 

 

Construction Supervision Consultants-টদয ভোঠ ম েোর্য় কোর্জয ভক্তনটক্তযং, সুোযক্তবন  নজযদোক্তয 

ফোড়োর্ত র্ফ। প্রর্য়োজর্ন ফোংরোর্দ টযরর্য়টক আয কর্ঠোয এফং টকৌরী র্ত র্ফ।  

 

৩.২১ ংখ্যোগত তথ্য ক্তফর্িলণ 

 

৩.২০.১.১ উকোযর্বোগীর্দয ব্যক্তিগত তথ্যোক্তদ 

 

৩.২০.১.২ আথ ে-োভোক্তজক তথ্য 

 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয জন্য ৯০০ উকোযর্বোগীর্ক প্রশ্ন কযো র্য়ক্তছর।  উিযদোতোয প্রোয় ৮৯% র্রো পুরুল এফং 

ফোক্তক ১১% র্রো ভক্তরো। উিদোতোয টফক্তয বোগই ইরোভ ধর্ভ েয (৫৫%) অনুোযী । টফক্তয বোগ (৮৯%) উিযদোতোই 

ক্তছর ক্তফফোক্তত। উিযদোতোয গড় ফয় র্রো ৪৮.৫ ফছয। উিযদোতোয ভর্ধ্য প্রোয় ৩৮% র্রো ৪১ ফছর্যয উর্য, প্রোয় 

৩০% র্রো ৪১-৫০ ফছর্যয ভর্ধ্য, প্রোয় ২২% র্রো ৩১-৪০ ফছর্যয ভর্ধ্য এফং ফোক্তক ১০% র্রো ২১-৩০ ফছর্যয 

ভর্ধ্য। তবোগ উিযদোতোযই জন্-ক্তনফন্ধন আর্ছ । প্রোয় ৯৯% উিযদোতো  আর্ছ জোতীয় ক্তযচয়ত্র টর্য়র্ছন। 

উিযদোতোয ফর্রর্ছন টম, তোযো গর্ড় প্রোয় ৩ ফছয ধর্য এই প্রকর্ল্পয সুক্তফধোর্বোগী ক্তর্র্ফ জক্তড়ত আর্ছন । ভোত্র ৬% 

উিযদোতো জোক্তনর্য়র্ছন টম, তোযো যকোক্তয বোতো োন টমেোর্ন ফয়স্কবোতো ৭৬% এফং ক্তফধফোবোতো ১৪%। 

 

৩.২০.১.৩ টোয ধযণ 

 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয জন্য উকোযর্বোগীর্দয টোংক্রোন্ত তথ্য ংগ্র কযো য়। প্রোপ্ত তথ্য টথর্ক প্রতীয়ভোন য় 

টম, প্রকর্ল্পয উকোযর্বোগীযো ক্তফক্তবন্ন টোয োর্থ জক্তড়ত। তোর্দয ভর্ধ্য কৃলক/কৃক্তলকোর্জয োর্থ জক্তড়ত ৩১%, 

ব্যফোয়ী প্রোয় ৩০%, টফযকোক্তয চোকক্তযজীফী প্রোয় ১১%, ক্তদনভজুয প্রোয় ১১%, গৃক্তণী প্রোয় ৬%,  ক্তযকোয়োরো প্রোয় 

৫%,  যকোক্তয চোকক্তযজীফী ৩% এফং টফকোয ২%। উকোযর্বোগীর্দয ভর্ধ্য কৃক্তলকোর্জ অংগ্রণ ফর্চর্য় টফক্ত। 

টরেক্তচত্র -১ ক্তফর্িলর্ণ  ক্তফক্তবন্ন টোয উকোযর্বোগীর্দয অংগ্রণ টদেোর্নো র্য়র্ছ। 



 

 

 

৩.২০.১.৪ উকোযর্বোগীর্দয উয প্রকর্ল্পয প্রবোফ  
 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয় ংখ্যোগত ক্তফর্িলর্ণ টদেো মোয় টম, উিযদোতোগণ গর্ড় প্রোয় ৩ ফছয ধর্য এই প্রকর্ল্পয 

সুক্তফধোর্বোগী ক্তর্র্ফ জক্তড়ত আর্ছন । পর্র উকোযর্বোগীর্দয উয ক্তনিয়ই প্রকর্ল্পয প্রবোফ যর্য়র্ছ ।  

 

 

৩.২০.১.৫  ক্তক্ষো ব্যফস্থো 

 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয় ংখ্যোগত ক্তফর্িলর্ণ টদেো মোয়, এরোকোয প্রোয় তবোগ টছর্রর্ভর্য়যো স্কুর্র মোয়। তোর্দয 

ভর্ধ্য ২০% মোয় যকোক্তয প্রোথক্তভক ক্তফদ্যোরর্য়, ৫% মোয় টফযকোক্তয প্রোথক্তভক ক্তফদ্যোরয়/ক্তকন্ডোযগোট ের্ন,  ৩৯% মোয় 

টফযকোক্তয উচ্চ ক্তফদ্যোরর্য়, ৬% মোয় যকোক্তয উচ্চ ক্তফদ্যোরর্য়,  ১১% মোয় কোক্তভর ভোদ্র্োোয়, ১৭% মোয় কর্রর্জ। 

ভীক্ষোয় অংগ্রণকোযী টফক্তয বোগ উিযদোতোযই (৯৯%) জোক্তনর্য়র্ছন প্রকল্প শুরুয র্য টছর্রর্ভর্য়র্দয ক্তক্ষো 

প্রক্ততষ্ঠোর্ন মোয়োয োয টফর্ড়র্ছ (টরেক্তচত্র -১৩)।  

 

 

 

 

৩.২০.১.৬ যোস্তো ঘোট  টমোগোর্মোগ ব্যফস্থো 

 



ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয় ংখ্যোগত ক্তফর্িলর্ণ টদেো মোয়, চরোচর্রয জন্য এরোকোয যোস্তো ঘোট খুফই উর্মোগী । এ 

প্রর্ে ৯৬% ভীক্ষোয় অংগ্রণকোযী এয র্ক্ষ ভত ক্তদর্য়র্ছন । গ্রোভ টথর্ক ফোজোর্য মোয়োয ব্যফস্থো ক্তর্র্ফ টফক্তয 

বোগ ভীক্ষোয় অংগ্রণকোযীগণ (৮৯%) জোক্তনর্য়র্ছন ক্তযক্সো, ৮% ফর্রর্ছন োর্য় াঁটো এফং ফোক্তক ৩% ফর্রর্ছন ফো 

(টরেক্তচত্র -১৭)। 

 

 

 

 

৩.২০.১.৭  ক্তযর্ফ ংযক্ষণ  বৃক্ষর্যোন 

 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয় ংখ্যোগত ক্তফর্িলর্ণ টদেো মোয় টম, ৯৮% ভীক্ষোয় অংগ্রণকোযীয ভর্ত ফোংরোর্দ 

টযরর্য় ক্তকংফো যকোর্যয অন্য টকোন ক্তফবোগ প্রকল্প এরোকোয় ফো টযর রোইর্নয দুই োর্য ক্তযর্ফ ংযক্ষর্ণ ক্তকংফো 

ফনোয়র্ন সৃক্তষ্টয রর্ক্ষয টকোন চোযো গোছ টযোন কর্যক্তন (টরেক্তচত্র -১৮)।।  

 

 

 

৩.২০.১.৮ বক্তফষ্যৎ কভ েংস্থোন, কভ েংস্থোর্নয ধযন এফং আয়বৃক্তি 

 

ক. বক্তফষ্যৎ কভ েংস্থোন সৃক্তষ্ট 

 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয় ংখ্যোগত ক্তফর্িলর্ণ টদেো মোয় টম, ৮৮% ভীক্ষোয় অংগ্রণকোযীয ভর্ত প্রকল্প 

ফোস্তফোয়র্নয পর্র এরোকোয গক্তযফ ভোনুলর্দয জন্য নতুন কভ েংস্থোন র্ফ এফং তোযো এ ক্তফলর্য় বীলণ আোফোদী। প্রোয় 

৮% ফর্রর্ছন তোযো জোর্নন নো এফং প্রোয় ৪% ফর্রর্ছন তোযো আোফোদী নন (টরেক্তচত্র -১৯)। 



 

 

 

ে. বক্তফষ্যৎ কভ েংস্থোর্নয ধযণ 

 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয় ংখ্যোগত ক্তফর্িলর্ণ টদেো মোয় টম, ভীক্ষোয় অংগ্রণকোযীয ভর্ত প্রকল্প ফোস্তফোয়র্ন 

এরোকোয গক্তযফ ভোন্যলর্দয জন্য ক্তফক্তবন্ন নতুন কভ েংস্থোন র্ফ, টমভন- গরু ছোগর োরন (৩৭%), পর  োকফক্তজয 

ব্যফো (২২%), ভৎচোল (৯%),াঁ-মুযক্তগোরন  েোভোয স্থোন (৯%), ক্তযকো, ফোইোইর্কর  বযোন গোক্তড় 

টভযোভত (৮%), ফনোনয়নক্তফলয়ক (৩%), নো েোক্তযক্তফলয়ক (৩%), ফাঁ  টফর্তয কোজ (৩%), স্তক্তল্প (৩%), 

টভৌভোক্তছয চোল/ভদৄ (১%), ক্তফকো/এর্জে ব্যোংক্তকং (১%), আফোফত্র দতক্তয (১%), এফং গ্রোভীণ স্যোক্তনটোক্তয ল্যোক্তট্রন 

দতক্তয (১%)(টরেক্তচত্র -২০)।। 

 

 
 

 

গ. বক্তফষ্যৎ উোজেন/আয় বৃক্তি  
 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয় ংখ্যোগত ক্তফর্িলর্ণ টদেো মোয় টম, ৯৫%ভীক্ষোয়অংগ্রণকোযীগণ ফর্রর্ছন প্রকল্প 

ফোস্তফোয়র্নয পর্র এরোকোয গক্তযফ ভোনুলর্দয জন্য ক্তফক্তবন্ন নতুন কভ েংস্থোন র্ফ এফং এর্ত তোর্দয উোজেন/আয় আয 

ফোড়র্ফ (টরেক্তচত্র -২১)। 

 



 

 

 

৩.২০.১.৯  কৃক্তলজ দ্র্ব্যোক্তদ ফোজোযজোতকযণ 

 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয় ংখ্যোগত ক্তফর্িলর্ণ টদেো মোয় টম, ভীক্ষোয় অংগ্রণকোযীয ভর্ত (৯৯%) প্রকল্প 

ফোস্তফোয়র্নয পর্র কৃক্তলজ দ্র্ব্যোক্তদ ফোজোযজোত কযোয সুক্তফধো োর্ফ । এর্ত তোর্দয ব্যফোয প্রোয ফোড়র্ফ (টরেক্তচত্র -

২২)। 

 

 

 

৩.২০.১.১০ ক্ষুদ্র্ঋণ-এয প্রবোফ 

 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীক্ষোয় ংখ্যোগত ক্তফর্িলর্ণ টদেো মোয় টম, ভীক্ষোয় অংগ্রণকোযীয ভর্ত (৯৫%) প্রকল্প 

এরোকোয়  ক্ষুদ্র্ ঋণ  কোয়েক্রভ যর্য়টছ এফং এট আর্গয তুরনোয় টফক্ত। প্রোয় ৮১% উিযদোতো ফর্রর্ছন তোযো ক্ষুদ্র্ঋণ  

টর্য়র্ছন এফং ঋর্ণয টোকো আয়ফধ েনমূরক কভ েকোর্ন্ড/ব্যফোয় ক্তফক্তনর্য়োগ কর্যর্ছন। প্রোয় ৯০% উিযদোতো ফর্রর্ছন 

ঋর্ণয টোকো টর্য়র্ছন এনক্তজর্দয কোছ টথর্ক, ৮% ফর্রর্ছন ক্তফআযক্তডক্তফ/যকোর্যয কোছ টথর্ক এফং ফোক্তক ২% 

ফর্রটছন অন্যোন্য উৎ টথর্ক (টরেক্তচত্র -২৩)। 

 



 

 

৩.২১ গুণগত তথ্য ক্তফর্িলণ 

 

৩.২১.১ এপক্তজক্তড র্ত প্রোপ্ত তর্থ্যয ক্তফর্িলণ 
 

৩.২১.১.১ প্রকল্প এরোকোয় অনুক্তষ্ঠত এপক্তজক্তডয ভতোভত ম েোর্রোচনো 

 

প্রকর্ল্পয ক্তফক্তবন্ন ক্তফলয়োক্তদ োক্তফ েক ম েোর্রোচনোয জন্য ১০ট এরোকোয় একট কর্য এপক্তজক্তড আর্য়োজন কযো র্য়র্ছ। এর্ত 

স্থোনীয় ম েোর্য়য কৃলক, চোকুক্তযজীফী, ক্তক্ষক, জনপ্রক্ততক্তনক্তধ, ক্তযক্সো/বযোন/ক্তএনক্তজ চোরক, ভৎস্যজীফী  স্থোনীয় গণ্যভোন্য 

ব্যক্তি, ভক্তজর্দয ইভোভ, ব্যফোয়ী, ছোত্র, োংফোক্তদক প্রমুে অংগ্রণ কর্যন। এপক্তজক্তডর্ত উক্তস্থত কর্র প্রকর্ল্পয 

সুক্তফধো, অসুক্তফধো, উকোয ইতযোক্তদ ক্তফলর্য় আর্রোচনো কর্য ভতোভত প্রদোন কর্যন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এপক্তজক্তড র্ত প্রোপ্ত প্রধোন ক্তফলয়মূ 

o উি টযর রোইন ক্তনক্তভ েত র্র আনোর্দয মোতোয়োত  ণ্য ক্তযফর্ন অর্নক সুক্তফধোয সৃক্তষ্ট র্ফ। টকোন অসুক্তফধো 

ক্তকংফো ক্ষক্ততয েোফনো টনই। 

এপক্তজক্তড চরাকারীন ছরফ 



o এয পর্র মোতোয়োত  ভোরোভোর ক্তযফর্ন আনোযো ক্তক ধযটনয সুক্তফধো টবোগ কযর্ছন নো কোযণ এের্নো টযররোইন 

ক্তনভ েোর্ণয কোজ টল য়ক্তন।  

o এই টযর রোইন ক্তনভ েোণ শুরুয পূর্ফ ে উর্জরো দয ক্তকংফো মোতোয়োত কযর্ত ২০ টথর্ক ৭০ টোকো ব্যয় র্তো।  ক্তনভ েোণ 

ম্পন্ন র্র উর্জরো দয  টজরো দর্য মোতোয়োর্ত ক্তক ক্তযভোণ ভয়  অথ ে ব্যয় কভ র্ফ। 

o প্রকর্ল্পয কোজ টল য়ক্তন তোই এের্নো ফরো মোর্ে নো টযর রোইন ক্তনভ েোণ শুরুয য র্ত অত্র এরোকোয কত জন 

পুরুল  নোযীয কভ েংস্থোন সৃক্তষ্ট র্ফ।   

o এ টযর রোইন ক্তনভ েোণ শুরুয য র্ত অত্র এরোকোয ক্তযর্ফর্য উয টকোন ক্তক ক্তফরূ প্রবোফ র্ড়র্ছ, টমভন- 

জরোফিতো সৃক্তষ্ট র্ে, পর চোল কযর্ত অসুক্তফধ টে ক্তকংফো ফোয়ুদূলণ র্ে। দূলণর্যোর্ধ গোছ রোগোর্নো টমর্ত 

োর্য, এফং কোজ চরোকোর্র োক্তন ক্তছটোর্নোয ব্যফস্থো কযর্ত োর্য।  

o এ টযর রোইনট ক্তনভ েোণ কোজ শুরুয পূর্ফ ে এ এরোকোয টছর্র/টভর্য়র্দয ক্তফদ্যোরর্য় গভর্নয োয ক্তছর ৬০% টথর্ক 

৭০% ফতেভোর্ন একই আর্ছ। তর্ফ আো কযো মোয় টযর রোইনট এফং আোর্য যোস্তোঘোট ক্তনভ েোণ কোজ ম্পন্ন 

র্র ক্তফদ্যোরয় গভর্নয োয ৭০% টথর্ক ৮০% র্ত োর্য।  

o টযর রোইন ক্তনভ েোর্ণয পর্র অত্র অঞ্চর্রয আক্তথ েক, োভোক্তজক, ক্তক্ষো  স্বোস্থয টফোয উন্নক্তত র্ফ ফর্র আো কযো 

মোয়।  

o টযর রোইন শুরুয য র্ত এেন ম েন্ত টতভন নতুন ব্যফো, ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠোন, োোতোর  ক্তক্ষো প্রক্ততষ্ঠোন সৃক্তষ্ট 

য়ক্তন। ড়কটয ক্তনভ েোণ ম্পন্ন র্র এ ংখ্যো ফোড়র্ফ ফর্র আো কযো মোয়। 

o ক্তনভ েোণোধীন টযর রোইর্নয কোর্জয গুণগত ভোন টভোটোমুট বোর। টতভন টকোন ত্রুট, গোক্তপরক্তত ক্তকংফো দুনীক্তত ধযো 

র্ড়ক্তন।  

o ক্তনভ েোণোধীন টযর রোইনটর্ক টটকই কযোয রর্ক্ষয টযর রোইনটয দুই োর্ পর্রয গোছ রোগোর্নো টমর্ত োর্য।  

o টযর রোইন ব্যফোর্য জনগণ টকোন যকভ ভস্যোয মু্মেীন র্ে নো। 

o প্রকর্ল্পয আতোয় কর্য়কট ক্তিজ/কোরবোট ে ক্তনক্তভ েত র্য়র্ছ। এয পর্র কৃক্তল জক্তভর্ত টর্চয সুক্তফধো র্য়র্ছ। 

 

৩.২১.২ মুখ্য ব্যক্তিফর্গ েয ক্তনকট র্ত প্রোপ্ত তর্থ্যয ক্তফর্িলণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যোভ েকবৃর্ন্দয ংর্গ আর্রোচনোযত টভ ক্তরডোয 



প্রকর্ল্প কভ েযত ৩২ জন কভ েকতেো  কভ েচোক্তযয ভতোভত KII নমুনোয় অন্তেভুি কযো র্য়র্ছ। প্রকল্প ংক্তিষ্ট কভ েকতেো, 

োইট ইক্তঞ্জক্তনয়োয  টযরর্য় কভ েচোক্তয Key Informants Interview (KII) ফো ক্তনক্তফড় আর্রোচনোয় অন্তভু েি 

ক্তছর্রন। ক্তনক্তফড় আর্রোচনোয় প্রকর্ল্পয ক্তফলর্য় তোযো গুরুত্বপূণ ে ভতোভত ব্যি কর্যন। 

 

টকআইআই টথর্ক প্রোপ্ত প্রধোন ক্তফলয়মূ 

o প্রকর্ল্পয আতোয় টম ভস্ত প্যোর্কজ কযো র্য়র্ছ তো মথোথ ে। 

o প্রকল্প ১১/১২/২০১০ তোক্তযে শুরু র্র প্রথভ কর্য়ক ফছর্য ফোস্তর্ফ প্রকর্ল্পয অগ্রগক্তত ক্তছর অতযন্ত ভন্থয। তোই 

অর্ক্টোফয, ২০১০ র্ত জুন, ২০১৪ ক্তরিঃ ম েন্ত প্রকর্ল্পয ভন্থয গক্ততয কোযণ প্রকল্প LOC অন্তেভুি র্য়র্ছ ২/০৯/২০১১ 

তোক্তযর্ে আয ১২/০৯/২০১১ তোক্তযর্ে প্রোক্তনক অনুর্ভোদন োয়ো মোয় তোযয EOI আহ্বোন কযো য় 

৩০/১২/২০১৪ তোক্তযে।  

o প্রকর্ল্পয আতোয় ম্পোক্তদত/চরভোন ক্তফক্তবন্ন ণ্য, কোম ে  টফো ংগ্রর্য (procurement) টক্ষর্ত্র ক্তফদ্যভোন 

আইন  ক্তফক্তধভোরো (ক্তক্তআয, উন্নয়ন র্মোগীয গোইডরোইন ইতযোক্তদ) প্রক্ততোরন কযো র্ে ।  

o ক্তডক্তক্তর্ত ফছযক্তবক্তিক অথ ে চোক্তদো  ট অনুমোয়ী ফযোদ্দ োয়ো টগর্ছ টগর্ছ।  

o প্রকল্প যোভ ের্কয ব্যয় বৃক্তি কোযণ ক্তক এফং অক্ততক্তযি ব্যয় বৃক্তি র্য় থোকর্র তোয মথোমথ কোযণ  টমৌক্তিকতো 

তুর্র ধযো। 

o দযর্ত্রয প্যোর্কজমূ এফং দযর্ত্রয BOQ-এয টেক্তক্তপর্কন  ক্তযভোর্ণয ব্যোোর্য ফোংরোর্দ টযরর্য় 

কর্তেক ক্তনর্য়োক্তজত যোভ েকগণ কর্যর্ছন।  

o প্রথর্ভ ১৪/০৬/১২ চ্যক্তিত্র র্য়র্ছ ৩২ ভোর্য ১ভ টপজ োর্ব ে এন্ড অন্যোন্য ৫ ভো, ২য় টপজ ক্তডজোইন ৩ ভো, 

টটন্ডোয ইতযোক্তদ  ৩য় টপজ সুোযক্তবন ২৪ ভো। এরোইনর্ভে চ্যড়োন্তকযণ ভয় টফক্ত টরর্গ মোয়। ক্তফগত 

১৭/১২/২০১৩ তোক্তযে নতুন কর্য ক্তিোন্ত য় এটো Pre-Qualification র্ফ, তোয পর্র ০৭/২/২০১৪ তোক্তযে  

টটন্ডোয কর কর্য এফং ১/০৭/২০১৫ তোক্তযে টটন্ডোয Accept য়। 

o ক্তনধ েোক্তযত ভর্য় প্রকর্ল্পয উর্দ্দশ্য ফোস্তফোয়র্নয রর্ক্ষয ক্তডক্তক্ত প্রণয়ন মথোমথ ক্তছর। 

o প্রকর্ল্পয েোব্য Exit Plan প্রক্তক্রয়োধীন । 

 

 

৩.২১.৩ স্থোনীয় ম েোর্য় বো  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থোনীয় ম েোর্য় বো 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রুো টতুয চরভোন কোর্জয ছক্তফ 



চতুথ ে অধ্যোয় 

প্রকর্ল্পয SWOT ক্তফর্িলণ 

 

 

উকোযর্বোগীয কোছ টথর্ক ভীক্ষোয প্রশ্নোফক্তরয ভোধ্যর্ভ প্রকর্ল্পয ফর (Strengths), দুফ ের (Weaknesses), 

সুর্মোগ (Opportunities)  ঝুঁক্তক (Threats) ক্তফর্িলর্ণয জন্য তথ্য ংগ্র কযো র্য়র্ছ । তোছোড়ো এপক্তজক্তড এফং 

টকআইআই-এয ভোধ্যর্ভ SWOT ক্তফর্িলণ কযো র্য়র্ছ। ক্তফক্তবন্ন প্রশ্নোফক্তর টথর্ক প্রোপ্ত তথ্যগুর্রো ভন্বয় কর্য SWOT 

ক্তফর্িলণ প্রক্ততর্ফদন দতক্তয কযো র্য়র্ছ। 

 

৪.১ প্রকর্ল্পয ফর ক্তদকমূ 

 ক্তনর্য়োগপ্রোপ্ত যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন কর্তেক ক্তপক্তজক্তফক্তরট  ক্তযর্ফগত (Environmental) স্টোক্তড ম্পন্নপূফ েক 

এফং ক্তয-টর্টরর্ভর্েয ংস্থোন টযর্ে প্রকল্প গ্রণ কযো র্য়র্ছ। 

 প্রকর্ল্পয অর্থ েয উৎ  ংস্থোন ক্তনক্তিত ক্তছর। 

 ক্তডক্তক্ত'য প্রোক্কক্তরত ব্যর্য়য ভর্ধ্য চ্যক্তিমূল্য ীভোফি ক্তছর। 

 এক্তডক্ত'টত অথ ে ফযোদ্দ  অফমুক্তি মথোমথ ক্তছর। 

 ক্তনভ েোণ কোর্জয জন্য অক্তবজ্ঞ ঠিকোদোয ক্তনর্য়োগ কযো র্য়র্ছ। 

 চ্যক্তিত্র অনুমোয়ী ক্তনভ েোণ কোর্জয জন্য ক্তনর্য়োক্তজত ঠিকোদোয কর্তেক প্রর্য়োজনীয় মন্ত্রোক্তত, টরোকফর যফযো  

ক্তনর্য়োগ কযো র্য়র্ছ। 

 প্রকর্ল্পয ক্তনভ েোণকোর্জ ব্যফহৃত ক্তফক্তবন্ন ভোরোভোর  োইর্ট ফোস্তফোয়নোধীন কোজমূর্য গুণগতভোন ক্তনক্তিত 

কযোয রর্ক্ষয চ্যক্তিত্র অনুমোয়ী স্থোক্তত টটক্তস্টং ল্যোফর্যটক্তযর্ত  কোর্জয োইর্ট ক্তফক্তবন্ন টটস্ট মথোমথবোর্ফ 

ম্পোদন কযো র্য়র্ছ এফং র্ে। 

 প্রকল্প ফোস্তফোয়র্ন োফ েক্ষক্তণক প্রকল্প ক্তযচোরক ক্তনর্য়োগ কযো র্য়র্ছ। 

 ক্তডক্তক্ত'য ংস্থোন অনুমোয়ী প্রকর্ল্পয ক্তনভ েোণ কোজ সুোযক্তবর্নয জন্য যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন ক্তনর্য়োগ কযো 

র্য়র্ছ। 

 

৪.২ প্রকর্ল্পয দুফ ের ক্তদকমূ 

 DPP-টত Exit Plan নো থোকো। 

 BG Single Line কযো র্য়র্ছ, বক্তফষ্যর্তয জন্য Double Line BG Provision নো থোকো।  

 প্রথভ ক্তদর্ক চ্যক্তিয টভয়োদ টর্ল CEG Consultant চর্র মোয়।  তেন ফোক্তক কোর্জয জন্য নতুন 

Consultant, Stup Consultant দোক্তয়ত্ব বুর্ঝ টনয়।   ভোটয অফস্থো েোযো থোকোয় নতুনবোর্ফ ক্তডজোইন 

ক্তযক্তবউ কযর্ত র্য়র্ছ ক্তফধোয় অর্নক ভয় টরর্গর্ছ। মোয কোযর্ণ প্রকর্ল্পয টভয়োদ ফোযফোয বৃক্তি কযর্ত র্ে। 

 L/C Gate-গুর্রো Grade Separation কর্য কযর্র বোর্রো র্তো। Specially Mongla Port-এয 

ক্তনকর্টয L/C টগটট। 

 প্রকল্পট মথোভর্য় টল ফোয েোফনো কভ । ফযং এট টল কযর্ত  ক্তডর্ম্বয ২০২১ ম েন্ত টরর্গ টমর্ত 

োর্য। 

 কনট্রোকটয এফং যোভ ের্কয দূফ ের প্রোন ।  



 ইযকর্নয োফ-কনট্রোক্টয ক্তনবেযতা । 

 

৪.৩ প্রকর্ল্পয সুর্মোগমূ 

 খুরনো-ভংরো টোট ে ম েন্ত টযর রোইন ক্তনভ েোর্ণয পর্র খুরনো র্ত ভংরো ম েন্ত িডর্গজ টযররোইন ক্তর্র্ফ 

কোম েক্রভ শুরু র্ফ। 

 অবযন্তযীণ এফং উ-আঞ্চক্তরক টযর টমোগোর্মোর্গয টক্ষত্র প্রোক্তযত র্ফ। 

 খুরনো র্ত ভংরো ম েন্ত টকর্ন ৮ট আদৄক্তনক  দৃক্তষ্টনন্দন টস্টন ক্তনক্তভ েত র্ফ। 

 ক্তনক্তভ েতব্য প্রক্ততট টস্টর্ন ম্মোক্তনত মোত্রী োধোযর্ণয জন্য ম েোপ্ত সুর্মোগ-সুক্তফধো থোকর্ফ। প্রক্ততট টস্টর্ন 

র্য়টং র, প্লোটপযভ টড, পৄটবোয ক্তিজ, একর্ টযোড, োক্তকেং ইতযোক্তদ সুক্তফধো থোকর্ফ। 

 প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোরীন ভর্য় অত্র এরোকোয টরোকজর্নয কভ েংস্থোন ব্যফো ফোক্তণর্জযয প্রোয টফ। 

 উন্নত টমোগোর্মোর্গয কোযর্ণ ক্তক্ষোয প্রোয ঘটর্ফ, উন্নত স্বোস্থ টফোয সুর্মোগ এফং য  গ্রোর্ভয দুযত্ব হ্রো 

োর্ফ। 

 প্রকল্প এরোকোয় উন্নত টমোগোর্মোগ ব্যফস্থো সৃক্তষ্ট য়োয় উন্নয়নমুরক কোম েক্রভ বৃক্তি োর্ফ। 

 র্ফ েোক্তয প্রকল্প এরোকোয আথ ে োভোক্তজক ব্যোক উন্নয়ন র্ফ। 

 

৪.৪ প্রকর্ল্পয ঝক্তিঁমূ 

 চ্যক্তির্ত্রয অন্তভু েি ভোটয কোজ অন্যোন্য কোর্জয ক্তযভোণ বৃক্তি য়োয় প্রকল্প ব্যয় বৃক্তিয আংকো যর্য়র্ছ। 

 টযরট্রযোর্কয টরর্বরক্রক্তংগুক্তর ক্তনযোদ টট্রন চরোচর্রয জন্য ঝক্তকপূর্ণ টগ্রড টোর্যট কর্য টগটগুর্রো ক্তনভ েোণ 

কযো টগর্র দুঘ েটনো মুি যোেো টমত।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ঞ্চভ অধ্যোয়  

প্রকর্ল্পয Exit Plan 

 

 

প্রকল্প ক্তযচোরক, প্রকর্ল্পয ক্তফক্তবন্ন অংীজন, প্রকর্ল্পয োর্থ ংক্তিষ্ট অন্যোন্য কভ েকতেোয োর্থ আর্রোচনোয ভোধ্যর্ভ 

প্রকর্ল্পয আতোয় ক্তনক্তভ েত টযররোইন স্থোন এফং টযর টস্টন, র্য়টং র, প্লোটপযভ টড, পৄটবোয ক্তিজ, একর্ 

টযোড, োক্তকেং অন্যোন্য অফকোঠোর্ভোয বক্তফষ্যৎ, টভযোভত  যক্ষণোর্ফক্ষণ, প্রকর্ল্পয কোজ টল র্র মোত্রীফোী টকোচ  

ভোরফোী য়োগন এফং ইক্তঞ্জন ংগ্র কযো, প্রর্য়োজনীয় মন্ত্রোক্তত ক্তযচোরনো  টভযোভত অন্যোন্য টফো এফং 

প্রকল্পটয Exit Plan  ম্পর্কে তথ্য ংগ্র কযো য়। প্রকল্পটয েোব্য এক্তক্সট প্লযোন ক্তফলয়ক তথ্যোক্তদ ক্তনর্ে প্রদি র্রো। 

 

৫.১ জনফর ক্তনর্য়োগ 

প্রর্য়োজনীয় ংখ্যক টস্টন ভোস্টোয  তোয কোক্তয ক্তনর্য়োগ কযো দযকোয। টযরথ যক্ষণোর্ফক্ষর্ণয জন্য প্রর্য়োজনীয় 

টটকক্তনকযোর টরোকফর  প্রর্য়োজনীয় কযোটোগক্তযর্ত ক্তনর্য়োগ কযো দযকোয এফং এর্দয প্রক্তক্ষর্ণয ক্তফলয়ট গুরুত্ব টদয়ো 

প্রর্য়োজন।  

 

৫.২ Locomotive Rolling Stock ংগ্র  

মোত্রীফোী টকোচ  ভোরফোী য়োগন এফং ইক্তঞ্জন ংগ্র কযো একট গুরুত্বপূণ ে কোজ। ক্তক প্রক্তক্রয়োয় এগর্রো ংগ্র কযো 

র্ফ তো ক্তনধ েোযণ কযর্ত র্ফ।  

 

৫.৩ মোত্রীফোী টকোচ  ভোরফোী য়োগন এফং ইক্তঞ্জন ক্তযচোরনো এফং যক্ষণোর্ফক্ষর্ণয জন্য অথ ে ংস্থোন যোেো 

 খুরনো টথর্ক টভোংরো এফং টভোংরো টথর্ক টভোংরো মোত্রীফোী টকোচ, ভোরফোী য়োগন, ইক্তঞ্জন ক্তযচোরনো কযোয 

দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত ব্যক্তিটদয কভ েক্তযক্তধ ক্তক র্ফ তো ক্তনধ েোযণ কযো প্রর্য়োজন। টকোচ, য়োগন এফং ইক্তঞ্জন অন্যোন্য 

মন্ত্রোক্তত  যক্ষণোর্ফক্ষণ  টভযোভর্তয প্রর্য়োজন র্ফ ।  

 

 প্রকল্প ফোস্তফোয়ন টর্ল ক্তযচোরনো  টভযোভত কভ েকোন্ড ম্পন্ন কযোয জন্য যকোর্যয যোজস্ব ফোর্জর্ট এ ংক্রোন্ত 

ব্যর্য়য ংস্থোন যোেো টমর্ত োর্য।  

 



লষ্ঠ অধ্যোয় 

প্রকর্ল্পয ম ের্ফক্ষণ (ক্তযভোণগত, ভয়গত  গুণগত) ক্তফর্িলণ 

 

৬.১ প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোর 

 

 প্রকর্ল্পয ম ের্ফক্ষর্ণ টদেো মোয় টম, ক্তডক্তক্ত অনুর্ভোদর্নয তোক্তযে ২১/১২/২০১০ ক্তডক্তক্তর্ত প্রথর্ভ প্রকল্প 

ফোস্তফোয়নকোর ক্তছর ৩১/১২/২০১০ টথর্ক -৩১/১২/২০১৩ ম েন্ত প্রথভ ংর্োধনীর্ত টভয়োদ ক্তছর ৩১/১২/২০১০ 

র্ত ৩০/০৬/২০১৮ ম েন্ত ফতেভোর্ন টভয়োদ বৃক্তি টর্য় র্য়র্ছ ৩০/০৬/২০২০ ম েন্ত। ফতেভোর্ন টমবোর্ফ কোজ 

চরভোন তোর্ত এই টভয়োর্দ  প্রকর্ল্পয কোজ ম্পন্ন র্ফ ফর্র ভর্ন য় নো। ৩০/০৬/২০২১ ম েন্ত ভয় 

ফক্তধ েতকযর্ণয আর্ফদন জভো ক্তদর্র COVID-19-এয ক্তফলয়ট ক্তচন্তো কর্য এফং প্রকর্ল্পয মোফতীয় কোজ ম্পন্ন 

কযর্ত ক্তডর্ম্বয ২০২১ ম েন্ত ভয় টরর্গ টমর্ত োর্য।  

 

৬.২ প্যোর্কজ WD1 

 

 প্যোর্কজ WD1-Construction of Embankment, Track, All Civil Works, Major and Minor 

Bridges (Except Rupsha Bridge) & Culverts and Implementation of EMP-ট একর্নক কর্তেক 

অনুর্ভোদন টর্য়র্ছ ২৬/০৫/২০১৫ তোক্তযে, যকোক্তয আর্দ জোক্তয য় ২০/১০/২০১৫ তোক্তযে, প্রকল্প ক্তযচোরর্কয 

অক্তপ টথর্ক দযত্র আফোন কযো য় ৭/২/২০১৪ তোক্তযে, চ্যক্তিত্র স্বোক্ষয য় ২৩/০৩/২০১৬ এফং কোজ শুরু য় 

০১/০৯/২০১৬ তোক্তযে।  ক্তকন্তু  ঠিকোদোয কর্তেক কোজ শুরু কযর্ত টফ ক্তকছুটো ভয় টরর্গর্ছ কোযণ ভূক্তভ অক্তধগ্রণ 

কযর্ত এফং ভূক্তভর্ত ক্তে একর্ টর্ত আয ভয় টরর্গর্ছ। ভক্তর্লয েোভোযটয ভস্যো ভোধোন কযর্ত অর্নক 

ভয় টক্ষণ র্য়র্ছ। প্রক্ততষ্ঠোনট োফ-কনট্রোক্টয ক্তনবেয ওা কাল্পজয গবত ভন্থয। 

 

 ভংরো ফন্দর্যয ভর্ধ্য ক্তকছু টযর Rail Stack কযো আর্ছ ফন্দয কর্তের্ক্ষয োর্থ IRCON Internatinal Ltd-

এয Wharfage Charge ক্তনর্য় ক্তনর্য় দীঘ ে ক্তদন ধর্য দ্বন্ধ চরর্ছ। ক্তফলয়ট অনক্ততক্তফরর্ম্ব প্রকর্ল্পয স্বোর্থ ে ভোধোন 

কযো দযকোয। প্রর্য়োজর্ন টযরথ ভন্ত্রণোরর্য়য নজর্য টনয়ো টমর্ত োর্য।  

 

৬.২.১ প্যোটকজ WD2 

 

 প্যোর্কজ WD2-Construction of Railway Bridge Over River Rupsha and Implementation of 

EMP-ট চ্যক্তিত্র স্বোক্ষক্তযত য় ১৭/০২/২০১৬ তোক্তযে এফং কোজ শুরু য় ০১/০৯/২০১৬ তোক্তযে। কোজ কযর্ত 

Pile-এয Base Growting ক্তনর্য় সৃষ্ট ভস্যো ভোধোর্ন অর্নক ভয় টক্ষণ র্য়র্ছ। প্রোথক্তভক ম েোর্য় ঠিকোদোয 

কর্তেক কোজ শুরু কযর্ত টদক্তয র্য়র্ছ। শুরুর্ত প্রর্য়োজনীয় মন্ত্রোক্ততয ক্তকছুটো অবোফ ক্তছর। এেন কোর্জয অগ্রগক্তত 

বোর । ৩০ এক্তপ্রর ২০২০ ম েন্ত এফং অগ্রগক্তত ৬৯%-এয অক্তধক । 

 

৬.৩ টযর এভর্ফন্কর্ভে 

 

 টযর এভর্ফন্কর্ভর্েয কোজ চরভোন আর্ছ। টভোট ৮ট টস্টর্নয ভর্ধ্য ২ট টস্টন ক্তফক্তডং (আযংঘোটো  

টভোোম্মদনগয) ছোদ ম েন্ত র্য়র্ছ । অন্যোন্য টযর টষ্টর্নয োইক্তরং-এয কোজ চরর্ছ। ক্তগন্যোক্তরং এফং ট্রযোক 

ক্তনভ েোর্ণয-এয কোজ র্যজক্তভর্ন এের্নো শুরু য়ক্তন। আফোয, ২ট প্যোর্কর্জয জন্যই ক্তযফক্ততেত ক্তক োযর্োনোর-এয 

জন্য যোভ েক (ইক্তঞ্জক্তনয়োয) টথর্ক মথোমথ অনুর্ভোদন টনয়ো য়ক্তন। 



 

 উবয় ঠিকোদোয কর্তেক ক্তফড ডকুর্ভর্ে প্রদি কযোটোগক্তয  ইকুযইর্ভে যফযোর্ তোযতম্য এফং কভক্তত যর্য়র্ছ।  

Tempering Machine, Track Profiling Maching এেন টথর্কই Procurement কযো প্রর্য়োজন।  

 

 এেন ম েন্ত ৭ট প্রটজক্ট ক্তস্টয়োক্তযং কক্তভটয (ক্তএক্ত) বো  ৫ট প্রর্জক্ট ইক্তম্পক্তরর্ভনর্টন কক্তভটয (ক্তআইক্ত)  

বো অনুক্তষ্ঠত র্য়র্ছ। অথচ প্রর্জক্ট ইক্তম্পক্তরর্ভনর্টন কক্তভটয (ক্তআইক্ত)  বোয ংখ্যো টফক্ত য়ো দযকোয 

ক্তছর। মথোভর্য় কোজ ম্পন্ন কযোয জন্য বোগুক্তর আয ক্তনয়ক্তভত য়ো প্রর্য়োজন।  

 

৬.৪ প্যোর্কজ-১-এয অসুক্তফধোমূ 

 

 প্যোর্কজ-১ এ অর্নকগুর্রো অসুক্তফধো যর্য়র্ছ মো দূয কযো দযকোয, টমভন- IRCON International Ltd-এয 

কোর্জয গুণগতভোন Specification অনুমোয়ী ক্তনয়ন্ত্রণ কযো দযকোয ।  চ্যক্তির্ত্রয তেোনুমোয়ী ক্তনক্তদ েষ্ট ভর্য় 

আইক্তক্ত ক্তযর্োধ নো য়োয় কযো টলো অর্নকক্তদন মোফৎ ফোধোগ্রস্থ র্ে। যোভ েকগর্ণয ক্তফরগুর্রো ক্তযর্োর্ধ 

ক্তফরম্ব র্ে। অর্নক ক্তদন মোফৎ বযোক্তযর্য়ন VO-1 অনুর্ভোদর্নয অর্ক্ষোয় আর্ছ।  PSC ক্তস্লোয, ব্যোরোস্ট এফং 

অন্যোন্য টভর্টক্তযয়োর আনয়ন প্রক্তক্রয়ো গক্ততীন অফস্থোয় র্ড় আর্ছ। ফতেভোর্ন োইর্ট COVID-19-এয জন্য কোজ 

ফন্ধ যর্য়র্ছ। IRCON International Ltd তোয োফ-কন্ট্রোকটযর্দয ক্তনকট টথর্ক কোর্জয ক্তযভোণ  গুণগত 

ভোন ঠিকবোর্ফ আদোয় কযর্ত োযর্ছ নো। মোয জন্য প্রক্ততভোর্ই টবৌত  আক্তথ েক রক্ষভোত্রো অজেন ব্যোত র্ে ।  

 

 ভংরো টোর্ট েয ক্তবতয ইউটক্তরট ক্তপটং ভস্যো আর্ছ । জক্তভ অক্তধগ্রণ প্রোয় ৯৭% অগ্রগক্তত র্র ক্তফক্তবন্ন টস্টন 

এর্প্রোচ টযোর্ডয জক্তভয ভস্যো ক্তকছুটো ক্তফদ্যভোন (টমভন কোটোেোরী, চ্যরকোট, বোগো  ক্তদ্বগযোজ টস্টনমূর্য জক্তভ। 

 

৬.৫ প্যোর্কজ-২-এয অসুক্তফধোমূ 

 

 প্যোর্কজ-২ এ অর্নকগুর্রো অসুক্তফধো যর্য়র্ছ মো দূয কযো দযকোয, টমভন- রূো ক্তির্জয ২.৫০ ক্তভটোয ডোয়োোইর 

কন্পট্রোকর্নয জন্য টম ক্তযগ টভক্তন আর্ছ তো প্রোয় টিকডোউন য়  ভয়ভত টেয়োয োট ে টযক্তড থোর্ক নো। মোয 

জন্য অগ্রগক্তত ফোধোগ্রস্থ য়; টডক স্লযোফ দতক্তযয অগ্রগক্তত খুফই কভ। ১০২.৪০ ক্তভ: েযোন ক্তফক্তষ্ট টভইন গোড েোয 

অদ্যফক্তধ একট োইর্ট টৌছোয়ক্তন এফং এ ক্তফলর্য় L&T টক তৎয য়ো দযকোয। নদীয ক্তবতর্য ২.৫০ ক্তভ: 

ডোয়োোইর িোইক্তবং কোজ গুরুত্ব কোর্য র্ে নো।    

 

৬.৬ ক্তক্তবক্তড, টন্ড টিইর্নজ টরয়োয এফং ক্তস্লোয ম্পর্কে তদন্ত  

 ক্তক্তবক্তড, টন্ড টিইর্নজ টরয়োয এফং ক্তস্লোয ম্পর্কে একট অক্তবর্মোগ উত্থোক্তত য়। পর্র একট তদন্ত কক্তভট 

গঠিত র্য় টটো তদন্ত র্য়ক্তছর। যফতীর্ত একট  তদন্ত ক্তযর্োট ে প্রণয়ন কযো য় ।  তদন্ত ক্তযর্োট ে ংমৄক্তি-১-এ 

টদয়ো টরো। 

 

৬.৭ ঠিকোদোয প্রক্ততষ্ঠোর্নয ফোক্তল েক কভ ে-ক্তযকল্পনো  

 ঠিকোদোযী প্রক্ততষ্ঠোন মথোমথবোর্ফ আর্ডট কর্য তোর্দয ফোক্তল েক কভ ে-ক্তযকল্পনো জভো টদয়ক্তন এফং তো মথোমথবোর্ফ 

ফোস্তফোয়ন কযর্ছ নো । পর্র প্রকল্প কোর্জ এফং ফযোদ্দ  ব্যয় ক্তনক্তির্ত বীলণ ব্যোঘোত ঘটর্ছ।  



প্তভ অধ্যোয় 

সুোক্তযমূ এফং উংোয 

 

৬.১ সুোক্তযমূ 

 

৬.১.১  ঠিকোদোযী প্রক্ততষ্ঠোনর্ক টোর্গ েট অনুমোয়ী কোজ ফোস্তফোয়র্নয জন্য প্রর্য়োজনীয় মথোমথ  মথোর্মোগ্য জনফর  

 ক্তনর্য়োগ কর্য কোর্জয অগ্রগক্তত  ফোর্জট ফযোদ্দ ব্যয় ক্তনক্তিত কযর্ত র্ফ।  

৬.১.২  প্রকর্ল্পয ফোৎক্তযক ফোর্জর্ট ফযোদ্দ ব্যয় ক্তনক্তিত কযর্ত র্ফ। ব্যয় ক্তনক্তিটত ফোংরোর্দ টযরর্য়য োফ েক্ষক্তণক  

 ভক্তনটক্তযং-এয ব্যফস্থো কযর্ত র্ফ। 

৬.১.৩  কোর্জয গুণগতভোন ঠিক টযর্ে কোর্জয গক্তত ফোক্তড়র্য় ক্তনধ েোক্তযত ভর্য় কোজ টল কযোয জন্য প্রর্য়োজনীয় 

ব্যফস্থো গ্রণ কযো দযকোয। 

৬.১.৪  প্রর্জক্ট ক্তস্টয়োক্তযং কক্তভট  প্রর্জক্ট ইক্তম্পক্তরর্ভনর্টন কক্তভটয কর বো ভয়ভত অনুক্তষ্ঠত য়ো  

 প্রর্য়োজন। এর্ত কর্য প্রর্কল্পয কোজ মথোভর্য় ম্পন্ন র্ফ। 

৬.১.৫  প্রকর্ল্প কভ েযত ক্তফর্দী জনফর্রয ক্তবোয টভয়োদ ন্যযনতভ ১ ফছয থোকো ফোঞ্চনীয়। ক্তবো-ংক্রন্ত জটরতো এফং 

দীঘ েসুক্তত্রতো কোর্জয ভস্যো কর্য। ক্তফলয়ট গুরুত্ব কোর্য ক্তফর্ফচনো কযর্ত র্ফ। 

৬.১.৬  যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোর্নয প্রর্য়োজনীয় জনফর োইর্ট ক্তনর্য়োগ োর্র্ক্ষ কোর্জয অগ্রগক্তত ভক্তনটক্তযং কযো উক্তচৎ  

 এফং একই োর্থ ক্তনর্য়োক্তজত জনফর্রয ক্তফর ক্তযর্োধ প্রক্তক্রয়োট ক্তনয়ক্তভত য়ো ভীচীন। 

৬.১.৭  চ্যক্তির্ত্রয তেোনুমোয়ী ক্তনক্তদ েষ্ট ভর্য়য ভর্ধ্য ঠিকোদোর্যয IPC ক্তযর্োধ কযো জন্য ক্তফক্তরং ক্তটটভ টডর্বর  

 কযো প্রর্য়োজন। এর্ক্ষর্ত্র ক্তক্তড ইআযক্তডয ভোধ্যর্ভ ক্তফরট যোক্তয এক্তক্সভ ব্যোংর্ক োঠোর্নোয ক্তফলর্য়  ক্তফর্ফচনো  

 কযর্ত োর্যন।   

৬.১.৮  প্রকর্ল্পয স্বোর্থ ে ঠিকোদোর্যয দোক্তেরকৃত চূড়োন্ত Variation মথোেফ ন্যযনতভ ভর্য়য ভর্ধ্য অনুর্ভোদর্নয  

 ব্যফস্থো গ্রণ কযো দযকোয। 

৬.১.৯  ভংরো টোর্ট েয জক্তভয মূল্য ক্তযর্োধ-ংক্রোন্ত ক্তফলয়ট ভোধোন কযো জরুযী এফং ভংরো টোর্ট েয ক্তবতর্য  

 স্বোের্ন্দ কোজ কযো ব্যফস্থো গ্রণ কযো প্রর্য়োজন। 

৬.১.১০  IRCON-এয কোর্জয গুণগতভোন  ক্তযভোণ মথোমথ আদোয় কযোয জন্য IRCON কর্তেক তোর্দয Sub- 

 Contractor-টদযটক সুর্কৌর্র ক্তনয়ন্ত্রণ কযর্ত র্ফ। এ ক্তফলর্য় যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন  ফোংরোর্দ টযরর্য়য  

 মথোমথ ব্যফস্থো গ্রণ কযো দযকোয।  

৬.১.১১ প্যোর্কজ দুটয কোর্জয গুণগতভোন ক্তনক্তিতকর্ল্প প্রর্তযক Key-Person-এয ক্তনর্য়োগ/ক্তযফতেন ক্তফলর্য়  

 যোভ েকর্ক অনুর্ভোদন ফোংরোর্দ টযরর্য়য ম্মক্তত প্রর্য়োজন।  

৬.১.১২  ভংরো ফন্দর্যয ভর্ধ্য ক্তকছু টযর stack কযো আর্ছ এগুর্রোয Warfage Charge ক্তনর্য় ফন্দয কর্তের্ক্ষয  

 োর্থ IRCON ঠিকোদোযী প্রক্ততষ্ঠোর্নয ভস্যো যর্য়র্ছ মো অনক্ততক্তফরর্ম্ব ক্তভটর্য় টপরো দযকোয। প্রর্য়োজর্ন  

 টযরথ ভন্ত্রণোরর্য়য নজর্য ক্তনর্য় ক্তফলয়ট সুযোো কযো জরুযী।  

৬.১.১৩  ফোংরোর্দ টযরর্য়য তযপ টথর্ক ভয়ভত PSC  PIC বো কর্য ঠিকোদোযর্দয উয চো সৃক্তষ্ট কযো  

 টমর্ত োর্য। প্রর্য়োজর্ন ইক্তন্ডয়োন োই কক্তভন  এক্তক্সভ ব্যোংক-এয কভ েকতেোর্দয ভন্বর্য় ২/১ ট োইট  

 ক্তবক্তজট কযোর্নো টমর্ত োর্য।  

৬.১.১৪  প্রকর্ল্প Exit Plan ংমৄি কর্য  নতুন টযর রোইন ক্তর্র্ফ টট্রন অোর্যন, টস্টন ভোস্টোয, স্থোনো  টযর  

 রোইন যক্ষণোর্ফক্ষর্ণয জন্য তথো ফোস্তফোয়ন যফতী সুষু্ট যক্ষণোর্ফক্ষর্ণয জন্য প্রর্য়োজনীয় টরোকফর ক্তনর্য়োর্গয  

 ব্যফস্থো কযো এফং মোত্রীফোী টকোচ  ভোরফোী য়োগন এফং ইক্তঞ্জন ক্তযচোরনো এফং যক্ষণোর্ফক্ষর্ণয জন্য অথ ে  

 ংস্থোন যোেো প্রটয়োজন। 



৬.২ উংোয 

 

এই ধযর্নযয স্থোয়ী প্রকল্প গ্রর্ণয ভয় আয টফক্ত সুদূযপ্রোযী ক্তযকল্পনো এফং ভক্তন্বত অফস্থো দতক্তয কযো প্রর্য়োজন। 

ক্তডক্তক্ত-এয ংস্থোন অনুমোয়ী প্রকল্প ক্তযচোরর্কয দপ্তর্য প্রর্য়োজনীয় টরোকফর ক্তনর্য়োগ টদয়ো প্রর্য়োজন। ক্তযদ েন 

প্রক্ততর্ফদন অনুমোয়ী কোজ ক্তযচোরনো এফং ভক্তনটক্তযং-এয ক্তফলর্য় মর্থষ্ঠ তৎয য়ো প্রর্য়োজন। প্রকল্প ক্তযচোরর্কয 

অক্তপ, যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোন,  ঠিকোদোয প্রক্ততষ্ঠোন, কনস্ট্রোকন প্রক্ততষ্ঠোন, ফোংরোর্দ টযরর্য়-এয অোর্যনোর 

ক্তডোট ের্ভে- কর্রয ভস্বর্য় এফং দ্রুত গক্ততর্ত কোজ ফোস্তফোয়ন কযোয উর্দ্যোগ ক্তনর্ত র্ফ স্বল্প ভর্য়য ভর্ধ্য।  

মথোভর্য় প্রকল্প ফোস্তফোয়র্নয স্বোর্থ ে যোভ েক ক্তনর্জর্দয প্রক্ততষ্ঠোর্ন  ঠিকোদোয প্রক্ততষ্ঠোটন টমন মথোমথ  প্রর্য়োজনীয় 

জনফর ক্তনর্য়োগ কর্য – তোয তত্ত্বোফধোন প্রকল্প ক্তযচোরক  তোয অধীনস্থ কভ েকতেোর্দযই কযর্ত র্ফ এফং টোর্গ েট 

অনুমোয়ী ঠিকোদোযর্দয ক্তনকট টথর্ক কোজ বুর্ঝ টনয়োয উর্দ্যোগ গ্রণ কযর্ত র্ফ ।  প্রকল্পট ঠিকবোফ ফোস্তফোক্তয়ত 

র্র অবযন্তযীণ, উ-আঞ্চক্তরক টযর টমোগোর্মোর্গয টক্ষত্র  এফং উন্নত টমোগোর্মোগ ব্যফস্থো সৃক্তষ্ট র্ফ। পর্র প্রকল্প এরোকোয় 

উন্নয়নমুরক কোম েক্রভ এফং  কভ েংস্থোন ব্যফো-ফোক্তণর্জযয ব্যোক প্রোয রোব কযর্ফ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ংমৄক্তি-১ ক্তক্তবক্তড ম্পর্কে তদন্ত ক্তযর্োট ে 

ংমৄক্তি-২ টটস্ট ক্তযর্োট ে 

ংমৄক্তি-৩ অগ্রগক্তত প্রক্ততর্ফদন 

ংমৄক্তি-৪ প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোযী ফোংরোর্দ টযরর্য় প্রকল্প ক্তযচোরক, ভোক্তযচোরক  অন্যোন্য কভ েকতেো এফং 

ক্তনর্য়োক্তজত যোভ েকর্দয জন্য প্রশ্নভোরো (KII) 

ংমৄক্তি-৫ টযর রোইন ব্যফোযকোযীগর্ণয ভতোভর্তয জন্য প্রণীত প্রশ্নভোরো (FGD) 

ংমৄক্তি-৬ প্রশ্নভোরো প্রকর্ল্পয সুক্তফধোর্বোগী (েোনো) 

ংমৄক্তি-৭ র্চতন জনগণ/গণ্যভোন্য ব্যক্তিয অক্তবভত (োফক্তরক কনোরর্টন ক্তভটং) (PCM) 

 ংর্মোজনী-১: যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোর্নয কভ ে ক্তযকল্পনো 

 ছক-১: ক্তডক্তক্ত অনুমোয়ী ফযোদ্দ এফং ব্যর্য়য তুরনোমূরক ক্তচত্র (ভোচ ে, ২০২০) 

 ছক-২: ক্তডক্তক্ত-এয র্ে ফোস্তফ কোর্জয ম েোর্রোচনো (ভোচ ে, ২০২০) 

 ছক-৩: ফছযক্তবক্তিক আক্তথ েক ংস্থোন, টবৌত অগ্রগক্তত, প্রকৃত ফযোদ্দ, অফমুক্তি  ক্রভপুক্তঞ্জত অগ্রগক্তত 

 ছক-৪: প্যোর্কজক্তবক্তিক টবৌত কোর্জয অগ্রগক্ততয ক্তফফযণ 

 ছক-৫: টবৌত কোর্জয আক্তথ েক ক্তফফযণ 

 ছক-৬: দযত্র  ঠিকোদোয ক্তনর্য়োগ ংক্রোন্ত তথ্য 

 ছক-৭: দযত্র ক্তযফীক্ষণ প্রক্ততর্ফদন 

 ছক-৮: ঠিকোদোক্তয প্রক্ততষ্ঠোর্নয ব্যফস্থোনো 

 ছক-৯: ঠিকোদোর্যয ইকুযইর্ভর্েয ক্তফফযণ 

 ছক-১০: ঠিকোদোক্তয প্রক্ততষ্ঠোর্নয কোক্তযগক্তয জনফর্রয প্রতুরতো/অপ্রতুরতো ক্তযফীক্ষণ 

 ছক-১১: যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোর্নয জনফর ক্তনর্য়োগ-ংক্রোন্ত তথ্যোফক্তর 

 টচকক্তরস্ট-১: জক্তভ অক্তধগ্রর্ণয টচকক্তরস্ট 

 টচকক্তরস্ট-২: টবৌত কোজ ক্তযফীক্ষণ (Camber & Slope ক্তযভো ক্তফফযণী) 

 টচকক্তরস্ট-৩: টবৌত কোজ ক্তযফীক্ষণ (Box Culvert-এয Bridge (Major) ক্তযভো ক্তফফযণী) 

 

 



  ংমক্তি-১

















 



ংমক্তি-৩ 

UPTODATE PROGRESS REPORT OF ON GOING PROJECT OF BANGLADESH RAILWAY 

 

(Figures in Lakh Taka) 

SL No. Name of the 

Project with 

project details 

implementation 

period and 

Name of  PD:                                  

(1) Name of the 

Project: 

Construction of  

Khulna-Mongla 

Port  Rail Line  

(2)Implementati

on period: 31-12-

2010 to 30-06-2020 

( Prop Extension 

upto 30.06.2021 

excluding 12 

month DLP) 

(3) Name of  PD  

:  Md. Romzan 

Ali 

Estimate

d 

Cost 

 

Total 

P.A 

GOB 

Targe

t 

2019- 

2020 

Physical Progress RADP Allocation  

for 2019-2020 

Released of fund Financial Progress (% of total ADP) 

   

Apr-

20 

Curren

t  

year  

2019- 

2020 

up tp 

previou

s 

month 

Curren

t  

year  

2019- 

2020 

Upto 

June,1

9 

Cumulativ

e 

since  

beginning   

Apr-20 Current 

year 

2019-20 

up to 

previou

s month 

Current year 2019-2020 Cumulativ

e since 

beginning 

up to 

previous 

month 

Cumulative since beginning 

Total CDVAT Total CDVAT Total (%) CDVA

T 

Total Total (%) CDVA

T 

Total Total (%) CDVAT 

PA Others  PA Others  PA (%) Other

s  

PA PA (%) Others  PA PA (%) Others  

GOB Capital GOB Capital GOB (%) Capita

l 

GOB GOB (%) Capita

l 

GOB GOB (%) Capital 

(GOB 

Revenu

e) 

(Revenu

e) 

(GOB 

Revenu

e) 

(Revenu

e) 

(GOB 

Revenu

e) 

(%) (Reve

nue) 

(GOB 

Revenu

e) 

(GOB 

Revenu

e) 

(%) (Reven

ue) 

(GOB 

Revenue) 

(GOB 

Revenu

e) 

(%) (Revenu

e) 

1 

Summary of the 

Progress of the 

Project  

380161.40 

22.00% 
0.01

% 
6.20% 6.21% 

56.80

% 
63.01% 

81925.00 7800.00 42500.00 2000.00 5.24 0.01% 0.00 26473.31 26478.55 32.32% 2517.14 249137.09 249142.33 65.54% 7653.70 

237135.00 70000.00 0.00 40000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 23482.37 23482.37 33.55% 0.00 149164.53 149164.53 62.90% 0.00 

138433.17 11925.00 68504.00 2500.00 39327.00 5.24 0.04% 0.00 2990.94 2996.18 25.13% 22851.3

1 

99972.56 99977.80 72.22% 237115.43 

4593.23 4118.00 (5618.00) 496.50 (1171.50) (5.24) 0.13% (5.24) (473.80) (479.04) 11.63% (1110.10) (1092.59) (1097.83) 23.90% (4005.91) 

2 

Name of the 

project 

components & 

economic code 

wise progress   

                                            

(a) Revenue                                             

Code Component                                             

3111101 Pay of Officer 

159.33 

            

40.00 0.00 18.00 0.00 1.68 4.20% 0.00 19.52 21.20 53.00% 0.00 153.16 154.84 97.18% 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00 40.00 0.00 18.00 0.00 1.68 4.20% 0.00 19.52 21.20 53.00% 0.00 153.16 154.84 0.00% 0.00 

(159.33) (40.00) (40.00) (18.00) (18.00) (1.68) 4.20% (1.68) (19.52) (21.20) 53.00% (21.20) (153.16) (154.84) 4.35% (154.84) 

3111201 
Pay of 

Establishment 

28.15 

            

2.50 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 22.53 22.53 80.04% 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00 2.50 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 22.53 22.53 0.00% 0.00 

(28.15) (2.50) (2.50) (1.25) (1.25) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (22.53) (22.53) 80.04% (22.53) 

3111301, 

302,303, 

306,310, 311,314, 

315, 320, 325, 

326, 328, 329, 

331, 335, 338 

Allowances  

482.66 

            

34.00 0.00 16.55 0.00 2.88 0.00% 0.00 14.15 17.03 50.09% 0.00 109.86 112.74 23.36

% 

0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00 34.00 0.00 16.55 0.00 2.88 8.47% 0.00 14.15 17.03 50.09% 0.00 109.86 112.74 0.00% 0.00 

(482.66) (34.00) (34.00) (16.55) (16.55) (2.88) 8.47% (2.88) (14.15) (17.03) 50.09% (17.03) (109.86) (112.74) 23.36

% 

(112.74) 

3211109 
(a) Cost Pay of 

Outsourcing 

30.68             7.00 0.00 3.50 0.00 0.57 8.14% 0.00 5.13 5.70 81.43% 0.00 11.66 12.23 0.11% 0.00 

0.00             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00             7.00 0.00 3.50 0.00 0.57 8.14% 0.00 5.13 5.70 81.43% 0.00 11.66 12.23 0.11% 0.00 

(30.68)             (7.00) (7.00) (3.50) (3.50) (0.57) 8.14% (0.57) (5.13) (5.70) 81.43% (5.70) (11.66) (12.23) 0.11% (12.23) 

3257101 & 

3241101 

(c) IT & VAT for 

Consultants etc 

1084.41             617.00 0.00 248.80 0.00 0.00 0.00% 0.00 367.29 367.29 59.53% 0.00 1087.02 1087.02 10.04% 0.00 

0.00             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00             617.00 0.00 248.80 0.00 0.00 0.00% 0.00 367.29 367.29 59.53% 0.00 1087.02 1087.02 10.04% 0.00 



(1084.41)             (617.00) (617.00) (248.80) (248.80) (0.00) 0.00% (0.00) (367.29) (367.29) 59.53% (367.29) (719.73) (719.73) 6.65% (719.73) 

3211103 

(d) Cost for 

implementation 

of SMP & RP 

2700.00             3400.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 60.44 60.44 0.00% 0.00 60.44 60.44 0.56% 0.00 

0.00             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00             3400.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 60.44 60.44 0.00% 0.00 60.44 60.44 0.56% 0.00 

(2700.00)             (3400.00) (3400.00) (200.00) (200.00) (0.00) 0.00% (0.00) (60.44) (60.44) 0.00% (60.44) (60.44) (60.44) 0.56% (60.44) 

3211125 

&3111332 

(e) Advisement 

and other Cost 

of Tendering 

10.00             2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 1.00 1.00 50.00% 0.00 1.00 1.00 0.01% 0.00 

0.00             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00             2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 1.00 1.00 50.00% 0.00 1.00 1.00 0.01% 0.00 

(10.00)             (2.00) (2.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (1.00) (1.00) 50.00% (1.00) (1.00) (1.00) 0.01% (1.00) 

3211102 

(f) Cost for 

cleaning Project 

Office 

5.00   

          

2.80 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00% 0.00 2.49 2.49 88.93% 0.00 5.29 5.29 0.05% 0.00 

0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00   2.80 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00% 0.00 2.49 2.49 88.93% 0.00 5.29 5.29 0.05% 0.00 

(5.00)   (2.80) (2.80) (1.40) (1.40) (0.00) 0.00% (0.00) (2.49) (2.49) 88.93% (2.49) (5.29) (5.29) 0.05% (5.29) 

3221102 
(g) Fee for DOE 

Clearance 

15.00             1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00% 0.00 1.44 1.44 96.00% 0.00 2.88 2.88 0.03% 0.00 

0.00             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00             1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00% 0.00 1.44 1.44 96.00% 0.00 2.88 2.88 0.03% 0.00 

(15.00)             (1.50) (1.50) (1.50) (1.50) (0.00) 0.00% (0.00) (1.44) (1.44) 96.00% (1.44) (2.88) (2.88) 0.03% (2.88) 

3211107 

(h) Cost of hire 

charge of 

vehicle 

48.00 
            

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 
0.00% 

0.00 

0.00             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00 
            

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 
0.00% 

0.00 

(48.00)             (0.10) (0.10) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) 

3255105&32561

03 &3255101 

&3255102, 

3255104  

(i) Office 

Stationaries & 

other 

consumables 

20.00             10.85 0.00 5.375 0.00 0.10 0.92% 0.00 2.25 2.35 21.66% 0.00 5.83 5.93 0.05% 0.00 

0.00             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00             10.85 0.00 5.375 0.00 0.10 0.92% 0.00 2.25 2.35 21.66% 0.00 5.83 5.93 0.05% 0.00 

(20.00) 
            

(10.85) (10.85) (5.375) (5.375) (0.10) 0.92% (0.10) (2.25) (2.35) 21.66% (2.35) (5.83) (5.93) 
0.05% 

(5.93) 

3211117 

(j) Cost for 

Courier, Internt 

and other 

communication 

10.00             0.25 0.00 0.13 0.00 0.01 4.00% 0.00 0.09 0.10 40.00% 0.00 0.21 0.22 0.00% 0.00 

0.00             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00             0.25 0.00 0.125 0.00 0.01 4.00% 0.00 0.09 0.10 40.00% 0.00 0.21 0.22 0.00% 0.00 

(10.00)             (0.25) (0.25) (0.125) (0.125) (0.01) 4.00% (0.01) (0.09) (0.10) 40.00% (0.10) (0.21) (0.22) 0.00% (0.22) 

3257101 (b) Consultancy 

3237.37 

Phase

-iii 

0.00

% 
0.00% 0.00% 14.00% 14.00% 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 1477.02 1477.02 45.62% 0.00 

3237.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 1477.02 1477.02 45.62% 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (1477.02) 

3257101 
 Consultancy 

(SD1-P) 

1100.26 

30.00% 
0.00

% 
15.99% 15.99% 30.84% 46.83% 

1500.00 0.00 675.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 631.06 631.06 42.07% 0.00 1431.06 1431.06 130.07

% 

0.00 

1100.26 1500.00 0.00 675.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 631.06 631.06 0.00% 0.00 1431.06 1431.06 130.07

% 

0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

(0.00) (0.00) (1500.00) (0.00) (675.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (631.06) (0.00) (0.00) 
0.00% 

(1431.06) 

(b) Capital 
  

            
                          

 

  

4112101 
(a) Motor Cycle 

& Motor Truly 

25.00             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

25.00             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

(0.00)             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

4112310 
(b) Office 

Equipments 

24.00             3.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

0.00             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

24.00             3.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

(0.00)             0.00 3.00 0.00 1.50 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

4112314 
(c) Office 

Furniture 

9.98 
            

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 9.98 9.98 100.00

% 

0.00 

0.00 
            

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 100.00

% 

0.00 

9.98 
            

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 9.98 9.98 100.00

% 

9.98 

(0.00) 
            

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 100.00

% 

0.00 

4141101 
Land 

Acquisition 

100796.92 

            

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 90849.00 90849.00 90.13% 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

100796.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 90849.00 90849.00 90.13% 90849.00 

(0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) 

4111311 Construction of 114203.47 35.00% 0.00 8.30% 8.30% 44.20% 52.50% 30004.00 0.00 20002.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 5324.83 5324.83 17.75% 0.00 61967.39 61967.39 53.89 0.00 



works WD1 ( 

BDT 114989.23 + 

CD-VAT 12876.30 

= 127865.53) lakh 

(48%) 

% % 

114074.63 30000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 5324.83 5324.83 17.75% 0.00 61967.39 61967.39 0.00% 0.00 

128.84 4.00 30004.00 2.00 20002.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 5324.83 0.00 0.00 0.00% 61967.39 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) 

4111311 

Construction of 

works WD2 ( 

BDT 133537.44 + 

CD-VAT 16167.48 

+Lagislative 

Change 

3229.34=136766.5

6) lakh (52%) 

105418.56 

30.00% 
0.00

% 
19.00% 19.00% 49.00% 68.00% 

38500.00 0.00 19325.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 17526.48 17526.48 45.52% 0.00 84289.06 84289.06 63.12% 0.00 

105300.00 38500.00 0.00 19325.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 17526.48 17526.48 45.52% 0.00 84289.06 84289.06 0.00% 0.00 

118.56 0.00 38500.00 0.00 19325.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 17526.4

8 

0.00 0.00 
0.00% 

84289.06 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) 

3821104 CD & VAT 

29234.04 

13.70% 
0.00

% 
10.34% 10.34% 15.84% 26.18% 

7800.00 7800.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00% 0.00 2517.14 2517.14 32.27% 2517.14 7653.70 7653.70 26.18% 7653.70 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

29234.04 7800.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 2517.14 2517.14 0.00% 0.00 7653.70 7653.70 26.18% 0.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) 

(C) Physical Contingency  

7172.86 

            

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

4474.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

2698.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) 

(D) Price Contingency  

14345.71 

            

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

8948.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

5397.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) (0.00) (0.00) 0.00% (0.00) 



ংমৄক্তি-৪ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাোংরাল্পদ যকায 

বযকেনা ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান বযফীিণ ও মূল্যান বফবাগ। 
 

“খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত)” ীল েক প্রকল্পেয 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীিা 

(KII) 

প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোযী ফোংরোর্দ টযরর্য় প্রকল্প ক্তযচোরক, ভোক্তযচোরক  অন্যোন্য কভ েকতেো এফং ক্তনর্য়োক্তজত 

যোভ েকর্দয জন্য প্রশ্নভোরো 

  

১ আর্রোচয দযর্ত্রয আতোয় টম ভস্ত প্যোর্কজ কযো 

র্য়র্ছ তো মথোথ ে ক্তকনো, মথোথ ে নো র্র তোয ব্যোখ্যো  

টমৌক্তিকতো। উি প্যোর্কজমূ টকোন ম েোর্য় র্ত 

উস্থোন  অনুর্ভোদন টনয়ো র্য়ক্তছর তোয ক্তফস্তোক্তযত 

ক্তফফযণ উর্েে করুন। 

 

২ আর্রোচয প্রকল্প অর্ক্টোফয, ২০১০ ক্তরিঃ শুরু র্র প্রথভ 

কর্য়ক ফছর্য ফোস্তর্ফ প্রকর্ল্পয অগ্রগক্তত ক্তছর অতযন্ত ভন্থয। 

তোই অর্ক্টোফয, ২০১০ র্ত জুন, ২০১৪ ক্তরিঃ ম েন্ত প্রকর্ল্পয 

ভন্থযগক্ততয কোযণ  প্রকল্প শুরু য়োয য র্ত 

ফতেভোনকোর ম েন্ত দোক্তয়ত্বোরনকোযী প্রকল্প ক্তযচোরর্কয 

নোভ, দফী, প্রোপ্ত টফতন টস্কর্রয টগ্রড  অন্যোন্য ভন্তব্য 

(মক্তদ থোর্ক) তোোয ক্তফস্তোক্তযত ক্তফফযণ। 

 

৩ প্রকর্ল্পয শুরু র্ত আক্তথ েক ফছযক্তবক্তিক 

Procurement Plan এফং ট টভোতোর্ফক 

দযত্র প্রক্তক্রয়োকযণ চূড়োন্ত র্ত চূড়োন্ত ক্তনষ্পক্তি ক্রভোনুমোয়ী 

কর ক্তফফযণী (ক্তনধ েোক্তযত ছক অনুমোয়ী)। 

 

৪ প্রকর্ল্পয আতোয় ম্পোক্তদত/চরভোন ক্তফক্তবন্ন ণ্য, কোম ে  

টফো ংগ্রর্য (procurement) টক্ষর্ত্র ক্তফদ্যভোন 

আইন  ক্তফক্তধভোরো (ক্তক্তআয, উন্নয়ন র্মোগীয 

গোইডরোইন ইতযোক্তদ) প্রক্ততোরন কযো র্ে ক্তকনো 

(এর্ক্ষর্ত্র দযর্ত্রয প্রক্তক্রয়োকযণ  মূল্যোয়ন ম েোর্রোচনো 

কযো ফোঞ্ছনীয়; ক্তডক্তক্তর্ত ফক্তণ েত ক্রয় কোম েক্রর্ভয 

প্যোর্কজমূ বোেো র্য়র্ছ ক্তকনো, বোেো র্র তোয কোযণ 

মোচোই এফং মথোমথ কর্তের্ক্ষয অনুর্ভোদনক্রর্ভ র্য়র্ছ 

ক্তকনো তো যীক্ষো কযো প্রর্য়োজন)। 

 

৫ ক্তডক্তক্তর্ত ফছযক্তবক্তিক অথ ে চোক্তদো  ট অনুমোয়ী ফযোদ্দ 

োয়ো টগর্ছ ক্তকনো অথ েোৎ ভন্ত্রণোরর্য়য ফোর্জট অনুমোয়ী 

প্রকল্প টনয়ো র্য়র্ছ ক্তকনো এফং ক্তযকল্পনোয োর্থ ব্যতযয় 

ঘটর্র তো ক্তচক্তহ্নত কযো এফং প্রক্ততকোর্যয যোভ ে এফং 

ংর্োক্তধত প্রস্তোফ। 

 

৬ প্রকল্প যোভ ের্কয ব্যয় বৃক্তি কোযণ ক্তক? অক্ততক্তযি ব্যয় 

বৃক্তি র্য় থোকর্র তোোয মথোমথ কোযণ  টমৌক্তিকতো। 

 

৭ আর্রোচয দযর্ত্রয প্যোর্কজমূ এফং দযর্ত্রয BOQ 

এয টেক্তক্তপর্কন  ক্তযভোর্ণয ব্যোোর্য ফোংরোর্দ 

টযরর্য় কর্তেক ক্তনর্য়োক্তজত যোভ ের্কয টকোন প্রস্তোফ ক্তছর 

ক্তক? থোকর্র তোোয পর্টোকক্ত যফযো কক্তযর্ফন। 

 



৮ ক্তনধ েোক্তযত ভর্য় প্রকর্ল্পয উর্দ্দশ্য ফোস্তফোয়র্নয রর্ক্ষয 

ক্তডক্তক্ত প্রণয়ন মথোমথ ক্তছর ক্তকনো। 

 

৯ প্রকর্ল্পয েোব্য Exit Plan ম্পর্কে ম েোর্রোচনো  

ভতোভত প্রদোন। 

 

১০ আথ ে-োভোক্তজক টপ্রক্ষোট ক্তফর্ফচনোয় প্রকল্পট গ্রর্ণয 

টমৌক্তিকতো। 

 

১১ প্রকর্ল্পয SWOT ক্তফর্িলণিঃ এর্ক্ষর্ত্র োক্তফ েকবোর্ফ 

ক্তচক্তহ্নত ভস্যোক্তদ, ত্রুট, দুফ েরতো ফো অেক্তত ম েোর্রোচনো 

 ত্রুট, দুফ েরতো উিযর্ণয রর্ক্ষয প্রর্য়োজনীয় 

ভতোভত/প্রস্তোফ প্রদোন কযো। 

 

১২ প্রকল্পেয বক বক দুফ ের (Weakness) বদক বের 

ফল্পর আবন ভল্পন কল্পযন? এই দুফ েরতামূ  দূযীকযল্পণ 

বক বক দল্পি মনা মমত ফল্পর আবন ভল্পন কল্পযন? 

 

১৩ প্রকল্পেয ফর (Strengths) বদক বক বক বের 

ফল্পর আবন ভল্পন কল্পযন? 

 

 

১৪ এই প্রকে ফাস্তফাল্পন প্রকল্পেয ফাইল্পযয াবযাববেক 

অফস্থায বক বক সুবফধাবদ কাজ কল্পযবের ফল্পর আবন 

ভল্পন কল্পযন? 

 

১৫ এই প্রকে ফাস্তফাল্পন প্রকল্পেয ফাইল্পযয াবযাববেক 

বক বক ফাধা (Threats) কাজ কল্পযল্পে? এইফ ফাধা

  (Threats) ল্পত যিা মল্পত বক বক ব্যফস্থা মনওা 

মমত ফল্পর আবন ভল্পন কল্পযন? 

 

 

 

 

 

১৬ ববফষ্যল্পত এই ধযল্পণয আল্পযা  প্রকে ফাস্তফাল্পনয জন্য 

বক বক সুাবয কযল্পফন? 

 

 

 

 

 

 

 

সুাযবাইজাল্পযয নাভ ও স্বািয             তে  োংগ্রকাযীয নাভ ও স্বািয 

মভাফাইর নম্বযাঃ          মভাফাইর নম্বযাঃ                                         

তাবযখাঃ              তাবযখাঃ  

 



ংমৄক্তি-৫ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাোংরাল্পদ যকায 

বযকেনা ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান বযফীিণ ও মূল্যান বফবাগ। 
 

“খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত)” ীল েক প্রকল্পেয 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীিা 

টযর রোইন ব্যফোযকোযীগর্ণয ভতোভর্তয জন্য প্রণীত প্রশ্নভোরো (FGD) 

(কৃলক, চোকুক্তযজীফী, ক্তক্ষক, জনপ্রক্ততক্তনক্তধ, ক্তযক্সো/বযোন/ক্তএনক্তজ চোরক, ভৎস্যজীফী) 

 

ক্রক্তভক 

নং 
প্রশ্নভোরো ভতোভত ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১ 

উি টযর রোইন ক্তনক্তভ েত র্র আনোর্দয মোতোয়োত  ণ্য 

ক্তযফর্ন কী কী সুক্তফধোয সৃক্তষ্ট র্ফ? টকোন অসুক্তফধো ক্তকংফো 

ক্ষক্ততয েোফনো আর্ছ ক্তক? 

  

২ 

এয পর্র মোতোয়োত  ভোরোভোর ক্তযফর্ন আনোযো ক্তক 

ধযর্নয সুক্তফধো টবোগ কযর্ছন? টকোন অসুক্তফধো ক্তকংফো 

ক্ষক্ততয মু্মেীন র্েন ক্তক? 

  

৩ 

এই টযর রোইন ক্তনভ েোণ শুরুয পূর্ফ ে উর্জরো দয ক্তকংফো 

মোতোয়োত কযর্ত আনোর্দয ক্তক ক্তযভোণ ভয়  অথ ে ব্যয় 

র্তো? ক্তনভ েোণ ম্পন্ন র্র উর্জরো দয  টজরো দর্য 

মোতোয়োর্ত ক্তক ক্তযভোণ ভয়  অথ ে ব্যয় র্ফ? 

  

৪ 

টযর রোইন ক্তনভ েোণ শুরুয য র্ত অত্র এরোকোয কত জন 

পুরুল  নোযীয কভ েংস্থোন সৃক্তষ্ট র্য়র্ছ? পূর্ফ ে তোর্দয 

ভোক্তক আয় কত ক্তছর? ফতেভোর্ন ভোক্তক আয় কত? 

  

৫ 

এ টযর রোইন ক্তনভ েোণ শুরুয য র্ত অত্র এরোকোয 

ক্তযর্ফর্য উয টকোন ক্তফরূ প্রবোফ র্ড়র্ছ ক্তক? ড়কটয 

ক্তনভ েোণ ম্পন্ন র্র জরোফিতো, োক্তন দূলণ, ফোয়ু দূলণ ফো 

এরূ টকোন ভস্যোয সৃক্তষ্ট র্ফ ক্তক? দূলণর্যোর্ধ আনোয 

টকোন সুোক্তয আর্ছ ক্তক? 

  

৬ 

এ টযর রোইনট ক্তনভ েোণ কোজ শুরুয পূর্ফ ে এ এরোকোয 

টছর্র/টভর্য়র্দয ক্তফদ্যোরর্য় গভর্নয োয কত ক্তছর? ক্তকছু 

অং ক্তনক্তভ েত য়োয় ফতেভোর্ন এ োয কত? ড়কটয 

ক্তনভ েোণ কোজ ম্পন্ন র্র ক্তফদ্যোরয় গভর্নয োয কত র্ত 

োর্য? (ক্তক্ষক-২০, ছোত্র-৫০, ছোত্রী-৫০)। 

  

৭ 

টযর রোইন ক্তনভ েোর্ণয পর্র অত্র অঞ্চর্রয আক্তথ েক, 

োভোক্তজক, ক্তক্ষো  স্বোস্থয টফোয উন্নক্তত র্ফ ফর্র ভর্ন 

কর্যন ক্তক? 

  

৮ 

টযর রোইন শুরুয য র্ত কতগুর্রো নতুন ব্যফো, ক্তল্প 

প্রক্ততষ্ঠোন, োোতোর  ক্তক্ষোপ্রক্ততষ্ঠোন সৃক্তষ্ট র্য়র্ছ? 

ড়কটয ক্তনভ েোণ ম্পন্ন র্র এ ংখ্যো কতর্ত উন্নীত র্ত 

োর্য? 

  

৯ 

ক্তনভ েোণোধীন টযর রোইর্নয কোটজয গুণগত ভোন টকভন? 

আনোয টচোর্ে টকোন ত্রুট, গোক্তপরক্তত ক্তকংফো দুনীক্তত ধযো 

র্ড়র্ছ ক্তক? 

  



ক্রক্তভক 

নং 
প্রশ্নভোরো ভতোভত ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১০ 
ক্তনভ েোণোধীন টযর রোইনটর্ক টটকই কযোয রর্ক্ষয আনোয 

টকোন যোভ ে আর্ছ ক্তক? 

  

১১ 
টযর রোইন ব্যফোর্য টকোন যকভ ভস্যোয মু্মেীন র্য়র্ছন 

ফো র্েন ক্তক? 

  

১২ 
প্রকর্ল্পয আতোয় কর্য়কট িীজ/কোরবোট ে ক্তনক্তভ েত র্য়র্ছ। 

এয পর্র কৃক্তল জক্তভর্ত টর্চয সুক্তফধো র্য়র্ছ ক্তক? 

  

১৩ 
প্রকল্পট ফোস্তফোক্তয়ত র্র স্কুর/কর্রর্জ ছোত্র/ছোত্রীয ংখ্যো 

ফোড়র্ফ ক্তক? 

  



 

ংমৄক্তি-৬  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাোংরাল্পদ যকায 

বযকেনা ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান বযফীিণ ও মূল্যান বফবাগ। 
“খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত)” ীল েক প্রকল্পেয 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীিা 

প্রশ্নভারা ১ প্রকল্পেয  সুবফধাল্পবাগী (খানা) 

 

 

আারামুআরাইকুভ/আদাফ,  

আভাযনাভ…………………..। আনায অফগবতয জন্য জানাবে মম, ফাোংরাল্পদ মযরওল্প ২০১০-২০২১ ার মভাল্পদ খুরনো র্ত 

ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) একটি প্রকে ফাস্তফান কযল্পে। এই প্রকল্পেয প্রধান উল্পেশ্য র ফোংরোর্দ 

টযরর্য়য ফতেভোন টনটয়োর্কেয োর্থ ভংরো টোর্ট েয ংর্মোগ স্থোন এফং ভংরো টোর্ট েয োেেফতী টদমূ মথো: বোযত, টনোর, 

ভুটোন ইতযোক্তদয োর্থ টযর টমোগোর্মোগ প্রক্ততষ্ঠো কযো অথফো ড়ক র্থ ভোরোভোর ক্তযফর্নয নতুন টনটয়োর্কেয রুট স্থোন কযো। ফাোংরাল্পদ 

যকাল্পযয বযকেনা ভন্ত্রণারল্পয ফাস্তফান বযফীিণ ও মূল্যান বফবাগ এই প্রকল্পেয বনবফড় বযফীিল্পণয জন্য এএ কনাল্ট 

ইন্টাযন্যানার বরাঃ-মক যাভ েক বনল্পাবজত কল্পযল্পে । আবভ এএ কনাল্ট ইন্টাযন্যানার বরাঃ এয ি মথল্পক আনাল্পক এই  ক্তনক্তফড় 

ক্তযফীক্ষণ গল্পফলণা অোং গ্রল্পণয জন্য অনুল্পযাধ জানাবে । প্রকল্পেয গুণগতভান , ফর ও দুফ েরবদক , সুল্পমাগ ও ম্ভাফনা ইতযাবদ বফলল্প 

আনায সুবচবন্তত ভতাভত এ প্রকল্পেয প্রবাফ মূল্যান ভীিা বফল্পল ভূবভকা যাখল্পফ । উল্পেখ্য মম , আনায ভতাভত  ভীিায 

কাল্পজ ব্যফহৃত ল্পফ এফোং আনায মদা তে ম্পূণ ে মগান যাখা ল্পফ। 

 

 
 

 ক্ষ ক্ষ ।

মকন-কাঃ বযবচবতমূরক তে  

  বযবচবতমূরক তে 

মজরায নাভ ও মকাড   

উল্পজরায নাভ ও মকাড   

ইউবনল্পনয নাভ ও মকাড   

গ্রাল্পভয নাভ   

প্রস্তোক্তফত মযর মিল্পনয নাভ   

প্রস্তাবফত মযর মকল্পনয নাভ   

উত্তয দাতায  মভাফাইর নম্বয  মভাফাইর নম্বয           
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ংমৄক্তি-৭ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাোংরাল্পদ যকায 

বযকেনা ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান বযফীিণ ও মূল্যান বফবাগ। 
 

“খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত)” ীল েক প্রকল্পেয 

ক্তনক্তফড় ক্তযফীক্ষণ ভীিা 

 

র্চতন জনগণ/গণ্যভোন্য ব্যক্তিয অক্তবভত 

(োফক্তরক কনোরর্টন ক্তভটং) (PCM) 

টচকক্তরস্ট 
 

 প্রকল্প এরোকোয কোজ ভোক্তপ্তয য জনগর্ণয ভতোভত: 

উকোক্তযতো ……………………………………… 

অকোক্তযতো …………………………………………………… 

প্রর্য়োজর্নয তুরনোয় প্রোক্তপ্ত ………………………………………... 

উি টযর রোইন/িীজ/কোরবোট ে এয স্থোয়ী টটকই অফস্থো …………………………. 

 প্রকল্প এরোকোয টযর রোইন/িীজ/কোরবোট ে দতক্তয য়োয র্য ফোক্তড়-ঘর্যয উন্নয়ন: ……… 

 োটফোজোয, টদোকোন ইতযোক্তদয উন্নয়ন: ……………………………………... 

 প্রকল্প এরোকোয জক্তভয মূল্য ফোড়র্ফ ক্তক? 

 োড়োয়/ফোক্তড়র্ত টটক্তরক্তবন আর্ছ ক্তক? 

 প্রকল্প এরোকোয জনগর্ণয ক্তনযোদ োক্তন এফং স্বোস্থযম্মত ল্যোক্তট্রন এয অফস্থো …………. 

 এরোকোয় দদক্তনক ক্তত্রকো আোয ংখ্যো ফোড়র্ফ ক্তক? 

 এরোকোয় ক্তবক্ষোবৃক্তি কভর্ফ ক্তক? 

 ভক্তরোর্দয অগ্রযতো ফোড়র্ফ ক্তক? 

 ক্তযফোর্যয োক্তফ েক আয় টযোজগোয ফোড়র্ফ ক্তক? 

 কক্তম্পউটোয, ইেোযর্নট ব্যফোয র্ফ ক্তক? 

 এরোকোয োক্তফ েক টফকোযত্ব কভর্ফ ক্তক? 

 এরোকোয় আইন-শৃঙ্খরোয উন্নয়ন র্ফ ক্তক? 

 ইউক্তনয়ন ক্তযলদ র্ত আর্গয টচর্য় বোর্রো টফো োয়ো মোর্ফ ক্তক? 

 যোস্তোয োর্ গোছ রোগোর্নো  ক্তযচম েো ঠিকভত র্ে ক্তক? 

 এরক্তএ (Labour Contracting Service) গঠন কর্য গযীফ দুিঃস্থ ভক্তরোর্দয কভ েংস্থোন র্ফ 

ক্তক? 

 দক্ষতো বৃক্তি ংক্রোন্ত টকোন প্রক্তক্ষর্ণয আর্য়োজন কযো র্ফ ক্তক? 

………………... 

              তথ্য ংগ্রকোযী 



খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্ (১ভ ংর্োক্তধত) 

ক্তডক্তক্ত অনুমোয়ী ফযোদ্দ এফং ব্যর্য়য তুরনোমূরক ক্তচত্র (ভোচ ে ২০২০) 

অথ ে 

ফছয 

মূর/ংর্োক্তধত 

অনুর্ভোক্তদত ক্তডক্তক্তর্ত 

ংস্থোন ংস্থোয 

চোক্তদো 

এক্তডক্তর্ত 

ফযোদ্দ 

আযক্তডক্তক্ত 

ফযোদ্দ 
অফমুক্তি ব্যয় ভন্তব্য 

মূর 

ক্তডক্তক্ত 

অনুমোয়ী 

ংর্োক্তধত 

ক্তডক্তক্ত 

অনুমোয়ী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

 

ছক-১ 



প্রকর্ল্পয নোভিঃ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) 

ক্তডক্তক্ত এয টে ফোস্তফ কোর্জয ম েোর্রোচনো ভোচ ে, ২০২০ 

 

ক্রক্তভক 

নং 

প্যোর্কজ নোম্বোয, 

কোর্জয নোভ  

ঠিকোদোয প্রক্ততষ্ঠোর্নয 

নোভ 

ক্তডক্তক্ত অনুমোয়ী ফোস্তফ অফস্থো 

ক্তডক্তক্ত’য 

র্ে চ্যক্তি 

মূল্য কভ 

টফক্ত (%) 

ফোস্তফ 

আক্তথ েক 

অগ্রগক্তত 

(রক্ষ 

টোকো) 

ফোস্তফ 

কোর্জয 

অগ্রগক্তত 

(%) 

প্যোর্কর্জয 

চ্যক্তিত্র 

স্বোক্ষর্যয 

তোক্তযে, 

ভয়ীভো, 

ফোস্তফ অফস্থো 

ইতযোক্তদ 

ক্রয় 

মূল্য 

(রক্ষ 

টোকো) 

ভোক্তপ্তয 

তোক্তযে 

চ্যক্তিমূল্য 

(রক্ষ 

টোকো) 

ভোক্তপ্তয 

তোক্তযে 

১ ২ ৩-এ ৩-ক্তফ ৪-এ ৪-ক্তফ ৫ ৬ ৭ ৮ 
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৯  

 

        

১০  

 

        

১১  

 

        

১২  

 

        

১৩  

 

        

 

 

ছক-২ 



প্রকর্ল্পয নোভিঃ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) 

ফছযক্তবক্তিক আক্তথ েক ংস্থোন, টবৌত অগ্রগক্তত, প্রকৃত ফযোদ্দ, অফমুক্তি  ক্রভপুক্তঞ্জত অগ্রগক্তত 

 

অথ ে ফছয 

(শুরু র্ত 

ফতেভোন) 

মূর/ংর্োক্তধত 

অনুর্ভোক্তদত ক্তডক্তক্তর্ত 

ংস্থোন 

অগ্রগক্তত ক্রভপুক্তঞ্জত অগ্রগক্তত 

আক্তথ েক টবৌত আক্তথ েক টবৌত 

আক্তথ েক টবৌত % ফযোদ্দ 
ব্যয় 

(টোকো) % 

ভ েণ 

(টোকো) % 
অক্তজেত % ফযোদ্দ ব্যয় (%) 

টবৌত 

(%) 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

 

ছক-৩ 



প্রকর্ল্পয নোভিঃ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) 

প্যোর্কজক্তবক্তিক টবৌত কোর্জয অগ্রগক্ততয ক্তফফযণ 
 

প্যোর্কজ 

নং 

কন্ট্রোক্ট 

নম্বয/প্যোর্কজ নং 

ঠিকোদোর্যয 

নোভ 

কোম েোর্দর্য 

তোক্তযে 

কোজ 

শুরুয 

তোক্তযে 

ভোচ ে, ২০২০ ম েন্ত অগ্রগক্তত 

ভন্তব্য 
ফোস্তফ 

অগ্রগক্তত 

(%) 

আক্তথ েক 

অগ্রগক্তত 

(টোকো) 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

ছক-৪ 



প্রকর্ল্পয নোভিঃ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) 

টবৌত কোর্জয আক্তথ েক ক্তফফযণ 

(রক্ষ টোকোয়) 

প্যোর্কজ 

নং 

প্যোর্কজ নং  কোর্জয 

নোভ 

ক্তফর নং  

তোক্তযে এফং 

ক্তফর্রয ক্তযভোণ 

(টোকো)  

ভোচ ে/২০২০ ম েন্ত 

টভোট ক্তযর্োক্তধত 

ক্তফর (টোকো) 

ভোচ ে/২০২০ ম েন্ত 

কতেনকৃত 

বযোর্টয 

ক্তযভোণ 

কতেনকৃত 

আয়কর্যয 

ক্তযভোণ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

ছক-৫ 



প্রকর্ল্পয নোভিঃ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) 

দযত্র  ঠিকোদোয ক্তনর্য়োগ ংক্রোন্ত তথ্য 

প্যো

টকজ 

নং 

কোর্জয ক্তফফযণ 

দযত্র 

আফো

টনয 

তোক্তযে 

দযত্র 

প্রকোক্তত 

ক্তত্রকোয 

নোভ 

দযত্র 

ক্তফক্তক্রয 

ংখ্যো 

দযত্র 

টেোরোয 

তোক্তযে 

দযত্র 

প্রোক্তপ্তয 

ংখ্যো 

টযনক্ত

ব 

দযর্ত্রয 

ংখ্যো 

দযত্র 

মূল্যোয়র্ন

য ফ ের্ল 

তোক্তযে 

 মূল্যোয়ন 

কক্তভটয 

দস্য ংখ্যো 

 ংস্থো 

ফক্তভূ েত 

দস্য ংখ্যো 

 মূল্যোয়ন 

কক্তভটয 

আফোয়র্কয 

নোভ  

দফী 

 

ফ েক্তনে 

দযদোতো 

নন 

টযনক্ত

ব র্র 

তোয 

কোযণ 

দযত্র 

প্রক্তক্রয়ো

কযণ  

চূড়োন্ত 

কযর্ণ 

ব্যক্তয়ত 

ভয় 

চ্যক্তি 

অনুর্ভো

দনকো

যীয 

নোভ  

দফী 

প্রোক্কক্তর

ত ব্যয় 

(ক্তডক্ত

ক্ত 

অনুমো

য়ী) 

কোম েোর্দ

কৃত 

দয/চ্য

ক্তি 

মূল্য 

চ্যক্তি 

স্বোক্ষর্য

য 

তোক্তযে 

চ্যক্তি 

টভো

তোর্ফ

ক 

কোজ 

ভো

ক্তপ্তয 

তোক্তয

ে 

প্রকৃত কোজ 

ভোক্তপ্তয 

তোক্তযে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

ছক-৬ 



প্রকর্ল্পয নোভিঃ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) 

দযত্র ক্তযফীক্ষণ প্রক্ততর্ফদন 

ক্রক্তভক নং ক্তক্তএ-২০০৬ এফং ক্তক্তআয-২০০৮ অনুমোয়ী প্রক্তবন দযত্র প্রক্তক্রয়ো/চূড়োন্তকযর্ণ প্রোপ্ত তথ্যোক্তদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১ ফ েজন গ্রোয ফহুর প্রচোক্তযত জোতীয় ংফোদর্ত্র (কভর্ক্ষ ১ট 

ফোংরো  একট ইংর্যক্তজ) দযত্র প্রকো কযর্ত র্ফ। 

  

২ দযত্র প্রকোর্য তোক্তযে র্ত কভর্ক্ষ ১৪/২১/২৮/৪২ (টক্ষত্র 

ক্তফর্র্ল) ক্তদন ভয় টযর্ে দযত্র গ্রর্ণয তোক্তযে ক্তনধ েোযণ কযর্ত 

র্ফ। 

  

৩ দযত্র উন্ুিকযণ কক্তভটর্ত দযত্র মূল্যোয়ন কক্তভট র্ত ১ (এক) 

জন এফং ংক্তিষ্ট ক্রয়কোযী র্ত ২ (দুই) জন দস্য কক্তভট 

গঠন কযর্ত র্ফ। 

  

৪ দযত্র মূল্যোয়ন কক্তভট ৫-৭ দস্য ক্তফক্তষ্ট র্ত র্ফ।   

৫ মূল্যোয়ন কক্তভটর্ত ২ (দুই) জন ফক্তিঃ দস্য কভর্ক্ষ ৫ (াঁচ) 

জন দস্যয উক্তস্থক্তত এফং মূল্যোয়ন প্রক্ততর্ফদর্ন স্বোক্ষয কযর্ত 

র্ফ। 

  

৬ দযত্র ক্তফলর্য় টকোন অক্তবর্মোগ ক্তছর ক্তকনো থোকর্র ক্তনযর্নয 

তথ্যোক্তদ। 

  

৭ দযত্র টেোরোয ক্তদন র্ত দযত্র  প্রস্তোর্ফয দফধতোয টভয়োদ ৬০-

১২০ ক্তদন র্ত র্ফ। 

  

৮ এক টকোট টোকো এফং তদূর্ধ্ে মূর্ল্য ণ্য  ংক্তিষ্ট টফো কোম ে 

এফং টবৌত টফো ক্রর্য়য দযত্র ক্তফজ্ঞক্তপ্ত ক্তক্তটইউ’য র্য়ফোইর্ট 

প্রকো কযটত র্ফ। 

  

৯ প্রোক্কক্তরত মূর্ল্যয ক্তযভোণ কত?   

১০ চ্যক্তি ম্পোদন টনোট দযত্র গ্রর্ণয অনুর্ভোদন প্রোক্তপ্তয ৭ (োত) 

কোম েক্তদফর্য ভর্ধ্য এফং দযত্র ফো প্রস্তোর্ফয দফধতোয টভয়োদ 

উিীর্ণ েয পূর্ফ ে জোক্তয কযর্ত র্ফ। 

  

১১ ১ (এক) টকোট টোকো ফো তদূর্ধ্ে মূর্ল্যয ণ্য  ংক্তিষ্ট টফো ক্রর্য়য 

টক্ষর্ত্র এফং কোম ে  টবৌত টফো ক্রর্য়য টক্ষর্ত্র ক্তক্তটইউ এয 

র্য়ফোইর্ট চ্যক্তি ম্পোদন টনোট প্রকো কযর্ত র্ফ। 

  

১২ কৃতকোম ে দযদোতো কর্তেক চ্যক্তি ম্পোদন টনোট গ্রর্ণয ক্তরক্তেত 

ম্মক্ততত্র টনোট প্রোক্তপ্তয ৭ (োত) কোম েক্তদফর্য ভর্ধ্য প্রদোন 

কযর্ত র্ফ। 

  

১৩ কৃতকোম ে দযদোতো কর্তেক কোম ে ম্পোদন জোভোনত, চ্যক্তি ম্পোদন 

টনোট প্রোক্তপ্তয তোক্তযে র্ত ১৪ ক্তদর্নয ভর্ধ্য দোক্তের কযর্ত র্ফ। 

  

১৪ কৃতকোম ে দযদোতো কর্তেক চ্যক্তি ম্পোদন টনোট জোক্তযয তোক্তযে র্ত 

২৮ (আটো) ক্তদর্নয ভর্ধ্য চ্যক্তি স্বোক্ষয কযর্ত র্ফ। 

  

১৫ ১ (এক) টকোট টোকো ফো তদূর্ধ্ে মূর্ল্যয কোম ে, ণ্য  ংক্তিষ্ট টফো 

ক্রর্য়য টক্ষর্ত্র ক্রয় ক্তফজ্ঞক্তপ্ত ক্তক্তটইউ এয র্য়ফোইর্ট প্রকো 

কযর্ত র্ফ। 

  

১৬ প্রক্ততট নদ ইসুযয তোক্তযে র্ত ২৮ (আটো) ক্তদর্নয ভর্ধ্য 

ঠিকোদোযর্ক মূল্য ক্তযর্োধ  কযর্ত র্ফ। 

  

১৭ চ্যক্তি ম্পোদন টনোট জোক্তযয ৭ (োত) ক্তদটনয ভর্ধ্য এফং 

কভর্ক্ষ ১ (এক) ভোর্য জন্য চ্যক্তি ম্পোদন টনোট ক্তক্তটইউ 

এয র্য়ফোইর্ট প্রকো কযর্ত র্ফ। 

  

ছক-7 



 

প্রকর্ল্পয নোভিঃ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) 

ঠিকোদোক্তয প্রক্ততষ্ঠোর্নয ব্যফস্থোনো 

প্যোর্কজ 

নং 

ঠিকোদোক্তয প্রক্ততষ্ঠোর্নয 

নোভ 

চ্যক্তি/দযত্র অনুমোয়ী 

জনফর 
ক্তনর্য়োগকৃত জনফর ঘোটক্তত জনফর ভন্তব্য 

দ ংখ্যো দ ংখ্যো দ ংখ্যো  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 

 

        

 

 

        

 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

ছক-৮ 



প্রকর্ল্পয নোভিঃ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) 

ঠিকোদোর্যয ইকুইর্ভর্েয ক্তফফযণ 

প্যোর্কজ নং 

ঠিকোদোয 

প্রক্ততষ্ঠোর্নয 

নোভ 

চ্যক্তি/দযত্র অনুমোয়ী 

ইকুইর্ভর্েয যফযোর্য 

ক্তফফযণ 

প্রকর্ল্প ফতেভোর্ন ব্যফহৃত 

ইকুইর্ভর্েয ক্তফফযণ 

অর্কর্জো 

ইকুইর্ভর্েয 

ংখ্যো 

ভন্তব্য 

ইকুইর্ভর্েয 

ক্তফফযণ 
ংখ্যো 

ইকুইর্ভর্েয 

ক্তফফযণ 
ংখ্যো   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 

ছক-৯ 



প্রকর্ল্পয নোভিঃ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) 

ঠিকোদোক্তয প্রক্ততষ্ঠোর্নয কোক্তযগক্তয জনফর্রয প্রতুরতো/অপ্রতুরতো ক্তযফীক্ষণ 

ক্রক্তভক 

নং 

ফোস্তফ কোর্জ ক্তনর্য়োক্তজত কোক্তযগক্তয জনফর চ্যক্তি অনুমোয়ী কোক্তযগক্তয জনফর ঘোটক্তত 

জনফর 
ভন্তব্য 

ব্যফস্থোক প্রর্কৌরী টপোযম্যোন শ্রক্তভক ব্যফস্থোক প্রর্কৌরী টপোযম্যোন শ্রক্তভক 

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

ছক-১০ 



প্রকর্ল্পয নোভিঃ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) 

যোভ েক প্রক্ততষ্ঠোর্নয জনফর ক্তনর্য়োগ ংক্রোন্ত তথ্যোফক্তর 

ক্রক্তভক 

নং 

দযর্ত্র অংগ্রর্ণয ভয় দোক্তেরকৃত অপোর্য 

কোক্তযগক্তয জ্ঞোন ম্পন্ন জনফর্রয ক্তফফযণ  ভয়কোয 

চ্যক্তি স্বোক্ষর্যয য 

জনফর 

Replacement 

র্য় থোকর্র করোভ-২ 

এয অনুরূ 

তথ্যোক্তদ/ক্তফফযণ 

ফতেভোন 

কভ েযত 

জনফর 

শূন্য জনফর 

(মক্তদ থোর্ক 

এফং তোয 

ব্যোখ্যো) 

ভন্তব্য 

 

নোভ  ক্তক্ষোগত 

টমোগ্যতো এফং 

টযরর্য়র্ত কোর্জয 

টভোট ভয়কোর 

দফী 

(ফতেভোন 

কোর্জয) 

ভয়কোর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

ছক-১১ 



প্রকর্ল্পয নোভিঃ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) 

জক্তভ অক্তধগ্রর্ণয টচকক্তরস্ট 

উ-প্রকল্পিঃ 

প্যোর্কজ 

নং 

ক্তডক্তক্ত অনুমোয়ী প্রস্তোক্তফত জক্তভ 

অক্তধগ্রর্ণয প্রস্তোফ 
ফোস্তফ অক্তধগ্রণ জক্তভ অক্তধগ্রর্ণ ক্তফরর্ম্বয কোযণ (মক্তদ থোর্ক) ভন্তব্য 

 
জক্তভয 

ক্তযভোণ 
তোক্তযে ভয়ীভো 

জক্তভয 

ক্তযভোণ 
তোক্তযে 

ব্যক্তয়ত 

ভয় 

প্রক্তক্রয়োকযণ 

জটরতো 

অথ ে 

ক্তযর্োধ 

ক্তফরম্ব 

ভোভরো/টভোকদ্দভো  

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 

 

টচকক্তরস্ট-১ 



প্রকর্ল্পয নোভিঃ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) 

টবৌত কোজ ক্তযফীক্ষণ ছক 

Camber & Slope ক্তযভো ক্তফফযণী 

ক্রক্তভক 

নং 

প্যোর্কর্জয 

ক্তফফযণ 

অনুর্ভোক্তদত ক্তডজোইন অনুমোয়ী ক্তযভোণ ফোস্তফ ক্তযভোণ ভন্তব্য 

Camber 

Side 

Slope 

(Right) 

Side 

Slope 

(Left) 

Camber 

Side 

Slope 

(Right) 

Side 

Slope 

(Left) 

 

১  

 

       

২  

 

       

৩  

 

       

৪  

 

       

৫  

 

       

৬  

 

       

৭  

 

       

৮  

 

       

৯  

 

       

১০  

 

       

১১  

 

       

১২  

 

       

১৩  

 

       

 

 

 

 

 

টচকক্তরস্ট-২ 



প্রকর্ল্পয নোভিঃ খুরনো র্ত ভংরো টোট ে ম েন্ত টযরথ ক্তনভ েোণ প্রকল্প (১ভ ংর্োক্তধত) 

টবৌত কোজ ক্তযফীক্ষণ ছক 

Box Culvert এয Bridge (major) ক্তযভো ক্তফফযণী 

ক্রক্তভ

ক নং 
প্যোর্কর্জয ক্তফফযণ 

অনুর্ভোক্তদত ক্তডজোইন অনুমোয়ী ক্তযভোণ ফোস্তফ ক্তযভোণ ভন্তব্য 

Invert 

Level 

Cut-

off-

wall 

Base 

Slab 

Vert

ical 

Wall 

Deck 

Slab 

Invert 

Level 

Cut-

off-

wall 

Bas

e 

Slab 

Vertic

al 

Wall 

Dec

k 

Slab 
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৬  

 

           

৭  

 

           

৮  

 

           

৯  

 

           

১০  

 

           

১১  

 

           

১২  

 

           

১৩  

 

           

 প্রক্ততট অর্েয ক্তফস্তোক্তযত ক্তফফযণ েড়ো প্রক্ততর্ফদর্ন থোকফ 

টচকক্তরস্ট-৩ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এএ কনোি ইেোযন্যোনোর ক্তরক্তভর্টড  

ফোো-৬ (এোট ের্ভে-৩ এ), িক-এপ 
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