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রনব যাহী সারসাংদক্ষপ
এরডরব’র আরে যক সহায়তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার বাাংলাদেশ শরলওদয়র মাধ্যদম রমরসাং শরলরলাংক রনমযাণ, শরলওদয়র
লাইন কযাপারসটি বৃরি, শরলওদয়র রসগন্যারলাং রসদিম উিীতকরণ, রবদ্যমান ব্রীজসমূদহর পূনব যাসন এবাং শরারলাং িক সাংগ্রদহর
রনরমদি Technical Assistance for Sub-Regional Rail Transport Project Preparatory Feasibility (1st
Revised) শীর্ যক কাররগরী সহায়তা প্রকল্প অনুদমােন কদর। উি কাররগরী সহায়তা প্রকদল্প ৭টি সাব-প্রদজক্ট অন্তযভুি রছল। বরণ যত
কাররগরী সহায়তা প্রকদল্পর আওতায় সিাব্যতা সমীক্ষা সম্পি এবাং রডজাইন, ড্রইাং, প্রাক্কলন ও শেন্ডার ডকুদমন্ট ইতযারে প্রণয়দনর
য Canarail Consultants Inc (Canada), SMEC International Pty Ltd. (Australia),
জন্য কনসালট্যান্ট কনসটিয়াম
DB International GmbH (Germany) এবাং ACE Consultants Ltd. (Bangladesh) এর অনুকূদল ১১ অদক্টাবর,
২০১২ সাদল চুরিপত্র অনুদমােন করা হয়। রনদয়াগপ্রাপ্ত পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তযক কাররগরী সহায়তা প্রকদল্পর আওতায়
Feasibility Study, Detailed Design and Tendering Services for Construction of Double Line and upgrade of existing rail line between Akhura and Laksam (Sub-Project-2) সম্পি করা হয়।

উি রভরিদত প্রােরমক অবস্থায় আখাউড়া-লাকসাম শসকশদনর রমোরদগজ ডাবল শরললাইন রনমযাদণর জন্য শমাে ৫৮৩৩৬৯.৫০
লক্ষ োকায় ( রজওরব: ৯৭১১৬.৮৩ লক্ষ োকা ও প্রকল্প সাহায্য ৪৮৬২৫২.৬৭ লক্ষ োকা ) রডরপরপ প্রণয়ন করা হয়। পরবতীদত
০৯/০৯/২০১৪ তাররদখ অনুরষ্ঠত ‘একদনক’ সভার রসিাদন্তর শপ্ররক্ষদত ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইদনর রনমযাদণর জন্য প্রাক্করলত ব্যয়
য রডরপরপ ২৩/১২/২০১৪
৬৫০,৪৫৪.৫০ লক্ষ োকায় (রপএ ৫৪৭,৭৮৮.২৮ লক্ষ োকা ও রজওরব ১০২,৬৬৬.২২ লক্ষ োকা) পুনগঠিত
তাররদখ অনুরষ্ঠত ‘একদনক’ সভায় অনুদমারেত হয়। প্রকদল্পর শময়াে জুলাই ১, ২০১৪ হদত জুন ৩০, ২০২০। প্রকদল্পর সারব যক
অগ্রগরত ৫৮%, লক্ষযমাত্রা রছল ৭৮%।
অনুদমারেত রডরপরপ অনুর্ায়ী ওয়াকযস প্যাদকজ ৩ (রতন) টি। তন্মদধ্য মূল প্যাদকজ ডব্লুরড-১, প্রাক্করলত ব্যয় ৪৫৭,৮৫০.৬১ লক্ষ
োকা। উি প্যাদকদজর আওতায় আখাউড়া হদত লাকসাম পর্ যন্ত নতুন ডুদয়লদগজ শরললাইন রনমযাণ, রবদ্যমান রমোরদগজ
শরললাইন ডুদয়লদগদজ রূপান্তর কাদজর জন্য র্োরনয়দম েরপত্র আহবানপূব যক ‘রসরসরজরপ’ কর্তযক সব যরনম্ন শরসপনরসভ েরোতা
CTM JV এর (China Railway Group Ltd., Max Infrastructure Ltd. ও Toma Construction & Co. Ltd.)
অনুকূদল শমাে ৩৪,৭৩৪,৮২২,২৭২.৪৩ োকায় েরপত্র গ্রহণ করা হয়। উি শপ্ররক্ষদত ১৫/০৬/২০১৬ তাররদখ চুরিপত্র অনুদমারেত
হয়। চুরিপত্র অনুর্ায়ী কাজ সমারপ্তর তাররখ ২৬/১০/২০২০। ঠিকাোর কর্তযক ০১/১১/২০১৬ তাররদখ কাজ শুরু করা হদয়দছ।
৩১/০৩/২০১৯ইাং পর্ যন্ত প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১ এর শভ ত ও আরে যক অগ্রগরত র্োক্রদম ৪৯% ও ৪৮.৫০%।
ওয়াকযস প্যাদকদজর অন্তভুযি প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-২ এর আওতায় Temporary Boundary pillar রনমযাণ কাজ সম্পি করা
হদয়দছ। উি প্যাদকদজর রডরপরপ অনুর্ায়ী প্রাক্করলত ব্যয় ৫.০০ লক্ষ োকা ও চুরিমূল্য ৪.৯৮ লক্ষয োকা। ওয়াকযস প্যাদকজ নাং
ডব্লুরড-৩ : Construction of Permanent Boundary Pillars এর েরপত্র অদ্যাবরধ আহবান করা হয়রন।
রডরপরপ অনুর্ায়ী শসবা প্যাদকজ ৫টি। তন্মদধ্য প্যাদকজ নাং SDI : Engagement of Construction Supervision
Consultant এর আওতায় র্োরনয়দম েরপত্র আহবানপূব যক পরামশযক প্ররতষ্ঠান DOHWA Engineers Co. Ltd. JV শক
রনদয়াগ প্রোন করা হদয়দছ। রডরপরপ অনুর্ায়ী প্রাক্করলত ব্যয় ২৫,৮৭৩.১২ লক্ষ োকা। চুরিমূল্য ২৩১৭.১৪ লক্ষ োকা। চুরিপত্র
অনুদমােন হদয়দছ শ ব্রুয়ারী ২৮, ২০১৬। কাজ শুরু হদয়দছ এরপ্রল ১২, ২০১৬ তাররদখ। চুরিপদত্রর শময়াে এরপ্রল, ২০২১ (৬০ মাস:
৪৮ মাস রনমযাণকাদলর জন্য ও ১২ মাস রডদ ক্ট লায়ারবরলটি রপররয়ড)।
শসবা প্যাদকজ নাং SD2 : Engagement of Management Support Consultants এর রবপরীদত েরপত্র আহবান করা
হয়রন। শসবা প্যাদকজ নাং SD3 : Engagement of INGO (Implementation NGO) For Implementation of Resettlement Works এর জন্য NGO, SAMAHAR, Dhaka শক েরপত্র আহবান পূব যক র্োরনয়দম রনদয়াগ প্রোন করা
হদয়দছ। উি প্যাদকদজর রডরপরপ অনুর্ায়ী প্রাক্করলত ব্যয় ৫০০.০০ লক্ষ োকা। চুরিপত্র মূল্য ৫৫৩.৯০ লক্ষ োকা। চুরি
অনুদমারেত হদয়দছ জানুয়ারর ১০, ২০১৬। কাদজর সময়সীমা ৫৪ মাস পর্ যন্ত। সমারপ্তর তাররখ: জুলাই ১১, ২০২০। শসবা প্যাদকজ
নাং SD 4 : Engagement of NGO for External Monitoring of Re-settlement works এর েরপত্র অদ্যাবরধ
আহবান করা হয়রন। শসবা প্যাদকজ নাং SD 5 এর আওতায় এনরজও রনদয়াগ প্রোন করা হদয়দছ। রডরপরপ অনুর্ায়ী প্রাক্করলত ব্যয়
৩৭৬.৯৩ লক্ষ োকা। চুরিমূল্য ৩৫৭.০০ লক্ষ োকা। চুরির শময়াে ৩ বৎসর, কাজ সমারপ্তর তাররখ শসদেম্বর ২৪, ২০২০।
রডরপরপ অনুর্ায়ী জন্য পণ্য প্যাদকদজর সাংখ্যা ৯ (নয়) টি। প্রকল্প পররচালক এর েপ্তর হদত প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী প্যাদকজ নাং GD-1
ও GD -2 এর রবপরীদত জীপ ও ডাবল শকরবন রপক-আপ ক্রয় করা হদয়দছ। অন্যান্য ৭ (সাত) টি প্যাদকদজর রবপরীদত ক্রয়কাজ
সম্পি করা হয়রন।
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রডরপরপ অনুর্ায়ী মূল প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১ এর অন্তযভুি মূল কাজসমূহ : িীল গাডায র ব্রীজ রনমযাণ: ১৩ টি, আররসরস বক্স কালভাে য
রনমযাণ : ৪৬টি, নতুন শিশন ভবন িাে রম, িাে রম শশড, ফুেওভার ব্রীজ ইতযারে সুরবধাসহ রনমযাণ : ১১ টি, নতুন ট্র্যাক রনমযাণ
: শমইন লাইন, (আপ ও ডাউন) ৭২+৭২ = ১৪৪ রক:রম:, সাইরডাং ও লুপস : ৪০.৬০ রক:রম:, শলদভল ক্ররসাং রনমযাণ : ২৩ টি
(শেশাল ৫, এ ক্লাস ১, রব ক্লাশ ১৬ ও রস ক্লাশ ১টি)। করম্পউোর শবইজড্ রসগন্যারলাং ও ইন্টারলরকাং রসদিম প্রবতযন : ১১টি
শষ্টশন এবাং অন্যান্য কাজ : Ancillary Works (Re-location of Overhead wire crossing অন্যতম), Environmental
Safeguards, Resettlement Works, HIV/AIDs prevention/Awareness Programme। ১০০ একদরর মদধ্য
৭০.৫২৪ একর জরম অরধগ্রহণ করা হদয়দছ।
‘আইএমইরড’ কর্তযক রনদয়াগপ্রাপ্ত পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তযক প্রকদল্পর উদেশ্য ও লক্ষয অজযন, বাস্তব ও আরে যক অগ্রগরত পর্ যাদলাচনা
এবাং রনমযাণকাদজর গুণগতমান, সুপাররভশন কার্ যক্রমসহ োমযস অ শর াদরন্স অনুর্ায়ী রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ যক্রম সম্পি করা

হদয়দছ। রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য রনদয়াগপ্রাপ্ত পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর েীম রলডারসহ অন্যান্য পরামশযক ও রনদয়ারজত
সুপারভাইজারগণ কর্তযক জানুয়ারর, শ ব্রুয়ারী ও মাচ য’ ২০১৯ মাদস প্রকল্প এলাকা পররেশযন করা হদয়দছ।
রনমযাণাধীন ৮টি িীল গাড যার ব্রীজ ও ১১ টি আররসরস বক্স কালভাে য পররেশযন করা হদয়দছ। পররেশযনকাদল শেখা রগদয়দছ শর্, আপ
লাইদনর শমাে ১৩টি িীল গাড যার ব্রীজ এর মদধ্য ১২টি এর রনমযাণ কাজ চলমান আদছ, অগ্রগরত ৭৫% হদত ৯৫%। শমাে ৪৬টি
আররসরস বক্স কালভাদে যর মদধ্য ২৮টির স্ট্রাকচারাল ওয়াকযস সম্পি হদয়দছ। ৮টি বক্স কালভাদে যর কাজ চলমান আদছ। ৯টি
আররসরস বক্স কালভাদে যর কাজ পররেশযনকালীন সময় পর্ যন্ত শুরু করা হয়রন। রবদ্যমান রমোরদগজ শরল লাইদন (প্রস্তারবত ডাউন
লাইন) িীল গাড যার ব্রীজ ও আর.রস.রস বক্স কালভাদে যর কাজ এখনও শুরু হয়রন।
লাকসাম শেদক আখাউড়া পর্ যন্ত চুরিপদত্র অন্তযভুি শিশনসমূদহ চলমান রনমযাণধীন কাজ পররেশযন করা হদয়দছ। শমাে ১১টি
শিশদনর মদধ্য ৯টি শিশদন শিশনভবন ও অন্যান্য স্থাপনার কাজ শুরু করা হদয়দছ। রবরভি Obstruction শহতু ঠিকাোরদক
সাইে হস্তান্তর করা হয়রন রবধায় চুরিপত্র অনুদমােদনর ২ (দুই) বৎসর পরও আখাউড়া শিশদনর অরধকাাংশ কাজ শুরু করা হয়রন।
আপ লাইদনর এযামব্যাাংকদমন্ট রনমযাদণর জন্য চুরিপদত্রর সাংস্থান অনুর্ায়ী সদয়ল রট্র্েম্যাদন্টর জন্য PVD Installation, Earth
fill, Sub-Grade, Sub-ballast রনমযাদণর কাজ চলমান আদছ। চুরিপদত্রর রবওরকউ অনুর্ায়ী PVD Installation, Earth
fill, Sub-grade ও Sub-ballast এর কাদজর পররমাণ র্োক্রদম ৪,৪১২,১৮৬ রমোর, ৫৮৮,৬২৮ ঘনরমোর, ৭৬৭,৪৫৫
ঘনরমোর ও ৪০৬,৭৫৯ ঘনরমোর। সুপাররভশন কাদজর জন্য রনদয়ারজত পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তযক োরখলকৃত প্রদগ্রস ররদপাে য
শ ব্রুয়ারর ২০১৯ অনুর্ায়ী সম্পারেত কাদজর পররমাণ র্োক্রদম ২,৩৯১,৯৮০.২০ রমোর (৫৪%) ৯৯৪৭৮১.৩২ ঘনরমোর (১৬৯%)
৪৬২,১৬৫.৭১ ঘনরমোর (৬০%) ও ১,০৪,৪২৫.০৬ ঘনরমোর (২৬%)। Earth fill এর পররমাণ অতযরধক বৃরি হদয়দছ।
আপ ও ডাউন লাইদনর (৭২+৭২) = ১৪৪ রক:রম: এর মদধ্য শুধুমাত্র আপ লাইদন ২৫.৭৭৫ রক:রম: ট্র্যাক রলাংরকাং এর কাজ সম্পি
হদয়দছ। প্রােরমকভাদব ট্র্যাদক ব্যালাষ্ট কুশন ১৫০ রমরলরমোর শেয়া হদয়দছ। নতুন ট্র্যাদক শরল ৬০ শকরজ, প্ররত শরদল ৬০০ রম:রম:
শসন্টার টু শসন্টার রহদসদব রডরজ রপএসরস রিপার ২১-২২টি, রাবার শপড ৬ রম:রম: পুরু, এরন্টদভন্ডাল ই আর রস স্হাপন করা হদয়দছ।
রকন্তু শট্র্ন চলাচদলর জন্য এখনও উপদর্াগী হয়রন। শুধুমাত্র ডাউন লাইদন রক:রম: ১৩২+৬০০ হদত রক:রম: ১৩৩+০১১ পর্ যন্ত ট্র্যাক
শট্র্ন চলাচদলর জন্য উপদর্াগী করা হদয়দছ। ডাউন লাইদন চুরিপদত্রর শেরসর দকশন অনুর্ায়ী ট্র্যাদকর মালামাল ব্যবহার ও কাজ
সম্পােন করা হদয়দছ।
পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর Quality Control এর জন্য রনদয়ারজত পরামশযক কর্তযক মালামাল ও কাদজর গুণগতমান পরীক্ষার জন্য
সাইদে ও কুরমল্লায় স্থারপত শেরিাং ল্যাবদরেরীদত রবরভি শেি সম্পােন করা হয়। Test results সমূহ সদন্তার্জনক পাওয়া
রগদয়দছ। এছাড়া ‘আইএমইরড’ কর্তযক In-depth Monitoring এর জন্য রনদয়ারজত পরামশযকগণ কর্তযক সাইদে সম্পারেত
মাটির কাজ, সাব-শগ্রড ও সাব-ব্যালাষ্ট কাদজর গুণগতমান এবাং শেরিাং ল্যাবদরেরীদত ব্যালাষ্ট ও সাব-ব্যালাষ্ট পরীক্ষা কদর
র্োর্ে পাওয়া রগদয়দছ। প্রকদল্পর কাদজ ব্যবহৃত রবরভি মালামাল শেদির জন্য বুদয়ে, ঢাকা-শত শপ্ররণ করা হদয়দছ।
পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর কনসালট্যান্টগণ কর্তযক প্ররতটি কাদজর জন্য ঠিকাোর কর্তযক প্রেি RFI পররপালন করা হয়। RFI অনুর্ায়ী
পরামশযকগণ কর্তযক কাদজর পূদব য ও কাজ পরবতী সমদয় সম্পােনতব্য ও সম্পিকৃত কাজ পরীক্ষা করা হয়। তদব Quality
Assurance Plan অনুর্ায়ী কাজসমূহ পরীক্ষা করার জন্য শচকরলষ্ট রমস্ এর আাংরশক পররপালন করা হদে। এছাড়া সাইদে
সাইে ডাদয়রী ও পররেশযন শররজষ্ট্রার সাংরক্ষণ করা হদে না।
প্রকদল্পর সারব যক অগ্রগরত সদন্তার্জনক নয়। চলমান কাদজর গুণগতমান সদন্তার্জনক। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর প্রকদল্পর লক্ষয ও
উদেশ্য অরজযত হদব।
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অধ্যায়-১
প্রকদল্পর রবস্তাররত রববরণ
১.১

প্রকদল্পর পেভুরম
ঢাকা-চট্টগ্রাম শরলওদয় লাইন বাাংলাদেশ শরলওদয় শনেওয়াদকযর সবদচদয় গুরুত্বপূণ য অাংশ। এ
শসকশনটি ট্র্ান্স-এরশয়ান শরলওদয় এবাং উপ-আঞ্চরলক কররদডাদরর একটি বড় অাংশ। এ উপ-অঞ্চদল
পররবহন এবাং ট্র্ান্স-রশপদমদন্টর শকন্দ্ররবন্দু হওয়ার সিাবনা বাাংলাদেদশর রদয়দছ। এর সীমাদন্ত
রদয়দছ ভারত ও মায়ানমার এবাং ল্যান্ডলকড শেশ ভুোন ও শনপাল সীমাদন্তর পাদশ অবরস্থত। র্মুনা
নেীর ওপর বঙ্গবন্ধু শসতু এবাং ঢাকা-চট্টগ্রাম শরলওদয় কররদডার রেদয় বাাংলাদেশ তার প্ররতদবশী
শেশসমূহদক চট্টগ্রাম শপাদে যর মাধ্যদম মালামাল পররবহন সুরবধা প্রোন করদত পাদর। এর মাধ্যদম
এদেদশ শেশী ও রবদেশী রবরনদয়াগ উদদ্যািাদের আকৃষ্ট করা সিব। বাাংলাদেশ বৃহৎ আন্তজযারতক শট্র্ড
কররদডাদর অবরস্থত, র্োঃ SASEC, SAARC, BIMSTEC ইতযারে।
বতযমাদন বাাংলাদেদশ শরলওদয়র ঢাকা-চট্টগ্রাম কররদডাদর র্াত্রী ও মালামাল পররবহদনর চারহো
শমোদনার জন্য অরবরেি ডাবল লাইন একান্ত অপররহার্ য। েঙ্গী-বভরব বাজার এবাং লাকসাম-রচনরক
আস্তানা শসকশদন ডাবল লাইন রনমযাণ কাজ সম্পি হদয়দছ। এছাড়াও ২য় বভরব এবাং ২য় রততাস শসতু
রনমযাদণর কাজও সমাপ্ত হদয়দছ। উরল্লরখত কাজগুরল সমারপ্তর দল আখাউড়া-লাকসাম শসকশন ছাড়া
অবরশষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম শরলওদয় কররদডার ডাবল লাইদন উিীত হদয়দছ। এর

দল ঢাকা-চট্টগ্রাম

শরলওদয় কররদডাদর আখাউড়া-লাকসাম শসকশনটিই একমাত্র রসদঙ্গল লাইন র্া শরলওদয় কররদডাদর
অভযন্তরীণ, উপ-আঞ্চরলক ও আন্তজযারতক শরল শর্াগাদর্াদগর একমাত্র সীমাবিতা। এ প্রকল্পটি
লাকসাম-আখাউড়া শসকশদন রবদ্যমান লাইদনর পাদশ একটি নতুন ডুদয়লদগজ শরললাইন রনমযাদণর
সাদে সাদে রবদ্যমান রমোরদগজ শরললাইনদক ডুদয়লদগজ লাইদন রুপান্তর কদর ডাবল লাইন শট্র্ন
অপাদরশদনর লদক্ষয প্রণীত হদয়দছ। রবদ্যমান লাইনটি নতুন লাইদনর স্ট্রাকচার এবাং েীদডর সাদে
সমন্বয় কদর ডুদয়লদগদজ রুপান্তর কদর ‘ডাউন লাইন’ রহদসদব এবাং নতুন লাইনটি ‘আপ লাইন’
রহদসদব চালু করা হদব। লশ্রুরতদত অভযন্তরীন, উপ-আঞ্চরলক ও আন্তজযারতক শরল শর্াগাদর্াদগর
শক্ষদত্র প্রসাররত হদব। এতদ্ব্যতীত, েীঘ যতর শট্র্ন অরধকতর গরতদত চলাচল করদত সক্ষম হদব এবাং
ঢাকা-চট্টগ্রাদমর শমাে র্াত্রা সময় হ্রাস পাদব। এ সমস্ত রবর্য় রবদবচনা কদর আদলাচয প্রকল্পটি
বাস্তবায়দনর উদদ্যাগ গ্রহন করা হদয়দছ।
প্রকল্পটি ২৩-১২-২০১৪ তাররদখ ৬৫০৪৫৪.৫০ লক্ষ োকা ব্যদয় জুলাই ২০১৪ হদত জুন ২০২০ শময়াদে
বাস্তবায়দনর জন্য ‘একদনক’ কর্তক
য অনুদমারেত হয়।

পৃষ্ঠা-
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প্রকদল্পর বণ যনা

১.২

প্রকদল্পর নাম

:

“আখাউড়া শেদক লাকসাম পর্ যন্ত ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন
রনমযাণ এবাং রবদ্যমান শরললাইনদক ডুদয়লদগদজ রূপান্তর”
শীর্ যক প্রকল্প।

উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়/ রবভাগ

:

শরলপে মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা

:

বাাংলাদেশ শরলওদয়

প্রকদল্পর অবস্থান

:

প্রকদল্পর অবস্থাদনর তথ্যারে রনদম্নর সারণী-১.১-এ প্রোন করা হদলা।
সারণী-১.১
রবভাগ

শজলা

উপদজলা

শষ্টশদনর নাম

রসটি কদপযাদরশন/ শপ রসভা

১

২

৩

৪

৫

চট্টগ্রাম

রববারড়য়া

আখাউড়া
কসবা

কুরমল্লা

ব্রাক্ষণপাড়া
বুরড়চাং

আখাউড়া, গঙ্গাসাগর,
ইমামবাড়ী
কসবা, মন্দবাগ, সালো নেী,
শশীেল

আখাউড়া
কসবা

রাজাপুর
সের রসুলপুর

কুরমল্লা সের

কুরমল্লা

সের েরক্ষণ

ময়নামরত

কুরমল্লা রসটি কদপযাদরশন

লালমাই
লাকসাম

আলীশহর, লাকসাম

লাকসাম

পৃষ্ঠা-
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প্রকল্প এলাকা (মানরচত্র)
বরণ যত প্রকদল্পর অবস্হান রনদম্নর রচত্র- ১ এ প্রোন করা হদলা :-

Project Location

রচত্র- ১ প্রকদল্পর অবস্হান

পৃষ্ঠা-
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বাাংলাদেশ ম্যাদপ প্রকদল্পর শরলরুে প্রেশযন করা হদলা :-

রচত্র- ২ প্রকদল্পর শরলরুে ম্যাপ।

পৃষ্ঠা-
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১.৩

প্রকদল্পর উদেশ্য

 আখাউড়া-লাকসাম পর্ যন্ত ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন রনমযাদণর মাধ্যদম ঢাকা-চট্টগ্রাম শরল কররদডার
ডুদয়লদগজ ডাবল লাইদন রূপান্তদরর প্ররক্রয়া শুরু করা।
 শসকশনাল কযাপারসটি বৃরি।
 শরলট্র্যাদকর শলারডাং রবয়াররাং কযাপারসটি বৃরির দল অরধকতর এদক্সল শলাদডর শলাদকাদমাটিভ
চালাদনা।
 অরধক সাংখ্যক শট্র্ন অরধকতর গরতদত রনধ যাররত সময়সূচী অনুর্ায়ী চলাচল।
 অরধক কনদেইনার শট্র্ন চালাদনা।
 র্াত্রীবাহী ও মালবাহী শট্র্দনর শমাে র্াত্রা সময় হ্রাস।
 শরল সারভযদসর উিয়ন ও রাজস্ব আয় বৃরি।
 শরাড ট্র্ার ক শরদল স্থানান্তদরর মাধ্যদম ট্র্ার ক জে ও বায়ু দূর্ণ হ্রাস।
 অভযন্তরীন, উপ-আঞ্চরলক ও আন্তজযারতক শরল শর্াগাদর্াদগর শক্ষত্র প্রসাররত করা।

প্রকল্প অনুদমােন/সাংদশাধন/ শময়াে হ্রাস/বৃরি ও অে যায়দনর অবস্থা

১.৪

প্রকল্প অনুদমােন/সাংদশাধন/ শময়াে হ্রাস/বৃরি ও অে যায়দনর অবস্থা তথ্যারে রনদম্নর সারণী-১.২ এ প্রোন করা
হদলা:সারণী-১.২
(লক্ষ োকায়)
রবর্য়

অনুদমারেত প্রাক্করলত ব্যয়
শমাে
রজওরব
রপএ

১

২

মূল
রডরপরপ

৬৫০৪৫৪.৫০

৩

৪

১০২৬৬৬.২২ ৫৪৭৭৮৮.২৮
(এরডরব:
৪১১৮১৩.২৮
ইআইরব:
১৩৫৯৭৫.০০)

বাস্তবায়ন কাল

অনুদমােদনর
তাররখ

৫

৬

০১/০৭/২০১৪

২৩/১২/২০১৪

পররবতযন (+/-)
ব্যয়
শময়াে
(%)
(%)
৭
৮
-

-

হদত
৩০/০৬/২০২০

প্রেম
সাংদশাধন

প্রদর্াজয
নয়

-

-

-

-

-

-

ব্যয় বৃরি
ব্যতীত
শময়াে
বৃরি

প্রদর্াজয
নয়

-

-

-

-

-

-

সূত্র: প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর

পৃষ্ঠা-
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১.৫

প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কাজ সমূহ

প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কার্ যক্রম রনম্নরূপ:
 ১৪৪ রকঃরমঃ ডুদয়লদগজ শমইন লাইন ট্র্যাদকর জন্য ২৬৫২৬ শমরট্টক েন ৬০ শকরজ (১৩২ পাঃ) শরল
সাংগ্রহ;
 ৪০.৬০ রকঃরমঃ লুপ ও সাইরডাংস লাইদনর জন্য ৫০২০ শমরট্টক েন ৯০ পাঃ “এ” শরল সাংগ্রহ;
 ২৯১৫৪.৪১ টি ডুদয়লদগজ (রডরজ) রপ্র-শস্ট্রসড (রপরস) কনরক্রে িীপার সাংগ্রহ;
 ১৮৬৯ টি ওদয়রডাং শরল জদয়ন্টস সাংগ্রহ;
 ১০৬৮০৯৯ টি রাবার প্যাড, ১১২০৩ শসে সাধারণ র স শিে সাংগ্রহ;
 ৪০০৭২৫ ঘনরমোর ব্যালাি সাংগ্রহ;
 ১১টি শিশদনর রসগন্যারলাং রসদিম আধুরনকীকরণ;
 ১৩টি শমজর, ৪৬টি মাইনর ব্রীজ ও ১১টি শিশন ভবন রনমযাণসহ আনুর্রঙ্গক পূতয কাজ;
য
 ৪৫০০ বগরমোর
ইরিরনয়াস য শমইন অর স ভবন রনমযাণ;
 ১০০ একর ভরম অরধগ্রহণ;
 ৫২১ জনমাস আন্তযজারতক পরামশযক ও ৩৩২০ জনমাস স্থানীয় পরামশযক শসবা এবাং ৫৬২ জনমাস
ম্যাদনজদমন্ট সাদপাে য পরামশযক শসবা ক্রয়;
 প্রকল্প অর দসর জন্য ৫টি জীপ, ৪টি ডাবল শকরবন রপক-আপ এবাং ২টি মাইদক্রাবাস সাংগ্রহ;
 পরামশযকদকর জন্য ৫টি জীপ, ১৫টি রপক-আপ এবাং ১০টি মাইদক্রাবাস সাংগ্রহ ইতযারে।
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১.৬

অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন ও আরে যক লক্ষযমাত্রা এবাং অগ্রগরত পর্ যাদলাচনা ও রবদের্ণ

প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক বাস্তব ও আরে যক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরতর তথ্যারে রনদম্নর সারণী-১.৪ এ প্রোন করা
হদলা:সারণী-১.৩
(লক্ষ টাকা)
ক্র:
নাং

আররডরপ/রডরপরপ
অনুর্ায়ী অঙ্গদর নাম

১
২
(ক) রাজস্ব ব্যয়
১।
কমযকতযাদের শবতন

আররডরপ/রডরপরপ অনুর্ায়ী
লক্ষযমাত্রা

২০১৭-১৮ অে য বছদরর জুন,
২০১৮ পযর্ন্ত ক্রমপুিরত অগ্রগরত

২০১৮-১৯ অযে বছরদর
লক্ষযমাত্রা

২০১৮-১৯ অযেবছরদর
মাচ য, ২০১৯ পযর্ন্ত
ক্রমপুরিত অগ্রগরত
বাস্তব
আর্থ িক
(%)
৯
১০

বাস্তব

আর্থ িক

বাস্তব (%)

আর্থ িক

বাস্তব (%)

আর্থ িক

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৩৬৭.৭৯

৩৫.৫৮

১৩১.৭৭

৬০.০০

১৭১.৫৭

২।

কমযচারীদের শবতন

৩৩.২৭

০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

৩।

ভাতারে

৪৪৯.৫২

১৫.৩৯

৬৯.২০

৫৫.০০

৮৭.০১

৪।

টিএ/রডএ

৮০.২১

০.০০

৩০.০০

০.০০

৫।

আউে শসারসাংয এর ব্যয়

২৮৮.৪৭

৭১.৭২

৫৫.০০

১১০.০০

৬।

র্ানবাহদনর জ্বালানী

৩১০.০০

৮০.৮১

৪০.০০

১২১.৫১

৭।

পরামশযদকর ব্যয়,

১৮৮৪৬.৯৩

১০৫০৭.১৭

৬০০০.০০

১৩১৬৬.৭৮

৮।

পরামশযদকর
সুপাররভশন IT-VAT

৭০২৬.২৯

০.০০

০.০০

০.০০

৯।

ম্যাদনজদমন্ট সাদপযাে
পরামশযদকর ব্যয়

১৩৬০.০২

০.০০

০.০০

০.০০

১০।

ম্যাদনজদমন্ট সাদপযাে
পরামশযদকর IT-VAT

৪২৫.৭৪

০.০০

০.০০

০.০০

১১।

অর স শিশনারী

১৫.০০

১০.০০

১৮.০০

১০.০০

১২।

সাদভয ও অন্যান্য
রপ্ররলরমনারী কাজ

২০.০০

২.০০

০.০০

২.০০

১৩।

রবজ্ঞাপন ব্যয়

১০.০০

৫.০০

২.০০

৫.০০

১৪।

TEC, PSC, PEC,
TSC, PIC সেস্যদের
সম্মানী

১০.০০

০.০০

২.০০

০.০০

১৫।

র নারন্সাং চাদজযস
During
implementation

১৯৪২৫.০০

০.০০

০.০০

০.০০

১৬।

Communication,
installation &
charges

৩০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

১৭।

রবরবধ

৫০.০০

১৬.২৪

০.০০

২.৮১

১৮।

ররদসদেলদমন্ট ও

১৫২৯৩.৯৫

৩৩৫০.৯৯

১৫০৮.০০

৪১৪৯.০৯

২১.৮৬

পৃষ্ঠা-
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ক্র:
নাং

১
১৯।

আররডরপ/রডরপরপ
অনুর্ায়ী অঙ্গদর নাম

২
পুনব যাসন ব্যয়,

আররডরপ/রডরপরপ অনুর্ায়ী
লক্ষযমাত্রা

২০১৭-১৮ অে য বছদরর জুন,
২০১৮ পযর্ন্ত ক্রমপুিরত অগ্রগরত

২০১৮-১৯ অযে বছরদর
লক্ষযমাত্রা

বাস্তব

আর্থ িক

বাস্তব (%)

আর্থ িক

বাস্তব (%)

আর্থ িক

৩

৪

৫

৬

৭

৮

২০১৮-১৯ অযেবছরদর
মাচ য, ২০১৯ পযর্ন্ত
ক্রমপুরিত অগ্রগরত
বাস্তব
আর্থ িক
(%)
৯
১০

অর স ইকুইপদমন্ট,
ারন যচার এবাং র্ানবাহন
সাংরক্ষণ ও শমরামত
ব্যয়

৩০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

উপদমাে (রাজস্ব) ব্যয়ঃ

৬৪০৭২.০৯

১৪২৪৪.৯০

১৭৬৩.০০

১৭৮২৫.৭৭

৩০৬.৬৭

১০.০০

৩০৬.৬৭

০.০০

০.০০

০.০০

(খ) মূলধন ব্যয়
২০। PMU অর দসর জন্য
র্ানবাহন সাংগ্রহ

৮৬০.০০

২১।

PMU অর দসর জন্য
অর স ইকুইপদমন্ট
সাংগ্রহ

৪৯.৪০

২২।

ভরম অরধগ্রহণ/ক্রয়

৩৯৫৩৭.১২

১০০.০০

১৩৫৫২.৩৮

১৫০০.০০

১৩৫৫২.৩৮

২৩।

রনমযাণ কাজ

৪৫৭৮৫০.৬১

৩২.২১

১৩৮৭১৯.৮০

৬৪৩০০.০০

১৫৮৯২২.১৬

২৪।

রসরড-ভযাে

৬০৯৩৮.০৯

১১.০০

৬৫১৩.৩৩

৪০০০.০০

৯৫৩৪.৮৭

উপদমাে (মূলধন ব্যয়)

৫৫৯২৩৫.২২

১৮২৩১৬.০৮

গ)

র রজকযাল করন্টনদজরন্স

১০৮৫৮.৮৮

০.০০

(ঘ)

প্রাইস করন্টনদজরন্স

১৬২৮৮.৩১

০.০০

সব যদমাে শমাে
(ক+খ+গ+ঘ)

৬৫০৪৫৪.৫০

৩৪.০০

১৭৩৩৩৪.৫১

৭৭৫৭৩.০০

২০০১৪১.৮৪

সূত্র : প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর (সম্পূন য তথ্য প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর হদত পাওয়া র্ায়রন)

পৃষ্ঠা-
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১.৭

রডরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর প্যাদকজরভরিক অগ্রগরতর রববরণ

র্ির্ির্ি অনুযায়ী প্রকল্পের প্যাল্পকজর্ির্িক অগ্রগর্ির র্ববরণ র্িল্পে দেওয়া হল্পলা:
ক) পণ্য:
সারণী : ১.৪
প্যাদকজ

েরপত্র আহবাদনর
তাররখ ও
প্রাক্করলত মূল্য

১

২

চুরি মঞ্জুরীর
তাররখ
চুরির তাররখ ও
চুরি মূল্য
৩

GD-1: Transport (Jeep)
-৫০০.০০ লক্ষ
োকা।

-১৬-০১-২০১৭

GD-2: Transport (Double cabin
-২৪০.০০ লক্ষ
pick-up)
োকা।

-১৬-০১-২০১৭

-১৮-০১-২০১৭

কাজ
সমারপ্তর
তাররখ
(চুরি
অনুর্ায়ী)
৪

পুরিভত অগ্রগরত
মাচ য ২০১৯ পর্ যন্ত
আরে যক

শভ ত

লক্ষমাত্রা

অজযন

৫

৬

৭

৮

ক্রয় করা হদয়দছ

-২১১ লক্ষ োকা
-১৮-০১-২০১৭

ক্রয় করা হদয়দছ

-৯৬ লক্ষ োকা

GD-3: Transport (Microbus)
-৫০০.০০ লক্ষ
োকা।
GD-4: Office
equipments

-

GD-5: Office
stationaries

-

GD-6: Office
stationaries

-

GD-7: Office
stationaries

-

GD-8: Office
stationaries

-

GD-9: Office
stationaries

-

-২৪০.০০ লক্ষ
োকা।
-৩.০০ লক্ষ োকা।
-৩.০০ লক্ষ োকা।
-৩.০০ লক্ষ োকা।

ক্রয় করা হয়রন

-৩.০০ লক্ষ োকা।
-৩.০০ লক্ষ োকা।

সূত্র: প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর
পৃষ্ঠা-
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খ) কার্ য:
সারণী : ১.৫
প্যাদকজ

েরপত্র
আহবাদনর
তাররখ ও
প্রাক্করলত মূল্য

১
WD-1:
Construction of
Dual Gauge
Double Rail Line
parallel to
existing Rail line
and conversation
of existing meter
gauge line into
Dual gauge from
Akhaura to
Laksam
including
Construction of
Bridges/Culverts,
Station Buildings
& other
Ancillary
facilities and
Signaling &
Electrical works
WD-2:
Construction of
Temporary
Boundary Pillars
WD-3:
Costruction of
Permanent
boundary pillars

২

চুরি মঞ্জুরীর
তাররখ
চুরির তাররখ
ও চুরি মূল্য
৩

কাজ সমারপ্তর
তাররখ (চুরি
অনুর্ায়ী)

আরে যক

৪
২৬-১০-২০২০

-৪৫৭৮৫০.০০
লক্ষ োকা।

(এক বছর
রডদ ক্ট
লায়ারবরলটি
রপররয়ডসহ)

-৩৪৭৩৪৯.০০
লক্ষ োকা।

মাচ য ২০১৯ পর্ যন্ত
শভ ত

লক্ষমাত্রা
(শভ ত)

০৪-০৫-২০১৫। -১২-০৬-২০১৬
-১৫-০৬-২০১৬

পুরিভত অগ্রগরত

৫

৬

৭

১৬৮৪৫৭.০৩
লক্ষ োকা

৪৯%

৪৯%

৫.০০

১০০%

১০০%

(কদমন্সদমদন্টর
রেন ১ নদভম্বর
২০১৬ হদত
১৪৫৬ রেন ধদর)

তথ্য পাওয়া
র্ায়রন।
-৫.০০ লক্ষ

২৯-১১-২০১৫
৪.৯৮ লক্ষ
োকা।

২৯-১২-২০১৫

লক্ষ োকা

-১৫.০০ লক্ষ
োকা।

ক্রয় করা হয়রন

সূত্র: প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর
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গ) শসবা:
সারণী-১.৬
প্যাদকজ

১
SD-1:
Engagement of
Construction
Supervision
Consultants

SD-2:
Engagement of
Management
Support
Consultants
SD-3:
Engagement of
INGO for
Implementation
of Resettlement
works.
SD-4:
Engagement of
NGO for
External
Monitoring of
Resettlement
works.
SD-5:
Engagement of
INGO for
Implementation
of ILRP training,
Payment of grant
for trained up
EPs, Training
for Capacity
Building of EA.

েরপত্র
চুরি মঞ্জুরীর
আহবাদনর
তাররখ
তাররখ ও
চুরির তাররখ
প্রাক্করলত মূল্য ও চুরি মূল্য
২
- এরডরব
কর্তযক েরপত্র
আহবান করা
হয়

৩
২৭-০১২০১৬
-২৮-০২২০১৬
-২৩১৩৭.০০
লক্ষ োকা।

কাজ সমারপ্তর
তাররখ (চুরি
অনুর্ায়ী)

পুরিভত অগ্রগরত
মাচ য ২০১৯ পর্ যন্ত
আরে যক

শভ ত

লক্ষমাত্রা

অজযন

৪

৫

৬

৭

৮

১২-০৪-২০২১

১৩৪১৮.১০
লক্ষ োকা

৫৮%

৫৮%

-

-

(কদমন্সদমদন্টর
রেন ১২ এরপ্রল
২০১৬ হদত
৬০ মাস ধদর)

৫৮%

রনদয়াগ করা হদব না

-০৫-০৪২০১৫ (EOI
এর তাররখ)
-৫৫০.০০
লক্ষ োকা।

-০৩-০১২০১৬
-১০-০১২০১৬

১১-০৭-২০২০

৩৬৯.৪২

(চুরির শময়াে
৫৪ মাস)

লক্ষ োকা

প্রদর্াজয
নয়

৫৫৩.৯০
লক্ষ োকা।
রনদয়াগ করা হদব না

-৩০-১২২০১৬

-১২-০৯২০১৭

(EOI এর
তাররখ)

-২৪-০৯২০১৭

-৩৭৬.০০
লক্ষ োকা।

৩৫৭.০০
লক্ষ োকা।

২৪-০৯-২০২০

এখনও রবল প্রোন করা হয়রন

(চুরির শময়াে
৩ বছর)

সূত্র: প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর
পৃষ্ঠা- 11

১.৮

প্রকদল্পর কময পররকল্পনা রবদের্ণ
সারণী-১.৭
(লক্ষ োকায়)
২০১৪-২০১৫

২০১৫-২০১৬

আরে যক

২০১৬-২০১৭

আরে যক

বাস্তব

আরে যক

বাস্তব

২০১৮-২০১৯ (অগ্রগরত মাচ য-২০১৯ পর্ যন্ত)

২০১৭-২০১৮
আরে যক

বাস্তব

আরে যক

বাস্তব

বাস্তব

লক্ষযমাত্রা

অজযন

লক্ষযমাত্রা

অজযন

লক্ষযমাত্রা

অজযন

লক্ষযমাত্রা

অজযন

লক্ষযমাত্রা

অজযন

লক্ষযমাত্রা

অজযন

লক্ষযমাত্রা

অজযন

লক্ষযমাত্রা

অজযন

লক্ষযমাত্রা

অজযন

লক্ষযমাত্রা

অজযন

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

১২৫০৬.০০

১২৫০১.৯৪

৩%

৪৩৫৫৮.০০

৩২০৯০.৯৯

১৪%

৬৬৮৫৩.০০

৫৯৮০৬.৪৭

২০%

৭৮৮৭৫.০০

৬৮৯৩৫.১১

১৩%

৭৭৫৭৩.০০

৩৩৭০৭.৩৩

২০%

৮%

৫%

১৫%

১৮%

২০%

সূত্র: প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর
রবদ্যমান প্রকদল্পর মুল রডরপরপ অনুর্ায়ী সমস্ত কার্ যপ্ররক্রয়া বজায় শরদখ জুন, ২০২০ তাররদখর মদধ্য শতভাগ কাজ (বাস্তব) বাস্তবায়দনর লদক্ষয প্রকল্পটি অনুদমারেত হয়।
মাচ য, ২০১৯ পর্ যন্ত ৭৮% বাস্তব অগ্রগরত হওয়ার লক্ষয োকদলও প্রকৃতপদক্ষ অরজযত হদয়দছ ৫৮%। অে যাৎ লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী ২০% কম অরজযত হদয়দছ। উদল্লখ্য প্রকদল্পর
রনমযাণ কাদজর পররমাণ বৃরিজরনত কারদণ লক্ষযমাত্রার শচদয় অগ্রগরত কম অরজযত হদয়দছ। উিদপ্ররক্ষদত প্রকদল্পর অবরশষ্ট শময়াদের মদধ্য সমন্বয় কদর কময পররকল্পনা
পুন:রনধ যারণ করা শর্দত পাদর।

১.৯

ক্রয় পররকল্পনা রবদের্ণ

প্রকদল্পর রডরপরপ রডদসম্বর ২৩, ২০১৪ তাররদখ ৬৫০৪৫৪.৫০ লক্ষ োকায় জাতীয় অে যননরতক পররর্দের রনব যাহী করমটি (একদনক) কর্তক
য বাস্তবায়দনর জন্য অনুদমারেত
হয়। উি রডরপরপ শমাতাদবক েরপত্র আহবান পূব যক চুরি সম্পােদনর তাররখ Package-W1, Package- W2 ও Package- W3 এর রবপরীদত র্োক্রদম জুন
৩০, ২০১৫; জানুয়ারর ১৫, ২০১৫ এবাং অদক্টাবর ১৩, ২০১৭ হদলও প্রকৃতপদক্ষ চুরি সম্পােন হদয়দছ Package-W1 ও Package- W2 র্োক্রদম জুন ১৫, ২০১৬ ও
নদভম্বর ২৯, ২০১৫ তাররখ। প্রকদল্পর কাজ বাস্তবায়দনর শময়াে Package-W1 অদক্টাবর ২৬, ২০২০ এবাং Package- W2 এর জন্য রডদসম্বর ২৯, ২০১৫।
Package- W3 এর রবপরীদত চুরি সম্পােন হয়রন।

ক্রয় পররকল্পনার তথ্য উপাি পরররশষ্ট ক/১, ক/২, ক/৩ শত (পৃষ্ঠা- ১২৭-১২৯) উপস্থাপন করা হদলা।
পৃষ্ঠা- 12

অধ্যায়-২
রনরবড় পররবীক্ষণ কাজ পররচালনা পিরত ও সময় রভরিক কময পররকল্পনা
২.১

ভরমকা

পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) প্ররত বছর এরডরপর
আওতায় বাস্তবায়নাধীন রবরভি গুরুত্বপূণ য প্রকল্প ব্যরি পরামশযক/ পরামশযক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগর মাধ্যদম রনরবড়
পররবীক্ষণ কার্ যক্রম পররচালনা কদর োদক । এ ধারাবারহকতায় বাাংলাদেশ শরলওদয় কর্তক
য বাস্তবায়নাধীন
“আখাউড়া শেদক লাকসাম পর্ যন্ত ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন রনমযাণ এবাং রবদ্যমান শরললাইনদক ডুদয়লদগদজ
রূপান্তর” শীর্ যক প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ যক্রদম আওতাভুি কদর পরামশযক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ করা
হদয়দছ । পরামশযক প্ররতষ্ঠান ের্তে
য ০১ জানুয়ারর, ২০১৯ তাররখ-৩০ এরপ্রল, ২০১৯ তাররখ শময়াদের মদধ্য
রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ যক্রম সম্পি করা হদয়দছ।

২.২

রনরবড় পররবীক্ষণ/পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর কার্ যপরররধ (TOR)

প্রকল্প েরললারে ও আইএমইরড হদত প্রাপ্ত Terms of Referance (TOR) এর আদলাদক পরামশযক
প্ররতষ্ঠান রবদবচয চলমান প্রকল্পটির রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ যপিরত রনণ যয় কদরদছ। সমীক্ষা পিরতটির শক শল ও
কার্ যক্রম মূলত TOR -এ বরণ যত পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্ব ও কার্ যপরররধর উপর রভরি কদরই প্রণীত। রনদম্ন
পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর সুরনরে যষ্ট োরয়ত্বগুদলার বণ যনা শেয়া হল:
 প্রকদল্পর পেভরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশাধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অে যায়ন, র রজরবরলটি
িারড ও শিক শহাডার এনালাইরসস পর্ যাদলাচনা, রডরপরপ অনুর্ায়ী বছররভরিক বরাে সাংস্থান,
বছররভরিক এরডরপ বরাে, অবমুরি ও ব্যদয়র প্রাসাংরগক তথ্য পর্ যদবক্ষণ ও পর্ যাদলাচনা;
 প্রকদল্পর অাংগরভরিক বাস্তবায়ন অগ্রগরতর (বাস্তব ও আরে যক) তথ্য সাংগ্রহ, সরিদবশন, রবদের্ণ,
সারণী/শলখরচদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ যাদলাচনা;
 মাঠ পর্ যাদয় প্যাদকজ রভরিক অনুসাদর রবরভি অাংদগর বাস্তবায়ন অগ্রগরত রস্থর রচত্রসহ প্রেশযন ও
রবদের্ণ;
 প্রকদল্পর উদেশ্য অজযদনর অবস্থা পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ;
 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভি পণ্য, কার্ য ও শসবা সাংগ্রদহর (Procurement) শক্ষদত্র প্রচরলত
সাংগ্রহ আইন ও রবরধমালা (PPR) প্ররতপালন করা হদয়দছ রক-না শস রবর্দয় পর্ যাদলাচনা ও
পর্ যদবক্ষণ;
 প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত পণ্য, কার্ য ও শসবা সাংরেষ্ট ক্রয় চুরিদত রনধ যাররত শেরসর দকশন,
গুণগত মান ও পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়রছল রকনা তা র্াচাই করা;
 প্রকদল্পর করযাক্ট ডকুদমন্ট, IPC ও সম্পারেত কাদজর নমুনা পরীক্ষা পূব যক ঠিকাোদরর সাদে
সম্পারেত চুরির রনধ যাররত শেরসর দকশন প্ররতপালন করা হদয়দছ রক না এ রবর্দয় সুেষ্ট মতামত
প্রোন;
 প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পরকযত রবরভি রবর্য় শর্মনঃ অে য ছাদড় রবলম্ব, পণ্য, কার্ য ও শসবা
ক্রয়/সাংগ্রদহর শক্ষদত্র রবলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবাং প্রকদল্পর শময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের
কারণসহ অন্যান্য রেক রবদের্ণ, পর্ যদবক্ষণ ও পর্ যাদলাচনা;
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 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভি বাস্তব কাজ সম্পােদনর শক্ষদত্র সরকারী রবরধ-রবধান (বাাংলাদেশ
শরলওদয়র Way and Works manual, শরলওদয় শকাড, রবআইডরিউটিএ এর রক্লয়াদরন্স,
পররদবশ অরধেপ্তদরর ছাড়পত্র, পররকল্পনা শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত পররপত্র, আরে যক ক্ষমতা অপযন সাংক্রান্ত
পররপত্র প্রভৃরত) প্ররতপালন করা হদয়দছ রক না র্াচাই;
 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত মূল কার্ যক্রমসমূদহর কার্ যকাররতা ও উপদর্ারগতা রবদের্ণ এবাং রবদশর্
স লতা (Success Stories, র্রে োদক) রবর্দয় আদলাকপাত;
 প্রকদল্পর Work Plan ও Exit Plan সম্পদকয পর্ যাদলাচনা ও মতামত প্রোন;
 প্রকদল্পর সবলরেক, দুব যলরেক, সুদর্াগ ও ঝরূঁ ক (SWOT) রবদের্ণ এবাং ভরবষ্যদত একই ধরদনর
প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর শক্ষদত্র র্দোপযুি সুপাররশ প্রোন;
 প্রকল্প এলাকার জনগদণর োররদ্র্য রনরসন, আে য-সামারজক উিয়ন ও পররদবদশর উপর প্রকদল্পর প্রভাব
মূল্যায়ন;
 শেকরনকযাল করমটি ও রিয়াররাং করমটির সভায় খসড়া প্ররতদবেন উপস্থাপন ও সভার সুপাররশসমূহ
প্ররতপালন;
 উরল্লরখত রবরভি পর্ যদবক্ষদণর রভরিদত প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ প্রকল্প এলাকা শেদক সাংগৃহীত তদথ্যর
রভরিদত রনরবড় পররবীক্ষণ প্ররতদবেন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএমইরড) কর্তক
য প্ররতদবেদনর
অনুদমােন গ্রহণ;
 স্থানীয় পর্ যাদয়র একটি ও জাতীয় পর্ যাদয়র একটি কমযশালা আদয়াজন কদর মূল্যায়ন কাদজর
পর্ যদবক্ষণ (Findings) সমূহ অবরহত করা ও কমযশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপাররশসমূহ রবদবচনা কদর
মূল্যায়ন প্ররতদবেনটি চূড়ান্তকরণ; এবাং
 ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএমইরড)-এর সাদে সমদয় সমদয় আদলাচনা ও পরামশযক্রদম আদরারপত অন্যান্য
সাংরেষ্ট কার্ যক্রম সম্পােন।

২.৩

প্রকল্প এলাকা রনব যাচন

আখাউড়া শেদক লাকসাম পর্ যন্ত ৭২ রকদলারমোর এই প্রকদল্পর অন্তযভুি। শরললাইনটি কুরমল্লা শজলার
ব্রাহ্মণপাড়া, বুরড়চাং, কুরমল্লা সের, সের েরক্ষণ, লাকসাম উপদজলা এবাং ব্রাহ্মণবারড়য়া শজলার আখাউড়া ও
কসবা উপদজলায় অবরস্থত। রনরবড় পররবীক্ষদণ সম্পূণ য প্রকল্প এলাকায় জররপ কাজ পররচারলত হদয়দছ।

২.৪

নমুনা পিরত ও আকার রনধ যারণ

চলমান প্রকল্পটি মূল্যায়দনর উদেদশ্য মাঠ পর্ যাদয় প্রােরমক উৎস শেদক তথ্য সাংগ্রদহর জন্য দুই ধরদনর পিরত
অনুসরণ করা হদয়দছ:
ক) সাংখ্যাগত জররপ: মাঠ পর্ যাদয় র্াত্রী তো প্রকল্প সুরবধাদভাগীগদণর ও কদরাল গ্রুদপর মতামত গ্রহদণর
রনরমদি কাঠাদমাগত প্রশ্নপত্রসহ পররসাংখ্যানরভরিক সাংখ্যাগত জররপ পররচালনা করা হদয়দছ।
খ) গুণগত মূল্যায়ন: সমীক্ষার অন্যান্য উিরোতাগণ শেদক রনরবড় আদলাচনা, এ রজরড(FGD), স্থানীয়
পর্ যাদয় কমযশালা ইতযারের মাধ্যদম গুণগত তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ ।
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২.৪.১ নমুনায়ন
সমীক্ষার TOR অনুর্ায়ী গুণগত ও পররমাণগত উভয় প্রকার তথ্য/উপাদির রভরিদত প্রকল্পটির রনরবড়
পররবীক্ষণ করা হদয়দছ। পররমাণগত তথ্য/উপাদির জন্য প্রকদল্পর সরাসরর উপকারদভাগী ব্যরিগণ শেদক
তথ্য/উপাি সাংগ্রদহর জন্য আেশয পররসাংখ্যারনক রীরত অনুসরণ কদর উিরোতাগদণর নমুনা আকার রনণ যয়
করা হদয়দছ। রবদবচয প্রকদল্পর আখাউড়া শেদক লাকসাম শসকশদন ১৪টি শষ্টশন (আখাউড়া, গঙ্গাসাগর,
ইমামবাড়ী, কসবা, মন্দবাগ, সালো নেী, শশীেল, রাজাপুর, সের রসুলপুর, কুরমল্লা, ময়নামরত, লালমাই,
আলীশহর, লাকসাম) আদছ। এই ১৪টি শষ্টশদনর রনকেবতী এলাকায় খানা (Household) রবদ্যমান এবাং
এদকক শষ্টশদনর খানার ধরণ এদকক প্রকার। সুতরাাং সমীক্ষার জররপ কাদজর জন্য প্ররতটি শষ্টশনদক ক্লাষ্টার
(Cluster) রবদবচনা কদর Cluster Sampling Design ব্যবহার করা হদয়দছ।

২.৪.২ নমুনার আকার রনণ যয়
নমুনা উপকারদভাগীর সাংখ্যা
প্রকদল্পর সরাসরর উপকারদভাগী বা ষ্টারড গ্রুদপর নমুনার আকার রনধ যারদণর জন্য রনদম্ন রলরখত পররসাংখ্যারনক
সূত্র ব্যবহার করা হদয়দছ।
Sample Size Determination:
The formula for n (sample)
n

z 2 PQ(df )
e2

For z  1.96, p  0.6 df  1.40, e  .05
Q= 1-P = 0.4
‡hLv‡b,
n = নমুনার আকৃরত (Sample Size)
Z = 1.96 at 95% Confidence Level
p = Target population: এখাদন ৬০% খানা (households) প্রকল্প বাস্তবায়দন উপকৃত হদয়দছ বদল
ধারনা করা হদে।
p = 0.60 aiv n‡q‡Q
q = 1-p=1-0.60=0.40
e=error level, র্া এই সমীক্ষার জন্য ৫% রবদবচনা করা হদয়দছ,
অতএব; e= .05
The sample size 516 would give 5% level of error and 95% confidence level.
উপদরাি সূত্রানুসাদর নমুনা আকার, n = ৫১৬
সূত্রানুসাদর প্রাপ্ত শমাে নমুনা সাংখ্যা (৫১৬ জন) শক র্াত্রী সমাগদমর রভরিদত ১৪টি শষ্টশদনর রনকেবতী
এলাকায় অবরস্থত খানার মাদে আনুপারতক হাদর (Proportionately) বন্টন কদর Random
Technique -এর মাধ্যদম ঐ খানাগুদলা শেদক উপকারদভাগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ।
এছাড়া শট্র্দন র্াতায়াতকারী র্াত্রীদেরদকও প্রকদল্পর সরাসরর উপকারদভাগী রহদসদব রবদবচনা করা হদয়দছ।
য এলাকা শেদক ৫ জন র্াত্রীদক Random Sampling এর মাধ্যদম সাক্ষাৎকাদরর জন্য
শষ্টশদনর বরহগমন
পৃষ্ঠা- 15

রনব যাচন করা হদয়দছ। এ ভাদব ১৪টি শষ্টশন শেদক শমাে ৭০ জন র্াত্রীর সাক্ষাৎকার শনয়া হদয়দছ। উপদরাি
বণ যনানুর্ায়ী উপকারদভাগীদের শমাে নমুনা সাংখ্যা োঁরড়দয়দছ ৫১৬+৭০ অে যাৎ ৫৮৬ জন।

২.৪.৩ কদরাল গ্রুদপর নমুনার সাংখ্যা
প্রকদল্পর আওতাভুি শষ্টশন এলাকার বাইদর অবরস্থত বারড়-ঘদরর বারসন্দা র্ারা শরদল ভ্রমণ কদরন না বা প্রকল্প
শেদক সুরবধা পানরন এরূপ ২৫৮ জনদক (অে যাৎ সুরবধাদভাগীর ৫০% রহদসদব) কদরাল গ্রুদপর নমুনায় অন্তভুযি
করা হদয়দছ। এই গ্রুদপর শলাকজনদক শনে-ওয়াকয নমুনায়ন পিরতর মাধ্যদম সাক্ষাৎকার শনয়া হদয়দছ।
উপকারদভাগী ও কদরাল গ্রুদপর উিরোতার সাংখ্যা রনদম্ন সারণী ২.১ এ উদল্লখ করা হদলা
সারণী ২.১
ক্ররমক নাং
শষ্টশদনর নাম
উপকারদভাগী
কদরাল গ্রুপ
শমাে
১

২

৩

৪

৫

১

আখাউড়া

৪০

৫

২০

৬৫

২

গঙ্গাসাগর

৩৮

৫

১৯

৬২

৩

ইমামবাড়ী

৩০

৫

১৫

৫০

৪

কসবা

৪৪

৫

২২

৭১

৫

মন্দবাগ

৩৪

৫

১৭

৫৬

৬

সালো নেী

৩০

৫

১৫

৫০

৭

শশীেল

৩২

৫

১৬

৫৩

৮

রাজাপুর

৪০

৫

২০

৬৫

৯

সের রসুলপুর

৩০

৫

১৫

৫০

১০

কুরমল্লা

৫০

৫

২৫

৮০

১১

ময়নামরত

২৮

৫

১৪

৪৭

১২

লালমাই

৪০

৫

২০

৬৫

১৩

আলীশহর

৩০

৫

১৫

৫০

১৪

লাকসাম

৫০

৫

২৫

৮০

শমাে

৫১৬

৭০

২৫৮

৮৪৪
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২.৪.৪ এ রজরড (Focus Group Discussion)
প্রকদল্পর অধীন ৭ টি শষ্টশদনর রনকেবতী এলাকায় এ রজরড পররচালনার মাধ্যদম আে য-সামারজক উিয়দন
প্রকদল্পর ভরমকা, স লতা, ব্যে যতা রবর্দয় ভরবষ্যৎ রেক রনদে যশনার ব্যাপাদর তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। এ
সকল এ রজরডদত স্থানীয় রনব যারচত প্ররতরনরধ, ব্যবসায়ী, শষ্টশনরভরিক জীরবকা-অজযনকারী ও শসবা প্রোনকারী
ব্যরি/সাংস্থা, স্থানীয় বরণক সরমরতর প্ররতরনরধ, প্রকল্প শেদক সরাসরর সুরবধা পায়রন এরুপ কদরাল গ্রুদপর
প্ররতরনরধ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরিবগ য অাংশগ্রহণ কদরদছন। প্ররতটি এ রজরডদত ৮-১০ জন অাংশগ্রহণকারী
রছদলন।

২.৪.৫ রনরবড় আদলাচনা/পরামশযমূলক ববঠক (KII)
প্রকদল্পর সারব যক মূল্যায়দনর জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকাদল পূণ য বা আাংরশক োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযা, বাাংলাদেশ
শরলওদয়র প্রকল্প সাংরেষ্ট ব্যরিবগ,য সাইে ইরিরনয়ার, শষ্টশন মাষ্টার, শষ্টশদনর কমযচারী প্রমূখ ব্যরিবদগরয সাদে
রনরবড় আদলাচনার মাধ্যদম তথ্য অনুসন্ধান করা হদয়দছ। ধারণাকৃত প্রকার অনুসাদর তথ্যোতার সাংখ্যা ও তথ্য
সাংগ্রহ উপকরণ রনদম্ন সারণী-২.২ এ উদল্লখ করা হদলা:
সারণী-২.২
ক্ররমক নাং

তথ্যোতার প্রকার

তথ্যোতার সাংখ্যা

তথ্য সাংগ্রহ উপকরণ
(Data Instrument)

১

২

৩

৪

১।

উপকারদভাগী খানা ও র্াত্রী

৫১৬ জন

কাঠাদমাগত প্রশ্নপত্র

২।

য এলাকা শেদক র্াত্রী
শষ্টশদনর বরহগমন

৭০ জন

কাঠাদমাগত প্রশ্নপত্র

৩।

কদরাল গ্রুপ

২৫৮ জন

কাঠাদমাগত প্রশ্নপত্র

৪।

প্রকল্প সাংরেষ্ট কমযকতযা, ইরিরনয়ার,
শষ্টশন মাষ্টার, শষ্টশদনর কমযচারী প্রমুখ

৪০ জন

শচকরলষ্ট সহ KII

৫।

স্থানীয়
রনব যারচত
প্ররতরনরধ,
ব্যবসায়ী/বরণক সরমরতর প্ররতরনরধ,
স্থানীয় জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যরিবগ য এবাং
কদরাল গ্রুদপর প্ররতরনরধ রনদয় ৭ টি
এলাকায় এ রজরড পররচালনা

৮-১০ জন (প্ররত
এ রজরডদত)

৬।

স্থানীয় পর্ যাদয় কমযশালা (শষ্টকদহাডার
ও উপকারদভাগীগদণর সমন্বদয়)

১টি

৭।

জাতীয় পর্ যাদয় শসরমনার

১টি

শচকরলষ্ট সহ
(FGD)

এ রজরড

সমীক্ষার
উপস্থাপনাসহ
আদলাচনা

রবর্য়বস্তু
মুি

*উপকারদভাগী খানা (৫১৬) এর ৫০% = ২৫৮
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২.৫ তথ্য সাংগ্রহ ও রবদের্ণ পিরত
২.৫.১ তথ্য সাংগ্রহকারী রনদয়াগ
মাঠ পর্ যায় শেদক Quantative তথ্য সাংগ্রহ করার জন্য পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য ২ জন সুপারভাইজার ও
৪ জন তথ্য সাংগ্রহকারী রনদয়াগ শেয়া হদয়দছ।

২.৫.২ সমীক্ষা পররচালনা
এই সমীক্ষা েদল ৪ জন পরামশযক ২ জন সুপারভাইজার, ৪ জন তথ্যসাংগ্রহকারী, ১ জন অর স শসদক্রোরী, ১
জন করম্পউোর অপাদরের এবাং ১ জন অর স সহকারী কমযরত আদছন।

২.৫.৩ তথ্য সাংগ্রহকারী এবাং সুপারভাইজার প্ররশক্ষণ
পরামশযক প্ররতষ্ঠান তথ্য সাংগ্রহকারী এবাং সুপারভাইজার রনদয়াদগর পর তাদের জন্য ১ (এক) রেদনর প্ররশক্ষণ
কমযসূচীর ব্যবস্থা করা হদয়রছল। তথ্যসাংগ্রহকারীগণ এবাং সুপারভাইজারগদণর প্ররশক্ষণ পরামশযকগণ প্রোন
কদরদছন। উি কমযসূচীদত আইএমইরড এর েপ্তদরর কমযকতযাগণদকও আমন্ত্রণ করা হদয়রছল।

২.৫.৪ মাঠ পর্ যাদয় তথ্য-উপাি সাংগ্রহ পররচালনা
কমযপররকল্পনা অনুর্ায়ী ২ (দুই) সপ্তাহব্যাপী তথ্য-উপাি সাংগ্রদহর কাজ পররচালনা করা হদয়দছ। তথ্য সাংগ্রদহর
কাদজ রনদয়ারজত তথ্য সাংগ্রহকারীদের োরয়ত্ব রনম্নরুপ:






উিরোতার সরাসরর সাক্ষাৎকার গ্রহণ;
প্রশ্নপত্র অনুসাদর সঠিক শকাদড টিক রচহ্ন প্রোন;
সঠিক উির রনরিত কদর প্রশ্নমালা পূরণ;
সাংগৃহীত তদথ্যর শগাপনীয়তা ও রনরাপিা রক্ষা করা; এবাং
সাংগৃহীত তথ্য পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর কাদছ প্রোন।

২.৫.৫ স্থানীয় পর্ যাদয় কমযশালা
তথ্য সাংগ্রহ চলাকালীন সমদয় পরামশযক প্ররতষ্ঠান স্থানীয় পর্ যাদয় একটি কমযশালার আদয়াজন কদরদছন। ৩০
জন স্থানীয় রবরভি শপশার জনগণ, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্ররতরনরধ, বাাংলাদেশ শরলওদয় এর কমযকতযাবৃন্দ ও
আইএমইরড এর কমযকতযাবৃন্দ এই কমযশালায় অাংশগ্রহণ কদরদছন। উন্মুি আদলাচনার মাধ্যদম রনরবড়
পররবীক্ষদণর প্রদয়াজনীয় তথ্যারে সাংগ্রহ করা হদয়দছ।

২.৫.৬ তথ্য সাংগ্রদহর মান রনয়ন্ত্রণ
পরামশযক মাঠকমীদের সাদে শর্াগাদর্াগ এবাং মাঠ পর্ যাদয় সৃষ্ট সমস্যাগুদলার সমাধান কদরদছন। পরামশযক
প্রকল্প এলাকায় পর্ যদবক্ষণ ও তথ্য সাংগ্রহ কার্ যক্রম সদরজরমন পর্ যদবক্ষণ কদরদছন।

২.৫.৭ তথ্য বা ডাো ইরডটিাং ও শকারডাং
পূরণকৃত প্রশ্নমালা পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য শকারডাং ও ইরডটিাং কদর সাংগৃহীত উপাি ক্স শপ্রা শপ্রাগ্রাদম ডাো
এরর করা হদয়দছ।

২.৫.৮ তথ্য বা ডাো রবদের্ণ এবাং প্ররতদবেন প্রণয়ন
তথ্য বা ডাো রবদের্ণ এবাং প্ররতদবেন প্রণয়ন এর শক্ষদত্র রনদম্নাি রবর্দয়র প্ররত সতকয দৃরষ্ট রাখা হদয়রছল।
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(১) সাংগৃহীত ডাোর গ্রহণদর্াগ্যতা র্োর্েভাদব রবদের্দণর জন্য উিত ডাো এরর উপদর্াগী ও কার্ যকরী
স েওয়ার ব্যবহার করা হদয়দছ।
(২) সাংগৃহীত তথ্য বা ডাো এসরপএসএস (SPSS) স েওয়ার এর মাধ্যদম রবদের্ণ করা হদয়দছ।

২.৫.৯ প্রাপ্ত তদথ্যর গুণাগুণ রনরীক্ষা, সরিদবশন এবাং রবদের্ণ (Data Analysis)
তদথ্যর গুণগতমাদনর রনিয়তা প্রোদনর জন্য ও মাঠ পর্ যাদয় তথ্য সাংগ্রহ সমারপ্তর সদঙ্গ সদঙ্গ তদথ্যর
রবদের্দণর কাজ করা হদয়দছ। এ শক্ষদএ SPSS এবাং MS Excel- এ দুটি স েওয়ার ব্যবহার করা হদয়দছ।

২.৬

সময় রভরিক কময পররকল্পনা

সময় রভরিক কময পররকল্পনা (Time Bound Work Plan)
প্ররতদবেন প্রণয়দনর সময়রভরিক কময পররকল্পনা (Time Bound Work Plan) রনদম্ন সারণী-২.৩ এ
উদল্লখ করা হদলা
সারণী ২.৩
ক্ররমক
কাদজর বণ যনা
সময়কাল
নাং
১
২
৩
১
প্রাররিক প্ররতদবেন আইএমইরডদত শপশ করা
১৫ জানুয়ারর, ২০১৯
২
শেকরনকযাল/রষ্টয়াররাং করমটির সুপাররদশর আদলাদক প্রাররিক
৩০ জানুয়ারর, ২০১৯
প্ররতদবেন চুড়ান্ত করা
৩
প্রকল্প এলাকা পররেশযন
৬-৭, ১০-১১ শ ব্রুয়ারর,
৭-৮, ২৪-২৫ মাচ য ২০১৯
৪
স্থানীয় পর্ যাদয় কমযশালা
১৪ মাচ য, ২০১৯
৫
প্রেম খসড়া প্ররতদবেন আইএমইরডদত দানখল
২০ মাচ য, ২০১৯
৬
শেকরনকযাল ও রিয়াররাং করমটির মতামদতর আদলাদক ২য় খসড়া
২৫ মাচ য, ২০১৯
প্ররতদবেন প্রণয়ন ও ‘আইএমইরড’শত োরখল
৭
২য় খসড়া প্ররতদবেদনর উপর শেকরনকযাল ও রিয়াররাং করমটির
১২ শম, ২০১৯
র্োক্রদম ১১.০৪.২০১৯ ও ২৩.০৪.২০১৯ তাররদখ অনুরষ্ঠত সভার
কার্ যরববরণীদত বরণ যত মতামদতর আদলাদক প্ররতদবেন পুন:প্রণয়ন ও
জাতীয় কমযশালায় োরখল
৮
জাতীয় কমযশালার সুপাররদশর রভরিদত চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন
১৩ শম, ২০১৯
‘আইএমইরড’শত োরখল
৯
চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেদনর উপর শেকরনকযাল ও রিয়াররাং করমটির
১৬ শম, ২০১৯
র্োক্রদম ১৪.০৫.২০১৯ ও ১৫.০৫.২০১৯ তাররদখ অনুরষ্ঠত সভার
কার্ যরববরণীদত বরণ যত মতামত অনুর্ায়ী চূড়ান্ত প্ররতদবেন
অনুদমােদনর জন্য ‘আইএমইরড’শত োরখল
সাংদর্াজনী/পরররশষ্ট-খ (পৃষ্ঠা-১৩০) এ সময়রভরিক কমযপররকল্পনা (Time Bound Work Plan) এর
চাে য িান প্রোন করা হদলা।
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২.৭ প্ররতদবেন উপস্থাপন
২.৭.১ প্রাররিক প্ররতদবেন
প্রাররিক প্ররতদবেন শেকরনকযাল করমটির কাদছ উপস্থাপন করা হদয়দছ। শেকরনকযাল করমটির সুপাররদশর
রভরিদত প্ররতদবেনটি সাংদশাধন কদর রিয়াররাং করমটির জন্য উপস্থাপন করা হদয়দছ। রিয়াররাং করমটি কর্তক
য
প্ররতদবেন অনুদমারেত হওয়ার পর মাঠ পর্ যাদয়র জররপ কাজ শুরু করা হদয়রছল।

২.৭.২ ১ম খসড়া প্ররতদবেন
প্রাররিক প্ররতদবেদনর রভরিদত মাঠ পর্ যাদয় সাংগৃহীত সকল তথ্য উপাি পর্ যদবক্ষণ, রবদের্ণ পূব যক ১ম খসড়া
প্ররতদবেন ২০/০৩/২০১৯ তাররদখ ‘আইএমইরড’শত োরখল করা হদয়দছ। ১ম খসড়া প্ররতদবেন শেকরনকযাল
করমটির কাদছ ১১/০৪/২০১৯ তাররদখ উপস্থাপন করা হদয়দছ। অত:পর রষ্টয়াররাং করমটির ২৩/০৪/২০১৯
তাররদখ অনুরষ্ঠত সভায় ১ম খসড়া প্ররতদবেন আদলারচত ও রবদবরচত হদয়দছ। রষ্টয়াররাং করমটির সুপাররশ
অনুসাদর প্ররতদবেনটি পুন:প্রণয়ন কদর অনুদমােদনর জন্য োরখল করা হদয়দছ।

২.৭.৩ ২য় খসড়া প্ররতদবেন
রষ্টয়াররাং করমটির সুপাররদশর রভরিদত প্রস্তুতকৃত ২য় খসড়া প্ররতদবেন জাতীয় কমযশালায় ১২/০৫/২০১৯
তাররদখ উপস্থাপন করা হদয়দছ।

২.৭.৪ চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন
জাতীয় কমযশালার সুপাররশ অনুসাদর প্ররতদবেনটি চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন রহসাদব শেকরনকযাল করমটির কাদছ
১৪/০৫/২০১৯ তাররদখ উপস্থাপন করা হদয়দছ। অত:পর রষ্টয়াররাং করমটির ১৫/০৫/২০১৯ তাররদখ অনুরষ্ঠত
সভায় চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন আদলারচত ও রবদবরচত হদয়দছ। রষ্টয়াররাং করমটির সুপাররশ অনুসাদর
প্ররতদবেনটি পুন:প্রণয়ন কদর ‘আইএমইরড’ এ বরাবর ১৬/০৫/২০১৯ তাররদখ অনুদমােদনর জন্য োরখল করা
হদয়দছ।

২.৭.৫ চূড়ান্ত প্ররতদবেন
চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন অনুদমােদনর পর চূড়ান্ত প্ররতদবেদনর ছাপাদনা করপ (বাাংলায় ৪০ করপ ও ইাংরদজীদত
২০ করপ ) ও রডরজোল করপ রনধ যাররত সমদয়র মদধ্য ‘আইএমইরড’র বরাবর োরখল করা হদয়দছ।
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অধ্যায়-৩
প্রকদল্পর কার্ যক্রম পর্ যাদলাচনা
৩.০
৩.১

কার্ য পিরত অনুর্ায়ী কার্ য পররচালনা
সিাব্যতা সমীক্ষা, রডরপরপ প্ররক্রয়াকরন ও অনুদমােন পর্ যাদলাচনা

৩.১.১ Technical Assistance for Sub-Regional Rail Transport Project
Preparatory Feasibility (1st revised) শীর্ যক কাররগরী সহায়তা প্রকদল্পর আওতায় বরণ যত প্রকদল্পর
সিাব্যতা সমীক্ষা, রবশে রডজাইন ও শেন্ডাররাং সারভযস ইতযারের জন্য পরামশযক প্ররতষ্ঠান Canarail
Consultants Inc. (CANARAIL), Canada, in Joint Venture with DB International
Gmbh (DBI), Germany, SMEC International Pty. Ltd. (SMEC) Australia, ACE
Consultants Ltd. (ACE), Bangladesh এর অনুকূদল ১১/১০/২০১২ তাররদখ চুরিপত্র অনুদমােন
করা হয়।
৩.১.২ পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য চুরিপত্র অনুর্ায়ী লাকসাম হদত আখাউড়া পর্ যন্ত রমোরদগজ ডাবল
শরললাইন রনমযাদণর সিাব্যতা সমীক্ষা, খসড়া রডজাইন ও ড্রইাং, খসড়া েরপত্র রসরডউল ইতযারে ৩০ জুন,
২০১৪ তাররদখর মদধ্য োরখল করা হয় ।
৩.১.৩ উি রভরিদত বরণ যত প্রকদল্পর রডরপরপ শমাে প্রাক্করলত ব্যয় ৫৭৯১৫৪.৯০ লক্ষ োকা (রজওরব
৮৫৭৫৮.৫১ লক্ষ োকা এবাং প্রঃ সাঃ ৪৯৩৩৯৬.৩৯ লক্ষ োকা ও বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৪ হদত জুন,
২০২০ (১ বছর রডদ ক্ট লায়ারবরলটি সহ) এবাং এরডরব ও ইআইরবর আরে যক সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়দনর
প্রস্তাব সহ প্রনয়ণ করা হয়।
৩.১.৪ পরবতীদত ০৩/০৭/২০১৪ তাররদখ অনুরষ্ঠত শরলপে মন্ত্রনালদয়র প্রকল্প র্াচাই করমটির সভা,
১৪/০৭/২০১৪ তাররদখ অনুরষ্ঠত অে য মন্ত্রনালদয়র প্রকদল্পর জনবল সাংক্রান্ত সভা, ১৭/০৭/২০১৪ তাররদখ অনুরষ্ঠত
শভ ত অবকাঠাদমা রবভাগ, পররকল্পনা করমশদনর প্রকল্প মূল্যায়ন করমটির (রপইরস) সভা ও ২২/০৭/২০১৪
তাররদখ অনুরষ্ঠত শরল পররবহন উইাং, শভ ত অবকাঠাদমা রবভাগ, পররকল্পনা করমশন এর প্রকদল্পর ব্যয় প্রাক্কলন
রনধ যারন সাংক্রান্ত সভার রসিান্ত অনুর্ায়ী প্রকল্প ব্যয় শমাে ৫৮৩৩৬৯.৫০ লক্ষ োকা (রজওরব ৯৭১১৬.৮৩ লক্ষ
োকা, প্রকল্প সাহায্য ৪৮৬২৫২.৬৭ লক্ষ োকা), বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৪ হদত জুন ২০২০ এর প্রস্তাব সহ
য
বরণ যত প্রকদল্পর রডরপরপ পুনগঠিত
হয়।
য
৩.১.৫ পুনগঠিত
রডরপরপ ০৯/০৯/২০১৪ তাররদখ অনুরষ্ঠত ‘একদনক’ সভায় উপস্থারপত হয়।
য
৩.১.৬ ‘একদনক’ সভায় রমোরদগদজর পররবদতয ডুদয়লদগদজর সাংস্থানসহ রডরপরপ পুনগঠদনর
রসিান্ত হয়।
উি সভায় রমোরদগদজর পররবদতয ডুদয়লদগজ শরললাইন রনমযাণ করা হদল রক পররমাণ অরতররি অদে যর
প্রদয়াজন হদব তার একটি িারড ররদপাে য বাাংলাদেশ শরলওদয় শক ১ (এক) সপ্তাদহর মদধ্য শরলপে মন্ত্রণালদয়
য
শপশ এবাং ২ (দুই) সপ্তাদহর মদধ্য পুনগঠিত
রডরপরপ পররকল্পনা করমশদন শপ্ররদনর মাধ্যদম একদনক সভায়
পুনঃ উপস্থাপদনর রসিান্ত গৃহীত হয়।
৩.১.৭ মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প পররচালক, বাাংলাদেশ শরলওদয়, শরল ভবন, ঢাকার স্মারক নাং
রপরড/আররসআই প্রদজক্ট/১০ (পাে য-৫)-৩৯৫/১, তাররখ ২১/০৯/২০১৪ এর মাধ্যদম গঠিত করমটির িারড
ররদপাে য ও পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য োরখলকৃত Re-cast Engineering Estimate এর রভরিদত শমাে
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প্রাক্করলত ব্যয় ৬৮৩০.৯৯ শকাটি োকায় (রজওরব ১০৮১.৩৫ শকাটি ও প্রঃ সাঃ ৫৭৪৯.৬৮ শকাটি) োকায়
য
পুনগঠিত
রডরপরপ ১২/১০/২০১৪ তাররদখ পররকল্পনা করমশদন শপ্ররণ করা হয়।
য
৩.১.৮ উি পুনগঠিত
রডরপরপ এর উপর ২৯/১০/২০১৪ তাররদখ অনুরষ্ঠত রপইরস সভার রসিান্ত অনুর্ায়ী শমাে
য
৬৫০৪.৫৪ শকাটি (রজওরব ১০২৬.৬৬ শকাটি এবাং প্রঃ সাঃ ৫৪৭৭.৮৮ শকাটি) োকা প্রকল্প ব্যদয় পুনগঠিত
রডরপরপ চুড়ান্ত করা হয়, র্া’ ২৩/১২/২০১৪ তাররদখ অনুরষ্ঠত ‘একদনক’ সভায় অনুদমারেত হয়।
৩.১.৯ অনুদমারেত রডরপরপদত প্রকদল্পর শময়ােকাল জুলাই ২০১৪ হদত ৩০ জুন, ২০২০ পর্ যন্ত।
৩.১.১০ ‘একদনক’ সভার োর্ যনববেণী জারীকৃত হয় ১৩/০১/২০১৫ তাররদখ এবাং সরকারী আদেশ
২৫/০১/২০১৫ তাররদখ জারীকৃত হয়।
৩.১.১১ পরবতীদত শ ব্রুয়ারর, ২০১৫ মাদস পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য রমোরদগজ এর পররবদতয ডুদয়লদগজ
শরললাইন রনমযাদণর প্ররভশন সহ সাংদশারধত চুড়ান্ত সিাব্যতা সমীক্ষা, খসড়া রডজাইন ও ড্রইাং, খসড়া েরপত্র
রসরডউল, রর-শসদেলদমন্ট িযান, ইআইএ ইতযারে োরখল করা হয়। এতদ্ব্যতীত নদভম্বর, ২০১৫ মাদস চুড়ান্ত
রডজাইন ও ড্রইাং োরখল করা হয়।

৩.২

মতামত

৩.২.১ রমোরদগজ প্ররভশন অনুর্ায়ী আখাউড়া হদত লাকসাম পর্ যন্ত ডাবল শরললাইন রনমযাণ এর রনরমদি
রনদয়ারজত পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য চুরিপদত্রর সাংস্থান অনুর্ায়ী রনধ যাররত সময়সীমার মদধ্য সমীক্ষা
প্ররতদবেন, রডজাইন ও ড্রইাং, প্রাক্কলন ও শেন্ডার ডকুদমন্ট োরখল করা হদয়দছ। উি শপ্ররক্ষদত রডরপরপ প্রণয়ন
করা হয়।
৩.২.২ ০৯/০৯/২০১৪ তাররদখ অনুরষ্ঠত ‘একদনক’ সভার রসিান্ত অনুর্ায়ী রমোরদগজ এর পররবদতয
য
ডুদয়লদগজ এর সাংস্থান শরদখ রডরপরপ পুনগঠিত
হয় র্া, ২৩/১২/২০১৪ তাররদখ ‘একদনক’ কর্তক
য অনুদমারেত
হয়। উদল্লখ্য ‘একদনক’ সভার রসিান্ত অনুর্ায়ী গঠিত করমটি কর্তক
য শপশকৃত িযারড ররদপাে য এর ব্যয়
প্রাক্কলদনর রভরিদত ডুদয়লদগদজর জন্য রডরপরপ প্রণয়ন ও অনুদমারেত হয়। উি ররদপাদে য ডুদয়লদগদজর জন্য
মাটির কাদজর প্রাক্করলত ব্যয় রমোরদগদজর জন্য প্রণয়নকৃত রডরপরপ’র মাটির কাদজর প্রাক্করলত ব্যয় অনুর্ায়ী
রাখা হদয়দছ। ডুদয়লদগদজর জন্য প্রণীত রডরপরপদত মাটির কাদজর রবপরীদত প্রাক্করলত ব্যয় সঠিকভাদব
প্ররত রলত হয়রন মদময প্ররতয়মান হদয়দছ। অে যাৎ থদখা র্াকে থর্, ননকোনজি পোমশযে প্রনিিান ের্তে
য
প্রস্তুিকৃি প্রাক্কলকন মাটিে োকজে পনেমাণ সঠিেভাকব ননণ যে েো হেনন।
য
৩.২.৩ রমোরদগজ ও ডুদয়লদগদজর এর সাংস্থান অনুর্ায়ী র্োক্রদম রডরপরপ ও পুনগঠিত
রডরপরপ প্রনয়ন,
য রডরপরপ প্রণয়দন সময়দক্ষপন হয়রন। বাাংলাদেশ শরলওদয়র জন্য জুলাই ২০১০
প্ররক্রয়াকরণ এবাং পুনগঠিত
হদত জুন ২০৩০ শময়াদে প্রণীত মািার িযাদন ঢাকা-চট্টগ্রাম শরল কররদডার এর অবরশষ্ট শসকশনসমূহ
রমোরদগজ ডাবল লাইদন রুপান্তদরর জন্য উদল্লরখত আদছ। মািার িযান অনুর্ায়ী ইদতামদধ্য এরডরব ও
জাইকার আরে যক সহায়তায় র্োক্রদম েঙ্গী-বভরব এবাং লাকসাম-রচনরকআস্তানা শসকশদন রমোরদগজ ডাবল
থেল লাইন রনরমযত হদয়দছ।
৩.২.৪ ০৯/০৯/২০১৪ তাররদখ অনুরষ্ঠত ‘একদনক’ সভায় আখাউড়া-লাকসাম শসকশদন রমোরদগজ এর
পররবদতয ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন রনমযাদণর রসিান্ত হয় এবাং শস অনুর্ায়ী বতযমাদন কাজ চলমান আদছ।
এছাড়া এরডরব এর আরে যক সহায়তায় শোহাজারী-কক্সবাজার ডুদয়লদগজ শরললাইন রনমযাণ চলমান আদছ।
এতদ্ব্যতীত ঢাকা-চট্টগ্রাম শরল কররদডার এর লাকসাম-আখাউড়া শসকশন ব্যতীত অবরশষ্ট শসকশন, চট্টগ্রামপৃষ্ঠা- 22

শোহাজারী শসকশন, চট্টগ্রাম-রসরজরপওয়াই-চট্টগ্রাম শপাে য পর্ যন্ত ডুদয়লদগজ শরললাইন রনমযাদণর জন্য একটি
সমীক্ষা প্রকল্প বতযমাদন চলমান আদছ।
৩.২.৫ রডরপরপদত Project Implementation period রাখা হয় জুলাই, ২০১৪ তাররখ হদত অে যাৎ
রডরপরপ অনুদমােদনর প্রায় ৭ (সাত) মাস পূদব য। রডরপরপ প্রণয়দনর সময় Project Implementation
period রনধ যারদনর রবর্য়টি সুরনরে যষ্টভাদব রাখা শর্দত পাদর।

৩.৩ শভ ত কাদজর জন্য (প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১) ঠিকাোর রনদয়াগ সাংক্রান্ত শেন্ডার
প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন পর্ যাদলাচনা
৩.৩.১ রডরপরপ এর সাংস্থান অনুর্ায়ী শভ ত কাদজর প্যাদকদজর সাংখ্যা ৩ (রতন) টি র্া রনম্নরুপ:
সারণী: ৩.১
ক্ররমক নাং

০১।

প্যাদকজ
নাং
২
ডব্লুরড-১

০২।

ডব্লুরড-২

০৩।

ডব্লুরড-৩

১

প্যাদকদজর রববরণ

প্রাক্করলত মূল্য (লক্ষ
োকায়)
৩
৪
Construction of Dual gauge ৪৫৭,৮৫০.৬১
Double line parallel to existing
line and conversion of existing
meter gauge line into Dual gauge
line from Akhuara to Laksham
৫.০০
Construction of Temporary
Boundary Pillars
১৫.০০
Construction of Permanent
Boundary Pillars

ক্রয় পিরত
৫
OTM (ICT)
Single stage two
envelope

RFQ/LTM
RFQ/LTM

৩.৩.২ রনদম্ন প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১ এর েরপত্র প্ররক্রয়াকরণ, ঠিকাোদরর অাংশ গ্রহণ ও অন্যান্য আনুর্রঙ্গক
তথ্যারে উদল্লখ করা হল:
৩.৩.২.১ মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প পররচালক কর্তক
য ০৪/০৫/২০১৫ তাররদখ ADB’র Procurement
Guide line অনুর্ায়ী OTM (ICT): Single stage two Envelope Bidding procedure
অনুর্ায়ী রবদবচয েরপত্রটি আহবান করা হয়।
৩.৩.২.২ Annual Procurement Plan ও Official Estimate র্োসমদয় উপযুি কর্তপয ক্ষ কর্তক
য
র্োক্রদম ৩০.০৭.২০১৫ ও ৩০.০৪.২০১৫ তাররদখ অনুদমারেত হয়।
৩.৩.২.৩ েরপত্র রবজ্ঞরপ্ত ২ (দুই) টি বাাংলা (বেরনক বাাংলাদেশ প্ররতরেন ও আমাদের সময়) ও ১ (এক) টি
ইাংদরজী (রে র নারন্সয়াল এসদপ্রস) জাতীয় বেরনক পরত্রকায় ০৬/০৫/২০১৫ তাররদখ প্রকারশত হদয়দছ।
এছাড়াও েরপত্র রবজ্ঞরপ্তটি রসরপটিইউ ওদয়বসাইে, এরডরব প্ররকউরদমন্ট শনাটিশ এবাং শরলওদয়র ওদয়বসাইদে
প্রকারশত হদয়দছ।
৩.৩.২.৪ মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প পররচালক, বাাংলাদেশ শরলওদয় শরলভবন, ঢাকা এর েপ্তদর রনধ যাররত
২০/০৭/২০১৫ তাররদখ র্োর্ে কর্তপয ক্ষ কর্তক
য রজএম/প্রকল্প (প্রকল্প পররচালক), প্রধান প্রদকীশলী
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(টিরবরডএলরপ) ও শডপুটি ডাইদরক্টর (সের েপ্তর) (টিরবরডএলরপ) সমন্বদয় গঠিত অনুদমারেত Tender
Opening Committee (TOC) কর্তক
য েরপত্রটির Technical Offer শখালা হর্।
৩.৩.২.৫ রবদবচয েরপদত্র শমাে ২৬ (ছারিশ) টি প্ররতষ্ঠান েরপত্র েরলল ক্রয় কদর। তন্মদধ্য ৪ (চার) টি
প্ররতষ্ঠান (CCECC-SHISIJU JV Group, China, Power China Ltd. JV, China, CTM
Joint Venture, Bangladesh ও IRCON International Ltd., India) কর্তক
য েরপত্র োরখল
করা হয়।
৩.৩.২.৬ েরপত্রটির কাররগরী মূল্যায়দন েরপত্র মূল্যায়ন করমটি (টি.ই.রস) শক সহায়তা করার জন্য
২৭.০৭.২০১৫ তাররদখ প্রধান প্রদক শলী (টিরবরডএলরপ), এরডশনাল রসএসটিই (টিরবরডএলরপ)ও পররচালক
(প্রদক শল), শরলভবন সমন্বদয় ৩ (রতন) সেস্য রবরশষ্ট শেকরনকযাল সাব-করমটি (টিএসরস) গঠন করা হয়।
৩.৩.২.৭ শেকরনকযাল সাব-করমটির ররদপাে য ২৯.০৯.২০১৫ তাররদখ শজনাদরল ম্যাদনজার/প্রকল্প পররচালক
এর েপ্তদর োরখল করা হয়।
৩.৩.২.৮ টিইরস (Project Director/GM(Project), Professor BUET, Chief Engineer
(PWD), Addl. DG (MCP), Addl. DG (F), Members ও Addl. DG (I), Chair
Person) েরপত্রটির কাররগরী অ ার মূল্যায়দনর জন্য ২০/১০/২০১৫, ২৭/১০/২০১৫, ২৫/১১/২০১৫ ও
১৫/১২/২০১৫ তাররদখ েরপত্র মূল্যায়ন সভায় রমরলত হয় এবাং ৩ (রতন) টি প্ররতষ্ঠাদনর (CCECC JV
Group, China, Power China Ltd. JV, China, CTM Joint Venture, Bangladesh)
শেকরনকযাল অ ার শরসপনরসভ রহদসদব রবদবরচত হয়, র্া এরডরব ও ইআইরব কর্তক
য ১৭.০৫.২০১৬ তাররদখ
অনুদমারেত হয়।
৩.৩.২.৯ পরবতীদত র্োর্ে কর্তপয দক্ষর অনুদমােন ক্রদম Technically responsive ৩ (রতন) টি
েরোতা প্ররতষ্ঠাদনর Financial offer মদনানীত প্ররতরনরধদের উপরস্থরতদত ১১/০৪/২০১৬ তাররদখ অনুরষ্ঠত
টি.ই.রস সভায় শখালা হয়। একই সভায় োপ্তররক প্রাক্কলন উন্মুি করা হয়, র্ার পররমাণ রসরড-ভযাে বাদে
৪৫,৮১০,৭০২,৫৬৪.২০ োকা। আরে যক প্রস্তাব মূল্যায়দনর জন্য ১৩/০৪/২০১৬ ও ১৮/০৪/২০১৬ তাররদখ
টি.ই.রস সভা অনুরষ্ঠত হয়।
৩.৩.২.১০ কাররগরী ভাদব শরসপনরসভ ৩ (রতন) টি েরোতা প্ররতষ্ঠাদনর চুড়ান্ত মূদল্যর রববরণ ও অবস্থান
রনম্নরুপ:
সারণী: ৩.২
ক্ররমক নাং

েরোতার নাম ও ঠিকানা

সাংদশারধত শমাে মূল্য (BidPrice) োকায়

অবস্থান

১

২

৩

৪

০১।

CTM Joint Venture
Baitul Hossain Building, 27, Dilkusha C/A,
Dhaka-1000.

৩৪,৭৩৪,৮৮২,২৭২.৪৩

১ম সব যরনম্ন
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ক্ররমক নাং

েরোতার নাম ও ঠিকানা

সাংদশারধত শমাে মূল্য (BidPrice) োকায়

অবস্থান

১

২

৩

৪

০২।

CCECC-SHISIJU JV Group
No. 4 Beifengwo Road, Haidian District,
Bejing, China, Zip Code: 100038

৩৫,১৮১,৬৮১,১৭৪.৭৭

২য় সব যরনম্ন

০৩।

Power China Ltd. ITD Joint Venture, 22,
Chegongzhuang West Road, Haidian District,
Bejing, 100048 China.

৪২,৩৮২,৭৪৩,৭৪১.৫০

৩য় সব যরনম্ন

৩.৩.২.১১ টি.ই.রস’র সুপাররশ সম্বরলত আরে যক মূল্যায়ন প্ররতদবেন ADB ও EIB এর রনকে ১৮/০৪/২০১৬
তাররদখ শপ্ররণ করা হয়। এরডরব হদত ২৬/০৪/২০১৬ তাররদখ আরে যক মূল্যায়ন প্ররতদবেদনর করতপয় রবর্দয়র
উপর তাদের মতামত পাওয়া র্ায়। বাাংলাদেশ শরলওদয় হদত এরডরব’র মতামদতর উপর ২৭/০৪/২০১৬
তাররদখ প্ররতদবেন শপ্ররণ করা হয়। পরবতীদত ১৭/০৫/২০১৬ তাররদখ আরে যক মূল্যায়ন প্ররতদবেদনর উপর
এরডরব’র অনাপরি পাওয়া র্ায়।
৩.৩.২.১২ েরপত্র মূল্যায়ন করমটি সুপাররশসহ ক্রয় প্রস্তাব ১৭/০৫/২০১৬ তাররদখ মহাপররচালক, বাাংলাদেশ
শরলওদয় বরাবর শচয়ারপাস যন, েরপত্র মূল্যায়ন করমটি (অরতররি মহাপররচালক/আই বাাংলাদেশ শরলওদয়
শরলভবন, ঢাকা) কর্তক
য শপ্ররণ করা হয়। উি ক্রয় প্রস্তাব মহাপররচালক েপ্তর হদত ১৭.০৫.২০১৬ তাররদখ
সরচব শরলপে মন্ত্রণালয়, শরল ভবন, ঢাকা বরাবর, শপ্ররণ করা হয়। পরবতীদত সরচব, শরলপে মন্ত্রণালয় কর্তক
য
১৮.০৫.২০১৬ তাররদখ ‘রসরসরজরপ’ বরাবর ক্রয় প্রস্তাব শপ্ররণ করা হয়।
৩.৩.২.১৩ ১২/০৬/২০১৬ তাররদখ ‘রসরসরজরপ’র সভায় শমাে ৩৪৭৩৪৮.৮২ লক্ষ োকায় CTM JV
(CREC, China; Toma Construction & Co. Ltd. & Max Infrastructure Ltd.) এর
অনুকূদল প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১ এর েরপত্র অনুদমারেত হয়।
সূত্র: সংগ্রহ শাখা, মহাপনেচালে এে দপ্তে, থেলভবন, ঢাো।

৩.৪

মতামত

৩.৪.১ রডরপরপ অনুদমােদনর সরকারী আদেশ ২৫/০১/২০১৫ তাররদখ জারীকৃত হয়। প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর
হদত েরপত্র ০৪/০৫/২০১৫ তাররদখ েরপত্র আহবান করা হদয়দছ। অে যাৎ েরপত্র আহবাদন রবলম্ব হদয়দছ।
৩.৪.২ ‘রসরজরজরপ’ কর্তক
য েরপত্র গৃহীত হদয়দছ ১২/০৬/২০১৬ তাররখ। অে যাৎ েরপত্র আহবাদনর পর TSC
হদত CCGP পর্ যন্ত শমাে সময় ব্যরয়ত হদয়দছ ৩১৫ রেন অে যাৎ ৪৫ সপ্তাহ। রপরপএ/২০০৬ ও রপরপআর/২০০৮
অনুর্ায়ী এ ধরদনর েরপত্র আহবাদনর পর TSC হদত CCGP পর্ যন্ত শমাে সময় ১৫+৪ সপ্তাহ রনধ যাররত
আদছ। অে যাৎ শেখা র্াদে শর্ এ প্ররক্রয়ায় অরধক সময় শক্ষপন করা হদয়দছ। এতেরবর্দয় Procurement
Entity সহ-সাংরেষ্টদের অরধক তৎপর হওয়া প্রদয়াজন।
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৩.৫ প্যাদকজ নাং-ডব্লু-২ ও ৩ এর েরপত্র পর্ যাদলাচনা
অনুদমারেত রডরপরপ অনুর্ায়ী প্যাদকজ নাং WD2: Construction of Temporary Boundary
Pillars এর েরপত্র আহবান ও গ্রহন প্ররক্রয়া রনয়মানুর্ায়ী হদয়দছ। প্যাদকজ নাং WD3: Construction
of Permanent Boundary Pillars এর েরপত্র আহবান করা হয়রন। প্রকদল্পর সমদুয় কাজ সমারপ্তর
পর্ যাদয় েরপত্রটি আহবান করা হদব মদময প্রকল্প পররচালক েপ্তদর জানা রগদয়দছ।

৩.৬ রডরপরপ অনুর্ায়ী শসবা (Services) প্যাদকজ সমূদহর জন্য পরামশযক প্ররতষ্ঠান/ Service
Provider রনদয়াগ সাংক্রান্ত শেন্ডার প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন পর্ যাদলাচনা।
৩.৬.১ রডরপরপ অনুর্ায়ী শসবা প্যাদকজ সমূদহর সাংখ্যা ও রববরণ রনদম্ন শেয়া হল:
সারণী: ৩.৩
(লক্ষ োকায়)
ক্ররমক
নাং

প্যাদকজ
নাং

প্যাদকদজর রববরণ

প্রাক্করলত মূল্য

ক্রয় পিরত

১

২

৩

৪

৫

০১।

এসরড-১

Engagement of Construction
Supervision Consultant

০২।

এসরড-২

০৩।

এসরড-৩

০৪।

এসরড-৪

১,৭৮৫.৭৬
Engagement of Management
Support Consultant
৫০০.০০
Engagement of INGO
(Implementation NGO) for
Implementation of Re-settlement
works
৭৫.০০
Engagement of NGO for External
Monitoring of Re-settlement works

০৫।

এসরড-৫

Engagement of NGO for
Implementation of
 Income Generating & lively
hood Restoration programme
(LRP training)
 Payment of grant for trained up
EPS
Training for capacity Building of
EA

২৫,৮৭৩.১২

৩৭৬.৯৩

QCBS 90:10 (RFP)
ICT (As per ADB
Procurement Guide
Line)
QCBS 90:10 (RFP)
NCT
QCBS 90:10 (RFP)
NCT

QCBS 90:10 (RFP)
NCT
QCBS 90:10 (RFP)
NCT
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৩.৬.২ প্যাদকজ নাং এসরড-১ এর রবপরীদত সুপাররভশন কনসালট্যান্ট রনদয়াদগর জন্য েরপত্র আহবান,
প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন।
৩.৬.২.১ Expression of Interest (EOI) আহবান: এরডরব কর্তক
য গত ২৯.০৭.২০১৪ তাররখ EOI
আহবান করা হয়।
৩.৬.২.২ ক্রয় পিরতঃ ADB এর ঋণচুরিপদত্রর সাদে সাংরেষ্ট ডকুদমন্ট ও Project Administration
Manual এর রভরিদত ADB কর্তক
য ADB Procurement Guidelines অনুর্ায়ী Quality and
Cost-Based Selection (৯০:১০) পিরতদত আদলাচয ক্রয় প্ররক্রয়াকরণ করা হদয়দছ।
৩.৬.২.৩ সাংরক্ষপ্ত তারলকাভিঃ ADB’র Consultant Selection Committee (CSC) কর্তক
য
রনদম্নাি ৬টি প্ররতষ্ঠানদক সাংরক্ষপ্ত তারলকাভুি করা হয়:
সারণী : ৩.৪
ক্ররমক নাং

রববরণ

১

২

১

Dohwa Engineering Co. Ltd, Korea in JV with Korea Rail Network Authority,
Korea; Oriental Consultants Global Co. Ltd., Japan; Balaji Railroad Systems
Limited, & Development Design Consultants Ltd.
Minconsult Sdn. Bhd, Malaysia.
Yooshin Engineering Corporation, Korea in Association with RITES Ltd. &
Nippon Koei Co. Ltd.
CDM Smith Inc., Canada in Association with SODEV Consult International
Limited Lea Associates South Asia Private Limited, Pathmark Associated Limited
& SARM Associates Limited.
CANARIAL Consultants, Canada.
Geodata SpA, Italy

২
৩
৪

৫
৬

৩.৬.২.৪ RFP ইসুয: ADB কর্তক
য বরণ যত ৬টি প্ররতষ্ঠাদনর অনুকূদল ১৯.০৫.২০১৫ তাররখ Request for
Proposal (RFP) ইসুয করা হয়।
৩.৬.২.৫ Proposal োরখলঃ রনদম্নাি ৫টি প্ররতষ্ঠান RFP োরখল কদর:
সারণী: ৩.৫
ক্ররমক নাং

রববরণ

১

২

১

২

Dohwa Engineering Co. Ltd, Korea in JV with Korea Rail Network Authority,
Korea; Oriental Consultants Global Co. Ltd., Japan; Balaji Railroad Systems
Limited, & Development Design Consultants Ltd.
Minconsult Sdn. Bhd, Malaysia.
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ক্ররমক নাং

রববরণ

১

২

৩
৪
৫

Yooshin Engineering Corporation, Korea in Association with RITES Ltd. &
Nippon Koei Co. Ltd.
CANARIAL Consultants, Canada.
Geodata SpA, Italy

৩.৬.২.৬ এরডরব কর্তক
য RFP োরখলকৃত উি ৫টি প্ররতষ্ঠাদনর কাররগরী মূল্যায়ন পূব যক কাররগরীভাদব
Responsive রবদবরচত হয়।
৩.৬.২.৭ ৩১/০৮/২০১৫ তাররদখ এরডরব কর্তক
য ৫টি প্ররতষ্ঠাদনর আরে যক প্রস্তাব শখালা হয়।
৩.৬.২.৮ ADB এর মূল্যায়ন অনুর্ায়ী Dohwa Engineering Co. Ltd, Korea in JV with
Korea Rail Network Authority, Korea; Oriental Consultants Global Co. Ltd.,
Japan; Balaji Railroad Systems Limited, India & Development Design
Consultants Ltd., Bangladesh প্ররতষ্ঠানটির কাররগরী এবাং আরে যক প্রস্তাব শর্ েভাদব রবদবচনায়
সদব যাচ্চ শকার প্রাপ্ত হয়।
৩.৬.২.৯ সদব যাচ্চ শকারধারী প্ররতষ্ঠাদনর সাদে শনদগারশদয়শন করার জন্য ১৬/০৯/২০১৫ তাররদখ এরডরব হদত
বাাংলাদেশ শরলওদয়দক অনুদরাধ করা হয়।
৩.৬.২.১০ বাাংলাদেশ শরলওদয়র রনধ যাররত প্রদপাজাল ইভালুদয়শন করমটি (রপইরস) কর্তক
য ০৪/১১/২০১৫
তাররদখ সদব যাচ্চ শকারধারী প্ররতষ্ঠাদনর সাদে শনদগারশদয়শন সম্পি করা হয়।
৩.৬.২.১১ শনদগারশদয়শদনর শক্ষদত্র রপরপআর ২০০৮ এর রবরধ ১২২ এর সাংস্থান এবাং RFP এর রনদে যশনা
অনুসরণ পূব যক ১৭/১১/২০১৫ তাররদখ শনদগারশদয়শদনর কার্ যরববরণী এবাং খসড়া চুরিপদত্রর ওপর মতামদতর
জন্য এরডরবর এর রনকে শপ্ররণ করা হয়।
৩.৬.২.১২ এরডরব ১৯/১১/২০১৫ তাররদখ শনদগারশদয়শদনর কার্ যরববরণী এবাং খসড়া চুরিপত্র র্োর্ে বদল
মতামত ব্যি কদর এবাং চুরি স্বাক্ষদরর পরবতী পেদক্ষপ গ্রহদনর জন্য অনুদরাধ করা হয়।
৩.৬.২.১৩ আয়কর ও ভযাে বাদে পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর মূল আরে যক প্রস্তাব রছল ১৭২,১৮,৫২,৩০১.০০ োকা।
শনদগারশদয়দেড চুরিমূল্য ১৭১,৮১,১৯,২০১.০০ োকা। শনদগারশদয়শদনর মাধ্যদম আরে যক সাশ্রদয়র পররমাণ
৩৭,৩৩,১০০.০০ োকা। আয়কর ও ভযােসহ শনদগারশদয়দেড চুরিমূল্য ২৩১,৩৭,১৪,৩৯৩.০০ োকা (শবতন ও
অন্যান্য ১৭১,৮১,১৯,২০১.০০ + আয়কর ও ভযাে ৫৯,৫৫,৯৫,১৯২.০০)।
৩.৬.২.১৪ ক্রয় প্রস্তাব ২৩/১১/২০১৫ তাররখ মহাপররচালক, বাাংলাদেশ শরলওদয় এর েপ্তর হদত সরচব,
শরলপে মন্ত্রণালয়, এর রনকে শপ্ররণ করা হয়।
৩.৬.২.১৫ শরলপে মন্ত্রণালয় হদত ২৮-১১-২০১৫ তাররদখ Dohwa Engineering Co. Ltd. In JV
with Others এর অনুকূদল সব যদমাে ২৩১,৩৭,১৪,৩৯৩.০০ োকার ক্রয় প্রস্তাব সেয় রবদবচনা ও
অনুদমােদনর জন্য ‘রসরসরজরপ’-শত শপ্ররণ করা হয়।
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৩.৬.২.১৬ সরকারী ক্রয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটির ২৭-০১-২০১৬ তাররদখ অনুরষ্ঠত সভায় অনুদমােন প্রোন
করা হয়।
৩.৬.২.১৭ চুরিপত্র ২৮/০২/২০১৬ তাররদখ অনুদমােন হয়।
৩.৬.২.১৮ চুরি অনুর্ায়ী সময়সীমা ৬০ মাস, তাররখ ১২/০৪/২০২১ (সুপাররভশন এর ৪৮ মাস ও
রডদ ক্টলায়ারবরলটি ১২ মাস)।
৩.৬.২.১৯ Key Experts: আন্তযজারতক ৫২১-ম্যান ম্যান্থ এবাং স্থানীয় ৯৪৮-ম্যান ম্যান্থ।
৩.৬.২.২০ Non Key Experts: স্থানীয় ২৩৭২-ম্যান ম্যান্থ।
৩.৬.৩ প্যাদকজ নাং এসরড-২: Engagement of Management Support Consultant এর
েরপত্র আহবান করা হয়রন।
৩.৬.৪ প্যাদকজ নাং এসরড-৩: Engagement of INGO for Implementation of
Ressetlement works ও এসরড- ৫: Engagement of INGO for Implementation for
different training েরপত্র আহবান কদর Service Provider র্োরনয়দম রনদয়াগ প্রোন করা হদয়দছ।
৩.৬.৫ প্যাদকজ নাং এসরড-৪: Engagement of INGO for External monitoring of
Resetlements works এর রবপরীদত এখনও েরগত্র আহবান করা হয়রন।
সূত্র: সংগ্রহ শাখা, মহাপনেচালে এে দপ্তে, থেলভবন, ঢাো।

৩.৭

মতামত:

৩.৭.১ রপরপআর-২০০৮ ও এরডরব গাইড লাইন অনুর্ায়ী কনস্ট্রাকশন সুপাররভশদনর জন্য প্যাদকজ নাং এসরড১ এর রবপরীদত র্োরনয়দম ও র্োসমদয় পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর রনদয়াগ প্ররক্রয়া ও চুরিপত্র অনুদমােন সম্পি
হদয়দছ।
৩.৭.২ পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর সাদে সম্পারেত চুরিমূল্য রডরপরপ ও এরডরবর শলাদনর সাংস্থাদনর শচদয় র্োক্রদম
১০.৫৭% ও ১৭.৯৩% কম।
৩.৭.৩ রডরপরপ শত সাংস্থান োকা সদত্বও প্যাদকজ নাং এসরড-২ এর রবপরীদত Management
Consultant রনদয়াগ না করার কারন/ব্যাখ্যা বাাংলাদেশ শরলওদয়/শরলপে মন্ত্রণালয় শেদক শনয়া শর্দত
পাদর। Management Consultant রনদয়াগ না করার দল প্রকল্প বাস্তবায়ন কাদজ সমস্যা সৃরষ্ট হদে।
শকননা প্রকল্প পররচালদকর অধীদন প্রদয়াজনীয় শলাকবল পোরয়ত শনই। প্রদয়াজনীয় শলাকবদলর ঘােরত ও
Management Consultant রনদয়াগ না করার দল প্রকল্প পররচালদকর অর স সাংরক্ষণ, প্রকল্প
পররেশযন ও মরনেররাং এ সমস্যা হদে, তাদত সারব যক প্রকদল্পর অগ্রগরত ব্যহত হদে।
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৩.৮ শভ ত কাদজর (প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১) এর জন্য অনুদমারেত চুরিপত্র পর্ যাদলাচনা
৩.৮.১ করাক্ট ডাো সীে (প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১)
সারণী : ৩.৬
বণ যনা
২

আইদেমস্
১
চুরিপত্র নাং ও তাররখ
চুরিপদত্রর রশদরানাম
প্রকল্প এলাকা
অে যায়ন
চুরিপত্র মূল্য
েরপত্র অনুদমােদনর তাররখ
চুরিপত্র অনুদমােদনর তাররখ
জামানদতর পররমাণ

কাজ শুরুর তাররখ
চুরিপদত্রর কার্ যকালীণ সময়

কাজ সমারপ্তর তাররখ
ঠিকাোর প্ররতষ্ঠাদনর নাম
অরগ্রম োকা পররদশাদধর রববরণ
ইন্সুদরন্স এর রববরণ

রবআর/রপরড/এএলরডএলরপ/এরডরব-ইআইরব/২০১৫/ডিরড-১; তাররখ: ১৫/০৬/২০১৬
আখাউড়া শেদক লাকসাম পর্ যন্ত ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন রনমযাণ এবাং রবদ্যমান
শরললাইনদক ডুদয়লদগদজ রূপান্তর
লাকসাম (শচইদনজ ১৩০.৬৭৫) হদত আখাউড়া (শচইদনজ ২০২.৭০০)
এরডরব - ৬৮.৩% (শলান নাং ৩১৬৯-রবএএন ও ৩১৭০/রবএএন), ইআইরব ২৭.৫৭৬% (এ আই নাং ৮৩১৫৫, এসইআরএরপআইএস নাং ২০১৩ - ০৫৮৮),
রজওরব - ৪.১২১%
রবরডটি ৩৪,৭৩৪,৮৮২,২৭২.৪৩
(প্ররভশনালসাম : রবরডটি ১,০২০,৬০৬,৪৫৮.০০)
১২/০৬/২০১৬
১৫/০৬/২০১৬
১। এনরসরসরব/রবআইদজওওয়াই/রবরজ/২৫/২০১৬ তাররখ ১৪/০৬/২০১৬
োকার পররমাণ ১,৮২৩,৫৮১,৩২০.০০
শময়াে ১৬/০৮/২০২০
২। রবরজ(রপরজ)/১০৮/৫৩৪/২০১৬ তাররখ ১৬/০৬/২০১৬
োকার পররমাণ ১,৬৪৯,৯০৬,৯০৮.০০ শময়াে ১৬/০৮/২০২০
০১/১১/২০১৬
শমাে ১,৪৫৬ কযাদলন্ডার রেন (৪৮ মাস)
এলাকা রভরিক কাদর্ যর সময় সূচী
শসকশন – ১ (রকঃরমঃ ১৩০+৬৭৫ হদত রকঃরমঃ ১৫৫+২০০) : ৯১০ রেন
শসকশন – ২ (রকঃরমঃ ১৫৫+২০০ হদত রকঃরমঃ ১৭৫+২০০) : ১,৩৪৪ রেন
শসকশন - ৩ (রকঃরমঃ ১৭৫+২০০ হদত রকঃরমঃ ২০২+৭০০) : ১,৪৫৬ রেন
২৬/১০/২০২০
রসটিএম জদয়ন্ট শভনচার। (China Railway group Ltd., Toma
Construction & Co. Ltd. & Max Infrastructure Ltd.)
ঠিকাোরদক চুরিমূদল্যর ১০% রহদসদব
রবরডটি ১,৮৬৬,৫৩৬,৮০৪.০০ ও মারকযন ডলার ২০,৬৫২,২৪৮.০০ প্রোন করা
হদয়দছ। অরগ্রম শপদমদন্টর জন্য গ্যারারন্ট োরখল হয় ১৬/০৬/২০১৬ তাররদখ।
চুরিপদত্রর শতয অনুর্ায়ী (GCC Sub-Clause 18.1 to 18.4) ঠিকাোর কর্তযক
i) Works and Contractor’s Equipment
ii) Injury to Persons and damage to Property
iii) Insurance for Contractor’s personnel.
এর উপর ইরন্সওদরন্স পরলরস ৩০/১১/২০১৬ এবাং Contractor’s all-risk
(CAR) ১৪/১২/২০১৬ তাররদখ োরখল করা হয়।

সূত্র: মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য, শ ব্রুয়ারর, ২০১৯
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৩.৮.২ পূতয কাদজর (প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১) অন্তভুযি মূল কাদজর রববরণ
সারণী : ৩.৭
ক্ররমক নাং
১
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।

রববরণ
২
শমইন লাইন : আপ ও ডাউন লাইন
লুপ ও সাইরডাংস
শমজর ব্রীজ (িীল গাড যার ব্রীজ)
মাইনর ব্রীজ (আর.রস.রস বক্স কালভাে য)
নতুন শিশন ভবন রনমযাণ
রসগন্যারলাং ও ইন্টারলরকাং এর জন্য শিশন পূন যবাসন
শলদভল ক্ররসাং রনমযাণ
করম্পউোর শবইজড রসগন্যারলাং ও ইন্টারলরকাং রসদিম প্রবতযন
এবাং রসগন্যারলাং রসদিদমর উিীতকরণ।

পররমাণ
৩
৭২+৭২= ১৪৪ রকঃরমঃ
৪০.৬০ রকঃরম
১৩টি
৪৬টি
১১টি
২টি
২৩টি
১১টি রব ক্লাস শিশন এবাং আখাউড়া ও
লাকসাম

সূত্র: মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য, শ ব্রুয়ারর, ২০১৯
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৩.৮.৩ Break up of the local and foreign currency requirements as per Contract
সারণী: ৩.৮
সাংদশারধত মূল্য(োকা)
রবল নাং

সাব-শসকশন ও রববরণ

১
২
1
A. General Requirement
2
B. Earthworks
3
C. Track
4
D. Bridges and Culverts
5
E. Stations and Buildings
6
F. Signalling and Telecomunication
7
G. Ancillary works
8
H. Environmental Safeguards
Subtotal of Bills (1 to 8 including Specified PS) = (A)
Total of daywork (Provisional Sum) = (B)
Specified Provisional Sum (including in bills1 to 8) = (C)
Total of Bills plus Daywork = (A+B-C) = (D)
Add: Physical Contingencies @ 5% of Total cost (D)=
(E)
Add: Price Contingencies @ 30% of Total cost (D)= (F)
Grand Total (G) = (C) + (D) + (E) + (F)
(Carried forward to letter of Price Bid)

সূত্র: প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১ এর চুরি পত্র

শমাে রবড মূল্য
৩
১,০৭৮,৬৯৪,০০০.০০
৪,৭১২,৭৯৭,৪৫০.০০
১১,৫২৯,৪১১,৩৭৫.০০
৩,৪৬৩,৫২৪,৭১৫.০০
২,৪৮৩,৬০০,২৫২.০০
২,১০১,৩২১,৫৭১.৮০
৪৩৪,৭৭৭,১৪১.০০
১২৯,৮১৬,৩৭৫.০০
২৫,৯৩৩,৯৪২,৮৭৯.৮০
৪৭,৮০৬,৮৫০.০০
৯৭২,৭৯৯,৬০৮.০০
২৫,০০৮,৯৫০,১২১.৮০
১,২৫০,৪৪৭,৫০৬.০৯
৭,৫০২,৬৮৫,০৩৬.৫৪
৩৪,৭৩৪,৮৮২,২৭২.৪৩

প্ররভশনাল সাম
৪
২৬২,৫০৩,০০০.০০
১৯১,২৩৯,৬০৮,.০০
৪৫২,২০০,০০০.০০
৬৬,৮৫৭,০০০.০০
৯৭২,৭৯৯,৬০৮.০০

শপদমন্ট কাদররন্সস্

৫
৮১৬,১৯১,০০০.০০
৪,৭১২,৭৯৭,৪৫০.০০
১১,৩৩৮,১৭১,৭৬৭.০০
৩,৪৬৩,৫২৪,৭১৫.০০
২,০৩১,৪০০,২৫২.০০
২,১০১,৩২১,৫৭১.৮০
৩৬৭,৯২০,১৪১.০০
১২৯,৮১৬,৩৭৫.০০
২৪,৯৬১,১৪৩,২৭১.৮০
Net Bid Price
Dayworks
Specifed PS
Physical Contingency

স্থানীয় মুদ্র্া
োকা
৭
২৪৪,৮৫৭,৩০০.০০
৪,৭১২,৭৯৭,৪৫০.০০
৫৬৬,৯০৮,৫৮৮.৩৫
৬৯২,৭০৪,৯৪৩.০০
২,০৩১,৪০০,২৫২.০০
২১০,১৩২,১৫৭.১৮
৩৬৭,৯২০,১৪১.০০
৬৪,৯০৮,১৮৭.৫০
৮,৮৯১,৬২৯,০১৯.০৩
৮,৮৯১,৬২৯,০১৯,.০৩
৪৭,৮০৬,৮৫০.০০
৯৭২,৭৯৯,৬০৮.০০
১,২৫০,৪৪৭,৫০৬.০৯

Price Contingency
Total in BDT and USD
Currencies

৭,৫০২,৬৮৫,০৩৬.৫৪
১৮,৬৬৫,৩৬৮,০১৯,৬
৬

রনে রবড মূল্য

%
৬
৩০%
১০০%
৫%
২০%
১০০%
১০%
১০০%
৫০%
৩৫.৬২%

%
৮
৭০%
০%
৯৫%
৮০%
০%
৯০%
০%
৫০%
৬৪.৩৮%
-

ববদেরশক মুদ্র্া
ইউএসরড
৯
৭,৩৪২,৬৭৭.০৩
১৩৮,৪৩০,৩১৯.৭৪
৩৫,৬১০,০৭২.৯০
২৪,৩০৫,২২৩.১৭
৮৩৪,১৮৮.২৫
২০৬,৫২২,৪৮১.০৮
২০৬,৫২২,৪৮১.০৮

২০৬,৫২২,৪৮১.০৮

Note :( 1 USD= BDT 77.81)
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৩.৯ ভরম অরধগ্রহন
সারণী: ৩.৯
রডরপরপর সাংস্থান অনুর্ায়ী
জরম অরধগ্রহদনর রববরণ
জরমর
প্রাক্করলত
শজলা
পররমাণ
ব্যয় (লক্ষ
(একর)
োকায়)
১
২
৩
১০০
৩৯,৫৩৭.১২ কুরমল্লা
রব.
বারড়য়া

অরধগ্রহনকৃত জরমর রববরণ (২৮/০২/২০১৯ ইাং পর্ যন্ত)
এল এ
শকইস নাং
৪
১৬/২০১৪১৫
০৬২৭/২০১৪১৫

শমাে
সূত্র : প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর।

%

জরমর
পররমাণ
(একর)
৫
৪২.২৫২

শজলা প্রশাসদকর
প্রাক্করলত ব্যয়
(োকা)
৬
৯১১,৪৬৩,১৪৯.২২

োকা পররদশাদধর
পররমাণ (োকা)

২৮.২৭২

৪৪৩৭৭৪৮৫৩.৯৭ ৩৫৩,১১৪,৮৮৬.৬০ ৭৯.৫৭%

৭০.৫২৪

১,৩৫৫,২৩৮,০০৩

৭
৮
৭০৪,৩৫৫,০৫১.৫০ ৭৭.২৮%

১,০৫৭,৪৬৯,৯৩৮ ৭৮.০৩%

৩.১০ প্রদয়াজনীয় অরতররি হুকুম েখলতব্য জরমর পররমাণ
৩.১০.১ শজলা: কুরমল্লা
সারণী ৩.১০
ক্ররমক নাং

শম জার নাম

শজ এল নাং

১

২

৩

০১।
আলীশ্বর
০২।
বেয়ারা
০৩।
ধমযপুর
০৪।
রামনগর (কাোরনসার)
০৫।
রসুলপুর
০৬।
আড়াইওড়া
শমাে প্রস্তারবত জরমর পররমাণ (একর)
সূত্র : প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর।

১১৮
১০৩
২৮৫/২
৭৩
৭২
৬৫

প্রস্তারবত জরমর পররমাণ
(একর)
৪

মন্তব্য
৫

০.১৯৭৫ প্রস্তাব শজলা প্রশাসক
০.৮৯০০ বরাবর শপ্ররণ করা
০.০৮৫৬ হদয়দছ।
০.১১০০
০.৫০৫০
০.৫০০০
২.২৮৮১

৩.১০.২ শজলা: ব্রাহ্মণবারড়য়া
সারণী ৩.১১
ক্ররমক
নাং
১
০১।
০২
০৩
০৪
০৫
০৬

শম জার নাম

শজ এল নাং

উপদজলা

২

৩

৪

রাধানগর
২৬
আখাউড়া
চন্দনসার
২৫
আখাউড়া
শেবগ্রাম
২৪
আখাউড়া
চান্দখলা
১৩০
কসবা
চারপয়া
৪২
কসবা
বারলয়াহুড়া
১৪০
কসবা
শমাে প্রস্তারবত জরমর পররমাণ (একর)
সূত্র: প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর।

প্রস্তারবত জরমর পররমাণ
(একর)
৫
০.২৪৩৯
১.১৬০৪
০.০২৭২
০.৬২০০
০.০৬০০
১.২৩৯০
৩.৩৫০৫

মন্তব্য
৬

প্রস্তাব শজলা প্রশাসক
বরাবর শপ্ররণ করা
হদয়দছ।
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৩.১১ পররদবশগত ছাড়পত্র
৩.১১.১ ADB Safeguard Policy Statement (SPS) 2009, EIB Environmental and
Social Handbook, 2013-Version 9.0 এবাং Department of Environment (DOE),
Ministry of Environment and Forests, GOB, শপ্ররক্ষদত বরণ যত প্রকল্প র্োক্রদম B ও Red
Category.
৩.১১.২ ADB, EIB I DOE এর গাইড লাইন অনুর্ায়ী IEE, EIA, EMP সম্পি করা হদয়দছ।

৩.১২ মতামত
৩.১২.১ চুরিপত্র অনুদমারেত হদয়দছ ১৫/০৬/২০১৬ তাররদখ, অেচ কাজ শুরু হদয়দছ ০১/১১/২০১৬ অে যাৎ প্রায়
৪.৫ মাস পদর, র্া গ্রহন শর্াগ্য নয়।
৩.১২.২ চুরিপত্র অনুর্ায়ী কাজ সমারপ্তর তাররখ ২৬/১০/২০২০ রকন্তু ঠিকাোর কর্তক
য প্রেি performance
gurantee এর শময়াে ১৬/০৮/২০২০। Performance gurantee এর শময়াে বৃরি আবশ্যক।
৩.১২.৩ রডরপরপ অনুর্ায়ী Project Completion: ৩০/০৬/২০২০। চুরিপদত্রর (প্যাদকজ নাং ডিরড-১) এর
শময়াে ২৬/১০/২০২০ র্া, গ্রহনদর্াগ্য নয়।

৩.১৩ প্রকল্প এলাকা পররেশযন এবাং সাংরেষ্ট শভ ত কাজ সমূহ পররেশযন
৩.১৩.১ েীম রলডার ও অন্যান্য পরামশযকগণ কর্তক
য ৭, ৮, ১০, ১১, ২৩ও ২৪ শ ব্রুয়ারী এবাং ১৬ ও ২০ মাচ য
প্রকল্প এলাকা পররেশযন করা হয়।
পররেশযদনর তাররখ : ১০ ও ১১ শ ব্রুয়ারী, ২০১৯
পররেশযন এলাকা : আখাউড়া হদত শশীেল শিশন।

৩.১৩.২ ব্রীজ ও কালভাে য এর কাদজর পররেশযন রববরণ (আপ লাইন)
৩.১৩.২.১ ব্রীজ নাং ২৭৬
শলাদকশন
োইপ
েযান
পাইদলর ডায়া ও
সাংখ্যা
ব্রীজ এদপ্রাচ

:
:
:
:

রকদলারমোর ১৯৭+১০৭
শসরম শরা িীল গাড যার ও শডকিাব
৪ × ২৬.০৫ রমোর
ডায়া ১.২ রমোর, সাংখ্যা ৫২ টি

: রডজাইন অনুসাদর SCP Sand compaction
pile এর সাংখ্যা ৩১৯+৩১৯ = ৬৩৮

চলমান কাদজর রববরণ :
 আপ লাইদনর পাইলকযাপ : রপয়ার ও এবােদমন্ট এর কযাপ ওয়াকযস সম্পি হদয়দছ।
 আর.রস.রস ওয়াকয ১০০%।
 এবােদমন্ট এরব ১ এর শমাে ৩১৯ টি এর মদধ্য ২৮৬ টি এবাং এবােদমন্ট এরব ২ এর শমাে ৩১৯ টি এর
মদধ্য ২৮৭ টি SCP সম্পি হদয়দছ।
 িীল গাড যার এখনও সাইদে আনয়ন করা হয়রন।
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সম্পারেত কাজ সম্পদকয মতামত:






এবােদমন্টদ্ব্দয়র কনরক্রে সারদ দসর র রনরসাং র্োর্ে হয়রন।
প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক Weep hole র্োর্েভাদব স্থারপত হয়রন।
প্রদয়াজনীয় গাড যার সত্বর সাইদে আনয়ন করা প্রদয়াজন।
কাদজর অগ্রগরত ত্বরারন্বত কদর বর্ যার পূদব যই কাজ সমাপ্ত করা প্রদয়াজন।
বর্ যার পূদব য চযাদনল clear করা প্রদয়াজন।

রচত্র:-৩.১ রক:রম: ১৯৭+১০৭ ব্রীজ নাং ২৭৬

রচত্র:-৩.২ ব্রীজ নাং ২৭৬ এর আপ লাইদনর রপয়ার

৩.১৩.২.২ ব্রীজ নাং ২৭২
শলাদকশন
োইপ
েযান
পাইদলর ডায়া ও
সাংখ্যা

:
:
:
:

রকদলারমোর ১৯০+৪১১
শসরম শরা িীল গাড যার ও শডকিাব
২ × ৩৬.০৫ রমোর
ডায়া ১.২ রমোর, সাংখ্যা ১৮ টি

চলমান কাদজর রববরণ :





আপ লাইদনর পাইলকযাপ : রপয়ার ও এবােদমন্ট সমূদহর কযাপ ওয়াকয সম্পি হদয়দছ।
আর.রস.রস ওয়াকয ১০০%।
এরব ২ এর শমাে ৩১৯ টি এর মদধ্য ২৯৭ টি SCP সম্পি হদয়দছ।
গাড যার ইদরকশদনর অগ্রগরত ৮৫%।

সম্পারেত কাজ সম্পদকয মতামত :






এবােদমন্টদ্ব্দয়র কনরক্রে সারদ দসর র রনরসাং র্োর্ে হয়রন ।
প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক Weep hole র্োর্েভাদব স্থারপত হয়রন।
গাড যার সত্বর সাইদে আনয়ন করা প্রদয়াজন।
কাদজর অগ্রগরত ত্বরারন্বত কদর বর্ যার পূদব যই কাজ সমাপ্ত করা প্রদয়াজন।
বর্ যার পূদব য চযাদনল clear করা প্রদয়াজন।
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রচত্র:-৩.৩ রক:রম: ১৯০+৪১১ ব্রীজ নাং ২৭২

রচত্র:-৩.৪ ব্রীজ নাং ২৭২ এর এবােদমন্ট পররেশযন

৩.১৩.২.৩ ব্রীজ নাং ২৬১
শলাদকশন
োইপ
েযান
পাইদলর ডায়া ও সাংখ্যা
ব্রীজ এদপ্রাদচ SCP এর
সাংখ্যা

: রকদলারমোর ১৭৭+৬১২
: শসরম শরা িীল গাড যার ও শডকিাব
: ১×২১.০৫ রমোর + ১ ×২৬.০৫ রমোর + ১
×২১.০৫ রমোর
: ডায়া ১.২ রমোর, সাংখ্যা ২৪ টি
: ৪৮২টি

চলমান কাদজর রববরণ :
 আপ লাইদনর পাইলকযাপ : রপয়ার ও এবােদমন্ট সমূদহর কযাপ ওয়াকয সম্পি হদয়দছ।
 আর.রস.রস ওয়াকয ১০০%।
 এরব ১ এর শমাে ৩১৯ টি এর মদধ্য ২৮৫ টি ও এরব ২ এর শমাে ৩১৯ টি এর মদধ্য ৪৯ টি SCP
ওয়াকয সম্পি হদয়দছ।
 িীল গাড যার সাইদে আনয়ন করা হয়রন।
 চযাদনল বন্ধ কদর ব্রীদজর কাজ সম্পি করা হদে।

সম্পারেত কাজ সম্পদকয মতামত:






কনরক্রে ওয়াকয এর কাদজর মান সদন্তার্জনক।
Weep hole র্োর্েভাদব স্থাপন করা হদয়দছ।
প্রদয়াজনীয় গাড যার সত্বর সাইদে আনয়ন করা প্রদয়াজন।
কাদজর অগ্রগরত ত্বরারিত কদর বর্ যার পূদব যই কাজ সমাপ্ত করা প্রদয়াজন।
বর্ যার পূদব য চযাদনল Clear করা প্রদয়াজন।
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রচত্র:-৩.৫ রক:রম: ১৭৭+৬১২ ব্রীজ নাং ২৬১ রপয়ার

রচত্র:-৩.৬ ব্রীজ নাং ২৬১ এবােদমন্ট পররেশযন

৩.১৩.২.৪: ব্রীজ নাং ২৫৯
শলাদকশন
: রকদলারমোর ১৭৫+৪৯০
োইপ
: শসরম শরা িীল গাড যার ও শডকিাব
েযান
: ১×২৬.০৫ রমোর
পাইদলর ডায়া ও
: ডায়া ১.২ রমোর, সাংখ্যা ১২ টি
সাংখ্যা
রডজাইন অনুসাদর এসরসরপ সাংখ্যা = (১৬৩+৩১৯) = ৪৮২ টি

চলমান কাদজর রববরণ :
 আর.রস.রস ওয়াকয ১০০%।
 এসরসরপ ওয়াকয ১০০%।
 িীল গাড যার ওয়াকয ৩০%।

সম্পারেত কাজ সম্পদকয মতামত :
 ১ম ও ২য় রল ে কনরক্রে এর জদয়ন্ট র রনরসাং ওয়াকয র্োর্েভাদব হয়রন।
 প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক Weep hole শেওয়া হয়রন।

রচত্র:-৩.৭ রক:রম: ১৭৫+৪৯০ ব্রীজ নাং ২৫৯

রচত্র:-৩.৮ ব্রীজ নাং ২৫৯ এবােদমন্ট
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৩.১৩.২.৫: ব্রীজ নাং ২৭৫
শলাদকশন
োইপ
সাইজ

:
:
:

রকদলারমোর ১৯৬+৪২৭
আর.রস.রস কালভাে য
১ × ৩ × ৪.৫৫২ রমোর

চলমান কাদজর রববরণ :
 আর.রস.রস ওয়াকয ১০০%।
 এসরসরপ ওয়াকয ১০০%।

সম্পারেত কাজ সম্পদকয মতামত :
 কনরক্রে surface এর র রনরসাং র্োর্ে হয়রন।
 প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক Weep hole শেওয়া হয়রন।
5.03

রচত্র:-৩.৯ রক:রম: ১৯৬+৪২৭ ব্রীজ নাং ২৭৫

রচত্র:-৩.১০ রক:রম: ১৯৬+৪২৭ ব্রীজ নাং ২৭৫

৩.১৩.২.৬ ব্রীজ নাং ২৬০
শলাদকশন
োইপ
সাইজ

:
:
:

রকদলারমোর ১৭৬+২১৭
আর.রস.রস কালভাে য
২ × ৩ × ৪.১৪৫ রমোর

চলমান কাদজর রববরণ :
 আর.রস.রস ওয়াকয ১০০%।
 এবােদমন্ট এদপ্রাদচ SCP ওয়াকয এর সাংস্থান নাই।
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সম্পারেত কাজ সম্পদকয মতামত :
 সম্পিকৃত কনরক্রে surface এ cement wash করা হদয়দছ। ধারনা করা হদে শর্, কনরক্রে
surface এর finishing র্োর্ে রছল না।
 উইাং ওয়াদল Weep hole রাখা হয়রন।

রচত্র:-৩.১১ রক:রম: ১৭৬+২১৭ ব্রীজ নাং ২৬০

রচত্র:-৩.১২ ব্রীজ নাং ২৬০ এবােদমন্ট

৩.১৩.২.৭ ব্রীজ নাং ২৫৮
শলাদকশন
োইপ
সাইজ
অগ্রগরত

:
:
:
:

রকদলারমোর ১৭৪+৭১৫
আর.রস.রস কালভাে য
১ × ৫×৪.০১৫ রমোর
১০০%

সম্পারেত কাজ সম্পদকয মতামত :
 কনরক্রে ওয়াদকয রসদমন্ট ওয়াস করা হদয়দছ র্া র্োর্ে নয়।
 প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক Weep hole র্োর্েভাদব প্রোন করা হয়রন।

রচত্র:-৩.১৩ রক:রম: ১৭৪+৭১৫ ব্রীজ নাং ২৫৮

রচত্র:-৩.১৪ রক:রম: ১৭৪+৭১৫ ব্রীজ নাং ২৫৮
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৩.১৩.২.৮ ব্রীজ নাং ২৫৭
শলাদকশন
োইপ
সাইজ
অগ্রগরত

:
:
:
:

রকদলারমোর ১৭৩+০০৩
আর.রস.রস কালভাে য
১ × ৫ × ৪.৪৪৫ রমোর
১০০%

সম্পারেত কাজ সম্পদকয মতামত
 কাদজর গুনগতমান সদন্তার্জনক।


রচত্র:-৩.১৫ রক:রম: ১৭৩+০০৩ ব্রীজ নাং ২৫৭

রচত্র:-৩.১৬ রক:রম: ১৭৩+০০৩ ব্রীজ নাং ২৫৭

৩.১৩.২.৯ ব্রীজ নাং ২৫৬
শলাদকশন
োইপ
সাইজ
অগ্রগরত

:
:
:
:

রকদলারমোর ১৭১+৬৪২
আর.রস.রস কালভাে য
১ × ৫ × ৩.৮৩৯ রমোর
১০০%

সম্পারেত কাজ সম্পদকয মতামত
 Weep hole র্োর্েভাদব প্রোন করা হদয়দছ।
 কাদজর গুনগতমান সদন্তার্জনক।

রচত্র:-৩.১৭ রক:রম: ১৭১+৬৪২ ব্রীজ নাং ২৫৬

রচত্র:-৩.১৮ ব্রীজ নাং ২৫৬ এবােদমন্ট
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৩.১৩.৩ শিশন ও রবরডাং এর কাজ পররেশযন
৩.১৩.৩.১ আখাউড়া শিশন
চলমান কাদজর রববরণ:
শুধুমাত্র ইরিরনয়যাস সাইে অর স ও ওভারদহড ওয়াে যার ট্যাাংক এর কাজ চরলদতদছ। এই শিশদনর কাদজর
সারব যক অগ্রগরত সদন্তার্জনক নয়।

মতামত:
 Scope of works অনুর্ায়ী আখাউড়া শিশদন রবরভি কাজ অদ্যাবরধ শুরু করা হয়রন, র্া
অরতসত্বর শুরু করা প্রদয়াজন। রবদশর্ কদর আখাউড়া শিশন ইয়াদড য খাদ্যগুোম অপসারণ করদত
হদব।
 সাইদের Obstruction শহতু ঠিকাোর কর্তক
য এখনও রবরভি কাজ শুরু করা সিব হদে না।
 প্রকল্প পররচালক শেদক জানা রগদয়দছ শর্, খাদ্যগুোম অপসারদণর জন্য শরলওদয় জরম খাদ্যগুোমদক
বরাে ও তোয় খাদ্যগুোম শরলওদয় কর্তক
য অেবা শরলওদয়র রনজস্ব অে যায়দন খাদ্য রবভাগ কর্তক
য
রনমযাদণর রবর্য়টি প্ররক্রয়াধীন আদছ।

৩.১৩.৩.২ গাংগাসাগর শিশন, োইপ টি-৩ এ, একতলা রবরডাং, ২য় তলার াউদন্ডশন। সাইজ
য
৩৫৯ বগরমোর।
চলমান কাদজর রববরণ:
শিশন রবরডাং, রসগন্যাল অর স ও শকরবন এবাং ওভারদহড ওয়াে যার ট্যাাংক ও পাম্প হাউজ এর কাজ চলমান।
Scop of Works অনুর্ায়ী অন্যান্য কাজ শুরু করা হয়রন।

মতামত :
 এই শিশদনর শিশন ভবন ও অন্যান্য স্থাপনার রনমযাণ কাদজর সারব যক অগ্রগরত সদন্তার্জনক নয়।
 Scope of works অনুর্ায়ী সমস্ত কাজ সত্বর শুরু করার জন্য জরুরী রভরিদত পেদক্ষপ শনয়া
প্রদয়াজন।
 Scope of works অনুর্ায়ী কাদজর অগ্রগরত ত্বরারন্বত করা প্রদয়াজন।

রচত্র:-৩.১৯ গাংগাসাগর শিশন, োইপ টি-৩

রচত্র:-৩.২০ গাংগাসাগর শিশন, োইপ টি-৩
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৩.১৩.৩.৩. ইমামবাড়ী শিশন, োইপ টি-৩ এ, একতলা রবরডাং, ২য় তলার াউদন্ডশন। সাইজ
য
৩৫৯ বগরমোর।
চলমান কাদজর রববরণ:
শিশন রবরডাং, ওয়াে যার ট্যাাংক, পাম্প হাউজ এর কাজ চলমান। এই শিশদনর সারব যক অগ্রগরত সদন্তার্জনক
নয়।

মতামত
 Scope of works অনুর্ায়ী সমস্ত কাজ সত্বর শুরু করা প্রদয়াজন।
 চলমান কাদজর অগ্রগরত ত্বরারন্বত করা প্রদয়াজন।

রচত্র:-৩.২১ ইমামবাড়ী শিশন, োইপ টি-৩ এ

রচত্র:-৩.২২ ইমামবাড়ী শিশন, োইপ টি-৩ এ

য
৩.১৩.৩.৪ কসবা শিশন, োইপ টি-২ এ, ২য় তলা শমইন রবরডাং, শকদনারপ-সহ। সাইজ ১০২৪.৮৪ বগরমোর।
চলমান কাদজর রববরণ:
শিশন রবরডাং, ওভারদহড ওয়াে যার ট্যাাংক, ইরিরনয়াস য সাইে এদকাদমাদডশন, ২০ শবড ডরদমেরী, ইরিরনয়াস য
সাইে অর স এর রনমযাণ কাজ চলমান।
মতামত:
 চলমান কাদজর অগ্রগরত ও কাদজর মান সদন্তার্জনক।
 এই শিশদনর অন্যান্য সমস্ত কাজ সত্বর শুরু করা প্রদয়াজন।

রচত্র:-৩.২৩ কসবা শিশন, োইপ টি-২ এ

রচত্র:-৩.২৪ কসবা শিশন, োইপ টি-২ এ
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য
৩.১৩.৩.৫ মন্দবাগ শিশন, োইপ টি-৩ এ, একতলা রবরডাং, ২য় তলার াউদন্ডশন। সাইজ ৩৫৯ বগরমোর।
চলমান কাদজর রববরণ :
শিশন রবরডাং, ওভারদহড ওয়াে যার ট্যাাংক ও ডরদমেরী এর কাজ চলমান। অন্যান্য কাজ অদ্যাবরধ শুরু করা
হয়রন।
মতামত:
 চলমান কাদজর অগ্রগরত ত্বরারন্বত করা প্রদয়াজন।
 চলমান কাদজর মান সদন্তার্জনক
 চুরিপদত্র অন্তভুযি রবওরকউ অনুর্ায়ী সমস্ত কাজ সত্বর শুরু করা প্রদয়াজন।

রচত্র:-৩.২৫ মন্দবাগ শিশন, োইপ টি-৩ এ

রচত্র:-৩.২৬ মন্দবাগ শিশন, োইপ টি-৩ এ

৩.১৩.৩.৬ সালো নেী শিশন, োইপ টি-৩ রব, একতলা রবরডাং, ২য় তলার াউদন্ডশন। সাইজ ২৯৫.৩৫
য
বগরমোর।
চলমান কাদজর রববরণ:
কাজ এখনও শুরু হয়রন।
মতামত:
 চুরিপদত্র অন্তভুযি রবওরকউ অনুর্ায়ী সমস্ত কাজ সত্বর শুরু কদর অগ্রগরত সদন্তার্জনক পর্ যাদয় আনা
প্রদয়াজন ।
য
৩.১৩.৩.৭ শশীেল শিশন, োইপ টি-৩ এ, একতলা রবরডাং, ২য় তলার াউদন্ডশন। সাইজ ৩৫৯ বগরমোর।
চলমান কাদজর রববরণ:
শিশন রবরডাং, ওভারদহড ওয়াে যার ট্যাাংক ও ১ টি িাে রম ও িাে রম শশড রনমযাদণর জন্য কাজ চরলদতদছ।
মতামত:
 চলমান কাদজর অগ্রগরত ত্বরারন্বত করা প্রদয়াজন।
 চলমান কাদজর মান সদন্তার্জনক।
 চুরিপদত্রর সাংস্থান অনুর্ায়ী সমস্ত কাজ সত্বর শুরু করা প্রদয়াজন।
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রচত্র:-৩.২৭ শশীেল শিশন, োইপ টি-৩ এ

রচত্র:-৩.২৮ শশীেল শিশন, োইপ টি-৩ এ

৩.১৩.৪ Earthwork কাদজর পররেশযন
৩.১৩.৪.১ Supply and Instatllation of Geo-Synthetic Pre-fabricated Vertical
Drain (PVD) (আপ লাইন)
 শমাে PVD এর পররমাণ ১৫.৭৩৯ রকঃরমঃ
 শমাে PVD স্থাপদনর পররমাণ ১২.২৪৪ রকঃরমঃ
 চলমান ০.৪৪৫ রক:রম:
 অগ্রগরত ৭৭.৮০%
৩.১৩.৪.২ Embankment Fill (আপ লাইন)
 শমাে Embankment Fill
 শমাে Embankment Fill সম্পি
হদয়দছ
 শমাে Embankment Fill এর চলমান
কাজ
 অগ্রগরত
৩.১৩.৪.৩ Sub-Grade Fill (আপ লাইন)
 শমাে Sub-Grade Fill
 শমাে Sub-Grade Fill সম্পি
হদয়দছ
 শমাে Sub-Grade Fill এর চলমান
কাজ
 অগ্রগরত

: ৩৪.১৫০ রকঃরমঃ
: ২৭.৭৫০ রকঃরমঃ
: ৩.২০০ রকঃরমঃ
: ৮১.২৬%

: ৩৪.১৫০ রকঃরমঃ
: ২০.৮১৭ রকঃরমঃ
: ৬.১৮৮ রকঃরমঃ
: ৬০.৯৬%
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৩.১৩.৪.৪ Sub-Ballast Construction (আপ লাইন)
:
 শমাে Sub-ballast construction এর
পররমাণ
:
 শমাে Sub-ballast construction সম্পি
হদয়দছ
 শমাে Sub-ballast construction এর চলমান :
কাজ
:
 অগ্রগরত


৩৪.১৫০ রকঃরমঃ
১৭.৫২৭ রকঃরমঃ
৩.২৯০ রকঃরমঃ
৫১.৩২%

:

প্ররত Layer Compacted
রহদসদব ৩ (রতন) Layer এ ৪৫০
রমরলরমোর
৩.১৩.৪.৫ এযামব্যাাংকদমন্ট রনমযাদণর জন্য সদয়ল রট্র্েম্যান্ট ও অন্যান্য কাজসমূহ
Sub-ballast construction এর
Thickness

সদয়ল রট্র্েম্যাদন্টর জন্য চুরিপদত্রর সাংস্থান অনুর্ায়ী Prefabricated vertical drain (PVD) স্থাপন
করা হদয়দছ। শেরসর দকশন অনুর্ায়ী PVD এর thickness 4 mm ও width 100 mm। রডজাইন ও
ড্রইাং অনুসাদর 1.2m spacing রহদসদব গড় গভীরতা ১০ (েশ) রমোর রহদসদব PVD স্থাপন করা হদয়দছ।
Earth fill প্ররত layer ২৫০ রম.রম. রহদসদব mechanically compacted রহদসদব সদব যাচ্চ উচ্চতা ৪
(চার) রমোর এর জন্য এযামব্যাাংকদমন্ট রনমযাণ করা হদে।
Sub-grade প্ররত layer ২৫০ রম.রম. রহদসদব ১ রমোর উচ্চতায় mechanically compacted রহদসদব
রনমযাণ করা হদে।
Sub-ballast প্ররত layer ১৫০ রম.রম. রহদসদব mechanically compacted রহদসদব ৪৫০
রমরলরমোর উচ্চতায় রনমযাণ করা হদে।
PVD Installation, Earth fill, Sub-grade, Sub-ballast কাদজর গুণগুতমান ঠিকাোর কর্তক
য
প্রেি RFI এর মাধ্যদম পরামশযকগণ দ্ব্ারা রনরিত করা হদে। এছাড়া Earth fill, Sub grade, Subballast কাদজর মাটি, ব্রীকস রচ স্ ইতযারে ল্যাবদরেরীদত শেি এবাং প্ররত layer এর Compaction
পরামশযকগণ কর্তক
য পরীক্ষা কদর রনরিত করা হদে।
৩.১৩.৪.৬: In-depth monitoring এর জন্য রনদয়ারজত েীম রলডার কর্তক
য পররেশযদনর সময়
রকদলারমোর ১৮০+০৭৫ এ Sub-ballast এর Thickness পররমাপ করা হদয়দছ এবাং Compacted
৪৫০-রমরলরমোর Thickness পাওয়া রগদয়দছ, র্া র্োর্ে।
রকদলারমোর ১৮০+১০০ এ Side Slope পররমাপ কদর র্োর্ে Slope ২:১-পাওয়া রগদয়দছ।
রকদলারমোর ১৭২+২৭৫ এ Embankment এর Compaction test (FDD) সম্পি করা হদয়দছ এবাং
Compaction ১০০% পাওয়া রগদয়দছ, র্া র্োর্ে।
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মতামত:
PVD স্থাপন, Earth Fill, Sub Grade Fill ও Sub-ballast Construction এর কাজ সাইদে
পররেশযন এবাং পরামশযকগণ কর্তক
য এ সমস্ত কাদজর পররেশযন পর্ যাদলাচনা ও RFI পরীক্ষা কদর কাদজর মান
সদন্তার্জনক মদময প্রতীয়মান হদয়দছ। চলমান কাদজর অগ্রগরত সদন্তার্জনক।

রচত্র:-৩.২৯ ও ৩.৩০ রকদলারমোর ১৮০+০৭৫ এ Sub-ballast এর Thickness
৩.১৩.৫ ট্র্যাদকর কাদজর পররেশযন রববরণ
চলমান কাদজর রববরণ :
৩.১৩.৫.১ শমাে ট্র্যাক রলাংরকাং সম্পি হদয়দছ

:

১১.১৮৭ রকঃরমঃ

তন্মদধ্য ;
কসবা হদত মন্দবাগ শসকশন (আপ লাইন)

:

৩.৯৫০ রমোর

ক) রকঃরমঃ ১৮০+১০৩ হদত ১৮০+৭৯৪

:

৬৯১ রমোর

খ) রকঃরমঃ ১৮১+৪৩৩.৮ হদত ১৮৫+০০৫

:

৩৫৭১.২ রমোর

গ) কসবা হদত মন্দবাগ শসকশন (ডাউন লাইন)

:

৫১২ রমোর

(রকঃরমঃ ১৮০+৮৮১.৫ হদত রকঃরমঃ
১৮১+৩৯৩.৫)
শমাে

৪৭৭৪.২ রমোর

কসবা হদত ইমামবাড়ী শসকশন (আপ লাইন)
(রকঃরমঃ ১৮৬+২২৮.২ হদত ১৮৯+৮১৭.৬)

:

৩৫৮৯.৮ রমোর

:

২৮২৩ রমোর

গাংগাসাগর হদত ইমামবাড়ী (আপ লাইন)
(রকঃরমঃ ১৯৫+২৭০ হদত ১৯২+৪৪৭)
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৩.১৩.৫.২: আপ লাইদনর রকঃরমঃ ১৮০+১০৩ হদত রকঃরমঃ ১৮০+৭৯৪ এবাং ডাইন লাইদনর রকঃরমঃ
১৮০+৮৮১.৫ হদত রকঃরমঃ ১৮১+৩৯৩.৫ পর্ যন্ত নতুন শরল রলাংরকাং ট্র্যাক পররেশযন করা হদয়দছ।
 প্রােরমকভাদব ব্যালাষ্ট কুশন ১৫০ রমরম শেয়া হদয়দছ। ব্যালাষ্ট কুশন পরীক্ষা কদর ১৫০ রমরম পাওয়া
রগদয়দছ।
 আপ লাইদনর শসন্টার হদত ডাউন লাইদনর শসন্টার পর্ যন্ত ৬ রমোর পাওয়া রগদয়দছ, র্া র্োর্ে।
 নতুন ট্র্াদক শরল ৬০ শকরজ, রডরজ রপএসরসরিপার প্ররত শরদল ৬০০রমরম শসন্টার টু শসন্টার রহসাদব
২১-২২ টি, রাবার প্যাড ৬ রমরম পুরু এবাং এরন্ট শভন্ডাল ই.আর.রস স্থাপন করা হদয়দছ।
 Flush butt welding machine দ্ব্ারা রকঃরমঃ ১৮৫+০৫ এ ২০ rail panel রহদসদব Long
welded rail welding এর কাজ শুরু করা হদয়দছ। Consultant (Track) উি স্থাদন
ওদয়লরডাং কাজ পরীক্ষার জন্য উপরস্থত রছদলন।
 নতুন শরল লাইদন Tamping machine দ্ব্ারা প্যারকাং শেওয়া হয়রন।
 ইমামবাড়ী ও কসবা শিশন ইয়াদড য শরল স্তূরপকৃত কদর রাখা হদয়দছ। স্তূরপকৃত শরল শকান শকান
শিদক গ্রাউন্ড েশয কদরদছ।
মতামত :
 ট্র্যাক কনস্ট্রাকশন কাদজর অগ্রগরত ত্বরারন্বত করা প্রদয়াজন।
 ট্র্যাক রলাংক এর পর Tamping machine দ্ব্ারা প্যারকাং শেওয়া প্রদয়াজন।
 ব্যালাষ্ট ট্র্যাদক শেওয়ার পূদব য রিরনাং করা প্রদয়াজন।
 শর্সমস্ত স্তূপীকৃত শরল গ্রাউন্ড েশয কদরদছ, শসগুদলা পুনরায় র্োর্ে ভাদব শিক করা প্রদয়াজন।

রচত্র:-৩.৩১ ও ৩.৩২ রকঃরমঃ ১৮৫+০৫ এ শরল ওদয়রডাং

রচত্র:-৩.৩৩ ও ৩.৩৪ রকঃরমঃ ১৮৫+০৫ এ শরল ওদয়রডাং
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পররেশযদনর তাররখ: ২৩ ও ২৪ শেব্রুয়ারী
এলাকা: লাকসাম হদত শশীেল
৩.১৩.৬ িীল গাড যার ব্রীজ ও আর.রস.স কালভাে য পররেশযন
৩.১৩.৬.১ ব্রীজ নাং ২৩১
শলাদকশন
: রকঃরমঃ ১৩৯+৫৭৯
েযান
: ১ × ১৫ রমঃ + ১ × ৪০ রমঃ + ১ × ১৫ রমঃ
োইপ
: শসরম শরা িীল গাড যার
পাইদলর সাংখ্যা ও ডায়া : ২৪ টি, ১.২ রমোর
চলমান কাদজর রববরণ:
 পাইরলাং, আর.রস.রস ওয়াকযস ও গাড যার ইদরকশন ওয়াকযস সম্পি হদয়দছ।
 উভয় এদপ্রাদচর SCP ওয়াকযস সম্পি হদয়দছ।
 চযাদনদলর একপাশ্বয িক কদর কাজ সম্পি করা হদে।
 Batching Plant দ্ব্ারা কনক্রীদের কাজ সম্পি করা হদয়দছ।
মতামত:
 বর্ যার পূদব যই চযাদনল Clear করদত হদব।
 কাদজর অগ্রগরত ও কাদজর মান সদন্তার্জনক।

রচত্র:-৩.৩৫ ও ৩.৩৬ রকঃরমঃ ১৩৯+৫৭৯ এ শসরম শরা িীল গাড যার ব্রীজ নাং ২৩১
৩.১৩.৬.২ ব্রীজ নাং ২৩৪
শলাদকশন
: রকঃরমঃ ১৪৪+৩৮৩
েযান
: ২ × ২৫ রমঃ
োইপ
: শসরম শরা িীল গাড যার
পাইদলর সাংখ্যা : ১৮ টি, ১.২ রমোর
ও ডায়া
চলমান কাদজর রববরণ:
 পাইরলাং, আর.রস.রস ওয়াকযস সম্পি হদয়দছ।
 গাড যার ওদয়লরডাং এর কাজ চলমান।
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 উভয় এদপ্রাদচর SCP ওয়াকযস সম্পি হদয়দছ।
 উভয় এদপ্রাদচর filling ওয়াকযস সম্পি করা হয়রন।
 চযাদনল িক কদর কাজ সম্পি করা হদে।
মতামত:
 কাদজর অগ্রগরত ত্বরারন্বত কদর বর্ যার পূদবই এদপ্রাচ সহ সমুেয় কাজ সমাপ্ত করদত হদব।
 বর্ যার পূদব যই চযাদনল Clear করদত হদব।
 সম্পারেত কাদজর মান সদন্তার্জনক।

রচত্র:-৩.৩৭ ও ৩.৩৮ রকঃরমঃ ১৪৪+৩৮৩ এ শসরম শরা িীল গাড যার ব্রীজ নাং ২৩৪
৩.১৩.৬.৩ ব্রীজ নাং ২৪৩
শলাদকশন
: রকঃরমঃ ১৫৬+২৬৬
েযান
: ২ × ২৫ রমঃ + ৩ × ৪০ রমঃ
োইপ
: শসরম শরা িীল গাড যার
পাইদলর সাংখ্যা : ২৪ টি, ১.২ রমোর
ও ডায়া
ব্রীজ সাইদে Batching Plant স্থাপন করা হদয়দছ।
চলমান কাদজর রববরণ:
 পাইরলাং ও আর.রস.রস ওয়াকযস সম্পি হদয়দছ।
 উভয় এদপ্রাদচর SCP ওয়াকযস সম্পি হদয়দছ।
 শশর্ েযাদনর ইদরকশন কাজ চলমান
 গাড যার ওদয়লরডাং এর কাজ চলমান।
 উভয় এদপ্রাদচর filling এর কাজ শুরু করা হয়রন।
 নেীর এক পাশ্বয িক কদর কাজ সম্পি করা হদে।
 নেীর আপ ও ডাউন স্ট্রীদমর ব্যাাংক প্রদেকশন কাজ শুরু করা হয়রন।
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মতামত :
 কাদজর অগ্রগরত ত্বরারন্বত কদর বর্ যার পূদবই এদপ্রাচ সহ সমুেয় কাজ সমাপ্ত করদত হদব।
 বর্ যার পূদব যই চযাদনদলর িক অাংশ Clear করদত হদব।
 সত্বর Bank Proctection এর কাজ শুরু করদত হদব।
 সম্পারেত কাদজর মান সদন্তার্জনক।

রচত্র:-৩.৩৯ ও ৩.৪০ রকঃরমঃ ১৫৬+২৬৬ এ শসরম শরা িীল গাড যার ব্রীজ নাং ২৪৩
৩.১৩.৬.৪ ব্রীজ নাং ২৪৯
শলাদকশন
: রকঃরমঃ ১৬০+৭৩০
েযান
: ১ × ১৫ রমঃ + ১ × ৪০ রমঃ
োইপ
: শসরম শরা িীল গাড যার
পাইদলর সাংখ্যা : ১৮ টি, ১.২ রমোর
ও ডায়া
চলমান কাদজর রববরণ:
 পাইরলাং, আর.রস.রস ওয়াকযস সম্পি হদয়দছ।
 গাড যার ইদরকশন এর কাজ চলমান।
 উভয় এদপ্রাদচর filling এর কাজ শুরু করা হয়রন।
মতামত
 কনক্রীদের র রনরসাং ওয়াকয র্োর্ে হয়রন।
 এবােদমদন্টর Weep hole র্োর্ে ভাদব স্থাপন করা হয়রন।
 কাদজর অগ্রগরত ত্বরারন্বত কদর বর্ যার পূদবই সমুেয় কাজ সম্পি করদত হদব।

রচত্র:-৩.৪১ ও ৩.৪২ রকঃরমঃ ১৬০+৭৩০ এ শসরম শরা িীল গাড যার ব্রীজ নাং ২৪৯
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৩.১৩.৬.৫: ব্রীজ নাং ২৪৬
শলাদকশন
: রকঃরমঃ ১৫৮+৮৮০
েযান
: ২ × ২৫ রমঃ + ১ × ২০ রমঃ
োইপ
: শসরম শরা িীল গাড যার
পাইদলর সাংখ্যা : ২৪ টি, ১.২ রমোর
ও ডায়া
চলমান কাদজর রববরণ :
 পাইরলাং, আর.রস.রস ও উভয় এদপ্রাদচর SCP ওয়াকযস সম্পি হদয়দছ।
 উভয় এদপ্রাদচর filling এর কাজ শুরু করা হয়রন।
 শশর্ েযাদনর ইদরকশন কাজ চলমান।
মতামত :
 বর্ যার পূদব যই উভয় এদপ্রাচ র্োর্ে ভাদব filling কদর সমুেয় কাজ সম্পি করদত হদব।
 কদজর মান সদন্তার্জনক।

রচত্র:-৩.৪৩ ও ৩.৪৪ রকঃরমঃ ১৫৮+৮৮০ এ শসরম শরা িীল গাড যার ব্রীজ নাং ২৪৬
৩.১৩.৬.৬: ব্রীজ নাং ২৩৭
শলাদকশন
: রকঃরমঃ ১৫০+৮৭৩
োইপ
: আর.রস.রস কালভাে য
সাইজ
: ২ × ৫ রমঃ × ৩.৭৭১ রমঃ
চলমান কাদজর রববরণ :
 Top Slab ঢালাইদয়র জন্য রব-বার বাইরন্ডাং এর কাজ চলমান।
 গুনগতমান সম্পি Curing কাজ সম্পি করদত শেখা র্ায়রন ।
মতামত :
 কাদজর অগ্রগরত ত্বরারন্বত করদত হদব।
 Curing এর কাজ সুষ্ঠুভাদব সম্পি করদত হদব।
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৩.১৩.৬.৭ ব্রীজ নাং ২৫৪
শলাদকশন
: রকঃরমঃ ১৫০+৮৭৩
োইপ
: আর.রস.রস কালভাে য
সাইজ
: ৩ × ৫.০ রমঃ × ৪.৩৯৭ রমঃ
চলমান কাদজর রববরণ :
 সের রসুলপুর এর রেদকর এদপ্রাদচ SCP এর কাজ শুরু হদয়দছ।
মতামত :
 কাদজর অগ্রগরত জরুরী রভরিদত ত্বরারন্বত করদত হদব।
৩.১৩.৬.৮ ব্রীজ নাং ২৫৫
শলাদকশন
: রকঃরমঃ ১৭০+০৩৬
োইপ
: আর.রস.রস কালভাে য
সাইজ
: ১ × ৫.০ রমঃ × ৩.৬০১ রমঃ
চলমান কাদজর রববরণ :
 এখনও কাজ শুরু হয়রন।
 শুধুমাত্র Preparatory কাজ শুরু হদয়দছ।
মতামত :
 অরত সত্বর কাজ শুরু করদত হদব।
৩.১৩.৬.৯ ব্রীজ নাং ২৫৩
শলাদকশন
: রকঃরমঃ ১৬৬+২৮৯
োইপ
: আর.রস.রস কালভাে য
সাইজ
: ৩ × ৫.০ রমঃ ×৪.১৫১ রমঃ
চলমান কাদজর রববরণ :
 কাজ শুরু করার জন্য রবদ্যমান ব্রীদজর পাদশ্বয Sheet piling এর কাজ চলমান ।
 এদপ্রাদচ SCP কাজ শুরু করার জন্য mobilization শুরু হদয়দছ।
মতামত :
 অরত সত্বর কাজ শুরু করদত হদব।
৩.১৩.৬.১০ ব্রীজ নাং ২৪৮
শলাদকশন
: রকঃরমঃ ১৬০+৬৯২
োইপ
: আর.রস.রস কালভাে য
সাইজ
: ৩ × ৫.০ রমঃ ×৩.৯৩২ রমঃ
চলমান কাদজর রববরণ :
 SCP ওয়াকযসহ সমুেয় কাজ সম্পি হদয়দছ ।
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মতামত :
 Weep hole র্োর্ে ভাদব স্থাপন করা হয়রন।
 কনরক্রে সারদ দস extra grouting করা হদয়দছ, র্া র্োর্ে নয়।
৩.১৩.৬.১১ ব্রীজ নাং ২৪৭
শলাদকশন
: রকঃরমঃ ১৫৯+৬১৪
োইপ
: আর.রস.রস কালভাে য
সাইজ
: ২ × ৫.০ রমঃ × ৩.৬০১ রমঃ
চলমান কাদজর রববরণ :
 SCP ওয়াকয সম্পি হদয়দছ ।
 Bottom Slab, Vertical wall, Wing wall ও Top slab এর কাজ সম্পি হদয়দছ।
মতামত
কাদজর অগ্রগরত ও কাদজর মান সদন্তার্জনক।
৩.১৩.৭ শিশন ও রবরডাং এর কাজ পররেশযন
৩.১৩.৭.১ আলীশহর শিশন
য
োইপ টি/৪, একতলা রবরডাং, ২য় তলার াউদন্ডশনসহ। এররয়া ৬৮৩.১৩৮ বগরমোর।
চলমান কাদজর রববরণ :
শিশন ভবন, িাে রম সাইজ (৩০০রমঃ × ৬ রমঃ) (আপ ও ডাউন লাইন), ওভারদহড ওয়াে যার ট্যাাংক,
ফুেওভার ব্রীজ রযাম্পসহ এর কাজ চরলদতদছ।
মতামত
 কাদজর অগ্রগরত ও কাদজর মান সদন্তার্জনক।
 জরমর স্বল্পতার জন্য শিশন রবরডাং এর একদসস শরাড, সুদয়দরজ, গাড যদপাষ্ট, বাউন্ডারী ওয়াল,
শসাকওদয়ল, এদপ্রান শড্রন এর কাজ শুরু করা র্াদে না। এসব কাদজর জন্য অরতররি জরম হুকুম
েখল করা প্রদয়াজন।
য ওয়াল নাই।
 বুরকাং অর দসর রভতদর শকান পাটিশন
 সহকারী শিশন মািার এর জন্য open passage এ space রাখা হদয়দছ।
 িাে রম শশড এর উচ্চতা অদনক শবশী। বৃরষ্টর পারন িাে রম শশদড সাইড রেদয় ঢুকদব।
 পুরুর্ ও মরহলাদের একই ওদয়টিাং রুদম বসার ব্যবস্থা করা হদয়দছ। ওদয়টিাং রুদমর সাংযুি বােরুদমর
রভতর পুরুর্ ও মরহলাদের আলাো আলাোভাদব প্ররভশন রাখা হদয়দছ। র্া, র্োর্ে নয়।

রচত্র:-৩.৪৫ ও ৩.৪৬ আলীশহর শিশন, োইপ টি/৪
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৩.১৩.৭.২ লালমাই শিশন
য
োইপ টি/৩ এ, একতলা রবরডাং, ২য় তলার াউদন্ডশনসহ। এররয়া ৩৫৯ বগমরমোর।
চলমান কাদজর রববরণ :
শিশন ভবন, িাে রম সাইজ (৩০০রমঃ × ৬ রমঃ) (আপ লাইন), িাে রম শশড সাইজ (৫২রমঃ × ১০.২৫
রমঃ) (আপ লাইন), ইদলকরট্র্ক সাব-শিশন, শজনাদরের রুম, আর ডব্লু ট্যাাংক ও পাম্প হাউজ, ফুেওভার ব্রীজ
ও রযাম্পসহ, বাউন্ডারী ওয়াল, ডরদমেরী (৬ শবড) এর কাজ চলমান।
মতামত :
 আপ লাইদনর িাে রম, ৩০ রমোর এর কাজ শুরু করা র্াদে না। এ কাজ শুরু করার জন্য রবদ্যমান
শিশন রবরডাং শভদঙ্গ অস্থায়ী শিশন রবরডাং এর ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন।
 লালমাই শিশদন চুরিপদত্রর সাংস্থান অনুর্ায়ী শর্ সমস্ত কাজ এখনও শুরু করা হয়রন, শসগুদলার কাজ
অরতসত্বর শুরু করা প্রদয়াজন।
 চলমান কাজগুদলার অগ্রগরত ও কাদজর মান সদন্তার্জনক।

রচত্র:-৩.৪৭ ও ৩.৪৮ লালমাই শিশন, োইপ টি/৩ এ
৩.১৩.৭.৩: ময়নামরত শিশন
য
োইপ টি/৪, একতলা রবরডাং, ২য় তলার াউদন্ডশনসহ। এররয়া ৬৮৩.১৩৮ বগরমোর।
চলমান কাদজর রববরণ :
শিশন ভবন, িাে রম সাইজ (৩০০রমঃ × ৬ রমঃ) (আপ ও ডাউন লাইন), িাে রম শশড সাইজ (৫২রমঃ ×
১০.২৫ রমঃ) (আপ ও ডাউন লাইন), আর ডব্লু ট্যাাংক, ফুেওভার ব্রীজ রযাম্পসহ এর রনমযাণ কাজ চলমান।
মতামত :
 ময়নামরত শিশন ভবদনর সম্মূদখর এদপ্রাচ হদত শমইন শরাদডর সাদে সাংদর্াগ কদর একদসস্ শরাড
করার জন্য জরম অরধগ্রহন করা প্রদয়াজন।
 ওদয়টিাং হদল গ্রীল শ রন্সাং ও গ্লাস শডাদরর পররবদতয কলাপরসবল শগইে এর প্ররভশন করা হদল
অরধকতর যুরিযুি হদব।
 চুরিপদত্রর সাংস্থান অনুর্ায়ী শর্ সমস্ত কাজ এখনও শুরু হয়রন, তা অরত সত্বর শুরু করা প্রদয়াজন।
 চলমান কাদজর অগ্রগরত ও কাদজর মান সদন্তার্জনক।
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রচত্র:-৩.৪৯ ও ৩.৫০ ময়নামরত শিশন, োইপ টি/৪
৩.১৩.৭.৪: কুরমল্লা শিশন
চলমান কাদজর রববরণ :
 ইরিরনয়াস য সাইে অর স ও এদকাদমাদডশন, ডরদমেরী (৪২ শবড), রসগন্যাল অর স ও শকরবন,
একদসস্ শরাড, অভযন্তরীন শরাড, পারকযাং ও ফুেপাত এর কাজ চরলদতদছ।
 িাে রম (৫০০রমঃ × ১২ রমঃ), িাে রম শশড (৫২রমঃ × ১২ রমঃ), আরডব্লু ট্যাাংক, ফুেওভার
ব্রীজ (৪৮৫.১৬ বগ য রমোর), বাউন্ডারী ওয়াল, ল্যান্ড শকরপাং ও িাে রম শ রন্সাং এর কাজ এখনও শুরু
হয়রন।
মতামত
 চুরিপদত্রর সাংস্থান অনুর্ায়ী কুরমল্লা শিশদনর সারব যক অগ্রগরত সদন্তার্জনক নয়। এখনও অদনক কাজ
শুরু করা হয়রন। র্া অরত সত্বর শুরু করা প্রদয়াজন।
 ইরিরনয়াস য সাইে অর স, এদকাদমাদডশন ও ডরদমেরী অরতসত্বর সম্পূন যভাদব সম্পি করা প্রদয়াজন,
শর্ন কনসালট্যান্টদের স্থানান্তর কদর ভাড়াকৃত অর স ও এদকাদমাদডশন অবমুি করা র্ায়।
৩.১৩.৭.৫ সের রসুলপুর শিশন
য
োইপ টি/৩ এ, শিশন ভবন, একতলা রবরডাং, ২য় তলার াউদন্ডশনসহ। এররয়া ৩৫৯ বগরমোর।
চলমান কাদজর রববরণ :
 শুধুমাত্র শিশন ভবদনর,নেজাভয ওোটাে ট্যাাংক ও পাম্প হাউজ এর কাজ চলমান আদছ।
 কাদজর অগ্রগরত র্োক্রদম ৬৫% ও ৫৫%
 অন্যান্য স্থাপনা শর্মন িাে রম, িাে রম শশড, ইদলকরট্র্ক সাব-শিশন, শজনাদরের রুম, ফুেওভার
ব্রীজ ও রযাম্প, ডরদমেরী (৬ শবড), একদসস্ শরাড, ইন্টারনাল শরাড, পারকযাং, ফুেপাে, ল্যান্ড কারপাং
ও িাে রম শ রন্সাং এর কাজ সমূহ এখনও শুরু হয়রন।
মতামত :
 সের রসুলপুর শিশদনর কাদজর সারব যক অগ্রগরত সদন্তার্জনক নয়।
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রচত্র:-৩.৫১ সের রসুলপুর শিশন, োইপ টি/৩ এ
৩.১৩.৭.৬ রাজাপুর শিশন
য
োইপ টি/৩ এ, শিশন ভবন, একতলা রবরডাং, ২য় তলার াউদন্ডশনসহ। এররয়া ৩৫৯ বগরমোর।
চলমান কাদজর রববরণ :
 এই শিশদন শিশন ভবন, িাে রম, িাে রম শশড, ইদলকরট্র্ক সাব-শিশন, শজনাদরের রুম, গাড য
হাউজ, আরডব্লু ট্যাাংক ও পাম্প হাউজ, বাউন্ডরী ওয়াল, ডরদমেরী (৬ শবড) এর কাজ এখনও শুরু
করা হয়রন।
 পররেশযদনর রেন (২৪/০২/২০১৯ ইাং) শুধুমাত্র শিশন ভবদনর কাজ শুরু করার জন্য সাইে
শডদভালাপম্যান্ট এর কাজ শুরু হদত শেখা রগদয়দছ।
মতামত :
 অরতসত্বর সমস্ত কাজ শুরু করা প্রদয়াজন।
৩.১৩.৮ Sub-Section B: Earthwork
চলমান কাদজর রববরণ:
সারণী: ৩.১২
ক্ররমক
নাং
১
০১।
০২।
০৩।
০৪।

কাদজর রববরণ

২
Earth fill
Sub-grade
Sub-ballast
PVD Installation

শমাে কাদজর
পররমাণ (রকঃরমঃ)

সম্পারেত কাদজর
পররমাণ (রকঃরমঃ)

অগ্রগরত

চলমান কাদজর
পররমাণ (রকঃরমঃ)

৩
৩৮.৪
৩৮.৪
৩৮.৪
২৪.২

৫
৩০.০
২৫.৪
২০.০
২৩.৫

৪
৭৮.১৩%
৬৫.১৫%
৫২.০৮%
৯৭.১১%

৬
৫.৯
৫.০
৫.৪
-
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৩.১৩.৮.১ সদয়ল রট্র্েম্যাদন্টর জন্য চুরিপদত্রর সাংস্থান অনুর্ায়ী Prefabricated vertical drain
(PVD) স্থাপন করা হদয়দছ। শেরসর দকশন অনুর্ায়ী PVD এর thickness 4 mm ও width 100
mm। রডজাইন ও ড্রইাং অনুসাদর 1.2m spacing রহদসদব গড় গভীরতা ১০ (েশ) রমোর রহদসদব PVD
স্থাপন করা হদয়দছ।
Earth fill প্ররত layer ২৫০ রম.রম. রহদসদব mechanically compacted রহদসদব সদব যাচ্চ উচ্চতা ৪
(চার) রমোর এর জন্য এযামব্যাাংকদমন্ট রনমযাণ করা হদে।
Sub-grade প্ররত layer ২৫০ রম.রম. রহদসদব ১ রমোর উচ্চতায় mechanically compacted রহদসদব
রনমযাণ করা হদে।
Sub-ballast প্ররত layer ১৫০ রম.রম. রহদসদব mechanically compacted রহদসদব ৪৫০
রমরলরমোর উচ্চতায় রনমযাণ করা হদে।
PVD Installation, Earth fill, Sub-grade, Sub-ballast কাদজর গুণগুতমান ঠিকাোর কর্তক
য
প্রেি RFI এর মাধ্যদম পরামশযকগণ দ্ব্ারা রনরিত করা হদে। এছাড়া Earth fill, Sub grade, Subballast কাদজর মাটি, ব্রীকস রচ স্ ইতযারে ল্যাবদরেরীদত শেি এবাং প্ররত layer এর Compaction
পরামশযকগণ কর্তক
য পরীক্ষা কদর রনরিত করা হদে।
৩.১৩.৮.২ : পররেশযদনর সময় ১৫৯+৩০০ হদত রক:রম: ১৫৯+৫৫০ এ সাব শগ্রড (২য় শলয়ার) এবাং রক:রম:
১৫৫+৬২৫ হদত রক:রম: ১৫৫+৭২৫ এ সাব-ব্যালাষ্ট এর FDD শেি সম্পি করা হদয়দছ। Compaction
১০০%; র্া র্োর্ে।
মতামত:
PVD স্থাপন, Earth Fill, Sub Grade Fill ও Sub-ballast Construction এর কাজ সাইদে
পররেশযন এবাং পরামশযকগণ কর্তক
য এ সমস্ত কাদজর পররেশযন পর্ যাদলাচনা ও RFI পরীক্ষা কদর কাদজর মান
সদন্তার্জনক মদময প্রতীয়মান হদয়দছ।

রচত্র:-৩.৫২ ও ৩.৫৩: ১৫৯+৩০০ হদত রক:রম: ১৫৯+৫৫০ FDD শেি
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৩.১৩.৯ Sub-Section C: Track
চলমান কাদজর রববরণ:
সারণী: ৩.১৩
ক্ররমক নাং

কাদজর রববরণ

সম্পারেত কাদজর পররমাণ (রমোর)

১

২

৩

০১।

০২।

১৪,১০০.০০
১,৮৬৯.৮১

Track linking (up line)
Track linking (DN line)
Flush Butt Welding (20 rail pannel)
UP line
Flush Butt welding DN line (20 rails
pannel) DN line

শমাে= ১৫,৯৭০.০০
১১,৫১৫.৩৪
১,৮৭০
শমাে=

০৩।

Ballasting (UP line)
Ballasting (DN line)

০৪।

Long welded rail (UP line)
Long welded rail (DN line)

শমাে=

শমাে=
০৫।

Short welded rail (SWR) UP line
Short welded rail (SWR) DN line
শমাে=

০৬।
০৭।

Tamping by tamping machine (DN
line)
Ballast profiling (DN line)

১৩,৩৮৫.০০
৬,৬৯৫.০০
১,৮৭০.০০
৮,৫৬৫.০০
১,২০১.১৭
১,২০১.১৭
৬৬৮.৬৪
৬৬৮.৬৪
১৮৭০.০০
১৮৭০.০০

পররেশদন যর সময় রকদলারমোর ১৩০+৭৩০ হদত ১৩৩+০১১ পর্ যন্ত ডাইভারশন ট্র্যাক প্রস্তত অবস্থায় শেখা
রগদয়দছ। উি অাংদশর রকঃরমঃ ১৩২+৬০০ হদত রকঃরমঃ ১৩৩+০১১ পর্ যন্ত নতুন ট্র্যাক রনমযাণ করা হদয়দছ।
উি ট্র্যাক ২৪/০২/২০১৯ তাররদখ রবদ্যমান ট্র্যাদকর সাদে সাংদর্াগ কদর শট্র্ন চলাচদলর জন্য উন্মুি করা
হদয়দছ। লশ্রুরত এই অাংদশর ডাউন লাইদন কাজ করার সূদর্াগ সৃরষ্ট হদয়দছ। নবরনরমযত ট্র্যাক শেরসর দকশন
অনুর্ায়ী রনমযাণ করা হদয়দছ। কাদজর গুনগতমান সদন্তার্জনক।ব্রীজ এদপ্রাচ ও এযামব্যাাংকদমন্ট রনমযাণ কাজ
সম্পি না হওয়ায় অরধক রক:রম: উন্মুি করা সিব হয়রন।
মতামত:
 নতুন ট্র্যাদক ৬০ শকরজ শরল, রডরজ রপএসরস রিপার প্ররত শরদল ৬০০ রমরম শসন্টার টু শসন্টার রহদসদব
২১-২২টি, রাবার শপড ৬ রমরম পুরু ও এরন্টদভন্ডাল ইআররস স্থাপন করা হদয়দছ।
 প্রােরমকভাদব ব্যালাষ্ট কুশন ১৫০ রমরম শেয়া হদয়দছ। ব্যালাষ্ট কুশন পরীক্ষা কদর ১৫০ রমরম পাওয়া
রগদয়দছ।
 Flush Butt welding কদর প্ররত ২০ শরল প্যাদনল রহদসদব Short welded rail করা হদে।
 নতুন ট্র্যাদক ট্যারম্পাং শমরশন দ্ব্ারা প্যারকাং শেয়া হয়রন।
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৩.১৩.১০ Sub-Section C: Signalling & Telecomunication
রসগন্যারলাং ও শেরলকরমউরনদকশদনর রবপরীদত মালামাল, ইকুইপদমন্ট সরবরাহ এর অগ্রগরত সদন্তার্জনক।
OFC laying এর কাজ শুরু করা হদয়দছ। এই কাদজ LSIS, Korea নামক প্ররতষ্ঠান সাব-কনট্র্াক্টর
রহদসদব রনদয়ারজত আদছ। কাদজর শমাে অগ্রগরত ৩০%।
৩.১৩.১১ শলদভল ক্ররসাং রনমযাণ
চুরিপদত্র শমাে ২৩টি (শেশাল ৫, ‘এ’ ক্লাস ১, ‘রব’ ক্লাস ১৬ ও ‘রস’ ক্লাস ১টি) শলদভল ক্ররসাং রনমযাদণর
সাংস্থান আদছ। শলদভল ক্ররসাং রনমযাণ কাজ এখনও শুরু হয়রন।
৩.১৩.১২ প্রেে োকজ ব্যবহৃি মালামাল ও োকজে গুণেিমান পেীক্ষা
পোমশযে প্রনিিাকনে Quality Control এে জন্য ননকোনজি পোমশযে ের্তে
য মালামাল োকজে
গুণেিমান পেীক্ষাে জন্য সাইকট ও কুনমল্লাে স্থানপি থটনস্টং ল্যাবকেটেীকি নবনভন্ন থটষ্ট সম্পাদন েো হে।
Test frequency অনুর্ােী Embankment Fill ও Sub-grade Construction এে Liquid
Limit, Plasticity index test, MDD, FDT Test, Sub-Ballast Construction এে
Gradation/Finesse Content, Compressive Strength of Brick, Los Angles
Abrasion (LAA) test, Ballast এে Gradation, Mohs Hardness, Los Angels
Abrasion Test (LAA) সহ নবনভন্ন থটষ্ট সম্পন্ন েো হে। এছাড়া Fine aggregate, Coarse
aggregate for Concrete, Cement, Trial mix design, Cube test for stations &
Buildings ও Bridges & Culverts সহ নবনভন্ন থটষ্ট সম্পাদন েো হে। Test results সমূহ
সকন্তার্জনে পাওো নেকেকছ। (পনেনশস্ট-‘ে’)
টীম নলডাে ও অন্যান্য পোমশযেেণ (In-depth Monitoring) ের্তে
য পনেদশযকনে সমে নে:নম:
১৪১+৬০০ হকি (লালমাই থস্টনেং ইোড য) হকি সংগৃহীি ব্যালাষ্ট কুনমল্লা থটনস্টং ল্যাবকেটেীকি LAA থটষ্ট
সম্পাদন েকে ১৫.৭% পাওো নেকেকছ, র্া নননদ যষ্ট নলনমট ৩০% এে েম, অে যাৎ র্োর্ে। এছাড়া নে:নম:
১৫৬+৭৫০ হকি সংগৃহীি সাব-ব্যালাকষ্টর্ ব্রীে নচপস এে LAA test থটনস্টং ল্যাবকেটেীকি থটষ্ট েো
হকেকছ। থটষ্ট থেজাল্ট ২৮.৬% পাওো নেকেকছ; র্া ননর্ যানেি ৪০% এে েম, অে যাৎ র্োর্ে। এিদ্ব্যিীি
নে:নম: ১৭২+০০০ হকি ১৭২+৪০০, নে:নম: ১৫৯+৩০০ হকি নে:নম: ১৫৯+৫০০ থি সাব থগ্রড োকজে
FDD এবং নে:নম: ১৫৫+৬২৫ হকি নে:নম: ১৫৫+৭২৫ এ সাব ব্যালাষ্ট োকজে FDD থটস্ট েো হকেকছ
এবং Compaction ১০০% পাওো নেকেকছ। (পনেনশস্ট-‘ে’)
এিদ্ব্যিীি ‘আইএমইনড’ হকি অনুকমাদন গ্রহন পূব যে প্রেকেে ননমযাণ োকজে মালামাল পেীক্ষাে জন্য
‘বুকেট” এ থপ্রেণ েো হকেকছ। বুকেট হকি প্রাপ্ত থটস্ট থেজাল্ট সমূহ ও মিামি পনেনশস্ট-‘ঘ’ থি সংযুক্ত েো
হল। প্রাপ্ত থটস্ট থেজাল্ট সমূহ চুনক্তপকত্রে থেনসনিকেশন অনুর্ােী পর্ যাকলাচনা েকে সকন্তার্জনে মকময
প্রনিেমান হকেকছ।
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৩.১৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্ যাদলাচনা
৩.১৪.১ : প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১ : Construction of Dual gauge Rail line parallel to
existing Rail line and conversion of existing meter gauge line into Dual gauge
from Akhura to Laksham including construction of Bridge/Culverts, stations &
buildings, other ancillary facilities and signalling, telecom & Electric works.






চুরিপত্র মঞ্জুদরর তাররখ : ১৫.০৬.২০১৬
কাজ শুরুর তাররখ : ০১.১১.২০১৬
কাজ সমারপ্তর তাররখ : ২৬.১০.২০২০
চুরিপত্র মূল্য : রবরডটি ৩৪,৭৩৪,৮৮২,২৭২.৪৩
ঠিকাোর প্ররতষ্ঠাদনর নাম : CTM JV
১। China Railway group Ltd. (CREC)
২। Max Infrastructure Ltd.
৩। Toma Construction & Co. Ltd.

৩.১৪.২ ঠিকাোর প্ররতষ্ঠাদনর কার্ যক্রম





অর স স্থাপন : লাকসাম, কুরমল্লা, শগামতী ব্রীজ নাং ২৪৩ এর সাইে, কসবা ও গঙ্গাসাগর।
শিরকাং ইয়াড য ও ওয়াকযশপ স্থাপন : লাকসাম, লালমাই, শশী েল, কসবা ও গঙ্গাসাগর।
Batching Plant স্থাপন : লালমাই, শগামতী ব্রীজ নাং ২৪৩ সাইে, কসবা ও গঙ্গাসাগর।
শেরিাং ল্যাবদরেরী স্থাপন : কুরমল্লা

৩.১৪.৩ প্রদজক্ট শমারবলাইদজশন িযাোস
সারণী-৩.১৪
ক্ররমক
নাং
১

১।
২।
৩।

রববরণ

শমারবলাইদজশন

পররপালন

২
(শমারবলাইদজশন ৭০% এবাং রডশমারবলাইদজশন ৩০%)
Mobilization of all construction
plant and equipment as stated in
the bid-proposal
Mobilization of all seniorstaff,
both national and international as
stated in the bid proposal
Construct and equip the site
laboratory

৩

৪

২০%

১৫%

১৫%

১৫%

৩%

৩%
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ক্ররমক
নাং
১
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

১০।

রববরণ

শমারবলাইদজশন

পররপালন

২
Provision of vehicles for the
engineers office
Provision of Eugineers temporary
residential accommodation
Provision of Engineers temporary
office
Provision of Contractor site
office, manufacturing facilities
workshop and like
Provision of all necessary
insurances
Complaince with all contract
requirements relating to document
submissions including work
schedule, method statements,
HSE, Environmental, QA/QC
Appointed approved service
provider for HIV/AID awarness
programme

৩

৪

৮%

৮%

৪%

৪%

৩%

৩%

৪%

৪%

৫%

৪.৫%

৫%

২%

৩%

৩%

সূত্র: মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য, শ ব্রুয়ারর ২০১৯

৩.১৪.৪. ঠিকাোর কর্তক
য জনবল রনদয়াগ (KEY PERSONNEL)
সারণী:৩.১৫
রবড ডকুদমন্ট প্রেি রববরণ
(KEY PESONNEL)
কযাোগরী
জনবদলর সাংখ্যা
১
২
২৭ টি
৪৭

রনদয়াগকৃত জনবল
(KEY PESONNEL)
কযাোগরী
জনবদলর সাংখ্যা
৩
৪
৩২ টি
৪১ Key Personnel
সহ শমাে জনবল ১৯৪১ জন।

মতামত

৫
রবড-ডকুদমন্ট প্রেি Personnel
এর নাম পররবরতযত হদয়দছ।
রপরসরস (শসকশন-৮) ও রজরসরস
সাব ক্লজ ৬.৯ অনুসাদর পররবরতযত
Key Personnel Engineer
কর্তযক অনুদমারেত হদত হদব, র্া
শনয়া হয়রন।
জনবদলর
সাংখ্যা
র্দেষ্ট
সদন্তার্জনক।

সূত্র : CTMJV কর্তযক োরখলকৃত সাপ্তারহক প্রদগ্রস ররদপাে য (২৬ শ ব্রুয়ারর-৪ মাচ য, ২০১৯)
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৩.১৪.৫ ইকুইপম্যান্ট সরবরাহ
সারণী: ৩.১৬
রবড ডকুদমদন্ট ঠিকাোর কর্তযক প্রেি
ইকুইপদমদন্টর রববরণ
কযাোগরী
সাংখ্যা
১
২
৩৯টি
৫৭৯

কাদজর সাইদে ইকুইপম্যান্ট সরবরাদহর রববরণ

মতামত

কযাোগরী
৩

সাংখ্যা
৪
৫
২৪টি
৪৩৩ (তন্মদধ্য ২টি রবড-ডকুদমন্ট প্রেি
শমরামতাধীন)
কযাোগরী ও সাংখ্যা
অনুর্ায়ী ঘােরত
ইকুইপদমন্ট সাইদে
সরবরাহ করা
প্রদয়াজন। রবদশর্ কদর
Batching Plant
এর সাংখ্যা বাড়াদত
হদব।
সূত্র : CTM JV কর্তযক োরখলকৃত সাপ্তারহক প্রদগ্রস ররদপাে য, (২৬ শ ব্রুয়ারর -৪ মাচ য, ২০১৯)।

৩.১৪.৬ : ম্যানুদ কচাদরর রববরণ
সারনী: ৩.১৭
ক্ররমক
নাং

মালামাদলর রববরণ

১

২

১।

শরল

২।

রপএসরস রিপার

৩।

৪।

৫।

াদসরনাং

োন য আউে,
ট্র্যাপপদয়ন্ট, সুইচ
এক্সদপানসন জদয়ন্ট
এবাং ট্র্যাক
ম্যাদেররয়ালস।
িীল গাড যার

েরপত্র রসরডউল অনুর্ায়ী
ম্যানু যাকচাদরর রববরণ

পররবতযন হদয় োকদল
অনুদমােনকারী
কর্তযপক্ষ
৫

মতামত

BAOTOU steel
International
Economic and
Trading co. Ltd.
China
i) Max prestressed Ltd.
Bangladesh
ii) Toma Concrete
Ltd. Bangladesh
i) Pandrol UK
ii) Rahee Infra
Ltd. Kolkata,
India

-

-

-

-

-

-

Rahee Track
Technology India

Track materials
R.V. Rail
Products Pvt. Ltd.
India

রে ইরিরনয়ার (Team

-

China Railway Baoji
Bridge group co. Ltd.
China

National
Development
Engineers and
Steel structures
Ltd. Bangladesh

৩
BAOTOU steel
International
Economic and
Trading co. Ltd.
China
i) Max Pre-stressed
Ltd. Bangladesh
ii)Toma Concrete
Ltd. Bangladesh
Pandrol-UK

প্রকৃত ম্যানুদ কচাদরর
রববরণ
৪

৬

Leader,CSC)

ঐ

-

সূত্র: মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য, শ ব্রুয়ারর ২০১৯
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৩.১৪.৭ ট্র্যাক ইকুইপম্যান্ট ম্যানুদ কচারার রববরণ
সারণী: ৩.১৮
ক্ররমক
নাং

মালামাদলর রববরণ

েরপত্র রসরডউল অনুর্ায়ী
ম্যানুদ কচারার রববরণ

১

২
Tamping machine,
Inspection Car
Track equipment
Rail cum
Road Vehicle
Track equipment

৩
Plasser and
Theurer, Austria.
L. Geismer France
Zephir SPA, Italy

১।
২।
৩।
৪।

প্রকৃত
ম্যানুদ কচারার
রববরণ
৪

পররবতযন হদয়
অনুদমােনকারী
কর্তযপক্ষ
৫

মতামত
৬
মালামাল এখনও
সরবরাহ শনওয়া
হয়রন। অরতসত্বর
সরবরাহ শনয়া
প্রদয়াজন।

Gemec
Engineering
Machinery Co.
Ltd. China
সূত্র : মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য, শ ব্রুয়ারর, ২০১৯

৩.১৪.৮ সরবরাহকারীর রববরণ
(রে ইরিরনয়ার, সুপার রভশন কনসালট্যান্ট কর্তক
য অনুদমারেত)
সারণী: ৩.১৯



ক্ররমক নাং

সরবরাহকারীর নাম

১

২

রসদমন্ট

১।

Sah Cement Industries Ltd.

২।

Bashundhara Industrial Complex Ltd.

৩।

Seven Circle (Bangladesh) Ltd.

৪।

Anwar Cement Ltd.


কাংক্রীে এডরমক্সারস

১।

Thermax Ltd.

২।

R.V. Rail Products Pvt. Ltd.

৩।

Rahee Infratech Limited, Koklata, West Bengal, India


িীল রর-বার

১।

BRSM Ltd.

২।

KSRM Ltd.

৩।

Abul Khair Steel
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ক্ররমক নাং

সরবরাহকারীর নাম

১

২

৪।

Anwar Ispat Ltd.


শকরমকযাল এডরমক্সারস

১।

FOSROC chemical (India) Pte, Ltd.

২।

Con-Mix construction chemicals

৩।

SIKA India Pvt. Ltd.

৪।

BASF India Pvt. Ltd.

৫।

Boral chemical Co. Ltd.


রজও শেক্সোইল (নন্ ওদভন ও ওদভন)

১।

DIRD FELT LTD.

২।

B.J. Geo textile Ltd.

৩।

NAHEE LTD.

৪।

Denmark Fibretex

৫।

Fibre tex Pvt. Ltd.


ট্র্যাক র টিাংস (রবয়াররাং শিেস, শরলস্ক্রু, শচকদরল এদস্মরি, র স-শিইেস্ , জগলড্ শিইেস্ ও রাবার প্যাড)

১।

R.V. Rail Products Pvt. Ltd. India


পট্-রবয়াররাংস্

১।

Fengze Engineering Rubber S & T Development co.


ব্যালাষ্ট

১।

Pakur Stone, Bihar, India

২।

Hebei Tangshan shou Gang Malanzhuagang Iron Mine Co. Ltd. China

৩।

Scremban, Malaysia

৪।

Veel uprthi, Vepada, Mandal of Vishakhapatnam, Andra Pradesh, India


রিপার র-ম্যাোররয়ালস্ (বালু, রসদমন্ট, শিান, এইচটিএস স্ট্রান্ড, ডাওলস)

১।

Black Burn & Co. Pvt. Ltd. Kolkata, India

২।

Miki wire work Pvt. Ltd., India

৩।

Hebei Victory Metal Product Co. Ltd. China
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ক্ররমক নাং

সরবরাহকারীর নাম

১

২



এরগ্রদগেস্

১।

Maddayapara, Granite Mining co. Ltd. Dinajpur

২।

Seremban, Malaysia

৩।

Shilong Stone, Meghaloy, India

সূত্র : প্রদগ্রস ররদপাে য, শ ব্রুয়ারর, ২০১৯

৩.১৪.৯ সাব-করাকের এর রববরণ
(রে ইরিরনয়ার, সুপাররভশন কনসালট্যান্ট কর্তক
য অনুদমারেত)
সারণী: ৩.২০
ক্ররমক নাং

সাব করাক্টর

কাদজর রববরণ

১

৩

৩

১।

UDOY

HIV-AIDS preservation Awareness programme

২।

EQMS

Environmental Management Plan

৩।

LSIS

Signalling + Telecomunication

৪।

NMCI

Third Party Inspection

৫।

SGS

Third party Inspection

৬।

INTERTEK

Third party Inspection

৭।

Icon Engineering Service

Geo-Technical Investigation

৮।

Amin Design &

Geo technical Investigation, Pile integrity Test.

Consultancy
৯।

Tanya Karim NR Khan

EMO Building Design

and Associates
১০।

Pioner Insurance

Workers Compensation Insurance Policy

Company Ltd.
১১।

Sadharan Bima

Contrator’s CAR Policy

Corporation
১২।

A-Z Engineering Co.

Survey Works

১৩।

PROSOIL Foundation

Sonic logging test of working piles

consultant
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ক্ররমক নাং

সাব করাক্টর

কাদজর রববরণ

১

৩

৩

১৪।

Eastern Traders,

S & T works for optical fiber cable laying (Laksam

Common wealth

to Rajapur)

Associate, Hamida
Traders Ltd.
সূত্র : মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য, শ ব্রুয়ারর, ২০১৯

৩.১৪.১০ ঠিকাোর কর্তক
য গুরুত্বপূণ য মালামাল এর সাংগ্রদহর রববরণ
সারণী-৩.২১
ক্র:নাং

মালামাদলর রববরণ

রবওরকউ পররমাণ

সাংগৃহীত পররমাণ

শিোস

১

২

৩

৪

৫

৪০০৭২৫ ঘনরমোর

২৫৬১৭৮.০০ ঘনরমোর

১

ব্যালাষ্ট

শমইন শিকইয়াড য চট্টগ্রাম,
রচনকআস্তানা, (মালয়রশয়া হদত
আমোনীকৃত ব্যালাদষ্টর জন্য)

২

শরল, ৬০ শকরজ

২৬,৫২৬ েন

২৬,৬২৯ েন

শিক ইয়ড য : চট্টগ্রাম, রচনরক
আস্তানা, শশীেল, কসবা, গঙ্গাসাগর,
আখাউড়া

৩

শরল, ৯০ এ

৫০২০ েন

৫১১০ েন

শিকইয়াড য : চট্টগ্রাম, রচনরক
আস্তানা, শশীেল, কসবা, গঙ্গাসাগর,
আখাউড়া

৪

ই আর ক্লীপ

১৭৩৮৮৯২ টি

১৭৩৮৮৯২টি

শিক ইয়াড য : চট্টগ্রাম, রচনরক
আস্তানা ও কসবা

৫

রাবার শপড, ৬০ শকরজ ৮৮৬৬৩৩ টি

৭৯৪৬৬৩টি

ঐ

১৭০১৬৪টি

ঐ

১৭৭৩২৬০টি

ঐ

শরদলর জন্য
৬

রাবার শপড, ৯০ এ শরদলর ১৭০১৬৪ টি
জন্য

৭

লাইনার ৬০ শকরজ ও ৯০ ১৭৭৩২৬০ টি
এ শরদলর জন্য

৮

রডরজ রপ.এস.রস

২৩৩৮৮৮ টি

২২৪৪৮৩ টি

রিপার (৬০ শকরজ শরদলর

ওয়াকয সাইে এবাং ম্যাকস্ ও তমা
যাক্টরী সাইদে।

জন্য)
৯

রডরজ রপএসরস রিপার ৫৭৩৬৬ টি

৪৫১৮৬ টি

ঐ
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ক্র:নাং

মালামাদলর রববরণ

রবওরকউ পররমাণ

সাংগৃহীত পররমাণ

শিোস

১

২

৩

৪

৫

(৯০ এ শরদলর জন্য)
১০

গ্লুড শরল, রবরভি সাইদজর

১৮৬৯ টি

১১

রবরভি সাইদজর র স- ১১৩২৪ শসে

১৪২১

ওয়ারকযাং সাইদে

১১৩২৪ শসে

ওয়ারকাং সাইদে

২৫ টি

শিরকাং : লালমাই ও কসবা শিশন

শিইে
রসগন্যারলাং ও শেরলকম
১।

Os (G+Y+R+Y)

২৬ টি

ইয়াড য
২।

H/S

(G-Y-R) ২২ টি

২২ টি

-

২২ টি

২২ টি

-

৩২ টি

৩২ টি

-

২২ টি

২২ টি

-

২৫ টি

২৫ টি

-

২টি

-

৭৮.৮৬৩ রক:রম:

-

০২ লে

-

+C+Grop Indicator
৩।

Starter/Signal
(G+Y+R)

৪।

Starter/Signal
(Y+R)

৫।

Starter/Signal
(Y+R)+S

৬।

Stater/Signal
(G+R)

৭।

Ground

Shunt ২টি

Signal
৮।

OFC-48 Croes (24 ৮৫ রক:রম:
Pairs)

৯।

Out-door Cable

১২ লে

সূত্র : মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য, শ ব্রুয়ারর ২০১৯
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৩.১৫ পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর কার্ যক্রম
৩.১৫.১ কনসালটিাং সারভযদসস কনট্র্াক্ট
সারণী-৩.২২
আইদেম

রববরণ

১

২

চুরিপত্র নাং ও তাররখ

রপরড/এএলরডএলরপ/রসএসরস/০২/২০১৬; তাররখ: ২৮.০২.২০১৬

করাক্ট োইদেল

Consulting Services Contract for Constraction Supervison of
Akhuara-Laksham Double Track Project

কনট্র্ারক্টাং এদজন্সী (রে ইরিরনয়ার) ১। Dohwa Engineering Co. Ltd. Korea in Joint Venture with ২।
Korea Rail network anthority, Korea ৩। Oriental Consultants
Global Co. Ltd. Japan, ৪।Balaji Railroad Systems Limited, India
and ৫। Development Design Conslutants Ltd. Bangladesh
চুরিপত্র মঞ্জুদরর তাররখ

২৮.০২.২০১৬

চুরিমূল্য

শমাে রবরডটি ২,৩১৩,৭১৪,৩৯৩.০০
(ইউএসরড : ১৫,২৪৫,৬৫০.০০
রবরডটি : ৫৩২,৪৬৫,০০০.০০
ট্যাকস ও ভযাে : রবরডটি ৫৯৫,৫৯৫,১৯২.০০)

কাজ শুরুর তাররখ

১২/০৪/২০১৬

চুরির সময়সীমা

৬০ মাস (৪৮ মাস কনস্ট্রাকসন সুপাররভশন, ১২ মাস রডদ ক্টলায়ারবরলটি রপররয়ড),
১২/০৪/২০২১

েীমরলডার (রে ইরিরনয়ার)

Mr. Lee, Kun, Koo

অর স

শমইন অর স : বাররধারা, ঢাকা
সাইে অর স : কুরমল্লা

এদকাদমাদডশন

ঢাকা, কুরমল্লা ও লাকসাম

সূত্র: মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য, শ ব্রুয়ারর, ২০১৯
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৩.১৫.২ রনদয়ারজত শলাকবল
সারনী ৩.২৩
ক্ররমক
নাং

১
১

চুরি অনুর্ায়ী শলাকবদলর রববরণ
Key Expert
Non-key Expert
ইন্টারন্যাশনাল
ন্যাশনাল
ন্যাশনাল
কযাোগরী
পারসনমান্থ
কযাোগরী
পারসনমান্থ
কযাোগরী
পারসনমান্থ
(সাংখ্যা)
(সাংখ্যা)
(সাংখ্যা)
২
৩
৪
৫
৬
৭
১৭
৫২১
২১
৯৪৮
৫২
২৩৭২

রনদয়ারজত শলাকবল (৩০-০১-২০১৯ ইাং পর্ যন্ত)
Key Expert
Non-key Expert
ইন্টারন্যাশনাল
ন্যাশনাল
ন্যাশনাল
কযাোগরী
পারসনমান্থ
কযাোগরী
পারসনমান্থ
কযাোগরী
পারসনমান্থ
(সাংখ্যা)
(সাংখ্যা)
(সাংখ্যা
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
৩১০.২৪
১৫
৩৫৯.২৯
৫২
১০১০.৭৮

সূত্র: পরামশযক প্ররতষ্ঠান এর েপ্তর
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৩.১৫.৩ পরামশযকদের চলমান কাদজর পররেশযন ও গুণগত মান র্াচাইদয়র পিরত ও বাস্তবায়ন।
৩.১৫.৩.১ পিরত
 গুণগতমান র্াচাইদয়র জন্য শেিসমূহ
 কাজ শুরুর পূদব য ও চলাকালীন সমদয় মালামাল সমূদহর শেি
 কাজ চলাকালীন সমদয় কাদজর শেি
 কাজ সম্পদির পর সম্পিকৃত কাদজর শেি
 শকায়ারলটি ইনদেকশন ও শচকরলষ্ট রমস্
 ম্যানুদ কচাররাং যাক্টরীদত গাড যার, িীপার সহ অন্যান্য মালামাদলর পররেশযন।
 ঠিকাোর কর্তক
য ইসুযকৃত RFI এর প্ররতপালন।
 কাদজর সাইে সুপাররভশন
 সাইদে সাইে ডাদয়রী ও সাইে পররেশযন বই।
৩.১৫.৩.২ বাস্তবায়ন
কাদজর গুণগত মান র্াচাইদয়র জন্য অে যাৎ Quality Control এর জন্য পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর রনদম্ন বরণ যত
Quality Control Group রনদয়ারজত রদয়দছ:
সারণী: ৩.২৪
ক্ররমক
নাং
১

নাম

রশক্ষাগত শর্াগ্যতা

পেবী

াদমযর নাম

২

৩

৪

৫

১।

Mr. Mun Nun Yong

B.Sc. Engg.
(Civil)

২।

Md. Ibrahim Khalil

B.Sc. Engg.
(Civil)

৩।

Md. Abdul Monayem

B.Sc. Engg.
(Civil)

৪।

Md. Shafiullah

B.Sc. Engg.
(Civil)

৫।

Mazharul Haque

B.Sc. Engg.
(Civil)

৬।

Rashedul Hasan Rashed

B.Sc. Engg.
(Civil)

Resident Quality
Control Engineer
(Key Expert;
International)
Senior Quality
Engineer (Key
Experts; National)
Senior Inspection
and Testing
Specialist (Key
Experts; National)
Mid Level Quality
Control Engineer
(Key Experts;
National)
Junior Quality
Control Engineer
Inspector (Key
Experts; National)
Junior Quality
Control Engineer
Inspector (Key
Experts; National)

Oriental,
Malaysia

DDC,
Bangladesh
DDC,
Bangladesh

DDC,
Bangladesh

DDC,
Bangladesh

DDC,
Bangladesh
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ক্ররমক
নাং
১

নাম

রশক্ষাগত শর্াগ্যতা

পেবী

াদমযর নাম

২

৩

৪

৫

৭।

Md. Sofayet Hossain

B.Sc. Engg.
(Civil)

৮।

Abdullah Al-Mamun

B.Sc. Engg.
(Civil)

৯।

Mohammad Ahsan
Habib

B.Sc. Engg.
(Civil)

১০।

Rafiq Ahmad Siddique

B.Sc. Engg.
(Civil)

১১।

Shahin Akhtar

B.Sc. Engg.
(Civil)

Junior Quality
Control Engineer
Inspector (Key
Experts; National)
Junior Quality
Control Engineer
Inspector (Key
Experts; National)
Junior Quality
Control Engineer
Inspector (Key
Experts; National)
Junior Quality
Control Engineer
Inspector (Key
Experts; National)
Junior Quality
Control Engineer
Inspector (Key
Experts; National)

DDC,
Bangladesh

DDC,
Bangladesh

DDC,
Bangladesh

DDC,
Bangladesh

DDC,
Bangladesh

 এছাড়া শেরিাং ল্যাবদরেরী, কুরমল্লাদত রসরনয়র ইনসদপকশন ও শেরিাং শেশারলষ্ট এবাং জুরনয়র
ল্যাব শেকরনরশয়ান রনদয়ারজত রদয়দছ।
 শকায়ারলটি কদরাল গ্রুপ দ্ব্ারা শেরিাং ল্যাবদরেরী, কুরমল্লা ও সাইদে কাজ শুরু করার পূদব য ও
চলাকালীন সমদয় মালামাল সমূহ, কাজ চলাকালীন সময় এবাং কাজ সম্পদির পর সম্পিকৃত কাদজর
শেি করা হয়। শেি সমূদহর রববরণ পরররশষ্ট ‘গ’ শত শেখাদনা হল।
 েীম রলডার ও সাংরেষ্ট কনসালট্যান্ট কর্তক
য ম্যানুদ কচাররাং যাক্টরীদত PSC Sleepers ও গাড যার
পররেশযন করা হদয়দছ।
 কাদজর প্ররতটি ধাদপ ঠিকাোর কর্তক
য ইসুযকৃত RFI সাংরেষ্ট কনসালট্যান্ট কর্তক
য প্ররতপালন করা হয়।
 শকায়ারলটি ইন্সদপকশন ও শচকরলষ্ট রমস্ (Quality Assurance Plan, পৃষ্ঠা ১২৭-২২০) এর
আাংরশক প্ররতপালন করা হদে।
 কনসালট্যান্টগণ কর্তক
য সাইে পররেশযন করা হদে, তদব তা র্দেষ্ট নয়।
 সাইদে সাইে ডাদয়রী ও ইন্সদপকশন শররজষ্ট্রার রক্ষা করা হদে না।
 Quality Control and Assurance Plan ঠিকাোর কর্তক
য ২৯-০৯-২০১৬ তাররদখ োরখল
করা হদয়দছ, র্া েীম রলডার (রে ইরিরনয়ার) কর্তক
য ০৯-১০-২০১৬ তাররদখ অনুদমারেত হদয়দছ।
 ঠিকাোর কর্তক
য প্ররত ২৫ রমোর অন্তর রপ্র-ওয়াকয শসকশন োরখল করা হদয়দছ, র্া কনসালট্যান্ট কর্তক
য
অনুদমােদনর জন্য অদপক্ষাধীন আদছ।
পৃষ্ঠা- 71

৩.১৫.৩.৩ েীম রলডার (রে ইরিরনয়ার), পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য ওয়াকয-শপ্রাগ্রাম, কনষ্ট্রাকশন ড্রইাং ও
আরএ আই অনুদমােন।
ওয়াকযদপ্রাগ্রাম
সারণী: ৩.২৫
ক্ররমক
নাং
১
১।

চুরির শর াদরন্স ও োরখদলর
সময়সীমা
২
সাব-ক্লজ ৮.৩, রজরসরস অ
করাক্ট।
কাজ শুরুর তাররখ হদত ২৮ রেন।

ঠিকাোর কর্তযক
োরখদলর তাররখ
৩
১। ২৯-১১-২০১৬
২। ঠিকাোর কর্তযক
৩০-০১-২০১৭ তাররদখ
পুন:োরখল করা হয়।
৩। পুন:োরখদলর
তাররখ ১৪-০৬-২০১৭
(রররভশন-রব)
৪। ঠিকাোর কর্তযক
০৫-১১-২০১৭ তাররদখ
পুন:োরখল করা হয়
(রররভশন-রস)
৫। পুন:োরখদলর
তাররখ ১৫-১১-২০১৭
(রররভশন-রড)
৬। ২৩-০৭-২০১৮
(রররভশন-ই)

অনুদমােদনর তাররখ

অনুদমােনকারী
কর্তযপক্ষ
৪
৫
১। ইরিরনয়ার কর্তযক
েীম রলডার,
১৪-১২-২০১৬ তাররদখ সুপাররভশন
শ রত প্রোন করা হয়। কনসালট্যান্স, (রে
২। ইরিরনয়ার কর্তযক
ইরিরনয়ার) ওয়াকয
বারতল করা হয়।
শপ্রাগ্রাম (রররভশন-রড),
৩। ইরিরনয়ার কর্তযক
এর রভরিদত
শতয সাদপদক্ষ ১৭-১০- রজএম/প্রকল্প ও প্রকল্প
২০১৭ তাররদখ
কর্তযক ২৯-০৩-২০১৮
অনুদমােন প্রোন করা তাররদখ চুরিপদত্রর
হয়। (রররভশন-রব)
এদডনডাম নাং-১ জারী
৪। ১৯-১১-২০১৭
করা হয়।
(রররভশন-রস)
উি রভরিদত শসকশন
৫। ২৬-১১-২০১৭
অনুর্ায়ী কাদজর
(রররভশন-রড)
সময়সীমা রনম্নরুপ :
৬। রররভশন-ই এর
শসকশন-১ :
রবর্দয় ইরিরনয়ার
১৩০+৬৭৫ রক:রম:
কর্তযক ১১-০৯-২০১৮
হদত রক:রম:
তাররদখ মন্তব্যসহ উির ১৫৫+২০০:১০৬০ রেন
শেওয়া হয়।
(১৭-০৯-২০১৯)
(শসকশন ২ : রক:রম:
১৪৫+২০০ হদত
রক:রম: ১৭৫+২০০) :
১৪০৪ রেন (০৫-০৯২০২০)
শসকশন-৩ : রক:রম:
১৭৫+২০০ হদত
রক:রম: ২০২+৬২০ :
১৪৫৬ রেন (২৬-১০২০২০)

সূত্র: মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য, শ ব্রুয়ারর, ২০১৯
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কনস্ট্রাকশন ড্রইাং এর রববরণ (০১-০১-২০১৬ হদত ২৮-০২-২০১৯ পর্ যন্ত)
সারণী: ৩.২৬
ক্ররমক
নাং

সাব শসকশন

ঠিকাোর কর্তক
য
োরখলকৃত শমাে
ড্রইাং এর সাংখ্যা

কনসালট্যান্ট কর্তক
য
অনুদমারেত শমাে
ড্রইাং সাংখ্যা

১
১।
২।
৩।
৪।
৫।

২

৩
৩৫
৬২
৪১৮
২৪৮
৪১

৪
৩
২৫
১৯২
১২৮
২১

কনসালট্যান্ট কর্তক
য
অনুদমােদনর জন্য
অদপক্ষাধীন শমাে
ড্রইাং এর সাংখ্যা
৫
৩২
৩৭
২২৬
১২০
২০

৮০৪

৩৬৯

৪৩৫

Earthwork
Track
Bridges & Culverts
Stations & Buildings
Signalling &
Telecommunications
শমাে

সূত্র: CTM JV েপ্তর
ওয়াকযদমেড্ শিেম্যান্ট (Work Method Statement):
ঠিকাোর কর্তক
য োরখলকৃত Earthwork, Track, Bridges & Culverts, Stations &
Buildings এবাং Signalling & Telecommunication এর Work Method Statement
কনসালট্যান্ট কর্তক
য অনুদমারেত হদয়দছ।
আরএ আই (RFI) এর রববরণ
সারণী ৩.২৭
ক্ররমক নাং

সাব শসকশন

RFI ইসুযর সাংখ্যা

১

২

১
২

A-General
Requirements (only for
HIV/AIDS)
B-Earth Works

৩

C- Track

৪
৫
৬
৭
৮

৩

RFI অনুদমােদনর
সাংখ্যা
৪

RFI অননুদমারেত
এর সাংখ্যা
৫

২৮

২৮

-

৮৩০৪

৫৩৬৬

২৯৩৮

৬৯

৬২

৭

D- Bridges & Culverts

৩৭৬০

২৪১২

১৩৪৮

E- Stations &
Buildings
F- Signalling &
Telecom
G- Ancillary works

৭৭২২

৬২৩৯

১৪৮৩

২

২

-

১২

১২

-

৬২

৬২

-

H- Environmental Safe
guards

সূত্র: CTM JV েপ্তর
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৩.১৫.৩.৪ েীম রলডার (রে ইরিরনয়ার) পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য পারক্ষক ও মারসক অগ্রগরত সভা ও প্রদগ্রস
ররদপাে য োরখদলর রববরণ
অগ্রগরত পর্ যাদলাচনা : েীম রলডার (রে ইরিরনয়ার), পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য প্ররত মাদস পারক্ষক ও মারসক
অগ্রগরত সভা অনুরষ্ঠত হয়। উি রমটিাং-এ প্রকল্প পররচালক, প্রকল্প সাংরেষ্ট কমযকতযাগণ ও ঠিকাোর প্ররতষ্ঠাদনর
সাংরেষ্ট কমযকতযাগণ রনয়রমত রমটিাং এ অাংশ গ্রহন কদরন। রমটিাং কার্ যরববরণী ও পররপালন প্ররতদবেন
র্োর্েভাদব ইসুয ও সাংররক্ষত হয়না।
মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য : কনসালট্যান্ট কর্তক
য প্ররতমাদস মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য োরখল করা হয়। তদব
অদনকসময় প্রদগ্রস ররদপাে য োরখদল রবলম্ব হয়। শর্মন : শ ব্রুয়ারী ২০১৯ এর মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য
৩১.০৩.২০১৯ পর্ যন্ত ইসুয হয়রন।
৩.১৫.৪ মতামত
৩.১৫.৪.১ Quality Control and Assurance plan অনুর্ায়ী কাদজর গুণগত মান বজায় রাখার
রনরমদি পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদে, র্া আদরা অরধক হাদর রনরিত করা প্রদয়াজন।
৩.১৫.৪.২ ব্যালাষ্ট ভারত ও মালদয়রশয়া হদত সাংগ্রহ করা হদে এবাং প্রকদল্পর সাইে শেরিাং ল্যাবদরেরীদত
ব্যালাষ্ট সমূদহর রবরভি শেি করা হদে। পর্ যাদলাচনায় শেিসমূদহর শরজাল্ট সদন্তার্জনক মদময প্ররতয়মান
হদয়দছ। এ ছাড়াও অনর্েিে র্াচাইকেে জন্য ব্যালাষ্টসমূহ বুদয়দে শেদষ্টর রনরমদি শপ্ররণ করা হদয়দছ।
৩.১৫.৪.৩ ম্যানুদ কচাররাং যাক্টরীদত গাড যার, রিপার কনসালট্যান্ট কর্তক
য পররেশযন করা হদয়দছ এবাং রবরভি
শেি সমূহ সম্পি করা হদয়দছ। এছাড়া Inspecting Agency কর্তক
য শরল সরবরাদহর Pre-Shipment
inspection করা হদয়দছ।
৩.১৫.৪.৪ ঠিকাোর কর্তক
য ইসুযকৃত RFI গুদলা কনসালট্যান্টগণ কর্তক
য প্ররতপালন করা হদে।
৩.১৫.৪.৫ কনসালট্যান্টগণ কর্তক
য কাদজর সাইে সুপাররভশন আদরা শজারোর করা প্রদয়াজন। প্ররতটি ওয়াকয
সাইদে কাজ চলাকালীন সমদয় প্ররতরেন কনসালট্যান্টদের উপরস্থরত রনরিত করা প্রদয়াজন।
৩.১৫.৪.৬ অনুদমারেত শকায়ারলটি কদরাল িযান অনুর্ায়ী আদরা অরধক হাদর শকায়ারলটি কদরাল ও শচকরলষ্ট
রমস্ ঠিকাোর ও কনসালট্যান্টগণ কর্তক
য প্ররতপালন করা প্রদয়াজন।
৩.১৫.৪.৭ প্ররত ওয়াকযসাইদে সাইে ডাদয়রী ও ইনসদপকশদন শররজষ্ট্রার রক্ষা ও প্ররতপালন করা প্রদয়াজন।
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৩.১৫.৪.৮ ঠিকাোর কর্তক
য ২৯.১১.২০১৬ তাররদখ Work Programme োরখল করা হদয়দছ। অনুদমারেত
হদয়দছ Rev.D রহদসদব ২৬.১১.২০১৭ তাররদখ। শস অনুর্ায়ী রজএম ও প্রকল্প পররচালক কর্তক
য চুরিপদত্রর
Adendum No. 1 জারী করা হদয়দছ ২৯.০৩.২০১৮। Work Programme অনুদমােদন পরামশযক
প্ররতষ্ঠান এর ইরিরনয়ার (Team Leader) কর্তক
য অরধক সময় ব্যয় করা হদয়দছ। ইদতামদধ্য ঠিকাোর
কর্তক
য ২৩.০৭.২০১৮ তাররদখ Work Programme এর Rev.E োরখল করা হদয়দছ। ঠিকাোর, পরামশযক
প্ররতষ্ঠান ও প্রকদল্পর প্রকল্প পররচালক কর্তক
য Work Programme পুনঃ রররভশদনর রবর্দয় শর্ েভাদব
পরীক্ষা কদর র্োর্ে কর্তপয দক্ষর অনুদমােন শনয়া প্রদয়াজন।
৩.১৫.৪.৯ পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য কনস্ট্রাকশন ড্রইাং অনুদমােদন অরধক সময় শনয়া হদে। এতদ্ব্যতীত শর্
সমস্ত কনস্ট্রাকশন ড্রইাং, রডজাইন ড্রইাং এর সাদে পররবরতযত হদে, শসগুদলার Employer এর অনুদমােন
শনয়া প্রদয়াজন; র্া শনয়া হদে না। (সূত্র : Appendix A Terms of Reference item M :
Consultant’s actions requiring prior approval of the client of consulting services
contract)
৩.১৫.৪.১০ েীম রলডার, পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য সাইদে অবস্হান ও সাইে পররেশযন অপ্রতুল। সাইে
পররেশযন প্ররতদবেন জারী ও পররপালন করা হয় না।
৩.১৫.৪.১১ পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য মারসক অগ্রগরত সভার কার্ যরববরণী ইসুয করা ও কার্ যরববরণী অনুর্ায়ী
পররপালন প্ররতপালন রনরিত করা প্রদয়াজন।
৩.১৫.৪.১২ চুরির শতয শমাতাদবক প্ররত মাদসর মারসক অগ্রগরত প্ররতদবেন পরবতী মাদসর ১০ তাররদখর
মদধ্য োরখল রনরিত করা হদে না।
৩.১৫.৪.১৩ ঠিকাোর কর্তক
য োরখলকৃত রপ্র-ওয়াকয শসকশন র্োর্ে পরীক্ষা পূব যক পরামশযক প্ররতষ্ঠান এর
ইরিরনয়ার কর্তক
য সত্বর অনুদমােন করা প্রদয়াজন।
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৩.১৬ অন্যান্য গুরুত্বপূণ য রবর্য়ারে
৩.১৬.১ Construction Period Mitigation measures, Eavironmental
Monitoring Report, HIV/AIDS Prevention/ Awareness Programme and
HSE Report.
 অনুদমারেত সাব করাক্টর EQMS কর্তক
য প্ররতমাদস Construction Period Mitigation
Measures Report োরখল করা হদে।
 অনুদমারেত সাব-করাকের EQMS কর্তক
য প্ররত মাদস Monthly, Quarterly ও Annual
Environmental Monitoring Report োরখল করা হদে।
 ঠিকাোর Max Infrastructure Ltd. ও Toma Construction & Co. Ltd. কর্তক
য
প্ররতমাদস HSE Report োরখল করা হদে।
৩.১৬.২ Implementing Non-Government Organization Services(Contract
Package No. SD3)
৩.১৬.২.১ করাক্ট ডাো
সারণী ৩.২৮
আইদেমস্

বণ যনা

১

২

চুরিপত্র নাং ও িানেখ

রপরড/এএলরডএলরপ/রর-শসদেলম্যান্ট-এনরজও/১৫-০১ তাররখ ১০.০১.২০১৬

করাক্ট োইদেল

Consulting Services for Re-settlement for construction of
Akhaura-Laksam Double Track Project

করাক্টটিাং এদজন্সী

সমাহার, ঢাকা, বাাংলাদেশ

চুরিপত্র স্বাক্ষদরর তাররখ

১০-০১-২০১৬

চুরিমূল্য

রবরডটি ৫৫,০৯০,০০০ (ট্যাক্স ও ভযাে সহ)

সময়সীমা

৫৪ মাস (জুন, ২০২০)

শমাে ম্যান মান্থ

১৪৩৫

সূত্র: মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য, শ ব্রুয়ারর, ২০১৯
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৩.১৬.২.২ কার্ যক্রম
 ঢাকা, কুরমল্লা ও আখাউড়াদত ৩ (রতন) টি অর স স্থাপন করা হদয়দছ।
 শহড অর স ঢাকায় ১১.০১.২০১৬, র ড অর স আখাউড়াদত ০১.০২.২০১৬ ও কুরমল্লাদত
০১.০৩.২০১৬ হদত ষ্টা রনদয়ারজত করা হদয়দছ।
 শহড অর দস রনদয়ারজত Key Staff ও Short Term intermittent staff কর্তক
য র ড
িা দের প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করা হদে।
 চুরিপদত্রর সাংস্থানকৃত Scope of work অনুর্ায়ী শহড অর স ও র ড অর দস রনদয়ারজত
শলাকবল দ্ব্ারা রব.আর শক সকল সহদর্ারগতা প্রোন করা হদে।
৩.১৬.৩ মতামত:
৩.১৬.৩.১ চুরিপদত্রর রনধ যাররত সমদয় Re-settlement সাংক্রান্ত র্াবতীয় কার্ যক্রম সম্পি করদত হদব।

৩.১৭ প্রকল্প পররচালদকর কার্ যক্রম
৩.১৭.১ জনবল রববরণী
সারণী:৩.২৯
ক্র.
নাং

পদের নাম

পদের
সাংখ্যা

১
১

২
রজএম/রপরড/এএলরডএলরপ

৩
১

২

রজএম/রপরড/এএলরডএলরপ

১

৩

রজএম/রপরড/এএলরডএলরপ

১

৪

রজএম/রপরড/এএলরডএলরপ

১

৫

রসএসটিই/এএলরডএলরপ

১

৬

১

৭

প্রধান প্রদক শলী/
এএলরডএলরপ
উপ-পররচালক (সের)

৮

উপ পররচালক/ ররদসঃ

১

১

পেবী

পদের
সাংখ্যা

কার্ যকাল

৪
জনাব এস.এম
রলয়াকত আলী
জনাব সাগর কৃষ্ণ
চক্রবতী
জনাব শমাঃ
শমাজাদম্মল হক

৫
রজএম/রপরড/এএ
লরডএলরপ
রজএম/রপরড/এএ
লরডএলরপ
রজএম/রপরড/এএ
লরডএলরপ

৬
১

৭

৮
শপ্রর্দণ
শপ্রর্দণ

জনাব ধীদরন্দ্র নাে
মজুমোর
এ.শক.এম আব্দুল্লাহ
আল বাকী
জনাব শমাঃ
সুবিগীন
জনাব এস.এম .
শ রদে স আলম
জনাব আরনসুর
রহমান

রজএম/রপরড/এএ
লরডএলরপ
রসএসটিই/এএল
রডএলরপ
প্রধান প্রদক শলী/
এএলরডএলরপ
উপ-পররচালক
(সের)
উপ পররচালক/
ররদসঃ

১

শসদেম্বর/
১৬ পর্ যন্ত
শসদেম্বর/
১৬ হদত
শ ব্রু/১৮
১৮-০২১৮ হদত
জুলাই/১৮
হদত
এরপ্রল/১৮
শম/১৫
হদত
জানুয়ারর/
১৬ হদত

শপ্রর্দণ

কমযকতযার নাম

১
১

১
১
১
১

-

মন্তব্য

শপ্রর্দণ

শপ্রর্দণ
শপ্রর্দণ
শপ্রর্দণ

শপ্রর্দণ
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ক্র.
নাং

পদের নাম

পদের
সাংখ্যা

১
৯

২
উপ-পররচালক/ওদয় এন্ড
ওয়াকযস

১

১০

উপ-পররচালক/ এস এন্ড টি

১

১১

সহকারী পররচালক/ ওদয়
এন্ড ওয়াকযস

১

১২

এসএসএই/ ওয়াকযস

১

১৩

রহসাবরক্ষক

২

১৪
১৫
১৬

সহকারী পররচালক/ ব্রীজ
সহকারী পররচালক/ট্র্যাক
সহকারী পররচালক/
ওয়াকযস
১৭ সহকারী পররচালক/
পররদবশ
১৮ সহকারী পররচালক/
রসগনাল
১৯ সহকারী পররচালক/
শেরলকম
২০ সহকারী পররচালক/
ইদলকরট্র্ক
২১ সহকারী পররচালক/
ট্র্ার ক
২২ এসএসএই/ ওদয়
২৩ এসএসএই/ওয়াকযস
২৪ এসএসএই/রসগনারলাং
২৫ এসএসএই/ শেরলকম
২৬ এসএসএই/ ইদলকরট্র্ক
২৭ এসএসএই/ ররদসঃ
২৮ এসএসএই/ ব্রীজ
২৯ ট্র্ার ক ইন্সদপক্সে
৩০ এসএসএই/ ইরষ্টদমের
৩১ রহসাবরক্ষক
৩২ অর স সহকারী কাম
করম্পউোর অপাদরের
সূত্র: প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর

৩

১
১
১

কমযকতযার নাম
৪
জনাব তারনয়া
শমাস্ত া
জনাব
আিারুজ্জামান
জনাব শমাঃ আঃ
লরত তালুকোর
জনাব শমাঃ
আব্দুল্লাহ
জনাব শমাহাম্মে
ছানাউল্লাহ
-

কার্ যকাল

পেবী

পদের
সাংখ্যা

৫
উপ-পররচালক/
ওদয় এন্ড
ওয়াকযস
উপ-পররচালক/
এস এন্ড টি
সহকারী
পররচালক/ ওদয়
এন্ড ওয়াকযস
এসএসএই/
ওয়াকযস
রহসাবরক্ষক

৬
১

৭
জুন/১৫
হদত

৮
শপ্রর্দণ

১

নদভ/ ১৮
হদত
জানুয়ারর/
১৯ হদত

শপ্রর্দণ

শপ্রর্দণ

-

১

আগষ্ট/১৬
হদত
আগষ্ট/১৬
হদত
-

১

১
১

মন্তব্য

শপ্রর্দণ

শপ্রর্দণ

১
১
১

এখনও পোরয়ত হয় নাই

১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
২
৩
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৩.১৭.২ প্রকল্প পররচালক কর্তক
য ঠিকাোরদক (প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১) রবল প্রোন রববরণী
সারণী : ৩.৩০
Up to date Payment of Bills in favor of Contractor
SI
No.

IPC#

Month of
Valuation

১

২
৩
IPC#001
June.-2016
(Advance
Payment)
2
IPC#002
NOV.-2016
3
IPC#003
Dec.-2016
4
IPC#004
Jan.-2017
5
IPC#005
Feb-2017
6
IPC#006
March -20 17
7
IPC#007
Aprit.-2017
8
IPC#008
May -2017
9
IPC#Q09
June.-2017
10
IPC#010
July -201 7
11
IPCW11
Sep-2017
12
IPCS012
Dec -201 7
13
IPC#013
Jan -201 8
14
IPC#014
Feb.-2018
15
IPC#015
March -2018
16
IPC#016
ApriL-2018
17
IPC#017
May -201 8
18
IPC#018
Jjne-2018
19
IPC#019
July -201 8
20
IPC#020
Sep.-2018
21
IPC#021
Oct..-2018
22
IPC#022
Dec.-2018
23
IPC#023
Jan.-2019
Total from IPC#02 to IPC#23
1

Value of Permanent
work in BDT

৪
BDT-1, 865,536,801 .97
USD-20,652,248.11
1,090,671,210.61
347,772,070.65
1,090,540.034.79
590,127,422.85
286,417,39992
587,420,286 56
793,952,928.32
546,693,272.57
209,658,848 77
315.990,021 79
682,354.984.74
333.991,575.07
936 423,390.44
1,279,498,640.21
976,201,157.29
714,394,142.44
706,413,523.53
336,455,499.23
119, 977 5G? 83
489,498,079.09
668,290,289.25
399,173.346.68
13,501,915,707.63

Value of
Works
against
Dayworks
৫

Value of Works
against Variation
Order as per SubClauses 13.3
৬

Price
Adjustment
Amount as per
Sub-Clause 13.74
13.7
৭

122,511.302
199,457.424
1.698,947.914
1,226.166.906
2 184,672.082

607,600.00

12,000,000.00

4,798,152 00
4,798,152.00

12,607,600.00

7,982.527.416
4,715,318.536
21,151,013122
20.849,658 042
26.574,044 985
48,958,188451
41,653,732.089
33,841,164.344
3,612,399984
14,642,427 120
13,351,807.965
8,887,998.534
14.657,093 647
23,152,025622
289,461,155.48

Financing Charges
due to delayed
payment as per
Sub-Clause 14.8
৮

1873840684
1.441.539.01
1,502,841.17
4,299,668.67
1,844001 01
2,543,250.30
1,731,220.02
2,294,21834
3,760,011.23

10,975,878.24
1,011,977.93
284,347 68
50,427,360.43

Total Amount in
BDT

৯

Remarks

১০

1.109,409,61746
349,213,609.66
1,092,165,387.26
594,626,548 95
289,960,348.84
591,189,703.77
797,868,820 41
546,693,272.57
219,935,594.53
324,465.351 55
704,113,597.86
354,841,233.11
962,997,435 43
1,328,456,828.66
1,017,854,889.38
760,235,306.78
710,025,923.51
351,097,92635
144,305,269.03
498,386,077 62
683,959,360 83
427,407,871 98
13,859,209,975.55

সূত্র: প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর
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৩.১৭.৩ মতামত
৩.১৭.৩.১ : রডরপরপ’র সাংস্থান অনুর্ার্ী “আখাউড়া শেদক লাকসাম পর্ যন্ত ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন রনমযাণ
এবাং রবদ্যমান শরললাইনদক ডুদয়ল শগদজ রূপান্তর” শীর্ যক প্রকদল্পর রবপরীদত বছর রভরিক শমাে ৩২ জন
কমযকতযা ও কমযচারীর মঞ্জুরীর আওতায় বতযমাদন মাত্র ১৪ জন কমযকতযা ও কমযচারী রনদয়ারজত রদয়দছ।
৩.১৭.৩.২ : প্রকল্প পররচালক ও সাংরেষ্ট কমযকতযাগণ অরধকাাংশ সময় ঢাকায় অবস্থান কদরন। প্রকল্প
পররচালক ও অন্যান্য কমযকতযাদের অরধকাাংশ সমদয় সাইদে অবস্থান করা প্রদয়াজন।
৩.১৭.৩.৩ : প্রকল্প পররচালক কর্তক
য প্ররতমাদস তাঁর েপ্তদর/সাইদে সাংরেষ্ট সকল পক্ষদক রনদয় মারসক
অগ্রগরত সভা করা হয়না। পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর েীম রলডার কর্তক
য প্ররতমাদস অনুরষ্ঠত মারসক অগ্রগরত সভায়
প্রকল্প পররচালক উপরস্হত োদকন।
৩.১৭.৩.৪ : প্রকল্প পররচালক কর্তক
য সাইে পররেশযন প্ররতদবেন জারী করা হয় না। এছাড়া পরামশযক
প্ররতষ্ঠাদনর কার্ যক্রম মরনেররাং ও উদ্ভূত সমস্যা সমাধাদন র্দেষ্ট তৎপর নন।
৩.১৭.৩.৫: প্রকল্প পররচালক েপ্তদর ড্রইাং, রবল ও চুরিপদত্রর গুরুত্বপূণ য রবর্য়ারে, শর্মন:
Price adjustment, Variation ইতযারে পরীক্ষা/রনরীক্ষা এর জন্য শকান শলাকবল শনই। এমনরক শকান
Contract Specialist শনই।
৩.১৭.৩.৬: অনুদমারেত রডরপরপ অনুর্ায়ী প্রকল্প পররচালক কর্তক
য প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য
শলাকবল অনুদমােদনর পেদক্ষপ শনয়া হয়রন।
৩.১৮ প্রদজক্ট রিয়াররাং করমটি (PSC) ও প্রদজক্ট ইমরিদমদন্টশন করমটির (PIC) কার্ যক্রম
অনুদমারেত রডরপরপ অনুর্ায়ী PSC ও PIC করমটির সভা প্ররত ৩ (রতন) মাস অন্তর অন্তর অনুরষ্ঠত হওয়ার
জন্য রনধ যাররত োকদলও শস অনুর্ায়ী রমটিাং অনুরষ্ঠত হদে না।
৩.১৮.১ মতামত: PSC ও PIC করমটির সভা প্ররত ৩ (রতন) মাস অন্তর হওয়া জরুরী।
৩.১৯ Dispute Board: প্রকল্পটির কাজ বাস্তবায়দনর জন্য ঠিকাোদরর সাদে FIDIC-চুরি স্বাক্ষররত
হয়। উি চুরি অনুর্ায়ী ঠিকাোর ও পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য রবদরাধ উত্থারপত হদল তার রনষ্পরির জন্য
Dispute Board-গঠদনর সাংস্থান োকদলও অদ্যাবরধ এটি গঠন করা হয়রন।
৩.১৯.১ মতামত: চুরিপদত্রর সাংস্হান অনুর্ায়ী Dispute Board অরবলদম্ব গঠন করা প্রদয়াজন। এ বাবে
ব্যয় র্োর্ে কর্তপয দক্ষর অনুদমােন সাদপদক্ষ রডরপরপ’র Revenue component এর Economic code
4800 (Honorium of TEC, PEC, etc.) হদত ননব যাহ করা শর্দত পাদর।
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৩.২০ শভ ত কাদজর জন্য ঠিকােদরর অনুকূদল সম্পারেত চুরিপত্র :
উিয়ন সহদর্াগী সাংস্হার গাইড লাইদনর শপ্ররক্ষদত Multiletaral Development Bank
Harmonised Edition June 2010(FIDIC) অনুর্ায়ী Conditions of Contract for
Construction বরণ যত চুরিপদত্রর GCC ও PCC শত অন্তভুযি করা হদয়দছ এবাং শসই অনুর্ায়ী প্ররতপালন
করা হদে।
৩.২১ প্রকদল্পর প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১ এর অগ্রগরত (৩১-০৩-২০১৯ পর্ যন্ত)
৩.২১.১: চুরিপদত্রর সাব-শসকশন অনুর্ায়ী অগ্রগরত
সারণী : ৩.৩১
(মাচ য, ২০১৯ পর্ যন্ত)
ক্ররমক

রববরণ

শভ ত অগ্রগরত

আরে যক অগ্রগরত

(%)

(%)

৩

৪

নাং
১
১।

২
Subsection-A; General

৬৯.০১

৬৮.০৩

মন্তব্য
৫

Requirement
২।

Subsection-B; Earth works

৫৪.৭৫

৫১.৪১

৩।

Subsection-C; Track works

৭৪.৭৫

৭২.৮২

৪।

Sub section D; Bridge
Culverts
Subsection E; Stations &
Buildings
Sub section F;
Signalling+Telecom
Sub Section G; Ancillary
Works (Re Location of
overhead wire crossing)

৭১.২৫

৬৪.৯৫

২৬.৬০

১৯.৯৪

৩০.৯৫

১৬.১০

২৭৪.৪২

৯৬,০৪৬,১৮১.৭০
োকা

৫।
৬।
৭।

শুধুমাত্র আপ লাইদনর
জন্য।
শুধুমাত্র ট্র্যাক আপ
লাইন ও মালামাল
সাংগ্রহ সহ
শুধুমাত্র আপলাইদন ও
মালামাল সাংগ্রহ সহ

চুরি অনুযুয়ী মূল্য
৩৫,০০০,০০০.০০
োকা

সারব যক অগ্রগরত
শভ ত: ৪৯% (োদগেয ৪৯%)
আরে যক: ১৬৮৪৫৭.০৩ লক্ষ োকা (৪৮.৫০%)

পৃষ্ঠা- 81

৩.২১.২ গুরুত্বপূণ য কাদজর অগ্রগরত
Earthfill (up line)
 চুরিপত্র অনুর্ায়ী শমাে পররমাণ = ৫৮৮,৬২৮ ঘনরমোর
 শমাে সম্পারেত পররমাণ = ৯৯৪,৭৮১.৩২ ঘনরমোর। (১৬৯% বৃরি)

মতামত:
ডুদয়লদগদজর এযামব্যাাংকদমদন্টর Top ও Bottom width রমোরদগদজর তুলনায় অদনক শবশী।
লশ্রুরতদত ডুদয়লদগজ এযামব্যাাংকদমন্ট রনমযাদণর জন্য অরধক মাটির সাংস্হান প্রদয়াজন। নডনপনপ
পর্ যাদলাচনা কদর শেখা র্ায় শর্, ডুদয়লদগদজর জন্য প্রণীত রডরপরপদত মাটিরকাদজর সাংস্হান
রমোরদগদজর জন্য প্রণীি নডনপনপ’ে সমপনেমাণ সাংস্হান অনুর্ায়ী রাখা হদয়দছ। অে যাৎ রডরপরপদত মাটির
কাদজর সাংস্হান কম রছল মদময প্ররতয়মান হদয়দছ।
Sub grade (up line)
 চুরিপত্র অনুর্ায়ী শমাে পররমাণ = ৭৬৭,৪৫৫ ঘনরমোর
 সম্পারেত কাদজর পররমাণ = ৪৬২,১৬৫.৭১ ঘনরমোর (৬০%)
PVD Installation (up line)
 চুরিপত্র অনুর্ায়ী শমাে পররমাণ = ৪,৪১২,১৮৬ ঘনরমোর
 সম্পারেত কাদজর পররমাণ = ২,৩৯১,৯৮০.২৪ রমোর (৫৪%)
Sub-ballast (up line)
 চুরিপত্র অনুর্ায়ী শমাে পররমাণ = ৪০৬,৭৫৯ ঘনরমোর
 সম্পারেত কাদজর পররমাণ = ১০৪,৪২৫.০৬ ঘনরমোর (২৬%)

Black Cotton Zone
 Black Cotton Zone এলাকায় (রক:রম: ১৬১- রক:রম: ১৬৬) এযামব্যাাংকদমন্ট রনমযাণ এর কাজ
শুরু হয়রন।
Track linking (upline+DN line)
 শমাে কাদজর পররমাণ = ৭২.৫৫০ রক:রম: + ৭২.৫৫০ রক:রম: = ১৪৫.১০ রক:রম:
 সম্পারেত কাদজর পররমাণ = আপ লাইন ২৫.৭৭৫ রক:রম:
ডাউন লাইন ২.৩৮১ রক:রম:
 অগ্রগরত = ১৯.৪০%
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িীল গাড যার (আপ লাইন)
ব্রীজ (১৩ টি)
 স্ট্রাকচারাল ওয়াকযস = ১২টি ব্রীদজর অগ্রগরত ৭৫% হদত ৯৫%
 ব্রীজ এদপ্রাচ SCP ওয়াকযস =১২ টি ব্রীদজ সম্পি
 গাড যার ইদরকশান = ২টি ব্রীদজ সম্পি
 গাড যার ইদরকশান = ১০ টি ব্রীদজ চলমান

আররসরস বক্স কালভাে য (৪৬টি) (আপলাইন)
 স্ট্রাকচারাল ওয়াকযস সম্পি : ২৮টি
 কাজ চলমান : ৮ টি
 কাজ শুরু হয়রন : ৯টি

শষ্টশন ও রবরডাং
 শমাে ১১টি শষ্টশদনর মদধ্য ৯ টি শষ্টশদন শষ্টশন ভবন ও অন্যান্য স্থাপনার কাজ শুরু হদয়দছ। সালো নেী
ও রাজাপুর শষ্টশদনর কাজ পররেশযনকালীন সমদয় শুরু হদত শেখা র্ায়রন।
 রবরভি Obstructions শহতু আখাউড়া শষ্টশদনর কাজ শুরু হদত শেখা র্ায়রন।
 ডুদয়লদগজ শরললাইন রনরমযত হদলও ঢাকা-চট্টগ্রাম শরলকররদডার ডুদয়লদগদজ রূপান্তর না হওয়া পর্ যন্ত
শুধুমাত্র রমোরদগজ শট্র্ন চলাচল করদব রবধায় শিশন সমূদহর িাে ময রমোর ও ব্রডদগজ সমন্বয় কদর
রনমযাণ করদত হদব।
সূত্র:

১। প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর
২। মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য, শ ব্রুয়ারর, ২০১৯
৩। CTM JV এর েপ্তর।

৩.২১.৩ প্রকদল্পর (প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১) এর সারব যক অগ্রগরত (চুরিপদত্রর শসকশন-৮: রপরসরস
অনুর্ায়ী)
সারণী: ৩.৩২
শসকশান
১
শসকশন-১

শসকশন-২

রক:রম:
২
রক:রম: ১৩০+৬৭৫ হদত
রক:রম: ১৫৫+২০০

রক:রম: ১৫৫+২০০ হদত
রক:রম: ১৭৫+২০০

কাজ সমারপ্তর
সময়সীমা
৩

অগ্রগরত

৪
৯১০ রেন
শসকশন অনুর্ায়ী
(২৯/০৪/২০১৯)
অগ্রগরত প্রণয়ন করা
Revised ১০৬০ রেন হয়রন।
(১৭/০৯/২০১৯)
১৩৪৪ রেন
(০৬/০৭/২০২০)
Revised ১৪০৪ রেন
(০৫-০৯-২০২০)

ঐ

মন্তব্য
৫
চুরিপদত্রর SubClause 8.7
অনুর্ায়ী রবলদম্বর
জন্য জররমানার
সাংস্থান রদয়দছ।
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শসকশান
১
শসকশন-৩

রক:রম:

২
রক:রম: ১৭৫+২০০ হদত
রকরম ২০২+৭০০
িযাক কেন রক:রম: ১৬১ হদত রক:রম:
সদয়ল
১৬৬
এলাকা

কাজ সমারপ্তর
সময়সীমা
৩
১৪৫৬ রেন
(২৬/১০/২০২০)
২৬/১০/২০২০

অগ্রগরত

মন্তব্য

৪
ঐ

৫

কাজ এখনও শুরু
হয়রন।

মতামত:
উপদরর সারণীদত বরণ যত সময়সীমা অনুর্ায়ী প্রকদল্পর কাজ সম্পি হদব না মদময প্ররতয়মান হদয়দছ।

৩.২১.৪ প্রকল্প কাদজর রবলদম্বর অন্যতম কারণ সমূহ
 ওয়াকয শপ্রাগ্রাম এখনও চূড়ান্ত না হওয়া।
 প্রদয়াজনীয় জরম অরধগ্রহদণ রবলম্ব।
 রবরভি Obstructions োকায় সম্পূণ য সাইে ঠিকাোর কর্তক
য না পাওয়া। রবদশর্ কদর রবরভি
Obstructions শহতু আখাউড়া শষ্টশন সাইে ঠিকাোর কর্তক
য না পাওয়া।
 মাটির কাদজর জন্য রপ্র-ওয়াকয শসকশন অনুদমারেত না হওয়া।
 এলাইনম্যান্ট ড্রইাং চূড়ান্তকরদণ রবলম্ব হওয়া।
 িযাক কেন সদয়ল শজাদন সদয়ল রট্র্েদমদন্টর নকশা অনুদমারেত না হওয়া।
 কনস্ট্রাকশন ড্রইাং অনুদমােদন রবলম্ব হওয়া।
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৩.২২ আে য-সামারজক অবস্হার রবদের্ণ
প্রকল্পটির রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা করার জন্য প্রকল্প এলাকা হদত পররমাণগত (Quantitative) এবাং
গুণগত (Qualitative) এ দুই ধরদণর তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। এছাড়াও রবরভি শপশার জনগণ, স্থানীয়
প্রশাসন, জনপ্ররতরনরধ, বাাংলাদেশ শরলওদয়র কমযকতযাবৃন্দ ও আইএমইরড এর কমযকতযাবৃন্দর উপরস্থরতদত
একটি স্থানীয় পর্ যাদয়র কমযশালায় আদয়াজন করা হদয়দছ। উন্মুি আদলাচনার মাধ্যদম রনরবড় পররবীক্ষদণর
প্রদয়াজনীয় তথ্যারে সাংগ্রহ করা হদয়দছ।

৩.২২.১ পররমাণগত পিরত (Quantitative) তথ্য ও উপাদির রবদের্ণ
আে য-সামারজক অবস্থার রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষায় সুরবধাদভাগী উিরোতাদের ১৬/০২/২০১৯ হদত
২৫/০২/২০১৯ ও ০৫/০৩/২০১৯ হদত ০৯/০৩/২০১৯ পর্ যন্ত সাক্ষাৎকার গ্রহদণর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য-উপাি
রবদের্ণ করা হদয়দছ। আে য-সামারজক অবস্থা পর্ যাদলাচনা করার জন্য প্রকল্প এলাকার রবরভি শশ্ররণ শপশার
মানুদর্র রশক্ষা, রচরকৎসা, কৃরর্, কমযসাংস্থান, র্াতায়াদতর সময়, আয়-ব্যয়, ইতযারের পর্ যদবক্ষণ করা হদয়দছ।
নমুনা জররদপ সাক্ষাৎকার শেয়া শমাে ৫১৬ জন উপকারদভাগীর মদধ্য ৩৫৮ জন (৬৯%) রছদলন পুরুর্ এবাং
১৫৮ জন (৩১%) রছদলন নারী।

রচত্র: ৩.৫৪ ও ৩.৫৫ মাঠ পর্ যাদয় সমীক্ষা পররচালনা

রচত্র: ৩.৫৬ ও ৩.৫৭ মাঠ পর্ যাদয় সমীক্ষা পররচালনা
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৩.২৩ মাঠ পর্ যাদয় সমীক্ষা কাদজর লা ল
মাঠ পর্ যাদয় চালাদনা সমীক্ষা কাদজর উপর রভরি কদর রনদম্নাি লা ল পর্ যদবক্ষণ করা র্ায়।

৩.২৩.১ উপকারদভাগীদের রলঙ্গরভরিক বয়স রবদের্ণ
উপকারদভাগী উিরোতার ৮০% বয়স ৪৬ বছদরর রনদচ। তাঁদের গড় বয়স ৩৬.২২ বছর; এঁদের মদধ্য
পুরুর্দের গড় বয়স ৩৬.১৩ বছর এবাং নারীদের গড় বয়স ৩৬.৪২ বছর। উপকারদভাগী পুরুর্ ও নারীদের
বয়স-রভরিক সাংখ্যা রনদম্ন শেওয়া হদলা।
সারণী- ৩.৩৩
বয়স শশ্ররণ

উপকারদভাগীদের রলঙ্গ
পুরুর্ (সাংখ্যা)

নারী (সাংখ্যা)

শমাে (সাংখ্যা)

শতকরা হার

১

২

৩

৪

৫

০-১৮

১৬

০৭

২৩

০৪

১৯-৩০

৮০

৩৩

১১৩

২২

৩১-৪৫

১৯২

৮৬

২৭৮

৫৪

৪৬-উদবয

৭০

৩২

১০২

২০

শমাে

৩৫৮

১৫৮

৫১৬

১০০.০

গড় বয়স

৩৬.১৩

৩৬.৪২

৩৬.২২

-

৩০০
২৫০
২০০

০-১৮
১৯-৩০

১৫০

৩১-৪৫
৪৬-উদবয

১০০
৫০
০
পুরুর্ (সাংখ্যা)

নারী (সাংখ্যা)

শমাে (সাংখ্যা)

শতকরা হার

শলখরচত্র: ১
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উপকারদভাগীদের রশক্ষাগত শর্াগ্যতা
ভ্রমণকারী র্াত্রীদের মদধ্য প্রায় এক চতুে যাাংশ (২৩%) রনরক্ষর। (১১%) প্রােরমক রশক্ষা এবাং এক চতুে যাাংশ
(২৫%) রনম্ন মাধ্যরমক ও এস,এস,রস পাদশর রনদচ পড়াদশানা কদরদছন। ভ্রমণকারীদের প্রায় ২৪%
এস,এস,রস; ১৮% এইচ.এস.রস বা তদুবয পড়াদশানা কদরদছন। উপকারদভাগীদের রশক্ষাগত শর্াগ্যতা সাংক্রান্ত
তথ্যারে রনদম্ন প্রোন করা হদলা।
সারণী-৩.৩৪
রশক্ষাগত শর্াগ্যতার ধরণ

সাংখ্যা

শতকরা হার

১

২
১১৭
৫৯
১২৮
১২৬
৪৪
৩৪
৮
৫১৬

৩
২৩
১১
২৫
২৪
৯
৭
২
১০০

রনরক্ষর
শশ্ররণ (১ম-৫ম) প্রােরমকরশক্ষা
শশ্ররণ (৬ষ্ঠ-৯ম)
এস.এস.রস
এইচ.এস.রস
স্নাতক
স্নাতদকাির
শমাে

রশক্ষাগত শর্াগ্যতা
স্নাতদকাির
২%
স্নাতক
৭%

রনরক্ষর
২৩%

এইচ.এস.রস
৯%

শশ্ররণ (১ম-৫ম) প্রােরমক
রশক্ষা
১১%

এস.এস.রস
২৪%

শশ্ররণ (৬ষ্ঠ-৯ম)
২৪%

শলখরচত্র: ২
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উপকারদভাগীদের প্রধান শপশা
শপশারভরিক রবদের্দণ শেখা র্াদে শর্, নানারবধ শপশার মানুর্ শট্র্দন চলাচল কদরন। তাঁদের মদধ্য ব্যবসারয়
শেদক শুরু কদর ছাত্র-ছাত্রী, চাকুররজীবী, কৃর্কসহ নানা শ্রমজীবী রদয়দছন। উপকারদভাগীদের মদধ্য এক
চতুে যাাংদশর শবরশ ২৮% ব্যবসায়ী, ১০% কৃরর্জীবী, ১১% রবরভি চাকুররজীবী, ৯% রেন মজুর (অকৃরর্), ৫%
ররক্সা/ভযান চালক এবাং ৩৪% অন্যান্য শপশাধারী, ছাত্র-ছাত্রী রদয়দছন। রনদম্ন তাদের শপশার তথ্য প্রোন করা
হদলা।
সারণী-৩.৩৫
শপশার ধরণ
১

সাংখ্যা
২
৬৮
৪৪
২৫
১৪৬
৫৬
১৭৭
৫১৬

কৃরর্
রেনমজুর
ররক্সাচালক
ব্যবসায়
চাকুরর
অন্যাি
শমাে

শতকরা হার
৩
১৩
৯
৫
২৮
১১
৩৪
১০০

১৭৭

২০০

১৪৬

১৫০
১০০

৬৮
১৩

৫০

৪৪ ৯

২৮

২৫ ৫

৫৬

৩৪

১১

০
কৃরর্

রেন মজুর ররক্সা চালক
সাংখ্যা

ব্যবসায়

চাকরর

অন্যি

শতকরা হার

শলখরচত্র: ৩
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৩.২৩.২ শিশদনর পুনব যাসদনর ব্যাপাদর উপকারদভাগীদের মতামত
শসবা প্রোদনর মান উিত করার জন্য বাাংলাদেশ শরলওদয় কর্তপয ক্ষ “আখাউড়া শেদক লাকসাম পর্ যন্ত
ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন রনমযাণ এবাং রবদ্যমান শরললাইনদক ডুদয়লদগদজ রূপান্তর” শীর্ যক চলমান প্রকল্প
বাস্তবায়দনর কাজ চলদছ। এ ব্যাপাদর প্রায় ৮১% উিরোতা অবরহত আদছন; বাকী ৯% উিরোতা প্রকল্প
বাস্তবায়ন সমদন্ধ অবরহত নন।
সারণী-৩.৩৬
উিদরর ধরণ
১
হযাঁ
না
শমাে

সাংখ্যা
২
৪৭২
৪৪
৫১৬

শতকরা হার
৩
৯১
৯
১০০

না, ৯

হযাঁ, ৯১

শলখরচত্র: ৪
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প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল বাজার ব্যবস্থার পররবতযন
উপকারদভাগীগদণর ৮৭% জারনদয়দছন শর্, উৎপারেত পণ্য তাঁরা অরধক মূদল্য রবক্রয় করদত পারদবন। শট্র্ন
র্াতায়াত দ্রুত হওয়ায় তাঁদের উৎপারেত পণ্য দ্রুত হাে/বাজাদর রনদয় শর্দত পারদবন। দল উৎপারেত কৃরর্
পণ্য োেকা োকদব; নষ্ট হদব না বা পচন ধরদব না; এদত শক্রতা-রবদক্রতা উভয়ই লাভবান হদবন। প্রতযক্ষপদরাক্ষভাদব রকরঞ্চৎ হদলও তাঁদের োররদ্র্য রবদমাচদন প্রকল্পটি ভরমকা রাখদব এবাং ১৩% উিরোতা
মদনকদরন শর্ বাজার ব্যবস্থায় শকান পররবতযন হদব না। রবস্তাররত তথ্য রনদম্ন প্রোন করা হদলা।
সারণী-৩.৩৭
উিদরর ধরণ

সাংখ্যা

শতকরা হার

১

২

৩

হযাঁ

৪৫০

৮৭

না

৬৬

১৩

শমাে

৫১৬

১০০

না, ১৩

হযাঁ, ৮৭

শলখরচত্র: ৫
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প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল কমযসাংস্থান সৃরষ্ট
উিরোতাগদণর ৮৪% মদন কদরন প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল ব্যবসা বারণজয ও কমযসাংস্থান বৃরি পাদব। ১৬%
উিরোতা মদন কদরন শর্ প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল কমযসাংস্থাদনর শকান পররবতযন হদব না।
সারণী-৩.৩৮
উিদরর ধরণ

সাংখ্যা

শতকরা হার

১

২

৩

৪৩১

৮৪

৮৫

১৬

৫১৬

১০০

হযাঁ
না
শমাে

না, ১৬

হযাঁ, ৮৪

শলখরচত্র: ৬

৩.২১.৩ এলাকার শম রলক ববরশদষ্টর উপর প্রকদল্পর প্রভাব
রসাংহভাগ (৯০%) উপকারদভাগী মদন কদরন শর্ প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল রশক্ষার হার বৃরি পাদব এবাং
রবদ্যালদয় ছাত্র-ছাত্রীদের উপরস্থরতর হার বৃরি পাদব; প্রায় ৮% উপকারদভাগী মদন কদরন শর্ রশক্ষা প্রসাদর
প্রকদল্পর শকান প্রভাব শনই।
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প্রায় ৮৭% উপকারদভাগী জারনদয়দছন শর্ প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল কৃরর্পণ্য ও অন্যান্য পণ্য
বাজারজাতকরদণর সুরবধা পূদব যর তুলনায় বৃরি পাদব; প্রায় ১১% উপকারদভাগীগণ মদন কদরন শর্ কৃরর্পণ্য ও
অন্যান্য পণ্য বাজারজাতকরদণ এই প্রকদল্পর শকাদনা প্রভাব শনই।
প্রায় ৬৯% উপকারদভাগী মদন কদরন প্রকল্পটি অকৃরর্ পণ্য উৎপােদন ও বাজারজাতকরদণ প্রভাব রাখদব।
প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল এলাকার প্রারন্তক জনদগাষ্ঠীর কমযসাংস্থান বৃরি হদব বদল প্রায় ৭৫% উপকারদভাগী
জারনদয়দছন। ২২% উপকারদভাগী মদন কদরন প্রকদল্পর কারদণ কমযসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদবনা।
উপকারদভাগীদের মতামদতর তথ্য রনদম্ন প্রোন করা হদলা।
সারণী-৩.৩৯
শম রলক ববরশদষ্টর রববরণ

উপকারদভাগীগদণর মতামত
বৃরি শপদয়দছ (%)

একই আদছ (%)

জারননা (%)

২

৩

৪

রশক্ষা প্রসার

৮৯.৭

৮.২

২.১

কৃরর্ পণ্য বাজারজাতকরণ

৮৬.৭

১০.৮

২.৪

অকৃরর্ পণ্য বাজারজাতকরণ

৬৯.৩

১৯.৪

১১.৩

কমযসাংস্থাদনর সুদর্াগ

৭৫.৪

২১.৫

৩.১

১

৮৯.৭

৮৬.৭

৯০.
৮০.

৭৫.৪

৬৯.৩

৭০.
৬০.
৫০.

৪০.
৩০.
২০.

২১.৫

১৯.৪
৮.২

১০.

১১.৩

১০.৮

৩.১

২.৪

২.১

০.
রশক্ষা প্রসার

কৃরর্ পণ্য বাজারজাতকরণ
বৃরি শপদয়দছ (%)

অকৃরর্ পণ্য
বাজারজাতকরণ

একই আদছ (%)

কমযসাংস্থাদনর সুদর্াগ

জারননা (%)

শলখরচত্র: ৭
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প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল আয় বৃরি
উপকারদভাগী উিরোতাদের ৬৮% মদন কদরন শর্, প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল ব্যবসা-বারণজয ও আয় বৃরি
পাদব। ৩২% উিরোতা মদন কদরন শর্, প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল আয় বৃরির উপর প্রভাব পড়দব না।
সারণী-৩.৪০
উিদরর ধরণ

সাংখ্যা

শতকরা হার

১

২

৩

৩৫০

৬৮

১৬৬

৩২

৫১৬

১০০

হযাঁ
না
শমাে

না, ৩২

হযাঁ, ৬৮

শলখরচত্র: ৮
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প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল র্াতায়াত ব্যবস্থার উিয়ন
প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হদল উপকারদভাগীগণ নানারধক সুরবধা পাওয়ার কো ব্যি কদরদছন। প্রকল্প বাস্তবায়দনর
দল মানুদর্র র্াতায়াত ব্যয় (অন্য মাধ্যদমর তুলনায়) এবাং সময় দুই-ই কমদব বদল ৯৫% জারনদয়দছন।
উপকারদভাগীগণ জারনদয়দছন শরল লাইন পুনব যাসদনর দল তাঁদের ও শিশন সাংলগ্ন এলাকার অরধবাসীদের
র্াতায়াদতর সুদর্াগ সুরবধা বৃরি হদব; তাঁদের পররবাদরর শছদল-শমদয়রা মাধ্যরমক স্কুল, কদলজ ও
রবশ্বরবদ্যালদয় দ্রুত র্াতায়াদতর সুদর্াগ সুরবধা পাদব।
সারণী-৩.৪১
উিদরর ধরণ

সাংখ্যা

শতকরা হার

১

২

৩

৪৮৯

৯৫

২৭

৫

৫১৬

১০০

হযাঁ
না
শমাে

৬০০
৫০০

৪৮৯

৪০০
৩০০
২০০
৯৫

১০০

২৭

৫

০
হযাঁ

না
সাংখ্যা

শতকরা হার

শলখরচত্র: ৯
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প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল কৃরর্ দ্র্ব্যারে বাজারজাত ব্যবস্থার উিয়ন
উপকারদভাগীগদণর ৮৩% মদন কদরন শর্, তাঁদের উৎপারেত কৃরর্ পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য বাজারজাতকরদণর
সুরবধা বৃরি পাদব। তাঁরা অরত সহদজ শিশদনর পাশ্বযবতয হাে/বাজাদর রনতয প্রদয়াজনীয় পণ্য ক্রয়-রবক্রয় করদত
পারদবন; তাদত পররবহন খরচ কম হদব। ১৭% উিরোতা মদন কদরন প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল কৃরর্ দ্র্ব্যারে
বাজারজাদত শকান ভরমকা রাখদব না।
সারণী-৩.৪২
উিদরর ধরণ

সাংখ্যা

শতকরা হার

১

২

৩

৪২৮

৮৩

৮৮

১৭

৫১৬

১০০

হযাঁ
না
শমাে

৫০০

৪২৮

৪০০

৮৩

৩০০

১৭

২০০

৮৮

১০০
০
হযাঁ

না
সাংখ্যা

শতকরা হার

শলখরচত্র: ১০
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প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল আপনার পররবাদর ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দছ রক না
সুরবধাদভাগী উিরোতাদের ৯৭% মদন কদরন প্রকল্প বাস্তবায়দনর

দল তাদের শকান ক্ষরত হয়রন। ৩%

উিরোতা তাদের পররবাদরর ক্ষরত হদয়দছ মদময মতামত প্রোন কদরদছন।
সারণী-৩.৪৩
উিদরর ধরণ

সাংখ্যা

শতকরা হার

১

২

৩

১৫

৩

৫১১

৯৭

৫১৬

১০০

হযাঁ
না
শমাে

৬০০
৫১১
৫০০
৪০০
৩০০
২০০
৯৭

১০০
১৫

৩

০
হযাঁ

না
সাংখ্যা

শতকরা হার

শলখরচত্র: ১১
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প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল নতুন কমযসাংস্থান সৃরষ্ট
সুরবধাদভাগী উিরোতাগদণর ৯০% মদন কদরন শর্, প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল ব্যবসা বারণদজযর প্রসার ঘেদব।
দল নতুন কমযসাংস্থান বৃরি পাদব। ১০% উিরোতা মদন কদরন প্রকল্প বাস্তবায়দনর

দল নতুন শকান

কমযসাংস্থাদনর বৃরি পাদব না।
সারণী-৩.৪৪
মতামত

সাংখ্যা

শতকরা হার

১

২

৩

৪৬৪

৯০

৫২

১০

৫১৬

১০০

হযাঁ
না
শমাে

শতকরা হার

১০%

হযাঁ
না
৯০%

শলখরচত্র: ১২
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প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল এলাকার কদলজ ও রবশ্বরবদ্যালদয়র ছাত্র-ছাত্রীদের র্াতায়াত ব্যবস্থা
সুরবধাদভাগী উিরোতাগদণর ৯৩% মদন কদরন প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল কদলজ/রবশ্বরবদ্যালদয়র র্াতায়াত
ব্যবস্থার উিয়ন ঘেদব। ৭% উিরোতা মদন কদরন প্রকল্প বাস্তবায়দন র্াতায়াত ব্যবস্থার উপর শকান প্রভাব
পড়দব না।
সারণী-৩.৪৫
মতামত

সাংখ্যা

শতকরা হার

১

২

৩

৪৮২

৯৩

৩৪

৭

৫১৬

১০০

হযাঁ
না
শমাে

কদলজ ও রবশ্বরবদ্যালদয়র ছাত্র-ছাত্রীদের র্াতায়াত ব্যবস্থা
সাংখ্যা

শতকরা হার

৪৮২

৯৩
৭
৩৪
হযাঁ

না

শলখরচত্র: ১৩
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৩.২৪ কদরাল গ্রুদপর মতামত
প্রকদল্পর আওতাভুি শিশন এলাকার বারহদর অবরস্থত বারড়-ঘদরর বারসন্দা র্াঁরা শট্র্দন ভ্রমণ কদরন না বা
প্রকল্প শেদক সুদর্াগ-সুরবধা পানরন এরূপ ২৫৮ জনদক কদরাল গ্রুদপর নমুনায় অন্তভুযি করা হদয়দছ। রবরভি
বয়স ও শশ্ররণ- শপশার মানুদর্র মতামত শনয়া হদয়দছ।

৩.২৪.১ কদরাল গ্রুদপর সাধারণ তথ্য
কদরাল গ্রুদপর বয়স ও রলঙ্গরভরিক রবদের্ণ
কদরাল গ্রুদপর উিরোতাদের ৮৭% পুরুর্ ও ১৩% নারী; তাঁদের অরধকাাংদশর (৭১%) বয়সসীমা ১৮ শেদক
৪৫ বছদরর মদধ্য। এছাড়া (২৯%) উিরোতার বয়স ৪৬ এর শবরশ মতামত রেদয়দছন। রবস্তাররত তথ্য রনদম্ন
প্রোন করা হদলা।
সারণী-৩.৪৬
রলঙ্গ
১
পুরুর্

সাংখ্যা
২
২২৪

শতকরা হার
৩
৮৭

মরহলা

৩৪

১৩

শমাে

২৫৮

১০০

মরহলা, ১৩%

পুরুর্, ৮৭%

শলখরচত্র: ১৪
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কদরালগ্রুদপ উিরোতাদের বয়দস তথ্য
সারণী-৩.৪৭
বয়স
১

সাংখ্যা
২
১৩
৭১
৯৯
৭৫
২৫৮

০ শেদক ১৮
১৯ শেদক ৩০
৩১ শেদক ৪৫
৪৬ শেদক উপদর
শমাে

শতকরা হার
৩
৫
২৮
৩৮
২৯
১০০

০ শেদক ১৮, ৫%
৪৬ শেদক উপদর,
২৯%

১৯ শেদক ৩০, ২৮%

৩১ শেদক ৪৫, ৩৮%

শলখরচত্র: ১৫
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রশক্ষাগত শর্াগ্যতা
রবদের্দণ শেখা র্ায় শর্, কদরাল গ্রুদপর প্রায় ২২% রনরক্ষর; ২০% এর পড়াদশানা প্রােরমক রশক্ষা পর্ যন্ত;
২৬% এর পড়াদশানা ৬ষ্ঠ শেদক ৯ম শশ্ররণ পর্ যন্ত। অবরশষ্টগণ পরবতী উচ্চতর স্তদর পড়াদশানা কদরদছন।
তাঁদের রবস্তাররত তথ্য রনদম্ন এ প্রোন করা হদলা।
সারণী-৩.৪৮
রশক্ষাগত শর্াগ্যতার ধরণ

সাংখ্যা

শতকরা হার

১

২

৩

রনরক্ষর

৫৬

২২

শশ্ররণ (১ম-৫ম) প্রােরমক রশক্ষা

৫১

২০

শশ্ররণ (৬ষ্ঠ-৯ম)

৬৬

২৬

এস.এস.রস

২৯

১১

এইচ.এস.রস

২৭

১০

স্নাতক

২৯

১১

শমাে

২৫৮

১০০

স্নাতক, ১১%

রনরক্ষর, ২২%

এইচ.এস.রস, ১০%

এস.এস.রস, ১১%
শশ্ররণ (১ম-৫ম) প্রােরমক
রশক্ষা, ২০%
শশ্ররণ (৬ষ্ঠ-৯ম), ২৬%

শলখরচত্র: ১৬
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কদরাল গ্রুদপর শপশা
কদরাল গ্রুদপর শপশা রবদের্ণ কদর শেখা র্াদে শর্, তাঁদের বৃহৎ অাংশ প্রায় ৪৩% চাকুরীরজবী। তাঁদের ১৭%
ব্যবসায়ী, ৩% রেনমজুর ও প্রায় ৩১% অন্যান্য শপশায় রনদয়ারজত রদয়দছন। এছাড়া ৩% কৃরর্জীবী ও ৩%
ররক্সা বা ভযান চারলদয় জীবীকা রনব যাহ কদরন। এ সব তথ্যারে রনদম্ন প্রোন করা হদলা।
সারণী-৩.৪৯
শপশা
১
কৃরর্

সাংখ্যা
২
৭

শতকরা হার
৩
৩

৮

৩

৯

৩

৪৩

১৭

১১২

৪৩

৭৯

৩১

২৫৮

১০০

রেনমজুর
ররক্সাচালক
ব্যবসায়
চাকরর
অন্যি
শমাে

১৭৭

২০০

১৪৬

১৫০
১০০

৬৮

৫০

১৩

৪৪ ৯

২৮

২৫ ৫

৫৬

৩৪

১১

০
কৃরর্

রেন মজুর ররক্সা চালক
সাংখ্যা

ব্যবসায়

চাকরর

অন্যি

শতকরা হার

শলখরচত্র: ১৭
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প্রকদল্প অন্তভুযি না হওয়ার অসুরবধাসমূহ
এলাকা প্রকদল্পর সুরবধাভুি না হওয়ায় শর্ সব অসুরবধা হয় শস সম্পদকয কদরাল গ্রুদপর মতামত রনদম্ন প্রোন
করা হদলা।

রবরভি অসুরবধা সম্বদন্ধ কদরাল গ্রুদপর মতামত
উিরোতাদের ৫% এর মদত অে য ব্যয় শবরশ হয়; ২৮% এর মদত চলাচল রনরাপে নয়; ৩৮% এর মদত
র্াতায়াত আরামোয়ক নয় ও সময় শবরশ লাদগ; এবাং ২৯% এর মদত মালামাল পররবহদন সমস্যা হয়।
সারণী-৩.৫০
মতামত
১
অে য ব্যয় শবরশ হয়
চলাচল রনরাপে নয়
র্াতায়ত আরামোয়ক নয় ও সময়
শবরশ লাদগ
মালামাল পররবহদন সমস্যা হয়
শমাে

সাংখ্যা
২
১৪
৭২

শতকরা হার
৩
৫
২৮

৯৭

৩৮

৭৫
২৫৮

২৯
১০০

৯৭

১০০
৮০
৬০
৪০
২০
০

৭২

৩৮

২৮
১৪
অে য ব্যয় শবরশ
হয়

৭৫
২৯

৫

চলাচল রনরাপে
নয়

সাংখ্যা

র্াতায়ত
মালামাল
আরামোয়ক নয় পররবহদন সমষ্যা
ও সময় শবরশ
হয়
লাদগ
শতকরা হার

শলখরচত্র: ১৮
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৩.২৪.২ র্াতায়াদতর মাধ্যম
কদরাল গ্রুদপর জনগণ জানান শর্ শরল লাইন শেদক তাঁদের বারড় গদড় ৩-৫ রকঃ রমঃ দূদর অবরস্থত। তাঁরা
র্াতায়াত/ পররবহদনর জন্য একারধক র্ানবাহন ব্যবহার কদর োদকন। রনদম্ন তাদের ব্যবহার করা র্ানবাহদনর
তথ্য উদল্লখ করা হদলা।
সারণী-৩.৫১
র্ানবাহদনর ধরণ
১

সাংখ্যা
২
৪৯

শতকরা হার
৩
১৯

৭

৩

রসএনরজ শেক্সী

১৪৪

৫৬

বাস

২২

৯

ট্র্যাক

৩৬

১৪

শমাে

২৫৮

১০০

ররক্সা
ভযানগাড়ী

১৫০
১০০
৫০

সাংখ্যা
শতকরা হার

০

শলখরচত্র: ১৯
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কদলজ/রবশ্বরবদ্যালদয় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী
কদরাল গ্রুদপর উিরোতাগদণর ৭৮% জানান শর্, তাদের পররবাদর কদলজ বা রবশ্বরবদ্যালদয় অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী আদছ। ২২% উিরোতা জানান শর্ তাদের পররবাদর কদলজ বা রবশ্বরবদ্যালদয় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী
নাই। রনদম্ন তাদের রবস্তাররত তথ্য উদল্লখ করা হদলা।

সারণী-৩.৫২
সাংখ্যা
২

উিদরর ধরণ
১
হযাঁ
না
শমাে

শতকরা হার
৩
২০১
৫৭
২৫৮

৭৮
২২
১০০

শতকরা হার

না
২২%

হযাঁ
৭৮%

শলখরচত্র: ২০
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কদলজ বা রবশ্বরবদ্যালয় র্াতায়াত
কদরাল গ্রুদপর উিরোতাগদণর ৫৫% মদন কদরন শর্ শট্র্ন ব্যবহাদরর সুরবো না োকায় কদলজ/রবশ্বরবদ্যালদয়
র্াতায়াদত অসুরবধা হয়। ৪৫% উিরোতা মদন কদরন শট্র্ন ব্যবহার না করার দল শকান অসুরবধা হয় না।
রনদম্ন রবস্তাররত তথ্য শেয়া হদলা।
সারণী-৩.৫৩
মতামত
১
শকান অসুরবধা হয় না
অসুরবধা হয়
শমাে

সাংখ্যা
২
১১৫
১৪৩
২৫৮

শতকরা হার
৩
৪৫
৫৫
১০০

শতকরা হার

৬০
৫০
৪০

শতকরা হার

৩০
২০
১০
০
শকান অসুরবধা হয় না

অসুরবধাহয়

শলখরচত্র: ২১
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৩.২৪.৩ কৃরর্ ও ব্যবসায় পণ্য/ মালামাল পররবহন
কদরাল গ্রুদপর সকদল জানান শর্ শট্র্দন তাঁদের র্াতায়াদতর সুদর্াগ না োকায় মালামাল/ পণ্য পররবহদন
তাঁদেরদক রবরভি সমস্যায় পড়দত হয়। তাদের শেওয়া তথ্যমদত সমস্যাগুদলা রনম্নরূপ:
(১)
মালামাল/ পণ্য নষ্ট হয়।
(২)
খরচ শবরশ হয়।
(৩) সময়মত মালামাল/ পণ্য পররবহন করা র্ায় না।
(৪)
রনরাপদে পণ্য পররবহন করা র্ায় না।
(৫)
কৃরর্পণ্য কম মূদল্য রবক্রয় করদত হয়।
(৬) পণ্য মাোয় কদর বহন করদত হয়।
(৭)
শ্রম শবরশ ব্যয় হয়।
(৮) সময় শবরশ প্রদয়াজন হয়।

৩.২৫ ভরম অরধগ্রহণ
সুরবধাদভাগী ৫১৬ জন উিরোতাদক ভরম অরধগ্রহণ সম্পদকয মতামত জানদত চাওয়া হদল এর মদধ্য ৩৮ জন
উিরোতা তাদের ভরম অরধগ্রহণ হদয়দছ মদময মতামত প্রোন কদরন। উি উিরোতাদের মদধ্য ২২ জন
(৫৭.৮৯%) জরমর উপযুি মূল্য শপদয়দছন জারনদয়দছন,১৬ জন (৪২.১১%) জরমর উপযুি মূল্য পান নাই
মদময মতামত রেদয়দছন।
২৫ জন (৬৫.৭৯%) উিরোতা তাদের অবকাঠাদমা ভাাংগা হদয়দছ জারনদয়দছন, ১৩ জন (৩৪.২১%)
জারনদয়দছন তাদের শকান অবকাঠাদমা ভাাংগা পদড় নাই। ২৪ জন (৬৩.১৬%) উিরোতা অবকাঠাদমা ভাঙ্গার
জন্য ক্ষরতপূরদন শপদয়দছন জারনদয়দছন, ১৪ জন (৩৬.৮৪%) উিরোতা বদলদছন ক্ষরতপূরণ পান নাই। ২১
জন (৫৫.২৬%) উিরোতা বদলদছন ক্ষরতপূরদণর োকা র্দেষ্ট রছল, ১৭ জন (৪৪.৭৪%) উিরোতা
ক্ষরতপূরদনর োকা র্দেষ্ট নয় বদল মতামত রেদয়দছন।
২০ জন (৫২.৬৩%) উিরোতা ক্ষরতপূরদনর োকা শপদত শভাগারন্ত শপাহাদত হদয়দছ জারনদয়দছন, ১৮ জন
(৪৭.৩৭%) উিরোতা োকা শপদত শকান সমস্যা হয়রন জারনদয়দছন।
রকছুসাংখ্যাক উিরোতা জারনদয়দছন শর্ ২০-৩০ বছর পূদব য শরল কর্তপয দক্ষর রনকে শেদক ভরম লীজ রনদয়
সদরজরমদন শভাগ েখল সাদপদক্ষ চার্াবাে কদর আসদছ এবাং রনজ নাদম নামজারীকদর সরকারী খাজনা
রনয়রমতভাদব পররদশাধ কদর আসদছ। উি জরম শরল কর্তপয ক্ষ অরধগ্রহণ কদরদছ এর রবপরীদত তারা শকান
ক্ষরতপুরণ পান নাই মদময মতামত রেদয়দছন। রনদম্ন সারণী-৩.৫৪ এর রবস্তাররত শেওয়া হদলা :
সারণী-৩.৫৪
ক্ররমক নাং
১
১
২
৩
৪
৫

মতামত
২
জরমর উপযুি মূল্য শপদয়রছদলন রকনা?
আপনার শকান অবকাঠাদমা ভাাংগা হদয়দছ রকনা?
অবকাঠাদমা ভাাংগা হদল ক্ষরতপূরণ শপদয়দছন রকনা?
ক্ষরতপূরদণর োকা র্দেষ্ট রছল রকনা?
ক্ষরতপূরদণর োকা শপদত শভাগারন্ত শপাহাদত হদয়দছ রক না?

শতকরা হার
হযাঁ
না
৩
৪
৫৭.৮৯% ৪২.১১%
৬৫.৭৯% ৩৪.২১%
৬৩.১৬% ৩৬.৮৪%
৫৫.২৬% ৪৪.৭৪%
৫২.৬৩% ৪৭.৩৭%
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৩.২৬ কী ইন রম্যান্টস্ ইন্টাররভউ (Key Informants Interview: KII)
প্রকদল্পর শিশনগুদলাদত কমযরত ৫৫ জন কমযকতযা ও কমযচাররর মতামত KII গ্রুদপর নমুনায় অন্তভুযি করা
হদয়দছ। প্রকল্প পররচালক, DEN, AEN, SSAE, শিশন মািার, শট্র্দনর পররচালক, শট্র্ন ড্রাইভার,
রসগনালসম্যান “Key Informants Interview” বা রনরবড় আদলাচনায় অন্তভুযি রছদলন। প্রকদল্পর
ব্যাপাদর তাঁদের মতামত রনদম্ন প্রোন করা হদলা।
(১)
পুরুর্ এবাং নারীর আলাো রবশ্রামাগার োকা প্রদয়াজন।
(২)
পুরুর্ এবাং নারীর আলাো েয়দলে োকা প্রদয়াজন।
(৩) স্থায়ী সুইপার োকা প্রদয়াজন।
(৪)
িাে দময র্াত্রীদের বসার ব্যবস্থা োকা প্রদয়াজন।
(৫)
িাে দময প্ররতবিী র্াত্রীদের জন্য রযাম-এর ব্যবস্থা োকা প্রদয়াজন।
(৬) র্াত্রী ছাউরন প্রদয়াজন/ অেবা শমরামত করা প্রদয়াজন।
(৭)
শিশদন রনষ্কাশন ব্যবস্থা ভাদলা করা প্রদয়াজন।
(৮) শগি হাউজ রনমযাণ করা েরকার।
(৯)
অর স ভবন আধুরনকায়ন করা প্রদয়াজন।
(১০) জনবল রনদয়াগ করা প্রদয়াজন।
(১১) শট্র্দনর সাংখ্যা বৃরি করা প্রদয়াজন।
(১২) ইন্টারলরকাং রসগনারলাং রসদিম চালু করা প্রদয়াজন।
(১৩) িাে দমযর বেঘ যয বৃরি করা প্রদয়াজন।
(১৪) কমযচারীদের জন্য আবারসক ভবন রনমযাণ করা প্রদয়াজন।
(১৫) শিশদনর রনরাপিা শজারোর করা প্রদয়াজন।

৩.২৭ এ রজরড (FGD) ও স্থানীয় পর্ যাদয় পর্ যাদলাচনা
৩.২৭.১ প্রকল্প এলাকায় অনুরষ্ঠত এ রজরড’র মতামত পর্ যাদলাচনা
প্রকদল্পর রবরভি রবর্য়ারে সারব যক পর্ যাদলাচনার জন্য ৬টি শিশদন একটি কদর এ রজরড আদয়াজন করা
হদয়রছল। এদত স্থানীয় পর্ যাদয়র সরকাদরর প্ররতরনরধ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরি, মসরজদের ইমাম, ব্যবসায়ী,
চাকুররজীবী, ছাত্র, সাাংবারেক প্রমুখ অাংশগ্রহণ কদরন। এ রজরডদত উপরস্থত সকদল প্রকদল্পর সুরবধা, অসুরবধা,
উপকার ইতযারে রবর্দয় আদলাচনা কদর মতামত প্রোন কদরন। রনদম্ন সাররণ ৩.৫৫-এ এ রজরড পররচালনার
স্হান, তাররখ ও অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা প্রোন করা হদলা:
সারণী-৩.৫৫
তাররখ
১
১৮.০২.২০১৯
১৯.০২.২০১৯
২০.০২.২০১৯
২২.০২.২০১৯

এ রজরড পররচালনা স্থান
২
কুরমল্লা শিশন, কুরমল্লা
লাকসাম শিশন, লাকসাম
আখাউড়া শিশন, আখাউড়া
আরলশহর শিশন

অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা
৩
১২ জন
০৮ জন
০৯ জন
১০ জন
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তাররখ
এ রজরড পররচালনা স্থান
১
২
২৩.০২.২০১৯ সালোনেী শিশন
২৪.০২.২০১৯ রাজাপুর শিশন

অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা
৩
০৮ জন
১০ জন

রচত্র:৩.৫৮ েলীয় আদলাচনা সভা পররচালনা

এ রজরড হদত প্রাপ্ত প্রধান রবর্য়গুদলা রনদম্ন উদল্লখ করা হল :
 প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল এলাকার সারব যক শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উিরত হদব। শট্র্দনর গরত বৃরির কারদণ
জনগণ দ্রুত ও কম খরদচ র্াতায়াত করদত পারদব।
 শরলওদয় শসকশদনর পুনব যাসদনর দল এলাকার শছদল ও শমদয়দের রশক্ষাঙ্গদন র্াতায়াত সহজ হদব;
জনগণ দ্রুত ও সহদজ স্বাস্থয শকদন্দ্র র্াতায়াত করদত পারদব; ব্যবসায়ী ও চাকুররজীবীগণ দ্রুত ও স্বল্প
খরদচ র্াতায়াত করদত পারদব।
 েররদ্র্ জনদগাষ্ঠীর কমযসাংস্থাদনর শক্ষদত্র প্রকদল্পর অবোন রদয়দছ। দ্রুত র্াতায়াদতর সুরবধার দল
এলাকার েররদ্র্ জনগণ দূরবতী অঞ্চদল কাদজর সন্ধাদন শর্দত পারদব। এছাড়া শিশদনর কাছাকারছ
এলাকায় শোকানপাে গদড় উদঠদছ, দল এলাকার রকছু মানুদর্র কমযসাংস্থান বৃরি হদব। পূদব যর
তুলনায় শট্র্ন দ্রুত গরতদত চলাচল করায় এলাকার ব্যবসা-বারণজয ও আরে যক কমযকান্ড রকছুো হদলও
বৃরি পাদব।
 শিশন রবরডাং, িাে ময ও শট্র্দনর অবস্থা সম্পদকয তাঁরা বদলদছন শর্, অরধকাাংশ শিশদনর রবশ্রামাগার
তালাবি অবস্থায় োদক। বসার জায়গা অপ্রতুল, বাচ্চাদের দুধ খাওয়াদনার জন্য শগাপনীয়তা শনই।
রকছু সাংখ্যক শিশদনর েয়দলে শমাোমুটি ব্যবহার উপদর্াগী হদলও পুরুর্ ও নারীদের জন্য আলাো
ব্যবস্থা শনই।
 শড্রনগুদলা অপররষ্কার োকার কারদণ বর্ যার সময় পারন রনকাশদন সমস্যা হয়, তখন লাইনগুদলাদত
রকছুো পারন জদম োদক। সব শিশদন ওভাররব্রদজর ব্যবস্থা না োকার কারদণ পেচারর, র্াত্রী ও স্কুল
কদলদজর শছদল-শমদয়দের র্াতায়াদত সমস্যা হয়। শট্র্দনর আসন সাংখ্যা কম।
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 সরকারর সম্পে রহদসদব প্রকদল্পর আওতায় রনরমযত বা পুনব যারসত অবকাঠাদমাগুদলার প্ররত
এলাকাবাসীর োরয়ত্ব পালন প্রসদঙ্গ আদলাচকগণ ইরতবাচক মতামত শরদখদছন। তাঁদের মদত জনগণ
এখন পূদব যর তুলনায় শবশী সদচতন। শরল লাইদনর কাদছ গবারে পশু শেঁদধ রাখা, শিশদনর শভতদর বা
কাছাকারছ এলাকায় ময়লা আবজযনা শ লা, শট্র্দন ভ্রমদণর সময় শভতদর খাবাদরর উরেষ্ট শ লা, সীে
নষ্ট করা ইতযারে রবর্য়গুদলা এখন অদনক কম বদল তাঁরা অরভমত প্রকাশ কদরন। শরদলর রবরভি
মালামাল (শর্মন: র শ শিে, নুরড় পাের ইতযারে) চুররর ঘেনাও কদমদছ বদল আদলাচকগণ জানান।
 শরলওদয়র অধুরনকায়ন প্রসদঙ্গ আদলাচকগণ অরভমত শেন শর্, শট্র্দনর সাংখ্যা বৃরি করা প্রদয়াজন,
রডরজোল পিরতদত শরল পররচালনা করদত হদব, শরলওদয়র সম্পে রক্ষা করদত হদব, র্াত্রী রনরাপিা
ও র্াত্রী শসবা রনরিত করদত হদব, নারী ও পুরুদর্র জন্য আলাো আলাো রবশ্রামাগার ও েয়দলে
রাখদত হদব, শড্রদনজ ব্যবস্থা ভাল করদত হদব, র্াত্রী ছাউরন ও প্ররতটি শিশদন ওভাররব্রদজর
ব্যবস্থাকরণসহ সারব যক অবস্থার উিয়ন করদত হদব।

৩.২৮ স্থানীয় পর্ যাদয় অনুরষ্ঠত কমযশালার পর্ যাদলাচনা
প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ সাংক্রান্ত ব্যাপাদর উপকার শভাগীদের মতামত সাংগ্রহ করার উদেদশ্য স্থানীয় পর্ যাদয়
বাাংলাদেশ শরলওদয়র কুরমল্লা শষ্টশন সাংলগ্ন রসটিএম শজরভস্ করাক্টর অর দসর সদম্মলন কদক্ষ ১৪/০৩/১৯
ররঃ তাররদখ একটি কমযশালার আদয়াজন করা হদয়রছল।
কমযশালায় আইএমইরড এর পররচালক জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন সভাপরতত্ব কদরন। সভায় জনাব এড.
শমাঃ আরমনুল ইসলাম টুটুল, শচয়ারম্যান সের উপদজলা পররর্ে; জনাব আব্দুল লরত তালুকোর, সহকারী
পররচালক, ট্র্যাক, বাাংলাদেশ শরলওদয়; এবাং স্থানীয় ব্যরিবদগরয মদধ্য শমাঃ শেদলায়ার শহাদসন (জারকর)
সাধারণ সম্পােক, কুরমল্লা শপ্রস ক্লাব এবাং সাাংবারেক, শেশ রূপান্তর; সাইফুল সুমন, সাাংবারেক, রুপসী বাাংলা;
ওমর আলী তাপস, সাাংবারেক, News 24; শমাঃ সুমন করবর ভইয়া, সাাংবারেক, পরেকৃত কুরমল্লা; শমাঃ
আদনায়ার শহাদসন, ষ্টা ররদপাে যার, বেরনক রবজদনস বাাংলাদেশ অাংশ গ্রহণ কদরন। এছাড়াও শরলওদয়র
কমযকতযা, ঠিকাোর অর দসর কমযকতযা, পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর কমযকতযা, চাকুরীজীরব ও অন্যান্য শপশার শমাে
২৫ জন অাংশগ্রহণ কদরন।

রচত্র-৩.৫৯ ও ৩.৬০ : রসটিএম শজরভস্ করাক্টর অর দসর সদম্মলন কদক্ষ, কুরমল্লায় অনুরষ্ঠত স্থানীয় পর্ যাদয়র কমযশালা।

স্থানীয় কমযশালার মন্তব্য ও সুপাররশ
 প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল এলাকার সারব যক শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উিরত হদব। শট্র্দনর গরত বৃরি পাদব।
সময় সাশ্রয় হদব দল জনগণ উপকৃত হদব।
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 শরলওদয়র আখাউড়া-লাকসাম শসকসদন র্াত্রী সাংখ্যার তুলনায় শট্র্দনর ও বরগর সাংখ্যা কম শট্র্দনর ও
বরগর সাংখ্যা বৃরি করদত হদব। রবদশর্ কদর কুরমল্লা শষ্টশদনর জন্য রনধ যাররত রসে অপ্রতুল।
 র্াত্রী সাংখ্যা অরধক রবধায় আদরা শট্র্ন টিদকে বরাে রাখার জন্য অনুদরাধ করা হয়।
 শষ্টশদন র্াত্রীদের বসার পর্ যন্ত র্ায়গা নাই। ব্যবস্থা শনওয়া প্রদয়াজন।
 নারীদের জন্য শষ্টশদন আলাো েয়দলে বা রবশ্রামাগাদরর ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন।
 শষ্টশদন সুদপয় খাবার পারনর শকান ব্যবস্থা নাই। সুদপয় পারনর ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন।
 শষ্টশদন শকান কযারল্টনর ব্যবস্থা নাই। প্রদয়াজদন শবসরকারীভাদব রলজ রেদয় কযারন্টদনর ব্যবস্থা করা
শর্দত পাদর। দল সাধারণ র্াত্রী উপকৃত হদব এবাং এখাদত সরকাদরর রাজস্ব আয় হদব।
 শষ্টশদন শকান শগষ্ট হাউজ নাই। শগষ্ট হাউদজর ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন। প্রদয়াজন শষ্টশদনর ভবদনর ২য়
তলা আউে শসারস যাং এর মাধ্যদম ব্যবস্হা করা শর্দত পাদর।
 শষ্টশনগুদলাদত আইনশৃাংখলার ব্যবস্থা খুবই দুব যল। আইনশৃাংখলা বারহনীর তৎপরতা বৃরি করা করা
প্রদয়াজন।
 অরধকাাংশ শষ্টশদন শমইল শট্র্দনর বেদঘ যযর তুলনায় িাে ময ও র্াত্রী ছাউরন শছাে। র্াত্রী ছাউরন গুদলা
বড় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন।

৩.২৯ জাতীয় পর্ যাদয় অনুরষ্ঠত কমযশালা
েি ১২.০৫.২০১৯ িানেকখ ‘আইএমইনড’ে সকেলন েকক্ষ জািীে পর্ যাকে েমযশালা অনুনিি হে। উক্ত
েমযশালাে সভাপনিত্ব েকেন ‘আইএমইনড’ে ভােপ্রাপ্ত সনচব জনাব আবুল মনসুে থমাোঃ িকেজউল্লাহ,
এননডনস।প্রর্ান অনিনে ও নবকশর্ অনিনে নহকসকব উপনহহি নছকলন র্োক্রকম জনাব জনাব থমা: থমািাকেল
থহাকসন, সনচব, থেলপে মন্ত্রণালে এবং জনাব থমাোঃ শামছুোমান, অনিোঃ মহাপনেচালে (আেএস),
বাংলাকদশ থেলওকে, থেলভবন, ঢাো। এ ছাড়া ‘আইএমইনড’, প্লাননং েনমশন, ইআেনড, থেলপে মন্ত্রণালে ও
বাংলাকদশ থেলওকেে সংনিষ্ট েমযেিযােণ উক্ত েমযশালাে অংশগ্রহন েকেন।

রচত্র-৩.৬১ ও ৩.৬২ : ‘আইএমইনড’ে সদম্মলন কদক্ষ, অনুরষ্ঠত জাতীয় পর্ যাদয়র কমযশালা।

In-depth Monitoring এে জন্য ননকোেপ্রাপ্ত পোমশযে প্রনিিাকনে টীম নলডাে Power Point
Presentation এে মাধ্যকম বনণ যি প্রেকেে নননবড় পনেবীক্ষণ প্রনিকবদন থপশ েকেন। উপনহহি নবনভন্ন
পর্ যাকেে েমযেিযােণ প্রনিকবদকনে উপে িাকদে মিামি ব্যক্ত েকেন এবং প্রনিকবদনটি মানসম্মি হকেকছ
মকময উকল্লখ েকেন।
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আইএমইনড’ে অনিনেক্ত সনচব জনাব থমাহাম্মদ আবদুল মান্নান েমযশালাে উপনস্থি নবনভন্ন বক্তাে মন্তকব্যে
য েো প্রকোজন মকময উকল্লখ েকেন।
আকলাকে প্রনিকবদনটি পুনেঠন
রবদশর্ অরতরে জনাব থমাোঃ শামছুোমান, অরতররি মহাপররচালক (আরএস), বাাংলাদেশ শরলওদয়, Preয য
work section অনুকমাদন, Dispute Board েঠন, প্রেে বাস্তবােকনে লক্ষযমাত্রা ও অজযন এে পাখে
নেভাকব নুযনিম েো র্াে, বর্ যাে পূকব য ব্রীজ ও োলযভাট য ননমযাকণে সমে ব্ল্ে চযাকনল নিোে েো এবং
Management Consultant দ্রুি ননকোে ইিযানদ নবর্কে মিামি ও সুপানেশ প্রনিকবদকন অন্তযভূক্ত েোে
জন্য িাঁে বক্তকব্য উকল্লখ েকেন।
প্রধান অরতরে শরলপে মন্ত্রণালদয়র সরচব জনাব শমাঃ শমা াদজ্জল শহাদসন বদলন, মাটির কাদজ ব্যাপক
শভররদয়শন এবাং িযাক কেন সদয়ল এর রডজাইন চূড়ান্ত করা রনদয় শর্ সমস্যা হদে শস রবর্দয় প্ররতদবেদন
সুরনরে যষ্ট সুপাররশ োকদত হদব। এছাড়া, রডরপরপদত সাংস্থান না োকদলও চুরিদত Dispute Board এে
সংস্থান োোে এে েঠন সম্পকেয প্রনিকবদকন মিামি/সুপানেশ োেকি হকব মকময উকল্লখ েকেন। নিনন
থেলওকে িযান িাব সদস্যকদে মিামকিে থপ্রনক্ষকি প্রেকে ব্যবহৃি পােকেে েং ও মান নবর্কে মিামি
প্রদাকনে অনুকোর্ জানান। নিনন আেও বকলন, বর্ যাোকল োজ েোে জন্য লােসাম প্রাকন্ত দুই নেকলানমটাে
লাইন উেুক্ত েো সম্ভব হকল আেও অনর্ে নেোঃনমোঃ লাইন থেন উেুক্ত েো সম্ভব হেনন িাে ব্যাখ্যা
প্রনিকবদকন োেকি হকব।
পনেকশকর্ সভাপনি মকহাদে নননবড় পনেবীক্ষকণে TOR এে নভনিকি উকল্লনখি সমস্যা ও চযাকলঞ্জ নবর্কে
প্রনিকবদকন সুনননদ যষ্ট সুপানেশ োেকি হকব মকময উকল্লখ েকেন এবং সভাে উপনহহি েমযেিযােণ নবকশর্ েকে
প্রর্ান অনিনে ও নবকশর্ অনিনেকে সভাে অংশগ্রহন েোে জন্য র্ন্যবাদ জাননকে সভাে সমানপ্ত থঘার্না
েকেন। (সভাে োর্ যনববেণী পনেনশষ্ট-‘ঙ’-থি সংযুক্ত েো হল)।
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অধ্যায়-৪
প্রকদল্পর ব্যতযয় (পররমাণগত, সময়গত ও গুণগত) রবদের্ণ
৪.০
৪.১

ব্যতযয়
সিাব্যতা সমীক্ষা, রডরপরপ প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন
 রডরপরপদত Project Implementation Period ০১ জুলাই ২০১৪ হদত ৩০ জুন, ২০২০।
রডরপরপ অনুদমােন হদয়দছ ২৩ রডদসম্বর, ২০১৪ তাররদখ।
(সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.২.৫)

৪.২ শভ ত কাদজর জন্য (প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১) ঠিকাোর রনদয়াগ সাংক্রান্ত শেন্ডার
প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন
 রডরপরপ একদনক কর্তক
য অনুদমারেত হদয়দছ ২৩.১২.২০১৪ তাররদখ। সরকারী প্রজ্ঞাপন জারী হদয়দছ
২৫.০১.২০১৫ তাররদখ। প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর হদত েরপত্র আহবান করা হদয়দছ ০৪.০৫.২০১৫
তাররদখ। েরপত্র আহবাদন অরধক সময় ব্যয় করা হদয়দছ।
(সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.৪.১)
 েরপত্র গ্রহণ প্ররক্রয়ায় Technical Sub-committee (TSC) হদত CCGP পর্ যন্ত ব্যরয়ত সময়
রপরপএ ২০০৬ ও রপরপআর ২০০৮ অনুর্ায়ী রনধ যাররত সময় হদত অদনক শবশী সময় শক্ষপন করা
হদয়দছ। (সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.৪.২)

৪.৩ রডরপরপ অনুর্ায়ী শসবা (Services) প্যাদকজ সমূদহর জন্য পরামশযক
প্ররতষ্ঠান/Service Provider রনদয়াগ সাংক্রান্ত শেন্ডার প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন
 প্যাদকজ নাং এসরড-৪ এর রবপরীদত েরপত্র আহবান করা হয়রন। (সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.৬.৫)
 রডরপরপদত সাংস্থান োকা সদেও প্যাদকজ নাং এসরড-২ এর রবপরীদত Management
Consultant রনদয়াগ করা হয়রন। (সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.৭.৩)

৪.৪

শভ ত কাদজর (প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১) এর জন্য অনুদমারেত চুরিপত্র
 চুরিপত্র মঞ্জুদরর প্রায় ৪.৫ মাস পর ঠিকাোর কর্তক
য কাজ শুরু করা হদয়দছ। (সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু:
৩.১২.১)
 প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১ এর জন্য রনদয়াগপ্রাপ্ত ঠিকাোর কর্তক
য চুরিপদত্রর শময়াে পর্ যন্ত সমদয়র জন্য
Performance Gurantee শেয়া হয়রন। (সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১২.২)
 রডরপরপ এর Project Completion সমদয়র বরহ যভত সমদয়র জন্য প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১ এর জন্য
মঞ্জুরীকৃত চুরিপদত্র সমারপ্তর রপররয়ড প্রোন করা হদয়দছ। (সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১২.৩)

৪.৫ প্রকল্প এলাকা পররেশযন ও সাংরেষ্ট শভ ত কাজ সমূহ পররেশযন
৪.৫.১ ব্রীজ ও কালভাে য
 ব্রীজ নাং ২৭৬, ২৭২, ২৬০, ২৫৯, ২৭৫, ২৫৮, ২৪৯, ২৪৮ এর কনরক্রে ওয়াকযদসর র রনরশাং র্োর্ে
হয়রন।
 ব্রীজ নাং- ২৭৬, ২৭২, ২৭৫, ২৬০, ২৫৮, ২৪৯, ২৪৮ এর Weep hole র্োর্েভাদব স্থারপত হয়রন।
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 ব্রীজ নাং- ২৭৬, ২৭২, ২৬১, ২৩১, ২৩৪, ২৪৩ এর চযাদনল িক কদর রনমযাণ কাজ করা হদে।
 ৯টি আররসরস বক্স কালভাে য এর কাজ এখনও শুরু করা হয়রন।
(সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৩.২ ও ৩.১৩.৬: ব্রীজ ও কালভাে য পররেশযন)

৪.৫.২ শষ্টশন ও রবরডাং
 রবরভি Obstruction শহতু চুরিপত্র মঞ্জুদরর পর ২ বৎসদরর অরধক সময় অরতক্রান্ত হওয়ার পরও
আখাউড়া শষ্টশদনর অরধকাাংশ কাজ এখনও শুরু করা হয়রন। (সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৩.৩.১)
 শষ্টশন ভবন োইপ টি-৩ এ : লালমাই, সের রসুলপুর, রাজাপুর, শশীেল, মন্দবাগ, ইমামবাড়ী,
গঙ্গাসাগর, এবাং োইপ টি-৪ : আলীশহর ও ময়নামরত শষ্টশনসমূদহ বুরকাং অর দসর রভতর শকান
য ওয়াল নাই, Open Space এ সহকারী শিশন মাষ্টাদরর জন্য বসার ব্যবস্থা করা হদয়দছ।
পাটিশন
িাে রম শশদডর উচ্চতা প্রদয়াজদনর তুলনায় অদনক শবশী দল সাইড রেদয় বৃরষ্টর পারন প্রদবশ
করদব। ওদয়টিাং হদল কলাপরসবল শগইদের পররবদতয গ্রীল শ রন্সাং ও গ্লাসদডাদরর প্ররভশন রাখা
হদয়দছ। (সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৩.৭.১)
 আলী শহর শষ্টশদন জরমর স্বল্পতার জন্য অদ্যাবরধ একদসস শরাড, সুদয়দরজ, শসাকওদয়ল, বাউন্ডারী
ওয়াল এবাং এদপ্রাচ শড্রদনর কাজ শুরু করা র্াদে না। (সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৩.৭.১)
 জরমর স্বল্পতার জন্য ময়নামরত শষ্টশন ভবদনর সম্মুদখর শপারস্ হদত শমইন শরাড সাদে সাংদর্াগ কদর
একদসস্ শরাড করা হদে না। (সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৩.৭.৩)
 কুরমল্লায় পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর জন্য সাইে অর স, সাইে এদকাদমাদডশন ও ডরদমেরী এর রনমযাণ
কাজ সম্পি করদণ অরধক রবলম্ব হদে। (সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৩.৭.৪)
 চুরিপদত্রর সাংস্থান অনুর্ায়ী সালো নেী ও রাজাপুর শিশদন এখনও কাজ শুরু করা হয়রন। (সূত্র:
অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৩.৩.৬ ও ৩.১৩.৭.৬)

৪.৫.৩ ব্ল্যাে েটন সকেল এলাোে মাটির কাজ
 রক:রম: ১৬১ হদত রক:রম: ১৬৬ িযাক কেন সদয়ল শজাদন রনমযাণ কাজ এখনও শুরু হয়রন। এমনরক
রডজাইন ও ড্রইাং অদ্যাবরধ চূড়ান্ত করা হয়রন। (সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৯.২)
 িযাক কেন সদয়ল রট্র্েম্যান্ট কাদজর রডজাইন সম্পদকয চুরিপদত্রর শেরসর দকশদন পুনরায় মাটি
পরীক্ষা কদর চুরিপদত্র রবদ্যমান রডজাইন এর র্োে যতা র্াচাই করার রবধান রদয়দছ। থস অনুর্ােী
ঠিকাোর রডজাইন পরামশযক রনদয়াগ কদর িযাক কেন শজাদনর Foundation soil treatment
নডজাইন প্রণেন করদবন। ঠিকাোর কর্তক
য প্রণীত রডজাইন পুনরায় Third party independent
design unit দ্ব্ারা Vetting কদর রডজাইন চূড়ান্ত করার রবধান চুরিপদত্র উদল্লখ করা হদয়দছ।
ইদতামদধ্য চুরি সম্পােদনর পর ২ বছদরর অরধক সময় অরতবারহত হদলও িযাক কেন সদয়দলর
রডজাইন চূড়ান্ত করা সিব হয়রন। দল বাস্তব অগ্রগরত বাধাগ্রস্হ হদে।

৪.৫.৪ ট্র্যাক
 ট্র্যাক রলাংরকাং ও ট্র্যাক রলাংরকাং এর পর শেরম্পাং শমরশন দ্ব্ারা প্যারকাং শেয়ার কাদজর অগ্রগরত মন্থর।

 ইমামবাড়ী ও কসবা শিশন ইয়াদড য স্তুপীকৃত শরল শকান শকান শিদক গ্রাউন্ড েশয কদরদছ।
(সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৩.৫.২)
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৪.৫.৫ রসগন্যারলাং ও শেরল করমউরনদকশন
 শভ ত কাদজর অগ্রগরত মন্থর

৪.৫.৬ শলদভল ক্ররসাং রনমযাণ
 শলদভল ক্ররসাং রনমযাণ কাজ এখনও শুরু করা হয়রন।

৪.৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন
৪.৬.১ ঠিকাোর কর্তক
য জনবল রনদয়াগ
 পররবরতযত Key Personal এর অনুদমােন ইরিরনয়ার ,পরামশযক প্ররতষ্ঠান হদত শনয়া হয়রন। (সূত্র:
অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৪.৪)

৪.৬.২ ঠিকাোর কর্তক
য ইকুইপদমন্ট সরবরাহ
 রবড ডকুদমদন্ট প্রেি কযাোগরী ও সাংখ্যা অনুর্ায়ী ইকুইপদমন্ট সরবরাদহ ঘােরত রদয়দছ। (সূত্র:
অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৪.৫)

৪.৬.৩ ট্র্যাক ইকুইপদমন্ট সরবরাহ
 চুরিপদত্রর সাংস্থান অনুর্ায়ী ট্র্যাক ইকুইপদমন্ট এখনও সরবরাহ শেয়া হয়রন। (সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু:
৩.১৪.৭)

৪.৬.৪ পরামশযকদের চলমান কাদজর পররেশযন ও গুণগতমান র্াচাইদয়র পিরত
 Quality Assurance Plan (পৃষ্ঠা ১২৭-২২০) অনুর্ায়ী শকায়ারলটি ইন্সদপকশন ও শচকরলষ্ট
রমস্ সম্পূণ যভাদব প্ররতপালন করা হদে না।
 সাইদে সাইে ডাদয়রী ও ইন্সদপকশন শররজষ্ট্রার maintain করা হদে না।
 চলমান কাদজর প্ররতটি সাইদে সুপাররভশন কনসালট্যান্টগণ (Key experts; International,
National and Non-Key experts; National) কাদজর সাইদে অবস্থান ও পররেশযন র্দেষ্ট
নয়।
 ঠিকাোর কর্তক
য োরখলকৃত ওয়াকয শপ্রাগ্রাম পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর েীম রলডার (রে ইরিরনয়ার) কর্তক
য
অনুদমােদন অতযারধক রবলম্ব হদয়দছ। (প্রায় ১ বৎসর)। এমনরক অদ্যাবরধ ওয়াকয শপ্রাগ্রাম চুড়ান্ত
হয়রন। উদল্লখ্য ঠিকাোর কর্তক
য গত ২৩-০৭-২০১৮ তাররদখ ওয়াকয শপ্রাগ্রাম (রররভশন-ই) োরখল করা
হদয়দছ।
 ঠিকাোর কর্তক
য োরখলকৃত কনস্ট্রাকশন ড্রইাং েীম রলডার (রে ইরিরনয়ার) কর্তক
য অনুদমােদন অরধক
রবলম্ব হদে।
 মাটির কাদজর জন্য রপ্র-ওয়াকয শসকশান পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর েীম রলডার (রে ইরিরনয়ার) কর্তক
য
এখনও অনুদমারেত হয়রন।
 েীম রলডার (রে ইরিরনয়ার), পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য সাইে পররেশযন প্রদয়াজদনর তুলনায় অপ্রতুল।
এমনরক সাইে পররেশযন প্ররতদবেন ইসুয করা হয় না।
 টিম রলডার, (রে ইরিরনয়ার) পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য অনুরষ্ঠত পারক্ষক ও মারসক অগ্রগরত সভার
কার্ যরববরণী ইসুয ও পররপালন র্োর্েভাদব প্রদয়াজন মার ক হদে না। অে যাৎ এদক্ষদত্র মরনেররাং এর
ঘােরত রদয়দছ।
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 পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য োরখদল রবলম্ব হদে।
(সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৫.৩.২)

৪.৬.৫ প্রকল্প পররচালদকর কার্ যক্রম
 অনুদমারেত রডরপরপ এর সাংস্থান অনুর্ায়ী প্রকল্প পররচালদকর েপ্তদর শলাকবল রনদয়াগ শেয়া হয়রন।
 প্রকল্প পররচালক ও তাঁর অধীনস্থ কমযকতযাদের প্রকল্প এলাকায় অবস্থান ও সাইদে কাজ পররেশযন
অপ্রতুল।
 প্রকল্প পররচালক কর্তক
য সাইে পররেশযদনর পর পররেশযন প্ররতদবেন জারী ও পররেশযন প্ররতদবেন
অনুর্ায়ী পররপালন এবাং সদব যাপরর কাজ মরনেররাং এর রবর্দয় পেদক্ষপ গ্রহদণ ঘােরত রদয়দছ।
 প্রকল্প পররচালক কর্তক
য সাংরেষ্ট কনস্ট্রাকশন ড্রইাং সমূহ অনুদমােন করা হদে না।
 শষ্টশন ভবন সমূদহর শলার িযান এবাং ইয়াড য িযান সমূদহ (রবদশর্ কদর আখাউড়া ও কুরমল্লা শিশন
ইয়াড য িযান) রব আর এর অপাদরশনাল রডপাে যদমদন্টর সাংরেষ্ট কমযকতযাদের মতামত/স্বাক্ষর শনয়া
হদে না। এদত শষ্টশদন র্াত্রী সাধারদণর ও অপাদরশনাল সুরবধাসমূহ ব্যাহত হওয়ার সিাবনা রদয়দছ।
 প্রকল্প পররচালক কর্তক
য পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর কনসালট্যান্টদের কার্ যক্রম সুষ্ঠুভাদব মরনেররাং করা
হদে না এবাং প্রকল্প বাস্তবায়দন উদ্ভূত সমস্যা সমাধাদন র্দেষ্ট তৎপর নয়।
(সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৭.৩)
 অনুদেে ১.৬ ও ১.৭ অনুর্ায়ী সম্পূন য তথ্য প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর হদত পাওয়া র্ায়রন।

৪.৬.৬ প্রদজক্ট রিয়াররাং করমটি ও প্রদজক্ট ইমরিদমদন্টশন করমটির সভা
 প্রদজক্ট রিয়াররাং করমটি ও ইমরিদমদন্টশন করমটির সভা রনয়রমত অনুরষ্ঠত হদেনা।
 চুরিপদত্রর সাংস্থান অনুর্ায়ী Dispute Board অদ্যাবরধ গঠিত হয়রন।
(সূত্র: অধ্যায়-৩, অনু: ৩.১৮)

৪.৬.৭ প্রকদল্পর প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১ এর অগ্রগরত
 প্রকদল্পর প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১ এর সারব যক অগ্রগরত সদন্তার্জনক নয়। এখনও রবদ্যমান শরল লাইদনর
(প্রস্তারবত ডাউন লাইন) কাজ শুরু করা হয়রন।

৪.৬.৮ অন্যান্য
 প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১ এর জন্য মঞ্জুরীকৃত চুরিপদত্রর রবওরকউ-শত সাংস্থানকৃত আইদেম সমূদহর
রবদশর্ কদর সাব শসকশন-রব: Earth Work এর Earth fill, Clearing, Grubbing,
Stripping, Subsection A: General Requirement এ Engineers facilities এবাং
Ancillary works এ Re-Location of overhead wire crossing এর পররমাণ
অতযরধক বৃরি হদে। র্া রনম্নরুপ:-
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General Requirement (Sub-Section-A)
ক্ররমক
শেরস: শর া/
নাং
রবওরকউ আইদেম
১
২
১।
এ-১২.১.১

২।

এ-১২.১.৪

৩।

এ-১২.১.৭

৪।

এ-১২.২.১

৫।

এ-১২.২.২

৬।

এ-১২.২.৩

৭।

এ-১২.২.৪

৮।

এ-১২.২.৫

আইদেম

ইউরনে

পররমাণ

৩
The Engineer’s
temporary. office in
Dhaka including etc.

৪
mo

১৮

সম্পারেত
পররমাণ
৬
২৮.৫৩

Provision of
temporary offices for
Engineers at
Cumilla,Qusba &
Akhaura
Maintenance of
temporary offices for
Enginears
Engineers
accommodation at
Dhaka
Engineers Rented
site accommodation
2- bedroom house
Engineers Rented
site accommodation
4 bedroom rest house
Maintainence of
Engineers rented site
accommodation
Maintainence of
Engineers rented
accommodation

mo.

১২

২৫

১৯১.৫%

mo.

১২

২৪.১৯

১৮৪.৭৮%

mo.

২৪.২১৫

৫৭.৫৬

২৩৭.৬৫%

mo.

১৩২

২৬৫.০৬

১৮৪.১৪%

mo.

২৪

৯৮.৯৩

৪২৯%

mo

১৩২

২৬৫.০৭

১৮৪.১৪%

mo

২৪

৯৮.৯৩

৪২৯%

৫

অরতররি
(%)
৭
১৭০%
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Earth work (Sub-Section: B)
ক্ররমক

শেরস: শর া/

নাং

রবওরকউ আইদেম

১

২

১।

রব ১-১

আইদেম

ইউরনে

পররমাণ

সম্পারেত

অরতররি

পররমাণ

(%)

৫

৬

৭

৩

৪

Clearing

and Sqm

৭৮৩,৪৭৩

১,১৭৭,৭৫১.৫৮

১৫০%

Sqm

৯৭৭,১৫১

১,০৪১,৭৫৪.৩৫

১০৭%

৬০,৯১১

১২৭,৩০৪.০০

২০৯%

৫৮৮,৬২৮

৯৯৪,৭৮১.৩২

১৬৯%

পররমাণ

সম্পারেত

অরতররি

পররমাণ

(%)

৬

৭

Grubbing
২।

রব ১-২

Stripping

৩।

রব ২-১.৩

Removal of un- Cum
suitable
material

৪।

রব ২.৩.১

Embankment

Cum

fill construction

Ancillary works (Sub-section G)
ক্ররমক

শেরস: শর া/

নাং

রবওরকউ আইদেম

১

২

১।

রজ-৩

আইদেম

ইউরনে

৩

৪

৫

Re-location of PS

৩৫০.০০

৯৬০.৪৬

overhead wire

লক্ষ োকা

োকা

লক্ষ ২৭৪.৪২%

Crossing

সূত্র : মারসক প্রদগ্রস ররদপাে য, শ ব্রুয়ারর, ২০১৯
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অধ্যায়-৫
প্রকদল্পর SWOT রবদের্ণ
প্রকদল্পর সবল ও দুব যল রেক, সুদর্াগ ও ঝরূঁ ক

(SWOT)

রবদের্ণ করা হদয়দছ। প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ

সমীক্ষা কমযপররকল্পনায় শর্ সকল তথ্য উপাি সাংগ্রহ এবাং রবদের্দণর প্রস্তাব করা হদয়দছ শস সকল তথ্য
উপাি সাংগ্রহপূব যক রবদের্ণ কদর প্রকল্পটির সবল ও দুব যল রেক, সুদর্াগ ও ঝরূঁ কসমূহ সনািকরণ, ভরবষ্যদত
একই ধরদণর প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর জন্য র্দোপযুি সুপাররশ প্রোন করা হদয়দছ।

৫.১

প্রকদল্পর সবলরেক
 রনদয়াগ প্রাপ্ত পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য র রজরবরলটি ও পররদবশগত (Environmental) িারড
সম্পিপূব যক এবাং রর-শসদেলম্যাদন্টর সাংস্থান শরদখ প্রকল্প গ্রহণ করা হদয়দছ;
 আখাউড়া-লাকসাম শসকশদন রমোরদগজ শরললাইন ও শরলওদয়র জরম রবদ্যমান োকায় প্রস্তারবত
ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন রনমযাদণর এলাইনম্যান্ট রনধ যারণ সহজতর হদয়দছ এবাং কম পররমাণ জরম
অরধগ্রহণ করদত হদয়দছ;
 প্রকদল্পর অদে যর উৎস ও সাংস্থান রনরিত রছল;
 রডরপরপ’র প্রাক্করলত ব্যদয়র মদধ্য চুরিমূল্য সীমাবি রছল;
 এরডরপ’ শত অে য বরাে ও অবমুরি র্োর্ে রছল;
 রনমযাণ কাদজর জন্য অরভজ্ঞ ঠিকাোর রনদয়াগ করা হদয়দছ;
 চুরিপত্র অনুর্ায়ী রনমযাণ কাদজর জন্য রনদয়ারজত ঠিকাোর কর্তক
য প্রদয়াজনীয় র্ন্ত্রপারত, শলাকবল
সরবরাহ ও রনদয়াগ করা হদয়দছ;
 প্রকদল্পর রনমযাণকাদজ ব্যবহৃত রবরভি মালামাল ও সাইদে বাস্তবায়নাধীন কাজ সমূহ এর গুণগতমান
রনরিত করার লদক্ষয চুরিপত্র অনুর্ায়ী র্োক্রদম কুরমল্লায় স্থারপত শেরিাং ল্যাবদরেরীদত ও কাদজর
সাইদে রবরভি শেি র্োর্েভাদব সম্পােন করা হদে;
 প্রকল্প বাস্তবায়দন সাব যক্ষরণক প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ করা হদয়দছ; এবাং
 রডরপরপ’র সাংস্থান অনুর্ায়ী প্রকদল্পর রনমযাণ কাজ সুপাররভশদনর জন্য পরামশযক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ
করা হদয়দছ।

৫.২

প্রকদল্পর দুব যল রেক

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর ঢাকা-চট্টগ্রাম শরলকররদডার ডুদয়লদগদজ রূপান্তর না হওয়া পর্ যন্ত ডুদয়লদগদজর
সুরবধা অে যাৎ ব্রডদগজ শট্র্ন চালাদনা সিব হদব না;
 প্রকদল্পর রডরপরপদত Exit Plan না োকা;
 প্রােরমক অবস্থায় রমোরদগদজর সাংস্থান শরদখ প্রকল্প প্রণয়ন করা হদয়রছল। পরবতীদত ডুদয়লদগদজর
সাংস্থান শরদখ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। পর্ যাপ্ত সমদয়র অভাদব রবস্তাররত পরীক্ষা-রনরীক্ষা কদর প্রাক্কলন
প্রণয়ন করা হয়রন;
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 প্রকল্প প্রণয়দন ডুদয়লদগজ সাংরেষ্ট শরলওদয়র অপাদরশন সুরবধা বৃরির রবর্য়টি রবদবচনায় শনয়া হয়রন;
এবাং
 প্রকদল্পর রডরপরপদত শলদভলক্ররসাং সমূদহর জন্য স্বয়াংরক্রয় রসগ্নযারলাং ব্যবস্থা রাখা হয়রন।

৫.৩ প্রকদল্পর সুদর্াগসমূহ (Opportunities)
 বরণ যত প্রকল্প বাস্তবারয়ত হদল ঢাকা চট্টগ্রাম শরল কররদডার ডাবল শরললাইদন রূপান্তররত হদব;
 আখাউড়া-লাকসাম শসকশন ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন রনমযাদণর দল ঢাকা চট্টগ্রাম শরল
কররদডার ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন রহদসদব রূপান্তর প্ররক্রয়া/কার্ যক্রম শুরু হদয়দছ;
 অভযন্তরীণ, উপ-আঞ্চরলক ও আন্তজযারতক শরল শর্াগাদর্াদগর শক্ষত্র প্রসাররত হদব;
 আখাউড়া-লাকসাম শসকশদন রবদ্যমান ১১টি পুরাতন জরাজীণ য শিশন সমূদহ আধুরনক
দৃরষ্টনন্দন নতুন শষ্টশনসমূহ রনরমযত হদব;
 রনরমযতব্য প্ররতটি শিশদন সম্মারনত র্াত্রী সাধারদণর জন্য পর্ যাপ্ত সুদর্াগ সুরবধা োকদব। প্ররতটি
শিশদন ওদয়টিাং হল, িাে রম শশড, ফুেওভার ব্রীজ, একদসস শরাড, পারকযাং ইতযারে সুরবধা
োকদব;
 প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমদয় অত্র এলাকার শলাকজদনর কমযসাংস্থান সহ ব্যবসা বারণদজযর
প্রসার হদয়দছ;
 ডাবল শরল লাইন রনমযাণ হদল শট্র্দনর র্াত্রা সময় হ্রাস পাদব এবাং অরধকতর গরতদত অরধক শট্র্ন
চালাদনা সিব হদব;
 উিত শর্াগাদর্াদগর কারদণ রশক্ষার প্রসার ঘেদব, উিত স্বাস্থয শসবার সুদর্াগ এবাং শহর ও
গ্রাদমর দূরত্ব হ্রাস পাদব; এবাং
 প্রকল্প এলাকায় উিত শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা সৃরষ্ট হওয়ায় উিয়নমূলক কার্ যক্রম বৃরি পাদব।

৫.৪

প্রকদল্পর ঝরূঁ কসমূহ (Threats)

 প্রকল্প এলাকার রবরভি স্থাদন রবদ্যমান Obstructions অপসারণ; রবদশর্ কদর আখাউড়া শিশন
সাংলগ্ন খাদ্য গুোম অপসারণ, প্রদয়াজনীয় জরম অরধগ্রহণ ও পুনব যাসন সাংক্রান্ত জটিলতায় প্রকল্প
বাস্তবায়ন রবলরম্বত হদত পাদর;
 চুরিপদত্রর অন্তভুযি মাটির কাজ সহ অন্যান্য কাদজর পররমাদণর অতযরধক বৃরি হওয়ায় প্রকল্প ব্যয়
বৃরির আশাংকা রদয়দছ;
 শরল ট্র্যাদকর শলদভলক্ররসাং গুরল রনরাপে শট্র্ন চলাচদলর জন্য ঝরূঁ কপূণ য; এবাং
 শরললাইদনর পাদশ্বযর অনবধ হাে বাজার , শোকানপাে, অনবধ শরলক্ররসাং শট্র্ন চলাচদলর জন্য
ঝরকপূণ য।
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৫.৫

প্রকদল্পর Exit Plan

 প্রকল্প সমারপ্তর পূদব যই অনুদমারেত রডরপরপ’র সাংস্থান অনুর্ায়ী শরললাইন ও স্থাপনা রক্ষণাদবক্ষণ এবাং
শট্র্ন অপাদরশদনর জন্য প্রদয়াজনীয় শলাকবল মঞ্জুরী ও পোয়দনর ব্যবস্থা করা;
 ঢাকা-চট্টগ্রাম শরলকররদডার এর োংগী হদত আখাউড়া ও লাকসাম হদত চট্টগ্রাম পর্ যন্ত ডুদয়লদগজ
ডাবল শরললাইন রনমযাণ করা;
 শগজ একীভতকরদণর জন্য সমরন্বত মাষ্টার িযান প্রণয়ন করা; এবাং
 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর সুষ্ঠু রক্ষণাদবক্ষণ রনরিত করা।
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অধ্যায়-৬
সুপাররশমালা ও উপসাংহার
৬.০
৬.১

সুপাররশ ও উপসাংহার
সুপাররশসমূহ

 র রজরবরলটি িারড, নডকটইল রডজাইন ও ড্রইাং পরামশযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য সম্পি করার পরও
চুরিপদত্র অন্তযভুি মাটির কাজ ও অন্যান্য কাদজর পররমাণ অতযারধক বৃরি গ্রহণদর্াগ্য নয়। এ রবর্দয়
সাংরেষ্ট মন্ত্রণালয়/সাংস্থা কর্তক
য প্রকৃত পররমাণ রনধ যারদণর জন্য উপযুি কমযকতযা সমন্বদয় একটি
করমটি গঠন করদত হদব (অনু: ৪.৬.৮);
 মাটিে োকজে জন্য ঠিোদাে ের্তে
য দানখলকৃি নপ্র-ওোেয থসেশন পর্ যাকলাচনাপূব যে দ্রুি
অনুকমাদকনে ব্যবহহা গ্রহন েেকি হকব (অনু: ৩.১৫.৪.১৩);
 রডরপরপ অনুদমােদনর পর শেন্ডার আহবান, প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন রপরপআর এর ত রসল অনুর্ায়ী
সময়মত সম্পি করদত হদব শর্ন রডরপরপ’র লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী েরপত্র অনুদমােন, বাস্তবায়ন কাজ
শুরু এবাং সমাপ্ত করা সিব হয় (অনু: ৩.৪.১, ৩.৪.২);
 রডরপরপদত সাংস্থান োকা সদেও শসবা প্যাদকজ নাং এসরড ২ ও ৪ এর রবপরীদত র্োক্রদম
ম্যাদনজদমন্ট কনসালট্যান্ট এবাং রর-শসদেলম্যান্ট কার্ যক্রম মরনেররাং এর জন্য পরামশযক প্ররতষ্ঠান
রনদয়াগ না করায় প্রকল্প কর্তপয ক্ষ কারঙ্খত ভরমকা পালন করদত পারদছ না। বাাংলাদেশ
শরলওদয়/শরলপে মন্ত্রণালয় এ দুই প্যাদকদজ পরামশযক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ না করার কারণ ব্যাখ্যা
করদব (অনু: ৩.৭.৩, ৩.৬.৫);
 রবরভি Obstruction অপসারণ কদর চুরিপদত্রর সাংস্থান অনুর্ায়ী আখাউড়া শষ্টশদনর সমুেয় কাজ
ঠিকাোর কর্তক
য সত্বর শুরু করদত হদব শর্ন প্রকদল্পর বাস্তবায়ন রবলরম্বত না হয় (অনু: ৩.১৩.৩.১);
 আলী শহর শষ্টশদনর এদক্সস শরাডসহ অন্যান্য স্থাপনা রনমযাণ এবাং ময়নামরত শষ্টশদনর এদক্সস শরাড
রনমযাদণর জন্য সত্বর জরম অরধগ্রহণ সম্পি কদর বাস্তব কাজ শুরু করদত হদব (অনু:৩.১৩.৭.১,
৩.১৩.৭.৩)
 আখাউড়া, েঙ্গা সােে, ইমামবাড়ী, মন্দবাে, সালদা নদী, শশীদল, কুনমল্লা, সদে েসুলপুে ও োজাপুে
থস্টশকন Scope of Work অনুর্ােী োজ শুরু হেনন এবং অগ্রেনি সকন্তার্জনে নে। এ সেল
থস্টশকনে সমস্যাগুকলা রচরহৃত কদর অগ্রেনি ত্বোনিি েেকি হকব (অনু: ৩.১৩.৩.১-৩.১৩.৩.৭,
৩.১৩.৭.৪-৩.১৩.৭.৬ );
য ওয়াল, কমযরত
 শষ্টশন োইপ টি-৩ ও োইপ টি-৪ এর শষ্টশনগুদলাদত বুরকাং অর দসর রভতর পাটিশন
মাষ্টাদরর জন্য িাে রম এর রেদক রুদমর ব্যবস্থা, িাে রম শশদড প্রদয়াজন মার ক Louver প্রোন
এবাং ওদয়টিাং হদল কলাপরসবল শগইদের ব্যবস্থা করদত হদব (অনু: ৩.১৩.৭.১);
 কনরক্রে ওয়াদকযর র্োর্ে র রনরশাং এর জন্য গুণগতমান সম্পি Form Work/Steel Shutter
ব্যবহার করদত হদব। কাদজর পূদব য পরামশযক কর্তক
য পররেশযন রনরিত করদত হদব। এতদ্ব্যতীত
ঢালাইদয়র কাদজ Batching Plant এর ব্যবহার রনরিত করদত হদব (অনু: ৩.১৩.২ ও ৩.১৩.৬);
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 ব্রীজ ও কালভাদে যর নকশা অনুর্ায়ী Weep hole রনরিত করদত হদব এবাং চুরিপদত্রর
শেরসর দকশন ও নকশা অনুর্ায়ী ইদতামদধ্য বন্ধ করা চযাদনল বর্ যার পূদব যই Clear করদত হদব
(অনু: ৩.১৩.২ ও ৩.১৩.৬);
 কুরমল্লায় পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর জন্য সাইে অর স, সাইে এদকাদমাদডশন ও ডরদমেরীর রনমযাণ কাজ
সম্পি কদর পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর অর স ও এদকাদমাদডশন সত্বর স্থানান্তর কদর ভাড়া করা অর স ও
এদকাদমাদডশন অবমুি করদত হদব (অনু: ৩.১৩.৭.৪);
 রক:রম: ১৬১ হদত ১৬৬ পর্ যন্ত িযাক কেন শজাদনর রডজাইন ও ড্রইাং অরতসত্বর অনুদমােন কদর এ
শসকশদন Embankment Construction এর কাজ শুরু করদত হদব। অন্যোয় প্রকদল্পর
বাস্তবায়ন রবলরম্বত হদব (অনু: ৩.২১.২ ও ৪.৫.৩)
 প্ররতটি কাদজর সাইদে পররেশযন বই চালু করদত হদব এবাং Quality Assurance Plan এ প্রেি
Check list form পররপালন করদত হদব (অনু: ৩.১৫.৪.৬ ও ৩.১৫.৪.৭);
 সুপাররভশন পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর েীম রলডার ও অন্যান্য সকল পরামশযকদের সুপাররভশদন
রশরেলতা পররহারপূব যক প্রকদল্পর কাজ অরধকতর পররেশযন, সাইকট অবস্থান এবাং রবরভি কাদজর ও
মালামাদলর গুণগতমান র্াচাই রনরিতকরণ এবাং বাস্তব অগ্রগরত ত্বরারন্বত করার লদক্ষয প্রকল্প কাদজ
আদরা অরধক সম্পৃি, কমযতৎপর ও োরয়ত্বশীল হদত হদব (সূত্র: ৩.১৫.৪.৫)
 পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর েীম রলডার কর্তক
য পরামশযকদের জন্য Work Distributionসহ duties ও
responsibilities সুরনরে যষ্ট কদর অর স আদেশ জারী করদত হদব এবাং এর প্ররতপালন পরবতী
মাদসর ১০ তাররদখর মদধ্য েীম রলডাদরর মাধ্যদম প্রকল্প পররচালদকর রনকে োরখল করদত হদব
(অনু: ৩.১৫.৪.৫);
 ঠিকাোর কর্তক
য চুরিপদত্রর সাব-শসকশন অনুর্ায়ী র্োসমদয় সাংরেষ্ট কাজসমূদহর কনস্ট্রাকশন ড্রইাং
োরখল এবাং সুপাররভশন েীম রলডার (রে ইরিরনয়ার) কর্তক
য পর্ যাদলাচনাপূব যক র্োসমদয় অনুদমােন
প্রোন করদত হদব শর্ন প্রকদল্পর বাস্তবায়ন রবরিত না হয় (অনু: ৩.১৫.৩.৩);
 প্রকল্প পররচালক ও তার অধীনস্থ সকল কমযকতযার আরও অরধক সাইদে অবস্থান, পররেশযন এবাং
প্রকল্প বাস্তবায়দন আদরা সম্পৃি করদত হদব। অনর্েন্তু প্রকদল্পর রবরভি শিশদনর Passenger
amenities এবাং আখাউড়া ও কুরমল্লা শিশদনর Operational facilities বৃরি রনরিত করার
লদক্ষয প্রকল্প পররচালকদক শরলওদয়র পূব যাঞ্চদলর সাংরেষ্ট কমযকতযাদের সম্পৃি করার পেদক্ষপ গ্রহণ
করদত হদব (অনু: ৩.১৭.৩.২ ও ৪.৬.৫);
 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর অনুদমারেত রডরপরপ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় শলাকবল অনুদমােদনর রনরমদি অরত
সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব (অনু: ৩.১৭.৩.৬);
 ঠিকাোদরর সাদে সম্পারেত চুরিদত Dispute Board-গঠদনর সাংস্থান োকায় অরবলদম্ব
Dispute Board-গঠন করদত হদব। Dispute Board এর সেস্যদের সন্মানী রডরপরপ’র রাজস্ব
খাত হদত রনব যাহ করা শর্দত পাদর (অনু: ৩.১৯, ৩.১৯.১);
 মাচ য ২০১৯ পর্ যন্ত প্রেকেে সানব যে অগ্রেনি লক্ষযমাত্রাে থচকে ২০% েম হওোে প্রেকেে অবনশষ্ট
থমোকদে জন্য লক্ষযমাত্রা পুণ:ননর্ যােণ েকে সমে নভনিে সংকশানর্ি েময-পনেেেনা প্রণেন ও
বাস্তবােন নননিি েেকি হকব (অনু: ১.৮);
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 চলমান আখাউড়া-লাকসাম শসকশন ডুদয়লদগদজ রূপান্তদরর কাজ সমারপ্তর পর র্োশীঘ্র ঢাকা-চট্টগ্রাম
কররদডার এর অবরশষ্ট শসকশদন ডুদয়লদগজ রূপান্তদরর কাজ শুরু করদত হদব শর্ন ব্রডদগজ ও
রমোরদগজ শট্র্ন চলাচল করদত পাদর (অনু: ৫.২);
 Gauge unification এর জন্য অে যাৎ রমোরদগজ শেদক ব্রডদগদজ Switchover করার জন্য
বাাংলাদেশ শরলওদয় একটি সমরন্বত পররকল্পনা প্রণয়ন কদর শরলপে মন্ত্রণালদয়র অনুদমােন গ্রহণ
করদব। উি পররকল্পনায় ব্রডদগজ শরারলাং িক সাংগ্রহ ও রমোরদগজ শরারলাং িক Phase out এবাং
প্রাররিক, প্রারন্তক ও জাংশন শিশদন রবদ্যমান ওয়াশরপে, শলাদকাদশড, কযাদরজ রডদপা এবাং
শরলওদয়র ওয়াকযশপ সমূদহ রমোরদগদজর সাদে সাদে ডুদয়লদগজ এর সুরবধা প্রোদনর রবর্য়টি
অন্তযভুি করদত হদব (অনু: ৫.২); এবাং
 বরণ যত প্ররতদবেন প্রারপ্তর ২ (দুই) মাদসর মদধ্য সুপাররশসমূদহর প্ররতপালন প্ররতদবেন সাংরেষ্ট সাংস্হা/
মন্ত্রণালয় কর্তক
য আইএমইরড’র রনকে শপ্ররণ করদত হদব।
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৬.২

উপসাংহার

“আখাউড়া শেদক লাকসাম পর্ যন্ত ডুদয়লদগজ ডাবল শরল লাইন রনমযাণ এবাং রবদ্যমান শরল লাইনদক ডুদয়ল
শগদজ রূপান্তর” শীর্ যক প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য ‘আইএমইরড’ কর্তক
য টি এইচ রডজাইন এন্ড
শডদভদলাপদমন্ট কনসালট্যান্ট এর অনুকূদল রডদসম্বর ৩১, ২০১৮ তাররদখ চুরিপত্র অনুদমােন করা হদয়দছ।
কাদজর সময়সীমা জানুয়ারী ১, ২০১৯ হদত এরপ্রল ৩০, ২০১৯। চুরিপত্র অনুদমােন হওয়ার পর পরামশযক
প্ররতষ্ঠাদনর েীম রলডার, ব্রীজ ইরিরনয়ার, রসগন্যাল ও শেরলকম ইরিরনয়ার এবাং আে য সামারজক রবদশর্জ্ঞ
কর্তক
য চুরিপদত্রর োমযস অব শর াদরন্স অনুর্ায়ী রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ যক্রম শুরু করা হদয়দছ। ইদতামদধ্য
প্রাররিক প্ররতদবেন, ১ম, ২য় ও চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন োরখল করা হদয়দছ; র্া অনুদমারেত হদয়দছ।
পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর েীম রলডার ও অন্যান্য পরামশযকগণ কর্তক
য কার্ যপিরত অনুর্ায়ী কার্ য পররচালনা করা
হদয়দছ, র্া রনম্নরূপ:
 সিাব্যতা সমীক্ষা, রডরপরপ প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন পর্ যাদলাচনা
 শভ ত কাদজর জন্য (প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১, ২ ও ৩) ঠিকাোর রনদয়াগ সাংক্রান্ত শেন্ডার প্ররক্রয়াকরণ ও
অনুদমােন পর্ যাদলাচনা।
 রডরপরপ অনুর্ায়ী শসবা প্যাদকজ সমূদহর জন্য পরামশযক প্ররতষ্ঠান/Service Provider রনদয়াগ
সাংক্রান্ত শেন্ডার প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন পর্ যাদলাচনা
 শভ ত কাদজর জন্য (প্যাদকজ নাং ডব্লুরড-১) চুরিপত্র অনুদমােন পর্ যাদলাচনা।
 ভরম অরধগ্রহণ, পররদবশগত ছাড়পত্র পর্ যাদলাচনা।
 প্রকল্প এলাকা পররেশযন, সাংরেষ্ট কাজ সমূহ পররেশযন এবাং মালামাল ও কাদজর পরীক্ষা।
 প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্ যাদলাচনা
 ঠিকাোদরর কার্ যক্রম
 পরামশযক প্ররতষ্ঠাদনর কার্ যক্রম
 অন্যান্য গুরুত্বপূণ য রবর্য়ারে
 প্রকল্প পররচালদকর কার্ যক্রম
 প্রকল্প কাদজর অগ্রগরত
 আে য সামারজক অবস্থার রবদের্ণ
 কী ইন রম্যান্টস্ ইন্টাররভউ
 এ রজরড ও স্থানীয় পর্ যাদয় পর্ যাদলাচনা
 স্থানীয় পর্ যাদয় কমযশালা অনুষ্ঠান।
রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজ প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইমারী ও শসদকন্ডারী উৎস হদত সাংগ্রহ করা হদয়দছ। প্রাইমারী
তথ্য মাঠ পর্ যাদয় সরাসরর নমুনা জরীদপর আওতায় বেবচয়দনর মাধ্যদম প্রকল্প এলাকার সাংরেষ্ট শলাকদের
রনকে হদত সাংগ্রহ করা হদয়দছ। অপররেদক শসদকন্ডারী তথ্য রবরভি উৎস শর্মন র রজরবরলটি িারড, রডজাইন
শ ইজ, রডরপরপ, প্রকল্প পররচালক ও বাাংলাদেশ শরলওদয়র রসরপএলও েপ্তর ও সাংগ্রহ শাখা এবাং পরামশযক
প্ররতষ্ঠাদনর কুরমল্লা, ঢাকা েপ্তর ও ঠিকাোর প্ররতষ্ঠাদনর ঢাকা, কুরমল্লা ও কসবা েপ্তর হদত সাংগ্রহ করা হদয়দছ।
রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য ইদতামদধ্য সম্পিকৃত কার্ যক্রম অনুর্ায়ী র্ততীয় অধ্যাদয় প্রকদল্পর কার্ যক্রম
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পর্ যাদলাচনা ও মতামত, চতুে য অধ্যাদয় ব্যতযয় (পররমাণগত, সময়গত ও গুণগত) রবদের্ণ ও র্ষ্ঠ অধ্যাদয়
সুপাররশ প্রোন করা হদয়দছ।
রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ যক্রম োমযস্ অব শর াদরন্স অনুর্ায়ী রনমযাণ কাদজর গুণগতমান, অগ্রগরত, সমস্যা ও
রনরসন এবাং সুপাররভশন সহ সারব যক কার্ যক্রম পর্ যাদলাচনা এবাং র্াচাই-বাছাই করা হদয়দছ। লক্ষয করা
রগদয়দছ শর্, লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী রনমযাণ কাদজর সারব যক অগ্রগরত ও গুণগতমান অজযদনর জন্য সুপাররভশন
কনসালট্যান্টদের সাইদে অবস্থান ও তোরকী আদরা বৃরি করা প্রদয়াজন। এতদ্ব্যতীত প্রকল্প পররচালক ও তাঁর
অধীনস্থ কমযকতযাদের প্রকল্প কাদজর মরনেররাং আদরা শজারোর করা প্রদয়াজন।
চুরিপদত্রর লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী প্রকদল্পর সারব যক অগ্রগরত সদন্তার্জনক নয়। চলমান রনমযাণ কাদজর গুণগতমান
সদন্তার্জনক।
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সাংদর্াজনী/পরররশষ্ট- ‘ক’: কমযপররকল্পনা ও ক্রয় পররকল্পনা
পরররশষ্ট-ক/১
TOTAL PROCURMENT PLAN FOR WORKS AS PER DPP
Ministry/Division
Agency
Procurement Entity Name & Code
Project/Programme Name & Code

Package
No.

Description of Procurement Item as per DPP
(Works)

1
W1

2
Construction of Dual gauge double Line parallel to
existing line and conversion of existing meter
gauge line into Dual Gauge line from Akhaura to
Laksam (on Dhaka –Chittagong Rail Corridor)
including Construction of Embankment, Linking
of Rail, Welding of Rail, Ballasting, Installation of
Turnouts, Tamping with Tamping Machine,
Construction of all Bridges/Culverts, Station
Buildings & Other Ancillary facilities such as
Platform, Platform Shed, Parking Area, Approach
Road, Level Crossing, Foot over Bridges, Site
Office, Go-down, Site Laboratory, Staff
Dormitory,
relocation of
services/utilities,
Engineer’s Facilities etc. and Signaling &
Electrical works and other physical works
including supplying
all necessary Labours,
Materials, Equipments, Plants & Machineries,
IT&VAT & Transportation cost as described in
BID Documents including 1 Year defect liability
period (as per Annexure-C excluding CD-VAT
(which will be reimbursed to the contractor).
Construction of Temporary Boundary Pillars
(From provision of Item 1 Annexure-B)
Construction of Permanent Boundary Pillars (From
provision of Item 1 Annexure-B)

W2
W3

Total Value of Works Procurement

:
:
:
:

Ministry of Railways
Bangladesh Railway
Bangladesh Railway
Construction of Dual Gauge Double Rail Line and Conversion of existing rail
line into Dual Gauge between Akhaura and Laksam

Unit

Qty.

3
L.S.

4
As per
Annexure-C
excluding CDVAT

Procurement
Method &
Type

Contract
Approving
Authority

Source
of
Funds

Est. Cost
(in lakh
taka)

5
OTM (ICT)

6
CCGP

7
GOB,
ADB &
EIB

8
457,850.61

(Single Stage
Two Envelop)
[as per ADB &
EIB
Procurement
Guide Line]

L.S.

-

RFQ/LTM

PD

GOB

5.00

L.S.

-

RFQ/LTM

PD

GOB

15.00

5131

Invitation for
Tender
Targe
Actual
t
9
10
0704-05112005
2014

07/12
/2014
07/08
/2017

Project Cost (In lakh Taka)
Total :
650,454.50
GOB :
102,666.22
PA :
547,788.28

-

(FIG. IN LAKH TAKA)
Value of
Completion of
Signing of Contract
Contract
Contract
Target
Actual
Target
Actual
11
30-062015

12
15-062016

13
347349.00

14
15-062020

15
26-102020

13/01/201
5
13/10/201
7

29-112015
-

4.98

01/06/
2015
12/04/
2018

29-1215
-

-

457,870.61
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পরররশষ্ট-ক/২
TOTAL PROCURMENT PLAN FOR SERVICES AS PER DPP
Ministry/Division
Agency
Procurement Entity Name & Code
Project/Programme Name & Code

:
:
:
:

Ministry of Railways
Bangladesh Railway
Bangladesh Railway
Construction of Dual Gauge Double Rail Line and Conversion of existing
rail line into Dual Gauge between Akhaura and Laksam

Project Cost (In lakh Taka)
Total :
650,454.50
GOB :
102,666.22
PA :
547,788.28

5131

(FIG. IN LAKH TAKA)

Package
No.

Description of Procurement Item as per DPP
(Services)

SD1

Unit

Qty.

Engagement of Construction Supervision
Consultants
(Procurement process would be initiated by
ADB)

L.S.

As per
Annexure-G

SD2

Engagement
of
Management
Support
Consultants
(Procurement process would be initiated by
ADB)

L.S.

As per
Annexure-H

SD3

Engagement of INGO (Implementation NGO)
for Implementation of Resettlement works

L.S.

SD4

Engagement of NGO for External Monitoring
of Resettlement works

L.S.

SD5

Engagement of NGO for implementation of

Income Generating & Lively hood
Restoration Program (ILRP) training

Payment of grant for trained up EPs

Training for Capacity Building of EA

L.S.

As per Item
D.1 of
Annexure-B1
As per Item
D.2 of
Annexure-B1
As per SubTotal C of
Annexure-B1

Total Value of Works Procurement

Signing of
Contract
Targe
Actual
t
01/06
28-02-16
/2015

Procurement
Method &
Type

Contract
Approving
Authority

Source
of
Funds

Est. Cost
(in lakh
taka)

QCBS 90:10
(RFP)
ICT [as per
ADB
Procurement
Guide Line]
QCBS 90:10
(RFP)
NCT [as per
ADB
Procurement
Guide Line]
QCBS 90:10
(RFP) NCT

CCGP

GOB,
ADB

25,873.12

CCGP

GOB,
ADB

1,785.76

01/04
/2015

MOR

GOB

500.00

Value of
Contract

Completion of Contract
Target

Actual

23137.00

21/06/2020

12-04-2021

-

-

21/06/2020

-

01/10
/2014

10-012016

553.90

01/12/2016

11-07-2020

QCBS 90:10
(RFP) NCT

PD

GOB

75.00

01/10
/2014

-

-

01/12/2016

-

QCBS 90:10
(RFP) NCT

DG

GOB

376.93

01/05
/2015

24-092017

357.00

01/05/2017

24-09-2020

28,610.00
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পরররশষ্ট-ক/৩
TOTAL PROCUREMENT PLAN FOR GOODS AS PER DPP
Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project/Programme Name & Code

Project Cost (in Lakh Taka)

: Ministry of Railways
: Bangladesh Railway
: Bangladesh Railway
5131
: Construction of Dual Gauge Double Rail Line and
Conversion of existing rail line into Dual Gauge between
Akhaura and Laksam

Package
No.

Description of Procurement Item as per DPP
(Goods)

Unit

Qrty.

Procurement
Method & Type

1
GD1

2
Transport (Jeep) [Item 1 of Annexure-E]

3
No

4
5

GD2

Transport (Double Cabin Pick-up) [Item 2 of
Annexure-E]

No

4

GD3

Transport (Microbus) [Item 3 of Annexure-E]

No

2

GD4

Office Equipments [Item A of Annexure-F]

L.S

1 Lot

GD5

Office Stationaries [Item B (i) of Annexure-F]

GD6

Contract
Approving
Authority

Total : 650,454.50
GOB : 102,666.22
PA :

Source of
Funds

Estd.Cost
(in Lakh
Taka)

Not Used Invitation for Tender
in Goods

7
GOB

8
500.00

9
-

Target
10
15/11/2014

Actual

5
6
DPM from
MOR
Pragati Industries/
OTM (NCT)
DPM from
MOR
Pragati Industries/
OTM (NCT)
OTM (NCT)
MOR

GOB

240.00

-

GOB

120.00

PD

GOB

LS

OTM
(NCTVLTM
RFQ

PD

Office Stationaries [Item B (i) of Annexure-F]

L.S

RFQ

GD7

Office Stationaries [Item B (i) of Annexure-F]

L.S

GD8

Office Stationaries [Item B (i) of Annexure-F]

GD9

Office Stationaries [Item B (i) of Annexure-F]

As
required

Maintenance of Motor Vehicle, Furniture etc.
L.S
As and when required [Item B (iv) of AnnexureF]

Signing of Contract

547,788.28

(FIG. IN LAKH TAKA)
Value of Completion of
Contract Contract

Actual

-

Target
11
15/01/2015

18-012017

211.00

15/11/2014

-

15/01/2015

18-012017

96.00

-

15/11/2014

-

15/01/2015

-

-

49.40

-

01/11/2014

-

15/12/2014

-

GOB

3.00

-

01/11/2014

-

15/12/2014

-

PD

GOB

3.00

-

07/08/2015

-

13/09/2015

-

RFQ

PD

GOB

3.00

-

07/08/2016

-

13/09/2016

-

L.S

RFQ

PD

GOB

3.00

-

07/08/2017

-

13/09/2017

-

LS

RFQ

PD

GOB

3.00

-

07/08/2018

-

13/08/2018

-

GOB

-

-

RFQ/LTM/Direct cash purchase

Total Value of Goods Procurement:

954.40

-

-

Target Actual
12
31/03/ 2015
31/03/ 2015

31/03/
2015
31/12/
2014
31/12/
2014
11/10/
2015
11/10/
2016
11/10/
2017
11/10/
2018
As and when
required
throughout the
project period.

-

-

-
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সাংদর্াজনী/পরররশষ্ট- ‘খ’ : কময পররকল্পনা (Work Plan) চাে য
সময়রভরিক কময পররকল্পনা (Work Plan)
প্ররতদবেন প্রণয়দনর সময়রভরিক কময পররকল্পনা (Work Plan)
ক্ররমক
সাংখ্যা

কাদজর রববরণ

কময পররকল্পনা (Work Plan)
কাজ বাস্তবায়দনর সময় ১১২ রেন।
এই ছদক প্ররতটি কলাম কম-শবশী ৭ রেন রহসাদব রবদবচনা করা হদয়দছ।
জানুয়ারর
শ ব্রুয়ারী
মাচ য
এরপ্রল
১ ২ ৩ ৪

১
২
৩

৪
৫

৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
৯

১ ২ ৩ ৪

১ ২ ৩ ৪

১ ২ ৩

প্রকল্প কার্ যক্রম পর্ যাদলাচনা এবাং
প্রাররিক প্ররতদবেন প্রস্তুত ও
োরখলকরণ
প্রকল্প পররেশযন
তথ্য সাংগ্রহ পিরতর রূপদরখা,
তথ্য সাংগ্রদহর প্রশ্নমালা এবাং
শচকরলষ্ট প্রস্তুতকরণ, Client
কর্তক
য প্রশ্নমালা অনুদমােন এবাং
তথ্য সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষণ
কাদজর গুনগত মান পরীক্ষাকরণ
ও প্ররতদবেন প্রণয়ণ
মাঠ পর্ যাদয়র পর্ যদবক্ষণ, তথ্য
সাংগ্রহ, গ্রুপ রডসকাশন, FGD
সভা অনুষ্ঠান ইতযারে
প্রকল্প পররেশযন
মাঠ পর্ যাদয় কমযশালার প্রস্তুরত ও
আদয়াজন
তথ্য রবদের্ণ, খসড়া প্ররতদবেন
প্রস্তুত ও োরখলকরণ
প্রকল্প পররেশযন
খসড়া চুড়ান্ত প্ররতদবেন প্রস্তুত ও
োরখলকরণ
জাতীয় পর্ যাদয় কমযশালার প্রস্তুরত
ও আদয়াজন
চুড়ান্ত প্ররতদবেন প্রস্তুত ও
োরখলকরণ
প্ররতদবেন ইাংদররজদত প্রস্তুত ও
োরখলকরণ
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বুকেট হকি প্রাপ্ত থটস্ট থেজাকল্টে উপে চুনক্তপকত্রে থেনসনিকেশন অনুর্ােী মিামি
নববেণ
১
Stone Chips (Mark
Malaysia)

Stone Chips ( Mark
India)

Sand of Sand blanket,
Sand Compaction Pile

Sub-ballast: Brick Chips

Brick

Cement Brand : SHAH

Rod, BSRM Dia (mm)
(32,28.25.20.16.12,10,8)

পেীক্ষাে/ থটকস্টে নাম

প্রাপ্ত থেজাল্ট

1.87

থেনসনিকেশন অনুর্ােী মান
(Limiting Value)
৪
Less than 10% by
weight
Less than 10% by
weight
Not less than 2.60
Not less than 1%
Less than 30%
weight loss
Less than 10% by
weight
Less than 10% by
weight
Not less than 2.60
Not less than 1%
Less than 30%
weight loss
1.5 to 2.0

3%
0.007%

Not greater than 3%
Not exceeding 0.5%

সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে

0.0016

Not less than 0.5

সকন্তার্জনে

Not Present
34%

Not more than 40%

সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে

7.13 (Finess
Modulus)
11.7%
Average 3075 psi

-

-

Not more than 16%
Not less than 2465
psi

সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে

Not Effloresced

আংনশে
সকন্তার্জনে

Final Setting time

355 minutes

Finess (Specific
surface), m^2/kg)
Average Tensile
strength

428 m^2/kg

3 days 1740 psi (12
MPa)
7 days 2760 psi (19
MPa)
Not less than 45
minutes
Not more than 375
minutes
Minimum 280
m^2/kg

সকন্তার্জনে

Initial Setting time

2 Nos not
Effloresced and 3
Nos. Effloresced
3 days 4070 psi
(28.1 MPa)
7 days 5670 psi
(39.1 MPa)
150 minutes

২
Elongation Index

9%

৩

Flakiness Index

1%

Specific Gravity and
water absorption
Los Angeles
Abrasion Value
Elongation Index

2.64
0.30%
14%

Flakiness Index

1%

Specific Gravity and
water absorption
Los Angeles
Abrasion Value
FM (Finess
Modulus)
% finer #200 sieve
Water Soluble
Salphate (%)
Water Soluble
Chloride
Organic Impurities
Los Angeles
Abrasion Value
Gradation of
Aggregates
Absorption of Bricks
Compressive
Strength (Crushing
Strength for 05 Nos.
Bricks, Frog mark
JB)
Efflorescence (For
05 Nos. Bricks; Frog
mark JB)
Compressive
Strength (psi &
MPa)

2.69
0.60%
27%

1%

Average Tensil
strength
For 32 mm dia, 640
MPa (92500 psi)
For 28 mm dia 670
MPa (97000 psi)
For 25 mm dia, 675
MPa (98000 psi)
For 20 mm dia, 675
MPa (98000 psi)
For 16 mm dia, 655
MPa (95000 psi)

মন্তব্য
৫
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে

সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে

For 60 grade not less
than 420 MPa for
different dia of rod.

সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে

পৃষ্ঠা |170

নববেণ

পেীক্ষাে/ থটকস্টে নাম

প্রাপ্ত থেজাল্ট

১

২

৩
For 12 mm dia, 650
MPa (94000 psi)
For 10 mm dia, 645
MPa (94000 psi)
For 8 mm dia, 650
MPa (94000 psi)
For 32 mm dia :
24%
For 28 mm dia :
22%
For 25 mm dia :
17%
For 20 mm dia :
16%
For 16 mm dia :
16%
For 12 mm dia :
15%
For 10 mm dia :
14%
For 8 mm dia :
13%
For
32,28,25,20,16,12,10
& 8 mm dia
4-day soaked CBR
Specimen no. 1 :
3% (Compaction
energy loss)
Specimen no. 2:
5% (Compaction
energy medium)
Specimen no. 3:
6% (Compaction
energy high)
36% by weight
through the # 200
Sieve

Average Elongation

Bend Test

Sub-grade layer (Light
brown silty fine sand)

Laboratory
California Bearing
Ratio (CBR) Test

Wash Sieve Analysis
(#200 Sieve)

Standard Proctor
Compaction Test

Geotextile
Company/ Brand: Nahee

i) Mass per Unite
Area (gm/m2 )
ii) Thickness (Under
2 K Pa pressure)
iii)
Apparent
/effective opening
(AOS/EOS) size,
mm
iv)
Vertical
permeability at
20°C (under 2
KPa normal
stress), m/s
v) Horizontal
permeability at

থেনসনিকেশন অনুর্ােী মান
(Limiting Value)
৪

মন্তব্য
৫
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে

For 60 grade, for
different dia
minimum 14%

সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে নে

সকন্তার্জনে

সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে

4- day Soaked CBR
greater than 4%

সকন্তার্জনে
সকন্তার্জনে

Not more than 35%
by weight where
passing through the
#200 Sieve
For dredged Sand
not less than 98%

Found 1%
more

Minimum 350 gm/m2

সকন্তার্জনে

3.48

= > 3.00

সকন্তার্জনে

<75

=0.08 mm

-

4.192 E-03

= > 0.003 m/sec

সকন্তার্জনে

2.762 E-03

= > 0.004 m/sec

সকন্তার্জনে

Average Dry
Density (KN/m3 ) =
16.88
Dry Density ya
(KN/m3 ) as per
standard Proctor
Compaction curve
= 17.66; so FDD =
96%
418.34 gm/m2

Found 2%
less than the
requirement
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নববেণ

পেীক্ষাে/ থটকস্টে নাম

প্রাপ্ত থেজাল্ট

১

২
permeability at
20°C (under 2
KPa normal
stress), m/s
vi)
Grab
Tensile Strength
at 20°C , N
vii)
Grab
Tensile
Elongation at at
20°C , %
viii)
Wide width
Tensile Strength
at 20°C , KN/m
ix)
Wide width
Tensile
Elongation at
20°C , %
i) Mass per Unite
Area (gm/m2 )
ii) Thickness (Under
2 K Pa pressure)
iii)
Apparent
/effective opening
(AOS/EOS) size,
mm
iv)
Vertical
permeability at
20°C (under 2
KPa normal
stress), m/s
v) Horizontal
permeability at
permeability at
20°C (under 2
KPa normal
stress), m/s
vi)
Grab
Tensile Strength
at 20°C , N
vii)
Grab
Tensile
Elongation at at
20°C , %
viii)
Wide width
Tensile Strength
at 20°C , KN/m
ix)
Wide width
Tensile
Elongation at
20°C , %

৩

Geotextile
Company/ Brand:
Dirdfelt Ltd

থেনসনিকেশন অনুর্ােী মান
(Limiting Value)
৪

মন্তব্য
৫

3312/2117

= > 1500 N

সকন্তার্জনে

46/69

>= 40%

সকন্তার্জনে

54/28

-

-

51

>= 40%

সকন্তার্জনে

472.02 gm/m2

Minimum 350 gm/m2

সকন্তার্জনে

3.31

= > 3.00

সকন্তার্জনে

<75

=0.08 mm

-

4.703 E-03

= > 0.003 m/sec

সকন্তার্জনে

2.383 E-03

= > 0.004 m/sec

সকন্তার্জনে

2137/2143

= > 1500 N

সকন্তার্জনে

54/68

>= 40%

সকন্তার্জনে

54/28

-

-

58/75

>= 40%

সকন্তার্জনে
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সাংদর্াজনী/পরররশষ্ট- ‘চ’ : ছক
ছক - ১
wWwcwc Abyhvqx eivÏ Ges e¨‡qi ZyjbvgyjK wPÎ (‡deªæqvwi-2019)
(jÿ UvKvq)
A_© eQi
1
2014-2015

g~j/ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z ms¯’vb
g~j wWwcwc
ms‡kvwaZ wWwcwc
Abyhvqx
Abyhvqx
2
3
49417.30

ms¯’vi Pvwn`v

GwWwc‡Z eivÏ

AviGwWwc‡Z eivÏ

Aegyw³

e¨q

gšÍe¨

4
12506.00

5
12506.00

6

7
0.00

8
12501.94

9

2015-2016

121669.00

43558.00

43558.00

1158.00

36125.69

2016-2017

168953.68

66853.00

66853.00

8653.00

55771.39

2017-2018

1904417.68

101500.00

101500.00

5430.00

77877.28

2018-2019

84622.72

77573.00

77573.00

2868.25

18.86

2019-2020

35374.12

-

-

প্রকদল্পর নাম : আখাউড়া শেদক লাকসাম পর্ যন্ত ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন রনমযাণ এবাং রবদ্যমান রমোরদগজ শরললাইনদক ডুদয়লদগদজ রূপান্তর।
সূত্র : প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর।
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ছক - ২
wWwcwc Gi m‡½ ev¯Íe Kv‡Ri ch©v‡jvPbv (‡deªæqvwi-2019)
µq g~j¨
(jÿ UvKv)

mgvwßi ZvwiL

µq g~j¨ (jÿ
UvKv)

mgvwßi ZvwiL

wWwcwc Gi
m‡½ Pzw&³
g~‡j¨i Kg
†ekx (%)

2

3

4

5

6

7

8

9

WD-1: Construction of
Dual Gauge Double Rail
Line parallel to existing
Rail line and
conversation of existing
meter gauge line into
Dual gauge from
Akhaura to Laksam
including Construction of
Bridges/Culverts, Station
Buildings & other
Ancillary facilities and
Signaling & Electrical
works
wVKv`vi cÖwZôvbt CTM Joint
Venture
WD-2: Construction of
Temporary Boundary
Pillars

457850.00

347349.00

1 b‡f¤^vi 2016
n‡Z 1456 w`b
(wW‡d±
jvBqvwewjwU
wcwiqW mn)

24.13%

147485.62

56%

29-12-2015

0.4%

µwgK
bs

c¨v‡KR b¤^i, Kv‡Ri bvg I
wVKv`vi cÖwZôv‡bi bvg

1
1

2

3

W3-Construction of
Permanente Boundary
Pillars

wWwcwc Abyhvqx

5.00

15.00

ev¯Íe Ae¯’v

4.98

ev¯Íe Avw_©K
AMÖMwZ
(jÿ UvKv)

ev¯Íe Kv‡Ri
AMÖMwZ
(%)

c¨v‡K‡Ri Pzw³cÎ
¯^vÿ‡ii ZvwiL, mgqmxgv,
ivR¯^ Ae¯’v BZ¨vw`
10
c¨v‡K‡Ri Pzw³cÎ
¯^vÿ‡ii ZvwiL: 15-062016
mgqmxgv: 1 b‡f¤^vi
2016 n‡Z 1456 w`b
(wW‡d± jvBqvwewjwU
wcwiqW mn)

4.98

100%

c¨v‡K‡Ri Pzw³cÎ
¯^vÿ‡ii ZvwiL: 29-112015
mgqmxgv: 29-12-2015

µq Kiv nqwb|

প্রকদল্পর নাম : আখাউড়া শেদক লাকসাম পর্ যন্ত ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন রনমযাণ এবাং রবদ্যমান রমোরদগজ শরললাইনদক ডুদয়লদগদজ রূপান্তর।
সূত্র : প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর।
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ছক - ৩
eQi wfwËK Avw_©K ms¯’vb, †fŠZ AMÖMwZ, cÖK…Z eivÏ, Aegyw³ I µgcywÄZ AMÖMwZ
(jÿ UvKvq)
µwgK
bs
1

A_© eQi
(ïiæ n‡Z eZ©gvb)

g~j/ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z
GwWwc‡Z ms¯’vb

AMÖMwZ

µgcywÄZ AMÖMwZ

2
2014-2015

3
12506.00

10%

5
12506.00

Avw_©K
e¨q (UvKv)
%
6
12501.94

2015-2016

43558.00

15%

43558.00

36125.69

7432.31

15%

56064.00

48627.63

25%

2016-2017

66853.00

15%

66853.00

55771.39

11081.61

15%

122917.00

104399.02

40%

2017-2018

101500.00

10%

101500.00

77877.28

23622.72

10%

224417.00

182276.30

50%

2018-2019

77573.00

77573.00

18.86

Avw_©K

‡fŠZ
(%)
4

eivÏ

‡fŠZ
mgc©Y (UvKv)
%
7
4.06

Avw_©K

‡fŠZ

AwR©Z %

eivÏ

e¨q (%)

‡fŠZ %

8
10%

9
12506.00

10
12501.94

10%

11

gšÍe¨

12

8%

2019-2020

প্রকদল্পর নাম : আখাউড়া শেদক লাকসাম পর্ যন্ত ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন রনমযাণ এবাং রবদ্যমান রমোরদগজ শরললাইনদক ডুদয়লদগদজ রূপান্তর।
সূত্র : প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর।
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ছক - ৪
c¨v‡KR wfwËK `icÎ cwiexÿY cÖwZ‡e`b
(K) c¨v‡KR bs t
µwgK bs

wcwcG-2006 Ges wcwcAvi-2008 Abyhvqx cÖwfkb

1
1
2

2
me©Rb MÖvn¨ eûj cÖPvwiZ RvZxq msev`c‡Î (Kgc‡ÿ 1wU evsjv I GKwU Bs‡iRx) `icÎ cÖKvk Ki‡Z n‡e|
`icÎ cÖKv‡ki ZvwiL n‡Z Kgc‡ÿ 14/21/28/82 (‡ÿÎ we‡k‡l) w`b mgq †i‡L `icÎ MÖn‡Yi ZvwiL wba©viY Ki‡Z n‡e|
`icÎ Db¥y³ KiY KwgwU‡Z `icÎ g~j¨vqb KwgwU n‡Z 1 (GK) Rb Ges mswkøwó µqKvix n‡Z 2 (`yB) Rb m`m¨mn KwgwU MVb
Ki‡Z n‡e|
`icÎ g~j¨vqb KwgwU 5-7 m`m¨ wewkô n‡Z n‡e|
g~j¨vqb KwgwU‡Z 2 (`yB) Rb ewnt m`m¨mn Kgc‡ÿ 5 (cuvP) Rb m`‡m¨i Dcw¯’Z Ges g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡b ¯^vÿi Ki‡Z n‡e|
`icÎ wel‡q †Kvb Awf‡hvM wQj wK-bv _vK‡j wbim‡bi Z_¨vw`|
`icÎ †Lvjvi w`b n‡Z `icÎ I cÖ¯vÍ ‡ei ‰eaZv †gqv` 60-120 w`b n‡Z n‡e|
1 (GK) †KvwU UvKv Ges Z`~a©e g~‡j¨i cY¨ I mswkøó †mev Kvh© Ges †fŠZ †mev µ‡qi `icÎ weÁwß wmwcwUBDÕi I‡qe mvB‡U
cÖKvk Ki‡Z n‡e|
cÖv°wjZ g~‡j¨i cwigvY KZ ?
Pzw³ m¤úv`b †bvwUk `icÎ MÖn‡Yi Aby‡gv`b cÖvwßi 7 (mvZ) Kvh©w`e‡mi g‡a¨ Ges `icÎ ev cÖ¯vÍ ‡ei ˆeaZvi †gqv` DËx‡Y©i c~‡e©
Rvix Ki‡Z n‡e|
1 (GK) †KvwU UvKv ev Z`~a©e g~‡j¨i cY¨ I mswkøó †mev µ‡qi †ÿ‡Î Ges Kvh© I †fŠZ †mev µ‡qi †ÿ‡Î wmwcBD Gi
I‡qemvB‡U Pzw³ m¤úv`b †bvwUk cÖKvk Ki‡Z n‡e|
K…ZKvh© `i`vZv KZ©„K Pzw³ m¤úv`b †bvwUk MÖn‡Yi wjwLZ m¤§wZcÎ †bvwUk cÖvwßi 7 (mvZ) Kvh©w`e‡mi g‡a¨ cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
K…ZKvh© `i`vZv KZ©„K Kvh© m¤úv`b RvgvbZ, Pzw³ m¤úv`b †bvwUk cÖvwßi ZvwiL n‡Z 14 w`‡bi g‡a¨ `vwLj Ki‡Z n‡e|
K…ZKvh© `i`vZv KZ©„K Pzw³ m¤úv`b †bvwUk Rvixi ZvwiL n‡Z 28 (AvUvk) w`‡bi g‡a¨ Pzw³ ¯^vÿi Ki‡Z n‡e|
1 (GK) †KvwU UvKv ev Z`~a©e g~‡j¨i Kvh©, cY¨ I mswkøó †mev µ‡qi †ÿ‡Î µq weÄwß wmwcBD Gi I‡qemvB‡U cÖKvk Ki‡Z n‡e|
cÖwZwU mb` Bmy¨i ZvwiL n‡Z 28 (AvUvk) w`‡bi g‡a¨ wVKv`vi‡K g~j¨ cwi‡kva Ki‡Z n‡e|
Pzw³ m¤úv`b †bvwUk Rvixi 7 (mvZ) w`‡bi g‡a¨ Ges Kgc‡ÿ 1 (GK) gv‡mi Rb¨ Pzw³ m¤úv`b †bvwUk wmwcBD Gi I‡qemvB‡U
cÖKvk Ki‡Z n‡e|

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

`icÎ cÖwµqv/PzovšÍKiY cÖvß Z_¨vw`
3
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|

gšÍe¨
4

cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
457850.00 jÿ UvKv|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|
cwicvjb Kiv n‡q‡Q|

প্রকদল্পর নাম : আখাউড়া শেদক লাকসাম পর্ যন্ত ডুদয়লদগজ ডাবল শরললাইন রনমযাণ এবাং রবদ্যমান রমোরদগজ শরললাইনদক ডুদয়লদগদজ রূপান্তর।
সূত্র : প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর
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টি এইচ রডজাইন এন্ড শডদভদলাপদমন্ট কন্সালট্যান্ট
৯০/২ োরুস সালাম, রমরপুর শরাড, ঢাকা-১২১৬।
শ ানঃ +৮৮০১৬৭২৩৮৩৩৮১, +৮৮০১৯২৪৮৪৫৪৯৮
ই-শমইলঃ thdbdltd@gmail.com; thddc09@gmail.com

