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ফক্তাযমুন্সী-কাজীযাট-দাগনভ ূঁআয়া ড়ককয ১১তভ কককরাকভটাকয ছ াট ছপনী নদীয উয  ৯৪.৩১ কভটায দীর্ ঘ 

কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাণ ীল ঘক  প্রককেয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রকতকফদন 

 (ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭)। 

 

০১। প্রকল্পেয নাভ : ফক্তাযমুন্সী-কাজীযাট-দাগনভ ূঁআয়া ড়ককয ১১তভ কককরাকভটাছয ছ াট ছপনী নদীয 

উয  ৯৪.৩১ কভটায দীর্ ঘ কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাণ। 

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয 

০৩। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ, ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়। 

০৪। কযকেনা ককভকনয ংকিষ্ট ছক্টয : ছবৌত ফকাঠাকভা কফবাগ, কযকেনা ককভন। 

০৫। অআএভআকড’য ংকিষ্ট ছক্টয : কযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ছক্টয-২, ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন ধফবাগ 

(অআএভআকড)। 

06। প্রকে এরাকা  : ছপনী ছজরায ছানাগাজী এফং দাগনভ ূঁআয়া উকজরা। 

 

০৭।    প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়: 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ধতক্রান্ত 

ব্যয় 

(ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

ধতক্রান্ত  

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়নকা

সরয (%) 

ভর 

ধডধধ 

ফ বল্পল 

ংল্পাধধত 

ভর ফ বল্পল  

ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪৫৫.৮২ ১৬৭৪.০০ জুরাআ ২০১৫ 

 ল্পত  

জুন ২০১৭ 

জুরাআ ২০১৫ 

 ল্পত  

জুন ২০১৭ 

জুরাআ ২০১৫ 

 ল্পত  

জুন ২০১৭ 

জুরাআ ২০১৫ 

 ল্পত  

জুন ২০১৭ 

১৪.৯৯% ০.০০% 

 

০৮। প্রকল্পেয টভূধভ ও উল্পেশ্য:  
 

৮.১ টভূধভ:   

 ফক্তাযভৄন্পী (সানাগাজী)-কাজীযাট-দাগনভূ ূঁআয়া  সজরা ড়কটি সপনী সজরায সানাগাজী উল্পজরায ফক্তাযভৄন্পী ল্পত শুরু 

ল্পয় দাগনভূ ূঁআয়া উল্পজরাল্পক ংযুক্ত কল্পযল্পে। এআ সজরা ড়কটিয ১১তভ ধকল্পরাধভটাল্পয সোট সপনী নদীয উয 

ধভয়াজীঘাট নাভক স্থাল্পন সতু না থাকায় ড়কটিয উবয় ার্শ্ব (সানাগাজী ও দাগনভূ ূঁআয়া উল্পজরা) যস্পয সথল্পক 

ধফধিন্ন। এ ছপ্রকক্ষকত সানাগাজী ও দাগনভূ ূঁআয়া উল্পজরায ভল্পে যাধয ড়ক সমাগাল্পমাগ প্রধতষ্ঠায রকক্ষে ১৪.৫৫ ছকাটি 

টাকা ব্যয় ও ০১/০৭/২০১৫ কত ৩০/০৬/২০১৭ ম ঘন্ত ফাস্তফায়ন ছভয়াকদ মূর প্রকেটি ১৮/০৮/২০১৫ তাকযকে ভাননীয় 

কযকেনা ভন্ত্রী কর্তঘক নুকভাকদত য়। যফতীকত ১৬.৭৪ ছকাটি টাকা প্রাক্ককরত ব্যকয় ০১/০৭/২০১৫ কত 

৩০/০৬/২০১৭ ম ঘন্ত ফাস্তফায়ন ছভয়াকদ প্রকেটিয ১ভ ংকাধন ১২/০৪/২০১৭ তাকযকে নুকভাকদত য়।  

৮.২ উল্পেশ্য:   

প্রকেটিয ভর উল্পেশ্য ল্পি ৯৪.৩১ ধভটায দীঘ ব ধধ গাড বায সতু ধনভ বাল্পণয ভােল্পভ সপনী সজরায় সানাগাজী ও 

দাগনভঁআয়া উল্পজরায ভল্পে যাধয ড়ক সমাগাল্পমাগ প্রধতষ্ঠা।  

৯। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 

 ০১ টি ৯৪.৩১ ধভঃ ধধ গাড বায সতু ধনভ বাণ, 

  ১.০০ ধকঃধভঃ নতুন সবল্পভন্ট ধনভ বাণ (াল্পপবধং ব্যতীত), 

  ১.০০ ধকঃধভঃ াল্পপবধং (কাল্প বটিং, ীরল্পকাট), 
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  ৫৮৩৯৮.২৫ ঘঃধভঃ ড়ক ফাঁল্পধ ভাটিয কাজ,  

 ২৭২০.০০ ফঃধভঃ ধজও-সটক্সটাআর ধপল্টায সপধিক্স,  

 ৪০০.০০ ধভঃ ায সেন, ট্রাধপক াআন ও াআন সাষ্ট ন্যান্য কাজ ম্পন্ন কযা ল্পফ।  

 

১০। প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন (ধধঅয এয ধবধিল্পত) : 

       (রক্ষ টাকায়) 

S.

L 

No

. 

Items of Work 

(as per latest DPP 

Unit Target (as per 

DPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financia

l 

Physical 

(Quantity) 

Financia

l 

 1 2 3 4 5 6 

1.  Land acquisition Hac. 1.32 

 

258.00 1.32 

 

258.00 

2.  Construction of 

Road embankment 

Cu.m 58398.25 

 

115.53 58398.25 

 

115.53 

3.  New Pavement 

(without surfacing) 

Km. 1.00 77.16 1.00 77.16 

4.  Surfacing 

(carpeting seal coat) 

Km. 1.00 37.76 1.00 37.76 

5.  Construction of PC 

Girder Bridge 

m 94.31 1019.55 94.31 1019.55 

6.  Geotextile filter 

febric 

Sq.m. 2720.00 4.70 2720.00 4.70 

7.  C.C Block Nos. 17000.00 109.74 17000.00 109.74 

8.  Saucer Drain m 400.00 17.42 400.00 17.42 

9.  Traffic Sign & Sign 

Post  

Nos. 41.00 0.86 41.00 0.86 

10.  Toe wall m 100.00 15.18 100.00 15.18 

11.  U-Drain m 100.00 8.10 100.00 8.10 

12.  Guide Post Nos. 500.00 10.00 500.00 10.00 

Total=   1674.00  1674.00 

 

১১। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 
 
 
 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  Mr. Junaid Ahsan Shibib 

Additional Chief Engineer  

RHD, Comilla Zone, 

Comilla. 

 

 

োঁ - 24/০২/২০১৪ 03/০1/২০১7 

2.   Mr. Md. Sahabuddin োঁ - 03/০1/২০১7 30/06/2017 
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ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Khan 

Additional Chief Engineer  

RHD, Comilla Zone, 

Comilla. 

 

১২।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

১২.১ গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায়  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রল্পয়য তথ্যাধদ:  

Name 

of 

Transp

ort 

Numbe

r as per 

1
st

 

RDPP 

Procure

d with 

date 

Transfer

red to 

Transpor

t Pool 

with date 

Transfe

rred to 

O & M 

with 

date 

Condem

ned/Dam

aged 

with 

date 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - এআ প্রককে ছকান গাড়ী ক্রয় 

কযা য়কন। 

 

১২.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ নুল্পভাধদত ১ভ ংল্পাধধত ধডধধ নুমায়ী প্রকেটিয জন্য ণ্য ও সফা কাল্পজয জন্য ক্রয় 

কাম বক্রভ ধের না। ভর পূতব কাজ 1 টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  উল্পেধখত তথ্যানুমায়ী 1 টি 

প্যাকককজয দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরূ: 

(রক্ষ টাকায়) 

নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য  

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

ভন্তব্য 

০১ Construction of 94.31 M. long 

PC. Girder Bridge on Chota 

Feni River at 11
th

 Km. (Gap No. 

11/2)of Baktermunshi-Kazirhat-

Dagonbhuian Road (Z-1425) 

under Feni Road Division. 

 

1455.82 

1481.26 

০৩/০১/২০১৬ 

০১/০৩/২০১৬ 

০৯/০৯/২০১৭ 

১০/০৬/২০১৭ 

কাম ঘাকদকয 

চুকক্তয 

ছভয়াদকাকরয 

ছেকয় ০৩ (কতন) 

ভা অকগআ 

কাজটি ম্পন্ন 

য়। 

 

১৩।  ফেয ধবধিক  মূর ধডধধ /অযকডক নুমায়ী রক্ষযভাত্রা, অযএধডধ ফযাে, ফভৄধক্ত ও ব্যয় (ধধঅয এয 

ধবধিল্পত):  
 

                                                                                                                                     (রক্ষ টাকায়) 

থ ব ফেয ভর ধডধধ নুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

ফ বল্পল ংল্পাধধত ধডধধ 

নুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

অযএধডধ ফযাে ফভৄক্ত  ব্যয় 

 

২০১৫-১৬ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১৬-১৭ ১১৭৪.০০ ১১৭৪.০০ ১১৭৪.০০ ১১৭৪.০০ ১১৭৪.০০ 

ফ বল্পভাটঃ ১৬৭৪.০০ ১৬৭৪.০০ ১৬৭৪.০০ ১৬৭৪.০০ ১৬৭৪.০০ 
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১৪। প্রকে ধযদ বনঃ ১৩/০৫/২০১৮ তাধযল্পখ অআএভআধডয কাযী ধযচারক (ড়ক) জনাফ ভৄাম্মদ ধভজানুয যভান 

ধভয়া কর্তবক প্রকেটি ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর প্রকে ংধিষ্ট কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। 

ধযদ বল্পনয অল্পরাল্পক ম ঘকফক্ষণ ধনম্নরূঃ 

১৪.১  ভকভ কধগ্রণ: নুকভাকদত অযকডকককত ১.৩২ ছক্টয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ২৫৮.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো 

য়। ককঅয নুমায়ী ১.৩২ ছক্টয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ২৫৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর 

জানা মায় , মূরত ড়ক প্রস্তকযকণয জন্য ভকভ কধগ্রকণয প্রকয়াজন কয়ক  এফং ছজরা প্রাককয কাম ঘারকয়য ব্যয় 

প্রাক্করন নুমায়ী ভকভ কধগ্রছণয থ ঘ ব্যয় কযা কয়ক ।   

১৪.২ ড়ক ফাঁধ কনভ ঘাণ: নুকভাকদত ১ভ ংকাকধত কডকক নুমায়ী ড়ক ফাঁধ কনভ ঘাকণয কনকভত্ত ৫৮৩৯৮.২৫ র্নকভটায 

ভাটিয কাকজয জন্য ৫৮৩৯৮.২৫ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ৫৮৩৯৮.২৫ র্নকভটায ভাটিয 

কাকজয জন্য ৫৮৩৯৮.২৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।  

১৪.৩ কক গাড ঘায ব্রীজ কনভ ঘাণঃ নুকভাকদত ১ভ ংকাকধত কডকক নুমায়ী  ৯৪.৩১ কভঃ দীর্ ঘ কক গাড ঘায কনভ ঘাকণয জন্য 

১০৭৯.৫৫ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। কযদ ঘকন ছদো মায়, ফক্তাযভৄন্পী (সানাগাজী)-কাজীযাট-দাগনভূ ূঁআয়া  সজরা 

ড়কটিয ১১তভ ধকল্পরাধভটাল্পয সোট সপনী নদীয উয ধভয়াজীঘাট নাভক স্থাল্পন  কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাণ কযা কয়ক । 

সতুটি কদকয় ছানাগাজী ও দাগনভূ ূঁআয়া উল্পজরায ভকে ছমাগাকমাগ স্থাকত কয়ক । ধযদ বল্পনয ভয় সতুয দকক্ষণ প্রাল্পন্ত 

ভর িীজ ংরগ্ন এযাল্পপ্রাচ ড়ল্পক সযআনকাল্পটয ভােল্পভ প্রায় ১ ফুট বৃিাকায  গতব সৃধষ্ট ল্পয়ল্পে সদখা মায়। ব্রীকজয কনভ ঘাণ 

কাকজয কপকনকং বার য়কন প্রতীয়ভান য়।  

১৪.৪   নতুন ছবকভন্ট একপ্রাে ড়ক কনভ ঘাণ: নুকভাকদত ১ভ ংকাকধত কডকক নুমায়ী ১ককঃকভঃ এোকপ্রাে ড়ক নতুন 

ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য ১১৪.৯২ রক্ষ টাকা য ংস্থান যাো য়। ছতুয উত্ তয প্রাকন্ত এোকপ্রাে ড়ক নতুন 

ছবকভন্ট কনভ ঘাণ কযা কয়ক  এফং উক্ত ছবকভন্ট বার যকয়ক  কযদ ঘনকাকর ছদো মায়।  

১৪.৫  যক্ষাপ্রদ কাজঃ প্রককেয অওতায় যক্ষাপ্রদ কাকজয কনকভত্ত ২৭২০.০০ ফগ ঘ কভটায কজও-ছটক্সটাআর কপল্টায ছপকব্রক 

এয জন্য ৪.৭০ রক্ষ টাকা, ১৭০০০.০০ ফগ ঘ কভটায কক ব্লক এয জন্য ১০৯.৭৪ রক্ষ টাকা, ১০০.০০ কভটায ছটা ওয়ার 

এয জন্য ১৫.১৮ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। সতু ংরগ্ন ধকছু ধকছু জায়গায় ধধ ব্লক সদল্পফ (অন্ডুকরন) ও সবল্পঙ্গ 

সগল্পে সদখা মায়। ধধ ব্লক স্থাল্পনয পূল্পফ ব মথামথবাল্পফ কম্পযাকন না কযায় অন্ডুল্পরন সৃধষ্ট ল্পয়ল্পে ফল্পর অাতত 

প্রতীয়ভান য়। ক্ষধতগ্রস্থ ধধ ব্লল্পকয যক্ষাপ্রদ কাজ সভযাভত কল্পয ভস্ত ত্রুটিভ ংল্পাধল্পনয কযা প্রল্পয়াজন।  

কযদ ঘনকাকর ছদো মায় ককছু জায়গায় ছটা ওয়ার এয কাজ কযা কয়ক । ধধ ব্লল্পকয ধনভ বাণ কাজ ধনম্নভাল্পনয ফল্পর 

ভল্পন ল্পয়ল্পে। 

১৪.৬ ট্রাকপক াআন, াআন ছাষ্ট এফং গাআড ছাষ্ট কনভ ঘাণ:   নুকভাকদত কডকক ও ককঅয নুমায়ী ছদো মায়, ৪১.০০ টি 

ট্রাকপক াআন ও াআন ছাষ্ট এফং ৫০০টি গাআড ছাষ্ট কনভ ঘাণ/স্থাকনয ংস্থান যাো য়। কযদ ঘনকাকর ছদো মায় ছম, 

ব্রীজ এোকপ্রাে এয দুআ াক ও ফাঁক ংকিষ্ট স্থাকন গাআড ছাষ্ট স্থান কযা কয়ক । এ াড়াও কনক জায়গায় ট্রাকপক 

ও াআন ছাষ্ট স্থান কযা কয়ক । 

১৪.৭ ন্যান্য কাজ:  প্রককেয অওতায় াকন কনষ্কাকনয কনকভত্ত ৪০০.০০ কভটায ায ছেন কনভ ঘাকণয জন্য ১৭.৪২ রক্ষ 

টাকা এফং ১০০.০০ কভটায আউকেন কনভ ঘাকণয জন্য ৮.১০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। কযদ ঘনকাকর ছদো মায়, 

কনক জায়গায় ায ছেন ও আউকেন কনভ ঘাণ কযা কয়ক । এোকপ্রাে ড়ক ংরগ্ন ছেকন ভয়রা/অফজঘনা জকভ যকয়ক  

মা কযষ্কায কযা প্রকয়াজন। 
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১৫। প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

ধযকধেত জবন 

প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা-  সপনী সজরা য সানাগাজী ও 

দাগনভ ূঁআয়া উল্পজরায ভল্পে  ছ াট ছপনী নদীয উয 

৯৪.৩১ ধভটায দীঘ ব ধধ গাড বায সতু ধনভ বাল্পণয ককয 

যাধয ড়ক সমাগাল্পমাগ প্রধতষ্ঠা  কযায ভােকভ  

কনযাদ ও উন্নততয ড়ক ছমাগাকমাগ স্থান এফং প্রকে 

এরাকায অথ ঘ-াভাকজক ফস্থায উন্নয়ন। 

প্রকল্পেয অওতায় ওজ-এয কুকভল্লা সজাল্পনয অওতাধীন সপনী 

ড়ক ধফবাল্পগয সানাগাজী ও দাগন ভ ূঁআয়া উল্পজরায ভল্পে  

ছ াট ছপনী নদীয উয ৯৪.৩১ ধভটায দীঘ ব ধধ গাড বায সতু 

কযা কয়ক । পকর  কনযাদ ও উন্নততয ড়ক ছমাগাকমাগ 

স্থাকনয ভােকভ এরাকায অথ ঘ-াভাকজক ফস্থায উন্নয়ন 

াকধত ল্পয়ল্পে ধফধায় উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে। তল্পফ  ছক্ষত্র 

কফককল কনম্নভাকনয কাজ ওয়ায় এেকপ্রাে ড়কমূ ছতুটিয 

স্থায়ীে ধনল্পয় ংয় যল্পয়ল্পে । 

 

১৬। উকেশ্য কজঘত না কয় থাককর তায কাযণঃ প্রককেয উকেশ্য কজঘত কয়ক  ফকর প্রতীয়ভান য়।  

১৭।  কডট ংক্রান্ত তথ্যাকদ: ভন্ত্রণারয় কত ছপ্রকযত ককঅয ম ঘাছরােনায় ছদো মায় প্রকেটিয External ও 

Internal Audit ম্পন্ন কযা য়কন। 

১৮।    প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা:    প্রকে ফাস্তফায়কন ছকান ধযকণয ভস্যায মু্মেীন কত য়কন।   

 

১৯।  ধফল্পল ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১ ধযদ বনকাল্পর সতুয দকক্ষণ প্রাল্পন্ত ভর িীজ ংরগ্ন এযাল্পপ্রাচ ড়ল্পক সযআনকাল্পটয ভােল্পভ প্রায় ১ ফুট বৃিাকায  গতব 

সৃধষ্ট ল্পয়ল্পে সদখা মায়। প্রকেটিয ম্পাকদত কাকজয কডকপক্ট রায়াকফকরটি ককযয়ড কতক্রভ কযায় জরুযীকবকত্তকত 

ড়ক কফবাকগয কনজস্ব রুটিন যক্ষণাকফক্ষকণয কভ ঘসূকে (কএভক)-এয ভােকভ  িীজ ংরগ্ন এযাল্পপ্রাচ ড়ল্পক 

সযআনকাল্পট সৃষ্ট বৃিাকায গতব  কম্পোকনপূফ ঘক ছভযাভত কযা প্রকয়াজন।  

১৯.২ কযদ ঘনকাকর ছদো মায়,  সতু ংরগ্ন ধকছু ধকছু জায়গায় ধধ ব্লক সদল্পফ ( অন্ডুকরন) ও সপল্পট সগল্পে সদখা মায়। 

এোড়া, ধধ ব্লকগুল্পরা ভান ওয়ায় ও তা স্থাল্পনয ভয় দক্ষতায কাযল্পণ সফধ পাঁক যল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান 

য়। ধধ ব্লক স্থাল্পনয পূল্পফ ব মথামথবাল্পফ কম্পযাকন না কযায় অন্ডুল্পরন সৃধষ্ট ল্পয়ল্পে ফল্পর অাতত প্রতীয়ভান 

য়। ক্ষধতগ্রস্থ ধধ ব্লল্পকয ভােল্পভ যক্ষাপ্রদ কাজ সভযাভত কল্পয ভস্ত ত্রুটিভ ংল্পাধল্পনয কযা প্রল্পয়াজন।   

১৯.৩ এোকপ্রাে ড়ক ১ কক:কভ: ছবকভন্ট কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর উক্ত ছবকভকন্টয কাজ বার যকয়ক  ছদো 

মায়। এ াড়া, ককছু ককছু জায়গায় পট ছাল্ডাকয ছযআনককাট সৃকষ্ট কয়ক  মা ছভযাভত কযা প্রকয়াজন।   

১৯.৪ মূর ছতু ও এোকপ্রাকেয ংকমাগ স্থকর ভান/অন্ডুকরন সৃকষ্ট কয়ক  মা ংকাধন কযা প্রকয়াজন। 
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২০।  প্রককেয ফাস্তফায়ন কাকজয উকল্লখ্যকমাগ্য কস্থয কেত্র:  
 

  

কেত্র-১:   যক্ষাপ্রদ কাকজয একাং কেত্র-১:  মূর ছতু ও এোকপ্রাে ড়ককয ভান ংকমাগ    

          স্থর 

  

কেত্র-৩: এোকপ্রাে ড়ককয একাং কনকভ ঘত ছতুয  

          উকযয ং 

কেত্র-৪: কনকভ ঘত ছতুয কনকেয ং 

  

কেত্র-৫ : এোকপ্রাে ড়ক কনকভ ঘত ছবকভন্ট কেত্র-৬ : ককছু জায়গায় অন্ডুকরন কযরকক্ষত ছতুয 

কক ব্লক দ্বায যক্ষাপ্রদ কাজ 

 



364 

 

২১।  ভতাভত/সুাধযঃ 

২১.১ সতুয দকক্ষণ প্রাল্পন্ত ভর িীজ ংরগ্ন এযাল্পপ্রাচ ড়ল্পক সযআনকাল্পটয ভােল্পভ সৃষ্ট বৃিাকায গতবটি জরুযীকবকত্তকত 

কম্পোকনপূফ ঘক ছভযাভত কযকত কফ-মাকত ফড় গতঘ সৃকষ্ট কয় এোকপ্রাে ক্ষকতগ্রস্থ কত না াকয।  

২১.২ যক্ষাপ্রদ কাল্পজ ব্যফহৃত ধফধবন্ন জায়গায় সদল্পফ (অন্ডুকরন) মাওয়া/ছপকট মাওয়া ও পাঁক কয় মাওয়া ধধ ব্লক সভযাভত 

কল্পয ভস্ত ত্রুটিভ ংল্পাধন কযল্পত ল্পফ। 

২১.৩ এোকপ্রাে ড়ক ১ কক:কভ: ছবকভকন্টয কাজ অাতত বার থাককরও ককছু ককছু জায়গায় ছযআনকাকটয ভােকভ  

পট ছাল্ডায ক্ষকতগ্রস্থ কয়ক  মা ম ঘাপ্ত পট ছাল্ডায কদকয় দ্রুত ছভযাভত কযকত কফ। মাকত পট ছাল্ডায 

ক্ষকতগ্রস্ত/ছবকে কগকয় মূর ছবকভন্ট ক্ষকতগ্রস্থ না য়। 

২১.৪ মূর ছতু ও এোকপ্রাকেয ংকমাগ স্থকর ভান/অন্ডুকরন সৃকষ্ট কয়ক  মা ংকাধন কযা প্রকয়াজন। 

২১.৫  ভাপ্ত প্রকেটিয দ্রুত External ও Internal Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;  

২১.৬ উল্পেধখত ম বল্পফক্ষল্পণয অল্পরাল্পক নুল্পিদ ২১.১ ল্পত ২১.৫ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ড়ক ধযফন ও ভাড়ক 

ধফবাগ অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পফ। 
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যাজাপুয-কাঠাধরয়া-অভৄয়া-ফাভনা-াথযঘাটা ড়ল্পকয ৩২তভ ধকধভএ অভৄয়া ধফখারী নদীয উয ২১৭.৬৮ 

ধভটায দীঘ ব ধধ গাড বায সতু ধনভ বাণ ীল বক প্রককেয ভাকপ্ত মূল্যায়ন প্রকতকফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : যাজাপুয-কাঠাধরয়া-অভৄয়া-ফাভনা-াথযঘাটা ড়ল্পকয ৩২তভ ধকধভএ অভৄয়া 

ধফখারী নদীয উয ২১৭.৬৮ ধভটায দীঘ ব ধধ গাড বায সতু ধনভ বাণ। 

২। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ :  ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : ঝারকাঠি সজরায কাঠাধরয়া উল্পজরা। 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

কতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

কতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ংল্পাধধত ভর ১ভ ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪০৪৬.৬৮ ৪৫৫৭.০০ ৩৪৮০.০০ ০১-০৬-

২০১৩ 

সথল্পক  

৩১-০৫-

২০১৬ 

০১-০৬-২০১৩ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-০৬-২০১৩ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

-- 

 

৩৬.০৭% 

ছনাট: প্রকেটি ধফল্পল ংকাকধত নুকভাকদত ব্যয় ও ছভয়াকদ ফাস্তফাকয়ত কয়ক ।   

 

৬.০। প্রকল্পেয টভূধভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভকভ : যাজাপুয-কাঠাকরয়া-অমুয়া-ফাভনা-াথযর্াটা ড়কটি একটি গুরুত্বপূণ ঘ ছজরা ভাড়ক (Z-8708)। 

ফকযার-ঝারকাঠি-বান্ডাকযয়া-ককযাজপুয অঞ্চকরক ভাড়ককয ৩২তভ কক:কভ:এ যাজাপুয উকজরা য ছথকক শুরু 

কয় কাঠাকরয়া উকজরা , অমুয়া ফন্দয কয় ফযগুনা ছজরায াথযর্াটা উকজরা কয ছল কয়ক । ড়ককয ছভাট 

দদর্ ঘে ৬৫.০০ কক:কভ:। ফযগুনা ছজরা ও াথযর্াটা উকজরায জনাধাযণ তাকদয উৎাকদত কৃকলণ্য ন্যান্য 

ভারাভার এ ড়ক কথ ঝারকাঠি , ফকযার, খুরনা ও ঢাকা ছদকয ন্যান্য ঞ্চকর  কযফন ককয থাকক। উক্ত 

ড়ককয ৩২তভ কক:কভ:এ অমুয়া ছপযীর্াট। ছপযীর্াট কদয়া উৎাকদত ণ্য , মানফান স্বে ভকয় ায কত াকয না। 

এ কযকপ্রকক্ষকত অমুয়া ছপযীর্াট স্থকর ২১৭.৬৮কভটায ১টি কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাকণয জন্য প্রকে প্রস্তাফ কযকেনা 

ককভকনয ছবৌত ফকাঠাকভা কফবাকগ ছপ্রযণ কযা কর কআক বায কদ্ধাকন্তয অকরাকক প্রকেটি ফাস্তফায়কনয উকযাগ 

গ্রণ কযা য়। 

 

৬.২ উল্পেশ্য:  প্রককেয মূর উকেশ্য করা যাজাপুয-কাঠাধরয়া-অভৄয়া-ফাভনা-াথযঘাটা ড়ল্পকয ৩২তভ ধকধভএ অভৄয়া 

ধফখারী নদীয উয ২১৭.৬৮ ধভটায দীঘ ব ধধ গাড বায ছতু কনভ ঘাকণয ভােকভ কনযফকিন্ন ড়ক ছমাগাকমাগ ব্যফস্থা 

স্থান। 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ:  

 

 ভকভ কধগ্রণ-৪.৮৮ ছক্টয; 

 ভাটিয কাজ ০.৯০ রঃ র্ঃকভঃ; 
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 এোকপ্রাে ড়ক াকপঘকং ছেকক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ ২.৬৫ ককঃকভঃ; 

 কক গাড ঘায ব্রীজ কনভ ঘাণ-২১৭.৬৮ কভটায (১টি); 

 কারবাট ঘ কনভ ঘাণ-১৬.০০ কভটায (৫টি) । 

 ধধ ব্লক উআথ ধজও সটক্সটাআর-৩৯.১৮ ধভটায। 

 নদী ান-৭৫০০.০০ ফগ বধভটায। 

 কংধক্রট সাস্ট-৬০০.০০টি। 

 

৮।  ধধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 

Sl

. 

N

o 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per 

RDPP) 

Actual Progress deviat

ion () 

Physic

al 

(Quant

ity) 

Finan

cial 

Physic

al 

(Quanti

ty) 

Financ

ial 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Revenue Component        

 Supply & Service       

01  Publications & 

Tendering 

LS -- 1.00 -- --  

02 Laboratory Testing LS -- 1.00 -- --  

 Sub total (A) --  2.00 -- --  

 Capital Component       

 Land Acquistion/ 

Purchase of Land & 

Landed Properties 

of Assets  

      

01 Land Acquisition Hect

or 

4.88 1054.2

5 

4.87 764.29 72.49% 

 Civil Work        

02 Earthwork for 

Approach  

L.cu

m 

0.90 225.00 0.53 131.47  58.43% 

03 Flexible Pavement:       

a. Construction of 

New Pavement 

(5.50m) 

km 2.65 322.37 1.90 231.80  72.00% 

b. Surfacing 

(Carpeting & Seal 

Coat) (5.50m) 

km 2.65 112.33 1.84 78.20  69.61% 

c. Construction of 

Hard Shoulder 

(2x0.90m) 

km 2.65 120.47 1.81 82.23  68.25% 
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Sl

. 

N

o 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per 

RDPP) 

Actual Progress deviat

ion () 

Physic

al 

(Quant

ity) 

Finan

cial 

Physic

al 

(Quanti

ty) 

Financ

ial 

04 Construction of PC 

Girder Bridge (1-No) 

m 217.68 1987.4

2 

217.68 1873.26  94.25% 

05 Construction of RCC 

Box Culvert (5-Nos) 

m 16.00 96.00 3.00 18.00  18.75% 

06 CC Block with Geo-

textile (For 

Abutment) 

m 39.18 124.98 25.08 80.00  64.00% 

07  River Protection 

Work 

sqm 7500.00 315.90 4276.12 180.11  57.00% 

08 Construction of 

Saucer Drain 

m 2000.00 4.86 2000.00 4.86   

09 Sign, Signal, Guard 

Post, Road Marking: 

      

a. Traffic Sign No(s) 4.00 0.22 4.00 0.22  100% 

b. Sign Post  No(s) 4.00 0.10 4.00 0.10  100% 

c. Concrete Post No(s) 600.00 27.00 600.00 27.00  100% 

d. Road Marking sqm 805.00 8.46 805.00 8.46  100% 

 Sub total (B) --  4399.3

6 

-- 3480.00 79.10% 

 Total (A+B)   4401.3

6 

 3480.00 79.06% 

 C. Physical 

Contingency (2.00%) 

- - 77.82 - 0  

 D. Price Contingency 

(2.00%) 

- - 77.82 - 0  

 Grand Total 

(A+B+C+D)= 

  4557.00  3480.00 76.36% 

 

৯। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 

1 Tapash Kumar Paul 

Addl. Chief Engineer, 

RHD, 

Barisal Zone, Barisal 

 

- খন্ডকারীন ১৬/০২/২০১২ ৩০/১২/২০১৩ 
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ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 

2 Md. Imdad Hossain 

Addl. Chief Engineer, 

RHD, 

Barisal Zone, Barisal 

- খন্ডকারীন ০৮/০১/২০১৪ ২৪/১০/২০১৬ 

3 Md. Ashraful Alam 

Addl. Chief Engineer, 

RHD, 

Barisal Zone, Barisal 

- খন্ডকারীন ২৪/১০/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৭ 

প্রকে ভাকপ্ত ম ঘন্ত 

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ 2টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  

উল্পেধখত তথ্যানুমায়ী 1টি প্যাকককজয অওতায় পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক । দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য 

ধনম্নরূ: 

 

Description of 

procurement 

(Goods/works/Consultan

cy as per bid document) 

Tender/Bid/Propos

al Cost  

(in Corer Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of Completion of 

works/Services and 

supply of Goods 

As per 

DPP 

(Revise

d) 

Contract

ed value 
(Revised) 

Invitation  

date 

Contract 

Signing/L.

C. 

Opening 

date 

As per 

contract & 

Approved 

revised  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

01. Construction of 

217.68m Long PC 

Girder Bridge 

over Amua 

Bishkhali River at 

32nd Km of  

Rajapur-Kathalia-

Amua-Bamna-

Patharghata 

Road (Z-8708) 

 

33.451

1 

28.1298 29/04/14 12/10/14 11/10/16 

06/03/17 

06/03/17 

 

১১।  ধধঅয এ উল্পেধখত ফেযধবধিক ফযাে ও ব্যয়:                                                          (রক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ধডধধ নুমায়ী  

ফযাে 

এধডধ/অযএধডধ ফযাে টাকা ফভৄধক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১২-১৩ 0.00 0.00 0.00 0.00 

২০১৩-১৪ 100.00 100.00 100.00 100.00 

২০১৪-১৫ 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 
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থ বফেয ধডধধ নুমায়ী  

ফযাে 

এধডধ/অযএধডধ ফযাে টাকা ফভৄধক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১২-১৩ 0.00 0.00 0.00 0.00 

২০১৫-১৬ 900.00 900.00 900.00 900.00 

2016-17 980.00 980.00 980.00 980.00 

সভাট= 3480.00 3480.00 3480.00 3480.00 

  
 
 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

 

১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃধি ও ংল্পাধনঃ ভর প্রকেটি ৪ ০৪৬.৬৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কধরত ব্যল্পয় জুন,২০১৩ ল্পত  

সভ,২০১৬ সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য গত ১০/০৯/২০১৩ তাধযল্পখ নুধষ্ঠত একল্পনক বায় নুল্পভাধদত য়। ভূধভ 

ধধগ্রণ ব্যয় বৃধিয কাযল্পণ ( ০২ জুন, ২০১ ৫ তাধযল্পখ) ধডধআধ বায সুাধযক্রল্পভ  ভয় বৃধি না কল্পয  ধফল্পল 

ংল্পাধধত নুল্পভাধদত ৪৫৫৭.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কধরত ব্যল্পয় ফাস্তফায়ল্পনয সুাধয কযা য়।  যফতীল্পত ভূধভ ধধগ্রণ 

কাম বক্রভ ধফরধিত ওয়ায় ব্যয় বৃধি ব্যধতল্পযল্পক প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন সভয়াদ জুন,২০১৭ ম বন্ত (১ফেয-১ভা) বৃধি কল্পয 

১ভ ফায ংল্পাধন কযা য়। 

(রক্ষ টাকায়) 

 

 ছভয়াদকার প্রাক্ককরত ব্যয় 

মূর নুকভাকদত ০১/০৬/২০১৩ ল্পত ৩১/০৫/২০১৬ ৪০৪৬.৬৮ 

কফকল ংকাধন (কডকআক বায সুাকযক্রকভ) -- ৪৫৫৭.০০ 

১ভ ফায ব্যয় বৃকদ্ধ ব্যকতকযকক ছভয়াদ বৃকদ্ধ ০১/০৬/২০১৩ ল্পত ৩০/০৬/২০১৭ -- 

 
   

১৩.২ াধফ বক গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১ ৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ৩৪৮০.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুল্পভাধদত প্রাক্কধরত ব্যল্পয়য ৭৬.০০% এফং ফাস্তফ গ্রগকত ১০০%। 

১৪। প্রকে ধযদ বনঃ  গত ২৫/০১/২০১৮ তাধযল্পখ অআএভআধড’য উ-ধযচারক সভা: গীয সাল্পন কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর ড়ক ধফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

ধনম্নরূঃ 

১৪.১  ভকভ হুকুভ দের:  নুকভাকদত ধফল্পল ংল্পাধধত ধড কককত ৪.৮৮ ছক্টয ভকভ হুকুভ দের কযায রকক্ষে ১০৫৪.২৫ 

রক্ষ টাকায ংস্থান যাো  য়। প্রকে ছভয়াকদ কডককয ংস্থান নুমায়ী ৪.৮৭ ছক্টয ভকভ হুকুভ দের কযা কয়ক  

এফং এ োকত ফযােকৃত কথ ঘয কফযীকত ৭৬৪.২৯ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । এ োকত অকথ ঘক গ্রগকত ৯২.৪১% 

করও ফাস্তফ গ্রগকত ১০০% কয়ক  ভকভ ঘ ককঅয এ উকল্লে কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদ ো মায় তবাগ ভকভ 

কধগ্রণ ম্পন্ন কয়ক । তকফ কধগ্রণকৃত ভকভয ছতুয এোকপ্রাকেয উবয় াক ভকজদ , কফযস্থান ও ভকন্দয থাকায় 

এোকপ্রাে ড়ক ককছুটা ংককাকেত কয়ক । এ কফলকয় কনফ ঘাী প্রককৌরীকক কজজ্ঞাা কযা কর কতকন জানান ছম , স্থানীয় 

জনগকণয দাফীয কাযকণ ভকজদ , কফযস্থান ও ভকন্দয ংক ককছুটা ংককাকেত কযা কয়ক  ভকভ ঘ ফকত ককযন। 
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ভকভ কধগ্রকণয পূকফ ঘ যীক্ষা-কনযীক্ষা না কযায কাযকণ এভনটি কয়ক  ভকভ ঘ প্রতীয়ভান য়। এ কফলকয় ড়ক কযফন 

ও ভাড়ক কফবাগকক ভকভ কধগ্রকণয ছক্ষকত্র অযও ছফী মত্নফান কত কফ।  

১৪.২ একপ্রাে ড়ক ভাটি য কাজ : নুকভাকদত ধফল্পল ংল্পাধধত ধড কককত ০.৯০ র. র্. কভটায একপ্রাে ড়কক ভাটিয 

কাকজয জন্য ২২৫.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। প্রকে ছভয়াকদ ০.৫৩ রক্ষ র্ন কভটায ভাটিয কাজ কযা কয়ক  

এফং এ োকত ফযােকৃত কথ ঘয কফযীকত ১৩১.৪৭ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । এ োকত অকথ ঘক  গ্রগকত ৫৮.৪৩% 

এফং ফাস্তফ গ্রগকত ১০০% কয়ক  ভকভ ঘ ককঅয এ উকল্লে কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর ২.৬৫ ককঃকভঃ ছতুয 

ংকমাগ ড়ক কনভ ঘাকণ এ ভাটি ব্যফায কযা কয়ক  ছদো মায়। এোকপ্রাে ড়ককয কফকবন্ন স্থাকন ভাটি ধ্বক ছগক  ও 

গকতঘয সৃকষ্ট কয়ক । এ কফলকয় কনফ ঘাী প্রককৌ রী জানান ছম , ফন্যায কাযকণ এভনটি কয়ক । তকফ ঠিকাদাকযয 

Liability Period  েরভান অক  কফধায় শ্রীঘ্রআ ংস্কায কাজ শুরু কযা কফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-১:  কনকভ ঘত ংকমাগ ড়ককয সৃষ্ট ছযআনকাট 

 

কেত্র-২: কনকভ ঘত ংকমাগ ড়ককয ছাল্ডাকযয ধ্বক মাওয়া 

ভাটি   

১৪.৩ ছেকক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ (একপ্রাে ড়ক ): নুকভাকদত ধফল্পল ংল্পাধধত ধড কককত ২.৬৫ কক: কভ: ছেকক্সফর 

ছবকভন্ট কনভ ঘাণ (একপ্রাে ড়ক ) ফাফদ ৫৫৫.১৭ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। প্রকে ছভয়াকদ  2.125  কক: কভটায 

ছেকক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ (একপ্রাে ড়ক) কাজ কযা কয়ক  এফং এ োকত ফযাে কৃত কথ ঘয কফযীকত ৩৯২.২৩ রক্ষ 

টাকা ব্যয় কযা কয়ক । এ োকত অকথ ঘক গ্রগকত ৭০.৬৫% এফং ফাস্তফ গ্রগকত ১০০% কয়ক  ভকভ ঘ ককঅয এ 

উকল্লে কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর ছদো মায় , ছবকভন্টয ককয়কটি স্থান ছদকফ ছগক । এ াড়া পুকযা ছবকভন্ট বার 

অক ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৩:  কনকভ ঘত ংকমাগ ড়ককয ক্ষকতগ্রস্ত ছবকভন্ট  কেত্র-৪:  কনকভ ঘত ংকমাগ ড়ককয ক্ষত ছবকভন্ট 
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১৪.৪ কক গাড ঘায কব্রজ কনভ ঘাণ (১টি): নুকভাকদত ধফল্পল ংল্পাধধত ধড কককত ড়ক উন্নয়কনয জন্য ২১৭.৬৮ কভটায ১টি 

কক গাড ঘায কব্রজ কনভ ঘাণ ফাফদ ১৯৮৭.৪২ রক্ষ টাকায ংস্থান যা ো য়। প্রকে ছভয়াকদ ১টি কক গাড ঘায কব্রজ কনভ ঘাণ 

কযা কয়ক  এফং এোকত ফযােকৃত কথ ঘয কফযীকত ১৮৭৩.২৬ রক্ষ টাকা ব্যয় ছদোকনা কয়ক । এ োকত অকথ ঘক 

গ্রগকত ৯৪.২৫% এফং ফাস্তফ গ্রগকত ১০০% কয়ক  ভকভ ঘ ককঅয এ উকল্লে কযা কয়ক ।  কযদ ঘনকাকর কক 

গাড ঘায ছতুয প্রাকন্ত গতঘ কয়ক  ছদো মায়। এ কফলকয় কনফ ঘাী প্রককৌরী ছক ংস্কায কযায প্রকয়াজনীয় উকযাগ গ্রণ 

কযায যাভ ঘ প্রদান কযা য়।  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৫ ও ৬ :  কনকভ ঘত  কক গাড ঘায ছতু 

  

 

 

 

 

 

কেত্র-৭ ও ৮ :  ছতুয ক্ষকতগ্রস্থ ককনাযা  

১৪.৫ অযকক ফক্স কারবাট ঘ কনভ ঘাণ (৫টি): নুকভাকদত ধফল্পল ংল্পাধধত ধড কককত ড়ক উন্নয়কনয জন্য ১৬.০০ কভটায 

৫টি অযকক ফক্স কারবাট ঘ কনভ ঘাণ  ফাফদ ৯৬.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। প্রকে ছভয়াকদ ৩.০০ কভটায ৩টি 

অযকক ফক্স কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক  এফং এোকত ফযােকৃত কথ ঘয কফ যীকত ১৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় ছদোকনা 

কয়ক । এ োকত অকথ ঘক গ্রগকত ১৮.৭৫% এফং ফাস্তফ গ্রগকত ১০০% কয়ক  ভকভ ঘ ককঅয এ উকল্লে কযা 

কয়ক । কযদ ঘনকাকর প্রককেয অওতায় ৩টি কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক  ছদো মায়।  

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৯ ও ১০ :  কনকভতঘ কারবাট ঘ 
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১৪.৬ ায ছেন কনভ ঘাণ : নুকভাকদত ধফল্পল ংল্পাধধত ধড কককত ড়ক উন্নয়কনয জন্য ২০০০.০০কভটায ায ছেকন 

কনভ ঘাণ ফাফদ ৪.৮৬ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। প্রকে ছভয়াকদ উকল্লকেত কাজ ম্পন্ন কযা কয়ক  এফং এোকত 

ফযােকৃত কথ ঘয পুকযাটাআ ব্যয় কযা কয়ক । এ োকত অকথ ঘক গ্রগকত এফং ফাস্তফ গ্রগকত ১০০%। ছতুয এোকপ্রাে 

ড়ককয ায ছেন কনভ ঘাণ কযা কয়ক  ছদো মায়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৯ ও ১০ :  কনকভতঘ কারবাট ঘ 

 

১৪.৭ যক্ষাপ্রদ কাজ (কক ফক্স ও কজও ছটক্সটাআর ): নুকভাকদত ধফল্পল ংল্পাধধত ধড কককত ড়ক উন্নয়কনয জন্য 

যক্ষাপ্রদ কাজ ফাফদ (কক ফক্স ও কজও ছটক্সটাআর ৩৯.১৮ ধভটায ) ১২৪.৯৮  রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। প্রকে 

ছভয়াকদ ২৫.০৮ ধভটায  যক্ষাপ্রদ কাজ কযা কয়ক  এফং এোকত ফযােকৃত কথ ঘয কফযীকত ৮০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় 

ছদোকনা কয়ক । এ োকত অকথ ঘক গ্রগকত  ৬৪.০০% এফং ফাস্তফ গ্রগকত ১০০% কয়ক  ভকভ ঘ ককঅয এ উকল্লে 

কযা কয়ক । ছতুয এোকপ্রাে ড়কক কক ব্লক ও কনকক্রট দ্বাযা ঢারাআকয়য কাজ কযা কয়ক  ছদো মায়। যক্ষাপ্রদ 

কাজ ক্ষত অক  ছদো মায়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-১১ ও ১২ :  ছতুয এোকপ্রাকে কক ব্লক ও কনকক্রট ঢারাআ দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ 

 

১৪.৮ নদী ান : নুকভাকদত ধফল্পল ংল্পাধধত ধড কককত ড়ক উন্নয়কনয জন্য নদী ান কাজ ফাফদ (৭৫০০.০০ 

ফগ বধভটায) ৩১৫.৯০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। প্রকে ছভয়াকদ ৪২৭৬.১২ ফগ বধভটায নদী ান কাজ কযা কয়ক  

এফং এোকত ফযােকৃত কথ ঘয কফযীকত ১৮০.১১ রক্ষ টাকা ব্যয় ছদোকনা কয়ক । এ োকত অকথ ঘক গ্রগকত  

৫৭.০০% এফং ফাস্তফ গ্রগকত ১০০% কয়ক  ভকভ ঘ ককঅয এ উকল্লে কযা কয়ক । কযদ ঘন কাকর ছদো মায় , নদীয 

উবয় াক কক ব্লক দ্বাযা নদী ান কাজ কযা কয়ক । কক ব্লক গুকরা প্রায় পাঁকা কয়ক  ছদো মায়। এ াড়া ককছু 
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ককছু কক ব্লক ধ্বক ছমকত ছদো মায়। ধ্ব ছ মাওয়া কক ব্লকগুকরা দ্রুত ংস্কায কযায জন্য কনফ ঘাী প্রককৌরীকক ফরা 

কয়ক ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-১২ ও ১৩ :  কক ব্লক দ্বাযা নদী ান 

 

১৪.৯ কনধক্রট ছাস্ট: নুকভাকদত ধফল্পল ংল্পাধধত ধড কককত ড়ক উন্নয়কনয জন্য ৬০০.০০ টি কনধক্রট সাস্ট কনভ ঘাণ 

ফাফদ ২৭.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। প্রকে ছভয়াকদ উকল্লকেত কাজ ম্পন্ন কযা কয়ক  এফং এোকত ফযােকৃত 

কথ ঘয পুকযাটাআ ব্যয় কযা কয়ক । এ োকত অকথ ঘক গ্রগকত এফং ফাস্তফ গ্রগকত ১০০%। কযদ ঘনকাকর কনকভ ঘত 

গাআড ছাষ্ট ক্ষত অক  ছদো মায়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-১3 ও ১4 :  এোকপ্রাে ড়ককয উবয় াক গাআড ছাষ্ট 

১৪.১০ কপকজকোর ও প্রাআ ককন্টনকজকন্স: কপকজকোর ও াআ ককন্টনকজকন্স োকত ছকান থ ঘ ব্যয় ছদোকনা য়কন।  

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

ধযকধেত উল্পেশ্য জবন 

প্রককেয মূর উকেশ্য করা যাজাপুয-কাঠাধরয়া-অভৄয়া-

ফাভনা-াথযঘাটা ড়ল্পকয ৩২তভ ধকধভএ অভৄয়া ধফখারী 

নদীয উয ২১৭.৬৮ ধভটায দীঘ ব ধধ গাড বায ছতু কনভ ঘাকণয 

ভােকভ কনযফকিন্ন ড়ক ছমাগাকমাগ ব্যফস্থা স্থান।  

যাজাপুয-কাঠাধরয়া-অভৄয়া-ফাভনা-াথযঘাটা ড়ল্পকয ৩২তভ 

ধকধভএ অভৄয়া ধফখারী নদীয উয ২১৭.৬৮ ধভটায দীঘ ব 

ধধ গাড বায ছতু কনভ ঘাকণ য ভােকভ কনযফকিন্ন ড়ক 

ছমাগাকমাগ ব্যফস্থা স্থাকত কয়ক  কফধায় প্রককেয উকেশ্য 

কজঘত কয়ক  ভকভ ঘ প্রতীয়ভান য়।  

 
 

১৬। উল্পেশ্য ধজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ  ধডধধয ংস্থান নুমায়ী প্রকল্পেয উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে ফল্পর 

প্রতীয়ভান য়।    
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১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।  

১৮।  Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রধযত ধধঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায়, প্রকেটিয সকান Internal ও External 

Audit ম্পন্ন কযা য়ধন।  

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১ প্রকেটি ফাস্তফায়নকারীন ভল্পয় ১ ফায ধফল্পল ংল্পাধন এফং  ১  ফায সভয়াদ বৃধি কযা ল্পয়ল্পে এফং নুল্পভাধদত 

ভল্পয়য ভল্পে কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পে; 

১৯.২  এোকপ্রাে ড়ককয কফকবন্ন স্থাকন ভাটি ধ্বক ছগক  ও গকতঘয সৃকষ্ট কয়ক ; 

১৯.৩ ছবকভন্টয ককয়কটি স্থান ছদকফ ছগক ;  

১৯.৪ কনকভ ঘত কক গাড ঘায ছতুয প্রাকন্ত গতঘ কয়ক ; 

১৯.৫ যক্ষাপ্রদ কাজ ক্ষত অক ; 

১৯.৫ নদী ান কাকজ ককছু কক ব্লক ধ্বক ছগক  ও পাঁকা কয়ক ;  

১৯.৬ গাআড ছাষ্টমূ ক্ষত কয়ক ।  

১৯.৭ প্রককেয Internal ও External Audit ম্পন্ন কযা য়কন। 

২০।  ভতাভত/সুাধযঃ 

 

২০.১  এোকপ্রাে ড়ককয ছম কর স্থাকন ভাটি ধ্বক ছগক  ও গকতঘয সৃকষ্ট কয়ক  তা দ্রুত ংস্কায কযকত কফ;  

২০.২ ছবকভন্টয ছম কর স্থান ছদকফ ছগক  তা কফরকে ংস্কায কযকত কফ;  

২০.৩  কনকভ ঘত কক গাড ঘায ছতুয প্রাকন্ত সৃষ্ট গতঘ দ্রুত ছভযাভকতয ব্যফস্থা কযকত  ছফ; 

২০.৪ নদী ান কাকজ ছম কর কক ব্লক ধ্বক ছগক  ও পাঁকা কয়ক  ছ কর কক ব্লক পুনঃ স্থান কযকত কফ;  

২০.৫ ছতুয ভসৃনতা ও ছৌন্দম ঘ অকযা বৃকদ্ধয রকক্ষে ছযকরং ও হুআর গাড ঘ chamfering কযা ছমকত াকয; 

 

২০.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয Internal ও External Audit  ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ; এফং 

২০.৭ নুল্পিদ ২০.১ ল্পত ২০.৬ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে 

অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পফ। 
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ীভান্ত ড়ক (াতীাগাড়-ন্ধ্োকুড়া-ধানুয়াকাভারপুয) ড়ক কনভ ঘাণ ীল ঘক প্রককেয ভাকপ্ত মূল্যায়ন 

প্রকতকফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : ীভান্ত ড়ক (াতীাগাড়-ন্ধ্োকুড়া-ধানুয়াকাভারপুয) ড়ক কনভ ঘাণ  

 

২। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ :  ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : ছযপুয ও জাভারপুয ছজরায নাকরতাফাড়ী, কঝনাআগাতী, শ্রীফকদ ঘ ও ফকীগঞ্জ 

উকজরা।   

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

কতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

কতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

ভর ১ভ ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৭৫২.৫২ 

(-) 

- ৮১২৫.০০ 

(-) 

০১-০১-২০১২ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৪ 

- ০১-০১-২০১২ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

(-) ২৬২৭.৫২ 

(২৪.৪৩%) 

৫ ফ য ৬ ভা  

(২৪০%) 

 
 

ছনাট: প্রকেটি মূর নুকভাকদত ব্যকয়য ছেকয় ২৬২৭.৫২ রক্ষ টাকা (২৪.৪৩%) কভ ব্যয় এফং নুকভাকদত ছভয়াকদয ৪ ফ য 

(২৪০%) ছফী ভকয় ফাস্তফাকয়ত কয়ক ।  

 

৬। প্রকল্পেয টভূধভ ও উল্পেশ্য:  

 

৬.১ টভূধভ:  ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয নফাফগি এফং নওগাঁও ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ত্নীতরা-াাায-যনপুয 

ড়কটি একটি অঞ্চধরক ভাড়ক (অয-৫৪৭)। এআ ভাড়ক নওগাঁ দয ল্পত শুরু কল্পয নওগাঁ সজরায ফদরগােী, ত্নীতরা, 

সাযা উল্পজরায উয ধদল্পয় চাঁাআনফাফগি সজরায সগাভস্তাপুয উল্পজরায যনপুয নাভক স্থাল্পন কানাট-সগাভস্তাপুয-

যনপুয (ফাংগাফাড়ী) ড়ল্পক (সজড৬৮০২) ভাপ্ত ল্পয়ল্পে। উক্ত ড়ক চাঁাআনফাফগি সজরা সানা ভধজদ স্থরফন্দয, 

ফাধরয়াদীধঘ সচকল্পাষ্ট, াাড়পুয আতযাধদ গুরুেপূণ ব স্থাল্পনয াল্পথ নওগাঁ, জয়পুযাট, ফগুড়া সজরায সমাগাল্পমাগ স্থান কল্পযল্পে।  

 

 

৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- 

 

 ৬৭.৫৯ ধকঃধভঃ দীঘ ব ত্নীতরা-াাায-যনপুয ড়ক উন্নয়ল্পনয (পুনঃধনভ বাণ, প্রস্তকযণ, ধক্তারীকযণ ও 

াল্পপবধং)  ভােল্পভ ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  

 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ:  

 

 ভাটিয কাজ-১.৫০ রঃর্ঃকভঃ  

 নতুন ছেকক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ-১৩.০০ ককঃকভঃ  
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 ছবকভন্ট প্রস্তকযণ-৪০.০০ ককঃকভঃ 

 ছবকভন্ট কক্তারীকযণ-১৯.০০ ককঃকভঃ 

 াকপঘকং- ৫০.০০ ককঃকভঃ  

 অযকক /কক গাড ঘায ব্রীজ-২৮৮.৩৩ কভটায  

 অযকক ফক্স কারবাট ঘ-১৫০.০০কভটায  

  

৮।  ধধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন: 

 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest DPP 

Unit Target (as per 

DPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

 Revenue         

 Supply & Services       

13.  Printing and 

Binding   

LS  1.00   

14.  Publication and 

Advertising    

LS  1.50   

 Survey & Design       

1.  Survey and Design 

including soil 

investigation   

LS  10.00   

 Capital        

 Civil Works      

1.  Earth work on Road 

Embankment     

Lac 

cum 

1.50 375.00 1.47 265.50 

 Flexible pavement      

1.  Construction of 

New Pavement 

Km 13.00 1656.33 13.00 1409.18 

2.  Widening of 

Pavement 

Km 40.00 1715.20 33.30 1457.16 

3.  Strengthening  Km 19.00 511.67 12.65 273.64 

4.  Surfacing 

(Carpeting & Seal 

Coat) 

Km 50.00 2097.50 46.30 1848.09 

5.  Construction of M 288.33 2883.30 246.51 2104.32 
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Items of Work 

(as per latest DPP 

Unit Target (as per 

DPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

RCC /PC Girder 

Bridge  

6.  Construction of 

RCC Box Culvert  

M 150.00 900.00 150.00 544.17 

 Protective Work       

1.  Concrete slope 

protection  

Sqm 10000.00 136.80 5760.00 67.91 

2.  Geo-textile filter 

fabric  

Sqm 10000.00 17.30 5760.00 8.08 

3.  RCC  Palisiding  M 1000.00 52.77 1000.00 49.06 

4.  Brick toe wall  Cum 750.00 48.16 420.00 24.81 

5.  Construction of 

cross-Drain 

M 2500.00 56.25 2222.00 43.41 

 Sign, Signal & KM 

post Road Marking 

etc.  

     

1.  Traffic Sign  No (s) 50.00 2.76 50.00 2.14 

2.  Sign post  No (s) 50.00 1.23 50.00 1.10 

3.  Concrete Post  No (s) 600.00 18.60 320.00 8.02 

4.  Road Marking-

Thermoplastic 

Materials  

No (s) 2200.00 23.12 1827.93 15.82 

5.  Km post  No (s)  3.19 46.00 2.59 

6.  Maintenance 

during construction  

LS  30.00   

1.  Physical 

Contingency  

1%  105.42   

2.  Price Contingency  1%  105.42   

 Total=   10752.52  8125.00 
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৯। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

3.   Md. Abdul Kuddus  

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Dhaka Zone. 

- োঁ ০২/০২/২০১১ ১০/০১/২০১২ 

4.  Md. Mofizul Islam  

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Dhaka Zone. 

- োঁ ১২/০১/২০১২ ৩১/০১/২০১৩ 

5.  Md. Habibul Hoque  

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Dhaka Zone. 

- োঁ ২৬/০২/২০১৩ ০৯/০৭/২০১৪ 

6.  Shahabuddin 

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Mymensingh Zone. 

- োঁ ০৯/০৭/২০১৪ ০৩/০১/২০১৭ 

7.  Md. Monirul Islam  

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Mymensingh Zone. 

- োঁ ০৩/০১/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ 6 টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  উল্পেধখত 

তথ্যানুমায়ী 6টি প্যাকককজয অওতায় পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক । দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরু: 

(ছকাটি টাকায়) 

নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য  

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

প্যাককজ নং-১ 

১ 

 

 

Construction of Road 

Embankment (Earthwork), 

Flexible Pavement 

(Widening, Carpeting & Seal 

Coat), Construction of 100.00 

m RCC Box Culvert, 

Protective Work, Sign, 

Signal, Road Marking, 

Concrete  

post, etc.    

 

৩৮.৭৯ 

৩৮.৫৮ 

০৮/০৭/২০১২ 

২৪/০২/২০১৫ 

২৩/০২/২০১৭ 

২০/০২/২০১৭ 

 

কাজ ভাপ্ত 
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নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য  

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

প্যাককজ নং-২ 

 Construction of Road 

Embankment (Earthwork), 

Flexible Pavement 

(Widening, Carpeting & Seal 

Coat), Construction of 50.00 

m RCC Box Culvert, 

Protective Work, Sign, 

Signal, Road Marking, 

Concrete post, etc.    

৩৫.৩৩ 

২৬.৬২ 

১০/০৯/২০১৫ 

১৯/১১/২০১৬ 

১৮/১১/২০১৬ 

২৯/০৩/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৩    

 Construction of 5 nos PC 

Girder Bridge and 4 Nos 

RCC Girder Bridge with 

slope protection.    

৩০.৮৫ 

২১.২৮ 

 

২৫/১১/২০১৪ 

১৫/০৬/২০১৫ 

১৪/০৬/২০১৬ 

৩০/০১/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

 

১১।  ধধঅয এ উল্পেধখত ফযাে ও গ্রগধতঃ    

                                                                                                                                   (রক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ধডধধ/অযধডধধ  এধডধ/অযএধডধ ফযাে টাকা ফভৄধক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১১-১২ ৮২৮.৬২    

২০১২-১৩ ৫৪০৪.১২    

২০১৩-১৪ ৪৫১৯.৭৮    

২০১৪-১৫ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১৫-১৬ ৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ 

২০১৬-১৭ ২১২৫.০০ ২১২৫.০০ ২১২৫.০০ ২১২৫.০০ 

সভাট=  ৮১২৫.০০ ৮১২৫.০০ ৮১২৫.০০ 

 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

 

১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

 

 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃধি ও ংল্পাধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

 ছভয়াদকার প্রাক্ককরত ব্যয় 

মূর ০১/০১/২০১৪  ল্পত ৩০/০৬/২০১৬ ১২৭৮৬.২৯ 

ব্যয় বৃধি ব্যধতল্পযল্পক সভয়াদ বৃধি-১ভ ফায  ০১/০১/২০১৪  ল্পত ৩০/০৬/২০১৭ - 
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১৩.২ াধফ বক গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ২০৭৩৫.০০রক্ষ টাকা মা  

নুল্পভাধদত ব্যয় ২৩৯৫৪.৫৮ রক্ষ টাকায ৮৬.৫৬%।  

 
  
 

১৪। প্রকে ধযদ বনঃ  গত ২৭/১০/২০১৭  তাধযল্পখ অআএভআধড’য উ-ধযচারক জনাফ জয়নার সভাো কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর ড়ক ধফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

ধনম্নরূঃ 

১৪.১ ভাটিয কাজ:  নুকভাকদত  কডককসত  ১.৫০ রঃ ঘঃধভঃ ভাটিয কাল্পজয জন্য ৩৭৫.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান  যাো য়। 
ককঅয নুমায়ী ১.৪৭ রঃ ঘঃধভঃ ভাটিয কাল্পজয জন্য ২৬৫.৫০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে।  

১৪.2 নতুন ছেকক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ: নুকভাকদত কডকককত ১৩.০০ ককঃকভঃ নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য ১৬৫৬.৩৩ 

রক্ষ টাকায ংস্থান ক র। ককঅয নুমায়ী ১৩.০০ ককঃকভঃ নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণ ১৪০৯.১৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা 

কয়ক ।  

১৪.3 কফযভান ছেকক্সফর ছবকভন্ট প্রস্তকযণ: নুকভাকদত কডকককত ৪০.০০ ককঃকভঃ কফযভান  ছবকভন্ট প্রস্তকযকণয 

জন্য ১৭১৫.২০ রক্ষ টাকায ংস্থান ক র। ককঅয নুমায়ী ৩৩.৩০ ককঃকভঃ কফযভান ছবকভন্ট প্রস্তকযকণ 

১৪৫৭.১৬ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।  

১৪.4 কফযভান ছেকক্সফর ছবকভন্ট কক্তারীকযণ: নুকভাকদত কডকককত ১৯.০০ ককঃকভঃ কফযভান ছবকভন্ট 

কক্তারীকযকণয জন্য ৫১১.৬৭ রক্ষ টাকায ংস্থান ক র। ককঅয নুমায়ী ১২.৬৫ ককঃকভঃ কফযভান ছবকভন্ট 

কক্তারীকযকণ ২৭৩.৬৪ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।  

১৪.5 াকপঘকং:  নুকভাকদত কডকককত ৫০.০০ কক:কভ: ড়ক াকপকং এয জন্য ২০৯৭.৫০ রক্ষ টাকা ংস্থান যাো য়। 

ককঅয নুমায়ী ৪৬.৩০ কক:কভ: ড়ক াকপঘকং কযা য় এফং এ কাকজ ১৮৪৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা য় । 

কযদ ঘকন ছদো মায়, পুকযা ড়কব্যাী াকপঘকং কযা কয়ক  । ছেআকনজ 0+300 এ যাস্তা খু ূঁকড় াকপঘকয পুরুত্ব 120 

কভঃকভঃ াওয়া ছগক । নুল্পভাধদত ধডধধ’য ংস্থান সভাতাল্পফক ৬০ ধভ:ধভ: ধফটুধভনা ফাআন্ডায সকা ব এফং 

৫০ধভ:ধভ: ওয়যাধযং সকা ব ধদল্পয় কাল্প বটিং কযায জন্য ধনধ বাধযত। ধযদ বকাল্পর সযআনকাট ততযী ল্পয়ল্পে এভন স্থান 

ব্যধতত সকাথাও কাল্প বটিং ক্ষধতগ্রস্থ ফস্থায় াওয়া মায়ধন। কযদ ঘনকাকর ছদো মায় , ড়ক ব্যাী াকপঘকং কযা 

কয়ক । ৩৫+০০০ ককঃকভঃ এ কাক ঘট খু ূঁকড় এয পুরুত্ব ১১০ কভকরকভটায াওয়া কগকয়ক । এ াড়া ছেআকনজ ৯০+৫০০ 

এ ছবকভন্ট খু ূঁকড় কফটুকভনা ংকয পুরুত্ব ১১৮ াওয়া মায়। কডকককত ংযুক্ত কডজাআন ছভাতাকফক কফটুকভনা 

ফাআন্ডায ছকা ঘ ও ওয়োকযং ছকা ঘ কভকর ছভাট ১২০ কভকরকভটায থাকায কথা , কফটুকভনা ছবকভকন্টয পুরুত্ব ১০ 

কভকরকভটায কভ  ওয়ায কফলকয়  উকফবাগীয় প্রককৌরী ফকরন , এ কাজটি ফ য োকনক পূকফ ঘ ভাপ্ত কয়ক । তাআ 

কফটুকভকনয পুরুত্ব মান েরােকরয কাযকণ ককছুটা কভকত াকয। ড়ক ব্যাী াকপঘকং তুরনামুরকবাকফ বাকরা অক । 

ছকাথাও ড়কক গতঘ দতযী য়কন। তকফ ৫৪তভ ককঃকভঃ এ যাআগা ীয কনকট াকপঘ যাপ কয়  কগকয়ক । ককছু স্থাকন 

ড়কক undulation যকয়ক ।  

১৪.6 কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাণ:  নুকভাকদত  কডকককত ২৮৮.৩৩ কভটায  কক গাড ঘায ব্রীজ কনভ ঘাকণয জন্য ২৮৮৩.৩০ 

রক্ষ টাকায ংস্থান  যাো য়। ককঅয নুমায়ী ২৪৬.৫১ কভটায ব্রীজ কনভ ঘাকণ ২১০৪.৩২ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা 

কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , নওগাঁ দয কত প্রায় ২৪ ককঃকভঃ দূযকত্ব ফকস্থত ভাকদফপুয –যাআগা ী-

ড়ককয ছেআকনজ ০+৩৯৫ ককঃকভঃ এ অত্রাআ নদীয ওয ১৫৬.৭২ কভটায দীর্ ঘ কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাণ কযা 

কয়ক । ছতুয উবয় প্রাকন্ত ২০০×২=৪০০ কভটায ংকমাগ ড়ক কনভ ঘাণ কযা কয়ক । এ াড়া ছতুয নওগাঁ প্রাকন্ত 

৩০০০ ফঃকভঃ এফং য প্রাকন্ত ৯৮০ ফঃকভঃ যক্ষাপ্রদ কাজ কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় , ভাকদফপুয ছতুটি 

নান্দকনকবাকফ দতযী কযা কয়ক । ছতুকত ৩০.৪৮৮ কভটায দদকর্ ঘেয ৫টি স্প্োন যকয়ক । ছতুটিয ংকমাগ ড়ক ও 
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যক্ষাপ্রদ কাজ ক্ষত যকয়ক । এ াড়া , জয়পুযাট-অকক্করপুয-ফদরগা ী ড়ককয ছেআকনজ ২৭+৮০০ ককঃকভঃ এ ছ াট 

মমুনা নদীয ওয ৯৪.২৭৪ কভটায দীর্ ঘ ফদরগা ী ছতু কনভ ঘাণ কযা কয়ক । ছতুকত ৩টি স্প্োন যকয়ক । ছতুয 

কোকযজওকয় ৭.৩০ কভটায ফদরগা ী ছতুটিয কাজ ভাপ্ত করও ছতুটিকত যং কযা য়কন। পকর ছতুটি ভাকদফপু য 

ছতুয ন্যায় নান্দকনক য়কন।  

 

 ১৪.7 কারবাট ঘ কনভ ঘাণ: নুকভাকদত  কডকককত ৯০০.০০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ১৫০.০০ কভটায কারবাট ঘ কনভ ঘাকণয জন্য 

কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী ৫৪৪.১৭ রক্ষ টাকা ব্যকয় ১৫০.০০০ কভটায কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক ।  কযদ ঘকন 

জানা মায় , ড়ককয ছেআকন জ ৬+৯৭০, ১১+৪৫০, ১৭+৯০০, ১৭+৯৭৮, ১৮+৮০০, ১৯+১০০, ১৯+৬০০, 

২৩+২৫০, ২৩+২৫০, ২৮+৩২০ ককঃকভঃ এ ছভাট ৯টি (৪১ কভটায) কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো 

মায়,  ড়ককয কফকবন্ন ছেআকনকজ কফকবন্ন দদকর্ ঘেয কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কারবাট ঘমূকয কোকযজওকয় যাো 

কয়ক  ১০.২৫ কভটায।  

 

১৪.8 যক্ষাপ্রদ কাজ : নুকভাকদত কডকক নুমায়ী ১৩৬.৮০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ১০০০০.০০ ফগ ঘ কভ টায কনধক্রট সলা 

প্রল্পটকন, ১৭.৩০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ১০০০০.০০ ফগ ঘ কভটায ধজও সটক্সটাআর ধপল্টায সপধিক, ৫২.৭৭  রক্ষ টাকা ব্যকয় 

১০০০.০০ কভটায অযধধ প্যারাাআধডং ও ৪৮.১৬ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৭৫০.০০ ধভটায সটা-ওয়ার দ্বাযা যক্ষাপ্রদ 

কাল্পজয ংস্থান ধের। ধধঅয নুমায়ী ৬৭.৯১ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৫৭৬০.০০ ফগ ঘ কভটায কনধক্রট সলা প্রল্পটকন, 

৮.০৮ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৫৭৬০.০০ ফগ ঘ কভটায ধজও সটক্সটাআর ধপল্টায সপধিক, ৪৯.০৬  রক্ষ টাকা ব্য ছয় ১০০০.০০ 

কভটায অযধধ প্যারাাআধডং ও ২৪.৮১ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৪২০.০০ ধভটায সটা-ওয়ার দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ কযা 

ল্পয়ল্পে।  

 

১৪.9 ছেন কনভ ঘাণ: নুকভাকদত কডকককত  ২৫০০.০০ কভটায ক্র ছেন কনভ ঘাকণয জন্য ৫৬.২৫ রক্ষ টাকায ংস্থান ক র। 

ককঅয নুমায়ী ২২২২.০০ কভটায ক্র ছেন কনভ ঘাকণয জন্য ৪৩.৪১ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।  

 

১৪.10 াআন, কগন্যার, ককঃকভঃ ছাষ্ট ও ছযাড ভাককঘং: কডকক নুমায়ী  ২.৭৬ রক্ষ টাকা ব্যকয় ড়কক ৫০টি ট্রাকপক াআন, 

১.২৩ রক্ষ টাকা ব্যয় ৫০টি কক:কভ: ছাস্ট, ১৮.৬০ রক্ষ টাকা ব্যকয় কনকক্রট ছাষ্ট ৬০০টি, ২৩.১২ রক্ষ টাকা ব্যকয় 

২২০০.০০ ফগ ঘ কভটায ছযাড ভাককঘং থাকভ ঘাপ্লাকষ্টক ম্যাটাকযয়ার ও ৩.১৯ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৫০.০০টি ককঃকভঃ ছাস্ট 

স্থাকনয ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ২.১৪ রক্ষ টাকা ব্যকয় ড়কক ৫০টি ট্রাকপক াআন, ১.১০ রক্ষ টাকা ব্যয় 

৫০টি কক :কভ: ছাস্ট, ৮.০২ রক্ষ টাকা ব্যকয় কনকক্রট ছাষ্ট ৩২০টি, ১৫.৮২ রক্ষ টাকা ব্যকয় ১৮২৭.৯৩ ফগ ঘ কভটায 

ছযাড ভাককঘং থাকভ ঘাপ্লাকষ্টক ম্যাটাকযয়ার ও ২.৫৯ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৪৬.০০টি ককঃকভঃ ছাস্ট স্থাকন ব্যয় কযা কয়ক ।  

 

 

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

 

ধযকধেত উল্পেশ্য জবন 

প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা ৬৭.৫৯ ধকঃধভঃ দীঘ ব 

ত্নীতরা-াাায-যনপুয ড়ক উন্নয়ল্পনয 

প্রকল্পেয অওতায় ৬৭.৫৯ ধকঃধভঃ দীঘ ব ত্নীতরা-াাায-

যনপুয ড়ক উন্নয়ন (পুনঃধনভ বাণ, প্রস্তকযণ, ধক্তারীকযণ 
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ধযকধেত উল্পেশ্য জবন 

(পুনঃধনভ বাণ, প্রস্তকযণ, ধক্তারীকযণ ও 

াল্পপবধং)  ভােল্পভ ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায 

উন্নয়ন।  

 

ও াল্পপবধং) কযা ল্পয়ল্পে।  

 

 

১৬। উল্পেশ্য ধজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়।    

 

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।  

 

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রধযত ধধঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়ধন।  

 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

 

১৯.১   ২ ফেয ৬ ভাল্প ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ৩ ফেয ৬ ভা ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ধনধ বাধযত ভল্পয়য তুরনায় ০১(এক) ফেয সফী ভল্পয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ল্পমল্পে; 

১৯.২ ড়ল্পকয প্রায় কর স্থাল্পন কাল্প বটিং সবল্পভন্ট বার অল্পে। দু’একটি স্থাল্পন াল্পপব rough ল্পয় সগল্পে এফং সযআন 

কাট ল্পয়ল্পে;  

১৯.৩ ড়ল্পক াআন, ধগন্যার স্থান কযা ল্পরও তা ংখ্যায় কভ ফল্পর প্রতীয়ভান য়; 

১৯.৪ ড়ল্পক স্থাধত সফ ধকছু াআন, ধগন্যার সঝা ঝাল্পড়য ভল্পে দৃশ্যভান ল্পয় সগল্পে। এল্পত মাতায়াতকাযী মানফান 

চরাচল্পর সুধফধায সৃধষ্ট য় ও দুঘ বটনায অংকা থাল্পক; এফং  

১৯.৫ ড়ল্পকয ধকছু স্থাল্পন undulation  কযরকক্ষত কয়ক ;  

১৯.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ধন। 

 
 
 

২০।  অআএভআধড’য ভতাভত/সুাধযঃ 

  

২০.১ ২ ফেয ৬ ভাল্প ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ৩ ফেয  ৬ ভা ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ 

প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন নুল্পভাধদত ভল্পয়য তুরনায় ১  (এক) ফেয ভয় সফী সরল্পগল্পে। ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয 

ধধকাং প্রকল্পেয সক্ষল্পত্র ভয় বৃধিয প্রল্পয়াজন য়। এ প্রফনতা ফাঞ্চনীয়; 

২০.২ ড়ককয  টকার ফা ছযআনকাট কনয়কভতবাকফ কফবাগীয় ছভযাভকতয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযকত কফ; 

২০.৩ ড়কক rough ওয়া ং ংস্কায কযকত কফ এফং দু-একটি স্থাল্পন সৃষ্ট সযআন কাট ছভযাভকতয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযকত কফ; 

২০.৪ মানফান চরাচর ধনধফ বঘ্ন কযায রল্পক্ষয সঝা-ঝাড় সকল্পট সেঁল্পক মাওয়া াআন, ধগন্যার ও ধকঃধভঃ সাস্টভ 

ধযস্কাযপূফ বক দৃশ্যভান কযল্পত ল্পফ। এোড়া প্রল্পয়াজনীয় স্থাল্পন ম বাপ্ত াআন, ধগন্যার স্থান কযল্পত ল্পফ;  
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২০.৫  ড়ল্পকয ধকছু স্থাল্পন ধফদ্যভান undulation দূযীকযকণয ব্যফস্থা গ্রণ কযকত কফ; 

 

২০.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;এফং 

২০.৭ নুল্পিদ ২০.১ ল্পত ২০.৬ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পফ। 
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ঢাকা-েট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-ছরকন উন্নীতকযণ  ীল ঘক প্রককেয ভাকপ্ত মূল্যায়ন প্রকতকফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : ঢাকা-েট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-ছরকন উন্নীতকযণ ।  

২। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ :  ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : দাউদকাকন্দ কত েট্টগ্রাভ কটি ছগআট।    

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

কতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

কতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ফ বল্পল (৩য়) 

ংল্পাধধত 

ভর ফ বল্পল (৩য়) 

ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১৬৮৩৮.৪১ 

 

৩৮১৬৯৩.৫১  ৩৪৩৯২০.৮৪ 

 

০১-০১-

২০০৬ 

সথল্পক  

৩০-০৬-

২০১২ 

০১-০১-২০০৬ 

সথল্পক  

৩০-০৬-

২০১৭ 

০১-০১-২০০৬ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

(+) 

১২৭০৮২.৪৩ 

(৫৮.৬১%) 

৫ ফ য  

(৭৬.৯২%) 

 

ছনাট: ব্যয় বৃকে ব্যকতকযকক ফাস্তফায়ন ছভয়াদ ৩০-০৬-২০১৭ ম ঘন্ত ৩ (কতন) দপায় ৭৬.৯২% বৃকদ্ধ কযা য়। এ াড়া মূর 

নুকভাকদত ব্যকয়য তুরনায় প্রকৃত ব্যয় ১২৭০২.৪৩ রক্ষ টাকা (৫৮.৬১%) ছফক য়।  

৬। প্রকল্পেয টভূধভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভূধভ:  ঢাকা-েট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-ছরকন উন্নীতযকণ প্রকেটি জাতীয় জনগুরুত্বপূণ ঘ গ্রাকধকাযপ্রাপ্ত একটি প্রকে। 

ফন্দয নগযী েট্টগ্রাকভয কে যাজধানী ঢাকাকক ড়ক কথ ছমাগাকমাগ যুকগাকমাগী, জতয, দ্রুত, মানজটমুক্ত ও উন্নততয 

কযায রকক্ষে কফযভান ঢাকা-েট্টগ্রাভ জাতীয় ভাড়ক ৪-ছরকন উন্নীতকযণ প্রকে াকত ছনয়া য়। এ প্রকে ফাস্তফায়কনয পকর 

ঢাকা-েট্টগ্রাকভয ড়ক ছমাগাকমাগ ও কযফন ব্যফস্থা দ্রুততয, কনযাদ, মানজট মুক্ত ও জতয য় মা জাতীয় থ ঘননকতক 

উন্নয়কন ফড় ভকভকা ফন কযকফ।  

ঢাকা-েট্টগ্রাভ জাতীয় ভাড়ককয কাঁেপুয (মুকক্তযণী) আকত দাউদকাকন্দ ম ঘন্ত ংক ১(এক) কভটায প্রস্থ কডবাআডায োয 

ছরআকন উন্নীত কযকণয কাজ অকরােে প্রকে ফাস্তফায়কনয পূকফ ঘ ২০০৫-০৬ থ ঘ ফ কয ভাপ্ত কয়ক । যফতীকত কজওকফ /জাানী  

ঋণ ভওকুপ তকফর ছজকডকএপ এয থ ঘায়কন উক্ত জাতীয় ভাড়ককয ফকষ্ট দাউকাকন্দ -েট্টগ্রাভ ১৯০.৪৮ কককরাকভটায 

ংকক ৪ (োয) ছরকন প্রস্তকযণ প্রকেটি এককনক কর্তঘক গত ৩০/০১/২০০৮ তাকযকে  নুকভাকদত য়। প্রককে ড়ক কনভ ঘাকণ 

১০টি প্যাককজ ও ছতু কনভ ঘাকণ ৩টি প্যাককজ তথা পূতঘ কাকজ ছভাট ১৩টি প্যাককজ , যাভ ঘক প্রকতষ্ঠান কফলকয় ১টি ও 

অউটকাক ঘং এয ভােকভ জনফর কনকয়াকগ ১টি প্যাককজ ছভাট ১৫টি প্যাককজ যকয়ক । এ প্রককেয অওতায় দাউদকাকন্দ কত 

েট্টগ্রাভ কটি ছগআট ম ঘন্ত ১৯০.৪৮ কককরাকভটায কফযভান ২-ছরন ড়ককক ৩য় ংকাকধত কডকক নুমায়ী ৩৮১৬.৯৪ ছকাটি 

টাকা ব্যকয় জানুয়াকয ২০০৬ কত কডকেয ২০১৬ ছভয়াকদ ৪-ছরকন উন্নীত কযা কয়ক । প্রককেয অওতায় ২৩টি ছতু, ছযরওকয় 

ওবাযা এফং ২টি অন্ডাযা কনকভ ঘত কয়ক । এ াড়াও কনযাদ ড়ক াযাাকযয স্বাকথ ঘ ৩৪ টি ষ্টীর পৄট ওবায ব্রীজ কনকভ ঘত 

কয়ক । প্রকেটি ভানাকন্ত ঢাকা-েট্টগ্রাকভয ভ্রভণ ভয় োয র্ন্টায় ছনকভ একক  ফকর রক্ষে কযা মায়। 
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৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- 

 জাতীয় থ ঘনীকতয রাআপরাআন খ্যাত ঢাকা-েট্টগ্রাভ ভাড়ককক ২ ছরন ছথকক ৪-ছরকন উন্নীত ককয ড়ক ছমাগাকমাগ 

ব্যফস্থাকক জতয, অযাভপ্রদ, কনযাদ এফং মানজট মুক্ত ককয জাতীয় উন্নয়ন ত্বযাকিত কযা ও জনগল্পণয অথ ব-

াভাধজক ফস্থায উন্নয়ন।  

 
 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 ৪-ছরকন উন্নীত ড়ককয ছভাট দদর্ ঘে - ১৯০.৪৮কককরাকভটায 

 ভকভ কধগ্রণ- ৩৭.৭৭৩৯ একয  

 ড়ক ফাঁধ কনভ ঘাণ-১৩২.৪৩ রঃর্ঃকভঃ  

 ড়ক ফাআা - ১৪টি (৩২.১৫ কককরাকভটায) 

 ছেকক্সফর ছবকভন্ট নতুন কনভ ঘাণ-১৭৪.৩১ ককঃকভঃ 

 কংকক্রট ছবকভন্ট - ১৫.৬৬ কককরাকভটায 

 ফা-ছফ/ ফা স্ট - ৬১ টি 

 কস্টর পৄট ওবায ব্রীজ - ৩৪ টি 

 অন্ডাযা - ২ টি  

 অযকক কব্রজ কনভ ঘাণ- ২৩টি / ১০৪৯ কভটায 

 অযকক কারবাট ঘ কনভ ঘাণ- ২৪২ টি  

 

৮।  ধধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 

E
c

o
n

o
m

i
c

 

C
o

d
e

 

 Items of work  Target (as per 

DPP) 

Actual Progress 

(as per DPP) Unit Financi

al  

Physica

l  

(Quantit

y) 

Financ

ial  

Physical 

(Quantit

y) 

 1 2 3 4 5 6 

 Revenue Components      

4500 Pay of Officers No 685.06 35 648.43 33 

4600 Pay of Staffs 

(Deputation) 

No 

43.22 

19 

0.00 

0 

4600 Pay of Staffs (Direct 

Recruitment) 

No 

344.25 

25 

283.65 

21 

4700 Allowances (Officer 

and Staff) 

No 

777.98 

79 

566.03 

58 

4800 Supply and Services      

4801 Travalling 

Expenditure 

LS 

10.00 

 

9.55 

 

4815 Postage LS 0.50  0.15  

4816 Telephone LS 5.00  2.81  

4817 Telex/Fax LS 0.50  0.00  

4822 Gas (CNG) LS 300.00  218.82  



386 

 

E
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C
o
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 Items of work  Target (as per 

DPP) 

Actual Progress 

(as per DPP) Unit Financi

al  

Physica

l  

(Quantit

y) 

Financ

ial  

Physical 

(Quantit

y) 

 1 2 3 4 5 6 

4823 Petrol and Lubricant LS 400.00  241.75  

4827 Printing and 

Publications 

LS 4.00  2.41  

4833 Advertisement LS 10.00  9.72  

4840 

Training/Study Tour 

Pers

on 

Day 

125.00 175 124.79 175 

4828 Stationary, Seal and 

Stamps 

LS 10.00  6.45  

4888 Computer 

Accessories 

LS 8.00  6.21  

4874 Consultancy Services 

(Construction 

Supervision Phase) 

MM 5,200.00 1444 4608.12 1395 

4883 Honourium for 

members of  Steering 

Committee & TEC, 

Panel of Expert's Fee, 

Adjudicator's Fee etc. 

LS 150.00  33.27  

4893 Hiring Charge - Staff 

Out Sourcing 

MM 676.70 4181 666.97 4121 

4901 Vehicles Repair & 

Maintenance (7 New + 

30 Old) as per PP but  

(7 New + 23 Old) at 

actual. 

LS 200.00  176.03  

4911 Computer and Office 

equipment 

LS 10.00  8.54  

 Sub Total of Revenue 

Components-I = 

 8960.21  7613.70  

 Capital Components      

6901 Land Acquisition & 

Compensation 

Acre 7,500.00 37.77 7196.87 37.77 

       

7000 

7021 Preliminaries LS 1261.32  1049.13  

7021 Clearing & Grubbing Cum 1296.95 6107586 755.98 3560054 

7021 

Earth Works 

Cum 26263.65 13465101 25829.5

7 

13242590 

7021 Soil/Aggregate 

Pavement 

Cum 49503.57 2496641 46506.6

1 

2345490 
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E
c
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n
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m
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C
o
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 Items of work  Target (as per 

DPP) 

Actual Progress 

(as per DPP) Unit Financi

al  

Physica

l  

(Quantit

y) 

Financ

ial  

Physical 

(Quantit

y) 

 1 2 3 4 5 6 

7021 Pavement 

(Bituminous and 

Rigid) 

Cum 74621.39 515774 73991.6

9 

511420 

7021 Protective works Sqm 1986.81 205429 1468.57 151848 

7021 Foot Over Bridge Nos 2238.50 34 2238.50 34 

7021 
Road Divider 

Mete

r 

868.37 18849 580.22 17700 

7021 Sign. signal and KM 

post 

Each 1738.70 31352 1028.86 29850 

7021 Road Marking Sqm 1040.19 114520 707.96 112300 

7021 
Drainage 

Mete

r 

2646.59 213746 636.68 88380 

7021 
Foot Path 

Sqm 4185.26 72215 3398.67 59000 

 

7021 Bus Bay and Bus Stop Each 515.26 61 399.60 61 

7021 Construction of 

Intersections/Interch

anges 

Each 6571.56 641 4138.66 614 

7021 Construction of Box 

Culvert 

Mete

r 

6205.59 1050 5745.79 1100.71 

7021 Construction of 

Bridges 

Mete

r 

13023.04 1067 12633.9

6 

1049 

7021 Construction of 

Overpasses/Flyovers 

Mete

r 

15859.99 463 15614.70 484.58 

7021 Construction of 

Underpass 

Mete

r 

158.83 14 116.08 14 

7021 
Approach Ramp 

Mete

r 

1370.69 845 1043.72 845 

7021 Road side Plantation Sqm 166.59 2166127 151.33 1970393 

7021 Confirmatory 

Geotechnical 

Investigation 

PS 97.33  25.87  

7021 Relocation of  

religious structures 

PS 1227.00  801.04  

7021 Rent of vehicles (Jeep 

25 nos) (Rental) 

100 

KM 

783.54 29472 755.41 28414 

7021 Rent of vehicles 

(Pickup 15 nos) 

(Rental) 

100 

KM 

626.34 28307 582.18 26318 

7021 Day Works LS 819.65  711.98  

7021 Physical Contingency  2473.12    
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 Items of work  Target (as per 

DPP) 

Actual Progress 

(as per DPP) Unit Financi

al  

Physica

l  

(Quantit

y) 

Financ

ial  

Physical 

(Quantit

y) 

 1 2 3 4 5 6 

7021 Price 

adjustment/Price 

Contingency 

 122693.1

0 

 105938.

73 

 

 Total for 13Civil Work   

package cost 

 340242.94  306851.

49 

 

7021 Emergency Repair & 

Maintenance Works 

(Reconstruction & 

Overlay) 

Mete

r 

5843.71 37503.00 5843.71 37503.00 

7021 Median Plantation Mete

r 

979.83 143403.00 755.28 143403.00 

7021 Increased cost due to 

increased  rate of IT 

and VAT 

 

LS 

5873.01  5474.71  

6800 

6807 Procurement of 

Vehicles (Jeep)-7 Nos 

Nos 249.48 7 249.48 7 

7981 Consultancy Services 

(Design Phase) 

MM 799.48 656.50 799.48 656.50 

7981 Miscellaneous 

Development 

Expenditure 

LS 250.00  189.30  

7981 Shifting of Utilities LS 10994.85  8946.83  

 Sub-Total of Capital 

 

 372733.3

0 

 336307.

15 

 

 Grand Total = 

 

 381693.5

1 

 343920.

85 

90.10% 

 

 
 

৯। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ  কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  পূণ ঘকারীন  ছমাগদান ফদরী 

1 2 3 5 6 

Shabuddin 

Project Director 

25750-33750 

- োঁ 

04-04-2006 03-01-2009 

Quzi Golam Mustafa 

Project Director 

25750-33750 

- োঁ 

04-01-2009 06-06-2009 
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প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ  কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  পূণ ঘকারীন  ছমাগদান ফদরী 

Tarun Tapon Dewan 

Project Director 

25750-33750 

- োঁ 

07-06-2009 31-01-2010 

Aminur Rahman 

Lashkar 

Addl. Project Director, 

Dhaka 

- োঁ 

01-02-2010 09-02-2010 

Md. Mofizul Islam 

Project Director 

25750-33750 

- োঁ 

10-02-2010 11-07-2010 

Dilip Kumar Guha 

Addl. Project Director, 

Dhaka. 

- োঁ 

12-07-2010 09-08-2011 

Arifur Rahman 

Project Director 

25750-33750 

- োঁ 

10-08-2011 16-06-2011 

Md. Jawad Alam 

Addl. Project Director, 

Dhaka 

- োঁ 

17-06-2011 07-07-2011 

Md. Shafiqul Islam 

Project Director 

25750-33750 

- োঁ 

06-07-2011 10-11-2011 

Md. Jawad Alam 

Addl. Project Director, 

Dhaka 

- োঁ 

11-11-2011 26-02-2012 

Ebne Alam Hasan 

Project Director 

25750-33750 

- োঁ 

27-02-2012 06-12-2015 

Md Aftab Hossain 

Khan 

Project Director 

50000-71200 

- োঁ 

07-12-2015 30-06-2017 

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ ১৫ টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  উল্পেধখত 

তথ্যানুমায়ী ১৫টি প্যাকককজয অওতায় পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক । দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরু: 
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নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-কাম ঘাকদকৃত 

মূল্য 

-প্রদত্ত কফর  

(ছকাটি টাকা) 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

প্যাককজ নং-১ 

১ 

 

 

Construction of Road from 

Daudkandi Toll Plaza to 

Kutumbpur 

৪৫৩.৬৬ 

২৮০.৬৪ 

11.06.2009 

10.01.2010 

31.05.2016 

31.05.2016 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-২ 

 Construction of Road from 

Kutumbpur to Start of 

Comilla Bypass 

২৯৭.৯০ 

১৮৩.৬১ 

 

11.06.2009 

10.01.2010 

২১.০৬.২০১৬ 

২১.০৬.২০১৬ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৩ 

 Construction of Road from 

Start of Comilla Bypass to 

End of Comilla Bypass. 

২৭৬.৬৪ 

১৭১.০ 

 

11.06.2009 

10.01.2010 

২১.০৬.২০১৬ 

২১.০৬.২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৪ 

 Construction of Road from 

End of Comilla Bypass to 

Batisha. 

২৭০.৯৪ 

১৬৬.৮৮ 

 

 

11.06.2009 

10.01.2010 

২১.০৬.২০১৬ 

২১.০৬.২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৫ 

 Construction of Road from 

Batisha to Mohipal. 

২২৮.৪৫ 

১৩৯.৭৮ 

11.06.2009 

10.01.2010 

২১.০৬.২০১৬ 

২১.০৬.২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৬ 

 Construction of Road from 

Mohipal to Dhumghat 

Bridge. 

২১৬.১৬ 

১৩৫.৬২ 

11.06.2009 

10.01.2010 

২১.০৬.২০১৬ 

২১.০৬.২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৭ 

 Construction of Road from 

Dhumghat Bridge to 

Mirersarai Bazar. 

২৭৮.৮৭ 

১৬৯.৭৩ 

11.06.2009 

10.01.2010 

3০.0৪.2016 

3০.0৪.2016 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৮ 

 Construction of Road from 

Mirersarai Bazar to 

Panchashila Bazar. 

২৫০.৬৩ 

১৫৬.৭০ 

11.06.2009 

10.01.2010 

২১.০৬.২০১৬ 

২১.০৬.২০১৬ 

 

 

কাজ ভাপ্ত  
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নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-কাম ঘাকদকৃত 

মূল্য 

-প্রদত্ত কফর  

(ছকাটি টাকা) 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

প্যাককজ নং-৯ 

 Construction of Road from 

Panchashila Bazar to End of 

Kumira Bypass. 

২৫৭.৪৯ 

১৬০.৪৪ 

11.06.2009 

10.01.2010 

২১.০৬.২০১৬ 

২১.০৬.২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-১০ 

 Construction of Road from 

End of Kumira Bypass to 

Chittagong (City Gate). 

৩৬৬.২৩ 

২৩৫.৫৬ 

11.06.2009 

10.01.2010 

31.05.2016 

31.05.2016 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-কফ১ 

 Construction of Eliotgonj 

Bridge and Flyover at 

Comilla and Feni Rail 

Crossing. 

৩০০.০৮ 

২১৩.৭৩ 

7.03.2011 

22.01.2012 

30.06.2016 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-কফ২ 

 Construction of lapur Brdige, 

Lemua Bridge, Muhuri 

Bridge, Dhumghat Bridge 

and Flyover at Chittagong 

Rail Crossing. 

১৭৮.২১ 

১৬৫.৫৫ 

7.03.2011 

22.01.2012 

30.0৪.201৭ 

30.0৪.201৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-কফ৩ 

 Construction of 2 Unit 42.68 

m singe span PC Girder 

Bridge over Kakri river at 

107th KM of Dhaka-

Chittagong National 

Highway. 

৭.৬৬ 

৭.৬৬ 

9.08.2009 

28.01.2010 

26.04.2013 

26.04.2013 

কাজ ভাপ্ত 

কভকডয়াকন বৃক্ষকযাণ 

 Plantation at Median for 4-

laning of Dhaka-Chittagong 

Highway Project. 

৯.৮০ 

৯.০৩ 

12.05.2016 

30.06.2016 

10.10.2017 

10.10.2017 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ-জরুযী ছভযাভত 

 Emergency repair and 

maintenance works 

(reconstruction and overlay) 

৫৮.৪৪ 

৫৮.৪৪ 

৫.১১.২০১১ 

20.11.2011 

20.11.201২ 

20.11.201২ 

কাজ ভাপ্ত 
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১১।  ধধঅয এ উল্পেধখত ফযাে ও গ্রগধতঃ                                                          (রক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ধডধধ/অযধডধধ  এধডধ/অযএধডধ ফযাে টাকা ফভৄধক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০৫-০৬ 74.00 74.00 74.00 74.00 

২০০৬-০৭ 473.42 473.42 473.42 473.42 

২০০৭-০৮ 264.34 264.34 264.34 264.34 

২০০৮-০৯ 2238.15 2238.15 2238.15 2238.15 

২০০৯-১০ 19544.49 19544.49 19544.49 19544.49 

২০১০-১১ 10127.73 10127.72 10127.72 10127.72 

২০১১-১২ 32017.91 32017.92 32017.92 32017.92 

২০১২-১৩ 47455.66 47455.67 47455.67 47455.67 

২০১৩-১৪ 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 

২০১৪-১৫ 69932.00 69932.00 69932.00 69932.00 

২০১৫-১৬ 153509.75 76619.99 76619.99 76619.99 

২০১৬-১৭ 1056.04 40178.01 40178.01 40178.01 

সভাট= ৩৮১৬৯৩.৫১  ৩৪৩৯২০.৮৪ ৩৪৩৯২০.৮৪ 

  
 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত অযধডধধয নুমায়ী প্রকেটি ভাপ্ত কযা ল্পয়ল্পে।  

 

১৩। প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃধি ও ংল্পাধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

 ছভয়াদকার প্রাক্ককরত ব্যয় 

মূর ০১/০১/২০০৬ ল্পত ৩০/০৬/২০১২ ২১৬৮৩৮.৪১ 

১ভ ংল্পাধন ০১/০১/২০০৬ ল্পত ৩০/০৬/২০১২ ২৩৮২১৭.০৪ 

ধফল্পল ংল্পাধন ০১/০১/২০০৬ ল্পত ৩১/১২/২০১৩ ২৪১০১৭.০৪ 

২য় ংল্পাধন ০১/০১/২০০৬ ল্পত ৩১/১২/২০১৪ ৩১৯০২৯.৪৩ 

ব্যয় বৃধি ব্যধতল্পযল্পক সভয়াদ বৃধি ১ভ ফায ০১/০১/২০০৬ ল্পত ৩১/১২/২০১৫ ৩১৯০২৯.৪৩ 

৩য় ংল্পাধন ০১/০১/২০০৬ ল্পত ৩১/১২/২০১৬ ৩৮১৬৯৩.৫১ 

ব্যয় বৃধি ব্যধতল্পযল্পক সভয়াদ বৃধি ২য় ফায ০১/০১/২০০৬ ল্পত ৩০/০৬/২০১৭ ৩৮১৬৯৩.৫১ 

 
   

১৪। াধফ বক গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ৩৪৩৯২০.৮৪ রক্ষ টাকা মা 

নুল্পভাধদত ব্যয় ৩৮১৬৯৩.৫১ রক্ষ টাকায ৯০.১০%।  

 
  
 

১৫। প্রকে ধযদ বনঃ  গত ২৫/০৪/২০১৮ তাধযল্পখ অআএভআধড’য ভা-ধযচারক জনাফ ডঃ সভাঃভধউয যভান ও 

কাযী ধযচারক জনাফ ভৄাম্মদ ধভজানুয যভান ধভয়া কর্তবক প্রকেটি ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। 

ধযদ বনকাল্পর ড়ক ধফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বছনয অকরাকক ম বল্পফক্ষণ ধনম্নরূঃ 
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১৫.১  ভকভ কধগ্রণ: নুকভাকদত অযকডকককত ৩৭.৭৭ একয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ৭৫০০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো 

য়। ককঅয নুমায়ী ৩৭.৭৭ একয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ৭১৯৬.৮৭ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর 

কভ ঘকতঘাগণ ফকত ককযন মূরত ড়ক ও ছতু কনভ ঘাকণয কনকভত্ত ভকভ কধগ্রকণয প্রকয়াজন কয়ক  এফং ছজরা 

প্রাককয কাম ঘারকয়য ব্যয় প্রাক্করন নুমায়ী ভকভ কধগ্রকণয থ ঘ ব্যয় কযা কয়ক ।   

 

১৫.২ ভাটিয কাজ:  নুকভাকদত ংকাকধত কডকক নুমায়ী ১৩৬.৪৫ রঃর্ঃ কভটায ভাটিয কাকজয জন্য ২৬২৬৩.৬৫ রক্ষ 

টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ১৩২.৪৩ রঃর্ঃ কভটায ভাটিয কাকজয জন্য ২৫৮২৯.৫৭ রক্ষ টাকা ব্যয় 

কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , ড়ক প্রস্তকযণ ও ৩১ কককরাকভটায দীর্ ঘ ১৪ টি ফাআা ড়ক কনভ ঘাণ 

ড়ককয কফকবন্ন ছেআকনকজ কফকল ককয ফাঁক , ব্রীজ ও কারবাকট ঘয ংকমাগ স্থকর ভাটিয কাজ কযা কয়ক । নুকভাকদত 

ংকাকধত কডকক’য ংস্থাকনয তুরনায় ভাঠ ম ঘাকয়য প্রকয়াজনীয়তায কনকযকে ভাটিয কযভাণ কভ ছরকগক ।  

 

১৫.৩ ছেকক্সফর নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাণ: ংকাকধত কডকক নুমায়ী ১৭৪.৩১ কককরাকভটায নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয কনকভত্ত 

63012 রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী 174.31 ককঃকভঃ নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য 62382 

রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , ফাঁক যরীকযণ ও ওজ কধগ্রণকৃত ভকভ  পুনরুদ্ধাকযয জন্য 

ছভাট ৩১.১৫ ককঃকভঃ ফাআা ড়ক কনভ ঘাণ কযা কয়ক । ছতু একপ্রাে ছভাট ৩৫৮ কক:কভ: ড়ক ৬০কভ.কভ. পুরুকত্ব 

াকপকং কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায়, পুকযা ড়কব্যাী কডবাআডায ংরগ্ন ংক াকপঘকং এয ১০-১২ কভ.কভ. 

যাটিং সৃকষ্ট কয়ক । ওবাযকরাকডড মানফান ক্রভাগত একআ জায়গা (কডবাআডায ংরগ্ন া ) কদকয় কতক্রভ কযায 

কাযকণ এ ধযকণয যাটিং সৃকষ্ট কয় থাককত াকয ফকর প্রকে ংকিষ্টযা ভত প্রকা ককযন। কযদ ঘনকাকর জানাকনা য় 

ছম, দুদক এরকজআকড’য প্রছকৌরী কনকয়াগ ককয ড়কটিয কফকবন্ন ছরয়ায ও ম্যাটাকযয়ার এরকজআকড ’য ল্যাকফ যীক্ষায় 

মথামথ ায়  এফং কফটুকভকনয কাকজয উয বাযী মানফান েরােকরয কাযকণ যাটিং সৃকষ্ট কত াকয ফকর তদন্ত 

প্রকতকফদকন উকল্লে কযা য়।  কযদ ঘনকাকর ছদো মায় , ম ঘা টিং এয পকর সৃষ্ট এআজকক কভকরং ছভকন দ্বাযা কাটা কি 

মা ছরপ ককরং এয ভােকভ ভসৃন কয় ড়কটি মথামথ ফস্থায় কপকয অকত ছদো মায়।  

  

১৫.৪ কংকক্রট ছবকভন্ট কনভ ঘাণ: প্রকে ংকাকধত কডকককত ২২ টি ফাজায এরাকায় ছভাট ১৫.৬৬ কককরাকভটায কংকক্রট 

ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য ১১৬০৯ রক্ষ টাকায ংস্থান ক র। কযদ ঘকন ছদো মায় , ড়ককয ২২টি ফাজায ংক 

ছমোকন ছেকনকজয ম ঘাপ্ত ব্যফস্থা ছনআ এযকভ স্থাকন কংকক্রট ছবকভন্ট কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কোন্টনকভন্ট এরাকায় 

কংকক্রট ছবকভন্ট ও ছেকক্সফর ছবকভকন্টয ংকমাগ স্থাকন গতঘ সৃকষ্ট কয়ক  ছদো মায়।  

১৫.৫  কস্টর পৄট ওবায কব্রজ কনভ ঘাণ: থোযীকদয কনযাত্তা কনকিৎ কযকত নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ৩৪টি  কস্টর 

পৄট ওবায কব্রকজয ংস্থান যকয়ক । ককঅয কত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী ৩৪ টি পৄট ওবায কব্রজ  কনভ ঘাণ ফাফদ ২২.৩৮ 

ছকাটি টাকা ব্যয় কয়ক । কনকভ ঘত কস্টর পৄট ওবায কব্রজ মূ বার ফস্থায় যকয়ক  এফং থোযী াযাায কত ছদো 

মায়।  

 

১৫.৬  ছতু কনভ ঘাণ: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ২৩ টি ছতু কনভ ঘাণ কাকজয ংস্থান ক র। ককঅয নুমায়ী 

১২৬.৩৩ ছকাটি টাকা ব্যকয় ছভাট ১০৪৯ কভটায দীর্ ঘ ২৩টি অযকক ব্রীজ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । তম্মকে পৃথক ৩টি 

প্যাকককজয ভােকভ ফড় ৬টি ছতু কনভ ঘাণ কযা কয়ক  মথা -কফ১ প্যাকককজয ভােকভ আকরয়টগঞ্জ ছতু , কফ২ প্যাকককজয 

ভােকভ রারপুর, ছরমুয়া, মুহুযী ও দৄভর্াট ছতু এফং কফ ৩ প্যাকককজয ভােকভ কভয়াফাজায ছতু কনভ ঘাণ কযা কয়ক । 

কযদ ঘনকাকর ছদো মায়, ড়ককয ৫৬+৪১৮ ছেআকনকজয আকরয়টগঞ্জ ছতু এফং ১৫৬+২০০ ছেআকনকজয ছযমুয়া ছতুয 

একপ্রাে ককছুটা ক্ষকতগ্রস্থ কয়ক । প্রকতটি ছতুয উবয় প্রাকন্ত কক ব্লক কদকয় ছলা যক্ষায কাজ কযা কয়ক । াকন 

কনষ্কাকনয জন্য ব্রীজ ংকমাগ ড়কক ায ছেকনয ব্যফস্থাও যাো কয়ক । রারপুর ছতুয কক ব্লকমূ ককছু 
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Settle কযায কাযকণ ভান কয় ছগক । কযদ ঘনকৃত ন্যান্য অযকক ব্রীজমুকয উবয় প্রাকন্তয করড কনকক্রট 

ছলা যক্ষা কাজ বার যকয়ক ।  

 

১৫.৭ অযকক ফক্স কারবাট ঘ কনভ ঘাণ: নুকভাকদত অযকডককয ংস্থান নুমায়ী ৫৭.৭৫ ছকাটি টাকা ব্যকয় ১১০০ কভ: 

(২৪২টি) অযকক ফক্স কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয় ছ । কযদ ঘকন ছদো মায় , অযকক কারবাট ঘমূকয ংকমাগ ড়ক, 

এফাটকভন্ট, ছযকরং আতোকদ বার যকয়ক ।  

১৫.৮ যক্ষাপ্রদ কাজ : নুকভাকদত ংকাকধত কডকক নুমায়ী ১৯.৮৬ ছকাটি টাকা ২০৫৪২৯ ফঃকভঃ কনকক্রট ছলা 

ছপ্রাকটকন, গাআড ছাস্ট যক্ষাপ্রদ কাকজয ংস্থান ক র। প্রাপ্ত ককঅ য নুমায়ী ১৪.৬৮ ছকাটি টাকায় ১৫১৮৪৮ 

ফ:কভ: যক্ষাপ্রদ কাজ কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় , অযকক ব্রীজ ও কারবাকট ঘয ংকমাগ ড়ক , উআং ওয়ার 

আতোকদ যক্ষা কযায জন্য কনকক্রট ছলা ছপ্রাকটকন , কক ব্লক , অযকক গাআড ছাষ্ট আতোকদ কদকয় ঢার প্রকতযক্ষা 

কাজ কযা কয়ক ।  

১৫.৯ ছেন কনভ ঘাণ: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ছেন কনভ ঘাণ ফাফদ ২৬.৪৬ ছকাটি টাকায ংস্থান যকয়ক । ককঅয 

নুমায়ী ৬.৩৬ ছকাটি টাকা ব্যকয় ৮৮৩৮০ কভটায কফকবন্ন ধযকণয ছেন কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর ছদো মায় , 

অযকক ব্রীজমূকয ংকমাগ ড়কক ায ছেন , আউ-ছেন ও  ফাজায ংক অযকক পৄটাথ ছেন কনভ ঘাণ কযা 

কয়ক । ছেনমূক ভয়রা জকভ থাককত ছদো মায়।   

১৫.১০ াআন কগন্যার, ককঃকভঃ ছাষ্ট: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ১৭.৩৮ ছকাটি টাকা ব্যকয় ড়কক াআন , কগনার, 

কক:কভ: ছাস্ট আতোকদ স্থাকনয ংস্থান ক র এফং ককঅয নুমায়ী ১০.২৮ ছকাটি টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘকন 

ছদো মায় , ড়ককয কফকবন্ন স্থাকন কফকল ককয ফাজায ংক , স্কুর, ভকজদ ও ফাক প্রভৃকত স্থাকন াআন কগন্যার 

স্থান কযা কয়ক । তকফ াআন কগন্যার ম ঘাপ্ত প্রতীয়ভান য়। এ াড়া ড়ককয ফাঁক , ব্রীজ/কারবাকট ঘয ংকমাগ 

ড়কক ও কফজ্জনক ড়কাংক ম ঘাপ্ত ংখ্যক গাআড ছাষ্ট স্থান কযা কয়ক ।  

১৫.১১  ছযাড ভাককঘং: ড়ককয এক প্রাকন্ত দুআ ছরকনয ছবকভকন্ট ছযাড ভাককং দ্বাযা স্প্ষ্ট কযা কয়ক । ড়ককয ছকাথাও ছকাথাও 

ছযাড ভাককঘং এয দাগ অকাঁফাঁকা যকয়ক  ছদো মায়। ধধক মানফান চরাচরকাযী গুরুেপূণ ব জাতীয় ভাড়কটিল্পত 

সযাড ভাধকবং সকন আঁকা-ফাঁকা ওয়ায় দুঘ বটনায িাফনায ঝূঁধকয সৃধষ্ট ল্পয়ল্পে।  

১৫.১২  আউটিকরটি স্থানান্তয: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত আউটিকরটি স্থানান্তকযয জন্য ১০৯.৯৪ ছকাটি টাকায  ংস্থান 

ক র। ককঅয নুমায়ী ৮৯.৪৬ ছকাটি টাকা ব্যকয়য ভােকভ আউটিকরটি স্থান্তকযয কাজ ম্পন্ন কযা কয়ক ।  

 

১৬।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

ধযকধেত উল্পেশ্য জবন 

জাতীয় থ ঘনীকতয রাআপরাআন খ্যাত ঢাকা-েট্টগ্রাভ 

ভাড়ককক ২ ছরন ছথকক ৪-ছরকন উন্নীত ককয ড়ক 

ছমাগাকমাগ ব্যফস্থাকক জতয, অযাভপ্রদ, কনযাদ এফং 

মানজট মুক্ত কযায জাতীয় উন্নয়ন ত্বযাকিত কযা ও জনগল্পণয 

অথ ব-াভাধজক ফস্থায উন্নয়ন।  

 

জাতীয় থ ঘনীকতয রাআপরাআন খ্যাত ঢাকা-েট্টগ্রাভ 

ভাড়ককক ২ ছরন ছথকক ৪-ছরকন উন্নীত ককয ড়ক 

ছমাগাকমাগ ব্যফস্থাকক জতয, অযাভপ্রদ, কনযাদ এফং 

মানজট মুক্ত কযায ভােকভ জাতীয় উন্নয়ন ত্বযাকিত কযা ও 

জনগল্পণয অথ ব-াভাধজক ফস্থায উন্নয়ল্পন ায়ক ল্পয়ল্পে। 

 

১৭। উল্পেশ্য ধজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ  প্রকল্পেয উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়। তল্পফ ড়ল্পকয 

কাচঁপুয-সভঘনা-সগাভতী িীজ এ ছটার অদায় এফং কনভ ঘাণাধীন ব্রীকজয কাকজয পকর মানজট কত ড়কটি পুকযাপুকয 
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মুক্ত নয়।ধডধধল্পত প্রকল্পেয ধডজাআন রাআপ দ ফেয ধনধ বাযণ কযা ল্পয়ল্পে। প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয দুআ ফেল্পয যাটিং সৃধষ্ট 

ল্পয়ল্পে মা ফতবভাল্পন সভযাভত কযা ল্পি। এয পুনযাবৃধি সযাধ কযায জন্য ধনয়ধভত যক্ষণাল্পফক্ষণ কযা  প্রল্পয়াজন।    

১৮।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে। 

 ১৯।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রধযত ধধঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় ২০০৬-০৭ থ ব ফেয ল্পত ২০১৫-

১৬ থ ব ফেয ম বন্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পে। ২০১৬-১৭ থ ব ফেল্পযয ধডট ফাধক 

যল্পয়ল্পে। 

২০।  ধফল্পল ম বল্পফক্ষণ:  

২০.১   প্রকেটি জুন, ২০১৭ সত ভাপ্ত ল্পরও ড়ক ধনভ বাল্পণয ধধকাং প্যাল্পকল্পজয কাজ জুন, ২০১৬ সল য়। ২যা জুরাআ, 

২০১৬ তাধযল্পখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী যাস্তাটি অনুষ্ঠাধনকবাল্পফ উল্পদ্বাধন কল্পযন। জাতীয় ভাড়ল্পকয ধতধযক্ত 

মানফাল্পনয চা াভার ধদল্পত ও জনাধাযল্পণয দুল্পব বাগ রাঘল্পফ এ ড়ক ২০১৩ ার সথল্পকআ মানফান চরাচল্পরয জন্য 

উন্ুক্ত ধের। পল্পর ধনভ বাণ সল ওয়ায় ল্পঙ্গ ল্পঙ্গ এ ড়ক ধদল্পয় ভাত্রাধতধযক্ত বাযফাী মানফান চরাচর কল্পযল্পে। 

ধযদ বল্পন সদখা মায় প্রায় ২ ফ য পূকফ ঘ ধনধভ বত ড়কটিল্পত যাটিং সৃধষ্ট ল্পরও গাড়ী চরাচল্পরয জন্য ড়কটি এখনও বার 

যল্পয়ল্পে।  ড়কব্যাী কডবাআডায ংরগ্ন ং ও ড়ককয ডান া কদকয় বাযী মানফান েরাের ংক াকপঘকং -এ 

১০-১২ কভ.কভ. যাটিং সৃকষ্ট কয়ক । এ াড়াও ড়ককয ককয়কটি স্থাকন  ছ াট অকাকযয ক্রাক/টকার ছদো মায়।  

২০.২   ড়ল্পক সৃষ্ট যাটিং এয কাযণ নুন্ধ্াকনয জন্য কফকলজ্ঞ ভতাভত গ্রণ ককয ছ ছভাতাকফক প্রকয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

প্রকয়াজন। কফকলজ্ঞ ভতাভত এফং এ প্রককেয কবজ্ঞতা ন্য প্রককে কাকজ রাকগকয় যাটিং এয পুনযাবৃকত্ত ছযাধ কযকত 

কফ। এ কফলকয় গৃীত ব্যফস্থাফরী অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পত ল্পফ; 

২০.৩   ২০০৬ াকর দদকনক গড় ফাকল ঘক মানফাকনয ংখ্যা ( এএকডটি ) ১৬৪৮৫ প্রাক্কারন ককয প্রকেটিয কডজাআন কযা করও 

ফতঘভাকন ড়কটিয এএকডটি ৩২০০০ এয উয। ড়কটিয ফস্থা এখনও বার থাকল্পরও তযধধক ংখ্যক ও 

ননুল্পভাধদত বাযফাী মানফান চরাচল্পরয কাযল্পণ ভাড়কটি ক্ষধতগ্রস্থ ল্পি। ক্রভফধ বভান ণ্য ও মাত্রীফাী 

মানফাল্পনয জন্য ভাড়কটিয পূণ ব উল্পমাগীতা ও স্থাধয়ে ধনধিত কযায জন্য দ্রুত ধনয়ধভত যক্ষণাল্পফক্ষণ ও ধযচম বা 

কযা প্রল্পয়াজন। তা না ল্পর সদল্পয থ বনীধতয প্রধান ভাড়ক ধল্পল্পফ ধফল্পফধচত ড়কটি ক্ষধতগ্রস্থ ল্পয় মানফান 

চরাচল্পরয নুল্পমাগী ল্পয় ড়ল্পফ; 

২০.৪ ভাড়ল্পকয কল্পয়কটি জায়গায় ংল্পমাগ ড়ক ংল্প পট সাল্ডায ও  সলা  ক্ষধতগ্রস্থ ল্পয়ল্পে সদখা মায়। মা 

সভযাভত কযা প্রল্পয়াজন।  এোড়াও ড়ল্পকয কল্পয়কটি স্থাল্পন পট সাল্ডাল্পয কল্পয়কটি স্থাল্পন ভাটি না থাকায কাযল্পণ 

এজ সিধকং ধযরধক্ষত ল্পয়ল্পে।   

২০.৫ প্রকল্পেয অওতায় ধনধভ বত সতু ও কারবাট বভৄল্পয সডক লযাল্পফ ভাটি জল্পভ যল্পয়ল্পে এফং ভাটি জল্পভ সতুয সেল্পনজ ফন্ধ 

ল্পয় যল্পয়ল্পে সদখা মায়। এোড়া ায সেন ও আউ সেল্পন ভয়রা অফজবনা জল্পভ যল্পয়ল্পে। মা াযণ কল্পয মথামথবাল্পফ 

যক্ষণাল্পফক্ষণ কযা প্রল্পয়াজন;  

২০.৬  সচআল্পনজ ১৫৬+২০০ এ নতুন সরভৄয়া সতুয ঢাকা প্রাল্পন্তয এল্পপ্রাচ ড়ল্পক ধডল্পপ্রন ও অন্ডুল্পরন ধযরধক্ষত ল্পয়ল্পে 

এফং পুযাতন সরভৄয়া সতুটিয সযধরং সবল্পঙ্গ সগল্পে সদখল্পত াওয়া মায় মা দ্রুত সভযাভত কযা প্রল্পয়াজন;  

২০.৭ ড়ল্পকয ধডবাআডায সফ কল্পয়ক স্থাল্পন সবল্পঙ্গ যল্পয়ল্পে মা দ্রুত সভযাভত কযা প্রল্পয়াজন;  

২০.৮ ড়ক ধফবাজক ংল্প রাগাল্পনা গােভৄ ভল্পে ধকছু গাে সল্পর ল্পড়ল্পে এফং ধকছু গাে ভল্পয সগল্পে।  এোড়া ড়ক 

ধফবাজল্পক অগাো জল্পম্ম ধফন্যস্তবাল্পফ থাকায কাযল্পণ সৌন্দম বাধন ল্পি। সল্পর ড়া গােভ মথামথবাল্পফ খ ূঁটি ূঁ ধদল্পয় 

এফং শুন্য স্থাল্পন নতুন কল্পয গাে রাধগল্পয় ও অগাোভ ধযস্কায ধযিন্ন কল্পয ড়ল্পকয সৌন্দম ব বৃধি কযা প্রল্পয়াজন;  
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২০.৯ ড়ক ব্যাী ম বাপ্ত াআন, ধগন্যার ও ধকঃধভঃ সাস্ট স্থান কযা ল্পরও ধযচম বায বাল্পফ াআন ধগস্যার ভৄ 

সকাথাও সল্পর ল্পড়ল্পে, কল্পয়কটি স্থাল্পন ধস্টকায উল্পঠ সগল্পে এফং ধক.ধভ. সাস্টভ অগাো ও গাোরায় সঢল্পক সগল্পে 

পল্পর দূয সথল্পক দৃশ্যভান য় না। এোড়া ধকল্পরাধভটায সাষ্ট  ধধকাং াআন, ধগন্যার আংল্পযধজল্পত সরখা থাকায় 

আংল্পযধজল্পত দক্ষ ল্পনল্পকআ ল্পজ তা বুঝল্পত াযল্পে না। এ সক্ষল্পত্র াআন, ধগন্যার ও ধকঃধভঃ সাষ্টভল্পয অকায 

ফড় ও কারাযফুর কল্পয ফাংরায় ধরখা প্রল্পয়াজন মাল্পত ল্পজআ দৃভান য়; 

২০.১০ প্রকেটিয ন্তর্ভ বক্ত কফ১ প্যাককছজয কাজ ঠিকাদায মথাভকয় ভাপ্ত না কযায় চুকক্ত ফাকতর কযা কয়ক  এফং 

ঠিকাদাকযয ভাপ্ত কাজ ফাংরাকদ ছনাফাকনীয ভােকভ ফাস্তফাকয়ত কয়ক । তকফ ছপনী এরাকায় ছযর-ওবাযা 

কনভ ঘাকণয ছল ম ঘাকয় যকয়ক । ঠিকাদায মথাভকয় কাজ ভাপ্ত কযকত না াযকর Liquidated Damage 

অকযা কযায কফধান যকয়ক । এ ছক্ষকত্র  কক ব্যফস্থা গ্রণ কযা কয়ক  মা জানা প্রকয়াজন;  

২০.১১    কযদ ঘনকাকর ছদো মায় ভাড়ক কদকয় ওবাযকরাকডড গাড়ী কনয়ন্ত্রকণয জন্য ২৩তভ কক:কভ-এ ছভর্না ছতুকত 

(েট্টগ্রাভমুেী  মানফান কনয়ন্ত্রকণ) , ৪০তভ কক:কভ-এ ছগাভতী ছতুকত (ঢাকামুেী মানফান কনয়ন্ত্রকণ) এফং ১৯৪ তভ 

কক:কভ:-এ ফড়দাযগাাট/কতাকুন্ডু-এ একক্সর ছরাড কনয়ন্ত্রন ছস্টন স্থান কযা কয়ক  মা মথামথবাকফ কাম ঘকয কযা 

মাকি না ফকর প্রতীয়ভান কয়ক ;  

২০.১২ ভাপ্ত প্রকেটিয  ২০১৬-২০১৭ থ বফেল্পযয ধনষ্পন্ন External Audit ম্পন্ন কযা প্রল্পয়াজন।  

২১।  প্রককেয ফাস্তফায়নকাকজয উকল্লখ্যকমাগ্য কস্থয কেত্র:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-১:  ২০১৬ াকরয জুরাআ ভাক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

কর্তঘক ভাড়কটিয উকদ্বাধকনয নাভ পরক।  

কেত্র-১: প্রককেয ভােকভ কনকভ ঘত নতুন ছরমুয়া ছতুয 

(ডাকন) াক কফযভান পুযাতন ছরমুয়া ছতুয 

(ফাছভ) বাো ছযকরং  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৩: কনকভ ঘত ড়ককয ছবকভন্ট (প্যাককজ-৫)  কেত্র-৪: ছতু কনকভ ঘত ড়ককয ছবকভন্ট (প্যাককজ-১) 
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কেত্র-৫ : কডবাআডায ংরগ্ন ংক সৃষ্ট যাটিং কেত্র-৬ :  ড়ককয ডানা কদকয় বাযী মানফান েরাের  

ংক সৃষ্ট যাটিং 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-7 : যাটিং এ সৃষ্ট উচুূঁ ং কভকরং ছভকন কদকয় ছককট 

ভান কযা কি।  

কেত্র-8 : কনকভ ঘত ছবকভকন্টয প্রস্থতা কযভা কযা 

কি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-9 : কুকভল্লায ভয়নাভকত ফাজায ংক কনকভ ঘত কযকজড 

ছবকভন্ট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-10: ৫ কভটায প্রস্ত কডবাআডায ৪ছরন ড়ক 
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কেত্র-1১ : ছপনী মুহুযীগঞ্জ এরাকায পৄটওবায ব্রীজ  কেত্র-1২ : কনভায ফাজায এরাকায মূর ড়ককয াক 

কনকভ ঘত ফা-ছফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-1৩ : দৄভর্াট ছতুয যক্ষাপ্রদ কাজ ও গাআড ছাষ্ট  কেত্র-1৪ : ড়ককয ক্ষকতগ্রস্ত পট ছাল্ডায  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-15 ও ১৬: আঁকা-ফাঁকা ছযাড ভাককঘং মানফান েরােকরয জন্য ঝূঁককপূণ ঘ 

 

২২।  ভতাভত/সুাধযঃ 

 

২২.১ ড়ল্পকয াকপঘকং-এ সৃষ্ট যাটিং এয কাযণ নুন্ধ্াকনয জন্য কফকলজ্ঞ ভতাভত গ্রণ ককয ছ ছভাতাকফক প্রকয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযকত কফ। কফকলজ্ঞ ভতাভত এফং এ প্রককেয কবজ্ঞতা ন্য প্রককে কাকজ রাকগকয় যাটিং এয 

পুনযাবৃকত্ত ছযাধ কযকত কফ। এ কফলকয় গৃীত ব্যফস্থাফরী অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পত ল্পফ; 

২২.২ ড়কটিয ফস্থা এখনও বার থাকল্পরও তযধধক ংখ্যক ও ননুল্পভাধদত বাযফাী মানফান চরাচল্পরয কাযল্পণ 

ভাড়কটি ক্ষধতগ্রস্থ ল্পি। ক্রভফধ বভান ণ্য ও মাত্রীফাী মানফাল্পনয জন্য ভাড়কটিয পূণ ব উল্পমাগীতা ও স্থাধয়ে 

ধনধিত কযায জন্য দ্রুত ধনয়ধভত যক্ষণাল্পফক্ষণ ও ধযচম বা কযা প্রল্পয়াজন। তা না ল্পর সদল্পয থ বনীধতয প্রধান 

ভাড়ক ধল্পল্পফ ধফল্পফধচত ড়কটি ক্ষধতগ্রস্থ ল্পয় মানফান চরাচল্পরয নুল্পমাগী ল্পয় ড়ায িাফনা যল্পয়ল্পে; 
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২২.৩ ভাত্রাধতধযক্ত বাযফাী মানফান চরাচর ধনয়ন্ত্রল্পণ এল্পক্সর সরাড ধনয়ন্ত্রণ সস্টনল্পক কাম বকয কযায প্রল্পয়াজনীয় দল্পক্ষ 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ। এল্পক্ষল্পত্র ধযফন ধভধত, ধফঅযটিএ, ব্যফায়ী ভাজ ন্যান্য স্টকল্পাল্ডাযল্পদয াল্পথ ভতাভত 

গ্রণ/অল্পরাচনা কল্পয দায়-দাধয়ে ধনধ বাযণপূফ বক ফাস্তফভৄখী উল্পদ্যাগ গ্রণ কযা সমল্পত াল্পয; 

২২.৪    সম কর স্থাল্পন সযাড ভাধকবং আঁকা-ফাঁকা যল্পয়ল্পে তা ংল্পাধন কযল্পত ল্পফ। ধধক মানফান চরাচরকাযী গুরুেপূণ ব 

জাতীয় ভাড়কটিল্পত সযাড ভাধকবং সকন আঁকা-ফাঁকা ল্পয়ল্পে স ধফলল্পয় তদন্তপূফ বক দায়-দাধয়ে ধনধ বাযণ কযা 

প্রল্পয়াজন;  

২২.৫    ঢাকা-চট্ট্রগ্রাভ ভাড়কটিয ফতবভান দদকনক গড় ফাকল ঘক মানফাকনয ংখ্যা ( এএধডটি )৩২০০০ এয উয এফং তা 

উিল্পযািয বৃধি াওয়ায় ধযকেনাধীন ঢাকা-চট্ট্রগ্রাভ এক্সল্পপ্রওল্পয় প্রকেটি দ্রুত নুল্পভাদন ও ফাস্তফায়ল্পনয কাম বকযী 

দল্পক্ষ গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

২২.৬ প্রকেটিয ন্তর্ভ বক্ত কফ-১ প্যাকককজয কাজ ঠিকাদায মথাভকয় ভাপ্ত না কযায় চুকক্ত ফাকতর কযা কয়ক । এ ছক্ষকত্র 

ঠিকাদাকযয কফরুকদ্ধ কক ব্যফস্থা গ্রণ কযা কয়ক  তা অআএভআকডকক ফকত কযকত কফ; 

২২.৭ ড়ল্পক সৃষ্ট এজ সিধকং এফং সোট অকাল্পযয  ক্রাক/টল্পার ধচধিত কল্পয দ্রুত সভযাভল্পতয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ। 

তা না ল্পর সোট ক্রাক/টল্পার  ল্পত ফড় ক্রাক/টল্পার সৃধষ্ট ল্পত াল্পয; 

২২.৮ ড়কটিয ছবকভকন্টয সুযক্ষায জন্য ড়ককয ছম কর স্থাকন ম ঘাপ্ত পট ছাল্ডায ছনআ ছ কর স্থান কেকিত ককয 

পট ছাল্ডায কনভ ঘাণ কযকত কফ। ক্ষধতগ্রস্থ সলা ও  পট সাল্ডায সভযাভত কযল্পত ল্পফ;  

২২.৯ সতু/ কারবাল্পট বয সডক লযাফ এফং ায সেন/ আউ সেল্পন জল্পভ থাকা ভাটি/ভয়রা অফ বজনা দ্রুত াযণ কল্পয 

ধনয়ধভত যক্ষণাল্পফক্ষণ কযল্পত ল্পফ; 

২২.১০  ধনধভ বত সরভৄয়া সতুয ঢাকা প্রাল্পন্তয এল্পপ্রাচ ড়ল্পক ধযরধক্ষত ধডল্পপ্রন ও অন্ডুল্পরন এফং পুযাতন সরভৄয়া সতুটিয 

সবল্পঙ্গ মাওয়া সযধরং দ্রুত সভযাভত কযল্পত ল্পফ;  

২২.১১  ড়ল্পকয ধডবাআডায সম কর স্থাল্পন সবল্পঙ্গ সগল্পে তা ধচধিত কল্পয দ্রুত সভযাভত কযল্পত ল্পফ;  

২২.১২ ড়ক ধফবাজক যাস্তায দু াল্প সৌন্দম বফধ বক, তফধচত্রভয়তাপূণ ব, অফাওয়া উল্পমাগী  এফং সবল্পভল্পন্টয জন্য 

ক্ষধতকয নয় এভন গাে ফনায়ন কল্পয জাতীয় ভাড়কটিয সৌন্দম ব বৃধি কযল্পত ল্পফ। গাে রাগাল্পনায ধফলল্পয় এনআধ 

বায ধিান্ত নুযণ কযা সমল্পত াল্পয; 

২২.১৩  ড়ক ধফবাজল্পকয াল্প জল্পভ থাকা ভাটি/ফালু/ভয়রা াযণ কল্পয ড়ল্পকয সৌন্দম ব বৃধি কযল্পত ল্পফ;  

২২.১৪ সম কর স্থাল্পন সবল্পভল্পন্টয তুরনায় সাল্ডায উঁচু যল্পয়ল্পে তা ধচধিতপূফ বক ংল্পাধন কযল্পত ল্পফ। এোড়া ল্পজ াধন 

চরাচল্পরয জন্য ম বাপ্ত ংখ্যক সেল্পনল্পজয ব্যফস্থা কযা প্রল্পয়াজন মাল্পত াধন জল্পভ ও সযআন কাট সৃধষ্ট ল্পয় 

যাস্তা/সবল্পভন্ট ক্ষধতগ্রস্ত না য় ; 

২২.১৫ াআন, ধগন্যার ও ধকঃধভঃ সাষ্টভল্পয অকায  ফড় কল্পয স্পষ্ট ফাংরায় ধরখল্পত ল্পফ-মাল্পত স্বে ধধক্ষত োআবায 

এফং চরাচরকাযী মাত্রী ল্পজআ তা ড়ল্পত াল্পয। ধনযািা ধফলয়ক থাল্পভ বাপ্লাষ্ট সযাড ভাধকবং ও রাআট ধযল্পেক্টল্পটড 

াআন/ধগনাল্পরয ংখ্যা বৃধি কযল্পত ল্পফ। ষ্পষ্ট উল্পদ্বাধনী পরকভৄ নতুন কল্পয ধরখল্পত ল্পফ; 

২২.১৬ ভাপ্ত প্রকেটিয  ২০১৬-২০১৭ থ বফেল্পযয ধনষ্পন্ন External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ; এফং  

২২.১৭ নুল্পিদ ২২.১ ল্পত ২২.১৬ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআধডল্পক ফধত 

কযল্পফ। 
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সজরা ড়ক উন্নয়ন (যংপুয সজান) ীল বক প্রকল্পেয ভাধপ্ত ভল্যায়ন প্রধতল্পফদন 

( ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭ ) 

 

১.০ প্রকল্পেয নাভ : সজরা ড়ক উন্নয়ন (যংপুয সজান) 

২.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয 

৩.০ প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/কফবাগ : ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ, ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়। 

৪.০ প্রকে এরাকা  : ফগুড়া, জয়পুযাট, গাআফান্ধ্া, যংপুয, কুকড়গ্রাভ, রারভকনযাট, নীরপাভাযী, 

ঠাকুযগাঁও ও ঞ্চগড় ছজরায কফকবন্ন উকজরা। 

৫.০ কযকেনা ককভকনয ংকিষ্ট 

ছক্টয 

: ছবৌত ফকাঠাকভা কফবাগ, কযকেনা ককভন। 

৬.০ অআএভআকড’য ংকিষ্ট ছক্টয : কযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ছক্টয-২, ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন ধফবাগ 

(অআএভআকড)। 

৭.০ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

 (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

প্রকৃত 

ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকা

র 

ধতক্রান্ত ব্যয় 

( ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

ধতক্রান্ত  ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

(%) 

ভর ফ বল্পল 

ংল্পাধধত 

ভর ফ বল্পল  

ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০০২৮.৩৪ ১০৭৮৩.৭৭ ৯৯২৯.৮৮ ভাচ ব ২০১৫ 

 ল্পত  

জুন ২০১৭ 

ভাচ ব ২০১৫ 

 ল্পত  

জুন ২০১৭ 

ভাচ ব ২০১৫ 

 ল্পত  

জুন ২০১৭ 

- ০.০০% 

 

 
 

৮.০ প্রকল্পেয টভূধভ ও উল্পেশ্য:  

৮.১ টভূধভ:  ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যংপুয সজাল্পনয অওতাধীন ফগুড়া, জয়পুযাট, গাআফান্ধা, যংপুয, কুধড়গ্রাভ, 

রারভধনযাট, নীরপাভাযী, ঠাকুযগাঁও ও ঞ্চগড় সজরায ১৮টি সজরা ড়ল্পকয  ধধক  ক্ষধতগ্রস্থ ২০১.৯০ ধকঃধভঃ 

ড়কাং উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ১০০২৮.৩৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কধরত ব্যল্পয় এফং  ভাচ ব, ২০১৫ ল্পত জুন, ২০১৭ ম বন্ত সভয়াল্পদ 

ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ০৯ জুন, ২০১৫ তাধযল্পখ একল্পনক বায় নুল্পভাদন কযা য়। যফতীল্পত 1 ভ ংকাকধত কডকক  

১০৭৮৩.৭৭ রক্ষ টাকা প্রাক্ককরত ব্যয় ও ভাচ ব, ২০১৫ ল্পত জুন, ২০১৭ ম বন্ত ফাস্তফায়ন ছভয়াকদ  ০২ অগস্ট, ২০১৬ 

তাকযকে কডকআক বায সুাকযক্রকভ ড়ক কযফন ও ছতু ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তঘক ২৩ অগস্ট, ২০১৬ 

তাকযকে নুকভাকদত য়।   

 

৮.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- ফগুড়া, জয়পুযাট, গাআফান্ধা, যংপুয, কুধড়গ্রাভ, রারভধনযাট, নীরপাভাযী, ঠাকুযগাঁও 

ও ঞ্চগড় সজরাধীন ১৮টি সজরা ড়ল্পকয ধধক ক্ষধতগ্রস্ত ২০১.৯০ ধকঃধভঃ ং উন্নয়ন/পুনফ বাল্পনয ভােল্পভ 

ধনযাদ ড়ক সমাগাল্পমাগ স্থান অন্তঃল্পজরা ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  

 

৯.০ প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 ট্রাক ক্রয়-৩টি  

 ল্যাফকযটকয আকুেআকভন্ট-১০টি  

 ভাটিয কাজ ৩.৭৯ রঃর্ঃকভঃ 

 ছেকক্সফর ছবকভন্ট (৫.৫০কভটায) 

 নতুন কনভ ঘাণ- ০.৪০ ককঃকভঃ 

 ছবকভন্ট ভজবুকতকযণ-১১.০২ ককঃকভঃ 

 ছবকভন্ট াকপঘকং-২৮.০৬ ককঃকভঃ  
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 ছেকক্সফর ছবকভন্ট (৩.৭০কভটায) 

 নতুন কনভ ঘাণ- ০.৬০ ককঃকভঃ 

 ছবকভন্ট ভজবুকতকযণ-৩৭.২৬ ককঃকভঃ 

 ছবকভন্ট প্রস্তকযণ-২৪.৬০ ককঃকভঃ 

 ছবকভন্ট প্রস্তকযণ-২২.৫০ ককঃকভঃ  

 ছবকভন্ট াকপঘকং-১৫৫.৯২ ককঃকভঃ  

 অযকক ছেন-২৫০.০০ কভঃ 

 কংকক্রট ছলা ছপ্রাকটকন-১৬০০০.০০  ফঃকভঃ 

 

১০.০ প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন (ধধঅয এয ধবধিল্পত) : 

       (রক্ষ টাকায়) 

 

 

Items of Work 

(as per latest DPP 

Unit Target (as per 

DPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

1.  Purchasing of Truck Nos.  3.00 100.00 3.00 95.73 

2.  Purchasing of 

Libratory 

Equipment  

Nos. 10.00 30.00 10.00 29.00 

3.  Construction of 

Road Embankment    

Lac 

cum 

0.73 117.78 0.73 117.70 

4.  Widening of Road 

embankment  

Lac 

cum 

3.06 530.53 2.89 466.16 

 Road width 5.50 m        

5.  Construction of 

New Flexible 

Pavement    

Km 0.40 35.22 0.40 35.00 

6.   Strengthening of 

Flexible pavement  

Km 11.02 335.30 11.00 335.01 

7.  Surfacing 

(Carpeting & seal 

coat)  

Km 28.06 1175.65 27.84 1162.00 

 Road Width 3.70m       

8.   Construction of 

New  Flexible 

Pavement  

Km 0.60 26.53 0.60 26.40 

9.  Strengthening of 

Flexible pavement  

Km 37.26 815.69 33.41 738.66 
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Items of Work 

(as per latest DPP 

Unit Target (as per 

DPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

10.  Widening (with 

40mm DBS wearing 

course)  

 24.60 1469.39 23.26 1276.27 

11.  Widening  (with 

40mm carpeting & 

12mm seal coat) 

Km 22.50 1255.52 21.08 1198.88 

12.  Surfacing (40mm 

carpeting & 12mm 

seal coat) 

Km 155.92 3968.79 145.92 3618.18 

 Protective work:       

13.  RCC Drain= 250.00m     Meter  250.00 222.34 250.00 202.00 

14.  Concrete slope 

protection/RCC 

Drain  

Sqm 16000.00 199.01 16000.00 199.01 

15.  RCC Palisading/Toe 

wall 

Meter 6316.00 385.23 6270.00 382.21 

16.  Sign Signal/KM post  Nos. 250.00 62.13 240.00 49.58 

17.  Utility shifting & Re-

fixing  

Nos.  10.00 1.00 0.00 0.00 

18.  Physical 

Contingency  

 0.00 26.83 0.00 0.00 

19.  Price Contingency   0.00 26.83 0.00 0.00 

Total=   10783.77  9929.88 

 

১১.০ প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 
 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  A.Q.M Ekram Ullah 

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Rangpur Zone. 

োঁ  ০৯/০২/২০১৪ ২০/০৮/২০১৫ 

2.   Md. Gulzar Hossain,  

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Rangpur Zone. 

োঁ  ২০/০৮/২০১৫ ১৭/০৯/২০১৫ 



403 

 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

3.  Md. Abdus Salam 

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Rangpur Zone. 

োঁ  ১৭/০৯/২০১৫ ১৭/১২/২০১৫ 

4.  Md. Hafizur Rahman 

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Rangpur Zone. 

োঁ  ১৭/১২/২০১৫ ০১/০৯/২০১৬ 

5.  Md. Abu Rowshan 

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Rangpur Zone. 

 োঁ ০১/০৯/২০১৬ ২৯/০৯/২০১৬ 

6.  Syed Shahidun Nabi,  

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Rangpur Zone. 

োঁ  ২৯/০৯/২০১৬ ১৩/০৭/২০১৭ 

 

১২.০  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

১২.১ গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায়  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রল্পয়য তথ্যাধদ:  

Name 

of 

Transp

ort  

Numbe

r as per 

1
st

 

RDPP  

Procure

d with 

date  

Transfer

red to 

Transpor

t Pool 

with date  

Transfe

rred to 

O & M 

with 

date  

Condem

ned/Dam

aged 

with 

date  

Remarks  

1 2 3 4 5 6 7 

Truck  3 Nos.   - - - -  1. No use at 

Road Division 

Rangpur, 

1 No. use at 

Road Division 

Gaibandha 

1 No. use at 

Road division 

Dinajpur  

 
 

১২.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ ১6টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ উল্পেধখত  
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তথ্যানুমায়ী 6টি প্যাকককজয অওতায় পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক । দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরূ: 

(রক্ষ টাকায়) 

নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য  

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

০১ Strengthening & surfacing of 

damaged portion at 18
th

 (p), 19
th

, 

20
th

 (p), 23
rd

 (p), 24
th

, 25
th

, 26
th

, 27
th

 

(p) Km of Bogra (Jhopgari)- 

Khetlal road (Z-5039) & 

Repairing of Damaged potion 

providing by aggregate base 

type-1, carpeting with seal coat 

at 1
st

, 2
nd

, 3
rd

,  4
th

 & 5
th

 (p) Km of 

Mokamtola (Kashipur)-Gujia-

Amtoli Road (Z-5507) under 

Road Division, Bogra during 

the year 2015-16 (Tender 

Package NO. e-Gp-

02/EE/BRD/2015-2016  

 

 

 

592.69 

৮৫৯২.৬৮ 

০৩/০৯/২০১৫ 

২৮/১০/২০১৫ 

২৭/১০/২০১৬ 

১২/০৮/২০১৬ 

 

০২ Strengthening, widening &  

surfacing  at 1
st

 (p), 2
nd

 (P), 3
rd

, 

4
th

, 5
th

, 6
th,

, 7
th

, 8
th

 (p) Km of 

Kahalu Thana Connecting 

Road (Z-5053) & Construction of 

flexible pavement by providing 

Strengthening, widening & 

surfacing work at 1
st

, 2
nd

, 3
rd

, 4
th

, 

5
th

, 6
th,

, 7
th

, 8
th 

, 10
th

, 11
th

 , 12
th

 & 14
th

 

Km of Sherpur-Nandigram via 

Kaigari Road (Z-5034) under 

Road Division Bogra during 

the year 2015-16 Tender 

Package No. eGp-

20/RHD/ACE/RZ/2015-2016 

 

1213.03 

১২১৩.০২ 

০৬/০৯/২০১৫ 

২৭/১২/২০১৫ 

২৬/১২/২০১৬ 

১৭/০৫/২০১৭ 

 

০৩ Strengthening of Pavement 3
rd 

(p), 4
th 

(p), 5
th

(p), 6
th

(p), 7
th

(p), 8
th

 

(p) & 9
th

 (p) & Repair of 

damaged pavement  with 

carpeting, seal coat and earth 

work at 3
rd 

(p), 4
th 

(p), 5
th

(p), 6
th

(p), 

7
th

(p), 8
th

 (p) & 9
th

 (p) Km of 

৩২৩.৭৬ 

৩২৩.৭৭ 

০৯/০৯/২০১৫ 

১৯/১১/২০১৫ 

১৮/০৫/২০১৬ 

০৮/১০/২০১৬ 
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নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য  

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

Palashbari-Ghoraght Road (Z-

5852) under Road division, 

Gaibandha during the year 

2015-2016. Tender No.-04/e-

GP/EE/GRD?2015-16. 

 

০৪ Base strengthening by base 

type-1, surfacing by 40mm thick 

carpeting and 12mm  thick seal 

coat and RCC Palisiding with 

earth work ch. 0+000 to 11+000 

km of Gaibandha-Sadullapur 

Road under Road Division, 

Gaibandha during the year 

2015-2016.  tender Package NO. 

03/e-GP/EE/GRD/2015-2016 

৪২৭.৭৪ 

৪২৭.৭৪ 

০৯/০৯/২০১৫ 

১১/১১/২০১৫ 

০৯/০৫/২০১৬ 

০৪/০৬/২০১৬ 

 

০৫ Strengthening & surfacing of 

pavement by carpeting  & seal 

coat and earth work at road 

embankment at 16
th

 (p), 17
th

 (p), 

18
th

 (p), 19
th

 (p), 20
th

 (P), 23
rd

 (P) to 

29
th

 (p) & 31
st

 (p) Km of Hili-

Shalaipur-Kalai Road under 

Road Division, joypurhat 

during the year 2015-16 Tender 

No. JRD/05-EE/2015-2016. 

৫৩৫.৫৬ 

৫২৫.৫৬ 

১৩/০৯/২০১৫ 

০৮/১২/২০১৫ 

০৭/১২/২০১৬ 

১৭/০৭/২০১৬ 

 

০৬ Widening & Surfacing of 

pavement including RCC 

Pallisiding work at 3
rd

 (p), 4
th

, 

5
th

, 6
th

, 7
th

, 9
th

 (p) 10
th

 & 11
th

 of 

Rangpur Shahebgonj- 

Mahigonj- Pirgacha Road 

under Road Division,  Rangpur 

during the year 2015-16. Tender 

No. eGP-03/RRC/2015-2016 

 

৫৫৬.৭৫ 

৫৫৬.৭৬ 

 

০৬/০৯/২০১৫ 

২৪/১২/২০১৫ 

২৩/০৬/২০১৬ 

২৩/০৬/২০১৬ 

 

০৭ Construction surfacing 

(Carpeting & seal coat work) 

protective and earth work at 

7+000 to 18+749 Km of Taxerhat-

Laldighi- Taragonj- 

Kishoregonj- Nilphamari Road 

under Road Division, Rangpur 

৬০৯.৬৯ 

৫৫৪.৩৮ 

০৬/০৯/২০১৫ 

২৪/১২/২০১৫ 

২৩/০৬/২০১৬ 

২৩/০৬/২০১৬ 
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নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য  

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

during the year 2015-2016. 

Tender No. eGP-02/RRC/2015-

2016. 

০৮ Strengthening of existing  

pavement by Base type-1, 

carpeting & seal coat work at 

ch. 11
th

, 12
th

, 13
th

, 14
th

, 15
th

 , 17
th

 (p), 

18
th

, 19
th

, 20
th

, 22
nd

 (p), 23
rd

 (p) & 

29
th

 (p) Km of Sonahat-

Mothergonj- Bhitorbond-

Nageshwari Road (Z-5624) & 

Repair with carpeting & seal 

coat, earthwork at ch. 21
st

 (p), 

22
nd

, 23
rd

, 24
th

 (p), 26
th

, 27
th

, 28
th

 & 

29
th

 Km & Protection & RCC 

palisading at different Km of 

Jamalpur-Dhanua-Kamalpur- 

Rowmari-Datbhanga Road  (Z-

4606) under Road Division, 

Kurigram during the year 2015-

2016, Tender Package No. eGP-

18/RHD/ACE/RZ-2015-2016. 

১০১১.৯৪ 

১০১১.৯২ 

০৩/০৯/২০১৫ 

১০/১২/২০১৫ 

০৯/০৬/২০১৬ 

১১/০৭/২০১৬ 

 

০৯ Strengthening of existing 

pavement at 2
nd

 (p), 3
rd

, 6
th

  (p) 

8
th

, 9
th

, 12
th

, 13
th

 & 14
th

 km and 

carpeting with seal coat at 1
st

, 

2
nd

, 3
rd

, 4
th

, 6
th

 (p), 8
th

, 9
th

, 10
th

, 11
th

, 

12
th

, 13
th

 & 14
th

 Km of Patgram 

Dahagram-Angorpota (Z-5903) 

road under road Division 

Lalamonihat during the year 

2015-16. Tender 

No.eGP/01/RRC/2015-2016 

531.27 

531.27 

 

06/09/2015 

23/12/2015 

22/06/2016 

20/06/2016 

 

১০ Carpeting & seal coat with 

repair work at 55
th

 (p) to 77
th

 

(p)Km of thakurgoan-Nekmord-

Ranishangkail-Pirgonj-Birgonj 

Road under Road Division, 

Dinajpur during the year 2015-

2016.  Tender package No. 03/-

eGP-/RHD/EE/DRD/2015-2016. 

525.23 

525.23 

 

03/09/2015 

27/12/2015 

26/12/2016 

29/06/2016 

 

১১ Widening of existing flexible 

pavement with surfacing from 

174.59 

174.60 

26/08/2015 

03/12/2015 
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নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য  

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

ch. 7+000 to 8+900 Km and 13+750 

to 14+385 Km of Thakurgoan-

Ruhia-Atoari Road under road 

division. Thakurgoan duing the 

year 2015-2016. Tender No. 

eGP/01/Dev/EE-TRD/ 2015-2016 

02/09/2016 

25/10/2016 

১২ Surfacing flexible pavement 

from 1+000 to 22+000 km of 

Thakurgaon-Pirgonj Road 

under Road Division, 

Thakurgoan during the year 

2015-2016.  

 

594.93 

594.93 

26/08/2015 

15/11/2015 

18/05/2017 

30/11/2016 

 

১৩ Improvement and widening of 

existing pavement  by  ISG, 

Sub-base, Base type-1 and DBS 

wearing course at 16
th

 (p) to 28
th

 

(p) Km of Panchabarh-

Goalpara-Ruhia Road (Z-5001) 

under Road Division, 

Panchagarh during the year 

2015-2016.  

941.98 

834.76 

06/09/2015 

13/12/2015 

12/08/2016 

06/11/2016 

 

 

 

১৪ (a) Carpeting seal coat with 

repair at 10
th

, 11
th

 (p), 12
th

 to 17
th

 & 

18
th

 (p) & New construction at 

11
th

 (p) and Palisiding including 

earth work at different Km of 

Gangachara-Pirethat- 

Manthonahat-Garagram- 

Nilphamari (Kishoregonj) Road 

under Road Division , Rangpur.  

(b)  Base strengthening by base 

type-1, carpeting and seal coat 

including  repair at 20
th

 (P) to 

30
th

 Km of Gangachara-

Pirerhat-Manthonahat-

Garagram- Nilphamari 

(Kishoregonj) Road under Road 

Division, Nilphamari during 

the year 2015-2016. Tender 

Package No. eGP-

01/RHD/EE/NIL/2015-2016. 

754.74 

726.91 

03/9/2015 

30/11/2015 

27/07/2016 

06/09/2016 

 

 

 

১৫ Widening, Strengthening and 853.41 03/9/2015  
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নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য  

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

surfacing for flexible 

pavement at 1
st

 km to 15 th Km 

and 16
th

 (p) Km to 17
th

 (p) Km of   

Vadurdargah-Dimla-Tunirhat 

road (Z-5703) under road 

division Nilphamari during the 

year 2015-2016. Tender package 

No. eGP-17/RHD/ACE/RZ-2015-

2016. 

849.40 10/12/2015 

09/06/2016 

08/02/2017 

 

 

১৬ Partial pavement 

strengthening by aggregate 

base type-1, carpeting with seal 

coat at 1
st

 Km to 6
th

 Km, 7
th

 (p), 

8
th

 (p), 9
th

 (p), 10
th

  (p), 12
th

 (p), 13
th

 

(p), 14
th

 (p), 15
th

 (p), 16
th

 (p) & 17
th

 

(p) Km & Palisiding work at 13
th

 

Km  of Bogra (Jhopgari- Khetlal 

(Z-5039) road and partial 

pavement strengthening, 

widening & surfacing work etc. 

at 13
th

, 15
th

 (p) and 17
th

 (p) km of 

sherpur-Nandigram via 

Kaigari (Z-5034) road under 

road Division, Bogra during the 

year 2016-2017.  Tender Package 

No. egp-14/RHD/ACE/ ACE/RZ-

2016-2017.  

951.80 

802.98 

10/10/2016 

11/12/2016 

10/06/2017 

08/06/2017 

 

 

 

 

১৩.০  ফেয ধবধিক ধডধধ রক্ষযভাত্রা, এধডধ ও অযএধডধ ফযাে, ফভৄধক্ত ও ব্যয় (ধধঅয এয ধবধিল্পত):  

 (রক্ষ টাকায়) 

থ ব ফেয ভর ধডধধ নুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

 অযএধডধ ফযাে ফভৄক্ত  ব্যয় 

 

২০১৪-২০১৫     ১১৮৬.৪১   ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৫৪৫.০৮ 

২০১৫-২০১৬ ৮৪৭৯.৩০  ৪১০০.০০ ৪১০০.০০ ৪১০০.০০ 

২০১৬-২০১১ ৫৫৮২.৩২  ৩৮০০.০০ ৩৮০০.০০ ৩৮০০.০০ 

২০১১-২০১২ ৪৭৬.২৫  ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ১৫৫০১.৭৮  ৪২৭৯.৩৪ ৪২৭৯.৩৪ ৪২৭৯.৩৪ 

ফ বল্পভাটঃ   ১৩৭২৯.৩৪ ১৩৭২৯.৩৪ ১৩৭২৪.৪২ 
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১৪.০ ধযদ বনঃ  নুল্পভাধদত অযধডধধল্পত সভাট ১৬টি প্যাল্পকল্পজয ভল্পে ফগুড়া ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ৩টি, গাআফান্ধা 

ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ৩টি,  জয়পুযাট ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ১টি, নীরপাভাযী ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ৩টি, 

রারভধনযাট ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ১টি, যংপুয ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ১টি, ধদনাজপুয ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ১টি, 

কুধড়গ্রাভ ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ১টি, ঞ্চগড় ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ১টি এফং ঠাকুযগাঁও ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ১টি 

প্যাল্পকজ যল্পয়ল্পে।  গত 26/0১/২০১৮ তাধযল্পখ অআএভআধড’য কাযী ধযচারক জনাফ ভৄাম্মদ ধভজানুয যভান 

ধভয়া কর্তবক যংপুয ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ফাস্তফাধয়ত ড়কটি, ধদনাজপুয ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ফাস্তফাধয়ত ড়কটি, 

গাআফান্ধা ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ফাস্তফাধয়ত ৩টি ড়ল্পকয ভল্পে ২টি ও নীরপাভাযী ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ফাস্তফাধয়ত 

৩টিয ভল্পে ২টি ড়ল্পকয কাজ ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর ড়ক ধফবাল্পগয ংধিষ্ট কভ বকতবাগণ 

উধস্থত ধেল্পরন। ল্পযজধভন ধযদ বন ও প্রাপ্ত ককঅয এয অকরাকক াধাযণ ম বল্পফক্ষণ ধনম্নরূঃ 

১৪.১ ণ্য ক্রয়: ককঅয প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী ড়ককয রুটিন যক্ষণাকফক্ষণ কাকজয জন্য ৯৫.৭৩ রক্ষ টাকায় ৩টি ট্রাক ক্রয় 

কযা কয়ক  এফং ২৯.০৯ রক্ষ টাকায় ১০ ছট ল্যাফকযাটকয আকুআকভন্ট ক্রয় কযা কয়ক ।   

১৪.২ ভাটিয কাজ : নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ০.৭৩ রক্ষ র্ন কভটায ভাটিয কাকজয জন্য ১১৭.৭৮ রক্ষ টাকায 

ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ০.৭৩ রক্ষ র্ন কভটায ভাটিয কাকজয জন্য ১১৭.৭৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । 

কযদ ঘনকাকর জানা মায় , ড়ক প্রস্তকযণ ও নুতন ছব ছভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য ভাটিয কাজ কযা কয়ক । নুকভাকদত 

ংকাকধত কডকক’য ংস্থাকনয তুরনায় ভাঠ ম ঘাকয়য প্রকয়াজনীয়তায কনকযকে ভাটিয কযভাণ কভ ছরকগক ।   

১৪.৩ েোকক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ৫.৫০ কভটায প্রকস্থয েোকক্সফর ছবকভকন্টয ছক্ষকত্র  

০.৪০ কক:কভ: নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য ৩৫.২২ রক্ষ টাকা , ১১.০২ কক:কভ: ছবকভন্ট কক্তারীকযকণয জন্য 

৩৩৫.৩০ রক্ষ টাকা , ২৮.০৬ কভটায াকপঘকং এয জন্য ১১৭৫.৬৫ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ৩.৭০ কভটায 

প্রকস্থয েোকক্সফর ছবকভকন্টয ছক্ষকত্র ০.৬০ কক:কভ: নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য ২৬.৫৩ রক্ষ টাকা, ৩৭.২৬ কক:কভ: 

ছবকভন্ট কক্তারীকযকণয জন্য ৮১৫.৬৯ রক্ষ টাকা, ২৪.৬০ কক:কভ: (৪০ এভএভকডকফএ ওয়োকযং ছকা ঘ) ছবকভন্ট 

প্রস্তকযকণয জন্য ১৪৬৯.৩৯ রক্ষ টাকা , ২২.৫০ কক:কভ: (৪০ এভএভ কাক ঘটিং ও ১২ এভএভ করককাট) ছবকভন্ট 

প্রস্তকযকনয জন্য ১২৫৫.৫২ রক্ষ টাকা এফং ১৫৫.৯২ কভটায াকপকং (৪০ এভএভ কাক ঘটিং ও ১২ এভএভ 

করককাট) এয জন্য ৩৯৬৮.৭৯ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয এয প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী ৫.৫০ কভটায প্রকস্থয 

েোকক্সফর ছবকভকন্টয ছক্ষকত্র ০.৪০ কক:কভ: নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য ৩৫.০০ রক্ষ টাকা , ১১.০০ কক:কভ: 

ছবকভন্ট কক্তারীকযকণয জন্য ৩৩৩.০১ রক্ষ টাকা , ২৭.৮৪ কভটায াকপঘকং এয জন্য ১১৬২.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় 

কযা কয়ক । এ াড়া, ৩.৭০ কভটায প্রকস্থয েোকক্সফর ছবকভকন্টয ছক্ষকত্র ০.৬০ কক:কভ: নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য 

২৬.৪০ রক্ষ টাকা , ৩৩.৪১ কক:কভ: ছবকভন্ট কক্তারীকযকণয জন্য ৭৩৮.৬৬ রক্ষ টাকা , ২৩.২৬ কক:কভ: ( ৪০ 

এভএভকডকফএ ওয়োকযং ছকা ঘ) ছবকভন্ট প্রস্তকযকণয জন্য ১২৭৬.২৭ রক্ষ টাকা এফং ২১.০৮ কক:কভ: (৪০ এভএভ 

কাক ঘটিং ও ১২ এভএভ করককাট) ছবকভন্ট প্রস্তকযকনয জন্য ১১৯৮.৮৮ রক্ষ টাকা এফং ১৪৫.৯২ কভটায াকপকং 

(৪০ এভএভ কাক ঘটিং ও ১২ এভএভ করককাট ) এয জন্য ৩৬১৮.১৮ রক্ষ টাকা  ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর 

ছদো মায় , ড়ককয ককছু ককছু জায়গায় ছযআনকাট সৃকষ্ট কয় ড়ক ফাঁধ /পট ছাল্ডায ছবকভন্ট ছবকে ছগক । এ 

ছপ্রকক্ষকত ংকিষ্ট কনফ ঘাী প্রককৌরী জানান ছম, এগুকরায দ্রুতআ ছভযাভত কফ। কনকস্থাকন ছবকভন্ট এআকজং বাো 

ক্রাক/টকার সৃকষ্ট কয়ক  ছদো মায়। কডকপক্ট রায়াকফকরটি কতক্রান্ত ওয়ায় ক্ষকতগ্রস্থ ড়কটি রুটিন ছভকন্টআকনন্স এয 

অওতায় নকতকফরকে ছভযাভত কযা প্রকয়াজন নতুফা  ড়কটি অযও ক্ষকতগ্রস্থ কয় েরাের  ঝককপূণ ঘ কত াকয।  

  ১৪.৪ ছেন কনভ ঘাণ: নুকভাকদত অযকডকককত ২৫০ কভটায দদর্ ঘেয ছেন কনভ ঘাকণয জন্য ২২২.৩৪ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো 

য়। ককঅকযয প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী ২৫০ কভটায ছেন কনভ ঘাকণয জন্য ২০২.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । 

কযদ ঘনকাকর ছদো মায় ফা জায/ছগ্রাথ ছন্টায এরাকায় ও ঢালু এরাকায় ছেন কনভ ঘাণ কযা কয়ক । ফাজায ংক 

ছেনগুকরাকত ভয়রা অফ ঘজানা ছদেকত াওয়া মায়।  
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১৪.৫ যক্ষাপ্রদ কাজ : নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ৬৩১৬.০০ কভটায অযকক প্যারাাআকডং /ছটা-ওয়ার এয জন্য 

৩৮৫.২৩ রক্ষ টাকা, ১৬০০০.০০ ফগ ঘ কভটায কং কক্রট ছলা ছপ্রাকটকন এয জন্য ১৯৯.০১ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো 

য়। ককঅয-এয তথ্য নুমায়ী ৬২৭০ ফগ ঘ কভটায অযকক প্যারাাআকডং /ছটা-ওয়ার কনভ ঘাকণয জন্য ৩৮২.২১ রক্ষ 

টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।  কযদ ঘকন ছদো মায় , ড়ককয াক পুকুয /জরায় ংক ও কনচু -ঢালু স্থাকন অযকক 

প্যারাাআকডং/ছটা-ওয়ার ও কনকক্রট ছলা ছপ্রাকটককনয কাজ কযা কয়ক । এ াড়া ড়ককয ছম কর স্থাকন পুকুয, 

ছডাফা ও কনচু জকভ যকয়ক  ছ কর স্থাকন অযকক ছটা-ওয়ার ছদওয়া কয়ক । এ াড়া ফাজায ংক ১২০ কভটায  

১৪.৬ াআন, কগন্যার, ককঃকভঃ ছাষ্ট: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ২৫০টি ট্রাকপক াআন , কগনার ও কক :কভ: ছাষ্ট 

স্থাকনয জন্য ৬২.১৩ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ২৪০টি ট্রাকপক াআন , কগনার ও কক :কভ: 

ছাষ্ট স্থাকনয জন্য ৪৯.৫৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় কক :কভ: ছাষ্টগুকরা যাস্তায াক ছঝা -

ঝাড়/গা ারায় ছঢকক যকয়ক  এফং কনক াআন ও কগন্যারগুকরায ছরো উকঠ ছমকয় ষ্পস্ট কয়ক  ছদো মায়।  

১৪.৭  আউটিকরটি স্থানান্তয: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ১০টি আউটিকরটি স্থানান্তকযয জন্য ১.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান 

যাো করও ফাস্তকফ আউটিকরটি স্থানান্তকযয প্রকয়াজন য় কন।  

১৫.০ প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

ধযকধেত জবন 

প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা ওজ-এয যংপুয সজাল্পনয 

অওতাধীন ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাল্পগয ১ ৮টি 

গুরুত্বপূণ ঘ সজরা ড়ল্পকয উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ যাধয ড়ক 

সমাগাল্পমাগ স্থান এফং সজরা সডল্পকায়াটাল্পযয াল্পথ 

উল্পজরা সডল্পকায়াটায  

প্রকল্পেয অওতায়  ওজ-এয যংপুয সজাল্পনয অওতাধীন ড়ক 

ধযফন ও ভাড়ক ধফবাল্পগয ১ ৮টি গুরুত্বপূণ ঘ সজরা ড়ল্পকয 

উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ সজরা সডল্পকায়াটাল্পযয াল্পথ উল্পজরা 

সডল্পকায়াটায এফং আউধনয়ন সগ্রাথ সন্টাল্পযয যাধয ড়ক 

সমাগাল্পমাগ স্থাধত ল্পয়ল্পে ধফধায় উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে। তল্পফ  

ছক্ষকত্র কফককল কনম্নভাকনয কাজ ওয়ায় স্থায়ীে ধনল্পয় ংয় 

যল্পয়ল্পে । 

 

১৬.০  উল্পেশ্য ধজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ উল্পেল্পশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে। তল্পফ ধকছু ধকছু ছক্ষকত্র ধনম্নভাকনয কাজ ওয়ায় 

স্থায়ীে ধনল্পয় ংয় যল্পয়ল্পে । 

১৭.০ ধডট কাম বক্রভ: ভাপ্ত প্রকল্পেয ধধঅয-এ ধডট ংক্রান্ত সকান তথ্য যফযা কযা য়ধন এফং ধযদ বনকারীন 

ভয় ম বন্ত সকান Internal & External Audit য়ধন জানা মায়। 

১৮.০   প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  প্রকে ফাস্তফায়কন ছকান ধযকণয ভস্যায মু্মেীন কত য়কন।   

১৯.০ যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত  

 স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।  

২০। ধফল্পল ম বল্পফক্ষণ:  

২০.১ ড়ল্পকয ম্পাধদত কাজ ধযদ বনকাল্পর সদখা মায় ড়ল্পকয ধকছু ধকছু জায়গায় সযআনকাট সৃধষ্ট ল্পয় সাল্ডায 

সবল্পভন্ট ক্ষধতগ্রস্থ ল্পয়ল্পে। প্রকেটিয ম্পাকদত কাকজয কডকপক্ট রায়াকফকরটি ককযয়ড কতক্রভ কযায় জরুযী কবকত্তকত 

ড়ক কফবাকগয কনজস্ব রুটিন যক্ষণাকফক্ষকণয অওতায় ছযআনকাকট ক্ষকতগ্রস্থ ড়ক ছভযাভত কযা প্রকয়াজন।  

২০.২ কযদ ঘনকাকর ছদো মায় ড়ককয কফকবন্ন জায়গায় ক্রোক/টকার সৃকষ্ট কয়ক । এ ক্রোক টকারগুকরা কেকিত ককয 

দ্রুত ছভযাভত কযা প্রকয়াজন মাকত ফড় টছার সৃকষ্ট কয় ড়কমূ েরােকরয নুকমাগী কয় ড়কফ।  

২০.৩ কযদ ঘকাকর ছদো মায়, একআ ড়ককয ককছু দূয য য (কনক ছক্ষকত্র ১০০ কভটাকযয কভ) ড়কাং প্রককেয 

ভােকভ করককাটকৃত কযা কয়ক  এফং ককছু ং প্রকে ফকভ ঘত যাোয় ছবকভন্টমূ ক্ষকতগ্রস্থ যকয়ক । একত, 
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পুকযা ড়কটি মানফান েরােকরয জন্য উকমাগী য়কন। এ কফলয়টি কযায কযা প্রকয়াজন। এ াড়া, ছদো মায় কনক 

ড়ককয ম ঘাপ্ত পট ছাল্ডায না থাকায় ছবকভন্টয এআকজং বােকনয সৃকষ্ট কয়ক । ড়কমূ যীক্ষা-কনযীক্ষা ককয 

ম ঘাপ্ত পটকাল্ডাকযয ব্যফস্থা কযা প্রকয়াজন এফং ক্ষকতগ্রস্থ এআকজং ছভযাভত কযা প্রকয়াজন। 

২০.৪ কযদ ঘকাকর ছদো মায়, গাআফান্ধ্া ও নীরপাভাকয ছজরায় উন্নয়নকৃত ড়ক কযদ ঘনকাকর ছদো মায়, ছবকভকন্টয 

প্রস্ততা ভাত্র ১২ কপট থাকায় ঝকিঁ কনকয় াাাক দুটি গাকড় কতক্রভ কযকত কি। কফযভান ১২ কপট যাস্তা মথামথ 

ভাকন তথা ১৮-২৪ কপট উন্নীত কযা প্রকয়াজন। 

২০.৫ প্রকেটিয ভােকভ উন্নয়নকৃত ড়কমূক ম ঘাপ্ত ংখ্যক াআন, কগন্যার ছনআ। এ াড়া, কফযভান কক:কভ: ছাস্ট ও 

াআন, কগন্যারগুকরায ছরো মুক  কগকয় স্প্ষ্ট কয় কড়ক । ম ঘাপ্ত ংখ্যক াআন, কগন্যার স্থানপূফ ঘক পুনযায় 

স্প্ষ্ট ককয ছরো প্রকয়াজন।  

২০.৬ ংকাকধত প্রকেটিয ৯৯.২৯ ছকাটি টাকা  ব্যকয় ফাস্তফাকয়ত কয়ক । এ প্রকেটি ১৬টি প্যাকককজয ভকে ফাস্তফায়ন কযা 

কয়ক । ছ াট ছ াট প্যাককজ কযায় স্থানীয় প্রবাফারী ছ াট ঠিকাদায কর্তঘক কাম ঘাকদ প্রাপ্ত কয়ক । উক্ত স্বে 

ছাদায ও অকথ ঘকবাকফ রকবকন্স/ওকয়র আকুআ নয় এভন প্রকতষ্ঠান কাজ াওয়ায় কনধ ঘাকযত ভকয় মথামথ গুণাগুন 

ফজায় ছযকে কাজ কযকত াকয না। ওকয়র আকুে ও অকথ ঘকবাকফ রকবকন্স ম্পন্ন ঠিকাদাকযয ভােকভ প্রককেয কাজ 

কনধ ঘাকযত ভকয় গুণগতভান ফজায় ছযকে ভাপ্ত কযা ম্ভায য়। ককন্তু ছ াট ছ াট প্যাককজ ককয ছটন্ডায অফান কযা 

কর কনক ভয় ফড় ঠিকাদায ছটন্ডায ংগ্রণ ককয না। এ ছপ্রকক্ষকত ছ াট ছ াট প্যাককজ না ককয ফড় প্যাকককজয 

ংস্থান ছযকে প্রকে প্রণয়ন এফং ছ অকরাকক ছটন্ডায অফানপূফ ঘক প্রককেয ফাস্তফায়ন কাজ কযা প্রকয়াজন।  

২০.৭ কযদ ঘন ও প্রাপ্ত ককঅয কত জানা মায় ড়ককয ছেআকনকজয ককঃকভঃ কত ককঃকভঃ ম ঘন্ত একক প্যাককজ না ছযকে 

ন্য প্যাকককজয কাজ যাো কয়ক ।  থ ঘাৎ একআ কক:কভ: এয ভকে একাকধক প্যাককজ যাো কয়ক ।  একত কাকজয 

ভিয়ীনতা সৃকষ্টয াাাক গুণগতভানও ফজায় যাো ম্ভফ য় না। কধকন্তু ড়ককয ছবকভকন্টয কাজ এক 

প্যাকককজ এফং উক্ত প্যাকককজয একআ ছেআকনজ এয ভকে কারবাট ঘ, ব্রীজ ও ন্যান্য ফকাঠাকভা কনভ ঘাকণয কাজ ন্য 

প্যাকককজ যাো কয়ক । পকর একক্ষকত্র ফাস্তকফ কনভ ঘাণ কাকজয ধযাফাককতা থাকক না এফং ফকাঠাকভা কাকজয গুণাগুণ 

ফজায় যাো ম্ভফ য় না। ছকননা ছদো মায় ছবকভন্ট যাস্তায কাজ ছল কয়ক , ককন্তু কারবাট ঘ/ব্রীজ কনভ ঘাণ কাজ 

ভাপ্ত য়কন। এভতাফস্থায় যাস্তায ছেআকনজ কবকত্তক প্যাককজ (ছবকভন্ট, ব্রীজ/কারবাট ঘ,ন্যান্য ফকাঠাকভা) কযকর 

কাজ ফাস্তফায়কন ভিয় ও গুণগতভান ফজায় যাো ম্ভফয কফ।  

২০.৮ কযদ ঘনকাকর ছদো মায়, ড়কমূকয ককতয় স্থাছন কফদজনক ফাঁক যকয়ক  মা যরীকযণ কযা প্রকয়াজন।  

২১।  প্রককেয ফাস্তফায়নকাকজয উকল্লখ্যকমাগ্য কস্থয কেত্র:  

 

  

কেত্র-৩:  ীরককাটকৃত ছবকভকন্টয প্রস্ততা কযভা ককয 

ঠিক াওয়া মায়( গাআফান্ধ্া /ছজড-৫৫৫৩)। 

কেত্র-৭:  ীরককাটকৃত ছবকভকন্টয ককনাযা বাোয 

একাং  ( গাআফান্ধ্া /ছজড-৫৮৫২)। 
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কেত্র-৫ : নীরপাভাযী ছজরায় (ছজড ৫০১৫) াকপঘকংকৃত 

ছবকভন্ট এয একাং 

কেত্র-৬ : যংপুয ছজরায় (ছজড ৫০১০) ছবকভকন্টয 

প্রস্তকযণ ংকয ব্লোক ট ং যীক্ষা 

ককয মথামথ াওয়া মায়। 

  

কেত্র-7: প্রককেয ভােকভ করককাটকৃত ছবকভন্ট (কেত্র 

কনকেয ং) ও প্রকে ফকভ ঘত ক্ষকতগ্রস্ত (কেকত্রয 

উকয) ছবকভন্ট (কদনাজপুয/ছজড-৫০০২)। 

 

কেত্র-8: প্রককেয ফকভ ঘত ক্ষকতগ্রস্ত ব্রীজ এোকপ্রাে 

ছবকভন্ট মা দ্রুত ছভযাভত কযা প্রঙয়াজন 

(কদনাজপুয) 

২২।  ভতাভত/সুাধযঃ 

২২.১ সযআনকাল্পট ক্ষধতগ্রস্থ সবল্পভন্ট ধচধিত কল্পয জরুযী কবকত্তকত রুটিন যক্ষণাকফক্ষকণয অওতায় ছভযাভত কযকত কফ।  

২২.২ ড়ককয কফকবন্ন জায়গায় সৃষ্ট ক্রোক/টকারগুকরা কেকিত ককয দ্রুত ছভযাভত কযকত কফ- মাকত ফড় টকার সৃকষ্ট 

কয় ড়কমূ েরােকরয নুকমাগী কয় না কড়;  

২২.৩ ছজরা ড়কমূ যীক্ষা-কনযীক্ষা কছয ম ঘাপ্ত পটকাল্ডাকযয ব্যফস্থা কযকত কফ। ছবকভন্টয ক্ষকতগ্রস্থ এআকজং দ্রুত 

ংকাধন কযকত কফ। 

২২.৪ কফযভান ১২ কপট প্রস্ততায ছজরা ড়কমূ ১৮-২৪ কপট প্রস্তায় উন্নীতকযণ কযায প্রকয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযকত 

কফ। 

২২.৫ ম ঘাপ্ত ট্রাকপক াআন ও াআন ছাষ্ট স্থান  কযকত কফ। স্প্ষ্ট কয় মাওয়া কক :কভ: ছাস্ট, াআন কগন্যার পুনযায় 

স্প্ষ্ট ককয ছরেকত কফ;  

২২.৬  ভাপ্ত প্রকেটি দ্রুত External ও Internal Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;  

২২.৭ ড়কক কফদজনক কেকিত ককয ফাক যকয়ক  মা যরীকযণ কযা প্রকয়াজন; 

২২.৮ ছ াট ছ াট প্যাককজ না ককয ফড় প্যাকককজয ংস্থান ছযকে প্রকে প্রণয়ন এফং ছ অকরাকক ছটন্ডায অফানপূফ ঘক 

প্রককেয ফাস্তফায়ন কাজ কযায প্রকয়াজনীয় উকযাগ গ্রণ কযকত কফ; 
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২২.৯ কাকজয ভিয় াধন এফং কনধ ঘাকযত ভকয় গুণগতভান ফজায় ছযকে মথামথবাকফ কাজ ছল কযায কনকভত্ত ছেআকনজ 

(ককঃকভঃ কত ককঃ কভঃ ম ঘন্ত) কবকত্তক প্যাককজ থ ঘাৎ কনকদ ঘষ্ট কক:কভ: ম ঘন্ত কর ছবৌত কাজ একক প্যাকককজ ছযকে 

ছ অকরাকক ক্রয়-কযকেনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কযকত কফ; 

২২.১০ উল্পেধখত ম বল্পফক্ষল্পণয অল্পরাল্পক নুল্পিদ ২২.১ ল্পত ২২.৯ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ড়ক ধযফন ও ভাড়ক 

ধফবাগ অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পফ। 
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ছগাদাগাড়ী-অভনুযা-নাকোর-াফ ঘতীপুয-অড্ডা ড়ক উন্নয়ন ীল ঘক প্রককেয ভাকপ্ত মূল্যায়ন প্রকতকফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : ছগাদাগাড়ী-অভনুযা-নাকোর-াফ ঘতীপুয-অড্ডা ড়ক উন্নয়ন  

২। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ :  ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : যাজাী, োাআনফাফগঞ্জ ও নওগাঁও ছজরায ছগাদাগাড়ী, োাআ নফাফগঞ্জ, 

নাকোর, ছগাভস্তাপুয ও কনয়াভতপুয উছজরা।       

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

কতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

কতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

ভর ১ভ ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬২৪৮.৮৫ 

 

- ৬১২৬.০০ 

(-) 

০১-০৭-২০১৫ 

সথল্পক  

৩০-০৬-

২০১৮ 

- ০১-০৭-২০১৫ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

-১২২.৮৫ 

(১.৯৬%) 

-১ ফ য 

(৩০%) 

 

 প্রকেটি মুর ুকভাকদত ব্যকয়য ১২২.৮৫ রক্ষ টাকা (১.৯৬%) কভ ব্যয় এফং নুকভাকদত ছভয়াকদয ১ ফ য (৩০%) কভ ভকয় 

ফাস্তফাকয়ত কয়ক ।  

 

৬। প্রকল্পেয টভূধভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভূধভ:  ছগাদাগাড়ী-অভনুযা-নাকোর-াফতীপুয-অড্ডা  ছজরা ড়কটি যাজাী, োাআনফাফগঞ্জ ও নওগাঁ ছজরায 

কফকবন্ন উকজরা ভেকদকয় কতক্রভ ককযক । ড়কটি যাজাী-োাআনফাফগঞ্জ অঞ্চকরক ভাড়ককয  ছগাদাগাড়ী নাভক স্থান 

কত শুরু কয় নওগাঁ ছজরায কনয়াভতপুয একটি অঞ্চকরক ভাড়ক এফংাফ ঘতীপুয অড্ডা নাভক স্থাকন য একটি অঞ্চকরক 

ভাড়ক এয াকথ কভকরত কয়ক । গুরুত্বপূণ ঘ এআ ছজরা ড়কটিয দদর্ ঘে ৪৭.৪৭ ককঃকভঃ। ছজরা ড়কটিয উবয় প্রাকন্ত অঞ্চকরক 

ভাড়ক  থাকায় প্রকতকদন এআ ড়কক কনক বাযী মানফান েরাের ককয এফং মানজকটয সৃকষ্ট য়। একপ্রকক্ষকত ছজরা ড়কটি 

উন্নয়কনয জন্য প্রকেটি গ্রণ কযা য়।    

 

৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- 

 সগাদাগাড়ী-অভনুযা-নাল্পচার-াফ বতীপুয-অড্ডা ড়ক উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ যাজাী, চাাআনফাফগি ও নওগাঁ সজরায 

ভেকায অন্তঃল্পজরা ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  

 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 ড়ক ফাঁকধ ভাটিয কাজ- ১.২৩০ রঃর্ঃকভঃ  

  ছেকক্সফর ছবকভন্ট ভজবুকতকযণ-৪৭.২৪৯ ককঃকভঃ  

  াকপঘকং (কডকফএ-ওয়াকযং ছকা ঘ)- ৪৭.৪৭২ ককঃকভঃ  

 াড ঘকাল্ডায কনভ ঘাণ-৬.২০ ককঃকভঃ  

 কারবাট ঘ কনভ ঘাণ- ৮.০০ কভটায  
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৮।  ধধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per 

RDPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

1.  Earth work       

 Widening/Raising of 

Embankment 

Lcm3 1.23 307.50 1.23 307.50 

2. Flexible Pavement 

Construction  

(Without Surfacing)   

     

 Strengthening 

(Without surfacing)  

Km. 47.249 3354.21 47.249 3353.88 

 Surfacing (DBS-

Wearing Course) 

Km. 47.472 2097.79 47.472 2097.79 

 Hard Shoulder  Km  6.20 254.82 6.20 254.82 

3. Construction of RCC 

Culvert  

M 8.00 38.88 8.00 38.88 

4. Installation of Sign, 

Signal/Km post  

     

 Traffic Sign & 

Signal Post  (80 nos) 

Numbe

r 
278 8.55 278 8.55  Concrete Guide post 

(150 nos) 

 Concrete Km post 

(48  nos)  

5. Road Marking   Sqm  2338.88 24.58 2338.88 24.58 

6. Maintenance during 

Construction  

L.S  L.S  40.00 L.S 40.00 

7. Physical 

Contingency (1%)  

- - 61.26 - - 

8. Price Contingency 

(1%) 

- - 61.26 - - 

 Total =   6248.85  6126.00 
 

৯। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  Md. Abu Rawshan 

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Rajshahi Zone.  

- োঁ ১৭/০৯/২০১৫ প্রকে ভাকপ্ত ম ঘন্ত 
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১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ ২ টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  উল্পেধখত 

তথ্যানুমায়ী ২টি প্যাকককজয অওতায় পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক । দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরু: 

নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-কাম ঘাকদকৃত 

মূল্য 

 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

প্যাককজ নং-১ 

১ 

 

 

Earth work for 

Widening/Raising of 

Embankment, 

Strengthening, Surfacing, 

Construction of Hard 

Shoulder and installation of 

Sign, Signal, Guide post and 

Km post.   

 

১৬৬৮.২৪ 

১৬৬৪.৮৬ 

১৮/১০/২০১৫ 

১৯/০১/২০১৬ 

১৮/০১/২০১৭ 

১১/০১/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-২ 

 Earth work for 

Widening/Raising of 

Embankment, 

Strengthening, Surfacing, 

Construction of Hard 

Shoulder and installation of 

Sign, Signal, Guide post and 

Km post.   

১৪৮৫.৯৬ 

১৪৯০.৬২ 

১৮/১০/২০১৫ 

১৯/০১/২০১৬ 

১৮/০১/২০১৭ 

১২/০১/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৩    

 Earth work for 

Widening/Raising of 

Embankment, 

Strengthening, Surfacing, 

Construction of Hard 

Shoulder and installation of 

Sign, Signal, Guide post and 

Km post.   

১৪৮৫.৯৬ 

১৪৯০.৬৪ 

২৮/০৪/২০১৫ 

১৭/০৮/২০১৬ 

০৪/০৪/২০১৭ 

০২/০৪/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাছকজ নং-৪    

 Earth work for 

Widening/Raising of 

Embankment, 

Strengthening, Surfacing, 

Construction of Hard 

Shoulder and installation of 

Sign, Signal, Guide post and 

Km post.   

১৪৮৬.১৭ 

১৪৩৮.৬৮ 

২৮/০৪/২০১৫ 

১৭/০৮/২০১৬ 

০৪/০৪/২০১৭ 

০২/০৪/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

 
 

 ক্রয় কযকেনা কত ছদো মায় প্রকতটি প্যাকককজয কাজ চুকক্ত নুমায়ী কনধ ঘাকযত ভকয় ভাপ্ত কয়ক ।  
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১১।  ধধঅয এ উল্পেধখত ফযাে ও গ্রগধতঃ                                                          (রক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ধডধধ/অযধডধধ  এধডধ/অযএধডধ ফযাে টাকা ফভৄধক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৫-১৬ ২৭০৮.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ২৩৩৭.৬৮ ৪৯২৬.০০ ৪৯২৬.০০ ৪৯২৬.০০ 

২০১৭-১৮ ১২০৩.১৭    

সভাট= ৬২৪৮.৮৫ ৬১২৬.০০ ৬১২৬.০০ ৬১২৬.০০ 
 
 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃধি ও ংল্পাধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 
 

 ছভয়াদকার প্রাক্ককরত ব্যয় 

মূর ০১/০৭/২০১৫  ল্পত ৩০/০৬/২০১৮ ৬২৪৮.৮৫ 

ব্যয় বৃকদ্ধ ব্যকতকযকক ছভয়াদ বৃকদ্ধ  প্রকয়াজন য়কন  

ংকাধন  প্রকয়াজন য়কন  

 
 

১৩.২ াধফ বক গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ৬১২৬.০০  রক্ষ টাকা মা   

নুল্পভাধদত ব্যয় ৬২৪৮.৮৫ রক্ষ টাকায ৯৮.০৩%।  

 
  
 

১৪। প্রকে ধযদ বনঃ  গত ০৯/১০/২০১৭ তাধযল্পখ অআএভআধড’য উ-ধযচারক জনাফ জয়নার সভাো কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর ড়ক ধফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

ধনম্নরূঃ 

 

১৪.১ ভাটিয কাজ:  নুকভাকদত কডকক সত 47.249 ধক:ধভ: ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ/উঁচুকযকণ ১.২৩০ রঃর্ঃ কভটায ভাটিয 

কাকজয জন্য ৩০৭.৫০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো কয়ক । ককঅয নুমায়ী 1.২৩০ রঃর্ঃ কভটায ভাটিয কাকজয জন্য 

৩০৭.৫০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , ৪৭.২৪৯ ককঃকভঃ ড়ক ফাঁধ উচুূঁকয ও প্রস্তকযল্পণ 

উক্ত ভাটি ব্যফায কযা কয়ক ।  

 

১৪.২ ছেকক্সফর ছবকভন্ট ভজবুতীকযণ: ছভাট ৩৩৫৪.২১ রক্ষ টাকা ব্যকয় ছভাট ৪৭.২৪৯ কক:কভ: কফযভান ড়ক 

ভজবুতীকযকণয ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ছভাট ৩৩৫৩.৮৮ রক্ষ টাকা ব্যকয় ছভাট ৪৭.২৪৯ কক:কভ: 

কফযভান ড়ক ভজবুতীকযণ কযা ল্পয়ল্পে।   

 

১৪.৩ াকপঘকং: নুকভাকদত কডকককত ৪৭.৪৭২ কক:কভ: ড়ক াকপকং এয জন্য ২০৯৭.৭৯ রক্ষ টাকা ংস্থান যাো য়। 

ককঅয নুমায়ী ৪৭.৪৭২ কক:কভ: ড়ক াকপঘকং কযা য় এফং এ কাকজ ২০৯৭.৭৯ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা য় । 

কযদ ঘকন ছদো মায় , পুকযা ড়কব্যাী াকপঘকং কযা কয়ক  । ছেআকনজ ৩২তভ ককঃকভঃ এ যাস্তা খু ূঁকড় াকপঘকয 

পুরুত্ব ৫2 কভঃকভঃ াওয়া ছগক । নুল্পভাধদত ধডধধ’য ংস্থান সভাতাল্পফক ৫০ধভ:ধভ: ওয়যাধযং সকা ব ধদল্পয় কাল্প বটিং 

কযায জন্য ধনধ বাধযত। ধযদ বকাল্পর খফ কভ ংখ্যক স্থাল্পন  সযআনকাট ততযী ল্পয়ল্পে। ধধকাং স্থাল্পন কাল্প বট ক্ষত 

যল্পয়ল্পে । 
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কেত্র-১: ড়ককয ক্ষত াকপঘ  কেত্র-২: ড়ককয াকপঘক ছযআন কাট  

 ১৪.৪ াড ঘকাল্ডায কনভ ঘাণ: নুকভাকদত কডকককত ৬.২০ কক:কভ: ড়ককয াড ঘকাল্ডায কনভ ঘাকণয জন্য ২৫৪.৮২ রক্ষ টাকা 

ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ৬.২০ কক:কভ: ড়ককয াড ঘকাল্ডায কনভ ঘাণ কযা য় এফং এ কাকজ ২৫৪.৮২ রক্ষ 

টাকা ব্যয় কযা য় । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , যাজাী ড়ক কফবাকগয অওতায় ছেআকনজ ০+০০০ কত ১+৩০০ 

ককঃকভঃ, ১+৮০০ ককঃকভঃ কত ১২+১০০ ককঃকভঃ এফং নফাফগঞ্জ ড়ক কফবাকগয ধীন ছেআকনজ ২১+৮৫৬ 

ককঃকভঃ কত ২২+১৫৬ ককঃকভঃ, ২৩+৫০০ কত ২৪+০০০ ককঃকভঃ, ২৬+৬০০ ককঃকভঃ কত ২৬+৯০০ ককঃকভঃ, 

৪৪+৬০০ ককঃকভঃ কত ৪৫+১০০ কফকবন্ন ছেআকনকজ ছভাট ৬.২০ ককঃকভঃ াড ঘ ছাল্ডায কনভ ঘাণ কযা কয়ক ।  

১৪.৫ অযকক ফক্স কারবাট ঘ কনভ ঘাণ: নুকভাকদত কডকককত ৩৮.৮৮ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৮ কভ: অযকক ফক্স কারবাট ঘ 

কনভ ঘাকণয জন্য কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী ৩৮.৮৮ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৮কভ: অযকক কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । 

কযদ ঘনকাকর জানা মায় , ড়ককয ২৬+০০০ ককঃকভঃ, ৩২+৮৫০, ৩৬+৮০০ ও ৪০+৬৫০ ককঃকভঃ এ ৮ কভটায 

(৪টি) কারবাট ব ধনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পে। ড়ল্পকয ধফধবন্ন ংল্প ৪টি কারবাট ব ধনধভ বত ল্পয়ল্পে সদখা মায়। কারবাট বভ 

াধন ধনস্কাল্পন ব্যফহৃত ল্পি।   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

১৪.৬ যক্ষাপ্রদ কাজ (াআন, কগন্যার ও ককঃকভঃ ছাষ্ট স্থান ): কডকক নুমায়ী ৮.৫৫ রক্ষ টাকা ব্যকয় ট্রাকপক াআন , 

কগন্যার ও ককঃকভঃ ছাষ্ট (৮০টি), কনকক্রট গাআড ছাষ্ট (১৫০টি), কনকক্রট ককঃকভঃ ছাষ্ট (৪৮টি) কনভ ঘাকণয ভােল্পভ 

যক্ষাপ্রদ কাজ কযায জন্য কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী  উক্ত কাকজয জন্য মূদয় থ ঘ ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘকন 

ছদো মায়, ড়ককয কফকবন্ন স্থাকন কনকক্রট গাআড ছাষ্ট , াআন, কগন্যার ও ককঃকভঃ ছাষ্ট স্থান কযা কয়ক । ড়কটি 

৪৬তভ ককঃকভঃ এ ছেন কনভ ঘাণ কযা কয়ক  মা বার অক । এ াড়া ৪০+৬১৫ ককঃকভঃ এ কযকটআকনং ওয়ার, ৪০+৮০০ 

ককঃকভঃ এ ছেন কনভ ঘাণ কযা কয়ক ।  
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কেত্র-৩: ড়কক স্থাকত ককঃকভঃ ছাষ্ট  কেত্র৪: ড়কক স্থাকত াআন ছাষ্ট  

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

ধযকধেত উল্পেশ্য জবন 

প্রকেটিয ভর উল্পেশ্য ল্পরা সগাদাগাড়ী-অভনুযা-

নাল্পচার-াফ বতীপুয-অড্ডা ড়ক উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ 

যাজাী, চাাআনফাফগি ও নওগাঁ সজরায ভেকায 

অন্তঃল্পজরা ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  

 

প্রকল্পেয অওতায় সগাদাগাড়ী-অভনুযা-নাল্পচার-াফ বতীপুয-

অড্ডা ড়ক উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ যাজাী, চাাআনফাফগি ও 

নওগাঁ সজরায ভেকায অন্তঃল্পজরা ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায 

উন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পে।  

 

১৬। উল্পেশ্য ধজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়। 

    

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রধযত ধধঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়ধন।  

 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১   ৩ ফেল্পয ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ২ ফেয ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয 

জন্য ধনধ বাধযত ভল্পয়য তুরনায় ০১ (এক) ফেয কভ ভল্পয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ল্পমল্পে; 

 

১৯.২ ড়ল্পকয প্রায় কর স্থাল্পন কাল্প বটিং সবল্পভন্ট বার অল্পে। দু’একটি স্থাল্পন সযআন কাট ল্পয়ল্পে;  

১৯.৩ ৫.৫ ধভটায প্রস্থ ড়ল্পকয দুআ াল্প ১.০০ ধভটায কল্পয পট সাল্ডায থাকায কথা থাকল্পরও ড়ল্পকয ধকছু  ংল্প তা 

াওয়া মায়ধন; 

১৯.৪ ড়ল্পক াআন, ধগন্যার স্থান কযা ল্পরও তা ংখ্যায় কভ ফল্পর প্রতীয়ভান য়; 

১৯.৫ ড়ল্পক স্থাধত সফ ধকছু াআন, ধগন্যার সঝা ঝাল্পড়য ভল্পে দৃশ্যভান ল্পয় সগল্পে। এল্পত মাতায়াতকাযী মানফান 

চরাচল্পর সুধফধায সৃধষ্ট য় ও দুঘ বটনায অংকা থাল্পক; এফং  

১৯.৫ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ধন। 

 
 
 
 

২০।  ভতাভত/সুাধযঃ 

   

২০.১ ৩ ফেল্পয ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ২ ফেয ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ প্রকেটি 

ফাস্তফায়ল্পন নুল্পভাধদত ভল্পয়য তুরনায় ১  (এক) ফেয ভয় কভ সরল্পগল্পে। ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয ধধকাং 



420 

 

প্রকল্পেয সক্ষল্পত্র সমখাল্পন ভয় বৃধিয প্রল্পয়াজন য় সখাল্পন ধনধ বাধযত ভল্পয়য পূল্পফ ব প্রকে ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা 

আধতফাচক রক্ষণ। অল্পরাচয প্রকল্পেয ধবজ্ঞতা ন্যান্য প্রকল্পেয সক্ষল্পত্র প্রল্পয়াগ কযা সমল্পত াল্পয; 

২০.২ ড়ককয ছম কর স্থাল্পন সযআন কাট ল্পয়ল্পে তা কফরকে ঠিকাদায কর্তবক ধডল্পপক্ট রায়াধফধরটি’য অওতায় ছভযাভকতয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযকত ছফ; 

 

২০.৩ ছবকভকন্টয সুযক্ষায জন্য ড়ককয ছম কর স্থাকন ম ঘাপ্ত পট ছাল্ডায ছনআ ছ কর স্থান কেকিত ককয পট 

ছাল্ডায কনভ ঘাণ কযকত কফ; 

২০.৪ ড়ল্পক  ম বাপ্ত াআন, ধগন্যার স্থান কযল্পত ল্পফ;  

২০.৫ মানফান চরাচর ধনধফ বঘ্ন কযায রল্পক্ষয সঝা-ঝাড় সকল্পট সেঁল্পক মাওয়া াআন, ধগন্যার ও ধকঃধভঃ সাষ্টভ ধযস্কায 

কল্পয  দৃশ্যভান কযল্পত ল্পফ;  

২০.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;এফং 

২০.৭ নুল্পিদ ২০.১ ল্পত ২০.৬ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পফ। 
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ছগৌকযপুয-ছাভনা অঞ্চকরক ড়কটি ককরট াআওকয় ম ঘন্ত ম্প্রাযণ (১ভ ংকাকধত) ীল ঘক প্রককেয ভাকপ্ত 

প্রকতকফদন প্রকতকফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : ছগৌকযপুয-ছাভনা অঞ্চকরক ড়কটি ককরট াআওকয় ম ঘন্ত ম্প্রাযণ (১ভ 

ংকাকধত)      

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয।  

৩। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : কুকভল্লা ছজরায দাউদকাকন্দ, ছাভনা ও মুযাদনগয উকজরা।  

5। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ধতধযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

ধতধযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

ভর ১ভ ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

7788.97 

(-) 

7772.35 7345.00 

(-) 

০১-11-২০১4 

সথল্পক  

৩1-10-২০১7 

০১-11-২০১4 

সথল্পক  

৩0-06-

২০১8 

০১-11-২০১4 

সথল্পক  

৩0-06-২০১7 

(-) 

৪৪৩.৯৭ 

(৫.৬৯%) 

০১ (এক) ফ য 

(২৬.৬৭%) 

 

6।  প্রধক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও তফল্পদধক প্রধক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রধক্ষণ প্রদান কযা য়ধন।  

 

7।  প্রকল্পেয টভূধভ ও উল্পেশ্য:   

 

৭.১ টভূধভ: ১৮ ককঃকভঃ দীর্ ঘ ছগৌযীপুয-ছাভনা ড়কটি ঢাকা-েট্ট্রগাভ জাতীয় ভাড়ককয ৫২তভ ককঃকভঃ এ দাউদকাকন্ত 

উকজরায ছগৌযীপুয ছথছক শুরু কয় কততা, ছাভনা, মুযাদনগয ও ছকাম্পানীগঞ্জ উকজরাকক ংযুক্ত কয়ক । ১.৫ 

ককঃকভঃ দীর্ ঘ ছাভনা ফাজায ফাআা ড়ক ছগৌযীপুয ছাভনা ড়কটি ছাভনা-মুযাদনগয-ছকাম্পাকনগঞ্জ ড়ককয 

কত যুক্ত। ছাভনা-মুযাদনগয-ছকাম্পাকনগঞ্জ ড়কটিয দদর্ ঘে ২২ ককঃকভঃ মায ৯ ককঃকভঃ দদকর্ ঘেয প্রস্থতা ৫.৫ কভঃ এফং 

ফাকক ১৩ ককঃকভঃ দদকর্ ঘেয প্রস্থতা ৩.৬৬ কভঃ। ছাভনা ফাজায ফাআা ছগৌযীপুয-ছাভনা ড়ক এফং ছাভনা-মুযাদনগয-

ছকাম্পাকনগঞ্জ ড়ক দুআটিয ছভাট দদর্ ঘে ৪১.৫০ ককঃকভঃ মা অঞ্চকরক ভাড়ক ভাকন উন্নীতকযকণয ংস্থান অকরােে প্রককে 

যাো য়। প্রককেয ভােকভ ড়কক ৩টি জযাজীণ ঘ ছফআরী ছতু এফং ১টি অযকক ছতু কক গাড ঘায ছতু দ্বাযা প্রকতস্থান 

কযায ংস্থান যাো য়। ছগৌযীপুয-ছাভনা অঞ্চকরক ড়কটি ককরট াআওকয় ম ঘন্ত ম্প্রাযণ প্রকেটি ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয প্রকতশ্রুত প্রকে।  দাউদকাকন্দ, কততা, ছাভনা, মুযাদনগয উকজরা তথা কুকভল্লা ছজরা, োঁদপুয ছজরা, 

ব্রাক্ষণফাকড়য়ায অগযতরা স্থর ফন্দয ককরট ও যাজধানী ঢাকায াকথ উন্নত ছমাগাকমাগ ব্যফস্থা স্থাকনয রকক্ষে 

প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

৭.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা-  

 ছাভনা ফাজায ফাআা ছগৌযীপুয-ছাভনা (Z1053) করংক ড়ক এফং ছাভনা-মুযাদনগয-ছকাম্পাকনগঞ্জ ড়ক (Z 1205) 

দুআটি অঞ্চকরক ভাড়ক ভাকন উন্নয়ন; 

 দাউদকাকন্দ, কততা, ছাভনা এফং মুযাদনগয উকজরায াকথ ব্রাহ্মণফাকড়য়া, কুকভরস্দা ও ককরট ছজরায উন্নত ড়ক 

ছমাগাকমাগ স্থান; 
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৮। প্রককেয মূর কাজ:  

 ড়ক ফাঁকধ ভাটিয কাজ-১.৯৬১ রক্ষ র্ন কভটায  

 ছেকক্সফর ছবকভন্ট প্রস্তকযণ ও কক্তারীকযণ-১৭.৭১ ককঃকভঃ  

 কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাণ (৪টি)-২৩৬০ কভটায  

 াকপঘকং-২৩.৫০ ককঃকভঃ  

 কারবাট ঘ কনভ ঘাণ-৬৪ কভটায (১০টি)  

৯।  প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন (ধধঅয নুাল্পয) : 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

1 2 3 4 5 6 

Stationary L.S L.S 1.00 L.S  

Tendering    L.S L.S 1.00 L.S  

Survey & Design  L.S L.S 1.00 L.S  

Earth Work for widening 

of Embankment   

Lac 

Cum  

1.961 389.06 1.88 325.00 

Strengthening & 

widening    

Km 17.71 1477.93 17.71 1372.00 

Surfacing   Km 23.50 1611.52 23.50 1590.00 

Construction of PC Girder 

Bridge (4 nos)     

M 205.61 2360.79 205.61 2360.00 

Construction of Culvert  

(10 Nos)    

M 64.00 587.76 64.00 565.00 

CC Block with Geo-Textile   Sqm 23677.50 595.10 23677.00 590.00 

Retaining wall  M 1000.00 564.33 1000.00 530.00 

Sign, Signal Km post  L.S L.S 10.46 L.S 8.00 

Maintenance During 

Construction   

L.S L.S 20.00 L.S 5.00 

Physical Contingency (1%)    76.20   

Price contingency (1%)   76.20   

Total=   7772.35  7345.00 
 

১০। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

2.  Engr. Junaid Ahsan Shibib 

Addl. Chief Engr.  

Comilla Road Zone, 

Comilla.  

- োঁ 24/02/2014 ছথকক 30/01/2017 
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ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

3.  Engr.Md.  Shahabuddin 

Khan  

Addl. Chief Engr.  

Comilla Road Zone, 

Comilla. 

  30/01/2017 ছথকক  প্রকে ভাপ্ত ম ঘন্ত।  

 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় সকান গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রল্পয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয় কযা 

য়ধন। 

১১.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ ৩ টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  

উল্পেধখত তথ্যানুমায়ী ৩ টি প্যাকককজয অওতায় পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক । দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য 

ধনম্নরু: 

প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত 

ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে  

ভন্তব্য   

প্যাককজ নং-১  

Strengthening Widening, Surfacing, 

Earthwork, construction of RCC Culvert & 

Protective work at 18
th

 Km to 22
nd

 Km. of 

Companigonj-Muradnagar-Homna Road (Ch. 

17+000 to 22+000) of extension of Gouripur-

Homan Road up to Comilla Sylhet  Highway 

under Road Division, Comilla during the 

year 2015-2016   

     

1188.03 

1188.03 

 

16/07/2015 

05/10/2015 

29/03/2017 

27/03/2017 

 

 

 

প্যাককজ নং-২  

Strengthening Widening, Surfacing, 

Earthwork, & Protective work at 11
th (p)

 Km to 

17
th

  Km. of Companigonj-Muradnagar-

Homna Road (Ch. 10+700 to 17+000) of 

Companigonj-Muradnagar-Homan Road up 

to Comilla Sylhet  Highway under Road 

Division, Comilla during the year 2015-2016       

1137.63 

1137.63 

 

16/07/2015 

05/10/2015 

31/03/2017 

12/03/2017 

 

প্যাককজ নং-3    

Construction of 4 Nos. PC Girder Bridge at 

2
nd

 Km (Ch. 1+649), 4
th

 Km. (Ch. 3+892), 5
th

 Km. 

2896.11 

2896.11 

16/07/2015 

17/11/2015 

16/11/2017 
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প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত 

ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে  

ভন্তব্য   

(Ch. 4+864) of  Gouripur-Homna Road and 19
th

 

Km (Ch. 18+890) of  Companigonj-

Muradnagar-Homan Road up to Comilla 

Sylhet  Highway under Road Division, 

Comilla during the year 2015-2016 

20/06/2017 

প্যাককজ নং-4  

Strengthening, Surfacing, Earth Work, 

Construction of Culvert & Protective Work at 

1
st

 Km. to 11
th

 (P) Km. (Ch. 0+000 to 10+700 Km), 

of Companigonj-Muradnagar-Homan Road  & 

1
st

 to 2
nd

 (p) (Ch. 0+000 to 1+500 Km) of Homna 

Bypass of Extension of gouripur-Homna 

Road up to Comilla Sylhet  Highway under 

Road Division, Comilla during the year 2015-

2016 

2355.00 

2122.10 

20/03/2016 

22/05/2016 

21/05/2017 

18/05/2017 

 

 

১২।  ংল্পাধধত ধডধধ ফযাে ও গ্রগধতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ংল্পাধধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা ফভৄধক্ত ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগধত 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাত্রা 

% 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগধত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১5-১6 3000.00 3000.00 - 45.84% 3000.00 3000.00 3000.00  45.84% 

2016-17 4345.00 4345.00  54.16% 4345.00 4345.00 4345.00  54.16% 

ছভাট 7345.00 7345.00  100% 7345.00 7345.00 7345.00  100% 

 

১৩।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

১৪। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

 

১৪.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 
 

 ছভয়াদকার প্রাক্ককরত ব্যয় 

মূর ০১/১১/২০১৪ ল্পত ৩১/১০/২০১৭ ম বন্ত ৭৭৮৮.৯৭ 

১ভ ংল্পাধধত নুল্পভাধদত  ০১/১১/২০১৪ ল্পত ৩০/০৬/২০১৮ ম বন্ত ৭৭৭২.৩৫ 
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১২.৩ াধফ বক অধথ বক ও ফাস্তফ গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ৭৩৪৫.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুল্পভাধদত ব্যয় ৭৭৭২.৩৫ রক্ষ টাকায ৯৪.৫০%। উক্ত ভল্পয় নুল্পভাধদত ংল্পাধধত প্রকল্পেয ১০০% 

ফাস্তফ গ্রগধত াধধত ল্পয়ল্পে।  
 
  
 

 

১৩। প্রকে ধযদ বনঃ  গত ০৪/১১/২০১৭ তাধযল্পখ অআএভআধড’য উ-ধযচারক জনাফ জয়নার সভাো কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর কুধভো ড়ক ধফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বন 

ম বল্পফক্ষণ ধনম্নরূঃ 
 

  

১৩.১ ভাটিয কাজ:  নুকভাকদত কডকক সত ১.৫ ককঃকভঃ ফাআা ড়ক ও ২২ ককঃকভঃ দীর্ ঘ ছজরা ড়ককক অঞ্চকরক 

ভাড়কভাকন উন্নীতকযকণয জন্য ১.৯৬১ রঃর্ঃকভঃ ভাটিয কাকজয জন্য ৩৮৯.০৬ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। 

ককঅয নুমায়ী  ১.৫ ককঃকভঃ ফাআা ড়ক ও ২২ ককঃকভঃ দীর্ ঘ ছজরা ড়ককক অঞ্চকরক ভাড়কভাকন 

উন্নীতকযকণয জন্য ১.৮৮ রঃর্ঃকভঃ ভাটিয কাকজয জন্য ৩২৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক  । 

 

১৩.২ ছেকক্সফর ছবকভন্ট কক্তারীকযণ ও প্রস্তকযণ: নুকভাকদত কডকককত ছভাট ১৪৭৭.৯৩ রক্ষ টাকা ব্যকয় ছভাট 

১৭.৭১ কক:কভ: কফযভান ড়ক কক্তারীকযণ ও প্রস্তকযকণয ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ছভাট ১৩৭২.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যকয় ছভাট ১৭.৭১ কক:কভ: কফযভান ড়ক কক্তারীকযণ ও প্রস্তকযণ কযা কয়ক । কযদ ঘকন জানা মায়, 

ছগৌকযপুয-ছাভনা অঞ্চকরক ড়কটি ককরট াআওকয় ম ঘন্ত ম্প্রাযণ প্রকেটি নাভকযণ কযা করও মূরত উক্ত 

ড়কাংকয য ছথকক শুরু ওয়া ছকাম্পানীগঞ্জ -মুযাদনগয ছাভনা ড়কটিয ২৩.৫০ ককঃকভঃ উন্নয়ন কযা কয়ক । 

এয ভকে উক্ত ড়কটিয ২২ ককঃকভঃ এফং ছগৌকযপুয -ছাভনা ড়কক ছাভনা ফাআাকয ১.৫ ককঃকভঃ প্রককেয 

অওতায় উন্নয়ন কযা কয়ক । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-১: উন্নয়নকৃত ড়ক কেত্র-২: ড়কক সৃষ্ট ছযআন কাট 

১৩.৩ াকপঘকং: নুকভাকদত কডকককত ২৩.৫০ কক:কভ: ড়ক াকপঘকং এয জন্য ১৬১১.৫২ রক্ষ টাকা ংস্থান যাো য়। 

ককঅয নুমায়ী ২৩.৫০ কক:কভ: ড়ক াকপঘকং কযা য় এফং এ কাকজ ১৫৯০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা য় । 

কযদ ঘকন ছদো মায় , পুকযা ড়কব্যাী াকপঘকং কযা কয়ক  । ধযদ বকাল্পর সযআনকাট ততযী ল্পয়ল্পে এভন স্থান 

ব্যধতত সকাথাও কাল্প বট ক্ষধতগ্রস্থ ফস্থায় াওয়া মায়ধন।  

১৩.৪ কক গাড ঘায ব্রীজ কনভ ঘাণ:  নুকভাকদত কডকককত ২০৫.৬১ কভটায (৪টি) কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাকণয জন্য ২৩৬০.৭৯ 

রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ২০৫.৬১ কভটায (৪টি) কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাকণয জন্য ২৩৬০.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । ছগৌকযপুয ছাভনা অঞ্চকরক ভাড়ককয ১+৬৪৯ ককঃকভঃ ছেআকনজ এ কজয়ায কাকন্দ 

নাভক স্থাকন ১১১.০৪ কভটায, ৩+৮৯২ ককঃকভঃ ছেআকনজ এ কফপুয নাভক স্থাকন ৩১.৮২৮ কভটায  এফং ৪+৮৬৮ 
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ককঃকভঃ ছেআকনকজ ছভৌটুক নাভক স্থাকন ৩১.৮২৮ কভটায দীর্ ঘ ৩টি কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাণ কযা কয়ক । এ াড়া  

ছকাম্পানীগঞ্জ-মুযাদনগয-ছাভনা ড়ককয ১৮+৮৯০ ককঃকভঃ এ ৩১.৮২৮ কভটায দীর্ ঘ কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাণ কযা 

কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় , ছতু ৪ টিয কনভ ঘাণ কাজ ভাপ্ত কয়ক । তকফ ছতু ৪টিয ককয়কটি এোফাট ঘকভন্ট এয 

ছফকযবাগ Wipe Whole বযাট ককয ছপরা কয়ক ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৩ ও ৪ : কনকভ ঘত কক গাড ঘায ছতু 

 

১৩.৫ কারবাট ঘ কনভ ঘাণ: নুকভাকদত কডকককত ৫৮৭.৭৬ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৬৪.০০ কভ: ( ১০টি) কারবাট ঘ কনভ ঘাকণয জন্য 

কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী ৫৬৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৬৪.০০কভ: ( ১০টি) কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । 

কযদ ঘনকাকর জা না মায় , ছকাম্পানীগঞ্জ- মুযাদনগয-ছাভনা ড়ককয ছেআকনজ ৪+৮৫০, ৫+৩০০, ৭+৩০০, 

৭+৯৮০, ১৭+১১০, ১৭+৫৮০, ১৯+৪২৭, ১৯+৫৩৮, ২০+০৯৫, ২১+২৪০ ককঃকভঃ এ কফকবন্ন দদকর্ ঘেয ছভাট ১০টি 

(৬৪ কভটায) কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় ২০তভ কক:কভ: এ কনকভ ঘত কারবাট ঘ এয ংকমাগড়ক 

কত ভাটি কয মাকি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৫ : কনকভ ঘত কারবাট ঘ  কেত্র-৬:  কারবাকট ঘয ংকমাগ ড়ক কত কয মাওয়া 

ভাটি ও ছকর ড়া গাআড ছাষ্ট  

১৩.৬ যক্ষাপ্রদ কাজ:  নুকভাকদত কডকককত কজও ছটক্সটাআর কক ব্লক দ্বাযা ২৩৬৭৭.৫০ ফগ ঘ কভটায  যক্ষাপ্রদ কাকজয 

জন্য ৫৯৫.১০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ২৩৬৭৭.০০ ফগ ঘ কভটায কজও ছটক্সটাআর কক 

ব্লককয কাকজয জন্য ৫৯০.০০ রক্ষ  টাকা ব্যয় কযা কয়ক । এ াড়া পুকুয/জরায় এফং ব্রীকজয এোকপ্রাে ফযাফয 

১০০০.০০ কভটায কযকটআকনং ওয়ার কনভ ঘাকণয জন্য ৫৬৪.৩৩ রক্ষ টাকায যাো য়। ককঅয নুমায়ী ১০০০.০০ 

কভটায কযকটআকনং ওয়ার কনভ ঘাকণয জন্য ৫৩০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায়,  ১১তভ ককঃকভঃ 

(৫০০০ ফঃকভঃ) কনক স্থাকন কক ব্লক কদকয় যক্ষাপ্রদ কাজ কযা কয়ক । ১৮তভ কক:কভ: এ ড়ককয edging 

কত কক ব্লকমূ ককছুটা তা কয ছগক । াকন প্রকফ কযায পকর এ যকভ কয়ক  ফকর প্রতীয়ভান য়। এ স্থাকন 

ককব্লককয ভকে াকন প্রকফ ছযাকধ  ককভন্ট কদকয় কর ককয ছদয়া প্রকয়াজন ফকর প্রতীয়ভান য়। এ াড়া ১৮তভ 
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কক:কভ:, ১৬তভ ককঃকভঃ, ১৪তভ কক:কভ:, ১২তভ ককঃকভঃ (২০০ কভটায) কফকবন্ন ছেআকনকজ কযকটআকনং ওয়ার কনভ ঘাণ 

কযা কয়ক । 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৭: কক ব্লক দ্বাযা ম্পন্ন যক্ষাপ্রদ কাজ কেত্র-৮: কযকটআকনং ওয়ার দ্বাযা ম্পন্ন যক্ষাপ্রদ কাজ 

১৩.৭ াআন, কগন্যার ও ককঃকভঃ ছাষ্ট স্থান : কডকককত ১০.৪৬ রক্ষ টাকা ব্যকয় ট্রাকপক াআন , কগন্যার ও ককঃকভঃ 

ছাষ্ট কনভ ঘাকণয জন্য কনধ ঘাকযত ক র। ককঅয নুমায়ী উক্ত কাকজয জন্য ৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । ড়ককয 

কফকবন্ন ফাঁক, ভকজদ, ফাজায প্রভৃকত স্থাকন াআন , কগন্যার স্থান কযা কয়ক । এ াড়া ড়ককয ককঃকভঃ ছাষ্ট স্থান 

কযা কয়ক । তকফ ককঃকভঃ ছাষ্ট ও াআন কগন্যারমূ প্রকয়াজকনয তুরনায় প্রতুর ফকর ভকন য়।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৯: ড়কক স্থাকত ককঃকভঃ ছাষ্ট  কেত্র-১০: ড়কক স্থাকত াআন ছাষ্ট  

১৩।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

ধযকধেত উল্পেশ্য জবন 

প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- কুধভো সজরায় সাভনা ফাআা 

ড়ক ও সকাম্পানীগি-ভৄযাদপুয-সাভনা ড়ল্পকয সভাট 

২৩.৫০ ধকঃধভঃ উন্নয়ল্পনয  ভােল্পভ উক্ত এরাকায মানজট 

ধনযন ও ধনযাদ ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা ধনধিত কযা।   

কুধভো সজরায় সাভনা ফাআা ড়ক ও সকাম্পানীগি-

ভৄযাদপুয-সাভনা ড়ল্পকয সভাট ২৩.৫০ ধকঃধভঃ উন্নয়ল্পনয  

পল্পর  ধধকতয উন্নত সমাগাল্পমাগ স্থাধত ল্পয়ল্পে।    

১৪। উল্পেশ্য ধজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়।  

১৫।   প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন থ ব ফযাে বৃধি ব্যধতত উল্পেখল্পমাগ্য ন্য সকান ভস্যা সভাকাল্পফরা 

কযল্পত য়ধন।   

১৬। যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।  
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১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রধযত ধধঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়ধন। ধকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তবক ভাধপ্ত প্রধতল্পফদন সপ্রযল্পণয পূল্পফ ব প্রকেটিয External 

Audit কযা প্রল্পয়াজন ধের। 

 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১   ৩ ফেয ৯ ভাল্প ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ২ ফেয ৯ভা  ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ধনধ বাধযত ভল্পয়য তুরনায় ০১ (এক) ফেয কভ ভল্পয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ল্পয়ল্পে; 

 

১৯.২ ড়ল্পকয প্রায় কর স্থাল্পন কাল্প বটিং সবল্পভন্ট বার অল্পে। তল্পফ কল্পয়কটি স্থাল্পন সযআন কাট ল্পয়ল্পে;  

১৯.৩ ৫.৫ ধভটায প্রস্থ ড়ল্পকয দুআ াল্প ১.০০ ধভটায কল্পয পট সাল্ডায থাকায কথা থাকল্পরও ড়ল্পকয ধকছু  ংল্প তা 

াওয়া মায়ধন; 

১৯.৪ ড়ল্পকয ১৮তভ ধক:ধভ: এ ধধ ব্লক দ্বাযা ম্পন্ন যক্ষাপ্রদ কাজ ভর সল্পবল্পভন্ট ল্পত ধকছুটা ল্পয ধগল্পয়ল্পে। এ ংল্প 

াধন প্রল্পফ সযাল্পধ ধভল্পন্ট ধদল্পয় ধর কল্পয সদয়া প্রল্পয়াজন; 

১৯.৫ কল্পয়কটি কারবাল্পট বয ংল্পমাগ ড়ল্পকয ভাটি ল্পয ধগল্পয় গাআড সাস্ট সল্পর ল্পড়ল্পে মা পুনযায় মথমথবাল্পফ স্থান কযা 

প্রল্পয়াজন; 

১৯.৬ ড়ল্পক াআন, ধগন্যার স্থান কযা ল্পরও তা ংখ্যায় কভ ফল্পর প্রতীয়ভান য়; এফং  

১৯.৭ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ধন। 

 
  
 

২০।  ভতাভত/সুাধযঃ  

২০.১ ৩ ফেয ৯ ভাল্প ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ২ ফেয ৯ভা ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ 

প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন নুল্পভাধদত ভল্পয়য তুরনায় ১ (এক) ফেয ভয় কভ সরল্পগল্পে। ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয 

ধধকাং প্রকল্পেয সক্ষল্পত্র সমখাল্পন ভয় বৃধিয প্রল্পয়াজন য় সখাল্পন ধনধ বাধযত ভল্পয়য পূল্পফ ব প্রকে ফাস্তফায়ন ম্পন্ন 

কযা আধতফাচক রক্ষণ। অল্পরাচয প্রকল্পেয ধবজ্ঞতা ন্যান্য প্রকল্পেয সক্ষল্পত্র প্রল্পয়াগ কযা সমল্পত াল্পয; 

২০.২ ড়ককয ছম কর স্থাল্পন সযআন কাট ল্পয়ল্পে তা কফরকে ঠিকাদায কর্তবক ধডল্পপক্ট রায়াধফধরটি’য অওতায় ছভযাভকতয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযকত কফ; 

 

২০.৩ ড়ল্পকয ১৮তভ ধক:ধভ: এ ধধ ব্লক দ্বাযা ম্পন্ন যক্ষাপ্রদ কাজ ভর সল্পবল্পভন্ট ল্পত ধকছুটা ল্পয ধগল্পয়ল্পে। এ ংল্প 

াধন প্রল্পফ সযাল্পধ ধভল্পন্ট ধদল্পয় ধর কল্পয ধদল্পত ল্পফ; 

২০.৪ কল্পয়কটি কারবাল্পট বয ংল্পমাগ ড়ল্পকয ভাটি ল্পয ধগল্পয় গাআড সাস্ট সল্পর ল্পড়ল্পে মা পুনযায় মথমথবাল্পফ স্থান 

কযল্পত ল্পফ; 

২০.৫ ছবকভকন্টয সুযক্ষায জন্য ড়ককয ছম কর স্থাকন ম ঘাপ্ত পট ছাল্ডায ছনআ ছ কর স্থান কেকিত ককয পট 

ছাল্ডায কনভ ঘাণ কযকত কফ; 

২০.৬ ড়ল্পক  ম বাপ্ত াআন, ধগন্যার স্থান কযল্পত ল্পফ;  

২০.৭ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;এফং 

২০.৮ নুল্পিদ ২০.১ ল্পত ২০.৭ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পফ। 
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নওগাঁ-ফদরগা ী-ত্নীতরা ড়ক উন্নয়ন এফং ভাকদফপুয ও ফদরগা ী ছতু কনভ ঘাণ  ীল ঘক প্রককেয ভাকপ্ত 

মূল্যায়ন প্রকতকফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : নওগাঁ-ফদরগা ী-ত্নীতরা ড়ক উন্নয়ন এফং ভাকদফপুয ও ফদরগা ী ছতু 

কনভ ঘাণ   

২। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ :  ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : নওগাঁ, নওগাঁ দয, ফদরগা ী, ত্নীতরা ও ভাকদফপুয  

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

   

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

কতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

কতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

ভর ১ভ ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৬৪৬.১৯ 

(-) 

৬৭৯১.০৯ ৬৫২২.০০ 

(-) 

০১-০১-২০১৪ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৬ 

০১-০১-২০১৪ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৬ 

০১-০১-২০১৪ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

(-) ২৬৯.০৯ 

(৩.৯৬%) 

১ ফ য 

(৪০%) 

 

   

ছনাট:  প্রকেটি মূর নুকভাকদত ব্যকয়য ছেকয় ২৬৯.০৯ রক্ষ টাকা (৩.৯৬%) কভ ব্যয় এফং নুকভাকদত ছভয়াকদয ১ ফ য 

(৪০%) ছফী ভকয় ফাস্তফাকয়ত কয়ক ।  

 

৬। প্রকল্পেয টভূধভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভূধভ:  নওগাঁ-ফাদরগাধে-ত্নীতরা একটি গুরুেপূণ ব অঞ্চধরক ভাড়ক। এোড়া, ভাল্পদফপুয-যাআগাধে-যা এফং 

জয়পুযাট-অল্পক্করপুয-ফাদরগাধে ড়ক দুটি নওগাঁ ড়ক ধফবাল্পগয ধীন দুটি গুরুেপুণ ব সজরা ড়ক। এআ ধতনটি ড়ক নওগাঁ 

সজরাল্পক জয়পুযাট এফং চাঁাআনফাফগি সজরায াল্পথ ংযুক্ত কল্পযল্পে। নওগাঁ সজরা অভ এফং ন্যান্য কৃধলজ দ্রল্পব্যয জন্য 

প্রধি। ভাল্পদফপুয-যাআগাধে-যা এফং জয়পুযাট-অল্পক্করপুয-ফাদরগাধে ড়ক দুটি াাড়পুয সফৌিভধন্দল্পযয াল্পথ ংযুক্ত। 

প্রধতধদন উক্ত এরাকায় স্রাধধক সদী-ধফল্পদী ম বটক ধযদ বন কযল্পত অল্পন। নওগাঁ-ফাদরগাধে গুরুেপূণ ব অঞ্চধরক  

ভাড়ক ল্পরও ড়কটিয ৩৪.০০ ধকঃধভঃ তদল্পঘ বযয ভল্পে ২৪.৫৮ ধকঃধভঃ ংল্পয প্রস্থতা ৩.৭ ধভটায, মা অঞ্চধরক 

ভাড়ল্পকয ভানদল্পন্ডয নীল্পচ । য ধদল্পক ভাল্পদফপুয-যাআগাধে-যা ড়ল্পকয ১ভ ধকঃধভঃ এ অত্রাআ নদীয উয এফং 

জয়পুযাট-অল্পক্করপুয-ফাদরগাধে ড়ল্পকয ২৩তভ ধকঃধভঃ এ সোট মভৄনা নদীয উয দুটি পুযাতন ও ক্ষধতগ্রস্থ সফআরী সতু 

ধফদ্যভান অল্পে, মা ৩০ ফেয পূল্পফ ব াভধয়ক মাতায়াল্পতয জন্য ধনভ বাণ কযা ল্পয়ধের। ফতবভাল্পন সতু দুটি ঝূঁধকপূণ ব ফস্থায় অল্পে 

এফং সম সকান ভয় ভাযাত্মক দুঘ বটনা ংঘটিত ল্পত াল্পয। নওগাঁও ড়ক ধফবাগাধীন নওগাঁ-ফাদরগাধে-ত্নীতরা ড়ক উন্নয়ন 

এফং অত্রাআ নদীয উয ভাল্পদফপুয অযধধ িীজ ও সোট মভৄনা নদীয ওয ফাদরগাধে অযধধ িীজ ধনভ বাল্পণয জন্য প্রকেটি 

গ্রণ কযা ল্পয়ধের।  

 

৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- 

 ২টি সতু ধনভ বাণ এফং ড়ক উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ নওগাঁ ও সদল্পয ন্যান্য ংল্পয ভল্পে যাধয ও ধনযাদ ড়ক 

সমাগাল্পমাগ স্থান।  
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৭। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 ভভ কধগ্রণ- ১.৪০ ছক্টয  

 ভাটিয কাজ -৭৫০০৪ র্ঃকভঃ  

 ছেকক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ-০.৮৩৩ ককঃকভঃ  

 ড়ক প্রস্তকযণ-২৪.৫৮ ককঃকভঃ  

 াকপঘকং-২৪.৫৮ ককঃকভঃ  

 ছতু কনভ ঘাণ-২৪৬.৬৮ কভটায (২টি)  

 কারবাট ঘ কনভ ঘাণ-৪২ কভটায  

 

৮।  ধধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest DPP 

Unit Target (as per 

DPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

(a

) 

Revenue         

 Supply & Services       

2.  a) Laboratory 

Testing Advertising 

and Documentation  

L.S   19.68  9.00 

3.  Survey & Design  L.S   3.00  1.00 

(b) Capital        

 Acquisition/Purchas

e of Land and 

Landed Properties 

Assets    

  445.75  445.75 

1.  Land Acquisition   Hector      

2.  Mohadevpur Bridge  Hector  0.32 192.84 0.32 192.84 

3.  Badalgachi Bridge  Hector  0.59 115.40 0.59 115.38 

(c)  Civil       

4.  Earth work       

 Mohadevpur Bridge  M3 45000.00 49.31 45000.00 49.31 

 Badalgachi Bridge  M3 19998.38 30.00 19998.38 30.00 

 Naoganon-

Badalgachi-

Patnitala Road  

M3 34784.55 75.33 34784.55 75.33 

01 Construction of Km     



431 

 

 

 

Items of Work 

(as per latest DPP 

Unit Target (as per 

DPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Flexible Pavement   

(a

) 

Mohadevpur Bridge  Km 1.250 166.60 1.250 166.60 

(b) Badalgachi Bridge  Km 0.450 71.05 0.450 71.05 

(c) Widening of 

Naoganon-

Badalgachi-

Patnitala Road  

(3.7+2×0.90m) 

Km 29.475 1057.89 29.475 1057.89 

2.

  

 Surfacing (60mm 

DBS Wearing 

Course)  

     

(a

) 

Mohadevpur Bridge  Km 1.250 90.03 1.250 90.03 

(b) Badalgachi Bridge  Km 0.450 32.65 0.450 32.65 

(c) Surfacing of 

Naoganon-

Badalgachi-

Patnitala Road  

(3.7+2×0.90m) 

Km 29.475 1544.35 29.475 1544.35 

3.  Construction of 

Bridge (PC Girder)  

     

(a

) 

Mohadevpur Bridge  M 152.44 1390.25   

(b) Badalgachi Bridge  M 94.247 923.62   

4. Construction of 

Culverts  

M 42.00 402.60 42.00 402.60 

5.  Protective Work       

(a)  C.C 

Block/Matressing 

(Mohadevpur 

Bridge)  

Sqm 5500.00 58.39 5500.00 58.00 

(b) C.C 

Blcok/Matressing 

(Badalgachi Bridge)  

Sqm  4600.00 34.50 4600.00 34.50 
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Items of Work 

(as per latest DPP 

Unit Target (as per 

DPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

6. Construction of 

Surface Drain  

M 1800.00 

 

199.41 1800.00 

 

194.00 

7.  Grass Turfing  Sqm 10000.00 2.03 10000.00 2.00 

8. Road Marking 

Thermoplastic  

Sqm  9432.00 66.33 9432.00 66.00 

09. Sign, Signal , Km 

Post etc.  

L.S  L.S  19.31 L.S  18.00 

10. Physical 

Contingency (2%) 

L.S L.S 130.60 L.S 0.00 

11. Price Contingency 

(3%)  

L.S L.S 130.60 L.S 0.00 

 Total=    6791.09  6522.00 

 

 

৯। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  Md. Abdus Salam 

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Rajshahi Zone.  

- োঁ ০১/১২/২০১৩ ১৭/০৯/২০১৫ 

2.  Md. Abu Rawshan 

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Rajshahi Zone.  

- োঁ ১৭/০৯/২০১৫ 30/06/2017 

 

 
 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ 6 টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  উল্পেধখত 

তথ্যানুমায়ী 6টি প্যাকককজয অওতায় পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক । দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরু: 
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(ছকাটি টাকায়) 

নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য  

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

প্যাককজ নং-১ 

Construction of Mohadevpur Bridge 

including Protective works and sign, 

signal, Km post, Earth Work & 

Construction of Flexible Pavement  

including surfacing at Mohadevepur 

Bridge  approach.  

১৬.০০ 

১৫.৫০ 

০২/০৩/২০১৫ 

৩০/০৪/২০১৫ 

২১/১০/২০১৬ 

১৯/১০/২০১৬ 

ভাপ্ত কয়ক ।  

প্যাককজ নং-২ 

Construction of Mohadevpur Bridge 

including Protective works and sign, 

signal, Km post, Earth Work & 

Construction of Flexible Pavement  

including surfacing at Mohadevepur 

Bridge  approach 

১২.০০ 

১১.৯৮ 

১৩/০৮/২০১৪ 

১২/১০/২০১৪ 

১২/০৪/২০১৬ 

২৭/০২/২০১৭ 

ভাপ্ত কয়ক । 

প্যাককজ নং-৩    

Widening and surfacing of 

Naogaon-Badalgachi-Patnitala Road 

including Road Marking, Sign, 

Signal, Km Post  

২৩.৪৫ 

২৩.১৫ 

১০/০৫/২০১৫ 

০৮/০৭/২০১৫ 

০৭/০৪/২০১৬ 

২৪/০৫/২০১৬ 

ভাপ্ত কয়ক । 

প্যাককজ নং-৪    

Construction of Culvert & Surface 

Drain  

২.৮২ 

২.৮২ 

০৫/০১/২০১৪ 

০৪/০৩/২০১৪ 

০১/০৮/২০১৪ 

০১/০৮/২০১৪ 

ভাপ্ত কয়ক । 

প্যাককজ নং-৫    

Construction of 2×6m Culvert & 

Surface Drain etc.  

৩.৫০ 

৩.৩৫ 

 

৩০/১০/২০১৬ 

২৯/১২/২০১৬ 

১৮/০৫/২০১৭ 

১৭/০৫/২০১৭ 

ভাপ্ত কয়ক । 

প্যাককজ নং-৬    

Widening and surfacing of 

Naogaon-Badalgachi-Patnitala Road 

including Road  

৪.৩৬ 

৪.২০ 

৩০/১০/২০১৬ 

২৭/১২/২০১৬ 

২৬/০৪/২০১৭ 

২৪/০৪/২০১৭ 

ভাপ্ত ছয়ক । 

 
 
 

১১।  ধধঅয এ উল্পেধখত ফযাে ও গ্রগধতঃ                                                          (রক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ধডধধ/অযধডধধ  এধডধ/অযএধডধ ফযাে টাকা ফভৄধক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৩-১৪ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

২০১৪-১৫ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১৫-১৬ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ 
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থ বফেয ধডধধ/অযধডধধ  এধডধ/অযএধডধ ফযাে টাকা ফভৄধক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৬-১৭ ২২২২.০০ ২২২২.০০ ২২২২.০০ ২২২২.০০ 

সভাট= ৬৫২২.০০ ৬৫২২.০০ ৬৫২২.০০ ৬৫২২.০০ 
 
 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃধি ও ংল্পাধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

 ছভয়াদকার প্রাক্ককরত ব্যয় 

মূর ০১/০১/২০১৪  ল্পত ৩০/০৬/২০১৬ ৬৬৪৬.১৯ 

১ভ ংকাকধত নুকভাকদত  ০১/০১/২০১৪  ল্পত ৩০/০৬/২০১৬ ৬৭৯১.০৯ 

ব্যয় বৃধি ব্যধতল্পযল্পক সভয়াদ বৃধি-১ভ ফায  ০১/০১/২০১৪  ল্পত ৩০/০৬/২০১৭ - 

 
   

১৩.২ াধফ বক গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ৬৫২২.০০ রক্ষ টাকা মা  

নুল্পভাধদত ব্যয় ৬৭৯১.০৯ রক্ষ টাকায ৯৬.০৩%।  

 
  
 

 

১৪। প্রকে ধযদ বনঃ  গত ২৭/১০/২০১৭  তাধযল্পখ অআএভআধড’য উ-ধযচারক জনাফ জয়নার সভাো কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর ড়ক ধফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

ধনম্নরূঃ 

 

১৪.১ ভকভ কধগ্রণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ভাকদফপুয ব্রীজ ও ফাদরগাক  ব্রীজ কনভ ঘাকণয জন্য মথাক্রকভ  

০.৩২  ও ০.৫৯ ছক্টয ভকভ কধগ্রকণয জন্য  ১৯২.৮৪ ও ১১৫.৪০  রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী 

ভাকদফপুয ব্রীজ ও ফাদরগাক  ব্রীজ কনভ ঘাকণয জন্য মথাক্রকভ  ০.৩২  ও ০.৫৯ ছক্টয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ১৯২.৮৪ 

ও ১১৫.৩৮  রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘকন জানা মায় , ছেআকনজ ০+৩৯৫ ককঃকভঃ এ কনকভ ঘত ভা ছদফপুয 

ছতুয জন্য নতুন এোরাআনকভন্ট কনভ ঘাকণয রকক্ষে ০.৩২ ছক্টয এফং ২৭+৮০০ ককঃকভঃ এ কনকভ ঘত ফাদরগা ী ছতুয 

এোরাআকভন্ট কনভ ঘাকণয রকক্ষে ০.৫৯ ছক্টয ছভাট ০.৯১ ছক্টয ভকভ কধগ্রণ কযা কয়ক ।  

 

14.2  ভাটিয কাজ: ংকাকধত নুকভাকদত  কডকক সত ভাল্পদফপুয িীল্পজয জন্য ৪৫০০০.০০ ঘঃধভঃ ভাটিয কাল্পজয জন্য 

৪৯.৩১ রক্ষ টাকা এফং ফাদরগাধে িীল্পজয জন্য ১৯৯৯৮.৩৮ ঘঃধভঃ ভাটিয কাল্পজয ৩০.০০ রক্ষ টাকা এফং নওগাঁ 

ফদরগােী ত্নীতরা ড়ল্পকয জন্য ৩৪৭৮৪.৫৫ ঘঃধভঃ ভাটিয জন্য ৭৫.৩৩ রক্ষ টাকায ংস্থান  যাো য়। ককঅয 

নুমায়ী ভাল্পদফপুয িীল্পজয জন্য ৪৫০০০.০০ ঘঃধভঃ ভাটিয কাল্পজয জন্য ৪৯.৩১ রক্ষ টাকা, ফাদরগাধে িীল্পজয জন্য 

১৯৯৯৮.৩৮ ঘঃধভঃ ভাটিয কাল্পজয ৩০.০০ রক্ষ টাকা এফং নওগাঁ ফদরগােী ত্নীতরা ড়ল্পকয জন্য ৩৪৭৮৪.৫৫ 

ঘঃধভঃ ভাটিয জন্য ৭৫.৩৩ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে।  

 

১৪.৩ ছেকক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ভাকদফপুয ছতু ও ফদরগা ী ছতুয জন্য মথাক্রকভ 

১.২৫০ ককঃকভঃ ও ০.৪৫০ ককঃকভঃ ংকমাগ ড়ক কনভ ঘাকণয জন্য ১৬৬.৬০ ও  ৭১.০৫ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। 

এ াড়া নওগাঁ-ফাদরগা ী ও ত্নীতরা ২৯.৪৭৫ ককঃকভঃ ড়ক প্রস্তকযকণয জন্য ১০৫৭.৮৯ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো 

য়। ককঅয নুমায়ী ভাকদফপুয ছতু ও ফদরগা ী ছতুয জন্য মথাক্রকভ ১.২৫০ ককঃকভঃ ও ০.৪৫০ ককঃকভঃ 

ংকমাগ ড়ক কনভ ঘাকণয জন্য ১৬৬.৬০ ও  ৭১.০৫ রক্ষ টাকায ব্যয় কযা কয়ক । এ াড়া নওগাঁ-ফাদরগা ী ও ত্নীতরা 

২৯.৪৭৫ ককঃকভঃ ড়ক প্রস্তকযকণয জন্য  ১০৫৭.৮৯ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘকন জানা মায়, ভাকদফপুয 
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ছতু ও ফাদরগা ী ছতু কনভ ঘাকণয জন্য মথাক্রকভ ১.২৫০ ককঃকভঃ ও ০.৪৫০ ককঃকভঃ নতুন ছেকক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ 

কযা কয়ক । এ াড়া নওগাঁ -ফদরগা ী-ত্নীতরা ড়কটিয ছভাট ২৯.৪৭৫ ককঃকভঃ ৩.৭০ কভটায কত ৫.৫০ কভটায 

প্রকস্থ উন্নীত কযা কয়ক । ছেআকনজ ৮+১০০ ককঃকভঃ এ ছবকভন্ট খু ূঁকড় overlay’য পুরুত্ব ৬০ কভঃকভঃ াওয়া মায় 

মা কডকককত ংযুক্ত কডজাআকনয নুরূ। তকফ ৯ভ ককঃকভঃ এ ড়কক Cambering ঠিক ছনআ ফকর প্রতীয়ভান 

য়। এ াড়া এ স্থাকনও hair  crack কয়ক ।   

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-১: ড়ককয প্রস্থ কযভা কেত্র-২: ড়ককয পুরুত্ব কযভা 

১৪.৪ াকপঘকং: ংকাকধত নুকভাকদত  কডকককত ভাকদফপুয ও ফদরগা ী ব্রীকজয ংকমাগ ড়ক কডকফএ ওয়োকযং 

ছকা ঘ দ্বাযা াকপঘকং এয জন্য মথাক্রকভ ১.২৫০ ও ০.৪৫০ ককঃকভঃ ড়ক  াকপঘকং এয জন্য ৯০.০৩ ও ৩২.৬৫ 

রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। এ া ড়া নওগাঁ -ফদরগা ী ও ত্নীতরা ড়ককয ২৯.৪৭৫ ককঃকভঃ ড়ক াকপঘকং এয 

জন্য ১৫৪৪.৩৫ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ভাকদফপুয ও ফদরগা ী ব্রীকজয ংকমাগ ড়ক 

াকপঘকং এয জন্য মথাক্রকভ ৯০.০৩ ও ৩২.২৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । এ াড়া নওগাঁ -ফদরগা ী ও ত্নীতরা  

ড়ককয ২৯.৪৭৫ ককঃকভঃ ড়ক াকপঘকং এয জন্য ১৫৪৪.৩৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।  কযদ ঘকন ছদো মায় , 

নওগাঁ-ফদরগা ী-ত্নীতরা ড়ককয ২৯.৪৭৫  ককঃকভঃ, ভাকদফপুয ছতুয ১.২৫০ ককঃকভঃ এফং ফদরগা ী ছতুয 

০.৪৫০ ককঃকভঃ ংকমাগ ড়ক াকপঘকং কযা কয়ক ।  ড়ককয কধকাং স্থাকন  াকপঘকং বাকরা থাককরও 

ছেআকনজ ৩+৫০০ ককঃকভঃ এ hair crack কয়ক । ছেআকনজ ৩+৯০০ ককঃকভঃ এ ছবকভন্ট খু ূঁকড় overlay 

‘য পুরুত্ব ৬০ ককঃকভঃ াওয়া মায়। নুকভাকদত কডকককত ংযুক্ত কডজাআন ছভাতাকফক overlay’য পুরুত্ব ৬০ 

কভঃকভঃ কনধ ঘাকযত অক । ড়ককয ৪থ ঘ ককঃকভঃ এ ককয়কটি স্থাকন ড়ককয ককনাযা ছবকে ছগক ।  

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৩: ড়ককয ক্ষত াকপঘ  কেত্র-৪: ড়ককয ককনাযা বাংগা 

১৪.৫ কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাণ: ংকাকধত নুকভাকদত  কডকককত ১৫২.৪৪ কভটায ভাকদফপুয ব্রীজ কনভ ঘাকণয জন্য 

১৩৯০.২৫ রক্ষ টাকা এফং ৯৪.২৪৭ কভটায ফদরগা ী ব্রীজ কনভ ঘা ছণয জন্য ৯২৩.৬২ রক্ষ টাকায ংস্থান  যাো য়। 

ককঅয নুমায়ী উক্ত টাকায়  ব্রীজ দুটি কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , নওগাঁ দয কত প্রায় ২৪ 
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ককঃকভঃ দূযকত্ব ফকস্থত ভাকদফপুয –যাআগা ী-ড়ককয ছেআকনজ ০+৩৯৫ ককঃকভঃ এ অত্রাআ নদীয ওয ১৫৬.৭২ 

কভটায দীর্ ঘ ক ক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাণ কযা কয়ক । ছতুয উবয় প্রাকন্ত ২০০×২=৪০০ কভটায ংকমাগ ড়ক কনভ ঘাণ 

কযা কয়ক । এ াড়া ছতুয নওগাঁ প্রাকন্ত ৩০০০ ফঃকভঃ এফং য প্রাকন্ত ৯৮০ ফঃকভঃ যক্ষাপ্রদ কাজ কযা কয়ক । 

কযদ ঘকন ছদো মায় , ভাকদফপুয ছতুটি নান্দকনকবাকফ দতযী কযা কয়ক । ছ তুকত ৩০.৪৮৮ কভটায দদকর্ ঘেয ৫টি 

স্প্োন যকয়ক । ছতুটিয ংকমাগ ড়ক ও যক্ষাপ্রদ কাজ ক্ষত যকয়ক । এ াড়া , জয়পুযাট-অকক্করপুয-ফদরগা ী 

ড়ককয ছেআকনজ ২৭+৮০০ ককঃকভঃ এ ছ াট মমুনা নদীয ওয ৯৪.২৭৪ কভটায দীর্ ঘ ফদরগা ী ছতু কনভ ঘাণ কযা 

কয়ক । ছতুকত ৩টি স্প্োন যকয়ক । ছ তুয কোকযজওকয় ৭.৩০ কভটায ফদরগা ী ছতুটিয কাজ ভাপ্ত করও 

ছতুটিকত যং কযা য়কন। পকর ছতুটি ভাকদফপুয ছতুয ন্যায় নান্দকনক য়কন।  

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৫: ভাকদফপুয ছতু কেত্র-৬: ফদরগা ী ছতু 

 

 ১৪.৬ কারবাট ঘ কনভ ঘাণ: ংকাকধত নুকভাকদত  কডকককত ৪০২.৬০ রক্ষ টাকা ব্য ছয় ৪২ কভটায কারবাট ঘ কনভ ঘাকণয জন্য 

কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী  উক্ত টাকা ব্যকয় ৪২ কভটায কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘকন জানা মায় , 

ড়ককয ছেআকনজ ৬+৯৭০, ১১+৪৫০, ১৭+৯০০, ১৭+৯৭৮, ১৮+৮০০, ১৯+১০০, ১৯+৬০০, ২৩+২৫০, 

২৩+২৫০, ২৮+৩২০ ককঃকভঃ এ ছভাট ৯টি (৪১ কভটায) কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় ,  

ড়ককয কফকবন্ন ছেআকনকজ কফকবন্ন দদকর্ ঘেয কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কারবাট ঘমূকয কোকযজওকয় যাো কয়ক  

১০.২৫ কভটায।  

 

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৭-৮: প্রককেয অওতায় কনকভ ঘত কারবাট ঘ 

 

১৪.৭ যক্ষাপ্রদ কাজ : ংকাকধত নু ছভাকদত  কডকক নুমায়ী ৫৮.৩৯ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৫৫০০.০০ ফগ ঘকভটায কক 

ব্লক/ছভকট্রকং দ্বাযা ভাকদফপুয ব্রীকজয এফং ৩৪.৫০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৪৬০০.০০ ফগ ঘকভটায কক ব্লক /ছভকট্রকং দ্বাযা 

ফদরগা ী ব্রীকজয যক্ষাপ্রদ কাকজয ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী উক্ত টাকা ব্যকয়  যক্ষাপ্রদ কাজ কযা কয়ক । 

কযদ ঘকন জানা মায় , ভাকদফপুয ছতুয ংকমাগ ড়কক ৫৫০০.০০ ফগ ঘ কভটায কক ব্লক /ম্যাকট্রকং দ্বাযা এফং 

ফদরগা ী ছতুয ংকমাগ ড়ককয ৪৬০০.০০ ফগ ঘকভটায কক ব্লক /ম্যাকট্রকং দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ কযা কয়ক । 
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কযদ ঘকন ছদো মায়, ভাকদফপুয ছতুয যক্ষাপ্রদ কাজ ছকাথাও ক্ষকতগ্রস্থ য়কন। তকফ ফদরগা ী ছতুয যক্ষাপ্রদ কাকজ 

ককছুটা পাটর ছদো কদকয়ক । উ -কফবাগীয় প্রকৌরী ফকরন, াম্প্রকতক ফন্যায়, ফদরগা ী ছতুয যক্ষাপ্রদ কাজ ককছুটা 

ক্ষকতগ্রস্ত কয়ক । 

   

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৯-১০: প্রককেয অওতায় ম্পন্ন যক্ষাপ্রদ কাজ 

 

১৪.৮ াকপঘ ছেন ও গ্রা টাকপং:  ংকাকধত নুকভাকদত  কডকককত ১৮০০.০০ কভটায াকপঘ ছেকনয জন্য ১৯৯.৪১ রক্ষ 

টাকা এফং ১০০০০.০০ ফগ ঘ কভটায গ্রা টাকপঘং এয জন্য ২.০৩ রক্ষ টাকায ংস্থান  যাো য়। ককঅয নুমায়ী 

১৮০০.০০ কভটায াকপঘ ছেকনয জন্য ১৯৪.০০ রক্ষ টাকা এফং ১০০০০.০০ ফগ ঘ কভটায গ্রা টাকপঘং এয জন্য ২.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।  

১৪.৯ াআন, কগন্যার, ককঃকভঃ ছাষ্ট ও ছযাড ভাককঘং : ংকাকধত নুকভাকদত  কডকক নুমায়ী ১৯.৩১ রক্ষ টাকা ব্যকয় 

ড়কক ট্রাকপক াআন, কক:কভ: ছাস্ট, গাআড ছাস্ট স্থান এফং ছযাড ভাককঘং  এয ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী 

১৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যকয় উক্ত াআন , কগন্যার ও কক :কভ: ছাস্ট স্থান কযা কয়ক । কযদ ঘকন জানা মায় , ড়ককয 

কফকবন্ন স্থাকন াআন , কগন্যার ও ককঃকভঃ ছাষ্ট স্থান কযা কয়ক । তকফ াআন কন্যার মূকয স্বেতা যকয়ক  ফকর 

প্রতীয়ভান য়। ২১তভ ককঃকভঃ এ স্থাকত ককঃকভঃ ছাস্টটি ছঝা ঝাকড়য ভকে ছঢকক ছগক । এ াড়া ড়ক ব্যাী 

ছযাড ভাককঘং কযা কয়ক ।  

  

 

 

 

 

 

 

কেত্র-১১-১২: প্রককেয অওতায় স্থাকত াআন কগন্যার 

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

ধযকধেত উল্পেশ্য জবন 

প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা ২টি সতু ধনভ বাণ এফং ড়ক 

উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ নওগাঁ ও সদল্পয ন্যান্য ংল্পয ভল্পে 

যাধয ও ধনযাদ ড়ক সমাগাল্পমাগ স্থান।  

প্রকল্পেয অওতায় ২টি সতু ধনভ বাণ এফং ড়ক উন্নয়ল্পনয 

ভােল্পভ নওগাঁ ও সদল্পয ন্যান্য ংল্পয ভল্পে যাধয ও 

ধনযাদ ড়ক সমাগাল্পমাগ স্থাধত ল্পয়ল্পে।   
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১৬। উল্পেশ্য ধজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রধযত ধধঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়ধন।  

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১   ২ ফেয ৬ ভাল্প ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ৩ ফেয ৬ ভা ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ধনধ বাধযত ভল্পয়য তুরনায় ০১(এক) ফেয সফী ভল্পয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ল্পমল্পে; 

১৯.২ ফদরগােী সতুটি যং না কযায কাযল্পণ ভাকদফপুয ছতুয ন্যায় নান্দকনক য়কন; 

১৯.৩ ফদরগােী সতুয যক্ষাপ্রদ কাল্পজ ধকছুটা পাটর সদখা ধদল্পয়ল্পে; 

 

১৯.৪ ড়ককয কধকাং স্থাকন াকপঘকং বাকরা থাককরও ছেআকনজ ৩+৫০০ ককঃকভঃ এ hair crack কয়ক , ককছু 

স্থাকন াল্পপব rough ল্পয় সগল্পে এফং কল্পয়কটি স্থাল্পন সযআন কাট ল্পয়ল্পে;  

১৯.৫ ড়ল্পকয ধকছু স্থাল্পন ধফল্পলকল্পয ৯ভ ককঃকভঃ এ ড়কক Cambering ঠিক ছনআ ফকর প্রতীয়ভান য়। 

uneven cambering ওয়ায পকর ড়কক undulation কযরকক্ষত কয়ক ; 

১৯.৬ ড়ল্পক াআন, ধগন্যার স্থান কযা ল্পরও তা ংখ্যায় কভ ফল্পর প্রতীয়ভান য়; 

১৯.৭ ড়ল্পক স্থাধত সফ ধকছু াআন, ধগন্যার সঝা ঝাল্পড়য ভল্পে দৃশ্যভান ল্পয় সগল্পে। এল্পত মাতায়াতকাযী মানফান 

চরাচল্পর সুধফধায সৃধষ্ট য় ও দুঘ বটনায অংকা থাল্পক; এফং  

১৯.৮  ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ধন। 

২০।  অআএভআধড’য ভতাভত/সুাধযঃ 

  

২০.১ ২ ফেয ৬ ভাল্প ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ৩ ফেয ৬  ফেয ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ 

প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন নুল্পভাধদত ভল্পয়য তুরনায় ১  (এক) ফেয ভয় সফী সরল্পগল্পে। ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয 

ধধকাং প্রকল্পেয সক্ষল্পত্র ভয় বৃধিয প্রল্পয়াজন য়। এ প্রফনতা ধযায কযায প্রল্পচষ্টা ধনল্পত ল্পফ; 

২০.২ ফদরগােী সতুটি যং কযায ভােল্পভ ভাকদফপুয ছতুয ন্যায় নান্দকনক কযকত কফ; 

২০.৩ ড়ককয ছম কর স্থাকন কফকল ককয ছেআকনজ ৩+৫০০ ককঃকভঃ এ hair crack কয়ক , ছম কর স্থাকন  

াল্পপব rough ল্পয় সগল্পে এফং সম কল্পয়কটি স্থাল্পন সযআন কাট ল্পয়ল্পে তা ছভযাভকতয ব্যফস্থা গ্রণ কযকত কফ; 

২০.৪ মানফান চরাচর ধনধফ বঘ্ন কযায রল্পক্ষয সঝা-ঝাড় সকল্পট সেঁল্পক মাওয়া াআন, ধগন্যার ও ধকঃধভঃ সাষ্টভ ধযস্কায 

কল্পয  দৃশ্যভান কযল্পত ল্পফ। এোড়া প্রল্পয়াজনীয় স্থাল্পন ম বাপ্ত াআন, ধগন্যার স্থান কযল্পত ল্পফ;  

২০.৫  ড়ল্পকয সম কর স্থাল্পন ধফল্পলকল্পয ৯ভ ককঃকভঃ এ ড়কক cambering ঠিক ছনআ ফকর প্রতীয়ভান য়। 

কফলয়টি যীক্ষা ককয uneven cambering ংস্কাকযয ব্যফস্থা গ্রণ কযকত কফ; 

২০.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ; এফং 

২০.৭ নুল্পিদ ২০.১ ল্পত ২০.৬ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পফ। 
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রারভাআ-ফরুড়া-ঝরভ-অড্ডা-জগৎপুয ড়ক উন্নয়ন  (রারভাআ-ঝরভ-অড্ডা ং) (১ভ ংকাকধত) ীল ঘক 

প্রককেয ভাকপ্ত মূল্যায়ন প্রকতকফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : রারভাআ-ফরুড়া-ঝরভ-অড্ডা-জগৎপুয ড়ক উন্নয়ন  (রারভাআ-ঝরভ-অড্ডা 

ং) (১ভ ংকাকধত)      

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয।  

৩। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : কুকভল্লা ছজরায ফরুড়া উকজরা   

5। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ধতধযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

ধতধযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

ভর ১ভ ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪৭২.১৯ 

(-) 

২৮৫৩.০৫ ২৮৪৩.০০ 

(-) 

০১-0৭-২০১৫ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৭-২০১৫ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৭-২০১৫ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

৩৭০.৮৬ 

(১৫%) 

- 

 

6।  প্রধক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও তফল্পদধক প্রধক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রধক্ষণ প্রদান কযা য়ধন।  

 

7।  প্রকল্পেয টভূধভ ও উল্পেশ্য:   

 

৭.১ টভূধভ: রারভাআ-ফরুড়া-ঝরভ-অড্ডা-জগৎপুয ছজরা ড়কটি কু কভল্লা-োঁদপুয অঞ্চকরক ভাড়ককয ১৪তভ ককঃকভঃ 

এ রারভাআ কত শুরু কয় ফরুড়া উকজরায ফরুড়া জগৎপুয ফাজাকয ভাপ্ত কয়ক । ড়কটি ব্যফায ককয ফরুড়া 

উকজরায  কধফাীযা প্রকতকদন কুকভল্লা , ছপনী, েট্টগ্রাভ ও ঢাকা ছজরায় মাতায়াত ককয। ড়কটি র্নফকতপূণ ঘ ফরুড়া 

উকজরা যকক ঝরভ ফাজায , অড্ডা ফাজায , জগৎপুয ফাজায কফকবন্ন প্রকতষ্ঠান ও ছগ্রাথ ছন্টাযকক ংযুক্ত 

ককযক । ড়ককয রারভাআ ছথকক ফরুড়া ম ঘন্ত ১০.২০ ককঃকভঃ দীর্ ঘ ংকয প্রস্থতা ৫.৫০ কভটায ফরুড়া ছথকক ঝরভ 

ম ঘন্ত ৭.০০ ককঃকভঃ দীর্ ঘ ংকয প্রস্থতা ৩.৭০ কভটায ঝরভ ছথকক অড্ডা ম ঘ ন্ত ৪.৫০ ককঃকভঃ দীর্ ঘ ড়াংকয 

প্রস্থতা ৩.০০ কভটায। ফতঘভাকন ড়কটিকত ট্রাকপক বকল্যয়ুভ ছফক ওয়ায় এোকন প্রকতকদন মানজট সৃকষ্টট য় এফং 

প্রায়ঃআ ড়ক দুর্ ঘটনা র্কট। একপ্রকক্ষকত প্রস্তাকফত প্রককেয অওতায় রারভাআ -ফরুড়া-ঝরভ-অড্ডা-জগৎপুয ছজরা 

ড়ককয ২১.৭০ ককঃকভঃ দীর্ ঘ রারভাআ -ঝরভ-অড্ডা ড়কাং ৫.৫০ কভটায প্রস্থতায় উন্নয়কনয জন্য প্রস্তাফ কযা 

কয়ক । উকল্লখ্য ,  ছজরা ড়ক উন্নয়ন (কুকভল্লা ছজান )” ীল ঘক প্রককেয রারভাআ -ফরুড়া-ঝরভ-অড্ডা-জগৎপুয ছজরা 

ড়কটি ন্তভ ঘক্ত নয়।    

 

৭.২ উল্পেশ্য:  কুধভো সজরায ফরুড়া উল্পজরায় ফধস্থত রারভাআ-ফরুড়া-ঝরভ-অড্ডা-জগৎপুয সজরা ড়ল্পকয ২১.৭০ 

ধকঃধভঃ দীঘ ব রারভাআ-ঝরভ-অড্ডা ড়কাং উন্নয়ন।  

৮. প্রককেয মূর কাজ:  

 ভকভ কধগ্রণ-০.৪১৭ ছক্টয  

 ড়ক ফাঁকধ ভাটিয কাজ-০.৫১৪ রঃর্ঃকভঃ  

 কফযভান ছবকভন্ট প্রস্তকযণ-১১.৪০ ককঃকভঃ  

 কফযভান ছবকভন্ট ভজবুতীকযণ-১৩.১০ ককঃকভঃ  
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 াকপঘকং- ২১.৭০ ককঃকভঃ 

 কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাণ-২৫.৭৪০ কভটায  

 অযকক কারবাট ঘ কনভ ঘাণ-১৬ কভটায  

 কযকটআকনং ওয়ার-১০৩০ কভটায  

৯। প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন (ধধঅয নুাল্পয) : 
 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

1 2 3 4 5 6 

Misc (Publications & 

Tendering)    

L.S  L.S 1.00 L.S 0.00 

Land Acquisition  Hector   0.262 51.58 0.262 51.58 

Earth work in Road 

Embankment     

L.Cum  0.514 77.10 0.514 77.10 

Existing Pavement 

Widening  

Km 11.40 434.26 11.40 434.26 

Existing Pavement 

Strengthening   

Km 13.10 358.02 13.10 358.02 

Surfacing  Km 21.70 1300.92 21.70 1300.92 

Construction of PC 

Girder Bridge   

M  25.74 269.90 25.74 269.90 

RCC Box Culvert   M 16.00 99.62 16.00 99.60 

Retaining Wall  M 1030.00 165.50 1030.00 165.50 

Construction of Drain  M  950.00 77.14 950.00 77.14 

Sign, Signal, Km, Post & 

Road Marking  

L.S L.S 8.00 L.S 8.00 

Maintenance during 

Construction   

L.S L.S 5.00 L.S 1.00 

Utility Shifting   L.S L.S 5.00 L.S 0.00 

Total=   2853.05  2843.00 
 

 

১০। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

3.  Engr. Junaid Ahsan 

Shibib 

Addl. Chief Engr.  

Comilla Road Zone, 

Comilla.  

- োঁ 24/02/2014 ছথকক 30/01/2017 
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ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

4.  Engr.Md.  Shahabuddin 

Khan  

Addl. Chief Engr.  

Comilla Road Zone, 

Comilla. 

- োঁ 30/01/2017 ছথকক  প্রকে ভাকপ্ত 

ম ঘন্ত।  

  

 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় সকান গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রল্পয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয় কযা 

য়ধন। 

১১.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ ৩ টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  উল্পেধখত 

তথ্যানুমায়ী ৩টি প্যাছককজয অওতায় পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক । দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরু: 

 

প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত 

ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে  

ভন্তব্য  

প্যাককজ নং-১ 

Earthwork, Widening, Strengthening 

by Aggregate Base Type-II, Surfacing 

by DBS Wearing Course, 

Construction of Brick Measonary 

Retaining Wall, Road side saucer & U 

Type Drain at 1
st

 Km to 22
nd

 Km (P) 

(Ch. 0+000 to 21+700) of Lalmai-Barura-

Jalam-Adda-Jagotpur Road under 

Road Division, comilla during the 

year 2015-16. 

2421.44 

2421.44 

12/01/2016 

01/03/2016 

28/02/2017 

28/02/2017 

 

কাজ ভাপ্ত  

প্যাককজ নং-২ 

Construction of 25.74 M Long PC 

Girder Bridge (Karjon Bridge) over  

Karjon Khal at 15
th

 Km. 

1×3.00m×5.00m×7.32m RCC Box 

Culvert at 10
th

 Km.  

1×6.00m×5.00m×7.32m RCC Box  

Culvert at 7,13
th

 14
th

 , 16
th

 18
th

 &20
th

 Km. 

of Lalmai-Barura-Jagotpur Via 

369.02 

369.02 

 

10/02/2016 

17/05/2016 

17/05/2017 

14/05/2017 

 

কাজ ভাপ্ত 
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প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত 

ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে  

ভন্তব্য  

Jholom –Adda Road under Road 

Division, Comilla during the year 

2015-16.  
 
 

১২।  ংল্পাধধত ফযাে ও গ্রগধতঃ 

           রক্ষ টাকা 

থ বফেয ংল্পাধধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা ফভৄধক্ত ব্যয় ও গ্রগধত 

১ ২ ৩ ৪ 

২০১5-১6 1300.00 1300.00 1300.00 

2016-17 1545.00 1545.00 1545.00 

ছভাট 2845.00 2845.00 2845.00 

 

১৩।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

১৪। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

 

১৪.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

 

 ছভয়াদকার প্রাক্ককরত ব্যয় 

মূর ০১/০৭/২০১৫ ল্পত ৩০/০৬/২০১৭  ২৮৫৩.০৫ 

 

   

১৪.২ াধফ বক অধথ বক ও ফাস্তফ গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ২৮৪৩.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুল্পভাধদত ব্যয় ২৮৫৩.০৫ রক্ষ টাকায ৯৯.৬৪%। উক্ত ভল্পয় নুল্পভাধদত ংল্পাধধত প্রকল্পেয 

১০০% ফাস্তফ গ্রগধত াধধত ল্পয়ল্পে।  

 
  
 

১৫। প্রকে ধযদ বনঃ  গত ৬/১১/২০১৭ তাধযল্পখ অআএভআধড’য উ-ধযচারক জনাফ জয়নার সভাো কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর ড়ক ধফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

ধনম্নরূঃ 

 

১৫.১ ভকভ কধগ্রণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ০.২৬২ ছক্টয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ৫১.৫৮ রক্ষ টাকায ংস্থান 

ক র। ককঅয নুমায়ী ০.২৬২ ছক্টয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ৫১.৫৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।  

 

১৫.২ ভাটিয কাজ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ১৩.১০ ককঃকভঃ ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ ও কক্তারী কযকণয জন্য 

০.৫১৪ রঃর্ঃকভঃ ভাটিয কাকজয জন্য ৭৭.১০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো কয়ক । ককঅয নুমায়ী ০.৫১৪ রঃর্ঃ 

কভটায ভাটিয কাকজয জন্য ৭৭.১০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , োঁদপুয ং ছ ৬.১১ 

কক:কভ: এফং কুকভল্লা ংক ২.২৯ কক:কভ: নতুন এরাআনকভকন্ট ড়ক কনভ ঘাণ ফাকী  ছভাট ৪৩.১০ কক:কভ: ড়ক 

১২পৄট কত ১৮ পৄট প্রকস্থ উন্নীত কযায জন্য উক্ত কযভাণ ভাটি ব্যফায কযা কয়ক ।  
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১৫.৩ ছেকক্সফর ছবকভন্ট প্রস্তকযণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ১১.৪০ ককঃকভঃ ড়ক প্রস্তকযকণয জন্য ৪৩৪.২৬ 

রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়।  ককঅয নুমায়ী ১১.৪০ ককঃকভঃ ড়ক প্রস্তকযকণ উক্ত টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।  

কযদ ঘনকাকর জানা মায় , ড়কটি ১২ পৄট কত ১৮ পৄট প্রকস্থ উন্নীত কযা কয়ক । ছদো মায় , ড়কটিয ছভাট দদর্ ঘে 

৪২.৫ কক:কভ:। এয ভকে োঁ দপুয ংক ২৬ কক:কভ: ও কুকভল্লা ংক ১৬.৫কক:কভ:। োঁদপুয ংকয ৭ভ কক :কভ: এ 

ছবকভকন্টয প্রস্থ কযভা ককয ৫.৫কভটায থ ঘাৎ ১৮ পৄট াওয়া মায়। তকফ ড়ককয ংখ্য স্থাকন ফাঁক যকয়ক  মা 

যরীকযণ কযা য়কন। ড়ককয কুকভল্লা ংক ১৬.৫ কক:কভ: ড়ক প্রস্তকযণ ও উন্নয়ন কযা কয় ছ । ড়কটিয ১৫ 

ও ১৬তভ কক :কভ: এ ছবকভকন্টয কাক ঘটিং উকঠ কগকয়ক  এফং ছ াট ফড় টকার দতযী কয়ক । এ াড়া ড়ককয 

উবয়  াকবঘ কনক স্থাকন ১কভটায পট ছাল্ডায ছনআ ।   

  

কেত্র-1: ড়কক কফযভান ফাঁক কেত্র-২: কুকভল্লা ংক ক্ষকতগ্রস্ত ছবকভন্ট 

 

১৫.৪ ছেকক্সফর ছবছভন্ট কক্তারীকযণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ১৩.১০ ককঃকভঃ ড়ক কক্তারীকযকণয  

জন্য ৩৫৮.০২ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়।  ককঅয নুমায়ী ১৩.১০ ককঃকভঃ ড়ক কক্তারীকযকণয ৩৫৮.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।  কযদ ঘনকাকর জানা মায় , ড়কটি ১২ পৄট কত ১৮ পৄট প্রকস্থ উন্নীত কযা কয়ক । ছদো 

মায়, ড়কটিয ছভাট দদর্ ঘে ৪২.৫ কক:কভ:। এয ভকে োঁদপুয ংক ২৬ কক:কভ: ও কুকভল্লা ংক ১৬.৫কক:কভ:। োঁদপুয 

ংকয ৭ভ কক:কভ: এ ছবকভকন্টয প্রস্থ কযভা ককয ৫.৫কভটায থ ঘাৎ ১৮ পৄট াওয়া মায়। তকফ ড়ককয ংখ্য 

স্থাকন ফাঁক যকয়ক  মা যরীকযণ কযা  য়কন। ড়ককয কুকভল্লা ংক ১৬.৫ কক:কভ: ড়ক প্রস্তকযণ ও উন্নয়ন কযা 

কয়ক । ড়কটিয ১৫ ও ১৬তভ কক :কভ: এ ছবকভকন্টয কাক ঘটিং উকঠ কগকয়ক  এফং ছ াট ফড় টকার দতযী 

কয়ক । এ াড়া ড়ককয উবয়  াকবঘ কনক স্থাকন ১কভটায পট ছাল্ডায ছনআ ।   

 

১৫.৫ াকপঘকং: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ২১.৭০ কক:কভ: ড়ক াকপঘকং এয জন্য ১৩০০.৯২ রক্ষ টাকা ংস্থান 

যাো য়। ককঅয নুমায়ী ২১.৭০ কক:কভ: ড়ক াকপঘকং কযা য় এফং এ কাকজ উক্ত থ ঘ ব্যয় কযা য়।   

কযদ ঘকন ছদো মায়, পুকযা ড়কব্যাী াকপঘকং কযা কয়ক  । ধযদ বকাল্পর সদখা মায়, ড়ল্পকয ংখ্য স্থাল্পন সোট 

ফড় টল্পার ল্পয়ল্পে এফং সযআনকাট ল্পয়ল্পে। 
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কেত্র-৩: ড়ককয ক্ষত াকপঘ কেত্র-৪: ড়ককয াকপঘক সৃষ্ট ট ছার 

 

১৫.৬ কক গাড ঘায ব্রীজ কনভ ঘাণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ২৬৯.৯০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ২৫.৭৪ কভ: (১টি) কক গাড ঘায 

ব্রীজ কনভ ঘাকণয জন্য কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী  উক্ত টাকা ব্যকয় ২৫.৭৪ কভ: (১টি)  কক গাড ঘায ব্রীজ কনভ ঘাণ কযা 

কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , প্রককেয অওতায় কুকভল্লা ংকয ছেআকনজ ৯+১৭৯ ককঃ কভঃ কত ৯+২০৯ 

ককঃকভঃ এ ৩০ কভটায দদকর্ ঘেয ১টি কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাণ কযা কয়ক । তা া ড়া োঁদপুয ংক ১১+৭৩০, 

১২+২০০, ১৩+৪৭০ ও ১৫+৩৫৪ ককঃকভঃএ মথাক্রকভ ৩০.৫০ কভটায, ২৪.৪০কভটায, ২৪.৪০কভটায ও ১২.২০ কভটায 

দদকর্ ঘেয ছভাট ৪টি অযকক ব্রজ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । ছদো মায় , ১২তভ কক:কভ: এ কনকভ ঘত ধনাকগাদা ছতুয পৄটাকতয 

ককয়কটি লোফ ছনআ। এ াড়া ছতুমূ কন ভ ঘাকণয য যক্ষনাকফক্ষণ কযা য়কন। পকর ছতুমূ ছফ পুযাতন ফকর 

প্রতীয়ভান য়।  

  

কেত্র-৫: ১২তভ কক:কভ: এ কনকভ ঘত কক গাড ঘায ছতু কেত্র-৬: ১২তভ কক:কভ: এ কনকভ ঘত ধনাকগাদা ছতু 

 

১৫.৭ ফক্স কারবাট ঘ কনভ ঘাণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ৯৯.৬২ রক্ষ টাকা ব্যকয় ১৬.০০ কভ: ( ৯টি) কারবাট ঘ 

কনভ ঘাকণয জন্য কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী ৯৯.৬০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ১৬.০০ কভ: কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক ।  

কযদ ঘনকাকর জানা মায়, কুকভল্লা ংক ছেআকনজ ৩+১০০ ককঃ কভঃ এ ১২ কভঃ (২ x ৬ কভঃ), ৩+৮৩০ ককঃ কভঃ এ 

৬ কভটায ও ৬+৮০০ ককঃ কভঃ এ ৬ কভটায থ ঘা ৎ ছভাট ২৪ কভটাকযয ৩টি কারবাট ঘ কনভ ঘান কযা কয়ক । োঁদপুয 

ংক ৪থ ঘ, ৭ভ, ১১তভ , ১৫তভ (২টি) , ১৮তভ, ১৯তভ, ২০তভ, ২৩তভ ও ২৪তভ ককঃকভঃ এ ৩কভঃ কত ১২.২ 
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কভটায ম ঘন্ত দদকর্ ঘেয ছভাট ১০টি কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর ছদো মায় , ড়ককয কফকবন্ন ছেআকনকজ 

ছফ ককয়কটি কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । অযকক কারবাট ঘমূকয ককয়কটিয ংকমাগ ড়ক ককছুটা settle 

কযায কাযকণ মান েরােকর সুকফধায সৃকষ্ট কি। 

 

  

কেত্র ৭-৮: ড়ককয কফকবন্ন ছেআকনকজ কনকভ ঘত কারবাট ঘ  

 

১৫.৮ কযকটআকনং ওয়ার:  নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ১০৩০.০০ কভটায কয ছটআকনং ওয়ার কনভ ঘাকণয ১৬৫.৫০ রক্ষ 

টাকা ব্যকয়য ংস্থান ক র। ককঅয নুমায়ী ১০৩০.০০ কভটায কযকটআকনং ওয়ার কনভ ঘাকণয জন্য  উক্ত  টাকা ব্যয় 

কযা কয়ক । কভ ঘকতঘাগণ ফকত ককযন , ৪থ ঘ কক:কভ: এ ড়ককয ফাভ াকবঘ ১৮০ কভটায, ও ডান াকবঘ ২৫ কভটায, 

৫ভ কক :কভ: ৬৫ কভটায, ৬ষ্ঠ কক :কভ: এ ১৩০ কভটায, ৭ভ কক :কভ: এ ৮০কভটায, ১২তভ কক :কভ: এ ৩০ কভটায, ১৩ভ 

কক:কভ: এ ৪০কভটায, ১৭তভ কক :কভ: এ ১৩০ ছভাট ৯৫০ কভটায কযকটআকনং ওয়ার কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘকন 

ছদো মায়, ৫ভ ককঃকভঃ, ১০ভ ককঃকভঃ  কফকবন্ন স্থাকন পুকুয/জরায় ফযাফয কযকটআকনং ওয়ার কনভ ঘাণ কযা কয়ক ।  

১৫.৯ ছেন কনভ ঘাণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ৯৫০.০০ কভটায ছেন কনভ ঘাকণয জন্য ৭৭.১৪ রক্ষ টাকা ংস্থান যাো 

য়। ককঅয নুমায়ী ৯৫০.০০ কভটায ছেন কনভ ঘাকণয জন্য উক্ত থ ঘ ব্যয় কযা কয়ক ।   

 

  

কেত্র-৯: কব্রক ম্যাকট্রকং দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ কেত্র-১০: ড়কক কনকভ ঘত ছেন 

 

১৫.৯ াআন, কগন্যার ও ককঃকভঃ ছাষ্ট স্থান:  ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত  নুমায়ী ৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ট্রাকপক 

াআন, কগন্যার ও ককঃকভঃ ছাষ্ট কনভ ঘাকণয জন্য কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী উক্ত কাকজয জন্য ৮.০০ রক্ষ টাকা 

ব্যয় কযা  ছয়ক । ড়ককয কফকবন্ন ফাঁক , স্কুর, ভকজদ, ফাজায প্রভৃকত স্থাকন াআন , কগন্যার স্থান কযা কয়ক । 
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এ াড়া ড়ককয ককঃকভঃ ছাষ্ট স্থান কযা কয়ক । তকফ াআন , কগন্যারমূ প্রকয়াজকনয তুরনায় কভ ছর প্রতীয়ভান 

য়।   

  

কেত্র-১১-১২: স্থাকত াআন, কগন্যার 

 

১৬।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

ধযকধেত উল্পেশ্য জবন 

প্রকেটিয ভর উল্পেশ্য কুধভো সজরায ফরুড়া উল্পজরায় 

ফধস্থত রারভাআ-ফরুড়া-ঝরভ-অড্ডা-জগৎপুয সজরা 

ড়ল্পকয ২১.৭০ ধকঃধভঃ দীঘ ব রারভাআ-ঝরভ-অড্ডা 

ড়কাং উন্নয়ন।  

 

প্রকল্পেয অওতায় কুধভো সজরায ফরুড়া উল্পজরায় ফধস্থত 

রারভাআ-ফরুড়া-ঝরভ-অড্ডা-জগৎপুয সজরা ড়ল্পকয ২১.৭০ 

ধকঃধভঃ দীঘ ব রারভাআ-ঝরভ-অড্ডা ড়কাং উন্নয়ন কযা 

ল্পয়ল্পে।  

১৬। উল্পেশ্য ধজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়। 

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রধযত ধধঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়ধন।  

 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

 

১৯.১ প্রকেটি ৪ ফেল্পয ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদন কযা ল্পরও এটি ফাস্তফায়ল্পন প্রকৃত ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পে ৮ ফেয। প্রকেটিয 

সভয়াদ ২ (দুআ) দপায় ১ (এক) ফেয কল্পয ২ ফেয বৃধি কযা ল্পয়ল্পে এফং প্রকেটি ১ (এক) ফায ংল্পাধন ও  ১(এক) 

ফায ন্তঃখাত ভন্বয় কযা ল্পয়ল্পে;  

১৯.২ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন ৮ ফেল্পয ৩ (ধতন) ফায প্রকে ধযচারক ধযফতবন কযা ল্পয়ল্পে; 

১৯.৩ চাঁদপুয ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ড়কাংল্পয সফ ধকছু স্থাল্পন টল্পার ততযী ল্পয়ল্পে ও সযআনকাট ল্পয়ল্পে;  

১৯.৪ কুধভো ড়ক ধফবাল্পগ ংখ্য স্থাল্পন কাল্প বট উল্পঠ সগল্পে, ড়ল্পকয ধকনাযা সবল্পঙ্গ সগল্পে এফং সোট ফড় টল্পার ততযী 

ল্পয়ল্পে; 

১৯.৫ প্রকল্পেয অওতায় ধনধভ বত ধধ গাড বায সতুভ ধনভ বাণ যফতী ভল্পয় যক্ষণাল্পফক্ষণ কযা য়ধন। পল্পর সতুভ সফ 

পুযাতন ফল্পর ভল্পন য়।  সতুভ ংস্কায কল্পয যং কযা প্রল্পয়াজন; 
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১৯.৬ ৫.৫ ধভটায প্রস্থ ড়ল্পকয দুআ াল্প ১.০০ ধভটায কল্পয পট সাল্ডায থাকায কথা থাকল্পরও ড়ল্পকয  ল্পনক  ংল্প 

তা াওয়া মায়ধন; 

১৯.৭ ড়ককয োঁদপুয ও কুকভল্লা ংক ট্রাকপক াআন, কগন্যার স্থান কযা কয়ক  তকফ তা ম ঘাপ্ত ফকর প্রতীয়ভান য়; 

১৯.৮ সভাট ১৯টি প্যাল্পকল্পজয ভল্পে ১৩টি প্যাল্পকল্পজয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে ২০১০ ল্পত ২০১৫ াল্পরয ভল্পে এ কর 

ড়কাংল্পআ সফী ক্ষধতগ্রস্থ ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়। তাআ ড়কটি ধনয়ধভত ংস্কায কযা প্রল্পয়াজন;  

১৯.৯ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ধন। 

 
  
 

২০।  ভতাভত/সুাধযঃ 

 

২০.১ প্রকেটি ৪ ফেল্পয ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদন কযা ল্পরও এটি ফাস্তফায়ল্পন প্রকৃত ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পে ৮ ফেয। প্রকেটিয 

সভয়াদ ২ (দুআ) দপায় ১ (এক) ফেয কল্পয ২ ফেয সভয়াদ বৃধি কযা ল্পয়ল্পে এফং প্রকেটি ১ (এক) ফায ংল্পাধন ও ১ 

(এক) ফায ন্তঃখাত  ভিয় কযা ল্পয়ল্পে। ফাযংফায ংল্পাধন ও সভয়াদ বৃধিয কাযল্পণ প্রকেটি গুণগতভান ফজায় 

সযল্পখ মথাভল্পয় ম্পন্ন কযা মায়ধন। ভন্ত্রণারয় ধফলয়টি গুরুল্পেয াল্পথ ধফল্পফচনা কল্পয  বকফষ্যকত মথামথবাকফ যীক্ষা 

কনযীক্ষায ভােকভ প্রকে গ্রকণয  প্রল্পয়াজনীয় উল্পদ্যাগ গ্রণ কযল্পফ; 

২০.২ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন ৮ ফেল্পয ৩ (ধতন) ফায প্রকে ধযচারক ধযফতবন কযা ল্পয়ল্পে। ঘন ঘন প্রকে ধযচারক ফদরী 

ল্পর কনক ছক্ষকত্র প্রকে ফাস্তফায়ন েযাধন্বত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা িফ য় না। ভন্ত্রণারয় ধফলয়টি গুরুল্পেয 

াল্পথ ধফল্পফচনা কল্পয  বকফষ্যকত গৃীতব্য প্রককে প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভকয়য জন্য একজন প্রকে কযোরক 

কনকয়াকগয  প্রল্পয়াজনীয় উল্পদ্যাগ গ্রণ কযল্পফ; 

২০.৩ ড়ককয ছম কর স্থাকন কাক ঘট উকঠ ছগক , ড়ককয ককনাযা ছবকে ছগক  এফং ছ াট ফড় টকার দতযী কয়ক  তা 

দ্রুত ছভযাভকতয ব্যফস্থা গ্রণ কযকত কফ। কাজ ভাপ্ত ওয়ায ৩-৪ ফ কযয ভকে কাক ঘটিং উকঠ মাওয়া ও ড়ককয 

ছযআনকাট দতযী ওয়ায কফলকয় ড়ক কযফন ও ভাড়ক কফবাগ ব্যাখ্যা প্রদান কযকফ;   

২০.৪ ছবকভকন্টয সুযক্ষায জন্য ড়ককয ছম কর স্থাকন ম ঘাপ্ত পট ছাল্ডায ছনআ ছ কর স্থান কেকিত ককয পট 

ছাল্ডায কনভ ঘাণ কযকত কফ; 

২০.৫ প্রকল্পেয অওতায় ধনধভ বত ধধ গাড বায সতুভ ংস্কায কযল্পত ল্পফ এফং সতুভল্পয স্থাধয়ে ও সৌন্দম ব ফধ বল্পনয 

জন্য যং কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

২০.৬ ড়ক ব্যাী  ম ঘাপ্ত ট্রাকপক াআন, কগন্যার ও ককঃকভঃ ছাষ্ট স্থান কযকত কফ।  

২০.৭ বকফষ্যকত গৃীতব্য প্রককে ম ঘাপ্ত ংখ্যক ড়ক কনযাত্তা উকযণ থ ঘাৎ কদক কনকদ ঘক াআন, কগন্যার প্রভৃকতয 

ংস্থান যােকত কফ; 

২০.৮ ড়কটিয স্থাধয়ে বৃধিয জন্য ধনয়ধভত ংস্কাল্পযয ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ; 

২০.৯ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;এফং 

২০.১০ নুল্পিদ ২০.১ ল্পত ২০.৯ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পফ। 
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ত্নীতরা-াাায যনপুয ড়ক উন্নয়ন ীল ঘক প্রককেয ভাকপ্ত মূল্যায়ন প্রকতকফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : ত্নীতরা-াাায যনপুয ড়ক উন্নয়ন  

২। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ :  ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : নওগাঁ ও োঁাআনফাফগঞ্জ ছজরায ত্নীতরা, াাায  ও যনপুয উকজরা।  

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                 

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

কতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

কতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২৭৮৬.২৯ 

(-) 

 প্রল্পমাজয নয় ১২০৫৭.৪০ 

(-) 

০১-০১-২০১৪ 

সথল্পক  

৩০-০৬-

২০১৬ 

প্রল্পমাজয নয় ০১-০৩-২০১৫ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

(-) ৭২৮.৮৯ 

(৫.৭০%) 

১ ফ য 

(৪০%) 

 

   

ছনাট: প্রকেটি মূর নুকভাকদত ব্যকয়য ছেকয় ৭২৮.৮৯ রক্ষ টাকা (৫.৭০%) কভ ব্যয় এফং নুকভাকদত ছভয়াকদয ১ ফ য (৪০%) 

ছফী ভকয় ফাস্তফাকয়ত কয়ক ।  

 

৬। প্রকল্পেয টভূধভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভূধভ:  ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয নফাফগি এফং নওগাঁও ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ত্নীতরা-াাায-যনপুয 

ড়কটি একটি অঞ্চধরক ভাড়ক (অয-৫৪৭)। এআ ভাড়ক নওগাঁ দয ল্পত শুরু কল্পয নওগাঁ সজরায ফদরগােী, ত্নীতরা, 

সাযা উল্পজরায উয ধদল্পয় চাঁাআনফাফগি সজরায সগাভস্তাপুয উল্পজরায যনপুয নাভক স্থাল্পন কানাট-সগাভস্তাপুয-

যনপুয (ফাংগাফাড়ী) ড়ল্পক (সজড৬৮০২) ভাপ্ত ল্পয়ল্পে। উক্ত ড়ক চাঁাআনফাফগি সজরা সানা ভধজদ স্থরফন্দয, 

ফাধরয়াদীধঘ সচকল্পাষ্ট, াাড়পুয আতযাধদ গুরুেপূণ ব স্থাল্পনয াল্পথ নওগাঁ, জয়পুযাট, ফগুড়া সজরায সমাগাল্পমাগ স্থান কল্পযল্পে।  

 

৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- 

 ৬৭.৫৯ ধকঃধভঃ দীঘ ব ত্নীতরা-াাায-যনপুয ড়ক উন্নয়ল্পনয (পুনঃধনভ বাণ, প্রস্তকযণ, ধক্তারীকযণ ও 

াল্পপবধং)  ভােল্পভ ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  

 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 ছেকক্সফর ছবকভন্ট পুনঃকনভ ঘাণ-৩.৬০ ককঃকভঃ  

 ছেকক্সফর ছবকভন্ট প্রস্তকযণ ও কক্তারীকযণ-৪০.৬৪ ককঃকভঃ  

 ছেকক্সফর ছবকভন্ট কক্তারীকযণ- ১৫.৩৪ ককঃকভঃ 

 াড ঘ ছাল্ডায-৮.০১ ককঃকভঃ  

 াকপঘকং-৬৭.৬৯ ককঃকভঃ 

 যক্ষাপ্রদ কাজ- ৭০০.০০ কভটায  
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৮।  ধধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 Items of Work 

(as per latest DPP 

Unit Target (as per 

DPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

 Revenue         

1.  Supply & Services       

2.  a) Laboratory 

Testing Advertising 

and Documentation  

L.S   19.68  9.00 

3.  Survey & Design  L.S   3.00  1.00 

 Civil Works       

4.  Construction of 

Flexible Pavement   

Km  445.75  445.75 

5.  Re-construction  Km 3.60 445.75 3.60 445.75 

6.  Widening & 

Strengthening   

Km 40.64 3498.70 40.64 3495.00 

7.  Strengthening  Km 15.34 1097.73 15.34 1094.96 

8.  Hard Shoulder 

(Bazar Portion) 

Km 8.01 292.28 8.01 290.00 

9.  Surfacing (on a, b & 

C bed)  

Km 67.59 6656.26 67.59 6563.23 

10.  Protective work 

(RCC Retaining 

Wall)  

m 700.00 63.70 700.00 62.00 

11.  Sign, Signal, Km 

post & Guide post  

Nos  14.79  14.46 

12.  Road Marking   Sqm 3379.30 35.52 3379.30 32.00 

13.  Maintenance 

During 

Construction  

L.S  50.00 L.S  50.00 

14.  Physical 

Contingency (2%) 

  243.55  - 

15.  Price Contingency 

(3%)  

  365.32  - 

 Total=    12786.29  12057.40 
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৯। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  Md. Abdus Salam 

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Rajshahi Zone.  

- োঁ ০১/১২/২০১৩ ১৭/০৯/২০১৫ 

2.  Md. Abu Rawshan 

Additional Chief 

Engineer  

RHD, Rajshahi Zone.  

- োঁ ১৭/০৯/২০১৫ 30/06/2017 

 

  

 
 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ 6 টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  উল্পেধখত 

তথ্যানুমায়ী 6টি প্যাকককজয অওতায় পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক । দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরু: 

(ছকাটি টাকায়) 

নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য  

-দযত্য অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

প্যাককজ নং-১ 

১ 

 

 

Widening and Strengthening 

(3.7m +2 0.9m), 

Strengthening (5.5m), 

Surfacing (DBS & WC) 

(5.50mm) Protective work 

(RCC Retaining Wall), Sign, 

Signal, Km Post & Road 

Marking.  

 

১৩.৬৭ 

১৩.৪২ 

 

১৮/০৩/২০১৪ 

২১/০৫/২০১৪ 

১৭/১১/২০১৪ 

২৩/১২/২০১৪ 

 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-২ 

 Widening and Strengthening 

(3.7m +2 0.9m), 

Strengthening (5.5m), 

Surfacing (DBS & WC) 

(5.50mm) Protective work 

(RCC Retaining Wall), Sign, 

Signal, Km Post & Road 

Marking. 

১৩.৬৭ 

১৩.৫০ 

 

১৬/০৩/২০১৪ 

১৪/০৫/২০১৪ 

১০/১১/২০১৪ 

২৫/০৬/২০১৫ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৩    

 Widening and Strengthening 

(3.7m +2 0.9m), 

Strengthening (5.5m), 

Surfacing (DBS & WC) 

(5.50mm) Protective work 

১৩.৬৭ 

১৩.৫৮ 

 

১৩/০৯/২০১৫ 

১১/১১/২০১৫ 

০৯/০৫/২০১৬ 

৩০/০৪/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 
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নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য  

-দযত্য অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

(RCC Retaining Wall), Sign, 

Signal, Km Post & Road 

Marking. 

প্যাককজ নং-৪    

 Widening and Strengthening 

(3.7m +2 0.9m), 

Strengthening (5.5m), 

Surfacing (DBS & WC) 

(5.50mm) Protective work 

(RCC Retaining Wall), Sign, 

Signal, Km Post & Road 

Marking. 

২৪.৬৬ 

২৪.৫৫ 

১৪/১২/২০১৫ 

১৪/০২/২০১৬ 

১৩/০২/২০১৭ 

১৩/১১/২০১৬ 

৩০/০৪/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৫    

 Widening and Strengthening 

(3.7m +2 0.9m), 

Strengthening (5.5m), 

Surfacing (DBS & WC) 

(5.50mm) Protective work 

(RCC Retaining Wall), Sign, 

Signal, Km Post & Road 

Marking. 

৪১.৭১ 

৩৯.৮৬ 

 

০৩/০৮/২০১৫ 

০৪/০১/২০১৬ 

০৩/০১/২০১৭ 

০১/০১/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৬    

 Widening and Strengthening 

(3.7m +2 0.9m), 

Strengthening (5.5m), 

Surfacing (DBS & WC) 

(5.50mm) Protective work 

(RCC Retaining Wall), Sign, 

Signal, Km Post & Road 

Marking. 

১৩.৬৭ 

১৩.৬০ 

 

২৫/১০/২০১৫ 

২৪/১২/২০১৫ 

২১/০৬/২০১৬ 

১৮/০৫/২০১৬ 

 

কাজ ভাপ্ত 

 
  

১১।  ধধঅয এ উল্পেধখত ফযাে ও গ্রগধতঃ                                                          (রক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ধডধধ/অযধডধধ  এধডধ/অযএধডধ ফযাে টাকা ফভৄধক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৩-১৪ ৪৫৭৫.১১ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০১৪-১৫ ৪৫৯৬.৭৭ 2209.40 2209.40 2209.40 

২০১৫-১৬ ৩৬১৪.৪১ 4248.00 4248.00 4248.00 

২০১৬-১৭ - 5500.00 5500.00 5500.00 

সভাট= ১২৭৮৬.২৯ 12057.40 12057.40 12057.40 
 
 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  
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১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃধি ও ংল্পাধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

 ছভয়াদকার প্রাক্ককরত ব্যয় 

মূর ০১/০১/২০১৪  ল্পত ৩০/০৬/২০১৬ ১২৭৮৬.২৯ 

ব্যয় বৃধি ব্যধতল্পযল্পক সভয়াদ বৃধি-১ভ ফায  ০১/০১/২০১৪  ল্পত ৩০/০৬/২০১৭ - 

 
   

১৩.২ াধফ বক গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ১২০৫৭.৪০ রক্ষ টাকা মা  

নুল্পভাধদত ব্যয় ১২৭৮৬.২৯ রক্ষ টাকায ৯৪.৩০%।  

 
  
 

১৪। প্রকে ধযদ বনঃ  গত ২৭/১০/২০১৭  তাধযল্পখ অআএভআধড’য উ-ধযচারক জনাফ জয়নার সভাো কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর ড়ক ধফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

ধনম্নরূঃ 

 

১৪.১ ছেকক্সফর ছবকভন্ট পুনঃকনভ ঘাণ:  নুকভাকদত কডকক সত ৩.৬০ ধক:ধভ: সেধক্সফর সবল্পভন্ট পুনঃ ধনভ বাল্পণয   জন্য 

৪৪৫.৭৫ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো কয়ক । ককঅয নুমায়ী ৩.৬০ ককঃকভঃ ছেকক্সফর ছবকভন্ট পুনঃ কনভ ঘাকণয জন্য 

উক্ত থ ঘ ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর ছদো মায়, ৩.৬০ ককঃকভঃ ছবকভন্ট পুনঃ কনভ ঘাণ কযা কয়ক ।  

 

১৪.২ ছেকক্সফর ছবকভন্ট প্রস্তকযণ ও কক্তারীকযণ: ছভাট ৩৪৯৮.৭০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৪০.৬৪ কক:কভ: ৩.৭ কভটায 

কফযভান ছবকভন্ট ৫.৫ কভটায +২০.৯কভ পট ছাল্ডায ৭.৩ কভটায প্রকস্থ উন্নীতকযণ এফং কক্তারীকযকণয 

ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ছভাট ৩৪৯৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৪০.৬৪ ককঃকভঃ  ছেকক্সফর ছবকভন্ট 

প্রস্তকযণ ও কক্তারীকযণ কযা কয়ক । এ াড়া ১০৯৭.৭৩ রক্ষ টাকা ব্যকয় ছভাট ১৫.৩৪ কক:কভ: ছবকভন্ট ৫.৫ 

কভটায প্রস্থতায় কক্তারী কযায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ১৫.৩৪ ককঃকভঃ ছবকভন্ট ৫.৫ কভটায 

প্রস্থতায় কক্তারীকযকণয জন্য ১০৯৪.৯৬ রক্ল টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।  কযদ ঘনকাকর জানা মায়, প্রককেয 

অওতায় ত্নীতরা-াাায-যনপুয ড়ককয ছেআকনজ ৩৩+০০০ ককঃকভঃ কত ৭৯+৫০০ ককঃকভঃ এয ভকে ৪০.৬৪ 

ককঃকভঃ ড়ক প্রস্তকযণ ও কক্তারীকযণ কযা কয়ক । এ াড়া ড়ককয ছেআকনজ ৩৫+০০০ ককঃকভঃ কত 

৪৪+০০০ ককঃকভঃ ম ঘন্ত এফং ছেআকনজ ৬২+০০০ ককঃকভঃ কত ৬৮+৩৪০ ককঃকভঃ ম ঘন্ত কক্তারীকযণ কযা 

কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায়, ড়কটিয carriage way  ৫.৫ কভটাকয উন্নীত কযা কয়ক । ড়ককয ছবকভন্ট 

প্রায় কর স্থাকন ক্ষত যকয়ক । দু-একটি স্থাকন ছ াট ছ াট ছযআন কাট কয়ক ।   

  

 

 

 

 

 

কেত্র-১: প্রককেয অওতায় কনকভ ঘত ছবকভন্ট কেত্র-২: ৯০+৫০০ কক:কভ: এ ছবকভকন্টয পুরুত্ব যীক্ষা 
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১৪.৩ াড ঘকাল্ডায কনভ ঘাণ: নুকভাকদত কডকককত ২৯২.২৮ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৮.০১ কক:কভ: াড ঘকাল্ডায (ফাজায ং) 

কনভ ঘাকণয ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ২৯০.০০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৮.০১ ককঃকভঃ ফাজায ংকয াড ঘকাল্ডায 

কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায়, ত্নীতরা-াাায-যনপুয ড়ককয ছেআকনজ ৪৮+০০০ কত 

৫৪+০০০ ককঃকভঃ ম ঘন্ত ৬.০০ ককঃকভঃ ড়ককয উবয় াকবঘ াড ঘকাল্ডায কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় 

ত্নীতরা ফাজাকযয ভকে ড়ককয দুআাছ াড ঘ ছাল্ডায কনভ ঘাণ কযা কয়ক । এ াড়া ৪৮তভ ককঃকভঃ এ ভধাআর 

ফাজাকয াড ঘকাল্ডায কনভ ঘাণ কযা কয়ক ।  উক্ত স্থাকন াড ঘ ছাল্ডায ছবকভন্ট ক্ষত যকয়ক ।  

 

  

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৩-৪: প্রককেয অওতায় কনকভ ঘত ছবকভন্ট ও াড ঘ ছাল্ডায 

 

১৪.৪ াকপঘকং: নুকভাকদত কডকককত ৬৭.৫৯ কক:কভ: ড়ক াকপকং এয জন্য ৬৬৫৬.২৬ রক্ষ টাকা ংস্থান যাো য়। 

ককঅয নুমায়ী ৬৭.৫৯ কক:কভ: ড়ক াকপঘকং কযা য় এফং এ কাকজ ৬৫৬৩.২৩ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা য় । 

কযদ ঘকন ছদো মায়, পুকযা ড়কব্যাী াকপঘকং কযা কয়ক  । ছেআকনজ 0+300 এ যাস্তা খু ূঁকড় াকপঘছয পুরুত্ব 120 

কভঃকভঃ াওয়া ছগক । নুল্পভাধদত ধডধধ’য ংস্থান সভাতাল্পফক ৬০ ধভ:ধভ: ধফটুধভনা ফাআন্ডায সকা ব এফং 

৫০ধভ:ধভ: ওয়যাধযং সকা ব ধদল্পয় কাল্প বটিং কযায জন্য ধনধ বাধযত। ধযদ বকাল্পর সযআনকাট ততযী ল্পয়ল্পে এভন স্থান 

ব্যধতত সকাথাও কাল্প বটিং ক্ষধতগ্রস্থ ফস্থায় াওয়া মায়ধন। কযদ ঘনকাকর ছদো মায় , ড়ক ব্যাী াকপঘকং কযা 

কয়ক । ৩৫+০০০ ককঃকভঃ এ কাক ঘট খু ূঁকড় এয পুরুত্ব ১১০ কভকরকভটায াওয়া কগকয়ক । এ াড়া ছেআকনজ ৯০+৫০০ 

এ ছবকভন্ট খু ূঁকড় কফটুকভনা ংকয পুরুত্ব ১১৮ াওয়া মায়। কডকককত ংযুক্ত কডজাআন ছভাতাকফক কফটুকভনা 

ফাআন্ডায ছকা ঘ ও ওয়োকযং ছকা ঘ কভকর ছভাট ১২০ কভকরকভটায থাকায কথা , কফটুকভনা ছবকভকন্টয পুরুত্ব ১০ 

কভকরকভটায কভ ওয়ায কফলকয়  উকফবাগীয় প্রককৌরী ফকরন , এ কাজটি ফ য োকনক পূকফ ঘ ভাপ্ত কয়ক । তাআ 

কফটুকভকনয পুরুত্ব মান েরােকরয কাযকণ ককছুটা কভকত াকয। ড়ক ব্যাী াকপঘ কং তুরনামুরকবাকফ বাকরা অক । 

ছকাথাও ড়কক গতঘ দতযী য়কন। তকফ ৫৪তভ ককঃকভঃ এ যাআগা ীয কনকট াকপঘ যাপ কয় কগকয়ক । ককছু স্থাকন 

ড়কক undulation যকয়ক ।  

১৪.৫ যক্ষাপ্রদ কাজ: কডকক নুমায়ী ৬৩.৭০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৭00 কভটায অযধধ ধযল্পটআধনং ওয়ার কনভ ঘাকণয ভােল্পভ 

যক্ষাপ্রদ কাজ কযায জন্য কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী ৬২.০০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৭00 কভটায ধযল্পটআধনং ওয়ার  

কনভ ঘাকণয ভােল্পভ যক্ষাপ্রদ কাজ ম্পন্ন  কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর ছদো মায় ড়ককয কফকবন্ন ছেআকনজ এ কনকভ ঘত 

কারবাট ঘমূকয ংকমাগ ড়ক যক্ষায জন্য যক্ষাপ্রদ কাজ কযা কয়ক । কযদ ঘকন জানা মায় , ছেআকনজ ৩৪+৩০০ 

কত ৩৫+৩০০ ককঃকভঃ এ কযকটআকনং ওয়ার কনভ ঘাণ কযা কয়ক । এ াড়া ৯৭তভ ককঃকভঃ এ কযকটআকনং ওয়ার কনকভ ঘত 

ফস্থায় ছদো ছগক । এ াড়া ড়ককয কফকবন্ন ফাঁকক গাআড ছাষ্ট স্থান কযা কয়ক ।  
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কেত্র-৫-৬: প্রককেয অওতায় ম্পন্ন যক্ষাপ্রদ কাজ 

১৪.৬ াআন, কগন্যার, ককঃকভঃ ছাষ্ট ও ছযাড ভাককঘং : কডকক নুমায়ী ১৪.৭৯ রক্ষ টাকা ব্যকয় ড়কক ট্রাকপক াআন , 

কক:কভ: ছাস্ট, গাআড ছাস্ট স্থাকনয ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ১৪.৪৬ রক্ষ টাকা ব্যকয় উক্ত াআন , 

কগন্যার ও কক :কভ: ছাস্ট স্থান কযা কয়ক । এ াড়া কডকককত ৩৫.৫২ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৩৩৭৯.৩০ ফগ ঘকভটায 

থাকভ ঘা প্লাকস্টক ম্যাকটকযয়ার দ্বাযা ছযাড ভাককঘং কযায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ৩২.০০ রক্ষ টাকা ব্যকয় 

উক্ত ছযাড ভাককঘং কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় , ড়ককয কফকবন্ন স্থাকন কফকল ককয ফাজায , স্কুর, ড়ককয ফাঁক 

প্রভৃকত স্থাকন াআন কগনার স্থান কযা কয়ক । এ াড়া ছযাড ভাককঘং কযা কয়ক । তকফ ককছু াআন কগনার ছঝা -

ঝাকড়য ভকে ছঢকক ছগক । 
 

  

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৭-৮: প্রককেয অওতায় কনকভ ঘত ও স্থাকত াআন ছাস্ট ও কক:কভ: ছাস্ট 

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

ধযকধেত উল্পেশ্য জবন 

প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা ৬৭.৫৯ ধকঃধভঃ দীঘ ব 

ত্নীতরা-াাায-যনপুয ড়ক উন্নয়ল্পনয 

(পুনঃধনভ বাণ, প্রস্তকযণ, ধক্তারীকযণ ও 

াল্পপবধং)  ভােল্পভ ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায 

উন্নয়ন।  

 

প্রকল্পেয অওতায় ৬৭.৫৯ ধকঃধভঃ দীঘ ব ত্নীতরা-াাায-

যনপুয ড়ক উন্নয়ন (পুনঃধনভ বাণ, প্রস্তকযণ, ধক্তারীকযণ 

ও াল্পপবধং) কযা ল্পয়ল্পে।  

 

 

১৬। উল্পেশ্য ধজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রধযত ধধঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়ধন।  
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১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১   ২ ফেয ৬ ভাল্প ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ৩ ফেয ৬ ভা ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ধনধ বাধযত ভল্পয়য তুরনায় ০১(এক) ফেয সফী ভল্পয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ল্পমল্পে; 

 

১৯.২ ড়ল্পকয প্রায় কর স্থাল্পন কাল্প বটিং সবল্পভন্ট বার অল্পে। দু’একটি স্থাল্পন াল্পপব rough ল্পয় সগল্পে এফং সযআন 

কাট ল্পয়ল্পে;  

১৯.৩ ড়ল্পক াআন, ধগন্যার স্থান কযা ল্পরও তা ংখ্যায় কভ ফল্পর প্রতীয়ভান য়; 

১৯.৪ ড়ল্পক স্থাধত সফ ধকছু াআন, ধগন্যার সঝা ঝাল্পড়য ভল্পে দৃশ্যভান ল্পয় সগল্পে। এল্পত মাতায়াতকাযী মানফান 

চরাচল্পর সুধফধায সৃধষ্ট য় ও দুঘ বটনায অংকা থাল্পক; এফং  

১৯.৫ ড়ল্পকয ধকছু স্থাল্পন undulation  কযরকক্ষত কয়ক ;  

১৯.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ধন। 

 
 
 

২০।  অআএভআধড’য ভতাভত/সুাধযঃ 

  

২০.১ ২ ফেয ৬ ভাল্প ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ৩ ফেয  ৬ ভা ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ 

প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন নুল্পভাধদত ভল্পয়য তুরনায় ১  (এক) ফেয ভয় সফী সরল্পগল্পে। ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয 

ধধকাং প্রকল্পেয সক্ষল্পত্র ভয় বৃধিয প্রল্পয়াজন য়। এ প্রফনতা ফাঞ্চনীয়; 

২০.২ ড়ককয  টকার ফা ছযআনকাট কনয়কভতবাকফ কফবাগীয় ছভযাভকতয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযকত কফ; 

২০.৩ ড়কক rough ওয়া ং ংস্কায কযকত কফ এফং দু-একটি স্থাল্পন সৃষ্ট সযআন কাট ছভযাভকতয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযকত কফ; 

২০.৪ মানফান চরাচর ধনধফ বঘ্ন কযায রল্পক্ষয সঝা-ঝাড় সকল্পট সেঁল্পক মাওয়া াআন, ধগন্যার ও ধকঃধভঃ সাস্টভ 

ধযস্কাযপূফ বক দৃশ্যভান কযল্পত ল্পফ। এোড়া প্রল্পয়াজনীয় স্থাল্পন ম বাপ্ত াআন, ধগন্যার স্থান কযল্পত ল্পফ;  

২০.৫  ড়ল্পকয ধকছু স্থাল্পন ধফদ্যভান undulation দূযীকযকণয ব্যফস্থা গ্রণ কযকত কফ; 

 

২০.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;এফং 

২০.৭ নুল্পিদ ২০.১ ল্পত ২০.৬ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পফ। 
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জাভারপুয য ফাআা ড়ক কনভ ঘাণ জাভারপুয-আরাভপুয-ছদওয়ানগঞ্জ ড়ককয ছেআকনজ ৩০+০০০ 

কত ৩৯+০০০ ম ঘন্ত ড়ক প্রস্তকযণ ও ভজবুকতকযণ (১ভ ংকাকধত)  ীল ঘক প্রককেয ভাকপ্ত মূল্যায়ন 

প্রকতকফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : জাভারপুয য ফাআা ড়ক কনভ ঘাণ জাভারপুয-আরাভপুয-ছদওয়ানগঞ্জ 

ড়ককয ছেআকনজ ৩০+০০০ কত ৩৯+০০০ ম ঘন্ত ড়ক প্রস্তকযণ ও 

ভজবুকতকযণ (১ভ ংকাকধত)  

২। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ :  ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : জাভারপুয ছজরায জাভারপুয দয উকজরা      

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

কতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

কতক্রান্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

ভর ১ভ ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৬৩৫.০২ 

(-) 

৫৩৮৩.৫৬ 

(-) 

৫৩৮১.৪০ 

(-) 

০১-০৩-

২০১৫ 

সথল্পক  

৩০-০৬-

২০১৮ 

০১-০৩-২০১৫ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-০৩-২০১৫ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

-২৫৩.৬২ 

(৫.০০%) 

-১ ফ য 

(৩০%) 

   

 প্রকেটি মুর ুকভাকদত ব্যকয়য ২৫৩.৬২ রক্ষ টাকা (৫%) কভ ব্যয় এফং নুকভাকদত ছভয়াকদয ১ ফ য  (৩০%)কভ ভকয় 

ফাস্তফাকয়ত কয়ক ।  

 

৬। প্রকল্পেয টভূধভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভূধভ:  জাভারপুয-আরাভপুয-ছদওয়ানগঞ্জ ড়কটি একটি গুরুত্বপূণ ঘ ড়ক মা জাভারপুয দকযয াকথ ছভরান্দ, 

আরাভপুয ও ছদওয়ানগঞ্জ উকজরা দকযয যাকয ংকমাগ স্থান ককযক । ড়কটিয দদর্ ঘে ৩৯.০০ ককঃকভঃ। ২০০৭ াকর 

জাভারপুয য ফাআা কনভ ঘাণ ড়কটিকক ১২পৄট প্রস্ততা ছথকক ২২ পৄট প্রস্ততায় পুনকনভ ঘাকণয জন্য  অযএনঅআএভক-১ 

প্রককেয অওতায় ন্তভ ঘক্ত কযা কয়ক র। যফতীকত ৩০তভ কত ৩৯ তভ ককঃকভঃ ম ঘন্ত ড়কাং উন্নয়ন এফং জাভারপুয 

য ফাআা কনভ ঘাণ কাজ প্রকে কত ফাদ ছদয়া য়। ককন্তু জাভারপুয য ফাআা ড়ককয ম্পূণ ঘ দদকর্ ঘে  ভকভ 

কধগ্রকণয কাজ উক্ত প্রককেয অওতায় ভাপ্ত কযা য়।  

  জাভারপুয-আরাভপুয-ছদওয়ানগঞ্জ ড়কটি জয়কদফপুয-টাোআর-জাভারপুয ভাড়ক এয ছল প্রান্ত দয়াভয়ীয ছভাড় 

ছথকক শুরু কয়ক  মা জাভারপুয কযয প্রাণককন্দ্র। জাভারপুয কযয কবতয কদকয় মাওয়া এআ দুটি ড়ক কদকয় ংখ্য ছভাটয 

মান ও মাকন্ত্রক মানফান প্রকতকদন েরাের ককয। মাফতীয় যকাকয দপ্তয, স্কুর-ককরজ, াাতার, অদারত, ফাকণকজেক 

প্রকতষ্ঠান, কং ছন্টায, ফাজায প্রভৃকত এ ড়কগুকরায দুাক ফকস্থত। এ কাযকণ ড়ক দুটিকত ফভয় মানজট ছরছগ থাকক। 

এ দুযফস্থা ছথকক উত্তযকণয জন্য জাভারপুয য ফাআা কনভ ঘাকণয প্রস্তাফ কযা কয়ক  মা জয়কদফপুয-টাোআর-জাভারপুয 

ড়ককয ১৪৪তভ ককঃকভঃ এ ফকস্থত কফকক কে নগযীয াভকন ছথকক শুরু কয় জাভারপুয ফক ঘবাগ কদকয় কতক্রভ ককয 

জাভারপুয-আরাভপুয-ছদওয়ানগঞ্জ ড়ককয ৬ষ্ঠ ককঃকভঃ এ ফকস্থত কম্পপুয নাভক স্থাকন ছল কফ। প্রস্তাকফত ফাআা 

ড়কটিয দদর্ ঘে কফ ৬.৪৫ কককরাকভটায, প্রস্ততা কফ ৬.৭৫ কভটায।  
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জাভারপুয-আরাভপুয-ছদওয়ানগঞ্জ ড়ককয ছল ৯.০০ কককরাকভটায (ছেআকনজ ৩০+০০০ কত ৩৯+০০০) ড়কাংকয 

প্রস্ততা ফতঘভাকন ৩.৬৬ কভটায, ছবকভন্ট তেন্ত দুফ ঘর এফং ক্ষয়প্রাপ্ত। উত্তযফকেয াকথ যাজধানী ঢাকায কফকে ংকমাগ 

প্রকতষ্ঠায রকক্ষে যকায জাভারপুয ছজরায ফাাদুযাফাদ র্াট ও গাআফান্ধ্া ছজরায ফারাী র্াকটয ভকে ছপযী ংকমাগ োলু কযায 

কযকেনা কযক । ছপযী ংকমাগ োলু কর এআ ড়ক কথ প্রচুয বাযী ট্রাক, ফা েরাের শুরু কযকফ। উকযাক্ত ৯.০০ ককঃকভঃ 

ড়কাং, এ ধযকণয বাযী মানফাকনয বায ফন ক্ষভ নয়। এভতাফস্থায়, ড়কটিয ভজবুতীকযণ ও প্রস্তকযকণয জন্য 

৫৬.৩০ ছকাটি টাকা প্রাক্ককরত ব্যকয় কফকফেে প্রকে প্রস্তাফ কযা কয়ক । প্রকেটিয ওয গত ১৫ ছপব্রুয়াকয, ২০১৫ তাকযকে কআক 

বা নুকষ্ঠত য়। কআক বায কদ্ধাকন্তয অকরাকক কডকক পুনগ ঘঠনপূফ ঘক ড়ক কযফন ও ভাড়ক কফবাগ কর্তঘক 

কযকেনা ককভকন ছপ্রযণ কযা কয়ক । প্রস্তাকফত পুন ঘগঠিত কডকক’য  প্রাক্ককরত ব্যয় ৫৬.৩৫ ছকাটি টাকা ও ছভয়াদ ভাে ঘ, 

২০১৫ কত জুন, ২০১৮ ম ঘন্ত।  

 

৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- 

 জাভারপুয ল্পযয মানজট ধনযনকল্পে জাভারপুয য ফাআা ড়ক ধনভ বাণ জাভারপুয-আরাভপুয-সদওয়ানগি 

ড়ল্পকয প্রস্তকযণ ও ভজবুধতকযণ।   

 

৭। প্রকল্পেয ভর কাজ: 

 ড়ক ফাঁকধ ভাটিয কাজ  

 ৬.৪৫ ককঃকভঃ নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাণ (৫.৫০ কভঃ প্রস্থ) 

 ৯.০০ ককঃকভঃ কফযভান ছবকভন্ট প্রস্তকযণ ও ভজবুতীকযণ  (২১.৫৪৫ কভঃ +৩.৬৬ কভঃ) 

  ১৫.৪৫ ককঃকভঃ াকপঘকং কডকফএ ওয়াকযং ছকা ঘ (৬.৭৫ কভঃ প্রস্থ)  

 ৫২.০০ কভঃ ফক্স কারবাট ঘ কনভ ঘাণ (১৫টি)  

 ২০০ কভঃ ছটা-ওয়ার  

 ২০০০ কভঃ প্যারাাআকডং  

 ৫০০ কভঃ াকপঘকং ছেন কনভ ঘাণ (আউ ছেন) 

 ২টি ফা-ছফ কনভ ঘাণ  

 ২টি আন্টায ছকন উন্নয়ন। 

 

 

৮।  ধধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 

 

 

Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per 

RDPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

 1 2 3 4 5 6 

1.  Earth work of Raod 

Embankment   

Lcm3 3.50 645.90 3.50 645.90 

 Flexible Pavement        

2.  New Construction  Km. 5.50 1093.53 5.50 1093.50 

3.  Widening & 

Strengthening of 

Existing Pavement 

(21.545m+3.66m) 

Km. 9.00 1034.73 9.00 1034.73 
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Items of Work 

(as per latest RDPP 

Unit Target (as per 

RDPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

4.  Surfacing (DBS 

Binder & Wearing 

Course)          (6.75)   

Km. 15.45 1922.16 15.45 1922.09 

5.  Construction of RCC 

Box culvert (15 nos)  

Meter  52.00 295.21 52.00 295.20 

 Protective work        

6.  Toe Wall  Meter 200.00 9.25 200.00 9.20 

7.  Palisiding    Meter  2000.00 87.43 2000.00 87.40 

8. C Construction of 

Surface Drain (U-

Drain) 

Meter  500.00 27.09 500.00 27.00 

9.  Construction of Bus 

Bay  

Nos 2.00 98.28 2.00 98.20 

10.  Intersection 

Development  

Nos 2.00 53.32 2.00 53.06 

 Sign signal & Km 

post Road Marking  

     

11.  Traffic Sign  LS  50.00 2.48 50.00 2.48 

12.  Sign Post  LS  50.00 1.24 50.00 1.24 

13.   Concrete Guide 

Post  

Nos  1000 14.79 1000 14.40 

14.  Concrete Km Post  Nos  17.00 1.14 17.00 1.14 

15.  Road Marking 

Thermoplastic 

Material  

M
2
 5230.36 36.50 5230.36 36.20 

16.  Provision of Railway 

Level crossing  

Nos 1.00 60.50 1.00 59.66 

 Total =   5383.56  5381.40 

 

 

৯। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  Md. Shabuddin Khan   

Additional Chief 

Engineer (Add. C) 

Mymensingh Zone, 

Mymensingh 

- োঁ ৮/০৭/২০১৪ ০৩/০১/২০১৭ 



459 

 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

2.  Md. Monirul Islam  

Additional Chief 

Engineer (Add. C) 

Mymensingh Zone, 

Mymensingh 

- োঁ ০৩/০১/২০১৭ প্রকে ভাকপ্ত ম ঘন্ত 

 

 
 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ ২ টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  উল্পেধখত 

তথ্যানুমায়ী ২টি প্যাকককজয অওতায় পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক । দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরু: 

 

নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-কাম ঘাকদকৃত 

মূল্য 

-প্রদত্ত কফর 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-চুকক্ত নুমায়ী কাজ 

ভাকপ্তয তাকযে  

-প্রকৃত ভাকপ্তয তাকযে  

  ভন্তব্য 

প্যাককজ নং-১ 

১ 

 

 

Construction of Jamalpur 

Town by pass Road under 

Jamalpur Road Division 

during the year 2014-2015 

 

২৮০৮.৯০ 

২৮০৫.৯০ 

২৭/০৭/২০১৫ 

০৪/০১/২০১৬ 

০২/০৭/২০১৭ 

০৪/০৫/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-২ 

 Widening & Strengthening of 

Jamalpur-Islampur-

Dewangonj Road Ch. 3+000 to 

39+00 under Jamalpur Road 

Division during the year 2014-

2015.  

 

২৫১৭.১৬ 

২৫১৭.১৬ 

২৭/০৭/২০১৫ 

২৬/০২/২০১৬ 

২৪/০৭/২০১৭ 

৩০/০১/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

 
 

১১।  ধধঅয এ উল্পেধখত ফযাে ও গ্রগধতঃ                                                          (রক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ধডধধ/অযধডধধ  এধডধ/অযএধডধ ফযাে টাকা ফভৄধক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৪-১৫ - - - - 

২০১৫-১৬ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ৩৮৮৩.৫৬ ৩৮৮৩.৫৬ ৩৮৮১.৪০ ৩৮৮১.৪০ 

সভাট= ৫৩৮৩.৫৬ ৫৩৮৩.৫৬ ৫৩৮১.৪০ ৫৩৮১.৪০ 
 
 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  
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১৩। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃধি ও ংল্পাধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

 ছভয়াদকার প্রাক্ককরত ব্যয় 

মূর ০১/০৩/২০১৫  ল্পত ৩০/০৬/২০১৮ ৫৬৩৫.০২ 

১ভ ফায ংল্পাধন ০১/০৩/২০১৫  ল্পত ৩০/০৬/২০১৭ ৫৩৮৩.৫৬ 

 
   

১৩.২ াধফ বক গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ৫৩৮১.৪০ রক্ষ টাকা মা  

ংল্পাধধত নুল্পভাধদত ব্যয় ৫৩৮৩.৫৬ রক্ষ টাকায প্রায় তবাগ।  

 
 

১৪। প্রকে ধযদ বনঃ  গত ২৮/০৯/২০১৭ তাধযল্পখ অআএভআধড’য উ-ধযচারক জনাফ জয়নার সভাো কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর ড়ক ধফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

ধনম্নরূঃ 

 

১৪.১ ভাটিয কাজ:  নুকভাকদত কডকক সত 3.5 ধক:ধভ: সেধক্সফর সবল্পভন্ট ধনভ বাল্পণয  রকক্ষে 12.16 রঃর্ঃ কভটায ভাটিয 

কাকজয জন্য 645.90 রক্ষ টাকায ংস্থান যাো কয়ক । ককঅয নুমায়ী 12.16 রঃর্ঃ কভটায ভাটিয কাকজয 

জন্য 645.90 রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , 3.5 ধক:ধভ: সেধক্সফর সবল্পভন্ট ধনভ বাল্পণয উক্ত 

ভাটি ব্যফায কযা কয়ক ।  

 

১৪.২ নতুন ছেকক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ: কডকক নুমায়ী 5.50 কককরাকভটায নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য 1093.53 

রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী 5.50 ককঃকভঃ নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য 1093.50 রক্ষ টাকা 

ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , ড়ল্পকয ১ভ ৬ ধকঃধভঃ এফং সচআল্পনজ ৩০+০০০ ল্পত ৩৯+০০০ 

ধক:ধভ: ম বন্ত  ধফধবন্ন স্থাল্পন ফাঁক যরীকযল্পণয জন্য নতুন ককয ছবকভন্ট কনভ ঘাণ কযা কয়ক । 

 

১৪.৩ ছেকক্সফর ছবকভন্ট প্রস্তকযণ ও কক্তারীকযণ: ছভাট ১০৩৪.৭৩ রক্ষ টাকা ব্যকয় ছভাট ৯.০০ কক:কভ: কফযভান 

৩.৬৬ কভ: প্রস্থ কফকষ্ট ড়ক ৬.৭৫ কভ: প্রকস্থ উন্নীতকযণ এফং কক্তারীকযকণয ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী 

ছভাট ১০৩৪.৭৩ রক্ষ টাকা ব্যকয় ছভাট ৯.০০ কক:কভ: কফযভান ৩.৬৬ কভ: প্রস্থ কফকষ্টড়ক ৬.৭৫ কভ: প্রকস্থ 

উন্নীতকযণ এফং কক্তারীকযণ কযv কয়ক ।  কযদ ঘকন ছদো মায় , ড়ককয  কফকবন্ন স্থাকন ছবকভন্ট প্রস্ত ও 

কক্তারী কযা কয়ক । সচআল্পনজ ৭+৫০০ধক:ধভ: এ ড়ল্পকয প্রস্থ ধযভা কল্পয ৬.৮০ধভটায াওয়া মায়। নুল্পভাধদত 

ধডধধ’য ংস্থান সভাতাল্পফক ধফেভান ৩.৬৬ ধভটায প্রস্থ ধফধষ্ট ড়ল্পকয উবয় াল্প^র্ ১.৪৫ধভটায কল্পয 

(৩.৬৬+১.৪৫*২)  সভাট ৬.৭৫ ধভটায প্রল্পস্থ উন্নয়ন কযায জন্য ধনধ বাধযত। জানা মায়, জাভারপুয দয ংল্প 

৬.৪৫ধক:ধভ: দীঘ ব জাভারপুয ফাআা এফং আরাভপুয ংল্প উল্পজরায় সচআল্পনজ ৩০+০০০ধক:ধভ: ল্পত 

৩৯+০০০ধক:ধভ: ম বভত্ম ৯.০০ধক:ধভ: প্রত্মকযণ কযা য়। জানা মায়, ২০০৭ াল্পরয ধদল্পক জাভারপুয ফাআা 

ল্পত আরাভপুয ম বন্ত নতুন এরাআনল্পভন্ট ধনভ বাণ কল্পয ড়ক ধনভ বাণ কযা য়। ধকন্তু তখন যাংল্প উক্ত ৬.৪৫ ধক:ধভ: 

এফং আরাভপুয ংল্প ৯.০০ধক:ধভ: ম্পূণ ব সযল্পখ প্রকে ভাপ্ত কযা য়। উক্ত ভাপ্ত ং ভাপ্ত কযায রল্পক্ষয 

অল্পরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  ধযদ বনকাল্পর সদখা মায়, জাভারপুয ধকংফা আরাভপুয ংল্পয সকাথাও কাল্প বট 

ক্ষধতগ্রস্থ য়ধন। ধকন্তু ড়ককয সচআল্পনজ ৩৪-৩৯ধক:ধভ: এয ভল্পে সফ কল্পয়কটি ংল্প ককনাযা ছবকে ছগক  ও 
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ছযআনকাট  দতযী কয়ক । জাভারপুয ড়ক ধফবাল্পগয উ-ধফবাগীয় প্রল্পকৌরী ফধত কল্পযন, াম্প্রধতক ফন্যায় উক্ত 

সযআনকাটভ ততযী ল্পয়ল্পে। ড়ল্পকয এ স্থাল্পন কল্পয়কটি ল্পয়ন্ট ধদল্পয় ফন্যায াধন প্রফাধত ওয়ায় এ সযআনকাটভ 

ততযী ল্পয়ল্পে ফল্পর ধতধন জানান। সযআনকাটগুল্পরা দ্রুত সভযাভত কযা না ল্পর সবল্পভন্ট অল্পযা ক্ষধতগ্রস্ত ওয়ায 

অংকা যল্পয়ল্পে। দ্রুত এগুল্পরা সভযাভত কযায যাভ ব সদয়া ল্পর উ-ধফবাগীয় প্রল্পকৌরী ফল্পরন, ঠিকাদাল্পযয ধডল্পপক্ট 

রায়াধফধরটি ধযধয়ল্পডয ভল্পে অল্পে ফল্পর উক্ত ক্ষধতগ্রস্থ কাজ বৃধষ্ট সল ল্পর সভযাভত কযা ল্পফ।  

  

কেত্র-১:  প্রকল্পেয অওতায় ধনধভ বত সবল্পভন্ট ধযভা কেত্র-২: প্রকল্পেয অওতায় ধনধভ বত সবল্পভন্ট 

  

কেত্র-3 ও ৪: ৩৪তভ ধক:ধভ: ল্পত ৩৯তভ ধক:ধভ: এয ভল্পে সৃষ্ট সযআনকাট  

 

১৪.৪ াকপঘকং: নুকভাকদত কডকককত 15.45 কক:কভ: ড়ক াকপকং এয জন্য 1922.16 রক্ষ টাকা ংস্থান যাো য়। 

ককঅয নুমায়ী 15.45 কক:কভ: ড়ক াকপঘকং কযা য়  এফং এ কাকজ 1922.09 রক্ষ টাকা ব্যয় কযা য় । 

কযদ ঘকন ছদো মায়, পুকযা ড়কব্যাী াকপঘকং কযা কয়ক  । ছেআকনজ 0+300 এ যাস্তা খু ূঁকড় াকপঘকয পুরুত্ব 120 

কভঃকভঃ াওয়া ছগক । নুল্পভাধদত ধডধধ’য ংস্থান সভাতাল্পফক ৬০ ধভ:ধভ: ধফটুধভনা ফাআন্ডায সকা ব এফং 
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৫০ধভ:ধভ: ওয়যাধযং সকা ব ধদল্পয় কাল্প বটিং কযায জন্য ধনধ বাধযত। ধযদ বকাল্পর সযআনকাট ততযী ল্পয়ল্পে এভন স্থান 

ব্যধতত সকাথাও কাল্প বট ক্ষধতগ্রস্থ ফস্থায় াওয়া মায়ধন।  

  

কেত্র-৫: ক্ষত াল্পপব কেত্র-৬: াল্পপবল্পয প্রস্থ ধযভা 

 

১৪.৫ অযকক ফক্স কারবাট ঘ কনভ ঘাণ: নুকভাকদত কডকককত  295.21 রক্ষ টাকা ব্যকয় 52 কভ: ( 15টি) অযকক ফক্স 

কারবাট ঘ কনভ ঘাকণয জন্য কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী 295.20 রক্ষ টাকা ব্যকয় 52.00কভ: ( 15টি) অযকক 

কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , ড়ককয ৩৪+৭৬০ ককঃকভঃ ও ৩৫+৬৬০ ককঃকভঃ এ ১২ 

কভটায (২৬=১২ধভটায) ধফধষ্ট ২টি কারবাট ব এফং সচআল্পনজ ০+২০০ ধকঃধভঃ ল্পত ৬+৪৫০ ধকঃধভঃ ব্যাী অল্পযা 

১৩টি কারবাট ব ধনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পে। ড়ল্পকয ১ভ ংল্প ল্পনকগুল্পরা এফং সলাংল্প ২ সবল্পন্টয (১২ ধভটায) ২টি 

কারবাট ব ধনধভ বত ল্পয়ল্পে সদখা মায়।  

 

  

কেত্র-৭:  ২ সচআল্পনজ ৩৪+৭৬০ ধকঃধভঃ এ  সবল্পন্টয 

১২ধভটায অযকক কারবাট ঘ 

কেত্র-৮: ১ সবল্পন্টয ৩ধভটায অযকক কারবাট ঘ 
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১৪.৬ যক্ষাপ্রদ কাজ : কডকক নুমায়ী 9.25 রক্ষ টাকা ব্যকয় 200 কভটায সটা-ওয়ার  এফং 87.43 রক্ষ টাকা ফকয় 

20০০.০০ কভটায অযকক প্যারাাআকডং কনভ ঘাকণয ভােল্পভ যক্ষাপ্রদ কাজ কযায জন্য কনধ ঘাকযত। ককঅয  নুমায়ী 

9.20 রক্ষ টাকা ব্যকয় 200 কভটায সটা-ওয়ার  এফং 87.40 রক্ষ টাকা ফকয় 20০০.০০ কভটায অযকক 

প্যারাাআকডং কনভ ঘাকণয ভােল্পভ যক্ষাপ্রদ কাজ ম্পন্ন কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর ছদো মায় ড়ককয কফকবন্ন ছেআকনজ 

এ কনকভ ঘত কারবাট ঘমূকয ংকমাগ ড়ক যক্ষায জন্য যক্ষাপ্রদ কাজ কযা কয়ক ।  

  

কেত্র-৯-১০: যক্ষাপ্রদ কাজ 

 

 

১৪.৭ আউ ছেন কনভ ঘাণ: নুকভাকদত কডকককত 27.09 রক্ষ টাকা ব্যকয় 5০০ কভটায আউ ছেন কনভ ঘাকণয জন্য কনধ ঘাকযত। 

ককঅয নুমায়ী উক্ত ছেন কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর ছদো মায় , কারবাট ব ও ড়ল্পকয ঢার ল্পত াধন 

ধনস্কাল্পনয জন্য সচআল্পনজ ৩০ ধক:ধভ: এফং ৩৬ তভ ধক:ধভ: এ ঝণ ঘা কপকরং ছস্টকনয কনকট আউ ছেন কনভ ঘাণ কযা 

কয়ক ।  

  

কেত্র-১১-12: ধনধভ বত আউ সেন 
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১৪.৮ াআন কগন্যার, ককঃকভঃ ছাষ্ট, গাআড ছাষ্ট: নুকভাকদত কডকককত 56.15 রক্ষ টাকা ব্যকয় ড়কক ৫০টি ট্রাধপক 

াআন, 50টি াআন সাস্ট, 17টি কক:কভ: সাস্ট, ১০০০টি গাআড সাস্ট 5230ফ:ধভ: থাল্পভ বা স্দাধস্টক ম্যাল্পটধযয়ার দ্বাযা 

সযাড ভাধকবং কযায  ংস্থান যাো য়। কযদ ঘকন ছদো মায় , ড়ককয কফকবন্ন স্থাকন কফকল ককয ফাজায স্কুর , ভকজদ 

ও ফাক প্রভৃকত স্থাকন প্রচুয ংখ্যক াআন, কগন্যার স্থান কযা কয়ক । ড়ককয ফাঁক ও ব্রীজ /কারবাকট ঘয ংকমাগ 

ড়ককয ংখ্য গাআড ছাষ্ট স্থান কযা কয়ক । এ াড়া পুকযা ড়ক ব্যাী ককঃকভঃ ছাষ্ট স্থান কযা কয়ক । পুল্পযা 

ড়ল্পক থাল্পভ বা প্লাধষ্টক ম্যাল্পটধযয়ার দ্বাযা সযাড ভাধকবং কযা ল্পয়ল্পে। 

  

কেত্র-১৩-14: সযাড ভাধকবং ও াআন ধগন্যার 

 

১৪.৯ ফা-সফ, আন্টাযল্পকন ও সযরওল্পয় সরল্পবর ক্রধং ধনভ বাণ: নুকভাকদত কডকককত 98.28 রক্ষ টাকা ব্যকয় ড়কক 

২টি ফা-সফ, ৫৩.৩২ র ক্ষ টাকা ব্যল্পয় ২টি আন্টাযল্পকন উন্নয়ন ও ৬০.৫০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১টি সযরওল্পয় সরল্পবর 

ক্রধং ধনভ বাল্পণয ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী 98.20 রক্ষ টাকা ব্যকয় ড়কক ২টি ফা-সফ, ৫৩.০৬ রক্ষ টাকা 

ব্যল্পয় ২টি আন্টাযল্পকন উন্নয়ন ও ৫৯.৬৬ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১টি সযরওল্পয় সরল্পবর ক্রধং ধনভ বাণ কযা য়। কযদ ঘকন 

ছদো মায় , ড়ল্পকয ৭ভ ধক:ধভ: এ ২টি ফা-সফ, ১ভ ও ৭ভ ধক:ধভ: এ ২টি আন্টাযল্পকন এফং ৭ভ ধক:ধভ: এ ১টি 

সযরওল্পয় সরল্পবর ক্রধং ধনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পে। 
 

 

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

 

ধযকধেত উল্পেশ্য জবন 

প্রকেটিয ভর উল্পেশ্য ল্পরা জাভারপুয ল্পযয 

মানজট ধনযনকল্পে জাভারপুয য ফাআা 

ড়ক ধনভ বাণ জাভারপুয-আরাভপুয-

সদওয়ানগি ড়ল্পকয প্রস্তকযণ ও ভজবুধতকযণ।   

প্রকল্পেয অওতায় জাভারপুয ঞয ফাআা ড়ক ধনভ বাণ 

এফং জাভারপুয-আরাভপুয-সদওয়ানগি ড়ক প্রস্তকযণ ও 

ভজবুধতকযণ কযা ল্পয়ল্পে।  

 

 

১৬। উল্পেশ্য ধজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রধযত ধধঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়ধন।  
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১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১   ৩ ফেয ৩ ভাল্প ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ২ ফেয ৩ ভা ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ 

প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ধনধ বাধযত ভল্পয়য তুরনায় ০১(এক) ফেয কভ ভল্পয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ল্পমল্পে; 

 

১৯.২ ড়ল্পকয ধধকাং স্থাল্পন কাল্প বটিং সবল্পভন্ট বার অল্পে। তল্পফ কল্পয়কটি স্থাল্পন থ বাৎ ড়ল্পকয ৩৪ তভ ধক:ধভ: 

ল্পত ৩৯তভ ধক:ধভ: এ সফ কল্পয়কটি সযআন কাট ল্পয়ল্পে এফং যাস্তায ধকনাযা সবল্পঙ্গ সগল্পে ; 

১৯.৩ ৬.৭৫ ধভটায প্রস্থ ড়ল্পকয দুআ াল্প ১.৫২ ধভটায কল্পয পট সাল্ডায থাকায কথা থাকল্পরও ড়ল্পকয সলাংল্প 

ধফল্পল কল্পয ৩৪ধক:ধভ: ল্পত ৩৯ধক:ধভ: এ তা াওয়া মায়ধন; 

১৯.৪ ড়কটিয ফাআা ংল্পয ৩য় ও ৪থ ব ধক:ধভ: এ ড়ল্পকয ‘যাআট ফ ওল্পয়’ এয বযন্তল্পয সবল্পভন্ট সঘল্পল তফদুযধতক 

খটি স্থান কযা ল্পয়ল্পে। ধকছু খটিল্পত আল্পতাভল্পে তফদুযধতক ংল্পমাগ প্রদান কযা ল্পয়ল্পে। বধফষ্যল্পত ড়কটি 

প্রস্তকযল্পণয প্রল্পয়াজন ল্পর উক্ত তফদু বধতক খটিভ স্থানান্তল্পযয প্রল্পয়াজন ল্পফ; এফং  

১৯.৫ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ধন (নু: ১৮)। 

 

২০।  ভতাভত/সুাধযঃ 

  

২০.১ ৩ ফেয ৩ ভাল্প ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ২ ফেয ৩  ফেয ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ 

প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন নুল্পভাধদত ভল্পয়য তুরনায় ১  (এক) ফেয ভয় কভ সরল্পগল্পে। ড়ক্ও জনথ ধধদপ্তল্পযয 

ধধকাং প্রকল্পেয সক্ষল্পত্র সমখাল্পন ভয় বৃধিয প্রল্পয়াজন য় সখাল্পন ধনধ বাধযত ভল্পয়য পূল্পফ ব প্রকে ফাস্তফায়ন ম্পন্ন 

কযা আধতফাচক রক্ষণ। অল্পরাচয প্রকল্পেয ধবজ্ঞতা ন্যান্য প্রকল্পেয সক্ষল্পত্র প্রল্পয়াগ কযা সমল্পত াল্পয; 

 

২০.২ ড়ছকয ছম কর স্থাল্পন থ বাৎ ড়ল্পকয ৩৪ তভ ধক:ধভ: ল্পত ৩৯তভ ধক:ধভ: এ সযআন কাট ল্পয়ল্পে এফং যাস্তায 

ধকনাযা সবল্পঙ্গ সগল্পে তা কফরকে ঠিকাদায কর্তবক ধডল্পপক্ট রায়াধফধরটি’য অওতায় ছভযাভকতয ব্যফস্থা গ্রণ কযকত 

কফ; 

 

২০.৩ ছবকভকন্টয সুযক্ষায জন্য ড়ককয ছম কর স্থাকন ম ঘাপ্ত পট ছাল্ডায ছনআ ছ কর স্থান কেকিত ককয পট 

ছাল্ডায কনভ ঘাণ কযকত কফ; 

২০.৪ ড়কটিয ফাআা ংল্পয ৩য় ও ৪থ ব ধক:ধভ: এ ড়ল্পকয ’যাআট ফ ওল্পয়’ এয বযন্তল্পয সবল্পভন্ট সঘল্পল তফদুযধতক 

খ ূঁটি স্থাল্পনয ধফলল্পয় মথামথ কর্তবক্ষল্পক ফধত কল্পয এ ধফলল্পয় কযণীয় ধনধ বাযণ কযল্পত ল্পফ; 

২০.৫ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;এফং 

২০.৬ নুল্পিদ ২০.১ ল্পত ২০.৫ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পফ। 
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জয়নার অকফদীন ভ ূঁআয়া (রাকাভ-(ছদৌরতগঞ্জ)-নােরককাট-ছকাদাকরয়া-ঢালুয়া-কেওড়া ফাজায) ড়ক উন্নয়ন 

ীল ঘক প্রককেয ভাকপ্ত প্রকতকফদন প্রকতকফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : জয়নার অকফদীন ভ ূঁআয়া (রাকাভ-(ছদৌরতগঞ্জ)-নােরককাট-ছকাদাকরয়া-

ঢালুয়া-কেওড়া ফাজায) ড়ক উন্নয়ন    

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয।  

৩। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ :  ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : কুকভল্লা ছজরায রাকাভ, নােরককাট ও ছেৌেগ্রাভ উকজরা।  

5। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ধতধযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

ধতধযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

ভর ১ভ ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

4968.85 

(-) 

5039.19 4901.00 

(-) 

০১-01-২০১4 

সথল্পক  

৩1-12-২০১6 

০১-01-২০১4 

সথল্পক  

৩0-06-

২০১7 

০১-01-২০১4 

সথল্পক  

৩0-06-২০১7 

৬৭.৮৫ 

(১.৪%) 

১ ফ য 

(৩৩.৩৩%) 

 

6।  প্রধক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও তফল্পদধক প্রধক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রধক্ষণ প্রদান কযা য়ধন।  

 

৭।  প্রককেয টভকভ ও উকেশ্য:  

৭.১ টভূধভ: সদৌরতগি (রাকাভ)-নাঙ্গরল্পকাট-সকাদাধরয়া-ঢালুয়া-ধচওযা ফাজায ড়কটি কুধভোয একটি গুরুেপুণ ব সজরা 

ড়ক। ৩১.৪০ ধকঃধভঃ  তদল্পঘ বযয এ ড়কটি রাকাভ ফাআা (রারভাআ-রাকাভ-ভাআজদী) ড়ল্পকয ১৫তভ 

ধকল্পরাধভটাল্পয শুরু ল্পয় ঢাকা-চট্টগ্রাভ জাতীয় ভাড়ল্পকয াল্পথ ধভধরধত ল্পয়ল্পে। ধফদ্যভান ড়কটিয সবল্পভল্পন্টয 

প্রস্থতা ৩.৭ ধভটায। ধকন্তু  ধফপুর ংখ্যক মানফান এ রু যাস্তাটি ধতক্রভ কযায ভয় দীঘ ব মানজল্পটয সৃধষ্ট য় 

এফং প্রায়আ ড়ক দুঘ বটনা ঘল্পট। এভতাফস্থায়, ধফদ্যভান ড়কটিল্পক অঞ্চধরক ভাড়ক ভাল্পন (ধডজাআন টাআ-৪, 

সবল্পভল্পন্টয প্রস্থতা ৫.৫ ধভটায) উন্নীত কযায রল্পক্ষয প্রকেটি গ্রণ কযা ল্পয়ল্পে।   
 

 

৭.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- ঢাকা এফং েট্টগ্রাকভয াকথ কুকভল্লা ছজরায রাকাভ, নােরককাট এফং ছেৌেগ্রাভ 

উকজরায উন্নততয এফং কনযাদ ড়ক ছমাগাকমাগ স্থান, ট্রাকপক মানজট হ্রাকযণ, ড়ক কথ স্বেতভ ভকয় 

মাতায়াত এফং কৃকল ও কেজাত ণ্য দ্রুত কযফকনয  সুকমাগ সৃকষ্ট কযা এফং অথ ঘ-াভাকজক উন্নয়ন। 
৮।  প্রককেয মূর কাজ:  

 ভকভ কধগ্রণ-০.৮২ ছক্টয  

 ভাটিয কাজ-২.৬০ রঃর্ঃকভটায  

 ছবকভন্ট প্রস্তকযণ-৩০.৪০ ককঃকভঃ  

 ছবকভন্ট কক্তারীকযণ-২৬.৬৩৫ ককঃকভঃ  

 ছবকভন্ট াকপঘকং-৩১.২৭ ককঃকভঃ 

 কারবাট ঘ কনভ ঘাণ-৩৬.০০ কভটায  

 কযকটআকনং ওয়ার-৪২৭৩.০০ কভটায  

 ায ছেন কনভ ঘাণ-১৯২৫ কভটায  
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৯।  প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন (ধধঅয নুাল্পয) : 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

1 2 3 4 5 6 

Miscellaneous 

(Publication & 

Tendering)  

L.S  1.00  0.00 

Land Acquisition  Hector 0.82 188.75 0.817 188.75 

Construction of Road 

Embankment  

Lcum  2.60 360.80 2.58 339.00 

Widening   Km  30.40 775.50 30.40 775.50 

Strengthening    Km 26.635 542.04 26.635 542.02 

Surfacing   Km 31.27 1608.84 31.27 1608.84 

Construction of Culvert   M 36.00 299.59 36.00 299.59 

Geo Textile, Matressing 

& Toe wall  

M 1780.00 355.28 1780.00 352.00 

Retaining wall   M 4273.00 724.96 4273.00 724.51 

Construction of Saucer 

Drain   

M 1925.00 51.60 1925.00 50.00 

Sign, Signal Km post & 

Road Marking etc.  

L.S  22.03  19.79 

Maintenance During 

Construction   

L.S  10.00  1.00 

Utility shifting   L.S  0.00  0.00 

Physical Contingency    49.40  0.00 

Price Contingency    49.40  0.00 

Total=   5039.19  4901.00 
 
 

১০। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Engr. Junaid Ahsan Shibib 

Addl. Chief Engr.  

Comilla Road Zone, 

Comilla.  

- োঁ 24/02/2014 ছথকক 30/01/2017 

2.  Engr.Md.  Shahabuddin Khan  

Addl. Chief Engr.  

Comilla Road Zone, Comilla. 

- োঁ 30/01/2017 ছথকক  প্রকে ভাপ্ত ম ঘন্ত।  
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১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ ২ টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  উল্পেধখত 

তথ্যানুমায়ী ২টি প্যাকককজয অওতায় পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক । দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরু: 

 

নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে  

ঠিকাদায 

প্রকতষ্ঠাকনয নাভ 

ও ঠিকানা 

  

গ্রগকত  

প্যাককজ নং-১ 

১ 

 

 

 

Widening of 

embankment with 

Strengthening of 

Pavement, DBS 

Wearing Course, 

Construction of 

Culvert & Protective 

work by Retaining 

wall, CC Block 

Matressing from Ch. 

0+000 to 31+400 of 

Joynal Abedin 

Bhuiyan Road 

(Laksam)-

Doulatgonj)_ 

Nangolkot-Kodalia-

Dalua-Cheware 

Bazar Road) during 

the year 2014-2015.    

3692.23 

3692.23 

 

19/10/2014 

05/01/2015 

30/06/2016 

23/06/2016 

 

 

 

  

প্যাককজ নং-২ 

 Construction of 1 No. 

2×6.00m. RCC Box 

culvert at 1
st

 Km. and 

earthwork, 

construction of 

retaining wall, geo-

textile, matressing 

(CC Block) with toe 

wall and saucer 

drain at different 

1048.40 

1014.19 

 

 

04/09/2016 

13/10/2016 

13/04/2017 

10/04/2017 
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নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে  

ঠিকাদায 

প্রকতষ্ঠাকনয নাভ 

ও ঠিকানা 

  

গ্রগকত  

Km. of  Joynal Abedin 

Bhuiyan Road 

(Laksam)-

Doulatgonj)_ 

Nangolkot-Kodalia-

Dalua-Cheware 

Bazar Road) during 

the year 2016-2017.    

 

১২।  ংল্পাধধত এধডধ ফযাে ও গ্রগধতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ংল্পাধধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা 

ফভৄধক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগধত 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাত্রা 

% 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগধত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১৪-১৫ 1000.00 1000.00 - 20.40% 1000.00 1000.00 1000.00  20.40% 

২০১5-১6 2885.00 2885.00 - 58.87% 2885.00 2885.00 2885.00  58.87% 

2016-17 1016.00 1016.00  20.73% 1016.00 1016.00 1016.00  20.73% 

ছভাট 4901.00 4901.00  100% 4901.00 4901.00 4901.00  100% 

 

১৩।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

১৪। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

 

১৪.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

 

 ছভয়াদকার প্রাক্ককরত ব্যয় 

মূর ০১/১০/২০১১ ল্পত ৩১/১২/২০১৩ ম বন্ত ৪৯৬৮.৮৫ 

ব্যয় বৃধি ব্যধতল্পযল্পক সভয়াদ বৃধি ১ভ ফায  ০১/১০/২০১১ ল্পত ৩০/০৬/২০১৫ ম বন্ত - 

 
   

১৪.২ াধফ বক অধথ বক ও ফাস্তফ গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ৪৯০১.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুল্পভাধদত ব্যয় ৪৯৬৮.৮৫ রক্ষ টাকায ৯৮.৬৩%।  
 
 
  
 

১৫। প্রকে ধযদ বনঃ  গত ১৯/১০/২০১৭ তাধযল্পখ অআএভআধড’য উ-ধযচারক জনাফ জয়নার সভাো কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর কুধভো ড়ক ধফবাল্পগয উ-ধফবাগীয় প্রল্পকৌরী উধস্থত ধেল্পরন। 

ধযদ বন ম বল্পফক্ষণ ধনম্নরূঃ 
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১৫.১ ভকভ কধগ্রণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ০.৮২ ছক্টয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ১৮৮.৭৫  রক্ষ টাকায ংস্থান 

যাো য়। ককঅয নুমায়ী ০.৮১৭ ছক্টয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ১৮৮.৭৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘকন 

জানা মায়,  

 

1৫.2  ভাটিয কাজ: নুকভাকদত ংকাকধত কডককসত ২.৬০ রঃ ঘঃধভঃ ভাটিয কাল্পজয জন্য ৩৬০.৮০ রক্ষ টাকায ংস্থান  

যাো য়। ককঅয নুমায়ী ২.৫৮ রঃ ঘঃধভঃ ভাটিয কাল্পজয জন্য ৩৩৯.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পে। 

কযদ ঘনকাকর জানা মায়, ড়ক ফাঁধ উচুূঁকয ও প্রস্তকযল্পণ উক্ত ভাটি ব্যফায কযা কয়ক ।  

১৫.৩ ছেকক্সফর ছবকভন্ট প্রস্তকযণ ও ভজবুকতকযণ: ছভাট ৭৭৫.৫০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৩০.৪০  কক:কভ: ৩.৭ কভটায কফযভান 

ছবকভন্ট ৫.৫ কভটায প্রকস্থ উন্নীতকযকণয এফং ৫৪২.০৪ রক্ষ টাকা ব্যকয় ২৬.৬৩৫ ককঃকভঃ ড়ক ভজবুকতকযকণয 

ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী  ৭৭৫.৫০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৩০.৪০  কক:কভ: ৩.৭ কভটায কফযভান ছবকভন্ট ৫.৫ 

কভটায প্রকস্থ উন্নীতকযণ এফং ৫৪২.০২ রক্ষ টাকায় ২৬.৬৩৫ ককঃকভঃ ড়ক কক্তারীকযণ কযা  কয়ক । 

কযদ ঘনকাকর জানা মায়, কফযভান ৩০.৪০ ককঃকভঃ ড়ক ১২ পৄট কত ১৮ পৄট প্রস্তকযণ কযা কয়ক । ছদো মায়, 

ড়ক ব্যাী প্রস্তকযণ কাজ কযা কয়ক । এ াড়া উক্ত ৩০.৪০ ককঃকভঃ এয ভকে ২৬.৬৩৫ ককঃকভঃ ড়ক থ ঘাৎ 

ছেআকনজ ০+০০০ ককঃকভঃ কত ৭+৫০০ এফং ১১+০৫৫ ককঃকভঃ কত ৩১+৪০০ ককঃকভঃ ম ঘন্ত  Base Type-

1 এয কাজ কযায ভােকভ কক্তারীকযণ কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায়, ড়কটি ৩.৭ কভটায কত ৫.৫ কভটায 

প্রকস্থ উন্নীত কযা কয়ক ।  

১৫.৪ াকপঘকং: ংকাকধত নুকভাকদত  কডকককত 31.27 ককঃকভঃ ড়ক াকপঘকং এয জন্য ১৬০৮.৮৪ রক্ষ টাকায 

ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ৩১.২৭ ককঃকভঃ ড়ক াকপঘকং এয জন্য উক্ত টা কা ব্যয় কযা কয়ক ।  

কযদ ঘকন ছদো মায়, ৩১.২৭ ককঃকভঃ ড়ক ব্যাী াকপঘকং কযা কয়ক । ড়ককয কধকাং াকপঘ বার থাককরও 

ককছু ককছু স্থাকন াকপঘ Rough  কয় ছগক  এফং ককছু স্থাকন ছযআন কাট কয়ক ।  

 

 

 

 

 

 

 

ধচত্র-১: Rough াকপঘ ধচত্র-২:  ড়ল্পক সৃষ্ট  ছযআন কাট 

 

১৫.৫ কারবাট ঘ কনভ ঘাণ: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত 299.59 রক্ষ টাকা ব্যকয় 36 কভটায কারবাট ঘ কনভ ঘাকণয জন্য 

কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী  উক্ত টাকা ব্যকয় 36 কভটায কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘকন জানা মায় , 

ড়ককয ছেআকনজ 1ভ, ১১তভ, ১২তভ, ১৩তভ, ১৪তভ, ২৩তভ, ২৪তভ ও ৩১ তভ ককঃকভঃ এ ৮টি (৩৬ কভটায) 

কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় , ড়ককয ধফধবন্ন ছেআকনজ এ  কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । ছদো 

মায়, ঢালুয়ায কনকট কনকভ ঘত কারবাকট ঘয উআং ওয়ার কত ভাটি কয মাকি। এ াড়া উক্ত কারবাট ঘটিয ংকমাগ ড়ক 

ককছুটা Settle কযা কাযকণ মান েরােকর সুকফধা সৃকষ্ট কি।  
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ধচত্র-৩:  কারবাকট ঘয উআং ওয়ার কত ভাটি কয মাকি ধচত্র-৪: কারবাকট ঘয  Settle কযা ংকমাগ ড়ক 

 

১৫.৬ যক্ষাপ্রদ কাজ (কজও ছটক্সটাআর ও কযকটআকনং ওয়ার): ংকাকধত নুকভাকদত  কডকক নুমায়ী ৩৫৫.২৮ রক্ষ টাকা 

ব্যকয় ১৭৮০.০০ কভটায কজও ছটক্সটাআর , ছভকট্রকং ও ছটা -ওয়ার এফং ৭২৪.৯৬ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৪২৭৩.০০ কভটায 

কযকটআকনং ওয়ার দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাকজয ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ৩৫২.০০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ১৭৮০.০০ 

কভটায কজও ছটক্সটাআর , ছভকট্রকং ও ছটা -ওয়ার এফং ৭২৪.৫১ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৪২৭৩.০০ কভটায কযকটআকনং ওয়ার 

দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ কযা কয়ক । কযদ ঘকন জানা মায় ,  ড়কটিয ছফ ককছু স্থান থ ঘাৎ ঢালুয়া কত নােরককাট ম ঘন্ত 

জরাভকভয ভে কদকয় কগকয়ক । এ ফ স্থাকন ড়ককয দুআ াক াকন জরাভকভ থাকায় দুআ াক ২২ ছথকক ২৪ 

ককঃকভঃ এয ভকে ১৭৮০ কভটায কক ব্লক কদকয় যক্ষাপ্রদ কাজ কযা কয়ক । এ াড়া  ১ভ, ২য়, ৩য়, ৪থ ঘ, ৫ভ, ৭ভ, 

৮ভ, ১১তভ, ১২তভ, ২২তভ, ২৩তভ, ২৪তভ, ২৫তভ, ২৬তভ, ২৭তভ, ২৯তভ, ৩০তভ ও ৩১ তভ ককঃকভঃ  এ ৪২৭৩ 

কভটায  কযকটআকনং ওয়ার কনভ ঘাণ ককয পুকুয /জরায় কত ড়ক যক্ষায প্রকেষ্টা ছনয়া কয়ক । কযদ ঘকন  সদখা মা য়, 

ড়ক যক্ষায কক ব্লক দ্বাযা ম্পন্ন যক্ষাপ্রদ কাকজয ছফীযবাগ ং বাকরা অক ।  তল্পফ  ককয়কটি কক ব্লক  ল্পয 

ধগল্পয় ব্লকমূকয ভাঝোকন পাঁকা স্থান দতযী কয়ক ।  

 

 

 

 

 

 

 

ধচত্র-৫:  কক ব্লক দ্বাযা ম্পন্ন যক্ষাপ্রদ কাজ  ধচত্র-৬: কযকটআকনং ওয়ার দ্বাযা ম্পন্ন যক্ষাপ্রদ কাজ 

 

১৫.৭ ায ছেন : ংকাকধত নুকভাকদত  কডকককত ১৯২৫.০০ কভটায ায ছেকনয জন্য ৫১.৬০ রক্ষ টাকায ংস্থান  

যাো য়। ককঅয নুমায়ী ১৯২৫.০০ কভটায ায ছেকনয জন্য ৫০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘকন 

জানা মায় , ড়ককয ৮ভ, ৯ভ, ১৭তভ, ২০তভ, ২১তভ, ২৭তভ, ২৯তভ, ৩০তভ ও ৩১তভ ককঃকভঃ এ ছভাট ১৯২৫ 

কভটায ায ছেন কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় , কুকভল্লায ছেৌেগ্রাভ ছধাড়কযা ফাজাকয ায ছেন কনভ ঘাণ 

কযা কয়ক । তকফ তা অফ ঘজনাপূণ ঘ কয় ছগক । ছেনমূ কদকয় াকন কনষ্কাকত না ওয়ায় ফাজাকযয ভকে ড়ক 

ক্ষকতগ্রস্ত ওয়ায অংকা যকয়ক । তাআ ফাজাকযয ভেকায ছেনমূ কযস্কায যাোয কফলকয় ফাজায ককভটিকক ম্পৃক্ত 
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কযা প্রকয়াজন। এ াড়া ছেকন অফজঘনা না ছপরাকনায কনকদ ঘনা কেকরত াআন স্থান কযা ভীেীন ফকর প্রতীয়ভান 

য়।  

 

 

 

 

 

 

 

ধচত্র-৭ ও ৮: ফাজায ংল্প ধনধভ বত ায সেন 

 

১৫.৮ াআন, কগন্যার, ককঃকভঃ ছাষ্ট ও ছযাড ভাককঘং: ংকাকধত নুকভাকদত কডকক নুমায়ী 22.03১ রক্ষ টাকা ব্যকয় 

ড়কক ট্রাকপক াআন, কক:কভ: ছাস্ট, গাআড ছাস্ট স্থান এফং ছযাড ভাককঘং এয ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী 

19.79 রক্ষ টাকা ব্যকয় উক্ত াআন, কগন্যার ও কক:কভ: ছাস্ট স্থান কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় , ড়ক ব্যাী 

ককঃকভঃ ছাষ্ট স্থান কযা কয়ক । ককছু াআন , কগন্যার স্থান কযা য়কন। এ াড়া ককঃকভঃ ককয়কটি ককঃকভঃ ছাষ্ট 

ছঝা ঝাকড় ছঢকক ছগক । পকর েরােরকাযী মানফান ও মাত্রীগকণয দূযত্ব কনণ ঘকয় সুকফধায সৃকষ্ট য়। উক্ত  ছেঁকক 

মাওয়া ককঃকভঃ ছাস্ট মূ ছঝা ঝাড় ছককট দৃশ্যভান কযকত কফ।  

 

  

 

 

 

 

 

 

কেত্র-৯ ও ১০: প্রককেয অওতায় কনকভ ঘত ও স্থাকত াআন ছাস্ট ও কক:কভ: ছাস্ট 

 

১৬।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

ধযকধেত উল্পেশ্য জবন 

প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- ঢাকা এফং েট্টগ্রাছভয াকথ 

কুকভল্লা ছজরায রাকাভ, নােরককাট এফং ছেৌেগ্রাভ 

উকজরায উন্নততয এফং কনযাদ ড়ক ছমাগাকমাগ স্থান, 

মানজট হ্রাকযণ, ড়ক কথ স্বেতভ ভকয় মাতায়াত এফং 

কৃকল ও কেজাত ণ্য দ্রুত কযফকনয  সুকমাগ সৃকষ্ট কযা 

এফং অথ ঘ-াভাকজক উন্নয়ন। 

প্রকেটি ফাস্তফাধয়ত ওয়ায় ঢাকা এফং েট্টগ্রাকভয াকথ 

কুকভল্লা ছজরায রাকাভ, নােরককাট এফং ছেৌেগ্রাভ 

উকজরায উন্নততয এফং কনযাদ ড়ক ছমাগাকমাগ স্থাধত 

ল্পয়ল্পে। 

 

১৪। উল্পেশ্য ধজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে ফল্পর তীয়ভান য়।  
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১৫।   প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন থ ব ফযাে ও ভয় বৃধি ব্যধতত উল্পেখল্পমাগ্য ন্য সকান ভস্যা 

সভাকাল্পফরা কযল্পত য়ধন।   

১৬। যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।  

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রধযত ধধঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়ধন। ধকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তবক ভাধপ্ত প্রধতল্পফদন সপ্রযল্পণয পূল্পফ ব প্রকেটিয External 

Audit কযা প্রল্পয়াজন ধের। 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১   ৩ ফেল্পয ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ৩ ফেয ৬ ভা ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ধনধ বাধযত ভল্পয়য তুরনায় ০৬ (েয়) ভা ধতধযক্ত ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে; 

 

১৯.২ ড়ল্পকয প্রায় কর স্থাল্পন কাল্প বটিং সবল্পভন্ট বার অল্পে। দু’একটি স্থাল্পন ধফল্পল কল্পয পুকুয ফযাফয সযআন কাট 

ল্পয়ল্পে;  

১৯.৩ াকপঘকয কধকাং স্থান ক্ষত যকয়ক । তকফ ১৮তভ কক:কভ: ও ২৪তভ কক:কভ: এ ককয়কটি স্থাকন াকপঘ rough 

কয় ছগক  এফং ককছু ংক hair crack কয়ক । 

১৯.৪ ককয়কটি কারবাকট ঘয ংকমাগ ড়ক ককছুটা settle ককযক । পকর গাড়ী েরােকর সুকফধায সৃকষ্ট য়; 

১৯.৫ ফাজাকয কনকভ ঘত ায ছেনমূ কনক স্থাকন ভয়রায় বকতঘ কয় ছগক  মা াকন কনষ্কানকক ফাধা গ্রস্ত কযক । ফাজায 

ককভটিকক উক্ত ছেকনয ভয়রা কযস্কায যাোয কাকজ ম্পৃক্ত কযা প্রকয়াজন ; এোড়া ফাজাল্পযয ভল্পে ছেকন অফজঘনা না 

ছপরাকনায কনকদ ঘনা েকরত াআন স্থান কযা সমল্পত াল্পয;  

১৯.৬    ককয়কটি স্থাল্পন ধফল্পল কল্পয ২২ ছথকক ২৪ ককঃকভঃ এয ভকে ককয়কটি কক ব্লক  ল্পয ধগল্পয় ব্লকমূকয ভাঝোকন 

পাঁকা স্থান দতযী কয়ক ; 

১৯.৭ ড়ল্পক াআন, ধগন্যার স্থান কযা ল্পরও সফ ধকছু াআন ধগন্যার গাোরায় অবৃত ল্পয় সগল্পে। এল্পত 

মাতায়াতকাযী মানফান চরাচল্পর সুধফধায সৃধষ্ট য় ও দুঘ বটনায অংকা থাল্পক; এফং  

১৯.৮ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ধন। 

 
 
 
 

২০।  ভতাভত/সুাধযঃ 

 

২০.১ ড়ল্পকয দু’একটি স্থাল্পন সৃষ্ট সযআন কাট দ্রুত সভযাভত কযল্পত ল্পফ;  

২০.২ াকপঘকয ছম কর স্থান কফকলত ১৮তভ কক :কভ: ও ২৪তভ কক:কভ: এ rough কয় মাওয়া াকপঘ এফং hair 

crack ওয়া ংকয াকপঘ দ্রুত ংস্কায কযকত কফ;  

২০.৩ ছম কর কারবাকট ঘয ংকমাগ ড়ক settle ককযক  তায কফটুকভনা কাকযকন ফা ছপ্রাপাআর কাকযককনয ভােকভ 

মান েরাের কনকফ ঘঘ্ন কযকত কফ; 

২০.৪ ফাজাকয কনকভ ঘত ায ছেনমূ কনক স্থা ছন ভয়রায় বকতঘ কয় ছগক  মা াকন কনষ্কানকক ফাধা গ্রস্ত কযক । ফাজায 

ককভটিকক উক্ত ছেকনয ভয়রা কযস্কায যাোয কাকজ ম্পৃক্ত কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযকত কফ ; এোড়া ফাজাল্পযয ভল্পে 

ছেকন অফজঘনা না ছপরাকনায কনকদ ঘনা েকরত াআন স্থান কযা সমল্পত াল্পয;  

১৯.৫    ককয়কটি স্থাল্পন ধফল্পল কল্পয ২২ ছথকক ২৪ ককঃকভঃ এয ভকে ককয়কটি কক ব্লক  ল্পয ধগল্পয় ব্লকমূকয ভাঝোকন 

পাঁকা স্থান দতযী কয়ক ; এ স্থানভল্প ংস্কাযভরক কাজ কযল্পত ল্পফ; 
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২০.৬ ড়ল্পক স্থাধত ধকছু  াআন, ধগন্যার সঝা-ঝাল্পড় অবৃত ল্পয় সগল্পে। এল্পত মাতায়াতকাযী মানফান চরাচল্পর 

সুধফধায সৃধষ্ট য় ও দুঘ বটনায অংকা থাল্পক। সঝা-ঝাড় সকল্পট এ কর  াআন, ধগন্যার দৃশ্যভান কযায ব্যফস্থা 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

২০.৭ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ধন; এফং 

২০.৮ নুল্পিদ ২০.১ ল্পত ২০.৭ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পফ। 
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ভগফাড়ী-ফাগভাযা-ভুশ্চি-ফাাংগড্ডা ড়ক উন্নয়ন ীল ষক প্রকল্পেয ভাশ্চি প্রশ্চতল্পফদন প্রশ্চতল্পফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : ভগফাড়ী-ফাগভাযা-ভুশ্চি-ফাাংগড্ডা ড়ক উন্নয়ন     

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয।  

৩। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ :  ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : কুশ্চভল্লা জজরায দয দশ্চিণ  নাঙ্গরল্পকাট উল্পজরা।  

5। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ধতধযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

ধতধযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

2041.56 

(-) 

1918.46 1899.00 

(-) 

০১-01-২০১5 

সথল্পক  

৩1-12-

২০১6 

০১-01-২০১5 

সথল্পক  

৩0-06-

২০১7 

০১-01-২০১5 

সথল্পক  

৩0-06-২০১7 

-১৪২.৫৬ 

(৬.৯৮) 

১৬ভা              

(25%) 

 

6।  প্রধক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও তফল্পদধক প্রধক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রধক্ষণ প্রদান কযা য়ধন।  

 

7।  প্রকল্পেয টভূধভ ও উল্পেশ্য:   
 

৭.১ টভূধভ: ভগফাড়ী-ফাগভাযা ভুশ্চি-ফাাংগড্ডা জজরা ড়কটি কুশ্চভল্লা-চাঁদপুয আঞ্চশ্চরক ভাড়ল্পকয ১৪তভ শ্চকিঃশ্চভিঃ এ 

ভগফাড়ী ল্পত শুরু ল্পয় জচৌদ্দগ্রাভ-রাকাভ জজরা ড়ল্পকয ১০ভ শ্চকিঃশ্চভিঃ ফাাংগড্ডা ফাজাল্পয ভাি ল্পয়ল্পছ। ড়কটিয 

জভাট দদঘ ষয ১৯.৫০ শ্চকশ্চভিঃ এফাং জবল্পভল্পেয প্রস্থ ৩.৭০ শ্চভিঃ। কুশ্চভল্লা জজরায দয দশ্চিণ, রাকাভ, নাঙ্গরল্পকাট  

জচৌদ্দগ্রাভ উল্পজরায জনাধাযণ এই ড়ক ব্যফায কল্পয কুশ্চভল্লা, জপনী, চট্টগ্রাভ  ঢাকায় মাতায়াত কল্পয শ্চফধায় 

ড়কটিল্পত মানজল্পটয সৃশ্চি য়। এল্পপ্রশ্চিল্পত ড়ল্পকয  জবল্পভল্পেয প্রস্থ ৩.৭০ শ্চভিঃ ল্পত বৃশ্চি কল্পয ৫.৫০ শ্চভিঃ এ 

উন্নীতকযল্পণয রল্পিয  প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

 

৭.২ উল্পেশ্য: প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা-  ১৯.৫০ শ্চকিঃশ্চভিঃ দীঘ ষ ভগফাড়ী-ফাগভাযা ভুশ্চি-ফাাংগড্ডা ড়ক উন্নয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ 

কুশ্চভল্লা জজরায ফারুযা, দয দশ্চিণ  নাঙ্গরল্পকাট উল্পজরায ড়ক জমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন। 

৮. প্রকল্পেয মূর কাজ:  

 ড়ক ফাঁল্পধ ভাটিয কাজ-০.৭০৬ রি ঘন শ্চভটায  

 জেশ্চিফর জবল্পভে প্রস্তকযণ-১৮.৮২ শ্চকিঃশ্চভিঃ  

 জেশ্চিফর জবল্পভে শ্চিারীকযণ- ৭.১৬ শ্চকিঃশ্চভিঃ  

 াল্পপষশ্চাং-১৯.৩৭ শ্চকিঃশ্চভিঃ  

 কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ-৮ শ্চভটায  

 ায জেন শ্চনভ ষাণ-১৩৮০ শ্চভটায  
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৯। প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন (ধধঅয নুাল্পয) : 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 

Miscellaneous (Publication & 

Tendering)  

L.S L.S 1.00   

Widening Road Embankment   Lcum 0.706 120.31 0.706 119.04 

Widening (2×0.90m avg.)   Km 18.82 423.55 18.82 423.55 

Strengthening (3.70m)  Km 7.16 160.05 7.16 160.05 

Surfacing  (5.50m)   Km 19.37 861.20 19.37 861.20 

Construction of Culvert (7 

nos)  

M 8 58.53 8 58.53 

Retaining wall    M 1795.00 207.02 1795.00 206.61 

Saucer Drain   M 1380.00 39.62 1380.00 39.46 

U Drain  M 80.00 15.20 80.00 15.20 

Sign, Signal Km post  L.S L.S 15.98 L.S 14.24 

Maintenance During 

Construction   

L.S L.S 15.00 L.S 1.12 

Utility shifting   L.S L.S 1.00 L.S  

Physical Contingency  L.S L.S   L.S   

Total=   1918.46  1899.00 
 

১০। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকালীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

3.  Engr. Junaid Ahsan Shibib 

Addl. Chief Engr.  

Comilla Road Zone, Comilla.  

- যাঁ 24/02/2014 জথল্পক 30/01/2017 

4.  Engr.Md.  Shahabuddin Khan  

Addl. Chief Engr.  

Comilla Road Zone, Comilla. 

- যাঁ 30/01/2017 ছথকক  প্রকে ভাপ্ত ম ঘন্ত।  

   
১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ  প্রকল্পেয অওতায় সকান গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রল্পয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয় কযা 

য়ধন। 

১১.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ  (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয)  প্রকল্পেয 

নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ ৩ টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  
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উল্পেধখত তথ্যানুমায়ী ৩ টি প্যাকককজয অওতায় পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক । দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য 

ধনম্নরু: 

 

প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত 

ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে  

ভন্তব্য  

প্যাককজ নং-১ 

Widening of Road embankment, widening & 

Strengthening of existing Pavement Surfacing 

from 1
st
 Km (p) to 10

th
 Km (Ch. 0+000 to 

12+300) & Construction of RCC Culvert & 

Retaining wall.      

1058.87 

1058.39 

 

29/04/2015 

20/08/2015 

19/08/2016 

24/06/2016 

 

 

কাজ ভাপ্ত  

প্যাককজ নং-২ 

Widening of Road embankment, widening & 

Strengthening of existing Pavement Surfacing 

from 11
th

 Km (p) to 19
th

 Km (Ch. 12+300 to 

19+365) & Construction of Drain, sign, 

signal, Km post, Retaining wall.      

639.65 

639.65 

 

 

29/04/2015 

24/08/2015 

23/06/2016 

22/06/2016 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-3 

Earthwork, Construction of Retaining wall, 

U-drain & Saucer Drain at different & sign, 

Signal.  

202.58 

199.24 

16/01/2017 

27/02/2017 

27/06/2017 

05/06/2017 

কাজ ভাপ্ত 

 

 

১২।  ংল্পাধধত ধডধধ ফযাে ও গ্রগধতঃ 

        (রক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ংল্পাধধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা 

ফভৄধক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগধত 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাত্রা % 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগধত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১5-১6 1700.00 1700.00 - 89.38% 1700.00 1700.00 1700.00  89.38% 

2016-17 202.00 202.00  10.62% 199.00 199.00 199.00  10.62% 

ছভাট 1902.00 1902.00  100% 1899.00 1899.00 1899.00  100% 

 

১৩।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

 

 

 

১৪। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 
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১৪.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 
 

 ছভয়াদকার প্রাক্ককরত ব্যয় 

মূর ০১/০১/২০১৫ ল্পত ৩১/১২/২০১৬ ম বন্ত ২০৪১.৫৬ 

১ভ ংল্পাধধত নুল্পভাধদত  ০১/০১/২০১৫ ল্পত ৩০/০৬/২০১৭ ম বন্ত ১৯১৮.৪৬ 

 
   

১৪.২ াধফ বক অধথ বক ও ফাস্তফ গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ১৮৯৯ .০০ 

রক্ষ টাকা মা ংল্পাধধত নুল্পভাধদত ব্যয় ১৯১৮.৪৬ রক্ষ টাকায ৯৮.৯৮%। উক্ত ভল্পয় নুল্পভাধদত ংল্পাধধত 

প্রকল্পেয ১০০% ফাস্তফ গ্রগধত াধধত ল্পয়ল্পে (নুল্পিদ-৬)।  

 
  
 

১৫। প্রকে ধযদ বনঃ  গত ৩১/১০/২০১৭ তাধযল্পখ অআএভআধড’য উ-ধযচারক জনাফ জয়নার সভাো কর্তবক প্রকেটি 

ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর ড়ক ধফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

ধনম্নরূঃ 

 

১৫.১ ভাটিয কাজ:  নুকভাকদত কডককসত ১৯.৩৭ ধক:ধভ: ড়ক ফাঁধ ৩.৭ কভটায কত ৫.৫ কভটায প্রস্ততায় উন্নীতকযকণয 

জন্য ০.৭০৬ রঃর্ঃ কভটায ভাটিয কাকজয জন্য ১২০.৩১ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো কয়ক । ককঅয নুমায়ী ০.৭০৬ 

রঃর্ঃ কভটায ভাটিয কাকজয জন্য ১১৯.০৪ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর ছদো মায় , ভগফাড়ী কত 

ফাগভাযা ২ ককঃকভঃ ভগফাড়ী ফাআা ড়ক ৩.৭০ কভটায কত ৫.৫ কভটায এ উন্নীত কযা কয়ক । এ াড়া প্রককেয 

অওতায় উক্ত ২ ককঃকভঃ  ১৯.৩৭ ককঃকভঃ ড়ক প্রস্তকযণ ও উন্নয়ন কযা য়।  

 

১৫.২ ছেকক্সফর ছবকভন্ট প্রস্তকযণ ও কক্তারীকযণ: নুকভাকদত কডকক সত ১৮.৮২ ককঃকভঃ ড়ক ৫.৫ কভটাকয 

প্রস্তকযকণয জন্য ৪২৩.৫৫ রক্ষ টাকায ংস্থান ক র।  ককঅয নুমায়ী ১৮.৮২ ককঃকভঃ ড়ক ৫.৫ কভটাকয 

প্রস্তকযকণ উক্ত থ ঘ ব্যয় কযা কয়ক । এ াড়া নুকভাকদত কডকককত কফযভান ৭.১৬ ককঃকভঃ ড়ক ৩.৭০ কভটাকয 

কক্তারীকযকণয জন্য ১৬০.০৫ রক্ষ টাকায ংস্থান ক র। ককঅয নুমায়ী ছভাট ১৬০.০৫ রক্ষ টাকা ব্যকয়  ৭.১৬ 

কক:কভ: কফযভান ড়ক ধক্তারীকযণ কযা ল্পয়ল্পে।  কযদ ঘনকাকর জানা মায় , ১৯.৩৭ কক:কভ: ড়কব্যাী ৩.৭ কভ: 

কত ৫.৫ কভ: প্রকস্থ উন্নীত কযা কয়ক । এফং ড়কক কফকবন্ন ংক reprofiling ককয কক্তারীকযণ কযা 

কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় , ৫ভ ককঃকভঃ এ ককয়কটি ছযআন কাট কয়ক , ৭ভ ককঃকভঃ এ ড়ককয surface 

rough/hair crack দতযী কয়ক । তকফ ছকাথাও কাক ঘটিং উকঠ মায়কন।  

 

কেত্র-১: ড়কক সৃষ্ট ছযআনকাট 
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১৫.৩ াকপঘকং: নুকভাকদত কডকককত ১৯.৩৭ কক:কভ: ড়ক াকপকং এয জন্য ৮৬১.২০ রক্ষ টাকা ংস্থান যাো য়। 

ককঅয নুমায়ী ১৯.৩৭ কক:কভ: ড়ক াকপঘকং কযা য় এফং এ কাকজ মুদয় থ ঘ ব্যয় কযা য়। কযদ ঘকন ছদো 

মায়, পুকযা ড়কব্যাী াকপঘকং কযা কয়ক  । াকপঘকয কধকাং স্থান ক্ষত যকয়ক । তকফ ৫ভ কক :কভ: ও ৭ভ 

কক:কভ: এ ককয়তটি স্থাকন াকপঘ rough কয় ছগক  এফং ককছু ংক hair crack কয়ক । 

 

 

শ্চচত্র-২: ড়ল্পকয াল্পপষল্প সৃি  জয়ায ক্র্যাক 

 

১৫.৪ কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ: নুকভাকদত কডকককত ৫৮.৫৩  রক্ষ টাকা ব্যকয় ৮ কভ: (৭টি) কারবাট ঘ কনভ ঘাকণয জন্য কনধ ঘাকযত। 

ককঅয নুমায়ী ৫৮.৫৩ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৮কভ: কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । ১০ভ ককঃকভঃ এ ২ কভটাকয ১টি 

কারবাট ঘ কনকভ ঘত কয়ক । কযদ ঘনকা উকফবাগীয় প্রককৌরী ফকত ককয ছম , ড়ককয ছেআকনজ ০+০৬০ কক:কভ:, 

১+৬৪৬ কক:কভ:, ৯+০৬২ কক:কভ:, ১২+৫৫০ কক:কভ:, ১৬+৮৮৩ কক:কভ: ও ১৯+০০৮ কক:কভ: এ ১কভটায দদকর্ ঘয ৬টি 

এফং ছেআকনজ ১৪+৪১০কক:কভ: এ ২কভটায দদকর্ ঘেয থ ঘাৎ ছভাট ৮কভটাকযয ৭টি কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । 

কযদ ঘকন ছদো মায় ছম , প্রককেয অওতায় কফকবন্ন ছেআকনকজ কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর ছদো মা য় 

ককয়কটি কারবাকট ঘয গাআড ছাস্ট ছকর কড়ক । এ াড়া , কারবাট ঘ ও ড়ককয ংকমাগস্থকর ককছুটা ছটর ককযক । 

পকর গাড়ী েরােকর সুকফধায সৃকষ্ট য়। 

  

শ্চচত্র-৩: কারবাল্পট ষয াংল্পমাগড়ল্পক জল্পর ড়া গাইড জাস্ট 

 শ্চকছুটা settle কযা াংল্পমাগড়ক 

শ্চচত্র-৪: কারবাল্পট ষ শ্চকছুটা settle কযা াংজমাগড়ক 
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১৫.৫ শ্চযল্পটইশ্চনাং য়ার:  নুকভাকদত কডকককত ১৭৯৫ কভটায কযকটআকনং ওয়ার কনভ ঘাকণয ২০৭.০২ রক্ষ টাকা ব্যকয়য 

ংস্থান ক র। ককঅয নুমায়ী ১৭৯৫ কভটায কযকটআকনং ওয়ার কনভ ঘাকণয জন্য ২০৬.৬১ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । 

কভ ঘকতঘাগণ ফকত ককযন, ৪থ ঘ কক:কভ: এ ড়ককয ফাভ াকবঘ ১৮০ কভটায, ও ডান াকবঘ ২৫ কভটায, ৫ভ কক:কভ: ৬৫ 

কভটায, ৬ষ্ঠ কক:কভ: এ ১৩০ কভটায, ৭ভ কক:কভ: এ ৮০কভটায, ১২তভ কক:কভ: এ ৩০ কভটায, ১৩ভ কক:কভ: এ ৪০কভটায, 

১৭তভ কক :কভ: এ ১৩০ ছভাট ৯৫০ কভটায কযকটআকনং ওয়ার কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় , ৫ভ 

ককঃকভঃ, ১০ভ ককঃকভঃ  কফকবন্ন স্থাকন পুকুয/জরায় ফযাফয কযকটআকনং ওয়ার কনভ ঘাণ কযা কয়ক ।  

  

শ্চচত্র-৫-৬: ড়ল্পকয াল্পবষ শ্চনশ্চভ ষতশ্চযল্পটইশ্চনাং য়ার 

 

১৫.৬ ায ছেন  ও আউ ছেন : নুকভাকদত কডকককত ১৩৮০.০০ কভটায ায ছেন কনভ ঘাকণয জন্য ৩৯.৬২ রক্ষ টাকায 

ংস্থান ক র। ক কঅয নুমায়ী ৩৯.৪৬ কভটায ায ছেন কনভ ঘাকণ ১৩৮০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । এ াড়া 

নুকভাকদত কডকককত ৮০.০০ কভটায আউ ছেন কনভ ঘাকণয জন্য ১৫.২০ রক্ষ টাকায ংস্থান ক র। ককঅয নুমায়ী 

৮০.০০ কভটায ায ছেন কনভ ঘাকণ ১৫.২০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । ৮ভ ককঃকভঃ  এ ভকি ফাজাকয ায ছেন 

কনভ ঘাণ কযা কয়ক । এ াড়া ন্যান্য ককয়কটি ফাজাকয ায ছেন কনভ ঘাণ কযা কয়ক । ায ছেনমূ ভয়রায় বকতঘ 

কয় ছগক  মা াকন কনষ্কানকক ফাধা গ্রস্ত কযক । ফাজায ককভটিকক উক্ত ছেকনয ভয়রা কযস্কায যাোয কাকজ ম্পৃক্ত 

কযা ছমকত াকয।  

  
 

শ্চচত্র-৭: ফাজায অাংল্প শ্চনশ্চভ ষত জেন 

 

শ্চচত্র-৮: আফজষনাপূণ ষ জেন 
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১৫.৭ াআন, কগন্যার ও ককঃকভঃ ছাষ্ট স্থান : কডকককত ১৫.৯৮ রক্ষ টাকা ব্যকয় ট্রাকপক াআন , কগন্যার ও ককঃকভঃ 

ছাষ্ট কনভ ঘাকণয জনয কনধ ঘাকযত ক র। ককঅয নুমায়ী উক্ত কাকজয জন্য ১৪.২৪ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । ড়ককয 

কফকবন্ন ফাঁক, স্কুর, ভকজদ, ফাজায প্রভৃকত স্থাকন াআন , কগন্যার স্থান কযা কয়ক । এ াড়া ড়ককয ককঃকভঃ ছাষ্ট 

স্থান কযা কয়ক । তকফ ককঃকভঃ ছাষ্ট ও াআন কগন্যারমূ কনক স্থাকন গা  গা ারীকত ছঢকক ছগক । পকর গাড়ী 

োরককদয কনকট তা দৃকষ্টছগা য য় না।  

 

 

 

শ্চচত্র-৯: জঝা-ঝাল্পড় জঢল্পক মায়া শ্চক:শ্চভ: জাস্ট শ্চচত্র-১০: ড়ল্পক স্থাশ্চত াইন জাি  

 

 

১৬।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

ধযকধেত উল্পেশ্য জবন 

প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ল্পরা- ১৯.৫০ ককঃকভঃ দীর্ ঘ ভগফাড়ী-

ফাগভাযা ভকি-ফাংগড্ডা ড়ক উন্নয়কনয ভােকভ কুকভল্লা 

ছজরায ফারুযা, দয দকক্ষণ ও নােরককাট উকজরায ড়ক 

ছমাগাকমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  

১৯.৫০ ককঃকভঃ দীর্ ঘ ভগফাড়ী-ফাগভাযা ভকি-ফাংগড্ডা ড়ক 

উন্নয়কনয ভােকভ কুকভল্লা ছজরায  ফারুযা, দয দকক্ষণ ও 

নােরককাট উকজরায ড়ক ছমাগাকমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন 

াকধত কয়ক । 

 
১৬। উল্পেশ্য ধজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়। 

    

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রধযত ধধঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়ধন।  

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

১৯.১   ২ ফেল্পয ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাধদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ২ ফেয ৬ ভা ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে। থ বাৎ প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ধনধ বাধযত ভল্পয়য তুরনায় ০৬ (েয়) ভা ধতধযক্ত ভয় প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পে; 

 

১৯.২ ড়ল্পকয প্রায় কর স্থাল্পন কাল্প বটিং সবল্পভন্ট বার অল্পে। দু’একটি স্থাল্পন সযআন কাট ল্পয়ল্পে;  

১৯.৩ াকপঘকয কধকাং স্থান ক্ষত যকয়ক । তকফ ৫ভ কক:কভ: ও ৭ভ কক:কভ: এ ককয়তটি স্থাকন াকপঘ rough কয় 

ছগক  এফং ককছু ংক hair crack কয়ক । 

১৯.৪ প্রককে অওতায় কনকভ ঘত ককয়কটি কারবাকট ঘয গাআড ছাস্ট ছকর কড়ক ; 

১৯.৫ ককয়কটি কারবাকট ঘয ংকমাগ ড়ক ককছুটা settle ককযক । পকর গাড়ী েরােকর সুকফধায সৃকষ্ট য়; 
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১৯.৬ ফাজাকয কনকভ ঘত ায ছেনমূ কনক স্থাকন ভয়রায় বকতঘ কয় ছগক  মা াকন কনষ্কানকক ফাধা গ্রস্ত কযক । ফাজায 

ককভটিকক উক্ত ছেকনয ভয়রা কযস্কায যাোয কাকজ ম্পৃক্ত কযা প্রকয়াজন; 

১৯.৭ ৫.৫ ধভটায প্রস্থ ড়ল্পকয দুআ াল্প ১.০০ ধভটায কল্পয পট সাল্ডায থাকায কথা থাকল্পরও ড়ল্পকয ধকছু  ংল্প তা 

াওয়া মায়ধন; 

১৯.৮ ড়ল্পক াআন, ধগন্যার স্থান কযা ল্পরও সফ ধকছু াআন ধগন্যার গাোরায় অবৃত ল্পয় সগল্পে। এল্পত 

মাতায়াতকাযী মানফান চরাচল্পর সুধফধায সৃধষ্ট য় ও দুঘ বটনায অংকা থাল্পক; এফং  

১৯.৯ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ধন। 

 
 
 
 
  
২০।  ভতাভত/সুাধযঃ 

   
২০.১ ড়ল্পকয দু’একটি স্থাল্পন সৃষ্ট সযআন কাট দ্রুত সভযাভত কযল্পত ল্পফ;  

২০.২ াকপঘকয ছম কর স্থান কফকলত ৫ভ কক :কভ: ও ৭ভ কক :কভ: এ rough কয় মাওয়া াকপঘ এফং hair 

crack ওয়া ংকয াকপঘ দ্রুত ংস্কায কযকত কফ;  

২০.৩ ককয়কটি কারবাকট ঘয ংকমাগড়কক ছকর ড়া গাআড ছাস্ট পুনযায় মথামথবাকফ স্থান কযকত কফ;  

২০.৪ ছম কর কারবাকট ঘয ংকমাগ ড়ক settle ককযক  তায কফটুকভনা কাকযকন ফা ছপ্রাপাআর কাকযককনয ভােকভ 

মান েরাের কনকফ ঘঘ্ন কযকত কফ; 

২০.৫ ফাজাকয কনকভ ঘত ায ছেনমূ কনক স্থাকন ভয়রায় বকতঘ কয় ছগক  মা াকন কনষ্কানকক ফাধা গ্রস্ত কযক । ফাজায 

ককভটিকক উক্ত ছেছনয ভয়রা কযস্কায যাোয কাকজ ম্পৃক্ত কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযকত কফ ; 

২০.৬ ড়ল্পকয উবয় াল্প ১.০০ ধভটায কল্পয পট সাল্ডায ধনভ বাল্পণয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

২০.৭ ড়ল্পক স্থাধত ধকছু  াআন, ধগন্যার সঝা-ঝাল্পড় অবৃত ল্পয় সগল্পে। এল্পত মাতায়াতকাযী মানফান চরাচল্পর 

সুধফধায সৃধষ্ট য় ও দুঘ বটনায অংকা থাল্পক। সঝা-ঝাড় সকল্পট এ কর  াআন, ধগন্যার দৃশ্যভান কযায ব্যফস্থা 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

২০.৮ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ধন; এফং 

২০.৯ নুল্পিদ ২০.১ ল্পত ২০.৮ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পফ। 
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ছগায়ারন্দ-পকযদপুয-তাযাআর ড়ক  উন্নয়ন ীল ঘক প্রকল্পেয ভাি মূল্যায়ন প্রশ্চতল্পফদন 

 (ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭ ) 

 
০১। প্রকল্পেয নাভ : ছগায়ারন্দ-পকযদপুয-তাযাআর  ড়ক  উন্নয়ন প্রকে। 

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয 

০৩। প্রাধনক ভন্ত্রণারয় : ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়। 

৪। প্রকে এরাকা  : পকযদপুয ছজরায পকযদপুয দয, নগযকান্দা, দযপুয ও বাংগা উকজরা। 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

 

 (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কলরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

প্রকৃত 

ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

লযকলিত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়ন 

কার 

লতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কলরত 

ব্যয়য়য %) 

লতক্রান্ত  ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকায়রয 

(%) 
মূর ফ বয়ল 

ংয়ালধত 

মূর ফ বয়ল  

ংয়ালধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৬৭৬.৩৩ ৭৮৯৫.৬৬ ৭২৩০.০০ জুরাআ ২০১০ 

 য়ত  

জুন ২০১২ 

জুরাআ ২০১০ 

 য়ত  

জুন ২০১৭ 

জুরাআ ২০১০ 

 য়ত  

জুন ২০১৭ 

-৫.৮১% +২৫০% 

 
  

৬। প্রকয়িয টভূলভ ও উয়েশ্য:  

 

৬.১ টভূলভ:  গ ায়ারন্দ-পলযদপুয-তাযাআর (N 7108) ড়কটি একটি গুরুত্বপূণ ষ জজরা ড়ক। ড়কটি জদৌরতশ্চদয়া-

পশ্চযদপুয-ভাগুযা-শ্চঝনাইদ-মল্পায-খুরনা-ভাংরা (শ্চদগযাজ) জাতীয় ভাড়ল্পকয (N 7) ৮ভ শ্চকিঃশ্চভিঃ এ অফশ্চস্থত 

জগায়ারন্দ জৌযবা জথল্পক শুরু ল্পয় জগায়ারন্দ, পশ্চযদপুয দয, চযবদ্রান, দযপুয  বাঙ্গা এ াঁচটি উল্পজরায 

ভল্পধ্য াংল্পমাগ স্থান কল্পয ঢাকা-ভায়া-বাঙ্গা-জগাারগঞ্জ-খুরনা ভাড়ল্পকয (N 8) ৫০তভ শ্চক:শ্চভ: এয তাযাইর 

নাভক স্থাল্পন জল ল্পয়ল্পছ। ড়কটিয জভাট দদঘ ষয ৬১ শ্চকিঃশ্চভিঃ। এছাড়া, ড়কটি জদৌরতশ্চদয়া জপযীঘাট  

চযজানাজাত/কাড়াকাশ্চন্দ জপযীঘাটল্পক যাশ্চয াংল্পমাগ স্থান কল্পযল্পছ। পল্পর ঝড়, ফন্যা, কুয়াা, দূঘ ষটনা ইতযাশ্চদ 

কাযল্পণ জপযীঘাট ফন্ধ থাকল্পর মানফানমূ ল্পজ শ্চফকে থ শ্চল্পল্পফ এ ড়কটি ব্যফায কল্পয যাজধানী ঢাকা 

জদল্পয দশ্চিণ  দশ্চিণ শ্চিভাঞ্চর এয ভল্পধ্য জমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা অক্ষুন্ন যাখল্পত াযল্পফ। শ্চফল্পফচয ড়কটি মূরত: (N 

804) ড়ল্পকয শ্চফকে ড়ক শ্চল্পল্পফ ব্যফহৃত য়। ড়কটি দ্মা নদীয াল্পড় ফন্যা শ্চনয়ন্ত্রণ ফাঁল্পধয উয শ্চনশ্চভ ষত। 

ড়কটি উন্নয়ন কযা ল্পর ফাঁধটিয স্থায়ীত্ব ফহুগুল্পণ বৃশ্চি াল্পফ এফাং ফন্যাজশ্চণত িয়িশ্চত ল্পত শ্চফার জনফশ্চত  

কৃশ্চল ভূশ্চভ যিা াল্পফ। এছাড়া, ড়কটিয ভাধ্যল্পভ যাজফাড়ী জজরায পূফ ষাঞ্চল্পরয াল্পথ ভাদাযীপুয জজরায যাশ্চয ড়ক 

জমাগল্পমাগ স্থাশ্চত ল্পফ। 

 

 এ রল্পিয ৭৬.৭৬৩৩ জকাটি টাকা প্রাক্কশ্চরত ব্যল্পয় ম্পূণ ষ শ্চজশ্চফ অথ ষায়ল্পন জুরাই ২০১০ ল্পত জুন ২০১২ ম ষন্ত 

ফাস্তফায়ন জভয়াল্পদ ড়ক উন্নয়ল্পনয জন্য প্রকেটি ১৭/০৮/২০১০ তাশ্চযল্পখ একল্পনক কর্তষক অনুল্পভাশ্চদত য়। যফতীল্পত 

জশ্চভয মূল্য বৃশ্চি ায়ায় ৭৮.৯৫৬৬ জকাটি টাকা প্রাক্কশ্চরত ব্যল্পয় গত ২৩/০৪/২০১৪ তাশ্চযল্পখ প্রকেটিয শ্চফল্পল 

াংল্পাধন অনুল্পভাশ্চদত য়। এযয জভাট প্রাক্কশ্চরত ব্যয় অশ্চযফশ্চতষত জযল্পখ ০৩/০৫/২০১৭ তাশ্চযল্পখ প্রকেটিয আন্ত:খাত 

ভন্বয় ভন্ত্রণারয় কর্তষক অনুল্পভাশ্চদত য়। প্রকেটিয ব্যয় বৃশ্চি ব্যশ্চতল্পযল্পক ১ভ ফায জভয়াদ ০১ (এক) ফছয বৃশ্চি কল্পয 

জুন, ২০১৩ ম ষন্ত, ২য় ফায জভয়াদ ০১ (এক) ফছয বৃশ্চি কল্পয জুন, ২০১৪ ম ষন্ত এফাং ৩য় ফায জভয়াদ ০৩ (শ্চতন) ফছয 

বৃশ্চি কল্পয জুন, ২০১৭ ম ষন্ত শ্চনধ ষাযণ কযা য়। 
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৬.২ উয়েশ্য:  প্রকয়িয মূর উয়েশ্য য়রা যাজফাড়ী এফাং পশ্চযদপুয জজরায পূফ ষাঞ্চল্পরয ভল্পধ্য াংল্পমাগ স্থান জদৌরতশ্চদয়া 

 চযজানাজাত জপযী ঘাল্পটয জমাগাল্পমাগ স্থান এফাং প্রকে এরাকায আথ ষ-াভাশ্চজক অফস্থায উন্নয়ন। 

 

৭। প্রকয়িয মূর কাজ: 

 

 ১ জক্টয ভূশ্চভ অশ্চধগ্রণ; 

 ১০.৭০ র:ঘ:শ্চভ: ভাটিয কাজ,  

 ২.১০ শ্চক:শ্চভ: নতুন জেশ্চিফর জবল্পভে শ্চনভ ষাণ; 

 ৬.৩০ শ্চক:শ্চভ: ড়ক পুন:শ্চনভ ষাণ  প্রস্তকযণ; 

 ৪৪.৭০ শ্চক:শ্চভ: শ্চফদ্যভান জেশ্চিফর জবল্পভে ভজবুতীকযণ  প্রস্তকযণ; 

 ৩৪ শ্চভ: (৩টি) ফি কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ; 

 যিাপ্রদ কাল্পজ ১৭৬০ শ্চভ: প্যারাাইশ্চডাং, ২০০ শ্চভ: শ্চযল্পটইশ্চনাং য়ার, ৩০০ শ্চভ: গাইড য়ার, ১৫৯০ ফ:শ্চভ: শ্চশ্চ 

ব্লক শ্চজ জটিটাইর, ১০০০০০ ফ:শ্চভ: Vetibar Plantation; 

 ৩০০টি গাইড জাি, াইন, শ্চগনার, শ্চক:শ্চভ: জাি অন্যান্য আনুলাশ্চঙ্গক কাজ। 

 
০৮। প্রকয়িয ঙ্গলবলিক ফাস্তফায়ন (ললঅয এয লবলিয়ত) : 

       (রক্ষ টাকায়) 

Sl.no 

 

Items of Work 

(as per latest DPP) 

Unit Target (as per DPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

 (A) Revenue 

Components  

 

     

01. Stationery   LS 1.00   

02. Publications & 

Tendering 

 LS 2.50   

03. Laboratory Testing  LS 7.42  5.00 

 Sub-Total:A   10.92  5.00 

 (B) Capital:      

04 Land Acquisition Hectre 1.00 269.32 0.738 228.29 

05 Clearing & Grubbing LSqm 1.012 18.14 1.01 16.32 

06 Earth work Lm3 10.70 1132.34 5.75 644.81 

07 Flexible Pavement:      

 a) New Construction km 2.10 194.67 2.10 193.50 

 b) Re-Construction Km 6.30 504.56 6.30 504.56 

 c) Strengthening & 

Widening 

Km 44.70 5045.75 44.70 5009.00 

08 Box (Culvert (3 Nos) m 34.00 233.58 34.00 233.58 

09 Protective Work:      

 a) Palisiding m 1760.00 115.80 1760.00 114.30 
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Sl.no 

 

Items of Work 

(as per latest DPP) 

Unit Target (as per DPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 b) Retaining wall m 200.00 137.04 200.00 137.04 

 c) Guide wall m 300.00 61.96 300.00 61.95 

 d) CC Block with Geo-

textile (Slope 

Protection) 

Sqm 1590.00 41.45 1590.00 41.45 

 e) Vetivar Plantaion  Sqm 100000 37.00 70400.00 24.69 

 f) Concrete Guide post No 300 5.00 300.00 4.50 

10  Sign with sign post (2 

Leg) 

No 6 1.68 6 1.68 

11 Traffic signs No 20 1.24 2 1.24 

12  Sign post (l Leg) No 20 0.61 20 0.61 

13  Concrete Kilometer 

post 

No 56 4.55 56 5.50 

14  Painting (Bridge & 

Culvert) 

Sq.m. 3000.00 4.86 28.69 4.53 

15  Reflecting Road Stud No 630 5.65   

16  Utility shifting No 20 20.00   

17. Bridge Rehabilitation & 

Maintenance work 

m 30.00 49.55 - 1.45 

 Sub-Total (B):   7884.74  7225.00 

 Total (A+B):   7895.66  7230.00 

C. Physical Contingency      

D. Price Contingency      

 Grand Total 

(A+B+C+D): 

  7895.66  7230.00 

 

৯। প্রকি লযচারক ংক্রান্ত তথ্যালদঃ 
 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  জনাফ ছভাঃ ছাযাফ উকেন কভয়া 

কতকযক্ত প্রধান প্রককৌরী, ওজ, ড়ক 

ছজান, ছগাারগঞ্জ। 

োঁ - ০৭/০৩/২০১১ ২৬/০৯/২০১১ 
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ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

2.  জনাফ ছভাঃ অব্দু ারাভ (ঃদাঃ) 

কতকযক্ত প্রধান প্রককৌরী, ওজ, ড়ক 

ছজান, ছগাারগঞ্জ। 

োঁ - ২৬/০৯/২০১১ ০৮/০২/২০১২ 

3.  জনাফ ছভাঃ অব্দুর কাকভ ভ ূঁঞা 

কতকযক্ত প্রধান প্রককৌরী, ওজ, ড়ক 

ছজান, ছগাারগঞ্জ। 

োঁ - ০৮/০২/২০১২ ২৯/০/২০১৫ 

4.  জনাফ কাজী ছভাাম্মদ অরী 

কতকযক্ত প্রধান প্রককৌরী, ওজ, ড়ক 

ছজান, ছগাারগঞ্জ। 

োঁ - ২৯/০৭/২০১৫ ০৬/০১/২০১৬ 

5.  জনাফ কফপুর েন্দ্র াা 

কতকযক্ত প্রধান প্রককৌরী, ওজ, ড়ক 

ছজান, ছগাারগঞ্জ। 

োঁ - ০৬/০১/২০১৬ ০৭/০২/২০১৬ 

6.  জনাফ ছভাঃ াকফবুয যভান ছেৌদৄযী 

কতকযক্ত প্রধান প্রককৌরী, ওজ, ড়ক 

ছজান, ছগাারগঞ্জ। 

োঁ - ০৭/০২/২০১৬ ২৮/১২/২০১৬ 

7.  জনাফ োয়রুর আরাভ োন 

কতকযক্ত প্রধান প্রককৌরী, ওজ, ড়ক 

ছজান, ছগাারগঞ্জ। 

োঁ - ০৩/০১/২০১৭ 30/06/2017 

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যালদঃ 

১০.১ গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায়  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রল্পয়য তথ্যাধদ:  

 

Name of 

Transport  

Number 

as per 1
st
 

RDPP  

Procured 

with date  

Transferred 

to 

Transport 

Pool with 

date  

Transferre

d to O & 

M with 

date  

Condemne

d/Damage

d with date  

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - এই প্রকল্পে জকান গাড়ী ক্র্য় 

কযা য়শ্চন। 

 

১০.২ ণ্য, কাম ব ও গফা ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় যফযা ও ছফায জন্য ১০.৯২ রক্ষ টাকায ংস্থান ক র এফং ককঅয 

নুমায়ী এ ছক্ষকত্র ৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । এ াড়া ১ ছক্টয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ২৬৯.৩২ রক্ষ টাকায ংস্থান ক র 

এফং একক্ষকত্র ০.৭৩ ছক্টয জকভ কধগ্রকণয জন্য ২২৮.২৯ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । প্রকল্পেয নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী 

ভর পূতব কাজ ৫টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  উল্পেধখত তথ্যানুমায়ী ৫ টি প্যাকককজয অওতায় 

পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক  মায প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরূ: 

 

 

 

 

 



487 

 

 (রক্ষ টাকায়) 

নাং প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-চুশ্চি মূল্য  

-দযত্র আফাল্পনয 

তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-চুশ্চি অনুমায়ী কাজ 

ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

-প্রকৃত ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

ভন্তব্য 

১ ২২ ৩ ৪ ৫ 

09/GZ/ 

2010- 

20911 

Earth work, New Construction, 

Reconstruction, Strengthening & 

Widening of Pavement (including 

Surfacing), Construction of BC, 

Retaining Wall, RCC palisading, CC 

block with Geotextile, Guide wall, 

Vetibar: plantation, Sign Signal, Km 

post, Thermoplastic Road Marking, 

Painting (Br/BC), Reflecting Road 

Stud, Br/BC rehabilitation, Guide 

Post. Ch. 1
st
-30

th
 km (in different lots 

as required)  

16.29 

16.29 

19/10/2010 

24/11/2010 

05/11/2012 

20/11/2013 

ভাি 

eGP-

26/GZ/ 

2013-

20140 

Widening, Strengthening of flexible 

pavement, Earth work & Protective 

works of Goalando-Faridpur-Tarail 

Road (Z 7108) at 30
th

 k.m (P) to 35 

k.m (P) and 40
th

 k.m (P) under 

Faridpur Road Division during the 

year 2013-2014.  

7.89 

7.69 

16/03/2014 

06/05/2014 

25/11/2015 

31/11/2014 

ভাি 

eGP- 

11/GZ/ 

2014-

2015 

Improvement of Goalando-Faridpur-

Tarail (Z 7108) project from 35
th

 

k.m. (P) to 39
th

 k.m & 12
th

 k.m.(P) to 

61th k.m. providing widening, 

Strengthening of flexible pavement 

including Earth work, Protective 

works & Re-construction of 1×6.0) 

6.00m Box culvert at 50
th

 k.m. under 

Road Division Faridpur during the 

year 2014-2015. 

24.99 

২৪.৯৯ 

 

০২/১০/২০১৪ 

১৮/১১/২০১৪ 

০৭/০৭/২০১৬ 

২৪/০৪/২০১৬ 

ভাি 

GP/FR 

C/2015- 

201G 

Improvement of Goalando Faridpur-

Tarail (Z 7108) Road from 7
th

 km to 

14
th

 (P) km. 20
th

 (p) km to 21th km 

& 29
th

 (p) km to 30
th

 (P) km 

including side widening & 

Strengthening of Flexible pavement, 

Earth work, Protective work, 

anciltary works & construction of at 

36
th

 k.m. (P) 2×5 oomX6.00m box 

culvert under Faridpur Road 

Division during the year 2015-2016. 

 

11.92 

11.92 

13/12/2015 

28/12/2015 

25/09/2016 

25/09/2016 

ভাি 
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নাং প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-চুশ্চি মূল্য  

-দযত্র আফাল্পনয 

তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-চুশ্চি অনুমায়ী কাজ 

ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

-প্রকৃত ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

ভন্তব্য 

WP-05 Improvement of Goalando-Raridpur-

Tarail (Z 7108) project from 59
th

 km 

to 61
st
 km providing widening, 

strengthening of flexible pavement 

including Earth work. (47
th

 km to 

61
st
 km) Protective works, Retaining 

wall Guide wall at different km 

under Road Division. Faridpur 

during the year 2014-2015 

12.60 

8.86 

31/11/2016 

29/12/2016 

28/06/2017 

21/06/2017 

ভাি 

 

১১।  ফছয লবলিক মূর লডলল/আযশ্চডশ্চ অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা, অযএলডল ফযাে, ফমুলি ও ব্যয় (ললঅয এয লবলিয়ত):  

 (রক্ষ টাকায়) 
 

থ ব ফছয মূর লডলল নুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

ফ বয়ল ংয়ালধত 

লডলল নুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

আযএলডল ফযাে ফমুি  ব্যয় 

 

২০১০-

২০১১১ 

    ৩৩২৪.০৯  ১২০.০০ ১২০.০০ ১২০.০০ ১২০.০০ 

২০১১-২০১২ ৪৩৫২.২৫ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ 

২০১২-২০১৩ - ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ 

২০১৩-২০১৪ - ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ 

২০১৪-২০১৫ - ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ - ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ - ২৩২৫.৬৬ ১৬৬০.০০ ১৬৬০.০০ ১৬৬০.০০ 

ফ বয়ভাটঃ ৭৬৭৬.৩৩ ৭৮৯৫.৬৬ ৭২৩০.০০ ৭২৩০.০০ ৭২৩০.০০ 

 

১২। প্রকি লযদ বনঃ  ত ০৬/০৭/২০১৮ তালযয়ে অআএভআলড’য কাযী লযচারক জনাফ মুাম্মদ লভজানুয যভান লভয়া 

কর্তবক প্রকিটি য়যজলভন লযদ বন কযা য়। লযদ বনকায়র ড়ক লফবায় য কভ বকতবা ণ উলিত লছয়রন। য়যজলভন 

লযদ বন  প্রাি শ্চশ্চআয এয আল্পরাল্পক ম বয়ফক্ষণ লনম্নরূঃ 

 

১২.১  ভূশ্চভ অশ্চধগ্রণ: নুকভাকদত অযকডকককত ১ ছক্টয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ২৬৯.৩২ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। 

ককঅয নুমায়ী ০.৭৩৮ ছক্টয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ২২৮.২৯ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর 

কভ ঘকতঘাগণ ফকত ককযন মূরত ড়ক প্রস্তকযকণয জন্য ভকভ কধগ্রকণয প্রকয়াজন কয়ক  এফং ছজরা প্রাককয 

কাম ঘারকয়য ব্যয় প্রাক্করন নুমায়ী ভকভ কধগ্রকণয থ ঘ ব্যয় কযা কয়ক ।   

 

১২.২ ভাটিয কাজ: নুকভাকদত ংকাকধত কডকক নু মায়ী ৭.১০৪ রঃর্ঃ কভটায ভাটিয কাকজয জন্য ১১৩২.৩৪ রক্ষ 

টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ৫.৭৫ রঃর্ঃ কভটায ভাটিয কাকজয জন্য ৬৪৪.৮১রক্ষ টাকা ব্যয় কযা 

কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , ড়ক প্রস্তকযণ ও নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য ভাটিয কাজ কযা কয়ক । 

নুকভাকদত ং ছাকধত কডকক ’য ংস্থাকনয তুরনায় ভাঠ ম ঘাকয়য প্রকয়াজনীয়তায কনকযকে ভাটিয কযভাণ কভ 

ছরকগক ।  
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১২.৩ জেশ্চিফর নতুন জবল্পভে শ্চনভ ষাণ: ংকাকধত কডকককত ২.১ কককরাকভটায নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয কনকভত্ত ১৯৪.৬৭ 

রক্ষ টাকা , ৬.৩০ কক:কভ: ছবকভন্ট পুন :কনভ ঘাকণয জন্য ৫০৪.৫৬ রক্ষ টাকা , ৪৪.৩৬ কক:কভ: ড়ক প্রস্তকযণ 

কক্তারীকযকণয জন্য ৫০৪৫.৭৫ রক্ষ টাকা ংস্থান যাো য়। ককঅয এয প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী নতুন ছবকভন্ট 

কনভ ঘাকণয জন্য ১৯৩.৫০ রক্ষ টাকা, ছবকভন্ট পুন:কনভ ঘাকণয জন্য ৫০৪.৫৬ রক্ষ টাকা, প্রস্তকযণ কক্তারীকযকণয 

জন্য ৫০০৯.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর ছদো মায় , ড়ককয কনক স্থাকন ছযআনকাট সৃকষ্ট কয় 

ড়ক ফাঁধ /পট ছাল্ডায ছবকভন্ট ছবকে ছগক । এ ছপ্রকক্ষকত কনফ ঘাী প্রককৌরী জানান ছম , ড়কটি মূরত : দ্মা 

নদীয ছফড়ী ফাঁধ এফং এ ঞ্চকর ছফকর ও নযভ ভাটি ওয়ায় বৃকষ্টয াকনকত উক্ত ছযআনকাটমূ সৃকষ্ট কয়ক । এগুকরায 

দ্রুতআ ছভযাভত কফ ফকর কতকন জানান। এ াড়া ফাজায ংক /ছগ্রাথ ছন্টায-এ ছবকভন্ট ক্ষকতগ্রস্থ কয়ক  ছদো মায়। 

কধকন্তু কনকস্থাকন ছবকভকন্ট edge বাো ক্রাক/টকার সৃকষ্ট কয়ক । কডকপক্ট রায়াকফকরটি কতক্রান্ত ওয়ায় 

ক্ষকতগ্রস্থ ড়ক রুটিন ছভকন্টআকনন্স এয অওতায় নকতকফরকে ছভযাভত কযা প্রকয়াজন।    

 

১২.৪ ফি কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ: নুকভাকদত অযকডককয ংস্থান নুমায়ী ৩টি ফক্স কারবাট ঘ (ছভাট ৩৪.০০ কভ:) ৩টি ফক্স 

কারবাকট ঘয জন্য ২৩৩.৫৮ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। কযদ ঘকন ছদো মায়  ড়কটিয ৩৬তভ, ৩৮তভ ও ৫০তভ 

কক:কভ:-এ মথাক্রকভ: ২ ছবকন্টয ১০ কভ: দদকর্ ঘেয 1 টি, ৩ ছবকন্টয ১৮ কক:কভ: দদকর্ ঘেয ১ টি  ও ১ ছবকন্টয ৬ কক:কভ: 

দদকর্ ঘয ১টি ছভাট ৩ টি ফক্স কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । ১ ছবকন্টয কারবাকট ঘয কাকজ ভাটিয একপ্রাে ছবকে নষ্ট কয় 

ছগক , এ াড়া ৩৮তভ কক :কভ:-এ কনকভ ঘত কারবাকট ঘয গাআড ছাষ্ট ছকর কড় যকয়ক । কারবাট ঘমূকয একপ্রাকেয 

ছবকভন্ট  কারবাকট ঘয উকযবাগ ছবকভন্ট কত কনকটাআ ছদকফ ছগক । এ াড়া , এয়প্রাচ ড়য়ক লডয়প্রন ও 

অন্ডুয়রন লযরলক্ষত য়য়য়ছ।   

১২.৫ যক্ষাপ্রদ কাজ: নুকভাকদত ংকাকধত কডকক নুমায়ী ১৭৬০ কভ: প্যারাাআকডং এয জন্য ১১৫.৮০ রক্ষ টাকা, ২০০ 

কভ: কযকটআকনং এয জন্য ১৩৭.০৪ রক্ষ টাকা, ৩০০ কভ: গাআড ওয়াকরয জন্য ৬১.৯৬ রক্ষ টাকা ১৫৯০.০০ ফ:কভ: কজও 

ছটক্সটাআর কক ব্লককয ভােকভ ছলা ছপ্রাকটককনয জন্য ৪১.৪৫ রক্ষ টাকা ংস্থান যাো য়। ককঅয -এয তথ্য 

নুমায়ী প্যারাাআকডং এয জন্য কডককয ছেকয় ১.৫ রক্ষ টাকা কভ েযে কযা কয়ক । ফকষ্ট কে  কডকককত 

কনধ ঘাকযত কযভাকন ও  প্রাক্করন নুমায়ী থ ঘ ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায় , ড়ককয াক পুকুয /জরায় 

ংক কযকটআকনং ওয়ার/গাআড ওয়াকরয কাজ কযা কয়ক । এ াড়া ককছু ককছু  জায়গায় ড়ক ফাঁকধ কজও ছটক্সটাআর 

কক ব্লককয কাজ কযা কয়ক । 

১২.৬ াইন শ্চগন্যার, শ্চকিঃশ্চভিঃ জাি: নুকভাকদত ংকাকধত কডকক ও ককঅয নুমায়ী ৪.৫০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৫৬টি 

কনকক্রট কক:কভ: ছাষ্ট, ৪.৫০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ৩০০টি কনকক্রট গাআড ছাষ্ট কনভ ঘাণ কযা কয়ক । এ াড়া ২০টি ট্রাকপক 

াআন, ২০টি াআন ছাষ্ট (১ ছরগ), ৬টি াআন ছাষ্ট াআন (২ ছরগ) স্থান কযা কয়ক ।  

১২.৭  ইউটিশ্চরটি স্থানান্তয: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত আউটিকরটি স্থানান্তকযয জন্য ২০.০০ রক্ষ টাকায  ংস্থান 

থাককরও তা ব্যয় কযা য়কন।  

১২.৮ ন্যান্য: ৩০ কভ: ব্রীজ পুনফ ঘান ও যক্ষণাকফক্ষকণয জন্য ৪৯.৫৫ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো করও এ ছক্ষকত্র ব্যয় কযা 

কয়ক  ১.৪৫ রক্ষ টাকা।  

 

 

১৩।  প্রকয়িয উয়েশ্য জবনঃ 

লযকলিত উয়েশ্য উয়েশ্য জবন 

(ক) যাজফাড়ী  পশ্চযদপুয জজরায পুফ ষাঞ্চল্পরয ভল্পধ্য আন্ত:  

ফশ্চ: ড়ক জমাগাল্পমাগ স্থাল্পনয শ্চনশ্চভল্পে দ্মা নদীয ফাঁল্পধয 

উয ড়ক শ্চনভ ষাণ কযা।   

(ক) যাজফাড়ী  পশ্চযদপুয জজরায পুফ ষাঞ্চল্পরয ভল্পধ্য আন্ত:  

ফশ্চ: ড়ক জমাগাল্পমাগ স্থাল্পনয শ্চনশ্চভল্পে দ্মা নদীয ফাঁল্পধয 

উয প্রস্তাশ্চফত ড়কটি শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ।   
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লযকলিত উয়েশ্য উয়েশ্য জবন 

(খ) জদৌরতশ্চদয়া  চযজানাজাত জপশ্চযঘাল্পটয ভল্পধ্য যাশ্চয 

ড়ক জমাগাল্পমাগ এফাং পশ্চযদপুয বাঙ্গা ড়ল্পকয শ্চফকে যাস্তা 

শ্চল্পল্পফ ব্যফায কযা। 

(খ) জদৌরতশ্চদয়া  চযজানাজাত জপশ্চযঘাল্পটয ভল্পধ্য যাশ্চয 

ড়ক জমাগাল্পমাগ এফাং পশ্চযদপুয বাঙ্গা ড়ল্পকয শ্চফকে যাস্তা 

শ্চল্পল্পফ ব্যফায কযা ল্পে। 

(গ) প্রকে াংশ্চিি অঞ্চল্পরয জনাধাল্পণয আথ ষ-াভাশ্চজক 

অফস্থায উন্নয়ন। 

(গ) প্রকে াংশ্চিি অঞ্চল্পরয জনাধাল্পণয আথ ষ-াভাশ্চজক 

অফস্থায উন্নয়ন াশ্চধত ল্পয়ল্পছ। 

(ঘ) ভূশ্চভ  ম্পদ যিায শ্চনশ্চভল্পে ড়ক শ্চনভ ষাল্পণয ভাধ্যল্পভ 

নদীয ফাঁল্পধয স্থাশ্চয়ত্ব বৃশ্চি কযা। 

(ঘ) ভূশ্চভ  ম্পদ যিায শ্চনশ্চভল্পে ড়ক শ্চনভ ষাল্পণয ভাধ্যল্পভ 

নদীয ফাঁল্পধয স্থাশ্চয়ত্ব বৃশ্চি কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

১৪। উয়েশ্য লজবত না য়য় থাকয়র তায কাযণঃ  প্রকয়িয উয়েশ্য লজবত য়য়য়ছ ফয়র প্রতীয়ভান য়। তয়ফ প্রকি 

ফাস্তফায়য়নয য দুআ ফছয়য গযআনকাট সৃলি য়য় পট গাল্ডায গবয়ঙ্গ গবয়ভন্ট ম বন্ত চয়র এয়য়ছ। এ গযআন কাটগুয়রা 

দ্রুত গভযাভতপূফ বক বৃলিয ালন  ড়ায়নায জন্য লনলভ বত ড়য়ক ম বাপ্ত গেগনয ব্যফিা কযা  প্রয়য়াজন।    

১৫।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রধযত ধধঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয External ও Audit 

ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পে। ২০১৬-১৭ থ ব ফেল্পযয ধডট ফাধক যল্পয়ল্পে। 

১৬।  লফয়ল ম বয়ফক্ষণ:  

১৬.১ প্রককেয ধীন ম্পালদত কাজ লযদ বনকায়র গদো মায় ড়য়কয য়নক িায়ন ফড় ফড় গযআনকাট সৃলি য়য় 

গাল্ডায গবয়ভন্ট ক্ষলতগ্রি য়য়য়ছ। য়নক িায়ন প্রায় ২ ফুট কয়য গবয়ভন্ট ক্ষলতগ্রি য়য়য়ছ। প্রকেটিয 

ম্পাশ্চদত কাল্পজয শ্চডল্পপক্ট রায়াশ্চফশ্চরটি শ্চশ্চযয়ড অশ্চতক্র্ভ কযায় জরুযীশ্চবশ্চেল্পত ড়ক শ্চফবাল্পগয শ্চনজস্ব রুটিন 

যিণাল্পফিল্পণয  কভ ষসূশ্চচ (শ্চএভশ্চ)-এয ভাধ্যল্পভ ড়ল্পকয শ্চফদজনক জযইনকাট  িশ্চতগ্রস্থ অাংমূ জভযাভত কযা 

প্রল্পয়াজন।  

 

১৬.২ ড়ল্পকয শ্চফশ্চবন্ন জায়গায় ক্র্যাক/টল্পার সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। এ ক্র্যাক/টল্পারগুল্পরা  শ্চচশ্চিত কল্পয দ্রুত জভযাভত কযা 

প্রল্পয়াজন মাল্পত ফড় টল্পার সৃশ্চি ল্পয় ড়কমূ চরাচল্পরয অনুল্পমাগী ল্পয় ড়ল্পফ।  

১৬.৩ ৫০ শ্চক:শ্চভ: এ শ্চনশ্চভ ষত ১ জবল্পেয কারবাজট ষয ভাটিয এল্পপ্রাচ জবল্পঙ্গ নি ল্পয় জগল্পছ এফাং ৩৮তভ শ্চক:শ্চভ:-এ শ্চনশ্চভ ষত 

কারবাল্পট ষয গাইড জাি জল্পর ল্পড় যল্পয়ল্পছ। কারবাট ষমূল্পয এল্পপ্রাচ জবল্পভে কারবাল্পট ষয উল্পযয জবল্পভে ল্পত 

অল্পনকটাই জদল্পফ জগল্পছ এফাং এল্পপ্রাচ ড়ল্পক শ্চডল্পপ্রন  আন্ডুল্পরন শ্চযরশ্চিত ল্পয়ল্পছ। এগুকরা দ্রুত 

ছভযাভত/ংকাধন কযা প্রকয়াজন। 

১৬.৪  কযদ ঘনকাকর প্রতীয়ভান কয়ক  ম ঘাপ্ত কযভান ছেকনজ না থাকায় ড়কমূ ক্ষকতগ্রস্থ কয়ক । এ ছপ্রকক্ষকত  

ড়কটিছত যীক্ষা -কনযীক্ষা ককয াকন কনষ্কাকনয জন্য ম ঘাপ্ত ছেকনকজয ব্যফস্থা কযা প্রকয়াজন ন্যথায় বৃকষ্টয াকন 

দ্বাযা ড়ক /ছবকভন্ট ক্ষকতগ্রস্থ কত যক্ষা ম্ভফ কফ না। এ াড়া , ফাজায ংক /ছগ্রাথ ছন্টায এরাকায় ছেকনকজয 

ব্যফস্থা না থাকায় াকন জকভ থাকায় ছবকভন্ট/যাস্তা নষ্ট কয় ছগক । 

১৬.৫   ভন্ত্রণারয় কত ছপ্রকযত ককঅয ও নুকভাকদত প্রকে দকরর  ম ঘাকরােনায় ছদো মায় ৭৮.৯৫ ছকাটি টাকা ব্যকয় 

৬১.০কক:কভ: ড়ক উন্নয়কনয  ছভাটি ৫ টি প্যাককজ কযা য়। জছাট জছাট প্যাল্পকজ কযায় স্থানীয় প্রবাফারী জছাট 

ঠিকাদায কর্তষক কাম ষাল্পদ প্রাি ল্পয়ল্পছ। উি স্বে জাদায এফাং আশ্চথ ষকবাল্পফ রল্পবশ্চন্প/ল্পয়র ইকুয নয় এভন 

প্রশ্চতষ্ঠান কাজ ায়ায় শ্চনধ ষাশ্চযত ভল্পয় মথামথ গুণাগুন ফজায় জযল্পখ কাজ কযল্পত াল্পয না। ল্পয়র ইকুয  

আশ্চথ ষকবাল্পফ রল্পবশ্চন্প ম্পন্ন ঠিকাদাল্পযয ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয কাজ শ্চনধ ষাশ্চযত ভল্পয় গুণগতভান ফজায় জযল্পখ ভাি কযা 

ম্ভাফয য়। শ্চকন্তু জছাট জছাট প্যাল্পকজ কল্পয জটন্ডায আফান কযা ল্পর অল্পনক জিল্পত্র ফড় ঠিকাদায জটন্ডায প্রশ্চক্র্য়ায় 
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অাংগ্রণ কল্পয না। এ জপ্রশ্চিল্পত জছাট জছাট প্যাল্পকজ না কল্পয ফড় প্যাল্পকল্পজয াংস্থান জযল্পখ প্রকে প্রণয়ন এফাং জ 

আল্পরাল্পক জটন্ডায আফানপূফ ষক প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কাজ কযা প্রল্পয়াজন।  

 

১৬.৬ শ্চযদ ষন  প্রাি শ্চশ্চআয ল্পত জানা মায় ড়ল্পকয একই জচইল্পনল্পজ ড়কাাং একক প্যাল্পকজ না জযল্পখ একাশ্চধক 

প্যাল্পকল্পজয কাজ যাখা ল্পয়ল্পছ। এল্পত কাল্পজয ভন্বয়ীনতা সৃশ্চিয াাাশ্চ গুণগতভান ফজায় যাখা ম্ভফ য় না। 

অশ্চধকন্তু  ড়ল্পকয জবল্পভল্পেয কাজ এক প্যাজকল্পজ এফাং একই জচইল্পনল্পজয ভল্পধ্য কারবাট ষ, ব্রীজ  অন্যান্য 

অফকাঠাল্পভা শ্চনভ ষাল্পণয কাজ অন্য প্যাল্পকল্পজ যাখা ল্পয়ল্পছ। এল্পিল্পত্র শ্চনভ ষাণ কাল্পজয ধযাফাশ্চকতা থাল্পক না এফাং 

অফকাঠাল্পভা শ্চনভ ষাণ কাল্পজয গুণাগুণ ফজায় যাখা ম্ভফ য় না। জকননা জদখা মায় জবল্পভে যাস্তায কাজ জল ল্পয়ল্পছ 

অন্যশ্চদল্পক কারবাট ষ/ব্রীজ শ্চনভ ষাণ কাজ ভাি য়শ্চন। এভতাফস্থায় যাস্তায জচইল্পনজ শ্চবশ্চেক একক প্যাল্পকল্পজ (জবল্পভে, 

ব্রীজ/কারবাট ষ,অন্যান্য অফকাঠাল্পভা) কযল্পর কাজ ফাস্তফায়ন কযা ল্পর কাল্পজয ভন্বয়  গুণগতভান ফজায় যাখা 

ম্ভফয ল্পফ।  

১৬.৭  জগায়ারন্দ-পশ্চযদপুয-তাযাইর (N 7108) ড়কটি শ্চযদ ষনকাল্পর জদখা মায় দযগাফাজায নাভক স্থাল্পন আশ্চড়য়ার খাঁ 

নদীয বয়াফ বাঙ্গল্পন যাস্তায শ্চকছু অাং জবল্পভে নদীগল্পব ষ শ্চফশ্চরন ল্পয় জগল্পছ। ড়ক শ্চফবাগ প্রধান যাস্তায াল্প 

নতুন ড়ক ফাঁধ শ্চনভ ষাণ কল্পয এইচশ্চফশ্চফ এয ভাধ্যল্পভ জমাগাল্পগাল্পগয ব্যফস্থা কল্পযল্পছ। াশ্চন উন্নয়ন জফাড ষ কর্তষক 

জরুযীশ্চবশ্চেল্পত নদী যিা ফাঁধ শ্চনভ ষাণ কল্পয যাস্তা াংশ্চিি এরাকা নদী বাঙ্গন ল্পত যিা কযা প্রল্পয়াজন। 

১৬.৮ শ্চযদ ষনকাল্পর জদখা মায় অশ্চধকাাং ড়কব্যাী পট জাল্ডায ম ষাি জনই এফাং যাস্তায দু াল্পই গাল্পছয 

ডার/রতাাতা এল্প জবল্পভে ম ষন্ত জঢল্পক ল্পড়ল্পছ। কশ্চতয় স্থাল্পন শ্চফদজনক ফাঁক যল্পয়ল্পছ মা যরীকযণ কযা 

প্রল্পয়াজন।  

১৬.৯   প্রকেটিয মুর ফাস্তফায়ন জভয়াদকার জুরাই ২০১০ ল্পত জুন ২০১২ ম ষন্ত শ্চছর। যফতীল্পত জভয়াদ ০৩ (শ্চতন) দপায় ৫ 

ফছয জভয়াদ বৃশ্চি কল্পয জুন, ২০১৭ ম ষন্ত শ্চনধ ষাযণ কযা য়। ভাঠ ম ষাল্পয় ফাস্তফশ্চবশ্চেক শ্চপশ্চজশ্চফশ্চরটি স্টযাশ্চডয শ্চনশ্চযল্পখ 

প্রকল্পেয শ্চডশ্চশ্চ প্রণয়ন কযা প্রল্পয়াজন মাল্পত প্রকে াংল্পাধন  জভয়াদ বৃশ্চি না কল্পয শ্চনধ ষাশ্চযত জভয়াল্পদয ভল্পধ্য 

ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফয য়। 

 

১৭।  প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কাল্পজয উল্পল্লখ্যল্পমাগ্য শ্চস্থয শ্চচত্র:  

 

  

কেত্র-১:  কারবাট ঘ এয এোকপ্রাে ছবকভন্ট এ সৃষ্ট শ্চডল্পপ্রন 

 আন্ডুল্পরন 

কেত্র-১:  ছেকনজ না থাকায় ফাজায/জগ্রাথ জোয অাংল্প  

াশ্চন জল্পভ িশ্চতগ্রস্ত ড়ক 
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কেত্র-৩: ছযআনকাকট ক্ষকতগ্রস্ত ড়ক কেত্র-৪: ছযআনকাকট ক্ষকতগ্রস্ত ড়ক 

 
 

 

কেত্র-৫ : প্রককেয ভােকভ কনকভ ঘত ছবকভন্ট এয একাং কেত্র-৬ : প্রককেয ভােকভ কনকভ ঘত ছবকভন্ট এয একাং 

  

কেত্র-7 : অকড়য়ার োঁ নদীয  কফদজনক বােকন ক্ষকতগ্রস্ত 

ড়ক  

কেত্র-8 : অকড়য়ার োঁ নদীয  কফদজনক বােকন 

ক্ষকতগ্রস্ত ড়ক 
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কেত্র-9 : কনকভ ঘত কারবাট ঘমূকয একটি  কেত্র-10: কনকভ ঘত  কারবাট ঘ ও  অযকক গাআড ছাষ্ট 

 

১৮।  ভতাভত/সুালযঃ 

   

১৮.১ ড়য়ক সৃি গযআনকাট ও গযআনকায়ট ক্ষলতগ্রি ড়কাং লচলিত কয়য জরুযী শ্চবশ্চেল্পত রুটিন যিণাল্পফিল্পণয আতায় 

জভযাভত কযল্পত ল্পফ;  

১৮.২ ড়ল্পকয শ্চফশ্চবন্ন জায়গায় সৃি ক্র্যাক/টল্পারগুল্পরা শ্চচশ্চিত কল্পয দ্রুত জভযাভত কযল্পত ল্পফ মাল্পত ফড় টল্পার সৃশ্চি ল্পয় 

ড়কমূ চরাচল্পরয অনুল্পমাগী ল্পয় না ল্পড়; 

১৮.৩   ড়ল্পকয ৫০ শ্চক:শ্চভ: এ শ্চনশ্চভ ষত ১ জবল্পেয কারবাজট ষয জবল্পঙ্গ মায়া ভাটিয এল্পপ্রাচ এফাং ৩৮তভ শ্চক:শ্চভ:-এ শ্চনশ্চভ ষত 

কারবাল্পট ষয জল্পর ড়া গাইড জাি জভযাভত/ঠিক কযল্পত ল্পফ। কারবাল্পট ষয এল্পপ্রাচ ড়ল্পক জদল্পফ মায়া অাং 

শ্চযরশ্চিত শ্চডল্পপ্রন  আন্ডুল্পরন দ্রুত জভযাভত/াংল্পাধন কযল্পত ল্পফ; 

১৮.৪   ড়ক/জবল্পভে িশ্চতগ্রস্থ ল্পত যিায শ্চনশ্চভে প্রকল্পেয অধীন উন্নয়নকৃত ড়ক যীিা-শ্চনযীিা কল্পয াশ্চন শ্চনষ্কাল্পনয 

জন্য ম ষাি জেল্পনল্পজয ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ । এছাড়া াশ্চন জল্পভ জবল্পভে/যাস্তা নি য়া জযাধকল্পে ফাজায 

অাংল্প/জগ্রাথ জোয এরাকায় ম ষাি জেল্পনল্পজয ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ; 

১৮.৫   জগায়ারন্দ-পশ্চযদপুয-তাযাইর (N 7108) ড়কটিয দযগাফাজায নাভক স্থাল্পনয যাস্তা াংশ্চিি এরাকা আশ্চড়য়ার খা 

নদীয বয়াফ বাঙ্গন ল্পত যিায শ্চনশ্চভে াশ্চন উন্নয়ন জফাড ষ কর্তষক জরুযীশ্চবশ্চেল্পত নদী যিা ফাধ জদয়ায কাম ষকযী 

দল্পি গ্রণ কযল্পত ল্পফ। এ শ্চফলল্পয় ড়ক  জনথ অশ্চধদিয াশ্চন উন্নয়ন জফাড ষ এয াল্পথ জমাগাল্পমাগ যিা কযল্পফ; 

১৮.৬  জজরা ড়কটিয জমফ স্থাল্পন পট জাল্ডায ম ষাি জনই ফা মৎাভান্য যল্পয়ল্পছ তা শ্চচশ্চিত কল্পয প্রল্পয়াজনীয় ড়ক 

জাল্ডাল্পযয ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ; 

১৮.৭   ড়ল্পকয দু াল্পয জবল্পভজে জঢল্পক থাকা গাল্পছয ডার-ারা/জঝা-ঝাড় শ্চযস্কায কযল্পত ল্পফ। ড়ল্পকয শ্চফদজনক 

ফাঁকমূ যরীকযণ কযল্পত ল্পফ; 

১৮.৮  ভাপ্ত প্রকেটি য দ্রুত External ও Internal Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;  

১৮.৯ াআন, ল ন্যার ও লকঃলভঃ গািমূয় ফড় কয়য স্পি ফাংরায় লরেয়ত য়ফ। লনযািা লফলয়ক াআন/ল নায়রয 

ংখ্যা বৃলি কযয়ত য়ফ; 

১৮.১০ ভাঠ ম বায়য় ফাস্তফ লবলিক লপলজলফলরটি স্ট্যালড ম্পাদন পূফ বক প্রকয়িয লডলল প্রণয়ন কযা প্রয়য়াজন মায়ত প্রকি 

ংয়াধন ও গভয়াদ বৃলি না কয়য লনধ বালযত গভয়ায়দয ভয়ে ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফয য়;  
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১৮.১১ ড়ক লনভ বাণ/পুন:লনভ বাণ প্রকয়িয লডলল প্রণয়নকায়র বৃলিয ালন য়জ লন বভয়নয জন্য ম বাপ্ত গেয়নয়জয  ব্যফিা 

যােয়ত য়ফ মায়ত গযআনকাট সৃলি য়য় যাস্তা ও গবয়ভন্ট ক্ষলতগ্রি না য়; 

১৮.১২ জছাট জছাট প্যাল্পকজ না কল্পয ফড় প্যাল্পকল্পজয াংস্থান জযল্পখ প্রকে প্রণয়ন এফাং জ আল্পরাল্পক বশ্চফষ্যল্পত জটন্ডায 

আফানপূফ ষক প্রকল্পেয প্রল্পয়াজনীয় উল্পদ্যাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ;  

১৮.১৩ কাল্পজয ভন্বয় াধন এফাং শ্চনধ ষাশ্চযত ভল্পয় গুণগতভান ফজায় জযল্পখ মথামথবাল্পফ কাজ জল কযায শ্চনশ্চভে জচইল্পনজ 

শ্চবশ্চেক (শ্চকিঃশ্চভিঃ ল্পত শ্চকিঃ শ্চভিঃ ম ষন্ত ড়ক/জবল্পভে, ব্রীজ/কারবাট ষ/অন্যান্য অফকাঠাল্পভা একক প্যাল্পকল্পজ) 

প্যাল্পকজ শ্চনধ ষাযণ কল্পয প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কযল্পত ল্পফ; 

১৮.১৪ উয়েলেত ম বয়ফক্ষয়ণয অয়রায়ক নুয়েদ ১৮.১ য়ত ১৮.১৩ এয লফলয়য় গৃীত ব্যফিা ড়ক লযফন ও ভাড়ক 

লফবা  অ াভী ১ ভায়য ভয়ে অআএভআলডয়ক ফলত কযয়ফ। 
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সজরা ড়ক উন্নয়ন (সগাারগি সজান) ীল বক প্রকয়িয ভালপ্ত মূল্যায়ন প্রলতয়ফদন। 

( ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 
০১। প্রকল্পেয নাভ : সজরা ড়ক উন্নয়ন (সগাারগি সজান) 

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয 

০৩। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/কফবাগ : ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ, ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়। 

০৪। প্রকে এরাকা  : পকযদপুয ছজরায পকযদপুয দয, েযবদ্রান, নগযকান্দা ও ভদৄোরী উকজরা 

এফং যাজফাড়ী ছজরায যাজফাড়ী দয, ছগায়ারন্দ, কালুোরী, াংা ও 

ফাকরয়াকাকন্দ উকজরা। 

০৫। কযকেনা ককভকনয ংকিষ্ট ছক্টয : জবৌত অফকাঠাল্পভা শ্চফবাগ, শ্চযকেনা কশ্চভন। 

০৬। অআএভআকড’য ংকিষ্ট ছক্টয : শ্চযফীিণ  মূল্যায়ন জক্টয-২, ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন লফবা  

(আইএভইশ্চড)। 

০৭। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

 (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কলরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

লযকলিত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়ন 

কার 

লতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কলরত 

ব্যয়য়য %) 

লতক্রান্ত  

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়নকা

গরয (%) 
মূর ফ বয়ল 

ংয়ালধত 

মূর ফ বয়ল  

ংয়ালধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৫৭০.৩১ ১০৫০৫.৭৬ ৯৯০৩.০০ ভাচ ব ২০১৫ 

 য়ত  

জুন ২০১৭ 

ভাচ ব ২০১৫ 

 য়ত  

জুন ২০১৭ 

ভাচ ব ২০১৫ 

 য়ত  

জুন ২০১৭ 

৩.৪৭% ০.০০% 

  
 

৮। প্রকয়িয টভূলভ ও উয়েশ্য:  

৮.১ টভূলভ:  ছগাারগঞ্জ ড়ক ছজাকনয ন্তভ ঘক্ত দুটি ড়ক কফবাকগয অওতাধীন ৩৬৩.৭৯৪ কক:কভ: জাতীয় ভাড়ক, 

১৬৩.৮৭০ কক:কভ: অঞ্চকরক ভাড়ক এফং ৬৯৪.৬৭৬ কক:কভ: ছজরা ড়ক যকয়ক । ছজরা ড়ককয ভকে ফকেকয় 

ক্ষকতগ্রস্থ ও কভ প্রস্থ ১১৪.৩২৪ কক:কভ: ছজরা ছজরাড়ককক মথামথবাকফ উন্নয়ন ককয ড়ক ছমাগাকমাগ ব্যফষ্া 

উন্নয়কনয ভােকভ এতদঞ্চকরয থ ঘননকতক কভ ঘকান্ড ছজাযদাযকযয কনকভত্ত  ৯৫৭০.৩১ রক্ষ টাকা প্রাক্কলরত ব্যয়য় 

০১/০৩/২০১৫ য়ত ৩০/০৬/২০১৭ ফাস্তফায়ন গভয়ায়দ গ াার ঞ্জ গজায়নয অয়রাচয গজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকিটি 

০৯/০৬/২০১৫ তালযয়ে একয়নক কর্তবক নুয়ভালদত য়। যফতীয়ত ১০৫.০৬ গকাটি টাকা প্রাক্কলরত ব্যয়য় 

০১/০৩/২০১৫ য়ত ৩০/০৬/২০১৭ গভয়ায়দ প্রকিটিয ১ভ ংয়াধন ও ১০/১১/২০১৬ তালযয়ে নুয়ভালদত য়।  

 

৮.২ উয়েশ্য:  প্রকয়িয মূর উয়েশ্য য়রা- গ াার ঞ্জ গজায়নয ভাপ্ত গজরা ড়কমূ লনভ বাণ ও ক্ষলতগ্রি 

গজরাড়কমূ পুন:লনভ বাণ কয়য ড়ক ছমাগাকমাগ ব্যফষ্া উন্নয়কনয ভােকভ এতদঞ্চকরয থ ঘননকতক কভ ঘকান্ড 

ছজাযদায কযা। 

৯। প্রকয়িয মূর কাজ: 

 ৩টি ট্রাক ক্র্য়;  

 ৫ জট ল্যাফল্পযাটযী ইকুইল্পভন্ট ক্র্য়; 

 ৬.৩২ রি ঘ:শ্চভ: ভাটিয কাজ; 

 ৫১.৫৪ শ্চকিঃশ্চভিঃ শ্চফদ্যান জবল্পভে প্রস্তকযন (৫.৫০ শ্চভিঃ প্রল্পস্থ); 

 ০.৭০ শ্চকিঃশ্চভিঃ জবল্পভে পুনিঃশ্চনভ ষাণ (৫.৫০ শ্চভিঃ প্রল্পস্থ); 

 ৭.৬৫ শ্চকিঃশ্চভিঃ শ্চফদ্যাভন জবল্পভে শ্চিারীকযণ (৫.৫০ শ্চভিঃ প্রল্পস্থ); 

  ৬৯.২৩ শ্চকিঃশ্চভিঃ াল্পপষশ্চাং (শ্চডশ্চফএ য়াশ্চযাং জকার্) (৫.৫০ শ্চভিঃ প্রল্পস্থ); 



496 

 

 ৪.২৯ শ্চকিঃশ্চভিঃ জেশ্চিফর জবল্পভে শ্চনভ ষাণ (৩.৭০ শ্চভিঃ প্রল্পস্থ);  

 ১৫.৮২ শ্চকিঃশ্চভিঃ জবল্পভে পুনিঃশ্চনভ ষাণ (৩.৭০ শ্চভিঃ প্রল্পস্থ); 

 ১১.২৫ শ্চকিঃশ্চভিঃ শ্চফদ্যভান জবল্পভে শ্চিারীকযণ (৩.৭০ শ্চভিঃ প্রল্পস্থ); 

 ৪২.৩২ শ্চকিঃশ্চভিঃ াল্পপষশ্চাং (কাল্প ষটিাং  শ্চর জকাট) (৩.৭০ শ্চভিঃ প্রল্পস্থ); 

 ৮০.০০ শ্চভিঃ আযশ্চশ্চ ফি কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ; 

 ৪৫৫০.০০ শ্চভিঃ জেন শ্চনভ ষাণ;  

 ৩৫.৫০ শ্চভিঃ আযশ্চশ্চ প্যাল্পরাইশ্চডাং;  

 ২৮২টি ট্রাশ্চপক াইন, ২৮২টি শ্চগনার জাি, ১২৯টি শ্চক:শ্চভ: জাি, ২৬৫০টি গাইড জাি শ্চনভ ষাণ। 

 

০৮। প্রকয়িয ঙ্গলবলিক ফাস্তফায়ন (ললঅয এয লবলিয়ত) : 

       (রক্ষ টাকায়) 

 

SL. 

No 

Items of Work 

(as per latest RDPP) 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

A) Revenue:      

 - - - 0.00 - 0.00 

 Sub Total Revenue (A)   0.00  0.00 

(B) Capital:      

01. Procurement of 3 nos Truc No(s)  3 92.58 3 92.98 

02. Procurement of Laboratory 

Equipment  
Set(s) 5 15.00 5 13.80 

03. Clearing and Grubbing Lac 

sqm. 

0.49 14.39 0.49 14.39 

04. Earthwork on Road 

Embankment: 

     

 a) Road Embankment Lac 

Cum 

6.25 1318.38 6.25 1132.11 

 b) Earthen Shoulder Lac 

Cum 

0.07 8.28 0.07 8.28 

05. Flexible Pavement      

 Road width 5.50m:      

 a) Widening of Existing 

Pavement 

Km 51.54 1903.23 51.54 1863.83 

 b) Pavement 

Reconstruction: 

Km 0.70 56.05 0.07 56.05 

 c)  Strengthening of 

Existing Pavement 

Km 7.65 412.50 7.65 412.10 

 d)  Surfacing (DBS- 

Wearing Course) 

Km 69.23 2736.24 69.23 2682.85 

 Road Width 3.70m:      

 a)  Constriction of new 

Pavement 

Km 4.29 282.60 4.29 282.60 

 b)  Pavement 

Reconstruction 

Km 15.82 825.67 15.82 825.67 

 c)  Strengthening of 

Existing Pavement  

Km 11.25 311.73 11.25 311.73 
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SL. 

No 

Items of Work 

(as per latest RDPP) 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 d)  Surfacing (carpeting 

and Seal Coat) 

Km 43.32 1297.51 43.32 1079.41 

06. Construction of RCC 

Culvert 

Meter 80.00 581.23 80.00 581.23 

07. Construction of Drain Meter 4550.00 344.75 4550.00 264.61 

08. Protective Work:      

 a)  RCC Palisiding (3m 

post, 150mm X 150mm)  

Meter 2250.00 120.96 2250.00 119.47 

 b)  RCC Palisiding (4m 

post, 200mm X 200mm) 

Meter 1300.00 109.27 1300.00 106.18 

09. Sign Signal & KM Post 

etc: 

     

 a)  Traffic Sign Nos. 282 13.58 282 12.84 

 b) Sign Post Nos. 282 6.30 282 6.18 

 c)  Concrete KM Post Nos. 129 8.06 129 7.55 

 d)  Concrete guide Post Nos. 2650 43.45 2650 39.91 

10. Utility Shifting L.S  4.00  2.51 

 Sub total Capital (B)   10505.7

6 

 9903.33 

(C) Physical Contingency (0%)  --  --  

(D) Price Contingency (0%)  --  --  

 Total (A+B+C+D):   10505.7

6 

 9903.33 

 
৯। প্রকি লযচারক ংক্রান্ত তথ্যালদঃ 
 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  Md. Abul Kashem Bhuiyan  

Addl. Chief Engr. 

gopalgonj Zone, Gopalgonj  

- োঁ ০১/০৭/২০১৪ ২৯/০৭/২০১৫ 

2.  Quazi Mohammad Ali 

Addl. Chief Engr. 

gopalgonj Zone, Gopalgonj  

- োঁ 29/07/2015 06/01/2016 

3.  Bipul Chandra Saha 

Addl. Chief Engr. 

gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- োঁ 06/01/2016 07/02/2016 

4.  Md. Habibur Rahman 

chowdhury 

Addl. Chief Engr. 

gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- োঁ 07/02/2016 03/01/2017 

5.  Khairul Islam Khan 

Addl. Chief Engr. 

gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- োঁ 03/01/2017 যাফধী 
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১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যালদঃ 

১০.১ গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায়  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রল্পয়য তথ্যাধদ:  

Name of 

Transport  
Number 

as per 1
st
 

RDPP  

Procured 

with date  

Transferred 

to 

Transport 

Pool with 

date  

Transferr

ed to O & 

M with 

date  

Condemn

ed/Damag

ed with 

date  

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

৩টি ৩টি জুন, ২০১৬ - - - এই প্রকল্পে আতায় 

রিণাল্পফি কাল্পজয জন্য 

৩টি ট্রাক ক্র্য় কযা 

ল্পয়ল্পছ।  

 

১০.২ ণ্য, কাম ব ও গফা ক্রয়ঃ প্রকয়িয অওতায় যাজস্ব  োয়তয গকান ক্রয় কাম বক্রভ গনআ। ৫ গট ল্যাফয়যাটযী আকুআয়ভন্ট 

ক্রয় কযা য়য়য়ছ মায ব্যয় ১৫.০০ রক্ষ টাকা। প্রকল্পেয নুল্পভাধদত অযধডধধল্পত পূতব কাজ 11 টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন 

কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  উল্পেধখত তথ্যানুমায়ী 11টি প্যাকককজয দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরূ: 

 

 (রক্ষ টাকায়) 

নাং প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-চুশ্চি মূল্য  

-দযত্র আফাল্পনয তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-চুশ্চি অনুমায়ী কাজ 

ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

-প্রকৃত ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

  ভন্তব্য 

WP-01 Earthwork, m,Construction, Re-

construction & Strengthening of 

Flexible Pavement, Construction of 

Drain, RCC Palisiding, Sign Signal, 

Guide Post & Km post at 14
th

 km (p), 

15
th

 km(p), 16
th

 km(p), 17
th

 km (p), 

18
th

 km(p), 25
th

 km to 29
th

 km(p), 

29
th

 km(p) to 30
th

 km(p), 35
th

 km(p) 

to 38
th

 km(p) of Goalanda (Jamtala)-

Godrbazar-Pangsha-

Habaspur(27)106) Road under 

Rajbari Road division during the year 

2015-2016  

 

11.38 

11.38 

০৬/০৯/২০১৫ 

০১/১১/২০১৫ 

৩০/০৬/২০১৬ 

১২/০৬/২০১৬ 

 

WP-02. Earthwork, Construction, 

Reconstruction & Strengthening of 

Flexible Pavement, Construction of 

Drain, RCC Palisiding, Sign-Signal, 

Guide Post & Km post at 38
th

 km(p), 

to 40
th

 km(p), 40
th

 km(p) to 42
nd

 

km(p), 42
nd

 km(p) to 49
th

 km(p) of 

goalanda (Jamatala) Goderbazar 

Pangsha-Habaspur (Z7106) Road 

11.70 

11.70 

06/09/2015 

01/11/2015 

30/06/2016 

12/06/2016 
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নাং প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-চুশ্চি মূল্য  

-দযত্র আফাল্পনয তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-চুশ্চি অনুমায়ী কাজ 

ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

-প্রকৃত ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

  ভন্তব্য 

under Rajbari Road division during 

the year 20158-2016 

WP-03. Earth work, side widening, DBS 

weating course at 1
st
 kim to 4

th
 

km(p), 11
th

 km(p) to 19
th

 km(p) & 

Re-construction of single vent 

straight RCC Box Culvert at 4
th

 km, 

Construction of RCC palissiding, 

sign signal, K.M. post & Guide post 

of Faridpur-Charvadrasion Saadarpur 

Road (Z 8402) under Road Division 

Faridpur during the year 2015-16 

7.29 

7.29 

09/12/2015 

28/12/2015 

25/09/2016 

26/06/2016 

 

WP-04. Improvement of District Road: Earth 

work. side widening, DBS wearing 

course at 19st km(p) to 29
th

(p) km & 

Re-construction of duble vent & three 

vent straight RCC Box culvert at 21th 

km & 23
rd

 km. Construction of RCC 

Palisading, sign signal, K.M. post, 

guide post & U drian of Faridpur-

Charvadrasion –Sadarpur Road (Z 

8402) under Road Division, Faridpur 

during the year 2015-16  

8.08 

8.06 

07/09/2015 

06/10/2015 

06/0/2016 

15/06/2016 

 

WP-05. Improvement of District Road:Earth 

work, side widening, strengthening, 

re-construction DBS wearing course 

at 1
st
 km to 7

th
(p) km & Re-

construction of double vent straight 

RCC culvert at 4
th

 km, Construction 

of RCC palisading, sign signal. K.M. 

post, guide post & drian of 

Munshibazar-Hatgzaria Aliment 

Road (Z 8416) under Road Division 

Faridpur during the year 2015-16   

9.12 

9.12 

07/09/2015 

06/10/2015 

06/07/2016 

20/06/2016 

 

WP-06. Widening and Surfacing of pavement 

at chainage 8+600km and Earthwork 

RCC palisinding, sign signal, Guide 

post and KM post from Chainage 

15+000km to chainage 15+000m of 

Rajbari-Baliakandi-Jamalpur 

Modhukhali Road (Z-7102) under 

Road Division Rajrari during the year 

2015-2016    

10.85 

10.85 

26/01/2016 

21/03/2016 

Asper 

Contract: 

29/12/2016 Time 

Extension: 

19/02/2017 

 

WP-07. Earthwork, Widening of Pavement & 

Surfacing (40mm Carpeting & 12mm 

12.87 

12.87 

26/01/2016 

31/03/2016 
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নাং প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-চুশ্চি মূল্য  

-দযত্র আফাল্পনয তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-চুশ্চি অনুমায়ী কাজ 

ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

-প্রকৃত ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

  ভন্তব্য 

seal Coat) at Chainage: 15+000 km to 

Chainage: 26+088 km and Surfacing 

(DBS Wearing course 40mm), Box 

Culvert. Drain Construction RCC 

Palisiding, Sign Signal, Guide Post 

and Km Post at Chainage: 15+000km 

to Chainage: 35+550 km of Rajbari-

Batiakandi Jamalpur-Modhukhali 

Road (Z-7102)under Road Division 

Rajbari during the year 2015-2016.  

29/12/2016 

27/12/2016 

WP-08. Strongthening & widdening of 

existing flexible pavement with earth 

work to construction of 1 × 6 00m × 

5.00m box culvert & providing RCC 

palisiding, sign signal, KM post, gude 

post & drain at different location of 

1
st
 km to 13m km of Talma-

Nagarkanda (Z-8404) Road under 

Road Division, Faridpur during 2015-

16.   

6.65 

6.65 

09/12/2015 

11/01/2016 

01/01/2017 

04/09/2016 

 

WP-09. Didening and Surfacing of Palisiding, 

Sign Signal and Guide Post form 

Chainage: 8+000m and Chainage: 

26+088m to Chainage: 27+400m of 

Rajbari-Baliakandi-Jamalpur-

Modhukhali Road (Z-7102) under 

Road Division Rajbari during the 

year 2016-2017.  

7.05 

6.30 

13/11/2016 

19/01/2017 

22/06/2017 

15/06/2017 

 

WP-10. Earthwork, Reconstruction and 

Strengthening of Flesible Pavement, 

Costruction of Drain, RCC 

Palisiding, Sign Signal and Guide 

Post at 13
th

 km(p), 14
th

 km(p), 16
th

 

km(p), 17
th

 km(p), 18
th

 km(p), 19
th

 

km(p), 20
th

 km(p), 21
st
 km(p), 31ist 

km(p), 32
nd

 km(p), 33
rd

 km(p), 34
th

 

km(p) and 35
th

 km(p) of Goalanda 

(jamatala-Godarbazar-Pangsha-

Habaslpur Road 

Z-7106) under Road Division 

Rajbari during the year 2016-

2017 

9.61 

7.10 

  

WP-11. Side widening, DBS wearing course, 

Farth wotk, RCC Palisading, Traffic 

Sign-Signal post, K.M. post at 29
th

 

9.38 

8.41 

10/01/2017 

25/01/2017 
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নাং প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-চুশ্চি মূল্য  

-দযত্র আফাল্পনয তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-চুশ্চি অনুমায়ী কাজ 

ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

-প্রকৃত ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

  ভন্তব্য 

km(p) to 33
rd

 km(p) and 36
th

 km to 

39
th

 km of Faridpur-Charvadrasion-

Sadarpur Road (Z-8402) under 

Faridpur Road Division during the 

year 2016-2017) 

28/06/2017 

18/06/2017 

 

 

১১।  ফছয লবলিক  মূর লডলল /আযশ্চডশ্চ অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা, অযএলডল ফযাে, ফমুলি ও ব্যয় (ললঅয এয 

লবলিয়ত):  

 (রক্ষ টাকায়) 

থ ব ফছয মূর লডলল 

নুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

ফ বয়ল ংয়ালধত 

লডলল নুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

আযএলডল ফযাে ফমুি  ব্যয় 

 

২০১৪-২০১৫ ১১৮৬.৪১ - - - - 

২০১৫-২০১৬ ৪৭৬৪.৪৫ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ৩৬১৯.৪৫ ৬০০৫.৭৬ ৫৪০৩.০০ ৫৪০৩.০০ ৫৪০৩.০০ 

ফ বয়ভাটঃ ৯৫৭০.৩১ ১০৫০৫.৭৬ ৯৯০৩.০০ ৯৯০৩.০০ ৯৯০৩.০০ 

 

১৫। প্রকি লযদ বনঃ   নুয়ভালদত অযলডললয়ত গভাট ১১টি প্যায়কয়জয ভয়ে পলযদপুয গজরায় ৫টি প্যায়কজ ও 

যাজফাড়ী গজরায় ৬টি প্যায়কজ যয়য়য়ছ।   ত ০৬/০৭/২০১৮ তালযয়ে অআএভআলড ’য কাযী লযচারক জনাফ 

মুাম্মদ লভজানুয যভান লভয়া কর্তবক প্রকিটিয পলযদপুয গজরায ৫টি প্যায়কয়জয কাজ য়যজলভন লযদ বন কযা য়।  

পলযদপুয গজরায় পলযদপুয-চযবদ্রান-দযপুয গজরা ড়ক (গজড-৮৪০২) এ ৩টি প্যায়কজ, মুন্সীফাজায-াট াজালযয়া 

লফকি  (গজড-৮৪১৬) ড়ক-এ ১টি এফং তারভা-ন যকান্দা ড়ক (গজড-৮৪০৪)-এ ১টি প্যায়কয়জয ভােয়ভ 

ড়কমূয়য উন্নয়ন কযা য়য়য়ছ। যাজফাড়ী গজরায় যাজফাড়ী-ফালরয়াকালন্দ-জাভারপুয-ভধুোরী (গজড-৭১০২) ড়ক-

এ ০৩ টি এফং গ ায়ারন্দ (জাভতরা)-গ াদাযফাজায-াংা-াফাপুয (গজড-৭১০৬) ড়ক-এ ০৩টি ড়কমূয়য 

উন্নয়ন কযা য়য়য়ছ।  ত ১৭/০৮/২০১৮ তালযয়ে যাজফাড়ী গজরায যাজফাড়ী-ফালরয়াকালন্দ-জাভারপুয-ভধুোরী (গজড-

৭১০২) ড়ক-এ ফাস্তফালয়ত ৩ টি প্যায়ক জজয কাজ লযদ বন কযা য়। লযদ বনকায়র ড়ক লফবায় য কভ বকতবা ণ 

উলিত লছয়রন। য়যজলভন লযদ বন  প্রাি শ্চশ্চআয এয আল্পরাল্পক ম বয়ফক্ষণ লনম্নরূঃ 

১৫.১ ণ্য ক্র্য়: শ্চশ্চআয প্রাি তথ্য অনুমায়ী ড়ল্পকয রুটিন যিণাল্পফিণ কাল্পজয জন্য ৯২.৫৪ রি টাকায় ৩টি ট্রাক ক্র্য় 

কযা ল্পয়ল্পছ এফাং ১৩.৮০ রি টাকায় ৫ জট ল্যাফল্পযাটশ্চয ইকুইল্পভে ক্র্য় কযা ল্পয়ল্পছ।   

১৫.২ ভাটিয কাজ: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ৫.২০৮৬ রক্ষ র্ন কভটায ভাটিয কাকজয জন্য ১০১২.৮৬ রক্ষ টাকায 

ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ৪.৪৪ রক্ষ র্ন কভটায ভাটিয কাকজয জন্য ৮৪২.৪৩ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । 

কযদ ঘনকাকর জানা মায় , ড়ক প্রস্তকযণ ও নুতন ছবকভন্ট কনভ ঘা ছণয জন্য ভাটিয কাজ কযা কয়ক । নুকভাকদত 

ংকাকধত কডকক’য ংস্থাকনয তুরনায় ভাঠ ম ঘাকয়য প্রকয়াজনীয়তায কনকযকে ভাটিয কযভাণ কভ ছরকগক ।   

১৫.৩ েযাশ্চিফর জবল্পভে শ্চনভ ষাণ: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ৭.১৬৫ কক:কভ: নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য 

৮৫৬.৫৮ রক্ষ টাকা , ৩.১৫ কক:কভ: ছবকভন্ট পুন :কনভ ঘাকণয জন্য ৩৫০.২২ রক্ষ টাকা , ১৭.৯৩৪ কক:কভ: ছবকভন্ট 

কক্তারীকযকণয জন্য ৬০৭.৭৫ রক্ষ টাকা এফং ১৭.৯৩৪ কক:কভ: ছবকভন্ট প্রস্তকযছনয জন্য ৫৭৮.৩৩ রক্ষ টাকায 

ংস্থান যাো য়। ককঅয এয প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী ৭.১৬৫ কক:কভ: নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাছণয জন্য ৮৫৬.০০ রক্ষ 

টাকা, ২.৯৫ কক:কভ: ছবকভন্ট পুন:কনভ ঘাকণয জন্য ৩০৬.২৫ রক্ষ টাকা, ১৭.৭৪ কক:কভ: ছবকভন্ট কক্তারীকযকণয 
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জন্য ৬০৭.৭৫ রক্ষ টাকা এফং ১৭.৩০ কক:কভ: ছবকভন্ট প্রস্তকযকনয জন্য ৫৭৮.২১ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।  

কযদ ঘনকাকর ছদো মায় , ড়ককয কনক স্থাকন ছযআনকাট সৃকষ্ট কয় ড়ক ফাঁধ /পট ছাল্ডায ছবকভন্ট ছবকে 

ছগক । এ ছপ্রকক্ষকত কনফ ঘাী প্রককৌরী জানান ছম , এ ঞ্চর তথা ড়কটিয ভাটি ছফকর ও নযভ ওয়ায় বৃকষ্টয াকনকত 

উক্ত ছযআনকাটমূ সৃকষ্ট কয়ক । এগুকরায দ্রুতআ ছভযাভত কফ ফকর কতকন জানান। এ াড়া ফাজায ং ছ/ছগ্রাথ ছন্টায-

এ ছকবকভন্ট ক্ষকতগ্রস্থ কয়ক  ছদো মায়। কনকস্থাকন ছবকভন্ট এআকজং বাো ক্রাক /টকার সৃকষ্ট কয়ক  ছদো 

মায়। কডকপক্ট রায়াকফকরটি কতক্রান্ত ওয়ায় ক্ষকতগ্রস্থ ড়কটি রুটিন ছভকন্টআকনন্স এয অওতায় নকতকফরকে ছভযাভত 

কযা প্রকয়াজন নতুফা  ড়কটি অযও ক্ষকতগ্রস্থ কয় েরাের ঝককপুণ ঘ কত াকয।  

  ১৫.৪ ছেন কনভ ঘাণ: নুকভাকদত অযকডকককত ৪৫৫০ কভটায দদর্ ঘেয ছেন কনভ ঘাকণয জন্য ৩৪৪.৭৫ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো 

য়। ককঅকযয প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী ৪৫০ কভটায ছেন কনভ ঘাকণয জন্য ২৬৪.৬১ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । 

কযদ ঘনকাকর ছদো মায় ফাজায /ছগ্রাথ ছন্টায এরাকায় ও কারবাকট ঘয একপ্রাে ড়ককয াক ছেন কনভ ঘাণ কযা 

কয়ক । 

১৫.৪ আযশ্চশ্চ কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ: নুকভাকদত অযকডকককত  ছভাট ৮০.০০ কভটায (৯টি) অযকক কারবাট ঘ কনভ ঘাকণয জন্য 

৫৮১.২৩ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমা য়ী ৮০.০০ কভটায কারবাট ঘ কনভ ঘাকণয জন্য ৫৭৮.২৮ রক্ষ 

টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।   কযদ ঘকন ছদো মায়  ককছু কারবাকটয এয ভাটিয একপ্রাে ছবকে/ছদকফ ছগক । এ াড়া ককছু 

কারবাকট ঘয ছবকভছন্টয তুরনায় কত একপ্রাে ছবকভন্ট কনকটাআ ছদকফ ছগক  থ ঘাৎ একপ্রাে ড়কক কডকপ্রন ও 

অন্ডুকরন কযরকক্ষত কয়ক ।   

১৫.৫ যক্ষাপ্রদ কাজ : নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ৩ কভটায ছাষ্ট , ১৫০ কভ:কভ:× ১৫০ কভ:কভ: এয ২২৫০ কভটায 

অযকক প্যারাাআকডং এয জন্য ১২০.৯৬ রক্ষ টাকা এফং ৪ কভটায ছাষ্ট , ২০০ কভ:কভ:× ২০০ কভ:কভ: এয ১৩০০ 

কভটায অযকক প্যারাাআকডং এয জন্য ১০৯.২৭ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয -এয তথ্য নুমায়ী ছভাট 

৩৫৫০ কভটায প্যারাাআকডং কনভ ঘাকণয জন্য অযকডককয ছেকয় ৪.৫৮ রক্ষ টাকা কভ ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘকন 

ছদো মায়, ড়ককয াক পুকুয/জরায় ংক অযকক প্যারাাআকডং এয কাজ কযা কয়ক ।  

১৫.৬ াইন, শ্চগন্যার, শ্চকিঃশ্চভিঃ জাি: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ২৮২টি ট্রাকপক াআন, ২৮২টি াআন ছাষ্ট, ১২৯টি 

কক:কভ: ছাষ্ট ও ২৬৫০টি গাআড ছাষ্ট স্থাকনয জন্য ৭১.৩৯ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী উক্ত 

াআন, কগনার, কক:কভ: ছাষ্ট স্থকনয জন্য ৬৬.৪৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কয দ ঘকন ছদো মায় কক :কভ: 

ছাষ্টগুকরা যাস্তায াক ছঝা -ঝাড়/গা ারায় ছঢকক যকয়ক , ককছু ককছু গাআড ছাষ্ট ছবকে ছগক  ও ছকর ছগক । 

ট্রাকপক াআন ও াআন ছাষ্ট প্রকয়াজকনয তুরনায় কভ ফকর প্রতীয়ভান কয়ক । এ াড়া , কক:কভ: ছাস্ট, াআন কগন্যাকর 

ছরো মুক  কগকয় স্প্ষ্ট কয়ক  ছদো মায়। 

১৫.৭  ইউটিশ্চরটি স্থানান্তয: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত আউটিকরটি স্থানান্তকযয জন্য 4.00 রক্ষ টাকায  ংস্থান ক র। এ 

ছক্ষকত্র ব্যয় কযা কয়ক  2.51 রক্ষ টাকা।  

১৬। প্রকয়িয উয়েশ্য জবনঃ 

লযকলিত জবন 

প্রকয়িয মূর উয়েশ্য য়রা ওজ-এয জগাারগঞ্জ গজায়নয 

অওতাধীন ড়ক লযফন ও ভাড়ক লফবায় য ১ ১টি 

গুরুত্বপূণ ষ গজরা ড়য়কয উন্নয়য়নয ভােয়ভ যালয ড়ক 

গমা ায়মা  িান এফং গজরা গডয়কায়াটায়যয ায়থ 

উয়জরা গডয়কায়াটায  

প্রকয়িয অওতায়  ওজ-এয  জগাারগঞ্জ গজায়নয অওতাধীন 

ড়ক লযফন ও ভাড়ক লফবায় য ১ ১টি গুরুত্বপূণ ষ গজরা 

ড়য়কয উন্নয়য়নয ভােয়ভ গজরা গডয়কায়াটায়যয ায়থ উয়জরা 

গডয়কায়াটায এফং আউলনয়ন গগ্রাথ গন্টায়যয যালয ড়ক 

গমা ায়মা  িালত য়য়য়ছ লফধায় উয়েশ্য লজবত য়য়য়ছ। তয়ফ  

জিল্পত্র শ্চফল্পল্পল শ্চনম্নভাল্পনয কাজ ওয়ায় িায়ীত্ব লনয়য় ংয় 

যয়য়য়ছ । 
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১৭।  উয়েশ্য লজবত না য়য় থাকয়র তায কাযণঃ  উয়েয়শ্য লজবত য়য়য়ছ। তয়ফ ২ ফছল্পযয ভল্পধ্যই উন্নয়কৃত ড়ল্পকয 

জবল্পভে িশ্চতগ্রস্থ এফাং অল্পনক স্থাল্পন টল্পার সৃি য়ায় িায়ীত্ব লনয়য় ংয় যয়য়য়ছ । 
১৮।  লডট কাম বক্রভ:  ভাপ্ত প্রকয়িয ললঅয-এ লডট ংক্রান্ত গকান তথ্য যফযা কযা য়লন এফং লযদ বনকারীন 

ভয় ম বন্ত গকান Internal & External Audit য়লন জানা মায়। 

১৯।    প্রকি ফাস্তফায়ন ভস্াঃ   প্রকে ফাস্তফায়ল্পন জকান ধযল্পণয ভস্যায মু্মখীন ল্পত য়শ্চন।   

২০। যাজস্ব োয়ত িানান্তযঃ প্রকয়িয অওতায় ম্পালদত কাজ আয়তাভয়ে ড়ক ও জনথ লধদপ্তয়যয যাজস্ব োয়ত 

িানান্তয কযা য়য়য়ছ।  

২১। লফয়ল ম বয়ফক্ষণ:  

২১.১ পধযদপুয সজরায় পধযদপুয-চযবদ্রান-দযপুয সজরা ড়ক (সজড-৮৪০২), ভৄন্পীফাজায-াটগাজাধযয়া ধফকে ড়ক 

(সজড-৮৪১৬) এফং তারভা-নগযকান্দা ড়ক (সজড-৮৪০৪)-এ ড়ল্পকয ম্পাধদত কাজ ধযদ বনকাল্পর সদখা মায় 

ড়ল্পকয ধকছু ধকছু জায়গায় সযআনকাট সৃধষ্ট ল্পয় সাল্ডায সবল্পভন্ট ক্ষধতগ্রস্থ ল্পয়ল্পে। এভনধক ল্পনকটি স্থাল্পন প্রায় 

২ ফুট কল্পয সবল্পভন্ট ক্ষধতগ্রস্থ ল্পয়ল্পে। প্রকেটিয ম্পাকদত কাকজয কডকপক্ট রায়াকফকরটি ককযয়ড কতক্রভ কযায় 

জরুযী কবকত্তকত ড়ক কফবাকগয কনজস্ব রুটিন যক্ষণাকফক্ষকণয অওতায় কফদজনক ছযআনকাছট ক্ষকতগ্রস্থ  ছভযাভত 

কযা প্রকয়াজন। ন্যকদকক, যাজফাড়ী ড়ক কফবাকগয ধীন কযদ ঘনকৃত ড়ককয কাজমূ তুরনামূরক বার ছদেকত 

াওয়া মায়। থ ঘাৎ, যাজফাড়ী ছজরায ফাস্তফায়নাধীন ড়কক ছযআনকাকট ক্ষকতগ্রস্থ ওয়া ছদেকত াওয়া মায় কন। 

২১.২ কযদ ঘনকাকর প্রতীয়ভান কয়ক  মথামথ স্থা ছন ম ঘাপ্ত কযভান ছেকনজ না থাকায় পট ছাল্ডায /ড়ক ফাঁধ কদকয় 

বৃকষ্টয াকন গকড়কয় কনকেয কদকক ড়ায় ছযআনকাট সৃকষ্ট কয়  ড়কমূ ক্ষকতগ্রস্থ কয়ক । এ ছপ্রকক্ষকত প্রকে ধীন 

উন্নয়নকৃত ড়কমূ যীক্ষা ককয াকন কনষ্কাকনয জন্য ম ঘাপ্ত ছেকনকজয ব্যফস্থা কযা প্রকয়াজন ন্যথায় বৃকষ্টয াকন 

দ্বাযা ড়ক/ছবকভন্ট ক্ষকতগ্রস্থ কত যক্ষা ম্ভফ কফ না।  

২১.৩ কযদ ঘনকাকর ছদো মায় ড়ককয কফকবন্ন জায়গায় ক্রোক/টকার সৃকষ্ট কয়ক । এ ক্রোক টকারগুকরা  কেকিত ককয 

দ্রুত ছভযাভত কযা প্রকয়াজন মাকত ফড় টকার সৃকষ্ট কয় ড়কমূ েরােকরয নুকমাগী কয় ড়কফ।  

২১.৪ পধযদপুয-চযবদ্রান-দযপুয সজরা ড়ক (সজড-৮৪০২)-এয ২১তভ ধক:ধভ: এ কনকভ ঘত কারবাকট ঘয উকযয 

ছবকভকন্টয ওয়াকযং ছকা ঘ ক্ষকতগ্রস্থ, ২৩তভ কক:কভ:-এ কনকভ ঘত কারবাকট ঘয  এোকফটকভন্ট ওয়াকরয াক ভাটি ছদকফ 

ছগক  ছদো মায়। এ াড়া ককছু কারবাকট ঘয ছবকভকন্টয তুরনায় একপ্রাে ছবকভন্ট কনকটাআ ছদকফ ছগক  থ ঘাৎ একপ্রাে 

ড়কক কডকপ্রন ও অন্ডুকরন কযরকক্ষত কয়ক । এগুকরা দ্রুত ছভযাভত কযা প্রকয়াজন।  

২১.৫ ংকাকধত প্রকেটিয ৯৯ ছকাটি টাকা  ব্যকয় ফাস্তফাকয়ত কয়ক । এ প্রকেটি ১১টি প্যাকককজয ভকে ফাস্তফায়ন কযা 

কয়ছ । ছ াট ছ াট প্যাককজ কযায় স্থানীয় প্রবাফারী ছ াট ঠিকাদায কর্তঘক কাম ঘাকদ প্রাপ্ত কয়ক । উক্ত স্বে 

ছাদায ও অকথ ঘকবাকফ রকবকন্স/ওকয়র আকুআ নয় এভন প্রকতষ্ঠান কাজ াওয়ায় কনধ ঘাকযত ভকয় মথামথ গুণাগুন 

ফজায় ছযকে কাজ কযকত াকয না। ওকয়র আকুে ও অকথ ঘকবাকফ রকবকন্স ম্পন্ন ঠিকাদাকযয ভােকভ প্রককেয কাজ 

কনধ ঘাকযত ভকয় গুণগতভান ফজায় ছযকে ভাপ্ত কযা ম্ভায য়। ককন্তু ছ াট ছ াট প্যাককজ ককয ছটন্ডায অফান কযা 

কর কনক ভয় ফড় ঠিকাদায ছটন্ডায ংগ্রণ ককয না। এ ছপ্রকক্ষকত ছ াট ছ াট প্যাককজ না ককয ফড় প্যাকককজয 

ংস্থান ছযছে প্রকে প্রণয়ন এফং ছ অকরাকক ছটন্ডায অফানপূফ ঘক প্রককেয ফাস্তফায়ন কাজ কযা প্রকয়াজন।  

২১.৬ কযদ ঘন ও প্রাপ্ত ককঅয কত জানা মায় ড়ককয ছেআকনকজয ককঃকভঃ কত ককঃকভঃ ম ঘন্ত একক প্যাককজ না ছযকে 

ন্য প্যাকককজয কাজ যাো কয়ক ।  থ ঘাৎ একআ কক:কভ: এয ভকে একাকধক প্যাককজ যাো কয়ক ।  একত কাকজয 

ভিয়ীনতা সৃকষ্টয াাাক গুণগতভানও ফজায় যাো ম্ভফ য় না। কধকন্তু ড়ককয ছবকভকন্টয কাজ এক 
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প্যাকককজ এফং উক্ত প্যাকককজয একআ ছেআকনজ এয ভকে কারবাট ঘ, ব্রীজ ও ন্যান্য ফকাঠাকভা কনভ ঘাকণয কাজ ন্য 

প্যাকককজ যাো কয়ক । পকর একক্ষকত্র ফাস্তকফ কনভ ঘাণ কাকজয ধযাফাককতা থাকক না এফং ফকাঠাকভা কাকজয গুণাগুণ 

ফজায় যাো ম্ভফ য় না। ছকননা ছদো মায় ছবকভন্ট যাস্তায কাজ ছল কয়ক , ককন্তু কারবাট ঘ/ব্রীজ কনভ ঘাণ কাজ 

ভাপ্ত য়কন। এভতাফস্থায় যাস্তায ছেআকনজ কবকত্তক প্যাককজ (ছবকভন্ট, ব্রীজ/কারবাট ঘ,ন্যান্য ফকাঠাকভা) কযকর 

কাজ ফাস্তফায়কন ভিয় ও গুণগতভান ফজায় যাো ম্ভফয কফ।  

২১.৭ কযদ ঘনকাকর ককতয় স্থাকন কফদজনক ফাক যকয়ক  মা যরীকযণ কযা প্রকয়াজন।  

২২।  প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কাল্পজয উল্পল্লখ্যল্পমাগ্য শ্চস্থয শ্চচত্র:  

 

  

 

কেত্র-১: পকযদপুয ড়ক কফবা ছগয ধীন ম ঘাপ্ত ছেকনজ না 

থাকায় ফাজায অাংল্প  দুাল্প জল্পভ থাকা 

াশ্চন/কাদা  

 

কেত্র-2:যাজফাড়ী ড়ক কফবাকগয ধীন কনকভ ঘত 

ছবকভকন্টয ক্ষকতগ্রস্থ এআকজং 

  

কেত্র-৩: পকযদপুয ড়ক কফবাকগয ধীন ছযআনকাকট 

ক্ষকতগ্রস্ত ড়ক 

কেত্র-৪: পকযদপুয ড়ক কফবাকগয ধীন ছযআনকাকট 

ক্ষকতগ্রস্ত ড়ক 
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কেত্র-৫ : যাজফাড়ী ছজরায় কনকভ ঘত ছবকভন্ট এয একাং কেত্র-৬ : পকযদপুয ছজরায় কনকভ ঘত ছবকভন্ট এয একাং 

  

কেত্র-7: পকযদপুয ড়ক কফবাকগয ধীন কনকভ ঘত  

কারবাট ঘমূকয একটি  
 

কেত্র-8: যাজফাড়ী ড়ক কফবাকগয ধীন কনকভ ঘত  

কারবাট ঘমূকয একটি 

  

কেত্র-9 : পকযদপুয ড়ক কফবাকগয ধীন টকারসৃষ্ট 

ছবকভকন্টয একাং  

  

কেত্র-10: ড়ককয াক কনকভ ঘত অযকক প্যারাাআকডং 

(যাজফাড়ী) 
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কেত্র-1১ :  পকযদপুয ড়ক কফবাকগয ধীন কারবাকট ঘয 

ক্ষকতগ্রস্থ ভাটিয এোকপ্রাে  

কেত্র-1২ : কনকভ ঘত কারবাকট ঘয ক্ষকতগ্রস্ত ভাটিয এেকপ্রাে  

  

কেত্র-1৩ : কফদজনক ফাঁকমূকয একটি (যাজফাড়ী) কেত্র-1৪ : কফদজনক ফাঁকমূকয একটি (পকযদপুয)  

২৩।  ভতাভত/সুাধযঃ 

২৩.১ পলযদপুয ড়ক লফবায় য ধীন উন্নয়নকৃত গজরা ড়কমূয় গযআনকাট ও গযআনকায়ট ক্ষলতগ্রি গবয়ভন্ট লচলিত 

কয়য জরুযী শ্চবশ্চেল্পত রুটিন যিণাল্পফিল্পণয আতায় জভযাভত কযল্পত ল্পফ। ছযআনকাট সৃকষ্ট কয়  ড়কমূ ক্ষকতগ্রস্থ 

কত যক্ষায কনকভত্ত ড়কমূ যীক্ষা ককয াকন কনষ্কাকনয জন্য ম ঘাপ্ত ছেকনকজয ব্যফস্থা কযকত কফ। ন্যথায় 

বৃকষ্টয াকন দ্বাযা ড়ক/ছবকভন্ট ক্ষকতগ্রস্থ কত যক্ষা ম্ভফ কফ না; 

২৩.২ ড়ল্পকয শ্চফশ্চবন্ন জায়গায় সৃি ক্র্যাক/টল্পারগুল্পরা শ্চচশ্চিত কল্পয দ্রুত জভযাভত কযল্পত ল্পফ- মাল্পত ফড় টল্পার সৃশ্চি 

ল্পয় ড়কমূ চরাচল্পরয অনুল্পমাগী ল্পয় না ল্পড়;  

২৩.৩ কারবাল্পট ষয িশ্চতগ্রস্থ এযাল্পপ্রাচ পট জাল্ডায ম ষাি ভাটি শ্চদল্পয় কম্পযাকনপূফ ষক জভযাভত কযল্পত ল্পফ। জম কর 

কারবাকট ঘয ছবকভছন্টয তুরনায় একপ্রাে ছবকভন্ট কনকটাআ ছদকফ ছগক  থ ঘাৎ একপ্রাে ড়কক সৃষ্ট কডকপ্রন ও 

অন্ডুকরন দ্রুত ছভযাভত কযকত কফ; 

২৩.৪ ড়ককয দু’াক গা -ারা/ছঝা-ঝাড় বৃকদ্ধ ছকয় ড়কাংক েকর অা গা -ারা/ছঝা-ঝাড় কযষ্কায কযকত কফ।  

২৩.৫ ছবকে মাওয়া গাআড ছাষ্ট প্রকতস্থান /ছভযাভত কযকত কফ। ম ঘাপ্ত ট্রাকপক াআন ও াআন ছাষ্ট স্থান কযকত কফ। 

স্প্ষ্ট কয় মাওয়া কক:কভ: ছাস্ট, াআন কগন্যার পুনযায় স্প্ষ্ট ককয ছরেকত কফ;  

২৩.৬  ভাপ্ত প্রকেটি দ্রুত External ও Internal Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;  

২৩.৭ ড়ল্পক শ্চফদজনক ফাঁক যল্পয়ল্পছ মা শ্চচশ্চিত কল্পয যরীকযণ কযা প্রল্পয়াজন; 

২৩.৮ জছাট জছাট প্যাল্পকজ না কল্পয ফড় প্যাল্পকল্পজয াংস্থান জযল্পখ প্রকে প্রণয়ন এফাং জ আল্পরাল্পক জটন্ডায আফানপূফ ষক 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কাজ কযায প্রল্পয়াজনীয় উল্পদ্যাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 
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২৩.৯ কাল্পজয ভন্বয় াধন এফাং শ্চনধ ষাশ্চযত ভল্পয় গুণগতভান ফজায় জযল্পখ মথামথবাল্পফ কাজ জল কযায শ্চনশ্চভে জচইল্পনজ 

(শ্চকিঃশ্চভিঃ ল্পত শ্চকিঃ শ্চভিঃ ম ষন্ত) শ্চবশ্চেক প্যাল্পকজ অথ ষাৎ শ্চনশ্চদ ষি শ্চক:শ্চভ: ম ষন্ত কর জবৌত কাজ একক প্যাল্পকল্পজ জযল্পখ 

জ আল্পরাল্পক ক্র্য়-শ্চযকেনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কযল্পত ল্পফ; 

২৩.১০ উয়েলেত ম বয়ফক্ষয়ণয অয়রায়ক নুয়েদ ২৩.১ য়ত ২৩.৯ এয লফলয়য় গৃীত ব্যফিা ড়ক লযফন ও ভাড়ক 

লফবা  অ াভী ১ ভায়য ভয়ে অআএভআলডয়ক ফলত কযয়ফ। 
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সজরা ড়ক উন্নয়ন (েট্রগ্রাভ সজান) ীল বক প্রকয়িয ভালপ্ত মূল্যায়ন প্রলতয়ফদন। 

( ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 
০১। প্রকল্পেয নাভ : সজরা ড়ক উন্নয়ন (েট্রগ্রাভ সজান) 

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয 

০৩। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/কফবাগ : ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ, ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়। 

০৪। প্রকে এরাকা  : েট্রগ্রাভ,কক্সফাজায,োগড়া কড় ও ফান্দযফান ছজরায কফকবন্ন উকজরা। 

০৫। কযকেনা ককভকনয ংকিষ্ট ছক্টয : জবৌত অফকাঠাল্পভা শ্চফবাগ, শ্চযকেনা কশ্চভন। 

০৬। অআএভআকড’য ংকিষ্ট ছক্টয : শ্চযফীিণ  মূল্যায়ন জক্টয-২, ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন লফবা  

(আইএভইশ্চড)। 

০৭। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

 (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কলরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

লযকলিত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়ন 

কার 

লতক্রান্ত 

ব্যয় 

(মূর 

প্রাক্কলরত 

ব্যয়য়য %) 

লতক্রান্ত  

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়নকায়র

য %) 
মূর ফ বয়ল 

ংয়ালধত 

মূর ফ বয়ল  

ংয়ালধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৯৯৭.০২ ১১১৬৮.৭৯ ১০৯৯৫.০০ ভাচ ব ২০১৫ 

 য়ত  

জুন ২০১৭ 

ভাচ ব ২০১৫ 

 য়ত  

জুন ২০১৭ 

ভাচ ব ২০১৫ 

 য়ত  

জুন ২০১৭ 

১৭৩.৭৯ 

(১.৭৪%) 

জভয়াদ বৃশ্চি 

ায় শ্চন। 

 

 

৮। প্রকয়িয টভূলভ ও উয়েশ্য:  

৮.১ টভূলভ:  ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয চট্রগ্রাভ সজাল্পনয অওতাধীন চট্রগ্রাভ ড়ক ধফবাগ, সদাাজাযী ড়ক ধফবাগ, 

কক্সফাজায ড়ক ধফবাগ, ফান্দযফান ড়ক ধফবাগ ও খাগড়ােধড় ড়ক ধফবাল্পগয ধধক  ক্ষধতগ্রস্থ ড়কাং উন্নয়ল্পনয 

রল্পক্ষয ৯৯৯৭.০২ রক্ষ টাকা প্রাক্কধরত ব্যল্পয় এফং  ভাচ ব, ২০১৫ ল্পত জুন, ২০১৭ ম বন্ত সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ০৯ 

জুন, ২০১৫ তাধযল্পখ একল্পনক বায় নুল্পভাদন কযা য়। যফতীল্পত 1 ভ ংকাকধত কডকক  ১০৯৯৫.০০ রক্ষ টাকা 

প্রাক্ককরত ব্যয় ও ভাচ ব, ২০১৫ ল্পত জুন, ২০১৭ ম বন্ত ফাস্তফায়ন ছভয়াকদ  ০২ কডকেয, ২০১৬ তাকযকে কডকআক বায 

সুাকযক্রকভ ড়ক কযফন ও ছতু ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তঘক ০৯ জানুয়কযী, ২০১৭ তাকযকে নুকভাকদত য়।   

 

৮.২ উয়েশ্য:  প্রকয়িয মূর উয়েশ্য য়রা- চট্রগ্রাভ ড়ক গজায়নয অওতায় ন্তর্ভ বি ক্ষলতগ্রস্ত গজরা ড়কমূয়য জরুযী 

পুন বফান ও ভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযয়ণয ভােয়ভ লনযাদ ড়ক গমা ায়মা  ব্যফিা িান কযা।  

 

৯। প্রকয়িয মূর কাজ: 

 ৩টি জভাটয জবশ্চকর  

 ১.৯৩ রি ঘ:শ্চভ: ভাটিয কাজ; 

 ১৮.০০ শ্চকিঃশ্চভিঃ শ্চফদ্যান জবল্পভে প্রস্তকযন  

 ৫৭.১৪ শ্চকিঃশ্চভিঃ জবল্পভে পুনিঃশ্চনভ ষাণ  

 ২.৫০ শ্চকিঃশ্চভিঃ পুনিঃশ্চনভ ষাণ এশ্চিটিাং জবল্পভে (শ্চযল্পকশ্চনাং) 

 ১৫.৮০ শ্চকিঃশ্চভিঃ জবল্পভে ভজবুশ্চতকযণ (ফাই জফজ টাই-১) 

 ১৮.০০ শ্চকিঃশ্চভিঃ জবল্পভে প্রস্তকযণ/উঁচুকযণ 

 ৯৮.৮৩ শ্চকিঃশ্চভিঃ াল্পপষশ্চাং (কাল্প ষটিাং  শ্চর জকাট)  
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 ৩৪.৬৬ শ্চকিঃশ্চভিঃ াল্পপষশ্চাং (শ্চরল্পকাট) 

 ৩০.০০ শ্চভিঃ আযশ্চশ্চ শ্চব্রজ শ্চনভ ষাণ 

 ২৭২.৭০ শ্চভিঃ আযশ্চশ্চ কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ 

 ৬৫০.০০ শ্চভিঃ আযশ্চশ্চ জেট প্যারাাইশ্চডাং (৪ শ্চভ: জাস্ট, ২০০ শ্চভ:শ্চভ: x ২০০ শ্চভ:শ্চভ:) 

 ২২১৫.০০ শ্চভিঃ আযশ্চশ্চ জেট প্যারাাইশ্চডাং (৩ শ্চভ: জাস্ট, ১৫০ শ্চভ:শ্চভ: x ১৫০ শ্চভ:শ্চভ:) 

 ৭০১৫.০০ শ্চভিঃ জেন শ্চনভ ষাণ;  

 

১০.০ প্রকয়িয ঙ্গলবলিক ফাস্তফায়ন (ললঅয এয লবলিয়ত) : 

       (রক্ষ টাকায়) 

 

 

Items of Work 

(as per latest DPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 1 2 3 4 5 6 

1.  Motor Vehicle Nos 3.00 92.58 3.00 92.58 

2.  Laboratory Equipment - LS 16.98 LS 16.98 

3.  Relocation of utilities  - LS 1.000 LS 1.000 

4.  Widening and Raising 

of Embankment    

L.cum 1.62 320.96 1.617 320.96 

5.  Soil Earthen Shoulder  L.cum 0.38 46.871 0.379 45.828 

6.  Construction of Flexible 

Pavement in place of 

HBB    

Km 21.85 1444.158 21.85 1444.14 

7.   Reconstruction of 

Existing Pavement 

(Resectioning)  

Km 5.46 292.249 5.46 292.25 

8.  Strengthening by Base 

type-I  

Km 19.57 695.990 19.57 695.99 

9.   Widening and raising of 

pavement  

Km 17.11 787.700 17.11 787.70 

10.  Repair of pavement  Km 52.47 234.770 47.36 234.60 

11.  Carpeting & Seal Coat  Km 100.91 3025.079 100.91 3023.58 

12.  Seal coat Km 44.56 315.933 44.56 315.922 

13.  Construction of RCC 

Bridge/PC Girder 

Bridge 

Meter 30.50 356.110 30.50 330.41 

14.  Construction of RCC 

Culvert 

Meter  257.70 2472.520 251.70 2379.95 

15.  Construction of Drain     Meter  8661.00 363.730 8661.00 363.73 

 Protective Work       

16.  RCC Plate Palisading Meter 650.00 45.030 621.71 43.52 
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Items of Work 

(as per latest DPP 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

(4m post) 

17.  RCC Plate Palisading 

(3m post)  

Meter 2667.00 147.220 2430.41 132.41 

18.  Toe Wall Meter 1355.00 332.100 1355.00 315.25 

19.  Matressing sqm 6459.00 85.400 6459.70 85.40 

20.  Bullah Pallisiding  Meter 305.00 13.020 305.00 13.02 

21.  Installation of Km post, 

sign signal & Guide post  

Nos LS 79.406 LS 59.80 

Total=   11168.79  10995.00 

 
 

১১.০ প্রকি লযচারক ংক্রান্ত তথ্যালদঃ 

 
 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন ছমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  জনাফ াইপৄর আরভ 

অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌরী 

(চ:দা:) 

চট্রগ্রাভ জজান, জ 

োঁ  

(কনজস্ব ছভয়াকদ 

পুণ ঘকারীন) 

 ০৬/০৯/২০১৫ ১৭/০৯/২০১৫ 

2.  জনাফ জভা: আশ্চযপৄয যভান 

অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌরী  

চট্রগ্রাভ জজান, জ 

োঁ  

(কনজস্ব ছভয়াকদ 

পূন ঘকারীন) 

 ১৭/০৯/২০১৫ ১১/১১/২০১৫ 

3.  জনাফ শ্চফধান চন্দ্র ধয 

অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌরী  

চট্রগ্রাভ জজান, জ 

োঁ  

(কনজস্ব ছভয়াকদ 

পূন ঘকারীন) 

 ১১/১১/২০১৫ ০২/০৫/২০১৭ 

4.  জনাফ আপতাফ জাল্পন খান  

অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌরী  

চট্রগ্রাভ জজান, জ 

োঁ  

(কনজস্ব ছভয়াকদ 

পূন ঘকারীন) 

 ০২/০৫/২০১৭ ০৭/০৮/২০১৭ 

 

১২.০  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যালদঃ 

১২.১ গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায়  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রল্পয়য তথ্যাধদ:  

Name of 

Transport  

Number 

as per 1
st
 

RDPP  

Procured 

with date  

Transferred 

to 

Transport 

Pool with 

date  

Transferre

d to O & 

M with 

date  

Condemne

d/Damage

d with date  

Remarks  

1 2 3 4 5 6 7 

Truck 3.00 11-01-16 - Yes 

(July 

2017) 

- - 
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১২.২ ণ্য, কাম ব ও গফা ক্রয়ঃ প্রকল্পেয নুল্পভাধদত ংল্পাধধত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ ১৪টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ 

ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ উল্পেধখত তথ্যানুমায়ী ১৪টি প্যাকককজয অওতায় পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা কয়ক । 

দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরূ: 

(রক্ষ টাকায়) 

নাং প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত 

ব্যয় 

-চুশ্চি মূল্য  

-দযত্র আফাল্পনয 

তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-চুশ্চি অনুমায়ী কাজ 

ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

-প্রকৃত ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

  ভন্তব্য 

০১ Improvement of Zilla Road Providing 

Flexible Pavement and Repair of 

Damaged Pavement and Reconstruction 

of 9 Nos Damaged Culvert (1X 3.0 mX 

3.0 m= 3 nos), (2X5.0mX5.0 m=3 nos), 

(2X3.0mX3.0 m=3nos) at different LRP 

and Chainage at Raozan(Gohira)-

Fatikchari Road (Z-1619) under 

Chittagong Road Division. 

689.00 

6.9135 

 

08-11-15 

15-12-15 

14-06-17 

13-06-17 

 

০২ Re-construction of existing Damaged 

Culvert at different LRP & Chainge of 

Rangunia (Katakhali)- Roajan(Hafez 

Bajlur Rahman) Road (Z-1012) under 

Chittagong Road Divisiion. 

8.3653 

8.5559 

08-09-15 

29-11-15 

29-05-17 

28-05-17 

 

 

০৩ Improvement of Zilla Road Providing 

Flexible Pavement and Repair of 

Damaged Pavement and Reconstruction 

of 3 Nos Damaged Culvert (1X 6.0 mX 

3.0 m= 1 nos), (1X1.50mX3.0 m=1 nos), 

(2X6.0mX5.0 m=1nos) at different 

chainage at Raozan-Noapara Road (Z-

1629) under Chittagong Road Division . 

 

615.33 

6.3247 

08-09-15 

29-11-15 

22-05-17 

31-07-17 

 

০৪ Re-Construction of 3 Nos Damaged 

Culvert (1X3.00mX3.00m=2Nos)  and 

(1X6.0m X6.0m=1no) at different LRP 

and Chainage of Rangunia- (Sukbilash)  

Road (Klindirani) Road (Z-1636) under 

Chittagong Road Division . 

1.1298 

1.1302 

15-09-15 

25-11-15 

24-05-16 

22-05-16 

 

০৫ Improvement of Zilla Road providing 

Flexible Pavement & Repair of damaged 

pavement & Re-construction of 3 Nos 

Damaged Culvert 

(1mx3.0mx3.0m=3Nos.) at different LRP 

& Chainage of Mirsarai-Fatikchari 

(Narayanhat) Road (1021) under 

chittagong Road Division . 

 

12.22 

12.2241 

24-11-15 

14-01-16 

14-07-17 

29-06-17 
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নাং প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত 

ব্যয় 

-চুশ্চি মূল্য  

-দযত্র আফাল্পনয 

তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-চুশ্চি অনুমায়ী কাজ 

ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

-প্রকৃত ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

  ভন্তব্য 

০৬ Improvement of Zilla Road Providing 

repair and strengtheing of Damaged 

Pavement and Reconstruction of 3 Nos 

Damaged Culvert (1X6.0mX6.0m=1 nos), 

(1X2.0mX3.0m=2nos) at different 

Chainage of Mariamnagar-Ranirhat Road 

(Z-1617) under Chittagong Road division.  

 

3.0662 

3.1191 

15-09-15 

01-12-15 

25-05-17 

02-04-17 

 

০৭ Strengthing & Repair of Pavement, 

construction of Fexible pavement in 

place of HBB, RCC palisiding work, 

Construction of Drain and Intalling of 

Sing,Signal, Guide/KM Posts at Hazrat 

Sha Amanat Bridge to Khaza Road to 

Boalkhali-Kanungopara-padua-

Udorbanna Road (Z-1065) under 

Dohajari Road Division. 

687.02 

678.02 

01/05/15 

15/06/15 

30/06/17 

28/12/16 

 

০৮  Strenthening  & Repair of Pavement , 

Construction of Flexible Pavement in 

Palce  of HBB, RCC Plasaiding Work, 

Construction of drain and Installation of 

Sign, Signal, Guide/KM Post at Patiya 

(Monoshertek)-Anowara (Kasturighat) & 

Santirhat-Kaligonj Road (Z-1070 & Z-

1071) under Dohajari Road 

Division. 

5.4629 

547.12 

01/05/15 

15/06/15 

30/06/17 

28/12/16 

 

০৯  Strenthening  & Repair of Pavement , 

Construction of Flexible Pavement in 

Palce  of HBB, RCC Plasaiding Work, 

Construction of drain and Installation of 

Sign, Signal, Guide/KM Post at CUFL-

Mohsin Aowlia(R) Mazar-Juidondi Ferry 

Ghat Road (Z-1088) under Dohajari 

Road Division. 

10.4307 

1043.15 

 

01/04/16 

16/05/16 

30/06/17 

30/06/17 
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নাং প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত 

ব্যয় 

-চুশ্চি মূল্য  

-দযত্র আফাল্পনয 

তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-চুশ্চি অনুমায়ী কাজ 

ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

-প্রকৃত ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

  ভন্তব্য 

১০ Resectioning, Strengthening, Repair of 

Pavement , Earth Work, RCC 

Palisading, Bullah Palisading, Toe 

Wall, Slope Protection, Construction of 

Drain & RCC Box Culvert at LRP 010f 

Double Vent 2 x 6.00m x 6.00m=1.00 

No. Culvert at Ch: 0 + 00 to 7 + 600 & 

18 + 000 to 27 + 000 Janatabazar-

Gorokghata Road (Z-1004) Under Cox's 

Bazar Road Division. 

8.6697 

866.26 

13/09/2015 

25/09/2015 

26/05/2017 

02/04/2017 

 

১১ Widening Reconstruction, Earth Work, 

Palisiding, Carpeting, Seal Coat & 

Construction of Single Vent 3.00m 

(Clear) Length & 3.00m (Clear) Height 

Box Culvert with U-Type Wing Wall (2 

Nos.) Construction of Single Vent 

6.00m (Clear) Length & 4.00m (Clear) 

Height Box Culvert with U-Type Wing 

Wall Work at LRP,S to LRP,E of 

Khuruskul-Chofaldandi-Eidgong Road ( 

Z-1132) Under Cox's Bazar Road 

Division. 

1150.05 

1149.93 

13/09/2015 

25/09/2015 

27/05/2017 

02/04/2017 

 

১২ Re-sectioning, Strengthening, Repair of 

pavement, Earth Work, RCC 

plalisading, Bullah plalisading, Toe 

Wall, Slope protection , Construction of 

Drain at Ch. 0+000 to 2+500, Ch. 

4+500 to 6+500 & R.C.C. Box Culvert 

at LRP 010e Single vent 1 Nos. 3.00 

(Clear) length & 3.00m (Clear)height 

with U-Type Wing wall & LRPa Single 

vent 1 Nos. 6.00 (Clear) length & 

4.00m (Clear) height Culvert at 

Lakkharchar-Betuabazar-Bagguzara 

Road (Z-1127) under Cox's Bazar Road 

Division. 

 

 

 

315.81 

315.77 

26/04/2016 

28/07/2016 

28/07/2017 

02/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৩ Construction of Flexible pavement from 

2
nd

  km to 10
th

 km and Construction of a 

30.50m Long   Girder Bridge, 3nos 

R.C.C Box Culvert (2.00mx 2.00m), 

R.C.C Retaining wall & Road Side Drain 

at different km of Aziznagaz-Gazalia-

11.5992 

1098.08 

20/10/2015 

17/11/2015 

21/06/2017 

20/06/2017 
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নাং প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত 

ব্যয় 

-চুশ্চি মূল্য  

-দযত্র আফাল্পনয 

তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-চুশ্চি অনুমায়ী কাজ 

ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

-প্রকৃত ভাশ্চিয তাশ্চযখ  

  ভন্তব্য 

lama Road (Z-1007) under Bandarban 

Road Division. 

১৪ Strengthening & Repair of Pavement, 

Construction of Flexible Pavement in 

place of HBB, Construction of toe wall, 

Construction of Drain and Installation of 

Sign, Signal, Guide/KM posts at 

Matiranga-Tanakkapara Road (Z-1608) 

Khagrachari Road Division. 

14.9753 

13.5695 

08/11/2015 

26/01/2016 

25/01/2017 

20/03/2017 

 

 

 
 

 

 

১৩.০  ফছয লবলিক লডলল রক্ষযভাত্রা, এলডল ও অযএলডল ফযাে, ফমুলি ও ব্যয় (ললঅয এয লবলিয়ত):  

 (রক্ষ টাকায়) 

থ ব ফছয মূর লডলল নুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

ফ বয়ল 

ংয়ালধত 

লডলল নুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

আযএলডল ফযাে ফমুি  ব্যয় 

 

২০১৫-২০১৬ ৫৫৬৩.০৮ ৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০    ৫৫০০.০০   ৫৫০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ৪৪৩৩.৯৪ ৫৬৬৮.৭৯ ৫৪৯৫.০০ ৫৪৯৫.০০ ৫৪৯৫.০০ 

ফ বয়ভাটঃ ৯৯৯৭.০২ ১১১৬৮.৭৯ ১০৯৯৫ ১০৯৯৫ ১০৯৯৫ 

 

 
১৪.০ লযদ বনঃ  নুয়ভালদত অযলডললয়ত গভাট ১৪টি প্যায়কয়জয ভয়ে চট্রগ্রাভ ড়ক লফবায় য ধীন ৬টি, কক্সফাজায 

ড়ক লফবায় য ধীন ৩টি, গদাাজাযী ড়ক লফবায় য ধীন ৩টি, ফান্দযফান ড়ক লফবায় য ধীন ১টি এফং 

ো ড়াছলড় ড়ক লফবায় য ধীন ১টি  প্যায়কজ যয়য়য়ছ।   ত 26/0৯/২০১৮ তালযয়ে অআএভআলড ’য কাযী 

লযচারক জনাফ মুাম্মদ লভজানুয যভান লভয়া কর্তবক চট্রগ্রাভ ড়ক লফবায় য ধীন ফাস্তফালয়ত ৬টি প্যায়কজ/ড়ক 

এফং ২৭/০৯/২০৮ তালযয়ে অআএভআলড’য মূল্যায়ন কভ বকতবা ঞ্জয় কভ বকায কর্তবক গদাাজাযী ড়ক লফবায় য ধীন 

ফাস্তফালয়ত ৩টি প্যায়কজ/ড়য়কয কাজ য়যজলভন লযদ বন কযা য়। লযদ বনকায়র  ড়ক লফবায় য ংলিি 

কভ বকতবা ণ উলিত লছয়রন। য়যজলভন লযদ বন  প্রাি শ্চশ্চআয এয আল্পরাল্পক াধাযণ ম বয়ফক্ষণ লনম্নরূঃ 

১৪.১ ণ্য ক্র্য়: শ্চশ্চআয প্রাি তথ্য অনুমায়ী ড়ল্পকয রুটিন যিণাল্পফিণ কাল্পজয জন্য ৯২.৫৮ রি টাকায় ৩টি জভাটয 

জবশ্চকর (৫ টন ডাম্প ট্রাক) ক্র্য় কযা ল্পয়ল্পছ।   

১৪.২ ভাটিয কাজ: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ০.৩৮ রক্ষ র্ন কভটায ছযাড আভব্যাংককভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য ৪৬.৮৭১ 

রক্ষ টাকায  ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ০.৩৭৯ রক্ষ র্ন কভটায ভাটিয কাকজয জন্য ৪৫.৮২৮ রক্ষ টাকা 

ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাছর জানা মায় , কারবঘাট কনভ ঘাণকাকর এোকপ্রাে ড়ক কনভ ঘাকণয জন্য ভাটিয কাজ কযা 

কয়ক । নুকভাকদত ংকাকধত কডকক ’য ংস্থাকনয তুরনায় ভাঠ ম ঘাকয়য প্রকয়াজনীয়তায কনকযকে ভাটিয কযভাণ 

ককছুটা কভ ছরকগক ।  

১৪.৩ েযাশ্চিফর জবল্পভে শ্চনভ ষাণ: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত েো কক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ H.B.B স্থাকন ২১.৮৫ 

কক:কভ: ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য ১৪৪৪.১৫৮ রক্ষ টাকা, ৫.৪৬ কক:কভ: পুনঃকনভ ঘাণ একক্সটিং ছবকভন্ট (কযকককনং) 

এয জন্য ২৯২.২৪৯ রক্ষ টাকা , ১৯.৫৭ কভটায ভজবুকতকযণ (ফাআ ছফজ টাআ -১) এয জন্য ৬৯৫.৯৯০ রক্ষ টাকা , 

১৭.১১ কক:কভ: ছবকভন্ট প্রস্তকযকণয জন্য ৭৮৭.৭০০ রক্ষ টাকা এফং ৫২.৪৭ কক:কভ: ছবকভন্ট পুনঃকনভ ঘাণ এয জন্য 
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২৩৪.৭৭০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅকযয প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী , েোকক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ H.B.B স্থাকন 

২১.৮৫ কক:কভ: ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য ১৪৪৪.১৪ রক্ষ টা কা, ৫.৪৬ কক:কভ: পুনঃকনভ ঘাণ একক্সটিং ছবকভন্ট 

(কযকককনং) এয জন্য ২৯২.২৫ রক্ষ টাকা, ১৯.৫৭ কভটায ভজবুকতকযণ (ফাআ ছফজ টাআ-১) এয জন্য ৬৯৫.৯৯ রক্ষ 

টাকা, ১৭.১১ কক:কভ: ছবকভন্ট প্রস্তকযকণয জন্য ৭৮৭.৭০ রক্ষ টাকা এফং ৪৭.৩৬ কক:কভ: ছবকভন্ট পুনঃকনভ ঘাণ এয 

জন্য ২৩৪.৬০ রক্ষ টাকা  ব্যয় কযা কয়ক ।  কযদ ঘনকাকর ছদো মায় , কারবাট ঘ কনভ ঘাণকাকর এোকপ্রাে ড়ককয জন্য 

েোকক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কারবাট ঘমূকয ককছু জায়গায় ছযআনকাট সৃকষ্ট কয় ড়ক ফাঁধ /পট 

ছাল্ডায ছবকভন্ট ছবকে ছগক  ছদো মায়। এ ছপ্রকক্ষকত ংকি ষ্ট কনফ ঘাী প্রককৌরী জানান ছম , এগুকরায দ্রুতআ 

ছভযাভত কফ।  

১৪.৪ াকপঘকং: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ১০০.৯১ কক:কভ: কাক ঘটিং ও কর ছকাট এয জন্য ৩০২৫.০৭৯ রক্ষ 

টাকা এফং ৪৪.৫৬ কক:কভ: কর ছকাট এয জন্য ৩১৫.৯৩৩ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅকযয প্রাপ্ত তথ্য 

নুমায়ী, ১০০.৯১ কক:কভ: কাক ঘটিং ও কর ছকাট এয জন্য ৩০২৩.৫৮ রক্ষ টাকা এফং ৪৪.৫৬ কক:কভ: কর ছকাট এয 

জন্য ৩১৫.৯২২ রক্ষ টাকা  ব্যয় কযা কয়ক ।  কযদ ঘনকাকর ছদো মায় , ছকান একটি ড়ককয ককছু ককছু ংক 

শুদৄভাত্র করককাট/কাক ঘটিং করককাট কযা কয়ক । একত, ংস্কায কযা য় কন এভন ড়কাং মানফান েরােকরয 

জন্য ঝকিঁপূণ ঘ কয় কড়ক  এফং শুদৄভাত্র করককাট কযায় বাযী ও কধক মানফান েরাের কযায় ংস্কাযকৃত 

ড়কটিকক ক্রাক /টকার সৃকষ্ট কয়ক । এ াড়া কনকস্থাকন ছবকভন্ট এআকজং ছবকে ছগক  ছদো মায়। কডকপক্ট 

রায়াকফকরটি কতক্রান্ত ওয়ায় ক্ষকতগ্রস্থ ড়কটি রুটিন ছভকন্টআকনন্স এয অওতায় নকতকফরকে ছভযাভত কযা প্রকয়াজন 

নতুফা  ড়কটি অযও ক্ষকতগ্রস্থ কয় েরাের ঝককপূণ ঘ কত াকয। 

১৪.৫ ছেন কনভ ঘাণ: নুকভাকদত অযকডকককত ৮৬৬১.০০ কভটায দদর্ ঘেয ছেন কনভ ঘাকণয জন্য ৩৬৩.৭৩০ রক্ষ টাকায ংস্থান 

যাো য়। ককঅকযয প্রা প্ত তথ্য নুমায়ী ৮৬৬১.০০ কভটায ছেন কনভ ঘাকণয জন্য ৩৬৩.৭৩ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা 

কয়ক । কযদ ঘনকাকর ছদো মায় ফাজায /ছগ্রাথ ছন্টায এরাকায় ও ঢালু এরাকায় ছেন কনভ ঘাণ কযা কয়ক । ফাজায 

অাংল্প জেনগুল্পরাল্পত ভয়রা আফ ষজানা জদখল্পত ায়া মায়।  

১৪.৬ কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ:  নুছভাকদত ংকাকধত কডককছত ৩০.০০ কভটায দদর্ ঘেয অযকক কব্রজ/কক গাড ঘায ব্রীজ কনভ ঘাকণয 

জন্য ৩৬০.০০ রক্ষ টাকা ও ২৭২.৭০ কভটায দদর্ ঘেয অযকক কারবাট ঘ কনভ ঘাকণয জন্য ২৩১৭.৯৫০ রক্ষ টাকায 

ংস্থান যাো য়। ককঅকযয প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী অযকক কব্রজ /কক গাড ঘায ব্রীজ কনভ ঘাকণয জন্য ৩৩০.৪১ রক্ষ টাকা 

ও ২৫১.৭০ কভটায দদর্ ঘেয অযকক কারবাট ঘ কনভ ঘাকণয জন্য ২৩৭৯.৯৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর 

ছদো মায় , কনকভ ঘত ব্রীজ /কারবাট ঘগুকরায ম ঘাপ্ত ভাটিয এোকপ্রাে /পট ছাল্ডায ছনআ। এ াড়া , কারবাকট ঘয উকযয 

ছবকভকন্টয তুরনায়  এোকপ্রাে ড়ক কনকটা ছদকফ/অন্ডুকরন কয়ক  ছদো মায়।   

১৪.৭ যক্ষাপ্রদ কাজ: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত ৬৩১৬.০০ কভটায অযকক প্যারাাআকডং (৪কভঃ ছাস্ট) এয জন্য 

৪৫.০৩০ রক্ষ টাকা ও অযকক প্যারাাআকডং (৩কভঃ ছাস্ট ) এয জন্য ১৪৭.২২০ রক্ষ টাকা , ছটা-ওয়ার এয জন্য  

৩৩২.১০০ রক্ষ টাকা , ম্যাকট্রকং এয জন্য ৮৫.৪০০ রক্ষ টাকা , বুল্লা প্যারাাআকডং এয জন্য ১৩.০২০ রক্ষ টাকায 

ংস্থান যাো য়। ককঅয -এয তথ্য নুমায়ী ৬২১.৭১ ফগ ঘ কভটায অযকক প্যারাাআকডং (৪কভঃ ছাস্ট) এয জন্য 

৪৩.৫২ রক্ষ টাকা ও অযকক প্যারাাআকডং (৩কভঃ ছাস্ট ) এয জন্য ১৩২.৪১ রক্ষ টাকা , ছটা-ওয়ার এয জন্য 

৩১৫.২৫ রক্ষ টাকা , ম্যাকট্রকং এয জন্য ৮৫.৪০ রক্ষ টাকা , বুল্লা প্যারাাআকডং এয জন্য ১৩.০২ রক্ষ টাকায ব্যয় 

কযা কয়ক ।  কযদ ঘকন ছদো মায় , ড়ককয াক পুকুয /জরায় ংক ও কনচু -ঢালু স্থাকন অযকক 

প্যারাাআকডং/ছটা-ওয়ার ও কনকক্রট ছলা ছপ্রাকটককনয কাজ কযা কয়ক । এছাড়া ড়ল্পকয জম কর স্থাল্পন পুকুয, 

জডাফা  শ্চনচু জশ্চভ যল্পয়ল্পছ জ কর স্থাল্পন আযশ্চশ্চ জটা-য়ার জদয়া ল্পয়ল্পছ।  

১৪.৮ াইন, শ্চগন্যার, গাইড/শ্চকিঃশ্চভিঃ জাি: নুকভাকদত ংকাকধত কডকককত াআন , কগনার ও গাআড /কক:কভ: ছাষ্ট 

স্থাকনয জন্য ৭৯.৪০৬ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী াআন , কগনার ও কক :কভ: ছাষ্ট স্থাকনয 

জন্য ৫৯.৮০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘকন ছদো মায়, ড়কব্যাী ম ঘাপ্ত াআন কগন্যার/কক:কভ: ছাষ্ট ছনআ। 
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এ াড়া কক :কভ: ছাস্টগুকরা যাস্তায াক ছঝা -ঝাড়/গা ারায় ছঢকক যকয়ক  এ ফং কনক াআন ও কগন্যারগুকরায 

ছরো উকঠ ছমকয় ষ্পস্ট কয়ক । 

১৫.০ প্রকয়িয উয়েশ্য জবনঃ 

লযকলিত 

 

জবন 

 

 

প্রকয়িয মূর উয়েশ্য য়রা - চট্রগ্রাভ ড়ক গজায়নয 

অওতায় ন্তর্ভ বি ক্ষলতগ্রস্ত গজরা ড়কমূয়য 

জরুযী পুন বফান ও ভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযয়ণয 

ভােয়ভ লনযাদ ড়ক গমা ায়মা  ব্যফিা িান 

কযা। 

 

প্রকয়িয অওতায়  ওজ-এয চট্রগ্রাভ গজায়নয অওতায় ন্তর্ভ বি 

ক্ষলতগ্রস্ত গজরা ড়কমূয়য জরুযী পুন বফান ও ভাপ্ত কাজ 

ভাপ্তকযয়ণয ভােয়ভ লনযাদ ড়ক গমা ায়মা  িালত য়য়য়ছ 

লফধায় উয়েশ্য লজবত য়য়য়ছ। তয়ফ  জিত্র শ্চফল্পল্পল ড়ক 

জবল্পভেয শুদৄ শ্চরল্পকাল্পটয কাজ য়ায় িায়ীত্ব লনয়য় ংয় 

যয়য়য়ছ । 

 

 
১৬.০  উয়েশ্য লজবত না য়য় থাকয়র তায কাযণঃ  উয়েয়শ্য লজবত য়য়য়ছ। তয়ফ উন্নয়নকৃত ড়কমূল্প শুদৄভাত্র 

শ্চরল্পকাল্পটয কাজ  ওয়ায় িায়ীত্ব লনয়য় ংয় যয়য়য়ছ ।  এছাড়া, শ্চফল্পল কল্পয চট্রগ্রাভ ড়ক শ্চফবাল্পগয অধীন ফাস্তফাশ্চয়ত 

ড়কগুল্পরা শ্চযদ ষনকাল্পর জদখা মায়, ড়কগুল্পরায প্রস্ততা ভাত্র ১২ শ্চপট। এল্পত াাাশ্চ দুটি গাশ্চড় চরাচর কযল্পত ভস্যায 

সৃশ্চি ল্পে। শ্চনযাদ  উন্নত জমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা আনায়ন কযল্পত ল্পর ড়কগুল্পরা মথামথভাল্পন  প্রস্ততায় উন্নয়ন কযা প্রল্পয়াজন। 

১৭.০ ধডট কাম বক্রভ: ভাপ্ত প্রকল্পেয ধধঅয-এ ধডট ংক্রান্ত তথ্য ম ঘাকরােনায় ছদো মায়,  Internal & External 

Audit ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পে। 

১৮.০   প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্াাঃ  প্রকে ফাস্তফায়ল্পন জকান ধযল্পণয ভস্যায মু্মখীন ল্পত য়শ্চন।   

১৯.০ যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত  

 স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।  

 

২০। লফয়ল ম বয়ফক্ষণ:  

২০.১ ড়য়কয ম্পালদত কাজ লযদ বনকায়র গদো মায় ড়য়কয লকছু লকছু জায় ায় এফং লনলভ বত লকছু কারবায়ট বয 

এযায়প্রাচ ড়য়ক গযআনকাট সৃলি য়য় গাল্ডায গবয়ভন্ট ক্ষলতগ্রি য়য়য়ছ। প্রকেটিয ম্পাশ্চদত কাল্পজয শ্চডল্পপক্ট 

রায়াশ্চফশ্চরটি শ্চশ্চযয়ড অশ্চতক্র্ভ কযায় জরুযী শ্চবশ্চেল্পত ড়ক শ্চফবাল্পগয শ্চনজস্ব রুটিন যিণাল্পফিল্পণয আতায় 

জযইনকাল্পট িশ্চতগ্রস্থ ড়ক জভযাভত কযা প্রল্পয়াজন।  

২০.২ শ্চযদ ষনকাল্পর জদখা মায় ড়ল্পকয শ্চফশ্চবন্ন জায়গায় ক্র্যাক/টল্পার সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। এ ক্র্যাক টল্পারগুল্পরা শ্চচশ্চিত কল্পয 

দ্রুত জভযাভত কযা প্রল্পয়াজন মাল্পত ফড় টল্পার সৃশ্চি ল্পয় ড়কমূ চরাচল্পরয অনুল্পমাগী ল্পয় ড়ল্পফ।  

২০.৩ শ্চযদ ষকাল্পর জদখা মায়, একই ড়ল্পকয শ্চকছু দূয য য (অল্পনক জিল্পত্র ১০০ শ্চভটাল্পযয কভ) ড়কাাং প্রকল্পেয 

ভাধ্যল্পভ শ্চরল্পকাটকৃত কযা ল্পয়ল্পছ এফাং শ্চকছু অাং প্রকে ফশ্চভূ ষত যাখায় জবল্পভেমূ িশ্চতগ্রস্থ যল্পয়ল্পছ। এল্পত, 

পুল্পযা ড়কটি মানফান চরাচল্পরয জন্য উল্পমাগী য়শ্চন। এ শ্চফলয়টি শ্চযায কযা প্রল্পয়াজন। এছাড়া, জদখা মায় অল্পনক 

ড়ল্পকয ম ষাি পট জাল্ডায না থাকায় জবল্পভেয এইশ্চজাং বাঙ্গল্পনয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। ড়কমূ যীিা-শ্চনযীিা কল্পয 

ম ষাি পটল্পাল্ডাল্পযয ব্যফস্থা কযা প্রল্পয়াজন এফাং িশ্চতগ্রস্থ এইশ্চজাং জভযাভত কযা প্রল্পয়াজন। 
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২০.৪ চট্রগ্রাভ ড়ক শ্চফবাল্পগয উন্নয়নকৃত ৬টি প্যাল্পকজ/ড়ক শ্চযদ ষনকাল্পর জদখা মায়, ড়কমূল্পয জবল্পভল্পেয প্রস্ততা 

ভাত্র ১২ শ্চপট থাকায় ঝুশ্চিঁ শ্চনল্পয় াাাশ্চ দুটি গাশ্চড় অশ্চতক্র্ভ কযল্পত ল্পে। শ্চফদ্যভান ১২ শ্চপট যাস্তা মথামথ ভাল্পন 

১৮-২৪ শ্চপট প্রস্ততায় উন্নীত কযা প্রল্পয়াজন। 

২০.৫ প্রকেটিয ভাধ্যল্পভ উন্নয়নকৃত ড়কমূল্প ম ষাি াংখ্যক াইন, শ্চগন্যার জনই। এছাড়া, শ্চফদ্যভান শ্চক:শ্চভ: জাস্ট  

াইন, শ্চগন্যারগুল্পরায জরখা মুল্পছ শ্চগল্পয় অস্পি ল্পয় ল্পড়ল্পছ। ম ষাি াংখ্যক াইন, শ্চগন্যার স্থানপূফ ষক পুনযায় 

স্পি কল্পয জরখা প্রল্পয়াজন। শ্চযদ ষনকাল্পর জদখা মায়, ড়কমূল্পয কশ্চতয় স্থাল্পন শ্চফদজনক ফাঁক যল্পয়ল্পছ মা 

যরীকযণ কযা প্রল্পয়াজন। 

২০.৬ াংল্পাশ্চধত প্রকেটিয ১০৯.৯৫ জকাটি টাকা  ব্যল্পয় ফাস্তফাশ্চয়ত ল্পয়ল্পছ। এ প্রকেটি ১৪টি প্যাল্পকল্পজয ভজধ্য ফাস্তফায়ন 

কযা ল্পয়ল্পছ। জছাট জছাট প্যাল্পকজ কযায় স্থানীয় প্রবাফারী জছাট ঠিকাদায কর্তষক কাম ষাল্পদ প্রাি ল্পয়ল্পছ। উি স্বে 

জাদায  আশ্চথ ষকবাল্পফ রল্পবশ্চন্প/ল্পয়র ইকুই নয় এভন প্রশ্চতষ্ঠান কাজ ায়ায় শ্চনধ ষাশ্চযত ভল্পয় মথামথ গুণাগুন 

ফজায় জযল্পখ কাজ কযল্পত াল্পয না। ল্পয়র ইকুয  আশ্চথ ষকবাল্পফ রল্পবশ্চন্প ম্পন্ন ঠিকাদাল্পযয ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয কাজ 

শ্চনধ ষাশ্চযত ভল্পয় গুণগতভান ফজায় জযল্পখ ভাি কযা ম্ভায য়। শ্চকন্তু জছাট জছাট প্যাল্পকজ কল্পয জটন্ডায আফান কযা 

ল্পর অল্পনক ভয় ফড় ঠিকাদায জটন্ডায অাংগ্রণ কল্পয না। এ জপ্রশ্চিল্পত জছাট জছাট প্যাল্পকজ না কল্পয ফড় প্যাল্পকল্পজয 

াংস্থান জযল্পখ প্রকে প্রণয়ন এফাং জ আল্পরাল্পক জটন্ডায আফানপূফ ষক প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কাজ কযা প্রল্পয়াজন।  

২০.৭ াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চ  প্রাি শ্চশ্চআল্পযয আল্পরাল্পক শ্চযদ ষনকাল্পর জদখা মায়, উন্নয়নকৃত ড়কমূল্প শুদৄভাত্র ১২ 

শ্চভ:শ্চভ: শ্চরল্পকাল্পটয কাজ  কযা ল্পয়ল্পছ। এবাল্পফ, শ্চরল্পকাট কল্পয যাস্তা ঠিক যাখা ম্ভফ ল্পে না এফাং উন্নয়নকৃত 

ড়কমূল্পয িায়ীত্ব লনয়য় ংয় যয়য়য়ছ । শ্চরল্পকাল্পটয কাজ কযায পূল্পফ ষ াথয  শ্চফটুশ্চভনা পৃথকবাল্পফ ম্যানুল্পয়শ্চর 

শ্চনয়ন্ত্রন কল্পয ল্পয তা শ্চভশ্চল্পয় যাস্তায় ম্যানুল্পয়শ্চর স্থান কযা য়। এল্পত, তাভাত্রা মথামথবাল্পফ জভইনল্পটইন কযা ম্ভফ 

য় না। তাই জজরা ড়কমূ নূন্যতভ বাযল্পর (overlay) কযা প্রল্পয়াজন। 

২০.৮ শ্চযদ ষনকাল্পর জদখা মায়, ড়কমূল্পয অল্পনক স্থাল্পন ১২ শ্চপট প্রস্ততায ঝুশ্চিঁপূণ ষ জফইশ্চর ব্রীজ যল্পয়ল্পছ। জফইরী ব্রীজ 

মূ ঠাৎ কল্পয জবল্পঙ্গ দুঘ ষটনায সৃশ্চিয াাাশ্চ ড়ক জমাগাল্পমাল্পগ ব্যাঘাত সৃশ্চি কযল্পছ। এগুজরা শ্চযল্পেল্পভনপূফ ষক 

নতুন আযশ্চশ্চ/ফি কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ কযা প্রল্পয়াজন। 

২০.৯ াংল্পাশ্চধত অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চ  শ্চশ্চআয ম ষাল্পরাচনায় জদখা মায়, প্রাি শ্চশ্চআল্পয গুরুত্বপূণ ষ অম ষািতা এফাং 

অল্পনক ভুর তথ্য ত্রুটি-শ্চফচুযশ্চত যল্পয়ল্পছ। বশ্চফষ্যল্পত অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চ/আযশ্চডশ্চশ্চ এফাং ভাঠ ম ষাজময ফাস্তফ কাজ 

 জ আল্পরাল্পক অথ ষ ব্যয় শ্চফল্পফচনায় ম ষাি তথ্য ত্রুটি-শ্চফচুযশ্চত মুি শ্চশ্চআয  প্রণয়নপূফ ষক আইএভইশ্চড’জত জপ্রযণ 

কযা প্রল্পয়াজন।  

২১।  প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকাল্পজয উল্পল্লখ্যল্পমাগ্য শ্চস্থয শ্চচত্র:  

 

 

কেত্র-১:  12 কপট প্রস্ততায় যাস্তায় কনকভ ঘত কারবাকট ঘয 

একটি।(েট্রগ্রাভ ড়ক কফবাগ /ছজড-১৬১৯)। 

কেত্র-২:  শুদৄ ীরককাটকৃত ছবকভকন্টয একাং  

         ( েট্রগ্রাভ /ছজড-১৬১৯)। 
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কেত্র-৩ : েট্রগ্রাভ ড়ক কফবাকগয ছজরা ড়কমূক ফকস্থত 

ঝকিঁপূণ ঘ ব্রীজ মূকয একটি   

কেত্র-৪ : ৩২ কপট প্রস্ততায় কনকভ ঘত কারবাট ঘ মূকয একটি 

মাকত ম ঘাপ্ত ভাটি এোকপ্রাে ছনআ।  

  

 কেত্র-৫: কনকভ ঘত ৩২ কপট প্রস্ততা কারবাট ঘমূকয একটি 

ছমোকন ১২ কপট প্রস্ততায যাস্তা ওয়ায় ম ঘাপ্ত ছবকভন্ট 

কনভ ঘাণ কযা য় কন। 

 

কেত্র-৬: প্রকেটিয ভােকভ ফাজাযাংক কনকভ ঘত আউকেন।  

 
 

লচত্র-৭: গদাাজাযী ড়ক লফবায় য গজড-১০৭০ ড়য়ক সৃি 

ক্র্াক যাটিাং। 
লচত্র ৮ : গদাাজাযী ড়ক লফবায় য গজড-১০৬৫ ড়য়ক 

িালত অযলল প্যারাাআলডং 
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২২।  ভতাভত/সুাধযঃ 

২২.১ গযআনকায়টয ভােয়ভ গমফ ড়ক/ড়কাং ও কারবায়ট বয  পট গাল্ডায/পট এযায়প্রাচ গবয়ভন্টমূ ক্ষলতগ্রি 

য়য়য়ছ তা লচলিত কয়য জরুযী শ্চবশ্চেল্পত রুটিন যিণাল্পফিল্পণয আতায় জভযাভত কযল্পত ল্পফ।  

২২.২ ড়ল্পকয শ্চফশ্চবন্ন জায়গায় সৃি ক্র্যাক/টল্পারগুল্পরা শ্চচশ্চিত কল্পয দ্রুত জভযাভত কযল্পত ল্পফ- মাল্পত ফড় টল্পার সৃশ্চি 

ল্পয় ড়কমূ চরাচল্পরয অনুল্পমাগী ল্পয় না ল্পড়;  

২২.৩ জজরা ড়কমূ যীিা-শ্চনযীিা কল্পয ম ষাি পটল্পাল্ডাল্পযয ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ। জবল্পভেয িশ্চতগ্রস্থ এইশ্চজাং দ্রুত 

াংল্পাধন কযল্পত ল্পফ; 

২২.৪ শ্চফদ্যভান ১২ শ্চপট প্রস্ততায জজরা ড়কমূ মথামথভাল্পন ১৮-২৪ শ্চপট প্রস্তায় উন্নীতকযণ কযায প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ;  

২২.৫ চট্রগ্রাভ ড়ক শ্চফবাগ  জদাাজাযী ড়ক শ্চফবল্পগয অধীন জজরা ড়কমূল্প শ্চফদ্যভান ঝুশ্চিঁপূণ ষ জফইশ্চর ব্রীজমূ 

শ্চযল্পেল্পভনপূফ ষক নতুন আযশ্চশ্চ/ফি কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ কযায প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

২২.৬ প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ শুদৄভাত্র শ্চরল্পকাল্পটয কাজ কল্পয ড়কমূ উন্নয়ন কযায় তা ঠিক যাখা ম্ভফ ল্পে না এফাং 

উন্নয়নকৃত ড়কমূল্পয িায়ীত্ব লনয়য় ংয় যয়য়য়ছ । তাই বশ্চফষ্যল্পত জজরা ড়কমূ উন্নয়ন কযায জিল্পত্র নূন্যতভ 

বাযল্পর (overlay) শ্চনধ ষাযণপুফ ষক জ অনুমায়ী শ্চডজাইন কযায প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

২২.৭ ম ঘাপ্ত ট্রাকপক াআন ও াআন ছাষ্ট স্থান কয ছত কফ। স্প্ষ্ট কয় মাওয়া কক :কভ: ছাস্ট, াআন কগন্যার পুনযায় 

স্প্ষ্ট ককয ছরেকত কফ;  

২২.৮ অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চ/আযশ্চডশ্চশ্চ এফাং ভাঠ ম ষাল্পময ফাস্তফ কাল্পজয আল্পরাল্পক ম ষাি তথ্য ত্রুটি-শ্চফচুযশ্চত মুি 

শ্চশ্চআয  প্রণয়নপূফ ষক আইএভইশ্চড’জত জপ্রযণ কযল্পত ল্পফ; 

 ২২.৯ ড়ল্পক শ্চফদজনক ফাঁক যল্পয়ল্পছ মা শ্চচশ্চিত কল্পয যরীকযণ কযা প্রল্পয়াজন; 

২২.১০ জছাট জছাট প্যাল্পকজ না কল্পয ফড় প্যাল্পকল্পজয াংস্থান জযল্পখ প্রকে প্রণয়ন এফাং জ আল্পরাল্পক জটন্ডায আফানপূফ ষক 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কাজ কযায প্রল্পয়াজনীয় উল্পদ্যাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

২২.১১ উয়েলেত ম বয়ফক্ষয়ণয অয়রায়ক নুয়েদ ২২.১ য়ত ২২.১০ এয লফলয়য় গৃীত ব্যফিা ড়ক লযফন ও ভাড়ক 

লফবা  অ াভী ১ ভায়য ভয়ে অআএভআলডয়ক ফলত কযয়ফ। 
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  চট্টগ্রাভ-যাঙ্গাভাটি জাতীয় ভাড়ল্পকয চট্টগ্রাভ (অশ্চিল্পজন জভাড়) াটাজাযী অাং শ্চডবাইডায 

প্রস্তকযণ ীল ষক প্রকল্পেয  ভাশ্চি  মূল্যায়ন প্রশ্চতল্পফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

১।  প্রকল্পেয নাভ  : “েট্টগ্রাভ-যাোভাটি জাতীয় ভাড়ককয েট্টগ্রাভ (কক্সকজন ছভাড়) াটাজাযী ং 

কডবাআডায প্রস্তকযণ” ীল ঘক প্রকে। 

২।  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয। 

৩।  প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ  : ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

৪। প্রকে এরাকা  : েট্টগ্রাভ (কক্সকজন ছভাড়) ছথকক াটাজাযী (ং)। 

5।  প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ধতধযক্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

ধতধযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ফ বল্পল 

ংল্পাধধত 

ভর ফ বল্পল 

ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২৯৫১.৮৭ 

(-) 

২২৫৯৮.৯০ 

 (-) 

19050.00 

(-) 

০১/০৭/২০০৯ 

সথল্পক  

৩১/১২/২০১৩ 

০১/০৭/২০০৯ 

সথল্পক  

৩০/০৬/২০১৭ 

০১/০৭/২০০৯ 

সথল্পক  

৩০/০৬/২০১৭ 

6098.13 

(47%) 

42 ভা 

(১৭৭.৭৭%) 

 
6।  প্রধক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও তফল্পদধক প্রধক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রধক্ষণ প্রদান কযা য়ধন।  

 
7।  প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন গ্রগধত (ধধঅয-এ প্রদি তল্পথ্যয ধবধিল্পত) :                              (রক্ষ টাকায়) 

ক্রকভক 

নং 

কডকক নুমায়ী ংকগয 

নাভ 

একক কডকক নুমায়ী রক্ষেভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন গ্রগকত 

ফাস্তফ অকথ ঘক ফাস্তফ (%) অকথ ঘক (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  াল্পব ষ, শ্চডজাইন এফাং েইাং জথাক জথাক ৩.৫০ জথাক ০.৮৯ (২৫.৪২%) 

2.  জভশ্চনাযীজ ইকুযইল্পভে জথাক জথাক ১.০০ -- -- 

3.  কশ্চম্পউটায এফাং একল্পশ্চযজ জথাক জথাক ১.৫০ -- -- 

4.  োনল্পটন শ্চক:শ্চভ: ৫.০০ ২.৫০ -- -- 

5.  ভূশ্চভ অশ্চধগ্রণ জক্টয ১.৩৬ ৭৭৭৪.১৭ ১.৩৫ (৯৯.২৬%) ৫৬৪৪.০৩ 

(৭২.৫৬%) 

6.  ইউটিশ্চরটি অাযণ জথাক জথাক ১৩৬৬.৬৩ জথাক ১৩৬৬.৬৩ 

(১০০%) 

7.  জশ্চভাকা স্ট্রাকচায ফ:শ্চভ: ৩০৪৩.০৯ ৫৯৬.৪৫ -- -- 

8.  স্থায়ী স্ট্রাকচায ফ:শ্চভ: ২০৮৮.৯৭ ৩৭০.৪৬ -- -- 

9.  ভাটিয কাজ ঘ:শ্চভ: ৯৪০০০ ১৫২.৮৫ ৮০০০০ (৮৫%) ১৪৭.৮৫(৯৭.২৬%) 

10.  নতুন োশ্চিফর জবল্পভে শ্চনভ ষাণ শ্চক:শ্চভ: ১২.৫০ ৬৫০৬.৯৪ ১২.৫০  

(১০০%) 

৬২৯২.৪৭ 

(৯৬.৭০%) 

11.  শ্চফদ্যভান যাস্তা পুন:শ্চন ষভ ষাণ শ্চক:শ্চভ: ৩.৮৬ ৩২৯.৮৬ ৩.৮৬  (১০০%) 

 

৩২৯.০০ (৯৯.৭৩%) 

12.  আযশ্চশ্চ শ্চব্রজ শ্চনভ ষাণ শ্চক:শ্চভ: ১৮.৩০ ৪৯৩.০০ ১৮.৩০  (১০০%) ৪৪৫.০০ (৯০.২৬%) 

13.  আযশ্চশ্চ ফি কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ শ্চক:শ্চভ: ১৪৫.০০ ১৬৪৭.০৬ ১৩৭.৫০ (৯৫%) ১৫৮০.৮০(৯৬%) 

14.  জযাড াইট জেন শ্চনভ ষাণ শ্চভটায ২৫০০.০০ ৪৪.৪০ ৬৯৮.০০ (২৮%) ৪৪.৪০(১০০%) 

15.  ক্র্ জেন/আযশ্চশ্চ কারবাট ষ 

শ্চনভ ষাণ 

শ্চভটায ৫০০.০০ ৪৪.০০ ৪০.০০  

(৮%) 

২৫.০০ (৬২.৫০%) 



521 

 

ক্রকভক 

নং 

কডকক নুমায়ী ংকগয 

নাভ 

একক কডকক নুমায়ী রক্ষেভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন গ্রগকত 

ফাস্তফ অকথ ঘক ফাস্তফ (%) অকথ ঘক (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

16.  আযশ্চশ্চ শ্চডবাইডায শ্চনভ ষাণ শ্চভটায ১১৮০০.০০ ৮৬০.০০ ১১৪৪৬.০০ (৯৭%) ৮৩৫.১১ (৯৭%) 

17.  আযশ্চশ্চ জেট জরাাইশ্চডাং শ্চভটায ৫০০.০০ ৩৯.৩৬ ১২৫.০০   (২৫%) ১০.০০ (২৫.৪০%) 

18.  আযশ্চশ্চ শ্চযল্পটইশ্চনাং য়ার শ্চভটায ১৫৬৩.০০ ১০৪০.২৮ ১৩৩৭.০০ 

(৮৫.৫৪%) 

১০৪০.২৮ (১০০%) 

19.  পৄটাত শ্চনভ ষাণ শ্চভটায ১৩৫০০.০০ ১০৯৭.০৭ ১৩৯২৯.০০ 

(১০৩%) 

১০৯৬.০০ 

(৯৯.৯০%) 

20.  াইন, শ্চগনার, শ্চক: শ্চভ: জাস্ট 

স্থান 

জথাক জথাক ২৬.০০ জথাক ২৬.০০ (১০০%) 

21.  শ্চনভ ষাণকারীন যিণাল্পফিণ াংখ্যা ১২.৫০ ১২৫.০০ ১২.৫০ (১০০%) ১২৫.০০ (১০০%) 

22.  মন্ত্রাশ্চত যিণাল্পফিণ জথাক জথাক ৫.০০ -- -- 

23.  ইোয জকন াটাজাযী অাং াংখ্যা ১.০০ ৭২.৫৮ ১.০০ ৬৭.৫৪ (৯৩%) 

 ফ ষল্পভাট = -- -- ২২৫৯৮.৯০ ১০০% ১৯০৫০.০০ 

(৮৪.২৯%) 

 

8। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

ক্র্:

নাং 

নাভ  দফী  জফতন জস্কর প্রকে 

শ্চযচারল্পকয 

ধযণ 

একাশ্চধক প্রকে 

শ্চযচারক 

শ্চক না 

জমাগদাল্পনয 

জমাগদাল্পনয 

তাশ্চযখ 

ফদরীয তাশ্চযখ 

1.  জনাফ দয়দ আভদ, অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌ: খণ্ডকারীন যাঁ ২৭-৫-২০০৯ ১৮-০২-২০১০ 

2.  জগারাভ শ্চকফশ্চযয়া, অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌ: খণ্ডকারীন যাঁ ১৮-২-২০১০ ০২-০৩-২০১০ 

3.  জনাফ ভশ্চউশ্চদ্দন আভদ, অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌ: খণ্ডকারীন যাঁ ০৩-৩-২০১০ ২৯-৬-২০১০ 

4.  জনাফ জভািঃ জাপযউল্লা, অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌ: খণ্ডকারীন যাঁ ২৯-৬-২০১০ ১১-৮-২০১০ 

5.  জনাফ জভািঃ আব্দুর কুদ্দু-২,অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌ: খণ্ডকারীন যাঁ ১১-৮-২০১০ ২১-১০-১০ 

6.  জনাফ জভািঃ ভশ্চপজুর ইরাভ, অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌ: খণ্ডকারীন যাঁ ২১-১০-১০ ২৪-১১-১০ 

7.  জনাফ জভািঃ আব্দুর কুদ্দু-২,অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌ: খণ্ডকারীন যাঁ ২৪-১১-১০ ৯-১১-২০১১ 

8.  জনাফ জভািঃ শ্চযপৄর ইরাভ,অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌ: খণ্ডকারীন যাঁ ৯-১১-২০১১ ২০-১-২০১১ 

9.  জনাফ শ্চফধান চন্দ্র ধয,অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌ: খণ্ডকারীন যাঁ ২০-১-২০১১ ৬-২-২০১১ 

10.  জনাফ ইফল্পন আরভ জাল্পন,অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌ: খণ্ডকারীন যাঁ ৬-২-২০১১ ১৩-২-২০১২ 

11.  জনাফ জুনাল্পয়দ আান শ্চাফ, অশ্চত:  প্রধান প্রল্পকৌ: খণ্ডকারীন যাঁ ১৩-২-২০১২ ৩-৩-২০১৪ 

12.  এ জক এভ শ্চজকরুয ক,অশ্চত:  প্রধান প্রজকৌরী খণ্ডকারীন যাঁ ৩-৩-২০১৪ ২৯-৬-২০১৪ 

13.  জনাফ জভািঃ শ্চযপৄর আরভ,অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌ: খণ্ডকারীন যাঁ ২৯-৬-২০১৪ ১৩-৭-২০১৪ 

14.  জনাফ জভািঃ আশ্চযপৄয যভান,অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌ: খণ্ডকারীন যাঁ ১৩-৭-২০১৪ ১১-১১-২০১৫ 

15.  জনাফ শ্চফধান চন্দ্র ধয,অশ্চতশ্চযি প্রধান প্রল্পকৌরী খণ্ডকারীন যাঁ ১১-১১-২০১৫ ২-৫-২০১৭ 

16.  ” জভািঃ আপতাফ জাল্পন খান,অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী খণ্ডকারীন যাঁ ২-৫-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭ 

 

*  উল্পযাক্ত েক ম বাল্পরাচনায় সদখা মায়, অল্পরাচয প্রকল্পে ৮ ফেয সভয়াল্পদ সভাট ১৬জন কভ বকতবা খন্ডকারীন প্রকে 

ধযচারক দাধয়ে ারন কল্পযল্পেন। 
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9.0।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

9.১  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় সকান মানফাল্পনয ংস্থান ধের না। 

9.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ  (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ র ক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) ক্রয় 

ংক্রান্ত তল্পথ্যয ধফস্তাধযত নুল্পিদ ১২.৫ এ ফণ বনা কযা ল্পয়ল্পে।  

১০।  ফেযধবধিক ংল্পাধধত ধডধধ ফযাে ও গ্রগধতঃ                                                         (লক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ংল্পাধধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা 

ফভৄধক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগধত 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ % সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৯-১০ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

২০১০-১১ ৮০০.০০ ৮০০.০০ -- -- ৮০০.০০ -- ৮০০.০০ -- -- 

২০১১-১২ ৩০০.০০ ৩০০.০০ -- -- ৩০০.০০ ১১০০.০০ ৩০০.০০ -- -- 

২০১২-১৩ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ -- -- ১৫০০.০০ ২৬০০.০০ ১৫০০.০০ -- -- 

২০১৩-১৪ ১২৫০.০০ ১২৫০.০০ -- -- ১২৫০.০০ ৩৮০০.০০ ১২৫০.০০ -- -- 

২০১৪-১৫ ৭৪২৮.২৭ ৭৪২৮.২৭ -- -- ২০০০.০০ ৫৮৫০.০০ ২০০০.০০ -- -- 

২০১5-১6 ৯৮৮৬.৬১ ৯৮৮৬.৬১ -- -- ৭০০০.০০ ১২৮৫০.০০ ৭০০০.০০ -- -- 

২০১৬-১৭ ১৪৩৪.০১ ১৪৩৪.০১ -- -- ৬২০০.০০ ১৯০৫০.০০ ৬২০০.০০ -- -- 

ছভাট ২২৫৯৮.৯০ ২২৫৯৮.৯০ -- -- ১৯০৫০.০০ ১৯০৫০.০০ ১৯০৫০.০০ -- -- 

 

১1।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

১2। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

১2.১ প্রকল্পেয টভূধভ:  চট্টগ্রাভ-যাঙ্গাভাটি জাতীয় ভাড়ল্পকয চট্টগ্রাভ (অশ্চিল্পজন জভাড়) াটাজাযী অাং চট্টগ্রাভ 

জভল্পট্রাশ্চরটান এরাকা  াটাজাযী উল্পজরা দল্পযয ভধ্য শ্চদল্পয় চল্পর জগল্পছ। ইা চট্টগ্রাভ-যাঙ্গাভাটি, চট্টগ্রাভ-

পটিকছশ্চড়, চট্টগ্রাভ-খাগড়াছশ্চড় মায়ায জিল্পত্র একভাত্র ড়ক। ড়কটিয দদঘ ষয ১২.৫০ শ্চকল্পরাশ্চভটায এফাং গত কল্পয়ক 

ফছল্পয এ ড়ল্পকয ট্রাশ্চপক কল্পয়কগুণ বৃশ্চি জল্পয়ল্পছ। এ ড়ল্পকয ফতষভান ট্রাশ্চপক জযইট ল্পরা ৪০,০০০ PCU/Day 

মা শ্চফদ্যভান দুই জরল্পনয ড়ল্পক জকানবাল্পফই াংকুরান কযল্পত াল্পয না। অশ্চতশ্চযি ট্রাশ্চপল্পকয কাযল্পণ ভ্রভণ ভয় জমভন 

বৃশ্চি াল্পে ঠিক জতভশ্চনবাল্পফ দুঘ ষটনা বৃশ্চি জল্পয়ল্পছ। চট্টগ্রাভ শ্চফবশ্চফদ্যারয় এফাং গল্পফলণা প্রশ্চতষ্ঠান BCSIR এ 

ভাড়জকয াল্প অফশ্চস্থত। এ কাযল্পণ দুই জরন ল্পত ভাড়কটি শ্চডবাইডায ৪ জরল্পন উন্নীতকযল্পণয রল্পিয প্রকে 

গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

১২.২ প্রকল্পেয উল্পেশ্য:   

 ড়ক কথ মাতায়াতকাযী জনাধাযকণয জন্য থ ঘ ও ভয় াশ্রয়ী কনযাদ ভ্রভণ কনকিত কযা; 

 প্রককেয অওতায় কনকভ ঘতব্য ১২.৫০ কককরাকভটায ড়কটি েট্টগ্রাকভয াকথ যাোভাটি, োগড়া কড় ও পটিক কড় 

উকজরায ভকে মানফান েরাের ব্যফস্থা জতয কযা; 

 এ ঞ্চকরয ছটকআ থ ঘননকতক ও ভাকজক উন্নয়ন, কভ ঘংস্থান সৃকষ্ট, ব্যফা ফাকণকজেয সুকমাগ সৃকষ্ট, ম ঘটন কে 

আতোকদয উন্নয়ন কযাআ প্রকেটিয মূর উকেশ্ম। 
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১2.৩ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ  ভর প্রকেটি ১২৯৫১.৮৭ রক্ষ টাকা প্রাক্কধরত ব্যল্পয় জুরাআ,২০০৯ ল্পত ধডল্পম্বয, 

২০১৩ সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ন ০৫-৫-২০০৯ তাধযল্পখ একল্পনক কর্তবক নুল্পভাধদত য়। এযয প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন সভয়াদ  ১ 

(এক) ফেয বৃধি কল্পয ধডল্পম্বয,২০১৪ কযা য়। যফতীল্পত ধনধ বাধযত ভল্পয় প্রকেটিয ভাপ্ত না ওয়া, ভূধভ ধধগ্রণ 

ংক্রান্ত জটিরতা এফং ম বাপ্ত ফযাে ও প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ফস্থানায কাযল্পণ প্রকে ব্যয় ও ফাস্তফায়ন সভয়াদ বৃধিয 

কাযল্পণ ১ভ ংল্পাধল্পনয প্রল্পয়াজন য় এফং ২২৫৯৮.৯০ রক্ষ টাকা প্রাক্কধরত ব্যল্পয় জুরাআ,২০০৯ ল্পত জুন,২০১৭ 

সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য একল্পনক কর্তবক ০৩-৩-২০১৫ তাধযল্পখ নুল্পভাধদত য়। এযয ড়ক ধযফন ও ভাড়ক 

ধফবাগ কর্তবক অন্ত:খাত ভন্বয় কল্পয ০৯-০৪-২০১৭ তাধযল্পখ প্রাধনক অল্পদ জাযী কযা য়।  

১২.৪ াধফ বক অধথ বক ও ফাস্তফ গ্রগধতঃ  প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে 

১৯০৫০.০০ রক্ষ টাকা মা নুল্পভাধদত ব্যল্পয়য (৮৪.২৯%) এফং ফাস্তফ গ্রগধত ১০০%।  

১২.৫ দযত্র াংক্র্ান্ত তথ্য: প্রকল্পেয আতায় দযত্র াংক্র্ান্ত পূণ ষাঙ্গ তথ্য ম ষাল্পরাচনায় জদখা জম, জভাট 0৪টি প্যাল্পকল্পজয 

আতায় দযত্র আফানপূফ ষক ঠিকাদায শ্চনল্পয়াগ কযা য় মা শ্চনম্নরূ:    

প্যাককজ 

নং 

কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত 

ব্যয় 

-

কাম ঘাকদকৃত 

মূল্য 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে 

ঠিকাদায 

প্রকতষ্ঠাকনয নাভ ও 

ঠিকানা 

গ্রগকত 

01. প্যাল্পকজ ১-এয আতায় জভাট ১ভ, 

২য়, ৬ষ্ঠ, ৯ভ (অাং) ১০ভ (অাং) 

জভাট ৩.৭০ শ্চক: শ্চভ: ড়ক 

শ্চডবাইডায প্রস্তকযণ কাজ। 

Cont No. Cz-01/ctg/2013-

2014 

১৬০০.১৭ 

২৩৯৯.০৩ 

২৩.০৯.২০১৩ 

১২-০৮-২০১৪ 

১২-০৮-২০১৪ 

২৯-০৫-২০১৭ 

ছভা ঘ আয়াকুফ এন্ড 

এভএক ছজকব, 

াী কনফা, 

ফাড়ী#৪ 

ছযাড#১,কাঠারগঞ্জ, 

াঁেরাআ, েট্টগ্রাভ 

 

২৩৫১.৫১ 

(৯৮.০২%) 

02. প্যাল্পকজ ২-এয আতায় ৩য়, ৪থ ঘ, 

৫ভ, ৭ভ ও ৯ভ (ং), ১০ভ ং, 

১১তভ, ১২তভ ও ১৩তভ কক: কভ: 

ড়ক প্রস্তকযণ কাজ (২য় 

প্যাকককজয ভাপ্ত কাজ)  

Cont No. e-Gp/dev-

(Remaining)/CZ-

08/ctg/2015-16 (ID-

28198) 

৩২২৫.১২ 

৩৭৫৬.৮০ 

০৩-০৮-২০১৫ 

২৩-০৩-২০১৬ 

২৩-০৩-২০১৬ 

২১-০৬-২০১৭ 

টিকফএর-এভএক-

ছজকব, স্টীরকভর 

ফাজায, দকক্ষণ 

কতো, েট্টগ্রাভ 

৩৫৬৪.১৫ 

(৯৫%) 

03. প্যাল্পকজ ৩-এয আতায় ড়কটিয 

শ্চফশ্চবন্ন শ্চক:শ্চভ: এ িশ্চতগ্রস্ত 

জতু/কারবাট ষমূ প্রস্তকযণ 

পুন:শ্চনভ ষাণ কাজ ( ৮টি ফি কারবাট ষ 

পুন:শ্চনভ ষাণ, ১টি আযশ্চশ্চ গাড ষায 

জতু  ৯টি ফি কারবাট ষ 

প্রস্তকযণ কাজ। 

Cont No. e-Gp/CZ-

06/ctg/2014-15 (ID-

19385) 

১৯৪৪.৬৫ 

১৮২৬.২৬ 

১১-০২-২০১৫ 

২৮-০৭-২০১৫ 

২৮-০৭-২০১৫ 

২২-৬-২০১৭ 

তাকয ব্রাদা ঘ কর: 

স্টীরকভর ফাজায, 

দকক্ষণ কতো, 

েট্টগ্রাভ 

১৬৩৮.২২ 

(৮৯.৭০%) 
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04. প্যাল্পকজ ৪-এয আতায় ড়কটিয 

শ্চফশ্চবন্ন শ্চক:শ্চভ: এ শ্চফশ্চবন্ন উচ্চতায় 

৪.৫০ শ্চভটায শ্চযল্পটইশ্চনাং য়ার 

শ্চনভ ষাণ কাজ। 

Cont No. e-

Gp/Dev.(RW)/CZ-

07/ctg/2014-15 (ID-

23855) 

1159.53 

1040.28 

২০-০৪-২০১৫ 

০৫-০৭-২০১৫ 

০৫-০৭-২০১৫ 

26-12-2016 

MAQ-

MESBA (JV) 

42/D, 

Amirbag 

R/A, 

Mehedibag, 

Chittagong 

1033.69 

(99.37%) 

    
১৩.০  প্রকে কযদ ঘন : অআএভআধড’য  ধযচারক (উ-ধচফ) খন্দকায সভাাম্মদ অরী কর্তবক গত ০৯-১০/০৮/২০১৮ 

তাধযল্পখ প্রকে এরাকা ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর প্রকে ংধিষ্ট কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বল্পন 

প্রকেটিয ংগকবকত্তক কফফযণ ধনম্নরূঃ 
 

১৩.১ াল্পব ষ, শ্চডজাইন  েইাং : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত াল্পব ষ , শ্চডজাইন  েইাং  ফাফদ জথাক শ্চল্পল্পফ 

৩.৫০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ প্রল্পয়াজনীয় াল্পব ষ , শ্চডজাইন  েইাং কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ 

০.৮৯ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ২৫.৪২%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.২ জভশ্চনাযীজ ইকুযইল্পভে এফাং কশ্চম্পউটায , একল্পশ্চযজ, োনল্পটন: প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত 

শ্চফশ্চবন্ন ধযল্পনয জভশ্চনাযীজ ইকুযইল্পভে াংগ্র এফাং কশ্চম্পউটায , একল্পশ্চযজ, োনল্পটন –এয াংস্থান যাখা য় 

এফাং এফ খাল্পত জথাক শ্চল্পল্পফ ৫.০০ রি টাকায াংস্থান যাখা  য়। প্রকে জভয়াল্পদ এখাতগুল্পরাল্পত জকান অথ ষ ব্যয় 

কযা য়শ্চন। 

১৩.৩ ভূশ্চভ অশ্চধগ্রণ: প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১.৩৬ জক্টয ভূশ্চভ অশ্চধগ্রণ  ফাফদ ৭৭৭৪.১৭ রি টাকায 

াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ১.৩৫ জক্টয ভূশ্চভ অশ্চধগ্রণ  কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ৫৬৪৪.০৩ রি টাকা ব্যয় 

কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৭২.৬০%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ৯৯.৯৮%। 

১৩.৪ ইউটিশ্চরটি অাযণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত শ্চফশ্চবন্ন ধযল্পনয ইউটিশ্চরটি অাযল্পণয রল্পিয 

জথাক শ্চল্পল্পফ ১৩৬৬.৬৩ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ প্রল্পয়াজনীয় ইউটিশ্চরটি অাযণ কযা ল্পয়ল্পছ 

এফাং এ খাল্পত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় জদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৫ জশ্চভ াকা এফাং স্থায়ী াকা স্ট্রাকচায : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৩০৪৩.০৯ ফ: শ্চভ: জশ্চভ াকা 

এফাং ২০৮৮.৯৭ ফ: শ্চভ: স্থায়ী াকা স্ট্রাকচায -এয জন্য মথাক্র্ল্পভ ৫৯৬.৪৫ রি টাকা এফাং ৩৭০.৪৬ রি টাকায 

াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ এখাত দুটিল্পত জকান ব্যয় কযা য়শ্চন ভল্পভ ষ শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৩.৬ ভাটিয কাজ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৯৪০০০ ঘ:শ্চভ: ভাটিয কাল্পজয জন্য ১৫২.৮৫ রি টাকায 

াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৮০০০০ ঘ:শ্চভ: ভাটিয কাজ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ১৪৭.৮৫ রি টাকা ব্যয় কযা 

ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক ৯৭%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ৮৫.১০%। 

১৩.৭ নতুন োশ্চিফর জবল্পভে শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১২.৫০ শ্চক: শ্চভ: নতুন োশ্চিফর 

জবল্পভে শ্চনভ ষাণ ফাফদ ৬৫০৫.৯৪ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ১২.৫০ শ্চক: শ্চভ: নতুন োশ্চিফর 

জবল্পভে শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ৬২৯২.৪৭ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত 

৯৬.৭১% এফাং ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৮ শ্চফদ্যভান যাস্তা পুন :শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৩.৮৬ শ্চক: শ্চভ: শ্চফদ্যভান যাস্তা পুন :শ্চনভ ষাণ 

ফাফদ ৩২৯.৮৬ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৩.৮৬ শ্চক: শ্চভ: শ্চফদ্যভান যাস্তা পুন :শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ 
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এফাং এ খাল্পত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয ৩২৯.০০ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষ ক অগ্রগশ্চত  ৯৯.৭৩% এফাং 

ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৯ আযশ্চশ্চ ব্রীজ শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১৮.৩০ শ্চভ: আযশ্চশ্চ ব্রীজ শ্চনভ ষাণ ফাফদ ৪৯৩.০০ 

রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ১৮.৩০ শ্চভটায আযশ্চশ্চ ব্রীজ শ্চনভ ষাণ  কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ব্যয় 

কযা ল্পয়ল্পছ ৪৪৫.০০ রি টাকা। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯০.২৬%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.১০ আযশ্চশ্চ ফি কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১৪৫ শ্চভটায ফি কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ (৬০০ 

শ্চভশ্চরশ্চভটায ডায়া ) ফাফদ ১৬৪৭.০৬ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ  ১৩৭.৫০ শ্চভটায (২৩টি) ফি 

কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ১৫৮০.৮০ ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৬%  ফাস্তফ 

অগ্রগশ্চত ৯৫%। 

১৩.১১ জযাড াইট জেন শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ২৫০০ শ্চভটায জযাড াইট জেন শ্চনভ ষাণ ফাফদ 

৪৪.৪০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৬৯৮.০০ শ্চভটায জযাড াইট জেন শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ 

ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ১০০% ল্পর ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ২৮%। 

১৩.১২ ক্র্ জেন/আযশ্চশ্চ কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৫০০.০০ শ্চভটায ক্র্ জেন/আযশ্চশ্চ 

কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ ফাফদ ৪৪.০০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৪০.০০ শ্চভটায ক্র্ জেন /আযশ্চশ্চ 

কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ২৫.০০ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৫৭%  

ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ৮%। 

১৩.১৩ আযশ্চশ্চ শ্চডবাইডায শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১১৮০০ শ্চভ: আযশ্চশ্চ শ্চডবাইডায শ্চনভ ষাণ 

ফাফদ ৮৬০.৩০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ১১৪৪৬ শ্চভ: আযশ্চশ্চ শ্চডবাইডায শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ 

এফাং এ ৮৩৫.১১ রি ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ৯৭%। 

১৩.১৪ আযশ্চশ্চ জেট জরাাইশ্চডাং : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৫০০ শ্চভ: আযশ্চশ্চ জেট জরাাইশ্চডাং 

শ্চনভ ষাণ ফাফদ ৩৯.৩৬ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ১২৫.০০ শ্চভ: আযশ্চশ্চ জেট জরাাইশ্চডাং শ্চনভ ষাণ 

কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ১০.০০ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক ২৫%এফাং ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ২৫.৪০%। 

১৩.১৫ আযশ্চশ্চ শ্চযল্পটইশ্চনাং য়ার : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১৫৬৩.০০ শ্চভ: আযশ্চশ্চ শ্চযল্পটইশ্চনাং য়ার 

    শ্চনভ ষাণ ফাফদ ১০৪০.২৮ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ১৩৩৭.০০ শ্চভ: আযশ্চশ্চ শ্চযল্পটইশ্চনাং য়ার 

শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক ১০০% ফাস্তফ 

অগ্রগশ্চত ৮৫.৫৪%। 

১৩.১৬ পৄটাত শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১৩৫০০ শ্চভটায পৄটাত শ্চনভ ষাণ ফাফদ ১০৯৭.০০ রি 

টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়া জদ ১৩৯২৯ শ্চভটায পৄটাত শ্চনভ ষাণ  কযা ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত  

ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.১৭ শ্চকল্পরাশ্চভটায জাস্ট, াইন শ্চগনার স্থান : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত াইন শ্চগনার , শ্চকল্পরাশ্চভটায 

জাস্ট স্থান ফাফদ জথাক শ্চল্পল্পফ ২৬.০০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্র কে জভয়াল্পদ এখাল্পত জকান ব্যয় জদখাল্পনা 

য়শ্চন।  
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১৩.১৮ শ্চনভ ষাণকারীন যিণাল্পফিণ: প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১২.৫০ শ্চক: শ্চভটায শ্চনভ ষাণকারীন যিণাল্পফিণ 

কাল্পজয জন্য  ১২৫.০০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ১২.৫০ শ্চক: শ্চভটায শ্চনভ ষাণকারীন যিণাল্পফিণ 

কাজ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ খাল্পত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত 

১০০%। 

১৩.১৯ ইোয জকন াটাজাযী অাং : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ইোয জকন াটাজাযী অাং ফাফদ 

জথাক শ্চল্পল্পফ ৭২.৫৮ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে  জভয়াল্পদ ইোয জকন াটাজাযী অাং শ্চনভ ষাণ কযা 

ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৩% ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৪.০ অশ্চডট : প্রকল্পেয আতায় Internal অশ্চডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৫.০ প্রকল্পেয উল্পদ্দশ্য অজষন : 

শ্চযকশ্চেত রিযভাত্রা প্রকৃত অজষন 

 Widening the carriageway to 4 lane 

width and strengthening the existing 

road structure to reduce the annual 

maintenance expenditure; 

Achieved 

 To accelerate the movement of 

forest based commodities; 

Achieved 

 To reduce the traffic congestion 

which will provide cost effective 

time saving and safe route for the 

people & goods of the region. 

Achieved 

১৬.০  ম ষল্পফিণ: 

১৬.১ শ্চশ্চআয ম ষাল্পরাচনায় জদখা মায় , প্রকেটিয ০১/০৭/২০০৯ সথল্পক ৩০/০৬/২০১৭ ম বন্ত ৮ ফেল্পয ফাস্তফাধয়ত ল্পয়ল্পে 

এফং ১৬ জন প্রকে ধযচারক খন্ডকারীন প্রকে ধযচারল্পকয দাধয়ে ারন কল্পযল্পেন। ১ভ ফেল্পয ৬ জন এফং ধদ্বতীয় 

ফেল্পয ৩ জন এবাল্পফ ফেল্পয ২/৩ জন প্রকে ধযচারক ধযফতবন ল্পয়ল্পে। ঘন ঘন প্রকে ধযচারক ধযফতবন প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয ন্তযায়। 

১৬.২ চট্টগ্রাভ (অশ্চিল্পজন জভাড় ) ল্পত াটাজাযী ম ষন্ত শ্চনশ্চভ ষত যাস্তাটিয দদ ঘ ষয ১২.৫০ শ্চকল্পরাশ্চভটায। অশ্চিল্পজন জভাড় ল্পত 

খাগড়াছশ্চড় এফাং ফান্দযফান জজরায গাড়ীমূ জছল্পড় মায়। ফা , ট্রাক  অন্যান্য মানফাল্পনয জন্য শ্চনধ ষাশ্চযত ফাস্টযান্ড 

না থাকায় যাস্তায একশ্চদকল্পক ফাস্টযান্ড শ্চল্পল্পফ ব্যফায কযা ল্পে। পল্পর যাস্তায শুরুল্পত মানজট জরল্পগ থাল্পক  (ধচত্র-

১)।  

১৬.৩ যাস্তায উয ফাস্টযান্ড য়ায় যাস্তায প্রাল্পন্ত অল্পনকগুল্পরা অস্থায়ী জদাকান ফাল্পনা ল্পয়ল্পছ। জমগুল্পরা জথল্পক প্রায় :ই 

যাস্তায পৄটাত কাভ জেল্পন ভয়রা জপল্পর জেন ফন্ধ কল্পয যাখা ল্পয়ল্পছ। জকাথা জকাথা পৄটাত –কাভ জেল্পনয উয 

জদাকান ফাল্পনা ল্পয়ল্পছ। এ শ্চফলল্পয় শ্চনফ ষাী প্রল্পকৌরী  জানান, তাযা জদাকানগুল্পরা জবল্পঙ শ্চদল্পয়শ্চছল্পরন। আফায ফাল্পনা 

ল্পয়ল্পছ (ধচত্র-২)। 
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১৬.৪ যাস্তায দুইাল্প থচাযী চরাচর এফাং াশ্চন শ্চনষ্কাল্পনয জন্য পৄটাত কাভ জেন শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ। তল্পফ শ্চকছু অাংল্প 

পৄটাত কাভ জেন শ্চনভ ষাণ কযা য় নাই , জখারা জেন জদখা জগল্পছ। এ শ্চফলল্পয় শ্চনফ ষাী প্র জকৌরী জানান , প্রকল্পেয এ 

অাংল্পগয টাকা জল য়ায় যাস্তায শ্চকছু অাংল্প পৄটাত কাভ জেন শ্চনভ ষাণ কযা য় নাই  (ধচত্র-৩)। 

১৬.৫ যাস্তাটিল্পত কল্পয়কটি স্থাল্পন ফাঁক আল্পছ। একটি স্থাল্পন স্বশ্চ ষর আকাল্পয ফাঁক আল্পছ। এফ ফক্র্ স্থাল্পন তকীকযণ াইন -

শ্চগন্যার জদয়া য় নাই  (ধচত্র-৭)। 

১৬.৬ যাস্তাটিয ভাঝখাল্পন আযশ্চশ্চ শ্চডবাইডায শ্চনভ ষাল্পণয ভাধ্যল্পভ উবয় াল্পয দুই জরনল্পক পৃথক কযা ল্পয়ল্পছ। তল্পফ শ্চকছু 

স্থাল্পন আযশ্চশ্চ জযাড শ্চডবাইডায শ্চনভ ষাণ কযা য় নাই। এ শ্চফলল্পয় শ্চনফ ষাী প্রল্পকৌরী জানান , উি অাংল্পগয টাকা জল 

ল্পয় মায়ায় শ্চকছু অাংল্প আযশ্চশ্চ জযাড শ্চডবাইডায শ্চনভ ষাণ কযা ম্ভফ য়শ্চন। যফতীল্পত তা কযা ল্পফ  (ধচত্র-৮)। 

১৬.৭ প্রকল্পে আতায় াটাজাশ্চয ফাজাল্পযয শ্চনকট ৭২.৫৮ রি টাকা ব্যল্পয় ইোয জকন শ্চনভ ষাল্পণয াংস্থান শ্চছর। ইোয 

জকন শ্চনভ ষাল্পণয শ্চকছু কাজ এখন ফাকী আল্পছ। এ প্রাংল্পগ শ্চনফ ষাী প্রল্পকৌরী জানান , স্থানীয় ভস্যায কাযল্পণ ইোয 

জকন শ্চনভ ষাল্পণয শ্চকছু কাজ ফাকী আল্পছ (ধচত্র-৯)। 

১৬.৮ যাস্তায কল্পয়কটি স্থাল্পন কাল্প ষটিাং উল্পঠ জগল্পছ এফাং জেল্পনয মুখ ভয়রা আফজষনায় ফন্ধ থাকায় াশ্চন -কাঁদা জল্পভ জবল্পভে 

িশ্চতগ্রস্ত ল্পে। এছাড়া কল্পয়কটি স্থাল্পন জযাড শ্চডবাইডাল্পযয উল্পযয অাং জবল্পঙ জগল্পছ (ধচত্র-১১, ১২)। 

১৬.৯ একটি কারবাজট ষয উয শ্চটি কল্প ষাল্পযল্পনয ভয়রায স্তু জদখা জগল্পছ (ধচত্র-১০)। 

১৬.১০ যাস্তায অল্পনক স্থাল্পন জযাড ভাশ্চকষাং উল্পঠ জগল্পছ। এগুল্পরা নতুন কল্পয ভাশ্চকষাং কযা প্রল্পয়াজন।  

১৬.১১ যাস্তায অল্পনক স্থাল্পন শ্চকল্পরাশ্চভটায জাস্ট জদখা মায়শ্চন। যাস্তায ফাঁল্পক এফাং গুরুত্বপূণ ষ স্থানায কাল্পছ াইন , শ্চগন্যার 

স্থান কযা য় নাই। 

 
 

শ্চচত্র-১,২ : ফা, ট্রাক  অন্যান্য মানফাল্পনয জন্য শ্চনধ ষাশ্চযত ফাস্টযান্ড না থাকায় যাস্তায একশ্চদকল্পক ফাস্টযান্ড 

শ্চল্পল্পফ ব্যফায কযা ল্পে (ফাঁল্পয়) যাস্তায পৄটাত কাভ জেল্পন ভয়রা জপল্পর জেন ফন্ধ কল্পয যাখা ল্পয়ল্পছ।  
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শ্চচত্র-৩, ৪ : এ অাংল্প পৄটাত কাভ জেন শ্চনভ ষাণ কযা য়শ্চন (ফাঁল্পয়) নফশ্চনশ্চভ ষত কারবাট ষ (ডাল্পন)। 

 

  

শ্চচত্র-৫, ৬ : যাস্তায পুরুত্ব ভাা ল্পে (ফাঁল্পয়) আযশ্চশ্চ য়ার (ডাল্পন) 
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শ্চচত্র-৯ : াটাজাযী অাংল্পয ইোয জকন। 

  

শ্চচত্র-৭, ৮ : যাস্তায ঝুশ্চিঁপূণ ষ ফাঁক (ফাঁল্পয়) জযাড শ্চডবাইডায জদয়া য় নাই (ডাজন) 
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শ্চচত্র-১০: কারবাল্পট ষয উল্পয শ্চটি কল্প ষাল্পযল্পনয ভয়রায স্তূ। 

 

  

শ্চচত্র-১১, ১২ : ফাজায অাংল্প পৄটাত কাভ জেল্পনয মুখ ফন্ধ থাকায় যাস্তায উয ভয়রা এফাং কাঁদা াশ্চন জল্পভ আল্পছ 

(ফাঁল্পয়) জযাড শ্চবাইডাল্পযয উল্পযয অাংল্প বাঙা (ডাজন)। 
 

১৭.০ সুাশ্চয/ভতাভত : 

১৭.১ বশ্চফষ্যল্পত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয জিল্পত্র ঘন ঘন প্রকে ধযচারক ধযফতবন ধযায কযা ভীচীন ল্পফ (নুল্পিদ-১৬.১)। 

১৭.২ চট্টগ্রাভ (অশ্চিল্পজন জভাড় ) ল্পত াটাজাযী ম ষন্ত শ্চনশ্চভ ষত যাস্তাটিয দদঘ ষয ১২.৫০ শ্চকল্পরাশ্চভটায। যাস্তায শুরুল্পতই মাল্পত  

মানজট জরল্পগ না থাল্পক তা দূযীকযল্পণ শ্চফকে স্থাল্পন ফাস্টযান্ড দতযী কযল্পত ল্পফ (নুল্পিদ-১৬.২)। 
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১৭.৩ যাস্তায উয অস্থায়ী অবফধ জদাকান যাল্পনায প্রল্পয়াজনীয় দল্পি গ্রণ কযল্পত ল্পফ। মাল্পত কল্পয পৄটাত কাভ জেল্পন 

ভয়রা জপল্পর জেন ফন্ধ ল্পয় না মায় এফাং পৄটাত –কাভ জেল্পনয উয অবফ ধ জদাকান ফাল্পনা মাল্পফ না (নুল্পিদ-

১৬.৩)। 

১৭.৪ যাস্তায দুইাল্প থচাযী চরাচর এফাং াশ্চন শ্চনষ্কাল্পনয জন্য পৄটাত কাভ জেন শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ। যাস্তায শ্চকছু 

অাংল্প পৄটাত কাভ জেন শ্চনভ ষাণ কযা য় নাই , অফশ্চি পৄটাত শ্চনভ ষাল্পণ প্রল্পয়াজনীয় দল্পি গ্রণ কযল্পত ল্পফ 

(নুল্পিদ-১৬.৪)। 

১৭.৫ যাস্তাটিল্পত কল্পয়কটি স্থাল্পন ফাঁক এফাং একটি স্থাল্পন স্বশ্চ ষর আকাল্পয ফাঁক আল্পছ। এফ ফক্র্ স্থাল্পন তকীকযণ াইন -

শ্চগন্যার শ্চদল্পত ল্পফ (নুল্পিদ-১৬.৫)। 

১৭.৬ যাস্তায শ্চকছু স্থাল্পন আযশ্চশ্চ জযাড শ্চডবাইডায শ্চনভ ষাণ কযা য় নাই। অফশ্চি আযশ্চশ্চ জযাড শ্চডবাইডায শ্চনভ ষাল্পণয জন্য  

প্রল্পয়াজনীয় দল্পি গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পিদ-১৬.৬)। 

১৭.৭ স্থানীয় ভস্যা শ্চনযনপূফ ষক ইোয জকনটিয ফাকী কাজ ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ (নুল্পিদ-১৬.৭)। 

১৭.৮ াটাজাশ্চয ফাজাল্পযয শ্চনকট যাস্তায অল্পনক জায়গায় কাল্প ষটিাং উল্পঠ জগল্পছ , তা জভযাভত কযল্পত ল্পফ , জেল্পনয মুখ মাল্পত 

ভয়রা আফজষনায় ফন্ধ না থাল্পক এফাং াশ্চন -কাঁদা জল্পভ জবল্পভে িশ্চতগ্রস্ত না য়। জজন্য জেন শ্চযষ্কায যাখল্পত ল্পফ।  

এছাড়া কল্পয়কটি স্থাল্পন জযাড শ্চডবাইডাল্পযয উল্পযয অাং জবল্পঙ জগল্পছ তা জভযাভত কযল্পত ল্পফ (নুল্পিদ-১৬.৮)। 

১৭.৯ কারবাল্পট ষয উয শ্চটি কল্প ষাল্পযল্পনয ভয়রায স্তু যাল্পনা প্রল্পয়াজনীয় দল্পিপ্ গ্রণ কযল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ-১৬.৯)। 

১৭.১০ যাস্তায অল্পনক স্থাল্পন জযাড ভাশ্চকষাং উল্পঠ জগল্পছ। এগুল্পরা নতুন কল্পয জযাড ভাশ্চকষাং শ্চদল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ-১৬.১০)। 

১৭.১১ যাস্তায অল্পনক গুরুত্বপূণ ষ স্থাল্পন শ্চকল্পরাশ্চভটায জাস্ট জদখা মায়শ্চন। যাস্তায ফাঁল্পক এফাং গুরুত্বপূণ ষ স্থানায কাল্পছ াইন, 

শ্চগন্যার স্থান কযল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ-১৬.১১)। 

১৮।    অনুল্পেদ ১৭ এয ১৭.১ ল্পত ১৭.১১ এয সুাশ্চযল্পয আল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকষ ১ (এক) ভাল্পয ভল্পধ্য আইএভইশ্চড 

জক অফশ্চত কযল্পত ল্পফ। 
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কফা-কুটি ড়ক উন্নয়ন (জজড-১২০১) ীল ষক প্রকল্পেয ভাশ্চি প্রশ্চতল্পফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : “কফা-কুটি ড়ক উন্নয়ন (ছজড-১২০১)” ীল ঘক প্রকে। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয  

৩। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

৪। প্রকে এরাকা  : কফা, ব্রাহ্মণফাকড়য়া। 

5। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ধতধযক্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

ধতধযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

ভর ফ বল্পল 

ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪১৪.০০ 

(-) 

২৫০৬.০০ ২৫০১.০০ 

(-) 

০১/০৭/২০১৫ 

সথল্পক  

৩০/০৬/২০১৭ 

০১/০৭/২০১৫ 

সথল্পক  

৩০/০৬/২০১৭ 

০১/০৭/২০১৫ 

সথল্পক  

৩০/০৬/২০১৭ 

৩.৬০% -- 

 

6।  প্রধক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও তফল্পদধক প্রধক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রধক্ষণ প্রদান কযা য়ধন।  

 

7।  প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন গ্রগধত (ধধঅয-এ প্রদি তল্পথ্যয ধবধিল্পত) : 

SL. 

No. 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 7 

1.. Stationary LS -- 1.00 -- 1.00 

(100%) 
2. Laboratory testing, Equipment LS -- 5.00 -- 5.00 

(100%) 

3. Survey & Design LS -- 0.5 -- 0.5 

(100%) 

4. Widening of Embankment Cum 0.48 127.11 0.48 127.11 

(100%) 

 Flexible Pavment :      

5. Re-Construction Km 0.25 28.33 0.25 28.33 

(100%) 

6. Strengthening Km 6.91 551.30 6.91 551.30 

(100%) 

7. Widening Km 8.03 543.94 8.03 543.94 

(100%) 

8. Surfacing M 9.03 583.78 9.03 

(100%) 

583.78 

(100%) 

 

9. Cons. Of PC Girder Bridge (1 

No.) 

M 31.80 332.32 31.80 

(100%) 

332.32 

(100%) 
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SL. 

No. 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

10. Cons. of RCC Box Culvert (2 

No.) 

M 12.00 98.40 12.00 

(100%) 

98.40 

(100%) 

 Construction of Drain:      

11. RCC U Drain M 884.00 88.40 884.00 

(100%) 

88.40 

(100%) 

12. Saucer Drain M 700.00 12.77 700.00 

(100%) 

12.77 

(100%) 

 Protective work:      

13. Toe-wall M 500 26.99 500 

(100%) 

26.99 

(100%) 

14. Concrete Slope Protective Sqm 5000 60.30 5000 

(100%) 

60.30 

(100%) 

15. Road Safety (Sign Signal, KM 

post, Road Marking etc) 

LS -- 26.19 -- 26.19 

(100%) 

16. Maintenance during 

construction 

LS -- 12.00 -- 11.50 

(96%) 

17. General Site Facilities LS -- 7.67 -- 7.67 

(100%) 

 Total = LS -- 2506.00 100% 2501.00 

(99.80%) 
 
  
8। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 

Sl 

No

. 

Name and Desigantaion Full 

Time 

Part 

Time 

Responsibl

e for more 

than one 

Project 

Date of 

Joining Transfer 

1 2 3 4 5 6 7 

17.  Shyamal Kumar Bhattacharya 

Executive Engineer, RHD 

Full 

time 

-- -- 01-7-2015 24-12-2015 

18.  Abu Ehtesham Rashed 

Executive Engineer, RHD 

Full 

time 

-- -- 04-1-2016 30-6-2017  

  
 

*  উল্পযয তথ্য ম বাল্পরাচনায় সদখা মায়, অল্পরাচয প্রকল্পে সভাট 2জন কভ বকতবা প্রকে ধযচারক দাধয়ে ারন কল্পযল্পেন।  

প্রকেটি ধনধ বাধযত ভল্পয়য ভল্পে ম্পন্ন ল্পয়ল্পে।  

 

9.0।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

9.১  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রল্পয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয় কযা য়ধন। 

9.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তল্পথ্যয ধফস্তাধযত নুল্পিদ ১২.৪ এ ফণ বনা কযা ল্পয়ল্পে।  
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১০।  ফেযধবধিক ংল্পাধধত ধডধধ ফযাে ও গ্রগধতঃ                                                         (লক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ংল্পাধধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা 

ফভৄধক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগধত 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাত্রা 

% 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগধত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১5-১6 1000.০০ 1000.০০ -- ৩৯.৯০ 1000.০০ 1000.০০ 1000.০০ -- ৩৯.৯০ 

২০১৬-১৭ ১৫০১.০০ ১৫০১.০০ -- ৫৯.৯০ ১৫০১.০০ ১৫০১.০০ ১৫০১.০০ -- ৫৯.৯০ 

ছভাট ২৫০১.০০ ২৫০১.০০ -- ১০০% ২৫০১.০০ ২৫০১.০০ ২৫০১.০০ -- ১০০% 

 

১1।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

১2। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

১2.১ প্রকল্পেয টভূধভ:  িাহ্মণফাধড়য়া সজরায কফা-কুটি সজরা ড়কটি (সজড-১২০১) কফা উল্পজরাল্পক কুধভো 

(ভয়নাভধত)- িাহ্মণফাধড়য়া (যাআর) জাতীয় (এন-১০২)  ড়ল্পকয াল্পথ ংযুক্ত কল্পযল্পে। ড়কটিয ধফদ্যভান প্রস্থতা 

৩.৭০ ধভটায। ফতবভাল্পন ড়কটিল্পত ট্রাধপক বধল্যয়ুভ বৃধি াওয়ায় এখাল্পন প্রধতধদন মানজট সৃধষ্ট য় এফং াাাধ 

দুটি মানফান চরাচর ঝধকপূণ ব ল্পয় উল্পঠল্পে। এপ্রধক্ষল্পত প্রস্তাধফত প্রকল্পেয অওতায় ৯.৪৭ ধক: ধভ: দীঘ ব কফা-কুটি 

সজরা ড়কটি (সজড-১২০১) ৫.৫০ ধভটায প্রস্ত উন্নয়ল্পনয জন্য ধযকেনা কধভল্পন প্রস্তাফ কযা য়।  

১২.২ প্রকল্পেয উল্পেশ্য:  িাহ্মণফাধড়য়া সজরা দয ও কফা উল্পজরায় ফধস্থত ৯.৪৭ ধক: ধভ: দীঘ ব কফা-কুটি সজরা 

ড়কটিয (সজড-১২০১) উন্নয়ন কযাআ প্রকল্পেয ভর উল্পেল্পশ্য। 

১2.৩ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ 

(রি টাকায়) 

 জভয়াদকার প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

মূর অনুল্পভাশ্চদত ০১-০৭-২০১৫-৩০/০৬/২০১৭ ২৪১৪.০০ 

ফ ষল্পল াংল্পাশ্চধত অনুল্পভাশ্চদত ০১-০৭-২০১৫-৩০/০৬/২০১৭ ২৫০৬.০০ 

ব্যয় বৃধি ব্যধতল্পযল্পক সভয়াদ বৃধি -- -- 

প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ০১-০৭-২০১৫-৩০/০৬/২০১৭ ২৫০১.০০ 

 
   

১২.৩ াধফ বক অধথ বক ও ফাস্তফ গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ২৫০১.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুল্পভাধদত ব্যল্পয়য ৯৯.৮০% এফং ফাস্তফ গ্রগধত ১০০%।  

 

১২.৪ দযত্র াংক্র্ান্ত তথ্য: প্রকল্পেয আতায় দযত্র াংক্র্ান্ত পূণ ষাঙ্গ তথ্য ম ষাল্পরাচনায় জদখা জম, জভাট 0২টি প্যাল্পকল্পজয 

আতায় দযত্র আফানপূফ ষক ঠিকাদায শ্চনল্পয়াগ কযা য় মা শ্চনম্নরূ:    
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নং প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত 

ব্যয় 

-কাম ঘাকদকৃত 

মূল্য 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে 

ঠিকাদায 

প্রকতষ্ঠাকনয 

নাভ ও 

ঠিকানা 

গ্রগকত 

01 

 

Widening, Strengthening and 

Overlay Work from ch. 0+652m to 

4+471m. from ch. 4+58m to 

6+737m, ch. 6+844m to ch.7+651m 

and ch. 7+935 to ch. 9+470 of 

Kasba-Kuti Road/2015-2016 General 

& Site Facilities 

ADP/ACE/Comilla/KK/2015-

2016/09, ID No.38142 

1797.71 15/02/2016 

15/02/2016 

24/04/2017 

18/04/2017 

-- 100% 

02 Construction of 31.828m long PC 

Girder Bridge & 2 nos single Vent 

1*6.00 m * 6.00 m R. C.C Box-

Culvert With U-type wing wall of 

Kasba-Kuti Road/2015-2016. 

Development of Kasba-Kuti Road 

Projects. 

16/e-

gp/EE/RHD/Brahmabnbaria/2015-

2016-ID No. 38325. 

701.80 02/02/2016 

02/02/2016 

12/04/2017 

08/042018 

-- 100% 

 Total= 2499.51 -- -- 100% 
   
১৩.০  প্রকে শ্চযদ ষন : অআএভআধড’য  ধযচারক (উ-ধচফ) খন্দকায সভাাম্মদ অরী কর্তবক গত ০৪/১১/২০১৭ তাধযল্পখ 

প্রকে এরাকা ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর প্রকে ংধিষ্ট কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বল্পন প্রকেটিয 

ংগকবকত্তক কফফযণ ধনম্নরূঃ 

 

১৩.১ জস্টনাযী : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চড শ্চশ্চল্পত প্রকে অশ্চপল্প ব্যফাল্পযয শ্চনশ্চভল্পে জস্টনাযী ফাফদ জথাক 

শ্চল্পল্পফ ১.০০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ শ্চফশ্চবন্ন ধযল্পনয জস্টনাযী দ্রব্যাশ্চদ ক্র্য় কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ 

ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.২ ল্যাফল্পযটশ্চয জটশ্চস্টাং  মন্ত্রাশ্চত াংগ্র : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত জথাক শ্চল্পল্পফ ল্যাফল্পযটশ্চয জটশ্চস্টাং 

 মন্ত্রাশ্চত াংগ্র  ফাফদ ৫.০০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ শ্চফশ্চবন্ন ধযল্পনয ল্যাফ জটশ্চস্টাং  শ্চফশ্চবন্ন 

ধযল্পনয মন্ত্রাশ্চত াংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ এফাং  এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  

ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

 

১৩.৩ াল্পব ষ এন্ড শ্চডজাইন : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত াল্পব ষ এন্ড শ্চডজাইন ফাফদ ০.৫০ রি টাকায াংস্থান 

যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ াল্পব ষ এন্ড শ্চডজাইন  কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। 

এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৪ ড়ক পুন:শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ০.২৫ শ্চক: শ্চভ: ড়ক পুন:শ্চনভ ষাণ  ফাফদ ২৮.৩৩ রি 

টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ০.২৫ শ্চক: শ্চভ: ড়ক পুন:শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয 

পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 
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১৩.৫ ড়ক ভজবুশ্চতকযণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৬.৯১ শ্চক: শ্চভ: ড়ক পুন :শ্চনভ ষাণ  ফাফদ ৫৫১.৩০ 

রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৬.৯১ শ্চক: শ্চভ: ড়ক ভজবুশ্চতকযণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত 

অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৬ ড়ক প্রস্তকযণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৮.০৩ শ্চক: শ্চভ: ড়ক প্রস্তকযণ  ফাফদ ৫৪৩.৯৪ রি 

টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৮.০৩ শ্চক: শ্চভ: ড়ক প্রস্তকযণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয 

পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৭ াল্পপষশ্চাং : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৯.০৩ শ্চভ: ড়ক াল্পপশ্চাং   ফাফদ ৫৮৩.৭৮ রি টাকায 

াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৯.০৩ শ্চভ: ড়ক াল্পপশ্চাং  কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই 

ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%।  

 

শ্চচত্র : শ্চনশ্চভ ষত নতুন যাস্তা। 

১৩.৮ শ্চশ্চ গাড ষায/জতু স্থান : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৩১.৮০ শ্চভটায ১টি শ্চশ্চ গাড ষায /জতু স্থান  

ফাফদ ৩৩২.৩২ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৩১.৮০ শ্চভটায ১টি শ্চশ্চ গাড ষায /জতু স্থান কযা 

ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 
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শ্চচত্র : শ্চশ্চ গাড ষায/জতুয জযশ্চরাং। 

 

১৩.৯ আযশ্চশ্চ ফি কারবাট ষ স্থান : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১২.০০ শ্চভটায ২টি আযশ্চশ্চ ফিকারবাট ষ 

স্থান ফাফদ ৯৮.৪০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ উি দুটি আযশ্চশ্চ ফি কারবাট ষ  স্থান কযা 

ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 
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শ্চচত্র : আযশ্চশ্চ ফি কারবাট ষ 

 

১৩.১০ আযশ্চশ্চ ইউ জেন স্থান : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৮৮৪.০০ শ্চভটায আযশ্চ শ্চ ইউ জেন শ্চনভ ষাণ 

ফাফদ ৮৮.৪০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ উি আযশ্চশ্চ ইউ জেন  স্থান কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ 

ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.১১ াল্পপষ জেন : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চ জত ৭০০.০০ শ্চভটায াল্পপষ জেন শ্চনভ ষাণ ফাফদ ১২.৭৭ রি 

টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৭০০.০০ শ্চভটায াল্পপষ জেন শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত 

অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.১২ জপ্রাল্পটকন কাজ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত জপ্রাল্পটকন কাল্পজয জন্য (জমভন- ৫০০ শ্চভটায 

টিউফল্পয়র স্থান ফাফদ ২৬.৯৯ রি টাকা, কনশ্চক্র্ট জলা জপ্রাল্পটকন ৫০০০ ফ: শ্চভ: ফাফদ ৬০.৩০ রি টাকা, জযাড 

জইপটি ফাফদ জথাক শ্চল্পল্পফ ২৬.১৯ রি টাকা এফাং যিণাল্পফিণ ফাফদ জথাক শ্চল্পল্পফ ১২.০০ রি টাকা এ ফাং 

াধাযণ াইট সুশ্চফধাশ্চদ ফাফদ ৭.৬৭ রি টাকা জভাট ১১৩.১৫ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ 
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উশ্চল্লশ্চখত কাজগুল্পরা কযা ল্পয়ল্পছ তল্পফ যিণাল্পফিণ খাল্পত ১২.০০ রি টাকায শ্চফযীল্পত ১১.৫০ রি টাকা অথ ষাৎ 

৯৬% ব্যয় ল্পয়ল্পছ। অন্যান্য খাল্পত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয়  কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত 

১০০%। 

  

শ্চচত্র : জপ্রাল্পটকন কাল্পজয একাাং। 

 

 

  

 ১৪.০ অশ্চডট : প্রকল্পেয আতায় Internal অশ্চডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ শ্চকন্তু external অশ্চডট ম্পন্ন কযা য়শ্চন ফল্পর 

শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৫.০ প্রকল্পেয উল্পদ্দশ্য অজষন : 

শ্চযকশ্চেত রিযভাত্রা প্রকৃত অজষন 

a) To accelerate movements of traffic and improve 

traffic safety. 

Objective achieved. 

b) To make better opportunity for education, health, 

administration facilities, law and order situation 

within the project area. 

Objective achieved. 

c) To allow transportation of goods from Kasba railways 

Station to different locations 

Objective achieved. 

১৬.০  ম ষল্পফিণ: 

১৬.১ প্রকেটি ফাস্তফায়নকারীন ভল্পয় ১ ফায ংল্পাধন কযা ল্পয়ল্পে এফং ৩.৬০% ব্যয় বৃধি সল্পয়ল্পে। তল্পফ ধনধ বাধযত 

ভল্পয়য ভল্পে প্রকল্পেয কর কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পে। 
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১৬.২  Sign signal ম ষাি য়শ্চন; যাস্তায ফাঁল্পক, ফাজাল্পযয কাল্পছ এফাং শ্চফশ্চবন্ন প্রশ্চতষ্ঠাল্পনয শ্চনকট াইন শ্চগন্যার স্থান 

কযা য়শ্চন; 

১৬.২ শ্চকল্পরাশ্চভটায জাস্ট অল্পনক জায়গায় দৃশ্যভান নয়। গাছারায় জঢল্পক জগল্পছ; 

১৬.৩ আযশ্চশ্চ ইউ জেল্পন যাস্তা ল্পত অল্পনক দূল্পয অফশ্চস্থত। মায াল্পথ যাস্তায যাশ্চয াংল্পমাগ নাই।  

১৬.৪ পুকুয এফাং খার াংরগ্ন স্থাল্পন যাস্তায় কনশ্চক্র্ল্পটয জলা জপ্রাল্পটকন জদয়া ল্পয়ল্পছ এফাং াল্পপষ জেল্পনয ভাধ্যল্পভ াশ্চন 

শ্চনষ্কাল্পনয ব্যফস্থা যাখা ল্পয়ল্পছ। 

১৬.৫ পুকুয এফাং খার াং রগ্ন স্থাল্পন যাস্তায় কনশ্চক্র্ল্পটয জলা জপ্রাল্পটকন জদয়া ল্পয়ল্পছ এফাং াল্পপষ জেল্পনয ভাধ্যল্পভ াশ্চন 

শ্চনষ্কাল্পনয ব্যফস্থা যাখা ল্পয়ল্পছ। 

১৬.৬ প্রকল্পেয আতায়  শ্চনশ্চভ ষত শ্চশ্চ গাড ষায /জতুয জযশ্চরাং কনশ্চক্র্ট শ্চদল্পয় ঢারাই কযায় জখাল্পন শ্চফশ্চবন্ন ধযল্পনয াইন জফাড ষ 

জরখা জদখা জগল্পছ। এল্পত জতুয জৌন্দম ষ নি ল্পে। 

১৬.৭ শ্চশ্চ গাড ষায জতু এফাং এয এল্পপ্রাচ অাংল্প জযাড ভাশ্চকষাং কযা য়শ্চন ; 

১৬.৭ যাস্তায দুইধাল্পয ঘন ঘন বৃিল্পযাণ কযা ল্পয়ল্পছ তল্পফ যিণাল্পফিণ ম ষাি নয় ; 

১৬.৮ প্রকে জভয়াল্পদ Internal অশ্চডট কাম ষক্র্ভ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ  তল্পফ external অশ্চডট এখন ম্পন্ন য়শ্চন ভল্পভ ষ 

শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। 

১৭.০ সুাশ্চয/ভতাভত : 

১৭.১ প্রকেটিল্পত প্রকে শ্চযচারক ফায ফায ফদরী কযা য়শ্চন এফাং অশ্চতশ্চযি ভল্পয়য প্রল্পয়াজন য়শ্চন। ধনধ বাধযত ভল্পয় 

প্রকল্পেয কাজ ম্পন্ন ওয়ায ধবজ্ঞতা ন্য প্রকল্পেয কাল্পজ রাগাল্পনা সমল্পত াল্পয।   

১৭.২ যাস্তায ফাঁল্পক , ফাজাল্পযয কাল্পছ এফাং শ্চফশ্চবন্ন প্রশ্চতষ্ঠাল্পনয শ্চনকট প্রল্পয়াজনীয় াংখ্যক Sign signal মথামথবাল্পফ 

স্থান কযল্পত ল্পফ; 

১৭.৩ শ্চকল্পরাশ্চভটায জাল্পস্টয চাযাল্পয আগাছা শ্চযষ্কায কল্পয শ্চকল্পরাশ্চভটায জাস্ট দৃশ্যভান যাখায প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযল্পত ল্পফ; 

১৭.৪ যাস্তায াল্পথ াংল্পমাগ জনই এভন স্থাল্পন  আযশ্চশ্চ ইউ জেন স্থান কযায শ্চফলয়টি াংশ্চিি ভন্ত্রণারয় খশ্চতল্পয় জদখল্পত 

াল্পয। 

১৭.৫ পুকুয এফাং খার াংরগ্ন স্থাল্পন যাস্তায় কনশ্চক্র্ল্পটয জলা জপ্রাল্পটকন জদয়া ল্পয়ল্পছ এফাং াল্পপষ জেল্পনয ভাধ্যল্পভ াশ্চন 

শ্চনষ্কাল্পনয ব্যফস্থা যাখা ল্পয়ল্পছ। এটি একটি মল্পথাযুি উল্পদ্যাগ। এ অশ্চবজ্ঞতা অন্য প্রকল্পে কাল্পজ রাগাল্পনা জমল্পত 

াল্পয; 

১৭.৬ জতুয ভসৃনতা  জৌন্দম ষ আল্পযা বৃশ্চিয রল্পিয জযশ্চরাং  হুইর গাড ষ Chamfering কযল্পত ল্পফ এফাং জতুয 

জযশ্চরাং এ জরখা জাস্টায অাযণ কযল্পত ল্পফ; 

১৭.৮ জতু  এয এল্পপ্রাচ অাংল্প জযাড ভাশ্চকষাং কযল্পত ল্পফ; 

১৭.৯ যাস্তায দুইধাল্পয রাগাল্পনা বৃল্পিয যিণাল্পফিল্পণ প্রল্পয়াজনীয় দল্পি গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

১৭.১০ Defect liability period এয ভল্পধ্য জকান ভস্যা ল্পর ঠিকাদাল্পযয ভাধ্যল্পভ জভযাভল্পতয ব্যফস্থা শ্চনল্পত ল্পফ ; 

১৭.১১ প্রকে আতায় External অশ্চডট কাম ষক্র্ভ ম্পন্ন কল্পয াংশ্চিি করল্পক অফশ্চত কযল্পত ল্পফ। 

১৭.১২   অনুল্পেদ ১৭ এয ১৭.১ ল্পত ১৭.৮ এয সুাশ্চযল্পয আল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকষ ১ (এক) ভাল্পয ভল্পধ্য আইএভইশ্চড 

জক অফশ্চত কযল্পত ল্পফ। 
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টুয়াখারী-কুয়াকাটা ড়ল্পক জখ কাভার জতু, জখ জাভার জতু এফাং জখ যাল্পর জতু শ্চনভ ষাণ (৩য় 

াংল্পাশ্চধত)” ীল ষক প্রকল্পেয ভাশ্চি মূল্যায়ন প্রশ্চতল্পফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

১। প্রকল্পেয নাভ : টুয়াোরী-কুয়াকাটা ড়কক ছে কাভার ছতু, ছে জাভার ছতু এফং ছে 

যাকর ছতু কনভ ঘাণ (৩য় ংকাকধত)” ীল ঘক প্রকে। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয/ 

৩। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

৪। প্রকে এরাকা  : টুয়াোরী ছজরা। 

5। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ধতধযক্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

ধতধযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ফ বল্পল 

ংল্পাধধত 

ভর ফ বল্পল 

ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩০৪২.৭৭ 

(-) 

১৮২১৪.৩২ 

(-) 

১৭৫৭৭.৭৬ 

(-) 

০১/০১/২০০৯ 

সথল্পক  

৩১/১২/২০১১ 

০১/০১/২০০৯ 

সথল্পক  

৩০/০৬/২০১৭ 

১২/০৬/২০১১ 

সথল্পক  

৩০/০৬/২০১৭ 

4534.99 

(34.77%) 

৬৬ ভা 

(১83.৩৩)% 

 

6।  প্রধক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও তফল্পদধক প্রধক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রধক্ষণ প্রদান কযা য়ধন।  
 

7।  প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন গ্রগধত (ধধঅয-এ প্রদি তল্পথ্যয ধবধিল্পত) : 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রকভক 

নং 

কডকক নুমায়ী ংকগয 

নাভ 

একক কডকক নুমায়ী রক্ষেভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন গ্রগকত 

ফাস্তফ অকথ ঘক ফাস্তফ (%) অকথ ঘক (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

 (ক) যাজস্ব ব্যয় : -- -- ০.০০ -- ০.০০ 

 াল্পব ষ, শ্চডজাইন এফাং েইাং জথাক জথাক ১৩.৬৫ জথাক ১৩.৬৫ 

(১০০%) 

 াইল্পোরশ্চজকযার এন্ড ভযল্পপারশ্চজকযার 

স্টাশ্চড 

জথাক জথাক ৪০.০৮ জথাক ৪০.০৮ 

(১০০%) 

 উল্পভাট (যাজস্ব) ব্যয় : -- -- ৫৩.৭৩ -- ৫৩.৭৩ 

 (খ) মূরধন ব্যয় : --  ০.০০ -- ০.০০ 

1.  ভূশ্চভ অশ্চধগ্রণ জক্টয ২.৪৮ ১০৬৯.৬৯ ২.৪৮ 

(১০০%) 

১০৬৯.৬৯ 

(১০০%) 

2.  ভাটিয কাজ (শ্চবশ্চে  এল্পপ্রাচ ড়ক 

শ্চনভ ষাণ) 

র:ঘ:শ্চভ: ১.৬৯৬ ৪৭১.৬৭ ১.৪৯১ ৪৩৬.৮৯ 

3.  াল্পপষশ্চাং জবল্পভে শ্চনভ ষাণ শ্চক: শ্চভ: ২.৭৯৫ ৭৭৮.০২৫ ২.৭৯৫ ৬৫২.৮৭ 

4.  শ্চশ্চ গাড ষায জতু শ্চনভ ষাণ শ্চভটায ১৭৮২.৫০ ১৩৪৩৪.৭৯ ১৭৮২.৫০ ১৩৪৩৪.৭৯ 

(১০০%) 

5.  জারায রাইট শ্চনভ ষাণ াংখ্যা ২২৩.০০ ২৮০.৬৫ ২২৩.০০ ২৮০.৬৫ 

(১০০%) 

6.  জপন্ডায শ্চরায শ্চনভ ষাণ শ্চভটায ১৭৭৬.০০ ৪৮৪.৭৩ ১৭৭৬.০০ ৪৮৪.৭৩ 

(১০০%) 

7.  াই কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ (৬০০ 

শ্চভশ্চরশ্চভটায ডায়া) 

শ্চভটায ১০৬.০০ ৩.৬৯ ৬৪.০৫ ১.৩৫ 

(৩৬.৫৮%) 
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ক্রকভক 

নং 

কডকক নুমায়ী ংকগয 

নাভ 

একক কডকক নুমায়ী রক্ষেভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন গ্রগকত 

ফাস্তফ অকথ ঘক ফাস্তফ (%) অকথ ঘক (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

8.  াল্পপষ জেন শ্চনভ ষাণ শ্চভটায ৩৮০২.৯০ ২৩৬.২৪ ২৭৩৮.৬৩ ১৩৩.১৮ 

(৫৬.৩৭%) 

9.  যিাপ্রদ কাজ (ব্লক, আযশ্চশ্চ 

প্যারাাইশ্চডাং, ম্যাল্পট্রশ্চাং, শ্চযল্পট্রইশ্চনাং 

য়ার ইতযাশ্চদ) 

ফ: শ্চভ: ৩৫৮৮৯.২৪ ৬২০.৬৫ ১৬২৯২.৩৪ ২৯১.৪৭ 

(৪৭%) 

10.  শ্চনাশ্চভা এ ই য়ার শ্চভটায ৩১২.০০ ৩৯৭.৬৩ ৩১২.০০ ৩৭৮.৫০ 

(৯৫%) 

11.  াইন, শ্চগনার, শ্চক: শ্চভ: জাস্ট স্থান াংখ্যা ৭৬.০০ ২.৮৯ ৭৬.০০ ২.৮৯ 

(১০০%) 

12.  গাইড জাস্ট শ্চনভ ষাণ াংখ্যা ২৩০৪.০০ ৫০.৬২ ১৫১১.০০ ৩৩.১০ 

(৬৫.৩৮%) 

13.  জজনাল্পযর এফাং াইট পযাশ্চশ্চরটি (৩টি 

শ্চব্রল্পজয) 

াংখ্যা ৩.০০ ৩২৯.৩২ ৩.০০ ৩২৩.৯২ 

(৯৮.৩৬%) 

 উল্পভাট (মূরধন) ব্যয় -- -- ১৮২১৪.৩২ -- ১৭৫৭৭.৭৬ 

 (গ) শ্চপশ্চজকযার কশ্চেনল্পজশ্চন্প -- -- -- -- -- 

 (ঘ) প্রাই কশ্চেনল্পজশ্চন্প -- -- -- -- -- 

 ফ ষল্পভাট (ক+খ+গ+ঘ) -- -- ১৮২১৪.৩২ ১০০% ১৭৫৭৭.৭৬ 

(৯৬.৫০%) 

 

8। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

ক্র্:

নাং 

নাভ  দফী  জফতন জস্কর প্রকে শ্চযচারল্পকয 

ধযণ 

একাশ্চধক প্রকে 

শ্চযচারল্পকয 

শ্চক না 

জমাগদাল্পনয 

জমাগদাল্পনয 

তাশ্চযখ 

ফদরীয তাশ্চযখ 

1.  প্রল্পকৌরী জভািঃ ভশ্চভনুর ক 

অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী 

খণ্ডকারীন যাঁ ২৩-১১-২০০৮ ১৬-০২-২০০৯ 

2.  প্রল্পকৌরী জভািঃ আশ্চভনুয যভান 

অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী, (অ. দা.) 

খণ্ডকারীন যাঁ ১৬-০২-২০০৯ ০৯-০৩-২০০৯ 

3.  প্রল্পকৌরী জভািঃ আশ্চভনুয যভান, 

অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী 

খণ্ডকারীন যাঁ ৯-০৩-২০০৯ ২০-০১-২০১০ 

4.  প্রল্পকৌরী জভািঃ আব্দুর কুদ্দু-১ 

অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী (অ.দা.) 

খণ্ডকারীন যাঁ ২০-০১-২০১০ ১৬-০২-২০১০ 

5.  প্রল্পকৌরী আযাপৄর ইরাভ খান 

অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী 

খণ্ডকারীন যাঁ ১৬-০২-২০১০ ০৬-০৩-২০১০ 

6.  প্রল্পকৌরী দয়দ জভাাল্পদ আরী 

অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী 

খণ্ডকারীন যাঁ ২৫-০৩-২০১০ ১৪-০২-২০১১ 

7.  প্রল্পকৌরী জভািঃ আফদু বুয 

অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী (অ.দা.) 

খণ্ডকারীন যাঁ ১৪-০২-২০১১ ১৫-০৩-২০১১ 

8.  প্রল্পকৌরী জভািঃ জাযাফ উশ্চদ্দন শ্চভয়া, 

অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী (অ.দা.) 

 

খণ্ডকারীন যাঁ ১৫-০৩-২০১১ ০৩-০৪-২০১১ 
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ক্র্:

নাং 

নাভ  দফী  জফতন জস্কর প্রকে শ্চযচারল্পকয 

ধযণ 

একাশ্চধক প্রকে 

শ্চযচারল্পকয 

শ্চক না 

জমাগদাল্পনয 

জমাগদাল্পনয 

তাশ্চযখ 

ফদরীয তাশ্চযখ 

9.  প্রল্পকৌরী শ্চদরী কুভায গু 

অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী 

খণ্ডকারীন যাঁ ০৩-০৪-২০১১ ০৩-১০-২০১১ 

10.  প্রল্পকৌরী জভািঃ গুরজায  জাল্পন 

অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী (অ.দা.) 

খণ্ডকারীন যাঁ ০৩-১০-২০১১ ১৬-০২-২০১২ 

11.  প্রল্পকৌরী তা কুভায ার 

অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী 

খণ্ডকারীন যাঁ ১৬-০২-২০১২ ৩০-১২-২০১৩ 

12.  প্রল্পকৌরী জভািঃ ইভদাদ জাল্পন 

অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী 

খণ্ডকারীন যাঁ ০৮-০১-২০১৪ ২৪-১০-২০১৬ 

13.  প্রল্পকৌরী জভািঃ আযাপৄর আরভ 

অশ্চত: প্রধান প্রল্পকৌরী 

খণ্ডকারীন যাঁ ২৪-১০-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৭ 

   
*  উল্পযাক্ত তথ্য েক ম বাল্পরাচনায় সদখা মায়, অল্পরাচয প্রকল্পে াল্পড় ৮ ফেয 6 ভা ভল্পয় সভাট ১৩জন কভ বকতবা 

খন্ডকারীন প্রকে ধযচারক ধল্পল্পফ দাধয়ে ারন কল্পযল্পেন। 

 

9.0।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

9.১  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় সকান মানফাল্পনয ংস্থান ধের না। 

9.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ  (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ র ক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) ক্রয় 

ংক্রান্ত তল্পথ্যয ধফস্তাধযত নুল্পিদ ১২.৫ এ ফণ বনা কযা ল্পয়ল্পে।  

১০।  ফেযধবধিক ংল্পাধধত ধডধধ ফযাে ও গ্রগধতঃ                                                            

                                                                                                                                       (লক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ংল্পাধধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা 

ফভৄধক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগধত 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাত্রা 

% 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগধত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৮-০৯ ৫০.০০ ৫০.০০ -- ০.২৭% ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ -- ০.২৭% 

২০০৯-১০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ -- ৪.১২% ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ -- ৪.২৭% 

২০১০-১১ ১১২৫.০০ ১১২৫.০০ -- ৬.১৮% ১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ১১২৫.০০ -- ৬.৪০% 

২০১১-১২ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ -- ৮.২৪% ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ -- ৮.৫৩% 

২০১২-১৩ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ -- ১৯.২২% ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ -- ১৯.৯১% 

২০১৩-১৪ ৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ -- ২১.৬৯% ৩৯৫০.০০ ৩৯৫০.০০ ৩৯৫০.০০ -- ২২.৪৭% 

২০১৪-১৫ ৮৪০.০০ ৮৪০.০০ -- ২০.৩০% ৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ -- ২১.০৫% 

২০১5-১6 ২৭৯৯.৩২ ২৭৯৯.৩২ -- ৪.৬১% ৮৪০.০০ ৮৪০.০০ ৮৪০.০০ -- ৪.৭৮% 

২০১৬-১৭ ১৮২১৪.৩২ ১৮২১৪.৩২ -- ১৫.৩৭% ২১৬২.৭৬ ২১৬২.৭৬ ২১৬২.৭৬ -- ১২.৩১% 

ছভাট ১৮২১৪.৩২ ১৮২১৪.৩২ -- ১০০% ১৭৫৭৭.৭৬ ১৭৫৭৭.৭৬ ১৭৫৭৭.৭৬ -- ১০০% 
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১1।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

১2। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

১2.১ প্রকল্পেয টভূধভ:  টুয়াখারী-কুয়াকাটা ড়ল্পক ধতনটি সতু ধনভ বাল্পণয ভােল্পভ টুয়াখারী সথল্পক কুয়াকাটা ম বন্ত 

যাধয ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয অল্পরাচয প্রকেটি গ্রল্পণয প্রস্তাফ কযা য়। প্রকেটিয উয 

২০/০৪/২০০৮ তাধযল্পখ ধআধ বা নুধষ্ঠত য়। বায ধিাল্পন্তয অল্পরাল্পক টুয়াখারী-কুয়াকাটা ড়ল্পকয ৪৯তভ, 

৬১তভ এফং ৬৬তভ ধকল্পরাধভটাল্পয (সখপুাড়া, াজীপুয ও ভীপুল্পয সপযীয ধযফল্পতব) ৩টি ধধ গাড বায সতু ধনভ বাল্পণয 

রল্পক্ষয ১৩০.৪২ সকাটি টাকা প্রাক্কধরত ব্যল্পয় জানুয়াযী,২০০৯ ল্পত ধডল্পম্বয,২০১১ সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য একল্পনক 

বায় উস্থান কযা য় এফং ০৭/১২/২০০৮ তাধযল্পখ একল্পনক কর্তবক নুল্পভাধদত য়। ফ বল্পল র্ততীয় ফায ংল্পাধন 

কল্পয সভাট ১৮৪.৩৭৭৯ সকাটি টাকা প্রাক্কধরত ব্যল্পয় জানুয়াযী,২০০৯ ল্পত জুন,২০১৭ সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ০৭-

০২-২০১৭ তাধযল্পখয একল্পনক বায় নুল্পভাধদত য়। প্রকেটি ফাস্তফাধয়ত ল্পর টুয়াখারী সথল্পক কুয়াকাটা ম বন্ত 

যাধয ড়ক সমাগাল্পমাগ স্থাধত ল্পফ। এ সপ্রধক্ষল্পত প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

১২.২ প্রকল্পেয উল্পেশ্য:  টুয়াখারী-কুয়াকাটা ড়ল্পক ধতনটি সতু ধনভ বাল্পণয ভােল্পভ টুয়াখারী সথল্পক কুয়াকাটা ম বন্ত 

যাধয ড়ক সমাগাল্পমাগ স্থান কযাআ প্রকেটিয ভর উল্পেশ্য।  

১2.৩ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ  টুয়াখারী-কুয়াকাটা ড়ল্পকয ৪৯তভ, ৬১তভ এফং ৬৬তভ ধকল্পরাধভটাল্পয 

(সখপুাড়া, াজীপুয ও ভীপুল্পয সপযীয ধযফল্পতব) ৩টি ধধ গাড বায সতু ধনভ বাল্পণয রল্পক্ষয ১৩০.৪২ সকাটি টাকা 

প্রাক্কধরত ব্যল্পয় জানুয়াযী,২০০৯ ল্পত ধডল্পম্বয,২০১১ সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ভর প্রকেটি ০৭/১২/২০০৮ তাধযল্পখ 

একল্পনক কর্তবক নুল্পভাধদত য়। যফতীল্পত িীল্পজয এরাআনল্পভন্ট ধযফতবন, এযাল্পপ্রাচ সযাল্পডয তদঘ বয বৃধি, ধফধবন্ন 

ংল্পগয ধযভাণ ও ব্যয় ধযফতবল্পনয কাযল্পণ প্রকেটিয ংল্পাধল্পনয প্রল্পয়াজন য় এফং সতু ৩টি ধনভ বাল্পণয রল্পক্ষয 

১৪৩.৩৯ সকাটি টাকা প্রাক্কধরত ব্যল্পয় জানুয়াযী,২০০৯ ল্পত ধডল্পম্বয,২০১২ সভয়াল্পদ (১ভ ংল্পাধধত) ০৬/০২/২০১১ 

তাধযল্পখ প্রকেটি ভাননীয় সমাগাল্পমাগ ভন্ত্রী কর্তবক নুল্পভাধদত য়। যফতীল্পত প্রকেটিয ব্যয় বৃধি ব্যধতল্পযল্পক সভয়াদ 

ধডল্পম্বয,২০১৩ ম বন্ত বৃধি (১ভ ফায) কযা য়। এযয ভূধভ ধধগ্রল্পণয ভল্য বৃধি,ভাটিয কাজ, াল্পপবধং 

সবল্পভন্ট, ধধ গাড বায িীজ, াআ কারবাট ব, যক্ষাপ্রদ কাজ, ধনাধভা এ.আ ওয়ার আতযাধদ ওজ –এয সযট ধধডউর 

বৃধি প্রভৃধত কাযল্পণ প্রকেটি ২য় ফায ংল্পাধল্পনয প্রল্পয়াজন য় এফং সভাট ১৭৪.২৩৫৫ সকাটি টাকা প্রাক্কধরত ব্যল্পয় 

জানুয়াযী,২০০৯ ল্পত ধডল্পম্বয, ২০১৪ সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ১২/১১/২০১৩ তাধযল্পখ একল্পনক কর্তবক (২য় 

ংল্পাধধত) প্রকেটি নুল্পভাধদত য়। এযয ২য় ফায সভয়াদ বৃধি কল্পয ধডল্পম্বয,২০১৫ কযা য় এফং ৩য় ফায 

জুন,২০১৬ ম বন্ত বৃধি কযা য় এফং ৪থ ব ফায সভয়াদ বৃধি কল্পয জুন,২০১৬ কযা য়। ফ বল্পল প্রকল্পেয ধফধবন্ন ংল্পগয 

ধযভাণ ও ব্যয় হ্রা-বৃধিয কাযল্পণ ৩য় ফায ংল্পাধল্পনয প্রল্পয়াজন য় এফং সভাট ১৮৪.৩৭৭৯ সকাটি টাকা প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয় জানুয়াযী,২০০৯ ল্পত জুন,২০১৭ সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ০৭-০২-২০১৭ তাধযল্পখয একল্পনক বায় নুল্পভাধদত 

য় এফং ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ কর্তবক ০৭-০৩-২০১৭ তাধযল্পখ প্রাধনক অল্পদ জাযী কযা য়।  

১২.৪ াধফ বক অধথ বক ও ফাস্তফ গ্রগধতঃ প্রকল্পেয শুরু ল্পত জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ১৭৫৭৭.৭৬ 

রক্ষ টাকা মা ভর নুল্পভাধদত ব্যল্পয়য ৯৬.৫০% এফং ফাস্তফ গ্রগধত ১০০%।  

১২.৫ দযত্র াংক্র্ান্ত তথ্য: প্রকল্পেয আতায় দযত্র াংক্র্ান্ত পূণ ষাঙ্গ তথ্য ম ষাল্পরাচনায় জদখা জম, জভাট 0৫টি প্যাল্পকল্পজয 

আতায় দযত্র আফানপূফ ষক ঠিকাদায শ্চনল্পয়াগ কযা য় মা শ্চনম্নরূ:    
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ব্যয় 

-

কাম ঘাকদকৃত 

মূল্য 

-দযত্র 

অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয 

তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে 

ঠিকাদায 

প্রকতষ্ঠাকনয নাভ 

ও ঠিকানা 

গ্রগকত 

01. Construction of 408.36 m 

(3×42.68m+3×48.80m+3×42.68) 

long PC girder bridge (at Mohipur 

bridge) at 66
th

 KM of Patuakhali-

Kuakata Road 

2726.63 

2580.62 

ছকেেয,২০১২ 

কক্টাফয,২০১২ 

জুন,২০১৫ 

-- 

TSL-RIB, 

JV 

55, West 

Panthapath, 

Sheltech 

Tower, 7
th

 

Floor, E-

Flat, 

Dhaka-

1205. 

100% 

02

. 

Construction of 891.76 m 

(5×42.68m+9×48.80m+5×42.68)lon

g PC girder bridge (at Khepupara 

bridge) at 49
th

 KM of Patuakhali-

Kuakata Road 

7065.12 

6660.25 

ছভ,২০১১ 

জুন,২০১১ 

জুন,২০১১ 

জুন,২০১৭ 

RBEL-

MBEL-JV, 

House 

No.159, 

(2
nd

 Floor ) 

Road No. 

31, New 

DOHS, 

Mohakhali 

Dhaka-

1205 

100% 

03

. 

Construction of 482.37 m 

(1×42.68m+8×48.80m+1×42.68)lon

g PC girder bridge (at Hazipur 

bridge) at 49
th

 KM of Patuakhali-

Kuakata Road 

5398.17 

5241.11 

ছপব্রুয়াযী,১২ 

ভাে ঘ,১২ 

ভাে ঘ,১২ 

জুন,২০১৭ 

MBEL-

ACL-RBL-

JV, , House 

No.127, 

Road No. 

10, Block-

C, Niketon, 

Gulshan-1, 

Dhaka-

1206. 

100% 
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04. Construction of Approach Road with 

Nehemiah AE wall in/c. Service 

Road of shahid Sheikh Kamal Setu 

(at Khepupara) at 49
th

 KM of 

Patuakhali-Kuakata Road 

1408.11 

1352.09 

জানুয়াযী,১৪ 

ছেব্রুয়াযী,১৪ 

নকবেয,২০১৫ 

M.M. 

Builders & 

Engineers 

LTD, 

House 

No.127, 

Road No. 

10, Block-

C, Niketon, 

Gulshan-1, 

Dhaka-

1212. 

100% 

05

. 

Construction of Under pass (2 nos) 

for Sheikh Kamal Setu (at 

Khepupara), Sheikh Russel Setu (at 

Mohipur) and Service Road (1.25 

km) of Sheikh Kamal Setu. Sheikh 

Jamal Setu & Sheikh Russel Setu and 

Protective work (CC Block, RCC 

Palasaiding, Metressing Retaining 

wall 355m, Construction of 

Permanent Structure etc.) 

492.87 

471.97 

একপ্রর,১৪ 

ছভ,১৪ 

কডকেয,১৫ 

কডকেয,১৬ 

Md. 

Mahfug 

Khan, 

Zero Point, 

Dapdapia, 

Nalcity, 

Jhalakhati.  

100% 

    

১৩.০  প্রকে কযদ ঘন: অআএভআধড’য  ধযচারক (উ-ধচফ) খন্দকায সভাাম্মদ অরী কর্তবক গত ২৯/০৮/২০১৮ তাধযল্পখ 

প্রকে এরাকা ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর প্রকে ংধিষ্ট কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বল্পন 

প্রকেটিয ংগকবকত্তক কফফযণ ধনম্নরূঃ 

 

১৩.১ াল্পব ষ, শ্চডজাইন  েইাং : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত াল্পব ষ , শ্চডজাইন  েইাং  ফাফদ ১৩.৬৫ রি 

টাকায াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চআয এ প্রদে তল্পথ্য জদখা মায় , প্রকে জভয়াল্পদ াল্পব ষ, শ্চডজাইন  েইাং কযা ল্পয়ল্পছ এফাং 

এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.২ াইল্পোরশ্চজকযার এন্ড ভযল্পপারশ্চজকযার স্টাশ্চড : প্রকজেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত াইল্পোরশ্চজকযার এন্ড 

ভযল্পপারশ্চজকযার স্টাশ্চড ফাফদ জথাক শ্চল্পল্পফ ৪০.০৮ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চআয এ প্রদে তল্পথ্য জদখা 

মায়, প্রকে জভয়াল্পদ াইল্পোরশ্চজকযার এন্ড ভযল্পপারশ্চজকযার স্টাশ্চড কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয 

পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৩ ভূশ্চভ অশ্চধগ্রণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ২.৪৮ জক্টয ভূশ্চভ অশ্চধগ্রণ ফাফদ ১০৬৯.৬৯ রি টাকায 

াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চআয এ প্রদে তল্পথ্য জদখা মায় , প্রকে জভয়াল্পদ ২.৪৮ জক্টয ভূশ্চভ অশ্চধগ্রণ  কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ 

ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৪ ভাটিয কাজ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১.৬৯৬ র:ঘ:শ্চভ: ভাটিয কাজ ফাফদ ৪৭১.৬৭ রি টাকায 

াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চআয এ প্রদে তল্পথ্য জদখা মায় , প্রকে জভয়াল্পদ ১.৪৯১ র:ঘ:শ্চভ: ভাটিয কাজ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ 

ফাফদ ৪৩৬.৮৯ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৩%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ৮৮%। 

১৩.৫ াল্পপষশ্চাং জবল্পভে শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ২.৭৯৫ শ্চক: শ্চভ: াল্পপশ্চাং জবল্পভে 

শ্চনভ ষাণ ফাফদ ৭৭৮.০২৫ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চআয এ প্রদে তল্পথ্য জদখা মায় , প্রকে জভয়াল্পদ ২.৭৯৫ শ্চক: 
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শ্চভ: াল্পপশ্চাং জবল্পভে শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ৬৫২.৮৭ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক 

অগ্রগশ্চত ৮৪% ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৬ শ্চশ্চ গাড ষায জতু শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনু জভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১৭৮২.৫০ শ্চভটায ৩টি শ্চশ্চ গাড ষায জতু 

শ্চনভ ষাণ ফাফদ ১৩৪৩৪.৭৯ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চআয এ প্রদে তল্পথ্য জদখা মায় , প্রকে জভয়াল্পদ  ১৭৮২.৫০ 

শ্চভটায ৩টি শ্চশ্চ গাড ষায জতু শ্চনভ ষাণ  কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা  ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত 

আশ্চথ ষক এফাং ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৭ জারায রাইট শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ২২৩টি জারায রাইট শ্চনভ ষাণ  ফাফদ ২৮০.৬৫ রি 

টাকায াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চআয এ প্রদে তল্পথ্য জদখা মায় , প্রকে জভয়াল্পদ ২২৩টি জারায রাইট শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ  

এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৮ জপন্ডায শ্চরায শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১৭৭৬.০০ শ্চভটায জপন্ডায শ্চরায শ্চনভ ষাণ ফাফদ 

৪৮৪.৭৩ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চআয এ প্রদে তল্পথ্য জদ খা মায়, প্রকে জভয়াল্পদ ১৭৭৬.০০ শ্চভটায জপন্ডায 

শ্চরায শ্চনভ ষাণ  কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ 

অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৯ াই কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ (৬০০ শ্চভশ্চরশ্চভটায ডায়া) : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১০৬ শ্চভটায া ই 

কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ ফাফদ ৩.৬৯ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চআয এ প্রদে তল্পথ্য জদখা মায় , প্রকে জভয়াল্পদ ৬৪.০৫ 

শ্চভটায াই কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ১.৩৫ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত 

৩৬.৫৮%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ৬০.৪২%। 

১৩.১০ াল্পপষ জেন শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৩৮০২.৯০ শ্চভ: ড়ক াল্পপষ জেন শ্চনভ ষাণ   ফাফদ 

২৩৬.২৪ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চআয এ প্রদে তল্পথ্য জদখা মায় , প্রকে জভয়াল্পদ ২৭৩৮.৬৩ শ্চভ: াল্পপষ 

জেন শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ১৩৩.১৮ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৫৬.৩৭%  

ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ৭২%। 

১৩.১১ যিাপ্রদ কাজ (ব্লক, আযশ্চশ্চ প্যারাাইশ্চডাং, ম্যাল্পট্রশ্চাং, শ্চযল্পট্রশ্চইনাং য়ার ইতযাশ্চদ) : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত 

শ্চডশ্চশ্চল্পত ৩৫৮৮৯.২৪ ফ: শ্চভটায যিাপ্রদ কাজ (ব্লক, আযশ্চশ্চ প্যারাাইশ্চডাং, ম্যাল্পট্রশ্চাং, শ্চযল্পট্রশ্চইনাং য়ার ইতযাশ্চদ) 

কাল্পজয জন্য ৬২০.৬৫ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চআয এ প্রদে তল্পথ্য জদখা মায় , প্রকে জভয়াল্পদ ১৬২৯২.৩৪ 

ফ: শ্চভটায যিাপ্রদ কাজ (ব্লক, আযশ্চশ্চ প্যারাাইশ্চডাং, ম্যাল্পট্রশ্চাং, শ্চযল্পট্রশ্চইনাং য়ার ইতযাশ্চদ ) কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত 

২৯১.৪৭ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৪৭% ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ৪৫%। 

১৩.১২ শ্চনাশ্চভা এ ই য়ার শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৩১২ শ্চভটায শ্চনাশ্চভা এ ই য়ার শ্চনভ ষাণ 

ফাফদ  ৩৯৭.৬৩ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৩১২ শ্চভ: শ্চনাশ্চভা এ ই য়ার শ্চন ভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ 

এফাং এ ফাফদ ৩৭৮.৫০ ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৫%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.১৩ াইন শ্চগনার, শ্চকল্পরাশ্চভটায জাস্ট : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৭৬টি াইন শ্চগনার , শ্চকল্পরাশ্চভটায 

জাস্ট শ্চনভ ষাণ ফাফদ ২.৮৯ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চ আয এ প্রদে তল্পথ্য জদখা মায় , প্রকে জভয়াল্পদ ৭৬ টি 
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াইন শ্চগনার, শ্চকল্পরাশ্চভটায জাস্ট শ্চনভ ষাণ  কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ 

খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.১৪ গাইড জাস্ট শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ২৩০৪টি গাইড জাস্ট শ্চনভ ষাণ  ফাফদ ৫০.৬২ রি 

টাকায াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চআয এ প্রদে তল্পথ্য জদখা মায় , প্রকে জভয়াল্পদ ১৫১১টি গাইড জাস্ট শ্চনভ ষাণ  কযা ল্পয়ল্পছ 

এফাং এ ফাফদ ৩৩.১০ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৬৫.৩৮% ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ৬৬%। 

১৩.১৫ জজনাল্পযর এফাং া ইট পযাশ্চশ্চরটি (৩টি শ্চব্রজ ) : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৩টি শ্চব্রল্পজয জন্য 

জজনাল্পযর এফাং াইট পযাশ্চশ্চরটি ফাফদ ৩২৯.৩২ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। শ্চশ্চআয এ প্রদে তল্পথ্য জদখা মায় , 

প্রকে জভয়াল্পদ ৩টি শ্চব্রল্পজয জন্য জজনাল্পযর এফাং াইট পযাশ্চশ্চরটি ফাফদ ৩২৩.৯২ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ 

খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৮.৩৬% ল্পর  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ৬৬%। 

১৪.০ অশ্চডট : প্রকল্পেয আতায় Internal অশ্চডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ , এিটাযনার অশ্চডট জভজয জকান আশ্চে শ্চযরশ্চিত 

য়শ্চন ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৫.০ প্রকল্পেয উল্পদ্দশ্য অজষন : 

শ্চযকশ্চেত রিযভাত্রা প্রকৃত অজষন 

Construction of 408.36 m 

(3×42.68m+3×48.80m+3×42.68)long PC girder 

bridge (at Mohipur bridge) at 66
th

 KM of 

Patuakhali-Kuakata Road 

Objective achieved. 

Construction of 891.76 m 

(5×42.68m+9×48.80m+5×42.68)long PC girder 

bridge (at Khepupara bridge) at 49
th

 KM of 

Patuakhali-Kuakata Road 

Objective achieved. 

Construction of 482.37 m 

(1×42.68m+8×48.80m+1×42.68)long PC girder 

bridge (at Hazipur bridge) at 49
th

 KM of 

Patuakhali-Kuakata Road 

Objective achieved. 

Construction of Approach Road with Nehemiah 

AE wall in/c. Service Road of shahid Sheikh 

Kamal Setu (at Khepupara) at 49
th

 KM of 

Patuakhali-Kuakata Road 

Objective achieved. 

Construction of Under pass (2 nos) for Sheikh 

Kamal Setu (at Khepupara), Sheikh Russel Setu (at 

Mohipur) and Service Road (1.25 km) of Sheikh 

Kamal Setu. Sheikh Jamal Setu & Sheikh Russel 

Setu and Protective work (CC Block, RCC 

Palasading, Metressing Retaining wall 355m, 

Construction of Permanent Structure etc.) 

Objective achieved. 

 

১৬.০  ম ষল্পফিণ: 

১৬.১  টুয়াখারী-কুয়াকাটা ড়ল্পকয ৪৯তভ ধকল্পরাধভটাল্পয করাাড়ায় অন্ধ্াযভাকনক নদীয উয ৮৯১.৭৬ কভটায দদকর্ ঘেয 

ছে কাভার ছতু , ৬১তভ ধকল্পরাধভটাল্পয াজীপুকয ছানাতরা নদীয উয ৪৮২.৩৭৫ কভটায দদর্ ঘে ছে জাভার ছতু 
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এফং ৬৬তভ ধকল্পরাধভটাল্পয ভীপুকয োড়াবাো নদীয উয ৪০৮.৩৬ কভটায দদর্ ঘে ছে যাকর ছতু কনভ ঘাণ কযা 

কয়ক । ছতুগুকরা কনভ ঘাকণয পকর টুয়াোরী ছজরা য কত ম ঘটন এরাকা কুয়াকাটায াকথ যাকয ড়ক 

ছমাগাকমাগ স্থাকত কয়ক । 

১৬.২ প্রকেটি ফাস্তফায়নকাকর ৩ ফায ংকাধন কযা কয়ক  এফং ৪ ফায ছভয়াদ বৃকদ্ধ ছকয়ক । একত প্রককেয ব্যয় বৃকদ্ধ  

ছকয়ক  ৪৫৩৪.৯৯ রক্ষ টাকা ফা ৩৪.৭৭% এফং ভয় বৃকদ্ধ কযা কয়ক  ৬৬ ভা ফা ১৮৩.৩৩%। 

১৬.৩ প্রকে েরাকারীন াকড় অট ফ কয ১৩ জন কভ ঘকতঘা প্রকে কযোরক কককফ দাকয়ত্ব ারন ককযক ন। 

 

 

  

শ্চচত্র- ১, ২ : জখ কাভার জতু, জখ জাভার জতু। 

 

  

শ্চচত্র- ৩, ৪ : জখ যাল্পর জতু এফাং নফশ্চনশ্চভ ষত শ্চব্রল্পজয একাাং। 

 



550 

 

 

 

 

শ্চচত্র -৫ : জখ কাভার ব্রীল্পজয উেয াল্পবষয এল্পপ্রাচ ড়ল্পকয কাল্প ষটিাং উল্পঠ জছাট জছাট গল্পতষয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ ।  

 

শ্চচত্র -৬ : শ্চব্রল্পজয াল্পবষ গল্পড় ঠা অবফধ জদাকানাট। 
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শ্চচত্র -৭, ৮ : শ্চনাশ্চভা এ. ই য়াল্পর গতষ এফাং শ্যারা ধল্পযজছ। এফাট ষল্পভল্পে শ্যারা এফাং জন্াল্পনা আগাছা।  
 

  

শ্চচত্র -৯, ১০ : শ্চব্রল্পজয এিানন জল্পয়ে -এয ভল্পধ্য শ্চদল্পয় াশ্চন ল্পড় শ্চয়াল্পয শ্যারা ধল্পযল্পছ। এিানন 

জল্পয়ল্পে গ্যাঁ (ডাল্পন)। 
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শ্চচত্র -১১ : নফশ্চনশ্চভ ষত ব্রীজ। 

 

  

শ্চচত্র -১২, ১৩ : নফশ্চনশ্চভ ষত ব্রীল্পজয পৄটাত এফাং ডাল্পন প্রল্পটকটিব য়াকষ। 
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শ্চচত্র: ১৪, ১৫ প্রল্পটকটিব য়াকষ এফাং জেল্পন ভয়রা জল্পভ ফন্ধ ল্পয় আল্পছ। 

 

 

 

  

শ্চচত্র- ১৬, ১৭ : প্রল্পটকটিব য়াল্পর বাঙা শ্চশ্চ ব্লক এফাং খাড়া প্রল্পটকটিব য়ার াল্প প্রফাশ্চত খার। 
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শ্চচত্র : ১৮, ১৯ : ভয়রা জল্পভ ফন্ধ ল্পয় জগল্পছ জেন এফাং িল্পয় মায়া জবল্পভে। 

 

 

 

 

শ্চচত্র -২০: শ্চব্রল্পজয এল্পপ্রাচ ড়ল্পক অবফধ জদাকানাট। 

১৬.৪ জখ কাভার জতুয উেয াল্পবষ এফাং জখ যাল্পর জতুয দশ্চিণ াল্পবষয এল্পপ্রাচ ড়ক িশ্চতগ্রস্ত ল্পয়ল্পছ। কাল্প ষটিাং উল্পঠ 

গল্পতষয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। 

১৬.৫ ফকয়টি জতুয এল্পপ্রাচ ড়ল্পকয প্রল্পটকন ফাল্পধ য উয অল্পনক জদাকানঘয জতারা ল্পয়ল্পছ। জদাকানগুল্পরা এল্পপ্রাচ 

ড়ল্পকয একাাং দখর কল্পয আল্পছ। এল্পত কল্পয একশ্চদল্পক ব্রীল্পজয জল্পৌন্দম ষ নি ল্পে অন্যশ্চদল্পক শ্চনশ্চফ ষল্পে মানচরাচর 

ফাধাগ্রস্থ ল্পে। 

১৬.৬ ব্রীল্পজয এল্পপ্রাচ জযাল্পডয াল্পপষ জেইন ভয়রা আফজষনায় শ্চযপূণ ষ জদখা জগল্পছ। এল্পত কল্পয াশ্চন  ভয় রা নারায় জল্পভ 

জবল্পভে িশ্চতগ্রস্ত ল্পে। 
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১৬.৭ জখ কাভার জতুয াবষ শ্চনাশ্চভা এ . ই য়াল্পর শ্যারা ধল্পয কাল্পরা ল্পয়ল্পছ জগল্পছ। অল্পনক াশ্চনকল্পম্পয উশ্চস্থশ্চত 

জদখা জগল্পছ। 

১৬.৮ জখ কাভার জতুয এিানন জল্পয়ে এয ভল্পধ্য দূযত্ব (গ্যাঁ) সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। এয ভধ্য শ্চদল্পয় বৃশ্চিয াশ্চন  চুল্পয় নীল্পচ ল্পড় 

এফাট ষল্পভল্পে শ্যারা ধল্পযল্পছ এফাং আগাছা জল্পন্ল্পছ। কল্পয়কটি ীয়াল্পয শ্যারা ধল্পযল্পছ। 

১৬.৯ শ্চশ্চ ব্লক দ্বাযা ব্রীজগুল্পরায  প্রল্পটকল্পন ফাঁধ দতযী কযা ল্পয়ল্পছ। জখ যাল্পর জতুয উেয াল্পবষয শ্চিভ জকানায় 

কল্পয়কটি শ্চশ্চ ব্লক িশ্চতগ্রস্ত ল্পয়ল্পছ। এগুল্পরায ভল্পধ্য শ্চদল্পয় াশ্চন ঢুল্পক জছাট গল্পতষয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। অশ্চতীঘ্রই জভযাভত 

কযা না ল্পর বাঙন সৃশ্চিয ম্ভাফনা যল্পয়ল্পছ। এছাড়া এ াল্পয যিাপ্রদ ফাধটি অতযন্ত খাড়া ল্পয়ল্পছ। এয াবষ শ্চদল্পয় 

একটি প্রফাভান খার যল্পয়ল্পছ। পল্পর ফাধটি বাঙল্পনয ঝুুঁশ্চকল্পত যল্পয়ল্পছ। 

১৬.১০ জতুয দুইাল্পবষ থচাযী চরাচল্পরয জ ন্য পৄটাল্পতয ব্যফস্থা যাখা ল্পয়ল্পছ। জতুয উবয়াল্প জারায রাইল্পটয ভাধ্যল্পভ 

যাশ্চত্রকারীন ভল্পয় জতু অল্পরাশ্চকত কযায ব্যফস্থা কযা ল্পয়ল্পছ। জারায রাইট রাগাল্পনাল্পত জতুগুল্পরা আয দৃশ্চিনন্দন 

ল্পয়ল্পছ। তল্পফ ইল্পতাভল্পধ্য অল্পনকগুল্পরা জারায রাইট নি ল্পয় শ্চগল্পয়ল্পছ ফল্পর াবষফতী জদাকান ভাশ্চরকল্পদয শ্চন কট জথল্পক 

জানা জগল্পছ। 

১৬.১১ জখ জাভার জতুয উেয -পূফ ষ াল্পবষ জতু াংরগ্ন াইট অশ্চপটি এখন শ্চফদ্যভান আল্পছ। এটি স্থানীয় একজন ব্যফায়ী 

শ্চকল্পন শ্চনল্পয় জগাডাউন শ্চল্পল্পফ ব্যফায কযল্পছ ফল্পর জানা জগল্পছ। এটি শ্চফদ্যভান থাকায় ব্রীল্পজয জৌন্দম ষ নি ল্পে এফাং 

দীঘ ষশ্চদন শ্চফদ্যভান থাকজর ড়ল্পকয জায়গা জফদখর য়ায ম্ভাফনা যল্পয়ল্পছ।  

১৬.১২ ব্রীল্পজয উয ল্পত বৃশ্চিয াশ্চন অাযল্পণয জন্য ব্রীল্পজয উবয় াল্প পৄটাল্পতয নীচ শ্চদল্পয় োশ্চস্টল্পকয াই াংযুি 

কযা আল্পছ। শ্চকন্তু অল্পনকগুল্পরা াই ইল্পতাভল্পধ্যই খুল্পর ল্পড় জগল্পছ। 

১৬.১৩ ইোযনার  এিটাযনার অশ্চডট : প্রকে জভয়াল্পদ  ইোযনার অশ্চডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। এিটাযনার অশ্চডট ম্পন্ন কযা 

য়শ্চন। 

১৭.০ সুাশ্চয/ভতাভত : 

১৭.১ বশ্চফষ্যল্পত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয জিল্পত্র ফায ফায াংল্পাধন  জভয়াদ বৃশ্চি শ্চযায কযা ফাঞ্ছনীয় ল্পফ (অনুল্পেদ-১৬.২); 

১৭.২ ঘন ঘন প্রকে শ্চযচারক শ্চযফতষন প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয  অন্তযায়। তাই ঘন ঘন প্রকে শ্চযচারক শ্চযফতষন শ্চযায কযা 

ভীচীন ল্পফ (অনুল্পেদ-১৬.৩)। 

১৭.৩ জখ কাভার জতুয উবয় াল্পবষ এফাং জখ যাল্পর জতুয দশ্চিণ াল্পবষয এল্পপ্রাচ ড়ক িশ্চতগ্রস্ত ল্পয়ল্পছ। অল্পনক স্থাল্পন 

কাল্প ষটিাং উল্পঠ গল্পতষয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ এগুল্পরা জভযাভত কযল্পত ল্পফ (অনুজেদ-১৬.৪)। 

১৭.৪ জতুযগুল্পরায এল্পপ্রাচ ড়ল্পকয প্রল্পটকন ফাঁল্পধয উয অবফধ স্থানা এফাং জদাকানঘয উল্পেদ কযল্পত ল্পফ মাল্পত ব্রীল্পজয 

জৌন্দম ষ নি না য় এফাং শ্চনশ্চফ ষল্পে মান চরাচর ফাধাগ্রস্থ না য় (অনুল্পেদ-১৬.৫)। 

১৭.৫ ব্রীল্পজয এল্পপ্রাচ জযাল্পডয াল্পপষ জেইন শ্চযষ্কায যাখল্পত ল্পফ।  মাল্পত ভয়রা আফজষনা জল্পভ জবল্পভে িশ্চতগ্রস্ত না য় 

(অনুল্পেদ-১৬.৬)। 

১৭.৬ জখ কাভার জতুয াবষ শ্চনাশ্চভা এ . ই য়াল্পর অল্পনক াশ্চনকল্পম্পয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। এগুল্পরা জভযাভত কযল্পত ল্পফ 

(অনুল্পেদ-১৬.৭)। 

১৬.৭ জখ কাভার জতুয এিানন জল্পয়ে শ্চদল্পয় বৃশ্চিয াশ্চন ল্পড় এফাট ষল্পভল্পে  শ্যারা ধল্পযল্পছ এফাং আগাছা জল্পন্ল্পছ। 

এিানন জল্পয়ে ঠিক কযল্পত ল্পফ। মাল্পত াশ্চন ল্পড় শ্যারা  আগাছা জল্পন্ জতুয িশ্চত না য় (অনুল্পেদ-১৬.৮)। 
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১৭.৮ জখ যাল্পর জতুয উেয াল্পবষয শ্চিভ জকানায় কল্পয়কটি শ্চশ্চ ব্লক িশ্চতগ্রস্ত ল্পয়ল্পছ। এগুল্পরায জভযাভত কযল্পত ল্পফ 

(অনুল্পেদ-১৬.৯)।  

১৭.৯ জতুয উবয়াল্পবষ জারায রাইল্পটয ভাধ্যল্পভ যাশ্চত্রকারীন ভল্পয় জতু অল্পরাশ্চকত কযায ব্যফস্থা কযা ল্পয়ল্পছ। এয পল্পর 

জতুগুল্পরা আয দৃশ্চিনন্দন ল্পয়ল্পছ। নি জারায রাইটগুল্পরা জভযাভল্পতয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ-

১৬.১০)। 

১৭.১০ জখ জাভার জতুয উেয -পূফ ষ াল্পবষ জতু াংরগ্ন াইট অশ্চপটি এখন শ্চফদ্যভান পল্পর ব্রীল্পজয জৌন্দম ষ নি ল্পে। 

জমল্পতু প্রকল্পেয কাম ষক্র্ভ জল ল্পয়ল্পছ তাই াইট অশ্চপটি দ্রুত অাযণ কযল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ-১৬.১১)। 

১৭.১১ ব্রীল্পজয উয ল্পত বৃশ্চিয াশ্চন অাযল্পণয জন্য ব্রীল্পজয উবয় াল্প পৄটাল্পতয নীচ শ্চদল্পয় োশ্চস্টল্পকয াই াংযুি 

কযা আল্পছ। খুল্পর মায়া াইগুল্পরা জভযাভত কযল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ-১৬.১২)। 

১৭.১২ প্রকে জভয়াল্পদ ইোযনার অশ্চডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। তল্পফ এিটাযনার অশ্চডট ম্পন্ন 

কল্পয আইএভইশ্চড াংশ্চিিল্পদয অফশ্চত কযল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ-১৬.১৩)। 

১৮।     প্রশ্চতল্পফদল্পনয অনুল্পেদ ১৭ এয ১৭.১ ল্পত ১৭.১২ এয সুাশ্চযল্পয আল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকষ ১ (এক) ভাল্পয 

ভল্পধ্য আইএভইশ্চড জক অফশ্চত কযল্পত ল্পফ। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



557 

 

জজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকে (ফশ্চযার জজান)” ীল ষক প্রকল্পেয ভাশ্চি মূল্যায়ন প্রশ্চতল্পফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : ছজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকে (ফকযার ছজান)” ীল ঘক প্রকে। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয  

৩। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

৪। প্রকে এরাকা  : ফকযার, টুয়াোরী, ছবারা, ককযাজপুয, ঝারকাঠি এফং ফযগুনা ছজরা। 

5। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ধতধযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

ধতধযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ফ বল্পল 

ংল্পাধধত 

ভর ১ভ ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০০১৮.০২ ১১২৭১.৯৮ ১১০৪৯.৭৯ ০১/০৩/২০১৫ 

সথল্পক  

৩০/০৬/২০১৭ 

০১/০৩/২০১৫ 

সথল্পক  

৩০/০৬/২০১৭ 

০১/০৩/২০১৫ 

সথল্পক  

৩০/০৬/২০১৭ 

1031.77 

(10.30%) 

-- 

 

6।  প্রধক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও তফল্পদধক প্রধক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রধক্ষণ প্রদান কযা য়ধন।  

 

7।  প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন গ্রগধত (ধধঅয-এ প্রদি তল্পথ্যয ধবধিল্পত) : 

 

 

SL. 

No. 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per DPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 7 

 (ক) যাজস্ব ব্যয় : -- -- ০.০০ -- ০.০০ 

 উল্পভাট (যাজস্ব) ব্যয় : -- -- ০.০০ -- ০.০০ 

 (খ) মূরধন ব্যয় : --  ০.০০ -- ০.০০ 

1.  ট্রাক ক্র্য় টি ৩ ৯৫.৭৩ ৩(১০০%) ৯৫.৭৩ 

(৯৫.৭৩%) 

2.  ল্যাফ ইকুযইল্পভে ক্র্য় টি ৬ ১৭.৮৬ ৬(১০০%) ১৭.৮৬ 

(৯৯.২২%) 

3.  ইভব্যাাংকল্পভে প্রস্তকযণ/উঁচুকযণ র:ঘ:শ্চভ: ৬.৯০ ১৪৩৬.৭৩ ৬.৩৬ 

(৯২.১৭%) 

১৩৭৮.০৫ 

(৯৫.৯১%) 

 জেশ্চিফর জবল্পভে শ্চনভ ষাণ      

4.  নতুন শ্চনভ ষাণ (৩.৭০ এভ) শ্চক: শ্চভ: ১৫.৩৮ ৯৭৩.৪০ ২১.৪০ ১০২০.২৭ 

(১০৪%) 

5.  পুন: শ্চনভ ষাণ (৩.৭০ এভ) শ্চক: শ্চভ: ১১.৯৮ ৬১১.৯৬ ১১.০৮ ৫৪৯.৩৪ 

(৮৯.৭৬%) 

6.  ভজবুশ্চতকযণ (৩.৭০ এভ) শ্চক: শ্চভ: ৪৫.৯১ ১৪৪৩.০০ ৪৭.৩৩ ১৪৩৬.৭৯ 

(৯৯.৫৬%) 
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SL. 

No. 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per DPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

7.  ভজবুশ্চতকযণ (৫.৫০ এভ) শ্চক: শ্চভ: ২.২০ ১০৩.০৬ ২.২০ ১০৩.০৬ 

(১০০%) 

8.  প্রস্তকযণ (৩.৭০ এভ) শ্চক: শ্চভ: ৩৩.৩২ ১০৭২.৪৩ ৩২.৯৩ ১০০৯.০৯ 

(৯৪%) 

9.  াল্পপষশ্চাং 

াল্পপষশ্চাং (২×০.৯০ এভ) 

শ্চক: শ্চভ: ৩৩.৩২ 

 

৫৭৭.৯৪ ৩৫.৭৬ ৫৬৬.৭৫ 

(৯৮%) 

10.  াল্পপষশ্চাং (৩.৭০ এভ প্রস্তকযণ) শ্চক: শ্চভ: ১২৩.২৮ ৩১৭১.৯৪ ১২১.৭১ ৩১২১.৩১ 

(৯৮%.৪০) 

11.  াল্পপষশ্চাং (৩.৫০ এভ প্রস্তকযণ) শ্চক:শ্চভ: ১২.২১ ৪৪২.৭৭ ১২.২১ ৪৪২.৭৭ 

(১০০%) 

12.  আযশ্চশ্চ ফি কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ (২৭টি) শ্চভ: ১৫৬.৫০ ৯৮৯.৯৬ ১৫৭.৬৩ ৯৮৪.১৪ 

(৯৯.৪১%) 

 যিপ্রদ কাজ:      

13.  আযশ্চশ্চ প্যারাাইশ্চডাং (৩ এভ জাস্ট, 

৫০ এভএভ ×১৫০ এভ এভ) 

শ্চভ: ৫৮৬০ ২৯০.৪০ -- ২৮৩.৩৮ 

(৯৭.৫৮%) 

14.  াইন, শ্চগনার, শ্চক: শ্চভ: জাস্ট ইতযাশ্চদ 

স্থান 

জথাক -- ৪০.৮০ জথাক ৩৭.২৫ 

(৯১.২৯%) 

 কযাশ্চটার ব্লক এল্পরাল্পকন   

মূরধন ব্যয় : 

     

15.  ইউটিশ্চরটি স্থানান্তয  শ্চয-শ্চপশ্চিাং জথাক -- ৪.০০ জথাক ৪.০০ 

(১০০%) 

 উল্পভাট (মূরধন) ব্যয় -- -- ১১২৭১.৯৮ -- ১১০৪৯.৭৯ 

 (গ) শ্চপশ্চজকযার কশ্চেনল্পজশ্চন্প -- -- -- -- -- 

 (ঘ) প্রাই কশ্চেনল্পজশ্চন্প -- -- -- -- -- 

 ফ ষল্পভাট (ক+খ+গ+ঘ) -- -- ১১২৭১.৯৮ ১০০% ১১০৪৯.৭৯ 

(৯৮.০২%) 

 

8। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 

Sl 

No

. 

Name and Desigantaion Full 

Time 

Part 

Time 

Responsibl

e for more 

than one 

Project 

Date of 

Joining Transfer 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Md. Imdad  Hossain 

Additional Chief Engineer, 

RHD 

Full 

time 

-- -- 08-1-2014 20-10-

2016 

2.  Md.Ashraful Alam 

Additional Chief Engineer, 

RHD 

Full 

time 

-- -- 24-10-2016 30-06-

2017  
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*  উল্পযাক্ত েক ম বাল্পরাচনায় সদখা মায়, অল্পরাচয প্রকল্পে সভাট 2জন কভ বকতবা প্রকে ধযচারক ধল্পল্পফ দাধয়ে ারন 

কল্পযল্পেন। প্রকেটিয কাম ঘক্রভ ধনধ বাধযত ভল্পয়য ভল্পে ম্পন্ন ল্পয়ল্পে।  

 

9.0।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

9.১  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় 3টি ট্রাক এফং ৬টি ল্যাফল্পযটধয মন্ত্রাধত ক্রল্পয়য ংস্থান যল্পয়ল্পে।  

               ১৮-০২-২০১৬ তাধযল্পখ ক্রয় কযা ল্পয়ল্পে এফং ২৪-০৫-২০১৬ তাধযল্পখ ল্যাফল্পযটধয মন্ত্রাধত ংগ্র কযা ল্পয়ল্পে। 

9.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ  (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ র ক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) ক্রয় 

ংক্রান্ত তল্পথ্যয ধফস্তাধযত নুল্পিদ ১২.৫ এ ফণ বনা কযা ল্পয়ল্পে।  

১০।  ফেযধবধিক ংল্পাধধত ধডধধ ফযাে ও গ্রগধতঃ                                                              (রক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ংল্পাধধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা 

ফভৄধক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগধত 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাত্রা % 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ গ্রগধত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১5-১6 ৪০৫৯.৮০ ৪০৫৯.৮০ -- ৫০% ৪২২০.০০ ৪২২০.০০ ৪২২০.০০ -- ৫০% 

২০১৬-১৭ ৭০০৬.০৬ ৭০০৬.০৬ -- ৫০% ৬৮৩০.০০ ৬৮২৯.৭৯ ৬৮২৯.৭৯ -- ৫০% 

ছভাট ১১০৬৫.৮৯ ১১০৬৫.৮৯ -- ১০০% ১১০৫০.০০ ১১০৪৯.৭৯ ১১০৪৯.৭৯ -- ১০০% 

 

১1।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

১2। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

১2.১ প্রকল্পেয টভূধভ:  সদল্পয কর সজরায ড়ক ও ভাড়ল্পকয উন্নয়ন ও পুনফ বাল্পনয রল্পক্ষয ড়ক ও জনথ 

ধধদপ্তল্পযয অওতাধীন ০৮টি অঞ্চধরক ড়ক উন্নয়ন প্রকেভল্পয ভল্পে “সজরা ড়ক উন্নয়ন (ফধযার সজান)” 

প্রকেটি একটি ন্যতভ গুরুেপূণ ব প্রকে। প্রকল্পেয অওতায় ফধযার ঞ্চল্পরয ড়ক ও ভাড়ল্পকয উন্নয়ন, সভযাভত 

ও যক্ষণাল্পফক্ষণ কাম বক্রভ ফাস্তফাধয়ত ল্পি মায ভােল্পভ ও মায ভােল্পভ অন্ত:সজরা ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন 

াধধত ল্পফ। ফধযার ঞ্চল্পরয ০৫টি সজরায ২১টি ড়ল্পকয সভাট ১২৮.৯৬ ধক: ধভ: ংল্পয যক্ষণাল্পফক্ষণ ও উন্নয়ন 

কাম বক্রভ গ্রণ কযা য়। 

১২.২ প্রকল্পেয উল্পেশ্য:  ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয ফধযার সজাল্পনয ধীন ০৫টি সজরায় ভাযাত্মকবাল্পফ ক্ষধতগ্রস্থ 

ড়কভল্পয উন্নয়ন ও পুনফ বান কযা মাল্পত ধনযাদ ড়ক ধনভ বাল্পণয ভােল্পভ অন্ত:সজরা ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায 

উন্নয়ন কযাআ প্রকেটিয ভর উল্পেশ্য। 

১2.৩ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ প্রকেটি ০৯-০৬-২০১৫ তাধযল্পখ ১০০১৮.০২ রক্ষ টাকা প্রাক্কধরত ব্যল্পয় ভাচ ব,২০১৫ 

ল্পত জুন,২০১৭ সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য একল্পনক কর্তবক নুল্পভাধদত য়। যফতীল্পত ০৮-০১-২০১৭ তাধযল্পখ ড়ক 

ধযফন ও ভাড়ক ধফবাল্পগ নুধষ্ঠত ধডধআধ বায় সভয়াদ বৃধি ব্যধতল্পযল্পক ১৫%-এয ভল্পে ীধভত সযল্পখ 

প্রকল্পেয ব্যয় বৃধিয সুাধয কযা য় এফং প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন সভয়াদ ধযফধতবত সযল্পখ ১১২৭১.৯৮ রক্ষ টাকা 

প্রাক্ককরত ব্যকয় ড়ক কযফন ও ভাড়ক কফবাগ কর্তঘক প্রাকনক অকদ জাযী কযা য়। 
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১২.৪ াধফ বক অধথ বক ও ফাস্তফ গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ১১০৪৯.৭৯ 

রক্ষ টাকা মা নুল্পভাধদত ব্যল্পয়য ৯৮.০২% এফং ফাস্তফ গ্রগধত ১০০%।  

১২.৫ দযত্র াংক্র্ান্ত তথ্য: প্রকল্পেয আতায় দযত্র াংক্র্ান্ত পূণ ষাঙ্গ তথ্য ম ষাল্পরাচনায় জদখা জম, জভাট 15টি প্যাল্পকল্পজয 

আতায় দযত্র আফানপূফ ষক ঠিকাদায শ্চনল্পয়াগ কযা য়। মথাভল্পয় কাম ষক্র্ভ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ষ শ্চশ্চআয এ 

উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। শ্চনল্পম্ন কল্পয়কটি প্যাল্পকল্পজয শ্চফফযণী জদয়া ল্পরা:- 

  

ক্র্শ্চভ

ক নাং 

প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

মূল্য 

-দযত্র 

আহ্বাল্পনয    

  তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-কাজ শুরুয 

তাশ্চযখ 

-কাজ ভাশ্চিয 

তাশ্চযখ 

ঠিকাদায প্রশ্চতষ্ঠাল্পনয 

নাভ  ঠিকানা 

অগ্রগ

শ্চত 

(%) 

 Barisal Road Division     

01. Strengthening and 

surfacing at different 

kilometers of Hizla-

Mehendigonj-Barisal 

(Beltola) Road (Z-8043) 

under Barisal Road 

Division during the year 

2015-2016 

23609914.50 

21248833.05 

09-09-

2015 

24-12-

2015 

24-12-

2015 

06-03-

2016 

M/S Lutful 

Kabir Dilbag, 

Bagura Road. 

Uttar 

Alekanda, 

Barishal. 

100

% 

02. Construction of Flexible 

Pavement in place of HBB, 

strengthening & Surfacing 

at differnet km of Barisal 

(Dinererpool)- 

Laxmipasha-Dumki road 

under Barisal Road 

Divio9n during the year 

2015-16. 

81537572.75 

73383815.47 

07-09-

2015 

01-12-

2015 

01-12-

2015 

27-11-

2016 

The Reliable 

Builders 

House# 80 (3
rd

 

Floor), 

Road#2, 

Chairmanbari, 

Banani, Dhaka. 

100

% 

03. Construction of Flexible 

Pavement , Culvert, 

surfacing & earthwork at 

different location of 

different roads (Barisal 

(Beltola)-Sayestabad 

Fakirbari Road (Z-8040) & 

Shikerpur-Uzirpur Road 

(Z-8038) under Barisal 

Road Division during the 

year 2015-16 

85121274.73 

87835276.81 

(Rev.) 

11-10-

2015 

12-01-

2016 

12-01-

2016 

04-05-

2017 

Md. Mahafuz 

Khan Zero 

Point. Dpdapia, 

Nalcity, 

Jhalakati. 

100

% 

04. Construction of flexible 

pavement including 

40061835.60 

36055652.04 

01-11-

2015 

M/S Rupali 

Construction 

100

% 
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ক্র্শ্চভ

ক নাং 

প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

মূল্য 

-দযত্র 

আহ্বাল্পনয    

  তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-কাজ শুরুয 

তাশ্চযখ 

-কাজ ভাশ্চিয 

তাশ্চযখ 

ঠিকাদায প্রশ্চতষ্ঠাল্পনয 

নাভ  ঠিকানা 

অগ্রগ

শ্চত 

(%) 

strengthening and 

surfacing work at 3
rd

 km to 

8
th

 km and 9
th

 km (p) of 

Banaripara (Danduat)- 

Nazipur Road (Z-7710) 

 

08-02-

2016 

08-02-

2016 

03-12-

2016 

(JV), Hospital 

Road, Barishal 

05. Construction of Flexible 

Pavement strengthening & 

different km & 1 no. 

culvert at Bairagirpool 

(Barisal)-Tumchar-

Bauphal Road (Z-8910) 

under Barisal Road 

Division. 

 

87039438.80 

93824638.47 

(Rev.) 

24-02-

2016 

12-06-

2016 

12-06-

2016 

21-06-

2017 

Orient Tradin 

& Bui89lders 

Ltd. House# 80 

Flat No-6B, 

Road# 02, 

Chairmanbari, 

Banani, 

Dhaka-1213. 

100

% 

 Vhola Road Division     

06. Package No-e-

GP/07/BRC/ZR/2015-

2016/BHRD) 

Earth work in road 

embankment, pavement 

Strengthening , Surfacing, 

Construction of RCC Box 

Culvert, RCC Palisiding, 

KM Post at (i) Bagmara-

Banglabazer-Daulatkhan 

Road (Z-8916) (ii) 

Borhanuddin (Udayopur)- 

Road-Tazumuddin-

Monpura Road (Z-8905) & 

(iii) Debirchar-Nazirpur-

Lalmohon-Mongalshikder 

Road (Z-8913) under 

Bhola Road Division 

during the year 2015-16. 

71360.15 

64224.14 

73770.10 

(Rev.) 

23/11/2015 

30/12/2015 

31/12/2015 

25/12/2017 

M/S Paradize 

traders, Hotel 

Shokhnama 

Internation 

(Res), 

Somobay super 

Market (1
st
 

Floor) 

Rajshahi) 

100

% 

 Pirujpur Road 

Division 

    

07. ফযগুনা (দশ্চিণ-যাভনা জখয়াঘাট)-

জবৌয়াতরা-ভঠফাশ্চড়য়া-ফড়ভাছুয়া 

ড়ক (জজড-৮৮১৪) শ্চল্পযাজপুয 

অাং ড়ল্পকয দদঘ ষয ১৪.৫০ শ্চক: শ্চভ: 

শ্চডশ্চশ্চল্পত অন্তভু ষি ড়কাাংল্পয 

১২৭০.৮৯ 

১০৫৮.২৩ 

১৩৩০.৩০(াং

জাশ্চধত) 

১৩২৯.৭৩(শ্চয

৩০/১২/২০১৫ 

২৮/০৩/২০১৬ 

২৮/০৩/২০১৬ 

২৭/০৩/২০১৭ 

(চুশ্চি অনুমায়ী) 

এভএভ শ্চফল্ডা ষ এন্ড 

ইশ্চঞ্জশ্চনয়া ষ শ্চর: ফাড়ী 

নাং-১২৭ (৬ষ্ঠ 

জোয) 

জযাড নাং-১০, ব্লক-শ্চ 

১০০% 
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ক্র্শ্চভ

ক নাং 

প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

মূল্য 

-দযত্র 

আহ্বাল্পনয    

  তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-কাজ শুরুয 

তাশ্চযখ 

-কাজ ভাশ্চিয 

তাশ্চযখ 

ঠিকাদায প্রশ্চতষ্ঠাল্পনয 

নাভ  ঠিকানা 

অগ্রগ

শ্চত 

(%) 

দদঘয ৫.৫০ শ্চক: শ্চভ:  

গশ্চড়য়াযাড়-ফানাযীাড়া-শ্চল ষনা-

স্বরূকাঠী-কাউখারী-দনকাঠী ড়ক 

(শ্চল্পযাজপুয অাং ড়ল্পকয দদঘ ষয 

৩১.০০ শ্চক:ুুশ্চভ: শ্চডশ্চশ্চল্পত অন্তভু ষি 

ড়কাাংবয দধঘ ষয ১৪.৩৩ শ্চক: শ্চভ: 

জাশ্চধত) ২৪/০৬/২০১৭ 

(প্রকৃত) 

শ্চনল্পকতন, গুরান-১, 

ঢাকা। 

08. ঝারকাঠী-কৃশ্চোা-মুিাযাট-

স্বরূকাঠী ড়ক (শ্চল্পযাজপুয অাং) 

ড়ল্পকয দদঘ ষয ১৭.০০ শ্চক: শ্চভ: 

শ্চডশ্চশ্চল্পত অন্তভু ষি ড়কাাংল্পয 

দদঘ ষয ৫.০০ শ্চক: শ্চভ: যাজাপুয-

দনকাঠী-জফকুটিয়া-শ্চল্পযাজপুয ড়ক 

(শ্চল্পযাজপুয অাং ) ড়ল্পকয দদঘ ষয 

৭.৩২ শ্চক: শ্চভ:। শ্চডশ্চশ্চল্পত অন্তভু ষি 

ড়কাাংল্পয দদঘ ষয ২.২০ শ্চক: শ্চভ: 

৭১৮.৩০ 

৬২৮.২৪ 

৭৩৪.৭১ 

৮৬১.১০ 

(াংল্পাশ্চধত) 

৪১৯.৬৪ 

(শ্চযল্পাশ্চধত) 

২০/০৯/২০১৫ 

২৮/১২/২০১৫ 

২৮/১২/২০১৫ 

২৭/১২/২০১৬ 

(চুশ্চি অনুমায়ী) 

২৪/০৬/২০১৭ 

(প্রকৃত) 

জভা ষ কাভরুর এন্ড 

ব্রাদা ষ জপ্রা: জভা: 

কাভরুর ইরাভ 

২৫৩, 

জভাাম্মদাড়া, জা: 

জগাারগঞ্জ-৮১০০, 

জজরা-জগাারগঞ্জ। 

১০০% 

09. কাউখারী-শ্চচড়াাড়া-শ্চবটাফাড়ীয়া-

বান্ডাশ্চযয়া ড়ল্পকয দদঘ ষয ১৭.০০ শ্চক: 

শ্চভ: শ্চডশ্চশ্চল্পত অন্তভু ষি ড়কাাংল্পয 

দদঘ ষয ৩.৫০ শ্চক: শ্চভ: দনকাঠী-

বান্ডাশ্চযয়া ড়ক। ড়ল্পকয দদঘ ষয : 

৪.৩৩ শ্চক: শ্চভ: শ্চডশ্চশ্চল্পত অন্তভু ষি 

ড়কাাংল্পয দদঘ ষয:৪.৩৩শ্চক:শ্চভ: 

৪৩৮.০৬ 

৩৫১.৫০ 

৪৩১.৬৪ 

(াংল্পাশ্চধত) 

৪২৯.৬৪ 

(শ্চযল্পাশ্চধত) 

২০/০৯/২০১৫ 

৩১/১১/২০১৫ 

৩১/১২/২০১৫ 

৩০/১২/২০১৬ 

(চুশ্চি অনুমায়ী) 

২২/০৭/২০১৭ 

(প্রকৃত) 

জভা ষ কাভরুর এন্ড 

ব্রাদা ষ জপ্রা: জভা: 

কাভরুর ইরাভ 

২৫৩, 

জভাাম্মদাড়া, জা: 

জগাারগঞ্জ-৮১০০, 

জজরা-জগাারগঞ্জ। 

১০০% 

10. 

ঝারকাঠী-নফগ্রাভ-গাবা-একাযাাড়া 

ড়ল্পকয শ্চফশ্চবন্ন শ্চকশ্চভ: এ জোশ্চিফর 

জবল্পভে শ্চিারীকযণ কাজ। 

e-Gp/11/ZR/BZ/2015-16. 

ID No.-30148 

1065.77 

937.80 

1067.80 

(Rev.) 

08/09/20

15 

26/01/20

15 

26/01/20

15 

20/02/20

17 

ইউনুছ এন্ড ব্রাদা ষ 

(প্রা) এ এ টায়ায 

৮নাং জোয, জযাড 

নাং-০১ চট্টগ্রাভ। 

100

% 

11. দনকাঠি-বান্ডাযীয়া (২) টুয়াখারী-

শ্চভজষাগঞ্জ-জফতাগী-কচুয়া (৩) 

কাঠাশ্চরয়া (ফান্দাঘাটা)-দকখারী-

ফানাইাট ড়ল্পকয শ্চফশ্চবন্ন শ্চক:শ্চভ: এ 

জোশ্চিফর জবল্পভে শ্চিারীকযণ 

কাজ। 

e-Gp/13/ZR/BZ/2015-16. 

ID No.-30545 

 

1457.84 

1276.58 

1538.56 

(Rev.) 

১৩/০৯/২০১৫ 

২৪/০১/২০১৬ 

২৪/০১/২০১৬ 

৩০/০৩/২০১৭ 

জভা ষ জকশ্চফ এন্ড 

এ এ জজশ্চব ২৫৩ 

জভাাম্মদ াড়া, 

জগাারগঞ্জ। 

100

% 

12. Widening of Road 

embankment (Earth work), 

39,97,48,000

.40 

30-10-

2017 

Masud Hi-

Tech Engineers 

100

% 
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ক্র্শ্চভ

ক নাং 

প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

মূল্য 

-দযত্র 

আহ্বাল্পনয    

  তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-কাজ শুরুয 

তাশ্চযখ 

-কাজ ভাশ্চিয 

তাশ্চযখ 

ঠিকাদায প্রশ্চতষ্ঠাল্পনয 

নাভ  ঠিকানা 

অগ্রগ

শ্চত 

(%) 

Pavement Straightening at 

curve portion, 

strengthening of existing 

pavement (7.30m), 

surfacing (DBS) (7.30m) 

Construction of side drain, 

concrete slope protection, 

brick masonary Toe wall, 

Inter section Development, 

sign Signal, KM post & 

Road marking works at 

Ch. 0+000 to Ch. 10+000 

km of Amtoli-Khepupara-

Kuakata Road under 

Patuakhali Road Division 

during the FY 2017-2018. 

09/e-

GP/BZ/ADP/PAT/2017-

2018  and   ID No.131060 

 

 

35,97,73,200

.42 

 

 

09-04-

2018 

 

09-04-

2018 

 

31-12-

2019 

 

Ltd-National 

Development 

Engineer’s 

Ltd-Rana 

Builders (Pvt) 

Ltd-JV 

20, Dhaka 

Housing, North 

Adabaor, 

Shamoly, 

Dhaka-1207. 

Mobile : 

01771000039 

 

13. Widening of Road 

embankment (Earth work), 

Pavement Straightening at 

curve portion, 

strengthening of existing 

pavement (7.30m), 

surfacing (DBS) (7.30m) 

Construction of side drain, 

concrete slope protection, 

brick masonary Toe wall, 

sign Signal, KM post & 

Road marking works at 

Ch. 10+000 to Ch. 17+500 

km of Amtoli-Khepupara-

Kuakata Road under 

Patuakhali Road Division 

during the FY 2017-2018. 

02/e-

GP/BZ/ADP/PAT/2017-

2018 and   ID No.120774 

28,82,67,591

.51 

 

25,94,40,832

.35 

18-09-

2017 

 

07-02-

2018 

 

07-02-

2018 

 

07-08-

2019 

 

Md. Mahafuz 

Khan-Mozahar 

Enterprise 

(Pvt) Ltd. (JV)  

Dopdopia 

Ferry Ghat, 

Nalcity, 

Jhalakathi,  

Mobile: 

No.017113472

55 

100

% 

14. Improvement of flexible 

pavement including 

4,72,01,498.

34 

12.01.2017 

20.02.2017 

Md. Mahafuz 

Khan,  

100

% 
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ক্র্শ্চভ

ক নাং 

প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

মূল্য 

-দযত্র 

আহ্বাল্পনয    

  তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-কাজ শুরুয 

তাশ্চযখ 

-কাজ ভাশ্চিয 

তাশ্চযখ 

ঠিকাদায প্রশ্চতষ্ঠাল্পনয 

নাভ  ঠিকানা 

অগ্রগ

শ্চত 

(%) 

widening and surfacing 

from 6th km (p) to 8th km 

(p) of Binapani-Kachua-

Betagi-Mirjaganj-

Patuakhali Road (Z-8052) 

including Kachua-Betagi 

ferryghat link road under 

Barguna Road Division. e-

GP/BRD/Dev/ DRIP/BZ-

02/2016-2017. ID 82607 

4,24,81,348.

50  

 

21.02.2017 

12.06.2017 

 

Sons Late Md 

Abdul Mannan 

Kahn, 

Dopdopia 

Ferry Ghat, 

Nulchity, 

Jhalokathi.       

 

 

15. Improvement of flexible 

pavement including 

widening and surfacing 

from 8th km (p) to 11th km 

(p) of Binapani-Kachua-

Betagi-Mirjaganj-

Patuakhali Road (Z8052) 

under Barguna Road 

Division. e-

GP/BRD/Dev/DRIP/BZ-

01/2016-2017. ID 82608 

3,78,77,783.

97 

3,40,90,005.

57 

 

12.01.2017 

20.02.2017 

21.02.2017 

12.06.2017 

 

M/S. Masud 

International 

Hi-Tech 

Engineering,  

20 No. Dhaka 

Housing,  

Shymoli, North 

Adabor, 

Dhaka-1207. 

 

100

% 

১৩.০  প্রকে শ্চযদ ষন  : অআএভআধড’য  ধযচারক (উ-ধচফ) খন্দকায সভাাম্মদ অরী কর্তবক গত ২৭-৩০/০৮/২০১৮ 

তাধযল্পখ  মথাক্রল্পভ ফধযার, ঝারকাঠী ও টুয়াখারী প্রকে এরাকা ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য় এফং উ-ধযচারক 

জনাফ সভাাম্মদ অযাফুজ্জাভান ভূ ূঁআয়া সবারা সজরায প্রকেভ ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর প্রকে ংধিষ্ট 

কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বল্পন প্রকেটিয ংগকবকত্তক কফফযণ ধনম্নরূঃ 

১৩.১ ট্রাক াংগ্র : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৩টি ট্রাক াংগ্র  ফাফদ ৯৫.৭৩ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে 

জভয়াল্পদ  শ্চফশ্চবন্ন ধযল্পনয ৩টি ট্রাক াংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। 

শ্চশ্চআযএ প্রদে তল্পথ্য অনুমায়ী এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.২ ল্যাফল্পযটশ্চয জটশ্চস্টাং  মন্ত্রাশ্চত াংগ্র : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৬টি ল্যাফল্পযটশ্চয জটশ্চস্টাং  মন্ত্রাশ্চত াংগ্র  

ফাফদ ১৭.৮৬ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ  উশ্চল্লশ্চখত মন্ত্রাশ্চত াংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ 

ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআযএ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত 

১০০%। 

১৩.৩ ইভব্যাাংকল্পভে প্রস্তকযণ/উঁচুকযণ: প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৬.৯০ র:ঘ:শ্চভ: ইভব্যাাংকল্পভে 

প্রস্তকযণ/উঁচুকযণ কাল্পজয জন্য জথাক শ্চল্পল্পফ ১৪৭৩.৭৩ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৬.৩৬  
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র:ঘ:শ্চভ: ইভব্যাাংকল্পভে প্রস্তকযণ/উঁচুকযণ ফাফদ ১৩৭৮.০৫ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত 

৯৩.৫০%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০% ফল্পর শ্চশ্চআযএ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। 

১৩.৪ নতুন ড়ক শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত (৩.৭০ এভ) ১৫.৩৮ শ্চক: শ্চভ: ড়ক  নতু ন ড়ক 

শ্চনভ ষাণ  ফাফদ ৯৭৩.৪০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ২১.৪০ শ্চক: শ্চভ: নতুন ড়ক শ্চনভ ষাণ  ফাফদ ব্যয় 

কযা ল্পয়ল্পছ ১০২০.২৭ রি টাকা ফল্পর শ্চশ্চআযএ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ১০৪%  ফাস্তফ 

অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৫ পুন:শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত  াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১১.৯৮ শ্চক: শ্চভ:  পুন:শ্চনভ ষাণ  ফাফদ ৬১১.৯৬ রি টাকায 

াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ১১.০৮ শ্চক: শ্চভ: ড়ক পুন :শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ৫৪৯.৩৪ রি টাকা 

ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআয উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৮৯.৭৬% এফাং ফাস্তফ অগ্র গশ্চত 

৯২.৪৮%। 

১৩.৬ ভজবুশ্চতকযণ (৩.৭০ এভ) : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৪৫.৯১ শ্চক: শ্চভ: ড়ক পুন :শ্চনভ ষাণ  ফাফদ 

১৪৪৩.০০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৪৭.৩৩ শ্চক: শ্চভ: ড়ক ভজবুশ্চতকযণ  কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ 

ফাফদ ১৪৩৬.৭৯ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৯.৫৬% ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০৩%। 

১৩.৬ ভজবুশ্চতকযণ (৫.৫০ এভ) : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ২.২০ শ্চক: শ্চভ: ড়ক ভজবুশ্চতকযণ  ফাফদ 

১০৩.০৬ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ২.২০ শ্চক: শ্চভ: ড়ক ভজবুশ্চতকযণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ 

ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৭ প্রস্তকযণ (৩.৭০ এভ): প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৩৩.৩২ শ্চক: শ্চভ: ড়ক প্রস্তকযন   ফাফদ 

১০৭২.৪৩ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৩২.৯৩ শ্চক: শ্চভ: ড়ক প্রস্তকযণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ 

১০০৯.০৯ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৪%  ফাস্তফ 

অগ্রগশ্চত ৯৮.৮২%। 

১৩.৮ াল্পপষশ্চাং (২*০.৯০ এভ): প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৩৩.৩২ শ্চক: শ্চভ: াল্পপশ্চাং ফাফদ ৫৭৭.৯৪ রি 

টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ৩৫.৭৬ শ্চভ: ড়ক াল্পপশ্চাং কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ৫৬৬.৭৫ ব্যয় কযা 

ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৮%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০৭%। 

১৩.৮ াল্পপষশ্চাং (৩.৭০ এভ প্রস্তকযণ): প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১২৩.২৮ শ্চভ: ড়ক াল্পপশ্চাং  ফাফদ 

৩১৭১.৯৪ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ১২১.৭১ শ্চভ: ড়ক াল্পপশ্চাং  কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ 

৩১২১.৩১ ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৮.৪০%  ফাস্তফ 

অগ্রগশ্চত ৯৯%। 

১৩.৮ াল্পপষশ্চাং (৩.৫০ এভ প্রস্তকযণ ): প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চ শ্চল্পত ১২.২১ শ্চভ: ড়ক াল্পপশ্চাং   ফাফদ 

৪৪২.৭৭ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ১২.২১ শ্চভ: ড়ক াল্পপশ্চাং  কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ 

ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত 

১০০%। 

১৩.৯ আযশ্চশ্চ ফি কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ (২৭টি): প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১৫৬.৫০ শ্চভটায (২৭টি কারবাট ষ) 

শ্চনভ ষাণ  ফাফদ ৯৮৯.৯৬ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ১৫৭.৬৩ শ্চভ: আযশ্চশ্চ ফি কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ 
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কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ৯৮৪.১৪ ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৯.৪১% ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০% 

ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। 

১৩.১৩ যিাপ্রদ কাজ (আযশ্চশ্চ প্যারাাইশ্চডাং (৩ এভ জাস্ট, ৫০ এভ এভ* ১৫০ এভএভ) : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত 

শ্চডশ্চশ্চল্পত ৫৮৬০ শ্চভটায (আযশ্চশ্চ প্যারাাইশ্চডাং (৩ এভ জাস্ট , ৫০ এভ এভ* ১৫০ এভএভ) কাজ ফাফদ ২৯০.৪০ 

রি টাকায াংস্থান যাখা য়।  প্রকে জভয়াল্পদ উশ্চল্লশ্চখত কাজগুল্পরা কযা ল্পয়ল্পছ তল্পফ যিণাল্পফিণ খাল্পত ২৮৩.৩৮ রি 

টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৮% ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। 

১৩.১৪ াইন শ্চগনার, শ্চকল্পরাশ্চভটায জাস্ট : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত াইন শ্চগনা র, শ্চকল্পরাশ্চভটায জাস্ট 

শ্চনভ ষাণ ফাফদ জথাক শ্চল্পল্পফ ৪০.৮০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়।  প্রকে জভয়াল্পদ উশ্চল্লশ্চখত কাজগুল্পরা কযা ল্পয়ল্পছ 

এফাং এ ফাফদ ৩৭.২৫ রি টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। শ্চশ্চআয এ প্রদেত তথ্যানুমায়ী এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯১.২৯%। 

১৩.১৫ ইউটিশ্চরটি শ্চপটিাং : প্রকল্পেয অনুজভাশ্চদত াংল্পাশ্চধত শ্চডশ্চশ্চল্পত ইউটিশ্চরটি শ্চপটিাং -এয জন্য জথাক শ্চল্পল্পফ ৪.০০ 

রি টাকায াংস্থান যাখা য়।  প্রকে জভয়াল্পদ ইউটিশ্চরটি শ্চপটিাং কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয 

পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১১৪.০ অশ্চডট : প্রকল্পেয আতায় Internal অশ্চডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৫.০ প্রকল্পেয উল্পদ্দশ্য অজষন : 

শ্চযকশ্চেত রিযভাত্রা প্রকৃত অজষন 

d) To reduce distance between Barisal 

& Gopalgonj Zone (Barisal, 

Patuakhali, Bhola, Pirojpur, 

Jhalakati, Barguna, Faridpur, 

Sariatpur, Gopalhonj, Madaripur & 

Rajbari District) 

Objective achieved. 

e) To improve the road standard from 

district road. 

Objective achieved. 

f) To establish better road 

communication. 

Objective achieved. 

g) To develop socio-economic 

condition. 

Objective achieved. 

h) To reduce vehicle operation cost. Objective achieved. 

i) To improve traffic safety. Objective achieved. 

j) To enhance income generating 

activity. 

Objective achieved. 
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১৬.০  ম ষল্পফিণ: 

১৬.১ প্রকেটিয শ্চশ্চআয ম ষাল্পরাচনায় জদখা জম , ফশ্চযার জজান  এয আতায় (ফশ্চযার, টুয়াখারী, জবারা, শ্চল্পযাজপুয, 

ঝারকাঠী, ফযগুনা) ৭টি জজরায় িশ্চতগ্রস্ত ড়কমূল্পয উন্নয়ন  পুনফ ষান কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকেটি ফাস্তফায়নকাল্পর ১ফায 

াংল্পাধন কযা ল্পয়ল্পছ এফাং ১০% ব্যয় বৃশ্চি জল্পয়ল্পছ। 

১৬.২ শ্চকাযপুয ফাজাল্পযয এফাং জল্পযফাাংরা কল্পরল্পজয শ্চনকট যাস্তায় া শ্চন জল্পভ জবল্পভে িশ্চতগ্রস্ত ল্পয়ল্পছ। এই অাংল্প াশ্চন 

শ্চনষ্কাল্পনয জন্য জেন শ্চনভ ষাণ কযা ভীচীন শ্চছর। িশ্চতগ্রস্ত জবল্পভে ীঘ্রই জভযাভত কযা দযকায।  

১৬.৩ শ্চকাযপুয-উশ্চজযপুয যাস্তায জল্পয ফাাংরা কল্পরল্পজয াংরগ্ন কারবাট ষটি পূন :শ্চনভ ষাণ কযা য়শ্চন। এটি মান চরাচল্পরয 

জন্য ঝুুঁশ্চকপূণ ষ অফস্থায় যল্পয়ল্পছ। 

১৬.৪ উশ্চজযপুয ডাকফাাংল্পরায াভল্পনয যাস্তায কাল্প ষটিাং উল্পঠ গল্পতষয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। দ্রুত জভযাভত না কযল্পর মান চরাচর 

শ্চফশ্চেত ল্পফ। 

 

শ্চচত্র : ১ িশ্চতগ্রস্ত জবল্পভে 
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শ্চচত্র ২ : পুযাতন কারবাট ষ 

 শ্চচত্র-৩ : কাল্প ষটিাং উল্পঠ জগল্পছ। 
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শ্চচত্র-৪ : নতুন াল্পপষশ্চাংকৃত যাস্তা। 

 

শ্চচত্র- ৫ : নফশ্চনশ্চভ ষত কারবাট ষ 
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 শ্চচত্র- ৬ : নফশ্চনশ্চভ ষত কারবাট ষ 

  

শ্চচত্র -৭, ৮ : পট জাল্ডায না থাকায় জবল্পভে িশ্চতগ্রস্ত ল্পে। 
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শ্চচত্র-৯ : কারবাল্পট ষয জলা জপ্রাল্পটকন না থাকায় ভাটি ধ্বল্প মাল্পে। 

 ১৬.৫ জজরা ড়কগুল্পরায অশ্চধকাাংই ১২ পৄট প্রস্ত।  উবয় াল্প পট জাল্ডায থাকল্পর ম ষাি ভাটি না থাকায় অল্পনক 

জায়গায় যাস্তায জলা ঠিক নাই। জকাথা জকাথা বৃশ্চিয াশ্চন প্রফাল্প মূর জবল্পভে জবল্পঙ্গ জগল্পছ। এগুল্পরা অশ্চতত্ত্বয 

জভযাভত কযা দযকায। 

১৬.৬ আল্পরাচয প্রকল্পে জজরা ড়কগুল্পযায জফীযবাগ জিল্পত্রই শুদৄ াল্পপষশ্চাং কযা  জয়ল্পছ। অশ্চধকাাং জিল্পত্র পুল্পযা যাস্তায 

াভান্য অাং জভযাভত কযা ল্পয়ল্পছ। শ্চযদ ষল্পন জদখা জগল্পছ , একটি যাস্তায ম্পূণ ষ অাংই খাযা শ্চকন্তু ম্পুণ ষ যাস্তা 

প্রকল্পে না শ্চনল্পয় এয একটি অাং প্রকল্পে জনয়া ল্পয়ল্পছ। পুল্পযা যাস্তা জভযাভত না কল্পয এয অাং শ্চফল্পল জভযাভত কযায 

পল্পর প্রকে ল্পত কাশ্চিত সুশ্চফধা ায়া মাল্পে না। 

১৬.৭ দফযাগীয পুর-টুভচয ড়ল্পকয অল্পনক জায়গায় জযইনকাল্পটয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। যাস্তায জলা মথামথ না য়ায় যাস্তায় াশ্চন 

জল্পভ আল্পছ। 

১৬.৮ শ্চনশ্চভ ষত কারবাল্পট ষয জলাল্প জপ্রাল্পটকন জদয়া য় নাই। পল্পর কারবাল্পট ষয জলাল্পয ভাটি ধল্প জবল্পভে িশ্চতগ্র স্ত 

ল্পে। 

১৬.৯ নফশ্চনশ্চভ ষত যাস্তায কযাম্বাশ্চযাং মথামথ য়শ্চন। জকাথা জকাথা উঁচু -শ্চনচু ল্পয়ল্পছ। পল্পর যাস্তায় বৃশ্চিয াশ্চন জল্পভ থাকল্পত 

জদখা জগল্পছ। 

১৬.১০ জজরাড়কগুল্পরাল্পত অল্পনক ফাঁক যল্পয়ল্পছ। শ্চকন্তু প্রকল্পে ভূশ্চভ অশ্চধগ্রণ না থাকায় যাস্তা যর কযা মাল্পে না এফাং মূর 

যাস্তায াল্প ম ষাি জায়গা না থাকায় যাস্তায জলা ঠিক যাখা মাল্পে না ফল্পর প্রল্পকৌরীগণ জানান।  

১৬.১১ শ্চযদ ষল্পন জদখা মায় , যাস্তাগুল্পরায অল্পনকস্থাল্পন জছাট জছাট টল্পার এফাং ক্র্যাল্পকয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। এগুল্পরা দ্রুত জভযাভত 

কযা দযকায। 
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১৭.০ সুাশ্চয/ভতাভত : 

১৭.১ শ্চকাযপুয ফাজাল্পযয এফাং জল্পযফাাংরা  কল্পরল্পজয শ্চনকট যাস্তায় িশ্চতগ্রস্ত জবল্পভে ীঘ্রই জভযাভত কযল্পত ল্পফ এফাং 

াশ্চন শ্চনষ্কাল্পনয ব্যফস্থা যাখল্পত ল্পফ। 

১৭.২ শ্চকাযপুয-উশ্চজযপুয যাস্তায জল্পয ফাাংরা কল্পরল্পজয াংরগ্ন কারবাট ষটি পূন :শ্চনভ ষাল্পণয উল্পদ্যাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ মাল্পত 

মান চরাচর শ্চফশ্চেত না য়। 

১৭.৩ উশ্চজযপুয ডাকফাাংজরায াভল্পনয যাস্তায কাল্প ষটিাং উল্পঠ গল্পতষয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। জগুল্পরা দ্রুত জভযাভত কযল্পত ল্পফ মাল্পত 

মান চরাচর শ্চফশ্চেত না য়। 

১৭.৪ জজরা ড়কগুল্পরায অশ্চধকাাংই ১২ পৄট প্রস্ত। উবয় াল্প পট জাল্ডাল্পয ম ষাি ভাটি শ্চদল্পত ল্পফ মাল্পত যাস্তায জলা 

ঠিক থাল্পক। জকাথা জকাথা বৃশ্চিয াশ্চন প্রফাল্প মূর জবল্পভে জবল্পঙ্গ জগল্পছ। এগুল্পরা অশ্চতত্ত্বয জভযাভত কযল্পত ল্পফ। 

১৭.৫ আল্পরাচয প্রকল্পে জজরা ড়কগুল্পরায অশ্চধকাাং জিল্পত্র পুল্পযা যাস্তায াভান্য অাং জভযাভত কযা ল্পয়ল্পছ। একটি যাস্তায 

ম্পূণ ষ অাংই খাযা শ্চকন্তু ম্পুণ ষ যাস্তা প্রকল্পেয আতায় না শ্চনল্পয় এয একটি অাং  প্রকল্পে জনয়া ল্পয়ল্পছ শ্চফলয়টি 

জফাধগম্য নয়। এল্পত জনগণ প্রকে ল্পত কাশ্চিত সুশ্চফধা াল্পে না। বশ্চফষ্যল্পত যাস্তায অাং শ্চফল্পল না শ্চনল্পয় ম্পূণ ষ যাস্তা 

প্রকল্পেয অধীল্পন জনয়া ভীচীন ল্পফ। 

১৭.৬ দফযাগীয পুর-টুভচয ড়ল্পকয জমফ জায়গায় জযইন কাল্পটয সৃশ্চি ল্পয় াশ্চন জল্পভ থাল্পক জগুল্পরা জভযাভত কযল্পত ল্পফ। 

১৭.৭ শ্চনশ্চভ ষত কারবাল্পট ষয জলাল্প জপ্রাল্পটকন শ্চদল্পত ল্পফ। মাল্পত কারবাল্পট ষয জলাল্পয ভাটি ধল্প জবল্পভে িশ্চতগ্রস্ত না য়।  

১৭.৮ নফশ্চনশ্চভ ষত যাস্তায কযাম্বাশ্চযাং  উঁচু-শ্চনচু ঠিক কযল্পত ল্পফ, মাল্পত যাস্তা াশ্চন জল্পভ না থাল্পক।  

১৭.৯ জজরাড়কগুল্পরায অল্পনকস্থাল্পন জছাট জছাট টল্পার এফাং ক্র্যাল্পকয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ, এগুল্পরা দ্রুত জভযাভত কযল্পত ল্পফ।  

১৭.১০ বশ্চফষ্যল্পত যাস্তা শ্চনভ ষাণ / পুনশ্চনভ ষাল্পণয জিল্পত্র ফাঁকগুল্পরা যরীকযল্পণয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ। প্রল্পয়াজল্পন ভূশ্চভ 

অশ্চধগ্রল্পণয ব্যফস্থা যাখল্পত ল্পফ।  

১৭.১১   অনুল্পেদ ১৭ এয ১৭.১ ল্পত ১৭.১০ এয সুাশ্চযল্পয আল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকষ ১ (এক) ভাল্পয ভল্পধ্য আইএভইশ্চড 

জক অফশ্চত কযল্পত ল্পফ। 
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ছজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকে (খুরনা ছজান) ীল ঘক প্রককেয ভাকপ্ত মূল্যায়ন প্রকতকফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : “ছজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকে (খুরনা ছজান)” ীল ঘক প্রকে। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয  

৩। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

৪। প্রকে এরাকা  : খুরনা, ফাকগযাট, াতক্ষীযা, মকায, ভাগুযা, নড়াআর, কুকষ্টয়া, কঝনাআদ, 

চুয়াডাো এফং ছভকযপুয ছজরা। 

5। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ধতধযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

ধতধযক্ত ভয় (ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ফ বল্পল 

ংল্পাধধত 

ভর ১ভ ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০০৩০.৯০ 

(-) 

১১০১১.১৯ 

(-) 

১০৭৬৫.০০ 

(-) 

০১/০৩/২০১৫ 

সথল্পক  

৩০/০৬/২০১৭ 

০১/০৩/২০১৫ 

সথল্পক  

৩০/০৬/২০১৭ 

০১/০৩/২০১৫ 

সথল্পক  

৩০/০৬/২০১৭ 

৭৩৪.০৭ 

(৭.৩২%) 

-- 

 

6।  প্রধক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও তফল্পদধক প্রধক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রধক্ষণ প্রদান কযা য়ধন।  

 

7।  প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন গ্রগধত (ধধঅয-এ প্রদি তল্পথ্যয ধবধিল্পত) : 

 
 

SL. 

No. 

Items of Work 

(As per PP) 

Unit Target (As per DPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial 

(In-

Lakh) 

Physical 

(Quantity) 

Financial 

(In-Lakh) 

1 2 3 4 5 6 7 

(a) Revenue      

 Supply and Services LS -- -- -- -- 

 Sub-Total (Revenue) -- -- -- -- -- 

(b) Capital components      

 Acquisition of Assets -- -- -- -- -- 

 Purchase of 5.0 ton Tracks Nos. 5.00 165.00 5.00 165.00 

(100%) 

 Laboratory Equipment LS -- 32.93 -- 29.89(91%) 

 Construction & works 

(Earth work) 

     

 Road Embankment L.Cum 1.59 316.09 1.59 

(100%) 

316.09 

(100%) 

 Earthen Shoulders L.Cum 0.35 61.09 0.19 33.24 

(54.41%) 
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SL. 

No. 

Items of Work 

(As per PP) 

Unit Target (As per DPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial 

(In-

Lakh) 

Physical 

(Quantity) 

Financial 

(In-Lakh) 

1 2 3 4 5 6 7 

(a) Revenue      

 Supply and Services LS -- -- -- -- 

 Sub-Total (Revenue) -- -- -- -- -- 

(b) Capital components      

 Acquisition of Assets -- -- -- -- -- 

 Purchase of 5.0 ton Tracks Nos. 5.00 165.00 5.00 165.00 

(100%) 

 Laboratory Equipment LS -- 32.93 -- 29.89(91%) 

 Construction & works 

(Earth work) 

     

 

 

০২. construction Flexible 

Pavement 

     

 Re-construction of 

Pavement 

km 1.05 72.65 1.05 72.65 

(100%) 

 Strengthening of pavement km 9.57 311.44 7.65 209.63 

(67.30%) 

 Winding of Existing 

Pavement 

Km 13.14 370.48 11.66 334.78 

(90.36%) 

 Surfacing (carpeting 

40mm & seal Coat 12mm) 

km 17.15 642.42 17.15 641.25 

(99.81%) 

 Surfacing (DBS-Wearing 

Course 40mm) 

km 61.10 2446.41 61.10 2445.35 

(9.95%) 

 New Construction km 3.86 184.24 3.82 181.11 

(98.30%) 

 Re-construction of 

Pavement 

km 7.32 263.10 7.15 258.10 

(98%) 

 Strengthening of Pavement km 46.06 1025.67 44.83 987.56 

 Widening of Existing 

Pavement 

km 6.35 73.58 6.33 73.16 

 Surfacing (carpeting 

40mm & seal Coat 12mm) 

km 151.25 4024.88 151.21 4021.80 

 Surfacing (DBS-Wearing 

Course 40mm) 

km 14.10 365.23 14.10 365.15 

03. Construction of Rigid 

pavement 

km 0.78 205.21 0.78 205.21 

04. Construction of RRC 

Culvert 

m 13.50 109.43 13.50 109.43 

(100%) 

05. Construction of Concrete 

U Drain 

m 1392.95 96.60 1385.00 95.17 
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SL. 

No. 

Items of Work 

(As per PP) 

Unit Target (As per DPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial 

(In-

Lakh) 

Physical 

(Quantity) 

Financial 

(In-Lakh) 

1 2 3 4 5 6 7 

(a) Revenue      

 Supply and Services LS -- -- -- -- 

 Sub-Total (Revenue) -- -- -- -- -- 

(b) Capital components      

 Acquisition of Assets -- -- -- -- -- 

 Purchase of 5.0 ton Tracks Nos. 5.00 165.00 5.00 165.00 

(100%) 

 Laboratory Equipment LS -- 32.93 -- 29.89(91%) 

 Construction & works 

(Earth work) 

     

06. Protective work (RCC Pre-

cast palisading) 

m 3542.00 166.75 3542.00 162.92 

07. Installation of Sign, Signal, 

Km post etc 

LS -- 25.56 -- 25.14 

08. Road Marking sqm 2476.34 22.41 2475.00 22.40 

09. General & site Facilities LS -- 22.52 -- 18.96 

10. Maintenance during 

construction 

LS -- -- -- -- 

11. Utility Shifting PS -- 7.50 -- 1.91 

 Sub-Total (b) -- -- 11011.1

9 

-- 10765.00 

 

(c) Physical Contingency -- -- -- -- -- 

(d) Price Contingency -- -- -- -- -- 

 

 Grand Total (a+b+c+d) -- -- 11011.1

9 

 10765.00 

(97.76%) 

 

8। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 

Sl 

No

. 

Name and Desigantaion Full 

Time 

Part 

Time 

Responsible 

for more 

than one 

Project 

Date of 

Joining Transfer 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  Kazi Mohammad Ali 

Additional Chief Engineer, 

RHD 

-- Part time -- 01-03-

2015 

30-07-

2015 

4.  Bipul Chandra Saha 

Additional Chief Engineer, 

-- Part time -- 30-07-

2015 

11-05-

2016 
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Sl 

No

. 

Name and Desigantaion Full 

Time 

Part 

Time 

Responsible 

for more 

than one 

Project 

Date of 

Joining Transfer 

1 2 3 4 5 6 7 

RHD 

5.  Md. Ruhul Amin 

Additional Chief Engineer, 

RHD 

-- Part time -- 11-05-

2016 

30-07-

2018 

  

 
*  উল্পযাক্ত েক ম বাল্পরাচনায় সদখা মায়, অল্পরাচয প্রকল্পে সভাট 3জন কভ বকতবা প্রকে ধযচারক ধল্পল্পফ দাধয়ে ারন 

কল্পযল্পেন। প্রকেটিয কাম ঘক্রভ ধনধ বাধযত ভল্পয়য ভল্পে ম্পন্ন ল্পয়ল্পে।  

 

9.0।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

9.১  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ ফ বল্পল ংল্পাধধত ধডধধল্পত  প্রকল্পেয অওতায় 5টি ট্রাক ক্রল্পয়য ংস্থান যল্পয়ল্পে এফং 

১৬৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৫টি ট্রাক ংগ্র কযা ল্পয়ল্পে ফল্পর ধধঅয এ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পে।  

9.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ র ক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) ক্রয়  

ংক্রান্ত তল্পথ্যয ধফস্তাধযত নুল্পিদ ১২.৫ এ ফণ বনা কযা ল্পয়ল্পে।  

১০।  ফেযধবধিক ংল্পাধধত ধডধধ ফযাে ও গ্রগধতঃ                                                              (রক্ষ টাকায়) 

থ বফেয ংল্পাধধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা 

ফভৄধক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগধত 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাত্রা 

% 

সভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগধত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১5-১6 ৪০৫৯.৮০ ৪০৫৯.৮০ -- ৫০% ৪২২০.০০ ৪২২০.০০ ৪২২০.০০ -- ৫০% 

২০১৬-১৭ ৭০০৬.০৬ ৭০০৬.০৬ -- ৫০% ৬৮৩০.০০ ৬৮২৯.৭৯ ৬৮২৯.৭৯ -- ৫০% 

ছভাট ১১০৬৫.৮৯ ১১০৬৫.৮৯ -- ১০০% ১১০৫০.০০ ১১০৪৯.৭৯ ১১০৪৯.৭৯ -- -- 

 

১1।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

১2। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

১2.১ প্রকল্পেয টভূধভ: সদল্পয কর সজরায ড়ক ও ভাড়ল্পকয উন্নয়ন ও পুনফ বাল্পনয রল্পক্ষয ড়ক ও জনথ 

ধধদপ্তল্পযয অওতাধীন ০৮টি অঞ্চধরক ড়ক উন্নয়ন প্রকেভল্পয ভল্পে “সজরা ড়ক উন্নয়ন (খরনা সজান)” 

প্রকেটি একটি ন্যতভ গুরুেপূণ ব প্রকে। প্রকল্পেয অওতায় খরনা ঞ্চল্পরয ড়ক ও ভাড়ল্পকয উন্নয়ন, সভযাভত ও 

যক্ষণাল্পফক্ষণ কাম বক্রভ ফাস্তফাধয়ত ল্পি মায ভােল্পভ ও মায ভােল্পভ অন্ত:সজরা ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন 

াধধত ল্পফ। খরনা ঞ্চল্পরয ১০টি সজরায ২১টি ড়ল্পকয সভাট ২৪৪.৬৫ ধক: ধভ: ংল্পয যক্ষণাল্পফক্ষণ ও উন্নয়ন 

কাম বক্রভ গ্রণ কযা য়। 
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১২.২ প্রকল্পেয উল্পেশ্য:  ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয খরনা সজাল্পনয ধীন ১০টি সজরায় ভাযাত্মকবাল্পফ ক্ষধতগ্রস্থ 

ড়কভল্পয উন্নয়ন ও পুনফ বান কযা মাল্পত ধনযাদ ড়ক ধনভ বাল্পণয ভােল্পভ অন্ত:সজরা ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায 

উন্নয়ন কযাআ প্রকেটিয ভর উল্পেশ্য। 

১2.৩ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ প্রকেটি ০৯-০৬-২০১৫ তাধযল্পখ ১০০৩০.৯০ রক্ষ টাকা প্রাক্কধরত ব্যল্পয় ভাচ ব,২০১৫ 

ল্পত জুন,২০১৭ সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য একল্পনক কর্তবক নুল্পভাধদত য়।  যফতীল্পত ০২-১০-২০১৬ তাধযল্পখ 

নুধষ্ঠত ধডধআধ বায সুাধযক্রল্পভ ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারল্পয়য ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তবক ২২ নল্পবম্বয,২০১৬ 

তাধযল্পখ ১ভ ংল্পাধধত প্রকেটি নুল্পভাধদত য় এফং ংল্পাধধত প্রকেটিয ফাস্তফায়ন সভয়াদ ধযফধতবত সযল্পখ প্রকে 

ব্যয় ১১০১১.১৯ রক্ষ টাকায় কনধ ঘাযণ কযা য়।  

১২.৪ াধফ বক অধথ বক ও ফাস্তফ গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে 

১০৭৬৫.০০ রক্ষ টাকা মা নুল্পভাধদত ব্যল্পয়য ৯৭.৭৬% এফং ফাস্তফ গ্রগধত ৯৮%।  

 

১২.৫ দযত্র াংক্র্ান্ত তথ্য: প্রকজেয আতায় দযত্র াংক্র্ান্ত তথ্য ম ষাল্পরাচনায় জদখা জম, জভাট ১৯টি প্যাল্পকল্পজয আতায় 

দযত্র আফানপূফ ষক ঠিকাদায শ্চনল্পয়াগ কযা য়, মা শ্চনম্নরূ:  

(রক্ষ টাকায়) 

ক্র্: 

নাং 

প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

মূল্য 

-দযত্র 

আহ্বাল্পনয 

তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-কাজ ভাশ্চিয 

তাশ্চযখ 

ঠিকাদাল্পযয নাভ 

 ঠিকানা 

অগ্রগ

শ্চত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১. Improvement of Road No. Z-

7042 (4.00 km) of Khulna Road 

Division under District Road 

Improvement Project (Khulna 

zone) 

২০৭.৮৮ 

২০৭.৮৮ 

০১-০৯-২০১৫ 

০৮-০৩-২০১৬ 

০৮-০৩-২০১৬ 

২৮-১১-২০১৬ 

 

Shamim 

Enterprise  

 (PVT) Ltd. 

কাজটি  

ভাপ্ত 

১০০% 

০২. Improvement of Road No. Z-

7045 km) of Khulna Road 

Division under District Road 

Improvement Project (Khulna 

zone) 

৪৫৯.০৩ 

৪৫৯.০৩ 

২২-০৯-২০১৫ 

০৩-১২-২০১৫ 

০৩-১২-২০১৫ 

৩০-০৫-২০১৬ 

M/s. Md. 

Woahiduz

zaman 

কাজটি 

ভাপ্ত 

১০০% 

০৩. Improvement of Road No. Z-

7708 (3.30 km,Z-7716 (1.73 

km), Z7703 (2.65km),z7717 

(8.9km)) of Bagerhat Road 

Division under District Road 

Improvement Project (Khulna 

zone) 

৭৪০.৮৬ 

৭৪০.৮৬ 

২৯-১২-২০১৬ 

২২-০৩-২০১৭ 

২২-০৩-২০১৭ 

২৭-০৬-২০১৭ 

DON 

Enterpris

e 

Word No.-

03,Baharp

ur city 

bypass, 

Rajpara, 

Rajshahi. 

কাজটি 

ভাপ্ত 

১০০% 

 

 

 
০৪. Improvement of Road No. Z-

7045 (4.28 km) of Bagerhat 

Road Division under District 

Road Improvement Project 

(Khulna zone) 

২১১.৯৯ 

১৮৯.৭২ 

 

২৯-১২-২০১৬ 

২২-০৩-২০১৭ 

২২-০৩-২০১৭ 

২৭-০৬-২০১৭ 

DON 

Enterpris

e 

Word No.-

03,Baharp

ur city 

bypass, 

Rajpara, 

Rajshahi. 

কাজটি 

ভাপ্ত 

১০০% 
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ক্র্: 

নাং 

প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

মূল্য 

-দযত্র 

আহ্বাল্পনয 

তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-কাজ ভাশ্চিয 

তাশ্চযখ 

ঠিকাদাল্পযয নাভ 

 ঠিকানা 

অগ্রগ

শ্চত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০৫. Improvement of Road No. Z-

7610 & Z7618 (6.00km) (10.30 

km) of Satkhira Road Division 

under District Road 

Improvement Project (Khulna 

zone) 

১১০২.২৫ 

১১১২.৯৯ 

১১-০১-২০১৭ 

১৬-০৩-২০১৭ 

১৬-০৩-২০১৭ 

১৯-০৬-২০১৭ 

 

সভাঃ ভাফুজ 

খান 

দদধয়া 

সপযীঘাট, 

নরধেটি, 

ঝারকাঠি। 

কাজটি 

ভাপ্ত 

(১০০%) 

০৬. Strengthening and DBS 

wearing course at 

Ch:13+500m to16+100m of 

Assasuni-Shaymnagar (Z-7618) 

Road under Road Division 

Satkhira during the year 2016-

2017. Tender Contract No. e-

GP/11/EE/SatRD/2016-2017 

(Tender ID: 82323) 

২৬৮.৮০ 

 

২৪১.৯২ 

১১-০১-২০১৭ 

১৬-০৩-২০১৭ 

১৬-০৩-২০১৭ 

১৯-০৬-২০১৭ 

 

সভাঃ ভাফুজ 

খান 

দদধয়া 

সপযীঘাট, 

নরধেটি, 

ঝারকাঠি। 

কাজটি 

ভাপ্ত 

(৯৯.৯৮

%) 

০৭. Improvement of Road No. Z-

7553 km & Z7619 (13.36km) & 

Z7552 (4.64 km) of Jessore 

Road Division under District 

Road Improvement Project 

(Khulna zone) 

১০০২.৩০ 

১০০১.৮৯ 

 

২৫-০৮-২০১৮ 

২৫-১১-২০১৫ 

১৯-০১-২০১৭ 

১৮-০১-২০১৭ 

জভা ষ জভাজাায 

এোযপ্রাইজ খান 

জাান আরী 

জযাড, শ্চভঠাপুকুয, 

ফাল্পগযাট 

(১০০%) 

০৮. Improvement of Road No. Z-

7552 km & Z7619 (13.36km) & 

Z7552 (4.64 km) of Jessore 

Road Division under District 

Road Improvement Project 

(Khulna zone) 

৩২০.০১ 

২৮৪.৫৬ 

 

২৭-১২-২০১৬ 

১৬-০৩-২০১৭ 

১৫-০৭-২০১৭ 

১৮-০৬-২০১৭ 

-- (১০০%) 

০৯. Improvement of Road No. Z-

7503 (13.00 km & Z7506 (10.45 

km) of Norail Road Division 

under District Road 

Improvement Project (Khulna 

zone) 

৬৭৪.০২ 

৬৭৪.০২ 

২১-০৯-২০১৫ 

২৪-১২-২০১৫ 

২২-০৬-২০১৬ 

০৮-০৫-২০১৬ 

জভা ষ জভাজাায 

এোযপ্রাইজ খান 

জাান আরী 

জযাড, শ্চভঠাপুকুয, 

ফাল্পগযাট 

(১০০%) 

১০. Improvement of Road No. Z-

7047 (8.00 km of Norail Road 

Division under District Road 

Improvement Project (Khulna 

zone) 

২০০.৫২ 

২০০.৫২ 

১০-১১-২০১৫ 

০৩-০২-২০১৬ 

১১-০২-২০১৬ 

২৬-০১-২০১৬ 

ইউশ্চডশ্চ 

কনস্ট্রাকন শ্চর: 

১০৯/এএভ, 

োট# ৫০১ 

কি-২, 

ভশ্চনপুযাড়া, 

জতজগা, ঢাকা। 

(১০০%) 
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ক্র্: 

নাং 

প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

মূল্য 

-দযত্র 

আহ্বাল্পনয 

তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-কাজ ভাশ্চিয 

তাশ্চযখ 

ঠিকাদাল্পযয নাভ 

 ঠিকানা 

অগ্রগ

শ্চত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১১. Improvement of Road No. Z-

7008 (9.50.00 km of Magura 

Road Division under District 

Road Improvement Project 

(Khulna zone) 

৩১৫.৬০ 

৩১৫.০৩ 

০১-০৯-২০১৫ 

১৫-১২-২০১৫ 

১২-০৬-২০১৬ 

জভা ষ াইপৄর 

াান 

জজায়াদ্দায, ফড় 

ফাজায চুয়াডাঙগা 

(১০০%) 

১২. Improvement of Road No. Z-

7008 (9.50.00 km of Magura 

Road Division under District 

Road Improvement Project 

(Khulna zone) 

৫৮৭.৩৪ 

৫৮৭.১৭ 

২১-০৪-২০১৬ 

১৮-০৭-২০১৬ 

১৫-০৩-২০১৭ 

২৮-০২-২০১৭ 

জভািঃ পশ্চযদউশ্চদ্দন 

এ/৩৬ উয, 

পুযা, যাজাী। 

(১০০%) 

১৩. Improvement of Road No. Z-

7411 (15.54 km, Z7465 

(2.30km) of Kushtia Road 

Division under District Road 

Improvement Project (Khulna 

zone) 

৮৩৩.৩১ 

৮৩৩.৩১ 

 

০১-০৯-২০১৫ 

১৫-১২-২০১৫ 

১২-০৬-২০১৬ 

০৯-০৪-২০১৬ 

জভা ষ জভাজাায 

এোযপ্রাইজ খান 

জাান আরী 

জযাড, শ্চভঠাপুকুয, 

ফাল্পগযাট 

(১০০%) 

১৪. Improvement of Road No. Z-

7024 (11.50 km, Z7404 

(4.20km) of Jhenaidah Road 

Division under District Road 

Improvement Project (Khulna 

zone) 

৮০৯.৮৫ 

৮০৯.৮৫ 

১৮-০৪-২০১৫ 

২৪-১১-২০১৫ 

২১-০৮-২০১৬ 

২০-০৮-২০১৬ 

-- (১০০
%) 

১৫. Improvement of Road No. Z-

7404 (5.21 km of Jhenaidah 

Road Division under District 

Road Improvement Project 

(Khulna zone) 

২২৩.৭৫ 

২০১.৩৭ 

২৮-০৩-২০১৭ 

১১-০৫-২০১৭ 

২২-০৬-২০১৭ 

২০-০৬-২০১৭ 

-- (১০০
%) 

১৬. Improvement of Road No. Z-

7404 (8.42 km of Chuadanga 

Road Division under District 

Road Improvement Project 

(Khulna zone) 

৪৪০.৯২ 

৪৩৯.৯০ 

০২-০১-২০১৫ 

২৭-১২-২০১৫ 

২৬-০৬-২০১৬ 

২৮-০৭-২০১৬ 

-- (১০০
%) 

১৭. Improvement of Road No. Z-

7456 (12.08 km of Chuadanga 

Road Division under District 

Road Improvement Project 

(Khulna zone) 

৪০৫.৩৪ 

৪০৪.৩৪ 

০১-০১-২০১৬ 

১৮-০৫-২০১৬ 

১৪-১১-২০১৬ 

১৪-১১-২০১৬ 

-- (১০০
%) 
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ক্র্: 

নাং 

প্যাল্পকজ/কাল্পজয নাভ -প্রাক্কশ্চরত ব্যয় 

-কাম ষাল্পদকৃত 

মূল্য 

-দযত্র 

আহ্বাল্পনয 

তাশ্চযখ 

-চুশ্চিয তাশ্চযখ 

-কাজ ভাশ্চিয 

তাশ্চযখ 

ঠিকাদাল্পযয নাভ 

 ঠিকানা 

অগ্রগ

শ্চত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৮. Improvement of Road No. Z-

7452 (12.08 km of Chuadanga 

Road Division under District 

Road Improvement Project 

(Khulna zone) 

৭১৫.৮৪ 

৭১৫.৮৪ 

০১-০৯-২০১৫ 

১৫-১২-২০১৫ 

১২-০৬-২০১৬ 

১৬-০৭-২০১৬ 

-- (১০০
%) 

১৯. Improvement of Road No. Z-

7467 (12.08 km of Chuadanga 

Road Division under District 

Road Improvement Project 

(Khulna zone) 

৩১৭.৭৪ 

২৬৯.৭১ 

১৫-০১-২০১৭ 

১২-০৩-২০১৭ 

১০-০৬-২০১৭ 

১৮-০৫-২০১৭ 

জভািঃ ভঈনউশ্চদ্দন 

ফাশ্চ এইচ এভ 

এভ জযাড, মল্পায 

(১০০
%) 

( 

১৩.০  প্রকে শ্চযদ ষন : অআএভআধড’য  ধযচারক (উ-ধচফ) খন্দকায সভাাম্মদ অরী কর্তবক গত ১১/০৯/২০১৮ সথল্পক 

১৩/০৯/২০১৮ তাধযল্পখ মথাক্রল্পভ মল্পায, খরনা ও াতক্ষীযা সজরায (সকফপুয —সফতগ্রাভ ড়ক, ভদনপুয কল্পরজ 

সভাড়- ধত্রল্পভানী ফাজায, সকফপুয- স্বযর্শ্তী-করাল্পযায়া ড়ক, সনাযফাজায-শ্রীপরতার, সতযখাদা-সভাোাট এফং 

কয়যা-সনায়াল্পফধক-শ্যাভনগয ড়ক, অাসুধন-শ্যাভনগয) ড়ল্পকয উন্নয়ন কাজ ধযদ বন কযা য়। অআএভআধড’য 

কাযী ধযচারক জনাফ ভৄাম্মদ ধভজানুয যভান ধভয়া কর্তবক গত ১৯-০৯-২০১৮ ও ২০/০৯/২০১৮ তাধযল্পখ ভাগুযা 

ও নড়াআর সজরায ড়ল্পকয উন্নয়ন কাম বক্রভ ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর প্রকে ংধিষ্ট কভ বকতবাগণ 

উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বল্পন প্রকেটিয ংগকবকত্তক কফফযণ ধনম্নরূঃ 

 

১৩.১ ট্রাক াংগ্র : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৫টি ট্রাক াংগ্র  ফাফদ ১৬৫.০০ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে 

জভয়াল্পদ শ্চফশ্চবন্ন ধযল্পনয ৫টি ট্রাক াংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ১৫৪.১০ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত 

আশ্চথ ষক ৯৩.৩৯%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.২ ল্যাফল্পযটশ্চয মন্ত্রাশ্চত াংগ্র : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চল্পত ল্যাফল্পযটশ্চয মন্ত্রাশ্চত াংগ্র  ফাফদ জথাক শ্চল্পল্পফ 

৩২.৯৩ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ  উশ্চল্লশ্চখত মন্ত্রাশ্চত াংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ২৯.৮৯ 

রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাজত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯১%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৩ জযাড ইভব্যাাংকল্পভে: প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১.৫৯ র:ঘ:শ্চভ: ইভব্যাাংকল্পভে কাল্পজয জন্য জথাক শ্চল্পল্পফ 

৩১৬.০৯ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ১.৫৯১২  র:ঘ:শ্চভ: ইভব্যাাংকল্পভে ফাফদ ৩১৬.০৯ রি টাকা 

ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৪ আথ ষল্পাল্ডায : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চল্পত ০.৩৫ শ্চক: শ্চভ:  আথ ষ জাল্ডায শ্চনভ ষাণ ফাফদ ৬১.০৯ রি টাকায াংস্থান 

যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ০.১৯ শ্চক: শ্চভ: আথ ষ জাল্ডায ড়ক শ্চনভ ষাণ  কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ৩৩.২৪ রি টাকা ব্যয় 

কযা ল্পয়ল্পছ । এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৫৪.৪১%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ৫৪.২৮%। 

১৩.৫ শ্চযশ্চজট জবল্পভে শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চল্পত ০.৭৮ শ্চক: শ্চভ: ড়ক শ্চযশ্চজট জবল্পভে শ্চনভ ষাণ  ফাফদ 

২০৫.২১ রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ উি শ্চযশ্চজট জবল্পভে শ্চনভ ষা ণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ 

ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত 

১০০%। 

১৩.৬ আযশ্চশ্চ কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চল্পত ১৩.৫০ শ্চভ: আযশ্চশ্চ কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ  ফাফদ ১০৯.৪৩ 

রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ উি ১৩.৫০ শ্চভ: আযশ্চশ্চ কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ  কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ 
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ফযাদ্দকৃত অল্পথ ষয পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআযএ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত এফাং 

ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.৭ কনশ্চক্র্ট ইউ জেন শ্চনভ ষাণ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চড শ্চশ্চল্পত ১৩৯২.৯৫ শ্চভ: কনশ্চক্র্ট ইউ জেন শ্চনভ ষাণ  ফাফদ ৯৬.৬০ 

রি টাকায াংস্থান যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ ১৩৮৫ শ্চভ: কনশ্চক্র্ট ইউ জেন শ্চনভ ষাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ব্যয় কযা 

ল্পয়ল্পছ ৯৫.১৭ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআযএ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। । এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৮.৫১% 

 ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ৯৯.৪২%। 

১৩.১০ জপ্রাল্পটকন কাজ : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চল্পত ৩৫৪২ শ্চভটায জপ্রাল্পটকন কাজ ফাফদ জথাক শ্চল্পল্পফ ১৬৬.৭৫ 

রি টাকায াংস্থান যাখা য়।  প্রকে জভয়াল্পদ ৩৫৪২ শ্চভ: জপ্রাল্পটকন কাজ কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ১৬২.৯২ রি 

টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআ য এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৮% এফাং ফাস্তফ অগ্রগশ্চত 

১০০%।  

১৩.১১ াইন শ্চগনার , শ্চকল্পরাশ্চভটায জাস্ট : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চল্পত াইন শ্চগন্যার , শ্চকল্পরাশ্চভটায জাস্ট স্থান   

ফাফদ ২৫.৫৬ রি টাকায াংস্থান যাখা য় । প্রকে জভয়াল্পদ  াইন শ্চগন্যার, শ্চকল্পরাশ্চভটায জাস্ট স্থান  কযা ল্পয়ল্পছ 

ফল্পর শ্চশ্চআযএ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এ ফাফদ ২৫.১৪ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত 

৯৮.৩৫%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ১০০%। 

১৩.১২ জযাড ভাশ্চকষাং : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চল্পত ২৪৭৬.৩৪ ফ:শ্চভটায জযাড ভাশ্চকষাং  ফাফদ ২২.৪১ রি টাকায াংস্থান 

যাখা য়। প্রকে জভয়াল্পদ  ২৪৭৫ ফ:শ্চভটায জযাড ভাশ্চকষাং কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এ ফাফদ ২২.৪০ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ 

ফল্পর শ্চশ্চআযএ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ৯৯.৯৫%  ফাস্তফ অগ্রগশ্চত ৯৯%। 

১৩.১৩ ইউটিশ্চরটি শ্চপটিাং : প্রকল্পেয অনুল্পভাশ্চদত শ্চডশ্চশ্চল্পত ইউটিশ্চরটি শ্চপটিাং -এয জন্য ৭.৫০ রি টাকায াংস্থান যাখা 

য়। প্রকে জভয়াল্পদ  ইউটিশ্চরটি শ্চপটিাং-এয জন্য ১.৯১ রি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ  ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা 

ল্পয়ল্পছ এফাং এ খাল্পত আশ্চথ ষক অগ্রগশ্চত ২৫.৪৬%। 

১৪.০ অশ্চডট : প্রকল্পেয আতায় ২০১৫-২০১৬ ল্পত ২০১৬-২০১৭ জভয়াল্পদ Internal এফাং external অশ্চডট কাজ 

ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। জকান আশ্চে জনই ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৫.০ প্রকল্পেয উল্পদ্দশ্য অজষন : 

শ্চযকশ্চেত রিযভাত্রা প্রকৃত অজষন 

k) The main objective of the project are to rehabilitate 

severely damaged zilla roads for restoring the road 

network to proper riding quality, reducing economic 

costs to road users and to construct some incomplete 

zilla roads in Khulna Zone for establishing the smart 

and efficient RHD road network having good 

connectivity with other parts of the country. 

Objective achieved. 
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১৬.০  ম ষল্পফিণ: 

১৬.১ প্রকেটিয শ্চশ্চআয ম ষাল্পরাচনায় জদখা জম , খুরনা জজান এয আতায় (খুরনা, ফাল্পগযাট,াতিীযা, মল্পায, ভাগুযা, 

নড়াইর,কুশ্চিয়া, শ্চঝনাইদ, চুয়াডাঙা এফাং জভল্পযপুয ) ১০টি জজরায িশ্চতগ্রস্ত ড়কমূল্পয উন্নয়ন  পুনফ ষান কযা 

ল্পয়ল্পছ। প্রকেটি ফাস্তফায়নকাল্পর ১ফায াংল্পাধন কযা ল্পয়ল্পছ এফাং ১০% ব্যয় বৃশ্চি জল্পয়ল্পছ। 

১৬.২ আযশ্চশ্চ কারবাল্পট ষয াংল্পমাগ স্থর অথ ষাৎ এয দু ’া যাস্তায জরল্পবল্পর না থাকায় গাড়ী চরাচল্পর ঝাঁকুশ্চন রাল্পগ। 

আযশ্চশ্চ কারবাল্পট ষ জপ্রাল্পটকন নাই পল্পর বৃশ্চিয াশ্চন প্রফাল্প এয া ল্পত ভাটি ল্পয শ্চগল্পয় জযইনকাল্পট ষয সৃশ্চি ল্পে। 

১৬.৩ মল্পায জজরায শ্চফশ্চবন্ন যাস্তায প্রল্পটকন কাল্পজয জিল্পত্র জদখা জগল্পছ যাস্তা ল্পত দূল্পয জপ্রাল্পটকন লাফ জদয়া আল্পছ। যাস্তা 

এফাং জপ্রাল্পটকন লাফ এয ভল্পধ্য ভাটি নাই। পল্পর যাস্তা জবল্পঙ মাল্পে। জপ্রাল্পটকন য়াকষ জকান কাল্পজ আল্পছ না। 

জপ্রাল্পটকন লাফ এফাং যাস্তায ভাঝখাল্পন ভাটি  শ্চদল্পয় বযাট কযল্পত ল্পফ। 

১৬.৪ ড়কগুল্পরাল্পত মূরত: ভজবুশ্চতকযণ এফাং াল্পপষশ্চাং এয কাজ কযা ল্পয়ল্পছ। মল্পায জজরা অাংল্পয ড়ক ৩টিয জফীয 

বাগ অাংল্পই যাস্তায খাযা ল্পয় জগল্পছ। জকাথা জকাথা ফড় ফড় গল্পতষয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। গল্পতষয ভল্পধ্য ইট শ্চফশ্চছল্পয় 

মানফান চরভান যাখা ল্পয়ল্পছ। এ প্রাংল্পগ শ্চনফ ষাী  প্রল্পকৌরী ফল্পরন , গত ফছল্পযয ফন্যায় বফদ  কল্পাতাি নদীয 

াশ্চন বাযল্পো ল্পয় যাস্তাগুল্পরা ডুল্পফ শ্চগল্পয়শ্চছর। কল্পয়কশ্চদন াশ্চনয নীল্পচ শ্চছর। পল্পর যাস্তাগুল্পরা িশ্চতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ। 

িশ্চতগ্রস্ত অাংগুল্পরা খুফ শ্চঘ্রই জভযাভত কযা ল্পফ। 

১৬.৫ খুরনা এফাং মল্পায জজরায যাস্তাগুল্পরাল্পত ফাজায অাংল্প াশ্চন জভল্পত জদখা জগল্পছ। াশ্চন শ্চনষ্কাল্পনয জন্য জেন না 

থাকায় ফাজায অাংল্প াশ্চন জল্পভ যাস্তা নি ল্পে। ফাজায অাংল্প যাস্তা জটকই কযল্পত ল্পর জেল্পনয ব্যফস্থা যাখল্পত ল্পফ।  

১৬.৬ খুরনা, াতিীযা জজরায যাস্তাগুল্পরায াল্পপষশ্চাং জভাটামুটি বার আল্পছ। এগুল্পরায মথামথ যিণাল্পফিণ এয ভাধ্যল্পভ  ঠিক 

যাখল্পত ল্পফ। তল্পফ যাস্তাগুল্পরায অল্পনক জায়গায় পট জাল্ডাল্পযয ভাটি ল্পয শ্চগল্পয় জযইনকাল্পটয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। এগুল্পরা 

দ্রুত জভযাভত কযা না ল্পর মূর জবল্পভে িশ্চতগ্রস্ত ল্পফ। 

১৬.৭ যাস্তাগুল্পরায শ্চকছু জায়গায় াল্পপষশ্চাং নি ল্পয়ল্পছ। জছাট জছাট টল্পাল্পরয সৃশ্চস্ট ল্পয়ল্পছ। এগুল্পরা দ্রুত জভযাভত  কযা না 

ল্পর ফড় গল্পতষয সৃশ্চি ল্পয় যাস্তা জফশ্চ িশ্চতগ্রস্ত ল্পফ। 

১৬.৮ মল্পায, খুরনা এফাং াতিীযা জজরায যাস্তাগুল্পরায াল্প অল্পনক পুকুয এফাং ভাল্পছয জঘয যল্পয়ল্পছ। পুকুয এফাং জঘল্পযয 

াড় খাযা য়ায় পট জাল্ডায জবল্পঙ্গ মাল্পে। শ্চনফ ষাী প্রল্পকৌরী জানান , এ শ্চফলল্পয় তাযা পুকুয  জঘয ভাশ্চরকল্পদয 

অনুল্পযাধ কযল্পর তাযা কণ ষাত কল্পযন না। এল্পিল্পত্র ব্যশ্চিভাশ্চরকানা পুকুয এফাং জঘল্পযয াল্পয যাস্তা যিায় 

ভন্ত্রণারল্পয়য সুশ্চনশ্চদ ষি গাইড রাইন থাকা দযকায।  

১৬.৯ যাস্তায াইন , শ্চগন্যার ম ষাি নয়। যাস্তায ফাঁল্পক ফাজাল্পযয কাল্পছ এফাং শ্চফশ্চবন্ন গুরুত্বপূণ ষ প্রশ্চতষ্ঠা জনয শ্চনকট াইন 

শ্চগন্যার স্থান কযা য়শ্চন। যাস্তায জফশ্চয বাগ অাংল্পই শ্চকল্পরাশ্চভটায জাস্ট জনই। জকাথা জকাথা শ্চকল্পরা শ্চভটায 

জাস্ট থাকল্পর দৃশ্যভান নয়। 

১৬.১০ অল্পনক জায়গায় যাস্তায জলা মথামথ নাই। বৃশ্চি ল্পর াশ্চন জল্পভ যাস্তা নি য়। জফ স্থাল্পন যাস্তায জলা ঠিক কযা 

দযকায। 

১৬.১১ আল্পরাচয প্রকল্পে জজরা ড়কগুল্পরায জফীয বাগ জিল্পত্রই শুদৄ াল্পপষশ্চাং কযা ল্পয়ল্পছ। অশ্চধকাাং জিল্পত্র পুল্পযা যাস্তায 

াভান্য অাং জভযাভত কযা ল্পয়ল্পছ। শ্চযদ ষল্পন জদখা জগল্পছ , একটি যাস্তায ম্পূণ ষ অাংই খাযা শ্চকন্তু ম্পুণ ষ যাস্তা 

প্রকল্পে না শ্চনল্পয় এয একটি অাং প্রকল্পে জন য়া ল্পয়ল্পছ। পুল্পযা যাস্তা জভযাভত না কল্পয এয অাং শ্চফল্পল জভযাভত কযায 

পল্পর জনগণ প্রকে ল্পত কাশ্চিত সুশ্চফধা াল্পে না। 

১৬.১২ অশ্চডট : ইোযনার এফাং এিটাযনার অশ্চডট কাম ষক্র্ভ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ ফল্পর শ্চশ্চআয এ উল্পল্লখ কযা ল্পয়ল্পছ। 
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 শ্চচত্র -১: াল্পপষশ্চাংকৃত যাস্তায একাাং 

 

শ্চচত্র -২ : াল্পপষশ্চাংকৃত যাস্তায প্রস্থ ভাা ল্পে। 
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শ্চচত্র -৩ : যাস্তায িশ্চতগ্রস্ত অাং 

 

শ্চচত্র -৪ : নফশ্চনশ্চভ ষত কারবাট ষ 
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শ্চচত্র – ৫, ৬ : াশ্চন জভায পল্পর িশ্চতগ্রস্ত যাস্তা (ফাঁল্পয়) িশ্চতগ্রস্থ জবল্পভে (ডাল্পন) 

 

 

  

 

শ্চচত্র -৭ : যাস্তায প্রল্পটকন কাজ 
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শ্চচত্র -৮ : িশ্চতগ্রস্ত যাস্তা 

 

  

শ্চচত্র – ৯, ১০ : িশ্চতগ্রস্ত যাস্তায একাাং (ফাঁল্পয়)  
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শ্চচত্র -১১ : জঘল্পযয ভাঝখাল্পন যাস্তা 

 

শ্চচত্র -১২ : প্রস্তকৃত যাস্তায একাাং 

 

শ্চচত্র -১৩ : নতুন াজপষশ্চাংকৃত যাস্তায একাাং  
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           শ্চচত্র -১৪ : নতুন াল্পপষশ্চাংকৃত যাস্তা 

১৭.০ সুাশ্চয/ভতাভত : 

১৭.১ ১০টি জজরায় িশ্চতগ্রস্ত ড়কমূল্পয উন্নয়ন  পুনফ ষান কযা ল্পয়ল্পছ। ড়কগুল্পরা যিণাল্পফিল্পণয জন্য প্রল্পয়াজনীয় 

দল্পি গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

১৭.২ আযশ্চশ্চ কারবাল্পট ষয াংল্পমাগ  স্থাল্পন ভতর কযল্পত ল্পফ মাল্পত ঝাঁকুশ্চন না রাল্পগ। আযশ্চশ্চ কারবাল্পট ষয প্রল্পটকন 

শ্চদল্পত ল্পফ মাল্পত ভাটি ল্পয শ্চগল্পয় জযইনকাল্পট ষয সৃশ্চি না য়। 

১৭.৩ মল্পায জজরায শ্চফশ্চবন্ন যাস্তায প্রল্পটকন কাল্পজয জপ্রাল্পটকন লাফ এয ভল্পধ্য ভাটি নাই। পল্পর যাস্তা জবল্পঙ মাল্পে। 

জপ্রাল্পটকন লাফ এফাং যাস্তায ভাঝখাল্পন ভাটি শ্চদল্পয় বযাট কযল্পত ল্পফ। 

১৭.৪ মল্পায জজরা অাংল্পয ড়ক ৩টিয অল্পনক জায়গায় ফড় ফড় গল্পতষয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ। পল্পর যাস্তাগুল্পরা িশ্চতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ। 

িশ্চতগ্রস্ত অাংগুল্পরা খুফ শ্চঘ্রই জভযাভত কযল্পত ল্পফ। 

১৭.৫ ফাজায অাংল্প যাস্তা জটকই কযল্পত ল্পর জেল্পনয ব্যফস্থা যাখল্পত ল্পফ। 

১৭.৬ জমফ জায়গায় পট জাল্ডাল্পযয ভাটি ল্পয শ্চগল্পয় জযইনকাল্পটয সৃশ্চি ল্পয়ল্পছ জগুল্পরা দ্রুত জভযাভত কযল্পত ল্পফ।  

১৭.৭ যাস্তাগুল্পরায অল্পনক জায়গায় াল্পপষশ্চাং নি ল্পয়ল্পছ। জছাট জছাট টল্পাল্পরয সৃশ্চস্ট ল্পয়ল্পছ। এগুল্পরা দ্রুত জভযাভত কযল্পত 

ল্পফ। 

১৭.৮ মল্পায, খুরনা এফাং াতিীযা জজরায যাস্তাগুল্পরায া জ অল্পনক পুকুয এফাং ভাল্পছয জঘয যল্পয়ল্পছ। পুকুয এফাং জঘল্পযয 

াড় খাযা য়ায় পট জাল্ডায জবল্পঙ্গ মাল্পে। এল্পিল্পত্র ব্যশ্চিগত পুকুয এফাং জঘল্পযয াল্পয যাস্তা যিায় ভন্ত্রণারল্পয়য 

সুশ্চনশ্চদ ষি গাইড রাইন থাকা দযকায।  

১৭.৯ যাস্তায াইন , শ্চগন্যার ম ষাি নয়। যাস্তায ফাল্পিঁ ফাজা জযয কাল্পছ এফাং শ্চফশ্চবন্ন গুরুত্বপূণ ষ প্রশ্চতষ্ঠাল্পনয শ্চনকট াইন 

শ্চগন্যার স্থান কযা য়শ্চন। গুরুত্বপূণ ষ স্থানগুল্পরাল্পত াইন শ্চগন্যার স্থান কযল্পত ল্পফ। 
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১৭.১০ অল্পনক জায়গায় যাস্তায জলা মথামথ নাই। বৃশ্চি ল্পর াশ্চন জল্পভ যাস্তা নি ল্পে। ঐফ স্থাল্পন যাস্তায জলা ঠিক কযল্পত 

জফ। 

১৭.১১ বশ্চফষ্যল্পত প্রকে গ্রল্পণয জিল্পত্র জজরা ড়কগুল্পরায আাংশ্চক জভযাভত না কল্পয পুল্পযা যাস্তা জভযাভত কযল্পত ল্পফ , মাল্পত 

জনগণ প্রকে ল্পত কাশ্চিত সুশ্চফধা জল্পত াল্পয। 

১৭.১২   অনুল্পেদ ১৭ এয ১৭.১ ল্পত ১৭.১১ এয সুাশ্চযল্পয আল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকষ ১ (এক) ভাল্পয ভল্পধ্য আইএভইশ্চড 

জক অফশ্চত কযল্পত ল্পফ। 
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ফাবুযাট-ভতরফ-জন্নাই ড়ক উন্নয়ন (২য় ম ষায়) ীল ষক প্রকল্পেয ভাশ্চি মূল্যায়ন প্রশ্চতল্পফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : ফাবুযাট-ভতরফ-জন্নাই ড়ক উন্নয়ন (২য় ম ষায়)     

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয।  

৩। প্রাধনক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ :  ড়ক ধযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : কুশ্চভল্লা  চাঁদপুয জজরায দাউদকাশ্চন্দ, ভতরফ (দশ্চিণ), চাঁদপুয দয  

5। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কধরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ধতধযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কধরত 

ব্যল্পয়য %) 

ধতধযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

ভর ১ভ 

ংল্পাধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯০৩৯.৮৬ 

(-) 

১৩৪৩৩.৬৭ ১২৭৬৭.০০ 

(-) 

০১-0৭-২০০৯ 

সথল্পক  

৩০-০৬-

২০১৩ 

০১-0৭-২০০৯ 

সথল্পক  

৩0-06-

২০১৭ 

০১-0৭-২০০৯ 

সথল্পক  

৩0-06-২০১7 

৩৭২৭.১৪ 

(৪১.২৩%) 

১০০% 

(৪ ফ য) 

 

6।  প্রধক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও তফল্পদধক প্রধক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রধক্ষণ প্রদান কযা য়ধন।  

 

7।  প্রকল্পেয টভূধভ ও উল্পেশ্য:   

 

৭.১ টভূধভ: ফাবুযাট-ভতরফ-ছন্নাআ ড়কটি (৪৪.২৫ ককঃকভঃ) ঢাকা-েট্টগ্রাভ-ভাড়ককয (এন-১) ছন্নাআ নাভক  স্থান 

জথল্পক শুরু ল্পয়  ভতরফ উল্পজরায দয  চাঁদপুয জজরা দযল্পক াংল্পমাগ াধন কল্পযল্পছ। ড়কটি এশ্চডশ্চভুি একটি 

প্রকল্পেয আতায় ১২ পৄট জবল্পভে প্রল্পস্থ শ্চনশ্চভ ষত ল্পয়ল্পছ। শ্চকন্তু শ্চফদ্যভান ড়কটি অপ্রস্থ  য়ায় এফাং ড়ল্পকয 

অল্পনক স্থাল্পন ভাযাত্মক ফাঁক থাকায় মানফান চরাচল্পর অসুশ্চফধা সৃশ্চি য়। আঞ্চশ্চরক ভাড়ক ভাল্পন (৫.৫ শ্চভিঃ প্রল্পস্থ) 

উন্নীতকযল্পণয রল্পিয শ্চফদ্যভান ড়ক ফাঁধ  জবল্পভে প্রস্থকযণ এফাং ফাঁক যরীকযল্পণয উল্পদ্দল্পশ্য এ প্রকেটি গ্রণ 

কযা ল্পয়ল্পছ। ড়কটি প্রস্তকযণ  ভাযাত্মক ফাঁকমূ যরীকযণ কযায পল্পর রক্ষ্মীপুয  চাঁদপুয জজরা এফাং 

যাজধানী ঢাকায ভল্পধ্য জমাগা জমাগ ব্যফস্থা উন্নততয ল্পয়ল্পছ। পল্পর উশ্চল্লশ্চখত জজরায জনগণ ড়ক ল্পথ কভ দূযল্পত্ব  

কভ ভল্পয় ঢাকায় মাতায়াত কযল্পত াযল্পছ। ড়কটি উন্নয়ল্পনয পল্পর এতদঞ্চল্পরয উৎাশ্চদত কৃশ্চল ণ্য ফাজাযজাতকযণ 

জ ল্পয়ল্পছ।    

 

৭.২ উল্পেশ্য:  ভতরফ ফাআা  (২.৬০ ধকঃধভঃ) ৪৪.২৫ ধকঃধভঃ দীঘ ব ফাবুযাট-ভতরফ-সন্নাআ ড়কটিল্পক অঞ্চধরক 

ভাড়ক ভাল্পন উন্নয়ন কযা এ প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য।  

৮. প্রকল্পেয মূর কাজ:  

 ভূশ্চভ অশ্চধগ্রণ-২০.৪১ জক্টয  

 ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ  উচুকযল্পণ ভাটিয কাজ-৮.১৩ রি ঘিঃশ্চভিঃ  

 নতুন জেশ্চিফর জবল্পভে শ্চনভ ষাণ-৮.৪০শ্চকিঃশ্চভিঃ 

 জেশ্চিফর জবল্পভে প্রস্তকযণ  ভজবুশ্চতকযণ-৩৪.৭০শ্চকিঃশ্চভিঃ 

 াল্পপষশ্চাং (শ্চডশ্চফএ য়াশ্চযাং জকা ষ)-৪৩.১০ শ্চকিঃশ্চভিঃ 
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 আযশ্চশ্চ ব্রীজ শ্চনভ ষাণ-১২১.৫০ শ্চভটায 

 আযশ্চশ্চ কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ (১৩টি)-১৩০.৮৯ শ্চভটায 

 

৯। প্রকল্পেয ঙ্গধবধিক ফাস্তফায়ন (ধধঅয নুাল্পয) : 

 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financia

l 

1 2 3 4 5 6 

Supply & Services:   -     

Survey & design  L.S  - 15.00 L.S 13.62 

Misc. (Tendering etc)    L.S - 8.00 L.S 4.00 

Civil Works  -     

Land Acquisition  Hector  20.411 3510.93 14.112 2921.82 

Earth work (Widening) L.Cum 8.13 1699.61 7.703 1581.87 

Flexible Pavement (New)  Km  8.40 1076.79 8.08 1134.29 

Pavement widening & 

Strengthening  

Km 34.70 2515.07 34.31 2462.76 

Surfacing  Km 43.10 1416.27 42.62 1657.74 

RCC Bridge=5-No M  121.50 1055.84 121.50 1068.84 

RCC Culvert =13-No M 130.89 1014.40 112.40 984.80 

Protective works : Geo-

textile  

sqm 35000.00 422.98 31124.00 420.96 

Retaining wall/Toe wall  M 6600.00 191.055 6430.00 241.15 

Surface Drain Bazar 

Portion  

M 2183.00 200.203 1500.00 139.98 

Sign, Signal & Km. Post 

etc.  

L.S L.S 16.00 L.S 10.46 

Maintenance during 

Construction  

L.S L.S 100.00 L.S 111.71 

Utility shifting  L.S L.S 15.00 L.S 13.00 

Physical Contingency  1% L.S 88.26 L.S 0.00 

Price Contingency  1% L.S 88.26 L.S 0.00 

Total=   13433.67  12767.00 
 
 

১০। প্রকে ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

 

ক্রধভক 

নং 

প্রকে ধযচারল্পকয নাভ ও দফী দাধয়ল্পেয ধযণ কভ বকার 

পূণ ঘকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
1.  Engr. Md. Mofizul Islam  - যাঁ 29/09/2010 জথল্পক 24/02/2014 
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Addl. Chief Engr.  

Comilla Road Zone, 

Comilla.  

2.  Engr. Junaid Ahsan Shibib 

Addl. Chief Engr.  

Comilla Road Zone, 

Comilla.  

- যাঁ 24/02/2014 জথল্পক 30/01/2017 

3.  Engr.Md.  Shahabuddin 

Khan  

Addl. Chief Engr.  

Comilla Road Zone, 

Comilla. 

- যাঁ 30/01/2017 ছথকক  প্রকে ভাকপ্ত 

ম ঘন্ত।  

  

 
১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় সকান গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রল্পয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পল্পাট ব ক্রয় কযা 

য়ধন। 

১১.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম ব ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং সফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) প্রকল্পেয 

নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী ভর পূতব কাজ সভাট ২০ টি প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান ধের। ধধঅয এ  

উধেধখত তথ্যানুমায়ী ওজ-য চাঁদপুয ও কুধভো ধফবাল্পগয অওতায় সভাট ২০টি  প্যাকককজ পূতঘ কাজ ম্পাদন কযা 

কয়ক । দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য ধনম্নরু: 

 

প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত 

ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে  

ভন্তব্য  

Comilla Road Division  

প্যাককজ নং-১ 

Widening & Strengthening of existing  

Pavement by DBS Wearing course at 1
st
 Km 

to 3
rd

 Km and construction of Retaining wall 

& U-drain at different Km. of Baburhat-

matlab-Pennai Road under Road Division, 

Comilla during the year 2009-2010.      

৩১৬.৫৭ 

৩১৬.৫৭ 

০৯/১১/২০০৯ 

১০/০১/২০১০ 

০৬/১১/২০১০ 

৩০/০৬/২০১১ 

কাজ ভাপ্ত  

প্যাককজ নং-২ 

Widening & Strengthening of existing  

Pavement by DBS Wearing course at 4
th

 (p) 

Km to 8
th

 (p) Km and construction of 

Retaining wall & U-drain at different Km. of 

Baburhat-matlab-Pennai Road under Road 

Division, Comilla during the year 2010-2011.      

৩৭৫.৫৬ 

৩৭৫.৫৬ 

১৭/০২/২০১০ 

১২/০৫/২০১১ 

১৪/১২/২০১১ 

১৪/১২/২০১১ 

কাজ ভাপ্ত 
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প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত 

ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে  

ভন্তব্য  

 

 

প্যাককজ নং-3 

Widening & Strengthening of existing  

Pavement by DBS Wearing course at 9
th

 Km 

to 16
th

 Km and construction of Retaining wall 

at different Km. of Baburhat-matlab-Pennai 

Road under Road Division, Comilla during 

the year 2010-2011.       

৭৪৮.৩২ 

৭৪৮.৩২ 

 ১৯/০৮/২০১০ 

২৮/১১/২০১০ 

৩০/০১/২০১৩ 

২২/০১/২০১৩ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৪    

New Construction of widening, Strengthening 

of existing pavement & DBS  wearing course 

work at 4
th

 (p) Km & 5
th

 (p) Km of Baburhat-

matlab-Pennai Road under Road Division, 

Comilla during the year 2013-2014.    

২৬৬.৪০ 

২৬৬.৪০ 

২৬/০৯/২০১৩ 

১৮/১২/২০১৩ 

১০/১২/২০১৪ 

০৬/১২/২০১৪ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৫    

New Construction of widening, Strengthening 

of existing pavement & DBS  wearing course 

work at 7
th

 (p) Km, 8
th

 (p) Km & 9
th

 (p) Km 

and Construction of RCC Box culvert No. 7/1 

(1×60.00m ×5.50m×9.75m) of Baburhat-

matlab-Pennai Road under Road Division, 

Comilla during the year 2013-2014.    

২৫০.৭২ 

২৫০.৭২ 

২৬/০৯/২০১৩ 

২২/০১/২০১৪ 

২২/০১/২০১৫ 

১৫/০১/২০১৫ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৬    

Construction of Road embankment, Flexible 

Pavement, Strengthening, Widening of 

existing  Pavement at 6
th

 Km. (P), 8
th

 Km (p), 

9
th

 Km (p), 10
th

 Km (P) and 11
th

 Km (p) & 

Protective work at different Km. of Baburhat-

matlab-Pennai Road under Road Division, 

Comilla during the year 2016-2017.    

৬৪৩.১৫ 

৬৪৩.১৫ 

০৪/১২/২০১৬ 

২৬/০১/২০১৭ 

২৯/০৬/২০১৭ 

২০/০৬/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৭    

Construction of 31.828m. (1×30.488m long 

P.C Girder Bridge (Manuka Bridge) at 10
th

 

Km (Gap No. 10/1) of Baburhat-matlab-

Pennai Road           (Z-1402)under Road 

৩১৩.০৯ 

৩১৩.০৯ 

০৪/১০/২০১৬ 

১৫/১২/২০১৬ 

২৯/০৬/২০১৭ 

২০/০৬/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 
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প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত 

ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে  

ভন্তব্য  

Division, Comilla during the year 2016-2017.    

Chandpur Division     

প্যাককজ নং-১    

PW-01, FY -09-10, Widening, Strengthening 

of existing  pavement at Babhuraht-Matlab-

Pennai (Z-1402) under Road Division 

Chandpur, During the year 2009-2010. 

 

 

৩৮০.০০ 

৩৮০.০ 

১৫/০৯/২০০৯ 

০৩/০২/২০১০ 

০২/০৮/২০১০ 

২৫/১১/২০১০ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-২    

PW-02, FY 09-010, Construction of 4Nos 

Box culvet at Baburhat-matlab-Pennai 

(Z1402) under Road Division Chandpur, 

During the year 2009-2010. 

১৭১.০০ 

১৭১.০০ 

১৫/০৩/২০১০ 

২০/০৪/২০১০ 

১৮/০৮/২০১০ 

১৩/০৩/২০১১ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৩    

PW-03, FY 10-11, Construction of 31.48m 

(1×30.50m) long PC Girder Bridge at 12/1 of  

Baburhat-matlab-Pennai (Z1402) under Road 

Division Chandpur, During the year 2010-11. 

৩২২.০০ 

৩২২.০০ 

১৫/০৮/২০১০ 

২০/১২/২০১০ 

১৫/১২/২০১১ 

২০/০৬/২০১৩ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৪    

PW-04, FY 10-11, Construction of 2Nos 

25.74m (1×24.40m) long PC Girder Bridge at 

13/1 and 14/1 of  Baburhat-matlab-Pennai 

(Z1402) under Road Division Chandpur, 

During the year 2010-11. 

৫৯০.০০ 

৫৯০.০০ 

১৫/১২/২০১০ 

০২/০২/২০১১ 

০২/০২/২০১২ 

২৪/০৬/২০১৪ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৫    

PW-05, FY 12-13, Widening, Strengthening 

of existing pavement at Babhuraht-Matlab-

Pennai (Z-1402) under Road Division 

Chandpur, During the year 2012-2013. 

৪৯০.০০ 

৪৯০.০০ 

১৫/১১/২০১২ 

২৮/০১/২০১৩ 

২৮/০১/২০১৪ 

২০/০১/২০১৪ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৬    

PW-06, FY 12-13, Widening, Strengthening 

of existing pavement at Babhuraht-Matlab-

Pennai (Z-1402) under Road Division 

Chandpur, During the year 2012-2013. 

৬৩৮.০০ 

৬৩৮.০০ 

১৫/১১/২০১২ 

২৮/০১/২০১৩ 

২৮/০১/২০১৪ 

২২/০১/২০১৪ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৭    
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প্যাককজ/কাকজয নাভ -প্রাক্ককরত 

ব্যয় 

-চুকক্ত মূল্য 

-দযত্র অফাকনয 

তাকযে 

-চুকক্তয তাকযে 

-কাজ শুরুয তাকযে 

-কাজ ভাকপ্তয 

তাকযে  

ভন্তব্য  

PW-07, FY 12-13, Widening, Strengthening 

of existing pavement at Babhuraht-Matlab-

Pennai (Z-1402) under Road Division 

Chandpur, During the year 2012-2013. 

৩০০.০০ 

৩০০.০০ 

১৫/১১/২০১৩ 

১১/১২/২০১৩ 

০৯/০৬/২০১৪ 

০৩/০৮/২০১৫ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৮    

PW-08, FY 13-14, Widening, Strengthening 

of existing pavement at Babhuraht-Matlab-

Pennai (Z-1402) under Road Division 

Chandpur, During the year 2013-14. 

৪৬৫.০০ 

৪৬৮.০০ 

১৫/০৭/২০১১ 

১০/০৪/২০১৪ 

০৭/১০/২০১৪ 

২৮/০৫/২০১৫ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-৯    

PW-09, FY 14-15, Construction of Road 

Embankment, Flexible Pavement at Baburhat-

Matlab-Pennai (Z-1402) under Road Division 

Chandpur, During the year 2014-15. 

 

১০২৩.০১ 

১১১৫.৮১ 

১৫/০৭/২০১৪ 

২০/১০/২০১৫ 

৩০/০৬/২০১৬ 

২৮/০৩/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-১০    

PW-10, FY 15-16, Construction of Widening, 

Strengthening of existing pavement in 

surfacing, Protective work at Babhuraht-

Matlab-Pennai (Z-1402) under Road Division 

Chandpur, During the year 2013-

14.Chandpur, During the year 2014-15. 

৯৭৩.৬৪ 

৯৭০.৮৬ 

১৫/০৭/২০১৪ 

২৬/১১/২০১৫ 

২৯/০৫/২০১৬ 

০১/০৩/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-১১    

PW-11, FY-15-16, Construction of 1 RCC 

Bridge and 6 Nos RCC Culvert 

৭৫২.০০ 

৬২৭.২৭ 

১৫/০৭/২০১৪ 

২৩/১১/২০১৫ 

২২/০৭/২০১৬ 

২১/০৭/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাককজ নং-১২    

PW-12 FY-15-16 Construction of Road 

Embankment, Flexible Pavement and DBS at 

Matlab Bypass 2.3 Km and 3 Nos RCC Box 

culvert of Babhuraht-Matlab-Pennai (Z-1402) 

under Road Division Chandpur, During the 

year 2013-14.Chandpur, During the year 

2015-16. 

৫০০.০০ 

৬৭৩.০৪ 

১৫/০৭/২০১৪ 

১২/১০/২০১৫ 

১৩/০৭/২০১৬ 

২০/০২/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 
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১২।  ংল্পাধধত ফযাে ও গ্রগধতঃ 

           লক্ষ টাকা 
থ বফেয ংল্পাধধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা ফভৄধক্ত ব্যয় ও গ্রগধত 

১ ২ ৩ ৪ 

২০০৯-১০ ৮৫৭.০০ ৮৫৭.০০ ৮৫৭.০০ 

২০১০-১১ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ 

২০১১-১২ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১২-১৩ ১০৫০.০০ ১০৫০.০০ ১০৫০.০০ 

২০১৩-১৪ ১৮৬৫.০০ ১৮৬৫.০০ ১৮৬৫.০০ 

২০১৪-১৫ ১১৪৪.০০ ১১৪৪.০০ ১১৪৪.০০ 

২০১5-১6 ৩০০০. ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ 

2016-17 ২৯৫১.০০ ২৯৫১.০০ ২৯৫১.০০ 

ছভাট ১২৭৬৭.০০ ১২৭৬৭.০০ ১২৭৬৭.০০ 

 

১৩।  কাজ ম্পূণ ব থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভাধদত ধডধধ নুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে।  

১৪। াধাযণ ম বল্পফক্ষণ: 

 
১৪.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ 

(রক্ষ টাকায়) 
 

 ছভয়াদকার প্রাক্ককরত ব্যয় 

মূর ০১/০৭/২০০৯ ল্পত ৩০/০৬/২০১৩  ৯০৩৯.৮৬ 

ব্যয় বৃধি ব্যধতল্পযল্পক সভয়াদ বৃধি ১ভ ফায  ০১/০৭/২০০৯ ল্পত ৩০/০৬/২০১৪ - 

১ভ ংকাকধত নুকভাকদত  ০১/০৭/২০০৯ ল্পত ৩০/০৬/২০১৬  ১৩৪৩৩.৬৭ 

ব্যয় বৃধি ব্যধতল্পযল্পক সভয়াদ বৃধি ২য় ফায  ০১/০৭/২০০৯ ল্পত ৩০/০৬/২০১৭   

 
   

১৪.২ াধফ বক অধথ বক ও ফাস্তফ গ্রগধতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম বন্ত ক্রভপুধিত অধথ বক গ্রগধত ল্পয়ল্পে ১২৭৬৭.০০ 

রক্ষ টাকা মা নুল্পভাধদত ব্যয় ১৩৪৩৩.৬৭ রক্ষ টাকায ৯৫.০৩%। উক্ত ভল্পয় নুল্পভাধদত ংল্পাধধত প্রকল্পেয 

১০০% ফাস্তফ গ্রগধত াধধত ল্পয়ল্পে।  

 
  
  
১৫। প্রকে ধযদ বনঃ গত ৩০/৭/২০১৮ তাধযল্পখ অআএভআধড’য ধযচারক জনাফ অফদুো অর ভাভৄন কর্তবক প্রকেটি  

ল্পযজধভন ধযদ বন কযা য়। ধযদ বনকাল্পর ড়ক ধফবাল্পগয কভ বকতবাগণ উধস্থত ধেল্পরন। ধযদ বন ম বল্পফক্ষণ 

ধনম্নরূঃ 

 

১৫.১ ভূশ্চভ অশ্চধগ্রণ: ংছাকধত নুকভাকদত কডকককত ২০.৪১১ ছক্টয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ৩৫১০.৯৩ রক্ষ টাকায 

ংস্থান ক র। ককঅয নুমায়ী ১৪.১১২ ছক্টয ভকভ কধগ্রকণয জন্য ২৯২১.৮২ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । 

কযদ ঘনকাকর ংকিষ্ট কভ ঘকতঘা ফকত ককযন ছম , অযকক ব্রীজ ও কারবাট ঘ কনভ ঘাকণয  কাযকণ ভকভ কধগ্রকণয 

ংস্থান যাো য়। একফলকয় ংকিষ্ট উ -কফবাগীয় প্রককৌরী জানান ছম , ভাঠ ম ঘাকয় প্রকে ফাস্তফায়নকাকর মতটুকু 

প্রকয়াজন যকয়ক  ততটুকু ভকভ কধগ্রণ কযা কয়ক । একত কডকককত নুকভাকদত কযভাকণয তুরনায় ককছু কভ জকভ 

কধগ্রণ প্রকয়াজন কয়ক । 
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১৫.২ ভাটিয কাজ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ৮.৪০ ককঃকভঃ নতুন ড়ক ফাঁধ কনভ ঘাণ ও ৩৪.৭০ কক:কি: কিদ্যিান 

ড়ক ফাঁধ প্রস্তকযণ  শ্চিারীকযল্পণয জন্য ৮.১৩ রিঃঘিঃশ্চভিঃ ভাটিয কাকজয জন্য ১৬৯৯.৬১ রক্ষ টাকায ংস্থান 

যাো কয়ক । ককঅয নুমায়ী ৭.৭০৩ রঃর্ঃ কভটায ভাটিয কাকজয জন্য ১৫৮১.৮৭ রক্ষ টাকা  ব্যয় কযা কয়ক । 

কযদ ঘনকাকর জানা মায় , োঁদপুয ংক ৬.১১ কক:কভ: এফং কুকভল্লা ংক ২.২৯ কক:কভ: নতুন এরাআনকভকন্ট ড়ক 

কনভ ঘাণ  ছভাট ৪৩.১০ কক:কভ: ড়ক ১২পৄট কত ১৮ পৄট প্রকস্থ উন্নীত কযায জন্য উক্ত কযভাণ ভাটি ব্যফায কযা 

কয়ক । 

১৫.৩ নতুন ছেকক্সফর ছবকভন্ট কনভ ঘাণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ৮.৪০ কককরাকভটায নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয 

জন্য ১০৭৬.৭৯ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়। ককঅয নুমায়ী ৮.০৮ ককঃকভঃ নতুন ছবকভন্ট কনভ ঘাকণয জন্য 

১১৩৪.২৯ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , কুধভো ংল্প ড়ল্পকয  সচআল্পনজ ৩+৩০০ ল্পত 

৩+৬০০, ৩+৭২০ ল্পত ৩+৮৫০, ৩+৯৬০ ল্পত ৪+১০০, ৪+৭৮০ ল্পত ৪+৯০০, ৫+৩০০ ল্পত ৫+৬০০, ৬+৬০০ 

ল্পত ৬+৭০০, ৭+১০০ ল্পত ৭+২০০ ও ৪+৪৭০ ল্পত ৯+৬০০ ধকঃ ধভঃ এ সভাট ২২৯০ ধভঃ নতুন এরাআল্পভন্ট ড়ক 

ধনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পে। সদখা মায় একর স্থাল্পন ফাঁক যরীকযণ ও িীল্পজয নতুন এরাআল্পভন্ট ধনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পে। চাঁদপুয 

ংল্প ৯ভ, ১২তভ, ১৩তভ, ১৪তভ, ১৫তভ, ১৬তভ, ১৭তভ, ১৮তভ, ২০তভ, ২৪তভ, ২৫তভ ধকঃধভঃএ ধফধবন্ন ংল্প 

ফাঁক যরীকযণ ও ৪টি িীজ ও ১০টি কারবাল্পটয ংল্পমাগ ড়ল্পক সভাট ৫.৭৯ ধকঃধভঃ নতুন সবল্পভন্ট ধনভ বাণ কযা 

ল্পয়ল্পে। 

 

১৫.৪ জেশ্চিফর জবল্পভে প্রস্তকযণ  শ্চিারীকযণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ৩৪.৭০ ককঃকভঃ ড়ক 

প্রস্তকযণ ও কক্তারীকযকণয জন্য ২৫১৫.০৭ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য়।  ককঅয নুমায়ী ৩৪.৩১ ককঃকভঃ 

ড়ক প্রস্তকযণ ও কক্তারীকযকণ ২৪৬২.৭৬ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , ড়কটি ১২ 

পৄট কত ১৮ পৄট প্রকস্থ উন্নীত কযা কয়ক । উক্ত ড়কটিয ছভাট দদর্ ঘে ৪২.৫ কক:কভ:। এয ভকে োঁদপুয ংক ২৬ 

কক:কভ: ও কুকভল্লা ংক ১৬.৫ কক:কভ:। োঁদপুয ংকয ৭ভ কক :কভ: এ ছবকভকন্টয প্রস্থ কযভা ককয ৫.৫কভটায 

থ ঘাৎ ১৮ পৄট াওয়া মায়। তকফ ড়ককয ংখ্য স্থা ছন ফাঁক যকয়ক  মা যরীকযণ কযা য়কন। ড়ককয কুকভল্লা 

ংক ১৬.৫ কক:কভ: ড়ক প্রস্তকযণ ও উন্নয়ন কযা কয়ক । ড়কটিয ১৫ ও ১৬তভ কক :কভ: এ ছবকভকন্টয 

কাক ঘটিং উকঠ কগকয়ক  এফং ছ াট ফড় টকার /খানাখন্দ দতযী কয়ক । এ াড়া ড়ককয উবয়  াকবঘ কনক স্থাকন ১ 

কভটায পট ছাল্ডায  কফযভান ছনআ । ড়ককয ংরগ্ন পুকুযাড় ম ঘন্ত যক্ষাপ্রদ কাজ না থাকায় ছাল্ডায ক্ষকতগ্রস্থ 

ছদো মায়। 

  

কেত্র-1: ড়কক কফযভান ফাঁক কেত্র-২: কুকভল্লা ংক ক্ষকতগ্রস্ত ছবকভন্ট 

 

১৫.৫ াল্পপষশ্চাং: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ৪৩.১০ কক:কভ: ড়ক াকপঘকং এয জন্য ১৪১৬.২৭ রক্ষ টাকা ংস্থান 

যাো য়। ককঅয নুমায়ী ৪২.৬২ কক:কভ: ড়ক াকপঘকং কযা য় এফং এ কাকজ ১৬৫৭.৭৪ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা 
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য়।  কযদ ঘকন ছদো মায় , পুকযা ড়কব্যাী াকপঘকং কযা কয়ক  । ধযদ বকাল্পর সদখা মায়, ড়ল্পকয ংখ্য স্থাল্পন 

সোট ফড় টল্পার ল্পয়ল্পে এফং সযআনকাট সৃধষ্ট ল্পয়ল্পে। এ ধফলল্পয় ংধিষ্ট ধনফ বাী প্রল্পকৌরী ফল্পরন সম, প্রকল্পেয 

অওতায় প্যাল্পকজভল্পয কাজ আতঃপূল্পফ ব ল্পনক অল্পগ ভাপ্ত কযা ল্পয়ল্পে। যফতীল্পত প্রকের্ভক্ত ংল্প যাজস্ব 

খাল্পতয অওতায় ফযাে না াওয়ায় মথামথবাল্পফ যক্ষণাল্পফক্ষণ কযা িফ য়ধন। 

 

  

শ্চচত্র-৩: ড়ল্পকয অিত াল্পপষ শ্চচত্র-৪: ড়ল্পকয াল্পপষল্প সৃি ট জার 
 

১৫.৬ আযশ্চশ্চ ব্রীজ শ্চনভ ষাণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ১০৫৫.৮৪  রক্ষ টাকা ব্যকয় ১২১.৫০ কভ: (৫টি) অযকক 

ব্রীজ কনভ ঘাকণয জন্য কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী ১০৬৮.৮৪ রক্ষ টাকা ব্যকয় ১২১.৫০ কভ: ( ৫টি) অযকক ব্রীজ 

কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , প্রককেয অওতায় কুকভল্লা ংকয ছেআকনজ ৯+১৭৯ ককঃ কভঃ কত 

৯+২০৯ ককঃকভঃ এ ৩০ কভটায দদকর্ ঘেয ১টি কক গাড ঘায ছতু কনভ ঘাণ কযা কয়ক । তা াড়া োঁদপুয ংক ১১+৭৩০, 

১২+২০০, ১৩+৪৭০ ও ১৫+৩৫৪ ককঃকভঃএ মথাক্রকভ ৩০.৫০ কভটায, ২৪.৪০কভটায, ২৪.৪০কভটায ও ১২.২০ কভটায 

দদকর্ ঘেয ছভাট ৪টি অযকক ব্রজ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । ছদো মায় , ১২তভ কক:কভ: এ কনকভ ঘত ধনাকগাদা ছতুয পৄটাকতয 

ককয়কটি লোফ ছনআ। এ াড়া ছতুমূ কনভ ঘাকণয য যক্ষনাকফক্ষণ কযা য়কন। পকর ছতুমূ ছফ পুযাতন ফকর 

প্রতীয়ভান য়।  

  

শ্চচত্র-৫: ১২তভ শ্চক:শ্চভ: এ শ্চনশ্চভ ষত শ্চশ্চ গাড ষায জতু শ্চচত্র-৬: ১২তভ শ্চক:শ্চভ: এ শ্চনশ্চভ ষত ধনাল্পগাদা জতু 
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১৫.৭ আযশ্চশ্চ কারবাট ষ শ্চনভ ষাণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত ১০১৪.৪০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ১৩০.৮৯ কভ: ( ১৩টি) 

কারবাট ঘ কনভ ঘাকণয জন্য কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী ৯৮৪.৮০ রক্ষ টাকা ব্যকয় ১১২.৪০কভ: কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা 

কয়ক । কযদ ঘনকাকর জানা মায় , কুকভল্লা ংক ছেআকনজ ৩+১০০ ককঃ কভঃ এ ১২ কভঃ (২ x ৬ কভঃ), ৩+৮৩০ 

ককঃ কভঃ এ ৬ কভটায ও ৬+৮০০ ককঃ কভঃ এ ৬ কভটায থ ঘাৎ ছভাট ২৪ কভটাকযয ৩টি কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । 

োঁদপুয ংক ৪থ ঘ, ৭ভ, ১১তভ , ১৫তভ (২টি) , ১৮তভ, ১৯তভ, ২০তভ, ২৩তভ ও ২৪তভ ককঃকভঃ এ ৩কভঃ কত 

১২.২ কভটায ম ঘন্ত দদকর্ ঘেয ছভাট ১০টি কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । কযদ ঘনকাকর ছদো মায় , ড়ককয কফকবন্ন 

ছেআকনকজ ছফ ককয়কটি কারবাট ঘ কনভ ঘাণ কযা কয়ক । অযকক কারবাট ঘমূকয ককয়কটিয ংকমাগ ড়ক ককছুটা 

settle কযায কাযকণ ফতঘভাকন মান েরােকর সুকফধায সৃকষ্ট কি। এ াড়া ককয়কটি কারবাকট ঘ ছযআনকাট কয় 

একপ্রাে ড়ক ক্ষকতগ্রস্থ ছদো মায়। 

 

  

শ্চচত্র ৭-৮: ড়ল্পকয শ্চফশ্চবন্ন জচইল্পনল্পজ শ্চনশ্চভ ষত কারবাট ষ  

 

১৫.৮ যিাপ্রদ কাজ  জেন শ্চনভ ষাণ: ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত যক্ষাপ্রদ কাজ কককফ কজও ছটক্সটাআর ৩৫০০০.০০ 

ফগ ঘ কভটাকযয জন্য ৪২২.৯৮ রক্ষ টাকা , ৬৬০০.০০ কভটায কযকটআকনং ওয়ার /ছটা ওয়াকরয জন্য ১৯১.০৫৫ রক্ষ টাকা 

এফং ফাজায ংক ২১৮৩.০০ কভটায াকপঘ ছেন কনভ ঘাকণয জন্য ২০০.২০৩  রক্ষ টাকা ব্যকয়য ংস্থান যাো য়। 

ককঅয নুমায়ী যক্ষাপ্রদ কাকজ কজও ছটক্সটাআর ৩১১২৪.০০ ফগ ঘ কভটাকযয জন্য ৪২০.৯৬ রক্ষ টাকা , ৬৪৩০.০০ 

কভটায কযকটআকনং ওয়ার /ছটা ওয়াকরয জন্য ২৪১.১৫ রক্ষ টাকা এফং ফাজায ংক ১৫০০.০০ কভটায াকপঘ ছেন 

কনভ ঘাকণয জন্য ১৩৯.৯৮  রক্ষ টাকা ব্যয় কযা কয়ক ।  

  

শ্চচত্র-৯: শ্চব্রক ম্যাজট্রশ্চাং দ্বাযা যিাপ্রদ কাজ শ্চচত্র-১০: ড়ল্পক শ্চনশ্চভ ষত জেন 
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১৫.৯ াআন, কগন্যার ও ককঃকভঃ ছাষ্ট স্থান :  ংকাকধত নুকভাকদত কডকককত  নুমায়ী ১৬.০০ রক্ষ টাকা ব্যকয় 

ট্রাকপক াআন, কগন্যার ও ককঃকভঃ ছাষ্ট কনভ ঘাকণয জনয কনধ ঘাকযত। ককঅয নুমায়ী উক্ত কাকজয জন্য ১০.৪৬ রক্ষ 

টাকা ব্যয় কযা কয়ক । ড়ককয কফকবন্ন ফাঁক , স্কুর, ভকজদ, ফাজায প্রভৃকত স্থাকন াআন , কগন্যার স্থান কযা এআ 

ভকভ ঘ জানাকনা য়। কযদ ঘনকাকর াআন, কগন্যারমূ প্রকয়াজকনয তুরনায় কভ ফকর প্রতীয়ভান য়।   

  

শ্চচত্র-১১-১২: স্থাশ্চত াইন, শ্চগন্যার 

 

১৬।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবনঃ 

ধযকধেত উল্পেশ্য জবন 

প্রকেটিয ভর উল্পেশ্য ল্পরা ভতরফ ফাআা  (২.৬০ 

ধকঃধভঃ) ৪৪.২৫ ধকঃধভঃ দীঘ ব ফাবুযাট-ভতরফ-সন্নাআ 

ড়কটিল্পক অঞ্চধরক ভাড়কভাল্পন উন্নয়ন কযা।  

প্রকল্পেয অওতায় ভতরফ ফাআা  (২.৬০ ধকঃধভঃ) 

৪৪.২৫ ধকঃধভঃ দীঘ ব ফাবুযাট-ভতরফ-সন্নাআ ড়কটিল্পক 

অঞ্চধরক ভাড়কভাল্পন উন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পে।  

১৬। উল্পেশ্য ধজবত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য ধজবত ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়। 

১৭।   যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পাধদত কাজ আল্পতাভল্পে ড়ক ও জনথ ধধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রধযত ধধঅয ম বাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়ধন।  

 

১৯।  ম বল্পফক্ষণ:  

 

১৯.১ প্রকেটি ৪ ফেল্পয ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদন কযা ল্পরও এটি ফাস্তফায়ল্পন প্রকৃত ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পে ৮ ফেয। প্রকেটিয 

সভয়াদ ২ (দুআ) দপায় ১ (এক) ফেয কল্পয ২ ফেয বৃধি কযা ল্পয়ল্পে এফং প্রকেটি ১ (এক) ফায ংল্পাধন ও  ১ (এক) 

ফায ন্তঃখাত ভন্বয় কযা ল্পয়ল্পে;  

১৯.২ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন ৮ ফেল্পয ২ (দুআ) ফায প্রকে ধযচারক ধযফতবন কযা ল্পয়ল্পে; 

 



601 

 

১৯.৩ চাঁদপুয ড়ক ধফবাল্পগয ধীন ড়কাংল্পয সফ ধকছু স্থাল্পন সবল্পভন্ট ক্ষধতগ্রস্থ ল্পয় টল্পার /খানাখন্দ ততযী ল্পয়ল্পে 

ও সযআনকাট ল্পয়ল্পে;  

১৯.৪ কুধভো ড়ক ধফবাল্পগ ংখ্য স্থাল্পন কাল্প বট উল্পঠ সগল্পে, ড়ল্পকয ধকনাযা সবল্পঙ্গ সগল্পে এফং সোট ফড় টল্পার ও 

খানাখন্দ ততযী ল্পয়ল্পে। এোড়া চাঁদপুয ংল্প ল্পনক ধফদজনক ফাঁক যল্পয়ল্পে, মা যরীকযণ কযা প্রল্পয়াজন; 

১৯.৫ প্রকল্পেয অওতায় ধনধভ বত ধধ গাড বায সতুভ ধনভ বাণ যফতী ভল্পয় যক্ষণাল্পফক্ষণ কযা য়ধন। পল্পর সতুভ সফ 

পুযাতন ধফধায় সতুভ ংস্কায কল্পয যং কযা প্রল্পয়াজন। এোড়া, কল্পয়কটি সতুয লযাফ ক্ষধতগ্রস্থ ফস্থায় সদখা 

মায়; 

১৯.৬ ৫.৫ ধভটায প্রস্থ ড়ল্পকয দুআ াল্প ১.০০ ধভটায কল্পয পট সাল্ডায থাকায কথা থাকল্পরও ড়ল্পকয  ল্পনক  ংল্প 

তা াওয়া মায়ধন; 

১৯.৭ ড়ককয োঁদপুয ও কুকভল্লা ংক ককঃকভঃ ছাষ্ট ও ট্রাকপক াআন, কগন্যার স্থান কযা কয়ক , মা প্রকয়াজকনয 

তুরনায় ম ঘাপ্ত ফকর প্রতীয়ভান য়; 

১৯.৮ সভাট ১৯টি প্যাল্পকল্পজয ভল্পে ১৩টি প্যাল্পকল্পজয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পে ২০১০ ল্পত ২০১৫ াল্পরয ভল্পে এ কর 

ড়কাংল্পআ সফী ক্ষধতগ্রস্থ ল্পয়ল্পে ফল্পর প্রতীয়ভান য়। তাআ ড়কটি ধনয়ধভত ংস্কায কযা প্রল্পয়াজন;  

১৯.৯ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ধন। 

 
 
 
 

২০।  ভতাভত/সুাধযঃ 

২০.১ প্রকেটি ৪ ফেল্পয ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদন কযা ল্পরও এটি ফাস্তফায়ল্পন প্রকৃত ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পে ৮ ফেয। প্রকেটিয 

সভয়াদ ২ (দুআ) দপায় ১ (এক) ফেয কল্পয ২ ফেয সভয়াদ বৃধি কযা ল্পয়ল্পে এফং প্রকেটি ১ (এক) ফায ংল্পাধন ও ১ 

(এক) ফায অন্তঃখাত ভিয় কযা ল্পয়ল্পে। প্রকে ফাযফায ংল্পাধন ও সভয়াদ বৃধিয কাযল্পণ প্রকেটি গুণগতভান ফজায় 

সযল্পখ মথাভল্পয় ম্পন্ন কযা মায়ধন। ভন্ত্রণারয় ধফলয়টি গুরুল্পেয াল্পথ ধফল্পফচনা কল্পয  বকফষ্যকত মথামথবাকফ যীক্ষা 

কনযীক্ষায ভােকভ প্রকে গ্রকণয  প্রল্পয়াজনীয় উল্পদ্যাগ গ্রণ কযল্পফ; 

২০.২ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয সক্ষল্পত্র ঘন ঘন প্রখে ধযচারক ধযফতবল্পনয ধফলয়টি ধযান কযল্পত ল্পফ; 

২০.৩ ড়ককয ছম কর স্থাকন কাক ঘট উকঠ ছগক , ড়ককয ককনাযা ছবকে ছগক  এফং ছ াট ফড় টকার দতযী ও াকপঘ 

ক্ষকতগ্রস্থ কয়ক  তা দ্রুত ছভযাভকতয ব্যফস্থা গ্রণ কযকত কফ; 

২০.৪ ছবকভকন্টয সুযক্ষায জন্য ড়ককয ছম কর স্থাকন ম ঘাপ্ত পট ছাল্ডায ছনআ ছ কর স্থান কেকিত ককয পট 

ছাল্ডায কনভ ঘাণ কযকত কফ; 

২০.৫ প্রকল্পেয অওতায় ধনধভ বত ধধ গাড বায সতুভ ংস্কায কযল্পত ল্পফ এফং সতুভল্পয স্থাধয়ে ও সৌন্দম ব ফধ বল্পনয জন্য 

যং কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ এফং সতুয ফুটাল্পতয লযাফভ সভযাভত কযল্পত ল্পফ; 

২০.৬ ড়ক ব্যাী ম ঘাপ্ত ট্রাকপক াআন, কগন্যার ও ককঃকভঃ ছাষ্ট স্থান কযকত কফ।  

২০.৭ ড়কটিয স্থাধয়ে বৃধিয জন্য ক্ষধতগ্রস্থ ড়কাংল্পয ধনয়ধভত ংস্কাল্পযয ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ; 

২০.৮ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;এফং 

২০.৯ নুল্পিদ ২০.১ ল্পত ২০.৮ এয ধফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআধডল্পক ফধত কযল্পফ। 

 

 

 

  
 

 


