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মভর্জাপুয-ওয়াম জ- ফামরয়া ড়ক মনভ জাণ (ংশোধধত) ীল ষক প্রকশেয ভোপ্ত ভল্যোয়ন প্রধতশফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৭ ) 

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

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয। 

৩।  প্রকদ্েয ফস্থান : ঢাকা জজরায ধাভযাই উজজরা  টাঙ্গাইর জজরায মভজজাপুয উজজরা। 

৪।  প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার  ও ব্যয় : 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার  প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয়  

(মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

(%) 

মূর ১ভ 

ংদ্াবধ

ত 

মূর ফ বদ্ল  

ংদ্াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫১৩৯.৩৩ ১১১৬৬.৭৮ ১০১৩৫.০২ ১ জানুয়াময 

২০১১ 

জথজক ৩০ জুন 

২০১৩ 

১ জানুয়াময 

২০১১ 

জথজক ৩০ 

জুন ২০১৭ 

১ জানুয়াময 

২০১১ 

জথজক ৩০ জুন 

২০১৭ 

৯৭.০০% ৪ ফছয 

(১৬০%) 

 

৫। টভূবভ: 

৫.১।  টাঙ্গাইর-মভজজাপুয-য়াম জ-ফামরয়া ড়কটি টাঙ্গাইর জজরায মভজজাপুয উজজরা জথজক শুরু জয় ঢাকা আমযচা 

ভাড়জক নয়াযাট অংজ মভমরত জয়জছ। ড়কটিয জভাট দদর্ জ ১২.০ মকিঃমভিঃ। ড়কটি টাঙ্গাইর জথজক মফকল্প জথ 

ঢাকা-আমযচা ভাড়জকয ভাধ্যজভ ভামনকগঞ্জ  ঢাকা জদজয অন্যান্য অংজয াজথ জমাগাজমাজগয জক্ষজে গুরুত্বপূণ জ 

ভূমভকা ারন কযজছ। উক্ত ড়কটিয জভাট দদজর্ জেয ৯.১৮ মকিঃমভিঃ টাঙ্গাইর ড়ক মফবাগ  অফমষ্ট ২.৮২ মকিঃমভিঃ 

অং ভামনকগঞ্জ ড়ক মফবাজগয আতায় মনমভ জত জে। ড়কটি স্থানীয় জনগজণয জন্য খুফই গুরুত্বপূণ জ। প্রকল্পটি 

ফাস্তফাময়ত জর ভামনকগঞ্জ, ঢাকা  টাঙ্গাইজরয জনগজণয জন্য স্বল্প দূরুজত্ব  জতয জমাগাজমাগ ব্যফস্থা স্থামত 

জফ। 
 

৫.২। উজেশ্য :  

 

 প্রকজল্পয মূর উজেজশ্য জরা  উন্নততয ড়ক জমাগাজমাগ ব্যফস্থা স্থাজনয রজক্ষে ঢাকা জজরায ধাভযাই  উজজরা  

টাঙ্গাইর জজরায মভজজাপুয উজজরায় মভজজাপুয-য়াম জ-ফামরয়া ড়ক মনভ জাণ।  

  

৫.৩।  প্রকদ্েয নুদ্ভাদন:  

 

 প্রকল্পটি ২২.০৩.২০১১ তামযজে অনুমিত একজনক বায় ৫১৩৯.৩৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যজয় জানুয়াময ২০১১ 

জথজক জুন ২০১৩ জভয়াজদ ফাস্তফায়জনয জন্য অনুজভামদত য়। যফতীজত প্রকজল্পয অংগমূজয মযভাণ  ব্যয় 

হ্রা-বৃমিয মযজপ্রমক্ষজত মডমইম’য বা অনুিাজনয ভাধ্যজভ ংমিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তজক প্রকল্প ১ভ ফায ংজাধন 

কযা য়। ১ভ ংজামধত প্রকল্পটি ড়ক মযফণ   ভাড়ক মফবাগ কর্তজক অনুজভামদত জয়জছ। প্রকজল্পয ১ভ 

ংজামধত মডমম’য প্রাক্কমরত ব্যয় ১১১৬৬.৭৮ রক্ষ টাকা  ফাস্তফায়নকার জানুয়াময ২০১৫ জথজক জুন ২০১৭ 

ম জন্ত। 
 

৫.৪। প্রকল্প মযদ জন:  

 

ভাপ্ত প্রকজল্পয ফাস্তফায়ন মূল্যায়জনয জন্য ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাজগয মযচারক জনাফ আফদুল্লা আর 

ভামুন কর্তজক ২১.০৭.২০১৮ তামযজে প্রকল্প এরাকা জযজমভন মযদ জন কযা য়। মযদ জজনয ভয় প্রকল্প ংমিষ্ট 

কভ জকতজাগণ উমস্থত জথজক ায়তা প্রদান কজযন।  

৫.৫ প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্য বনদ্েয ছদ্ক প্রদান কযা দ্রা:  

 ড়ক  জনথ অমধদপ্তজযয অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী ম জাজয়য ৮ জন কভ জকতজা এ প্রকজল্পয প্রকল্প মযচারক 

মজজফ দাময়ত্ব ারন কজযন। মনজেয ছজক তাঁজদয নাভ  জভয়াদকার প্রদান কযা জরা: 
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ক্রবভক 

নম্বয 
কভ বকতবায নাভ  দফী  

দাবয়দ্েয 

ধযণ 

সভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১। জনাফ জভািঃ াাবুমেন োন 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, ঢাকা জজান 
খন্ডকারীন ০১/০১/২০১১-৩০/০৫/২০১১ 

২। জনাফ জভািঃ ভমপজুর ইরাভ 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, ঢাকা জজান 
ঐ ৩০/০৫/২০১১-৩০/০১/২০১৩ 

৩। জনাফ জভািঃ ামফবুর ক 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, ঢাকা জজান 
ঐ ৩০/০১/২০১৩-০১/১০/২০১৪ 

৪। জনাফ জভািঃ আপতাফ জাজন োন 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, ঢাকা জজান 
ঐ ০১/১০/২০১৪-২৭/১২/২০১৫ 

৫। জনাফ জভািঃ আফদু ারাভ 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, ঢাকা জজান 
ঐ ২৭/১২/২০১৫-০৫/০৪/২০১৭ 

৬। জনাফ জভািঃ আফদু বুয 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, ঢাকা জজান 
ঐ ০৫/০৪/২০১৭- ৩০/০৬/২০১৭ 

৭। জনাফ জভািঃ াাবুমেন োন 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, ভয়ভনমং জজান 
ঐ ০১/১০/২০১৪-০১/০১/২০১৭ 

৮। জনাফ জভািঃ ভমনরুর ইরাভ 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, ভয়ভনমং জজান 
ঐ ০১/০১/২০১৭- ৩০/০৬/২০১৭ 

 

৬। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত বনেরূ:  

৬.১। প্রকদ্েয অওতায় ম্পাবদত ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবতয বফফযণ বনদ্েয ছদ্ক প্রদান কযা দ্রা:  

       (রক্ষ টাকায়) 

No Item of work (As per pp) Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Revenue:      

 Supply & Services      

1 Stationery LS 0.50  0.50  

2 Publication and Tendering LS 2.00  2.00  

3 Laboratory Testing LS 1.50  1.50  

4 Survey Design and Study LS 1.00  1.00  

B Capital:      

1 Land Acquisition Hacto

r 

5517.64 20.00 4597.27 20.00 

 Civil Works:      

2 Construction of Road 

Embankment (Earth work) 

Lac 

Cum 

1326.80 6.18 1293.19 6.06 

3 Flexible Pavement:      

(a) Construction of new 

pavement (5.50m) 

km 1804.05 12.00 1738.34 11.62 

(b) Surfacing (Carpeting & 

Seal coat) (5.50m) 

km 531.75 12.00 525.52 11.62 
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No Item of work (As per pp) Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

4 Construction of RCC 

Bridge (3 nos) 

m 1220.00 122.00 1220.00 122.00 

5 Construction of RCC Box 

Culverts (17 nos) 

m 654.99 93.57 654.149 93.57 

6 Construction of Pipe  

Culverts (5 nos) 

m 1.51 17.30 1.51 13.30 

7 Construction of Saucer 

Drain 

m 20.01 700.00 20.01 700.00 

8 Protective Work:      

(a) CC Block with Geo Textile Sqm 30.82 2000.00 30.82 2000.00 

(b) Toe wall m 44.67 500.00 44.67 500.00 

9 Sign, Signal & KM Post, 

Road Marking etc. 

     

(a) Traffic Sign Nos 1.66 30 1.66 30 

(b) Sign Post Nos 0.74 30 0.74 30 

(c) Concrete KM Post Nos 0.83 13 0.81 13 

(d) Road Marking-

Thermoplastic Material 

Sqm 6.31 600.00 6.31 600.00 

C Physical Contingency  -  -  

D Price Contingency   -  -  

Total   11166.78  10135.00  

   সূে: ড়ক  জনথ অমধদপ্তয কর্তজক জপ্রমযত প্রকজল্পয ভাপ্ত প্রমতজফদন অনুমায়ী। 

 

৭। ফছযবববিক এবডব/আযএমডম ফযাে, অফমুমক্ত ও ব্যয় :  

 প্রকজল্পয অনুজভামদত মডমম’য ফছযমবমিক রক্ষেভাো, আযএমডম ফযাে, অফমুমক্ত  ব্যজয়য মফফযণ মনজেয ছজক 

প্রদান কযা জরা : 

                                                                                                                                    (রক্ষ টাকায়) 
থ ব ফছয নুদ্ভাদত বডবব’য  

রক্ষযভাত্রা 

অযএবডব-সত ফযাদ্দ ফমুক্ত  ব্যয় 

 

২০১০-২০১১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১১-২০১২ ৩২৫.০০ ৩২৫.০০ ৩২৫.০০ ৩২৫.০০ 

২০১২-২০১৩ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ 

২০১৪-২০১৫ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ২২০০.০০ ৪৬০১.৭৮ ২২০০.০০ ২২০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ১৪১০.০০ ১৪১০.০০ ১৪১০.০০ ১৪১০.০০ 

ফ জজভাট: ১০১৩৫.০০ ১১১৬৬.৭৮ ১০১৩৫.০০ ১০১৩৫.০০ 

সূে: ড়ক  জনথ অমধদপ্তয কর্তজক জপ্রমযত প্রকজল্পয ভাপ্ত প্রমতজফদন অনুমায়ী 
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৮। প্রমকউযজভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: 

 

Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Prop

osal Cost (In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of 

Completion of 

works/services & 

Supply of goods 

As per 

PP 

Contra

ct 

Value 

Invitat

ion 

date 

Contract 

signing/ L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contrac

t  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tangail Road Division        

WP 1 Construction of Road 

Embankment (Earth 

Work), Construction of 

New Pavement (5.50m), 

Surfacing (Carpeting & 

Seal Coat (5.50m)  

697.55 690.675  01.11.2012 30.06.17 30.06.17 

WP2 Construction of Road 

Embankment (Earth 

Work), Construction of 

New Pavement (5.50m), 

Surfacing (Carpeting & 

Seal Coat (5.50m)  

697.55 690.675  15.10.2012 30.06.17 30.06.17 

WP3  Construction of Road 

Embankment (Earth 

Work), Construction of 

New Pavement (5.50m), 

Surfacing (Carpeting & 

Seal Coat (5.50m), 

Construction of 26 m, 8 

Nos RCC Box Culvert 

(8 Lots), Construction 

of Pipe Culverts (1 Nos)   

907.42 900.545  01.11.2012 30.06.17 30.06.17 

WP4  Construction of Road 

Embankment (Earth 

Work), Construction of 

New Pavement (5.50m), 

Surfacing (Carpeting & 

Seal Coat (5.50m), 

Construction of Pipe 

Culverts (4 Nos)  , Sign 

Signal & Km Post, 

Road Marking etc. 

743.93 737.055  01.11.2012 30.06.17 30.06.17 
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Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Prop

osal Cost (In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of 

Completion of 

works/services & 

Supply of goods 

As per 

PP 

Contra

ct 

Value 

Invitat

ion 

date 

Contract 

signing/ L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contrac

t  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tangail Road Division        

WP5  Construction of 1 No 

PC Girder Bridge (65m) 

with Slope Protection & 

Construction of 2 Nos 

RCC Box Culvert (30m)   

895.46 888.585  30.12.2012 30.06.16 30.06.16 

WP6 Construction of 2 No 

PC Girder Bridge (57m) 

with Slope Protection & 

Construction of 4 Nos 

RCC Box Culvert (20m)   

741.10 734.225  26.5.2014 30.06.16 30.06.16 

 Manikgonj Road 

Division 
      

WP7 Construction of Road 

Embankment (Earth 

Work), Construction of 

New Pavement (5.50m), 

Surfacing (Carpeting & 

Seal Coat (5.50m),  

Construction of Ssucer 

Drain, Protective Work, 

Sign Signal KM Post 

961.14 878.122  01.05.2013 30.06.17 30.06.17 

 

৯। অমডট :  প্রকজল্পয Internal  External অমডট ম্পাদন ম্পমকজত তথ্যামদ মমআয এ প্রদান কযা য়মন। 
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১০। প্রকল্প ংমিষ্ট কজয়কটি মস্থয মচে মনজে প্রদান কযা জরা: 

  
মচে ১: নতুন মনমভত ড়কাং মচে ২: ড়জকয পট জাল্ডায ংযক্ষণ কাজ 

  
মচে ৩: কারবাজট জয ংজমাগ ড়জকয জযইনকাট মচে ৪: ড়জকয ক্ষমতগ্রস্থ অং মফজল 

  
মচে ৫: ক্ষমতগ্রস্থ াজপজজয জভযাভত কাজ মচে ৬: ড়জকয অং মফজল 

  
মচে ৭: জতু ংরগ্ন যক্ষাপ্রদ কাজ মচে ৮: ড়জকয াইন, মগন্যার 
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১২।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবন: 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য  উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকজল্পয মূর উজেশ্য জর ১২ মকিঃমভিঃ মভজজাপুয -য়াম জ-

ফামরয়া মনভ জাজণয ভাধ্যজভ উক্ত এরাকায জমাগজমাগ ব্যফস্থায 

উন্নয়ন াধন কযা। 

প্রকজল্পয আতায় ১২ মকিঃমভিঃ দীর্ জ মভজজাপুয -য়াম জ-ফামরয়া 

ড়ক মনভ জাজণয ভাধ্যজভ উক্ত এরাকায জমাগজমাগ ব্যফস্থায 

ভানজনান্নয়ন  জনগজণয আথ জ -াভামজক উন্নয়ন ামধত 

জয়জছ।। 

 

১৩। কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণ: প্রকজল্পয জকান কাজ অম্পূণ জ জনই। 
 

১৪।       মযদ জনকারীন ম জজফক্ষণ:  

১৪.১।  ভূমভ অমধগ্রণ: প্রকজল্পয অনুজভামদত মডমম অনুাজয ২০ জক্টয ভূমভ অমধগ্রণ ফাফদ ৫৫১৭.৬৪ রক্ষ টাকায 

প্রাক্করন ংস্থান যজয়জছ। এ ফাফদ ২০ জক্টয ভূমভ অমধগ্রণ ফাফদ ৪৫৯৭.২৭ রক্ষ টাকা ব্যয় জয়জছ ভজভ জ 

মমআযজয উজল্লে কযা জয়জছ।   

 

১৪.২।  ভাটিয কাজ: প্রকজল্পয অনুজভামদত মডমম অনুাজয ৬.১৮ রক্ষ র্ন মভটায  ভাটিয কাজ ফাফদ ১৩২৬.৮০ রক্ষ 

টাকায প্রাক্করন কযা য়। এ ফাফদ মমআয অনুাজয ৬.০৬ রক্ষ র্ন মভটায ভাটিয কাজ ম্পাদন কযা জয়জছ 

এফং এজজন্য ১২৯৩.১৯ রক্ষ টাকা ব্যময়ত জয়জছ। 

 

১৪.৩।  জেমিফর জবজভন্ট মনভ জাণ: অনুজভামদত মডমম অনুাজয ১২ মক:মভ: নতুন জেমিফর জবজভন্ট (প্রস্থ ৫.৫০ মভ:) 

মনভ জাণ ফাফদ ১৮০৪.০৫ রক্ষ টাকা প্রাক্করন মনধ জাযণ কযা য়। মমআয অনুাজয এ অংজগ ১১.৬২ মক:মভ: 

জেমিফর জবজভন্ট মনভ জাণ কাজজ ১৭৩৮.৩৪ রক্ষ টাকা ব্যময়ত জয়জছ। এছাড়া, াজপজমং (কাজ জটিং  ীরজকাট) 

ফাফদ ১২ মক:মভ: ড়জকয জন্য ৫৩১.৭৫ রক্ষ টাকা প্রাক্করন কযা য়। এফাফদ মমআয অনুাজয ১১.৬২ মক:মভ: 

াজপজমং কাজজ ৫২৫.৫২ রক্ষ টাকা ব্যময়ত জয়জছ। 

 

১৪.৪। জতু  কারবাট জ মনভ জাণ: প্রকজল্পয আতায় ৩টি আযমম জতু মনভ জাণ ফাফদ (১২২ মভ:) ১২২০ রক্ষ টাকা প্রাক্করন 

কযা য়। মমআয অনুমায়ী এ অংজগ ১২২ মভ: দদজর্ জে ৩টি জতু মনভ জাজণয জন্য জভাট ১২২০ রক্ষ টাকা ব্যময়ত 

জয়জছ। এছাড়া প্রকজল্পয আতায় ১৭টি কারবাট জ (৯৩.৫৭ মভ:) মনভ জাণ ফাফদ ৬৫৪.৯৯ রক্ষ টাকা প্রাক্করন কজয 

য়। মমআয অনুাজয এ অংজগ ১৭টি কারবাজট জয (৯৩.৫৭ মভ:) জন্য ৬৫৪.১৪৯ রক্ষ টাকা ব্যময়ত জয়জছ। 

 

১৪.৫। প্রজটকটিব য়াকজ: প্রকজল্পয আতায় অনুজভামদত মডমম অনুাজয ২০০০ ফ: মভ: মমব্লক (মজজটিটাইর) 

মনভ জাণ কাজজয জন্য ৩০.৮২ রক্ষ টাকা প্রাক্করন কযা য়। তন্জধ্য মমআয অনুমায়ী ২০০০ ফ:মভ: মমব্লক মনভ জাণ 

ফাফদ ৩০.৮০ রক্ষ টাকা ব্যময়ত জয়জছ ফজর উজল্লে কযা জয়জছ এছাড়া, জটা-য়ার মনভ জাজণ (৫০০ মভ: দদজর্ জে) 

৪৪.৬৭ রক্ষ টাকা প্রাক্করন কযা য়। মমআয অনুমায়ী এ অংজগ ৫০০ মভ: মনভ জাণ কযা য়  এজত ৪৪.৬৭ রক্ষ 

টাকা ব্যময়ত জয়জছ। 

 

১৪.৬। মযদ জনকাজর জদো মায় জম, ভামনকগঞ্জ জজরায় মনমভ জত কারবাজট জয মনকজট ড়ক জযইনকাজটয পজর জফ ক্ষমতগ্রস্থ 

জয়জছ। এছাড়া, কারবাট জ  জতুয এজপ্রাচ ড়জকয জলা অজনক জফী। এয পজর উক্ত অংজ মানফান চরাচর 

ঝুঁমকপূণ জ। টাঙ্গাইর জজরায় জচইজনজ ৫+১০০ মক:মভ: - ৫+২০০ মক:মভ: অংজ ড়ক অজনক Crack জদো 

মায়। ড়জকয টাঙ্গাইর অংজ ইতিঃপূজফ জ ফন্যায় অজনক ক্ষয়ক্ষমত জয়জছ ভজভ জ ভাঠ ম জাজয়য ংমিষ্ট কভ জকতজা 

জানান। এজপ্রমক্ষজত জতুয এজপ্রাচ Slope ংজাধন  ক্ষমতগ্রস্থ জবজভন্ট জভযাভত কযা প্রজয়াজন।  

 

১৪.৭। মযদ জনকাজর জদো মায় জম , টাঙ্গাইর জজরায় জচইজনজ ২+৪০০ মক:মভ: এ ড়কাং  জফ ক্ষমতগ্রস্থ  জয়জছ। 

এছাড়া, জচইজনজ ২+ ৯০০ মক:মভ: এ যক্ষাপ্রদ কাজ ক্ষমতগ্রস্থ  ড়ক ার্শ্জ Slide কজযজছ। জতুমূজয জার 

অামযত জদো মায়। ড়জকয জচইজনজ ৫ + ২০০ মক:মভ: অংজ জযইনকাট জয় জফ ক্ষমতগ্রস্থ জয়জছ। উক্ত 

অংজ ফামরয ফস্তা মদজয় ংযক্ষণ কযা য়। ময দ জনকাজর ড়কটিজত প্রচুয Undulation  Crack 

মযরমক্ষত য়। এছাড়া, মযদ জনকাজর জানজনা য় জম, উক্ত এরাকায় জফজর ভাটি থাকায় ড়জকয স্থায়ীত্ব যক্ষা 

কযা ম্ভফ য়না।  
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১৫। আইএভইমড’য ভতাভত/সুাময: 

১৫.১।  প্রকল্পটি ৩ ফছজয ফাস্তফায়জনয জন্য মনধ জামযত থাকজর প্রকৃত ফাস্তফায়জন অমতমযক্ত ভয় জরজগজছ ৪ ফছয। অথ জাৎ 

Time over-run  জয়জছ ১৬০%। মডমম’য রক্ষেভাোয মফযীজত এমডমজত অথ জ ফযাজেয স্বল্পতায কাযজণ 

এভনটি জয়জছ। বমফষ্যজত MTBF basket অনুমায়ী প্রকল্প গ্রণ এফং মডমম’য কভ জমযকল্পনা অনুাজয ফযাে 

প্রদান  প্রকজল্পয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযজত জফ; 
 

 

১৫.২। প্রকল্পটি ফাস্তফায়নকাজর মফমবন্ন জভয়াজদ ৮ জন কভ জকতজাজক প্রকল্প মযচারক মজজফ দাময়ত্ব প্রদান কযা জয়জছ। র্ন 

র্ন প্রকল্প মযচারক মযফতজজনয জপ্রমক্ষজত প্রকল্প মযচারকগণ মথামথবাজফ প্রকজল্পয সুাযমবন  ভমনটমযং 

গুণগতভান মনমিত কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় মফলয়টি গুরুজত্বয াজথ মফজফচনা কজয বমফষ্যজত প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

জভয়াজদ একজন প্রকল্প মযচারক মনজয়াজগয মফলয় প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা  গ্রণ কযজফ; 

 

১৫.৩। প্রকজল্পয জতুয এজপ্রাজচয কজয়কটি স্থাজন মযরমক্ষত যক্ষাপ্রদ কাজজয লাইডকৃত অং জ কর্তজক মফবাগীয় ব্যফস্থায 

ভাধ্যজভ জভযাভত কযজত জফ; 

 

১৫.৪।    জতুমূজয এেজপ্রাজচয অামযত/জয মায়া গাইড জারমূ দ্রুত প্রমতস্থান কযজত জফ;  

 

১৫.৫। জতুয উমযবাজগয জেনমূ মযস্কায-মযেন্ন যােজত জফ; 

 

১৫.৬। জবজভজন্ট সৃষ্ট টজার জভযাভত কযজত জফ  ড়কফাঁজধয দুাজর্শ্জয ঢার মথামথ আকাজয ংযক্ষজণয জন্য 

প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযজত জফ; 

 

১৫.৭। প্রকল্পটিয External অমডট দ্রুত ম্পন্ন কযজত জফ; এফং 

 

১৫.৮। অনুজেদ ১৫.১-১৫.৭ এয আজরাজক গৃীত কাম জাফরী ম্পজকজ আগাভী ২ (দুই) ভাজয ভজধ্য আইএভই মফবাগজক 

অফমত কযজত জফ। 
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সটকনাপ-াযীয দ্বী ড়ক প্রস্তকযণ ও বক্তারী কযণ (১ভ ংজামধত) ীল জক প্রকজল্পয ভাপ্ত মূল্যায়ন 

প্রমতজফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৭ ) 
 

 

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

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয। 

৩।  প্রকদ্েয ফস্থান : কিফাজায জজরায জটকনাপ উজজরা। 

 

৪।  প্রকদ্েয ফাস্তফায়নকার  ও ব্যয় : 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

প্রকৃত 

ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার  প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয়  

(মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

(%) 

মূর ১ভ 

ংদ্াবধত 

মূর ফ বদ্ল  

ংদ্াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬৮০.৬২ ২০১০.৭৫ ১৮০৫.৮৮ ১ জুরাই 

২০১১ 

জথজক 

 ৩০ জুন 

২০১৩ 

১ জুরাই ২০১১ 

জথজক  

৩০ জুন ২০১৭ 

১ জুরাই 

২০১১ 

জথজক 

 ৩০ জুন 

২০১৭ 

৭.৪৫% ৪ ফছয 

৩০০% 

 

৫। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ:  

৫.১। টভূবভ: 

  প্রস্তামফত ড়কটি (জজড-১০৯৯) ঢাকা-চট্টগ্রাভ-জটকনাপ জাতীয় ভাড়জকয জটকনাপ ফাজায অং জথজক শুরু জয় 

ফজঙ্গাাগজযয উকূজর (া-যীয দ্বী) জল জয়জছ। প্রায় ২০ ফছয আজগ মনমভ জত এ ড়কটিয দদর্ জে ১৩.৭০ মভটায 

এফং প্রস্ততা ৩.৭০ মভটায। জন্ট ভাটি জন এফং াহ্ যীয দ্বীজ মাতায়াতকাযী মফপুর ংখ্যক ম জটক এ ড়কটি 

ব্যফায কজয থাজক। তাছাড়া ড়কটি ফাংরাজদ মভয়ানভাজযয ীভান্ত ফামণজজেয কাজজ ব্যফহৃত জয় থাজক। প্রস্ততা 

কভ য়ায় ড়কটিজত চরাচরকাযী মানফান দূর্ জটনা কফমরত য়। এ জপ্রমক্ষজত ড়কটি প্রস্তকযণ  

মক্তারীকযজণয রজক্ষে এ প্রকল্পটি প্রণ কযা জয়জছ। 

  

৫.২। উজেশ্য :  

 প্রকজল্পয মূর উজেশ্য জরা মফদ্যভান জটকনাপ াযীয দ্বী ড়জকয ৮ মক:মভ: প্রস্তকযণ  মক্তারীকযজণয 

ভাধ্যজভ ফাংরাজদ এফং ভায়ানভাজযয ভজধ্য ীভান্ত ফামণজে বৃ মি, স্থানীয় জনগণ  ম জটকজদয মনযাদ , জ  দ্রুত 

চরাচর মনমিত কযণ এফং প্রকল্প এরাকায জনগজণয আথ জ-াভামজক অফস্থায উন্নয়ন। 

  

৫.৩।  প্রকদ্েয নুদ্ভাদন:  

 প্রকল্পটি ৩১.০৫.২০১১ তামযজে ভাননীয় মযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তজক ১৬৮০.৬২ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যজয় জানুয়াময 

২০১১ জথজক জুন ২০১৩ জভয়াজদ ফাস্তফায়জনয জন্য অনুজভামদত য়। যফতীজত প্রকজল্পয অংগমূজয মযভাণ  

ব্যয় হ্রা-বৃমিয মযজপ্রমক্ষজত মডমইম’য বা অনুিাজনয ভাধ্যজভ ংমিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তজক প্রকল্প ১ভ ফায 

ংজাধন কযা য়। ১ভ ংজামধত প্রকল্পটি ড়ক মযফণ   ভাড়ক মফবাগ কর্তজক অনুজভামদত জয়জছ। 

প্রকজল্পয ১ভ ংজামধত মডমম’য প্রাক্কমরত ব্যয় ২০১০.৭৫ রক্ষ টাকা  ফাস্তফায়নকার জুরাই ২০১১ জথজক জুন 

২০১৭ ম জন্ত। 
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৫.৪। প্রকল্প মযদ জন:  

ভাপ্ত প্রকজল্পয ভামপ্ত মূল্যায়জনয জন্য ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাজগয মযচারক জনাফ আফদুল্লা আর 

ভামুন কর্তজক ২/১০/২০১৮ তামযজে প্রকল্প এরাকা জযজমভন মযদ জন কযা য়। মযদ জজনয ভয় প্রকল্প ংমিষ্ট 

কভ জকতজাগণ উমস্থত জথজক ায়তা প্রদান কজযন।  

 

৫.৫ প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্য বনদ্েয ছদ্ক প্রদান কযা দ্রা:  

 ড়ক  জনথ অমধদপ্তজযয অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী ম জাজয়য ৮ জন কভ জকতজা এ প্রকজল্পয প্রকল্প মযচারক 

মজজফ দাময়ত্ব ারন কজযন। মনজেয ছজক তাঁজদয নাভ  জভয়াদকার প্রদান কযা জরা: 

  

ক্রবভক 

নম্বয 
কভ বকতবায নাভ  দফী  

দাবয়দ্েয ধযণ সভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১। জনাফ ইফজন আরভ াান 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, চট্টগ্রাভ জজান 
পূণ বকারীন ০৬/০২/২০১১-১৩/০২/২০১২ 

২। জনাফ জুনাজয়দ াান মমফফ 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, চট্টগ্রাভ জজান 
ঐ ১৩/০২/২০১২-০৩/০৩/২০১৪ 

৩। জনাফ এ. জক. এভ. জামকরুর ক 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, চট্টগ্রাভ জজান 
ঐ ০৩/০৩/২০১৪-২৯/০৬/২০১৪ 

৪। জনাফ জভািঃ াইপৄর আরভ 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী (চিঃদিঃ), জ, 

চট্টগ্রাভ জজান 

ঐ ২৯/০৬/২০১৪-১৩/০৭/২০১৪ 

৫। জনাফ জভািঃ আমযপৄয যভান 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, চট্টগ্রাভ জজান 
ঐ ১৩/০৭/২০১৪-১৫/০৯/২০১৪ 

৬। জনাফ মফপুর চন্দ্র াা 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, চট্টগ্রাভ জজান 
ঐ ২৫/০৯/২০১৪-২৬/১০/২০১৪ 

৭। জনাফ জভািঃ আমযপৄয যভান  

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, চট্টগ্রাভ জজান 
ঐ ২৬/১০/২০১৪-০৬/০৯/২০১৫ 

৮। জনাফ জভািঃ াইপৄর আরভ 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, চট্টগ্রাভ জজান 
ঐ ০৬/০৯/২০১৫-১৭/০৯/২০১৫ 

৯। জনাফ জভািঃ আমযপৄয যভান 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, চট্টগ্রাভ জজান 
ঐ ১৭/০৯/২০১৫-১১/১১/২০১৫ 

১০। জনাফ মফপুর চন্দ্র াা 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, চট্টগ্রাভ জজান 
ঐ ১১/১১/২০১৫-০২/০৫/২০১৭ 

১১। জনাফ আপতাফ জাজন োন 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, চট্টগ্রাভ জজান 
ঐ ০২/০৫/২০১৭ -৩০/০৬/২০১৭ 

 

৬। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত বনেরূ:  

৬.১। প্রকদ্েয অওতায় ম্পাবদত ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবতয বফফযণ বনদ্েয ছদ্ক প্রদান কযা দ্রা:  

       (রক্ষ টাকায়) 

No Item of work (As per 

RDPP) 

Unit Target Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Survey & Design LS 1.00 LS - - 

2 Land Acquisition Hec. 210.00 1.50 84.25 0.0532 

3 Earthwork on road 

embankment  

Lac 

Cum. 

188.49 0.61 188.49 0.61 

4 Strengthening of Flexible 

Pavement 

km 305.76 8.00 305.76 8.00 
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No Item of work (As per 

RDPP) 

Unit Target Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

5 Widening of Flexible 

Pavement &) 

km 374.80 8.00 374.80 8.00 

6 Surfacing (Carpeting Seal 

coat 

km 400.24 8.00 400.24 8.00 

7 Construction of RCC Box 

Culverts (9nos) 

M 333.50 29.00 333.50 29.00 

8 Construction of road side  

Drain 

M 25.00 500.00 25.00 500.00 

9 Protective Work M 84.00 1200.00 84.00 1200.00 

10 KM Post, Sign Signal, 

Guide Post. 

LS 5.62 218.00 4.97 218.00 

11 Maintenance During 

construction 

km 5.00 8.00 4.87 8.00 

12 Physical Contingency(2%)  38.67    

13 Price Contingency (2%)  38.67    

Total  2010.75  1805.88  

   সূে: ড়ক  জনথ অমধদপ্তয কর্তজক জপ্রমযত প্রকজল্পয ভাপ্ত প্রমতজফদন অনুমায়ী। 

 

৭। ফছযবববিক এবডব/আযএমডম ফযাে, অফমুমক্ত ও ব্যয় :  

 প্রকজল্পয অনুজভামদত মডমম’য ফছযমবমিক রক্ষেভাো, আযএমডম ফযাে, অফমুমক্ত  ব্যজয়য মফফযণ মনজেয ছজক 

প্রদান কযা জরা : 

                                                                                                                                    (রক্ষ টাকায়) 

থ ব ফছয নুদ্ভাদত বডবব’য  

রক্ষযভাত্রা 

অযএবডব-সত ফযাদ্দ ফমুক্ত  ব্যয় 

 

২০১১-২০১২ - - - - 

২০১২-২০১৩ - - - - 

২০১৩-২০১৪ - - - - 

২০১৪-২০১৫ - - - - 

২০১৫-২০১৬ ১০৮৪.৬৭৩ - - - 

২০১৬-২০১৭ ৯২৬.০৭৩ ১৮০৫.৮৮ ১৮০৫.৮৮ ১৮০৫.৮৮ 

(১০০%) 

ফ জজভাট: ২০১০.৭৫ ১৮০৫.৮৮ ১৮০৫.৮৮ ১৮০৫.৮৮ 

সূে: ড়ক  জনথ অমধদপ্তয কর্তজক জপ্রমযত প্রকজল্পয ভাপ্ত প্রমতজফদন অনুমায়ী  

 

৮। প্রমকউযজভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: 

Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Pr

oposal Cost 

(In lakh Taka) 

Tender/Bid/ Proposal Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As 

per 

PP 

Contr

act 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Earthwork on road 

embankment, Strengthening 

830.0

0 

835.9

9 

15.03.201

6 

24.05.201

6 

24.05.201

6 

22.05.201

7 
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Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Pr

oposal Cost 

(In lakh Taka) 

Tender/Bid/ Proposal Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As 

per 

PP 

Contr

act 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

& Widening of Flexible 

Pavement in/c Surfacing, 

Construction of 12m R.C.C. 

Box Culvert (4.00 Nos) 

Earthwork on road 

embankment, Strengthening 

& Widening of Flexible 

Pavement in/c Surfacing, 

Construction of 12m R.C.C. 

Box Culvert (5.00 Nos) 

887.4

1 

880.5

7 

20.03.201

6 

24.05.201

6 

24.05.201

7 

22.05.201

7 

Road Marking 

Thermoplastic Paint & 

Painting Culvert Parapet 

wall at 0+000 km 8+000 km 

of Teknaf-Shahparir dwip 

Road 

5.00 4.87 16.04.201

6 

27.04.201

7 

04.05.201

7 

02.05.201

7 

 

৯। অমডট :  প্রকজল্পয Internal  External অমডট ম্পাদন ম্পমকজত তথ্যামদ মমআয এ প্রদান কযা য়মন। 

 

১০। প্রকল্প ংমিষ্ট কজয়কটি মস্থয মচে মনজে প্রদান কযা জরা: 

 

 

মচে ১: ড়জকয মক:মভ: জাস্ট মচে ২: মনমভ জত কারবাট জ 
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মচে ৩: ড়জকয তীক্ষ ফাঁক মচে ৪: জবজভন্ট জবংজগ মায়া edge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচে ৫: ড়জকয াইন মগন্যার মচে ৬: মনমভ জত ড়জকয একাং  

 

১১।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবন: 

 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য  উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকজল্পয মূর উজেশ্য জরা মফদ্যভান ৮ মক:মভ: ড়ক 

প্রস্তকযণ  উন্নয়জনয ভাধ্যজভ ফাংরাজদ ভায়ানভাজযয 

ভজধ্য ীভান্ত ফামণজে বৃমি , জনাধাযণ  ম জটজকয 

মনযাদ, জ  দ্রুত মাতায়াজতয জন্য ড়ক জমাগজমাজগয 

ব্যফস্থা গজড় জতারা। 

প্রকজল্পয আতায় ড়ক প্রস্তকযণ  মক্তারীকযজণয 

ভধ্যজভ উক্ত এরাকায জমাগজমাগ ব্যফস্থা উন্নয়ন ামধত জয়জছ 

এফং জনগজণয আথ জ-াভামজক উন্নয়ন ামধত জয়জছ। 

 

১২। কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণ: প্রকজল্পয জকান কাজ অম্পূণ জ জনই। 

 

১৩।       মযদ জনকারীন ম জজফক্ষণ:  

১৩.১।  ভূমভ অমধগ্রণ: প্রকজল্পয অনুজভামদত মডমম অনুমায়ী ১.৫০ জক্টয ভূমভ অমধগ্রণ ফাফদ ২১০.০০ রক্ষ টাকা 

প্রাক্করন ংস্থান কযা য় প্রকজল্পয আতায় ০.০৫৩২ জক্টয ভূমভ অমধগ্রণ কযা এফং এফাফদ ৮৪.২৫ রক্ষ টাকা 

ব্যময়ত জয়জছ ভজভ জ মমআজয উজল্লে কযা য়। 

 

১৩.২।  জেমিফর জবজভন্ট মনভ জাণ: প্রকজল্পয আতায় ৮ মক:মভ: জেমিফর জবজভন্ট মক্তারীকযণ, প্রস্তকযণ  

াজপজমং এয জন্য মথাক্রজভ ৩০৫.৭৬ রক্ষ টাকা, ৩৭৪.৮০ রক্ষ টাকা  ৪০০.২৪ রক্ষ টাকায প্রাক্করন কযা য়। 

মমআয অনুাজয ৮ মক:মভ: জেমিফর জবজভন্ট মনভ জাণ কাজ মথাক্রজভ মথাক্রজভ ৩০৫.৭৬ রক্ষ টাকা, ৩৭৪.৮০ 

রক্ষ টাকা  ৪০০.২৪ রক্ষ টাকা ব্যময়ত জয়জছ ভজভ জ উজল্লে কযা জয়জছ। 

 

১৩.৩।  ফি ফারবাট জ মনভ জাণ: প্রকজল্পয আতায় ৯টি ফি ফারবাট জ মনভ জাণ কাজজ জভাট ২৯ মভটায ৩৩৩.৫০ রক্ষ টাকা 

প্রাক্করন কযা য়। মমআয অনুমায়ী ৯টি ফি ফারবাট জ মনভ জাণ কাজজয জন্য জভাট ২৯ মভটাজয ৩৩৩.৫০ রক্ষ টাকা 

ব্যময়ত জয়জছ। 
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১৩.৪। প্রজটকটিব য়াকজ: প্রকজল্পয আতায় ১২০০ মভটায প্রজটকটিব য়াজকজয জন্য ৮৪ রক্ষ টাকা ংস্থান মডমমজত 

যাো য়। তন্জধ্য মমআয-এ জভাট ১২০০ মভটায প্রজটকটিব য়াজকজয জন্য ৮৪ রক্ষ টাকা ব্যময়ত জয়জছ ভজভ জ 

উজল্লে কযা জয়জছ। 

 

১৩.৫।   মযদ জনকাজর প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত ৮ মক:মভ: জবজভজন্টয কাজজয ভান আানুরূ ফজর প্রতীয়ভান জয়জছ। 

তজফ মকছু ড়কাংজ ামন জজভ থাকজত জদো মায়  ড়জকয  ফাজায অংজ ভয়রা আফজজনা জদো মায়। মনমভ জত 

কারবাজট জয জন্য মযজটইমনং য়ার জদয়া প্রজয়াজন। এছাড়া, প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত ড়জক তীক্ষ ফাঁক যজয়জছ মা 

মথামথবাজফ যরীকযণ কযা প্রজয়াজন। মযদ জনকাজর ১টি মক:মভ: জাস্ট বাংগা অফস্থায় জদো মায়। এছাড়া, 

গফামদ শু চরাচজরয কাযজণ জবজভজন্টয Edge বাংগা জদো মায়। এছাড়া, কারবাজট জয এোজপ্রাচ গাইড জার 

জঢজক থাকজত জদো মায়, মা মযস্কায কজয দৃশ্যভান কযা জমজত াজয। 

 

১৪। আইএভইমড’য ভতাভত/সুাময: 

 

১৪.১।   প্রকল্পটি ২ ফছজয ফাস্তফায়জনয জন্য মনধ জামযত থাকজর প্রকৃত ফাস্তফায়জন ভয় জরজগজছ ৬ ফছয। অথ জাৎ Time 

over-run  জয়জছ ৩০০%। মডমম’য রক্ষেভাোয মফযীজত এমডমজত অথ জ ফযাজেয স্বল্পতায কাযজণ এভনটি 

জয়জছ। বমফষ্যজত MTBF basket অনুমায়ী প্রকল্প গ্রণ এফং মডমম’য কভ জমযকল্পনা অনুাজয ফযাে প্রদান 

 প্রকজল্পয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযজত জফ; 

 

১৪.২। প্রকল্পটি ফাস্তফায়নকাজর মফমবন্ন জভয়াজদ ১১ জন কভ জকতজাজক প্রকল্প মযচারক মজজফ দাময়ত্ব প্রদান কযা জয়জছ। র্ন 

র্ন প্রকল্প মযচারক মযফতজজনয জপ্রমক্ষজত প্রকল্প মযচারকগণ মথামথবাজফ প্রকল্প সুাযমবন  ভমনটমযং কযজত 

াজযন মফলয়টি গুরুজত্বয াজথ মফজফচনা কজয বমফষ্যজত প্রকল্প ফাস্তফায়ন জভয়াজদ একজন প্রকল্প মযচারক মনজয়াজগয 

মফলয় প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা  গ্রণ কযজফ; 

 

১৪.৩। প্রকজল্পয মনমভ জত কারবাজট জয জারমূ দৃশ্যভান যােজত  এফং ড়কটিয ফাজায অংজ আফজজনা-ভয়রা মযস্কায 

কযজত জফ; 

 

১৪.৪। ড়জকয গফামদ শু  চরাচজরয পজর জবংজগ মায়া Edge জভযাভত কযজত জফ; 

 

১৪.৫। কারবাজট জয মযজটইমনং য়ার স্থান  ১টি জবংজগ মায়া মক:মভ: জাস্ট জভযাভত কযজত জফ; 

 

১৪.৬। প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত ড়জকয মফদজনক ফাঁক যরীকযণ কযা জমজত াজয; 

 

১৪.৭। ড়জকয উমযস্থ উজঠ মায়া জযাড ভামকজং পুনিঃ প্রদান কযজত জফ; 

 

১৪.৮। প্রকল্পটিয External অমডট দ্রুত ম্পন্ন কযজত জফ; এফং 

 

১৪.৯। অনুজেদ ১৪.১-১৪.৮ এয আজরাজক গৃীত কাম জাফরী ম্পজকজ আগাভী ২ (দুই) ভাজয ভজধ্য আইএভই মফবাগজক 

অফমত কযজত জফ। 
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¢Su¡ Lm¡e£ qa BCHpHp¢h ®NV qu Hu¡lf¡VÑ ®NV fkÑ¿¹ psL Eæue ীল ষক fËLল্পেয ভাবপ্ত 

মূল্যায়ন প্রবতদ্ফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১৭)  

 

০১। প্রকদ্েয নাভ : ¢Su¡ Lm¡e£ qa BCHpHp¢h ®NV qu Hu¡lf¡VÑ ®NV fkÑ¿¹ psL Eæue 

fËLÒf 

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : psL J Sefb A¢dcçl/h¡wm¡cn ®pe¡h¡¢qe£z 

০৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয় : f¢lLÒfe¡ j¿»Z¡mu, ®i±a AhL¡W¡j¡, f¢lLÒfe¡ L¢jnez 

 

০৪।  প্রকদ্েয এরাকা (সজরা ও উদ্জরায নাভ) : Y¡L¡ ®Sm¡l LÉ¡¾Vej¾V Hm¡L¡z   

০৫।  প্রকদ্েয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয়                 : S¤m¡C 2016 qa S¤e 2017z    

      (রক্ষ টাকায়)  

নুদ্ভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  নুদ্ভাবদত ফাস্তফায়নকার 
প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

নুদ্ভাবদত 

ব্যদ্য়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাদ্রয %) 

মূর ব্যয় ২য় ংদ্াবধত  মূর ২য় ংদ্াবধত     

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

1359.00 

mr 

- 1359.00 

mr 

S¤m¡C 2016 qa 

S¤e 2017 

- S¤m¡C 2016 

qa S¤e 2017 

100% 100% 

 

০৬।   প্রকদ্েয থ বায়নঃ ¢SJ¢h z 

 

৭। নুদ্ভাদদ্নয তাবযখ 

মূর   07 eiðl 2016 

ংদ্াবধত   প্রদ্মাজয নয় 

অন্ত:খাত ভন্বয়  - 

সভয়াদ বৃবি - 

 

০৮।   প্রকদ্েয ংগবববিক ফাস্তফায়ন  গ্রগবতঃ (প্রকে বপ দ্ত যফযাকৃত তথ্যানুমায়ী) 

œ²x 

ew 

কাম বক্রভ একক 

প্রকদ্েয রক্ষযভাত্রা প্রকৃত জবন  

সবৌত অবথ বক সবৌত অবথ বক 

1z fÔ¡eVne, mÉ¡äú¢fw, ¢VÊ, ®qXÚS, pgV p¡gÑ¢pw, 

gÓ¡Ju¡l ®hX, NË¡p CaÉ¡¢c 

¢Lx ¢jx  ১.৪৪১ 16.00 ১.৪৪১ 16.00 

2z Se¡lm Hä p¡CV ®g¢p¢m¢Vp ®b¡L - 32.00 - 32.00 

3z j¡¢Vl L¡S (¢Su¡ Lm¡e£ qa BCHpHp¢h ®NV) Oe ¢jx  ৩৮৪৪.৫ 

 

44.00 ৩৮৪৪.৫ 

 

44.00 
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œ²x 

ew 

কাম বক্রভ একক 

প্রকদ্েয রক্ষযভাত্রা প্রকৃত জবন  

সবৌত অবথ বক সবৌত অবথ বক 

4z j¡¢Vl L¡S (BCHpHp¢h ®NV qa Hu¡lf¡VÑ 

®NV) 

Oe ¢jx   

৩৮৪৪.৫ 

9.00  

৩৮৪৪.৫ 

9.00 

5z ®fij¾V L¡S (¢Su¡ Lm¡e£ qa BCHpHp¢h 

®NV) 

¢jx ১১৬৫ 

 

311.00 ১১৬৫ 

 

311.00 

6z ®fij¾V L¡S (BCHpHp¢h ®NV qa Hu¡lf¡VÑ 

®NV) 

¢jx  ২৭৬ 117.00 ২৭৬ 117.00 

7z l¡X ¢j¢Xu¡e ¢ejÑ¡Z (¢Su¡ Lm¡e£ qa 

BCHpHp¢h ®NV) (0.914 ¢jx fËÙÛ) 

¢jx  ২৩০০ 51.00 ২৩০০ 51.00 

8z g¥Vf¡a ¢ejÑ¡Z (¢Su¡ Lm¡e£ qa BCHpHp¢h 

®NV) (1.50 ¢jx fËÙÛ) 

¢jx  ২২৫০ 

 

349.00 ২২৫০ 

 

349.00 

9z g¥Vf¡a ¢ejÑ¡Z L¡S (BCHpHp¢h ®NV qa 

Hu¡lf¡VÑ ®NV) (1.50 ¢jx fËÙÛ) 

¢jx  ৫৫২ 73.00 ৫৫২ 73.00 

10z p¡CV ®XÊe ¢ejÑ¡Z (¢Su¡ Lm¡e£ qa BCHpHp¢h 

®NV) 

¢jx  ১২০০ 

 

53.00 ১২০০ 

 

53.00 

11z p¡CV ®XÊe ¢ejÑ¡Z (BCHpHp¢h ®NV qa 

Hu¡lf¡VÑ ®NV) 

¢jx  ৪৬০ 20.00 ৪৬০ 20.00 

12z h¡Eä¡l£ Ju¡m (Eiu f¡nÑÅ) (6 g¥V EµQa¡u) ¢jx  ২২০০ 226.00 ২২০০ 226.00 

13z hË£L Ju¡mpq 32 g¥V ®M¡m¡ ®NV ¢ejÑ¡Z  hx ¢jx ৮১.৭৫ 9.00 ৮১.৭৫ 9.00 

14z l¡Eä HhÉ¡EV ¢ejÑ¡Z b¡L - 3.00 - 3.00 

15z VÊ¡¢gL p¡Ce pwMÉ¡ ১৭ 1.00 ১৭ 1.00 

16z p¡Ce ®f¡ø pwMÉ¡ ১৯ 1.00 ১৯ 1.00 

17z l¡X j¡¢LÑw hx ¢jx ৭৭৯.২৫ 8.00 ৭৭৯.২৫ 8.00 

18z ¢Øট্রV m¡C¢Vw pwMÉ¡ ৬০ 36.00 ৬০ 36.00 

phÑj¡Vx - 100% 1359.00 100% 1359.00 

 

০৯।  কাজ ভাপ্ত থাকদ্র তায কাযণঃ  fËk¡SÉ নয়z 

১০।  প্রকদ্ে উদ্দ্দশ্যঃ  

বনদ্োক্ত উদ্দ্দদ্শ্য 1.441 ¢Lx¢jx ¢Su¡ Lm¡e£ qa qkla n¡qÚS¡m¡m Hu¡lf¡ট ম বন্ত ংদ্মাগ ড়ক বনভ বাণঃ 

ক) qkla n¡qÚS¡m¡m Hu¡lf¡ট এয াদ্থ সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন; 

খ) বজয়া কদ্রানী অফাবক এরাকায় ড়ক বনযািায উন্নয়ন; 

গ) ড়দ্কয াবন বনস্কান ব্যফস্থায উন্নয়ন; 

ঘ) থচাযী ও াআদ্কর চারনায় সুদ্মাগ সুবফধা প্রদান; 

ঙ) ড়দ্কয বুজায়ন। 
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১১। টভূবভঃ  

Y¡L¡ psL ¢hi¡N¡d£e ¢Su¡ Lm¡e£ BCHpHp¢h ®NCV-¢i¢iBC¢f V¡¢jÑe¡m ®Sm¡ psL¢Vl (SX-3002) ®~cOÉÑ 

5.38 ¢Lx¢jxz ¢hhQÉ fËLÒfl BJa¡u qkla n¡qÚS¡m¡m Hu¡lf¡VÑl p¡b ¢el¡fc J Eæa ®k¡N¡k¡N 

Øq¡fel SeÉ ¢Su¡ Lm¡e£ qa BCHpHp¢h ®NV qu Hu¡lf¡VÑ ®NV fkÑ¿¹ 1.441 ¢Lx¢jx psL¡wnl Eæue 

J fËnÙ¹LlZ (1.165 ¢Lx¢jx, 22.17 ¢jV¡l fËØq J 0.276 ¢Lx¢jx 14 ¢jV¡l fËØq) J Eæuel fËÙ¹¡h Ll¡ qয়z 

haÑj¡e fËÙ¹¡¢ha psL ®L¡e g¤Vf¡al hÉhØq¡ e¡ b¡L¡u psL¢Vl Bn f¡n hph¡pla p¡j¢lL hÉ¢J²hNÑ, 

a¡cl f¢lh¡l Hhw ØL¥m J LmSl R¡œ-R¡œ£l¡pq fbk¡œ£cl ¢el¡fš¡q£ea¡u i¥Na quz HR¡s¡J ØL¥m, 

LmS J LjÑØqm k¡a¡u¡aL¡l£Ne h¡C-p¡CLm Qm¡Qm Llz k¡¢¿»L k¡e Qm¡Qml L¡lZ A-k¡¢¿»L 

k¡eh¡qe…m¡ phÑc¡C T¥y¢Ll jdÉ Qm¡Qm Llz  HR¡s¡ hoÑ¡ ®j±p¤j Sm¡hÜa¡ ¢elpel SeÉ psLl Bn 

f¡n ®XÊeSl ®L¡e hÉhØq¡ ®eCz H ®fË¢ra, ¢hhQÉ fËLÒf¢Vl j¡dÉj fËÙ¹¡¢ha psL¢V Eæue J fËnÙ¹LlZpq 

psLl fn g¥Vf¡a, ®XÊe J h¡C-p¡CLm ®mel pwØq¡e l¡M¡ qয়z 

 

১২।  প্রকদ্েয মূর কাম বক্রভঃ   

fËLÒfl BJa¡u 3844.5 Ox ¢jx j¡¢Vl L¡S (¢Su¡ Lm¡e£ qa BCHpHp¢h ®NV), 3844.5 Ox ¢jx j¡¢Vl 

L¡S (BCHpHp¢h ®NV qa Hu¡lf¡VÑ ®NV), 1165 ¢jx ®fij¾V L¡S (¢Su¡ Lm¡e£ qa BCHpHp¢h ®NV), 

276 ¢jx ®fij¾V L¡S (BCHpHp¢h ®NV qa Hu¡lf¡VÑ ®NV), 2300 ¢jx ®l¡X ¢j¢Xu¡e ¢ejÑ¡Z (¢Su¡ Lm¡e£ 

qa BCHpHp¢h ®NV) (0.914 ¢jx fËØq), 2250 ¢jx g¥Vf¡b ¢ejÑ¡Z (¢Su¡ Lm¡e£ qa BCHpHp¢h ®NV) 

(1.50 ¢jx fËØq), 552 ¢jx g¥Vf¡a ¢ejÑ¡Z (BCHpHp¢h ®NV qa Hu¡lf¡VÑ ®NV) ( 1.50 ¢jx fËØq), 1200 

¢jx p¡CX ®XÊe ¢ejÑ¡Z (¢Su¡ Lm¡e£ qa BCHpHp¢h ®NV), 460 ¢jx p¡CX ®XÊe ¢ejÑ¡Z (BCHpHp¢h ®NV 

qa Hu¡lf¡VÑ ®NV), 2200 Hm.Hj h¡Eä¡l£ Ju¡m (Eiu f¡nÑÅ) ( 6 g¥V EµQa¡u), 81.75 hx ¢jx hË£L 

Ju¡mpq 32 g¥V ®M¡m¡ ®NV ¢ejÑ¡Zpq AeÉ¡eÉ L¡S pÇfæ Ll¡ qয়z  

১৩। প্রকদ্েয াবফ বক অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবতঃ        -  100%  

১৩.১ প্রকদ্েয অবথ বক গ্রগবতঃ       -  100% 

  ১৩.২ প্রকদ্েয ফাস্তফ গ্রগবতঃ     -  100% 

১৪।  ফছয বববিক কভ ববযকেনা নুমায়ী গ্রগবত বফদ্েলণ (কাবিত গ্রগবত না দ্র এয কাযণ ও প্রকে বযচারদ্কয ব্যাখ্যা) 

 

বনদ্ে ফছয মবমিক ফামল জক উন্নয়ন কভ জসূমচ (এমডমফ) ফযাদ্দ এফং ংদ্াবধত এমডমফ ফযাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় সদওয়া র 

                                                                                         (র ক্ষ টাকায়) 

থ ব ফছয 

মূর মডমম অনুমায়ী 

রক্ষেভাো 

মুর এবডব/ংদ্াবধত-সত 

ফযাদ্দ 

ব্যয় 

১ ৩ ৫ ৭ 

2016-17 1359.00 1359.00 1359.00 

জভাটিঃ 1359.00 1359.00 1359.00 
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১৫।     ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ  

         নুদ্ভাবদত ক্রয় বযকেনায বফযীদ্ত গ্রগবত 

ক্রিঃ

নং 
প্যাজকজ 

চুমক্ত মূল্য 

(জকাটি 

টাকায়) 

মফস্তামযত কার্য্জাজদঅনুমায়ী অগ্রগমত 

ভন্তব্য 
কাজ শুরুয

তামযে 

কাজ ভামপ্তয 

তামযে/ 

ফমধ জতভয় 

ফাস্তফ 

(%) 

আমথ জক 

(জকাটি 

টাকায়) 

১ fÉ¡LS-1 13.59 S¤m¡C 

2016  

S¤e 2017 ১০০% 13.59 কাজ 

ভাপ্ত। 

 

১৬।  অআএভআবড কর্তবক পূফ বফতী বযদ বদ্কয সুাবয ও প্রবতারন 

 প্রকেটি অআএভআবড কর্তবক আদ্তাপূদ্ফ ব বযদ বন কযা য়বন। 

১৭।  প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্যঃ  

প্রকে বযচারদ্কয নাভ ও দফী পূণ বকারীন/ খন্ডকারীন সভয়াদকার 

¢hœ-5560 ®mx LZÑm plL¡l ®j¡x CLh¡m 

®q¡pe, ¢fHp¢p 

f§ZÑL¡m£e  S¤m¡C 2016 S¤e 2017 

 

১৮। প্রকদ্েয প্রবাফঃ 

¢Su¡ Lm¡e£ qa BCHpHp¢h ®NV qu Hu¡lf¡VÑ ®NV fkÑ¿¹ psL¢V qkla n¡q S¡m¡m B¿¹SÑ¡¢aL ¢hj¡e 

h¾cl Hl p¡b pwk¤š² b¡L¡u ¢h¢iæ pju ®cn£/¢hcn£ ¢i¢iBC¢f J ¢iBC¢f hÉ¢š²hNÑ ¢hj¡e h¾cl 

Nje¡Njel SeÉ hÉhq¡l দ্য় অদ্ছ z h¡wm¡cn ¢hj¡e h¡¢qe£l h‰hå¤ O¡¢V, BCHpHp¢h, BjÑX ®g¡pÑp 

®j¢XLm LmS, g¡u¡l p¡¢iÑp ®ØVne Hhw h¡wm¡cn ®pe¡h¡¢qe£l HL¢V …l¦aÅf§ZÑ ÙÛ¡fe¡ ¢pHj¢V¢Xpq 

Eõ¢Ma fÐ¢aù¡e/pwÙÛ¡l Sehm J k¡eh¡qe Eš² psL¢V p¡hÑr¢ণL hÉhq¡l Ll¡ R¡s¡J LÉ¡¾Vej¾V b¡e¡ J 

psL¢Vl Eiu f¡nÄÑl Bh¡¢pL Hm¡L¡u hph¡pla ®S¢pJ'p, AeÉ¡eÉ fch£ Hhw ®hp¡j¢lL hÉ¢š²hNÑl 

f¢lh¡lhNÑJ psL¢V hÉhq¡l Lযদ্ছনz H R¡s¡J ®hp¡j¢lL Sep¡d¡le L¤¢jÑV¡m¡ ®Se¡lm q¡pf¡a¡m 

Nje¡Njel SeÉ l¡Ù¹¡¢V hÉhq¡l কযদ্ছনz   
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১৯।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবন:- 

নুদ্ভাবদত বজবত 

বনদ্োক্ত উদ্দ্দদ্শ্য 1.441 ¢Lx¢jx ¢Su¡ Lm¡e£ qa 

qkla n¡qÚS¡m¡m Hu¡lf¡ট ম বন্ত ংদ্মাগ ড়ক 

বনভ বাণঃ 

ক) qkla n¡qÚS¡m¡m Hu¡lf¡ট এয াদ্থ 

সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন; 

খ) বজয়া কদ্রানী অফাবক এরাকায় ড়ক 

বনযািায উন্নয়ন; 

গ) ড়দ্কয াবন বনস্কান ব্যফস্থায উন্নয়ন; 

ঘ) থচাযী ও াআদ্কর চারনায় সুদ্মাগ সুবফধা 

প্রদান; 

ঙ) ড়দ্কয বুজায়ন। 

 

 

 

ক) qkla n¡qÚS¡m¡m Hu¡lf¡ট এয াদ্থ সমাগাদ্মাগ 

ব্যফস্থায উন্নয়ন দ্য়দ্ছ; 

খ) বজয়া কদ্রানী অফাবক এরাকায় ড়ক বনযািায 

উন্নয়ন দ্য়দ্ছ; 

গ) ড়দ্কয াবন বনস্কান ব্যফস্থায উন্নয়ন দ্য়দ্ছ; 

ঘ) থচাযী ও াআদ্কর চারনায় সুদ্মাগ সুবফধা প্রদান ম্ভফ 

দ্য়দ্ছ; 

   ঙ) সভবডয়াদ্নয উয বৃক্ষ সযাদ্নয ভাধ্যদ্ভ ড়কটি 

বুজায়ন কযা দ্য়দ্ছ। 

 

২০।  াধাযণ ম জজফক্ষণিঃ 

  আইএভই মফবাজগয যীক্ষণ  মূল্যায়ন জক্টয-২ এয ভামযচারক ড. জভািঃ ভমউয যভান  উ-মযচারক 

প্রজকৌরী জভাাম্মদ তানবীয আক্কা কর্তজক গত ২২/০৭/২০১৮ তামযে প্রকল্প এরাকা জযজমভন মযদ জন কযা য়। 

মযদ জনকাজর প্রকল্প মযচারক ফাংরাদ্দ সনাফাবনীয সোর ওয়ার্ক্ব গ বানাআদ্জন ( swo)-এয ২৪ 

ইমঞ্জমনয়ামযং কন্পট্রাকন মিজগজডয অন্যান্য কভ জকতজা-কভ জচাযীবৃন্দ উমস্থত জথজক মযদ জন কাম জক্রজভ ায়তা প্রদান 

কজযন। মযদ জনকাজর প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রকল্পটিয ফাস্তফায়জনয জম মচে ায়া জগজছ তা মনেরূিঃ 

  প্রকজল্পয আতায় ১৩.৫৯ জকাটি টাকা ব্যজয় প্রায় ১.৪৪ মক:মভ: দীর্ জ মজয়াকজরানী-এয়াযজাট জ জগট ড়কটি উন্নয়ন 

কযা য়। উক্ত ড়জকয জচইজনজ ০+০০০ জত ১+১৬৫ মক:মভ: ম জন্ত দুই াজর্শ্জ পৄটাত-কাভ জেইন মনভ জাণ  

াইজকর ট্রযাক প্রায় ২২ মভ: প্রস্থ ড়জকয উয য়োমযং জকা জ কযা য়। তৎযফতী ১.১৬৫ মক:মভ: জত 

১.৪৪১ মক:মভ: জচইজনজ ম জন্ত ড়কটি ৪.৯ মভ: প্রস্ত কযা য় এফং দুই াজ জেইন কাভ পৄটাত  ায জেইন 

মনভ জাণ কযা য়। 

   জযজমভন মযদ জনকাজর ড়ক, পৄটাত, াইজকর জরইজন জভমডয়ান ইতোমদয মফমবন্ন অংজয dimension 

মযভা কযা য়। ড়জকয মফমবন্ন অংজয dimension মডমমজত মফদ্যভান েইং মডজাইজনয াজথ 

াভঞ্জস্যপূণ জ ায়া মায়। তজফ, মডমম’য নিা অনুমায়ী প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত ড়জকয াইজকর ট্রোকটি 

জোমিফর জবজভন্ট য়ায জন্য মনধ জামযত মছজরা। মযদ জনকাজর ১.১৪ মক:মভ: দীর্ জ ড়কটিয দুাজর্শ্জ াইজকর 

ট্রোকটি Concrete মদজয় মনভ জাণ কযা দ্য়দ্ছ ভজভ জ মযরমক্ষত য়। তদ্ফ তা উক্ত দ্ঙ্গয নুদ্ভাবদত ব্যদ্য়য 

ভদ্ধ্যআ ম্পাদন কযা দ্য়দ্ছ। াইজকর ট্রোকটি Concrete মদজয় মনভ জাসণয এয কাযণ ও জমৌমক্তকতায মফলজয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায ভতাভত জানা জমজত াজয। 
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  ফাযত ড়জকয ামফ জক অফস্থা জন্তালজনক ভজন জয়জছ। তজফ এয মকছু অংজ ামন জজভ থাকজত জদো জগজছ। 

মযদ জনকাজর ামন জজভ থাকা স্থানমূ মচমিতপূফ জক সভযাভদ্তয প্রদ্য়াজনীয়  দজক্ষ গ্রজণয জন্য অনুজযাধ কযা 

য়।  

  প্রকদ্েয অওতায় ড়কটিয সভবডয়াদ্ন বৃক্ষ সযান কযা য়। তদ্ফ, সভবডয়াদ্নয উয সযানকৃত  গাছগুরয ভদ্ধ্য ১২টি 

গাছ ভাযা মায়। উক্ত গাছ মূজয স্থজর নতুন কদ্য গাছ জযান কযা জয়জছ। নতুন সযানকৃত গাদ্ছয বফকা 

দ্ন্তালজনক নয়। জযানকৃত নতুন গাছগুজরা মমদ না টিদ্ক থাজক জজক্ষজে উক্ত স্থাজনয ভাটি Laboratory-

জত যীক্ষাপূফ বক বফদ্লজ্ঞদ্দয ভতাভত সনয়া সমদ্ত াদ্য। 

  প্রকজল্পয আতায় ট্রামপক াইন এফং াইন জাজস্টয ংস্থান মছজরা। মকন্তু মযদ জনকাজর উজল্লেজমাগ্য জতভন ট্রামপক 

াইন/মগন্যার মযরমক্ষত য়মন। জকফর ISSB  CMTD’য মদক মনজদ জনামূরক Sign Post জদজো 

জগজছ। প্রকজল্পয ড়জকয দু’াজর্শ্জ গমত মনয়ন্ত্রণ ন্যান্য ট্রামপক াইন মগন্যার ফাজনা জমজত াজয। 

  ড়কটি ১.১৬৫ মক:মভ: জত ১.৪৪১ মক:মভ: অংটি খুফআ incurved য়ায় স্থানটি ঝুঁবকপূণ ব ভদ্ভ ব প্রতীয়ভান 

য়। উক্ত এরাকায় দূর্ জটনা জযাধকজল্প curved স্থাদ্ন তকজতামূরক Sign Post  Mirror ফাজনা 

জরুযী। 

  মডমময মডজাইন অনুাজয ড়কটি  াইজকর ট্রোজকয ভাজঝ Kerb Stone ফাজনা জয়সছ। প্রায় ৫ ইমিয 

দু’টি কজয মম ব্লক াাাম ফবজয় Kerb Stone মনভ জাণ কযা জয়জছ। তজফ ৩-৪ টি Spot-এ Kerb 

Stone-এয ভাথা বাঙ্গা অফস্থায় ায়া মায়। এজত কজয মফদ্যভান Kerb Stone এয মডজাইন মথামথ ও 

সটকআ য়বন ভজভ জ প্রতীয়ভান য়। এ জপ্রমক্ষজত Kerb Stone মূ ভজবুতীকযজণয জন্য মথামথ মডজাইজনয 

প্রজয়াজন এফং ক্ষমতগ্রস্থ Kerb Stone মূ মথাীঘ্র জভযাভজতয রদ্ক্ষয প্রদ্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা জমজত 

াজয।   

  প্রকদ্েয অওতায় বনবভ বত ড়কটি ঢাকা ড়ক বফবাগ, ড়ক ও জনথ বধদপ্তদ্যয সজরা ড়ক বদ্দ্ফ অওতাভুক্ত 

ওয়া দ্েও প্রকেটি ফাস্তফায়নকাদ্র ঢাকা ড়ক বফবাদ্গয সকানরু supervision বযরবক্ষত য়বন। 

ড়কটিয যক্ষণাদ্ফক্ষণ মাফতীয় উন্নয়ন কাম বক্রভ ফাংরাদ্দ সনাফাবনী কর্তবক বযচাবরত  সয়দ্ছ। সমদ্তু 

ড়কটি ঢাকা কযান্টনদ্ভন্ট এরাকায় ফবস্থত সদ্তু, ড়কটি ড়ক ও জনথ বধদপ্তয  দ্ত ফাংরাদ্দ 

সনাফাবনীয বনকট স্তান্তয কযা সমদ্ত াদ্য বকনা স  বফলদ্য় ড়ক ও জনথ বধদপ্তয , SWO, ফাংরাদ্দ 

সনাফাবনী এফং বযকেনা কবভন ভতাভত প্রদান কযদ্ত াদ্য। এ বফলদ্য়  SWO, ফাংরাদ্দ সনাফাবনী  

প্রদ্য়াজনীয় কাম বক্রভ গ্রণ কযদ্ফ। 

২১।       প্রকে এরাকায ছবফঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র ১: প্রকে এরাকা বযদ বন। 
বচত্র ২: ড়কটিয ১.১৬৫ মক:মভ: জত ১.৪৪১ মক:মভ: 

curved অং। 
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২২।  সুাময/ভতাভত:  

 

 প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত ড়জকয াইজকর ট্রোকটি জোমিফর জবজভন্ট য়ায জন্য মনধ জামযত থাকদ্রও 

তা  Concrete মদজয় মনভ জাণ কযা দ্য়দ্ছ। এয কাযণ ও জমৌমক্তকতায মফলজয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায 

ব্যাখ্যা কযদ্ত াদ্য; 

 ড়দ্কয মকছু অংজ ামন জজভ থাকজত জদো জগজছ। ামন জজভ থাকা স্থানমূ মচমিতপূফ জক ংদ্াধদ্নয 

প্রদ্য়াজনীয় দজক্ষ গ্রজণয কযা সমদ্ত াদ্য; 

 ড়কটিয সভবডদ্য়দ্নয উয সযানকৃত  ১২টি গাছ ভাযা মায়। একআ জায়গায় নতুন জযানকৃত গাছগুজরা 

মমদ না টিদ্ক থাজক জজক্ষজে উক্ত স্থাজনয ভাটি যীক্ষাপূফ বক বফদ্লজ্ঞদ্দয ভতাভত সনয়া সমদ্ত াদ্য; 

 প্রকজল্পয ড়জকয দু’াজর্শ্জ গমত মনয়ন্ত্রণ ন্যান্য ট্রামপক াইন মগন্যার ফাজনা জমজত াজয; 

 প্রকশেয উয অধত ীঘ্রই external audit ম্পন্ন কযশত শফ; 

 ড়কটি ১.১৬৫ মক:মভ: জত ১.৪৪১ মক:মভ: অংটি ফক্রাকায য়ায় উক্ত স্থাদ্ন দূর্ জটনা জযাধকজল্প 

তকজতামূরক Sign Post  Mirror ফাজনা জরুযী; 

 প্রকল্পেয অওতায় মনমভ জত Kerb Stone মূ  জভযাভজতয রদ্ক্ষয প্রদ্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা জমজত 

াজয এফং ববফবিদ্ত অদ্যা ভজবুত Kerb Stone বনভ বাদ্ণয রদ্ক্ষয মথামথ বডজাআন বনবিত কযদ্ত 

দ্ফ;  

 ড়কটি ঢাকা কযান্টনদ্ভন্ট এরাকায় ফবস্থত ওয়ায় তা ড়ক ও জনথ বধদপ্তয  দ্ত ফাংরাদ্দ 

সনাফাবনীয বনকট স্তান্তয কযা সমদ্ত াদ্য বকনা স  বফলদ্য় ড়ক ও জনথ বধদপ্তয , SWO, 

ফাংরাদ্দ সনাফাবনী  এফং বযকেনা কবভন ভতাভত প্রদান কযদ্ত াদ্য। এ বফলদ্য়  SWO, 

ফাংরাদ্দ সনাফাবনী প্রদ্য়াজনীয় কাম বক্রভ গ্রণ কযদ্ফ। 

 অনুশেদ 22.১-২2.৮ এয উয প্রশয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণপূফ ষক আগোভী ১(এক) ভোশয ভশে আইএভইধি 

ংধিষ্ট করশক অফধত কযশত শফ| 

 

 বচত্র ৩: ড়দ্ক াবন জদ্ভ থাকায বচত্র।  বচত্র ৪ : ক্ষবতগ্রস্ত kerb stone                বচত্র ৫: rigid াআদ্কর ট্রযাক। 
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বযকাফীফাজায-যাভার-বদঘীযাড়-ফাংরাফাজায-মুন্পীগঞ্জ দয-নয়াগাঁও-মুক্তাযপুয ড়ক (নয়াগাঁও 

াাতার ংদ্মাগ ড়ক) ীল বক প্রকদ্েয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতদ্ফদন 
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 
১। প্রকদ্েয নাভ : বযকাফীফাজায-যাভার-বদঘীযাড়-ফাংরাফাজায-মুন্পীগঞ্জ দয-নয়াগাঁও-মুক্তাযপুয 

ড়ক (নয়াগাঁও াাতার ংদ্মাগ ড়ক)। 

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয। 

৪। প্রকে এরাকা : মুন্পীগঞ্জ। 

৫। প্রকদ্েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                                  (ব্যয় রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয়  

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্তব্যয় 

(মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

%) 

মূর ফ বদ্ল 

(১ভ) 

ংদ্াবধত 

মূর ফ বদ্ল (১ভ) 

ংদ্াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৭৭০.৭১ ৮০১৭.১৪৫ ৫৮০১.০০ ০১/০৭/২০০৯ 

সথদ্ক 

৩০/০৬/২০১৩ 

০১/০৭/২০০৯ 

সথদ্ক 

৩০/০৬/২০১৪ 

০১/০৭/২০০৯ 

সথদ্ক 

৩০/০৬/২০১৭ 

(+) ৩০.২৯ 

(০.৫২৫%) 

৭ ফছয 

(১৭৫%) 

 

সনাটঃ ব্যয় ব্যাবতদ্যদ্ক ফা স্তফায়ন সভয়াদ ৩০-০৬-২০১৭ ম বভত্ম ২ (দুআ) দপায় ১ ৭৫% বৃবি কযা য়। এছাড়া মূর নুদ্ভাবদত 

ব্যদ্য়য তুরনায় প্রকৃত ব্যয় ৩০.২৯ রক্ষ টাকা (০.৫২৫%) সফব য়। 
 

৬। প্রকদ্েয টভূবভ ও উদ্দ্দশ্যঃ 

৬.১ টভূবভঃ বযকাফীফাজায-যাভার-বদঘীযাড়-ফাংরাফাজায-মুন্পীগঞ্জ দয-নয়াগাঁও-মুক্তাযপুয ড়ক (নয়াগাঁও াাতার 

ংদ্মাগ ড়ক) প্রকেটি মুন্পীগঞ্জ দয ও টঙ্গীফাড়ী এ দুটি উদ্জরায ৩১০.৭৫ ফগ ব বকদ্রাবভটায এরাকায ৪১ রক্ষ 

জনংখ্যায ভদ্ধ্য একভাত্র ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থাদ্ক জতয, অযাভপ্রদ, বনযাদ কয ণ, এরাকায উৎাবদত ভাছ, গফাবদ 

শু, অলু, চার আতযাবদ ণ্য দ্রুত ফাজাযজাত কযায থ সুগভ কযা বোয়ন, বক্ষা ও স্বাস্থযদ্ফা খাদ্তয উন্নয়ন াধদ্নয 

ভাধ্যদ্ভ জাতীয় থ বননবতক উন্নয়দ্ন ভূবভকা সযদ্খদ্ছ। 

 
এ প্রকদ্েয ধীদ্ন ৮২০.৯৩ রক্ষ টাকা ব্যদ্য় ৩০.৩৪ বকঃ বভঃ াড বদ্াল্ডায বনভ বা ণ, ১০৪৫.৪৭ রক্ষ টাকা ব্যদ্য় 

১৬.৭৬ বকঃ বভঃ ড়ক ভজবুবতকয ণ কাজ কযা দ্য়দ্ছ। এছাড়াও ২৯৬৬.৩৬ রক্ষ টাকা ব্যদ্য় ৫ টি প্যাদ্কদ্জ ৭ টি (২১৭.২৫ 

বভঃ) অযবব/বব সতু বনভ বা ণ ও ১৪৩.৩৯ রক্ষ টাকা ব্যদ্য় ২ টি প্যাদ্কদ্জয অওতায় ২ টি (১৬.০৫ বভঃ) কারবাট ব  বনভ বা ণ 

কাজ ভাপ্ত কযা দ্য়দ্ছ। প্রকেটি ফা স্তফায়দ্নয পদ্র উক্ত এরাকায জনাধাযদ্নয ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থা জতয, অযাভপ্রদ, 

বনযাদ ওয়া জনগসণয অথ ব াভাবজক ফস্থায উন্নয়সন প্রবাফ সযদ্খদ্ছ ফদ্র রক্ষয কযা মায়। 

 

৬.২ উদ্দ্দশ্যঃ প্রকেটি ফাস্তফায়দ্নয ভাধ্যদ্ভ মুন্পীগঞ্জ দয ও টঙ্গীফাড়ী এ দুটি উদ্জরায ৩১০.৭৫ ফগ ব বকদ্রাবভটায এরাকায 

৪১ রক্ষ জনংখ্যায ভদ্ধ্য ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থা চর যাখা, ত্র এরাকায উৎাবদত ভাছ, গফাবদ শু, অলু, চার আতযাবদ 

ণ্য দ্রুত ফাজাযজাত কযায থ সুগভ কযা বোয়ন, বক্ষা ও স্বাস্থযদ্ফা খাদ্তয উন্নয়ন কযা। এছাড়াও বঅযএব এফং 

এভবডবজ নুাদ্য প্রকে এরাকায দাবযদ্র্য বফদ্ভাচদ্নয দ্বাযা জনগদ্নয অথ ব াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন াধন। 

 
৭। প্রকদ্েয মূর কাজঃ 

 ড়ক প্রস্তকযণ কাজ ২২.৪০ বকঃ বভঃ। 
 ড়ক ভজবুবতকযণ কাজ ১৬.৭৬ বকঃ বভঃ। 

 াড বদ্াল্ডায বনভ বাণ কাজ ৩০.৩৪ বকঃ বভঃ। 

 অযবব সতু বনভ বাণ কাজ - ৭টি/২১৭.২৫ বভঃ। 

 অযবব কারবাট ব বনভ বাণ কাজ - ২টি/১৬.০৫ বভঃ। 

 যক্ষাপ্রদ কাজ - ১৩৫৭.০০ বভঃ।   
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৮।  ববঅয নুাদ্য প্রকদ্েয থ ব বববিক ফাস্তফায়নঃ 

           (Financial Figure in Lac Tk) 
 

Items of work 

(As Per DPP) 
 Target (as per 

DPP) 

Actual Progress Reasons 

for 

deviation   Unit Financ

ial  

Physica

l  
(Quantity) 

Financ

ial  

Physica

l 
(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Revenue       

4800 Supply & Services - - - - - - 

B. Capital       

6900 

Acquisition / 

Purchase of Land & 

Landed Properties of 

Assets 

      

6901 01. Land Acquisition Hector 696.80 13.28 - -  

7000 Civil Works.    - -  

7021 02. Earth Work:       

 

a) Construction of 

Road Embankment 

(5.70 km) 

L. cum 825.00 3.30 - -  

 

b) Widening / Raising 

of Pavement (22.00 

km) 

L. cum 716.00 4.30 676.35 3.96  

7021 
03. Construction of 

Pavement: 
      

 
a) New 

Construction 

 
     

 

i) 3.66 m Width 

(Flexible 

Pavement) 

km. 

508.90 5.70 - -  

 
b) Existing 

Pavement 
      

 

i) 3.66 m Width 

(Strengthenin

g of Old 

Pavement) 

km. 731.75 15.30 853.40 15.30  

 

ii) 5.50 m Width 

(Strengthening

) 

km. 128.78 1.50 192.07 1.46  

 iii) Hard Shoulder km. 902.42 34.00 820.93 30.34  

7026 

04. Construction of 

Concrete / P.C Girder 

Bridge 

m 
3060.0

0 
255.00 

2966.3

6 
217.25  

7026 
05. Construction of 

Concrete Culvert   
m. 147.25 15.50 143.39 16.05  

7081 06. Protective Work :       
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Items of work 

(As Per DPP) 
 Target (as per 

DPP) 

Actual Progress Reasons 

for 

deviation   Unit Financ

ial  

Physica

l  
(Quantity) 

Financ

ial  

Physica

l 
(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
a) C.C Block with 

Geo-Textile 
sqm 90.00 4500.00 - -  

 
b) Construction of Toe-

Wall 

m. 
87.00 1500.00 21.51 500.00  

 
c)RCC Palesiding work 

at Toe 

L.S 
60.045 750.00 64.20 857.00  

7081 
07. Sign, Signal& 

KM Post 

km. 
23.20 40.70 22.79 35.00  

7021 
08. Maintenance 

During Construction 
L.S 40.00  40.00   

C. Physical Contingency       

 Physical Contingency       

D. Price Contingency       

 Price Contingency       

Total   8017.145  5801.00   
 

৯।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদ: 

ক্রভ:নং প্রকে বযচারদ্কয নাভ ও দফী দাবয়দ্েয ধযণ কভ বকার 

পূণ বকারীন পূণ বকারীন সমাগদান ফদরী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ Shahabuddin 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

29,000/- - 35,600/- 

-- যাঁ ০১/০৭/২০০৯ ০৩/১১/২০০৯ 

২ A.F.M. Shirajul Islam 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

29,000/- - 35,600/- 

-- যাঁ ০৩/১১/২০০৯ ১২/১১/২০০৯ 

৩ Shahabuddin 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

29,000/- - 35,600/- 

-- যাঁ ১২/১১/২০০৯ ১৭/১১/২০০৯ 

৪ TarunTapan Dewan 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

29,000/- - 35,600/- 

-- যাঁ ১৭/১১/২০০৯ ১৭/১২/২০০৯ 

৫ A.F.M. Shirajul Islam 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

29,000/- - 35,600/- 

-- যাঁ ১৭/১২/২০০৯ ১১/০১/২০১০ 

৬ TarunTapan Dewan 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

29,000/- - 35,600/- 

-- যাঁ ১১/০১/২০১০ ১৭/০১/২০১০ 
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ক্রভ:নং প্রকে বযচারদ্কয নাভ ও দফী দাবয়দ্েয ধযণ কভ বকার 

পূণ বকারীন পূণ বকারীন সমাগদান ফদরী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৭ Mohammad Baezid 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

29,000/- - 35,600/- 

-- যাঁ ১৭/০১/২০১০ ২১/০১/২০১০ 

৮ Md. Sohrabuddin Mia 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

29,000/- - 35,600/- 

-- যাঁ ২১/০১/২০১০ ০৯/০২/২০১০ 

৯ Shahabuddin 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

29,000/- - 35,600/- 

-- যাঁ ০৯/০২/২০১০ ০২/০২/২০১১ 

১০ Md. Abdul Quddus 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

29,000/- - 35,600/- 

-- যাঁ ০২/০২/২০১১ ১০/০১/২০১২ 

১১ Md. Mofijul Islam 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

29,000/- - 35,600/- 

-- যাঁ ১২/০১/২০১২ ৩১/০১/২০১৩ 

১২ Md. Habibul Haque 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

29,000/- - 35,600/- 

-- যাঁ ২৬/০২/২০১৩ ০৯/০৭/২০১৪ 

১৩ Md. Aftab Hossen Khan 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

29,000/- - 35,600/- 

-- যাঁ ০৯/০৭/২০১৪ ২৪/১২/২০১৫ 

১৪ Md. Abdus Salam 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

56,500/- - 74,400/- 

-- যাঁ ২৪/১২/২০১৫ ০৪/০৪/২০১৭ 

১৫ Md. AbdusSabur 

Additional Chief Engineer 

Dhaka Zone, Dhaka. 

56,500/- - 74,400/- 

-- যাঁ ০৪/০৪/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

ক্র 

নং 

প্যাদ্কজ/ কাদ্জয নাভ প্রাক্কবরত ব্যয় 

কাম বাদ্দকৃত মুল্য 

প্রদি বফর (রক্ষ 

টাকা) 

দযত্র অফাদ্নয তাবযখ 

চুবক্তয তাবযখ, চুবক্ত নুমায়ী 

কাজ ভাবপ্তয তাবযখ, প্রকৃত 

ভাবপ্তয তাবযখ 

ভন্তব্য 

প্যাদ্কজ নং-১  Construction of Hard Shoulder, 

RCC Palisiding at Toe Wall, Earth 

work for road Widening of the 

pavement at 22
nd

 km to 29
th

 km. 

৩৬৬.৫৫ 

৩৬৬.৫৫ 

১৫/১১/২০১০ 

১৮/০১/২০১১ 

১২/০৬/২০১১ 

১২/০৬/২০১১ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাদ্কজ নং-২ 

 Construction of Hard Shoulder, 

embankment/road Widening by 

৩৬২.৭৩ 

৩৬২.৭৩ 

১৫/১১/২০১০ 

০২/০১/২০১১ 
কাজ ভাপ্ত 
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ক্র 

নং 

প্যাদ্কজ/ কাদ্জয নাভ প্রাক্কবরত ব্যয় 

কাম বাদ্দকৃত মুল্য 

প্রদি বফর (রক্ষ 

টাকা) 

দযত্র অফাদ্নয তাবযখ 

চুবক্তয তাবযখ, চুবক্ত নুমায়ী 

কাজ ভাবপ্তয তাবযখ, প্রকৃত 

ভাবপ্তয তাবযখ 

ভন্তব্য 

earth work, RCC Palisiding, Toe 

Wall  at 3
rd

 (p) to 5
th

 (p) & 29
th

 (p) 

to 35
th

 (p). 

০৪/০৫/২০১২ 

০৪/০৫/২০১২ 

প্যাদ্কজ নং-৩ 

 Lot No-01 Construction of Hard 

Shoulder, R.C.C Palisiding at Toe 

Wall, Earth work for road 

Widening/raising of the pavement 

at 5
th

 (p) to 16
th

 (p). 

১৩৭.৮৯ 

১৩৭.৮৯ 

০৫/০১/২০১০ 

০২/০৩/২০১০ 

০৮/০৭/২০১০ 

০৮/০৭/২০১০ 

কাজ ভাপ্ত 

 Lot No-02 Remaining work 

construction of Hard Shoulder, 

Earth work for road 

Widening/raising of pavement, 

R.C.C Palisiding at Toe Wall at 

5
th

 (p) to 16
th

 (p) & 41
th

 (p) to 42
nd

 

km. 

৫৫৬.৪৪ 

৫৫৬.৪৪ 

১৭/০৯/২০১২ 

১২/১২/২০১২ 

২৩/০৩/২০১৩ 

২৩/০৩/২০১৩ কাজ ভাপ্ত 

প্যাদ্কজ নং-৪ 

 Estimate for Strengthening & 

Surfacing work at 15
th

 km (p) to 

16
th

 km, Widening of road 

embankment with construction of 

hard shoulder at 35
th

 km (p) to 

38
th

 km (p) and Surfacing work at 

38
th

 km (p) & 39
th

 km (p) to 40
th

 

km (p). 

৭৩৬.৩৪ 

৭৩৬.৩৪ 

১৩/১২/২০১৬ 

২৩/০২/২০১৭ 

২২/০৬/২০১৭ 

২২/০৬/২০১৭ 
কাজ ভাপ্ত 

প্যাদ্কজ নং-৫ 

 Strengthening of Old damaged 

pavement by aggregate base type-

I with carpeting and seal coat at 

Ch: 29+000 to 37+000. 

৪৬৫.৬৫ 

৪৬৫.৬৫ 

১০/০২/২০১৪ 

২৫/০৫/২০১৪ 

১৯/১২/২০১৪ 

১৯/১২/২০১৪ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাদ্কজ নং-৬ 

 Construction of 1(One) no 

31.198m long P.C Girder Bridge 

at 12
th

 km (Ch: 11+726m). 

৩৬৬.৯৫ 

৩৬৬.৯৫ 

০৮/০৭/২০১৪ 

২৭/১১/২০১৪ 

২৭/১১/২০১৬ 

২৭/১১/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাদ্কজ নং-৭ 

 Construction of 1(One) no 31.98m 

long P.C Girder Bridge at 9
th

 km 

(Ch: 8+373m), 1(One) no 43.39m 

long P.C Girder at 13
th

 km (Ch: 

12+673m) & 1 (One) no 43.39m 

long P.C Girder at 15
th

 km (Ch: 

14+589m) to 3(three) nos P.C 

Girder Bridge. 

১৩৯৫.০৫ 

১৩৯৫.০৫ 

০৮/০৭/২০১৪ 

২৭/১১/২০১৪ 

২৭/১১/২০১৬ 

২৭/১১/২০১৬ 
কাজ ভাপ্ত 

প্যাদ্কজ নং-৮ 

 Lot No-01 Construction of 1(One) 

no 25.74m long P.C Girder Bridge 

at 5
th

 km (Ch: 4+536m). 

৪৪১.৫৮ 

৪৪১.৫৮ 

০৭/০৯/২০১৫ 

১৫/১১/২০১৫ 

১৪/১১/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 
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ক্র 

নং 

প্যাদ্কজ/ কাদ্জয নাভ প্রাক্কবরত ব্যয় 

কাম বাদ্দকৃত মুল্য 

প্রদি বফর (রক্ষ 

টাকা) 

দযত্র অফাদ্নয তাবযখ 

চুবক্তয তাবযখ, চুবক্ত নুমায়ী 

কাজ ভাবপ্তয তাবযখ, প্রকৃত 

ভাবপ্তয তাবযখ 

ভন্তব্য 

১৪/১১/২০১৬ 

 Lot No-02 Construction of 1(One) 

no 25.74m long P.C Girder Bridge 

at 7
th

 km (Ch: 6+650m). 

৪৫৬.৯০ 

৪৫৬.৯০ 

০৭/০৯/২০১৫ 

১৫/১১/২০১৫ 

১৪/১১/২০১৬ 

১৪/১১/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

 Lot No-03 Construction of 1(One) 

no 16.59m long P.C Girder Bridge 

at 22
th

 km (Ch: 21+290m). 

৩০৫.৮৮ 

৩০৫.৮৮ 

০৭/০৯/২০১৫ 

১৫/১১/২০১৫ 

১৪/১১/২০১৬ 

১৪/১১/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাদ্কজ নং-৯ 

 Lot No-01 Construction of 1(One) 

no 2.70m long R.C.C Box Culvert 

at 2
nd

 km (Ch: 1+800). 

 

২৬.০০ 

২৬.০০ 

০৩/০৩/২০১০ 

২০/০৬/২০১০ 

১০/১১/২০১০ 

১০/১১/২০১০ 

কাজ ভাপ্ত 

 Lot No-02 Construction of 1(One) 

no. 2.70m long R.C.C Box 

Culvert at 3
rd

 km (Ch: 2+953). 

১৪৩.০৪ 

১৪৩.০৪ 

১৫/১২/২০১৬ 

২০/০২/২০১৭ 

১৯/০৫/২০১৭ 

১৯/০৫/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাদ্কজঃ সভযাভত 

 Maintenance During Construction ৪০.০০ 

৪০.০০ 
 

কাজ ভাপ্ত 

 

১১।  ববঅয এ উসেবখত ফযাদ্দ ও গ্রগবতঃ 

থ ব ফছয বডবব/অযবডবব এবডব/অযএবডব 

ফযাদ্দ 

টাকা ফমুবক্ত ব্যয় 

২০০৯-২০১০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১০-২০১১ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ 

২০১১-২০১২ ২৬৬.০০ ২৬৬.০০ ২৬৬.০০ ২৬৬.০০ 

২০১২-২০১৩ ৩৭১২.২৮ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৩৪৩৮.৮৬৫ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ 

২০১৪-২০১৫ - ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ 

২০১৫-২০১৬ - ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ - ১৯৬০.০০ ১৯৬০.০০ ১৯৬০.০০ 
 

১২।  কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণঃ গত ০৪/১০/২০১৫ আং তাবযখ প্রধান প্রদ্কৌরী, ড়ক ও জনথ, সতজগাঁও এয বা 

কদ্ক্ষ ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাদ্গয বচফ ভদ্াদদ্য়য বাবতদ্ে নুবিত ঢাকা সজাদ্নয ম বাদ্রাচনা বায় উক্ত 

প্রকদ্েয সচআদ্নজ ১৬+০০০ দ্ত ২১+৭০০ সভাট ৫.৭০ বকঃবভঃ নতুন ড়ক বনভ বাণ কাজ চরভান প্রকে দ্ত ফাদ সদয়ায 

বিান্ত গৃীত য়। কাযণ প্রকদ্েয উক্ত ং দ্মা নদীয ফতবভান ফস্থাদ্নয বনকটফতী এফং দ্মা সতুয বনভ বাণ কাজ ভাবপ্তয 

দ্য নদীয গবতথ বযফতবন দ্ত াদ্য  বফদ্ফচনায় নতুন ড়ক বনভ বাণ ফাদ সদয়া দ্য়দ্ছ।   পদ্র উক্ত ড়কাং বনভ বাদ্ণয জন্য 

১৩.২৮ সক্টয ভূবভ বধগ্রণ, ৩.৩০ রক্ষ ঘন বভটায ড়ক ফাঁধ বনভ বাণ কাজ, ৫.৭০ বকঃবভঃ নতুন ড়ক সবদ্ভন্ট বনভ বাণ 

৪৫০০ ফগ ব বভটায যক্ষাপ্রদ  কাজ (বব ফস্দক) এফং ১০০০ বভটায সটা-ওয়ার বনভ বাণ কাজ ফাস্তফায়ন কযা য়বন। 

 

১৩।  প্রকদ্েয নুদ্ভাদন, সভয়াদ ও ংদ্াধনঃ 

             ( রক্ষ টাকায়) 

 সভয়াদকার প্রাক্কবরত ব্যয় 

মূর ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১৩ ৫৭৭০.৭১ 

১ভ ংদ্াধন ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১৪ ৮০১৭.১৪৫ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ ১ভ ফায ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১৫ ৮০১৭.১৪৫ 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক সভয়াদ ২য় ফায ০১/০৭/২০০৯ দ্ত ৩০/০৬/২০১৭ ৮০১৭.১৪৫ 
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১৪।  াবফ বক গ্রগবতঃ প্রকদ্েয অওতায় জুন, ২০১৭ ম ব ন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ বক গ্রগবত দ্য়দ্ছ ৫৮০১.০০ রক্ষ টাকা মা 

নুদ্ভাবদত ব্যয় ৮০১৭.১৪৫ রক্ষ টাকায ৭২.৩৬%। 

 
১৫।  প্রকে বযদ বনঃ গত ০৩/০৭/২০১৮ তাবযদ্খ অআএভআবড’য ভা বযচারক ডঃ সভাঃ ভবউয যভান কর্তবক প্রকেটি 

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

১৫.১।  ভূবভ বধগ্রনঃ নুদ্ভাবদত অযবডববদ্ত ১৩.২৮ সক্টয ভূবভ বধগ্র সণয জন্য ৬৯৬.৮০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাখা 

য়। বযদ বনকাদ্র কভ বকতবাগণ ফবত কদ্যন সম, গত ০৪/১০/২০১৫ আং তাবযখ প্রধান প্রদ্কৌরী, ড়ক ও জনথ, ড়ক 

বফন, সতজগাঁও-এয এয বা কদ্ক্ষড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাদ্গয বচফ ভদ্াদদ্য়য বাবতদ্ে নুবিত ঢাকা সজাদ্নয 

ম বাদ্রাচনা বায় উক্ত প্রকদ্েয সচআদ্নজ ১৬+০০০ দ্ত ২১+৭০০ সভাট ৫.৭০ বকঃবভঃ নতুন ড়ক বনভ বাণ কাজ চরভান প্রকে 

দ্ত ফাদ সদয়ায বিা ন্ত গৃীত য়। মায কাযদ্ন উক্ত ভূবভ বধগ্র ণ কাজ কযা ম্ভফ য় নাআ।  পদ্র ভূবভ বধগ্রদ্ণ ৬৯৬.৮০ 

রক্ষ টাকা ব্যবয়ত থাদ্ক। 

 
১৫.২।  ভাটিয কাজঃ নুদ্ভাবদত বডবব নুমায়ী ৭.৬০ রঃ ঘঃ বভঃ ভাটিয কাদ্জয জন্য ১৫৪১.০০ রক্ষ টাকা ংস্থান যাখা 

য়। ববঅয অনুমায়ী ৩.৯৬ রঃ ঘঃ বভঃ ভাটিয কাদ্জয জন্য ৬৭৬.৩৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা দ্য়দ্ছ। বযদ বণকাদ্র জানা 

মায়, নতুন ড়ক ফাঁধ বনভ বা সণয জন্য ৩.৩০ রঃ ঘঃ বভঃ ভাটিয কাজ ধযা বছর। বকন্তু উক্ত ংটি প্রকে দ্ত ফাদ সদওয়ায 

কাযদ্ণ ভাটিয কাদ্জয বযভাণ কদ্ভ বগয়াদ্ছ। এছাড়াও নুদ্ভাবদত ংদ্াবধত বডবব’য ংস্থাদ্নয তুরনায় ভাঠ ম বাদ্য়য 

প্রদ্য়াজনীয়তায বনবযদ্খ ভাটিয  কাদ্জয বযভান কভ কযা দ্য়দ্ছ। 

 
১৫.৩।  সেবর্ক্ফর নতুন সবদ্ভন্ট বনভ বাণঃ ংদ্াবধত বডবব নুমায়ী ৩.৬৬ বভঃ প্রদ্ত্ম ৫.৭০ বকঃ বভঃ নতুন সেবক্রি্ফর 

সবদ্ভন্ট বনভ বাসণয জন্য টাকা ৫০৮.৯০ রক্ষ, ৩.৬৬ বভঃ প্রদ্ত্ম ১৫.৩০ বকঃ বভঃ পুযাতন সবদ্ভন্ট ভজবুবতকযদ্ণয জন্য টাকা 

৭৩১.৭৫ রক্ষ, ৫.৫০ বভঃ প্রস্ত ১.৫০ বকঃ বভঃ পুযাতন সবদ্ভন্ট ভজবুবতকযদ্ণয জন্য টাকা ১২৮.৭৮ রক্ষ এফং ৩৪.০০ বকঃ 

বভঃ াড বদ্াল্ডায বনভ বাদ্ণয জন্য ৯০২.৪২ রক্ষ টাকায ংস্থান যাখা য়। ববঅয নুমায়ী ৩.৬৬ বভঃ প্র স্ত ১৫.৩০ বকঃ বভঃ 

পুযাতন সবদ্ভন্ট ভজবুবতকযদ্ণয জন্য টাকা ৮৫৩.৪০ রক্ষ, ৫.৫০ বভঃ প্রসস্থ ১.৪৬ বকঃ বভঃ পুযাতন সবদ্ভন্ট ভজবুবতকযদ্ণয 

জন্য টাকা ১৯২.০৭ রক্ষ এফং ৩৪.৩৪ বকঃ বভঃ াড বদ্াল্ডায বনভ বাদ্ণয জন্য ৮২০.৯৩ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা দ্য়দ্ছ। 

বযদ বণকাদ্র উক্ত কাদ্জয ফা স্তফায়ন মথামথবাদ্ফ প্রতীয়ভান দ্য়দ্ছ।  তদ্ফ াড বদ্াল্ডায এয ভাটি উঁচু থাকায় যাস্তায় স্থ বৃবিয 

াবন জদ্ভ থাকদ্ত সদখা মায় এফং ১৬ বক:বভ: দ্ত ২৫ বক:বভ: সচআদ্নদ্জ এআজ সেবকং এফং যাস্তায় টদ্ার সদখা মায়। 
 
১৫.৪।  সতু বনভ বাণঃ নুদ্ভাবদত অযবডববদ্ত ৮টি সতু বনভ বা সণয বছর। ববঅয নুমায়ী ২৯৬৬.৩৬ রক্ষ টাকা ব্যদ্য় 

২১৭.২৫ বভঃ দীঘ ব ৭ টি অযবব সতু বনভ বা ণ কযা দ্য়দ্ছ। বযদ বণকাদ্র উক্ত সতুমূদ্য  সলা প্রদ্টকন ন্যান্য কাজ 

ম্পূণ ব কযা দ্য়দ্ছ তদ্ফ দুটি সলা প্রদ্টকদ্ন পাটর সদখা বগদ্য়দ্ছ। 

 
১৫.৫।  অযবব ফর্ক্ কারবাট ব বনভ বাণঃ নুদ্ভাবদত অযবডববদ্ত ৫টি অযবব ফর্ক্ কারবাট ব বনভ বাণ কাদ্জয ংস্থান বছর। 

ববঅয নুমায়ী ১৪৩.৩৯ রক্ষ টাকা ব্যদ্য় ১৬.০৫ বভঃ দীঘ ব ২ টি অযবব কারবাট ব বনভ বাণ কযা দ্য়দ্ছ। বযদ বণকাদ্র সদখা 

মায়, অযবব কারবাট বমূদ্য এদ্প্রাচ ড়ক এয কর অআদ্টভ, সযবরং, সডক লাফ আতযাবদ কাজ বার দ্য়দ্ছ। 

 
১৫.৬। যক্ষাপ্রদ কাজঃ নুদ্ভাবদত অযবডবব নুমায়ী ২৩৭.০৪ রক্ষ টাকা ব্যদ্য় ৪৫০০ ফঃ বভঃ বজও-সট র্ক্টাআর বব 

ব্লক, ১৫০০ বভঃ সটা-ওয়ার এফং ৭৫০ বভঃ সটা-এ অযবব প্যারাাআবডং  যক্ষাপ্রদ বনভ বান কাদ্জয ংস্থান বছর। ববঅয 

নুমায়ী ২১.৫১ রক্ষ টাকা ব্যদ্য় ৫০০ বভঃ সটা-ওয়ারএফং ৮৫৭ বভঃ সটা-এ অযবব প্যারাাআবডং  যক্ষাপ্রদ বনভ বাণ কাজ 

কযা দ্য়দ্ছ। বযদ বণকাদ্র সদখা মায়, অযবব সতু, কারবাট ব, পুকুয, সডাফা, খার এয াদ্বব সটা-ওয়ার এফং সটা-এ অযবব 

প্যারাাআবডং যক্ষাপ্রদ বনভ বাণ কাদ্জয ভাধ্যদ্ভ ঢার প্রবতযক্ষা কাজ কযা দ্য়দ্ছ। 

 
১৫.৭।  াআন বগন্যার, বকঃবভঃ সািঃ নুদ্ভাবদত অযবডবব নুমায়ী ২৩.২০ রক্ষ টাকা ব্যদ্য়  ড়দ্ক াআন, বগন্যার, 

বকঃ বভঃ সাি আতযাবদ কাদ্জয ংস্থান বছর। ববঅয নুমায়ী ২২.৭৯ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা দ্য়দ্ছ। বযদ বণকাদ্র সদখা মায়, 

ড়দ্কয বফববন্ন স্থাদ্ন বফদ্ল কদ্য ভবজদ  ন্যান্য ধভীয় প্রবতিান ড়দ্কয ফাঁক, ংদ্মাগস্থর আতযাবদ জায়গায় াআন 

বগন্যার স্থান কযা বনবদ বি দূযে  ন্তয বকঃ বভঃ সাি স্থান কযা দ্য়দ্ছ। এছাড়া সতু/কারবাদ্ট বয ংদ্মাগ ড়দ্ক এফং 

এযাদ্প্রাচ ড়দ্ক ম বাপ্ত াআন বগন্যার স্থান কযা দ্য়দ্ছ।  দ্নক কাযদ্ণ বক:বভ: সাস্ট ঘা/জঙ্গর দ্বাযা অবৃত এফং সরখা 

েি নয়। 
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১৬। প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য জবন 

১। মুন্পীগঞ্জ দয ও টঙ্গীফাড়ী এ দুটি উদ্জরায ৩১০.৭৫ ফগ ব 

বকদ্রাবভটায এরাকায ৪১  রক্ষ  জনংখ্যায একভাত্র ড়ক 

সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থা চর যাখা। 

 ২। ত্র এরাকায উৎাবদত ভাছ, গফাবদ শু, অলু, চার 

আতযাবদ ণ্য দ্রুত ফাজাযজাত কযায থ সুগভ কযা 

বোয়ন, বক্ষা ও স্বাস্থযদ্ফা খাদ্তয উন্নয়ন কযা।  

৩। বঅযএব এফং এভবডবজ নুাদ্য প্রকে এরাকায 

দাবযদ্র্য বফদ্ভাচদ্ন ফদান যাখা। 

৪। ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থাদ্ক জতয, অযাভপ্রদ, বনযাদ 

কযা ও জনগদ্ণয অথ ব াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন কযা। 

১। মুন্পীগঞ্জ দয ও টঙ্গীফাড়ী এ দুটি উদ্জরায ৩১০.৭৫ ফগ ব 

বকদ্রাবভটায এরাকায ৪১ রক্ষ জনংখ্যায একভাত্র ড়ক 

সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থা চর যাখা দ্য়দ্ছ। 

 ২। ত্র এরাকায উৎাবদত ভাছ, গফাবদ শু, অলু, চার 

আতযাবদ ণ্য দ্রুত ফাজাযজাত কযায থ সুগভ ওয়া 

বোয়ন, বক্ষা ও স্বাস্থযদ্ফা খাদ্তয উন্নয়ন দ্য়দ্ছ। 

৩। বঅযএব এফং এভবডবজ প্রকে নুমায়ী প্রকে 

এরাকায দাবযদ্র্য বফদ্ভাচদ্ন ফদান সযদ্খদ্ছ। 

৪। ড়ক সমাগাদ্মাগ ব্যফস্থাদ্ক জতয, অযাভপ্রদ, বনযাদ 

কযায ভাধ্যদ্ভ জনগদ্ণয অথ ব-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ণ 

দ্য়দ্ছ। 

 
১৭।  উদ্দ্দশ্য বজবত না দ্য় থাকদ্র তায কাযণঃ প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য বজবত দ্য়দ্ছ ফদ্র প্রতীয়ভান য়। তদ্ফ ৫.৭০ বক:বভ: নতুন 

ড়ক বনভ বাণ না কযায়  বদঘীযাড় ও কাভাযাড়া আউবনয়দ্নয স্থানীয়দ্দয সফ দূযে ঘুদ্য মুবন্পগদ্ঞ্জ সমদ্ত য়। এজন্য য এক 

প্রকদ্েয ভাধ্যদ্ভ ড়দ্কয ভাপ্ত কাজ ভাপ্ত কযা প্রদ্য়াজন। 

 
১৮।  যাজস্বখাদ্ত স্থানান্তযনঃ প্রকেটি ড়ক ও জনথ বধদপ্তদ্যয যাজস্বখাত দ্ত ম্পাবদত দ্য়দ্ছ। 

 

১৯। External Audit : ভন্ত্রণারয় দ্ত সপ্রবযত ববঅয ম বাদ্রাচনায় সদখা মায়, ২০০৯-১০ থ ব ফছয দ্ত ২০১৬-১৭ থ ব 

ফছয ম বন্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা দ্য়দ্ছ। 

 

২০।  বফদ্ল ম বসফক্ষণঃ 

২০.১। প্রকেটি জুন, ২০১৭ সত ভাপ্ত দ্রও ড়ক বনভ বাদ্ণয বধকাং প্যাদ্কদ্জয কাজ বডদ্ম্বয, ২০১৪ সল য়। প্রকে 

এরাকায জনাধাযদ্ণয চরাচর ণ্য বযফদ্নয জন্য ড়কটি ফ বদা উন্ুক্ত বছর।  

২০.২। ড়কটিয উদ্মাগীতা এখনও বফযভান  থাকদ্রও তযবধক ংখ্যক ও ননুদ্ভাবদত বাযফাী মানফান চরাচদ্রয 

কাযদ্ণ ড়কটি ক্ষবতগ্রস্থ ওয়ায অংকা কযা দ্ে।  ক্রভফধ বভান ন্য মাত্রীফাী মানফাদ্নয জন্য ড়কটি বনয়বভত 

যক্ষণাদ্ফক্ষণ ও বযচম বা কযা প্রদ্য়াজন । ন্যথায় প্রকে এরাকায থ বনীবতয প্রধান ড়ক বাদ্ফ বফদ্ফবচত ড়কটি  

ক্ষবতগ্রস্থ দ্য় মানফান চরাচদ্রয নুদ্মাগী দ্য় ড়দ্ফ। 

২০.৩। ড়কটিয সবদ্ভদ্ন্টয  যক্ষায জন্য বকছু বকছু স্থাদ্ন ম বাপ্ত পট সাল্ডায সনআ। এছাড়াড়দ্কয কদ্য়কটি জায়গায় 

ড়কাংদ্য পট সাল্ডায ক্ষবতগ্রস্থ দ্য়দ্ছ এফং ড়দ্কয বফববন্ন স্থাদ্ন এআজ সেবকং বযরবক্ষত য়। ক্ষবতগ্রস্থ 

স্থানমূ বচবিতপূফ বক জরুযী বববিদ্ত সভযভাত কযা প্রদ্য়াজন। 

২০.৪। প্রকদ্েয অওতায় বনবভ বত সতু ও কারবাট ব মূদ্য সডকলাসফভাটি জদ্ভ যদ্য়দ্ছ। এছাড়াও ভাটি জদ্ভ সতুয সেদ্নজ 

ক্ষবত ওয়া ায সেন ও আউদ্েদ্ন ভায়রা অফজবনা জদ্ভ যদ্য়দ্ছ। মা াযণ ও মথামথবাদ্ফ যক্ষণাদ্ফক্ষণ কযা 

প্রদ্য়াজন। 

২০.৫। মযদ জনকাজর প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত জফ নারজতুয এজপ্রাজচ ফড় আকৃমতয জযইনকাট জদো মায়। অনমতমফরজে 

উক্ত জযইনকাটটি সভযাভদ্তয প্রদ্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদ্ণয জরুযী। ন্যথায় ড়কটি ভাযাত্মকবাদ্ফ ক্ষবতগ্রস্থ দ্ফ। 

২০.৬। সচআদ্নজ ১১+৮০০ এ নতুন দযজাযাড় সতুয মুন্পীগঞ্জ প্রাসন্ত এযাদ্প্রাচ ড়দ্ক বডদ্প্রণ ও অনডুদ্রণ বযরবক্ষত 

দ্য়দ্ছ মা দ্রুত সভযাভত কযা প্রদ্য়াজন। 

২০.৭। ড়দ্কয সবদ্ভদ্ন্ট সফ কদ্য়ক স্থাসন টদ্ার যদ্য়দ্ছ মা দ্রুত সভযাভত কযা প্রদ্য়াজন। 

২০.৮। এছাড়া ড়দ্কয বফববন্ন স্থাদ্ন পট সাল্ডায উঁচু ওয়াদ্ত ড়দ্কয উয াবন জদ্ভ যদ্য়দ্ছ। াবন জদ্ভ থাকা 

স্থানমূ বচবিতপূফ বক পট সাল্ডাদ্য সেন ততবযয ভাধ্যদ্ভ উক্ত াবন াযন কযা প্রদ্য়াজন। এছাড়াও ড়ক 

সাল্ডাদ্য সৃি অগাছামূ বযস্কায কদ্য ড়দ্কয সৌন্দম ববৃবি কযা প্রদ্য়াজন। 

২০.৯। প্রকেটি বযদ বনকাদ্র অরবদদ্তুয এযাদ্প্রাচ ড়ক ংরগ্ন বকছু গাছ সদখা মায়। বফযভান এ -ফগাছারা 

গাড়ীচরাচদ্রয জন্য প্রবতকুরতা সৃবি দ্য়দ্ছ এফং তা াযণ কযা প্রদ্য়াজন। 
২০.১০। ড়ক ব্যাী ম বাপ্ত াআন, বগন্যার ও বকঃবভঃ সাি স্থান কযা দ্রও বযচম বায বাদ্ফ াআন, বগন্যার মূ 

সকাথাও সদ্র দ্ড়দ্ছ, কদ্য়কটি স্থাদ্ন বিকায উদ্ঠ সগদ্ছ এফং বকঃবভঃ সািমূ অগাছা ও গাছারায় সঢদ্ক সগদ্ছ 
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পদ্র  দূয সথদ্ক বারবাদ্ফ দৃশ্যভান য় না।  এ সক্ষদ্ত্র  াআন, বগন্যার সাজা কযা বকঃবভঃ সাি মূ জ 

দৃশ্যভান ওয়ায বনবভদ্িঅগাছা ও গাছারায ডার কতবন কযা প্রদ্য়াজন।  

২০.১১। প্রকল্প এরাকায় মফদ্যভান ৩.৬ বভটায  প্রদ্স্থয ড়কমূদ্ক যফতীদ্ত য সকান প্রকদ্েয ভাধ্যদ্ভ ৫ .৫ বভটায  

প্রদ্স্থ উন্নীত কযা সমদ্ত াদ্য। 

২০.১২। প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত জতুয এোজপ্রাজচ য সযবরং-এ বকছুস্থাদ্ন  পাটর সদখা সগদ্ছ। এছাড়া  কতক স্থাদ্ন এযাদ্প্রাদ্চয 

সযবরং মূর সতু সযবরং দ্ত অরাদা দ্য় সগদ্ছ।এয কাযণমূ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা দ্ত জানা সমদ্ত াদ্য এফং 

উক্ত স্থানমূ বচবিতপূফ বক জরুযী বববিদ্ত সভযাভত কযদ্ত দ্ফ। 

 

২১। প্রকে এরাকায ছবফঃ 

  

বচত্র:১ সতুয এযাদ্প্রাদ্চয বডদ্প্রন বচত্র: ২ সতুয সযবরং-এয পাটর 

  

বচত্র:৩ অরবদ সতুয এযাদ্প্রাদ্চ বফযভান গাছ বচত্র:৪ বনবভ বত ড়দ্ক জদ্ভ থাকা াবন  

 

২২। ভতাভত/সুাবযঃ 

২২.১। ক্রভফধ বভান ন্য মাত্রীফাী মানফাদ্নয জন্য ড়কটি বনয়বভত যক্ষণাদ্ফক্ষণ ও বযচম বা কযা প্রদ্য়াজন । ন্যথায় প্রকে 

এরাকায থ বনীবতয প্রধান ড়ক বাদ্ফ বফদ্ফবচত ড়কটি  ক্ষবতগ্রস্থ দ্য় মানফান চরাচদ্রয নুদ্মাগী দ্য় ড়দ্ফ  

(নু:-২০.২); 

২২.২। ভাত্রাবতবযক্ত বাযফাী মানফান চরাচর বনয়ন্ত্রদ্ণ কাম বকয ফা স্তফমুখী প্রদ্য়াজনীয় দদ্ক্ষ গ্রণ কযা সমদ্ত াদ্য 

(নু:-২০.২); 

২২.৩। ড়কটিয সবদ্ভদ্ন্টয  যক্ষায জন্য ড়দ্কয সম কর স্থাদ্ন ম বাপ্ত পট সাল্ডায সনআ স কর স্থান বচবিত কদ্য 

পট সাল্ডায বনভ বাণ কযদ্ত দ্ফ। ক্ষবতগ্রস্থপট সাল্ডায এফং এআজ সেবকংমূ বচবিতপূফ বক সভযাভত কযদ্ত দ্ফ 

(নু:-২০.৩); 

২২.৫। প্রকদ্েয অওতায় বনবভ ববত সম কর সতু এফং কারবাদ্ট বয সডক লাফ, ায সেন, আউদ্েদ্ন ভাটি/ভয়রা অফ বজনা জদ্ভ 

যদ্য়দ্ছ তা দ্রুত াযণ কদ্য বনয়বভত যক্ষণাদ্ফক্ষণ কযদ্ত দ্ফ (নু:-২০.৪); 

২২.৬। সফনার সতুয এদ্প্রাদ্চ বফযভান ফড় অকৃবতয সযআনকাটটি জরুযী বববিদ্ত সভযাভদ্তয প্রদ্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযদ্ত দ্ফ(নু:-২০.৫); 

২২.৭। নতুন বনবভ বত দযজাযাড় সতুয মুন্পীগঞ্জ প্রা সন্ত এযাদ্প্রাচ ড়দ্ক বয রবক্ষত বডদ্প্রন ও অনডুদ্রন দ্রুত সভযাভত 

কযদ্ত দ্ফ (নু:-২০.৬); 
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২২.৮। ড়দ্কয সম কর স্থাদ্ন টদ্ার যদ্য়দ্ছ তা দ্রুত সভযাভত কযদ্ত দ্ফ (নু:-২০.৭); 

২২.৯। ড়দ্কয াবন জদ্ভ থাকা স্থানমূ বচবিতপূফ বক পট সাল্ডাদ্য সেন ততবযয ভাধ্যদ্ভ উক্ত াবন াযন কযা 

প্রদ্য়াজন। এছাড়াও ড়ক সাল্ডাদ্য সৃি অগাছামূ বযস্কায বযছন্ন কদ্য ড়দ্কয সৌন্দম ববৃবি কযা প্রদ্য়াজন  (নু:-

২০.৮); 

২২.১০।  আরমদজতুয াজথ মফদ্যভান গাছারা গাড়ী চরাচজরয জন্য প্রবতকুরতা সৃবি দ্য়দ্ছ তা াযণ কযদ্ত দ্ফ (নু:-

২০.৯); 

২২.১১। াআন, বগন্যার ও বকঃবভঃ সাি মূদ্য ংস্কায কযদ্ত দ্ফ এফং অগাছা ও গাছারায ডার কতবন কসয সািমূ 

দৃশ্যভান ওয়ায প্রদ্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ (নু:-২০.১০); 

২২.১২। প্রকল্প এরাকায় মফদ্যভান ৩.৬ বভটায  প্রদ্স্থয ড়কমূদ্ক যফতীদ্ত য সকান প্রকদ্েয ভাধ্যদ্ভ ৫ .৫ বভটায  

প্রদ্স্থ উন্নীত কযা সমদ্ত াদ্য (নু:-২০.১১); 

২২.১৩।  প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত জতুয এোজপ্রাজচয জযমরংমূজ পাটর ধযা এফং মূর জতু জযমরং জত আরাদা য়ায 

কাযণ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ব্যাো কযজত াজয। ক্ষমতগ্রস্থ জযমরংমূ মচ মিতপূয্ি্ফক জরুযীবববিদ্ত সভযাভত কযদ্ত 

দ্ফ (নু:-২০.১২); 

২২.১৪। নুদ্েদ-২২.১-২১.১৩ এয বফলদ্য় প্রদ্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রনপূফ বক গৃীত ব্যফস্থাবদয ম্পদ্কব অগাভী এক ভাদ্য ভদ্ধ্য 

অআএভআবডদ্ক ফবত কযদ্ত দ্ফ। 
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ল্পপ  (১ভ ংদ্াবধত) ীল বক প্রকদ্েয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতদ্ফদন 
(ভাপ্তঃ জুন ২০১৭)  

০১। প্রকদ্েয নাভ :  (১ভ ংদ্াবধত) 

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : psL J Sefb A¢dcçl 

০৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয় : 

   ০৪।  প্রকদ্েয এরাকা (সজরা ও উদ্জরায নাভ) :  

 

০৫।  প্রকদ্েয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় :  

  (রক্ষ টাকায়)  

নুদ্ভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  নুদ্ভাবদত ফাস্তফায়নকার 
প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

নুদ্ভাবদত 

ব্যদ্য়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাদ্রয %) 

মূর ব্যয় ১ভ ংদ্াবধত  মূর ১ভ ংদ্াবধত     

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

  

   

-৭% 1৪৪% 

 

০৬।   প্রকদ্েয থ বায়নঃ ¢SJ¢h z 

 

৭। নুদ্ভাদদ্নয তাবযখ 

মূর    

ংদ্াবধত   

অন্ত:খাত ভন্বয়  - 

সভয়াদ বৃবি - 
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০৮।   প্রকদ্েয ংগবববিক ফাস্তফায়ন  গ্রগবতঃ (প্রকে বপ দ্ত যফযাকৃত তথ্যানুমায়ী) 

Items of work (as per PP)  Target (As per PP) Actual Progress 

Unit 

 Financia

l 

Physical 

(Quantity

) 

Financia

l 

Physical 

(Quantity

) 

1 2 3 4 5 6 

A. Revenue      

 Supply & Services      

 01. Custom Duty /VAT/ Tax, etc. LS 

 02. Stationary LS 

 03. Publication & Tendering LS 

 Repairs, Maintenance and 

Rehabilitation 

 

 04. Rehabilitation of Ferries & 

Pontoon:- 

 

 a) Utility Type-1 (Imp) no(s) 

 b) Utility Type-1 no(s) 

 c) Utility Type-2 (Imp) no(s) 

 d) Pontoon (Imp) no(s) 

 05. Replacement of Propulsion 

Unit : 

 

 a) For Replacement (200-220 HP) no(s) 

 b) For Replacement (240-260 HP) no(s) 

 c) For Replacement (300-325 HP) no(s) 

 d) For Replacement (350-400 HP) no(s) 

 06. Replacement of Engine :  

 a) For Replacement (200-220 HP) no(s) 

 b) For Replacement (240-260 HP) no(s) 

 c) For Replacement (300-360 HP) no(s) 

 07. Replacement of Remote 

Control Unit 

no(s) 

 08. Rehabilitation / Major 

Overhauling of Different Type of 

Ferries & Engine: 

 

 a) Major Overhauling (200-260 

HP) 

no(s) 

 b) Major Overhauling (300-360 

HP) 

no(s) 

 09. Replacement of complete Gear 

Box for Different Propulsion Unit 

no(s) 

 Capital  

 Acquisition / Procurement of 

assets 

 

 10.Construction of Ferries & 

Pontoon (New):- 

 

 a) Utility Type-1 no(s) 
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Items of work (as per PP)  Target (As per PP) Actual Progress 

Unit 

 Financia

l 

Physical 

(Quantity

) 

Financia

l 

Physical 

(Quantity

) 

1 2 3 4 5 6 

 b) Utility Type-2 (Imp) no(s) 

 c) Pontoon (Imp) no(s) 

 11. Procurement of Propulsion 

Unit for New Ferries:- 

 

 a) 200-220 HP ( Including Spare 

Parts) 

no(s) 

 b) 240-260 HP ( Including Spare 

Parts) 

no(s) 

 12. Procurement of Electric 

Welding Generator 

no(s) 

C. Physical Contingency (0.00%)  

D. Price Contingency (0.00%)  
Total   

 

০৯।  কাজ ভাপ্ত থাকদ্র তায কাযণঃ  fËk¡SÉ নয়z 

১০।  প্রকদ্ে উদ্দ্দশ্যঃ  

ক) নতুন সপযী ও ন্টুন বনভ বাণ; 

খ) ওজ’য ক্ষবতগ্রস্ত সপযী ও ন্টুন পুনফ বান; 

গ) ওজ’য ক্ষবতগ্রস্ত সপযী ও ন্টুন সভযাভতকযণ; 

ঘ) প্রদ্য়াজন সভাতাদ্ফক পুযাতন সপযী ও ন্টুন প্রবতস্থান । 

১১। টভূবভঃ  

ন্ত ে

বে

উদ্েখ্য

BER (Beyond Economic Repair) 

।
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এ ফস্থায সপ্রবক্ষদ্ত ,

,

সনয রদ্ক্ষয অদ্রাচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

 

১২।  প্রকদ্েয মূর কাম বক্রভঃ   

 ১০টি ৬টি 

 ১৯টি ২৬টি

 ২৬টি 

 ১৫টি 

 ১০টি বি

 ১০টি  

 

১৩। প্রকদ্েয াবফ বক অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবতঃ        -  100%  

১৩.১ প্রকদ্েয অবথ বক গ্রগবতঃ       -  ৯৮.৮% 

  ১৩.২ প্রকদ্েয ফাস্তফ গ্রগবতঃ     -  100% 

১৪।  ফছয বববিক কভ ববযকেনা নুমায়ী গ্রগবত বফদ্েলণ (কাবিত গ্রগবত না দ্র এয কাযণ ও প্রকে বযচারদ্কয ব্যাখ্যা) 

 

বনদ্ে ফছয মবমিক ফামল জক উন্নয়ন কভ জসূমচ (এমডমফ) ফযাদ্দ এফং ংদ্াবধত এমডমফ ফযাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় সদওয়া র 

                                                                                      (র ক্ষ টাকায়) 

থ ব ফছয 

মূর/ংদ্াবধত মডমম 

অনুমায়ী রক্ষেভাো 

মুর/ংদ্াবধত এবডব-সত 

ফযাদ্দ 

ব্যয় 

১ ৩ ৫ ৭ 

  

৬৯৭৪.২৫ ৬৯৭৪.২৫ ৬৯৭৪.২৫ 

৫৬৪.৮৪ ৫৬৪.৮৪ ৫৬৪.৮৪ 

৮৫৩.২৫ ৭১০.৩৯ ৭১০.৩৯ 

জভাটিঃ ১২১৪৭.৩৪ 
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১৫।     ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ  

         নুদ্ভাবদত ক্রয় বযকেনায বফযীদ্ত গ্রগবত 

ক্রিঃনং প্যাজকজ রট 

চুমক্ত মূল্য 

(জকাটি 

টাকায়) 

অগ্রগমত 

ভন্তব্য 
ফাস্তফ 

(%) 

আমথ জক 

(জকাটি 

টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ডমব্লউ-  .২৫ 

ডমব্লউ-  

ডমব্লউ-  

ডমব্লউ-  

ডমব্লউ-  ১০০

ডমব্লউ-  

 

১৬।  অআএভআবড কর্তবক পূফ বফতী বযদ বদ্কয সুাবয ও প্রবতারন 

 প্রকেটি অআএভআবড কর্তবক আদ্তাপূদ্ফ ব বযদ বন কযা য়বন। 

১৭।  প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্যঃ  

 
 

তেফধায়ক প্রদ্কৌরী 

 

 
 

তেফধায়ক প্রদ্কৌরী 

 

 
 

তেফধায়ক প্রদ্কৌরী 

 

 
 

তেফধায়ক প্রদ্কৌরী 

 

 
 

তেফধায়ক প্রদ্কৌরী 
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১৮। প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবন:- 

নুদ্ভাবদত বজবত 

ক) নতুন সপযী ও ন্টুন বনভ বাণ; 

খ) ওজ’য ক্ষবতগ্রস্ত সপযী ও ন্টুন পুনফ বান; 

গ) ওজ’য ক্ষবতগ্রস্ত সপযী ও ন্টুন 

সভযাভতকযণ; 

ঘ) প্রদ্য়াজন সভাতাদ্ফক পুযাতন সপযী ও ন্টুন 

প্রবতস্থান । 

ক)  বনভ বাণ কযা দ্য়দ্ছ; 

খ)  পুনফ বান কযা দ্য়দ্ছ; 

   গ) ২৬টি  ও ১৫টি 

 কযা দ্য়দ্ছ; 

  ঘ) ১৩টি সপযীয প্রারন আউবনট প্রবতস্থান কযা 

দ্য়দ্ছ। 

 

১৯।  াধাযণ ম জজফক্ষণিঃ 

  আইএভই  মফবাজগয বযফীক্ষণ  মূল্যায়ন জক্টয-২ এয উ-মযচারক প্রজকৌরী জভাাম্মদ তানবীয আক্কা কর্তজক 

গত ১৬/০৭/২০১৮ তামযে নাযায়্নগঞ্জ সজরায মুড়াাড়া-রুগঞ্জ সপযীঘাট, বফনন্দী সপযীঘাট বযদ বন কযা য়। 

এছাড়া গত ২৫/০৭/২০১৮ তাবযখ প্রকসেয অওতায় উন্নয়নকৃত বদ্যাজপুয সজরায অভড়াঝবড় সপবযঘাট এফং 

সফকুটিয়া সপযীঘাট জযজমভন মযদ জন কযা য়। মযদ জনকাজর প্রকে এরাকায ংবেি বনফ বাী প্রদ্কৌরী 

ড়ক ও জনথ বধদপ্তদ্যয সভকাবনকযার বফবাদ্গয অন্যান্য কভ জকতজা-কভ জচাযীবৃন্দ উমস্থত জথজক মযদ জন 

কাম জক্রজভ ায়তা প্রদান কজযন। মযদ জনকাজর প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রকল্পটিয ফাস্তফায়জনয জম মচে ায়া জগজছ তা 

মনেরূিঃ 

  প্রকল্পটিয আতায় ১০টি জপযী  ৬টি ন্টুন নতুন মনভ জাণ কযা য় এফং ২৬টি জপযী  ১৯টি ন্টুজনয পুনফ জান 

কাম জক্রভ মযচারনা কযা য়। এছাড়া, প্রকজল্পয ভাধ্যজভ ১০টি প্রারন ইউমনট প্রমতস্থান, ১৫টি ইমঞ্জজনয 

বাযজামরংএফং ৮টি প্রারন ইউমনজটয কভমিট মগয়ায ফি প্রমতস্থান কযা য়। 

  প্রকজল্পয আতায় পুনফ জানকৃত UT-II Imp-001/1988 ংখ্যক জপযী-টি মযদ জন কযা য়। জপযীটি-

নাযায়নগজঞ্জয মুড়াাড়া-রুগঞ্জ জপযীর্াজট চরভান আজছ। প্রকজল্পয আতায় জপযীয ইমঞ্জন, প্রারন ইউমনট এফং 

মগয়ায ফি প্রমতস্থান কযা য়। নতুন স্থানকৃত ইমঞ্জন 200w, 2200 rpm ক্ষভতা মফমষ্ট। 
Propulsion unit-এয Propeller- এয ব্যা 880 mm। মযদ জনকাজর ইমঞ্জজনয Lub oil 

check কযা য় এফং জপযী চারজকয াজথ কথা ফরা য়। মতমন ইমঞ্জজনয Performance  জন্তালজনক 

ভজভ জ অফমত কজযন। 

  প্রকজল্পয আতায় পুনফ জানকৃত UT-1 lmp 031/2003 ংখ্যক জপযী মযদ জন কযা য়। জপযীটি 

নাযায়নগঞ্জ জজরায মফনন্দী জপযীর্াজট চরভান। প্রকজল্পয আতায় জপযীটিয জকফর structure/body 

জভযাভত কযা য়। জপযীয body-টি Dhaka Dockyard কর্তজক পুনফ জান কযা য়। জ’য আতায় 

মনমভ জত জপযীমূ মূরত মানফাজনয চরাচজরয জন্য বডজাইনকৃত। তজফ নদী াযাাজযয জন্য মানফাজনয াাাম 

জপযীজত ভানুজলয মবয থাজক। জপযী’য জযমরং মানফাজনয জন্য মজথি জর ভানুল াযাাজযয জন্য তা 

মজথাপুযুক্ত নয়। বফদ্ল কদ্য বশুদ্দয জন্য সপবয-সত উঠা তযন্ত ঝুঁবকপূণ ব।  দূর্ জটনা জযাধকজল্প জযমরং-এ  MS-

Pipe-এয াজথ chain Linked Fence ফা GI Net ফাজনা জমজত াজয। 
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  গত ২৫/০৭/২০১৮ তামযে মজযাজপুয জজরায কাউোরী উজজরায় মস্থত আভড়াঝমড় জপযীর্াট মযদ জন কযা য়। 

উক্ত র্াজট প্রকজল্পয আতায় নতুন মনমভ জত UT-2 (IMP)  80/2015 ংখ্যক জপময মযদ জন কযা য়। 

জপযীটিজত 200 HP ক্ষভতা ম্পন্ন প্রমতস্থামত নতুন দুই জট ইমঞ্জন, মগয়ায ফি এফং Propulsion Unit 

জদো মায়। ইমঞ্জজনয Lub oil check  কযা য়, তা thick এফং sticky ভদ্ন দ্য়দ্ছ অথ জাৎ Lub oil 

এয ভান জন্তালজনক ায়া মায়। জপময ব্যফাযকাযীজদয াজথ কথা ফরা জয়জছ এফং জপযীয 

Performance জন্তালজনক ভজভ জ জানা জগজছ। তজফ জপযীয Railing এয াইগগুজরা Highly 

corroded এফং Loose অফস্থায় জদো মায়। াইগুজরায  এরূ corrosion ফা ক্ষয়প্রাপ্ত য়ায কাযণ 

জানজত চাইজর ংমিষ্ট মনফ জাী প্রজকৌরী ফজরন উক্ত এরাকায় high salinity’য কাযজণ দ্রুত ভমযচা ধযজফ এ 

কাযজণ metal মূ এরূ ক্ষয়প্রাপ্ত জয়জছ। উজল্লখ্য, জপযীয াআগুজরাজত ordinary enamel Paint 

কযা জয়জছ। জকানরূ anti corrosive epoxy primer ফা anti corrosion coating 

ব্যফায কযা য়মন। এছাড়া মযদ জনকাজর জপমযয toilet-এ lighting এয তায মফমেন্ন জদো মায়। 

  জফকুটিয়ায় জপযীর্াজট চরাচরকাযী UT-1-12/1984 ংখ্যক জপযীটি মযদ জন কযা য়। জপমযটি প্রকজল্পয 

আতায় পুনফ জান কযা য় এফং এজত 400hp ক্ষভতা ম্পন্ন ২ জট ইমঞ্জন, মগয়ায ফি  প্রারন ইউমনট 

প্রমতস্থান কযা য়। স্থানীয় ফামন্দাযা জানায় পূজফ জ ইমঞ্জন প্রায়ই মফকর থাকায কাযজণ জপযী চরাচজর মফঘ্ন র্টজতা। 

ইমঞ্জন পুনফ জাজনয য তাযা মনমফজঘ্ন জপময াযাায জত াযজফন ফজর জন্তাল প্রকা কজয। উক্ত জপযীয 

Nomenclature-এয উয মফরজফাড জ/ সাস্টায রাগাজত জদো মায় মা মনযািা  মথামথবাজফ 

Inspection কযায স্বাজথ জ অাযণ কযা জরুযী। এছাড়া toilet-এ electrification মফমেন্ন অফস্থায় 

জদো মায়। একই জপময র্াজট মস্থত ন্টুনটি প্রকজল্পয আতায় মনভ জাণ কযা জয়জছ। তজফ, ন্টুমন্টয জকান 

nomenclature দৃশ্যভান য়বন। ন্টুদ্নয nomenclature দৃশ্যভান কযায জন্য প্রদ্য়াজনীয় ব্যফস্থা 

সনয়া জরুযী।    

  মযদ জনকাজর জানা মায় জম, জ’য জপযীমূ জভযাভত ফা যক্ষণাজফক্ষজণয জন্য মনজস্ব জকান ডকইয়াড জ জনই। 

প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত  প্রমতস্থামত জপযী-ন্টুনমূজয ক  ও দীঘ বস্থাবয়দ্েয 

Periodic maintenance ও Servicing এয প্রদ্য়াজন।  এরদ্ক্ষয 

য় বফযভান  ’ সগ বল  বল সত

 

  এফং

performance  দ্রুত

সরাড এফং মানফাদ্নয frequency নুমায়ী  য এফং আবঞ্জদ্নয

কদ্য  

 সপযীমূদ্য floor এ এভ এ জিট ব্যফায কযা জয়জছ। Skid resistance develop কযায জন্য এভ 

এ জিজটয উয মফটুমভন এয overlay জদয়া জয়জছ। এদ্ত কদ্য এভ এ জিটটিজত ামন জজভ ক্ষয়প্রাপ্ত জত 

াজয তাছাড়া জিটটি মক মযভান ক্ষয়প্রাপ্ত জয়জছ তা মফটুমভন এয overlay থাকায কাযজণ মযক্ষা-মনযীক্ষা কযা 

মায় না। এ ফস্থায় সপযী-ন্টুন্পমূদ্য সোয এ plane MS plate ব্যফায না কদ্য diamond plate 

ফা checker plate ব্যফায কযা সমদ্ত াদ্য। 
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 বযদ বনকাদ্র সপযীমূদ্ সকানপ্রকায স  সমভন, সআপটি 

াওয়া মায়বন।বনযািায স্বাদ্থ ব সপযীমূদ্ প্রদ্য়াজনীয় স সযয ংস্থান যাখা জরুযী।  

২০।       প্রকে এরাকায ছবফঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২১।  সুাময/ভতাভত:  

 

 ভদ্য়য াদ্থ াদ্থ চাবদায দ্ঙ্গ ঙ্গবতপূণ ব সযদ্খ সপযীদ্ত চরাচরকাযী মানফানমূদ্য সরাড এফং  

frequency নুমায়ী  বফযভান যীয য এফং  আবঞ্জদ্নয upgrade

প্রদ্য়াজন; 

 ক্ষয় সযাদ্ধ এফং MS plate এয ফাস্তবফক পুরুে বনধ বাযণকদ্ে  সপযী-ন্টুন্পমূদ্য সোয-এ plane 

MS plate এফং মফটুমভন এয overlay ব্যফায না কদ্য  সকফর diamond plate ফা 

checker plate ব্যফায কযা সমদ্ত াদ্য; 

 রফনাক্ত সিট প্রাপ্ত ভযীচাদ্যাদ্ধ 

জপযীসত ordinary enamel Paint-এয বযফদ্তব  anti corrosive epoxy 

primer ফা anti corrosion coating ব্যফায কযা জমজত াজয এফং 

য  

       বচত্র ১: মুড়াাড়া-রুগঞ্জ সপযীঘাট বচত্র ২: সপবযদ্ত প্রবতস্থাবত আবঞ্জন                      বচত্র ৩: সপবয নং- UT-2(IMP)001/1988 

   বচত্র ৪: Corroded MS াআ।                                         বচত্র ৫: সফকুটিয়া সপযীঘাট। 
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 প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত  প্রমতস্থামত জপযী-ন্টুনমূজয ক  ও দীঘ বস্থাবয়দ্েয 

Periodic maintenance ও Servicing এয প্রদ্য়াজন।  এরদ্ক্ষয 

য় বফযভান  ’ সগ বল

 বল সত

; 

 সপযীমূদ্ প্রদ্য়াজনীয় স  সমভন, সআপটি য ংস্থান 

যাখা জরুযী; 

 জপযী’য জযমরং মানফাজনয জন্য মজথি জর ভানুল াযাাজযয জন্য তা মজথাযুক্ত নয়। বফদ্ল কদ্য 

বশুদ্দয জন্য সপবয-সত উঠা তযন্ত ঝুঁবকপূণ ব।  দূর্ জটনা জযাধকজল্প জপযী’য জযমরং-এ  MS-Pipe-এয াজথ 

ভজবুত chain Linked Fence ফা GI Net ফাজনা জমজত াজয। 

 জপমযয toilet-এ lighting এফং electrification এয ম বাপ্ত ংস্থান যাখদ্ত দ্ফ; 

 ন্টুদ্নয nomenclature দৃশ্যভান কযায জন্য প্রদ্য়াজনীয় দদ্ক্ষ সনয়া সমদ্ত াদ্য; 

 অনুশেদ 2১.১-২1.৮ এয উয প্রশয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণপূফ ষক আগোভী ১(এক) ভোশয ভশে আইএভইধি 

ংধিষ্ট করশক অফধত কযশত শফ| 
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জজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঢাকা জজান) ীল জক প্রকজল্পয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতদ্ফদন 
(ভাপ্তঃ জুন ২০১৭)  

০১। প্রকদ্েয নাভ : জজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঢাকা জজান)  

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ অমধদপ্তয 

০৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয় : ড়ক মযফন  জতু ভন্ত্রণারয় 
 

   ০৪।  প্রকদ্েয এরাকা (সজরা ও উদ্জরায নাভ) :  

মফবাগ জজরা  উজজরা/থানা 

ঢাকা ঢাকা জডভযা, জকযানীগঞ্জ, উিযা।  

ঢাকা নাযায়ণগঞ্জ নাযায়গঞ্জ দয, আড়াইাজায, রুগঞ্জ, জানাযগাঁ।  

ঢাকা মুন্পীগঞ্জ শ্রীনগয, মযাজমদোন, নফাফগঞ্জ, জকযানীগঞ্জ, জদাায।  

ঢাকা নযমংদী নযমংদী দয, রা, মফপুয।  

ঢাকা গাজীপুয কামরগঞ্জ, কাাময়া। 

ঢাকা ভামনকগঞ্জ ভামনকগঞ্জ দয, মর্য, মযযাভপুয।  

 

০৫।  প্রকদ্েয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয়ঃ  

   (রক্ষ টাকায়)  

নুদ্ভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুদ্ভাবদত ফাস্তফায়নকার 
প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

নুদ্ভাবদত 

ব্যদ্য়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাদ্রয %) 

মূর ব্যয় 
১ভ 

ংদ্াবধত 
 মূর ১ভ ংদ্াবধত     

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১০০১৮.৫৪ ১০৯২৩.২৯ ১০৯১৮.৫৪ ০১/০৩/২০১৫ 

জত 

৩০/০৬/২০১৭ 

০১/০৩/২০১৫ 

জত 

৩১/০৩/২০১৬ 

০১/০৩/২০১৫ 

জত 

৩০/০৬/২০১৭ 

- - 

 
০৬।   প্রকদ্েয থ বায়নঃ  মজমফ 

 

 

৭।  নুদ্ভাদদ্নয তাবযখ  

মূর ০৯/০৬/২০১৫ 

ংদ্াবধত ১ভ : ১৯/০৫/২০১৬ 

 

অন্ত:খাত ভন্বয়  -- 

 

সভয়াদ বৃবি 

 

১ভ : ১৯/০৫/২০১৬  

 

 
০৮।   প্রকদ্েয ংগবববিক ফাস্তফায়ন  গ্রগবতঃ 

             (রক্ষ টাকায়) 

ক্রভ কাম বক্রভ একক 
প্রকদ্েয রক্ষযভাত্রা প্রকৃত জবন  

সবৌত অবথ বক সবৌত অবথ বক 

 A. Revenue      

1 Supply and Service      

2 Stationary      
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ক্রভ কাম বক্রভ একক 
প্রকদ্েয রক্ষযভাত্রা প্রকৃত জবন  

সবৌত অবথ বক সবৌত অবথ বক 

3 Publications & Tendering      

4 Laboratory Testing      

 Sub-Total (A) :       

 B. Capital      

 Acquisition of Assets      

5 5 Ton Truck (Incl. VAT, 

IT & Registration Fee) 

nos 100.00 3 99.17 3 

6 Laboratory Equipment Ls 60.00 6 59.76 6 

 Civil Works      

 01. Earthwork:      

7 a) Road Embankment Lac 

m
3
 

478.16 2.47 478.16 2.47 

8 b) Earthen Shoulder Lac 

m
3
 

281.68 1.97 281.68 1.97 

 02. Pavement (Flexible):      

 Road Width-5.50m      

9 a) Reconstruction Km 307.80 3.18 307.80 3.18 

10 b) Strengthening Km 1449.24 33.47 1449.24 33.47 

11 c) Surfacing (DBS) Km 3198.80 87.01 3198.80 87.01 

 Road Width-3.70m      

12 a) New Construction Km 223.58 3.15 223.58 3.15 

13 b) Reconstruction Km 78.47 1.70 78.47 1.70 

14 c) Widening (0.91m) Km 396.74 14.10 396.74 14.10 

15 d) Strengthening Km 678.12 31.05 678.12 31.05 

16 e) Surfacing  

(Carpeting and Seal Coat) 

Km 1232.97 43.28 1232.97 43.28 

 03. Pavement (Rigid)      

17 Reconstruction (Width-

5.50m) 

Km 1225.65 4.70 1225.65 4.70 

18 04. Construction of RCC 

Box Culvert (08 nos) 

m 242.30 28.00 242.30 28.00 

19 05. Construction of Drain m 431.49 7108.10 431.49 7108.10 

20 06. Protective Work m 448.53 5894.09 448.53 5894.09 

21 07. Sign, Signal, Km Post Ls 62.44  62.44  

22 08. Utility Shifting Ls 1.50  1.50  

23 09. Maintenance During 

Construction 

Ls 0.00  0.00  

24 10. General Site Facilities Ls 25.81  22.14  

 Sub-Total (B) :  10923.29  10918.54  

 Total (A+B) :  10923.29  10918.54  
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ক্রভ কাম বক্রভ একক 
প্রকদ্েয রক্ষযভাত্রা প্রকৃত জবন  

সবৌত অবথ বক সবৌত অবথ বক 

 C. Physical Contingency      

25 11. Physical Contingency      

 D. Price Contingency      

26 12. Price Contingency      

 Total (A+B+C+D) :  10923.29  10918.54  

 

০৯।  কাজ ভাপ্ত থাকদ্র তায কাযণঃ প্রদ্মাজয নয়।  

 

১০।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্যঃ 

 ড়ক সনটওয়াকব পুনরুিাদ্যয রদ্ক্ষয ক্ষমতগ্রস্ত সজরা ড়কমূদ্য পুনফ জান; 

 ঢাকা সজাদ্নয বকছু ম্পূণ ব সজরা ড়ক ম্পূণ ব কযা; 

 সদদ্য ন্যান্য ংদ্য াদ্থ ংদ্মাগ স্থাদ্নয জন্য দক্ষ অযএআচবড ড়ক সনটওয়াকব ততবয কযা; 

 

১১। টভূবভঃ  

  

ডক  ভাডক মফবাগ প্রধানত ফাংরাজদজয কর জাতীম , আিমরক  মজরা ডজকয মনভ জাণ  যক্ষণাজফক্ষজণয 

জন্য দাবয়েপ্রাপ্ত। এইচমডএভ াজকজর, আযএইচমড যাস্তাগুমরয জন্য প্রজমাজনীম ংস্কাদ্যয প্রস্তাফ কযায জন্য প্রমত ফছয 

যাস্তায অফস্থা জময কজয। ঢাকা জজা সন এইচমডএভ াজকজর দ্বাযা জময কযা যাস্তায অফস্থা মনেমরমেত জটমফজর উজল্লে 

কযা জমজছ: 

 
 

 Good Fair Poor Bad Very 

Bad 

National 

Highway 

15.41% 45.32% 34.37% 2.82% 2.07% 

Regional  

Highway 

27.14% 35.51% 27.82% 9.53% 0.00% 

Zilla  

Highway 

45.58% 1.81% 15.48% 35.86% 1.27% 

(Source: HDM Circle, RHD) 

 

ঢাকা সজাদ্নয অওতায় প্রাম % সজরা সযাড খাযা থাদ্ক মা বফরদ্ম্ব মত্ন সনওমা না দ্র খুফ খাযা দ্ম উঠদ্ফ। 

সজরা সযাদ্ডয উন্নয়দ্নয বফলমটি এফং তায যক্ষণাদ্ফক্ষণ ফাদ্জট ীভাফিতা বফদ্ফচনা কযায জন্য, ঢাকা ঞ্চদ্রয সজরা 

ডদ্কয পুনফ বাদ্নয জন্য অযএআচবড ডক সনটওমাদ্কবয ধীদ্ন একটি উন্নমন প্রকে গ্রণ কযা দ্মবছর। প্রকে 

ভাবপ্তয ভম  সথদ্ক  ম বন্ত বছর। ফাদ্জট ীভাফিতায কাযদ্ণ পুদ্যা প্রকে খযচ 

ফাস্তফামন ম বাদ্ম ফযাদ্দ কযা মবন। পরস্বরূ, প্রকদ্েয উদ্েখদ্মাগ্য ংগুবর ম্পূণ ব বছর। এছাডা, বফার ট্রযাবপক, 

বতবযক্ত বৃবিাদ্তয ভম সকানও উদ্েখদ্মাগ্য যক্ষণাদ্ফক্ষণ ছাডাআ সজরা সযাডগুদ্রা গুরুতযবাদ্ফ ক্ষবতগ্রস্থ দ্মদ্ছ। 

সজরা ম বাদ্ম ডদ্কয গুরুে বফদ্ফচনা কদ্য এফং অযএআচবড ডক সনটওমাকব উন্নত কযায জন্য অদ্রাচয প্রকে 

“জজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঢাকা জজান)” গ্রণ কযা য়। 
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১২। প্রকজল্পয আমথ জক অগ্রগমতিঃ   ৯৯.৯৫% 

১৩। প্রকজল্পয ফাস্তফ অগ্রগমতিঃ    ১০০.০০% 

১৪।   ফছয  বববিক কভ ববযকেনা নুমায়ী গ্রগবত বফদ্েলণ (কাবিত গ্রগবত না দ্র এয কাযণ ও প্রকে  বযচারদ্কয    

            ব্যাখ্যা) 

 

 বনদ্ে ফছয মবমিক ফামল জক উন্নয়ন কভ জসূমচ (এমডমফ) ফযাদ্দ এফং ংদ্াবধত এমডমফ ফযাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় 

 সদওয়া র 

(রক্ষ টাকায়) 

থ ব ফছয 

মূর মডমম 

অনুমায়ী 

রক্ষেভাো 

ংজামধত 

মডমম 

অনুমায়ী 

রক্ষেভাো 

মুর এবডব-

সত ফযাদ্দ 

ংদ্াবধত এবডব-

সত ফযাদ্দ 

 

ব্যয় 

১ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ 

২০১৪-২০১৫ ৭৬৪.৪৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ৬৪৩৮.৬৮ ১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ৯৯৯৫.৫৪ 

২০১৬-২০১৭ ২৮৩৫.৭৬ ৯২৩.২৯ ৯২৩.২৯ ৯২৩.২৯ ৯২৩.২৯ 

জভাটিঃ ১০৩৮.৮৭ ১০৯২৩.২৯ ১০৯২৩.২৯ ১০৯২৩.২৯ ১০৯১৮.৫৪ 

 

১৫। ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যামদিঃ 

 অনুজভামদত ক্রয় মযকল্পনায মফযীজত অগ্রগমত 

 

ক্রিঃ

নং 

প্যাজকজ 

চুমক্ত মূল্য 

(জকাটি 

টাকায়) 

মফস্তামযত কার্য্জাজদঅনুমায়ী অগ্রগমত 

ভন্তব্য 

কাজ শুরুয তামযে 

কাজ ভামপ্তয 

তামযে/ ফমধ জত 

ভয় 

ফাস্তফ 

(%) 

আমথ জক 

(জকাটি 

টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ডামব্লউ ম-১ 6.951 29/11/2015 29/05/2016 ১০০% 6.582 কাজ ভাপ্ত। 

২ ডামব্লউ ম-2 7.861 12/11/2015 11/11/2016 ১০০% 7.766 কাজ ভাপ্ত। 

৩ ডামব্লউ ম-3 2.916 31/01/2016 30/04/2015 ১০০% 2.915 কাজ ভাপ্ত। 

৪ ডামব্লউ ম-4 7.204 25/04/2016 24/06/2016 ১০০% 7.199 কাজ ভাপ্ত। 

৫ ডামব্লউ ম-5 6.234 11/11/2015 10/11/2016 ১০০% 6.125 কাজ ভাপ্ত। 

৬ ডামব্লউ ম-6 6.305 09/12/2015 08/12/2016 ১০০% 6.295 কাজ ভাপ্ত। 

৭ ডামব্লউ ম-7 6.634 11/11/2015 10/05/2016 ১০০% 6.634 কাজ ভাপ্ত। 

৮ ডামব্লউ ম-8 3.275 10/11/2015 09/07/2016 ১০০% 3.272 কাজ ভাপ্ত। 

৯ ডামব্লউ ম-9 4.044 28/04/2016 27/06/2016 ১০০% 4.043 কাজ ভাপ্ত। 

১০ ডামব্লউ ম-10 2.938 14/01/2016 13/05/2016 ১০০% 2.933 কাজ ভাপ্ত। 

১১ ডামব্লউ ম-11 4.754 28/12/2015 27/06/2016 ১০০% 4.754 কাজ ভাপ্ত। 

১২ ডামব্লউ ম-12 1.958 12/11/2015 11/05/2016 ১০০% 1.958 কাজ ভাপ্ত। 

১৩ ডামব্লউ ম-13 3.141 28/04/2016 27/06/2016 ১০০% 3.141 কাজ ভাপ্ত। 
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ক্রিঃ

নং 

প্যাজকজ 

চুমক্ত মূল্য 

(জকাটি 

টাকায়) 

মফস্তামযত কার্য্জাজদঅনুমায়ী অগ্রগমত 

ভন্তব্য 

কাজ শুরুয তামযে 

কাজ ভামপ্তয 

তামযে/ ফমধ জত 

ভয় 

ফাস্তফ 

(%) 

আমথ জক 

(জকাটি 

টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪ ডামব্লউ ম-14 3.908 23/11/2015 22/05/2016 ১০০% 3.902 কাজ ভাপ্ত। 

১৫ ডামব্লউ ম-15 2.193 29/12/2015 28/06/2016 ১০০% 2.193 কাজ ভাপ্ত। 

১৬ ডামব্লউ ম-16 1.081 29/11/2015 28/11/2016 ১০০% 1.072 কাজ ভাপ্ত। 

১৭ ডামব্লউ ম-17 1.562 10/11/2015 09/02/2016 ১০০% 1.542 কাজ ভাপ্ত। 

১৮ ডামব্লউ ম-18 5.923 20/12/2015 19/07/2016 ১০০% 5.900 কাজ ভাপ্ত। 

১৯ ডামব্লউ ম-19 3.904 28/04/2016 27/06/2016 ১০০% 3.900 কাজ ভাপ্ত। 

২০ ডামব্লউ ম-20 15.838 12/11/2015 11/11/2016 ১০০% 15.828 কাজ ভাপ্ত। 

 
১৬।  অআএভআবড কর্তবক পূফ বফতী বযদ বদ্কয সুাবয ও প্রবতারন  

 বযদ বদ্নয তাবযখ ও বযদ বন এরাকাঃ  

 

১৭।  প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্যঃ 

 

প্রকে বযচারদ্কয নাভ ও দফী পূণ বকারীন/খন্ডকারীন সভয়াদকার 

জভািঃ আব্দু ারাভ 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী,  

ঢাকা জজান, ঢাকা।  

পূণ বকারীন ০১/০৩/২০১৫ ০৫/০৪/২০১৭ 

জভািঃ আফদু বুয 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী,  

ঢাকা জজান, ঢাকা। 

পূণ বকারীন ০৫/০৪/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

 
 

 

১৮। প্রকজল্পয উজেশ্য অজজনিঃ 

 
 

নুদ্ভাবদত বজবত 

 ড়ক সনটওয়াকব পুনরুিাদ্যয রদ্ক্ষয  ক্ষমতগ্রস্ত সজরা 

ড়কমূদ্য পুনফ জান; 

 ঢাকা সজাদ্নয বকছু ম্পূণ ব সজরা ড়ক ম্পূণ ব কযা; 

 সদদ্য ন্যান্য ংদ্য াদ্থ ংদ্মাগ স্থাদ্নয জন্য 

দক্ষ অযএআচবড ড়ক সনটওয়াকব ততবয কযা; 

 ড়ক সনটওয়াকব পুনরুিাদ্যয রদ্ক্ষয  ক্ষমতগ্রস্ত সজরা 

ড়কমূদ্য পুনফ জান জয়জছ; 

 ঢাকা সজাদ্নয বকছু ম্পূণ ব সজরা ড়ক ম্পূণ ব দ্য়দ্ছ; 

 সদদ্য ন্যান্য ংদ্য াদ্থ ংদ্মাগ স্থাদ্নয জন্য 

দক্ষ অযএআচবড ড়ক সনটওয়াকব ততবয দ্য়দ্ছ; 

 

১৯। াধাযণ ম জজফক্ষণিঃ  

 

  আইএভই  মফবাজগয বযফীক্ষণ  মূল্যায়ন জক্টয-২ এয উ-মযচারক প্রজকৌরী জভাাম্মদ তানবীয আক্কা কর্তজক 

গত ৯/০৭/২০১৮ তামযে ভাবনকগঞ্জ সজরায ফাবনয়াজুযী-বঝটকা-বযযাভপুয ড়ক এফং ১২/০৭/২০১৮ তাবযখ 

ভাবযচারক ড. সভাঃ ভবউয যভান কর্তবক ভুরতা-রূগঞ্জ-সফযাআত-ফাড্ডা ড়ক বযদ বন কযা য়। এছাড়া গত 
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২৩/০৭/২০১৮ তাবযখ প্রকসেয অওতায় উন্নয়নকৃত গাজীপুয সজরায রাকপুয-অড়ার-কাভাযগাঁও-সটাক এফং 

কাাবয়া-াবুয-ফুরবদ-কাবরগঞ্জ ড়ক জযজমভন মযদ জন কযা য়। মযদ জনকাজর প্রকে এরাকায ংবেি 

বনফ বাী প্রদ্কৌরী ড়ক ও জনথ বধদপ্তদ্যয ংবেি বফবাদ্গয অন্যান্য কভ জকতজা-কভ জচাযীবৃন্দ উমস্থত জথজক 

মযদ জন কাম জক্রজভ ায়তা প্রদান কজযন। মযদ জনকাজর প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রকল্পটিয ফাস্তফায়জনয জম মচে ায়া 

জগজছ তা মনেরূিঃ 

  প্রকদ্েয অওতায় উন্নয়নকৃত ভাবনকগঞ্জ সজরায ফাবনয়াজুযী-বঝটকা-বযযাভপুয ড়ক দ্যজবভন বযদ বনকাদ্র 

সদখা মায় সম, ড়কটিয ফতবভান ফস্থা ফাযত দ্ন্তালজনক। স্থানীয় ফাবন্দাদ্দয াদ্থ অরা কদ্য জানা মায় সম, 

ড়কটি বনভ বাদ্ণয য দু’ফায ফন্যায় ড়কটি ম্পূণ বরূদ্ ডুদ্ফ মায়। তা দ্েও ড়কটি ফতবভাদ্ন চরাচদ্রয উদ্মাগী 

অদ্ছ। তদ্ফ ড়টি সম কর স্থাদ্ন দু’াদ্ ফড় ফড় গাছ যদ্য়দ্ছ স কর স্থাদ্ন ড়কটি দ্যজবভদ্ন ববজা ও 

স্যাতস্যাদ্ত ফস্থায় াওয়া মায়। এ কাযদ্ণ ড়কটি রাআপ টাআভ কদ্ভ মাওয়ায ম্ভাফনা যদ্য়দ্ছ।  

  একআ ড়দ্কয বনবদ বি দূযে য য বক:বভ: সাস্ট সদখদ্ত াওয়া মায়। বক:বভ: সাস্টগুদ্রা সখাদাআ কদ্য না বরদ্খ 

সআন্ট কযা দ্য়দ্ছ। এদ্ত কদ্য বক:বভ: সাস্টগুদ্রায বরখা দ্রুত মুদ্ছ মাওয়ায ম্ভাফনা যদ্য়দ্ছ।  এছাড়া ড়কটি ৩.৭ 

বভটায দ্ত ৫.৫ বভটায প্রস্থতায় উন্নীত কযা দ্রও ড়কটিদ্ত বফযভান সফআরী েীজমূ ৩.৭ বভটায প্রস্থ। এয 

পদ্র  সফআরী েীজগুদ্রাদ্ত Bottle neck এয সৃবি দ্য়দ্ছ। 

  ড়কটিয বকছু বকছু জায়গায় ৯০
০
 ফাঁক এফং S-curve যদ্য়দ্ছ। বকন্তু একর স্থাদ্ন তকবতামূরক সকান 

াআনদ্ফাড ব বযরবক্ষত য়বন। ড়কটি উন্নয়ন কযায ভয় ফাঁকমূ যরীকযদ্ণয প্রদ্চিা সনওয়া সমদ্ত াযত।  

  উদ্েখ্য, ড়কটি সজরা বযলদ দ্ত ড়ক বফবাদ্গয স্তাযকৃত ওয়ায় এয সকান যাআট ফ ওদ্য় সনআ। এয পদ্র 

ড়কটি সেঁদ্ল ব্যবক্তভাবরকাধীন প্রবতিান, স্কুর, ঘয-ফাড়ীয প্রাচীয বনবভ বত দ্য়দ্ছ এফং দ্ে। এদ্ত কদ্য ড়দ্কয 

াবন বনষ্কাদ্নয মথামথ ব্যফস্থা না থাকায় ড়দ্কয বফববন্ন ংদ্ াবন জদ্ভ থাকদ্ত সদখা মায়। এ বফলদ্য় কযণীয় 

ম্পদ্কব ভন্ত্রণারয়/ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায ভতাভত জানা সমদ্ত াদ্য।   

 ড়কটি ধরাআ রুাআ ফাজাদ্যয বন্নকদ্ট পুকুদ্যয াদ্ গবীয সযআনকাট সদখা মায়। উক্ত সযআন কাটটি মথাীঘ্র 

সভযাভত কযা প্রদ্য়াজন। এছাড়া বকছু বকছু জায়গায় ড়দ্কয াড বদ্াল্ডাদ্য সঝা/ঝাড় থাকায কাযদ্ণ ড়দ্ক াবন 

জভদ্ত সদখা মায়। উক্ত স্থানমূ বচবিতপূফ বক াবন াযদ্ণয প্রদ্য়াজনীয় দদ্ক্ষ গ্রণ কযা সমদ্ত াদ্য।   

  প্রকদ্েয অওতায় উন্নয়নকৃত গাজীপুয সজরায রাকপুয-অড়ার-কাভাযগাঁও-সটাক ড়ক দ্যজবভন বযদ বনকাদ্র 

সদখা মায় সম, ড়কটিয বফববন্ন ংদ্ কাজ কযা দ্রও এয সম কর স্থাদ্ন ংস্কায কযা য়বন তা ম্পূণ ব চরাচদ্রয 

নুদ্মাগী। বএভবয অওতায় ড়দ্কয ক্ষবতগ্রস্থ স্থানমূ বচবিতপূফ বক জরুযী বববিদ্ত সভযাভত কযা প্রদ্য়াজন। 

এছাড়া ড়কটিদ্ত বনবভ বত কারবাদ্ট বয দুআাদ্ সযদ্ববরং বযরবক্ষত য় এফং ববলণ ঝাকুবন নুভূত য়। উক্ত 

স্থানটি ংস্কায প্রদ্য়াজন।  

   গাজীপুয সজরায কাাবয়া-াবুয-ফুরবদ-কাবরগঞ্জ ড়ক  দ্যজবভন বযদ বনকাদ্র সদখা মায় সম,  ড়কটিয ৫ভ 

বক:বভ: এ বনবভ বত কারবাট বটিয এযাদ্প্রাচ ংদ্মাদ্গ বডদ্প্রন ও অনবডউদ্রন বযরবক্ষত য়। এদ্ত বকছু াবন জভা 

থাকদ্ত সদখা মায়। উক্ত স্থানটি সভযাভদ্তয প্রদ্য়াজন। এছাড়া ড়কটি বকছু স্থাদ্ন াড বদ্াল্ডাদ্য ভাটি উঁচু থাকায় াবন 

জদ্ভ থাকদ্ত সদখা মায়। উক্ত স্থানমূ বচবিত কদ্য াবন াযদ্ণয দদ্ক্ষ বনদ্ত দ্ফ।   
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  একই ড়জকয ফরজেরা ফাজাজয জকান জেইজনয ংস্থান না থাকায় ড়জক ফল জায় ামন জজভ থাজক। ফাজায 

এরাকামূজ ামন মনষ্কাজনয জন্য মথামথ জেজনয ংস্থান যাোয প্রজয়াজন মছর। 

  এছাড়া ড়কটিয মফমবন্ন স্থাজন প্রকল্প ফাস্তফায়জনয পূজফ জই াই ক্র জেইজনয ফাজনা মছর। এজত কজয যফতীজত 

প্রকল্প ফাস্তফায়জনয য উক্ত াইমূ জবজঙ্গ মগজয় ড়জকয মডজপ্রজনয সৃমষ্ট জয়জছ। এঅফস্থায় বমফষ্যজত াই 

ক্র জেইন মযায কজয জছাট আকাজয জটকই ফি কারবাট জ মনভ জাণ কযা জমজত াজয।  

  ড়কটি আজভতপুয জচৌযাস্তায জভাড় এয পূজফ জ জকান প্রকায তকজতামুরক াইন-মগনার জাস্ট জদো মায়মন। এছাড়া 

ড়জকয ‘T’ জভাজড় এফং পৄরমদ ফাজাজযয পূজফ জ  জকান প্রকায তকজতামুরক াইন-মগনার জাস্ট জদো মায়মন।   

  গত ১২/০৭/২০১৮ তাবযখ ভাবযচারক ড. সভাঃ ভবউয যভান কর্তবক ভুরতা-রূগঞ্জ-সফযাআত-ফাড্ডা ড়ক 

বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাদ্র ড়দ্কবস্থত সেআন ব্লক দ্য় ড়দ্ক াবন জদ্ভ থাকদ্ত সদখা মায়। সেদ্নয ব্লক 

াযণ কদ্য ড়দ্কয জদ্ভ থাকা াবন দ্রুত নদীদ্ত বনষ্কাদ্নয প্রদ্য়াজনীয় ব্যফস্থা কযদ্ত দ্ফ।     

২০। প্রকল্প এরাকায ছমফিঃ 

 

 

বচত্র ১: প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত ড়ক এফং তায dimension মযফীক্ষণ। 
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২১। সুাময/ভতাভতিঃ 

 সফীযবাগ সক্ষদ্ত্রআ ড়দ্ক বনবভ বত কারবাট ব এযাদ্প্রাচ ংদ্মাদ্গ বডদ্প্রন ও অনবডউদ্রন বযরবক্ষত য় । এদ্ত কদ্য 

গাবড়দ্ত ঝাঁকুবন নুভূত য়। এয ভাধাদ্ন কারবাট ব এফং ড়দ্কয নকায় বক ধযদ্ণয upgrade আনা জমজত 

াজয জ মফলজয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায ভতাভত জানা জমজত াজয (নুঃ ১৯.৭, ১৯.৮); 

 ড়জকয প্রস্থতা ৫.৫ মভটায উন্নীতকযজণয সুপর জবাগ কযজত জর ড়জকয মফদ্যভান কর ৩.৭ মভটায প্রস্থ জফইমর 

জতু প্রমতস্থান কযজত জফ (নুঃ ১৯.৩); 

 ড়জকয মফদজনক স্থানমূ জমভন ৯০
০
 ফাঁক ,  S-curve, সচৌযাস্তায সভাড়, ‘T’ জভাড়, ফাজায, স্কুর ইতোমদ 

মচমিতপূফ জক তকজতামূরক াইনজাস্ট ফাজনা জরুযী (নুঃ ১৯.৪, ১৯.১১); 

 ড়জকয subsidence এড়াজত বমফষ্যজত াই ক্র জেইন মযায কজয জটকই ফি কারবাট জ মনভ জাণ কযা 

জমজত াজয (নুঃ ১৯.১০); 

 ড়কমূজয মফমবন্ন স্থাজন াড জজাল্ডাজযয ভাটি উঁচু থাকায় ফা জঝা-ঝাড় থাকায় এফং ামন মনস্কাজনয ম জাপ্ত ব্যফস্থা 

না থাকায কাযজণ ামন জভজত জদো মায়, ামন জজভ থাকায স্থানমূ মচমিতপূফ জক ামন  মনস্কাজনয প্রজয়াজনীয় 

বচত্র ২: প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত কারবাট জ। 

বচত্র ৩: ড়জক জজভ থাকা ামন। 
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দজক্ষ গ্রণ কযজত জফ এফং যফতীজত প্রকল্প গ্রজণয ভয় আফমশ্যকবাজফ ফাজায এরাকায় জেজন ংস্থান যােজত 

জফ (নুঃ ১৯.৫, ১৯.৬, ১৯.৮, ১৯.৯, ১৯.১২); 

 ড়জকয াদ্ ফড় গাছ থাকদ্র ড়ক বৃবিয যও দীঘ বক্ষণ  ববজা ও স্যাঁতস্যাঁদ্ত ফস্থায় থাদ্ক। এছাড়া গাদ্ছয বকয 

ড়দ্কয সবদ্ভন্ট ক্ষবতগ্রস্ত কদ্য। ড়দ্কয াদ্ গাছ রাগাদ্নায বফলদ্য় ভন্ত্রণারদ্য়য ফস্থান, ভতাভত ফা বনদ্দ বনা 

জানা সমদ্ত াদ্য (নুঃ ১৯.২); 

 বক:বভ: সাস্টগুদ্রা সআন্ট কযা  সর তা দ্রুত েিয ও ঝাা দ্য় মায় । সটকআ ঠনদ্মাগ্যতায জন্য যফতীদ্ত 

বক:বভ: সাস্টগুদ্রা সখাদাআ ফা Grooved কযা মাজত াজয (নুঃ ১৯.৩); 

 অনুশেদ 2১.১-২1.৭ এয উয প্রশয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণপূফ ষক আগোভী ১(এক) ভোশয ভশে আইএভইধি ংধিষ্ট 

করশক অফধত কযশত শফ| 
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ীল ষক প্রকশেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতদ্ফদন 
(ভাপ্তঃ জুন ২০১৭)  

 
০১। প্রকদ্েয নাভ :  

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয 

০৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয় : ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ, ড়ক বযফন ও সতু ভন্ত্রণারয় 

   ০৪।  প্রকদ্েয এরাকা (সজরায নাভ) :  

 ঢাকা, ভাবনকগঞ্জ, নযবংদী, সভৌরবীফাজায, বফগন্জ, ভাগুড়া, বঝনাআদা, মদ্ায, পবযদপুয, যাজফাড়ী, ভাদাযীপুয, যংপুয, 

ফগুড়া, গাআফান্দা, ঠাকুযগাঁও, ঞ্চগড়, নীরপাভাযী, যাজাী, াফনা, বযাজগঞ্জ, নাদ্টায, োহ্মণফাড়ীয়া, ফবযার। 

০৫। প্রকদ্েয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয়ঃ  

          (রক্ষ টাকায়) 

নুদ্ভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  নুদ্ভাবদত ফাস্তফায়নকার 
প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

নুদ্ভাবদত 

ব্যদ্য়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাদ্রয %) 

মূর ব্যয় ২য় ংদ্াবধত  মূর ২য় ংদ্াবধত     

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১৬৫০০.০৬ ১৮১০২.০৬ ১৬৮০৫.০০ ০১-০৭-২০১৪  

সথদ্ক 

৩০-০৬-২০১৬ 

০১-০৭-২০১৪  

সথদ্ক 

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-০৭-২০১৪  

সথদ্ক 

৩০-০৬-২০১৭ 

১০১.৮৫% ১৫০.০০% 

 

০৬।   প্রকদ্েয থ বায়নঃ  বজওবফ 

 

 

৭। নুদ্ভাদদ্নয 

তাবযখ 

মূর ১৯-১১-২০১৪ 

ংদ্াবধত ১ভ :  ১১-০৪-২০১৭ 

অন্ত:খাত ভন্বয় ৩০-০৫-২০১৬ 

সভয়াদ বৃবি ১ভ : ৩০-০৬-২০১৬ দ্ত ৩০-০৬-২০১৭ 

  

০৮।   প্রকদ্েয ংগবববিক ফাস্তফায়ন  গ্রগবতঃ বযবি ‘‘ক’’ 

০৯।  কাজ ভাপ্ত থাকদ্র তায কাযণঃ প্রদ্মাজয নয় 

 

১০।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য ও টভূবভ: 

 

১০.১  প্রকদ্ে য উদ্দ্দশ্যঃ 

  

১০.২। টভূবভঃ  

Decade of Action on Road Safety 2011-2020 Sustainable 

Development Goal, 2030 ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ল

ব্ল ব্ল
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প্ত

ন্ত

ব্ল

Project Implementation Committee (PIC) 

ন্ত ন্ত ন্ত

স্ত ব্ল

ন্ত ব্ল

১১।  প্রকদ্েয নুদ্ভাদন ও ংদ্াধনঃ  

 

ক্ষ

ব্ল

ব্ল

ব্ল

ক্ষ

Utility Shifting DPP Recast 

DPP Mid Term Evaluation Individual 

Consultant 

Modify Modify ব্ল

Mid Term Evaluation 

Project Implementation Committee (PIC) 

ন্ত ন্ত স্ত

ব্ল

ন্ত ক্ষ

ব্ল

ক্ষ

১২।   প্রকদ্েয মূর কাম বক্রভঃ 

ক)  

খ)  

গ) 

ঘ) 

ঙ) 

চ)  
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ছ) 

জ) 

ঝ)  স্থান 

ঞ) ন্ত

 

১৩। প্রকদ্েয াবফ বক গ্রগবতঃ  
 

১৩.১ প্রকদ্েয অবথ বক গ্রগবতঃ  ংদ্াবধত বডবব নুমায়ী: 

 (রক্ষ টাকায়) 

 রক্ষযভাত্রা (অবথ বক) গ্রগবত (অবথ বক) 

 

 

  

 

  

  

 

  

২৪৩.৭৩ 

৯৪৬.৪৬ 

৬৪১.৪৮ 

 ৪৮০.৭১ 

 ৩৪৪.৮০ ০.০০ 

 ৫১৭.২০ ০.০০ 

  সভাট ১৮১০২.০৬ ১৬৮০৫.০০ 

 
 ১৩.২ প্রকদ্েয ফাস্তফ গ্রগবতঃ 

 একক রক্ষযভাত্রা  

(ফাস্তফ) 

গ্রগবত (ফাস্তফ) 

 

 

 

 

 

  ৮.৮৫ ৮.৮৫ 

  

 ২১৭৯১.৬২ ২১৭৯১.৬২ 

১৭৮৯৯.০০ ১৭৮৯৯.০০ 

৪৯৫.০০ ৪৯৫.০০ 

৬৫৪৪.০০ ৬৫৪৪.০০ 

২৭৫৮.০০ ২০০৮.০০ 

১৭৬৮৪.০০ ১৭৬৮৪.০০

 ১৪০.০০ ১৩০.১০ 
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 একক রক্ষযভাত্রা  

(ফাস্তফ) 

গ্রগবত (ফাস্তফ) 

ন্ত     
 

১৪।  ফছয বববিক কভ ববযকেনা নুমায়ী গ্রগবত বফদ্েলণ  

 

বনদ্ে ফছয মবমিক ফামল জক উন্নয়ন কভ জসূমচ (এমডমফ) ফযাদ্দ এফং ংদ্াবধত এমডমফ ফযাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় সদওয়া র 

                                                                                                          (রক্ষ টাকায়) 

থ ব ফছয 

মূর মডমম 

অনুমায়ী রক্ষেভাো 

ংজামধত 

মডমম অনুমায়ী 

রক্ষেভাো 

মুর এবডব-সত 

ফযাদ্দ 

ংদ্াবধত এবডব-সত 

ফযাদ্দ 

 

ব্যয় 

১ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ 

২০১৪-১৫ ৫৫০০.০২ ১০০০.০০  ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১৫-১৬ ১১০০০.০৪ ৫২৫৩.০০  ৫২৫৩.০০ ৫২৫৩.০০ 

২০১৬-১৭ - ১১৮৪৯.০৬ ১০৮৫২.০০ ১০৫৫২.০০ 

জভাটিঃ ১৬৫০০.০৬ ১৮১০২.০৬ -  ১৬৮০৫.০০ 

 

১৫।     প্রকদ্েয কাদ্জয ফতবভান ফস্থাঃ  ব্ল  
 

১৬। Procurement ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ   বযবি খ  

১৭।  প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্যঃ 

 

ক্রভ প্রকে বযচারদ্কয নাভ ও দফী পূণ বকারীন/খন্ডকারীন সভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৪ 

।  সভাঃ াবফবুর ক 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

ঢাকা সজান 

খন্ডকারীন 

।  সভাঃ অপতাফ সাদ্ন খান 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

ঢাকা সজান 

খন্ডকারীন - -

।  সভাঃ অব্দু ারাভ 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

ঢাকা সজান 

খন্ডকারীন 

।  সভাঃ অব্দু বুয 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

ঢাকা সজান 

খন্ডকারীন ফতবভান 

।  সভাঃ অব্দু ারাভ 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

যাজাী সজান 

খন্ডকারীন 

।  সভাঃ অবু যওন 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

যাজাী সজান 

খন্ডকারীন 

।  আপদ্তখায কবফয 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

বদ্রট সজান 

 

খন্ডকারীন 

।  জুনাআদ অান ববফফ 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

খন্ডকারীন 
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ক্রভ প্রকে বযচারদ্কয নাভ ও দফী পূণ বকারীন/খন্ডকারীন সভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৪ 

কুবভো সজান 

।  সভাঃ অবুর কাদ্ভ ভূ ুঁআয়া 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

সগাারগঞ্জ সজান 

খন্ডকারীন 

।  কাজী সভাাম্মদ অরী 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

সগাারগঞ্জ সজান 

খন্ডকারীন 

।  সভাঃ াবফবুয যভান সচৌদৄযী 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

সগাারগঞ্জ সজান 

খন্ডকারীন 

।  খায়রুর আরাভ খান 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

সগাারগঞ্জ সজান 

খন্ডকারীন ফতবভান

।  সভাঃ এভদাদ সাদ্ন 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

ফবযার সজান 

খন্ডকারীন 

।  সভাঃ অযাফুর অরভ 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

ফবযার সজান 

খন্ডকারীন ফতবভান

।  এবকউএভ আকযাভ উোহ্ 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

যংপুয সজান 

খন্ডকারীন 

।  সভাঃ গুরজায সাদ্ন 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

যংপুয সজান 

খন্ডকারীন 

।  সভাঃ অব্দু ারাভ 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

যংপুয সজান 

খন্ডকারীন 

।  সভাঃ াবপজুয যভান 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

যংপুয সজান 

খন্ডকারীন 

।  সভাঃ অবু যওন 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

যংপুয  সজান 

খন্ডকারীন 

।  তয়দ ীদুন নফী 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

যংপুয  সজান 

খন্ডকারীন 

।  কাজী সভাাম্মদ অরী 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

খুরনা সজান 

খন্ডকারীন 

।  বফপুর চন্দ্র াা 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

খুরনা সজান 

খন্ডকারীন 

।  সভাঃ রুহুর অবভন 

বতবযক্ত প্রধান প্রদ্কৌরী, ওজ 

খুরনা সজান 

খন্ডকারীন 
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১৯। প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবন:- 

 

নুদ্ভাবদত বজবত 

Accident 

Research Institute  

স্ত  

(১২১টি) স্ত

Countermeasures 

স্ত ক্ষ

Intersection 

Rumble Strip  

Countermeasures 

স্ত ক্ষ

Intersection 

Rumble Strip 

 

 

২০। ফাস্তফায়ন ভস্যা :- 

২০.১ স্ত

২০.২ আন্তষজোধতক  

২০.৩ স্ত ক্ষ  

২০.4 

২১।  াধাযণ ম জজফক্ষণিঃ 

  আইএভই মফবাজগয বযফীক্ষণ  মূল্যায়ন জক্টয-২ এয উ-মযচারক প্রজকৌরী জভাাম্মদ তানবীয আক্কা কর্তজক 

গত ৯/০৭/২০১৮ তামযে ভাবনকগঞ্জ সজরায ঢাকা অবযচা  ড়ক , ২৫/০৭/২০১৮ তাবযখ ফবযার সজরায  N8 

ভাড়ক বযদ বন কযা য়। এছাড়া গত ১০/০৮/২০১৮ তাবযখ প্রকসেয অওতায় উন্নয়নকৃত  সভাদ্য়তপুয, ঢাকা  

এফং নযবংবদ সজরা জযজমভন মযদ জন কযা য়। মযদ জনকাজর প্রকে এরাকায ংবেি বনফ বাী প্রদ্কৌরী 

ড়ক ও জনথ বধদপ্তদ্যয ংবেি বফবাদ্গয অন্যান্য কভ জকতজা-কভ জচাযীবৃন্দ উমস্থত জথজক মযদ জন কাম জক্রজভ 

ায়তা প্রদান কজযন। মযদ জনকাজর প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রকল্পটিয ফাস্তফায়জনয জম মচে ায়া জগজছ তা মনেরূিঃ 

   দ্যজবভন বযদ বনকাদ্র ভামনকগঞ্জ ড়ক মফবাজগয আতাধীন ধাভড়াই উজজরায় মনমভ জত আন্ডাযা-এয 

উজযয ড়জকয জযমরং বাঙ্গা অফস্থায় জদো মায়। এজত কজয আন্ডাযা মদজয় মফজ্জনক অফস্থায় থচাযীজদয 

াযাায জত জদো মায়। অনমতমফরজে উক্ত জযমরংটি জভযাভজতয প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযজত জফ। এছাড়া 

প্রকজল্পয আতায় ঢাকা-আমযচা ভাড়জক এয মফমবন্ন ব্যাক স্পজট জ new jersey barrier স্থান কযা 

জয়জছ। তজফ থচাযীজদয ঝুঁমকপূণ জ অফস্থায় উক্ত new jersey barrier মডমঙ্গজয় যাস্তা াযাায কযজত 

জদো মায়। এই জপ্রমক্ষজত new jersey barrier উয মদজয় থচাযীযা চরাচজরয জযাধকজল্প জ রজক্ষে 

new jersey barrier এয উয এভএ মগ্রর ফাজনা জমজত াজয।  

  ফাথুমর ধাভড়াই উজজরায় প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত পৄট বায মিজটিজত ভমযচা ধজয জগজছ। ভমযচা জযাধকজল্প মিজজ 

anti corrosive paint ব্যফায কযা জমজত াজয। এছাড়া মিজজয মনজচ প্রকজল্পয আতায় স্থামত new 

jersey barrier উল্টাজনা অফস্থায় ায়া মায়। এয উয মদজয় থচাযীজদয চরাচর জযাধকজল্প স্থামত এভএ 

মগ্ররটি আরগা জদো মায়। জকানভজত দমড় মদজয় জেঁজধ যাো জয়জছ। উক্ত স্থাজন new jersey barrier 
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মথামথবাজফ পুন:স্থানপূফ জক এভএ মগ্ররটি জয়রমডং কজয ফাজনা জমজত াজয।  এছাড়া নফীনগয মিজজয মনজচ 

পৄটাজথয াজ এএ জযমরংটি দুর্ জটনায মকায জযমরংটি জভযাভজতয প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা জমজত াজয। 

  গত ২৫/০৭/২০১৮ তামযে প্রকজল্পয আতায় ফমযার মফবাজগ ম্পামদত কাম জক্রভ মযদ জন কযা য়। ফমযার ড়ক 

মফবাজগয আতায় এন-৮ ভাড়জকয যভতপুয মফভানফন্দয জভাজড় ২২০ মভটায ড়কটি উবয় াজ ১ মভটায কজয 

প্রস্ত কযা য়। ড়জকয উক্ত স্পজট ফাঁক থাকজর প্রকজল্পয আতায় জকান জযাড মডবাইডায স্থান কযা য়মন। 

এছাড়া ফাঁজক জকান মভযয ফাজনা য়মন। স্পটটিয আজগ-জয জকানরূ তকজতামূরক াইন জাস্ট জদো মায়মন। 

ড়কটিয ফাঁজক মকছু গাইড জাস্ট ফাজনা জর তা জঝা-ঝাজড় জঢজক আজছ। এজত কজয মনযািা দূযত্ব জত 

মফযীতগাভী গামড় দৃমষ্টজগাচয য়না। যাস্তায মকছু অংজ ামন জজভ থাকজত জদো মায়। প্রকজল্পয কাম জক্রজভ উক্ত 

স্পজট জতভন সুপর জফ না ভজভ জ প্রতীয়ভান য়।  

  এছাড়া একই ড়জক ফামথ জ ফাজায এরাকায়  প্রকজল্পয আতায় ম্পামদত কাম জক্রভ মযদ জন কযা য়। প্রকজল্পয 

পরতায মফলজয় এরাকাফাীজদয াজথ আরা কযা য়। এরাকাফাী জানায় জম, প্রকল্পটি ফাস্তফায়জনয য উক্ত 

স্পজট দুর্ জটনায ায খুফ একটা হ্রা ায়মন। এেন উক্ত স্থাজন মনয়মভত দুর্ জটনা জে। মযদ জনকাজর জদো মায় জম, 

উক্ত ব্লাক স্পজট জকানরূ জযাড মডবাইডায ফাজনা য়মন। এছাড়া জকানরূ তকজতামূরক াইন জাস্ট স্থামত 

য়মন। জকফর স্পজটয ২৭০ মভটায অং প্রজস্থয কাজ কযা জয়জছ, মা দুর্ জটনা জযাজধয জন্য ম জাপ্ত নয়।  

  প্রকজল্পয আতায় ঢাকা ড়ক মফবাজগয জভাজয়তপুয এরাকায় ম্পামদত কাম জক্রভ মযদ জন কযা য়। উক্ত এরাকায় 

একটি পৄটবায মিজ  new jersey barrier স্থান কযা য় এফং ড়জকয দু’াজ ামব জ জযাড মনভ জাণ 

কযা য়। ামব জ জযাড মনভ জাজণয পজর উক্ত এরাকায় দুযল্লায মানফান মফনা ফাধায় চরাচর কযজত াযজছ এফং 

মানজট উজল্লেজমাগ্যাজয হ্রা জজয়জছ। তজফ প্রকজল্পয আতায় স্থামত new jersey barrier-এয শুরুজত 

এফং উজয জকান প্রকায Reflectory Sheet স্থান কযা য়মন। এজত কজয যাজত দ্রুতগাভী মাজনয 

োইবাজযয মনকট new jersey barrier-টি দৃমষ্টজগাচয না য়ায় দুর্ জটনায মকায জত য় মায কাযজণ 

মযদ জনকাজর new jersey barrier-এয াভজনয অং বাঙ্গা ায়া মায়। এছাড়া উক্ত ড়জক 

থচাযীজদয ঝুঁমকপূণ জ অফস্থায় উক্ত new jersey barrier মডমঙ্গজয় যাস্তা াযাায কযজত জদো মায়।  

  জভাজয়তপুজযয ব্লাক স্পট এরাকায় পৄটাজতয উয ট্রামপক পুমর ফি মনমভ জত অফস্থায় জদো মায়। মযদ জনকাজর 

উক্ত পৄটাজতয উয মফদ্যভান পুমর ফজিয াজ টয়জরট মনভ জাণাধীন অফস্থায় জদো মায়। এজত কজয থচাযীজদয 

উক্ত ব্লাক স্পজট ঝমিঁপূণ জ অফস্থায় পৄটাজতয মযফজতজ যাস্তা মদজয় াটজত জদো মায়। এছাড়া উক্ত এরাকায় 

পৄটাজতয উয মনভ জাণ াভগ্রী, াথয যােজত জদো মায়। এ মফলজয় আইজনয অনুান প্রমতিায় ংমিষ্ট মফবাগ 

প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযজত াজয। 

  প্রকজল্পয আতায় ম্পামদত কাম জক্রভ মূল্যায়জনয রজক্ষে নযমংমদ ড়ক মফবাগ মযদ জন কযা য়। উক্ত মফবাজগ 

ব্লাক স্পটমূজ new jersey barrier স্থান কযা জয়জছ এফং প্রজতেকটি ব্লাক স্পজটয আজগ  জয দু’টি 

কজয জভাট ৪টি তকজতামূরক াইন জাস্ট জদো মায়। প্রকজল্পয আতায় উক্ত মফবাজগয কাম জক্রভ জন্তালজনক। তজফ 

প্রকজল্পয আতায় new jersey barrier-এয শুরুজত  উজয স্থামত Reflectory Sheet তুজর 

জনয়া জয়জছ। এ রজক্ষে Reflectory Sheet মাজত জতারা না মায় জবাজফ দতযীয দজক্ষ জনয়া জমজত াজয। 

এছাড়া উক্ত মফবাজগয আতধীন একচুয়ার জজেযচয এরাকায় new jersey barrier-এয পূজফ জ জতাযণ 
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মনভ জাণ কযা জয়জছ। এজত কজয জতাযজণয কাযজণ দূয জথজক new jersey barrier দৃমষ্টজগাচয না য়ায় 

দুর্ জটনায আংকা যজয়জছ। ড়ক  ভাড়জক এরূ জতাযণ মনভ জাণ অতোন্ত ঝমিঁপূণ জ য়ায় তা অাযণ জরুযী।     

  প্রকল্প ফাস্তফায়জনয আজগ  যফতীজত ব্লাক স্পটমূজ দূর্ জটনায জকান মযংখ্যান প্রকল্প অমপ জত ায়া 

মায়মন। প্রকল্প ফাস্তফায়জনয পুজফ জ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তজক জকান base line survey মযচারনা কযা 

য়মন। এজত কজয প্রকল্প ফাস্তফায়জনয প্রবাফ মূল্যায়ন কযা ম্ভফ নয়। যফতীজত এরু প্রকল্প গ্রজণয পূজফ জ 

আফমশ্যকবাজফ  base line survey মযচারনা কযজত জফ এফং দূর্ জটনা ংক্রান্ত  তথ্য জ অমধদপ্তজয 

ংযক্ষণ কযা জমজত াজয। 

২২। প্রকল্প এরাকায ছমফিঃ 

 

বচত্র ১: প্রকজল্পয আতায় ধাভযাই-এ মনমভ জত underpass (ফাজয়) এয উজযয ড়জকয জযমরং বাঙ্গা এফং স্থামত  

new jersey barrier (ডাজন) উল্টাজনা অফস্থায় ায়া মায়; 
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২৩। সুাময/ভতাভতিঃ 

 প্রকল্প ফাস্তফায়জনয আজগ  যফতীজত ব্লাক স্পটমূজ দূর্ জটনায জকান মযংখ্যান প্রকল্প অমপ জত ায়া মায়মন। 

প্রকল্প ফাস্তফায়জনয পুজফ জ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তজক জকান base line survey মযচারনা কযা য়মন। এজত 

কজয প্রকল্প ফাস্তফায়জনয প্রবাফ মূল্যায়ন কযা ম্ভফ নয়। যফতীজত এরু প্রকল্প গ্রজণয পূজফ জ আফমশ্যকবাজফ  base 

line survey মযচারনা কযজত জফ এফং দূর্ জটনা ংক্রান্ত  তথ্য জ-জত ংযক্ষণ কযা জমজত াজয (অনুিঃ 

২১.২, ২১.৩); 

 প্রকজল্পয আতায় ১২১ টি ব্লাক স্পজট মনযািামূরক কাজজক্রভ ম্পন্ন কযা জর মকছু মকছু স্পট এেজনা ঝুঁমকপূণ জ 

যজয় জগজছ। এয মূর কাযণ, ড়জকয ফাঁক মূজ জকান মডবাইডায না জদয়া এফং ফাঁজকয আজগ-জয তকজতামুরক 

াইনজাস্ট, মভযয, rumble strip, reflecting sheet, directional post ইতোমদ না জদয়া। 

উক্ত ঝুঁমকপূণ জ স্থানমূ মচমিতপূফ জক দ্রুত দজক্ষ গ্রণ কযা জরুযী(অনুিঃ ২১.৪, ২১.৫, ২১.৭, ২১.৮);; 

বচত্র ২: ফমযার ড়ক মফবাজগয আতায় এন-৮ ভাড়জকয যভতপুয মফভানফন্দয জভাড় (ফাজয়) এফং ফামথ জ (ডাজন) 

এরাকায় ব্লাক স্পজটয ফাঁজক জকান মডবাইদায জদয়া য়মন এফং গাছ-ারা জঝা-ঝাজড়য কাযজণ মফযীতমুেী গামড় জদো 

মায় না। 

বচত্র ৩:  ফমযার ড়ক মফবাজগয আতায় এন-৮ ভাড়জকয 

যভতপুয মফভানফন্দয জভাড় ব্লাক স্পজটয ফাঁজক 

স্থামত গাইড জাস্টমূ  জঝা-ঝাজড় জঢজক আজছ। 
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 প্রকদ্েয অওতায় ম্পাবদত  বফববন্ন কাদ্জয জরুযী বববিদ্ত ংস্কাদ্যয প্রদ্য়াজন, সমভন  বাঙ্গা সযবরং সভযাভত, 

উল্টাদ্না new jersey barrier পুনিঃস্থান, এভ এ মগ্রর জয়মল্ডং ইতোমদ ম্পাদন কযা জমজত াজয (অনুিঃ 

২১.২, ২১.৩); 

 new jersey barrier-এয উয মদজয় থচাযীজদয ঝুঁমকপূণ জ ায য়া জযাধকজল্প  new jersey 

barrier এয উয মনযািামূরক এভএ যজডয জফষ্টনী ফাজনা জমজত াজয (অনুিঃ ২১.২); 

 প্রকজল্পয আতায় মনমভ জত পৄট বায মিজ-এ ভমযচা জযাধকজল্প anti corrosive paint ব্যফায কযা জমজত 

াজয (অনুিঃ ২১.৩); 

 ফমযার ড়ক মফবাজগয আতায় এন-৮ ভাড়জকয যভতপুয মফভানফন্দয জভাড় এফং ফামথ জ ফাজায এরাকায়  ব্লাক 

স্পজট জযাড মডবাইডায স্থান কযা জমজত াজয। স্পটটিয আজগ-জয তকজতামূরক াইন জাস্ট ফাজনা প্রজয়াজন। 

ড়কটিয ফাঁজক গাছ-ারা, জঝা-ঝাড় মযস্কায কযজত জফ মাজত কজয মনযািা দূযত্ব জত মফযীতগাভী গামড় 

দৃমষ্টজগাচয য় (অনুিঃ ২১.৪, ২১.৫); 

 প্রকজল্পয আতায় স্থামত new jersey barrier-এয শুরুজত এফং উজয Reflectory Sheet 

রাগাজত জফ। চুময জযাধকজল্প জটকই আঠা মদজয় Reflectory Sheet রাগাজনা জমজত াজয। (অনুিঃ ২১.৬, 

২১.৮); 

 জভাজয়তপুজযয ব্লাক স্পট এরাকায় পৄটাজতয উয মনমভ জত ট্রামপক পুমর ফি অন্যে স্থানান্তয কযা প্রজয়াজন এফং  

একই  এরাকায় পৄটাজতয উয জপজর যাো মনভ জাণ াভগ্রী অাযণ কযজত জফ (অনুিঃ ২১.৭); 

 ভাড়জকয ব্লাক স্পজট জকান প্রকায জতাযণ স্থান কযা মাজফ না এফং new jersey barrier-এয পূজফ জ 

মফদ্যভান জতাযণমূ অমফরজে অাযণ কযা জরুযী (অনুিঃ ২১.৮);  

 অনুশেদ 2৩.১-২৩.৯ এয উয প্রশয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণপূফ ষক আগোভী ১(এক) ভোশয ভশে আইএভইধি ংধিষ্ট 

করশক অফধত কযশত শফ| 
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বযবি-‘‘ক’’ 

কাদ্জয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন: 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রভ কাম বক্রভ একক 
প্রকদ্েয রক্ষযভাত্রা প্রকৃত জবন  

সবৌত অবথ বক সবৌত অবথ বক 

১  

২  

৩   

৪  

৫ 

 

 

৬  ৮.৮৫  ৮.৮৫  

৭    

 ২১৭৯১.৬২ ২১৭৯১.৬২ 

১৭৮৯৯.০০  ১৭৮৯৯.০০  

৪৯৫.০০ ৪৯৫.০০ 

৬৫৪৪.০০ ৬৫৪৪.০০ 

২৭৫৮.০০ ২০০৮.০০ ২৪৩.৭৩ 

৮ ১৭৬৮৪.০০ ১৭৬৮৪.০০

৯  ১৪০.০০ ১৩০.১০ ৯৪৬.৪৬ 

১০ ৬৪১.৪৮ 

১১     ৪৮০.৭১ 

১২  (২%)   ৩৪৪.৮০  ০.০০ 

১৩  (৩%)   ৫১৭.২০  ০.০০ 

সভাট   ১৮১০২.০৬  ১৬৮০৫.০০
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বযবি খ 

 Procurement ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ   নুদ্ভাবদত ক্রয় বযকেনায বফযীদ্ত গ্রগবত 

ক্রিঃ

নং 
প্যাজকজ 

চুমক্ত  

মূল্য 

(জকা

টি 

টাকা

য়) 

মফস্তামযত কার্য্জাজদ 

অনুমায়ী 
অগ্রগমত 

ভন্তব্য 
কাজ শু

রুয 

তামযে 

কাজ ভামপ্তয 

তামযে/ফমধ জত 

ভয় 

ফাস্তফ 

(%) 

আমথ জক 

(জকাটি 

টাকায়) 

 Improvement of Road  Safety at 21 nos of 

black spots on National Highway of Dhaka and 

Manikganj Road Division under Dhaka Zone 

(Package/Lot No. PW-01/b, Lot-2). 

২০.১১ 

 
 

 

 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Improvement of Road  Safety at 13 nos of 

black spots on National Highway of Narsingdi 

Road Division under Dhaka Zone (Package/Lot 

No. PW-01/a, Lot-1). 

 
কাজ 

ভাপ্ত। 

Construction of Dedicated Lane & Footover 

Bridge at (Hemayetpur Bus Stand) of 19th (P) 

& 20th (P) km and Improvement by providing 

Base Type-I, DBS Base Course & DBS 

Wearing Course Work at Savar Bazar Black 

Spot of Dhaka-Aricha National Road (N-5) 

under Dhaka Road Division, Dhaka During the 

year 2016-2017. (Package/Lot No. WP-01/c, 

Lot-3). 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Improvement of Black Spot at Nayadingi by 

Widening of Pavement of Service Lane and 

Construction of Footover Bridge at Nabinagar 

and Bathuli Black Spot of Dhaka (Mirpur)-

Utholi-Paturia-Natakhola-Kashinathpur Road 

(N-5) under Manikganj Road Division During 

the year 2016-2017. Package No. WP-01/d, 

Lot-4 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Improvement of Road  Safety at 5 nos of black 

spots of Habiganj Road Division and 4 nos of 

black spots of Moulvibazar on National 

Highway Road Division under Road Zone, 

Sylhet during the year 2015-2016. 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Road safety works a) Karila Bus-Stand b) 

Bhertala c) Brahmanbaria Intersection d) Sarail 

Road Intersection(Kotta Para)e) Islambad Bus-

Stand f) Baruira g) Shahbajpur Bus-Stand and 

h) Shahbajpur Bazar of Dhaka (Katchpur)- 

Bhairab- Jagadispur- Shaistaganj-Sylhet-

Tamabil- Jaflong Road (N-2) Road under 

Brahmanbaria Road Division during the year 

2014-2015. 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Construction of flexible pavement including 

widening of road embankment providing 

median, sign signal at diff. Km of Dhaka 

কাজ 

ভাপ্ত। 
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ক্রিঃ

নং 
প্যাজকজ 

চুমক্ত  

মূল্য 

(জকা

টি 

টাকা

য়) 

মফস্তামযত কার্য্জাজদ 

অনুমায়ী 
অগ্রগমত 

ভন্তব্য 
কাজ শু

রুয 

তামযে 

কাজ ভামপ্তয 

তামযে/ফমধ জত 

ভয় 

ফাস্তফ 

(%) 

আমথ জক 

(জকাটি 

টাকায়) 

(Mirpur)-Utholi-Paturia-Natakhola-

Kashinathpur- Bogra-Rangpur-Beldanga-

Banglabandha (N-5) Road under 

"Improvement of road safety at black spots on 

National Highways" under Road Circle, 

Rangpur during the year 2014-2015, Tender 

No.e-GP 05/RHD/ACE/RZ/2014-2015. 

Improvement of Road  Safety at 08 (eight) nos 

Black spots on National Highways of Dhaka 

(Mirpur)-Utholi-Paturia-Natakhola-

Kashinathpur-Bogra-Rangpur-Beldanga-

Banglabandha (N-5) Road under Road Circle, 

Dinajpur during the year 2014-2015, Tender 

No. e-GP-06/RHD/ACE/RZ/2014-2015. 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Improvement of Road  Safety at 16 (sixteen) 

nos Black spots on National Highways of 

Dhaka (Mirpur)-Utholi-Paturia-Natakhola-

Kashinathpur-Bogra-Rangpur-Beldanga-

Banglabandha (N-5) Road under Road Circle, 

Bogra during the year 2014-2015, Tender No. 

e-GP-07/RHD/ACE/RZ/2014-2015. 

(Re-Tender) 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Improvement of Road Safety at Khoertola 

More, Rajarhat Bazar/Chuknagar More, 

Noapara Bus Stand, Rajghat Bazar/ Bus Stand 

Black spot on Daulatdia-Faridpur-Magura-

Jhenaidhah-Jessore-Khulna-Mongla (Digraj) 

(N-7) under Road Division Jessore during the 

year 2014-2015. Contract No.e-GP-

01/JRC/JRD (Dev)/2014-2015 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Improvement of Road Safety at different 

location under Jhenidah Road Division during 

the year 2014-2015. Tender No.e-GP-

02/JRC/JHERD (Dev)/2014-2015 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Improvement of Road  Safety on Black Spot at 

Basantapur-Ramnagar Moor, Dhaka-Narail 

Road Intersection & Magura Police Line of 

Daulatdia-Faridpur-Magura-Jhenaidhah-

Jessore-Khulna-Mongla (Digraj) (N-7) under 

Road Division Magura during the year 2014-

2015. Tender No.e-GP-03/JRC/MRD 

(Dev)/2014-2015  

কাজ 

ভাপ্ত। 

"Improvement of Road Safety at Black Spot" 

Project at Daulatdia-Faridpur-Magura-

কাজ 

ভাপ্ত। 
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ক্রিঃ

নং 
প্যাজকজ 

চুমক্ত  

মূল্য 

(জকা

টি 

টাকা

য়) 

মফস্তামযত কার্য্জাজদ 

অনুমায়ী 
অগ্রগমত 

ভন্তব্য 
কাজ শু

রুয 

তামযে 

কাজ ভামপ্তয 

তামযে/ফমধ জত 

ভয় 

ফাস্তফ 

(%) 

আমথ জক 

(জকাটি 

টাকায়) 

Jhenaidhah-Jessore-Khulna-Mongla (Digraj) 

(N-7) at (Goalanda Bus Stand at 6th km and 

Goalanda Bazar at 6th km & Jamtala Bus stand 

point at 7th km black spot) National Highways 

under Rajbari Road Division. Invitation 

Reference No. 13/e-GP/RRD/2014-2015. 

 

Earth Work, Pavement, Widening, Surfacing, 

R.C.C. Palisading, Guide Post & DRain 

Construction work at Ch: 5+575m to 5+710m 

and 5+910m to 6+060m of Daulatdia-Faridpur-

Magura-Jhenaidhah-Jessore-Khulna-Mongla 

(Digraj) (N-7) under Rajbari Road Division 

during the year 2016-2017. 

Invitation Reference No. 19/e-GP/RRD/2016-

2017. 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Intervention work under "Improvement of 

Road Safety at Black Spot" project at 

Daulatdia-Faridpur-Magura-Jhenaidhah-

Jessore-Khulna-Mongla (Digraj) (N-7), 

Construction of RCC divider, earth work & 

flexible pavement etc. at 37th km (P) of 

(Kanaipur Bazar/ Bus Stand) Road under Road 

Division Faridpur during the year 2014-2015. 

21/e-GP/FRD/2014-2015 

কাজ 

ভাপ্ত।

Extension portion of "Improvement of Road 

Safety at Black Spot" at (Kanaipur Bazar/ Bus 

Stand) including construction of flexible 

pavement, earth work at 37th km (P) of 

Daulatdia-Faridpur-Magura-Jhenaidhah-

Jessore-Khulna-Mongla (Digraj) (N-7) at 37th 

km (P) of (Kanaipur 17Bazar/ Bus Stand) Road 

un18der Road Division Farid19pur during the 

year 2016-2017. 

28/e-GP/FRD/2016-2017. 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Improvement of Road Safety at Black Spot on 

National Highways Project" of Dhaka 

(Jatrabari)-Mawa-Bhanga-Barisal-Patuakhali 

National Highway (N-8) Road at 91st km 

kalibari Mor Black Spot under Madaripur Road 

Division, during the year 2016-2017. 

(EE/MRD/Blackspot/2016-17/01) 

কাজ 

ভাপ্ত।

Improvement of Road Safety of  23 (Twenty 

three) Nos Black Spots on National Highways 

কাজ 

ভাপ্ত। 
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ক্রিঃ

নং 
প্যাজকজ 

চুমক্ত  

মূল্য 

(জকা

টি 

টাকা

য়) 

মফস্তামযত কার্য্জাজদ 

অনুমায়ী 
অগ্রগমত 

ভন্তব্য 
কাজ শু

রুয 

তামযে 

কাজ ভামপ্তয 

তামযে/ফমধ জত 

ভয় 

ফাস্তফ 

(%) 

আমথ জক 

(জকাটি 

টাকায়) 

of Kashinathpur -Dashuria-Natore-Rajshahi 

(N-6), Dhaka (Mirpur)-Utholi-Pathuria-

Natakhola-Kasinathpur-Bogra-Rangpur-

Beldanga-Banglabandh (N-5) & Nalka-

Hatikumrul-Banpara (N-507) Road under 

Pabna Road Circle Pabna during the year 2014-

2015. Contract No. e-GP/02-PRC/Pab /2014-

2015. Tender ID No.30130 

Improvement of Road Safety at Black Spots on 

National Highways (Taherpur Bazar/ Pulla 

Pukur Bus Stand /Durgapur Intersection, 

Kapacia Bazar and of Kashi-Natore-Raj Road 

(N-6) Under Road Division Rajshahi during 

the year 2014-2015. Tender ID No.30174 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Improvement of Road Safety of contract 

package No 20/e-Gp/BRD/2014-2015 under  

Barisal Zone (Barisal Road Division) -Lot 4 

nos 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Improvement of Road Safety of contract 

package No Wp-05(c) under Rajshahi Zone 

(Bangladesh Bridge Authority). 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Chanelization at Bhuapur - Modhupur 

Intersection under Bangladesh Bridge 

Authority 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Chanelization at Koddar Mor  under 

Bangladesh Bridge Authority 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Mid term evaluation of Dhaka, Comilla, 

Khulna, Gopalgonj & Sylhet Zone under 

Improvement of Road Safety at Black Spots on 

National Highways 

কাজ 

ভাপ্ত। 

Mid-term evaluation of Rangpur,  Rajshahi & 

Barisal Zone under Improvement of Road 

Safety at Black spots on National Highways 

কাজ 

ভাপ্ত। 
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জজরা ড়ক উন্নয়ন (কুমভল্লা জজান) (১ভ ংজামধত) ীল জক প্রকজল্পয ভামপ্ত মূল্যায়ন প্রমতজফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৭) 

 

 

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

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয। 

৩।  প্রকদ্েয ফস্থান : কুবভো,োহ্মণফাবড়য়া,সপনী,চাঁদপুয,সনায়াখারী ও রক্ষ্মীপুয সজরায বফববন্ন 

উদ্জরা। 

৪।  প্রকদ্েয ফাস্তফায়নকার  ও ব্যয় : 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার  প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয়  

(মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

(%) 

মূর ১ভ 

ংদ্াবধ

ত 

মূর ফ বদ্ল  

ংদ্াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০০১৭.৯৯ ১১০০৬.৪

৭ 

১০৯৯৩.০০ ভাচ ব ২০১৫ 

জথজক 

জুন ২০১৭ 

ভাচ ব ২০১৫ 

জথজক 

জুন ২০১৭ 

ভাচ ব ২০১৫ 

জথজক 

জুন ২০১৭ 

(+) 

৯৭৫.০১ 

(+) 

৯.৭৩% 

০ ফছয 

(০.০০%) 

 

৫। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ:  

৫.১। টভূবভ: 

 বৃিয কুবভো ও সনায়াখারী সজরায ২৬টি সজরা ভাড়দ্কয উন্নয়ন এফং ২৬ বভটায (১৫টি) কারবাট ব বনভ বাণ কযা 

প্রকদ্েয প্রধান উদ্দ্দশ্য। বফযভান একক সরন বদদ্য় বাযী মানফাদ্নয চরাচদ্রয জন্য ড়ক সমাগাদ্মাগ স্থান কযা।  

জফ জাময,স্থানীয়  জাতীয় ড়ক জমাগাজমাগ মনমিত কযা।  এ জপ্রমক্ষজত জ’য কুমভল্লা জজাজনয আতাধীন 

কুমভল্লা,চাঁদপুয,িাহ্মণফামড়য়া,জনায়াোরী,জপনী  রক্ষ্মীপুয জজরায ২৬টি জজরা ড়জকয অমধক ক্ষমতগ্রস্থ ২১৩.৭৯ 

বক.বভ. অং এফং ২৬.০০ বভটায দীর্ জ ১৫টি কারবাট জ উন্নয়ন/পুনফ জাজনয রজক্ষে অদ্রাচয ভাপ্ত প্রকল্পটি ভাচ জ/২০১৫ 

জত জুন/২০১৭ জভয়াজদ ১০০১৭.৯৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যজয় অনুজভামদত য়। যফতীজত প্রকজল্পয scope of 

work বৃমি  ওজ সযট ববডউর ২০১৫ নুমায়ী ব্যয় প্রাক্করদ্নয  মযজপ্রমক্ষজত মডমইম’য সুাবযক্রদ্ভ ংমিষ্ট 

ভন্ত্রণারয় কর্তজক প্রকল্পটি ১১০০৬.৪৭ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যদ্য় ২৭/১১/২০১৬ তাবযদ্খ ভাচ জ/২০১৫ জত জুন/২০১৭ 

সভয়াদ্দ ১ভ ফায ংজাধন কযা য়।  

৫.২। উজেশ্য :  

 ক) দ্রুত ও ধীয গবতয মানফাদ্নয জন্য মান চরাচর ব্যফস্থায  উন্নয়ন কযা ; 

 ে) জনাধাযদ্ণয চরাচর জ ও ণ্য বযফন ব্যফস্থা েযাবন্বত কযা  ; 

           গ) কৃবলজাত ণ্য দ্জআ ফাজাযজাত কযা এফং পরশ্রুবতদ্ত থ বননবতক কভ বকাণ্ড েযাবন্বত ওয়ায পদ্র কভ বংস্থাদ্নয 

সুদ্মাগ সৃবি কযা; 

 র্) ড়ক সমাগাদ্মাগ উন্নত কযা; 

            ঙ) অথ ব-াভাবজক কভ বকাণ্ড উন্নত কযা;  

            চ) ড়ক প্রস্তকযদ্ণয ভাধ্যদ্ভ উদ্জরা দ্ত সজরা দদ্যয ভদ্ধ্য ড়ক সমাগাদ্মাগ ভসৃন ও বনযাদ কযা;  

            ছ) ড়কগুদ্রাদ্ত মানজট বনযন কযা ও মানফাদ্নয জ চরাচর সৃবি কযা।  
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৫.৩।  প্রকদ্েয নুদ্ভাদন:  

 প্রকল্পটি ০৯/০৬/২০১৫ তামযজে অনুমিত একজনক বায় ১০০১৭.৯৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যজয় ভাচ ব ২০১৫ জথজক 

জুন ২০১৭ জভয়াজদ ফাস্তফায়জনয জন্য অনুজভামদত য়। যফতীজত প্রকজল্পয scope of work বৃমি  ওজ সযট 

ববডউর ২০১৫ নুমায়ী প্রাক্করদ্নয মযজপ্রমক্ষজত মডমইম’য সুাবযক্রদ্ভ ংমিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তজক ২৭/১১/২০১৬ 

তাবযদ্খ প্রকল্পটি ১ভ ফায ংজাধন কযা য়। ১ভ ংজামধত প্রকল্পটি ড়ক মযফণ   ভাড়ক মফবাগ কর্তজক 

অনুজভামদত জয়জছ। প্রকজল্পয ১ভ ংজামধত মডমম’য প্রাক্কমরত ব্যয় ১১০০৬.৪৭ রক্ষ টাকা  ফাস্তফায়নকার ভাচ ব 

২০১৫ জথজক জুন ২০১৭ ম জন্ত নুদ্ভাবদত য়। 

 

৫.৪। প্রকল্প মযদ জন:  

ভাপ্ত প্রকজল্পয ববঅয মূল্যায়জনয জন্য ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাজগয মূল্যায়ন কভ বকতবা  জনাফ ঞ্জয় 

কভ বকায কর্তজক ১২/০৫/২০১৮ তামযজে সনায়াখারী ড়ক মফবাগ, ০৪/০৬/২০১৮ তাবযদ্খ সপনী  ড়ক 

মফবাগ,০৫/০৬/২০১৮ তাবযদ্খ রক্ষ্মীপুয  ড়ক মফবাগ এফং ১৫/০৭/২০১৮ তাবযদ্খ কুবভো ড়ক বফবাগ প্রকদ্েয 

অওতাধীন সভাট ১ ৫টি ড়ক  জযজমভন মযদ জন কযা য়। উদ্েখ্য সম, প্রকদ্েয অওতায় সভাট ২৬টি ড়দ্কয 

ংস্কায কাজ কযা দ্য়দ্ছ। মযদ জজনয ভয় প্রকল্প ংমিষ্ট কভ জকতজাগণ উমস্থত জথজক ায়তা প্রদান কজযন।  

 

৫.৫ প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্য বনদ্েয ছদ্ক প্রদান কযা দ্রা:  

 ড়ক  জনথ অমধদপ্তজযয অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী ম জাজয়য ২ জন কভ জকতজা এ প্রকজল্পয প্রকে মযচারক 

মজজফ দাময়ত্ব ারন কজযন। মনজেয ছজক তাঁজদয নাভ  জভয়াদকার প্রদান কযা জরা: 

  

ক্রবভক 

নম্বয 

কভ বকতবায নাভ  দফী  
দাবয়দ্েয ধযণ সভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১। জনাফ জুনাদ্য়দ অান ববফফ 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, কুবভো জজান 
খন্ডকারীন ২৪/০২/২০১৪-০৩/০১/২০১৭ 

২। জনাফ জভািঃ াাবুবদ্দন খান 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, কুবভো জজান 
ঐ ০৩/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৭ 

 

৬। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত বনেরূ:  

 

৬.১। প্রকদ্েয অওতায় ম্পাবদত ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবতয বফফযণ বনদ্েয ছদ্ক প্রদান কযা দ্রা:  

       (রক্ষ টাকায়) 

 

Item of work (As per pp) Unit Target (as per pp) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

Acquisition of Assets:      

Purchase of Drum Track Nos 92.58 3 92.58 3 

Purchase of Laboratory 

Equipment 

Set 30.84 6 25.50 6 

Civil Works:      

Embankment Lac 

Cum 

438.82 2.0893 438.82 2.0893 

Shoulder Lac 

Cum 

 

229.51 1.1919 229.51 1.1919 

Flexible pavement: Road      
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Item of work (As per pp) Unit Target (as per pp) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Width-3.70 m   

New Construction  km 364.33 5.545 364.33 5.545 

Widening (2*0.90 m)  km 657.31 16.35 657.31 16.35 

Widening (2*0.30 m) km 94.72 10.00 94.72 10.00 

Strengthening  km 643.98 18.78 643.98 18.78 

Surfacing (Carpeting and 

Sealcoat) 

km 827.30 26.86 827.30 26.86 

Surfacing (40 mm DBS) km 3570.31 126.67 3562.64 126.96 

Road Width-5.50 m      

Strengthening km 250.72 4.90 250.72 4.90 

Surfacing (40 mm DBS) km 2613.73 55.17 2613.73 55.17 

Construction of Rigid 

pavement(width-5.50m) 

m 89.08 375.00 89.08 375.00 

Construction of RCC Culvert 

(15 Nos) 

m 160.71 26.00 160.71 26.00 

Protective work:      

Retaining Wall m 398.17 2462.00 398.17 2462.00 

Toe Wall for Metressing m 28.49 565.00 28.49 565.00 

Brick Metressing sqm 51.66 2380.00 51.66 2380.00 

CC Block Metressing sqm 33.62 1150.00 33.62 1150.00 

RCC Palisading 3M post m 184.47 3200.00 184.47 3200.00 

Construction of drain:      

Saucer Drain m 79.62  2800.00 79.62 2800.00 

Brick U-Drain m 86.47 1480.00 86.47 1480.00 

RCC U-Drain with slab m 9.00 100.00 9.00 100.00 

Sign,Signal,km post,Road 

marking  

L.S 39.59 L.S 39.59 L.S 

General Site Facilities L.S 30.98 L.S 30.98 L.S 

Utility Shifting L.S 0.45 L.S … L.S 

Physical Contingency  1%      … …            …  

Price Contingency      2%      … …            …  

                                    Total:     … 11006.46  10993.00  

সূে: ড়ক  জনথ অমধদপ্তয কর্তজক জপ্রমযত প্রকজল্পয ভাপ্ত প্রমতজফদন অনুমায়ী।  

 

৭। ফছযবববিক এবডব/আযএমডম ফযাে, অফমুমক্ত ও ব্যয় :  

 প্রকজল্পয অনুজভামদত মডমম’য ফছযমবমিক রক্ষেভাো, আযএমডম ফযাে, অফমুমক্ত  ব্যজয়য মফফযণ মনজেয ছজক 

প্রদান কযা জরা : 

                                                                                                                                    (রক্ষ টাকায়) 

থ ব ফছয নুদ্ভাদত বডবব’য  

রক্ষযভাত্রা 

অযএবডব-সত ফযাদ্দ ফমুক্ত  ব্যয় 

 

২০১৫-২০১৬ ৫৮০২.২৮ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ৫২০৪.১৮ ৪৯৯৩.০০ ৪৯৯৩.০০ ৪৯৯৩.০০ 

ফ জজভাট: ১১০০৬.৪৬ ১০৯৯৩.০০  ১০৯৯৩.০০  ১০৯৯৩.০০ 

 সূে: ড়ক  জনথ অমধদপ্তয কর্তজক জপ্রমযত প্রকজল্পয ভাপ্ত প্রমতজফদন অনুমায়ী 
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৮। প্রমকউযজভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: 

Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/P

roposal Cost 

(In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As 

per 

PP 

Contr

act 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Comilla Road Division:       

Widening of flexible 

pavement &base repair with 

DBS wearing course 

(surfacing) work at 5
th

 (p) to 

12
th

 km of Companigonj-

Nabinagar Road under Road 

Division ,Comilla during the 

year 2015-16. 

589.5

0 

589.5

0 

02-11-

2015 

27-12-

2015 

26-09-2016 17/09/2016 

Earth 

work,strengthening,DBS 

wearing course & 

construction of retaining wall 

,saucer drain,U-drain work at 

30
th

(p) to 34
th

 km Comilla-

Palpara-Burichong-B.Para-

Mirpur Road & at 25
th

 (P) to 

33th km (ch.24+628 to 

33+000 km) of Eliotgonj-

Muradnagar-Ramchandrapur-

Bancharampur 

Road under Road Division,Co

milla during the year 2015-

2016 

945.6

7 

932.6

7 

02-11-

2015 

26-01-

2016 

25-01-

2017 

24-01-

2017 

Improvement of Zilla Road by 

Repair,strengthening and 

surfacing with construction of 

RCC Box Culvert,brick 

necessary retaining wall ,road 

side saucer drain,RCC and 

brick measonary U-drain at 1
st
 

(P) 

,2
nd

(P),3
rd

,4
th

,5
th

,6
th

(P),7
th

(P),8
th

(P),9
th

(P),10
th

(P),11
th

 ,12
th

, 

13
th

(P),14
th

 (P),15
th

 (P),16
th

 

(P),19
th

(P), and 20
th

 (P) of 

Horishchor-Kashinagar-

Miabazar Road and 1
st
 to 6

th
 

(p) km of Khazuria-

878.0

7 

877.9

7 

19-10-

2015 

13-01-

2016 

15-12-

2016 

14-12-

2016 
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Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/P

roposal Cost 

(In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As 

per 

PP 

Contr

act 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Payalgacha-Barua Road under 

Road Division ,Comilla 

during the year 2015-16 . 

Earth 

work,strengthening,DBS 

wearing course including 

construction of retaining wall 

etc. at 1
st
(P) to 11

th
 (ch.0+000 

to 11+000) & 15
th

 (P) to 19
th

 

(P) (Ch.14+570 to 18+570) of 

Chandina(Madhiya)-Moricha-

Chapara-

Companigonj(Nabinagar 

Road & 1
st
 km to 19

th
 

km(Ch.0+000 to 9+000) of 

Nimsar-khangsanagar-

Burichong Road under Road 

Division,Comilla during the 

year 2015-16 

741.2

4 

741.0

1 

02-11-

2015 

15-02-

2016 

14-02-

2017 

09-02-

2017 

Strengthening and repair road 

pavement by Aggregate Base 

Type-2 and repair of 

potholes,construction of 3 

no.(1*1.00m*2.00m*7.32m) 

RCC Box Culvert,brick 

measonary retaining wall and 

surfacing of road pavement by 

DBS wearing course at 7
th

 (P) 

km to 15
th

 (P) km of Pipulia-

Lolbaria-Ratanpur-

Chandimura-Mogbari road 

under road division,Comilla 

during the year 2015-16  

547.5

5 

546.7

5 

25-01-

2015 

28-03-

2016 

28-11-

2016 

25-11-

2016 

DBS  wearing course with 

strengthening work at 34
th

 km 

to 35
th

 (P) km ch.33+0000 to 

34+300 km including earth 

work protective work 

construction of drain at 

different kilometers of 

678.6

1 

689.7

0 

04-12-

2016 

16-02-

2017 

16-06-

2017 

16-06-

2017 
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Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/P

roposal Cost 

(In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As 

per 

PP 

Contr

act 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Eliotgonj-Muradnagar-

Ramchandrapur-

Bancharampur Road and DBS 

wearing course with 

strengthening work at 8
th

(P) 

to 11
th

 (P) km ch.7+900 to 

10+400 km & new pavement 

construction at 12
th

 (p) km 

ch.11+700 to 12+000 km 

including earth work 

protective work & 

construction of drain at 

different kilomketres of 

Chandina(Madhiya)-Moricha- 

Companigonj-Nabinagar road 

during the year 2016-17 

Chandpur Road Division:       

Construction of flexible 

pavement at Changatali 

Bridge approach Ch.9+920 to 

10+350 (Gap no-11/1) 

strengthening by base type-2 

at ch.4+200 to 4+800 

,ch.7+250 to 7+650  and DBS 

wearing course ,with repairs 

,earth work at ch.1+600 to 

5+680,ch.5+720 to 6+100 and 

reconstruction of 1no RCC 

box culvert at 6
th

 km of 

Bakila-Takerhat-Janatabazar-

Narayonpur-(Matlab 

Dakkhin) road under road 

division Chandpur during the 

year 2015-16 & Repairing of 

existing pavement by 

aggregate base type-2 and 

surfacing by DBS wearing 

course from ch.00+000 to 

ch.01+000,ch.05+000 to 

ch.08+000,ch.11+000 to 

709.1

5 

709.1

5 

19-01-

2016 

15-03-

2016 

15-03-

2017 

14-06-

2017 
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Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/P

roposal Cost 

(In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As 

per 

PP 

Contr

act 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

13+000 & ch.16+750 to 

ch.18+750 at Kachua-

Gulbahar-Kashimpur (Matlab 

Dakkin) road under road 

division Chandpur during the 

year 2015-16 

Widening,strengthening & 

surfacing by DBS wearing 

course at ch-14+000 to ch-

24+000 of chandpur-nanupur-

chandra-kamtabazar-Ramgonj 

road under Road division 

chandpur during the year 

2015-2016. 

425.8

7 

425.8

7 

01-10-

2015 

29-12-

2015 

28-12-

2016 

15-11-

2016 

Reconstruction of 1 no single 

vent 1*2.00m length & 2.00m 

height RCC box culvert at gap 

no-10/2,repair of existing 

pavement by Aggregate base 

type-2,surfacing (carpeting & 

seal coat) (from ch.13+565 to 

ch.17+565) of Daudkandi-

Goalmari-Sreerayerchar-

changerchar (Matlab north) 

road under Road Division 

,Chandpur  during the year 

2014-2015. 

158.7

2 

158.7

2 

01-10-

2015 

05-04-

2016 

02-10-

2016 

29-12-

2016 

Repair of existing pavement 

Aggregate base type-2 and 

providing DBS wearing 

course at Mudafforgonj-

Chitoshi-Ramgonj road from 

ch.00+000 to 

03+500,ch.04+000 to 

ch.06+000,ch.6+700 to 

ch.11+200 & ch.12+000 to 

ch.13+000 under road 

division Chandpur during the 

year 2015-2016. 

342.1

5 

342.1

5 

01-10-

2015 

23-12-

2015 

20-06-

2016 

18-06-

2016 

Brahmanbaria Road Division: 
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Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/P

roposal Cost 

(In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As 

per 

PP 

Contr

act 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Widening,strengthening & 

surfacing of pavement and 

protective work by retaining 

wall & saucer drain from 

ch.17+000 to 28+560 

Companigonj-Nabinagar road 

under Road Division 

Brahmanbaria during the year 

2015-2016. 

1095.

58 

1095.

58 

28-09-

2015 

29-10-

2015 

01-12-

2015 

30-11-

2015 

Strengthening damaged 

pavement with carpeting & 

seal coat work from ch.0+000 

to ch.14+500 of 

Brahmanbaria-Lalpur road 

under road division 

Brahmanbaria during the year 

2015-2016 

488.8

3 

488.8

3 

28-09-

2015 

28-10-215 03-12-

2016 

01-07-

2016 

Noakhali Road Division: 

DBS,strengthening,Earthwork 

& protective work at 23
rd

 (P) 

to 29
th

 (P) km (ch.22+500 to 

28+500) of Lakshmipur-

Dattapara-chatkhil(khilpara-

chatkhil portion) road under 

Noakhali Road Division 

during the year 2015-2016. 

214.5

3 

214.5

3 

01-10-

2015 

27-12-

2015 

24-06-

2016 

25-02-

2016 

Rigid pavement 

,DBS,strengthening,earthwork 

& protective work at 5
th

 (P) to 

14
th

 (P) km(ch.4+262 to 

ch.13+262)(Chatkhil 

Purbabazar) Road under 

Noakhali Road division 

during the year 2015-2016. 

309.1

9 

309.1

9 

01-10-

2015 

27-12-

2015 

24-06-

2016 

25-05-

2016 

 

Feni Road Division: 

a) Providing DBSW with 

necessary repair work from 

2
nd

 (P) to 11
th

 (P) km and 

Reconstruction of RCC Box 

culvert at 23
rd

 km of 

815.5

4 

815.5

4 

08-10-

2015 

21-12-

2015 

02-11-

2015 

21-12-

2016 

21-12-

2016 
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Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/P

roposal Cost 

(In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As 

per 

PP 

Contr

act 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Feni(Mohammad Ali Bazar)-

Chagalnaya-Karerhat road (Z-

1031) b) Repair & DBS 

wearing course at 1
st
 (P),2

nd
 

(P),3
rd

 (P) & 4
th

 (P) km of 

Feni sadar-Elahigonj-

Razapur-Kareshmunshi-

Tulatai road (Z-1030) c) New 

construction of flexible 

pavement from 9
th

 (p) & 10
th

 

(P) km carpeting & sealcoat 

with necessary repair work at 

3
rd

 (p),4
th

 (P),5
th

 (P),6
th

 (P),9
th

 

(P) & 10
th

 (P) km and 

reconstruction of RCC box 

culvert at 1
st
 km and 9

th
 (P) 

km of Feni-Selonia-

Amubhuiyarhat-Pratappur-

Senbag Road (Z-1443) under 

Feni road division during thev 

year 2015-16 

a)Providing DBSW with 

widening & necessary repair 

works of Feni(Temuhani)-

Birolibazar-Gazirhat-

Sonaimuri road and b) 

providing DBSW with 

necessary repair works of 

Chagalnaiya-

Muhuriganj(CM) road (Z-

1032) under Feni road 

division during the year 2015-

16 

884.3

0 

884.3

0 

08-10-

2015 

14-12-

2015 

02-11-

2015 

13-12-

2016 

10-12-

2016 

Lakshmipur Road Division: 
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Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/P

roposal Cost 

(In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As 

per 

PP 

Contr

act 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Earthwork,strengthening,DBS 

wearing course,pavement 

work,construction of culvert 

protective work,construction 

of drain,sign,signal,km post 

installation work from 

ch.24+467 to 32+467 at 

Chandpur-Nanupur-Chandra-

Kamtabazar-Ramgonj road 

under Lakshmipur Road 

Division during the year 

2015-16. 

341.4

3 

341.4

3 

04-10-

2015 

31-12-

2015 

31-08-

2016 

25-02-

2016 

Earthwork,strengthening, 

carpeting,sealcoat,DBS 

wearing course,pavement 

work,construction of 02 nos 

culvert ,protective 

work,construction of 

drain,sign,signal,km post 

installation work from 

ch.0+000 to  ch.8+000 at 

Paniwala bazaar-Dashgoria 

Bazar Road with link to Batta 

Bazar Road ch.6+000 to 

14+000 under Lakshmipur 

Road Division during the year 

2015-2016. 

627.4

2 

589.7

1 

627.4

2(R) 

18-01-

2016 

29-02-

2016 

28-02-

2017 

02-01-

2017 

সূে: ড়ক  জনথ অমধদপ্তয কর্তজক জপ্রমযত প্রকজল্পয ভাপ্ত প্রমতজফদন অনুমায়ী  

 

৯। অমডট :  ববঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী প্রকজল্পয Internal  External অমডট ম্পাদন কযা দ্য়দ্ছ বকন্তু সকান 

বডট অবি উত্থাবত য়বন।  
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১০। প্রকল্প ংমিষ্ট কজয়কটি মস্থয মচে: 

   

মচে-১: রক্ষ্মীপুয ড়ক মফবাগাধীন যাভগমত- 

চয আজরকজান্ডায ড়জক মনমভ জত জটা-য়ার 

মচে-২: রক্ষ্মীপুয ড়ক মফবাগাধীন 

যাভগমত-চয আজরকজান্ডায ড়জক 

টজার সৃমষ্ট জয় যাভগমত ফাজাজয 

জরাফিতা সৃমষ্ট য়। 

মচে-৩: রক্ষ্মীপুয ড়ক মফবাগাধীন 

যাভগমত-চযআজরকজান্ডায ড়জক 

মনমভ জত প্যারাাইমডং । 

   

মচে-৪: রক্ষ্মীপুয ড়ক মফবাগাধীন 

ামনয়ারাফাজায-দর্মযয়া ফাজায ড়জক 

মনমভ জত মযজটইমনংয়ার। 

মচে-৫: রক্ষ্মীপুয ড়ক মফবাগাধীন 

ামনয়ারা ফাজায-দর্মযয়া ফাজায 

ড়জক মনমভ জত জেন। 

মচে-৬:চাবন্দনা (ভাধাআয়া)-ভবযচা-

সছাড়া-সকাম্পানীগঞ্জ (নফীনগয) সজরা 

ভাড়দ্ক বনবভ বত আউ-সেন। 
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মচে-৭: চাবন্দনা (ভাধাআয়া)-ভবযচা-সছাড়া-

সকাম্পানীগঞ্জ (নফীনগয) সজরা ভাড়দ্ক 

বনবভ বত বব ব্লদ্কয dislocate য়ায 

অং মফজল। 

মচে-৮: চাবন্দনা (ভাধাআয়া)-ভবযচা-

সছাড়া-সকাম্পানীগঞ্জ (নফীনগয) 

সজরা ভাড়দ্ক বনবভ বত ায সেন 

অফজবনাপূণ ব ফস্থায়। 

মচে-৯: 

সক বনবভ বত বযবজড সবদ্ভন্ট। 

   

মচে-১০: আবরয়টগঞ্জ-মুযাদনগয-যাভচন্দ্রপুয-

ফাঞ্ছাযাভপুয সজরা ভা ১০৪২  

এয সযাড ভাবকবং এয একাং। 

মচে-১১: চাঁদপুয-নানুপুয-চন্দ্রা-

কাভতাফাজায-যাভগঞ্জ (সজড-১৪১২) 

ড়জক মনমভ জত প্যারাাইমডং। 

মচে-১২: ছাগরনাআয়া-মুহুবযগঞ্জ (সজড-

১০৩২) ড়দ্ক ওবাযদ্র উদ্ঠ মাওয়ায 

একাং। 

 

১২।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবন: 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য  উদ্দ্দশ্য জবন 

ক) দ্রুত ও ধীয গবতয মানফাদ্নয জন্য মান চরাচর ব্যফস্থায  

উন্নয়ন কযা ; 

ক) প্রকেটি ফাস্তফায়দ্নয পদ্র  দ্রুত ও ধীয গবতয মানফাদ্নয 

জন্য মান চরাচর ব্যফস্থায উন্নয়ন দ্য়দ্ছ ; 

ে) জনাধাযদ্ণয চরাচর জ ও ণ্য বযফন ব্যফস্থা 

েযাবন্বত কযা ; 

ে) প্রকে ফাস্তফায়দ্নয পদ্র  জনাধাযদ্ণয চরাচর উন্নত ও 

ণ্য বযফন ব্যফস্থা েযাবন্বত দ্য়দ্ছ ;  

গ) কৃবলজাত ণ্য দ্জআ ফাজাযজাত কযা এফং 

পরশ্রুবতদ্ত থ বননবতক কভ বকাণ্ড েযাবন্বত ওয়ায পদ্র 

কভ বংস্থাদ্নয সুদ্মাগ সৃবি কযা; 

গ) প্রকেটি ফাস্তফায়দ্নয পদ্র  কৃবলজাত ণ্য দ্জআ 

ফাজাযজাত কযা মাদ্ে এফং পরশ্রুবতদ্ত থ বননবতক 

কভ বকাণ্ড েযাবন্বত ওয়ায পদ্র কভ বংস্থাদ্নয সুদ্মাগ সৃবি 

দ্ফ; 
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বযকবেত উদ্দ্দশ্য  উদ্দ্দশ্য জবন 

র্)  ড়ক সমাগাদ্মাগ উন্নত কযা; র্) ড়কগুদ্রা ংস্কায কযায় ড়ক সমাগাদ্মাগ উন্নত দ্য়দ্ছ; 

ঙ)  অথ ব-াভাবজক কভ বকাণ্ড উন্নত কযা; ঙ) প্রকেটি ফাস্তফায়দ্নয পদ্র ড়ক সমাগাদ্মাগ উন্নত ওয়ায়    

ংবেি ঞ্চদ্রয অথ ব-াভাবজক কভ বকাণ্ড উন্নত দ্য়দ্ছ; 

চ) উদ্জরা দ্ত সজরা দদ্যয ভদ্ধ্য ড়ক সমাগাদ্মাগ 

ভসৃন ও বনযাদ কযা; 

চ) ড়কগুদ্রা ংস্কায কযায় উদ্জরা দ্ত সজরা দদ্যয 

ভদ্ধ্য ড়ক সমাগাদ্মাগ বনযাদ দ্য়দ্ছ; 

ছ) ড়ক প্রস্তকযদ্ণয ভাধ্যদ্ভ মান চরাচদ্রয ভসৃন সুদ্মাগ 

সৃবি কযা; 

ছ) ড়ক প্রস্তকযদ্ণয ভাধ্যদ্ভ মান চরাচদ্রয ভসৃন সুদ্মাগ 

সৃবি দ্য়দ্ছ; 

জ) ড়কগুদ্রাদ্ত মানজট বনযন কযা ও মানফাদ্নয জ 

চরাচর সৃবি কযা। 

জ) ক্ষবতগ্রস্থ ড়কগুদ্রা সভযাভত কযায় ড়কগুদ্রাদ্ত মানজট 

বনযন দ্য়দ্ছ ও মানফাদ্নয চরাচর জ দ্য়দ্ছ ।  তজফ 

ড়জকয ক্ষমতগ্রস্থ অং মনয়মভত মথামথবাজফ জভযাভত  

ংস্কাজযয ব্যফস্থা কযা প্রজয়াজন। 

 

১৩।       কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণ: প্রকজল্পয জকান কাজ অম্পূণ জ জনই। 

১৪।       মযদ জনকারীন ম বদ্ফক্ষণ: 

            কুমভল্লা ড়ক মফবাগিঃ 

 

১৪.১।     সকাম্পানীগঞ্জ-নফীনগয সজরা ভা ১২০৬  

৪+৭ ১২ য ম বন্ত ৭.৩০ বকঃবভঃ ড়কাংদ্য ভদ্ধ্য ১৫০.০০ বভঃ 

েীজ/কারবাট ব গ্যা ফাদ্দ ৭.১৫  ড়ক উন্নয়ন কাজ কযা দ্য়দ্ছ। মায ভদ্ধ্য ম্পাবদত প্রধান কাজমু 

দ্রা ৬.৮৫ বকঃবভঃ প্রস্থকযণ সভাট  ৭.১৫  ড়কাংদ্ াদ্পববং ও  ৭

অযবব প্যারাাআবডং বযদ বনকাদ্র সদখা মায় সম,  

শুদৄ সচ.৫+০০০ দ্ত সচ.৬+০০০ এ কদ্য়কটি টদ্ার সৃবি দ্য়দ্ছ। 
 

১৪.২।     আবরয়টগঞ্জ-মুযাদনগয-যাভচন্দ্রপুয-ফাঞ্ছাযাভপুয সজরা ভা ১০৪২

২৪+৬২৮ ৩৪+৩০০ য ম বন্ত ৯.৬৭২ বকঃবভঃ ড়কাংদ্য ভদ্ধ্য ৩৭২.০০ 

বভঃ েীজ/কারবাট ব গ্যা ফাদ্দ ৯.৩০  ড়ক উন্নয়ন কাজ কযা দ্য়দ্ছ। মায ভদ্ধ্য ম্পাবদত প্রধান 

কাজমু দ্রা ৩.৭০ বকঃবভঃ ভজবুতীকযণ সভাট  ৯.৩০  ড়কাংদ্ াদ্পববং, ৩০০ 

বভটায েীক বযদ্টবনং ওয়ার, ২৬৪ অযবব প্যারাাআবডং, ২৬০ বভটায আউ সেন ও ২২০ বভটায ায সেন 

বযদ বনকাদ্র সদখা মায় সম, বধকাংআ বাদ্রা ফস্থায় অদ্ছ 

তদ্ফ সচ.২৫+২০০ দ্ত সচ.২৬+০০০ এ hair crack সৃবি দ্য়দ্ছ।

১৪.৩।    চাবন্দনা (ভাধাআয়া)-ভবযচা-সছাড়া-সকাম্পানীগঞ্জ (নফীনগয) সজরা ভা ১০১৭

০+০ ১১ য ম বন্ত ১১.০০ বকঃবভঃ, সচ  ১১+৭

১২ য ম বন্ত ০.৩০ বকঃবভঃ ও সচ ১৪+৫৭ ১৮+৫৭ য ম বন্ত ৪.০০ বকঃবভঃ 

সভাট ১৫.৩০বকঃবভঃ ড়ক উন্নয়ন কাজ কযা দ্য়দ্ছ। মায ভদ্ধ্য ম্পাবদত প্রধান কাজমু দ্রা ২.৫০ বকঃবভঃ 

ভজবুতীকযণ সভাট  ১৫.৩০  ড়কাংদ্ াদ্পববং, ৫৬৫ বভটায েীক বযদ্টবনং ওয়ার, 

৮৩৬ অযবব প্যারাাআবডং, ১০০ বভটায আউ সেন,  ২০০ বভটায ায সেন ও ৪০০ ফগ ব ববব্লক 

ম্যাদ্ট্রবং বযদ বনকাদ্র সদখা মায় সম, বধকাংআ

যদ্য়দ্ছ তদ্ফ  উক্ত ড়দ্কয ৪থ ব বক.বভ. এ ম্পাবদত বব ব্লক এয ং বফদ্ল dislocate জয় সগদ্ছ । 

 

১৪.৪।     বনভায-কংনগয সজরা ভা ১২১৯  

০+০ ৯ য ম বন্ত ৯.০০  ড়ক উন্নয়ন কাজ কযা 

দ্য়দ্ছ। মায ভদ্ধ্য ম্পাবদত প্রধান কাজমু দ্রা ৯.০০  ড়কাংদ্ াদ্পববং ও  ৫

অযবব প্যারাাআবডং বযদ বনকাদ্র সদখা মায় সম, সয

ভদ্ধ্য সচ.৫+০০০ দ্ত সচ.৬+৮০০ এ কদ্য়কটি জায়গায় টদ্ার সৃবি দ্য়দ্ছ।  
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১৪.৫।   

বযদ বনকাদ্র সদখা মায় সম,  তদ্ফ 

বনবভ বত ায সেন অফজবনাপূণ ব পদ্র এদ্ত াবন বনষ্কান বফবিত দ্ে। সেন বযষ্কায বযেন্ন যাখদ্ত ফাজায 

কবভটিদ্ক ম্পৃক্ত কযা সমদ্ত াদ্য। 

 

১৪.৬।     

বনভ বাণ

সয ভদ্ধ্য বেক আউ-সেনগুদ্রা অফজবনাপূণ ব তাআ াবন বনষ্কান স্বাবাবফক যাখদ্ত সেন 

বযষ্কাদ্য ফাজায কবভটিদ্ক ম্পৃক্ত কযা সমদ্ত াদ্য। 

            রক্ষ্মীপুয ড়ক বফবাগঃ 

 

১৪.৭।     চয অদ্রকজান্ডায-যাভগবত (সজড-১৪১৩) ড়কঃ 

            বযদ বনকাদ্র সদখা মায় সম,এআ ড়দ্কয বধকাং বাদ্রা থাকদ্রও যাভগবত ফাজায ংদ্ (সচআদ্নজ ১৩+০০০ বভ. 

ও সচ.১২+০০০বভ. ) কদ্য়কটি  টদ্ার সৃবি দ্য়দ্ছ। উবেবখত সচআদ্নদ্জ সৃি টদ্ারগুদ্রা মফবাগীয় ব্যফস্থায় 

সভযাভদ্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রজয়াজন;  

 

১৪.৮।    াবনওয়ারা ফাজায-দঘবযয়া ফাজায (সজড-১৪৩৬) ড়কঃ 

            বযদ বনকাদ্র সদখা মায় সম, এআ ড়দ্কয বধকাং বাদ্রা যদ্য়দ্ছ শুদৄ দঘবযয়া ফাজায ংদ্ (সচ.১+০০০ এ) 

পুকুদ্যয াস Rutting সৃবি দ্য়দ্ছ। তাছাড়া সচ.১+৩০০,সচ.৩+০০০,সচ.৪+৯০০ ও সচ.৭+৯০০ এ কদ্য়কটি 

টদ্ার সৃবি দ্য়দ্ছ । উবেবখত সচআদ্নদ্জ সৃি Rutting ও টদ্ার সভযাভদ্তয উদ্যাগ গ্রণ কযা অফশ্যক; 
 

১৪.৯।     চাঁদপুয-নানুপুয-চন্দ্রা-কাভতাফাজায-যাভগঞ্জ(সজড-১৪১২) ড়কঃ  

বযদ বদ্ন সদখা মায় সম,ড়কটিয বধকাংআ বাদ্রা অদ্ছ শুদৄ সচ.২৭+০০০ দ্ত সচ.২৮+০০০বভ,সচ.২৮+৫০০বভ,

সচ.২৮+৬০০ দ্ত সচ.২৯+০০০ এফং সচ.৩০+০০০ (সানাপুয ফাজায) এ টদ্ার সৃবি দ্য়দ্ছ। টদ্ারগুদ্রা 

সভযাভদ্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রদ্য়াজন। অদ্রাচয প্রকদ্েয ভাধ্যদ্ভ ড়কটিদ্ত শুদৄ াদ্পববং কযা দ্য়দ্ছ । উদ্েখ্য সম, 

ড়কটি এরবজআবড দ্ত স্থাি্নান্তবযত এফং এটি সফআজ টাআ-২ এয উয বনবভ বত তাআ এআ ড়কটি যফতীদ্ত 

সরংদ্দবনং কদ্য (সফআজ টাআ-১ কদ্য) বনভ বাণ কযা ভীচীন দ্ফ। 
 

            সপনী ড়ক বফবাগঃ 

 

১৪.১০।   সপনী- সতদ্ভানী-বফযবরফাজায-গাজীযাট-সানাআমুবড় (সজড-১৪৪৪) ড়কঃ 

            বযদ বদ্ন সদখা মায় , সতদ্ভানী ফাজায ং থ বাৎ সচ .০+০০০ দ্ত ০+৪০০ বভ . ংদ্ টদ্ার সৃবি দ্য় যাস্তা 

ক্ষবতগ্রস্ত দ্য়দ্ছ । সতদ্ভানী ফাজাদ্যয াদ্ সপনী োআওবাদ্যয স্টযাকআয়াড ব থাকায় এআ ৪০০ বভ যাস্তা ক্ষবতগ্রস্ত 

দ্য়দ্ছ ভদ্ভ ব বনফ বাী প্রদ্কৌরী জানান। অফায, এআ ড়দ্কয সচ.১+১০০ বভ,সচ.২+৫০০ বভ,সচ.৪+৫০০ 

বভ,সচ.৫+০০০বভ ,সচ.৬+০০০ বভ ও সচ.৬+৩০০ এ কদ্য়কটি টদ্ার সৃবি দ্য়দ্ছ। উবেবখত  সচআদ্নদ্জ যাস্তায 

টদ্ার সভযাভদ্তয প্রদ্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রদ্য়াজন; 

 

১৪.১১।   সপনী দয-এরাীগঞ্জ-যাজাপুয-কনযমুবন্প-তুরাতরী(সজড-১০৩০) ড়কঃ 

            বযদ বদ্ন সদখা মায় সম,ড়কটি বধকাং বাদ্রা যদ্য়দ্ছ শুদৄ ড়কটিদ্ত কদ্য়কটি বফবেন্নবাদ্ফ টদ্ার সৃবি দ্য়দ্ছ ।    
টদ্ারগুদ্রা সভযাভত কযা প্রদ্য়াজন; 

 

১৪.১২।  সপনী-বদ্রাবনয়া-অমুভূআয়াযাট-প্রতাপুয-সনফাগ (সজড-১৪৪৩) ড়কঃ 

             বযদ বদ্ন সদখা মায় সম,  যাস্তাটি দ্নকাংদ্আ বাদ্রা যদ্য়দ্ছ শুদৄ সচ.৪+৮৫০ ও সচ.৫+৬৫০ এ পুকুদ্যয াদ্ 

Rutting সৃবি দ্য়দ্ছ; 
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১৪.১৩।   ছাগরনাআয়া-মুহুবযগঞ্জ (সজড-১০৩২) ড়কঃ  

            বযদ বনকাদ্র সদখা মায় সম, াম্প্রবতক (২০১৮) ফন্যায় ড়কটিয সচ.২+৩২০ দ্ত সচ.২+৩৫০,সচ.৪+৪৫০ দ্ত 

সচ.৪+৪৭০ এফং  সচ.৬+৭৮০ দ্ত সচ.৬+৮৩০ এ  sub-merged দ্য় ওবাযদ্র উদ্ঠ বগদ্য়দ্ছ। এভতাফস্থায় 

উবেবখত সচআদ্নদ্জ ড়কটি সভযাভদ্তয অশু ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রদ্য়াজন; 

 

            সনায়াখারী ড়ক বফবাগঃ 

১৪.১৪।   রক্ষীপুয-দিাড়া-চাটবখর ড়ক (সজড-১৫১০): 

            বযদ বদ্ন সদখা মায় সম, সচ. ২২+৫০০ বক.বভ.(বখরাড়া ফাজায), সচ.২৬+০০ ০ এফং সচ.২৭+৯৫০ এআ বতন 

সচআদ্নদ্জআ  টদ্ার  সৃবি দ্য়দ্ছ এফং সচ. ২২+৫০০ বক.বভ.(বখরাড়া ফাজায) এ ২০ বভটায  ড়কাংদ্ এফং 

সচ.২৪+৫০০ এ যাস্তায ডানাদ্ প্রায় ১০ বভ ড়কাংদ্ লাআড দ্য় hair crack  সৃবি দ্য়দ্ছ। 
তাছাড়া,সচ.২৫+২৫০ এ চায সেন কযা দ্রও তা ভাটি দ্বাযা বযাট দ্য় সগদ্ছ। সেন বযষ্কায বযেন্ন যাখায ব্যফস্থা 

গ্রণ প্রদ্য়াজন; 

 

১৪.১৫।   াবনওয়ারা-ডাল্টা-মুন্পীযাট-চাটবখর (পূফ ব ফাজায) ড়ক (সজড-১৪১৭) : 

            বযদ বদ্ন সদখা মায় সম, এআ ড়দ্কয বধকাং বাদ্রা যদ্য়দ্ছ বকন্তু 

সচ.১৩+২৬২,সচ.১০+৫০০,সচ.১০+২০০,সচ.১০+০০০ ও সচ.৯+৪০০ এ লাআড  দ্য় hair crack এফং সচ.১২+৪০০ 

এ কদ্য়কটি টদ্ার সৃবি দ্য়দ্ছ ।  
 

১৪.১৬।   তাছাড়া ববঅয এ ছক সভাতাদ্ফক কর তথ্য-উাি মথামথবাদ্ফ প্রদান কযা য়বন। 

 

১৫।  আইএভইমড’য ভতাভত/সুাময: 

 

১৫.১।     প্রকেটি ২ ফছদ্য ফাস্তফায়দ্নয জন্য নুদ্ভাবদত বডববদ্ত বনধ বাবযত বছদ্রা এফং বনধ বাবযত সভয়াদ্দআ ফাস্তফায়ন ভাপ্ত 

দ্য়দ্ছ। ন্যবদদ্ক প্রকদ্েয সযট ববডউর বযফতবন ও Scope of work বৃমি ায়ায় ব্যয় বৃমি জজয়জছ। অথ জাৎ 

প্রকজল্পয Cost over-run জয়জছ ৯.৭৩%। বমফষ্যজত অনুজভামদত জভয়াদ  ব্যজয় প্রকল্প ভামপ্তয কর উজদ্যাগ 

গ্রণ কযজত জফ; 

 

১৫.২। প্রকল্পটি ফাস্তফায়নকাজর মফমবন্ন জভয়াজদ ২ জন কভ জকতজাজক প্রকল্প মযচারক মজজফ দাময়ত্ব প্রদান কযা জয়জছ। র্ন 

র্ন প্রকল্প মযচারক মযফতজজনয জপ্রমক্ষজত প্রকল্প মযচারকগণ মথামথবাজফ প্রকল্প সুাযমবন  ভমনটমযং কযজত 

াজযন না। পজর প্রকজল্পয ফাস্তফায়ন মফমঘ্নত য়ায াাাম গুণগতভান মনমিত কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় 

মফলয়টি গুরুজত্বয াজথ মফজফচনা কজয বমফষ্যজত প্রকল্প ফাস্তফায়ন জভয়াজদ একজন প্রকল্প মযচারক মনজয়াজগয মফলজয় 

প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা  গ্রণ কযজফ; 

 

              কুমভল্লা ড়ক মফবাগিঃ 

১৫.৩।      সকাম্পানীগঞ্জ-নফীনগয সজরা ভা ১২০৬  ড়দ্কয সচ .৫+০০০ দ্ত সচ.৬+০০০ এ সৃি 

টদ্ার,আবরয়টগঞ্জ- মুযাদনগয-যাভচন্দ্রপুয-ফাঞ্ছাযাভপুয সজরা ভা ১০৪২   সচ.২৫+২০০ 

দ্ত সচ.২৬+০০০ এ সৃি hair crack ,চাবন্দনা (ভাধাআয়া)-ভবযচা-সছাড়া-সকাম্পানীগঞ্জ (নফীনগয) সজরা 

ভা ১০১৭  এয ৪থ ব বক.বভ. এ স্থাবত বব ব্লক এয dislocate কৃত ং বফদ্ল ,বনভায-

কংনগয সজরা ভা ১২১৯  সচ.৫+০০০ দ্ত সচ.৬+৮০০ এ সৃি টদ্ার সভযাভদ্তয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযদ্ত দ্ফ। ন্যবদদ্ক   বনবভ বত ায 

সেন এফং  বেক আউ-সেন অফজবনাপূণ ব তাআ াবন বনষ্কান 

বফবিত দ্ে।  াবন প্রফা স্বাবাবফক যাখদ্ত সেন বযষ্কাদ্য ফাজায কবভটিদ্ক ম্পৃক্ত  কযদ্ত দ্ফ ;

              রক্ষ্মীপুয ড়ক বফবাগঃ 

 

১৫.৪।       চয অদ্রকজান্ডায-যাভগবত (সজড-১৪১৩) ড়কঃ 

              এআ ড়দ্কয যাভগবত ফাজায ংদ্ (সচআদ্নজ ১৩+০০০ বভ. ও সচ.১২+০০০বভ. ) সৃি টদ্ারগুদ্রা মফবাগীয় 

ব্যফস্থায় সভযাভদ্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ;  
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১৫.৫।      াবনওয়ারা ফাজায-দঘবযয়া ফাজায (সজড-১৪৩৬) ড়কঃ 

              এআ ড়দ্কয দঘবযয়া ফাজায ংদ্ (সচ.১+০০০ এ) পুকুদ্যয াস সৃষ্ট Rutting এফং  সচ.১+৩০০,সচ.৩+০০০, 

সচ.৪+৯০০ ও সচ.৭+৯০০ এ  বফবেন্নবাদ্ফ সৃষ্ট টদ্ার সভযাভদ্তয উদ্যাগ গ্রণ কযদ্ত দ্ফ; 

 

১৫.৬।      চাঁদপুয-নানুপুয-চন্দ্রা-কাভতাফাজায-যাভগঞ্জ(সজড-১৪১২) ড়কঃ 

ড়কটিয সচ.২৭+০০০ দ্ত সচ.২৮+০০০বভ ,সচ.২৮+৫০০বভ,সচ.২৮+৬০০ দ্ত সচ.২৯+০০০ এফং সচ.৩০+০০০ 

(সানাপুয ফাজায) এ টদ্ার সৃবি দ্য়দ্ছ। টদ্ারগুদ্রা সভযাভদ্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ। অদ্রাচয প্রকদ্েয 

ভাধ্যদ্ভ ড়কটিদ্ত শুদৄ াদ্পববং কযা দ্য়দ্ছ । উদ্েখ্য সম, ড়কটি এরবজআবড দ্ত স্থাি্নান্তবযত এফং এটি সফআজ 

টাআ-২ এয উয বনবভ বত তাআ এআ ড়কটি যফতীদ্ত সরংদ্দবনং কদ্য (সফআজ টাআ-১ কদ্য) বনভ বাণ কযা ভীচীন 

দ্ফ। 
 

              সপনী ড়ক বফবাগঃ 

 

১৫.৭।       সপনী- সতদ্ভানী-বফযবরফাজায-গাজীযাট-সানাআমুবড় (সজড-১৪৪৪) ড়কঃ 

              ড়দ্কয সতদ্ভানী ফাজায ং থ বাৎ সচ.০+০০০ দ্ত সচ.০+৪০০ বভ. ংদ্ টদ্ার সৃবি দ্য় যাস্তা ক্ষবতগ্রস্ত  

দ্য়দ্ছ । অফায, এআ ড়দ্কয সচ.১+১০০ বভ,সচ.২+৫০০ বভ,সচ.৪+৫০০ বভ,সচ.৫+০০০বভ ,সচ.৬+০০০ বভ ও 

সচ.৬+৩০০ এ কদ্য়কটি টদ্ার বফবেন্নবাদ্ফ সৃবি দ্য়দ্ছ। উবেবখত  সচআদ্নদ্জ যাস্তায টদ্ার সভযাভদ্তয 

প্রদ্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ; 

 

১৫.৮।      সপনী দয-এরাীগঞ্জ-যাজাপুয-কনযমুবন্প-তুরাতরী(সজড-১০৩০) ড়কঃ 

               ড়কটি বধকাং বাদ্রা যদ্য়দ্ছ শুদৄ ড়কটিদ্ত বফবেন্নবাদ্ফ সৃি টদ্ারগুদ্রা সভযাভত কযদ্ত দ্ফ; 

 

১৫.৯।      সপনী-বদ্রাবনয়া-অমুভূআয়াযাট-প্রতাপুয-সনফাগ (সজড-১৪৪৩) ড়কঃ 

              যাস্তাটি দ্নকাংদ্আ বাদ্রা যদ্য়দ্ছ সচ.৪+৮৫০ ও সচ.৫+৬৫০ এ (পুকুদ্যয াদ্ ) সৃি Rutting সভযাভদ্তয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ; 

 

১৫.১০।     ছাগরনাআয়া-মুহুবযগঞ্জ (সজড-১০৩২) ড়কঃ  

              াম্প্রবতক (২০১৮) ফন্যায় ড়কটিয সচ.২+৩২০ দ্ত সচ.২+৩৫০,সচ.৪+৪৫০ দ্ত সচ.৪+৪৭০ এফং  সচ.৬+৭৮০  

দ্ত সচ.৬+৮৩০ এ  sub-merged দ্য় ওবাযদ্র উদ্ঠ বগদ্য়দ্ছ। এভতাফস্থায় উবেবখত সচআদ্নদ্জ ড়কটি 

সভযাভদ্তয অশু ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ; 

 

              সনায়াখারী ড়ক বফবাগঃ 

 

১৫.১১।     রক্ষীপুয-দিাড়া-চাটবখর ড়ক (সজড-১৫১০): 

              সচ. ২২+৫০০ বক.বভ.(বখরাড়া ফাজায), সচ.২৬+০০০ এফং সচ.২৭+৯৫০ এআ বতন সচআদ্নদ্জ  সৃি  টদ্ার এফং 

সচ. ২২+৫০০ বক.বভ.(বখরাড়া ফাজায) এ ২০ বভটায  ড়কাংদ্ এফং সচ.২৪+৫০০ এ যাস্তায ডানাদ্ প্রায় ১০ 

বভ ড়কাং লাআড দ্য় সৃি hair crack সভযাভদ্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযদ্ত দ্ফ; 

 

১৫.১২।     াবনওয়ারা-ডাল্টা-মুন্পীযাট-চাটবখর (পূফ ব ফাজায) ড়ক (সজড-১৪১৭) : 

              ড়দ্কয সচ.১৩+২৬২,সচ.১০+৫০০,সচ.১০+২০০,সচ.১০+০০০ ও  সচ.৯+৪০০ এ লাআড  দ্য় hair crack  এফং 

সচ.১২+৪০০ এ কদ্য়কটি টদ্ার সৃবি দ্য়দ্ছ । এ কর ক্রযাক ও টদ্ার সভযাভদ্তয উদ্যাগ বনদ্ত দ্ফ ; 

 

১৫.১৩।   ববফিদ্ত ববঅয সপ্রযদ্ণয সক্ষদ্ত্র ববঅয এয বনধ বাবযত ছক সভাতাদ্ফক কর তথ্য-উাি মথামথবাদ্ফ 

প্রদানপূফ বক সপ্রযণ বনবিত কযদ্ত দ্ফ  এফং 

 

১৫.১৪। অনুজেদ ১৫.১-১৫.১৩ এয আজরাজক গৃীত কাম জাফরী ম্পজকজ আগাভী ২ (দুই) ভাজয ভজধ্য আইএভই মফবাগজক 

অফমত কযজত জফ। 
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ল্পযৌভোযী-তুযো স্থরফন্দয ড়ক ধনভ ষোণ  ীল ষক প্রকশেয ভোধপ্ত ভল্যোয়ন প্রধতশফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : ল্পযৌভোযী-তুযো স্থরফন্দয ড়ক ধনভ ষোণ      

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও র্নথ মধদপ্তয।  

৩। প্রামনক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ :  ড়ক মযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক মযফন ও ভাড়ক মফবাগ। 

4। প্রকে এরোকো  : কুধড়গ্রোভ ল্পজরোয ল্পযৌভোযী উশজরো।   

5। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কমরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

মযকমেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

মতমযক্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কমরত 

ব্যল্পয়য %) 

মতমযক্ত ভয় 

(মূর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

মূর ১ভ 

ংল্পামধত 

মূর ১ভ ংল্পামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৫০৭.০০ 

(-) 

৩৪৫০.৯৩ ৩২৭৫.৩০ 

(-) 

০১-0৩-২০১৫ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৩-২০১৫ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৩-২০১৫ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

(-) ২৩১.৭০ 

(-)(৬.৬১%) 

- 

 

6।  প্রমক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও বফল্পদমক প্রমক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রমক্ষণ প্রদান কযা য়মন।  

 

7।  প্রকল্পেয টভূমভ ও উল্পেশ্য:   

 

৭.১ টভূমভ: ল্পযৌভোযী-তুযো ড়ক তুযো স্থরফন্দযশক ল্পযৌভোযী উশজরো ল্পিশকোয়োর্ ষোশযয োশথ ংযুক্ত কশযশে। এ 

ড়োকংশয দদঘ ষয ৪.৫ ধকিঃধভিঃ। ফোংরোশদ -বোযত ীভোশন্ত অফধস্থত তু যোশক ১৯৪৮ োশর স্থরফন্দয ধশশফ ল্পঘোলণো 

কযো য়। তখন ল্পথশকই এটি ফোংরোশদ -বোযত ীভোশন্ত এরধ শয়ন্ট ধশশফ ব্যফোয শয় আশে। ধকন্তু এ 

স্থরফন্দশযয ফোংরোশদ অংশ ৪.৫ ধকিঃধভিঃ ড়শকয ভোত্র ০.৩০ ধকিঃধভিঃ োকো ড়ক এফং অফধষ্ট অং কাঁচো যোস্তো। 

এভতোফস্থোয়, স্থরফন্দশযয ভো েশভ আভদোনী -যপ্তোনী কোম ষক্রভশক গধতীর কযোয রশক্ষয ল্পযৌভোযী -তুযো অংশ ৪.৫ 

ধকিঃধভিঃ নতুন ড়ক জোতীয় ভোড়ক ভোশন ধনভ ষোশণয জন্য প্রকেটি প্রস্তোফ কযো শয়শে। প্রকেটি ফোস্তফোধয়ত শর তুযো 

স্থরফন্দয ফতষভোন ল্পজরো ড়ক জোভোরপুয -ধোনুয়ো-কোভোরপুয-ল্পযৌভোযী এফং ঢোকো -জোভোরপুয ড়শকয ভোেশভ ঢোকো 

ভগ্র ল্পদশয োশথ ংযুক্ত শফ। পশর উক্ত স্থরফন্দশয খোরোকৃত ভোরোভোর ধযফশণয জন্য বোযী মোনফোন চরোচশরয 

সুশমোগ সৃধষ্ট শফ এফং ফোংরোশদ-বোযশতয আভদোনী-যপ্তোনী ফোধণজয বৃধিশত োয়ক ভূধভকো োরন কযশফ।  

 

৭.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য ল্পরা সযৌভাযী-তুযা স্থর ফন্দয ড়ক মনভ জাল্পণয ভাধ্যল্পভ তুযা স্থরফন্দযল্পক ওর্ সযাড 

সনটওয়াল্পকজয াল্পথ ংযুক্তকযণ; মনব জযল্পমাগ্য ও সটকআ ড়ক সমাগাল্পমাগ স্থান; প্রকে এরাকায র্নাধাযল্পণয 

অথ জ-াভামর্ক উন্নয়ন।  

৮. প্রকশেয ভর কোজ:  

 ভূধভ অধধগ্রণ-০.১৩৪ ল্পক্টয  

 ভোটিয কোজ-১.৬৬ রক্ষ ঘিঃধভিঃ  

 নতুন ল্পেধিফর ল্পবশভন্ট ধনভ ষোণ-৪.৩১ ধকিঃধভিঃ 

 োশপষধং (ধিধফএ ওয়োধযং ল্পকো ষ)-৪.৩১ ধকিঃধভিঃ 

 ধধ গোি ষোয ল্পতু ধনভ ষোণ-১৯২.০০ ধভর্োয (৩টি) 

 আযধধ ফি কোরবোর্ ষ ধনভ ষোণ (৪টি)-৩৩.০০ ধভর্োয 
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৯। প্রকল্পেয ঙ্গমবমিক ফাস্তফায়ন (মমঅয 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 

A. Revenue Component    -     

Supply and Services   L.S  -    

Survey and Design     L.S - 1.00  1.00 

B. Capital Component   -     

Land Acquisition  

a)  Acquisition  

Hector  0.134 8.91 - - 

b) Compensation  0.134 10.33 - - 

Civil works       

Earth work on Road 

Embankment  

Lcum  1.66 294.74 1.65 290.86 

Flexible Pavement       

New Flexible Pavement  Km  4.31 670.01 4.31 669.03 

Surfacing (DBS Wearing 

Course)  

Km  4.31 280.34 4.31 279.92 

Construction of PC Girder 

Bridge (3 Nos) 

Meter  192.000 1624.02 192.000 1480.74 

Construction of RCC Box 

culvert (4 nos.) 

Meter  33.00 247.34 33.00 245.80 

Protective Work:       

Block Pitching with Geo-

Textile 

Sqm  14988.00 207.97 14985.74 207.93 

Masonry Toe Wall along 

Block Pitching  

Cum  1185.75 68.98 1181.64 68.74 

RCC Plate Palisiding  M  4.85 100.00 100.00 4.85 

Sign, Signal, Km Post, Guide 

Post, Row Pillar, Road 

Marking etc.  

LS  26.43 LS  26.43 

 Physical Contingency  LS  LS  3.00   

Price Contingency  LS  LS 3.00  - 

Total=   3450.93  3275.30 
 

১০। প্রকে মযচারক ংক্রান্ত তথ্যামদঃ 

 

ক্রমভক 

নং 

প্রকে মযচারল্পকয নাভ ও দফী দাময়ল্পেয ধযণ কভ জকার 

পূণ ষকোরীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Abdur Razzaque  

SE, RHD, Road Circle, 

Rangpur  

- যাঁ ০১/০৩/২০১৫ ল্পথশক প্রকে ভোধপ্ত ম ষন্ত। 
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১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যামদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রান্সল্পাট জ ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় সকান গাড়ী/ট্রান্সল্পাট জ ক্রল্পয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্সল্পাট জ ক্রয় কযা 

য়মন। 

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

নুল্পভামদত মডমম নুমায়ী মূর পূতজ কার্ ২টি প্যাল্পকল্পর্য ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান মির। মমঅয এ  উল্পেমখত 

তথ্যানুমায়ী ২টি প্যোশকশজয আওতোয় পূতষ কোজ ম্পোদন কযো শয়শে। দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য মনম্নরূ: 

প্যোশকজ/কোশজয নোভ -প্রোক্কধরত 

ব্যয় 

-চুধক্ত ভল্য 

-দযত্র আফোশনয 

তোধযখ 

-চুধক্তয তোধযখ 

-কোজ শুরুয তোধযখ 

-কোজ ভোধপ্তয 

তোধযখ  

ভন্তব্য 

প্যোশকজ নং-১ 

Construction of Rowmari-Tura Land port 

Connecting Road at 0+000 to 2+539, 3+005 to 

3+418, 3+893 to 4+003 and 4+530 to 4+500 km 

and 2 nos RCC Box culvert under Road 

Division, Kurigram during the year 2015-

2016.      

12.49 

12.46 

10/09/2015 

21/01/2016 

20/07/2017 

30/06/2017 

কোজ ভোপ্ত 

প্যোশকজ নং-২ 

Construction of 66.20m (3×21.34m) Long 

RCC Girder Bridge at 3
rd

 Km, 75.38m 

(3×24.40m) long PC Girder Bridge at 4
th

 Km 

and 50.245m (2×24.4m) long PC Girder 

Bridge at 5
th

 km of Rowmari-Tura Land 

port under Road Division, Kurigram 

during the year 2015-2016.      

21.76 

20.33 

10/09/2015 

10/02/2016 

30/06/2017 

30/06/2017 

কোজ ভোপ্ত 

 

 

১২।  ংল্পামধত ফযাে ও গ্রগমতঃ 

          (রক্ষ টাকা) 

থ জফিয ংল্পামধত ফযাে ও রক্ষযভাত্রা টাকা ফমুমক্ত ব্যয় ও গ্রগমত 

১ ২ ৩ ৪ 

২০১৪-১৫ 0.00 - - 

২০১5-১6 1200.00 1200.00 1200.00 

2016-17 2250.93 2084.00 2075.30 

ল্পভোর্ 3450.93 3284.00 3275.30 

 

১৩।  কার্ ম্পূণ জ থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভামদত মডমম নুমায়ী প্রকল্পেয কার্ ভাপ্ত ল্পয়ল্পি।  
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১৪। াধাযণ ম জল্পফক্ষণ: 

    

১৪.১ ামফ জক অমথ জক ও ফাস্তফ গ্রগমতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম জন্ত ক্রভপুমিত অমথ জক গ্রগমত ল্পয়ল্পি ৩২৭৫.৩০ 

রক্ষ টাকা মা মূর নুল্পভামদত ব্যয় ৩৫০৭.০০ রক্ষ টাকায ৯৩.৩৯%। উক্ত ভল্পয় নুল্পভামদত ংল্পামধত প্রকল্পেয 

১০০% ফাস্তফ গ্রগমত ামধত ল্পয়ল্পি।  

  
 

 

১৫। প্রকে মযদ জনঃ গত ১৮/০৭/২০১৮ তামযল্পখ অআএভআমড’য উ-মযচারক র্নাফ সভাাম্মদ অযাফুজ্জাভান ভূ ূঁআয়া 

কর্তজক প্রকেটি ল্পযর্মভন মযদ জন কযা য়। মযদ জনকাল্পর কুমড়গ্রাভ ড়ক মফবাল্পগয মনফ জাী প্রল্পকৌরী ন্যান্য 

কভ জকতজাগণ উমস্থত মিল্পরন। মযদ জন ম জল্পফক্ষণ মনম্নরূঃ  
 

 

 

১৫.১ ভূধভ অধধগ্রণ: অনুশভোধদত ংশোধধত ধিধধশত ০.১৩৪ ল্পক্টয ভূধভ অধধগ্রশণয জন্য ৮.৯১ রক্ষ র্োকোয ংস্থোন 

ধের। ল্পপ্রধযত ধধআশয ভোঠ ম ষোশয়য ফোস্তফতোয আশরোশক ভূধভ অধধগ্রণ প্রশয়োজন নো ওয়োয় এ খোশত ল্পকোন অথ ষ ব্যয় 

কযো য়ধন উশেখ আশে। ধযদ ষনকোশর জোনো মোয় , ভর ধিধধশত ৩ ল্পক্টয ভূধভ অধধগ্রশণয ংস্থোন ধের। ধকন্তু  

জধয ম ষোশয় ড়শকয এরো ইনশভন্ট ধনধ ষোযণকোশর জোনো মোয় প্রকেভুক্ত জধভ ইশতোপূশফ ষ ধিধব্লউধি কর্তষক অধধগ্রণ 

কযো শয়শে। পশর নতুন কশয ভূধভ অধধগ্রশণয প্রশয়োজন য়ধন। অন্যধদশক ধিধব্লউধি কর্তষক অধধগ্রণ ও ভোধরকোনো 

ংক্রোন্ত দধররোধদ নো োওয়োয়  ওজ  এয ধনকর্ ক্ষধতপূযণ দোধফ কযো ম্ভফ য়ধন ।  পশর এ খোশত ল্পকোন অথ ষ ব্যয় 

য়ধন।  

   

১৫.২ ভোটিয কোজ: অনুশভোধদত ংশোধধত ধিধধ অনুমোয়ী ৪.৩১ ধকিঃধভিঃ নতুন ড়ক ফাঁধ ধনভ ষোশণয জন্য ১.৬৬ 

রিঃঘিঃধভিঃ ভোটিয কোজ ফোফদ  ২৯৪.৭৫ রক্ষ র্োকোয ংস্থোন ধের। ল্পপ্রধযত ধধআয অনুমোয়ী ১.৬৫ রিঃঘিঃ ধভর্োয 

ভোটিয কোজ ফোফদ ২৯০.৮৬ রক্ষ র্োকো  ব্যয় কযো শয়শে। ধযদ ষনকোশর ল্পদখো মোয় , ৪.৩১ ধক:ধভ: নতুন ড়ক ফাঁধ 

৯.১ ধভর্োয ল্পক্রস্ট প্রস্থতোয় ও ১:২ ল্পলোশ ধনভ ষোণ কযো শয়শে। ড়শকয উচ্চতো ধফধবন্ন স্থোশন ধফধবন্ন যকভ। ধিধধশত 

ংস্থোন নো থোকশরও ধযদ ষনকোশর  ড়ক ফাঁশধয উবয় োশ ল্পলোশ গ্রো র্োধপষং ও  বৃ ক্ষ ল্পযোন কযো শয়শে। তশফ 

ধযদ ষনকোশর ড়ক ফাঁশধয দু একটি স্থোশন ধফধেন্নবোশফ ল্পযইন কোর্ সৃধষ্ট শে ল্পদখো মোয়।  

 

১৫.৩ নতুন ল্পেধিফর ল্পবশভন্ট ধনভ ষোণ: অনুশভোধদত ংশোধধত ধিধধ অনুমোয়ী ৪.৩১ ধকশরোধভর্োয নতুন ল্পেধিফর 

ল্পবশভন্ট ধনভ ষোণ ফোফদ ৬৭০.০১ রক্ষ র্োকোয ংস্থোন ধের । ল্পপ্রধযত ধধআয অনুমোয়ী ৪.৩১ ধকিঃধভিঃ নতুন  ল্পেধিফর 

ল্পবশভন্ট ৭.৩ ধভর্োয প্রস্থতোয় ধনভ ষোণপূফ ষক ৬৬৯.০৩ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে। ধযদ ষনকোশর ৭.৩ ধভর্োয 

প্রস্থতোয় ফধণ ষত ল্পেধিফর ল্পবশভশন্টয কোজ ম্পন্ন কযো শয়শে ল্পদখো মোয়। ড়শকয ল্পচইশনজ ১+৬৫০ এ ল্পবশভন্ট 

খ ুঁশড় ধিধফএ ওয়যোধযং ল্পকো ষ ৫০ ধভিঃধভিঃ মথোমথ োওয়ো ল্পগশে। তশফ ড়শক ধনধভ ষত SKEW কোরবোর্ ষ এয 

ল্পযৌভোযী প্রোশন্তয এশপ্রোশচয ল্পক্রস্ট ংরগ্ন অংশ প্রোয় দুই ফুর্ প্রস্থতোয় আনুভোধনক ৩০ ধভর্োয দদশঘ ষয ল্পবশভন্ট প্রোয় ১০ 

ধভ:ধভ: ল্পদশফ ল্পমশত (Rutting) ল্পদখো ল্পগশে। এেোড়োও ভর ড়ক এফং ব্রীজ এশপ্রোশচয  ২/৩টি অংশও ধফধেন্নবোশফ 

অনুরু Rutting ল্পদখো ল্পগশে মো কোশ ষটিং /ীরশকোর্ দ্বোযো ধির্শভন্ট কযো প্রশয়োজন। তশফ োধফ ষকবোশফ ল্পেধিফর 

ল্পবশভন্ট ধনভ ষোণ কোশজয গুণগতভোন শন্তোলজনক প্রতীয়ভোন শয়শে।  

 

 

 

 

 

 



686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধচত্র-১ : ভোটিয কোজ  ধচত্র-২ :  ল্পেধিফর ল্পবশভন্ট  

  

১৫.৪ ল্পতু ধনভ ষোণ: অনুশভোধদত ংশোধধত  ধিধধ অনুমোয়ী  ১৬২৪.০২ রক্ষ র্োকো ব্যশয় ১৯২ ধভর্োয (৩টি) ধধ গোি ষোয 

ব্রীজ ধনভ ষোশণয ংস্থোন ধের। ল্পপ্রধযত ধধআয অনুমোয়ী ১৪৮০.৭৪ রক্ষ র্োকো ব্যশয় ১৯২ ধভর্োয (৩টি)ব্রীজ ধনভ ষোণ কযো 

ল্পয়শে উশেখ আশে। ধযদ ষনকোশর ল্পদখো মোয় , প্রকশেয আওতোয় ড়শকয ৩য়, ৪থ ষ ও ৫ভ ধকশরোধভর্োশয মথোক্রশভ 

৬৬.২০ ধভর্োয, ৭৫.৩৮ ধভর্োয এফং ৫০.২৪৫ ধভর্োয দদঘ ষযধফধষ্ট ৩টি ল্পতু ধনভ ষোণ কযো শয়শে। তন্শে ৩য় 

ধকশরোধভর্োশয ধনধভ ষত ল্পতুটি আযধধ গোি ষোয এফং ৪থ ষ ও ৫ভ ধকশরোধভর্োল্পয ধনধভ ষত ল্পতু ২টি ধধ গোি ষোশযয উয 

ধনভ ষোণ কযো শয়শে। ৩য় ও ৪থ ষ ধকশরোধভর্োশয ধনধভ ষত ল্পতু ২টিয প্রধতটিশত ২টি কশয ধয়োয এফং ৫ভ ধকশরোধভর্োশয 

ধনধভ ষত ল্পতুটিশত ১টি ধয়োয আশে ল্পদখো মোয়। ফ কটি ল্পতুয উবয় োশ ২০০ ধভর্োয কশয এশপ্রোচ ড়ক ধনভ ষোণ কযো 

শয়শে ল্পদখো মোয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ধচত্র-৩ : ৩য় ধকশরোধভর্োশয ধনধভ ষত আযধধ গোি ষোয ল্পতু  ধচত্র-৪ : ধধ গোি ষোয ল্পতুয ল্পিক লোফ  

 

১৫.৫ আযধধ ফি কোরবোর্ ষ ধনভ ষোণ: অনুশভোধদত ংশোধধত ধিধধ অনুমোয়ী ২৪৭.৩৪ রক্ষ র্োকো ব্যশয় ৪টি (৩৩.০০ 

ধভর্োয) আযধধ ফি কোরবোর্ ষ ধনভ ষোশণয ংস্থো ন ধের। ল্পপ্রধযত ধধআয অনুমোয়ী ২৪৫.৮০ রক্ষ র্োকো ব্যশয় ৪টি 

(৩৩.০০ ধভর্োয) কোরবোর্ ষ ধনভ ষোণ কযো শয়শে। ধযদ ষনকোশর ড়শকয ১ভ ধকশরোধভর্োশয ৩-ল্পবশন্টয ১৮ ধভর্োয দদঘ ষয 

ধফধষ্ট ১টি (৩×৬ধভ:×৬ধভ:)আযধধ SKEW কোরবোর্ ষ এফং ড়শকয ২য়, ৩য় ও ৪থ ষ ধকশরোধভর্োশযয ধফধবন্ন 

ল্পচইশনল্পজ ৩টি ফি কোরবোর্ ষ (১×৬ধভ:×৬ধভ:) ধনভ ষোণ কযো শয়শে ল্পদখো মোয়। ধযদ ষনকোশর কোরবোর্ ষগুশরো চর ও 

কোম ষকয এফং উশেখশমোগ্য ল্পকোন ত্রুটি ধযরধক্ষত য়ধন। 
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ধচত্র-৪ ও ৫ : ধতন ল্পবন্ট ধফধষ্ট SKEW কোরবোর্ ষ 

 

 

১৫.৬ যক্ষোপ্রদ কোজ: অনুশভোধদত ংশোধধত ধিধধ ল্পত যক্ষোপ্রদ কোজ ধশশফ ধজও ল্পর্ির্োইর ব্লক ধধচং ১৪৯৮৮.০০ 

ফগ ষ ধভর্োশযয জন্য ২০৭.৯৭ রক্ষ র্োকো, ১১৮৫.৭৫ ধভর্োয ধযশর্ইধনং ওয়োর/ল্পর্ো ওয়োশরয জন্য ৬৮.৯৮ রক্ষ র্োকো এফং 

পুকুয ল্পিোফো ও ধনচু অংশয জন্য ১০০ ধভর্োয আযধধ  ল্পের্ প্যোরোোইধিং ধনভ ষোশণয জন্য ৪.৮৫ রক্ষ র্োকো ব্য ল্পয়য 

ংস্থোন ধের। ধধআয অনুমোয়ী যক্ষোপ্রদ কোশজ ধজও ল্পর্ির্োইর ১৪৯৮৫.৭৪ ফগ ষ ধভর্োশযয জন্য ২০৭.৯৩ রক্ষ র্োকো, 

১১৮১.৬৪ ধভর্োয ধযশর্ইধনং ওয়োর/ল্পর্ো ওয়োশরয জন্য ৬৮.৭৪ রক্ষ র্োকো এফং পুকুয ল্পিোফো ও ধনচু অংশয জন্য ১০০ 

ধভর্োয আযধধ  ল্পের্ প্যোরোোইধিং ধনভ ষোশণয জন্য ৪.৮৫ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে উশেখ আশে। ধযদ ষনকোশর 

ফকটি ব্রীজ ও কোরবোর্ ষ এশপ্রোশচ ধজও ল্পর্ির্োইর ব্লক ধধচং ও ল্পর্ো -ওয়োর  দ্বোযো যক্ষোপ্রদ কোজ কযো শয়শে ল্পদখো 

মোয়। এেোড়ো ড়ক ফ ষাঁধ যক্ষো কযোয রশক্ষয ১টি ধনচু জরোশয় আযধধ ল্পের্ প্যোরোোইধিং দ্বোযো যক্ষোপ্রদ কোজ কযো 

শয়শে। ম্পোধদত যক্ষোপ্রদ কোশজয ভোন শন্তোলজনক। তশফ ৪থ ষ ধকশরোধভর্োশয ধনধভ ষত ল্পতুয তুযো প্রোশন্তয ফোভধদশক 

যক্ষোপ্রদ কোশজয ল্পকোন ল্পকোন স্থোশন ধশভন্ট-ফোলুয ধযভোণ কভ প্রতীয়ভোন শয়শে। 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধচত্র-6 ও 7 :  যক্ষোপ্রদ কোজ 

 

১৫.৭ োইন, ধগন্যোর ও ধকিঃ ধভিঃ ল্পোষ্ট স্থোন :  অনুশভোধদত ংশোধধত ধিধধ অনুমোয়ী ২৬.৪৩ রক্ষ র্োকো ব্যশয় 

১০৩২.০০ ফগ ষ ধভর্োয ল্পযোি ভোধকষং, ১৬টি িোধপক োইন, ১৬টি োইন ল্পোস্ট, ৮২৫ টি গোইি ল্পোস্ট, ৬টি ধকিঃধভিঃ ল্পোস্ট 

ও ৯২টি ROW ধরোয ধনভ ষোশণয র্ন্য ধনধ ষোধযত ধের। ধধআয অনুমোয়ী উক্ত কোশজয জন্য ২৬.৪৩ রক্ষ র্োকো ব্যয় 

কযো শয়শে। ধযদ ষনকোশর  ড়শকয শুরু ও ল্পল শয়ন্ট , ব্রীজ ও কোরবোশর্ ষয এযোশপ্রোচ , ড়ক ফাঁক ও ফোজোয অংশ 

োইন, ধগন্যোর, গোইি ল্পোষ্ট প্রভৃধত স্থোন কযো শয়শে ল্পদখো মোয়। এেোড়ো ড়শকয  প্রধত  ধকিঃধভিঃ  এ একটি কশয 

ধকিঃধভিঃ ল্পোষ্ট স্থোন এফং ড়শকয ভোশে  ও দুই প্রোশন্ত ল্পযোি ভোধকষং কযো শয়শে। ধযদ ষনকোশর ফধণ ষত কোজভশয 

গুণগতভোন শন্তোলজনক প্রতীয়ভোন শয়শে।  
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ধচত্র-৮ ও ৯ :  ধিশযকনোর োইন ও গোইি ল্পোস্ট 

 

১৬।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য র্জনঃ 

মযকমেত উল্পেশ্য র্জন 

সযৌভাযী-তুযা স্থর ফন্দয ড়ক মনভ জাল্পণয ভাধ্যল্পভ তুযা 

স্থরফন্দযল্পক ওর্ সযাড সনটওয়াল্পকজয াল্পথ 

ংযুক্তকযণ, মনব জযল্পমাগ্য ও সটকআ ড়ক সমাগাল্পমাগ 

স্থান এফং প্রকে এরাকায র্নাধাযল্পণয অথ জ-

াভামর্ক উন্নয়ন।  

 

প্রকল্পেয অওতায় ৪.৩১ মকঃমভঃ সেমিফর সবল্পভন্ট মনভ জাণ, ৩টি 

মির্, ৪টি কারবাট জ, প্রল্পয়ার্নীয় যক্ষাপ্রদ কার্ এফং ন্যান্য 

অনুলমঙ্গক কার্ কযায় তুযা স্থরফন্দয ওর্ সযাড সনটওয়াল্পকজয 

াল্পথ ংযুক্ত ওয়ায় মনব জযল্পমাগ্য ও সটকআ ড়ক সমাগাল্পমাগ 

স্থামত ল্পয়ল্পি। পল্পর প্রকল্পেয উল্পেশ্য মর্জত ল্পয়ল্পি।  

 

১৭। উল্পেশ্য মর্জত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য মর্জত ল্পয়ল্পি ভল্পভ জ প্রতীয়ভান য়। 

১৮।   যার্স্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পামদত কার্ আল্পতাভল্পধ্য ড়ক ও র্নথ মধদপ্তল্পযয যার্স্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পি।  

১৯।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রমযত মমঅয ম জাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়মন।  

 

২০।  ম জল্পফক্ষণ:  

২০.১ প্রকেটি মনধ জামযত সভয়াল্পদ শুরু এফং ভাপ্ত ল্পয়ল্পি। তল্পফ প্রকেটি ১ ফায ংল্পাধন ল্পয়ল্পি এফং মূর মডমময তুরনায়  

(-) ২৩১.৭০ রক্ষ র্োকো  হ্রো ল্পশয়শে;  

২০.২ ড়শকয এরোইনশভন্ট ধনধ ষোযশণয জন্য  জধয ম ষোশয় প্রকে ভুক্ত জধভ  ধিধব্লউধি কর্তষক অধধগ্রণ কযো শয়শে জোনো 

মোয়। পশর নতুন কশয ভূধভ অধধগ্রশণয প্রশয়োজন য়ধন। পশর এ খোশত ল্পকোন অথ ষ ব্যয় য়ধন; 

২০.৩  ধিধধশত ংস্থোন নো থোকশরও  ড়ক ফাঁশধয উবয় োশ ল্পলোশ গ্রো র্োধপষং ও  বৃক্ষ ল্পযোন কযো শয়শে ; 

২০.৪ ড়ক ফাঁশধয দু একটি স্থোশন ধফধেন্নবোশফ ল্পযইন কোর্ সৃধষ্ট শে মো ংশোধন কযো প্রশয়োজন; 

২০.৫ ড়শক ধনধভ ষত SKEW কোরবোর্ ষ এয ল্পযৌভোযী প্রোশন্তয এশপ্রোশচয ল্পক্রস্ট ংরগ্ন অংশ প্রোয় দুই ফুর্ প্রস্থতোয় 

আনুভোধনক ৩০ ধভর্োয দদশঘ ষয ল্পবশভন্ট প্রোয় ১০ ধভ:ধভ: ল্পদশফ ল্পমশত (Rutting) ল্পদখো ল্পগশে। এেোড়োও ভর ড়ক 

এফং ব্রীজ এশপ্রোশচয  ২/৩টি অংশও ধফধেন্নবোশফ অনুরু Rutting ল্পদখো ল্পগশে মো কোশ ষটিং /ীরশকোর্ দ্বোযো 

ধির্শভন্ট কযো প্রশয়োজন; 

২০.৬ প্রকশেয আওতোয় ৩টি ধধ গোি ষোয ল্পতু ধনভ ষোশণয ংস্থোন থোকশরও ২টি ধধ গোি ষোয ও ১টি আযধধ গোি ষোয ল্পতু 

ধনভ ষোণ কযো শয়শে; 
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২০.৭ ফকটি কোরবোর্ ষ চর ও কোম ষকয ল্পদখো ল্পগশে এফং উশেখশমোগ্য ল্পকোন ত্রুটি ধযরধক্ষত য়ধন; 

২০.৮ ম্পোধদত যক্ষোপ্রদ কোশজয ভোন শন্তোলজনক। তশফ ৪থ ষ ধকশরোধভর্োশয ধনধভ ষত ল্পতুয তুযো প্রোশন্তয ফোভধদশক যক্ষোপ্রদ 

কোশজয গুণগতভোন শন্তোলজনক প্রতীয়ভোন য়ধন; 

২০.৯ োইন, ধগন্যোর ও ধকিঃধভিঃ ল্পোষ্ট স্থোন প্রভৃধত কোশজয গুণগতভোন শন্তোলজনক প্রতীয়ভোন শয়শে ; এফং  

২০.১০ মযদ জনকারীন ভয় ম জন্ত প্রকেটিয সকান  External ও Internal Audit ম্পন্ন  য়মন।  

 
 
 
  

২১।  ভতাভত/সুামযঃ 

২১.১ প্রকেটি মনধ জামযত সভয়াল্পদ শুরু এফং ভাপ্ত ল্পরও  প্রকেটি ১ ফায ংল্পাধন ল্পয়ল্পি এফং মূর মডমময তুরনায়  (-) 

২৩১.৭০ রক্ষ র্োকো  হ্রো ল্পশয়শে। বধফষ্যশত অনুশভোধদত ব্যয় ও ফোস্তফোয়ন ল্পভয়োশদ প্রকে ভোধপ্তয রশক্ষয প্রশচষ্টো গ্রণ 

কযো ল্পমশত োশয;  

২১.২ ধিধব্লউধি  এয োশথ আশরোচনোপূফ ষক জধভয ভোধরকোনোয ধফলয়টি ধনষ্পধি কযো ল্পমশত োশয; 

২১.৩  ড়ক ফাঁশধয ল্পম কর স্থোশন ল্পযইন কোর্ সৃধষ্ট শে তো ধচধিতপূফ ষক ংশোধন কযশত শফ; 

২১.৪ ড়শকয ল্পম কর স্থোশন ল্পবশভন্ট ল্পদশফ  Rutting শয়শে তো ধচধিতপূফ ষক ংশোধন কযশত শফ; 

২১.৫ প্রকশেয আওতোয় ৩টি ধধ গোি ষোয ল্পতু ধনভ ষোশণয ংস্থোন  থোকশরও ২টি ধধ গোি ষোয ও ১টি আযধধ গোি ষোয ল্পতু 

ধনভ ষোশণয ব্যোখ্যো জোনো ল্পমশত োশয; 

২১.৬  যক্ষোপ্রদ কোশজয ত্রুটিভ ধচধিত ংশোধন কযশত শফ;  

২১.৭ দ্রুত প্রকেটিয  External Audit ম্পন্ন  কযল্পত ল্পফ এফং সকান অমি উত্থামত ল্পর তা মনষ্পমি কযল্পত 

ল্পফ; এফং  

২১.৮ নুল্পেদ ২১.১ ল্পত ২১.৭ এয মফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআমডল্পক ফমত কযল্পফ। 
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নকরা-নামরতাফাড়ী-নাকুগাঁ স্থরফন্দয (এন-৪০২) ড়ক উন্নয়ন  ীল জক প্রকল্পেয ভামপ্ত মূল্যায়ন প্রমতজফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 
 

১। প্রকল্পেয নাভ : নকরো-নোধরতোফোড়ী-নোকুগাঁও স্থরফন্দয (এন-৪০২) ড়ক উন্নয়ন  

২। প্রামনক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ :  ড়ক মযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক মযফন ও ভাড়ক মফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও র্নথ মধদপ্তয।  

৪। প্রকে এরাকা  : ল্পযপুয ল্পজরোয নকরো ও নোধরতোফোড়ী উশজরো  

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

   
                                                                                                                   
    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কমরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

মযকমেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অধতক্রোন্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কমরত 

ব্যল্পয়য %) 

অধতক্রোন্ত ভয় 

(মূর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

মূর ১ভ 

ংল্পামধত 

মূর ১ভ ংল্পামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭১০২.৯৪ 

(-) 

 ২৩৯৫৪.৫৮ ২০৭৩৫.০০ 

(-) 

০১-০১-

২০১১ 

সথল্পক  

৩১-১২-

২০১৩ 

০১-০১-২০১১ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৫ 

০১-০১-২০১১ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

(-) ৩২১.৫৮ 

(১২১.২৪%) 

৪ ফেয 

(১৭৫.১৬%) 

 

   

ল্পনোর্: প্রকেটি ভর অনুশভোধদত ব্যশয়য ল্পচশয় ৭২৮.৮৯ রক্ষ র্োকো (৫.৭০%) কভ ব্যয় এফং অনুশভোধদত ল্পভয়োশদয ১ ফেয (৪০%) 

ল্পফী ভশয় ফোস্তফোধয়ত শয়শে।  

 

৬। প্রকল্পেয টভূমভ ও উল্পেশ্য:  

৬.১ টভূমভ:  ড়ক ও র্নথ মধদপ্তল্পযয নফাফগি এফং নওগাঁও ড়ক মফবাল্পগয ধীন ত্নীতরা-াাায-যনপুয 

ড়কটি একটি অঞ্চমরক ভাড়ক (অয-৫৪৭)। এআ ভাড়ক নওগাঁ দয ল্পত শুরু কল্পয নওগাঁ সর্রায ফদরগািী, ত্নীতরা, 

সাযা উল্পর্রায উয মদল্পয় চাঁাআনফাফগি সর্রায সগাভস্তাপুয উল্পর্রায যনপুয নাভক স্থাল্পন কানাট-সগাভস্তাপুয-

যনপুয (ফাংগাফাড়ী) ড়ল্পক (সর্ড৬৮০২) ভাপ্ত ল্পয়ল্পি। উক্ত ড়ক চাঁাআনফাফগি সর্রা সানা ভমর্দ স্থরফন্দয, 

ফামরয়াদীমঘ সচকল্পাষ্ট, াাড়পুয আতযামদ গুরুেপূণ জ স্থাল্পনয াল্পথ নওগাঁ, র্য়পুযাট, ফগুড়া সর্রায সমাগাল্পমাগ স্থান কল্পযল্পি।  

 

৬.২ উল্পেশ্য:  প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য ল্পরা- 

 ৬৭.৫৯ মকঃমভঃ দীঘ জ ত্নীতরা-াাায-যনপুয ড়ক উন্নয়ল্পনয (পুনঃমনভ জাণ, প্রস্তকযণ, মক্তারীকযণ ও 

াল্পপজমং)  ভাধ্যল্পভ ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  

 
৭। প্রকল্পেয মূর কার্: 

 ল্পেধিফর ল্পবশভন্ট পুনিঃধনভ ষোণ-৩.৬০ ধকিঃধভিঃ  

 ল্পেধিফর ল্পবল্পভন্ট প্রস্তকযণ ও ধক্তোরীকযণ-৪০.৬৪ ধকিঃধভিঃ  

 ল্পেধিফর ল্পবশভন্ট ধক্তোরীকযণ- ১৫.৩৪ ধকিঃধভিঃ 

 োি ষ ল্পোল্ডোয-৮.০১ ধকিঃধভিঃ  

 োশপষধং-৬৭.৬৯ ধকিঃধভিঃ 
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 যক্ষাপ্রদ কাজ- ৭০০.০০ মভটায  

 

 

 

৮।  মমঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ঙ্গমবমিক ফাস্তফায়ন: 

(Financial Figure in Lac Tk) 
 

 

 

 

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 

 Revenue         

1.  Supply & Services       

2.  Petrol Lubricant  L.S   2.00   

3.  Printing and Binding   L.S   2.00   

4.  Stationary  L.S   1.00   

5.  Publication & 

Advertising  

L.S   1.00   

6.  Sub-soil investigation  L.S  10.00   

 Capital        

7.  Acquisition/Purchase of 

Land & Landed 

Properties of Assets    

     

8.  Plantation  L.S  1.00   

9.  Land Acquisition  Hector  48.56 3750.05 42.159 3705.00 

 Civil Works       

10.  Widening of Road 

embankment (Earth 

work)  

Lac cum. 8.46 1298.38 7.99 1227.85 

11.  Flexible pavement  Km     

12.  Construction of New 

Pavement  

Km 4.70 1281.55 4.70 1208.30 

13.  Reconstruction of 

existing pavement  

Km 22.50 5809.50 22.50 5733.89 

14.  Construction  of hard 

shoulder  

Km 27.20 168.10 27.20 - 

15.  Surfacing (DBS 

wearing course)  

Km 27.20 4887.84 27.20 4712.65 

16.  Construction  of 

RCC/PC Girder Bridge  

m 409.52 4890.81 381.37 3494.07 

17.  Construction of RCC 

Box Culvert  

m 86.00 489.67 86.00 452.05 
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Items of Work 

(as per latest DPP 

Unit Target (as per DPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financial 

18.  Protective Work       

19.  Concrete slope 

protection  

sqm 2000.00 27.30 2000.00 27.30 

20.  Geo-textile filter fabric  sqm 2000.00 2.70 2000.00 2.70 

21.  RCC Palisiding  m 650.00 52.25 646.00 51.85 

22.  New & extended brick 

work (toe wall)  

m 300.00 19.20 300.00 19.20 

 Construction  of  

Drain  

     

23.  Construction of saucer 

drain  

m 410.00 24.75 410.00 24.75 

24.  Construction of cross-

drain  

m 250.00 4.50 250.00 4.50 

25.  Sign, Signal & KM 

post Road Marking 

etc.  

     

26.  Traffic Sign  No (s) 37.00 2.19 37.00 2.19 

27.  Sign post  No (s) 37.00 0.87 37.00 0.87 

28.  Concrete Post  No (s) 600.00 14.00 569.00 13.07 

29.  Road Marking-

Thermoplastic Materials  

sqm 4788.00 42.98 4713.28 42.54 

30.  Km post  No (s) 30.00 2.26 30.00 2.24 

31.  Maintenance during 

construction  

LS - 20.00 - 5.50 

32.  Capital Block 

Allocation & 

Miscellaneous 

Expenditure  

     

33.  General & Site 

Facilities  

LS  8.00  4.50 

34.  Physical Contingency  1.00%  456.28   

35.  Price Contingency  1.00%  684.42   

 Total=   23954.58  20735.00 
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৯। প্রকে মযচারক ংক্রান্ত তথ্যামদঃ 

 

ক্রমভক 

নং 

প্রকে মযচারল্পকয নাভ ও দফী দাময়ল্পেয ধযণ কভ জকার 

পূণ ষকোরীন  খন্ডকারীন ল্পমোগদোন  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

2.  Shahabuddin 

Additional Chief Engineer  

RHD, Dhaka Zone.  

- যাঁ ০৯/০২/২০১০ ০২/০২/২০১১ 

3.   Md. Abdul Kuddus  

Additional Chief Engineer  

RHD, Dhaka Zone. 

- যাঁ ০২/০২/২০১১ ১০/০১/২০১২ 

4.  Md. Mofizul Islam  

Additional Chief Engineer  

RHD, Dhaka Zone. 

- যাঁ ১২/০১/২০১২ ৩১/০১/২০১৩ 

5.  Md. Habibul Hoque  

Additional Chief Engineer  

RHD, Dhaka Zone. 

- যাঁ ২৬/০২/২০১৩ ০৯/০৭/২০১৪ 

6.  Shahabuddin 

Additional Chief Engineer  

RHD, Mymensingh Zone. 

- যাঁ ০৯/০৭/২০১৪ ০৩/০১/২০১৭ 

7.  Md. Monirul Islam  

Additional Chief Engineer  

RHD, Mymensingh Zone. 

- যাঁ ০৩/০১/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

     
১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যামদঃ 

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

নুল্পভামদত মডমম নুমায়ী মূর পূতজ কার্ 6 টি প্যাল্পকল্পর্য ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান মির। মমঅয এ  উল্পেমখত 

তথ্যানুমায়ী 6টি প্যোশকশজয আওতোয় পূতষ কোজ ম্পোদন কযো শয়শে। দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য মনম্নরু: 

(ল্পকোটি র্োকোয়) 

নং প্যাজকজ/কাজজয নাভ -প্রাক্কমরত ব্যয় 

-চুমক্ত মূল্য  

-দযে আফাজনয 

তামযে 

-চুমক্তয তামযে 

-চুমক্ত অনুমায়ী কাজ 

ভামপ্তয তামযে  

-প্রকৃত ভামপ্তয তামযে  

  ভন্তব্য 

প্যাজকজ নং-১ 

১ 

 

 

Construction of Existing flexible 

pavement, Earthwork, RCC Box 

culvert  at ch. 0+000 km to 7+000 

km and protective work of Nakla-

Nalitabari-Nakugaon Landport 

Road.   

 

৩৩.৬৮ 

৩৮.৯৫ 

২৮/০৬/২০১১ 

০৮/০২/২০১২ 

০৭/০২/২০১২ 

২৮/০৩/২০১৬ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাজকজ নং-২ 

 Construction of Existing flexible 

pavement, Earthwork, RCC Box 

culvert  at ch. 7+000 km  to  

12+000 Km and protective work 

of Nakla-Nalitabari-Nakugaon 

Landport Road.   

 
 

২০.৮৩ 

২৩.৯৮ 

২৮/০৬/২০১১ 

২৯/০১/২০১২ 

২৮/০১/২০১৪ 

২০/০৬/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাজকজ নং-৩    

 Construction of Existing flexible 

pavement, Earthwork, RCC Box 

৪০.৭৩ 

৪৬.৩৪ 

২৮/০৬/২০১১ 

২৯/০১/২০১২ 

কাজ ভাপ্ত 
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নং প্যাজকজ/কাজজয নাভ -প্রাক্কমরত ব্যয় 

-চুমক্ত মূল্য  

-দযে আফাজনয 

তামযে 

-চুমক্তয তামযে 

-চুমক্ত অনুমায়ী কাজ 

ভামপ্তয তামযে  

-প্রকৃত ভামপ্তয তামযে  

  ভন্তব্য 

culvert  at ch. 12+000 km  to  

19+450 Km and protective work 

of Nakla-Nalitabari-Nakugaon 

Landport Road.   

 ২৮/০১/২০১৪ 

২৯/০৬/২০১৬ 

প্যাজকজ নং-৪    

 Construction of Existing flexible 

pavement, Earthwork, RCC Box 

culvert  at ch. 19+450 km  to  

28+000 Km and protective work 

of Nakla-Nalitabari-Nakugaon 

Landport Road.   

৪৩.৪৯ 

৪৯.৯৩ 

২৮/০৬/২০১১ 

২৯/০১/২০১২ 

২৮/০১/২০১৪ 

৩০/০৩/২০১৭ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাজকজ নং-৫    

 Construction of 93.644m 

(3×30.488m) long PC Girder 

Batkemari Bridge with approach  

road and protective work, etc at 7
th

 

km of Nakla-Nalitabari-Nakugaon 

Landport Road.   

১১.০০ 

১৩.৭৪ 

২৮/০৬/২০১১ 

০১/১২/২০১১ 

২৪/০৫/২০১৩ 

২৫/০৬/২০১৬ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাজকজ নং-৬    

 Construction of 7 Nos  PC/RCC 

Girder Bridge at different km of 

Nakla-Nalitabari-Nakugaon Land 

Road.  

৩৭.৯০ 

২৮.০৯ 

২২/০৯/২০১৫ 

০৩/১২/২০১৫ 

০২/১২/২০১৬ 

৩০/০৪/২০১৭ 
 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাজকজ নং-৭    

 Construction of 12 Nos  RCC Box 

Culvert (44m) at different km of 

Nakla-Nalitabari-Nakugaon Land 

Road. 

২.৬৪ 

২.৪৮ 

২৭/০৫/২০১৫ 

১১/০৮/২০১৫ 

১০/০৮/২০১৬ 

০৮/০৮/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

 
 
 

   

১১।  মমঅয এ উল্পেমখত ফযাে ও গ্রগমতঃ                                                           (রক্ষ টাকায়) 

থ জফিয মডমম/অযমডমম  এমডম/অযএমডম ফযাে টাকা ফমুমক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০-১১ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০ 

২০১১-১২ ১০৫০.০০ ১০৫০.০০ ১০৫০.০০ ১০৫০.০০ 

২০১২-১৩ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১৩-১৪ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ 

২০১৪-১৫ ৫৬৩৪.০০ ৫৬৩৪.০০ ৫৬৩৪.০০ ৫৬৩৪.০০ 

২০১৫-১৬ ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ 

২০১৬-১৭ ৩০৫০.০০ ৩০৫০.০০ ৩০৫০.০০ ৩০৫০.০০ 

সভাট= ২০৭৩৫.০০ ২০৭৩৫.০০ ২০৭৩৫.০০  
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১২।  কার্ ম্পূণ জ থাকল্পর তায কাযণঃ নুল্পভামদত মডমম নুমায়ী প্রকল্পেয কার্ ভাপ্ত ল্পয়ল্পি।  

১৩। াধাযণ ম জল্পফক্ষণ: 

 

১৩.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন, সভয়াদ বৃমি ও ংল্পাধনঃ 

(রক্ষ র্োকোয়) 

 

 ল্পভয়োদকোর প্রোক্কধরত ব্যয় 

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

ব্যয় বৃমি ব্যমতল্পযল্পক সভয়াদ বৃমি-১ভ ফায  ০১/০১/২০১৪  ল্পত ৩০/০৬/২০১৭ - 

    

 

১৩.২ ামফ জক গ্রগমতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম জন্ত ক্রভপুমিত অমথ জক গ্রগমত ল্পয়ল্পি ২০৭৩৫.০০রক্ষ টাকা মা  

নুল্পভামদত ব্যয় ২৩৯৫৪.৫৮ রক্ষ টাকায ৮৬.৫৬%।  

 
  
 

 

১৪। প্রকে মযদ জনঃ  গত ২৭/১০/২০১৭  তামযল্পখ অআএভআমড’য উ-মযচারক র্নাফ র্য়নার সভাো কর্তজক প্রকেটি 

ল্পযর্মভন মযদ জন কযা য়। মযদ জনকাল্পর ড়ক মফবাল্পগয কভ জকতজাগণ উমস্থত মিল্পরন। মযদ জন ম জল্পফক্ষণ 

মনম্নরূঃ 

 

১৪.১ ভূধভ অধধগ্রণ: ংশোধধত অনুশভোধদত ধিধধশত ৪৫.৫৬ ল্পক্টয ভূধভ অধধগ্রশণয জন্য ৩৭৫০.০০  রক্ষ র্োকোয 

ংস্থোন যোখো য়। ধধআয অনুমোয়ী ৪২.১৫৯ ল্পক্টয ভূধভ অধধগ্রশণয জন্য ৩৭০৫.০০ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে। 

ধযদ ষশন জোনো মোয় , ল্পচইশনজ ০+৩৯৫ ধকিঃধভিঃ এ ধনধভ ষত ভোশদফপুয ল্পতুয জন্য নতু ন এযোরোইনশভন্ট ধনভ ষোশণয 

রশক্ষয ০.৩২ ল্পক্টয এফং ২৭+৮০০ ধকিঃধভিঃ এ ধনধভ ষত ফোদরগোেী ল্পতুয এযোরোইশভন্ট ধনভ ষোশণয রশক্ষয ০.৫৯ ল্পক্টয 

ল্পভোর্ ০.৯১ ল্পক্টয ভূধভ অধধগ্রণ কযো শয়শে।  

 

14.2  ভোটিয কোজ: ংশোধধত অনুশভোধদত  ধিধধ সত  ৮.৪৬ রঃ ঘঃমভঃ ভাটিয কাল্পর্য র্ন্য ১২৯৮.৩৮ রক্ষ টাকায 

ংস্থান যোখো য়। ধধআয অনুমোয়ী ৭.৯৯ রঃ ঘঃমভঃ ভাটিয কাল্পর্য র্ন্য ১২৭.৮৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পি।  

 

১৪.৩ ল্পেধিফর ল্পবশভন্ট ধনভ ষোণ: ংশোধধত অনুশভোধদত ধিধধশত ৪.৭০ ধকিঃধভিঃ নতুন ল্পবশভন্ট ধনভ ষোশণয জন্য 

১২৮১.৫৫ রক্ষ টাকায ংস্থান মছর। মমআয অনুমায়ী ৪.৭০ মকিঃমভিঃ নতুন জবজভন্ট মনভ জাজণ ১২০৮.৩০ 

রক্ষ টাকা ব্যয় কযা জয়জছ।  

 

১৪.৪ ধফদ্যভোন জেমিফর জবজভন্ট পুনিঃ মনভ জাণ: ংজামধত অনুজভামদত মডমমজত ২২.৫০ মকিঃমভিঃ মফদ্যভান  

জবজভন্ট পুনিঃ মনভ জাজণয জন্য ৫৮০৯.৫০ রক্ষ টাকায ংস্থান মছর। মমআয অনুমায়ী ২২.৫০ মকিঃমভিঃ 

মফদ্যভান জবজভন্ট পুনিঃ মনভ জাজণ ৫৭৩৩.৮৯ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা জয়জছ।  

১৪.৫ াড জজাল্ডায মনভ জাণ: ংজামধত অনুজভামদত মডমমজত ১৬৮.১০ রক্ষ টাকা ব্যজয় ২৭.২০ মক:মভ: 

াড জজাল্ডায  মনভ জাজণয ংস্থান যাো য়। মমআয অনুমায়ী  ২৭.২০ মকিঃমভিঃ াড জজাল্ডায মনভ জাণ কযা 

জয়জছ।  
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১৪.৪ াজপজমং: ংশোধধত অনুশভোধদত ধিধধশত ২৭.২০ ধক:ধভ: ড়ক োশপধং এয জন্য ৪৮৮৭.৮৪ রক্ষ র্োকো 

ংস্থোন যোখো য়। ধধআয অনুমোয়ী ২৭.২০ ধক:ধভ: ড়ক োশপষধং কযো য় এফং এ কোশজ ৪৭১২.৬৫ রক্ষ 

র্োকো ব্যয় করা হয়। ধযদ ষশন ল্পদখো মোয় , পুশযো ড়কব্যোী োশপষধং কযো শয়শে । ল্পচইশনজ 0+300 এ 

যোস্তো খ ুঁশড় োশপষশয পুরুত্ব 120 ধভিঃধভিঃ োওয়ো ল্পগশে। অনুম াদিত দিদিদি’র সংস্থান ম াতামব্ক ৬০ দ :দ : 

দব্টুদ নাস ব্াইন্ডার মকাসস এব্ং ৫০দ :দ : ওয়যাদরং মকাসস দিময় কামিসটং করার জনয দনর্সাদরত। িদরিলসকাম মরইনকাট 

ততরী হময়মে এ ন স্থান ব্যদতত মকাথাও কামিসটং ক্ষদতগ্রস্থ অব্স্থায় িাওয়া যায়দন। ধযদ ষনকোশর ল্পদখো মোয় , ড়ক 

ব্যোী োশপষধং কযো শয়শে। ৩৫+০০০ ধকিঃধভিঃ এ কোশ ষর্ খ ুঁশড় এয পুরুত্ব ১১০ ধভধরধভর্োয োওয়ো 

ধগশয়শে। এেোড়ো ল্পচইশনজ ৯০+৫০০ এ ল্পবশভন্ট খ ুঁশড় ধফটুধভনো অংশয পুরুত্ব ১১৮ োওয়ো মোয়। 

ধিধধশত ংযুক্ত ধিজোইন ল্পভোতোশফক ধফটুধভনো ফোইন্ডোয ল্পকো ষ ও ওয়যোধযং ল্পকো ষ ধভশর ল্পভোর্ ১২০ 

ধভধরধভর্োয থোকোয কথো , ধফটুধভনো ল্পবশভশন্টয পুরুত্ব ১০ ধভধরধভর্োয কভ ওয়োয ধফলশয়  উধফবোগীয় 

প্রশকৌরী ফশরন, এ কোজটি ফেয খোশনক পূশফ ষ ভোপ্ত শয়শে। তোই ধফটুধভশনয পুরুত্ব মোন চ রোচশরয কোযশণ 

ধকছুর্ো কভশত োশয। ড়ক ব্যোী োশপষধং তুরনোভৄরকবোশফ বোশরো আশে। ল্পকোথোও ড়শক গতষ দতযী য়ধন। 

তশফ ৫৪তভ ধকিঃধভিঃ এ যোইগোেীয ধনকর্ োশপষ যোপ শয় ধগশয়শে। ধকছু স্থোশন ড়শক undulation 

যশয়শে।  

১৪.৫ মম গাড জায জতু মনভ জাণ: ংশোধধত অনুশভোধদত  ধিধধশত ৪০৯.৫২ ধভর্োয  ধধ গোি ষোয ব্রীজ ধনভ ষোশণয 

জন্য ৪৮৯০.৮১  রক্ষ র্োকোয ংস্থোন  যোখো য়। ধধআয অনুমোয়ী ৩৮১.৩৭ ধভর্োয ব্রীজ ধনভ ষোশণ ৩৪৯৪.০৭ 

রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে।  ধযদ ষনকোশর জোনো মোয় , নওগাঁ দয শত প্রোয় ২৪ ধকিঃধভিঃ দূযশত্ব অফধস্থত 

ভোশদফপুয –যোইগোেী-ড়শকয ল্পচইশনজ ০+৩৯৫ ধকিঃধভিঃ এ আত্রোই নদীয ওয ১৫৬.৭২ ধভর্োয দীঘ ষ 

ধধ গোি ষোয ল্পতু ধনভ ষোণ কযো শয়শে। ল্পতুয উবয় প্রোশন্ত ২০০×২=৪০০ ধভর্োয ংশমোগ ড়ক ধনভ ষোণ কযো 

শয়শে। এেোড়ো ল্পতুয নওগাঁ প্রোশন্ত ৩০০০ ফিঃধভিঃ এফং অয প্রোশন্ত ৯৮০ ফিঃধভিঃ যক্ষোপ্রদ কোজ কযো শয়শে। 

ধযদ ষল্পন ল্পদখো মোয় , ভোশদফপুয ল্পতুটি নোন্দধনকবোশফ দতযী কযো শয়শে। ল্পতুশত ৩০.৪৮৮ ধভর্োয দদশঘ ষযয 

৫টি স্প্যোন যশয়শে। ল্পতুটিয ংশমোগ ড়ক ও যক্ষোপ্রদ কোজ অক্ষত যশয়শে। এেোড়ো , জয়পুযোর্-আশক্করপুয-

ফদরগোেী ড়শকয ল্পচইশনজ ২৭+৮০০ ধকিঃধভিঃ এ ল্পেোর্ মভৄনো নদীয ওয ৯৪.২৭৪ ধভর্োয দীঘ ষ ফদরগোেী 

ল্পতু ধনভ ষোণ কযো শয়শে। ল্পতুশত ৩টি স্প্যোন যশয়শে। ল্পতুয কযোশযজওশয় ৭.৩০ ধভর্োয ফদরগোেী ল্পতুটিয 

কোজ ভোপ্ত শরও ল্পতুটিশত যং কযো য়ধন। পশর ল্পতুটি ভোশদফপুয ল্পতুয ন্যোয় নোন্দধনক য়ধন।  

 

 ১৪.৬ কারবাট জ মনভ জাণ: ংশোধধত অনুশভোধদত  ধিধধশত ৪৮৯.৬৭ রক্ষ র্োকো  ব্যশয় ৮৬ ধভর্োয কোরবোর্ ষ 

ধনভ ষোশণয জন্য ধনধ ষোধযত। ধধআয অনুমোয়ী  ৪৫২.০৫ রক্ষ র্োকো ব্যশয় ৮৬ ধভর্োয কোরবোর্ ষ ধনভ ষোণ কযো 

শয়শে। ধযদ ষশন জোনো মোয় , ড়শকয ল্পচইশনজ ৬+৯৭০, ১১+৪৫০, ১৭+৯০০, ১৭+৯৭৮, ১৮+৮০০, 

১৯+১০০, ১৯+৬০০, ২৩+২৫০, ২৩+২৫০, ২৮+৩২০ ধকিঃধভিঃ এ ল্পভোর্ ৯টি (৪১ ধভর্োয) কোরবোর্ ষ ধনভ ষোণ 

কযো শয়শে। ধযদ ষশন ল্পদখো মোয় ,  ড়শকয ধফধবন্ন ল্পচইশনশজ ধফধবন্ন দদশঘ ষযয কোরবোর্ ষ ধনভ ষোণ কযো শয়শে। 

কোরবোর্ ষভশয কযোশযজওশয় যোখো শয়শে ১০.২৫ ধভর্োয।  
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১৪.৭ যক্ষোপ্রদ কোজ: ংশোধধত অনুশভোধদত ধিধধ অনুমোয়ী ২৭.৩০ রক্ষ র্োকো ব্যশয় ২০০০.০০ ফগ ষ ধভটায কনমক্রট সলা 

প্রল্পটকন, ২.৭০ রক্ষ র্োকো ব্যশয় ২০০০.০০ ফগ ষ ধভটায মর্ও সটিটাআর মপল্টায সপমিক, ৫২.২৫ রক্ষ র্োকো ব্যশয় 

৬৫০.০০ ধভটায অযমম প্যারাাআমডং ও ১৯.২০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৩০০.০০ মভটায সটা-ওয়ার দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাল্পর্য 

ংস্থান মির। মমঅয নুমায়ী ২৭.৩০ রক্ষ র্োকো ব্যশয় ২০০০.০০ ফগ ষ ধভটায কনমক্রট সলা প্রল্পটকন, ২.৭০ রক্ষ 

র্োকো ব্যশয় ২০০০.০০ ফগ ষ ধভ টায মর্ও সটিটাআর মপল্টায সপমিক, ৫১.৮৫ রক্ষ র্োকো ব্যশয় ৬৪৬.০০ ধভটায 

অযমম প্যারাাআমডং ও ১৯.২০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৩০০.০০ মভটায সটা-ওয়ার দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কার্ কযা ল্পয়ল্পি।  

 

১৪.৮ ল্পেন ধনভ ষোণ: ংশোধধত অনুশভোধদত ধিধধশত যক্ষোপ্রদ কোজ ধশশফ ধজও ল্পর্ির্োইর ৩৫০০০.০০ ফগ ষ ধভর্োশযয জন্য 

৪২২.৯৮ রক্ষ র্োকো, ৬৬০০.০০ ধভর্োয ধযশর্ইধনং ওয়োর /ল্পর্ো ওয়োশরয জন্য ১৯১.০৫৫ রক্ষ র্োকো এফং ফোজোয অংশ 

২১৮৩.০০ ধভর্োয োশপষ ল্পেন ধন ভ ষোশণয জন্য ২০০.২০৩  রক্ষ র্োকো ব্যশয়য ংস্থোন যোখো য়। ধধআয অনুমোয়ী 

যক্ষোপ্রদ কোশজ ধজও ল্পর্ির্োইর ৩১১২৪.০০ ফগ ষ ধভর্োশযয জন্য ৪২০.৯৬ রক্ষ র্োকো , ৬৪৩০.০০ ধভর্োয ধযশর্ইধনং 

ওয়োর/ল্পর্ো ওয়োশরয জন্য ২৪১.১৫ রক্ষ র্োকো এফং ফোজোয অংশ ১৫০০.০০ ধভর্োয োশপষ ল্পেন ধনভ ষোশণ য জন্য 

১৩৯.৯৮  রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে।  

          

         োইন, ধগন্যোর, ধকিঃধভিঃ ল্পোষ্ট ও ল্পযোি ভোধকষং : ধিধধ অনুমোয়ী ১৪.৭৯ রক্ষ র্োকো ব্যশয় ড়শক িোধপক 

োইন, ধক:ধভ: ল্পোস্ট, গোইি ল্পোস্ট স্থোশনয ংস্থোন যোখো য়। ধধআয অনুমোয়ী ১৪.৪৬ রক্ষ র্োকো ব্যশয় 

উক্ত ো ইন, ধগন্যোর ও ধক :ধভ: ল্পোস্ট স্থোন কযো শয়শে। এেোড়ো ধিধধশত ৩৫.৫২ রক্ষ র্োকো ব্যশয় 

৩৩৭৯.৩০ ফগ ষধভর্োয থোশভ ষো েোধস্টক ম্যোশর্ধযয়োর দ্বোযো  ল্পযোি ভোধকষং কযো য ংস্থোন যোখো য়।  ধধআয 

অনুমোয়ী ৩২.০০ রক্ষ র্োকো ব্যশয় উক্ত ল্পযোি ভোধকষং কযো শয়শে। ধযদ ষশন ল্পদখো মোয় , ড়শকয ধফধবন্ন স্থোশন 

ধফশল কশয ফোজোয, স্কুর, ড়শকয ফাঁক প্রভৃধত স্থোশন োইন ধগনোর স্থোন কযো শয়শে। এেোড়ো ল্পযোি ভোধকষং 

কযো শয়শে। তশফ ধকছু োইন ধগনোর ল্পেো-েোশড়য ভশে ল্পঢশক ল্পগশে। 

 

 
 

 

 

১৫।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য র্জনঃ 

মযকমেত উল্পেশ্য র্জন 

প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য ল্পরা ৬৭.৫৯ মকঃমভঃ দীঘ জ ত্নীতরা-

াাায-যনপুয ড়ক উন্নয়ল্পনয (পুনঃমনভ জাণ, প্রস্তকযণ, 

মক্তারীকযণ ও াল্পপজমং)  ভাধ্যল্পভ ড়ক সমাগাল্পমাগ 

ব্যফস্থায উন্নয়ন।  

 

প্রকল্পেয অওতায় ৬৭.৫৯ মকঃমভঃ দীঘ জ ত্নীতরা-াাায-

যনপুয ড়ক উন্নয়ন (পুনঃমনভ জাণ, প্রস্তকযণ, মক্তারীকযণ 

ও াল্পপজমং) কযো ল্পয়ল্পি।  

 
১৬। উল্পেশ্য মর্জত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকল্পেয উল্পেশ্য মর্জত ল্পয়ল্পি ফল্পর প্রতীয়ভান য়।    

১৭।   যার্স্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পামদত কার্ আল্পতাভল্পধ্য ড়ক ও র্নথ মধদপ্তল্পযয যার্স্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পি।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রমযত মমঅয ম জাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal ও 

External Audit কযা য়মন।  
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১৯।  ম জল্পফক্ষণ:  

১৯.১   ২ ফিয ৬ ভাল্প ফাস্তফায়ল্পনয র্ন্য নুল্পভামদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ৩ ফিয ৬ ভা ভয় প্রল্পয়ার্ন ল্পয়ল্পি। থ জাৎ প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয র্ন্য মনধ জামযত ভল্পয়য তুরনায় ০১(এক) ফিয সফী ভল্পয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ল্পমল্পি; 

 

১৯.২ ড়ল্পকয প্রায় কর স্থাল্পন কাল্প জটিং সবল্পভন্ট বার অল্পি। দু’একটি স্থাল্পন াল্পপজ rough ল্পয় সগল্পি এফং সযআন 

কাট ল্পয়ল্পি;  

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

১৯.৪ ড়ল্পক স্থামত সফ মকছু াআন, মগন্যার সঝা ঝাল্পড়য ভল্পধ্য দৃশ্যভান ল্পয় সগল্পি। এল্পত মাতায়াতকাযী মানফান 

চরাচল্পর সুমফধায সৃমষ্ট য় ও দুঘ জটনায অংকা থাল্পক; এফং  

১৯.৫ ড়ল্পকয মকছু স্থাল্পন undulation  ধযরধক্ষত শয়শে;  

১৯.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়মন। 
 
  
২০।  অআএভআমড’য ভতাভত/সুামযঃ 

  

২০.১ ২ ফিয ৬ ভাল্প ফাস্তফায়ল্পনয র্ন্য নুল্পভামদত প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত ৩ ফিয  ৬ ভা ভয় প্রল্পয়ার্ন ল্পয়ল্পি। থ জাৎ 

প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন নুল্পভামদত ভল্পয়য তুরনায় ১  (এক) ফিয ভয় সফী সরল্পগল্পি। ড়ক ও র্নথ মধদপ্তল্পযয 

মধকাং প্রকল্পেয সক্ষল্পত্র ভয় বৃমিয প্রল্পয়ার্ন য়। এ প্রফনতা ফাঞ্চনীয়; 

২০.২ ড়শকয  র্শোর ফো ল্পযইনকোর্ ধনয়ধভতবোশফ ধফবোগীয় ল্পভযোভশতয জন্য ব্যফস্থো গ্রণ কযশত শফ; 

২০.৩ ড়শক rough ওয়ো অং ংস্কোয কযশত শফ এফং দু-একটি স্থাল্পন সৃষ্ট সযআন কাট ল্পভযোভশতয ব্যফস্থো গ্রণ 

কযশত শফ; 

২০.৪ মানফান চরাচর মনমফ জঘ্ন কযায রল্পক্ষয সঝা-ঝাড় সকল্পট সেঁল্পক মাওয়া াআন, মগন্যার ও মকঃমভঃ সাস্টমূ 

মযস্কাযপূফ জক দৃশ্যভান কযল্পত ল্পফ। এিাড়া প্রল্পয়ার্নীয় স্থাল্পন ম জাপ্ত াআন, মগন্যার স্থান কযল্পত ল্পফ;  

২০.৫  ড়ল্পকয মকছু স্থাল্পন মফদ্যভান undulation দূযীকযশণয ব্যফস্থো গ্রণ কযশত শফ; 

২০.৬ ভাপ্ত প্রকেটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ;এফং 

২০.৭ নুল্পেদ ২০.১ ল্পত ২০.৬ এয মফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআমডল্পক ফমত কযল্পফ। 
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‘ফোজুধনয়ো-গোন্ধোসুয-োতোড়-োধতয়োযো-যোভধদয়ো (যোভধদয়ো ফোজোয ফোইো) ড়ক উন্নয়ন ীল জক প্রকশেয 

ভোধপ্ত ভল্যোয়ন প্রধতশফদন। 

 

 (ভাপ্তঃ জুন,২০১৭ ) 

 

০১। প্রকল্পেয নাভ : ফাজুমনয়া-গান্ধাসুয-াতাড়-ামতয়াযা-যাভমদয়া (যাভমদয়া ফাজায ফাইা) 

ড়ক উন্নয়ন 

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও র্নথ মধদপ্তয 

০৩। প্রামনক ভন্ত্রণারয় : ড়ক মযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়। 

০৪। ধযকেনো কধভশনয ল্পক্টয ধফবোগ : ল্পবৌত অফকোঠোশভো ধফবোগ। 

০৫। ফোস্তফোয়ন ধযফীক্ষণ ও ভল্যোয়ন ধফবোগ      

(আইএভইধি)’য ংধিষ্ট ল্পক্টয              

: ধযফীক্লণ ও ভল্যোয়ন ল্পক্টয-২ ( ধযফন) । 

৬। প্রকে এরাকা  : ল্পগোোরগঞ্জ ল্পজরোয ল্পগোোরগঞ্জ দয ও কোধয়োনী উশজরো। 

 

  ৮। প্রকজল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়: 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

প্রকৃত 

ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %) 

বতক্রান্ত  ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

(%) 
মূর ফ বদ্ল 

ংদ্াবধত 

(১ভ 

ংদ্াধন) 

মূর ফ বদ্ল  

ংদ্াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯০৫৩.০৫ ৯৯৫৬.৫৬ ৯৬১৫.০০ জুরাআ ২০১০ 

 দ্ত  

বডদ্ম্বয ২০১২ 

জুরাআ ২০১০ 

 দ্ত  

জুন ২০১৭ 

জুরাআ ২০১০ 

 দ্ত  

জুন ২০১৭ 

৫৬১.৯৫ 

(৬.২০%) 

৪ ফছয ৬ ভা 

(১৮০%) 

  
 

৬। প্রকদ্েয টভূবভ ও উদ্দ্দশ্য:  

 

৬.১ টভূবভ:   

যাভবদয়া ফাজায ফাআা ফাজুবনয়া-গান্ধাসুয-াতাড়া-াবতয়াযা-যাভবদয়া সজরা ড়কটি (সজড-৮৪১৯) সগৌযনদী-

অনগরঝযা-য়াযাট-সকাটাবরাড়া-সগাারগঞ্জ অঞ্চবরক ভাড়কদ্কয ফাজুবনয়া নাভক স্থাদ্ন শুরু দ্য় যাভবদয়া 

ফাজাদ্য ভাপ্ত দ্য়দ্ছ। ড়কটি সকাটাবরাড়া, সগাারগঞ্জ দয এফং কাবয়ানী উদ্জরাদ্ক ংযুক্ত কদ্যদ্ছ। 

যাভবদয়া ফাজায ফাআা ড়ক ড়কটিয সভাট তদঘ বয ৩৫.০৯৩ বক:বভ:। প্রকে এরাকায বফার জনদ্গািীয 

সমাগাদ্মাদ্গয জন্য এটিআ একভাত্র ড়ক থ। বফদ্ফচয ড়কটি প্রস্তকযণ পুন:বনভ বাদ্ণয জন্য ৯০৫৩.০৫ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যদ্য় ০১/০৭/২০১০ দ্ত ৩১/১২/২০১২ সভয়াদ্দ প্রকেটি ১৭/০৮/২০১০ তাবযদ্খ একদ্নক কর্তবক নুদ্ভাবদত 

য়। যফতীদ্ত ৯৯৫৬.৫৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যদ্য় ০১/০৭/২০১০ দ্ত ৩০/১২/২০১৩ সভয়াদ্দ প্রকেটি ১ভ 

ংদ্াধন ১৩/০৩/২০১৩ তাবযদ্খ নুদ্ভাবদত য়। যফতীদ্ত ব্যয় বৃবি ব্যবতদ্যদ্ক প্রকেটিয সভয়াদ ৩০/০৬/২০১৭ 

ম বন্ত বৃবি কযা য়।  

 

৬.২ উদ্দ্দশ্য:  প্রকদ্েয মূর উদ্দ্দশ্য দ্রা- ফাজুমনয়া-গান্ধাসুয-াতাড়-ামতয়াযা-যাভমদয়া (যাভমদয়া ফাজায ফাইা) 

ড়ক উন্নয়জনয ভাধ্যজভ মনযাদ  উন্নততয ড়ক জমাগাজমাগ স্থান এফং প্রকল্প এরাকায আথ জ-াভামজক অফস্থায 

উন্নয়ন। 
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৭। প্রকদ্েয মূর কাজ: 

 াজব জ  মডজাইন  

 ৩.৮৫ জক্টয ভূমভ অমধগ্রণ; 

 ভাটিয কাজ ৩.২ রক্ষ র্:মভ:  

 ৭.১৬৫ মক:মভ:  নতুন জবজভন্ট মনভ জাণ; 

 ৩.১৫ মক:মভ: মফদ্যভান জবজভন্ট পুন:মনভ জাণ; 

 ১৭.৯৩৪ মক:মভ: জবজভন্ট প্রস্তকযণ মক্তারীকযণ; 

 ২৮.২৪৯ মক:মভ: াযজপমং (কাজ জটিং  মরজকাট); 

 ৩৯১.০৭৭৮ মভ: (১২টি) আযমম িীজ মনভ জাণ; 

 ৬৭.০০মভ (১৬টি) আযমম ফি কারবাট জ মনভ জাণ; 

 ২৭২০.০০ মভ: আযমম প্যারাাইমডং মনভ জাণ; 

 ২৫০০ টি গাইড জাষ্ট মনভ জাণ; ২০০০.০০ মভ: ইউ-জেইন মনভ জাণ; 

 

 
০৮। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয এয বববিদ্ত) : 

       (রক্ষ টাকায়) 

 

SL.N

o 

Items of Work 

(as per latest DPP) 

Unit Target (as per DPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantity

) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 7 

(A) Revenue:      

01. Survey & Design L.S 1.00 15.00 1.00 15.00 

 Sub Total Revenue (A)   15.00  15.00 

(B) Capital:      

02. Land Acquisition  Hector 3.85 96.25 1.44 73.49 

03 Earthwork      

 a. Construction of road 

embankment 

L.Cum 1.3218 185.06 1.30 184.69 

b. Widening & Raising of 

Embankment 

L.Cum

. 

3.8868 827.80 3.14 657.94 

04. New Pavement 

construction 

Km. 7.165 856.58 7.16 856.00 

05. Pavt. strengthening Km. 17.934 607.75 17.74 607.75 

06. Pavt. widening Km. 17.934 578.33 17.30 578.21 

07. Surfacing (carpeting & 

seal coat) 

Km. 28.249 1373.80 28.24 1315.27 

08. RCC Bridge Meter/ 

Nos 

391.078 

(12 nos) 

4264.62 391.078 

(12 nos) 

4263.39 

09. RCC Box culvert Meter/ 

Nos 

67.00 

(16 nos) 

412.00 61.00 

(13 nos) 

411.55 
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SL.N

o 

Items of Work 

(as per latest DPP) 

Unit Target (as per DPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantity

) 

Financial 

10. RCC Palisading Meter 2720.00 200.00 2720.00 174.00 

11. Guide post Nos. 2500 43.57 1925 34.21 

12. Drain Meter 2000.00 32.00 1997.00 31.92 

13. Sine-Signal, Km post L.S. 1 10.00 1 5.00 

14. Utility shifting Nos. 35 3.50 3 0.33 

15. Maintenance during 

Construction 

L.S.  100.00  100.00 

 Sub total Capital (B)   9941.56  9600.00 

(C) Physical Contingency 

(1%) 

 --  --  

 (D) Price Contingency (2%)  --  --  

 Total (A+B+C+D):   9956.56  9615.00 

 
 

৯। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 
 

ক্রমভক 

নং 

প্রকে মযচারল্পকয নাভ ও দফী দাময়ল্পেয ধযণ কভ জকার 

পূণ ষকোরীন  খন্ডকারীন ল্পমোগদোন  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  Md. Sohrabuddin Mia 

Addl. Chief Engr. 

Gopalgonj Zone, Gopalgonj  

- যাঁ ০৭/০৩/২০১১ ২৬/০৯/২০১১ 

2.  Md. Abdus Salam 

Addl. Chief Engr. 

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ 26/09/2011 08/02/2012 

3.  Md. Abul Kashem Bhuiyan 

Addl. Chief Engr. 

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ 08/02/2012 12/07/2015 

4.  Kazi Mohammad Ali 

Addl. Chief Engr. 

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ 12/07/2015 07/02/2016 

5.  Md. Habibur Rahman 

Addl. Chief Engr. 

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ 07/02/2016 30/12/2016 

6.  Khairul Islam Khan 

Addl. Chief Engr. 

Gopalgonj Zone, Gopalgonj 

- যাঁ 03/01/2017 -- 
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১০।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

১০.১ গাড়ী/ট্রান্সল্পাট জ ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায়  গাড়ী/ট্রান্সল্পাট জ ক্রল্পয়য তথ্যামদ: 

  

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 

- - - - - - প্রকজল্প জকান গাড়ী ক্রয় 

কযা য়মন। 

 

১০.২ ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় যার্স্ব খাল্পত াল্পব জ ও মডর্াআল্পনয র্ন্য ১৫.০০ রক্ষ র্োকোয ংস্থোন ধের 

এফং ধধআয অনুমোয়ী এ ল্পক্ষশত্র ১৫.০০ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে। এেোড়ো ৩.৮৫ ল্পক্টয ভূধভ অধধগ্রশণয জন্য ৯৬.২৫ রক্ষ 

র্োকোয ংস্থোন ধের এফং এশক্ষশত্র ১.৪৪ ল্পক্টয জধভ অধধগ্রশণয জন্য ৭৩.৪৯ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়ল্পে।  প্রকল্পেয নুল্পভামদত 

ংল্পামধত মডমম নুমায়ী মূর পূতজ কার্ ৪ টি প্যাল্পকল্পর্য ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান মির। মমঅয এয  তথ্যানুমায়ী ৪ টি 

প্যোশকশজয আওতোয় পূতষ কোজ ম্পোদন কযো শয়শে মোয প্রধান প্রধান তথ্য মনম্নরূ:                                                   

(রক্ষ র্োকোয়) 

নং প্যাজকজ/কাজজয নাভ -প্রাক্কমরত ব্যয় 

-চুমক্ত মূল্য  

-দযে আফাজনয 

তামযে 

-চুমক্তয তামযে 

-চুমক্ত অনুমায়ী কাজ 

ভামপ্তয তামযে  

-প্রকৃত ভামপ্তয তামযে  

ভন্তব্য 

১ ২২ ৩ ৪ ৫ 

1 Construction of 129.51 m. Long 

(3×42.68m) P.C Girder Satpar 

Bridge at 16
th

 K.M of Bajunia-

Gandhiasur-Satpar-Hatiara-Ramdia 

Road, under Gopalgonj Road 

Division . 

1157.95 

1157.95 

26/08/2010 

03/02/2011 

31/12/2013 

31/12/2013 

 

 

2 Improvement of Bajunia-Gandhiasur-

Satpar-Hatiara-Ramdia Road at 

Ch.0+000 to Ch. 12+673 in/c. Cons-

truction of 1 (one) No. PC Girder 

Bridge at 1
st
 km. & 8 (eight) No. 

RCC Box culvert at different km 

under Gopalgonj Road Division . 

২০৮০.২৫ 

২০৮০.২৫ 

 

০৭/0৪/20১১ 

১৪/০৮/২০১১ 

১২/০২/২০১৪ 

১২/০২/২০১৪ 

 

 

 

3 Improvement of Bajunia-Gandhiasur-

Satpar-Hatiara-Ramdia Road 15
th

 

Km. (P) to 26
th

 Km. (P) including 

Construction of 5 Nos. RCC bridge 

and 4 Nos. RCC Box Culvert at 

different Km, under Gopalgonj Road 

Division .. 

3595.05 

3588.61 

১৩/০৩/২০১৩ 

10/03/2014 

15/05/2017 

15/05/2017 
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নং প্যাজকজ/কাজজয নাভ -প্রাক্কমরত ব্যয় 

-চুমক্ত মূল্য  

-দযে আফাজনয 

তামযে 

-চুমক্তয তামযে 

-চুমক্ত অনুমায়ী কাজ 

ভামপ্তয তামযে  

-প্রকৃত ভামপ্তয তামযে  

ভন্তব্য 

4 Improvement of Bajunia-Gandhiasur-

Satpar-Hatiara-Ramdia Road from 

26
th

 Km. (p) to 32
nd

 Km. (p) 

including Construction of 5 Nos. 

RCC Bridge and 4 Nos. RCC Box 

culver at different Km. under 

Gopalgonj Road Division . 

2927.06 

2899.48 

13/03/2013 

15/05/2014 

15/05/2017 

15/05/2017 

 

 

১১।  ফছয বববিক  মূর বডবব /আযমডম অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা, অযএবডব ফযাদ্দ, ফমুবক্ত ও ব্যয় (ববঅয এয 

বববিদ্ত):  

 (রক্ষ টাকায়) 

থ ব ফছয মূর বডবব নুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

ফ বদ্ল ংদ্াবধত 

বডবব নুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

আযএবডব ফযাদ্দ ফমুক্ত  ব্যয় 

 

২০০৯-২০১০ ১০০.০০ -- -- -- -- 

২০১০-২০১১ ৪৬৭৭.৭২ ২১৫.০০ ২১৫.০০ ২১৫.০০ ২১৫.০০ 

২০১১-২০১২ ৩০৩৫.৭৯ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ১২৩৯.৫৪ ২০০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ 

২০১৩-২০১৪ -- ৭২৪১.৫৬ ২৭০০.০০ ২৭০০.০০ ২৭০০.০০ 

২০১৪-২০১৫ -- -- ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ -- -- ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ -- -- ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ 

জভাট ৯০৫৩.০৫ ৯৯৫৬.৫৬ ৯৬১৫.০০ ৯৬১৫.০০ ৯৬১৫.০০ 

 

১৫। প্রকে বযদ বন ও ম বদ্ফক্ষণ: গত ০৬/০৭/২০১৮ তাবযদ্খ অআএভআবড’য কাযী বযচারক জনাফ মুাম্মদ বভজানুয 

যভান বভয়া কর্তবক ভাপ্ত প্রকেটি দ্যজবভন বযদ বন কযা য়। বযদ বনকাদ্র ড়ক বফবাদ্গয কভ বকতবাগণ 

উবস্থত বছদ্রন। দ্যজবভন বযদ ব ন, অনুজভামদত ংজামধত মডমম  প্রাপ্ত মমআয এয আজরাজক ম বদ্ফক্ষণ 

বনেরূঃ 

 

১৫.১ াজব জ  মডজাইন: নুদ্ভাবদত ংদ্াবধত বডববদ্ত মুরধন খাদ্ত াজব জ  মডজাইজনয জন্য ১৫.০০ রক্ষ টাকায 

ংস্থান যাো য়। মমআয অনুমায়ী াজব জ  মডজাইজনয জন্য ১৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা জয়জছ।  

 

১৫.১  ভূমভ অমধগ্রণ: অনুশভোধদত আযধিধধশত ৩.৮৫ ল্পক্টয ভূধভ অধধগ্রশণয জন্য ৯৬.২৫ রক্ষ র্োকোয ংস্থোন যোখো য়। 

ধধআয অনুমোয়ী ১.৪৪ ল্পক্টয ভূধভ অধধগ্রশণয জন্য ৭৩.৪৯ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে। ধযদ ষনকোশর কভ ষকতষোগণ 

অফধত কশযন ভরত ড়ক প্রস্তকযশণয জন্য জধভয প্রশয়োজন শয়শে এফং ল্পজরো প্রোশকয কোম ষোরশয়য ব্যয় 

প্রোক্করন অনুমোয়ী ভূধভ অধধগ্রশণয অথ ষ ব্যয় কযো শয়শে।   

 

১৫.২ ভোটিয কোজ: অনুশভোধদত ংশোধধত ধিধধশত ৫.২০৮৬ রক্ষ ঘন ধভর্োয ভোটিয কোশজয জন্য ১০১২.৮৬ রক্ষ র্োকোয 

ংস্থোন যোখো য়। ধধআয অনুমোয়ী ৪.৪৪ রক্ষ ঘন ধভর্োয ভোটিয কোশজয জন্য ৮৪২.৪৩ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে। 

ধযদ ষনকোশর জোনো মোয় , ড়ক প্রস্তকযণ ও নুতন ল্পবশভন্ট ধনভ ষোশণয জন্য ভোটিয কোজ কযো শয়শে। অনুশভোধদত 

ংশোধধত ধিধধ’য ংস্থোল্পনয তুরনোয় ভোঠ ম ষোশয়য প্রশয়োজনীয়তোয ধনধযশখ ভোটিয কোশজয ধযভোন হ্রো ল্পশয়শে।   
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১৫.৩ েোমিফর জবজভন্ট মনভ জাণ: অনুশভোধদত ংশোধধত ধিধধশত ৭.১৬৫ ধক:ধভ: নতুন ল্পবশভন্ট ধনভ ষোশণয জন্য 

৮৫৬.৫৮ রক্ষ র্োকো , ৩.১৫ ধক:ধভ: ল্পবশভন্ট পুন :ধনভ ষোশণয জন্য ৩৫০.২২ রক্ষ র্োকো, ১৭.৯৩৪ ধক:ধভ: ল্পবশভন্ট 

ধক্তোরীকযশণয জন্য ৬০৭.৭৫ রক্ষ র্োকো এফং ১৭.৯৩৪ ধক:ধভ: ল্পবশভন্ট প্রস্তকযশনয জন্য ৫৭৮.৩৩ রক্ষ র্োকোয 

ংস্থোন যোখো য়। ধধআয এয প্রোপ্ত তথ্য অনুমোয়ী ৭.১৬৫ ধক:ধভ: নতুন ল্পবশভন্ট ধনভ ষোশণয জন্য ৮৫৬.০০ রক্ষ 

র্োকো, ২.৯৫ ধক:ধভ: ল্পবশভন্ট পুন:ধনভ ষোশণয জন্য ৩০৬.২৫ রক্ষ র্োকো , ১৭.৭৪ ধক:ধভ: ল্পবশভন্ট ধক্তোরীকযশণয 

জন্য ৬০৭.৭৫ রক্ষ র্োকো এফং ১৭.৩০ ধক:ধভ: ল্পবশভন্ট প্রস্তকযশনয জন্য ৫৭৮.২১ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে। 

ধযদ ষনকোশর ল্পদখো মোয় , ড়শকয অশনক স্থোশন ল্পযইনকোর্ সৃধষ্ট শয় ড়ক ফাঁধ /পর্ ল্পোল্ডোয  ল্পবশভন্ট ল্পবশে 

ল্পগশে। এেোড়ো ড়শকয ধকছু ধকছু স্থোশন ল্পবশভন্ট ল্পদশফ ল্পগশে ল্পদখো মোয়। এ ল্পপ্রধক্ষশত ধনফ ষোী প্রশকৌরী জোনোন ল্পম , এ 

অঞ্চর তথো ড়কটিয ভোটি ল্পফশর ও নযভ ওয়োয় বৃধষ্টয োধনশত উক্ত ল্পযইনকোর্ভ সৃধষ্ট শয়শে। এগুশরোয দ্রুত 

ল্পভযোভত শফ ফশর ধতধন জোনোন। এেোড়ো ফো জোয অংশ /ল্পগ্রোথ ল্পন্টোয -এ ল্পবশভন্ট ক্ষধতগ্রস্থ শয়শে ল্পদখো মোয়। 

অশনকস্থোশন ল্পবশভন্ট এিজ্ বোেো ক্রোক/র্শোর সৃধষ্ট শয়শে ল্পদখো মোয়। অন্যধদশক ড়শকয ধকছু স্থোশন ল্পবশভন্ট 

ল্পদশফ মোওয়োয় তো ল্পভযোভত কযো শয়শে ল্পদখো মোয়। ধিশপক্ট রোয়োধফধরটি ধধযয়ি অধতক্রোন্ত ওয়োয় ক্ষ ধতগ্রস্থ ড়কটি 

রুটিন ল্পভশন্টইশনন্প এয আওতোয় অনধতধফরশে ল্পভযোভত কযো প্রশয়োজন নতুফো  ড়কটি আযও ক্ষধতগ্রস্থ শয় চরোচর 

ঝুধকপুণ ষ শত োশয।  

  ১৫.৪ ব্রীজ ধনভ ষোণ: অনুশভোধদত আযধিধধশত ১২৯.৫১ ধভর্োয দদশঘ ষযয একটি ল্পভজয ধধ গোি ষোয ব্রীজ ল্পভোর্ ৮টি ধধ 

গোি ষোয ব্রীজ  ও ৪টি আযধধ গোি ষোয ব্রীজ ফোফদ ল্পভোর্ ৩৯১.০৭৮ ধভর্োয ব্রীজ ধনভ ষোশণয জন্য ৪২৬৪.৬২ রক্ষ র্োকোয 

ংস্থোন যোখো য়। ধযদ ষনকোশর ড়কটিয ১৫.৪৪৫ তভ ধক:ধভ: এ ধনধভ ষত ল্পভজয ব্রীশজয উশয দু োশয ফুর্োশতয 

কশয়কটি  আযধধ লযোফ বোেো ল্পদখো মোয়। এেোড়ো ধকছু ব্রীজ এয ভোটিয  এশপ্রোচ ল্পবশে /ল্পদশফ ল্পগশে ও গোইি ল্পোষ্ট 

ল্পশর শড় যশয়শে। এশপ্রোচ ল্পবশভন্ট ব্রীশজয উশযয ল্পবশভন্ট শত অশনকর্োই ল্পদশফ ল্পগশে এফং এশপ্রোচ ড়শক 

ধিশপ্রন ও আন্ডুশরন ধযরধক্ষত শয়শে।   

 

১৫.৪ ফি কারবাট জ মনভ জাণ: অনুশভোধদত আযধিধধশত  ল্পভোর্ ৬৭.০০ ধভ: দদঘ ষযয  ১৬টি ফি কোরবোশর্ ষয জন্য ৪১২.০০ রক্ষ 

র্োকোয ংস্থোন যোখো য়। ধধআয প্রোপ্ত তথ্য অনুমোয়ী ৬১.০০ ধভ: দদঘ ষযয ল্পভোর্ ১৩ টি কোরবোর্ ষ ধনভ ষোণ কযো শয়শে 

এফং এয জন্য  ৪১১.৫৫ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে। ধযদ ষশন ল্পদখো মোয় কশয়কটি কোরবোশর্ ষয ভোটিয এশপ্রোচ ল্পবশে 

নষ্ট শয় ল্পগশে , ধকছু  কোরবোশর্ ষয গোইি ল্পোষ্ট ল্পশর শড় যশয়শে। এেোড়ো কোরবোর্ ষভশয এশপ্রোচ ল্পবশভন্ট 

কোরবোশর্ ষয অশনকর্োই ল্পদশফ ল্পগশে এফং কোরবোশর্ ষয এদ্প্রাচ ড়ক বডদ্প্রন ও অন্ডুদ্রন বযরবক্ষত দ্য়দ্ছ।   

১৫.৫ যক্ষোপ্রদ কোজ : অনুশভোধদত ংশোধধত ধিধধ অনুমোয়ী ২৭২০.০০ ধভর্োয প্যোরোোইধিং এয জন্য  ২০০.০৮ রক্ষ 

র্োকো, ২৫০০ টি গোইি ল্পোশষ্টয জন্য ৪৩.৫৭ রক্ষ র্োকো ও ২০০০ ধভর্োয ইউশেন ধনভ ষোশণয  জন্য ৩২.০০ রক্ষ র্োকো 

ংস্থোন যোখো য়। ধধআয-এয তথ্য অনুমোয়ী ২৭২০.০০ ধভর্োয প্যোরোোইধিং ধনভ ষোশণয জন্য ধিধধয ল্পচশয় ২৬.০৮ 

রক্ষ র্োকো কভ খযচ কযো শয়শে। ১৯২৫ টি গোইি ল্পোশস্টয জন্য ৩৪.২১ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে। ধযদ ষশন ল্পদখো 

মোয়, ল্পতু/কোরবোর্ ষ ও ড়ক ফাঁশক গোইি ল্পোস্ট স্থোন কযো শয়শে এফং ড়শকয োশ পুকুয /জরোয় অংশ 

প্যোরোোইধিং কোজ কযো শয়শে। এেোড়ো ধকছু ধকছু জোয়গোয় ইউশেন ধনভ ষোণ কযো শয়শে ল্পদখো মোয়।  

১৫.৬ াইন মগন্যার, মকিঃমভিঃ জাষ্ট: অনুশভোধদত ংশোধধত ধিধধশত োইন -ধগন্যোর, ধক:ধভ: ল্পোশস্টয জন্য ল্পথোক 

ধশশফ ১০ রক্ষ র্োকোয ংস্থোন যোখো য় এফং ধধআয অনুমোয়ী ৫.০০ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে।  

১৫.৭  ইউটিমরটি স্থানান্তয: অনুশভোধদত ংশোধধত ধিধধশত ৩৫ টি ইউটিধরটি স্থোনোন্তশযয জন্য  ৩.৫০ রক্ষ র্োকোয ংস্থোন 

যোখো য় এফং এশক্ষশত্র ৩ টি ইউটিধরটি স্থোনোন্তশযয জন্য ০.৩৩ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে।  
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১৬। ধফশল ম ষশফক্ষণ:  

১৬.১ প্রকশেয অধীন ম্পোধদত কোজ ধযদ ষনকোশর ল্পদখো মোয় ড়শকয অশনক স্থোশন ল্পযইনকোর্ সৃধষ্ট শয় ল্পোল্ডোয 

ল্পবশভন্ট ক্ষধতগ্রস্থ শয়শে। এেোড়ো ড়শকয ধকছু ধকছু স্থোশন ল্পবশভন্ট ল্পদশফ ল্পগশে ল্পদখো মোয়। ফোজোয অংশ /ল্পগ্রোথ 

ল্পন্টোয-এ ল্পেশনজ ব্যফস্থো নো থোকোয় োধন জভোয় ল্পবশভন্ট ক্ষধতগ্রস্থ শয়শে ল্পদখো মোয়। অশনকস্থোশন ল্পবশভন্ট 

edge বোেো ক্রযোক/র্শোর সৃধষ্ট শয়শে ল্পদখো মোয়।  প্রকেটিয ম্পোধদ ত কোশজয ধিশপক্ট রোয়োধফধরটি ধধযয়ি 

অধতক্রভ কযোয় জরুযীধবধিশত ড়ক ধফবোশগয ধনজস্ব রুটিন যক্ষণোশফক্ষশণয আওতোয়  ক্ষধতগ্রস্থ ড়ক ল্পভযোভত কযো 

প্রশয়োজন।  

১৬.২ ড়শকয ধফধবন্ন জোয়গোয় ক্রযোক /র্শোর সৃধষ্ট শয়শে। এ ক্রযোক / র্শোরগুশরো ধচধিত কশয দ্রুত ল্পভযোভত কযো 

প্রশয়োজন মোশত ফড় র্শোর সৃধষ্ট শয় ড়কভ চরোচশরয অনুশমোগী শয় ড়শফ।  

১৬.৩ ড়কটিয ১৫.৪৪৫ তভ ধক :ধভ: এ ধনধভ ষত ১২৯.৫১ ধভর্োয দীঘ ষ ল্পভজয ব্রীশজয উশয দু োশয ফুর্োশথয কশয়কটি 

আযধধ লযোফ বোেো ল্পদখো মোয়। ধকছু ব্রীজ এফং কোরবোশর্ ষয ভোটিয এশপ্রোচ ল্পবশে /ল্পদশফ ল্পগশে ও গো ইি ল্পোষ্ট ল্পশর 

শড় যশয়শে। এেোড়ো এশপ্রোচ ল্পবশভন্ট  কোরবোশর্ ষয /ব্রীশজয উশযয ল্পবশভন্ট শত অশনকর্োই ল্পদশফ ল্পগশে অথ ষোৎ 

এশপ্রোচ ড়শক ধিশপ্রন ও আন্ডুশরন ধযরধক্ষত শয়শে। এগুশরো দ্রুত ল্পভযোভত/ংশোধন কযো প্রশয়োজন। 

১৬.৪  ধযদ ষনকোশর প্রতীয়ভোন শয়শে ম ষোপ্ত ধযভোন ল্পেশনজ নো থোকোয় পর্ ল্পোল্ডোয/ড়ক ফাঁধ ধদশয় বৃধষ্টয োধন গধড়শয় 

ধনশচয ধদশক ড়োয় ল্পযইনকোর্ সৃধষ্ট শয় ড়কভ ক্ষধতগ্রস্থ শয়শে। এ ল্পপ্রধক্ষশত প্রকশেয অধীন উন্নয়নকৃত ড়শক 

োধন ধনষ্কোশনয জন্য ম ষোপ্ত ল্পেশনশজয ব্যফস্থো কযো প্রশয়োজন অন্যথোয় বৃধষ্টয োধন দ্বোযো ড়ক /ল্পবশভন্ট ক্ষধতগ্রস্থ শত 

যক্ষো ম্ভফ শফ নো। এেোড়ো ফোজোয অংশ /ল্পগ্রোথ ল্পন্টোয এরাকায় জেজনজজয ব্যফস্থা না থাকায় ামন জজভ থাকায় 

জবজভন্ট/যাস্তা নষ্ট জয় জগজছ। 

১৬.৫   ভন্ত্রণারয় জত জপ্রমযত মমআয  অনুজভামদত প্রকল্প দমরর  ম জাজরাচনায় জদো মা ৯৬.১৫ জকাটি টাকা ব্য জয় ২৮ 

মক:মভ: ড়ক উন্নয়জনয জভাটি ৪ টি প্যাজকজ কযা য়। প্যাজকজজয আকায জছাট কযায় স্থানীয় প্রবাফারী ঠিকাদায 

াধাযনত কাজ জজয় থাজক। উক্ত স্বল্প জাদায এফং আমথ জকবাজফ রজবমন্প /জয়র ইকুই নয় এভন প্রমতিান কাজ 

ায়ায় মনধ জামযত ভজয় মথামথ গুণাগুন ফজায় জযজে কাজ কয জত াজয না। জয়র ইকুে  আমথ জকবাজফ রজবমন্প 

ম্পন্ন ঠিকাদাজযয ভাধ্যজভ প্রকজল্পয কাজ মনধ জামযত ভজয় গুণগতভান ফজায় জযজে ভাপ্ত কযা ম্ভাফয য়। মকন্তু 

জছাট জছাট প্যাজকজ কজয জটন্ডায আফান কযা জর অজনক ভয় ফড় ঠিকাদায দযজে অংগ্রণ কজয না। এ 

জপ্রমক্ষজত জছাট জছাট প্যাজকজ না কজয ফড় প্যাজকজজয ংস্থান জযজে প্রকল্প প্রণয়ন এফং ফাস্তফায়ন কাজ কযা প্রজয়াজন।  

১৬.৬ মযদ জন  প্রাপ্ত মমআয জত জানা মায় ড়জকয মনমদ জষ্ট জচইজনজজয একক প্যাজকজ না জযজে কজয়কটি প্যাজকজজয 

কাজ অন্তভূ জক্ত যাো জয়জছ। অথ জাৎ একই মক :মভ: এয ভজধ্য একামধ ক প্যাজকজ যাো জয়জছ।  এজত কাজজয 

ভন্বয়ীনতা সৃমষ্টয াাাম গুণগতভান ফজায় যাো ম্ভফ য় না। অমধকন্তু  ড়জকয জবজভজন্টয কাজ এক 

প্যাজকজজ এফং উক্ত প্যাজকজজয একই জচইজনজ এয ভজধ্য কারবাট জ , িীজ  অন্যান্য অফকাঠাজভা মনভ জাজণয কাজ অন্য 

প্যাজকজজ যাো জয়জছ। এজক্ষ জে মনভ জাণ কাজজয ধযাফামকতা থাজক না এফং অফকাঠাজভা মনভ জাণ কাজজয গুণাগুণ 

ফজায় যাো ম্ভফ য় না। জকননা জদো মায় জবজভন্ট যাস্তায কাজ জল জয়জছ অন্যমদজক  কোরবোর্ ষ/ব্রীজ ধনভ ষোণ 

কোজ ভোপ্ত য়ধন। পশর যোস্তোয ল্পচইশনজধবধিক প্যোশকজ (ল্পবশভন্ট, ব্রীজ/কোরবোর্ ষ,অন্যোন্য অফকোঠোশভো ) কযশর 

কোজ ফোস্তফোয়শন ভন্বয় ও গুণগতভোন ফজোয় যোখো ম্ভফয শফ।  

১৬.৭ ধযদ ষনকোশর ল্পদখো মোয় অধধকোং ড়কব্যোী ম ষোপ্ত পট জাল্ডায ম জাপ্ত জনই । কমতয় স্থাজন মফদজনক ফাক 

যজয়জছ । ড়কটিজত পট জাল্ডায জদয়া এফং  ফোক যরীকযণ কযো প্রশয়োজন। এছাড়া, গাছ অাযন না কজযই 

মনমভ জত ড়জকয জবজভন্ট মনভ জান কযা জয়জছ। 



706 

 

১৬.৮   প্রকেটিয ভর ফোস্তফোয়ন ল্পভয়োদকোর জুরোই ২০১০ শত ধিশেয ২০১২ ম ষন্ত ধের। যফতীশত ল্পভয়োদ ০৩ (ধতন) ফেয 

বৃধি কশয জুন , ২০১৭ ম ষন্ত ধনধ ষোযণ কযো য়। ভোঠ ম ষোশয় ফোস্তফ ধবধিক োশব ষ ও প্র ল্পয়োজনীয়তোয ধনধযশখ প্রকশেয 

ধিধধ প্রণয়ন কযো প্রশয়োজন মোশত প্রকে ংশোধন ও ল্পভয়োদ বৃধি ব্যধতশযশক ধনধ ষোধযত ল্পভয়োশদয ভশে ফোস্তফোয়ন 

কযো ম্ভফয য়। 

 

 

১৭।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবনঃ 

বযকবেত জবন 

প্রকদ্েয মূর উদ্দ্দশ্য দ্রা- ফাজুমনয়া-গান্ধাসুয-াতাড়-

ামতয়াযা-যাভমদয়া (যাভমদয়া ফাজায ফাইা) ড়ক 

উন্নয়জনয ভাধ্যজভ মনযাদ  উন্নততয ড়ক জমাগাজমাগ 

স্থান এফং প্রকল্প এরাকায আথ জ-াভামজক অফস্থায 

উন্নয়ন। 

প্রকদ্েয অওতায়  ওজ-এয  জগাারগঞ্জ সজাদ্নয অওতাধীন –

সগাারগঞ্জ ড়ক বফবাদ্গয ফাজুমনয়া-গান্ধাসুয-াতাড়-

ামতয়াযা-যাভমদয়া(যাভমদয়া ফাজায ফাইা) ড়ক উন্নয়জনয 

ভাধ্যজভ মনযাদ  উন্নততয ড়ক জমাগাজমাগ স্থাজনয ভাধ্যজভ 

এরাকায আথ জ-াভামজক অফস্থায উন্নয়ন ামধত দ্য়দ্ছ বফধায় 

উদ্দ্দশ্য বজবত দ্য়দ্ছ। তদ্ফ  জক্ষজে মফজজল মনেভাজনয কাজ 

ওয়ায় ড়জকয স্থায়ীে বনদ্য় ংয় যদ্য়দ্ছ । 

 

১৮। উজেশ্ম অমজজত না জয় থাকজর তায কাযণিঃ প্রকজল্পয উজেশ্য অমজজত জয়জছ ফজর প্রতীয়ভান য়। তজফ প্রকল্প 

ফাস্তফায়জনয দুই ফছজয জযইনকাট সৃমষ্ট জয় পট জাল্ডায জবজঙ্গ জবজভন্ট ম জন্ত চজর এজজছ। এ জযইন কাটগুজরা 

দ্রুত জভযাভতপূফ জক এয পুনযাবৃমি জযাধকজল্প বৃমষ্টয ামন গড়াজনায জন্য ম জাপ্ত জেজনয ব্যফস্থা কযা  প্রজয়াজন।    

 

১৯।  অমডট ংক্রান্ত তথ্যামদ: ভন্ত্রণারয় জত জপ্রমযত মমআয ম জাজরাচনায় জদো মায় প্রকল্পটিয External  

Internal Audit ম্পন্ন কযা য়মন। 

 

২০।  প্রকজল্পয ফাস্তফায়নকাজজয উজল্লখ্যজমাগ্য মস্থয মচে:  

 

 

 
 

 

 

ধচত্র-১: জতুয পৄটজথয ক্ষমতগ্রস্ত  আযধধ ব্লক ধচত্র-২:  ড়কটিয ১৫.৪৪ তভ ধক :ধভ: এ ধনধভ ষত 

১২৯.৫১ ধভর্োয দীঘ ষ ল্পভজয ব্রীজ 
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ধচত্র-৩: গোে অোযন নো কশযই ধনধভ ষত ড়শকয ল্পবশভন্ট  ধচত্র-৪: ল্পযইনকোশর্ ক্ষধতগ্রস্ত ড়ক 

 
 

 

ধচত্র-৫ : প্রকশেয ভোেশভ ধনধভ ষত ল্পবশভন্ট এয একোং ধচত্র-৬ : প্রকশেয ভোেশভ ধনধভ ষত ল্পবশভন্ট এয একোং 

 

 

ধচত্র-7 : ধফদজনক ফাঁক  ধচত্র-8 : ধফদজনক ফাঁক 
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মচে-৯:জরোয়/পুকুয োশ ধনধভ ষত আযধধ প্যোরোোইধিং ধচত্র-1০ : ধনধভ ষত কোরবোশর্ ষয ক্ষধতগ্রস্ত ভোটিয এযশপ্রোচ  

  

ধচত্র-1১ কোরবোশর্ ষয উয  ভয়রো/আফজষনো ধচত্র-1২ : ধনধভ ষত  পুইসুয ফোজোয ব্রীজ-এ ভয়রো/আফজষনো 

 

 

২১।  ভতাভত/সুাবযঃ 

২১.১ জযইনকাজট ক্ষমতগ্রস্থ ড়কাং মচমিত কজয জরুযীমবমিজত রুটিন যক্ষণাজফক্ষজণয আতায় জভযাভত কযজত জফ।  

২১.২ ড়জকয মফমবন্ন জায়গায় টজারগুজরা মচমিত  কজয দ্রুত জভযাভত কযজত জফ - মাজত ফড় টজার সৃমষ্ট জয় 

ড়কমূ চরাচজরয অনুজমাগী জয় না জড়। 

২১.৩   ১২৯ .৫১ মভটায দীর্ জ জভজয িীজজয দু াজয পৄটাজথয জবজঙ্গ মায়া আযমম ব্লক লোফ মযফতজন কজয নতুন কজয 

ফাজত জফ। িীজ /কারবাট জ এয জবজঙ্গ /জদজফ মায়া ভাটিয এ জপ্রাচ জভযাভত কযজত জফ। জজর ড়া /জবজঙ্গ মায়া 

গাইড জাষ্ট জভযাভত /ঠিক কযজত জফ। িীজজয /কারবাজট জয এজপ্রাচ ড়জক মযরমক্ষত মডজপ্রন  আন্ডুজরন দ্রুত 

জভযাভত/ংজাধন কযজত জফ। 

২১.৪     গোে অোযন নো কশয ড়শকয ল্পবশভন্ট ধনভ ষোণ কযোয ংধিষ্ট ংস্থো কর্তষক কোযণ /ব্যোখ্যো প্রদোন কযশত শফ।  

২১.৫   বৃমষ্টয ামন গমড়জয় জড় জযইনকাট সৃমষ্ট জয় ড়ক /জবজভন্ট ক্ষমতগ্রস্থ জত যক্ষায মনমভি ড়কটি যীক্ষা -মনযীক্ষা কজয 

ামন মনষ্কাজনয জন্য ম জাপ্ত জেজনজজয ব্যফস্থা কযজত জফ । এছাড়া ামন জজভ জবজভন্ট /যাস্তা নষ্ট জযাধকজল্প ফাজায 

অংজ/জগ্রাথ জন্টায এরাকায় জেজনজজয ব্যফস্থা কযজত জফ। 

২১.৬ জছাট জছাট প্যাজকজ না কজয ফড় প্যাজকজজয ংস্থান জযজে প্রকল্প প্রণয়ন এফং জ আজরাজক জটন্ডায আফানপূফ জক 

প্রকজল্পয ফাস্তফায়ন কাজ কযায প্রজয়াজনীয় উজদ্যাগ গ্রণ কযজত জফ ;  

২১.৭ কাজজয ভন্বয় াধন এফং মনধ জামযত ভজয় গুণগতভান ফজায় জযজে মথামথবাজফ কাজ জল কযায মনমভি জচইজনজ 

মবমিক (মকিঃমভিঃ জত মকিঃ মভিঃ ম জন্ত ড়ক /জবজভন্ট, িীজ/কারবাট জ/অন্যান্য অফকাঠাজভা একক প্যাজকজজ ) 

প্যাজকজ মনধ জাযণ কজয জ আজরাজক ক্রয়-মযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কযজত জফ; 

২১.৮   ড়কটিয জমফ স্থাজন পট জাল্ডায ম জাপ্ত জনই তা মচমিত কজয প্রজয়াজনীয় ড়ক জাল্ডাজযয ব্যফস্থা কযজত জফ।  
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২১.৯ সতু/ কারবাদ্ট বয সডক লযাফ এফং ায সেন/ আউ সেদ্ন জদ্ভ থাকা ভাটি/ভয়রা অফ বজনা দ্রুত াযণ কদ্য 

বনয়বভত যক্ষণাদ্ফক্ষণ কযদ্ত দ্ফ; 

২১.১০     ড়জকয মফদজনক ফাঁকমূ যরীকযজণ কাম জকযী দজক্ষ মনজত জফ।  

২১.১১  ভাপ্ত প্রকল্পটিয দ্রুত External  Internal Audit ম্পন্ন কযজত জফ।  

২১.১২ াইন, মগন্যার  মকিঃমভিঃ জাষ্টমূজয আকায ফড় কজয স্পষ্ট ফাংরায় মরেজত জফ। মনযািা মফলয়ক 

াইন/মগনাজরয ংখ্যা বৃমি কযজত জফ; 

২১.১৩ ভাঠ ম জা জয় ফাস্তফ মবমিক াজব জ  প্রজয়াজনীয়তায মনমযজে প্রকজল্পয মডমম প্রণয়ন কযজত জফ - মাজত প্রকল্প 

ংজাধন  জভয়াদ বৃমি ব্যমতজযজক মনধ জামযত জভয়াজদয ভজধ্য ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফয য়।  

২১.১৪ উজল্লমেত ম জজফক্ষজণয আজরাজক অনুজেদ ২১.১ জত ২১.১৩ এয মফলজয় গৃীত ব্যফ স্থা ড়ক মযফন  ভাড়ক 

মফবাগ আগাভী ১ ভাজয ভজধ্য আইএভইমডজক অফমত কযজফ। 
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ইর্নো-ফড়ইফোড়ী-চোভড়োঘোর্ ড়ক উন্নয়ন ীল জক প্রকল্পেয ভোধপ্ত ভল্যোয়ন প্রধতশফদন  
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 
 

১। প্রকল্পেয নাভ : ইর্নো-ফড়ইফোড়ী-চোভড়োঘোর্ ড়ক উন্নয়ন        

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও র্নথ মধদপ্তয।  

৩। প্রামনক ভন্ত্রণারয়/মফবাগ :  ড়ক মযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক মযফন ও ভাড়ক মফবাগ। 

4। প্রকে এরোকো  : ধকশোযগঞ্জ ল্পজরোয ইর্নো ও কধযভগঞ্জ উশজরো।     

5। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কমরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

মযকমেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

মতমযক্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কমরত 

ব্যল্পয়য %) 

মতমযক্ত ভয় 

(মূর  

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

মূর ১ভ 

ংল্পামধত 

মূর ১ভ ংল্পামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৬২৫.২৭ 

(-) 

১০৮৬৬.৯৭ ৭৭৬২.৯৫ 

(-) 

০১-0৯-২০১১ 

সথল্পক  

৩১-১২-২০১৩ 

০১-0৯-২০১১ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৯-২০১১ 

সথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ 

১.৮০% 

 

১০০% 

 

6।  প্রমক্ষণ : প্রকল্পেয অওতায় সকান স্থানীয় ও বফল্পদমক প্রমক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রমক্ষণ প্রদান কযা য়মন।  

 

7।  প্রকল্পেয টভূমভ ও উল্পেশ্য:   

 

৭.১ টভূমভ:  আটনা-চাভড়াঘাট সর্রা ড়কটিয বদঘ জয ১৯.০০ মকল্পরামভটায। এ ড়কটি কাঁচা এফং াওড় এরাকায ভধ্য 

মদল্পয় মফস্তৃত। এ ড়ল্পকয এযারাআল্পভল্পন্ট মতনটি ফড় নদী যল্পয়ল্পি। চাভড়াঘাট াওড় এরাকায প্রল্পফদ্বায। আটনা উল্পর্রা 

ল্পত কমযভগি উল্পর্রায চাভড়াঘাট ম জন্ত ড়ক সমাগাল্পমাগ সনআ। এ ঞ্চল্পরয র্নগণ মাতায়াল্পতয র্ন্য র্রথ 

ব্যফায কল্পয থাল্পক। মকন্তু শুষ্ক সভৌসুল্পভ র্রল্পথ মাতায়াত তযন্ত কষ্ট াধ্য ল্পয় ল্পড়। এিাড়া, এ ঞ্চল্পরয অআন 

শৃঙ্খরা মযমস্থমত মনয়ন্ত্রণ, মচমকৎা সফা প্রামপ্ত ও ব্যফা ফামণল্পর্যয সক্ষল্পত্র উন্নত ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায বাফ 

প্রধান ন্তযায়। 

 এ ঞ্চল্পর উন্নত ড়ক সমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা স্থাল্পনয রল্পক্ষয ৭৬২৫.২৭ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যল্পয় সল্পেম্বয ২০১০ সথল্পক 

মডল্পম্বয ২০১৩ ম জন্ত সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয মনমভি গত ১৩/৯/২০১১ তোধযশখ একশনক বোয় অনুশভোধদত য়। 

যফতীশত ড়ক ও জনথ অধধদপ্তশযয ল্পযর্ ধধিউর ধযফতষন, কধতয় অশেয হ্রো/বৃধি প্রভৃধত কোযশণ প্রকেটিয 

১ভ ংশোধন ১০৮.৬৭ সকাটি টাকা প্রাক্কমরত ব্যল্পয় সল্পেম্বয ২০১০ সথল্পক জুন ২০১৫ ম জন্ত সভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয 

মনমভি গত ০১/১০/২০১৩ তোধযশখ একশনক বোয় অনুশভোধদত য়। ধনধ ষোধযত ল্পভয়োশদ কোজ ম্পন্ন নো ওয়োয় 

আইএভইধি’য ম্মধতক্রশভ ব্যয় বৃধি ব্যধতত দুই দপোয় প্রকেটিয ল্পভয়োদ ৩০/০৬/২০১৭ ম ষন্ত ফধধ ষত কযো য়। তথোধ 

প্রকশেয কোজ অভোপ্ত থোকোয় ড়ক ধফযফন ও ভোড়ক ধফবোগ কর্তষক ৩য় ফোয ব্যয় বৃধি ব্যধতত ৩০/০৬/২০১৮ 

ম ষন্ত ল্পভয়োদ বৃধিয প্রস্তোফ কযো শর তো মথোমথ কর্তষক্ষ কর্তষক অনুশভোধদত য়ধন। পশর অভোপ্ত অফস্থোয় প্রকেটি 

ভোপ্ত কযশত শয়শে।   

 

৭.২ প্রকশেয উশেশ্য: প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য ল্পে আটনা-ফড়আফাড়ী-চাভড়াঘাট ড়ক উন্নয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ উন্নত ও মনযাদ 

ড়ক সমাগাল্পমাগ স্থান। 
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৮. প্রকশেয ভর কোজ:  

 ভূধভ অধধগ্রণ-১৭.০০ ল্পক্টয  

 ড়ক ফাঁধ ধনভ ষোশণ ভোটি কোজ-৪.২০ রিঃঘিঃধভিঃ 

 ল্পেধিফর ল্পবশভন্ট ধনভ ষোণ-৫ ধক:ধভ: 

 আযধধ ল্পবশভন্ট ধনভ ষোণ (োফভোধজষফর ল্পবশভন্ট)-১৪.০০ ধকিঃধভিঃ  

 আযধধ/ধধ গোি ষোয ল্পতু ধনভ ষোণ (১টি)-৭৫ ধভর্োয  

 ফি কোরবোর্ ষ (১৫টি)-৩০ ধভর্োয 

 যক্ষোপ্রদ কোজ-১১৭০০ ফগ ষধভর্োয  

 ল্পপযীঘোর্ ও এযোশপ্রোচ ধনভ ষোন (ল্পপযী, ল্টুন ও গ্যোংওশয়)-৩টি  

 

৯। প্রকল্পেয ঙ্গমবমিক ফাস্তফায়ন (মমঅয 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 

Land Acquisition      Hec.  17.00 503.88 2.55 55.72 

Earthwork in road 

embankment     

L.Cum 4.20 708.50 3.81 592.74 

RCC Pavement (Sub-

mersible road)       

Km 14.00 4117.12 13.09 3823.73 

Construction of New 

Pavement     

Km 5.00 562.20 3.60 447.77 

Surfacing  
 

Km 5.00 245.50 3.595 182.00 

RCC Box culvert   Meter  30.00 193.50 16.59 107.00 

RCC PC Girder Bridge   Meter 75.00 750.00 75.00 750.00 

CC Block (Geo Textile)   Sqm. 11700.00 2813.85 60987.00 1466.73 

Construction of Toe-wall  Meter  9000.00 299.34 6103.00 203.00 

Construction of Ferry Ghat   Nos  3 Nos 450.00 3 Nos 172.58 

Sign, Signal Km. Post   L.S  L.S 2.00 L.S 1.84 

RCC Row Marker   Nos  100.00 1.00 L.S 0.88 

Publication & Advertising  L.S  L.S  2.00 L.S   

Survey & design  L.S L.S 5.00 L.S 3.97 

Physical  Contingency (1%)  - - 106.54 -  

Price Contingency (1%)   - - 106.54 -  

Total =   10866.97  7762.95 
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১০। প্রকে মযচারক ংক্রান্ত তথ্যামদঃ 

 

ক্রমভক 

নং 

প্রকে মযচারল্পকয নাভ ও দফী দাময়ল্পেয ধযণ কভ জকার 

পূণ ষকোরীন  খন্ডকারীন ল্পমোগদোন  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

8.  Md. Adul Kuddus  

Additional Chief Engineer  

Dhak Zone, Dhaka.  

- োঁ ০১/০৯/২০১১ ১০/০১/২০১২ 

9.  Md. Mofizul Islam  

Additional Chief Engineer  

Dhak Zone, Dhaka.  

- োঁ ১২/০১/২০১২ ৩১/০১/২০১৩ 

10.  Md. Habibul Hoque  

Additional Chief Engineer  

Dhak Zone, Dhaka.  

- োঁ ২৬/০২/২০১৩ ০৯/০৭/২০১৪ 

11.  Shahabuddin Khan  

Additional Chief Engineer  

Mymenshingh Zone 

Mymenshingh.  

- োঁ ০৯/০৭/২০১৪ ০৩/০১/২০১৭ 

12.  Md. Monirul Islam  

Additional Chief Engineer  

Mymenshingh Zone. 

- োঁ ০৩/০১/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যামদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রান্সল্পাট জ ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় সকান গাড়ী/ট্রান্সল্পাট জ ক্রল্পয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্সল্পাট জ ক্রয় কযা 

য়মন। 

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

নুল্পভামদত মডমম নুমায়ী মূর পূতজ কার্ ৪ টি প্যাল্পকল্পর্য ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযায ংস্থান মির। মমঅয এ  উল্পেমখত 

তথ্যানুমায়ী ৪টি প্যোশকশজয আওতোয় পূতষ কোজ ম্পোদন কযো শয়শে। দযত্র ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য মনম্নরু: 

প্যোশকজ/কোশজয নোভ -প্রোক্কধরত 

ব্যয় 

-চুধক্ত ভল্য 

-দযত্র 

আফোশনয তোধযখ 

-চুধক্তয তোধযখ 

-কোজ শুরুয 

তোধযখ 

-কোজ ভোধপ্তয 

তোধযখ  

ভন্তব্য  

প্যোশকজ নং-১ 

Construction of flexible pavement in/c. earth 

work in road embankment CC Block and 

construction of RCC box culvert at different 

location of Ch. 0+000 to 4+170 of  Itna-Baraibari-

Chamraghat road (Z-3623) under KRD Fy 2011-

- 

২৬.৫৬ 

১৬/১০/২০১২ 

১১/১২/২০১২ 

১৩/০৪/২০১৫ 

কোজ ভোপ্ত  
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প্যোশকজ/কোশজয নোভ -প্রোক্কধরত 

ব্যয় 

-চুধক্ত ভল্য 

-দযত্র 

আফোশনয তোধযখ 

-চুধক্তয তোধযখ 

-কোজ শুরুয 

তোধযখ 

-কোজ ভোধপ্তয 

তোধযখ  

ভন্তব্য  

12.        

প্যোশকজ নং-২ 

Construction of rigid pavement RCC Box culvert  

including earth work from Ch 4+170 to Ch. 

5+200 to 11+370 of Itna-Baraibari-Chamraghat 

road (Baldergudaraghat-Baraibari Portion) (Z-

3623) under KRD Fy 2011-12.        

 

- 

২৩.৬০ 

১৬/১০/২০১২ 

১১/১১/২০১২ 

১২/০৪/২০১৫ 

কোজ ভোপ্ত 

প্যোশকজ নং-3    

Construction of 75.38m PC Girder Bridge at 2
nd

 

Km. & Construction of 3 nos Ferry Ghat with 

approach road etc. of Itna-Baraibari-Chamraghat 

Road (Z-3623) under Kishoreganj Road Division 

during the year of 2013-14.       

- 

১০.৮১ 

২১/০৯/২০১৪ 

৩০/০৯/২০১৪ 

২৩/০৩/২০১৬ 

কোজ ভোপ্ত 

প্যোশকজ নং-৪    

Construction of rigid pavement (Submersible 

road)in/c. earth wrok in road embankment at ch. 

11+170 to ch. 19+000 RCC box culvert at 

different km. of Itna-Baraibari-Chamraghat road 

under Kishoreganj Road Division during the year 

of 2014-15. 

- 

২১.৪৯ 

৩১/১২/২০১৪ 

২২/০১/২০১৫ 

৩১/১২/২০১৬ 

কোজ ভোপ্ত 

 

 

১২।  ংল্পামধত ফযাে ও গ্রগমতঃ 

          (রক্ষ টাকা) 

অথ ষ ফেয এধিধ/আযএধিধ 

ফযোে 

অথ ষ েোড় 

 

প্রকৃত ব্যয় 

 

২০১২-১৩ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ 

২০১৩-১৪ ৬০৪০.৩০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ 

২০১৪-১৫ ৪০২৬.৬৮ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ - ১৩৭০.০০ ১৩৭০.০০ 

২০১৬-২০১৭ - ৯২.৯৫ ৯২.৯৫ 

ফ ষশভোর্ ১০৮৬৬.৯৭ ৭৭৬২.৯৫ ৭৭৬২.৯৫ 

 

১৩।  কার্ ম্পূণ জ থাকল্পর তায কাযণঃ জুন, ২০১৭ ম জন্ত নুল্পভামদত ংল্পামধত মডমময ৭১.৪৪% ফাস্তফ কার্ ম্পন্ন 

ল্পয়ল্পি। অগাভ ফল জায কাযল্পণ প্রকল্পেয মুদয় কার্ সল না ওয়ায় ফমষ্ট কার্ ম্পল্পন্নয রল্পক্ষয প্রকল্পেয সভয়াদ 

৩য় ফোয ব্যয় বৃধি ব্যধতত ৩০/০৬/২০১৮ ম ষন্ত বৃধিয প্রস্তোফ কযো শর তো মথোমথ কর্তষক্ষ কর্তষক অনুশভোধদত য়ধন। 
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পশর অভোপ্ত অফস্থোয় প্রকেটি ভোপ্ত কযশত শয়শে। তশফ ধযদ ষনকোশর প্রকশেয অভোপ্ত কোজ ওজ এয যোজস্ব 

ফোশজশর্য আওতোয় ভোপ্ত কযো শয়শে ল্পদখো মোয়। পশর ফতষভোশন ল্পকোন কোজ অভোপ্ত ল্পনই। 

১৪। াধাযণ ম জল্পফক্ষণ: 

১৪.১ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ 

(রক্ষ র্োকোয়) 

 

 ল্পভয়োদকোর প্রোক্কধরত ব্যয় 

ভর ০১/০৯/২০১১ শত ৩১/১২/২০১৩ ৭৬২৫.২৭ 

১ভ ংশোধধত অনুশভোধদত  ০১/০৯/২০১১ শত ৩০/০৬/২০১৫ ১০৮৬৬.৯৭ 

ব্যয় বৃমি ব্যমতল্পযল্পক সভয়াদ বৃমি ১ভ ফায  ০১/০৯/২০১১ শত ৩০/০৬/২০১৬ - 

ব্যয় বৃমি ব্যমতল্পযল্পক সভয়াদ বৃমি ২য় ফায  ০১/০৯/২০১১ শত ৩০/০৬/২০১৭ - 

   

১৪.২ ামফ জক অমথ জক ও ফাস্তফ গ্রগমতঃ প্রকল্পেয অওতায় জুন, ২০১৭ ম জন্ত ক্রভপুমিত অমথ জক গ্রগমত ল্পয়ল্পি ৭৭৬২.৯৫ 

রক্ষ টাকা মা নুল্পভামদত ব্যয় ১০৮৬৬.৯৭ রক্ষ টাকায ৭১.৪৩%। উক্ত ভল্পয় নুল্পভামদত ংল্পামধত প্রকল্পেয 

৮৫% ফাস্তফ গ্রগমত ামধত ল্পয়ল্পি।  

 
  
 

১৫। প্রকে মযদ জনঃ গত ২১/০৬/২০১৮ তামযল্পখ অআএভআমড’য উ-মযচারক র্নাফ সভাাম্মদ অযাফুজ্জাভান ভূ ূঁআয়া 

কর্তজক প্রকেটি ল্পযর্মভন মযদ জন কযা য়। মযদ জনকাল্পর ড়ক মফবাল্পগয কভ জকতজাগণ উমস্থত মিল্পরন। মযদ জন 

ম জল্পফক্ষণ মনম্নরূঃ 

 

১৫.১ ভূধভ অধধগ্রণ:  ংশোধধত অনুশভোধদত ধিধধশত ১৭ ল্পক্টয ভূধভ অধধগ্রশণয জন্য ৫০৩.৮৮ রক্ষ র্োকোয ংস্থোন 

ধের। তন্শে ২.৫৫ ল্পক্টয ভূধভ অধধগ্রণ কযো শয়শে জোনো মোয়। অফধষ্ট ভূধভ োরর্, খো ও ব্যধক্ত ভোধরকোনোধীন। 

োরর্ ও খো জধভ কর্তষশক্ষয ভেস্থতোয় এফং ব্যধক্ত ভোধরকোনোধীন জধভ জনগণ ধফনো ভশল্য প্রদোন কযোয় ল্পকোন অথ ষ 

ব্যয় য়ধন। এেোড়ো ভোঠ ম ষোশয় কোজ ফোস্তফোয়নকোশর ড়শকয এরোইনশভশন্টয ল্পচইশনজ ৩+৬০০ শত ৪+১৭০ ম ষন্ত 

অংশ ভযো নদী ও খোশরয অধস্তত্ব োওয়োয় উক্ত স্থোশন ড়ক ধনভ ষোশণয ধিোন্ত ফোদ ল্পদওয়ো য়। পশর অফধষ্ট ভূধভ 

অধধগ্রশণয প্রশয়োজন য়ধন জোনো মোয়।   

 

১৫.২ ভোটিয কোজ: ংশোধধত অনুশভোধদত ধিধধ ল্পত ৪.২০ রিঃঘিঃধভিঃ ভোটিয কোশজয জন্য ৭০৮.৫০ রক্ষ র্োকোয ংস্থোন 

যোখো শয়শে। ধধআয এয প্রোপ্ত তথ্য অনুমোয়ী ৩.৮১ রিঃঘিঃ ধভর্োয ভোটিয কোশজয জন্য ৫৯২.৭৪ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো 

শয়শে। ধযদ ষনকোশর জোনো মোয় , প্রকশেয আওতোয় ০.৫৭০ ধক:ধভ: ল্পেধিফর ল্পবশভন্ট এফং ০.৯১০ ধক:ধভ: ধযধজি 

ল্পবশভন্ট এয কোজ অভোপ্ত থোকোয় অফধষ্ট ভোটিয কোজ কযো য়ধন। ধযদ ষনকোশর ম্পোধদত ভোটিয কোশজয 

কশয়কটি স্থোশন ল্পযইন কোর্ সৃধষ্ট শত ল্পদখো ল্পগশে।  

 

১৫.৩   োফভোধজষফর ল্পযোি: অনুশভোধদত ংশোধধত ধিধধশত ১৪.০০ মকঃমভঃ াফভামর্জফর ড়ক মনভ জাণ ফাফদ ৪১১৭.১২ 

রক্ষ টাকায ংস্থান যল্পয়ল্পি। ধধআয অনুমোয়ী ১৩.০৯ ধকিঃধভিঃ াফভামর্জফর ড়ক মনভ জাণ ফাফদ ৩৮২৩.৭৩ রক্ষ 

টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পি। ধযদ ষনকোশর জোনো মোয় , ড়ল্পকয প্রস্থ ফ জ-াকুল্পে ৮.২৫ মভঃ (মূর ড়ক ৫.৫০ মভঃ, গাআড 

ওয়ার ০.৩৭৫ মভটাযX২, ভাটিয সাল্ডায ১.০০ মভটায X২)। প্রকে মযচারল্পকয দপ্তয ল্পত প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী র্ানা 

মায়, জুন, ২০১৭ ম জন্ত ১৩.০৯ মকঃমভঃ াফভামর্জফর সযাল্পডয কার্ ভাপ্ত ল্পয়ল্পি। ফল জা সভৌসুভ ওয়ায় প্রকে এরাকা 
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ামনল্পত তমরল্পয় মাওয়ায় ফমষ্ট কার্ কযা ম্ভফ য়মন। এভতাফস্থায়, প্রকেটিয সভয়াদ ৩০/০৬/২০১৮ ম জন্ত বৃমিয 

প্রস্তাফ কযা ল্পরও মযকেনা কমভন ল্পত প্রকেটিয সভয়াদ বৃমি নুল্পভাদন কযা য়মন। পল্পর ফমষ্ট সভাট ০.৯১০ 

মক:মভ: াফভামর্জফর ড়ক মনভ জাণ কযা ম্ভফ য়মন। তল্পফ মযদ জনকাল্পর র্ানা মায়, ফমণ জত ০.৯১০ মক:মভ: 

াফভামর্জফর ড়ক ওর্ এয মএভম এয অওতায় মনভ জাণ কযা ল্পয়ল্পি। মযদ জনকাল্পর মনমভ জত াফভামর্জফর 

ড়ল্পকয কল্পয়কটি স্থাল্পন মযমর্ড সবল্পভল্পন্টয উল্পযয স্তল্পয Scaling ল্পত সদখা সগল্পি। এ ধফলশয় ধনফ ষোী প্রশকৌরী 

জোনোন, ধোন কোর্োয ল্পভৌসুশভ কৃলকগণ ধোন ল্পকশর্ এ ড়শক স্তুোকোশয যোখোয় দীঘ ষধদশন এরু অফস্থোয সৃধষ্ট শয়শে।   

 

১৫.৪  ল্পেধিফর ল্পবশভন্ট: নুল্পভামদত ংল্পামধত মডমম’য ংস্থান নুমায়ী ৫.০০ মকঃমভঃ নতুন সেমিফর সবল্পভন্ট 

মনভ জাল্পণয ংস্থান ধের। সেমিফর সবল্পভন্ট ড়ল্পকয প্রস্থ ফ জ াকুল্পে ৯.৮০ মভঃ (মূর ড়ক ৫.৫০ মভঃ, াড জ সাল্ডায 

০.৯৫X২ মভঃ, পট সাল্ডায ১.২০ X২মভঃ)। ধধআয এয তথ্য অনুমোয়ী ৩.৬০ ধকিঃধভিঃ নতুন সেমিফর সবল্পভন্ট 

মনভ জাল্পণ ৪৪৭.৭৭ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পি। তল্পফ প্রকল্পেয অওতায় প্রল্পয়ার্নীয়তায মবমিল্পত ৪.১৭০ মক:মভ: সেমিফর 

সবল্পভন্ট মনভ জাল্পণয কাম জাল্পদ সদওয়া ল্পয়মির র্ানা মায়। ধনফ ষোী প্রশকৌরী জোনোন, ভোঠ ম ষোশয় কোজ ফোস্তফোয়নকোশর 

ড়শকয এরোইনশভশন্ট ভযো নদী ও খোশরয অধস্তত্ব োওয়ো মোয়। উক্ত Gap ড়শকয দদঘ ষয শত ফোদ ল্পদয়োয় ল্পেধিফর 

ড়শকয ধযভোণ হ্রো োয় এফং তদোনুমোয়ী এধস্টশভর্ এফং চুধক্ত ংশোধন কযো য়। পশর প্রকশেয আওতোয় ০.৫৭০ 

ধক:ধভ: ড়ক ধনভ ষোণ নো ওয়োয় ধনযধফধছেন্ন ড়ক ল্পমোগোশমোগ স্থোধত য়ধন। প্রকে গ্র শণয পূশফ ষ মথোমথ োশব ষ নো 

কশয প্রকে গ্রশণয পশর এভনটি শয়শে ভশভ ষ প্রতীয়ভোন য়। ধযদ ষনকোশর মথোমথ িধতশত কোজ নো কযোয় ধনধভ ষত 

ড়শকয কশয়কটি স্থোশন ীর ল্পকোর্ উশঠ ল্পমশত ল্পদখো ল্পগশে। 

  

মচে-১  ২: মনমভ জত মযমজড  জেমিফর জবজভন্ট 
 

 

১৫.৫   PC Girder ল্পতু: অনুশভোধদত ংশোধধত ধিধধ’য ংস্থোন অনুমোয়ী ১টি ব্রীজ (৭৫.০০ ধভিঃ) ধনভ ষোণ ফোফদ 

৭৫০.০০ রক্ষ র্োকোয ংস্থোন যশয়শে। ধধআয এয তথ্য অনুমোয়ী ৭৫.০০ ধভর্োয ধধ গোি ষোয ল্পতু ধনভ ষোশণ ৭৫০.০০ 

রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে। মযদ জনকাল্পর সদখা মায়, সতুটিয মনভ জাণ কার্ ভামপ্তপূফ জক মান চরাচল্পরয র্ন্য সতুটি 

উন্মুক্ত কযা ল্পয়ল্পি। মযদ জনকাল্পর সতুটিল্পত উল্পেখল্পমাগ্য সকান ত্রুটি রক্ষয কযা মায়মন। 

  

মচে- ৩  ৪: মনমভ জত জতু 
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  ১৫.৬  RCC Box Culvert: ভর অনুশভোধদত ধিধধ অনুমোয়ী প্যোশকজ-১, ২ ও ৪ এয আওতোয় ১৫টি কোরবোর্ ষ 

(৩০.০০ ধভিঃ) ধনভ ষোশণয ংস্থোন যশয়শে। ধধআয এয তথ্য অনুমোয়ী ১৬.৫৯ ধভর্োয আযধধ ফি কোরবোর্ ষ ধনভ ষোণ 

কোশজয জন্য ১০৭.০০ রক্ষ র্োকো ব্যয় কযো শয়শে। প্রকে মযচারল্পকয দপ্তয ল্পত প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী র্ানা মায়, জুন, 

২০১৭ ম ষন্ত ৮টি (১৬.৫৯ ধভিঃ) কোরবোর্ ষ ধনভ ষোণ কযো শয়শে। অফধষ্ট ৭টি কোরবোশর্ ষয ভশে ৩টি কোরবোশর্ ষয প্রশয়োজন 

ল্পনই এফং ৪টি কোরবোর্ ষ ভূধভ অধধগ্রণ জটিরতো ও প্রকশেয ল্পভয়োদ বৃধি নো োওয়োয় ধনভ ষোণ কযো ম্ভফ য়ধন জোনো 

মোয়। পশর প্রকশেয আওতোয় ৪টি কোরবোর্ ষ ধনভ ষোণ নো ওয়োয় ধনযফধেন্ন ড়ক ল্পমোগোশমোগ স্থোধত য়ধন। তশফ 

ধযদ ষনকোশর ধনধভ ষত কোরবোর্ ষগুশরো কোম ষকয ও চর এফং এগুশরোশত উশেখশমোগ্য ল্পকোন ত্রুটি ল্পনই ল্পদখো ল্পগশে।  

 

১৫.৭ যক্ষোপ্রদ কোজ: অনুশভোধদত ংল্পামধত মডমম নুমায়ী ১.১৭ রক্ষ ফগ জ মভটায মর্ও সটিটাআর দ্বাযা মম ব্লক এফং 

৯০০০ মভটায সটা-ওয়ার দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাল্পর্য ংস্থান যল্পয়ল্পি। ধধআয এয তথ্য অনুমোয়ী ৬০৯৮৭ রক্ষ ফগ জ মভটায  

মর্ও-সটিটাআর মম ব্লক এফং ৬১০৩ মভটায সটা-ওয়ার মনভ জাণ কাল্পর্ মথাক্রল্পভ ১৪৬৬.৭৩  ও ৬১০৩.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পি। প্রকে মযচারল্পকয দপ্তয ল্পত প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী র্ানা মায়, জুন, ২০১৭ ম জন্ত ৬০৯৮৭ রক্ষ 

ফগ জ মভটায  মম ব্লক এফং ৬১০৩ মভটায সটা-ওয়ার মনভ জাণ কযা ল্পয়ল্পি। সেমিফর সবল্পভন্ট ড়ল্পকয মযভাণ হ্রা 

াওয়ায় অনুামতকাল্পয মম ব্লক এফং সটা-ওয়ার এয মযভাণও হ্রা সল্পয়ল্পি। মযদ জনকাল্পর কল্পয়কটি স্থাল্পন 

মনমভ জত মম ব্লক ধ্বল্প সমল্পত সদখা সগল্পি।  

  

মচে-৫  ৬: যক্ষাপ্রদ কাজ 

 

১৫.৮ ল্পপযী ঘোর্ ধনভ ষোণ: নুল্পভামদত ংল্পামধত মডমম নুমায়ী ৩টি সপযী ঘাট মনভ জাণ ফাফদ ৪৫০.০০ রক্ষ টাকায 

ংস্থান। মমঅয নুমায়ী ৩টি সপযীঘাট মনভ জাল্পণয র্ন্য ১২৭.৫৮ সকাটি টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পি।   মযদ জনকাল্পর 

সপযীঘাট ৩টি মনভ জাণ কযা ল্পয়ল্পি সদখা মায়। তল্পফ প্রল্পয়ার্ল্পনয তুরনায় এল্পপ্রাচ ড়ল্পকয মযভাণ মকছু কভ প্রতীয়ভান 

ল্পয়ল্পি।  

১৬।  প্রকল্পেয উল্পেশ্য র্জনঃ 

মযকমেত উল্পেশ্য র্জন 

প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য ল্পে আটনা-ফড়আফাড়ী-চাভড়াঘাট ড়ক 

উন্নয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ উন্নত ও মনযাদ ড়ক সমাগাল্পমাগ স্থান। 

 

প্রকশেয আওতোয় ১৯ ধকিঃধভিঃ ড়শকয ভশে ০.৫৭০ ধক:ধভ: 

ল্পেধিফর ড়ক ও ৪টি কোরবোর্ ষ ধনধভ ষত নো ওয়োয় মনযফমেন্ন 

ড়ক সমাগাল্পমাগ স্থামত য়মন। পল্পর প্রকল্পেয উল্পেশ্য 

অংমক মর্জত ল্পয়ল্পি। 

 

 

১৭। উল্পেশ্য মর্জত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ  প্রকশেয আওতোয় ০.৫৭০ ধক:ধভ: ল্পেধিফর ড়ক ও ৪টি কোরবোর্ ষ 

ধনধভ ষত নো ওয়োয় মনযফমেন্ন ড়ক সমাগাল্পমাগ স্থামত য়মন। পল্পর প্রকল্পেয উল্পেশ্য অংমক মর্জত ল্পয়ল্পি। 
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১৮।   যার্স্ব খাল্পত স্থানান্তযঃ প্রকল্পেয অওতায় ম্পামদত কার্ আল্পতাভল্পধ্য ড়ক ও র্নথ মধদপ্তল্পযয যার্স্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পি।  

১৯।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত সপ্রমযত মমঅয ম জাল্পরাচনায় সদখা মায় প্রকেটিয সকান Internal 

Audit য়মন। তল্পফ ২০১৪-১৫ থ জ ফিল্পয ১ফায External Audit ল্পয়ল্পি। এল্পত ২টি মডট অমি প্রদান 

কযা ল্পয়ল্পি। উক্ত মডট অমি মনষ্পমিয রল্পক্ষয প্রভাণক র্ফাফ পূতজ মডট মধদপ্তল্পয সপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পি। তল্পফ 

মযদ জনকারীন ভয় ম জন্ত মডট অমিটি মনষ্পমি য়মন র্ানা মায়।  

২০।  পর্যবেক্ষণ:  

২০.১   প্রকল্পটিয মূর অনুজভামদত জভয়াদ মছর ২ ফছয ৩ ভা। ধনধ ষোধযত ল্পভয়োশদ প্রকেটিয আওতোয় গৃীত কোম ষক্রভ ভোপ্ত 

কযশত নো োযোয় একফোয প্রকে ংশোধন এফং দুই ফোয প্রকেটিয ল্পভয়োদ বৃধি কশযও   অভোপ্ত অফস্থোয় প্রকেটি 

ভোপ্ত কযশত শয়শে। ভোপ্ত প্রকেটিয ল্পভোর্ Time Over Run ১০০% ও Cost Over Run ১.৮০%; 

২০.২  মডমম’য কভ জমযকল্পনা অনুমায়ী প্যাজকজ -১  ২ এয দযে আফান কযা য়। মকন্তু প্যাজকজ ২  ৪ এয ক্রয় 

প্রমক্রয়া শুরু কযা য় মনধ জামযত ভজয়য ৮ ভা য;  

২০.৩    প্যাজকজ-১  প্যাজকজ-২ এয জক্ষজে অনুজভামদত মূল্য এফং ঠিকাদায কর্তজক উদ্ধৃত মূল্য একই। ক্রয় প্রমক্রয়ায় 

অনুজভামদত মূজল্যয ভান ঠিকাদায কর্তজক উদ্ধৃত মূল্য এক য়া ভীমচন নয়। এ জক্ষজে ঠিকাদাযগণ কর্তজক 

Collusive Practice এ জমড়ত থাকজত াজয;  

২০.৪ প্রকশেয আওতোয় ০.৫৭০ ধক:ধভ: ল্পেধিফর ড়ক ও ৪টি কোরবোর্ ষ ধনধভ ষত নো ওয়োয় মনযফমেন্ন ড়ক সমাগাল্পমাগ 

স্থামত য়মন। পল্পর প্রকল্পেয উল্পেশ্য ম্পূণ জ মর্জত য়মন; এফং 

২০.৫ মযদ জনকারীন ভয় ম জন্ত ভাপ্ত প্রকেটিয ২টি External Audit অমি মনষ্পমি য়মন। 

 
 
 
 

২১।  ভতাভত/সুামযঃ 

২১.১   প্রকল্পটিয মূর অনুজভামদত জভয়াদ মছর ২ ফছয ৩ ভা। ধনধ ষোধযত ল্পভয়োশদ প্রকেটিয আওতোয় গৃীত কোম ষক্রভ ভোপ্ত 

কযশত নো োযোয় একফোয প্রকে ংশোধন এফং দুই ফোয প্রকেটিয ল্পভয়োদ বৃধি কশযও   অভোপ্ত অফস্থোয় প্রকেটি 

ভোপ্ত কযশত শয়শে। ভোপ্ত প্রকেটিয ল্পভোর্ Time Over Run ১০০% ও Cost Over Run ১.৮০%। 

বধফষ্যশত মথোমথ কভ ষ-ধযকেনো গ্রণপূফ ষক ল্প আশরোশক প্রকে ভোধপ্তয জন্য ড়ক ও জনথ অধধদপ্তযশক আশযো 

শচষ্ট শত শফ ; 

২১.২   প্যাজকজ ২  ৪ এয ক্রয় প্রমক্রয়া মডমম’য কভ জমযকল্পনায মনধ জামযত ভজয়য ৮ ভা য শুরু কযা য়; এজত প্রকজল্পয 

কাজ ফাস্তফায়ন মফরমেত জয়জছ। বমফষ্যজত প্রকল্প অনুজভাদজনয যযই ক্রয় প্রমক্রয়া শুরু কযজত জফ; 

২১.৩   প্যোশকজ-১ ও প্যোশকজ -২ এয ল্পক্ষশত্র অনুশভোধদত ভল্য এফং ঠিকোদোয কর্তষক উদ্ধৃত ভল্য একই ওয়োয় ঠিকোদোযগণ 

Collusive Practice এ জধড়ত ধের ধকনো তো ভন্ত্রণোরয় যীক্ষো কশয ল্পদখশফ;  
  
 

২১.৪  মথোমথ যীক্ষোয ভোেশভ প্রকেটি গ্রণ কযো য়ধন। পশর চুধক্ত স্বোক্ষশযয য ভোঠ ম ষোশয় কোজ ফোস্তফোয়নকোশর ড়শকয 

ভোশে ভযো নদী ও খোশরয অধস্তত্ব োওয়ো মোয়। ধফলয়টি ভন্ত্রণোরয় যীক্ষো কশয ল্পদখশফ এফং বধফষ্যশত মথোমথ যীক্ষো 

ধনযীক্ষোয ভোেশভ প্রকে গ্রণ কযশফ; 

২১.৫ প্রকশেয আওতোয় ০.৫৭০ ধক:ধভ: ল্পেধিফর ড়ক ও ৪টি কোরবোর্ ষ ধনধভ ষত নো ওয়োয় মনযফমেন্ন ড়ক সমাগাল্পমাগ 

স্থামত য়মন। পল্পর প্রকল্পেয উল্পেশ্য ম্পূণ জ মর্জত য়মন। এভতাফস্থায়, ওর্ এয যার্স্ব ফাল্পর্ল্পটয অওতায় 

প্রল্পয়ার্নীয় যক্ষাপ্রদ কার্ ফমষ্ট ০.৫৭০ মক:মভ: ল্পেধিফর ল্পবশভন্ট ড়ক ধনভ ষোণ কযশত শফ; 

২১.৬ ড়শকয ল্পম কর স্থোশন ীর ল্পকোর্ উশঠ ল্পগশে , মযমর্ড সবল্পভল্পন্টয উল্পযয স্তল্পয Scaling সৃমষ্ট ল্পয়ল্পি, মম ব্লক 

ধ্বল্প ল্পড়ল্পি তা মচমিতপূফ জক দ্রুত ংল্পাধন কযল্পত ল্পফ;  
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২১.৭ ভাপ্ত প্রকেটিয মডট অমি দ্রুত মনষ্পমিয প্রল্পচষ্টা গ্রণ কযল্পত ল্পফ;এফং 

২১.৮ নুল্পেদ ২১.১ ল্পত ২১.৭ এয মফলল্পয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআমডল্পক ফমত কযল্পফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



719 

 

“াকুয়া-সদরদুয়ায-এরাবন ড়দ্কয ২২তভ বকদ্রাবভটাদ্য এরনজানী নদীয উয ৯৩.০২ বভটায নাোাড়া বব গাড বায 

সতু বনভ বাণ এফং ফাবরয়া-ওয়াব ব-বভজবাপুয ড়দ্ক ২টি বব গাড বায সতু বনভ বাণ”প্রকদ্েয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রমতজফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৭ ) 
 

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

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ড়ক ও জনথ বধদপ্তয। 

৩।  প্রকদ্েয ফস্থান : ঢাকা জজরায ধাভযাই উজজরা  টাঙ্গাইর জজরায মভজজাপুয  জদরদুয়ায 

উজজরা। 

 

৪।  প্রকদ্েয ফাস্তফায়নকার  ও ব্যয় : 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার  প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয়  

(মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যদ্য়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়নকাদ্রয 

(%) 

মূর ১ভ 

ংদ্াবধত 

মূর ফ বদ্ল  

ংদ্াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৪৬২.৫৩ - ৪৬৩৭.৫০ ১ অজক্টাফয 

২০১৪ 

জথজক ৩০ জুন 

২০১৭ 

- ১ অজক্টাফয 

২০১৪ 

জথজক ৩০ জুন 

২০১৭ 

- - 

 

৫। াধাযণ ম বদ্ফক্ষণ:  

৫.১। টভূবভ: 

 প্রকজল্পয আতায় টাঙ্গাইর জজরায জদরদুয়ায উজজরায াকুল্লা-জদরদুয়ায-এরামন ড়জক নাল্লাাড়ায় এজরনজানী 

নদীয উয ১টি মম গাড জায জতু মনভ জাজণয প্রস্তাফ কযা য়। এ ড়কটি মভজজাপুয উজজরায াজথ জদরদুয়ায এফং 

নাগযপুয উজজরা অন্যে মাতায়াজতয একভাে ড়ক। ড়কটি আমযচা-মর্য-নাগযপুয ড়জক এরামন নাভক 

স্থাজন মভমরত জয়জছ। এরনজানী নদীয উজয উক্ত স্থাজন জকান জতু না থাকায় াকুল্লা-জদরদুয়ায-এরামন ড়কটি 

মথামথবাজফ ব্যফায কযা ম্ভফ জে না। এ জতুটি মনমভ জত জর আথ জ-াভামজক উন্নয়জন ইমতফাচক প্রবাফ ড়জফ। 

 এছাড়া, ভামনকগজঞ্জ জজরায ফামরয়া-য়াম জ-মভজজাপুয ড়জক অফমস্থত ফংী নদীয (২ মকিঃমভিঃ)  মদয়ারী নদীয (৪ 

মকিঃমভিঃ) উয ২টি মম গাড জায জতুয কাজ প্রকজল্প অন্তর্ভ জক্ত আজছ। উক্ত জতু দু’টি মনমভ জত জর মনযাদ  উন্নত 

মাতায়াত ব্যফস্থা গজড় উঠজফ, মা আথ জ-াভামজক উন্নয়ন াধন কযজফ। উজল্লখ্য, ফংী নদীয উয জতু মনভ জাজণয জন্য 

গত ০৯/১২/২০০৯ তামযে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী প্রমতশ্রুমত প্রদান কজযন।  

  

৫.২। উজেশ্য :  

 প্রকল্পটিয মূর উজেশ্য জরা াকুল্লা-জদরদুয়ায-এরামন ড়জকয ১২তভ মকজরামভটাজয এজরনজানী নদীয উয ৯৩.০২ 

মভটায নাল্লাাড়া মম গাড জায জতু মনভ জাণ এফং ফামরয়া -য়াম জ-মভজজাপুয ড়জক ২টি মম গাড জায জতু মনভ জাজণয 

ভাধ্যজভ উক্ত এরাকায ড়ক জমাগাজমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন াধন কযা।  

  

৫.৩।  প্রকদ্েয নুদ্ভাদন:  

 প্রকল্পটি ২১.১২.২০১০ তামযজে অনুমিত একজনক বায় ৫৪৬২.৫৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যজয় মডজেয ২০১৪ জথজক 

জুন ২০১৭ জভয়াজদ ফাস্তফায়জনয জন্য অনুজভামদত য়।  
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৫.৪। প্রকল্প মযদ জন:  

ভাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়জনয জন্য ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাজগয মযচারক জনাফ আফদুল্লা আর 

ভামুন কর্তজক ২১.০৭.২০১৮ তামযজে প্রকল্প এরাকা জযজমভন মযদ জন কযা য়। মযদ জজনয ভয় প্রকল্প 

ংমিষ্ট কভ জকতজাগণ উমস্থত জথজক তথ্য-উাি প্রদানপূফ জক ায়তা প্রদান কজযন।  

 

৫.৫ প্রকে বযচারক ম্পবকবত তথ্য বনদ্েয ছদ্ক প্রদান কযা দ্রা:  

 ড়ক  জনথ অমধদপ্তজযয অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী ম জাজয়য ৫ জন কভ জকতজা এ প্রকজল্পয প্রকল্প 

মযচারক মজজফ দাময়ত্ব ারন কজযন। মনজেয ছজক তাঁজদয নাভ  জভয়াদকার প্রদান কযা জরা: 

  

ক্রবভক 

নম্বয 
কভ বকতবায নাভ  দফী  

দাবয়দ্েয ধযণ সভয়াদকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১। জনাফ জভািঃ আপতাফ জাজন োন 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, ঢাকা জজান 
খন্ডকারীন ০১/১০/২০১৪-২৭/১২/২০১৫ 

২। জনাফ জভািঃ আফদু ারাভ 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, ঢাকা জজান 
ঐ ২৭/১২/২০১৫-০৫/০৪/২০১৭ 

৩। জনাফ জভািঃ আফদু বুয 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, ঢাকা জজান 
ঐ ০৫/০৪/২০১৭- ৩০/০৬/২০১৭ 

৪। জনাফ জভািঃ াাবুমেন োন 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, ভয়ভনমং 

জজান 

ঐ ০১/১০/২০১৪-০১/০১/২০১৭ 

৫। জনাফ জভািঃ ভমনরুর ইরাভ 

অমতমযক্ত প্রধান প্রজকৌরী, জ, ভয়ভনমং 

জজান 

ঐ ০১/০১/২০১৭- ৩০/০৬/২০১৭ 

 

৬। প্রকদ্েয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত বনেরূ:  

৬.১। প্রকদ্েয অওতায় ম্পাবদত ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবতয বফফযণ বনদ্েয ছদ্ক প্রদান কযা দ্রা:  

       (রক্ষ টাকায়) 

No Item of work (As per pp) Unit Target (as per pp) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Revenue:      

 Supply & Services      

1 Stationery LS 4.00    

2 Publication and Tendering LS 3.00    

B Capital:      

 Acquisition/Purchase of 

Land & Landed Properties 

of Assets 

     

1 Land Acquisition Ha 169.00 0.7356 77.57 0.34 

 Civil Works:      

2 Construction of Road 

Embankment (Earthwork) 

Lac 

Cum 

260.00 1.04 240.00 1.20 

3 Flexible pavement for 

approach road 

     

 a. Construction of new 

pavement (including 

surfacing) 5.48 m 

km 20.90 0.15 20.90 0.145 

 b. Construction of new km 77.52 0.40 76.98 0.39 
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No Item of work (As per pp) Unit Target (as per pp) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

pavement (including 

surfacing) 6.50 m 

4 Construction of P.C. Girder 

Bridge (3 nos) 

m 4472.89 525.70 4017.64 525.70 

5 Protective Work      

 a. Concrete slope 

protection with Geo-

textile 

sqm 53.63 3480.00 53.63 3480.00 

 b. CC block with Geo-

textile 

sqm 162.19 16958.72 138.10 14560.00 

6 Sign Signal, Guide Post, 

Road Marking etc. 

LS 12.68  12.68 L/S 

C Physical Contingency  93.01    

D Price Contingency   133.71    

Total   5462.53  4637.50  

   সূে: ড়ক  জনথ অমধদপ্তয কর্তজক জপ্রমযত প্রকজল্পয ভাপ্ত প্রমতজফদন অনুমায়ী। 

 

৭। ফছযবববিক এবডব/আযএমডম ফযাে, অফমুমক্ত ও ব্যয় :  

 প্রকজল্পয অনুজভামদত মডমম’য ফছযমবমিক রক্ষেভাো, আযএমডম ফযাে, অফমুমক্ত  ব্যজয়য মফফযণ মনজেয ছজক 

প্রদান কযা জরা : 

                                                                                                                                    (রক্ষ টাকায়) 
থ ব ফছয নুদ্ভাদত বডবব’য  

রক্ষযভাত্রা 

অযএবডব-সত ফযাদ্দ ফমুক্ত  ব্যয় 

 

২০১৪-২০১৫ ৬৭২.০০ - - - 

২০১৫-২০১৬ ২২৯২.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ২৪৯৮.৫৩ ২৬৪২.০০ ২৬৩৭.৫০ ২৬৩৭.৫০ 

ফ জজভাট: ৫৪৬২.৫৩ ৪৬৪২.০০ ৪৬৩৭.৫০ ৪৬৩৭.৫০ 

সূে: ড়ক  জনথ অমধদপ্তয কর্তজক জপ্রমযত প্রকজল্পয ভাপ্ত প্রমতজফদন অনুমায়ী  

 

৮। প্রমকউযজভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: 

 

Description of 

procurement 

(goods/works/ 

Consultancy) as per bid 

document 

Tender/Bid/Propo

sal Cost (In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ Proposal Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As per 

PP 

Contra

ct 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Construction of 216.34m 

(5x42.48) long PC Girder 

Bridge over Bongsr River 

at 2
nd

 km of Balia-Worshi-

Mirzarur under 

Manikganj Road Division  

1947.62 1746.13  01/2/2016 30/6/201

7 

30/6/2017 

Construction of 216.34m 

(5x42.48) long PC Girder 

Bridge over Dewali River 

at 4
th

 km of Balia-Warshi-

Mirzarur under Tangail 

1968.9

9 

1759.7  24/3/2016 23/3/201

6 

30/6/2017 
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Description of 

procurement 

(goods/works/ 

Consultancy) as per bid 

document 

Tender/Bid/Propo

sal Cost (In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ Proposal Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As per 

PP 

Contra

ct 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Road Division  

Construction of 93.02m 

long PC Girder Nallapara 

Bridge over Alenjani 

River at 12
th

 km of 

Pakulla-Delduar-Elasin 

Road under Tangail Road 

Division  

1143.20 1043.12  14/1/2016 13/7/201

7 

30/6/2017 

 

৯। অমডট :  প্রকজল্পয Internal  External অমডট ম্পাদন ম্পমকজত তথ্যামদ মমআয এ প্রদান কযা য়মন। 

 

১০। প্রকল্প ংমিষ্ট কজয়কটি মস্থয মচে মনজে প্রদান কযা জরা: 

  

মচে ১ : ফংী জতু মচে ২: ফংী জতুয ংজমাগ ড়জকয ঢাজর যক্ষাপ্রদ 

কাজ 

  

মচে ৩: মদয়ারী জতু মচে ৪: : মদয়ারী জতুয উমযবাগ 
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মচে ৫:  মদয়ারী জতুয ংজমাগ ড়জকয ফাঁক মচে ৬ : মদয়ারী জতুয ংজমাগ ড়জকয াজথ যুক্ত 

এরমজইমডয যাস্তা 

  

মচে ৭:  নাল্লাাড়া জতুয উমযবাগ মচে ৮: নাল্লাাড়া জতুয এজপ্রাজচয ঢার  জারায 

রাইটিং 

 

১২।  প্রকদ্েয উদ্দ্দশ্য জবন: 

বযকবেত উদ্দ্দশ্য  উদ্দ্দশ্য জবন 

প্রকজল্পয প্রধান উজেশ্য জরা ফামরয়া -য়াম জ-মভজজাপুয 

ড়জক ২টি মম গাড জায জতু মনভ জাণ  নাল্লাাড়ায় 

এজরনজানী নদীয উয ১টি জতু মনভ জাজণ য ভাধ্যজভ উক্ত 

এরাকায় আথ জ -াভামজক অফস্থা  জমাগাজমাগ ব্যফস্থায 

উন্নয়ন াধন কযা। 

প্রকজল্পয আতায় উমল্লমেত ৩টি জতু মনভ জাজণয ভাধ্যজভ উক্ত 

এরাকায় জমাগাজমাগ ব্যফস্থা উন্নততয জয়জছ এফং 

জনাধাযজনয আথ জ-াভামজক উন্নয়ন ামধত জয়জছ। 

 

১৩। কাজ ম্পূণ ব থাকদ্র তায কাযণ: প্রকজল্পয জকান কাজ অম্পূণ জ জনই। 

 

১৪।       মযদ জনকারীন ম জজফক্ষণ:  

১৪.১।  ভূমভ অমধগ্রণ: অনুজভামদত মডমম অনুাজয প্রকজল্পয আতায় ০.৭৩৫৬ জক্টয ভূমভ অমধগ্রণ ফাফদ ১৬৯ রক্ষ 

টাকায ংস্থান যজয়জছ। তন্জধ্য মমআয অনুাজয প্রকজল্পয ০.৩৪ জক্টয ভূমভ অমধগ্রণ ফাফদ ৭৭.৫৭ রক্ষ টাকা 

ব্যময়ত জয়জছ। ভাঠ ম জাজয় চামদায আজরাজক ০.৩৪ জক্টয ভূমভ অমধগ্রণ কযা জয়জছ ভজভ জ মযদ জনকাজর 

জানাজনা য়। 
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১৪.২।  জতুয এজপ্রাজচ জেমিফর জবজভন্ট মনভ জাণ: অনুজভামদত মডমম অনুাজয াজপজমং ০.১৫ মকিঃমভিঃ জেমিফর 

জবজভন্ট (প্রস্থ ৫.৪৮ মভিঃ) মনভ জাণ ফাফদ ২০.৯০ রক্ষ টাকা প্রাক্করন কযা য়। মমআয অনুাজয এ অংজগ ০.১৪৫ 

মকিঃমভিঃ জেমিফর জবজভন্ট মনভ জাণ ফাফদ ২০.৯০ রক্ষ টাকা ব্যময়ত জয়াছ। এছাড়া, ০.৪০ মকিঃমভিঃ জেমিফর 

জবজভন্ট (প্রস্থ ৬.৫০মভিঃ) মনভ জাণ ফাফদ ৭৭.৫২ রক্ষ টাকা প্রাক্করন কযা য়। মমআয অনুাজয এ অংজগ ০.৩৯ 

মকিঃমভিঃ জবজভন্ট মনভ জাণ ফাফদ ৭৬.৯৮ রক্ষ টাকা ব্যময়ত জয়জছ। 

 

১৪.৩।  মম গাড জায জতু মনভ জাণ: প্রকজল্পয অনুজভামদত মডমম অনুাজয ৩টি মম গাড জায জতু মনভ জাণ কাজজয জন্য জতুয 

দদর্ জে ৫২৫.৭০ মভিঃ ফাফদ ৪৪৭২.৮৯ রক্ষ টাকায প্রাক্করন যজয়জছ। মমআয অনুাজয এ অংজগ জভাট ৫২৫.৭০ মভিঃ 

জতু মনভ জাণ কাজজ ৪০১৭.৬৪ রক্ষ টাকা ব্যময়ত জয়জছ। 

 

১৪.৪।   যক্ষাপ্রদ কাজ: প্রকজল্পয অনুজভামদত মডমম অনুাজয মজ জটিটাইর  কংমক্রট জলা প্রজটকন ফাফদ ৩৪৮০ 

ফগ জ মভিঃ কাজজয জন্য ৫৩.৬৩ রক্ষ টাকা প্রাক্করন কযা য়। মমআয অনুাজয এ অংজগ ৩৪৮০ ফিঃমভিঃ ফাফদ 

৫৩.৬৩ রক্ষ টাকা ব্যয় জয়জছ। এছাড়া, মজ জটিটাইর মম ব্লক মনভ জাণ ফাফদ ১৬৯৫৮.৭২ ফিঃমভিঃ ফাফদ 

মডমমজত ১৬২.১৯ রক্ষ টাকায প্রাক্করন কযা য়। মমআয অনুাজয এ অংজগ ১৪৫৬০ ফিঃমভিঃ ফাফদ ১৩৮.১০ 

রক্ষ টাকা ব্যময়ত জয়জছ। 

 

১৪.৫। মযদ জনকাজর জদো মায় জম, ভামনকগঞ্জ জজরায ফংী নদীয উয (জচইজনক ২মকিঃমভিঃ) ফংী জতু, টাঙ্গাইর 

জজরায মদয়ারী নদীয উয (জচইজনজ ৪ মকিঃমভিঃ) মদয়ারী জতু এফং এজরনজানী নদীয উয (জচইজনজ ১২ 

মকিঃমভিঃ) নাল্লাাড়া জতু জভাট ৩টি জতু প্রকজল্পয আতায় মনভ জাণ কযা জয়জছ। মযদ জনকাজর জতু ৩টিয 

মনভ জাণ কাজজয ভান আাততদৃমষ্টজত  আানুরূ ফজর প্রতীয়ভান য়। 

 

১৪.৬। মযদ জনকাজর জদো মায় জম, মদয়ারী জতুয উিয াজর্শ্জ এজপ্রাচ ড়জকয ফাঁক প্রায় ৯০ মডগ্রীয ভত এফং এজত 

এরমজইমড’য একটি ড়ক ংযুক্ত জয়জছ। জতুটিজত জারায রাইটিং  ব্যাটাযী ংযক্ষজণয জন্য পৃথক র্য মনভ জাণ 

কযা জয়জছ। এছাড়া, ৩টি জতুয উবয় াজর্শ্জয এজপ্রাচ ড়জকয মম ব্লক দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ ম্পন্ন কযা জয়জছ। 

এছাড়া, নাল্লাাড়া জতুয জারায রাইটিং এয ব্যাটাযী মথামথবাজফ ংযক্ষণ না কযায় তা ম্পূণ জ কাম জকয জনই 

ভজভ জ জদো মায়। এছাড়া, জতুমূজয উমযবাজগয জেন মযস্কায-মযেন্ন কযা প্রজয়াজন। 

 

১৫। আইএভইমড’য ভতাভত/সুাময: 

 

১৫.১। প্রকল্পটি মূর অনুজভামদত জভয়াদ  প্রাক্কমরত ব্যজয়য ভজধ্য ফাস্তফায়ন কযা জয়জয় মা আাব্যঞ্জক। বমফষ্যজত অনুরূ 

বাজফপ্রকল্প ফাস্তফায়জন ংমিষ্ট ংস্থা জচষ্ট থাকজফ; 

 

১৫.২। প্রকল্পটি ফাস্তফায়নকাজর মফমবন্ন জভয়াজদ ৫ জন কভ জকতজাজক প্রকল্প মযচারক মজজফ দাময়ত্ব প্রদান কযা জয়জছ। র্ন 

র্ন প্রকল্প মযচারক মযফতজজনয জপ্রমক্ষজত প্রকল্প মযচারকগণ মথামথবাজফ প্রকল্প সুাযমবন  ভমনটমযং কযজত 

াজযন না। বমফষ্যজত প্রকল্প ফাস্তফায়ন জভয়াজদ একজন প্রকল্প মযচারক মনজয়াজগয মফলজয় ংমিষ্ট ংস্থা প্রজয়াজনীয় 

ব্যফস্থা  গ্রণ কযজফ; 

 

১৫.৩। নাল্লাাড়া জতুয জারায রাইটিং ব্যফস্থা কাম জকযী যােজত প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযজত জফ; 

 

১৫.৪।  মনমভ জত জতুগুজরায expansion joint মথামথবাজফ যক্ষণাজফক্ষজণয জন্য প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযজত জফ; 
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১৫.৫। জতুয উমযবাজগয জেনমূ মযস্কায-মযেন্ন যােজত জফ; 

 

১৫.৬। প্রকল্পটিয External অমডট দ্রুত ম্পন্ন কযজত জফ; এফং 

 

১৫.৭। অনুজেদ ১৫.১-১৫.৬ এয আজরাজক গৃীত কাম জাফরী ম্পজকজ আগাভী ২ (দুই) ভাজয ভজধ্য আইএভই মফবাগজক 

অফমত কযজত জফ। 

 

 

 

  
  
 

 
 

 

 


