
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগেয অওতায় ২০১৬-১৭ থ থ ফছগয এরিরভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয ভল্যায়ন 

প্ররতগফদগনয ওয  ভন্ত্রণারয়/রফবাে রবরিক ায-ংগে 

 

ক্রঃ

নং 

ভন্ত্রণারয়/রফবা

গেয নাভ 

গভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগে

য 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ ভর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায় 

রফরনগয়া

ে 

প্রকগেয 

ংখ্যা  

কারযে

রয 

ায়

তা 

প্রকগে

য 

ংখ্যা  

গজরিরএ

প ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা  

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

রতক্রা

ন্ত 

প্রকগে

য 

ংখ্যা  

ভয় 

রতক্রা

ন্ত 

প্রকগে

য 

ংখ্যা  

গকফর 

ভয় 

রতক্রা

ন্ত 

তক

যা ায 

(%) 

ফ থরনম্ন 

গফ থাচ্চ  

গকফর 

ব্যয় 

রতক্রা

ন্ত 

প্রকগে

য 

ংখ্যা  

ব্যয় 

রতক্রা

গন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থ রনম্ন-

গফ থাচ্চ   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ ড়ক রযফন 

ও ভাড়ক 

রফবাে  

৪৯টি  ৪৯টি - - ৪১টি ৪টি 33% 

- 

400% 

৪ টি ২.০২% 

- 

২৫০.৪৪

% 

 
 

১।   ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা: ৪৯টি  

২।   ভাপ্তকৃত প্রকগেয প্রকৃত ব্যয় ও গভয়াদকার 

৩। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয় ও গভয়াদ বৃরিয কাযণ: ভূরভ রধগ্রণ ব্যয় বৃরি  ,রিজাআন রযফতথন ,গেয হ্রা বৃরি ও গযট 

ররিউর রযফতথন।   

4।   ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয গেগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুারয  

 

 ভস্যা  সুারয 

4.১   মথামথ ভীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রণ ও ব্যয় প্রাক্করন 

কযা।  

4.১ প্রকল্প গ্রণকালর ম যাপ্ত ভীক্ষা ও ফাস্তফভবভিক ব্যয় 

প্রাক্করনপূফ যক প্রকল্প প্রস্তাফ প্রণয়ন কযলত লফ। 

4.২ প্রকল্প নুলভাদলনয য টেন্ডায অফান টথলক শুরু 

কলয কাম যালদ প্রদান ম যন্ত ভধক ভয় ব্যয় লয় 

থালক। 

৪.২ প্রকল্প নুলভাদলনয য  যআ মথাম্ভফ দ্রুত প্রকল্প 

ভযচারক ভনলয়াগপূফ যক ঠিকাদায ভনলয়াগ/ক্রয় 

কাম যক্রভ ম্পন্ন কযলত লফ। 

4.৩ প্রকল্প ভল্যায়নকালর টদখা মায় লনক টক্ষলে 

প্রকলল্পয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যালকলজ ভনধ যাযণ কলয ফাস্তফায়ন 

কযা লয়লছ। টছাে টছাে প্যালকজ কযায় স্থানীয় 

প্রবাফারী টছাে ঠিকাদায কর্তযক কাম যালদ প্রাপ্ত 

লয়লছ। লাদায /ল্প টাদায এফং ওলয়র 

আকুআ নয় এভন প্রভতষ্ঠান কাজ াওয়ায় ভনধ যাভযত 

ভয় মথামথ গুণাগুন ফজায় টযলখ কাজ কযলত 

াযলছ না। ওলয়র আকুু ও অভথ যকবালফ রলবভি 

ম্পন্ন ঠিকাদালযয ভাধ্যলভ প্রকলল্পয কাজ মথাভলয় 

ও গুণগতভান ফজায় টযলখ ভাপ্ত কযা ম্ভায য়। 

ভকন্তু টছাে টছাে প্যালকজ কলয টেন্ডায অফান কযা 

লর লনক ভয় ফড় ঠিকাদায টেন্ডায ংগ্রণ  

4.৩ টছাে টছাে প্যালকজ না কলয ফড় প্যালকলজয ংস্থান 

টযলখ প্রকল্প প্রণয়ন এফং ট অলরালক টেন্ডায 

অফানপূফ যক প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন কাজ কযায 

প্রলয়াজনীয় উলযাগ গ্রণ কযলত লফ; 



 ভস্যা  সুারয 

কলয না।  

৪.৪ জভভ ভধগ্রণ ও গাছ াযণ আউটিভরটি 

ভপটিং এয কাযলণ ভধকাং টক্ষলে ভর প্রকল্প 

ফাস্তফায়লন দীঘ য ভয় রালগ। থ যাৎ মথাভলয় ভূভভ 

ভধগ্রণ ও আউটিভরটি ভপটিং না কযলত াযায়  

ভফভনলয়াগ প্রকল্প ভনধ যাভযত টভয়াদ ও ব্যলয় 

মথামথবালফ ফাস্তফায়ন কযা ম্ভাফয য় না য়; 

৪.৪ জভভ ভধগ্রণ, গাছ াযণ, আউটিভরটি ভপটিং এয 

জন্য প্রলয়াজনীয় টক্ষলে পৃথক প্রকল্প গ্রণ কযা টমলত 

ালয। এলত ভফভনলয়াগ প্রকল্পটিয টবৌত কাজ ভনধ যাভযত 

টভয়াদ ও ব্যলয় মথামথবালফ ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ 

লফ। ভধকন্তু ভূভভ ভধগ্রণ প্রভক্রয়া ত্বযাভিতকযলণয 

রলক্ষু ভন্ত্রণারয় কর্তযক ভূভভ ভধগ্রলণয প্রভতটি 

ম যালয় মথামথ ভভনেভযং এফং টজরা প্রালকয ালথ 

ভিয় ভনভিত কযলত লফ। 

৪.5 নুলভাভদত ভর ভিভভ’য তুরনায় ভধক ভয় ও 

ব্যলয় প্রকল্প ভাপ্ত কযা  

৪.৫ নুলভাভদত ভর ভিভভ’য কভ য ভযকল্পনা প্রকলল্পয 

ফাস্তফায়ন কাজ মথামথবালফ টল কযায কাম যকযী 

দলক্ষ গ্রণ কযলত লফ।  
৪.৬ ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন ও পূণ যকারীন 

প্রকল্প ভযচারক না থাকা। 

৪.৬ প্রভতটি প্রকলল্পয ভফযীলত একজন পূণ যকারীন প্রকল্প 

ভযচারক ভনলয়াগ কযলত লফ এফং প্রকল্প ভাপ্ত না 

ওয়া ম যন্ত মথাম্ভফ প্রকল্প ভযচারকলক ফদরী কযা 

মালফনা। প্রলয়াজলন টছাে টছাে প্রকলল্পয টক্ষলে 

ভতভযক্ত প্রধান প্রলকৌরী/তত্ত্বাফধায় প্রলকৌরীয 

ভযফলতয ভনফ যাী প্রলকৌরী দভম যাদায কভ যকতযালক 

প্রকল্প ভযচারক ভললফ ভনলয়াগ প্রদান কযা টমলত 

ালয। 

৪.৭ PCR টপ্রযলণয পূলফ য ভধকাং ভলয় 

External Audit ম্পন্ন না কযা  

৪.৭ প্রকলল্পয ভাভপ্তয ালথ ালথআ External 

Audit কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রলয়াজন।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ফাভনয়াচং-নফীগঞ্জ ড়ক ভনভ যাণ ীল যক প্রকলল্পয ভাভপ্ত প্রভতলফদন প্রভতলফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকগেয নাভ : ফাভনয়াচং-নফীগঞ্জ ড়ক ভনভ যাণ       

২। ফাফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাে :  ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : ভফগঞ্জ টজরা    

5। প্রকগেয ফাফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

রযকরেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতরযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কররত 

ব্যগয়য %) 

রতরযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাফায়নকাগরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংগারধত 

ভর ১ভ ংগারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৬৯২.৩১ 

(-) 

৫১৫৯.৬২ ৪৯৩৬.০০ 

(-) 

০১-0৭-২০১০ 

গথগক  

৩০-০৬-

২০১৩ 

০১-0৭-২০১০ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৭-২০১০ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

৯৫.৬৭% 

 

২৩৩% 

 

*গনাট : প্রকেটি ৪ ফায ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক গভয়াদ বৃরি  কযা গয়গছ।  
6।  প্ররেণ : প্রকগেয অওতায় গকান স্থানীয় ও বফগদরক প্ররেগণয ংস্থান না থাকায় প্ররেণ প্রদান কযা য়রন।  

 

7।  প্রকলল্পয েভূভভ ও উলেশ্য:   

 

৭.১ েভূভভ: নফীগঞ্জ এফং ফাভনয়াচং ভফগঞ্জ টজরায গুরুত্বপূণ য দুটি উলজরা। নফীগঞ্জ উলজরায ালথ ফাভনয়াচং 

উলজরায যাভয টকালনা ড়ক টমাগালমাগ টনআ। এ উলজরাটি াওড় ঞ্চলর ফভস্থত। নফীগঞ্জ উলজরায ালথ 

ফাভনয়াচং উলজরায টমাগালমালগয ভাধ্যভ ভললফ ফল যাকালর টনৌকা এফং শুষ্ক টভৌসুলভ ভফযভান কাঁচা ড়লকয 

এুারাআনলভন্ট  ফযাফয ভালেয উয ভদলয় চরাচরকাযী টছাে টছাে মানফান ব্যফহৃত য়। এছাড়া , ফাভনয়াচং-নফীগলঞ্জয 

ভলধ্য যাভয ড়ক ংলমাগ না থাকায় ফাভনয়াচং উলজরায এফং ভলরে টজরায জনাধাযণলকও ভফগঞ্জ টজরা 

দয লয় (প্রায় ৪২ ভকঃভভঃ দূযত্ব ভতক্রভ কলয)  নফীগলঞ্জ চরাচর কযলত য়। এ ফস্থা উলিাযলণয ভনভভি অলরাচু 

প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।  

 

৭.২ উলেশ্য: প্রকলল্পয  উলেশ্য লরা-প্রকল্প এরাকায ালথ টদলয ন্যান্য ঞ্চলরয উন্নততয ড়ক টনেওয়াকয স্থালনয 

ভাধ্যলভ অথ য-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন।  
৮. প্রকলল্পয ভর কাজ:  

 যাস্তা প্রকযলণ ভাটিয কাজ  -৪.৯৭ রঃঘঃ ভভঃ  

 টেভিফর টবলভন্ট-  ৯.৮০ ভকঃভভঃ   

 ভভ গাি যায ব্রীজ ভনভ যাণ-২০০.০০ ভভোয  

 অযভভ কারবাে য ভনভ যাণ-১২৬.৩২ ভভোয 

 প্রভতযক্ষাভরক কাজ (ভভ ব্লক ও ভজওলেিোআর)-৩৫০০০ ফঃভভঃ 
 

 



৯। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাস্তফায়ন (ভভঅয নুালয) : 
 

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 

Tree Plantation     LS LS 5.00 LS 5.00 

Earthwork for Widening on 

Road Embankment    

Mac3 3.80 582.90 3.64 582.90 

Construction of Flexible 

Pavement      

Km 8.050 554.86 8.05 554.86 

Construction of  PC  Girder 

Bridge    

M  218.31 

(2 nos)  

1743.09 218.31 1743.09 

Construction of  RCC Culvert  
 

M 86.00 791.42 86.00 

(13 nos) 

791.42 

Protective Work (CC Block & 

Geo Textile)  

Sqm  54052.63 864.63 54052.60 864.63 

Protective Work (Toe wall)  M 9409.00 354.28 9409.00 354.28 

 Sign, Signal Km post  LS  LS 3.50 LS 3.50 

Survey & Design  Km 9.80 7.50 9.80 7.50 

EIA, Hydrology & 

Morphology  
Km  9.80 29.00 9.80 29.00 

Physical Contingency  Ls  Ls  89.37 Ls  0.00 

Cost Escalation  Ls  Ls  134.07 Ls  0.00 

Total =   5159.62  4936.00 

 

১০। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  Additional Chief Engineer  

Sylhet Zone, Sylhet  

  

ুাঁ   

  
 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

১১.১  গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় টকান গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

১১.২ ণ্য, কাম য ও টফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ োকায উলয এফং টফা ১০০.০০ রক্ষ োকায উলয) প্রকগেয 

নুগভারদত রিরর নুমায়ী ভর পূতথ কাজ ৬টি প্যাগকগজয ভাধ্যগভ ম্পন্ন কযায ংস্থান রছর। ররঅয এ  উগেরিত  

 

 



তথ্যানুমায়ী ৬টি প্যাগকগজয অওতায় পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গয়গছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য রনম্নরু: 

প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

প্যাগকজ নং-১ 

Construction of Flexible Pavement & Carpeting 

Seal Coat Work (Ch: 0+500 to 4+500), C.C. Block 

& Toe wall. R.C.C Box Culvert at (Gap No. 1/1, 

2/1, 4/1, 4/2, 5/1 & 5/2) different Km.       

- 

8.22 

1/12/2010 

27/03/2011 

30/06/2015 

30/06/2015 

কাজ ভাপ্ত  

প্যাগকজ নং-২ 

Construction of 149.15m. ( 48.78m X3) long P.C. 

Girder Bridge  at 3
rd

 km. (Gap No. 3/1) over Shutki 

river.  

- 

13.81 

01/12/2010 

04/05/2011 

20/06/2017 

18/06/2017 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-3    

Construction of 69.155m (2 x 33.54m) long P.C 

Girder Bridge over Kagapasha Kor Khal at 8th Gap 

No. (8/1).  

- 

8.09 

16/05/2011 

25/08/2011 

30/06/2015 

20/06/2015 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৪    

Construction of flexible pavement from. Ch. 3+100 

to Ch. 5+800 and protective work by CC block & 

toe wall from Ch. 4+300 to Ch. 6+000 of 

Baniachong-Nabiganj Road (Z-2405) under Road 

Division, Habigonj during the year 2014-2015. 

- 

5.52 

17/06/2014 

30/09/2014 

31/03/2017 

28/03/2017 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৫    

Construction of 7 Nos RCC Box Culverts at Ch: 

10+150, Ch: 14+700, Ch: 14+900, Ch: 15+600, 

Ch:16 + 550, Ch: 17+400 & Ch: 17+700 and 

Protective work by C.C. Block & Toe wall at Ch: 

00+200 to Ch: 2+500 of Baniachog-Nabigonj Road 

(Z-2405) under Road Division Habigonj during the 

year 2014-2015. 

- 

7.97 

18/06/2014 

30/09/2014 

31/12/2015 

28/12/2015 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৬    

Construction of slope protection by C.C Block & 

Brick toe wall at 3
rd

 Km (p). 4
th

 Km (p) & 5
th

 Km 

(p) of Baniachog-Nabigonj Road (Z-2405) under 

Road Division Habigonj during the year 2016-2017. 

- 

2.21 

22/06/2017 

05/04/2017 

29/06/2017 

28/06/2017 

কাজ ভাপ্ত 

 
 

 

 



১২।  ংলাভধত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

           রক্ষ োকা 

থ থফছয ংগারধত ফযাদ্দ ও 

রেযভাো 

টাকা ফভৄরক্ত ব্যয় ও গ্রেরত 

১ ২ ৩ ৪ 

২০১০-১১ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ 

২০১১-১২ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১২-১৩ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ 

২০১৩-১৪ ৭২৫.০০ ৭২৫.০০ ৭২৫.০০ 

২০১৪-১৫ ১৯১৮.০২ ১৯১৭.০০ ১৯১৭.০০ 

২০১৫-১৬ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ 

২০১৬-১৭ ৮১৬.০০ ৫৯৪.০০ ৫৯৪.০০ 

গভাট  ৫১৫৯.৬২ ৪৯৩৬.০০ ৪৯৩৬.০০ 

 

১৩।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১৪। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 
 

১৪.১ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধনঃ 

(রক্ষ োকায়) 

 টভয়াদকার প্রাক্কভরত ব্যয় 

ভর ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৩ ম যন্ত ৪৬৯২.৩০ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক টভয়াদ বৃভি ১ভ ফায  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৪ ম যন্ত - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক টভয়াদ বৃভি ২য় ফায  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক টভয়াদ বৃভি ৩য় ফায  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৬ ম যন্ত - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক টভয়াদ বৃভি ৪থ য ফায   ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৭ ম যন্ত - 

১ভ ংলাভধত নুলভাভদত  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৭ ম যন্ত ৫১৫৯.৬২ 

 
   

১৪.২ াভফ যক অভথ যক ও ফাফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৪৯৩৬.০০ 

রক্ষ োকা মা নুলভাভদত ব্যয় ৫১৫৯.৬২ রক্ষ োকায ৯৬% । উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয ১০০% 

ফাফ গ্রগভত াভধত লয়লছ।  
   
 
 
১৫। প্রকল্প ভযদ যনঃ অআএভআভি ’য উ-ভযচারক জনাফ টভাাম্মদ অযাপৄজ্জাভান ভূ ূঁআয়া কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন 

ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ড়ক ভফবালগয কভ যকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ  

১৫.1 বৃক্ষ টযান: ংগারধত নুগভারদত রিররগত  ৫.০০ রে টাকায় বৃে গযাগনয জন্য ংস্থান রছর। ররঅয 

নুমায়ী বৃে গযান কাগজ উক্ত থ থ ব্যয় কযা গয়গছ।   

১৫.২ ভাটিয কাজ: ংগারধত নুগভারদত রিররগত ৩ .৮০ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাগজয জন্য ৫৮২ .০০ রে টাকায ংস্থান 

যািা গয়গছ। ররঅয নুমায়ী ৩.৬৪ রঃঘঃ রভটায ভাটিয কাগজয জন্য উক্ত টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর  

জানা মায়,  



১৫.৩ টেভিফর টবলভন্ট ভনভ যাণ: ংগারধত নুগভারদত রিররগত ৮ .০৫০ রকগরারভটায গবগভন্ট রনভ থাগণয জন্য 

৫৫৪.৮৬ রে টাকায ংস্থান যািা য়। ররঅয নুমায়ী ৮ .০৫ রকঃরভঃ গবগভন্ট রনভ থাগণয জন্য ৫৫৪ .৮৬ রে 

টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর গদিা মায়,  

১৫.৪ ভভ গাি যায ব্রীজ ভনভ যাণ: ংগারধত নুগভারদত রিররগত ১৭৪৩ .০৯ রে টাকা ব্যগয় ২১৮ .৩১ রভটায (২টি) রর 

োি থায ব্রীজ রনভ থাগণয জন্য রনধ থারযত। ররঅয নুমায়ী ১৭৪৩ .০৯ রে টাকা ব্যগয় ২১৮ .৩১ রভটায (২টি) রর 

োি থায ব্রীজ রনভ থাণ কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর গদিা মায় ,  

১৫.৫ অযভভ ফি কারবাে য ভনভ যাণ: ংগারধত নুগভারদত রিররগত ৭৯১ .৪২ রে টাকা ব্যগয় ৮৬ .০০ রভটায (১৩টি) 

অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান রছর। ররঅয নুমায়ী ৭৯১ .৪২ রে টাকা ব্যগয় ৮৬ .০০ রভটায কারবাট থ 

রনভ থাণ কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর জানা মায় ,  

১৫.৬ যক্ষাপ্রদ কাজ:  ংলাভধত নুলভাভদত ভিভভ টত যক্ষাপ্রদ কালজয জন্য ৮৬৪.৬৩ রক্ষ োকায় ৫৪০৫২.৬৩ ফগ য 

ভভোয ভভ ব্লক ও ভজও টেিোআর দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কালজয জন্য ংস্থান ভছর। ভভঅয নুমায়ী ৮৬৪.৬৩ রক্ষ 

োকায় ৫৪০৫২.৬০ ফগ য ভভোয ভভ ব্লক ও ভজও টেিোআর দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ। টচআলনজ ৩+০০ 

ভকঃভভঃ টথলক ৮.০০ ভকঃভভঃ এয ভলধ্য ড়লকয ফাভ ালবয এফং টচআলনজ ৫+০০ ভকঃভভঃ লত ৭+০০ ভকঃভভঃ 

ড়লকয িান াল যক্ষাপ্রদ কাজ কযায জন্য ভনধ যাভযত ভছর। ভকন্তু ভযদ যলন টদখা মায় উক্ত যক্ষাপ্রদ কালজয 

টফীযবাগ থ যাৎ টচআলনজ ১+৫০০ ভকঃভভঃ লত ৩+০০ ভকঃভভঃ এয ভলধ্য যাস্তায উবয় াল এফং টচআলনজ 

৩+০০ ভকঃভভঃ লত ৬+০০ ভকঃভভঃ যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ। উবয় ালয যক্ষাপ্রদ কাজটি ক্ষত যলয়লছ।  

১৫.৭ যক্ষাপ্রদ কাজ (টো-ওয়ার): ংলাভধত নুলভাভদত ভিভভ টত টো-ওয়ার দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কালজয জন্য ৩৫৪.২৮ রক্ষ 

োকায় ৯৪০৯ ভভোয যক্ষাপ্রদ কালজয জন্য ংস্থান ভছর। ভভঅয নুমায়ী ৩৫৪.১০ রক্ষ োকায় ৯৪০৯ ভভোয টো-

ওয়ার দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর টদখা মায়,   

 ১৫.৮ াআন, রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান:  ংগারধত নুগভারদত রিররগত নুমায়ী ৩ .৫০ রে টাকা ব্যগয় ট্রারপক 

াআন, রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট রনভ থাগণয জন্য রনধ থারযত। ররঅয নুমায়ী উক্ত কাগজয জন্য ৩ .৫০ রে টাকা 

ব্যয় কযা গয়গছ। ড়গকয রফরবন্ন ফাঁক , স্কুর, ভরজদ, ফাজায প্রভৃরত স্থাগন াআন , রেন্যার স্থান কযা গয়গছ। 

এছাড়া ড়গকয রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান কযা গয়গছ। তগফ াআন , রেন্যারভ প্রগয়াজগনয তুরনায় কভ গর প্রতীয়ভান 

য়। 

১৫.৯ াগব থ ও রিজাআন :  ংগারধত নুগভারদত রিররগত ৯ .৮০ রকঃরভঃ  াগব থ ও রিজাআন কাগজয জন্য ৭ .৫০ রে 

টাকায ংস্থান রছর। ররঅয নুমায়ী উক্ত কাগজয জন্য ৭.৫০ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ।  
 

১৫.১০ EIA, Hydrology & Morphology:  ংগারধত নুগভারদত রিররগত  নুমায়ী  ২৯ .০০ রে টাকায় 

৯.৮০ রকঃরভঃ ংগ EIA, Hydrology & Morphology কাগজয জন্য রনধ থারযত রছর। ররঅয নুমায়ী 

উক্ত কাগজয জন্য ২৯.০০ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ।  

১৬।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয উলেশ্য লরা-প্রকল্প এরাকায ালথ টদলয ন্যান্য 

ঞ্চলরয উন্নততয ড়ক টনেওয়াকয স্থালনয ভাধ্যলভ অথ য-

াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন। 

প্রকল্প এরাকায ালথ টদলয ন্যান্য ঞ্চলরয ালথ ড়ক 

টনেওয়াকয স্থাভত ওয়ায় প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ 

ভলভ য প্রতীয়ভান লয়লছ।  



১৬। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়। 

১৭।   যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধ্য ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত টপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় টদখা মায় প্রকল্পটিয টকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন।  

 

১৯।  ম যলফক্ষণ:  

 

১৯.১ প্রকল্পটি ৪ ফছলয ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৮ ফছয। প্রকল্পটিয 

টভয়াদ ২ (দুআ) দপায় ১ (এক) ফছয কলয  ২ ফছয বৃভি কযা লয়লছ এফং প্রকল্পটি ১ (এক) ফায ংলাধন ও  ১(এক) 

ফায ন্তঃখাত ভিয় কযা লয়লছ;  

১৯.২ প্রকল্পটি ফাফায়লন ৮ ফছলয ৩ (ভতন) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ; 

১৯.৩ চাঁদপুয ড়ক ভফবালগয ধীন ড়কাংলয টফ ভকছু স্থালন েলার ততযী লয়লছ ও টযআনকাে লয়লছ;  

১৯.৪ কুভভল্লা ড়ক ভফবালগ ংখ্য স্থালন কাল যে উলে টগলছ, ড়লকয ভকনাযা টবলঙ্গ টগলছ এফং টছাে ফড় েলার ততযী 

লয়লছ; 

১৯.৫ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ভভ গাি যায টতুভ ভনভ যাণ যফতী ভলয় যক্ষণালফক্ষণ কযা য়ভন। পলর টতুভ টফ 

পুযাতন ফলর ভলন য়।  টতুভ ংস্কায কলয যং কযা প্রলয়াজন; 

১৯.৬ ৫.৫ ভভোয প্রস্থ ড়লকয দুআ াল ১.০০ ভভোয কলয পে টাল্ডায থাকায কথা থাকলরও ড়লকয  লনক  ংল 

তা াওয়া মায়ভন; 

১৯.৭ ড়লকয চাঁদপুয ও কুভভল্লা ংল ট্রাভপক াআন, ভগন্যার স্থান কযা লয়লছ তলফ তা ম যাপ্ত ফলর প্রতীয়ভান য়; 

১৯.৮ টভাে ১৯টি প্যালকলজয ভলধ্য ১৩টি প্যালকলজয কাজ ভাপ্ত লয়লছ ২০১০ লত ২০১৫ ালরয ভলধ্য এ কর 

ড়কাংলআ টফী ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়। তাআ ড়কটি ভনয়ভভত ংস্কায কযা প্রলয়াজন;  

১৯.৯ ভাপ্ত প্রকল্পটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ভন। 

 
 
 

২০।  ভতাভত/ সুাভযঃ 

 

২০.১ প্রকল্পটি ৪ ফছলয ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৮ ফছয। প্রকল্পটিয 

টভয়াদ ২ (দুআ) দপায় ১ (এক) ফছয কলয ২ ফছয টভয়াদ বৃভি কযা লয়লছ এফং প্রকল্পটি ১ (এক) ফায  ংলাধন ও ১ 

(এক) ফায ন্তঃখাত  ভিয় কযা লয়লছ। ফাযংফায ংলাধন ও টভয়াদ বৃভিয কাযলণ প্রকল্পটি  গুণগতভান ফজায় 

টযলখ মথাভলয় ম্পন্ন কযা মায়ভন । ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয  বভফষ্যলত মথামথবালফ যীক্ষা 

ভনযীক্ষায ভাধ্যলভ প্রকল্প গ্রলণয  প্রলয়াজনীয় উলযাগ গ্রণ কযলফ; 

২০.২ প্রকল্পটি ফাফায়লন ৮ ফছলয ৩ (ভতন) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক  ফদরী লর 

লনক টক্ষলে প্রকল্প ফাফায়ন ত্বযাভিত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলত্বয ালথ 

ভফলফচনা কলয  বভফষ্যলত গৃীতব্য প্রকলল্প প্রকল্প ফাফায়নকারীন ভলয়য জন্য একজন প্রকল্প ভযচারক ভনলয়ালগয  

প্রলয়াজনীয় উলযাগ গ্রণ কযলফ; 

২০.৩ ড়লকয টম কর স্থালন কাল যে উলে টগলছ, ড়লকয ভকনাযা টবলঙ্গ টগলছ এফং টছাে ফড় েলার ততযী লয়লছ তা 

দ্রুত টভযাভলতয ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ। কাজ ভাপ্ত ওয়ায ৩-৪ ফছলযয ভলধ্য কাল যটিং উলে মাওয়া ও ড়লকয 

টযআনকাে ততযী ওয়ায ভফললয় ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ ব্যাখ্যা প্রদান কযলফ;   



২০.৪ টবলভলন্টয সুযক্ষায জন্য ড়লকয টম কর স্থালন ম যাপ্ত পে টাল্ডায টনআ ট কর স্থান ভচভিত কলয পে 

টাল্ডায ভনভ যাণ কযলত লফ; 

২০.৫ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ভভ গাি যায টতুভ ংস্কায কযলত লফ এফং টতুভলয স্থাভয়ত্ব ও টৌন্দম য ফধ যলনয 

জন্য যং কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ; 

২০.৬ ড়ক ব্যাী  ম যাপ্ত ট্রাভপক াআন, ভগন্যার ও ভকঃভভঃ টাষ্ট স্থান কযলত লফ।  
২০.৭ বভফষ্যলত গৃীতব্য প্রকলল্প ম যাপ্ত ংখ্যক ড়ক ভনযািা উকযণ থ যাৎ ভদক ভনলদ যক াআন, ভগন্যার প্রভৃভতয 

ংস্থান যাখলত লফ; 

২০.৮ ড়কটিয স্থাভয়ত্ব বৃভিয জন্য ভনয়ভভত ংস্কালযয ব্যফস্থা কযলত লফ; 

২০.৯ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ;এফং 

২০.১০ নুলেদ ২০.১ লত ২০.৯ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধ্য অআএভআভিলক ফভত কযলফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ভফভযভভয-ভফজয়পুয স্থরফন্দয ড়ক ভনভ যাণ (ভাদুাড়া ংলমাগ) ীল যক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকগেয নাভ : ভফভযভভয-ভফজয়পুয স্থরফন্দয ড়ক ভনভ যাণ (ভাদুাড়া ংলমাগ)       

২। ফাফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাে :  ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : টনেলকানা টজরায দুগ যাপুয উলজরা।     
5। প্রকগেয ফাফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

রযকরেত ফাফায়নকার প্রকৃত 

ফাফায়নকার 

রতরযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কররত 

ব্যগয়য %) 

রতরযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাফায়নকাগরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংগারধত 

ভর ১ভ ংগারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৩০১.৮৬ 

(-) 

৮০৬১.১০ ৬৪৮৯.০০ 

(-) 

০১-0১-২০১২ 

গথগক  

৩১-১২-২০১৩ 

০১-0১-২০১২ 

গথগক  

৩০-০৬-

২০১৬ 

০১-0১-২০১২ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

২২.৩৯% 

 

১৭৫% 

 

* প্রকেটিয গভয়াদ ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক ৩ ফায বৃরি কযা গয়গছ।  
6।  প্ররেণ : প্রকগেয অওতায় গকান স্থানীয় ও বফগদরক প্ররেগণয ংস্থান না থাকায় প্ররেণ প্রদান কযা য়রন।  

 

7।  প্রকলল্পয েভূভভ ও উলেশ্য:   

 

৭.১ েভূভভ: প্রকল্পভুক্ত ড়কটি টভাে ১৬.৯০ ভকঃভভঃ। এ ড়কটিয দু ’টি ং। ভর ংটি ভফভযভভয - ভফজয়পুয 

স্থরফন্দয ড়ক মায তদঘ যু  ১১ .৪০ ভকলরাভভোয। এ ংটি শ্যাভগঞ্জ -ভফভযভভয-দুগ যাপুয ড়লকয ৩৫তভ ভকলরাভভোলয 

ভফভযভভয ংল শুরু লয় বাযত ীভান্তফতী ভফজয়পুয স্থরফন্দলয টল লয়লছ । ন্য ংটি ৫.৫০ ভকলরাভভোয , মা 

ভফভযভভয-ভফজয়পুয স্থরফন্দলযয ভতনারী -টত শুরু লয় ভাদুাড়ালত টল লয়লছ। প্রস্তাভফত ড়কটি বাযত ীভালন্তয 

ভন্নকলে টনেলকাণা টজরায দুগ যাপুয উলজরায ভধ্য ভদলয় মালফ। প্রভত ফছয এ ঞ্চর টথলক চীনাভাটি , ভভরকা, 

ফালুগ ভফপুর ভযভাণ খভনজ ম্পদ  অভযত য়। এ ড়কটি বাযত ও ফাংরালদলয ংলমাগকাযী গুরুত্বপূণ য একটি 

ড়ক। এ ঞ্চলর ফাংরালদ ফি যায গালি যয দুটি গুরুত্বপূণ য কুাম্পও যলয়লছ।  এ ড়কটি ভনভ যালণয পলর ালুয়াঘাে , 

দুগ যাপুয, টনেলকাণা ও ভয়ভনভং টজরা ীভান্ত এরাকায় উন্নততয টমাগালমাগ ব্যফস্থা গলড় উেলফ। এ টপ্রভক্ষলত ভর 

প্রকল্পটি ৫৩০১ .৮৬ রক্ষ োকা প্রাক্কভরত ব্যলয় জানুয়াভয , ২০১২ লত ভিলম্বয ২০১৩ টভয়ালদ ফাফায়লনয জন্য 

১৪/০২/২০১২ তাভযলখ একলনক কর্তযক নুলভাভদত য়। ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয ২০১১ ালরয টযে ভভিউর 

নুমায়ী ব্যয় প্রাক্করন ারনাগাদকযণ , কাম যালদ প্রদি ভলল্যয ভবভিলত প্রাক্করন ভনধ যাযণ , ভভ গাি যায ব্রীজ ২টিয 

ভযফলতয ১টি ও তদঘ যু  ৯ .৯৭ ভভোয হ্রা , অযভভ ব্রীজ ২টি ভযফলতয ১টি , ১টি ব্রীলজয তদঘ যু  ৩০ ভভোয এয ভযফলতয 

৬৬.২০ ভভোয ভনধ যাযণ , ১টি অযভভ ব্রীলজয ভযফলতয ৩ টবলন্টয কারবাে য (১৯.৮০ ভভোয ) ভনভ যাণ  ও কলয়কটি 

ংলগয ংখ্যা/ভযভাণ হ্রা-বৃভিয কাযলণ প্রকল্পটি ১ভ ফায ংলাধন কযা য়।  

 

৭.২ উলেশ্য:  প্রকলল্পয  উলেশ্য লরা- টনেলকানা টজরায দুগ যাপুয উলজরায় ভাদুাড়া ংলমাগ ভফভযভভয-ভফজয়পুয 

স্থরফন্দয ড়ক ভনভ যালণয ভাধ্যলভ উক্ত এরাকায় উন্নত ড়ক টমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থান, ণ্য ভযফন ও ফাভণজু 

সুভফধা ম্প্রাযণ ও অথ য-াভাভজক উন্নয়ন কযা।  



 ৮. প্রকলল্পয ভর কাজ:  

 ভূভভ ভধগ্রণ-১৮ টক্টয 

 ড়ক ফাঁলধ ভাটিয কাজ-২.৫০ রঃঘঃভভঃ 

 নতুন টবলভন্ট ভনভ যাণ-১০.১০ ভকঃভভঃ 

 ভফযভান ক্ষভতগ্রস্থ টবলভন্ট পুনঃভনভ যাণ-৫.৫৪ ভকঃভভঃ  

 ালপযভং (ভিভফএ-ওয়াভযং টকা য)- ১৬.২৪ ভকঃভভঃ  

 াি যলাল্ডায ভনভ যাণ-১৬.২৪ ভকঃভভঃ  

  ভভ গাি যায টতু ভনভ যাণ (৩টি) -১৫০ ভভোয  

 অযভভ টতু ভনভ যাণ (১টি) -৬৬.২০ ভভোয  

 অযভভ ফি কারবাে য ভনভ যাণ (১১টি)-৮০.৮০ ভভোয 

 ভজও-টেিোআর ভভ ব্লক-৭১৪০ ফঃভভঃ 

 টো-ওয়ার-৬৮০০ ভভোয 

 প্যারাাআিং- ৭৭০ ভভোয  
 

৯। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাফায়ন (ভভঅয নুালয) : 

 

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 

Revenue           

Supply and Services          

Publications & Tendering       LS LS 2.00 LS 1.00 

Laboratory Testing     LS LS 3.00 LS 1.00 

Survey & Design  
 

LS LS 3.00 LS 1.00 

Sub Total (A) =   8.00  3.00 

Capital       

Acquisition/Purchase of Land 

& Landed properties of Assets   

     

Land Acquisition   Hector 18.00 450.00 8.81 219.26 

Civil Works       

 Earthwork   Lac Cum 2.50 591.12 2.50 382.08 

Flexible Pavement        

 Construction of New 

Pavement (5.50m)   

Km 10.10 1229.14 10.10 1200.00 

Reconstruction of existing 

Damaged Pavement  

Km 5.54 512.07 5.54 402.00 

Reconstruction of Pavement  

(in place of HBB (5.50m) 

Km 0.60 57.97 0.60 36.00 

Surfacing (DBS-Wearing 

Course) (5.50m)  

Km 16.24 670.37 16.24 608.93 



Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

Construction of Hard 

Shoulder (2X1.20m)  

Km 16.24 906.45 15.44 811.11 

Construction of PC Girder 

Bridge (3 Nos)  

Meter  150.03 1800.36 150.735 1462.34 

Construction of RCC Bridge 

(1 Nos ) 

Meter 66.20 662.00 66.20 590.10 

Construction of RCC Box 

Culvert (11 Nos)  

Meter 80.80 646.40 80.80 426.60 

Protective work       

CC Block with Geo-textile  Sqm 7140.00 141.44 7140.00 130.30 

 Toe Wall  Meter 2026.00 74.13 2026.00 69.08 

Palisading  Meter 770.00 62.49 765.00 56.20 

Construction of Saucer Drain  Meter 700.00 7.00 700.00 7.00 

Intersection Development  No (s)  2.00 70.00 2.00 64.00 

Sign, Signal & Km Post, Road 

Marking  

     

Traffic Sign  LS  8.00  4.00 

Sign Post  LS  8.00  4.00 

Concrete (KM) Post & Guide 

Post  

LS  15.00  6.00 

Road Marking-Thermoplastic 

Material  

LS  19.08  6.80 

Sub-Total (B)    7931.02  6486.00 

Total (A+B)   7939.02  6489.00 

Physical Contingency   61.04  0.00 

Price Contingency   61.04  0.00 

Total (A+B+C+D)   8061.10  6489.00 

১০। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

2.  Md. Adul Kuddus  

Additional Chief Engineer  

Dhak Zone, Dhaka.  

ুাঁ ০১/০৯/২০১১ ১০/০১/২০১২ 

3.  Md. Mofizul Islam  

Additional Chief Engineer  

Dhak Zone, Dhaka.  

 

ুাঁ ১২/০১/২০১২ ৩১/০১/২০১৩ 



ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

4.  Md. Habibul Hoque  

Additional Chief Engineer  

Dhak Zone, Dhaka.  

ুাঁ ২৬/০২/২০১৩ ০৯/০৭/২০১৪ 

5.  Shahabuddin Khan  

Additional Chief Engineer  

Mymenshingh.  

ুাঁ ০৯/০৭/২০১৪ ০৩/০১/২০১৭ 

6.  Md. Monirul Islam  

Additional Chief Engineer  

Mymenshingh.  

ুাঁ ০৩/০১/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় টকান গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

১১.২ ণ্য, কাম য ও টফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ োকায উলয এফং টফা ১০০.০০ রক্ষ োকায উলয) প্রকগেয 

নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ভর পূতথ কাজ 4টি প্যাগকগজয ভাধ্যগভ ম্পন্ন কযায ংস্থান রছর। ররঅয এ  

উগেরিত তথ্যানুমায়ী 4টি প্যাগকগজয অওতায় পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গয়গছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য রনম্নরূ: 

প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

প্যাগকজ নং-১ 

Earthwork of road embankment Construction of 

New pavement, Re-construction of existing 

damaged pavement (5.5), Surfacing (DBS wearing 

course), Construction of Hard Shoulder, protective 

work (RCC Palasiding), Intersection development, 

sign, Signal & Km post, Road Marking at 1
st
 (p) Km 

to 9
th

 (p) Km of Birishiri-Bijoypur Land port Road 

under Netrakona Road Division, Netrakona.         

১৮৩২.৩৬ 

১৮১২.৮৫ 

০৬/১১/২০১২ 

১৬/০৪/২০১৩ 

৩১/১২/২০১৪ 

২০/১২/২০১৪ 

কাজ ভাপ্ত  

প্যাগকজ নং-২ 

Earthwork of road embankment Construction of 

New pavement, Re-construction of existing 

damaged pavement (5.5), Surfacing (DBS wearing 

course), Construction of Hard Shoulder, protective 

work (RCC Palasiding), Intersection development, 

sign, Signal & Km post, Road Marking at 9
th

 (p) 

Km to 12
th

 (p) Km of Birishiri-Bijoypur Land port  

২৫৩৯.৯০ 

২১৬৮.৭৬ 

১২/১১/২০১৫ 

২/০২/২০১৭ 

২৬/০২/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

and  1
st
 Km to 6

th
 (p) Km of Trinali Maduprar Link 

Road under Netrakona Road Division, Netrakona.         

প্যাগকজ নং-3    

Construction of 3 Nos PC Girder (At 5
th

 Km 

Kullagora 25.11m, at 6
th

 Km Borodevpara 75.38 M 

of Birishiri-Bijoypur Land Port Road and at 1
st
 Km 

gap No. 1/1, 50.245m of Madupara Link Road and 1 

Bi, RCC Girder Bridge (at 3
rd

 Km Dakumara 

66.20m) of Birishiri-Bijoypur Land port under 

Netrakona Road Division, Netrakona.           

২৪৬২.৩৬ 

১৮৫৮.৫৩ 

১৮/০৯/২০১৪ 

২১/০৫/২০১৫ 

১৯/১১/২০১৬ 

০৬/১১/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৪    

Construction of 11 Nos RCC Box Culvert at 10
th

 

Km (1 No. Size 1X6.00m X5.00m), 11
th

 Km (2 Nos 

Size 1X6.00m X 4.00m) & 12
th

 Km (1 Nos Size 

1X6.00m X 4.00m) of Birishiri-Bijoypur Land port 

road  and 2
nd

 Km (2nos size 1X3.00mX3.00m & 

1X6.00m X 4.00m), 3
rd

 Km  (1nos size 1X6.00m X 

4.00m), 4
th

 KM (2nos size 1X3.00mX3.00m & 

1X6.00m X 4.50m), 5
th

 KM (2nos size 1X6.00m X 

4.00m & 2X6.00m X 5.00m) of Trinali-Madhupara 

Link Road under Netrokona Road  Division during 

the year 2014-15. 

৬৪৬.৪০ 

৪২৬.৬০ 

১২/১১/২০১৪ 

০৫/০৩/২০১৫ 

০৮/০৩/২০১৬ 

০১/০৩/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

 
 

১২।  ংলাভধত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

               ( রক্ষ োকা) 

থ থফছয ভর রিরর’য 

রেযভাো  

ংগারধত  

রিরর’য 

রেযভাো  

ংগারধত এরির 

ফযাদ্দ 

টাকা ফভৄরক্ত ব্যয় ও গ্রেরত 

১ ২  ৩ ৪ ৫ 

২০১১-১২ ১৭৮৩.৫০ ০.০০ - - - 

২০১২-১৩ ২৩২১.৪৮ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১৩-১৪ ১১৯৬.৮৮ ১১৬৬.৪৬ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ 

২০১৪-১৫  ৩৭৫২.২৯ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ 

২০১৫-১৬  ২৯৪২.৩৫ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ 

২০১৬-১৭  ০.০০ ১২৮৯.০০ ১২৮৯.০০ ১২৮৯.০০ 

গভাট  ৫৩০১.৮৬ ৮০৬১.১০ ৬৪৮৯.০০ ৬৪৮৯.০০ ৬৪৮৯.০০ 



উলযাক্ত ছক টথলক টদখা মায় টম, ভর ভিভভয চাভদা নুমায়ী টকান থ যফছলযআ প্রকলল্প ফযাে প্রদান কযা য়ভন। 
প্রকল্প নুলভাদলনয ভয় ভিভভ নুমায়ী থ য ফযালেয প্রভতশ্রূভত ভন্ত্রণারয় কর্তযক টদয়া লরও ফাস্তটফ তা টদয়া য়ভন। থ যাৎ 
এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ Basket নুমায়ী প্রকল্প গ্রণ কলযভন ফলরআ এ ফস্থা 

ততযী লয়লছ। পলর ২ ফছয টভয়ালদ নুলভাভদত প্রকল্পটি ফাফায়লন টভাে ভয় ব্যয় লয়লছ ৫ ফছয ৬ ভা। থ যাৎ োআভ ওবায 

যান (১৭৫%)।  

১৩।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১৪। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 
 

১৪.১ াভফ যক অভথ যক ও ফাফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৬৪৮৯.০০ 

রক্ষ োকা মা ভর নুলভাভদত ব্যয় ৫৩০১.৮৬ রক্ষ োকায ১২২.৩৯%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয 

১০০% ফাফ গ্রগভত াভধত লয়লছ। এ টক্ষলে োআভ ওবায যান ১৭৫% ও কস্ট ওবায যান ২২.৩৯%।  

   
১৫। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ২৮ টভ, ২০১৮ তাভযলখ অআএভআভি ’য উ-ভযচারক জনাফ টভাাম্মদ অযাপৄজ্জাভান ভূ ূঁআয়া 

কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ড়ক ভফবালগয কভ যকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদ যন 

ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

১৫.1 ভূভভ ভধগ্রণ: নুগভারদত ংগারধত রিররগত ১৮ গক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ৪৫০ .০০ রে টাকায ংস্থান 

রছর। গপ্ররযত ররঅয এ ৮.৮১ টক্টয ভূভভ ভধগ্রলণয জন্য ২১৯.২৬ রক্ষ োকা ব্যয় লয়লছ উলল্লখ অলছ। 
ভযদ যনকালর জানা মায়, ভাে ম যালয়য ফাফ প্রলয়াজনীয়তায ভবভিলত ৮.৮১ টক্টয ভূভভ ভধগ্রণ কযা লয়লছ। 
ভিভভ প্রণয়লনয ভয় মথামথবালফ ালব য না কযায় ভতভযক্ত ভূভভ ভধগ্রলণয ংস্থান যাখা য়। এ টক্ষলে ংস্থায 

ভবজ্ঞতা ও দক্ষতায ঘােভত ভযরভক্ষত য়।  
১৫.২ ভাটিয কাজ: নুগভারদত ংগারধত রিররগত ২ .৫০ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাগজয জন্য ৫৯১ .১২ রে টাকায ংস্থান 

রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী ২.৫০ রঃঘঃ রভটায ভাটিয কাগজয জন্য ৩৮২ .০৮ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ উগেি 

অগছ। রযদ থনকাগর গদিা মায় , ৭.৯৩ রভটায গক্রস্ট প্রস্থতায় ১৬ .২৪ রকঃরভঃ ড়ক ফ থরনম্ন ২ .১৫ রভটায গত 

গফ থাচ্চ ২ .৫০ রভটায উচ্চতায় এফং ১ :১ গলাগ রনভ থাণ ফাফদ ফরণ থত থ থ ব্যফায কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর ড়ক 

ফাঁগধয গনক স্থাগন পট গাল্ডায গত ভাটি গয  গেগছ গদিা মায়।  

১৫.৩ টবলভন্ট ভনভ যাণ:  নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ১০ .১০ রকগরারভটায নতুন গবগভন্ট রনভ থাগণয জন্য 

১২২৯.১৪ রে টাকা , ৫.৫৪ রকঃরভঃ রফদ্যভান েরতগ্রস্থ গবগভন্ট পুনঃরনভ থাগণ ৫১২ .০৭ রে টাকা , ০.৬০ রকঃরভঃ 

এআচরফরফ গবগভন্ট পুনঃরনভ থাগণ ৫৭ .৯৭ রে টাকা, ১৬.২৪ রকঃরভঃ ড়ক াগপথরং (রিরফএ ওয়যারযং গকা থ) এফং 

উক্ত গবগভগন্টয উবয় াগ ১ .২ রভটায প্রস্থতায় ১৬ .২৪ রকঃরভঃ াি থগাল্ডায রনভ থাগণ ৯০৬ .৪৫ রে টাকায 

ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী ফরণ থত কাজভ ম্পাদন কযা গয়গছ উগেি অগছ। রযদ থনকাগর গদিা 

মায়, ৫.৫০ রভটায প্রস্থতায় ১০.১০ রকগরারভটায নতুন গবগভন্ট, ৫.৫৪ রকঃরভঃ  েরতগ্রস্থ রফদ্যভান গবগভন্ট ৩ .৭০ 

রভটায গত ফরধ থত কগয ৫ .৫০ রভটায প্রস্থতায় পুনঃরনভ থাণ , ০.৬০ রকঃরভঃ েরতগ্রস্থ এআচরফরফ গবগভন্ট ৩ .৭০ 

রভটায গত ফরধ থত কগয ৫ .৫০ রভটায প্রস্থতায় পুনঃরনভ থাণ , ১৬.২৪ রকঃরভঃ ড়ক ৫.৫০ রভটায প্রস্থতায় াগপথরং 

(রিরফএ ওয়যারযং গকা থ) এফং উবয় াগ ১ .২ রভটায প্রস্থতায় াি থগাল্ডায রনভ থাণ কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর 

ড়গকয গনক স্থাগন গবগভন্ট ও ীরগকাট েরতগ্রস্থ গয়গছ গদিা মায়। তগফ ড়গকয রফরবন্ন স্থাগন রিরফএ 

াগপথরং এয পুরুত্ব গ্রণগমাগ্য ভাোয় যগয়গছ  (৫০ রভরররভটায)।  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-১ ও ২:  ভনভভ যত টবলভন্ট ও ালপযভং এয পুরুত্ব ভনণ যয় 

 

১৫.৫  ব্রীজ ভনভ যাণ: নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ৩টি রর োি থায ব্রীজ (১৫০.০৩ রভটায ) রনভ থাণ ফাফদ 

১৮০০.৩৬ রে টাকা এফং ১টি অযরর ব্রীজ (৬৬.২০ রভটায ) রনভ থাণ ফাফদ ৬৬২ .০০ রে টাকায ংস্থান রছর। 

গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী ৩টি রর োি থায ব্রীজ (১৫০.৭৩৫ রভটায ) রনভ থাণ ফাফদ ১৪৬২ .৩৪ রে টাকা এফং ১টি 

অযরর ব্রীজ (৬৬.২০ রভটায ) রনভ থাণ ফাফদ ৫৯০ .১০ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ উগেি অগছ। রযদ থনকাগর 

ড়গকয গচআগনজ ২ +৯১০ গত ৬৬ .২০ রভটায দীঘ থ , ১০.২৫ রভটায প্রস্থ ও ৩ স্প্যান রফরষ্ট ১টি অযরর ব্রীজ 

(িাকুভাযা গতু), গচআগনজ ৪+৯৩০ এ ২৪.৪০ রভটায দীঘ থ, ১০.২৫ রভটায প্রস্থ ও ১ স্প্যান রফরষ্ট রর োি থায গতু 

(কুরােড়া গতু), গচআগনজ ৫+৮৭০ এ ৭৫.৩৮ রভটায দীঘ থ, ১০.২৫ রভটায প্রস্থ ও ৩ স্প্যান রফরষ্ট রর োি থায গতু 

(ফড়গেফ াড়া গতু ) এফং গচআগনজ ০+৪৩৫ এ ৫০ .২৪৫ রভটায দীঘ থ, ১০.২৫ রভটায প্রস্থ ও ২ স্প্যান রফরষ্ট রর 

োি থায গতু (ররংক গযাি গতু ) রনভ থাণ কযা গয়গছ গদিা মায়। রযদ থনকাগর গতুগুগরা কাম থকয এফং এগুগরাগত 

উগেিগমাগ্য গকান ত্রুটি রযররেত য়রন। তগফ ৩য় রকগরারভটাগযয িাকুভাযা ব্রীগজয এফাট থগভগন্ট যি গফয গয় অগছ 

গদিা মায়। এগুগরা াযণ কযা প্রগয়াজন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-৩ :ভনভভ যত ভভ গাি যায টতু  ভচে-৪ : ৩য় ভকঃভভঃ এ ফভস্থত িাকুভাযা ব্রীলজয টফয 

লয় থাকা যি।  
 

১৫.৫ অযভভ ফি কারবাে য ভনভ যাণ: নুগভারদত ংগারধত রিররগত ৬৪৬ .৪০ রে টাকা ব্যগয় ৮০ .৮০ রভটায (১১টি) 

অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী ৪২৬ .৬০ রে টাকা ব্যগয় ৮০ .৮০ রভটায 

(১১টি) কারবাট থ রনভ থাণ কযা গয়গছ উগেি অগছ। রযদ থনকাগর গদিা মায় , ড়গকয রফরযররয -রফজয়পুয স্থরফন্দয 

ংগয ৯ভ রকঃরভঃ ১টি , ১০ভ রকঃরভঃ ২টি, ১১তভ রকঃরভঃ ১টি এফং ভাধুাড়া ররংক ংগমাে গযাগি ১ভ রকঃরভঃ 

২টি, ২য় রকঃরভঃ ১টি , ৩য় রকঃরভঃ ২টি , ৪থ থ রকঃরভঃ এ ১টি ও ৫ভ রকঃরভঃ ১টি গভাট ১১টি ফক্স কারবাট থ রনভ থাণ 

কযা গয়গছ। তন্গধ্য ৪থ থ রকঃরভঃ এ ফরস্থত কারবাট থ টি ৩ গবন্ট রফরষ্ট এফং ৫ভ রকঃরভঃ এ ফরস্থত কারবাট থটি ২ 

গবন্ট রফরষ্ট। এছাড়া ফরষ্ট কারবাট থগুগরা ১ গবন্ট রফরষ্ট। রযদ থনকাগর কারবাট থগুগরা চর ও কাম থকয এফং 

উগেিগমাগ্য গকান ত্রুটি রযররেত য়রন।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-৫ ও ৬ :ভনভভ যত কারবাে য 
 

১৫.৬ যক্ষাপ্রদ কাজ: নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী যক্ষাপ্রদ কালজয জন্য ১৪১.৪৪ রক্ষ োকায় ৭১৪০.০০ ফগ য 

ভভোয ভভ ব্লক ও ভজও টেিোআর, ৭৪.১৩ রক্ষ োকায় ২০২৬.০০ ভভোয টো-ওয়ার,  ৬২.৪৯ রক্ষ োকায  ৭৭০.০০ 

ভভোয প্যারাাআভিং এফং ৭.০০ রক্ষ োকায়  ৭০০ ভভোয ায টেন ভনভ যালণয ংস্থান ভছর। টপ্রভযত ভভঅয 

নুমায়ী ১৩০.৩০ রক্ষ োকায় ৭১৪০.০০ ফগ য ভভোয ভভ ব্লক ও ভজও টেিোআর,  ৬৯.০৮ রক্ষ োকায় ২০২৬.০০ 

ভভোয টো-ওয়ার,  ৫৬.২০ রক্ষ োকায় ৭৬৫.০০ ভভোয প্যারাাআভিং এফং ৭.০০ রক্ষ োকায়  ৭০০ ভভোয ায 

টেন ভনভ যাণ কযা লয়লছ উলল্লখ অলছ। ভযদ যনকালর ব্রীলজয ে ালপয, ব্রীজ ও কারবালে যয এুালপ্রাচ, ড়লকয ঢার, 

টগ্রাথ টন্টায প্রভৃভত স্থালন ফভণ যত যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ টদখা মায়। তলফ ভযদ যনকালর কলয়কটি স্থালন 

প্যারাাআভিং ও  ায টেন ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ টদখা মায়।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-৭ ও ৮ : ভভ ব্লক দ্বাযা টাষ্ট যক্ষাপ্রদ কাজ ও ভনভভ যত গাআি টাষ্ট 

 

১৫.৮ াআন, রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান: নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ৮ .০০ রে টাকায ট্রারপক াআন , 

৮.০০ রে টাকায াআন গাষ্ট , ১৫.০০ রে টাকায কনরক্রট গাষ্ট ও োআি গাষ্ট রনভ থাণ এফং ১৯ .৮০ রে টাকায 

গযাি ভারকথং থাগভ থাপ্লারষ্টক ম্যাটারযয়াগরয কাজ কযায ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী ৪ .০০ রে টাকায 

ট্রারপক াআন , ৪.০০ রে টাকায াআন গাষ্ট , ৬.০০ রে টাকায কনরক্রট গাষ্ট ও োআি গাষ্ট রনভ থাণ এফং ৬ .৮০ 

রে টাকায গযাি ভারকথং থাগভ থাপ্লারষ্টক ম্যাটারযয়াগরয কাজ কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর  ড়গকয রফরবন্ন ফাঁক , স্কুর, 

ভরজদ, ফাজায প্রভৃরত স্থাগন াআন , রেন্যার প্রভৃরত স্থান কযা গয়গছ। এছাড়া প্ররত রকঃরভঃ এ ১টি কগয রকঃরভঃ 

গাষ্ট এফং পুগযা ড়গক রতন রাআগন গযাি ভারকথং কযা গয়গছ। এছাড়া ব্রীজ ও কারবাট থ এযগপ্রাগচ োআি গাষ্ট  স্থান 

কযা গয়গছ গদিা মায়। তগফ ড়গকয গনক স্থাগন গযাি ভারকথং উগে গেগছ এফং গফ কগয়কটি োআি গাষ্ট েরতগ্রস্থ 

গয়গছ গদিা মায়।  

 

 



১৬।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয উলেশ্য লরা- টনেলকানা টজরায দুগ যাপুয 

উলজরায় ভাদুাড়া ংলমাগ ভফভযভভয-ভফজয়পুয 

স্থরফন্দয ড়ক ভনভ যালণয ভাধ্যলভ উক্ত এরাকায় উন্নত ড়ক 

টমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থান, ণ্য ভযফন ও ফাভণজু সুভফধা 

ম্প্রাযণ ও অথ য-াভাভজক উন্নয়ন কযা।  
 

প্রকলল্পয অওতায় ১৬.২৪ ভকঃ ভভঃ ড়ক  উন্নয়ন/ভনভ যাণ, ৩টি 

ব্রীজ, ১১টি কারবাে য এফং অনুলভঙ্গক  কাজ কযায়  ভনযফভেন্ন 

ড়ক টমাগালমাগ স্থাভত লয়লছ। পলর প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত 

লয়লছ। তলফ ড়লকয লনক স্থালন পে টাল্ডায ও ড়ক 

ালপয ক্ষভতগ্রস্থ ওয়ায় পুনঃভনভ যালণয প্রলয়াজনীয়তা যলয়লছ।  

১৭। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়। তলফ ড়লকয 

লনক স্থালন পে টাল্ডায ও ড়ক ালপয ক্ষভতগ্রস্থ ওয়ায় পুনঃভনভ যালণয প্রলয়াজনীয়তা যলয়লছ। 

১৭।   যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধ্য ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত টপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় টদখা মায় প্রকল্পটিয টকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন।  
 

১৯।  ম যলফক্ষণ:  

 

১৯.১ প্রকল্পটি ২ ফছলয ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৫ ফছয ৬ ভা। 

প্রকল্পটিয টভয়াদ ৩ ( ভতন) দপায় ১ (এক) ফছয কলয  ৩ ফছয ৬ ভা  বৃভি কযা লয়লছ এফং প্রকল্পটি ১ (এক) ফায 

ংলাধন কযা লয়লছ। এ টক্ষলে োআভ ওবায যান ১৭৫% ও কস্ট ওবায যান ২২.৩৯%; 

১৯.২ প্রকল্পটি ফাফায়লন ৫ ফছয ৬ ভাল  ৫ (াঁচ) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ; 

১৯.৩  ভর ভিভভয চাভদা নুমায়ী টকান থ যফছলযআ প্রকলল্প ফযাে প্রদান কযা য়ভন। প্রকল্প নুলভাদলনয ভয় ভন্ত্রণারয় 

কর্তযক ভিভভয চাভদা নুমায়ী থ য ফযালেয প্রভতশ্রূভত টদয়া লরও ফালফ তা যক্ষা কযা য়ভন। থ যাৎ এভটিভফএপ 
ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ  Basket নুমায়ী প্রকল্প গ্রণ কলযভন ফলরআ এ ফস্থা ততযী 

লয়লছ;  

১৯.৪ ভিভভ প্রণয়লনয ভয় মথামথবালফ ালব য না কযায় ভতভযক্ত ভূভভ ভধগ্রলণয ংস্থান যাখা য়। এ টক্ষলে ংস্থায 

ভবজ্ঞতা ও দক্ষতায ঘােভত ভযরভক্ষত য়; 

১৯.৫ ড়ক ফাঁগধয গনক স্থাগন পট গাল্ডায গত ভাটি গয গেগছ; 

১৯.৬ ড়গকয গনক স্থাগন গবগভন্ট ও ীরগকাট েরতগ্রস্থ গয়গছ; 

১৯.৭ ৩য় রকগরারভটাগয ফরস্থত িাকুভাযা ব্রীগজয এফাট থগভগন্ট যি গফয গয় অগছ; 

 ১৯.৮ কলয়কটি স্থালন প্যারাাআভিং ও ায টেন ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ;    

১৯.৯ ড়গকয গনক স্থাগন গযাি ভারকথং উগে গেগছ এফং গফ কগয়কটি োআি গাষ্ট েরতগ্রস্থ গয়গছ; এফং   

১৯.১০ ভাপ্ত প্রকল্পটিয টকান External Audit য়ভন। 

 



২০।  ভতাভত/সুাভযঃ 

২০.১ প্রকল্পটি ২ ফছলয ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৫ ফছয ৬ ভা।  এ 

টক্ষলে োআভ ওবায যান ১৭৫% ও কস্ট ওবায যান ২২.৩৯%। বভফষ্যলত  নুলভাভদত ব্যয় ও ফাফায়ন টভয়ালদ প্রকল্প 

ফাফায়লন  ভন্ত্রণারয়লক লচষ্ট লত লফ;  

২০.২ প্রকল্পটি ফাফায়লন ৫ ফছয ৬ ভাল ৫ (াঁচ) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক  

ফদরী লর লনক টক্ষলে প্রকল্প ফাফায়ন ত্বযাভিত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলত্বয 

ালথ ভফলফচনা কলয বভফষ্যলত গৃীতব্য প্রকলল্প প্রকল্প ফাফায়নকারীন ভলয়য জন্য একজন প্রকল্প ভযচারক ভনলয়ালগয  

প্রলয়াজনীয় উলযাগ গ্রণ কযলফ; 

২০.৩ ভর  ভিভভয চাভদা নুমায়ী টকান থ যফছলযআ প্রকলল্প ফযাে প্রদান কযা য়ভন। প্রকল্প নুলভাদলনয ভয় ভন্ত্রণারয় 

কর্তযক ভিভভয চাভদা নুমায়ী থ য ফযালেয প্রভতশ্রূভত টদয়া লরও ফালফ তা যক্ষা কযা য়ভন। বভফষ্যলত নুলভাভদত 

ভিভভ’য ংস্থান নুমায়ী প্রলয়াজনীয় ফযালেয ভফলয়টি ভনভিত কযলত লফ;  

২০.৪ ভিভভ প্রণয়লনয ভয় মথামথবালফ ালব য না কযায় ভতভযক্ত ভূভভ ভধগ্রলণয ংস্থান যাখা য়। এ টক্ষলে ংস্থায 

ভবজ্ঞতা ও দক্ষতায ঘােভত ভযরভক্ষত য়। ভন্ত্রণারয়লক এ ভফললয় লচষ্ট লত লফ;  

২০.৫ ড়ক ফাঁগধয গম কর স্থাগন পট গাল্ডায েরতগ্রস্থ গয়গছ তা রচরিতপূফ থক ংগাধন কযগত গফ;  

২০.৬ ড়গকয গম কর স্থাগন গবগভন্ট ও ীরগকাট েরতগ্রস্থ গয়গছ তা রচরিতপূফ থক ংগাধন কযগত গফ; 

২০.৭ ৩য় রকগরারভটাগয ফরস্থত িাকুভাযা ব্রীগজয এফাট থগভগন্ট যি দ্রুত াযণ কযগত গফ;  

২০.৮ ড়গকয গম কর স্থালন প্যারাাআভিং ও ায টেন ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ ভচভিতপূফ যক টভযাভত কযলত লফ;    

২০.৯ ড়গকয গম কর স্থাগন গযাি ভারকথং উগে গেগছ ও োআি গাষ্ট েরতগ্রস্থ গয়গছ তা রচরিতপূফ থক ংগাধন কযগত 

গফ;   

২০.১০ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ; এফং 

২০.১১ নুলেদ ২০.১ লত ২০.১০ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধ্য অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



চযপুান-চযভাভনকা-ফাবুযাে রঞ্চঘাে ড়ক ভনভ যাণ  (২য় ংলাভধত) ীল যক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভল্যায়ন 

প্রভতলফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকগেয নাভ : চযপুান-চযভাভনকা-ফাবুযাে রঞ্চঘাে ড়ক ভনভ যাণ  (২য় ংলাভধত)       

২। ফাফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাে :  ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : টবারা টজরা।    
5। প্রকগেয ফাফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

রযকরেত ফাফায়নকার প্রকৃত 

ফাফায়নকার 

রতরযক্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কররত 

ব্যগয়য %) 

রতরযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাফায়নকাগরয 

%) 

ভর ফ থগল (২য়) 

ংগারধত 

ভর ২য় ংগারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫০২৮.১৯ 

(-) 

৫৭৮৬.১৭ ৫৫৭৮.০০ 

(-) 

০১-১২-২০১০ 

গথগক  

৩১-১২-২০১৩ 

০১-১২-২০১০ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৬ 

০১-১২-২০১০ 

গথগক  

৩১-১২-২০১৬ 

(+) ৫৪৯.৮১  

রে টাকা 

১০.৯৩% 

৩ ফছয 

(১০০%) 

 

6।  প্ররেণ : প্রকগেয অওতায় গকান স্থানীয় ও বফগদরক প্ররেগণয ংস্থান না থাকায় প্ররেণ প্রদান কযা য়রন।  

 

7।  প্রকলল্পয েভূভভ ও উলেশ্য:   

 

৭.১ েভূভভ: চযপুান-চযভাভনকা-ফাবুযাে রঞ্চঘাে অঞ্চভরক ভাড়কটিয (R-890) টভাে তদঘ যু  ৪০ ভকঃভভঃ। এয 

ভলধ্য ১০ ভকঃভভঃ াকা ড়ক বার ফস্থায় ভছর। ড়কটিয ১৭ .৫০ ভকঃভভঃ তুন্ত খাযা এফং ১ .৫০ ভকঃভকঃ 

এআচভফভফ ও ১১ ভকঃভভঃ ড়ক কাঁচা ফস্থায় ভছর। ড়কটিয উন্নয়ন কযা লর যাজধানী ঢাকায ালথ টবারায 

উকূরীয় এরাকায জ টমাগালমাগ প্রভতভষ্ঠত লফ এফং এরাকায জনগলণয অথ য -াভাভজক ফস্থায উন্নভত ঘেলফ। এ 

টপ্রভক্ষলত প্রকল্পটি টভাে ৫০২৮ .১৯ রক্ষ োকা প্রাক্কভরত ব্যলয় ভিলম্বয ২০১০ লত ভিলম্বয ২০১৩ টভয়ালদ ফাফায়লনয 

জন্য ২৮ ভিলম্বয ২০১০ তাভযলখ একলনক কর্তযক নুলভাভদত য়।  ০৫ /১২/২০১২ তাভযলখ নুভষ্ঠত ভিভআভ বায় 

তৎকারীন ভাননীয় টমাগালমাগ ভন্ত্রী কর্তযক ১১ /০৪/২০১৩ তাভযলখ ৪৭৯৬ .৩৬ রক্ষ োকা এফং ০১ /১২/২০১০ লত 

৩০/০৬/২০১৪ টভয়ালদ ফাফায়লনয জন্য প্রকল্পটি ১ভ ংলাধন কযা য়। যফতীলত  ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ ব্যয় বৃভি , 

ভাটিয ভযভাণ বৃভি , ৩টি কারবালে যয এুালপ্রাচ টযাি নতুন বালফ ন্তভু যভক্ত প্রভৃভত কাযলণ ব্যয় বৃভি াওয়ায় 

২৪/০৯/২০১৫ তাভযলখ ভযকল্পনা ভন্ত্রণারলয়য দাভয়ত্বপ্রাপ্ত ভাননীয় প্রভতভন্ত্রী কর্তযক ৫৭৮৬ .১৭ রক্ষ োকা এফং 

ভিলম্বয ২০১০ লত জুন ২০১৬ টভয়ালদ ফাফায়লনয জন্য ২য় ংলাভধত ভিভভ নুলভাদন কযা য়।  

 

৭.২ উলেশ্য:  প্রকলল্পয ভর উলেশ্য লরা উকূরীয় এরাকায় ফভস্থত চযপুান-চযভাভনকা-ফাবুযাে রঞ্চঘাে ড়কটি 

ভনভ যালণয ভাধ্যলভ উন্নত ড়ক টমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থান এফং প্রকল্প এরাকায জনগলণয অথ য-ভাভজক ফস্থায 

উন্নয়ন।  

৮. প্রকলল্পয ভর কাজ:  

 ভূভভ ভধগ্রণ-১৯.৬৮ টক্টয  

 ভাটিয কাজ-৬.০০ রক্ষ ঘঃভভঃ  



 নতুন টেভিফর টবলভন্ট ভনভ যাণ-৮.৩৫ ভকঃভভঃ 

 ালপযভং (ভিভফএ ওয়াভযং টকা য)-২৩.১৮৮ ভকঃভভঃ 

 অযভভ ফি কারবাে য ভনভ যাণ (১২টি)-১৩৩.০০ ভভোয 
 

৯। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাফায়ন (ভভঅয নুালয) : 

 

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        

Publication & Tendering      L.S  1.90  1.90 

Laboratory Testing  L.S  5.00  1.18 

Sub-Total (A) :   6.90  3.08 

B. Capital Component   -     

Land Acquisition  

a)  Acquisition  

Hector  19.868 618.00 19.868 617.98 

Civil works       

Earth work on Road 

Embankment  

Lcum  6.00 1084.57 6.00 1047.93 

Construction of New 

Pavement  

Km  8.35 1173.55 8.35 1168.20 

Reconstruction of Pavement 

(in place of HBB) 

Km 1.50 109.97 1.50 109.97 

Strengthening of Existing 

Pavement  

Km 3.028 126.87 3.028 126.87 

Surfacing (Carpeting & Seal 

Coat/Overlay)   

Km  23.188 875.33 23.188 827.42 

Widening of Road Pavement  Km 1.935 327.58 1.935 324.33 

Rigid Pavement  M 700.00 218.13 700.00 162.38 

Construction of Diversion 

Road  

M 460.00 67.27 460.00 67.27 

Construction of RCC Bridge  M - -   

Construction of  RCC Box 

Culvert  

M 133.00 836.26 133.00 823.17 

Protective work (RCC 

Palisiding)  

M 2000.00 145.47 2000.00 136.10 

Construction of Side ditch/U-

Drain 

M  1500.00 97.50 1500.00 80.67 

Sign, Signal & KM  Post , 

Road Marking etc.  

Km 38.00 59.85 38.00 46.14 

Maintenance During 

Construction  

LS  38.00 30.00 38.00 27.57 

Relocation of Electric Post  Nos  25.00 8.92 25 8.92 



Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

Sub-Total (B):   5779.27  5574.92 

Total (A+B) =   5786.17  5578.00 

 

১০। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

7.  Sayed Morshaded Ali 

Additional Chief Engineer, 

RHD, Barisal Zone, Barisal   

ুাঁ ২৫/০৩/২০১০ ১৪/০২/২০১১ 

8.  Mohammad Abdus Sabur  

Additional Chief Engineer, 

RHD, Barisal Zone, Barisal   

ুাঁ ১৪/০২/২০১১ ১৫/০৩/২০১১ 

9.  Md. Sohrab Uddin Miah  

Additional Chief Engineer, 

RHD, Barisal Zone, Barisal   

ুাঁ ১৫/০৩/২০১১ ০৩/০৪/২০১১ 

10.  Deep Kumar Guha 

Additional Chief Engineer, 

RHD, Barisal Zone, Barisal   

ুাঁ ০৩/০৪/২০১১ ০৩/০২/২০১১ 

11.  Md.Golzar Hossain  

Additional Chief Engineer, 

RHD, Barisal Zone, Barisal   

ুাঁ ০৩/০২/২০১১ ১৬/০২/২০১২ 

12.  ......Kumar Paul  

Additional Chief Engineer, 

RHD, Barisal Zone, Barisal   

ুাঁ ১৬/০২/২০১২ ৩০/১২/২০১৩ 

13.  Mohammad Imdad Hossain 

Additional Chief Engineer, 

RHD, Barisal Zone, Barisal   

ুাঁ ০৮/০১/২০১৪ ২৪/১০/২০১৬ 

14.  Md. Ashraful Alam 

Additional Chief Engineer, 

RHD, Barisal Zone, Barisal   

ুাঁ ২৪/১০/২০১৬ ৩০/১২/২০১৬ 

 
 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় টকান গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

১১.২ ণ্য, কাম য ও টফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ োকায উলয এফং টফা ১০০.০০ রক্ষ োকায উলয) প্রকগেয 

নুগভারদত ভর রিরর নুমায়ী পূতথ কাজভ ১১টি প্যাগকগজয ভাধ্যগভ এফং ২য় ংগারধত রিরর নুমায়ী পূতথ কাজভ 

১৩টি প্যাগকগজ (৪২টি রট ) ম্পন্ন কযায ংস্থান রছর। গ অগরাগক দযেভ প্ররক্রয়াকযণ কযা গয়গছ। ২০০.০০ রক্ষ 

োকায উলয পূতয কালজয দযে ংক্রান্ত তথ্য রনম্নরূ: 

  



SL  Description of Procurement 

(Goods/Works/Consultancy

) as per  bid document  

Tender/Bid/Propos

al Cost (in Core 

Taka) 

 Tender /BiD/ 

Proposal 

Date of 

Completion of 

works/services 

and supply of 

goods 

As 

Per 

DPP 

Contracte

d Value 

Invitatio

n Date 

Contra

ct 

signing  

date 

As per 

contra

ct 

Actual 

1.  Construction of New Flexible 

Pavement, Providing by Base 

type-1, Sub-base and 

Carpeting with Sealcoat  

work from Chainage 30+000 

to 31+800 KM  

Contract No-

42/Bho.R.D/2012-13 

332.32 332.16 Oct/12 Mar/13 
16-09-

13 

28-10-

14 

2.  Construction of New Flexible 

Pavement, Providing by Base 

type-1, Sub-base and 

Carpeting with Sealcoat  

work from Chainage  31+800 

to 33+620 KM  

Contract No-

43/Bho.R.D/2012-13 

335.51 335.28 Oct/12 Mar/13 
16-09-

13 

28-02-

15 

3.  Construction of New Flexible 

Pavement, Providing by Base 

type-1, Sub-base and 

Carpeting with Sealcoat  

work from Chainage 33+620 

to 35+450 KM  

Contract No-

44/Bho.R.D/2012-13 

336.85 336.76 Oct/12 Mar/13 
16-09-

13 

27-06-

14 

4.  Construction of New Flexible 

Pavement, Providing by Base 

type-1, Sub-base and 

Carpeting with Sealcoat  

work from Chainage 35+450 

to 37+290 KM 

Contract No-

47/Bho.R.D/2012-13 

306.46 305.88 Nov/12 May/13 
10-11-

13 

26-12-

14 

5.  Construction of Rigid 

Pavement at 1+255 to 1+955 
218.13 162.37 Nov/15 Jan/16 

22-06-

16 

27-05-

16 



SL  Description of Procurement 

(Goods/Works/Consultancy

) as per  bid document  

Tender/Bid/Propos

al Cost (in Core 

Taka) 

 Tender /BiD/ 

Proposal 

Date of 

Completion of 

works/services 

and supply of 

goods 

As 

Per 

DPP 

Contracte

d Value 

Invitatio

n Date 

Contra

ct 

signing  

date 

As per 

contra

ct 

Actual 

Km of (charfassion bazar 

area) 

Contract No-

02/Bho.R.D/2015-16 

6.  Surfacing (DBS Wearing 

Course) work Ch. 00+000 to 

1+255 & 1+955 to 11+000 = 

10.300km 

Contract No-

08/Bho.R.D/2015-16 

447.63 394.43 Nov/15 Jan/16 
25-06-

16 

23-06-

16 

7.  Earthwork widening the road 

embankment and protective 

work by RCC Palisiding 

from Ch. 30+000 to 38+000 

Contract No-

07/Bho.R.D/2015-16 

436.66 387.37 Nov/15 Jan/16 
25-06-

16 

24-06-

16 

 

১২।  ংলাভধত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

          ( রক্ষ োকা) 

থ থফছয ভর রিরর’য ংস্থান  ফ থগল ংগারধত 

রিরর’য ংস্থান 

রেযভাো 

এরির ফযাদ্দ গ্রেরত 

১  ২ ৩ ৪ 

২০১০-১১ ১২৬৭.৪৬ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১১-১২ ১৯৮৭.৫৬ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১২-১৩ ১৬৩৫.৩৫ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১৩-১৪ ১৩৭.৮২ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১৪-১৫  ১২৯৩.০০ ১২৯৩.০০ ১২৯৩.০০ 

২০১৫-১৬  ১২৯৩.১৭ ৭৭৫.০০ ৭৭৫.০০ 

২০১৬-১৭  ০.০০ ৩১০.০০ ৩১০.০০ 

 ৫০২৮.১৯ ৫৭৮৬.১৭ ৫৫৭৮.০০ ৫৫৭৮.০০ 

 

 উভে যক্ত ছক ম যালরাচনায় টদখা মায়, প্রকল্পটিয ভর ফাফায়ন টভয়াদকালর টকান থ য ফছলযআ প্রকলল্পয নুকূলর 

ভিভভয ংস্থান নুমায়ী এভিভলত থ য ফযাে প্রদান কযা য়ভন। পলর প্রকল্পটিয ফাফায়ন ফাধাগ্রস্থ লয়লছ। ন্যভদলক, মথামথ 

ভপভজভফভরটি স্টুাভি ব্যভতত প্রকল্প গ্রণ কযায় ভফভবন্ন ংলগয ভযভাণ হ্রা/বৃভিয টপ্রভক্ষলত ২ ফায প্রকল্পটি  ংলাধন কযলত 

লয়লছ এফং প্রকল্প ব্যয় ও টভয়াদ বৃভি টলয়লছ। 
 



১৩।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১৪। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 

     

১৪.১ াভফ যক অভথ যক ও ফাফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৫৫৭৮.০০ 

রক্ষ োকা মা ভর নুলভাভদত ব্যয় ৫০২৮.১৯ রক্ষ োকায ১১০.৯৩%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয 

১০০% ফাফ গ্রগভত াভধত লয়লছ।  
      
১৫। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ২৫/০৯/২০১৮ তাভযলখ অআএভআভি ’য উ-ভযচারক জনাফ টভাাম্মদ অযাপৄজ্জাভান ভূ ূঁআয়া 

কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর টবারা ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী ও উ-

ভফবাগীয় প্রলকৌরী ন্যান্য কভ যকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ  

 

১৫.1 ভূভভ ভধগ্রণ: নুগভারদত ংগারধত রিররগত ১৯ .৮৬৮ গক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ৬১৮ .০০ রে টাকায 

ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী ১৯ .৮৬৮  গক্টয ভূরভ রধগ্রণ ফাফদ ৬১৭ .৯৮ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। 

রযদ থনকাগর জানা মায়, ৮.৩৫ রকঃরভঃ নতুন ড়ক রনভ থাগণয রগেয ৮৫ ফুট Right of way (ROW) ধগয 

১৯.৮৬৮ গক্টয ভূরভ রধগ্রণ কযা গয়গছ এফং ভূরভ রধগ্রণ ফাফদ ৬১৭ .৯৮ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ।  ৩টি 

গভৌজায ধীন ৩টি এর .এ গক অয অওতায় গজরা প্রাক গবারা ফযাফয ৩টি গচগক উক্ত থ থ রযগাধ কযা 

গয়গছ।  রযদ থনকাগর েরতগ্রস্থ ভূরভয ভাররকেণ তবাে েরতপূযণ গগয়গছন জানা মায়।  

 

১৫.২ ভাটিয কাজ: নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ৬ .০০ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ  ১০৮৪ .৫৭ রে টাকায 

ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী ৬ .০০  রঃঘঃ রভটায ভাটিয কাজ ফাফদ ১০৪৭ .৯৩ রে টাকা ব্যয় কযা 

গয়গছ। রযদ থনকাগর জানা মায় , ৮.৩ রক :রভ: নতুন ড়ক ফাঁধ ৭ .৯ রভটায গক্রস্ট প্রস্থতায় ও ১ :২ গলাগ  এফং 

৩০.০০ রকঃরভঃ রফদ্যভান ড়ক উবয় াগ ১ .২ রভটায প্রস্থতায় রনভ থাণপূফ থক ৬ .০০ রঃঘঃরভঃ ভাটি ফাফদ 

১০৪৭.৯৩ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর ফরণ থত গস্প্ররপগকন নুমায়ী  ড়ক ফাঁধ রনভ থাণ কযা গয়গছ 

গদিা মায়। তগফ নতুন রনরভ থত ড়ক ফাঁগধয গফ রকছু স্থাগন পট গাল্ডায েরতগ্রস্থ এফং রফদ্যভান ড়ক ফাঁগধয 

কগয়কটি স্থাগন গযআন কাট সৃরষ্ট গয়গছ গদিা মায়।  

 

১৫.৩ টবলভন্ট ভনভ যাণ: নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ৮ .৩৫  রকগরারভটায নতুন গেরক্সফর গবগভন্ট রনভ থাণ 

ফাফদ ১১৭৩.৫৫  রে টাকা , ১.৫০ রকঃরভঃ রফদ্যভান এআচরফরফ গবগভন্ট গেরক্সফর গবগভন্ট োযা পুনঃরনভ থাণ ফাফদ 

১০৯.৯৭ রে টাকা , ৩.০২৮ রকঃরভঃ েরতগ্রস্থ গবগভন্ট রক্তারীকযণ ফাফদ -১২৬.৮৭ রে টাকা , ২৩.১৮৮ 

রকঃরভঃ গবগভন্ট াগপথরং /ওবাযগর ফাফদ ৮৭৫ .৩৩ রে টাকা , ১.৯৩৫ রকঃরভঃ রফদ্যভান গবগভন্ট ৫ .৫ রভটায 

প্রস্থতায় উন্নীতকযণ ফাফদ ৩২৭ .৫৮ রে টাকা এফং ৭০০ রভটায রযরজি গবগভন্ট রনভ থাণ ফাফদ ২১৮ .১৩ রে 

টাকায  ংস্থান রছর । গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী ৮ .৩৫  রকগরারভটায নতুন গেরক্সফর গবগভন্ট রনভ থাণ ফাফদ 

১১৬৮.২০ রে টাকা , ১.৫০ রকঃরভঃ রফদ্যভান এআচরফরফ গবগভন্ট গেরক্সফর গবগভন্ট োযা পুনঃরনভ থাণ ফাফদ 

১০৯.৯৭ রে টাকা , ৩.০২৮ রকঃরভঃ েরতগ্রস্থ গবগভন্ট রক্তারীকযণ ফাফদ -১২৬.৮৭ রে টাকা , ২৩.১৮৮ 

রকঃরভঃ গবগভন্ট াগপথরং /ওবাযগর ফাফদ ৮২৭ .৪২ রে টাকা , ১.৯৩৫ রকঃরভঃ রফদ্যভান গবগভন্ট ৫ .৫ রভটায 

প্রস্থতায় উন্নীতকযণ ফাফদ ৩২৪.৩৩ রে টাকা এফং ৭০০ রভটায রযরজি গবগভন্ট রনভ থাণ ফাফদ ১৬২ .৩৮ রে টাকা 

ব্যয় কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর ফরণ থত কাজভ ম্পাদন কযা গয়গছ গদিা মায়। তগফ রফদ্যভান ড়গকয গকান 

গকান স্থাগন টগার, রকনাযা বাো ও াগপথগ ক্রযাক গদিা গেগছ। এছাড়া নতুন রনরভ থত গবগভগন্ট গযআন কাট ও ীর 

গকাট েয় গত গদিা গেগছ। রযরজি গবগভগন্টয গনক স্থাগন াগপথগ গেররং গত গদিা গেগছ। রযদ থনকাগর ী 



ভূলণ ফাজাগয গেন কাম থকয রফধায় গেরক্সফর গবগভন্ট েরতগ্রস্থ গত গদিা গেগছ। এ ংগ অনুভারনক ৩০০ রভটায 

ড়ক রযরজি গবগভন্ট োযা রনভ থাণ কযা ভীচীন রছর।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

রচে-১ গত ৪ (ক্লকওয়াআজ):  গবগভগন্টয ীর গকাট েয়, াগপথরং, পুরুত্ব যীো ও াগপথগ টগার   
  

 

১৫.৪ অযভভ ফি কারবাে য ভনভ যাণ: নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ৮৩৬ .২৬ রে টাকা ব্যগয় ১৩৩ .০০ রভটায 

অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী ৮২৩ .১৭ রে টাকা ব্যগয় ১৩৩ .০০ রভটায 

(১২টি) কারবাট থ রনভ থাণ কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর ড়গকয রফরবন্ন রকঃরভঃ এ ১টি ৬ -গবগন্টয 

(৬×৬×১০.২৫রভ:×৬রভ:), ২টি ৩ -গবগন্টয (২×৬×১০.২৫রভ:×৬রভ:) এফং ফরষ্ট ৯টি কারবাট থ ১ গবগন্টয 

(১×৬×১০.২৫রভ:×৬রভ: থফা ১ ×৩×১০.২৫রভ:×৬রভ:) রনভ থাণ কযা গয়গছ গদিা মায়। রযদ থনকাগর 

কারবাট থগুগরা চর ও কাম থকয এফং উগেিগমাগ্য গকান ত্রুটি রযররেত য়রন। তগফ গকান গকান কারবাগট থয  

এযাগপ্রাগচ  গযআন কাট গদিা গেগছ। এছাড়া কারবাট থগুগরাগত গআরন্টং কযা য়রন গদিা মায়। রযদ থনকাগর  ী ভূলণ 

ফাজায ংরগ্ন গফআরী ব্রীজটি প্ররতস্থানপূফ থক একটি ব্রীজ /কারবাট থ রনভ থাণ প্রগয়াজন নুভূত গয়গছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে ৫ ও ৬ : রনরভ থত কারবাট থ ও কারবাগট থয এযাগপ্রাচ 

  

১৫.৫ যক্ষাপ্রদ কাজ: নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ২০০০ .০০ রভটায অযরর প্যারাাআরিং রনভ থাণ ফাফদ 

১৪৫.৪৭ রে টাকা ও ১৫০০ রভটায আউ /াআি গেন রনভ থাণ ফাফদ ৯৭ .৫০ রে টাকায ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয 

নুমায়ী ২০০০.০০ রভটায অযরর প্যারাাআরিং রনভ থাণ ফাফদ ১৩৬ .১০ রে টাকা ও ১৫০০ রভটায আউ /াআি গেন 



রনভ থাণ ফাফদ ৮০ .৬৭ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর ফরণ থত কাজভ ম্পাদন কযা গয়গছ গদিা মায়। 

তগফ কগয়কটি স্থাগন প্যারাাআরিং গগর ড়গত গদিা গেগছ এফং ড়ক ংরগ্ন কগয়কটি পুকুয /িাগর রতরযক্ত 

যোপ্রদ কাগজয প্রগয়াজনীয়তা নুভূত গয়গছ। তগফ রযদ থনকাগর রনরভ থত াআি গেনগুগরায গুণেতভান গন্তালজনক 

প্রতীয়ভান গয়গছ।    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৭ ও ৮ :  স্থারত প্যারাাআরিং ও রতরযক্ত যোপ্রদ কাগজয প্রগয়াজনীয়তা 

 

১৫.৬ াআন, রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান :  নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ৩৮ রক :রভ: ড়গক প্রগয়াজনীয় 

ংখ্যক াআন , রেন্যার, রকঃরভঃ গাষ্ট ও গযাি ভারকথং ফাফদ ৫৯ .৮৫ রে টাকায ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয 

নুমায়ী ৩৮ রক :রভ: ড়গক াআন , রেন্যার, রকঃরভঃ গাষ্ট ও গযাি ভারকথং ফাফদ ৪৬ .১৪  রে টাকা ব্যয় কযা 

গয়গছ। রযদ থনকাগর ড়গকয আন্টাযগকন , ব্রীজ/কারবাগট থয এযাগপ্রাচ, ড়ক ফাঁক, স্কুর, কগরজ, ভরজদ, ভাদ্রাা 

ও ফাজায ংগ াআন , রেন্যার প্রভৃরত স্থান কযা গয়গছ গদিা মায়। এছাড়া ড়গকয  প্ররত  রকঃরভঃ  এ একটি 

কগয রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান এফং ড়গকয ভাগঝ গযাি ভারকথং কযা গয়গছ গদিা মায়। রযদ থনকাগর ফরণ থত 

কাজভগয গুণেতভান গন্তালজনক প্রতীয়ভান গয়গছ। তগফ কগয়কটি স্থাগন রিগপক্ট রায়ারফররটি ররযয়গিয 

অওতায় ঠিকাদায কর্তথক ীরগকাগটয কাজ কযায় গযাি ভারকথং ভৄগছ গেগছ গদিা মায়।   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৯ ও ১০ :  রকঃরভঃ গাষ্ট ও াআন গাষ্ট

 

১৬।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর উলেশ্য লরা উকূরীয় এরাকায় ফভস্থত 

চযপুান-চযভাভনকা-ফাবুযাে রঞ্চঘাে ড়কটি 

ভনভ যালণয ভাধ্যলভ উন্নত ড়ক টমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থান 

এফং প্রকল্প এরাকায জনগলণয অথ য-ভাভজক ফস্থায 

উন্নয়ন। 

প্রকলল্পয অওতায় নতুন  টেভিফর টবলভন্ট-৮.৩৫ ভকঃভভঃ, 

রযরজি গবগভন্ট -৭০০ রভটায , ালপযভং-২৩.১৮৮ ভকঃভভঃ, 

অযভভ ফি কারবাে য-১৩৩.০০ ভভোয, অযরর প্যারাাআরিং -

২০০০.০০ রভটায , আউ/াআি গেন -১৫০০ রভটায ও ন্যান্য 

অনুলভঙ্গক কাজ কযায় উন্নত ড়ক টমাগালমাগ স্থাভত লয়লছ। 

পলর প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ।  

 

১৭। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ ভলভ য প্রতীয়ভান য়। 



১৮।   যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধ্য ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৯।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত টপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় টদখা মায় প্রকল্পটিয টকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন।  
 

২০।  ম যলফক্ষণ:  

 

২০.১ প্রকল্পটি ৩ ফছলয ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৬ ফছয। ব্যয়  বৃভি 

ব্যভতত প্রকল্পটিয টভয়াদ ২ (দুআ) দপায়  ১ ফছয ৬  ভা বৃভি, ২ ফায প্রকল্প ংলাধন কযা লয়লছ। প্রকল্পটিয Time 

over Run ১০০% ও Cost over Run  ১০.৯৩%;  

২০.২ প্রকল্পটি ফাফায়লন ৬ ফছলয ৮ (অে) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ; 

২০.৩ প্রকল্পটিয  ভর ফাফায়ন টভয়াদকালর টকান থ য ফছলযআ প্রকলল্পয নুকূলর ভিভভয ংস্থান নুমায়ী এভিভলত থ য 

ফযাে প্রদান কযা য়ভন। পলর প্রকল্পটিয ফাফায়ন ফাধাগ্রস্থ লয়লছ; 

২০.৪ মথামথ  ভপভজভফভরটি স্টাভি ব্যভতত প্রকল্প গ্রণ কযায় ভফভবন্ন ংলগয ভযভাণ হ্রা/বৃভিয টপ্রভক্ষলত ২ ফায প্রকল্পটি  

ংলাধন এফং ২ ফায ভফলল ংলাধন কযলত লয়লছ এফং প্রকল্প ব্যয় ও টভয়াদ উবয়আ বৃভি টলয়লছ; 

২০.৫ নতুন রনরভ থত ড়ক ফাঁগধয গফ রকছু স্থাগন পট গাল্ডায েরতগ্রস্থ এফং রফদ্যভান ড়ক ফাঁগধয কগয়কটি স্থাগন গযআন 

কাট সৃরষ্ট গয়গছ মা ংগাধন কযা প্রগয়াজন;  

২০.৬  রফদ্যভান ড়গকয গকান গকান স্থাগন টগার , রকনাযা বাো ও াগপথগ ক্রযাক গদিা গেগছ এফং নতুন রনরভ থত 

গবগভগন্টয গনক স্থাগন গযআন কাট ও ীর গকাট েয় গত গদিা গেগছ মা ংগাধন কযা প্রগয়াজন ; 

২০.৭ রযরজি গবগভগন্টয গনক স্থাগন াগপথগ গেররং গত গদিা গেগছ মা ংগাধন কযা প্রগয়াজন; 

২০.৮ ী ভূলণ ফাজাগয গেন কাম থকয রফধায় গেরক্সফর গবগভন্ট েরতগ্রস্থ গত গদিা গেগছ। এ ংগ অনুভারনক ৩০০ 

রভটায ড়ক রযরজি গবগভন্ট োযা রনভ থাণ কযা ভীচীন; 

২০.৯ রনরভ থত কারবাট থগুগরা চর ও কাম থকয এফং উগেিগমাগ্য গকান ত্রুটি রযররেত য়রন। তগফ গকান গকান কারবাগট থয  

এযাগপ্রাগচ  গযআন কাট এফং কারবাট থগুগরাগত গআরন্টং কযা য়রন; 

২০.১০ ী ভূলণ ফাজায ংরগ্ন গফআরী ব্রীজটি প্ররতস্থানপূফ থক একটি নতুন ব্রীজ /কারবাট থ রনভ থাণ প্রগয়াজন;  

২০.১১ কগয়কটি স্থাগন প্যারাাআরিং গগর ড়গত গদিা গেগছ এফং ড়ক ংরগ্ন কগয়কটি পুকুয /িাগর রতরযক্ত যোপ্রদ 

কাগজয প্রগয়াজনীয়তা নুভূত গয়গছ; 

২০.১২ রিগপক্ট রায়ারফররটি ররযয়গিয অওতায় ঠিকাদায কর্তথক কগয়কটি স্থাগন ীরগকাগটয কাজ কযায় গযাি ভারকথং ভৄগছ 

গেগছ;  এফং  

২০.১৩ ভযদ যনকারীন ভয় ম যন্ত প্রকল্পটিয টকান  External ও Internal Audit ম্পন্ন  য়ভন।  

২১।  ভতাভত/সুাভযঃ 

২১.১ প্রকল্পটি ৩ ফছলয ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৬ ফছয। ব্যয়  বৃভি 

ব্যভতত প্রকল্পটিয টভয়াদ ২ (দুআ) দপায়  ১ ফছয ৬  ভা বৃভি, ২ ফায প্রকল্প ংলাধন কযা লয়লছ। প্রকল্পটিয Time 



over Run ১০০% ও Cost over Run   ১০.৯৩%। বরফষ্যগত নুগভারদত ব্যয় ও ফাফায়ন গভয়াগদ প্রকে 

ভারপ্তয রগেয ভন্ত্রণারয়/ংস্থাগক গচষ্ট গত গফ (নু: ৫);  

২১.২ প্রকল্প ফাফায়লনয টক্ষলে ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ভযফতযলনয ভফলয়টি ভযায কযলত লফ (নু: ১০); 

২১.৩ প্রকল্পটিয  ভর ফাফায়ন টভয়াদকালর টকান থ য ফছলযআ প্রকলল্পয নুকূলর ভিভভয ংস্থান নুমায়ী এভিভলত থ য 

ফযাে প্রদান কযা য়ভন। বভফষ্যলত ভিভভ’য ংস্থান নুমায়ী এরিরগত ম থাপ্ত থ থ ফযাদ্দ প্রদান কযগত গফ (নু: 

১২);  

২১.৪ মথামথ  ভপভজভফভরটি স্টাভি ও টস্টকলাল্ডায এনারাআভলয ভবভিলত প্রকলল্পয ভফভবন্ন ংলগয ভযভাণ ভনধ যাযণ কযলত 

লফ টমন নুলভাভদত ব্যয় ও ফাফায়ন টভয়ালদ প্রকল্প ভাপ্ত কযা ম্ভফ য় (নু: ১২); 

২১.৫ রনরভ থত ড়ক ফাঁগধয গম কর স্থাগন পট গাল্ডায েরতগ্রস্থ এফং গযআন কাট সৃরষ্ট গয়গছ তা রচরিতপূফ থক ংগাধন 

কযগত গফ (নু: ১৫.২);  

২১.৬  ড়গকয গম কর স্থাগন টগার , রকনাযা বাো ও াগপথগ ক্রযাক , গযআন কাট ও ীর গকাট েয় গয়গছ তা 

রচরিতপূফ থক ংগাধন কযগত গফ (নু: ১৫.৩); 

২১.৭ রযরজি গবগভগন্টয গম কর স্থাগন াগপথগ গেররং গয়গছ তা রচরিতপূফ থক ংগাধন কযগত গফ (নু: ১৫.৩); 

২১.৮ ী ভূলণ ফাজায ংগ রযরজি গবগভন্ট রনভ থাগণয রফলয়টি ভন্ত্রণারয় রফগফচনা কযগত াগয (নু: ১৫.৩);  

২১.৯ গম কর কারবাগট থয  এযাগপ্রাগচ  গযআন কাট ও গআরন্টং কযা য়রন তা রচরিতপূফ থক ংগাধন কযগত গফ ; 

২১.১০ ী ভূলণ ফাজায ংরগ্ন গফআরী ব্রীজটি প্ররতস্থানপূফ থক একটি নতুন ব্রীজ /কারবাট থ রনভ থাগণয রফলয়টি ভন্ত্রণারয় 

রফগফচনা কযগত াগয (নু: ১৫.৪);  

২১.১১ গম কর স্থাগন প্যারাাআরিং গগর গড়গছ  তা রচরিতপূফ থক ংগাধন কযগত গফ;  

২১.১২ ড়ক ংরগ্ন  গম কর পুকুয/িাগর রতরযক্ত যোপ্রদ কাগজয প্রগয়াজনীয়তা যগয়গছ তা রচরিতপূফ থক যোপ্রদ কাগজয 

ংস্থান কযগত গফ (নু: ১৫.৫;  

২১.১৩ গম কর স্থাগন গযাি ভারকথং ভৄগছ গেগছ তা রচরিতপূফ থক গযাি ভারকথং রনরিত কযগত গফ (নু: ১৫.৬);  

২১.১৪ দ্রুত প্রকল্পটিয  External Audit ম্পন্ন  কযলত লফ এফং টকান অভি উত্থাভত লর তা ভনষ্পভি কযলত লফ 

(নু: ১৯); এফং  

২১.১৫ নুলেদ ২১.১ লত ২১.১৪ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধ্য অআএভআভিলক ফভত কযলফ। 
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(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকগেয নাভ : ভদনপুয-ভদযাআ-াল্লা ড়লকয ভদযাআ-াল্লা ড়কাং ভনভ যাণ        

২। ফাফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাে :  ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : সুনাভগঞ্জ      

5। প্রকগেয ফাফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

রযকরেত ফাফায়নকার প্রকৃত 

ফাফায়নকার 

রতরযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কররত 

ব্যগয়য %) 

রতরযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাফায়নকাগরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংগারধত 

ভর ১ভ ংগারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১৯৯০.৬৩ 

(-) 

১০২২৫.৭৯ 

 

 

৯১৮৮.০০ 

(-) 

০১-0৭-২০১০ 

গথগক  

৩১-১২-২০১৩ 

০১-0৭-২০১০ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৭-২০১০ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

- 

 

1০০% 

 

*গনাট : ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক ৩ ফায প্রকেটিয গভয়াদ বৃরি কযা গয়গছ।  
 

6।  প্ররেণ : প্রকগেয অওতায় গকান স্থানীয় ও বফগদরক প্ররেগণয ংস্থান না থাকায় প্ররেণ প্রদান কযা য়রন।  

 

7।  প্রকলল্পয েভূভভ ও উলেশ্য:   

 

৭.১ েভূভভ: ভদনপুয-ভদযাআ-াল্লা ড়কটি একটি টজরা ড়ক। ভদযাআ টথলক াল্লা  ম যন্ত ড়কটিয টভাে তদঘ যু  ১৯.৮১ 

ভকঃভভঃ। াল্লা উলজরা াওড় এরাকায় ফভস্থত এফং তুন্ত Remote উলজরা ভফধায় উলজরাটি সুনাভগঞ্জ 

টজরা টথলক ভফভেন্ন। ভদযাআ টথলক াল্লা উলজরায় মাতায়ালতয জন্য ড়কটি ভফললবালফ গুরুত্বপূণ য। ভদযাআ এফং 

াল্লা উলজরালক অঞ্চভরক ও জাতীয় ভাড়লকয ালথ ংভেভক্তয রলক্ষু ভফলফচু ড়কটি ভনভ যালণয প্রস্তাফ কযা য়। 

ড়কটি ভনভভ যত লর এ এরাকায় উৎাভদত ধান ও ভাছ টদলয ন্যান্য এরাকায় ভযফলণ সুভফধা লফ। এ ছাড়া, 

ঢাকায ালথ মাতায়ালতয জন্য ড়কলথ দূযত্বও হ্রা ালফ। এ টপ্রভক্ষলত ১৩৫.২৯ টকাটি োকা প্রাক্কভরত ব্যলয় 

জানুয়াযী, ২০০৯ টথলক জুন, ২০১৩ ম যন্ত টভয়ালদ ফাফায়লনয জন্য প্রকলল্পয ভিভভ ভযকল্পনা কভভলন টপ্রযণ কযা 

য়। প্রকলল্পয উয গত ২০/০১/২০১০ তাভযলখ ভআভ বা নুভষ্ঠত য়। ভআভ বায ভিান্ত টভাতালফক প্রকলল্পয 

ভিভভ ১১৯.৯০৬৩ টকাটি োকা ব্যলয় পুনগ যেনপূফ যক ভযকল্পনা কভভলন টপ্রযণ কযা লর প্রকল্পটি একলনক কর্তযক 

নুলভাভদত য়। যফতীলত প্রকল্পটিয ভফভবন্ন ংলগয ভযভাণ ও ব্যয় হ্রা-বৃভিয টপ্রভক্ষলত ১০২.২৫৭৯ টকাটি োকা 

প্রাক্কভরত ব্যলয় জানুয়াযী, ২০০৯ টথলক জুন, ২০১৭ ম যন্ত টভয়ালদ প্রকল্পটিয ১ভ ংলাধন নুলভাদন কযা য়।  

৭.২ উলেশ্য:  সুনাভগঞ্জ  টজরা এফং াল্লা উলজরায ভলধ্য যাভয ড়ক টমাগালমাগ স্থালনয রলক্ষু ভদযাআ-াল্লা ড়ক 

উন্নয়ন এফং প্রকল্প এরাকায অথ য-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন। 
৮. প্রকলল্পয ভর কাজ:  

 ভূভভ ভধগ্রণ-৪৪.৭৯৪ টক্টয 

 ভাটিয কাজ-১৩.০২ রঃঘঃভভঃ 



 নতুন টবলভন্ট ভনভ যাণ -১৮.১৯ ভকঃভভঃ  

 ব্রীজ ভনভ যাণ (৭টি)-৪৬২.০০ ভভোয  

 ফি কারবাে য ভনভ যাণ (২৩টি)-২৫৬.২০ ভভোয  

 যক্ষাপ্রদ কাজ (ভভ ব্লক ও ভজও টেিোআর)-২.০১ রঃফঃভভঃ    
 

৯। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাফায়ন (ভভঅয নুালয) : 

 

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 

Construction  Work           

EIA Study  L.S L.S 40.00 L.S 29.50 

Survey & Design  L.S L.S 17.51 L.S 14.20 

Land Acquisition  H 44.794 179.17 L.S  50.00 

Earth Work  Lcm3 13.02 2205.61 11.08 1663.00 

Construction of New 

Pavement  

Km 18.19 1775.84 17.00 1441.58 

 Construction of RCC 

Bridge (7 Nos)  

M 462.00 3216.77 292.78 2037.75 

Construction of RCC 

Culvert (23 nos)  

M 256.20 1281.00 236.23 1181.17 

Protective Work  L.Sqm 2.010 2588.88 1.85 2388.88 

Construction of Toe-wall  M 17764 652.75 10393.00 381.92 

Sign, signal, Km Post etc.  L.S  L.S  19.00 0.00 0.00 

Construction of Work Shed L.S L.S 5.00 0.00 0.00 

Plantation  Km 18.19 9.10 0.00 0.00 

Physical Contingency   L.S 0.00 0.00 0.00 

Price Contingency (%)   L.S 0.00 0.00 0.00 

Total =   11990.63  9188.00 

 

১০। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 
 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

15.  Ali Ahmed Chowdhury 

Additional Chief Engineer  

Sylhet Zone, Sylhet  

ুাঁ ২৫/০৩/২০১০ ২৯/০২/২০১২ 

16.  A.Q.M Ekram Ullah  

Additional Chief Engineer  

Sylhet Zone, Sylhet  

ুাঁ ০৮/০৩/২০১২ ১২/০১/২০১৪ 

17.  Iftekhar Kabir  

Additional Chief Engineer  

Sylhet Zone, Sylhet 

ুাঁ ১২/০১/২০১৪ ২১/০৭/২০১৬ 



ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

18.  Md. Shah Nowas 

Additional Chief Engineer  

Sylhet Zone, Sylhet 

ুাঁ ২১/০৭/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৭ 

 
 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় টকান গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

১১.২ ণ্য, কাম য ও টফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ োকায উলয এফং টফা ১০০.০০ রক্ষ োকায উলয)  

নুগভারদত ভর রিরর নুমায়ী ভর পূতথ কাজ 7টি প্যাগকগজয ভাধ্যগভ ১১৩৬৪.৬৫ রক্ষ োকায় ক্রয় কাম য ম্পাদন  কযায 

ংস্থান রছর। নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ৩০টি প্যাগকগজ পূতথ কাজভ ম্পাদগনয ংস্থান যািা য়। গপ্ররযত 

ররঅয এয তথ্যানুমায়ী ২০০.০০ রক্ষ োকায উলয ২১টি প্যাগকগজয অওতায় পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গয়গছ মায ক্রয় ভল্য 

১১৩৫৭.০০ রে টাকা । প্যালকজ বাঙ্গায ভফললয় HOPE এয নুলভাদন গ্রণ কযা লয়লছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য 

রনম্নরূ: 

(গকাটি টাকায়) 

প্যাগকজ নং  প্যাগকজ/কাগজয নাভ -

প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত 

ভল্য 

-দযে 

অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয 

তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

WD-1a Construction of Road embankment with protective 

work at 31st km to 33rd Km (Ch:-33+000 to 

35+000) 0f Madanpur-Dirai-Sullah Road under 

Sunamgonj Road division, of Sylhet Road Circle, 

Sylhet during the year 2008-09. (Change Location 

30+000 to 33+400) L = 3.40 km (11 / (Eleven) / 

SE / SRC / 2009-10) 

- 

8.22 

1/12/2010 

27/03/2011 

30/06/2015 

30/06/2015 

কাজ 

ভাপ্ত  

WD-1b Construction of Road embankment with protective 

work at 34th km to 35th Km (Ch: 30+000 to 

33+000) of Madanpur-Dirai-Sullah Road under 

Sunamgonj Road division, during the year 2008-

09. (Change Location 33+400 to 34+700) L = 1.30 

km (07(Seven)/EE/SRD/2009-2010) 

- 

13.81 

01/12/2010 

04/05/2011 

20/06/2017 

18/06/2017 

কাজ 

ভাপ্ত 

WD-1c Construction of Road embankment with protective 

work at 36th km to 37th Km (Ch: 35+000 to 

37+000) of Madanpur-Dirai-Sullah Road under 

Sunamgonj Road division, during the year 2008-

- 

8.09 

16/05/2011 

25/08/2011 

30/06/2015 

20/06/2015 

কাজ 

ভাপ্ত 



প্যাগকজ নং  প্যাগকজ/কাগজয নাভ -

প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত 

ভল্য 

-দযে 

অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয 

তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

09. (Change Location 34+700 to 36+000) L = 1.30 

km  (09(Nine/EE/SRD/2009-10) 

WD-1d Construction of Road embankment with protective 

work at 38th km to 39th Km (Ch: 37+000 to 

39+000) 0f Madanpur-Dirai-Sullah Road under 

Sunamgonj Road division, during the year 2008-

09. (Change Location 36+000 to 37+210) L = 1.21 

km (08(Eight/EE/SRD/2009-10) 

- 

5.52 

17/06/2014 

30/09/2014 

31/03/2017 

28/03/2017 

কাজ 

ভাপ্ত 

WD-1e Construction of Road embankment with protective 

work at 40th km to 41th Km (Ch: 39+000 to 

41+000) of Madanpur-Dirai-Sullah Road under 

Sunamgonj Road division, during the year 2008-

09. (Change Location 37+210 to 38+250)  L = 1.04 

km (10(ten)/EE/SRD/2009-2010) 

- 

7.97 

18/06/2014 

30/09/2014 

31/12/2015 

28/12/2015 

কাজ 

ভাপ্ত 

WD-1f Construction of Earth work in road embankment 

and protective work at 39th (P) & 40th (P) (Ch- 

38+250m to 39+450m) of Madanpur-Dirai-Sullah 

Road under Sunamganj Road Division, during the 

year 2010-11 (L = 1.20 km) 

(04(Four)/EE/SRD/2011-2012) 

- 

2.21 

22/06/2017 

05/04/2017 

29/06/2017 

28/06/2017 

কাজ 

ভাপ্ত 

WD-1g Construction of Earth work in road embankment 

and protective work at 40th (P) & 41st (P) (Ch- 

39+450m to 40+700m) of Madanpur-Dirai-Sullah 

Road under Sunamganj Road Division, during the 

year 2010-11 (L = 1.25 km) 

(05(Five/EE/SRD/2011-2012) 

৪.২২ ০৪/০৭/২০১১ 

২০/১১/২০১১ 

১৯/১১/২০১২ 

১৯/১১/২০১২ 

 

WD-1h Construction of Earth work in road embankment 

and protective work at 41st (P), 42nd & 43rd (P) 

(Ch- 40+700m to 42+200m) of Madanpur-Dirai-

Sullah Road (Z-2807) under Sunamganj Road 

Division, during the year 2010-11 (L = 1.50 km) 

(11(Eleven/EE/SRD/2011-2012) 

৪.৩৫ ১২/০৭/২০১১ 

১৪/১২/২০১১ 

০৩/১২/২০১২ 

০৫/১১/২০১২ 

 

WD-1i Construction of Earth work in road embankment 

and protective work at 43th (P) & 44th (P) (Ch- 

42+200m to 43+600m) of Madanpur-Dirai-Sullah 

৪.২৭ ১২/০৭/২০১১ 

০৪/১২/২০১১ 

০৩/১২/২০১২ 

 



প্যাগকজ নং  প্যাগকজ/কাগজয নাভ -

প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত 

ভল্য 

-দযে 

অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয 

তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

Road (Z-2807) under Sunamganj Road Division, 

during the year 2010-11 (L = 1.40 km) 

(12(Twelve)/EE/SRD/2011-12) 

২২/১১/২০১২ 

WD-1j Construction of Earth work in road embankment 

and protective work at 44th (P) & 45th (P) (Ch- 

43+600m to 44+800m) of Madanpur-Dirai-Sullah 

Road (Z-2807) under Sunamganj Road Division, 

during the year 2010-11 (L = 1.20 km), 

13(Thirteen)/EE/SRD/2011-2012) 

৪.৩৩ ১২/০৭/২০১১ 

৩০/১১/২০১ 

০৩/১২/২০১২ 

০৩/১২/২০১২ 

 

WD-1k  Construction of Earth work in Road embankment 

& protective work at 30th (P) km (Gap No- 30/1) 

of Madanpur-Dirai-Sulla Road under Sunamganj 

Road Division, during the year 2011-

2012.25/EE/SRD/2011-2012 (SRD-NT) (JV)                                           

২.১৬  ০৯/ 

০১/২০১২  

 

০৬/০৩/২০১২ 

০২/০৯/২০১৩ 

০১/০৯/২০১৩ 

 

 

WD-2a Construction of flexible pavement with protective 

work and road embankment at 28th km to 29th km 

(p) (Ch. 27+0000 to 28+980) of Madanpur-Dirai-

Sullah Road under Sunamgonj Road division, 

during the year 2010-11. (Changed Location 

28+000 to 29+980) (L = 1.98 km) 

(09/EE/SRD/2010-11) 

৩.৩৩ ২৯/০৭/২০১০ 

১২/১২/২০১০ 

১২/১২/২০১১ 

১১/১২/২০১১ 

 

WD-2b Construction of flexible pavement at 30th (P) km, 

31st km, 32nd km & 33rd (P) km of  of Madanpur-

Dirai-Sullah Road (Z-2807) (Dirai-Sulla Portion) 

under Sunamgonj Road division, Sunamganj of 

Sylhet Road Circle,Sylhet during the year 2013-14 

(L = 2.80 km). (e-GP/01/SE/SRC/2013-2014) 

২.৩২ ৩০/১০/২০১৩ 

০৯/০৯/২০১৪ 

২৮/০২/২০১৭ 

২৮/০২/২০১৭ 

 

WD-2f WD2f Construction of Flexible Pavement at 33rd 

(p) Km to 37th (p) km (Ch. 32+600 to 36+900) 

Km of Madanpur-Dirai-Sullah Road (Z-2807) 

(Dirai-Sulla Portion) under Sunamgonj Road 

division, Sunamganj of Sylhet Road Circle,Sylhet 

৫.২২ ০৬/১০/২০১৫ 

২৯/১২/২০১৬ 

২৯/০৬/২০১৭ 

২৯/০৬/২০১৭ 

 



প্যাগকজ নং  প্যাগকজ/কাগজয নাভ -

প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত 

ভল্য 

-দযে 

অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয 

তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

during the year 2015-16 

WD-2g Construction of Flexible Pavement at 38
th

 (p) Km 

to 42
nd

 (p) km (Ch. 37+200 to 41+225) Km of 

Madanpur-Dirai-Sullah Road (Z-2807) (Dirai-

Sulla Portion) under Sunamgonj Road division, 

Sunamganj of Sylhet Road Circle,Sylhet during the 

year 2015-16 

৪.৮৩ ০৬/১০/২০১৫ 

০৪/০২/২০১৬ 

২৯/০৬/২০১৭ 

০৩/০২/২০১৭ 

 

WD-2h Construction of Flexible Pavement at 42
nd

 (p), 43
rd

, 

44
th

, 45
th

 km & 46
th

 (p) km (Ch. 41+225 to 

45+150) Km of Madanpur-Dirai-Sullah Road 

under Sunamgonj Road division, Sunamganj of 

Sylhet Road Circle,Sylhet during the year 2015-16 

৫.০৯ ০৬/১০/২০১৫ 

০৪/০২/২০১৬ 

২৯/০৬/২০১৭ 

০৪/০২/২০১৭ 

 

WD-3a Construction of  94.31m (30.50m + 30.50m + 

30.50m) Long P.C Girder Bridge (Guingergaon 

Bridge) over Dirai River at 46th Km (Gap-46/1) of 

Madanpur-Dirai-Sullah Road under Sunamganj 

Road Division, Sunamganj of Sylhet Road Circle, 

Sylhet during the year 2010-2011 

(13(Thirteen)/2010-11/SE/SRC) 

 

৮.৫৮ ০৮/০২/২০১১ 

২৫/০৫/২০১১ 

২৪/০৫/২০১৩ 

২৪/০৫/২০১৩ 

 

WD-3b Construction of 02 nos. P.C Girder Bridge at 39th 

km (Gap No- 39/1), 94.31m ( 3 x 30.50m) & 42nd 

km (Gap No- 42/1), 63.075 m ( 2x30.50m) under 

Sunamganj Road division during the year 2014-15 

(e-GP/01/ACE/SZ/2014-2015) 

১১.২১ ০৭/০৮/২০১৪ 

৩০/১০/২০১৪ 

২৯/০৪/২০১৬ 

২৯/০৪/২০১৬ 

 

WD-4c 

 

Construction of 2nos 3 x 6.00m x 6.00m RCC Box 

Culvert at 29th km (Gap-29/1) & 32nd Km (gap-

32/1) Madanpur-Dirai-Sullah Roadunder 

Snamganj Road Division, during the year 2010-11. 

(= 29/1, 33/1)  (10(Ten/EE/SRD/2010-12) 

২.০৭ ০৮/০৩/২০১০ 

১৫/১২/২০১০ 

১৫/১২/২০১১ 

১৪/১২/২০১১ 

 

WD-4d Construction of 3 Nos. RCC Box culvert with U 

Type wing wall 1 x 6.00m x 6.00m at 34th Km 

(Gap No- 34/2), at 36th Km (Gap No- 36/1 & 

36/2) & 1 No RCC box culvert with U type wing 

৩.১৩ ১২/০৭/২০১১ 

৩০/১১/২০১১ 

২০/০১/২০১৩ 

২০/০১/২০১৩ 

 



প্যাগকজ নং  প্যাগকজ/কাগজয নাভ -

প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত 

ভল্য 

-দযে 

অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয 

তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

wall 3 x 6.00m x 6.00m at 35th Km (Gap No-35/2) 

of Madanpur-Dirai-Sullah Road. 

(14(Forteen)/EE/SRD/2011-12) 

WD-4e Construction of  4 Nos 1x 6.00m x 6.00m RCC 

Box Culvert at 38th km (Gap No 38/1), 41st km 

(Gap No 41/1 & 41/2), 43rd km (Gap No 43/1) and 

1 No 3 x 6.00m x 6.00 m RCC Box Culvet at  42nd 

km (Gap No 42/1) of  Madanpur-Dirai-Sulla Road  

(Z-2807)  under Sunamgonj Road Division. 

(10(Ten)/2012-2013/SE/SRC) 

২.৬৩ ১০/০৩/২০১৩ 

০৯/০৭/২০১৩ 

০৮/০৭/২০১৪ 

০৮/০৭/২০১৪ 

 

 
 

১২।  ংলাভধত ফযাে ও গ্রগভতঃ                     রক্ষ োকা 
 

থ থফছয ভর রিরর’য ংস্থান  ফ থগল ংগারধত 

রিরর’য ংস্থান 

রেযভাো 

এরির ফযাদ্দ গ্রেরত 

১  ২ ৩ ৪ 

২০১০-১১ ১৩৯২.০৯ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১১-১২ ৩৫৫৭.৭০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ 

২০১২-১৩ ৩৯১৪.০১ ১২৩৮.০০ ১২৩৮.০০ ১২৩৮.০০ 

২০১৩-১৪ ৩১২৬.৮৩ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১৪-১৫  ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 

২০১৫-১৬  ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 

২০১৬-১৭  ৩৪৫২.৬৩ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ 

 ১১৯৯০.৬৩ ১১৯৯০.৬৩ ৯১৮৮.০০ ৯১৮৮.০০ 

 
১৩।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ ঠিকাদায কর্তযক ভনধ যাভযত ভলয় কাজ ম্পাদন না কযায়  প্রকলল্পয অওতায় 

টেভিফর টবলভন্ট, ব্রীজ, কারবাে য, যক্ষাপ্রদ কাজ প্রভৃভত ভাপ্ত যলয়লছ।  

  
১৪। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 

 

১৪.২ াভফ যক অভথ যক ও ফাফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৯১৮৮.০০ 

রক্ষ োকা মা নুলভাভদত ব্যয় ১১৯৯০.৬৩ রক্ষ োকায ৭৬.৬২%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয 

৭৮% ফাফ গ্রগভত াভধত লয়লছ।  
    
১৫। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ২৫/০৭/২০১৮ তাভযলখ অআএভআভি ’য উ-ভযচারক জনাফ টভাাম্মদ অযাপৄজ্জাভান ভূ ূঁআয়া 

কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর সুনাভগঞ্জ ড়ক ভফবালগয ভনফ যাী প্রলকৌরী ন্যান্য 

কভ যকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ  

 



১৫.1 ভূভভ ভধগ্রণ: নুগভারদত ংগারধত রিররগত ৪৪ .৭৯৪ গক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ১৭৯ .১৭ রে টাকায ংস্থান 

রছর। ররঅয এয প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী ০ .৯৭ গক্টয ভূরভ রধগ্রণ ফাফদ ৫০ .০০ রে টাকা ব্যয় গয়গছ। 

রযদ থনকাগর জানা মায় , ভূভভ ভধগ্রলণয ভতভযক্ত ভলল্যয টপ্রভক্ষলত ভধগ্রলণয জন্য ভদযাআ ফাজায ফা স্টুান্ড 

ংরগ্ন প্রস্তাফকৃত ভূভভয ালয ৪৩.৮২৪ টক্টয খা  ও ব্যভক্ত ভাভরকানাধীন জভভলত ড়ক ভনভ যাণ কযা লয়লছ। খা 

জভভ কর্তযলক্ষয ভধ্যস্থতায় ও ব্যভক্ত ভাভরকানাধীন জভভ ভূভভয ভাভরকগণ টস্বোয় ভফনাভলল্য প্রদান কলযলছন। এ 

কাযলণ ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ ফভষ্ট ১২৯.১৭ রক্ষ োকা ব্যয় য়ভন।     

১৫.২ ভাটিয কাজ:  নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ১৩.০২ রক্ষ ঘন ভভোয ভাটিয কাজ ফাফদ ২২০৫.৬১ রক্ষ 

োকায ংস্থান ভছর। টপ্রভযত ভভঅয নুমায়ী ১১ .০৮ রক্ষ ঘন ভভোয ভাটিয কাজ ফাফদ ১৬৬৩.০০ রক্ষ োকা ব্যয় 

কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর জানা মায়, ড়লকয  টচআলনজ ২৭+০০০ লত ৩০+০০০ ম যন্ত টভাে ৩.০০ ভকলরাভভোয 

ভফযভান ড়ক ফাঁধ ১:২ টলা নুমায়ী ৬.০০ ভভোয টক্রষ্ট প্রস্থতা লত ৭.৩২ ভভোয টক্রষ্ট প্রস্থতায় এফং উচ্চতা 

৩.৭৫ ভভোয লত ৪.২৫ ভভোলয উন্নয়ন, ৭.৩২ ভভোয টক্রষ্ট প্রস্থতা,  ১:২ টলা এফং ৭.৫ ভভোয উচ্চতায় ১ ভকঃভভঃ 

ব্রীজ ও কারবাে য এুালপ্রাচ ভনভ যাণ এফং ব্রীজ ও কারবালে যয গ্যা ব্যতীত টচআলনজ ৩১+০০০ লত ৪৬+০০০ ম যন্ত 

টভাে ১৪.০০ ভকলরাভভোয ড়ক ফাঁধ ৭.৩২ ভভোয টক্রষ্ট প্রস্থতা, ১:২ টলা এফং ৪.২৫ ভভোয উচ্চতায় ভনভ যাণ ফাফদ 

১৩.০২ রক্ষ ঘন ভভোয ভাটিয কাজ ফাফদ ১৬৬৩.০০ রক্ষ োকা ব্যয় কযা লয়লছ। তলফ ভযদ যনকালর টফ ভকছু 

স্থালন ড়ক ফাঁধ টবলঙ্গ টগলছ টদখা মায়। প্রকলল্পয ক্রয় কাম যক্রলভ প্যালকজ টবলঙ্গ টছাে টছাে রলে ঠিকাদায ভনলয়াগ 

এফং উক্ত ঠিকাদায কর্তযক মথামথ আকুুলভন্ট ব্যফায না কলয ম্যানুলয়র িভতলত কাজ কযায় ভাটিয কম্পুাকন 

মথামথ য়ভন টদখা মায়। পলর লনক স্থালন ড়ক ফাঁধ টবলঙ্গ টগলছ। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, প্রকল্পটি 

াওড় ঞ্চলর ফভস্থত। প্ররভম্বত ফল যা ও  প্রচন্ড টরালত ড়ক ফাঁধ ক্ষভতগ্র লয়লছ। ভিলপক্ট রায়াভফভরটি ভভযয়লিয 

ভলধ্য ক্ষভতগ্রস্থ ড়ক ফাঁধ টভযাভলতয জন্য ঠিকাদাযলক ে প্রদান কযা লয়লছ। ক্ষভতগ্রস্থ ফাঁধ টভযাভলতয য 

ঠিকাদালযয ভভকউভযটি ভাভন টপযত প্রদান কযা লফ। 

 

রচে-১ ও ২ :   ড়ক ফাঁগধয ভাটিয কাজ

১৫.৩  টেভিফর টবলভন্ট: নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ১৮.১৯ ভকঃভভঃ নতুন টেভিফর টবলভন্ট ভনভ যাণ ফাফদ 

১৭৭৫.৮৪ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। টপ্রভযত ভভঅয নুমায়ী ১৫.০০ ভকঃভভঃ নতুন টেভিফর টবলভন্ট ভনভ যাণ 

ফাফদ ১৪৪১.৫৮ রক্ষ োকা ব্যয় কযা লয়লছ। ঠিকাদাযী প্রভতষ্ঠান কাজ না কযায় ফভষ্ট প্রায় ৩.০০ ভকঃভভঃ ড়ক 

ফাঁলধ টবলভলন্টয কাল যটিং ও ীরলকালেয কাজ কযা ম্ভফ য়ভন। ভযদ যনকালর জানা মায়, ১৫.০০ ভকঃভভঃ নতুন  

ভনভভ যত ড়ক ফাঁলধ ২০০ ভভ:ভভ: অআএভজ, ১৫০ ভভ:ভভ: াফ-টফআজ, ১৫০ ভভ:ভভ: টফআজ োআ-১, ৪০ ভভ:ভভ: 

কাল যটিং ও ৭ ভভ:ভভ: ীরলকাে দ্বাযা নতুন টেভিফর টবলভন্ট ভনভ যাণ কযা লয়লছ। তলফ ভযদ যনকালর ড়লকয 

ব্রীজ ও কারবাে য এুালপ্রাচ ভনভভ যত টবলভলন্টয লনক স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা, ীরলকাে ওলে মাওয়া ও গলতযয সৃভষ্ট 

লত টদখা টগলছ। ভযদ যনকালর  প্রায় ৩.০০ ভকঃভভঃ ড়ক ফাঁলধ টবলভলন্টয কাল যটিং ও ীরলকালেয কাজ না কযা, 

ভনভভ যত টবলভলন্টয লনক স্থান ক্ষভতগ্রস্থ ওয়ায় ভনযফভেন্ন ড়ক টমাগালমাগ প্রভতভষ্ঠত য়ভন টদখা মায়। াভফ যক 

বালফ কালজয গুণগতভান লন্তালজনক প্রতীয়ভান য়ভন।       

 



  

 

    

 

 

 

 

 

 

রচে-৩ ও ৪ : রনরভ থত গেরক্সফর গবগভগন্টয রকনাযা বাো 

    

১৫.৪  ব্রীজ ও কারবাট থ: নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ৭টি ব্রীজ (৪৬২ ভভোয) ভনভ যাণ ফাফদ ৩৬৯৬.০০ রক্ষ 

োকা  এফং ২৩টি কারবাে য (২৫৬.২০ ভভোয) ভনভ যাণ ফাফদ ১২৮১.০০ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। টপ্রভযত ভভ অয 

নুমায়ী ৩টি (২৫১.৭০ ভভোয) ব্রীজ ভনভ যাণ ফাফদ ২০৩৭.৭৫ রক্ষ োকা  এফং ১৬টি (১৬৩.২৫ ভভোয) কারবাে য 

ভনভ যাণ ফাফদ ১১৮১.১৭ রক্ষ োকা ব্যয় কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর  ড়লকয ৩৯ ও ৪৬ তভ ভকলরাভভোলয মথাক্রলভ 

৯৪.৩১ ভভোয তদঘ যু  ও ৩-স্প্ুানভফভষ্ট ১টি কলয এফং ৪২তভ ভকলরাভভোলয ৬৩.০৭৫ ভভোয তদঘ যু  ও ২-স্প্ুানভফভষ্ট 

১টি ব্রীজ ভনভ যাণ কযা লয়লছ টদখা মায়। এছাড়া ড়লকয গ্যা নং-২৯/১, ২৯/২, ৩০/১, ৩২/১, ৩২/২, ৩২/৩, ৩৩/১, 

৩৪/২, ৩৫/২, ৩৬/১, ৩৬/২, ৩৮/১, ৪১/১, ৪১/২, ৪২/১ ও ৪৩/১ টত টভাে ১৬টি কারবাে য (১৫৬ ভভোয) ভনভ যাণ কযা 

লয়লছ। ভনভভ যত ব্রীজ/কারবাে যগুলরালত প্রচুয াভনকভ টদখা টগলছ। ভযদ যনকালর লনক স্থালন কারবাে য ভনভ যাণ না 

কলয ড়ক ফাঁধ ভনভ যাণ কযা লয়লছ টদখা মায়। এ ভফললয় ভনফ যাী প্রলকৌরী জানান, স্থানীয় জনগণ তাঁলদয ফাড়ী ঘয ও 

পর যক্ষায সুভফধালথ য ভিভভলত উলল্লভখত স্থালন ব্রীজ/কারবাে য ভনভ যালণয টক্ষলে ফাধা প্রদান কযলছ। কাীপুয খালর 

ব্রীজ ভনভ যাণ না কযায জন্য স্থানীয় চা থাকায় এফং টখালন াভন উন্নয়ন টফালি যয ১টি স্থায়ী ফাঁধ পূফ য টথলক ভনভভ যত 

ভছর ভফধায়  ভিভভয ংস্থান নুমায়ী উলল্লভখত স্থালন ব্রীজ ভনভ যাণ কযা ম্ভফ য়ভন। অনন্দপুয টথলক াল্লা ম যন্ত 

৬.০০ ভকলরাভভোয ড়লক ম্পাভদত Hydrological ও Morphological Study নুমায়ী ৬টি ব্রীজ ও ৯টি 

কারবাে য ভনভ যালণয সুাভয থাকলরও স্থানীয়বালফ ফাঁধা প্রদান কযায় ভাে ২টি ব্রীজ ও ২টি কারবাে য ভনভ যাণ কযা ম্ভফ 

লয়লছ। যভদলক নুলভাভদত ভিভভলত ড়ক ফাঁলধয ৩৩তভ ভকলরাভভোলয ভাসুয়ায খার নাভক স্থালন ১টি ব্রীজ 

ভনভ যালণয প্রস্তাফ না থাকলরও াভনয টরালত ভনভভ যত ড়ক ফাঁধ টবলঙ্গ মাওয়ায় টখালন ব্রীজ ভনভ যাণ প্রলয়াজন। 
াভফ যকবালফ প্রকলল্পয ভাপ্ত কাজভ ভনলয় নতুন একটি প্রকল্প প্রণয়ন প্রলয়াজন লফ।    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

রচে-৫:  রনরভ থত ব্রীজ রচে-৬: রনরভ থত কারবাট থ  

   

১৫.৫ যক্ষাপ্রদ কাজ: নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ২.০১ রক্ষ ফগ য ভভোয ভজও-টেিাআর ভভ ব্লক স্থান 

ফাফদ ২৫৮৮.৮৮ রক্ষ োকা এফং ১৭৭৬৪.০০ ভভোয টো-ওয়ার ভনভ যাণ ফাফদ ৬৫২.৭৫ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। 

টপ্রভযত ভভঅয নুমায়ী ১.৮৫ রক্ষ ফগ য ভভোয ভজও-টেিাআর ভভ ব্লক স্থান ফাফদ ২৩৮৮.৮৮ রক্ষ োকা এফং 

১১৩৩.৪০ ভভোয টো-ওয়ার ভনভ যাণ ফাফদ ৩৮১.৯২ রক্ষ োকা ব্যয় কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর লনক স্থালন ভভ 

ব্লক টবলঙ্গ ও ধ্বল টমলত টদখা টগলছ। ব্রীজ ও কারবাে য এুালপ্রালচ এ ক্ষভতয ভযভাণ টফী। এ ভফললয় ভনফ যাী 

প্রলকৌরী জানান, ফল যাকালর প্রচন্ড টঢউ ও টরালতয চাল যক্ষাপ্রদ কাজ ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ। তলফ ক্ষভতগ্রস্থ যক্ষাপ্রদ কাজ 



ভচভিতপূফ যক ঠিকাদাযলক ে প্রদান কযা লয়লছ। ক্ষভতগ্রস্থ যক্ষাপ্রদ কাজ টভযাভলতয য ঠিকাদালযয ভভকউভযটি 

ভাভন টপযত প্রদান কযা লফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

রচে-৭ ও ৮:  রর ব্লক োযা যোপ্রদ কাজ    
 

১৫.৬ াআন, রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান: নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী াআন , রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট 

স্থান ফাফদ ১৯.০০ রে টাকায  ংস্থান থাকগরও এ িাগত গকান থ থ ব্যয় কযা য়রন। 

 

১৫.৭ ন্যান্য: নুগভারদত ংগারধত রিররগত ওয়াকথ গি ফাফদ ৫ .০০ রে টাকা ও বৃেগযান কাগজ ১৮ .১৯ রে 

টাকায ংস্থান থাকগরও এ িাগত গকান থ থ ব্যয় কযা য়রন।  

 
 

১৬।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

সুনাভগঞ্জ টজরা এফং াল্লা উলজরায ভলধ্য যাভয 

ড়ক টমাগালমাগ স্থালনয রলক্ষু ভদযাআ-াল্লা ড়ক 

উন্নয়ন এফং প্রকল্প এরাকায অথ য-াভাভজক ফস্থায 

উন্নয়ন। 
 

প্রকলল্পয অওতায় ১৩.০২ রক্ষ ঘন ভভোয ভাটিয কাজ, ১৫.০০ 

ভকঃভভঃ নতুন টেভিফর টবলভন্ট ভনভ যাণ, ৩টি (২৫১.৭০ ভভোয) 

ব্রীজ ভনভ যাণ ও ১৬টি (১৬৩.২৫ ভভোয) কারবাে য ভনভ যাণ, ১.৮৫ রক্ষ 

ফগ য ভভোয ভজও-টেিাআর ভভ ব্লক এফং ১১৩৩.৪০ ভভোয টো-

ওয়ার ভনভ যাণ কযা লয়লছ। তলফ ফভষ্ট ৩.০০ ভকঃভভঃ টেভিফর 

টবলভন্ট, ৪টি ব্রীজ, ৭টি কারবাে য ভনভ যাণ না কযায় এফং ম্পাভদত 

কাজ ক্ষভতগ্রস্থ ওয়ায় ভনযফভেন্ন ড়ক টমাগালমাগ স্থাভত য়ভন। 

পলর প্রকলল্পয কাভিত উলেশ্য ভজযত য়ভন।   

 

১৭। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  প্রকলল্পয  অওতায় ৩.০০ ভকঃভভঃ টেভিফর টবলভন্ট, ৪টি ব্রীজ, ৭টি 

কারবাে য ভনভ যাণ না কযায় এফং ম্পাভদত কাজ ক্ষভতগ্রস্থ ওয়ায় ভনযফভেন্ন ড়ক টমাগালমাগ স্থাভত য়ভন। প্রকলল্পয 

ভাপ্ত কাজভ ভনলয় নতুন একটি ভিভভ প্রণয়লনয প্রলয়াজন লফ।  

১৮।   যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধ্য ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৯।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত টপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় টদখা মায় প্রকল্পটিয টকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন।  

 

 

 



২০।  ম যলফক্ষণ:  

 

২০.১  প্রকল্পটিয ভর নুলভাভদত টভয়াদ ভছর ৩ ফছয ৬ ভা। রনধ থারযত গভয়াগদ প্রকেটিয অওতায় গৃীত কাম থক্রভ ভাপ্ত 

কযগত না াযায় একফায প্রকে ংগাধন এফং ৩ (রতন) ফায প্রকেটিয গভয়াদ বৃরি কগযও ভাপ্ত ফস্থায় প্রকেটি 

ভাপ্ত কযগত গয়গছ। প্রকেটিয গভাট Time Over Run ১০০%; 
 

২০.২  নুগভারদত ভর রিরর নুমায়ী ভর পূতথ কাজ 7টি প্যাগকগজয ভাধ্যগভ ক্রয় কাম য ম্পাদন কযায ংস্থান থাকগরও 

৩০টি প্যাগকগজ পূতথ কাজভ ম্পাদন কযা য়। প্রকলল্পয ক্রয় কাম যক্রলভ প্যালকজ টবলঙ্গ টছাে টছাে রলে ঠিকাদায 

ভনলয়াগ এফং উক্ত ঠিকাদায কর্তযক মথামথ আকুুলভন্ট ব্যফায না কলয ম্যানুলয়র িভতলত কাজ কযায় কালজয 

গুণগতভান মথামথবালফ যক্ষা কযা ম্ভফ য়ভন; 

২০.৩     প্রকলল্পয অওতায়  ৪৩.৮২৪ টক্টয খা ও ব্যভক্ত ভাভরকানাধীন জভভলত ড়ক ভনভ যাণ কযা লয়লছ। খা জভভ 

কর্তযলক্ষয ভধ্যস্থতায় ও ব্যভক্ত ভাভরকানাধীন জভভ ভূভভয ভাভরকগণ টস্বোয় ভফনাভলল্য প্রদান কলযলছন। এ কাযলণ 

ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ ফভষ্ট ১২৯.১৭ রক্ষ োকা ব্যয় য়ভন; 

২০.৪  প্রকল্পটি াওড় ঞ্চলর ফভস্থত ওয়ায় প্ররভম্বত ফল যা ও প্রচন্ড টরালত ড়ক ফাঁধ ব্যাক ক্ষভতগ্র লয়লছ; 

২০.৫ ড়লকয ব্রীজ ও কারবাে য এুালপ্রাচ ভনভভ যত টবলভলন্টয লনক স্থালন ভকনাযা বাঙ্গা, ীরলকাে ওলে মাওয়া ও 

গলতযয সৃভষ্ট লয়লছ; 

২০.৬ স্থানীয়  ফাঁধায কাযলণ ৭টি ব্রীজ ও ২৩টি কারবালে যয ভলধ্য ভাে ৩টি ব্রীজ ও ১৬টি কারবাে য ভনভ যাণ কযা ম্ভফ লয়লছ। 
যভদলক নুলভাভদত ভিভভলত ড়ক ফাঁলধয ৩৩তভ ভকলরাভভোলয ভাসুয়ায খার নাভক স্থালন ১টি ব্রীজ ভনভ যালণয 

প্রস্তাফ না থাকলরও াভনয টরালত ভনভভ যত ড়ক ফাঁধ টবলঙ্গ মাওয়ায় টখালন ব্রীজ ভনভ যাণ প্রলয়াজন লফ;  

২০.৭ ড়ক ফাঁলধয লনক স্থালন ভভ ব্লক টবলঙ্গ ও ধ্বল টগলছ। ব্রীজ ও কারবাে য এুালপ্রালচ এ ক্ষভতয ভযভাণ টফী;  

২০.৮ াভফ যকবালফ প্রকলল্পয ভাপ্ত কাজভ ভনলয় নতুন একটি প্রকল্প প্রণয়ন প্রলয়াজন লফ; এফং  

২০.৯ যাফভধ প্রকল্পটিয External Audit ম্পন্ন য়ভন। 

 
  

২১।  ভতাভত/সুাভযঃ 

 

২০.১   প্রকল্পটিয ভর নুলভাভদত টভয়াদ ভছর ৩ ফছয ৬ ভা। রনধ থারযত গভয়াগদ প্রকেটিয অওতায় গৃীত কাম থক্রভ ভাপ্ত 

কযগত না াযায় একফায প্রকে ংগাধন এফং ৩ (রতন) ফায প্রকেটিয গভয়াদ বৃরি কগযও ভাপ্ত ফস্থায় প্রকেটি 

ভাপ্ত কযগত গয়গছ। প্রকেটিয গভাট Time Over Run ১০০%। বরফষ্যগত নুগভারদত গভয়াদ ও ব্যগয় প্রকে 

ভারপ্তয রগেয গচষ্ট গত গফ; 

২০.২  কাগজয গুণেতভান যোয স্বাগথ থ গছাট গছাট প্যাগকগজ ক্রয় কাম থ ম্পাদন রযায কযগত গফ ; 

২০.৩     ড়লকয ব্রীজ ও কারবাে য এুালপ্রাচ ভনভভ যত টবলভলন্টয টম কর স্থালন গলতযয সৃভষ্ট লয়লছ, ভকনাযা টবলঙ্গ টগলছ ও 

ীরলকাে ওলে টগলছ তা ভচভিতপূফ যক দ্রুত টভযাভত কযলত লফ;  

২০.৪ মথামথ টস্টকলাল্ডায এনারাআভপূফ যক স্থানীয়  ভফলযাধ ভীভাংায ভাধ্যলভ ম্পন্ন ড়ক ফাঁধ, টবলভন্ট, ব্রীজ ও 

কারবাে যভ ভনভ যালণয উলযাগ গ্রণ কযলত লফ;   

২০.৫ ড়ক ফাঁলধয টম কর স্থালন ভভ ব্লক টবলঙ্গ ও ধ্বল টগলছ তা ভচভিতপূফ যক ংলাধন কযলত লফ;  

২১.৬ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ভিে দ্রুত ম্পন্ন কযলত  লফ; এফং 

২১.৭ নুলেদ ২১.১ লত ২১.৬ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধ্য অআএভআভিলক ফভত কযলফ। 

 

 

 



গাজীপুয-অজভতপুয-আোলখারা ড়ক ভনভ যাণ ীল যক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 
 

১। প্রকগেয নাভ : গাজীপুয-অজভতপুয-আোলখারা ড়ক ভনভ যাণ        

২। ফাফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাে :  ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : গাজীপুয ও নযভংদী টজরায গাজীপুয দয, শ্রীপুয, কাাভয়া, কাভরগঞ্জ ও 

ভফপুয উলজরা।     
5। প্রকগেয ফাফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

রযকরেত ফাফায়নকার প্রকৃত 

ফাফায়নকার 

রতরযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কররত 

ব্যগয়য %) 

রতরযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাফায়নকাগরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংগারধত 

ভর ১ভ ংগারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৫৯২.০০ 

 

(-) 

২২৭৫৫.৬৪ ২২৭৪৬.০০ 

(-) 

০১-0৭-২০০১ 

গথগক  

৩০-০৬-

২০০৬ 

০১-0৭-২০০১ 

গথগক  

৩০-০৬-

২০০৬ 

০১-0৭-২০০১ 

গথগক  

৩০-০৬-২০০৬ 

  

 

*গনাট: প্রকেটি ৪ ফায ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক গভয়াদ বৃরি  কযা গয়গছ।  
 

6।  প্ররেণ : প্রকগেয অওতায় গকান স্থানীয় ও বফগদরক প্ররেগণয ংস্থান না থাকায় প্ররেণ প্রদান কযা য়রন।  
 

7।  প্রকলল্পয েভূভভ ও উলেশ্য:   

 

৭.১ েভূভভ: টদলয উিয-পূফ যাঞ্চর তথা বৃিয ভলরে, ব্রাহ্মণফাভড়য়া, ভকলাযগঞ্জ, নযভংদী টজরায মানফানভ ঢাকা-

ভলরে ভাড়লকয ভাধ্যলভ কাঁচপুয লয় ঢাকা লযয ভধ্য ভদলয় গাজীপুয লয় মাতায়াত কযলছ। এ কাযলণ ঢাকা 

লযয মানজলেয ভযভাণ বৃভি টলয়লছ। এ মানজে ভনযলনয রলক্ষু অলরাচু প্রকল্পটি ফাফায়লনয জন্য গ্রণ কযা 

লয়লছ। 
 

৭.২ উলেশ্য:  প্রকলল্পয ভর উলেশ্য লরা  টদলয উিয-পূফ যাঞ্চলরয লঙ্গ ঢাকা লযয উন্নততয ড়ক টনেওয়াকয স্থান। 

৮. প্রকলল্পয ভর কাজ:  

 ভূভভ ভধগ্রণ- ৭৮.২৯ টক্টয  

 ড়ক ফাঁধ প্রকযলণ ভাটিয কাজ- ২৭.০৭ রঃঘঃভভঃ  

 কারবাে য-২৭৫.০২ ভভোয (৩০টি)  

 অযভভ ব্রীজ- ৪৫৮.৫০ ভভোয (০৮টি) 

 টবলভন্ট প্রকযণ-৪০.৯৬ ভকঃভভঃ 
 

 

 

 

 

 



৯। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাফায়ন (ভভঅয নুালয) : 

 
 

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 

ভূরভ রধগ্রণ  গক্টয  ৭৮.২৯ ৭৮৯৯.১৩ ৭৮.২৫ ৭৮৯৯.১৩ 

জয়গদফপুয গচৌযাস্তা-োজীপুয (ং) বদঘ থয= ৪.০০ রকঃরভঃ, প্রস্থ= ১৫.২৫ রভটায  

ফনায়ন       

ড়ক ফাঁধ প্রকযণ (ভাটিয কাজ) রঃঘঃরভঃ ০.৮১ ৫৬.০০ ০.৪৬ ৫৬.০০ 

টাযরপং রঃঘঃরভঃ ০.২৫ ১.০০ ০.২৫ ১.০০ 

কারবাট থ প্রকযণ (৬টি) রভঃ ৭৫.০০ ৩১৬.০০ ৭৫.০০ ৩১৬.০০ 

গবগভন্ট প্রকযণ (৪ গরন) রকঃরভঃ ৪.০৪ ৪৬৯.০০ ৩.৯৯ ৪৬৯.০০ 

রিবাআিায রনভ থাণ  রকঃরভঃ ৪.০০ ২৫.০০ ০.৫১ ২৫.০০ 

আন্টাযগকন রনভ থাণ (২টি)  ংখ্যা  ২টি  ১৫.০০ ১টি  ১৫.০০ 

াকা গেন, ফুটাত রনভ থাণ  রভটায  ৫০০০.০০ ৫৪.৪২ ৫০০০.০০ ৫৪.৪২ 

াআন, রেন্যার, রকঃরভঃ গাষ্ট রনভ থাণ  গথাক   ১.০০  ১.০০ 

োজীপুয-অজভতপুয-আটাগিারা ড়ক (বদঘ থয= ৩৬.৯৬ রকঃরভঃ, প্রস্থ= ৫.৫০ রভটায)  

ফনায়ন  গথাক গথাক ৩.০০ গথাক ৩.০০ 

ভাটিয কাজ রঃঘঃরভঃ ২৬.২৬ ২৪১৩.৯১ ২৬.২৬ ২৪১৩.৯১ 

টাযরপং রঃঘঃরভঃ ২.০০ ২৫.০০ ১.১৪ ২৫.০০ 

অযরর ব্রীজ রনভ থাণ (০৮টি)  রভটায  ৪৫৮.৫০ ৪৩৯২.৩৪ ৪৫৮.৫০ ৪৩৯২.৩৪ 

অযরর কারবাট থ রনভ থাণ (২৪টি)  রভটায ২০০.০২ ১৩১৫.৪১ ২০০.০২ ১৩১৫.৪১ 

গেরক্সফর গবগভন্ট  রকঃরভঃ  ৩৩.৬৩ ৪৭৭২.০০ ৩৩.৬৩ ৪৭৭১.৩৬ 

যোপ্রদ কাজ  গথাক   ১৭০.৪৪ গথাক ১৭০.৪৪ 

অযরর াআ লাফ, কারবাট থ রনভ থাণ 

(৩৯টি)  

রভটায  ১১৪৭.০০ ৯৭.৩৬ ১১৪৭.০০ ৯৭.৩৬ 

াকা গেন, ফুটাথ রনভ থাণ  রভটায ২৫০০.০০ ৫০.০০ ২৫০০.০০ ৫০.০০ 

াআন, রেন্যার, রকঃরভঃ গাষ্ট রনভ থাণ  গথাক  গথাক  ৩৬.৬৩ গথাক  ৩৬.৬৩ 

গপযীঘাট রনভ থাণ এফং যেণাগফেণ  গথাক  গথাক  ৫.০০ গথাক  ৪.০০ 

রনভ থাণকারীন যেণাগফেণ  গথাক  ১২.০০ 

রকঃরভঃ 

৬৩০.০০ গথাক ৬৩০.০০ 

রপরজকযার করন্টগজরন্প  গথাক গথাক ৪.০০   

প্রাআ করন্টগজরন্প  গথাক গথাক ৪.০০   

ফ থগভাট=   ২২৭৫৫.৬৪  ২২৭৪৬.০০ 

 



১০। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

19.  Mr. Md. Afzal Hossain  
Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka.  

ুাঁ ১৫/০৫/২০০১ ০৬/০৪/২০০৪ 

20.  Mr. Md. Adom Ali Gazi  

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ১৩/০৪/২০০৪ ১৬/১১/২০০৬ 

21.  Mr.  Khondokar Nurul 

Arefin   

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ১৬/১১/২০০৫ ২৯/০৩/২০০৭ 

22.  Mr. Md. Mozammel Hoqe   

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ২৯/০৩/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ 

23.  Mr. Md. Asmat Ud-Doula  

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ২৭/০১/২০০৮ ১৫/১০/২০০৮ 

24.  Mr. Md. Abdul Aodud  

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ১৫/১০/২০০৮ ২৭/১১/২০০৮ 

25.  Mr. Kazi Golam Mostofa  

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ২৭/১১/২০০৮ ০৪/০১/২০০৯ 

26.  Mr. Torun Topon Dewan 

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ০৪/০১/২০০৯ ১৫/০৬/২০০৯ 

27.  Mr. Md. Khurshid Alam   

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ১৫/০৬/২০০৯ ২৯/০৬/২০০৯ 

28.  Mr. Torun Topon Dewan 

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ২৯/০৬/২০০৯ ০১/০৭/২০০৯ 

29.  Mr. Shahab Uddin  

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ০১/০৭/২০০৯ ০৩/১১/২০০৯ 



ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

30.  Mr. A. F.M. Shirazul Islam  

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ০৩/১১/২০০৯ ১২/১১/২০০৯ 

31.  Mr. Shahab Uddin  

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ১২/১১/২০০৯ ১৭/১১/২০০৯ 

32.  Mr. Torun Topon Dewan 

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ১৭/১১/২০০৯ ১৭/১২/২০০৯ 

33.  Mr. A. F.M. Shirazul Islam  

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ১৭/১২/২০০৯ ১১/০১/২০১০ 

34.  Mr. Torun Topon Dewan 

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ১১/০১/২০১০ ১৭/০/২০১০ 

35.  Mr. Mohammad Bayezid  

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ১৭/০১/২০১০ ২১/০১/২০১০ 

36.  Mr. Md. Shohrab Uddin 

Miah  

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ২১/০১/২০১০ ০৯/০২/২০১০ 

37.  Mr. Shahab Uddin  

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ০৯/০২/২০১০ ০২/০২/২০১১ 

38.  Mr. Md. Abdul Kuddus 

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ০২/০২/২০১১ ১০/০১/২০১২ 

39.  Mr. Mofizul Islam   

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ১২/০১/২০১২ ৩১/০১/২০১৩ 

40.  Mr. Md. Habibul Haque  

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

 

ুাঁ ২৬/০২/২০১৩ ০৯/০৭/২০১৪ 



ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

41.  Mr. Md. Aftab Hossain Khan  

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ০৯/০৭/২০১৪ ২৪/১২/২০১৫ 

42.  Mr. Md. Abdus Salam   

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ২৪/১২/২০১৫ ০৪/০৪/২০১৭ 

43.  Mr. Md. Abdus Sabur   

Additional Chief Engineer  

Dhaka Zone, Dhaka. 

ুাঁ ০৫/০৪/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

 
 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

১১.১  গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় টকান গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

 

১১.২ ণ্য, কাম য ও টফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ োকায উলয এফং টফা ১০০.০০ রক্ষ োকায উলয) প্রকগেয 

নুগভারদত রিরর নুমায়ী ভর পূতথ কাজ ১১টি প্যাগকগজয ভাধ্যগভ ম্পন্ন কযায ংস্থান রছর। ররঅয এ  উগেরিত 

তথ্যানুমায়ী ১১টি প্যাগকগজয অওতায় পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গয়গছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য রনম্নরু: 

 

প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

প্যাগকজ নং-১ 

Estimate for Construction of Flexible Pavement at 

12th (P) km, 13th km , 14th km, 15th km, 16th km 

& 17th (P) km of Gazipur-Azmotpur-Ittakhola (R-

310) Road under Gazipur Road Division during the 

year 2014-2015. (WD-15 (b) 

 

- 

8.22 

1/12/2010 

27/03/2011 

30/06/2015 

30/06/2015 

কাজ ভাপ্ত  

প্যাগকজ নং-২ 

Estimate for Remaining Earth Work, Construction 

of Flexible Pavement, Protective work, Pipe 

Culvert, Drain, Turfing, Sign Signal etc at 17th km 

& 18th km of Gazipur-Azmotpur-Ittakhola (R-310) 

Road under Gazipur Road Division during the year 

2015-2016. 

- 

13.81 

01/12/2010 

04/05/2011 

20/06/2017 

18/06/2017 

কাজ ভাপ্ত 



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

প্যাগকজ নং-3    

Estimate for Remaining Earth Work, Construction 

of Flexible Pavement, Protective work, Pipe 

Culvert, Drain, Turfing, Sign Signal etc at 18th (P) 

km, 19th km & 20th (P) km of Gazipur-Azmotpur-

Ittakhola (R-310) Road under Gazipur Road 

Division during the year 2015-2016 

- 

8.09 

16/05/2011 

25/08/2011 

30/06/2015 

20/06/2015 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৪    

Estimate for Remaining Earth Work, Construction 

of Flexible Pavement, Protective work, Pipe 

Culvert, Drain, Turfing, Sign Signal etc at  20th (P), 

21th, 22th, 23th & 24th (P) km of Gazipur-

Azmotpur-Ittakhola (R-310) Road under Gazipur 

Road Division during the year 2015-2016. 

 

- 

5.52 

17/06/2014 

30/09/2014 

31/03/2017 

28/03/2017 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৫    

Estimate for Remaining Earth Work, Construction 

of Flexible Pavement, Protective work, Pipe 

Culvert, Drain, Turfing, Sign Signal etc at 24th (P), 

25th, 26th km of Gazipur-Azmotpur-Ittakhola (R-

310) Road under Gazipur Road Division during the 

year 2015-2016. 

 

- 

7.97 

18/06/2014 

30/09/2014 

31/12/2015 

28/12/2015 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৬    

Engineer's Estimate for  Construction of  30.50m 

Long PC Girder Bridge (remaining portion)  at 15th 

Km of Gazipur - Azmotpur - Itakhola Road under 

Gazipur Road Division during the year 2014-2015 

 

- 

2.21 

22/06/2017 

05/04/2017 

29/06/2017 

28/06/2017 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৭    

Construction of 31.198m long P.C Girder Bridge at 

21st Km of Gazipur-Azmatpur-Ittakhola Road (R-

310) under ADP of Gazipur Road Division during 

the year 2015-2016. 

   

প্যাগকজ নং-৮    

Construction of 5 Nos (6.00m Clear Span & 6.00m 

Clear height) RCC Box Culvert at 22th km (Ch: 

21+210m) 22/2, 23th km (Ch: 22+670m) 23/1, 24th 

km (Ch: 23+210m) 24/1, 24th km (Ch: 23+810m) 

24/2 & 25th km (Ch: 24+090m) 25/1  km of 

Gazipur-Azmotpur-Ittakhola (R-310) Road under 

Gazipur Road Division during the year 2014-2015.. 

   



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

প্যাগকজ নং-৯    

Construction of 4 Nos (6.00m Clear Span & 6.00m 

Clear height) RCC Box Culvert at 19th km (Ch: 

18+540m) 19/2, 19th km (Ch: 18+770m) 19/3, 20th 

km (Ch: 19+720m) 20/1, 22th km (Ch: 21+060m) 

22/1 km of Gazipur-Azmotpur-Ittakhola (R-310) 

Road under Gazipur Road Division during the year 

2014-2015. 

   

প্যাগকজ নং-১০    

Estimate for Construction of 6 Nos. RCC box 

Culvert 6.00m Clear Span & 6.00m Clear Height 

with  u type wing wall at 12
th

 (p), 13
th

 (p), 15
th

 (p), 

16
th

 (p), 16/2Km  

Gazipur-Azmotpur-Ittakhola (R-310) Road under 

Gazipur Road Division during the year 2014-2015. 

   

প্যাগকজ নং-১০    

Estimate for Construction of 4Nos. RCC box 

Culvert 6.00m Clear Span & 6.00m Clear Height 

with  u type wing wall at 18
th

 (p) (Ch: 17+060m, 

17+360m, 17+540m, 19
th

 (p) Km (Ch: 18+180m), 1 

Nos RCC Box culvert 6.00m clear Span & 4.00m 

Clear hieght of Gazipur-Azmotpur-Ittakhola (R-

310) Road under Gazipur Road Division during the 

year 2014-2015. 

   

 
 

১২।  ংলাভধত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

           রক্ষ োকা 

থ য ফৎয ংগারধত ফযাদ্দ ও 

রেযভাো 

ংলাভধত এভিভ 

ফযাে 

ফভৄক্তকৃত োকা অভথ যক ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০১-২০০২ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ 

২০০২-২০০৩ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

২০০৩-২০০৪ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ 

২০০৪-২০০৫ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০০৫-২০০৬ ১৩৭৫.০০ ১৩৭৫.০০ ১৩৭৫.০০ ১৩৭৫.০০ 

২০০৬-২০০৭ ১৫৭৫.০০ ১৫৭৫.০০ ১৫৭৫.০০ ১৫৭৫.০০ 

২০০৭-২০০৮ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ 

২০০৮-২০০৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০০৯-২০১০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১০-২০১১ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১১-২০১২ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 



থ য ফৎয ংগারধত ফযাদ্দ ও 

রেযভাো 

ংলাভধত এভিভ 

ফযাে 

ফভৄক্তকৃত োকা অভথ যক ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৪-২০১৫ ৬৬০০.০০ ৬৬০০.০০ ৬৬০০.০০ ৬৬০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ 

২০১৬-১৭ ৩৩৪৬.০০ ৩৩৪৬.০০ ৩৩৪৬.০০ ৩৩৪৬.০০ 

ফ যলভােঃ ২২৭৪৬.০০ ২২৭৪৬.০০ ২২৭৪৬.০০ ২২৭৪৬.০০ 

 

 

থ থফছয  টাকা ফভৄরক্ত ব্যয় ও গ্রেরত 

১ ২ ৩ ৪ 

২০১০-১১ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ 

২০১১-১২ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১২-১৩ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ 

২০১৩-১৪ ৭২৫.০০ ৭২৫.০০ ৭২৫.০০ 

২০১৪-১৫ ১৯১৮.০২ ১৯১৭.০০ ১৯১৭.০০ 

২০১৫-১৬ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ 

২০১৬-১৭ ৮১৬.০০ ৫৯৪.০০ ৫৯৪.০০ 

গভাট  ৫১৫৯.৬২ ৪৯৩৬.০০ ৪৯৩৬.০০ 

 

১৩।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১৪। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 
 

১৪.১ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধনঃ 

(রক্ষ োকায়) 
 

 

 টভয়াদকার প্রাক্কভরত ব্যয় 

ভর ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৩ ম যন্ত ৪৬৯২.৩০ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক টভয়াদ বৃভি ১ভ ফায  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৪ ম যন্ত - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক টভয়াদ বৃভি ২য় ফায  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৫ ম যন্ত - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক টভয়াদ বৃভি ৩য় ফায  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৬ ম যন্ত - 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক টভয়াদ বৃভি ৪থ য ফায   ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৭ ম যন্ত - 

১ভ ংলাভধত নুলভাভদত  ০১/০৭/২০১০ লত ৩০/০৬/২০১৭ ম যন্ত ৫১৫৯.৬২ 

 
   

১৪.২ াভফ যক অভথ যক ও ফাফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৪৯৩৬.০০ 

রক্ষ োকা মা নুলভাভদত ব্যয় ৫১৫৯.৬২ রক্ষ োকায ৯৬%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয ১০০% 

ফাফ গ্রগভত াভধত লয়লছ।  
    
১৫। প্রকল্প ভযদ যনঃ অআএভআভি ’য উ-ভযচারক জনাফ টভাাম্মদ অযাপৄজ্জাভান ভূ ূঁআয়া কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন 

ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ড়ক ভফবালগয কভ যকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ  

 



১৫.1 বৃক্ষ টযান: ংগারধত নুগভারদত রিররগত ৫ .০০ রে টাকায় বৃে গযাগনয জন্য ংস্থান রছর। ররঅয 

নুমায়ী বৃে গযান কাগজ উক্ত থ থ ব্যয় কযা গয়গছ।   

১৫.২ ভাটিয কাজ: ংগারধত নুগভারদত রিররগত ৩ .৮০ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাগজয জন্য ৫৮২ .০০ রে টাকায ংস্থান 

যািা গয়গছ। ররঅয নুমায়ী ৩.৬৪ রঃঘঃ রভটায ভাটিয কাগজয জন্য উক্ত টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর 

জানা মায়,  

১৫.৩ টেভিফর টবলভন্ট ভনভ যাণ: ংগারধত নুগভারদত রিররগত ৮ .০৫০ রকগরারভটায গবগভন্ট রনভ থাগণয জন্য 

৫৫৪.৮৬ রে টাকায ংস্থান যািা য়। ররঅয নুমায়ী ৮ .০৫ রকঃরভঃ গবগভন্ট রনভ থাগণয জন্য ৫৫৪ .৮৬ রে 

টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর গদিা মায়,  

১৫.৪ ভভ গাি যায ব্রীজ ভনভ যাণ: ংগারধত নুগভারদত রিররগত ১৭৪৩ .০৯ রে টাকা ব্যগয় ২১৮ .৩১ রভটায (২টি) রর 

োি থায ব্রীজ রনভ থাগণয জন্য রনধ থারযত। ররঅয নুমায়ী ১৭৪৩ .০৯ রে টাকা ব্যগয় ২১৮ .৩১ রভটায (২টি) রর 

োি থায ব্রীজ রনভ থাণ কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর গদিা মায় ,  

১৫.৫ অযভভ ফি কারবাে য ভনভ যাণ: ংগারধত নুগভারদত রিররগত ৭৯১ .৪২ রে টাকা ব্যগয় ৮৬ .০০ রভটায (১৩টি) 

অযরর ফক্স কারবাট থ রনভ থাগণয ংস্থান রছর। ররঅয নুমায়ী ৭৯১ .৪২ রে টাকা ব্যগয় ৮৬ .০০ রভটায কারবাট থ 

রনভ থাণ কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর জানা মায় ,  

১৫.৬ যক্ষাপ্রদ কাজ:  ংলাভধত নুলভাভদত ভিভভ টত যক্ষাপ্রদ কালজয জন্য ৮৬৪.৬৩ রক্ষ োকায় ৫৪০৫২.৬৩ ফগ য 

ভভোয ভভ ব্লক ও ভজও টেিোআর দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কালজয জন্য ংস্থান ভছর। ভভঅয নুমায়ী ৮৬৪.৬৩ রক্ষ 

োকায় ৫৪০৫২.৬০ ফগ য ভভোয ভভ ব্লক ও ভজও টেিোআর দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ। টচআলনজ ৩+০০ 

ভকঃভভঃ টথলক ৮.০০ ভকঃভভঃ এয ভলধ্য ড়লকয ফাভ ালবয এফং টচআলনজ ৫+০০ ভকঃভভঃ লত ৭+০০ ভকঃভভঃ 

ড়লকয িান াল যক্ষাপ্রদ কাজ কযায জন্য ভনধ যাভযত ভছর। ভকন্তু ভযদ যলন টদখা মায় উক্ত যক্ষাপ্রদ কালজয 

টফীযবাগ থ যাৎ টচআলনজ ১+৫০০ ভকঃভভঃ লত ৩+০০ ভকঃভভঃ এয ভলধ্য যাস্তায উবয় াল এফং টচআলনজ 

৩+০০ ভকঃভভঃ লত ৬+০০ ভকঃভভঃ যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ। উবয় ালয যক্ষাপ্রদ কাজটি ক্ষত যলয়লছ।  

১৫.৭ যক্ষাপ্রদ কাজ (টো-ওয়ার): ংলাভধত নুলভাভদত ভিভভ টত টো-ওয়ার দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কালজয জন্য ৩৫৪.২৮ রক্ষ 

োকায় ৯৪০৯ ভভোয যক্ষাপ্রদ কালজয জন্য ংস্থান ভছর। ভভঅয নুমায়ী ৩৫৪.১০ রক্ষ োকায় ৯৪০৯ ভভোয টো-

ওয়ার দ্বাযা যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর টদখা মায়,   

 ১৫.৮ াআন, রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান:  ংগারধত নুগভারদত রিররগত নুমায়ী ৩ .৫০ রে টাকা ব্যগয় ট্রারপক 

াআন, রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট রনভ থাগণয জন্য রনধ থারযত। ররঅয নুমায়ী উক্ত কাগজয জন্য ৩ .৫০ রে টাকা 

ব্যয় কযা গয়গছ। ড়গকয রফরবন্ন ফাঁক , স্কুর, ভরজদ, ফাজায প্রভৃরত স্থাগন াআন , রেন্যার স্থান কযা গয়গছ। 

এছাড়া ড়গকয রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান কযা গয়গছ। তগফ াআন , রেন্যারভ প্রগয়াজগনয তুরনায় কভ গর প্রতীয়ভান 

য়। 

১৫.৯ াগব থ ও রিজাআন :  ংগারধত নুগভারদত রিররগত ৯ .৮০ রকঃরভঃ  াগব থ ও রিজাআন কাগজয জন্য ৭ .৫০ রে 

টাকায ংস্থান রছর। ররঅয নুমায়ী উক্ত কাগজয জন্য ৭.৫০ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ।  

 

১৫.১০ EIA, Hydrology & Morphology:  ংগারধত নুগভারদত রিররগত নুমায়ী  ২৯ .০০ রে টাকায় 

৯.৮০ রকঃরভঃ ংগ EIA, Hydrology & Morphology কাগজয জন্য রনধ থারযত রছর। ররঅয নুমায়ী 

উক্ত কাগজয জন্য ২৯.০০ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ।  

 



১৬।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয উলেশ্য লরা-প্রকল্প এরাকায ালথ টদলয ন্যান্য 

ঞ্চলরয উন্নততয ড়ক টনেওয়াকয স্থালনয ভাধ্যলভ অথ য-

াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন। 

প্রকল্প এরাকায ালথ টদলয ন্যান্য ঞ্চলরয ালথ ড়ক 

টনেওয়াকয স্থাভত ওয়ায় প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ 

ভলভ য প্রতীয়ভান লয়লছ।  

১৬। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়। 

১৭।   যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধ্য ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত টপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় টদখা মায় প্রকল্পটিয টকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন।  
 

১৯।  ম যলফক্ষণ:  

 

১৯.১ প্রকল্পটি ৪ ফছলয ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৮ ফছয। প্রকল্পটিয 

টভয়াদ ২ (দুআ) দপায় ১ (এক) ফছয কলয  ২ ফছয বৃভি কযা লয়লছ এফং প্রকল্পটি ১ (এক) ফায ংলাধন ও  ১(এক) 

ফায ন্তঃখাত ভিয় কযা লয়লছ;  

১৯.২ প্রকল্পটি ফাফায়লন ৮ ফছলয ৩ (ভতন) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ; 

১৯.৩ চাঁদপুয ড়ক ভফবালগয ধীন ড়কাংলয টফ ভকছু স্থালন েলার ততযী লয়লছ ও টযআনকাে লয়লছ;  

১৯.৪ কুভভল্লা ড়ক ভফবালগ ংখ্য স্থালন কাল যে উলে টগলছ, ড়লকয ভকনাযা টবলঙ্গ টগলছ এফং টছাে ফড় েলার ততযী 

লয়লছ; 

১৯.৫ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ভভ গাি যায টতুভ ভনভ যাণ যফতী ভলয় যক্ষণালফক্ষণ কযা য়ভন। পলর টতুভ টফ 

পুযাতন ফলর ভলন য়।  টতুভ ংস্কায কলয যং কযা প্রলয়াজন; 

১৯.৬ ৫.৫ ভভোয প্রস্থ ড়লকয দুআ াল ১.০০ ভভোয কলয পে টাল্ডায থাকায কথা থাকলরও ড়লকয  লনক  ংল 

তা াওয়া মায়ভন; 

১৯.৭ ড়লকয  চাঁদপুয ও কুভভল্লা ংল ট্রাভপক াআন, ভগন্যার স্থান কযা লয়লছ তলফ তা ম যাপ্ত ফলর প্রতীয়ভান য়; 

১৯.৮ টভাে ১৯টি প্যালকলজয ভলধ্য ১৩টি প্যালকলজয কাজ ভাপ্ত লয়লছ ২০১০ লত ২০১৫ ালরয ভলধ্য এ কর 

ড়কাংলআ টফী ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়। তাআ ড়কটি ভনয়ভভত ংস্কায কযা প্রলয়াজন;  

১৯.৯ ভাপ্ত প্রকল্পটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ভন। 
  
 
 

২০।  ভতাভত/সুাভযঃ 

 

২০.১ প্রকল্পটি ৪ ফছলয ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৮ ফছয। প্রকল্পটিয 

টভয়াদ ২ (দুআ) দপায় ১ (এক) ফছয কলয ২ ফছয টভয়াদ বৃভি কযা লয়লছ এফং প্রকল্পটি ১ (এক) ফায  ংলাধন ও ১ 

(এক) ফায ন্তঃখাত  ভিয় কযা লয়লছ। ফাযংফায ংলাধন ও টভয়াদ বৃভিয কাযলণ প্রকল্পটি  গুণগতভান ফজায় 

টযলখ মথাভলয় ম্পন্ন কযা মায়ভন । ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলত্বয ালথ ভফলফচনা কলয  বভফষ্যলত মথামথবালফ যীক্ষা 

ভনযীক্ষায ভাধ্যলভ প্রকল্প গ্রলণয  প্রলয়াজনীয় উলযাগ গ্রণ কযলফ; 



২০.২ প্রকল্পটি ফাফায়লন ৮ ফছলয ৩ (ভতন) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ। ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক  ফদরী লর 

লনক টক্ষলে প্রকল্প ফাফায়ন ত্বযাভিত এফং গুণগতভান যক্ষা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় ভফলয়টি গুরুলত্বয ালথ 

ভফলফচনা কলয  বভফষ্যলত গৃীতব্য প্রকলল্প প্রকল্প ফাফায়নকারীন ভলয়য জন্য একজন প্রকল্প ভযচারক ভনলয়ালগয  

প্রলয়াজনীয় উলযাগ গ্রণ কযলফ; 

  

২০.৩ ড়লকয টম কর স্থালন কাল যে উলে টগলছ, ড়লকয ভকনাযা টবলঙ্গ টগলছ এফং টছাে ফড় েলার ততযী লয়লছ তা 

দ্রুত টভযাভলতয ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ। কাজ ভাপ্ত ওয়ায ৩-৪ ফছলযয ভলধ্য কাল যটিং উলে মাওয়া ও ড়লকয 

টযআনকাে ততযী ওয়ায ভফললয় ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ ব্যাখ্যা প্রদান কযলফ;   

২০.৪ টবলভলন্টয সুযক্ষায জন্য ড়লকয টম কর স্থালন ম যাপ্ত পে টাল্ডায টনআ ট কর স্থান ভচভিত কলয পে 

টাল্ডায ভনভ যাণ কযলত লফ; 

২০.৫ প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ভভ গাি যায টতুভ ংস্কায কযলত লফ এফং টতুভলয স্থাভয়ত্ব ও টৌন্দম য ফধ যলনয 

জন্য যং কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ; 

২০.৬ ড়ক ব্যাী  ম যাপ্ত ট্রাভপক াআন, ভগন্যার ও ভকঃভভঃ টাষ্ট স্থান কযলত লফ।  
২০.৭ বভফষ্যলত গৃীতব্য প্রকলল্প ম যাপ্ত ংখ্যক ড়ক ভনযািা উকযণ থ যাৎ ভদক ভনলদ যক াআন, ভগন্যার প্রভৃভতয 

ংস্থান যাখলত লফ; 

২০.৮ ড়কটিয স্থাভয়ত্ব বৃভিয জন্য ভনয়ভভত ংস্কালযয ব্যফস্থা কযলত লফ; 

২০.৯ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ;এফং 

২০.১০ নুলেদ ২০.১ লত ২০.৯ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধ্য অআএভআভিলক ফভত কযলফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



বৃিয ভয়ভনভং টজরায ২টি ড়ক উন্নয়ন ীল যক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 
 

১। প্রকগেয নাভ : বৃিয ভয়ভনভং টজরায ২টি ড়ক উন্নয়ন       

২। ফাফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাে :  ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : ভকলাযগঞ্জ, টযপুয ও জাভারপুয টজরায ভকলাযগঞ্জ দয, াকুভন্দয়া, শ্রীফদী 

ও ফকীগঞ্জ উলজরা।    
5। প্রকগেয ফাফায়ন ব্যয় ও ভয়  :  
          
 

                                                                                         (রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

রযকরেত ফাফায়নকার প্রকৃত 

ফাফায়নকার 

রতরযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কররত 

ব্যগয়য %) 

রতরযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাফায়নকাগরয 

%) 

  

ভর ১ভ 

ংগারধত 

ভর ১ভ ংগারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৫০৫.৯০ - ৭৯০০.০০ ০১-0৭-২০১৩ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৬ 

- ০১-0৭-২০১৩ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

- 33.33% 

 

*  ব্যয় বৃরি  ব্যরতগযগক প্রকেটিয গভয়াদ  ১ (এক) ফছয বৃরি কযা গয়গছ।  
 

6।  প্ররেণ : প্রকগেয অওতায় গকান স্থানীয় ও বফগদরক প্ররেগণয ংস্থান না থাকায় প্ররেণ প্রদান কযা য়রন।  
 

7।  প্রকলল্পয েভূভভ ও উলেশ্য:   

 

৭.১ েভূভভ: বৃিয ভয়ভনভং টজরায ‘‘টযপুয-শ্রীফদী-ফকীগঞ্জ ড়ক’’ এফং ‘‘ভকলাযগঞ্জ-াকুভন্দয়া-ভভজযাপুয-টোক 

ড়ক’’ যাজধানী ঢাকা ও অন্তঃলজরা ড়ক টমাগালমালগয টক্ষলে গুরুত্বপূণ য ভূভভকা ারন কযলছ। টযপুয-শ্রীফদী-

ফকীগঞ্জ ড়কটিয তদঘ যু  ২৬.৫ ভকঃভভঃ। ড়কটি টযপুয টথলক শুরু লয় শ্রীফদী লয় জাভারপুলযয ফকীগঞ্জ 

উলজরায় ভাপ্ত লয়লছ। ধানুয়া কাভারপুয স্থরফন্দয টথলক াথয, কয়রা ও ন্যান্য ভারফাী বাযী মানফান এ 

ড়লক মাতায়াত কলয। ভফযভান ড়লকয প্রতা ৩.৭ ভভঃ। প্রকলল্পয অওতায় ড়ক উন্নয়ন কলয টবলভন্ট ৫.৫০ ভভঃ 

প্রলস্থ ও টক্রস্ট ৭.৩০ ভভঃ প্রলস্থ ভনভ যাণ কযা লফ। যভদলক, ভকলাযগঞ্জ-াকুভন্দয়া-ভভজযাপুয-টোক ড়কটি ঢাকায 

ালথ ভকলাযগঞ্জ টজরায় মাতায়ালতয স্বল্পতভ থ। ভফযভান ড়কটি ২৭.০৪ ভকঃভভঃ দীঘ য। ফতযভালন এ ড়লক প্রচুয 

মানফান চরাচর কলয। ড়কটি ভাে ৩.৭ ভভঃ প্রস্থ ভফধায় প্রায়আ মানজে সৃভষ্ট য় এফং দুঘ যেনা ঘলে। এ টপ্রভক্ষলত 

ড়কটি ৫.৫ ভভঃ প্রস্থকযলণয ও ভজবুতীকযণ কাজ ম্পাদলনয জন্য প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।  

৭.২ উলেশ্য:  প্রকলল্পয ভর উলেশ্য লরা বৃিয ভয়ভনভং টজরায় দু’টি ড়ক উন্নয়লনয ভাধ্যলভ জ, ভনযাদ ও উন্নত 

টমাগালমাগ  ব্যফস্থা স্থালনয ভাধ্যলভ প্রকল্প এরাকায জনাধাযলণয অথ য-াভাভজক উন্নয়ন। 

 

 

 

 

 



৮। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাফায়ন (ভভঅয নুালয):  

৮.১ ভকলাযগঞ্জ ং  
 
 

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 

Petrol & Lubricant     L.S L.S 4.00 L.S 4.00 

Printing & Binding    L.S  L.S  2.00 L.S  - 

Stationary      L.S L.S 2.00 L.S 1.00 

Publication & Advertisement    L.S L.S 2.00 L.S - 

Land Acquisition   Hector  15.140 1432.70 3.24 1476.97 

 Widening of road 

embankment & earth work   

Lcum 2.00 500.00 1.73 435.15 

Construction & New 

Pavement   

Km  0.54 68.80 0.54 68.80 

 Strengthening of New 

Pavement   

Km  11.74 394.35 11.74 394.35 

Re-construction of existing  

damaged pavement   

Km - 70.26 - - 

Widening of Pavement 

(0.927m)   

Km 26.50 1168.92 25.44 1122.87 

Surfacing (DBS Wearing 

Course) 5.50m  

Km 27.04 1447.18 27.04 1447.18 

Construction of  New Box (3 

nos)  culvert  

Meter  6.00 36.00 6.00 36.00 

Widening of existing culvert 

(5 nos)   

Meter 18.05 117.33 18.05 117.33 

Construction of slope 

protection   

Sqm  17113.60 268.15 14201.00 222.48 

RCC Plate Paliciding   Meter 2000.00 105.54 1958.00 97.32 

 Construction of saucer drain   Meter 2000.00 55.56 1343.00 37.31 

Traffic sign   nos  50.00 2.76 50.00 2.17 

Sign Post  nos 50.00 1.23 50.00 1.21 

Concrete Km. Post  nos 28.00 1.79 27.00 1.66 

 Road marking thermo 

plastic material  

Sqm 1622.40 17.05 1622.40 17.05 

Road Intersection  nos  - 28.00 - - 

Row marking pillar  nos 300.00 2.55 300.00 2.55 

Maintenance during 

construction  

LS LS 15.00 LS 7.93 



Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

Physical Contingency (1%)  1% - 114.86 - - 

Price Contingency 1% 1% - 114.86 - - 

Total=   5972.89  5493.33 

 

৮.২ টযপুয ং  
 

 

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 

Petrol & Lubricant     L.S L.S 4.00 - - 

Printing & Binding    L.S  L.S  2.00 - - 

Stationary      L.S L.S 2.00 - - 

Publication & 

Advertisement    

L.S L.S 2.00 - - 

Land Acquisition   Hector  0.045 60.00 0.045 15.00 

 Widening of road 

embankment & earth work   

Lcum 1.00 250.00 0.962 125.04 

Construction & New 

Pavement  (1.50m) 

Km  0.30 8.33 0.30 5.64 

 Widening and 

Strengthening of Pavement  

(2×0.90m+3.70m) 

Km  12.30 810.08 12.30 560.07 

Existing Pavement  

Treatment and Potholes 

Repair (5.50m) 

Km  13.80 24.15 13.80 16.36 

Existing Pavement  

Treatment and Potholes 

Repair (7.30m) 

Km  0.25 0.58 0.25 0.39 

Surfacing (DBS Wearing 

Course) 5.50m  

Km 26.10 1357.98 26.00 1304.84 

Surfacing (DBS Wearing 

Course) 7.30m  

Km 0.40 27.62 0.40 23.48 

Construction of RCC Bridge 

(4 nos) 

Meter 52.68 526.80 39.63 235.01 

Construction of  RCC Box 

culvert (3 nos)   

Meter  27.15 162.90 22.00 88.00 

Construction of slope 

protection  Geo-textile  

Sqm  4000.00 62.64 942.50 9.17 



Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 
Physical 

(Quantity) 
Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

 Construction of saucer 

drain   

Sqm 1500.00 13.91 1496.00 13.91 

Traffic sign   nos  15 0.83 12 0.48 

Sign Post  nos 15.00 0.37 12 0.26 

Concrete Guide Post   nos 200 4.92 137 1.45 

 Road marking thermo 

plastic material  

Sqm 6377.50 67.03 1283.90 7.57 

Maintenance during 

construction  

LS LS 10.00 - - 

Physical Contingency (2%)  2% - 67.94 - - 

Price Contingency 2% 2% - 67.94 - - 

Total=   3533.01  2406.67 
 

১০। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  Md. Abdul Kuddus  

ACE, RHD, Dhaka zone, Dhaka  

ুাঁ ০২/০২/২০১১ টথলক ১০/০১/২০১২ 

2.  Md. Mafizul Islam  

ACE, RHD, Dhaka zone, Dhaka 

ুাঁ ১২/০১/২০১২ টথলক ৩১/০১/২০১৩ 

3.  Md. Habibul Hoque  

ACE, RHD, Dhaka zone, Dhaka 

ুাঁ ২৬/০২/২০১৩ টথলক  

০৯/০৭/২০১৪ 

4.  Shahabuddin Khan  

ACE, RHD, Mymensingh zone, 

Mymensingh 

ুাঁ ০৯/০৭/২০১৪ টথলক ০৩/০১/২০১৭ 

5.  Md. Monirul Islam  

ACE, RHD, Mymensingh zone, 

Mymensingh 

ুাঁ ০৩/০১/২০১৭ গথগক  প্রকে ভারপ্ত 

ম থন্ত। 

  

 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় টকান গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

১১.২ ণ্য, কাম য ও টফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ োকায উলয এফং টফা ১০০.০০ রক্ষ োকায উলয) প্রকগেয 

নুগভারদত রিরর নুমায়ী ভর পূতথ কাজ রকগাযেঞ্জ  ংগ ৫টি প্যাগকজ এফং গযপুয ংগ ৩টি প্যাগকগজয  ভাধ্যগভ 

ম্পন্ন কযায ংস্থান রছর। গপ্ররযত  ররঅয নুমায়ী রকগাযেঞ্জ  ংগ ৫টি প্যাগকজ এফং গযপুয ংগ ৩টি প্যাগকগজয  

ভাধ্যগভ পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গয়গছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য রনম্নরূ: 



 

প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-চুরক্ত নুমায়ী 

কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

-প্রকৃত কাজ 

ভারপ্তয তারযি  

ভন্তব্য  

রকগাযেঞ্জ ং 

WD-01 
Widening of road embankment & pavement 

providing base type-1, DBS wearing course at Ch. 

0+000 to Ch. 7+000 of Kishoreganj-Pakundia-

Mirzapur-Toke road under Kishoreganj Road 

Division during the year 2014-2015.      

৭.৯৯৯ 

৬.৮০ 

- 

২৭/০৯/২০১৫ 

২৫/০৩/২০১৬ 

২৫/০৬/২০১৬ 

 

WD-02    

Improvement of road embankment & pavement at 

7+000 to 15+500 providing base type-1, DBS 

wearing course of Kishoreganj-Pakundia-Mirzapur-

Toke road under Kishoreganj Road Division during 

the year 2013-14.      

১১.৬৭ 

১১.৬৭ 

- 

২৮/০৫/২০১৪ 

২৪/০৫/২০১৬ 

১৬/০৬/২০১৫ 

কাজ ভাপ্ত  

WD-03 

Improvement of road embankment & pavement at 

15+500 to Ch. 19+500 providing base type-1, DBS 

wearing course of Kishoreganj-Pakundia-Mirzapur-

Toke road under Kishoreganj Road Division during 

the year 2014-15.      

৬.১৭ 

৬.১৭ 

- 

১৬/০৪/২০১৫ 

১৩/১০/২০১৫ 

২৪/০২/২০১৬ 

 

কাজ ভাপ্ত 

WD-04 

Improvement of road embankment & pavement at 

19+500 to Ch. 23+500 providing base type-1, DBS 

wearing course of Kishoreganj-Pakundia-Mirzapur-

Toke road under Kishoreganj Road Division during 

the year 2014-15.      

৬.১৭ 

৬.১৭ 

- 

১৫/০৪/২০১৫ 

১২/১০/২০১৫ 

২৪/০৬/২০১৬ 

 

WD-05 

Widening new construction, re-construction of road 

embankment & pavement providing base type-1, 

DBS wearing course at Ch. 23+500 to 27+040 of  

Kishoreganj-Pakundia-Mirzapur-Toke road under 

Kishoreganj Road Division during the year 2015-

16.      

 

 

১০.৮৪ 

৯.৭৯ 

- 

১৫/১২/২০১৫ 

১২/০৬/২০১৬ 

২৫/০৫/২০১৭ 

 



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-চুরক্ত নুমায়ী 

কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

-প্রকৃত কাজ 

ভারপ্তয তারযি  

ভন্তব্য  

গযপুয ং     

WP-01    

Widening of road embankment (Earthwork), 

Flexible Pavement, Construction of New Pavement 

(1.5m), Widening and Strengthening of Pavement  

(2 × 0.90 + 3.70m) Surfacing (DBS Wearing 

course) (5.5m), Sign, signal, Km Post & Road 

Marking at 0.00 Km to 11.50 Km of Sherpur-

Sreebordi-Bokshigonj Road under Sherpur road 

division during the year 2013-14. 

১১.৮৪৫ 

৯.৫৩৪ 

২৯/১০/২০১৪ 

০৭/০১/২০১৫ 

০৭/০১/২০১৬ 

০২/০১/২০১৬ 

 

WP-02    

Widening of road embankment (Earthwork), 

Flexible Pavement, Widening and Strengthening of 

Pavement  (2 ×0.90 + 3.70m), Existing pavement 

treatment and potholes repair 5.50m & 7.30m, 

Surfacing (DBS Wearing course) (5.5m), Sign, 

signal, Km Post & Road Marking at 11.50 Km to 

26.00 Km of Sherpur-Sreebordi -Bokshigonj Road 

under Sherpur Road Division. 

১৩.৬৭৪ 

১১.৫৬ 

২৯/১০/২০১৪ 

০৬/০১/২০১৫ 

০৬/০১/২০১৬ 

০২/০১/২০১৬ 

 

WP-03    

Construction of 4 nos (52.83m) RCC Bridge and 

Construction of 34 nos. (27.15m) RCC Box Culvert 

and Concrete slope protection Geo-textile, 

construction of Saucer Drain  

৭.৬৫২ 

৩.৪০৭১৯ 

০৭/০৭/২০১৪ 

২৪/১১/২০১৪ 

২৩/১১/২০১৫ 

২৯/০৬/২০১৬ 

 

 
 
 

১২।  ংলাভধত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

           রক্ষ োকা 

থ থফছয ংগারধত ফযাদ্দ ও রেযভাো টাকা ফভৄরক্ত ব্যয় ও গ্রেরত 

১ ২ ৩ ৪ 

রকগাযেঞ্জ ং  

২০১৩-১৪ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 
২০১৪-১৫ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০

২০১5-১6 ৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ৩২০০.০০

2016-17 ৪৯৩.৩৩ ৪৯৩.৩৩ ৪৯৩.৩৩

গভাট ৫৪৯৩.৩৩ ৫৪৯৩.৩৩ ৫৪৯৩.৩৩ 



থ থফছয ংগারধত ফযাদ্দ ও রেযভাো টাকা ফভৄরক্ত ব্যয় ও গ্রেরত 

১ ২ ৩ ৪ 

গযপুয ং  

২০১৩-১৪ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ 

২০১৪-১৫ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ 

২০১5-১6 ৬.৬৭ ৬.৬৭ ৬.৬৭ 

 ২৪০৬.৬৭ ২৪০৬.৬৭ ২৪০৬.৬৭ 

 

১৩।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১৪। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 

   

১৪.১ াভফ যক অভথ যক ও ফাফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৭৯০০ .০০ 

রক্ষ োকা মা নুলভাভদত ব্যয় ৯৫০৫.৯০ রক্ষ োকায ৮৩.১০%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয ১০০% 

ফাফ গ্রগভত াভধত লয়লছ।  
    
১৫। প্রকল্প ভযদ যনঃ  অআএভআভি ’য উ-ভযচারক জনাফ টভাাম্মদ অযাপৄজ্জাভান ভূ ূঁআয়া কর্তযক গত ১২/০৭/২০১৮ 

তাভযলখ ভকলাযগঞ্জ ড়ক  ভফবালগয ধীন ‘‘ভকলাযগঞ্জ-াকুভন্দয়া-ভভজযাপুয-টোক’’ ড়ক এফং ১৮/০৭/২০১৮ 

তাভযলখ টযপুয ড়ক  ভফবালগয ধীন ‘‘টযপুয-শ্রীফদী-ফকীগঞ্জ ” ড়ক লযজভভন ভযদ যন কযা য়। 

ভযদ যনকালর ভকলাযগঞ্জ ও টযপুয টজরায ভনফ যাী প্রলকৌরীদ্বয় ন্যান্য কভ যকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদ যন 

ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ  
 

১৫.1 ভূভভ ভধগ্রণ: নুগভারদত রিরর নুমায়ী রকগাযেঞ্জ ড়ক রফবাগেয ধীন ১৫ .১৯ গক্টয ভূরভ রধগ্রগণয রগেয 

১৪৯২.৭০ রে টাকা এফং গযপুয ড়ক রফবাগেয ধীন ০ .০৪৫ গক্টয ভূরভ রধগ্রগণয রগেয ৬০ .০০ রে টাকায 

ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী রকগাযেঞ্জ ড়ক রফবাগেয ধীন ৩ .২৪ গক্টয ভূরভ রধগ্রণ ফাফদ 

১৪৭৬.৯৭ রে টাকা এফং গযপুয ড়ক রফবাগেয ধীন ০ .০৪৫ গক্টয ভূরভ রধগ্রণ ফাফদ  ১৫ .০০ রে টাকা ব্যয় 

কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর জানা মায় , রকগাযেঞ্জ ড়ক রফবাগেয ধীন অগরাচয ড়ক প্রস্থকযগণয জন্য প্রকৃত 

প্রগয়াজনীয়তায রবরিগত ৩ .২৪ গক্টয ভূরভ রধগ্রণ কযা গয়গছ। রিরর প্রণয়গনয ভয় একটি ফাআা ড়ক 

রনভ থাগণয রগেয ভূরভ রধগ্রগণয প্রগয়াজনীয়তা রফগফচনায় ভূরভয রযভাণ প্রাক্করন কযা গয়রছর। যফতীগত ফাআা 

রনভ থাগণয প্রস্তাফটি ফারতর গরও প্রকেটি ংগাধন না ওয়ায় রতরযক্ত ভূরভ রিরর গথগক ফাদ গদওয়া ম্ভফ য়রন। 

তগফ গযপুয ড়ক রফবাগেয ধীন প্রকৃত প্রগয়াজনীয়তায রবরিগত রিররগত ভূরভয ংস্থান যািা গয়গছ এফং গ 

অগরাগক ভূরভ রধগ্রণ কযা গয়গছ।    

 

১৫.২ ভাটিয কাজ: নুগভারদত রিরর নুমায়ী রকগাযেঞ্জ ড়ক রফবাগেয ধীন ২৬ .৫০ রক:রভ: ড়ক ফাঁধ প্রস্থকযগণয 

রগেয ২ .০০ র :ঘ:রভ: ভাটিয কাজ ফাফদ ৫০০ .০০ রে টাকা এফং গযপুয ড়ক রফবাগেয ধীন ১২ .৩০ রক :রভ: 

ড়ক ফাঁধ প্রস্থকযগণয রগেয ১.০০ র:ঘ:রভ: ভাটিয কাজ ফাফদ ২৫০.০০ রে টাকায ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয 

নুমায়ী  রকগাযেঞ্জ ড়ক রফবাগেয ধীন ফরণ থত কাজ ম্পাদগনয জন্য  ১ .৭৩ র:ঘ:রভ: ভাটিয কাজ ফাফদ ৪৩৫.১৫ 

রে টাকা এফং গযপুয ড়ক রফবাগেয ধীন ফরণ থত কাজ ম্পাদগনয জন্য ০ .৯৬২ র :ঘ:রভ: ভাটিয কাজ ফাফদ 

১২৫.০৪ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর গদিা মায় , রকগাযেঞ্জ ড়ক রফবাগেয ধীন ২৬ .৫০ রকঃরভঃ 

রফদ্যভান ড়ক ফাঁধ ফ থরনম্ন ৪ .৯০ রভটায ও গফ থাচ্চ ৫ .৫০ রভটায গত ৭ .৩০ রভটায গক্রস্ট প্রস্থতায়  ও  ফ থ রনম্ন 

১.১০ রভটায গত গফ থাচ্চ ৩ .৫৫ রভটায উচ্চতায় ড়ক ফাঁধ প্রস্থতায জন্য  ১ .৭৩ রঃঘঃরভঃ ভাটিয কাজ কযা 

গয়গছ। এছাড়া গযপুয ড়ক রফবাগেয ধীন ১২ .৩০ রকঃরভঃ রফদ্যভান ড়ক ফাঁধ ফ থরনম্ন ৪ .৬৬ রভটায ও গফ থাচ্চ 

৫.৭৪ রভটায গত ৭ .৩০ রভটায গক্রস্ট প্রস্থতায়  ও  ১ .৫০ রভটায উচ্চতায় ড়ক ফাঁধ প্রস্থতায জন্য ০ .৯৬২ 



রঃঘঃরভঃ ভাটিয কাজ কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর রকগাযেঞ্জ  ও গযপুয উবয় ড়ক রফবাগেয ধীন রফদ্যভান 

ড়ক উবয় াগ ৩ ফুট কগয ফরধ থত কযা গয়গছ গদিা মায়। তগফ রযদ থনকাগর উবয় ড়ক ফাঁগধয রকছু রকছু ংগ 

গযআন কাট গয় পট গাল্ডায েরতগ্রস্থ গয়গছ গদিা মায়।   

 

১৫.৩ টবলভন্ট ভনভ যাণ: নুগভারদত  রিরর নুমায়ী রকগাযেঞ্জ ড়ক রফবাগেয ধীন  ০ .৫৪ রকঃরভঃ নতুন গবগভন্ট 

রনভ থাণ ফাফদ ৬৮ .৮০ রে টাকা ,  ১১.৭৪ রকঃরভঃ রফদ্যভান গবগভন্ট রক্তারীকযণ ফাফদ ৩৯৪ .৩৫ রে টাকা ,  

১.৫৫ রকঃরভঃ েরতগ্র গবগভন্ট পুন থরনভ থাণ ফাফদ ৭০ .২৬ রে টাকা ,  ২৬.৫০ রক :রভ: গবগভন্ট প্রস্থকযণ ফাফদ 

১১৬৮.৯২ রে টাকা এফং ২৭ .০৪ রকঃরভঃ গবগভন্ট াগপথরং ফাফদ ১৪৪৭ .১৮ রে টাকা এফং গযপুয  ড়ক 

রফবাগেয ধীন  ০.৩০ রকঃরভঃ নতুন গবগভন্ট রনভ থাণ ফাফদ ৮ .৩৩ রে টাকা,  ১২.৩০ রকঃরভঃ রফদ্যভান গবগভন্ট 

প্রস্থকযণ ও রক্তারীকযণ ফাফদ ৮১০ .০৮ রে টাকা ,  ১৪.০৫ রকঃরভঃ রফদ্যভান েরতগ্র গবগভন্ট ংোয ও 

টগার রযগয়ায ফাফদ ২৪ .৭৩ রে টাকা  এফং ২৬ .৫০ রকঃরভঃ গবগভন্ট াগপথরং ফাফদ ১৩৮৫ .৬০ রে টাকায 

ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী রকগাযেঞ্জ ড়ক রফবাগেয ধীন ০ .৫৪ রকঃরভঃ নতুন গবগভন্ট রনভ থাণ 

ফাফদ ৬৮ .৮০ রে টাকা ,  ১১.৭৪ রকঃরভঃ রফদ্যভান গবগভন্ট রক্তারীকযণ ফাফদ ৩৯৪ .৩৫ রে টাকা , ২৫.৪৪ 

রক:রভ: গবগভন্ট প্রস্থকযণ ফাফদ ১১২২ .৮৭ রে টাকা এফং ২৭ .০৪ রকঃরভঃ গবগভন্ট াগপথরং ফাফদ ১৪৪৭ .১৮ 

রে টাকা এফং গযপুয ড়ক রফবাগেয ধীন  ০ .৩০ রকঃরভঃ নতুন গবগভন্ট রনভ থাণ ফাফদ  ৫ .৬৪ রে টাকা ,  

১২.৩০ রকঃরভঃ রফদ্যভান গবগভন্ট প্রস্থকযণ ও রক্তারীকযণ ফাফদ ৫৬০ .০৭ রে টাকা ,  ১৪.০৫ রকঃরভঃ 

রফদ্যভান েরতগ্র গবগভন্ট ংোয ও টগার রযগয়ায ফাফদ ১৬ .৭৮ রে টাকা  এফং ২৬ .৪০ রকঃরভঃ গবগভন্ট 

াগপথরং ফাফদ ১৩২৮.৩২ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর উবয় ড়ক রফবাগেয ধীন ফরণ থত কাজভ 

ম্পাদন কযা গয়গছ গদিা মায়।  রযদ থনকাগর উবয় ড়গক গকান টগার গদিা মায়রন। তগফ উবয় ড়গকয রকছু 

রকছু স্থাগন ড়ক াগপথগ যাটিং ও ক্রযাক সৃরষ্ট  গত গদিা গেগছ। এছাড়া , রকছু রকছু স্থাগন  গযাি ভারকথং ভৄগছ গমগত 

গদিা  গেগছ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-১: রকগাযেঞ্জ ংগয যাটিং ওয়া গবগভন্ট রচে-২: রকগাযেঞ্জ ংগ গবগভগন্টয পুরুত্ব ম থগফেণ  

  

 

 

 

 

 

 

ভচে ৩ ও ৪ : টযপুয ংলয টবলভন্ট  

 



১৫.৪ ব্রীজ ও কারবাে য ভনভ যাণ:  নুগভারদত রিরর নুমায়ী রকগাযেঞ্জ ড়ক রফবাগেয ধীন ৩টি নতুন কারবাট থ  

(৬রভটায) রনভ থাণ ও ৫টি রফদ্যভান কারবাট থ  (১৮.০৫ রভটায) প্রকযণ ফাফদ ১৫৩ .০০ রে টাকা এফং গযপুয ড়ক 

রফবাগেয ধীন ৪টি ব্রীজ (৫২.৬৮ রভটায) রনভ থাণ ফাফদ ৫২৬ .৮০ রে টাকা ও ৩টি কারবাট থ (২৭.১৫ রভটায) রনভ থাণ 

ফাফদ ১৬২ .৯০ রে টাকায ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী রকগাযেঞ্জ ড়ক রফবাগেয ধীন ৩টি নতুন 

কারবাট থ (৬ রভটায ) রনভ থাণ ও ৫টি রফদ্যভান কারবাট থ (১৮.০৫ রভটায ) প্রকযণ ফাফদ ১৫৩ .৩৩ রে টাকা এফং 

গযপুয ড়ক রফবাগেয ধীন ৪টি ব্রীজ (৩৯.৬৩ রভটায) রনভ থাণ ফাফদ ২৩৫ .০১ রে টাকা ও ৩টি কারবাট থ (২২.০০ 

রভটায) রনভ থাণ ফাফদ ৮৮ .০০ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর উবয় ড়ক রফবাগেয ধীন ফরণ থত 

কাজভ ম্পাদন কযা গয়গছ গদিা মায়। রনরভ থত ব্রীজ ও কারবাট থগুগরা কাম থকয ও চর গদিা গেগছ এফং 

উগেিগমাগ্য গকান ত্রুটি রযররেত য়রন। তগফ উবয় ড়গকয কগয়কটি কারবাগট থয এযাগপ্রাগচ পট গাল্ডায েরতগ্রস্থ 

গয়গছ গদিা মায়।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-5 ও ৬: রকগাযেঞ্জ ংগ রনরভ থত কারবাট থ ও পট গাল্ডায 

  

 

 

 

 

 

 

 

ভচে ৭ ও ৮ : টযপুয ংল ভনভভ যত ব্রীজ ও কারবাে য 

 

১৫.৭ যক্ষাপ্রদ কাজ : নুগভারদত রিরর নুমায়ী রকগাযেঞ্জ ড়ক রফবাগেয ধীন ১৭১১৩ .৬০ ফে থ রভটায রজও 

গটক্সটাআর কনরক্রট গলা প্রগটকন ফাফদ - ২৬৮.১৫ রে টাকা , ২০০০ রভটায অযরর গপ্লট প্যারাাআরিং ফাফদ 

১০৫.৫৪ রে টাকা ও ২০০০ রভটায াগপথ গেন  রনভ থাণ ফাফদ -৫৫.৫৬ রে টাকা এফং গযপুয ড়ক রফবাগেয 

ধীন ৪০০০.০০ ফে থ রভটায রজও গটক্সটাআর কনরক্রট গলা প্রগটকন ফাফদ - ৬১.৬৮ রে টাকা ও  ১৫০০ রভটায 

ায গেন  রনভ থাণ ফাফদ -১৩.৯১ রে টাকায ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী ১৪২০১ .০০ ফে থ রভটায রজও 

গটক্সটাআর কনরক্রট গলা প্রগটকন ফাফদ -২২২.৪৮ রে টাকা , ১৯৫৮ রভটায অযরর গপ্লট প্যারাাআরিং ফাফদ 

৯৭.৩২ রে টাকা ও ১৩৪৩ রভটায াগপথ গেন রনভ থাণ ফাফদ -৩৭.৩১ রে টাকা এফং গযপুয ড়ক রফবাগেয ধীন 

৯৪২.৫০ ফে থ রভটায রজও গটক্সটাআর কনরক্রট গলা প্রগটকন ফাফদ -৯.১৭ রে টাকা ও  ১৪৯৬ রভটায ায গেন 

রনভ থাণ ফাফদ-১৩.৯১ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর ফরণ থত কাজভ ম্পাদন কযা গয়গছ গদিা মায়। 

তগফ রযদ থনকাগর রফরিন্নবাগফ কগয়কটি স্থাগন রর ব্লক েরতগ্রস্থ গয়গছ গদিা মায়। এছাড়া উগেিগমাগ্য গকান ত্রুটি 

রযররেত য়রন। 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৯ ও ১০: রকগাযেঞ্জ ও গযপুয ংগয যোপ্রদ কাজ 
 

১৫.৮ াআন, রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান :  নুগভারদত রিরর নুমায়ী রকগাযেঞ্জ ড়ক রফবাগেয ধীন ৫০টি 

ট্রারপক াআন স্থান ফাফদ ২.৭৬ রে টাকা, ৫০টি াআন গাষ্ট স্থান ফাফদ-১.২৩ রে টাকা, ২৮টি রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান ফাফদ-

১.৭৯ রে টাকা , ১৬২২.৪০ ফে থ রভটায থাগভ থাপ্লারষ্টক গযাি ভারকথং ম্যাগটরযয়ার ফাফদ ১৭ .০৫ রে টাকা , ৪টি  গযাি 

আন্টাযগকন রনভ থাণ ফাফদ-২৮.০০ রে টাকা, ৩০০টি যাআট প ওগয় (ROW) ভারকথং ররায স্থান ফাফদ-২.৫৫ রে টাকা 

এফং গযপুয ড়ক রফবাগেয ধীন ১৫টি ট্রারপক াআন স্থান ফাফদ ০ .৮৩ রে টাকা , ১৫টি াআন গাষ্ট স্থান ফাফদ -০.৩৭ 

রে টাকা , ২০০টি  কনরক্রট োআি গাষ্ট স্থান ফাফদ -৪.৯২ রে টাকা ও ৬৩৭৭ .৫০ ফে থ রভটায থাগভ থাপ্লারষ্টক গযাি ভারকথং 

ম্যাগটরযয়ার ফাফদ  ৬৭ .০৩ রে টাকায ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয  নুমায়ী রকগাযেঞ্জ ড়ক রফবাগেয ধীন ৫০টি 

ট্রারপক াআন স্থান ফাফদ ২ .১৭ রে টাকা, ৫০টি াআন গাষ্ট স্থান ফাফদ -১.২১ রে টাকা, ২৭টি রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান ফাফদ -

১.৬৬ রে টাকা, ১৬২২.৪০ ফে থ রভটায থাগভ থাপ্লারষ্টক গযাি ভারকথং ম্যাগটরযয়ার ফাফদ ১৭ .০৫ রে টাকা, ৩০০টি যাআট প ওগয় 

(ROW) ভারকথং ররায স্থান ফাফদ -২.৫৫ রে টাকা এফং গযপুয ড়ক রফবাগেয ধীন ১২টি ট্রারপক াআন স্থান ফাফদ 

০.৪৮ রে টাকা, ১২টি াআন গাষ্ট স্থান ফাফদ -০.২৬ রে টাকা, ১৩৭টি কনরক্রট োআি গাষ্ট স্থান ফাফদ -১.৪৫ রে টাকা ও 

১২৮৩.৯০ ফে থ রভটায থাগভ থাপ্লারষ্টক গযাি ভারকথং ম্যাগটরযয়ার ফাফদ ৭ .৫৭ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর ফরণ থত 

কাজভ ম্পাদন কযা গয়গছ গদিা মায়। তগফ উবয় ড়গকয কগয়কটি স্থাগন গযাি ভারকথং ভৄগছ মাওয়া , োআি গাষ্ট 

গবগে/গগর মাওয়া এফং রকঃরভঃ গাগষ্টয ভারকথং ভৄগছ গমগত গদিা গেগছ । এছাড়া উগেিগমাগ্য গকান ত্রুটি রযররেত য়রন।   

১৬।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর উলেশ্য লরা বৃিয ভয়ভনভং 

টজরায় দু’টি ড়ক উন্নয়লনয ভাধ্যলভ জ, ভনযাদ 

ও উন্নত টমাগালমাগ  ব্যফস্থা স্থালনয ভাধ্যলভ প্রকল্প 

এরাকায জনাধাযলণয অথ য-াভাভজক উন্নয়ন। 

 

প্রকলল্পয অওতায় উবয় ড়ক ভফবালগয ধীন ৩.২৮৫ গক্টয ভূরভ 

রধগ্রণ, ২.৬৯২ র :ঘ:রভ: ভাটিয কাজ , ৫৩.৫৪ রকঃরভঃ ড়ক 

াগপথরং, ৪টি ব্রীজ (৫২.৬৮ রভটায ) রনভ থাণ, ১১টি কারবাট থ (৪৬.০৫ 

রভটায) রনভ থাণ কযায় রনযফরিন্ন ড়ক গমাোগমাে স্থারত গয়গছ। পগর 

প্রকগেয উগদ্দশ্য রজথত গয়গছ।  

১৭। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ প্রতীয়ভান য়। 

১৭।   যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধ্য ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত টপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় টদখা মায় প্রকল্পটিয টকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন।  



১৯।  ম যলফক্ষণ:  

 

১৯.১ প্রকল্পটি ৩ ফছলয ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৪ ফছয। প্রকল্পটিয 

টভয়াদ ১ (এক) ফায ১ (এক) ফছয বৃভি কযা লয়লছ । তলফ প্রকল্পটিয ব্যয় বৃভি ায়ভন। প্রকল্পটিয Time over Run 

৩৩.৩৩% ও Cost over Run  ০.০০%;  

১৯.২ প্রকল্পটি ফাফায়লন ৪ ফছলয ৫ (াঁচ) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ; 

১৯.৩ ভকলাযগঞ্জ ড়ক ভফবালগয ধীন ১৫.১৪০ টক্টয ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ ১৪৩২.৭০ রক্ষ োকা প্রাক্করন কযা লরও  

ফালফ ৩.২৪ টক্টয ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ ১৪৭৬.৯৭ রক্ষ োকা প্রলয়াজন লয়লছ। থ যাৎ এ টক্ষলে ংস্থা কর্তযক 

মথামথবালফ ভযভাণ ও ব্যয় ভনধ যাযণ কযা ম্ভফ য়ভন; 

১৯.৪ উবয় ড়ক ফাঁগধয রকছু রকছু ংগ গযআন কাট গয় পট গাল্ডায েরতগ্রস্থ গয়গছ; 

১৯.৫ উবয় ড়গক গকান টগার গদিা মায়রন। তগফ রকছু রকছু স্থাগন ড়ক াগপথগ যাটিং ও ক্রযাক সৃরষ্ট গয়গছ; 

১৯.৬ রনরভ থত ব্রীজ ও কারবাট থগুগরা কাম থকয ও চর গদিা গেগছ এফং উগেিগমাগ্য গকান ত্রুটি রযররেত য়রন। তগফ উবয় 

ড়গকয কগয়কটি কারবাগট থয এযাগপ্রাগচ পট গাল্ডায েরতগ্রস্থ গয়গছ;   

১৯.৭ যোপ্রদ কাগজ রফরিন্নবাগফ কগয়কটি স্থাগন রর ব্লক েরতগ্রস্থ গয়গছ। এছাড়া উগেিগমাগ্য গকান ত্রুটি রযররেত 

য়রন;  

১৯.৮ উবয় ড়গকয কগয়কটি স্থাগন োআি গাষ্ট গবগে গড়গছ ও গগর গেগছ এফং গযাি ভারকথং ও রকঃরভঃ গাগষ্টয ভারকথং 

ভৄগছ গেগছ; এফং 

 ১৯.৯ ভাপ্ত প্রকল্পটিয External Audit ম্পন্ন য়ভন। 

 
  
 

২০।  ভতাভত/সুাভযঃ 

২০.১ প্রকল্পটি ৩ ফছলয ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৪ ফছয। প্রকল্পটিয 

টভয়াদ ১ (এক) ফায  ১ (এক) ফছয বৃভি কযা লয়লছ । বরফষ্যগত নুগভাদন ব্যয় ও ফাফায়ন গভয়াগদ প্রকে ভারপ্তয 

রগেয প্রগচষ্টা গ্রণ কযা গমগত াগয;  

২০.২ বভফষ্যলত প্রকল্প ফাফায়লনয টক্ষলে ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ভযফতযলনয ভফলয়টি ভযায কযলত লফ; 

 

২০.৩ ভকলাযগঞ্জ ড়ক ভফবালগয ধীন ১৫.১৪০ টক্টয ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ ১৪৩২.৭০ রক্ষ োকা প্রাক্করন কযা লরও  

ফালফ ৩.২৪ টক্টয ভূভভ ভধগ্রণ ফাফদ ১৪৭৬.৯৭ রক্ষ োকা ব্যয় কযা লয়লছ। এ ভফললয় ংস্থায ক্ষভতা অযও বৃভি 

কযলত লফ; 

২০.৪ উবয় ড়ক ফাঁগধয গম কর ংগ গযআন কাট গয় পট গাল্ডায েরতগ্রস্থ গয়গছ তা গভযাভত কযগত গফ;  

২০.৫ গম কর স্থাগন ড়ক াগপথগ যাটিং ও ক্রযাক সৃরষ্ট গয়গছ তা রচরিতপূফ থক ংগাধন কযগত গফ; 

২০.৬ উবয় ড়গকয গম কর কারবাগট থয এযাগপ্রাগচ পট গাল্ডায েরতগ্রস্থ গয়গছ তা রচরিতপূফ থক গভযাভত কযগত গফ ;   

২০.৭ যোপ্রদ কাগজ গম কর স্থাগন রর ব্লক েরতগ্রস্থ গয়গছ তা রচরিতপূফ থক ংগাধন কযগত গফ ; 

২০.৮ উবয় ড়গকয গম কর স্থাগন োআি গাষ্ট গবগে গড়গছ ও গগর গেগছ এফং গযাি ভারকথং ও রকঃরভঃ গাগষ্টয ভারকথং 

ভৄগছ গেগছ তা রচরিতপূফ থক ংগাধন কযগত গফ;  

২০.৯ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ;এফং 

২০.১০ নুলেদ ২০.১ লত ২০.৯ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধ্য অআএভআভিলক ফভত কযলফ। 

 

 

 



ভতরফ-টভঘনা-ধনালগাদা-টফড়ীফাঁধ ড়লকয (টজি-১০৬৯) ফভষ্টাং উন্নয়ন (১ভ ংলাভধত)  ীল যক 

ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 
 

১। প্রকগেয নাভ : ভতরফ-টভঘনা-ধনালগাদা-টফড়ীফাঁধ ড়লকয (টজি-১০৬৯) ফভষ্টাং উন্নয়ন 

(১ভ ংলাভধত)  

২। ফাফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাে :  ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : চাঁদপুয টজরা।    
5। প্রকগেয ফাফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

রযকরেত ফাফায়নকার প্রকৃত 

ফাফায়নকার 

রতরযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কররত 

ব্যগয়য %) 

রতরযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাফায়নকাগরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংগারধত 

ভর ১ভ ংগারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪৮০.৭৫ 

(-) 

২৬৩৭.৫৬ ২৫৯৪.০০ 

(-) 

০১-০৭-২০১৫ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৭-২০১৫ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৭-২০১৫ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

১১৩.২৫ 

(4.56%) 

- 

 

 

6।  প্ররেণ : প্রকগেয অওতায় গকান স্থানীয় ও বফগদরক প্ররেগণয ংস্থান না থাকায় প্ররেণ প্রদান কযা য়রন।  

 

7।  প্রকলল্পয েভূভভ ও উলেশ্য:   
 

৭.১ েভূভভ: চাঁদপুয ড়ক ভফবাগাধীন ভতরফ -টভঘনা-ধনালগাদা-টফড়ীফাঁধ একটি টজরা ড়ক। ড়কটিয তদঘ যু  ৬০ 

ভকঃভভঃ এফং টবলভলন্টয প্রস্থ ৩ .৭০ ভভোয। আলতাপূলফ য “টজরা ড়ক উন্নয়ন (কুভভল্লা টজান ) (ংলাভধত)” ীল যক 

প্রকলল্পয অওতায় ভফলফচু ড়কটিয ৭ .৩৪২ ভকঃভভঃ টবলভন্ট ভনভ যাণ এফং ১৯ .০৮২ ভকঃভভঃ ালপযভং কাজ ম্পন্ন 

লয়ভছর। ড়কটিয টভাে ৩৭ .৪৪ ভকঃভভঃ ংল টেভিফর টবলভন্ট , ২১ ভকঃভভঃ ং কাঁচা যাস্তা এফং ১ .৫৬ 

ভকঃভভঃ ংলয টবলভন্ট জযাজীণ য ফস্থায় ভছর। এ টপ্রভক্ষলত ড়কটিয ২২ .৫৬ ভকঃভভঃ ড়কাং উন্নয়লনয (২১ 

ভকঃভভঃ নতুন টবলভন্ট ভনভ যাণ , ১.৫৬ ভকঃভভঃ টবলভন্ট ভক্তারীকযণ এফং ২২ .৫৬ ভকঃভভঃ ালপযভং ) রলক্ষু 

২৪৮০.৭৫ রক্ষ োকা প্রাক্কভরত ব্যয় ও ০১ /০৭/২০১৫ টথলক ৩০ /০৬/২০১৭ টভয়ালদ ফাফায়লনয জন্য ২৮ /০৭/২০১৫ 

তাভযলখ ভাননীয় ভযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক নুলভাদন কযা য়। যফতীলত ঠিকাদালযয টকালেি টযে প্রাক্কভরত ব্যলয়য 

টচলয় টফী ওয়ায় ও নতুন কাজ ন্তভু যভক্তয পলর প্রকলল্পয ব্যয় বৃভি াওয়ায় ভাননীয় ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রী 

কর্তযক ০৯/০১/২০১৭ তাভযলখ ২৬৩৭.৫৬ রক্ষ োকা ব্যলয় ১ভ ংলাভধত ভিভভ নুলভাদন কযা য়।  

 

৭.২ উলেশ্য:  প্রকল্পটিয ভর উলেশ্য লে ভতরফ-টভঘনা-ধনালগাদা-টফড়ীফাঁধ ড়লকয ২২.৫৬ ভকঃভভঃ ড়কাং উন্নয়লনয 

ভাধ্যলভ চাঁদপুয টজরা দলযয ালথ ভতরফ উিয ও ভতরফ দভক্ষণ উলজরায ড়ক টমাগালমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  

৮. প্রকলল্পয ভর কাজ:  

 ভাটিয কাজ-১.১৯৭ রঃঘঃভভঃ  

 টেভিফর টবলভন্ট ভনভ যাণ-২২.২৭ ভকঃভভঃ 

 টবলভন্ট ভক্তারীকযণ (টফআজ োআ-১)- ১.৫৬ ভকঃভভঃ 

 ালপযভং – ২৩.৮৩ ভকঃভভঃ 

 াআন, ভগন্যার, ভক:ভভ: টাস্ট-২৬টি  



৯। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাফায়ন (ভভঅয নুালয) : 

 
 

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 

Construction of Road 

Embankment    

Lcum  1.197 273.03 1.10 273.03 

Construction of flexible 

pavement      

Km  22.27 1496.77 22.27 1496.77 

Strengthening of flexible 

pavement (by base type-1)    

Km  1.56 70.23 1.56 70.23 

Surfacing (Carpeting and seal 

coat)   

KM  23.83 723.87 23.83 723.87 

Sign Signal Km post   Nos  26.00 2.07 26.00 2.07 

Maintenance during 

Construction   

LS  22.56 45.48 22.56 28.03 

Total=   2611.45  2594.00 
 

১০। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

44.  Junaid Ahsan Shibib  

Additional Chief 

Engineer, RHD  

ুাঁ - ২৪/০২/২০১৪ ০৩/০১/২০১৭ 

45.  Md. Shahabuddin Khan 

Additional Chief (C.C)  

Engineer, RHD 

ুাঁ - ০৩/০১/২০১৭ ফতথভান।  

  
 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় টকান গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

১১.২ ণ্য, কাম য ও টফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ োকায উলয এফং টফা ১০০.০০ রক্ষ োকায উলয) প্রকগেয 

নুগভারদত রিরর নুমায়ী ভর পূতথ কাজ ৪টি প্যাগকগজয ভাধ্যগভ ম্পন্ন কযায ংস্থান রছর। ররঅয এ  উগেরিত 

তথ্যানুমায়ী ৪টি প্যাগকগজয অওতায় পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গয়গছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য রনম্নরূ:  



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-চুরক্ত নুমায়ী 

কাজ ভারপ্তয 

তারযি 

-প্রকৃত কাজ 

ভারপ্তয তারযি  

ভন্তব্য  

PW-01 
FY-15-16 Strengthening of flexible pavement at 

Ch.: 15+200 to Ch: 15+300 and Construction of 

flexible pavement at Ch: 6+000 to Ch: 8+735, Ch: 

18+000 to Ch: 21+500 including surfacing and 

earthwork.      

৬৮৮.৩৮ 

৭১৬.৮৮ 

২৮/০৯/২০১৫ 

১২/০১/২০১৬ 

১৯/০১/২০১৭ 

১৫/০১/২০১৭ 

 

কাজ ভাপ্ত  

PW-02 

FY-15-16 Strengthening of flexible pavement at 

Ch.: 34+300 to Ch: 35+260 and Construction of 

flexible pavement at Ch: 24+800 to Ch: 27+400 &  

Ch: 41+660 to Ch: 47+160 including surfacing and 

earthwork.      

৯৪৯.৭৬ 

৯২৯.৮৪ 

২৮/০৯/২০১৫ 

০৩/০২/২০১৬ 

০২/০২/২০১৭ 

২৬/০৩/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

PW-03 

FY-15-16 Strengthening of flexible pavement at 

Ch.: 56+525 to Ch: 56+825 and Construction of 

flexible pavement at Ch: 47+160 to Ch: 53+825 

including surfacing and earthwork.    

৭৪৫.৬৯৭১ 

৭৯৮.৯২ 

২৮/০৯/২০১৫ 

১৭/০১/২০১৬ 

১৬/০১/২০১৭ 

১০/০১/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

PW-04 

FY-16-17 Construction of flexible pavement at Ch.: 

40+390 to Ch: 41+660 including surfacing and 

earthwork.    

১৬৫.৮২ 

১৪৯.২৪ 

 

০১/০১/২০১৭ 

০১/০৩/২০১৭ 

৩০/০৬/২০১৭ 

২৯/০৫/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

 

 

১২।  ংলাভধত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

           রক্ষ োকা 

থ থফছয ংগারধত ফযাদ্দ ও রেযভাো টাকা ফভৄরক্ত ব্যয় ও গ্রেরত 

১ ২ ৩ ৪ 

২০১5-১6 ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০

2016-17 ১৮৯৪.০০ ১৮৯৪.০০ ১৮৯৪.০০

গভাট ২৫৯৪.০০ ২৫৯৪.০০ ২৫৯৪.০০

 

১৩।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

 

 



১৪। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 
 

১৪.১ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধনঃ 

(রক্ষ োকায়) 
 

 টভয়াদকার প্রাক্কভরত ব্যয় 

ভর ০১/০৭/২০১৫ লত ৩০/০৬/২০১৭  ২৪৮০.৭৫ 

১ভ ংলাভধত নুলভাভদত  ০১/০৭/২০১৫ লত ৩০/০৬/২০১৭ ২৬৩৭.৫৬ 

 

   

১৪.২ াভফ যক অভথ যক ও ফাফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ২৫৯৪.০০ 

রক্ষ োকা মা নুলভাভদত ংলাভধত ব্যয় ২৬৩৭.৫৬ রক্ষ োকায ৯৮.৩৪%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত 

প্রকলল্পয ১০০% ফাফ গ্রগভত াভধত লয়লছ।  
    
১৫। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ৩০/০৬/২০১৮ তাভযলখ অআএভআভি ’য উ-ভযচারক জনাফ টভাাম্মদ অযাপৄজ্জাভান ভূ ূঁআয়া 

কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ড়ক ভফবালগয কভ যকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদ যন 

ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

 

১৫.1 ভাটিয কাজ: নুগভারদত ংগারধত রিররগত ড়ক ফাঁধ উচুুঁকযণ ও রযগপ্রাপাআররং এয জন্য ১ .১৯৭ রঃঘঃভভঃ 

ভাটিয কাজ ফাফদ ২৭৩ .০৩ রে টাকায ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী ১ .১০ রঃঘঃ রভটায ভাটিয কাজ 

ফাফদ ২৭৩ .০৩ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। রযদ থনকাগর জানা মায় , ১.১০ রঃঘঃ রভটায ভাটি োযা ২২ .২৭ 

রকঃরভঃ ড়ক ফাঁধ  ১৮ ফুট প্রস্থতায় েগড় ০ .৩৫০ রভটায উচুুঁ ও রযগপ্রাপাআররং কগয ২৭৩ .০৩ রে টাকা ব্যয় কযা 

গয়গছ। রযদ থনকাগর ড়ক ফাঁগধয উবয় াগ ম থাপ্ত োছ ও অোছা জন্াগনায় গকান গযআন কাট য়রন গদিা মায়।  

 

১৫.২ টেভিফর টবলভন্ট  ভক্তারীকযণ ও ভনভ যাণ: নুগভারদত ংগারধত রিররগত ১ .৫৬ রকগরারভটায রফদ্যভান 

গবগভন্ট রক্তারীকযণ ফাফদ ৭০ .২৩ রে টাকা এফং ২২ .২৭ রকগরারভটায গবগভন্ট রনভ থাণ ফাফদ ১৪৯৬ .৭৭ রে 

টাকা  ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয এ ১ .৫৬ রকঃরভঃ গবগভন্ট গফআজ টাআ -১ োযা রক্তারীকযণ ফাফদ ৭০ .২৩ 

রে টাকা এফং ২২ .২৭ রকঃরভঃ গবগভন্ট রনভ থাণ ফাফদ  ১৪৯৬ .৭৭ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ উগেি অগছ। 

রযদ থনকাগর ফরণ থত কাজভ ম্পাদন কযা গয়গছ গদিা মায়। তগফ ড়গকয গচআগনজ ১৯ +৫০০ এফং ৫৬+৬৫০ 

এ গবগভন্ট খ ুঁগড় গস্প্ররপগকগনয তুরনায় ফাররয রযভাণ গফর ও াথগযয রযভাণ কভ প্রতীয়ভান গয়গছ।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-১ লত ৪ (ক্লকওয়াআজ): ভনভভ যত ড়ক ালপযভং, ক্ষয়প্রাপ্ত ীরলকাে, ক্ষভতগ্রস্থ ালপয ও টবলভন্ট যীক্ষা 

১৫.৩ ালপযভং: নুগভারদত ংগারধত রিররগত ২৩ .৮৩ রক :রভ: গবগভন্ট  াগপথরং এয জন্য ৭২৩ .৮৭ রে টাকা 

ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয  এ ২৩ .৮৩ রক :রভ: ড়ক াগপথরং ফাফদ ৭২৩ .৮৭ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ 

উগেি অগছ। রযদ থনকাগর ৪০ রভরররভটায রফটুরভনা কাগ থটিং এফং ১২ রভরররভটায রফটুরভনা ীরগকাট োযা 

২৩.৮৩ রকঃরভঃ ড়গক ফরণ থত াগপথরং কাজ কযা গয়গছ গদিা মায়। তগফ রযদ থনকাগর কগয়কটি স্থাগন টগার 

ও েতথ োযা াগপথরং েরতগ্রস্থ গত গদিা গেগছ। এছাড়া গনক স্থাগন ীরগকাট েয় গয়গছ। তগফ ড়গকয উবয় 

প্রাগন্ত প্রকে ফরভূ থত ংগ প্রচুয িানািন্দ ও অনরিউগরন গদিা গেগছ।    
 

১৫.৫ াআন, রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান:  নুগভারদত ংগারধত রিররগত নুমায়ী ২ .০৭ রে টাকা ব্যগয় ২৬ টি 

ট্রারপক াআন, রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট রনভ থাগণয ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী উক্ত কাগজয জন্য ২ .০৭ 

রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ উগেি অগছ।  রযদ থনকাগর  প্ররত রকঃরভঃ এ ১টি রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান কযা গরও 

গকান াআন/রেন্যার গাষ্ট গদিা মায়রন। এছাড়া রিররগত গযাি ভারকথং এয ংস্থান না থাকায় ড়গক গযাি ভারকথং 

কযা য়রন গদিা মায়।  
 

১৬।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

ভতরফ-টভঘনা-ধনালগাদা-টফড়ীফাঁধ ড়লকয ২২.৫৬ 

ভকঃভভঃ ড়কাং উন্নয়লনয ভাধ্যলভ চাঁদপুয টজরা 

দলযয ালথ ভতরফ উিয ও ভতরফ দভক্ষণ 

উলজরায ড়ক টমাগালমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  

 

প্রকলল্পয অওতায় ২২.২৭ ভকঃভভঃ টবলভন্ট ভনভ যাণ, ১.৫৬ ভকঃভভঃ 

টবলভন্ট ভক্তারীকযণ এফং ২৩.৮৩ ভকঃভভঃ ড়ক ালপযভং 

কযায় চাঁদপুয টজরা দলযয ালথ ভতরফ উিয ও ভতরফ দভক্ষণ 

উলজরায  ালথ ড়ক টমাগালমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন লয়লছ ভফধায় 

প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ । 



১৭। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়। তলফ  ভনভভ যত 

ড়লকয কগয়কটি স্থাগন টগার ও েতথ সৃরষ্ট ড়ক াগপথ েরতগ্রস্থ ওয়ায় এফং ড়গকয উবয় প্রাগন্ত প্রকে 

ফরভূ থত ংগ প্রচুয িানা িন্দ ও অনরিউগরন ওয়ায় রযগয়ায ওয়াকথ এয প্রগয়াজন যগয়গছ।    

১৮।   যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধ্য ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৯।  External Audit: ২০১৫-১৬ থ য ফছলয প্রকল্পটিয External Audit ম্পন্ন লয়লছ এফং টকান ভিে অভি 

উত্থাভত য়ভন।  

২০।  ম যলফক্ষণ:  

২০.১ প্রকল্পটি ভনধ যাভযত টভয়ালদ শুরু এফং ভাপ্ত লয়লছ। তলফ প্রকল্পটি ১ ফায ংলাধন লয়লছ এফং ভর ভিভভয তুরনায়  

১১৩.২৫ রে টাকা ব্যয় বৃরি গগয়গছ।  

২০.২ ড়ক ফাঁগধয উবয় াগ ম থাপ্ত োছ ও অোছা জন্াগনায় থাকায় গকান গযআন কাট য়রন ; 

২০.৩  ড়গকয নতুন রনরভ থত গবগভগন্ট গস্প্ররপগকগনয তুরনায় ফালুয রযভাণ গফী ও াথগযয রযভাণ কভ প্রতীয়ভান 

গয়গছ; 

২০.৪ রনরভ থত ড়গকয কগয়কটি স্থাগন টগার ও েতথ োযা াগপথরং েরতগ্রস্থ গত গদিা গেগছ। এছাড়া গনক স্থাগন 

ীরগকাট েয় গয়গছ; 

২০.৫ ড়গকয উবয় প্রাগন্ত প্রকে ফরভূ থত ংগ প্রচুয িানািন্দ ও অনরিউগরন গদিা গেগছ মা গভযাভত কযা প্রগয়াজন ;  

 

২০.৬ ২০১৫-১৬ থ য ফছলয প্রকল্পটিয External Audit ম্পন্ন লয়লছ এফং টকান ভিে অভি উত্থাভত য়ভন।  

 
 
 

২১।  ভতাভত/সুাভযঃ 

২১.১ প্রকল্পটি ভনধ যাভযত টভয়ালদ শুরু এফং ভাপ্ত লরও ১ ফায ংলাধন লয়লছ এফং ভর ভিভভয তুরনায়  ১১৩.২৫ রে 

টাকা ব্যয় বৃরি গগয়গছ। বরফষ্যগত মথামথ স্টযারিয  রবরিগত প্রকে গ্রণ কগয নুগভাদন ব্যয় ও ফাফায়ন গভয়াগদ 

প্রকে ভারপ্তয রগেয প্রগচষ্টা গ্রণ কযা গমগত াগয;  

২১.২ ড়গকয নতুন রনরভ থত গবগভগন্ট গস্প্ররপগকগনয তুরনায় ফালুয রযভাণ গফী ও াথগযয রযভাণ কভ প্রতীয়ভান 

গয়গছ। বরফষ্যগত গস্প্ররপগকন নুমায়ী ফালু ও াথগযয রযভাণ রনরিত কযায রগেয অযও গচষ্ট গত গফ; 

২১.৩ রনরভ থত ড়গকয গম কর স্থাগন টগার ও েতথ  সৃরষ্ট গয়গছ এফং ড়ক াগপথ েরতগ্রস্থ গয়গছ তা রচরিতপূফ থক 

দ্রুত ংগাধন কযগত গফ;  

২১.৪ ড়গকয প্রকে ফরভূ থত ংগ উবয় প্রাগন্ত প্রচুয িানািন্দ ও অনরিউগরন গদিা গেগছ , মা দ্রুত গভযাভগতয উগদ্যাে 

গ্রণ কযগত গফ;  

২১.৫ নুলেদ ২১.১ লত ২১.৪ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধ্য অআএভআভিলক ফভত কযলফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



ীদ এভ ভনসুয অরী (ভপুরফাড়ীয়া-টানাভৄখী-দৄনে) ড়ক উন্নয়ন ীল যক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভল্যায়ন 

প্রভতলফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 
 

১। প্রকগেয নাভ : ীদ এভ ভনসুয অরী (ভপুরফাড়ীয়া-টানাভৄখী-দৄনে) ড়ক উন্নয়ন  

২। ফাফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাে :  ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : ভযাজগঞ্জ টজরায ভযাজগঞ্জ দয, কাজীপুয     

5। প্রকগেয ফাফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

রযকরেত ফাফায়নকার প্রকৃত 

ফাফায়নকার 

রতরযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কররত 

ব্যগয়য %) 

রতরযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাফায়নকাগরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংগারধত 

ভর ১ভ ংগারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫২৯৩.৫৮ 

(-) 

৬৭৯৪.০৪ ৬৭৯৪.০০ 

(-) 

২০-0৩-২০১৪ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৬ 

২০-0৩-২০১৪ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

২০-0৩-২০১৪ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

২৮.৩৪% ৪৩.৮৭% 

 

 

6।  প্ররেণ : প্রকগেয অওতায় গকান স্থানীয় ও বফগদরক প্ররেগণয ংস্থান না থাকায় প্ররেণ প্রদান কযা য়রন।  
 

7।  প্রকলল্পয েভূভভ ও উলেশ্য:   

 

৭.১ েভূভভ: ভপুরফাভড়-টানাভৄখী-দৄনে ড়কটি টদলয উিযাঞ্চলরয টমাগালমাগ ব্যফস্থায় গুরুত্বপূণ য ভূভভকা ারন কযলছ। 

ফতযভালন ড়কটি ৩ .৭ ভভোয প্রতায় ভনভভ যত। ড়ক ও টফআরী ব্রীজগুলরায প্রতা কভ ওয়ায কাযলণ প্রভতভনয়ত এ 

যাস্তায় প্রচুয মানজলেয সৃভষ্ট য়। এ টপ্রভক্ষলত প্রকলল্পয অওতায় ১৩ .৫০১ ভকঃভভঃ ড়ক প্রকযণ এফং ৭টি টফআরী 

ব্রীলজয সুায স্ট্রাকচায প্রভতস্থালনয প্রস্তাফ কযা য়। উলল্লখ্য টম , ভযাজগঞ্জ-কাভজপুয-দৄনে ড়লকয কাভজপুয 

উলজরাধীন ং মভৄনা নদীয কাছাকাভছ ওয়ায কাযলণ মভৄনা নদীয বাঙ্গন ফা টম  টকান প্রাকৃভতক দুলম যালগয ভয় 

ড়ক টমাগালমাগ ব্যাত লর অলরাচু ড়কটি ভযাজগঞ্জ দলযয ালথ দৄনে তথা ফগুড়া , যংপুয ন্যান্য টজরায 

টমাগালমালগয একভাে ভফকল্প ব্যফস্থা ভালফ কাজ কলয। প্রকল্পটি ফাফাভয়ত লর ভযাজগঞ্জ দয টথলক ভপুরফাভড় 

ফাজায ও টানাভৄখী ফাজায লয় ফগুড়া টজরা দলযয লঙ্গ উন্নত টমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থাভত লফ। পলর ভযাজগঞ্জ 

লত টানাভৄখী ফাজালযয দূযত্ব ১০ .০০ ভকঃভভঃ হ্রা ালফ মা ভযাজগঞ্জ লত ফগুড়ায দুযত্ব হ্রা কযলফ। এ টপ্রভক্ষলত 

অলরাচু প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।  

৭.২ উলেশ্য:  প্রকলল্পয ভর উলেশ্য লরা ভযাজগঞ্জ টজরায ভপুরফাড়ীয়া-টানাভৄখী-দৄনে ড়লকয ভফযভান যাস্তা প্রকযণ 

ও ৭টি টফআরী ব্রীলজয স্থলর  ৭টি (৪৯৯ ভভোয) ভভ গাি যায টতুয সুায  স্ট্রাকচায ভনভ যালণয ভাধ্যলভ ভফভবন্ন উলজরা 

ও টজরা দযগুলরায ভলধ্য যাভয ড়ক টমাগালমাগ স্থান, টদলয দভক্ষণ ও ভভাঞ্চলরয ভলধ্য কাম যকযী ড়ক 

টনেওয়াকয স্থান এফং প্রকল্প এরাকায জনাধাযলণয অথ য-াভাভজক ফস্থায উন্নয়ন াধন।  
 

৮. প্রকলল্পয ভর কাজ:  

 ভূরভ রধগ্রণ -৮.৬৯ গক্টয 

 ভাটিয কাজ- ৩.২০২ রঃঘঃরভঃ  

 এযাগপ্রাচ ড়ক রনভ থাণ াগপথরং - ৩.৩৮ রকঃরভঃ 



 াগপথরং গবগভন্ট প্রকযণ -১৩.৫০১ রকঃরভঃ  

 সুায স্ট্রাকচায গতু রনভ থাণ-৫৪৩.০২ রভটায (৮টি)  

 ফক্স কারবাট থ রনভ থাণ-২৭.০০ রভটায (৫টি)  

 

৯। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাফায়ন (ভভঅয নুালয) : 
 

 

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 

Land Acquisition      Hector  8.69 1951.71 8.69 1951.71 

Earthwork  Lac cum  3.202 650.99 3.202 650.99 

Construction of Approach 

Road including Surfacing  

Km 3.38 442.28 3.38 442.24 

Widening of Main Pavement 

with Surfacing     

Km 13.501 592.40 13.501 592.40 

Surfacing of existing 

pavement  

Km 7.62 184.32 7.62 184.32 

Construction of Super 

Structure Bridge (8 Nos)  

M 543.02 2489.75 543.02 2489.75 

Construction of RCC Box 

Culvert (5 nos)   

M 27.00 220.93 27.00 220.93 

 Concrete Slope Protection   Sqm  17336.00 206.92 17336.00 206.92 

Construction of Drain   M 1200.00 46.56 1200.00 46.56 

Road Marking   Sqm  775.00 8.18 775.00 8.18 

Physical Contingency  LS 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cost Escalation  LS 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total =   6794.04  6794.00 

 

১০। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 
 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

46.  Md. Abdus Salam 

Additional Chief Engineer  

Rajshahi Zone, Rajshahi  

  

ুাঁ ৩০/০৪/২০১৩ ১৭/০৯/২০১৫ 

47.  Md. Abu Rawshan  

Additional Chief Engineer  

Rajshahi Zone, Rajshahi.  

ুাঁ ১৭/০৯/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৭ 

  

 



১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় টকান গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

১১.২ ণ্য, কাম য ও টফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ োকায উলয এফং টফা ১০০.০০ রক্ষ োকায উলয) প্রকগেয 

নুগভারদত রিরর নুমায়ী ভর পূতথ কাজ ৫টি প্যাগকগজয ভাধ্যগভ ম্পন্ন কযায ংস্থান রছর। ররঅয এ  উগেরিত 

তথ্যানুমায়ী ৭টি প্যাগকগজয অওতায় পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গয়গছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য রনম্নরু: 

 

প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

প্যাগকজ নং-১ 

Construction of Super Structure 117.38m (3X 

39.13m) Long P.C Girder Ichamoti Bridge over 

Ichamoti River at 2
nd

 Km (Ch: 1+300), Super 

Structure 42.70m (1X 42.70m) Long P.C Girder 

Khamargani Bridge Over Khamarganti Chanel at 

2
nd

 Km (Ch: 1+600) and super structure 30.52 

Chakdampur Chanel at 11
th

 Km (Ch: 10+100) of 

Shaheed Monsur Ali (Pipulbaria-Sonamukhi-

Dhunot) Road, under Road Division Sirajgonj 

during the year 2014-2015 & Tender Package No. 

e-GP/RJZ/ADP/04/2014-2015 (Tender ID: 17386 

(WD-1.)  

১১.৬৯১ 

১১.৬৯১ 

০১/০১/২০১৫ 

২১/০৪/২০১৫ 

১৭/০৮/২০১৬ 

২২/০১/২০১৭ 

 

প্যাগকজ নং-2 

Construction of Super Structure 86.14.38m (2X 

43.07m) Long P.C Girder Gobinda Potol Bridge 

over Gobinda Potol Chanel at 3
rd

 Km (Ch: 2+700) 

and Super Structure 73.98m (2X 36.99m) Long P.C 

Girder Ghatdaho Bridge Over Ghatdaho Chanel at 

4
th

 Km (Ch: 3+960) of Shaheed Monsur Ali 

(Pipulbaria-Sonamukhi-Dhunot) Road, under Road 

Division Sirajgonj during the year 2014-2015 & 

Tender Package No. e-GP/RJZ/ADP/06/2014-2015 

(Tender ID: 19410 (WD-2.) 

৭.৯৬১ 

৭.৯৬১ 

০১/০৫/২০১৫ 

১৬/০৭/২০১৫ 

১৫/০৭/২০১৬ 

২২/০৯/২০১৬ 

 

প্যাগকজ নং-3    

Construction of Super Structure 93.78m (3X 

31.26m) Long P.C Girder Khuksia at 11
th

 Km (Ch: 

10+300) over Ichamoti River and Super Structure 

60.00m (2X 30.00m) Long P.C Girder Ekdala 

৭.৯২৩ 

৭.৯২৩ 

০১/০৪/২০১৫ 

০৭/০৬/২০১৫ 

০৬/০৭/২০১৬ 

১৬/০৮/২০১৬ 

 



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

Bridge at 7
th

 Km (Ch: 7+000) over Chanel of 

Shaheed Monsur Ali (Pipulbaria-Sonamukhi-

Dhunot) Road, under Road Division Sirajgonj 

during the year 2014-2015 & Tender Package No. 

e-GP/RJZ/ADP/05/2014-2015 (Tender ID: 19228 

(WD-3. 

প্যাগকজ নং-৪    

Widening of Flexible pavement with Carpeting, 

Seal coat, Surface drain, protective work & 

earthwork at 1
st
 (p), 2

nd
 (p), 3

rd
 (p), 4

th
 (p), 5

th
 (p), 

6
th

 (p), 7
th

 (p), 8
th

 (p), 10
th

, 11
th

, 12
th

 including 

Construction of 6.00m Span 5.00m Height  at 14
th

 

Km & 5.00 m Span 4.00m Height  at 15
th

 Km of 

RCC Box culvert (WD-4).   

৬.৫৫৩ 

৪.৫১৮ 

০১/০৫/২০১৫ 

০৫/০৮/২০১৫ 

০৫/০৮/২০১৫ 

০২/০৮/২০১৫ 

 

 

প্যাগকজ নং-৫    

Widening of Flexible pavement with Carpeting, 

Seal coat, Surface drain, protective work & 

earthwork at 1
st
 (p), 2

nd
 (p), 3

rd
 (p), 4

th
 (p), 5

th
 (p), 

6
th

 (p), 7
th

 (p), 8
th

 (p), 10
th

, 11
th

, 12
th

 (WD-5).   

৩.৫৭৫ 

২.৫১৩ 

০১/০৬/২০১৫ 

০৮/০৭/২০১৪ 

০৮/০৭/২০১৫ 

২৬/০৬/২০১৫ 

 

প্যাগকজ নং-৬    

Construction of Super Structure 44.02m (1X 

42.68m) Long P.C Girder Bridge at 8
th

 Km (Ch: 

7+800) of Shaheed Monsur Ali (Pipulbaria-

Sonamukhi-Dhunot) Road, under Road Division 

Sirajgonj during the year 2016-2017 (WD-6).   

৬.৪৫০ 

৫.৯৯৭ 

০১/১১/২০১৭ 

০৫/০১/২০১৭ 

০৪/০৬/২০১৭ 

৩১/০৫/২০১৭ 

 

 

প্যাগকজ নং-৭    

Construction of Flexible pavement, widening, 

Surfacing & development of side roads at different 

Km & construction of Roundabout at Moisamura at 

8
th

 (p) Km & 3 Nos RCC box culverts at 13
th

 (p) 

Km (1X 2 vent X 5.00m X 5.00m), 14
th

 (p) Km 

(1X3.00mX5.00m) and 15
th

 (p) Km (1X3.00mX3.00m 

extension) including earthwork, protective work, 

drains etc of Shaheed Monsur Ali (Pipulbaria-

Sonamukhi-Dhunot) Road, under Road Division 

Sirajgonj during the year 2016-2017 (WD-7).   

৪.২৬৮ 

৪.০৮২ 

০১/১১/২০১৬ 

০৮/০১/২০১৭ 

০৭/০৬/২০১৭ 

০৫/০৬/২০১৭ 

 

 



১২।  ংলাভধত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

           ( রক্ষ োকা) 

থ থফছয ভর রিরর’য ংস্থান  ংগারধত রিরর’য 

ংস্থান রেযভাো 

এরির ফযাদ্দ গ্রেরত 

১  ২ ৩ ৪ 

২০১৩-১৪ ১১০১.৪৭ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ 

২০১৪-১৫ ২২৫১.৯০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ 

২০১৫-১৬ ১৯৪০.২১ ৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ 

২০১৬-১৭ ০.০০ ১৮৪৪.০৪ ১৮৪৪.০৪ ১৮৪৪.০০ 

গভাট  ৫২৯৩.৫৮ ৬৭৯৪.০৪ ৬৭৯৪.০০ ৬৭৯৪.০০ 

 

উলযাক্ত ছক টথলক টদখা মায় টম, ভর ভিভভয চাভদা নুমায়ী প্রকলল্প ফযাে প্রদান কযা য়ভন। প্রকল্প নুলভাদলনয 

ভয় ভিভভ নুমায়ী থ য ফযালেয প্রভতশ্রূভত ভন্ত্রণারয় কর্তযক টদয়া লরও ফালফ তা টদয়া য়ভন। থ যাৎ এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় 
ভললফ ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ Basket নুমায়ী প্রকল্প গ্রণ কলযভন ফলরআ এ ফস্থা ততযী লয়লছ। পলর ২ 

ফছয ২ ভা টভয়ালদ নুলভাভদত প্রকল্পটি ফাফায়লন টভাে ভয় ব্যয় লয়লছ ৩ ফছয ২ ভা।  

১৩।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১৪। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 
 

১৪.১ প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধনঃ 

(রক্ষ োকায়) 

 টভয়াদকার প্রাক্কভরত ব্যয় 

ভর ০১/০১/২০১৪ লত ৩০/০৬/২০১৬ ম যন্ত ৫২৯৩.৫৮ 

ফ যলল ংলাভধত  ০১/০১/২০১৪ লত ৩০/০৬/২০১৬ ম যন্ত ৬৭৯৪.১১ 

ব্যয় বৃভি ব্যভতলযলক টভয়াদ বৃভি (প্রস্তাভফত) ০১/০১/২০১৪ লত ৩০/০৬/২০১৭ ম যন্ত - 

 
   

১৪.২ াভফ যক অভথ যক ও ফাফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৬৭৯৪.০০ 

রক্ষ োকা মা নুলভাভদত ব্যয় ৬৭৯৪.০৪ রক্ষ োকায ১০০%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয ১০০% 

ফাফ গ্রগভত াভধত লয়লছ।  
 
  
১৫। প্রকল্প ভযদ যনঃ গত ২৪/০৬/২০১৮ তাভযলখ অআএভআভি ’য উ-ভযচারক জনাফ টভাাম্মদ অযাপৄজ্জাভান ভূ ূঁআয়া 

কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ড়ক ভফবালগয কভ যকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদ যন 

ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

১৫.1 ভূভভ ভধগ্রণ: নুগভারদত ভর রিরর নুমায়ী ৮ .৬৯ গক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ৪২১ .৪৭ রে টাকায ংস্থান 

রছর। রকন্তু গজরা প্রাগনয দপ্তয গত প্রাপ্ত প্রাক্করন নুমায়ী ৮ .৬৯ গক্টয ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ১৯৫১.৭১ রে টাকা 

প্রগয়াজন য়। এ গপ্ররেগত রতরযক্ত গথ থয ংস্থাগনয জন্য রিরআর বায সুারযক্রগভ ভাননীয় ড়ক রযফন ও 

গতু ভন্ত্রী কর্তথক ১২ /০১/২০১৬ তারযগি প্রকেটিয রফগল ংগাধন নুগভাদন কযা য়। গ অগরাগক ৮ .৬৯ গক্টয 

ভূরভ রধগ্রগণয জন্য ১৯৫১.৭১ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ।  রযদ থনকাগর জানা মায় , রফদ্যভান ড়ক এরাআনগভন্ট 

েগড় ৭ গত ৮ রভটায প্রস্থ রছর। রকন্তু ড়গকয প্রস্থতা বৃরিয প্রগয়াজনীয়তায গপ্ররেগত ড়ক এরাআনগভগন্টয 

প্রস্থতা েগড় ১২ গত ১৩ রভটায রফগফচনায় ফরণ থত ভূরভ রধগ্রণ কযা গয়গছ।  

 

১৫.২ ভাটিয কাজ: নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ৩ .২০২ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ ৬৫০ .৯৯ রে টাকায 

ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী ৩ .২০২ রঃঘঃ রভটায ভাটিয কাজ ফাফদ ৬৫০ .৯৯ রে টাকা ব্যয় কযা 

গয়গছ। রযদ থনকাগর জানা মায় , ১৬.৮৮১ রক :রভ: ড়ক ফাঁধ ৯ .১০ রভটায গক্রস্ট প্রস্থতায় ও ১ :২ গলাগ উন্নয়ন 



ফাফদ ফরণ থত ভাটিয কাজ কযা গয়গছ। ড়গকয উচ্চতা রফরবন্ন স্থাগন রফরবন্ন যকভ। তগফ রযদ থনকাগর ড়ক ফাঁগধয 

উবয় াগ পট গাল্ডায েয় এফং রফরবন্ন স্থাগন গযআন কাট গত গদিা গেগছ।  

 

১৫.৩ টবলভন্ট ভনভ যাণ: নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ৩ .৩৮ রকঃরভঃ াগপথরং ব্রীজ এগপ্রাচ রনভ থাণ ফাফদ 

৪৪২.২৮ রে টাকা , ১৩.৫০১ রকগরারভটায ড়গকয গবগভন্ট প্রস্থকযণ ফাফদ ৫৯২ .৪০ রে টাকা এফং ৭ .৬২ 

রকঃরভঃ রফদ্যভান গবগভন্ট াগপথরং ফাফদ ১৮৪ .৩২ রে টাকায ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয এ ফরণ থত কাজ 

ম্পাদন ফাফদ উরেরিত থ থ ব্যয় কযা গয়গছ উগেি অগছ। রযদ থনকাগর ৩ .৩৮ রকঃরভঃ াগপথরং ব্রীজ এগপ্রাচ, 

১৩.৫০১ রকগরারভটায ড়গকয গবগভন্ট প্রস্থকযণ এফং ৭ .৬২ রকঃরভঃ রফদ্যভান গবগভন্ট াগপথরং কযা গয়গছ 

গদিা মায়। তগফ রযদ থনকাগর ব্রীজ এগপ্রাগচয গলা ংরগ্ন গনক স্থাগন গযআন কাট ও েগতথয সৃরষ্ট গত গদিা গেগছ। 

এছাড়া রফরবন্ন স্থাগন ড়ক াগপথগ টগার সৃরষ্ট , গবগভগন্টয রকনাযা বাো ও ক্রযাক সৃরষ্ট  গত গদিা গেগছ।  

রযদ থনকাগর ড়গক গকান গযাি ভারকথং গদিা মায়রন।  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-১ :  ড়ক গাল্ডাগয ভাটিয রযভাণ কভ রচে-২ :  গেরক্সফর গবগভন্ট

 

  

১৫.৪ টতু ও কারবাে য ভনভ যাণ: নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ৭টি  গতুয সুায স্ট্রাকচায রনভ থাণ -  (৪৯৯ রভটায)  

ফাফদ ১৮৭৩.৯০ রে টাকা, ১টি নতুন রর োি থায গতু রনভ থাণ (৪৪.০২ রভটায) ফাফদ ৬১৫.৮৫ রে টাকা এফং  ৫টি  

অযরর ফক্স কারবাট থ (২৬ রভটায) রনভ থাণ ফাফদ ২২০ .৯৩ রে টাকায ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅগয ৮টি  গতুয 

সুায স্ট্রাকচায রনভ থাণ (৫৪৩.০২ রভটায) ফাফদ ২৪৮৯.৭৫ রে টাকা এফং ৫টি  অযরর ফক্স কারবাট থ (২৭ রভটায) 

রনভ থাণ ফাফদ ২২০.৯৩ রে টাকায ব্যয় কযা গয়গছ উগেি অগছ।  রযদ থনকাগর জানা মায় ,  প্রকগেয অওতায় ৭টি 

রফদ্যভান গফআরী গতুয স্থগর ৭টি রর োি থায গতুয সুায স্ট্রাকচায (৪৯৯ রভটায ), ১টি নতুন রর োি থায গতু 

(৪৪.০২ রভটায) ও ৫টি  অযরর ফক্স কারবাট থ (২৭ রভটায) রনভ থাণ কযা গয়গছ।  রযদ থনকাগর ড়গকয গচআগনজ 

১+৩০০ গত আছাভরত নদীয উয রনরভ থত আছাভরত রর োি থায গতুগত রতনটি স্প্যান (৩×৩৯.১৩ রভটায), গচআগনজ 

১+৬০০ গত িাভাযোতী িাগরয উয িাভাযোতী ব্রীগজ ১টি স্প্যান (১×৪২.৭০ রভটায ), গচআগনজ ২ +৭০০ গত 

গোরফন্দটর িাগরয উয গোরফন্দটর গতুগত দুটি স্প্যান (২×৪৩.০৭রভটায), গচআগনজ ৩+৯৬০ এ ঘাটদ িাগরয 

উয ঘাটদ গতুগত ২টি স্প্যান (২×৩৬.৯৯ রভটায),  গচআগনজ ৭+০০০ গত একিারা িাগরয উয একিারা গতুগত 

২টি স্প্যান (২×৩০.০০ রভটায), গচআগনজ ৭+৮০০ গত ভরলাভৄড়া িাগরয উয রনরভ থত ভরলাভৄড়া গতুগত ১টি স্প্যান  

(১×৪২.৬৮ রভটায ), গচআগনজ ১০ +১০০ গত চাকদাভপুয িাগরয উয চাকদাভপুয গতুগত ১টি স্প্যান 

(১×৩০.৫২রভটায) এফং গচআগনজ  ১০ +৩০০ গত আছাভরত নদীয উয খকরয়া গতুগত ৩টি স্প্যান (৩×৩১.২৬ 

রভটায) রর োি থায গতু রনভ থাণ কযা গয়গছ গদিা মায়। নতুন রনরভ থত ভরলাভৄড়া গতুয প্রস্থতা ১০ .২৫ রভটায  

এফং  য ৭টি  গতুয সুায স্ট্রাকচাগযয প্রস্থতা ৭ .৬৫ রভটায। এছাড়া ড়গকয গচআগনজ ১৩ +৭০৬ ও ১৪+৩১৪ 

গত ১টি কগয অযরর ফক্স কারবাট থ (৩×৭.৬৫× ৫ রভটায) রনভ থাণ কযা গয়গছ গদিা মায়। রযদ থনকাগর গতু ও 

কারবাট থগুগরা চর ও কাম থকয এফং উগেিগমাগ্য  গকান ত্রুটি রযররেত য়রন। তগফ িাভাযোতী ও খকরয়া গতু 



এগপ্রাগচয উবয় াগ গযআন কাট গয় েগতথয সৃরষ্ট এফং যোপ্রদ কাগজ পাটর   গদিা মায়।  ভরলাভৄড়া গতু রনভ থাণ 

কযা গরও পুযাতন গতুটি াযণ কযা য়রন গদিা মায়।  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৩ : নতুন রনরভ থত ভরলাভৄড়া রচে-৪ : রর োি থায গতুয গিক লাফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৫ ও ৬ : রনরভ থত কারবাে য

 

 

১৫.৬ যক্ষাপ্রদ কাজ: নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী যোপ্রদ কাজ রগগফ ১৭৩৩৬ .০০ ফে থ রভটায রজও 

গটক্সটাআর রপল্টায গপরব্রক কনরক্রট গলা প্রগটকন ফাফদ ২০৬ .৯২ রে টাকা  এফং ১২০০ রভটায ায গেন 

রনভ থাণ ফাফদ ৪৬ .৫৬ রে টাকায ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅগয ফরণ থত কাজ ম্পাদনপূফ থক উরেরিত থ থ ব্যয় কযা 

গয়গছ উগেি অগছ। রযদ থনকাগর ৮টি ব্রীজ এগপ্রাগচয উবয় াগ ায গেন এফং রজও গটক্সটাআর রর ব্লক 

ররচং এয কাজ কযা গয়গছ গদিা মায়। িাভাযোতী ও খযরয়া গতুয রর ব্লগক পাটর ও ায গেগন েগতথয সৃরষ্ট 

গত গদিা গেগছ। ভরলাভৄড়া ব্রীগজয এগপ্রাগচ যোপ্রদ কাগজয গলা ১ :২ াওয়া মায়রন। এ রফলগয় রনফ থাী প্রগকৌরী 

জানান, ব্যরক্ত ভাররকানাধীন জরভ ওয়ায় গলা ১:২ যািা ম্ভফ য়রন।  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৭ ও ৮: েরতগ্রস্থ যোপ্রদ কাজ

 

 

 

 



১৬।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয উলেশ্য লরা- ভযাজগঞ্জ টজরায 

ভপুরফাড়ীয়া-টানাভৄখী-দৄনে ড়লকয 

ভফযভান যাস্তা প্রকযণ ও ৭টি টফআরী 

ব্রীলজয স্থলর ৪৯৯ ভভোয সুা  স্ট্রাকচায 

ভনভ যালণয ভাধ্যলভ ভফভবন্ন উলজরা ও টজরা 

দযগুলরায ভলধ্য যাভয ড়ক 

টমাগালমাগ স্থান।  
 

প্রকলল্পয অওতায়  ১৩.৫০১ রকগরারভটায ড়গকয গবগভন্ট প্রস্থকযণ , ৭টি 

রর োি থায গতুয সুায স্ট্রাকচায (৪৯৯ রভটায), ১টি নতুন রর োি থায গতু 

(৪৪.০২ রভটায ) ও ৫টি  অযরর ফক্স কারবাট থ (২৭ রভটায ) রনভ থাণ কযায় 

ভফভবন্ন উলজরা ও টজরা দযগুলরায ভলধ্য যাভয ড়ক টমাগালমাগ স্থাভত 

ওয়ায় প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ। তলফ ড়লকয ভফভবন্ন স্থাগন টগার 

সৃরষ্ট, গবগভগন্টয রকনাযা বাো ও ক্রযাক সৃরষ্ট , িাভাযোতী ও খকরয়া গতু 

এগপ্রাগচয উবয় াগ গযআন কাট গয় েগতথয সৃরষ্ট এফং যোপ্রদ কাগজ পাটর  

সৃরষ্ট গয়গছ মা গভযাভত কযায প্রগয়াজনীয়তা যগয়গছ।   

১৭। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ  প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়। তলফ  ড়লকয 

ভফভবন্ন স্থাগন টগার সৃরষ্ট , গবগভগন্টয রকনাযা বাো ও ক্রযাক সৃরষ্ট , িাভাযোতী ও খকরয়া গতু এগপ্রাগচয উবয় 

াগ গযআন কাট গয় েগতথয সৃরষ্ট এফং যোপ্রদ কাগজ পাটর  সৃরষ্ট গয়গছ মা গভযাভত কযায প্রগয়াজনীয়তা যগয়গছ।   

১৮।   যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধ্য ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৯।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত টপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় টদখা মায় প্রকল্পটিয টকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন।  

২০।  ম যলফক্ষণ:  

 

১৯.১ প্রকল্পটি ২ ফছয ২ ভা টভয়ালদ ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৩ ফছয 

২ ভা। এ ভলয় প্রকল্পটিয ১ ফায ভফলল ংলাধন, ১ ফায ংলাধন ও ১ ফায টভয়াদ বৃভি কযা লয়লছ। প্রকলল্পয 

Time over run ৪৩.৮৭% ও Cost over run ২৮.৩৪%; 

১৯.২ ভর ভিভভয চাভদা নুমায়ী প্রকলল্প ফযাে প্রদান কযা য়ভন। প্রকল্প নুলভাদলনয ভয় ভিভভ নুমায়ী থ য 

ফযালেয প্রভতশ্রূভত ভন্ত্রণারয় কর্তযক টদয়া লরও ফালফ তা টদয়া য়ভন। থ যাৎ এভটিভফএপ ভন্ত্রণারয় ভললফ ড়ক 
ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ Basket নুমায়ী প্রকল্প গ্রণ কলযভন ফলরআ এ ফস্থা ততযী লয়লছ। পলর ২ ফছয ২ 

ভা টভয়ালদ নুলভাভদত প্রকল্পটি ফাফায়লন টভাে ভয় ব্যয় লয়লছ ৩ ফছয ২ ভা 

১৯.৩ ভর ভিভভলত ৫টি প্যালকলজ টবৌত কাজ ম্পাদলনয ংস্থান থাকলরও ংলাভধত ভিভভলত ৭টি প্যালকলজ উক্ত 

কাজ ম্পাদলনয ংস্থান যাখা লয়লছ;  

১৯.৪ ড়ক ফাঁগধয উবয় াগ পট গাল্ডায েয় এফং রফরবন্ন স্থাগন গযআন কাট সৃরষ্ট  গয়গছ; 

১৯.৫ ড়ক াগপথগয রফরবন্ন স্থাগন টগার সৃরষ্ট, গবগভগন্টয রকনাযা বাো ও ক্রযাক সৃরষ্ট গয়গছ; 

 ১৯.৬ ড়গক গকান াআন, রেন্যার ও গযাি ভারকথং গনআ;   

১৯.৭ িাভাযোতী ও খকরয়া গতু এগপ্রাগচয উবয় াগ গযআন কাট গয় েগতথয সৃরষ্ট এফং যোপ্রদ কাগজ পাটর   সৃরষ্ট 

গয়গছ; 

১৯.৮  ভরলাভৄড়া গতু রনভ থাণ কযা গরও পুযাতন গতুটি াযণ কযা য়রন। এছাড়া যোপ্রদ কাগজয গলা ১ :২ াওয়া 

মায়রন; এফং  



১৯.৯ ভাপ্ত প্রকল্পটিয External Audit ম্পন্ন কযা য়ভন। 

 
 

২০।  ভতাভত/সুাভযঃ 

 

২০.১ প্রকল্পটি  ২ফছয ২ ভা টভয়ালদ ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৩ ফছয 

২ ভা। এ ভলয় প্রকল্পটিয ১ ফায ভফলল ংলাধন, ১ ফায ংলাধন ও ১ ফায টভয়াদ বৃভি কযা লয়লছ। প্রকলল্পয 

Time over run ৪৩.৮৭% ও Cost over run ২৮.৩৪%। বরফষ্যগত নুগভারদত ব্যয় ও ফাফায়ন গভয়াগদ প্রকে 

ফাফায়গনয রগেয ভন্ত্রণারয় দগে গ্রণ কযগফ;  

২০.২ ভর ভিভভলত ৫টি প্যালকলজ টবৌত কাজ ম্পাদলনয ংস্থান থাকলরও ংলাভধত ভিভভলত ৭টি প্যালকলজ উক্ত 

কাজ ম্পাদলনয ংস্থান যাখা লয়লছ। বভফষ্যলত ভনধ যাভযত প্যালকলজ  কাজ ম্পাদলনয ভফললয় লচষ্ট লত লফ;  

২০.৩ ড়ক ফাঁগধয গম কর স্থাগন পট গাল্ডায েয় এফং গযআন কাট সৃরষ্ট  গয়গছ তা রচরিতপূফ থক দ্রুত ংগাধন কযগত 

গফ; 

২০.৪ ড়ক াগপথগয গম কর স্থাগন টগার সৃরষ্ট , গবগভগন্টয রকনাযা বাো ও ক্রযাক সৃরষ্ট গয়গছ তা রচরিতপূফ থক দ্রুত 

গভযাভত কযগত গফ;  

২০.৫ ড়গক ম থাপ্ত াআন, রেন্যার ও গযাি ভারকথং এয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা কযগত গফ;   

২০.৬ িাভাযোতী ও খকরয়া গতু এগপ্রাগচয উবয় াগ সৃষ্ট েতথ ও যোপ্রদ কাগজয পাটর গভযাভত কযগত গফ ;     

২০.৭ ভরলাভৄড়া গতুয াগ রফদ্যভান পুযাতন গতুটি দ্রুত াযণ কযায উগদ্যাে গ্রণ কযগত গফ ;  

২০.৮ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযলত লফ;এফং 

২০.৯ নুলেদ ২০.১ লত ২০.৮ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধ্য অআএভআভিলক ফভত কযলফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জয়লদফপুয-ভয়ভনভং ড়ক উন্নয়ন (টজএভঅযঅআভ) ীল যক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন 2017) 

 

১। প্রকগেয নাভ : জয়লদফপুয-ভয়ভনভং ড়ক উন্নয়ন (টজএভঅযঅআভ) 

২। ফাফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাে :  ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : গাজীপুয দয, শ্রীপুয, বালুকা, ভোর ও ভয়ভনভং দয      

5। প্রকগেয ফাফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

রযকরেত ফাফায়নকার প্রকৃত 

ফাফায়নকার 

রতরযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কররত 

ব্যগয়য %) 

রতরযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাফায়নকাগরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংগারধত 

ভর ১ভ 

ংগারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯০২২২.৩৭ 

(-) 

১৮১৫১২.১৯ ১৮১১৫০.৪৪ 

(-) 

০১-0৭-২০১০ 

গথগক  

৩০-০৬-

২০১৩ 

০১-0৭-২০১০ 

গথগক  

৩০-০৬-

২০১৭ 

০১-0৭-২০১০ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

১০০.৭৮% ১৩৩% 

 

 

6।  প্ররেণ : প্রকগেয অওতায় গকান স্থানীয় ও বফগদরক প্ররেগণয ংস্থান না থাকায় প্ররেণ প্রদান কযা য়রন।  
 

7।  প্রকলল্পয েভূভভ ও উলেশ্য:   

 

৭.১ েভূভভ: ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয কর্তযক ভফগত ২০ ফছলয টদলয প্রায় ২১০০০ ভকঃভভঃ জাতীয় ভাড়লকয উন্নয়ন 

ম্পন্ন লয়লছ। তলফ জয়লদফপুয -ভয়ভনভং জাতীয় ভাড়কটি তুন্ত গুরুত্বপূণ য একটি ড়ক ওয়া লত্ত্বও তা 

উন্নয়ন কযা য়ভন। উলল্লখ্য টম , ভফবব্যাংলকয থ যায়লন টযাি টক্টয ভযপভ য প্রকলল্পয অওতায় উক্ত ড়কটি ভনভ যালণয 

প্রস্তাফ কযা লয়ভছর। প্রকল্পটি গত ১৪ /০৯/২০০৬ তাভযলখ একলনক কর্তযক নীভতগতবালফ নুলভাভদত য়। যফতীলত 

ভফবব্যাংক প্রকল্পটিয থ যায়লন নীা প্রকা কযায় উক্ত প্রকল্পটি একলনক কর্তযক চূড়ান্তবালফ নুলভাভদত য়ভন। 

উলল্লখ্য, জয়লদফপুয-ভয়ভনভং ড়কটি N3 জাতীয় ভাড়লকয একটি ং এফং এ ড়লকয AADT 

(Average Annual Daily Traffic) লনক স্থালন ৩০০০০ ভতক্রভ কলযলছ। এ ভযভাণ ট্রাভপক বভরউভ -২ 

টরন ভফভষ্ট উক্ত ড়লকয জন্য তুন্ত টফী এফং এয পলর ড়লকয ভফভবন্ন স্থালন প্রভতভনয়ত মানজে সৃভষ্ট ও মানফান 

দুঘ যেনায় কফভরত য়। প্রকল্প এরাকায় ভল্প -কাযখানায ংখ্যা দ্রুত বৃভি াওয়ায ালথ ালথ এ ড়লক মানফান 

চরাচলরয ভযভাণও দ্রুত বৃভি ালে। এভতাফস্থায় , প্রস্তাভফত প্রকলল্পয অওতায় ড়কটিলক ২ টরন টথলক ৪টরলন 

উন্নীতকযলণয প্রস্তাফ কযা য়। প্রকল্পটি গত ০৮ /০৬/২০১০ তাভযলখ নুভষ্ঠত একলনক বায় ৯০২২২ .৩৭ রক্ষ োকা 

প্রাক্কভরত ব্যলয় নুলভাভদত য়। ভফভবন্ন লঙ্গয ভযভাণ হ্রা বৃভিয কাযলণ ব্যয় বৃভি াওয়ায় গত ১১ /১২/২০১১ 

তাভযলখ তৎকারীন ভাননীয় টমাগালমাগ ভন্ত্রী কর্তযক প্রকল্পটি ৯৯২১০ .০৫ রক্ষ োকা ও ফাফায়ন টভয়াদ ০১ /০৭/২০১০ 

লত ৩০/০৬/২০১৩ ভনধ যাযণপূফ যক ১ভ ংলাধন নুলভাভদত য়। যফতীলত ০৮ /১০/২০১৩ তাভযলখ নুভষ্ঠত একলনক 

বায় ১৮১৫১২ .১৯ রক্ষ োকা প্রাক্কভরত ব্যয় ও ০১ /০৭/২০১০ লত ৩০ /৬/২০১৫ ফাফায়ন টভয়ালদ প্রকল্পটিয ২য় 

ংলাভধত ভিভভ নুলভাভদত য়।  

৭.২ প্রকলল্পয উলেশ্য:  প্রকলল্পয ভর উলেশ্য লরা ৮৭.৬৭ ভকঃভভঃ দীঘ য জয়লদফপুয-ভয়ভনভং জাতীয় ভাড়ক উন্নয়ন 

এয ভাধ্যলভ যাজধানী ঢাকায ালথ বৃিয ভয়ভনভং টজরায ড়ক টমাগালমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  



৮. প্রকলল্পয ভর কাজ:  

 ভূরভ রধগ্রণ-৮.৬৬ গক্টয  

 ভাটিয কাজ- ২৯৩৬১৯৩ রঃঘঃরভঃ  

 গবগভন্ট রনভ থাণ-৮৭.১৮ রকঃরভঃ 

 ব্রীজ-৫টি 

 োআওবায-১টি 

 গযরওগয় ওবাযা-১টি 

  ফুট ওবায ব্রীজ-৪টি 

 ফক্স কারবাট থ- ১৫৬টি (নতুন ১১৭টি ও ফরধ থতকযণ-৩৯টি) 

 

৯। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাফায়ন (ভভঅয নুালয) : 
 

 

Items of Work 

(as per RDPP) 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 

Revenue      

Pay Officer MM 912 131.44 840.00 120.81 

Pay Staff MM 240 10 192 8.07 

Allowances LS  LS  126.45 LS  110.53 

Supply & Services      

Travelling Allowance LS LS  LS  

Transfer Allowance LS LS  LS  

Postal LS LS  LS  

Telephone LS LS 3.46 LS 3.03 

Gash & Fuel LS LS 22.30 LS 20.19 

Petrol & Lubricant LS LS 33.75 LS 29.51 

Printing LS LS 2.29 LS 2.28 

Officer Contingencies 

(Stationary, Seal & Stamps) 

LS LS 87.00 LS 85.04 

Publication & Advertisement LS LS 4.00 LS 2.62 

Outsourcing mm 1194 184.00 1110 172.01 

Consultancy mm 1117.50 3882.44 1095 3819.51 

Honorium LS LS 5.00 LS 4.69 

Computer (Laptop & Desktop 

Computer) 

Nos 10 8.00 10 6.97 

Other Exp. LS LS 452.46 LS 450.75 

Repair & Maintenance      

Motor Vehicles (Old 18 New, 

4) 

LS LS 20.00 LS 15.58 

Furniture LS LS 2.00 LS 1.43 



Items of Work 

(as per RDPP) 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

Computer & Office 

Equipment 

LS LS 4.00 LS 3.96 

Other Repair & Maint. (CNG 

Conversion) 

LS LS 5.000 LS 1.97 

Sub- Total Revenue   4983.49  4858.98 

Acquisition of Assets       

Procurement of Vehicle  Nos  8 456.00 8 455.88 

Vehicle Provide, Operation 

and Maintenance  

Nos 10 145.00 10 145.00 

Procurement of Engineering 

Equipment  

Nos 3 390.00 3 390.00 

Office Equipment & Furniture  LS  25.00  25.00 

Plantation  KM 87.18 476.50 87.18 476.50 

Land Acquisition & 

Compensation  

Hector  8.66 7900.00 8.66 7848.19 

 Civil Works       

General Site Facilities  LS LS 1469.97 LS 1469.97 

Earthwork  Cum 2939193 12037.81 2939193 11901.07 

Pavement Work  KM 87.18 105655.57 87.18 105655.44 

Structures   Bridge-5, 

Flyover-

01, Foot 

over 

Bridge-04, 

New Box 

Culvert-

117, and 

Box 

Culvert 

Extension-

39  

14964.59 Bridge-5, 

Flyover-

01, Foot 

over 

Bridge-04, 

New Box 

Culvert-

117, and 

Box 

Culvert 

Extension-

39  

14964.59 

Incidental  LS LS 8848.28 LS 8848.28 

Misc. Development Exp.  LS LS 2762.00 LS 2761.59 

Physical Contingency  LS LS 1877.98 LS 1876.90 

Price Adjustment  LS LS 19520.00 LS 19473.05 

Sub Total Capital =   176528.70  176291.46 

Total=   181512.19  181150.44 

 



১০। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 
 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

48.  Md. Shamsul Alam  

Additional Chief Engineer  

RHD, Grade-3 

ুাঁ   

49.   Md. Shahabuddin  

Additional Chief Engineer  

RHD, Grade-3 

ুাঁ ১১/১০/২০১০ ২৮/১১/২০১০ 

50.  Md. Firoz Iqbal 

Additional Chief Engineer  

RHD, Grade-3 

ুাঁ  ২৮/১১/২০১০ ১৫/০৫/২০১১ 

51.  Tapas Kumar Paul 

Additional Chief Engineer  

RHD, Grade-3 

ুাঁ  ২৫/০৫/২০১১ ১২/০৬/২০১১ 

52.  Md. Firoz Iqbal 

Additional Chief Engineer  

RHD, Grade-3 

ুাঁ  ১২/০৬/২০১১ ২৬/১১/২০১২ 

53.  Md. Dalil Uddin   

Additional Chief Engineer  

RHD, Grade-3 

ুাঁ  ২৬/১১/২০১২ ০৬/১২/২০১২ 

54.  Md. Firoz Iqbal 

Additional Chief Engineer  

RHD, Grade-3 

ুাঁ  ০৬/১২/২০১২ ১২/০৩/২০১৩ 

55.  Md. Hafizur Rahman 

Additional Chief Engineer  

RHD, Grade-4 

ুাঁ  ১২/০৩/২০১৩ ০৮/০১/২০১৪ 

56.  Md. Hafizur Rahman 

Additional Chief Engineer  

RHD, Grade-3 

ুাঁ  ০৮/০১/২০১৪ ০১/৯/২০১৬ 

57.  Md. Shahabuddin Khan  

Additional Chief Engineer  

RHD, Grade-3 

ুাঁ  ০১/০৯/২০১৬ ০৩/০১/২০১৭ 

58.  Md. Monirul Islam  

Additional Chief Engineer  

RHD, Grade-3 

ুাঁ  ০৩/০১/২০১৭ ০৯/০৪/২০১৭ 

59.  Md. Shamsul Haque 

Additional Chief Engineer  

RHD, Grade-3 

ুাঁ  ০৯/০৪/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় গাড়ী/ট্রািলাে য/মন্ত্রাভত ক্রয় কযা য় মায তথ্য ভনম্নরূ:  

 

 

 

 



Type of 

Transpo

rt 

Numbe

r as per 

P.P 

Procured 

with date 

Transferred 

to transport 

pool with 

date 

Transferred 

to O&M 

with date 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 

Jeep 08 19.10.2011 

29.06.2011 

21.09.2011 

21.09.2011 

01.01.2017 

05.04.2016 

21.09.2016 

30.06.2017 

- 08 Nos vehicles were 

purchased under the project 

out of  which 04 nos vehicles 

were directly procured by 

SWO (West) BD Army and 

04 Vehicles were purchased 

from Pragati Industries Ltd. 

by PIU, RHD. The 04 

vehicles purchased by PIU, 

RHD were handed over to 

Mechanical wing of RHD. 

The rest of the 4 vehicles 

were not handed over to RHD 

by Bangladesh Army SWO 

(West). Besides Three 

Engineering Equipments and  

Rajendrapur RHD Rest house 

were not handed over RHD.  

   

১১.২ ণ্য, কাম য ও টফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ োকায উলয এফং টফা ১০০.০০ রক্ষ োকায উলয) প্রকগেয 

নুগভারদত রিরর নুমায়ী ভর পূতথ কাজ ৪টি প্যাগকগজয ভাধ্যগভ ম্পন্ন কযায ংস্থান রছর। ররঅয এ  উগেরিত 

তথ্যানুমায়ী ৪টি প্যাগকগজয অওতায় পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গয়গছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য রনম্নরু: 

প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

(গকাটি 

টাকায়) 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয তারযি 

ভন্তব্য 

Procurement of New vehicles -08 

nos  

4.56 

4.56 

  

WI-1, Joydebpur-Rajendrapur   130.02 

126.22 

23/09/2010 

27/01/2011 

28/09/2013 

চুরক্তয তথ বে কযায় 

ঠিকাদাগযয াগথ চুরক্ত ফারতর 

কযা গয়গছ। 
WI-2, Rajendrapur-Mawna  

 

197.74 

230.47 

23/09/2010 

27/01/2011 

28/09/2013 

চুরক্তয তথ বে কযায় 

ঠিকাদাগযয াগথ চুরক্ত ফারতর 

কযা গয়গছ। 
WI-1 & WI-2  758.88 

758.88 

17/01/2013 

17/01/2013 

30/09/2015 

Bangladesh Army কর্তথক 

গিররগেগটি ওয়াকথ রগগফ 

কাজটি কযা গয়গছ।  
WI-3 Mawna-Raymoni (PBL)  256.59 

283.84 

23/09/2010 

27/01/2011 

31/07/2013 

চুরক্তয তথ বে কযায় 

ঠিকাদাগযয াগথ চুরক্ত ফারতর 

কযা গয়গছ। 



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

(গকাটি 

টাকায়) 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয তারযি 

ভন্তব্য 

WI-3 Mawna-Raymoni (Army)  224.79 

224.79 

17/01/2016 

17/01/2016 

30/06/2017 

Bangladesh Army কর্তথক 

গিররগেগটি ওয়াকথ রগগফ 

ফরষ্ট কাজ কযা গয়গছ। 
WI-4, Raymoni-Mymensingh 253.32 

266.24 

23/09/2010 

27/01/2011 

01/08/2013 

 

Outsourcing of Officers Staffs  1.84 

1.84 

01/07/2010 

02/02/2011 

30/06/2017 

 

Consultancy Services  38.83 

38.83 

31/03/2010 

27/01/2011 

30/06/2016 

 

 
 

১২।  ংলাভধত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

               রক্ষ োকা 

থ থফছয ভর রিরর’য ংস্থান  ফ থগল ংগারধত 

রিরর’য ংস্থান 

রেযভাো 

এরির ফযাদ্দ গ্রেরত 

১  ২ ৩ ৪ 

২০১০-১১ ১৫৯৯১.৮৬ ৮৯৬৭.৯৩ ৯০০০.০০ ৮৯৬৮.২৩ 

২০১১-১২ ৩৭১৪৪.৮৫ ১২৩৯৯.৮৭ ১২৪০০.০০ ১২৩৯৯.৮৭ 

২০১২-১৩ ৩৬২৮৭.১৫ ১২০৯৭.৮৯ ১২১০০.০০ ১২০৯৮.০৮ 

২০১৩-১৪ ৭৯৮.৫১ ৫১৭৪১.৯৩ ৫১৭৪২.০০ ৫১৭৪২.০০ 

২০১৪-১৫  ৬৯০০৭.৯৬ ৬৯০০৮.০০ ৬৯০০৭.৯৪ 

২০১৫-১৬  ২২৯৯৫.০০ ২২৯৯৫.০০ ২২৯৯৪.৯৮ 

২০১৬-১৭  ৩৯৪২.০০ ৩৯৪২.০০ ৩৯৩৯.২০ 

 ৯০২২২.৩৭ ১৮১৫১২.১৯ ১৮১৮৭.০৮ ১৮১১৫০.৩০ 

 
 

১৩।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

 

১৪। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 
 

১৪.১ াভফ যক অভথ যক ও ফাফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ১৮১১৫০.৪৪ 

রক্ষ োকা মা ভর নুলভাভদত ব্যয় ৯০২২২.৩৭ রক্ষ োকায ২০০.৭৮%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয 

১০০% ফাফ গ্রগভত াভধত লয়লছ।  
 
১৫। প্রকল্প ভযদ যনঃ  গত ৩০/০৮/২০১৮ তাভযলখ অআএভআভি ’য ভাভযচারক ি. টভা: ভভউয যভান এফং উ-

ভযচারক জনাফ টভাাম্মদ অযাপৄজ্জাভান ভূ ূঁআয়া কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর 

ড়ক ভফবালগয কভ যকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

১৫.১ এভব্যাংকলভন্ট ভনভ যাণঃ প্রকলল্পয নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ২৯.৩৯ রঃঘঃভভঃ ভাটি দ্বাযা ৮৭.১৮ 

ভকলরাভভোয ভফযভান এভব্যাংকলভন্টলক ২ টরন লত ৪ টরলন উন্নীতকযলণয রলক্ষু ১২০৩৭.৮১ রক্ষ োকায ংস্থান 

ভছর। টপ্রভযত ভভঅয নুমায়ী ২৯.৩৯ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ ১১৯০১.০৭ রক্ষ োকা ব্যয় কযা লয়লছ। 

ভযদ যনকারীন ভলয় ৮৭.১৮ ভকলরাভভোয এভব্যাংকলভন্টলক ২ টরন লত ৪ টরলন উন্নীত কলয ড়ক ভনভ যাণ কযা 



লয়লছ টদখা মায়। তলফ ভযদ যনকালর ভনভভ যত ড়লকয উবয় াল পে টাল্ডায লনক স্থালন ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ টদখা 

মায়। প্যালকজ-১ ও ২ এ  ক্ষভতয ভযভাণ তুরনাভরক টফী। এছাড়া গাজীপুয ভযজাব য পলযস্ট ংল ড়লকয ভালঝয 

কাঁচা ভভভিয়ান লনক স্থালন ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ টদখা মায়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-১ ও ২:  েরতগ্রস্থ পট গাল্ডায 
 

১৫.২     টবলভন্ট ভনভ যাণ: নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ৮৭.১৮ ভকঃভভঃ টবলভন্ট ভনভ যাণ ফাফদ ১০৫৬৫৫.৫৭ রক্ষ 

োকায ংস্থান ভছর। টপ্রভযত ভভঅয নুমায়ী ৮৭.১৮ ভকঃভভঃ টবলভন্ট ভনভ যাণ ফাফদ ১০৫৬৫৫.৪৪ রক্ষ োকা ব্যয় 

কযা লয়লছ। তন্মলধ্য ৩.৫০৫ ভকঃভভঃ ভযভজি টবলভন্ট ও ৮৩.৬৭৫ ভকঃভভঃ টেভিফর টবলভন্ট। ভযদ যন কালর 

জানা মায়, প্যালকজ নং- WI  ও WI -এয অওতায় ৩০.২৫০ ভক:ভভ: ড়লকয জন্য ৩০০ ভভঃভভঃ Improved 

Sub grade, ৪০০ ভভঃভভঃ Sub-base, ২৫০ ভভঃভভঃ Aggregate Base type-II (Bricks), ১৫০ ভভঃভভঃ

Aggregate Base type-I (Crushed Stone), ১৩০ ভভঃভভঃ Bituminous Binder Course এফং ৪০ 

ভভঃভভঃ Bituminous Wearing Course দ্বাযা ড়কটি ভনভ যালণয ংস্থান ভছর। প্যালকজ নং WI  -এয 

অওতায়  ২৯.৬০ ভক:ভভ: ড়লকয জন্য ৩০০ ভভঃভভঃ Improved Sub grade ৩৫০ ভভঃভভঃ Sub-base

২২৫ ভভঃভভঃ Aggregate Base type-II (Bricks) ১৫০ ভভঃভভঃ Aggregate Base type-I (Stone 

chips) ১২০ ভভঃভভঃ Bituminous Binder Course এফং ৪০ ভভঃভভঃ Bituminous Wearing 

Course এফং প্যালকজ WI  এয অওতায় ২৭.৩২৯ ভক:ভভ: ড়লকয জন্য ৩০০ ভভঃভভঃ Improved Sub 

grade ৩৫০ ভভঃভভঃ Sub-base ২০০ ভভঃভভঃ Aggregate Base type-II (Bricks ১৫০ ভভঃভভঃ

Aggregate Base type-I (Stone chips) ১১০ ভভঃভভঃ Bituminous Binder Course এফং ৪০ 

ভভঃভভঃ Bituminous Wearing Course এয দ্বাযা টবলভন্ট ভনভ যালণয ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ফভণ যত 

কাজভ ম্পাদন কযা লয়লছ টদখা মায়। ভযদ যনকালর প্যালকজ নং-১,  ২, ৩ ও ৪ লত ১টি কলয টকায কাোলযয 

াালে  টভাে ৪টি টকায টকলে ভফটুভভনা ফাআন্ডায টকা য ও ওয়ুাভযং টকা য একভেতবালফ মথাক্রলভ ১৭০ ভভ:ভভ: 

(গ্রণলমাগ্য ১৭০ ভভ:ভভ:), ১৭০ ভভ:ভভ (গ্রণলমাগ্য ১৭০ ভভ:ভভ:), ১৭০ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ১৭০ ভভ:ভভ:) এফং ১৫০ 

ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ১৫০ ভভ:ভভ:)  াওয়া টগলছ। এছাড়া  ড়লকয ৯টি ফাজায ংল   (জয়লদফপুয-৩৫০ ভভোয, 

ভাওনা-৩০০ভভোয, তজনা-৩২৫ভভোয, ভাষ্টাযফাড়ী-৩০০ভভোয, ফীজতরা-৪০০ভভোয, বালুকা-৮০০ভভোয, ভোর-

৬০০ভভোয, ফয়রায-২৩০ভভোয ও চযখাআ ফাজায-২০০ভভোয) টভাে ৩.৫০৫ ভকঃভভঃ ভযভজি টবলভন্ট ড়ক ভনভ যাণ 

কযা লয়লছ। ভযদ যকালর ভযভজি টবলভন্ট ড়লকয ফস্থা লন্তালজনক প্রতীয়ভান লয়লছ। তলফ প্যালকজ-৩ ও ৪ 

এয অওতায় ভনভভ যত ভযভজি টবলভলন্টয কলয়কটি স্থালন উলযয টয Scaling লয় টবলভন্ট Rough লয় টগলছ 

টদখা টগলছ। ভযদ যনকালর প্যালকজ-১, ২ ও ৩ এয ধীন ভফভবন্ন স্থালন ড়লকয উবয় াল  টবলভলন্টয ভকনাযা 

বাঙ্গা, প্রচুয Rutting ও Shovelling,  উবয় াল ভয়রা অফজযনা জলভ জরাফিতায সৃভষ্ট এফং লনক স্থালন 

টযাি ভাভকযং ভৄলছ টমলত টদখা টগলছ। টকান টকান স্থালন Rutting এয  Deflection এয ভযভাণ প্রায় ২০ ভভঃভভঃ 

াওয়া টগলছ।  ভযদ যনকালর প্যালকজ-১ ও ২ এয ধীন লনক স্থালন ট্রাক কর্তযক ১ টরন দখর এফং প্যালকজ-৩ এয 



ধীন ২/১টি স্থালন গালব যজ দ্বাযা ড়লকয পে ও াি য টাল্ডায দখর কযা লয়লছ টদখা মায়। ড়লকয Rutting ও 

Shovelling ভনয়ন্ত্রলণয জন্য উভেক্ত স্থালন ১টি টরাি কলরার টস্টন স্থান কযা প্রলয়াজন ভলন লয়লছ। এছাড়া 
ড়লকয দীঘ য স্থাভয়লত্বয রলক্ষু ভতভযক্ত এলির ভফভষ্ট টট্রআরায প্রচরন এফং রুটিন ও ভভযয়ভিক টভআনলেন্যাি এয 

ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভফলফচনা কযলত ালয। ভযদ যনকালর যালজন্দ্রপুয টনাভনফালয কালছ ভকলাযগঞ্জগাভী ফা ল্প 

দুরুলত্ব ঘুলয টরন ভযফতযন কলয ভফধায় মানজে সৃভষ্ট লত টদখা টগলছ।   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-3: রফটুরভনা গবগভগন্টয পুরুত্ব যীো রচে-৪: ড়গক সৃষ্ট যাটিং 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-৫:  যাটিং এয Deflection যীো রচে-৬: ড়গকয ১ গরন দির 

 

১৫.৩ ব্রীজ, কারবাে য, ওবাযা, অন্ডাযা, পৄেওবায ব্রীজ ও োআওবায  ভনভ যাণ : নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ 

নুমায়ী ৫টি টতু, ১৫৬ টি কারবাে য, ১টি োআওবায, ১টি টযরওলয় ওবাযা ও ৪টি পৄে ওবাযব্রীজ ভনভ যাণ ফাফদ 

১৪৯৬৪.৫৯ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। টপ্রভযত ভভঅয নুমায়ী ৫টি টতু, ১৫৬ টি কারবাে য, ১টি োআওবায, ১টি 

টযরওলয় ওবাযা ও ৪টি পৄে ওবাযব্রীজ ভনভ যাণ ফাফদ ১৪৯৬৪.৫৯ রক্ষ োকা ব্যয় কযা লয়লছ। ভযদ যনকালর  

ড়লকয বালুকা, ফানায, খীরু, সুভতয়া এফং াগাভযয়া নাভক স্থালন টভাে  ৫টি টতু (৪২৯ ভভোয), ড়লকয ভফভবন্ন 

স্থালন ১১৭ টি নতুন কারবাে য এফং ৩৯টি ভফযভান কারবাে য প্রকযণ,   ভাওনায় ১টি োআওবায (৪৫০ ভভোয) এফং 

জয়লদফপুয, বালুকা, ভোর ও ভয়ভনভংল ১টি কলয টযরওলয় পৄে ওবাযা (টভাে ৪টি) ভনভ যাণ কযা লয়লছ টদখা 

মায়। তন্মলধ্য প্যালকজ WI এয অওতায় ১টি টযরওলয় ওবাযব্রীজ (ারনা), ৩১টি কারবাে য, ১টি পৄে ওবাযব্রীজ,  

প্যালকজ নং WI  এয অওতায় ১টি োআওবায (ভাওনা ফাজায), ২৪টি কারবাে য, প্যালকজ নং WI  এয অওতায় 

২টি ব্রীজ (বালুকা ও ফানায), ৫৩ টি কারবাে য, ১টি পৄে ওবাযব্রীজ (বালুকা) এফং প্যালকজ নং WI  এয অওতায় 

৩টি ব্রীজ (খীরু, সুভতয়া ও াগাভযয়া), ৪৭টি কারবাে য, ২টি পৄে ওবাযব্রীজ (ভোর, ভয়ভনভং) ন্তভু যক্ত  যলয়লছ। 

ভযদ যনকালর প্যালকজ নং WI ও WI  অওতায় ভনভভ যত কারবাে যগুলরালত গাি য টযর টনআ এফং  ভনভভতয ১টি 

টতুয টযভরংয বাঙ্গা টদখা টগলছ। ভযদ যনকালর ভাওনা  োআওবালযয ভনলচ টেন ভয়রা-অফ যজনা দ্বাযা পূণ য লয় 

জরাফিতা সৃভষ্ট লয়লছ টদখা টগলছ। োআওবালযয বৃভষ্টয াভন াযলণয জন্য ব্যফহৃত াআ যাভয ভনলচয 
ড়লকয ালথ ংভেক্ত টদখা মায়। পলর উক্ত ড়ক োআওবালযয বৃভষ্টয াভন াযলণয টেন ভললফ ব্যফহৃত লে 

মা ংলাধন কযা প্রলয়াজন নুভূত লয়লছ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

রচে-৭: গতুয গযররং অংরক গবগে গড়গছ রচে-৮: কারবাগট থয োি থ গযর গনআ

রচে-৯: ভাওনা োআওবায রচে-১০: ভাওনা োআওবাগযয রনগচ সৃষ্ট জরাফিতা 
 

১৫.৪ রভরিয়ান রনভ থাণ : নুগভারদত ভর রিরর নুমায়ী রভরিয়াগনয উচ্চতা ০ .২৫০ রভটায গরও ড়ক রনযািা 

রফগফচনায় ংগারধত রিররগত রভরিয়াগনয উচ্চতা ০ .৪৫০ রভটায ধযা য়। গ অগরাক রভরিয়ানভ রনভ থাণ কযা 

গয়গছ গদিা মায়। রযদ থনকাগর জানা মায় , ভর রিররগত রভরিয়াগন ১৫ 5টি ওগরনং রছর। যফতীগত রস্টয়ারযং 

করভটিয বায সুারযগয গপ্ররেগত রভরিয়াগনয ংখ্যা হ্রা কগয 35টি কযা য় এফং ফাকীগুগরা ফন্ধ কগয গদওয়া 

য়। তগফ  রযদ থনকাগর ড়গকয রযজাব থ পগযস্ট ংগ ব্লক ব্যফায কগয রভরিয়ান রনভ থাণ কযা য়রন গদিা মায়। 

উক্ত ংগ কাঁচা রভরিয়াগনয প্রস্থতা গফ থাচ্চ ৯ .০০ রভটায এফং ফ থ রনম্ন ৩ .৫০ রভটায। রভরিয়াগনয এ ংগ কাঁচা 

গেন রযররেত গয়গছ এফং গকান অউগরট গদিা মায়রন। পগর বাযী বৃরষ্টয ভয়  জরাফিতা সৃরষ্ট গয় গবগভন্ট 

েরতগ্রস্থ ওয়ায ম্ভাফনা যগমগছ। রযদ থনকাগর দু ’ একটি স্থাগন কাঁচা রভরিয়ান রতক্রভ কগয োড়ী একা গত 

াযাগ মাওয়ায়  রভরিয়াগনয ভাগঝ েগতথয সৃরষ্ট গয়গছ গদিা মায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       রচে-১০: যাগজন্দ্রপুয গনারনফাগয াভগনয রভরিয়ান         রচে-১১: েরতগ্রস্থ কাঁচা রভরিয়ান   
 

১৫.৫ বৃে গযাণ: নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী ৮৭ .১৮ রকঃরভঃ ড়গকয রভরিয়াগন বৃে গযান ফাফদ ৪৭৬ .৫০ 

রে টাকায ংস্থান রছর। গপ্ররযত ররঅয নুমায়ী ৮৭ .১৮ রকঃরভঃ ড়গকয রভরিয়াগন বৃে গযান ফাফদ ৪৭৬ .৫০ 

রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ।  রযদ থনকাগর ৮৭টি ওগরনং ব্যতীত ম্পূণ থ ড়ক রভরিয়াগন বৃে গযান কযা গয়গছ 

গদিা মায়। রযদ থন কাগর রভরিয়াগন কাঁোর চাা , কৃষ্ণচূড়া, গচরয, রউরর প্রভৃরত প্রজারতয োছ রাোগনা  গয়গছ 

গদিা মায়। গনক স্থাগন োগছয ংখ্যা গন্তালজনক এফং োছগুগরা বার বাগফ গফগড় উগেগছ গদিা মায়। তগফ রকছু 



রকছু স্থাগন োছ গছাট এফং োগছয ভাগঝ গ্যা তুরনাভরকবাগফ গফী প্রতীয়ভান গয়গছ। এআ স্থানগুগরাগত নতুন োছ 

রারেগয় রফগল রযচম থা কযা প্রগয়াজন নুভূত গয়গছ। রযদ থনকাগর প্রকে রযচারক জানান , নতুন োছ রাোগনা ও 

রফদ্যভান োগছয রযচম থায জন্য ফাংরাগদ গনাফারনীয ায়তায় ২০২০ ার ম থন্ত একটি এনরজওগক ভগনানয়ন 

প্রদান কযা গয়গছ। গনাফারনীয তত্ত্বাফধাগন উক্ত এনরজওয ভাধ্যগভ োছগুগরা রযচম থা ও প্রগমাজয গেগে নতুন বৃে 

গযান ব্যাত অগছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-১2 ও ১৩: ড়ক রভরিয়াগন বৃে গযান 
 

১৫.৬ াআন, রেন্যার, রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান ও গযাি ভারকথং :  নুগভারদত ংগারধত রিরর নুমায়ী রনরভ থত ড়গক 

াআন, রেন্যার,রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান ও গযাি ভারকথং এয ংস্থান রছর। রযদ থনকাগর রিরর ’য ংস্থান নুমায়ী 

প্রগয়াজনীয় ংখ্যক াআন , রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট স্থান এফং গযাি ভারকথং কযা গয়গছ গদিা মায়। তগফ 

রযদ থনকাগর গনক স্থাগন াআন , রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট এয গরিা ও রিগযকন ভৄগছ গেগছ গদিা মায়। এছাড়া 

গনক স্থাগন গযাি ভারকথং ভৄগছ গমগত ও আঁকাফাঁকা গয় গমগত গদিা গেগছ মা ংগাধন কযা প্রগয়াজন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-১4 ও ১৫: গযাি ভারকথং ও াআন গাষ্ট 

১৬।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর উলেশ্য লরা ৮৭.৬৭ ভকঃভভঃ দীঘ য 

জয়লদফপুয-ভয়ভনভং জাতীয় ভাড়ক উন্নয়ন 

এয ভাধ্যলভ যাজধানী ঢাকায ালথ বৃিয 

ভয়ভনভং টজরায ড়ক টমাগালমাগ ব্যফস্থায 

উন্নয়ন।   
 

প্রকলল্পয অওতায় ২৯৩৬১৯৩ রঃঘঃরভঃ ভাটিয কাজ , ৮৭.১৮ রকঃরভঃ 

গবগভন্ট, ৫টি টতু, ১৫৬ টি কারবাে য, ১টি োআওবায, ১টি টযরওলয় 

ওবাযা ও ৪টি পৄে ওবাযব্রীজ ভনভ যাণ কযায় যাজধানী  ঢাকায ালথ 

বৃিয ভয়ভনভং টজরায ড়ক টমাগালমাগ ব্যফস্থায প্রভূত উন্নয়ন 

াভধত লয়লছ। পলর প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ । তলফ ড়লকয 

উবয় াল টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা, প্রচুয Rutting ও 

Shovelling, উবয় াল ভয়রা অফজযনা জলভ জরাফিতায সৃভষ্ট এফং 

লনক স্থালন টযাি ভাভকযং ভৄলছ টমলত টদখা টগলছ। এ জন্য ভনয়ভভত রুটিন 

ও ভভযয়ভিক টভআনলেন্যাি প্রলয়াজন।  
  

 



১৬। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ। তলফ ড়লকয উবয় াল টবলভলন্টয 

ভকনাযা বাঙ্গা, প্রচুয Rutting ও Shovelling, উবয় াল ভয়রা অফজযনা জলভ জরাফিতায সৃভষ্ট এফং লনক 

স্থালন টযাি ভাভকযং ভৄলছ টমলত টদখা টগলছ। এ জন্য ভনয়ভভত রুটিন ও ভভযয়ভিক টভআনলেন্যাি প্রলয়াজন। 
১৭।   যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধ্য ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৮।  External Audit: প্রকলল্পয অওতায় ২০১০-১১ লত ২০১৫-১৬ ম যন্ত ম্পাভদত কালজয ভিে ম্পন্ন লয়লছ 

এফং ১০টি ভিে অভি উত্থাভত লয়লছ মা ভযদ যনকারীন ভয় ম যন্ত ভনষ্পভি য়ভন। এছাড়া  ২০১৫-১৬ ও 

২০১৬-১৭ থ য ফছলযয ভিে ম্পাভদত য়ভন।  

 

১৯।  ম যলফক্ষণ:  

১৯.১ প্রকল্পটি ৩ ফছলয ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৭ ফছয। প্রকল্পটিয 

টভয়াদ ৩ (ভতন) দপায় ১ (এক) ফছয কলয ৩ ফছয বৃভি কযা লয়লছ এফং প্রকল্পটি ১ (এক) ফায ংলাধন ও  ১(এক) 

ফায ন্তঃখাত ভিয় কযা লয়লছ। প্রকলল্পয Time over Run ২৩৩% এফং  Cost over Run ২০০.৭৮%;  

১৯.২ প্রকল্পটি ফাফায়লন ৭ ফছলয ১২ (ফায) ফায প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন কযা লয়লছ; 

১৯.৩ ভনভভ যত ড়লকয উবয় াল পে টাল্ডায লনক স্থালন ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ। প্যালকজ-১ ও ২ এ  পে টাল্ডায ক্ষভতয 

ভযভাণ তুরনাভরক টফী; 

১৯.৪ প্যালকজ নং-১,  ২, ৩ ও ৪ লত টকায কাোলযয াালে ১টি কলয টভাে ৪টি টকায টকলে ভফটুভভনা ফাআন্ডায টকা য ও 

ওয়ুাভযং টকা য একভেতবালফ মথাক্রলভ ১৭০ ভভ:ভভ:, ১৭০ ভভ:ভভ, ১৭০ ভভ:ভভ: এফং ১৫০ ভভ:ভভ: াওয়া টগলছ মা 

লন্তালজনক; 

১৯.৫ প্যালকজ-৩ ও ৪ এয অওতায় ভনভভ যত ভযভজি টবলভলন্টয কলয়কটি স্থালন উলযয টয Scaling লয় টবলভন্ট 

Rough লয় টগলছ মা ংলাধন কযা প্রলয়াজন; 

১৯.৬ প্যালকজ-১, ২ ও ৩ এয ধীন ভফভবন্ন স্থালন ড়লকয উবয় াল  টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা, প্রচুয Rutting ও 

Shovelling,  উবয় াল ভয়রা অফজযনা জলভ জরাফিতায সৃভষ্ট এফং লনক স্থালন টযাি ভাভকযং ভৄলছ টগলছ মা 

ংলাধন কযা প্রলয়াজন; 

১৯.৭ প্যালকজ-১ ও ২ এয ধীন লনক স্থালন ট্রাক কর্তযক ১ টরন দখর এফং প্যালকজ-৩ এয ধীন ২/১টি স্থালন গালব যজ 

দ্বাযা ড়লকয পে ও াি য টাল্ডায দখর লয়লছ মা াযণ কযা প্রলয়াজন; 

১৯.৮ ওবায টরাভিং এয কাযলণ ড়লকয ভফভবন্ন স্থালন Rutting ও Shovelling সৃভষ্ট লয়লছ মা ভনয়ন্ত্রলণয জন্য ১টি 

টরাি কলরার টস্টন স্থান কযা প্রলয়াজন। এছাড়া ড়লকয দীঘ য স্থাভয়লত্বয রলক্ষু ভতভযক্ত এলির ভফভষ্ট টট্রআরায 

প্রচরন এফং রুটিন ও ভভযয়ভিক টভআনলেন্যাি এয ভফলয়টি ভফলফচনা কযা প্রলয়াজন; 

১৯.৯ যালজন্দ্রপুয টনাভনফালয কালছ ভকলাযগঞ্জগাভী ফা ল্প দুরুত্ব ঘুলয টরন ভযফতযন কলয ভফধায় মানজে সৃভষ্ট য় মা 

দুয কযা প্রলয়াজন; 

১৯.১০ প্যালকজ নং WI ও WI  অওতায় ভনভভ যত কারবাে যগুলরালত গাি য টযর টদওয়া য়ভন এফং ১টি টতুয টযভরং 

টবলঙ্গ লড়লছ; 

১৯.১১ ভাওনা  োআওবালযয ভনলচ টেন ভয়রা-অফ যজনা দ্বাযা পূণ য লয় জরাফিতা সৃভষ্ট লয়লছ মায স্থায়ী ভাধান প্রলয়াজন; 

১৯.১২ ড়গকয রযজাব থ পগযস্ট ংগ রভরিয়াগন কাঁচা গেন রযররেত গয়গছ এফং গকান অউগরট গদিা মায়রন। পগর বাযী 

বৃরষ্টয ভয়  জরাফিতা সৃরষ্ট গয় গবগভন্ট েরতগ্রস্থ ওয়ায ম্ভাফনা যগমগছ ; 

১৯.১৩ ড়গকয রভরিয়াগনয  রকছু রকছু স্থাগন োছ গছাট এফং োগছয ভাগঝ গ্যা তুরনাভরকবাগফ গফী গদিা গেগছ ; 



১৯.১৪ গনক স্থাগন াআন, রেন্যার ও রকঃরভঃ গাষ্ট এয গরিা ও রিগযকন ভৄগছ গেগছ।  এছাড়া গনক স্থাগন গযাি ভারকথং 

ভৄগছ গমগত ও আঁকাফাঁকা গয়গছ মা ংগাধন কযা প্রগয়াজন; 

19.15 ফাংরাগদ গনাফারনী কর্তথক প্রকগেয অওতায় ক্রয়কৃত ৪টি জী , ৩টি আরঞ্জরনয়ারযং মন্ত্রারত ও যাগজন্দ্রপুয ওজ 

গযষ্ট াউজ ড়ক ও জনথ রধদপ্তগযয রনকট স্তান্তয কযা য়রন; এফং  

১৯.১৬ ২০১০-১১ লত ২০১৫-১৬ ম যন্ত ম্পাভদত কালজয ভিে ম্পন্ন লরও ১০টি ভিে অভি ভনষ্পভি য়ভন এফং 

২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ থ য ফছলযয ভিে ম্পাদন কযা য়ভন।   

    

২০।  ভতাভত/সুাভযঃ 

২০.১ প্রকল্পটি ৩ ফছলয ফাফায়লনয জন্য নুলভাদন কযা লরও এটি ফাফায়লন প্রকৃত ভয় ব্যয় লয়লছ ৭ ফছয। প্রকল্পটিয 

টভয়াদ ৩ (ভতন) দপায় ১ (এক) ফছয কলয  ৩ ফছয  বৃভি কযা লয়লছ এফং  ১ (এক) ফায ংলাধন ও  ১(এক) ফায 

ন্তঃখাত ভিয় কযা লয়লছ। প্রকলল্পয Time over Run ২৩৩% এফং  Cost over Run ২০০.৭৮%।  
বভফষ্যলত নুলভাভদত ব্যয় ও টভয়ালদ প্রকল্প ফাফায়লনয জন্য ভন্ত্রণারয়লক লচষ্ট লত লফ (নু: ৫);  

২০.২ প্রকলল্পয সুষ্ঠু ফাফায়লনয স্বালথ য ঘন ঘন প্রকল্প ভযচারক ভযফতযন ভযায কযলত লফ (নু: ১০);  

২০.৩ ভনভভ যত ড়লকয টম কর স্থালন পে টাল্ডায ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক ংলাধন কযলত লফ (নু: ১৫.১);   

২০.৪ ভনভভ যত ভযভজি টবলভলন্টয টম কর স্থালন Scaling লয় টবলভন্ট Rough লয় টগলছ ভচভিতপূফ যক ংলাধন 

কযলত লফ (নু: ১৫.২);   

২০.৫ টম কর স্থালন টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা, প্রচুয Rutting ও Shovelling, ভয়রা অফজযনা জলভ জরাফিতায সৃভষ্ট 

লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক টভযাভত/ংলাধন কযলত লফ (নু: ১৫.২);   

২০.৬ টম কর স্থালন ট্রাক কর্তযক ১ টরন দখর এফং গালব যজ দ্বাযা ড়লকয পে ও াি য টাল্ডায দখর লয়লছ তা াযণ 

কযলত লফ (নু: ১৫.২);   

২০.৭ ওবায টরাভিং এয কাযলণ সৃষ্ট ড়লকয  Rutting ও Shovelling ভনয়ন্ত্রলণয জন্য উভেক্ত স্থালন ১টি টরাি কলরার 

টস্টন স্থালনয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভফলফচনা কযলত ালয (নু: ১৫.২);    

২০.৮  ড়লকয দীঘ য স্থাভয়লত্বয রলক্ষু ভতভযক্ত এলির ভফভষ্ট টট্রআরায প্রচরন এফং রুটিন ও ভভযয়ভিক টভআনলেন্যাি এয 

ভফলয়টি ভফলফচনা কযা টমলত ালয (নু: ১৫.২);   

২০.৯ যালজন্দ্রপুয টনাভনফালয কালছ ভকলাযগঞ্জগাভী ফালয টরন ভযফতযলনয কাযলণ সৃষ্ট মানজে দুযীকযলণয রলক্ষু স্থায়ী 

ংলাধনভরক ব্যফস্থা গ্রলণয ভফলয়টি ভন্ত্রণারয় ভফলফচনা কযলত ালয (নু: ১৫.২);   

২০.১০ টম কর কারবালে য গাি য টযর টনআ এফং টতুয টযভরং টবলঙ্গ লড়লছ তা ভচভিতপূফ যক ংলাধন কযলত লফ (নু: 

১৫.৩);   

২০.১১ ভাওনা  োআওবালযয ভনলচ সৃষ্ট  জরাফিতা দুযলণয স্থায়ী দলক্ষ গ্রণ কযলত লফ (নু: ১৫.৩);   

২০.১২ ড়গকয রযজাব থ পগযস্ট ংগ রনরভ থত রভরিয়াগনয কাঁচা গেন রযাগযয রফলয়টি ভন্ত্রণারয় রফগফচনা কযগত াগয 

(নু: ১৫.৪);   

২০.১৩ ড়গকয রভরিয়াগনয গম কর স্থাগন োছ গছাট এফং োগছয ভাগঝ গ্যা তুরনাভরকবাগফ গফী তা রচরিতপূফ থক নতুন 

বৃে গযান কযা গমগত াগয (নু: ১৫.৫);   

২০.১৪ গম কর  াআন, রেন্যার, রকঃরভঃ গাষ্ট ও গযাি ভারকথং এয গরিা ও রিগযকন ভৄগছ গেগছ থফা আঁকাফাঁকা গয়গছ 

তা রচরিতপূফ থক ংগাধন কযগত গফ (নু: ১৫.৫);     

২০.১৫ ফাংরাগদ গনাফারনী কর্তথক প্রকগেয অওতায় ক্রয়কৃত ৪টি জী , ৩টি আরঞ্জরনয়ারযং মন্ত্রারত ও যাগজন্দ্রপুয ওজ 

গযষ্ট াউজ ড়ক ও জনথ রধদপ্তগযয রনকট স্তান্তয কযগত গফ; 

২০.১৬ ভিে অভি দ্রুত ভনষ্পভি কযলত লফ। এছাড়া ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ থ য ফছলযয ভিে দ্রুত ম্পাদলনয উলযাগ 

গ্রণ কযলত লফ (নু: ১৮); এফং  

২০.১৭ নুলেদ ২০.১ লত ২০.১৬ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধ্য অআএভআভিলক ফভত 

কযলফ। 

 



টজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ভয়ভনভং টজান)  ীল যক প্রলকল্পয ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকগেয নাভ : টজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ভয়ভনভং টজান)        

২। ফাফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাে :  ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : ভয়ভনভং, জাভারপুয, টযপুয, টনেলকানা, ভকলাযগঞ্জ ও োঙ্গাআর টজরায 

ভফভবন্ন উলজরা।      
5। প্রকগেয ফাফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

রযকরেত ফাফায়নকার প্রকৃত 

ফাফায়নকার 

রতরযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কররত 

ব্যগয়য %) 

রতরযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাফায়নকাগরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংগারধত 

ভর ১ভ ংগারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৯৮৭.৬৪ 

(-) 

১০৯৭১.০৮ ১০৭৪৩.০০ 

(-) 

০১-0৩-২০১৫ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৩-২০১৫ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৩-২০১৫ 

গথগক  

৩০-০৬-

২০১৭ 

৭৫৫.৩৬ 

রে টাকা 

(৭.৫৬%) 

 

০.০০% 

 

6।  প্ররেণ : প্রকগেয অওতায় গকান স্থানীয় ও বফগদরক প্ররেগণয ংস্থান না থাকায় প্ররেণ প্রদান কযা য়রন।  

7।  প্রকলল্পয েভূভভ ও উলেশ্য:   

 

৭.১ েভূভভ:  ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয আলতাপূলফ য ৮টি টজালনয ভাধ্যলভ ৮টি টজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এফং "ড়ক ও 

জনথ ভধদপ্তলযয অওতাধীন ক্ষভতগ্রস্থ ড়কভলয জরুযী পুনফা যন" ীল যক ন্য একটি প্রকল্প গ্রণ কলযভছর। 
ভকন্তু ম্পলদয ীভাফিতা এফং জাতীয় ও অঞ্চভরক ভাড়কগুলরায উন্নয়ন গ্রাভধকায প্রদান কযায় টফ ভকছু টজরা 

ড়লকয উন্নয়ন কাজ অংভকবালফ ভাপ্ত টথলক মায়। উক্ত টজরা ড়কগুলরায ভলধ্য গুরুত্বপূণ য টজরা ড়লকয 

ভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযলণয রলক্ষু ওজ  ভধদপ্তয কর্তযক ১০টি টজালনয জন্য ১০টি পৃথক প্রকল্প প্রস্তাফ কযা য়। 
ভফলফচু প্রকলল্পয অওতায় ভয়ভনভং টজালন ১৭টি টজরা ড়লকয ৩৪৮.৩৪ ভকঃভভঃ এয ভলধ্য ১৩৩.৭৫ ভকঃভভঃ 

ড়ক টভযাভত/ভনভ যালণয প্রস্তাফ কযা লয়লছ। এ টপ্রভক্ষলত ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ কর্তযক ৯৯৪০.৬৪ রক্ষ 

োকা প্রাক্কভরত ব্যলয় এফং নলবম্বয ২০১৪ লত জুন ২০১৬ ম যন্ত টভয়ালদ টজরা ড়ক উন্নয়ন (ভয়ভনভং টজান)” 

ীল যক প্রকল্পটি ০৯/০৬/২০১৫ তাভযলখ নুভষ্ঠত একলনক বায় নুলভাদন কযা য়। যফতীলত টকান টকান লঙ্গয 

ভযভাণ ও ব্যয় হ্রা/বৃভি এফং ওজ টযে ভভিউর ২০১৫ নুমায়ী দযে প্রাক্করন কযায় ০২ লক্টাফয ২০১৬ 

তাভযলখ নুভষ্ঠত ভিভআভ বায সুাভযক্রলভ প্রকল্পটিয ১ভ ংলাধন ০৯/১১/২০১৬ তাভযখ ভাননীয় ড়ক ভযফন 

ও টতু ভন্ত্রী কর্তযক নুলভাভদত য়।   
 

৭.২ উলেশ্য:  প্রকলল্পয ভর উলেশ্য লে ভয়ভনভং ড়ক টজালনয ন্তযভুক্ত ০৬টি ড়ক ভফবালগয অওতাধীন ১৭টি 

ভাড়লকয ১৬০.৫০ ভকঃভভঃ ক্ষভতগ্রস্থ ও কভ প্রস্থ টজরা ভাড়ক মথামথবালফ উন্নয়ন কলয ভাড়লক 

মানচরাচর জতয ও ভনভফ যঘ্ন কযায ভাধ্যলভ থ যননভতক কভ যকান্ড টজাযদায কযা।  

 



৮। প্রকলল্পয ভর কাজ:  

 ভাটি কাজ-৬.৮০৩ রঃঘঃভভঃ 

 টেভিফর টবলভন্ট ভনভ যাণ-৩৬.১৪ ভকঃভভঃ 

 টবলভন্ট ভক্তারীকযণ- ৩১.৯২ ভকঃভভঃ 

 ালপযভং (কাল যটিং ও ীর টকাে)- ১১০.৯৬ ভকঃভভঃ 

 ালপযভং ভিভফএ ওয়াভযং টকা য-৪৪.৩৫ ভকঃভভঃ  

 অযভভ ফি কারবাে য-১৩৪.০০ ভভোয  

 টো-ওয়ার-৩৬৮৯.০০ ভভোয   

 অযভভ প্যারাাআভিং-৫৬০০.০০ ভভোয   

 

৯। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাফায়ন (ভভঅয নুালয) : 
 

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 

Motor Vehicle (5 Tonne 

capacity Durm Truck; 

Procured from Progoti Ltd.       

No. 3.00 98.58 3.00 98.58 

Laboratory Equipments      No.  10.00   

Earthwork on Road 

Embankment        

L.Cum 6.803 1559.54 6.803 1508.94 

New Construction of Flexible  

Pavement      

Km 36.14 2305.13 36.14 2305.13 

Pavement Strengthening  Km 31.92 687.21 31.92 687.21 

Pavement Surfacing 

(Carpeting and seal coat)  

Km 110.96 2864.53 110.96 2705.99 

Pavement Surfacing (DBS-

Wearing Course)    

Km 44.35 1275.54 44.35 1275.54 

Construction of RCC Box 

Culvert    

Meter 134.00 848.94 132.00 840.00 

Protective Work       

Toe-wall Meter 3689.00 201.22 3689.00 201.22 

CC Block  with Geo Textile Sqm. 5600.00 85.94 5600.00 85.94 

RCC Palisiding  Meter  6723.00 340.59 6723.00 340.59 

Retaining Wall     K.M  1.50 656.71 1.50 656.71 

Sign, Signal Km. Post   L.S   37.15  37.15 

Total =   10971.08  10743.00 
 
  



১০। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 
 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

60.  Shahabuddin Khan  

Additional Chief Engineer  

Mymenshingh Zone, 

Mymenshingh.  

ুাঁ ০৯/০৭/২০১৪ ০৩/০১/২০১৭ 

61.  Md. Monirul Islam  

Additional Chief Engineer  

Mymenshingh Zone, 

Mymenshingh.  

ুাঁ ০৩/০১/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় টকান গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

১১.২ ণ্য, কাম য ও টফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ োকায উলয এফং টফা ১০০.০০ রক্ষ োকায উলয) প্রকগেয 

নুগভারদত রিরর নুমায়ী ভর পূতথ কাজ ৪টি প্যাগকগজয ভাধ্যগভ ম্পন্ন কযায ংস্থান রছর। ররঅয এ  উগেরিত 

তথ্যানুমায়ী ৪টি প্যাগকগজয অওতায় পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গয়গছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য রনম্নরু: 

প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

প্যাগকজ নং-১ 

Repairing the damaged pavement by Aggregate 

base Type-II & DBS wearing course work at 

different Km of different Roads. (1. Mymensngh-

Fulbaria Road (Z-3035)= 3.00 Km. 2. Phulpur-

Halughat-Tinkonimore Road (Z-3711)= 2.00 K 5-

8m. 3. Bhoradoba-Sangardighi-Ghatail-Bhuapur 

Road (Z-3037)= 12.70 Km ) Under Mymensingh 

Road Division during the year 2015-16. (14-01-

2016 to 13-01-2017)  

৭৮০.৬৩ 

৭৮০.৬৩ 

২১/০৯/২০১৫ 

১৪/০১/২০১৬ 

১৩/০১/২০১৭ 

২৬/০৬/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত  

প্যাগকজ নং-২ 

Premixed bituminous carpeting & Seal Coat with 

repair at Ch. 4+000 to 8+000m 9+000 to 12+000 & 

14+100 to 15+100 m of Ujanchar-Bajitpur-Austram 

Road (Ujanchar –Bajitpur Portion) (Z-3601) under 

Kishoregonj Road Division and Construction of 3 

২৮৬.১৮ 

২৮৬.১৮ 

২১/০৯/২০১৫ 

১৪/০১/২০১৬ 

১৩/০৭/২০১৬ 

২৮/০৬/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

Nos. different size RCC Box culvert with U-type 

wing wall  at 10
th

, 15
th

, & 20
th

 Km’s and RCC 

Palisading at different KM’s of Nandail-Atharabari-

Kendua (Netrokona Portion) Road (Z-3608) under 

Road Division Netrokona during the year 2015-16 

(14-01-2016 to 13-07-2016)        

প্যাগকজ নং-3    

Strengthening of existing pavement providing 

surfacing, Carpeting & Seal coat at Ch. 12+900 to 

26+000 m and Construction of 4Nos Different size 

RCC Box culvert at different kM’s of Netrakona- 

Birishiri Road (Road No. Z-3709) under Road 

Division Netrakona during the year 2015-16. (11-

01-2016 to 10-01-2017)        

৭৩৮.৪৯ 

৭৩৮.৪৯ 

২১/০৯/২০১৫ 

১১/০১/২০১৬ 

১০/০১/২০১৭ 

১৪/০৬/২০১৬ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৪    

Strengthening  of Existing Pavement with Base 

Type-II & DBS Wearing course  and Protective 

work with RCC  Palisidng on Mymensingh-

Gafforgaon-toke (Z-3033) Road (Ch. 15+665m to 

18+340m, 26+340m to 27+690m, 51+438m to 

68+487m) & Shakchura- Dakkhin Horina Link 

Road (2+000 to 4+600 m) under Mymensingh Road 

Division during the year 2015-16 (14-01-2016 to 

23-01-2017) 

৭৮৪.৭ 

৭৮৪.৭ 

২১/০৯/২০১৫ 

১৪/০১/২০১৬ 

১৩/০১/২০১৭ 

২৫/০২/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৫    

Construction of flexible Pavement, Strengthening  

of Existing Pavement with Base Type-I and Base 

Type-II as well as carpeting, seal coat and protective 

work with toe-wall and RCC Palisiding on Bhaluka-

Gafforgaon Road (Ch. 17+300 to 21+000), 

Bhaluka-Gafforgaon Road (Ch. 6+300 to 7+000, 

9+300 to 14+500, 17+000 to 17+900) and 

Nalitabari-Baroajani- Baghitala Road (Ch. 3+000 to 

3+7000 & 6+900 to 8+900) under Mymensingh 

Road Division during the year 2015-16 (15-01-2016 

to 04-01-2017) 

৭৯১.৩৫ 

৭৯১.৩৫ 

 

২১/০৯/২০১৫ 

১৫/০১/২০১৬ 

০৪/০১/২০১৭ 

২০/০২/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

প্যাগকজ নং-৬    

Construction of flexible pavement, Strengthening of 

Existing pavement with Base Type-I as well as 

Carpeting  & Seal Coat  work on Bagar Bazar-

Shankivanga-Asim-Fulbaria road (Ch. 0+000 to 

2+000, 4+000 to 7+250, 9+000 to 9+700, 10+200 to 

12+000, 16+300 to 16+780, 17+000 to 19+500 and 

19+800 to 20+050 in total of length 10.98Km along 

with construction of 2 nos Culvert (1.00mX7.30m 

X1.00m at ch. 7+400m and 3.00mX10.00mX3.00m at 

Ch.19+950) under Mymensingh Road Division 

during the year 2015-16 (14-01-2016 to 13-01-

2017) 

 

৮০৫.১৩ 

৮০৫.১৩ 

 

২১/০৯/২০১৫ 

১৪/০১/২০১৬ 

১৩/০১/২০১৭ 

১১/০১/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৭    

Construction of new flexible pavement, 

Construction of New flexible Pavement (remaining 

work)/Strengthening of Existing pavement 

providing Surfacing, Carpeting & Seal Coat at Ch. 

0+000 to 0+750m, (Ch. 4+000 to 4+800m, Ch. 

7+010 to 12+680m and Construction of 1 No. 

6.00Span RCC Box Culvert at Ch. 12+300m of 

Netrakona-Birishiri Road (Road No. Z-3709) under 

Mymensingh Road Division during the year 2015-

16 (11-01-2016 to 10-01-2017) 

১১২২.৪২ 

১১২২.৪২ 

 

২১/০৯/২০১৫ 

১১/০১/২০১৬ 

১০/০১/২০১৭ 

২৩/০৬/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৮    

Improvement of Bakshiganj-Balugaon-Dewanganj 

Road (Z4614) & Improvement of Muktagacha-

Pyarpur-Karnil Road (Z 4104) under Mymensingh 

Road Division during the year 2015-16 (05-01-2016 

to 04-04-2017) 

৯৩৪.৯৬ 

৯৩৪.৯৬ 

২১/০৯/২০১৫ 

০৫/০১/২০১৬ 

০৪/০১/২০১৭ 

১৩/০৩/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৯    

Construction of soil earthen shoulder, strengthening 

by aggregate base type-II, surfacing (Carpeting and 

seal coat), Construction of 6.00m (2 nos), RCC Box 

culvert  (1
st
 and 2

nd
 Km), Protective work (toe wall 

৫১৮.৯১ 

৫১৮.৯১ 

৩০/০৯/২০১৫ 

০৭/০২/২০১৬ 

০৬/০২/২০১৭ 

০৫/০২/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

and RCC Palisading), Sign-Signal, Concrete Km 

post etc. 1
st
 Km to 8

th
 Km of Nalitabari-Papiajuri 

Road (Z-4619) and Construction of 3 nos. RCC box 

culvert, surfacing wrok 2
nd

 (p), 3
rd

 (p) Km, 

Construction of Toe wall, RCC Palisading and Sign-

Signal at different Km of Shepur (Kanashakhola- 

Astomitala) bypass road (Z4617) under Sherpur 

Road Division during the year 2015-16 (07-02-2016 

to 06-02-2017). 

প্যাগকজ নং-১০    

Improvement of Road Embankment, Flexible 

Pavement, Surfacing Work (Carpeting & seal Coat), 

Construction of RCC Box culvert, Protective work 

& Sign, Signal, Km Post at 9+350 KM to 22+000 

Km of Kalihati-Ratangnj-Shakhipur road (Z 4016) 

(in/c, Bulla Bazar Link) under Tangail Road 

Division during the year 2015-16.   

৯৯১.৪৩ 

৯৬৭.৯৭ 

২১/০৯/২০১৫ 

০৬/০১/২০১৬ 

০৫/০১/২০১৭ 

২৪/০৫/২০১৭ 

 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-১১    

Improvement work at 0+000 Km to 4+800 Km of 

Duburia-Solimabad-Chohali Road (Z- 4009) under 

Tangail Road Division during the year 2015-16.  

 

 

৫৮৯.২ 

৫৮৯.১৭ 

২৩/০৯/২০১৫ 

০৯/১২/২০১৫ 

০৮/১২/২০১৬ 

১৬/০২/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-১২    

Improvement work at 4+800 Km to 8+000 Km of 

Duburia-Solimabad-Chohali Road (Z- 4009) under 

Tangail Road Division during the year 2015-16. 

৮৮৭.৫ 

৮৮৭.৩৯ 

২১/০৯/২০১৫ 

২৩/১২/২০১৫ 

২২/১২/৮২০১৬ 

০৮/০৫/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-১৩    

Improvement work at widening & earthwork 0+000 

Km to 4+800 Km of Kalihati-Ratongonj-Shokipur 

Road (Z-4016)  

৪৬২.৫৭ 

৪১৬.৩১ 

১৮/০৬/২০১৬ 

০৮/০২/২০১৭ 

২৩/০১/২০১৭ 

১৫/০৫/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-১৪    

Imporvement work widening & earthwork 4+800 to 

8+600 Km with 0+000 to 1+100 (Bolla link road) of 

Kalihati-Ratongonj-Shokipur road (Z-4016)  

৪৯০.৮৭ 

৪৪১.৭৮ 

১৮/০৬/২০১৬ 

০৬/০২/২০১৭ 

২১/০৬/২০১৭ 

১৫/০৫/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

 



১২।  ংলাভধত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

                রক্ষ োকা 

থ থফছয ভর রিরর’য ংস্থান  ফ থগল ংগারধত 

রিরর’য ংস্থান 

রেযভাো 

এরির ফযাদ্দ গ্রেরত 

১  ২ ৩ ৪ 

২০১৪-১৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ৪০৯৫.৮৫ ৬৮৬৩.০৭ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ৫৮৯১.৭৯ ৪১০৮.০১ ৪৭৪৩.০০ ৪৭৪৩.০০ 

 ৯৯৮৭.৬৪ ১০৯৭১.০৮ ১০৭৪৩.০০ ১০৭৪৩.০০ 

 

১৩।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১৪। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 
   

১৪.১ াভফ যক অভথ যক ও ফাফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ১০৭৪৩.০০ 

রক্ষ োকা মা ভর নুলভাভদত ব্যয় ৯৯৮৭.৬৪ রক্ষ োকায ১০৭.৫৬%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয 

১০০% ফাফ গ্রগভত াভধত লয়লছ।  
    
১৫। প্রকল্প ভযদ যনঃ  গত ০৬ ও ০৭ অগস্ট ২০১৮ তাভযলখ অআএভআভি ’য উ-ভযচারক জনাফ টভাাম্মদ 

অযাপৄজ্জাভান ভূ ূঁআয়া কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ড়ক ভফবালগয কভ যকতযাগণ 

উভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

 

১৫.১  কাভরাভত-যতনগঞ্জ-ভখপুয ড়ক: নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত ড়লকয উন্নয়লনয জন্য ০.৮০ 

রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ-২০০.০০ রক্ষ োকা, ৩.৭ ভভোয প্রস্থতায ২.০০ ভক:ভভ: টবলভন্ট ভক্তারীকযণ 

ফাফদ-১৫৯.৯৪.০০ রক্ষ োকা, ২.৭৫ ভকঃভভঃ টবলভন্ট প্রকযণ ফাফদ-২১২.৪৪ রক্ষ োকা, ১২.৬৫ ভক:ভভ: টবলভন্ট 

৩.৬৫ ভভোয প্রস্থতায় ালপযভং(কাল যটিং ও ীর টকাে) ফাফদ-৩৭৬.৪২ রক্ষ োকা, ২৪ ভভোয অযভভ ফি 

কারবাে য  ভনভ যাণ ফাফদ-১৪৪.০০ রক্ষ োকা, ১২৯৬ ভভোয ভব্রক টো-ওয়ার ভনভ যাণ ফাফদ ৫.৩৯ রক্ষ োকা এফং ৪০০ 

ভভোয অযভভ টেে প্যারাাআভিং স্থান ফাফদ ৩১.১১ রক্ষ োকা এফং ১২টি কলয ট্রাভপক াআন, াআন  টাষ্ট ও 

ভকঃভভঃ টাষ্ট স্থান ফাফদ ১.৭২ রক্ষ োকায ংস্থান  ভছর। ভযদ যনকালর একটি প্যালকলজয ধীন ২ .৫ ভক:ভভ: 

ড়ক নতুন ভনভ যাণ, ২ ভক:ভভ: ড়ক পুন: ভনভ যাণ, ১০.৪ ভক:ভভ: ড়ক প্রস্থকযণ এফং ১১.১ ভক:ভভ: ড়লক ালপযভং 

ও ভরলকাে টদওয়া য়। এছাড়া প্যালকজটিয অওতায় ২২ ভভোয দীঘ য ৪টি কারবাে য,  ১.১ ভক:ভভ: টো-ওয়ার, ১ 

ভক:ভভ: অযভভ প্যারাাআভিং ন্যান্য কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা লয়লছ জানা মায়। লযজভভলন ভযদ যনকালর 

ড়কটিয ফস্থা লন্তালজনক ভলন লরও ভকছু ভকছু স্থান ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ। ড়কটিয অভতরী এরাকায় ভনভভ যত ২য় 

কারবাে যটিয দু’াল ড়লক Ravelling ভযরভক্ষত য়। ভযদ যনকালর Defect Liability Period 

ভফযভান থাকায় উক্ত স্থালন ভরলকাে টদওয়ায জন্য উভস্থত ড়ক ভনভ যাণ কালজ দাভয়ত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদায প্রভতষ্ঠান ও 

ংভিষ্ট ভনফ যাী প্রলকৌরীলক ভনলদ যনা টদওয়া য়। এছাড়া প্রকলল্পয ভিভভলত একআ ড়লকয অভতরী এরাকায় 

ভনভভ যত ১ভ কারবালে য টকান প্রলেকটিব ওয়ালকযয ংস্থান ভছর না। উক্ত স্থানটি ঝূঁভকপূণ য ওয়ায় ভএভভ এয অওতায় 

ংভিষ্ট ড়ক ভফবাগ ড়কটিয প্রলেকলনয প্রলয়াজনীয় কাম যক্রভ ম্পাদন কযলত ালযন। এছাড়া নাভখর ভফলরয াল 

ফলযানতর এরাকায় ড়লকয Embankment ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ টদখা মায়। উক্ত স্থালন ভফযভান ভব্রক ভনভভ যত 

কারবাে যটি Fail কযায় ড়ক ভফবাগ কর্তযক ১টি টফআভর ভব্রজ ফালনা লয়লছ। উক্ত স্থালনও ভএভভ’য অওতায় 

টফআরী ব্রীলজয স্থলর ১টি নতুন কারবাে য ভনভ যালণয ভফলয়টি কর্তযক্ষ ভফলফচনা কযলত ালযন।   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-১:   প্রকগেয অওতায় উন্নয়নকৃত কাররারত-

যতনেঞ্জ-রিপুয ড়ক 

রচে-২: ফগযাততর এরাকায় েরতগ্র এভব্যাংকগভন্ট  

এফং কারবাট থ 
 

 

১৫.২ নাভরতাফাড়ী-ফড়ুয়াজানী-ফাগাআতরা-ালুয়াঘাে (ভয়ভনভং ং): নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত 

ড়লকয উন্নয়লনয জন্য ০.২৫০ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ-৬২.৫০ রক্ষ োকা, ৩.৭ ভভোয প্রস্থতায ২.১০ ভক:ভভ: 

টবলভন্ট নতুন ভনভ যাণ ফাফদ-১৪২.৯৯ রক্ষ োকা, ৩.৭ ভভোয প্রস্থতায ২.৭০ ভকঃভভঃ ালপযভং (কাল যটিং ও 

ীরলকাে) ফাফদ-৬৮.৩৯ রক্ষ োকা, ১৫০ ভভোয অযভভ প্যারাাআভিং ফাফদ ২.০০ রক্ষ োকা,  ৪.২০ ভকঃভভঃ 

টবলভলন্টয উবয় াল এআভজং ফাফদ-৩.৭০ রক্ষ োকা এফং প্রলয়াজনীয় ংখ্যক াআন, ভগন্যার, ভকঃভভঃ স্থান 

ফাফদ-২.০০ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর একটি প্যালকলজয ধীন ফভণ যত কাজভ ম্পাদন কযা লয়লছ 

জানা মায়। ভযদ যনকালর ড়কটিয ফস্থা লন্তালজনক প্রতীয়ভান লয়লছ। তলফ ভনভভ যত ড়লকয লনক স্থালন উবয়  

াল পে টাল্ডালয াভন জলভ টাল্ডায ক্ষভতগ্রস্থ লত টদখা টগলছ। এছাড়া ফড়ুয়াজানী ও  ফাঘাআতরা ফাজায ংল 

জরাফিতা সৃভষ্ট লয় টবলভন্ট ভকছুো ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ।  ভযদ যনকালর ড়লক ম যাপ্ত ভযভাণ ভকঃভভঃ ও াআন 

টাষ্ট স্থান কযা লয়লছ টদখা মায়।   
  

 

 

 

 

 

 
 

ভচে-৩ ও ৪: নাভরতাফাড়ী-ফড়ুয়াজানী-ফাগাআতরা-ালুয়াঘাে ড়লকয পে টাল্ডায ও ফাজালয সৃষ্ট জরাফিতা  
    

১৫.৩  ভয়ভনভং-পৄরফাভড়য়া ড়ক: নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত ড়লকয উন্নয়লনয জন্য  ২৮০০.০০ 

ঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ-৫.৮২ রক্ষ োকা, ২৬.৮৮০ ঘঃভভঃ েলার ভযলয়ায ফাফদ ৩.৪২ রক্ষ োকা, ৮২.৫০ 

ঘঃভভঃ  টফআজ োআ-২ দ্বাযা ক্ষভতগ্র ড়ক ভক্তারীকযণ, ১৬৫০০ ফগ য ভভোয টেক টকাে ফাফদ ৪.৪৬ রক্ষ োকা, 

৬৬০.০০ ঘঃভভঃ ভিভফএ ওয়ুাভযং টকা য ফাফদ ৯৪.১৬ রক্ষ োকা, ৩০০ ভভোয টবলভন্ট এআভজং ফাফদ- ০.২৬ রক্ষ 

োকা এফং াআন, ভগন্যার, ভকঃভভঃ টাষ্ট স্থান ফাফদ-৩.০০ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর একটি 
প্যালকলজয ধীন ফভণ যত কাজভ ম্পাদন কযা লয়লছ জানা মায়। তলফ ভযদ যনকালর ড়লকয টকান টকান স্থালন 

েলার, ালপযল ক্রুাক এফং ড়লকয টক্রলস্ট  ল্প ভযভাণ যাটিং টদখা টগলছ। ড়লক টকান াআন, ভগন্যার ও 

টযাি ভাভকযং টদখা মায়ভন। তলফ ভকঃভভঃ টাষ্ট টদখা টগলছ।  

  

 

 

 

 

 
 

      

ভচে-৫ ও ৬:  ভয়ভনভং-পৄরফাভড়য়া ড়লক সৃষ্ট েলার ও যাটিং 



১৫.৪  টনেলকানা-ভফভযভভয ড়কঃ নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত ড়লকয উন্নয়লনয জন্য ১.০০ রঃঘঃভভঃ 

প্রকযণ ও উন্নয়ন ংক্রান্ত ভাটিয কাজ ফাফদ-৩২৫.০০ রক্ষ োকা, ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায ৫.৯৭ ভক:ভভ: টবলভন্ট 

নতুন ভনভ যাণ ফাফদ- ৬৮১.৫৯ রক্ষ োকা, ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায ২.০০ ভকঃভভঃ টবলভন্ট প্রকযণ ও ভক্তারীকযণ 

ফাফদ-৫৪.৮৪ রক্ষ োকা, ৩.৭০ ভভোয প্রস্থতায ০.২৮ ভক:ভভ: টবলভন্ট প্রকযণ ও ভক্তারীকযণ ফাফদ ৫.৩৩ 

রক্ষ োকা, ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায ৮.৭২ ভক:ভভ: টবলভন্ট ালপযভং (কাল যটিং ও ীর টকাে) ফাফদ- ৩৫৪.৪৭ রক্ষ 

োকা, ৩.৭০ ভভোয প্রস্থতায ১১.৬০ ভক:ভভ: টবলভন্ট ালপযভং (কাল যটিং ও ীর টকাে) ফাফদ- ২৯৭.০৪ রক্ষ 

োকা, ৫টি (৫৫ ভভোয) অযভভ ফি কারবাে য ভনভ যাণ ফাফদ-৩৩০.০০ রক্ষ োকা,  ৬০০ ভভোয অযভভ 

প্যারাাআভিং স্থান ফাফদ ৩১.৬৬ রক্ষ োকা এফং ২০টি  ট্রাভপক াআন, ২০টি াআন টাষ্ট ও ২৭টি ভক:ভভ: টাস্ট 

প্রভৃভত স্থান ফাফদ ৩.৩২ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর ২টি প্যালকলজয ধীন ফভণ যত কাজভ ম্পাদন 

কযা লয়লছ জানা মায়। ভযদ যনকালর ড়লকয টকান টকান স্থালন ম যাপ্ত টেন/অউেলরে না থাকায় জরাফিতা সৃভষ্ট 

লত টদখা টগলছ। এছাড়া  দু’একটি স্থালন টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা  ও ালপযল ক্রুাক সৃভষ্ট লত টদখা টগলছ। ড়লক 

টযাি ভাভকযং, ভক:ভভ: ও ভিলযকনার াআন টাস্ট টদখা টগলছ। ড়লকয ভফভযভভড় প্রালন্ত টবলভন্ট খুলড় ালপযভং ৫২ 

ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ৫০ ভভ:ভভ:) াওয়া টগলছ। াভফ যকবালফ ড়লকয গুণগতভান লন্তালজনক। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-৭ ও ৮:  ভনভভ যত টনেলকানা-ভফভযভভয  ড়ক ও ফাজালয সৃষ্ট জরাফিতা 

 

১৬।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর উলেশ্য লে ভয়ভনভং ড়ক 

টজালনয ন্তযভুক্ত ০৬টি ড়ক ভফবালগয 

অওতাধীন ১৭টি ভাড়লকয ১৬০.৫০ 

ভকঃভভঃ ক্ষভতগ্রস্থ ও কভ প্রস্থ টজরা 

ভাড়ক মথামথবালফ উন্নয়ন কলয 

ভাড়লক মানচরাচর জতয ও ভনভফ যঘ্ন 

কযায ভাধ্যলভ থ যননভতক কভ যকান্ড টজাযদায 

কযা।  

 

প্রকলল্পয অওতায় ৬.৮০৩ র:ঘ:ভভ: ভাটিয কাজ, ৩৬.১৪ ভকঃভভঃ 

টবলভন্ট ভনভ যাণ, ৩১.৯২ ভকঃভভঃ টবলভন্ট ভক্তারীকযণ,  ১১০.৯৬ 

ভকঃভভঃ টবলভন্ট ালপযভং(কাল যটিং ও ীর টকাে), ৪৪.৩৫ ভকঃভভঃ, 

ালপযভং (ভিভফএ ওয়াভযং টকা য ), ১৩৪.০০ ভভোয অযভভ ফি 

কারবাে য,  ৩৬৮৯.০০ ভভোয টো -ওয়ার, ৫৬০০.০০ ভভোয  অযভভ 

প্যারাাআভিং দ্বাযা প্রলেকন ওয়াকয ও প্রলয়াজনীয় ংখ্যক াআন, 

ভগন্যার, ভকঃভভঃ টাষ্ট ও  টযাি ভাভকযং কযায় ভাড়লক মানচরাচর 

জতয ও ভনভফ যঘ্ন লয়লছ। পলর প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ।  

 

১৭। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়। 

১৮।   যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধ্য ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৯।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত টপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় টদখা মায় প্রকল্পটিয টকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন। 

 



 ২০।  ম যলফক্ষণ:  

২০.১ প্রকল্পটি ভনধ যাভযত টভয়ালদ শুরু এফং ভাপ্ত লয়লছ মা অাব্যঞ্জক। তলফ প্রকল্পটি ১  ফায ংলাধন কযা লয়লছ । 
প্রকল্পটিয Time over Run ০.০০% ও Cost over Run  ৭.৫৬%;  

২০.২ প্রকল্পটি ফাফায়লন ৩ থ য ফছলয ২ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন; 

২০.৩ প্রকল্পটিয  ফাফায়ন টভয়াদকালর ১ভ থ য ফছলয টকান এভিভ ফযাে টদওয়া না লরও যফতী ২ থ য ফছলয ম যাপ্ত থ য 

ফযাে প্রদান কযা লয়লছ। পলর প্রকল্পটি ভনধ যাভযত টভয়ালদ ভাপ্ত লয়লছ; 

২০.৪ কাভরাভত -যতনগঞ্জ-ভখপুয ড়কটিয অভতরী এরাকায় ভনভভ যত ১ভ কারবালে যয এলপ্রালচ টকান প্রলেকটিব ওয়ালকযয 

ংস্থান না থাকলরও স্থানটি ঝূঁভকপূণ য এফং ২য় কারবাে যটিয দু’াল ড়লক Ravelling ভযরভক্ষত লয়লছ। 
এছাড়া নাভখর ভফলরয াল ফলযানতর এরাকায় ড়লকয Embankment ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ। উক্ত স্থালন ভফযভান 

ভব্রক ভনভভ যত কারবাে যটি Fail কযায় ড়ক ভফবাগ কর্তযক ১টি টফআভর ভব্রজ ফালনা লয়লছ; 

২০.৫ নাভরতাফাড়ী -ফড়ুয়াজানী-ফাগাআতরা-ালুয়াঘাে (ভয়ভনভং ং) ড়লকয লনক স্থালন উবয় াল পে টাল্ডালয 

াভন জলভ টাল্ডায ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ। এছাড়া ফড়ুয়াজানী ও  ফাঘাআতরা ফাজায ংল জরাফিতা সৃভষ্ট লয় টবলভন্ট 

ভকছুো ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ;  

২০.৬  ভয়ভনভং-পৄরফাভড়য়া ড়লকয টকান টকান স্থালন েলার, ালপযল ক্রুাক এফং ড়লকয টক্রলস্ট ল্প ভযভাণ যাটিং 

টদখা টগলছ। ড়লক টকান াআন, ভগন্যার ও টযাি ভাভকযং টদখা মায়ভন। তলফ ভকঃভভঃ টাষ্ট টদখা টগলছ    

২০.৭ টনেলকানা-ভফভযভভয ড়লকয ফাজায ং অযও কলয়কটি স্থালন ম যাপ্ত টেন/অউেলরে না থাকায় জরাফিতা সৃভষ্ট 

লয়লছ। এছাড়া  কলয়কটি স্থালন টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা  ও ালপযল ক্রুাক সৃভষ্ট লত টদখা টগলছ। ড়লক টযাি 

ভাভকযং, ভক:ভভ: ও ভিলযকনার াআন টাস্ট টদখা টগলছ। ড়লকয ভফভযভভয  প্রালন্ত টবলভন্ট খুলড় ালপযভং ৫২ 

ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ৫০ ভভ:ভভ:) াওয়া টগলছ। াভফ যকবালফ ড়লকয গুণগতভান লন্তালজনক; এফং  

২০.৮ ভযদ যনকারীন ভয় ম যন্ত প্রকল্পটিয টকান  External ও Internal Audit ম্পন্ন  য়ভন।  

 
  
 

২১।  ভতাভত/সুাভযঃ 

২১.১ প্রকল্পটি ভনধ যাভযত টভয়ালদ শুরু এফং ভাপ্ত লয়লছ মা অাব্যঞ্জক। তলফ প্রকল্পটি ১  ফায ংলাধন কযা লয়লছ । 
প্রকল্পটিয Time over Run ০.০০% ও Cost over Run   ৯.৭৮%;  বরফষ্যগত নুগভারদত ব্যয় ও ফাফায়ন 

গভয়াগদ প্রকে ভারপ্তয রগেয ভন্ত্রণারয়/ংস্থাগক গচষ্ট গত গফ (নু: ৫);  

২১.২ কাভরাভত -যতনগঞ্জ-ভখপুয ড়কটিয অভতরী এরাকায় ভনভভ যত ১ভ কারবালে যয এলপ্রালচ প্রলেকটিব ওয়ালকযয ংস্থান 

এফং ২য় কারবাে যটিয দু’ালয  Ravelling ভচভিতপূফ যক ংলাধন কযলত লফ; 

২১.৩ নাভখর ভফলরয াল ফলযানতর এরাকায় ড়লকয ক্ষভতগ্রস্থ Embankment ভচভিতপূফ যক টভযাভত কযলত লফ; 

২১.৪ কাভরাভত -যতনগঞ্জ-ভখপুয ড়লকয ফলযানতর এরাকায় স্থাভত টফআরী ব্রীলজয স্থলর ১টি নতুন কারবাে য ভনভ যালণয 

ভফলয়টি কর্তযক্ষ ভফলফচনা কযলত ালযন;  

২১.৫  নাভরতাফাড়ী -ফড়ুয়াজানী-ফাগাআতরা-ালুয়াঘাে (ভয়ভনভং ং) ড়লকয টম কর স্থালন পে  টাল্ডায ক্ষভতগ্রস্থ 

লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক ংলাধন কযলত লফ; 

২১.৬ ফড়ুয়াজানী ও  ফাঘাআতরা ফাজায ংল সৃষ্ট জরাফিতায কাযণ ভচভিতপূফ যক  স্থায়ী ভাধালনয উলযাগ গ্রণ কযলত 

লফ; 

২১.৭ ভয়ভনভং-পৄরফাভড়য়া ড়লকয টম কর স্থালন েলার, ালপযল ক্রুাক এফং ড়লকয টক্রলস্ট যাটিং সৃভষ্ট লয়লছ তা  

ভচভিতপূফ যক ংলাধন কযলত লফ; 



২১.৮  ভয়ভনভং-পৄরফাভড়য়া  ড়লক ম যাপ্ত াআন, ভগন্যার ও টযাি ভাভকযং এয ংস্থান কযলত লফ; 

২১.৯ টনেলকানা -ভফভযভভয ড়লকয ফাজায ং অযও টম কর স্থালন ম যাপ্ত টেন/অউেলরে না থাকায় জরাফিতা সৃভষ্ট 

লয়লছ তা স্থায়ী ভাধালনয উলযাগ গ্রণ কযলত লফ; 

২১.১০ টনেলকানা-ভফভযভভয ড়লকয টম কর  স্থালন টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা  ও ালপযল ক্রুাক সৃভষ্ট লয়লছ তা 

ভচভিতপূফ যক ংলাধন কযলত লফ;  

২১.১১ রযদ থনকৃত ড়লকয ফাভলয টম কর ড়লক টযাি ভাভকযং নাআ/ভৄলছ টগলছ, াআন/ভগন্যার টাষ্ট নাআ, প্যারাাআরিং 

গগর গড়গছ,  টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা,েলার সৃভষ্ট লয়লছ এফং পে টাল্ডায ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক 

ংলাধন কযলত লফ;    

২১.১২ দ্রুত প্রকল্পটিয  External Audit ম্পন্ন  কযলত লফ এফং টকান অভি উত্থাভত লর তা ভনষ্পভি কযলত লফ 

(নু: ১৯); এফং  

২১.১১ নুলেদ ২১.১ লত ২১.১২ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধ্য অআএভআভিলক ফভত কযলফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



টজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (যাজাী টজান) ীল যক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকগেয নাভ : টজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (যাজাী টজান)        

২। ফাফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাে : ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : ভযাজগঞ্জ, াফনা, নালোয, যাজাী, নওগাঁ ও চাঁাআনফাফগঞ্জ টজরায ভফভবন্ন 

উলজরা।       
5। প্রকগেয ফাফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   

    (রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

রযকরেত ফাফায়নকার প্রকৃত 

ফাফায়নকার 

রতরযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কররত 

ব্যগয়য %) 

রতরযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাফায়নকাগরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংগারধত 

ভর ১ভ ংগারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৯৯৯.৭৭ 

(-) 

১০৯৭৮.১০ ১০৯৭৫.০০ 

(-) 

০১-0৩-২০১৫ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৩-২০১৫ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৩-২০১৫ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

৯.৭৮% 

 

০.০০% 

 

6।  প্ররেণ : প্রকগেয অওতায় গকান স্থানীয় ও বফগদরক প্ররেগণয ংস্থান না থাকায় প্ররেণ প্রদান কযা য়রন।  

7।  প্রকলল্পয েভূভভ ও উলেশ্য:   

৭.১ েভূভভ:  ড়ক  ও জনথ ভধদপ্তলযয অওতাভুক্ত ভগ্র ফাংরালদলয টজরা ড়কভলয উন্নয়ন/ভধক ক্ষভতগ্রস্থ 

ং টভযাভলতয জন্য আলতাপূলফ য ৮টি টজানার প্রকল্প গৃীত য়। তন্মলধ্য ওজ’য যাজাী টজালনয অওতাধীন 

ভযাজগঞ্জ, াফনা, নালোয, যাজাী, নওগাঁ ও চাঁাআনফাফগঞ্জ টজরায ২৯টি টজরা ড়ক (উ-প্রকলল্পয) উন্নয়লনয 

রলক্ষু টজরা ড়ক উন্নয়ন (যাজাী টজান) ীল যক প্রকল্পটি ২০০৯ ালর গ্রণ কযা য়। এ প্রকলল্পয অওতায় 

প্রকল্পভুক্ত টফ ভকছু ড়লকয উন্নয়ন কাজ ভাপ্ত টথলক মায়। এ টপ্রভক্ষলত, ওজ’য যাজাী টজালনয অওতাধীন 

ভযাজগঞ্জ, াফনা, নালোয, যাজাী, নওগাঁ ও চাঁাআনফাফগঞ্জ টজরায ১৪টি টজরা ড়লকয  ভধক ক্ষভতগ্র  

১৯৫.৯১৫ ভকঃভভঃ ং উন্নয়লনয রলক্ষু টজরা ড়ক উন্নয়ন (যাজাী টজান) প্রকল্পটি ৯৯৯৯.৭৭ রক্ষ োকা 

প্রাক্কভরত ব্যলয় এফং ভাচ য, ২০১৫ লত জুন, ২০১৭ টভয়ালদ ফাফায়লনয রলক্ষু গত ০৯-০৬-২০১৫ তাভযলখ নুভষ্ঠত 

একলনক বায় নুলভাভদত য়। যফতীলত ভাননীয় ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রী কর্তযক প্রকল্পটিয ১ভ ংলাভধত 

প্রস্তাফ  ১০৯৭৮.১০ রক্ষ োকা প্রাক্কভরত ব্যলয় একআ টভয়ালদ ফাফায়লনয জন্য ০২/০৮/২০১৬ তাভযলখ নুলভাদন কযা 

য়।  
 

৭.২ উগদ্দশ্য: ভযাজগঞ্জ, াফনা, নালোয, যাজাী, নওগাঁ ও চাাআনফাফগঞ্জ টজরায ১৪টি টজরা ড়লকয ভধক ক্ষভতগ্রস্থ 

১৯৫.৯১৫ ভকঃভভঃ ড়কাং উন্নয়ন/পুন যফালনয ভাধ্যলভ অন্তঃলজরা ভনযাদ ড়ক টমাগালমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  
 

৮. প্রকগেয ভর কাজ:  

 ভফযভান টযাি এভব্যাংকলভন্ট/প্রকযণ-৩.৮৬ রঃঘঃভভঃ; 

 নতুন টবলভন্ট প্রস্থকযণ (৩.৭ ভভোয)- ০.১৭ ভকঃভভঃ; 

 নতুন টবলভন্ট প্রস্থকযণ (৫.৫০ ভভোয)-০.১৫ ভকঃভভঃ  



 টবলভন্ট ভজবুভতকযণ প্রস্থকযণ (৩.৭ ভভোয)-৪২.০৯ ভভঃ; 

 টবলভন্ট ভজবুভতকযণ প্রস্থকযণ (৫.৫০ ভভোয)-১৬.৩০ ভভঃ; 

 টবলভন্ট ভয-কিট্রাকন প্রস্থকযণ (৩.৭ ভভোয)-৩.২০ ভকঃভভঃ  

 টবলভন্ট ভয-কিট্রাকন প্রস্থকযণ (৫.৫ ভভোয)-১.৬০ ভকঃভভঃ  

 টবলভন্ট প্রকযণ (২×০.৯০ ভভোয)- ৯.৮৪ ভকঃভভঃ  

 ালপযভং (ভিভফএ ওয়াভযং টকা য ৪০ ভভঃভভঃ) (৩.৭ ভভোয)-১২৪.৪০ ভকঃভভঃ  

 ালপযভং (ভিভফএ ওয়াভযং টকা য ৪০ ভভঃভভঃ) (৫.৫ ভভোয)-৭১.৫২ ভকঃভভঃ  

 কারবাে য ভনভ যাণ-১১ভভোয  

 অযভভ প্যারাাআভিং (৩ ভভোয টাষ্ট)-৩৭৬৬ ভভোয  

 কনভক্রে টলা প্রলেকন-৮৮৩৫ ভভোয  

 টযাি ভাভকযং-৬৪০.২৫ ভভোয  

 াআন, ভগন্যার ও ভকঃভভঃ টাষ্ট স্থান- টথাক   

 

৯। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাফায়ন (ভভঅয নুালয) : 
 

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 

Procurement of Dump Truck 

(5.00 Tone capacity)       

No. 3.00 100.00 3.00 100.00 

Procurement of Laboratory 

Equipments      

LS LS 18 LS 18 

Earthwork       

Existing Road 

Embankment/Widening  

L.cum  4.274 698.48 4.274 698.48 

Construction Flexible 

Pavement  

     

New Construction  (Without 

surfacing)  

     

Width 3.7m KM 0.17 9.39 0.17 9.39 

Width 5.5 m KM 0 0 0 0 

Strengthening of Pavement       

Width 3.7m KM 46.072 1390.45 46.072 1390.45 

Width 5.5 m KM 21.992 923.99 21.992 923.99 

Re-construction  of Pavement       

Width 3.7m KM 3.40 157.07 3.40 157.07 

Width 5.5 m KM 1.60 121.80 1.60 121.80 

Widening of Pavement       

2X0.90m KM 18.655 609.68 18.655 609.68 

Surfacing (DBS-Wearing 

Course) 40mm (AV)  

     



Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

Width 3.7m KM 129.533 3165.48 129.533 3163.38 

Width 5.5 m KM 93.21 3273.22 93.21 3272.22 

Construction of Culvert  M 9.00 59.60 9.00 59.60 

Protective Work       

RCC Palasiding (3 M post)  M 4263.00 215.28 4263.00 215.28 

Concrete slope Protection 

with Geo textile  

M 10339.79 147.60 10339.79 147.60 

Road Marking  Sqm  4590.40 44.74 4590.40 44.74 

Installation of Sign, 

Signal/KM Post  

LS  42.32  42.32 

Utility Shifting & Re-fixing  LS  1.00  1.00 

Physical Contingency (%) -  0  0 

Price Contingency (%) -  0  0 

Total    10978.10  10975.00 

১০। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 
 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

62.  Md. Abu Rawshan 

Additional Chief Engineer  

Rajshahi Zone, Rajshhai.  

ুাঁ ০৯/০৭/২০১৪ ০৩/০১/২০১৭ 

 
 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় টকান গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রলয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রািলাে য ক্রয় কযা 

য়ভন। 

 

১১.২ ণ্য, কাম য ও টফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ োকায উলয এফং টফা ১০০.০০ রক্ষ োকায উলয) প্রকগেয 

নুগভারদত রিরর নুমায়ী ভর পূতথ কাজ ৪টি প্যাগকগজয ভাধ্যগভ ম্পন্ন কযায ংস্থান রছর। ররঅয এ  উগেরিত 

তথ্যানুমায়ী ৪টি প্যাগকগজয অওতায় পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গয়গছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য রনম্নরু: 

 



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

WP-01 

Strengthening, Surfacing, Protective work & earth 

work at ch. 0+000 Km to 20+000 Km of 

Shahjadpur-Kaijuri-Chowhali Road (Z-5047) under 

Road Division Sirajganj.  

৭৪৭.৫১ 

৭৪১.১০ 

১৪/১০/২০১৫ 

২২/১২/২০১৫ 

২২/০৬/২০১৬ 

২০/০৬/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত  

WP-02    

Improvement of District Road (Rajshahi Zone) at 

ch. 32+790 to 38+900 of singra-Gurudaspur-

Chatmohor Road (Z-5209) under Road Division, 

Pabna, 

636.85 

636.78 

১১/১০/২০১৫ 

২০/০১/২০১৬ 

১৮/০৭/২০১৬ 

১০/১০/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

WP-03    

Earthwork Strengthening, Protective Work and 

Surfacing with DBS Wearing Course at 13
th

 (p) Km 

to 29
th

 (p) Km of Natore (Dalsarok)- Bildahar-

Gurudaspur Road under Road Division, Natore  

৬৯৮.৯৮ 

৬৯৮.৮১ 

 

১১/১০/২০১৫ 

০২/০২/২০১৬ 

৩১/০৭/২০১৬ 

২৮/১২/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

WP-04    

Necessary earth work, New Construction, Protective 

work and Surfacing with DBS Wearing Course at 

17th (p) Km to 25th Km of Atrain Singra Road 

under Road Division, Natore.  

৩১৪.০৯ 

৩১২.৭৮ 

 

১২/১০/২০১৫ 

১৫/১২/২০১৫ 

১২/০৬/২০১৬ 

২০/১০/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

WP-05    

Different types of Improvement work i.e. 

(Earthwork, Strengthening, Surfacing work from 1st 

to 24th Km and Construction of Culvert ) at 2nd Km 

of Mohonpur- Bagmara (Bhobanigonj) Road under 

RHD Road  Division, Rajshahi.  

১০২৮.৯৮ 

১০২৭.৯৩ 

০৪/১০/২০১৫ 

১৭/১২/২০১৫ 

১২/১২/২০১৬ 

০৮/০৫/২০১৬ 

 

কাজ ভাপ্ত 

WP-06    

Different types of Improvement work i.e. 

(Earthwork, Strengthening, widening & Surfacing 

wih DBS wearing course at 1st Km to 8th Km (p) of 

Puthia-Arani-Bagha Road under RHD Road 

Division, Rajshahi.  

৩৪০.০১ 

৩৪০.০০ 

১৬/০৯/২০১৫ 

১৮/১১/২০১৫ 

১৬/০৫/২০১৬ 

০৩/০৫/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

WP-07    

Re-construction and strengthening of damaged 

pavement providing by Sub-base, Aggregate Base 

Type-1, DBS wearing course including RCC plate 

৬৮১.২৮ 

৬৮৩.৫৩ 

১৬/০৯/২০১৫ 

০৮/১২/২০১৫ 

০৫/০৬/২০১৬ 

২৭/০৪/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

palisiding  and earthwork from ch. 0+000 Km to ch. 

9+200 Km of Patnitola-Shibpur Road (Z-5464) 

under RHD Road Division, Naogaon. 

WP-08    

Earthwork, Strengthening, Surfacing & Protective 

Work from ch. 0+000 to ch. 2+900 and ch. 30+010 

to ch. 25+610 of Nawabgonj- Uttaramolick-

Gomastapur Road under RHD Road Division, 

Nawabgonj.  

১৫৬৬.৫১ 

১৫৬৪.৭৮ 

০৪/১০/২০১৫ 

০৩/০১/২০১৬ 

০২/০৭/২০১৬ 

৩০/০৬/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

WP-09 

Widening, Strengthening, Surfacing, Protective 

work & earth work at ch. 0+000 Km to 18+000 Km 

of Kaliakandapara-Kamarkhanda-Ullapara Road (Z-

5403) under Road Division , Sirajganj  

৭৩৭.০৯ 

৭৩৬.৬৫ 

২৯/১২/২০১৫ 

১০/০৪/২০১৬ 

০৯/১১/২০১৬ 

০৬/১২/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

WP-10    

Strengthening, Surfacing & Earth work at 1
st
 Km to 

12
th

 Km of Sirajgonj-Raygonj Road (Z-5042) under 

Road Division, Sirajganj  

৪৬৯.২২ 

৪৬৯.১৮ 

২৯/১২/২০১৫ 

১২/০৪/২০১৬ 

০৯/১০/২০১৬ 

০৪/০৯/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

WP-11    

Strengthening of existing pavement & surfacing 

work at 3
rd

, 4
th

, 5
th

, 6
th

 , 7
th

, 8
th

, 9
th

, 10
th

, 13
th

, 14
th

, 

15
th

, 17
th

, 18
th

, 19
th

 & 20
th

 Km of Madhpur-Santhia-

Bera Road Under Road Division, Pabna.  

৭৭২.৬৮ 

৭৯৬.৯৩ 

 

২২/১১/২০১৫ 

২৯/০৩/২০১৬ 

১৫/১০/২০১৬ 

১৩/১০/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

WP-12    

Repairing  & Strengthening the pavement and DBS 

Wearing Course with earth work and Construction 

of RCC Box culvert (3mX3m)  with palasiding work 

at 6
th

 Km to 17
th

 Km of ishurdhi- Kadamchillan 

Road under Road Division, Natore.  

৪৬২.৬৫ 

৪৬২.৫৯ 

২৯/১২/২০১৫ 

১৩/০৪/২০১৬ 

০৯/১২/২০১৬ 

২২/০১/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

WP-13    

Widening, Strengthening and Surfacing with DBS 

wearing course from Ch. 0+000 to Ch. 12+600 of 

Mohonpur-Tanore Road (Z-6851) under RHD Road 

Division, Rajshahi.  

৪৮৭.৫৬ 

৪৮৪.৫৮ 

১০/১২/২০১৫ 

১৮/০২/২০১৬ 

১৫/১০/২০১৬ 

৩১/০৮/২০১৬ 

কাজ ভাপ্ত 

WP-14    

Re-construction and strengthening of damaged ৭৪৩.০৪ ০১/১২/২০১৫ কাজ ভাপ্ত 



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

pavement providing by Sub-base, Aggregate Base 

Type-1, DBS wearing course including RCC plate 

palisiding  and earthwork  at 16
th

 (p) Km to 27
th

 Km 

(p) of Joypurhat-Akkelpur-Badalgachi (Naogaon 

Portion) Road Under RHD Road Division, 

Naogaon.  

৭৩৩.১৫ ০১/০৩/২০১৬ 

২৬/১২/২০১৬ 

১৭/০৮/২০১৬ 

 

WP-15    

Strengthening, Surfacing, Protective Work & Earth 

work at 13
th

 Km to 22
nd

 Km (Ch. 12+000 to 

21+500) of Sirajgonj-Raygonj Road (Z-5042) under 

Road Division, Sirajganj.  

586.22 

527.54 

20/10/2016 

01/01/2017 

31/05/2017 

24/05/2017 

কাজ ভাপ্ত 

WP-16    

Different Types of Improvement work i.e. Earth 

work, Widening of Pavement with DBS Wearing 

course from 2
nd

 Km to 11
th

 Km (P) of Puthia-

Aranin- Bagha Road under RHD Road Division, 

Rajshahi  

৫৮৬.৪৩ 

৫২৭.৪০ 

২৭/০৯/২০১৬ 

২২/১১/২০১৬ 

২১/০৪/২০১৭ 

৩০/০৩/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

 
 

১২।  ংলাভধত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

           রক্ষ োকা 

থ থফছয ভর রিরর’য ংস্থান  ফ থগল ংগারধত 

রিরর’য ংস্থান 

রেযভাো 

এরির ফযাদ্দ গ্রেরত 

১  ২ ৩ ৪ 

২০১৪-১৫ ১৬৩৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ৪২৫৪.৮১ ৫৬৭৫.০০ ৫৬৭৫.০০ ৫৬৭৫.০০ 

২০১৬-২০১৭ ৪১১১.৯৬ ৫৩০৩.১০ ৫৩০০.০০ ৫৩০০.০০ 

 ৯৯৯৯.৭৭ ১০৯৭৮.১০ ১০৯৭৫.০০ ১০৯৭৫.০০ 

 

১৩।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১৪। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 
 

 
 

১৪.১ াভফ যক অভথ যক ও ফাফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ১০৯৭৫.০০ 

রক্ষ োকা মা ভর নুলভাভদত ব্যয় ৯৯৯৯.৭৭ রক্ষ োকায ১০৯.৭৫%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয 

১০০% ফাফ গ্রগভত াভধত লয়লছ।  
    
১৫। প্রকল্প ভযদ যনঃ  গত ২৫ ও ২৬ অগস্ট ২০১৮ তাভযলখ অআএভআভি ’য উ-ভযচারক জনাফ টভাাম্মদ 

অযাপৄজ্জাভান ভূ ূঁআয়া কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। প্রকলল্পয অওতায় যাজাী টজালনয অওতাধীন 



টভাে ১৪টি ড়ক ন্তযভুক্ত  ভছর। তন্মলধ্য টভাে ৫টি ড়ক লযজভভন ভযদ যন কযা য়।  ভযদ যনকালর ড়ক 

ভফবালগয কভ যকতযাগণ উভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

১৫.১  ভযাজগঞ্জ-যায়গঞ্জ ড়ক: নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত ড়লকয উন্নয়লনয জন্য ০.০৬০ রঃঘঃভভঃ 

ভাটিয কাজ ফাফদ-১৫.০০ রক্ষ োকা, ৫.৫ ভভোয প্রস্থতায ০.৫০০ ভক:ভভ: টবলভন্ট ভক্তারীকযণ ফাফদ-২৪.৫৪ 

রক্ষ োকা এফং ৫.৫ ভভোয প্রস্থতায ১২ ভক:ভভ: টবলভন্ট ালপযভং ফাফদ-৪১৮.৯২ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। 

ভযদ যনকালর দুটি প্যালকলজয ধীন ফভণ যত কাজভ ম্পাদন কযা লয়লছ জানা মায়। তলফ ভযদ যনকালর ড়ক 

ফাঁলধয উচ্চতা লনক টফী এফং ড়লকয ভযবায াআলিয টাল্ডালয ভাটিয ভযভাণ কভ প্রতীয়ভান লয়লছ। 

ভফভেন্নবালফ কলয়কটি কারবাে য এলপ্রালচ টযআনকাে এফং ড়লক েলার টদখা টগলছ। নুলভাভদত ভিভভলত যক্ষাপ্রদ 

কালজয ংস্থান না থাকলরও ফহুরী টফআরী ব্রীলজয এুালপ্রাচ  ড়ক ফাঁলধয ভফভবন্ন স্থালন যক্ষাপ্রদ কালজয 

প্রলয়াজনীয়তা নুভূত লয়লছ। ফহুরী ফাজায, অরভপুয ফাজায, াঙ্গাী ালে ও তফগন্ডপুয ফাজালয টেন না থাকায় 

ড়লক াভন জলভ থাকলত টদখা টগলছ। এ  স্থানগুলরালত টেন ভযভজি টবলভন্ট ভনভ যালণয প্রলয়াজনীয়তা নুভূত 

লয়লছ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-১ : ড়ক ালপযভং   ভচে-২ :  ক্ষভতগ্রস্থ পে টাল্ডায  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-৩ : ফাজায ংল সৃষ্ট জরাফিতা ভচে-৪ : টবলভলন্টয পূযত্ব ভনণ যয় 

 
 

১৫.২ ভংড়া-গুরুদাপুয-চােলভায ড়ক (াফনা ং): নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত ড়লকয উন্নয়লনয 

জন্য ০.১৬০ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ-৪০.০০ রক্ষ োকা, ৩.৭ ভভোয প্রস্থতায ৫.২১০ ভক:ভভ: টবলভন্ট 

ভক্তারীকযণ ফাফদ-১৭৫.০০ রক্ষ োকা, ৬.২১০  ভকঃভভঃ টবলভন্ট উবয়াল ৩ পৄে প্রকযণ ফাফদ-১৯৬.৭৩ 

রক্ষ োকা, ৬.২১০ ভক:ভভ: টবলভন্ট ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায় ালপযভং(ভিভফএ ওয়ুাভযং টকা য) ফাফদ-২১৬.৭৯ রক্ষ 

োকা, ২৪৮ ভভোয অযভভ প্যারাাআভিং ফাফদ ১৩.০৯ রক্ষ োকা এফং ৫৩৫ ফগ য ভভোয ভজওলেিোআর কনভক্রে 

টলা প্রলেকন ফাফদ-৮.২৪ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর একটি প্যালকলজয ধীন ফভণ যত কাজভ 

ম্পাদন কযা লয়লছ জানা মায়। তলফ ভযদ যনকালর ড়লকয শুরুলত নালোয ংল প্রায় ১২০০ ভভোয কাঁচা ড়ক 

টদখা টগলছ মা াকা কযা প্রলয়াজন। ড়লকয পুকুয ংরগ্ন কলয়কটি স্থালন প্যারাাআভিং টলর ড়লত টদখা টগলছ 



এফং ভফভেন্নবালফ কলয়কটি স্থালন টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা ও টযআন কাে টদখা টগলছ। ড়লকয পুকুয ংরগ্ন 

কলয়কটি স্থালন ভতভযক্ত যক্ষাপ্রদ কালজয প্রলয়াজনীয়তা নুভূত লয়লছ। ড়লক  টকান টযাি ভাভকযং টদখা মায়ভন। 
ড়লক খুফ ীভভত মানফান চরাচর কযলত টদখা টগলছ । ড়লকয টচআলনজ  ভকঃভভঃ ২+২৫০ টত টবলভন্ট খুলড় 

ালপযভং ৪৭ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ৫০ ভভ:ভভ:) এফং টফআজ োআ-১ ১৫৫ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ১৫০ ভভ:ভভ:) পুরুত্ব 

াওয়া টগলছ।  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-১ লত ৪ (ক্লকওয়াআজ): ভংড়া-গুরুদাপুয-চােলভায ড়লকয ড়ক ালপযভং, যক্ষাপ্রদ কাজ ও টবলভলন্টয 

পুরুত্ব ভনণ যয়  
    

১৫.৩  অোআ-ভংড়া ড়কঃ নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত ড়লকয উন্নয়লনয জন্য ০.১০ রঃঘঃভভঃ ভাটিয 

কাজ ফাফদ-২৫.০০ রক্ষ োকা, ৫.৫ ভভোয প্রস্থতায ০.১৫ ভক:ভভ: নতুন টবলভন্ট ভনভ যাণ ফাফদ-১৪.৩৩ রক্ষ োকা, 

৩.৭০ ভভোয প্রস্থতায ০.১৭ ভক:ভভ: নতুন টবলভন্ট ভনভ যাণ ফাফদ-১০.৭৫ রক্ষ োকা, ৩.৭০ ভভোয প্রস্থতায ৭.৩৫ 

ভক:ভভ: টবলভন্ট ালপযভং ফাফদ-১৭২.৫০ রক্ষ োকা, ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায ০.১৫ ভক:ভভ: টবলভন্ট ালপযভং 

ফাফদ-৫.২৪ রক্ষ োকা এফং ৩৫০০ ফগ য ভভোয ভজওলেিোআর কনভক্রে টলা প্রলেকন ফাফদ-৫৩.৯৪ রক্ষ োকায 

ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর একটি প্যালকলজয ধীন ফভণ যত কাজভ ম্পাদন কযা লয়লছ জানা মায়। 

ভযদ যনকালর ড়লকয টকান টকান স্থালন টযআন কাে ও ালপযল বাঙ্গন প্রফণতা টদখা টগলছ। নাগযকাভন্দ ভিভাড়া 

ংরগ্ন ড়লকয  উিয া (১৮+৮০০) এফং ১৭ তভ ভকলরাভভোলযয একআ াল ফভস্থত ২টি পুকুলয ভযলেআভনং 

ওয়ার এয প্রলয়াজনীয়তা নুভূত লয়লছ। ড়লক টকান াআন, ভগন্যার ও টযাি ভাভকযং টদখা মায়ভন। তলফ ভক:ভভ: 

টদখা টগলছ।  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-১ লত ৪ (ক্লকওয়াআজ):অোআ-ভংড়া ড়লকয ড়ক ালপযভং, যক্ষাপ্রদ কালজয প্রলয়াজনীয়তা ও টবলভলন্টয 

পুরুত্ব ভনণ যয় 

 

১৫.৪  টভানপুয-তালনায ড়ক: নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত ড়লকয উন্নয়লনয জন্য ০.৩৯০ রঃঘঃভভঃ 

ভাটিয কাজ ফাফদ-৯৭.৫০ রক্ষ োকা, ৩.৭০ ভভোয প্রস্থতায ১.৬২৫ ভক:ভভ: টবলভন্ট ভক্তারীকযণ ফাফদ-৫৪.৫৮ 

রক্ষ োকা, ০.৬২৫ ভক:ভভ: টবলভন্ট উবয় াল ৩ পৄে ফভধ যতকযণ ফাফদ-১৯.৮০ রক্ষ োকা, ৩.৭০ ভভোয প্রস্থতায 

৭.০০ ভক:ভভ: টবলভন্ট ালপযভং ফাফদ-১৬৪.২৯ রক্ষ োকা, ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায ৫.৭৪৫ ভক:ভভ: টবলভন্ট 

ালপযভং ফাফদ-২০০.৫৬ রক্ষ োকা এফং প্রলয়াজনীয় ংখ্যক াআন, ভগন্যার, ভক:ভভ: -৪.০০ রক্ষ োকায ংস্থান 

ভছর। ভযদ যনকালর একটি প্যালকলজয ধীন ফভণ যত কাজভ ম্পাদন কযা লয়লছ জানা মায়। ভযদ যনকালর 

ড়লকয টকান টকান স্থালন ম যাপ্ত টেন /অউেলরে না থাকায় জরাফিতা সৃভষ্ট লত টদখা টগলছ। এছাড়া  দু’একটি স্থালন 

টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা টদখা টগলছ। ড়লক টযাি ভাভকযং টদখা মায়ভন। তলফ ভক :ভভ: ও ভিলযকনার াআন টাস্ট 

টদখা টগলছ। ড়লকয তালনায থানা ংরগ্ন স্থালন টবলভন্ট খুলড় ালপযভং ৫২ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ৫০ ভভ:ভভ:) াওয়া 

টগলছ। াভফ যকবালফ ড়লকয গুণগতভান লন্তালজনক।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-১ লত ৪ (ক্লকওয়াআজ): টভানপুয-তালনায ড়লকয ড়ক ালপযভং, টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা, টবলভলন্টয 

পুরুত্ব ভনণ যয় ও  ভিলযকন াআন 

 

১৫.৫  নফাফগঞ্জ-উিযভভল্লক-টগাভস্তাপুয ড়কঃ নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত ড়লকয উন্নয়লনয জন্য 

০.১৫০ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ-৩৭.৫০ রক্ষ োকা, ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায ৯.০০ ভক:ভভ: টবলভন্ট 

ভক্তারীকযণ ফাফদ-৪৪১.৬৩ রক্ষ োকা, ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায ২৫.৬১০ ভক:ভভ: টবলভন্ট ালপযভং ফাফদ-

৮৯৪.০৫ রক্ষ োকা, ৬০০ ভভোয অযভভ প্যারাাআভিং স্থান ফাফদ ৩১.৬৬ রক্ষ োকা এফং ৬৪০.২৫ ফগ যভভোয 

টযাি ভাভকযং ফাফদ ৬.৭৩ রক্ষ োকা এফং প্রলয়াজনীয় ংখ্যক াআন, ভগন্যার, ভক:ভভ: টাস্ট প্রভৃভত স্থান ফাফদ 

৪.০০ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর একটি প্যালকলজয ধীন ফভণ যত কাজভ ম্পাদন কযা লয়লছ জানা 

মায়। ভযদ যনকালর ড়লকয ফাজায ংরগ্ন স্থালন ম যাপ্ত টেন/অউেলরে না থাকায় জরাফিতা সৃভষ্ট লত টদখা টগলছ। 

নয়ালগারা উচ্চ ভফযারয়  ংরগ্ন ড়লক অউেলরে ভতভযক্ত টেলনয প্রলয়াজনীয়তা নুভূত লয়লছ। ড়লকয টকান 

টকান স্থালন টযাি ভাভকযং ভৄলছ টগলছ।   এছাড়া  দু’একটি স্থালন টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা টদখা টগলছ। ড়লকয 
টচআলনজ ভক:ভভ: ১৯+৫০০-টত টবলভন্ট খুলড় ালপযভং ৫২ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ৫০ ভভ:ভভ:) াওয়া টগলছ। 
াভফ যকবালফ ড়লকয গুণগতভান লন্তালজনক। 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ভচে-১ : টবলভন্ট ালপযভং ভচে -২ : ড়লক সৃষ্ট জরাফিতা 

 

 



১৬।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

ভযাজগঞ্জ, াফনা, নালোয, যাজাী, নওগাঁ ও চা

াআনফাফগঞ্জ টজরায ১৪টি টজরা ড়লকয ভধক 

ক্ষভতগ্রস্থ ১৯৫.৯১৫ ভকঃভভঃ ড়কাং 

উন্নয়ন/পুন যফালনয ভাধ্যলভ অন্তঃলজরা ভনযাদ 

ড়ক টমাগালমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন।  

প্রকলল্পয অওতায় ৪.২৭৪ র:ঘ:ভভ: ভাটিয কাজ, ০.১৭ ভক:ভভ: টবলভন্ট 

নতুন ভনভ যাণ, ৬৮.০৬৪ ভক:ভভ: টবলভন্ট ভক্তারীকযণ, ৫ ভক:ভভ: 

টবলভন্ট পুনভন যভ যাণ, ১৮.৬৫৫ ভক:ভভ: টবলভন্ট প্রস্থকযণ, ২২২.৭৪৩ 

ভক:ভভ: টবলভন্ট ালপযভং, ৪২৬৩ ভভোয অযভভ প্যারাাআভিং এফং 

১০৩৩৯.৭৯ ভভোয কনভক্রে টলা প্রলেকন ওয়াকয কযায় অন্তঃলজরা 

ভনযাদ ড়ক টমাগালমাগ ব্যফস্থা স্থাভত লয়লছ। পলর প্রকলল্পয উলেশ্য 

ভজযত লয়লছ 

 

১৭। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়। 

১৮।   যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধ্য ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৯।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত টপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় টদখা মায় প্রকল্পটিয টকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন। 

২০।  ম যলফক্ষণ:  

২০.১ প্রকল্পটি ভনধ যাভযত টভয়ালদ শুরু এফং ভাপ্ত লয়লছ মা অাব্যঞ্জক। তলফ প্রকল্পটি ১  ফায ংলাধন কযা লয়লছ । 
প্রকল্পটিয Time over Run ০.০০% ও Cost over Run  ৯.৭৮%;  

২০.২ প্রকল্পটি ফাফায়লন ৩ থ য ফছলয ভাে ১ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন; 

২০.৩ প্রকল্পটিয  ফাফায়ন টভয়াদকালর ১ভ থ য ফছলয টকান এভিভ ফযাে টদওয়া না লরও যফতী ২ থ য ফছলয ম যাপ্ত থ য 

ফযাে প্রদান কযা লয়লছ। পলর প্রকল্পটি ভনধ যাভযত টভয়ালদ ভাপ্ত লয়লছ; 

২০.৪ ভযাজগঞ্জ -যায়গঞ্জ ড়লকয ভযবায াআলিয টাল্ডালয ভাটিয ভযভাণ কভ প্রতীয়ভান লয়লছ। ভফভেন্নবালফ কলয়কটি 

কারবাে য এলপ্রালচ টযআনকাে এফং ড়লক েলার টদখা টগলছ। ফহুরী টফআরী ব্রীলজয এুালপ্রাচ  ড়ক ফাঁলধয ভফভবন্ন 

স্থালন যক্ষাপ্রদ কালজয প্রলয়াজনীয়তা নুভূত লয়লছ। ফহুরী ফাজায, অরভপুয ফাজায, াঙ্গাী ালে ও তফগন্ডপুয 

ফাজালয টেন না থাকায় ড়লক াভন জলভ থাকলত টদখা টগলছ। এ স্থানগুলরালত টেন ভযভজি টবলভন্ট ভনভ যালণয 

প্রলয়াজনীয়তা নুভূত লয়লছ;   

২০.৫ ভংড়া -গুরুদাপুয-চােলভায ড়লকয শুরুলত নালোয ংল প্রায় ১২০০ ভভোয কাঁচা ড়ক টদখা টগলছ মা াকা কযা 

প্রলয়াজন। ড়লকয পুকুয ংরগ্ন কলয়কটি স্থালন প্যারাাআভিং টলর ড়লত টদখা টগলছ এফং ভফভেন্নবালফ কলয়কটি 

স্থালন টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা ও টযআন কাে টদখা টগলছ। ড়লকয পুকুয ংরগ্ন কলয়কটি স্থালন ভতভযক্ত যক্ষাপ্রদ 

কালজয প্রলয়াজনীয়তা নুভূত লয়লছ। ড়লক  টকান টযাি ভাভকযং টদখা মায়ভন। ড়লক খুফ ীভভত মানফান চরাচর 

কযলত টদখা টগলছ । ড়লকয টচআলনজ  ভকঃভভঃ ২+২৫০ টত টবলভন্ট খুলড় ালপযভং ৪৭ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ৫০ 

ভভ:ভভ:) এফং টফআজ োআ-১ ১৫৫ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ১৫০ ভভ:ভভ:) পুরুত্ব াওয়া টগলছ মা লন্তালজনক;  

২০.৬  অোআ-ভংড়া ড়লকয টকান টকান স্থালন টযআন কাে ও ালপযল বাঙ্গন প্রফণতা টদখা টগলছ। নাগযকাভন্দ ভিভাড়া 

ংরগ্ন ড়লকয উিয া (১৮+৮০০) এফং ১৭ তভ ভকলরাভভোলযয একআ াল ফভস্থত ২টি পুকুলয ভযলেআভনং 

ওয়ার এয প্রলয়াজনীয়তা নুভূত লয়লছ। ড়লক টকান াআন, ভগন্যার ও টযাি ভাভকযং টদখা মায়ভন; 



২০.৭ টভানপুয-তালনায ড়লকয টকান টকান স্থালন ম যাপ্ত টেন/অউেলরে না থাকায় জরাফিতা সৃভষ্ট লত টদখা টগলছ। 

এছাড়া দু’একটি স্থালন টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা টদখা টগলছ। ড়লক টযাি ভাভকযং টদখা মায়ভন। তলফ ভক :ভভ: ও 

ভিলযকনার াআন টাস্ট টদখা টগলছ। ড়লকয তালনায  থানা ংরগ্ন স্থালন টবলভন্ট খুলড় ালপযভং ৫২ ভভ:ভভ: 

(গ্রণলমাগ্য ৫০ ভভ:ভভ:) াওয়া টগলছ। াভফ যকবালফ ড়লকয গুণগতভান লন্তালজনক াওয়া টগলছ;  

২০.৮ নফাফগঞ্জ-উিযভভল্লক-টগাভস্তাপুয ড়লকয ফাজায ংরগ্ন স্থালন ম যাপ্ত টেন/অউেলরে না থাকায় জরাফিতা সৃভষ্ট 

লয়লছ। নয়ালগারা উচ্চ ভফযারয়  ংরগ্ন ড়লক অউেলরে ভতভযক্ত টেলনয প্রলয়াজনীয়তা নুভূত লয়লছ। 
ড়লকয টকান টকান স্থালন টযাি ভাভকযং ভৄলছ টগলছ। এছাড়া দু’একটি স্থালন টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা টদখা টগলছ। 
ড়লকয টচআলনজ ভক:ভভ: ১৯+৫০০-টত টবলভন্ট খুলড় ালপযভং ৫২ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ৫০ ভভ:ভভ:) াওয়া টগলছ। 
াভফ যকবালফ ড়লকয গুণগতভান লন্তালজনক; এফং  

২০.৯ ভযদ যনকারীন ভয় ম যন্ত প্রকল্পটিয টকান  External ও Internal Audit ম্পন্ন  য়ভন।  

২১।  ভতাভত/সুাভযঃ 

২১.১ প্রকল্পটি ভনধ যাভযত টভয়ালদ শুরু এফং ভাপ্ত লয়লছ মা অাব্যঞ্জক। তলফ প্রকল্পটি ১  ফায ংলাধন কযা লয়লছ । 
প্রকল্পটিয Time over Run ০.০০% ও Cost over Run   ৯.৭৮%;  বরফষ্যগত নুগভারদত ব্যয় ও ফাফায়ন 

গভয়াগদ প্রকে ভারপ্তয রগেয ভন্ত্রণারয়/ংস্থাগক গচষ্ট গত গফ (নু: ৫);  

২১.২ ভযাজগঞ্জ -যায়গঞ্জ ড়লকয পে টাল্ডায, টযআনকাে, েলার, টেলনয প্রতুরতা, ভতভযক্ত যক্ষাপ্রদ কালজয 

প্রলয়াজনীয় ংস্কায ভচভিত ত্রুটিভ ংলাধন কযলত লফ; 

২১.৩ ভংড়া -গুরুদাপুয-চােলভায ড়লকয শুরুলত নালোয ংলয প্রায় ১২০০ ভভোয কাঁচা ড়ক াকা কযায উলযাগ 

গ্রণ কযলত লফ;  

২১.৪  ভংড়া -গুরুদাপুয-চােলভায ড়লকয পুকুয ংরগ্ন টম কর স্থালন প্যারাাআভিং টলর লড়লছ, টবলভলন্টয ভকনাযা 

বাঙ্গা ও টযআন কাে সৃভষ্ট লয়লছ এফং ভতভযক্ত যক্ষাপ্রদ কালজয প্রলয়াজন তা ভচভিতপূফ যক ংলাধন/টভযাভত/ 

ংস্থান কযলত লফ;  

২১.৫ অোআ-ভংড়া ড়লকয টম কর স্থালন টযআন কাে ও ালপযল বাঙ্গন প্রফণতা সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক ংলাধন 

কযলত লফ।  

২১.৬ অোআ -ভংড়া ড়লকয নাগযকাভন্দ ভিভাড়া ংরগ্ন ড়লকয উিয া (১৮+৮০০) এফং ১৭ তভ ভকলরাভভোলযয 

একআ াল ফভস্থত ২টি পুকুলয ভযলেআভনং ওয়ালরয ংস্থান কযলত লফ;  

২১.৭ টভানপুয-তালনায ড়লকয টম কর স্থালন ম যাপ্ত টেন/অউেলরে না থাকায় জরাফিতা সৃভষ্ট লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক 

ট কর স্থালন অউেলরে ম যাপ্ত টেলনয ংস্থান কযলত লফ;  

২১.৮ নফাফগঞ্জ-উিযভভল্লক-টগাভস্তাপুয ড়লকয নয়ালগারা উচ্চ ভফযারয় ফাজায ংরগ্ন স্থানগুলরালত ম যাপ্ত 

টেন/অউেলরলেয ংস্থান কযলত লফ;  

২১.৯ ড়লকয টম কর স্থালন টযাি ভাভকযং নাআ/ভৄলছ টগলছ, াআন/ভগন্যার টাষ্ট নাআ, প্যারাাআরিং গগর গড়গছ ,  

টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা,েলার সৃভষ্টলয়লছ এফং পে টাল্ডায ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক ংলাধন 

কযলত লফ;    

২১.১০ দ্রুত প্রকল্পটিয  External Audit ম্পন্ন  কযলত লফ এফং টকান অভি উত্থাভত লর তা ভনষ্পভি কযলত লফ 

(নু: ১৯); এফং  

২১.১১ নুলেদ ২১.১ লত ২১.১০ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধ্য অআএভআভিলক ফভত কযলফ। 

 



টজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ভলরে টজান) ীল যক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, 2017) 

 

১। প্রকগেয নাভ : টজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ভলরে টজান)        

২। ফাফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয।  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাে :  ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ। 

4। প্রকে এরাকা  : ভয়ভনভং, সুনাভগঞ্জ, টভৌরবীফাজায ও ভফগঞ্জ টজরায ভফভবন্ন উলজরা।      
5। প্রকগেয ফাফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                                   
    (রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

রযকরেত ফাফায়নকার প্রকৃত 

ফাফায়নকার 

রতরযক্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কররত 

ব্যগয়য %) 

রতরযক্ত ভয় 

(ভর  

ফাফায়নকাগরয 

%) 

ভর ১ভ 

ংগারধত 

ভর ১ভ ংগারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৯৯৮.৩৮ 

(-) 

১০৩০৬.৭৮ ৯৯৮২.০০ 

(-) 

০১-0৩-২০১৫ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৩-২০১৫ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

০১-0৩-২০১৫ 

গথগক  

৩০-০৬-২০১৭ 

প্রগমাজয নয় 

 

প্রগমাজয নয় 

 

6।  প্ররেণ : প্রকগেয অওতায় গকান স্থানীয় ও বফগদরক প্ররেগণয ংস্থান না থাকায় প্ররেণ প্রদান কযা য়রন।  

7।  প্রকলল্পয েভূভভ ও উলেশ্য:   

 

৭.১ েভূভভ:  ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয আলতাপূলফ য ৮টি টজালনয ভাধ্যলভ ৮টি “টজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প” এফং “ক্ষভতগ্রস্থ 

ড়কভলয জরুযী পুনফা যন” ীল যক ন্য একটি প্রকল্প গ্রণ কলযভছর। ভকন্তু ম্পলদয ীভাফিতা এফং জাতীয় ও 

অঞ্চভরক ভাড়কগুলরায উন্নয়ন গ্রাভধকায প্রদান কযায় টফ ভকছু টজরা ড়লকয উন্নয়ন কাজ অংভকবালফ 

ভাপ্ত টথলক মায়। উক্ত টজরা ড়কগুলরায ভলধ্য গুরুত্বপূণ য টজরা ড়লকয ভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযলণয রলক্ষু ওজ 

ভধদপ্তয কর্তযক ১০টি টজালনয জন্য ১০টি পৃথক প্রকল্প প্রস্তাফ কযা য়। ভফলফচু প্রকলল্পয অওতায় ভলরে টজালন ১০টি 

টজরা ড়লকয ১৯৫.০০ ভকঃ ভভঃ এয ভলধ্য ৮৫.৮৮ ভকঃভভঃ ড়ক টভযাভত/ভনভ যালণয প্রস্তাফ কযা লয়লছ। এ 

টপ্রভক্ষলত ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ কর্তযক ৯৯৯৮.৩৮ রক্ষ োকা প্রাক্কভরত ব্যলয় এফং ভাচ য ২০১৫ লত জুন 

২০১৭ ম যন্ত টভয়ালদ টজরা ড়ক উন্নয়ন (ভলরে টজান)” ীল যক প্রকল্পটি ০৯/০৬/২০১৫ তাভযলখ নুভষ্ঠত একলনক 

বায় নুলভাদন কযা য়। যফতীলত টকান টকান লঙ্গয ভযভাণ ও ব্যয় হ্রা/বৃভি এফং ওজ টযে ভভিউর ২০১৫ 

নুমায়ী দযে প্রাক্করন কযায় ১৬ টপব্রুয়াভয  ২০১৭ তাভযলখ নুভষ্ঠত ভিভআভ বায সুাভযক্রলভ প্রকল্পটিয ১ভ 

ংলাধন ১২/০৩/২০১৭ তাভযখ ভাননীয় ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রী কর্তযক নুলভাভদত য়।   
 

৭.২ উলেশ্য:  প্রকলল্পয ভর উলেশ্য লে ভলরে ড়ক টজালনয ন্তযভুক্ত ০৪টি ড়ক ভফবালগয অওতাধীন ১০টি 

ভাড়লকয ৮৫.৮৮ ভকঃভভঃ ক্ষভতগ্রস্থ ও কভ প্রস্থ টজরা ভাড়ক মথামথবালফ উন্নয়ন কলয অন্তঃ উলজরা  

মানচরাচর জতয ও ভনভফ যঘ্ন কযায ভাধ্যলভ থ যননভতক কভ যকান্ড টজাযদায কযা।  

৮।  প্রকলল্পয ভর কাজ:  

 ভাটি কাজ-২.৬১ রঃঘঃভভঃ 

 নতুন টবলভন্ট ভনভ যাণ-৩.৯২ ভকঃভভঃ 

 টবলভন্ট প্রকযণ-৪৩.৬৩ ভকঃভভঃ 

 টবলভন্ট ভজবুভতকযণ ৩.৭০ ভভোয প্রস্থ)- ১১.২০ ভকঃভভঃ 

 টবলভন্ট ভজবুভতকযণ ৫.৫০ ভভোয প্রস্থ)- ২০.৩৯ ভকঃভভঃ 



 টবলভন্ট ালপযভং ৩.৭০ ভভোয প্রস্থ)- ৪.৯৭ ভকঃভভঃ 

 প্রকযলণয জন্য ালপযভং (২X০.৯০ ভভোয)-১০.৮১ 

 ভফযভান টবলভন্ট ালপযভং ৩.৭০ ভভোয প্রস্থ)- ১০.৪৫ ভকঃভভঃ 

 ভফযভান টবলভন্ট ালপযভং ৫.৫০ ভভোয প্রস্থ)- ৫.৪০ ভকঃভভঃ 

 কংভক্রে ব্রীজ ভনভ যাণ (৫টি)- ১৩২ ভভোয  

 কারবাে য ভনভ যাণ (২৮টি)- ১৩৫.৪২ ভভোয 

 টো-ওয়ার- ৫৯৪৫.০০ ভভোয  

 ভভ ব্লক ভজও টেিোআর ২০০৬০ ফগ যভভোয  

 ায টেন ভনভ যাণ- ৫৩১৬ ভভোয  

 

৯। প্রকলল্পয ঙ্গভবভিক ফাফায়ন (ভভঅয নুালয) : 

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 

Motor Vehicle  No. 3.00 95.73 3.00 95.73 

Laboratory Equipments      No. 4.00 12.00 4.00 12.00 

Earthwork on Road          

New Construction of 

Embankment  

L.Cum 0.90 173.34 0.90 173.34 

Widening & rising 

embankment  

L.Cum 1.71 374.28 1.71 384.51 

Construction of Flexible  

Pavement      

     

New Pavement Construction  Km  3.92 230.47 3.92 230.47 

Pavement Widening 

(2X0.90m) 

Km  43.63 1226.97 43.63 1243.93 

Strengthening (3.70m width) Km  11.20 287.92 11.20 303.97 

Strengthening (5.50m width) Km  20.39 1040.31 17.90 900.36 

Surfacing (Carpeting and 

seal coat) 

     

Surfacing for new 

Construction (3.70m width) 

Km  4.97 145.68 4.97 145.68 

Surfacing for Widening 

(2X0.90m) 

Km 10.81 125.53 10.81 125.53 

Surfacing for existing 

pavement (3.70m width) 

Km 10.45 299.31 10.45 299.31 

Surfacing for existing 

pavement (5.50m width 

Km 5.40 275.28 5.40 275.28 

Surfacing  (DBS-wearing 

course)  

     

Surfacing for new 

Construction (3.70m width) 

Km  0.45 15.72 0.45 15.72 

Surfacing for Widening 

(2X0.90m) 

Km 33.09 410.52 33.09 416.52 



Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

Surfacing for existing 

pavement (3.70m width) 

Km 38.84 919.87 38.84 936.66 

Surfacing for existing 

pavement (5.50m width 

Km 30.26 1278.48 30.26 1279.70 

Construction of Concrete 

Bridge (5 nos)  

M  132.40 1429.84 132.40 1435.04 

Construction of Concrete 

Culvert (28 nos) 

M  135.42 1178.51 135.42 1183.10 

Toe Wall  M 5945.00 188.21 5945.00 188.21 

CC Block with Geo-Textile  M 20060.00 255.52 1524.55 202.39 

Construction Saucer Drain  M 5316.00 87.88 5316.00 87.88 

Construction of Sign 

signal/Km  

LS  LS  4686.00 LS  4686.00 

Utility Shifting  LS LS 7.32 LS 6.18 

Physical Contingency 2% LS LS 100.62 LS - 

Price Contingency 2% LS LS 100.62 LS - 

Total=   10306.78  9982.00 
 
 

১০। প্রকল্প ভযচারক ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

ক্রভভক 

নং 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী দাভয়লত্বয ধযণ কভ যকার 

পূণ থকারীন  খন্ডকারীন টমাগদান  ফদরী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  Iftekhar Kabir 

Additional Chief Engineer  

RHD, Sylhet Zone, Sylhet. 

ুাঁ ১২/০১/২০১৪ ২৪/০৭/২০১৬ 

2.  Md. Shah Nowaz 

Additional Chief Engineer  

Sylhet Zone, Sylhet. 

ুাঁ ২৪/০৭/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৭ 

 
 

১১।  ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ 

১১.১  গাড়ী/ট্রািলাে য/ টভভনাযীজ ক্রয়ঃ প্রকলল্পয অওতায় ৩টি ভেয টবভকুার ৯৫.৭৩ রক্ষ োকায়  এফং ৪টি ল্যাফলযেভয 

আকুুলভন্ট ১২.০০ রক্ষ োকায় ক্রলয়য ংস্থান ভছর। টপ্রভযত ভভঅয নুমায়ী ৩টি ভেয টবভকুার ৯৫.৭৩ রক্ষ 

োকা এফং ৪টি ল্যাফলযেভয আকুুলভন্ট ১২.০০ রক্ষ োকায় ক্রয় কযা লয়লছ। প্রকল্প ভাভপ্তয য ৩টি ভেয টবভকুার 

ংভিষ্ট ড়ক ভফবালগ এফং ল্যাফলযেভয আকুুলভন্ট তত্ত্বাফধায়ক প্রলকৌরী, ভলরে ালকযলর ব্যফহৃত ে জানা মায়।  

১১.২ ণ্য, কাম য ও টফা ক্রয়ঃ (ণ্য ও কাম য ২০০.০০ রক্ষ োকায উলয এফং টফা ১০০.০০ রক্ষ োকায উলয) প্রকগেয 

নুগভারদত  ংগারধত রিরর নুমায়ী ভর পূতথ কাজ ১০টি  প্যাগকগজয ভাধ্যগভ ম্পন্ন কযায ংস্থান রছর। 

ররঅয এ  উগেরিত তথ্যানুমায়ী ১০ টি প্যাগকগজয অওতায় পূতথ কাজ ম্পাদন কযা গয়গছ। দযে ংক্রান্ত প্রধান 

প্রধান তথ্য রনম্নরু: 



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

প্যাগকজ নং-১ 

Widening & Strengthening of existing Pavement 

with surfacing at different Km. (Ch. 00+000 to 

18+000) of Darbost-Kanaighat-Shabag Road (Z 

2011) under Sylhet Road Division, Sylhet and DBS 

Wearing course at Ch. 00+000 to 02+900 of 

Shaistaganj-Puranbazar-Kalimnagar Road (Z 2009) 

under Hobiganj Road Division during the year 

2015-2016.    

১৯২১.২৫ ২৩/০৯/২০১৫ 

০৭/০১/২০১৬ 

১২ ভা 

০৬/০১/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত  

প্যাগকজ নং-২ 

Construction of new embankment, Flexible 

pavement & carpeting seal coat work from Ch. 

2+790 to 3+640, 12+485 to 13+320 & Ch. 14+770 

to 14+910 & Construction of 5 Nos. 1X3.00m 

X3.00m box culverts at 3
rd

 & 13
th

 Km. of 

Vadeshwar-Mirganj-Manikona-Fenchuganj Road (Z 

2831) & Strengthening & surfacing work (DBS-

wearing course) from ch. 0+000 to 7+000 & 

reconstruction of 1 No. 1X 4.00m X2.50m box 

culvert at 6
th

 1 No.- 2X4.50m X2.50m box culvert at 

10
th

 & 11
th

 Km. of Rashidpur-Bishwanath 

Rampasha- Lamakazi Road (Z 2016) under Sylhet 

Road Division of Road Zone, Sylhet during the year 

2015-2016.        

৯৩২.৩৫ ২৩/০৯/২০১৫ 

০৭/০১/২০১৬ 

১২ ভা 

০৬/০১/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-3    

Improvement of Dowarbazar-Sunamganj Road (Z- 

2811) (Ch. 15+500 to 18+500) and Sunamganj- 

Kachirgati-Bishwamberpur Road (Z-2804) (Ch. 

01+700 to 16+400) under Sunamganj Road Division 

during the year 2015-16. 

          

১০৮২.০৮ ২৩/০৯/২০১৫ 

০/০১/২০১৬ 

১২ ভা 

০৩/০১/২০১৭ 

 

 

প্যাগকজ নং-৪    

Widening from  14
th

 to 27
th

 Km and Construction of 

25.74 meter  (1X24.40m)  PC Girder  in place of a 

Bailey Bridge at 18
th

 Km. (Gap No. 18/1) on 

Gobindaganj-Chatak-Dowarabazar Road under 2
nd

 

১০৬৪.৫০ ২৫/০৪/২০১৬ 

৩১/০৮/২০১৬ 

১২ ভা 

১৬/০৬/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 



প্যাগকজ/কাগজয নাভ -প্রাক্কররত 

ব্যয় 

-চুরক্ত ভল্য 

-দযে অফাগনয 

তারযি 

-চুরক্তয তারযি 

-কাজ শুরুয তারযি 

-কাজ ভারপ্তয 

তারযি  

ভন্তব্য  

Phase of Zonal Zilla Road improvement project of 

Sunamganj Road Division during the year 2015-16.     

প্যাগকজ নং-৫    

 Strengthening the existing pavement and surfacing 

work at different Km.  of Madanpur-Dirai-Sulla 

Road under Sunamganj Road Division during the 

year 2016-17.  

৪৯৩.৬৮ ১৫/০১/২০১৭ 

০২/০৪/২০১৭ 

৬ ভা 

১৯/০৬/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৬    

Strengthening the existing pavement and surfacing 

work at different Km.  of Madanpur-Dirai-Sulla 

Road under Sunamganj Road Division during the 

year 2016-17. 

৬৫০.১১ ১৫/০১/২০১৭ 

০২/০৪/২০১৭ 

৬ ভা 

১৮/০৬/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৬    

Widening of exisitng flexible pavement  and 

surfacing at Ch. 9+000 to Ch. 17+670 of 

Baniachong-Nobiganj Road (Z-2405) under 

Hobiganj Road Division during the year 2015-2016.  

৭৪১.৯৯ ২৩/০৯/২০১৫ 

২২/১২/২০১৫ 

৬ ভা 

৩১/০৩/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৭    

Construction of  34.08m long P.C Girder Bridge 

(Atukura Bridge), 21.89 m long RCC Girder  Bridge 

(Nagerkhal Bridge), RCC Girder Bridge (Moder 

Patta Bridge) & 1X6.00mX5.50m RCC Box Culvert 

(Bibirmokam Culvert) of Hobiganj Road Division 

during the year 2015-2016.   

৯৫৩.০৬ ১১/১০/২০১৫ 

১৬/০২/২০১৬ 

৬ ভা 

১৭/০৮/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-৯.    

Construction of 28.78m Long P.C Girder Bridge at 

29
th

 Km and RCC Box Culvert of different size 

(67.00m) including Saucer drain & Toe wall at 

different Km of Kulaura-Shamshernagar- 

Sreemongal Road (Z-2003) under Moulvibazar 

Road Division of Road Zone Sylhet during the year 

2015-16.   

 

১০০৬.৮৭ 

 

 

১১/০১০/২০১৫ 

২৬/০১/২০১৬ 

১৮ ভা 

১৯/০৭/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

প্যাগকজ নং-১০    

Widening, Strengthening & Surfacing by DBS 

Wearing Course from 26
th

 Km to 42
nd

 Km of Kulura 

Shamshernagar-Sreemongal Road under Road 

Division Moulvbazar of Road Zone Sylhet during 

the year 2015-2016. 

 

১০৩৭.৩৭ 

 

 

২৩/০৯/২০১৫ 

০৪/০১/২০১৬ 

১২ ভা 

০৩/০১/২০১৭ 

কাজ ভাপ্ত 

 



১২।  ংলাভধত ফযাে ও গ্রগভতঃ 

              রক্ষ োকা 

থ থফছয ভর রিরর’য ংস্থান  ফ থগল ংগারধত 

রিরর’য ংস্থান 

রেযভাো 

এরির ফযাদ্দ গ্রেরত 

১ ২ ৩ ৪ 5 

২০১৪-১৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ৬৬৬৩.৭৯ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ৩৩৩৪.৫৯ ৭৩০৬.৭৮ ৬৯৮২.০০ ৬৯৮২.০০ 

 ৯৯৯৮.৩৮ ১০৩০৬.৭৮ ৯৯৮২.০০ ৯৯৮২.০০ 

 

১৩।  কাজ ম্পূণ য থাকলর তায কাযণঃ নুলভাভদত ভিভভ নুমায়ী প্রকলল্পয কাজ ভাপ্ত লয়লছ।  

১৪। াধাযণ ম যলফক্ষণ: 
 

১৪.১ াভফ যক অভথ যক ও ফাফ গ্রগভতঃ প্রকলল্পয অওতায় জুন, ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জত অভথ যক গ্রগভত লয়লছ ৯৯৮২.০০ 

রক্ষ োকা মা ভর নুলভাভদত ব্যয় ৯৯৯৮.৩৮ রক্ষ োকায ৯৯.৮৩%। উক্ত ভলয় নুলভাভদত ংলাভধত প্রকলল্পয 

১০০% ফাফ গ্রগভত াভধত লয়লছ।  

  
১৫। প্রকল্প ভযদ যনঃ  গত ১৫/০৭/২০১৮ ও ১৭/০৭/২০১৮ তাভযলখ অআএভআভি’য উ-ভযচারক জনাফ টভাাম্মদ 

অযাপৄজ্জাভান ভূ ূঁআয়া কর্তযক প্রকল্পটি লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর ড়ক ভফবালগয কভ যকতযাগণ 

উভস্থত ভছলরন। ভযদ যন ম যলফক্ষণ ভনম্নরূঃ 

১৫.১  দযফা-কানাআঘাে-াফাগ ড়ক (টজি-২০১১): নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত ড়লকয উন্নয়লনয 

জন্য ০.৪৯ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ- ৯৭.৭৫ রক্ষ োকা,  ৯ .২০ ভক:ভভ: টবলভন্ট উবয় াল ০.৯০ ভভোয 

প্রকযণ ফাফদ ২৪১.৮০ রক্ষ োকা, ৯.২০ ভক:ভভ: ভফযভান টবলভন্ট ৩.৭০ ভভোয প্রস্থতায় ভক্তারীকযণ ফাফদ-

২২৭.৮৫ রক্ষ োকা, ৮.০৭ ভক:ভভ: ভফযভান টবলভন্ট ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায় ভক্তারীকযণ ফাফদ-৩৪৭.৮৭ রক্ষ 

োকা, ১৭.২৭ ভক:ভভ: উন্নয়নকৃত টবলভন্ট ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায় ালপযভং (ভিভফএ ওয়ুাভযং টকা য) ফাফদ-

৬৭৫.৬৮ রক্ষ োকা, ২৭.৪২ ভভোয (২টি) ফি কারবাে য  ভনভ যাণ ফাফদ ১৭৭.৫২ রক্ষ োকা, ২০০ ভভোয টো-ওয়ার 

ভনভ যাণ ফাফদ ৬.০০ রক্ষ োকা, ১০০০ ফগ য ভভোয ভজও টেিাআর ভভ ব্লক ভনভ যাণ ফাফদ ১৩.৬০ রক্ষ োকা, ৪৫০ 

ভভোয ায টেন ভনভ যাণ ফাফদ ৯.০০ রক্ষ োকা এফং  প্রলয়াজনীয় ংখ্যক াআন, ভগন্যার ও টযাি ভাভকযং ফাফদ 

৭.৬৯ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর একটি প্যালকলজয ধীন ফভণ যত কাজভৄ ম্পাদন কযা লয়লছ টদখা 

মায়। তলফ ভযদ যনকালর   ভনভভ যত ড়লকয কলয়কটি স্থালন উবয় াল টেন ভয়রা অফজযনা দ্বাযা পূণ য লয় ালপয 

ক্ষভতগ্রস্থ লত টদখা টগলছ। ড়লক টকান ে টার ও ভকনাযা বাঙ্গা ভযরভক্ষত য়ভন। ড়লকয ৯ভ ও ১২তভ 

ভকলরাভভোলয ৩-টবন্ট ভফভষ্ট ২টি ফি কারবাে য ভনভ যাণ কযা লয়লছ টদখা মায়। তলফ কারবাে যগুলরালত টআভন্টং কাজ 

কযা য়ভন। ভযদ যনকালর ড়লক ম যাপ্ত ভযভাণ ভকঃভভঃ ও াআন টাষ্ট স্থান কযা লয়লছ টদখা মায়। ড়লকয 
কানাআঘাে প্রালন্ত টবলভন্ট খুলড় ালপযভং ৫২ ভভ:ভভ: (গ্রণলমাগ্য ৫০ ভভ:ভভ:) াওয়া টগলছ। াভফ যকবালফ ড়লকয 
গুণগতভান লন্তালজনক।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে-১: রনরভ থত গবগভন্ট রচে-২: রিগযকনার াআন গাষ্ট 



রচে-৩:   রনরভ থত ৩ গবন্ট রফরষ্ট কারবাট থ রচে-৪:ফাজায ংগ সৃষ্ট জরাফিতা 

 
 

১৫.২ যভদপুয-ভফবনাথ-যাভাা-রাভাকাভজ (টজি-২০১৬): নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত ড়লকয 

উন্নয়লনয জন্য ১.০০ ভক:ভভ: ভফযভান টবলভন্ট ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায় ভক্তারীকযণ ফাফদ-৩৭.৩৭ রক্ষ োকা, 

৭.০০ ভক:ভভ: ভফযভান টবলভন্ট ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায় ালপযভং (ভিভফএ ওয়ুাভযং টকা য) ফাফদ-২৫৪.৭৪ রক্ষ 

োকা, ১৯.০০ ভভোয (৪টি) ফি কারবাে য  ভনভ যাণ ফাফদ ১৬৫.৩৯ রক্ষ োকা, ২০০ ভভোয ায টেন ভনভ যাণ ফাফদ 

৩.৬০ রক্ষ োকা এফং প্রলয়াজনীয় ংখ্যক াআন, ভগন্যার ও টযাি ভাভকযং ফাফদ ২.৬০ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। 

ভযদ যনকালর একটি প্যালকলজয ধীন ফভণ যত কাজভৄ ম্পাদন কযা লয়লছ টদখা মায়। ভযদ যনকালর ড়কটিয 

ফস্থা লন্তালজনক ভলন লরও ভনভভ যত ড়লকয লনক স্থালন ালপযল ক্রুাক, ীর টকাে ক্ষয় ও Ravelling 

ভযরভক্ষত লয়লছ। ড়লকয ভফবনাথপুয থানায াভলন উবয় াল টেন ভয়রা অফজযনা দ্বাযা পূণ য লয় াভন জলভ 

থাকলত টদখা টগলছ। ড়লকয ৬ষ্ঠ (৬/১), ৭ভ (৭/১), ১০ভ (১০/২) ও ১১তভ (১১/১) ভকলরাভভোলয টভাে ৪টি ফি 

কারবাে য ভনভ যাণ কযা লয়লছ টদখা মায়। তলফ কারবাে যগুলরালত টআভন্টং কাজ কযা য়ভন। ভযদ যনকালর ড়লক 

ভকঃভভঃ ও াআন টাষ্ট স্থান কযা লয়লছ টদখা মায়। তলফ টকান টকান স্থালন টযাি ভাভকযং ভৄলছ টমলত টদখা টগলছ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-৫ : ালপযল সৃষ্ট ক্রুাক  ও Ravelling ভচে-৬ : ফাজায ংল সৃষ্ট জরাফিতা  

 

 ১৫.৩ সুনাভগঞ্জ-কাভঞ্চযঘাে-ভফবম্ভযপুয ড়ক (টজি-২৮০৪): নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত ড়লকয 

উন্নয়লনয জন্য ০.১৫ রঃঘঃভভঃ নতুন ভাটিয কাজ ফাফদ-৩২.০৪ রক্ষ োকা, ৩.৭০ ভভোয প্রস্থতায ৯.০১ ভক:ভভ: 

ভফযভান টবলভন্ট ালপযভং (কাল যটিং ও ীরলকাে) ফাফদ-২৫৬.৮০ রক্ষ োকা, ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায ৫.৪০ 

ভক:ভভ: ভফযভান টবলভন্ট ালপযভং (কাল যটিং ও ীরলকাে) ফাফদ-২৭৫.২৮ রক্ষ োকা,  ৩০০০ ভভোয টো-ওয়ার 

ভনভ যাণ ফাফদ ৮৪.০০ রক্ষ োকা, ১৪৯১০ ফগ য ভভোয ভজও টেিাআর ভভ ব্লক ভনভ যাণ ফাফদ ১৭৫.১৯ রক্ষ োকা, 

১২০০ ভভোয ায টেন ভনভ যাণ ফাফদ ১.৯২ রক্ষ োকা এফং প্রলয়াজনীয় ংখ্যক াআন, ভগন্যার ও টযাি ভাভকযং 

ফাফদ ৫.৪৫ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর একটি প্যালকলজয ধীন ফভণ যত কাজভৄ ম্পাদন কযা লয়লছ 

টদখা মায়। ভযদ যনকালর ড়কটিয ফস্থা লন্তালজনক ভলন লরও লনক স্থালন ালপযল ক্রুাক ও ীর টকাে ক্ষয় 

লত টদখা টগলছ। ড়ক ফালেঁয লনক স্থালন টযআন কাে ও যক্ষাপ্রদ কাজ ক্ষভতগ্রস্থ লত টদখা টগলছ। ভযদ যনকালর 



ড়লক ভকঃভভঃ ও াআন টাষ্ট স্থান কযা লয়লছ টদখা মায়। তলফ টকান টকান স্থালন টযাি ভাভকযং ভৄলছ টমলত টদখা 

টগলছ।   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-৭:  ালপযল ক্ষভতগ্রস্থ ীরলকাে  ভচে-৮: ক্ষভতগ্রস্থ যক্ষাপ্রদ কাজ  

১৫.৪   কুরাউড়া-ভলযনগয-শ্রীভঙ্গর টযাি (টজি-২০০৩): নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত ড়লকয  উবয় 

াল ৩ পৄে কলয ফভধ যত/উঁচুকযলণয জন্য ০.২৭৫৯ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ-৪৬.৭৭ রক্ষ োকা, ১২.২২৫ ভকঃভভঃ 

ভফযভান টবলভন্ট উবয় াল ৩ পৄে কলয ফভধ যতকযণ ফাফদ জন্য ৪০১.০৬ রক্ষ োকা, ০.৫০ ভকঃভভঃ ভফযভান 

ড়ক ৩.৭০ ভভোয প্রস্থতায় ভক্তারীকযলণয জন্য ১২.৫৬ রক্ষ োকা, ১৭.০০ ভকঃভভঃ টেভিফর টবলভন্ট ৫.৫০ 

ভভোয প্রস্থতায় ালপযভং (ভিভফএ ওয়াভযং টকা য) ফাফদ ৫৬৪.৪৭ রক্ষ োকা,  ২৮.০৮ ভভোয (১টি) দীঘ য অযভভ 

ব্রীজ ভনভ যাণ ফাফদ-৩৬২.০০ রক্ষ োকা, ৬৮.০০ ভভোয (১৬টি) ফি কারবাে য ভনভ যাণ ফাফদ-৬১২.০০ রক্ষ োকা, ৪০০ 

ভভোয টো-ওয়ার ভনভ যাণ ফাফদ-৯.০০ রক্ষ োকা, ১২০০ ভভোয ায টেন ভনভ যাণ ফাফদ-২৪.০০ রক্ষ োকা এফং 

প্রলয়াজনীয় ংখ্যক াআন, ভগন্যার, টযাি ভাভকযং ফাফদ-১২.৫৭    রক্ষ োকায ংস্থান ভছর।  ভযদ যনকালর ২টি 

প্যালকলজয ধীন ফভণ যত কাজভ ম্পাদন কযা লয়লছ জানা মায়। ভযদ যনকালর ড়লকয টকান টকান স্থালন ম যাপ্ত 

টেন/অউেলরে না থাকায় জরাফিতা সৃভষ্ট লত টদখা টগলছ। ড়লক টকান েলার টদখা মায়ভন। তলফ ফাজায ংল 

দু’একটি স্থালন টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা  ও ালপয ক্ষয় লত টদখা টগলছ। ড়লক টযাি ভাভকযং, ভক:ভভ: ও 

ভিলযকনার াআন টাস্ট টদখা টগলছ। াভফ যকবালফ ড়লকয গুণগতভান লন্তালজনক াওয়া টগলছ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভচে-৯:  ভনভভ যত ালপযল ীরলকাে ভযভয়ায  ভচে-১০:  ভনভভ যত কারবাে য  

 

১৫.৫  ফাভনয়াচং-নফীগঞ্জ ড়ক  (নফীগঞ্জ-কাগাাা ং)(টজি-২৪০৫): নুলভাভদত ংলাভধত ভিভভ নুমায়ী ফভণ যত 

ড়ক প্রস্থ/উঁচুকযলণয জন্য ০.৫৩৪ রঃঘঃভভঃ ভাটিয কাজ ফাফদ- ১৪০.৪৪ রক্ষ োকা, ৩.৭০ ভভোয প্রস্থতায 

৮.৩৯ ভকঃভভঃ ভফযভান টবলভন্ট উবয় াল ৩পৄে কলয ফভধ যতকযণ ফাফদ ২৪৩.৭৫ রক্ষ োকা, ৮.৩৯ ভকঃভভঃ 

উন্নয়নকৃত টবলভন্ট ৫.৫০ ভভোয প্রস্থতায় ালপযভং  (ভিভফএ ওয়ুাভযং টকা য) ফাফদ-৩১২.৭৫ রক্ষ োকা,  ৮০০ 

ভভোয টো-ওয়ার ভনভ যাণ ফাফদ-৩২.০১ রক্ষ োকা, ৫২০ ভভোয ায টেন ভনভ যাণ ফাফদ-৮.০৬ রক্ষ োকা এফং 



প্রলয়াজনীয় ংখ্যক াআন, ভগন্যার ও টযাি ভাভকযং ফাফদ ৫.২৬ রক্ষ োকায ংস্থান ভছর। ভযদ যনকালর একটি 

প্যালকলজয ধীন ফভণ যত  কাজভৄ ম্পাদন কযা লয়লছ টদখা মায়। ভযদ যনকালর ড়কটিয ফস্থা লন্তালজনক 

ভলন লরও লনক স্থালন ালপযল ক্রুাক ও ীর টকাে ক্ষয় লত টদখা টগলছ। ড়ক ফালেঁয লনক স্থালন টযআন কাে ও 
যক্ষাপ্রদ কাজ ক্ষভতগ্রস্থ লত টদখা টগলছ। ভযদ যনকালর ড়লক াআন ও ভগন্যার টাষ্ট টদখা মায়ভন। তলফ ভকঃভভঃ 

টাষ্ট টদখা টগলছ।  এছাড়া টকান টকান স্থালন টযাি ভাভকযং ভৄলছ টমলত টদখা টগলছ।   
 

১৬।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযনঃ 

ভযকভল্পত উলেশ্য জযন 

প্রকলল্পয ভর উলেশ্য লে ভলরে ড়ক টজালনয 

ন্তযভুক্ত ০৪টি ড়ক ভফবালগয অওতাধীন ১০টি 

ভাড়লকয ৮৫.৮৮ ভকঃভভঃ ক্ষভতগ্রস্থ ও কভ প্রস্থ 

টজরা ভাড়ক মথামথবালফ উন্নয়ন কলয অন্তঃ 

উলজরা  মানচরাচর জতয ও ভনভফ যঘ্ন কযায ভাধ্যলভ 

থ যননভতক কভ যকান্ড টজাযদায কযা।  

 

প্রকলল্পয অওতায় ২.৬১ র:ঘ:ভভ: ভাটিয কাজ, নতুন 

টবলভন্ট ভনভ যাণ -৩.৯২ ভকঃভভঃ , টবলভন্ট প্রকযণ -

৪৩.৬৩ ভকঃভভঃ , টবলভন্ট ভজবুভতকযণ - ৩১.৫৯ 

ভকঃভভঃ, টবলভন্ট ালপযভং - ৩১.৬৩ ভকঃভভঃ , 

কংভক্রে ব্রীজ ভনভ যাণ (৫টি)- ১৩২ ভভোয , কারবাে য 

ভনভ যাণ (২৮টি)- ১৩৫.৪২ ভভোয , টো-ওয়ার- ৫৯৪৫.০০ 

ভভোয, ভভ ব্লক ভজও টেিোআর ২০০৬০ ফগ যভভোয , 

ায টেন ভনভ যাণ- ৫৩১৬ ভভোয  ও প্রলয়াজনীয় ংখ্যক 

াআন, ভগন্যার, ভকঃভভঃ টাষ্ট ও  টযাি ভাভকযং কযায় 

অন্তঃ উলজরা মানচরাচর জতয ও ভনভফ যঘ্ন লয়লছ। 
পলর প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ।  

 

 

১৭। উলেশ্য ভজযত না লয় থাকলর তায কাযণঃ প্রকলল্পয উলেশ্য ভজযত লয়লছ ফলর প্রতীয়ভান য়। 

১৮।   যাজস্ব খালত স্থানান্তযঃ প্রকলল্পয অওতায় ম্পাভদত কাজ আলতাভলধ্য ড়ক ও জনথ ভধদপ্তলযয যাজস্ব খালত 

(ওলন রাআন)-এ স্থানান্তয কযা লয়লছ।  

১৯।  External Audit: ভন্ত্রণারয় লত টপ্রভযত ভভঅয ম যালরাচনায় টদখা মায় প্রকল্পটিয টকান Internal ও 

External Audit কযা য়ভন। 
 

 ২০।  ম যলফক্ষণ:  

২০.১ প্রকল্পটি ভনধ যাভযত টভয়ালদ শুরু এফং ভাপ্ত লয়লছ মা অাব্যঞ্জক। তলফ প্রকল্পটি ১  ফায ংলাধন কযা লয়লছ। 

প্রকল্পটিয Time over Run ০.০০% ও Cost over Run  ০.০০%;  

২০.২ প্রকল্পটি ফাফায়লন ৩ থ য ফছলয ২ জন প্রকল্প ভযচারক দাভয়ত্ব ারন কলযলছন; 

২০.৩ প্রকল্পটিয  ফাফায়ন টভয়াদকালর ১ভ থ য ফছলয টকান এভিভ ফযাে টদওয়া না লরও যফতী ২ থ য ফছলয ম যাপ্ত থ য 

ফযাে প্রদান কযা লয়লছ। পলর প্রকল্পটি ভনধ যাভযত টভয়ালদ ভাপ্ত লয়লছ; 

২০.৪ দযফ-কানাআঘাে-াফাগ ড়লকয কলয়কটি স্থালন উবয়  াল টেন ভয়রা অফজযনা দ্বাযা পূণ য লয় ালপয ক্ষভতগ্রস্থ 

লয়লছ। ড়লক টকান ে টার ও ভকনাযা বাঙ্গা ভযরভক্ষত য়ভন। ড়লকয ৯ভ ও ১২তভ ভকলরাভভোলয ভনভভ যত 

কারবাে যগুলরালত টআভন্টং কযা য়ভন; 

২০.৫ যভদপুয -ভফবনাথ-যাভাা-রাভাকাভজ ড়লকয লনক স্থালন ালপযল ক্রুাক, ীর টকাে ক্ষয় ও Ravelling 

ভযরভক্ষত লয়লছ। ড়লকয ভফবনাথপুয থানায াভলন উবয় াল টেন ভয়রা অফজযনা দ্বাযা পূণ য লয় াভন জলভ 

থাকলত টদখা টগলছ। ড়লকয ৬ষ্ঠ (৬/১), ৭ভ (৭/১), ১০ভ (১০/২) ও ১১তভ (১১/১) ভকলরাভভোলয ভনভভ যত 

কারবাে যগুলরালত টআভন্টং কযা য়ভন। ড়লকয টকান টকান স্থালন টযাি ভাভকযং ভৄলছ টগলছ;  



২০.৬  সুনাভগঞ্জ-কাভঞ্চযঘাে-ভফবম্ভযপুয ড়লকয লনক স্থালন ালপযল ক্রুাক, ীর টকাে ক্ষয়, টযআন কাে ও যক্ষাপ্রদ কাজ 

ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ। ড়লকয টকান স্থালন টযাি ভাভকযং ভৄলছ টগলছ;    

২০.৭ কুরাউড়া-ভলযনগয-শ্রীভঙ্গর ড়লকয টকান টকান স্থালন ম যাপ্ত টেন/অউেলরে না থাকায় জরাফিতা সৃভষ্ট এফং 

ফাজায ংল দু’একটি স্থালন টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা ও ালপয ক্ষয় লত টদখা টগলছ;  

২০.৮ ফাভনয়াচং-নফীগঞ্জ ড়লকয নফীগঞ্জ-কাগাাা ংল লনক স্থালন ালপযল ক্রুাক, ীর টকাে ক্ষয়, টযআন কাে,  

যক্ষাপ্রদ কাজ ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ এফং টকান টকান স্থালন টযাি ভাভকযং ভৄলছ টগলছ; এফং  

২০.৯ ভযদ যনকারীন ভয় ম যন্ত প্রকল্পটিয টকান  External ও Internal Audit ম্পন্ন  য়ভন।  

 
 

২১।  ভতাভত/সুাভযঃ 

২১.১ প্রকল্পটি ভনধ যাভযত টভয়ালদ শুরু এফং ভাপ্ত লয়লছ মা অাব্যঞ্জক। তলফ প্রকল্পটি ১  ফায ংলাধন কযা লয়লছ। 

প্রকল্পটিয Time over Run ০.০০% ও Cost over Run   ০ .০০%;  বরফষ্যগত নুগভারদত ব্যয় ও ফাফায়ন 

গভয়াগদ প্রকে ভারপ্তয রগেয ভন্ত্রণারয়/ংস্থাগক গচষ্ট গত গফ (নু: ৫);  

২১.২ দযফ-কানাআঘাে-াফাগ ড়লকয টম কর স্থালন টেন  ভয়রা অফজযনা দ্বাযা পূণ য লয় ালপয ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ তা 

ভচভিতপূফ যক টভযাভত কযলত লফ। এছাড়া ড়লকয ৯ভ ও ১২তভ ভকলরাভভোলয ভনভভ যত কারবাে যগুলরালত টআভন্টং 

কযলত লফ (নু: ১৫.১ );  

২১.৩ যভদপুয -ভফবনাথ-যাভাা-রাভাকাভজ ড়লকয টম কর স্থালন ালপযল ক্রুাক, ীর টকাে ক্ষয় ও Ravelling, 

টেন ভয়রা অফজযনা দ্বাযা পূণ য লয় াভন জলভ অলছ তা ভচভিতপূফ যক টভযাভত কযলত লফ। এছাড়া ড়লকয ৬ষ্ঠ 

(৬/১), ৭ভ (৭/১), ১০ভ (১০/২) ও ১১তভ (১১/১) ভকলরাভভোলয ভনভভ যত কারবাে যগুলরালত টআভন্টং কযলত লফ (নু: 

১৫.২);  

২১.৪  সুনাভগঞ্জ-কাভঞ্চযঘাে-ভফবম্ভযপুয ড়লকয ভচভিত ত্রুটিভ ম যালরাচনাপূফ যক ংলাধন কযলত লফ (নু: ১৫.৩); 

   

২১.৫ কুরাউড়া-ভলযনগয-শ্রীভঙ্গর ড়লকয টম কর স্থালন ম যাপ্ত টেন/অউেলরে না থাকায় জরাফিতা সৃভষ্ট লয়লছ  

এফং ফাজায ংল টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা ও ালপয ক্ষয় লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক ংলাধন কযলত লফ (নু: 

১৫.৪); 

২১.৬ ফাভনয়াচং -নফীগঞ্জ ড়লকয নফীগঞ্জ-কাগাাা ংলয টম কর স্থালন ালপযল ক্রুাক, ীর টকাে ক্ষয়, টযআন কাে, 

যক্ষাপ্রদ কাজ ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ এফং টযাি ভাভকযং ভৄলছ টগলছ তা ভচভিতপূফ যক ংলাধন কযলত লফ (নু: ১৫.৫); 

২১.৭ রযদ থনকৃত ড়লকয ফাভলয টম কর ড়লক টযাি ভাভকযং নাআ/ভৄলছ টগলছ, াআন/ভগন্যার টাষ্ট নাআ, প্যারাাআরিং 

গগর গড়গছ, টবলভলন্টয ভকনাযা বাঙ্গা, েলার সৃভষ্ট লয়লছ এফং পে টাল্ডায ক্ষভতগ্রস্থ লয়লছ তা ভচভিতপূফ যক 

ংলাধন কযলত লফ;    

২১.৮ দ্রুত প্রকল্পটিয  External Audit ম্পন্ন  কযলত লফ এফং টকান অভি উত্থাভত লর তা ভনষ্পভি কযলত লফ 

(নু: ১৯); এফং  

২১.৯ নুলেদ ২১.১ লত ২১.৮ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভালয ভলধ্য অআএভআভিলক ফভত কযলফ। 

 

 

 

 



টেকনাপ-যাভৄ গ্যাভযন-ভভযচুা-ারং ংলমাগ ড়ক ীল যক প্রকলল্পয ভাভপ্ত ভল্যায়ন প্রভতলফদন 

ভাপ্ত: জুন, ২০১৭ 

 

০১। প্রকলল্পয নাভ : টেকনাপ-যাভৄ গ্যাভযন-ভভযচুা-ারং ংলমাগ ড়ক  

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : swo-ফাংরালদ টনাফাভনী। 

০৩। প্রাভনক ভন্ত্রণারয় : ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রণারয় /ড়ক ভযফন ও ভাড়ক ভফবাগ  

 

০৪।  প্রকলল্পয এরাকা (টজরা ও উলজরায নাভ) : কিফাজায টজরায যাভৄ উলজরা।   

০৫।  প্রকলল্পয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয়                 :  

      (রক্ষ োকায়)  

নুলভাভদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  নুলভাভদত ফাস্তফায়নকার 
প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ভতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর 

নুলভাভদত 

ব্যলয়য )%  

ভতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন 

কালরয )%  

ভর ব্যয় ংলাভধত  ভর ংলাভধত     

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২৩৮৩ .৪২  ৬০৪৮ .৯৪  ৬০৪৮ .৯৪  জুরাআ ,২০১৫  

লত  

জুন ,২০১৬  

জুরাআ ,২০১৫ 

লত জুন,২০১৭ 

জুরাআ ,২০১৫   

লত  

জুন ,২০১৭  

১৫৩ .৭৯%  ১০০% 

 

০৬।   প্রকলল্পয থ যায়নঃ ভজওভফ। 

০৭।       নুলভাদন      :  
ভর   ২২ /০৭/২০১৫ তাভযলখ ভাননীয় ভযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক  

ভফলল ংলাধন   ০৭/১২/২০১৫ তাভযলখ ভাননীয় ড়ক ভযফন ও টতু ভন্ত্রী কর্তযক 

১ভ ংলাভধত ২১ /০৬/২০১ ৬ তাভযলখ একলনক কর্তযক ১ভ ংলাভধত ভিভভ নুলভাভদত য় 

 

০৮।   প্রকলল্পয ংগভবভিক ফাস্তফায়ন গ্রগভতঃ (টপ্রভযত ভভঅয টভাতালফক) 

কাম যক্রভ একক 

প্রকলল্পয রক্ষুভাো প্রকৃত জযন  

টবৌত অভথ যক টবৌত অভথ যক 

A) Revenue component      

Other Allowances 

(project allowance) 

month 
20 

40.00 
20 

40.00 

Survey & Design LS  LS 5.00 LS 5.00 

Office,Residence,Shed construction 

& Maintenance 

LS  
    LS 

 

87.00 
LS 

87.00 

Sub-Total:   132.00  132.00 

B) Capital Component      



কাম যক্রভ একক 

প্রকলল্পয রক্ষুভাো প্রকৃত জযন  

টবৌত অভথ যক টবৌত অভথ যক 

Hill cutting for making of road way 

as per profile for approach road 

cum  
432000 

 

548.64 
432000 

 

548.64 

Embankment fill from borrow put 

by contractors arranged land 

cum 
386000 

702.52 
386000 

702.52 

Construction of flexible pavement km  4.70 2562.25 4.70 2562.25 

Construction of 10*RCC 

Culverts(5m clear:3m clear Height 

& 22m Width) 

m  

50.00 

 

1018.00 50.00 

 

1018.00 

Side Drain m  9400 752.00 9400 752.00 

Construction of cross drain m      560 57.18     560    57.18 

RCC Retaining Wall m  100 86.00 100 86.00 

Brick Masonry Retaining Wall  m 400 100.00 400 100.00 

Guide post nos 210 7.35 210 7.35 

Misc(sign signal & road marking) LS LS 28.00 LS 28.00 

Incidental LS LS 50.00 LS 50.00 

Tree removal LS LS 5.00 LS 5.00 

Sub-Total:   5916.94  5916.94 

G.Total:   6048.94  6048.94 

 

০৯।  কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণঃ  প্রকলল্পয টকান কাজ ম্পূণ য নাআ। 

১০।  প্রকলল্প উলেশ্যঃ  

     ক  )যাভয ড়ক টমাগালমাগ স্থান কযা ;  

     খ  )দুআ এরাকায ভলধ্য ব্যফা-ফাভণলজুয প্রায ঘোলনা;  

           গ   )ীভালন্তয ভনযািা ব্যফস্থা টজাযদায কযা ;  

           ঘ  )ম যেন ভলল্পয ভফকা ঘোলনা এফং অঞ্চভরক ভযফন ব্যফস্থা উন্নত কযা।  

 

১১। েভূভভঃ  

ড়কটি কিফাজায -টেকনাপ ও যাভৄ-ভভযচুা-ারং ভাড়লকয ালথ যাভয টমাগালমাগ স্থান কলয। এআ দুআ 

এরাকায ালথ মট াগালমাগ স্থালনয পলর  ব্যফা ফাভণলজুয প্রায ঘলে। ড়ক টমাগালমাগ স্থাভত ওয়ায় এআ দুআ 

এরাকায ভনযািা ও প্রভতযক্ষা ব্যফস্থা ভক্তারী লফ। টেকনাপ -যাভৄ গ্যাভযন -ভভযচুা-ারং ংলমাগ ড়লকয 

ভাধ্যলভ উক্ত এরাকায ভলধ্য ফনজ ম্পদ অযন ,ম যেন ভল্প ভফকালয ভাধ্যলভ ম্প্রাযণ ও থ যননভতক উন্নয়ন 

ঘেলফ। লফ যাভয , ড়কটি ফ যাধাযলণয জন্য উন্মুক্ত কযা লফ। এভতাফস্থায় , টেকনাপ -যাভৄ গ্যাভযন-ভভযচুা-ারং 

ড়কটি (তদঘ যু-৪.৭ ভক .ভভ  ).জুরাআ-২০১৫ লত জুন -২০১৭ টভয়ালদ ৬০৪৮ .৯৪ রক্ষ োকা ব্যলয় ফাস্তফায়ন কযা য়।  

১২।  প্রকলল্পয ভর কাম যক্রভঃ   

প্রকলল্পয অওতায় ভাটি কাো ৪ .৩২ রক্ষ ঘন ভভোয , ভাটি বযাে ৩ .৮৬ রক্ষ ঘন ভভোয , টেভিফর টবলভন্ট ৪ .৭০ 

ভকভভ, ১০টি কারবাে য ভনভ যাণ, াআি টেন ৯৪০০ ভভ., ক্র টেন ৫৬০ ভভ., অযভভ ভযলেআভনং ওয়ার ১০০ভভ., ভব্রক 

টভনাভয ভযলেভনং ওয়ার ৪০০ ভভ , গাআি টাস্ট ২১০টি, ভপ, টযভলিি ও টি ভনভ যাণ আতুাভদ কাজ। 



১৩। প্রকলল্পয াভফ যক অভথ যক ও ফাস্তফ গ্রগভতঃ          -১০০%  

 ১৩.১ প্রকলল্পয অভথ যক গ্রগভতঃ         -১০০% 

  ১৩ .২  প্রকলল্পয ফাস্তফ গ্রগভতঃ       -১০০% 

১৪। ফছযভবভিক এভিভ/অযএভিভ ফযাে, ফভৄভক্ত ও ব্যয় :  

 প্রকলল্পয নুলভাভদত ভিভভ’য ফছযভবভিক রক্ষুভাো, অযএভিভ ফযাে, ফভৄভক্ত ও ব্যলয়য ভফফযণ ভনলম্নয ছলক 

প্রদান কযা লরা : 

(                                                                                                                      রক্ষ োকায়)  

থ য ফছয নুলভাভদত অযভিভভ ‘য 

 রক্ষুভাো  

এভিভ/অযএভিভ -টত 

ফযাে 

ফভৄক্ত  ব্যয় 

 

২০১৫-২০১৬ ২৩৩৬.০০ ২৩৩৬.০০ ২৩৩৬.০০ ২৩৩৬.০০ 

২০১৬-২০১৭ ৩৭১২.৯৪ ৩৭১২.৯৪ ৩৭১২.৯৪ ৩৭১২.৯৪ 

ফ যলভাে: ৬০৪৮ .৯৪  ৬০৪৮ .৯৪  ৬০৪৮ .৯৪  ৬০৪৮ .৯৪  

  সূে: ড়ক ও জনথ ভধদপ্তয কর্তযক টপ্রভযত প্রকলল্পয ভাপ্ত প্রভতলফদন নুমায়ী 

 

১৫।     ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদঃ  

         নুলভাভদত ক্রয় ভযকল্পনায ভফযীলত গ্রগভত 

ক্রঃ

নং 

প্যালকজ 

চুভক্ত ভল্য 

(টকাটি 

োকায়) 

ভফস্তাভযত কােযালদ নুমায়ী গ্রগভত 

ভন্তব্য 

কাজ শুরুয

তাভযখ 

কাজ ভাভপ্তয তাভযখ/ 

ফভধ যত ভয় 

ফাস্তফ 

(%) 

অভথ যক 

(টকাটি 

োকায়) 

১ প্রকল্পটি ফাংরালদ টনাফাভনী কর্তযক ফাস্তফায়ন কযায় এলত টকান উন্মুক্ত দযে অফান কযা য়ভন।  

১৬।  অআএভআভি কর্তযক পূফ যফতী ভযদ যলকয সুাভয ও প্রভতারনঃ  

 প্রকল্পটি অআএভআভি কর্তযক গত ২৬ /০৫/২০১৭ তাভযলখ ভযদ যন কযা য় তলফ টকান প্রভতলফদন জাভয কযা য়ভন। 

১৭।  প্রকল্প ভযচারক ম্পভকযত তথ্যঃ 

প্রকল্প ভযচারলকয নাভ ও দফী পূণ যকারীন/ খন্ডকারীন টভয়াদকার 

টভাঃ ভলনায়ারুর আরাভ দ যায,ভএভ 

টরঃকলণ যর খন্ডকারীন ২৯ /০৯/২০১৪  লত ০৩ /০১/২০১৭  

টক এভ টভলভদ াান,ভএভ 

টরঃকলণ যর খন্ডকারীন ০৪ /০১/২০১৭ লত ৩০/০৬/২০১৭  

 

১৮।     প্রকলল্পয প্রবাফঃ 

          প্রকল্পটি ফাস্তফায়লনয পলর  

         ক  )যাভৄ গ্যাভযন ভধকতয কাম যকযী ও পরপ্রসূ লয়লছ;  

         খ  )টমাগালমাগ ব্যফস্থায উন্নয়লনয পলর স্থানীয় থ যনীভতলত আভতফাচক ফদান যাখলছ;  

         গ  )যাভৄ গ্যাভযন লত টেকনাপ ম যন্ত মাতায়াত খযচ ও ভয় দুলোআ াশ্রয় লয়লছ;  



         ঘ  )আা যাভৄ লত কিফাজায মাতায়াতলকও ভয় াশ্রয়ী কলযলছ;  

         ঙ  )ড়কটি ভনভ যাণ ট য পলর স্বাস্থু ,ভক্ষা,ফাভণভজুক ও প্রাভনক টকন্দ্রগুলরা ফহুগুলণ ভি লয়লছ।   

১৯।  প্রকলল্পয উলেশ্য জযন-: 

নুলভাভদত উলেশ্য জযন 

ক ) যাভয ড়ক টমাগালমাগ স্থান কযা ; 

খ) দুআ এরাকায ভলধ্য ব্যফা -ফাভণলজুয প্রায  ঘোলনা ; 

গ   )ীভালন্তয ভনযািা ব্যফস্থা টজাযদায কযা ; 

ঘ  )ম যেন ভলল্পয ভফকা ঘোলনা এফং অঞ্চভরক  

     ভযফন ব্যফস্থা উন্নত কযা।  

ক   )যাভয ড়ক টমাগালমাগ স্থাভত লয়লছ ;  

খ   )দুআ এরাকায ভলধ্য ব্যফা-ফাভণলজুয প্রায ঘলেলছ ;  

গ   )ীভালন্তয ভনযািা ব্যফস্থা টজাযদায লয়লছ ;  

ঘ  )ম যেন ভল্প ভফকভত লয়লছ এফং অঞ্চভরক ভযফন  

ব্যফস্থা উন্নততয লয়লছ। 

 

২০।  াধাযণ ম যলফক্ষণঃ 

  অআএভআ ভফবালগয ভযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন টক্টয-২ এয ভাভযচারক ি. টভাঃ ভভউয যভান  কর্তযক গত 

২৩/০৭/২০১৮ তাভযখ প্রকল্প এরাকা লযজভভন ভযদ যন কযা য়। ভযদ যনকালর প্রকল্প ভযচারক ফাংরালদ 

টনাফাভনীয টস্প্ার ওয়ািয গ যানাআলজন (swo)-এয ১৬ আভঞ্জভনয়াভযং কনস্ট্রাকন ভব্রলগলিয ন্যান্য কভ যকতযা-

কভ যচাযীবৃন্দ উভস্থত টথলক ভযদ যন কাম যক্রলভ ায়তা প্রদান কলযন। ভযদ যনকালর প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রকল্পটিয 

ফাস্তফায়লনয টম ভচে াওয়া টগলছ তা ভনম্নরূঃ 

  প্রকলল্পয অওতায় ৬০.৪৮ টকাটি োকা ব্যলয় প্রায় ৪.৭ ভক:ভভ: দীঘ য যাভৄ-গ্যাভযন-ভভযচুা-ারং ড়কটি ভনভ যাণ কযা 

য়।  অযভিভভ নুমায়ী ৪ .৩২ রক্ষ ঘন ভভোয াাড় (ভাটি) টকলে ড়ক থ ভনভ যালণয ব্যফস্থা কযা এফং ৩ .৮৬ 

রক্ষ ঘন ভভোয ভাটি বযাে কলয ড়ক ফাঁধ ভনভ যাণ কযা লয়লছ; 

   লযজভভন ভযদ যনকালর টদখা মায় টম, নুলভাভদত ভিজাআন নুমায়ী ১০টি (৫ভভ. প্রস্থ ও ৩ ভভ.উচ্চতা) কারবাে য 

ভনভ যাণ কযা লয়লছ, ৯৪০০ ভভ.াআি টেন, ৫৬০ ভভ.ক্র টেন, ১০০ ভভ.অযভভ ও ৪০০ ভভ.ভব্রক টভনাভয ভযলেভনং 

ওয়ার, গাআি টাস্ট, ভপ, টযভলিি ও টি ভনভ যাণ কযা লয়লছ; 

   ড়কটি টফআজ োআ-১ দ্বাযা টস্ট্রংলদভনং কযায জন্য নুলভাভদত লরও যফতীলত ভিভভ ংলাধন কলয টফআজ 

োআ-২ দ্বাযা টস্ট্রংলদভনং কযা য় । এভতাফস্থায় ,টফআজ োআ-১ এয স্থলর টফআজ োআ-২ কযায পলর ড়লকয 

ভিজাআন রাআপ হ্রা াওয়ায ম্ভাফনা যলয়লছ এফং ড়কটি জনাধাযলণয জন্য উন্মুক্ত কযা লর ড়কটি ভনভ যাণ 

যফতী টভযাভত ও টেকআ কযায ভফললয় কুান্টনলভন্ট টফালি যয কযণীয় জানা টমলত ালয; 

  অলরাচ  ুড়লকয কলয়কটি জায়গায় ভফভেন্নবালফ েলার সৃভষ্ট লয়লছ তা ভফরলম্ব টভযাভলতয ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

প্রলয়াজন; 

  প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ায টেন ভযষ্কায এফং এলত দুফ যা ঘা দৃশ্যভান য়। াভন ভনষ্কালনয উলমাগী কযায 

রলক্ষু টেন ভযষ্কালযয প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক;   

  ড়লক Removale Median স্থান কযা লরও ড়লকয ফাঁকা ংল  (ভভযচুা ারং  এয ভদলক  ) স্থায়ী 

ভভভিয়ান টদওয়া লর ড়কটি ভধকতয ভনযাদ লফ ভলভ য প্রতীয়ভান য়।  এ ভফললয় যফতীলত প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা টমলত ালয    ; 

  ড়লক টযাি ভাভকযং কযা লরও াআন-ভগনার প্রলয়াজলনয তুরনায় প্রতুর। এলত ম যাপ্ত াআন-ভগনার টমভন-

াভলন ফাঁক, াভলন স্কুর, ফাজায, গভত ভনয়ন্ত্রণ ীভা, ভক.ভভ. টাস্ট আতুাভদ স্থান কযা প্রলয়াজন;  



  ড়কটি জনাধাযলণয জন্য উন্মুক্ত কযা লর তা যফতীলত টকান ংস্থা লত  Maintenance কযা লফ তা জানা   

টমলত ালয; 

   প্রকল্পটিয Cost over-run লয়লছ ১৫৩ .৭৯ %এফং Time over-run লয়লছ ১০০%। এভতাফস্থায় বভফষ্যলত 

গৃীতব্য প্রকলল্পয টক্ষলে মথামথ  প্রাক্করনপূফ যক ভিভভ প্রভক্রয়াকযণ কযা ভীচীন লফ এফং নুলভাভদত ব্যয় ও 

টভয়ালদ প্রকল্প ফাস্তফায়লনয কর উলযাগ গ্রণ কযা অফশ্যক; 

   টপ্রভযত ভভঅয ম্পূণ য ও  ভুর তথ্যভি মা নাকাভিত ও নভবলপ্রত। টমভন-টপ্রভযত ভভঅয এয ২নং 

পৃষ্ঠায ৭নং নুলেলদ ভর ভিভভ নুলভাদলনয তাভযখ ০৬/০৬/২০০৮ টদয়া লয়লছ ভকন্তু মাচাআ কলয টদখা মায় 

নুলভাদলনয তাভযখ ২২/০৭/২০১৫। অফায ভভঅয এয ৫নং পৃষ্ঠায ৮ নং নুলেলদ ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদ ভনভদ যষ্ট 

স্থালন প্রদান কযা য়ভন এফং ৩নং পৃষ্ঠায ২ নং নুলেলদ Cost over-run ২৫৩ .৭৯ %টদয়া য় মা প্রকৃতলক্ষ 

লফ ১৫৩ .৭৯   %আতুাভদ। বভফষ্যলত ছক টভাতালফক ভভঅয পূযণ কলয মাচাআপূফ যক অআএভআভিলত ভভঅয 

মথাভলয় টপ্রযণ ভনভিত কযা প্রলয়াজন। 
২১।     প্রকল্প এরাকায ছভফঃ  

   

ভচে -১:  ভনভভ যত ড়ক ভচে-২: ড়লক স্থাভত Removable 

Median 

ভচে-৩:ভনভভ যত ায টেলন 

জন্মালনা দুফ যা ঘা 

   

ভচে-৪: ড়লক সৃষ্ট েলার ভচে-৫: যাস্তায প্রলফথ ভচে-৬: ড়লকয টযাি 

ভাভকযং 



 

                                                                             ভচে-৭: ভনভভ যত আউ -টেলনয লুাফ  

    

ভচে-৮: প্রকল্প ফাস্তফায়নকালর ভনভভ যত ভপ, টযভলিি ও টি। 

২২।  সুাভয/ভতাভত:  

 প্রকল্পটিয Cost  over-run লয়লছ ১৫৩ .৭৯ %এফং Time over-run লয়লছ ১০০%। 
এভতাফস্থায়, বভফষ্যলত গৃীতব্য প্রকলল্পয টক্ষলে মথামথ প্রাক্করনপূফ যক ভিভভ প্রভক্রয়াকযণ কযলত 

লফ এফং নুলভাভদত ব্যয় ও টভয়ালদ প্রকল্প ফাস্তফায়লনয কর উলযাগ গ্রণ কযলত লফ;  

 ড়কটি টফআজ োআ-১ দ্বাযা টস্ট্রংলদভনং কযায জন্য নুলভাভদত লরও যফতীলত ভিভভ 

ংলাধন কলয টফআজ োআ-২ দ্বাযা টস্ট্রংলদভনং কযা য়। এভতাফস্থায় ,টফআজ োআ-১ এয স্থলর 

টফআজ োআ-২ কযায পলর ড়লকয ভিজাআন রাআপ হ্রা াওয়ায ম্ভাফনা যলয়লছ এফং ড়কটি 

জনাধাযলণয জন্য উন্মুক্ত কযা লর ড়কটি ভনভ যাণ যফতী টভযাভত ও টেকআ কযায ভফললয় 

কুান্টনলভন্ট টফালি যয কযণীয় ফভত কযলত লফ; 

 অলরাচ  ু ড়লকয কলয়কটি জায়গায় ভফভেন্নবালফ েলার সৃভষ্ট লয়লছ তা ভফরলম্ব টভযাভত 

কযলত লফ; 

 প্রকলল্পয অওতায় ভনভভ যত ায টেন ভযষ্কায এফং এলত দুফ যা ঘা দৃশ্যভান য়। াভন 

ভনষ্কালনয উলমাগী কযায রলক্ষু টেন ভযষ্কালযয প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ; 

 ড়লক Removable Median স্থান কযা লরও ড়লকয ফাঁকা ংল (ভভযচুা ারং এয 

ভদলক  ) স্থায়ী ভভভিয়ান টদওয়া লর ড়কটি ভধকতয ভনযাদ লফ ভলভ য প্রতীয়ভান য়।  এ 

ভফললয় যফতীলত প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা টমলত ালয; 

 ড়লক টযাি ভাভকযং কযা লরও াআন-ভগনার প্রলয়াজলনয তুরনায় প্রতুর। এলত ম যাপ্ত াআন-

ভগনার টমভন-াভলন ফাঁক, াভলন স্কুর, ফাজায, গভত ভনয়ন্ত্রণ ীভা, ভক.ভভ. টাস্ট আতুাভদ স্থান 

কযলত লফ; 

 ড়কটি জনাধাযলণয জন্য উন্মুক্ত কযা লর তা যফতীলত টকান ংস্থা লত Maintenance 

কযা লফ তা ফভত কযলত লফ; 

 বভফষ্যলত ভভঅয ছক টভাতালফক  পূযণ কলয মাচাআপূফ যক অআএভআভিলত মথাভলয় টপ্রযণ 

ভনভিত কযলত লফ এফং প্রকল্পটি ফাংরালদ টনাফাভনী কর্তযক ফাস্তফায়লনয পলর উন্মুক্ত 



প্রভতলমাভগতায ভাধ্যলভ দযে অফান কযা না লরও প্রকলল্পয ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাভদ ভভঅয 

এয ভনভদ যষ্ট স্থালন প্রদান কযা ফাঞ্ছনীয় (নু.২০.১১); 

 

                           নুলেদ ২২.১-২২.৮ এয উয প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণপূফ যক অগাভী ১(এক) ভালয ভলধ্য  

অআএভআভি ংভিষ্ট করলক ফভত কযলত লফ| 
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 ভনভ যাণ

  ভনভ যাণ



 ে

অভথ যক ও ফাফ গ্রগভত

Items of work (as per 

PP) 

 

Unit 

 

Target (As per PP) Actual Progress Reasons 

for 

deviatio

n (±) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

1 2 3 4 5 6 7 

A Revenue 

Component 

  

4800

. 

Supply & Service      

4828 1. Stationery LS 2.00 LS 2.00  

4833 02. Publication & 

Tendering 

LS 0.00 LS 0.00  

4885 03. Laboratory 

Testing 

LS 5.00 LS 5.00  

4886 04.Survey & 

Design 

LS 0.00 LS 0.00  

 Sub-Total (a):  7.00  7.00   

(b) Capital component       

6900 Acquisition/Purcha

se of Land & 

Landed Properties 

of Assets 

      

6901 01. Land 

Acquisition  

Hecto

r 
400.00 

1.2 
400.00 

1.2  

7000 
Civil works 

 
 

 
 

  

7021 02. Earth work on 

Road Embankment 

Lcum 
384.63 

1.96 
384.63 

1.96  

7021 03. Flexible 

Pavement: 

      

 (a) Re-

Construction of 

Existing Pavement 

Km 

 

232.50 3.60 232.50 3.60  

 (b) Strengthening 

of Existing 

Pavment 

km 348.69 10.80 348.69 10.80  

 (c) Construction of 

Hard shoulder 

km 288.09 14.86 288.09 14.86  

 (d) Straightening of 

Curves (9 Nos) 

km 33.58 0.61 33.58 0.61  

 (e) km 664.63 14.86 664.63 14.86  



Surfacing(Carpetin

g & Seal coat) 

7026 04. construction of  

Bridge 

      

 a) Construction of 

Concrete Bridge(4 

Nos) 

m 1340.58 134.93 1340.58 134.93  

 b) HBB in Bridge 

& culvert 

Diversion 

km 22.41 0.40 22.41 0.40  

 c) Bailey Bridge on 

Diversion 

m 173.56 75.00 173.56 75.00  

7026 05. Construction of 

RCC Box Culvert- 

1 No 

m 40.00 6.00 40.00 6.00  

7081 06. Protective 

work: 

      

 a) RCC Palisading m 93.45 1404.00 93.45 1404.00  

 b) CC Block with 

Ge0-Textile 

sqm 21.73 840.00 21.73 840.00  

 c) Toe wall to 

Retain Block 

m 127.27 1828.00 127.27 1828.00  

 d) To wall to retain 

Earth 

m 144.90 1097.00 144.90 1097.00  

 e) Bullah 

Palisading 

(150mm-175mm) 

m 75.42 960.00 75.42 960.00  

7041 07. Construction of 

drain 

      

 a)  Saucer drain m 24.7947 890.00 24.7947 890.00  

 b) Cross drain m 27.30 780.00 27.30 780.00  

 c) Surface U-drain m 0.86 20.00 0.86 20.00  

7081 08.  Sign Signal & 

KM Post,Road 

Marking 

nos      

 a). Traffic Sign nos 3.32 61.00 3.32 61.00  

 b) Sign Post nos 1.48 61.00 1.48 61.00  

 c) Concrete KM 

Post 

nos 0.94 15.00 0.94 15.00  

 d) Concrete Guide 

Post 

nos 6.98 500.00 6.98 500.00  

7021 09. Maintenance 

during 

Construction 

LS 13.62 - 13.62 -  

7980 Capital Block 

Allocation & 

Miscellaneous 

Expenditure 

      

7981 10. Relocation of nos 96.27 185.00 96.27 185.00  



Public Utilies 

 Sub-Total(b):   4567.00  4567.00   

 Total(a+b)  4574.00  4574.00   

 (c)  Physical 

Contingency     

      

7021 Physical 

Contingency 

(2.00%) 

 91.48     

(d) Price Contingency       

7021 Price Contingency 

(3.00%) 

 137.22     

 Grand Total 

(a+b+c+d) 
 4802.70  4574.00   

ন্ত

Md. Shahabuddin Khan 

Superintending Engineer 

Dhaka Road Circle, Dhaka. 

25750/- - 32750/- 

 

-- 01/02/2014 15/11/2015 

Md. Sabujuddin Khan 

Superintending Engineer 

Dhaka Road Circle, Dhaka. 

25750/- - 32750/- 

 

-- 15/11/2015 30/06/2017 

ন্ত

ন্ত

WD-01

Earth work on road embankment 

strengthening of existing pavement 

(3.70m) Construction of hard 

shoulder strengthening of curves, 

surfacing (carpeting and seal 

coat)sign signal, KM Post, road 

marking etc. from ch.0+000 km to 

ch.3+500km  

(DEV/03/e-GP/SE/DRC/2014-

2015

WD-02

Earth work in road embankment 348.44 06/04/2015 



strengthening of Existing pavement 

(3.70m) Construction of hard 

shoulder strengthening of Curves, 

surfacing (carpeting & seal 

coat)Sign Signal KM Post, Road 

marking etc from Ch.03+500 KM to 

Ch 04+500 km and Joypara Link.( 

Dev/13/e-GP/SE/DRC/2014-15) 

348.44 14/06/2015 

13/06/2016 

10/05/2016 

WD-03

Reconstruction and strengthening of 

Existing Pavement Construction of 

hard shoulder including earth work 

from Ch. 07+000 to Ch. 10+855 km 

(01/e-GP/SE/DRC/2014-15) 

295.60 

295.60 

03/06/2014 

03/11/2014 

03/11/2015 

31/07/2016 

WD-04

Earth work in road embankment 

strengthening of Existing 

Pavement (3.70m) Construction of 

hard shoulder strengthening of 

Curves surfacing (Carpeting and 

seal coat) Sign Signal KM Post, 

Road marking etc from Ch.06+500 

KM to Ch.07+000km and 

Ch.10+855 to 15+000. 

( Dev/15/e-GP/SE/DRC/2014-15)

357.02 

357.02 

01/04/2015 

05/07/2015 

04/07/2016 

04/07/2016 

 

WD-05

Construction of 03 nos 25.74 m 

(1x24.40m) Long PC Girder 

Bridge with approach road at Ch 

08+700 km & Ch 09+300 km and 

Ch 09+600 km and 01 no 6.00m 

(1x6.00m) Long Box culvert at 

Ch. 13+030 km  

    (Dev/23/e-GP/SE/DRC/2015-

2016 ) 

1474.62 

1474.62 

07/12/2015 

09/02/2016 

04/05/2017 

15/06/2017 

WD-06

Construction of Concrete Bridge 

(3x18.30m)57.71m long with 

approach road, Const. of HBB of 

Diversion Bailey Bridge on 

Diversion, Protective work(RCC 

palisading, CC Block, Toe wall, 

Constn. of Drain at Ch.14+700km  

(58/e-GP/EE/MRD/2015-2016) 
 

 

 

 

 

673.38 

673.38 

06/01/2016 

02/03/2016 

30/12/2016 

15/06/2017 



 

 

WD-07

Earth work in road embankment 

including protective work Re-

construction of Existing Pavement 

(3.70m), Strengthening of existing 

pavement, strengthening of curves, 

Construction of Hard shoulder 

surfacing(Carpeting and seal coat) 

Road marking Sign signal & KM 

Post in Dohar-Katakhali-Nikra-

Galimpur-Tikarpur road Z-8206 

under Munshiganj Road Division 

during the year 2016-2017 

   Dev/06/e-GP/SE/DRC/2016-2017 

361.71 

361.71 

10/01/2017 

23/03/2017 

21/06/2017 

18/06/2017 

টল্ল

১২

ে

১৩ ে

১৪ .

ক্ষণ ন্নরু

১৪.১

কযা লয়লছ | 

১৪.২ ে

ভযদ যনকালর টদখা মায় টম, ভাটিয কাজ কলয ড়ক ফাধ ভনভ যাণ কলয যাস্তা ভনভভ যত লয়লছ  

১৪.৩

ণ ক্ষ স্ত

ক্ষ  পুনভন যভ যালণয ক্ষ

ক্ষ ভনভ যালণয

কযা ভলভ য প্রতীয়ভান লয়লছ। 

১৪.৪ ণ ক্ষ

ণ টদখা মায় টম,  ভনভভ যত ৩টি টতুয াল ভফকল্প টতু ভললফ 

ব্যফহৃত টফআভরলতু াযণ কযা য়ভন। টফআভর টতুগুলরা ভফরলম্ব াযণ কযা প্রলয়াজন। এ কর টতুয এলপ্রালচয 

যক্ষাপ্রদ কালজ পাের টদখা ভদলয়লছ মা টভযাভত কযা প্রলয়াজন ;  



১৪.৫ ণ

ক্ষ ণ

 ভনভভ যত লয়লছ।

১৪.৬ ক্ষ ক্ষ

ক্ষ ব্ল

ক্ষ ণ

ক্ষ ক্ষ  

 

১৪.৭ ক্ষ

ন্ত

স্থাভত 

এভতাফস্থায়, টলর ড়া 

গুলরা টভযাভত কযলত লফ এফং ছায় দৃশ্য ওয়া গুলরা ভযষ্কায যাখা ভীচীন লফ। 

 

১৫  

 

১৬

১৭ ন্ত ফাফায়ন টলল যাজস্বখালত স্থানাভযত

১৮ External Audit : 

ন্ত External Audit  

১৯ ক্ষণ

১৯.১।    প্রকল্পটিয Time over-run লয়লছ ১৭.১৪% এফং ভর প্রাক্কভরত ভলল্যয ংলকাচন লয়লছ ১.৫৮%  । এভতাফস্থায়, 
বভফষ্যলত গৃীতব্য প্রকলল্পয টক্ষলে মথামথ  প্রাক্করনপূফ যক ভিভভ প্রভক্রয়াকযণ কযলত লফ এফং ভর নুলভাভদত ব্যয় 

ও টভয়ালদ প্রকল্প ফাফায়লনয কর উলযাগ গ্রণ কযা ভীচীন;  

১৯.২ েভতগ্রস্ত লয়লছ ;

১৯.৩ ব্যফস্থা ে গ্রস্ত লয়লছ

নাপূণ য যলয়লছ। টেলনজ ব্যফস্থা চর যাখলত ভনয়ভভত যণালফণ ;

১৯.৪ টি ;

১৯.৫ ভনভভ যত টকয কযলর াভন জভা টযাধ কযা 

টমলত ালয । ফধ যন ;

১৯.৬

ক্ষ

 ;



১৯.৭ ।     টদাালয ড়লকয একাং টদলফ মাওয়ায় টখালন বুল্লা প্যারাাআভিং কযা লয়লছ এফং ফাভরয ফস্তা ভদলয় যাস্তায 

যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ। এ ংল যাস্তায টপ্রাপাআর নুমায়ী ংস্কায কযা প্রলয়াজন;  

১৯.৮।     ভনভভ যত ৩টি টতুয াল ভফকল্প টতু ভললফ ব্যফহৃত টফআভরলতু াযণ কযা য়ভন। টফআভর টতুগুলরা ভফরলম্ব 

াযণ কযা প্রলয়াজন। এ কর টতুয এলপ্রালচয যক্ষাপ্রদ কালজ পাের টদখা ভদলয়লছ মা টভযাভত কযা প্রলয়াজন ; 
১৯.৯ ।     যাস্তাটি অভড়য়ার ভফলরয ভধ্য ভদলয় ভনভ যাণ কযা লয়লছ ভফধায় টটি যণালফলণয জন্য ভফলল নজয টদয়া প্রলয়াজন;  

১৯.১০।    ভনভভ যত টতুগুলরায এলপ্রালচয ভাটি লনকো টদলফ ভগলয়লছ তাআ ভর টতুলত উেলত ঝাঁকুভন নুভূত য় এফং টতুয 

এিানন জলয়লন্টয ফল্টুগুলরা উলে মাওয়ায় মান চরাচলর ভস্যা লে তাআ প্রলয়াজনীয় টভযাভত ম্পন্ন কলয ভসৃন 

কযা প্রলয়াজন; 

 

২০.০।     ভযদ যনকারীন ভস্থযভচেঃ 

 

  

             ভচে -১:  বুল্লা প্যারাাআভিং কলয ধ টভযাভত                             ভচে-২: ভনভভ যত টতু 

  

  ভচে-৩:  টতুয যক্ষাপ্রদ কালজ সৃষ্ট পাের  ভচে-৪: ভফকল্প ড়লক ভফযভান টফআরী টতু 



  

 ভচে-৫: ভনভভ যত গাআি টাস্ট ভচে-৬: ড়লকয পে টাল্ডালয সৃষ্ট অগাছা 

 

                                                     ভচে-৭: এিানন জলয়লন্ট এয উলয উলে মাওয়া ফল্টু

২১.১   প্রকল্পটিয Time over-run লয়লছ ১৭.১৪% এফং ভর প্রাক্কভরত ভলল্যয ংলকাচন ১.৫৮% লয়লছ । এভতাফস্থায়, 
বভফষ্যলত গৃীতব্য প্রকলল্পয টক্ষলে মথামথ  প্রাক্করনপূফ যক ভিভভ প্রভক্রয়াকযণ কযলত লফ এফং ভর নুলভাভদত ব্যয় 

ও টভয়ালদ প্রকল্প ফাফায়লনয কর উলযাগ গ্রণ কযলত লফ;  

২১.২ ভতগ্র টতয ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ;

২১.৩ অফজযনাপূণ য টেনগুলরা ভযস্কায ভযেন্ন টযলখ টেলনজ ব্যফস্থা চর যাখলত ভনয়ভভত যণালফণ ভনভিত কযলত লফ;

২১.৪  সৃষ্ট টতয ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ ;

২১.৫ পে টাল্ডালয াভন মালত না জলভ টজন্য প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ ।
ফধ যন ও াভন াযলণয ব্যফস্থা গ্রণ  কযলত লফ;

২১.৬ টলর ড়া গুলরা টভযাভত কযলত লফ এফং অগাছায় দৃশ্য ওয়া গুলরা ভযষ্কায 

যাখলত লফ  ;

২১.৭ ।     টদাালয ড়লকয একাং টদলফ মাওয়ায় টখালন বুল্লা প্যারাাআভিং কযা লয়লছ এফং ফাভরয ফস্তা ভদলয় যাস্তায 

যক্ষাপ্রদ কাজ কযা লয়লছ। এ ংল যাস্তায টপ্রাপাআর নুমায়ী ংস্কায কাজ কযলত লফ; 

২১.৮।     ভনভভ যত ৩টি টতুয াল ভফকল্প টতু ভললফ ব্যফহৃত টফআভরলতু াযণ কযা য়ভন। টফআভর টতুগুলরা ভফরলম্ব 

াযণ কযলত লফ এফং ভনভভ যত  টতুয এলপ্রালচয যক্ষাপ্রদ কালজ সৃষ্ট পাের টভযাভত কযলত লফ ;  



২১.৯ ।     যাস্তাটি অভড়য়ার ভফলরয ভধ্য ভদলয় ভনভ যাণ কযা লয়লছ ভফধায় টটি যণালফলণয জন্য ভফলল নজয ভদলত লফ;  

২১.১০।    ভনভভ যত টতুগুলরায এলপ্রালচয ভাটি লনকো টদলফ ভগলয়লছ এফং  টতুয এিানন জলয়লন্টয ফল্টুগুলরা উলে টগলছ 

তাআ ভর টতুলত উেলত ঝাঁকুভন নুভূত য় । এভতাফস্থায়, টতুগুলরায এলপ্রাচ ও এিানন জলয়লন্টয  টভযাভত 

ম্পন্ন কলয ব্রীলজ মান চরাচর ভসৃন  কযলত লফ; 

২১.১১।     নুলেদ-২১.১ লত নুলেদ-২১.১০ এয ভফললয় গৃীত ব্যফস্থা ম্পলকয অগাভী ১(এক) ভালয ভলধ্য অআএভআভি’টক 

ফভত কযলত লফ। 

 

 

 


