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iv 

রনব বাহী সারসাংদক্ষপ 

বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় র্হাসড়কেি র্াকে পায়িা নদী থাোয় র্ানবাহন গুকলাকে সফরি পািাপাকিি র্াধ্যকর্ চলাচল েিকত 

হয়। একত র্াতায়াত ও র্ালার্াল পরিবহকন দীর্ ম সর্কয়ি প্রকয়াজন হয়। সদকশি অন্যতর্ প্রিান পর্ মটন আের্ মন সমুদ্র সসেত কুয়াোটা 

ও সমুদ্র বন্দি পায়িা সহ দরক্ষণ অঞ্চকলি সজলা সমূকহি সাকথ িাজিানী ঢাো সহ সদকশি অন্যান্য স্থাকনি রনিরবরেি সর্াগাকর্াগ 

স্থাপন এবং প্রেে এলাোি আথ ম সার্ারজে অবস্থাি উিয়ন; র্াতায়াত/ভ্রর্ণ ব্যয় ও সর্য় হ্রাস; র্ানবাহন িক্ষনাকবক্ষন/ সর্িার্ত 

ব্যয় হ্রাস এবং কৃরর্ রশকেি উিয়কনি লকক্ষয প্রেেটি রজওরব ও কুকয়ত সিোকিি ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়কনি লকক্ষয গ্রহণ েিা 

হকয়কছ।  

প্রেকেি মূল উকেকশ্য হকলা- ১৪৭০ রর্টাি সদকর্ মযি (িায়ািাক্ট ৮৪০ রর্টাি, সসতু ৬৩০ রর্টাি) ও ১৯.৭৬ রর্টাি প্রকস্থি ৪-সলন 

রবরশষ্ট ঢাো-র্াওয়া-িাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কেি (এন-৮) ১৮৯তর্ রেকলারর্টাকি এবং বরিশাি-পটুয়াখালী সড়কেি ২৬তর্ 

রেকলারর্টাকি সলবুখালী নার্ে স্থাকন পায়িা নদীি উপি পায়িা সসতু রনর্ মাকণি র্াধ্যকর্ পায়িা সমুদ্রবন্দি ও কুয়াোটা সমুদ্র সসেকতি 

সাকথ সিাসরি সড়ে সর্াগাকর্াগ স্থাপন েিা। 

প্রেকেি মূল রিরপরপ ৪১৩.২৯ সোটি (রজওরব ৭৭.০৩ সোটি+প্রেে সাহায্য ৩৩৬.২৬ সোটি) টাো প্রাক্করলত ব্যকয় এরপ্রল,২০১২ 

হকত রিকসম্বি,২০১৬ পর্ মন্ত বাস্তবায়ন সর্য়াকদ ০৮ সর্ ২০১২ তারিকখ অনুরষ্ঠত জাতীয় অথ মননরতে পরির্কদি রনব মাহী েরর্টি 

(এেকনে) সিায় অনুকর্ারদত হকয়কছ। পিবতীকত ভূরর্ অরিগ্রহকণি ব্যয় বৃরি, িযাট ও আইটি খাকত ব্যয় সর্ন্বকয়ি জন্য ৩১ সর্ 

২০১৫ তারিকখ ৪১৮.৫৭ সোটি টাো প্রাক্করলত ব্যকয় সড়ে পরিবহন ও সসতু র্ন্ত্রণালয় ের্তমে প্রেকেি রবকশর্ সংকশারিত রিরপরপ 

অনুকর্ারদত হকয়কছ। প্রেকেি মূল রিরপরপ সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তকিি Schedule of Rate ২০১১ অনুসিকন প্রস্তুত েিা হকয়কছ। 

মূল রিরপরপ’ি আওতায় প্রেকেি রনকয়াগকৃত পিার্শ মে ের্তমে প্রস্তুতকৃত নক্সায় রবরিি অঙ্গ সর্র্ন-সসতুি রিরি, নদীি তীি 

িক্ষাপ্রদোজ, এযাকপ্রাচ সড়ে, ইউটিরলটি স্থানান্তি, ইকলেট্র সর্োরনোল োজ, ভূরর্ অরিগ্রহণ ও পুনব মাসন ইতযারদ খাকতি ব্যাপে 

পররবতবন হকয়কছ। এছাড়া প্রেকেি ১র্ সংকশারিত রিরপরপ সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তকিি Schedule of Rate ২০১৫ অনুসিকন 

প্রস্তুত েিায় ব্যয় বৃরি সপকয়কছ। প্রেেটিি ১র্ সংকশারিত রিরপরপ ১২৭৮.৮২ সোটি (রজওরব: ৩৮৪.৫০ সোটি টাো এবং প্রেে 

সাহায্য ৮৯৪.৩২ সোটি টাো) টাো প্রাক্করলত ব্যকয় এরপ্রল,২০১২ হকত এরপ্রল ২০২১ পর্ মন্ত সর্য়াকদ বাস্তবায়কনি লকক্ষয ২০ জুন 

২০১৭ তারিকখি “এেকনে” সিায় অনুকর্ারদত হকয়কছ। প্রেেটিি ২য় সংকশারিত রিরপরপ  ১৪৪৭.২৪ সোটি (রজওরব: ৩৬৮.২৯ 

সোটি টাো এবং প্রেে সাহায্য ১০৭৮.৯৫ সোটি টাো) টাো প্রাক্করলত ব্যকয় এরপ্রল,২০১২ হকত জুন, ২০২২ পর্ মন্ত সর্য়াকদ 

বাস্তবায়কনি লকক্ষয ২৭-০২-২০১৯ তারিকখ “এেকনে” ের্তমে অনুকর্ারদত হকয়কছ।   

এই প্রেকেি প্রিান প্যাকেজ হদলা  PW-1, এটিই মূলত প্রেকেি এের্াত্র পূতমোজ প্যাকেজ র্াি আওতায় মূল সসতুটি রনরর্ মত 

হকে।  এই প্যাকেজ দিপত্রটি ৩টি জাতীয় পরত্রো, ২টি কুকয়ত সদরনে পরত্রো এবং CPTU ও RHD এি ওকয়বসাইকটএ প্রোরশত 

হকয়রছল। ৪টি ঠিোদািী প্ররতষ্ঠান দিপত্র দারখল েকিন। মূল্যায়ন েরর্টি দিপত্র দারখলকৃত ৪টি প্ররতষ্ঠানকেই োরিগরিিাকব সর্াগ্য 

রবকবচনা েকিন। দিদাতাকদি রবি প্রাইস এি অযারিথকর্টিে োকিেশন, রিসোউন্ট রবকবচনা েকি Longjian Road & 

Bridge Co. Ltd. সে ১,০২২.২২ সোটি টাোয় সব মরনম্ন দিদাতা রনি মািণ েকিন  এবং এরপ্রল ২০১৬ হকত এরপ্রল ২০২১ সর্য়াকদ 

োজটি বাস্তবায়কনি লকক্ষয োর্ মাকদশ প্রদান েকিন র্া ২য় সংকশারিত রিরপরপ’ি প্রাক্করলত ব্যয় অকপক্ষা ১৫৯.০১ সোটি টাো ের্। 

দিপত্র প্রোকশি তারিখ সথকে অনুকর্াদকনি তারিখ পর্ মন্ত PPR আইন ও রবরি সর্াতাকবে দিপকত্রি সবিতাি সর্য়াদ ১২০ রদকনি 

র্কধ্য সর্স্ত প্ররক্রয়া সম্পি েিা হকয়কছ।  

রবদ্যর্ান প্রেকে ১৪৭০ রর্টাি সদর্ ময ১টি রিজ (Via-Duct ৮৪০ রর্টাি, মূল সসতু ৬৩০ রর্টাি), নদীি উিয় তীকি এযাকপ্রাচ সড়ে, 

১টি সটালর্ি ও নদীি তীি সংিক্ষকণি োজ অন্তমভুি। সফব্রুয়ািী ২০২০ পর্ মন্ত Via-Duct Portion খাকত ১.৫ রর্টাি িায়া সর্াট 

২৯০টি পাইল রছল। ২৬টি পাইল েযাপ রছল। ২৬টি Pier এবং Pier cap রছল। ২২৪টি I-Girder রছল। উি োজগুরল ১০০% 

সর্াপ্ত হকয়কছ। এছাড়াও ২৮টি Deck Slab রছল র্াি র্কধ্য ২৬টিি োজ সর্াপ্ত হকয়কছ অথ মাৎ অগ্রগরত ৯২.৮৫%। Abutment 

Portion খাকত ২০টি Working Pile রছল। ২টি Pile Cap এবং ২টি Abutment Wall রছল। উি োজগুরল শতিাগ সম্পি 

হকয়কছ।  Stair Case খাকত ২০টি Pile রছল। ২০টি Pile এি োজ সম্পি হকয়কছ। এছাড়া ২টি Pile Cap এবং ৪টি Stair 

Case রছল সর্গুরলি োজ সম্পি হয়রন। Main Bridge খাকত ৩.৫ রর্টাি িায়া ১টি Pile রছল। ২.৫ রর্টাি িায়া ৫৩টি Pile 

রছল। ৫টি Pile Cap রছল। ৫টি Pier Shaft রছল। উি োজগুরল ১০০% সম্পি হকয়কছ। এছাড়া Box Girder (Segment) 
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৬৩০টি রছল। এি র্কধ্য ৩৮টিি োজ সম্পি হকয়কছ, অথাৎ ৬% অগ্রগরত হকয়কছ। ৩টি Pylon এবং ৩ সসট Stay cable রছল। 

সর্গুরলি োজ সম্পি হয় নাই অথ মাৎ সোন অগ্রগরত নাই। Approach Road খাকত বরিশাল প্রাকন্ত ৬০৬.০৪ রর্টাি এবং 

পটুয়াখালী প্রাকন্ত ৬৫৪.২৯৭ রর্িঃ এযাকপ্রাচ সড়ে রনর্ মাকনি সংস্থান িাখা হকয়রছল। এ খাকতি Sub Base োকজি অগ্রগরত 

৩২.৫৪%, Base Type-1 োকজি অগ্রগরত ১৬.২৭%, অন্যান্য অংকশি োকজি বাস্তব সোন অগ্রগরত হয়রন। নদীি তীি সংিক্ষণ 

োকজি জন্য ২২, ৮০,০০০ টি রসরস ব্লে এি সংস্থান িাখা হকয়কছ। সর্, ২০২০ পর্ মন্ত ৫,৬৪,৫০০ টি রসরস ব্লকেি োজ সম্পি হকয়কছ। 

একক্ষকত্র বাস্তব অগ্রগরত হকয়কছ ২৪.৭৫%। রবদ্যর্ান প্রেকেি ২য় সংকশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী সর্, ২০২০ পর্ মন্ত বাস্তব অগ্রগরত 

৮৯.৬৭% লক্ষযর্াত্রা থােকলও প্রকৃত পকক্ষ অগ্রগরত অরজমত হকয়কছ ৫৪.৫০%। র্া ২য় সংকশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষর্াত্রাি 

তুলনায় ৩৫.১৭% ের্ হকয়কছ ।  

প্রেকেি োকজি গুণগতর্ান রনরিত েিাি লকক্ষয রনর্ মাণ প্ররতষ্ঠাকনি পিীক্ষাগাকি এবং বুকয়ট/কুকয়ট-এ প্রেকে ব্যবহৃত িি, বালু, 

রসকর্ন্ট, েনরক্রট, রজও-সটক্সটাইল, পাথি ইতযারদ পিীক্ষা েিা হকয়কছ। প্রেকে ব্যবহৃত র্ালার্াকলি গুণগতর্ান সকন্তার্জনে।  

 

রিজ ও সড়কটির রনম বাণ কাজ শশষ হদল অত্র এলাকার জনগদণর কম বসাংস্থাদনর সুদ াগ সৃরি হদব, এলাকায় রশল্প কারিানা স্থাপন, 

ব্যবসা বারণদজের প্রসার, রশক্ষার সুদ াগ, উন্নত রিরকৎসা শসবার সুদ াগ, কম িরদি ও দ্রুত  াতায়াত ব্যবস্থার সুদ াগ সৃরি হদব, 

প্রকল্প এলাকার জরমর মূল্য বৃরি পাদব,  ানজর্ কদম  াদব, দুঘ বর্না হ্রাস পাদব।  

 

প্রেকেি দুব মল রদে সমূহ হকলা; সর্য়র্ত ভূরর্ অরিগ্রহণ েিকত না পািা;রনর্ মাণোলীন সর্কয় সড়কেি ধুলাবারল রনয়ন্ত্রকণি ব্যবস্থা 

না থাো;প্রকয়াজনীয় সংখ্যাে সাইন/রসগনাল না থাো; িাকতি সবলা আকলাি ব্যবস্থা না েিা;সাইট পরিদশ মন বরহ অন্তমভুরি না 

েিা;র্নর্ন প্রেে পরিচালে পরিবতমন; র্নর্ন পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি পিার্শ মে পরিবতমন; পথিারী িলািদলর জন্য Road 

Signal স্হাপন; ট্রারিক রনয়ন্ত্রদণ শলাকবল অন্তবভুরি না করা;নেীর তীর সাংরক্ষণ কাজ আরম্ভ না করা; এবাং শর্াল প্লাজা -এর 

রনম বাণ কাজ আরম্ভ না করা।  

 

প্রেকেি ঝুঁরে সমূহ হকলা; প্রেকেি ভূরর্ অরিগ্রহণ ও পুন মবাসন সংক্রান্ত জটিলতা; পররদবশ সুরক্ষা করার জন্য প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ 

না শনওয়ায় প্রকল্প এলাকার জনগণ স্বাস্থে ঝুঁরক ও পররদবশগত ঝুঁরকর সমু্মিীন; চুরি সর্য়াকদ প্রেকেি অবরশষ্ট োজ সম্পি েিা 

এবং নদীি তীি সংিক্ষণ োকজি প্রস্তুরত না সনয়া।  

 

প্রেে গ্রহকনি সক্ষকত্র রফরজরবরলটি ষ্টযারি অতযান্ত গুরুত্বপূণ ম। রবদ্যর্ান প্রেকে রফরজরবরলটি ষ্টযারি েিা হকয়কছ। রনরবড় পরিবীক্ষণ 

সর্ীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফকলি আকলাকে প্রিান প্রিান সুপারিশ সমূহ হল; ভূরর্ অরিগ্রহন সম্পি েকি সটাল প্লাজাি োজ আিম্ভ েিকত 

হকব; প্রেে এলাোয় রনর্ মাণোলীন স্থাকন িাকত প্রকয়াজনীয় আকলাি ব্যবস্থা ও পর্ মাপ্ত সাইন, রসগনাল স্থাপন েিকত হকব; প্রেকেি 

সাইট অরফকস পরিদশ মনোিী ের্ মেতমাকদি র্তার্ত প্রদাকনি জন্য পরিদশ মন বই িাখকত হকব; প্রেে এলাোি পরিকবশ ও 

স্বাস্থযজরনত ঝুঁরে রনিসকনি জন্য রনর্ মানোলীন সর্কয় সড়কেি ধুলাবারল রনিসকন রনয়রর্ত পারন রদকত হকব এবং পরিকবকশি ঝরে 

ের্াকনাি জন্য অনরতরবলকম্ব প্রেকেি Environmental Management Plan (EMP) বাস্তবায়ন েিকত হকব; ২য় সংকশারিত 

রিরপরপকত অন্তমভুি োজ সংকশারিত সর্য়াদ ও  সর্য়রিরিে ের্ ম পরিেেনা অনুর্ায়ী সম্পি েিকত হকল বাস্তবায়ন োকজ 

তৎপিতা/তদািেী বৃরি েিকত হকব। 

এরক্সট প্লান রহসাকব রেছু পদকক্ষপ গ্রহণ েিা প্রকয়াজন। সর্কহতু প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর Longjian Road & Bridge Co. 

Ltd. ১ (এক) বছর রক্ষণাদবক্ষণ করদব এবাং পরবতীদত প্রকদল্পর আওতায় রনরম বত রিজ , সড়ক ও  াবতীয় শভৌত অবকাঠাদমা 

সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর রনকর্ হস্তান্তর করদব। রনয়রমত ও প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর েক্ষ 

জনবল,  ন্ত্রপারত ও প্রদয়াজনীয় অথ ব বরাদ্দ কদর এই সড়দকর রিজাইন লাইি (২০ বছর) ও শভৌত অবকাঠাদমার রিজাইন লাইি 

(১০০ বছর) সিল রািার ব্যপাদর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করদব। প্রদয়াজদন অরভজ্ঞ শবসরকারর সাংস্থা কতৃবক  াবতীয় 

রক্ষণাদবক্ষণ করা শ দত পাদর। প্রকল্পভুি রিজ, সড়ক ও অবকাঠাদমা সমূদহর স্থারয়ত্বকাল েীঘ বারয়ত করার জন্য রনম বাদণর পদর 

 ানবাহন িলািদল অরতররি ভারবহন রনয়ন্ত্রণ করদত Axle Load Control Station স্থাপন ও গরত রনয়ন্ত্রশণর ব্যবস্থা অবশ্যই 

করদত হদব। প্রকদল্প রবরভন্ন অবকাঠাদমা আদছ এবাং এসব অবকাঠাদমা  থা থ রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রকল্প শশদষ Longjian 

Road & Bridge Co. পূণ বাঙ্গ As Built Drawing ও একটি Maintenance Plan সওজদক প্রোন করদব। 
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ACRONYMS 

 

ADP Annual Development Programme  

APP Annual Procurement Plan 

BOQ Bill of Quantity 

BUET Bangladesh University of Engineering and Technology 

CPTU Central Procurement Technical Unit 

DPP Development Project Proposal  

ECNEC Executive Committee of National Economic Council 

EIA Environmental Impact Assessment  

EIRR Economic Internal Rate of Return  

EMP Environmental Management Plan 

EPC Engineering and Planning Consultants 

FDT Field Density Test 

FGD Focus Group Discussion 

IMED Implementation Monitoring and Evaluation Division 

ICT   Intercontinental Consultants and Technocrats Pvt. Ltd. (ICT), 

India  

KD Kuwaiti Dinars  

KFAED Kuwait Fund for Arab Economic Development  

KII Key Informant Information 

KUET Khulna University of Engineering and Technology 

Kunhwa Kunhwa Consulting & Engineering Co., Ltd., Korea 

MS Excel Microsoft Excel 

NARCO Dr. Nabeel Abdul-Raheem Consultants, Kuwait 

O-cell   OsterbergCell 

PC Pre-Cast 

PPA Public Procurement Act. 

PPR Public Procurement Rules 

RCC Reinforced Cement Concrete 

RDPP Revised Development Project Proposal  

RHD   Roads and Highways Department 

SPSS Statistical Package for the Social Science 

SWOT Strengths Weakness Oportunity Threat 

TOR Terms of Reference  
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প্রথম অধ্যায় 

প্রেকেি রবস্তারিত বণ মনা 

১.১  প্রেকেি বণ মনা 

   

 প্রেকেি নার্  :  “বরিশাল-পটুয়াখালী র্হাসড়কে পায়িা নদীি উপি পায়িা সসতু (সলবুখালী 

সসতু) রনর্ মাণ” শীর্ মে প্রেে। 

 উকদ্যাগী র্ন্ত্রণালয়/ রবিাগ :  সড়ে পরিবহন ও সসতু র্ন্ত্রণালয়, সড়ে পরিবহন ও র্হাসড়ে রবিাগ 

 বাস্তবায়নোিী সংস্থা  :  সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তি 

 প্রেকেি বাস্তবায়নোল  :  এরপ্রল, ২০১২ হকত জুন, ২০২২ 

  

 প্রেকেি অবস্থান  :   

 

রবিাগ সজলা উপকজলা রসটি েকপ মাকিশন সর্গ্র বাংলাকদশ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বরিশাল বরিশাল বাকেিগঞ্জ - - 

পটুয়াখালী দুর্েী - - 
 

 
প্রকল্প এলাকা (মানরিত্র)  

বরিশাল-পটুয়াখালী র্হাসড়কে পায়িা নদীি উপি পায়িা সসতু (সলবুখালী সসতু) রনর্ মাণ প্রকদল্পর অবস্হান গুগল ম্যাকপ 

রনকম্নি রিত্র-১. ১ এ প্রোন করা হদলা: 

  

রিত্র-১. ১ গুগল ম্যাদপ ব্রীজ শলাদকশন 
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রিত্র- ১.২ বরিশাল-পটুয়াখালী র্হাসড়কে পায়িা নদীি উপি পায়িা সসতু (সলবুখালী সসতু) রনর্ মাণ প্রকদল্পর অবস্হান ম্যাপ 

  

রিত্র-১. ১  ব্রীজ শলাদকশন ম্যাপ 
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১.২ প্রেকেি পটভুরর্ 
 

বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় র্হাসড়কেি র্াকে পায়িা নদী থাোয় র্ানবাহনগুকলাকে সফরি পািাপাকিি র্াধ্যকর্ চলাচল েিকত 

হয়। একত র্াতায়াত ও র্ালার্াল পরিবহকন দীর্ ম সর্কয়ি প্রকয়াজন হয়। সমুদ্র সসেত কুয়াোটা ও পায়িা বন্দকিি সাকথ সিাসরি 

সড়ে সর্াগাকর্াগ ব্যবস্থা সৃরষ্টি রনরর্কি পায়িা নদীি উপি সসতু রনর্ মাকণি জন্য রবকবচয প্রেেটি কুকয়ত সিোকিি ঋণ 

সহায়তায় ৪১৩.২৮ সোটি (রজওরব ৭৭.০৩ সোটি+কুকয়রত ঋণ ৩৩৬.২৬ সোটি) টাো প্রাক্করলত ব্যকয় এরপ্রল,২০১২ হকত 

রিকসম্বি,২০১৬ পর্ মন্ত বাস্তবায়ন সর্য়াকদ ০৮ সর্ ২০১২ তারিকখ অনুরষ্ঠত জাতীয় অথ মননরতে পরির্কদি রনব মাহী েরর্টি 

(এেকনে) সিায় অনুকর্ারদত হকয়কছ। পিবতীকত ভূরর্ অরিগ্রহকণি ব্যয় বৃরি, িযাট ও আইটি খাকত ব্যয় সর্ন্বকয়ি জন্য ৩১ 

সর্ ২০১৫ তারিকখ ৪১৮.৫৭ সোটি টাো প্রাক্করলত ব্যকয় সড়ে পরিবহন ও সসতু র্ন্ত্রণালয় ের্তমে প্রেকেি রবকশর্ সংকশারিত 

রিরপরপ অনুকর্ারদত হকয়কছ। আবাি পূতমোকজ  চুরি মূল্য অনুর্ায়ী অরতরিি ব্যয়, নতুন ঋণচুরি প্রভৃরত রবর্য় সংযুি েকি 

১২৭৮.৮২ সোটি (রজওরব: ৩৮৪.৫০ সোটি টাো এবং প্রেে সাহায্য ৮৯৪.৩২ সোটি টাো) টাো প্রাক্করলত ব্যকয় এরপ্রল,২০১২ 

হকত এরপ্রল ২০২১ পর্ মন্ত বাস্তবায়ন সর্য়াকদ প্রেেটিি রিরপরপি ১র্ সংকশািন ২০ জুন ২০১৭ তারিকখি এেকনে সিায় 

অনুকর্ারদত হকয়কছ। এিপি ১৪৪৭.২৪ সোটি (রজওরব: ৩৬৮.২৯ সোটি টাো এবং প্রেে সাহায্য ১০৭৮.৯৫ সোটি টাো) টাো 

প্রাক্করলত ব্যকয় এরপ্রল,২০১২ হকত জুন,২০২২ পর্ মন্ত বাস্তবায়ন সর্য়াকদি জন্য প্রেেটি ২য় সংকশারিত রিরপরপ ২৭-০২-২০১৯ 

তারিকখ এেকনে ের্তমে অনুকর্ারদত হকয়কছ।  

১.৩   প্রেকেি উকেশ্য 

প্রেকেি মূল উকেশ্য হকলা- ১৪৭০ রর্টাি সদকর্ মযি (িায়ািাক্ট ৮৪০ রর্টাি, সসতু ৬৩০ রর্টাি) ও ১৯.৭৬ রর্টাি প্রকস্থি ৪-সলন 

রবরশষ্ট ঢাো-র্াওয়া-িাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী র্হাসড়কেি (এন-৮) ১৮৯তর্ রেকলারর্টাকি এবং বরিশাি-পটুয়াখালী 

সড়কেি ২৬তর্ রেকলারর্টাকি সলবুখালী নার্ে স্থাকন পায়িা নদীি উপি পায়িা সসতু রনর্ মাকণি র্াধ্যকর্ পায়িা র্হাসমুদ্রবন্দি 

ও কুয়াোটা সমুদ্র সসেকতি সাকথ সিাসরি সড়ে সর্াগাকর্াগ স্থাপন েিা। প্রেেটি বাস্তবারয়ত হকল সদকশি ৩য় সমুদ্র বন্দি-

পায়িা ও অন্যতর্ প্রিান পর্ মটন আের্ মণ কুয়াোটাসহ বাংলাকদকশি দরক্ষণ অঞ্চকলি সজলাসমূকহি সাকথ িাজিানী ঢাোসহ 

সদকশি অন্যান্য স্থাকনি রনিরবরেি সর্াগাকর্াগ স্থাপন সহজতি হকব। 

প্রেকেি সুরনরদ মষ্ট উকেশ্য রনম্নরূপ:  

 প্রেে এলাোি আথ ম-সার্ারজে অবস্থাি উিয়ন;  

 র্াতায়াত/ ভ্রমণ ব্যয় ও সময় হ্রাস; 

  র্ানবাহন িক্ষণাকবক্ষণ /দমরামত ব্যয় হ্রাস; এবং 

 কৃরর্ ও রশকেি উিয়ন। 
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১.৪ প্রেে অনুকর্াদন/ সংকশািন/ সর্য়াদ বৃরি  

প্রেে অনুকর্াদন, সংকশািন, ব্যয় ও সর্য়াদ হ্রাস/বৃরি পর্ মাকলাচনা ও রবকের্কণি তথ্যারে সারণী ১.১- এ শেিাদনা হদলা: 

 

সারণী ১.১: প্রকদল্পর মূল অনুদমারেত প্রক্করলত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল 

 (লক্ষ টাো) 

রবর্য় অনুকর্ারদত প্রাক্করলত ব্যয় বাস্তবায়ন োল অনুকর্াদকনি 

তারিখ 

*পরিবতমন(+/-) 

সর্াট রজওরব প্র:সা: অন্যান্য ব্যয় 

(%) 

সর্য়াদ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

মূল ৪১৩২৮.৮৯ ৭৭০২.৭৮ ৩৩৬২৬.১১ 

 

- এরপ্রল, ২০১২ হকত 

রিকসম্বি, ২০১৬ 

০৮/০২/২০১২ 

(এেকনে) 

- - 

রবকশর্ 

সংকশারিত 

৪১৮৫৬.৯১ ৮২৩০.৮০ ৩৩৬২৬.১১ - এরপ্রল, ২০১২ হকত 

রিকসম্বি, ২০১৬ 

৩১/০৫/২০১৫ 

(র্ন্ত্রণালয় 

ের্তমে) 

১.২৮% - 

ব্যয় বৃরি 

ব্যরতদরদক 

শময়াে বৃরি 

- - - - এরপ্রল, ২০১২ হকত 

জুন, ২০১৭ 

 - ২৬.৬৭% 

সংকশারিত 

 (১র্) 

১২৭৮৮২.০০ ৩৮৪৫০.০০ ৮৯৪৩২.০০ 

 

- এরপ্রল, ২০১২ হকত 

এরপ্রল, ২০২১ 

২০/০৬/২০১৭ 

(এেকনে) 

২০৯.৪৩

% 

৯১.২৩% 

সংকশারিত 

(২য়) 

১৪৪৭২৪.০০ ৩৬৮২৯.০০ ১০৭৮৯৫.০০ 

 

- এরপ্রল, ২০১২ হকত 

জুন, ২০২২ 

২৭/০২/২০১৯ 

(এেকনে) 

২৫০.১৮

% 

১৬০% 

সূত্র: আিরিরপরপ 
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১.৫  প্রেকেি আরথ মে পরিেেনা  

প্রেকেি মূল ও সংকশারিত রিরপরপ অনুয়ায়ী বছি রিরিে আরথ মে পরিেেনা সারণী ১.২- এ শেিাদনা হদলা: 

সারণী ১.২: মূল ও সংকশারিত রিরপপ ‘ি বছি রিরিে বিাে 

 (লক্ষ টাো) 

অথ ম বছি রিরপরপ অনুর্ায়ী 

প্রাক্করলত ব্যয় (লক্ষ 

টাো) 

২য় সংকশারিত 

রিরপরপ অনুর্ায়ী 

প্রাক্করলত ব্যয় (লক্ষ 

টাো) 

ব্যয় পরিবতমন (লক্ষ 

টাো) 

ব্যয় পরিবতমন (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১১-২০১২ ২০২.৪০ - ২০২.৪০ হ্রাস ১০০% হ্রাস 

২০১২-২০১৩ ৯৫৮০.১৪ ২২.০০ ৯৫৫৮.১৪ হ্রাস ৯৯.৭৭% হ্রাস 

২০১৩-২০১৪ ১৪৭৩৪.৪৭ ৩৪০.৫৫ ১৪৩৯৬.৯২ হ্রাস ৯৭.৭১% হ্রাস 

২০১৪-২০১৫ ১১০৩৮.২৭ ৮৮১.৯২ ১০১৫৬.৩৫ হ্রাস ৯২.০১% হ্রাস 

২০১৫-২০১৬ ৫৭৪৬.৫৭ ১০১৫১.৮১ ৪৪০৫.২৭ বৃরি ৭৬.৬৬% হ্রাস 

২০১৬-২০১৭ ২৭.০৩ ৮৬৪১.০৩ ৮৬১৭.০০ বৃরি ৯৯.৭২% বৃরি 

২০১৭-২০১৮ - ১৫৪১২.৬৫ ১৫৪১২.৬৫ বৃরি ১০০৬ বৃরি 

২০১৮-২০১৯ - ৩৪৩৭৩.০০ ৩৪৩৭৩.০০ বৃরি ১০০% বৃরি 

২০১৯-২০২০ - ৬৪৩৮৭.৬৮ ৬৫৩৮৭.৬৮ বৃরি ১০০% বৃরি 

২০২০-২০২১ - ২৬৩০.৮৯ ২৬৩০.৮৯ বৃরি ১০০% বৃরি 

২০২১-২০২২ - ৬৮৮০.১৫ ৬৮৮০.১৫ বৃরি ১০০% বৃরি 

সর্াট ৪১,৩২৮.৮৯ ১,৪৪,৭২৪.০০ ১,০৩,৩৯৫.১১ বৃরি ২৫০.১৮% বৃরি 

সূত্র: প্রেে পরিচালকেি দপ্তি 

১.৬ প্রেকেি প্রিান প্রিান োজসমূহ 

প্রেকেি ইনপুট (২য় সংকশারিত রিরপরপ অনুসাকি) 

 ভূরম অরিগ্রহণ; 

 শসতু রনম বাণ; 

 নদী তীি সংিক্ষণ োজ; 

 এযাকপ্রাচ সড়ক রনম বাণ;  

 ইউটিরলটি স্হানান্তি; এবাং  

 রবরবি অন্যান্য কাজ।  

 

প্রেকেি আউটপুট (২য় সংকশারিত রিরপরপ অনুসাকি) 

 ১০.৩০ সহক্টি ভূরম অরিগ্রহণ; 

 ১৪৭০ রর্টাি শসতু রনম বাণ; 

 ১৪৭৫ রর্টাি নদী তীি সংিক্ষণ োজ; 
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 ১২৬৮ রর্টাি এযাকপ্রাচ সড়ক রনম বাণ;  

 ইউটিরলটি স্হানান্তি; এবাং  

 রবরবি অন্যান্য কাজ।  

 

১.৭ প্রেকেি অঙ্গরিরিে লক্ষযর্াত্রা ও অগ্রগরত 

প্রেকেি অঙ্গরিরিে লক্ষযর্াত্রা ও অগ্রগরত রনদে সারণী ১.৩ এ প্রোন করা হদলা।  

সারণী-১.৩: প্রকদল্পর অঙ্গরিরিে লক্ষযর্াত্রা ও অগ্রগরত 

 

(লক্ষ টাোয়) 

ক্রিঃ 

নং 

অাংদগর নাম একক ২য় সাংদশারিত রিরপরপ 

অনু ায়ী লক্ষেমাত্রা 

জুন/১৯ প বন্ত 

ক্রমপুরিত অগ্রগরত 

িলরত ২০১৯-২০ অথ ব 

বছদরর লক্ষেমাত্রা 

িলরত  অথ ব বছদরর  সর্, 

২০২০ প বন্ত অগ্রগরত 

পররমাণ আরথ বক  (র্াকায়) বাস্তব  (%) আরথ বক 

(র্াকায়)  

বাস্তব   (%) আরথ বক 

(র্াকায়)  

বাস্তব    (%) আরথ বক 

(র্াকায়)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 (ে) িাজস্ব ব্যয়          

১. ের্ মেতমাকদি সবতন জনর্াস ৪৬৫.৬১  ১৮৯.৭৫ ৪৫.৪৫% ৮৪.৫৫ ০.০৫% ১৭.২৫ ৮২.৯৫% ১৪.৩১ 

২. 
ের্ মচািীি সবতন 

জনর্া

স 

১৯৪ ৩২.৩৩ ৬২.৮৯% ১৯.১৭ ০.০১ % ৪.৪০ ৮৩.১৮%  ৩.৬৬ 

৩. িাতারদ সথাে সথাে ১৬২.১৬ ৪১.২৯% ৬৬.৯৩ ০.০৪% ১৪.৩৫  ৭৩.৫০% ১২.৫৪ 

৪. ট্রান্সফাি এলাউন্স সথাে সথাে ৩.০০ - - - - - - 

৫. সিবিাহ ও সসবা সথাে সথাে ৫৪৯৪.০৮ ৪০.৯০% ২২৪৭.০৮ ২.১১ % ৬৭৪.০০ ৮০.৭২% ৪৫২.১৯ 

৬. সর্িার্ত ও সংিক্ষণ ও 

পুনব মাসন 

সথাে সথাে 

৩৯.০০ ৩১.৩৩% ১২.২২ - - - - 

  উপকর্াট (িাজস্ব ব্যয়)   ৫৯২০.৩২ ৪১.০৪% ২৪২৯.৯২ ২.১৯ % ৭১০.০০ ৬৭.৯৮% ৪৮২.৭০ 

 (খ) মূলিন ব্যয় :          

 প্ররেউিকর্ন্ট অব এযাকসট          

৭. গাড়ী ক্রয় (২টি জীপ ও ১টি 

িাবল সচম্বাি রপেআপ) 

টি ৩টি ২৪০.০০ ৯৭% ২৩৩.৮৮ - - - - 

৮. েরম্পউটাি /ল্যাপটপ ক্রয় টি  ৮টি ৭.০০ ৫০% ৩.৫০ ০.০১%    ৩.৫০ - - 

৯. অরফস সিঞ্জার্ :          

 ে) ফকটােরপ সর্রশন টি  ১টি ৩.০০ - - ০.০১%   ৩.০০ - - 

 খ) ফযাক্স সর্রশন ক্রয় টি ২টি ০.৪০ ১০০% ০.৪০ - - - - 

১০ আসবাবপত্র সথাে সথাে ৭.৫০ ৬০% ৪.৪৯ - - - - 

 সর্াট সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয় সথাে সথাে ২৫৭.৯০ ৯৩.৯৪% ২৪২.২৭ ০.০২% ৬.৫০ - - 

১১. ভূরর্ অরিগ্রহণ ও অন্যান্য - - -       



 

                                                                                                       

পৃষ্ঠা |  7 

ক্রিঃ 

নং 

অাংদগর নাম একক ২য় সাংদশারিত রিরপরপ 

অনু ায়ী লক্ষেমাত্রা 

জুন/১৯ প বন্ত 

ক্রমপুরিত অগ্রগরত 

িলরত ২০১৯-২০ অথ ব 

বছদরর লক্ষেমাত্রা 

িলরত  অথ ব বছদরর  সর্, 

২০২০ প বন্ত অগ্রগরত 

পররমাণ আরথ বক  (র্াকায়) বাস্তব  (%) আরথ বক 

(র্াকায়)  

বাস্তব   (%) আরথ বক 

(র্াকায়)  

বাস্তব    (%) আরথ বক 

(র্াকায়)  

 ক) ভূরম অরিগ্রহণ ও 

রিকসকটল্টকর্ন্ট 

সহক্টি ১০.৩০ ৩৩৯০.৯৯ ৮৬.২১% ৩২০০.৮৬ ১.৩৯%     ৪৫০.০০ - - 

১২. সিৌত োজ - - -       

 
ে) সর্াট রনর্ মাণ ও পূতমোজ 

শথাক শথাক ১৩২২৫৮.০৬ ৪২.৫০% ৫৬২২১.৬১ ৯৬.৩৯% 

 

৩১,২০৬.৫০ ৫২.২১% ১৬২৯২.৯৮ 

 
উপকর্াট (মূলিন ব্যয়) 

- - ১৩৫৯০৬.৯৫ ৪৩.৯০% ৫৯৬৬৪.৭৪ ৯৭.৮০% 

 

৩১,৬৬৩.

০০ 

৫২.২১% ১৬২৯২.৯৮  

১৩ (গ) রফরজেযাল েরন্টনকেরন্স - ১% ১৪৪৮.৩৭ - - - - -  

১৪ (র্) প্রাইস েরন্টনকেরন্স - ১% ১৪৪৮.৩৭ - - - - -  

 সব মকর্াট 

(িাজস্ব+মূলিন+রফরজেযাল 

েরন্টনকজরন্স+প্রাইস 

েরন্টনকজরন্স) 

 

 

- ১,৪৪,৭২৪.০০ ৪২.৯১% ৬২,০৯৪.৩৬  ৩২,৩৭৩.০০ ৫১.৮২% ১৬৭৭৫.৬৮ 

 সূত্র: প্রেে পরিচালকেি দপ্তি 

 

রবদ্যর্ান প্রেকেি ২য় সংকশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী সর্, ২০২০ পর্ মন্ত বাস্তব অগ্রগরত ৮৯.৬৭% লক্ষযর্াত্রা থােকলও প্রকৃত 

পকক্ষ অগ্রগরত অরজমত হকয়কছ ৫৪.৫০%। র্া ২য় সংকশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষর্াত্রাি তুলনায় ৩৫.১৭% ের্ হকয়কছ।  

 

১.৮  প্রেকেি ের্ ম পরিেেনা  

প্রেকেি ের্ ম পরিেেনা রবকের্ণ রনকম্ন সািণী-১.৪ এ প্রদান েিা হকলা; পরিপূণ ম ের্ ম পরিেেনা বািচাট মসহ রবস্তারিত পরিরশষ্ঠ 

‘র্’-প্রেকেি ের্ ম পরিেেনা চাট ম (পৃষ্ঠা- ৯৩) এ সরিকবরশত।   

সারণী-১.৪: প্রেকেি বছি রিরিে ের্ ম পরিেেনা 

 

ক্ররর্ে 

নং 

Designation of Subdivision 

work 

Construction 

Period(Day) 
Start time Finish time 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ Main Bridge       

(ে) Foundation work 691 24 January 2018 15 December 2019 

(খ) Sub-Structure work 737 04 March 2018 09 March 2020 

(গ) Superstructure work 786 07 May 2019 30 June 2021 

২ Viaduct       

(ে) Foundation work 362 23 January 2017 19 January 2018 
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ক্ররর্ে 

নং 

Designation of Subdivision 

work 

Construction 

Period(Day) 
Start time Finish time 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

(খ) Sub-Structure work 259 20 May 2017 02 February 2018 

(গ) Superstructure work 1310 01 June 2017 31 December 2020 

৩ River bank protective work 1010 25 September 2018 30 June 2021 

৪ 
Approach road 

construction 
798 25 April 2019 30 June 2021 

৫ Ancillary Works 303 01 September 2020 30 June 2021 

৬ 
Mechanical and Electrical 

works 
181 01 January 2021 30 June 2021 

সূত্র: প্রেে পরিচালকেি দপ্তি 

১.৯ ক্রয় পরিেেনা ইতযারদ পর্ মাকলাচনা 

রবদ্যর্ান প্রেেটি রজওরব ও কুকয়ত ফাকেি অথ মায়কন বাস্তবায়কনি লকক্ষয বাংলাকদশ সিোি ও কুকয়ত সিোকিি র্কধ্য গত 

র্াচ ম ১৩, ২০১২ তারিকখ ঋণ চুরি স্বাক্ষরিত হকয়কছ।  

প্রেকেি রিরপরপ সর্ ০৮, ২০১২ তারিকখ ৪১,৩২৮.৮৯ লক্ষ টাোয় জাতীয় অথ মননরতে পরির্কদি রনব মাহী েরর্টি ‘এেকনে’ 

ের্তমে এরপ্রল, ২০১২ হকত রিকসম্বি ২০১৬ সর্য়াকদ বাস্তবায়কনি লকক্ষয অনুকর্ারদত হকয়কছ। 

প্রেকেি আওতায় রেছু অকঙ্গি সর্র্ন ভূরর্ অরিগ্রহণ, হায়ারিং চাজম এি আওতায় স্টাফ আউটকসারস মং এবং িযাট ও আইটি 

এি হাি বৃরি পাওয়ায় অরতরিি অকথ মি প্রকয়াজনীয়তাি োিকণ সর্য়াদবৃরি ব্যরতকিকে ৪১,৮৫৬.৯১ লক্ষ টাোয় রিরপইরস 

সিায় ৩১/০৫/২০১৫ তারিকখ অনুকর্ারদত হকয়কছ।  

মূল রিরপরপ সর্াতাকবে দিপত্র আহবাকনি োর্ ম সম্পি েকি Package-PW1 রিকসম্বি ২০১৬ সর্য়াকদ প্রেকেি োজ 

বাস্তবায়কনি লকক্ষয র্াচ ম ২০১৩ এি র্কধ্য চুরি সম্পাদকনি জন্য রনি মারিত থােকলও প্রকৃত পকক্ষ চুরি হকয়কছ এরপ্রল ২০১৬; 

র্া এরপ্রল ২০২১ সর্য়াকদ োজটি বাস্তবায়কনি লকক্ষয।  

প্রেকেি মূল রিরপরপ সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তকিি Schedule of Rate ২০১১ অনুসিকণ প্রস্তুত েিা হকয়কছ। বাস্তবায়ন 

পর্ মাকয় প্রেকেি পূতম  োকজি প্রাক্কলনটি সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তকিি Schedule of Rate ২০১৫ অনুসিকণি সপ্ররক্ষকত ব্যয় 

অকনোংকশ বৃরি সপকয়কছ। এছাড়া সর্ সর্স্ত আইকটর্ Rate Schudule এ অন্তভু মি নাই সসগুরলি বাজাি মূল্য বৃরি সপকয়কছ। 

বাস্তবতাি রনরিকখ সসতুি রিরি এি পরির্াণ বৃরি, নদীি তীকি িক্ষাপ্রদোজ, ইউটিরলটি স্থানান্তি, ইকলেট্রকর্োরনোল োজ, 

পিার্শ মে সসবা, ভূরর্ অরিগ্রহণ ও পূনব মাসন খাকতি পরির্াণ বৃরি ইতযারদ খাকত ব্যয় বৃরিি সপ্ররক্ষকত গত ২০/০৬/২০১৭ 

তারিকখ ১,২৭,৮৮২.০০ লক্ষ টাোয় জাতীয় অথ মননরতে পরির্কদি রনব মাহী েরর্টি ‘এেকনে’ ের্তমে এরপ্রল ২০২১ সর্য়াকদ 

বাস্তবায়কনি লকক্ষয অনুকর্ারদত হকয়কছ। প্রেকেি োজ চলর্ান অবস্হায় রেছু অকঙ্গি ব্যয় সর্ন্বয় পূব মে ১,৮৮,৭২৪.০০ লক্ষ 

টাো ব্যকয় রিকসম্বি ২০২২ সর্য়াকদ বাস্তবায়কনি লকক্ষয গত ২৭.০২.২০১৯ তারিকখ “এেকনে” ের্তমে ২য় সংকশারিত রিরপরপ 

অনুকর্ারদত হকয়কছ। 
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১.১০ প্রেকেি লগ সের্  

রনকম্ন সািণী ১.৫ এ লগ সের্ প্রদান েিা হকলা: 

সারণী-১.৫: প্রেকেি লগ সের্ 

 Narrative Summary 

(N.S.) 

Objectively Verifiable 

Indicator (OVI) 

Means of 

Verification (MOV) 

Important Assumption 

(IA) 

P
ro

g
ra

m
m

e 
G

o
al

  Economic growth in 

project target areas 

 Increase completeness of 

small industry and 

agriculture  

 Increase gross domestic 

product and expand 

employment and earnings 

 Improve social Indicators  

 RHD report 

 IMED Report 

 

P
ro

je
ct

 

P
u

rp
o

se
 

 Improve transport 

efficiency in the 

project target areas 

 Travel time savings 

 Savings in transport costs 

for passengers 

 Savings in vehicle 

operating costs 

 Physical 

verification 

 Project 

completion 

report 

 RHD report 

 Cost of fuel 

remaining 

 stable 

 No natural or man-

made disaster occurs 

O
u
tp

u
t 

 1268m Road 

 1470m Bridge 

 1475m Bank 

Protective work 

 Uninterrupted road 

transport between Dhaka - 

Kuakata Sea Beach via 

Dhaka-Mawa-Bhanga-

Barishal-Patuakhali-

Kuakata route 

 It will directly connect 

Patuakhali district 

Headquarters with Barishal 

divisional Headquarters  

 It will also provide 

Connectivity to Paira Port 

 Spot check by 

Consultants 

 Consultant 

record 

 RHD report 

 IMED report 

 Project 

completion 

report 

 Sustainable source of 

financing established  

 No natural of man-

made disaster occurs  

In
p
u
ts

 

 Road Embankment & 

Pavement 

construction  

 Bridge & Viaduct 

construction  

 Bank Protective work 

 Investment of Tk. 

69,822.99 Lac by June 

2019  

 Investment of Tk. 

1,35,210.67 Lac by June 

2020 

 Investment of Tk. 

1,37,841.56 Lac by June 

2021 

 Investment of Tk. 

1,44,724.00 Lac by June 

2021 

 Annual 

Development 

Plan  

 Consultant 

record & 

Progress report 

 Contractors 

record & reports 

 Timely availability 

of fund  

 No hindrance in land 

acquisition  

 No natural calamity 

occurs 

 Availability of 

Construction 

materials in time 

 No serious political 

disturbance occurs  

 

রবদ্যর্ান প্রেকেি অনুকর্ারদত সংকশারিত রিরপরপকত উকেরখত লগকের্- অনুর্ায়ী প্রেকেি উকেশ্য অজমকনি জন্য লগকের্ 

উকেরখত োর্ মক্রর্ সর্াতাকবে োকজি গুণগতর্ান বজায় সিকখ বাস্তবায়কনি অরিপ্রাকয় প্রেকেি োজ চলর্ান আকছ। লগকের্ 

অনুর্ায়ী োজ বাস্তবায়ন হকব র্কর্ ম অনুরর্ত হকে।  
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১.১১ সটেসইেিণ পরিেেনা 

রনয়রমত ও প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর েক্ষ জনবল,  ন্ত্রপারত ও প্রদয়াজনীয় অথ ব বরাদ্দ কদর 

এই সড়দকর রিজাইন লাইি (২০ বছর), শসতু ও শভৌত অবকাঠাদমার রিজাইন লাইি (১০০ বছর) সিল রািার ব্যপাদর 

প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করদব। প্রদয়াজদন অরভজ্ঞ শবসরকারর সাংস্থা কতৃবক  াবতীয় রক্ষণাদবক্ষণ করা শ দত পাদর। 

প্রকল্পভুি শসতু ,সড়ক ও অবকাঠাদমা সমূদহর স্থারয়ত্বকাল েীঘ বারয়ত করার জন্য রনম বাদণর পদর  ানবাহন িলািদল অরতররি 

ভারবহন রনয়ন্ত্রণ করদত Axle Load Control Station স্থাপন ও গরত রনয়ন্ত্রশণর ব্যবস্থা অবশ্যই করদত হদব। প্রসঙ্গত 

উদেখ্য শ , প্রকল্পটিদত ব্রীজ শহলথ মরনর্ররাং রসদেম স্হাপন করা হদব।  া রব্রদজর বক্ষণাদবক্ষণ ও শর্কসইকরদণ গুরুত্বপূণ ব 

ভূরমকা রািদব। 

১.১২ রিরপরপ পর্ মাকলাচনা 

১.১২.১ প্রকদল্পর সময় বৃরির শ ারিকতা 

পায়রা শসতু (শলবুিালী শসতু) রনম বাণ প্রকদল্পর মূল রিরপরপ  ০৮ সর্ ২০১২ তারিকখ অনুরষ্ঠত জাতীয় অথ মননরতে পরির্কদি 

রনব মাহী েরর্টি (এেকনে) সিায় অনুকর্ারদত হকয়কছ। একদনক কতৃবক রিরপরপ অনুদমােদনর ১ বছর ৩ মাস পর ০৮ রিকসম্বি 

২০১৩ তাররদি পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ চুরি স্বাক্ষর হকয়কছ। পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ চুরি স্বাক্ষদরর পর ২০ জানুয়ারী, 

২০১৪ তাররদি পরামশ বক প্ররতষ্ঠান নক্সা প্রণয়ন ও ঠিকাোর রনদয়াদগর কাজ শুরু কদর। অত:পর নক্সা প্রণয়ন কাদজ রনদয়ারজত 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান কতৃবক প্রস্তুতকৃত নক্সা ও শর্ন্ডার িকুদমদের উপর সম্মরত প্রোদনর জন্য প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ বরাবদর 

শপ্ররন করা  হয়। েরপত্র মুল্যায়ন ও অনুদমােদনর পর ১০ র্াচ ২০১৬ তাররদি সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ পায়রা শসতু 

(শলবুিালী শসতু) রনম বাণ প্রকদল্পর ঠিকাোর রনদয়াদগর প্যাাদকজটি সরকারর ক্রয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটি হদত অনুদমােদনর 

রবষয়টি জানাদনা হকয়কছ। ১২ এরপ্রল ২০১৬ তাররদি ঠিকাোর প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ চুরি স্বাক্ষর সম্পন্ন হকয়কছ। পরামশ বক 

প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ চুরি স্বাক্ষদরর ০২ বৎসর  ০৫ পর  ঠিকাোদরর সাদথ রনম বাণ চুরি সম্পন্ন হওয়ার পর রনম বাণ চুরির 

শতবানুসাদর শসতু ও সাংদ াগ সড়ক রনম বাদণর জন্য ভূরম হস্তান্তর সম্পন্ন কদর গত ২৪ জুলাই ২০১৬ তাররদি Notice to 

Commence শেয়া হকয়কছ।   

 

একদনক কতৃবক প্রকল্প অনুদমােদনর ০৩ বৎসর ০৮ মাস পর প্রকদল্পর শভৌত কাজ শুরু হকয়কছ। প্রকদল্পর মূল শসতুর শর্ি পাইদলর 

কারিত িলািল না পাওয়ায় শসতুর িাউদন্ডশদনর রিজাইদনর পররবতবন করা হকয়কছ। নেী গদবষণা ইরিটিটিউর্, (River 

Research Institute, RRI) রবশে হাইড্ররলক এক্সদপররদমে (Fixed bed physical modeling ও Movable bed 

physical modeling) অনু ায়ী নেীতীর রক্ষাপ্রে কাদজর নক্সা পররবতবন করা হকয়কছ। এছাড়া বাাংলাদেশ শসনাবারহনী এর 

অনুদরাদির শপ্ররক্ষদত Toll Plaza & Weigh Bridge  বরিশাল প্রান্ত হকত পটুয়াখালী প্রাকন্ত স্থানান্তি েিা হয়, ফকল সাংদ াগ 

সড়দকর দেঘ বে বৃরি পায়। সুতিাং  মূল  সসতুি রিরিি রিজাইন পরিবতমন, নদীতীি িক্ষাপ্রদ োকজি রিজাইন পরিবতমন, সংকর্াগ 

সড়কেি সদর্ ময বৃরি ইতযারদ োিকণ ২য় সংকশারিত রিরপরপ সত প্রেকেি সর্য়াদ ১৪ মাস বৃরি করা হকয়কছ।  

 

অপররেদক, শসতুর সুপারস্ট্রাকিাদরর রনম বাদণর জন্য প্রদয়াজনীয় মালামাল ও  ন্ত্রপারত িীন হদত ক্রয় করার জন্য অনুদমারেত। 

শস শমাতাদবক ঠিকাোরী প্ররতষ্ঠান িীন হদত উি মালামাল ও  ন্ত্রপারত ক্রয় ও বাাংলাদেদশ রশপদমে এর জন্য কা বক্রম গ্রহণ 

কদর। রকন্তু, রিদসম্বর, ২০১৯ মাদসর শশষ নাগাে িীদন কদরানা ভাইরাদসর প্রাদুভবাব শেিা শেয় এবাং  গত ০৮.০২.২০১৯ তাররদি 

ঠিকাদেরর িীদনর সের েপ্তর হদত জানাদনা হয় শ , িীদন নদভল কদরানা ভাইরাদসর প্রাদুভবাদবর কারদণ পায়রা শসতু (শলবুিালী 

শসতু) রনম বাণ প্রকদল্পর সুপারস্ট্রাকিাদরর বক্স গাি বাদরর জন্য বতবমাদন অরত প্রদয়াজনীয় ফ্লাই এোশ এর রশপদমে বািাগ্রস্ত হদে। 

ঠিকাোর প্ররতষ্ঠান উদেি কদরন, ফ্লাই এোশ গত রিদসম্বদর ২০১৯ িীন হদত ক্রয় কদর ঠিকাদেদরর জানুয়াররর ২০২০ শুরুর 

রেদক বাাংলাদেদশর উদদ্দদশ্য রশপদমে করার কথা থাকদলও কদরানা ভাইরাদসর প্রাদুভবাদবর কারদণ উি রশপদমে রবলরম্বত 

হদে। এছাড়াও শসতুর সুপারস্ট্রাকিাদরর গুরুত্বপূণ ব শে কোবল এবাং স্থাপদনর  ন্ত্রাাংশ জানুয়ারর ২০২০ রশপদমে শুরু হওয়ার 

কথা থাকদলও তা রবলরম্বত হয়। িদল িীন হদত প্রদয়াজনীয় মালামাল ও  ন্ত্রপারত আমোরন  বাঁিাগ্রস্ত হওয়ায় কারিত অগ্রগরত 

অজবন সম্ভব হ্য় নাই। িীন হদত ঠিকাোদরর  প্রদয়াজনীয় মালামাল ও  ন্ত্রপারত সরবরাদহ রবলম্ব হওয়ার কারদণ প্রকদল্পর কাজ 

আনুমারনক ১২০ রেন রবলম্ব হদয়দছ। অরিকন্তু, কদরানা ভাইরাদসর প্রাদুভবাদবর কারদণ পায়রা শসতু রনম বাণ প্রকদল্প কাজ করার 

জন্য িীন শথদক ঠিকাোর প্ররতষ্ঠাদনর েলদনতা প্রদজক্ট ম্যাদনজার, কনরক্রর্ শিারম্যান, িরমওয়াকব শিারম্যান, স্ক্োদিাল্ড 
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শিারম্যানসহ ১০ জন ব্যরি কদরানা ভাইরাদসর কারদণ বাাংলাদেদশ এদস রনম বাণ কাদজ শ াগোন করদত পারদছন না। িদল 

রনম বাণ কাজ বািাগ্রস্ত হদে।  

 

এরেদক, রবগত ২৬ মাি ব ২০২০ তাররি হদত বাাংলাদেদশ কদরানা ভাইরাদসর প্রাদুভবাদবর কারদণ সকল প্রকার জনসমাগম 

শরািকদল্প  বাাংলাদেশ সরকার কতৃবক শঘারষত সািারণ ছুটির জন্য পায়রা শসতু (শলবুিালী শসতু) রনম বাণ প্রকদল্পর রনম বাণ কাদজর 

প্রিান কাজগুদলা ঠিকাোর কতৃবক স্থরগত করা হয়।  মূলত কদরানা ভাইরাস রবস্তার  হ্রাসকদল্প সরকার রনদে বরশত সামারজক 

দূরত্ব বজায় রািদত গৃরহত কা বক্রদমর কারদণ প্রকদল্প রনদয়ারজত শেশীয় শ্ররমক রনজ রনজ শজলায় শিরত  াওয়ায় প্রকদল্পর 

কাজ পুদরােদম িালু রািা সম্ভব হয় নাই। ঠিকাোর প্ররতষ্ঠান আনুমারনক ২৫-৩০ জন স্থানীয় শ্ররমক প্রকল্প এলাকার রভতর 

বসবাদসর ব্যবস্থা কদর শুধু রকছু preparatory কাজ িালু শরদিদছ। কদরানাকালীন সমদয় শ্ররমক সাংকদর্র কারদণ প্রকদল্পর 

কা বক্রম ভীষণভাদব বাঁিাগ্রস্ত হদে।  

১.১৩ রিরপরপ এি অঙ্গরিরিে প্রাক্করলত ব্যয় বৃরিি সর্ৌরিেতা 

 

প্রেকেি সংকশারিত অনুকর্ারদত রিরপরপকত নতুন োজ অন্তমভুরি এবং অঙ্গরিরিে প্রাক্কলন বৃরিি সর্ৌরিেতা রনকম্ন উকেখ 

েিা হকলা: 

 

১.১৩.১  ভূরর্ অরিগ্রহণ ও পুনব মাসন 

প্রেকেি আওতায় মূল রিরপরপকত ভূরর্ অরিগ্রহকণি জন্য ৬৮০.০০ লক্ষ টাোি সংস্থান িাখা হকয়কছ। ভূরর্ি দি ক্রর্বি মর্ান 

বৃরি পাওয়াি বাস্তব অবস্থাি সপ্ররক্ষকত ১র্ সংকশারিত রিরপকত ভূরর্ অরিগ্রহণ খাকত ব্যয় বৃরি েকি ১,৫৫২.২৪ লক্ষ টাো িাখা 

হকয়কছ এবং প্রেকেি আওতায় বরিশাল প্রাকন্ত সটাল প্লাজা রনর্ মাণ এি সংস্থান িাখা হকয়কছ। পিবতীকত সশখ হারসনা সসনা 

রনবাস এি রনিাপিা রবকবচনায় সটাল প্লাজাটি স্থানান্তি েকি পটুয়াখালী প্রাকন্ত রনর্ মাকণি রসিান্ত গৃরহত হকয়কছ।  সস সপ্ররক্ষকত 

২য় সংকশারিত অনুকর্ারদত রিরপরপকত এখাকত ব্যয় িাখা হকয়কছ ২৮৬০.১৫ লক্ষ টাো। সুতিাং ভূরর্ অরিগ্রহণ খাকত ব্যয় বৃরি 

সপকয়কছ ২৪১০.১৫ লক্ষ টাো।  

১.১৩.২  পূতমোজ  

General and Site Facilities  

প্রেকেি সাইকিি অরফস রনর্ মাণ, ফারন মচাি ক্রয় ইতযারদ খাকত মূল রিরপরপকত সংস্থান িাখা হকয়কছ ২৯৩.৩০ লক্ষ টাো। মূল 

রিরপরপ সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তকিি Schudule of Rate ২০১১ অনুসিকন প্রস্তুত েিা হকয়কছ। বাস্তবায়ন পর্ মাকয় পূতমোকজি 

প্রাক্কলনটি Schedule of Rate ২০১৫ অনুসিকনি সপ্ররক্ষকত ব্যয় বৃরি সপকয়কছ। এখাকত ১র্ সংকশারিত রিরপরপকত ২১১২.৩৯ 

লক্ষ টাো সংস্থান িাখা হকয়কছ। পিবতীকত সটালপ্লাজা ও সফরি র্াট স্থানান্তকিি জন্য এখাকতি ব্যয় বৃরি সপকয়কছ এবং ২য় 

সংকশারিত রিরপরপকত সংস্থান িাখা হকয়কছ ২৭৯৬.৩৬ লক্ষ টাো। সুতিাং মূল রিরপরপ তুলনায় ব্যয় বৃরি সপকয়কছ ২৫০৩.০৬ 

লক্ষ টাো।  

১.১৩.৩ সসতু রনর্ মাণ  

রবদ্যর্ান প্রেকেি মূল ও প্রিান োজ হল সসতু রনর্ মাণ েিা। এখাকত মূল রিরপরপকত ৩০৪৮৪.৪০ লক্ষ টাো িাখা হকয়কছ। 

প্রেকেি মূল রিরপরপ সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তকিি Schedule of Rates 2011 অনুসিকণ প্রস্তুত েিা হকয়কছ।বাস্তবায়ন 

পর্ মাকয় প্রেকেি পূতম োকজি প্রক্কলনটি সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তকিি Schedule of Rates 2015 অনুসিকণি সপ্ররক্ষকত এ 

খাকত ব্যয় বৃরি পায়। অরিেন্তু, প্রেকেি পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান ের্তমে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলকন সসতুি রিরিি সসতুি রিরি 

(Foundation) এি পরির্াণ বৃরি সপকয়কছ। মূল রিরপরপ হকত বরি মত ব্যাস (dia) ও সদর্ ময (length) এি পাইকলি প্রস্তাব েিা 

হকয়কছ র্াি দরুণ ব্যয় বৃরি সপকয়কছ। মূল সসতুি জন্য মূল রিরপরপকত ৩.০ রর্. ব্যকসি সর্াট ১৫০০ রর্. সদকর্ মযি পাইকলি 

সংস্থান রছল। রেন্তু প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলকন মূল সসতুি জন্য ৩.৫ রর্ ব্যকসি ২৩৪০ রর্. সদকর্ ময ও ২.৫ রর্. ব্যকসি ৮৮০ রর্. সদকর্ মযি 
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পাইকলি প্রস্তাব েিা হকয়কছ। আবাি িায়ািাক্ট সসতুি জন্য সর্খাকন মূল রিরপরপকত ১.০ রর্. ব্যকসি সর্াট ১৮৪০৭ রর্. সদকর্ মযি 

পাইকলি সংস্থান রছল সসখাকন প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলকন ১.৫ রর্ ব্যকসি ২০১০৯ রর্. সদকর্ মযি পাইকলি প্রস্তাব েিা হকয়কছ। এছাড়াও, 

সসতুি পাইল ও রপয়াি িক্ষাি পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান সসতুি জন্য সফোি পাইল প্রস্তাব েকিকছ র্া মূল রিরপরপকত অন্তভূ মি রছলনা। 

এ সেল োিকণ ১র্ সংকশারিত রিরপরপকত এখাকত ৭৬৮০৫.৮৮ লক্ষ টাোয় সংস্থান িাখা হকয়কছ।  

অপিরদকে, প্রেকেি োজ চলর্ান অবস্থায় বাস্তবতাি রনরিকখ মূল সসতুি রিরিি রিজাইকনি রেছু পরিবতমন েিা হকয়কছ। সস 

সপ্ররক্ষকত রেছু অংকগি ব্যয় সর্ন্বকয়ি প্রকয়াজনীয়তা সদখা সদয়। সস সর্াতাকবে প্রেকেি ২য় সংকশারিত রিরপরপকত এখাকত 

ব্যয় হ্রাস েকি ৭২২৪৭.৪৬ লক্ষ টাোি সংস্থান িাখা হকয়কছ। মূল রিরপরপ এি তুলনায় এখাকত ব্যয় বৃরি সপকয়কছ ৪১৭৬৩.০৬ 

লক্ষ টাো। 

১.১৩.৪  নদীি তীি সংিক্ষণ োজ  

প্রেকেি আওতায় মূল রিরপরপকত এখাকত প্রক্করলত ব্যয় ১,৭৭৮.৫০ লক্ষ টাো িাখা হকয়কছ। মূল রিরপরপকত ৭০০ রর্. তীি 

িক্ষাপ্রদ োজ অন্তভূ মি রছল রেন্তু পিবতীকত পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান ১৪৭৫ রর্. তীি িক্ষাপ্রদ োজ এি প্রস্তাব েকিকছ। মূল 

রিরপরপকত শুধুর্াত্র রসরস ব্লে দ্বািা নদী তীি িক্ষাপ্রকদি োকজি সংস্থান িাখা হকয়কছ। পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান তীি িক্ষাপ্রদ োজ 

রহকসকব রসট পাইল (sheet pile), রপ্রকফরিকেকটি রসরস ব্লে (prefabricated cc block), স্পাি িাইে (spur dike) ও 

নদীখনকনি োজ প্রস্তাব েকিকছ র্া মূল রিরপরপকত অন্তমভূি রছল না। এ সেল োিকণ ১র্ সংকশারিত রিরপরপকত প্রক্করলত ব্যয় 

বৃরি েকি ১৮,৫৪৮.০৯ লক্ষ টাো েিা হকয়কছ।  

পূতমরনর্ মাণ চুরি অনুর্ায়ী ঠিোদাি প্ররতষ্ঠান উি নদীতীি িক্ষাপ্রদ োকজি নক্সা পর্ মাকলাচনাি জন্য পারনসম্পদ র্ন্ত্রণালকয়ি 

অিীন নদী গকবর্ণা ইরন্সটিটিউট, (River Research Institute, RRI) ফরিদপুিকে ১৭-০৮-২০১৬ তারিকখ রনকয়ারজত 

েকি। প্রকয়াজনীয় রবশদ হাইড্ররলে এক্সকপরিকর্ন্ট (Fixed bed physical modeling ও Movable bed physical 

modeling) সশকর্ প্রেকেি নদীতীি িক্ষাপ্রদ োকজি রবর্কয় নদী গকবর্ণা ইরন্সটিটিউট  ১৭-০৭-২০১৭ তারিকখ সেকর্টিে 

রিজাইন ও সুপারিশসহ চুড়ান্ত প্ররতকবদন প্রদান েকিন। প্রেকেি পিার্শ মে প্ররতষ্ঠানও নদী গকবর্ণা ইরন্সটিটিউট এি সাকথ এ 

রবর্কয় এের্ত সপার্ণ েকিন। নদীতীি িক্ষাপ্রদ োকজি রিজাইন সংকশািকনি রবর্য়টি প্রেকেি রপআইরস ও রপএসরস সিায় 

রবস্তারিত আকলারচত হকয়কছ এবং নদী গকবর্ণা ইরন্সটিটিউট এি সুপারিশকৃত উি সংকশারিত রিজাইন অনুর্ায়ী প্রেকেি 

নদীতীি িক্ষাপ্রদ োজ েিাি রবর্কয় রপআইরস ও রপএসরস সিায় ইরতর্কধ্য সুপারিশ প্রদান েকিন। নদী গকবর্ণা ইরন্সটিটিউট 

এি সংকশারিত নক্সা অনুর্ায়ী নদীতীি িক্ষাপ্রদ োকজি প্রক্করলত ব্যয় বৃরি সপকয় ৩২,০৩৩.৫৫ লক্ষ হকয়কছ, র্া ২য় সংকশারিত 

রিরপরপকত সংস্থান িাখা হকয়কছ। ফকল, মূল রিরপরপ এি তুলনায় এখাকত ব্যয় বৃরি সপকয়কছ ৩০,২৫৫.০৫ লক্ষ টাো।  

১.১৩.৫ এযাকপ্রাচ সড়ে রনর্ মাণ  

প্রেকেি মূল রিরপরপকত এখাকত সংস্থান িাখা হকয়কছ ৯০৪.১০ লক্ষ টাো। প্রেকেি মূল রিরপরপ প্রণয়ন েিা হকয়কছ সড়ে ও 

জনপথ রবিাকগি Schedule of Rate ২০১১ অনুর্ায়ী। বাস্তবায়ন পর্ মাকয় প্রেকেি পূতম োকজি প্রাক্কলনটি সওজ এি 

Schedule of Rate ২০১৫ অনুসিন েকি েিা হকয়কছ ফকল ব্যয় বৃরি সপকয়কছ। ১র্ সংকশারিত রিরপরপকত এখাকত ১,৪৯৩.২২ 

লক্ষ টাোয় সংস্থান িাখা হকয়কছ। প্রেকেি োজ চলর্ান অবস্থায় “সশখ হারসনা সসনা রনবাস” এি রনিাপিাি রবকবচনায় সটাল 

প্লাজা বরিশাল প্রান্ত সথকে পটুয়াখালী প্রাকন্ত স্থানান্তকিি জন্য এযাকপ্রাচ রনর্ মাণ খাকত ব্যয় বৃরি সপকয়কছ। ২য় সংকশারিত 

রিরপরপকত এখাকত সংস্থান িাখা হকয়কছ। ৪,২৩৭.৭৭ লক্ষ টাো। মূল রিরপরপ এি তুলনায় এখাকত ব্যয় বৃরি সপকয়কছ 

৩,৩৩৩.৬৭ লক্ষ টাো।  

 



 

                                                                                                       

পৃষ্ঠা |  13 

১.১৩.৬ পিার্শ মে সসবা 

প্রেকেি মূল রিরপরপকত এখাকত সংস্হান িাখা হকয়কছ ২৪১৫.৮০ লক্ষ টাো। প্রেকেি মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান 

রনকয়াকগি পি রিজাইন োজ চলর্ান অবস্হায় ঠিোদাি রনকয়াগ সংক্রান্ত োকজ অথ মাৎ প্রেকেি নক্সা প্রণয়ন ও ঠিোদাি 

রনকয়াকগি জন্য ৩ র্াস রনি মারিত থােকলও প্রকৃতপকক্ষ সর্য় সলকগকছ ১৯ র্াস। এছাড়াও মূল রিরপরপকত পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি 

সর্য়াদ রছল সর্াট ৫৪ র্াস(Defect liability period সহ)। প্রেকেি ২য় সংকশািনী রিরপরপকত প্রেকেি নক্সা প্রণয়ন, 

ঠিোদাি রনকয়াগ, প্রেকেি োজ তদািরে এবং Defect liability period সহ ৮৯.৩৩ র্াস িাখা হকয়কছ; এবং সর্য় বৃরিি 

োিকণ এখাকত প্রাক্করলত ব্যয় সংস্হান িাখা হকয়কছ ৪২৫৬.২৫ লক্ষ টাো। সুতিাং মূল রিরপরপ এি তুলনায় এখাকত ব্যয় বৃরি 

সপকয়কছ ১৮৪০.৪৫ লক্ষ টাো। 

১.১৩.৭ হায়াি অব রসরেউরিটি সারি মস 

প্রেকেি মূল রিরপরপকত এখাকত সংস্হান িাখা হকয়কছ ৩৯.৪৪ লক্ষ টাো। প্রেকেি রনর্ মাণোিী ঠিোদাি প্ররতষ্ঠান রবকদশী 

হওয়ায় তাকদি সাব মক্ষরণে রনিাপিা প্রদাকনি জন্য ২য় সংকশারিত রিরপরপকত এখাকত সংস্হান িাখা হকয়কছ ২৭০.৯০ লক্ষ 

টাো। সুতিাং এখাকত ব্যয় বৃরি সপকয়কছ ২৩১.৫২ লক্ষ টাো। 

১.১৪ রিরপরপ এি অঙ্গরিরিে Quantitiy/ পরির্াণ বৃরিি সর্ারিেতা 

প্রকল্পটির মূল রিরপরপ ৪১৩.২৯ শকাটি র্াকা (রজওরব ৭৭.০৩ শকাটি র্াকা + প্রকল্প সাহায্যঃ ৩৩৬.২৬ শকাটি র্াকা) প্রাক্করলত 

ব্যদয় সর্ ০৮, ২০১২ তারিকখ একদনক কতৃবক অনুদমারেত হদয়দছ। মূল রিরপরপ'র আওতায় প্রকদল্পর রনদয়াগকৃত পরামশ বক 

কতৃবক বাস্তবতার রনরীদি প্রস্তুতকৃত নক্সা রিরজরবরলটি েোরিকালীন নক্সা অদপক্ষা ব্যপকভাদব পররবতবন হদয়দছ, অথ বাৎ রিরপরপ 

প্রণয়নকাদল রব্রদজর রিদর্ইল রিজাইন করা হয়রন। অতপর  রব্রদজর প্রকৃত রিদর্ইল  রিজাইন সম্পন্ন করার পর ব্যয় প্রাক্কলন 

কদর প্রিান প্রদকৌশলী,সওজ এর অনুদমােন ক্রদম েরপত্র আহবান করা হদয়দছ।  

১.১৪.১  রসরিউল অব সিটস্ (Schedule of Rates)  

প্রেকেি মূল রিরপরপ সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তকিি Schedule of Rate ২০১১ অনুসিকণ প্রস্তুত েিা হকয়কছ। বাস্তবায়ন 

পর্ মাকয় প্রেকেি পূতম োকজি প্রাক্কলনটি সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তকিি Schedule of Rate ২০১৫ অনুসিকণি সপ্ররক্ষকত ব্যয় 

অকনোংকশ বৃরি সপকয়কছ। এক্সট্রাদিাসি (Extradosed) র্াইপ শসতুর শ  সকল আইদর্ম সওজ শরর্ রসরিউদল অনুপরস্থত 

শসগুদলা বাজারের  ািাই করত: শরর্ রনি বারণ করা হকয়কছ।  

 

১.১৪.২  শসতুর রভরের োজ (Foundation Work)  

প্রকদল্পর পরামশ বক প্ররতষ্ঠান কতৃবক প্রস্তুতকৃত নক্সায় শসতুর রভরের জন্য মূল রিরপরপ হদত বরি বত ব্যস (dia) ও দেঘ বে 

(Length) এর পাইদলর প্রস্তাব করা হকয়রছল   ার েরুণ ব্যয় বৃরি শপদয়সছ।  মূল শসতুর জন্য মূল রিরপরপদত ৩.০ রম. ব্যদসর 

শমার্ ১৫০০ রম. দেদঘ বের পাইদলর সাংস্থান রছল। ১ম সংকশারিত রিরপরপশত মূল শসতুর জন্য ৩.৫ রম ব্যদসর ২৩৪০ রম. দেদঘ বে 

ও ২.৫ রম. ব্যদসর ৮৮০ রম. দেদঘ বের পাইদলর সংস্থান িাখা হকয়কছ। আবার ভায়ািাক্ট শসতুর জন্য শ িাদন মূল রিরপরপদত 

১.০ রম. ব্যদসর শমার্ ১৮৪০৭ রম. দেদঘ বের পাইদলর সাংস্থান রছল শসিাদন  ১ম সংকশারিত রিরপরপ  ১.৫ রম ব্যদসর ২০১০৯ 

রম. দেদঘ বের পাইদলর সাংস্থান িাখা হকয়কছ। সুতিাং মূল রিরপরপ তুলনায় ১ম সংকশারিত রিরপরপশত এখাকত ব্যয় বৃরি শপদয়দছ।  

 

১.১৪.৩  নদীি তীকি িক্ষাপ্রদোজ 

মূল রিরপরপদত ৭০০ রম. নদীি তীর রক্ষাপ্রে কাজ অন্তভূ বি রছল রকন্তু ১ম সংকশারিত রিরপরপশত ১৪৭৫ রম. নদীি তীর রক্ষাপ্রে 

কাজ এর সংস্থান িাখা হকয়কছ। মূল রিরপরপদত শুধুমাত্র রসরস ব্লক িারা নেী তীর রক্ষাপ্রদের কাদজর সাংস্থান রািা হদয়দছ। ১ম 

সংকশারিত রিরপরপশত নেীর তীর রক্ষাপ্রে কাজ রহদসদব রসর্ পাইল (Sheet Pile), রপ্রদিরব্রদকদর্ি রসরস ব্লক 
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(Prefabricated CC Block), স্পার িাইক (Spur Dike) ও নেীিনদনর কাদজর সাংস্থান রািা হদয়রছল  া মূল রিরপরপদত 

অন্তবভূি রছলনা। এ সকল কারদণ ব্যয় বৃৃ্রি শপদয়দছ।  

 

১.১৪.৪  শিন্ডার পাইল (Fender Pile) 

মূল রিরপরপদত শসতুর জন্য শিন্ডার পাইল (Fender Pile) অন্তভূ বি রছলনা। ১ম সংকশারিত রিরপরপশত শসতুর জন্য শিন্ডার 

পাইল ও রপয়ার রক্ষার (Pile and Pier Protection) সাংস্থান রািা হদয়দছ। সুতিাং এখাকত ব্যয় বৃরি শপদয়দছ।  

 

১.১৪.৫  ইউটিরলটি স্থানান্তি (Utility Relocation) 

মূল রিরপরপদত ইউটিরলটি স্থানান্তর এর জন্য শকানও িাত অন্তবভূি রছলনা। ১ম সংকশারিত রিরপরপশত ইউটিরলটি স্থানান্তর 

অন্তবভূি করা হকয়কছ।  

 

১.১৪.৬  হায়ার অব রসরকউররটি সারভ বস  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র স্মারক নাং -৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০৫.০০৬.১৬.৬১০(১) তাররি ১৪-০৮-২০১৬ মারিত প্রকদল্পর কা বরত 

রবদেশী নাগররকদের রনরাপোর রনরমদে আনসার শমাতায়দনর পরামশ ব প্রোন করা হদয়দছ । উি আনসার শমাতায়দনর ব্যয় 

রনব বাদহর জন্য হায়ার অব রসরকউররটি সারভ বস িাদত ব্যয় বৃরি শপদয়শছ। 

 

 ১.১৪.৭ ভূরম অরিগ্রহণ  

পায়রা শসতু এবাং এর সাংদ াগ সড়ক রনম বাদনর জন্য রবদশষ সাংদশারিত রিরপরপ‘শত ০৫.০০ শহক্টর জরম অরিগ্রহদণর সাংস্থান 

রািা হদয়রছল। নেীতীর রক্ষাপ্রে কাদজর জন্য অরতররি ভূরম প্রদয়াজদনর কারদণ ৮.৮৯ শহক্টর ভূরম অরিগ্রহদণর সাংস্থান শরদি 

১ম সাংদশারিত রিরপরপ অনুকর্ারদত হকয়কছ। পটুয়ািালীর প্রাদন্ত শর্াল প্লাজা ও ওদয়রব্রজ রনম বাদণর পাশাপারশ নেীতীর রক্ষাপ্রে 

কাদজর End Termination রনম বাণ করার জন্য অরতররি আরও ১.৪১ শহক্টর  ভূরমর প্রদয়াজন হয়। সুতরাাং সব বদমার্ ১০.৩০ 

শহক্টর ভূরমর সাংস্থান শরদি ২য় সাংদশারিত  রিরপরপ অনুকর্ারদত হকয়কছ।  সুতিাং মূল রিরপরপ তুলনায় ২য়  সংকশারিত 

রিরপরপশত এখাকত ব্যয় বৃরি শপদয়দছ। 
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রিতীয় অধ্যায় 

রনরবড় পরিবীক্ষণ োজ পরিচালনা পিরত ও সর্য় রিরিে ের্ ম পরিেেনা 

২.১  ভূরমকা 

পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র আওতািীন বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) প্ররত বছর এরিরপর আওতায় 

বাস্তবায়নািীন রবরভন্ন গুরুত্বপূণ ব প্রকল্প ব্যরি পরামশ বক/ পরামশ বক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগর মাধ্যদম রনরবড় পরিবীক্ষণ কা বক্রম 

পররিালনা কদর থাদক । এ িারাবারহকতায় বাাংলাদেশ সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তি কতৃবক বাস্তবায়নািীন “বরিশাল-পটুয়াখালী 

র্হাসড়কে পায়িা নদীি উপি পায়িা সসতু (সলবুখালী সসতু) রনর্ মাণ” শীর্ মে প্রকদল্পর রনরবড় পরিবীক্ষণ কা বক্রদম আওতাভুি 

কদর পরাম বশক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ করা হদয়দছ । পরামশ বক প্ররতষ্ঠান ১৪ জানুয়ারি, ২০২০ তাররি - ১৩ সর্, ২০২০ তাররি 

শময়াদের মদধ্য রনরবড় পরিবীক্ষণ কা বক্রম সম্পন্ন কদরদছন। 

২.২  রনরবড় পরিবীক্ষণ োকজি পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি োর্ মপরিরি (ToR)  

 প্রেকেি সম্পূণ ম এলাো সর্ীক্ষাি আওতাভূি রহকসকব রনরবড় পরিবীক্ষণ েিকত হকব; 

 প্রেকেি পটভূরর্, উকেশ্য, অনুকর্াদন ও সংকশািন, প্রেে ব্যয়, বাস্তবায়নোল ও অথ মায়নসহ প্রাসংরগে তথ্য 

পর্ মকবক্ষণ ও পর্ মাকলাচনা; 

 প্রেকেি অংগরিরিে বাস্তবায়ন অগ্রগরতি বাস্তব ও আরথ মে তথ্য সংগ্রহ, সিণী/ সলখরচকত্রি র্াধ্যকর্ উপস্থাপন ও 

রবকের্ণ েিকত হকব; 

 প্রেকেি উকেশ্যাবলী অজমন, ফলপ্রসু েিাি জন্য গৃহীত োর্ মাবলী প্রেকেি উকেকশ্যি সাকথ সার্ঞ্জস্যপূণ ম রেনা তা 

পর্ মাকলাচনা ও র্তার্ত প্রদান েিা; 

 প্রেকেি আওতায় সংগৃহীত রবরিি পণ্য, োর্ ম ও সসবা সংগ্রকহি (Procurement) সক্ষকত্র র্থার্থিাকব প্রচরলত 

আইন ও রবরির্ালা, রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ এি রনকদ মশনা প্ররতপালন েিা হকয়কছ/হকে রে না সস 

রবর্কয় পর্ মকবক্ষণ ও পর্ মাকলাচনা; 

 প্রেকেি আওতায় সংগৃহীত পণ্য, োর্ ম ও সসবা সংরেষ্ট ক্রয় চুরিকত রনি মারিত সস্পরসরফকেশন, গুণগত র্ান ও 

পরির্াণ অনুর্ায়ী প্রকয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্াচাইকয়ি র্াধ্যকর্ সংগ্রহ েিা হকয়কছ/হকে রে না তা র্াচাই েিা; 

 প্রেকেি বাস্তবায়ন সম্পরেমত রবরিি রবর্য় সর্র্ন: অথ মায়কন রবলম্ব, পণ্য, োর্ ম ও সসবা ক্রয়/সংগ্রকহি সক্ষকত্র রবলম্ব, 

প্রেে ব্যবস্থাপনাি র্ান এবং প্রেকেি সর্য়াদ ও ব্যয় বৃরিসহ রবরিি রদে রবকের্ণ, পর্ মকবক্ষণ ও পকর্ মাকলাচনা; 

 প্রেকেি আওতায় চলর্ান ও সম্পারদত মূল োর্ মক্রর্সমূকহি োর্ মোরিতা ও উপকর্ারগতা রবকের্ণ েিা এবং 

রবকশর্ সফলতা (Success Stories, র্রদ থাকে) রবর্কয় আকলােপাত েিা; 

 “বরিশাল-পটুয়াখালী র্হাসড়কে পায়িা নদীি উপি পায়িা সসতু (সলবুখালী সসতু) রনর্ মাণ” শীর্ মে প্রেকেি সসতু 

রনর্ মাকণি রবরবি রবর্কয় র্তার্ত প্রদান; 

 প্রেকেি আওতায় গৃহীত োর্ মক্রর্ সটেসই েিাি লকক্ষয র্তার্ত প্রদান; 

 প্রেকেি সবলরদে, দুব মলরদে, সুকর্াগ ও হুর্রে (SWOT) রবকের্ণ এবং দুব মলতা ও চযাকলঞ্জ   সর্াোকবলায় 

র্কথাপযুি সুপারিশ প্রদান; 

 উরেরখত প্রাপ্ত রবরিি পর্ মকবক্ষকণি রিরিকত সারব মে পর্ মাকলাচনা; 

 প্রেে সংরেষ্ট অন্যান্য প্রাসরঙ্গে রবর্য়ারদ: (i) প্রেে এলাো সথকে সংগৃহীত তথ্য, এফরজরিও স্থানীয় পর্ মাকয় 

ের্ মশালা আকয়াজন েকি রনরবড় পরিবীক্ষণ োকজি রিরিকত এেটি মূল্যায়ন প্ররতকবদন প্রণয়ন এবং ক্রয়োিী 

সংস্থা (আইএর্ইরি) ের্তমে অনুকর্াদন গ্রহণ এবং (ii) জাতীয় পর্ মাকয়ি এেটি ের্ মশালা আকয়াজন েকি মূল্যায়ন 

োকজি পর্ মকবক্ষণ (Finding) সমূহ অবরহত েিা ও ের্ মশালায় প্রাপ্ত র্তার্ত ও সুপারিশসমূকহি আকলাকে 

প্ররতকবদনটি চুড়ান্ত েিা; 

 পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান চুরিি তারিখ হকত চাি র্াকসি র্কধ্য সর্ীক্ষা সংক্রান্ত র্াবতীয় োর্ মক্রর্ চুড়ান্ত েিকব; 



 

                                                                                                       

পৃষ্ঠা |  16 

 পিার্শ মকেি সাকথ আকলাচনাপূব মে ক্রয়োিী সংস্থা (আইএর্ইরি) ের্তমেআকিারপত/রনকদ মরশত/ প্রকয়াজনীয় অন্যান্য 

সংরেষ্ট দারয়ত্ব পালন। 

২.৩ প্রেে এলাো রনব মাচন 

প্রেে এলাো বরিশাল রবিাকগি বরিশাল ও পটুয়াখালী সজলাি বাকেিগঞ্জ ও দুর্েী উপকজলায় অবরস্হত। রনরবড় পরিবীক্ষকণ 

সম্পূণ ম প্রেে এলাোয় জরিপ োজ পরিচারলত হকয়কছ। 

 

২.৪ সর্ীক্ষাি ের্ মপিরত (Methodology) 

সর্ীক্ষাি ের্ মপিরতি অংশ রহকসকব প্রকয়াজনীয় তথ্য প্রাইর্ািী এবং সসকেোিী উৎস সথকে সংগ্রহ েিা হকয়কছ। প্রাইর্ািী 

তথ্যগুকলা সিাসরি সাক্ষাৎোকিি র্াধ্যকর্ এবং অন্যান্য তথ্যগুকলা আইএর্ইরি, পরিেেনা েরর্শন, সড়ে ও জনপদ অরিদপ্তি, 

সড়ে ও সসতু র্ন্ত্রণালয়, ও অন্যান্য সংস্থা সথকে সংগ্রহ েিা হকয়কছ। সংগৃহীত তথ্যগুকলা র্াচাই বাছাই েকি েরম্পউটাকি 

সংিক্ষণ েিা হকয়কছ এবং পিবতীকত রবকের্ণ পূব মে রনরবড় পরিবীক্ষণ প্ররতকবদন প্রস্তুকত ব্যবহাি েিা হকয়কছ। 

 

২.৫ প্রেকেি নমুনা পিরত ও আোি রনি মািণ 

নমুনাি আোি 

রনরিরখত পরিসংখ্যাকনি সূত্র ব্যবহাি েকি নমুনাি আোি রনণ ময় েিা হকয়কছ। 

Sample Size Determination: 

The formula for n (sample) 

2

2 )(

e

dfPQz
n   

For, z =1.96, p = 0.6; df = 1.40, e = .05 
Q= 1-P = 0.4 

‡hLv‡b,  

n = নমুনার আকৃরত (Sample Size) 

Z = 1.96 at 95% Confidence Level  

p = Target population: এিাদন ৬০% িানা (households) প্রকল্প বাস্তবায়দন উপকৃত হদয়দছ বদল িারনা করা হদে। 

p = 0.60 aiv n‡q‡Q 

q = 1-p=1-0.60=0.40 

e=error level,  া এই সমীক্ষার জন্য ৫% রবদবিনা করা হদব,  

অতএব; e = .05 

The sample size 516 would give 5% level of error and 95% confidence level. 

উপদরাি সূত্রানুসাদর নমুনা আকার, n = ৫১৬ িিা র্ায়। 

 

২.৬ তথ্য সংগ্রহ ও রবকের্ণ পিরত 

২.৬.১ ক্রয় ও রনর্ মাণ রবর্য়ে তথ্য সংগ্রহ 

রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রেে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্যারদ সংগ্রহ েিা হকয়কছ। সর্র্ন পরিেেনা, রিজাইন, প্রাক্কলন, 

অনুকর্াদন রবরিি সসবা ও রনর্ মাণ োকজি ক্রয় প্ররক্রয়া, অথ ম প্রবাহ ইতযারদ। সংগ্রহীত র্ালার্াল, র্ন্ত্রপারত ও বাস্তবারয়ত রনর্ মাণ 
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োকজি গুণগত র্ান রনরিত েিাি লকক্ষয প্রেকেি বাস্তবায়নোিী সংস্থা, পিার্শ মে ও ঠিোদাি ের্তমে গুণগত র্াকনি 

প্ররতকবদন সমূহ রবকের্ণ েকি এবং নতুন িাকব পিীক্ষা েিা হকয়কছ। 

 

 ২.৬.২ আথ ম সার্ারজে সর্ীক্ষাি তথ্য সংগ্রহ  

(ে) পরির্াণগত পিরত ব্যবহাি 

 

সুরবিাকিাগী গ্রূপ 

প্রেেটি উিয়কনি ফকল এলাোি জনসািািকণি র্কধ্য র্ািা সিাসরি উপকৃত হকবন তাকদি র্কধ্য সথকে সদবচয়কনি র্াধ্যকর্ 

সুরবিাকিাগী উিিদাতা বাছাই েিা হকয়কছ। সর্াট নমুনাি সংখ্যা ৫১৬ জন এবং উপকজলাি সংখ্যা সর্াট ২টি। সুতিাং, 

বাকেিগঞ্জ উপকজলা সথকে ২০৬ জন এবং দুর্রে উপকজলা সথকে ৩১০ জকনি সাক্ষাৎোি গ্রহণ েিা হকয়কছ।  

 

খানা রনব মাচন 

রবরিি সপশায় রনকয়রজত খানা সদবচয়কনি র্াধ্যকর্ রনব মাচন েিা হকয়কছ। খানা রনব মাচকনি সর্য় সম্পূণ ম সড়েটি ২টি সসেশকন 

িাগ েিা হকয়কছ। প্ররত উপকজলায় খানাগুকলা সদবচয়কনি র্াধ্যকর্ রনব মাচন েিা হকয়কছ। সড়কেি উিয় পাকবম অকি মে িাস্তাি 

োছ সথকে এবং অকি মে দূকি নমুনা রবন্যাস েকি তথ্য সংগ্রহ েিা হকয়কছ। 

 

(খ) গুণগত পিরত ব্যবহাি 

সর্ীক্ষাি পরির্াণগত পিরত ছাড়াও গুণগত পিরত ব্যবহাি েিা হকয়কছ। সর্র্ন, দলীয় আকলাচনা (FGD), গুরুত্বপূণ ম ব্যরিকদি 

সাক্ষাৎোি (KII) রনরবড় সাক্ষাৎোি (In-depth Interview) । 

দলীয় আকলাচনা (FGD) 
প্ররতটি উপকজলা সথকে ৮-১০ জন েকি অংশগ্রহণোিী রনকয় সর্াট ২টি েকি FGD পরিচালনা েিা হকয়কছ। FGD’ি স্থান 

রহকসকব উপকজলা সদি অথবা সোন উকেখকর্াগ্য স্থানকে রনি মািণ েিা হকয়কছ। সর্াট FGD’ি সংখ্যা ৪টি। এফরজরি 

পরিচালনা েিাি সর্য় স্থানীয় গণ্যর্ান্য ব্যরি, স্থানীয় প্রশাসন, রশক্ষে, র্রহলা প্ররতরনরি, এনরজও প্ররতরনরি, ির্ীয় সনতাকদি 

সাকথ আকলাচনা েিা হকয়কছ।  

গুরুত্বপূণ ম ব্যরিকদি সাক্ষাৎোি (Key Informants Interview) 
 

প্রেকেি সুরবিাকিাগী স্থানীয় গুরুত্বপূণ ম ব্যরিকদি র্তার্ত সংগ্রকহি জন্য KII সচেরলকষ্টি র্াধ্যকর্ সাক্ষাৎোি গ্রহণ েিা 

হকয়কছ। KII এি আওতায় বাস ও ট্রাকেি র্ারলে, ব্যবসায়ী, স্থানীয় রনর্ মাণ শ্ররর্ে, উপকজলা পরির্কদি ের্ মেতমা, 

হাসপাতাল/রিরনকেি ের্ মেতমাসহ সর্াট ৩০ জকনি (প্ররত উপকজলায় ১৫ জন) সাক্ষাৎোি সনওয়া হকয়কছ। 

 

রনরবড় সাক্ষাৎোি (In-depth Interview) 
 

 

প্রেকেি পরিেেনা, প্ররেউিকর্ন্ট, বাস্তবায়ন, পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা সম্পকেম রবস্তি িািণা লাি েিকত সড়ে ও জনপদ 

অরিদপ্তকিি ৬জন, সড়ে ও সসতু র্ন্ত্রণালকয়ি ১জন, পরিেেনা েরর্শন এবং আইএর্ইরিি ১জন েকি (কর্াট ৮ জন) 

ের্ মেতমাি রনরবড় সাক্ষাৎোি গ্রহণ েিা হকয়কছ।  
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২.৭ প্রশ্নর্ালা ও সচেরলষ্ট 

প্রেকেি র্ন্ত্রপারত, র্ালার্াল সংগ্রহ স্থাপন এবং সসবা গ্রহকণি োর্ মক্রর্ পরিচালনাি সক্ষকত্র প্রেকেি প্রিান অরফস ও সাইট 

অরফস হকত সহায়ে সেল তথ্য সংগ্রহ েিা হকয়কছ। র্ন্ত্রপারত, র্ালার্াল ও সসবা রপরপএ ২০০৬ ও  রপরপআি ২০০৮ অনুর্ায়ী 

হকয়কছ রেনা তা র্াচাই েিা হকয়কছ। প্রাক্কলন, অনুকর্াদন, সটোি প্ররক্রয়া ও তাি মূল্যায়ন, চুরি সম্পাদন ও োর্ মসম্পাদন 

ইতযারদ সর্য়র্ত, গুণগত ও পরির্াণগতিাকব হকয়কছ রেনা এবং ের্ মপরিেেনা অনুর্ায়ী অগ্রগরত হকে রেনা তা পিীক্ষা েিা 

হকয়কছ। র্রদ সঠিেিাকব না হকয় থাকে, তকব তাি োিণ রচরিত েিাি জন্য প্রকয়াজকন সংরেষ্ট ব্যরিবকগ মি সকঙ্গ আকলাচনা 

েিা হকয়কছ। উপকিাি সসকেোিী উপাি সংগ্রকহি জন্য েকয়েটি সচেরলষ্ট ব্যবহাি েিা হকয়কছ। এফরজরি ও সেআইআই 

এি জন্য এফরজরি সচেরলষ্ট ও সেআইআই প্রশ্নর্ালা ব্যবহৃত হকয়কছ। 

সচেরলষ্ট ও তথ্য সংগ্রকহি ছে সতিী েিা হকয়কছ র্া প্ররতকবদকন সাংদয়াজনী/পরররশি- গ: প্রশ্নমালা, ছক ও শিকরলি (পৃষ্ঠা- 

৮৬-৯২) এ সরিকবরশত।  

 

২.৮ রনর্ মাণ োকজি গুণগত র্ান পিীক্ষাি জন্য োকজি সাইট ও এলাো সকিজরর্কন পরিদশ মন 

মাঠ প বাদয় সম্পারেত কাজ ও ব্যবহৃত মালামাল পররেশ বনপূব বক রনম বাণ সামগ্রী এবাং কাদজর গুণগত মান এবাং প্রকদল্পর কাজ 

বাস্তবায়দন রিরিত সমস্যারে রনরসদনর সুপাররশ প্রণয়ন রনরবড় পররবীক্ষদণর মূখ্য উদদ্দশ্য। মাঠ প বাদয় সম্পারেত কাজ 

পররেশ বনকাদল রনদোি রবষদয়র উপর পরামশ বক কতৃবক পরীক্ষা/রনরীক্ষা করা হকয়কছ। 

 কাদজ ব্যবহাদরর পূদব ব ব্যবহৃত মালামাদলর গুণাগুণ রনরিত হওয়ার লদক্ষে শ  সকল পরীক্ষা/রনরীক্ষা/দর্ি শকাি, 

শস্পরসরিদকশন ও রিদকাদয়রি অনু ায়ী করা হদয়দছ তার েরললারে পররবীক্ষণ;  

 মাটির উৎস ও গুণাগুণ  ািাই; 

 অনুদমারেত রিজাইন, শপ্রািাইল, সুপার এরলদভশন, র্ারন বাং শররিয়াস কাভব; 

 এম.এস.রি, রসরস ঢালাই, আর.রস.রস ঢালাই, এর  গুণগত মান  ািাই; 

 িলমান কাদজর কম বপিরত, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহৃত  ন্ত্রপারত পররেশ বন; 

 শপ্রাদর্কশন ওয়াকব, রসরস ব্লক, রজও শর্ক্সর্াইল, সাইি শলাপ, কোম্বার এর পররমাপ, সুপার এরলদভশন, Clay 

Cladding, Wave Breaker, Signs & Marking, Mix Design, Road Furniture, etc. সদরজরমদন 

পররেশ বন/রনরূপন; এবাং 

 সস্টান রচপকসি ব্যবহািকর্াগ্যতা এবং নেশা অনুকর্াদন র্াচাই।  

 

২.৯ োকজি গুণগত র্ান পিীক্ষাি জন্য ব্যবহৃত র্ালার্াকলি ল্যাবকিটরি পিীক্ষা 

প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত ল্যাবদরর্রী পরীক্ষাসমূহ শর্ি শস্পরসরিদকশন ও রিদকাদয়িী অনু ায়ী হদে রকনা তা  ািাই করা 

হকয়কছ। উি শর্ি সমূদহর নূন্যতম ১০% শর্ি শরজাদের িকুদমে সাইর্ ল্যাবদরর্রীদত  ািাই করা হকয়কছ।  

২.১০ প্রেে বাস্তবায়নোলীন সবল ও দুব মলরদে, সুকর্াগ ও ঝুঁরে (SWOT) রবকের্ণ 

আধুরনক মূল্যায়ন পিরতদত SWOT একটি বহুল ব্যবহৃত পন্থা  া প্রকদল্পর সামথ্যব (Strength), দুব বলতা (Weakness), 

সুদ াগ (Opportunity) ও ঝুঁরক (Threat) রিরিত করদত এবাং রবদেষদণ সাহায্য কদর। এটি মূল্যায়নদক অরিকতর অথ ববহ 

কদর এবাং রসিান্ত গ্রহদণ সাহায্য কদর।  প্রকল্প মূল্যায়ন কম বপররকল্পনায় শ  সকল তথ্য উপাে সাংগ্রহ এবাং রবদেষদণর প্রস্তাব 

করা হদয়দছ, শস সকল তথ্য উপাে সাংগ্রহপূব বক রবদেষণ কদর প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল ও দুব বলরেক, সুদ াগ ও ঝুঁরকসমূহ 
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সনাি কদর শ  সুপাররশ প্রোন করা হদয়দছ তা ভরবষ্যদত এই িরদনর প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর শক্ষদত্র গুরুত্বপূণ ব রসিান্ত রনদত 

রবদশষভাদব সহায়ক হদব। (SWOT) রবকের্ণ চতুথ ম অধ্যায় রবস্তারিতিাকব পর্ মাকলাচনা েিা হকয়কছ। 

২.১১ তথ্য সংগ্রহ োর্ মক্রর্ পরিচালনা 

তথ্য সংগ্রহোিী রনকয়াগ   
 

র্াঠ পর্ মায় সথকে Quantitive তথ্য সংগ্রহ েিাি জন্য পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান ের্তমে ২ জন সুপািিাইজাি ও ৬ জন তথ্য 

সংগ্রহোিী রনকয়াগ সদয়া হকয়কছ। 
 

 

সর্ীক্ষা পরিচালনা  

 

এই সর্ীক্ষা দকল ৪ জন পিার্শ মে ২ জন সুপািিাইজাি, ৬ জন তথ্য সংগ্রহোিী, ১ জন েরম্পউটাি অপাকিটি এবং ১ জন 

অরফস সহোিী ের্ মিত আসছন। 
 

 

তথ্য সংগ্রহোিী এবং সুপািাইজাি প্ররশক্ষণ 

 

পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান তথ্য সংগ্রহোিী এবং সুপািিাইজাি রনকয়াকগি পি তাঁকদি জন্য ১ (এে) রদকনি প্ররশক্ষণ ের্ মসূচীি ব্যবস্থা 

েিা হকয়কছ। পিার্শ মেগণ সর্ীক্ষা োকজি জন্য রনকয়ারজত তথ্য সংগ্রহোিী এবং সুপািিাইজািগকণি প্ররশক্ষণ প্রদান 

কদরসছন।  

র্াঠ পর্ মাকয় তথ্য-উপাি সংগ্রহ পরিচালনা 

 

ের্ মপরিেেনা অনুর্ায়ী ২ (দুই) সপ্তাহব্যাপী তথ্য-উপাি সংগ্রকহি োজ পরিচালনা েিা হকয়কছ। তথ্য সংগ্রকহি োকজ 

রনকয়ারজত তথ্য সংগ্রহোিীকদি দারয়ত্ব রনম্নরূপিঃ 

 উিিদাতাি সিাসরি সাক্ষাৎোি গ্রহণ; 

 প্রশ্নপত্র অনুসাকি সঠিে সোকি টিে রচি প্রদান; 

 সঠিে উিি রনরিত েকি প্রশ্নর্ালা পূিণ; 

 সংগৃহীত তকথ্যি সগাপনীয়তা ও রনিাপিা িক্ষা েিা; এবং 

 সংগৃহীত তথ্য পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি োকছ প্রদান। 

 

২.১২  স্থানীয় পর্ মাকয় ের্ মশালা 

রবকবি অরিোংশ সদশই েকিানা িাইিাকস (COVID-19) আক্রান্ত। বাংলাকদকশ েকিানা িাইিাস র্হার্ািী আোি িািণ 

েিাি ফকল প্রচরলত সিোিী আকদকশ জনসর্াগর্ তথা সিা সর্াকবশ, সসরর্নাি, সংস্কৃরতে অনুষ্ঠান, ের্ মশালা না েিাি 

রনকদ মকশি সপ্ররক্ষকত রবদ্যর্ান প্রেকেি স্থানীয় পর্ মাকয়ি ের্ মশালা আকয়াজন েিা হয় নাই। 

২.১৩ তথ্য সংগ্রকহি র্ান রনয়ন্ত্রণ 

পিার্শ মে র্াঠের্ীকদি সাকথ সর্াগাকর্াগ এবং র্াঠ পর্ মাকয় সৃষ্ঠ সর্স্যাগুকলাি সর্ািান েকিকছন। পিার্শ মে প্রেে এলাো 

পর্ মকবক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ োর্ মক্রর্ সকিজরর্কন পর্ মকবক্ষণ েকিকছন। 
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তথ্য বা িাটা এরিটিং ও সোরিং 
 

পূিণকৃত প্রশ্নর্ালা পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান ের্তমে সোরিং ও এরিটিং েকি সংগৃহীত উপাি ফক্স সপ্রা সপ্রাগ্রাকর্ িাটা এরি েিা 

হকয়কছ। 

২.১৪ তথ্য রবকের্ণ ও প্ররতকবদন প্রণয়ন 

 

তথ্য বা িাটা রবকের্ণ এবং প্ররতকবদন প্রণয়ন এি সক্ষকত্র রনকম্নাি রবর্কয়ি প্ররত সতেম দৃরষ্ট িাখা হকয়রছল। 

(১)  সংগৃহীত িাটাি গ্রহণকর্াগ্যতা র্থার্থিাকব রবকের্কণি জন্য উিত িাটা এরিি উপকর্াগী ও োর্ মেিী সফ্টওয়াকি 

ব্যবহাি েিা হকয়কছ। 

(২) সংগৃহীত তথ্য বা িাটা এসরপএসএস সফ্টওয়াকিি র্াধ্যকর্ রবকের্ণ েিা হকয়কছ। 

 

২.১৫  প্ররতকবদন উপস্থাপন 

 

প্রািরম্ভে প্ররতকবদন  
 

প্রািরম্ভে প্ররতকবদন সটেরনেযাল েরর্টিি োকছ উপস্থাপন েিা হকয়কছ। সটেরনেযাল েরর্টিি সুপারিকশি রিরিকত 

প্ররতকবদনটি সংকশািন েকি রস্টয়ারিং েরর্টিি োকছ উপস্থাপন েিা হকয়কছ। রস্টয়ারিং েরর্টি ের্তমে প্ররতকবদন অনুকর্ারদত 

হকল র্াঠ পর্ মাকয়ি জরিপ োজ েিা হকয়কছ। 

 

১র্ খসড়া প্ররতকবদন  
 

প্রািরম্ভে প্ররতকবদকনি রিরিকত র্াঠ পর্ মাকয় সংগৃহীত সেল তথ্য উপাি পর্ মকবক্ষণ, রবকের্ণ পূব মে ১র্ খসড়া প্ররতকবদন দারখল 

েিা হকয়কছ। ১র্ খসড়া প্ররতকবদন সটেরনেযাল েরর্টিি োকছ উপস্থাপন েিা হকয়কছ। শর্করনকোল করমটির সুপাররদশর 

রভরেদত প্রস্তুতকৃত ১র্ িসড়া প্ররতদবেন োরিল করা হদয়দছ। ১র্ িসড়া প্ররতদবেন রেয়াররাং করমটির কাদছ উপস্থাপন করা 

হদয়দছ। 

 

 

 

 

 

 

২য় খসড়া প্ররতকবদন 
 

রেয়াররাং করমটির সুপাররদশর রভরেদত প্রস্তুতকৃত ২য় িসড়া প্ররতদবেন আইএর্ইরি োকছ োরিল করা হদয়দছ। োরিল করা 

২য় িসড়া প্ররতদবেন রেয়াররাং করমটি ের্তমে অনুকর্ারদত র্া জাতীয় ের্ মশালায় উপস্থাপন েিা হকয়কছ। 

 

চূড়ান্ত প্ররতকবদন  
 

জাতীয় ের্ মশালাি সুপারিকশি রিরিকত প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত িসড়া প্ররতদবেন আইএর্ইরি োকছ োরিল করা হদয়দছ। চূড়ান্ত খসড়া 

প্ররতকবদন সটেরনেযাল েরর্টিি োকছ উপস্থাপন েিা হদয়দছ। শর্করনকোল করমটির সুপাররদশর রভরেদত প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত 

িসড়া প্ররতদবেন আইএর্ইরি োকছ োরিল করা হকয়কছ। োরিল করা চূড়ান্ত খসড়া প্ররতকবদন রেয়াররাং করমটির কাদছ 

উপস্থাপন করা হকব। রেয়াররাং করমটির সুপারিকশি রিরিকত প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত প্ররতকবদকনি হাি ম েরপ (বাংলায় ৪০ েরপ ও 

ইংকিজীকত ২০ েরপ) ও সফ্ট েরপ রনি মারিত সর্কয়ি র্কধ্য আইএর্ইরি োকছ দারখল েিা হকব। 
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২.১৬ সর্য় রিরিে ের্ মপরিেেনা 

প্রকদল্পর সর্য় রিরিে ের্ ম পরিেেনাি (Time Bound Work Plan) তথ্যারে রনদের সারণী-২.১ এ প্রোন করা হদলা: 

 

সারণী-২.১ রনরবড় পররবীক্ষদণর সর্য় রিরিে ের্ ম পরিেেনা  

ক্ররর্ে 

নং 

োকজি বণ মনা সর্য়োল 

১ ২ ৩ 

১ প্রািরম্ভে প্ররতকবদন  আইএর্ইরিকত সপশ েিা ২৯ জানুয়ারি, ২০২০ 

২ প্রেে এলাো পরিদশ মন ১৮-১৯ সফব্রুয়ািী, ২৮-২৯ 

সফব্রুয়ািী এবং ৩০-৩১ 

র্াচ ম ২০২০ 

৩ সটেরনেযাল/রষ্টয়ারিং েরর্টিি সুপারিকশি আকলাকে প্রািরম্ভে প্ররতকবদন 

চুড়ান্ত েিা 

১৫ সফব্রুয়ািী, ২০২০ 

৪ স্থানীয় পর্ মাকয় ের্ মশালা ১০ র্াচ ম, ২০২০ 

৫ খসড়া প্ররতকবদন আইএর্ইরিকত সপশ েিা ২৫ র্াচ ম, ২০২০ 

৬ সটেরনেযাল েরর্টিি র্তার্কতি আকলাকে খসড়া প্ররতকবদন প্রণয়ন ৩১ র্াচ ম, ২০২০ 

৭ রষ্টয়ারিং েরর্টিি র্তার্কতি আকলাকে খসড়া প্ররতকবদন প্রণয়ন  ১০ এরপ্রল, ২০২০ 

৮ জাতীয় ের্ মশালা ২৫ এরপ্রল, ২০২০ 

৯ জাতীয় ের্ মশালাি সুপারিকশি রিরিকত চূড়ান্ত প্ররতকবদন ১১ সর্, ২০২০ 

 
সাংদয়াজনী/পরররশি- “ি”  (পৃষ্ঠা- ৮৫) এ রবস্তারিত কম ব পররকল্পনা (Time Bound Work Plan) এর িার্ ব প্লান প্রোন করা 

হদলা। 
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তৃতীয় অধ্যায় 

প্রেকেি ফলাফল পর্ মাকলাচনা 

৩.১ প্রেকেি অগ্রগরত পর্ মাকলাচনা 

৩.১.১ প্রেকেি অথ ম বছি রিরিে ের্ মপরিেেনা বাস্তবায়ন 

 

প্রেকেি অথ মরিরিে ের্ মপরিেেনা বাস্তবায়ন রনদে সারণী-৩.১ এ উদেি করা হদলা: 

সািণী-৩.১: অথ মবছি রিরিে ের্ মপরিেেনা 

 

আরথ মে বছি আরথ মে লক্ষযর্াত্রা বাস্তব লক্ষযর্াত্রা 

মূল রিরপরপ 

(লক্ষ টাোয়) 

২য় সংকশারিত রিরপরপ 

(লক্ষ টাোয়) 

মূল রিরপরপ  

(%) 

২য় সংকশারিত রিরপরপ  

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১১-২০১২ ২০২.৪০ - ০.৪৯ - 

২০১২-২০১৩ ৯৫৮০.১৪ ২২.০০ ২৩.১৮ ০.০২ 

২০১৩-২০১৪ ১৪৭৩৪.৪৭ ৩৪০.৫৫ ৩৫.৬৫ ০.২৪ 

২০১৪-২০১৫ ১১০৩৮.২৭ ৮৮১.৯২ ২৬.৭১ ০.৬১ 

২০১৫-২০১৬ ৫৭৪৬.৫৭ ১০১৫১.৮৪ ১৩.৯০ ৭.০১ 

২০১৬-২০১৭ ২৭.০৩ ৮৬৪১.০৩ ০.০৭ ৫.৯৭ 

২০১৭-২০১৮ - ১৫৪১২.৬৫ - ১০.৬৫ 

২০১৮-২০১৯ - ৩৪৩৭৩.০০ - ২৩.৭৫ 

২০১৯-২০২০ - ৬৫৩৮৭.৬৮ - ৪৫.১৮ 

২০২০-২০২১ - ২৬৩০.৮৯ - ১.৮২ 

২০২১-২০২২ - ৬৮৮০.১৫ - ৪.৭৫ 

সর্াট ৪১৩২৮.৮৯ ১২৭৮৮২.০০ ১০০% ১০০% 

সূত্র: প্রেে পরিচালকেি দপ্তি 

রবদ্যর্ান প্রেকেি ২য় সংকশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী সর্, ২০২০ পর্ মন্ত বাস্তব অগ্রগরত ৮৯.৬৭% লক্ষযর্াত্রা থােকলও প্রকৃত 

পকক্ষ অগ্রগরত অরজমত হকয়কছ ৫৮.৫০%। র্া ২য় সংকশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষর্াত্রাি তুলনায় ৩৫.১৭% ের্ হকয়কছ ।  
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৩.১.২ প্রেকেি অথ মবছি রিরিে বিাে, ছাড় ও ব্যয় 

অথ মবছি রিরিে বিাে, ছাড় ও ব্যয় রনকম্নি সািণী-৩.২ এ প্রদান েিা হকলা:  

সািণী-৩.২: অথ মবছি রিরিে বিাে, ছাড় ও ব্যয় 

(লক্ষ টাো) 

অথ ম বছি রিরপরপ অনুর্ায়ী 

প্রাক্করলত ব্যয়  

(লক্ষ টাো) 

২য় সংকশারিত 

রিরপরপ অনুর্ায়ী 

প্রাক্করলত ব্যয়  

(লক্ষ টাো) 

বিাে (লক্ষ টাো) প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ 

টাো) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১১-২০১২ ২০২.৪০ - 

৮৮,৪১৬.২৫ ৬৯,২৭১.২৪ 

২০১২-২০১৩ ৯৫৮০.১৪ ২২.০০ 

২০১৩-২০১৪ ১৪৭৩৪.৪৭ ৩৪০.৫৫ 

২০১৪-২০১৫ ১১০৩৮.২৭ ৮৮১.৯২ 

২০১৫-২০১৬ ৫৭৪৬.৫৭ ১০১৫১.৮৪ 

২০১৬-২০১৭ ২৭.০৩ ৮৬৪১.০৩ 

২০১৭-২০১৮ - ১৫৪১২.৬৫ 

২০১৯-২০২০ - ৬৪৩৮৭.৬৮ 

২০২০-২০২১ - ২৬৩০.৮৯ - - 

২০২১-২০২২ - ৬৮৮০.১৫ - - 

 ৪১,৩২৮.৮৯ ১,৪৪,৭২৪.০০ ৮৮,৪১৬.২৫ ৬৯,২৭১.২৪ 

সূত্র: প্রেে পরিচালকেি দপ্তি 

৩.১.৩ প্রেকেি প্রিান প্রিান োর্ মক্রকর্ি অগ্রগরত এবং রবস্তারিত অঙ্গরিরিে বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরথ মে) 

অগ্রগরতি তথ্য সংগ্রহ, সরিকবশন, রবকের্ণ 
 

প্রেকেি বাস্তব োকজি অগ্রগরত (সর্, ২০২০ তারিখ পর্ মন্ত)  

প্রেকেি প্রিান প্রিান বাস্তব োকজি অগ্রগরত (সর্, ২০২০ তারিখ পর্ মন্ত) তথ্যারদ রনকম্নি সািণী-৩.৩ এ প্রদান েিা হকলা:  

সািণী-৩.৩: প্রেকেি প্রিান প্রিান অকঙ্গি বাস্তব োকজি অগ্রগরত 

Sl 

No. 

Bridge 

Component 

Type of 

Structure 

Unit Quantity Completed 

Qty 

% 

Progress 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ Via-Duct Portion Test Pile 

1.5m Dia 

NOS 04 04 100% 

Working 

pile-1.5m 

Dia 

NOS 286 286 100% 

Pile Cap NOS 26 26 100% 
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Sl 

No. 

Bridge 

Component 

Type of 

Structure 

Unit Quantity Completed 

Qty 

% 

Progress 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

Pier and Pier 

cap 

NOS 26 26 100% 

I-Girder NOS 224 224 100% 

Deck Slab NOS 28 26 92.85% 

২ Abutment Portion Working 

Pile 

NOS 20 20 100% 

Pile Cap NOS 02 02 100% 

Abutment 

Wall 

NOS 02 02 100% 

৩ Stair case Pile NOS 20 20 100% 

Pile Cap NOS 02 - - 

Stair Case NOS 04 - - 

৪ Main Bridge Test Pile 3.5 

M Dia 

NOS 01 01 100% 

Additional 

Test Pile 2.5 

M 

NOS 01 01 100% 

Working 

Pile 2.5 M 

Dia 

NOS 52 52 100% 

Pile Cap NOS 05 05 100% 

Pier Shaft NOS 05 05 100% 

Pier Cap NOS 05 05 100% 

Box Girder 

(Segment) 

NOS 630 38.40 6.10% 

Pylon NOS 03 - - 

Stay cable Set 03 - - 

৫ Approach Road: 

Barishal Exit-

606.04 M 

Patuakhali End-

654.297 M 

Sub Base M 1260.00m 410.00m 32.54% 

Base Type-1 

Wearing 

Course- 

M 

M 

1260.00m 

1260.00m 

 

205.00m 

- 

16.27% 

- 

  Binder 

Course 

M 1260.00m - - 
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Sl 

No. 

Bridge 

Component 

Type of 

Structure 

Unit Quantity Completed 

Qty 

% 

Progress 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬ River Protection 

Work 

 M 1475 - - 

CC Block NOS 22.80 Lac 5,64,500 24.75% 

৭ Toll Plaza - NO 01 - - 

সুত্র: র্ারসে অগ্রগরত প্ররতকবদন 

প্রকদল্পর চলর্ান োজ সমূকহি র্কধ্য উদাহিণ স্বরূপ েকয়েটি রচত্র রনকম্ন সদয়া হকলা: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২য় সংকশারিত অনুকর্ারদত রিরপরপ অনুর্ায়ী রবদ্যর্ান প্রেকেি প্রিান প্রিান অকঙ্গি বাস্তব োকজি অগ্রগরত রবকের্ণ  

 

Via-Duct Portion: এই খাকতি ১.৫ রর্টাি িায়া সর্াট ২৯০টি পাইল রছল। ২৬টি পাইল েযাপ রছল। ২৬টি Pier এবং 

Pier cap রছল। ২২৪টি I-Girder রছল। উি োজগুরল ১০০% সর্াপ্ত হকয়কছ। এছাড়াও ২৮টি Desk Slab রছল র্াি র্কধ্য 

২৬টি সর্াপ্ত হকয়কছ অথ মাৎ অগ্রগরত ৯২.৮৫%।  

 

Abutment Portion:  এই খাকত ২০টি Working Pile রছল। ২টি Pile Cap এবং ২টি Abutment Wall রছল। 

উি োজগুরল শতিাগ সম্পি হকয়কছ।   

 

Stair Case: এই খাকত ২০টি Pile রছল। ২০টি Pile এি োজ সম্পি হকয়কছ। এছাড়া ২টি Pile Cap এবং ৪টি Stair 

Case রছল সর্গুরলি োজ সম্পি হয়রন।  

 

রচত্র-৩.১: ১৯ নং রপয়াকি Box Girder এি োজ চলর্ান  রচত্র-৩.২: রপ২১ ও রপ২২ সিে স্লাকবি রিকয়নফস মকর্ন্ট স্হাপকনি োজ 
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Main Bridge: এখাকত ৩.৫ রর্টাি িায়া ১টি Pile রছল। ২.৫ রর্টাি ডায়া ৫৩টি Pile রছল। ৫টি Pile Cap রছল। ৫টি 

Pier Shaft রছল। উি োজগুরল ১০০% সম্পি হকয়কছ। এছাড়া Box Girder (Segment) ৬৩০টি রছল। এি র্কধ্য 

৩৮টিি োজ সম্পি হকয়কছ, অথাৎ ৬% অগ্রগরত হকয়কছ। ৩টি Pylon এবং ৩ সসট Stay cable রছল। সর্গুরলি োজ 

সম্পি হয় নাই অথ মাৎ সোন অগ্রগরত নাই। 

 

Approach Road: এই খাকতি বরিশাল প্রাকন্ত ৬০৬.০৪ রর্টাি এবং পটুয়াখালী প্রাকন্ত ৬৫৪.২৯৭ রর্িঃ এযাকপ্রাচ সড়ে 

রনর্ মাকনি সংস্থান িাখা হকয়কছ। এ খাকতি Sub Base োকজি অগ্রগরত ৩২.৫৪%, Base Type-1 োকজি অগ্রগরত 

১৬.২৭%, অন্যান্য অংকশি োকজি বাস্তব সোন অগ্রগরত হয়রন।  

 

River Protection Work: নদীি তীি সংিক্ষণ োকজি জন্য ২২, ৮০,০০০ টি রসরস ব্লে এি সংস্থান িাখা হকয়কছ। 

সর্, ২০২০ পর্ মন্ত ৫,৬৪,৫০০ টি রসরস ব্লকেি োজ সম্পি হকয়কছ। একক্ষকত্র বাস্তব অগ্রগরত হকয়কছ ২৪.৭৫%।  

 

Toll Plaza: ২য় সংকশারিত অনুকর্ারিত রিরপরপ-সত ১টি সটাল প্লাজাি সংস্থাি িাখা হকয়কছ। এ খাকতি োকজি সোন 

অগ্রগরত পরিলরক্ষত হয়রন।  

 

ভূরর্ অরিগ্রহণ ও পুনব মাসন:  

২য় সংকশারিত অনুকর্ারদত রিরপরপকত এখাকত ৩৩৯০.৯৯ লক্ষ টাোি সংস্থান িাখা হকয়কছ। সর্, ২০২০ পর্ মন্ত ব্যয় হকয়কছ 

৩,২০০.৮৬ লক্ষ টাো বা ৯৩.৩৯%। দ্রুততম সমদয়র মদধ্য প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহণ সম্পন্ন কদর শর্াল প্লাজার োর্ মক্রর্ আিম্ভ 

েিকত হকব। িরবষ্যকত সর্ সেল প্রেে গ্রহকণি পরিেেনা আকছ সস সেল প্রেকেি প্রকয়াজনীয় ভূরর্ অরিগ্রহণ পরিেেনা পূব ম 

সথকেই গ্রহণ েিা সর্কত পাকি। প্রকদল্পর চলর্ান োজ সমূকহি র্কধ্য উদাহিণ স্বরূপ েকয়েটি রচত্র রনকম্ন সদয়া হকলা:  

  

রচত্র-৩.৩: রপয়াি -১৭ এি রপয়াি সহকিি োরষ্টং রচত্র-৩.৪:  রপয়াি -১৭ এি সাইট পরিদশ মন 
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প্রেকেি আরথ মে অগ্রগরত (সর্-২০২০ তারিখ পর্ মন্ত)  

প্রেকেি প্রিান প্রিান অকঙ্গি আরথ মে অগ্রগরত রনকম্ন সািণী-৩.৪ এ প্রদান েিা হকলা: 

সািণী-৩.৪: প্রেকেি প্রিান অকঙ্গি আরথ মে অগ্রগরত 

(লক্ষ টাোয়)  

SL. 

No. 

Description of 

Work 

As per BOQ Plysical Progress Remarks 

Amount Tk % of 

Total 

Tk. 

Amount Tk. % of 

Progress 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ General File 

Facilities 

2479.80 2.21 1887.12 1.68  

২ Bridge Work      

Foundation work 40,388.04 36.02 37,460.01 92.75  

Sub-Structure 

Work 

10,206.78 9.10 3,746.10 36.70  

Super Structure 

Work 

23,716.73 21.15 9,350.94 39.42  

৩ River Bank 

Protection work 

29,594.70 26.39 5,636.69 19.04  

৪ Approach Road 

Construction 

3,815.30 3.40 3756.60 98.46  

৫ Ancillary work 1295.43 1.16 674.36 52.05  

৬ Mechanical & Ele. 

work 

630.50 0.56 2.85 4.52  

৭ Day Work  9.17 0.01 - -  

 Total 1,12,136.47 100% 58,768.15 52.41%  

সুত্র: র্ারসে অগ্রগরত প্ররতকবদন 

৩.১.৪ পূতমোকজি গুণগতর্ান ও রিজাইন লাইফ এি পর্ মাকলাচনা   

রনর্ মাণোকল রবরিি অকঙ্গি প্রাক্কলন ব্যয় বাজাি মূকল্যি সাকথ সার্ঞ্জস্য সিকখ সতিী েিা হকয়কছ। প্রেকেি জন্য সংগৃহীত 

র্ালার্াল সস্পরসরফকেশন অনুর্ায়ী গুণগতর্ান রনরিত েিা হকয়কছ। প্রেকেি রনর্ মাণািীন সসতুি আয়ুোল শতবছি এবং 

সংকর্াগ সড়কেি সপিকর্কন্টি আয়ুোল ২০ বছি রনি মািণ েকি ও গুণগতর্ান বজায় সিকখ রনর্ মাণ োজ েিা হকে।  

 

সসতু এবং সড়কেি সপিকর্কন্টি রিজাইন লাইফ রনিমি েকি িক্ষণাকবক্ষণ ও ট্রারফে িরলউর্ এি উপি । বরণ মত প্রেে এলাোয় 

২০১১ সাকলি ট্রারফে িরলউর্ সাকিমকত সদখা র্ায় রনর্ মানািীন রিকজ প্ররতরদন বরিশাল সলবুখালী রুকট িািী র্ানবাহনসহ দুই 

হাজাি রবরিি িিকনি র্ানবাহন চলাচল েকি। এি র্কধ্য র্ানবাহন (ট্রাে) প্রায় ১০.৫০%, র্াত্রীবাহী পরিবহন (বাস) প্রায় 

১৪.৩০%। পটুয়াখালী-সলবুখালী রুকট িািী র্ানবাহন সহ প্রায় দুই হাজাি সাতশত র্ানবাহন চলাচল েকি; এি র্কধ্য িািী 
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র্ানবাহন (ট্রাে) ৭.৬৫% র্াত্রীবাহী র্ানবাহন (বাস) প্রায় ১১%। পটুয়াখালী-বিগুনা রুকট িািী র্ানবাহন সহ প্রায় রতন হাজাি 

ছয়শত র্ানবাহন চলাচল েকি। এি র্কধ্য িািী র্ানবাহন (ট্রাে) প্রায় ৫% র্াত্রী বাহী র্ানবাহন ( বাস) প্রায় ৮.৫০%। প্রেকেি 

োজ বাস্তবারয়ত হকল র্ানবাহন চলাচল অরিের্াত্রায় বৃরি পাকব বকল অনুরর্ত হকে। রনয়রমত ও প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষদণর 

জন্য সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর েক্ষ জনবল,  ন্ত্রপারত ও প্রদয়াজনীয় অথ ব বরাদ্দ কদর এই সড়দকর রিজাইন লাইি (২০ বছর), 

শসতু ও শভৌত অবকাঠাদমার রিজাইন লাইি (১০০ বছর) সিল রািার ব্যপাদর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করদব। 

 

৩.১.৫ প্রকদল্পর সাইট পরিদশ মন 

বরণ মত প্রেকেি োকজি অগ্রগরত ও গুণগতর্ান সকিজরর্কন র্াচাই বাছাইকয়ি লকক্ষয গত ১৮ সফব্রুয়ািী ও ১৯ সফব্রুয়ািী ২০২০ 

তারিকখ জনাব আহকেদ শিীফ সরজব, রনব মাহী প্রকেৌশলী ও প্রেে ব্যবস্থাপে, বরিশাল পটুয়াখালী র্হাসড়কে পায়িা নদীি 

উপি পায়িা সসতু রনর্ মাণ প্রেে, রনরবড় পরিবীক্ষণ পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি টির্ রলিাি জনাব প্রকেৌশলী সর্ািঃ জারেি সহাকসন, 

সুপািরিশন পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি টির্ রলিাি BC Denesh (রর্িঃ রবরস রিকনশ), পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি ের্ মেতমা, ঠিোদাি 

প্ররতষ্ঠাকনি প্রকেৌশলীগণ, সুপািরিশন পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি প্রকেৌশলীগণ সাইট পরিদশ মকন অংশগ্রহণ েকিন।  

প্রেকেি োকজি অগ্রগরত ও গুণগতর্ান সম্পকেম জনাব আহকেদ শিীফ সরজব, রনব মাহী প্রকেৌশলী ও প্রেে ব্যবস্থাপে অবরহত 

েকিন। রনকম্ন সাইট পরিদশ মকনি সংরক্ষপ্ত রববিনী প্রদান েিা হকলা: 

রবদ্যর্ান প্রেকে ১৪৭০ রর্টাি সদর্ ময ১টি রিজ (Via-Duct ৮৪০ রর্টাি, মূল সসতু ৬৩০ রর্টাি), নদীি উিয় তীকি এযাকপ্রাচ 

সড়ে, ১টি সটালর্ি ও নদীি তীি সংিক্ষকণি োজ অন্তমভুি। Via-Duct Portion খাকত ১.৫ রর্টাি িায়া সর্াট ২৯০টি পাইল 

রছল। ২৬টি পাইল েযাপ রছল। ২৬টি Pier এবং Pier cap রছল। ২২৪টি I-Girder রছল। উি োজগুরল ১০০% সর্াপ্ত 

হকয়কছ। এছাড়াও ২৮টি Desk Slab রছল র্াি র্কধ্য ২৬টি সর্াপ্ত হকয়কছ অথ মাৎ অগ্রগরত ৯২.৮৫%। Abutment Portion 

খাকত ২০টি Working Pile রছল। ২টি Pile Cap এবং ২টি Abutment Wall রছল। উি োজগুরল শতিাগ সম্পি হকয়কছ।  

Stair Case খাকত ২০টি Pile রছল। ২০টি Pile এি োজ সম্পি হকয়কছ। এছাড়া ২টি Pile Cap এবং ৪টি Stair Case রছল 

সর্গুরলি োজ সম্পি হয়রন। Main Bridge খাকত ৩.৫ রর্টাি িায়া ১টি Pile রছল। ২.৫ রর্টাি িায়া ৫৩টি Pile রছল। ৫টি 

Pile Cap রছল। ৫টি Pier Shaft রছল। উি োজগুরল ১০০% সম্পি হকয়কছ। এছাড়া Box Girder (Segment) ৬৩০টি 

রছল। এি র্কধ্য ৩৮টিি োজ সম্পি হকয়কছ, অথাৎ ৬% অগ্রগরত হকয়কছ। ৩টি Pylon এবং ৩ সসট Stay cable রছল। 

সর্গুরলি োজ সম্পি হয় নাই অথ মাৎ সোন অগ্রগরত নাই। Approach Road খাকত বরিশাল প্রাকন্ত ৬০৬.০৪ রর্টাি এবং 

পটুয়াখালী প্রাকন্ত ৬৫৪.২৯৭ রর্িঃ এযাকপ্রাচ সড়ে রনর্ মাকনি সংস্থান িাখা হকয়রছল। এ খাকতি Sub Base োকজি অগ্রগরত 

৩২.৫৪%, Base Type-1 োকজি অগ্রগরত ১৬.২৭%, অন্যান্য অংকশি োকজি বাস্তব সোন অগ্রগরত হয়রন। নদীি তীি 

সংিক্ষণ োকজি জন্য ২২, ৮০,০০০ টি রসরস ব্লে এি সংস্থান িাখা হকয়কছ। সর্, ২০২০ পর্ মন্ত ৫,৬৪,৫০০ টি রসরস ব্লকেি োজ 

সম্পি হকয়কছ। একক্ষকত্র বাস্তব অগ্রগরত হকয়কছ ২৪.৭৫%। রবদ্যর্ান প্রেকেি ২য় সংকশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী সর্, ২০২০ পর্ মন্ত 

বাস্তব অগ্রগরত ৮৯.৬৭% লক্ষযর্াত্রা থােকলও প্রকৃত পকক্ষ অগ্রগরত অরজমত হকয়কছ ৫৪.৫০%। র্া ২য় সংকশারিত রিরপরপ 

অনুর্ায়ী লক্ষর্াত্রাি তুলনায় ৩৫.১৭% ের্ হকয়কছ ।  

সকিজরর্কন পরিদশ মকন Stack Yard এ র্ালার্াকলি পাকবম সোন Sign সবাি ম পরিলরক্ষত হয়রন। Reject Material এি সোন 

Sign সবাি ম পরিলরক্ষত হয়রন। চলর্ান োকজি পাকবম সতেমতা মূলে সোন সাইন সবাি ম পরিলরক্ষত হয়রন। োকজি সাইকি 

প্রচুি ধুলা পরিলরক্ষত হকয়কছ। পর্ মাপ্ত পরির্াকন পারন রছটান হকে না। ফকল পরিকবশ দূরর্ত হকে। প্রেেস্থকল পূকব মি Baily 

রিজ এি Pier/Piller সমূহ অপসািন েিা অতযাবশ্যে। 

 

প্রেকেি সাইট ল্যাবকিটিীকত পাথকিি গুণগতর্ান পিীক্ষাি জন্য পাথকিি ACV Test Peparation ,Stone Chips 

Gradation , TFV Test Preparation  পিীক্ষা েিা হয় এবং গুণগতর্ান সকন্তার্জনে পাওয়া র্ায়। Cube Crushing 

Strength গুণগতর্ান পিীক্ষা েিা হয় এবং গুণগতর্ান সকন্তার্জনে পাওয়া র্ায়। ইট এি গুণগতর্ান র্াচাই বাছাই এি জন্য 

পিীক্ষা েিা হয়। পিীক্ষা েিা ইট এি র্কধ্য ২টি ইট পিীক্ষায় সফল েকি। বােী গুরলি গুণগতর্ান িাল। পিীক্ষায় সফল েিা 
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ইকটি স্তুপ গুরলকে রিকজকক্টি প্লাোি ম দ্বািা রচরহৃত েকি সসগুরল অপসািণ েিাি জন্য প্রেে ব্যবস্থাপে সে পিার্শ মে প্রদান 

েিা হকয়কছ। Geo Bag এি ওজন পরির্ান েিা হয় এবং সঠিে পাওয়া র্ায়। CC Block এি সাইজ পরির্াপ েিা হয় 

এবং সঠিে পাওয়া র্ায়। রসকর্ন্ট এি গুণগতর্ান পিীক্ষা েিা হয় এবং র্ান সকন্তার্ জনে প্ররতয়র্ান হকয়কছ। এছাড়া 

সাটি মফাইি ল্যাবকিটিীকত পিীক্ষা প্ররতকবদন গুরল র্াচাই বাছাই েিা হকয়কছ এবং প্ররতকবদকনি ফলাফল সকন্তার্জনে 

প্ররতয়র্ান হকয়কছ। সাইট ল্যাবকিটিীকত রনয়রর্তিাকব প্রেকে ব্যবহৃত র্ালার্াল পিীক্ষা েকি তাি গুণগত র্ান র্াচাই বাছাই 

েিা হয় র্কর্ ম প্ররতয়র্ান হকয়কছ। সকব মাপরি প্রেকেি োকজি গুণগত র্ান সকন্তার্জনে।   

রনর্ মাণ েিা CC Block ও Geo-Bag নদী বকক্ষ সফলাি ব্যবস্হা গ্রহণ েিা সর্কত পাকি; র্রদও ৩ সাইকজি সর্াট ২২.৬০ 

লক্ষ CC ব্লে রনর্ মাকণ গরত অতযন্ত িীি। অন্য রদকে রনর্ মাণোলীন রেছু CC Block এি Manufacturing defect সদখা 

র্ায় সসগুরল অপসািকণি জন্য প্রেে ব্যবস্হাপেকে পিার্শ ম প্রদান েিা হকয়কছ।  

প্রকদল্পর চলর্ান োজ সমূকহি র্কধ্য উদাহিণ স্বরূপ েকয়েটি রচত্র রনকম্ন সদয়া হকলা:  

রচত্র-৩.৫: বরিশাল সাইকি এযাকপ্রাচ সিাকিি োজ চলর্ান  

রচত্র-৩.৭: সাইট ল্যাবকিটিীকত Gradation পিীক্ষা 

রচত্র-৩.৬: বরিশাল সাইকি এযাকপ্রাচ সিাকি FDD Test 

রচত্র-৩.৮: সাইট ল্যাবকিটিীকত TFV পিীক্ষা 
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৩.২ প্রেকেি ক্রয় োর্ মক্রর্ পর্ মাকলাচনা 

সকিজরর্কন পর্ মকবক্ষণ ও সংরেষ্ট ের্ মেতমাকদি সাক্ষাৎোি এবং সংগৃহীত তথ্য-উপাি রবকের্ণ েকি প্ররতয়র্ান হয় সর্, ক্রয় 

প্ররক্রয়া রবকের্ণ েকি প্রেকেি আওতায় রবরিি পণ্য ও র্ালার্াল ক্রয় েিা হকয়কছ। ঠিোদাি রনকয়াকগি সক্ষকত্র রবদ্যর্ান 

সিোিী ক্রয় আইন ও রবরির্ালা অনুসিণ েিা হকয়কছ। দিপত্র আহবান, েরর্টি গঠন, র্াচাই-বাছাই, মূল্যায়ন ও োর্ মাকদশ 

প্রদান রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআি-২০০৮ অনুসিণ েকি পণ্য, সসবাসমূহ সংগ্রহ েিা হকয়কছ।  

৩.৩ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য  

দিপত্র আহবান   

পূতমোজ ক্রয় সংক্রান্ত দিপত্রটি ৩টি জাতীয় পরত্রো, ২টি কুকয়ত সদরনে পরত্রো এবং CPTU ও RHD এি ওকয়বসাইকটএ 

প্রোরশত হকয়কছ। জাতীয় পরত্রোয় ১২ জুন ২০১৪ খ্রীষ্টাকে  প্রোরশত হয়, CPTU ওকয়বসাইকট-এ প্রোরশত হয় ১৬ জুন 

২০১৪ খ্রীষ্টাে  উি দিপত্রটি ওকয়বসাইকট রছল ২৪ জুলাই ২০১৪ খ্রীিঃ পর্ মন্ত অথ মাৎ ৩৮ রদন। RHD এি ওকয়বসাইকট প্রোরশত 

হয় ১২ জুন ২০১৪ খ্রীিঃ এবং দিপত্রটি ওকয়বসাইকট রছল ২৪ জুলাই ২০১৪ খ্রীিঃ পর্ মন্ত অথ মাৎ ৪২ রদন পর্ মন্ত প্রোকশি সর্য়াদোল 

রছল। সর্খাকন দিপত্র রবক্রকয়ি সব মকশর্ তারিখ রছল ২৪ জুলাই ২০১৪ খ্রীিঃ পর্ মন্ত। রনকম্ন সািণী-৩.৫ এ দিপত্র প্রোরশত জাতীয় 

পরত্রোি প্রোশনা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান েিা হকলা: 

সািণী-৩.৫: দিপত্র আহবান 

ক্ররর্ে নং প্যাকেজ নং দিপত্র প্রোকশি তারিখ দিপত্র প্রোরশত পরত্রোি নার্ 

১ ২ ৩ ৪ 

১ PW-1 ১২/০৬/২০১৪ -রদ রফনানরসয়াল এক্সকপ্রস 

-রদ রনউ সনসান 

-সর্োল 

২ PW-1 ১৫/০৭/২০১৪ (সংকশািনী রবজ্ঞাপন) ঐ 

৩ PW-1 ০১/০৭/২০১৪ The Al-Watan, Kuwait 

৪ PW-1 ০২/০৭/২০১৪ The Al-Watan, Kuwait 

 

এছাড়া দিপত্রটি ১টি কুকয়ত ওকয়বসাইকট প্রোরশত হয়। Kuwait Fund for Arab Economic Development 

(KFAED): www.kuwait-fund.org ওকয়বসাইকট ১ জুলাই ২০১৪ এবং dg market: www.dgmarket.com 

ওকয়বসাইকট ১২ জুন প্রোরশত হয় র্া ২৪ জুলাই ২০১৪ খ্রীিঃ পর্ মন্ত ওকয়বসাইকট প্রোরশত রছল অথ মাৎ ৩৬ রদন পর্ মন্ত প্রোশনাি 

সর্য়াদোল রছল।  

প্রাে সর্াগ্যতা সিা (Pre-Qualification Meeting) 

উি দিপত্র প্রোকশি পি ৬ জুলাই ২০১৪ প্রিান প্রকেৌশলী, সড়ে ও জনপথ রবিাগ এি রর্টিং রুকর্ Pre-Qualification 

Meeting অনুরষ্ঠত হয়। উি রর্টিং এ ১৭টি সোম্পানীি প্ররতরনরিগণ উপরস্থত রছকলন। রর্টিং- এ প্রেে সংক্রান্ত রবস্তারিত 

আকলাচনা হয়। উি রর্টিং এি রর্টিং র্াইনটস ১০ জুলাই ২০১৪ তারিখ রর্টিং এ অংশগ্রহণোিী সোম্পানীি রনেট সপ্রিণ 

েিা হয়, সস সর্াতাকবে ১৫ জুলাই ২০১৪ খ্রীিঃ সংকশািনী রবজ্ঞাপন প্রোরশত হয়।  

 

 

 

 

  

http://www.kuwait-fund.org/
http://www.dgmarket.com/
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প্রাে সর্াগ্যতা (Pre-Qualification) দারখল সংক্রান্ত তথ্য   

২২টি সোম্পানী Pre-Qualification Document ক্রয় েকিন এি র্কধ্য ১২টি সোম্পানী দারখল েকিন। রনকম্ন সািণী-৩.৬ 

এ তাকদি বণ মনা সদওয়া হকলা:  

সািণী-৩.৬: দারখল দাতা সোম্পানীি নার্ 

 

ক্ররর্ে নং Pre-Qualification Document দারখল দাতা সোম্পানীি নার্ 

১ ২ 

১ Jiangsu Provincial Transportation Engineering Group Co. Ltd. 

২ China Railway No. 5 Engineering Group Ltd. 

৩ CICO-OTBL-TUNDI (JV) 

৪ SSANGYONG Engineering & Construction Co. Ltd. 

৫ Joint Venture of MBEC-PBL-COPRI 

৬ SICHUAN Road and Bridge Group Corporation Ltd. 

৭ CR24B-MBEL JV 

৮ China Communication Construction Company Ltd. 

৯ Long Jian Road and Bridge Co. Ltd. 

১০ China Harbour Engineering Company Ltd. 

১১ Construction Corporation No.1 Company Ltd. 

১২ Sinohydro-Spectra Joint Venture  

 

দিপত্র উন্মিু েিণ সংক্রান্ত তথ্য   

দারখলকৃত দিপত্র উনু্মি েিকণি জন্য প্রিান সেৌশলী, সড়ে ও জনপথ রবিাগ এেটি রতন সদস্য রবরশষ্ট দিপত্র উনু্মি েিণ 

েরর্টি প্রণয়ন েকিন। উি দিপত্র উনু্মি েিন েরর্টি Pre-Qualification Document দারখলকৃত সোম্পানীি 

প্ররতরনরিকদি উপরস্থরতকত ২৭ আগষ্ট ২০১৪ খ্রীিঃ সবলা ৩.৩০ র্টিোি সর্য় উন্মুি েকিন এবং সিরজষ্ট্রািভুি েকিন। উি 

িকুকর্ন্ট গুরল মূল্যায়কনি জন্য মূল্যায়ন েরর্টিি রনেট সপ্রিণ েকিন।  

 

দিপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য  

দিপত্র প্যাকেজটি মূল্যায়কনি জন্য সড়ে ও জনপথ রবিাগ ের্তমে ৭ সদস্য রবরশষ্ট মূল্যায়ন েরর্টি গঠন েিা হকয়কছ।  

 

 

 

 



 

                                                                                                       

পৃষ্ঠা |  32 

প্রাে সর্াগ্যতা (Pre-Qulification) অংশগ্রহনোিী অকর্াগ্য ঠিোদাকিি তারলো ও অকর্াগ্যতাি োিণ 

উি মূল্যায়ন েরর্টি দারখলকৃত িকুকর্ন্ট এি সর্স্ত তথ্য-উপাি র্াচাই বাছাই েকি অংশ গ্রহণোিীকদি র্কধ্য ৮টি ঠিোদাকিি 

উকেরখত শতমানুর্ায়ী সর্াগ্যতা না থাোয় ঐ সেল Pre-Qualification Document দাতাকে অকর্াগ্য সর্ার্ণা েকিন। রনকম্ন 

সািণী-৩.৯ এ তাকদি তারলো ও অকর্াগ্যতাি োিন বণ মনা েিা হকলা: 

 

সািণী-৩.৯: অকর্াগ্য ঠিোদাকিি তারলো ও অকর্াগ্যতাি োিণ 

 

ক্ররর্ে নং ঠিোদাি প্ররতষ্ঠাকনি নার্ অকর্াগ্যতাি োিণ 

১ ২ ৩ 

১ China Railway No. 5 Engineering 

Group Ltd. 

দারখলকৃত দিপকত্রি সর্স্ত তথ্য উপাি োরিগরি 

েরর্টি ের্তমে র্াচাই বাছাই েকি সদখা র্ায় সর্ দিপত্র 

রসরিউল এি ITA Clause No. 14.1 (b) অনুর্ায়ী 

োকজি সুরনরদ মষ্ট অরিজ্ঞতা (At least one multi 

span four lane Extra-dosed type Bridge 

fall over river channel- 

i. Length of Bridge 1050 Meters 

ii. At Least one Span of Minimum length 

140 Meters) না থাোয় অকর্াগ্য বকল রবকবরচত 

হয়। 

২. CICO-OTBI-TUNDI JV Pre-Qualification Document এ রনম্নতি 

সুরনরদ মষ্ট অরিজ্ঞতা ও গড় বাৎসরিে টান মওিাি JV 

এি সক্ষকত্র সর্কোন Partner প্ররতষ্ঠাকনি এেটিিও 

অরিজ্ঞতা না থাোয় দিপত্র রসরিউল এি ITA 

Clause 18.5, 15.1 (a) অনুর্ায়ী অকর্াগ্য বকল 

রবকবরচত হয়।  

৩. SSANGYONG Engineering & 

Construction Co. Ltd. 

দারখলকৃত দিপকত্রি সর্স্ত তথ্য উপাি োরিগরি 

েরর্টি ের্তমে র্াচাই বাছাই েকি সদখা র্ায় সর্ দিপত্র 

রসরিউল এি ITA Clause No. 14.1 (b) অনুর্ায়ী 

োকজি সুরনরদ মষ্ট অরিজ্ঞতা (At least one multi 

span four lane Extra-dosed type Bridge 

fall over river channel- 

i. Length of Bridge 1050 Meters 

ii. At Least one Span of Minimum length 

140 Meters) না থাোয় অকর্াগ্য বকল রবকবরচত 

হয়। 

৪. Sichuan Road and Bridge (Group) 

Corporation Ltd. 

দারখলকৃত দিপকত্রি সর্স্ত তথ্য উপাি োরিগরি 

েরর্টি ের্তমে র্াচাই বাছাই েকি সদখা র্ায় সর্ দিপত্র 

রসরিউল এি ITA Clause No. 14.1 (b) অনুর্ায়ী 

োকজি সুরনরদ মষ্ট অরিজ্ঞতা (At least one multi 
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ক্ররর্ে নং ঠিোদাি প্ররতষ্ঠাকনি নার্ অকর্াগ্যতাি োিণ 

১ ২ ৩ 

span four lane Extra-dosed type Bridge 

fall over river channel- 

i. Length of Bridge 1050 Meters 

ii. At Least one Span of Minimum length 

140 Meters) না থাোয় অকর্াগ্য বকল রবকবরচত 

হয়। 

৫ CR24B-MBEL JV Pre-Qualification Document এ রনম্নতি 

সুরনরদ মষ্ট অরিজ্ঞতা ও গড় বাৎসরিে টান মওিাি JV 

এি সক্ষকত্র সর্কোন Partner প্ররতষ্ঠাকনি এেটিিও 

অরিজ্ঞতা না থাোয় দিপত্র রসরিউল এি ITA 

Clause 18.5, 15.1 (a) অনুর্ায়ী অকর্াগ্য বকল 

রবকবরচত হয়। 

৬ China Harbour Engineering 

Company Ltd. 

দারখলকৃত দিপকত্রি সর্স্ত তথ্য উপাি োরিগরি 

েরর্টি ের্তমে র্াচাই বাছাই েকি সদখা র্ায় সর্ দিপত্র 

রসরিউল এি ITA Clause No. 14.1 (b) অনুর্ায়ী 

োকজি সুরনরদ মষ্ট অরিজ্ঞতা (At least one multi 

span four lane Extra-dosed type Bridge 

fall over river channel- 

i. Length of Bridge 1050 Meters 

ii. At Least one Span of Minimum length 

140 Meters) না থাোয় অকর্াগ্য বকল রবকবরচত 

হয়। 

৭ Construction Corporation No. 1 

Company Ltd. 

দারখলকৃত দিপকত্রি সর্স্ত তথ্য উপাি োরিগরি 

েরর্টি ের্তমে র্াচাই বাছাই েকি সদখা র্ায় সর্ দিপত্র 

রসরিউল এি ITA Clause No. 14.1 (b) অনুর্ায়ী 

োকজি সুরনরদ মষ্ট অরিজ্ঞতা (At least one multi 

span four lane Extra-dosed type Bridge 

fall over river channel- 

i. Length of Bridge 1050 Meters 

ii. At Least one Span of Minimum length 

140 Meters) না থাোয় অকর্াগ্য বকল রবকবরচত 

হয়। 

৮ Sinohydro-Spectra Joint Venture Pre-Qualification Document এ রনম্নতি 

সুরনরদ মষ্ট অরিজ্ঞতা ও গড় বাৎসরিে টান মওিাি JV 

এি সক্ষকত্র সর্কোন Partner প্ররতষ্ঠাকনি এেটিিও 

অরিজ্ঞতা না থাোয় দিপত্র রসরিউল এি ITA 
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ক্ররর্ে নং ঠিোদাি প্ররতষ্ঠাকনি নার্ অকর্াগ্যতাি োিণ 

১ ২ ৩ 

Clause 18.5, 15.1 (a) অনুর্ায়ী অকর্াগ্য বকল 

রবকবরচত হয়। 

 

প্রাে সর্াগ্যতা (Pre-qulification) অংশগ্রহনোিী সর্াগ্য ঠিোদাকিি তারলো  

Pre-qulification Document এ প্রদি শতমানুর্ায়ী সর্স্ত সর্াগ্যতা পুিন েিায় মূল্যায়ন েরর্টি োরিগরি িাকব ৪টি 

ঠিোদািী প্ররতষ্ঠানকে সর্াগ্য রবকবচনা েকিন। োরিগরিিাকব সর্াগ্য ঠিোদািী প্ররতষ্ঠাকনি নাকর্ি তারলো রনকম্ন সািণী-৩.১০ 

এ প্রদান েিা হকলা:  

সািণী-৩.১০: সর্াগ্য ঠিোদাকিি নার্ 

 

ক্ররর্ে নং োরিগরিিাকব সর্াগ্য ঠিোদাকিি নার্ 

১ ২ 

১ Jiangsu Provincial Transportation Engineering Group Co. Ltd. 

২ Long Jian Road and Bridge Co. Ltd. 

৩ Joint Venture of MBEC-PBL-COPRI 

৪ China Communication Construction Company Ltd. 

 

প্রেে পরিচালে, পায়িা রিজ (সলবুখালী) প্রেকেি Cost Estimate অনুকর্াদকনি জন্য প্রিান প্রকেৌশলী, সড়ে ও জনপথ 

রবিাগ সে ৯ জুলাই ২০১৫ তারিকখ সুপারিশ েকিন।  প্রিান প্রকেৌশলীি অনুকর্াদকনি সপ্ররক্ষকত ১৬ জুলাই ২০১৫ তারিকখ 

প্রেে পরিচালে প্রাথরর্েিাকব োরিগরিিাকব সর্াগ্য ঠিোদািকদি দিপত্র ক্রকয়ি আহবান জানান। প্রেে পরিচালে প্রেকেি 

অনুকর্ারদত Cost Estimate মূল্যায়ন েরর্টিি সচয়ািম্যাকনি রনেট ২৯ সসকেম্বি ২০১৫ সপ্রিণ েকিন। প্রাথরর্েিাকব 

োরিগরিিাকব সর্াগ্য ৪টি ঠিোদাি সোম্পানীই দিপত্র ক্রয় েকিন। দিপত্র উনু্মিেিন েরর্টি দিপত্র দারখলকৃত ঠিোদািী 

প্ররতষ্ঠাকনি প্ররতরনরিকদি সেুকখ ৩০ সসকেম্বি ২০১৫ দিপত্র উনু্মি েকিন এবং সিরজরষ্ট্রভুি েকিন।  

 

োরিগিী মূল্যায়কন সর্াগ্য দিদাতাকদি Financial Proposal দারখলকৃত প্ররতষ্ঠাকনি প্ররতরনরিকদি সেুকখি সখালা হয়। 

দিদাতাকদি রবি প্রাইস এি অযারিথকর্টিে োকিেশন, রিসোউন্ট রবকবচনা েকি Long jian Road & Bridge Co. Ltd. 

সে ১,০২২.২২ সোটি টাোয় সব মরনম্ন দিদাতা রনি মািণ েিা হকয়কছ। দিপত্র প্রোকশি তারিখ সথকে অনুকর্াদকনি তারিখ পর্ মন্ত 

PPR আইন ও রবরি সর্াতাকবে দিপকত্রি সবিতাি সর্য়দ ১২০ রদকনি র্কধ্য সর্স্ত প্ররক্রয়া সম্পি েিা হকয়কছ। Evaluation 

পূব মবতী োর্ মক্রর্ও PPR-2008 এি রবরি র্থার্থিাকব অনুসিণ েকি রনি মারিত দিদাতাকে োর্ মাকদশ প্রদান েিা হয়।  
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৩.৪ প্রেকেি আওতায় সম্পারদত/চলর্ান রবরিি পণ্য, োর্ ম ও সসবা সংগ্রকহি (Procurement) সক্ষকত্র প্রচরলত 

আইন ও রবরির্ালা (রপরপএ, রপরপআি, উিয়ন সহকর্াগীি গাইিলাইন ইতযারদ) পর্ মাকলাচনা ও পর্ মকবক্ষণ 

 

পণ্য ক্রয় ও োর্ মক্রর্  

পণ্য ক্রয় খাকত ক্রয়/সংগ্রকহি প্রাক্কলন রছল ২৫৪.৪০ লক্ষ টাো। পণ্য ক্রয়/সংগ্রকহি জন্য ২য় সংকশারিত রিরপরপকত ৫টি 

প্যাকেজ অনুকর্াদন েিা হকয়কছ। র্াহা সংকর্াজনী/পরিরশষ্ট “ে” (পৃষ্ঠা-৮৪) এ উকেখ েিা হকলা। এখাকত প্রিান োজগুরল 

রছল রনম্নরূপ: 

১। র্ানবাহন ক্রয়; 

২। েরম্পউটাি ও ল্যাপটপ ক্রয়;  

৩। অরফস সিঞ্জার্াদী; 

৪। প্রেে পরিচালকেি োয্যমালকয়ি আসবাবপত্র; এবং 

৫। প্রেে ব্যবস্থাপকেি োয্যমালকয়ি আসবাবপত্র ইতযারদ।  

৫টি দিপত্র প্যাকেকজি র্কধ্য PG-1 এি প্রাক্করলত মূল্য ২৪০.০০ লক্ষ টাো। প্যাকেজ PG-2 এি প্রাক্করলত মূল্য ৩.৫০ লক্ষ 

টাো; প্যাকেজ PG-3 এি প্রাক্করলত মূল্য ৩.৪০ লক্ষ টাো; PG-4 এি প্রাক্করলত মূল্য ৪.৫০ লক্ষ টাো এবং PG-5 এি 

প্রাক্করলত মূল্য ৩.০০ লক্ষ টাো। প্যাকেজ PG-2, PG-3, PG-4 এবং PG-5 এি ক্রয়/সংগ্রহ Request for Quotation 

(RFQ) পিরতকত সম্পি েিা হকয়কছ। PG-1 এি ক্রয়/সংগ্রহ Direct Procurement Method (DPM) পিরতকত সম্পি 

েিা হকয়কছ।  

 

পূতম োজ ক্রয়/সংগ্রহ োর্ মক্রর্  

প্রেকেি পূতমোজ ক্রয়/সংগ্রকহি জন্য ২য় সংকশারিত রিরপরপকত ১টি র্াত্র প্যাকেজ অনুকর্াদন েিা হকয়কছ। এটিই মূলত এই 

প্রেকেি প্রিান প্যাকেজ। এই প্যাকেজ PW-1 এি প্রাক্করলত মূল্য ১, ৩২,২৫৮.০৬ লক্ষ টাো। প্যাকেজ PW-1 এি ক্রয়/সংগ্রহ 

CCGP (Cabinet Committee for Government Purchase) ের্তমে অনুকর্াদকনি র্াধ্যকর্ সম্পি েিা হকয়কছ। রনকম্ন 

প্যাকেজ PW-1 এি রববিণ ও অন্যান্য তথ্য সংকর্াজনী/পরিরশষ্ট “ে” (পৃষ্ঠা-৮২) উকেখ েিা হকলা।  

এখাকন উকেখ্য সর্, পূতমোজ সংক্রান্ত দিপত্র প্যাকেজ PW-1 এ রিকজি Sub-Structure রনর্ মাণ, Super Structure রনর্ মাণ, 

নদীি তীি সংিক্ষণ োজ, এযাকপ্রাচ সড়ে রনর্ মাণ, সটাল প্লাজা ইতযারদ অন্তভু মি । এই দিপত্র োকজি ক্রয়/সংগ্রহ োকজ PPR-

2008 এি রনয়র্রনতী অনুসিণ েকি েিা হকয়কছ।  

 

সসবা ক্রয়/সংগ্রহ  

প্রেকেি সসবা ক্রয়/সংগ্রকহি জন্য ২য় সংকশারিত রিরপরপকত প্রাক্করলত মূল্য রছল ৪,৯৬৯.২১ লক্ষ টাো। এই খাকত ৪টি প্যাকেজ 

অনুকর্াদন েিা হকয়কছ। প্যাকেজ নং PS-01A এি ক্রয় Least Cost Selection পিরতকত সম্পি েিা হকয়কছ। প্যাকেজ 

নং PS-01B এি ক্রয় Single Source Selection পিরতকত সম্পি েিা হকয়কছ। প্যাকেজ নং PS-01C এি ক্রয় Request 

For Quotation  পিরতকত সম্পি েিা হয়। PS-02 এি ক্রয় QCBS পিরতকত সম্পি েিা হয়। এই দুটি প্যাকেজ Out 
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Sourceing এি র্াধ্যকর্ সলােবল ক্রয়/সংগ্রহ েিা হকয়কছ। প্যাকেজ PS-03A এি ক্রয়/সংগ্রহ QCBS পিরতকত সম্পি 

েিা হকয়কছ। প্যাকেজ নং PS-03B এি ক্রয় Single Source Selection পিরতকত সম্পি েিা হকয়কছ। এই দুটি প্যাকেকজ 

প্রেকেি োকজি রিজাইন, রনর্ মাণ োকজি সুপািরিশন ইতযারদ োজ অন্তভু মি রছল। প্যাকেজ  নং PS-04 এি ক্রয় Single 

Source Selection পিরতকত সম্পি েিা হকয়কছ। প্যাকেজ গুরলি রববিণ ও অন্যান্য তথ্য সংকর্াজনী/পরিরশষ্ট “ে” (পৃষ্ঠা-

৮৩) এ উকেখ েিা হকলা।  

 

৩.৫ রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ এর প্রদয়াগ 

দিপত্র অনুষ্ঠাকনি পিরত স্বেতা র্াচাইকয়ি জন্য প্যাাদকজ নম্বর PW-1 এি রবস্তাররত পরীক্ষা কদর শেিা হদয়দছ। েরপত্রটির 

রনরবড় পররবীক্ষদণ পররলরক্ষত হয় শ , রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ এর রনয়ম অনুসাদর প্রদয়াজনীয় করতপয় তথ্য/ 

শরকি ব রলরপবি করা হদয়দছ  াহা রনদে সারণী- ৩.১১ এ প্রোন করা হদলা:  

সারণী ৩.১১: প্যাাদকজ নম্বর PW-1 এর ব্যাপাদর রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮-এর প্রদয়াগ সাংক্রান্ত তথ্য 

ক্ররমক নাং ক্রয় প্ররক্রয়াি তকথ্যি রববরণ PW-1 

১ ২ ৩ 

১ েরপত্র অনু ায়ী কাদজর নাম ও রববরদণর উদেি আদছ √ 

২ েরপত্র প্রকাদশর প্রমাণ সাংরক্ষণ √ 

৩ েরপত্র রবক্রয় শুরুর তাররি উদেি আদছ √ 

৪ েরপত্র রবক্রদয়র শশষ তাররি ও সময় এর উদেি আদছ √ 

৫ প্রাপ্ত শমার্ েরপদত্রর সাংখ্যা বরণ বত হদয়দছ √ 

৬ েরপত্র শিালার তারিখ বরণ মত হকয়কছ √ 

৭ শরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা বরণ বত হদয়দছ √ 

৮ নন-শরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা বরণ বত হদয়দছ √ 

৯ তুলনামূলক রববরণী দতররর তাররি উদেরিত আদছ √ 

১০ েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভার তাররি উদেরিত আদছ √ 

১১ তুলনামূলক রববরণী অনুদমােদনর তাররি উদেরিত আদছ √ 

১২ কা বরববরণী অনুদমােদনর তাররি উদেরিত আদছ  √ 

১৩ চূড়ান্ত অনুদমােন প্ররক্রয়া সাংক্রান্ত নরথ সাংররক্ষত আদছ √ 

১৪ চূড়ান্ত অনুদমােনকারী কতৃবপদক্ষর অনুদমােন সাংররক্ষত আদছ √ 

১৫ Notification of Award প্রোদনর তাররি উদেরিত আদছ √ 

১৬ শমার্ চুরি মূল্য বরণ বত আদছ √ 

১৭ চুরি স্বাক্ষদরর তাররি আদছ √ 

১৮ কা বাদেশ ইসুেকারী কতৃবপদক্ষর নাম উদেি েিা আদছ √ 

১৯ কা বাদেশ প্রোদনর তাররি উদেরিত আদছ √ 
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৩.৬ প্রেকেি আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রকহি প্ররক্রয়ািীন রবরিি পণ্য ও োর্ ম সংরেষ্ট ক্রয়চুরিকত রনি মারিত 

BOQ/TOR, গুনগত র্ান, পরির্াণ অনুর্ায়ী প্রকয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্াচাইকয়ি র্াধ্যকর্ সংগ্রহ েিা 

হকয়কছ/হকে রেনা সস রবর্কয় পর্ মাকলাচনা ও পর্ মকবক্ষণ 

 

র্ালার্াল ক্রয়/সংগ্রহ 

র্ালার্াল ক্রয়/সংগ্রহ, ব্যবহাি এবং অবরশষ্ট (সর্, ২০২০) সংক্রান্ত তথ্যারদ রনকম্ন সািণী-৩.১২ এ সদওয়া হকলা: 

 

সািণী-৩.১২: র্ালার্াল ক্রয়/সংগ্রহ 

 

Sl 

No. 

Name of 

Materials 
Unit 

Total 

Requirement 

as per BOQ 

Procurement  Consumption  

                         

Balance          

(5-6) 

Further 

Required 

to be 

Procured 

(4-5) 

Re-

mark

s 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ Cement(OPC 

Grade 43/53) 

Ton 91,619.00         67,104.99  66,450.95 654.04 24,514.01  

২ Reinforcement

(HYSD) 

Ton 23,435.73         19,734.94  19,287.31 447.63 3,700.79  

৩ 5mm Ton -                  0.02  - 0.02 (0.02)  

৪ 8mm Ton 22.40                18.97  18.97 - 3.43  

৫ 10mm Ton 581.27              124.93  118.98 5.95 456.34  

৬ 12mm Ton 1,657.43           1,559.53  1,518.76 40.77 97.90  

৭ 16mm Ton 1,780.40           1,567.60  1,469.01 98.59 212.80  

৮ 20mm Ton 4,487.68           2,606.31  2,508.99 97.32 1,881.37  

৯ 25mm Ton 8,024.77           1,484.75  1,386.48 98.27 6,540.02  

১০ 32mm Ton 6,402.68           5,161.52  5,056.49 105.03 1,241.16  

১১ 40mm Ton 7,678.32           7,211.32  7,211.32 - 467.00  

১২ Pre-sressing 

Strands/Wires 

Ton 1,108.92                     -    - - 1,108.92  

১৩ 12.7mm Ton 262.64              316.20  256.66 59.54 (53.56)  

১৪ 15.2mm Ton 883.00              321.00  7.47 313.53 562.00  

১৫ 15.7mm Ton -                     -    - - -  

১৬ Fine Agregate  m3 109,168.72        101,817.01  76,124.30 25,692.71 7,351.71  

১৭ Corse 

Agregate 

m3 -                     -    - - -  

১৮ 4.75-9.5mm m3 51,915.37        46,561.24  40,827.13 5,734.11 5,354.13  

১৯ 9.5-19mm m3 74,520.85        59,224.14  54,408.23 4,815.91 15,296.71  

২০ 32mm 

Reinforcement 

Coupler 

Nos -        22,808.00  22,682.00 126.00 (22,808.00)  

২১ 40mm 

Reinforcement 

Coupler 

Nos -        25,142.00  24,797.00 345.00 (25,142.00)  

২২ Fly Ash Ton 3,000.00             173.89  141.89 32.00 2,826.11  
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Sl 

No. 

Name of 

Materials 
Unit 

Total 

Requirement 

as per BOQ 

Procurement  Consumption  

                         

Balance          

(5-6) 

Further 

Required 

to be 

Procured 

(4-5) 

Re-

mark

s 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২৩ Micro 

Silica(Powder/

Slurry) 

Ton 3,400.00             233.00  90.00 143.00 3,167.00  

২৪ Moneral 

Powder 

Ton 4,200.00             590.00  231.00 359.00 3,610.00  

২৫ Admixture Ton 1,332.38             746.99  726.69 20.30 585.39  

২৬ Embankment 

Earth 

m3 -                     -    - - -  

২৭ CMC Ton 60.00                 7.00  - 7.00 53.00  

২৮ Sodium 

Hydroxide(Na

OH) 

Ton -                     -    - - -  

২৯ ICE Blocks Ton 540.00             266.00  266.00 - 274.00  

৩০ Boulder Stone Ton 2,100.00          2,613.04  1,707.22 905.82 (513.04)  

৩১ Sheet Pile Ton -                     -    - - -  

৩২ 30mm Steel 

Plate  

Ton 3,273.00          3,130.17  2,800.52 329.65 142.83  

৩৩ 50mm Steel 

Plate  

Ton 4,124.00          2,744.35  2,688.09 56.26 1,379.65  

৩৪ 40mm 

diameter Steel 

pipe 

Ton 148.74             134.79  131.71 3.08 13.95  

৩৫ 50mm 

diameter Steel 

pipe 

Ton 20.50               12.51  11.37 1.14 7.99  

৩৬ 1000mm Steel 

pipe 

Ton 2,174.60          1,765.31  1,427.50 337.81 409.29  

৩৭ Bearings(Viad

uct) 

Nos 448.00             449.00  284.00 165.00 (1.00)  

৩৮ Bearings(Main 

Bridge) 

Nos 24.00               24.00  6.00 18.00 -  

৩৯ STU Nos 4.00                 4.00  2.00 2.00 -  

৪০ Expansion 

Joints 

Nos -                     -    - - -  

৪১ Stay Cable Ton -                     -    - - -  

৪২ Bitumen(60/70

) 

Ton -                     -    - - -  

৪৩ Bentonote Ton 6,236.80              221.23  50.00 171.23 6,015.57  

৪৪ Polymer Ton -                     -                        -                      

-    

                        

-     

সুত্র: র্ারসে অগ্রগরত প্ররতকবদন 

প্রেকেি আওতায় সংগৃহীত র্ালার্াল এি গুণগতর্ান পর্ মাকলাচনা 

রনর্ মাণোকল রবরিি অকঙ্গি প্রাক্কলন ব্যয় বাজাি মূকল্যি সাকথ সার্ঞ্জস্য সিকখ সতিী েিা হকয়কছ। প্রেকেি জন্য সংগৃহীত 

র্ালার্াল সস্পরসরফকেশন অনুর্ায়ী গুণগতর্ান রনরিত েিা হকয়কছ। প্রেকেি রনর্ মাণািীন সসতুি আয়ুোল শতবছি এবং 

সংকর্াগ সড়কেি সপিকর্কন্টি আয়ুোল ২০ বছি রনি মািণ েকি ও গুণগতর্ান বজায় সিকখ রনর্ মাণ োজ েিা হকে।  
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৩.৭ প্রেকেি উকেশ্য অজমন পর্ মাকলাচনা  

রনকম্ন সািণী-৩.১৩ এ প্রেকেি লক্ষয উকেশ্য অজমন পর্ মাকলাচনা েিা হকলা:  

 

সািণী-৩.১৩: প্রেকেি উকেশ্য অজমন 

 

ক্ররর্ে নং প্রদান উকেশ্য উকেশ্য অজমন 

১ ২ ৩ 

১ প্রেে এলাোি  আথ ম-সার্ারজে অবস্থাি 

উিয়ন 

প্রেে সর্াপ্ত হকল অত্র অঞ্চকলি সরহত সদকশি অন্যান্য অঞ্চকলি 

সর্াগাকর্াগ ব্যবস্থাি উিরত র্টকব। রবকশর্ েকি সদকশি অন্যতর্ 

পর্ মটন সেন্দ্র কুয়াোটা সমুদ্র বন্দকিি সরহত সিাসরি 

সর্াগাকর্াগ ব্যবস্থা স্থাপন হকব ফকল অঞ্চকলি পর্ মটন রশকেি 

ব্যাপে উিরত সারিত হকব। এেই সাকথ সদকশি প্রস্তারবত ৩য় 

সমুদ্রবন্দি পায়িা ও পায়িা তাপ রবদুযৎ সেকন্দ্রি সাকথ অন্যান্য 

অঞ্চলসহ িাজিানী ঢাোি সাকথ সিাসরি রনিরবরেি র্াতায়াত 

ব্যবস্থা হকব।  

সর্াগাকর্াগ ব্যবস্থাি উিয়কনি ফকল আথ ম-সার্ারজে রবকশর্ 

েকি রশক্ষা, রচরেৎসা, ব্যবসা-বারণকজযি উিয়ন র্টকব ফকল  

অত্র এলাোয় দারিদ্র রবকর্াচন হকব। ের্ মসংস্থান বৃরি পাকব 

এবং অত্র অঞ্চকলি র্ানুকর্ি আয় বৃরি পাকব। 

২ র্াতায়াত/ভ্রর্ণ ব্যয় ও সর্য় হ্রাস প্রেে গ্রহকণি পুকব ম ২০১১ সাকলি এে জরিকপ সদখা র্ায় সর্ 

সলবুখালী সফরি পািাপাকিি জন্য প্ররতটি র্ানবাহনকে সব মরনম্ন 

১১ রর্রনট সথকে সকব মাচ্চ ১ র্ন্টা ১৬ রর্রনট রবলম্ব েিকত 

হকয়কছ। প্রেে বাস্তবারয়ত হকল ভ্রর্ণ সর্য় হ্রাস পাকব এেই 

সাকথ ব্যয় হ্রাস পাকব এবং ভ্রর্ণ আিার্দায়ে হকব।  

৩ র্ানবাহন িক্ষণাকবক্ষ/ সর্িার্ত ব্যয় হৃাস প্রেে রুকট চলাচলোিী র্ানবাহন সফরিকত উঠানার্া জরনত 

োিকন অকনে অঙ্গ সর্র্ন টায়াি, সে জাম্পাি ইতযারদ 

ক্ষরতগ্রস্ত হকতা। প্রেে বাস্তবায়কনি ফকল র্ানবাহকনি এসর্স্ত 

ক্ষরতি আশংো না থাোয় সর্িার্ত বা িক্ষনাকবক্ষণ ব্যয় হ্রাস 

পাকব।  

৪ কৃরর্ ও রশকেি উিয়ন প্রেে বাস্তবারয়ত হকল পটুয়াখালী তথা দরক্ষণ অঞ্চকলি সরহত  

সািাকদকশি রনিরবরেি  সর্াগাকর্াকর্াগ বৃরি পাকব। ফকল 

সদকশি অন্যতর্ পর্ মটন সেন্দ্র কুয়াোটাি ব্যাপে উিয়ন হকব। 
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ক্ররর্ে নং প্রদান উকেশ্য উকেশ্য অজমন 

১ ২ ৩ 

এছাড়া সর্াগাকর্াগ ব্যবস্থাি উিয়কনি ফকল কৃরর্ ও অন্যান্য 

রশকেি উিরত র্টকব ,ের্ মসংস্থান সৃরষ্ট হকব এবং অত্র অঞ্চকলি 

র্ানুকর্ি আয় বৃরি পাকব।  

 

৩.৮ প্রকল্প ব্যবস্হাপনা সাংক্রান্ত তথ্যারদ 

৩.৮.১ প্রেে পরিচালে সংক্রান্ত তথ্যারদ 

সিোকিি অনুসৃত নীরত অনুসাকি এেজন প্রেে পরিচালে প্রেকেি োজ বাস্তবায়কনি দারয়কত্ব রনকয়ারজত আকছন। 

পদারিোিবকল সড়ে ও জনপথ রবিাকগি তত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী, সড়ে গকবর্ণাগাি, পাইেপাড়া, রর্িপুি, ঢাো, এই প্রেকেি 

পরিচালে। প্রেে চলর্ান/বাস্তবায়নোরলন সর্কয় প্রেে পরিচালেগকণি তথ্যারদ রনকম্ন সািণী ৩.১৪-এ প্রদান েিা হকলা:  

সািণী ৩.১৪: প্রেে পরিচালেগকনি তথ্যারদ 

ক্ররর্ে 

নং 

প্রেে পরিচালকেি নার্, 

আইরি  

পদ র্র্ মাদা দারয়কত্বি িিণ 

(রনয়রর্ত/অরতরিি) 

দারয়ত্বোল 

আিম্ভ সর্াপ্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ জনাব সর্ািঃ আরিফুি 

িহর্ান 

তত্ত্বাবিায়ে 

প্রকেৌশলী 

অরতরিি দারয়ত্ব ২৭-০৫-২০১২ ০৪-০৪-২০১৩ 

২ জনাব সর্ািঃ ইর্দাদ 

সহাকসন 

পরিরচরত নং-০০০১৫৬ 

তত্ত্বাবিায়ে 

প্রকেৌশলী 

রনয়রর্ত ০৪-০৩-২০১৩ ২০-০১-২০১৫ 

৩ জনাব সর্ািঃ িরবউল 

ইসলার্ 

পরিরচরত নং-০০৫০৯৬ 

তত্ত্বাবিায়ে 

প্রকেৌশলী 

অরতরিি দারয়ত্ব ২০-০১-২০১৫ ০৬-০১-২০১৬ 

৪ জনাব খাঁন সর্ািঃ োর্রুল 

আহসান 

পরিরচরত নং-০০৫০৪১ 

তত্ত্বাবিায়ে 

প্রকেৌশলী 

রনয়রর্ত ১২-০১-২০১৬ ১৮-০১-২০১৮ 

৫ ি. সর্ািঃ আব্দুোহ আল 

র্ামুন 

পরিরচরত নং-০০০৪১৪ 

তত্ত্বাবিায়ে 

প্রকেৌশলী 

অরতরিি দারয়ত্ব ১৮-০১-২০১৮ ০১-০৭-২০১৮ 

৬ জনাব নুি-ই-আলর্ 

পরিরচরত নং-

২৩৯৯৮০১৫০৭৪ 

তত্ত্বাবিায়ে 

প্রকেৌশলী 

রনয়রর্ত ০১-০৭-২০১৮ চলর্ান 

সুত্র: প্রেে পরিচালকেি দপ্তি 

প্রেে পরিচালে সহ সড়ে ও জনপথ রবিাকগি অন্যান্য ের্ মেতমা র্নর্ন এবং সংস্থা প্রিান র্াকে র্কধ্য এই িিকনি বড় প্রেে 

পরিদশ মন েিা অতযাবশ্যে। র্নর্ন প্রেে পরিচালে পরিবতমকনি োিকণ প্রেকেি োজ রনয়রর্ত পরিদশ মকন র্াটরত পরিলরক্ষত 

হকয়কছ। 
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৩.৯ পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি সর্য়াদ ও জনবল সংক্রান্ত তথ্যারদ 

বরিশাল পটুয়াখালী র্হা সড়কে পায়িা নদীি উপি পায়িা সসতু (সলবুখালী-সসতু) রনর্ মাণ প্রেকেি রিজাইন ও রনর্ মাণ োজ 

তদািরেি পিার্শ মে রহসাকব পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান ICT-Kunhwa-NARCO-EPC Joint Venture (International 

Consultant and Technocrate Pvt. Ltd. India in Joint Venture with Kwnhwa Consulting Engineering 

Co. Ltd. Korea, Dr. Nabed Abdul-Raheem Consultant, Kuwait and Engineering and Planning 

Consultants Ltd. Bangladesh) সে ২৮ নকিম্বি ২০১৩ তারিকখ ২,৫৯৭.২৯ লক্ষ টাো ব্যকয় ১লা জানুয়ািী ২০১৪ সথকে 

১৯ জুলাই ২০১৮ সম্পাদকনি লকক্ষয অনুকর্ারদত হয়। উি োজটি Design Phase-9 Months (Design Period-6 

Months এবং Selection of Contractor -03 Months) এবং Supervision Phase-45 Months (Construction 

Supervision – 33 months এবং Defect liability period – 12 months) সর্াট ৪টি িাকগ রবিি। সর্াট োর্ মোল 

রছল ৫৪ র্াস। 

পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান ১৪ আগষ্ট ২০১৪ তারিকখ রিজাইন োজ সম্পাদকনি জন্য ব্যয়বৃরি ব্যারতকিকখ অরতরিি ৩ র্াস সর্য় 

বৃরিি অনুকিাি েকিন ,সস সপ্ররক্ষকত ২৪ আগষ্ট ২০১৪ তারিকখ প্রিান প্রকেৌশলী; সড়ে ও জনপথ রবিাগ ের্তমে অনুকর্ারদত 

হয়। পিবতীকত ৯ এরপ্রল ২০১৫ পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান ঠিোদাি রনব মাচকনি োজ সম্পাদকনি জন্য ব্যয়বৃরি ব্যরতকিকে অরতরিি 

৯ র্াস সর্য় বৃরিি অনুকিাি েকিন, সস সর্াতাকবে ১১ই নকিম্বি ২০১৫ তারিকখ প্রিান প্রকেৌশলী সড়ে জনপথ রবিাগ ের্তমে 

অনুকর্ারদত হয়। ২০ অকক্টাবি ২০১৬ পিার্শ মে প্ররতস্ঠান পুনিায় ঠিোদাি Selection এবং Quantity সর্ন্বকয়ি জন্য ব্যয় 

বৃরি সহ ৭ র্াস সর্য় বৃরিি আকবদন েকিন সস সর্াতাকবে ৮ই রিকসম্বি ২০১৬ তারিকখ প্রিান প্রকেৌশলী সড়ে ও জনপথ 

রবিাগ ের্তমে অনুকর্ারদত হয়। পিবতীকত পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি আকবদকনি সপ্ররক্ষকত আিও দুই র্াস সর্য় ব্যয় বৃরি 

ব্যরতকিকে প্রিান প্রকেৌশলী সড়ে ও জনপথ ের্তমে অনুকর্ারদত হয়। সর্াট চুরি সর্য়াদ হয় (রিজাইন োকজি জন্য ৯ র্াস,  

ঠিোদাি রনব মাচকনি জন্য ১৯ র্াস, সুপািরিশন োকজি জন্য ৪৯.৩৩ র্াস এবং Defect Liability Period ১২ র্াস ) সর্াট 

োর্ মোল ৮৯.৩৩ র্াস।  

প্রেকেি রনর্ মাণোজ চলর্ান অবস্থায় বাস্তবতাি রনরিকখ রিজাইকনি রেছু পরিবতমন হয় সস সর্াতাকবে রনর্ মাণ োকজি পরির্াণ 

বৃরি পায় এবং রনর্ মাণোলীন সর্য়াদ ও বৃরি পায়। উি রনর্ মাণ োজ তদািেীি জন্য পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি োকজি সর্য়াদ 

বৃরিি প্রকয়াজনীয়তা সদখা সদয় সস সপ্ররক্ষকত পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি আকবদকনি সপ্ররক্ষকত জাতীয় অথ মননরতে পরির্কদি রনব মাহী 

েরর্টি “এেকনে” ের্তমে ১৮ সসকেম্বি ২০১৯ ের্তমে ৩,৮৬০.৪৬ লক্ষ টাোয় (Diffect Liability Period সহ) ৩০ জুন 

২০২১ সর্য়াকদ োজটি সম্পাদকনি লকক্ষ অনুকর্ারদত হয়। রনকম্ন সািণী-৩.১৫ এ পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি োকজি চুরিি সর্য়াদ 

প্রদান েিা হকলা:  

সািণী ৩.১৫: পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি চুরিি সর্য়াদ 

Details 

 

 

As per Original 

Contract 

Approved 

Addendum-l 

Approved 07 months' 

time extension 

Approved 02 

months' time 

extension 

Last time extension 

Stan 

date 

End 

date 

Dura

tion 

(mon

ths) 

Start 

dale 

End 

date 

Dura

tion 

(mon

ths) 

Start 

date 

End 

date 

Dura

tion 

(mon

ths) 

Start 

date 

End 

date 

Dura

tion 

(mon

ths) 

Start 

date 

20.01. 

2014 

End 

date 
Duration 

(months) 

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

Design 

phase Design Period 20.01

2014 

19.07

2014 

 
06 20.01. 

2014 
19.10. 

2014 09 20.01. 

2014 
19.10. 

2014 09 20.01. 

2014 
19.10. 

2014 09 
 

 
19.10. 

2014 09 

 

 

Selection of 
contractor Period 

20.07
2014 

19.10

2014 
 

03 20.10. 

2014 
19.10
2015 

12 20.10. 

2014 
19.05. 

2016 
19 20.10. 

2014 
19.05. 

2016 
19 20.01. 

2014 
19.05. 

2016 
19 
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Details 

 

 

As per Original 

Contract 

Approved 

Addendum-l 

Approved 07 months' 

time extension 

Approved 02 

months' time 

extension 

Last time extension 

Stan 

date 

End 

date 

Dura

tion 

(mon

ths) 

Start 

dale 

End 

date 

Dura

tion 

(mon

ths) 

Start 

date 

End 

date 

Dura

tion 

(mon

ths) 

Start 

date 

End 

date 

Dura

tion 

(mon

ths) 

Start 

date 

20.01. 

2014 

End 

date 
Duration 

(months) 

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

Super-

vision 
phase 

Construction 
Supervision Period 

20.01
2014 

19.07
2017 

33 20.10. 
2015 
 

19.07
2018 

33 20.05. 
2016 

19.02. 
2019 

33 20.05. 
2016 

19.04. 
2019 

35 20.05. 
2016 

30.06. 
2020 

49.33 

 

 

Defect- Liability 
Period 

20.07
2017 

19.07. 
2018 

12 20.07 
2018 
 

19.07
2019 

12 20.02. 
2019 

19.02. 
2020 

12 20.04. 
2019 

19.04. 
2020 

12 01.07. 
2020 

30.06. 
2021 

12 

Total Contract Period 
20.01

2014 
19.07

2018 54 20.01, 

2014 
19.07 

2019 66 20,01. 

2014 
19.02. 

2020 73 20.01. 

2014 
19.04. 

2020 75 20.01. 

2014 
30.06. 

2021 89.33 

সুত্র: প্রেে পরিচালকেি দপ্তি 

৩.১০ পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি জনবকলি তারলো 

পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি জনবকলি তারলো রনকম্ন সািণী-৩.১৬ এ প্রদান েিা হকলা:  

সািণী ৩.১৬: পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি জনবল 

ক্ররর্ে নং পদবী চুরি অনুর্ায়ী জনবল র্াঠ পর্াকয় রনকয়াগকৃত 

জনবল 

১ ৩  ৪ 

Key Staff (Senior) 

১ Team Leader 01  

২ Sr. Bridge Engineer 01 - 

৩ Sr. Materials & Quality Control Engineer 01 01 

৪ Sr. Foundation / Geotechnical Engineer 01 01 

৫ Sr. Contract Engineer 01 01 
৬ Sr. Hydraulic / RT Engineer 01 01 
৭ Deputy Team Leader 01 01 
৮ Hydraulic / RT Engineer 01 01 
৯ Contract Engineer 01 01 
১০ Resident Engineer 01 01 
১১ Materials & Quality Control Engineer 01 01 
১২ Bridge Engineer-1 01 - 

১৩ Bridge Engineer-2 01 01 
১৪ Junior Bridge Engineer 01 01 
১৫ Quantity Surveyor 01 - 

১৬ Junior Engineer-1 01 01 
১৭ Junior Engineer -2 01 01 
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ক্ররর্ে নং পদবী চুরি অনুর্ায়ী জনবল র্াঠ পর্াকয় রনকয়াগকৃত 

জনবল 

১ ৩  ৪ 

১৮ Junior Engineer - RT 01 - 

Technical Support Staff 
১৯ Lab Technician 01 01 
২০ SAE/ Site Supervision -1 01 01 
২১ SAE/ Site Supervision -2 01 01 
২২ SAE/ Site Supervision -3 01 01 
২৩ SAE/ Site Supervision -4 01 01 
২৪ SAE/ Site Supervision -5 01 01 
২৫ SAE/ Site Supervision -6 01 01 
২৬ Surveyor 01 01 
২৭ CAD Operator 01 - 

Administrative Support Staff 
২৮ Office Manager/Secretary (Dhaka Office) - 01 

২৯ Office Manager/Secretary (Field Office) - 01 

৩০ Computer Operator - 01 
৩১ Photocopy Machine Operator - 01 
৩২ Office Boy - 01 
৩৩ Messenger - 01 
৩৪ Office Boy- cum-Messenger - 01 

সুত্র: প্রেে পরিচালকেি দপ্তি 

৩.১১ পিার্শ মেকদি চলর্ান োজ পরিদশ মন ও গুণগতর্ান র্াচাইকয়ি পিরত  

৩.১১.১ গুণগতর্ান র্াচাই পিরত  

 গুণগতর্ান র্াচাইকয়ি জন্য সটষ্ট সমূহ:  

 োজ শুরুি পূকব ম ও চলাোলীন সর্কয় র্ালার্াল সমূকহি সটষ্ট; 

 োজ চলাোলীন সর্কয়ি োকজি সটষ্ট 

 োজ সম্পাদকনি পি সম্পিকৃত োকজি সটষ্ট 

 সোয়ারলটি ইনকস্পেশন ও সচেরলষ্ট ফর্ ম 

 ম্যানুফযােচারিং োিখানায় র্ালার্াল পরিদশ মন  

 ঠিোদাি ের্তমে ইসুযকৃত RFI এি প্ররতপালন  

 সাইকিি োকজি সুপািরিশন  

 োকজি সাইকট সাইট পরিদশ মন বরহ সংিক্ষণ।  

৩.১১.২ পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান ের্তমে োকজি তদািরে সংক্রান্ত তথ্যারদ 

প্রেকেি োজ তদািরেি জন্য পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি দক্ষ জনবকলি অিাব পরিলরক্ষত হকয়কছ। এে এেটি পকদি জনবল 

এোরিেবাি পরিবতমন হকয়কছ। র্নর্ন পিার্শ মে পরিবতমকনি োিকণ প্রেকেি োকজি গুণগতর্ান র্াচাইকয় র্াটরত পরিলরক্ষত 

হকয়কছ। তথারপও পিার্শ মেদল ের্তমে রনম্নরলরখত োজগুরল সম্পাদন েিা হকয়কছ। র্াহা রনকম্ন বণ মনা েিা হকলা- 
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 সকিজরর্কন পরিদশ মকনি সর্য় ল্যাবকিটরিকত র্ালার্াল পিীক্ষা েকি সদখা হয় এবং োজ শুরুি পূকব ম ও োজ 

চলাোলীন সর্কয় র্ালার্াকলি গুণগতর্ান পিীক্ষা েিা হয় র্কর্ ম পরিলরক্ষত হকয়কছ।  

 টীর্ রলিাি ও সংরেষ্ট েনসালট্যান্ট ের্তমে ম্যানুফযােচারিং ফযাক্টিীকত পরিদশ মন েিা হকয়কছ।  

 োকজি প্ররতটি িাকপ ঠিোদাি ের্তমে ইসুযকৃত RFI সংরেষ্ট েনসালট্যান্ট ের্তমে প্ররতপালন েিা হয়।  

 সোয়ারলটি ইন্সকপেশন ও সচেরলষ্ট ফর্ ম (Quality Assurance Plan) র্থার্থিাকব পরিপালন েিা হকে না। 

আংরশে পরিপালন েিা হকয়কছ।  

 েনসালট্যান্টগন ের্তমে সাইট পরিদশ মন েিা হকে। তকব পিার্শ মে স্বেতাি জন্য োকজি তদািরেকত 

সর্স্যা/অসুরবিা পরিলরক্ষত হকে।  

 

৩.১২ ঠিোদাি প্ররতষ্ঠাকনি জনবকলি তারলো 

ঠিোদাি প্ররতষ্ঠাকনি জনবকলি তারলো রনকম্ন সািণী-৩.১৭ এ প্রদান েিা হকলা: 

 

সািণী ৩.১৭: ঠিোদাি প্ররতষ্ঠাকনি জনবল 

ক্ররর্ে নং পদবী চুরি অনুর্ায়ী জনবল র্াঠ পর্াকয় রনকয়াগকৃত 

জনবল 

১ ৩ ৫ ৬ 

১ Project Manager (Sr. Bridge 

Engineer) 

01 01 

২ Senior Engineer (Bridge) 01 01 

৩ Senior Engineer 01 01 
৪ Foundation and Geo-Tech 

Engineer 

01 01 

৫ Highway and Pavement Engineer 01 01 

৬ Material and Quality Control 

Engineer 

01 01 

৭ Planning Engineer 01 01 

৮ Electro/Mechanical Engineer 01 01 

৯ Safety Engineer 01 01 
১০ Quantity Engineer/ Quantity 

Surveyor 

01 01 

১১ 
Senior Engineer / Senior Surveyor 

01 01 

১২ 
Junior Engineer-1 01 01 

১৩ 
Junior Engineer-2 01 01 

১৪ 
Junior Engineer-3 01 01 

১৫ Junior Engineer-4 01 01 

১৬ 

Junior Engineer-5 
01 01 

১৭ Surveyor-1 01 01 
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ক্ররর্ে নং পদবী চুরি অনুর্ায়ী জনবল র্াঠ পর্াকয় রনকয়াগকৃত 

জনবল 

১ ৩ ৫ ৬ 

১৮ 

Surveyor-2 
01 01 

১৯ 

Lab-Tech-1 
01 01 

২০ 
Lab-Tech-2 

01 01 

সুত্র: প্রেে পরিচালকেি দপ্তি 

 

৩.১৩ ঠিোদাকিি ইকুইপকর্ন্ট ও সর্রশনািীজ এি তথ্যারদ 

ঠিোদাকিি ইকুইপকর্ন্ট ও সর্রশনািীজ এি তারলো রনকম্ন সািণী-৩.১৮ এ প্রদান েিা হকলা:  

সািণী ৩.১৮: ঠিোদাকিি ইকুইপকর্ন্ট ও সর্রশনািীজ 

Sl. 

No. 

 

Name of 

Equipment 

 

 

Total 

Number 

 

Status 

 

 

Date of 

Arrival 

 

Name of 

Manufacturer 

Model No. Working 

Status 

 

Remarks 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ Steel bar cutter 2 Owned 9/19/2016 

Nanjing Fengying 
Metallurgy 50Type Working 

  Machinery PartsLtd. 

২ 
Rebar rolling 
machine 

2 Owned 9/19/2016 

Nanjing Fengying 
Metallurgy GS40EType Working 

  Machinery Parts Ltd. 

৩ 
Steel bar cold 
extrusion machine 

4 Owned 9/19/2016 

Nanjing Fengying 

Metallurgy 32Type Working 

  Machinery Parts Ltd. 

৪ Bending machine 2 Owned 9/19/2016 

Nanjing Fengying 

Metallurgy 50Type Working 

  Machinery Parts Ltd. 

৫ Package breaker 2 Owned 9/18/2016 
Qiqihaer  Kaisheng  

Machinery Ltd. 
KSP-30Type Working 

  

৬ 
Stone scrubber 

  

2 

  

Owned 

  

9/18/2016 

  

Qingzhou SLHeavy 

Machine Industry Ltd. 

SL-70Type 

  

Working 

  
  

৭ 
Refrigerating 
machine 

2 Owned 9/18/2016 
Suzhou Anshijia 
Machinery Ltd. 

SJ-620WD-J 
Type 

Working 
  

৮ Stand mud pump 4 Owned 9/18/2016 
Baoding Qidong 

PumpIndustryLtd. 
4PNLType Working 

  

৯ 
General incoming 

cabinet D1 
3 Owned 9/19/2016 

Gonghong Electrical 

Appliance Ltd. 

GGD 

Working 

  

1000*600*2200 

Type 

১০ Capacitor cabinet D4 3 Owned 9/19/2016 
Gonghong Electrical 

Appliance Ltd. 

GGD 

Working 

  

1000*600*2200 

Type 

১১ 
Branch incoming 
cabinet D2 D3 

6 Owned 9/19/2016 
Gonghong Electrical 
Appliance Ltd. 

GGD 

Working 

  

1000*600*2200 

Type 

১২ Monitoring device 7 Owned 9/19/2016 
Heilongjiang Boxian 
Tech. Ltd. 

DH-IPC4238M- 

Working 

  

12/DH-IP4236F 

Type 

১৩ 

  

Water-purification 

equipment 

  

1 
  

Owned 
  

9/19/2016 
  

Beijing Jisheng 

Environment SF-CF-3Type 
  

Working 

  

Protection Equipment 

Ltd. 

১৪ 
Hydraulic power head 

drilling rig 
1 Owned 9/18/2016 

Zhejiang Zhongrui 

Heavy  
Working 
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Sl. 

No. 

 

Name of 

Equipment 

 

 

Total 

Number 

 

Status 

 

 

Date of 

Arrival 

 

Name of 

Manufacturer 

Model No. Working 

Status 

 

Remarks 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

        
Machinery 

Technology Co. Ltd.  

১৫ 
Hydraulic Vibratory 

Hammer 
1 Owned 9/21/2016 

Zhejiang Yong’an 
Engineering 

YZ-400Type 
Working 

  Equipment Ltd.   

১৬ 

  

Electric Vibratory 

Hammer 
  

1 

  

Owned 

  

9/21/2016 

  

Zhejiang Yong’an 
Engineering 

DZ-90Type Working 

  Equipment Ltd.     

১৭  Diesel generator 4 Owned 9/21/2016 

Shanghai Dingxin 

Electrical DCS220/DCS550 

Type 
Working 

  Appliance(Group) Ltd. 

১৮ 
Roller universal 
machine 

1 Owned 9/21/2016 
Nantong Mingtai 
Machine Tool Ltd. 

MTW11S-
80×2500 Type 

Working 
  

১৯ 
Oil-immersed power 

transformer  
3 Owned 9/19/2016 

Beijing Heng’an Yuan 

Electrical S11-1000/11-0.4 

Type 
Working 

  Appliance Ltd. 

২০ 
Concrete Mixture 

Truck 
6 Owned 9/22/2016 

XCMG Import & 

Export Ltd. 
G12ZZType Working 

  

২১ 25T Truck Crane  1 Owned 9/22/2016 
XCMG Import & 

ExportLtd. 
QY25K5-1Type Working 

  

২২ 50T Truck Crane  1 Owned 9/22/2016 
XCMG Import & 

Export Ltd. 
QUY55 Type Working 

  

২৩ Crawler Crane 1 Owned 9/22/2016 
XCMG Import & 
Export Ltd. 

XGC85 Type Working 
  

২৪ Crawler Crane 1 Owned 9/22/2016 
XCMG Import & 

Export Ltd. 
XGC85 Type Working 

  

২৫ 250T Gantry Crane  1 Owned 2/2/2018 
HENAN DAFANG 
GROUP Co. LTD 

  Working 
  

২৬ 250T Gantry Crane  1 Owned 2/2/2018 
HENAN DAFANG 

GROUP Co. LTD 
    

  

২৭ Wheel loader 3 Owned 9/22/2016 
XCMG Import & 
Export Ltd. 

ZL50GN Type Working 
  

২৯ Excavator 1 Owned 9/22/2016 
XCMG Import & 

Export Ltd. 
XF215C Type Working 

  

৩০ Trail Concrete Pump 3 Owned 9/22/2016 
XCMG Import & 
Export Ltd. 

HBT9018K Type Working 
  

৩১ Batching plant 2 Owned 9/22/2016 
XCMG Import & 

Export Ltd. 
HZS120KE Type Working 

  

৩২ Welding Equipment 12 Owned 9/25/2016 
Chengdu Zhenzhong 

Welding 
MZ-1250F Type Working 

  

৩৩ Welding Equipment 2 Owned 9/26/2016 Equipment Ltd. MZ-1250F Type Working 
  

৩৪ Welding Equipment 2 Owned 9/25/2016 
Chengdu Zhenzhong 

Welding 

MZE-1250/MZ-

1250 
Working 

  

৩৫ Air Compressor 1 Owned 9/25/2016 
Shanghai Danbide 
Machinery Ltd. 

LGY-
20/13GType 

Working 
  

৩৬ Air Compressor 4 Owned 9/25/2016 
Shanghai Danbide 

MachineryLtd. 
LGY-3/8GType Working 

  

সুত্র: প্রেে পরিচালকেি দপ্তি 
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৩.১৪ প্রকল্প ব্যবস্হাপনা করমটি, রিয়াররাং করমটির সভা ও রসিান্ত বাস্তবায়ন, পর্ মাকলাচনা এবাং প বদবক্ষণ সাংক্রান্ত 

তথ্যারদ  

র্ারসে অগ্রগরত পর্ মাকলাচনা  

টীর্ রলিাি (রদ ইরঞ্জরনয়াি) পিার্শ মে প্ররতষ্ঠান ের্তমে সফব্রুয়ারি ২০২০ পর্ মন্ত সর্াট ৪৩টি র্ারসে অগ্রগরত সিা অনুরষ্ঠত হয়। 

উি রর্টিং এ প্রেে পরিচালে, প্রেে ব্যবস্থাপে ও সংরেষ্ট ের্ মেতমাগণ, ঠিোদািী প্ররতষ্ঠাকনি সংরেষ্ট ের্ মেতমাগণ রনয়রর্ত 

রর্টিং এ অংশগ্রহণ েকিন। রর্টিং োর্ মরববিণী ও পরিপালন প্ররতকবদন র্থার্থিাকব ইসুয ও সংিরক্ষত হকে।  

রিয়াররাং করমটির সভা 

রবদ্যর্ান প্রেকেি োজ সুষ্ঠুিাকব বাস্তবায়কনি ও ব্যবস্থাপনাি জন্য ১৩ সদস্য রবরশষ্ট ১টি রষ্টয়ারিং েরর্টি গঠন েিা হকয়কছ। 

সফব্রুয়ািী ২০২০ পর্ মন্ত ৩টি রস্টয়ারিং েরর্টিি সিা অনুরষ্ঠত হকয়কছ। রনকম্ন সদস্যকদি তারলো ও োর্ মরববিণী সািণী ৩.১৯ এ 

সদওয়া হকলা: 

সািণী ৩.১৯: রস্টয়ারিং েরর্টিি সদস্য 

Sl. 

No. 

Designation and workplace Position in 

the 

Committee 

1 Secretary, Road Transport and Highways Division Chairperson 

2 Chief Engineer, Roads and Highways Department Member 

3 Additional Secretary (Development),  

Road Transport and Highways Division 

Member  

4 Joint Chief, Road Transport and Highways Division Member 

5 Deputy Chief (Planning and Programming),  

Road Transport and Highways Division  

Member 

6 Representative of NEC-ECNEC & Coordination Wing, 

 Planning Division (not below the rank of joint Chief) 

Member 

7 Representation of the Physical Infrastructure Division,  

Planting Commission (not below the rank of joint Chief)  

Member 

8 Representative of IMED, Communication and Local Govt. Sector (not 

below the rank of Director General) 

Member 

9 Representative of Finance Division (not below the rank of Joint 

Secretary) 

Member 

10 Representative of Economic Relation Division (not below the rank of 

joint Chief /Joint Secretary)  

Member 

11 Additional Chief Engineer, Planning and Maintenance, RHD Member 

12 Project Director, Construction of Paira Bridge (Labukhali Bridge)  Member 

13 Senior Assistant Chief (Programming & ADP) /Assistant Chief, Road 

Transport and Highways Division 

Secretary 

Member 

 

প্রেে রস্টয়ারিং েরর্টিি োর্ মাবলী  

১। প্রেকেি োর্ মক্রর্ সুষ্ঠিাকব পরিচালনাি জন্য প্রেে বাস্তবায়ন েরর্টিকে রনকদ মশনা প্রদান েিা;  

২। উদু্ভত সর্স্যাি সর্ািান েিা  

৩। প্রকয়াজন অনুসাকি সর্কোন সর্য় েরর্টিি সিা অনুষ্ঠান েিা;  
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৪। েরর্টি প্রকয়াজন অনুসাকি সর্কোন সদস্যকে সো-অে েিকত পািকবন।  

প্রেে বাস্তবায়ন েরর্টিি সিা  

রবদ্যর্ান প্রেকেি োজ সুষ্ঠুিাকব বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনাি জন্য ১৩ সদস্য রবরশষ্ট ১টি প্রেে ব্যবস্থাপনা েরর্টি গঠন েিা 

হকয়কছ। সফব্রুয়ািী ২০২০ পর্ মন্ত সর্াট ৫টি সিা অনুরষ্ঠত হকয়কছ। রনকম্ন ব্যবস্থাপনা েরর্টিি সদস্যকদি তারলো ও োর্ মরববিণী 

সািণী ৩.২০ এ সদওয়া হকলা: 

সািণী ৩.২০: বাস্তবায়ন েরর্টিি সদস্য 

Sl. 

No. 

Designation and workplace Position in the 

Committee 

1 Chief Engineer, RHD Chairperson 

2 Superintending Engineer (Planning and Programming), RHD Member 

3 Representative of Physical Infrastructure Division,  

Planning Commission (not below the rank of joint Chief) 

Member  

4 Representative of the Programming Division,  

Planning Commission (not below the rank of Joint Chief) 

Member 

5 Representative of NECF-ECNEC & Coordination Wing, Planning 

Division (not below the rank of Joint Chief) 

Member 

6 Representative of IMED, Communication and Local Govt, Sector (not 

below the rank of Director) 

Member 

7 Representative from BUET, Civil Engineer (at the rank of professor)  

8 Representative of Finance Division (not below the rank of Joint 

Secretary) 

Member 

9 Representative of Economic Relation Division (not below the rank of 

Joint Secretary) 

Member 

10 Deputy Chief (Planning and Programming),  

Road Transport and Highways Division 

Member 

11 Deputy Secretary (DFDP), Road Transport and Highways Division  Member 

12 Project Director, Construction of Paira Bridge (Labukhali Bridge) Member 

13 Project Manager, Construction of Paira Bridge (Labukhali Bridge) Secretary 

Member 

 

প্রেকেি ব্যবস্থাপনা েরর্টিি োর্ মরববিনী  

১। প্রেকেি চলর্ান োকজি রবরিি সর্স্যাি সর্ািান েিা; 

২। প্রেকেি বারহযে ও আরথ মে অগ্রগরত পর্ মকবক্ষণ েিা; 

৩। প্রকয়াজন অনুসাকি অথবা প্ররত ৩ র্াকস ১ বাি েরর্টিি সিা অনুরষ্ঠত হকব;  

৪। েরর্টি প্রকয়াজন অনুসাকি সর্কোন সদস্যকে সো-অে েিকত পািকবন।  
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৩.১৫ প্রকদল্পর আথ ব-সামারজক অবস্থার প বদবক্ষণ ও প বাদলািনা 

প্রকল্পটির রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা করার জন্য প্রকল্প এলাকা হদত পররমাণগত (Quantitative) এবাং গুণগত 

(Qualitative) এ দুই িরদণর তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। এছাড়াও রবরভন্ন শপশার জনগণ, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্ররতরনরি, সড়ক 

ও জনপথ অরিেপ্তদরর কম বকতবাবৃদের উপরস্থরতদত Focus Group Discussion আদয়াজন করা হদয়দছ। উনু্মি আদলািনার 

মাধ্যদম রনরবড় পররবীক্ষদণর প্রদয়াজনীয় তথ্যারে সাংগ্রহ করা হদয়দছ। 

 

৩.১৫.১  পররমাণগত পিরত (Quantitative) তথ্য ও উপাদের রবদেষণ 

আথ ব-সামারজক অবস্থার রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষায় সুরবিাদভাগী উেরোতাদের ০২/০৩/২০২০ হদত ০৯ /০৩/২০২০ এবাং ১১ 

/৩/২০২০ হদত ১৮/০৩/২০২০ পর্ মন্ত সাক্ষাৎকার গ্রহদণর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য-উপাে রবদেষণ করা হদয়দছ। আথ ব-সামারজক 

অবস্থা প বাদলািনা করার জন্য প্রকল্প এলাকার রবরভন্ন শশ্ররণ শপশার মানুদষর রশক্ষা, রিরকৎসা, কৃরষ, কম বসাংস্থান,  াতায়াদতর 

সময়, আয়-ব্যয়, ইতোরের প বদবক্ষণ করা হদয়দছ। 

সমীক্ষা কাদজ প্রকদল্পর অন্তভু বি ২টি উপদজলায়  থাক্রদম বাকেিগঞ্জ উপকজলা সথকে ২০৬ জন এবং দুর্রে উপকজলা সথকে 

৩১০ জন কদর শমার্ ৫১৬ জদনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র: ৩.৯- র্াঠ পর্ মাকয় সর্ীক্ষা পরিচালনা 
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মাঠ প বাদয় সমীক্ষা কাদজর িলািল 

মাঠ প বাদয় িালাদনা সমীক্ষা কাদজর উপর রভরে কদর রনদোি িলািল প বদবক্ষণ করা  ায়। 

উিিদাতাগকণি সপশা সমূহ  

সপশারিরিে রবকের্কণ সদখা র্ায় সর্, নানারবি সপশাি র্ানুর্ িাস্তায় চলাচল েকিন। তাকদি র্কধ্য ব্যবসায়ী সথকে শুরু েকি 

ছাত্র-ছাত্রী, চাকুরিজীরব, রদনর্জুি, গারড়চালে, কৃরর্োজসহ নানা শ্রর্জীবী িকয়কছন। উিিদাতাকদি র্কধ্য অরিোংশ 

৩৭.৮০% ব্যবসায়ী; ৮.৭০% কৃরর্জীরব; ১.৯০% রদন র্জুি (অকৃরর্); ১.৯০% রিক্সা চালে; ৫.৮০% চাকুিীজীরব; ১৭.২০% 

গাড়ীচালে; ৩.৩০% রসএনরজ চালে এবং অন্যান্য সপশািািী ও ছাত্র-ছাত্রী িকয়কছন ২০.৩০%। রনকম্ন সািণী ৩.১৯ ও 

সলখরচত্র ৩.১- এ তাকদি সপশাি তথ্য প্রদান েিা হকলা: 

সািণী- ৩.১৯: উিিদাতাি সপশা 

 

 

  

উিিদাতাকদি সপশা উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

কৃরর্ ৪৫ ৮.৭ 

রদন র্জুি ১০ ১.৯ 

রিক্সা চালে ১০ ১.৯ 

রস এন রজ চালে ১৭ ৩.৩ 

ক্ষুদ্র কুটিি রশে ৫ ১.০ 

ক্ষুদ্র ব্যবসা ১৯৫ ৩৭.৮ 

সসলাইকয়ি োজ ৫ ১.০ 

পরিবহন ব্যবসা ৫ ১.০ 

সবসিোিী চাকুিী ২৫ ৪.৮ 

সিোিী চাকুিী ৫ ১.০ 

গাড়ী চালে ৮৯ ১৭.২ 

অন্যান্য ১০৫ ২০.৩ 

সর্াট ৫১৬ ১০০.০ 

৪৫

১০ ১০ ১৭
৫

১৯৫

৫ ৫

২৫

৫

৮৯
১০৫

৮.৭ ১.৯ ১.৯ ৩.৩ ১.

৩৭.৮

১. ১. ৪.৮ ১.
১৭.২ ২০.৩

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

২৫০

শপশা

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.১ 
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উিিদাতাগকণি বয়স রবকের্ণ  

 

নমুনা জরিপ সাক্ষাৎোি সদওয়া সর্াট ৫১৬ জকনি র্কধ্য ৩৬১ জন রছকলন পুরুর্ এবং ১৫৫ জন রছকলন নািী। উপাি রবকের্কণ 

সদখা র্ায় সর্ ৭১.৩০% উিিদাতাি বয়স রছল ৪৫ বৎসকিি রনকচ; ২৮.৭০% উিিদাতাি বয়স ৪৫ বছকিি সবরশ। 

উিিদাতাকদি গড় বয়স ২৮ বছি। রনকম্ন সািণী ৩.২০ ও সলখরচত্র-৩.২- এ তাকদি বয়কসি তথ্য প্রদান েিা হকলা:  

সািণী- ৩.২০: উিিদাতাি বয়স 

উিিদাতাকদি বয়স উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

০ সথকে ১৮ ২০ ৩.৯ 

১৯ সথকে ২৫ ৯৫ ১৮.৪ 

২৬ সথকে ৩৫ ১১০ ২১.৩ 

৩৬ সথকে ৪৫ ১৪৩ ২৭.৭ 

৪৬ সথকে তকতারিে ১৪৮ ২৮.৭ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

  

২০

৯৫

১১০

১৪৩
১৪৮

৩.৯

১৮.৪ ২১.৩
২৭.৭ ২৮.৭

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

১২০

১৪০

১৬০

০ শথদক ১৮ ১৯ শথদক ২৫ ২৬ শথদক ৩৫ ৩৬ শথদক ৪৫ ৪৬ শথদক তদতারিক

বয়স

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.২ 
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উিিদাতাকদি উপকজলা  

 

উিিদাতাকদি তথ্য রবকের্কণ সদখা র্ায় সর্ ৩৯.৯২% বাকেিগঞ্জ; এবং ৬০.০৮% দুর্রে উপকজলাি বারসন্দা। রনকম্ন সািণী 

৩.২১ ও সলখরচত্র-৩.৩- এ রবস্তারিত তথ্য প্রদান েিা হকলা: 

সািণী- ৩.২১: উিিদাতাি বাসস্হান  

উপকজলা উিিদাতাি সংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৪ 

বাকেিগঞ্জ  ২০৬ ৩৯.৯২ 

দুর্রে  ৩১০ ৬০.০৮ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

 

  

উেরোতার সাংখ্যা

শতকরা হার

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

২৫০

৩০০

৩৫০

বাদকরগি 

দুমরক 

২০৬

৩১০

৩৯.৯২ ৬০.০৮

উেরোতাদের উপদজলা

উেরোতার সাংখ্যা শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.৩ 
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উিিদাতাকদি পরিবাকিি সদস্য সংখ্যা রবকের্ণ  

 

উিিদাতাকদি পরিবাকিি সদস্য সংখ্যা রবকের্কণ সদখা র্ায় অরিোংশ ২৮.৫০% পরিবাকিি সদস্য সংখ্যা ৫ জকনি উপকি; 

৩৬.৬০% র্াকদি পরিবাকিি সদস্য সংখ্যা ৫ জকনি র্কধ্য; ২৫.২০% র্াকদি পরিবাকিি সদস্য সংখ্যা ৪ জকনি র্কধ্য এবং 

৯.৭০% র্াকদি পরিবাকিি সদস্য সংখ্যা ৩ জকনি র্কধ্য। উিিদাতাকদি পরিবাকিি গড় সদস্যসংখ্যা ৫ জন। রনকম্ন সািণী 

৩.২২ ও সলখরচত্র-৩.৪-এ পরিবাকিি সদস্য সংখ্যাি তথ্য প্রদান েিা হকলা: 

সািণী- ৩.২২: উিিদাতাি পরিবাকিি সদস্য 

পরিবাকিি সদস্য সংখ্যা উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

৩ সদস্য সংখ্যা ৫০ ৯.৭ 

৪ সদস্য সংখ্যা ১৩০ ২৫.২ 

৫ সদস্য সংখ্যা ১৮৯ ৩৬.৬ 

৬ সদস্য সংখ্যা ১০৩ ২০.০ 

৭ সদস্য সংখ্যা বা তকতারিে ৪৪ ৮.৫ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

 

 

  

৫০

১৩০

১৮৯

১০৩

৪৪

৯.৭

২৫.২
৩৬.৬

২০.
৮.৫

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

৩ সেস্য সাংখ্যা ৪ সেস্য সাংখ্যা ৫ সেস্য সাংখ্যা ৬ সেস্য সাংখ্যা ৭ সেস্য সাংখ্যা বা 

তদতারিক

পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.৪ 
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উিিদাতাকদি রশক্ষাগত সর্াগ্যতা  

 

উিিদাতাকদি রশক্ষাগত সর্াগ্যতাি রবকের্কণ সদখা র্ায় সর্ অরিোংশ রনিক্ষি অথ মাৎ ৩৯.৭০%; ১র্-৫র্ সশ্রণী ৩০.৪০%; 

র্াধ্যরর্ে পাশ ১৭.২০%; উচ্চ র্াধ্যরর্ে পাশ ৭.৬০%; স্নাতে ২.১০% এবং স্নাতকোিি ২.৯০%। উপোিকিাগীকদি 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যারদ রনকম্ন সািণী ৩.২৩ ও সলখরচত্র-৩.৫- এ প্রদান েিা হকলা:  

সািণী- ৩.২৩: উিিদাতাি রশক্ষাগত সর্াগ্যতা 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

রনিক্ষি ২০৫ ৩৯.৬ 

প্রাথরর্ে পাশ ১৫৭ ৩০.৪ 

র্াধ্যরর্ে পাশ ৮৯ ১৭.২ 

উচ্চ র্াধ্যরর্ে পাশ ৩৯ ৭.৬ 

স্নাতে  ১১ ২.১ 

স্নাতকোিি ১৫ ২.৯ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

  

২০৫

১৫৭

৮৯

৩৯

১১ ১৫

৩৯.৭
৩০.৪

১৭.২
৭.৬ ২.১ ২.৯

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

২৫০

রনরক্ষর প্রাথরমক পাশ মাধ্যরমক পাশ উচ্চ মাধ্যরমক পাশ স্নাতক স্নাতদকাের

রশক্ষাগত শ াগ্যতা

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.৫ 
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রনরর্ মত রিকজি উিয়নমূলে োকজি িিণ  

 

সড়কেি উিয়কনি রবরিি োকজি িিণ সম্পকেম জানকত চাওয়া হকল অরিোংশ উিিদাতা অথ মাৎ ৯১.১০% বকলকছন রিজ 

রনর্ মাণ; ৪.৫০% বকলকছন নতুন সপিকর্ন্ট রনর্ মাণ; এবং ৪.৫০% বকলকছন িাস্তা রনর্ মাণ। রনকম্ন সািণী ৩.২৪ ও সলখরচত্র-৩.৬-

এ রনরর্ মত সড়কেি উিয়নমূলে োকজি িিকণি তথ্য প্রদান েিা হকলা:  

সািণী- ৩.২৪: োকজি িিণ 

 

  

োকজি  িিণ উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

রিজ রনর্ মাণ ৪৭০ ৯১.১ 

নতুন সপিকর্ন্ট রনর্ মাণ ২৩ ৪.৫ 

িাস্তা রনর্ মাণ ২৩ ৪.৫ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

৪
৭
০

২
৩

২
৩

৯
১
.১

৪
.৫

৪
.৫

ব্রীজ রনম বাণ নতুন শপভদমে রনম বাণ রাস্তা  রনম বাণ

উন্নয়ন কাদজর িরণ

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.৬ 
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রনরর্ মত রিকজ র্াতায়াকতি র্াধ্যর্ 

 

উিিদাতাকদি বতমর্াকন তাকদি র্াতায়াত র্াধ্যর্ সম্পকেম জানকত চাওয়া হকল অরিে সংখ্যে উিিদাতা অথ মাৎ ২৯.৫০% 

উিিদাতা বকলকছন তািা অকটা-রিক্সায় র্াতায়াত েকিন; ১৮.০৬% র্টি সাইকেকল; ২৬.২০% বাস/ ট্রাে; এবং ১৮.৪০% 

রসএনরজ (রি-হুইলাি) র্াতায়াত েকিন। রনকম্ন সড়কে র্াতায়াত র্াধ্যকর্ তথ্য সািণী ৩.২৫ ও সলখরচত্র-৩.৭ -এ প্রদান েিা 

হকলা: 

সািণী- ৩.২৫: বতমর্াকন র্াতায়াকতি র্াধ্যর্ 

র্ানবাহকনি িিণ উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

িযান ৩৮ ৭.৪ 

র্টি সাইকেল ৯৬ ১৮.৫ 

বাস/ ট্রাে ১৩৫ ২৬.২ 

অকটা-রিক্সা ১৫২ ২৯.৫ 

রসএনরজ (রি-হুইলাি) ৯৫ ১৮.৪ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

  

৩৮

৯৬

১৩৫

১৫২

৯৫

৭.৪

১৮.৬
২৬.২

২৯.৫

১৮.৪

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

১২০

১৪০

১৬০

ভোন মর্র সাইদকল বাস/ ট্রাক অদর্া-ররক্সা রসএনরজ (রি-হুইলার)

 াতায়াত মাধ্যম

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.৭ 
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রিজ রনর্ মাণ সশকর্ র্াতায়াত র্াধ্যর্  

 

সড়ে রনর্ মাণ োজ সশর্ হকল র্াতায়াত র্াধ্যর্ রহসাকব সবরশিিাগ উিিদাতা বকলকছন বাস/ট্রাকে ৪৭.৩০%; রসএনরজ (রি-

হুইলাি) ২৪.৮০%; র্টি সাইকেকল ১২.৪০%; এবং অকটা-রিক্সায় ১৫.৫০% র্াতায়াত েিকবন। রনকম্ন সািণী ৩.২৬ ও 

সলখরচত্র-৩.৮ -এ রবস্তারিত তথ্য প্রদান েিা হকলা:  

সািণী-৩.২৬: রনর্ মাণ সশকর্ র্াতায়াকতি র্াধ্যর্ 

র্ানবাহকনি িিণ উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

র্টি সাইকেল ৬৪ ১২.৪ 

বাস/ ট্রাে ২৪৪ ৪৭.৩ 

অকটা-রিক্সা ৮০ ১৫.৫ 

রসএনরজ (রি-হুইলাি) ১২৮ ২৪.৮ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

  

৬৪

২৪৪

৮০

১২৮

১২.৪

৪৭.৩

১৫.৫
২৪.৮

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

২৫০

৩০০

মর্র সাইদকল বাস/ ট্রাক অদর্া-ররক্সা রসএনরজ (রি-হুইলার)

রনম বাণ শশদষ  াতায়াত মাধ্যম

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.৮ 
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রিজ ও িাস্তা রনর্ মাণ োজ সশর্ হকল সুরবিা  

 

রিজ ও িাস্তা রনর্ মাকণি ফকল সুরবিাি রবর্কয় জানকত চাওয়া হকল ৩৯.৯৩% উিিদাতা র্কন েকিন নতুন ব্যবসা সৃরষ্ট হকব, 

ের্ মসংস্থান সৃরষ্ট ও আয় বাড়কব এবং জীবনর্াত্রাি র্ান উিত হকব; ১৯.৭৮% উিিদাতা র্কন েকিন পণ্য পরিবহকন ক্ষরত/নষ্ট 

ের্ হকব; ২০.৯৩% উিিদাতা র্কন েকিন সর্য় ও খিচ হ্রাস পাকব; ১৪.৫৩% উিিদাতা গাড়ীি র্ন্ত্রপারত ও সর্িার্ত খিচ 

হ্রাস পাকব; ৪.৬৫% উিিদাতা সোন র্ন্তব্য েকিনরন। রনকম্ন সািণী ৩.২৭ ও সলখরচত্র-৩.৯ -এ রবস্তারিত তথ্য প্রদান েিা 

হকলা:  

সািণী-৩.২৭: সুরবিাসমূহ 

সুরবিাসমূহ সংখ্যা শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

নতুন ব্যবসা সৃরষ্ট হকব, ের্ মসংস্থান সৃরষ্ট ও আয় বাড়কব 

এবং জীবনর্াত্রাি র্ান উিত হকব 

২০৬ ৩৯.৯৩ 

পণ্য পরিবহকনি সক্ষকত্র ক্ষয় ক্ষরত হকব না  ১০২ ১৯.৭৮ 

র্াতায়াত েিকত সর্য় ের্ লাগকব ও খিচ ের্কব ১০৮ ২০.৯৩ 

গারড়ি র্ন্ত্রপারত ও সর্িার্ত খিচ ের্কব  ৭৫ ১৪.৫৩ 

র্ন্তব্য েকিন নাই ২৪ ৪.৬৫ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

  

২০৬

১০২

১০৮

৭৫

২৪

৩৯.৯৩

১৯.৭৮

২০.৯৩

১৪.৫৩

৪.৬৫

০ ৫০ ১০০ ১৫০ ২০০ ২৫০

নতুন ব্যবসা সৃরি হদব, কম বসাংস্থান সৃরি ও আয় 

বাড়দব এবাং জীবন াত্রার মান উন্নত হদব

পণ্য পররবহদনর শক্ষদত্র ক্ষয় ক্ষরত হদব না 

 াতায়াত করদত সময় কম লাগদব ও িরি কমদব

গারড়র  ন্ত্রপারত ও শমরামত িরি কমদব

মন্তব্য কদরন নাই

সড়ক রনম বাণ শশদষ সুরবিা

শতকরা হার সাংখ্যা

সলখরচত্র-৩.৯ 
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রিজ রনর্ মাকণি ফকল কৃরর্জ দ্রব্যারদ বাজািজাকত পরিবহন সুরবিা  

 

রিজ ও িাস্তা রনর্ মাকণি ফকল তাকদি কৃরর্জ দ্রব্যারদ বাজািজাত সম্পকেম জানকত চাওয়া হকল অরিেসংখ্যে উিিদাতা অথ মাৎ 

৮৯.৯০% পরিবহকন সুরবিা হকব বকলকছন; এবং প্রায় ১০.১০% উিিদাতা না বকলকছন। রনকম্ন সািণী ৩.২৮ সলখরচত্র-৩.১০-

এ রবস্তারিত তথ্য প্রদান েিা হকলা:  

সািণী- ৩.২৮: বাজািজাকত পরিবহন সুরবিা 

র্তার্ত উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

হযাঁ 
৪৬৪ ৮৯.৯ 

না 
৫২ ১০.১ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

 

  

সলখরচত্র-৩.১০ 

 

৪৬৪

৫২

৮৯.৯

১০.১

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

হোঁ না

কৃরষজ দ্রব্যারে বাজারজাদত পররবহন সুরবিা

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার
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রিজ ও িাস্তা রনর্ মাকণি ফকল পরিবহনখাকত ের্ মসংস্থান সৃরষ্ট  

 

রিজ ও িাস্তা রনর্ মাণ হকল পরিবহনখাকত নতুন ের্ মসংস্থান সৃরষ্ট হকব রে না জানকত চাওয়া হকল অরিোংশ উিিদাতা অথ মাৎ 

১০০% বকলকছন নতুন ের্ মসংস্থান সৃরষ্ট হকব। সোন উিিদাতা র্কন েকিন না সর্ নতুন ের্ মসংস্থান সৃরষ্ট হকবনা। রনকম্ন সািণী 

৩.২৯ ও সলখরচত্র-৩.১১-এ রবস্তারিত তথ্য প্রদান েিা হকলা: 

সািণী- ৩.২৯: পরিবহনখাকত ের্ মসংস্থান সৃরষ্ট 

র্তার্ত উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৫১৬ ১০০ 

না ০ ০.০০ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

 

  

০

২০০

৪০০

৬০০

হোঁ

না

৫১৬

০

১০০

০

পররবহন িাদত কম বসাংস্থান সৃরি

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.১১ 
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রিজ রনর্ মাকণি ফকল র্াতায়াত ব্যবস্থাি উিয়ন  

 

শতিাগ উিিদাতা অথ মাৎ ১০০% বকলকছন রিজ ও িাস্তা রনর্ মাকণি ফকল উপকজলা শহি বা অন্যান্য শহকি র্াতায়াকত ব্যবস্থাি 

উিরত হকব। রনকম্ন সািণী ৩.৩০ ও সলখরচত্র-৩.১২ এ রবস্তারিত তথ্য প্রদান েিা হকলা:  

সািণী-৩.৩০: র্াতায়াত ব্যবস্থাি উিয়ন 

র্তার্ত উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৫১৬ ১০০ 

না ০ ০.০০ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

 

  

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

৬০০

হোঁ না

৫১৬

০

১০০

০

ব্রীজ রনম বাদণর িদল  াতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.১২ 
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স্কুল/েকলজ/রববরবদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃরি  

 

উিিদাতাকদি অরিোংশ অথ মাৎ ৯৩.২০% বকলকছন রিজ ও িাস্তা রনর্ মাকণি ফকল স্কুল/েকলজ/রববরবদ্যালকয় ছাত্র-ছাত্রীি 

সংখ্যা বৃরি পাকব; এবং প্রায় ৬.৮০% উিিদাতা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃরি পাকব না জারনকয়কছন। রনকম্ন সািণী ৩.৩১ ও সলখরচত্র-

৩.১৩ এ রবস্তারিত তথ্য প্রদান েিা হকলা: 

সািণী- ৩.৩১: ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃরি 

র্তার্ত উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৪৮১ ৯৩.২ 

না ৩৫ ৬.৮ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

 

  

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

হোঁ

না

৪৮১

৩৫

৯৩.২

৬.৮

ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা বৃরি

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.১৩ 
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সর্কয়কদি স্কুল/েকলজ/রববরবদ্যালয় র্াতায়াত 

 

অরিোংশ উিিদাতা অথ মাৎ ৯৭.৫০% জারনকয়কছন রিজ ও িাস্তা রনর্ মাকণি ফকল সর্কয়কদি স্কুল/েকলজ/রববরবদ্যালকয় 

র্াতায়াত বৃরি পাকব; এবং ২.৫০% উিিদাতা না বকলকছন।  

রনকম্ন সািণী ৩.৩২ ও সলখরচত্র-৩.১৪ এ রবস্তারিত তথ্য প্রদান েিা হকলা: 

সািণী- ৩.৩২: সর্কয়কদি স্কুল/েকলজ/রববরবদ্যালয় র্াতায়াত 

র্তার্ত উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৫০৩ ৯৭.৫ 

না ১৩ ২.৫ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

  

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

২০০

৪০০

৬০০

হোঁ না

৫০৩

১৩

৯৭.৫

২.৫

কদলজ/রবশ্বরবদ্যালদয়  াতায়াত

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.১৪ 
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রিজ রনর্ মাকণি ফকল স্বাস্থয সেকন্দ্র র্াতায়াত সুরবিা  

 

রিজ ও িাস্তা রনর্ মাকণি ফকল স্বাস্থয সেকন্দ্র র্াতায়াত সুরবিা সম্পকেম জানকত চাওয়া হকল শতিাগ উিিদাতা অথ মাৎ ১০০% 

বকলকছন সুরবিা হকব। রনকম্ন সািণী ৩.৩৩ ও সলখরচত্র-৩.১৫ এ রবস্তারিত তথ্য প্রদান েিা হকলা:  

সািণী- ৩.৩৩: স্বাস্থয সেকন্দ্র র্াতায়াত সুরবিা 

র্তার্ত উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৫১৬ ১০০.০ 

না ০ ০ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

 

  

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

২০০

৪০০

৬০০

হোঁ না

৫১৬

০

১০০

০

ব্রীজ রনম বাদণর িদল  াতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.১৫ 
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রিজ রনর্ মাকণি ফকল বাজাি ব্যবস্থাি পরিবতমন  

 

উিিদাতাগণ র্কন েকিন সর্ ও রিজ ও িাস্তা রনর্ মাকণি ফকল পণ্য সার্গ্রীি পরিবহন সর্য় হ্রাস পাকব, ফকল পাইোিী ও খুচিা 

মূকল্যি পাথ মেয েকর্ আসকব। িাল র্াকনি পণ্য পাওয়া র্াকব। আর্দানী ও িপ্তারন বৃরি পাকব এবং পচনশীল পকণ্যি পরির্াণ 

শূকন্যি সোঠায় চকল আসকব। রনকম্ন সািণী ৩.৩৪ ও সলখরচত্র-৩.১৬-এ রবস্তারিত তথ্য প্রদান েিা হকলা:  

সািণী- ৩.৩৪: বাজাি ব্যবস্থাি পরিবতমন 

রববিণ উিিদাতাি সংখ্যা শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

পণ্য পরিবহকন সর্য় ের্, সুলি ও সঠিে দাকর্ 

পণ্য পাওয়া র্াকব 

৪৫০ ৮৭.২ 

আর্দানী ও িপ্তানী বৃরি পাকব ৬৬ ১২.৮ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

   

উেরোতার সাংখ্যা

শতকরা হার

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

পণ্য পররবহদন সময় কম, 

সুলভ ও সঠিক োদম পণ্য

পাওয়া  াদব

আমোনী ও রপ্তানী বৃরি 

পাদব

৪৫০

৬৬

৮৭.২

১২.৮

বাজার ব্যবস্থার পররবতবন

উেরোতার সাংখ্যা শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.১৬ 
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রিজ রনর্ মাকণি ফকল সািািণ র্ানুকর্ি রনিাপদ সড়ে চলাচল  

 

অরিোংশ উিিদাতা অথ মাৎ ৯৫.৯০% জারনকয়কছন রিজ রনর্ মাকণি ফকল রনিাপদ সড়ে রনিাপদ সর্াগাকর্াগ স্থারপত হকব; এবং 

৪.১০ % উিিদাতা বকলকছন সড়ে সর্াগাকর্াগ রনিাপদ হকব না। রনকম্ন সািণী ৩.৩৫ ও সলখরচত্র-৩.১৭-এ রবস্তারিত তথ্য 

প্রদান েিা হকলা: 

সািণী- ৩.৩৫: রনিাপদ সড়ে চলাচল 

র্তার্ত উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

হযাঁ 
৪৯৫ ৯৫.৯ 

না 
২১ ৪.১ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

  

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

হোঁ

না

৪
৯
৫

২
১

৯
৫
.৯

৪
.১

রনরাপে সড়ক িলািল

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.১৭ 
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রিজ রনর্ মাকণি ফকল আয় বৃরি  

 

রিজ ও িাস্তা রনর্ মাকণি ফকল আয় বৃরিি রবর্কয় উিিদাতাকদি োকছ জানকত চাওয়া হকল অরিোংশ উিিদাতা অথ্যমাৎ 

৮৫.৯০% জানান সর্ আয় বৃরি পাকব; এবং ১৪.১০% উিিদাতা বকলকছন আয় বৃরি পাকবনা। রনকম্ন সািণী ৩.৩৬ ও 

সলখরচত্র-৩.১৮ এ রবস্তারিত তথ্য সদওয়া হকলা:  

সািণী- ৩.৩৬: উিিদাতাি আয় বৃরি 

র্তার্ত উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৪৪৩ ৮৫.৯ 

না ৭৩ ১৪.১ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

  

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

হোঁ না

৪৪৩

৭৩

৮৫.৯

১৪.১

আয় বৃরি

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.১৮ 
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বতমর্াকন র্ারসে আয়  

 

উিিদাতাকদি র্ারসে আয় জানকত চাওয়া হকল অরিেসংখ্যে উিিদাতা অথ মাৎ ৩৯.১০% উিিদাতা র্কন েকিন তাকদি 

র্ারসে আয় ৫,০০০-১০,০০০ এি র্কধ্য; ৫৫.৪০% উিিদাতা র্কন েকিন ১০,০০১-২৫,০০০ এি র্কধ্য; এবং ৫.৪০% 

উিিদাতা র্কন েকিন ২৫,০০১-৫০,০০০ টাো।রনকম্ন সািণী-৩.৩৭ ও সলখরচত্র-৩.১৯ এ রবস্তারিত তথ্য সদওয়া হকলা:  

সািণী- ৩.৩৭: উিিদাতাি বতমর্াকন র্ারসে আয় 

 

আকয়ি পরির্ান (টাো) উিিদাতাি সংখ্যা উিিদাতাি শতেিা হাি 

১ ২ ৩ 

৫০০০ সথকে ১০০০০ ২০২ ৩৯.২ 

১০০০১ সথকে ২৫০০০ ২৮৬ ৫৫.৪ 

২৫০০১ সথকে ৫০০০০  ২৮ ৫.৪ 

সর্াট ৫১৬ ১০০ 

 

  

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

২৫০

৩০০

৫০০০ শথদক ১০০০০
১০০০১ শথদক 

২৫০০০ ২৫০০১ শথদক 

৫০০০০ 

২০২

২৮৬

২৮

৩৯.১ ৫৫.৪

৫.৪

মারসক আয়

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

সলখরচত্র-৩.১৯ 
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৩.১৫.২   গুণগত পিরত (Qualitative) 

 

গুরূত্বপূণ ব ব্যরিদের সাক্ষাৎকার (Key Informants Interview- KII) 

প্রকদল্পর গুরূত্ব প বাদলািনার জন্য সুরবিাদভাগী স্থানীয় গুরূত্বপূণ ব ব্যরিদের সাদথ KII শিকরলদের মাধ্যদম সাক্ষাৎকার গ্রহণ 

করা হদয়দছ। KII এর আওতায় বাস-ট্রাদকর মারলক, ব্যবসায়ী, স্থানীয় রনম বাণ শ্ররমক, উপদজলা পররষদের কম বকতবা, 

হাসপাতাল/রিরনদকর কম বকতবাসহ শমার্ ৪৫ জদনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ। KII হদত পাওয়া তথ্যসমূহ রনদে বণ বনা 

করা হকলা:  

স্থানীয় গুরূত্বপূণ ব ব্যরিদের সাদথ সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম প্রকদল্পর রাস্তা/রব্রজ/কালভার্ ব রনম বাণ সম্পদকব তারা মতামত প্রোন 

কদরন শ  উি রনম বাণ কাজ িলমান আদছ এবাং এর উপকাররতা সম্পদকব বদলন, 

উপকাররতা 

 রিজ ও িাস্তা রনম বাদণর িদল শ াগাদ াগ ব্যবস্থার উন্নরত হদব; 

 নতুন নতুন রশল্প কারিানা গদড় উঠদব; 

 কম বসাংস্থাদনর সুদ াগ সৃরি হদব; 

 ব্যবসা বারণদজের প্রসার ঘর্দব; 

 রিরকৎসা শসবার উন্নরত হদব; 

 পররবহন ব্যয় ও সময় কম লাগদব; 

 NGO োর্ মক্রর্ বৃরি পাকব; 

 সদকশি অন্যতর্ পর্ মটন সেন্দ্র কুয়াোটা সমুদ্র বন্দকিি সরহত সমগ্র শেদশর রনরাপে শ াগাদ াদগর সৃরি হদব; 

 প্রকল্প এলাকার জনগদণর আথ ব-সামারজক অবস্থার উন্নরত হদব;  

 উচ্চ রশক্ষার সুদ াগ বৃরি পাদব; 

 প্রকল্প এলাকায় জরমর মূল্য প্রায় দুই শথদক রতন গুণ বৃরি পাদব; 

 নতুন রশক্ষা প্ররতষ্ঠান গদড় উঠদব, িদল রশক্ষার হার বৃরি পাদব;  

 রিজ রনরম বত হদল হাইওদয় পুরলদশর র্হল শজারোর হদব িদল আইন শৃিলার উন্নয়ন হদব; এবাং 

 রিজটি রনর্ মাকণি ফকলক্ষুদ্র ও র্ধ্যর্ সশ্রণীি ব্যবসাি প্রসাি ও ন্যায্য দার্ বৃরি পাকব। 

অপকাররতা 

 রিজ ও িাস্তা রনম বাণকালীন সমদয় এলাকায় ধুলাবারলর পররমাণ বৃরি শপদয়দছ িদল পররদবশ দূষন হদে; 

 রিজ রনম বাদণর িদল গাড়ীর গরত বৃরি পাদব, িদল স্কুল, কদলজ, রবশ্বরবদ্যালয় এবাং পথিারীদের রনরাপে িলািদল 

রবঘ্ন ঘর্দত পাদর; এবাং  
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 জীবন  াত্রার মান বৃরির িদল ব্যয় বৃরি পাদব। 

েলীয় আদলািনা (FGD) 

প্রকল্প এলাকায় শমার্ ৪টি (চাি) এিরজরি করা হদয়দছ। এিরজরি পররিালনা করার সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরি, স্থানীয় 

প্রশাসন, রশক্ষক, মরহলা প্ররতরনরি, এনরজও প্ররতরনরি, িমীয় শনতার সাদথ আদলািনা করা হদয়দছ। রনকম্ন সািণী ৩.৩৮-এ 

এিরজরি পররিালনার স্থান তাররি ও অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা প্রোন করা হদলা: 

সািণী- ৩.৩৮: দলীয় আকলাচনা 

তাররি এিরজরি পররিালনা স্থান অাংশগ্রহণকারীর সাংিা 

১ ২ ৩ 

৩/৩/২০২০ পাঙ্গারশয়া, উপদজলা -পটুয়াখালী, শজলা -পটুয়াখালী ১৪ জন 

৪/৩/২০২০ সলবুখালী, উপদজলা -দুর্রে, শজলা -পটুয়াখালী ১১ জন 

৪/৩/২০২০ পািাল, উপদজলা -দুর্রে, শজলা -পটুয়াখালী ৮ জন 

৫/৩/২০২০ েলানাসনাপাড়া, উপদজলা -েলাপাড়া, শজলা- পটুয়াখালী ৯ জন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগণ প্রকল্পটির রিজ ও িাস্তা রনম বাণ সম্পদকব অবরহত আদছন। রিজ ও িাস্তা  রনম বাণ কাজ 

সম্পদকব তাঁরা উদেি কদরন শ , বতবমাদন এিাদন মাটি ভরাদর্র কাজ, রব্রজ, বালুভরার্, ঢালাই  এর কাজ, CC Block 

কাজ িলমান আদছ। রিজ  রনম বাণ কাজ শশষ হদল এলাকার উন্নয়ন তথা জনগদণর জীবনমাদনর উন্নয়দন গুরূত্বপূণ ব ভূরমকা 

পালন করদব। 

রিত্র:৩.১০- েলীয় আদলািনা সভা পররিালনা 
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 আদলািনা সভায় অাংশগ্রহণকারীগদণর মদত প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণ এই প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদথ 

রবরভন্নভাদব জরড়ত আদছন শ মন রনম বাণ শ্ররমক, মাটি ভরাদর্র কাজ, মালামাল সাপ্লাই। এদের মদধ্য প্রায় ৯৯% পুরুষ 

এবং ১% মরহলা উি প্রকদল্পর কাদজর সাদথ জরড়ত আদছন। জানা  ায় শ  স্থানীয় ঠিকাোর রকছু বারল ও পাথর 

সরবরাহ কদরদছন। 

 অাংশগ্রহণকারীরা মদন কদরন শ , প্রকল্পটি স্থানীয় জনগদণর জন্য ব্যাপক সুদ াগ সৃরি করদব। রিজ  রনম বাদণর িদল 

উন্নত শ াগাদ াগ ব্যবস্থার সৃরি হদব, এলাকায় নতুন নতুন রশল্প কারিানা গদড় উঠদব, ব্যবসা বারণদজের প্রসার ঘর্দব, 

কম বসাংস্থাদনর সুদ াগ হদব, কম সমদয় ও অল্প িরদি  াতায়াদতর সুদ াগ হদব, মালামাল দ্রুত আোন প্রোন করা সহজ 

হদব, প্রকল্প এলাকার জরমর মূল্য বৃরি পাদব, স্বাস্থে শসবার উন্নরত হদব, রশক্ষা ব্যবস্থা ও জনগদণর আথ ব-সামারজক 

অবস্থার উন্নরত ঘর্দব। 

 অাংশগ্রহণকারীগদণর মদত প্রকল্পটির কাজ শশষ হদল পর্ মটন রশকেি প্রসাি র্টকব।  

 অাংশগ্রহণকারীগণ জানান রিজ  রনরম বত হদল হাইওদয় পুরলদশর র্হল শজারোর হদব িদল আইন শৃিলার উরন্নত হদব। 

 তাঁরা মদন কদরন প্রকল্পটি শুরু হওয়ার িদল অত্র এলাকায় রকছু ক্ষরতকর প্রভাব শিদলদছ শ মন ধুলাবারলর পররমাণ 

বৃরি শপদয়দছ, র্াি ফকল পরিকবশ দূর্ণ হদে।  

 অাংশগ্রহণকারীগণ মদন কদরন শ , রিজ ও িাস্তা স্থারয়ত্ব ও রনরাপোর জন্য মরনর্ররাং ব্যবস্থা শজারোর করা েরকার, 

রাস্তা পারাপাদরর জন্য হার্ বাজার ও স্কুল কদলদজর রনকদর্ শজব্রা ক্ররসাং, Road Sign, রনম বাণকালীন সমদয় 

রনম বাণািীন স্থাদন প্রদয়াজনীয় পারন রছর্াদনা ইতোরে।  

 নেীর তীর সাংরক্ষদণর কাদজ মন্হর গরতর িদল প্রকল্প সম্পােদন রবলম্ব। 

 সড়ক দূঘ বর্না বৃরি পাদব।  

 

রনরবড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) 

প্রকদল্পর পররকল্পনা, প্ররকউরদমে, বাস্তবায়ন, পররিালনা, এবাং ব্যবস্থাপনা সম্পদকব িারণা লাভ করদত সড়ক ও জনপে 

অরিেপ্তদরর ৬ জন, সড়ক ও শসতু মন্ত্রণালদয়র ১জন, পররকল্পনা করমশন এবাং আইএমইরির ১জন কদর (শমার্ ৮জন) 

কম বকতবার রনরবড় সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম রনদোি তথ্য উপাে সাংগ্রহ করা হয়ঃ 

 প্রকদল্পর পররকল্পনা,রিজাইন ও প্রাক্কলন অরভজ্ঞ প্রদকৌশলী কতৃবক সম্পােন করা হদয়দছ। সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর 

প্রাক্করলত Rate রসরিউল অনুসিণ েকি প্রাক্কলন প্রস্তুত েিা হকয়কছ।  

 প্রকদল্পর জন্য সাংগৃহীত মালামাল শস্পরসরিদকশন অনু ায়ী গুণগতমান রনরিত করা হদয়দছ। 

 প্রকদল্পর রনম বাণকারী রনদয়াদগ ও মালামাল/শসবা সাংগ্রদহ রপরপএ ২০০৬ ও রপরপআর ২০০৮ অনুসরণ করা হদয়দছ। প্রকল্প 

প্রণয়ন রিজাইন প্রাক্কলন সওজ এর প্রকল্প পররিালক কতৃবক অনুদমারেত। 
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 প্রকদল্পর সারব বক অগ্রগরত ও গুণগতমান সদন্তাষজনক।  

 প্রকল্পটি রনি বাররত সমদয়র মদধ্য (জুন-২০২২) সম্পন্ন করা সম্ভবপর হদবনা। প্রকল্প শময়াে বৃরি করার প্রদয়াজন পড়দব।  

 প্রকদল্পর সাম্ভাব্যতা  ািাই করা হদয়দছ। 

 

৩.১৬ আথ ম-সর্ারজে অবস্হাি উিয়ন 

রব্রজটির রনম বাণ কাজ শশষ হদল অত্র এলাকার জনগদণর কম বসাংস্থাদনর সুদ াগ সৃরি হদব, এলাকায় রশল্প কারিানা স্থাপন, ব্যবসা 

বারণদজের প্রসার, রশক্ষার সুদ াগ, উন্নত রিরকৎসা শসবার সুদ াগ, কম িরদি ও দ্রুত  াতায়াত ব্যবস্থার সুদ াগ সৃরি হদব, প্রকল্প 

এলাকার জরমর মূল্য বৃরি পাদব,   ানজর্ কদম  াদব, দুঘ বর্না হ্রাস পাদব। সদকশি অন্যতর্ পর্ মটন সেন্দ্র কুয়াোটা সমুদ্র বন্দকিি 

সরহত  শ াগাদ াগ উন্নততর হদব ও প বর্ন রশল্প প্রসার ঘর্দব । জনগদণর আথ ব-সামারজক অবস্থার উন্নয়ন হদব। 

৩.১৭ আইন শৃঙ্খলাি উিয়ন 

রিজ রনর্ মাকণি ফকল আইন শৃঙ্খলা বারহনী দ্রুত র্টনাস্থকল সপৌুঁছাকত পািকব, হাইওকয় পুরলকশি টহল সজািদাি হকব ফকল আইন 

শৃঙ্খলাি উিয়ন হকব। 
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িতুথ ব অধ্যায় 

প্রেকেি SWOT রবকের্ণ 

প্রকদল্পর সবল ও দুব বল রেক, সুদ াগ ও ঝুঁরক (SWOT) রবদেষণ করা হদয়দছ। প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা 

কম বপররকল্পনায় শ  সকল তথ্য উপাে সাংগ্রহ এবাং রবদেষদণর প্রস্তাব করা হদয়দছ শস সকল তথ্য উপাে সাংগ্রহপূব বক রবদেষণ 

কদর প্রকল্পটির সবল ও দুব বল রেক, সুদ াগ ও ঝুঁরকসমূহ সনািকরণ ভরবষ্যদত একই িরদণর প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর জন্য 

 দথাপযুি সুপাররশ প্রোন করা হদয়দছ। 

৪.১ প্রকদল্পর সবল রেকসমূহ (Strengths) 

 বুদয়র্/কুদয়র্ ও রনম বাণ প্ররতষ্ঠাদনর পরীক্ষাগাদর পরীক্ষা কদর মানসম্পন্ন রনম বাণ রনরিত করা হদে; 

 অরভজ্ঞ রনম বাণ প্ররতষ্ঠানদক ঠিকাোর রহসাদব রনদয়াগ করা হদয়দছ এবং চুরিপত্র অনু ায়ী রনম বাণ সামগ্রী ও  ন্ত্রপারত 

ব্যবহার করা হদে; 

 এলাোি জনগকনি প্রেকেি োকজ ের্ মসংস্থান হকে;  

 রফরজরবরলটি স্টযারি েিা হকয়কছ; 

 পরিকবশ িক্ষায় Environmental Management Plan (EMP) প্রনয়ন ও পরিপালন েিা হকে;  

 সর্য়র্ত প্রকয়াজনীয় অথ ম বিাে েিা হকে; এবাং 

 রব্রজ শহলথ মরনর্ররাং রসদেম স্হাপন।  

 

৪.২ প্রকদল্পর দুব বল রেকসমূহ (Weaknesses) 

 সর্য়র্ত ভূরর্ অরিগ্রহণ েিকত না পািা; 

 রনর্ মাণোলীন সর্কয় সড়কেি ধুলাবারল রনয়ন্ত্রকণি ব্যবস্থা না থাো; 

 প্রকয়াজনীয় সংখ্যে সাইন সপাষ্ট সিাি র্ারেমং না থাো এবং িাকতি সবলা আকলাি ব্যবস্থা না েিা; 

 সাইট পরিদশ মন বরহ অন্তমভুরি না েিা; 

 র্নর্ন প্রেে পরিচালে পরিবতমন; 

 র্নর্ন পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি পিার্শ মে পরিবতমন;  

 পথিারী িলািদলর জন্য Road Sign Post স্হাপন এবাং ট্রারিক রনয়ন্ত্রদণ শলাকবল অন্তবভুরি না করা; 

 নেীর তীর সাংরক্ষণ কাজ আরম্ভ না করা; এবাং 

 শর্াল প্লাজা -এর রনম বাণ কাজ আরম্ভ না করা। 
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৪.৩ প্রকদল্পর সুদ াগসমূহ (Opportunities) 

 সর্াগাকর্াগ ব্যবস্থাি উিয়ন ও এলাোি সারব মে অথ মননরতে উিয়ন; 

 এলাোি জনগকনি প্রেকেি োকজ ের্ মসংস্থান;  

 স্থানীয় ক্ষুদ্র ও র্াোিী রনর্ মাণ প্ররতষ্ঠাকনি োকজি সুকর্াগ; 

 উিত সর্াগাকর্াগ ব্যবস্থাি ফকল ের্ মসংস্থান ও ব্যবসা বারণজয সুকর্াগ; 

 ব্যবসা-বারনকজযি প্রসাি র্টকব; 

 রশক্ষা ও স্বাস্থয ব্যবস্থাি উিয়ন; 

 র্ানবাহন দ্রুত চলাচকলি ফকল সর্য় ও অথ ম সাশ্রয়;  

 সমুদ্র সসেত কুয়াোটাি সংকগ রনিরবরেি সর্াগাকর্াকগি ফকল পর্ মটন রশকেি প্রসাি ও উিয়ন; 

 রনম বাণািীন পায়রা তাপ রবদুেত শকন্দ্র এবাং পায়রা সমুদ্র বের এর সাদথ শ াগাদ াগ উন্নততর হদব; এবং  

 প্রকল্প এলাকায় উন্নত শ াগাদ াগ ব্যবস্থা সৃরি হওয়ায় উন্নয়নমূলক কা বক্রম বৃরি পাদব। 

 

৪.৪ প্রকদল্পর ঝুঁরকসমূহ (Threats) 

 প্রেকেি ভূরর্ অরিগ্রহণ ও পুন মবাসন সংক্রান্ত জটিলতা;  

 পররদবশ সুরক্ষা করার জন্য প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ না শনয়ায় প্রকল্প এলাকার জনগণ স্বাস্থে ঝুঁরকর ও জীবববরিত্র 

পররদবশগত ঝুঁরকর সম্মুিীন; এবং 

 চুরি সর্য়াকদ প্রেকেি অবরশষ্ট োজ সম্পি েি।  
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পঞ্চর্ অধ্যায় 

উদেরিত প বাদলািনার রভরেদত সারব বক প বদবক্ষণ 

৫.১  সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য (Findings)  

সম্ভাব্যতার্াচাই, মূল রিরপরপ ও ২য় সংকশারিত রিরপরপ’ি তুলনা  

সর্কোন প্রেে গ্রহকণি জন্য সম্ভাব্যতার্াচাই অতযান্ত গুরুত্বপূণ ম। রবদ্যর্ান প্রেকে সফব্রুয়ািী ২০১১ হকত জুন ২০১১ সর্য়াকদ 

প্রেকেি সম্ভাব্যতার্াচাই োজটি বাস্তবায়কনি লকক্ষয M/S BCL Association Ltd, Bangladesh and M/s STUP 

Consultants Ltd, India JV পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি সরহত চুরিবি হয় এবং সস সর্াতাকবে োজটি সম্পি েকিন। রনকম্ন 

সম্ভাব্যতার্াচাই, মূল রিরপরপ ও ২য় সংকশারিত রিরপরপ’ি প্রিান প্রিান অকঙ্গি তুলনামূলে তথ্যারদ রনকম্ন প্রদান েিা হকলা: 

 

লক্ষ টাোয় 

Sl. 

No. 

 

Particulars 

As per 

Feasibility 

Study (Tk.) 

As per Original 

DPP (Tk.) 

As per 2nd RDPP 

(Tk.) 

A. Construction Cost    

 Bridge Work (Foundation, Sub-

Structure & Super Structure 

29,709.80 30,481.40 72,247.42 

 Approach Road 1,153.70 1,082.10 4,237.77 

 River Protective work 1,788.20 1,788.20 32,033.55 

 Total Construction cost 52,651.70 33,351.70 1,08,518.79 

B Engineering Cost    

 Detail Design & Supervision cost  1,959.10 2,415.80 4,256.25 

 Total Engineering Cost 1,959.10 2,415.80 4,256.25 

C Land Acquisition and Resettlement  

cost 

   

 Land Acquisition and 

Resettlement  Cost 

1,544.30 680.00 3,390.99 

 External Monitoring and NGO 

Operation Cost 

100.00 91.56 99.78 

 Total Land Acquisition and 

Resettlement  cost 

1,644.30 771.56 3,490.77 
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প্রেে গ্রহকণি উকেকশ্য 

প্রেকেি মূল উকেকশ্য হকলা- ১৪৭০ রর্টাি সদকর্ মযি (িায়ািাক্ট ৮৪০ রর্টাি, সসতু ৬৩০ রর্টাি) ও ১৯.৭৬ রর্টাি প্রকস্থি ৪-

সলন রবরশষ্ট ঢাো-র্াওয়া-িাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কেি (এন-৮) ১৮৯তর্ রেকলারর্টাকি এবং বরিশাি-পটুয়াখালী 

সড়কেি ২৬তর্ রেকলারর্টাকি সলবুখালী নার্ে স্থাকন পায়িা নদীি উপি পায়িা সসতু রনর্ মাকণি র্াধ্যকর্ পায়িা সমুদ্রবন্দি ও 

কুয়াোটা সমুদ্র সসেকতি সাকথ সিাসরি সড়ে সর্াগাকর্াগ স্থাপন েিা। প্রেেটি বাস্তবারয়ত হকল সদকশি ৩য় সমুদ্র বন্দি-পায়িা 

ও অন্যতর্ প্রিান পর্ মটন আের্ মণ কুয়াোটাসহ বাংলাকদকশি দরক্ষণ অঞ্চকলি সজলাসমূকহি সাকথ িাজিানী ঢাোসহ সদকশি 

অন্যান্য স্থাকনি রনিবরেি সর্াগাকর্াগ স্থাপন সহজতি হকব। প্রেে এলাোি আথ ম-সার্ারজে অবস্থাি উিয়ন; র্াতায়াত/ ভ্রমণ 

ব্যয় ও সময় হ্রাস; র্ানবাহন িক্ষণাকবক্ষণ /দমরামত ব্যয় হ্রাস; এবং কৃরর্ ও রশকেি উিয়ন লকক্ষয প্রেেটি বাস্তবায়কনি জন্য 

গ্রহণ করা হকয়কছ। 

প্রেকেি অনুকর্াদন ব্যয় ও সর্য়াদ বৃরি  

রবদ্যর্ান প্রেেটি রজওরব ও কুকয়ত ফাকেি অথ মায়কন ৪১,৩২৮.৮৯ লক্ষ টাোয় এরপ্রল, ২০১২ হকত রিকসম্বি ২০১৬ সর্য়াকদ 

বাস্তবায়কনি লকক্ষয মূল রিরপরপ জাতীয় অথ মননরতে পরির্কদি রনব মাহী েরর্টি ‘এেকনে’ ের্তমে অনুকর্ারদত হকয়কছ। প্রেকেি 

মূল রিরপরপ সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তকিি Schedule of Rate ২০১১ অনুসিকণ প্রস্তুত েিা হকয়কছ। বাস্তবায়ন পর্ মাকয় প্রেকেি 

পূতম োকজি প্রাক্কলনটি সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তকিি Schedule of Rate ২০১৫ অনুসিকণি সপ্ররক্ষকত ব্যয় অকনোংকশ বৃরি 

সপকয়কছ। প্রেকেি ২য় সংকশারিত রিরপরপ জাতীয় অথ মননরতে পরির্কদি রনব মাহী েরর্টি ‘এেকনে’ ের্তমে ২৭.০২.২০১৯ 

তারিকখ ১,৪৪,৭২৪.০০ লক্ষ টাো ব্যকয় রিকসম্বি ২০২২ সর্য়াকদ োজটি বাস্তবায়কনি লকক্ষয অনুকর্ারদত হয়। রিরপরপ রতনবার 

সাংদশািন কদর গৃহীত েরপত্র মূল্য অনুসাদর ব্যয় ১,০৩৩,৯৫.১১ লক্ষ টাো বৃরি করা হকয়কছ এবং বাস্তবায়ন সময় ৫৬  মাস 

হদত ১২৮ মাস বৃরি করা হকয়কছ। 

প্রেকেি ক্রয়/ সংগ্রহ  

পণ্য ক্রয়/সংগ্রহ  

পণ্য ক্রয় খাকত সর্াট ৫টি প্যাকেজ অন্তমভুি। প্যাকেজগুরল হকলা PG-1, PG-2, PG-3, PG-4 এবং PG-5। উি প্যাকেজ 

গুরলকত র্ানবাহন ক্রয়, অরফকসি আসবাবপত্র ক্রয়, েরম্পউটাি ও অরফস সিঞ্জার্াদী ক্রয় ইতযারদ অন্তভু মি। র্া র্থাসর্কয় ক্রয় 

েিা হকয়কছ। 

 

পূতম োজ ক্রয়/সংগ্রহ 

২য় সংকশারিত রিরপরপ অনুসাকি রবদ্যর্ান প্রেকেি পূতম োজ ক্রয়/সংগ্রহ মূলত ১টি প্যাকেজ অন্তমভুি। উি প্যাকেকজ প্রেকেি 

সসতু রনর্ মাণ, সংকর্াগ সড়ে রনর্ মাণ, ভূরর্ অরিগ্রহণ ও সটালর্ি ইতযারদ অন্তমভুি। র্া প্রেকেি ের্ মপরিেেনা অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন 

েিা হকে। 
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সসবা ক্রয়/সংগ্রহ  

২য় সংকশািনী রিরপরপকত সসবা ক্রয়/সংগ্রহ খাকত সর্াট ৪টি প্যাকেজ অন্তমভুি। প্যাকেজগুরল হকলা PS-01A, PS-01B, PS-

01C এবং PS-02। উি প্যাকেজগুরলকত প্রেকেি নক্সা প্রনয়ন ও সুপািরিশন পিার্শ মে রনকয়াগ এবং Out Sourcing এি 

র্াধ্যকর্ সলােবল ক্রয়/সংগ্রহ অন্তমভুি। র্া র্থাসর্কয় রনকয়াগ েিা হকয়কছ; তাকদি োজ চলর্ান আকছ। 

উকেরখত ক্রয়/সংগ্রহ রপরপএ ২০০৬ ও রপরপআি ২০০৮ এি রনয়র্ অনুসিণ েকি েিা হকয়কছ।  

 

প্রকদল্পর রনর্ মাণ কাদজর অগ্রগরত 

রবদ্যর্ান প্রেকে ১৪৭০ রর্টাি সদর্ ময ১টি রিজ (Via-Duct  ৮৪০ রর্টাি, মূল সসতু ৬৩০ রর্টাি), নদীি উিয় তীকি এযাকপ্রাচ 

সড়ে, ১টি সটালর্ি ও নদীি তীি সংিক্ষকণি োজ অন্তমভুি। এি র্কধ্য সসতুি Via-Duct Portion এবং Abutment 

Portion এি োজ প্রায় শতিাগ সম্পি হকয়কছ। Main রিজ এি Pile এি োজ শতিাগ সম্পি হকয়কছ। Box-Girder এি 

োকজি অগ্রগরত ৬%। এযাকপ্রাচ সড়ে ও সটালর্ি এি োকজি দৃশ্যর্ান সোন অগ্রগরত নাই। River Bank Protection 

work (CC Block) এি োকজি অগ্রগরত প্রায় ২৫%। রবদ্যর্ান প্রেকেি ২য় সংকশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী সর্, ২০২০ পর্ মন্ত 

বাস্তব অগ্রগরত ৮৯.৬৭% লক্ষযর্াত্রা থােকলও প্রকৃত পকক্ষ অগ্রগরত অরজমত হকয়কছ ৫৪.৫০%। র্া ২য় সংকশারিত রিরপরপ 

অনুর্ায়ী লক্ষর্াত্রাি তুলনায় ৩৫.১৭% ের্ হকয়কছ ।  

প্রকদল্পর রনর্ মাণ কাজ, ব্যবস্হাপনা এবাং প্রকল্প কাদজ ব্যবহৃত মালামাদলর মান  ািাইকরণ 

পায়রা শসতু (শলবুিালী শসতু) বররশাল-পটুয়ািালী মহাসড়দক পায়রা নেীর উপর অবরস্থত আধুরনক পিরতর একটি Extra-

dosed Cable stay Bridge। মূল শসতুদত ২ টি ২০০ রমর্ার দেদঘ বের এবাং ২ টি ১১৫ রমর্ার দেদঘ বের স্পোন রনরম বত হদে। 

উদেখ্য ২০০ রমর্ার দেদঘ বের স্পোন বাাংলাদেদশ রনরম বত সদব বাচ্চ স্পোন। এছাড়া গভীর পায়রা নেীর তলদেদশর নরম মাটির 

উপর ২.৫ রমর্ার ব্যাদসর এবাং ১৩০ রমর্ার দেদঘ বের পাইল ব্যবহার কদর িাউদন্ডশদনর কাজ করা হদয়দছ। উপরন্তু, পাইদলর 

রভরের মাটি মজবুতকরদণর জন্য base grouting পিরত ব্যবহৃত হদয়দছ । এছাড়াও শসতুদত Poly Tetra Fluoro 

Eythene (PTFE) Bearing, ভূরমকদম্পর সমদয় Shock Absorber প্ররতদরাদি এসটি ইউরনর্ ইতোরে আধুরনক 

রনম বাণ  ন্ত্র, External Pre-Stress রহসাদব Extra-dosed Cable এর ব্যবহার করা হদে।  

সকিজরর্কন পরিদশ মকন Stock Yard এ র্ালার্াকলি পাকবম সোন Sign সবাি ম পরিলরক্ষত হয়রন। Reject Material এি 

সোন Sign সবাি ম পরিলরক্ষত হয়রন। চলর্ান োকজি পাকবম সতেমতা মূলে সোন সাইন সবাি ম পরিলরক্ষত হয়রন। োকজি 

সাইকি প্রচুি ধুলা পরিলরক্ষত হকয়কছ। পর্ মাপ্ত পরির্াকন পারন রছটান হকে না। ফকল পরিকবশ দূরর্ত হকে। প্রেেস্থকল পূকব মি 

Baily রিজ এি Pier/Piller সমূহ অপসািন েিা হয়রন । র্া অপসািন েিা অতযাবশ্যে। 

প্রেকেি সাইট ল্যাবকিটিীকত রসকর্ন্ট এি গুণগতর্ান পিীক্ষা েিা হয় এবং র্ান সকন্তার্ জনে প্ররতয়র্ান হকয়কছ। পাথকিি 

গুণগতর্ান পিীক্ষাি জন্য পাথকিি ACV Test preparation ,Stone Chips Gradation , TFV Test Preparation 
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পিীক্ষা েিা হয় এবং গুণগতর্ান সকন্তার্জনে পাওয়া র্ায়। Cube Crushing Strength গুণগতর্ান পিীক্ষা েিা হয় এবং 

গুণগতর্ান সকন্তার্জনে পাওয়া র্ায়। ইট এি গুণগতর্ান র্াচাই বাছাই এি জন্য পিীক্ষা েিা হয়। পিীক্ষা েিা ইট এি র্কধ্য 

২টি ইট পিীক্ষায় সফল েকি। বােী গুরলি গুণগতর্ান িাল। পিীক্ষায় সফল েিা ইকটি স্তুপ গুরলকে Reject েিাি জন্য প্রেে 

ব্যবস্থাপেকে পিার্শ ম প্রদান েিা হকয়কছ। এছাড়া সাটি মফাইি ল্যাবকিটিীকত পিীক্ষা েিা প্ররতকবদন গুরল র্াচাই বাছাই েিা 

হকয়কছ এবং প্ররতকবদকনি ফলাফল সকন্তার্জনে প্ররতয়র্ান হকয়কছ। সাইট ল্যাবকিটিীকত রনয়রর্তিাকব প্রেকে ব্যবহৃত 

র্ালার্াল পিীক্ষা েকি তাি গুণগত র্ান র্াচাই বাছাই েিা হয় র্কর্ ম প্ররতয়র্ান হকয়কছ। সকব মাপরি প্রেকেি োকজি গুণগত 

র্ান সকন্তার্জনে। 

রব্রজ শহলথ মরনর্ররাং রসদেম 

রব্রজ শহলথ মরনর্ররাং রসদেম হদে স্ট্রাকিারাল শহলথ মরনর্ররাং রসদেদমর একটি গুরুত্বপূণ ব উপাোন। শসতুর রবরভন্ন উপাোদনর 

স্থারয়ত্ব প বদবক্ষণ ও রনরিত করার জন্য এটি একটি নতুন প্রযুরি। আধুরনক ইদলকট্ররনক  ন্ত্রপারত স্থাপদনর মাধ্যদম শসতুর 

অবকাঠাদমার প্রকৃত অবস্থা মূল্যায়ন করার জন্য রব্রজ শহলথ মরনর্ররাং রসদেম একটি কা বকর পিরত। এটি শসতুর রবরভন্ন 

উপাোদনর তথ্য উপাে রনররবরেন্নভাদব সাংগ্রহ ও রবদেষদণর মাধ্যদম শসতুর রবরভন্ন উপাোদনর স্থারয়ত্ব ও কা বকাররতা সম্পদকব 

সাব বক্ষরণক তথ্য রেদয় থাদক। রব্রজ শহলথ মরনর্ররাং রসদেদমর উদদ্দেশ্যগুদলা হদে শসতুর রনম বাণ পরবতী আিরণ সম্পদকব 

অনুিাবন করা, শসতুর শকান উপাোদনর ক্ষরত হদল তা আদগই রনরুপন করা, সমদয়র সাদথ সাদথ অবস্থার পররবতবন সম্পদকব 

িারনালাভ, শসতুর ও এর রবরভন্ন গুরুত্বপূণ ব উপাোদনর রনরাপো রনরিত করা, শসিটি মরনর্ররাং এর মাধ্যদম ঝুঁরক কমাদনা, 

শসতুর রক্ষণাদবক্ষণ এবাং ব্যবস্থাপনা উন্নত করা। 

 

পায়রা শসতু (দলবুিালী শসতু) রনম বাণ প্রকদল্পর সুপারস্ট্রাকিাদর আধুরনক পিরতর Extradosed Cable Stayed Box 

girder ব্যবহৃত হদে। এছাড়াও শসতুদত Poly Tetra Fluoro Eythene (PTFE) Bearing, ভূরমকদম্পর সমদয় 

Shock Absorber প্ররতদরাদি এসটি ইউরনর্ ইতোরে আধুরনক রনম বাণ  ন্ত্র ব্যবহৃত হদে। এিাদন Extranal Pre-Stress 

রহসাদব Extra-dosed Cable ও ব্যবহৃত হদব। শসতুদত Bridge Health Monitoring System (BHMS) 

ব্যবহার কদর সুপার স্ট্রাকিার ও সাব-স্ট্রাকিাদর রবরভন্ন িরদনর Sensor বসাদনার মাধ্যদম প্রাপ্ত িার্া রবদেষণ কদর শসতুর 

এসব আধুরনক রনম বাণ  দন্ত্রর কা বক্ষমতা মরনর্র করা হদব।  শসতুর রনয়রমত শহলথ শিক আপ এর মদধ্য রদয়দছ PTFE/pot 

bearing এবাং Expansion joints এর প বদবক্ষণ, anemometer রেদয়  বায়ুর শবগ পররমাপ কদর Extra-dosed 

Cable এর কম্পন ও damping factor পররমাপ করা, abutment এর শসদর্লদমে পররমাপ করা, বক্স গাি বার শসগদমে 

এর Shrinkage cracking পররমাপ করা ইতোরে। সুতরাাং শসতুর স্থারয়ত্ব রনরিত করার স্বাদথ ব BHMS গুরুত্বপূণ ব ভূরমকা 

পালন করদব। 
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সর্য়রিরিে ের্ মপরিেেনা 

রনবীড় পরিবীক্ষকণ পরিলরক্ষত হয় সর্, প্রেকেি সর্য় রিরিে ের্ মপরিেেনা িকয়কছ র্াহা প্রেকেি প্রািরম্ভে সর্কয় অন্তভু মরি 

েিা হয়। পিবতীকত উি প্লাকন রনি মারিত তারিকখি সাকথ অসংগরত পূণ ম রপরছকয় পড়া অঙ্গ সমূকহি োজ Action Plan এি 

র্াধ্যকর্ তারিখ এবং সর্কয়ি র্কধ্য আনয়কনি উকদ্যাকগি র্াটরত পরিলরক্ষত হয়। অরতরিি জনবল এবং রনর্ মাণ র্ন্ত্রপারত 

রনকয়াকগি র্াধ্যকর্ রপরছকয় পড়া অঙ্গ সমূকহি োজ সর্য় রিরিে ের্ ম পরিেেনাি আওতায় আনয়ন েিা আবশ্যে। এ রবর্কয় 

প্রেে পরিচালকেি রনকদ মকশ ঠিোদািী প্ররতষ্ঠান উকদ্যাগ গ্রহণ েকিকছন। বাস্তব অগ্রগরত অজমকনি জন্য র্ন্ত্রপারত ও জনবকলি 

সর্ারবলাইকজশন বৃরি েিকত হকব। প্রেে পরিচালে র্নর্ন পরিবতমন এবং পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি পিার্শ মে র্নর্ন পরিবতমশনি 

ফকল প্রেকেি োকজি অগ্রগরতি লকক্ষয রবঘ্ন ঘটা বা পুরণ না হওয়া। 

প্রেকেি মূল রনর্ মাণ অঙ্গ সমূকহি সরহত সহায়ে অকঙ্গি ব্যকয়ি তুলনা মূলে রবকের্ণ 

রবদ্যর্ান প্রেেটি রজওরব ও কুকয়ত সিোকিি ঋণ সহায়তায় সর্াট ১,৪৪,৭২৪.০০ লক্ষ টাো (রজওরব ৩৬,৮২৯.০০ লক্ষ 

টাো+ প্রেে সাহায্য ১,০৭,৮৯৫.০০ লক্ষ টাো) ব্যকয়ি সংস্হান সিকখ বাস্তবায়কনি লকক্ষয ২য় সংকশারিত রিরপরপ অনুকর্ারদত 

হয়। বাস্তবায়ন পর্ মাকয় প্রেকেি মূল রনর্ মাণ অঙ্গ সমূহ সর্র্ন, রিজ রনর্ মাণ, এযাকপ্রাচ সড়ে রনর্ মাণ, সটাল সগট রনর্ মাণ, নদীি 

তীকি িক্ষাপ্রদোজ, ইকলকরা-সর্োরনোল োজ,রফরজোল েরন্টকজরন্স, প্রাইস েরন্টকজরন্স, ভূরর্ অরিগ্রহণ ও পুনব মাসন এবং 

ইউটিরলটি স্হানান্তি এি জন্য (প্রক্করলত ব্যয়) ২য় সংকশারিত রিরপরপকত সর্াট ১,২০,০৮৭.৬০ লক্ষ টাোি সংস্হান িাখা 

হকয়কছ র্া প্রেকেি সর্াট ব্যকয়ি ৮২.৯৮%। এছাড়া সহায়ে সাকপাট ম রহসাকব পিার্শ মে সসবা, ের্ মেতমাকদি সবতন, র্ানবাহন 

ক্রয়, র্ানবাহন সর্িার্ত, র্ানবাহকনি সপকট্রাল, প্রেে অরফস রনর্ মাণ, প্রেে অরফস িক্ষণাকবক্ষণ এবং অরফস ফারন মচািসহ 

অন্যান্য খাকত সর্াট ২৪,৬৩৬.৪০ লক্ষ টাো ব্যকয়ি সংস্হান িাখা হকয়কছ র্া প্রেকেি সর্াট ব্যকয়ি ১৭.০২%। প্রসংগত উকেখ্য 

সর্ সবকদরশে সহায়তা প্রেকেি সহায়তাোিী একজরন্সি শতমানুর্ায়ী তাকদি সদকশি পিার্শ মে বা ঠিোদাি দ্বািা োর্ ম 

পরিচালনাি রবর্কয় বাধ্যবািেতা থাকে। একক্ষকত্র রজওরব অথ মায়কন োর্ ম সম্পাদন েিকল এ িিকণি সোন বাধ্যবািেতা থাকে 

না এবং প্রেে ব্যয় অকনোংকশ হ্রাস পায়। সুতিাং সর্ সেল প্রেে সবকদরশে ঋণ সহায়তা ছাড়া সিোি বাস্তবায়ন েিকত 

সক্ষর্, সস সেল প্রেেসমূহ রজওরব অথ মায়কন েিা সম্ভব হকল সিোকিি রবপুল পরির্াণ অথ ম সাশ্রয় হকব। রবর্য়টি সংরেষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়সমূহ রবকের্ণপূব মে র্াচাই বাছাই েকি সিোিকে পিার্শ ম প্রদান েিকত পাকি। 

 

এরক্সট প্লান 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর Longjian Road & Bridge Co. Ltd. ১ (এক) বছর রক্ষণাদবক্ষণ করদব এবাং পরবতীদত প্রকদল্পর 

আওতায় রনরম বত শসতু ও সড়ক এবাং  াবতীয় শভৌত অবকাঠাদমা সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর রনকর্ হস্তান্তর করদব। রনয়রমত 

ও প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর েক্ষ জনবল,  ন্ত্রপারত ও প্রদয়াজনীয় অথ ব বরাদ্দ কদর এই 

সড়দকর রিজাইন লাইি (২০ বছর), শসতু ও শভৌত অবকাঠাদমার রিজাইন লাইি (১০০ বছর) সিল রািার ব্যপাদর প্রদয়াজনীয় 

পেদক্ষপ গ্রহণ করদব। প্রদয়াজদন অরভজ্ঞ শবসরকারর সাংস্থা কতৃবক  াবতীয় রক্ষণাদবক্ষণ করা শ দত পাদর। প্রকল্পভুি শসতু 

,সড়ক ও অবকাঠাদমা সমূদহর স্থারয়ত্বকাল েীঘ বারয়ত করার জন্য রনম বাদণর পদর  ানবাহন িলািদল অরতররি ভারবহন রনয়ন্ত্রণ 

করদত Axle Load Control Station স্থাপন ও গরত রনয়ন্ত্রশণর ব্যবস্থা অবশ্যই করদত হদব। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

সুপারিশর্ালা ও উপসংহাি 

৬.১ সুপাররশমালা 

  

১. অগ্রারিকার রভরেদত এবাং দ্রুততর সমদয়র মদধ্য প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহণ সম্পন্ন কদর শর্াল প্লাজার োর্ মক্রর্ আিম্ভ েিকত 

হকব (অনু: ৩.১.৩); 

২. প্রেে এলাোয় রনর্ মাণোলীন স্থাকন িাকত প্রকয়াজনীয় আকলাি ব্যবস্থা ও পর্ মাপ্ত সাইন, রসগনাল স্থাপন েিকত হকব (অনু: 

৩.১.৪); 

৩. প্রেকেি িলমান কাদজর গুণগতর্ান রনরিত েিাি জন্য পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি রনকয়ারজত পিার্শ মে প্রেকেি কাজ সশর্ 

না হওয়া পর্ মন্ত পরিবতমন না েিা (অনু: ৩.১১.২); 

৪. িরবষ্যকত সর্ সেল প্রেে গ্রহকণি পরিেেনা আকছ সস সেল প্রেকেি প্রকয়াজনীয় ভূরর্ অরিগ্রহণ পরিেেনা পূব ম সথকেই 

গ্রহণ েিা সর্কত পাকি। এ পরিেেনা বাস্তবায়ন হকল প্রেকেি সর্য় ও ব্যয় সাশ্রয় হকব (অনু: ৩.১.৩); 

৫. ২য় সংকশারিত রিরপরপকত অন্তমভুি োজ সংকশারিত সর্য়াদ অনুর্ায়ী সম্পি েিকত হকল বাস্তবায়ন োকজ 

তৎপিতা/তদািেী বৃরি েকি সর্য়রিরিে ের্ ম পরিেেনা অনুর্ায়ী অবরশষ্ট োজ সর্াপ্ত েিকত হকব (অনু: ৩.১.৪); 

৬. সর্, ২০২০ প বন্ত প্রকদল্পর ক্রমপুরিত আরথ বক অগ্রগরত ৬৯,২৭১.২১ লক্ষ র্াকা (৪৭.৮৬%) ও বাস্তব অগ্রগরত ৫৪.৫০ %। 

রকন্তু ২য় সাংদশারিত রিরপরপ’র লক্ষেমাত্রা অনু ায়ী সর্, ২০২০ প বন্ত প্রকদল্পর ক্রমপুরিত বাস্তব অগ্রগরত হওয়ার লক্ষেমাত্রা 

রছল ৮৯.৬৭%। শস রহদসদব ২য় সাংদশারিত রিরপরপ’র লক্ষেমাত্রার তুলনায় বাস্তব অগ্রগরত ৩৫.১৭ % কম হদয়দছ। বাস্তব 

অগ্রগরত অজমকনি জন্য র্ন্ত্রপারত ও জনবকলি সর্ারবলাইকজশন বৃরি েিকত হকব; (অনু: ৫.১); 

৭. প্রেে এলাোি পরিকবশ ও স্বাস্থযজরনত ঝুঁরে রনিসকনি জন্য রনর্ মাণোলীন সর্কয় সড়কেি ধুলাবারল রনিসকন রনয়রর্ত 

পারন রছটাকত হকব এবং পররদবশগত ঝুঁরক কমাদনার জন্য অনরতরবলদম্ব প্রকদল্পর Environmental Management 

Plan (EMP) বাস্তবায়ন করদত হদব (অনু:৩.১৫.২ ও অনু: ৩.১.৪); 

৮. প্রেকেি সাইট অরফকস পরিদশ মনোিী ের্ মেতমা র্তার্ত প্রদাকনি জন্য পরিদশ মন বই িাখকত হকব (অনু: ৩.১.৪); 

৯. প্রেকেি শুরু হকত রনকয়ারজত ের্ মেতমাকদি প্রেে সশর্ না হওয়া পর্ মন্ত বদরল না েিা (অনু: ৩.৮.১); 

১০. প্রেেটি সর্ারপ্তি পি সসতুটি িক্ষণাদবক্ষদণর জন্য সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তরদক প বাপ্ত েক্ষ জনবল,  ন্ত্রপারত ও প্রদয়াজনীয় 

অথ ব বরাদ্দ করদত হদব এবং রিজটি িক্ষণাকবক্ষকণি জন্য িক্ষণাকবক্ষণ পরিেেনা প্রণয়ন েকি সস সর্াতাকবে পরিপালন 

েিকত হকব (অনু ৩.১.৩); এবং 
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১১. ভরবষ্যদত রিরপরপ প্রণয়ন করার পূদব ব প্রেকেি সর্য়াদ/ কাদজর সাংখ্যা/পররমাণ  থাসম্ভব সঠিকভাদব রনরূপন করার 

ব্যবস্হা শনওয়া শ দত পাদর (অনুদেে- ১.১২, ১.১৩, ১.১ ৪ ); 

১২. িরবষ্যকত সর্ সেল প্রেে গ্রহকণি পরিেেনা আকছ সস সেল প্রেকেি পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি চুরি মূল্য হকত িযাট/আইটি 

েতমন করা শ দত পাদর । 

৬.২ উপসাংহার 

পরিেেনা র্ন্ত্রণালয় এি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবিাগ ের্তমে প্রেে চলাোলীন সর্কয় প্রেকেি রনরবড় 

পরিবীক্ষণ এেটি গুরুত্বপূণ ম ও োর্ মেিী পদকক্ষপ। রবদ্যর্ান প্রেকেি রনরবড় পরিবীক্ষণ োর্ ম পরিচালনাি জন্য সংগৃহীত 

তথ্য-উপাি পর্ মাকলাচনা েকি সর্ সুপারিশর্ালা প্রণয়ন েিা হকয়কছ তা বাস্তবায়ন েিা হকল প্রেকেি সর্য়রিরিে ের্ ম 

পরিেেনা অনুর্ায়ী োকজি গুণগতর্ান বজায় সিকখ র্থা সর্কয় প্রেকেি োজ বাস্তবারয়ত েিকত সক্ষর্ হকব। 
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সাংদ াজনী/পরররশি- ে ক্রয় পরিেেনা   

পরিরশষ্ট-ে/১ 

TOTAL PROCURMENT PLAN FOR WORKS AS PER DPP 

Ministry/Division : Ministry of Road Transport & Bridge, Road Transport & Highways Division  Project Cost (In lakh Taka) 

Agency : Roads & Highways Department Total : 127882.00 

Procurement Entity Name & Code : Roads & Highways Department 5041 GOB : 38449.99 

Project/Programme Name & Code : Construction of Paira Bridge (Lebukhali Bridge) over the river Paira on Barishal 

Patuakhali Road  

 PA : 89431.83 

 

Package 

No. 

Description of Procurement Item as per DPP 

(Works) 
Unit Qty. 

Procurement Method & 

Type 

Contract 

Approvi

ng 

Authorit

y 

Source of 

Funds 

Est. Cost 

(in lakh 

taka) 

Invitation for 

Tender 
Signing of Contract 

-Value of 

Contract  

-Name of 

Contractor 

Completion of 

Contract 

Targe

t 

Actua

l 

Target Actual Target Actual 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

PW-1        

(A1) 
Construction of 1470m long Paira Bridge 

(Lebukhali Bridge) over the river paira 

including approach road, bank protective 

and related work at 26th km of Barishal 

Patuakhali Road(N-8).   

m 1470 OTM(ICT) CCGP KFAED/G

OB 

118113.45 Dec 

2012 

July 

2015 

March 

2013 

April 

2016 

-1022.22 

- Longjian 

Road & 
Bridge Co. 

Ltd. 

April 

2021 

 

 Total Value of Works Procurement       118113.45        

সূত্র: প্রেে পরিচালকেি দপ্তি 
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পরিরশষ্ট-ে/২ 

TOTAL PROCURMENT PLAN FOR SERVICES AS PER DPP 

Ministry/Division : Ministry of Road Transport & Bridge, Road Transport & Highways Division  Project Cost (In lakh Taka) 

Agency : Roads & Highways Department Total : 127882.00 
  

Procurement Entity Name & Code : Roads & Highways Department 5041 GOB :     38449.99 
 

Project/Programme Name & Code : Construction of Paira Bridge (Lebukhali Bridge) over the river Paira on Barishal 

Patuakhali Road 

 PA :    89431.83 
 

 

Package 

No. 

Description of Procurement Item as per DPP 

(Services) 
Unit Qty. 

Procurement 

Method & 

Type 

Contract 

Approving 

Authority 

Source 

of Funds 

Est. Cost 

(in lakh 

taka) 

Signing of Contract Completion of Contract 

Target Actual Target Actual 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

PS-01A Outsourceing of Personnel(Hiring Charge) MM 300 Less cost 

Selection 

PD GOB 51 April 

2012 

July 2013 July 2018  

PS-02B Outsourceing of Personnel(Hiring Charge) MM 300 Single Source 
Selection 

PD GOB 43.67 June 
2012 

May 2018 April 2021  

PS-02 Consultancy Services for detailed Design and 

Construction supervision of Paira Bridge (Lebukhali 

Bridge) over the River Paira on Barishal- Patuakhali 

Road. 

MM 539 QCBS CCGP KFAED/

GOB 

2759.11 June 

2012 

Dec2013 April 2021  

PS-03 Procurement of NGO services forimplementation of 
resettlement action lan. 

MM 210 QCBS PD GOB 87.43 Feb 
2012 

April 2014 April 2021  

            

 Total Value of Service Procurement      2941.21     

সূত্র: প্রেে পরিচালকেি দপ্তি 
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পরিরশষ্ট-ে/৩ 

TOTAL PROCUREMENT PLAN FOR GOODS AS PER DPP 
 

Ministry/Division : Ministry of Road Transport & Bridge, Road Transport & Highways Division  Project Cost (In lakh Taka) 

Agency : Roads & Highways Department Total : 127882.00 

Procurement Entity Name & Code : Roads & Highways Department 5041 GOB : 38449.99 

Project/Programme Name & Code : Construction of Paira Bridge (Lebukhali Bridge) over the river Paira on Barishal 

Patuakhali Road 

 PA : 89431.83 

 

Packag

e No. 

Description of Procurement Item (as per 

PP TAPP) 

(Goods) 

Uni

t 

Qrty. Procurement 

Method & 

Type 

Contract 

Approving 

Authority 

Source of 

Funds 

Estd.Cost 

(in Lakh 

Taka) 

Not 

Used in 

Goods 

Invitation for 

Tender 

Signing of Contract Completion of 

Contract 

Target Actual Target Actual Target Actual 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

PG-1 Procurement of Vehicles Nos

. 

3 DPM MRTB GOB 240.00 N/A July 2012 July 

2017 

Sep 2012 October 

2017 

Dec 

2017 

 

PG-2 Procurement  of Computer Nos

. 

5 RFQ PD GOB 3.50 N/A Apri 2012 July 

2017 

May 2012 October 

2017 

Dec 

2017 

 

PG-3 Procurement  of Office Equipment - LS RFQ PD GOB 3.40 N/A Apri 2012 July 

2017 

May 2012 October 

2017 

Dec 

2017 

 

PG-4 Procurement  of furniture for Projecr 

Director,s office 

- LS RFQ PD GOB 4.50 N/A Apri 2012 July 

2017 

May 2012 October 

2017 

Dec 

2017 
 

PG-5 Procurement  of furniture for Projecr 

Manager,s office 

- LS RFQ PD GOB 3.00 N/A Apri 2012 July 

2017 

May 2012 October 

2017 

Dec 

2017 
 

Total Value of Goods Procurement: 254.40       - 

সূত্র: প্রেে পরিচালকেি দপ্তি
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সাংদয়াজনী/পরররশি- খ কম ব পররকল্পনা (Work Plan) িার্ ব 

সময়রভরেক কম ব পররকল্পনা (Work Plan) 

সারণী ১ প্ররতদবেন প্রণয়দনর সময়রভরেক কম ব পররকল্পনা (Work Plan) 

কম ব পররকল্পনা (Work Plan) 

ক্ররমক 

সাংখ্যা 

কাদজর রববরণ 

 

কাজ বাস্তবায়দনর সময় ১১২ রেন।  

এই ছদক প্ররতটি কলাম কম-শবশী ৭ রেন রহসাদব রবদবিনা করা হদয়দছ। 

জানুয়ারর শিব্রুয়ারী 

 

মাি ব এরপ্রল সর্ 

  ১ ২ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ 

১ প্রকল্প কা বক্রম প বাদলািনা এবাং 

প্রাররম্ভক প্ররতদবেন প্রস্তুত ও 

োরিলকরণ 

                

২ প্রেে পরিদশ মন                 

৩ তথ্য সাংগ্রহ পিরতর রূপদরিা, তথ্য 

সাংগ্রদহর প্রশ্নমালা এবাং শিকরলি 

প্রস্তুতকরণ, Client কতৃবক 

প্রশ্নমালা অনুদমােন এবাং তথ্য 

সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষণ 

                

৪ োকজি গুনগত র্ান পিীক্ষােিণ ও 

প্ররতকবদন প্রণয়ণ 

                

৫ মাঠ প বাদয়র প বদবক্ষণ, তথ্য 

সাংগ্রহ, গ্রুপ রিসকাশন, FGD সভা 

অনুষ্ঠান ইতোরে  

                

৬ মাঠ প বাদয় কম বশালার প্রস্তুরত ও 

আদয়াজন 

                

৭ তথ্য রবদেষণ, িসড়া প্ররতদবেন 

প্রস্তুত ও োরিলকরণ 

                

৮ িসড়া চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রস্তুত ও 

োরিলকরণ 

                

৯ জাতীয় প বাদয় কম বশালার প্রস্তুরত ও 

আদয়াজন 

                

১০ চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রস্তুত ও 

োরিলকরণ 

                

১১ প্ররতদবেন ইাংদররজদত প্রস্তুত ও 

োরিলকরণ 
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সাংদয়াজনী/পরররশি- গ : প্রশ্নমালা, ছক ও শিকরলি 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

“বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে পায়িা নদীি উপি পায়িা সসতু (সলবুখালী সসতু) রনর্ মাণ (২য় সংকশারিত)” 

শীর্ মে চলর্ান প্রেকেি রনরবড় পরিবীক্ষণ 

 

প্রেকেি সুফলকিাগীকদি তথ্য সংগ্রকহি প্রশ্নর্ালা  

              

নমুনা প্রশ্ন (এে বা এোরিে প্রকর্াজয) 

 সোি 

১ উিিদাতাি নার্িঃ সর্াবাইল নং- 

২ রপতা/র্াতাি নার্িঃ                                        

 সপশািঃ    ১. কৃরর্    ৫. ক্ষুদ্র কুটিি রশে              ৯. সবসিোরি চােরি 

২. রদন র্জুি  ৬. ক্ষুদ্র ব্যবসা             ১০. সিোরি  

 ৩. রিক্সা চালে  ৭. সসলাইকয়ি োজ  ১১. গারড় চালে  

৪. রসএনরজ চালে  ৮. পরিবহন ব্যবসা  ১২. অন্যান্য 

 

৩ বয়সিঃ  

৪ গ্রার্িঃ                         উপকজলািঃ                         সজলািঃ                      

৫ পরিবাকিি সদস্য সংখ্যািঃ   

৬ রশক্ষাগত সর্াগ্যতা (খানা প্রিান)  

৭ আপনাি এলাোয় সড়কেি রে িিকণি উিয়ন োজ চলকছ?  

 (১) রিজ  

 (২) নতুন সপিকর্ন্ট রনর্ মাণ  

 (৩) র্াটিি োজ  

 (৪) িাস্তা রনর্ মাণ  

 (৫) অন্যান্য  

৮ বতমর্াকন আপনািা রেিাকব র্াতায়াত েকিন?  

(১) িযান, (২)র্টি সাইকেল, (৩) বাস/ট্রাে, (৪) রিক্সা,  (৫) অকটা রিক্সা (৬) রসএনরজ, (৭) পাকয় সেঁকট, (৮) 

সনৌো  

 

৯ এই িাস্তা/রিজ/রনর্ মাণ/উিয়ন োজ সশর্ হকল আপনািা রেিাকব র্াতায়াত েিকবন? 

(১) িযান, (২)র্টি সাইকেল, (৩) বাস/ট্রাে, (৪) রিক্সা,  (৫) অকটা রিক্সা (৬) রসএনরজ, (৭) পাকয় সেঁকট, (৮) 

সনৌো 

 

১০ আপনাি এলাোয় এই িাস্তা/রিজ রনর্ মাণ/উিয়ন োজ সশর্ হকল রে রে সুরবিা হকব?  

 (ে)  

 (খ)  

 (গ)  
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১১ এই রিজ সতিী হওয়াি ফকল আপনাকদি কৃরর্জ দ্রব্যারদ বাজািজাকত পরিবহন সুরবিা হকব রে?    (১=হযাঁ  

২=না) 

 

১২ এই রিজ সতিী হওয়াি ফকল আপনাি এলাোয় পরিবহন খাকত ের্ মসংস্থান সৃরষ্ট হকব রে?          (১=হযাঁ  

২=না)                                                                    

 

১৩ এই রিজ সতিী হওয়াি ফকল আপনাি এলাো সথকে উপকজলা শহি ও অন্যান্য শহকিি সাকথ সর্াগাকর্াগ 

ব্যবস্থাি উিরত হকব রে?                                                                                                   (১=হযাঁ  

২=না) 

 

১৪ এই রিজ সতিী হওয়াি ফকল আপনাি এলাোি স্কুল/েকলকজ ছাত্র/ছাত্রীি সংখ্যা বৃরি পাকব রে?    (১=হযাঁ  

২=না) 

 

১৫ সর্কয়িা রে এখন এলাো সথকে স্কুল/েকলকজ র্ায়?                                                         (১=হযাঁ  

২=না) 

 

১৫

ে 

হযাঁ  হকল েত শতাংশ  

১৬ এই রিজ রনর্ মাকণি ফকল আপনাি এলাোয় স্বাস্থয সেকন্দ্র র্াতায়াত সুরবিা বৃরি পাকব রে?            (১=হযাঁ  

২=না) 

 

১৭ িাস্তা, রিজ সতিীি ফকল এলাোয় রে িিকণি ের্ মসংস্থাকনি সৃরষ্ট হকব? 

(১)-------------------------------    (২)------------------------------------ (৩)------------------------ 

 

১৮ আপনাি এলাোয় িাস্তা/রিজ সতিী হওয়াি ফকল বাজাি ব্যবস্থাি উপি রে রে পরিবতমন আসকব? 

দ্রব্য প্রারপ্তি সক্ষকত্র --------------------------------------------------------------------------------------- 

দাকর্ি সক্ষকত্র -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৯ আপরন রে র্কন েকিন িাস্তা/রিজ উিয়ন/সতিী হওয়াি ফকল সািািন র্ানুর্ রনিাপদ িাকব সড়ে চলাচল 

েিকত পািকব?                                                                                                    (১=হযাঁ  

২=না) 

 

২০ িাস্তা/রিজ সতিী হওয়াি ফকল আপনাকদি আয় বৃরি পাকব রেনা?                              (১=হযাঁ  ২=না)  

২১ বতমর্াকন আপনাি আয় েত? (র্ারসে)  

২২ । প্রেকেি রবর্কয় সোন র্তার্ত / পিার্শ ম থােকল তা প্রদান েরুন।  

ক্ররর্ে 

নং 

পিার্শ ম 

১  

২  

৩  

 

তথ্য সংগ্রহোিীি নার্ :                       স্বাক্ষি:       তারিখ: 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

“বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে পায়িা নদীি উপি পায়িা সসতু (সলবুখালী সসতু) রনর্ মাণ (২য় সংকশারিত)” 

শীর্ মে চলর্ান প্রেকেি রনরবড় পরিবীক্ষণ 

 

প্রেকেি ভূরর্ অরিগ্রহণ ও রিকসকটলকর্কন্টি তথ্য সংগ্রকহি প্রশ্নর্ালা               

নমুনা প্রশ্ন (এে বা এোরিে প্রকর্াজয) 

 সোি 

১ উিিদাতাি নার্িঃ সর্াবাইল নং- 

২ রপতা/র্াতাি নার্িঃ                                        

 সপশািঃ    ১. কৃরর্    ৫. ক্ষুদ্র কুটিি রশে              ৯. সবসিোরি চােরি 

২. রদন র্জুি  ৬. ক্ষুদ্র ব্যবসা             ১০. সিোরি  

 ৩. রিক্সা চালে  ৭. সসলাইকয়ি োজ  ১১. গারড় চালে  

৪. রসএনরজ চালে  ৮. পরিবহন ব্যবসা  ১২. অন্যান্য 

 

৩ বয়সিঃ  

৪ গ্রার্িঃ                         উপকজলািঃ                         সজলািঃ                      

৫ পরিবাকিি সদস্য সংখ্যািঃ   

৬ রশক্ষাগত সর্াগ্যতা (খানা প্রিান)  

৭ আপনাি ভূরর্ অরিগ্রহণ েিা হকয়রছল রে?                                                                    (১=হযাঁ  

২=না) 

 

৭ ে হযাঁ হকল জরর্ি পরির্ান েত শতাংশ                                                                           

৮ জরর্ি উপযুি মূল্য সপকয়রছকলন রেনা?                                                                       (১=হযাঁ  

২=না) 

 

৯ আপনাি সোন অবোঠাকর্া িাংগা হকয়কছ রেনা?                                                            (১=হযাঁ  

২=না) 

 

১০ অবোঠাকর্া িাংগা হকল ক্ষরতপূিণ সপকয়কছন রেনা?                                                        (১=হযাঁ  

২=না) 

 

১১ ক্ষরতপূিকণি টাো র্কথষ্ট রছল রেনা?                                                                          (১=হযাঁ  

২=না) 

 

১২ ক্ষরতপূিকণি টাো সপকত সিাগারন্ত সপাহাকত হকয়কছ রে না?                                        (১=হযাঁ  ২=না)  

 

 

তথ্য সংগ্রহোিীি নার্ :                       স্বাক্ষি:       তারিখ: 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

“বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে পায়িা নদীি উপি পায়িা সসতু (সলবুখালী সসতু) রনর্ মাণ (২য় সংকশারিত)” 

শীর্ মে চলর্ান প্রেকেি রনরবড় পরিবীক্ষণ 

 

 

দলীয় আকলাচনা (FGD) 

 
পরিচালনায় : পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টি, আইএর্ইরি। 

এফরজরি’ি স্থান:--------------------------উপকজলা ------------------------ সজলা ------------ 

 

 

১। আপনািা এই সড়ে রনর্ মাণ/উিয়ন/ সম্পকেম অবরহত আকছন রে? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২। আপনাকদি জানার্কত প্রেে এলাোয় বসবাসোিীগণ এই প্রেে বাস্তবায়কনি সাকথ সোনিাকব জরড়ত 

আকছন রে? তাকদি জরড়ত থাোি িিণ/রলঙ্গ রিরিে রবিাজন সের্ন? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩। এই প্রেকেি োর্ মোরিতা সম্পকেম আপনাকদি র্তার্ত রে? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪। রিকজি এেপাশ সথকে অন্যপাকশ র্াতায়াকতি পর্ মাপ্ত সুরবিা িাখা হকয়কছ রে? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৫। এই প্রেেটি স্থানীয় জনগকনি জন্য রেরুপ সুরবিা সৃরষ্ট েিকব বকল আপনািা র্কন েকিন? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৬। প্রেেটি বাস্তবারয়ত হকল স্থানীয় চারহদাি সাকথ সার্ঞ্জস্যপূণ ম হকব রে? এ রবর্কয় র্তার্ত রদন। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৭। এই প্রেেটি শুরু হওয়াি ফকল আপনাকদি এলাোয় সোন ক্ষরতেি প্রিাব সফকলকছ রে 

     (পরিকবশগত/জীব-সবরচত্র/সার্ারজে) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৮। আপনাকদি র্কত এই প্রেকেি সবলরদে রে রে? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৯। আপনাকদি র্কত এই প্রেকেি দূব মলরদে রে রে? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১০। আপনাকদি র্কত এই প্রেকেি ঝুঁরেপূণ ম রদেগুকলা রে রে? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১১। এই প্রেেটি হওয়াি ফকল আপনাকদি এলাোয় রে রে সুকর্াগ সৃরষ্ট েকিকছ? 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

১২। এই সড়কেি স্থারয়কত্বি বা সড়ে রনিাপিাি জন্য আপনাকদি সোন পিার্শ ম থােকল তা প্রদান েরুন। 

ক্ররর্ে 

নং 

পিার্শ ম 

১  

২  

৩  

৪  

৫  

 

১৩। সড়ে বাঁি রনর্ মাকণ র্াটিি উৎস সম্পকেম আপনাকদি সোন িািণা আকছ রেনা?  

১৪। ব্যবহৃত র্াটিকত োঁদা/পরল র্াটি সদকখকছন রেনা?  

১৫। ইকটি গুনগত র্ান ও সাইজ সের্ন?  

১৬। অন্যান্য ম্যাকটরিয়াল সর্র্ন: পাথি, িি, বারল, রসকর্ন্ট ইতযারদি গুনগত র্ান সম্পকেম আপনাকদি র্তার্ত 

রে? 

১৭। সারব মেিাকব প্রেকেি োকজি গুনগত র্ান সম্পকেম আপনাি বণ মনা রে?  

 

................................................................................................................................. 

 

 

 

এফরজরি পরিচালনাোিী  :------------------------------------------------------------- 

পিার্শ মে প্ররতষ্ঠাকনি নার্:-------------------------------------------------------------- 

তারিখ   :--------------------------------------------------------------- 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

“বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে পায়িা নদীি উপি পায়িা সসতু (সলবুখালী সসতু) রনর্ মাণ (২য় সংকশারিত)” 

শীর্ মে চলর্ান প্রেকেি রনরবড় পরিবীক্ষণ 

  

কী ইনিরম্যােস ইোররভউ (সেআইআই) 

সচেরলষ্ট 

 

তথ্য প্রদানোিীি নার্িঃ                                                      প্ররতষ্ঠাকনি নার্িঃ 

পদবীিঃ                                                                           সর্াবাইল নং- 

 

১। প্রেেপটি গ্রহণ েিাি পূকব ম রফরজরবরলটি স্টারি হকয়কছ রে না?  

২। রফরজরবরলটি স্টারি হকয় থােকল সস আকলাকে রিরপরপকত অঙ্গ ও পরির্াণ িিা হকয়কছ রে না?  

৩। রফরজরবরলটি স্টারি হওয়াি পি রে রে অকঙ্গ সিরিকয়শন হকে?  

৪। র্াটিি পরির্াণ ৩/৪ গুণ সিরিকয়শন হকে সেন?  

৫। প্রেকেি রিজাইন লাইফ েত বছি? প্রেকেি রিজাইন গুকলা অনুকর্াদকনি প্ররক্রয়া রে? একক্ষকত্র RHD 

এি অংশগ্রহণ েতটুকু?  

৬। প্রেে প্রনয়ন, রিজাইন, প্রাক্কলন র্থার্থ হকয়রছল বকল আপরন র্কন েকিন রে? না হকয় থােকল তাি োিণ 

উকেখ েরুন। 

৭। েতগুকলা সাইট ল্যাবকিটিী আকছ? BOQ সত েতগুকলাি সংস্থান আকছ? সটস্ট রেকোকয়ন্সী অনুর্ায়ী সটস্ট 

হকে রে না?  

৮। ভূরর্ অরিগ্রহণ ও স্থাপনা অপসািন জরনত োিকণ প্রেকেি বাস্তবায়ন রবরিত হকে রে না? একক্ষকত্র রে 

পদকক্ষপ গ্রহণ েিা হকয়রছল?  

৯। োজ বাস্তবায়কন পরিকবশগত ব্যবস্থাপনাি রবর্য়টি রবকবচনায় সনওয়া হকে রে না?  

১০। প্রেকেি Target ও Progress এি র্কধ্য গ্যাপ আকছ রে না? প্রেেটি রনি মারিত সর্য়াকদ ও ব্যকয় সম্পি 

হকব রে না?  

১১। প্রেেটি সংকশািকনি প্রকয়াজন হকব রে? র্রদ হয় তাহকল সেন?  

১২। PPR-এি আকলাকে মূল্যায়ন েরর্টি গঠিত হকয়রছল রে না? সর্াট সদস্য েতজন? এি র্কধ্য বরহিঃসদস্য 

েতজন? মূল্যায়ন েরর্টি আহবায়কেি নার্ ও পদবী।  

১৩। মূল্যায়ন েরর্টিি মূল্যায়ন প্ররতকবদন দারখকল েতরদন সর্য় সলকগকছ?  

১৪। ক্রয় প্ররক্রয়ায় সোন সর্স্যাি সেুখীন হকয়রছকলন রেনা?  

১৫। সোন সোন স্থানীয় ও জাতীয় পরত্রোয় রবজ্ঞরপ্ত প্রোশ েিা হকয়রছল?  
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১৬। Major Item সমূহ: সর্র্ন: িি, রসকর্ন্ট, পাথি, বালু প্রভৃরতি প্রদি সিট বাজাি মূকল্যি সাকথ সঙ্গরতপূণ ম 

রে না?  

১৭। BOQ-সত উকেরখত রবরিি Equipment ও Machinuries এি তারলো অনুর্ায়ী র্াঠ পর্ মাকয় র্ন্ত্রপারত 

ও জনগণ সিবিাহ হকয়কছ রে না?  

১৮। ঠিোদাকিি Bank Solvency, Turnover এবং সম্পারদত চুরি Volume র্াচাই েিা হকয়কছ রে না?  

১৯। প্রেকেি 2nd lowest bidder সে? প্রেকেি োজ ও গুণগতর্ান সম্পকেম তাি র্তার্ত রে?  

২০। প্রেকেি োকজি র্ান সম্পকেম LGED, সজলা প্রশাসন, রসটি েকপ মাকিশন ও িাজননরতে সনর্তবৃকন্দি 

র্তার্ত রে?  

২১। প্রেে বাস্তবায়কন ঠিোদাি ের্তমে GANTT Chart, CPM অনুসিণ েিা হকে রে না?  

২২। েতজন উি মতন ের্ মেতমা এ র্াবত প্রেেটি পরিদশ মন েকিকছন? সোন রবরুপ র্ন্তব্য বা সুপারিশ আকছ রে? 

২৩। এই প্রেকেি সবল রদেগুকলা রে রে? 

         (ে) -------------------------   (খ)  -------------------------  (গ)------------------------ 

২৪। এই প্রেকেি দূব মল রদেগুকলা রে রে? 

         (ে) -------------------------   (খ)  -------------------------  (গ)------------------------ 

২৫। এই প্রেকেি ঝুঁরেপূণ ম রদেগুকলা রে রে? 

         (ে) -------------------------   (খ)  -------------------------  (গ)------------------------ 

 

তথ্য সংগ্রহোিীি নার্ :                       স্বাক্ষি:       তারিখ: 
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সাংদয়াজনী/পরররশি- ঘ : ঠিোদাকিি কম ব পররকল্পনা িার্ ব  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    টি এইি রিজাইন এন্ড শিদভদলাপদমে কিালট্যাে এন্ড 

                    টিএমএসএল কিালটিাং রলঃ শজরভ 

বারড় #০৮, শরাি # ০২, কলওয়ালাপাড়া, রমরপুর-০১, ঢাকা-১২১৬। 

শিানঃ +৮৮০১৬৭২৩৮৩৩৮১, +৮৮০১৯২৪৮৪৫৪৯৮ 

ই-শমইলঃ tmslconsultingltd@gmail.com;thdbdltd@gmail.com 
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