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Acronyms 

 
ADP   : Annual Development Program 
AGL   : Airfield Ground Lighting 
ASTM   : American Society for Testing & Materials 
BC   : Bituminous Carpeting 
BOQ   : Bill of Quantities 
BUET   : Bangladesh University of Engineering & Technology 
BWDB   : Bangladesh Water Development Board 
CA   : Coarse Aggregate 

 CAAB   :  Civil Aviation Authority of Bangladesh 
CBR   : California Bearing Ratio 
CCR   : Contact Current Regulation 
CPM   :  Critical Path Method 
CPTU   : Central Procurement Technical Unit   
DME   : Distance Measuring Instrument 
DPP   : Development Project Proposal 
EIA   : Environmental Impact Assessment 
EMP   :  Environmental Management Plan 
FGD   : Focus Group Discussion 
ICAO   : International Civil Aviation Organization 
IEE   : Initial Environmental Examination 
ILS   :  Instrument Landing System 
IMED   : Implementation Monitoring & Evaluation Division 
KII   : Key Informant Information 
KP   :  Kilometer Post 
LA   : Land Acquisition 
LGED   : Local Government Engineering Department 
OTM   : Open Tendering Method 
OVI   :  Objectively Verifiable Indicator 
PAR   : Project Appraisal Report 
PEC   : Project Evaluation Committee 
PE   : Procuring Entity 
PPA   : Public Procurement Act 
PPR   : Public Procurement Rules 
RADP   : Revised Annual Development Programme 
RCC   : Reinforce Cement Concrete 
RDPP   : Revised Development Project Proposal 
SARP   :  Standard and Regulatory Practice 
STP   : Standard Testing Procedure 
SWOT   : Strength Weakness Opportunities and Threats  
TEC   : Tender Evaluation Committee 
TFV   : Ten Percent Fines Value 
TOR   : Terms of Reference 
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তনফ বাী ায-ংবে  
 
 

ফাস্তফায়ন তযফীেণ  মূল্যায়ন তফবাগ (আইএভইতড) কর্তবক বফাভতযক তফভান তযফন  ম বটন ভন্ত্রণারবয়য অধীবন 

ফাংরাবদ বফাভতযক তফভান চরাচর কর্তববেয ভাধ্যবভ ফাস্তফায়নাধীন “কক্সফাজায তফভানফন্দয উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ ম বায়) 

(৩য় ংবাতধত)” ীল বক প্রকল্পটি তনতফড় তযফীেবণয জন্য তনফ বাতচত য়। এ রবেে প্রকবল্পয তনতফড় তযফীেণ ম্পবন্নয 

জন্য বটকতনকোর াবাট ব াতব বব তরতভবটড  তফল্ডবটক কনারবটতি অোন্ড কনষ্ট্রাকন (প্রাাঃ) তরতভবটড (বজতব) বক 

যাভ বক পাভ ব তাবফ তনবয়াগ কযা য়। তনতফড় তযফীেবণয ভাধ্যবভ ভাঠ ম বাবয় ভাপ্ত  চরভান কাজমূ বযজতভবন 

তযদ বন  ংতিষ্ট তফতবন্ন দপ্তবযয নতথত্র         প্রকবল্পয অঙ্গতবতিক কাবজয অগ্রগতত, গুণগতভান মাচাই, ক্রয়কাম ব 

ম বাবরাচনা, ততআয ২০০৮  ততএ ২০০৬ এয আবরাবক তচতিত ভস্যাতদ তনযবনয সুাতয প্রকবল্পয আতথ বক  

ববৌত অগ্রগতত মূল্যায়নপূফ বক প্রততবফদন প্রণয়ন কযা য়।  

 

মূর প্রকল্পটি ৩০২৬৫.০০ রে টাকা প্রাক্কতরত ব্যবয় অবটাফয ২০০৯  বত জুন ২০১২ বভয়াবদ ফাস্তফায়বনয      ২৯ 

অবটাফয ২০০৯ তাতযবে অনুতিত একবনক বায় অনুবভাতদত য়। যফতীবত মথামথ কর্তববেয অনুবভাদন াববে ৩য় 

ংবাধনীবত ২০১৫৬৪.৬২ রেে টাকা ব্যবয় প্রকল্পটিয বভয়াদ জুন ২০২০ ম বন্ত বৃতি কযা য়। এতপ্রর ২০১৯ ম বন্ত প্রকল্পটিয 

আতথ বক ব্যয় ১৪৪৩৯২.৯৩ রে টাকা মা ফযাবেয ৭১.৬৪%।            ২০২০                        ৭১.৬৪% 

               ৮১.৬১%।  

 

প্রকল্পটি ২০০৯ াবর শুরু বর ভূতভ অতধগ্রণজতনত        কাযবন বফতফচক Work Plan অনুাবয কাজ ম্পন্ন 

কযবত াবয নাই। যফতীবত LGED কর্তবক ৫৯৫ তভটায দীর্ ব গাড বায ব্রীজ তনভ বাণকাজ এফং াতন উন্নয়ন বফাড ব কর্তবক ৪.৭৭ 

তক.তভ. দীর্ ব বলা বপ্রাবটকন ফাঁধ, ৩     ,              , ৯              ,                        

                     ৯০০                           প্রকবল্প ংমৄক্ত য়ায় প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন আয 

দীর্ বাতয়ত য়। এতপ্রর ২০২০ ম বন্ত এর.তজ.ই.তড কর্তবক ফাস্তফায়নাধীন ৫৯৫ তভ. দীর্ ব আয.ত.ত গাড বায       তনভ বাণকাবজয 

ফাস্তফ অগ্রগতত ভাত্র ২০%। ববেবত্র ভূতভ অতধগ্রণ উক্ত কাবজয াতফ বক অগ্রগতত ৩৫.৫৪%। অযতদবক াতন উন্নয়ন 

বফাবড বয বলা বপ্রাবটকবনয কাজ ৬০% অগ্রগতত বয়বছ এফং ভূতভ উন্নয়ন ২১২ একবযয ভবধ্য ১৯০ একয ম্পন্ন বয়বছ । 

বমোবন ভূতভ উন্নয়ন এফং ভূতভ অতধগ্রণ াতন উন্নয়ন বফাড ব কর্তবক ম্পাতদত কাবজয াতফ বক অগ্রগতত ৮২.৫০%। 

                                                                                      ,          , 

   -       ,                     ও                      ।  

 

                                           অধীবন         -২ (     ২০১০-   ২০২২)        

                                         ।                                     ৬৮২.২৯৫     

                         ৪৪০৯                                                      । পুনফ বান 

ংতিষ্ট কাবজ             ৫-          ১৩৯  ভ   ও ১০-          ১  ভ                 ।     ২১২ 

     ও                          । ২০১৭                                    ১৮         ভ     

                          ১         ভ                         । 

প্রকবল্পয আতায় ৭৪১.৮৭৮ একয ভূতভ অতধগ্রবণয প্রতবন আবছ । তন্মবধ্য                                   

৬৮২.২৯৫ একয জতভ বফতফচবকয এয অনুকূবর ফবন্দাফস্ত প্রদান কযা বয়বছ।  অফতষ্ট (৭৪১.৮৭৮-৬৮২.২৯৫)=৫৯.৫৮৩ 

একয জায়গায ভবধ্য ২৪.৯৫০ একয জায়গা ব্যতক্ত ভাতরকানাধীন, ফাকী  ৩৪.৬৩৩ একয জায়গা যকাযী োজতভ। মাা 

ইততভবধ্য বজরাপ্রানকর্তবক বফতফচবকয অনুকুবর স্তান্তয কযা বয়বছ। ব্যতক্তভাতরকানাধীন ২০.৬৬৯ একয জতভ 

অতধগ্রবণয কর ধা, তথা াইটাববব, তপল্ডবুক  প্রস্তুতত তফস্তাতযত তাফ তনকাবয য ৫২০৩২.২৬ রে টাকা 

তনধ বাযণ  কযা য়। উক্ত ভূতভ অতধগ্রবনয প্রচতরত তফতধ বভাতাবফক বজরাপ্রান কর্তবেবক জতভয মূল্য তযবাবধয প্রতক্রয়া 
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ম্পন্ন াববে বফতফচবকয অনুকুবর স্থান্তয      ও           ।                           উ   ৫৯৫       

                                                                   উ                                  

৪০০                       ২.৩৯                      ।                         উ    উ     

                   । 

 

প্রকবল্পয ক্রয়কাবজয আতায় ১টি অতিতনফ বাক গাড়ী (আইতএ পায়ায, কোট-০৭) ব্যততত কর ক্রয়কাম ব ২০১৮ াবরয 

ভবধ্যই ম্পন্ন য়। মা ততআয ২০০৮ এফং ততএ ২০০৬ অনুমায়ী তফতবন্ন ণ্য  ভারাভার ক্রয় কযা য়। ঠিকাদায 

তনবয়াবগয বেবত্র তফদ্যভান যকাযী ক্রয়তফতধভারা অনুযণ কবয দযত্র আফান, কতভটি গঠন, মাচাই-ফাছাই, মূল্যায়ন  

কাম বাবদ প্রদান কবয প্রততটি প্যাবকবজয ণ্য এফং বফামূ ংগ্র কযা য়।  

 

প্রকবল্পয আতায় তফভানফন্দবযয পুযাতন ৬৭৯০ ফুট যানবয়বক নতুনবাবফ কবয ৯৫০০ ফুবট উন্নীত কযা বয়বছ, মায     

AGL  ILS স্থাবনয কাজ ভাতপ্ত বরই যানবয়য কাজ ভাপ্ত বফ এফং সুতযয  বছাট এফং ভাঝাযী কর 

প্রকাবযয তফভান অফতযণ  উড্ডয়বনয জন্য উমৄক্ত বফ। প্রাকৃততক দূবম বাগকারীন ভবয় অথফা ফল বাজতনতকাযবন ড়কথ 

াভতয়কবাবফ তফতিন্ন বয় ড়বর েততগ্রস্ত ভানুবলয জন্য োদ্য  তনতেপ্রবয়াজনীয় াভগ্রী তযফবনয বেবত্র অত্র 

তফভানফন্দযটি ভস্যায ভাধাবন ভূতভকা যােবত েভ বফ। তাছাড়া কক্সফাজাবয তফবেয দীর্ বতভ মুদ্রসকত অফতস্থত 

তফধায় তফভানফন্দয উন্নয়বনয ভাধ্যবভ অবেন্তযীণ ম বটকবদয আকৃষ্ট কযা ছাড়া ফতবভান তফবেয কর বদবয ম বটকবদয 

আকৃষ্ট কযবত ভথ ব বফ ফবর আা কযা মায়। অন্যতদবক            উ                                

                                                                      ।                    

                    উ                                                               উ       । 

    উ         উ    ও     -        ও        ভ                      । 

 

বফ বাতয বটকই উন্নয়ন রেেভাত্রা অজববন বফতফচক কর্তবক াফ বেতণকবাবফ তফভানফন্দযটি এফং তফভানফন্দবযয আাবয 

এরাকায তফতবন্ন সুতফধাতদয প্রমৄতক্তগত উন্নয়ন াধন এফং মাত্রীবদয তনযাদ  সুিুবাবফ চরাচবরয তনতভবি বফায ভান 

উন্নয়বনয ব্যফস্থা যাো    বছ। বইাবথ তফভান চরাচবর সুযো  তনযািায তনতভবি এফং ব্যাফস্থানায় এতববয়ন 

আইনমূ, তফতধ-তফধান, এয়ায বনতববগন অড বায ইতোতদ ফভয় মৄবগাবমাগী কযায ব্যফস্থা যাো বয়বছ। উক্ত প্রকল্প 

ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ কর্তবে তফেভাবনয সুযো  তনযািা প্রদাবন আন্তজবাততকভান ফজায় বযবে তফভান চরাচর 

ব্যাফস্থানায় অবনক তযফতবন আনবত েভ বফ।  
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অধ্যায়-১ 

প্রকবল্পয তফস্তাতযত ফণ বনা 

 
 

১.১ প্রকবল্পয টভূতভ 

 

কক্সফাজায মুদ্রসকবতয াব াভতযক প্রবয়াজবন ২য় তফেমৄবিয ভয় কক্সফাজায তফভানফন্দয তনভ বাণ কযা য়। বদ স্বাধীন 

য়ায য বথবক এটি বফাভতযক প্রবয়াজবন ব্যফহৃত বি। ফতবভাবন কাবগ বা  প্যাবঞ্জায তযফবণয জন্য এটি একটি 

গুরুত্বপূণ ব অবেন্তযীণ তফভানফন্দয। তফবেয দীর্ বতভ মুদ্রসকত কক্সফাজায বজরায় অফতস্থত তফধায় ইা অবেন্তযীণ ম বটকবদয 

আকৃষ্ট কযা ছাড়া ফতবভাবন তফবেয কর বদবয ম বটকবদয আকৃষ্ট কযবত ভথ ব বয়বছ। বই বপ্র  বত কক্সফাজায 

তফভানফন্দবযয উন্নয়বনয জন্য প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। 

 

১.২ প্রকবল্পয উবেশ্য 

 

 কক্সফাজায তফভানফন্দবয সুতযয তফভান উড্ডয়ন-অফতযবণয জন্য অাবযনার সুতফধা বৃতি কযা; 

 বদবয ম বটন তবল্পয তফকাব ায়তা; 

 আঞ্চতরক  আন্তজবাততক বমাগাবমাগ ব্যফস্থা উন্নীতকযণ; 

 দুবম বাগকারীন ভবয় উকূরীয় অঞ্চবরয াবথ দ্রুততভ ভবয় যাজধানী ঢাকায বমাগাবমাগ স্থান কযা। 

 
১.৩ প্রকবল্পয অনুবভাদন / ংবাধন / বভয়াদবৃতি 

 

মূর প্রকল্পটি ৩০২৬৫.০০ রে টাকা প্রাক্কতরত ব্যবয় অবটাফয, ২০০৯  বত জুন, ২০১২ বভয়াবদ ফাস্তফায়বনয      ২৯ 

অবটাফয, ২০০৯ তাতযবে অনুতিত একবনক বায় অনুবভাতদত য়। ভূতভ অতধগ্রবণয তফরবেয কাযবণ প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন 

তনধ বাতযত বভয়াবদ ভাপ্ত কযা মায়তন তফধায় প্রকল্পটিয ব্যয় ৫৪৯৬৪.২১ রে টাকা এফং ফাস্তফায়নকার অবটাফয, ২০০৯ বথবক 

জুন, ২০১৬ ম বন্ত তনধ বাযণপূফ বক প্রকল্পটি ১ভ ংবাধন কযা য়। আইএভইতড’য সুাতযক্রবভ  মথামথ কর্তববেয অনুবভাদন 

াববে প্রকল্পটিয বভয়াদ ১ভ ফায অবটাফয, ২০০৯ বথবক জুন, ২০১৬ ম বন্ত, ২য় ফায অবটাফয, ২০০৯ বথবক জুন, ২০১৮ 

ম বন্ত এফং ৩য় ফায  ২০১৫৬৪.৬২ রে টাকা ব্যবয় জুন, ২০২০ ম বন্ত বৃতি কযা য়। 

 

াযণী-১.১.              ,                      

ক্রতভক 

নং 
তফফযণ 

প্রকল্প ব্যয় (রে টাকা) 
প্রকবল্পয বভয়াদ কার 

তজতফ তনজস্ব অথ ব বভাট 

১ মূর অনুবভাতদত ১৫১৩২.৫০ ১৫১৩২.৫০ ৩০২৬৫.০০ অবটাফয ২০০৯-জুন ২০১২ 

২ ১ভ ংবাতধত ২৭৪৮২.১০৫ ২৭৪৮২.১০৫ ৫৪৯৬৪.২১ অবটাফয ২০০৯-জুন ২০১৩ 

৩ ১ভ ফায ব্যয়বৃতি 

ব্যততবযবক বভয়াদবৃতি  

২৭৪৮২.১০৫ ২৭৪৮২.১০৫ ৫৪৯৬৪.২১ অবটাফয ২০০৯-জুন ২০১৫ 

৪ ২য় ফায ব্যয়বৃতি 

ব্যততবযবক  বভয়াদবৃতি 

২৭৪৮২.১০৫ ২৭৪৮২.১০৫ ৫৪৯৬৪.২১ অবটাফয ২০০৯-জুন ২০১৬ 

৫ ২য় ংবাতধত  ৮০১৬৬.২০ ৩৯১৬৬.২০ ১১৯৩৩২.৪০ অবটাফয ২০০৯-জুন ২০১৮ 

৬ ৩য় ংবাতধত ১৫৯৩৬৯.৭৮ ৪২১৯৪.৮৪ ২০১৫৬৪.৬২ অবটাফয ২০০৯-জুন ২০২০ 

৭ ব্যয়বৃতি ব্যততবযবক 

বভয়াদবৃতি প্রস্তাতফত  

১৫৯৩৬৯.৭৮ ৪২১৯৪.৮৪ ২০১৫৬৪.৬২ অবটাফয ২০০৯-তডবেয ২০২১ 
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১.৪  প্রকবল্পয অথ বায়বনয অফস্থা (মূর  ংবাতধত) 
 

      ৩  ংবাতধত তডতত প্রাক্কতরত মূল্য মূর তডতত বথবক প্রায় ৬৬৬% বফত এফং মূর ফাস্তফায়নকাবরয প্রায় ৪০০% 

বফত। বমোবন তজতফ        ৭৯%              তনজস্ব অথ ব ২১%। 

 
াযণী-১.২.                   

(রে টাকা) 

তফলয় 

অনুবভাতদত প্রাক্কতরত ব্যয় 

ফাস্তফায়ন কার 
অনুবভাদবনয 

তাতযে 

বভাট মূর 

ব্যবয়য % 

মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাবরয% 
বভাট তজতফ তনজস্ব অথ ব 

মূর ৩০২৬৫.০০ ১৫১৩২.৫০ ১৫১৩২.৫০ 
অবটা, ০৯ বত 

জুন, ২০১২ 
২৯/১০/০৯   

ংবাতধত (১ভ)  

প্রবমাজে 
৫৪৯৬৪.২১ ২৭৪৮২.১০ ২৭৪৮২.১০ 

অবটা, ০৯ বত 

জুন, ২০১৩ 
১০/০৪/১২ ১৮১.৬০%  

ংবাতধত (২য়)  

প্রবমাজে 
১১৯৩৩২.৪০ ৮০১৬৬.২০ ৩৯১৬৬.২০ 

অবটা, ০৯ বত 

জুন, ২০১৮ 
১৯/০১/১৬ ৩৯৪.২৯%  

ংবাতধত (৩য়)  

প্রবমাজে 
২০১৫৬৪.৬২ ১৫৯৩৬৯.৭৮ ৪২১৯৪.৮৪ 

অবটা, ০৯ বত 

জুন, ২০২০ 
০২/১০/১৮ ৬৬৬% ৪০০% 

 

১.৫ প্রকবল্পয প্রধান প্রধান কাজ 
 

প্রকবল্পয আতায় ফ ববভাট ২১টি তফতবন্ন অবঙ্গয কাবজয তফযীবত ৮টি           অঙ্গ তাবফ তফবফচনা কযা মায়। মা 

তনম্নরুাঃ 

 

াযণী-১.৩.                        

ক্রতভক 

নং 
কাবজয তফফযণ 

প্রাক্কতরত ব্যয় 

(রে টাকায়) 

এতপ্রর ২০২০ 

ম বন্ত অগ্রগতত 

১.  ভূতভ অতধগ্রণ ৩০০.২৩ বটয ৫২০৩২.২৬ ১০০% 

২. ভূতভ উন্নয়ন ১৯,৯৬,৬৭০ র্ন তভটায ৯৬৪৭.৩৩ ৯৯.০০% 

৩. ৫৯৫ তভটায ব্রীজ তনভ বাণ (এরতজইতড কর্তবক ফাস্তফায়ন) 
৪০৩৪৩.০০ 

৩৫.৫৪% 

৪. বলা বপ্রাবটকন ফাঁধ তনভ বাণ ৪.৭৭৪ তকাঃতভাঃ (ফাাউবফা 

কর্তবক ফাস্তফায়ন) 
২৮০০০.০০ 

৮২.৫০% 

৫. তফদ্যভান যানবয় ম্প্রাযণ, প্রস্তকযণ  যানবয়য তক্ত 

বৃতিকযণ (২,১৯,১১৯ ফাঃ তভাঃ) 
৩৭২০২.৮৬ 

১০০% 

৬. তফদ্যভান গ্রাউন্ড তিটবভন্ট  যোপ্রদ ফাঁবধয কাজ ৬১,৪৬৫ 

ফাঃ তভাঃ; 

৬৬১৮.৫৬ ৯৯.৫০% 

৭. ীভানা প্রাচীয  তনযািা বপতিং ১০,৮৭০ যাতনং তভটায ৩৫৫৬.১৬ ৯৮.৫০% 

৮. এয়াযতপল্ড গ্রাউন্ড রাইটিং, াতন যফযা অন্যান্য কাজ ৫৯৮০.২৫ ৯৫.০০% 
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১.৬ প্রকবল্পয অঙ্গতবতিক রেেভাত্রা এফং ফ ববল অগ্রগতত 
 

         ভ                                    

 

াযণী-১.৪.          ভ                             

 

ক্রতভক 

নং 

অংবগয নাভ 

(আযতডতত 

অনুাবয) 

প্রাক্কতরত 

ব্যয় 

জুন ২০১৯ ম বন্ত অজবন 
চরতত ফছবযয 

রেেভাত্রা 

চরতত ফছবযয এতপ্রর 

ম বন্ত অগ্রগতত 

চরতত ফছবযয এতপ্রর ২০২০ 

ম বন্ত বভাট অগ্রগতত 

আতথ বক ফাস্তফ আতথ বক ফাস্তফ আতথ বক ফাস্তফ আতথ বক ফাস্তফ 

ক) যাজস্বাঃ          

১ 
জনফর (৩১০ 

জনভা) 
৩৪.৩ ২৬.১২ ৮৮.৯৪% ০.০০ ১১.০৬% ০.০০ ০.০০% ২৬.১২ ৮৮.৯৪% 

২ 

যাভ বক 

(সফবদতক ১৫৪, 

স্থানীয় ১১৫৪) 

২৮৯০.২৯ ২৬৯০.২৬ ৯৩.০৮% ২০০.০৩ ৬.৯২% ০.০০ ০.০০% ২৬৯০.২৬ ৯৩.০৮% 

৩ 

প্রাততিাতনক ব্যয় 

(ফুবয়র, বষ্টবনতয 

 

কনুতজউম্যাফক, 

ম্মানী, অতপ 

বফন  মানফান 

বভযাভত ইতোতদ 

০১ জফ 

৩৫৮.৪৭ ২৩.৫৫ ৬৫.৮৪% ১৫০.০০ ৩৪.১৬% ০.০০ ০.০০% ২৩.৫৫ ৬৫.৮৪% 

৪ 
আয়কয, বোট 

(বথাক) 
৮৫১৮.১৪ ৫৮০৬.৫৭ ৫৭.৪১% ২৭১১.৫৭ ৪২.৫৯% ০.০০ ০.০০% ৫৮০৬.৫৭ ৫৭.৪১% 

ে) মূরধনাঃ          

৫ 
ভূতভ অতধগ্রন 

(৩০০.২৩ বাঃ) 
৫২০৩২.২৬ ৫২০৩২.২৬ ১০০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% ৫২০৩২.২৬ ১০০.০০% 

৬ 

ভূতভ উন্নয়ন 

(১৯৯৬৬৭০ র্াঃ 

তভাঃ) 

৯৬৪৭.৩৩ ৭৬০২.৪৬ ৯৭.০০% ১০৪৪.৮৭ ৩.০০% ০.০০ ২.৫০% ৭৬০২.৪৬ ৯৯.৫০% 

৭ 
পূনফ বান ংতিষ্ট 

কাজ (বথাক) 
৩.১ ৩.১ ১০০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% ৩.১০ ১০০.০০% 

৮ 

এরতজইতড কর্তবক 

ব্রীজ তনভ বাণ (৫৯৫ 

তভাঃ) 

৪০৩৪৩ ১২৯৭২.৭৮ ২৮.৫৪% ১২০০০ ৪৫.০০% ২৫০০.০০ ৭.০০% ১৫৪৭২.৭৮ ৩৫.৫৪% 

৯ 

ফাাউবফা কর্তবক 

বলা বপ্রাবটকন 

ফাঁধ তনভ বাণ (৪.৭৭৪ 

তকাঃ তভাঃ) 

২৮০০০ ১৭০০০ ৭২.০০% ১০০০০ ২৮.০০% ৩০০০.০০ ১০.৫০% ২০০০০.০০ ৮২.৫০% 

১০ 

তফদ্যভান যানবয়, 

বটতক্সবয়, যান 

বৃতিকযন বাল্ডায, 

বাযযান তনভ বাণ 

ইতোতদ (২১৯১১৯ 

ফাঃ তভাঃ) 

৩৭২০২.৮৬ ৩১২৪৮.৬৮ ১০০.০০% ৩২১৩.১০ ০.০০% ৩২১৩.১০ ০.০০% ৩১২৪৮.৬৮ ১০০.০০% 

১১ 

তফদ্যভান গ্রাউন্ড 

        ফাঁবধয 

যোপ্রদ কাজ 

(৬১৪৬৫ ফাঃ তভাঃ) 

৬৬১৮.৫৬ ৩২৭৮.৭১ ৯৮.০০% ২০৩৯.৮৫ ২.০০% ০.০০ ১.৫০% ৩২৭৮.৭১ ৯৯.৫০% 
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ক্রতভক 

নং 

অংবগয নাভ 

(আযতডতত 

অনুাবয) 

প্রাক্কতরত 

ব্যয় 

জুন ২০১৯ ম বন্ত অজবন 
চরতত ফছবযয 

রেেভাত্রা 

চরতত ফছবযয এতপ্রর 

ম বন্ত অগ্রগতত 

চরতত ফছবযয এতপ্রর ২০২০ 

ম বন্ত বভাট অগ্রগতত 

আতথ বক ফাস্তফ আতথ বক ফাস্তফ আতথ বক ফাস্তফ আতথ বক ফাস্তফ 

১২ 

বফনাতদ তনভ বাণ 

কাজ (ায়ায 

াউজ  ততআয) 

৫১৭ ফাঃ তভাঃ 

১৬৮.১৬ ১৬৮.১৬ ১০০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% ১৬৮.১৬ ১০০.০০% 

১৩ 

এয়াযতপল্ড গ্রাউন্ড 

রাইটিং (এতজএর) 

তবষ্টভ ১ জফ 

৫৯৮০.২৫ ২৮২০.১৫ ৮৪.৫০% ১৫৬০.১০ ১৫.৫০% ০.০০ ১০.৫০% ২৮২০.১৫ ৯৫.০০% 

১৪ 

তডতবআয/তডএভই 

 আইঅরএ (ক্রয় 

 স্থান) ১ বট 

২৩৭২.৯৯ ১৪৬৯.৮৭ ৮৫.০০% ৯০৩.১২ ১৫.০০% ০.০০ ১০.০০% ১৪৬৯.৮৭ ৯৫.০০% 

১৫ 

াতন যফযা 

তবষ্টভ এফং এইচ 

ট্াংক তনভ বাণ 

(বথাক) 

৮১৩.৭৪ ৩০০ ৯০.০০% ৫১৩.৭৪ ১০.০০% ০.০০ ৮.০০% ৩০০.০০ ৯৮.০০% 

১৬ 

ীভানা প্রাচীয এফং 

তনযািা বপতিং 

তনভ বাণ (১০৮৭০ 

যাাঃ তভাঃ) 

৩৫৫৬.১৬ ১১০২.৫৪ ৯০.০০% ১৪৫৩.৬২ ১০.০০% ০.০০ ৮.৫০% ১১০২.৫৪ ৯৮.৫০% 

১৭ 

অতিতনফ বাক গাড়ী 

(আইতএ পায়ায, 

কোট-০৭) ১টি 

১২০০ ০.০০ ০.০০% ১২০০.০০ ১০০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% 

১৮ 

মানফান (জী 

২টি, তকআ ১টি, 

বভাটয াইবকর 

৩টি) 

১৪০ ১৪০ ১০০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% ১৪০.০০ ১০০.০০% 

১৯ ততড/বোট ১২৫০ ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% 

২০ 

অন্যান্য (অতপ 

পাতণ বচায, 

ইকুেইবভন্ট 

ইতোতদ) ১ জফ 

৩৫ ২৫.০০ ৭৫.০০% ১০.০৬ ২৫.০০% ০.০০ ০.০০% ২৫.০০ ৭৫.০০% 

২১ 

ততডতফ ংবমাগ 

রাইন স্থান (১ 

জফ) 

৪০০ ১৮২.৪২ ৪৫.৫০% ০.০০ ৫৪.৫০% ০.০০ ০.০০% ১৮২.৪২ ৪৫.৫০% 

 ফ ববভাটাঃ ২০১৫৬৪.৬১ 
১৩৮৮৯২.৬৩ 

(৬৮.৯১%) 
৬৮.৯০% ৩৭০০০.০  ৫৫০০.০০  

১৪৪,৩৯২.৬৩ 

(৭১.৬৪%) 
৮১.৬১% 

 

 
১.৭  প্রকবল্পয কভ বতযকল্পনা এফং অজবন 

 
তফদ্যভান প্রকবল্পয ৩য় ংবাতধত তডতত অনুমায়ী ভস্ত কাম বপ্রতক্রয়া ফজায় বযবে জুন ২০২০ এয ভবধ্য ভাপ্ত কযায 

তফযীবত ব্যয়বৃতি ব্যততবযবক বভয়াদ বৃতিয প্রস্তাফ তডবেয ২০২১ ম বন্ত কযা বয়বছ। বইরবেে                    

     প্রকল্পটিয কর ক্রয়কাম ব ২০১৮ াবর         কাজ চরভান যবয়বছ। তনবচয াযণীবত ংবাতধত তডতত অনুমায়ী 

কভ বতযকল্পনায রেেভাত্রা এফং অজবন উস্থান কযা বরাাঃ 
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াযণী-১.৫. প্রকবল্পয ংবাতধত তডতত অনুমায়ী কভ বতযকল্পনায রেেভাত্রা এফং অজবন 

 

(রে টাকা) 

       

          

DPP        

3
rd

 Revised DPP        

(২০১,৫৬৪.৬২) 

2
nd

 Revised DPP        

(১১৯,৩৩২.৪০) 
 

1
st

 Revised DPP        

(৫৪,৯৬৪.২১) 
  

Original 

DPP        

(৩০,২৬৫.০০) 

   

প্রকবল্পয প্রাক্কতরত 

ব্যয় 
২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

আ
তথ

ব ক
 

র
ে

েভ
াত্র

া 

অ
জ

ব ন
/ব্য

য়
 

আ
তথ

ব ক
 

র
ে

েভ
াত্র

া 

অ
জ

ব ন
/ব্য

য়
 

আ
তথ

ব ক
 

র
ে

েভ
াত্র

া 

অ
জ

ব ন
/ব্য

য়
 

আ
তথ

ব ক
 

র
ে

েভ
াত্র

া 

অ
জ

ব ন
/ব্য

য়
 

আ
তথ

ব ক
 

র
ে

েভ
াত্র

া 

অ
জ

ব ন
/ব্য

য়
 

আ
তথ

ব ক
 

র
ে

েভ
াত্র

া 

অ
জ

ব ন
/ব্য

য়
 

আ
তথ

ব ক
 

র
ে

েভ
াত্র

া 

অ
জ

ব ন
/ব্য

য়
 

আ
তথ

ব ক
 

র
ে

েভ
াত্র

া 

অ
জ

ব ন
/ব্য

য়
 

আ
তথ

ব ক
 

র
ে

েভ
াত্র

া 

অ
জ

ব ন
/ব্য

য়
 

আ
তথ

ব ক
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প্রকবল্পয অঙ্গতবতিক কভ বতযকল্পনায তথ্য উাি ংবমাজনী-১ এ উস্থান কযা বরা।  
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১.৮  প্রকবল্পয Log Frame 

 

ং  প্ত ফণ বনা (MS) 
ফস্তুতনি মাচাই তনবদ বক 

(OVI) 

মাচাইবয়য ভাধ্যবভ 

(MOV) 
গুরুত্বপূণ ব অনুভান (IA) 

রেে (Goal):            বদবয 

দ  ণ-পূফ ব উকূরীয় অঞ্চবরয াবথ 

যাজধানী ঢাকায ভবধ্য তফভান বমাগাবমাগ 

ব্যফস্থায উন্নয়ন এফং ম বটন সুতফধাতদ 

ফতিতকযন 

ম বটক ং্া বৃতি াবফ, 

           তযফন বৃতি 

াবফ, 

* ব্যফস্থাক, 

কক্সফাজায 

তফভানফন্দবযয বযকড ব 

* ফাংরাবদ ম বটন 

কব বাবযন 

 

উবেশ্য (Purpose): কক্সফাজায 

তফভানফন্দবয সুতযয তফভান উড্ডয়ন-

অফতযবনয জন্য অাবযনার সুতফধা 

বৃতিকযন 

সুতযয এয়াযক্রাফ্ট (বফাতয়ং 

৭৭৭) চরাচর, বনতববগন 

সুতফধাতদ বৃতি াবফ  

ব্যফস্থাক, কক্সফাজায 

তফভানফন্দবযয বযকড ব, 

প্রকল্প এরাকা তযদ বন 

আইএভইতড প্রততবফদন 

ভনুষ্যসৃষ্ট বকান অর্টন 

র্টবফ না, তবথ্যয মথাথ বতা, 

তনধ বাতযত ভবয় ফাস্তফ কাজ 

ম্পাদন 

আউটপুটাঃ    
১। ভূতভ উন্নয়ন (১৯৯৬৬৭০ র্াঃ তভাঃ) ১৯৯৬৬৭০ র্াঃ তভাঃ প্রকল্প ভাতপ্ত 

প্রততবফদন, 

আইএভইতড’য মূল্যায়ন 

প্রততবফদন, 

াইট তযদ বন 

দে প্রকল্প ব্যাফস্থানা 

দূলণমুক্ত কাজ ২। ব্রীজ তনভ বাণ  ৫৯৫ তভাঃ 

৩। বলা বপ্রাবটকন ফাঁধ তনভ বাণ  ৪.৭৭৪ তকাঃ তভাঃ 

৪। তফদ্যভান যানবয়  

 - ম্প্রাযণ ৬৭৭৫ ফুট বত ৯০০০ ফুট 

 - প্রস্তকযণ ১৫০ ফুট বত ২০০ ফুট 

 - তক্ত বৃতিকযণ তএআই ১৯ বত ৯০ 

৫। তফদ্যভান গ্রাউন্ড তিটবভন্ট  ফাঁবধয 

যোপ্রদ কাজ 

৬১৪৬৫ ফাঃ তভাঃ 

৬। এয়াযতপল্ড গ্রাউন্ড রাইটিং (এতজএর) 

িতত -১ জফ 

১ জফ   

৭। তডতবআয/ তডএভই   আইএরএ  

(ক্রয়  স্থান) - ১ বট 

১ বট   

৮। াতন যফযা, বেবনজ তবস্টভ এফং 

এইচ ট্াংক তনভ বাণ  

১ জফ   

৯। ীভানাপ্রাচীয এফং তনযািা বপতিং 

তনভ বাণ (১০৮৭০ যাাঃ তভাঃ) 

১০৮৭০ যাাঃ তভাঃ   

১০। অতি-তনফ বাক গাড়ী (আইতএ 

পায়ায, কোট-০৭) 

০১ টি   

ইনপুট    
দে জনফর প্রকবল্পয জনফর কাঠাবভা, উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ, 

প্রকল্প তযচারবকয 

দপ্তয, 

াইট াবব ব তযবাট ব, 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন, 

ংক্রান্ত বযকড ব। 

মথাভবয় ঠিকাদায তনবয়াগ, 

ততডউর বভাতাবফক তনভ বাণ 

াভগ্রী  ংস্থাততব্য 

মন্ত্রাতত ক্রয়, 

তনভ বাণকাজ তপীবর ফতণ বত 

ভবয় ম্পন্নকযণ, 

প্রাকৃততক দূবম বাগ ব্যাততত। 

ম্পবদয/অবথ বয ংস্থান  অনুবভাতদত প্রকল্প প্রস্তাফনা 

অনুমায়ী ফাবজট, 

প্রবয়াজনীয় জতভ প্রকল্পদতরর অনুমায়ী 

তফভানফন্দবযয তফদ্যভান জতভ 

 অতধগ্রনকৃত জতভ, 

কভ ব-তযকল্পনা আযতডতত অনুমায়ী গৃীত 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ ব-

তযকল্পনা, 

তনভ বাণাভগ্রী, মন্ত্রাতত এফং মানফান তনভ বাণাভগ্রী  মন্ত্রাতত 

এফং মানফাবনয 

তযভান/ং্া। 
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১.৯ প্রকবল্পয বটকইকযণ তযকল্পনা (Exit Plan) 

 

বটকই উন্নয়ন  রেেভাত্রা অজববনয       ই          DPP  ংবাতধত DPP-   বকান Exit Plan না 

থাকায় প্র             বফতফচক কর্তবক াফ বেতণকবাবফ তফভানফন্দযটি এফং তফভানফন্দবযয আাবয এরাকায তফতবন্ন 

সুতফধাতদয প্রমৄতক্তগত উন্নয়ন াধন, মাত্রীবদয তনযাদ  সুিুবাবফ চরাচবরয তনতভি বফায ভান উন্নয়বনয ব্যফস্থা বই াবথ 

তফভানফন্দযটি তকবাবফ চরবফ তা সুস্পস্ট নয়। সুতযাং বফতফচক কর্তবক প্রতেণ, য়াকব, তফভান াতব ববয ভানদন্ড তফবিলণ, 

উন্নয়ন অগ্রগতত মূল্যায়ন, ফাস্তফায়ন, যেণাবফেণ ইতোতদ অনুযণপূফ বক তফভানফন্দযটিয বতফষ্যৎ সুযো  ংযেণ তনতিত 

কযায জন্য একটি     নীততভারা                । 
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অধ্যায়-২ 

তনতফড় তযফীেণ কাজ তযচারন িতত  ভয় তবতিক তযকল্পনা 

 
২.১ ভূতভকা 

 

বফাভতযক তফভান তযফন  ম বটন ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন ফাংরাবদ বফাভতযক তফভান চরাচর কর্তবে কর্তবক 

ফাস্তফায়নাধীন “কক্সফাজায তফভানফন্দয উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ ম বায়) (৩য় ংবাতধত)” কাজ চরভান আবছ। প্রকল্পটি 

তযফীেবণয জন্য ফাস্তফায়ন তযফীেণ  মূল্যায়ন তফবাগ (আইএভইতড) কর্তবক তনফ বাতচত কযা য়। এই প্রকল্প ফাস্তফায়বন 

তচতিত ভস্যাতদ তনযন মথাভবয় প্রকল্প ফাস্তফায়ন তনতিতকযবণয তনতভি ভবয়াতচত দবে বনয়ায রবেে 

আইএভইতড ংতিষ্ট ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাগুবরাবক অফতত কবয থাবক। প্রকল্পটিয চরভান উন্নয়ন কাজ ভতনটতযং 

কযায রবেে যাভ বক পাভ ব বটকতনকোর াবাট ব াতব বব তরতভবটড Joint Venture with তফল্ডবটক কনারবটতি 

অোন্ড কনষ্ট্রাকন (প্রাাঃ) তরতভবটড-বক ভবনানীত কযা য়। তনবয়াতজত যাভ বক কর্তবক তযফীেণকাবর তডতত এফং 

আযতডততবত উবেতেত ফছয তবতিক আতথ বক ংস্থান  ববৌত অগ্রগতত, ংস্থায চাতদা, প্রকৃত অথ বফযাে  অফমুতক্ত, ববৌত 

অগ্রগতত কাবজয গুণগতভান মাচাই াববে তুরনামুরক তচত্র প্রততবফদবনয ভাধ্যবভ তফস্তাতযত আবরাকাত কযা বয়বছ। 

তাছাড়া ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তবক তনবয়াতজত ঠিকাদাযী প্রততিাবনয তনবয়াগ কাম বক্রভ এফং তাবদয কাম বম্পাদবনয ঠিক 

তদকগুবরা প্রততবফদবন উবেে কযা বয়বছ। উক্ত ভবনানীত পাবভ বয মূর উবেশ্য প্রকবল্পয চরভান কাবজয তফলয়াতদ কাযণ 

তফবিলণ, ম বাবরাচনা, ম ববফেণ এফং এ তফলবয় সুতনতদ বষ্ট সুাতযভারা প্রদান, মা আইএভইতডয তনয়তভত তযফীেণ  

মূল্যায়নবক আবযা বফগফান কযবফ এফং বদবয অথ বসনততক উন্নয়বন ায়ক ভূতভকা ারন কযবফ। 

 

২.২ তনতফড় তযফীেণ কাবজয কাম ব তযতধ (TOR) 

 

 প্রকবল্পয তফফযণ (টভূতভ, উবেশ্য, অনুবভাদন/ংবাধবনয অফস্থা, অথ বায়বনয তফলয় ইতোতদ কর প্রবমাজে তথ্য) 

ম বাবরাচনা; 

 প্রকবল্পয াতফ বক এফং তফস্তাতযত অঙ্গতবতিক ফাস্তফায়ন (ফাস্তফ  আতথ বক) অগ্রগততয তথ্য ংগ্র, তন্নবফন, তফবিলণ, 

াযণী/বরেতচবত্রয ভাধ্যবভ উস্থান  ম বাবরাচনা; 

 প্রকবল্পয উবেশ্য অজববনয অফস্থা ম বাবরাচনা  ম ববফেণ; 

 প্রকবল্পয আতায় ম্পাতদত তফতবন্ন ণ্য, কাম ব  বফা ংগ্রবয (Procurement) বেবত্র প্রচতরত ংগ্র আইন  

তফতধভারা (ততএ, ততআয, উন্নয়ন বমাগীয গাইডরাইন ইতোতদ) প্রততারন কযা বয়বছ/বি তক-না ব তফলবয় 

ম বাবরাচনা  ম ববফেণ; 

 প্রকবল্পয আতায় ংগৃতত/ংগ্রবয প্রতক্রয়াধীন ণ্য, কাম ব  বফা ংতিষ্ট ক্রয়চুতক্তবত তনধ বাতযত BOQ অনুমায়ী 

তযভাণ ংগ্র এফং বস্পততপবকন অনুমায়ী গুণগত ভান তনতিত কযা বি তকনা তা ম ববফেণ  ম বাবরাচনা 

(এবেবত্র বস্পততপবকন অনুমায়ী গুণগতভান তনতিত কযা বি তকনা তা ভাঠ ম বায় বত নমুনা ংগ্র  গবফলণাগাবয 

যীোয ভাধ্যবভ মাচাই কযা। এছাড়া ভাঠ ম বায় বত বযজতভন তযদ বন Individual Interview, KII & FGD 

এয ভাধ্যবভ তথ্য ংগ্র; 

 প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন ম্পতকবত তফতবন্ন তফলয় বমভনাঃ এতডত/আযএতডত ফযাে, অথ ব ছাড়, অথ বায়বন তফরে, তফর তযবাধ 

অফস্থা, কাম ব  বফা ক্রয়/ংগ্রবয বেবত্র তফরে, জতভ অতধগ্রবণ তফরে, প্রকল্প ব্যাফস্থানায ভান এফং প্রকবল্পয বভয়াদ  

ব্যয় বৃতি ইতোতদয কাযণ অন্যান্য তদক তফবিলণ, ম ববফেণ  ম বাবরাচনা; 

 তডতত-বত ফছযতবতিক কভ বতযকল্পনা  আতথ বক চাতদায বমৌতক্তকতা এফং প্রকবল্পয শুরু বত কভ ব-তযকল্পনা অনুমায়ী 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ/বি তকনা তা যীো কযা; তযকল্পনায াবথ ব্যতোয় র্টবর তা সুতনতদ বষ্টবাবফ তচতিত কবয 

প্রততকাবয যাভ ব এফং বতফষ্যবতয জন্য সুাতয প্রদান; 
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 প্রকবল্পয ঝুঁতক অথ বাৎ ক্রয়/ংগ্রবয বেবত্র তফরে, ব্যাফস্থানায় অদেতা  প্রকবল্পয বভয়াদ  ব্যয়বৃতি ইতোতদয 

কাযণ অন্যান্য তদক তফবিলণ, ম বাবরাচনা  ম ববফেণ; 

 প্রকবল্পয ফরতদক, দুফ বরতদক, সুবমাগ  ঝুঁতক (SWOT) তফবিলণ এফং বতফষ্যবত একই ধযবনয প্রকল্প গ্রণ  

ফাস্তফায়বনয বেবত্র মবথামৄক্ত সুাতয প্রদান; 

 প্রকল্প ভাতপ্তয য সৃষ্ট সুতফধাতদ বটকই (Exit Plan) কযায রবেে ভতাভত প্রদান; 

 প্রকবল্পয মানফান, বভতনাতযজ  মন্ত্রাতত, আফাফত্র ংগ্র  ব্যফাবযয তথাতদ ংগ্র; 

 উ          প্রাপ্ত তফতবন্ন ম ববফেবণয তবতিবত প্রবয়াজনীয় সুাতয প্রকল্প এরাকা বথবক ংগৃীত তবথ্যয তবতিবত 

ভীো প্রততবফদন প্রণয়ন  ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইতড) কর্তবক অনুবভাদন গ্রণ; 

 স্থানীয় ম বাবয় একটি  জাতীয় ম বাবয়য একটি কভ বারা আবয়াজন কবয ভীো কাবজয ম ববফেণমূ (Findings) 

অফতত কযা  কভ বারায় প্রাপ্ত ভতাভত/সুাতযমূ তফবফচনা কবয ভীো প্রততবফদনটি চুড়ান্তকযণ; এফং 

 ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইতড)-এয াবথ ভবয় ভবয় আবরাচনা  যাভ বক্রবভ আবযাতত অন্যান্য ংতিষ্ট কাম বক্রভ 

ম্পাদন কযা।  

 

২.৩  প্রকবল্পয এরাকা তনফ বাচন 

 
আবরাচে প্রকল্প এরাকাটি চট্টগ্রাভ তফবাবগয কক্সফাজায বজরা দবয অফতস্থত (ম্যা ংমৄক্ত)। প্রকবল্পয অফস্থান তফবাগ, বজরা 

এফং উবজরায নাভ তনন্মরূাঃ  

প্রকল্প তফবাগ বজরা উবজরা 

১ ২ ৩ ৪ 

কক্সফাজায তফভানফন্দয উন্নয়ন (১ভ ম বায়) (৩য় ংবাতধত) চট্টগ্রাভ কক্সফাজায কক্সফাজায দয 
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২.৪  প্রকবল্পয নমুনা িতত  আকায তনধ বাযণ 
 

তফফযন তযদ বন এফং তথ্য ংগ্র 

তযদ বন ভগ্র প্রকল্প এরাকায ১০০% 

ডাটা কাবরকন  কাবজয গুনগতভান মাচাইবয়য জন্য প্রততটি কাবজয         ১ বথবক ৩টি বটস্ট কযা য়।  

 প্রকল্প এরাকায সুতফধাববাগীবদযবক তনবয় বভাট ৩০টি Cluster বনয়া য়। প্রততটি Cluster 
বথবক গবড় ৫টি োনা তনফ বাচন কবয জতয কযা য়। 

 ৩টি এপতজতড কযা য়। 

 

২.৫  প্রকবল্পয তথ্য ংগ্র  তফবিলণ িতত  
 

উক্ত কাবজয তথ্য ংগ্রবয জন্য একজন সুাযবাইজায এফং চাযজন ইনুভাবযটয কাজ কবয। তাযা তনয়তভতবাবফ ংতিষ্ট ততবর 

ইতঞ্জতনয়াবযয তদাযতকবত তনফ বাতচত প্রকল্প এরাকা বথবক (১) তফতবন্ন প্রকায নমুনায প্রাইভাতয উাি এফং (২) তফতবন্ন অতপ বথবক 

ববকন্ডাতয উাি ংগ্র কবযন।  

 

কাম বতযচারনা টিভাঃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

গবফলণা নকাাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

civgk©K dvg©  

 
÷vwW wUg 

1. wUg wjWvi / gwbUwis we‡klÁ - 1 Rb 

2. wgW †j‡fj wmwfj BwÄwbqvi - 1 Rb 

3. Av_©-mvgvwRK we‡klÁ - 1 Rb 

4. cwimsL¨vbwe` - 1 Rb 

5. mycvifvBRvi - 1 Rb 

6. Z_¨ msMÖnKvix - 4 Rb 

 

 

wbweo cwiexÿY cÖwZ‡e`b 

cÖ ‘̄ZKiY 

 

wbweo cwiexÿY 

c~e©wba©vwiZ †PKwj÷ Ges cÖkœgvjv cÖYqb 

†PKwj÷ Abyhvqx mv‡f© cwiPvjbv K‡i 

cÖvBgvwi Ges †m‡KÛvwi DcvË msMÖn Kiv 

DcvË cix¶v, GwWwUs, Gw›Uª, wK¬wbs I 

cÖ‡mwms KiY 

mycvwik mnKv‡i P~ovšÍ cÖwZ‡e`b `vwLj 

cÖ‡qvRbxq †Uwej I MÖvdm cÖ¯‘ZKiY 

mycvwik cÖ`vb mgm¨v wPwýZKiY 
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তফতবন্ন উৎ বত তথ্য-উাি ংগ্রাঃ 

 
যাভ বক প্রততিান কর্তবক জতযবয প্রকৃতত  ধযণ তচতিত কযায তনতভি তফতবন্ন        ব্যফাবযয ভাধ্যবভ প্রকল্প তযচারক 

 ভাঠ ম বাবয় ংতিষ্ট কভ বকতবায অতপ এফং প্রকল্প কাবজয ভাঠ ম বায় বত তথ্য ংগ্র কযা য়। ভাঠ ম বায় তনতফড় 

তযফীেবণয  ভাধ্যবভ ংগৃীত তথ্যাতদ/অতবঞতাতায  তনতযবে যাভ বক পাভ ব ভস্যা তনযবনয সুাতয প্রণয়ন কবয। 

 
২.৫.১ প্রাইভাতয উাি ংগ্রাঃ 

 
তনতফড় তযফীেবণয জন্য বচকতরবষ্টয ভাধ্যবভ নমুনা ংগ্র 

 

তযফীেণ কাবজয আতায় (Randomly) বেতক্সফর বববভবন্টয তফতবন্ন অঙ্গ, গাইডয়ার, বপ্রাবটকন কাজ, াইডবলা, 

ব্রীজ, বেইবনজ য়াকব, প্যারাাইতডং, ততব্লক, তব্রকতচ, ফাতর, তজ         ইতোতদ তনভ বাণ কাবজয তথ্যাতদ বচকতরবষ্টয 

ভাধ্যবভ ংগ্র কযা য়। 

 
তনভ বাণ কাবজয গুণগত ভান যীোয জন্য কাবজয াইট  এরাকা বযজতভবন তযদ বন এফং তথ্য ংগ্র 

 
ভাঠ ম বাবয় ম্পাতদত কাজ  ব্যফহৃত ভারাভার তযদ বনপূফ বক তনভ বাণ াভগ্রী এফং কাবজয গুণগতভান এফং প্রকবল্পয কাজ 

ফাস্তফায়বন তচতিত ভস্যাতদ তনযবনয সুাতয প্রণয়ন তনতফড় তযফীেবণয মূ্ উবেশ্য। ভাঠ ম বাবয় ম্পাতদত কাজ 

তযদ বনকাবর তনবম্নাক্ত তফলবয়য উয যাভ বক পাভ ব কর্তবক যীো/তনযীো কযা য়। 

 

 কাবজ ব্যফাবযয পূবফ ব ব্যফহৃত ভারাভবরয গুণাগুণ তনতিত য়ায রবেে বম কর যীো/তনযীো/বটস্টবকাড, 

বস্পততপবকন  তিবকাবয়তি অনুমায়ী কযা বয়বছ তায দতররাতদ যীো কযা য়। 

 বিতক্সফর বইববভন্ট, এভব্যাংকবভন্ট, গাইড য়াবরয তযভা, প্রবমাজে বেবত্র স্তয  ভ    কম্পোকন ইতোতদ 

তযফীেণ। 

 অনুবভাতদত তডজাইন, বপ্রাপাইর, সুাযএতরববন, টাতন বং বযতডয়া কাবব। 

 াফ-বফজ, বফজ, কাব বটিং ীরবকাবটয ভারাভাবরয গুণগত ভান মাচাই। 

 এভ.এ যড, তত ঢারাই, আয.ত.ত ঢারাই, গাইড য়াবরয গুণগত ভান মাচাই।  

 চরভান কাবজয কভ বিতত, ব্যাফস্থানা  ব্যফহৃত মন্ত্রাতত তযদ বন।  

 বপ্রাবটকন য়াকব, াইড বলা, কোোয এয তযভা, বযজতভবন তযদ বন/তনরূণ। 

 আযতত প্যারাাইতডং এয গুণগত ভান তনরূণ। 

 আযতত বেইন এয কাবজয গুণগত ভান তনরূণ। 

 
কাবজয গুণগত ভান যীোয জন্য ব্যফহৃত ভারাভাবরয ল্যাফবযটতয যীো 

 
ম্পাতদত কাবজয গুণগতভান মাচাই এয রবেে যাভ বক পাভ ব কর্তবক ভাঠ ম বাবয়য কাবজ ব্যফাবযয অবেভান/ ব্যফহৃত 

ভারাভার ংগ্র কবয যীো কযা য়। বমফ ভারাভাবরয নমুনা যীো কযা য় তায ংতেপ্ত তথ্যাতদ তনবন্ম উবেে কযা 

বরাাঃ 

 
প্রকবল্পয তনভ বাণকাবজয গুণগতভান তনরুবন ল্যাফবযটতয যীোমূাঃ 
 

SI 
No. 

Name of Test Remarks 

AGGREGATE  

1 Sieve Analysis (CA) Particle Size  Ramdomly 4 sample 

2 Aggregate Crushing  Value (ACV)  3 sample 

BASE OR SUB-BASE  

3 CBR  2 nos. of test 
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SI 
No. 

Name of Test Remarks 

BITUMEN  

4 Specific Gravity/Density  2 nos. of test 

5 Penetration/Grading  2 nos. of test 

PAVEMENT  

6 In-situ core cutting  2 nos. 

R.C.C. (Strength Test)  

7 Cylinder test  2 nos. 

ROD  

8 Tension test including wt. elongation (upto 25mm)  2 nos. 

 
সুতফধাববাগীবদয জন্য তথ্য ংগ্রবয কভ ব িতত  বকৌর  

 

কভ ব িতত  বকৌর (Methodology): 
 
এই জতয কাজ কযায জন্য প্রকবল্পয সুতফধাববাগীবদয তথ্য গুি িততয ক্লাস্টায        এয ভাধ্যবভ ংগ্র কযা য়। 

এোবন   গুবরা বযয বেবত্র ভো তফবফতচত য়। প্রস্তাতফত াবব ব কযায জন্য প্রকল্প এরাকায বজরা যবক তনধ বাযণ কযা 

য়। সুতফধা ববাগীবদয নমুনা তনধ বাযণ কযায জন্য তনবম্নয পমূ বরা ব্যফায কযা য়।  

পমূ বরা    

e = design effect 
Where n is the sample size, z is normal variate. It is 1.96 at 5% level of significance with 
95% confidence interval. P is target proportion. We assume that a total of 50% target 
population will be benefited this project. So 
P = .50; q = 1-p =0.50; 
R is the relative precision, here r is considered 10% and design effect 1. Putting the value 
in the assume equation. 

 

সুতযাং, নমুনা আকায, n =৫৭৬ 

4% Non Responsive গণ্য কবয নমুনায আকায      n =৬০০ 

বভাট             ং্া ৬০০ x ২৫% = ১৫০ 

বভাট Cluster এয ং্া ৬০০ x ৫% = ৩০ (প্রততটি Cluster-এ গবড় ৫টি কবয োনা অন্তর্ভ বক্ত কযা য়। বভাট োনা 

জতযড় = ৩০x৫=১৫০) 

 
োনা তনফ বাচন িততাঃ 

 

এোবন তনধ বাতযত এরাকায বভাট Cluster বনয়া য় ৩০ এফং প্রততটি Cluster-এ গবড় ৫টি কবয োনা তনফ বাচন কযা য়। ঐ 

এরাকা বথবক systematic িততবত নমুনা তনফ বাচন কবয          বনয়া য়। অন্যান্য তথ্য বচকতরবষ্টয ভাধ্যবভ ংগ্র 

কবয প্রকল্প এয উবেশ্য এয াবথ তযবাট ব বতযী কযা য়। 
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KII জতয (Key Informants Interview) 

 
ম বটক, স্কুরতেক, াংফাতদক এফং ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায াবথ জতড়ত বরাকজন বমভনাঃ প্রকল্প তযচারক, তনফ বাী 

প্রবকৌরী, উবজরা প্রবকৌরী ইতোতদ বরাকজবনয কাছ বথবক প্রবনািবযয ভাধ্যবভ জতয কাজ ম্পন্ন কযা য়। তথ্য 

ংগ্রবয য সুতফধাববাগী  কবরার গ্রুবয ভবধ্য তুরনামূরক অফস্থা তফবিলণ কবয প্রততবফদন বতযী কযা য়। 

 

FGD তভটিং 

 

প্রকল্প এরাকায় ১০-১৫ জন অংগ্রণকাযী তনবয় FGD তযচারনা কযা য়। বভাট ৩টি এপতজতড কযা য়। এপতজতড 

তযচারনা কযায ভয় স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যতক্তফগ ব, স্থানীয় প্রান, ভতরা প্রতততনতধ, এনতজ প্রতততনতধ,      বনতাবদয াবথ 

আবরাচনা কযা বফ। 

 
২.৫.২ ববকন্ডাতয উাি ংগ্রাঃ 

 
তযদ বন তথ্য 

 
যাভ বক পাভ ব কর্তবক তনতফড় তযফীেণকাবর ববৌতকাজ তক িততবত কযা বয়বছ তা েততবয় বদো য়। চরভান কাজ 

তযদ বনকাবর Survey Setting Out ভারাভার যীোয বস্পততপবকন অনুমায়ী প্রততারন, ম্পাতদত কাজ এয ভাঠ 

ম বাবয় গুণগতভান তনরূণ, Testing Laboratory-বত  Specification অনুমায়ী ভারাভার যীোকযণ এফং ববৌতকাজ 

ম্পাদন ংক্রান্ত বদতনক তযভাণ নতথর্ভক্তকযণ ইতোতদ তনয়তভত নতথর্ভক্ত (Daily Quantity Take Off) কযা বয়বছ 

তকনা তা তনতফড়বাবফ তযফীেণ কযা য়। কাজ তদাযতকবত Supervision Frequency প্রণয়ন  অনুযণ কযা বয়বছ 

তকনা এফং বয় থাকবর তা নতথর্ভক্ত কযা বয়বছ তকনা তা েততবয় বদো য়। চূড়ান্ত প্রততবফদবন ববৌতকাজ তযদ বন িতত 

ম্পবকব তফবিলণ, ব্যা্া  সুাতয প্রণয়ন কযা য়। 

 
দযত্র ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র 

 
ক্রয়কৃত প্রততটি প্যাবকবজয দযত্র প্রতক্রয়া  মূল্যায়ন চুড়ান্তকযণ-এয মাফতীয় তথ্যাফরী তনতফড়বাবফ মাচাই কযা য়। 

তযফীেণকাবর একটি প্যাবকবজয তফযীবত কতটি দযত্র জভা বড়, মূল্যায়ন প্রতক্রয়ায় কতটি দযত্র Non-Responsive 

বয়বছ এফং তক তক কাযবণ Non-Responsive বয়বছ তা তনতফড়বাবফ েততবয় বদো য়। Non-Responsive কযায 

কাযণ ম বাবরাচনা কাবর তফতধফতভূ বত বয় থাকবর তা প্রততবফদবন উবেে কযা য়। তযফীেণকাবর বকান ফ বতনন্ম দযদাতা 

ফাদ বড়বছ তকনা এফং ফাদ বড় থাকবর তায কাযণ          উবেে কযা য়। দযত্র প্রতক্রয়ায় CPTU এয নীততভারা 

তযচাতরত না বয় থাকবর তা তনরূণ কযা য় এফং বতফষ্যৎ CPTU এয নীততভারা প্রততারবন কযণীয়মূবয উয 

সুাতয প্রণয়ন কযা য়।  

 
Environmental Measures, IEE & EIA Measures তযারন 

 
তনফ বাতচত প্রকল্পটিয ফাস্তফায়নকাবর তফদ্যভান তযবফবয উয নানাতফধ প্রবাফ ম্পতকবত তথ্য প্রততবফদবন উবঠ আব। প্রকল্প 

গ্রবণয পূবফ ব IEE, EIA & Mitigation Measures ইতোতদ প্রণয়ন কযা বয়বছ তকনা এফং তযবফ অতধদপ্তবযয অনুভতত 

গ্রণ কযা বয়বছ তকনা তা বচকতরবষ্টয ভাধ্যবভ তযফীেণ কযা য়। 

 
Site Inspection তযারন 

 
তফতবন্ন ম বাবয় চরভান কাজ তযদ বনকাবর বম কর দাতয়ত্বপ্রাপ্ত প্রবকৌরী  কভ বকতবাগণ কাবজয গুণগত ভান তযভা, 

Unspecified Work Correction, কাবজয Non-Conformance তনবদ বনা, ইতোতদ কাজ তযদ বনকাযী কভ বকতবা 

কর্তবক তনয়তভতবাবফ Site Inspection Book - এ নতথর্ভক্ত কযা বয়বছ তকনা তা তযফীেণ কযা য়।  

 



 
 

চূড়ান্ত প্রততবফদন   14 

 

কাবজয গুণগত ভান যীোয জন্য ব্যফহৃত ভারাভাবরয ল্যাফবযটতয যীোয পরাপর মাচাই 

 
ম্পাতদত কাবজয গুণগতভান মাচাইবয়য রবেে যাভ বক পাভ ব কর্তবক ভাঠ ম বাবয়য কাবজ ব্যফাবযয অবেভান /ব্যফহৃত 

ভারাভার ংগ্র কবয অনুবভাতদত ল্যাবযটতযবত যীোয ভাধ্যবভ কাজ চরাকারীন ভবয় ম্পাদন কযা বয়বছ এরূ তথ্য 

ংগ্র কযা য়।  

 
উবেতেত নমুনা যীোয জন্য ব্যফহৃত ভারাভবরয ল্যাফবযটতয যীোাঃ 

 

ক্রতভক 

নং 
তফফযণ যীোয নাভ/ধযন ভন্তব্য 

১ 
ভাটিয নমুনা, াফ-বগ্রইড  

এভব্যাংকবভন্ট 
Atterburg Limit. MDD.CBR.FDD Compaction 

ল্যাবযটতযবত 

যীোয 

তফদ্যভান 

ডকুবভন্ট 

মাচাই 

ফাছাই কবয 

তথ্য ংগ্র 

কযা য় 

২ ফাতর, বোয়া  বষ্টান তচপ্স 
FM, Gradation, Specific Gravity,    LAA, 
ACV,Soundness,Water Absorption 

৩ এভ.এ.যড 
Dimension test , tensile strength test bend & re-
bend test 

৪ তবভন্ট 
Fineness, Setting time, compressive  strength, 
chemical composition 

৫ তফটুতভন 
Specific gravity, ductility, flash point, fire, point, 
loss on heating penetration, softening point 

৬ তফটুতভনা কংতক্রট 
Marshal  stability  in/c. flow density, bitumen 
extraction 

৭ আয,ত.ত কংতক্রট বেতনং MS Rod placement scanning test. 

৮ Geo-textile 
Permeability, CBR Puncture, Grab strength, 
Tensile strength, Elongation, Unit weight. 

৯ 
Core Cutting Sample 
Cube/Cylinder Strength 

Compressive Strength Test. 

১০ Concrete Workability Test Slump Test 
১১ Pile Integrity Integrity Test 

 

২.৫.৩  তথ্য উাি ংগ্র কাম বক্রবভয তদাযতক 

 

টিভতরডায াভতগ্রকবাবফ কাবজয তদাযতক  াইড তযদ বন কবযন। তভডবরববর ইতঞ্জতনয়ায, সুাযবাইজায প্রতততনয়ত তথ্য 

ংগ্রকাযীয ভাধ্যবভ ভাঠ ম বায় বথবক তথ্য ংগ্র কাজ তযচারনা কবযন এফং তনবজযা ভাঠ তযদ বন কবয প্রকবল্পয 

আতায় ংতিষ্ট অতপ বথবক প্রবয়াজনীয় তথ্য ংগ্রবয কাজ কবযন ।  

 
২.৬ প্রততবফদন প্রণয়ন 

 

আবরাচে প্রকবল্পয াতফ বক অফস্থা বযজতভবন তযফীেণ  তযদ ববনয ভাধ্যবভ প্রাপ্ত তথ্য/উাি তফবিলণ এফং 

আবরাচানাপূফ বক তনধ বাতযত ভবয়য ভবধ্য প্রকবল্পয রেে  উবেশ্য অজবন, ভস্যামূ ম বাবরাচনা এফং সুাতয প্রণয়ন 

প্রততবফদন প্রস্তুত কযা য়। 
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২.৭ তনতফড় তযফীেবণ ভয়তবতিক কভ বতযকল্পনা 
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অধ্যায়-৩ 

পরাপর ম বাবরাচনা 

 
৩.১ প্রকবল্পয অগ্রগতত 

 

৩.১.১          ভ            অগ্রগতত 

 

এতপ্রর ২০২০ ম বন্ত প্রকল্পটিয আতথ বক ব্যয় ১৪৪৩৯২.৯৩ রে টাকা মা        ৭১.৬৪%।           , ২০২০      

                  ৭১.৬৪%                ৮১.৬১%। অফতষ্ট কাজ জুন, ২০২০ এয ভবধ্য ভাপ্ত কযায 

তফযীবত ব্যয়বৃতি ব্যততবযবক বভয়াদবৃতিয প্রস্তাফ তডবেয, ২০২১ ম বন্ত কযা বয়বছ। 

 

      ৩.১:          ভ            অগ্রগতত 

ক্রতভক 

নং 
অংবগয নাভ (আযতডতত অনুাবয) 

প্রাক্কতরত 

ব্যয় 

জুন ২০১৯ ম বন্ত  

বভাট অগ্রগতত 

চরতত ফছবযয এতপ্রর ২০২০ 

ম বন্ত বভাট অগ্রগতত 

আতথ বক ফাস্তফ আতথ বক ফাস্তফ 

ক) যাজস্বাঃ      

১ জনফর (৩১০ জনভা) ৩৪.৩ ২৬.১২ ৮৮.৯৪% ২৬.১২ ৮৮.৯৪% 

২ যাভ বক (সফবদতক ১৫৪, স্থানীয় ১১৫৪) ২৮৯০.২৯ ২৬৯০.২৬ ৯৩.০৮% ২৬৯০.২৬ ৯৩.০৮% 

৩ 

প্রাততিাতনক ব্যয় (ফুবয়র, বষ্টবনতয  

কনুতজউম্যাফক, ম্মানী, অতপ বফন  

মানফান বভযাভত ইতোতদ ০১ জফ 

৩৫৮.৪৭ ২৩.৫৫ ৬৫.৮৪% ২৩.৫৫ ৬৫.৮৪% 

৪ আয়কয, বোট (বথাক) ৮৫১৮.১৪ ৫৮০৬.৫৭ ৫৭.৪১% ৫৮০৬.৫৭ ৫৭.৪১% 

ে) মূরধনাঃ      

৫ ভূতভ অতধগ্রন (৩০০.২৩ বাঃ) ৫২০৩২.২৬ ৫২০৩২.২৬ ১০০.০০% ৫২০৩২.২৬ ১০০.০০% 

৬ ভূতভ উন্নয়ন (১৯৯৬৬৭০ র্াঃ তভাঃ) ৯৬৪৭.৩৩ ৭৬০২.৪৬ ৯৭.০০% ৭৬০২.৪৬ ৯৯.০০% 

৭ পূনফ বান ংতিষ্ট কাজ (বথাক) ৩.১ ৩.১ ১০০.০০% ৩.১০ ১০০.০০% 

৮ এরতজইতড কর্তবক ব্রীজ তনভ বাণ (৫৯৫ তভাঃ) ৪০৩৪৩ ১২৯৭২.৭৮ ২৮.৫৪% ১৫৪৭২.৭৮ ৩৫.৫৪% 

৯ 
ফাাউবফা কর্তবক বলা বপ্রাবটকন ফাঁধ 

তনভ বাণ (৪.৭৭৪ তকাঃ তভাঃ) 
২৮০০০ ১৭০০০ ৭২.০০% ২০০০০.০০ ৮২.৫০% 

১০ 

তফদ্যভান যানবয়, বটতক্সবয়, যান বৃতিকযণ 

বাল্ডায, বাযযান তনভ বাণ ইতোতদ 

(২১৯১১৯ ফাঃ তভাঃ) 

৩৭২০২.৮৬ ৩১২৪৮.৬৮ ১০০.০০% ৩১২৪৮.৬৮ ১০০.০০% 

১১ 
তফদ্যভান গ্রাউন্ড বিটবভন্ট  ফাঁবধয যোপ্রদ 

কাজ (৬১৪৬৫ ফাঃ তভাঃ) 
৬৬১৮.৫৬ ৩২৭৮.৭১ ৯৮.০০% ৩২৭৮.৭১ ৯৯.৫০% 

১২ 
বফনাতদ তনভ বাণ কাজ (ায়ায াউজ  

ততআয) ৫১৭ ফাঃ তভাঃ 
১৬৮.১৬ ১৬৮.১৬ ১০০.০০% ১৬৮.১৬ ১০০.০০% 

১৩ 
এয়াযতপল্ড গ্রাউন্ড রাইটিং (এতজএর) 

তবষ্টভ ১ জফ 
৫৯৮০.২৫ ২৮২০.১৫ ৮৪.৫০% ২৮২০.১৫ ৯৫.০০% 

১৪ 
তডতবআয/তডএভই  আইঅরএ (ক্রয়  

স্থান) ১ বট 
২৩৭২.৯৯ ১৪৬৯.৮৭ ৮৫.০০% ১৪৬৯.৮৭ ৯৫.০০% 

১৫ 
াতন যফযা তবষ্টভ এফং এইচ ট্াংক 

তনভ বাণ (বথাক) 
৮১৩.৭৪ ৩০০ ৯০.০০% ৩০০.০০ ৯৮.০০% 

১৬ 
ীভানা প্রাচীয এফং তনযািা বপতিং 

তনভ বাণ (১০৮৭০ যাাঃ তভাঃ) 
৩৫৫৬.১৬ ১১০২.৫৪ ৯০.০০% ১১০২.৫৪ ৯৮.৫০% 
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ক্রতভক 

নং 
অংবগয নাভ (আযতডতত অনুাবয) 

প্রাক্কতরত 

ব্যয় 

জুন ২০১৯ ম বন্ত  

বভাট অগ্রগতত 

চরতত ফছবযয এতপ্রর ২০২০ 

ম বন্ত বভাট অগ্রগতত 

আতথ বক ফাস্তফ আতথ বক ফাস্তফ 

১৭ 
অতিতনফ বাক গাড়ী (আইতএ পায়ায, 

কোট-০৭) ১টি 
১২০০ ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% 

১৮ 
মানফান (জী ২টি, তকআ ১টি, বভাটয 

াইবকর ৩টি) 
১৪০ ১৪০ ১০০.০০% ১৪০.০০ ১০০.০০% 

১৯ ততড/বোট ১২৫০ ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% 

২০ 
অন্যান্য (অতপ পাতণ বচায, ইকুেইবভন্ট 

ইতোতদ) ১ জফ 
৩৫ ২৫.০০ ৭৫.০০% ২৫.০০ ৭৫.০০% 

২১ ততডতফ ংবমাগ রাইন স্থান (১ জফ) ৪০০ ১৮২.৪২ ৪৫.৫০% ১৮২.৪২ ৪৫.৫০% 

 ফ ববভাটাঃ ২০১,৫৬৪.৬১ 
১৩৮,৮৯২.৬৩ 

(৬৮.৯১%) 
৬৮.৯০% 

১৪৪,৩৯২.৬৩ 

(৭১.৬৪%) 
৮১.৬১% 

 

ফছযতবতিক প্রকবল্পয তফতবন্ন অবঙ্গয        তথ্য উাি ংবমাজনী-২ এ উস্থান কযা বরা।  

৩.১.২   তনভ বাণকাবজয         অগ্রগতত 

 

বফতফচক কর্তবক এয়াযবাট ব তনভ বাণকাবজয  অগ্রগতত 

 

তনভ বাণকাবজয জন্য ঠিকাদাযী প্রততিান M/S Halla-MAH JV এয াবথ চুতক্ত ম্পাতদত য়। এতপ্রর ২০২০ ম বন্ত তএএতফ কর্তবক 

ফাস্তফায়নাধীন তনভাণকাজ প্রায় তবাগই ম্পন্ন বয়বছ ফরা মায়। তফদ্যভান যানবয়, বটতক্সবয়, যান বৃতিকযণ বাল্ডায, বাযযান 

তনভ বাণ ইতোতদ (২১৯১১৯ ফাঃ তভাঃ) কাবজয অগ্রগতত ১০০%। তফদ্যভান গ্রাউন্ড তিটবভন্ট  ফাবধয যোপ্রদ কাবজয (৬১৪৬৫ ফাঃ তভাঃ) 

অগ্রগতত ৯৯.৫০%।বফনাতদ তনভ বাণকাবজয (ায়ায াউজ  ততআয  ৫১৭ ফাঃ তভাঃ) অগ্রগতত ১০০%। 

 

  
      নতুন ফতধ বত যানবয়                         
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বফতফচক কর্তবক     wbg©vY 

 

এর.তজ.ই.তড (LGED) কর্তবক ব্রীজ তনভ বাণকাবজয  অগ্রগতত 

 
এর.তজ.ই.তড কর্তবক ব্রীজ তনভ বাবণয জন্য ফ বতনন্ম দযদাতায ঠিকাদাতয প্রততিাবনয ব্যথ বতায কাযবন চুতক্ত ফাততর এফং 

যফতীবত এর.তজ.ই.তড পুনযায় দযত্র আহ্বাবনয ভাধ্যবভ ম্পূন ব নতুনবাবফ ঠিকাদাযী প্রততিান M/S Halla-MAH JV এয 

াবথ চুতক্ত ম্পাতদত য়। তবফ ফাকোরী নদীয উয ব্রীজ তনভ বাণ  এবপ্রাচ-বযাড তনভ বাবণয ভূতভ অতধগ্রবণয প্রতক্রয়া ম্পন্ন 

না য়ায় ব্রীবজয তনভ বাণ কাজ এরাকাফাী কর্তবক ফাধাগ্রস্থ বি। এতপ্রর ২০২০ ম বন্ত এর.তজ.ই.তড কর্তবক ফাস্তফায়নাধীন 

৫৯৫ তভ. দীর্ ব গাড বায ব্রীবজয তনভ বাণকাবজয ফাস্তফ অগ্রগতত ভাত্র ২০ তাং। বমোবন ভূতভ অতধগ্রণ াতফ বক অগ্রগতত 

৩৫.৫৪%। 

  
                                                                       

 

াইট তযদ ববনয ভয় যাভ বক কর্তবক কাবজয গুণগতভান মাচাইবয়য জন্য বফতকছু বটস্ট ম্পাদন কযা য় এফং বফতকছু 

বটস্ট তযবাট ব ম বাবরাচনা কযা য় ।  

 

বমভনাঃ  

(১) বটবস্টয নাভাঃ কভবপ্রতব বষ্ট্রন্থ বটস্ট (কনতক্রট ততরন্ডায) বটবস্টয স্থানাঃ এয়াযবাট ব ল্যাফ 

(২) বটবস্টয নাভাঃ র এবঞ্জরস্ এব্রান বটস্ট, বটবস্টয স্থানাঃ এয়াযবাট ব ল্যাফ 

(৩) বটবস্টয নাভাঃ াথবযয তব এনারাইত তযবাট ব, বটবস্টয স্থানাঃ এয়াযবাট ব ল্যাফ 

(৪) বটবস্টয নাভাঃ বভাটা ফালু (তবরট ফালুয তব এনারাইত তযবাট ব), বটবস্টয স্থানাঃ এয়াযবাট ব ল্যাফ 

(৫) বটবস্টয নাভাঃ াতন যীো, াফতরক বরথ ইতঞ্জতনয়াতযং ল্যাফ 

(৬) বটবস্টয নাভাঃ যবডয বটনাইর বষ্ট্রন্থ বটস্ট (বুবয়ট কর্তবক ম্পাতদত) 

(৭) বটবস্টয নাভাঃ গড় জন যীো (বুবয়ট কর্তবক ম্পাতদত) 
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াতন উন্নয়ন বফাড ব কর্তবক তনভ বাণাধীন ৩টি ব্রীজ বলা বপ্রাবটকন তনভ বাণকাবজয  অগ্রগতত 

 

প্রকল্প এরাকায় বযজতভবন তযদ ববন বদো মাবি বম, ফাঁবধয বলা বপ্রাবটকন কাজ, র্াটরা  ততড়  ১টি স্লুই বগট 

তনভ বাণকাজ চরভান। ৩টি ব্রীজ তনভ বাণকাবজয প্রতবন থাকবর একটিয তনভ বাণ কাজ শুরু য় নাই। তাছাড়া ফনায়বনয কাজ 

শুরু য় নাই। এতপ্রর ২০২০ ম বন্ত উক্তকাবজয ভূতভ উন্নয়ন ২১২ একবযয ভবধ্য ১৯০ একয ম্পন্ন বয়বছ এফং তনভ বাণকাবজয 

অগ্রগতত বয়বছ ৬০%। বমোবন ভূতভ অতধগ্রণ াতফ বক অগ্রগতত ৮২.৫০%।                                   

    ১৬            উ                                                               । 

 

  

g‡nkLvjx P¨v‡b‡ji cv‡o cÖwZiÿv KvRmn evua wbg©vY evuKLvjxi †gvnbvq wbwg©Z evua I cÖwZiÿv KvR 

 

     উ               ৪.৭৭   .  .                                      ২.৭৭   .  .                  । 

            ৬                           (৫০০   .  . x ৫০০   .  . x ২৫০   .  .; ৫০০   .  . x ৫০০   .  . 

x ২০০   .  .; ৬০০   .  . x ৬০০   .  . x ৬০০   .  .; ৭৫০   .  . x ৭৫০   .  . x ৭৫০   .  .; ৪৫০   .  . x 

৪৫০   .  . x ৪৫০   .  .     ৩৫০   .  . x ৩৫০   .  . x ৩৫০   .  .)                                 উ  

                       উ       ও        ।                                     ,             

                ।  
 

াইট তযদ ববনয ভয় যাভ বক কর্তবক কাবজয গুণগতভান মাচাইবয়য জন্য বফতকছু বটস্ট ম্পাদন কযা য় এফং বফতকছু 

বটস্ট তযবাট ব ম বাবরাচনা কযা য় । বমভনাঃ  

(১) তব এনারাইত (পাইন এতগ্রবগট বটস্ট), বটবস্টয স্থানাঃ এয়াযবাট ব ল্যাফ 

(২) বটবস্টয নাভাঃ াথবযয বগ্রবডন যীো , বটবস্টয স্থানাঃ এয়াযবাট ব ল্যাফ 

 

খুরুকুর পুনফ বান ংতিষ্ট কাবজয অগ্রগতত  

 

                                    -২ (     ২০১০-   ২০২২)                        

                            ।                                ৬৮২                        

     । উ                         ৪৪০৯                                                      । 

পুনফ বান ংতিষ্ট কাবজ                  ৫-          ১৩৯  ভ   ও ১০-          ১  ভ                 ।   

   ২১২      ও                          । ২০১৭                              ।        ১৮  

       ভ                               ১         ভ                         । 
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উ                               উ     .  . .        ২.৫              ও ৫৯৫                       

               ।                                                      ।                       

২০%।  

৩.১.৩                    ভ                        

 

তডতত ংবাধবনয কাযণ  

 

আবরাচে প্রকবল্পয ৩য় ংবাধনী মুল্য ২০১৫৬৪.৬২ রে টাকা মা অনুবভাতদত ২য় ংবাতধত তডতত মুল্য ১১৯৩৩২.৪০ 

রে টাকা বত (২০১৫৬৪.৬২-১১৯৩৩২.৪০)=৮২২৩২.২২ রে টাকা বফত। কাযন, প্রকবল্পয তফভানফন্দয উন্নয়ন অংব ভূতভ 

অতধগ্রন ফাফদ ৪৫৬৩১.৬৭ রে টাকা,  আয়কয তফতফধ ট্াক্স তযফতববনয জন্য ১৩৫৮.১৪ রে টাকা, বফবদতক মুদ্রায 

তফতনভয় াবযয তযফতববনয জন্য ১৫০০.০০ রে টাকা, এরতজইতড কর্তবক ব্রীজ তনভ বাণ োবত ভূতভ অতধগ্রবনয জন্য 

১৩০০০.০০ রে টাকা, ংবমাগ ড়ক  ব্রীবজয নীবচ বনতববগনার সুতফধায জন্য ব্রীবজয উচ্চতা বৃতিয পবর ৬৯৭৮.৭০ রে 

টাকা বৃতি ায়। এছাড়া, াতন উন্নয়ন বফাড ব কর্তবক পুনফ বান এরাকা খুরুকুবর ভাটি বযাট  বফড়ীফাঁধ তনভ বাণ োবতয 

কাম বতযতধ বৃতিয পবর এোবত ৭০০০.০০ রে টাকা বৃতি ায়।  

 

যাভ বক বফা  

 

প্রকবল্পয মূর অনুবভাতদত তডতত দযত্র আফাবনয য ক্রয় ংক্রান্ত ভতন্ত্রবা কতভটি দযত্র ফাততর কবয পুনযায় দযত্র 

আফাবনয তিান্ত প্রদান কবযন। বকতফবনট কতভটিয তিান্ত অনুমায়ী পুনাঃদযত্র আফাবনয প্রাক্কাবর চীনা যকাবযয অথ বায়বন 

প্রকল্প ফাস্তফায়বনয জন্য প্রায় ২ ফছয মাফত আবরাচনা-ম বাবরাচনা চবর। আবরাচনা পরপ্রসু না য়ায় প্রাতনক ভন্ত্রণারবয়য 

তনবদ বনা বভাতাবফক বকতফবনট কতভটিয তিান্ত অনুমায়ী পুনাঃদযত্র আফাবনয য তফগত ০৬/০৫/২০১৫ তাতযবে M/S 

Halla-MAH-Seokwang JV (বকাতযয়া-ফাংরাবদ-বকাতযয়া) নাভক ঠিকাদাযী প্রততিাবনয অনুকূবর কাম বাবদ প্রদান 

কযা য়। এবত প্রকল্প ফাস্তফায়বনয ভয়ীভা ফতধ বত য়।  

 

ভূতভ অতধগ্রন 

 

প্রকবল্পয আতায় ৭৪১.৮৭৮ একয ভূতভ অতধগ্রবনয সুবমাগ যাো য় । তন্মবধ্য ৬৮২.২৯৫ একয জতভ তএএতফ এয অনুকূবর 

ফবন্দাফস্ত প্রদান কযা য়। অফতষ্ট (৭৪১.৮৭৮-৬৮২.২৯৫) = ৫৯.৫৮৩ একয জায়গায ভবধ্য ২৪.৯৫০ একয জায়গা ব্যতক্ত 

ভাতরকানাধীন, ফাকী ৩৪.৬৩৩ একয জায়গা যকাযী োজতভ। ব্যতক্ত ভাতরকানাধীন ২০.৬৬৯ একয জতভ অতধগ্রবন তাফ 

তনকাবয য ৫২০৩২.২৬ রে টাকা তনধ বাযন কযা য়।   
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ভূতভ উন্নয়ন 

 

অনুবভাতদত প্রকবল্প  ১৩,৫০,০০০ র্াঃতভাঃ ভূতভ উন্নয়বনয প্রতবন যাো য়।  প্রকল্প ফাস্তফাফায়নকাবর যানবয় ম্প্রাযন 

এরাকায মূর বববভন্ট  তৎংরি আবাবয  অাবযনার বফ তকছূ এরাকায তফদ্যভান অনুবমাগী ভাটি  তফবদী 

যাভ বক   তফআযটিত, বুবয়ট  এয যাভব ব ৩.০৪৩ তভটায Reduced Level এ প্রায় ৪.৫ তভটায গবীযতা ম বন্ত েনন 

পূফ বক  অন্যত্র  তযবয় বপরা য়। যানবয় ম্প্রাযন এরাকায় Unsuitable Soil  অাযন কযত  Suitable Soil 

দ্বাযা প্রততস্থাবনয পবর এ োবত কাবজয তযভান বৃতি ববয় ১৯,৯৬,৬৭০ র্াঃতভাঃ দাঁড়ায়। এই অতততযক্ত  (১৯,৯৬,৬৭০-

১৩,৫০,০০০) = ৬,৪৬,৬৭০ র্াঃতভাঃ  কাজ ম্পাদবনয জন্য আয ২০৪৭.১৫ রে টাকায প্রবয়াজন য়।  

 

স্থানীয় যকায প্রবকৌর অতধদপ্তয কর্তবক ব্রীজ তনভ বাণ 

 

আশ্রয়ন-২ প্রকল্প তথা কক্সফাজায বজরাধীন খুরুকুর বভৌজায়  মাতায়াবতয জন্য দয উবজরায ফাকোরী নদীয উয ব্রীজ 

তনভ বাবণয জন্য প্রাথতভক বাবফ তডততবত ২০০০০.০০ রে টাকা ফযাে যাো বয়তছর। ইততভবধ্য উক্ত ব্রীজ তনভ বাবনয জন্য 

ংতিষ্ট ঠিকাদাযী প্রততিাবনয াবথ  ১২/১১/২০১৭ তরাঃ তাতযবে এরতজইতড কর্তবক চুতক্ত ম্পাতদত য় । উবে্ বম, এোবত 

ব্রীজ  ংবমাগ ড়বকয ভূতভ অতধগ্রণ ফাফদ মূর তডততবত ১৫০০.০০ রে  টাকা ফযাে তছর। তকন্তু প্রকৃতবে এ োবত 

ব্যয় দাঁড়ায় ১৪৫০০.০০ রে টাকা। এছাড়া, ব্রীবজয ২.৩০ তকাঃতভাঃ ংবমাগ ড়ক এরাকায় ম্পূন বরূব Low Land  

যবয়বছ। উক্ত এরাকায় Soft Soil  তফদ্যভান থাকায় তা তযবয়   Sand Compaction Pile স্থাবনয ভাধ্যবভ 

Treatment  কযা য়। পবর ংবমাগ ড়বক কারবাট ব তনভ বাণ ফাফদ প্রায় ১৬৬৮.০০ রে টাকা ব্যয় বৃতি ায় । তাছাড়া 

ব্রীজ তনভ বাবণয জন্য   BIWTA  এয নীততভারা বভাতাবফক নদীবত তফদ্যভান Navigational Facilities  চর 

যাোয স্বাবথ ব ব্রীবজয উচ্চতা বৃতিয জন্য ব্রীজ তনভ বাণ ফাফদ প্রায় ৫৩১০.৭০ রে টাকা ব্যয় বৃতি ায়। এোবত ফ ববভাট 

(৪০৩৪৩.০০-২০০০০.০০) = ২০৩৪৩.০০ রে ব্যয় বৃতি বৃতি ায়। 

 

ফাাউবফা কর্তবক খুরুকুর বভৌজায়  বলা বপ্রাবটকন ফাঁধ তনভ বাণ 

 

আবরাচে প্রকবল্পয ভূতভ অতধগণ োবত তএএতফ’য অনুকূবর ফবন্দাফস্তকৃত  ৬৮২.০০ একয জতভবত ফফাযত ৪৪০৯ টি  

ভূতভীন তযফাযবক প্রধানভন্ত্রীয কাম বারবয়য ভাধ্যবভ  ফাস্তফায়নাধীন খুরুকুর বভৌজায়  আশ্রায়ণ-২ প্রকবল্পয ভাধ্যবভ পুনফ বান 

কযা বি। তবফ, পুনফ বান এরাকা খুরুকুবর ভাটি বযাট বফড়ীফাঁধ তনভ বাণ কাজটি প্রধানভন্ত্রীয তনবদ বনা বভাতাবফক 

কক্সফাজায তফভানফন্দয উন্নয়ন প্রকবল্পয আতায় ফাংরাবদ াতন উন্নয়ন বফাড ব কর্তবক ম্পাতদত বি । এোবত ২১০০০.০০ 

রে টাকা ফযাে যাো য়। ম্পূন ব কাজটি নাযায়নগঞ্জ ডকইয়াড ব, ফাংরাবদ বনৌ-ফাতনী কর্তবক ফাস্তফায়নাধীন।  তবফ, 

ফাাউবফায চরভান কাম বক্রভ তনবয় ২৪/১০/২০১৭ তরাঃ তাতযবে প্রধানভন্ত্রীয কাম বারবয় অনুতিত আবরাচনায় তনভ বাণ ফতন বত 

অতততযক্ত কাম বমূ ম্পাদবনয তিান্ত গৃীত য়াঃ 

 

(ক) ফাঁবধয চুড়ায প্রস্ততা ৫ তভাঃ বত ৬ তভাঃ এ উন্নীতকযণ এফং তদানুমায়ী বযগুবরটয তনভ বান কযন। 

(ে) প্রকবল্পয অবেন্তবয অফতস্থত োবরয তফতবন্ন স্থাবন ৩ টি ব্রীজ  তনভ বানকযণ। 

(গ) প্রকবল্পয অবেন্তবয অফতস্থত োবর (োবরয উতযবাবগয প্রস্ততা প্রায় ২২ তভ) রাইতনং উবয় াবেব য়াকবয়  

তনভ বানকযণ। 

(র্) ফাঁবধয তফতবন্ন অফস্থাবন র্াটরা (ততড়) তনভ বানকযণ। 

(ঙ) ফাঁকোরী নদীয উয কস্তুযার্াট নাভক স্থাবন এরতজইতড কর্তবক তনভ বাবনয জন্য প্রস্তাতফত ব্রীজ ম বন্ত বলা প্রবটন ফাঁধ 

তনভ বান কাজ ম্প্রাযন আনুলাতঙ্গক অন্যান্য কাজ তনভ বানকযণ।  

 

পবর ইবতাপূবফ ব প্রকবল্পয এরাইনবভবন্টয তযফতববন প্রততযোমূরক কাজ ী-ডাইবকয বদর্ বে বৃতি এফং ক্রতভক নং (ক) বত 

(ঙ) ম বন্ত কাজ মূ ফাস্তফায়বন ফাাউবফায জন্য তনধ বাতযত ২১০০০.০০ রে টাকায অতততযক্ত প্রায় ৭০০০.০০ রে টাকায 

প্রবয়াজন য়। অনুবভাতদত প্রকবল্পয অতততযক্ত ৯০০ তভটায ফাঁধ তনভ বাণ বলা বপ্রাবটকন কাজ, ২.৫০০ তকাঃতভাঃ কোবনর 

রাইতনং, অবেন্তযীণ োবরয উয ৩টি ব্রীজ তনভ বাণ, ফাঁবধয উয তফতবন্ন বয়বন্ট র্াটরা/ততড় তনভ বাণ এফং ফনায়ন অন্যান্য 
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বৌন্দর্য্ব ফধ বন কাজ বমাগ য়ায় অনুবভাতদত তডতত অবো প্রস্তাতফত ংবাতধত তডততবত ৭০০০.০০ রে টাকা ব্যয় বৃতি 

ায়। এয ভবধ্য অতততযক্ত ৯০০তভটায ফাঁধ তনভ বাণ বলা বপ্রাবটকন কাবজয জন্য ব্যয় বৃতি ববয়বছ ১৭০০.০০ রে টাকা 

অথ বাৎ ৯০০ তভটায অংবয জন্য প্রতত তভটায ব্যয় ১.৮৯ রে টাকা।  

 

তফদ্যভান যানবয়, বটতক্সবয়, যানবয়য তক্ত বৃতিকযণ, যানবয় প্রস্তকযণ, যানবয় বাল্ডায, বাযযান তনভ বাণ ইতোতদ 

 

যানবয় ম্প্রাযন এরাকায় ভূগববস্থ ভাটি (বচইবনজ ২+৭২০ বত ২+৮৯০ বভাট ১৭০ তভাঃ)  খুফই োযা থাকায় উক্ত 

এরাকায় স্যান্ড কম্পোকন াইর এয ভাধ্যবভ ভাটি তিটবভন্ট কবয এয কতিবটতি ফাড়াবনা বয়বছ মায মূল্য ১২০০.০০ রে 

টাকা। তাছাড়া তফদ্যভান যানবয় াযবপব ক্রোক তযবয়ায ফাফদ আয অতততযক্ত ৩৩২.৫২ রে টাকা ব্যয় ধযা য়।  

 

তফদ্যভান গ্রাউন্ড তিটবভন্ট  ফাবধয যোপ্রদ কাজ 

 

প্রকবল্পয তডজাইন, েইং  ডকুবভন্ট প্রণয়নকাবর ফ ববভাট ২২৫০০ ফগ বাঃতভাঃ জায়গায় যোপ্রদ ফাঁধ তনভ বাবনয  কাজ গ্রন কযা 

য়। যফতীবত অবনকাংবই ফাবধয Layout plan, Geometric Design, Formation level   Slope 

Protection Structure এ তকছুটা তযফতবন,  ংবমাজন  ংবাধন কযা য়। পবর, ফাঁবধয তডজাইন আয এর 

৭.০৬ তভাঃ এ উন্নীত য় এফং বলা বপ্রাবটকবনয ঢার মুবদ্রয তদবক অবনকাংব ফতধ বত য়। এবেবত্র ফাঁবধয যোপ্রদ কাবজয 

তযভান ২২৫০০.০০ ফগ বতভাঃ বত বৃতি ববয় ৬১৪৬৪.৭৯ ফগ বতভাঃ দাঁড়ায়। পবর, এোবত  ব্যয় (৬৬১৮.৫৬-২২৫৩.৩৪) = 

৪৩৬৫.২২ রে টাকা বৃতি ায়।  

 

বফনাতদ তনভ বাণ কাজ 

 

মূর তডততবত ততআয  ায়ায াউজ তনভ বাণ ফাফদ ২৭০ ফাঃতভাঃ জায়গা এফং বল্টরুভ ায়ায াউজ ফাফদ ১টি 

ইউতএ ফযাে য়।  যফতীবত এতজএর াতকববটয তযতরবয়তফতরটি বৃতি কযায রবেে আয একটি ইউতএ  বৃতি কযা য় 

এফং  তফভানফন্দবযয াভতগ্রক অাবযন কাবজয স্বাবথ ব ফতবভান বফদুেততক াফ-বস্টনটিবক প্রকবল্পয ফযােকৃত একই 

জায়গায় তনভ বাবণয রবেে উক্ত ততআয  ায়ায াউবজয (৫১৭-২৭০)= ২৪৭ ফাঃতভাঃ এতযয়া বৃতি কযায প্রবয়াজন য়। 

ফতধ বত ব্যয় ংবাধীত তডততবত  ংস্থান যাো য়। 

 

াতন যফযা বেবনজ তবস্টভ এফং এইচ ট্াংক তনভ বাণ কাজ 

 

মূর তডততবত াতন যফযা বেবনজ তবস্টভ এফং এইচ ট্াংক তনভ বাণফাফদ ৭৫০.১০ রে টাকা বথাক ফযাে যাো য়।  

তফভানফন্দবযয বেবনজ ব্যফস্থা তনতিতকযবণয রবেে বেবনয কাবজয তযভান বৃতি ায়া এফং তফভানফন্দযবক ঘুতন বঝড় ফা 

বযা কাঠাবরয বজায়াবযয ভয় জবরািাবয াতন প্রবফ বযাধকবল্প দুইটি বযগুবরটয স্থান কযা আফশ্যক য় তফধায় এই 

অবঙ্গ  (৮১৩.৭৪-৭৫০.১০)= ৬৩.৬৪ রে টাকা বৃতি ায়।  

 

ীভানা প্রাচীয এফং তনযািা প্রাচীবয ততত  আযতত, এোবপ্রান কাজ 

 

তফভান ফন্দবযয অতধগ্রনকৃত জায়গা অাবযনার এরাকায তনযািা তনতিতকযবণয উবেবশ্য ীভানা প্রাচীয  তনযািা 

বপতিং এয তনভ বাবণয তযভান ৮৩৯০.০০ যাাঃতভাঃ তডতত’বত  ফযাে যাো য়। প্রকৃতবে তনযাদ তফভান উড্ডয়ন  

অফতযণ তনতিতকযবণয রবেে তনযািা বপতিং জরুযী আফশ্যক। এ রবেে কাম ব ফাস্তফায়নকাবর প্রকল্প প্রবয়াজবন ীভানা 

প্রাচীয  তনযািা বপতিং এয বদর্ বে  (১০৮৭০-৮৩৯০) =২৪৮০ যাাঃতভাঃ বৃতি ায়। এ ফতধ বত কাজ ফাস্তফায়বন অতততযক্ত 

৬৭৭.৮৬ রে টাকায প্রবয়াজন য়। 
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অতি তনফ বাক গাড়ী (আইতএ পায়ায, কোট-০৭) 

 

আইতএ পায়ায, কোট-০৭ বরববর তনতিতকযবণয জন্য অতিতনফ বাক গাড়ী ক্রয় ফাফদ তডততবত ৭৫০.০০ রে টাকা ফযাে 

যাো য়। তকন্তু ফাজায দয মাচাই কবয অতিতনফ বাক গাড়ীয ক্রয়মূল্য ১২০০.০০ রে টাকা ায়া মায়। পবর এ অবঙ্গয জন্য 

অতততযক্ত (১২০০.০০-৭৫০.০০)= ৪৫০.০০ রে টাকা প্রবয়াজন য়।  

 
৩.১.৪ অথ ব ফছয তবতিক ফযাে, ছাড়  ব্যয় ম বাবরাচনা 

 

       ও                        ১৪৯৩৯৯.৭০                ও                            

১৩০৮২২.০০        ।        ও                             ১২৬৭০০.১৪        ।             

(১৩০৮২২.০০ -১২৬৭০০.১৪) = ৪১২১.৮৬                                                          । 

                      উ              ।  

 

      ৩.২: অথ ব ফছয তবতিক       ফযাে, ছাড়  ব্যয়  

(       ) 

               /      

      

     /        

     

        

(%) 

       

(%) 

2010-2011 277.00 2225.00 2225.00 

(100%) 

277.00 

(12.45%) 

2011-2012 16.00 1000.00 1000.00 

(100%) 

16.00 

(1.6%) 

2012-2013 150.00 1250.00 1250.00 

(100%) 

150.00 

(12%) 

2013-2014 - 20.00 - - 

2014-2015 5325.23 6300.00 6300.00 

(100%) 

5325.23 

(84.52%) 

2015-2016 15282.00 15282.00 15282.00 

(100%) 

15282.00 

(100%) 

2016-2017 27417.70 30840.00 27417.70 

(100%) 

27417.40 

(100%) 

2017-2018 28000.00 28000.00 28000.00 

(100%) 

28000.00 

(100%) 

2018-2019 108930.29 65425.00 62425.00 

(95.41%) 

62425.00 

(100%) 

2019-2020 16166.40 37000.00 5500.00 

(14.86%) 

5500.00 

(100%) 

me©‡gvU: 201564.62 187342.00 149399.70 144392.63 

 

৩.২ প্রকবল্পয ক্রয়কাম বক্রভ ম বাবরাচনা 

 

বযজতভবন ম ববফেণ  ংতিষ্ট কভ বকতবাবদয াোৎকায এফং ংগৃীত তথ্য-উাি তফবিলণ কবয প্রতীয়ভান য় বম, 

ততআয ২০০৮ এফং ততএ ২০০৬ অনুমায়ী প্রকবল্পয আতায় তফতবন্ন ণ্য  ভারাভার ক্রয় কযা বয়বছ। ঠিকাদায 

তনবয়াবগয বেবত্র তফদ্যভান যকাযী ক্রয়তফতধভারা অনুযণ কবয দযত্র আফান, কতভটি গঠন, মাচাই-ফাছাই, মূল্যায়ন  

কাম বাবদ প্রদান কবয প্রততটি প্যাবকবজয ণ্য, বফামূ ংগ্র কযা বয়বছ। এোবন শুধু তফভানফন্দয উন্নয়ন কাবজয দযত্র 

ংক্রান্ত কাম বক্রবভয তথ্য উস্থান কযা বরাাঃ 
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৩.২.১ ক্রবয়য ংতেপ্ত তফফযণ 

 

                                             (      ),       ,          ,     । 

 

            Development of Cox’s Bazar Airport (Phase-I) 

 

      উ     )             - ৫০  (           ভ  )। 

   )                    - ৫০  (           ভ  )। 

 

                  

 

                      ০৩ ০৩ ২০১১                                         ।             

                         উ                                                                     

                 ৫৪৯৬৪.২১         ।         ১০ ০৪ ২০১২               ভ              । 

 

                                                                                      

             ২০ ০৬ ২০১২                     ভ         উ                               

                             ।             ভ                                              

             ।                                                                 G to G        

                                                   ও    CCGP                              

               । 

 

                 ২৭ ০৫ ২০১৪                                                                   

                          ।                                                       ভ            

         ৬৩০,৩২,৪৩,৮৪৩ -                   ও           । 

 

        উ              (OTM) ।                                                      । 

 

৩.২.২           ,     ও                

 

                    ২৭-০৫-২০১৪     

                     ১৫-০৭-২০১৪     

                   ১৫-০৭-২০১৪     

                        ২১-০৯-২০১৪     

               ১৫ (    )   

 

      ৩.৩:                             

                     

১/১৫ Italian-Thai Development Public Company Ltd., Thailand. 

২/০৫ Munck Asfalt a/s Toftegardsrj 18-Dk-5800, Nyborg. 

৩/১৫ Sinohydro-Spectra (JV), China 

৪/১৫ Halla-MAH, Seokwang (JV), Korea. 
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৫/১৫ Abdul Monem Ltd., Bangladesh 

৬/১৫ China Railway Shishijw Group Corporation, China. 

৭/১৫ Larsen & Tonrbo Ltd., India 

৮/১৫ Sichaan Airfield & Construction Engineering Co. Ltd., China 

৯/০৫ Cheongmok Construction Co. Ltd., South Korea. 

১০/১৫ China Railway Airport Construction Group Co. Ltd., China. 

১১/১৫ China CAMC Engineering Co. Ltd., China. 

১২/১৫ China Overseas Engineering Group Co. Ltd., China. 

১৩/১৫ Hebei Jianshe Construction Company Ltd., China. 

১৪/১৫ China Harbour Engineering Company Ltd., China. 

১৫/১৫ Bayangan Sepndn-Infratech (JV), Malaysia. 

 

                   

 

১৭-০৭-২০১৪                                                                               

                  ভ         -                                           (    )                   

            ।                                           ৩                                  । 

          

 

      ৩.৪:                                                      

                                   

৪/১৫ Halla-MAH, Seokwang (JV), Korea.        

৫/১৫ Abdul Monem Ltd., Bangladesh.        

১১/১৫ China CAMC Engineering Co. Ltd., China.        

 

      ২১-০৯-২০১৪                ১১:০০                                  ভ             

                       ভ   উ                           ভ                          উ            

                                                                                          ।  

 

                      ভ   উ            

 

১।      ভ                                ,       ,  

 ভ    ,                 

 

২।                          ,       ,  

   ,                 

 

৩।                       ,                          ,     , 

   ,                 

 

৪।                                 (     ),       ,  

   ,                 
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৫।                                        ,       /  উ         ,       ,  

        ,                 

 

৬। উ                            (ও    ),         ভ  ,       

   ,                 

 

৩.২.৩              

 

                                              ১৪-১০-২০১৪     

                                               ১৮-১২-২০১৪     

         ও               ১৮-১২-২০১৪     

 

                ০৩ (   )  ,      

 

1. China CAMC Engineering Co. Ltd. 

2. Halla-MAH-Seokwang Jv. 

3. Abdul Monem Ltd. 

 

      ৩.৫: দযবত্র                      প্রাপ্ত দয  অন্যান্য তথ্যাতদ 

     

   
             উ              উ      (     )       

1 China CAMC 
Engineering Co. 
Ltd. 

USD 42,130,897.38 
BDT 526,49,16,150.83 

Tk. 863,30,09,860.76 3rd Lowest 

2 
Halla MAH-
Scokwang JV 

USD 27,180,522.00 
BDT 398,32,58,683.00 

Tk. 61000,77,736.00 
Less 5.30% discount 
Tk. 577,67,73,616.00 

1st Lowest 

3 
Abdul Monem Ltd. 

USD 5615888.80 
BDT 564,63,85,873.28 

Tk. 618,37,514,293.02 2nd Lowest 

 

Finally, the Contract has been done with Halla-MAH-Scokwang JV for doing the construction work. 

 

                    ০১-০১-২০১৫    , ২২-০১-২০১৫    , ২৮-০১-২০১৫    , ১৬-০২-২০১৫ 

        ২৩-০২-২০১৫    । 

 

                             ০৫-০১-২০১৫    , ২২-০১-২০১৫    , ২৮-০১-২০১৫    , ১৭-০১-২০১৫ 

   , ২৪-০২-২০১৫    । 

 

                        ১২০           ১৮-১২-২০১৪          ১৬-০৪-২০১৫         । 

 

                          SMS (Safety Management System)     Security Plan                 

                        ও           ভ                       ভ    Non-responsive                
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১. China CAMC Engineering Co. Ltd. 
 

                                                 Responsive                    

১. Halla-MAH-Seokwang Jv. 

২. Abdul Monem Ltd. 

 

                                                    ও                       

 

      ৩.৬:                                      ও                

`icÎ bs `ic‡Îi bvg 
Corrected Tender Price 
(1 USD = 77.90 BDT) 

Ae¯’vb 

2/3 Halla-MAH-Seokwang Jv. 
 

F.C = USD 25,740,007.03 
L.C = Tk.3,677,445,972.80 
Combined Total 
BDT = 5,782,592,520.79 
(After 5.30% discount) 
(in/c. Provision sum Tk.10,00,00,000/-) 

1g me©wb¤œ 

3/3 Abdul Monem Ltd. 
 

F.C = USD 5,615,888.80 
L.C = Tk.5,646,385,873.28 
Combined Total 
BDT = 6,183,863,610.80 
(in/c. Provision sum Tk.10,00,00,000/-) 

2q me©wb¤œ 

 

                                               

 

               ২,৫৭,৪০,০০৭.০৩ (                                            )  উ            

     ৩৭৭,৭৪,৪৫,৯৭২.৮০ (                                                                      ) 

[  ভ         ১০,০০,০০,০০০/- (       )        ]              $ ৫৭৮,২৫,৯২,৫২০.৭৯ (                 

                                                   )      (১  উ        = ৭৭.৯০     )।       

                      ২০১৪                 ভ                           ৬৩০,৩২,৪৩,৮৪৩/-     । 

                                       উ           ৪৬০,৪২,৪৬,০০০/-     ।                

                     ২০১২                                      ২০১১    ।           ৩     ৬     

    ।                    ,        ,                         ।                                

                             । 

 

                                

 

"      ২                                 Development of Cox’s Bazar Airport (Phase-I) (S.H:- Civil 

AGL & Nav-aid works)                          ভ                                           M/S 

Halla-MAH-Seokwang JV                উ     ২,৫৭,৪০,০০৭.০৩ (                                

            )  উ                 ৩৭৭,৭৪,৪৫,৯৭২.৮০ (                                         

                             ) [  ভ         ১০,০০,০০,০০০/- (       )        ]              $ 

৫৭৮,২৫,৯২,৫২০.৭৯ (১  উ        = ৭৭.৯০            )     -                            

                      "। 
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৩.২.৪                                 

 

                   

                       

১।     উ    ১৩,৫০,০০০        

২।           ও  ,     ও   ১,৯৭,০০০        

৩।          উ         ও                ১,৩৮,০০০        

৪।       ও     ১১০০        

৫।           উ              

৬।    ভও  /      ও           ও      ১     

৭।                             ও                

৮। 
                                                 , 

          
৭৬৯০       

 

                 ভ     

 

১।           $ ৫০৮,৫৯,২০,৩০৬.১১      (২,৫৭,৪০,০০৭.০৩  উ         ) 

২। ভ   ,    ,            $ ৫৯,৬৬,৭২,২১৪.৬৮      

     - $ ৫,৬৮,২৫,৯২,৫২০.৭৯      (২,৫৭,৪০,০০৭.০৩  উ         ) 

৩।   ভ         $ ১০,০০,০০,০০০/- (       )      

         $ ৫৭৮,২৫,৯২,৫২০.৭৯ (                                 

                                   )      

 

                      ৩০ (   )    । 

 
৩.২.৫    অন্যান্য দযবত্রয ক্রয়কাম বক্রভ তথ্য  

 
প্রকবল্পয ক্রয়কাম বক্রবভয আতায় ১টি অতিতনফ বাক গাড়ী (আইতএ পায়ায, কোট-০৭) ব্যততত কর ক্রয়কাম বক্রভ ২০১৮ াবরয 

ভবধ্যই ম্পন্ন য়। মাা ততআয ২০০৮ এফং ততএ ২০০৬ অনুমায়ী তফতবন্ন ণ্য  ভারাভার ক্রয় কযা বয়বছ। ঠিকাদায 

তনবয়াবগয বেবত্র তফদ্যভান যকাযী ক্রয়তফতধভারা অনুযণ কবয দযত্র আফান, কতভটি গঠন, মাচাই-ফাছাই, মূল্যায়ন  

কাম বাবদ প্রদান কবয প্রততটি প্যাবকবজয ণ্য, বফামূ ংগ্র কযা বয়বছ। অন্যান্য দযবত্রয ক্রয়কাম বক্রভ ম্পাদন তথ্য 

ংবমাজনী-৩ এ উস্থান কযা বরা। 

 

৩.৩ প্রকবল্পয উবেশ্য অজবন (Log Frame এয তবতিবত) 
 

ক্রতভক 

নং ং  প্ত ফণ বনা (MS) ফস্তুতনি মাচাই তনবদ বক (OVI) 
রেে  উবেবশ্যয াবথ াভঞ্জস্য 

বযবে অজবন 

১ রেে (Goal):            বদবয দ  ণ-পূফ ব 

উকূরীয় অঞ্চবরয াবথ যাজধানী ঢাকায 

ভবধ্য তফভান বমাগাবমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন এফং 

ম বটন সুতফধাতদ ফতিতকযন 

 

ম বটক ং্া বৃতি াবফ, 

           তযফন বৃতি াবফ, 

আকা বথ বমাগাবমাগ ব্যফস্থায 

উন্নততয পবর ম বটন  ন্য 

তযফন সুতফধা বৃতি াবফ। 

 

২ উবেশ্য (Purpose): কক্সফাজায 

তফভানফন্দবয সুতযয তফভান উড্ডয়ন-

অফতযবনয জন্য অাবযনার সুতফধা 

বৃতিকযন 

সুতযয এয়াযক্রাফ্ট (বফাতয়ং 

৭৭৭) চরাচর, বনতববগন 

সুতফধাতদ বৃতি াবফ  

প্রকবল্পয কাজ ভাতপ্তয য সু-

তযয তফভান অত্র তফভানফন্দবয 

অফতযন  উড্ডয়বনয সুবমাগ াবফ। 
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ক্রতভক 

নং ং  প্ত ফণ বনা (MS) ফস্তুতনি মাচাই তনবদ বক (OVI) 
রেে  উবেবশ্যয াবথ াভঞ্জস্য 

বযবে অজবন 

৩ আউটপুটাঃ   

 ১। ভূতভ উন্নয়ন (১৯৯৬৬৭০ র্াঃ তভাঃ) ১৯৯৬৬৭০ র্াঃ তভাঃ আউটপুট ১-১০ ম বন্ত ভাতপ্তয পবর 

এটি একটি কর প্রকায সুতফধা 

ম্পন্ন তফভানফন্দবয উন্নীত বফ। 

(নতুন টাতভ বনার কভবেক্স ম্পন্ন 

বর এটিবক আন্তজবাততক উন্নতকযণ 

জ বফ)। 

 ২। ব্রীজ তনভ বাণ  ৫৯৫ তভাঃ 

 ৩। বলা বপ্রাবটকন ফাঁধ তনভ বাণ  ৪.৭৭৪ তকাঃ তভাঃ 

 ৪। তফদ্যভান যানবয়  

  - ম্প্রাযণ ৬৭৭৫ ফুট বত ৯০০০ ফুট 

  - প্রস্তকযণ ১৫০ ফুট বত ২০০ ফুট 

  - তক্ত বৃতিকযণ তএআই ১৯ বত ৯০ 

 ৫। তফদ্যভান গ্রাউন্ড তিটবভন্ট  ফাঁবধয যোপ্রদ 

কাজ 

৬১৪৬৫ ফাঃ তভাঃ 

 ৬। এয়াযতপল্ড গ্রাউন্ড রাইটিং (এতজএর) 

িতত -১ জফ 

১ জফ  

 ৭। তডতবআয/ তডএভই   আইএরএ  (ক্রয় 

 স্থান) - ১ বট 

১ বট  

 ৮। াতন যফযা, বেবনজ তবস্টভ এফং 

এইচ ট্াংক তনভ বাণ  

১ জফ  

 ৯। ীভানাপ্রাচীয এফং তনযািা বপতিং 

তনভ বাণ (১০৮৭০ যাাঃ তভাঃ) 

১০৮৭০ যাাঃ তভাঃ  

 ১০। অতি-তনফ বাক গাড়ী (আইতএ পায়ায, 

কোট-০৭) 

০১ টি  

৪ ইনপুট   

 দে জনফর প্রকবল্পয জনফর কাঠাবভা, একই প্রকবল্প ৩টি প্রততিান তবন্ন 

তবন্ন ভবয় স্ব-স্ব কাজ শুরু কযায় 

ভন্ববয়য ভস্যা সৃতষ্ট বয়বছ। 

কাবজয গততবত ভন্থযতা 

তযর  ত বয়বছ। 

 ম্পবদয/অবথ বয ংস্থান  অনুবভাতদত প্রকল্প প্রস্তাফনা 

অনুমায়ী ফাবজট, 

 প্রবয়াজনীয় জতভ প্রকল্পদতরর অনুমায়ী 

তফভানফন্দবযয তফদ্যভান জতভ  

অতধগ্রনকৃত জতভ, 

 কভ ব-তযকল্পনা আযতডতত অনুমায়ী গৃীত প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কভ ব-তযকল্পনা, 

 তনভ বাণাভগ্রী, মন্ত্রাতত এফং মানফান তনভ বাণাভগ্রী  মন্ত্রাতত এফং 

মানফাবনয তযভান/ং্া। 

 
৩.৪ প্রকল্প ব্যাফস্থানা 

 

                  

Chairman, Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB)     ভ                          ভ         

অনুতিত য় এফং উক্ত কতভটিয সুাতয প্রততারন কবয প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন কাম বক্রভ চরভান যবয়বছ।                   

             

1 Chairman, Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB) Chairperson 

2 Chief Engineer, CAAB Member 

3 Director (Planning), CAAB Member 

4 Superintending Enigneer (P&D/Qs Circle), CAAB Member 

5 Representative from Planning wing of Ministry of Civil Aviaiton & 

Tourism 

Member 

6 Representative of concerned sector of IMED Member 

7 Representative of ERD Member 



 
 

চূড়ান্ত প্রততবফদন   30 

 

8 Representative of NEC-ECNEC & coordination wing of the Planning 

Division 

Member 

9 Representative of Infrastructure Division, Planning Commission Member 

10 Representative of Programming Division, Planning Commission  

11 Representative of Ministry of Finance Member 

12 Concerned Superintending / Executive Engineer, CAAB Member 

13 Project Director Member 

14 Concerned Desk Officer(s) of CAAB Member 

 

প্রকল্প তযচারক ম্পতকবত তথ্য (ম বায়ক্রবভ প্রকল্প শুরু বত ফতবভান ভয় ম বন্ত): 

 
প্রকবল্পয তস্টয়াতযং কতভটিয বা  তএত বায তিান্ত এফং একইাবথ সুাতযবয আবরাবক প্রকল্প তযচারক তায কর কাম বক্রভ 

তযচারনা কবয থাবকন। এম বন্ত দাতয়ত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প তযচারকবৃন্দ তনম্নরুাঃ 

 

প্রকল্প তযচারক-এয 

আইতড নং 

মূর দপ্তয  

দতফ 
দাতয়ত্বকার 

দাতয়বত্বয ধযণ 

(তনয়তভত/অতততযক্ত) 

একাতধক প্রকবল্পয প্রকল্প তযচারক 

তাবফ দাতয়ত্ব প্রাপ্ত তকনা 

োঁ/না প্রকল্প ং্া 

জনাফ প্রবকৌরী বভাাঃ 

াতফবুয যভান 

বফতফচক, তনফ বাী 

প্রবকৌরী 

২৯-০৩-২০১০ 

বত ০২-১০-

২০১২ 

তনয়তভত না ০১ টি 

জনাফ প্রবকৌরী বভাাঃ 

আতভনুর াতফ 

বফতফচক, তনফ বাী 

প্রবকৌরী 

০৪-১০-২০১২ 

বত ১৪-১১-

২০১৯ 

তনয়তভত না ০১ টি 

জনাফ বভাাঃ তযফুর 

ইরাভ 

বফতফচক, তনফ বাী 

প্রবকৌরী 

১৯-১১-২০১৯ 

বত অদ্যাফতধ 
তনয়তভত োঁ ০২ টি 

 

প্রকল্প তযচারবকয জনফর 

 

প্রকল্পকাজ তযচারনায জন্য প্রকল্প তযচারবকয তনম্নতরতেত ১২জন জনফবরয প্রতবন যবয়বছ। এবদয বমাতগতায় প্রকল্প তযচারক 

প্রকবল্পয কাম বক্রভ তযচারনা কবয থাবকন।  

 

ক্রতভক নং বদয নাভ বগ্রড বদয ং্া 
তনবয়াবগয ধযন বগ্রড/বপ্রলবণ 

এয তনজ বফতবন 

১। প্রকল্প তযচারক ৪/৫ ১ (এক) বপ্রলবণ 

২। কাযী প্রবকৌরী (ততবর) ৯ ২ (দুই) ১টি বপ্রলবণ/১টি যাতয 

৩। কাযী প্রবকৌরী (ই/এভ) ৯ ১ (এক) যাতয 
৪। উ-কাযী প্রবকৌরী (ততবর) ১০ ২ (দুই) যাতয 
৫। উ-কাযী প্রবকৌরী (ই/এভ) ১০ ১ (এক) যাতয 
৬। াবব বয়ায ১২ ২ (দুই) যাতয 
৭। তপল্ড এতবটন্ট ১৬ ৩ (ততন) যাতয 
৮। এরতডএ/ডাটা এতর অাবযটয ১৬ ২ (দুই) যাতয 
৯। োইবায ১৬ ২ (দুই) যাতয 
১০। ততকউতযটি গাড ব ২০ ৬(ছয়) বপ্রলবণ/আউট বাত বং 

১১। বচইনম্যান ২০ ৪ (চায) আউট বাত বং 
১২। এভএরএএ ২০ ২ (দুই) আউট বাত বং 

 বভাটাঃ  ২৮ (আটা)  
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৩.৫ KII কভ বারা, FGD কভ বারা এফং সুতফধাববাগীবদয তনকট বত প্রাপ্ত তথ্যাতদ তফবিলণ 

 

৩.৫.১  KII কভ বারা এফং দরগত আবরাচনা (FGD) 

 

বচতন জনগণ/গণ্যভান্য ব্যতক্তয তথ্য এই প্রকবল্পয আতায় ঠিক তথ্য ংগ্রবয জন্য প্রকবল্পয আতাধীন ৩টি KII 

কভ বারা ৩টি বপাকা গ্রু (FGD) অনুিাবনয আবয়াজন কযা য়। বপাকা গ্রু আবরাচনায় ংতিষ্ট স্থানীয় জনপ্রতততনতধ, 

যকাতয  বফযকাতয কতবকতবা, গণ্যভান্য ব্যতক্তফগ ব, প্রবকৌরী এফং ব্যফায়ী তনকট বথবক তথ্য ংগ্র কযা য়। এই 

আবরাচনা কযবত কর ধযবনয ায়তা এফং তফতবন্ন প্রতততনতধ বপাকা গ্রু আবরাচনায় অংগ্রণ কবয। প্রততটি বপাকা 

গ্রু (FGD) এয প্রতততনতধয ং্া ১৫ বথবক ২০ জবনয ভত তছর। 

 

আবরাচনায তফলয়ফস্ত্িাঃ আনায এরাকায় তফভানফন্দয তনভ বাবণয কাযবণ পূবফ বয তুরনায় আনাবদয এরাকায উন্নয়ন 

কভ বকাবন্ডয উয বমভন, মাত্রী  ণ্য তযফবণ ভয়  ব্যয় কভাবনা, ব্যফা-ফাতণজে  অথ বসনততক কভ বকাবন্ড মৃতি 

আনয়বন তকরূ প্রবাফ বপরবত াবয তায তফফযণ। 

 

েতরত ং  প্ত তফফযণাঃ  তফভানফন্দযটিয উন্নয়বনয পবর অথ বসনততক উন্নয়ন বফ, তল্প কাযোনা বততয বফ এফং 

কভ বংস্থান ফাড়বফ তাছাড়া বদাকানর্য  ব্যফা বৃতি াবফ এফং জতভয দাভ বৃতি াবফ। 

  
এপতজতড আবরাচনা  

(অংগ্রণকাযীবদয তাতরকা ংবমাজনী-৬ দ্রষ্টব্য) 

KII কভ বারা 

(অংগ্রণকাযীবদয তাতরকা ংবমাজনী-৬ দ্রষ্টব্য) 

  

এরাকায অসুতফধা মূাঃ তফভানফন্দযবক বকন্দ্র কবয অতধক তযভান তযফণ চরায পবর বযয উয অতধক িাতপক 

কনবজন, ব্দদূলণ ইতোতদ ভস্যায সৃতষ্ট বত াবয। 

 

আবরাচনায তফলয়ফস্ত্িাঃ তফভানফন্দবযয উন্নয়ন প্রকল্পটি ভয়ভবতা বল না য়ায পবর আনায এরাকায় বম ধযবনয 

অসুতফধায সৃতষ্ট বত াবয অথফা বি তকনা, ভতাভত তদন। 

 

েতরত ং  প্ত তফফযণাঃ  প্রকল্পটিয কাজ ভয়ভবতা বল না য়ায পবর মাতায়াত ভস্যা বি, অথ বসনততক উন্নয়বনয গতত 

আনয়বন ফাধাগ্রস্থ বি এফং ব্যফা ফাতণবজে গতত ত্বযাতন্বত বি না। 
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এপতজতড আবরাচনা 

(অংগ্রণকাযীবদয তাতরকা ংবমাজনী-৬ দ্রষ্টব্য) 

এপতজতড আবরাচনা 

(অংগ্রণকাযীবদয তাতরকা ংবমাজনী-৬ দ্রষ্টব্য) 

  

  
KII কভ বারা 

(অংগ্রণকাযীবদয তাতরকা ংবমাজনী-৬ দ্রষ্টব্য) 

KII কভ বারা 

(অংগ্রণকাযীবদয তাতরকা ংবমাজনী-৬ দ্রষ্টব্য) 

 

৩.৫.২ প্রকবল্পয সুতফধাববাগীবদয তনকট বথবক প্রাপ্ত তথ্যাতদ 

 

প্রকল্প এরাকায় সুতফধাববাগীবদয  তনকট বথবক কাঠাবভাফি প্রনবত্রয ভাধ্যবভ প্রকবল্পয সুতফধা অসুতফধা সুবমাগ  ভস্যা 

ম্পতকবত তথ্য ংগ্র কযা য়।  

 

প্রকল্প এরাকায় তফভানফন্দয, ব্রীজ, যোদ ফাঁধ উন্নয়বনয পবর জনগবনয ভতাভত প্রবয়াজবনয তুরনায় প্রাতপ্তাঃ 

 

প্রবয়াজবনয তুরনায় প্রাতপ্ত তকযা 

স্থানীয়বাবফ জতভ তকংফা অন্যান্য ম্পবদ বফত দাভ ায়া মাবফ ১৪.৩% 

ণ্য াবতয নাগাবর ায়া মাবফ ১৪.৩% 

প্রবয়াজবনয তুরনায় ণ্য বফী ায়া মাবফ ৩৫.৭% 

ব্যফায বেত্র বৃতি াবফ ২১.৪% 

প্রাতপ্ত কভ ৭.১% 

জনাধাযবণয আতথ বক উন্নয়ন বফ ১৪.৩% 

বভাট উিয ১০০.০% 
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প্রকল্প এরাকায় উন্নয়বনয পবর প্রবয়াজবনয তুরনায় তযভাণভত ণ্য ায়া মাবফ ফবর সুতফধাববাগীবদয ভতাভত তফবিলণ 

কবয বদো মায়। এবত তাযা বণ্যয ঠিক দাভ াবফন এফং তাবদয আথ ব-াভাতজক অফস্থায উন্নয়ন বফ ফবর তাযা ভবন 

কবযন। 

 

  

প্রকল্প এরাকায় তফভানফন্দয, ব্রীজ, যোদ ফাঁধ উন্নয়বনয পবর জনগবনয 

ভতাভত 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়বনয পবর বকান বকান বেবত্র উন্নয়ন াতধত বফ 

 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়বনয পবর বকান বকান বেবত্র উন্নয়ন াতধত বফ ফবর ভবন কবযনাঃ 
 

উন্নয়ন বেত্র  তকযা 

তচতকৎা  ১৬.১% 

তো  ১৬.১% 

ব্যফা  ১৯.৪% 

বমাগাবমাগ  ১৯.৪% 

আতথ বক উন্নতত  ৬.৫% 

ণ্য যফযা  ৬.৫% 

কভ বংস্থান  ৯.৭% 

কভ ভবয় ণ্য  ৩.২% 

বদাকান াট ফাড়বফ  ৩.২% 

বভাট উিয  ১০০.০% 

 

           উ                                               ,               ভ      উ      

                                            ।       ভ                                         

      , উ      উ                                                               উ       ।     উ  

       উ    ও     -        ও        ভ            ।  
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উ       (%) 

    

(%) 

   

(%) 

উ         

(%) 

     উ       

(%) 

                  ও                              ও        

                        উ                       ? 
৯৯ ১ ০ ১০০ 

                     উ               /      /            ও 

উ                         ? 
৯৮ ২ ০ ১০০ 

                                                           

           ? 
২ ৯৮ ০ ১০০ 

                                                   ও 

              উ          ? 
৯৮ ২ ০ ১০০ 

                                                    

                                     ? 
৯৯ ১ ০ ১০০ 

                     উ                                

                            ? 
৯৮ ২ ০ ১০০ 

                  উ                                      ? ৯৯ ১ ০ ১০০ 

          উ               ? ৯৮.৮ ১.২ ০ ১০০ 

                                                ৯৯.৪ ০.৬ ০ ১০০ 

 

উ                                                                   উ                       । 

        .  . .                   ও      উ                                                          

উ       । 
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অধ্যায়-৪ 

প্রকবল্পয ফর, দূফ বর তদক ম বাবরাচনা (SWOT তফবিলণ) 

 
 

প্রকবল্পয SWOT তফবিলণ 

 

জনস্বাবথ ব যকায বম রেে এফং উবেশ্য তনবয় উবেতেত প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযবছ এফং ফাস্তফায়বনয কাজ অগ্রগতত বয়বছ তা 

াভতগ্রকবাবফ আানুরু নয়। অদ্যাফতধ প্রকবল্পয ৮১.৬১% অগ্রগততয াবথ াবথ উক্ত এরাকায় বমফ উন্নয়ন বি তাযভবধ্য 

জতভয দাভ বফবড় মাবি, ব্যফস্যা-ফাতণবজে অগ্রগতত বয়বছ এফং অফতষ্ট কাজ বল বর এরাকায় আয উন্নয়ন বফ বমভন- 

মাতায়াবত ভয় কভ, তযফণ বাড়া, তো, স্বাস্থে, কৃতল কাঁচাভাবরয ঠিক মূল্য, াভাতজক উন্নয়ন, বমাগাবমাগ     , 

শ্রতভবকয ভজুযী বৃতি াবফ।        উ                                      ও         ,       ও 

                ভ                        ও                                            

             । 

 

৪.১ প্রকবল্পয ফর তদকমূ (Strengths) 

 

 কর প্রকায সুযো  সুতফধাতদ তন্নবফ কবয বৃদাকায এয়াযক্রাফ্ট ল্যাতন্ডং এফং উড্ডয়ন সুতফধা ভন্ববয় তফভানফন্দয 

তাবফ আত্মপ্রকা াবফ।  

 ইবতাভবধ্য প্রকবল্পয আংতক সুপর তাবফ তফভানফন্দয উন্নয়বনয পবর আকা বথ ঢাকা-কক্সফাজায এফং ঢাকা-

চট্টগ্রাভ-কক্সফাজায মাতায়াত স্বল্প ভবয় জবাবফ কযা ্ভবফ বি। 

 নতুন তনতভ বত ফাঁবধয উয ফাইা যাস্তা তববফ ব্যফায কবয জানজট এতড়বয় য অততক্রভ কযা মাবফ। 

 বুবয়ট  তনভ বাণ প্রততিাবনয যীোগাবয যীো কবয ভানম্পন্ন তনভ বাণ তনতিত কযা বি। 

 চুতক্তত্র অনুমায়ী ঠিকাদাযী প্রততিান তনভ বাণ াভগ্রী  মন্ত্রাতত ব্যফায কযবছ, পবর তনভ বাণ কাবজয গুনাগুণ আানুরূ 

কযা ্ভবফ বি। 

 

৪.২ প্রকবল্পয দুফ বর তদকমূ (Weakness) 

 

 ভয়ভত ভূতভ অতধগ্রন কযা ্ভবফ য়তন। 

 বফতফচক, এরতজইতড এফং াতন উন্নয়ন বফাড ব কর্তবক প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন চরভান আবছ, বমোবন ভন্বয়ীনতা তযর  ত 

বয়বছ। 

 প্রবয়াজনীয় ং্ক াইন/তগন্যার না থাকা এফং তনভ বাণকাবজ যাবতয বফরা প্রবয়াজনীয় আবরায ব্যফস্থা কযা য়তন। 

 বৃৎ তযবয কক্সফাজায যবক ংমৄক্ত বযবে উন্নতভাবনয তফভানফন্দয উন্নয়বন Traffic Impact Assessment 

(TIA) কযায প্রবয়াজন তছর, মা কযা য়তন। 

 থচাযী াযাাবযয জন্য Safety Signal স্থান এফং িাতপক তনয়ন্ত্রবণয ব্যফস্থা কযা য়তন। 

 

৪.৩ প্রকবল্পয সুবমাগ সুতফধামূ (Opportunities) 

 

    ভ   ভ                    উ       । 

                                        । 

 উ                                ও     -                    । 

      ও            উ       । 

                               ও             । 
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            উ                       ও    ভ     উ                      । 

                                                                । 

 

৪.৪ প্রকবল্পয ঝুঁতকমূ (Threats) 

 

                  ও                                                 । 

                                                                                        ও 

                                  । 

               উ                                         ভ         ৬০% (    , ২০২০     )। 

                                         ১৬            উ                                    

                           । 

                                                                 । 

                                                                                              

                ।                                                                          

                      , ২০২০                  ২০%।                         , ২০২০     । 
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অধ্যায়-৫ 

ম বাবরাচনা বত প্রাপ্ত াতফ বক ম ববফেণ 

 

৫.১ ভূতভ অতধগ্রণ 

 

প্রকবল্পয আতায় ৭৪১.৮৭৮ একয ভূতভ অতধগ্রবণয প্রতবন আবছ । তন্মবধ্য                              

৬৮২.২৯৫ একয জতভ তএএতফ এয অনুকূবর ফবন্দাফস্ত প্রদান কযা বয়বছ।  অফতষ্ট (৭৪১.৮৭৮-৬৮২.২৯৫)=৫৯.৫৮৩ একয 

জায়গায ভবধ্য ২৪.৯৫০ একয জায়গা ব্যতক্ত ভাতরকানাধীন, ফাকী  ৩৪.৬৩৩ একয জায়গা যকাযী োজতভ। মাা ইততভবধ্য 

বজরাপ্রানকর্তবক বফতফচবকয অনুকুবর স্তান্তয কযা বয়বছ। ব্যতক্তভাতরকানাধীন ২০.৬৬৯ একয জতভ অতধগ্রবণয কর 

ধা তথা, াইটাববব, তপল্ডবুক  প্রস্তুতত তফস্তাতযত তাফ তনকাবয য ৫২০৩২.২৬ রে টাকা তনধ বাযন  কযা বয়বছ। উক্ত 

ভূতভ অতধগ্রবনয প্রচতরত তফতধ বভাতাবফক বজরাপ্রান কর্তবেবক বফতফচক জতভয মূল্য তযবাবধয প্রতক্রয়া ম্পন্ন াববে 

বফতফচবকয অনুকুবর স্থান্তয      ও           ।                           উ   ৫৯৫                       

                                                   উ                                  ৪০০       

                ২.৩৯                      ।                         উ    উ               

         । 

 

৫.২ তফভানফন্দয যানবয়য এতযয়া ফতধ বতকযণ 

 

পূবফ বয ৬৭৯০ ফুট রো যানবয়য তযফবতব ফতবভাবন নূতন ৯৫০০ ফুট যানবয়য এয়ায তপল্ড গ্রাউন্ড রাইটিং ম্পূন ব কাজ 

ম্পন্ন না য়ায় তফভানফন্দযটি াফ বেতনক ব্যফায উবমাগী বয় উবঠতন। 

 

৫.৩ ীভানা প্রাচীয তনভ বাণ  বচইন তরংক বপতিং এফং ফাঁবধয কাবজয           

 

তফর অপ বকায়ানটিটি (BOQ) বত ীভানা প্রাচীবযয (আইবটভ নং-৩০৩.১) োষ্টায  বইতন্টং কাজ ফণ বনা কযা আবছ। 

অন্যতদবত েতয়ং অনুমায়ী ীভানা প্রাচীয বদোবনা আবছ ৩ তভটায যয আয.ত.ত করাভ       বয়তন্টং (১:২) ফাস্তবফ 

েতয়ং অনুাবয কযা বয়বছ। াইট তযদ ববনয ভয় বদো মাবি বম, ফাউন্ডাযী য়াবরয বকান বকান অংবয কাজ এেন 

ফাতক আবছ, বমভন প্রাচীবযয উবযয অংবয আয.ত.ত কতং  কাটাতাবযয বফড়া, মা এেন তনভ বাণ কযা য় নাই। বচইন 

তরংক বপতিং এয বিভ, এবঙ্গর, ফুটিং াইজ ঠিক আবছ। তকন্তু গ্যারববনাইজ বচইন তরংক এয বকাথা বকাথা ভতযচা 

বড়বছ এফং এয পবর পুনযায় গ্যারববনাইতজং কযায প্রবয়াজন আবছ (ছতফ নং-৯, ১০  ১১)।  

  
ীভানা প্রাচীয  বপতিং (ছতফ নং-৯  ১০) 
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ীভানাপ্রাচীবয কতং অভাপ্ত (ছতফ নং-১১) 
ততকউতযটি বপতিং এয তকছু তকছু স্থাবন ইততভবধ্য ভতযচা ধবযবছ, 

এগুবরা  rust free  galvanized বত বফ (ছতফ নং- ১২) 
 

প্রকল্প এরাকায় বযজতভবন তযদ বন বদো মাবি বম, ফাঁবধয বলা বপ্রাবটকন কাজ কযা বয়বছ। বলা বপ্রাবটকবনয কাবজ 

বমফ ত.ত ব্লক ব্যফায কযা বয়বছ বগুবরা বস্পততপবকন বভাতাবফক ঠিক ভাবয বদো বগবছ।  

 

  
বলা বপ্রাবটকবনয ত.ত ব্লক ভাব ঠিক ায়া মায় 

 

৫.৪ CCR (কনিাট কাবযন্ট বযগুবরন) বফবনয ততবর কাবজয চোবরঞ্জমূাঃ 

 

তফভানফন্দবয একটি একতরা ৫১৭ ফগ ব তভটাবযয ায়ায াউজ  CCR তফতল্ডং তনভ বাণ কযা বয়বছ। তফভানফন্দবযয 

প্রবকৌরী উক্ত CCR বফবনয াইট ইবপস্পকন কযায ভয় তনন্মতরতেত ত্রুটি-তফচুেতত তযরতেত য়াঃ 

 

ক) বফবনয বদয়াবরয ফাতবয ফীবভয তনবচয অং, জানারায কাবছয অংব hair crack বদো মায় (ছতফ নং-৫  ৬), মা 

তযবয়ায কযা দযকায।  

 



 
 

চূড়ান্ত প্রততবফদন   39 

 

  
ততআয বফবন তকছু তকছু জায়গায় hair crack তযরতেত য় (ছতফ নং-৫  ৬) 

 

ে) বফবনয ফাতবয তেন্থ বপ্রাবটকবনয উবয তনট 

তবভন্ট তপতনতং কাজ ফাকী আবছ। াধাযণত 

তনভ বাণ কাবজয াবথ াবথ তনট তবভন্ট তপতনতং-

এয কাজ ম্পাদন কযা জরুযী অন্যথায় তবভবন্টয 

ফতন্ডং ঠিকভত না য়ায ্ভবাফনা থাবক (ছতফ নং-

৮)। ততআয বফবনয চাতযাব তেন্থ বপ্রাবটকান 

যাোয দযকায। মা কযা বফবনয সু-যোয জন্য 

প্রবয়াজন এফং বফবনয ফ তকছু তযষ্কায 

তযছন্নবাবফ ংযেন প্রবয়াজন। 
 

ততআয বফবনয তেন্থ বপ্রাবটকান কাজ (ছতফ নং-৮) 

 

গ) বফবনয তছবন বটিক ট্াংক কযা বয়বছ, তকন্তু 

বকান বাক বয়র কযা য় নাই এফং বকান তট  

কযা য় নাই। কবয়র ছাড়া বটিক ট্াংক এয 

ব্যফায ঠিকভত য় না  ভয়রা াতন উবচবড় 

আবাবয তযবফ দূতলত য়ায ্ভবাফনা যবয়বছ। 

বটিক ট্াংক এয ঢাকনা বদয়া য় নাই, মায জন্য 

উা ঝুঁতকপূণ ব অফস্থায় আবছ (ছতফ নং-৭)। 

 
ততআয বফবনয তছবনয বটিক ট্াংবকয কবাযছাড়া ম্যানবার  

(ছতফ নং-৭) 
 

র্) জানারায গ্লাবয পুরুত্ব তফর অপ বকায়ানটিটি (BOQ) অনুমায়ী ৮ তভ.তভ.  বটম্পাযড গ্লা উবেে আবছ। তকন্তু ভস্ত 

দযজা  জানারায গ্লাব ৬ তভ.তভ. পুরুবত্বয নন-বটম্পাযড গ্লা রাগাবনা বয়বছ। 

 

ঙ) বফবনয টয়বরবট এেন াতনয কর  তপটিং রাগাবনা য় নাই। তাছাড়া াটাতযং কাঠ  ভয়রা বরবগ আবছ। মা ম্পন্ন 

কযা জরুযী। 
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চ) বফবনয তবতবয অফতস্থত তডবজর বজনাবযটয, সুইচবফাড ব  ত.অপ.আই োবন্ট এেন ঢাকনা রাগাবনা য়তন (ছতফ নং-১, 

২, ৩  ৪)। ততআয বফবন যতেত প্রকবল্পয বজনাবযটয ২টি সুিু ংযেবণয ব্যফস্থা কযায প্রবয়াজন যবয়বছ। এছাড়া তফভানফন্দবয 

তফদুেৎ যফযাবয তনতভি প্রবয়াজনীয় সুইচবফাড ব   PFI Plants, ইবরকতিক রাইন এয কাজ ভাপ্ত না য়া ম বন্ত মথামথবাবফ 

ংযেবণয প্রবয়াজন যবয়বছ।  

  
ততআয বফবন যতেত প্রকবল্পয বজনাবযটয (ছতফ নং-১) ততআয বফবন কোফর কাবনকবনয সুই বফাড ব (ছতফ নং-২) 

  
তফভানফন্দবয তফদুেৎ যফযাবয তনতভি প্রবয়াজনীয় সুইচ বফাড ব   PFI Plants ইবরকতিক রাইন এয কাজ ভাপ্ত না য়া ম বন্ত 

মথামথবাবফ ংযেন প্রবয়াজন (ছতফ নং-৩  ৪) 
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৫.৫ CCR বফবনয বফদুেততক ফাতত/ব্যফস্থা যানবয়  যানবয় ংরি অংবয কাবজয           

 

ভূতভ অতধগ্রণ জটিরতায জন্য এয়াযতপল্ড গ্রাউন্ড রাইটিং 

(এতজএর) তবষ্টভ স্থান কযা মায় নাই মাা তনযািায জন্য 

ঝুঁতকপূণ ব। এ.তজ.এর তবষ্টবভয এেন ১৫ তাং কাজ ফাতক 

যবয়বছ। াইট তযদ ববনয ভয় বদো মায় বম, যানবয়য বথ 

ভাটি খু ুঁবড় বফদুেততক তায স্থাবনয কাজ চরবছ অতেন্ত ভন্থয 

গততবত। CCR তফতল্ডংবয়য াবথ এেন যানবয়য াব অফতস্থত 

তাবযয ংবমাগ বদয়া য় নাই এফং বকফর টাবনবরয জন্য বতযী 

কযা তবটয কবাযস্দোব এেন ফাবনা য় নাই (ছতফ নং-১৩)। 

এছাড়া VDOR/DME, ILS এয কাজ এেন ১৪ তাং ফাতক 

আবছ। এইকাজগুবরা শুরু কযায য দ্রুত ম্পন্ন কযায প্রবয়াজন 

যবয়বছ।    ও                  AGL, DVOR, DME ও 

ILS        (১৫%)          ,                 ভ    

     (ছতফ নং-১৩)। 

 

Electrical Duct স্থান (ছতফ নং-১৩) 

 

৫.৬ এর.তজ.ই.তড (LGED) ব্রীবজয তনভ বাণ কাবজয                       ম ববফেণ 

 

াইট তযদ ববনয ভয় বদো মায় বম, একটি তয়াবযয াইর পাউবন্ডবনয কাজ চরবছ। াইবট ম বাপ্ত াথয, ফালু, বভতন  

তনভ বাণ শ্রতভক আবছ। তযদ বনকাবর তনভ বাণকাবজ ব্যফাবযয পূবফ ব াথয বারবাবফ তযোয  ঠিকবাবফ বধৌত কবয 

ব্যফাবযয যাভ ব বদয়া য়। তাছাড়া াইবরয জন্য বম পুযাবনা াযভাবনন্ট তষ্টর বকতং ফাবনায জন্য স্তু কবয যাো আবছ 

তা অাযন কবয নতুন তষ্টর বকতং              । 

 

  
                                                                   

 

  .  . .                                 ৩.২                      ও             ও       

২২            ২.৫   .  .            -            ,         ও   ও        ।   .  . .                

     উ   ৫৯৫   .                                     ।                                 ,          ,     

       ,                     ও                      ।                           উ           

     ।  
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এর.তজ.ই.তড (LGED) ব্রীবজয তনভ বাণ কাবজয গুণগতভান যীো  ম ববফেণ: 

 

(১) বটবস্টয নাভাঃ কভবপ্রতব বষ্ট্রন্থ বটস্ট (কনতক্রট ততরন্ডায) 

বটবস্টয স্থানাঃ এয়াযবাট ব ল্যাফ 

পরাপরাঃ াত তদবনয বষ্ট্রন্থ বফ মূর বষ্ট্রবন্থয (২৮ তদবনয) ৮০%। এোবন বটস্ট কযায বয পরাপর ায়া তগয়াবছ ২৪ 

এভ.ত.এ এফং ২৮ তদবনয বষ্ট্রবন্থ ৩০ এভ.ত.এ। এোবন গড় পরাপর ায়া তগয়াবছ ৩০.৩২ এভ.ত.এ। মাা ২৪ এভ.ত.এ 

বযজাবল্টয বচবয় বফী। সুতযাং কাবজয গুনাগুণ ভান ঠিক। (বটস্ট নং-০১) 

 

(২) বটবস্টয নাভাঃ র এবঞ্জরস্ এব্রান বটস্ট  

বটবস্টয স্থানাঃ এয়াযবাট ব ল্যাফ 

পরাপরাঃ বটবষ্ট এব্রাতব পরাপর ১২.১% ায়া তগয়াবছ মাা এরাউবয়ফর ভান ৩০% এয বচবয় কভ। সুতযাং কাবজয 

গুনাগুণ ভান ঠিক। (বটস্ট নং-০২) 

 

(৩) বটবস্টয নাভাঃ াথবযয তব এনারাইত তযবাট ব 

বটবস্টয স্থানাঃ এয়াযবাট ব ল্যাফ 

পরাপরাঃ প্রাপ্ত পরাপর াযবন্ট াতং তাবফ ঠিক ায়া তগয়াবছ। (বটস্ট নং-০৩) 

 

(৪) বটবস্টয নাভাঃ বভাটা ফালু (তবরট ফালুয তব এনারাইত তযবাট ব) 

পরাপরাঃ প্রাপ্ত পরাপর এপ.এভ ২.৭৩ ায়া তগয়াবছ মাা ২.৫ এয বচবয় বফী। সুতযাং কাবজয গুনাগুণ ভান ঠিক। (বটস্ট 

নং-০৪) 

 

(৫) বটবস্টয নাভাঃ াতনয যীো 

পরাপরাঃ াফতরক বরথ ইতঞ্জতনয়াতযং বত াতনয নমুনা বটস্ট বযজাবল্ট াতনয ত.এইচ ভাত্র ৭.৬ ায়া তগয়াবছ। মাা 

৬.৫-৮.৫ এয ভবধ্য আবছ। সুতযাং কাবজয গুনাগুণ ভান ঠিক। (বটস্ট নং-০৫) 

 

(৬) বটবস্টয নাভাঃ যবডয বটনাইর বষ্ট্রন্থ বটস্ট 

পরাপরাঃ বুবয়ট কর্তবক এভ.এ. যবডয ৩২ তভ.তভ. াইবজয ভান ৬৪০ এভ.ত.এ ায়া তগয়াবছ। মাা ৪০০ এভ.ত.এ-এয 

বচবয় বফী আবছ। সুতযাং কাবজয গুনাগুণ ভান ঠিক। (বটস্ট নং-০৬) 

 

(৭) বটবস্টয নাভাঃ বটনাইর বষ্ট্রন্থ (এভ.এ যড) 

পরাপরাঃ বুবয়ট কর্তবক ২৫, ২০, ১৬, ১২ তভ.তভ. ডায়ায যবডয বটস্ট বযজাল্ট ৪০ এভ.ত.এ-এয বচবয় বফী ায়া তগয়াবছ। 

সুতযাং কাবজয গুনাগুণ ভান ঠিক। (বটস্ট নং-০৭) 

 

(৮) বটবস্টয নাভাঃ বটনাইর বষ্ট্রন্থ (এভ.এ যড) 

পরাপরাঃ বুবয়ট কর্তবক ১০ তভ.তভ. ডায়ায এভ.এ যবডয বটস্ট বযজাল্ট ৪০ এভ.ত.এ-এয বচবয় বফী ায়া তগয়াবছ। সুতযাং 

কাবজয গুনাগুণ ভান ঠিক। (বটস্ট নং-০৮) 

 

(৯) বটবস্টয নাভাঃ গড় জন যীো 

পরাপরাঃ বুবয়ট কর্তবক ৩২, ২৫, ২০, ১৬, ১২ তভ.তভ. াইবজয যবডয গড় জন ঠিক ায়া তগয়াবছ। (বটস্ট নং-০৯) 

 

(১০) বটবস্টয নাভাঃ গড় জন যীো 

পরাপরাঃ বুবয়ট কর্তবক ১০ তভ.তভ. াইবজয যবডয গড় জন ঠিক ায়া তগয়াবছ। (বটস্ট নং-১০) 
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৫.৭ াতন উন্নয়ন বফাড ব কর্তবক তনভ বাণাধীন বলা বপ্রাবটকন কাবজয চোবরঞ্জমূ             ম ববফেণ 

 

প্রকল্প এরাকায় বযজতভবন তযদ বন বদো মাবি বম, ফাঁবধয বলা বপ্রাবটকন কাজ, র্াটরা, ততড়  ১টি স্লুই বগট তনভ বাণ 

কযা বয়বছ। বলা বপ্রাবটকবনয কাবজ বমফ ত.ত ব্লক ব্যফায কযা বয়বছ বগুবরা বস্পততপবকন বভাতাবফক ঠিক 

ভাবয বদো বগবছ।  

 

এয়াযবাট ব ল্যাফবযটতযবত াতন উন্নয়ন বফাবড বয ল্যাফ বটকতনতয়াবনয উতস্থততবত াইট বথবক ংগৃীত াথবযয নমুনা 

যীো কযা য় এফং নমুনায় তব এনারাইত তযবাবট ব বদেবত ায়া মায় বম, ১৯.৫০ তভ.তভ. াইবজয তব তদবয় ৯০% 

ইবত ১০০% াতং য়ায কথা থাকবর ভাত্র ৪৯.৬০% াতং বয়বছ এফং ১২.৫০ তভ.তভ. াইবজয তব তদবয় ২০ 

ইবত ৫৫% াতং য়ায কথা থাকবর ভাত্র ৩.৩০% াতং বয়বছ। সুতযাং এ ধযবনয াথযবক গ্যা বগ্রতডং াথয 

ফরা য়। তনভ বাণ ভয় উা ঠিকবাবফ কযায যাভ ব বদয়া য় 

 

াতন উন্নয়ন বফাড ব কর্তবক তনভ বাণাধীন বলা বপ্রাবটকন কাবজয গুণগতভান যীো   ম ববফেণ: 

 

(১) বটবস্টয নাভাঃ তব এনারাইত (পাইন এতগ্র বটস্ট) 

বটবস্টয স্থানাঃ এয়াযবাট ব ল্যাফ 

এয়াযবাট ব ল্যাফবযটতযবত বটকাস্ তরতভবটড এয প্রবকৌরী  াতন উন্নয়ন বফাবড বয ল্যাফ বটকতনতয়াবনয উতস্থততবত ফালুয 

এপ.এভ বটস্ট কবয প্রাপ্ত পরাপর ২.৫১ ায়া মায়। মাা ২.৫০ এয বচবয় বফী। সুতযাং পরাপর ঠিক ায়া মায়। (বটস্ট 

নং-১১) 

 

(২) বটবস্টয নাভাঃ াথবযয বগ্রবডন যীো 

বটবস্টয স্থানাঃ এয়াযবাট ব ল্যাফ 

এয়াযবাট ব ল্যাফবযটতযবত যাভ বক প্রততষ্টাবনয প্রবকৌরী  াতন উন্নয়ন বফাবড বয ল্যাফ বটকতনতয়াবনয উতস্থততবত াথবযয 

বগ্রবডন কযা য় এফং প্রাপ্ত পরাপবরয তবতিবত বদো মায় বম, ২৫ তভ.তভ. তব তদবয় ১০০% াতং য়ায তনয়ভ থাকবর 

৮৩.৪০% ১৯.৫০ তভ.তভ. তব তদবয় ৯০ ইবত ১০০% াতং য়ায তনয়ভ থাকবর ভাত্র ৪৯.৬০% াতং এফং ১২.৫০ 

তভ.তভ. াইবজয তব তদবয় ২০ ইবত ৫৫% াতং য়ায তনয়ভ থাকবর ভাত্র ৩.৩০% াতং বয়বছ। পবর কাজ কযায 

ভয় ব্যফাম ব াথবযয বগ্রবডন ঠিক কযায যাভ ব বদয়া য়। (বটস্ট নং-১২) 

 

৫.৮ খুরুকুর বভৌজায় পুনফ বান ংতিষ্ট কাজ 

 

                 উ         2
nd

 Phase    

Terminal Complex                          

           ৭৪২         (২১                    ) 

                            ও              ৪৪০৯ 

                               ১১/০৫/২০২০        

               ভ               (       )          

                      ।         .  . .             

                                            ,     

                        । উ                     

১৮  ভ            ৮ x ৪ x ১৮ = ৫৭৬                 

         । 
 

               

 



 
 

চূড়ান্ত প্রততবফদন   44 

 

৫.৯ দযত্র তযফীেণ প্রততবফদন ম ববফেণ 

 

ম ববফেবণ বদো মায়, ততআয ২০০৮ এফং ততএ ২০০৬ অনুমায়ী প্রকবল্পয আতায় তফতবন্ন ণ্য  ভারাভার ক্রয় কযা 

বয়বছ। ঠিকাদায তনবয়াবগয বেবত্র তফদ্যভান যকাযী ক্রয়তফতধভারা অনুযণ কবয দযত্র আফান, কতভটি গঠন, মাচাই-

ফাছাই, মূল্যায়ন  কাম বাবদ প্রদান কবয প্রততটি প্যাবকবজয ণ্য, বফামূ ংগ্র কযা বয়বছ।  
 

াযণী-৫.১: দযত্র তযফীেণ প্রততবফদন ম ববফেণ পরাপর তনম্নরুাঃ 

ক্রতভক 

নং 
তফফযন ততএ ২০০৬ এফং ততআয ২০০৮ অনুমায়ী প্রতবন প্রকৃত াঁ না ভন্তব্য 

১ তত্রকায় দযত্র প্রকাবয তাতযে ফহুর প্রচাতযত ২টি ংফাদ বত্র প্রকা কযবত বফ। ৮টি    

২ বকান বকান কাগবজ দযত্র প্রকাতত 

বয়বছ (নূেনতভ ২টি) 

১টি ইংতর  ১ টি ফাংরা তত্রকায় প্রকা কযবত বফ। ৪টি   ৪টি ইংতর 

 ৪টি ফাংরা 

তত্রকায় 

প্রকাতত 

বয়বছ 

৩ দযত্র দতরর বোরায ঠিকতা দযত্র বোরায ভবয় কভবে ৩ জন দবস্যয 

উতস্থত থাকবত বফ। 
    

৪ দযত্র দতরর ততএ ২০০৬ এফং 

ততএ ২০০৮ অনুাবয বতযী কযা 

বয়বছ তকনা? 

ততএ ২০০৬ এফং ততএ ২০০৮ এয তনবদ ব অনুযণ 

কযবত বফ। 
    

৫ এক বকাটি টাকায  অতধক মূবল্যয 

দযত্র তফঞতাতপ্ত ততটিইউবত াঠাবনা 

বয়তছর তকনা? 

এক বকাটি টাকায অতধক মূবল্য দযত্র তফঞতাতপ্ত 

ততটিইউবত াঠাবত বফ। 
    

৬ দযত্র মূল্যায়ন কতভটিয কতজন 

দস্য মূল্যয়বন উতস্থত তছবরন (৫-

৭) 

দযত্র মূল্যায়ন কতভটি ৫-৭ দবস্যয দ্বাযা গঠিত বত 

বফ। 

৬/৭ জন    

৭ দযত্র মূল্যায়ন কতভটিবত ফাতবযয 

১/২ জন দস্য তছবরন তকনা? 

১/২ জন ফাতবযয দস্য উতস্থত থাকবত বফ।  ৩ জন যাো 

বয়তছণ 
   

৮ দযত্র তফলবয় বকান অতববমাগ তছর 

তকনা? 

দযত্র তফলবয় বকান অতববমাগ থাকা ফাঞ্ছনীয় নয়।     

৯ কততদবন দযত্র মূল্যায়ন বল কযা 

বয়বছ? 

দযত্র বোরায বয ২১ তদবনয ভবধ্য দযত্র মূল্যায়ন 

কযবত বফ। 
    

১০ কততদবন চুতক্তত্র স্বােতযত বয়বছ? মূল্যায়বনয য ১৪ তদবনয ভবধ্য চুতক্ত স্বােতযত বত 

বফ। (দযত্র বোরায তদন বত চুতক্ত স্বােতযত য়া 

ম বন্ত ১২০ তদবন ম্পন্ন বত বফ।) 

    

১১ দযবত্র অবমৌতক্তক কাতযগযী 

অতবঞতাতা চায়া বয়তছর তকনা? 

অবমৌতক্তক কাতযগযী অতবঞতাতা চায়া গ্রণবমাগ্য নয়।     

১২ দযত্র িন্ট বরাবডড তছর তকনা? িন্ট বরাবডড        য়া উতচত নয়।     

১৩ দযত্র অনুবভাদন কবযবছন বক? এ 

তফলবয় অথ ব ভন্ত্রণারবয়য তনবদ ব ভানা 

বয়বছ তকনা? 

যকাবযয ‘‘আতথ বক েভতা অ বন’’ আবদ অনুমায়ী 

েভতা প্রাপ্ত কভ বকতবা ফা HOPE প্রবমাজে অনুবভাদন 

প্রদান বত বফ। 

বচয়াযম্যান, 

তএএতফ 
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অধ্যায়-৬ 

সুাতযভারা এফং উংায 

৬.১ সুাতযভারা 

 

আবরাচে তনতফড় তযফীেবণয আতায় ফাস্তফাতয়ত/ফাস্তফায়নাধীন তফতবন্ন তেভ তযদ বন, প্রকল্প দতরর, ফাস্তফায়ন অগ্রগতত 

(ববৌত  আতথ বক)  ক্রয় ংক্রান্ত কাম বক্রভ ম বাবরাচনা এফং অনুবভাতদত নক্সা, তডজাইন, বস্পততপবকন বভাতাবফক তনভ বাণ 

কাবজয তযভাণ  গুণগত ভান মাচাইবয়য ভাধ্যবভ তযফীেবণ প্রাপ্ত  ম ববফেবণয আবরাবক প্রকল্প ংতিষ্ট  াধাযণ 

ভতাভত/সুাতয প্রদান কযা বরা, মা বফতফচক কর্তবক আবরাচে প্রকল্প অন্যান্য ফাস্তফায়নাধীন  বতফষ্যবত ফাস্তফাতয়তব্য 

প্রকবল্পয বেবত্র তফবফচনা কযা বমবত াবযাঃ 

 

১। ভূতভ অতধগ্রনাঃ                           উ   ৫৯৫                                                

                          উ                                  ৪০০                       ২.৩৯     

                 । তাবর ভূতভ অতধগ্রন প্রতক্রয়া ম্পন্ন বফ                । 

 

২। তফভানফন্দয যানবয়য এরাকা ফতধ বতকযণাঃ এভতাফস্থায় তফভানফন্দযটি াফ বেতনক ব্যফায উবমাগী কযায জন্য প্রকবল্পয 

কভ বতযকল্পনা অনুমায়ী বফতফচকবক অভাপ্ত কাজ ম্পবন্নয উবদ্যাগ গ্রন কযা ভীচীন বফ। 

 

৩। ীভানা প্রাচীয তনভ বাণ  বচইন তরংক বপতিং কাজাঃ ীভানা প্রাচীবযয কাবজ প্রকবল্পয কভ বতযকল্পনা অনুমায়ী BOQ-বত 

ফতণ বত ন্থায় ভাধা কযায ব্যফস্থা বনয়া উতচত। বচইনতরংক বপতিং এয ভতযচা ড়া অং পুনযায় গ্যারবানাইজ কযা 

প্রবয়াজন। 

 

৪। CCR বফবনয ততবর কাজাঃ ক) CCR বফবনয ফাতবযয বদয়াবরয ক্রেক আগাভী ফল বায আবগই বভযাভত কযা দযকায 

অন্যথায় াতন চুুঁইবয় বদয়ার নষ্ট য়ায ্ভবাফনা আবছ।  

ে) বফবনয ফাতবযয তেন্থ বপ্রাবটকবনয কনতক্রট তনভ বাণ  বইাবথ NCF কযা দযকায। 

গ) বফবনয তছবন বাকবয়র  তায াবথ তটমূবয ফাকী কাজ অতীফ জরুযী তবতিবত কযা উতচত। বইাবথ বটিক 

ট্াংক এয ঢাকনা তদবয় বঢবক তদবত বফ। 

র্) জানারায দযজায গ্লা BOQ বত ফতণ বত ৮ তভ.তভ. পুরুবত্বয বটম্পাযড গ্লা রাগাবত বফ। 

ঙ) বফবনয টয়বরবটয তবতবযয ভস্ত তপটিংবয ফাকী কাজ        ম্পন্ন কযা প্রবয়াজন। 

চ) বফবনয তবতবয অফতস্থত তডবজর বজনাবযটয, সুইচবফাড ব  ত.অপ.আই োবন্টয বপাটিয ব্যফস্থা তনতিত কযবত বফ। 

 

৫। CCR বফবনয বফদুেততক ফাতত/ব্যফস্থা যানবয়  যানবয় ংরি অংবয কাজাঃ বফবনয তবতবযয ইবরকতিক বফাড ব  

তডবজর বজনাবযটবযয বপাটিয ব্যফস্থা তনতিত কযবত বফ। বফদুেততক রাইন স্থান কাবজয জন্য তনতভ বত বোরা তটমূবয 

বপাটিয ব্যফস্থা তনতিত কযবত বফ।  

 

৬। এর.তজ.ই.তড (LGED) তব্রবজয তনভ বাণ কাজাঃ এর.তজ.ই.তড এয কাবজয াইবরয জন্য তনভ বাণকাবজয ায়ক তষ্টরবকতং 

ও                        তনতিত কযবত বফ।         specified             working       তনতিত 

কযবত বফ। অফতষ্টকাজ তনতদ বষ্ট বভয়াদকাবরয ভবধ্য স্পন্ন কযায রবেে এর.তজ.ই.তড কর্তবক প্রণীত কভ বতযকল্পনা অনুমায়ী 

CPM প্রণয়ন কবয কাবজয ফাস্তফায়ন তনতিত কযবত বফ।  

 

৭। াতন উন্নয়ন বফাড ব কর্তবক তনভ বাণাধীন বলা বপ্রাবটকন কাজাঃ াতন উন্নয়ন বফাবড বয স্লুই বগট ভয়ভবতা বভযাভত কযবত 

বফ  ভতযচাড়া বগট ংোয কযায ব্যফস্থা তনবত বফ। অফতষ্টকাজ তনতদ বষ্ট বভয়াদকাবরয ভবধ্য স্পন্ন কযায রবেে াতন 

উন্নয়ন বফাড ব কর্তবক প্রণীত কভ বতযকল্পনা অনুমায়ী CPM প্রণয়ন কবয কাবজয ফাস্তফায়ন তনতিত কযবত বফ। 

 

৮। খুরুকুর               কাজাঃ প্রকবল্পয কভ বতযকল্পনা বভাতাবফক ফাকী কাজ কযায ব্যফস্থা তনবত বফ। বইাবথ 

তনতভ বতব্য বফনগুতরবত ইউটিতরটি ব্যফস্থা তনতিত কযা াববে পূনফ বান কাজ শুরু কযা বমবত াবয।  
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৬.২ উংায 

 
প্রততবফদবন ফতণ বত  কাম বক্রভ বযজতভবন তযদ বন, তথ্যাতদ ংগ্র, মাচাই, ফাচাই এফং ম ববফেণ তফবিলণপূফ বক ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত        তচতিত কবয তনধ বাতযত ভবয় প্রকল্প ফাস্তফায়বন সুাতয প্রদাবনয ভাধ্যবভ প্রততবফদন প্রণয়ন কযা য়। সু-

তযয তফভান উড্ডয়বনয  অফতযবনয জন্য যানবয়টি নুন্যতভ বমাগ্যতা অজবন কযবর চরভান CCR  ILS তনভ বাণকাজ 

মূ ভাতপ্তয বেবত্র প্রস্তাতফত নতুন টাতভ বনার কভবেক্স তনতভ বত বরই তেন পূণ বাঙ্গ তফভান ফন্দবযয রূ বনবফ। তফবেয দীর্ বতভ 

মুদ্রসকত কক্সফাজাবয অফতস্থত তফধায় কক্সফাজায মুদ্রসকত অবেন্তযীণ ম বটকবদয আকৃষ্ট কযা ছাড়া ফতবভাবন তফবেয 

কর বদবয ম বটকবদয আকৃষ্ট কযবত ভথ ব বি। 

 

ফতবভাবন কাবগ বা  প্যাবঞ্জায উবয় ধযবনয তফভানই চরাচর কযবছ। প্রকবল্পয ভাধ্যবভ আধুতনক ভাবনয যানবয় তনভ বাবনয 

পবর বৃৎ তযবযয তফভান অফতযন  উড্ডয়ন কযবত াযবফ, মা আন্তজবাততক  আঞ্চতরক বমাগাবমাগ ব্যফস্থায় উবেেবমাগ্য 

অফদান যােবত াযবফ ফবর আা কযা মায়।        ভ     ৩     ,              , ৯              ,           

                                  ৯০০                               । পুযাতন ৬৭৯০ ফুট যানবয়বক 

প্রকবল্পয ভাধ্যবভ নতুনবাবফ নফায়ন কবয ৯৫০০ ফুবট উন্নীত কযা বি এফং কাজ অফতষ্ট AGL  ILS স্থাবনয কাজ ভাতপ্ত 

বরই যানবয়য কাজ ভাপ্ত বফ এফং সু-তযয  বছাট এফং ভাঝাযী কর প্রকাবযয তফভান অফতযণ  উড্ডয়বনয জন্য 

উমৄক্ত বফ। প্রাকৃততক দূবম বাগকারীন ভবয় অথফা ফল বাজতনত কাযবণ ড়ক থ াভতয়কবাবফ তফতিন্ন বয় ড়বর েততগ্রস্ত 

ভানুবলয জন্য োদ্য  তনতেপ্রবয়াজনীয় াভগ্রী তযফবনয বেবত্র অত্র তফভানফন্দযটি                              

               ।  

 

প্রকল্পটি ২০০৯ বন শুরু বর ভূতভ অতধগ্রণজতনত কাযবন বফতফচক Work Plan অনুাবয কাজ ম্পন্ন কযবত াবয নাই। 

যফতীবত LGED দ্বাযা ৫৯৫ তভটায দীর্ ব গাড বায ব্রীজ তনভ বাণ কাজ এফং াতন উন্নয়ন বফাড ব কর্তবক ৪.৭৭ তক.তভ. বলা 

বপ্রাবটকন ফাঁধ, ৩     ,              , ৯              ,                                             ৯০০ 

                          প্রকবল্প ংমৄক্ত য়ায় প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন আয দীর্ বাতয়ত য়। 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 12 13 14 12 13 14

4500, 

4600, 

4700

4501, 4601, 

4713  Rbej (310 Rbgvm)

Rb-gvm 0.11 310 34.30 0.00017 8.27 24.11% 0.004% 3.40 9.91% 0.002% 10.26 29.91% 0.005% 4.19 25.00% 0.0013% 5.00 7.00% 0.004% 3.18 4.06% 0.001%

4800 4874

civgk©K  (‰e‡`wkK -154, 

’̄vbxq -1154)

Rb-gvm 2.21 1308 2890.29 0.01434 139.00 20.00% 0.29% 145.15 16.52% 0.237% 1411.30 38.62% 0.554% 581.81 16.39% 0.29% 613.03 8.47% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%

4800, 4900

4827-28,  

4883, 

4893, 4887

cÖvwZôvwbK e¨q ( dz‡qj, 

†÷k‡bwi I KbywRDg¨vejm, 

m¤§vbx, Awdm feb I hvbevnb 

†givgZ  BZ¨vw`)- 01 Re

Re 358.47 1 358.47 0.00178 1.63 6.82% 0.01% 1.45 0.27% 0.000% 11.47 47.91% 0.085% 3.65 7.69% 0.02% 334.27 32.31% 0.06% 6.00 5.00% 0.01%

4800 4803, 4813 AvqKi, f¨vU  (‡_vK)

‡_vK ‡_vK ‡_vK 8518.14 0.04226 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.000% 4678.30 48.00% 2.03% 753.27 9.41% 0.63% 3086.57 42.59% 1.57% 0.00 0.00% 0.00%

11801.20 0.0585 148.90 0.30% 150.00 0.24% 6111.33 2.67% 1342.92 0.94% 4038.87 1.70% 9.18 0.01%

6900 6901 f‚wg AwaMÖnb  (300.23 ‡nt) ‡nt 173.31 300.23 52032.26 0.25814 1.00 85.89% 22.17% 0.00 0.00% 0.00% 6400.00 0.00% 0.00% 0 0.11% 0.01% 45631.26 14.00% 3.63% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7001 f‚wg Dbœqb (1996670 Nt wgt) Nt wgt 0.00 1996670 9647.33 0.04786 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 6502.46 85.00% 3.16% 800 5.00% 1.23% 2344.87 10.00% 0.40% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7081 cybe©vmb mswkøó KvR  ( ‡_vK) ‡_vK ‡_vK ‡_vK 3.10 0.00002 3.10 100.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7026 GjwRBwW KZ©„K  eªxR 

wbg©vY(595 wgt) 

wgt 67.80 595 40343.00 0.20015 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 185.78 0.39% 0.08% 4000.00 10.00% 1.68% 20000.00 65.00% 13.01% 16157.22 24.61% 5.26%

7000 7081 weWweøDwWwe KZ©„K †¯øvc 

†cÖv‡Ukkb evua wbg©vY (4.774 

wKt wgt)

wKt wgt 5865.10 4.774 28000.00 0.13891 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4000.00 23.00% 3.20% 9000.00 47.00% 8.27% 15000.00 30.00% 2.42% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7081 we`¨gvb ivbI‡q, †Uw·I‡q, 

ivbI‡q e„w×Kib, ivbI‡q 

cÖk Í̄Kib, ivbI‡q †kvìvi, 

Ifviivb wbg©vY BZ¨vw` 

(219119 et wgt)

et wgt 0.16978 219119 37202.86 0.18457 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 21233.02 75.00% 13.84% 10015.66 21.00% 4.60% 5954.18 4.00% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7081 we`¨gvb MÖvDÛ wUªU‡g›U I ev‡ai 

iÿvcÖ` KvR (61465 et wgt) 

et wgt 0.10768 61465 6618.56 0.03284 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2225.34 68.25% 2.24% 250.00 29.75% 0.56% 4143.22 2.00% 0.48% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7016 febvw` wbg©vY KvR ( cvIqvi 

nvDR I wmwmAvi iæg) -517 et 

wgt

et wgt 0.32526 517 168.16 0.00083 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 9.00 95.00% 0.05% 159.16 5.00% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%

6800 6827 Gqviwdì cÖvDÛ jvBwUs 

(GwRGj) wm‡÷g  -1 Re

Re 5980.25 1 5980.25 0.02967 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1342.00 17.00% 0.50% 800.00 33.00% 1.56% 3838.25 50.00% 0.90% 0.00 0.00% 0.00%

6800 6823 wWwfIAvi/ wWGgB  I 

AvBGjGm  (µq I ¯’vcb) - 1 

†mU

‡mU 2372.99 1 2372.99 0.01177 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 800 70.00% 1.16% 1572.99 30.00% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7041 cvwb mieivn ‡Wª‡bR wm‡÷g 

Ges IGBP U¨vsK wbg©vY -1 Re 

Re 813.74 1 813.74 0.00404 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 300 30.00% 0.19% 513.74 70.00% 0.21% 0.00 0.00% 0.00%

ms‡hvRbx-1

                                                                   eQiwfwËK Avw_©K I ev¯Íe cwiKíbv 

e¨q

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

‡emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvjq /  ‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„cÿ   

K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb (1g ch©vq) -3q ms‡kvwaZcÖK‡íi bvg                             t

ev¯ÍevqbKvix ms¯’/ wefvM/ gš¿vYvjqt

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

BKbwgK 

†KvW

BKbwgK 

mve‡KvW

BKbwgK mve‡KvW eY©bv 

(we¯ÍvwiZ)

‡gvU Avw_©K I ev¯Íe cwiKíbv 2017-2018

GKK GKK `i

2012-13 n‡Z 2013-14 2018-20192009-10 n‡Z 2011-12

e¨q

2014-15 n‡Z 2016-17

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

e¨q
Avw_©K 

cwigvb 

(jÿ 

UvKv) 

IRb                   

(Weigh

t)

(K) ivR¯^

cwigvY

‡gvU LiP 

(jÿ UvKv)

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

Dc-‡gvU (ivR¯^)

e¨q

-15-

2019-2020

Avw_©K 

cwigvb 

(jÿ UvKv) 

e¨q

(L) g~jab

e¨q
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e¨q

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

BKbwgK 

†KvW

BKbwgK 

mve‡KvW

BKbwgK mve‡KvW eY©bv 

(we¯ÍvwiZ)

‡gvU Avw_©K I ev¯Íe cwiKíbv 2017-2018

GKK GKK `i

2012-13 n‡Z 2013-14 2018-20192009-10 n‡Z 2011-12

e¨q

2014-15 n‡Z 2016-17

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

e¨q
Avw_©K 

cwigvb 

(jÿ 

UvKv) 

IRb                   

(Weigh

t)

(K) ivR¯^

cwigvY

‡gvU LiP 

(jÿ UvKv)

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

e¨q

2019-2020

Avw_©K 

cwigvb 

(jÿ UvKv) 

e¨qe¨q

7000 7016 mxgvbv cÖvPxi Ges wbivcËv 

‡dwÝs wbg©vY (10870 ivt wgt)

ivt wgt 0.33 10870 3556.16 0.01764 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 500 10.00% 0.24% 3056.16 90.00% 1.52% 0.00 0.00% 0.00%

6800 6853 AwMœ wbe©vcK Mvox (AvBwmGI 

dvqvi, K¨vU-07)- 01 wU 

wU 1200.00 1 1200.00 0.00595 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 1200.00 100.0% 0.60% 0.00 0.00% 0.00%

6800 6808 hvbevnb (Rxc 2wU, wcKAvc 

1wU, ‡gvUi mvB‡Kj 3wU)

wU 23.33 6 140.00 0.00069 140.00 100.00% 0.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

7900 7901 wmwW/f¨vU ‡_vK ‡_vK ‡_vK 1250.00 0.00620 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1250.00 100.0% 0.62% 0.00 0.00% 0.00%

6800 6819. 6821 Ab¨vb¨ (Awdm dvwY©Pvi, 

BKz¨Bc‡g›U BZ¨vw`)-1 Re

Re 35.00 1 35.00 0.00017 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 25.00 75.00% 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 10.00 25.00% 0.004% 0.00 0.00% 0.00%

6800 6827 wcwWwe ms‡hvM jvBb ¯’vcb (1 

Re) 

Re 400 1 400.00 0.00198 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 182.42 45.50% 0.15% 217.58 54.50% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%

189763.41 0.9415 144.10 22.24% 0.00 0.00% 41913.60 23.03% 26657.08 19.70% 104891.42 0.00 23.90% 16157.22 0.05

0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

201564.62 1.00 293.00 22.55% 150.00 0.24% 48024.93 25.71% 28000.00 20.64% 108930.29 25.60% 16166.40 0.00 5.27%me©‡gvU (K+L+M+N)

-16-

Dc-‡gvU (g~jab)

(M) wdwRK¨vj KbwUb‡RwÝ

(N) cÖvBm KbwUb‡RwÝ



A‡½i 

kZKiv nvi 

cÖK‡íi 

kZKiv nvi

A‡½i 

kZKiv 

nvi 

cÖK‡íi kZKiv 

nvi

A‡½i 

kZKiv 

nvi 

cÖK‡íi 

kZKiv nvi

A‡½i 

kZKiv nvi 

cÖK‡íi 

kZKiv nvi

A‡½i 

kZKiv 

nvi 

cÖK‡íi 

kZKiv nvi

A‡½i 

kZKiv 

nvi 

cÖK‡íi 

kZKiv 

nvi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 12 13 14 12 13 14

4500, 

4600, 

4700

4501, 4601, 

4713  Rbej (310 Rbgvm)

Rb-gvm 0.11 310 34.30 0.00017 8.27 24.11% 0.004% 3.40 9.91% 0.002% 10.26 29.91% 0.005% 4.19 25.00% 0.0013% 5.00 7.00% 0.004% 3.18 4.06% 0.001%

4800 4874

civgk©K  (‰e‡`wkK -154, 

’̄vbxq -1154)

Rb-gvm 2.21 1308 2890.29 0.01434 139.00 20.00% 0.29% 145.15 16.52% 0.237% 1411.30 38.62% 0.554% 581.81 16.39% 0.29% 613.03 8.47% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%

4800, 4900

4827-28,  

4883, 

4893, 4887

cÖvwZôvwbK e¨q ( dz‡qj, 

†÷k‡bwi I KbywRDg¨vejm, 

m¤§vbx, Awdm feb I hvbevnb 

†givgZ  BZ¨vw`)- 01 Re

Re 358.47 1 358.47 0.00178 1.63 6.82% 0.01% 1.45 0.27% 0.000% 11.47 47.91% 0.085% 3.65 7.69% 0.02% 334.27 32.31% 0.06% 6.00 5.00% 0.01%

4800 4803, 4813 AvqKi, f¨vU  (‡_vK)

‡_vK ‡_vK ‡_vK 8518.14 0.04226 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.000% 4678.30 48.00% 2.03% 753.27 9.41% 0.63% 3086.57 42.59% 1.57% 0.00 0.00% 0.00%

11801.20 0.0585 148.90 0.30% 150.00 0.24% 6111.33 2.67% 1342.92 0.94% 4038.87 1.70% 9.18 0.01%

6900 6901 f‚wg AwaMÖnb  (300.23 ‡nt) ‡nt 173.31 300.23 52032.26 0.25814 1.00 85.89% 22.17% 0.00 0.00% 0.00% 6400.00 0.00% 0.00% 0 0.11% 0.01% 45631.26 14.00% 3.63% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7001 f‚wg Dbœqb (1996670 Nt wgt) Nt wgt 0.00 1996670 9647.33 0.04786 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 6502.46 85.00% 3.16% 800 5.00% 1.23% 2344.87 10.00% 0.40% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7081 cybe©vmb mswkøó KvR  ( ‡_vK) ‡_vK ‡_vK ‡_vK 3.10 0.00002 3.10 100.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7026 GjwRBwW KZ©„K  eªxR 

wbg©vY(595 wgt) 

wgt 67.80 595 40343.00 0.20015 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 185.78 0.39% 0.08% 4000.00 10.00% 1.68% 20000.00 65.00% 13.01% 16157.22 24.61% 5.26%

7000 7081 weWweøDwWwe KZ©„K †¯øvc 

†cÖv‡Ukkb evua wbg©vY (4.774 

wKt wgt)

wKt wgt 5865.10 4.774 28000.00 0.13891 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4000.00 23.00% 3.20% 9000.00 47.00% 8.27% 15000.00 30.00% 2.42% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7081 we`¨gvb ivbI‡q, †Uw·I‡q, 

ivbI‡q e„w×Kib, ivbI‡q 

cÖk Í̄Kib, ivbI‡q †kvìvi, 

Ifviivb wbg©vY BZ¨vw` 

(219119 et wgt)

et wgt 0.16978 219119 37202.86 0.18457 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 21233.02 75.00% 13.84% 10015.66 21.00% 4.60% 5954.18 4.00% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7081 we`¨gvb MÖvDÛ wUªU‡g›U I ev‡ai 

iÿvcÖ` KvR (61465 et wgt) 

et wgt 0.10768 61465 6618.56 0.03284 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2225.34 68.25% 2.24% 250.00 29.75% 0.56% 4143.22 2.00% 0.48% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7016 febvw` wbg©vY KvR ( cvIqvi 

nvDR I wmwmAvi iæg) -517 et 

wgt

et wgt 0.32526 517 168.16 0.00083 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 9.00 95.00% 0.05% 159.16 5.00% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%

6800 6827 Gqviwdì cÖvDÛ jvBwUs 

(GwRGj) wm‡÷g  -1 Re

Re 5980.25 1 5980.25 0.02967 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1342.00 17.00% 0.50% 800.00 33.00% 1.56% 3838.25 50.00% 0.90% 0.00 0.00% 0.00%

6800 6823 wWwfIAvi/ wWGgB  I 

AvBGjGm  (µq I ¯’vcb) - 1 

†mU

‡mU 2372.99 1 2372.99 0.01177 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 800 70.00% 1.16% 1572.99 30.00% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%

7000 7041 cvwb mieivn ‡Wª‡bR wm‡÷g 

Ges IGBP U¨vsK wbg©vY -1 Re 

Re 813.74 1 813.74 0.00404 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 300 30.00% 0.19% 513.74 70.00% 0.21% 0.00 0.00% 0.00%

ms‡hvRbx-2

                                                                   বছরভিভিক প্রকল্পের ভবভিন্ন অল্পের অগ্রগভি

e¨q

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

‡emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvjq /  ‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„cÿ   

K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb (1g ch©vq) -3q ms‡kvwaZcÖK‡íi bvg                             t

ev¯ÍevqbKvix ms¯’/ wefvM/ gš¿vYvjqt

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

BKbwgK 

†KvW

BKbwgK 

mve‡KvW

BKbwgK mve‡KvW eY©bv 

(we¯ÍvwiZ)

‡gvU Avw_©K I ev¯Íe cwiKíbv 2017-2018

GKK GKK `i

2012-13 n‡Z 2013-14 2018-20192009-10 n‡Z 2011-12

e¨q

2014-15 n‡Z 2016-17

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

e¨q
Avw_©K 

cwigvb 

(jÿ 

UvKv) 

IRb                   

(Weigh

t)

(K) ivR¯^

cwigvY

‡gvU LiP 

(jÿ UvKv)

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

Dc-‡gvU (ivR¯^)

e¨q

-15-

2019-2020

Avw_©K 

cwigvb 

(jÿ UvKv) 

e¨q

(L) g~jab

e¨q



A‡½i 

kZKiv nvi 

cÖK‡íi 

kZKiv nvi

A‡½i 

kZKiv 

nvi 

cÖK‡íi kZKiv 

nvi

A‡½i 

kZKiv 

nvi 

cÖK‡íi 

kZKiv nvi

A‡½i 

kZKiv nvi 

cÖK‡íi 

kZKiv nvi

A‡½i 

kZKiv 

nvi 

cÖK‡íi 

kZKiv nvi

A‡½i 

kZKiv 

nvi 

cÖK‡íi 

kZKiv 

nvi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 12 13 14 12 13 14

e¨q

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

BKbwgK 

†KvW

BKbwgK 

mve‡KvW

BKbwgK mve‡KvW eY©bv 

(we¯ÍvwiZ)

‡gvU Avw_©K I ev¯Íe cwiKíbv 2017-2018

GKK GKK `i

2012-13 n‡Z 2013-14 2018-20192009-10 n‡Z 2011-12

e¨q

2014-15 n‡Z 2016-17

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

e¨q
Avw_©K 

cwigvb 

(jÿ 

UvKv) 

IRb                   

(Weigh

t)

(K) ivR¯^

cwigvY

‡gvU LiP 

(jÿ UvKv)

Avw_©K 

cwigvb (jÿ 

UvKv) 

e¨q

2019-2020

Avw_©K 

cwigvb 

(jÿ UvKv) 

e¨qe¨q

7000 7016 mxgvbv cÖvPxi Ges wbivcËv 

‡dwÝs wbg©vY (10870 ivt wgt)

ivt wgt 0.33 10870 3556.16 0.01764 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 500 10.00% 0.24% 3056.16 90.00% 1.52% 0.00 0.00% 0.00%

6800 6853 AwMœ wbe©vcK Mvox (AvBwmGI 

dvqvi, K¨vU-07)- 01 wU 

wU 1200.00 1 1200.00 0.00595 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 1200.00 100.0% 0.60% 0.00 0.00% 0.00%

6800 6808 hvbevnb (Rxc 2wU, wcKAvc 

1wU, ‡gvUi mvB‡Kj 3wU)

wU 23.33 6 140.00 0.00069 140.00 100.00% 0.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

7900 7901 wmwW/f¨vU ‡_vK ‡_vK ‡_vK 1250.00 0.00620 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1250.00 100.0% 0.62% 0.00 0.00% 0.00%

6800 6819. 6821 Ab¨vb¨ (Awdm dvwY©Pvi, 

BKz¨Bc‡g›U BZ¨vw`)-1 Re

Re 35.00 1 35.00 0.00017 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 25.00 75.00% 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 10.00 25.00% 0.004% 0.00 0.00% 0.00%

6800 6827 wcwWwe ms‡hvM jvBb ¯’vcb (1 

Re) 

Re 400 1 400.00 0.00198 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 182.42 45.50% 0.15% 217.58 54.50% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%

189763.41 0.9415 144.10 22.24% 0.00 0.00% 41913.60 23.03% 26657.08 19.70% 104891.42 0.00 23.90% 16157.22 0.05

0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

201564.62 1.00 293.00 22.55% 150.00 0.24% 48024.93 25.71% 28000.00 20.64% 108930.29 25.60% 16166.40 0.00 5.27%me©‡gvU (K+L+M+N)

Dc-‡gvU (g~jab)

(M) wdwRK¨vj KbwUb‡RwÝ

(N) cÖvBm KbwUb‡RwÝ



‡gvU

5305 wRIwe

7100 wbR¯ ̂A_©

cY¨

1 2 3 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

wRwW-1

AwMœ wbe©vcK Mvox 

(AvBwmGI dvqvi, K¨vU-

07)- 01 wU 

wU 1

IwUGg (GK 

Lvg `yB avc 

c×wZ)

1200.00 - - - 15/09/2018
30/11/ 

2018
30/03/2019

wRwW-2

hvbevnb (Rxc 2wU, 

wcKAvc 1wU, ‡gvUi 

mvB‡Kj 3wU)

wU 6

wWwcGg 

(cÖMwZ 

BÛvwóªR wjt 

n‡Z)

140.00
15/11/200

9
7/1/2010 30/06/2010 15/11/2009 7/1/2010 30/06/2010

wRwW-3

Ab¨vb¨ (Awdm dvwY©Pvi, 

BKz¨Bc‡g›U BZ¨vw`)-1 

Re

‡_vK ‡_vK
wWwcGg / 

GjwUGg
35.00

UvKv 1375.00

-

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi †kl 

ZvwiL

‡Pqvig¨vb, 

wmGGwe

wRIwe Ges 

wmGGwe

cÖ‡qvRbgZ

µqK…Z c‡Y¨i †gvU g~j¨

cÖv°wjZ e¨q                                 

(jÿ UvKv)

µq cwiKíbv (DPP/RDPP Abyhvqx)

`icÎ 

Avnevb

‡emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvjq   gš¿vYvjq / wefvM

ms¯’v

GKK

µqKvix GbwUwUi bvg  I †KvW

K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb (1g ch©vq) -3q ms‡kvwaZ

c¨v‡KR 

bs

201564.62

159369.78

42194.84

Pzw³ ¯^vÿi

wWwcwc Abyhvqx µ‡qi 

Rb¨ c¨v‡K‡Ri eY©bv                                                                                   

cÖKí Kvh©µ‡gi bvg I †KvW

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ©„cÿ

A‡_©i Drm
Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL

Pzw³ ¯^vÿi

ms‡hvRbx-3 (K)

m~Ît wcwcAvi, 2008

‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„cÿ

cwigvY
µq c×wZ 

Ges aib `icÎ Avnevb

Dbœqb cÖKí / Kvh©µ‡gi Rb¨ †gvU µq cwiKíbv 

cÖKí e¨q (jÿ UvKvq)

µq cwiKíbv ev¯Íevqb

‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„cÿ



5305

7100

c~Z© KvR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

f‚wg Dbœqb (1996670 Nt wgt) Nt wgt 1996670 9647.33

we`¨gvb ivbI‡q, †Uw·I‡q, ivbI‡q e„w×Kib, 

ivbI‡q cÖk¯ÍKib, ivbI‡q †kvìvi, Ifviivb 

wbg©vY BZ¨vw` (219119 et wgt)

et wgt 219119 37202.86

we`¨gvb MÖvDÛ wUªU‡g›U I ev‡ai iÿvcÖ` KvR 

(61465 et wgt) 
et wgt 61465 6618.56

febvw` wbg©vY KvR ( cvIqvi nvDR I wmwmAvi 

iæg) -517 et wgt
et wgt 517 168.16

Gqviwdì cÖvDÛ jvBwUs (GwRGj) wm‡÷g  -1 Re
Re 1 5980.25

wWwfIAvi/ wWGgB  I AvBGjGm  (µq I ’̄vcb) 

- 1 †mU
‡mU 1 2372.99

cvwb mieivn ‡Wª‡bR wm‡÷g Ges IGBP U¨vsK 

wbg©vY -1 Re 
Re 1 813.74

mxgvbv cÖvPxi Ges wbivcËv ‡dwÝs wbg©vY (10870 

ivt wgt)
ivt wgt 10870 3556.16

UvKv 66360.06

Pzw³ 

¯^vÿi

Pw³ 

Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL

-
15/3/ 

2010

15/7/ 

2010

30/06/ 

2012

cÖvK 

†hvM¨Zv 

Avnevb                                

(cÖ‡hvR¨ 

c~Z© Kv‡Ri †gvU µqg~j¨

c¨v‡KR 

bs
GKK cwigvY

µq c×wZ 

Ges aib

µq 

Aby‡gv`bK

vix KZ©„cÿ

µqKvix GbwUwUi bvg  I †KvW

201564.62

159369.78

cÖKí Kvh©µ‡gi bvg I †KvW

K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb (1g ch©vq) -3q 

ms‡kvwaZ

wWwcwcc Abyhvqx µ‡qi Rb¨ c¨v‡K‡Ri eY©bv                                                                                   `icÎ 

Avnevb

Pzw³ 

¯^vÿi

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi †kl 

ZvwiL

cÖvK 

†hvM¨Zv 

Avnevb                                

(cÖ‡hvR¨ 

42194.84

ms‡hvRbx-3 (L)

m~Ît wcwcAvi, 2008

Dbœqb cÖKí / Kvh©µ‡gi Rb¨ †gvU µq cwiKíbv 

 gš¿vYvjq / wefvM ‡emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvjq  cÖKí e¨q (jÿ UvKvq)

ms¯’v ‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„cÿ

cÖv°wjZ e¨q                                 

(jÿ UvKv)

15/11/ 

2014

3/3/ 

2015

1/6/  

2015
30/06/ 2019

µq cwiKíbv ev¯Íevqb

`icÎ 

Avnevb

µq cwiKíbv (DPP/RDPP Abyhvqx)

WweøDwW-1

IwUGg 

(GK Lvg 

`yB avc 

c×wZ)

wmwmwRwc
wRIwe Ges 

wmGGwe

‡gvU

wRIwe

wbR¯^ A_©

‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„cÿ

A‡_©i Drm



‡gvU

5305 wRIwe

7100 wbR¯^ A_©

‡mev

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb 

(ch©vq-1) Gi Rb¨ civgk© 

†mev

Rb-gvm

‣et 56 Rb-

gvm, ‡jvt 516 

Rb-gvm

IwUGg 

(AvBwmwe)
‡gvK¨vU

wRIwe 

Ges 

wmGGwe

948.25

15/11/09 - 01/01/10 30/06/13

6/11/2009 4/3/2010 5/10/2010 5/6/2012

‡mevi †gvU µqg~j¨ UvKv 948.25

‡mev

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb 

(ch©vq-1) Gi Rb¨ civgk© 

†mev

Rb-gvm ‣et 29.5        

Rb-gvm,                   

‡jvt 221.2

GmGmGm                  

( wcwcAvvi 

2008,  K¬R 

110) (BIwmb-

Bjwmb-wWwWwm 

†Rwf)

‡Pqvig¨vb,                   

wmGGwe

wRIwe 

Ges 

wmGGwe

695.00 - 15/11/15 15/01/16 31/12/18 - - 9/11/2016 30/6/2017

UvKv 695.00

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

EOI 
Avnevb                                

Issuing of 

RFP
Pzw³ ¯^vÿi

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL

cÖv°wjZ e¨q                                 

(jÿ UvKv)

µq cwiKíbv ev Í̄evqb

EOI Avnevb                                
Issuing of 

RFP
Pzw³ ¯^vÿi

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi †kl 

µq cwiKíbv (DPP/RDPP Abyhvqx)

EOI 
Avnevb                                

Issuing of 

RFP
Pzw³ ¯^vÿi

A‡_©i 

Drm

K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb (1g ch©vq) -3q ms‡kvwaZ

c¨v‡KR bs

wWwcwc/ wUwcwc Abyhvqx µ‡qi 

Rb¨ c¨v‡K‡Ri eY©bv                                                                                   GKK cwigvY
µq c×wZ 

Ges aib

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ©„cÿ

A‡_©i 

Drm

ms¯’v ‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„cÿ

µqKvix GbwUwUi bvg  I †KvW ‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„cÿ

201564.62

159369.78

ms‡hvRbx-3 (M)

m~Ît wcwcAvi, 2008

Dbœqb cÖKí / Kvh©µ‡gi Rb¨ †gvU µq cwiKíbv 

 gš¿vYvjq / wefvM ‡emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvjq  cÖKí e¨q (jÿ UvKvq)

42194.84

‡mev µq (cøvb-1)  t

‡mev µq (cøvb-2)  t

c¨v‡KR bs

wWwcwc/ wUwcwc Abyhvqx µ‡qi 

Rb¨ c¨v‡K‡Ri eY©bv                                                                                   GKK cwigvY
µq c×wZ 

Ges aib

cÖKí Kvh©‡gi bvg I †KvW

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ©„cÿ

cÖv°wjZ e¨q                                 

(jÿ UvKv)

µq cwiKíbv ev Í̄evqb

EOI Avnevb                                
Issuing of 

RFP
Pzw³ ¯^vÿi

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi †kl 

ZvwiL

µq cwiKíbv (DPP/RDPP Abyhvqx)

‡mevi †gvU µqg~j¨



‡gvU

5305 wRIwe

7100 wbR¯^ A_©

‡mev

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb 

(ch©vq-1) Gi Rb¨ civgk© 

†mev

Rb-gvm ‣et 42.5        

Rb-gvm,  ‡jvt 

307.80 Rb-

gvm

GmGmGm ( 

wcwcAvvi 

2008,  K¬R 

110) (BIwmb-

Bjwmb-wWwWwm 

†Rwf)

‡Pqvig¨vb,                   

wmGGwe

wRIwe 

Ges 

wmGGwe

700.00 15/11/09 - - - - - 30-04-

2018

31/05/2018

UvKv 700.00

‡mev

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb 

(ch©vq-1) Gi Rb¨ civgk© 

†mev

Rb-gvm ‣et 26.0        

Rb-gvm,   

‡jvt 109      

Rb-gvm

GmGmGm  ( 

wcwcAvvi 

2008,  K¬R 

110) (BIwmb-

Bjwmb-wWwWwm 

†Rwf)

‡Pqvig¨vb,                   

wmGGwe

wRIwe 

Ges 

wmGGwe

547.04 - - - - - - 30-10-2018 30/06/2019

UvKv 547.04

µq cwiKíbv (DPP/RDPP Abyhvqx)

cÖvK 

†hvM¨Zv 

Avnevb                                

`icÎ 

Avnevb
Pzw³ ¯^vÿi

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL

cÖvK †hvM¨Zv 

Avnevb                                

`icÎ 

Avnevb
Pzw³ ¯^vÿi

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi †kl 

ZvwiL

‡mevi †gvU µqg~j¨

cÖvK 

†hvM¨Zv 

Avnevb                                

`icÎ 

Avnevb
Pzw³ ¯^vÿi

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL

‡mev µq (cøvb-4)  t

c¨v‡KR bs wWwcwc/ wUwcwc Abyhvqx µ‡qi 

Rb¨ c¨v‡K‡Ri eY©bv                                                                                   

GKK cwigvY µq c×wZ 

Ges aib

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ©„cÿ

A‡_©i 

Drm

cÖv°wjZ e¨q                                 

(jÿ UvKv)

µq cwiKíbv ev Í̄evqb

ms‡hvRbx-3 (M)

m~Ît wcwcAvi, 2008

Dbœqb cÖKí / Kvh©µ‡gi Rb¨ †gvU µq cwiKíbv 

 gš¿vYvjq / wefvM ‡emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvjq  cÖKí e¨q (jÿ UvKvq)

ms¯’v ‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„cÿ 201564.62

µqKvix GbwUwUi bvg  I †KvW ‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„cÿ 159369.78

cÖKí Kvh©‡gi bvg I †KvW

K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb (1g ch©vq) -3q 

ms‡kvwaZ 42194.84

‡mev µq (cøvb-3)  t

c¨v‡KR bs

wWwcwc/ wUwcwc Abyhvqx µ‡qi 

Rb¨ c¨v‡K‡Ri eY©bv                                                                                   GKK cwigvY
µq c×wZ 

Ges aib

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ©„cÿ

‡mevi †gvU µqg~j¨

A‡_©i 

Drm

cÖv°wjZ e¨q                                 

(jÿ UvKv)

µq cwiKíbv ev Í̄evqb

cÖvK †hvM¨Zv 

Avnevb                                

`icÎ 

Avnevb
Pzw³ ¯^vÿi

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi †kl 

ZvwiL

µq cwiKíbv (DPP/RDPP Abyhvqx)



‡gvU

wRIwe

7100 wbR¯^ A_©

cY¨

1 2 3 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

‡_vK

- - -

µqK…Z c‡Y¨i †gvU g~j¨ UvKv 44.00

µq cwiKíbv (DPP/RDPP Abyhvqx)

`icÎ 

Avnevb

Pzw³ ¯̂vÿi Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL

 †_vKM¨vm I R¡vjvbx µq

A‡_©i Drm

‡c‡Uªvj, †Zj Ges jyweª‡K›U 

µq

 †_vK

wmwewWwc/wR-

11-20

 †_vK

ms‡hvRbx-3 (K)

m~Ît wcwcAvi, 2008

Dbœqb cÖKí / Kvh©µ‡gi Rb¨ †gvU µq cwiKíbv 

 gš¿vYvjq / wefvM ¯’vbxq miKvi wefvM cÖKí e¨q (jÿ UvKvq)

159369.78

cÖKí Kvhµ‡gi bvg I †KvW K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb (1g ch©vq) -3q ms‡kvwaZ 

(GjwRBwW Ask)

42194.84

ms¯’v ¯’vbxq miKvi cÖ‡K․kjx Awa`ßi (Awc©Z KvR) 201564.62

µqKvix GbwUwUi bvg  I †KvW cÖKí cwiPvjK

c¨v‡KR bs wWwcwc Abyhvqx µ‡qi Rb¨ 

c¨v‡K‡Ri eY©bv                                                                                   

GKK cwigvY µq c×wZ Ges 

aib

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ©„cÿ

wmwewWwc/wR-6-

10

wWwcGg

cÖv°wjZ e¨q                                 

(jÿ UvKv)

µq cwiKíbv ev Í̄evqb

`icÎ 

Avnevb

Pzw³ 

¯̂vÿi

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL

wmwewWwc/wR-1-

5

cÖ‡qvRb Abyhvqx

‡_vK AviGdwKD/

wWwcGg

wRIwe

6.00

wWwcGg

wWIGdwc 

Abyhvqx

AviGdwKD/

wWwcGg

6.00

10.00

wcÖw›Us Ges wi-‡cÖvWvKkb

‡_vK

‡_vK

wWwcGg 6.00

wmwewWwc/wR-

21-22

Kw¤úDUvi Ges 

KwÝDev‡ej 

 †_vK ‡_vK AviGdwKD/

wWwcGg

 †_vK

‡ókbvix, mxj Ges ÷¨v¤ú 

µq

12.00wmwewWwc/wR-

28-32

G¨vWfvU©vBR‡g›U Ges 

‡bvwUwd‡Kkb

‡_vK

4.00

 †_vK

wmwewWwc/wR-

23-27



7100

c~Z© KvR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

eªxR (595wgUvi) I wgUvi 595

G‡cÖvP †ivW Ges KvjfvU© 

(5wU) wbg©vY

wKt wgt 2.30

UvKv 24968.00

cÖvK 

†hvM¨Zv 

Avnevb                                

(cÖ‡hvR¨ 

†ÿ‡Î)

`icÎ 

Avnevb

Pzw³ 

¯^vÿi

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL

30/11/15 01/01/15 31/5/16 30/6/18

ms‡hvRbx-3 (L)

m~Ît wcwcAvi, 2008

Dbœqb cÖKí / Kvh©µ‡gi Rb¨ †gvU µq cwiKíbv 

 gš¿vYvjq / wefvM ¯’vbxq miKvi wefvM cÖKí e¨q (jÿ UvKvq)

ms¯’v ¯’vbxq miKvi cÖ‡K․kjx Awa`ßi (Awc©Z KvR) ‡gvU 201564.62

µqKvix GbwUwUi bvg  I †KvW cÖKí cwiPvjK wRIwe 159369.78

cÖKí Kvh©µ‡gi bvg I †KvW

K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb (1g ch©vq) -

3q ms‡kvwaZ (GjwRBwW Ask)

wbR¯^ A_© 42194.84

c¨v‡KR bs

wWwcwcc Abyhvqx µ‡qi Rb¨ 

c¨v‡K‡Ri eY©bv                                                                                   

GKK cwigvY
µq c×wZ 

Ges aib

µq 

Aby‡gv`bKv

ix KZ©„cÿ

10/11/2016

c~Z© Kv‡Ri †gvU µqg~j¨

A‡_©i 

Drm

cÖv°wjZ e¨q                                 

(jÿ UvKv)

µq cwiKíbv ev¯Íevqb

cÖvK †hvM¨Zv 

Avnevb                                

(cÖ‡hvR¨ 

†ÿ‡Î)

`icÎ 

Avnevb

Pzw³ ¯^vÿi Pw³ 

Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL

µq cwiKíbv (DPP/RDPP Abyhvqx)

evuKLvjx 

eªxR/01/2

016
GbIwUGg wmwmwRwc wRIwe 24968.00 10/11/2016 12/11/2016 30/06/2020



7100

‡mev

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

wmwewWwc/

Gm-1

cÖwkÿY (•e‡`wkK) ‡_vK ‡_vK wWwcGg wWIGdwc wRIwe 99.00 Õ- 30/06/ 

2019

wmwewWwc/

Gm-2

civgk©K (÷ªvKPvivj wWRvBb wiwfD Ges †fwUs) ‡_vK

‡_vK

wWwcGg wcwW wRIwe 189.00 Õ- Õ- Õ- 30/06/ 

2019

wmwewWwc/

Gm-3-10

civgk©K (mycvwfkb BwÄwbqvi-cÖKí e¨e¯’vcK, 

dvD‡Ûkb BwÄwbqvi, wdì BwÄwbqvi, mv‡f© G·cvU©, 

A‡UvK¨vW G·cvU©, Awdm mnvqK BZ¨vw` Ges 

Kw›Ub‡RwÝ Ges Ab¨vb¨ Avbylw½K LiP BZ¨vw`)

‡_vK ‡_vK AviGdwKD

/ 

wWwcGg/BI 

AvB/3 wmwf

wcwW/wmB wRIwe 458.00 Õ- 20/12 

/2017

2/3/2018 30/06/ 

2020

wmwewWwc/

Gm--11-

14

wdwRwewjwU ó¨vwW (nvB‡Wªv-‡gv‡dvjwR ó¨vwW, B AvB 

G, B‡Kv‡bv wdwRwewjwU ÷¨vwW)

‡_vK ‡_vK AviGdwKD

/ wWwcGg

wcwW wRIwe 35.00 Õ- 30/06 

/2016

20/10/ 

2016

30/06/ 

2019

wmwewWwc/

Gm-15-

18

mve-m‡qj Bb‡fw÷‡Mkb ‡_vK ‡_vK AviGdwKD

/ wWwcGg

wcwW wRIwe 10.00

wmwewWwc/

Gm-19-

20

mvBU mv‡f©, Rwg AwaMÖnb cwiKíbv ‡_vK ‡_vK wWwcGg wcwW wRIwe 5.00

UvKv 796.00

Pzw³ 

¯^vÿi

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL

¯’vbxq miKvi cÖ‡K․kjx Awa`ßi (Awc©Z KvR) 201564.62

ms‡hvRbx-3 (M)

m~Ît wcwcAvi, 2008

Dbœqb cÖKí / Kvh©µ‡gi Rb¨ †gvU µq cwiKíbv 

 gš¿vYvjq / wefvM ‡emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvjq  cÖKí e¨q (jÿ UvKvq)

µqKvix GbwUwUi bvg  I †KvW cÖKí cwiPvjK 159369.78

‡gvU

wRIwe

cÖKí Kvh©‡gi bvg I †KvW

K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb (1g ch©vq) 

-3q ms‡kvwaZ (GjwRBwW Ask)

42194.84wbR¯^ A_©

ms¯’v

‡mev µq (cøvb-1)  t

c¨v‡KR bs wWwcwc/ wUwcwc Abyhvqx µ‡qi Rb¨ c¨v‡K‡Ri eY©bv                                                                                   GKK cwigvY µq c×wZ 

Ges aib

µq 

Aby‡gv`bKv

ix KZ©„cÿ

µq cwiKíbv (DPP/RDPP Abyhvqx)

cÖvK 

†hvM¨Zv 

Avnevb                                

`icÎ 

Avnevb

‡mevi †gvU µqg~j¨

A‡_©i 

Drm

cÖv°wjZ e¨q                                 

(jÿ UvKv)

µq cwiKíbv ev Í̄evqb

cÖvK 

†hvM¨Zv 

Avnevb                                

`icÎ 

Avnevb

Pzw³ ¯^vÿi Pw³ 

Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

cÖ‡qvRb †gvZv‡eK

cÖ‡qvRb †gvZv‡eK



‡gvU

wRIwe

7100 wbR¯^ A_©

cY¨

1 2 3 8 5 6 7 8 9 10 11

RFQ

(PPR 2008 Rule-

69)
Purchase of petrol & lubricant 

for Cox’s Bazar O & M 

division, BWDB, Cox’s Bazar

- - - - wRIwe 3.0

TA/DA - - - - wRIwe 5.0

µqK…Z c‡Y¨i †gvU g~j¨ UvKv 10.00

wRIwe 2.0

µq Aby‡gv`bKvix 

KZ©„cÿ

A‡_©i Drm

COXD- RFQ-

Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi †kl 

ZvwiL

`icÎ Avnevb Pzw³ ¯^vÿi Pw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL

cÖKí Kvhµ‡gi bvg I †KvW K·evRvi wegvb e›`i Dbœqb (1g ch©vq) -3q ms‡kvwaZ 

(weWweøDwWwe Ask)

µqKvix GbwUwUi bvg  I †KvW cÖKí cwiPvjK 159369.78

42194.84

c¨v‡KR bs

cÖ‡qvRb Abyhvqx

cÖv°wjZ e¨q                                 

(jÿ UvKv)

µq cwiKíbv ev¯Íevqb

`icÎ Avnevb Pzw³ ¯^vÿi

wWwcwc Abyhvqx µ‡qi Rb¨ c¨v‡K‡Ri 

eY©bv                                                                                   

GKK cwigvY µq c×wZ Ges aib µq cwiKíbv (DPP/RDPP Abyhvqx)

Purchase of stationery for Cox’s 

Bazar O & M division, BWDB, 

Cox’s Bazar
L.S 1 item

Asper DoFP 

of BWDB

ms¯’v evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (Awc©Z KvR)

ms‡hvRbx-3 (K)

m~Ît wcwcAvi, 2008

Dbœqb cÖKí / Kvh©µ‡gi Rb¨ †gvU µq cwiKíbv 

 gš¿vYvjq / wefvM ¯’vbxq miKvi wefvM cÖKí e¨q (jÿ UvKvq)

201564.62



ms‡hvRbx-04t চেকলিষ্টের মাধ্যষ্টম সংগৃহীত তথ্যসমূহ 

 

Pjgvb Kv‡Ri Z_¨vw` 

µwgK 

bs 
Kv‡Ri weeiY 

gvV ch©v‡q cÖvß Z_¨vw` 

wba©vwiZ mgq ch©šÍ gšÍe¨ m¤úvw`Z Kv‡Ri 

cwigvY/Z_¨ 

Aewkó Kv‡Ri 

cwigvY /BZ¨vw` 

1 
f~wg AwaMÖnb (300.23 †n±i) 

300.23      0 300.23      
 

2 
f~wg Dbœqb (1996670 Nt wgt) 

1938767        57903        1938767        
 

3 

we`¨gvb ivbI‡q, †Uw·I‡qi kw³ e„w× 

Kib, ivbI‡q cÖk¯Í Kib, ivbI‡q 

†kvìvi, Ifviivb wbg©vb BZ¨vw` 

(219119 et wgt) 

219118        1        219118        
 

4 

we`¨gvb MÖvDÛ wUªU‡g›U I euv‡ai i¶vcÖ` 

KvR (61465 et wgt) 59006.4        2458.60        59006.4        
 

5 

febvw` wbg©vb KvR (cvIqvi nvDR I 

wmwmAvi iæg)-517 et wgt 517        0 517        
 

6 

Gqviwdì MÖvDÛ jvBwUs(GwRGj) 

wm‡÷g-1 Re 0.85 fvM 0.15 fvM 0.85 fvM 
 

7 

wWwfIAvi/wWGgB I AvBGjGm µq I 

¯’vcb- 1 †mU 0.86 fvM 0.14 fvM 0.86 fvM 
 

8 

cvwb mieivn †Wª‡bR wm‡÷g Ges IGBP 

U¨vsK wbg©vb- 1 Re 0.96 fvM 0.04 fvM 0.96 fvM 
 

9 

mxgvbv cÖvPxi Ges wbgvcËv †dwÝs wbg©vb 

(10870 ivt wgt) 9783         1087         9783         
 

 

AMÖMwZi cÖwZ‡e`b 

K›Uªv± bv¤^vi / 

c¨v‡KR bs 

‡jv‡Kkb 

(‡PB‡bR) 

wVKv`v‡ii bvg 

  

Kvh©v‡`kK…Z 

g~j¨ 

Kvh©v‡`‡ki 

ZvwiL 

KvR ïiæi 

ZvwiL 

eZ©gvb 

AMÖMwZ %  

e¨wqZ A_© 

UvKv % 

01/2013-

2014 

(K·evRvi) 

                 

         (১  

     ),         

     সদ ।  

M/S Halla-
MAH-

Seokwang 
JV  

57857825.92 

jÿ UvKv 

5/5/2015 7/27/2015 97% 55457.90 

jÿ UvKv 

95.85% 

 

Avw_©K cÖwZ‡e`b 

K›Uªv± bv¤̂vi / 

c¨v‡KR bs 

cwi‡kvwaZ we‡ji 

cwigvb 

wej cwi‡kv‡ai 

ZvwiL 
f¨v‡Ui cwigvb 

f¨vU Rgv`v‡bi 

ZvwiL 

KZ©bK…Z AvqK‡ii 

cwigvb 

01/2013-2014 

(K·evRvi) 

55457.90 jÿ 

UvKv 

30/06/2015 ‡_‡K 

31/03/2019 
3405.35 jÿ UvKv 

30/06/2015 ‡_‡K 

31/03/2019 
3614.80 jÿ UvKv 

 

 



wVKv`vix cÖwZôv‡bi e¨e ’̄vcbv 

wVKv`vix cÖwZôv‡bi bvg 
Pzw³ Abyhvqx Rbej wb‡qvMK…Z Rbej 

c` msL¨v c` msL¨v 

M/S Halla-MAH-
Seokwang JV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e¨e¯’vcK 1Rb e¨e¯’vcK 1Rb 

‡Rô cÖ‡KŠkjx 1 Rb ‡Rô cÖ‡KŠkjx 1 Rb 

Dcv`vb cÖ‡KŠkjx 1 Rb Dcv`vb cÖ‡KŠkjx 1 Rb 

miÄvg cÖ‡KŠkjx 1 Rb miÄvg cÖ‡KŠkjx 1 Rb 

Zwor cÖ‡KŠkjx 1 Rb Zwor cÖ‡KŠkjx 1 Rb 

cwiKíbv I Zdwmj  cÖ‡KŠkjx 1 Rb cwiKíbv I Zdwmj  cÖ‡KŠkjx 1 Rb 

myiÿv cÖ‡KŠkjx 1 Rb myiÿv cÖ‡KŠkjx 3 Rb 

cwigvb cwigvcK 1 Rb cwigvb cwigvcK 1 Rb 

bKkvKvi (GwRGj I b¨vfGBW) 1 Rb bKkvKvi (GwRGj I b¨vfGBW) 1 Rb 

we‡`kx we‡klÁ 1 Rb we‡`kx we‡klÁ 1 Rb 

Kvh©`k©x Zwor cÖ‡KŠkjx 1 Rb Kvh©`k©x Zwor cÖ‡KŠkjx 4 Rb 

b¨vfGBW `ÿ 1 Rb b¨vfGBW `ÿ 2Rb 

f‚wg cÖ‡KŠkjx 2 Rb f‚wg cÖ‡KŠkjx 9 Rb 

f‚wg cÖ‡KŠkjx (wWcjgv cyi.) 4 Rb f‚wg cÖ‡KŠkjx (wWcjgv cyi.) 12 Rb 

f‚wg cÖ‡KŠkjx (Zwor) 1 Rb f‚wg cÖ‡KŠkjx (Zwor) 2 Rb 

f‚wg cÖ‡KŠkjx (wWcjgv Zwor) 2 Rb f‚wg cÖ‡KŠkjx (wWcjgv Zwor) 3 Rb 

cwigvcK 2 Rb cwigvcK 4 Rb 

‡dvig¨vb 2 Rb ‡dvig¨vb 13 Rb 

kÖwgK cÖ‡qvRbxq kÖwgK cÖ‡qvRbxq 

 

BKzBcg¨v‡›Ui weeiY 

c¨v‡KR 

bs 

wVKv`vix 

cÖwZôv‡bi 

bvg 

Pzw³/`icÎ Abyhvqx KZ mgq a‡i Zv 

e¨envi Ki‡Q 

BKzBcg¨v‡›Ui mieiv‡ni ZvwjKv 

BKzBcg¨v‡›Ui weeiY msL¨v BKzBcg¨v‡›Ui weeiY msL¨v 

1 M/S 
Halla-
MAH-

Seokwang 
JV 

Asphalt batching Plant 
(300 Ton/ Hr) 

2 Nos. cÖKí Kvh© PjvKvwjb 

mgq ch©šÍ cÖ‡qvRb 

Abyhvqx 

Asphalt batching Plant 
(300 Ton/ Hr) 

2 Nos. 

Asphalt batching Plant 
(90 Ton/ Hr) 

1 No. H Asphalt batching Plant 
(90 Ton/ Hr) 

1 No. 

Paver (Width 7.60M) 3 Nos. H Paver (Width 7.60M) 3 Nos. 

Concrete Batching 
Plant (60 Cum/Hr.) 

1 No. H Concrete Batching Plant 
(60 Cum/Hr.) 

2 Nos. 

Concrete Paver 1 No. H Concrete Paver 1 No. 

Vibratory Roller 
(10Ton) 

Sufficient 
No. 

H Vibratory Roller (10Ton) 5 Nos. 

Pneumatic Tyre Roller 
(25 Ton) 

3 Nos. H Pneumatic Tyre Roller (25 
Ton) 

4 Nos. 

Material Transfer 
Vehicle (MTV) 

1 No. H Material Transfer Vehicle 
(MTV) 

1 No. 

Bitumen Distributor 
(6000 Ltr.) 

2 Nos. H Bitumen Distributor 
(6000 Ltr.) 

2 Nos. 

Crusher and Screen 
Plant (150 Ton/Hr.) 

1 No. H Crusher and Screen Plant 
(150 Ton/Hr.) 

2 Nos. 

Sweeper 3 Nos. H Sweeper 3 Nos. 

Milling Machine 2 Nos. H Milling Machine 2 Nos. 

Pay Loader 2 Nos. H Pay Loader 4 Nos. 

String line 2 Nos. H String line 5 Nos. 

Moveable high 
illuminated flood light 

Sufficient 
No. 

H Moveable high 
illuminated flood light 

14 Nos. 

Trailer 1 No. H Trailer 1 No. 

Generator Set Sufficient 
No. 

H Generator Set 7 set 



c¨v‡KR 

bs 

wVKv`vix 

cÖwZôv‡bi 

bvg 

Pzw³/`icÎ Abyhvqx KZ mgq a‡i Zv 

e¨envi Ki‡Q 

BKzBcg¨v‡›Ui mieiv‡ni ZvwjKv 

BKzBcg¨v‡›Ui weeiY msL¨v BKzBcg¨v‡›Ui weeiY msL¨v 

Dump Truck 15 Nos. H Dump Truck 18 Nos. 

Hand Temper 2 Nos. H Hand Temper 2 Nos. 

Equipment for Pre 
Construction Repair 

Sufficient 
No. 

H Equipment for Pre 
Construction Repair 

6 Set 

Concrete Cutting 
Machine 

1 No. H Concrete Cutting 
Machine 

2 Nos. 

Crack Sealing Machine Sufficient 
No. 

H Crack Sealing Machine 5 Nos. 

Crane (30 Ton/each) 2 Nos. H Crane (30 Ton/each) 2 Nos. 

Air Compressor 2 Nos. H Air Compressor 3 Nos. 

Power Supply at night Sufficient 
No. 

H Power Supply at night 19 Nos. 

Fork Lift 2 Nos. H Fork Lift 2 Nos. 

Pavement Core Cutting 
machine 

1 No. H Pavement Core Cutting 
machine 

2 Nos. 

Saw Cut Machine 1 No. H Saw Cut Machine 1 Nos. 

Laboratory Testing 
Equipment 

1 Set H Laboratory Testing 
Equipment 

1 Set 

 

eQi wfwËK Avw_©K ms ’̄vb, ‡fŠZ AMÖMwZ, cÖK…Z eiv×, Aegyw³ I µgcywÄZ AMÖMwZ 

A_© eQi 

 

 

g~j ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z 

wcwc‡Z ms ’̄vb 
AMÖMwZ µgcywÄZ AMÖMwZ 

Avw_©K 

 

‡fŠZ % 

 

Avw_©K ‡fŠZ Avw_©K ‡fŠZ 

eivÏ e¨q (UvKv) % m¤úbœ (UvKv) % AwR©Z eivÏ e¨q (UvKv) % ‡fŠZ % 

2010-

2011 

277 0.137 2225 277.00 

(12.45%) 

277.00 

(12.45%) 

12.45 2225 277.00 

(12.45%) 

12.45 

2011-

2012 

16 0.008 1000 16.00 

(1.6%) 

16.00 

(1.6%) 

1.6 1000 16.00 

(1.6%) 

1.6 

2012-

2013 

150 0.074 1250 150.00 

(12%) 

150.00 

(12%) 

12 1250 150.00 

(12%) 

12 

2013-

2014 

- - 20 0 0 0 20 0 0 

2014-

2015 

5325.23 2.642 6300 5325.23 

(84.52%) 

5325.23 

(84.52%) 

84.52 6300 5325.23 

(84.52%) 

84.52 

2015-

2016 

15282 7.582 15282 15282.00 

(100%) 

15282.00 

(100%) 

100 15282 15282.00 

(100%) 

100 

2016-

2017 

27417.7 13.602 30840 27417.40 

(100%) 

27417.40 

(100%) 

100 30840 27417.40 

(100%) 

100 

2017-

2018 

28000 13.891 28000 28000.00 

(100%) 

28000.00 

(100%) 

100 28000 28000.00 

(100%) 

100 

2018-

2019 

108930.3 54.042 65425 62425.00 

(100%) 

62425.00 

(100%) 

100 65425 62425.00 

(100%) 

100 

2019-

2020 

16166.4 8.020 37000 5500.00 

(100%) 

5500.00 

(100%) 

100 37000 5500.00 

(100%) 

100 

 

KvwiMix Rbe‡ji cÖZzjZv/AcÖZzjZv cwiexÿY 

ev Í̄e Kv‡R wb‡qvwRZ KvwiMwi Rbej Pzw³ Abyhvqx KvwiMwi Rbej 

e¨e ’̄vcK cÖ‡KŠkjx ‡dvig¨vb kÖwgK e¨e ’̄vcK cÖ‡KŠkjx ‡dvig¨vb kÖwgK 

1 Rb 21 Rb 2 Rb ch©vß msL¨K 1 Rb 46 Rb 13 Rb ch©vß msL¨K 

 



‡fŠZ KvR cwiexÿY QK 

As‡Mi 

weeiY 

 

wWRvBb Abymv‡i 

‰`N¨©/cÖ¯’/cyiæZ¡/fwjDg 

(wgt/Nb wgt) 

gvV ch©v‡q cÖK…Z 

‰`N¨©/cÖ¯’/cyiæZ¡/fwjDg 

(wgt/Nb wgt) 

e¨enviK…Z gvjvgvj 

Specifications Abyhvqx 

mieivn Kiv n‡q‡Q wK bv? 

wK wK 

shortfall 

gvwUi/Gg‡e¼‡g‡›Ui KvR 1996670 Nb wgt 1705254.649 Nb 

wgt 

Specification Abyhvqx  

mieivn Kiv n‡q‡Q 

bvB 

wK¬qvwis GÛ Mªvwes 0 0   

BgcÖæfW& mve †MÖW 182873.273 eM© wgt 162092.733 eM© wgt Specification Abyhvqx  

mieivn Kiv n‡q‡Q 

H 

‡eR †Kvm© 71144.537 Nb wgt 70245.472 Nb wgt Specification Abyhvqx  

mieivn Kiv n‡q‡Q 

H 

weUzwgbvm Kv‡c©wUs 80822.332 Nb wgt 79635.579 Nb wgt Specification Abyhvqx  

mieivn Kiv n‡q‡Q 

H 

weUzwgbvm cÖvBg‡KvU Ges 

†UK‡KvU 

1291525.684 eM© wgt 1270364.186 eM© 

wgt 

Specification Abyhvqx  

mieivn Kiv n‡q‡Q 

H 

mve-‡eR Gi †Lvqv, evwj, Gi 

AbycvZ 

wVKvPzw³ †gvZv‡eK Aby‡gvw`Z 

wg· wWRvBb Abyhvwq 

   

‡eR Gi cv_i, evwj Gi AbycvZ wVKvPzw³ †gvZv‡eK Aby‡gvw`Z 

wg· wWRvBb Abyhvwq 

   

weUzwgbvm Kv‡c©wUs Gi 

Dcv`vbmg~‡ni AbycvZ 

wVKvPzw³ †gvZv‡eK Aby‡gvw`Z 

wg· wWRvBb Abyhvwq 

   

BgcÖæfW& mve †MÖ‡Wi evwji 

GdGg 

wVKvPzw³ †gvZv‡eK BgcÖæfW& mve 

†MÖ‡Wi evwji GdGg 0.8 

   

iÿbvZ¡K KvR     

‡ivW wWfvBWvi/wmwWqvb     

‡ivW Rskb     

evm †e/÷‡cR     

GbGgwf †jb     

‡mcwU †ewiqvi     

MvW© †cÖv÷     

‡¯øvc cÖ‡Ukkb ৬১৪৬৫        59006.4        Specification Abyhvqx  

mieivn Kiv n‡q‡Q 

H 
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Meeting Attendance Sheet 

Subject: Focus Group Discussion . 

Project: Cox's Bazar Airport Development (Phase-I). 

Venue: Conference Room, Project Office Building, Cox's Bazar Airport, Cox's Bazar. 
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Subject: Focus Group Discussion 

Project: Cox's Bazar Airport Development (Phase-I). 
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Project : 
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