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রনব বাহী সার-সাংদক্ষপ 

মরল খাক্ষতর মটকসই উন্নয়ি এিং মসিার িাি উন্নয়ক্ষির িাধ্যক্ষি জাতীয় ও আঞ্চচলক পর্ বাক্ষয়র িতবিাি ও িচিষ্যৎ মরল 

পচরিহি িাচহদা মিটাক্ষত মরলপথ        অঙ্গীকারািি। তার ধারািাচহকতায় িাংলাক্ষদ  সরকাক্ষরর চিজস্ব অথ বায়ক্ষি 

িাংলাক্ষদ  মরলওক্ষয়র কালুখালী-িাটিয়াপাড়া মসক ি পুিি বাসি এিং কাচ য়ািী-টুঙ্গীপাড়া িায়া          িতুি ব্রিক্ষগজ 

মরলপথ চিি বাণ প্রকে মূল প্রাককচলত ১১০১৩২.৮০ লে টাকা ব্যক্ষয় অক্ষক্টাির ২০১০ হক্ষত জুি ২০১৩ মিয়াক্ষদ িাস্তিায়ক্ষির 

জন্য ০৫/১০/২০১০ তাচরক্ষখর একক্ষিক সিায় অনুক্ষিাচদত হয়। পরিতীক্ষত ২০২৩৭২.৬৩ লে টাকা প্রাককচলত ব্যক্ষয় ১ি 

সংক্ষ াচধত প্রকেটি ১৮/৮/২০১৫ তাচরক্ষখর একক্ষিক সিায় চিক্ষসম্বর ২০১৭ সিয়কাক্ষলর িক্ষধ্য িাস্তিায়ক্ষির জন্য 

অনুক্ষিাচদত হয়। আক্ষলািয প্রকক্ষে ইউটিচলটি সাচি বস, এযািব্যিংকক্ষিন্ট উচ্চতা বৃচি, সক্ষয়ল চট্র্টক্ষিন্ট ইতযাচদ কাক্ষরক্ষণ 

পুিরায় ২১১০২৬.৯২ লে টাকার প্রাককচলত ব্যয়  ও চিক্ষসম্বর ২০১৮ সিয়কাক্ষলর িক্ষধ্য সিাপ্ত করার লক্ষেয ২৭/২/২০১৮ 

তাচরক্ষখর একক্ষিক সিায় ২য় িাক্ষরর িত সংক্ষ াচধত হয়। 

প্রকদল্পর উদেশ্য ও লক্ষয অজবন এবাং বাস্তব ও আরথ বক অগ্রগরত পর্ বাদলাচনা কাজ আদলাচয রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ ব    

করা হদয়দে। বাস্তবারয়ত কার্ বক্রদম গুনগত মান         , প্রকল্পটির অধীদন রবরভন্ন    ও শসবা ইতযারে সাংগ্রদহ 

              প্ররকউরদমন্ট আইন ২০০৬ ও রপরপআর ২০০৮      হদয়দে রকনা তা খরতদয় শেখাও রনরবড় 

পররবীক্ষদণর অন্যতম লক্ষয রেল। তাোড়া প্রকদল্পর SWOT পর্ বাদলাচনা করতঃ প্রকদল্পর রবরভন্ন কার্ বক্রদমর অরধকতর 

কার্ বকরী ও শটকসই ব্যবস্থাপনা এবাং রনধ বাররত সমদয় প্রকল্প সমারিদত সুপাররশ প্রোন করাও এ রনরবড় পররবীক্ষণ 

কার্ বক্রদমর একটি অন্যতম কাজ। 

রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজ প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইমারী ও শসদকন্ডারী উৎস হদত সাংগ্রহ করা হদয়দে। প্রাইমারী তথ্য মাঠ 

পর্ বাদয় সরাসরর নমুনা জরীদপর আওতায় দেবচয়দনর মাধ্যদম প্রকল্প এলাকার উপকার শভাগীদের রনকট হদত সাংগ্রহ করা 

হদয়দে। অপররেদক, শসদকন্ডারী তথ্য রবরভন্ন উৎস শর্মন, রডরপরপ, আররডরপ, কনসালট্যান্ট প্ররতদবেন, বাাংলাদেশ 

শরলওদয়র পররকল্পনা সহ রবরভন্ন েির, েরপত্র েরলল, পূদব বর শরকড বপত্র সহ রবরভন্ন সূত্র হদত সাংগ্রহ করা হদয়দে। তাোড়া 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর টিওআর (TOR) অনুর্ায়ী শ াকাস গ্রুপ রডসকাশন (FGD) এবাং গত ২৬/৪/২০১৮ তাররদখ 

শবতগ্রাম, শগাপালগদঞ্জ অনুরষ্ঠত স্থানীয় কম বশালায় (Local Workshop) রবরভন্ন সুরবধা-শভাগীদের এবাং গত 

০৬/৬/২০১৮ তাররদখ অনুরষ্ঠত জাতীয় কম বশালায় অাংশগ্রহণকারী কম বকতবাগদণর আদলাচনার মতামত হদত পাওয়া র্ায়। 

চিচিড় পচরিীেক্ষণ প্রকক্ষের আওতায় প্রধাি ক্রয় কার্ বক্রক্ষি অনুসৃত পিচত পর্ বক্ষিেণ করা হক্ষয়ক্ষছ। এ লক্ষেয ক্রয় কার্ বক্রি 

সংক্রান্ত র্ািতীয় িচথ, মটন্ডার িকুক্ষিন্ট, দরপত্র মূল্যায়ি প্রচতক্ষিদি ইতযাচদ পর্ বাক্ষলািিা করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের আওতায় 

র্ািতীয় ক্রয় কার্ বক্রক্ষি র্থার্থ প্রচক্রয়া অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। ক্রয় কার্ বক্রক্ষি চপচপএ-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ অনুসরক্ষণ 

ব্যতযয় পচরলচেত হয়চি।  

প্রকদল্পর এলাকা দু’টি অাংদশ রবভক্ত রেল এবাং শসখাদন মূল কাদজর প্রকৃরতও রভন্ন। একটি অাংদশর কাজ সমারির পদর 

অপরটির কাজ শুরু করা হয়। প্রকদল্পর কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া (৮০.২৫ রকঃ রমঃ) শমইন লাইন পুনব বাসন, ১৩টি পুরাতন 

শেশন ভবন পুনঃরনম বাণ, ১২৮টি শরল শসতু শমরামত/ পুনঃরনম বাণ, রসগন্যাল ও শটরলকরমউরনদকশন ইতযারে কাজ চুরক্তপত্র 

অনুর্ায়ী সমারির সময়সীমা রেল মাচ ব ২০১৫ এর মদধ্য। আদলাচয শসকশদনর ট্র্যাক পুনব বাসন কাজ সমাি হদলও অদনক 

শক্ষদত্র চুরক্তপদত্রর শেরসর দকশন ও নকশা শমাতাদবক কাজ হয়রন। চিচিড় পচরিীেক্ষণ পচরলচেত হয় মর্, 

এযািব্যাংকক্ষিন্ট িক া অনুর্ায়ী চিচি বত হয়চি, ব্যাংক প্রক্ষটক ি কাজ করা হয়চি, ব্যালাষ্ট ওয়াক্ষলর কাজ খুিই 

চিম্নিাক্ষণর, ট্র্াক্ষক ব্যালাষ্ট ঘাটচত, চব্রক্ষজর কাক্ষের িাি খারাপ ইতযাচদ কারক্ষণ কালুখালী – িাটিয়াপাড়া মসক ক্ষি প্রকক্ষের 

চিজাইি েীি ১০০ KMPH এ চিরাপক্ষদ র্াত্রীিাহী মট্র্ি িালিা সম্ভি িয়। িতবিাক্ষি মসখাক্ষি সক্ষি বাচ্চ ৬০ KMPH এ িাত্র 

এক মজাড়া প্যাক্ষসন্জার মট্র্ি িলািল করক্ষছ।  



v 

আদরা উদেখ্য শর্, শরলওদয়র ৮০ বেদরর পুরাতন এযামব্যাাংকদমদন্ট ৩৪.০০ শকাটি টাকা ব্যদয় Sub-Base করার একটি 

Non-Tender Item মঞ্জুর ও      চুরক্তনামা করা হদয়দে। উক্ত কাজ, কাদজর পিরত ও মান শকানটিই গ্রহণদর্াগ্য 

নদহ। উদেখ্য, কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন কাদজর প্যাদকজ WD1 এর মূল চুচিমূল্য চছল ২৪৮৪২.৭৭ লে 

টাকা এিং পরিতীক্ষত      চুচিমূল্য করা হয় ২৮৩৬৩.০৭ লে টাকা, র্া অনিচতক। 

প্রকদল্পর অপর অাংশ কারশয়ানী-টুঙ্গীপাড়া ভায়া শগাপালগঞ্জ ৫৫.০০ রকঃ রমঃ নতুন ব্রডদগজ শরল লাইনসহ ০৬ (েয়) টি 

নতুন শেশন, ১টি ৪৫ রমটার x ৪ েযান বড় রব্রজ, ৬০টি রব্রজ-কালভাট ব, ৪ টি আন্ডার-পাস, ১টি ৪     ওভার পাসসহ 

রসগন্যাল, শটরলকরমউরনদকশন ইতযারের কাজ রডরপরপদত অন্তভূ বক্ত আদে। উক্ত কাজ সমূহ ০৫টি প্যাদকদজর আওতায় করা 

হদে, র্ার সব বদমাট মূল রডরপরপ মূল্য ১০৫৫৫৬.০৫ লক্ষ টাকা। উক্ত ৫টি প্যাদকদজর সাংদশারধত চুরক্তমূল্য ১২২৮৪৫.০০ 

লক্ষ টাকা। চলমান ০৩টি প্যাদকজ গত এরপ্রল/১৮ মাস পর্ বন্ত শমাট গড় বাস্তব অগ্রগরত শতকরা ৭৫ ভাগ এবাং ধারনা করা 

র্ায় আগামী শসদেম্বর ২০১৮ সময়কাদলর মদধ্য বরণ বত ০৩টি প্যাদকজ র্থা: WD2, WD4 এবাং  WD6 অথ বাৎ রব্রজ ও 

শরল লাইনসহ সকল পূতবকাজ সম্পন্ন হদব। উক্ত প্যাদকজ সমূদহর বাস্তব কাদজর অগ্রগরত সদন্তাষজনক এবাং সম্পন্ন কাজ 

মানসম্মত বদল         হদয়দে। প্রকদল্পর আদলাচয অাংদশর রসগন্যাল ও                  দুটি পৃথক প্যাদকদজর 

চুরক্তপত্র গত ০২/১০/২০১৭ তাররদখ স্বাক্ষররত হদলও মাঠ পর্ বাদয় কাদজর অগ্রগচত প্রাথচিক পর্ বাক্ষয়। তাই উি দুটি 

প্যাক্ষকক্ষজর কাজ ত্বরাচিত করক্ষত হক্ষি। 

আদলাচয প্রকল্প বাস্তবায়দনর জন্য শগাপালগঞ্জ এলাকায় ২০১১ সাদল রশল্প নগরীর জন্য অরধগ্রহণকৃত ৫০.০০ একর ভূরম 

হদত শরল প্রকল্প বাস্তবায়দনর স্বাদথ ব করতপয় শদতব ১৬.১০ একর ভূরম হস্তান্তর করা হয়। উক্ত শদতবর অন্যতম  প্রধান শতব 

রেল, রশল্প নগরীদত প্রদবদশর সাংদর্াগ সড়দকর শরল এযামব্যাাংকদমন্ট ক্ররসাং এলাকায় ‘‘২ শলন রবরশে’’ আন্ডারপাস রনম বাণ 

শরলওদয়র প্রকদল্পর অদথ ব রনম বাণ করদত হদব। সদরজরমন পররেশ বনকাদল, উক্ত প্রস্তাব শমাতাদবক সাংদর্াগ সড়ক রেদয় শরল 

প্রকদল্পর আন্ডার পাদসর মাধ্যদম রশল্প নগরীদত প্রদবশ শর্ৌরক্তক। রকন্তু শরলওদয়র বতবমান প্রস্তাব শমাতাদবক ১২০০ ফুট ঘুদর 

রশল্প নগরীদত আসা-র্াওয়ার প্রস্তাব অদর্ৌরক্তক এবাং অরিকান্ড অথবা শকান দুর্ বটনায় শসখাদন  ায়ার রব্রদগদডর গারড় 

তাৎক্ষরনকভাদব প্রদবদশর সুদর্াগ নাই। শকননা শরলওদয়র প্রস্তাব শমাতাদবক আন্ডার পাস সড়ক রব্রজ নাং ৩৫ (২ x ২০ 

রমটার) Nimtala Canal এর উপর রনরম বত এবাং শসখাদন বেদর ৩/৪ মাস পারন প্রবাহ থাদক। আক্ষলািয চিষয়টি সিাধাি 

করা হক্ষি িক্ষল মরল িন্ত্রণালক্ষয়র সচিি িক্ষহাদয় গত ৬ জুি ২০১৮ তাচরক্ষখ অনুচষ্ঠত জাতীয় কি ব ালায় আ ািাদ ব্যি 

কক্ষরক্ষছি। তাই চিষয়টি জরুরী চিচিক্ষত চিপত্চি করক্ষত হক্ষি। 

আদলাচয প্ররতদবেদনর প্রকল্প কাদজর পর্ বদবক্ষদণ সব বদমাট-৩২ টি রবরভন্ন রকম ত্রুটি, অরনয়ম, অসাংগরত বা নতুন কাজ 

করার রবষয় রচরিত করা হদয়দে। তম্মদধ্য, কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া অাংদশ-৬টি, কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা অাংদশ-১৭টি 

এবাং প্রকল্প তোরক কাদজর সদঙ্গ সরাসরর জরড়ত প্রকল্প পররচালক, সুপাররভশন কনসালট্যাদন্টর টিম রলডার এবাং অন্যান্য 

সাংরিে রবষদয় - ৯টি। আমাদের জারতর জনদকর সমারধস্থদল র্াওয়ার মত একটি গুরুত্বপূণ ব জাতীয় প্রকদল্প - ৩২ টি সমস্যা 

ও পর্ বদবক্ষণ রচরিত করা অনাকারিত। 

ভরবষ্যৎ চারহোর রনরীদখ শরলওদয় এযামব্যাাংকদমন্ট রনম বাদণ রবরভন্ন কারদণ উচ্চতা বৃরি, আন্ডারপাস রনম বাদণর রব্রজ শসরম 

শরা টাইপ গাড বাদরর পররবদতব শডক টাইপ গাড বার ব্যবহার জরনত কারদণ Vertical Clearance কম করা, শগাপালগঞ্জ 

রভআইরপ শরে হাউজ এবাং অন্যান্য শেশন ভবদন সানদশড (Sunshed) না রেদয় শসৌন্দর্ বহারন ও স্থায়ী সমস্যার সৃরে 

করা, সুপাররভশন কনসালট্যাদন্টর টিম রলডাদরর অর স ঢাকায় অবস্থান এবাং কনসালদটরি কাদজর প্রচরলত অতযাবশ্যকীয় 

প্রচরলত রনয়ম-কানুন অনুসরণ না করায় প্রকল্প কাদজ অদনক সমস্যা সৃরে হদয়দে। তাই রচরিত সমস্যাবলী দ্রুত রনরসন 

করা শপ্রায়জন। 

প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর  দল শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়দনর সাদথ সাদথ ব্যবসা বারণদজযর প্রসার হদব, নতুন নতুন রশল্প প্ররতষ্ঠার 

কারদণ শবকারদত্বর হার হ্রাস পাদব এবাং  লশ্রুরতদত জাতীয় প্রবৃরি বৃরি পাদব বদল প্রাি তদথ্য প্রতীয়মান হয়। এলাকাবাসী 

স্বল্প ব্যদয় এবাং রনরাপদে শট্র্ন ভ্রমণ করদত পারদব এবাং উন্নত শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার কারদণ রশক্ষার প্রসার র্টদব, উন্নত 

স্বাস্থয শসবা প্রারির সুদর্াগ বৃরি পাদব এবাং নারীর ক্ষমতায়ন প্রসাররত হদব। 
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প্রথম অধ্যায় 

প্রকদল্পর  সাংরক্ষি রববরণ 

 

১.১ প্রকদল্পর পটভূরম 

 

বৃটিশ শাসনকাদল তৎকালীন পূব ববদঙ্গ ১৬ নদভম্বর ১৮৬২ তাররদখ সব বপ্রথম েশ বনা হদয় জগরত পর্ বন্ত ৪৮.৯৮ রকদলারমটার 

শরল লাইন এদেদশ চালু হয়। পরবতীদত কালক্রদম তা রাজবাড়ী হদয় শগায়ালন্দ র্াট পর্ বন্ত সম্প্রসাররত হয়। এই শগায়ালন্দ 

রুদটই অবরস্থত কালুখালী শরল শেশন হদত ভাটিয়াপাড়া র্াট পর্ বন্ত ৭৭.৯৫ রুট রকদলারমটার শরল লাইন ১৯৩২ সাদল চালু 

হয় এবাং তা ১৯/৭/১৯৯৭ তাররখ পর্ বন্ত শট্র্ন অপাদরশন চালু রেল। পরবতীদত শট্র্ন অপাদরশন বন্ধ হদয় উক্ত শসকশন 

(কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া র্াট) পররতযক্ত শর্ারষত হয়।  

পদ্মা ব্রীজ রনম বাণ পররকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পর্ বাদয় প্রস্তারবত ব্রীদজর সাংদগ শরল রলাংক সাংদর্াদগর লদক্ষয কালুখালী-

ভাটিয়াপাড়া পররতযক্ত শসকশনটি পুনব বাসন ও শট্র্ন অপাদরশন চালু করা এবাং উক্ত শসকশদনর কারশয়ানী শরল শেশন হদত 

জারতর জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবর রহমাদনর সমারধস্থল টুঙ্গীপাড়া পর্ বন্ত ৫৫.০০ রকদলারমটার নতুন শরল লাইন রনম বাদণর 

জন্য ১১/৬/২০০৯ তাররদখ সরচব, সড়ক ও শরলওদয় রডরভশন মদহােদয়র সভাপরতদত্ব অনুরষ্ঠত এক সভায় সুপাররশ করা 

হয়। তদব প্রকল্প বাস্তবায়নকাদল ভূরম অরধগ্রহদণর সময় স্থানীয় জনগদণর সমস্যার কারদণ কারশয়ানী হদত শগাবরা পর্ বন্ত 

শমাট ৪৩.৬৮২ রকদলারমটার নতুন শরল লাইন রনম বাদণর সাংদশারধত রসিান্ত গৃহীত হদয়দে। 

১১/৬/২০০৯ তাররদখর সভায় পদ্মা ব্রীদজর উভয় প্রাদন্ত সড়ক ও শরল লাইন সাংদর্াদগর জন্য ১ম পর্ বাদয় ঢাকা-ভাঙ্গা ও ২য় 

পর্ বাদয় ভাঙ্গা-র্দশার সব বদমাট ১৭৩.০০ রকদলারমটার নতুন শরল লাইন রনম বাণ এবাং বন্ধ শর্ারষত পাচুররয়া- ররেপুর-

পুকুররয়া শরল শসকশন পুনঃচালু (রর ওদপরনাং) এবাং পুকুররয়া হদত ভাঙ্গা পর্ বন্ত নতুন শরললাইন রনম বাদণর সুপাররশ করা 

হয়। এোড়াও ভাঙ্গা হদত বররশাল পর্ বন্ত শরল লাইন রনম বাদণর প্রস্তাব করা হয়। 

০৫/১০/২০১০ তাররদখর একদনক সভায় অনুদমারেত মূল প্রকদল্পর ব্যয় রেল ১১০১৩২.৮০ লক্ষ টাকা এবাং সময়কাল ১ 

অদটাবর ২০১০ হদত ৩০ জুন ২০১৩ পর্ বন্ত। গত ১৮/৮/২০১৫ তাররদখর একদনক সভায় আদলাচয প্রকল্প ১ম বাদরর মত 

সাংদশারধত হদয় প্রকল্প ব্যয় োঁড়ায় ২০২৩৭২.৬৩ লক্ষ টাকা (বৃরির হার শতকরা (+) ৮৩.৭৫%) এবাং সময় বৃরি করা হয় 

৩১ রডদসম্বর ২০১৭ পর্ বন্ত। গত ২৭/২/২০১৮ তাররদখর একদনক সভায় ২য় বাদরর মত প্রকল্প ব্যয় ও সময় সাংদশারধত হয় 

এবাং প্রকল্প ব্যয় োঁড়ায় ২১১০২৬.৯২ লক্ষ টাকা ও সময়কাল ৩১ রডদসম্বর ২০১৮ পর্ বন্ত।  

১.২ প্রকদল্পর উদেশ্য 

 

1) প্রকল্প প্রস্তাব শমাতাদবক কারশয়ানী হদত শগাবরা ভায়া শগাপালগঞ্জ (৪৩.৬৮২ রুট রক: রম:) নতুন ব্রডদগজ শরল 

লাইন রনম বাণ করা, র্ার মূল লক্ষয জারতর জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবর রহমান এর সমারধস্থদলর কাোকারে শরল 

শনটওয়াদকবর সদঙ্গ সাংযুক্ত করা। এর  লশ্রুরতদত শেশী-রবদেশী বহু পর্ বটক সহজ, রনরাপে ও সাশ্রয়ী অদথ ব উক্ত 

সমারধস্থদল র্াতায়াত করদত পাদরন। 

2) কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া র্াট রুদট রবদ্যমান কারশয়ানী শরল শেশন হদত টুঙ্গীপাড়া নতুন শরল সাংদর্াদগ র্াওয়ার 

লদক্ষয ১৯/৭/১৯৯৭ তাররখ হদত বন্ধ শর্ারষত কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া র্াট (৭৭.৯৫ রুট রক: রম:) শসকশন 

পুনব বাসনপূব বক শট্র্ন অপাদরশদনর জন্য চালু করা। 

3) শেদশর  ররেপুরসহ রাজবাড়ী,  ররেপুর ও শগাপালগঞ্জ শজলার লক্ষ লক্ষ জনগণদক শরল শনটওয়াদকবর আওতায় 

এদন সহজ, রনরাপে ও সাশ্রয়ী মূদল্য শট্র্ন ভ্রমদণর সুদর্াগ কদর শেওয়া এবাং একই সদঙ্গ উক্ত এলাকায় আথ ব 

সামারজক উন্নয়দন এক দবপ্লরবক পররবতবন আনা।  
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১.৩ প্রকল্প এলাকা (মানরচত্রসহ) 

 

রবভাগ শজলা উপদজলা শেশদনর নাম 

১ ২ ৩ ৪ 

ঢাকা 

১। রাজবাড়ী 
(ক) কালুখালী কালুখালী জাংশন 

(খ) বারলয়াকারন্দ  রামরেয়া, বহরপুর, আরকারন্দ ও নরলয়াগ্রাম 

২।  ররেপুর 
(ক) মধুখালী  মধুখালী, শর্াড়াখালী ও সাততর 

(খ) শবায়ালমারী শবায়ালমারী ও সহশ্রাইল 

৩। শগাপালগঞ্জ 

(ক) কারশয়ানী ব্যাসপুর, কারশয়ানী, ভাটিয়াপাড়া, শর্ানাপাড়া ও শগাপীনাথপুর 

(খ) শগাপালগঞ্জ সের শগাপালগঞ্জ ও রবজয়পাশা 

(গ) টুঙ্গীপাড়া শবারারস ও শগাবরা  
 

রবঃ দ্রঃ রবভাগ-১, শজলা-৩ এবাং উপদজলা-৭, শরল শেশন-১৯ (পুরাতন ১৩ ও নতুন ৬) 

 

 



 

  

৩
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১.৪ প্রকদল্পর অনুদমােন/সাংদশাধন/শময়াে বৃরি 

 

গত ০৫/১০/২০১০ তাররদখ অনুরষ্ঠত একদনক সভায় কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া (৭৭.৯৫ রক: রম:) শসকশন পুনব বাসন 

এবাং কারশয়ানী হদত টুঙ্গীপাড়া (৫৫.০০ রক: রম:) ভায়া শগাপালগঞ্জ নতুন ব্রডদগজ শরললাইন রনম বাণ প্রকল্প 

অনুদমারেত হয়। উক্ত সমদয় প্রকল্প ব্যয় সম্পূণ ব রজওরব ১১০১৩২.৮০ লক্ষ টাকা এবাং সময়কাল রেল অদটাবর 

২০১০ হদত জুন ২০১৩ পর্ বন্ত। 

পরবতীদত ১৮/৮/২০১৫ তাররদখর একদনক সভায় প্রকল্প ব্যয় সাংদশারধতভাদব (১ম) ২০২৩৭২.৬৩ লক্ষ এবাং 

প্রকদল্পর সমারিকাল রডদসম্বর ২০১৭ রনধ বাররত হয়। সব বদশষ ২৭/০২/২০১৮ তাররদখ ২য় বাদরর মত প্রকল্প ব্যয় 

সাংদশাধন হয় এবাং সময়কাল এক বের বৃরি কদর ৩১ রডদসম্বর ২০১৮ করা হয়, র্া রনদের শটরবদল শেখাদনা হলঃ  

লক্ষ টাকায় 

পর্ বায় শময়ােকাল ব্যয় 
মূদলর তুলনায় 

হ্রাস/বৃরি 

অনুদমােনকারী 

কর্তবপক্ষ ও তাররখ 

মূল অনুদমারেত 
০১ অদটাবর ২০১০ হদত ৩০ 

জুন ২০১৩ 
১১০১৩২.৮০ - 

একদনক 

০৫/১০/২০১০ 

১ম সাংদশারধত  

(অনুদমারেত) 

০১ অদটাবর ২০১০ হদত ৩১ 

রডদসম্বর ২০১৭ 
২০২৩৭২.৬৩ (+) ৮৩.৭৫% 

একদনক 

১৮/৮/২০১৫ 

২য় সাংদশারধত 
০১ অদটাবর ২০১০ হদত ৩১ 

রডদসম্বর ২০১৮  

২১১০২৬.৯২ 

 

(+) ৪.২৮% 

(+) ৯১.৬১% 

(মূল হদত) 

একদনক 

২৭/০২/২০১৮ 

চি:দ্র: (১) ইউটিচলটি সাচি বস চর-মলাক্ষক ি, (২) এযািব্যংকক্ষিক্ষন্টর উচ্চতা বৃচি, (৩) সক্ষয়ল চট্র্টক্ষিন্ট (PVD) এিং (৪) ২-মলক্ষির পচরিক্ষতব ৪-

মলি মরাি ফ্লাইওিার চিি বাণ করার কারক্ষি প্রকক্ষের ব্যয় ও সিয় বৃচি মপক্ষয়ক্ষছ। 
 

১.৫ অথ বায়দনর ধরণ ও উৎস (মূল সাংদশাধদনর হ্রাস/বৃরি হার) 

লক্ষ টাকায় 

পর্ বায় রজওরব প্রকল্প সাহায্য শমাট হ্রাস/বৃরির হার 

মূল ১১০১৩২.৮০ ০.০০ ১১০১৩২.৮০ - 

১ম সাংদশাধন ২০২৩৭২.৬৩ ০.০০ ২০২৩৭২.৬৩ মূল হদত (+) ৮৩.৭৫% 

২য় সাংদশাধন ২১১০২৬.৯২ ০.০০ ২১১০২৬.৯২ ১ম সাংদশাধরন হদত (+) ৪.২৮% 
 

১.৬ প্রকদল্পর প্রধান অঙ্গ সমূহ, অদথ বর পররমাণ এবাং শমাট প্রকল্প ব্যদয়র শতকরা ভাগ 

(২য় সংক্ষ াচধত চিচপচপ অনুর্ায়ী)        

লক্ষ টাকায় 

ক্ররমক 

নাং 
মূল অদঙ্গর নাম পররমাণ/সাংখ্যা টাকার অাংক 

২য় সাংদশারধত 

রডরপরপর 

শতকরা হার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

(1)  ভূরম অরধগ্রহণ ৭৮২.১০ একর ৫০৭৯২.২৩ ২৪% 

(2)  ট্র্াক পুনব বাসন (কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া) ৭৫.৫০ (শমইন) + 

৬.৫০(লুপ)  

= ৮২.০০ রক: রম: 

২৮৩৬৩.০৭ ১৩.৪৪% 

(3)  নতুন ট্র্াক/শরললাইন রনম বাণ (কারশয়ানী-

টুঙ্গীপাড়া 

৪৩.৬৮২ (শমইন) 

+৮.০০(লুপ)  

= ৫১.৬৮২রক:রম: 

৮৬৫৫৮.৪০ ৪১.০২% 

(4)  রসগন্যারলাং ওয়াকবস (কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া) ০৯ টি শেশন ৩০৬.২৩ ০.১৫% 



 

7 

ক্ররমক 

নাং 
মূল অদঙ্গর নাম পররমাণ/সাংখ্যা টাকার অাংক 

২য় সাংদশারধত 

রডরপরপর 

শতকরা হার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

(5)  রসগন্যারলাং ওয়াকবস (কারশয়ানী- টুঙ্গীপাড়া) ০৬ টি শেশন ২৯৮.৩০ ০.১৪% 

(6)  শটরলকরমউরনদকশন ওয়াকবস ১৩৩.৬৮২রক: রম: (১৫টি 

শেশন) 

১৫১০.৭৪ ০.৭২% 

(7)  ব্রীজ রনম বাণ (ররদপয়ার/ রর-রবরডাং) (কালুখালী  

ভাটিয়াপাড়া র্াট) 

১২৮টি ৩৬০.০০ ০.১৭% 

(8)  নতুন ব্রীজ রনম বাণ (কারশয়ানী-টুঙ্গীপাড়া)  (১) শমইন রব্রজ-১টি 

(২) শমজর রব্রজ-৯টি 

(৩) মাইনর রব্রজ-৪৭টি 

(৪) পাইপ         ৩টি 

২৫৪৭৩.৮০ ১২.০৭% 

(9)   াাংশনাল রবরডাং ও অন্যান্য অবকাঠাদমা 

(কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া) শেশন ভবন-৩৬৮০ 

ব: রম:, প্লাট রম-৯৮০০ ব: রম:, এযাপ্রচ শরাড-

৩৭২০ ব: রম:, প্লাট রম শশড-৫২৫০ ব: রম:, 

ো  শকায়াট বার-৩৮৬০ ব: রম: ও অন্যান্য 

(সব বদমাট-২৬৩১০ বগ ব রমটার)। 

২৬৩১০ বগ বরমটার  ৩০১৩.৯৫ ১.৪৩% 

(10)   াাংশনাল রবরডাং ও অন্যান্য অবকাঠাদমা 

(কারশয়ানী-টুঙ্গীপাড়া শসকশন) সাইট উন্নয়ন-

৪৯৫৩২১.৭০ রকউরবক রমটার, শেশন ভবন-

১৫১৩.৪৬ ব: রম:, ো  শকায়াট বার-৩৪৪ ব: 

রম:, ো  ব্যারাক ও গ্যাাংহাট-১৮২৯.৬৪ ব: 

রম:, প্লাট রম-৯০৬০ ব: রম:, প্লাট রম শশড-

১৪৪০.৯৭ ব: রম:, এদপ্রাচ শরাড-১৭০৬৫.৪০ ব: 

রম: এবাং পারকবাং-৩৮২১.৯৮ বগ বরমটার 

(সব বদমাট-৫৩০৩৯৬.৭৫ বগ ব রমটার)। 

৫৩০৩৯৬.৭৫ বগ ব রমটার ৯১০৩.৮৩ ৪.৩১% 

(11) র্ানবাহন ৪টি, অর স ইকুইপদমন্ট,  ারন বচার ১টি জীপ, ১টি রপকআপ, 

২টি শমাটরসাইদকল 

৪৯৩.২০ ০.০৯% 

(12)  রাজস্ব ব্যয় - ১৬৩৪.৫৬ ০.৭৭% 

(13)  প্রাইস করন্টনদজিী - ৩১১৮.৬২ ১.৪৮% 

(14)  কনসালট্যানসী সারভ বদসস - ১১৮৪.৬৪ ০.৫৬% 

(15)  অন্যান্য -  ৪% 

   ২১১০২৬.৯২ ১০০% 
চি:দ্র: মূল চিচপচপ’মত ভূচি অচধগ্রহণ পচরিাণ চছল ৮৫০ একর । চকন্তু প্রকক্ষের         প্রাক্ষন্ত স্থািীয় চকছু         কারক্ষি মগািরা হক্ষত 

পাটগাচত পর্ বন্ত মিইি লাইি ৬.৭২ চক:চি: ও লুপ লাইি ১.০০ চক:চি: মরল লাইক্ষির কাজ হ্রাস পাওয়াক্ষত ভূচি অচধগ্রহণ ৬৭.৯০ একর কি 

হক্ষয়ক্ষছ।  
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১.৭ কাদজর লক্ষযমাত্রা, কম ব ও ক্রয় পররকল্পনা পর্ বাদলাচনা 

 

ক) কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন 

এরপ্রল ২০১৮, লক্ষ টাকায় 

ক্র. 

ইাং 
প্যাদকজ নাং ও কাদজর নাম/রববরন 

প্রাককরলত 

ব্যয় (মূল 

রডরপরপ 

অনুর্ায়ী) 

চুরক্তমূল্য ও 

তাররখ 

কাজ সমারির 

সময়সীমা  

(চুরক্ত অনুর্ায়ী) 

কাদজর অগ্রগরত মন্তব্য 

রপরড’র 

প্রদগ্রস 

ররদপাট ব 

অনুর্ায়ী 

বাস্তব (%) 

আরথ বক ব্যয়  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬এ ৬রব ৭ 

১ WD1: কালুখালী - ভাটিয়াপাড়া 

শসকশদনর ৮০.২৫ রক: রম: ব্রডদগজ 

(রবরজ) শমইন লাইন ও ৫.০০ রক: রম: 

লুপ লাইন, ব্যাাংক ররদপয়ার, শলদভল 

ক্ররসাং আপ শগ্ররডাংসহ শরলওদয় ট্র্যাক 

রপরস স্লীপারসহ ট্র্যাক রররনউয়াল ও 

অন্যান্য কাজ।  

ঠিকাোদরর নাম: GPT-KPTL JV, 

INDIA 

২৪৫১৩.৮৩ ২৪৮,৪২.৭৭ 

(মূল) 

০৫/৩/২০১১ 

২৮৩৬৩.০৭ 

(সাংদশারধত) 

৪৮ মাস 

(৩০/৩/২০১৫) 

১০০.০০% ২৬৫১৫.৯৪ মূল চুরক্তপদত্রর  

শেরসর দকশন ও নকশা 

অনুর্ায়ী কাজ  সম্পন্ন হয় 

িাই। চিষয়গুচল অনুক্ষেদ 

- ৩.৪.২ ও ৩.৪.৩ এ 

চিস্তাচরত িচণ বত আক্ষছ 

(পৃষ্ঠা: ১৬-১৭) এিং 

অনুক্ষেদ -৮.১.৩ (১-৭, 

(পৃষ্ঠা: ৫৪-৫৫)। 
২ WD3:  াাংশনাল রবরডাং ও অন্যান্য 

অবকাঠাদমা (কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া) 

শেশন ভবন, প্লাট রম, এযাদপ্রাচ 

শরাড, প্লাট রম শশড, ো  শকায়াট বার 

ও অন্যান্য। (শমাট শেশন-১৩) 

ঠিকাোদরর নাম: শমসাস ব তমা 

কনসট্র্াকশন শকাম্পারন রলরমদটড 

(TCCL) 

৩০১৩.৯৫ ২৪০৯.৭৪ 

২৪/০৩/২০১১ 

৫১ মাস 

(৩০/৬/২০১৫) 

৯৭.৫৭% ২৩৫১.০৮ ১৩ টি শেশন ভবন রনম বাণ 

সম্পূণ ব হদয়দে। তদব 

শেশন ভবন ও প্লাট ম ব 

শশদডর র রনরসাং শপইরন্টাং 

প্রদয়াজন। এোড়া  শেশন 

প্লাট ম ব শ রিাং অদনক 

জায়গায় ভাঙ্গা শেখা 

শগদে। 

৩ WD5: কালুখালী - ভাটিয়াপাড়া 

শসকশদনর রব্রজ ররদপয়ার / রর-রবরডাং 

ইতযারে। 

ঠিকাোর: শমাঃ আশরাফুল কবীর 

(শরন্টু) 

২৮২.৬৯ ২৮৪.৯৯ 

০১/২/২০১১ 

৩০ মাস 

(৩১/৮/২০১৩) 

১০০.০০% ২৮২.৬৮                 

      

৪ WD5/A: কালুখালী - ভাটিয়াপাড়া 

শসকশদন নতুন রবরজ গাড বার দতরী, 

সরবরাহ এবাং স্থাপন কাজ (সাংখ্যা-৮) 

ঠিকাোর: শমা: আশরাফুল কবীর 

(শরন্টু) 

৭৭.৩১ ৫৫.১৮ 

০৪/৬/২০১২ 

৬৬ মাস 

(৩১/১২/২০১৭) 

৮০.৯০% ৫৫.৬১ রডরপরপ হদত চুরক্তমূল্য 

২৮.৬২% কম। 

৫ WD7: এসএসএই/নারলয়াগ্রাম, 

অর স ও শগা-ডাউন রনম বাণ, এদপ্রাচ 

শরাডসহ রামরেয়া গ্যাাংহাট ও 

শররসদডরিয়াল রবরডাং ও বাউন্ডারী 

ওয়াল রনম বাণ (কারশয়ানী) 

ঠিকাোর: বেরুল আলম শজরভ 

৩৭২.৬১ ২৩৯.৫৫ 

২৩/২/২০১৭ 

১৮ মাস 

(৩০/৬/২০১৮) 

১০.০০% ২৩.৯৫ রডরপরপ হদত চুরক্তমূল্য 

৩৫.৭১% কম। 

৬ WD8: শর্াড়াখালী শেশদন প্লাট রম 
ও প্লাট রম শশড এবাং বনমালী 

শেশন ভবন রনম বাণ। 

 

১৩৬.০০ 

 

- -  - 

 

শর্াড়াখালী শেশদনর কাজ 

সম্পন্ন হদয়দে। রকন্তু সাইট 

রসদলকশদনর জটিলতার 

কারদণ বনমালী শেশদন 

রনম বাণ কাজ শুরু করা 

সম্ভব হয়রন। 
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ক্র. 

ইাং 
প্যাদকজ নাং ও কাদজর নাম/রববরন 

প্রাককরলত 

ব্যয় (মূল 

রডরপরপ 

অনুর্ায়ী) 

চুরক্তমূল্য ও 

তাররখ 

কাজ সমারির 

সময়সীমা  

(চুরক্ত অনুর্ায়ী) 

কাদজর অগ্রগরত মন্তব্য 

রপরড’র 

প্রদগ্রস 

ররদপাট ব 

অনুর্ায়ী 

বাস্তব (%) 

আরথ বক ব্যয়  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬এ ৬রব ৭ 

৭ WD9: কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া 

শসকশদন নন-ইন্টারলকড কালার 

লাইট রসগন্যারলাং রসদেম স্থাপন, 

শটরোং করমশরনাং এবাং দুই বেদরর 

অপাদরশন ও রক্ষণাদবক্ষণ 

ওয়াদররন্টসহ (টাণ বরক রভরিদত) 

ঠিকাোর: শমসাস ব রহীম ইরঞ্জরনয়াররাং 

ওয়াকবস রলরমদটড ও তানরজলা 

এন্টারপ্রাইজ শজরভ, ঢাকা। 

৩০৬.২৩ ৩২২.৮১ 

০৭/২/২০১১ 

৩০ মাস 

(৩১/৮/২০১৩) 

১০০.০০% ৩০৮.৮৬ রডরপরপ হদত চুরক্তমূল্য 

৫.৪১% শবশী। 

৮ WD11: কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া 

শসকশদনর ৮২.২৫ রক: রম: এর ৭ 

(সাত) টি শেশদনর 

শটরলকরমউরনদকশন রসদেম চালু দুই 

বেদরর ওয়াদররন্টসহ (টাণ বরক 

রভরিদত) 

ঠিকাোর: শমসাস ব ব্রাোস ব কনস্ট্রাকশন 

শকাম্পানী, ঢাকা। 

৮০৩.৭৪ ৮০৩.৭৪ 

১৮/৫/২০১১ 

৩০ মাস 

(৩০/৬/২০১৫) 

৯১.০০% ৬৯১.৮১ চুচিপক্ষত্রর দুটি 

আইক্ষটক্ষির কাজ অসম্পূণ ব 

এিং অপর একটি 

আইক্ষটক্ষির চিপরীক্ষত 

মেয়াস ব সরিরাহ করা 

হয় িাই (সূত্র: DSTE/ 

Telecome/ PXC, dated 

18/3/2018) 

৯ WD13: কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া 

শেশদন ওয়াটার হাইদেন পারন 

সরবরাহ। 

ঠিকাোর: জনাব শমাঃ রমজান আলী। 

৩০.০০ ২৪.৪১ 

১১/১/২০১৬ 

০৮ মাস 

(০৬/৮/২০১৬) 

১০০.০০% ২৪.৪১ - 

১০ WD14: কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া 

শেশদন শসলার রসদেম চালু করা। 

ঠিকাোর: শমসাস ব সান ইন্টারন্যাশনাল, 

রাজশাহী 

২৬.০০ ১৫.৬৪ 

১৮/৪/২০১৬ 

০১ মাস 

(১৮/৭/২০১৮) 

১০০.০০% ১৫.৬৩ - 

১১ WD15: মধুখালী-কারশয়ানী শেশদন 
শটরলকরমউরনদকশদনর ইকুইপদমন্ট 

রুম রনম বাণ। 

ঠিকাোর: শমসাস ব এ আর কনস্ট্রাকশন 

পাকশী, পাবনা। 

১৯.৬০ ১৯.৬০ 

২৮/৭/২০১৩ 

০৩ মাস 

(১৬/১০/২০১৩) 

১০০.০০% ১৯.৬০ কাজ সিাপ্ত  

১২ WD16: কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া 

শসকশদন এদপ্যাচ শরাড ও ইয়াদড ব 

লাইটিাং ব্যবস্থা করা। 

ঠিকাোর: শমসাস ব ইসলাম শট্র্ডাস ব, 

রাজশাহী। 

২০.০০ ২০.৯৪ 

২৮/১২/২০১৬ 

০৪ মাস 

(২৫/৫/২০১৭) 

৫৪.০০% - কাজ অসিাপ্ত 

 

শমাট ২৯৬০১.৯৬ ৩২৫৫৯.৬৭     
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খ) কারশয়ানী-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) ভায়া শগাপালগঞ্জ নতুন ব্রডদগজ শরলপথ রনম বাণ 

এরপ্রল, ২০১৮ ব্যয়, লক্ষ টকা 

ক্র. 

নাং 
প্যাদকজ নাং ও কাদজর নাম/রববরন 

প্রাককরলত 

ব্যয় (মূল 

রডরপরপ 

অনুর্ায়ী) 

চুরক্তমূল্য ও 

তাররখ 

কাজ সমারির 

সময়সীমা  

(চুরক্ত অনুর্ায়ী) 

কাদজর অগ্রগরত 

(এরপ্রল, ২০১৮) 
মন্তব্য 

বাস্তব (%) আরথ বক ব্যয়  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬এ ৬রব ৭ 

১ WD2: কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ 

শসকশদন ৩২.৩৬৫ রক:রম: রবরজ 

শমইন লাইন ও ৫.০০রক:রম: লুপ 

লাইন রপরস স্লীপার দ্বারা রনম বাণসহ 

এযামব্যাাংকদমন্ট, রব্রজ, শেশন 

রবরডাং, আবারসক ও  াাংশনাল 

রবরডাং, প্লাট রম শশড সহ প্লাট রম, 

শলদভল ক্ররসাং ইতযারে (টাণ বরক-

শবরসস)  

ঠিকাোর: Max Infrastructure 

Limited, Dhaka. 

৬১১৪০.০০ মূল 

৬২৮৯১.৬২ 

০৩/৮/২০১৫ 

ভযররদয়শনসহ 

সাংদশারধত 

চুরক্তমূল্য 

(৮২৩৫১.০৮) 

২৮ মাস 

(৩১ে/১২/২০১৭) 

৭৮.৫০% ৬৪৪৫৩.২১ (১) কারশয়ানী-

শগাপালগদঞ্জর মদধ্য ০৪ টি 

শেশন রবরডাং ও সাংলি 

আবারসক ভবন রনম বাণ 

সমাি প্রায় এবাং অন্যান্য 

কাজ চলমান। 

(২) সাংদশারধত চুরক্তমূল্য 

অনুর্ায়ী প্ররত 

রকদলারমটার রনম বাণ ব্যয় 

২২.০৪ শকাটি টাকা।  

২ WD4: শগাপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া 

শসকশদনর ১৮.০৪ রক: রম: শমইন 

লাইন ও ৩.০০ রক: রম: লুপ লাইন 

রবরজ লাইন রপরস স্লীপার দ্বারা 

রনম বাণসহ এযামব্যাাংদমন্ট, রব্রজ, 

শেশন রবরডাং, প্লাট রম, প্লাট রম 

শশড, আবারসক ও  াাংশনাল রবরডাং, 

ইতযারে টান বরক রভরিদত রনম বাণ করা। 

ঠিকাোদরর নাম: শমসাস ব তমা 

কনসট্র্াকশন শকাম্পারন রলরমদটড 

(TCCL) 

৩৫০৬১.২১ মূল 

২৬১১৪.৩০ 

২৮/৪/২০১৬ 

ভযররদয়শনসহ 

সাংদশারধত 

চুরক্তমূল্য 

(৩০৮৬৬.৪৮) 

১৬ মাস 

(২৭/১/২০১৮) 

৬৫.০০% ২০৮৩৫.৯৯ (১) মূল রডরপরপ হদত মূল 

চুরক্তমূল্য ২৫.৫১% কম।  

(২) সাংদশারধত চুরক্তমূল্য 

অনুর্ায়ী প্ররত 

রকদলারমটার রনম বাণ ব্যয় 

২৭.০৯ শকাটি টাকা ও 

রব্রজ ব্যরতত ২১.৫৬ শকাটি 

টাকা। 

৩ WD6: ৪x৪৫ রমটার বা শসট ১৮০ 
রমটার দের্ বয, একটি নতুন রব্রজ রনম বাণ 

টাণ বরক রভরিদত (কারশয়ানী-

টুঙ্গীপাড়া শসকশন) 

ঠিকাোদরর নাম: শমসাস ব তমা 

কনসট্র্াকশন শকাম্পারন রলরমদটড 

(TCCL) 

৭৫৪৫.৮০ মূল ৭৭২৫.৩৯ 

০৩/৮/২০১৫ 

ভযররদয়শনসহ 

সাংদশারধত 

চুরক্তমূল্য 

(৭৯১৮.৪৭) 

২৯ মাস 

(৩১/১২/২০১৭) 

৭০.২৪% ৫৫৬১.২২ প্ররত রমটার রনম বাণ ব্যয় 

৪৪.০০ লক্ষ টাকা। 

৪ WD10: কারশয়ানী-টুঙ্গীপাড়া 

শসকশদন নন-ইন্টারলকড কালার 

লাইট রসগন্যারলাং রসদেম স্থাপন, 

শটরোং করমশরনাং এবাং দুই বেদরর 

অপাদরশন ও রক্ষণাদবক্ষণ 

ওয়াদররন্টসহ (টাণ বরক রভরিদত) 

ঠিকাোর: শমসাস ব মুন ইন্টারন্যাশনাল 

ঢাকা। 

২৯৮.৩০ ২৯৪.০৫ 

২৬/৯/২০১৭ 

১২ মাস 

(৩০/১০/২০১৮) 
  প্রাি এরপ্রল/১৮ প্রদগ্রস 

ররদপাদট ব কাদজর অগ্রগরত 

শেওয়া হয়রন। 

৫ WD12: কারশয়ানী-টুঙ্গীপাড়া 

শসকশদন (৪৯.৮৫ রক: রম:) ৬ টি 

শেশদন শটরলকরমউরনদকশন রসদেম 

চালুকরণ। 

ঠিকাোর: শমসাস ব নুর-ই-এলাহী এযন্ড 

ব্রাোস ব। 

৭০৭.০০ ৬১০.৮৪ 

০২/১০/২০১৭ 

১২ মাস 

(০১/১০/২০১৮) 

১০.০০% ৬১.০৮ রডরপরপ হদত চুরক্তমূল্য 

১৩.৬০% কম। 

শমাট ১০৫৫৫৬.০৫ ১২২৮৪৫.০০     
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রদ্বতীয় অধ্যায় 

প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর কার্ ব পিরত 
 
 

২.০ পররবীক্ষদণর ভূরমকা 

পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) প্ররত বের এরডরপ’র 

আওতায় বাস্তবায়নাধীন রবরভন্ন গুরুত্বপুণ ব প্রকল্প পরামশ বক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগর মাধ্যদম রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রম  

পররচালনা কদর থাদক। এ ধারাবারহকতায় বাাংলাদেশ শরলওদয় কর্তবক বাস্তবায়নাধীন “কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন 

পুনব বাসন এবাং কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া নতুন শরলপথ রনম বাণ প্রকল্প (২য় সাংদশারধত)” প্রকল্প রনরবড় 

পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর আওতাভুক্ত কদর পরামশ বক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ করা হদয়দে। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান ০৮ শ ব্রুয়ারী, 

২০১৮ ইাং হদত ০৫ জুন, ২০১৮ (শমাট ১০০ রেন) শময়াদের মদধ্য রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রম সম্পন্ন করদব।  

২.১ পররবীক্ষদণর উদেশ্য 

1. বারষ বক উন্নয়ন কম বসূচীদত অন্তভু বক্ত রবদবচয উন্নয়ন প্রকদল্পর বাস্তব অগ্রগরতর প্ররত লন; 

2. কাদজর গুণগতমান র্াচাই ও সমস্যারে রচরিত পূব বক সুপাররশ প্রণয়ন; 

3. প্রণীত প্ররতদবেদনর আদলাদক সাংরিে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সাংস্থাদক পেদক্ষপ গ্রহদণর সুপাররশ; 

এবাং  

4. অনুদমারেত প্রকদল্পর আওতায় বাস্তবারয়ত কাদজর গুণগতমান বজায় শরদখ প্রকল্প শময়াদের মদধ্য 

প্রকদল্পর কার্ বক্রম সমারির পেদক্ষপ গ্রহদণর সুপাররশ।  

২.২ পররবীক্ষদণর কার্ বপরররধ 

রনরবড় পররবীক্ষদণর কার্ বপরররধ রনেরূপ:  

 (১) প্রকক্ষের চিিরণ (পটভূচি, উক্ষেশ্য, অনুক্ষিাদি/সংক্ষ াধি, অিস্থা, অথ বায়ক্ষির চিষয়, প্রকক্ষের পটভূচি 

ইতযাচদ সকল প্রক্ষর্াজয তথ্য পর্ বাক্ষলািিা); 

 (২)  প্রকক্ষের সাচি বক এিং চিস্তাচরত অঙ্গচিচিক িাস্তিায়ি অগ্রগচতর (িাস্তি ও আচথ বক) তথ্য সংগ্রহ, 

সচন্নক্ষি ি, চিক্ষেষণ, সারচণ/মলখচিক্ষত্রর িাধ্যক্ষি উপস্থাপি ও পর্ বাক্ষলািিা; 

 (৩) প্রকক্ষের উক্ষেক্ষশ্যর চিপরীক্ষত অচজবত অগ্রগচত চিক্ষেষণ ও পর্ বাক্ষলািিা; 

 ৪) প্রকক্ষের আওতায় সম্পাচদত/িলিাি চিচিন্ন পণ্য, কার্ ব ও মসিা সংগ্রক্ষহর (Procurement) মেক্ষত্র 

প্রিচলত আইি ও চিচধিালা (চপচপআর, উন্নয়ি সহক্ষর্াগীর গাইি লাইিস্ ইতযাচদ) প্রচতপালি করা 

হক্ষয়ক্ষছ/হক্ষে চকিা তা পর্ বক্ষিেণ ও পর্ বাক্ষলািিা (এক্ষেক্ষত্র দরপত্র প্রচক্রয়াকরণ ও মূল্যায়ি পর্ বাক্ষলািিা ও 

পর্ বক্ষিেণ);  

(৫)  প্রকক্ষের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও মসিা পচরিালিা এিং রেণাক্ষিেক্ষণর জন্য 

প্রক্ষয়াজিীয় জিিলসহ আনুষচঙ্গক চিষয়াচদ চিক্ষয় পর্ বাক্ষলািিা ও পর্ বক্ষিেণ; 

(৬)  প্রকক্ষের আওতায় সংগৃচহত/সংগ্রক্ষহর প্রচক্রয়াধীি পণ্য, কার্ ব ও মসিা সংচেষ্ট ক্রয়চুচিক্ষত চিধ বাচরত 

BOQ/TOR অনুর্ায়ী গুণগতিাি, পচরিাণ সংগ্রহ, মেচসচিক্ষক ি অনুর্ায়ী পচরিীেণ/র্ািাইক্ষয়র 

িাধ্যক্ষি সংগ্রহ হক্ষয়ক্ষছ/হক্ষে চকিা মস চিষক্ষয় পর্ বাক্ষলািিা ও পর্ বক্ষিেণ; 
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(৭)  প্রকক্ষের িাস্তিায়ি সম্পচকবত চিচিন্ন সিস্যা মর্িি অথ বায়ক্ষি চিলম্ব, িাস্তিায়ক্ষির অথ বাৎ পণ্য, কার্ ব ও মসিা 

ক্রয়/সংগ্রক্ষহর মেক্ষত্র চিলম্ব, ব্যিস্থাপিায় অদেতা ও প্রকক্ষের মিয়াদ ও ব্যয় বৃচি ইতযাচদর কারণসহ 

অন্যান্য চদক চিক্ষেষণ, পর্ বাক্ষলািিা ও পর্ বক্ষিেণ; 

(৮)  প্রকে সিাচপ্তর পর সৃষ্ট সুচিধাচদ মটকসই করার লক্ষেয িতািত প্রদাি; 

(৯)  SWOT analysis এর িাধ্যক্ষি প্রকক্ষের সিল, দুি বল, সুক্ষর্াগ ও ঝূঁচক সমূক্ষহর উক্ষেখ থাকক্ষত হক্ষি; 

(১০)  উচেচখত প্রাপ্ত চিচিন্ন পর্ বক্ষিেক্ষণর চিচিক্ষত সাচি বক পর্ বাক্ষলািিা; 

(১১)  প্রক্ষয়াজিীয় সুপাচর  প্রণয়ি; এিং  

(১২)  কতৃবপে কতৃবক চিধ বাচরত চিষয়াচদ ইতযাচদ।  

 

২.৩ রনরবড় পররবীক্ষণ পিরত 

সিীোর স্থাি চিধ বারণঃ প্রকক্ষের চিচিড় পচরিীেক্ষণর জন্য প্রকে এলাকা ঢাকা চিিাক্ষগর অন্তগ বত রাজিাড়ী, িচরদপুর 

ও মগাপালগঞ্জ মজলার কালুখালী, িাচলয়াকাচি, িধুখালী, মিায়ালিারী, কাচ য়ািী, মগাপালগঞ্জ সদর ও টুঙ্গীপাড়া 

উপক্ষজলার িক্ষধ্য চিি বাণাধীি মরল লাইি ও সংচেষ্ট এলাকা চিচিত করা হয়।   

িমুিার আকার চিধ বারণঃ সিীোর জন্য সিগ্রক্ষকর (Population) সকল সদক্ষস্যর তথ্য প্রক্ষয়াজি র্া ব্যয়িহুল ও 

সিয়সাক্ষপে ব্যাপার এিং অক্ষিক মেক্ষত্র প্রায় অসম্ভি। চকন্তু স্টাচির জন্য সিগ্রকক্ষক প্রচতচিচধত্ব কক্ষর এিি সংখ্যক 

sample unit চিি বািি করা হয়। এজন্য statistical technique অিলম্বি করা হয়। এ সিীোয় চিক্ষম্নাি সূত্র 

ব্যিহার কক্ষর িমুিা আকার (Sample size) চিধ বারণ করা হক্ষয়ক্ষছ: 

effd
e

pqz
n .

2

2

  

এখাক্ষি,      n= sample size 

z = standard variate at a   given confidence level (1.96 at 95% 

confidence level) 

p= প্রকে উপকারক্ষিাগী  

q= 1-p, প্রকে উপকারক্ষিাগী িয়  

e= acceptable error 

d.eff=design effect 

উপর্য বি সূত্র ব্যিহার কক্ষর িমুিা আকার িা উিরদাতার সংখ্যা 739 জি চিধ বারণ করা হয় । চিচিন্ন ধরক্ষির তক্ষথ্যর 

জন্য উিরদাতা চিম্নচলচখত চতিটি কযাক্ষটগরীক্ষত চিন্যস্থ করা হয় (সারচণ-২.১): 

সরচণ ২.১: উিরদাতার ধরি ও সংখ্যা (চিস্তাচরত সপ্তি অধ্যাক্ষয় িচণ বত আক্ষছ) 

ক্রচিক উপকারক্ষিাগী/উিরদাতার ধরি উিরদাতার সংখ্যা 

১ সক্ষিতি জিগণ/গণ্যিান্য ব্যচিক্ষদর অচিিত 88 জি 

২ ব্যিসায়ী প্রচতচিচধক্ষদর িতািত 88 জি 

৩ মরল সাচি বস ব্যিহারকারীক্ষদর িতািত 89 জি 

4 হাট-িাজার ব্যিস্থার উপর প্রকক্ষের প্রিাি 89 জি 

5 মরল মসক ি পুিি বাসি কারক্ষণ সৃষ্ট সুচিধা 385 জি 

 মিাট 739 জি 
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২.৪ জচরক্ষপর প্রশ্নিালা প্রণয়ি 

চিচিড় পচরিীেক্ষণ ব্যিহার উপক্ষর্াগী তক্ষথ্যর প্রধাি উৎস প্রতযে উপকারক্ষিাগীর চিকট মথক্ষক তথ্য সংগ্রক্ষহর জন্য 

পচরিীেক্ষণর উক্ষেশ্য ও কি ব-পচরচধ অনুর্ায়ী প্রশ্নিালা প্রণয়ি করা হয়। এছাড়া, প্রকক্ষের সাক্ষথ চিচিন্নিাক্ষি সংচেষ্ট 

চিচিন্ন পর্ বাক্ষয়র ব্যচিিক্ষগ বর চিকট মথক্ষক তথ্য সংগ্রক্ষহর লক্ষেয আলাদা আলাদা প্রশ্নিালা প্রণয়ি করা হয়। 

প্রাথচিকিাক্ষি প্রণীত খসড়া প্রশ্নিালাসমূহ চপ্রক্ষটচস্টং করা হয়। চপ্রক্ষটচস্টংক্ষয়র িাধ্যক্ষি অপ্রক্ষয়াজিীয় আইক্ষটিসমূহ িাদ 

মদয়া এিং চিচসং প্রশ্নসমূহ অন্তর্ভ বি করার িাধ্যক্ষি প্রশ্নিালাসমূহ চূড়ান্ত করা হয়। 

২.৫ তথ্য সংগ্রহ  

প্রাইিাচর তথ্য সংগ্রহঃ প্রধািত প্রতযে উপকারক্ষিাগীক্ষক সরাসচর সাোৎকাক্ষরর িাধ্যক্ষি সংগৃহীত প্রাইিারী তথ্যগুক্ষলা 

ব্যিহার কক্ষরই চিচিড় পচরিীেণ প্রচতক্ষিদি প্রণয়ি করা হক্ষয়ক্ষছ। তথ্যগুক্ষলার সঠিকতা ও চিিবরক্ষর্াগ্যতা অক্ষুণ্ন রাখার 

লক্ষেয তথ্য সংগ্রহকাক্ষল অচধকতর র্ত্ন মিয়া হয়। তথ্য সংগ্রক্ষহর পূক্ষি ব প্রক্ষতযক সাোৎদাতাক্ষক তথ্য সংগ্রক্ষহর উক্ষেশ্য 

সম্পক্ষকব িণ বিা করা হয় র্াক্ষত প্রক্ষশ্নর উিরদাক্ষি ইতস্তত মিাধ িা কক্ষরি। অপরচদক্ষক, প্রাথচিক তক্ষথ্যর উৎস চহক্ষসক্ষি  

Key Informants মর্িি প্রকক্ষের মুখ্য ব্যচি তথা প্রকে পচরিালক  ,প্রকে দচলক্ষল উক্ষেচখত প্রকে সংচেষ্ট 

কি বকতবা/কি বিারীগণ ,সংগেক ,িাে পর্ বাক্ষয় জচড়ত ব্যচিগণ ,মজলা ও  উপক্ষজলা পচরষক্ষদর মিয় াারম্যাি ইতযাচদর 

চিকট মথক্ষক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।  

মসক্ষকন্ডারী তথ্য সংগ্রহঃ চিচিড় পচরিীেক্ষণর প্রক্ষয়াজিীয় তথ্য প্রাইিাচর এিং মসক্ষকন্ডাচর উৎস মথক্ষক সংগ্রহ করা 

হক্ষয়ক্ষছ। মসক্ষকন্ডাচর তথ্যগুক্ষলা সংগ্রক্ষহর লক্ষেয প্রকক্ষের অনুক্ষিাচদত চিচপচপ, আইএিইচি’র পচরদ বি প্রচতক্ষিদি,  

ADP ইতযাচদ চরচিউ করা হয়। তাছাড়া, প্রকক্ষের আওতায় চিচিন্ন ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রক্ষহর লক্ষেয সংচেষ্ট মটন্ডার 

িকুক্ষিন্ট, দরপত্র মূল্যায়ি প্রচতক্ষিদি ইতযাচদ চি দিাক্ষি পর্ বাক্ষলািিা করা হয়।  

মিাকাস গ্রুপ আক্ষলািিা (FGD): চিচিড় পচরিীেক্ষণর জন্য তথ্য প্রাচপ্তর অন্যতি উৎস এিচজচি। এলক্ষেয িাে 

পর্ বাক্ষয়র তথ্য সংগ্রক্ষহর ম ষ পর্ বাক্ষয় প্রকে এলাকার স্থািীয় িাচসিা, চ েক, ব্যিসায়ী, প্রকে সংচেষ্ট কি বকতবাক্ষদর 

সিিক্ষয় এিচজচি’র আক্ষয়াজি করা হয়। প্রক্ষতযক এিচজচিক্ষত কিপক্ষে ১২-14 জি অং গ্রহণকারী চছক্ষলি। প্রকে 

এলাকায় ১2টি এিচজচি সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

মকস স্টাচি ও স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কি ব ালাঃ িাে পর্ বাক্ষয়র তথ্য সংগ্রহকাক্ষল প্রকে এলাকার প্রক্ষতযকটি উপক্ষজলায় ১টি কক্ষর 

মিাট ৬টি মকস স্টযাচি সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। গত ২6/4/২০১8 তাচরক্ষখ পচরিালক (মরল), পচরিহি মসক্টর, আইএিইচি 

িক্ষহাদক্ষয়র সিাপচতক্ষত্ব ও অন্যান্য কি বকতবাগক্ষণর উপচস্থচতক্ষত উপকারক্ষিাগী ও চিচিন্ন মপ াজীিীক্ষদর চিক্ষয় িােপর্ বাক্ষয় 

একটি স্থািীয় কি ব ালার আক্ষয়াজি করা হয়। 

কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) প্রকল্প এলাকার প্রায় মধ্যবতী এলাকা শবতগ্রাম, শগাপালগদঞ্জ অনুরষ্ঠত উক্ত 

স্থানীয় কম বশালায় প্রায় ৫০/৬০ জন রবরভন্ন শপশাজীরব জনগণ স্বতঃস্ফূতবভাদব অাংশ গ্রহণ কদর তাঁদের মতামত ব্যক্ত 

কদরন। 

স্থানীয় কম বশালায় প্রাি সুপাররশঃ  

(১) রমদসস হুমায়রা আকতার, শশখ হারসনা উচ্চ রবদ্যালয় ও কদলজ, শগাপালগঞ্জ, আদলাচয প্রকদল্পর সদঙ্গ পদ্মা শসতুর 

সাংদর্াদগর এবাং ঢাকায় অনুরষ্ঠতব্য কম বশালায় উপরস্থরতর আগ্রহ ব্যক্ত কদরন, 

(২) জনাব জাহাঙ্গীর শহাদসন, সভাপরত, শগাপালগঞ্জ শজলা মৎসজীরব সরমরত, প্রকদল্প মানসম্মত পাথর (ব্যালাে) শেয়া, 

শলদভল ক্ররসাং শগদট রাস্তার সমতা রনরিৎ করা এবাং মারসক শরল টিদকট শেয়ার সুপাররশ কদরন। 
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(৩) যুগান্তর পরত্রকার স্থানীয় প্ররতরনরধ রবরসক রশল্প নগরীর জন্য আন্ডার পাস জরুরী রভরিদত রনম বাদণর সুপাররশ 

কদরন। 

(৪) ভারপ্রাি কম বকতবা, শগাপালগঞ্জ থানা, জনাব মরনরুল ইসলাম উপরস্থত সকলদক উদেশ্য কদর চলমান প্রকদল্প 

সহদর্াগীতা করার উপদেশ প্রোন কদরন এবাং শকান অরনয়ম পররলরক্ষত হদল তা প্রকল্প সাংরিে কম বকতবাগণদক 

রলরখতভাদব অবরহত করার অনুদরাধ জানান। 

(৫) অধ্যাপক জনাব নুরুজ্জামান, সরকারী বঙ্গবন্ধু কদলজ আদলাচয শরল লাইনদক ভরবষ্যদত মাংলা বন্দর ও বররশাল 

পর্ বন্ত সম্প্রসারদণর প্রস্তাব কদরন। 

২.৬  SWOT চিক্ষেষণ 

SWOT চিক্ষেষণ হক্ষে একটি কাোক্ষিাগত পিচত র্ার িাধ্যক্ষি মকাক্ষিা প্রকক্ষের সিল (Strength) ও দূি বল 

(Weakness) চদক এিং সুক্ষর্াগ (Opportunity) ও ঝূঁচকসমূহ (Threats) পর্ বক্ষলািিা করা হক্ষয় থাক্ষক। 

প্রকক্ষের উক্ষেশ্যসমূহ পর্ বাক্ষলািিা কক্ষর অিযন্তরীণ (Internal) এিং িচহ:স্থ (External) চিষয়াচদ (Factors) 

চিক্ষিিিাপূি বক প্রকক্ষের সিল ও দূি বল চদক এিং সুক্ষর্াগ ও ঝূঁচকসমূহ চিচিড় পর্ বক্ষিেক্ষণর িাধ্যক্ষি পর্ বক্ষলািিা করাই 

SWOT চিক্ষেষক্ষণর প্রধাি চিক্ষিিয চিষয়। িাংলাক্ষদ  মরলওক্ষয়র ঈশ্বরদী মথক্ষক পািিা হক্ষয় ঢালারির পর্ বন্ত িতুি 

লাইি চিি বাণ (২য় সংক্ষ াচধত) প্রকক্ষের SWOT চিক্ষেষক্ষণর জন্য Key Informant Interview (KII) এর 

িাধ্যক্ষি প্রকক্ষের সংচেষ্টক্ষদর চিকট মথক্ষক প্রাপ্ত তথ্যাচদ এিং প্রকক্ষের উপকারক্ষিাগীক্ষদর সাোৎকার গ্রহক্ষণর িাধ্যক্ষি 

সংগৃহীত তথ্যাচদ চিক্ষেষণ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

প্রকক্ষের ইচতিািক চদক র্া উপকার/সুচিধা প্রদাক্ষি সেি এিং র্ার িাস্তিচিচিক প্রক্ষয়াজিীয়তা িা িাচহদা আক্ষছ এিং 

স্থাচয়ত্ব সম্ভািিা রক্ষয়ক্ষছ মসগুক্ষলাক সিলতা (Strength) এিং  প্রকক্ষের দূি বল চদকসমূহ র্া ঈপ্সীত িলািল/সুচিধা 

প্রদাক্ষি িাধা িা সংকট সৃচষ্ট কক্ষর মসগুক্ষলাক্ষক দূি বলতা (Weakness) চহক্ষসক্ষি চিচিত করা হক্ষয়ক্ষছ। অপরচদক্ষক, 

প্রকক্ষের সম্ভািিািয় চদক/চিষয় র্া সঠিকিাক্ষি ব্যিহার চিয়ন্ত্রণ িা িালিা করক্ষত পারক্ষল ঈচেত িলািল মথক্ষকও 

মি ী সুচিধা িা উপকার পাওয়া র্ায় এিি চিষয়গুক্ষলাক্ষক সুক্ষর্াগ (Opportunity) এিং প্রকক্ষের অিযন্তরীণ িা 

িচহ:স্থ মকাি উপাদাি অথিা িযাক্টর র্া প্রকক্ষের বিচ ষ্টয/উক্ষেশ্য অথিা প্রকক্ষের জন্য সাচি বকিাক্ষি হুিচক সৃচষ্ট করক্ষত 

পাক্ষর মসগুক্ষলাক্ষক ঝূঁচক (Threat) চহক্ষসক্ষি িণ বিা করা হক্ষয়ক্ষছ। 

২.৭ তথ্য সংগ্রহ কার্ বক্রি পচরিালিা 

তথ্যসংগ্রহকারী চিক্ষয়াগ ও প্রচ েণঃ িাে পর্ বায় মথক্ষক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য িার জি তথ্য সংগ্রহকারী চিক্ষয়াগ করা 

হয়। তথ্য সংগ্রহকারী চিক্ষয়াক্ষগর পর তাক্ষদরক্ষক 1 (এক) চদক্ষির প্রচ েণ গত 21/3/2018 তাচরক্ষখ প্রদাি করা হয়। 

উি প্রচ েণ কাক্ষল আইএিইচি’র চিচজ িক্ষহাদক্ষয়র উপচস্থচতক্ষত পচরিালক ও সহকারী পচরিালক িক্ষহাদয় 

তথ্যসংগ্রহকারীক্ষদর প্রচ েণ প্রদাি কক্ষরি। প্রচ েণকাক্ষল তথ্য সংগ্রহকারীক্ষদর প্রস্তাচিত চিচিড় পচরিীেণ ও  

প্রকক্ষের উক্ষেশ্যািলীর উপর চিস্তাচরত ধারণা প্রদািকরতঃ  িাে পর্ বায় হক্ষত তথ্য/উপাি  সংগ্রক্ষহর পিচত এিং তথ্য 

সংগ্রক্ষহর প্রকার মিক্ষদর উপর আক্ষলাকপাত করা হয়। 

তথ্য সংগ্রক্ষহর িাি চিয়ন্ত্রণঃ পরাি বক কতৃবক িােকিীক্ষদর সাক্ষথ মর্াগাক্ষর্াগ ও িাে পর্ বাক্ষয় সৃষ্ট সিস্যাগুক্ষলার সিাধাি 

করা হয়। পরাি বক প্রচতষ্ঠাি এিং আইএিইচির কি বকতবাগণ চিয়চিত প্রকে এলাকা পচরদ বি কক্ষরি এিং তথ্য 

সংগ্রহ কার্ বক্রি সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষিেণ কক্ষরি। তথ্যসংগ্রহকারীগণ 25 িাি ব 2018 হক্ষত 24 এচপ্রল 2018 তাচরখ পর্ বন্ত 

প্রকে এলাকায় অনুক্ষিাচদত প্রশ্নিালার চিচিক্ষত তথ্যাচদ সংগ্রহ করি। 
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প্রচতক্ষিদি প্রণয়িঃ তথ্য সংগ্রহ উপকরক্ষণর িাধ্যক্ষি সংগৃহীত তথ্য র্ািাই-িাছাই ও চিক্ষেষণ ম ক্ষষ তা প্রচতক্ষিদি 

প্রণয়ক্ষি ব্যিহার করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রক্ষয়াজিীয় সারচণ এিং graphical চিক্ষত্রর িাধ্যক্ষি তথ্য উপাক্ষির চিক্ষেষণ উপস্থাপি 

করা হক্ষয়ক্ষছ।  

প্রকদল্পর Exit Plan: প্রকদল্পর মূল প্রস্তাদব কারশয়ানী হদত টুঙ্গীপাড়া পর্ বন্ত শরল লাইন রনম বাদণর সাংস্থান থাকদলও 

সাংদশারধত প্রস্তাব শমাতাদবক তা এখন শগাবরা শরলদেশন পর্ বন্ত রনম বাণ করা হদে, র্া প্রকদল্পর আপাততঃ শডড এন্ড 

পদয়ন্ট।  

আদলাচয প্রকদল্প দুটি অাংশ - একটি পুনব বাসন এবাং অপরটি নতুন শরলপথ রনম বাণ। পুনব বাসন কাজ সমাি হদয়দে ও শট্র্ন 

অপাদরশন পুনঃচালু হদয়দে। নতুন শরলপথ রনম বাণ সমাি হওয়ার পর কালুখালী - কারশয়ানী - শগাপালগঞ্জ - শগাবরা 

সরাসরর শট্র্ন অপাদরশন চালু হদব, র্া শট্র্ন অপাদরশদনর জন্য গ্রহণক্ষর্াগ্য Exit Plan.  

এোড়া প্রস্তারবত পদ্মা শসতু শরল রলাংক প্রদজদটর আওতায় ঢাকা - পদ্মা শসতু - ভাাংগা - শগাপালগঞ্জ - শগাবরা পর্ বন্ত 

শট্র্ন অপাদরশন চালু হদব,  লশ্রুরতদত শেদশর আথ বসামারজক শপ্রক্ষাপদট নবযুদগর সুচনা হদব।  

আক্ষলািয প্রকে িালুর জন্য মট্র্ি অপাক্ষর ি এিং মরল ট্র্যাক রেণাক্ষিেক্ষির িাচহদা অষ্টি অধ্যাক্ষয়র অনুক্ষেদ – ৮.৩.৭ 

(ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ চিস্তাচরত মদয়া হক্ষয়ক্ষছ। এছাড়াও মরাচলং ষ্টক্ষকর এর িতবিাি  ও সংগ্রক্ষহর অক্ষপোধীি একটি 

তাচলকা মদয়া হক্ষয়ক্ষছ (পৃষ্ঠা: ৬1-৬2) । 
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র্ততীয় অধ্যায়  
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগরত পর্ বাদলাচনা 

৩.০ ভূরমকা  

বাাংলাদেশ শরলওদয় কর্তবক বাস্তবায়ানাধীন কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন এবাং কারশয়ানী-টুঙ্গীপাড়া ভায়া 

শগাপালগঞ্জ নতুন ব্রডদগজ শরললাইন রনম বাণ (২য় সাংদশারধত) প্রকদল্পর প্রধান অাংগ সমূহ হল :- ৮২.০০ রকঃরমঃ 

শরললাইন পুনব বাসন ও ৫৫.০০ রকঃ রমঃ নতুন ব্রডদগজ শরললাইন রনম বাণসহ শেশন ভবন, রব্রজ-কালভাট ব রনম বাণ, 

রসগন্যারলাং সহ অন্যান্য অবকাঠাদমা রনম বাণ ইতযারে। এ অধ্যাদয় প্রকদল্পর আওতায় উক্ত সকল কার্ বক্রদমর মূল ও 

সাংদশারধত রডরপরপদত বরণ বত অন্যান্য কার্ বক্রদমর সারব বক এবাং ে াওয়ারী আরথ বক ও বাস্তব অগ্রগরত বণ বনা করা 

হদয়দে। 

৩.১ প্রকদল্পর অাংগ রভরিক ও সারব বক বাস্তবায়ন  

প্রকদল্পর মূল ও সাংদশারধত অনুদমারেত রডরপরপদত সাংস্থা কর্তবক রবরভন্ন কার্ বক্রদমর পররমাণ (সাংখ্যা ও প্রাক্করলত ব্যয়) 

এবাং ে াওয়ারী বাস্তবায়ন রনদে সারনী ৩.১ এবাং অনুদেে ৩.২ হদত ৩.৬.৫ এ উপস্থাপন করা হ’লঃ 

সাররণ ৩.১: প্রকদল্পর মূল ও সাংদশারধত অনুদমারেত রবরভন্ন কার্ বক্রদমর পররমাণ 

এরপ্রল ২০১৮, লক্ষ টাকায় 

ক্ররমক 

নাং 

মূল অদঙ্গর নাম  

(প্যাদকজ নাং) 
পররমাণ/সাংখ্যা মূল রডরপরপ 

২য় 

সাংদশারধত 

রডরপরপ 

২য় 

সাংদশারধত 

রডরপরপর 

শতকরা 

হার 

বাস্তব 

কাদজর 

বাস্তব  

অগ্রগরত, % 

(এরপ্রল/১৮) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
1.  ভূরম অরধগ্রহণ ৭৮২.১০ একর ৪২৮৪০.০০ ৫০৭৯২.২৩ ২৪% ১০০% 
2.  ট্র্যাক পুনব বাসন (কালুখালী - 

ভাটিয়াপাড়া) (WD1) 
৭৫.৫০ (শমইন) + 

৬.৫০ (লুপ) = ৮২.০০ 

রক: রম: 

২৪৫১৩.৮৩ ২৮৩৬৩.০৭ ১৩.৪৪% ১০০%  

3.  নতুন ট্র্াক/শরললাইন রনম বাণ 

(কারশয়ানী-টুঙ্গীপাড়া) 

(WD2+WD4) 

৪৩.৬৮২ (শমইন) 

+৮.০০ (লুপ) = 

৫১.৬৮২ রক: রম: 

২৩৭৬০.৫২ ৮৬৫৫৮.৪০ ৪১.০২% ৭৮% 

4.  রসগন্যারলাং ওয়াকবস 

(কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া) 

(WD9) 

০৯ টি শেশন ৩৮৩.৭৬ ৩০৬.২৩ ০.১৫% ১০০%  

5.  রসগন্যারলাং ওয়াকবস 

(কারশয়ানী- টুঙ্গীপাড়া) 

(WD10) 

০৬ টি শেশন ৩০০.৬০ ২৯৮.৩০ ০.১৪%   

6.  শটরলকরমউরনদকশন ওয়াকবস 

(WD11+ WD12 + WD15) 
১৩৩.৬৮২ রক: রম: 

(১৫টি শেশন) 
২১১১.৭৫ ১৫১০.৭৪ ০.৭২% ৯৫% 

7.  ব্রীজ রনম বাণ (ররদপয়ার/ রর-

রবরডাং) (কালুখালী - 

ভাটিয়াপাড়া) (WD5+ WD5/a) 

১২৮টি ৩৫০.০০ ৩৬০.০০ ০.১৭% ৯০% 

8.  নতুন ব্রীজ রনম বাণ (কারশয়ানী-

টুঙ্গীপাড়া) (WD2+WD4)  
শমইন রব্রজ-১টি 
শমজর রব্রজ-৭টি 
মাইনর রব্রজ-৫৬টি 

 

৪০৫২.০০ ২৫৪৭৩.৮০ ১২.০৭% ৭৮% 
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ক্ররমক 

নাং 

মূল অদঙ্গর নাম  

(প্যাদকজ নাং) 
পররমাণ/সাংখ্যা মূল রডরপরপ 

২য় 

সাংদশারধত 

রডরপরপ 

২য় 

সাংদশারধত 

রডরপরপর 

শতকরা 

হার 

বাস্তব 

কাদজর 

বাস্তব  

অগ্রগরত, % 

(এরপ্রল/১৮) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
9.   াাংশনাল রবরডাং ও অন্যান্য 

অবকাঠাদমা (কালুখালী-

ভাটিয়াপাড়া) (WD3) 

২৬৩১০ বগ বরমটার ২৩৩৯.৬০ ৩০১৩.৯৫ ১.৪৩% ১০০% 

10.   াাংশনাল রবরডাং ও অন্যান্য 

অবকাঠাদমা (কারশয়ানী-

টুঙ্গীপাড়া) (WD2+WD4) 

৫৩০৩৯৬.৭৫ 

বগ বরমটার 
২৯০১.০০ ৯১০৩.৮৩ ৪.৩১% ৮৪.৫% 

৭১.৫% 

11.  র্ানবাহন ৪টি, অর স 

ইকুইপদমন্ট,  ারন বচার 
১টি জীপ, ১টি 

রপকআপ, ২টি 

শমাটরসাইদকল 

৮০.৪০ ৪১৩.২০ ০.০৯% ১০০% 

12.  রাজস্ব ব্যয় - ১১৫৮.৮৩ ১৬৩৪.৫৬ ০.৭৭%  
13.  প্রাইস করন্টদজিী - ৩১৪৬.৬৫ ৩১১৮.৬২ ১.৪৮%  
14.  কনসালট্যানসী সারভ বদসস 

(SD1) 
- ৭২৩.৭৫ ১১৮৪.৬৪ ০.৫৬% ৯১.২৫% 

15.  অন্যান্য -   ৪%  
সব বদমাট ১১০১৩২.৮০ ২১১০২৬.৯২ ১০০%  

৩.২ ভূরম অরধগ্রহণ  

আদলাচয প্রকদল্পর ৫৫.০০ রকঃ রমঃ নতুন ব্রডদগজ শরললাইন রনম বাদণর জন্য ৮৫০.০০ একর ভূরম অরধগ্রহদনর জন্য মূল 

রডরপরপদত ৪২৮৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাে রেল। রকন্তু প্রকদল্পর টুঙ্গীপাড়া প্রাদন্ত পাটগরত হদত শগাবরা পর্ বন্ত  ৬.৭২ রকঃ 

রমঃ শরললাইন রনম বাণ না করার রসিান্ত হওয়ার পররদপ্ররক্ষদত ৮৯.৯০ একর ভূরম অরধগ্রহদণর প্রদয়াজন হয়রন এবাং এ 

কারদণ ভূরমর সাংদশারধত পররমাণ হদে ৭৮২.১০ একর এবাং অদথ বর পররমাণ ৫০৭৯২.২৩ লক্ষ শকাটি টাকা 

(সাংদশারধত রডরপরপ-২য়)। ভূরম অরধগ্রহদণর সাংদশারধত অদথ বর পররমাণ প্রকদল্পর ২য় সাংদশারধত শমাট অদথ বর  শতকরা 

২৪ ভাগ। শ াকাস গ্রুপ ও স্থানীয় কম বশালা হদত জানা র্ায় শর্, ভূরম অরধগ্রহদণর পর অদনক ভূরম মারলকদক ক্ষরতপূরণ 

শেয়া হয়রন এবাং অদনকদক্ষদত্র ভূরমর মারলকদের ভূরমর ক্ষরতপূরন প্রোদন রবলম্ব ও হয়রারন করা হদে/হদয়দে। তদব এ 

রবষদয় প্রকল্প কম বকতবাগদণর বক্তব্য হদে, ভূরমর মারলকানা বা পাররবাররক বন্টনামা র্থার্থ না থাকা এবাং ভূরমর 

মারলকানা সাংক্রান্ত জটিলতা বা মামলা থাকায় এ ধরদনর রকছু অরভদর্াগ রদয়দে, র্া রনষ্পরির উদদ্যাগ শনয়া হদয়দে। 

৩.৩ প্রকদল্পর রবরভন্ন অবকাঠাদমা রনম বাণ 

আদলাচয প্রকল্প মূলতঃ দু’অাংদশ রবভক্ত। র্থা:- কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ৮০.২৫ রক:রম: শসকশন শরল ট্র্াক পুনব বাসনসহ 

পুরাতন শেশন ভবন শভদঙ্গ নতুনভাদব আধুরনক সুরবধাসহ পুনঃরনম বাণ এবাং অপর অাংশ হদে কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-

শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) পর্ বন্ত লুপ লাইনসহ শমাট ৪৩.৬৮২ রকঃ রমঃ নতুন ব্রডদগজ শরললাইন, ০৬ (েয়) টি নতুন শেশন 

ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠাদমা এবাং রসগন্যারলাং ও শটরলকরমউরনদকশন রনম বাণ কাজ। েরপত্র ও অন্যান্য েরললারে 

পরীক্ষা কদর শেখা শগদে শর্, এক অাংদশর কাজ সমারির পর অপর অাংদশর কাজ শুরু হয়। দু’টি পৃথক শসকশন/অাংশ 

একই প্রকদল্পর আওতায় এদন কাজ করা বাাংলাদেশ শরলওদয়র এই প্রথম। এ কারদণ প্রকদল্পর কাদজর মান ও গরত 

রনদয় রদয়দে রভন্নতা, র্া কাম্য নদহ। এ দু’টি পৃথক অাংদশর কাজ রনদে ধারাবারহকভাদব বণ বনা করা হ’ল:  
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৩.৪  কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন কাজ  

১৯৩২ সাদল কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন (রুট রকদলারমটার-৭৭.৯৫) সব বপ্রথম শরল শর্াগাদর্াগ চালু হয়, র্া েীর্ ব ৬৫ 

বের অথ বাৎ ১৯/৭/১৯৯৭ তাররখ পর্ বন্ত শট্র্ন অপাদরশন চালু রেল। পরবতীদত উক্ত শসকশন পররতযাক্ত শর্ারষত হয় এবাং 

শট্র্ন অপারদশন বন্ধ হদয় র্ায়।  

৩.৪.১ পুনব বাসন কাদজর প্রধান অাংগসমূহ রনেরূপ: 

(1) কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ট্র্াক পুনব বাসন: শমইন লাইন-৭৫.৫০ রকঃরমঃ, লুপ লাইন ৬.৫ রকঃরমঃ, শমাট-৮২.০০ 

রকঃরমঃ। 

(2) রসগন্যারলাং কাজ: ৯টি শেশন (শমাট শেশন সাংখ্যা - ১৩টি) 

(3) শটরল করমউরনদকশন কাজ: ৭টি শেশন (৮২.২৫ রকঃ রমঃ) 

(4) রব্রজ-কালভাট ব রনম বাণ/পুনঃরনম বাণ: ১২৮টি  

(5)  াাংশনাল রবরডাং ও অন্যান্য অবকাঠাদমা: ২৬৩১০ বগ বরমটার 

 

উদেখ্য, কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া পুনব বাসন কাদজর জন্য শমাট ১২ টি প্যাদকদজর সাংস্থান অনুদমারেত রডরপরপ’শত 

রদয়দে।  এ বাবে মূল রডরপরপর বরাে রেল ২৯৬০১.৯৬ লক্ষ টাকা। 

৩.৪.২ কালুখালী- ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর ট্র্াক পুনব বাসন কাজ 

WD1 প্যাদকদজর আওতায় ট্র্াক পুনব বাসন কাজ  

(ক)   কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ব্রডদগজ শসকশন পুনব বাসন কাদজর জন্য ভারদতর শমসাস ব GPT-KPTL JV এর সাংদগ 

বাাংলাদেশ শরলওদয়র গত ০৫/৩/২০১১ ইাং তাররদখ ২৪৫৫১.৭৩ লক্ষ টাকায় WD1 প্যাদকদজর চুরক্তপত্র স্বাক্ষররত 

হয়। চুরক্তপত্র অনুর্ায়ী শমসাস ব GPT-KPTL JV ৮০.২৫ রক:রম: শমইন লাইন ও ৫.০০ লুপ লাইন শট্র্ন অপাদরশন পুন: 

চালুর লদক্ষয এযামব্যাাংকদমন্ট ররদপয়ার, শলদভল ক্ররসাং আপ শগ্ররডাং সহ রনে বরন বত ট্র্যাক ষ্ট্রাকচার দ্বারা শরল লাইন 

পুনব বাসন করার চুরক্ত হদয়রেল। পরবরতবদত সম্পুরক চুরিমূল্য হয় ২৮৩৬৩.০৭ লক্ষ টাকা।  

ট্র্যাক ষ্ট্রাকচার মাটির এযামব্যাাংকদমদন্টর উপর দতরর করা হয়। বৃটিশ আমদল ব্রডদগজ শরল লাইন চালুর লদক্ষয 

কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া এযামব্যাাংকদমন্ট দতরর হয় এবাং ১৯৩২ সাদল তা শট্র্ন অপাদরশদনর জন্য খুদল শেয়া হয়। 

তৎকালীন পূব ব পারকস্তান ও সদ্য স্বাধীন বাাংলাদেদশ শমাট ৬৫ বের একটানা শট্র্ন অপাদরশন চালু থাকার পর ১৯৯৭ 

সাদল উক্ত শট্র্ন অপাদরশন বন্ধ হয় এবাং উক্ত শসকশন পররতযক্ত শর্ারষত হয়।  

ট্র্াক পুনব বাসন কাদজর প্যাদকজ-WD1 চুরক্তপদত্রর শেরসর দকশন ও নকশা শমাতাদবক রনদোক্তভাদব কাদজ করার 

সাংস্থান রেল:  

1) শরল: ৯০ পাউন্ড ‘‘এ’’ - ১২.৮রমটার x ৩টি শরল দ্বারা শট ব ওদয়দডড শরল (SWR)। 

2) স্লীপার: মদনাব্লক রপ্রদেস্ড কাংক্রীট স্লীপার শডনরসটি N+5 (শমইন লাইন) ও N+3 (লুপ লাইন) 

3) পদয়ন্টস এযন্ড ক্ররসাং এবাং রব্রদজ শেশাল কাদঠর স্লীপার। 

4) ব্যালাে: ৩৮-৫০ এম এম সাইদজর ব্যালাে (Broken Stone) ব্যালাে কুশন-২০০ এম এম (৮ ইরি)। 

5) এযামব্যাাংকদমন্ট টপ: ২৪ ফুট (উভয় রেক slope সহ-২:১) 

6) র টিাং র রসাং: র শ শপস্নট, র শ শবাল্ট, ইলারেক রিপ (চুরর প্ররতদরাধক), রাবার প্যাড, লাইনার ইতযারে। 
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(খ)  এযামব্যাাংকদমন্ট, শরল ট্র্যাক, ব্যলাে ওয়াল, প্রদটকশন ওয়াল ইতযারের পররেশ বনকালীন পররলরক্ষত ত্রুটিসমুহ 

গত ২৪/২/২০১৮, ০১/৪/২০১৮ ও ১৩/৫/২০১৮ তাররদখ পররেশ বনকৃত ক্রটিসমূহ রনদে শেয়া হল:  

(1) এযামব্যাাংকদমন্ট েরপত্র শেরসর দকশন ও নকশা অনুর্ায়ী অদনকদক্ষদত্রই ২৪ ফুদটর পররবদতব ২১/২২ ফুদটর 

শবশী নদহ। শসচ এবাং ব্যাাংক শমরামত সঠিকভাদব হয়রন। অদনক রব্রজ এদপ্রাচ রনরাপিার জন্য হুমরকর কারণ। 

(2) এযামব্যাাংকদমন্ট Slope 2:1 এর পররবদতব ১:১ হদত ১:১১/২ শবশী নদহ, অথ বাৎ ক্রটিপূণ ব এবাং অসম্পূণ ব। 

(3) এযামব্যাাংকদমদন্টর Black Cotton Soil Treatment করা হয়রন (রকঃ রমঃ ২৬১/৪-৬ এবাং ২৬২/৮-২৬৩/৩) 

(4) ব্যাাংক প্রদটকশন ওয়াল রনম বাণ করা হয়রন। রব্রদজ রনেমাদণর কাদঠর স্লীপার ব্যবহৃত হদয়দে। 

(5) ব্যালাে ওয়াল অরত রনেমাদনর ইট দ্বারা রনরম বত এবাং শবরশর ভাগ জায়গায়  াটদলর সৃরে হদয়দে এবাং  

শভদঙ্গ শগদে।  

(6) শরল ট্র্াদকর শবল ট্যাদকর বরসাং ও শসাডাদর ব্যালাে র্াটরত প্রকট, র্াদত রডজাইন speed 100 KMPH এ 

                            

(7) এোড়াও বৃটিশ আমদল রনরম বত ৮০ বেদরর পুরাতন শরলওদয় এযামব্যাাংকদমদন্টর উপর সাব-শবজ 

(Sub-Base) করার শটকরনকযাল শকান শর্ৌরক্তক কারণ না থাকদলও প্রকল্প পররচালদকর প্রস্তাব 

শমাতাদবক ৩৪.৪৩ শকাটি টাকার একটি নন-শটন্ডার আইদটম মঞ্জুর হদয়দে। উক্ত কাজ, কাদজর পিরত 

ও মান গ্রহণদর্াগ্য নদহ।  

কারণ কংক্রীট স্লীপারসহ মরল ট্র্যাক িসাক্ষিার  (lingking)পর িাটি, িাচল ও সািান্য পচরিাণ মখায়া মদয়ার 

সচিত্র ছচি প্রিাণ কক্ষর প্রকৃত ঘটিা (কক্ষয়কটি ছচি সংর্যি)।  

িচি বত কাজ প্রসংক্ষগ িতবিাি প্রকে পচরিালক এিং তৎকালীি চিইি/১/পাক ী ও িতবিাক্ষি মজচিচজ/ 

ইচন্জচিয়াচরং চহসাক্ষি কি বরত কি বকতবা গত ০৭/৫/২০১৮ তাচরক্ষখ িহাপচরিালক আইএিইচি িক্ষহাদক্ষয়র 

কক্ষে চিটিং িলাকাক্ষল মিৌচখকিাক্ষি দাচি কক্ষরক্ষছি মর্, চিয়ি িাচিক কাজ সম্পূণ ব হক্ষয়ক্ষছ।  

চকন্তু মরল ট্র্যাক্ষকর উপর িাটি, িাচল ও সািান্য পচরিাণ মখায়া মদয়ার পর চকিাক্ষি মরালার চদক্ষয় 

Compation করা হক্ষলা তার সঠিক জিাি/ব্যাখ্যা চতচি চদক্ষত পাক্ষরি িাই। এই কারক্ষিই সুেষ্ট ও 

সুদৃঢ়িাক্ষি িন্তব্য করা হক্ষে মর্, আক্ষলািয কাজ, কাক্ষজর পিচত ও িাি গ্রহণক্ষর্াগ্য িক্ষহ।  
 

িচি বত ত্রুটি সমূক্ষহর কারক্ষি চিজাইি  েীি অথ বাৎ ১০০ KMP গচতক্ষত মসখাক্ষি চিরাপক্ষদ মট্র্ি িালিা সম্ভি 

হক্ষি িা। িাংলাক্ষদ  মরলওক্ষয়র ওয়াচকবং টাইি মটচিল িং ৫১ (০১/৩/২০১৭ইং হক্ষত কার্ বকর) পরীো-

চিরীো কক্ষর মদখা মগক্ষছ মর্, কালুখালী – িাটিয়াপাড়া মসক ক্ষি িাত্র এক মজাড়া র্াত্রীিাহী  মট্র্ি িলািল 

কক্ষর এিং তার গচত ঘন্টায় গড় ৬০ (60 KMPH) । 

(গ)     গত ২৪/২/২০১৮, ০১/৪/২০১৮ ও ১৩/৫/২০১৮ তাররদখ সদরজরমন পররেশ বনকাদল কালুখালী - ভাটিয়াপাড়া 

শসকশদন শর্ সমস্ত শলাদকশদন Cess & Bank শমরামত হয়রন, ত্রুটিপূণ ব এবাং ব্যালাদেরও র্াটরত আদে। এধরদনর 

করতপয় শলাদকশন সাংদক্ষদপ রনদে শেয়া হলঃ 

রক:রম: ২২২.৪০-২২৩.৩০ (বামরেক), ২২৩.৮০-২২৪.০০ (ডানরেক), ২২৪.২০-২২৪.৬০ (বামরেক), রব্রজ নাং ৫-

২২৪.৬০, ২২৬.৫০ - ২২৬.৮০ (উভয়রেক), ২২৯.০০ - ২২৯.২০ (উভয়রেক), ২২৯.৪০ - ২২৯.৬০ (ডানরেক), 

২৩০.০০ - ২৩০.৬০ (ডানরেক), ২৩১.২০ - ২৩১.৮০ (ডানরেক), ২৩২.৩০ - ২৩৩.৬০ (বামরেক), ২৩৫.৬০ - 

২৩৫.৮০ (ডানরেক), ২৩৮.২০ - ২৩৮.৪০ (ডানরেক), ২৪০.৮০ - ২৪১.৮০ (বামরেক), ২৪২.০০ - ২৪২.৮০ 

(ডানরেক), ২৪৩.২০ - ২৪৩.৪০ (উভয়রেক), ২৪৭.২০ - ২৪৭.৪০ (ডানরেক), ২৪৭.৬০ - ২৪৭.৮০ (বামরেক), 

২৫৫.০০ - ২৫৫.৪০ (বামরেক), ২৫৭.৪০ - ২৫৭.৮০ (ডানরেক), ২৫৯.০০ - ২৬০.০০ (উভয়রেক), ২৬১.৬০ - 

২৬১.৮০ (বামরেক), ২৬২.২০ - ২৬২.৬০ (ডানরেক), ২৬৮.৬০ - ২৬৯.০০ (ডানরেক), ২৭০.৬০ - ২৭০.৮০ 

(ডানরেক), ২৭১.৪০ - ২৭১.৮০ (বামরেক), ২৭৬.২০ - ২৭৬.৪০ (ডানরেক) এবাং আদরা অদনক জায়গায়। 
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(ঘ)       শর্ সমস্ত জায়গায় ব্যালাে অদনক র্াটরত পাওয়া শগদে তার করতপয় শলাদকশন সাংদক্ষদপ রনদে শেয়া হলঃ 

রকদলারমটার: ২২৪.৬০ - ২২৫.৪০, ২২৫.৬০ - ২২৫.৮০, ২২৬.৬০ - ২২৬.৮০, ২২৭.৬০ - ২২৭.৮০, ২৩০.০০ - 

২৩০.৬০, ২৩০.৮০ - ২৩১.০০, ২৩২.৬০ - ২৩২.৮০, ২৩৫.৬০ - ২৩৫.৮০, ২৩৬.৪০ - ২৩৭.০০, ২৩৭.৬০ - 

২৩৭.৮০, ২৩৮.০০ - ২৩৮.৮০, ২৩৯.২০ - ২৩৯.৪০, ২৩০.৮০ - ২৪২.৮০ এবাং আদরা অদনক জায়গায়। 

৩.৪.৩ ব্যালাে কুশন পরীক্ষা 

রনদে বরন বত রকদলারমটার ব্যালাে কুশন পরীক্ষা করা হয় এবাং প্রাি  লা ল রনদে শেয়া হ’ল:  

সাররণ ৩.৩: কালুখালী -ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর রবরভন্ন শলাদকশদন প্রাি ব্যালাে কুশন 

ক্ররমক নাং শলাদকশন প্রাি কুশন, ইরি মন্তব্য 

(ক) ২৩৬.৫০ ৭.০০ মাটি, ডাে ও ওভার সাইজ ব্যালাে (েরব সাংযুক্ত) এবাং ট্র্যাক বরসাং ও 

শসাডাদর নকশা অনুর্ায়ী ব্যালাে র্াটরত আদে প্রচুর। 

(খ) ২৪৭.৭৫ ৬.৭৫ ডাে ও মাটি রমরশ্রত এবাং ওভার সাইজ ব্যালাে। শরল ট্র্যাদকর বরসাং 

ব্যালাে ও শসাডার ব্যালাদে নকশা অনুর্ায়ী র্াটরত প্রচুর । র্াটরত 

ব্যালাে এর শলাদকশন অনূ: ৩.৪.২ এর (গ) ও (র্) বরন বত আদে। 

(গ) ২৬৬.০৫ ৭.০০ ঐ 

(র্) ২৭৩.০১৫ ৭.০০ ঐ 

গড় ব্যালাে কুশন-৬.৯৪ ইরি (নকশা অনুর্ায়ী ব্যালাে কুশন-৮.০০ ইরি) 

 

  
        -                                                                             –       -              

                  

 

  
        -                                                                                        –       -    
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ট্র্যাক রক্ষনাদবক্ষদন রনদয়ারজত জনবল পরীক্ষা 

 

পররেশ বনকাদল ট্র্যাক রক্ষনাদবক্ষন কাদজ রনদয়ারজত জনবল (গ্যাাং) পরীক্ষা করা হয় এবাং  লা ল রনদে শেয়া হল: 

সাররণ ৩.৪: কালুখালী - ভাটিয়াপাড়া শসকশদন মঞ্জরীকৃত ও কম বরত জনবদলর রববরণ 

ক্ররমক 

নাং 

গ্যাাং নাং গ্যাাং এর কম ব 

এলাকা 

মঞ্জুরীকৃত জনবল কম বরত জনবল  র্াটরত 

(ক) ৪ শকরব ২৪৪/৮ ১+১+৭ ১+১+২ ৫ জন 

(খ) ৫ শকরব ২৫০/০ ১+১+৯ ১+১+১ ৮ জন 

(গ) ৬ শকরব ২৫৫/০ ১+১+৭ ১+১+১ ৬ জন 

  : :     ,         -           

৩.৪.৪ রব্রজ পুনব বাসন কাজ 

কালুখালী -ভাটিয়াপাড়া শসকশদন শমাট ১২৮টি রব্রদজর শমরামত/পুনরনম বাণ এবাং এরমদধ্য ৮টি রব্রদজর গাড বার 

প্ররতস্থাপদনর সাংস্থান আদে। গত ২৪/২/২০১৮, ০১/৪/২০১৮ ও ১৩/৫/২০১৮ তাররদখ সদরজরমন পররেশ বন প্ররতদবেন 

রনদে শেয়া হল:  

(১) রব্রজ নাং ২৭ (২ x ২০ ফুট েযান) 

শমাট স্লীপার ২২ এবাং এর মদধ্য ১২টি স্লীপার ব্যবহার উপদর্াগী নদহ। স্লীপার শেরসাং সঠিক নদহ। কালুখালী প্রাদন্তর  

পর পর রতনটি স্লীপারই অদকদজা, র্া রনরাপে শট্র্ন চলাচদলর জন্য হুমরক। স্লীপাদরর বতবমান অবস্থা শেদখ প্ররতয়মান 

হয় শর্, অতযন্ত রনেমাদনর কাদঠর স্লীপার সরবরাহ শনয়া হদয়দে। 

(২) রব্রজ নাং ৩৫ (১ x ২০ ফুট েযান) 

 শমাট স্লীপার ১১ এবাং এর মদধ্য ব্যবহার উপদর্াগী ৭ টি এবাং স্লীপার শেরসাং সঠিক নদহ অথ বাৎ আউট অব শকায়ার 

অথ বাৎ স্লীপাদরর সদঙ্গ সাংযুক্ত হুক শবাল্টও ব্যবহাদরর অনুপদর্াগী। ব্যবহৃত স্লীপাদরর মান অরত রনেমাদনর। 

(৩) রব্রজ নাং ৩৮ (১ x ১২ ফুট েযান) 

আদলাচয রব্রদজ ০১/৪/২০১৮ তাররখ পররেশ বনকাদল েীল গাড বার পররবতবদনর কাজ চলমান শেখা শগদে। রকন্তু এ ধরদনর 

কাদজর জন্য রনরাপিার স্বাদথ ব ‘‘শডড েপ’’ শবাড ব স্থাপনসহ অন্যান্য Safety Measure রনদত হয়। রকন্তু সদরজরমন 

পররেশ বদন তার শকানটাই শেখা র্ায়রন। র্াত্রী শট্র্ন চলাচলকারী শসকশদন এ ধরদনর কম বকান্ড কাম্য নদহ। 

(৪) রব্রজ নাং ৪২ (১ x ২০ ফুট েযান) 

রব্রজটির ১৩ টি স্লীপাদরর মদধ্য ৪ টি ব্যবহাদরর অনুপদর্াগী। হুক শবাল্ট, রবয়াররাং শপস্নট, ডক োইক র্াটরত পাওয়া 

র্ায়রন। তদব রব্রদজর ভাটিয়াপাড়া এদপ্রাচ খুবই খারাপ অস্থায়ীভাদব ২ লাইন ব্যাদন্ডরলাং কদর এমব্যাাংকদমদন্টর 

প্ররতরক্ষামূলক ব্যবস্থা রনদয় শকান রকম শট্র্ন পররচালনা করা হদে, র্া অতযান্ত ঝুঁরকপূন ব। তাই জরুরী রভরিদত স্থায়ী 

প্ররতরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। 

(৫) রব্রজ নাং ৫৪ (১ x ৪০ ফুট েযান) 

আদলাচয রব্রদজ শসরম শরা টাইপ গাড বার ব্যবহৃত হদয়দে। ব্যবহৃত স্লীপার মানসম্মত নদহ। 

(চ) রব্রজ নাং ৭৭, ৭৮, ৭৯, ও ৮০: আাংরশক রর-রবরডাং কদর নতুন েযান্ডাড ব েীল গাড বার বসাদনার কাজ প্ররক্রয়াধীন 

করদত শেখা শগদে। 
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৩.৪.৫ শেশন ভবন পুনব বাসন 

কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর শমাট ১৩টি শেশন ভবদনর পুনব বাসন কাদজর জন্য শমসাস ব তমা কনস্ট্রাকশন 

শকাম্পারনর সদঙ্গ ২৪০৯.৭৪ লক্ষ টাকায় গত ২৪/৩/২০১১ তাররদখ বাাংলাদেশ শরলওদয়র চুরক্তপত্র স্বাক্ষররত হয়। চুরক্ত 

অনুর্ায়ী ৩০/৬/২০১৫ তাররদখর মদধ্য কাজ সমাি হওয়ার কথা। গত ২৪/২/২০১৮, ০১/৪/২০১৮ ও ১৩/৫/২০১৮ 

তাররদখ সদরজরমন পররেশ বনকাদল শেশন ভবনসমুদহর বারহদর এবাং প্লাট ম ব শশদডর েীল স্ট্রাকচাদরর রাং এর কাদজ 

ত্রুটি শেখা র্ায়। প্ররতয়মান হয় শর্ র রনরসাং শপইরন্টাং কাজ করা হয়রন। 

অনুদমারেত চুরক্তর আওতায় রনে বরণ বত কাদজর সাংস্থান রেল: 

1) শেশন ভবন - ৩৬৮০ বগ বরমটার  

2) শেশন প্লাট রম - ৯৮০০ বগ বরমটার  

3) শেশন প্লাট রম শশড- ৫২৫০ বগ বরমটার  

4) ো  শকায়টারসহ অন্যান্য- ২৬৩১০ বগ বরমটার  

5) শেশন এদপ্রাচ শরাড- ৩৭২০ বগ বরমটার  

 

কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর ৭৭.৯৫ রকদলারমটার এলাকায় শমাট শরল শেশন সাংখ্যা ১৩টি। তম্মদধ্য ‘‘রব’’ িাস 

শেশন ৯ টি এবাং ‘‘রড’’ িাস শেশন ৪ টি। ‘‘রব’’ িাস শেশদন রসগন্যাল ব্যবস্থা আদে শর্খাদন শেশন মাোদরর 

অনুমরত রনদয় রসগন্যাল ব্যবস্থা শেদখ শেশন প্লাট রদম প্যাদসনজার শট্র্ন এদস থাদম ও র্াত্রী উঠানামার পর পরবতী 

শেশদন  র্াত্রা শুরু কদর। এ সমস্ত শেশন ‘‘রব’’ িাস শট্র্ন অপাদরশন কাদজ ব্যবহৃত হয়। উক্ত ৯টি োড়া আর ৪টি 

শেশন আদে, শর্খাদন রসগন্যাল ব্যবস্থা নাই। তদব সাধারণতঃ এ সমস্ত শেশদন শট্র্ন আদস এবাং র্াত্রী রনদয় পরবতী 

শেশদন রওনা শেয়। এ সমস্ত শেশদন শট্র্ন ক্ররসাং এর ব্যবস্থা নাই। তদব টিদকট রবক্রীর ব্যবস্থা আদে এবাং এ সমস্ত 

শেশন শক শরলওদয় ‘‘রড’’ িাস রহসাদব পরররচত। 

‘‘রব’’ িাস শেশদন শেশন রবরডাং, র্াত্রীদের ওদয়টিাং রুম, প্যাদসনজার প্লাট রম ও অদনক শক্ষদত্র প্লাট রম শশড 

আদে। তদব ‘‘রড’’ িাস শেশদন অদনক শক্ষদত্র প্লাট রম শশড নাই। 

উক্ত ১৩ টি শেশন ভবদন রনরম বত অবকাঠাদমা সমূহ রনে বরন বত েদক সাংদক্ষদপ শেখাদনা হ’লঃ 

সাররণ ৩.৪: কালুখালী -ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর ১৩টি শেশন ভবদনর পুনব বাসন কাদজর রবস্তাররত 

ক্ররমক 

নাং 

শেশদনর নাম (িাশ) ও 

রকদলারমটার 

শেশন রবরডাং, প্লাট রম ও প্লাট রম শশড এররয়া, 

বগ বরমটার 

রারনাংলাইন 

ও লুপ লাইন, 

রমটার 

৩১ এরপ্রল/২০১৮ পর্ বন্ত বাস্তব অগ্রগরত 

এবাং মন্তব্য 

শেশন রবরডাং প্লাট রম প্লাট রম শশড 

১ ২ ৩(ক) ৩(খ) ৩(গ) ৪ ৫ 

১ কালুখালী জাংশন (রব) ২২০.৯৭  ৩৩৩.৮৬ ২৭৬২.৯০ ১১৩৯.৭২  ১) প্রকল্প পররচালদকর এরপ্রল ২০১৮ 

মাদসর অগ্রগরত প্ররতদবেদন শতকরা ১০০ 

ভাগ কাজ শেখাদনা হদয়দে। রকন্তু 

সদরজরমন পররেশ বদন নতুন শেশন ভবদনর 

বারহদর, শেশন শ রিাং, প্লাট ম ব শশড 

ইতযারের রদঙ্গর কাজ ত্রুটিপূণ ব শেখা শগদে।  

২) বহরপুর, নরলয়াগ্রাম, মধুখালী, সাততর, 

কারশয়ানী ও সহশ্রাইল সহ প্ররত শেশদন 

৮৩.০০ বগ বরমটাদরর ৪থ ব শশ্রণীর ো  

ব্যারাক রনম বাণ করা হদয়দে। 

৩) নরলয়াগ্রাম, মধুখালী ও কারশয়ানী 

শেশদন শেশন মাোর শকায়াটর প্ররতটি 

৮৩.০০ এবাং ভাটিয়াপাড়ায় শলাদকা ও 

ট্র্ার ক রারনাং রুম ১৩৯.৯৩ বগ বরমটাদর 

রনম বাণ করা হদয়দে।  

২ রামরেয়া (রড)২২৯.৮২ ৬১.০০ ৫০৮.২৪ ১৪৮.৭২  

৩ বহরপুর (রব) ২৩৪.২৫ ২৩০.০০ ১০৪৯.৩৭ ৪৯১.০৯  

৪ আরকারন্দ (রড) ২৪০.২৯ ৬১.০০ ৪৮৬.৯৫ ১৪৮.৭২  

৫ নরলয়াগ্রাম (রব) ২৪৫.৫২ ২৩০.০০ ১০৪৯.৪৮ ৪৯১.০৯  

৬ মধুখালী জাংশন (রব) ২৫২.৩৮ ২৩০.০০ ১০২৯.৬৯ ৪৯১.০৯ (নতুন 

রনম বাণ) ১৭২.০০ 

(পুণঃরনম বাণ) 

 

৭ শর্াড়াখালী (রড) ২৫৮.০০     

৮ সাততর (রব) ২৬৫.৬৬ ২৩০.০০ ১০১৯.৫৩ ৩৯৪.২৬  

৯ শবায়ালমারী (রব) ২৭১.২৮ ২৩০.০০ ১০৩৫.৪৩ ৪৯১.০৯  

১০ সহশ্রাইল (রব) ২৭৯.৭৩ ৬১.০০ ৭৩৯.৮৯ ১৪৮.৭২  

১১ বনমারলপুর (রড) ২৮০.৪০ ৪৫.১৩ - -  

১২ ব্যাসপুর (রড) ২৮৫.৭৭ ৬১.০০ ৪৮৯.৩১ ২৪৭.৩২  

১৩ কারশয়ানী (রব) ২৯৫.৩০ ২৩০.০০ ১০৪৭.৬৩ ৪৯১.০৯  

১৪ ভাটিয়াপাড়া র্াট (রব) ২৯৮.৯২ ২৩০.০০ ৮৭২.৯০ ৩৯৬.০৪  
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নব-রনরম বত শেশন ভবন ও অন্যান্য কাঠাদমার ত্রুটি ও অসম্পূণ ব কাজ সমূহ রনদে অরত সাংদক্ষদপ শেয়া হ’ল: 

1) শকান শেশদনই নতুন টিউবওদয়ল স্থাপন করা হয়রন। তাই পানীয় জদলর ব্যবস্থা না থাকায় র্াত্রী সাধারদনর 

শভাগারন্ত হদে। শকবলমাত্র শেশন ভবন ও সাংলি ওদয়টিাং রুদমর বাথরুদম পারন সাপ্লাইদয়র ব্যবস্থা করা 

হদয়দে। 

2) রকছু শেশন ভবদন আাংরশক  ারন বচার সরবরাহ করা হদয়দে। 

3) ট্র্ার ক এযন্ড কমারশ বয়াল রডপাট বদমন্ট শট্র্ন পররচালনা ও বারণরজযক কার্ বক্রদমর জনবল মঞ্জুরর এখনও পায়রন।  

4) শেশন ভবন সমূহ রনরম বত হদলও র রনরসাং কাজ র্থা: শপইরন্টাং ও বারহদরর রাং এর কাজ ত্রুটিপূণ ব। 

5) শেশন শ নরসাং এর পাইপ শভদঙ্গ অদনক স্থাদন মানুষ চলাচদলর রাস্তা করা হদয়দে। 

৩.৫ কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া নতুন ব্রডদগজ শরল লাইন রনম বাণ 

মূল অনুদমারেত রডরপরপদত কারশয়ানী হদত টুঙ্গীপাড়া ভায়া শগাপালগঞ্জ পর্ বন্ত ৫৫.০০ রক:রম: নতুন ব্রডদগজ শরল লাইন 

ও ৭ (সাত) টি শরল শেশনসহ আনুষ্ঠারনক অন্যান্য অকাঠাদমা রনম বাদনর সাংস্থান রেল। রকন্তু স্থানীয় রবরভন্ন অসুরবধার 

কারদন ১১.৩২ রক:রম: শরল লাইন রনম বাণ ও একটি শেশন বাে রেদয় প্রকদল্পর কাজ সমারির পদথ। সাংদশারধত রসধান্ত 

শমাতাদবক এখন ৪৩.৬৮ রক:রম: ব্রডদগজ শরল লাইন ও ০৬ (েয়) টি শরল শেশনসহ অন্যান্য রনম বাণ কাজ ০৩ (রতন) 

প্যাদকদজর মাধ্যদম করা হদে, র্া রনদের েদক সাংদক্ষদপ শেখাদনা হল। 

সাররণ ৩.৫: কারশয়ানী- শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) ভায়া শগাপালগঞ্জ শসকশদন পূতব কাদজর রববরণী 

 

এরপ্রল/১৮, লক্ষ টাকায় 

ক্ররমক 

নাং 

প্যাদকজ ও কাদজর নাম রডরপরপর 

সাংস্থান 

মূল চুরক্তমূল্য ও 

তাররখ (সাংদশারধত 

চুরক্তমূল্য) 

মূল চুরক্ত 

অনুর্ায়ী কাজ 

সমারির 

সময়সীমা 

এরপ্রল/১৮ পর্ বন্ত 

বাস্তব শতকরা 

কাদজর হার 

মন্তব্য  

কাজ সমারির সম্ভাব্য 

সময়সীমা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ WD2: ৩২.৩৬৫ রক:রম: শরল 

লাইন, ০৪টি শেশন সহ অন্যান্য 

সকল অবকাঠাদমা (টান বকী শবরসস) 

৬১১৪০.০০ ৬২৮৯১.৬২ 

(০৩/৮/২০১৫) 

(৮২৩৫১.০৮) 

৩১/১২/২০১৭ ৭৮% জুলাই/১৮ (প্রকদল্পর 

সময়সীমা ৩১ 

রডদসম্বর/১৮) 

২ WD4: ১৮.০৪ রক:রম: শরল লাইন, 

০৩ টি শেশন এবাং অন্যান্য সকল 

অবকাঠাদমা (টান বকী শবরসস) 

৩৫০৬১.২১ ২৬১১৪.৩০ 

২৮/৪/২০১৬ 

(৩০৮৬৬.৪৮) 

২৭/১/২০১৮ ৬৫% জুলাই/১৮ (প্রকদল্পর 

সময়সীমা ৩১ 

রডদসম্বর/১৮) 

৩ WD6: ১৮০ রমটার েীর্ ব কুমার 

নেীদত একটি ৪ েযান রবরশে শরা 

টাইপ েীল রব্রজ রনমাণ ব (টান বকী 

শবরসস) 

৭৫৪৫.৮০ ৭৭২৫.৩৯ 

০৩/৮/২০১৫ 

৩১/১২/২০১৭ ৮২% জুলাই/১৮ (প্রকদল্পর 

সময়সীমা ৩১ 

রডদসম্বর/১৮) 

৪ WD10: রসগন্যারলাং কাজ-টি ুঁ শেশন 

(টান বকী শবরসস) 

২৯৮.৩০ ২৯৪.০৫ 

২৩/১০/২০১৭ 

৩০/১০/২০১৮ শুন্য কাজ প্রাথরমক পর্ বাদয়  

৫ WD12: ৬টি শেশদন 

শটরলকরমউরনদকশন কাজ (৪৯.৮৫ 

রক:রম) টান বকী শবরসস 

৭০৭.০০ ৬১০.৮৪ 

০২/১০/২০১৭ 

০১/১০/২০১৮ শুন্য কাজ প্রাথরমক পর্ বাদয় 

৬ SD1: কনসালট্যান্ট সারভ বদসস ১১৮৪.৬৪ ১১৮৪.৬৪ 

০৮/৫/২০১১ 

৩১/১২/২০১৮  কাজ চলমান 
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৩.৫.১ প্রকদল্পর রনম বাণাধীন পুতব কাজ পররেশ বন ও পর্ বাদলাচনা 

আদলাচয প্রকল্প এলাকা গত ২৪/২/২০১৮, ২৫/২/২০১৮, ০২/০৪/২০১৮ হদত ০৫/৪/২০১৮, ২৪/৪/২০১৮ হদত 

২৬/৪/২০১৮ এবাং ১৪/৫/২০১৮ ইাং তাররখ সদরজরমন পররেশ বন করা হয়। পররেশ বনকাদলর পর্ বদবক্ষন ও পর্ বাদলাচনা 

আইদটম ওয়ারী রনদে শেয়া হল: 

৩.৫.২ শরল ট্র্াক এযামব্যাাংকদমন্ট রনম বাণ 

1) WD2 প্যাদকদজর আওতায় শচইদনজ ০+০০ হদত ২৬+৪০০ এর কাজ চলমান আদে। রকন্তু বাম ব রনম বাণ 

অসম্পূণ ব রদয়দে। বাম ব এবাং মূল এযামব্যাাংকদমদন্টর শসস্নাপ ২:১ র্থার্থভাদব এখনও দতরী হয়রন। এোড়া Side 

Slope এর Compaction কাজ সম্পূণ ব হয়রন। উচ্চতা শর্খাদন শবশী এবাং রবল/শডাবা এলাকায় রনরম বত 

এযামব্যাাংকদমদন্টর Protection Work এর প্রদয়াজন। এোড়া প্যাদকদজর অবরশে শচইদনজ ২৬+৪০০ হদত 

৩২+৩৫০ এলাকায় এযামব্যাাংকদমদন্টর কাজ চলমান, শতকরা ৮০ ভাগ সম্পন্ন হদয়দে। 

2) WD4 প্যাদকদজর আওতায় শচইদনজ ৩৫+৭৪৫ ও ৪২+৯৫ পর্ বন্ত এযামব্যাাংকদমন্ট রনম বাণ কাজ সম্পূণ ব 

হদয়দে। Slope Compaction, র্াস লাগাদনা, Protcetion Work ইতযারে WD2 এর অনুরুপ মন্তব্য। 

এই প্যাদকদজর অবরশে শচইদনদজর এযামব্যাাংকদমদন্টর কাজ চলমান, র্া শতকরা ৮৫ ভাগ। 

3) প্যাদকজ নাং WD2 এর আওতায় রনদে বরণ বত শচইদনদজর এযামব্যাাংকদমন্ট উচ্চতা অদনক শবশী:  

 

ক) শচইদনজ - ৩০.৪৫০ = আরএল ০৯.৫২৭ 

খ) শচইদনজ - ৩০.৮৫০ = আরএল ০৮.৫০৯ 

গ) শচইদনজ - ৩০.৯৫০ = আরএল ০৮.৮১২ 

র্) শচইদনজ - ২৯.২৭৫ = আরএল ১১.৪১৩ 

ঙ) শচইদনজ - ২৭.৬৫০ = আরএল ১১.৫০৭ 

চ) শচইদনজ - ২৯.৭৭৫ = আরএল ১১.১৬৮ 

ে) শচইদনজ - ২৯.৯০০ = আরএল ১০.৮৮৫ 

জ) শচইদনজ - ২৯.০০০ = আরএল ১০.৮০২ 

ঝ) শচইদনজ - ২৮.৭০০ = আরএল ১০.২৪৬ 

ঞ) শচইদনজ - ২৮.৩৭৫ = আরএল ০৯.৫৭২ 

ট) শচইদনজ - ২৮.০৭৫ = আরএল ০৯.১৩৫ 

ঠ) শচইদনজ - ২৭.৫৫০ = আরএল ০৮.৫৭২ 

উক্ত শচইদনজ সমূদহ শমকারনকযাল কমপ্যাকশন কদর কাজ করা হদলও ন্যাচারাল কমপ্যাকশন (Natural 

Compaction) করার সময় শেয়া হদে না। ন্যাচারাল শসদটলদমন্টর সময় না রেদল এযামব্যাাংকদমন্ট সমদয়র 

রবদবচনায় Settlement হদত বাধ্য, র্া শরাধ করা র্াদব না। ১৪/৫/২০১৮ তাররদখর পররেশ বনকাদল প্যাদকজ WD4 

এর প্রদজট ম্যাদনজার অবরহত কদরদেন শর্, তাঁর এলাকয় এযামব্যাাংকদমন্ট ৭ হদত ১৫ এমএম পর্ বন্ত প্ররত সিাদহ 

Natural Settlement হদে। BUET এর রসরভল ইরঞ্জরনয়াররাং রডপাট বদমন্ট হদত প্রাি এতেসাংক্রান্ত শটরবদল শেখা 

শগদে শর্, Natural Settlement এর Waiting Period হদে এযামব্যাাংকদমদন্টর উচ্চতা ১০ হদত ১৬ রমটাদরর 

জন্য ৩৪৮ হদত সদব বাচ্চ ৪২৫ রেন।  

 

৩.৫.৩ কালভাট ব রব্রজ 

WD2 প্যাদকদজর আওতায় ৩৬ টি আররসরস রব্রজ কালভাট ব ইতযারের সব কটি রনম বাণ সমাি হদয়দে। বাস্তব অগ্রগরত 

শতকরা ৯০ ভাগ। বারহযক দৃরেদত রনম বাণ কাজ ভাল বদল প্ররতয়মান হদয়দে। ০৫ (পাঁচ) টি রবরভন্ন েযান েীল গাড বার 

রব্রদজর মদধ্য ২টি রনম বাণ সম্পন্ন হদয়দে এবাং অপর ৩ টি ২/১ মাদসর মদধ্য সম্পন্ন হদব। 

WD4 প্যাদকদজর আওতায় শমাট রব্রজ কালভাদট বর সাংখ্যা ১৮টি এর মদধ্য আররসরস স্লাব  রব্রজ ১৪ টি, র্া রনম বাণ 

সমাি অথ বাৎ বাস্তব অগ্রগরত শতকরা ১০০ভাগ। অপর ০৪ টি রব্রদজ েীল শডক গাড বার র্া এখনও ইদরকশন কাজ শুরু 

হয়রন। সম্পন্ন কাদজর মান সদন্তাষজনক। 
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৩.৫.৪ শ ার শলন শরাড ওভার পাস 

কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া নতুন শরল লাইন রনম বাণ প্রকদল্পর একমাত্র শরাড ওভার পাস। মূল রডরপরপদত এই 

ওভার পাস রেল ০২ (দুই) শলন রবরশে। পরবতীদত চারহোর পররদপ্ররক্ষদত তা ০৪ (চার) শলন করা হয় এবাং বাস্তব 

রনম বাণ কাজ এরপ্রল/২০১৮ শত শতকর ৮৫ ভাগ সম্পন্ন হদয়দে। কারশয়ানী ও ভাটিয়াপাড়া প্রাদন্ত  ইদলকরট্র্ক শপাল, 

শররলাং, এদপ্রাচ ইতযারে রকছু কাজ অসম্পূণ ব আদে। আগামী জুলাই নাগাে অবরশে কাজ সম্পূণ ব হদব।  

উদেখ্য, আররডরপরপ (২য় সাংদশারধত) অনুর্ায়ী ৩৬০ রমটার েীর্ ব ও ১৮ রমটার চওড়া ৪ শলন ওভার পাস, ২১৬রমটার 

র যাম্প রনম বাণ কাজ সম্পন্ন এবাং রনম বাণ কাজ মানসম্মত বদল প্ররতয়মান হদয়দে। 

 

৩.৫.৫ Sub-Ballast 

WD2 প্যাদকদজর আওতায় শচইদনজ ০+০০ হদত ২১+২০৩ পর্ বন্ত সাব-ব্যালাে সম্পন্ন হদয়দে এবাং তা সদরজরমদন 

পরীক্ষা কদর সদন্তাষজনক পাওয়া শগদে। এোড়া শচইদনজ ২২+৫০০ হদত ২৩+২২০ এবাং ২৪+১৮০ হদত ২৪+৩৬০ 

পর্ বন্ত শমাট ৯০০ রমটার এলাকায় ১ম শলয়ার সাব-শবস সম্পন্ন হদয়দে, র্া ১ম ধাদপর Compaction পূব বক ২য় 

শলয়ার শেয়া হদব। পররেশ বনকাদল সাব-ব্যালাে সদরজরমদন পরীক্ষা কদর সকশা অনুর্ায়ী পুরুত্ব সঠিক ও সম্পন্ন কাজ 

মানসম্মত পাওয়া শগদে। 

WD2 প্যাদকদজর আওতায় রনে বরন বত এলাকায় সাব-ব্যালাে সম্পূণ ব হদয়দে: 

 

(ক) শচইদনজ ৪০+ ১৫০ হদত ৪০+৪১৫ = ০+২৬৫ রমটার 

(খ) শচইদনজ ৪০+ ৪২৭ হদত ৪১+৪৭৫ = ১+০৪৮ রমটার 

(গ) শচইদনজ ৪১+ ৬০০ হদত ৪২+১৩৪ = ০+৫৩৪ রমটার 

(র্) শচইদনজ ৪২+ ১৪০ হদত ৪২+৭২৩ = ০+৬৮৩ রমটার 

(ঙ) শচইদনজ ৪২+ ৭২৭ হদত ৪২+৯৫০ = ০+২২৩ রমটার 

(চ) শচইদনজ ৪৩+ ১০০ হদত ৪৩+৬৫০ = ০+৫৫০ রমটার 

      শমাট = ৩+৩০৩ রমটার 

 

৩.৫.৬ নতুন শরল ট্র্াক রনম বাণ  

WD2 প্যাদকদজর আওতায় শচইদনজ ০+০০ হদত ২০+৮৫০ এলাকার শতকরা ৫০ ভাগ ট্র্াক প্রাথরমকভাদব রলাংরকাং 

করা হদয়দে। এই এলাকায় ১ম ধাদপ ৬ ইরি এক শলয়ার ব্যালাে শেয়া হদয়দে। এখনও শটরম্পাং শমরশন দ্বারা প্যারকাং 

কাজ শুরু হয়রন।  

WD4 প্যাদকদজর আওতায় রনেরলরখত শচইদনজ এলাকায় প্রাথরমক ভাদব ট্র্াক রলাংরকাং কাজ সম্পন্ন হদয়দে এবাং 

বাস্তব অগ্রগরত মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ: 

(ক) শচইদনজ ৪০+ ১৫০ হদত ৪১+৩৯৬= ১+২৪৬ রমটার 

(খ) শচইদনজ ৪১+ ৬২৫ হদত ৪২+৭০০ = ১+০৭৫ রমটার 

(গ) শচইদনজ ৪২+ ৭৫১ হদত ৪২+৮৫৩ = ০+১০২ রমটার 

(র্) শচইদনজ ৪৩+ ১০০ হদত ৪৩+৬৫০ = ০+৫৫০ রমটার 

      শমাট = ২+৯৭৩ রমটার 
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৩.৫.৭ জদয়দন্ট কাংক্রীট স্লীপার ব্যবহার প্রসদঙ্গ 

কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) রনম বাণাধীন শরল ট্র্যাক এন+৫ রপরস স্লীপার এবাং জদয়দন্ট কাদঠর স্লীপার 

দ্বারা রলাংরকাং করা হদে। কাদঠর স্লীপার হদত রপরস স্লীপাদরর আয়ুষ্কাল কদয়কগুন শবরশ। তাই উক্ত শরল রলাংরকাং এর 

জন্য জদয়দন্ট রপরস স্লীপার ব্যবহার অরধকতর শর্ৌরক্তক এবাং গ্রহণদর্াগ্য রেল। 

এ প্রসদঙ্গ উদেখ্য শর্, সদ্য সমাি লাকসাম-রচনরক-আস্তানা প্রকদল্পর শরল জদয়দন্ট রপরস স্লীপার ব্যবহার করা হদয়দে। 

একইভাদব লাকসাম-আখাউড়া, টাংগী-দভরব বাজার, দভরব বাজার-আখাউড়া শসকশদন শরল জদয়দন্ট কাংক্রীট স্লীপার 

ব্যবহার করা হদয়দে। এোড়া ঢাকা-নারায়নগঞ্জ এবাং চট্টগ্রাম-কসবাজার চলমান প্রকদল্পর শরল ট্র্যাদকর জদয়দন্ট 

কাংক্রীট স্লীপার ব্যাবহার করা হদব। 

৩.৫.৮ শরল ট্র্াক রনম বাদণর অবরশে কাদজর মালামাদলর রববরণ (৩০ এরপ্রল ২০১৮ এর সময় পর্ন্তব) 

শমাট চারহো, মজুে ও অবরশে মালামাল। 

ক) প্যাদকজ নাং: WD2 (শমাট ৩২.৩৬ রক:রম) 

শমাট চারহো ব্যবহৃত মজুে (-) র্াটরত 
মন্তব্য 

শরল স্লীপার ব্যালাে শরল স্লীপার ব্যালাে শরল স্লীপার ব্যালাে শরল স্লীপার ব্যালাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৭৭৬০৫ 

রমটার 

৫৬৪১১ 

রমটার 

৭৫০০০ 

রকউরবক 

রমটার 

৪৪০০০ 

রমটার 

৩৩৮৮০ 

রমটার 

২০০০০ 

রকউরবক 

রমটার 

৩৩৬০৫ 

রমটার 

২২৫৩১ 

রমটার 

৪০০০০ 

রকউরবক 

রমটার 

নাই নাই ১৫০০০ 

রকউরবক 

রমটার 

রপ-ওদয় 

কাজ চলমান 

আদে 

খ) প্যাদকজ নাং: WD4 (শমাট ১১.৩১৭ রক:রম) 

শমাট চারহো ব্যবহৃত মজুে (-) র্াটরত 
মন্তব্য 

শরল স্লীপার ব্যালাে শরল স্লীপার ব্যালাে শরল স্লীপার ব্যালাে শরল স্লীপার ব্যালাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৩৫২৮২.২৬ 

রমটার 

২২০০০ 

রমটার 

২৯০৬০ 

রকউরবক 

রমটার 

৬৪২৬ 

রমটার 

৫০১২ 

রমটার 

২৬৮৬ 

রকউরবক 

রমটার 

২৮৮৫৬.২৬ 

রমটার 

১৬৯৮৮ 

রমটার 

১২৫০০ 

রকউরবক 

রমটার 

নাই নাই ১৩৮৭৪ 

রকউরবক 

রমটার 

রপ-ওদয় 

কাজ 

চলমান 

আদে 

রব: দ্র: শরল রমটার, স্লীপার সাংখ্যা এবাং ব্যালাে এর ইউরনট হদব রকউরবক রমটাদর। 

৩.৬ শেশন ভবন রনম বাণ  

কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া নতুন ব্রডদগজ শরল লাইন রনম বাণ মূল রডরপরপদত শমাট ০৭ (সাত) টি নতুন হাই 

শলদভল প্লাট রম, প্লাট রম শশড, শেশন রবরডাং সহ অন্যান্য অবকাঠাদমা রনম বাদণর সাংস্থান আদে। রকন্তু সাংদশারধত 

রডরপরপদত একটি শেশন (পাটগাতী) বাে রেদয় এখন ০৬ (েয়) টি রনম বাণ করা হদে এবাং এরমদধ্য WD2 প্যাদকদজর 

আওতায় ০৪ (চার) টি এবাং WD4 প্যাদকদজর আওতায় অবরশষ্ঠ ০২ (দুই) টি রনম বাণ করা হদে। উক্ত রনম বাণাধীন 

শেশন রবরডাংগুরল গত ২৪/২/২০১৮, ২৫/২/২০১৮, ০২/৪/২০১৮, ০৩/৪/২০১৮ এবাং সব বদশষ হত ২৫/৪/২০১৮, 

২৬/৪/২০১৮ ও ১৩/৫/২০১৮ তাররদখ আইএমইরড, শরলওদয়, রনদয়ারজত সুপাররভশন কনসালট্যান্ট ও রনম বাণকারী 

প্ররতষ্ঠাদনর কম বকতবাগদনর উপরস্থরতদত সদরজরমন পররেশ বন করা হদয়দে। উক্ত পররেশ বন প্ররতদবেন রনদয় সাররনদত  

সাংরক্ষি আকাদর শেয়া হল: 
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সাররণ ৩.৬: কারশয়ানী- শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) ভায়া শগাপালগঞ্জ শসকশদন রনম বাণারধন ৬টি শেশদনর রবস্তাররত রববরণ 

 

ক্ররমক 

নাং 

শেশদনর নাম  

ও রকদলারমটার 

শেশন রবরডাং, প্লাট রম ও প্লাট রম শশড এররয়া, 

বগ বরমটার 

রারনাংলাইন ও লুপ 

লাইন, রমটার 

এলরজইরড এর 

রবদ্যমান সড়ক হদত 

শেশন সাংদর্াগ সড়ক 

রনম বাণ করা হদব 

(রমটার) 

এরপ্রল/২০১৮ 

পর্ বন্ত বাস্তব 

অগ্রগরত শেশন রবরডাং প্লাট রম প্লাট রম শশড 

১ ২ ৩(ক) ৩(খ) ৩(গ) ৪ ৫ ৬ 

১ গুনাপাড়া 

০৭.০০ 

২৩.৩৯x৮.৭৫ 

=২০৪.৬৬ 

২০০x৬=১২০০   ২৫.২৬ x ৬.৬০ 

=১৬৬.৭২ 

রারনাং-১ 

লুপ-১ x ৭৬০  

৪৫০ x ৩.৫ শতকরা ৮৫ 

ভাগ 

২ শগাপীনাথপুর 

১৫.৩৭৫ 

২৩.৩৯x৮.৭৫ 

=২০৪.৬৬ 

২০০x৬=১২০০  ২৫.২৬-৬.৬০ 

=১৬৬.৭২   

রারনাং-১ 

লুপ-১ x ৭৬০  

৩৮০ x ৩.৫ শতকরা ৮০ 

ভাগ 

৩ রবজয়পাশা 

২২.৮৫০ 

২৩.৩৯x৮.৭৫ 

=২০৪.৬৬ 

২০০x৬=১২০০  ২৫.২৬-৬.৬০ 

=১৬৬.৭২   

রারনাং-১ 

লুপ-১ x ৭৫৬  

৪২০ x ৩.৫ শতকরা ৭৫ 

ভাগ 

৪ শগাপালগঞ্জ 

৩১.৭৫০ 

২৯.৩x৯.০০ 

=২৬৩.৭০ 

(১) ২৫০ x ৬ 

(২) ২০০ x ৬ 

শমাট = ২৭০০  

(১) ৫৮.২৬x৬.৬০ 

(২)৩০.২৬x৬.৬০ 

=শমাট ৫৮৪.২৪  

রারনাং-১ 

লুপ-২ x ১৪১৪  

ঢাকা খুলনা মহাসড়ক 

হদত শগপালগঞ্জ 

শেশন পর্ বন্ত সরাসরর 

৯৫০ x ৫.৫ একটি 

এদপ্রাচ শরাড 

রনম বাণাধীন আদে। 

শতকরা ৬০ 

ভাগ 

৫ শবাড়াশী 

৩৭.৪১০ 

২৩.৩৯x৮.৭৫ 

=২০৪.৬৬ 

২০০x৬=১২০০   ২৫.২৬x৬.৬০ 

=১৬৬.৭২  

রারনাং-১ 

লুপ-২ x ৬৭৯  

১৩০০ x ৩.৫ শতকরা ৬০ 

ভাগ 

৬ শগাবরা 

৪৩.১৯৭ 

 

২৩.৩৯x৮.৭৫ 

=২০৪.৬৬ 

২০০x৬=১২০০   ২৫.২৬x৬.৬০ 

=১৬৬.৭২  

ওারনাং-১ 

লুপ-২ x ৬৮০ 

৭০০ x ৩.৫ শতকরা ৫৫ 

ভাগ 

 

৩.৬.১ শগাপালগঞ্জ শেশনভবন সহ অন্যান্য অবকাঠাদমা রনম বাণ 

শগাপালগঞ্জ শজলা শহর হদত প্রায় ০৪ রকদলারমটার দুদর ‘‘শগাপালগঞ্জ শরল শেশন’’ রনম বাণ করা হদে । খুলনা-ঢাকা 

মহাসড়ক হদত ৬০ ফুট প্রশস্থ ৯৫০ রমটার েীর্ ব ভূরম অরধগ্রহণ কদর উন্নয়ন কার্ বক্রম চলমান আদে এবাং শসখাদন ০২ 

(দুই) শলন রবরশে শেশন সাংদর্াগ সড়ক রনম বাণ করা হদে। শগাপালগঞ্জ শেশদন রনম বাণাধীন অন্যান্য অবকাঠাদমা সমূহ 

রনদে শেয়া হল: 

 

1) একতলা রবরশে শেশন ভবন - ২৬৩.৭০ বগ বরমটার 

2) শমইন ও আইল্যান্ড প্লাট রম শশড-২৭০০.০০ বগ বরমটার 

3) শমইন ও আইল্যান্ড প্লাট রম শশড-৫৮৪.২৪ বগ বরমটার 

4) রদ্বতল রবরশে রনব বাহী প্রদকৌশলী ও রপরড অর স-২৩৬.৯০ বগ বরমটার (ভরবষ্যদত শোতলায় রভআইরপ শরে 

হাউজ রহসাদব ব্যবহৃত করার সুদর্াগ-সুরবধা আদে) 

5) ২৯০০০ গ্যালন ক্ষমতা রবরশে ওভার শহড ট্যাাংক-১টি 

6) শমইন লাইন সহ দুটি লুপ লাইন-২ x ১৪১৪ রমটার 

7) আরএনরব ব্যারাক, গ্যাাং হাট, চতুথ ব শশ্রণীর ব্যারাক, সাব শেশন, শজনাদরটর ও পাম্প হাউজ, সারভ বস বস্নক - 

৪১৭.৫৩ বগ বরমটার 
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৩.৬.২ শগাপালগঞ্জসহ শমাট ০৬ টি শেশন ভবদন পররলরক্ষত সাধারন ক্রটি ও নতুন কাদজর প্রস্তাব রনেরূপ: 

ক) কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া র্াট শসকশদনর ১৩ টি পুরাতন শেশন এবাং কারশয়ানী- শগাবরা ৬টি নবরনরম বত শেশদনর 

প্লাট রদমর উপর রেদয় মটর সাইদকল, ভযান, সাইদকল ইতযারে র্ানবাহন রনয়রমত চলাচল করদত শেখা শগদে, র্া 

শেশদনর স্বল্প জনবল দ্বারা বন্ধ করা সম্ভব নদহ। তাই উক্ত শেশন সমূদহ র্াহাদত শকান র্ানবাহন ঢুকদত না পাদর 

শসজন্য উভয় রেদক স্থায়ী ব্যাররয়ার শেয়ার ব্যবস্থা প্রদয়াজন। 

খ)  কারশয়ানী-শগাবরা পর্ বন্ত শমাট ০৬ টি নব-রনরম বত শেশন ভবন হদত প্লাট রদম র্াওয়ার শক্ষদত্র মধ্যবতী স্থাদন শকান 

গ্রীল/শ রিাং বা কলাপরসরবল শগট নাই। তাই বারহদরর জনগণ অবাদধ শেশন প্লাট রদম প্রদবশ করদত পারদব এবাং 

একসদঙ্গ শট্র্দনর প্যাদসঞ্জার অবাদধ বারহদর শর্দত পারদব।  দল টিদকট কাদলটদরর পদক্ষ টিদকট শচক সম্ভব হদব না। 

অথচ বাাংলাদেশ শরলওদয়র পূব বতন সকল শেশদনই শেশন ভবন হদত প্লাট রদমর মধ্যবতী স্থাদন গ্রীল/শ রিাং বা 

কলাপরসরবল শগদটর ব্যাবস্থা আদে। এই ব্যবস্থা শেশন ভবন এবাং শট্র্দনর রনরাপিার জন্যও প্রদয়াজন। 

গ) শগাপালগঞ্জ শেশন ভবদনর পরিম পাদবব রভআইরপ শরে হাউদজর কাোকারে একটি একতলা সারভ বস রবরডাং 

রনম বাণাধীন আদে। একটি শোতলা রবরডাং এর পাদবব এ ধরদনর একটি একতলা শোট রবরডাং দৃরেকুট ও শবমানান 

শেখায়। রভআইরপ শরে হাউদজর নীচ তলায় সারভ বসম্যানদের অবস্থাদনর রবষয়টি অরধকতর গ্রহণদর্াগ্য রেল এবাং তাদত 

কম বকতবাগদণর রনরাপিা ও শসবা উভয় অরধকতর মানসম্মত হদতা।  উদেখ্য, প্ররতটি শজলা প্রশাসদনর আওতাধীন 

‘‘সারকবট হাউদজ’’ সারভ বস ম্যানদের একই ভবদন অবস্থাদনর ব্যবস্থা আদে। 

র্) এোড়াও প্ররতটি শেশনভবদন ব্যটারী রুম, সাব-শেশন, রনরাপিা বারহনীর ভবন পৃথক করায় শেশন এলাকার 

শসৌন্দর্ ব দৃরেকটু ও শবমানান লাদগ। এই পৃথক পৃথক ভবন রনম বাণ করায় রনম বাণ ব্যয় ও প্রকদল্পর রনম বাণকাল বৃরি 

শপদয়দে। প্রকদল্পর শল আউট উন্নত হদল প্রকল্প ব্যয় ও প্রকল্প সমারির সময়কাল হ্রাস করা সম্ভব রেল। প্রকদল্পর নকশা 

প্রণয়ন ও পরবতীদত অনুদমােনকাদল রবষয়টির প্ররত নজর না শেয়ায় এমনটি র্দটদে বদল প্ররতয়মান হয়। 

ঙ) প্রকল্প এলাকায় রনম বাণাধীন ৬টি শেশন ভবন মূলত একই প্লাদন রনম বাণ করা হদে এবাং প্ররতটি শেশন ভবদন ৪টি 

কদর টয়দলট আদে। এই ৪টি টয়দলদটর মদধ্য ৩টির এররয়া একই অথ বাৎ প্ররতটি ৫ ফুট ৬ ইরি x ১১ ফুট ৪ ইরি বা 

শমাট এররয়া ৬২.৩২ বগ বফুট, র্া ২/৩টি সাধারণ পাবরলক টয়দলদটর সমান। তাই অপররকরল্পতভাদব অরতররক্ত জায়গা 

ব্যবহার কদর অদথ বর অপচয় করা হদয়দে।  

চ) শেশন প্লাট দম বর সদঙ্গর ওয়াদল প্লাট ম ব শলদভল হদত ২ফুট ৬ ইরি উচ্চতায় একটি জানালা শেয়া হদয়দে, র্ার 

সাইজ ২ফুট ৬ ইরি x ৪ ফুট ৬ ইরি বা ১১.২৫ বগ বফুট। সাধারনভাদব টয়দলট রলনদটদলর নীচ শলদভল হদত ১ ফুট ৬ 

ইরি নীচ পর্ বন্ত জানালা বা  যান লাইট ব্যবহার করা হয়, র্াহাদত বারহর হদত রভতদর দৃরেদগাচর না হয়। রকন্তু আদলাচয 

শক্ষদত্র তার ব্যতযয় কদর শলার শলদভল হদত মাত্র ২ফুট ৬ ইরি উচ্চতায় গ্লাদসর জানালা শেয়া হদয়দে। রকন্তু পাবরলক 

শপ্লদস গ্লাস ভাঙ্গা শগদল তাৎখরনকভাদব তা প্ররতস্থাপদনর সুদর্াগ নাই। প্লান প্রণয়নকারী কনসালট্যান্ট প্ররতষ্ঠান এবাং 

প্লান অনুদমােনকারী প্রকল্প পররচালদকর রবষয়টির প্ররত দৃরে শেয়ার প্রদয়াজন রেল। অথচ তাঁরা রনদয়ারমতভাদব প্রকল্প 

এলাকা পররেশ বন করদেন। রকন্তু দুভবাগ্য সমস্যা রচরিত ও তার প্ররতকার করদত আন্তররক নদহন।  

ে) এোড়াও শজলা শহর রহসাদব শগাপালগঞ্জ শেশন ভবদনর বারহদরর চত্বদর পুরুষ ও মরহলার জন্য নুযনতম ৪x২=৮ 

ইউরনদটর পাবরলক টয়দলদটর সাংস্থান রাখার প্রদয়াজন রেল, র্া বাস্তবায়ন করা হদল স্থানীয় ২/১জন মানুদষর 

কম বসাংস্থাদনর ও শরলওদয়র রাজস্ব প্রারির সুদর্াগ সৃরে হত এবাং র্াত্রী সাধারণ অরধকতর শসবা গ্রহণ করদত পারদতন। 

 

 



29 

৩.৬.৩ শরল ট্র্াদকর অবরশে কাদজ মালামাদলর রববরন 

শটরবল ৩.৭: কারশয়ানী- শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) ভায়া শগাপালগঞ্জ শসকশদন রনম বাণারধন শরল লাইদনর মালামাদলর রববরণ 

(শমাট চারহো, মজুে ও অবরশে মালামাল)। 

ক) প্যাদকজ নাং: WD2 (শমাট ৩২.৩৬ রক:রম) 
 

শমাট চারহো ব্যবহৃত মজুে (-) র্াটরত 
মন্তব্য 

শরল স্লীপার ব্যালাে শরল স্লীপার ব্যালাে শরল স্লীপার ব্যালাে শরল স্লীপার ব্যালাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৭৭৬০৫ 

রমটার 

৫৬৪১১ 

রমটার 

৭৫০০০ 

রকউরবক 

রমটার 

৪৪০০০ 

রমটার 

৩৩৮৮০ 

রমটার 

২০০০০ 

রকউরবক 

রমটার 

৩৩৬০৫ 

রমটার 

২২৫৩১ 

রমটার 

৪০০০০ 

রকউরবক 

রমটার 

নাই নাই ১৫০০০ 

রকউরবক 

রমটার 

রপ-ওদয় 

কাজ চলমান 

আদে 

 

খ) প্যাদকজ নাং: WD4 (শমাট ১১.৩১৭ রক:রম:) 
 

শমাট চারহো ব্যবহৃত মজুে (-) র্াটরত 
মন্তব্য 

শরল স্লীপার ব্যালাে শরল স্লীপার ব্যালাে শরল স্লীপার ব্যালাে শরল স্লীপার ব্যালাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৩৫২৮২.২৬ 

রমটার 

২২০০০ 

রমটার 

২৯০৬০ 

রকউরবক 

রমটার 

৬৪২৬ 

রমটার 

৫০১২ 

রমটার 

২৬৮৬ 

রকউরবক 

রমটার 

২৮৮৫৬.২৬ 

রমটার 

১৬৯৮৮ 

রমটার 

১২৫০০ 

রকউরবক 

রমটার 

নাই নাই ১৩৮৭৪ 

রকউরবক 

রমটার 

রপ-ওদয় 

কাজ চলমান 

আদে 

রব: দ্র: শরল রমটার, রসস্নপার সাংখ্যা এবাং ব্যালাে এর ইউরনট হদব রকউরবক রমটাদর। 

৩.৬.৪ রব্রজ নাং ৩৫ (২ x ২০ রমটার), রক: রম: ২৮.৩৬৮: আন্ডারপাস 

আদলাচয রব্রজটি শগাপালগঞ্জ রনম বাণাধীন শরলদেশন হদত ৩.৩৮ রক: রম: দুদর এবাং প্রস্তারবত শগাপালগঞ্জ রবরসক রশল্প 

এলাকায় র্াওয়ার একমাত্র পথ। এই রব্রদজর নীচ রেদয় আন্ডার পাস রাস্তা রনম বাণ কদর প্রস্তারবত রবরসক রশল্প এলাকায় 

ভারী মালামাল ও র্ন্ত্রাাংশ আনা শনয়ার পররকল্পনা আদে। 

রব্রজটির রনম বাণ কাজ সমাি হদয়দে এবাং ‘‘শডক টাইপ’’ একটি েীল গাড বার বসাদনা হদয়দে। রব্রদজর প্ররতটি 

এযবাট বদমদন্টর তলদেদশ ০.৯০০ রমটার ডায়ার ৪১ রমটার েীর্ ব ২০টি কদর পাইল বসাদনা হদয়দে। পররেশ বনকাদল 

এযবাট বদমদন্ট প্রদটকশন কাজ করদত শেখা শগদে। সম্পন্ন কাজ বারহযকভাদব মানসম্মত বদল প্ররতয়মান মদন হদয়দে। 

শর্ শকান রব্রদজর নীচ রেদয় আন্ডার পাস করদত হদল ভাটি বকযাল রিয়াদরি, প্রশস্থতা, রাস্তার গ্রারডদয়ন্ট বা শসস্নাপ বা 

কাভব রবদবচনা করা জরুরী প্রদয়াজন। অদনক সাধারণ আন্ডারপাস এর নীচ রেদয় শর্মন অর্ারন্ত্রক গাড়ী, প্রাইদভট 

কার/জীপ বা সদব বাচ্চ ৩ (রতন) ট্র্যাক ওজদনর ট্র্াক চলাচদলর সুরবধা থাকদলও চদল। রকন্তু আদলাচয আন্ডার পাদসর 

একরেদক ঢাকা - শগাপালগঞ্জ মহাসড়ক এবাং তার পাশাপারশ প্যারালাল বা সমান্তরাল বরাবর হদে নতুন ব্রডদগজ 

শরললাইন এবাং অপর পাদবব প্রস্তারবত রবরসক রশল্প নগরী।  

এই আন্ডার পাদসর গুরুত্ব  অপররসীম এবাং ভাটি বকযাল রিয়াদরি ৫.২০ রমটার। রকন্তু ১.৮৭২ রমটার বা ৬ ফুট ১ ১/২ 

ইরি উচ্চতার শর্ শডক টাইপ গাড বার এখাদন স্থাপন করা হদয়দে। তার পররবদতব ‘‘শসরম শরা টাইপ গাড বার’’ ব্যবহার করা 

হদল ভাটি বকযাল রিয়াদরি নূযনতম আদরা ১ রমটার বাড়াদনা সম্ভব হদতা এবাং শসটা এখনও সম্ভব। রবষয়টি প্রকল্প 

পররচালক, কনসালট্যাদন্টর টীম রলডার এবাং রনম বাতা প্ররতষ্ঠাদনর কম বকতবাদেরও উপদেশ প্রোন করা হদয়দে। শডক 

টাইপ গাড বার নীদচ ঝদল থাদক এবাং এ কারদন ভাটি বকযাল রিয়াদরি কম হয়। আর শরা টাইপ গাড বার নীদচর অাংশ কম 

এবাং শবশীর ভাগ অাংশ শরল শলদভদলর উপর থাদক। এ কারদণই ভাটি বকযাল রিয়াদরি শবশী হয়। 
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৩.৬.৫ আন্ডার পাস রনম বাণ 

কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) এলাকায় শমাট ০৫ (পাঁচ)টি আন্ডার পাস রনম বাণ করা হদয়দে, র্ার রববরণ   

রনদে শেয়া হ’লঃ  

 

ক্র. 

নাং 

রব্রজ 

নাং 
শচইদনজ েযান গাড বার টাইপ, উচ্চতা 

কযানাল 

(Canal)/ 

নেীর নাম  

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ৩১ ২৫+২৮৪ ২x১৫ রমটার েীল শডকটাইপ গাড বার 

উচ্চতা-১.৫৬৪ 

রমটার/৫ফুট ১.৫০ ইরি 

Gosghati 

Canal 

১) শডক টাইপ গাড বাদরর 

পররবদতব শসরম-শরা টাইপ 

গাড বার ব্যবহার করা হদল 

নূযনতম ভাটি বকযাল রিয়াদরি 

১ রমটার/৩ফুট ৩ ইরি শবশী 

পাওয়া র্ায়। 

২) আদলাচয ৩টি রব্রদজর 

কযানাদল বষ বাকাদল পারনর 

প্রবাহ থাদক বদল স্থানীয়রা 

অবরহত কদরদেন।  দল 

বেদরর ৩/৪ মাস রব্রদজর নীদচ 

সড়কর্ান চলাচল সম্ভব নদহ। 

২ ৩৪ ২৭+৪৪৬ ১x২০ রমটার েীল শডকটাইপ গাড বার 

উচ্চতা-১.৮৭২ 

রমটার/৬ফুট ১.৫০ ইরি 

Dumdia 

Canal  

৩ ৩৫ ২৮+৩৬৮ ২x২০ রমটার েীল শডকটাইপ গাড বার 

উচ্চতা-১.৮৭২ 

রমটার/৬ফুট ১.৫০ ইরি 

Nimtala 

Canal  

৪ ৩৬/এ ২৯+৩৩৩ ২x৬ রমটার স্লাব  রব্রজ গাড বার - - 

৫ ৩৭ ২৯+৩৫০ ৪x৪৫ রমটার েীল শরা টাইপ গাড বার Kumar River শোট নেী তদব সারা বের 

পারনর প্রবাহ থাদক। 

রব:দ্র: রবরসক রশল্প নগরীর শরলওদয় এযামব্যাাংকদমন্ট ক্ররসাং এর শচইদনজ-২৮.৩৬৮ এবাং শগাপালগঞ্জ শেশদনর শচইদনজ-৩১.৭৫০ 

 
উপদরাক্ত ৫টি রব্রদজর সাব ও সুপার স্ট্রাকচাদরর কাজ সম্পন্ন হদয়দে এবাং বারহযক দৃরেদত কাদজর মান সদন্তাষজনক 

বদল প্ররতয়মান হদয়দে। নীদচ রব্রজ নাং ৩৪,৩৫ ও ৩৭ এর কদয়কটি রস্থর রচত্র শেয়া হ’লঃ  

 

 
 

রব্রজ নাং ৩৪ (১x২০ রমটার েযান): শডক টাইপ েীল গাড বাদরর নীদচ চলমান ট্র্াক,  

শর্খাদন দৃশ্যমান ভাটি বকযাল রিয়াদরি অরত সমান্য (রব্রদজর ভাটি বকযাল রিয়াদরি-৫.১৫ রমটার) 
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রব্রজ নাং ৩৫ (২x২০ রমটার েযান): Nimtala Canal 
বষ বাকাদল পারনর প্রবাহ থাদক। এই রব্রদজর নীচ রেদয় রবরসক রশল্প 

নগরীদত সাংদর্াগ সড়ক রনম বাদণর প্রস্তাব কদরদে বাাংলাদেশ 

শরলওদয়, র্া বাস্তব সম্মত নদহ। 

রব্রজ নাং ৩৭ (৪x৪৫ রমটার েযান): কুমার নেীর এক পাদবব একটি 

েযাদনর নীদচ আন্ডার পাস, উক্ত সড়ক উচু ও ভাল মাদনর র্া সড়ক 

র্ান চলাচদলর জন্য ব্যবহৃত হদে। উক্ত সড়ক ৪ শলন রবরশষ্ঠ করার 

পররকল্পনা আদে। তাই এখাদন ৪৫ রমটার গাড বার ব্যবহার প্রদয়াজন 

রেল না। 

 
৩.৬.৬ রব্রজ নাং ৩৭ (৪ x ৪৫ রমটার) রক: রম: ২৯.৩৫০ 

শগাপালগদঞ্জর কুমার নেীর উপর ৪৫ রমটার ৪ েযান রবরশে শমাট ১৮০ রমটার বা ৫৯০.৪০ ফুট রবরশে শরা-টাইপ রেল 

গাড বার েযাদনর সাব-ষ্ট্রাকচার সমারির পর ৪ টি গাড বার ইদরকশন কাজ সমাি প্রায়। রব্রদজর সাব-োকচার কাজ 

মানসম্মত প্ররতয়মান মদন হদয়দে। গত ২৪/২/২০১৮, ২৬/৪/২০১৮ ও ১৩/৫/২০১৮ তাররদখ সদরজরমদন উক্ত রব্রজ 

পররেশ বন করা হদয়দে।  

তদব এই রব্রদজর শগাপালগঞ্জ প্রাদন্তর েযাদনর নীদচ একটি পাকা উন্নতমাদনর সড়ক রবদ্যমান আদে, র্া নেীর পাববরেদয় 

চদল শগদে। স্থানীয়রা অবরহত কদরদেন শর্, বহু বের র্াবৎ এই সড়ক রবদ্যমান ও সড়ক র্ান চলাচদলর জন্য ব্যবহৃত 

হদে এবাং বষ বাকাদলও এখাদন পারন উদঠ না। রবদ্যমান পাররপারববক অবস্থা শেদখ তার সতযতার প্রমাণ পাওয়া র্ায়। 

তাই আদলাচয রব্রজটি ৪x৪৫ রমটাদরর পররবদতব ৩x৪৫ রমটার েযান রবরশে এবাং সড়দকর উপর ১x২০ রমটার ল্যান্ড 

েযান েীল গাড বার রেদয় আন্ডার পাদসর ব্যবস্থা করা বািনীয় রেল এবাং তাদত প্রকল্প ব্যয় কম হত। রকন্তু ৪৫ রমটাদরর 

অরতররক্ত েযান ব্যবহার কদর প্রকল্প ব্যয় বাড়াদনা হদয়দে (েরব – নীদচ ডান রেদক)।  

৩.৬.৭  রবরসক আন্ডার পাস (শচইদনজ-২৮.৩৬৮) রনম বাণ না করায় ৩৬০টি প্লট রবরশে রশল্প নগরী চালু করা সম্ভব 

হদে না।  

কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ নতুন শরল লাইন রনম বাদণর প্রদয়াজদন ঢাকা-খুলনা মহাসড়দকর পাবস্থব ২০১১ সাদল রবরসক রশল্প 

নগরীর জন্য অরধগ্রহণকৃত ৫০ একর ভূরম হদত ১৬.১০ একর ভূরম করতপয় শদতব বাাংলাদেশ শরলওদয়দক হস্তান্তদরর 

জন্য রশল্প মন্ত্রণালদয়র ২২/১১/২০১২ তাররদখর রচঠির মাধ্যদম সরচব, শরলপথ মন্ত্রণালয়দক অবরহত করা হয় । উক্ত ৪টি 

শদতবর মদধ্য অন্যতম প্রধাি রনদোক্ত শদতব বলা হয় শর্,  

‘‘শজলা প্রশাসক শগাপালগঞ্জ এর সভাপরতদত্ব অনুরষ্ঠত সভার রসিান্তনুর্ায়ী রবব শরাড (ঢাকা-শগাপালগঞ্জ মহাসড়ক) 

হদত রশল্প নগরীর প্রদবশ মুদখ প্রদয়াজনীয় ২টি আন্ডার পাস/শলদভল ক্ররসাং শরলওদয় অরত সত্বর দতরী কদর শেদব। উক্ত 

আন্ডার পাস/শলদভল ক্ররসাংসহ সাংদর্াগ সড়দকর র্াবতীয় ব্যয় বাাংলাদেশ শরলওদয় বহন করদব। এোড়া রশল্প নগরী 

হদত রবব শরাড পর্ বন্ত বাইপাস (প্রদবশ ও রনগ বমন রাস্তা) রাস্তার ভূরম উন্নয়ন ও রাস্তা কাদপ বটিাং শরলওদয় রনজস্ব অদথ ব 

দতরী কদর শেদব।’’  

গত ১৩/৫/২০১৮ তাররদখ সদরজরমন পররেশ বনকাদল শেখা শগদে শর্, শগাপালগঞ্জ শেশদনর (শচইদনজ ৩১.৭৫০) পরিম 

রেদক প্রায় ৩.০০ রকঃরমঃ দুদর ঢাকা-শগাপালগঞ্জ মহাসড়দকর শচইদনজ ২৮.৭৩৬ হদত সরাসরর রনম বাণাধীন রবরসক 

রশল্প নগরীর একটি রাস্তা রবদ্যমান আদে। রকন্তু উক্ত শচইদনদজ (২৮.৩৬৮) শকান আন্ডার পাস রনম বাণ না কদর শসখান 
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হদত ৩৬৮ িা ১২০০ ফুট রমটার দূদর অথ বাৎ শচইদনজ ২৮.৩৬৮ এলাকায় রব্রজ নাং ৩৫ (২ x ২০ রমটার েযান) এর 

নীদচ আন্ডার পাস রনম বাণ করা হদয়দে। উদেখ্য, রব্রজ নাং ৩৫ এর নীদচ Nimtala Canal রবদ্যমান শর্খাদন বষ বাকাদল 

সড়ক র্ান চলাচল সম্ভব নদহ বদল স্থানীয় জনগণ জানান। রবরসদকর রনকট হদত ১৬.১০ একর ভূরম গ্রহণকাদল বরণ বত 

রসিান্ত অনুর্ায়ী বাাংলাদেশ শরলওদয় র্থাস্থাদন আন্ডার পাস রনম বাণ না করার কারদণ রবরসক রশল্প নগরীর জন্য একটি 

স্থায়ী সমস্যার সৃরে হদয়দে এবাং এ কারদণই অভযন্তরীন রাস্তা, শেন, বাউন্ডারী ওয়াল ইতযারে রনম বাদণর পর এবাং রশদল্পর 

জন্য দতরীকৃত ৩৬০টি প্লদট শকান রনম বাণ কাজ করা র্াদে না (রবরসক প্রকল্প শল-আউট প্লান পরবতী পৃষ্ঠায় সাংযুক্ত 

আদে)। 

উক্ত সমস্যা রনদয় গত কদয়ক বের শরল ও রশল্প মন্ত্রণালদয়র মদধ্য একারধক রচঠি চালাচারল হদলও সমস্যার শকান 

সমাধান হয়রন। সব বদশষ গত ২৪/৪/২০১৮ তাররদখ রশল্প মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী শরলপথ মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী মদহােদয়র 

রনকট রলরখত এক আধা স্বারদকর মাধ্যদম রবরসক রশল্প নগরীর সাংদর্াগ সড়দক বাাংলাদেশ শরলওদয়র প্রকদল্পর 

আওতায় জরুরী রভরিদত ২ শলদনর আন্ডার পাস রনম বাদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য মাননীয় শরল মন্ত্রী 

মদহােদয়র ব্যরক্তগত হস্তদক্ষপ কামনা কদরদেন। এ প্রসংক্ষগ মরলওক্ষয়র িিব্য, চিষয়টি চিপত্চির লক্ষেয উচ্চ পর্ বাক্ষয়র 

একটি কচিটি কাজ কক্ষরক্ষছ। 
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চতুথ ব অধ্যায় 
প্রকদল্পর উদেশ্য পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষন 

 

৪.০ ভূরমকা 

পচরিহি মসক্টক্ষর মর্াগাক্ষর্াগ উন্নয়ক্ষি  অিকাোক্ষিা চিি বাক্ষণর লক্ষেয মর্ মকাি প্রকে িাস্তিায়ক্ষির িক্ষল এলাকার আথ ব-

সািাচজক অিস্থার প্রভূত উন্নচত সাচধত হয়। িক্ষল কৃষক তার উৎপন্ন দ্রক্ষব্যর উপর্যি মূল্য পায়, িাচহক্ষরর িালািাল 

সহজ ও দ্রুত মসখাক্ষি র্াওয়ার িক্ষল এলাকািাসীর চিকট সহজলিয ও তুলিামূলক কি মূক্ষল্য তা সংগ্রহ করক্ষত পাক্ষর। 

িতুি িতুি চ ে প্রচতষ্ঠার িক্ষল কি বসংস্থাি সৃচষ্টর মপ্রচেক্ষত মিকরক্ষত্বর হার হ্রাস পায় এিং স্থািীয় জিগণ উন্নত স্বাস্থয 

মসিাসহ িািাচিধ সুচিধা পায়। চকন্তু প্রকেসমূহ িাস্তিায়ক্ষি দীঘ ব সিয়ক্ষেপণ জিগক্ষণর সুিল প্রাচপ্তক্ষত চিলম্ব ঘটায়। এ 

অধ্যাক্ষয় প্রকক্ষের উক্ষেশ্য অজবি পর্ বাক্ষলািিা করা হক্ষয়ক্ষছ।  

৪.১ প্রকদল্পর উদেশ্য 

4) প্রকল্প প্রস্তাব শমাতাদবক কারশয়ানী হদত শগাবরা ভায়া শগাপালগঞ্জ (৪৩.৬৮২ রুট রক: রম:) নতুন ব্রডদগজ শরল 

লাইন রনম বাণ করা, র্ার মূল লক্ষয জারতর জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবর রহমান এর সমারধস্থদলর কাোকারে 

শরল শনটওয়াদকবর সদঙ্গ সাংযুক্ত করা। এর  লশ্রুরতদত শেশী-রবদেশী বহু পর্ বটক সহজ, রনরাপে ও সাশ্রয়ী 

অদথ ব উক্ত সমারধস্থদল র্াতায়াত করদত পাদরন। 

5) কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া র্াট রুদট রবদ্যমান কারশয়ানী শরল শেশন হদত টুঙ্গীপাড়া নতুন শরল সাংদর্াদগ 

র্াওয়ার লদক্ষয ১৯/৭/১৯৯৭ তাররখ হদত বন্ধ শর্ারষত কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া র্াট (৭৭.৯৫ রুট রক: রম:) 

শসকশন পুনব বাসনপূব বক শট্র্ন অপাদরশদনর জন্য চালু করা। 

6) শেদশর  ররেপুরসহ রাজবাড়ী,  ররেপুর ও শগাপালগঞ্জ শজলার লক্ষ লক্ষ জনগণদক শরল শনটওয়াদকবর 

আওতায় এদন সহজ, রনরাপে ও সাশ্রয়ী মূদল্য শট্র্ন ভ্রমদণর সুদর্াগ কদর শেওয়া এবাং একই সদঙ্গ উক্ত 

এলাকায় আথ ব সামারজক উন্নয়দন এক দবপ্লরবক পররবতবন আনা।  

৪.২ প্রকল্প শটকসই করার সুপাররশ 

বতবমাদন কারশয়নী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা একটি শাখা লাইন রহসাদব রনম বাণ করা হদে অথ বাৎ শগাবরা হদে শডড এন্ড 

পদয়ন্ট। ভরবষ্যদত র্থার্থ Exit প্লান বাস্তবারয়ত না হদল আদলাচয প্রকল্পদক শটকসই করা র্াদব না। তাই প্রকদল্পর রনে 

বরণ বত ২টি Exit প্লানসহ রনে রলরখত ব্যবস্থা শনয়া অপররহার্ ব। 

1) আদলাচয প্রকদল্পর সাদথ নতুন শনটওয়াকব সাংযুক্ত কদর উক্ত এলাকার আরথ বক সামারজক উন্নয়ন এবাং এলাকার 

বৃহৎ জনদগারেদক শসবা প্রোন করা। 

 

2) আদলাচয প্রকদল্পর রনকটবতী ভাঙ্গার সদঙ্গ শরল শনটওয়াকব সাংযুক্ত কদর তা বররশাল এবাং রনম বাণাধীন পায়রা 

বন্দর পর্ বন্ত সম্প্রসারণ করদত হদব। শরল শনটওয়াকব রবসতৃ্মত ও সম্প্রসারণ হদল দুরবতী এলাকায় 

আমত্মঃনগর শট্র্নসহ পররবহদনর জন্য মালবাহী শট্র্ন চালু সহজ হদব এবাং শরলওদয়র রাজস্ব আহরণ বহুগুদন 

বৃরি পাদব। 

 

3) একই সদঙ্গ শগাবরা শেশন হদত খুলনা বাদগরহাট ও মাংলা অরভমুখী কাটাখারল পর্ বন্ত প্রাথরমক পর্ বাদয় 

শরলদনটওয়াকব সাংযুক্ত কদর শসখান শথদক একটি লাইন মাংলা বন্দরদক সাংযুক্ত করা।  লশ্রুরতদত মাংলা 

বন্দদরর সদঙ্গ রবকল্প ২য় শরলরুট চালু হদব এবাং তা রাজধানীর সদঙ্গ দুরত্বও হ্রাস পাদব। একই ভাদব 
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কাটাখালী হদয় অপর একটি রুট  রকরহাট, বাদগর হাট ও রপদরাজপুর পর্ বন্ত সম্প্রসারণ করদত হদব। উক্ত 

পররকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা শগদল প্রায় সম্পূণ ব েরক্ষনািল সরাসরর রাজধানী ঢাকার সদঙ্গ শরল 

শনটওয়াদকব যুক্ত হদব। 

 

4) পদ্মা ২য় শসতু রনম বাণ পররকল্পনা সরকাদরর আদে এবাং এ কাদজ এরডরব আথ বায়দনর আগ্রহ প্রকাশ কদরদে। 

শগাপালগঞ্জ-শগাবরা প্রকল্প বতবমাদন কারশয়ানী হদয় রাজবাড়ী ও শেৌলতরেয়া পর্ বন্ত শরল শনটওয়াদকবর সদঙ্গ 

যুক্ত আদে। তাই প্রস্তারবত ২য় পদ্মা শসতুদত শরললাইন স্থাপন সহ প্রায় ১০০ রকদলারমটার নতুন শরললাইন 

রনম বাণ করা হদল তা রাজধানী ঢাকার সদঙ্গ যুক্ত হদত পাদর।  

 

5) বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়দনর জন্য েরকার পূণ বকালীন প্রকল্প পররচালকসহ অন্যান্য সাংরিে কম বকতবা। রকন্তু 

আদলাচয দুই হাজার শকাটি টাকার এই প্রকদল্পর তোরদকর জন্য রদয়দে অরতররক্ত োরয়ত্ব প্রাি কম বকতবা। 

প্রধান প্রদকৌশলী/পরিম এর রনধ বাররত রুটিন কাজ অতযন্ত ব্যপক। তাই রনজ োরয়ত্ব র্থার্থ ভাদব সম্পন্ন কদর 

এ ধরদনর একটি বৃহৎ প্রকদল্পর কাজ তোরক আদেৌও সম্ভব নদহ। তাই প্রকল্প বাস্তবায়দনর জন্য চাই 

পূণ বকালীন ও অরভজ্ঞ কম বকতবা। এ ধরদনর অরভজ্ঞ ও পূণ বকালীন প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ হদল প্রকল্প ব্যয় 

এবাং প্রকল্প বাস্তবায়নকাল সময় কম করা র্ায়। এোড়া কাদজর গুণগত মানও বৃরি পাদব বদল আশা করা 

র্ায়। 

 

6) সুপাররভশন কনসালট্যারির উপর রনভবরশীলতা করমদয় বা সম্পূণ ব বাে রেদয় বাাংলাদেশ শরলওদয়র রনদজস্ব 

জনবল বা অস্থায়ী রভরিদত রনদয়াগপূব বক ১৯৮০ েশদকর ন্যায় Project Management Organization 

(PMO) পৃথক শসট আপ পুনঃচালু  করার উদদ্যাগ গ্রহণ করা শর্দত পাদর। 
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পিম অধ্যায় 
প্রকদল্পর ক্রয় কার্ বক্রম পর্ বাদলাচনা 

 

৫.০ ভূরমকা 

বাাংলাদেশ শরলওদয়র কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন এবাং কারশয়ারন-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) নতুন 

শরলপথ রনম বাণ প্রকদল্পর আওতায় রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও শসবা ক্রদয়র সাংস্থান রদয়দে। প্রকদল্পর আওতায় রবরভন্ন পণ্য, 

কার্ ব ও শসবা ক্রদয় রবদ্যমান সরকারী রবরধ রবধান অনূসৃত হদয়দে রকনা শসসব রবষয় এ অধ্যদয় বণ বনা করা হদয়দে।  

৫.১ ক্রয় কার্ বক্রম পর্ বাদলাচনা 

বাাংলাদেশ শরলওদয়র বাস্তবায়নাধীন কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন এবাং কারশয়ারন-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা 

(টুঙ্গীপাড়া) নতুন শরলপথ রনম বাণ  প্রকদল্পর অনুদমারেত রডরপরপদত শমাট ৩০টি প্যাদকজদর মাধ্যদম পণ্য, কার্ ব ও শসবা 

কার্ বক্রম সাংগ্রদহর প্রস্তাব আদে, র্ার সব বদমাট ক্রয় মূল্য ১৩৯০৫১.৯৯ লক্ষ টাকা। উক্ত ৩০টি প্যাদকদজর মদধ্য ১১টি 

পণ্য, ১৭টি কার্ ব এবাং ২ টি শসবা (Consultancy Services) কার্ বক্রদমর। পদণ্যর মদধ্য ১টি জীপ, ১টি রপক আপ, 

২টি মটরসাইদকল, ল্যাপটপ, শডকটপ,  দটাকরপয়ার, অর স ও শেশন  ারন বচার এবাং অর স শেশনারী ইতযারে। উক্ত 

১১টি পণ্য ক্রদয়র জন্য রডরপরপ বরাে রেল ২০৩.২০ লক্ষ টাকা এবাং এর মদধ্য প্রধান প্রধান পণ্য ক্রদয়র কাজ সমাি 

হদয়দে। পণ্য খাদত ১১টি প্যাদকদজর মদধ্য ৫টি রেল ওদপন শটন্ডার ৩টি এলটিএম এবাং ৩টি ডাইদরট শটন্ডার এর 

মাধ্যদম ক্রয় করা হদয়দে।  

৫.২  েরপত্র র্াচাইকরণ 

প্রকদল্পর েরপত্র প্ররক্রয়াকরণ মূল্যায়ন ও রনষ্পরির তথ্যাবলী র্াচাই করা হদয়দে। পররবীক্ষণকাদল প্ররতটি প্যাদকদজর 

রবপরীদত েরপত্র রবজ্ঞরি র্থার্থভাদব সব বদক্ষদত্র শত্র শেয়া হদয়রেল রকনা, প্ররতটি প্যাদকদজর রবপরীদত কতটি েরপত্র 

জমা পদড়দে, মূল্যায়ন প্ররক্রয়ায় কতটি েরপত্র Non Responsive হদয়দে এবাং রক কারদণ তা Non 

Responsive হদয়দে তা পর্ বাদলাচনা করা হদয়দে। পররবীক্ষণকাদল শকান সব বরনে েরোতা বাে পদড়দে রকনা এবাং 

বাে পদড় থাকদল তার কারন পর্ বাদলাচনা কদর PPA-২০০৬ ও PPR-২০০৮ র্থার্থভাদব অনুসরণ করা হদয়দে রকনা 

খরতদয় শেখা হদয়দে । এ লদক্ষয েক-৬ ও ৭ এর মাধ্যদম রবস্তাররত তথ্য সাংগ্রহ কদর এ প্ররতদবেদনর সাংদর্াজনীদত 

উপস্থাপন করা হদয়দে। 

৫.৩ শসবা খাদতর ক্রয় কাজ 

শসবা খাদতর ২টি কাজ হদে প্রকদল্পর কনসালদটরির আওতায় একটি র রজরবরলটি েযারড, রডজাইন, েইাং ও েরপত্র 

েরলল ও কাদজর শেরসর দকশন দতরী এবাং অপরটি কিট্র্াকশন সুপাররভশন কাদজর জন্য উক্ত দু’টি প্যাদকদজর জন্য 

মূল রডরপরপ বরাে রেল ৭২৩.৭৫ লক্ষ টাকা। আদলাচয প্রকদল্পর রডজাইন ও সুপাররভশন কনসালদটরি কাদজর জন্য 

েরপদত্রর মাধ্যদম শমসাস ব এরসই কনসালট্যান্ট, ঢাকাদক রনদয়াগ করা হদয়দে। উক্ত কাদজর জন্য ২য় সাংদশারধত 

রডরপরপদত বরাে রদয়দে ১১৮৪.৬৪ লক্ষ টাকা।  
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৫.৪ পূতব কাদজর ক্রয় কার্ বক্রম  

আদলাচয প্রকদল্প পূতব কাজ দু’টি পৃথক অাংদশ রবভক্ত। একটি কালুখারল-ভাটিয়াপাড়া শসকশন। এই শসকশদন শট্র্ন 

অপাদরশন ১৯৯৭ ইাং সদন বন্ধ শর্ারষত হওয়ার পর তা পুনব বাসন কাজ কদর চালু করা এবাং অপরটি রবদ্যমান 

কারশয়ানী শরল শেশন হদত জারতর জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবুর রহমান এর সমারধস্থল টুঙ্গীপাড়া পর্ বন্ত ৫৫.০০ 

রকঃরমঃ নতুন শরলপথ রনম বাণ। র্রেও পরবতীদত টুঙ্গীপাড়ার পররবদতব শগাবরা শরল শেশন পর্ বন্ত শমাট ৪৩.৬৮২ 

রকঃরমঃ শরলপথ রনম বাদণর সাংদশারধত রসিান্ত গৃহীত হয় এবাং শস শমাতাদবক রনম বাণ কাজ শশষ পর্ বাদয় আদে।  

কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন কাদজর জন্য ১২টি এবাং কারশয়ানী হদত শগাপালগঞ্জ হদয় শগাবরা শরলদেশন 

পর্ বন্ত ৫ টি প্যাদকজ ওদপন শটন্ডাদরর মাধ্যদম ের আহবান করা হয়। আদলাচয েরপত্রগুরল জাতীয় দেরনক পরত্রকা সমুহ, 

শরলওদয় ওদয়বসাইট এবাং CPTU ওদয়বসাইদট সময়মত প্রচার করা হয়। রডরপরপদত সাংস্থানকৃত ক্রয়মূল্য রহসাদব 

উক্ত েরপত্র গুরল আহবান করা হয়। েরপত্র গুরল রপরপত্র-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ এর রবরধ রবধান অনুসরণ কদর 

োরখলকৃত েরপত্রগুরল রনষ্পরি  করা হদয়দে, কারশয়ারন-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) পর্ বন্ত শমাট ০৫ (পাঁচ) টি 

প্যাদকদজর রবস্তাররত রববরন  রনদণণসাংদক্ষদপ শেয়া হ’ল: 

সারণী ৫.১: প্রকদল্পর ০৫ টি বড় কাদজর েরপত্র সাংক্রান্ত রববরণ 

ক্ররমক 

নাং 
প্যাদকজ নাং ও রববরণ চুরক্তপত্র নাং তাররখ ও মূল্য ঠিকাোদরর নাম 

চুরক্তপত্র 

কার্ বকদরর তাররখ 

চুরক্তপদত্রর 

সময়সীমা 

(চুরক্তপত্র অনুর্ায়ী) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ প্যাদকজ নাং WD2: 

কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ 

পর্ বন্ত নতুন শরলপথ 

রনম বাণ 

০৮/ WD2/ কারশয়ানী-

টুঙ্গীপাড়া/রপ/২০১৫, তাররখ 

০৩/৮/২০১৫ চুরক্তপদত্রর মূল্য 

৬২৮৯১.৬২ লক্ষ টাকা (মূল)। 

শমসাস ব ম্যাস 

ইনফ্রাকোকচার 

রলঃ, ঢাকা।  

০১/০৯/২০১৫ 

 

৩০.১২.২০১৭ 

 

২ প্যাদকজ নাং WD4: 

শগাপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া 

(শগাবরা) পর্ বন্ত নতুন 

শরলপথ রনম বাণ 

১২/ WD4/ কালুখালী-

টুঙ্গীপাড়া/রপ/২০১৬, তাররখ 

২৮/৪/২০১৬ চুরক্তপদত্রর মূল্য 

২৬১১৪.৩০ লক্ষ টাকা (মূল)। 

শমসাস ব তমা 

কনস্ট্রাকশন এন্ড 

শকাঃ রলঃ, ঢাকা।  

১৪/১২/২০১৬ ০৪/০৪/২০১৮ 

 

৩ প্যাদকজ নাং WD6: 

কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ 

শসকশদনর কুমার নেীর 

উপর ১৮০ রমটার েীর্ ব ১ 

(এক) টি নতুন শসতু 

রনম বাণ। 

০৯/ WD6/ কালুখালী-

টুঙ্গীপাড়া/রপ/২০১৫ তাররখ 

০৩/০৮/২০১৫, চুরক্তপদত্রর 

মূল্য ৭৭২৫.৩৯ লক্ষ টাকা 

(মূল)। 

শমসাস ব তমা 

কনস্ট্রাকশন এন্ড 

শকাঃ রলঃ, ঢাকা।  

০১/০৯/২০১৫ ২৮/০২/২০১৭ 

 

৪ প্যাদকজ নাং WD10:  

রসগনারলাং ওয়াকবস 

চুরক্তপত্রমূল্য ২৯৪.০৫ লক্ষ 

টাকা। 

তাাং: ২৩/১০/২০১৭ 

- ২৩/১০/২০১৭ ০৭/১১/২০১৮ 

৫ প্যাদকজ নাং WD12:  

শটরল করমউরনদকশন 

ওয়াকবস 

চুরক্তপত্রমূল্য ৬১০.৮৪ লক্ষ 

টাকা। 

তাাং: ০২/১০/২০১৭ 

- ১৭/১০/২০১৭ ১৬/১০/২০১৮ 
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৫.৫  প্রকদল্পর প্যাদকজ রভরিক ক্রয় রববরণ 

৫.৫.০ প্যাদকজ -WD1 t কালুখারল-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন 

িাংলাক্ষদ  মরলওক্ষয়র সংচেষ্ঠ িচথ িা পাওয়ার কারক্ষি আক্ষলািয দরপত্র কার্ক্রি র্ািাই িািাই করা সম্ভি হয় িাই। 

৫.৫.১ ব্যয় প্রাক্কলন 

রপরপআর-২০০৮ অনুসরদণ রবদবচয কার্ ব রনব বাদহর লদক্ষয ২৮৩৬৩.০৭ লক্ষ টাকা অর রসয়াল কে এরেদমট প্রণয়ন করা 

হয় এবাং HOPE এর মদনানীত প্ররতরনরধ রহদসদব, অর রসয়াল কে এরেদমট মহাব্যবস্থাপক (পরিম) কর্তবক 

অনুদমারেত হয়।  

৫.৫.২ েরপত্র আহবান 

প্রকল্পভূক্ত আদলাচয কাজটি বাস্তবায়দনর জন্য রপরপআর -২০০৮ অনুসরদণ আন্তজবারতক ওদপন শটন্ডার (OTM) গত 

১০/১০/২০১০ তাররদখ প্রকল্প পররচালক ও প্রধান প্রদকৌশলী (পরিম), বাাংলাদেশ শরলওদয়, রাজশাহী কর্তবক আহবান 

করা হয়। শটন্ডার শনাটিশ নাং: ৫৪.০১.৮১০০.১৫৫.০৪.০১৩.১৪, তাররখঃ ১০/১০/২০১০ ইাং।  

েরপত্র রবজ্ঞরি সাংক্রান্ত রবষয়ারে 

ক) জাতীয় দেরনক পরত্রকায় প্রকাশঃ েরপত্র রবজ্ঞরি দেরনক ইদি াক ও সমকাল পরত্রকায় ১২/১০/২০১০ এবাং 

ইাংদরজী দেরনক র নানরসয়াল এসদপ্রস পরত্রকায় ১৩/১০/২০১০ তাররদখ প্রকারশত হয়।  

খ) শরলওদয় ওদয়ব সাইদট প্রচাদরর জন্য শপ্ররণঃ েরপত্র রবজ্ঞরি শরলওদয় ওদয়ব সাইদট প্রচাদরর জন্য শপ্ররণ করা হয়। 

গ) CPTU ওদয়ব সাইদট প্রচাদরর জন্য শপ্ররণঃ েরপত্র রবজ্ঞরি CPTU ওদয়ব সাইদট প্রচাদরর জন্য শপ্ররণ করা 

হয়। 

৫.৬.০ প্যাদকজ -WD2 t কারশয়ানী-টুঙ্গীপাড়া ভায়া শগাপালগঞ্জ শসকশদন ৩২.৩৬৫ রকঃরমঃ শরল লাইন 

রনম বাণ 

৫.৬.১ WD2 প্যাদকদজর আওতায় কারশয়ানী-টুঙ্গীপাড়া ভায়া শগাপালগঞ্জ ব্রডদগজ রনম বাণ প্রকদল্পর এই 

প্যাদকদজর আওতায় ৩২.৩৬৫ রকঃরমঃ শমইন লাইন ও ৫.০০ রকঃরমঃ লুপ লাইনসহ ০৪টি শেশন রবরডাং 

ইতযারে রনম বাদণর সাংস্থান আদে। এই প্যাদকদজর ক্রয় সাংক্রান্ত রবস্তাররত  রনদণণদেয়া হ’ল: 

৫.৬.২ রডরপরপ’র সাংস্থান  

প্রকল্পটির আররডরপরপদত WD2 এর আওতায় কারশয়ানী হদত শগাপালগঞ্জ পর্ বন্ত শরলপথ, শেশন রবরডাং ও শসতু 

রনম বাণসহ অন্যান্য কাদজর জন্য ৬১১৪০.০০ লক্ষ টাকার সাংস্থান আদে।  

৫.৬.৩  বারষ বক ক্রয় পররকল্পনা (এরপরপ)  

২০১৪-২০১৫ অথ ব বেদরর এরপরপদত আদলাচয WD2 এর কাজ অন্তভূ বক্ত আদে, র্া মহাব্যবস্থাপক (পরিম), রাজশাহী 

কর্তবক ২২/১২/২০১৪ তাররদখ অনুদমােন কদরন।  

৫.৬.৪  বারষ বক উন্নয়ন কার্ বক্রম (এরডরপ) বরাে 

প্রকল্পটি ২০১৪-২০১৫ অথ ব বেদরর এরডরপদত অন্তভূ বক্ত রেল এবাং বাাংলাদেশ শরলওদয়র উন্নয়ন বাবে ৩৪৪৯.৯৮ লক্ষ 

টাকা বরাে রেল।  
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৫.৬.৫  োিররক প্রাক্কলন 

রবদবচয কাদজর জন্য অনুদমারেত োিররক প্রাক্কলন সীলগালা অবস্থায় ররক্ষত রেল। ১৩/৪/২০১৫ তাররদখর টিইরস 

সভায় শরসপনরসভ েরোতাগদণর প্ররতরনরধদের উপরস্থরতদত উক্ত োিররক প্রাক্কলন উনু্মক্ত করা হয়। ২২/১২/২০১৪ 

তাররদখ মহাব্যবস্থাপক (পরিম) কর্তবক অনুদমারেত শমাট োিররক প্রাক্করলত মূল্য ৬৪৪,২০,২৩,৪৮৫.০০ টাকা।  

৫.৬.৬  েরপত্র আহবান 

ক) রবদবচয কাদজর জন্য প্রধান প্রদকৌশলী (পরিম), রাজশাহী ও প্রকল্প পররচালক কর্তবক আহবানকৃত েরপত্র নাং 

৫৪.০১.৮১০০.১৫৫.০৪.০১২.১৪, তাররখঃ ২০/১২/২০১৪ ইাং (উনু্মক্ত করদণর তাররখ ১৬/০৩/২০১৫) আহবান করা হয়। 

েরপত্র রবজ্ঞরি ২টি বাাংলা ও ১টি ইাংদরজী জাতীয় দেরনক পরত্রকায় (২৭/১২/২০১৪ তাররদখ দেরনক ইদি াক, 

২৩/১২/২০১৪ তাররদখ দেরনক কাদলর কন্ঠ এবাং ২২/১২/২০১৪ তাররদখর রে রনউ এইজ) পরত্রকায় প্রকারশত হদয়দে। 

েরপত্র রবজ্ঞরিটি রসরপটিইউ এর ওদয়ব সাইদট ২৪/১২/২০১৪ তাররদখ এবাং শরলওদয়র ওদয়ব সাইদট প্রচাররত হদয়দে।  

খ) েরপদত্রর পিরত সাংদশাধন এবাং েরপত্র োরখদলর তাররখ পররবতবন সম্পরকবত ২টি সাংদশাধনী জারী করা হয়, র্া 

০৮/১/২০১৫ ও ২৪/২/২০১৫ তাররদখর দেরনক ইদি াক, ০৭/১/২০১৫ তাররদখর কাদলর কন্ঠ, ০৬/১/২০১৫, 

১৬/২/২০১৫ তাররদখর রে রনউ এবাং ২৩/২/২০১৫ তাররদখর দেরনক র নারিয়াল এসদপ্রস ও ২৩/২/২০১৫ তাররদখর 

দেরনক শভাদরর ডাক পরত্রকায় প্রকারশত হয় এবাং ১৬/০২/২০১৫ ও ২৪/০২/২০১৫ তাররদখ রসরপটিইউ এর ওদয়ব 

সাইদট এবাং শরলওদয়র ওদয়ব সাইদট প্রচাররত হয়। রবদবচয েরপদত্র শমাট ১৭ (সদতর) টি প্ররতষ্ঠান েরপত্র েরলল ক্রয় 

কদর। 

৫.৬.৭  েরপদত্রর Technical Offer শখালার রববরণ 

প্রধান প্রদকৌশলী (পরিম) ও প্রকল্প পররচালক, রাজশাহী এর েিদর রনধ বাররত ১৬/৩/২০১৫ তাররদখ শবলা ১২.০০ 

র্টিকা পর্ বন্ত েরপত্র গৃহীত হয় এবাং একই রেন শবলা ১২.৩০ র্টিকায় র্থার্থ কর্তবপক্ষ কর্তবক অনুদমারেত Tender 

Opening Committee (TOC) কর্তবক েরপত্রটির শটকরনকযাল অ ার শখালা হয়। শমাট ০৬ টি প্ররতষ্ঠান েরপত্র 

োরখল কদরদে। 

৫.৬.৮  শটকরনকযাল সাব-করমটির (টিএসরস) মূল্যায়ন 

রনদোক্ত কম বকতাগদণর সমন্বদয় শটকরনকযাল সাব-করমটির (টিএসরস) গঠন করা হয়। গঠিত টিএসরস েরপত্র েরলদলর 

সাংস্থাদনর রভরিদত েরোতাগদণর Technical Bid সমূহ পরীক্ষা রনররক্ষা কদর কাররগরী মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরখল 

কদর।  

1) অরতঃ প্রধান প্রদকৌশলী (ট্র্যাক)/পরিম, বাাংলাদেশ শরলওদয়, রাজশাহী। 

2) প্রধান দবদুযরতক প্রদকৌশলী (পরিম), বাাংলাদেশ শরলওদয়, রাজশাহী। 

3) অরতঃ প্রধান প্রদকৌশলী (শসতু)/পরিম, বাাংলাদেশ শরলওদয়, রাজশাহী। 

4) এসইএন (রপরড)/পরিম, বাাংলাদেশ শরলওদয়, রাজশাহী। 
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৫.৬.৯  েরপদত্রর Technical Offer মূল্যায়ন 

েরপদত্রর Technical Offer মূল্যায়দনর জন্য টিইরস ০২/৪/২০১৫ ও ০৭/৪/২০১৫ তাররদখ মূল্যায়ন সভায় রমরলত 

হয়। সভায় েরপত্র বজ্ঞরি, েরপত্র েরলদলর শতব, েরোতাদের েরপত্র, শটকরনকযাল সাব-করমটির (টিএসরস) প্ররতদবেন 

এবাং আনুষারঙ্গক রবষয়ারে পর্ বাদলাচনা করা হয়। সভার পর্ বাদলাচনায় অাংশগ্রহণকারী প্ররতষ্ঠাদনর পর্ বদবক্ষণ, 

পর্ বাদলাচনা ও মূল্যায়ন, Technical Offer এর মূল্যায়ন প্ররতদবেদন রবস্তাররত উদলস্নখ রদয়দে। টিএসরস’র সারব বক 

পর্ বাদলাচনায় অাংশগ্রহণকারী ০৬টি প্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য ০৫টি প্ররতষ্ঠাদনর   Technical Offer টিইরস কর্তবক 

শরসপনরসভ রবদবরচত হয়।  

র্থার্থ কর্তবপদক্ষর অনুদমােন সাদপদক্ষ Technically Responsive ০৫টি েরোতা প্ররতষ্ঠাদনর Financial 

Offer ১৩/০৪/২০১৫ তাররদখ অনুরষ্ঠত টিইরস সভায় শখালা হয়। Financial Opening Sheet (TOS) এ 

Technically Responsive ০৫টি েরোতা প্ররতষ্ঠাদনর আরথ বক প্রস্তাদবর রববরণ রবস্তাররত উদলস্নখ করা আদে। 

Financial Opening Sheet (TOS) অনুর্ায়ী শকান েরোতা প্ররতষ্ঠান Modification, Substitution, 

Withdrawal বা Discount প্রস্তাব কদররন।  

৫.৬.১০ েরপত্রর  পর্ বাদলাচনা 

আরথ বক প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়দনর জন্য টিইরস ২৯/৪/২০১৫ তাররদখ মূল্যায়ন সভায় রমরলত হয়। উক্ত সভার পর্ বাদলাচনায় 

পররলরক্ষত হয় শর্, Technically Responsive  ০৫ টি েরোতা প্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য ২টি প্ররতষ্ঠাদনর আরথ বক প্রস্তাদব 

গারণরতক ত্রুটি রদয়দে। উক্ত গারণরতক ত্রুটি সাংদশাধনী অনুর্ায়ী েরোতাদের উদ্ধৃত মূদল্যর রববরণ ও অবস্থান রনেরূপঃ 

ক্ররমক 

নাং  েরোতার নাম ও ঠিকানা উদ্ধৃত শমাট মূল্য সাংদশাধীত মূল্য অবস্থান 

১ 

Max Infrastructure Limited., 
27 Dilkusha Commercial Area, 
Daitul Hossain Building, 6th 
Floor, Dhaka-1000. 

৬২৮,৯১,৬১,৬০৭.০০ ৬২৮,৯১,৬১,৬০৭.০০ 

১ম  

সব বরনে 

২ 

Toma Construction & Co. Ltd., 
Toma Tower, 77/1, Kakrail, 
Ramna, Dhaka-1000. 

৬৩১,৩৩,১৮,১৪১.৬৫ ৬৩১,৩৩,১৮,১৪১.৬৫ 

২য়  

সব বরনে 

৩ 

Mir Akhtar-Ranken JV, House 
No. 13, Road No. 12, 
Dhanmondi R/A, Dhaka-1209. 

৬৫১,১৯,৬৪,০৫৭.৩৭ ৬৫৬,২৮,৮৯,০৫৭.৩৭ 

৩য়  

সব বরনে 

৪ 

China Railway Materials 
Import and Export Co. Ltd. 
Beijing, China. 

৬৭৯,৯১,৭৭,০৯০.০০ ৬৭৯,৯১,৭৭,০৯০.০০ 

৪থ ব  

সব বরনে 

৫ 

China Civil Engineering 
Construction Corporation, 
Beijing, China. 

১১২১,০১,৩৯,৫৩৮.০০ ১১২০,৯৮,৭৫,৪৪৩.৫৬ 

৫ম  

সব বরনে 

 

(1) Technically Responsive ০৫ টি েরোতা প্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য Max Infrastructure Limited., 27 

Dilkusha Commercial Area, Daitul Hossain Building, 6th Floor, Dhaka-1000. এর 

উদ্ধৃত মূল্য ৬২৮,৯১,৬১,৬০৭.০০ টাকা, র্া Technically Responsive ০৫ টি েরোতা প্ররতষ্ঠান কর্তবক 

উদ্ধৃত েরসমূদহর মদধ্য সব বরনে। 
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(2) প্রাক্কলদনর তুলনা  

রবদবচয কাদজর জন্য অনুদমারেত োিররক প্রাক্করলত মূল্য ৬৪৪,২০,২৩,৪৮৫.০০ টাকা। Technically 

Responsive সব বরনে েরোতার উদ্ধৃত মূল্য ৬২৮,৯১,৬১,৬০৭.০০ টাকা। োিররক প্রাক্করলত মূল্য অদপক্ষা 

সব বরনে েরোতার উদ্ধৃত মূল্য (৬৪৪,২০,২৩,৪৮৫.০০-৬২৮,৯১,৬১,৬০৭.০০ টাকা) = ১৫,২৮,৬১,৮৭৮.০০ 

টাকা অথ বাৎ ২.৩৭% কম।  

(3) েরোতার উদ্ধৃত মূল্য বাজার মূদল্যর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ ব ও প্রাক্করলত মূদল্যর মদধ্য সীমাবি থাকায় এবাং 

েরোতার েরপত্র েরলদল উদলস্নরখত কাররগরী রবরনদে বশ এবাং বারণরজযক শতবারেপূরণ কদর েরপত্র োরখল 

কদরদে রবধায় রপরপআর -২০০৮ এর রবরধ-৯৮(১৪) অনুর্ায়ী টিইরস েরপত্রটি গ্রহদণর পদক্ষ একমত শপাষণ 

কদর। 

(4) রবদবচয েরপদত্রর শমাট ১৭ টি প্ররতষ্ঠান েরপত্র েরলল ক্রয় কদরদে এবাং ৬টি প্ররতষ্ঠান েরপত্র োরখল কদরদে। 

পাবরলক প্ররকউরদমন্ট রবরধমালা, ২০০৮ এর রবরধ ৩৩(২)(খ) অনুর্ায়ী সারব বক পর্ বাদলাচনায় ক্রয় প্ররক্রয়ায় 

শকান কার্ বকর প্ররতদর্ারগতার অভাব পররলরক্ষত হয়রন। 

৫.৬.১১ Post Qualification: 

পাবরলক প্ররকউরদমন্ট রবরধমালা ২০০৮ এর রবরধ-১০০ অনুর্ায়ী মূল্যারয়ত গ্রহণদর্াগ্য সব বরনে েরোতা Max 

Infrastructure Limited., 27 Dilkusha Commercial Area, Daitul Hossain Building, 6th 

Floor, Dhaka-1000. এর োরখলকৃত েরললারে পরীক্ষা কদর সঠিক পাওয়া র্ায় (Post Qualification)। 

তেনুর্ায়ী তাদের প্রদয়াজনীয় Professional, Technical, Financial, Personnel এবাং Equipment 

Capacity রদয়দে বদল প্ররতয়মান হয়। 

৫.৭.০ প্যাদকজ - WD4: কারশয়ানী-টুঙ্গীপাড়া ভায়া শগাপালগঞ্জ শসকশদন ১১.৩১৭ রকঃরমঃ শরল লাইন 

রনম বাণ 

৫.৭.১ WD4 প্যাদকদজর আওতায় কারশয়ানী-টুঙ্গীপাড়া ভায়া শগাপালগঞ্জ ব্রডদগজ রনম বাণ প্রকদল্পর এই 

প্যাদকদজর আওতায় ১১.৩১৭ রকঃরমঃ নতুন ব্রডদগজ শরল লাইন ও ৩.০০ রকঃরমঃ লুপ লাইনসহ ০২ টি 

শেশন রবরডাং ইতযারে রনম বাদণর সাংস্থান আদে। এই প্যাদকদজর ক্রয় সাংক্রান্ত রবস্তাররত  রনদণণদেয়া হ’ল: 

এই প্যাদকদজর আওতায় ১১.৩১৭ রকঃরমঃ নতুন ব্রডদগজ শরল লাইন রনম বাণসহ ০২ (দুই) টি নতুন শরল শেশনসহ ১৯ 

রব্রজ কালভাট ব অন্যান্য অবকাঠাদমা রনম বাদণর সাংস্থান রদয়দে। 

৫.৭.২ রডরপরপ’র সাংস্থান 

প্রকদল্পর রডরপরপ’র আওতায় আদলাচয প্যাদকদজর জন্য ৩৫০৬১.২১ লক্ষ/শকাটি টাকার সাংস্থান আদে। 

৫.৭.৩ বারষ বক ক্রয় পররকল্পনা (এরপরপ) 

রবদবচয কাজ রনব বাদহর জন্য প্রণীত Annual Procurment Plan মহাব্যবস্থাপক (পরিম) কর্তবক ১৬/৮/২০১৫ 

তাররদখ অনুদমারেত হদয়দে। 
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৫.৭.৪ প্রাক্কলন 

রবদবচয কাদজর োিররক প্রাক্কলনটি কাররগরী করমটির মূল্যায়দনর পূব ব পর্ বন্ত মুখবন্ধ অবস্থায় রেল। 

৫.৭.৫ বাদজট বরাে 

প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৬ অথ ববেদর বারষ বক উন্নয়ন কম বকাদন্ড (ADP) শত অন্তভূ বক্ত আদে। ২০১৫-১৬ অথ ব বেদর প্রকল্পটির 

রবপরীদত ৪৬২৯.৬২ লক্ষ টাকা বরাে রেল। 

৫.৭.৬ েরপত্র আহবান 

রবদবচয কাজ সম্পদন্নর রনরমদি প্রধান প্রদকৌশলী (পরিম), রাজশাহী কর্তবক পাবরলক প্ররকউরদমন্ট রবরধমালা, ২০০৮ 

অনুর্ায়ী উনু্মক্ত েরপত্র পিরতদত (NCT) েরপত্র নাং 54.01.8100.155.04.016.15 dated 9.09.2015 (উনু্মক্ত 

করদণর তাররখ ২৯/১০/২০১৫) আহবান করা হয়। েরপত্র রবজ্ঞরি ১টি ইাংদরজী ও ২টি বাাংলা জাতীয় দেরনক পরত্রকায় 

(১১/৯/২০১৫ তাররদখর রে র নারিয়াল এসদপ্রস,  ১০/৯/২০১৫ তাররদখ দেরনক শভাদরর কাগজ এবাং ১১/৯/২০১৫ 

তাররদখর দেরনক ইদি াক) পরত্রকায় প্রকারশত হদয়দে। এোড়া  রবজ্ঞরিটি রসরপটিইউ এর ওদয়ব সাইদট ১৪/৯/২০১৫ 

তাররদখ শপ্রাচাররত হদয়দে। শমাট ১০টি প্ররতষ্ঠান েরপত্র েরলল ক্রয় কদর এবাং ০৬টি প্ররতষ্ঠান েরপত্র োরখল কদরন। 

৫.৭.৭ েরপত্র শখালার রববরণী 

প্রধান প্রদকৌশলী (পরিম), রাজশাহী এর েিদর ২৯/১০/২০১৫ তাররদখ শবলা ১২.০০ র্টিকা পর্ বন্ত েরপত্র গৃরহত হয় 

এবাং একই রেন শবলা ১২.৩০ র্টিকায় র্থার্থ কর্তবপক্ষ কর্তবক অনুদমারেত Tender Opening Committee 

(TOC) কর্তবক েরপত্র শখালা হয়। শমাট ০৬ (েয়) টি প্ররতষ্ঠান েরপত্র োরখল কদর। Financial Opening Sheet 

(FOS) এ রবস্তাররত তথ্যারে উদলস্নখ করা আদে। Opening Sheet অনুর্ায়ী শকান েরোতা প্ররতষ্ঠান 

Modification, Substitution, Withdrawal বা Discount প্রস্তাব কদররন। তাদের উদ্ধৃত শমাট মূদল্যর 

রববরণী  রনদণণপ্রেি হদলাঃ  

TSN 
No. 

েরোতার নাম ও ঠিকানা উদ্ধৃত শমাট মূল্য অবস্থান 

১/৬ 
MBEL-CRFG JV. House – 127, Road-10, Block-C, 
Nikaton, Gulshan, Dhaka-1206. 

৩৫৭,৬৭,৬৫,১১৫.০০ ২য় 

২/৬ 
Mir Akhtar-Ranken JV, House No. 13, Road No. 
12, Dhanmondi R/A, Dhaka-1209. 

৩৯১,১৯,৪৩,৬০৭,.০০ ৫ম 

৩/৬ 
Toma Construction & Co. Ltd., Toma Tower, 
77/1, Kakrail, Ramna, Dhaka-1000. 

৩৫৫,৯৩,৩০,৩০৭.০০ ১ম 

৪/৬ 
CCECC-SPECTRA JV. House-17, Road-106, 
Block-CEN (F), Gulshan-2, Dhaka-1212. 

৩৮৬,৯০,০৯,৪৪৫.৪০ ৩য় 

৫/৬ 

Max Infrastructure Limited, 27 Dilkusha 
Commercial Area, Daitul Hossain Building, 6th 
Floor, Dhaka-1000. 

৩৮৯,৭৫,৪০,৬১১.০০ ৪থ ব 

৬/৬ 
China Railway Materials Import and Export Co. 
Ltd. Beijing, China. 

৪১৯,৮৮,৭২,৭৮১.০০ ৬ষ্ঠ 
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৫.৭.৮ শটকরনকযাল সাব-করমটির (টিএসরস) গঠন 

মহাপররচালদকর কার্ বালয়, শরলভবন, ঢাকার পত্র নাং-সাংগ্রহ/০১/প্ররকউরদমন্ট শরগুদলশন-২০০৩/২০০৪ (লুজ-১০)-

২৮৩ তাররখঃ ২১/১০/২০১৫ এর মাধ্যদম রবষদয়াক্ত েরপত্র মূল্যায়ন টিইরস-শক সহায়তার রনরমদি রপরপআর-২০০৮ 

এর রবরধ ৮(১৪) অনুসাদর রনেবরণ বত কম বকতবা সমন্বদয় শটকরনকযাল সাব-করমটির (টিএসরস) গঠন করা হয়:  

5) অরতঃ প্রধান প্রদকৌশলী (ট্র্যাক)/পরিম, বাাংলাদেশ শরলওদয়, রাজশাহী   - আহবায়ক 

6) প্রধান দবদুযরতক প্রদকৌশলী (পরিম), বাাংলাদেশ শরলওদয়, রাজশাহী  - সেস্য 

7) পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর Contract Specialist     - সেস্য  

েরোতা কর্তবক োরখলকৃত েরললারে সমূহ পরীক্ষা-রনরীক্ষা পূব বক টিএসরস ১৫/১১/২০১৫ তাররদখ র্াচাই-বাোই 

প্ররতদবেন োরখল কদর। 

৫.৭.৯ েরপত্র মূল্যায়ন করমটির েরপত্র পর্ বাদলাচন, রবদশস্নষণ ও মূল্যায়ন 

েরপত্রটির কাররগরী অ ার মূল্যায়দনর জন্য টিইরস গত ২৪/১১/২০১৫ তাররদখ মূল্যায়ন সভায় রমরলত হয়। টিইরস 

সভায় েরপত্র রবজ্ঞরি, েরপত্র েরলদলর শতব, েরোতাদের েরপত্র, টিইরস’র র্াচাই-বাোই প্ররতদবেন এবাং কার্ বপত্র 

পরীক্ষা-রনরীক্ষা ও পর্ বাদলাচনা করা হয়। টিইরস’র পর্ বাদলাচনায় ের োতাওয়ারী পর্ বদবক্ষণ, পর্ বাদলাচন ও মূল্যায়ন 

রনেরূপঃ 

MBEL-CRFG JV: 

েরোতা েরপদত্রর সকল শতব পররপালন কদর েরপত্র োরখল কদরদে রবধায় েরপত্র মূল্যায়ন করমটি (টিইরস) তাদের 

েরপত্রটি শরসপনরসভ রবদবচনা কদরদে। 

MIR AKHTAR-RANKEN JV: 

েরোতা েরপদত্রর সকল শতব পররপালন কদর েরপত্র োরখল কদরদে রবধায় েরপত্র মূল্যায়ন করমটি (টিইরস) তাদের 

েরপত্রটি শরসপনরসভ রবদবচনা কদরদে। 

TOMA CONSTRUCTION & CO. LTD.: 

েরোতা েরপদত্রর সকল শতব পররপালন কদর েরপত্র োরখল কদরদে রবধায় েরপত্র মূল্যায়ন করমটি (টিইরস) তাদের 

েরপত্রটি শরসপনরসভ রবদবচনা কদরদে। 

CCECC-SPECTRA JV: 

েরোতা েরপদত্রর সকল শতব পররপালন কদর েরপত্র োরখল কদরদে রবধায় েরপত্র মূল্যায়ন করমটি (টিইরস) তাদের 

েরপত্রটি শরসপনরসভ রবদবচনা কদরদে। 

MAX INFRASTRUCTURE LIMITED: 

েরোতা েরপদত্রর সকল শতব পররপালন কদর েরপত্র োরখল কদরদে রবধায় েরপত্র মূল্যায়ন করমটি (টিইরস) তাদের 

েরপত্রটি শরসপনরসভ রবদবচনা কদরদে। 
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CHINA RAILWAY MATERIALS IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: 

েরোতা েরপদত্রর সকল শতব পররপালন কদর েরপত্র োরখল কদরদে রবধায় েরপত্র মূল্যায়ন করমটি (টিইরস) তাদের 

েরপত্রটি শরসপনরসভ রবদবচনা কদরদে। 

1) টিইরস’র সারব বক পর্ বাদলাচনায় অাংশগ্রহণকারী ৬টি প্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য ৬টি প্ররতষ্ঠাদনর েরপত্র শটকরনকযারল 

শরসপনরসভ রবদবরচত হদয়দে। 

2) Technically Responsive েরোতাগণ General Condition of Contract (GCC) এবাং 

Particular Condition of Contract (PCC) এর শতব পররপালনপূব বক শরলওদয়র চারহো ও রবরনদে বশ 

শমাতাদবক কার্ ব সম্পােদনর প্রস্তাব কদরদে। 

3) OTM: Single Stage Two Envelope পিরতদত েরপত্র আহবান করা হদয়দে রবধায় Technical 

Offer এর রবপরীদত শরসপনরসভ েরোতাদের Financial Offer শখালা হদব। বরণ বত ৬টি েরোতা 

প্ররতষ্ঠাদনর Technical Offer টিইরস কর্তবক শরসপনরসভ রবদবরচত হওয়ায় তাদের Financial Offer 

উনু্মক্তকরদণর পদক্ষ টিইরস একমত শপাষণ করদে।  

 

TSN 
No. 

েরোতার নাম ও ঠিকানা উদ্ধৃত শমাট মূল্য সাংদশাধীত মূল্য অবস্থান 

১/৬ 

MBEL-CRFG JV. House – 127, 
Road-10, Block-C, Nikaton, 
Gulshan, Dhaka-1206. 

৩৫৭,৬৭,৬৫,১১৫.০০ ৩৫৭,৬৭,৬৫,১১৫.০০ ২য় 

২/৬ 

Mir Akhtar-Ranken JV, House 
No. 13, Road No. 12, 
Dhanmondi R/A, Dhaka-1209. 

৩৯১,১৯,৪৩,৬০৭.০০ ৩৯১,২৬,৫১,৬৫৭.১৮ ৫ম 

৩/৬ 

Toma Construction & Co. Ltd., 
Toma Tower, 77/1, Kakrail, 
Ramna, Dhaka-1000. 

৩৫৫,৯৩,৩০,৩০৭.০০ ৩৫৫,৯৩,৩০,৩০৭.০০ ১ম 

৪/৬ 

CCECC-SPECTRA JV. House-17, 
Road-106, Block-CEN (F), 
Gulshan-2, Dhaka-1212. 

৩৮৬,৯০,০৯,৪৫৫.৪০ ৩৮৬,৯০,০৯,৪৫৫.৪০ ৩য় 

৫/৬ 

Max Infrastructure Limited, 27 
Dilkusha Commercial Area, 
Daitul Hossain Building, 6th 
Floor, Dhaka-1000. 

৩৮৯,৭৫,৪০,৬৬১.০০ ৩৮৯,৭৫,১৪,৬৬১.০০ ৪থ ব 

৬/৬ 

China Railway Materials Import 
and Export Co. Ltd. Beijing, 
China. 

৪১৯,৮৮,৭২,৭৮১.০০ ৪১৯,৮৮,৭২,৭৮১.০০ ৬ষ্ঠ 

৫.৭.১০ মটকচিকযাল কচিটির িচণ বত প্রস্তাক্ষির পর দরপত্র কচিটির সুপাচরক্ষ র পর মিসাস ব তিা কন্সট্র্াক ি এযন্ড 

মকাম্পািী চলঃ (TCCL) এর উদ্ধৃত দর ৩৫৫,৯৩,৩০,৩০৭.০০ টাকা গ্রহক্ষণর সুপাচর  কক্ষরি এিং 

পরিচতবক্ষত তা গৃহীত হয়।  
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

তথ্য পর্ বাক্ষলািিা ও পর্ বক্ষিেণ 
 

৬.০ ভূচিকা  

কালুখালী-িাটিয়াপাড়া মসক ি পুিি বাসি এিং কাচ য়ািী-মগাপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া পর্ বন্ত িতুি মরলপথ চিি বাণ (২য় 

সংক্ষ াচধত) প্রকক্ষের িাস্তিায়ি সম্পক্ষকব জািার জন্য প্রকে এলাকার সুচিধাক্ষিাগী জিগণক্ষক চিধ বারণ করা হয়। প্রকে 

সম্পক্ষকব জ্ঞাত সুচিধাক্ষিাগী ব্যচিিগ ব চছক্ষলি চ েক, এিচজও প্রচতচিচধ, জিপ্রচতচিচধ, ব্যিসায়ী, িাকুচরজীিী ও কৃষক 

এর চিকট মথক্ষক প্রাপ্ত তথ্য-উপািসমূহ পর্ বাক্ষলািিা ও চিক্ষেষণকরত সারচণ ও িাক্ষট বর িাধ্যক্ষি এ অধ্যায় উপস্থাপি করা 

হক্ষয়ক্ষছ। তথ্য-উপািসমূহ দুটি িাক্ষগ পর্ বাক্ষলািিা করা হক্ষয়ক্ষছ, (ক) কাচ য়ািী-মগাপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া মসক ি িতুি 

মরলপথ চিি বাণ প্রকে  এিং (খ) কালুখালী – িাটিয়াপাড়া মরল মসক ি পুি বিাসি। 

ক. কাচ য়ািী-মগাপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া মসক ি িতুি মরলপথ চিি বাণ প্রকে 

৬.১ সক্ষিতি জিগণ/গণ্যিান্য ব্যচিক্ষদর অচিিত  

প্রকে এলাকার মরল লাইি/চব্রজ/কালিাট ব ইতযাচদ িাস্তিায়ি িা বতরীর পক্ষর এলাকার সাচি বক উন্নয়ি সংক্রান্ত সক্ষিতি 

জিগণ/গণ্যিান্য ব্যচিক্ষদর িক্ষধ্য হক্ষত ৮৮ জক্ষির চিকট মথক্ষক তথ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ র্া সারচণ-৬.১ এ উপস্থাপি 

করা হক্ষলা।  

সারচণ-৬.১:  প্রকক্ষের আওতায় মরল লাইি/ চব্রজ/ কালিাট ব ইতযাচদ িাস্তিায়ি িা বতরীর পক্ষর এলাকার সাচি বক উন্নয়ি  

(n=৮৮) 

ক্রচিক চিিরি সংখ্যা   তাং  

১ প্রকে এলাকার জচির মূল্য মিক্ষড়ক্ষছ/িাড়ক্ষি চক? 82 93.2 

২ িচহলাক্ষদর অগ্রসরতা িাড়ক্ষি চক? 47 53.4 

৩ পচরিাক্ষরর সাচি বক আয় মরাজগার িাড়ক্ষি চক? 65 73.9 

৪ কচম্পউটার, ইন্টারক্ষিট ব্যিহার হক্ষি চক? 33 37.5 

৫ এলাকার সাচি বক মিকারত্ব কিক্ষি চক? 64 72.7 

৬ এলাকায় আইি-শৃঙ্খলার উন্নয়ি হক্ষি চক? 51 58.0 

৭ ইউচিয়ি পচরষদ হক্ষত আক্ষগর মিক্ষয় িাক্ষলা মসিা পাওয়া র্াক্ষি চক? 48 54.5 

৮ দেতা বৃচি সংক্রান্ত মকাি প্রচ েক্ষণর আক্ষয়াজি করা হক্ষি চক? 21 23.9 

৯ প্রকে িাস্তিায়ক্ষি িতবিাি পর্ বাক্ষয় জলিিতা সম্ভিিা আক্ষছ চক? 29 33.0 

10 প্রকে িাস্তিায়ক্ষি িতবিাি পর্ বাক্ষয় পচরক্ষিক্ষ র মকাি েচত হওয়ার সম্ভিিা আক্ষছ 

চক? 

১২ 13.6 

১১ প্রকক্ষের জচি অচধগ্রহক্ষণর িক্ষল টাকা পাওয়ার অচিক্ষর্াগ আক্ষছ চক? 53 60.2 

  একাচধক উির 

 

উপক্ষরাি সারচণ-৬.১ এ মদখা র্ায় মর্, প্রকক্ষের আওতায় উিরদাতাক্ষদর িক্ষত ৯৩  তাং  জচির মূল্য, 5৩  তাং  

িচহলাক্ষদর অগ্রসরতা, 74  তাং  পচরিাক্ষরর অথ বনিচতক আয়, ৭৩  তাং  এলাকায় কি ব সংস্থাি, ৫৮  তাং  আইি-

শৃঙ্খলার এিং 55  তাং  ইউচিয়ি পচরষক্ষদর মসিার িাি বৃচি পাক্ষি িক্ষল িতািত ব্যি কক্ষরক্ষছি । উিরদাতাক্ষদর 

িক্ষত ৬০  তাং  প্রকক্ষের জচি অচধগ্রহক্ষণর িক্ষল টাকা পাওয়ার ব্যপাক্ষর অচিক্ষর্াগ আক্ষছ । চিত্র ৬.১ এ এর চিত্র 

মদওয়া হল। 
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৫৩ 

৫৫ 

৫৮ 

৭৩ 

৭৪ 

৯৩ 

০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০ 

মরহলাদের অগ্রসরতা 

ইউরপর শসবার মান বৃরি 

আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন 

কম ব সাংস্থান বৃরি 

পররবাদরর আয় বৃরি 

জরমর মূল্য বৃরি  

রচত্র ৬.১: প্রকদল্পর আওতায় শরল লাইন/ রব্রজ/ কালভাট ব দতরীর পদর এলাকার সারব বক উন্নয়ন  

 

৬.২ ব্যিসায়ী প্রচতচিচধক্ষদর িতািত  

 

প্রকেটি িাস্তিাচয়ত হক্ষল তথা মরল লাইি চিচি বত হক্ষল ব্যিসায়ীক্ষদর কী ধরক্ষির সুক্ষর্াগ সুচিধা সৃচষ্ট হক্ষি এ প্রক্ষশ্নর 

িাধ্যক্ষি িমুিাচয়ত  ৮৮ জি ব্যিসায়ী প্রচতচিচধক্ষদর িতািত সংগ্রহ করা হয় র্া সারচণ-৬.২ ও চিত্র ৬.২ এ উপস্থাপি 

করা হক্ষলা। 

সারচণ-৬.২ : প্রকে সিাচপ্তর পর পণ্য পচরিহি সুচিধার 

(n=৮৮) 

ক্রচিক  চিিরি সংখ্যা  তাং  

1 মরল লাইি চিচি বত হক্ষল কৃচষজাত দ্রব্য, িৎস্য ও িাচণচজযক পণ্য 

পচরিহক্ষি সুচিধার সৃচষ্ট হক্ষি চক? 
৭২ 8১.৮ 

২ িতবিাক্ষি পণ্য পচরিহক্ষি সিস্যা হক্ষে চক? ৫৮ ৬৫.৯ 

3 প্রকে সিাচপ্তর পর পণ্য পচরিহক্ষি সুচিধা হক্ষি চক?  ৭১ 80.7 

৪ িাচসক আয় বৃচি পাক্ষি চক? ৬৬ 75.0 

৫ মরল সড়কটির চিি বাণ সম্পন্ন হক্ষল ব্যিসা, চ ে হাসপাতাল ও চ ো 

প্রচতষ্ঠাি বৃচি পাক্ষি চক? 
৪৯ ৫৫.৭ 

৬ পিি ীল পণ্য দ্রুত পচরিহি করা র্াক্ষি ৬৩ 71.6 

  একাচধক উির 

 

সারচণ-৬.২ এ মদখা র্ায় মর্, প্রকক্ষের আওতায় উিরদাতাক্ষদর ৮২  তাং  িক্ষি কক্ষরি মরল লাইি চিচি বত হক্ষল 

কৃচষজাত দ্রব্য, িৎস্য ও িাচণচজযক পণ্য পচরিহক্ষি সুচিধার সৃচষ্ট হক্ষি। িতবিাক্ষি পণ্য পচরিহক্ষি সিস্যা হক্ষে ৬৬ 

 তাং , তক্ষি প্রকে সিাচপ্তর পর পণ্য পচরিহক্ষি সুচিধা হক্ষি ৮১  তাং  িক্ষি কক্ষরি। মরল লাইি চিচি বত হক্ষল 7৫ 

 তাং  িাচসক আয় বৃচি পাক্ষি, ৫৬  তাং  িক্ষি কক্ষরি ব্যিসা, চ ে হাসপাতাল ও চ ো প্রচতষ্ঠাি বৃচি পাক্ষি  এিং 

৭২  তাং  িক্ষি কক্ষরি পিি ীল পণ্য দ্রুত পচরিহি করা র্াক্ষি।  

 

৬.৩ মরল সাচি বস ব্যিহারকারীক্ষদর িতািত 

(কৃষক, িাকুচরজীচি, চ েক, জিপ্রচতচিচধ, চরক্সা/িযাি/চসএিচজ িালক ও িৎস্যজীচি) 

 

মরল লাইি চিি বাক্ষণর িক্ষল মরল সাচি বস ব্যিহারকারীক্ষদর িক্ষধ্য মকাক্ষিা পচরিতবি হক্ষি চক িা, পচরিতবি হক্ষল মকাি 

ধরক্ষির পচরিতবি হক্ষি এতদচিষক্ষয় তথ্য মরল সাচি বস ব্যিহারকারীক্ষদর চিকট মথক্ষক িতািত সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ র্া 

সারচণ-6.3 এ সারচণকৃত করা হক্ষলা।  
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৭২ 

৫৬ 

৭৫ 

৮১ 

৬৬ 

৮২ 

০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০ 

পচনশীল পণ্য দ্রুত পররবহন করা র্াদব 

ব্যবসা, রশল্প হাসপাতাল ও রশক্ষা প্ররতষ্ঠান বৃরি  

মারসক আয় বৃরি পাদব  

প্রকল্প সমারির পর পণ্য পররবহদন সুরবধা  

বতবমাদন পণ্য পররবহদন সমস্যা 

কৃরষজাত দ্রব্য, মৎস্য ও বারণরজযক পণ্য পররবহদন …

রচত্র ৬.২: প্রকল্প সমারির পর পণ্য পররবহন সুরবধার 

সারচণ-6.3: মরল লাইি চিি বাক্ষণ ব্যিহারকারীক্ষদর িক্ষধ্য পচরিতবি 

(n=৮৯) 

ক্রচিক ব্যিহারকারীক্ষদর পচরিতবক্ষির ধরি সংখ্যা  তাং  

1 র্াতায়াত ও পণ্য পচরিহি সহজ হক্ষি 67 ৭৫.৩ 

২ অথ বনিচতক উন্নয়ি হক্ষি 56 ৬২.৯ 

৩ মর্াগাক্ষর্াক্ষগর উন্নয়ি হক্ষি ৬১ ৬৮.৫ 

৪ জীিি র্াত্রার িাি উন্নয়ি হক্ষি 59 ৬৬.৩ 

৬ কি ব সংস্থাি সৃচষ্ট হক্ষি 48 ৫৩.৯ 

৭ চ োর িাি বৃচি পাক্ষি 39 ৪৩.৮ 

৮ সািাচজক চিরাপিা বৃচি পাক্ষি 43 ৪৮.৩ 

9 ব্যিসার প্রসার হক্ষি 54 ৬০.৭ 

  একাচধক উির 

 

সারচণ-6.3 এ সচন্নক্ষিচ ত তক্ষথ্য মদখা র্ায় মর্, 75  তাং  উিরদাতার িক্ষত মরল লাইি চিি বাক্ষণর িক্ষল র্াতায়াত ও 

পণ্য পচরিহি সহজ হক্ষি। এলাকার জিগক্ষণর অথ বনিচতক উন্নয়ি হক্ষি ৬৩  তাংক্ষ র িক্ষত । এছাড়া, আক্ষরা িক্ষলক্ষছি 

মর্, মর্াগাক্ষর্াক্ষগর উন্নয়ি হক্ষি ৬৯  তাং , জীিি র্াত্রার িাি উন্নয়ি হক্ষি ৬৬  তাং , কি ব সংস্থাি সৃচষ্ট হক্ষি ৫৪ 

 তাং , চ োর িাি বৃচি পাক্ষি ৪৪  তাং , সািাচজক চিরাপিা বৃচি পাক্ষি ৪৮  তা এিং ব্যিসা  প্রসার হক্ষি ৬১ 

 তাং  । 

প্রকে িাস্তিায়ি প্রিাক্ষি আথ ব-সািাচজক উন্নচতঃ মরললাইি চিি বাণ শুরুর পর হক্ষত অত্র এলাকায় উিরদাতার িক্ষলক্ষছি 

মর্, জীিির্াত্রার িাি উন্নত হক্ষয়ক্ষছ । আয় বৃচি মপক্ষয়ক্ষছ, 443 জক্ষির কি বসংস্থাি হক্ষয়ক্ষছ এিং গড় আয় বৃচি মপক্ষয়ক্ষছ, 

পূক্ষি ব তাক্ষদর িাচসক গড় আয় চছল 8,500 টাকা এিং িতবিাক্ষি তা 12,000 টাকা। উিরদাতার িক্ষধ্য ১০০  তাং  

জিই িক্ষি কক্ষরি মরললাইি চিি বাক্ষণর িক্ষল অত্র অঞ্চক্ষলর আচথ বক, সািাচজক, চ ো ও স্বাস্থয মসিার উন্নচত হক্ষি । 

মরললাইি চিি বাক্ষণর িক্ষল সিয় ও অথ ব সাশ্রয়ঃ উিরদাতাক্ষদর িক্ষত মরললাইি চিি বাণ শুরুর পূক্ষি ব উপক্ষজলা সদক্ষর 

র্াতায়াত করক্ষত গক্ষড় সিয় ৩৫ চিচিট ও অথ ব ব্যয় ৪০ টাকা হক্ষতা । চিি বাণ সম্পন্ন হওয়ার পর তারা িক্ষি কক্ষর গক্ষড় 

সিয়  ১৫ চিচিট ও অথ ব ব্যয় হক্ষি ১০ টাকা িক্ষল আ া করক্ষছি।    

পচরক্ষি  সম্পক্ষকব িতািতঃ সিীোয় মরললাইি চিি বাণ সম্পন্ন হক্ষল জলািিতা, পাচি দূয়ি, িায়ু দূয়ণ িা এরুপ মকাি 

 সিস্যার সৃচষ্ট হক্ষি চক িা এ ধরক্ষির প্রশ্ন করা হক্ষল ১০০  তাং  উিরদাতাক্ষদর িক্ষধ্য সিারই িতািত মকাি প্রকার 

সিস্যা হক্ষি িা। দূষণ মরাক্ষধ মকাি সুপাচর  আক্ষছ চক িা জািক্ষত িাইক্ষল িক্ষলক্ষছি তাক্ষদর মকাি সুপাচর  িাই। 

চিি বাণাধীি মরল লাইিক্ষক মটকসই করার পরাি বঃ সিীোয় চিি বাণাধীি মরললাইিটিক্ষক মটকসই করার লক্ষেয 

উিরদাতার চিকট হক্ষত িয়টি পরাি ব পাওয়া র্ায় এিং প্রাপ্ত পরাি বসমূহ চিক্ষম্নর সারণ-৬.৪ ও চিত্র ৬.৩ এ মদওয়া 

হক্ষলা: 
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২৫ 

২০ 

৩২ 

২১ 

২৯ 

২৭ 

৯ 

১৬ 

২৬ 

০ ১০ ২০ ৩০ ৪০ 

ব্রীজ ও লাইনদক সাংযুক্ত অাংদশ শক্ত করা 

ভরবষৎ কথা রচন্তা কদর রভত শক্ত করা 

সঠিক মাত্রার পাথর শেওয়া 

উন্নত প্রযুরক্ত ব্যবহার করা 

শরল লাইদন দ্রুত মাটি শাসন করা 

শরল লাইদনর দুপাদশ বনায়ন করা 

সঠিক জায়গায় ব্রীজ/কালভাট ব করা র্াদত জলবিতা …

কার্ বক্রম সবসময় শেখাশুনা করা 

ব্রীজ/কালভাট ব ভাল কদর পাইরলাং করা 

রচত্র ৬.৩: রনম বাণাধীন শরললাইনদক শটকসই করার পরামশ ব  

সারচণ-৬.৪:  চিি বাণাধীি মরললাইিক্ষক মটকসই করার পরাি ব  

(n=৮৯) 

ক্রচিক পরাি ব সংখ্যা  তাং  

১ ব্রীজ ও লাইিক্ষক সংর্যি অংক্ষ   ি করা 22 ২৪.৭ 

২ িচিষৎ কথা চিন্তা কক্ষর চিত  ি করা 18 ২০.২ 

৩ সঠিক িাত্রার পাথর মদওয়া 28 ৩১.৫ 

৪ উন্নত প্রর্যচি ব্যিহার করা 19 ২১.৩ 

৫ মরল লাইক্ষি দ্রুত িাটি  াসি করা 26 ২৯.২ 

৬ মরল লাইক্ষির দুপাক্ষ  িিায়ি করা 24 ২৭.০ 

৭ সঠিক জায়গায় ব্রীজ/কালিাট ব করা র্াক্ষত জলিিতা িা হয় 8 ৯.০ 

৮ কার্ বক্রি সিসিয় মদখাশুিা করা 14 ১৫.৭ 

৯ ব্রীজ/কালিাট ব িাল কক্ষর পাইচলং করা 23 ২৫.৮ 

10 মকাি পরাি ব িাই 18 ২০.২ 

একাচধক উির 

 

৬.৪ হাট-িাজার ব্যিস্থার উপর প্রকক্ষের প্রিাি 

 

প্রকে িাস্তিায়ক্ষির িক্ষল হাট-িাজার ব্যিহার ও এর ব্যিস্থাপিার উপর চক ধরক্ষির প্রিাি পচরলচেত হক্ষি এতদসংক্রান্ত 

তথ্য িমুিাচয়ত হাট/িাজার সংক্রান্ত ৮৯ জি সুচিধাক্ষিাগীক্ষদর হইক্ষত প্রাপ্ত তথ্য চিক্ষম্ন সারচণ-৬.৫ ও চিত্র মত উপস্থাপি 

করা হক্ষলাঃ 

সারচি ৬.৫:  হাট-িাজার ব্যিস্থার উপর  প্রকক্ষের প্রিাি 

(n=৮৯) 

ক্রচিক হাট-িাজার ব্যিস্থার উপর প্রকক্ষের প্রিাি সংখ্যা  তাং  

১ এলাকায় মরল লাইি চিি বাক্ষণর পর িাজার ব্যিস্থার উপর পচরিতবি হক্ষি 88 98.9 

২ মরল লাইি চিি বাক্ষণর িক্ষল আপিাক্ষদর কাজ কক্ষি বর পচরিতবি হক্ষি 63 70.8 

৩ মরল লাইি চিি বাক্ষণর িক্ষল ব্যিহারকারীক্ষদর িক্ষধ্য পচরিতবি হক্ষি  79 88.8 

৪ মরল লাইি চিি বাক্ষণ পচরক্ষি গত পচরিতবি হক্ষি ২৯ ৩২.৬ 

৫ মরল লাইি চিি বাক্ষণর িক্ষল আপিাক্ষদর আয় বৃচি পাক্ষি 81 91.0 

 

সারচণ-6.5 মত মদখা র্ায় মর্, প্রকেটি িাস্তিায়ক্ষির পর িাজার ব্যিস্থার উপর পচরিতবি হক্ষি । মর্িি উিরদাতাগক্ষণর 

িক্ষধ্য ৯৯  তাং  িক্ষি কক্ষরি এলাকায় মরল লাইি চিি বাক্ষণর পর িাজার ব্যিস্থার উপর পচরিতবি হক্ষি, ৭১  তাং  



48 

িক্ষত কাজ কক্ষি বর পচরিতবি হক্ষি, ৮৯  তাং  িক্ষি কক্ষরি ব্যিহারকারীক্ষদর িক্ষধ্য পচরিতবি হক্ষি  ৩৩  তাং  িক্ষত 

পচরক্ষি গত পচরিতবি হক্ষি এিং আয় বৃচি পাক্ষি ৯১  তাং  িক্ষি কক্ষরি  । 

 

 

 

(খ)  কালুখালী – িাটিয়াপাড়া মরল মসক ি পুি বিাসি প্রকে 

৬.5 মরল মসক ি পুিি বাসি কারক্ষণ সৃষ্ট সুচিধা  

কালুখালী – িাটিয়াপাড়া মরল মসক ি পুিি বাসি কারক্ষণ চক ধরক্ষির সুচিধা সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ এ সংক্রান্ত তথ্য িমুিাচয়ত 

385 সুচিধাক্ষিাগী (সকল মশ্রিীর) চিকট মথক্ষক তথ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ র্া সারচণ-6.৬ মত উপস্থাপি করা হক্ষলা: 

 

সারচণ-6.6:  মরল মসক ি পুিি বাসি কারক্ষণ সৃষ্ট সুচিধা 

(n=385) 

ক্রিচক সুিচধা সিমূহ সংখ্যা  তাং  

১ প্রকে িাস্তিায়ক্ষির িক্ষল এলাকার সাচি বক র্াতায়াত ব্যিস্থার মকাি উন্নচত হক্ষয়ক্ষছ চক? ৩৮০ ৯৮.৭ 

২ প্রকে িাস্তিায়ক্ষির পর এলাকার মলাকজি চিরাপদ, দ্রুত ও কি খরক্ষি র্াতায়াত করক্ষত 

পারক্ষছ চক এিং পূক্ষি বর তুলিায় মরল ভ্রিি আরািদায়ক হক্ষয়ক্ষছ চকিা? 

৩২১ ৮৩.৪ 

৩ পুিি বাসি কাজক্ষর পর এলাকার ব্যিসা-িাচণজয, মছক্ষলক্ষিক্ষয়ক্ষদর মলখাপড়া, স্বাস্থযক্ষকক্ষে 

র্াতায়াত, কি বস্থক্ষল র্াতায়াত ইতযাচদ মেক্ষত্র পূক্ষি বর তুলিায় সুক্ষর্াগ সুচিধা বৃচি মপক্ষয়ক্ষছ 

চকিা? 

২৩৪ ৬০.৮ 

৪ এলাকার দচরদ্র জিক্ষগাষ্ঠীর কিসংস্থাক্ষির মেক্ষত্র সুক্ষর্াগ সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ চক? ১৭৮ ৪৬.২ 

৫ এই মসক ক্ষির মট্র্িগুক্ষলা র্াত্রী িান্ধি চকিা এিং র্াত্রীক্ষদর উো িািার (চিক্ষ ষ কক্ষর 

িচহলা, চ শু, বৃি, প্রচতিচন্ধ, প্রসূচত) জন্য সুচিধাজিক ব্যিস্থা আক্ষছ চকিা?  

২২৯ ৫৯.৫ 

৬ এই মসক ক্ষি কাজক্ষর পর র্াত্রী সুচিধা বৃচি মপক্ষয়ক্ষছ চক?   ২৬১ ৬৭.৮ 

৭ পুিি বাসি কাজক্ষর পর মট্র্ক্ষি িলািক্ষল র্াত্রীর স্বােি সহিীয় চক?   ২৪৬ ৬৩.৯ 

৮ মষ্ট ি চিচডং এর মিতক্ষর ও িাইক্ষর, চিশ্রািাগার, টয়ক্ষলট, োটিি ব, মট্র্ক্ষির িচগর 

মিতক্ষর ও িাইক্ষর, মট্র্ক্ষির অিযন্তক্ষরর টয়ক্ষলট ইতযাচদ চিয়চিত পচরষ্কার-পচরেন্ন রাখা 

হয় চকিা?  

২০৩ ৫২.৭ 

৯ প্রকক্ষের আওতায় চিচি বত িা পুিি বাচসত অিকাোক্ষিাগুক্ষলা সরকারী সম্পদ। এগুক্ষলার 

রেণাক্ষিেক্ষণ সরকাক্ষরর পা াপাচ  এলাকার অচধিাসী ও র্াত্রীরা সক্ষিতি চকিা  

৩১৫ ৮১.৮ 

১০ মট্র্ক্ষি চিিা িাড়ায় র্াত্রী পচরিহি হয় চক? ৯৩ ২৪.২ 

১১ সািাচজক অচস্থরতার কারক্ষণ অক্ষিক সিয় মরক্ষলর চিচিন্ন িালািাল (মর্িি, চি  মেট, 

নুচড় পাথর ইতযাচদ) চুচর হক্ষত মদখা র্ায়্ । এই মষ্ট ক্ষি এরূপ ঘটিা হয় চকিা? 

৩৫ ৯.১ 

 

সারচণ-৬.৬ মত পচরচলচেত হয় মর্, ৯৯  তাং  উিরদাতা িক্ষলক্ষছি প্রকে িাস্তিায়ক্ষির িক্ষল এলাকার সাচি বক 

র্াতায়াত ব্যিস্থার উন্নচত হক্ষয়ক্ষছ । আক্ষরা ৮৩  তাং  উিরদাতা িলক্ষছক্ষি প্রকে িাস্তিায়ক্ষির পর এলাকার মলাকজি 

চিরাপদ, দ্রুত ও কি খরক্ষি র্াতায়াত করক্ষত পারক্ষছ এিং পূক্ষি বর তুলিায় মরল ভ্রিি আরািদায়ক হক্ষয়ক্ষছ। ৬১  তাং  

৯৯ 

৭১ 

৮৯ 

৩৩ 

৯১ 

০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০ ১২০ 

বাজার ব্যবস্থার উপর পররবতবন হদব 

কাজ কদম বর পররবতবন হদব 

ব্যবহারকারীদের মদধ্য পররবতবন হদব  

পররদবশগত পররবতবন হদব 

আয় বৃরি পাদব 

রচত্র ৬.৪: হাট-বাজার ব্যবস্থার উপর  প্রকদল্পর প্রভাব 
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৫৭ 

২ ২ 

৮ 

৯ 

২৩ 

রচত্র ৭.৫: প্রকদল্পর আওতায় শরল লাইন/ রব্রজ/ কালভাট ব দতরীর পদর এলাকার সারব বক উন্নয়ন  

শট্র্ন বাড়াদত হদব 

ো  বাড়াদত হদব 

দূর পাোর শট্র্ন বাড়াদত হদব 

নামাদজর জায়গা ব্যবস্থা করদত হদব 

পারনর ব্যবস্থা ভাল করদত হদব 

র্াতয়াত সুরবধা বৃরি করদত হদব 

উিরদাতা িলক্ষছক্ষি পুিি বাসি কাক্ষজর পর এলাকার ব্যিসা-িাচণজয, মছক্ষলক্ষিক্ষয়ক্ষদর মলখাপড়া, স্বাস্থযক্ষকক্ষে র্াতায়াত, 

কি বস্থক্ষল র্াতায়াত ইতযাচদ মেক্ষত্র পূক্ষি বর তুলিায় সুক্ষর্াগ সুচিধা বৃচি মপক্ষয়ক্ষছ। ৬৮  তাং  সুািধাক্ষিাগী উিরদাতা 

িলক্ষছক্ষি এই মসক ক্ষি কাক্ষজর পর র্াত্রী সুচিধা বৃচি মপক্ষয়ক্ষছ। পুিি বাসি কাক্ষজর পর মট্র্ক্ষি িলািক্ষল র্াত্রীর স্বােি 

সহিীয় িক্ষল িক্ষি কক্ষরি ৬৪  তাং । পুিি বাসি কাক্ষজর পর ৫৩  তাং  িক্ষত মষ্ট ি চিচডং এর মিতক্ষর ও িাইক্ষর, 

চিশ্রািাগার, টয়ক্ষলট, োটিি ব, মট্র্ক্ষির িচগর মিতক্ষর ও িাইক্ষর, মট্র্ক্ষির অিযন্তক্ষরর টয়ক্ষলট ইতযাচদ চিয়চিত পচরষ্কার-

পচরেন্ন রাখা হয়। প্রকক্ষের আওতায় চিচি বত িা পুিি বাচসত অিকাোক্ষিাগুক্ষলা সরকারী সম্পদ। এগুক্ষলার রেণাক্ষিেক্ষণ 

সরকাক্ষরর পা াপাচ  এলাকার অচধিাসী ও র্াত্রীরা সক্ষিতি িক্ষল িক্ষি কক্ষরি ৮২  তাং  । 24  তাং   

সুচিধাক্ষিাগীক্ষদর িক্ষত মট্র্ক্ষি চিিা িাড়ায় র্াত্রী পচরিহি হয়। সািাচজক অচস্থরতার কারক্ষণ অক্ষিক সিয় মরক্ষলর চিচিন্ন 

িালািাল (মর্িি, চি  মেট, নুচড় পাথর ইতযাচদ) চুচর হক্ষত মদখা র্ায়্, এই মষ্ট ক্ষি এরূপ ঘটিা হয় চকিা জািক্ষত 

িাইক্ষল ৯  তাং  চুচর হক্ষত মদখা র্ায়। 

৬.6 মরল র্াত্রীক্ষসিা আধুচিকায়ক্ষির ব্যাপাক্ষর সুচিধাক্ষিাগীক্ষদর পরাি ব 

পুিি বাসি কাক্ষজর পর মরল র্াত্রীক্ষসিা আধুচিকায়ক্ষির ব্যাপাক্ষর সুচিধাক্ষিাগীক্ষদর পরাি ব সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ র্া সারচণ-

6.৭ এ সারচণকৃত করা হক্ষলা।  

সারচণ-৬.7: র্াত্রীক্ষসিা আধুচিকায়ক্ষির ব্যাপাক্ষর সুচিধাক্ষিাগীক্ষদর পরাি ব 

 

ক্রিচক পরাি ব সিমূহ সংখ্যা  তাং  

১ মট্র্ি িাড়াক্ষত হক্ষি 219 56.9 

২ স্টাি িাড়াক্ষত হক্ষি 9 2.3 

৩ দূর পাোর মট্র্ি িাড়াক্ষত হক্ষি 6 1.6 

৪ িািাক্ষজর জায়গা ব্যিস্থা করক্ষত হক্ষি 29 7.5 

৫ পাচির ব্যিস্থা িাল করক্ষত হক্ষি 35 9.1 

৬ র্াতয়াত সুচিধা বৃচি করক্ষত হক্ষি 87 22.6 
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সপ্তি অধ্যায় 

SWOT Analysis 

৭.০ ভূচিকা  

SWOT চিক্ষেষণ হক্ষে একটি কাোক্ষিাগত পিচত, র্ার িাধ্যক্ষি মকাক্ষিা প্রকক্ষের সিল (Strength) ও দূি বল 

(Weakness) চদক এিং সুক্ষর্াগ (Opportunity) ও ঝূঁচকসমূহ (Threats) পর্ বক্ষলািিা করা হক্ষয় থাক্ষক। 

প্রকক্ষের উক্ষেশ্যসমূহ পর্ বাক্ষলািিা কক্ষর অিযন্তরীণ (Internal) এিং িচহ:স্থ (External) চিষয়াচদ (Factors) 

চিক্ষিিিাপূি বক প্রকক্ষের সিল ও দূি বল চদক এিং সুক্ষর্াগ ও ঝূঁচকসমূহ চিচিড় পর্ বক্ষিেক্ষণর িাধ্যক্ষি পর্ বক্ষলািিা করাই 

SWOT চিক্ষেষক্ষণর প্রধাি চিক্ষিিয চিষয়। িাংলাক্ষদ  মরলওক্ষয়র “কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন এবাং 

কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া নতুন শরলপথ রনম বাণ প্রকল্প (২য় সাংদশারধত)” প্রকক্ষের SWOT চিক্ষেষক্ষণর জন্য 

Key Informant Interview (KII) এর িাধ্যক্ষি প্রকক্ষের সংচেষ্টক্ষদর চিকট মথক্ষক প্রাপ্ত তথ্যাচদ এিং প্রকক্ষের 

উপকারক্ষিাগীক্ষদর সাোৎকার গ্রহক্ষণর িাধ্যক্ষি সংগৃহীত তথ্যাচদ চিক্ষেষণ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

প্রকক্ষের ইচতিািক চদক, র্া উপকার/সুচিধা প্রদাক্ষি সেি এিং র্ার িাস্তিাচিচিক প্রক্ষয়াজিীয়তা িা িাচহদা আক্ষছ 

এিং স্থাচয়ত্ব সম্ভািিা রক্ষয়ক্ষছ মসগুক্ষলাক সিলতা এিং  প্রকক্ষের দূি বলচদকসমূহ, র্া ঈচপ্সত িলািল/সুচিধা প্রদাক্ষি িাধা 

িা সংকট সৃচষ্ট কক্ষর মসগুক্ষলাক্ষক দূি বলতা চহক্ষসক্ষি চিচিত করা হক্ষয়ক্ষছ। অপরচদক্ষক, প্রকক্ষের সম্ভািিািয় চদক/চিষয় র্া 

সঠিকিাক্ষি ব্যিহার চিয়ন্ত্রণ িা িালিা করক্ষত পারক্ষল ঈচপ্সত িলািল মথক্ষকও মি ী সুচিধা িা উপকার পাওয়া র্ায় 

এিি চিষয়গুক্ষলাক্ষক সুক্ষর্াগ এিং প্রকক্ষের অিযন্তরীণ িা িচহস্থ মকাি উপাদাি অথিা িযাক্টর র্া প্রকক্ষের 

বিচ ষ্টয/উক্ষেশ্য অথিা প্রকক্ষের জন্য সাচি বকিাক্ষি হুিচক সৃচষ্ট করক্ষত পাক্ষর মসগুক্ষলাক্ষক ঝূঁচক চহক্ষসক্ষি িণ বিা করা 

হক্ষয়ক্ষছ। 

৭.১      প্রকক্ষের সিল চদকসমূহ  (Strength) 

1. প্রকে প্রস্তািিায় অন্তর্ভ বি কার্ বক্রিগুক্ষলার ব্যপাক্ষর জিগক্ষণর ব্যপক িাচহদা/দািী চছল; 

2. প্রকে িাস্তিায়ক্ষির সংচেষ্ট এলাকার জিগক্ষণর ঘচিষ্ঠ সম্পৃিতা চছল; 

3. প্রকক্ষের জন্য প্রক্ষয়াজিীয় িাচষ বক উন্নয়ি কি বসূচিক্ষত প্রক্ষতযক অথ ব িছক্ষর প্রক্ষয়াজি অনুসাক্ষর অথ ব িরাে 

চছল এিং িাচহদা অনুসাক্ষর তহচিল অিমুি করা হক্ষয়চছল; 

4. প্রকক্ষের চিচিন্ন অক্ষঙ্গর চিি বাক্ষণর জন্য স্থািীয়িাক্ষি শ্রচিক্ষকর প্রাপ্যতা পর্ বাপ্ত চছল; 

5. প্রকে িাস্তিায়ক্ষির জন্য প্রধাি চিি বাণ সািগ্রী চছল িাটি ও িাচল, র্া এই এলাকার ও পা বিতী িদী 

হক্ষত সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ । 

6. প্রাচন্তক িারীগণ প্রকে িাস্তিায়ক্ষির কাক্ষজ চিপুল শ্রি প্রদাি কক্ষরক্ষছি এিং প্রচতচদিই কাজ কক্ষরক্ষছি; 

7. চিয়চিত চিরচতক্ষত  হক্ষর র্াতায়াক্ষতর সুক্ষর্াগ সৃচষ্ট হক্ষল জিসধারণ  হক্ষরর পচরিক্ষতব  হক্ষরর 

চিকটিতী স্থাক্ষি িসিাক্ষস আগ্রহী হক্ষি। িলশ্রুচতক্ষত  হক্ষরর িসিাসকারী অচধিাসীর িাপ কিক্ষি ও 

র্ািজট চিরসি হক্ষি এিং জ্বালািী সাশ্রয় হক্ষি; 

8. র্াত্রী সুচিধা সম্প্রসারণ ও িালািাল িাড়া মথক্ষক মরলওক্ষয় রাজস্ব বৃচি পাক্ষি; 

9. চিকে ট্র্ান্স এচ য়াি  মরলওক্ষয়স (TAR) ও চরচজউন্যাল কাক্ষিকটিচিটির িাধ্যক্ষি উন্নত মর্াগাক্ষর্াগ 

ব্যিস্থা িালু হক্ষি; 

10. মরলওক্ষয়র সাচি বক মর্াগাক্ষর্াগ ব্যিস্থায় বিেচিক পচরিতবি হক্ষি; 

11. প্রকে এলাকার জিগণ তাক্ষদর কৃচষজাত পক্ষণ্যর উপর্যু্ি মূল্য পাক্ষি; 

12. মর্াগাক্ষর্াগ ব্যিস্থা উন্নয়ক্ষির িক্ষল ব্যিসা িাচণক্ষজযর প্রসার হক্ষি । িতুি িতুি চ ে প্রচতষ্ঠার কারক্ষণ  

মিকারক্ষত্বর হার হ্রাস পাক্ষি এিং িলশ্রুচতক্ষত জাতীয়  প্রবৃচি বৃচি পাক্ষি; 
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13. উন্নত মর্াগাক্ষর্াক্ষগর কারক্ষণ চ োর প্রসার ঘটক্ষি, উন্নত স্বাস্থয মসিার সুক্ষর্াগ ও  হর ও গ্রাক্ষির দূরত্ব 

হ্রাস পাক্ষি। 

৭.২ প্রকক্ষের দুি বল চদকসমূহ (Weakness) 

1. প্রকে পচরকেিায় ত্রুটি চছল; র্থা: পুিি বাসি ও িতুি প্রকে একত্র করা । 

2. মরললাইিটি আপাততঃ মগািরা পর্ বন্ত স্থাচপত হক্ষি অথ বাৎ ইহা একটি  াখা লাইি চহসাক্ষি চিক্ষিচিত 

হক্ষি;  

3. প্রকে এলাকায় অক্ষিক মিািা-িালা, চিল, হাওর থাকায় এিং িতুি এযািব্যাংকক্ষিন্ট চিি বাক্ষণর পর 

সািচয়ক   জলিিতার সম্ভািিা আক্ষছ; 

4. মগাপালগঞ্জ হক্ষত ঢাকা ও খুলিা উিয়চদক্ষক দুই মলি উন্নত সড়ক ব্যিস্থা চিদ্যিাি, র্া িার মলক্ষি উন্নীত 

করক্ষণর পচরকেিা আক্ষছ।  

৭.৩  প্রকক্ষের সুক্ষর্াগসমূহ (Opportunity)   

1. উন্নত মর্াগাক্ষর্াক্ষগর কারক্ষণ জচির মূল্য বৃচি পাক্ষি;  

2. চ ে করকারখািা ও ব্যিসা-িাচিক্ষজযর প্রসার ঘটক্ষি, র্ার িলশ্রুচতক্ষত মিকারত্ব হ্রাস পাক্ষি এিং এ 

কারক্ষণ জাতীয় প্রবৃচি বৃচি পাক্ষি। উক্ষেখ্য, মগাপালগক্ষঞ্জ 360টি চ ে েট চিচসক্ষকর িাধ্যক্ষি বতচর 

হক্ষয়ক্ষছ। 

3.  হর এলাকায় র্ািজট হ্রাস পাক্ষি; 

4. উন্নত মর্াগাক্ষর্াক্ষগর কারক্ষণ প্রকে এলাকার জচিক্ষত কৃচষ িাজার ও ব্যিসা মকক্ষের চিকাক্ষ র সুক্ষর্াগ 

সৃচষ্ট হক্ষি; 

5. মরলওক্ষয় লাইিটি িচিষ্যক্ষত রাজিাচড়, চিি বাণাধীি পদ্মা ব্রীজ হক্ষয় ঢাকা ও িট্টগ্রাি এিং িচর াল, 

খুলিা, িংলা ও পায়রা িির পর্ বন্ত সংক্ষর্াগ ও সম্প্রাসরক্ষণর সুক্ষর্াগ সৃচষ্ট হক্ষি; 

6. মদক্ষ র উির-পচিিাঞ্চক্ষলর সক্ষঙ্গ এই লাইক্ষির সাক্ষথ র্যি হক্ষয় চ ে িাচণক্ষজয ও উন্নয়ক্ষি ভূচিকা 

রাখক্ষি; 

7. মরলপথ ভ্রিি স্বে খরি ও পচরক্ষি িান্ধি হওয়ায় র্াতায়াত ও িালািাল িহি ব্যয় কি হক্ষি িক্ষল 

সাচি বক মিািা পর্ বাক্ষয় সুক্ষর্াগ সুচিধা বৃচি এিং জাতীয় অথ বনিচতক প্রবৃচি হক্ষি; 

8. পিি ীল কৃচষ পণ্যাচদর দ্রুত পচরিহক্ষির সুক্ষর্াগ সৃচষ্ট হক্ষি।  

9. পদ্মা মসতুর চিি বাণ সিাচপ্তর পর মগাপালগঞ্জ হক্ষত ঢাকা আসা র্াওয়ার সিয় 2/3 ঘন্টা হ্রাস পাক্ষি। 

৭.৪ প্রকক্ষের ঝূঁচকসমূহ  (Threats) 

1. প্রচতক্ষর্াগী ও প্রচতিন্দ্বী সড়ক ব্যিস্থায় মর্খাক্ষি মিার টু মিার িালািাল পচরিহি এিং    

সাি বেচণকিাক্ষি মর্াগাক্ষর্াগ ব্যিস্থার চিিয়তা থাক্ষক, র্া মরলওক্ষয়ক্ষত সম্ভি িক্ষহ; 

2. মরল সরকাচর পচরিহি চিধায় মসখাক্ষি তুলিামূলকিাক্ষি উন্নত মসিা প্রাচপ্তর ঘাটচত থাক্ষক। 

3. িাচহদা ও সিয় িাচিক মট্র্ক্ষির ব্যিস্থা িা থাকক্ষল স্থািীয় জিগণ সিসিয় িলািলকারী সড়ক পক্ষথই 

র্াতায়াত করক্ষি । 
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অেম অধ্যায় 
প্রকল্প কাদজর পর্ বদবক্ষণ 

৮.০ ভূরমকা 

বাাংলাদেশ শরলওদয়র কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন এবাং কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) পর্ বন্ত 

নতুন ব্রডদগজ শরললাইন রনম বাণ প্রকল্পটি অদটাবর ২০১০ হদত বাস্তবায়নাধীন রদয়দে। প্রকল্পটি এ পর্ বন্ত দুইবার 

সাংদশারধত  হদয়দে এবাং ২য় সাংদশারধত ব্যয় ২১১০২৬.৯২ লক্ষ টাকা, র্া মূল রডরপরপ (১১০১৩২.০০ লক্ষ টাকা) হদত 

শতকরা ৯১.৬১ ভাগ শবশী। ২য় সাংদশারধত রডরপরপর বাস্তবায়নকাল ৩১ রডদসম্বর ২০১৮ পর্ বন্ত বরধ বত করা হদয়দে। 

বাস্তবায়দনর এ পর্ বাদয় আদলাচয প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ পররচালনার সময় পররলরক্ষত রবরভন্ন রবষয়, ত্রুটি ও 

সমস্যাবলী এ অধ্যাদয় পর্ বাদলাচনা করা হদয়দে।  

৮.১ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন কাজ পর্ বদবক্ষণ  

৮.১.১ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন এবাং কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) পর্ বন্ত নতুন 

ব্রডদগজ শরললাইন রনম বাণ একই উন্নয়ন পররকল্পনার (রডরপরপ) আওতাভুক্ত করা সঠিক বদল প্ররতয়মান মদন 

হয়রন। পুনব বাসন কাজ পুরাতন কাজ শভদঙ্গ নতুনভাদব রনম বাণ এবাং তাদত সমস্যা ও জটিলতাও শবশী। শকননা 

শট্র্ন অপাদরশন অক্ষুন্ন রাখার জন্য অদনক শক্ষদত্র আবার অস্থায়ী অবকাঠাদমার প্রদয়াজন পদড়। এ সমস্ত 

কারদণ তোরকী কাদজ আদরা র্ত্নবান হওয়া েরকার। রকন্তু আদলাচয পুনব বাসন কাদজর পৃথক জনবল নাই, 

কনসালট্যান্ট নাই এবাং শরলওদয়র তোরককারী কম বকতবাগণ প্রকল্প এলাকা হদত বহু দুরুদত্ব থাদকন। এ 

কারদণ র্থার্থ তোরক না হওয়ায় প্রকদল্পর কাজ চুরক্তপদত্রর শেরসর দকশন ও নকশা  শমাতাদবক সম্পন্ন 

হয়রন। এোড়াও প্রকল্প বাস্তবায়দনর সময়কাল ও ব্যয়ও অদনক বৃরি শপদয়দে। বাস্ত 

৮.১.২ (ক) কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর ট্র্যাক পুনব বাসন কাজ, পূতব, রসগন্যাল, শটরলকরমউরনদকশনসহ অন্যান্য 

সকল কাদজর জন্য শমাট ১২ টি প্যাদকজ রনধ বাররত আদে, র্া অতযারধক। উদেখ্য, মূল রডরপরপ অনুর্ায়ী উক্ত 

কাজ সমুদহর প্রাক্করলত ব্যয় ২৯৬০১.৯৬ লক্ষ টাকা এবাং শমাট চুরক্ত মূল্য ৩২৫৫৯.৬৭ লক্ষ টাকা।  

(খ) কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর শরল ট্র্যাক পুনব বাসন এবাং শেশন ভবন সহ অন্যান্য অবকাঠাদমা 

রনম বাদণর দুইটি প্যাদকজ ব্যরতত অপর ১০ টি প্যাদকজ অরত শোট শোট। প্যাদকজ সাংখ্যা শবরশ হওয়ায় মান 

সম্পন্ন রনম বাণ প্ররতষ্ঠান পাওয়া র্ায় না এবাং একইসাদথ প্রশাসরনক জটিলতা বৃরি পায়। উদেখ্য, এ শক্ষদত্র 

প্যাদকজ সাংখ্যা সব বারধক ৪/৫টি হওয়া উরচত রেল।  

(গ) অপরপদক্ষ কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া পর্ বন্ত ৫৫.০০ রকঃ রমঃ নতুন শরললাইন ও অন্যান্য কাদজর 

জন্য প্যাদকজ সাংখ্যা মাত্র ০৫ (পাঁচ) টি - র্া শর্ৌরক্তক বলা র্ায়। উদেখ্য, মূল রডরপরপ অনুর্ায়ী উক্ত ৫টি 

প্যাদকদজর প্রাক্করলত ব্যয় ১০৫৫৫৬.০৫ লক্ষ টাকা এবাং শমাট চুরক্ত মূল্য ১২২৮৪৫ লক্ষ টাকা।  

৮.১.৩ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর ট্র্যাক পুনব বাসন কাদজর এযামব্যাাংকদমন্ট, শরল ট্র্যাক, ব্যলাে ওয়াল, 

প্রদটকশন ওয়াল ইতযারে গত ২৪/২/২০১৮, ০১/৪/২০১৮ ও ১৩/৫/২০১৮ তাররদখ সদরজরমদন পররেশ বনকৃত 

ক্রটিসমূহ রনদে শেয়া হল:  

(1) এযামব্যাাংকদমন্ট েরপত্র শেরসর দকশন ও নকশা অনুর্ায়ী অদনকদক্ষদত্রই ২৪ ফুদটর পররবদতব ২১/২২ 

ফুদটর শবশী নদহ। শসচ এবাং ব্যাাংক শমরামত সঠিকভাদব হয়রন। অদনক রব্রজ এদপ্রাচ রনরাপিার জন্য 

হুমরকর কারণ। 

(2) এযামব্যাাংকদমন্ট Slope 2:1 এর পররবদতব ১:১ হদত ১:১১/২ শবশী নদহ, অথ বাৎ ক্রটিপূণ ব এবাং অসম্পূণ ব। 
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(3) এযামব্যাাংকদমদন্টর Black Cotton Soil Treatment করা হয়রন (রকঃ রমঃ ২৬১/৪-৬ এবাং ২৬২/৮-

২৬৩/৩) 

(4) ব্যাাংক প্রদটকশন ওয়াল রনম বাণ করা হয়রন। রব্রদজ রনেমাদণর কাদঠর স্লীপার ব্যবহৃত হদয়দে। 

(5) ব্যালাে ওয়াল অরত রনেমাদনর ইট দ্বারা রনরম বত এবাং শবরশর ভাগ জায়গায়  াটদলর সৃরে হদয়দে এবাং  

শভদঙ্গ শগদে।  

(6) শরল ট্র্াদকর শবল ট্যাদকর বরসাং ও শসাডাদর ব্যালাে র্াটরত প্রকট, র্াদত রডজাইন speed 100 

KMPH এ                             

(7) এোড়াও বৃটিশ আমদল রনরম বত ৮০ বেদরর পুরাতন শরলওদয় এযামব্যাাংকদমদন্টর উপর সাব-শবজ 

(Sub-Base) করার শটকরনকযাল শকান শর্ৌরক্তক কারণ না থাকদলও প্রকল্প পররচালদকর প্রস্তাব 

শমাতাদবক ৩৪.৪৩ শকাটি টাকার একটি নন-শটন্ডার আইদটম মঞ্জুর হদয়দে। উক্ত কাজ, কাদজর 

পিরত ও মান গ্রহণদর্াগ্য নদহ।  

কারণ কংক্রীট স্লীপারসহ মরল ট্র্যাক িসাক্ষিার  (lingking)পর িাটি, িাচল ও সািান্য পচরিাণ মখায়া 

মদয়ার সচিত্র ছচি প্রিাণ কক্ষর প্রকৃত ঘটিা (কক্ষয়কটি ছচি সংর্যি)।  

িচি বত কাজ প্রসংক্ষগ িতবিাি প্রকে পচরিালক এিং তৎকালীি চিইি/১/পাক ী ও িতবিাক্ষি মজচিচজ/ 

ইচন্জচিয়াচরং চহসাক্ষি কি বরত কি বকতবা গত ০৭/৫/২০১৮ তাচরক্ষখ িহাপচরিালক আইএিইচি 

িক্ষহাদক্ষয়র কক্ষে চিটিং িলাকাক্ষল মিৌচখকিাক্ষি দাচি কক্ষরক্ষছি মর্, চিয়ি িাচিক কাজ সম্পূণ ব হক্ষয়ক্ষছ।  

চকন্তু মরল ট্র্যাক্ষকর উপর িাটি, িাচল ও সািান্য পচরিাণ মখায়া মদয়ার পর চকিাক্ষি মরালার চদক্ষয় 

Compation করা হক্ষলা তার সঠিক জিাি/ব্যাখ্যা চতচি চদক্ষত পাক্ষরি িাই। এই কারক্ষিই সুেষ্ট ও 

সুদৃঢ়িাক্ষি িন্তব্য করা হক্ষে মর্, আক্ষলািয কাজ, কাক্ষজর পিচত ও িাি গ্রহণক্ষর্াগ্য িক্ষহ।  
 

িচি বত ত্রুটি সমূক্ষহর কারক্ষি চিজাইি  েীি অথ বাৎ ১০০ KMP গচতক্ষত মসখাক্ষি চিরাপক্ষদ মট্র্ি িালিা 

সম্ভি হক্ষি িা। িাংলাক্ষদ  মরলওক্ষয়র ওয়াচকবং টাইি মটচিল িং ৫১ (০১/৩/২০১৭ইং হক্ষত কার্ বকর) 

পরীো-চিরীো কক্ষর মদখা মগক্ষছ মর্, কালুখালী – িাটিয়াপাড়া মসক ক্ষি িাত্র এক মজাড়া র্াত্রীিাহী  মট্র্ি 

িলািল কক্ষর এিং তার গচত ঘন্টায় গড় ৬০ (60 KMPH) । 

৮.১.৪ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদন শমাট ১৩টি শেশন আদে। রকন্তু প্রকদল্পর পুনব বাসন কাদজ শকান শেশদনই 

পানীয় জল বা টিউব ওদয়দলর ব্যবস্থা করা হয়রন। প্রকদল্পর পুনব বাসন কাদজ এটি একটি বড় অসম্পুণ ব কাজ। 

র্াত্রী সাধারদণর নূযনতম চারহোর রবষয়টি রবদবরচত হয়রন। 

৮.১.৫ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর শমাট - ১৩টি শেশদনর মদধ্য ভাটিয়াপাড়া, কারশয়ানী, শবায়ালমারী, 

মধুখালী, বহরপুর ও কারশয়ানী শেশদন আাংরশক  ারণ বচার শেয়া হদয়দে। পররেশ বদন কালুখালী শরল শেশদনর 

ওদয়টিাং রুদম রনেমাদনর  াইভার অপটিদকর রতন-রসদটর শবশ রকছু  ারণ বচার শেখা শগদে। তদব অপর ০৭ 

(সাত) টি শেশদন শকান  ারণ বচার সরবরাহ করা হয়রন। উদেখ্য, সাংদশারধত রডরপরপদত শেশন  ারণ বচার 

খাদত ৫২.০০ লক্ষ টাকার বরাে আদে।  

৮.১.৬ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর শমাট - ১৩টি শেশদন নব-রনরম বত ভবন ও প্লাট ম ব শশদডর সম্পন্ন রাং এর 

কাদজ ত্রুটি শেখা শগদে। তাই চূড়ান্ত রবল প্রোদনর পূদব ব র রনরশাং শপইরন্টাং একান্ত প্রদয়াজন।  
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৮.২  কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) শরল লাইন রনম বাণ কাজ পর্ বদবক্ষণ 

৮.২.১ কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) রনম বাণাধীন শরল ট্র্যাক এন+৫ রপরস স্লীপার এবাং জদয়দন্ট কাদঠর 

স্লীপার দ্বারা রলাংরকাং করা হদে। কাদঠর স্লীপার হদত রপরস স্লীপাদরর আয়ুষ্কাল কদয়কগুন শবরশ। তাই উক্ত 

শরল রলাংরকাং এর জন্য শরল জদয়দন্ট রপরস স্লীপার ব্যবহার অরধকতর শর্ৌরক্তক এবাং গ্রহণদর্াগ্য রেল। 

এ প্রসদঙ্গ উদেখ্য  শর্, সদ্য সমাি লাকসাম-রচনরক-আস্তানা প্রকদল্পর শরল জদয়দন্ট রপরস স্লীপার ব্যবহার করা 

হদয়দে। একইভাদব লাকসাম-আখাউড়া, টাংগী-দভরব বাজার, দভরব বাজার-আখাউড়া শসকশদন শরল জদয়দন্ট 

কাংক্রীট স্লীপার ব্যবহার করা হদয়দে। এোড়া ঢাকা-নারায়নগঞ্জ এবাং চট্টগ্রাম-কসবাজার চলমান প্রকদল্পর 

শরল ট্র্যাদকর জদয়দন্ট কাংক্রীট স্লীপার ব্যবহার করা হদব। 

৮.২.২ প্যাদকজ নাং WD2 এর আওতায় রবরভন্ন শচইদনদজ এযামব্যাাংকদমন্ট উচ্চতা ৮.৫৭২ হদত সদব বাচ্চ ১১.৫০৩ 

রমটার, শচইদনজ র্থাক্রদম ২৭.৫৫০ ও ২৯.৬৫০।  

উক্ত শচইদনজ সমূদহ শমকারনকযাল কমপ্যাকশন কদর কাজ করা হদলও ন্যাচারাল শসদটলদমন্ট (Natural 

Settlement) করার সময় শেয়া হদে না। ন্যাচারাল শসদটলদমন্টর সময় না রেদল এযামব্যাাংকদমদন্টর 

সমদয়র রবদবচনায় Settlement হদত বাধ্য, র্া শরাধ করা র্াদব না। ১৪/৫/২০১৮ তাররদখর পররেশ বনকাদল 

প্যাদকজ WD4 এর প্রদজট ম্যাদনজার অবরহত কদরদেন শর্, তার এলাকায় এযামব্যাাংকদমন্ট ৭ হদত ১৫ 

এমএম পর্ বন্ত প্ররত সিাদহ Natural Settlement হদে। 

BUET এর রসরভল ইরঞ্জরনয়াররাং রডপাট বদমন্ট হদত প্রাি এতেসাংক্রান্ত শটরবদল শেখা শগদে শর্, Natural 

Settlement এর Waiting Period হদে এযামব্যাাংকদমদন্টর উচ্চতা ১০ হদত ১৬ রমটাদরর জন্য ৩৪৮ 

হদত সদব বাচ্চ ৪২৫ রেন।  

এযামব্যাংকদমন্ট র্থার্থা compaction করা না হদল ভরবষ্যদত তা settle, slide বা অন্য ধরদনর 

ক্ষরতগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনা থাদক। 

৮.২.৩ শরল লাইদনর শলদভল-ক্ররসাং এর উভয় পাদববর সড়ক বা মহাসড়ক শরলওদয়র ইরঞ্জরনয়াররাং ম্যানুয়াল অনুর্ায়ী 

নূযনতম ৫০ (পিাশ) ফুট পর্ বন্ত একই শলদভল থাকার কথা। রকন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকাদল শরল শলদভল ও সড়ক 

শলদভদলর মদধ্য অদনক পাথ বকয পাওয়া শগদে র্া, ৩ শথদক ৫ ফুট পর্ বন্ত। এমতাবস্থায়, এলরজইরড এবাং সড়ক 

ও জনপথ রবভাদগর সদঙ্গ আলাপ আদলাচনা কদর শরলওদয়র ইরঞ্জরনয়াররাং ম্যানুয়াল অনুর্ায়ী সড়ক  ও 

শরদলর শলদভল একই করার কার্ বকরী পেদক্ষপ গ্রহণ করদত হদব। 

৮.২.৪ কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) প্রকদল্পর একমাত্র শগাপালগঞ্জ শেশন ব্যতীত অন্য ৫টি শেশদনর 

সদঙ্গ মূল সড়দকর সদঙ্গ সাংদর্াগ সড়ক রনম বাদণর সাংস্থান আদলাচয প্রকদল্প নাই। শকবলমাত্র রবদ্যমান 

এলরজইরড সড়দকর সদঙ্গ শেশন সাংদর্াগ সড়ক রনম বাদণর পররকল্পনা আদে। উদেখ্য, এলরজইরডর রবদ্যমান 

সড়ক অপ্রশস্থ, আঁকাবাঁকা ও রনেমাদনর। মূল সড়ক হদত শেশদন আসা-র্াওয়া র্াত্রী সাধারদণর সমস্যার সৃরে 

করদব। তাই এলরজইরড রবভাদগর সদঙ্গ সমন্বয় কদর রবদ্যমান সড়দকর প্রশস্থতা বৃরি ও উন্নয়দনর কার্ বকরী 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব।  

৮.২.৫ রব্রজ নাং ৩৭ (৪ x ৪৫ রমটার) রক: রম: ২৯.৩৫০ 

শগাপালগদঞ্জর কুমার নেীর উপর ৪৫ রমটার ৪ েযান রবরশে শমাট ১৮০ রমটার বা ৫৯০.৪০ ফুট রবরশে শরা 

টাইপ (through type) েযাদনর রব্রদজর সাব-ষ্ট্রাকচার সমারির পর ৪ টি গাড বার ইদরকশন কাজ সমাি 

হদয়দে।  
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তদব এই রব্রদজর শগাপালগঞ্জ প্রাদন্তর েযাদনর নীদচ শটদকর হাট হদত ঢাকা – বররশাল মহাসড়ক পর্ বন্ত একটি 

পাকা সাংদর্াগ সড়ক রবদ্যমান আদে, র্া নেীর পাবব রেদয় চদল শগদে। স্থানীয়রা অবরহত কদরদেন শর্, বহু 

বের র্াবৎ এই সড়ক রবদ্যমান ও সড়ক র্ান চলাচদলর জন্য সারা বের ব্যবহৃত হদে এবাং বষ বাকাদলও 

এখাদন পারন উদঠ না। স্থানীয়দের ভাষ্য এবাং রবদ্যমান            অবস্থা শেদখ তার সতযতার প্রমাণ পাওয়া 

র্ায়।  

আদলাচয সড়কটি ২(দুই) শলন রবরশে এবাং তা ৪ (চার) শলদন উন্নীত করার পররকল্পনা আদে। তাই উক্ত রব্রজটি 

মূল নেীর উপদর ৪x৪৫ রমটাদরর পররবদতব ৩x৪৫ রমটার (শমাট-৪৪৩ ফুট) েযান রবরশে এবাং সড়দকর উপর 

১x২০ রমটার ল্যান্ড েযান েীল গাড বার রেদয় আন্ডার পাদসর ব্যবস্থা করা বািনীয় রেল। অরতররক্ত েযান 

ব্যবহার কদর প্রকল্প ব্যয় বাড়াদনা হদয়দে।  

৮.২.৬ আদলাচয প্রকদল্পর এযামব্যাাংকদমন্ট অদনক রবল, হাওড়, শডাবা-নালা ইতযারের উপর রেদয় দতরর হদে এবাং 

এযামব্যাাংকদমন্ট এর গড় উচ্চতা ১৮-২০ ফুট। অদনকদক্ষদত্র এই উচ্চতা সদব বাচ্চ ৩০-৩৫ ফুট পর্ বন্ত আদে। 

একইভাদব রব্রজ এলাকার এযবাট বদমদন্টর উচ্চতাও একই। তাই এই সমস্ত রবল, হাওড়, শডাবা-নালায় অবরস্থত 

এযামব্যাাংকদমন্ট এর রনদের রেদক (TOE) র্থার্থ প্রদটকশন বা প্ররতরক্ষামূলক কাদজর অদনক র্াটরত শেখা 

শগদে। অথচ নতুন এযামব্যাাংকদমন্ট এর শক্ষদত্র র্া একান্তই প্রদয়াজন রেল। প্রকদল্পর রডজাইন প্রণয়দনর শক্ষদত্র 

রবষয়টির প্ররত গুরুত্ব শেয়া হয়রন বদল প্ররতয়মান হয়। 

৮.২.৭ আদলাচয কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) প্রকদল্পর ৫ টি আন্ডারপাস (শসতু নাং ৩১,৩৪,৩৫, ৩৬/এ 

ও ৩৭) রদয়দে। তদম্মদধ্য, শগাপালগঞ্জ শেশদনর রনকটবতী শসতু নাং ৩৫ (২x২০ রমটার বা ১৩০ ফুট)। এই 

শসতুর একপাদশ শগাপালগঞ্জ-খুলনা মহাসড়ক এবাং অপরপাদশ রকছু দুদর রনম বাণাধীন রবরসক রশল্প নগরী। 

রনম বাণাধীন রশল্প নগরীদত শোট-মাঝারর রবরভন্ন রশল্প প্ররতষ্ঠান স্থাপদনর সময় অদনক ভারর ও বড় ওভার 

সাইজ শমরশনারীজ - ইকুইপদমন্ট ইতযারে এই আন্ডারপাদসর নীচ রেদয় আনা-শনয়ার সময় এই শসতুর 

ভাটি বকযাল রিয়াদরি বাধাগ্রস্ত এবাং এ কারদণ রবদ্যমান রব্রজ গাড বার হুমরকর কারণ হদত পাদর। কারণ এই 

আন্ডারপাদসর ভাটি বকযাল রিয়াদরি মাত্র ৫.১৫ রমটার।  

  

শডক টাইপ েীল গাড বাদরর নীদচ চলমান ট্র্াক, শর্খাদন দৃশ্যমান ভাটি বকযাল রিয়াদরি অরত সমান্য 
 

 উদেখ্য, এই শসতুদত শডক টাইপ েীল গাড বার বসাদনা হদয়দে। উক্ত গাড বাদরর উচ্চতা ৬ ফুট ১.৫ ইরি (১.৮৭৪ 

রমটার)। শডক টাইপ েীল গাড বার ব্যবহার করার কারদণ শসতুর ভাটি বকযাল রিয়াদরি কম হদয়দে। অথচ শডক 

টাইপ েীল গাড বাদরর পররবদতব র্রে শসরম শরা-টাইপ েীল গাড বার ব্যবহার করা হদল ভাটি বকযাল রিয়াদরি 

নুযনতম আদরা ১রমটার বা ৩ ফুট বৃরি করা সম্ভব রেল। রবষয়টি তোরককারী কনসালট্যাদন্টর টিম রলডার 

এবাং প্রকল্প পররচালক-শক শমৌরখকভাদব ব্যবস্থা গ্রহদণর উপদেশ প্রোন করা হদলও রবষয়টি সমাধাদনর 

কার্ বকরী উদদ্যাগ গ্রহণ করা হয়রন।  



56 

৮.২.৮ ক) কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া র্াট শসকশদনর ১৩ টি পুরাতন শেশন এবাং কারশয়ানী- শগাবরা ৬টি নবরনরম বত 

শেশদনর প্লাট রদমর উপর রেদয় মটর সাইদকল, ভযান, সাইদকল ইতযারে র্ানবাহন রনয়রমত সরাসরর 

চলাচল করদত শেখা শগদে, র্া শেশদনর স্বল্প জনবল দ্বারা বন্ধ করা সম্ভব নদহ। তাই উক্ত শেশন সমূদহ 

র্াহাদত শকান র্ানবাহন ঢুকদত না পাদর শসজন্য উভয় রেদক স্থায়ী ব্যাররয়ার শেয়ার ব্যবস্থা প্রদয়াজন। 

খ)  কারশয়ানী-শগাবরা পর্ বন্ত শমাট ০৬ টি নব-রনরম বত শেশন ভবন হদত প্লাট রদম র্াওয়ার শক্ষদত্র মধ্যবতী 

স্থাদন শকান গ্রীল/শ রিাং বা কলাপরসরবল শগট নাই। তাই বারহদরর জনগন অবাদধ শেশন প্লাট রদম প্রদবশ 

করদত পারদব এবাং একই সদঙ্গ শট্র্দনর প্যাদসঞ্জার অবাদধ বারহদর শর্দত পারদব।  দল টিদকট কাদলটদরর 

পদক্ষ টিদকট শচক সম্ভব হদব না। অথচ বাাংলাদেশ শরলওদয়র পূব বতন সকল শেশদনই শেশন ভবন হদত 

প্লাট রদমর মধ্যবতী স্থাদন গ্রীল/শ রিাং বা কলাপরসরবল শগদটর ব্যবস্থা আদে। এই ব্যবস্থা শেশন ভবন এবাং 

শট্র্দনর রনরাপিার জন্যও প্রদয়াজন।  

গ) শগাপালগঞ্জ শেশন ভবদনর পরিম পাদবব রভআইরপ শরে হাউদজর কাোকারে একটি একতলা সারভ বস 

রবরডাং রনম বাণাধীন আদে। একটি শোতলা রবরডাং এর পাদবব এ ধরদনর একটি একতলা শোট রবরডাং দৃরেকুট ও 

শবমানান শেখায়। রভআইরপ শরে হাউদজর নীচ তলায় সারভ বস ম্যানদের অবস্থাদনর রবষয়টি অরধকতর 

গ্রহণদর্াগ্য রেল এবাং তাদত কম বকতবাগদণর রনরাপিা ও শসবা উভয় অরধকতর মানসম্মত হদতা।  উদেখ্য, 

প্ররতটি শজলা প্রশাসদনর আওতাধীন ‘‘সারকবট হাউদজ’’ সারভ বস ম্যানদের একই ভবদন অবস্থাদনর ব্যবস্থা 

আদে।  

র্) এোড়াও প্ররতটি শেশনভবদন ব্যটারী রুম, সাব-শেশন, রনরাপিা বারহনীর ভবন পৃথক করায় শেশন 

এলাকার শসৌন্দর্ ব দৃরেকটু ও শবমানান লাদগ। প্রকদল্পর শল আউট উন্নত হদল প্রকল্প ব্যয় ও প্রকল্প সমারির 

সময়কাল হ্রাস করা সম্ভব রেল। প্রকদল্পর নকশা প্রণয়ন ও পরবতীদত অনুদমােনকাদল রবষয়টির প্ররত নজর না 

শেয়ায় এমনটি র্দটদে বদল প্ররতয়মান হয়। 

 ঙ) প্রকল্প এলাকায় রনম বাণাধীন ৬টি শেশন ভবন মূলত একই প্লাদন রনম বাণ করা হদে এবাং প্ররতটি শেশন 

ভবদন ৪টি কদর টয়দলট আদে। এই ৪টি টয়দলদটর মদধ্য ৩টির এররয়া একই অথ বাৎ প্ররতটি ৫ ফুট ৬ ইরি x 

১১ ফুট ৪ ইরি বা শমাট এররয়া ৬২.৩২ বগ বফুট, র্া ২/৩টি সাধারণ পাবরলক টয়দলদটর সমান। তাই 

অপররকরল্পতভাদব অরতররক্ত জায়গা ব্যবহার কদর প্রকদল্পর অদথ বর অপচয় করা হদয়দে।  

চ) শেশন প্লাট দম বর সদঙ্গর ওয়াদল প্লাট ম ব শলদভল হদত ২ফুট ৬ ইরি উচ্চতায় একটি জানালা শেয়া 

হদয়দে, র্ার সাইজ ২ফুট ৬ ইরি x ৪ ফুট ৬ ইরি বা ১১.২৫ বগ বফুট। সাধারনভাদব টয়দলট রলনদটদলর নীচ 

শলদভল হদত ১ ফুট ৬ ইরি নীচ পর্ বন্ত জানালা বা  যান লাইট ব্যবহার করা হয়, র্াহাদত বারহর হদত রভতদর 

দৃরেদগাচর না হয়। রকন্তু আদলাচয শক্ষদত্র তার ব্যতযয় কদর শলার শলদভল হদত মাত্র ২ফুট ৬ ইরি উচ্চতায় 

গ্লাদসর জানালা শেয়া হদয়দে। রকন্তু পাবরলক শপ্লদস গ্লাস ভাঙ্গা শগদল তাৎখরনকভাদব তা প্ররতস্থাপদনর সুদর্াগ 

নাই। প্লান প্রণয়নকারী কনসালট্যান্ট প্ররতষ্ঠান এবাং প্লান অনুদমােনকারী প্রকল্প পররচালদকর রবষয়টির প্ররত 

দৃরে শেয়ার প্রদয়াজন রেল। অথচ তাঁরা রনদয়ারমতভাদব প্রকল্প এলাকা পররেশ বন করদেন। রকন্তু দুভবাগ্য, সমস্যা 

রচরিত ও তার প্ররতকার করদত আন্তররক নদহন।  

ে) এোড়াও শজলা শহর রহসাদব শগাপালগঞ্জ শেশন ভবদনর বারহদরর চত্বদর পুরুষ ও মরহলার জন্য নুযনতম 

৪x২=৮ ইউরনদটর পাবরলক টয়দলদটর সাংস্থান রাখার প্রদয়াজন রেল, র্া বাস্তবায়ন করা হদল স্থানীয় ২/১জন 

মানুদষর কম বসাংস্থাদনর ও শরলওদয়র রাজস্ব প্রারির সুদর্াগ সৃরে হত এবাং র্াত্রী সাধারণ অরধকতর শসবা গ্রহণ 

করদত পারদতন। 
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৮.২.৯ কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) প্ররতটি শেশন এলাকায় ৩য় ও ৪থ ব শশ্রণীর কম বচারী ও 

ওদয়ম্যানদের জন্য ডরদমটরর এবাং পাওয়ার হাউজ/ব্যাটারর রুম রনম বাণ করা হদয়দে। এোড়াও শগাপালগঞ্জ 

শেশদনর রনকদট রনব বাহী প্রদকৌশলী ও প্রকল্প পররচালদকর জন্য শোতালা রবরশে অর স ভবন রনম বাণ করা 

হদয়দে, র্া ভরবষ্যদত রভআইরপ শরে হাউস রহদসদব ব্যবহার করা হদব। রকন্তু উক্ত রভআইরপ শরে হাউস এবাং 

০৬টি শেশন ভবদন শকান সানদশড (Sun shed) শেয়া হয়রন। বাাংলাদেদশর আবহাওয়া জরনত কারদণ 

ভবদন সানদশদডর শর্মন অপররহার্ বতা আদে, শতমরন সানদশড না শেয়ায় ভবনগুরল শবমানান বা দৃরেকটু 

শেখায়। পাশ ববতী একই এলাকায় অন্যান্য ভবদন সানদশড শেয়া হদলও সকল শেশন ভবন এবাং রভআইরপ 

শরে হাউস এ সানদশড না শেয়ার সদন্তাষজনক জবাব প্রকল্প সাংরিে শকহ রেদত পাদররন । তাই ধারনা করা 

র্ায় শর্, নকশা প্রণয়দনর ভুদলর কারদণ এমনটি র্দটদে। 

  

শগাপালগঞ্জ শেশদন রভআইরপ শরে হাউস ও শেশন ভবদন সানদশড রবহীন দৃশ্য 
 

৮.২.১০ আদলাচয কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন এবাং কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) পর্ বন্ত 

নতুন ব্রডদগজ শরললাইন রনম বাণ প্রকদল্পর শেশন প্লাট দম বর নবরনরম বত শ রিাং/গ্রীলগুরলর বাস্তবরভরিক রকছু 

অসুরবধা আদে। শর্মন (১) রজআই পাইপ বা কয়ার েীল বস দ্বারা তা রনম বাণ করা হদয়দে, র্ার অদনক গুরল 

উপদরর অাংশ শখালা ও রনদচর অাংশ অদনকদক্ষদত্র বন্ধ এবাং এ কারদণ বৃরের পারন রভতদর জমাটবি হদয় 

থাকার কারদণ অল্প সমদয়র মদধ্য নীদচর গ্রীলগুরল জাং ধদর ক্ষরতগ্রস্থ হদব এবাং (২) বাাংলাদেশ শরলওদয়র  

টঙ্গী - দভরব বাজারসহ অন্যান্য শসকশদনর রবরভন্ন শেশদন একই  ধরদনর নকশায় শর্ কয়ার েীল বস দ্বারা 

শ রিাং/গ্রীল রনম বাণ করা হদয়দে শস সমস্ত শেশদন অদনক জায়গায় শ রিাং/গ্রীল শকদট মানুষ চলাচদলর আন-

অথরাইজড প্যাদসজ/শগট দতরী করা হদয়দে।  লশ্রুরতদত শরলওদয়র রনরাপিা রবরিত ও শেশদনর 

শসৌন্দর্ বহানী র্টদে ।  

  
কারশয়ানী শেশদন ভাঙ্গা শ রিাং এবাং এরকম 

অবস্থা ৮/১০টি 

প্রস্তারবতদেশদন শ রিাং এর একটি নমুনা 
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তাই উক্ত বাস্তব অসুরবধারের কারদণ ১০X১০ ইরি আররসরস কলাদমর মদধ্য  ৫ ইরি রব্রক ওয়াল অথবা ৪ 

ইরি পুরু আররসরস ওয়াল ৩.৫ ফুট পর্ বন্ত উচ্চতায় রনম বাণ কদর ৬  ইরি  াঁকা শরদখ তার উপদর রতন ফুট 

উচ্চতায় ১.৫X১.৫ ইরি এমএস এযাদঙ্গল দ্বারা শ রিাং/গ্রীল রনম বাণ করা র্ায় (শমাট উচ্চতা-৭ ফুট)। উক্ত ৫ 

ইরি রব্রক ওয়াল অথবা ৪ ইরি পুরু আররসরস ওয়াল শরলওদয়র পূরাদনা ঐরতহয অনুর্ায়ী শরডঅসাইড, 

১০X১০ ইরি আররসরস কলামগুরল শহায়াইট ওয়াশ এবাং গ্রীল গুরল ব্লাক/কর  কালার করা হদল তা খুবই 

দৃরেনন্দন হদব। একই সাংদগ তা হদব স্থায়ীভাদব আন-অথারাইজড প্যাদসজ/শগট বদন্ধর একমাত্র প্ররতদরাধ 

ব্যবস্থা হদব এবাং শরলওদয়র রনরাপিা রনরিৎ হদব। 

৮.২.১১ রবরসক আন্ডার পাস (শচইদনজ-২৮.৩৬৮) রনম বাণ না করায় ৩৬০টি প্লট রবরশে রশল্প নগরী চালু করা সম্ভব 

হদে না।  

কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ নতুন শরল লাইন রনম বাদণর প্রদয়াজদন ঢাকা-খুলনা মহাসড়দকর পাবস্থব ২০১১ সাদল 

রবরসক রশল্প নগরীর জন্য অরধগ্রহণকৃত ৫০ একর ভূরম হদত ১৬.১০ একর ভূরম করতপয় শদতব বাাংলাদেশ 

শরলওদয়দক হস্তান্তদরর জন্য রশল্প মন্ত্রণালদয়র ২২/১১/২০১২ তাররদখর রচঠির মাধ্যদম সরচব, শরলপথ 

মন্ত্রণালয়দক অবরহত করা হয় । উক্ত ৪টি শদতবর মদধ্য অন্যতম ও প্রধান রনদোক্ত শদতব বলা হয় শর্,  

‘‘শজলা প্রশাসক শগাপালগঞ্জ এর সভাপরতদত্ব অনুরষ্ঠত সভার রসিান্তনুর্ায়ী রবব শরাড (ঢাকা-শগাপালগঞ্জ 

মহাসড়ক) হদত রশল্প নগরীর প্রদবশ মুদখ প্রদয়াজনীয় ২টি আন্ডার পাস/শলদভল ক্ররসাং শরলওদয় অরত সত্বর 

দতরী কদর শেদব। উক্ত আন্ডার পাস/শলদভল ক্ররসাংসহ সাংদর্াগ সড়দকর র্াবতীয় ব্যয় বাাংলাদেশ শরলওদয় 

বহন করদব। এোড়া রশল্প নগরী হদত রবব শরাড পর্ বন্ত বাইপাস (প্রদবশ ও রনগ বমন রাস্তা) রাস্তার ভূরম উন্নয়ন 

ও রাস্তা কাদপ বটিাং শরলওদয় রনজস্ব অদথ ব দতরী কদর শেদব।’’  

গত ১৩/৫/২০১৮ তাররদখ সদরজরমন উক্ত প্রকল্প পররেশ বনকাদল শেখা শগদে শর্, শগাপালগঞ্জ শেশদনর 

(শচইদনজ ৩১.৭৫০) পরিম রেদক প্রায় ৩.০০ রকঃরমঃ দুদর ঢাকা-শগাপালগঞ্জ মহাসড়দকর শচইদনজ 

২৮.৭৩৬ হদত সরাসরর রনম বাণাধীন রবরসক রশল্প নগরীর একটি রাস্তা রবদ্যমান আদে। রকন্তু উক্ত শচইদনদজ 

(২৮.৭৩৬) শকান আন্ডার পাস রনম বাণ না কদর শসখান হদত ৩৬৮ রমটার বা ১২০০ফুট দূদর অথ বাৎ শচইদনজ 

২৮.৩৬৮ এলাকায় রব্রজ নাং ৩৫ (২ x ২০ রমটার েযান) এর নীদচ আন্ডার পাস রনম বাণ করা হদয়দে। উদেখ্য, 

রব্রজ নাং ৩৫ এর নীদচ Nimtala Canal রবদ্যমান, শর্খাদন বষ বাকাদল পারন থাদক এবাং Canal টি শজায়ার 

ভাটার সদথ সম্পৃক্ত রবধায় শসখাদন সড়ক র্ান চলাচল সম্ভব নদহ বদল স্থানীয় জনগণ জানান।  

রবরসদকর রনকট হদত ১৬.১০ একর ভূরম গ্রহণকাদল বরণ বত রসিান্ত অনুর্ায়ী বাাংলাদেশ শরলওদয় র্থাস্থাদন 

আন্ডার পাস রনম বাণ না করার কারদণ রবরসক রশল্প নগরীর জন্য একটি স্থায়ী সমস্যার সৃরে হদয়দে এবাং এ 

কারদণই অভযন্তরীন রাস্তা, শেন, বাউন্ডারী ওয়াল ইতযারে রনম বাদণর পর এবাং রশদল্পর জন্য দতরীকৃত ৩৬০টি 

প্লদট শকান রশল্প কারখানা রনম বাণ কাজ করা র্াদে না।  

উক্ত সমস্যা রনদয় গত কদয়ক বের শরল ও রশল্প মন্ত্রণালদয়র মদধ্য একারধক রচঠি চালাচারল হদলও সমস্যার 

শকান সমাধান হয়রন। সব বদশষ গত ২৪/৪/২০১৮ তাররদখ রশল্প মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী শরলপথ মন্ত্রণালদয়র 

মন্ত্রী মদহােদয়র রনকট রলরখত এক আধা সরকারী পদত্রর মাধ্যদম রবরসক রশল্প নগরীর সাংদর্াগ সড়দক 

বাাংলাদেশ শরলওদয়র প্রকদল্পর আওতায় জরুরী রভরিদত ২ শলদনর আন্ডার পাস রনম বাদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহদণ শরল মন্ত্রী মদহােদয়র ব্যরক্তগত হস্তদক্ষপ কামনা কদরদেন।  
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 প্রকল্প রনম বাণ পররকল্পনা ও বাস্তবায়দন ইহা একটি মারাত্বক ত্রুটি এবাং ঢাকা-শগাপালগঞ্জ মহাসড়ক হদত 

সরাসরর রবরসক রশল্প নগরীদত আসা র্াওয়ার জন্য এদপ্রাচ শরাডসহ শরল আন্ডার পাস রনম বাণ প্রদয়াজন। এ 

প্রসাংদগ বাাংলাদেশ শরলওদয়র বক্তব্য, রবষয়টি রনষ্পরির লদক্ষয উচ্চ পর্ বাদয় করমটি কাজ করদে। 

৮.২.১২ আন্ডার পাস রনম বাণ 

কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) এলাকায় শমাট ০৫ (পাঁচ)টি আন্ডার পাস রনম বাণ করা হদয়দে, র্ার 

রববরণ রনদে শেয়া হ’লঃ 

ক্র. 

নাং 
রব্রজ নাং শচইদনজ েযান গাড বার টাইপ, উচ্চতা 

কযানাল 

(Canal)/ 
নেীর নাম  

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ৩১ ২৫+২৮৪ ২x১৫ রমটার েীল শডকটাইপ গাড বার 

উচ্চতা-১.৫৬৪ 

রমটার/৫ফুট ১.৫০ ইরি 

Gosghati Canal আদলাচয ৩টি রব্রদজর 

কযানাদল বষ বাকাদল পারনর 

প্রবাহ থাদক বদল স্থানীয়রা 

অবরহত কদরদেন।  দল 

বেদরর ৩/৪ মাস রব্রদজর 

নীদচ সড়কর্ান চলাচল 

সম্ভব নদহ। Nimtala Canal 

শজায়ার ভাটার সদথ 

সম্পৃক্ত। 

২ ৩৪ ২৭+৪৪৬ ১x২০ রমটার েীল শডকটাইপ গাড বার 

উচ্চতা-১.৮৭২ 

রমটার/৬ফুট ১.৫০ ইরি 

Dumdia Canal  

৩ ৩৫ ২৮+৩৬৮ ২x২০ রমটার েীল শডকটাইপ গাড বার 

উচ্চতা-১.৮৭২ 

রমটার/৬ফুট ১.৫০ ইরি 

Nimtala Canal  

৪ ৩৬/এ ২৯+৩৩৩ ২x৬ রমটার স্লাব  রব্রজ গাড বার - - 

৫ ৩৭ ২৯+৩৫০ ৪x৪৫ রমটার েীল শরা টাইপ গাড বার Kumar River শোট নেী তদব সারা বের 

পারনর প্রবাহ থাদক। 

 
রব:দ্র: রবরসক রশল্প নগরীর শরলওদয় এযামব্যাাংকদমন্ট ক্ররসাং এর শচইদনজ-২৮.৭৩৬ এবাং শগাপালগঞ্জ শেশদনর শচইদনজ-৩১.৭৫০ 

উক্ত আন্ডার পাস রব্রজগুরলদত শডক টাইপ গাড বাদরর পররবদতব শসরম-শরা টাইপ গাড বার ব্যবহার করা হদল ভাটিকবযাল  

রিয়াদরি ১ রমটার/৩ফুট ৩ ইরি শবশী পাওয়া র্াদব। 
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৮.৩  সুপাররভশন কনসালট্যান্ট এবাং প্রকদল্পর জনবলসহ অন্যান্য রবষয়ারে 

৮.৩.১ রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজ প্রকল্প পররচালদকর অসহদর্াগীতা  

আইএমইরডর রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজ প্রাথরমক পর্ বাদয় প্রকদল্পর প্রকল্প পররচালদকর সহদর্াগীতা পাওয়া 

শগদলও মাদঝ ও শশষ পর্ বাদয় শস সহদর্াগীতা অব্যাহত রেল না। পূব ব রনধ বাররত সময়সূচী অনুর্ায়ী প্রকল্প 

এলাকা ৪ (চার) বার পররেশ বনকালীন সমদয় একবাদরর জন্যও প্রকল্প পররচালদক পাওয়া র্ায়রন। একইভাদব 

পূব ব রনধ বাররত সময়সূচী অনুর্ায়ী আইএমইরড’র টিম লীডার (IMED এর  Team Leader) ২ রেদনর 

জন্য প্রকল্প পররচালদকর েির রাজশাহীদত প্রকদল্পর ক্রয় সাংক্রান্ত নরথ র্াচাই-বাোই এর জন্য উপরস্থত থাকা 

সদত্বও প্রকল্প পররচালদকর সদঙ্গ ২০ রমরনদটর শবশী কথা বলা র্ায়রন। রবদশষ কদর WD প্যাদকদজর তথ্য 

নকশা ইতযারে রেদত গরড়মরস ও অনীহা প্রকাশ কদরদেন। 

রবরভন্ন তথ্যারে, ডকুদমন্ট, প্ররতদবেন, নকশা ইতযারের জন্য গত ২৯/৪/২০১৮ ও ২০/৫/২০১৮ তাররদখ পৃথক 

২টি রচঠির মাধ্যদম রনেরলরখত তদথ্যর জন্য অনুদরাধ করা সদত্বও তার জবাব পাওয়া র্ায়রন (রচঠি রতনটি 

সাংদর্াজনীদত ররক্ষত আদে)।  

(1) সুপাররভশন কনসালট্যাদন্টর টিম রলডার মদহােদয়র সভাপরতদত্ব অনুরষ্ঠত গত এক বেদরর 

আনুষ্ঠারনক (Formal) ‘‘মারসক অগ্রগরত সভার’’ কার্ বরববরণীর আদলাকরলরপ।  

(2) েক-১১ (পরামশ বক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ সাংক্রান্ত)। সুপাররভশন কনসালট্যাদন্টর ‘‘ররদপস্নসদমন্ট’’ এর 

প্রস্তাব এবাং অনুদমারেত েিরাদেশর আদলাকরলরপ। উদেখ্য, ইদতামদধ্য উক্ত প্রকদল্পর ২/৩ জন 

কনসালট্যান্ট ররদপ্লসদমন্ট করা হদয়দে। 

(3) কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন কাদজর পূদব বর ট্র্যাক শসকশন শপ্রা াইল (ব্যালােসহ), 

পুনব বাসন কাদজর অনুদমারেত শপ্রা াইল নকশা (এযামব্যাাংকদমন্টসহ ব্যালাে) এবাং কাজ সমারির পর 

সম্পন্ন কাদজর শপ্রা াইল নকশা। এোড়া গত ১ (এক) বেদর প্রকল্প পররচালক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপদকর 

প্রকল্প এলাকা পররেশ বদনর প্ররতদবেন। 

(4) কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন কাদজর পর রনে বরণ বত ০৮ (আট) টি শলাদকশদনর বতবমান 

ব্যালাে কুশন রবভাগীয় প্রদকৌশলী/১/পাকশী দ্বারা সদরজরমন পররমাপপূব বক তাহার রববরণী: রকঃরমঃ 

২২৫/২-৩, ২৩২/২-৩, ২৪৩/২-৩, ২৪৮/২-৩, ২৫৫/২-৩, ২৬৭/২-৩, ২৭৩/২-৩ ও ২৮০/২-৩। 

এোড়া কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন এবাং কারশয়ানী শগাপালগঞ্জ টুঙ্গীপাড়া পর্ বন্ত নতুন শরল 

লাইন রনম বাদণর অনুদমারেত এযামব্যাাংকদমন্ট ও ট্র্যাক শপ্রা াইল (ব্যালােসহ) এবাং স্লীপার শেরসাং নকশা। 

প্রকল্প পররচালদকর উক্ত অসহদর্াগীতার কারদণ রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজর প্ররতদবেন দতরীদত রবলম্ব ও রবি 

র্দটদে।  

৮.৩.২ প্রকল্প কাজ তোরদকর জন্য রনদয়ারজত সুপাররভশন কনসালট্যাদন্টর শহড অর স ঢাকায় অবরস্থত। কারশয়ানী-

শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) প্রকদল্পর কাদজর গুরুত্ব ও ব্যপকতা অদনক শবরশ। উপরন্তু, প্রকল্প এলাকার 

কুমার নেীদত প্রায় ৬০০ ফুট েীর্ ব একটি েীল রব্রজ রনম বাণ হদে এবাং কাজটি অতযন্ত জটিল এবাং রনরাপিার 

স্বাদথ ব হুমরকর কারণ। শেদশর অবস্থানগত কারদণ শগাপালগদঞ্জর গুরুত্ব অপররসীম। অথচ এই বৃহৎ কাদজর 

কনসালট্যাদন্টট শহড অর স শগাপালগদঞ্জর পররবদতব ঢাকায় অবরস্থত, র্া কাম্য নদহ।   

৮.৩.৩ শর্দকান উন্নয়ন প্রকল্প রনরবড়ভাদব তোরক, সময়মত বাস্তবায়ন ও মরনটররাং এর জন্য রনম বাদণর সদঙ্গ সাংরিে 

client সহ সকল পক্ষ শক রনদয় রুটিন ওয়াকব রহদসদব পূি ব চিধ বাচরত  তাচরখ ও মিাটি সহ প্ররতমাদস 

নূযনতম একটি মারসক  ম বাল (Formal) প্রদগ্রস রমটিাং করার কথা। শনাটিদশ পূব ব রনধ বাররত তাররদখ উদেখ 
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থাকদল শসখাদন পূব ব প্রস্তরতও শনয়া র্ায়। উদেখ্য, Client বা BR শহড অর স প্রকল্প র এলাকা হদত শতারধক 

রকদলারমটার দূদর। তাই BR প্ররতরনরধ বা প্রকল্প পররচালদকর আসার জন্য সময় প্রদয়াজন।  

রকন্তু আদলাচয প্রকদল্প তার ব্যতযয় শেখা শগদে অথ বাৎ এ প্রকদল্প আনুষ্ঠারনক (Formal) মারসক প্রদগ্রস রমটিাং 

হয়না। সুপারররভশন কনসারট্যাদন্টর টীম রলডার প্রায় প্ররত শক্ষদত্রই তাৎক্ষরনকভাদব রনম বাণ প্ররতষ্ঠদনর সাইট 

অর দস রবকাদল রমটিাং কদর থাদকন এবাং এটাদক Formal রমটিাং বলা র্ায় না। এর  লশ্রুরতদত প্রকদল্পর 

সমস্যা রচরিত ও সমাধান করা এবাং প্রকদল্পর কাজ ত্বরারন্বত করা বাধাগ্রসত্ম হদে।  লশ্রুরতদত প্রকদল্পর 

রনম বাণ সময়কাল বৃরি পাদে এবাং রনম বাণ কাদজ সমস্যা ও ত্রুটি শেখা র্াদে।  

উক্ষেখ্য, উি অচিক্ষর্াক্ষগর পর গত ০৭/৬/২০১৮ তাচরক্ষখ িহাপচরিালক, আইএিইচি িক্ষহাদক্ষয়র সাক্ষথ চিটিং 

িলাকাক্ষল কিসালক্ষটক্ষন্টর টিি চলিার এচপ্রল/ ২০১৮ িাক্ষসর একটি প্রক্ষগ্রস চরক্ষপাট ব হস্তান্তর কক্ষরি, মসখাক্ষি 

প্যাক্ষকজ চিচিক আচথ বক ও িাস্তি অগ্রগচত এিং মিাট অগ্রগচতর  সািারী চসট িাই। 

৮.৩.৪ প্রকদল্পর সুপাররভশন কনসালট্যাদন্টর চুরক্তপত্র প্রসদঙ্গ: 

(ক) আদলাচয প্রকদল্প জানামদত কমপদক্ষ ২/৩জন কনসালট্যান্ট বেল হদলও তার জন্য প্রকল্প পররচালক 

কর্তবক অর রসয়াল ররদপস্নসদমন্ট প্রস্তাব শেয়া হয়রন। অথচ অনুদমারেত চুরক্তপদত্রর শজনাদরল করন্ডশন অব 

কন্ট্রাট (রজরসরস) এর ধারা-২৫ এ সুরনরে বেভাদব বলা আদে শর্, কনসালট্যান্ট ররদপস্নস শমদন্টর শক্ষদত্র অবশ্যই 

পররবতীত কনসালট্যান্ট সমপর্ বাদয়র অথবা উচ্চপর্ বাদয়র রশক্ষাগত ও বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকদত হদব। রকন্তু 

প্রকল্প পররচালক, চুরক্তর শতবারে ভাংগ কদর ররদপ্লদসদমন্ট প্রস্তাব শপ্ররন না কদর রডগ্রী ধারী ইরঞ্জরনয়ার পরবদতব 

শওকত নাদমর একজন রডদপ্লামা ইরঞ্জরনয়ার দ্বারা ট্র্যাদকর কাদজ রনদয়ারজত কদরদেন। 

গত ২০/৫/২০১৮ তাররদখ বাাংলাদেশ শরলওদয়র অরতররক্ত মহাপররচালক (অবকাঠাদমা) মদহােদয়র রনকট এ 

রবষদয় তথ্যারে রনদত শগদল রতরন অজ্ঞতা প্রকাশ কদর বদলন শর্, কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) 

নতুন শরললাইন রনম বাণ প্রকদল্পর কনসালট্যান্ট ররদপস্নসদমন্ট সাংক্রান্ত রবষদয় শকান প্রস্তাব আমরা প্রকল্প 

পররচালদকর রনকট হদত পায়রন, রবধায় তা  অনুদমােদনর প্রশ্নই আদসনা। 

৮.৩.৫ প্রকদল্পর সুষ্ঠ বাস্তবায়দনর স্বাদথ ব সরকারর রবরধ-রবধান অনুসরন কদর সকল বৃহৎ প্রকদল্প পূণ বকালীন স্বতন্ত্র 

প্রকল্প পররচালক এবাং  প্রকল্প সাংরিে অন্যান্য কম বকতবা পোয়ন অপররহর্ ব।   

৮.৩.৬ শরলওদয়দত বতবমাদন বহুমুখী শনটওয়াকব উন্নয়ন কম বকান্ড চলমান। প্রকদল্প স্বতন্ত্র ও অরভজ্ঞতা সম্পন্ন কম বকতবা 

পোয়ন অপররহার্ ব, র্াহাদত প্রকল্প বাস্তবায়ন সুষ্ঠভাদব করা র্ায় । 

৮.৩.৭ (ক) আদলাচয কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন এবাং কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) পর্ বন্ত 

নতুন ব্রডদগজ শরললাইন রনম বাণ প্রকল্পটি শট্র্ন অপাদরশদনর রনরমদি ট্র্ার ক এযন্ড কমারশ বয়াল রডপাট বদমদন্টর 

চারহো অনুর্ায়ী জনবল এখদনা অনুদমােন হয়রন। তাই কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন কাজ 

সমারির পর  

৫/৬টি শেশদন অস্থায়ী রভরিদত জনবদলর ব্যবস্থা কদর মাত্র ১ শজাড়া র্াত্রীবাহী শট্র্ন অপাদরশন চালু করা 

হদয়দে। একইভাদব কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন শরল রক্ষনাদবক্ষণ কাদজর জনবলও শনই বলদলই চদল। 

এোড়া কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) পর্ বন্ত নতুন ব্রডদগজ শরললাইন রনম বাণ পরবতীদত 

অপাদরশনাল কাদজর জনবল মঞ্জুররর প্রদয়াজন। উপদরাক্ত সকল জনবদলর চারহো ও র্াটরতর রববরণীসহ 

বাাংলাদেশ শরলওদয়র সকল পর্ বাদয়র জনবদলর মঞ্জুরর, কম বরত, শূন্যপে ও রনদয়াদগর অদপক্ষাধীন জনবদলর 

একটি তারলকাও রনদে শেয়া হল। 
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 (খ) বতবমাদন বাাংলাদেশ শরলওদয়র শরারলাংেক মজুে এবাং সাংগ্রদহর অদপক্ষাধীন একটি রববরণীও রনদে শেয়া 

হল: 

(ক) কালুখালী-ভাটিয়াপাড়ার্াট শসকশন পুনরায় শট্র্ন অপাদরশদনর জন্য চারহোকৃত জনবল 
 

ক্ররমক 

নাং: 
পদের নাম 

বতবমান 

মঞ্জুরী 
কম বরত শুন্যপে চারহো মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ শেশন মাোর (শগ্রড-

৩) 

০ ০ ০ ৪ ১) আদলাচয শসকশন ১৯/৭/১৯৯৭ তাররদখ শট্র্ন 

অপাদরশন বন্ধ হওয়ার পর শসকশদন কম বরত সকল 

জনবল অন্যত্র পেসহ বেরল ও পোয়ন করা হয়। 

২) রকন্তু শসকশন পুনব বাসন কাদজর পর গত 

০২/১১/২০১৩ তাররদখর পূদব ব কলাম-৬ এর প্রস্তারবত 

৫৩ জন জনবল মঞ্জুরীর জন্য বাাংলাদেশ শরদলর 

মাধ্যদম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব শপ্ররণ করা 

হদয়দে। রকমতু্ম েীর্ ব সাদড় ৪ বেদরও তার মঞ্জুরী 

পাওয়া র্ায়রন। 

২ শেশন মাোর (শগ্রড-

৪) 

০ ০ ০ ৮ 

৩ পদয়ন্টস ম্যান ০ ০ ০ ১২ 

৪ শগইট রকপার ০ ০ ০ ২৩ 

সব বদমাট= ৫৩ 

 

(খ) কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) শসকশন নতুনভাদব শট্র্ন অপাদরশন চালু করার জন্য চারহোকৃত জনবল 
 

ক্ররমক 

নাং: 
পদের নাম 

বতবমান 

মঞ্জুরী 
কম বরত শুন্যপে চারহো মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ শেশন মাোর  ০ ০ ০ ১ বাাংলাদেশ শরলওদয়র কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-

শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) পর্ বন্ত শরল লাইন রনম বাণ 

সামরির পদথ এবাং এ বেদরই এই শসকশনটি 

শট্র্ন অপাদরশন চালু করার পররকল্পনা রদয়দে। 

এই পররদপরক্ষদত কলাম-৬ এর চারহোকৃত 

৬৩টি জন জনবল জরুরর রভরিদত মঞ্জুরী 

প্রদয়াজন। 

২ শেশন মাোর (শগ্রড-২) ০ ০ ০ ১ 

৩ শেশন মাোর (শগ্রড-৩) ০ ০ ০ ৭ 

৪ শেশন মাোর (শগ্রড-৪) ০ ০ ০ ৩ 

৫ সহকারর শেশন মাোর    ৯ 

৬ পদয়ন্টস ম্যান    ২৪ 

৭ শগইট রকপার    ১৮ 

সব বদমাট= ৬৩ 

 

(গ) কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর শরল ট্র্াক রক্ষণা শবক্ষদণর জনবল র্াটরত রববরণী 
 

ক্ররমক 

নাং: 
পদের নাম প্রদয়াজনীয় জনবল  কম বরত জনবল  শুন্য জনবল মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ শমট  ১২ জন ৮ জন ৪ জন জনবদলর অভাদব শরল ট্র্াক 

রক্ষণাদবক্ষণ চরম ভাদব 

ব্যহত হদে। একারদণ 

রনরাপদে শট্র্ন পররচালনাও 

হুমরকর কারণ হদয় পদড়দে। 

২ রক-ম্যান ১২ জন ৬ জন ৬ জন 
৩ ওদয়ম্যান ৮৮ জন ১৮ জন ৭০ জন 
৪ শহড ট্র্রলম্যান ১ জন -  ১ জন 
৫ ট্র্রলম্যান ৩ জন - ৩ জন 
৬ শগট-রকপার ১৫ জন - ১৫ জন 
৭ রনরাপিা প্রহরী ২ জন - ২ জন 
৮ ঝাড়ুোর ১ জন - ১ জন 

সব বদমাট= ১৩৪ জন ৩২ জন ১০২ জন  
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(র্) কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) নতুন শরললাইন রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য চারহোকৃত জনবল 

 
ক্ররমক 

নাং: 
পদের নাম প্রদয়াজনীয় জনবল  কম বরত জনবল  চারহো, জন মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ এসএসএই/ওদয় এবাং 

ওয়াকবস্ 

০ ০ ২  কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-

শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) নতুন 

শরললাইন রক্ষণাদবক্ষদণর 

জন্য চারহোকৃত জনবল 

মঞ্জুরীর জন্য চারহো শপ্ররণ 

করা হদয়দে। 

২ এসএই/ওদয় এবাং 

ওয়াকবস্ 

০ ০ ২ 

৩ শমট + রক-ম্যান ০ ০ ১১+১১  

৪ ওদয়ম্যান+শগট-রকপার ০ ০ ৯৫+ ১৩৮  

৫ ম্যশন, কাদপ বন্টার ও 

শপন্টার এবাং ম্যশন ও 

কাদপ বন্টার শহলপার 

০ ০ ১৪ 

৬ খালাশী ০ ০ ১৮ 

৭ সুইপার ও অন্যান্য ০ ০ ১০ 

সব বদমাট= ০  ০  ৩০১   

 
(ঙ) বাাংলাদেশ শরলওদয়র ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থ ব শশ্রণীর জনবদলর রববরণ (০১/৫/২০১৮ পর্ বন্ত) 

 
ক্ররমক 

নাং: 
শশ্রণী অনুদমারেত সাংখ্যা কম বরত জনবল 

শূন্য 

পেসাংখ্যা 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ ১ম শশ্রণীর কম বকতবা ৫৬৩ ৪১১ ১৫২ (১) গত ২০/৫/২০১৮ তাররদখ 

পররচালক (সাংস্থাপন), 

বাাংলাদেশ শরলওদয় এর 

রনকট হদত সাংগ্রহ করা 

হদয়দে। 

 
(২) এোড়া ৩য় শশ্রণীর ৫৬১ 

এবাং ৪থ ব শশ্রণীর ১৫৭১ জন 

রবরভন্ন পদে রনদয়াগ প্ররক্রয়া 

চলমান আদে। 

(সাংদর্াজনীদত রবস্তাররত 

শেয়া আদে) 

২ ২য় শশ্রণীর কম বকতবা ১৫৮৭ ৮৬৮ ৭১৯ 

৩ ৩য় শশ্রণীর কম বচারী 
২১৬৪৪ ১২৮৬৮ ৮৭৭৬ 

৪ ৪থ ব শশ্রণীর কম বচারী 

১৬৪৮১ ১০৬৯৬ ৫৭৮৫ 

সব বদমাট= ৪০২৭৫ ২৪৮৪৩ ১৫৪৩২  

 
(চ) বাাংলাদেশ শরলওদয়র শরারলাং েদকর রববরণ (শলাদকা শমাটিভ, প্যাদসঞ্জার শকাচ, মালবাহী ওয়াগন, রররল  শক্রন) 

 

১। বাাংলাদেশ শরলওদয়র ব্রডদগজ শরারলাং েদকর মজুে রনেরুপ: প্রাি তথ্যারে ২০/৫/২০১৮ তাররখ পর্ বন্ত 

(1) শলাদকা শমাটিভ -   ৯৮টি (এমরজসহ শমাট চালু ইরঞ্জন-২৭২টি) 

(2) প্যাদসঞ্জার শকাচ -   ৪২৮টি (এমরজসহ শমাট চালু প্যাদসঞ্জার শকাচ -১৫৭২টি) 

(3) মালবাহী ওয়াগন -   ৯৫৬টি (এমরজসহ শমাট চালু মালবাহী ওয়াগন -৫১৯৭টি) 

(4) রররল  শক্রন -   ৪ শসট (এমরজসহ শমাট চালু রররল  শক্রন-১২ শসট) 

(5) চারটি প্রকদল্পর আওতায় - ৩৯০টি ব্রডদগজ প্যাদসঞ্জার শকাচ সাংগ্রহ প্ররক্রয়াধীন আদে। 
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২। বাাংলাদেশ শরলওদয়র ব্রডদগজ শরারলাং েক সাংগ্রদহর রববরণ রনেরুপ:  

(1) বাাংলাদেশ শরলওদয়র জন্য ‘‘ব্রডদগজ প্যাদসঞ্জার কযাদরজ সাংগ্রহ প্রকদল্পর’’ রবপরীদত ৫০টি গারড় সাংগ্রদহর 

চুরক্ত সম্পারেত হদয়দে।  

(2) ‘‘বাাংলাদেশ শরলওদয়র শরারলাং েক অপাদরশন উন্নয়ন প্রকদল্পর’’ রবপরীদত ৪০টি ব্রডদগজ র্াত্রীবাহী কযাদরজ 

সাংগ্রদহর প্রকল্প অনুদমােদনর অদপক্ষাধীন আদে। 

(3) ‘‘বাাংলাদেশ শরলওদয়র জন্য ২০০টি ব্রডদগজ র্াত্রীবাহী কযাদরজ সাংগ্রহ প্রকদল্পর’’ রবপরীদত রপরডরপরপ-শত 

শপ্ররণ করা হদয়দে।  

(4) বাাংলাদেশ শরলওদয়র জন্য ‘‘পদ্মা শরল সাংদর্াগ প্রকদল্পর’’ জন্য ১০০টি ব্রডদগজ র্াত্রীবাহী কযাদরজ সাংগ্রহ 

প্ররক্রয়াধীন আদে। 

 
রব: দ্র: বরণ বত তথ্যারে প্রধান পররকল্পনা কম বকতবা, বাাংলাদেশ শরলওদয়র রনকট হদত গত ২০/৫/২০১৮ তাররদখ সাংগ্রহ 

করা হদয়দে। 

 

 



66 

িিি অধ্যায় 

সুপাচর  

 

৯.০     ভূচিকা 

অক্ষক্টাির ২০১০ হক্ষত শুরু এিং চিক্ষসম্বর ২০১8 মত সিাচপ্তর লক্ষেয চিধ বাচরত িাংলাক্ষদ  মরলওক্ষয়র কালুখালী-

ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন এবাং কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) পর্ বন্ত নতুন ব্রডদগজ শরললাইন রনম বাণ 

প্রকল্প িাস্তিায়ক্ষির এ পর্ বাক্ষয় পরাি বক্ষকর টিওআর (TOR) এর আক্ষলাক্ষক তথ্য উপাি চিিার-চিক্ষেষণ, প্রকে এলাকা 

সক্ষরজচিি পচরদ বি এিং প্রাপ্ত িলািল ও সিস্যা পর্ বক্ষিেক্ষণর চিচিক্ষত করণীয় সম্পক্ষকব সুপাচর সমূহ এ অধ্যাক্ষয় 

িণ বিা করা হক্ষয়ক্ষছ। 

৯.১ সুপাচর  সমূহ 

 (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.১.১ হদত ৮.১.৬ পর্ বন্ত) 

৯.১.1 প্রকে প্রণয়িকাক্ষল পুনর্বাসন ও িতুি চিি বাণ প্রকে একীভূত িা করাই সিীচিি চছল। (সূত্র: অেম অধ্যায়, 

অনুদেে: ৮.১.১) 

৯.১.2 প্রকক্ষের আওতায় কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশন পুনব বাসন কাদজর প্যাদকজ সাংখ্যা অতযারধক (১২ টি) করা 

হদয়দে, র্া কাদজর মান রনয়ন্ত্রণ ও প্রশাসরনক সমস্যর সৃরে কদর । িচিষ্যক্ষত এ ধরক্ষির প্রকে প্রণয়িকাক্ষল 

প্যাক্ষকজ চিধ বারক্ষণর মেক্ষত্র আক্ষরা সক্ষিতি ও িাস্তিমুখী হওয়ার জন্য কার্ বকর উক্ষদ্যাগ গ্রহক্ষণর করা মর্ক্ষত 

পাক্ষর; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.১.২) 

9.1.3 কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর প্যাদকজ নাং WD-1 এর চুরক্তপত্র, শেরসর দকশন, নকশা বরহঃভূ বত সকল 

ত্রুটিপূণ ব ও রনেমাদণর কাজ ও sub-base চিষয়টি সক্ষ্বাচ্চ গুরুত্ব রবদবচনায় চিক্ষয় শরল মন্ত্রণালয়দক একটি 

করমটি গঠন ও পরবতী প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর সুপাররশ করা শগল। এ োড়া প্রকল্প প্রণয়নকাদল কালুখালী-

ভাটিয়াপাড়া এবাং কারশয়ানী – শগাবরা পর্ বন্ত রডজাইন রেড অথ বাৎ100 KMPH এ গাড়ী চালদনার কার্ বকরী 

উদদ্যাগ গ্রহদণর সুপাররশ করা হল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.১.৩) 

৯.১.৪ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদন শমাট ১৩টি শেশদনর প্ররতটিদত ০২ (দুই) টি নল কূপ (টিউব ওদয়ল) স্থাপন 

কদর র্াত্রী সাধারদণর পানীয় জল সমস্যার জরুরী রভরিদত সমাধাদনর জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ বকর ব্যবস্থা 

গ্রহদণর সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.১.৪) 

৯.১.৫ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর শমাট - ১৩টি শেশদন চারহো মার ক মান সম্পন্ন  ারণ বচার সরবরাহ করার  

সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.১.৫) 

৯.১.৬ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর শমাট - ১৩টি শেশদন নব-রনরম বত ভবন ও প্লাট ম ব শশদডর র রনরশাং শপইন্ট 

করার জন্য প্রকদল্পর প্রকল্প পররচালকদক প্রদয়াজনীয়  ব্যবস্থা গ্রহদণর সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, 

অনুদেে: ৮.১.৬) 
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(সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.১ হদত ৮.২.১০ পর্ বন্ত) 

 

৯.২.১ কাংক্রীট স্লীপার দ্বারা শরল ট্র্যাক নতুন রনম বাণ বা নবায়দনর শক্ষদত্র শরল জদয়দন্ট কাদঠর স্লীপাদরর পররবদতব  

রপরস স্লীপার অথবা শেশাল রপরস স্লীপার ব্যবহাদরর ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম 

অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.১) 

9.2.2 এযামব্যাাংকদমন্ট রনম বাণ, র্থার্থ কমপ্যাকশন (compaction) করার পর ন্যাচারাল শসদটলদমন্ট 

(Natural Settlement) রবষয়টি রবদবচনায় রনদয় প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: 

অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.২) 

9.2.3 মরল লাইদনর মলক্ষিক্ষলর উিয় পাক্ষশ্ববর  সড়ক িা িহাসড়ক ন্যযিতি ৫০ ফুট একই মলক্ষিল থাকার কথা 

থাকক্ষলও প্রকে িাস্তিায়িকাক্ষল মরল মলক্ষিল ও সড়ক মলক্ষিক্ষলর িক্ষধ্য 3 হক্ষত 5 ফুট পর্ বন্ত মলক্ষিক্ষলর 

পাথ বকয মদখা র্াক্ষে । তাই চিষয়টি চিেচি কক্ষে  এলচজইচি এিং সড়ক ও জিপথ অচধদপ্তক্ষরর সাক্ষথ 

সিিয় কক্ষর সড়ক ও মরক্ষলর মলক্ষিল একই রাখার কার্ বকরী পদক্ষেপ গ্রহক্ষণর সুপাচর  করা মগল; (সূত্র: অেম 

অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.৩) 

৯.২.৪ সকল শেশদনর সদঙ্গ (শগাপালগঞ্জ শেশন ব্যতীত) প্রশস্থ ও উন্নত সাংদর্াগ সড়ক রনম বাদণর জন্য এলরজইরড 

এর সদঙ্গ আলাপ-আদলাচনা কদর প্রদয়াজনীয় কার্ বকর ব্যবস্থা গ্রহদণর সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম 

অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.৪) 

৯.২.৫ ভরবষ্যদত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকাদল রব্রদজর েযান ও টাইপ রনধ বারদণর শক্ষদত্র রবষয়টি গুরুদত্বর 

রবদবচনায় রাখার জন্য সাংরিে সকলদক সুপাররশ করা শগল। (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.৫) 

9.2.6 প্রকদল্পর এযামব্যাাংকদমন্ট র্া রবল, হাওড়, শডাবা-নালা ইতযারের উপর রেদয় দতরর হদে এবাং 

এযামব্যাাংকদমন্ট এর গড় উচ্চতা ১৫-২০ ফুদটর শবরশ শস সমস্ত এলাকার চারহো অনুর্ায়ী প্রদটকশন বা 

প্ররতরক্ষামূলক কাদজর রবষয়টি রবদবচনায় শনয়ার সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.৬) 

৯.২.৭ আন্ডার পাস রব্রদজ শডক টাইপ গাড বাদরর পররবদতব শসরম শরা টাইপ গাড বার ব্যবহার করা হদল Vertical 

Clearence এক রমটার শবরশ পাওয়া র্ায় এবাং রবষয়টি রবদবচনায় রনদয় কার্ বকর ব্যবস্থা গ্রহদনর সুপাররশ 

করা শগল। (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.৭) 

৯.২.৮ ক) কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শসকশদনর ১৩ টি পুরাতন শেশন এবাং কারশয়ানী- শগাবরা ৬টি নবরনরম বত 

শেশদনর প্লাট রদমর উপর রেদয় মটর সাইদকল, ভযান, সাইদকল ইতযারে র্ানবাহন রনয়রমত চলাচল বন্ধ 

করদত স্থায়ী ব্যাররয়ার শেয়ার জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ বকর ব্যবস্থা গ্রহদণর সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম 

অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.৮ (খ)) 

খ)  কারশয়ানী-শগাবরা পর্ বন্ত শমাট ০৬ টি নব-রনরম বত শেশন ভবন হদত প্লাট রদম র্াওয়ার শক্ষদত্র মধ্যবতী 

স্থাদন গ্রীল/শ রিাং বা কলাপরসরবল শগট শেয়ার প্রদয়াজনীয় কার্ বকর ব্যবস্থা জন্য সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: 

অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.৮ (গ))  

গ) ভরবষ্যদত রবরভন্ন ভবদন নকশা ও শল-আউট প্রণয়দনর শক্ষদত্র সাংরিে সকলদক আন্তররক ও মদনাদর্াগী 

হওয়ার সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.৮ (র্)) 

র্) ভরবষ্যদত রবরভন্ন ভবদন নকশা ও শল-আউট প্রণয়দনর শক্ষদত্র সাংরিে সকলদক আন্তররক ও মদনাদর্াগী 

হওয়ার সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.৮ (ঙ)) 
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 ঙ) শজলা শহর রহসাদব শগাপালগঞ্জ শেশন ভবদনর বারহদরর চত্বদর পুরুষ ও মরহলাদের জন্য নুযনতম ৪ x 

২=৮ ইউরনদটর পাবরলক টয়দলট রনম বাদণর সুপাররশ করা শগল। এোড়া ভরবষ্যদত ৬২.৩২ বগ বফুট রবশাল 

আয়তদনর টয়দলট রনম বাণ এবাং টয়দলদট ১১.২৫ বগ বফুট সাইদজর জানালা পররহার করদত হদব। বরণ বত 

রবষয়গুরলর উপর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.৮ (চ)) 

চ) সাধারনভাদব টয়দলট রলনদটদলর নীচ শলদভল হদত ১ ফুট ৬ ইরি নীচ পর্ বন্ত জানালা বা  যান লাইট 

ব্যবহার করা হয়, র্াহাদত বারহর হদত রভতদর দৃরেদগাচর না হয়। এই রবদবচনায় টয়দলদটর জানালা শেয়ার 

জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ বকর ব্যবস্থা গ্রহদণর সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.৮ (ে)) 

ে) শজলা শহর রহসাদব শগাপালগঞ্জ শেশন ভবদনর বারহদরর চত্বদর পুরুষ ও মরহলার জন্য নুযনতম ৪x২=৮ 

ইউরনদটর পাবরলক টয়দলট রনম বাদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম 

অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.৮ (জ)) 

৯.২.৯ বাাংলাদেদশর আবহাওয়ার পররদপ্রদক্ষদত বাাংলাদেশ শরলওদয়র সকল রনরম বতব্য ভবদন সানদশড ব্যবহার 

রনরিৎ করদত হদব এবাং কারশয়ানী-শগাপালগঞ্জ-শগাবরা (টুঙ্গীপাড়া) শসকশদনর শর্ সমস্ত ভবন এবাং 

রভআইরপ শরে হাউদজ সানদশড শেয়া হয়রন তা শেয়ার কার্ বকরী পেদক্ষপ গ্রহদণর জন্য; (সূত্র: অেম অধ্যায়, 

অনুদেে: ৮.২.৯) 

৯.২.১০ শেশন শরল শ নরসাং এর প্রস্তাব শমাতাদবক (অনুদেে-৮.২.১০) নকশা প্রণয়ন, অনুদমােন এবাং পরবতী 

প্রকদল্প তা বাস্তবায়দনর কার্ বকরী ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য বাাংলাদেশ শরলওদয়দক কার্ বকর উদদ্যাগ গ্রহদণর 

সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.১০) 

৯.২.১১ ঢাকা-শগাপালগঞ্জ মহাসড়ক হদত সরাসরর রবরসক রশল্প নগরীদত র্াওয়ার আন্ডার পাস রনম বাণ করার রবষয়টি 

গুরুদত্বর সাদথ রবদবচনা কদর জরুরী রভরিদত রনষ্পরির সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: 

৮.২.১১)  

৯.২.১২ ভরবষ্যদত আন্ডার পাস রব্রজ রনম বাদণর শক্ষদত্র স্লাব গাড বার অথবা েযান ১০ রমটাদরর উদধ ব হদল শসরম শরা 

টাইপ েীল গাড বার ব্যবহাদরর রনদে বশনা জারীর রবষদয় শরল মন্ত্রণালয়দক সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম 

অধ্যায়, অনুদেে: ৮.২.১২) 

(সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.৩.১ হদত ৮.৩.৭ পর্ বন্ত) 

৯.৩.১ আইএমইরডর রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজ প্রকল্প পররচালদকর অসহদর্াগীতার রবষয়টি গুরুদত্বর সাদথ রবদবচনায় 

রনদয় শরল মন্ত্রণালয়দক প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.৩.১) 

৯.৩.২ সুপাররভশন কনসালট্যাদন্টর টীম রলডারদক প্রকল্প এলাকায় থাকার রবষয়টি রনরিৎ করার জন্য প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহদণর সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.৩.২) 

9.3.3 প্রকে তদারক কাক্ষজ চিক্ষয়াচজত কিসালট্যান্টক্ষদর টিি চলিার, প্রকে কাক্ষজ চিক্ষয়াচজত সকল পেক্ষক চিক্ষয় 

পূি ব চিধ বাচরত সিয় সূিী অনুর্ায়ী Formal িাচসক চিটিং এিং তার প্রচতক্ষিদি সংচেষ্ট সকলক্ষক প্রদাি করা 

চিচিৎ করক্ষত হক্ষি ।  একইসক্ষঙ্গ চুচিপক্ষত্রর  তবানুর্ায়ী চতি ও ছয় িাস পর পর অগ্রগচতর প্রচতক্ষিদি 

সংচেষ্ট সকলক্ষক অিচহত করক্ষত হক্ষি । (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.৩.৩) 
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৯.৩.৪  (ক) সুপাররভশন কনসালট্যাদন্টর ররদপ্লসদমন্ট (Replacement) সাংক্রান্ত প্রস্তাব প্রকল্প পররচালক কর্তবক 

শপ্ররণ না করার রবষয়টি শরল মন্ত্রণালয়দক পরীক্ষা-রনরীক্ষাপূব বক কার্ বকরী ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য সুপাররশ করা 

শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.৩.৪) 

৯.৩.৫  প্রকদল্প পূণ বকালীন ও স্বতন্ত্র প্রকল্প পররচালক রনদয়াদগর ব্যবস্থা করদত হদব। (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: 

৮.৩.৫) 

৯.৩.৬  বৃহৎ প্রকদল্প পূণ বকালীন ও স্বতন্ত্র প্রকল্প পররচালক রনদয়াদগর ব্যবস্থা করদত হদব।  (সূত্র: অেম অধ্যায়, 

অনুদেে: ৮.৩.৬) 

৯.৩.৭  বাাংলাদেশ শরলওদয়র প্রকদল্পর রবরভন্ন রবভাদগর জনবল মঞ্জুরীর রবষদয় শরল মন্ত্রণালয়দক আশু ব্যবস্থা 

গ্রহদণর জন্য সুপাররশ করা শগল; (সূত্র: অেম অধ্যায়, অনুদেে: ৮.৩.৭) 
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সংক্ষর্াজিীসমূহ 

 

“কালুখালী-িাটিয়াপাড়া মসক াি পুিি বাসি এিং কাচ য়ািী-মগাপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া িতুি মরলপথ 

চিি বাণ প্রকে (২য় সংক্ষ াচধত)” প্রকক্ষের চিচিড় পচরিীেণ প্রচতক্ষিদি 

 

(ক) প্ররকে পচরিালকগক্ষির িাি ও সিয়কাল 

ক্রচিক 

িং 
িাি ও পদিী সিয়কাল িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১ জিাি মিা: আিজাদ মহাক্ষসি 

প্রধাি প্রক্ষকৌ লী/পচিি, রাজ াহী 

05/10/2010 02/3/2011 িতবিাক্ষি িহাপচরিালক চহক্ষসক্ষি 

মরলিিক্ষি কি বরত। 

২ জিাি মিা: মিাজাক্ষেল হক  

প্রধাি প্রক্ষকৌ লী/পচিি, রাজ াহী 

০3/3/২০১1 04/5/২০১1 িতবিাক্ষি চপআরএল ছুটি মিাগরত। 

৩ জিাি কাজী মিা: রচিকুল আলি 

প্রধাি প্রক্ষকৌ লী/পচিি, রাজ াহী 

০4/5/২০১1 12/4/২০১4 িতবিাক্ষি অচতঃ িহাপচরিালক (অি 

কাোক্ষিা) চহক্ষসক্ষি মরলিিক্ষি কি বরত। 

৪ জিাি মিা: িাহাবুবুল হক িক ী 

প্রধাি প্রক্ষকৌ লী/পচিি, রাজ াহী 

১2/4/২০১৪ 06/9/2016 িতবিাক্ষি অিসর প্রাপ্ত। 

5 জিাি মিা: সুিিগীি 

অচতঃ প্রক্ষকৌ লী মসতু/পচিি, 

রাজ াহী  

06/9/2016 30/10/2016 অচতচরি দাচয়ত্ব চহসাক্ষি প্রকে 

পচরিালক এর দাচয়ত্ব পালি কক্ষরি। 

িতবিাক্ষি প্রধাি প্রক্ষকৌ লী চহক্ষসক্ষি 

লাকসাি-আখাউড়া মরল প্রকক্ষে 

চিক্ষয়াচজত আক্ষছি। 

6 জিাি মিা: রিজাি আলী 

প্রধাি প্রক্ষকৌ লী/পচিি, রাজ াহী 

30/10/2016 অদ্যািচধ িতবিাক্ষি প্রধাি প্রক্ষকৌ লী চহক্ষসক্ষি 

কি বরত আক্ষছি। 

 

(খ) প্ররকে ব্যািস্থাপকগক্ষির িাি ও সিয়কাল 

ক্রচিক 

িং 
িাি ও পদিী সিয়কাল িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১ জিাি মিা: আহেদ মহাক্ষসি িাসুি 03/8/2015 06/11/2016 প্যাক্ষকজ WD2 ও WD4 

২ জিাি মিা: আবু জাির চিঞা ০6/11/২০১6 অদ্যািচধ প্যাক্ষকজ WD6 

3 জিাি মিা: সুিিগীি 03/8/2015 27/3/2018  

4 জিাি মিা: আসাদুল হক 27/3/2018 অদ্যািচধ  
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(গ) চিিাগীয় মকৌ লী/1, পাক ী, কি বকতবাগক্ষির িাি ও সিয়কাল 

ক্রচিক 

িং 
িাি ও পদিী সিয়কাল িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১ জিাি মিা: তািচিরুল ইসলাি 01/10/2010 03/4/2011  

২ জিাি এ. এি. এি. িাসউদুর রহিাি ০3/4/২০১1 10/11/2014  

3 জিাি মিা: আবু জাির চিঞা 10/11/2014 10/11/2016  

4 জিাি মিা: চরয়াদ আহক্ষেদ 10/11/2016 অদ্যািচধ  

 

(ঘ) আইএিইচি’র কিসালট্যাক্ষন্টর টীি চলিাক্ষরর ভ্রিিসূিী 

জিাি মিা: রচিকুল আলি, টিি চলির, সারি এক্ষসাচসক্ষয়টস চলচিক্ষটি, চিচিড় পচরিীেণ কার্ বক্রি আইএিইচি, 

পচরকেিা িন্ত্রণালয় এর প্রকে পচরিালক এর দপ্তর িাংলাদক্ষ  মরলওক্ষয় এিং কালুখালী-িাটিয়াপাড়া মসক াি 

পুিি বাসি এিং কাচ য়ািী-মগাপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া িতুি মরলপথ চিি বাণ প্রকে (২য় সংক্ষ াচধত)  ীষ বক প্রকক্ষের প্রকে 

এলাকা সরজচিক্ষি পচরদ বি চিিরণী। 

 

ক্রচিক 

িং 
ভ্রিক্ষণরসিয়কাল মিাট চদি পচরদ বি এলাকা 

১ 24 হক্ষত 25 মিব্রুয়ারী ২০১8 ০2 (দুই) চদি প্রকে এলাকা 

২ 01 এচপ্রল হক্ষত ০5 এচপ্রল ২০১8 ০5 (পাঁি) চদি প্রকে এলাকা 

৩ 09 এচপ্রল হক্ষত 1০ এচপ্রল ২০১8 ০2 (দুই) চদি প্রকে পচরিালক এর দপ্তর, 

রাজ াহী। 

4 15 এচপ্রল ২০১8 ০1 (এক) চদি িহাপচরিালক এর দপ্তর, 

মরলিিণ। 

৫ 24 এচপ্রল হক্ষত 2৬ এচপ্রল ২০১8 ০৩ (চতি) চদি প্রকে এলাকা মিতগ্রাি, 

মগাপালগক্ষঞ্জ স্থািীয় কি ব ালার 

আক্ষয়াজি (২৬/৪/২০১৮ ইং)। 

৬ 13 মি হক্ষত 14 মি 2018 ০2 (দুই) চদি প্রকে এলাকা 
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ORGANOGRAM OF PROJECT MANAGEMENT SET-UP 
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CHIEF ENGINEER (WEST) 

Project Manager  
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Additional Chief Engineer (Track) 

Project Manager 
&  

Additional Chief Engineer (Bridge) 
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Recommended Standards of Track: 

(As per way and works manual of Bangladesh Railway, Vol.-3, Chapter XV, Page 5) 

The recommended standard of track by classification of route are given are below: 

Table 1502(2)(i): Track Structure by Route Category: 

 

Category 

of Route  

Speed Rail 2 Sleeper 

Type 2 

Ballast 

Cushion (mm) 

Sleeper Density 

(number/km) Pass/ 
Rrt 

Pass/ 
Rrt 

BG MG BG MG BG MG BG MG BG MG 

Km / Hour 

Special  

Primary  

120/80 100/70 52Kg/ 

90 lb 

75 lb PSC/ST PSC/ST 250 250 1540 

To 
1660 

1540 

To 
1660 

Primary  100/80 80/60 52Kg/ 

90 lb 

75 lb PSC/ST PSC/ST 250 200 1540 

To 
1660 

1540 

To 
1660 

Secondary  80/65 70/60 90 lb 75 lb PSC/ST PSC/ST 200 150 1484 1484 

Notes: (1) pass=passenger train; Frt=Freight train; PSC=pre-stressed concrete sleeper; and ST= steel sleeper; (2) 

90lb refers to 90 lbs/yard rail which is equivalent to 44.7 kg/meter and 75 lbs/yard rail is equivalent to 37.2 

kg/meter. 

 

 

Table 1507(2)(c)(iv): Spacing of Sleepers for SWR: 

 (As per way and works manual of Bangladesh Railway, Vol.-3, Chapter XV, Page 23) 

 Density Type of 
sleeper 

Sleeper spacing (as marked of figure above) 

S X Y Z 

Broad Gauge        

 M+4 Wood 780 150 545 780 

  Metal  780 150 625 780 

 M+7 Wood 660 150 595 525 

  Metal  660 190 575 600 

Meter Gauge        

 M+4 Wood 770 120 500 740 

  Metal  770 180 600 700 

 M+7 Wood 640 120 615 640 

  Metal  640 180 595 620 

Note: The sleeper spacing are based on the following assumptions: (1) Sleeper spacing shown are from centre to 

centre; (2) Rails are welded by Alumino-thermino process: and (3) Length of rail is 128 meters. In case of difference 

of length suitable adjustments in the spacing of sleepers may be made. 


