
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন, পররবীক্ষন ও মূল্যায়ন রবভাগ 

শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা 

 

 

রনরবড় পররবীক্ষণ - চূড়ান্ত প্ররতদবেন 
 

শেটার ঢাকা সাসদটইদনবল আরবান ট্রান্সদপাট ট প্রদজক্ট (রবআরটি, গাজীপুর-এয়ারদপাট ট) 

 

  

 

 

 

 

 

 

   জুন, ২০২০ 



 

 

 



 

১৬-০৬-২০২০ ইং তারিখে অনুরিত রিয়ারিং করিটিি সুপারিশ প্ররতপালন 

 

ক্র.নং সভাি সুপারিশ গৃরিত ব্যবস্থা পৃিা নংংঃ 

৪.১ কি মশালাি িতািখতি আখলাখক প্ররতখবদনটি যথাযথভাখব পুনর্ মঠন 

কিখত িখব; 

ক) সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্ মঠন 

কিা িখয়খে। 

 

ে) রিয়ারিং করিটিি সভায় 

আখলাচনাি প্রপ্ররিখত 

প্রেকরনকযাল করিটিি সুপারিশ 

(৩.৩) পুনংঃরল মরেত িখয়খে।  

  

 

 

ে) অধ্যায়- ৫ 

অনুখেদ- ৫.১৮ (পঞ্চি 

প্যািা) 

পৃিা নং- ৬১ 

৪.২ প্রকখেি বাস্তবায়নকািী সংস্থা তথা-সড়ক রবভার্, প্রসতু রবভার্ ও 

স্থানীয় সিকাি রবভার্ এি সাখথ সম্পরকমত সুপারিশগুখলা 

প্ররতখবদখন সংস্থারভরিক Segregate কখি প্রদান কিখত িখব 

এবং সুপারিশগুখলা অগ্রর্ণ্যতাি ক্রি অনুযায়ী আবরিকভাখব 

সাজাখত িখব; 

ক) আলাদা-আলাদা ভাখব  

উখেে কিা িখয়খে। 

ক) অধ্যায়- ৬ 

অনুখেদ- ৬.১ 

পৃিা নং- ৬২ 

 

 

৪.৩ প্রকখেি আিরিরপরপখত উখেরেত সকল প্যাখকখজি তথ্যারদ 

প্ররতখবদখন উখেে কিখত িখব এবং  

 

প্রকখেি সব মখশষ ওয়াকমপ্ল্যান রিখপাখে ম আবরিকভাখব সংখযাজন 

কিখত িখব; 

ক) সংখযাজন কিা িখয়খে। 

 

 

ে) ওয়াকমপ্ল্যান সংখযাজন কিা 

িখয়খে।  

 

 

 

ে) অধ্যায়- ১ 

অনুখেদ- ১.৮  

পৃিা নং- ০৮ 

৪.৪ প্রকখেি যাবতীয় ক্রয় কায মক্রি প্রচরলত ক্রয় নীরতিালা অনুযায়ী 

সম্পারদত িখয়খে রকনা প্ররতখবদখন এ সংক্রান্ত পয মখবিণ ও 

সুপারিশ থাকা আবিক। 

ক) প্যাখকজগুরলি ক্রয় 

কায মক্রখিি রববিনীখত উখেে 

কিা িখয়খে।  

ক) অধ্যায়- ৩ 

অনুখেদ- ৩.২.১  

পৃিা নং- (২৬-৩০) 

৪.৫ প্ররতখবদখনি অধ্যায় এবং প্যািাসমূিখক সুন্দি ও 

Cronologically সাজাখত িখব এবং রিখপাখে মি প্রল-আউে 

ঠিক কিখত িখব। েসড়া প্ররতখবদখন ব্যাপক বানান/বাকয 

র্ঠনজরনত দুব মলতাসি অখনক মুদ্রণজরনত ত্রুটি-রবচ্যযরত িখয়খে যা 

সংখশাধন কিখত িখব। 

ক) সংখশাধন কিা িখয়খে।  

৪.৬ উপর্য মক্ত সুপারিশসি রিয়ারিং করিটিি সভাি আখলাচনা-

পয মাখলাচনাি আখলাখক সংখশারধত প্ররতখবদন অরত দ্রুত 

আইএিইরিখত প্রপশ কিখত িখব।  

ক) প্রপশ কিা িল।  

 

  



 

 



 সূচিপত্র  

অধ্যায় চিষয় পৃষ্ঠা নং 

 চনি বাহী সার-সংক্ষেপ i 

 Acronyms  iii 

অধ্যায় -প্রথম  প্রকক্ষের চিস্তাচরত ির্ বনা  

 ১.১  প্রকক্ষের সংচেপ্ত চিিরর্ ১ 

 ১.২  প্রকক্ষের পটভূচম ২ 

 ১.৩  প্রকেটির লেয ও উক্ষেশ্য ২ 

 ১.৩.১ প্রকক্ষের ইনপুট ২ 

 ১.৩.২ প্রকক্ষের আউটপুট ২ 

 ১.৪  প্রকক্ষের উন্নয়ন সহক্ষ াগী ও অথ বায়ন ৩ 

 ১.৫  প্রকে অনুক্ষমাদন/সংক্ষ াধন, ব্যয় ও িাস্তিায়নকাল ৩ 

 ১.৫.১  ১ম সংক্ষ াধক্ষনর কারর্  ৪ 

 ১.৫.২  ২য় সংক্ষ াধক্ষনর কারর্ ৪ 

 ১.৬ প্রকক্ষের প্রধান কাজসমূহ  ৪ 
 ১.৭ ২য় সংক্ষ াচধত চিচপচপ অনু ায়ী অঙ্গচিচিক িাস্তিায়ন ও আচথ বক লেযমাত্রা  ৫ 

 ১.৮ প্রকক্ষের  কম বপচরকেনা এিং ক্রয় পচরকেনা ৮ 

 ১.৮.১ প্রকক্ষের কম বপচরকেনা ৮ 

 ১.৮.২ প্রকক্ষের ক্রয় পচরকেনা ৮ 

 ১.৯ প্রকক্ষের লগ ফ্রেম  ৮ 

 ১.১০ প্রকক্ষের ফ্রটকসইকরর্ পচরকেনা ৯ 

   

অধ্যায় -চিতীয় চনচিড় পচরিীের্ কাজ পচরিালনা পদ্ধচত ও সময়চিচিক পচরকেনা  

 ২.০ চনচিড় পচরিীেক্ষর্র পটভূচম, উক্ষেশ্য ও কা বপচরচধ  ১০ 

 ২.১ সমীোর TOR অনু ায়ী কম বপদ্ধচত ১০ 

 ২.২ এলাকা  চনি বািন  ১২ 

 ২.৩ নমুনা পদ্ধচত ও আকার চনধ বারর্ ১২ 

 ২.৪ তথ্য সংগ্রহ ও চিক্ষেষর্ পদ্ধচত ১২ 

 ২.৪.১ ক্রয় ও চনম বার্ চিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ১২ 

 ২.৪.২ আথ ব সামাচজক সমীোর তথ্য সংগ্রহ ১৩ 

 ২.৫ প্রশ্নমালা ও ফ্রিকচলষ্ট ১৩ 

 ২.৬ চনম বার্ কাক্ষজর গুর্গত মান পরীোর জন্য সাইট ও এলাকা সক্ষরজচমক্ষন পচরদ বন ১৪ 

 ২.৭ কাক্ষজর গুনগত মান পরীোর জন্য ব্যিহৃত মালামাক্ষলর ল্যািক্ষরটরী পরীো ১৪ 

 ২.৮ প্রকে িাস্তিায়নকালীন সিলচদক, দুি বলচদক, সুক্ষ াগ ও ঝুঁচক (SWOT) চিক্ষেষর্ ১৫ 

 ২.৮.১ প্রকে িাস্তিায়নকালীন সিল চদকসমূক্ষহর চনক্ষদ ব কসমূহ ১৫ 

 ২.৮.২ প্রকক্ষের দুি বলচদক সমূক্ষহর চনক্ষদ ব কসমূহ ১৫ 

 ২.৮.৩ প্রকক্ষের সুক্ষ াক্ষগর চনক্ষদ ব ক ১৫ 

 ২.৮.৪ প্রকক্ষের ঝুঁচকর চনক্ষদ ব ক ১৬ 

 ২.৯ তথ্য সংগ্রহ কা বক্রম পচরিালনা ১৬ 

 ২.১০ স্থানীয় প বাক্ষয় কম ব ালা ১৬ 

 ২.১১ তথ্য সংগ্রক্ষহর মান চনয়ন্ত্রর্ ১৬ 

 ২.১২ তথ্য চিক্ষেষর্ ও প্রচতক্ষিদন প্রর্য়ন ১৭ 

 ২.১৩ প্রচতক্ষিদন উপস্থাপন ১৭ 

 ২.১৪  সময় চিচিক কম ব পচরকেনা ১৭ 

   

অধ্যায় -তৃতীয় ফলাফল প বাক্ষলািনা  

 ৩.১ প্রকক্ষের অগ্রগচত ২০ 

 ৩.১.১ প্রকক্ষের অথ বিছর চিচিক কম বপচরকেনা িাস্তিায়ন ২০ 



 ৩.১.২ অথ বিছরচিচিক অথ ব িরাে, ছাড় ও ব্যয় ২০ 

 ৩.১.৩ প্রধান প্রধান কা বক্রক্ষমর অগ্রগচত ২১ 

 ৩.১.৪ অঙ্গচিচিক ব্যয় ও অগ্রগচত (ফ্রম, ২০২০ প বন্ত) ২২ 

 ৩.১.৫ প্রকক্ষের অগ্রগচত ও ব্যয় (ফ্রম, ২০২০ প বন্ত) ২৪ 

 ৩.২  ক্রয় পচরকেনা প বাক্ষলািনা ও প বক্ষিের্ ২৫ 

 ৩.২.১ প্রকক্ষের চনম বার্ কাক্ষজর ঠিকাদার চনক্ষয়াগ ২৬ 

 ৩.২.২ প্রকক্ষের পরাম বক চনক্ষয়াগ ৩০ 

 ৩.২.৩ প্রকক্ষের চনক্ষয়াচজত ঠিকাদার, পরাম বক সমুহ ৩১ 

 ৩.৩ প্রকক্ষের উক্ষেশ্য অজবন ৩১ 

 ৩.৪ প্রকে ব্যিস্থাপনা ৩২ 

 ৩.৪.১ প্রকক্ষের পচরিালক চনক্ষয়াগ ৩২ 

 ৩.৪.২ প্রকক্ষের জনিল চনক্ষয়াগ ৩৩ 

 ৩.৪.৩ প্রকে চিয়াচরং কচমটি ৩৪ 

 ৩.৪.৪  চসদ্ধান্ত গ্রহক্ষর্র প্রচক্রয়া ৩৪ 

 ৩.৫ ফ্রিৌত অিকাঠাক্ষমা সমুক্ষহর কাক্ষজর অগ্রগচত ও প বক্ষিের্ ৩৫ 

 ৩.৫.১ প্যাক্ষকজ নং- C0-01 (At Grade Section) ৩৬ 

 ৩.৫.২ প্যাক্ষকজ নং- C0-2 (Elevated Section) ৩৮ 

 ৩.৫.৩ প্যাক্ষকজ নং- C0-3 (Local Roads & Market) ৪০ 

 ৩.৫.৪ প্যাক্ষকজ নং- C0-4 (Gazipur Bus Deport) ৪১ 

 ৩.৫.৫ প্রকে িাস্তিায়ক্ষনর সমস্যা ৪২ 

 ৩.৫.৬ চনম বার্কালীন Traffic Management  ৪৩ 

 ৩.৬ কাক্ষজর মান চনয়ন্ত্রন   ৪৩ 

 ৩.৭ ভূচম অচধগ্রহর্ ৪৫ 

 ৩.৮ পুনি বাসন ৪৫ 

 ৩.৯ প্রকক্ষের চিলক্ষের কারর্ ৪৫ 

 ৩.১০ পচরক্ষি , ফ্রপ াগত স্বাস্থয এিং সুরো ৪৬ 

 ৩.১০.১ পচরক্ষি  সুরো ৪৬ 

 ৩.১০.২ ফ্রপ াগত স্বাস্থয এিং সুরো ৪৭ 

 ৩.১১ গুর্গত (Qualitative) পদ্ধচতক্ষত প্রাপ্ত তথ্য উপাক্ষির প বাক্ষলািনা ও প বক্ষিের্ ৪৭ 

 ৩.১২ ফ্রিৌত অিকাঠাক্ষমা ও পচরক্ষি গত অিস্থা ৪৯ 

   

অধ্যায় - িতুথ ব   প্রকক্ষের  সিল দুি বল, সুক্ষ াগ এিং ঝুঁচক (SWOT) প বাক্ষলািনা      

 ৪.১  প্রকক্ষের সিল ও দুি বল চদক, সুক্ষ াগ ও ঝুঁচক (SWOT) প বাক্ষলািনা ৫৩ 

 ৪.১.১ প্রকে িাস্তিায়নকালীন সিল চদকসমূহ ৫৩ 

 ৪.১.২ প্রকক্ষের দুি বল চদকসমূহ ৫৩ 

 ৪.১.৩ প্রকক্ষের সুক্ষ াগসমূহ ৫৪ 

 ৪.১.৪ প্রকক্ষের ঝুঁচকসমূহ ৫৪ 

   

অধ্যায় -পঞ্চম প বাক্ষলািনা হক্ষত প্রাপ্ত সাচি বক প বক্ষিের্  

 ৫.১ প্রকক্ষের কাক্ষজর পচরকেনা ৫৫ 

 ৫.২ প্রকক্ষের অথ বায়ন ৫৫ 

 ৫.৩ প্রকক্ষের ক্রয় পচরকেনা ৫৫ 

 ৫.৪ প্রকে ব্যিস্থাপনা ৫৬ 

 ৫.৫ প্রকক্ষের চনম বার্ কাজ ৫৬ 

 ৫.৬ পূতবকাজ িাস্তিায়নকারী ৩টি সংস্থার কম ব তৎপরতা ৫৭ 

 ৫.৭ প্রকক্ষের চনম বার্ কাক্ষজর এিং মালামাক্ষলর মান চনয়ন্ত্রর্ ৫৭ 

 ৫.৮ ভূচম অচধগ্রহর্ ৫৭ 

 ৫.৯ পুন বিাসন ৫৮ 

 ৫.১০ প্রকক্ষের িাস্তিায়ক্ষন চিলে ৫৮ 
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নির্ বাহী সার-সংক্ষেপ 

 

বৃহত্তর ঢাকার ট্রান্সক্ষপার্ ব নসক্ষেমক্ষক আধুনিক ও সম্বনিত করার প্রয়াক্ষস ২০০৫ সাক্ষে নর্শ্ব ব্াংক্ষকর প্রিীত Strategic Transport 

Plan (STP-2005) সরকার কর্তবক অনুক্ষমানিত হয়। সসই সপ্রনেক্ষত এশীয় উন্নয়ি ব্াংক (এনিনর্) কর্তবক Urban Transport 

নর্ষয়ক কানরগনর সহায়তা প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম সম্ভার্তা যাচাই এর জন্য পরামশ বক নিক্ষয়াগ করা হয়। পরামশ বক্ষকর জনরক্ষপ ৬টি সম্ভাব্ রুক্ষর্র 

মক্ষধ্য গাজীপুর-র্নি-এয়ারক্ষপার্ ব (R310 ও N3 মহাসড়কাংক্ষশ) রুর্টি (BRT Line-3) সর্ বাক্ষপো গ্রহণক্ষযাগ্য নহক্ষসক্ষর্ নর্ক্ষর্নচত হয়।  
 

সম্ভার্তা সমীোর ফোফক্ষের নিনত্তক্ষত সরকাক্ষরর নসদ্ধান্ত সমাতাক্ষর্ক উন্নয়ি সহক্ষযানগক্ষির আনথ বক সহক্ষযানগতায় Bus Rapid Transit 

(BRT) Line 3, গাজীপুর হক্ষত ঢাকার হযরত শাহাজাোে আন্তজবানতক নর্মাির্ন্দর পয বন্ত ২০.৫০ নকক্ষোনমর্ার Dedicated Bus 

System তথা র্াস কনরক্ষিার নিম বাক্ষণর কায বক্রম শুরু হয়। Bus Rapid Transit (BRT) ব্র্স্থা সুষ্ঠু র্াস্তর্ায়ক্ষির জন্য সিৌত 

অর্কাঠাক্ষমা নিম বাক্ষণর সশক্ষষ সকাম্পানি গঠক্ষির মাধ্যক্ষম প্রকক্ষের মূে উক্ষেশ্য সাধক্ষির েক্ষে যাত্রী পনরর্হক্ষির জন্য ২০৩৭ পয বন্ত প্রনতনিক্ষির 

র্াস পনরর্হক্ষির Operation Plan নিধ বারণ করা হক্ষয়ক্ষে।  

এই প্রকেটির মূে উক্ষেশ্য হক্ষে গাজীপুর-র্নি-উত্তরা সহ রাজধািী ঢাকার সাক্ষথ দ্রুত, নিরাপি, সাশ্রয়ী ও পনরক্ষর্শর্ান্ধর্ পনরর্হি ব্র্স্থা        

স্থাপি যা ঘন্টায় ২০,০০০ যাত্রী পনরর্হক্ষি সেম হক্ষর্ ।এক্ষেক্ষত্র প্রকে এোকার জিসাধারক্ষির জীর্িযাত্রার মাি উন্ননতর জন্য সহায়ক হক্ষর্।       
 

গুরুত্ব নর্ক্ষর্চিায় ২০/১১/২০১২ নি. তানরক্ষে একক্ষিক সিায় “সগ্রর্ার ঢাকা সাসক্ষর্ইক্ষির্ে আরর্াি ট্রান্সক্ষপার্ ব প্রক্ষজক্ট (নর্আরটি, গাজীপুর-

এয়ারক্ষপার্ ব)” প্রকেটি অনুক্ষমািি হয়। উক্ত সমক্ষয় প্রকে ব্য় নেে সমার্ ২০৩৯.৮৪৮৯ সকাটি র্াকা এর্ং প্রকক্ষের সময়াি নেে নিক্ষসম্বর 

২০১২ হক্ষত নিক্ষসম্বর ২০১৬ নি. পয বন্ত। নিনপনপর ১ম সংক্ষশাধিীক্ষত প্রকে সময়াি পনরর্তবি িা কক্ষর শুধুমাত্র প্রকে সাহায্য ও স্থািীয় মুদ্রার 

সমন্বয় করা হয় তক্ষর্ প্রকে ব্ক্ষয়র সকাি সংক্ষশাধিী করা হয়নি। এরপর প্রকক্ষের ব্য় বৃনদ্ধ ব্নতক্ষরক্ষক ০২/০১/২০১৭ তানরক্ষে প্রকে 

র্াস্তর্ায়ক্ষির সময়াি নিক্ষসম্বর ২০১৮ পয বন্ত বৃনদ্ধ করা হয়। তৎপরর্তী গত ০৪/১১/২০১৮ নি. তানরক্ষে প্রকেটির ২য় সংক্ষশাধিীক্ষত ব্য় বৃনদ্ধ 

সহ প্রকক্ষের সময়াি বৃনদ্ধর প্রস্তার্ অনুক্ষমািি করা হয়। ২য় সংক্ষশাধিীক্ষত প্রাক্কনেত ব্য় ধরা হয় ৪২৬৮.৩২৪৩ সকাটি র্াকা (প্রকে সাহায্য 

২৮৪২.৫১ সকাটি র্াকা, ৬৬%) এর্ং প্রকে সময়ািকাে জুি ২০২০ পয বন্ত বৃনদ্ধ করা হয়। উন্নয়ি প্রকেটি এশীয় উন্নয়ি ব্াংক (এনিনর্), 

ফরাসী উন্নয়ি সংস্থা (এএফনি), সলার্াে এিিায়রিক্ষমন্ট ফযানসনেটি (নজইএফ) এর্ং র্াংোক্ষিশ সরকাক্ষরর (নজওনর্) অথ বায়ক্ষি র্াস্তর্ানয়ত 

হক্ষে। এোক্ষি প্রকে পনরচােক্ষকর র্রাক্ষত উক্ষেখ্য সয, প্রকে সাহাক্ষয্যর পনরমাণ মূে নিনপনপ’র পনরমাণ হক্ষত বৃনদ্ধ সপক্ষেও এই অনতনরক্ত 

বর্ক্ষিনশক সাহাক্ষয্যর অথ ব এেিও প্রিাি করা হয়নি।  

 

প্রকক্ষের নিনপনপ দুইর্ার সংক্ষশাধি করা হয়। ১ম সংক্ষশাধিীর মাধ্যক্ষম পরামশ বক প্রনতষ্ঠাক্ষির িযার্ আইটি বৃনদ্ধ পাওয়ায় ব্য় সমন্বয়, 

এনিনর্র সোি এনগ্রক্ষমন্ট অনুযায়ী নর্দ্যমাি র্াস অপাক্ষরর্রক্ষির প্রনতস্থাপক্ষির জন্য পুির্ বাসি/ েনতপুরি পৃথকীকরণ। এোড়া Special 

Project Organization (SPO/Dhaka BRT Com.) Operating Cost পৃথক িতুি ৭৯৮১ অথ বনিনতক সকাি অন্ত্রর্ভ বক্তকরণ। 

এক্ষেক্ষত্র অনুক্ষমানিত মূে নিনপনপ’র ব্ক্ষয়র সকাি পনরর্তবি হয় িাই। পরর্তীক্ষত ২য় সংক্ষশাধিীক্ষত ভূনম অনধগ্রহণ ব্য় ২২৪.৫০ সকাটি র্াকা 

ও েনতপূরণ ব্য় ১৫৬.০০ সকাটি র্াকা বৃনদ্ধ, এোড়া সিৌত অর্কাঠাক্ষমার বিঘ বয বৃনদ্ধ, প্রাক্কেি প্রস্তুক্ষত সওজ এর ২০১৫ Rate schedule 

ব্র্হার এতি কারক্ষণ প্রকেটির ব্য় ১০৯% বৃনদ্ধ পায়।   
 

এই প্রকেটির প্রধাি কাজ হক্ষে ২০.৫০ নকিঃনমিঃ সমইি কনরক্ষিার নিম বাণ যার ১৬ নকিঃনমিঃ At Grade, ৪.৫০ নকিঃনমিঃ Elevated। 

এোড়া নর্আরটি র্াস নিক্ষপা সহ নর্নিন্ন স্থাক্ষি র্াসেপ নিম বাণ। একই সাক্ষথ সমইি কনরক্ষিার সংেগ্ন ১১৩টি (৫৬ নকিঃনমিঃ) সংক্ষযাগ সড়ক্ষকর 

উন্নয়ি। এোকার জিসাধারক্ষির উন্নত িাগনরক জীর্িযাপক্ষির জন্য পনরক্ষর্শর্ান্ধর্ অর্কাঠাক্ষমা নিম বাণ করা সহ জোর্দ্ধতা নিরসক্ষি মূে 

সড়ক কনরক্ষিাক্ষরর পাক্ষশ ২৮ নকিঃনমিঃ র্নি হক্ষত জয়ক্ষির্পুর পয বন্ত উচ্চ ধারণ েমতাসম্পন্ন সেি নিম বাণ প্রক্ষয়াজিীয় সেক্ষিজ ব্র্স্থা ও ১০টি 

কাঁচার্াজার নিম বাণ/ উন্নয়ি। সুষ্ঠু গিপনরর্হি ব্র্স্থা পনরচােিার জন্য আটি বকুক্ষেক্ষর্ি র্াস ক্রয় করা। 

 

সগ্রর্ার ঢাকা সাসক্ষর্ইক্ষির্ে আরর্াি ট্রান্সক্ষপার্ ব প্রক্ষজক্ট (নর্আরটি, গাজীপুর-এয়ারক্ষপার্ ব) প্রকক্ষের কায বক্রম সুষ্ঠুিাক্ষর্ র্াস্তায়ক্ষির ও 

পনরচােিার জন্য সেয়ানরং কনমটির সির্তক্ষত্ব ৩টি অনধিপ্তক্ষরর নতিটি PIU গঠি করা হয়। PIU গুক্ষো হেিঃ চুনক্ত CO-1 সড়ক ও জিপথ 

অনধিপ্তর, CO-2 র্াংোক্ষিশ সসতু কর্তবপে এর্ং CO-3, ও CO-4 স্থািীয় সরকার প্রক্ষকৌশে অনধিপ্তর। নেয়ানরং কনমটি প্রকক্ষের গুরুত্ব 

নর্ষক্ষয় নিয়নমত তিারনক কক্ষর থাক্ষকি এর্ং PIU র্াস্তর্ায়ি কম বকান্ড পনরচােিা কক্ষর।   
 

সমীোর কম ব পদ্ধনতর অংশ নহক্ষসক্ষর্ প্রক্ষয়াজিীয় তথ্য সংগ্রক্ষহর জন্য প্রকে এোকা পনরিশ বি, অনফস হক্ষত িনেোনি সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষে। 

সামানজক ও সুনর্ধাক্ষিাগীক্ষির নিকর্ হক্ষত তথ্যসমুহ প্রশ্নমাো, িেীয় আক্ষোচিা, KII পদ্ধনতক্ষত সংগ্রহ করা হয়। এোড়া পনরক্ষর্শ নর্ষয়ক 

তথ্য সিয়া হয়। সংনিেক্ষির সাক্ষথ সফািাোপ এর্ং নকছু তথ্য প্রকে পনরচােকক্ষির ও উপক্ষিো প্রনতষ্ঠাি (পূতবকাজ) এর সাক্ষথ আোক্ষপর 

মাধ্যক্ষম সংগ্রহ করা হয়। তথ্য সমূহ যাচাই র্াোই কক্ষর নর্ক্ষিষণপূর্ বক নিনর্ড় পনরর্ীেণ প্রনতক্ষর্িি প্রস্তুক্ষত ব্র্হার করা হক্ষয়ক্ষে।  
 

প্রকেটি সরকার কর্তবক অনুক্ষমানিত হওয়ার পক্ষর অর্কাঠাক্ষমাগত কাক্ষজর Detail Design, প্রাক্কেি প্রস্তুত, িরপক্ষত্রর মাধ্যক্ষম প্রস্তুত 

এতিনর্ষক্ষয়র জন্য পরামশ বক প্রনতষ্ঠাি SMEC Int. Pvt. Ltd সক সম-২০০৩ সাক্ষে নিক্ষয়াগ সিয়া হয়। Detail Design িরপত্র 

আহর্াি এই সকে কাজগনে সম্পন্ন কক্ষর ৪টি প্যাক্ষকক্ষজ নর্িক্ত সিৌত অর্কাঠাক্ষমা র্াস্তর্ায়ক্ষির জন্য ঠিকািারক্ষির সাক্ষথ চুনক্ত করক্ষত ৩ 

সথক্ষক ৫ র্ের সময় ব্য় হয়। সিো যায় সয, প্রথক্ষম ৪ সফব্রুয়ারী, ২০১৬ সাক্ষে চুনক্ত CO-4 এর্ং সর্ বক্ষশষ ১৭ অক্ষক্টার্র ২০১৭ সাক্ষে চুনক্ত 

CO-2 (Elevated Section) স্বাের হয়। অথ বাৎ প্রকেটির শুরুক্ষতই DPP এর কম বপনরকেিা হক্ষত নপনেক্ষয় পক্ষড়। উক্ষেখ্য, চুনক্তগুনের 

মক্ষধ্য CO-1 ও CO-2  প্রাপ্ত কাগজপত্র পনরর্ীেক্ষণ সিো যায় সয, ক্রয় প্রনক্রয়ায়  PPR 2008 এর নর্নধ ৮(১২) ও উন্নয়ি সহক্ষযাগী এশীয় 



ii 
 

উন্নয়ি ব্াংক এর ADB প্রনকউরক্ষমন্ট গাইি োইি যথাযথ অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষে। তক্ষর্ প্যাক্ষকজ  CO-3 প্যাক্ষকজটি মন্ত্রীপনরষি সরকানর 

ক্রয় কনমটি কর্তবক অনুক্ষমানিত এর্ং ও CO-4  সড়ক পনরর্হি ও সসতু মন্ত্রণাক্ষয়র মািিীয় মন্ত্রী মক্ষহািয় কর্তবক অনুক্ষমানিত হক্ষয়ক্ষে। 

LGED এর প্রকে সংনিে অনফস র্ন্ধ থাকার কারক্ষণ সশক্ষষাক্ত ২টি চুনক্তর ক্রয় প্রনক্রয়ার কাগজপত্র সংগ্রহক্ষত নর্েম্ব হক্ষয়ক্ষে। প্রাপ্ত 

কাগজপত্র এর্ং প্রক্ষশ্নর জর্াক্ষর্র আক্ষোক্ষক চুনক্ত ২টির ক্রয়প্রনক্রয়া আক্ষোচিা করা হক্ষয়ক্ষে। প্রকক্ষে ৪টি পরামশ বক প্রনতষ্ঠাি নিন্ন নিন্ন কাক্ষজ 

নিক্ষয়ানজত আক্ষে। 

প্রকেটির পূতবকাক্ষজর ৪টি চুনক্তর মক্ষধ্য CO-3 এর অগ্রগনত ১০০% ও CO-4 এর অগ্রগনত ১০০%।এই ২টি চুনক্তর মূল্য সংক্ষশানধত হক্ষয়ক্ষে। 

অন্যনিক্ষক CO-1 এর্ং CO-2  এর অগ্রগনত খুর্ ধীর এর্ং সম, ২০২০ পয বন্ত এই ২টি চুনক্তর অগ্রগনতর হার যথাক্রক্ষম ৪২.৫২% ও 

২৯.২০%। ফেশ্রুনতক্ষত প্রকেটির সম, ২০২০ পয বন্ত আনথ বক অগ্রগনত ২৬.২৪% ও র্াস্তর্ অগ্রগনত ৩২.৪০%। অথ বাৎ েেযমাত্রা সথক্ষক 

৭৩.৭৬% নপনেক্ষয় আক্ষে। উক্ষেখ্য, চুনক্ত CO-1 সশষ করা জন্য জানুয়ানর, ২০২২ পয বন্ত এর্ং চুনক্ত CO-2  সশষ করার জন্য নিক্ষসম্বর, ২০২১ 

পয বন্ত নিক্ষয়ানজত ঠিকািারদ্বয় সময় বৃনদ্ধর আক্ষর্িি কক্ষরক্ষে। নকন্তু উক্ত আক্ষর্িি এেিও অনুক্ষমানিত হয়নি। ধারিা করা হক্ষে সয, জুি ২০২০ 

এর সিতর প্রকেটি সশষ হক্ষর্ িা। এমতার্স্থায় প্রকেটি সশষ করক্ষত প্রকে পনরচােক জুি, ২০২২ পয বন্ত সময় বৃনদ্ধর জন্য উদ্ধবতি কর্তবপে 

র্রার্ক্ষর পত্র পাঠিক্ষয়ক্ষে।   
 

এোক্ষি উক্ষেে করা প্রক্ষয়াজি সয, চুনক্ত CO-1 এর্ং CO-2  এর নিম্ন অগ্রগনত হাক্ষরর জন্য  চুনক্ত ২টিক্ষত অপয বাপ্ত সম্পি ও অথ ব নর্নিক্ষয়াগক্ষক 

মূে কারণ নহক্ষসক্ষর্ পরামশ বক প্রনতষ্ঠাি নচনিত কক্ষর। নর্ষয়টি সফব্রুয়ারী, ২০২০ সাক্ষের অগ্রগনত প্রনতক্ষর্িক্ষি উক্ষেে করা হক্ষয়ক্ষে। প্রকেটি 

র্াস্তর্ায়ক্ষির উক্ষেনেত কারণটি নিনর্ড় পনরনর্েক্ষণ যুনক্তযুক্ত মক্ষি কক্ষর। এোড়া প্রকেটি নর্েক্ষম্বর আক্ষরা সয কারণগুনে পনরেনেত হক্ষয়ক্ষে 

সসগুক্ষোর মক্ষধ্য, ভূনম অনধগ্রহণ প্রনক্রয়ার নর্েম্ব এর্ং সড়ক পাক্ষশ ও ভূগিবস্থ গ্যাসোইি সরক্ষেই নিম বাণকাজ শুরু করা উক্ষেেক্ষযাগ্য। এজন্য 

Foundation এর নকছু পনরর্তবি করক্ষত হক্ষয়ক্ষে।  
 

র্ণ বিার অনুক্রক্ষম প্রকেটির ব্য় এর্ং সময় বৃনদ্ধর কারণ নহক্ষসক্ষর্ পরামশ বক প্রনতষ্ঠাি মক্ষি কক্ষর সয, প্রকেটি পনরকেিা ও র্াস্তর্ায়ক্ষির পূক্ষর্ ব 

আক্ষরা নর্স্তানরত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রক্ষহর মাধ্যক্ষম নিনপনপ প্রস্তুত ও Detail Design করা হক্ষে প্রকেটি র্াস্তর্ায়ক্ষি সময় এর্ং অথ ব হ্রাস 

সপত। উিাহরণস্বরুপ ১২ সসক্ষেম্বর ২০১৯ইং তানরক্ষে নেয়ানরং কনমটির ৪থ ব সিায় নর্মাির্ন্দর হক্ষত নর্মাির্ন্দর সরেক্ষেশি পয বন্ত যাত্রী 

চোচক্ষের জন্য একটি আন্ডারপাস নিম বাক্ষণর নসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যা সুষ্ঠু পনরকেিার অিার্ র্ক্ষে পরামশ বক প্রনতষ্ঠাি মক্ষি কক্ষর।          
 

এোক্ষি পূির্ বাসি কাক্ষজ নিক্ষয়ানজত পরামশ বক কর্তবক েনতগ্রস্থক্ষির জন্য েনতপূরণ পনরমাণ নিধ বারণ কক্ষর ইক্ষতামক্ষধ্য অথ বপনরক্ষশাধ কায বক্রম 

শুরু হক্ষয়ক্ষে। প্রকেটি সশষ হক্ষে স্থািীয় জিসাধারণসহ যাত্রীগণ উপকৃত হক্ষর্ মক্ষম ব সামানজক জনরক্ষপ প্রনতফনেত হক্ষয়ক্ষে। তক্ষর্ সড়কটি 

নিরাপক্ষি পারাপাক্ষরর জন্য ফুর্ ওিার ব্রীজ নিম বাণ ও প্রকেটি দ্রুত সশষ করার জন্য স্থািীয় জিাসাধারণ মতামত প্রিাি কক্ষর।    

 

প্রকক্ষের Engineering Procurement and Consultation Management (EPCM) পনরক্ষর্শগত নর্নিন্ন নিক মনির্র 

কক্ষর এর্ং প্রনতমাক্ষস সিৌতকাজ সহ পনরক্ষর্শগত, পূির্ বাসি, ভূনম অনধগ্রহণ নর্ষক্ষয় অগ্রগনত প্রনতক্ষর্িি প্রিাি কক্ষরি। ঠিকািার নিম বাণকানেি 

পনরক্ষর্শ রোক্ষথ ব পানি নের্াক্ষিা এর্ং নিম বাণ শ্রনমকক্ষির স্বাস্থয সুরোর নর্ষয়টি নিয়নমত তিারনক কক্ষর।  
 

প্রকেটি র্াস্তর্ায়ক্ষি িািানর্ধ সমস্যার সমু্মেীি হক্ষত হক্ষয়ক্ষে নর্ক্ষশষত নশেএোকার র্জব, অনধক যাির্াহি, ঠিকািক্ষরক্ষির অথ ব সরর্রাক্ষহর 

অপ্রতূেতা ইতযানি। প্রকে এোকা নর্ক্ষশষত র্নি হক্ষত জয়ক্ষির্পুর সচৌরাস্তা পয বন্ত জোর্দ্ধতা প্রকেটির অর্কাঠাক্ষমার িীঘ ব স্থায়ীক্ষত্বর জন্য 

হুমনকস্বরুপ। এজন্য মূে কনরক্ষিার পাক্ষশ ইক্ষতামক্ষধ্য সেি নিম বাণ করা হক্ষয়ক্ষে তক্ষর্ সেক্ষির পানি নিস্কাশক্ষির জন্য নচনিত োেগুনে প্রনতনিয়ত 

েিি ও পনরষ্কার রাো জরুনর। প্রকেটি সশক্ষষ এই কায বক্রম গাজীপুর নসটি কক্ষপ বাক্ষরশক্ষির িানয়ক্ষত্ব সিয়া সমীনচি হক্ষর্।  
 

প্রকেটির সর্ে নিক হক্ষে এর এনির্ প্ল্যাি। সসই উক্ষেক্ষশ্য অর্কাঠাক্ষমাগত নিম বাণ কাজ সশষ হক্ষে র্ানণনজযক পনরর্হি ব্র্স্থা চালু করা 

হক্ষর্। এজন্য ইক্ষতামক্ষধ্য ১টি সকাম্পািী গঠি করা হক্ষয়ক্ষে এর্ং পরামশ বক র্ানণনজযক মক্ষিে প্রস্তুত করার নিনমক্ষত্ত পরামশ বক নিক্ষয়াগ সিয়া 

হক্ষয়ক্ষে। র্ানণনজবক পনরর্হি নহক্ষসক্ষর্ আটি বকুক্ষেক্ষর্ি নিক্ষজে র্াস ক্রক্ষয়র নর্ষয়টি প্রনক্রয়াধীি। তক্ষর্ পনরক্ষর্শ র্ান্ধর্ গণপনরর্হক্ষির জন্য 

নিক্ষজে র্াস ব্র্হাক্ষরর পূক্ষর্ ব যথাযথ সকাি মন্তব্ র্া পিক্ষেপ গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষে নকিা জািা যায় িাই।          

 

প্রকেটির ২টি অংক্ষশর অথ বাৎ সিৌত অর্কাঠাক্ষমা নিম বাণ ও নর্আরটি ব্র্স্থা সশষ হক্ষে কনরক্ষিার রেণাক্ষর্েণ িানয়ত্ব সক পােি করক্ষর্ তা  

নিনপনপক্ষত উক্ষেে িাই। সকে অর্কাঠাক্ষমা সহ প্রকক্ষের সম্পি রেণাক্ষর্েক্ষণ কর্তবপে এেনি নিধ বারণ করক্ষর্ যাক্ষত প্রকেটি িীর্ সময় সসর্া 

কায বক্রম অব্াহত থাক্ষক। মূে উক্ষেশ্য অজবক্ষির জন্য এতিনর্ষয়গুনে যথাযথ পােক্ষির জন্য িীনতমাো ও কম বপনরনধ প্রস্তুত করা প্রক্ষয়াজি। 

প্রকেটির সিৌত অর্কাঠাক্ষমা সমানপ্তর পর সাশ্রয়ী গণপনরর্হি ব্র্স্থা চালু কক্ষর প্রকক্ষের মূে উক্ষেশ্য অজবি হক্ষর্। এক্ষেক্ষত্র দ্রুত নিম বাণ কাজ 

সশষ করক্ষত সংনিে ব্র্স্থাপিাটি সঠিক দ্রুত পিক্ষেপ গ্রহণ করা র্াঞ্চিীয়। 
 

নিনর্ড় পনরর্ীেণ সমীোয় প্রাপ্ত ফোফক্ষের আক্ষোক্ষক প্রধাি প্রধাি সুপানরশ সমূহ হে; নিনপনপ প্রণয়ক্ষি অনধক মক্ষিানিক্ষর্শ করা; ঠিকািার 

নিধ বানরত সমক্ষয় কাজ সশষ করক্ষত িা পারক্ষে চুনক্তর শতবার্েীর আক্ষোক্ষক প্রক্ষয়াজিীয় ব্র্স্থা গ্রহণ করা; প্রকে এোকার জোর্দ্ধতা নিরসক্ষি 

নিনম বত সেি কায বকর রােক্ষত Outfall োেগুনে প্রনতনিয়ত েিি ও সংস্কার কম বকান্ড অব্াহত রাো; নর্আরটি পনরর্হি ব্র্স্থা সাশ্রয়ী, 

জির্ান্ধর্ ও পনরক্ষর্শ অনুকূে হক্ষত হক্ষর্; নিম বাণ কাজ চোকােীি জিসাধারণ ও চোচেকারী যাির্াহি সমূক্ষহর নিরাপত্তা নর্ধাক্ষি উপযুক্ত ও 

পয বাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তা সাইি, নসগিাে স্থাপি করা প্রক্ষয়াজি, BRT এর জন্য নিনম বত অর্কাঠাক্ষমা নিয়নমত রেণাক্ষর্েক্ষণর নিনমক্ষে 

এেিই কায বকনর ব্র্স্থা নিক্ষত হক্ষর্ ইতযানি।  
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Acronyms & Glossary 

ADB  = Asian Development Bank 

ADP  = Annual Development Programme 

BBA = Bangladesh Bridge Authority 

BRT  = Bus Rapid Transit 

BOQ   = Bill of Quantities 

BUET = Bangladesh University of Engineering and Technology 

CCGP = Cabinet Committee for Government Purchase 

CGGC = China Gezhouba Group Co. Ltd 

CPTU = Central Procurement Technical Unit 

DPP  = Development Project Proposal 

DTCA  = Dhaka Transport Coordination Authority 

EA  = Executing Agency 

EPCM = Engineering Procurement and Construction Management and Supervision  

JTEG = Jiangsu Provincial Transportation and Group Co. Ltd China 

LGED = Local Government Engineering Department 

MOLGRDC = Ministry of Local Government and Rural Development and Cooperatives 

ODBM  = Operational Design and Business Model 

PIU = Project Implementation Unit 

PMCCB  = Project Management Coordination and Capacity Building 

PPA  = Public Procurement Act 

PPR  = Public Procurement Rules 

PSC  = Project Steering Committee 

RD = Roads Division (Executing Agency) 

RHD  = Roads & Highways Department 

RPI = Resettlement Plan Implementation 

 SEL-UDC = Shamim Enterprise (Pvt.) Ltd. Bangladesh & UDC Construction Limited 

   Bangladesh Joint Venture 

SPO = Special Project Organization 

SWOT  = Strengths Weaknesses Opportunities and Threats  

TOR  = Terms of Reference 

USD = United States Dollar 

WITEC = Weihai International Economic & Techenical Corporation 
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১ ম অ ধ্যায় 

প্র কল্প ের বিস্ত াবর ত ি র্ ণনা 

১ . ১ প্রকল্পের সংবিপ্ত বিির র্ 

প্র কল্পে র না ম : গ্রেটার  ঢ াক া  স াস ল্প টইল্পন ি ল  আর ি ান  ট্রান্স ল্প  া ট ণ প্র ল্প েক্ট  ( বিআ র টি, গ া েীপু র  

– এ য়ার ল্প  াট ণ) ২য় স ংল্প াবিত । 

উ ল্পযাগী ম ন্ত্রর্াল য়/ বিভ াগ  : স ড়ক  বর িহন ও গ্রস তু ম ন্ত্রর্াল য় / স ড়ক  বরিহন ও মহাসড়ক বি ভাগ 

িা স্তিা য়নক ারী স ংস্থা : ক) স ড়ক ও েন থ অ বিদপ্তর 

খ) িা ংলাল্প দ  গ্রস তু ক র্ত ণ ি 

গ) স্থ ানী য় স রক ার প্র ল্পকৌ ল অব িদপ্তর 

প্র কল্পে র অ িস্থ ান  : বি ভাগ গ্র েল া উ  ল্প েলা 

ঢাকা 
ঢাক া ঢাক া উত্ত র বস টি ক ল্প  ণাল্পর  ন । 

গােী পু র গােী পু র , টব ি 

  

ব িত্র  ১. ১ : প্র কল্পে র গ্রলাল্পক ন ম্য া  
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১.২ প্রকল্পের  টভূবম  

২০ ০৫ স াল্পল বিশ্ব ব্যংল্পকর স হায়তায় প্র স্তুতকৃ ত Strategic Transport Plan (STP, 2005) স রক ার ক র্ত ণক অনুল্পমা বদত 

হয়। গ্রস ই গ্রপ্র বিল্পত এ ী য় উন্ন য় ন ব্যা ংক (এব িবি) ক র্ত ণক Urban Transport বিষয়ক কাবরগ বর স হা য়তা প্র কল্পে র ম া ধ্যল্পম 

স ম্ভািতা যািা ই এর েন্য  র া ম ণক বনল্পয়াগ ক র া হ য়।  র াম  ণল্পকর েবরল্প  ৬টি স ম্ভাব্য রু ল্প টর মল্পধ্য গা েীপু র-টবি-এ য়ার ল্প  াট ণ 

(R310 ও N3 মহাসড়কাংল্প ) রু টটি (BRT Line-3) স ি ণাল্প  ি া েহর্ল্পযা গ্য বহ ল্পস ল্পি বিল্পি বি ত হয়।  

স ম্ভািতা স মী িার ফলা ফল্পলর ব ভবত্তল্পত স রক াল্পরর বস দ্ধান্ত গ্র মা তাল্পিক উ ন্নয়ন স হল্পযাবগল্প দর আবথ ণক স হ ল্পযাবগতা য় Bus Rapid 

Transit (BRT) Line 3, গােী পু র হল্পত ঢাক ার হযরত   াহাো লাল  আন্ত েণাবত ক  বি মানি ন্দর   য ণন্ত  ২ ০. ৫ ০  বকিঃব মিঃ 

Dedicated Bus System তথা Bus Rapid Transit (BRT) বন ম ণাল্পর্ র ক ায ণক্র ম শু রু হয়।  

Bus Rapid Transit (BRT) ব্যিস্থ া সুষ্ঠু ি াস্তিা য়ল্পনর েন্য গ্রভৌত অিক াঠাল্প মা বন ম ণাল্প র্ র গ্র ল্পষ গ্রকাম্পাবন গঠ ল্পনর মা ধ্যল্পম 

প্র কল্পে র মূল উল্প েশ্য স ািল্পন র লল্পিে যাত্রী  বরি হল্পনর েন্য ২ ০৩৭  স াল  য ণন্ত প্র বতব দল্পনর ি া স  বরিহ ল্পন র Operation Plan 

বন ি ণার র্ ক র া হ ল্পয়ল্পে ।  

BRT  বরিহর্ ব্যিস্থ ার মাধ্যল্প ম গােী পু র-টব ি-ঢাক ার মল্পধ্য দ্রুত, বনর া  দ, স া শ্রয়ী ও  বরল্পি   িান্ধ ি গ্রযাগা ল্পযাগ ব্যিস্থ া স্থ া ন ও 

এতদঅঞ্চ ল্পলর েনস ািারল্পর্র েী িন যাত্রার মান উন্নত ক র া স ম্ভি । BRT এর ম াধ্যল্পম  ঘণ্টা য় ২০ হাে ার যা ত্রী গােী পু র-এয় ার ল্প াট ণ 

রু ল্পট যাতা য়াত কর ল্পত  ারল্পি ।  

১.৩ প্রকেটির লিে ও উল্পেশ্য 

গােী পু র হল্পত ঢ াক া হযর ত   াহোলাল  আন্ত েণাবত ক  বি মান ি ন্দ র  য ণন্ত (গােী পু র-এয়ার ল্প  া ট ণ) দ্রুত, বন রা দ, স াশ্র য়ী ও  বর ল্পি  

িান্ধ ি  বরিহন ব্যিস্থ া প্র ি ত ণন কল্পর েনস ািারল্পর্র েীিন যাত্র া র মান উন্নত ক র া  এই  প্র কল্পে র  উল্প েশ্য । এ ল ল্পিে গ ােীপু র হ ল্পত 

এয়ার ল্প  াট ণ  য ণন্ত ২ ০.৫ ০ বক ল্পলা বমটার িাস র ো ব ি ট্রানবে ট (BRT Dedicated Lane) অিক াঠা ল্পমা বন ম ণার্ ।  ফল্পল গ ােী পু র 

- এয়ার ল্প া ট ণ রু ল্পট প্র বতবদ ল্পন ঘন্ট ায় ২০ হা োর যা ত্রী যাতা য়াত ক রল্পত  ার ল্পি । 

প্র কে টি র সুবন বদ ণষ্ট উল্পে শ্য বন ম্ন রূ িঃ 

 দ্রুত, বনর া  দ  ও   বর ল্পি  ি ান্ধ ি  যাত ায়াত  ব্যি স্থ া প্র ি ত ণন 

 েনস ািারল্পর্র ন গ র েীিন যাত্রার মান উন্নবত  

 ভ্রমন ব্যয় ও স ময় হ্রাস  

১ . ৩. ১   প্র কল্পে র ইনপু ট 

 ভূবম  অবি েহর্ ও পূ ন ি ণাস ন 

 BRT কবরল্পিার বন ম ণার্ 

 ইউটিবলটি  স্থ ানান্তর 

 স্থ ানী য় িাোর উন্ন য়ন  

 িাস স াবভ ণস  বরি ালনা ও রির্ া ল্পিির্  

 িাস বিল্প া বন ম ণার্ 

 অন্য ান্য  

১ . ৩. ২ প্র কল্পে র আউ টপুট 

 ৪.৫ বকল্পলাবম টার Elevated Bus Lane স হ ২০.৫ ০ বক ল্পল াবমটা র Dedicated Bus Lane বন ম ণার্ এি ং 

অন্য ান্য যানি াহন ও িী রগ বতর যানি াহল্পনর েন্য আলা দা আলা দা গ্রলন বন ম ণার্ ।  

 ১ ০ গ্রলন বি ব ষ্ট টব ি গ্রস তু বন ম ণা র্  ( ৮ গ্রলন দ্রুতগবত র , ২ গ্রলন িী রগ বতর) ।  

 ৬টি ফ্লাই ওভার/ও ভার াস বন ম ণা র্ ।  

 গােী পু ল্পর ১ টি িাস ব িল্প া বন ম ণা র্ ।  

 ১ ১ ৩টি (৫ ৬ বকল্প লাবম টার) স ংল্প যাগ স ড়ক উন্নয়ন।  

 ১ ০টি কাঁ ি ািাোর বন ম ণার্ ।  
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 টবি হল্পত েয়ল্প দিপু র  য ণন্ত ১ ২ বকল্পলাবম টার উচ্চ ি ারর্ ি মতা স ম্পন্ন গ্রেন বন ম ণার্ ।  

 কবরল্পিার িরাি র গ্রস াল ার বি ট  লাইট স্থ া ন ।  

 আটি ণকু ল্পলল্পটি িাস ক্র য় ও Intelligent Transportation System (ITS) স্থ া ন ।  

২৪ টি িাস ষ্টল্প ে + ১ টি িাস ট াবম ণন াল এর কা ে িল মান ।  

১.৪ প্রকল্পের উন্নয় ন সহল্পযাগী ও অ থ ণায় ন 

উন্নয়ন প্র কে টি  এ ী য় উন্নয়ন  ব্যাংক (এ বিবি ), ফরাস ী  উ ন্নয়ন  স ংস্থা (এএ ফবি ), গ্রলাি াল এন ভায়রন ল্প মন্ট ফোবসব ল টি  (বে ইএ ফ ) 

এই প্র কল্পে অথ ণায়ন কর ল্পে (স ং যু বি-১)।  

বনল্পম্নর স ারবর্ ল্পত উন্ন য়ন স হল্পয া গী ল্পদর প্র কল্পে র অ থ ণায়ল্পন র ির র্,  বর মার্ এিং চুব ির গ্রম য়াদক া ল গ্র দখাল্পনা হলিঃ  
 

                                             স ারবর্ ১.১: প্রকল্প ের অ থ ণায় ন।             (ল ি টাকায়) 

 
সূ ত্রিঃ RHD প্রক ে  বরি ালল্প কর ক া য ণা লয় । 

১ . ৫ প্রকে অনুল্পমাদন/সংল্প ািন, ব্যয় ও িাস্তিায় নকাল  

গুরু ত্ব বিল্পিিনা য় ২ ০/১ ১/২ ০১ ২ বি. তাবরল্পখ এক ল্পনক স ভায় “গ্র েটার ঢাক া স াসল্প টইল্পনি ল আর িান  ট্রান্স ল্প া ট ণ প্র ল্পেক্ট  (বিআর টি, 

গােী পু র-এয়ার ল্প াট ণ)” প্র কে টি অনুল্প মাদন হয়। উ ি স মল্পয় প্র ক ে ব্যয় বেল গ্রম াট ২০ ৩৯.৮৪৮৯ গ্রকা টি টাকা এিং প্র কল্পে র গ্রম য় া দ 

বেল ব িল্পস ম্বর ২ ০১২ হ ল্পত বিল্পস ম্বর ২০১ ৬  বি.  য ণন্ত। বিব  ব  র ১ ম স ং ল্প াি নী ল্পত প্র কে গ্রম য়া দ  বর ি ত ণন ন া ক ল্পর শুধু মাত্র প্র কে 

স াহায্য ও স্থ ানী য় মুদ্রার স মন্বয় ক র া হয় তল্পি প্র কে ব্যল্পয়র গ্রকা ন স ংল্প ািন ী ক র া হয় নাই। এর  র প্র কল্পে র ব্যয় বৃ বদ্ধ ব্যবত ল্পরল্প ক 

০২/০১/২ ০১৭ তা বরল্পখ প্র কে িা স্তিায়ল্পনর গ্র ময়া দ ব িল্পস ম্বর ২০১ ৮  য ণন্ত বৃ বদ্ধ  কর া হয়। ত ৎ  রি তী গ ত ০৪/১ ১/২ ০১৮ ব ি. তাবর ল্পখ 

প্র কে টি র ২য়  স ংল্প ািন ী ল্পত  ব্যয়  বৃ বদ্ধ  স হ প্র কল্পে র  গ্র ময়া দ  বৃ বদ্ধর  প্র স্তাি অনুল্প মাদন  কর া  হ য়। ২য়  স ংল্প ািন ী ল্পত প্র া ক্কবলত ব্যয় ি রা 

হয় ৪২৬ ৮.৩২৪৩ গ্রক াটি টাকা  এিং  প্র কে গ্রম য়া দকাল জুন ২০ ২০  য ণন্ত বৃ বদ্ধ ক র া হ য়। উ ন্নয়ন প্র কে টি এ ী য় উ ন্নয়ন ব্যা ংক 

(এবিবি), ফর াসী উন্নয়ন স ংস্থা (এএফবি), গ্রলাি াল এনভায়রন ল্পমন্ট ফ োবসবলটি (ব েইএ ফ) এি ং িাংল াল্পদ  স রক াল্পরর (ব েওব ি) 

অথ ণায় ল্পন িা স্তিাবয়ত হল্পে ।  

বিব ব   ১ ম স ংল্প ািন ী ল্পত, গ্র মা ট ব্য য় অ  বর ি বত ণত গ্ররল্পখ ব .এ এিং ব েওবি এর মল্পধ্য স ম ন্বয় কর া হ য় গ্রস ল্পিল্পত্র ব .এ এর 

 বরমার্ বকছু ক ম বন ি ণার র্ ক র া হয়, যা গ্রম াট ব্যয় এর ৭৮.৬৯%। ২য় স ংল্প ািন ী ল্পত প্র কে ব্য য় বৃ বদ্ধ  া য় এখাল্পন বেও বি ও প্র কে 

স াহায্য উভল্প য়র  বরমান বৃ বদ্ধ  াইল্পল ও প্র কে স াহাল্পয্য র  তক রা হার দা ড়ায় ৬৬%। ২য় স ংল্প াবি ত DPP গ্রত GOB অ থ ণায়ন 

এর হার মূল DPP গ্রথল্পক গ্রিব  এর ব ে ল্পন বকছু কারর্ বিয মা ন । ২য় স ংল্প াবিত DPP গ্রত বি মানি ন্দল্পর ভূগ ভ ণস্থ   থ িার ী  টাল্প নল 

বন ম ণাল্পর্ ৪২ ০০ ০.০ ০ লি টাক া ব্য য় ির া হল্পয়ল্পে । ভূবম অবি েহর্ ও পু ন ণি াস ন ব্য য় ৬৬৪৮.০৯ লি টাকা গ্র থল্পক বৃ ব দ্ধ গ্র ল্পয় 

২৯৮ ০০.০০ লি ট াকা হল্প য়ল্পে । Consultancy Contract এ  বরল্প াবিত মূল্প ের উ  র ভোট ও আয়কর ২৫% এর স্থ ল্প ল 

২য় স ংল্প াবিত বিব  ব ল্পত ৩৫% হ ল্পয়ল্পে । এই খাল্পত বৃ বদ্ধর হা র ৪ ০%। আিার বস ব ভল Contract এ  বরল্প া বি ত মূল্পের উ  র 

ভোট  ও  আ য়কর ১ ০.৫ % গ্রথল্প ক বৃ বদ্ধ গ্র ল্প য় ১৫ % হল্পয়ল্পে । এ ই খাল্পত বৃ বদ্ধর হার ৪ ৩%। উল্প েবখত ব্য য় স মূহ স ম্পূন ণভাল্পি GOB 

হল্পত  বরল্প াি ক র া হ ল্পি । প্র কে  বরিালক (স ও ে) এর স ব হ ত আল্পলািনা য় োনা যায় গ্রয, ২য় স ংল্প ািন ী ল্পত প্র কে স াহায্য বৃ বদ্ধ 

 াইল্পল ও প্র কে স হল্পয াগী ল্পদর হ ল্প ত এখল্পন া অবতবর ি প্র কে স াহা ল্পয্য র িরাে  া ওয়া যায় নাই।  

মূল বি ব ব   এর বেওবি  ৪৩৪ . ৫ ৮ গ্রকাটি  টাক া গ্রথ ল্পক ২ য় স ংল্প  াবিত  বিব ব  ল্পত  ১৪ ২৫ . ৮১  গ্র কাটি  টাকা হল্প য় ল্পে  অথ ণাৎ  ৩. ২৮  গুন  

( ২২৮. ০০ %  বৃ বদ্ধ)  হল্পয়ল্পে ।  অ ন্য  বদ ল্পক প্র কে  স াহায্য  ১৬ ০৫ . ২৬  গ্রকাটি  গ্রথল্পক  বৃ বদ্ধ  গ্র  ল্পয়  ২ ৮৪২.৫ ১ গ্রকাটি  টাকা  হ ল্পয়ল্পে  অ থ ণাৎ 

১. ৭৭ গুন   (৭৭. ০ ৭%  বৃ বদ্ধ)  হল্প য় ল্পে (স ংযু বি-২)।  এই তারত ল্পম্যর কারল্পর্ প্র কে  স াহা ল্পয্য র  হার  হ্রাস  গ্র ল্প য়ল্পে।  
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ি ত ণমাল্পন উন্ন য়ন স হল্পযাগী ল্প দর ব নক ট হল্পত প্র কে স াহায্য িাি দ ১৮১.৭১ বম বলয়ন USD এর প্র বতশ্রু বত  াও য়া গ্রগল্পে । বকন্তু স কল 

ক ম ণ স ম্পা দল্পনর েন্য স ি ণল্পমা ট ৩৩৮.৩৯ ব মবল য়ন USD প্র ল্পয় ােন । ফল্প ল অবতবর ি প্র কে স া হায্য ১৫ ৬ ব মবল য়ন USD (টা কা 

১৩১৬.১ ১ গ্রকাটি) স ংস্থাল্পনর ে ন্য প্র কে  বরি ালক মন্ত্রর্ ালয় ি রািল্পর  ত্র ব দল্পয় ল্পেন (স ংযু বি-৩)।  

(সূত্র িঃ প্রকে  বর ি ালক, সওে এ র  ত্র ন ং – ৩৫.আ র এইি বি.০০ ০০.বি আর টি (ব বি).০ ২.০০ ২.২০ ১৩-১ ৪৫ তাং-২ ৪/০ ৩/২ ০ ২ ০)  

বনল্পম্নর স া রবর্ল্প ত প্রকল্প ে র অ নু ল্প মাব দ ত প্রাক্ক বলত  ব্য য়, স ংল্প  ািন ও ি া স্তিায় ন কাল গ্রদ খাল্প না হ ল িঃ  

                  স া রবর্  ১.২: প্রক ে অ নু ল্প মাদ ন, স ংল্প  ািন, ব্য য় ও ি াস্তিায় নকা ল             (ল ি টাকায়) 

 

বিষ য় 

অ নুল্প ম াবদত প্রা ক্কব লত ব্যয় 

িা স্তি ায় ন 

ক া ল 

অ নুল্প ম াদ ল্প নর 

ত াবরখ 

 বর ি ত ণন (+/-) 

গ্রম াট ব েও বি আ র.ব .এ বি . ব . এ গ্রম াট ব . এ ব্যয় (%) 
গ্রম য় াদ  

(%) 

মূল ২ ০ ৩৯ ৮৪. ৮৯ ৩৮৯ ১৫. ১৮ ১১ ৭৪২ ৮.০ ৬ ৪৭৬৪১.৬৫ ১৬৫০ ৬৯.৭১ 

বিল্পসম্বর, ২ ০ ১২  

হল্পত ব িল্পসম্বর, 

২ ০ ১৬ 

২ ০ / ১ ১ / 

২ ০ ১২ 
    

সংল্প  াবি ত ২ ০ ৩৯ ৮৪. ৮৯ ৪৩৪৫৮. ৪১ ৬৮৪২ ৪. ৭ ৯ ২ ১০ ১. ৭৮ ১৬০ ৫২৬.৪৮ 

বিল্পসম্বর, ২ ০ ১২  

হল্পত ব িল্পসম্বর, 

২ ০ ১৬ 

০ ৯ / ০ ৭ / 

২ ০ ১৫ 
    

১ ম ব্য য় বৃব দ্ধ 

ব্য বতল্পর ল্পক 

গ্র ময়াদ বৃ বদ্ধ 

২ ০ ৩৯ ৮৪. ৮৯ ৪৩৪৫৮. ৪১ ৬৮৪২ ৪. ৭ ৯ ২ ১০ ১. ৭৮ ১৬০ ৫২৬.৪৮ 

বিল্পসম্বর, ২ ০ ১২  

হল্পত ব িল্পসম্বর, 

২ ০ ১৮ 

০ ২ / ০ ১ / 

২ ০ ১৭ 
  ৫০ .০ ০% 

সংল্প  াবি ত 

(২ য় ) 
৪২ ৬৮৩২ . ৪৩ ১৪২ ৫৮১. ২ ৫ ৭০ ৭৩৫. ৩৩ ২ ১৩৫১৫. ৮৫ ২ ৮৪২ ৫১.১ ৮ 

বিল্পসম্বর, ২ ০ ১২  

হল্পত জুন, ২ ০ ২ ০ 

০ ৪ / ১ ১ / 

২ ০ ১৮ 
১০ ৯. ০০ % ৮৯ . ৫০ % 

ব্য য় বৃবদ্ধ 

ব্য বতল্পর ল্পক 

গ্র ময়াদ বৃ বদ্ধ 

(প্রস্ত াবি ত) 

৪২ ৬৮৩২ . ৪৩ ১৪২ ৫৮১. ২ ৫ ৭০ ৭৩৫. ৩৩ ২ ১৩৫১৫. ৮৫ ২ ৮৪২ ৫১.১ ৮ 
বিল্পসম্বর, ২ ০ ১২  

হল্পত জুন, ২ ০ ২ ২ 
      

সূত্রিঃ ২য়  সংল্প াবি ত  DPP 
 

১ . ৫ . ১   ১ ম  স ংল্প  া িল্পনর কা রর্িঃ  

  র াম ণক প্র বতষ্ঠ া ল্পনর ভ োট আ ই টি বৃ বদ্ধ  া ওয়া য় ব্যয় স মন্ব য় । 

এবিবির গ্রলান এবেল্প মন্ট অনুযা য় ী বিযমান িাস অ াল্পর টরল্প দর প্র বতস্থ া ল্পনর েন্য পু ন ি ণাস ন/ ি বতপু র ন পৃথ কী কর র্ । 

 Special Project Organization (SPO/Dhaka BRT Com.) Operating Cost পৃথ ক ন তু ন ৭৯৮১ 

অথ ণন ন বত ক গ্রকাি অন্ত র্ভ ণিক র র্ ।  

১ . ৫ . ২  ২ য়  স ংল্প  ািল্পন র ক ার র্িঃ  

 রােস্ব ব্যয় বৃ বদ্ধ ।  

 ভূবম অবি েহর্ ব্যয় ২ ২৪.৫ ০ গ্রক াটি টাকা ও ি বতপূ রর্ ব্য য় ১৫ ৬.০০ গ্রকাটি টাকা বৃ ব দ্ধ ।  

 ন তু ন অি বহল্পসল্পি ৬ ০০ বম টার  থ িারী আণ্ড ার  াস বন ম ণার্ অন্ত র্ভ ণবি।  

 ৬ টি ফ্লা ইও ভাল্পরর দ দঘ ণে ও প্র স্থ বৃ বদ্ধ (২৮১ ২ বম টার হ ল্পত ৫ ০৭৪ বমটার বৃ বদ্ধ)।  

 ন তু ন কল্পর স াবভ ণস গ্রলন ও ফু ট াত অ ন্তর্ভ ণি।  

 এবলল্পভল্প টি অংল্প র  বর মার্ ১.০০ বকিঃব মিঃ বৃ বদ্ধ । 

 গ্রভৌত কা ল্পের প্র াক্কবলত ব্যায় স ওে এর ২ ০১৫ গ্ররট ব বিউল অ নুযায়ী প্র স্তুত কর া হল্প য়ল্পে । 

 ৪.৫ বকিঃবমিঃ উড়াল গ্রস তু ৪-গ্রলল্প নর স্থ ল্পল ৬-গ্রলল্পন উবন্নতক রর্ (Elevated Section ১ ০ গ্র লন টব ি গ্রস তু স হ)। 

 ৪ টি ফ্লাইও ভার ৪ গ্রলল্পনর স্থ ল্পল ৬-গ্রলল্পন উবন্নতক রর্ ।  

 (স ং যুবি-৪) 

১.৬ প্রকল্পের প্রিান কােসমূ হ  

 ৪.৫ বকল্পলাবম টার Elevated Bus Lane বন ম ণার্  

 ১ ৬ বকল্পল াবম টার স ড়ক বন ম ণার্ (At Grade) (৬টি ফ্লে াইও ভার স হ)  

 গােী পু ল্পর ১ টি BRT িাস বিল্প  া বন ম ণার্  

 Elevated ৪.৫ বকল্পলাবম টার অংল্প  ১ ০ গ্রলন বিব ষ্ট টবি গ্রস তু  ( ৮ গ্র লন দ্রুতগ বতর ও ২ গ্রলন িী র গবত র) বন ম ণার্  

 ১ ১ ৩টি (৫ ৬ বকল্প লাবম টার) স ংল্প যাগ স ড়ক উন্নয়ন  
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 টবি হল্পত েয়ল্প দিপু র  য ণন্ত ১ ২ বকল্পলাবম টার উচ্চ ি ারর্ ি মতা স ম্পন্ন গ্রেন বন ম ণার্  

 ১ ০টি কাঁ ি ািাোর বন ম ণার্/ উন্ন য় ন  

 ভূবম অবি েহর্ 

 BRT িাস ক্র য় 

  বরল্পি  ও পু ন ি ণাস ন 

 কন্স ট্রাক ন সু  ারবভ ন 

 িাস  বর িালনা ও ব্যিস া মল্পিল বিো ইন 

১.৭ ২য় সংল্প াবিত বি ব ব  অনুযায় ী অি বভবত্তক িাস্তিায়ন ও আবথ ণক লিেমাত্রা  

প্র কে টি ২য় স ংল্প াবিত বিব  ব   অনুয ায়ী প্র কল্পে র অ ংগবভবত্ত ক অ নুল্পমা দনপ্র াপ্ত িরাে (ব েওব ি ও প্র কে স াহায্য) এিং ব্য য় বনম্ন  

স ারবর্ল্পত উল্প েখ ক র া হলিঃ 

স ারবর্ ১.৩: প্রকেটি র অ নু ল্প মাবদত অ ি ও অ ি বভবত্তক বিস্তাব রত ব্য য় ।                    (ল ি টাকায়) 

ক্র িঃ 

ন ং 
অল্পির ন া ম 

স ং খ্যা/ 

 বরমা র্ 
বে ওবি 

প্রক ে স া হা য্য 
গ্রমা ট ব্যয় 

আ রব এ বি ব এ 

(ক) রা ে স্ব ব্যয়:      

১. অবফসারল্পদর গ্রিতন ১ ৫৬৬ েন মাস ৬২২.০০ ০.০০ ০.০০ ৬২২.০০ 

২. প্রবতষ্ঠ া ন কম ণিা র ীল্পদর গ্রিতন ৬৩৫ ে ন মাস ১ ০১.০০ ০.০০ ০.০০ ১ ০১.০০ 

৩. ভ া তা বদ ১ ৮৪৮ েন মাস ৬৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৩৭.০০ 

৪. ভ্রমন ব্যয় গ্রথা ক ৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০০ 

৫. িদবল ব্যয় গ্রথা ক ১ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ১ ১.০০ 

৬. গ্র ৌরকর গ্রথা ক ১ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১ ৫.০০ 

৭. র্ভবমকর গ্রথা ক ১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১ ০.০০ 

৮. িা ক গ্রথা ক ৪.৫০ ০.০০ ০.০০ ৪.৫০ 

৯. গ্রটবলল্পফা ন  গ্রথা ক ১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১ ০.০০ 

১ ০. গ্যা স ও জ্ব া লা বন গ্রথা ক ১ ৩০.০০ ০.০০ ০.০০ ১ ৩০.০০ 

১ ১. গ্র ল্পট্র া ল ও লুবি ল্পকন্ট গ্রথা ক ২৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬৪.০০ 

১ ২. কবম ন/সু দ গ্রথা ক ০.০০ ০.০০ ২৩৭.০০ ২৩৭.০০ 

১ ৩. মু দ্রর্ ও প্রকা না গ্রথা ক ৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০০ 

১ ৪. গ্রে ন া বর, বসল ও ে ে াম্প গ্রথা ক ১ ১১.০০ ০.০০ ০.০০ ১ ১১.০০ 

১ ৫. প্রিা র ও বিজ্ঞ া  ন গ্রথা ক ২৫.৫০ ০.০০ ০.০০ ২৫.৫০ 

১ ৬. প্রব িন ব্যয় গ্রথা ক ৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬ ০.০০ 

১ ৭. শ্রবমক মজুরী ৯৪৮ ে ন মাস ৩৬৭.৫০ ০.০০ ০.০০ ৩৬৭.৫০ 

১ ৮. প্রল্প েক্ট ম্যা ল্প নেল্পম ন্ট, 

গ্রক াঅ রবি ল্প ন ন এন্ড ক ো াবসটি 

বিবড ং (ব এম বসব সবি) 

২৪৮ ে ন মাস ১ ৭৫০.০০ ৪৯৬.৩৬ ২৭৫৩.৬ ৪ ৫০০০.০০ 

১ ৯. ইবিব নয় াবরং প্রবকউ রল্প ম ন্ট এন্ড 

কনিাক  ন ম্যা ল্প নেল্পম ন্ট 

১ ৯২৩ ে ন মাস ৪৭২৫.০০ ১ ৯০১.৪৫ ৬৮৭৩.৫৫ ১ ৩৫০০.০০ 

২০ অ াল্পর না ল বিো ইন এন্ড 

বিে ল্পনস মল্পিল 

৩৫৩.৫০ 

ে ন মা স 

১ ৩৫০.০০ ২৩৫.৪৫ ৩৪১ ৪.৫৫ ৫০০০.০০ 

২১ বরল্পস ল্পটলল্পমন্ট প্লা ন 

ইমবপ্লল্পমল্পন্ট ন 

৮৬১ েন মাস ২০৫.৭৪ ০.০০ ৫৫৬.২৬ ৭৬২.০০ 

২২ স ম্মা বন ভ াতা গ্রথা ক ৩১.০০ ০.০০ ০.০০ ৩১.০০ 

২৩ হা য়া বরং িাে ণ গ্রথা ক ৩২৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২৭.০০ 

২৪ অন্যান্য ব্যয় গ্রথা ক ৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭০.০০ 
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ক্র িঃ 

ন ং 
অল্পির ন া ম 

স ং খ্যা/ 

 বরমা র্ 
বে ওবি 

প্রক ে স া হা য্য 
গ্রমা ট ব্যয় 

আ রব এ বি ব এ 

২৫ গ্রমা টর য ান িা হন  গ্রথা ক ১ ৭৭.০০ ০.০০ ০.০০ ১ ৭৭.০০ 

২৬ কবম্পউ টার ও অ বফ স সরজ্ঞ াম গ্রথা ক ৭২.০০ ০.০০ ০.০০ ৭২.০০ 

২৭ অন্যান্য গ্রমরা মত ও স ংরি র্ গ্রথা ক ৪১.৫১ ০.০০ ০.০০ ৪১.৫১ 

উ -গ্রমা ট (রাে স্ব ব্যয়):  ১ ১১ ৯৭.২৫ ২৬৩৩.২৭ ১ ৩৮৩৫.৫৬ ২৭৬৬৬.০৮ 
 

(খ) মূ লিন ব্যয় 

 স ম্পদ সং ে হ/ ক্রয়      

২৮ গ্রমা টর য ান িা হন (২৪০০-

৩০০০ বস বস) (৯ টি) 

৯ টি ৬৭০.৫০ ০.০০ ০.০০ ৬৭০.৫০ 

২৯ গ্রমা টর য ান িা হন (২৪০০-

২৮০০ বস বস) (০৩ টি) 

৩ টি ১ ৪৬.৫০ ০.০০ ০.০০ ১ ৪৬.৫০ 

৩০ গ্রমা টর স া ইল্পকল (১ ২৫ বস বস) 

(০৫ টি) 

৫ টি ৮.৫০ ০.০০ ০.০০ ৮.৫০ 

৩১ কবম্পউ টার ও যন্ত্র াং  (গ্রি স্কট  

১ ৪ টি ও ো ট  ২ ০ টি) 

৩৪ টি ২৪.৭০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৭০ 

 

৩২ অবফস স র িাম (ফল্পটাকব  -

১ ০ টি, ফা ক্স গ্রম ব ন ০৪ টি, 

ও প্রল্পে ক্টর ০৬ টি) 

২০ টি ২৪.১ ০ ০.০০ ০.০০ ২৪.১ ০ 

৩৩ আ টি ণকুল্পলল্পটি ি া স  ৫০ টি ০.০০ ০.০০ ৫৮২৬.৪৩ ৫৮২৬.৪৩ 

 ভূবম অবি ে হর্ ও ক্রয়       

৩৪ ভূবম অবি ে হর্ ও ক্রয় ১.৯০ গ্রহক্টর ২২৪৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ২২৪৫০.০০ 

৩৫ পুন ি ণাস ন ও িবতপূরর্ (র্ভবম/ 

স ম্পবত্ত) 

গ্রথা ক ৭৩৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৩৫০.০০ 

৩৬ পুন ি ণাস ন ও িবতপূরর্ (িাস 

মাবলক ) 

গ্রথা ক ০.০০ ৮৩৭৪. ৭৪ ০.০০ ৮৩৭৪. ৭৪ 

 বন ম ণা র্ ও পূত ণ       

৩৭ গ্রেনাল্পরল সা ইট ফো বস বলটিস  গ্রথা ক ৫৯৪.৯৯ ৬২১.০০ ২৮৮৭.৪১ ৪১ ০৩.৪০ 

৩৮ আ থ ণওয় া ক ণ ৫২৪৫৫৩ ঘ.বম. ৩৮০.৬ ৭ ৪৬৯.৭৪ ১ ৭৭৪.৯২ ২৬২৫.৩৩ 

৩৯ গ্রফ্লবক্সিল গ্র ভ ল্পমন্ট ৯৩২৬৫৭.৪০ 

ি. বম. 

৪৩১ ৮.২৩ ৫৬৮৬.৫৩ ১ ৯৭৭৬.১১ ২৯৭৮০.৮৭ 

৪০ বস বস গ্র ভ ল্পমন্ট ১ ৪৪৭১ ০ ি. বম. ৬১ ১.৫৬ ১ ১ ৮০.৯৪ ২৪২৫.১ ৫ ৪২১ ৭.৬ ৫ 

৪১ কন িা ক ন অ ি হাই 

কো  াবস টি ি ম গ্রেন 

২৮২০০ বম.  ১ ০৫৪.৩৪ ১ ৩০০.০০ ৪৯১ ৭.১ ০ ৭২৭১.৪৬ 

৪২ ইবন্সল্পিন্টাল ওয়াক গ্রথা ক ৩৩৩৬.৫৯ ৪২৪০.৮৮ ১ ৫৪৩৩.৫০ ২৩০১ ০.৯৭ 

৪৩ কন িা ক ন অ ি ফ্লা ইওভার 

(৬ টি) 

৫০৭৮ বম. ৫১ ৫৪.৫৯ ৪৮০০.০০ ২৫৫৯৪.৩২ ৩৫৫৪৮.৯১ 

৪৪ টবি বি ে ৮ গ্রলন (গ্রিইল্পনে 

৩+৮৫০) 

৪৫২০ বম. ৯৯১ ০.৩৫ ১ ৪০০০.০০ ৪৪৪৩৬.৮৭ ৬৮৩৪৭.২২ 

৪৫ এল্পক্সস টু এবলল্পভ ল্পটি 

হা ইওল্পয় (ইউ াস +) 

৬ টি ৫৫১.১ ১ ১ ০৬৪.২১ ২১৮৫.৪৩ ৩৮০০.৭৫ 

৪৬ কন িা ক ন অ ি বিআ রটি 

গ্রে ন স 

১ ৯ টি ১ ৭১ ৯.১ ৭ ২০০০.০০ ৮১ ৩৭.১ ৫ ১ ১ ৮৫৬.৩২ 

৪৭ গা ে ীপুর িাস বিল্প া ২০০০০ ঘ.  বম. ১ ৬৫.৪৩ ৩১ ৯.৪৬ ৬৫৬.০৩ ১ ১ ৪০.৯২ 

৪৮ গ্র বিস বট্র য়ান ফো বস বলটি ২৪৭১ ৭৫ ৩৮৩.২৮ ৫৮৭.৩২ ১ ৬৭২.৭২ ২৬৪৩.৩২ 

৪৯ গ্রেইন কনি া ক ন ৩৪২০০ বম. ৭১ ৫.২৭ ১ ৪৫০.৭২ ২৯৭৯.১ ৬ ৫১ ৮১.১ ৫ 

৫০ ০৫ মা ল্পক ণট গ্রলা কাল মা ল্পক ণট- 

১ ০ টি 

১ ০০০০ ি.  বম. ৯৩.৭৪ ১ ৮১.০১ ৩৭১.৭২ ৬৪৬.৪৭ 

৫১ গ্রমইল্পন্টল্পন ন্স অ ি এল্পক্সস বরস 

গ্ররা ি বিউবরং কনি া ক ন 

১ ৬০০০ ৯৩৫.০০ ০.০০ ২৫৬৫.০০ ৩৫০০.০০ 
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ক্র িঃ 

ন ং 
অল্পির ন া ম 

স ং খ্যা/ 

 বরমা র্ 
বে ওবি 

প্রক ে স া হা য্য 
গ্রমা ট ব্যয় 

আ রব এ বি ব এ 

৫২ গ্রি ওয়াক  গ্রথা ক ৭৩.৬ ২ ৮১.৮৩ ৩৫২.২৪ ৫০৭.৬ ২ 

৫৩ প্রা ইে অো িে াে ল্পমন্ট গ্রথা ক ৫৮১ ৯.৮০ ০.০০ ৩৪৩১ ৬.৭২ ৪০১৩৬.৫২ 

৫৪ এ য  ার ল্প া ট ণ গ্র বিবি য়ান 

আ ন্ডার াস বন মান  

৫৫০ বম. ৪২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪২০০০.০০ 

৫৫ গা ে ীপুর বস টি কল্প ণা ল্পর  ল্পন 

বিবভ ন্ন খা ল পুন িঃখনন  

২০ বক. বম. ১ ০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১ ০০০.০০ 

৫৬ প্রবকউর ল্পমন্ট অ ি ই কুই  ল্পমন্ট ফ র 

ট্রাবফ ক কল্পরাল ই নক্লুবি ং বস বসটি বভ 

গ্রথা ক ৪৪৪.৫২ ৮৭৪.৫৪ ১ ০৯৬.৮০ ২৪১ ৫.৮৫ 

৫৭ প্রবকউরল্পমন্ট গ্রসা লার 

 াওয়া র বে ট লা ইট 

১ ০০০ ৩৮৫.৭৯ ০.০০ ১ ৭১ ০.৮৮ ২০৯৬.৬ ৭ 

৫৮ প্রবকউরল্পমন্ট অ ি ইকুই ল্পমন্ট 

ফ র ট্র া বফক কল্পরা ল ইনক্লুবিং  

গ্রটা য়বয়ং ট্র া ক  

গ্রথা ক ১ ৯৩.৬ ৯ ৩৮১.০৬ ৪৭৭.৯০ ১ ০৫২.৬ ৫ 

৫৯ প্রবকউরল্পমন্ট/ইন ন্সলল্পমন্ট গ্রথা ক ১ ৫৯৭.০৮ ৫৯৩২.০১ ১ ২৪৬.০৭ ৮৭৭৫.১ ৭ 

৬ ০ বস বি/ভে া ট গ্রথা ক ১ ০৮৮৯.৬ ৮ ০.০০ ০.০০ ১ ০৮৮৯.৬ ৮ 

৬ ১ ইউটিবলটি ব ফটিং - ৫১ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫১ ৫০.০০ 

৬ ২ এস ব ও (ঢা কা বিআ রটি 

গ্রকা ম্পা বন বলিঃ) 

- ০.০০ ১ ৪৫৫৬.০৬ ০.০০ ১ ৪৫৫৬.০৬ 

 উ -গ্রমা ট (মূ লি ন ব্যয়) - ১ ২৮১৮৮.৮০ ৬৮১ ০২.০৫ ১ ৮০৮৩৯.৬ ৩ ৩৭৭১ ৩০.৫০ 

(গ) বফবেকে া ল  কবন্টন ল্পে বন্স - ৫৩২.৫৩ ০.০০ ৩১ ৪০.১১ ৩৬৭২.৬ ৪ 

(ঘ) প্রা ইস  কব ন্টন ল্পে বন্স - ২৬৬২.৬ ৭ ০.০০ ১ ৫৭০০.৫৪ ১ ৮৩৬৩.২১ 

 স ি ণল্পমা ট (ক+খ+গ+ঘ) - ১ ৪২৫৮১.২৫ ৭০৭ ৩৫.৩৩ ২১৩৫১ ৫.৮৫ ৪২৬৮৩২.৪ ৩ 

(সূ ত্রিঃ ২য় স ং ল্প া বিত বিব ব )           ব ি.দ্রিঃ প্র কল্পে র ব্যয় বৃ বদ্ধ-হ্রাল্পস র কারর্ স মূহ- (স ংযু বি-৫)  

উল্পেখ্য ৪ টি  র া ম ণক খাল্পত স ি ণল্পমাট ব্যয় ১৭ ৬.০৭ গ্রকাটি টাকা ও অন্য ান্য স হায়ক খাত তথা র া ে স্ব, টবি-গা েীপু র রু ল্পট  

বিযমান িাস  বরিহর্ মাবলকল্প দর ি বতপূ রর্, িাস ক্র য়, ভূ বম অবিেহর্, পু ন ি ণাস ন ও িবতপূ র র্, CD/Vat, ইউটি ব লটি ব ফ টি ং, 

Price Adjustment, বিমা নি ন্দর এলাকা য় Underpass বন ম ণার্ ইত োব দ খা ল্পত প্র া য় ১ ০৫ ০ গ্রকাটি টাক া প্র ল্প য়ােন । যা র 

স মবষ্ট স ংল্প াবিত বিব  ব  ’র গ্র ম াট স ংস্থাল্পনর প্র ায় ২৪.৬ ০%।  

বনল্পম্নর স ারবর্ ল্পত প্রক ল্পের  িে রব ভবত্তক  আবথ ণক  লি ে মাত্র া এি ং প্র কল্পে র িাস্তি  ল িে মাত্রা  উল্প েখ  ক রা হল িঃ         

     স ারবর্ ১.৪: ি ের ও য় াব র ব িবনল্পয় াগ ও িাস্ত িায় ন লিে মা ত্রা।           (ল ি টাকায়) 

আ বথ ণক িে র আ বথ ণক লি েম াত্র া ি া স্ত ি লিেমা ত্রা 

 মু ল বি ব ব  

(লিে টাক ায়) 

২য় সংল্প া বি ত বি ব ব  

(লিে টাক ায়) 

মু ল বি ব ব  

(%) 

২য় সংল্প া বি ত 

বি ব ব  (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১ ২-২০১ ৩ ৩.৯০ ০.৩৩ ০.০০ ০.০০ 

২০১ ৩-২০১ ৪ ৩৭১ ৮.৮৭ ৩৭৯০.১ ৭ ১.৮২ ০.৮৯ 

২০১ ৪-২০১ ৫ ৩৮৮৮৭.১ ৪ ২১৭১.২৭ ১ ৯.০৬ ০.৫১ 

২০১ ৫-২০১ ৬ ৭৭৭৭৪.২৭ ১ ৯৬৪.১৬ ৩৮.১ ৩ ০.৪৬ 

২০১ ৬-২০১ ৭ ৮৩৬০০.৭০ ১ ৮৩৫৯.৯০ ৪০.৯৮ ৪.৩০ 

২০১ ৭-২০১ ৮ - ১ ০৫৮৫৩.৩৮ - ২৪.৯৫ 

২০১ ৮-২০১ ৯ - ১ ৭৪৭৮০.৩৪ - ৪০.৯৫ 

২০১ ৯-২০২০ - ১ ১ ৯৯১ ২.৮৮ - ২৮.০৯ 

গ্রমা ট = ২০ ৩,৯৮৪.৮৯ ৪২৬,৮৩ ২.৪৩ ১ ০০% ১ ০০% 

 

বিযমান প্র কল্পে র ১ ম স ংল্প া বিত  বিব ব   অ নুযায়ী  স ম স্ত প্র বক্র য়া িো য় গ্ররল্পখ ব িল্পস ম্বর, ২০ ১৮   য ণন্ত ি া স্তি  অ েগ বত  ১০ ০ % এ িং 

২য় স ং ল্প াবি ত বিব  ব   অ নুযা য়ী  জুন, ২০ ২ ০  য ণন্ত ি া স্তি  অ েগ বত  ১০ ০%  লিে মাত্র া থাক ল্পলও প্র কৃত  ল্পি গ্রম, ২০ ২ ০  য ণন্ত 

অেগ বত  অব েণত  হল্প য়ল্পে  ২ ৬. ২৪ %।  যা  লি েমাত্র ার তুলনা য় অল্প নক  কম।  
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১ . ৮   প্রকল্পের  কম ণ বর কেন া এ ি ং ক্র য়  বর কেন া 

১.৮.১ প্র ক ল্পে র  ক ম ণ ব র ক ে ন া 

ি ত ণমাল্পন মূল ক বরল্পিার বন ম ণাল্প র্ র চুবি CO-1 ও CO-2 এর কাে এখল্পন া স ম্পন্ন হ য় না ই । বনল্পয়াব েত ঠি কাদা ল্পরর িল মান 

ক ম ণ বর ক ে ন ার S-Curve স ংল্পযােন কর া হ ল্পয়ল্পে (স ংযুব ি-৬)। উল্পেখ্য চুব ির ঠিক া দার দ্বয় অনুল্পম াবদত স মল্প য়র মল্পধ্য 

একাবিক িার ক ম ণ বর ক ে ন া স ং ল্প াি ন কল্পরল্পে এি ং গ্রম, ২০ ২ ০  য ণন্ত চুব ি CO-1 ৪ ২.৫ ২% এি ং CO-2 ২৯.২ ০% অ েগবত 

অেণন কর ল্পত স ি ম হল্পয়ল্পে । ২ টি ঠিক াদার প্র বতষ্ঠ ানই স ম য়বৃ ব দ্ধর আল্পি দন কল্প রল্পে । প্র কে ব্য ি স্থ া না হ ল্পত প্র কে টি র গ্রম য়াদ জুন, 

২০ ২২  য ণন্ত বৃ বদ্ধর েন্য উর্ধ্ণতন ক র্ত ণ ি ল্পক বিঠি  াঠিল্প য়ল্পে (স ং যুব ি-৭)। 

উল্পেখ্য বন ম ণার্ কা ল্পের ৪ টি গ্র ভ ৌত চুব ির মল্পধ্য LGED ক র্ত ণক িাস্তিাব য়ত চুব িদ্ব য় CO-3 ও CO-4 এর বন ম ণার্ কাে ১ ০০% 

স ম্পন্ন হল্পয় ল্পে । 

১.৮.২ প্র কল্পে র  ক্রয়   বরকে না 

প্রকল্পের ৪টি গ্রভৌত অিক াঠা ল্পম া র ক্রয়প্র বক্রয় া প্র বতল্পি দল্পনর অনু ল্পেদ ৩.২.১ এ ি র্ ণন া ক র া হল্পয় ল্পে  এিং ৪ টি  রা ম ণক প্র বত ষ্ঠাল্প নর 

বিষল্পয় প্র াপ্ত ত থ্য অনু ল্পেদ ৩.২.২ গ্রত উল্প েখ ক র া হল্প য়ল্পে । ক্র য় ও কম ণ  বরকেনা বনল্পম্না ি প্যাল্পে কসমূল্প হ বিভিিঃ 

স ারবর্ ১.৫: প্রকল্প ের ক্র য়  বরক ে না। 

 

১ . ৯ প্রকল্পের লগ গ্রে ম 

প্র কল্পে র লগ গ্রে ম বনল্পয় আল্পলা ি না বনল্পম্নর েল্পক কর া হলিঃ 

স ারস ংল্পি   য াি াইল্প যাগ্য সূ িক য াি াইল্প য়র ম াধ্যম গু রু ত্ব পূ র্ ণ অনু মান 

লিে   হল্প র েীিল্প নর 

মাল্প নর উ ন্নবত 

২ ০ ২ ০ এ র মল্প ধ্যিঃ 

 হল্প রর েী িনযা ত্রার উন্ন বত স ম্প ল্প ক ণ 

ই বতিািক উ  লবি । 

 

শ্বাস যন্ত্র েব নত গ্ররাল্প গর হ্রাস করন ।  

আ থ ণ – স ামাব েক/ 

প্রতে ি ে বর  

গ্রিস রকারী খাল্প ত উ ন্নয় ল্প ন 

স রকাল্প রর প্রবত শ্রুবত িতা  

 

রােন নবতক অ বস্থবত  ীলতা । 

উল্পেশ্য নগর  ব রিহন 

ব্য িস্থার মাধ্যল্প ম 

প্রায় ১ ০ লিে 

েনস ংখ্যাল্প ক 

উ কৃত ক রা। 

২ ০ ২ ০ এ র মল্প ধ্যিঃ 

 বরিহন খ াল্প তর েীন হ াউে গ্যাল্প স র 

বনিঃস রন হ্রাস করন ।  

Walkability সূ িল্পকর উন্নবত । 

গন বরিহল্প নর উন্নব ত স ম্প ল্প ক ণ 

েনগল্পনর ই বতি ািক উ  লবি । 

 

 বরিালন ার ১ ম িেল্পর র মল্প ধ্য প্রবত 

বদন ১০ ০০ ০ ট্যাক্স অ ে ণন । 

গন  বর িহল্প নর মল্প িল গ্র  য় াল্প রর বৃ বদ্ধ। 

DOE ি াবষ ণক 

প্রবতল্প িদ ন । 

CAI – A 

Walkability সূ িক 

এিং ঢাক া েবর । 

প্রতে ি ে বর ।  

SPO দ াব ির িই ।          

SPO ি াবষ ণক 

প্রবতল্প িদ ন ।  

DMTA/SPO 

িাবষ ণক প্রবতল্প িদ ন ।  

প্রবতষ্ঠাব নক স ংস্কাল্প র র েন্য এ ই 

খাল্প ত স রকাল্প রর 

প্রবতশ্রু বতিদ্ধত া। 

নগর  ব রিহন ব্য িস্থ ার উন্নব তর 

েন্য প্রল্প য় ােনীয় আই নী ব্য ি স্থার 

স মল্প য় াল্প যাগী অ নু মান । 

ক্রব মক ন ং প্য াল্প কের ির র্ কা ল্পের বিি রর্ 

 

 

১ 

 

 

বন ম ণা র্ কা ে 

ক) ১ ৬ বকল্পলা বমটা র সড়ক বন ম ণা র্ (At Grade) (৬ টি ফ্লে া ইওভ া র স হ) 

খ) ৪.৫ বকল্পলা বমটা র Elevated Bus Lane বন ম ণা র্  

গ) ১ ১ ৩টি (৫৬ বকল্পলা বমটা র) স ং ল্পয াগ স ড়ক উন্নয়ন  ও ১ ০টি কাঁিািাে া র বন ম ণা র্/ উন্নয়ন 

ঘ) গা ে ীপুল্পর ১ টি BRT ি া স বিল্প া বন ম ণা র্  

 

২ 

 

 র া ম ণক 

ক) স মন্বল্পয়র  ে ন্য P ro j ect  Mana g e me nt , Coo rdinat ion & Ca pac it y B uilding 

খ) Eng ine e ring  P roc ure ment  & Const ruct ion Manag eme nt 

গ) O pe rat ion De sig n & B usine ss Mode l 

ঘ) Re se tt le me nt  P lan Imple me nt at ion 
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ফ লাফ ল  হল্প রর 

কবরল্প িাল্প রর 

গু র্গতমান উন্নত 

করা হল্প য় ল্প ে । 

 তকরা ৯৫% বদল্প ন ক বরল্প িার ির াির 

স ন্ধ ায় বিট লাই ট স ংল্প যাগ িলিৎ । 

প্রবতি েল্পর স ড়ক দূ ঘ ণট না হ্রাস 

অ ন িি  াবকং এিং  ািবলক গ্রে স 

দ খলদ ারল্প দ র স ংখা হ্রাস 

গাড়ীল্পত বি মান িন্দর হ ল্প ত গ ােী পুর 

 য ণন্ত ভ্রমল্প নর স ময় হ্রাস । 

স্থানীয় িা ো র ও বফিা র র াস্তার উ ন্নবত। 

ব ব ব   স্কীল্পম র ম াধ্যল্প ম বিম ান ি ন্দর 

বিআরটি ট াব ম ণনাল একটি ই ন্টারল্প ম ািাল 

হাি এ  বরনত । 

বিআরটি গ্র ত গল্প ড় প্রবত ঘন্টায় ৩ ০ বকিঃ 

বমিঃ গ্রিল্প গ িল ািল । 

৭ ০% গ্র া াক শ্রব মকরা (মূ লত 

মবহলা) র্ভর্ত ণবক যুি মা বসক ভ্রমন  াস 

 াল্প িন । 

বিআরটি ম বহলা, ব শু ও প্রব তিন্ধ ীল্প দ র 

েন্য স ি ণদ া প্রল্প ি ল্প য াগ্য । 

SPO ি াবষ ণক 

প্রবতল্প িদ ন ।  

 

ট্রাবফ ক পুবল  ি াবষ ণক 

প্রবতল্প িদ ন । 

প্রকল্প ের অ েগবতর 

প্রবতল্প িদ ন । 

SPO ি াবষ ণক 

প্রবতল্প িদ ন ।  

 

প্রকল্প ের নক  া ও আ থ ণ 

– স ামাব েক ে বর । 

অ নু মানিঃ 

গােীপু র ট্রাবফ ক পুবল  স ম্পূন ণ 

কম ণদ ি। 

ঝু বকিঃ 

গােীপু র গ্র েলা ট্র াবফক পুবল   

কল্প ঠার ট্রাবফ ক আই ন এিং 

 াবকং নী বত প্রল্প য় াল্প গর েন্য 

প্রবতশ্রু বতিদ্ধ নয় । 

অ নু মানিঃ 

প্রকেটি িাস্তি ায় ল্প নর েন্য 

গ্রিস রকারী অ  াল্প রটর গুবলর 

স াল্প থ স রকারী স ংখ্যাগুল্প লা 

আল্প লািনা করল্প ত স ম্পূন ণভ াল্প ি 

স িম। 

ঝু বকিঃ 

প্রবতল্প রা ি ি মতা ( াও য় ার গ্রু  , 

 বরিহন গ্রকাম্পা বন, গাড়ী ও 

ট্রাকিালক ব িবিি) 

ই নপুট প্রিান নগর 

 বরিহন ক বরল্প িার 

পুনগঠন স ম্পন্ন। 

২ ০ বকিঃ বমিঃ বিআ রটি রু ট, বম শ্র 

ট্রাবফ ক গ্রলন, ফুট াত এ িং ট াব ম ণনা ল 

প্রকে নক  া অ নু যায় ী বনম ণান । 

১ ম িৎসর হ ল্প ত ৯০% িন্যামু ি 

কবরল্প িার । 

১০ ০ বমিঃ কল্প র ১৫ ৫ টি বফিা র গ্র রা ি 

NMT এ র েন্য উন্ন ত করন । 

PMU/SPO ি াবষক 

প্রবতল্প িদ ন । 

SPO িন্য ার ঘটনা 

স ম্প বক ণত প্রবতল্প িদ ন 

PMU/SPO ি াবষ ণক 

প্রবতল্প িদ ন । 

  

অ নু মানিঃ 

প্রকে আ রল্প ম্ভর পূল্প ি ণ ভূবম 

অ বিেহন, পুন ণিাস ন প্রবক্রয় ার 

িবতপূ রন স হ মূ ে  বরল্প  াি । 

ঝু বকিঃ 

বনম ণানব্য ায় ও স ময় ব ি য ণস্ত 

হও য় া। 

পুনিঃ পুনিঃ হরত াল (গাল্প ম ণন্টস 

কমী, ি াস িালক) এ র কা রল্প ন 

প্রকে বিলম্ব হও য় া। 

 

১ .১০ প্রকল্পের গ্র টকসইকরর্  বরকেনা 

প্র কে টি  গ্রটকস ইকরল্পর্র েন্য বন ল্পির ব্যিস্থ াগুব ল গুরু ত্ব পূ ন ণিঃ 

 বনয়বমত ও প্র ল্পয়া েনী য় রির্ াল্প িিল্পর্ র েন্য স রক াল্পরর নী বত মালার আওতায় প্র র্ী ত চুব ি অ নুযা য়ী BRT িাস  বরিহল্পন র 

লল্পিে গঠি ত গ্রক াম্পানী, BRT কবরল্পিাল্পরর স কল গ্রভ ৌত অি কাঠাল্পম ার র ি ান াল্পিিন ও িব র্বেেক  বর িালনা য় বনল্পয়া বেত 

থাকল্পি ।  

 বিআরটি  গ র্  বর ি হন  ি াবর্ ব েে ক  বভবত্ত ল্পত   বর িা বলত  হল্পি  বি ি ায় অবেণত  র া েস্ব  গ্রথ ল্পক  এক টি  অ ং   বি আ রটি  অিক া ঠ াল্পমা  

র ি ন াল্পি ি ল্পর্ র  ক াল্পে  ব্যল্প য়র  েন্য  বন ি ণার র্  র াখ ল্পত  হল্প ি ।  প্র ল্প য়ােল্পন  অবভজ্ঞ  গ্রিস রক াবর  স ং স্থ া  ক র্ত ণক য াি তী য়  রির্ াল্পিি র্ 

কর া গ্রযল্পত   াল্পর; 

 প্র কল্পে র স্থ াবয়ত্ব ক াল দী ঘ ণাবয়ত  ক র ার  েন্য  িাস্তিা য়ল্পনর   ল্পর যানি াহন িল ািল্প ল অবত বরি  ভ ারি হন বনয় ন্ত্রর্ কর ল্পত Axle 

Load Control Station স্থ া ন ও  গবত  বন য়ন্ত্র গ্রর্ র ব্যিস্থা অিশ্যই  কর ল্পত হল্পি। 

 বনয়বমত ট্রাব ফক Surveillance এিং Control কর ল্পত হল্প ি; 

 ইউটিবলটি স মূ ল্পহর রির্ া ল্পিির্ কর ল্পত হল্পি; 

 স ড়ক ব্যিহা রক ারী ল্পদর বনর া ত্ত া র ি াল্পথ ণ ও দূঘ ণটন া গ্ররাল্পি প্র ল্পয়া েনী য় স াইন-বস গন াল স্থ া ন স হ যাত্রী ও  থ িারী  ারা  াল্পরর 

েন্য িাস ষ্ট  গুল্প লাল্পত ফুটও ভার বি ে/ গ্রস্ক ল্পলটর/ বলফ ট স হ স কল ব্যিস্থ া ে হর্ করল্প ি। 
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২য় অ ধ্যায় 

নি নিড় পনি িী ক্ষণ ক া জ পনি চা লি পদ্ধনি ও স ময় নি ন িক পনিক ল্প িা 

২.০ নিনিড় পনিিীক্ষণণি পটভূনম, উণে শ্য ও কার্ যপনি নি  

িাাংলাণ েশ স িক াি জিস ািািণ ণি জীিি র্াত্রাি মাি উ ন্ননিি জন্য সু নি নে যষ্ট উণ েণশ্য উন্ন য়ি ক ম যক ান্ড পনি চানলি কণি এি াং সস ই 

সে নক্ষণি অর্ য নিনি ণয় াগ কণি । নিনি ণয় াগকৃ ি অর্ য স ঠিক পদ্ধ নিণি ির্া িাণেি নিনিনি িাি অনুস িণণ ব্যি হাি কি া হ ণে ও 

উণেশ্য স ািণি ি লণক্ষ ে ক ম যক াণ ন্ড ি গনি পনি চান লি হণে এই ন িষ য়গুন ল ি থ্য উপ াণিি ম াধ্যণম র্াচা ই ও মিামি  গ্রহণ ই নি নি ড় 

পনিিী ক্ষণণি  উ ণেশ্য । 

সগ্রটাি  ঢ াক া  স াস ণটই ণি ি ল আি ি াি  ট্রান্স ণপা ট য ে ণজ ক্ট ( নি আি টি, গা জীপু ি-এয়াি ণ পাট য) এি ২ ০.৫ ০ নক ণলান মট াি (নক িঃনমিঃ) 

স ড়কাাংণশ নিণশ ষ পনিিহি ব্য িস্থ াি জন্য সিৌি অিক া ঠাণ মাি নি ম যাণ কা জ চ লমাি । স িক াণি ি িী নি অনুর্া য়ী চল মাি অন্য া ন্য 

ে কণল্প ি ন্য ায় নি আিটি, গা জী পু ি-এয়াি ণপ াট য ে কল্প টি আইএ মইনি ক র্ত যক নিনি ড় পনিিী ক্ষ ণ এি জন্য চ লনি ি ছণি ক ম যসূনচ 

অন্তর্ভ যক্ত ক ি া হ ণয়ণছ । সস ই স মািাণিক ে কল্প টি ি নিনি ড় প নিিী ক্ষণ এি জন্য িাস স্থ াি  ই নি নি য়াস য এন্ড  কি স ালণটন্ট স  ন লিঃ  

(BECL) এিাং ইন িনি য়াস য এ ন্ড প্ল্ োনি াং কি স াল ণটন্টস  নলিঃ  (EPC) স জনি সক পি ামশ যক ে ন িষ্ঠ া ি নহণসণি আ ইএ মইনি ক র্ত যক 

নিণয়ানজি ক ি া হণয়ণছ ।  

২.১ সমীক্ষাি TOR অনুর্ায় ী কম যপদ্ধ নি 

নিণে স মী ক্ষাি TOR এি মূল  ন িষ য়িস্তু এি াং িাি প নিিী ক্ষণ প দ্ধনি আণল াচিা ক ি া হ লিঃ  

ক্র . িাং মূ ল নিষয়িস্তু পনিিীক্ষণ পদ্ধ নি 

১ ে ক ণল্প ি  স ম্পূণ য এল াক া নি নি ড় পনি ি ী ক্ষ ণ  স মী ক্ষা ি  

আওিাভূ ক্ত ন হণসণি মূল্য ায়ি ক িণি হণি ; 

স ানি যক  এলাক া  পনি ি ী ক্ষ ণণ ি  আ ওি ায় নি ণি চি া 

২ ে কণল্প ি পটভূন ম, উণেশ্য, অ নুণমা েি ও স াংণশ া ি ি, 

ে কল্প  ব্যয়, ি াস্তি ায়ি ক াল  ও  অর্ যা য়ি স হ ে া স াংনগক  

িথ্য পর্ যণি ক্ষ ণ  ও  প র্ যাণলা চি া ; 

অগ্রগনি ে নিণি েি, ে কল্প  স াংনিষ্ট েনল লা নে 

স ণি জনমণি  পনি েশ যি, পর্ যণি ক্ষ ণ  ও পর্ যাণল া চিা 

৩ ে কণল্প ি অাংগন িনিক  িা স্তিায় ি অ গ্রগনিি িা স্তি ও  

আনর্ যক  ি থ্য  স াংগ্রহ, স ািণী / সলখ নচণ ত্রি মাধ্য ণ ম   

উপস্থ াপি  ও নিণিষণ  কি ণি হণ ি ; 

অগ্রগনি ে নিণি েি, ে কল্প  স াংন িষ্ট েনল লা নে 

স ণি জনমণি  পনি েশ যি, পর্ যণি ক্ষ ণ  ও পর্ যাণল া চিা 

৪ ে ক ণল্প ি  উণেশ্যাি লী  অ জযি, ফ লে সু কি াি  জন্য  গৃ হীি  

ক ার্ যাি লী  ে ক ণল্প ি  উণ েণশ্যি  স াণর্  স াম ি স্য পূ ণ য নকি া  

ি া পর্ যা ণলা চি া ও  মি া মি  ে ো ি  ক ি া ; 

অগ্রগনি ে নিণি েি, ে কল্প  স াংন িষ্ট েনল লা নে 

স ণি জনমণি  পনি েশ যি, পর্ যণি ক্ষ ণ  ও পর্ যাণল া চিা  

৫ ে কণল্প ি আওিায় স াংগৃহী ি নিন িন্ন পণ্য, ক ার্ য ও সস িা  

স াংগ্রণহি  (Procurement) সক্ষণত্র  র্র্া র্র্িাণি  

ে চনলি আ ইি ও  নিনিম ালা ন প নপএ ২০ ০৬, নপন পআি  

২০ ০৮ এি াং উন্ন য়ি স াংস্থাি  নিনিমাল া অ নুর্ায়ী  

নি ণে যশ ি া ে নিপালি কি া হণ য়ণছ/ হণে নক িা  সস  

নি ষ ণয় পর্ যণি ক্ষ ণ  ও পণর্ যা ণলা চি া ; 

Procurement স াংক্রান্ত েনললা নে পর্ যণি ক্ষ ণ ও 

পর্ যাণলা চি া। 

৬ ে কণল্প ি আওিা য় স াংগৃহী ি প ণ্য, ক ার্ য ও সস ি া  স াংন িষ্ট  

ক্র য় চু নক্তণি  নি ি যানি ি  স েনস ন ফণক শ ি, গুণগ ি মাি  ও  

পনিমাণ  অ নুর্ায়ী  ে ণ য়াজিী য়  পনিিী ক্ষণ/ র্া চাইণ য়ি  

Procurement স াংনিষ্ট Document 

পর্ যাণলা চি া এিাং  স ণি জন মি  পন ি েশ যি 
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মাধ্যণম  স াংগ্র হ কি া  হণয় ণছ/ হ ণে নক িা ি া র্া চাই  

ক ি া; 

৭ ে ক ণল্প ি  ি াস্তি ায়ি  স ম্প নক যি  নি নিন্ন নি ষ য় সর্মি, 

অর্ যায় ণি  নি লম্ব, পণ্য, ক ার্ য ও সস িা  ক্রয়/স াং গ্র ণহ ি  

সক্ষণত্র নিলম্ব, ে কল্প  ব্যিস্থ াপি াি মাি  এিাং ে কণল্প ি  

সময় াে  ও  ব্য য় বৃ নদ্ধস হ  নিন িন্ন  ন েক নি ণিষ ণ, পর্ যণি ক্ষণ  

ও পর্ যাণলা চি া; 

ে কণল্প ি স াংন িষ্ট েনল লানে এ িাং িা ি ি াস্তিা য়ি 

ক ার্ যক্র ম পর্ যাণ লাচি া  ও  পর্ যণি ক্ষ ণ 

৮ ে কণল্প ি আওিা য় স ম্প ানেি  মূ ল ক া র্ যক্র মস মূ ণহি  

ক ার্ যক ানি ি া ও উপণর্ ানগ ি া নি ণ িষ ণ  ক ি া এি াং নি ণশ ষ  

স ফলিা (Success Stories, র্ন ে র্াণক ) নিষণ য়  

আণলকাপ াি কিা; 

ক ার্ যক্র মস মূণ হি  স াংনিষ্ট  Document, 

Progress report, স মী ক্ষা ে নিণিেি 

পর্ যাণলা চি া 

৮.১ সগ্রটাি  ঢ াক া  স াস ণট ইণি ি ল  আ ি ি াি  ট্রান্স ণ পা ট য ে ণ জক্ট  

(নিআি টি  গাজী পু ি-এয় াি ণপ াট য) ( ২য়  স াংণশ ানিি)  িা স্তা  

নি ম যাণণ ি  নি নি ি  নি ষ ণয়  মি া মি  ে োি; 

ে কল্প স াংনিষ্ট নিজা ইি, ড্রন য়াং, জিী প ইিোন েি 

আওিায় স াংগ্রন হি ি থ্য ও উপ া ি নিণিষণ । 

৯ ে ক ণল্প ি  আওি ায়  গৃ হী ি  ক া র্ যক্র ম সটক স ই  ক ি া ি  

লণক্ষে মিা মি েোি; 

 

অিক াঠা ণমাি  মূল্যা য়ি, স ণি জন মি  পনি েশ যি, মাি  

নিয়ন্ত্রণ এি াং সকা য়নলটি আ েসুণিন্স ে নিণি েি  

পর্ যাণলা চি াপূ ি যক  মি ামি  ে োি   

১ ০ ে কণল্প ি স িলনেক, দু ি যলন ে ক, সু ণর্াগ ও হুমনক  

(SWOT) নিণ িষ ণ  এি াং  দু ি যলি া ও  চো ণলি  

সমাকাণ িলায়  র্ণর্া পযু ক্ত সুপা নি শ  ে োি ; 

SWOT নিণিষণণি  নি ণে যশ ক স মূণ হি  

পর্ যাণলা চি া, সক আইআ ই সচ কনলণে ি মাধ্যণ ম 

স াক্ষাৎক াি গ্রহণ  ও পনিকল্প িা গ্রহণ 

১ ১ উনিনখ ি  ে াপ্ত ন ি নিন্ন পর্ যণি ক্ষ ণণ ি  নিনি ণি স া নি যক  

পর্ যাণলা চি া; 

KII সচকনলে  এিাং  ে কল্প  স াংন িষ্ট  অন্য ান্য  

Document পর্ যণি ক্ষ ণ  ও পর্ যাণলা চি া ক ি া  

হণি 

১ ২ ে কল্প  স াংনিষ্ট অন্য ান্য  ে াসনি ক নিষ য়ান ে;  (i) ে ক ল্প  

এলাকা সর্ণক  স াংগৃহী ি ি থ্য, এফন জনিও  স্থ ািী য়  

পর্ যাণয়   ক ম যশ াল া আণয়া জি  ক ণি  মূ ল্যা য়ি  ক াণ জ ি  

নিনিণি একটি  মূল্য ায়ি ে ন িণিেি ে ণয়ি এ িাং  

ক্র য়ক াি ী  স াংস্থ া  ( আই এম ইনি ) ক র্ত যক  অনু ণমা েি  গ্রহণ  

এিাং (ii) জাি ী য় পর্ যাণ য়ি  এক টি  ক ম যশ ালা আণয়া জি  

ক ণি  মূ ল্যায়ি  ক া ণজি  পর্ যণি ক্ষ ণ  (Finding) স মূহ  

অি নহি  ক ি া ও ক ম যশ া লা য় ে াপ্ত মি া মি  ও  

সুপা নিশ স মূহ নি ণিচিা ক ণি উ পি ে নিণিেিটি  চূ ড় া ন্ত  

ক ি া; 

FGD অনুষ্ঠ াি  এি াং স্থ াি ী য় ও জাি ী য় ক ম যশ া লা 

আণয়া জণিি মাধ্যণ ম সু পান িশ  স াংগ্রহ  ও 

ে নিণিেণি েনি ফ লি 

১ ৩ পি ামশ যক  ে নি ষ্ঠ াি  চুনক্তি  ি ান ি খ  সর্ ণক  চ া ি মা ণস ি  

মণধ্য  স মী ক্ষ া  স াংক্র া ন্ত র্াি ি ী য় ক ার্ যক্র ম চূড় ান্ত  ক িণি; 

ে ািনিক ে নিণিেি, খস ড়া এিাং চূ ড়ান্ত 

ে নিণিেণিি আ ণলা চিাি মাধ্য ণম ক ার্ যক্র ম চূ ড়ান্ত 

কি ণি  

১ ৪ পি ামশ যণক ি  স া ণর্  আণ লাচি া পূ ি যক  ক্র য়ক াি ী  স াংস্থ া  

(আইএম ইনি ) ক র্ত যক  আণি ান পি  অন্য ান্য  স াং নিষ্ট  

োনয়ত্ব  পালি ; 

ে ািনিক ে নিণিেি, খস ড়া এি াং চূ ড়া ন্ত 

ে নিণিেণিি উ পি IMED এি সু পানিশ 

আণলাচিা ি মাধ্যণম ক ার্ যক্র ম চূ ড়ান্ত কি ণি  
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২.২ এল াকা নি ি যাচি  

ে কল্প টি ঢাক া-ময় মিনস াংহ (N3) মহাসড়ক এি াং জয় ণে িপু ি-সচৌিা স্তা-গাজী পু ি (R310) স ড়ণকি ি ি যমাি এলা ইি ণমন্ট 

অনুস ি ণণ িাস্তিা য়ি হণে । ে কল্প এলাকাটি গাজী পু ি নস টি ক ণ প যাণি শ ি ও ঢাক া উি ি নস টি ক ণপ যাণি শ ণি ি উি িা এলাকা র্ভ ক্ত। 

এলাকাটি মূলি নশ ল্প, িা নণ নজ ে ক এিাং আ িানস ক এই ৩ ক োটা গনি ণি িাগ ক ি া র্ায়। এছাড়া ৩ টি নি শ্ব নিদ্যাল য়স হ অণিক ন শ ক্ষা 

ে নিষ্ঠ াি ও িমীয় স্থ া পিা এ ে কল্প এলাকায় অি নস্থ ি । নিষ য় গুন ল নিণি চিায় নিণয় এ ই ন ি নিড় পন িিী ক্ষণ ক ার্ যক্র ম চাল াণিা 

হণয়ণছ। ে কল্প টি ি একটি ে ান্ত হ র্িি শ াহা জালাল নি মািি ন্দি এি নিক ণ ট সশ ষ হণয়ণছ, অ র্ যাৎ নিমাি ি ন্দ ি এি র্াত্রী চ লাচণ ল এি 

র্ভনমকা গুর ু্ ত্ব পূ ণ য। 

 

২.৩  ি মু ি া পদ্ধ নি ও আকাি নি ি যাি ণ 

িমুিাি আকাি  

নিম্ম নলনখি পনিস াংখ্যা ণিি সূত্র ব্যিহাি কণি িমুিাি আকাি নি ণ যয় ক ি া হণয় ণছ । 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
 

সর্খাণি,  

  n = ি মুিাি আক াি 

  z = 1.96, 96%কি নফণ িন্স স লণিণলি জন্য 

  p = স মাট জিস াং খ্যাি র্ািা এ ে কণল্প ি মাধ্যণ ম উ পকৃি হণি = 0.8 

q = 1-p = 0.2 
n = জিিাি আকাি 

e = নি ভূ যলি াি মাত্রা = 3.0% 

উপণিা ক্ত সূত্র অনুস িণণ িমুিাি আকাি, N = (1.962x 0.8 x 0.2)/ (0.032) 
                        = 683 

১ ০% ি ি-সিস পন্স জিস াং খ্যা ন িণিচিায় িমুিাি আকাি হণি ৭ ৫ ১, সর্ টা n= ৭৫ ০ িি া হয়। 

িমু ি াি আকাি 

 সুফল ণিাগী = ৭৫ ০ জি 

 এফনজন ি  = ৩ টি 

 সকআইআ ই  = ৪ ০ জি 

 নিনি ড় স াক্ষাৎক াি  = ৭ জি 

 

২.৪ ি থ্য সাংগ্র হ ও নিণিষণ পদ্ধ নি 

 ক্র য় ও নি ম যাণ নিষয়ক ি থ্য স াংগ্রহ  

 ে কণল্প ি সুফলণিাগী ণেি ি থ্য জনিপ  

 েলী য় আণলা চিা (FGD)  

 গুর ত্ব পূ ণ য ব্যনক্তণেি স াক্ষাৎক াি (KII) 

 নিনি ড় স াক্ষাৎক াি (In-depth Interview) 

 ে স্তুিকৃ ি ছ ক সমািাণিক ে কণল্প ি পনিকল্প িা, নিজাইি, ে াক্কলি, ক্র য়, ব্যয় ও চলমাি কাণ জি অগ্রগনি ও গুণগ ি 

মাি নিয়ন্ত্রণণি নিষ ে ি থ্য স াংগ্র হ ক ি া হণয়ণছ । 

 

২ . ৪ . ১ ক্র য় ও নি ম যা ণ ন িষ য়ক িথ্য  স াংগ্র হ 

নিনপন প অনু র্ায়ী ে কল্প িাস্তি ায়ি স াংক্র ান্ত ে ণয়া জিী য় ি থ্যা নে স াংগ্রহ ক ি া হণ য়ণছ । সর্ম ি পনিকল্প িা, ন িজা ইি, ে াক্ক লি, 

অনুণ মােি নিনিন্ন সস িা ও নি ম যাণ কাণজি ক্র য় ে নক্র য়া, অর্ য ে িাহ ইি োন ে। স াংগ্র হীি মাল ামা ল, র্ ন্ত্রপ ািী ও িা স্তিান য়ি নি ম যাণ 
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কাণজি গুণগ ি মাি নিনি ি ক িাি লণক্ষে ে কণল্প ি িা স্তিা য়িক ািী স াংস্থা, পি ামশ যক ও ঠিক া ো ি ক র্ত যক গুণগ ি মাণিি ে নিণি েি 

স মূহ নিণ িষণ কি া হ ণয়ণছ এিাং ে ণয়াজ ণি ি তু ি িা ণি পিী ক্ষা ক ি া হণয় ণছ ।  

২ . ৪ . ২ আ র্ য স া মা নজক স মী ক্ষা ি ি থ্য স াং গ্রহ 

(ক) পনি মাণগ ি পদ্ধনি ব্যি হািিঃ 

সু নি িাণ িাগ ী গ্রু প 

ে কল্প টি উন্নয়ণিি ফণ ল এ লাক াি জিস ািািণণি মণধ্য র্ািা স িাস নি উপকৃি হ ণিি িাণ েি মণধ্য র্ ণক দ েিচ য়ণিি মাধ্য ণম 

সুনিি াণি াগী উি িোিা িাছ াই ক ি া হণি । স মাট ি মুিাি স াং খ্য া ৭৫ ০ জি এ িাং উ পণজ লাি স াংখ্যা সমা ট ৩টি । সুিি াাং, ে নিটি 

উপণজল া স র্ণক ২৫ ০ জণিি স াক্ষাৎক াি গ্রহণণি  পনিকল্প িা  র্ াকণলও উ দূ্ভি কণিাি া  পনি নস্থ ন িি  কা িণণ স ি যণম াট ২৫ ০ জণ িি 

স াক্ষািকাি গ্রহণ ক ি া হণয়ণছ । 

খ ািা নি ি যাচ িিঃ 

নিনিন্ন স পশ ায় নিণয় নজি খাি া দ েিচ য়ণিি মাধ্যণ ম নি ি যা চি ক ি া হণ য়ণছ । খাি া নি ি যাচ ণি ি স ময় স ম্পূণ য স ড়কটি ২১ সস কশ ণি িা গ 

ক ি া হ ণি । ১ নকিঃনম িঃ এি মধ্যি িী এিাং পাশ্বযি িী খাি া গুণলা দ েিচ য়ণিি মাধ্য ণম নি ি যা চি ক ি া হ ণি । স ড়ণকি উি য় পা ণশ্বয অণ ি যক 

িাস্তাি ক াছ স র্ণক এি াং অণি যক দূণি িমুিা নিন্য াস ি থ্য স াং গ্রহ ক ি া হণি ।  

(খ) গুণগ ি প দ্ধনি ব্যিহ ািিঃ 

স মী ক্ষাি পনি মাণগ ি পদ্ধনি ছ াড়াও গুণগ ি (সর্ মি ে লী য় আ ণলাচিা (FGD), গুর ু্ত্ব পূ ণ য ব্যন ক্তণেি স াক্ষাৎক াি (KII) নিন ি ড় 

স াক্ষাৎক াি (In-depth Interview)) ব্যিহ াি ক ি া হণ য়ণ ছ । 

ে লীয় আণ লাচ িা (FGD) 

ে নিটি উপণ জলা সর্ণক ৮-১ ০ জি কণি অাংশগ্র হণকািী নিণয় ১ টি কণি FGD পনি চালিা ক ি া হণ য়ণছ । স মাট FGD’ি স াংখ্যা 

৩টি । এফনজ নি পন িচালি া কি া ি স ময় স্থ ািী য় গণ্য মান্য ব্যনক্ত, স্থ ািী য় ে শ াসি, নশ ক্ষক, মনহ লা ে নিনি নি, এিন জও ে নিনি ন ি, 

িমীয় সিি াণে ি স াণর্ আণলা চিা ক ি া হণ য়ণছ ।  

গু র ু্ত্বপূ ণ য ব্য নক্তণ ে ি স া ক্ষাৎ কাি (Key Informants Interview) 

ে কণল্প ি সুনিি া ণিাগী স্থ ািী য় গু র ত্ব পূ ণ য ব্যনক্তণ েি মিা মি স াংগ্র ণহি জন্য KII স চকনলণষ্ট ি মা ধ্যণম স াক্ষাৎ কাি  গ্রহণ ক ি া হণ য়ণছ । 

KII এি আওিায় িাস ও ট্রাণ কি মা নলক, ব্যিস া য়ী, স্থ ািী য় ন ি ম যাণ শ্রন মক, উ পণজল া পনিষণ েি ক ম যক ি যা, হ াসপািাল/নিনি ণ কি 

ক ম যক ি যা স হ সম াট ৪ ০ জণিি স া ক্ষাৎ কাি সিও য়া হণয়ণছ । 

ন িনি ড় স া ক্ষা ৎকা ি (In-depth Interview)                                                                                                                                                

চলমাি ক ণিািা প নিনস্থ নিণি উদু্ভি স ী মািদ্ধিা য় ে কণল্প ি প নিকল্প িা, ে নকউিণমন্ট, িা স্তিা য়ি, প নি চা লিা এিাং ব্যিস্থ াপ িা 

স ম্পণক য নিস্তি িািণ া ল াি কি ণি স ড়ক ও জি পর্ অনিেপ্ত ণি ি ে কল্প পনি চালক এি াং সস তু ক র্ত যপণক্ষি ে কল্প পনি চালক  এ ি 

নিনি ড় স াক্ষাৎক াি গ্রহণ ক ি া হ ণয়ণছ ।  

২. ৫ েশ্নমালা ও সচকনলষ্ট  

ে কণল্প ি র্ন্ত্রপানি, মালা মাল স াং গ্রহ স্থ াপি এি াং সস িা গ্রহণণি ক ার্ যক্র ম পনিচ ালিাি সক্ষ ণত্র ে কণ ল্প ি ে িাি অনফস ও স া ইট অন ফ স 

হণি স হায়ক স কল ি থ্য স াংগ্রহ ক ি া হণ য়ণছ । র্ ন্ত্রপ ানি, মাল াম াল ও সস িা ন পনপ আি ২০ ০৬ ও ২ ০০৮ অ নুর্ায়ী হণয়ণছ নকি া ি া 

র্াচা ই ক ি া হ ণয়ণছ।  ে াক্কলি, অনুণ মােি, সটন্ডাি ে নক্র য়া ও িাি মূল্যা য়ি, চুনক্ত স ম্পা েি ও ক ার্ যস ম্প া েি ইি োন ে স ময় মি, 

গুণগ ি ও পনি মাণগ ি িাণি হণ য়ণছ নকি া এিাং ক ম যপনি ক ল্প ি া অনুর্া য়ী অ গ্রগনি হণে নকি া ি া পিী ক্ষ া কি া হণ য়ণছ।  

চূড়া ন্ত ে শ্নমাল া দি িী ক ি া হণয় ণ ছ । ে শ্নমা লাি ব্যাপ াণি আ ইএ ম ইনি’ি মিামি সিও য়া হণয়ণছ ।  এগুন ল একটি এিনস ওএস এল া কা য় 

নে-সটষ্ট ক ি া হণ য়ণছ। আইএ মইন ি এি মিামি ও নে-সটষ্ট স র্ণ ক ে াপ্ত ন ফিব্যাক নিণি চিা ক ণি ে শ্নম ালা গুনল চূড় ান্ত ক ি া হ ণয়ণ ছ। 
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উপিন্তু সস ণকন্ড ািী উপাি স াংগ্রণ হি জন্য ক ণয়কটি সচকন লষ্ট ব্য িহাি ক ি া হণ য়ণছ। এ ফনজ নি ও সক আইআ ই এি জন্য এফন জনি 

সচকনলষ্ট স াংগ্র হ ও সক আইআ ই ে শ্নমালা ব্যিহৃ ি হণয়ণছ। 

২. ৬ নি ম যাণ কাণজি গুণগি মাি পিীক্ষাি জ ন্য কাণজ ি সাইট ও এল াকা সণি জনমণি পনি েশ যি  

মাঠ পর্ যাণ য় স ম্পান েি কাজ ও ব্যিহৃ ি মালা মাল পনি েশ যি পূ ি যক নি ম যাণ স াম গ্রী এিাং কাণ জি গুণগ ি মাি এি াং ে কণল্প ি  ক াজ 

িাস্তিায় ণি ন চনিি স মস্যান ে নিি স ণিি সুপ ানিশ ে ণয়ি নি নিড় পনিিী ক্ষণণি মুখ্য উণে শ্য । মা ঠ প র্ যাণয় স ম্পান েি ক াজ 

পনি েশ যি ক াণল নিণ োক্ত নিষণ য় ি উপি পি া মশ যক ক র্ত যক পিী ক্ষ া/নিি ী ক্ষা ক ি া হণ য়ণছ। 

 কাণজ ব্যি হাণিি পূ ণি য ব্যিহৃ ি মালা মাণল ি গুণ াগুণ নিনি ি হ্ ওয়াি লণক্ষ ে সর্ স কল পিী ক্ষা/নিি ী ক্ষা/সটে সকা ি, 

সেনস ন ফণকশ ি ও নি ণকাণয়নন্স অনুর্া য়ী ক ি া হণয়ণছ িাি েনল লানে পনিিী ক্ষণ; 

 অনুণ মানেি নি জাইি, সে াফাই ল, সু পাি এ নলণিশি, টা নি যাং সিনি য়াস ক াি য; 

 মালা মাণলি গুণগ ি মাি র্াচ াই; 

 এম.এস.ি ি, নস নস ঢালাই এি গু ণগ ি মাি র্ াচা ই; 

 চলমাি কাণ জি ক ম যপদ্ধনি, ব্যি স্থ াপিা ও ব্যিহৃ ি র্ ন্ত্র পানি পনি েশ যি; 

 Mix Design, Road Furniture etc. স ণিজনমণি র্া চ াই; এিাং  

 Shop Drawing অনুণ মােি ে নক্র য়া ে র্ যণ ি ক্ষ ণ । 

২. ৭ কাণজি গুণগ ি মাি পিীক্ষাি জ ন্য ব্যিহৃ ি মালামাণ লি ল্যািণ িটিী পিীক্ষা  

ে কণল্প ি আওিা য় স ম্প ানেি ল্য ািণিটিী পিী ক্ষা স মূহ স টে স েনস নফণকশ ি ও ন িণকাণ য়নন্স অনুর্া য়ী হ ণে নকি া ি া র্ াচা ই কিা 

হণয়ণছ। ে াপ্ত িথ্যা নে নিণেি ছণ ক উণিখ ক ি া হণয়ণছ। 

     স ািনণ ২.১: ল্যািণি টিী স টণে ি িথ্য।    

Sl No. Item of Works Name of Tests Test Frequency Quantity No of Test Required 

1 Embankment/

Sub-Grade 

 

 

 

 

1)Atterberg Limits 1/2000 m3 175175 87 

2)4 days soaked CBR (Standard) 1/2000 m3 87 

3)Maximum Dry Deensity 

(Modified) 

1/1000  m2 174 

4)insitu Density (FDT) 1/1000 m2 174 

2 Improved Sub-

Grade 

1)Atterberg Limits 1/1000 m3 37400 7 

2)Gradations 1/1000 m3 37 

3)4 days soaked CBR 1/1000 m3 37 

4)MDD (Modified) 1/1000 m3 37 

5)insitu Density (FDT) 3/1000  m2 111 

4 Aggregate-

Sub-Base 

1)Gradation 1/750 m3 26000 34 

2)Atterberg Limits 1/750 m3 7 

3)4 days soaked CBR 1/750 m3 34 

4)MDD 1/750 m3 34 

5)Insitu Field Density 3/1000 m2 78 

6)ACV and 10% Fineness 1/2000 m3 13 

5 Base 1)Gradations 1/500 m3 36000 72 

2)Atterberg Limits 1/500 m3 7 

3)Maximum Dry Deensity 

(Modified) 

1/500 m3 72 

4)CBR 1/500 m3 72 

5)Field Density (FDT) 3/1000 m2 108 

6)ACV and 10% Fineness 1/1000 m3 36 

8 Coarse 

Aggregate 

Water Absorptions and 

Soundness 

   

9 Fresh Concrete Slump Test 1/25 m3 Apper 

work 

Asper Work 
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11 Concrete 

Strength 

1)Compressive Strength of 

Cylinder 

6 nos cyclinder 

for each days/ 

15 cumwhich 

ever provides 

the greater no. 

of tests (7days 

& 28 days) 

Apper 

work 

Apper work 

13 Reinforcement Tensile Strength and Elongation 1 Test/Each 

Consignment 

  

 

 

২. ৮ েকল্প িাস্তিায় িকালীি সিল, দু ি যল নেক, সুণর্াগ ও ঝ ুঁনক (SWOT) নিণিষণিঃ  

ে কল্প মূল্যায়ি ক ম যপনি ক ল্প ি ায় সর্ স কল ি থ্য উপাি স াংগ্রহ এ িাং নিণ িষণণি ে স্তা ি ক ি া হ ণয় ণছ, সস স ক ল ি থ্য উ পাি স ম্পূ িক 

নিণিষণ কণি ে কল্প িা স্তিায়ি কালী ি স িল, দু ি যলন েক, সু ণর্া গ ও ঝ ুঁনক স িাক্ত কণি িনি ষ্যণি এই িি ণণি ে ক ল্প গ্রহণ ও 

িাস্তিায় ণিি জন্য সুপা নিশ ে ে া ি ক ি া হণি । নিম্ম নলনখি নি ণ ে যশ ক মাত্র া অনুর্া য়ী ে কণল্প ি স ি ল ও দু ি যলন েক এিাং সু ণর্াগ ও ঝ ুঁনক 

পর্ যাণলা চি া কি া হ ণয়ণছ। 

 

২ . ৮. ১ ে কল্প ি াস্তি ায়িক ালীি স ি ল ন েকস মূণহি নি ণ ে যশ ক স মূহিঃ 

(১) র্র্া র্র্ অর্ য ছা ড়; 

(২) ে ণ য়াজিী য় অ ণর্ যি স াংস্থাি; 

(৩) খািও য়ািী ি াণজট চানহ ো ও িিাে; 

(৪) নিিাগ ও ম ন্ত্রণালয় ক র্ত যক ন িয়নমি মনিট নিাং; 

(৫ ) ে কণল্প ি Exit Plan র্াকা । 

(৬) ২টি  প্য াণকণ জি (CO-3 ও CO-4) এি কা জ ১ ০০ % সশ ষ হণয়ণছ।  

 

২ . ৮. ২ ে কণল্প ি দু ি যলন েক স মূণ হি নি ণ ে যশ ক স মূ হিঃ 

(১) ে ণয়া জি অনুর্া য়ী জিিল ন িণয়াগ ি া কি া; 

(২) খন্ড কা লী ি/অনিনি ক্ত ো নয় ণ ত্ব ি া ঘি ঘি ে কল্প পনিচ ালক ন িণয়াগ; 

(৩) ে কণল্প ি ক ার্ যক্র ম সুনি ন ে যষ্ট িাণি ন চনিি ি া ক ি া; 

(৪) জন ম অনিগ্র হণণ ি  েী ঘ যসূত্রী ি া; 

(৫) ত্রুটি পূ ণ য নি জাইি ও সে নস ন ফণকশ ি । 

( ৬) পনিকল্প িা সঠি ক নছল িা।   

( ৭) ঠি ক া োণি ি  দু ি যল  অ র্ যব্যি স্থ া পি া (CO-1 ও CO-2) 

( ৮) নি ম যাণ ক ালী ি  স মণয়  র্াি ি া হি  চল াচল  ও  নি ম যাণ ক মী ণেি  জন্য  র্র্ ার্র্  নি ি া পি া ব্যি স্থ া  গ্র হণ িা ক িা।   

(৯) এলাক াি েনিদ্র মনহ লাণেি ক ম যস াংস্থ াণি ি সুণর্াগ  সৃনষ্ট  িা ক িা । 

 

২ . ৮. ৩ ে কণল্প ি সু ণর্া ণগি নি ণে যশ ক িঃ 

(১) ে কল্প এলাকাি স র্াগাণর্াগ ব্যিস্থ াি উন্ন য়ি; 

(২) এলাকাি জিগ ণণি ে কণল্প ি কাণজ ক ম যস াংস্থ াি; 

(৩) স্থ ািী য় ক্ষু দ্র ও ম াঝািী নি ম যা ণ ে নিষ্ঠ াণিি কাণ জি সুণর্াগ; 

(৪) উন্নি সর্াগাণ র্াগ ব্যিস্থ াি জ ন্য ক ম যস াংস্থ াি ও ব্য িস া িানিণ জে সুণর্ াগ; 

(৫) নশ ক্ষা ও স্ব াস্থ ব্যিস্থ াি উন্ন য়ি; 

(৬) জিগ ণণি আ য় বৃ নদ্ধ; 

(৭) এল াকাি েনিদ্র মনহ লাণ েি ক ম যস াংস্থ াণি ি সুণর্াগ । 
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২ . ৮. ৪ ে কণল্প ি ঝ ুঁনক ি নি ণে যশ ক িঃ 

(১) পু িিঃ  পু িিঃ  ে কণল্প ি সম য়াে  ও ব্য য় বৃ নদ্ধ। 

(২) সড্রণি জ ব্যি স্থ া  অক ার্ যক ি  হ ওয়াি  স ি াি ি া। 

(৩) উন্নি  ি াগ নি ক  সুনি ি াি  জ ন্য  ি াজাি  উন্নয়ি  ক ার্ যক্র ম  ি ানি ল। 

(৪) ে কণল্প ি কাণজ ি পনিণিণশ ি িািস াম্যিা ে ি াি; 

২. ৯ ি থ্য সাংগ্র হ কার্ যক্রম পনিচালিা  

ি থ্য স াং গ্রহক া িী ন িণয় াগ 

মাঠ পর্ যাণ য় ি থ্য স াংগ্রণহি জ ন্য ৮ জি ি থ্য স াংগ্রহকািী নি ণয়াগ ক ি া হ ণয়ণছ। এ ই ৮ জি সক স মা ি িাণি ি াগ কণি ৪ টি 

প্য াণকণজ োন য়ত্ব ে ে াি ক ি া হণয়ণছ।  পি া মশ যক ে নিষ্ঠ াি স া নি যক িা ণি স কল কাজ ি োি ক ক ণিণছ ি । ি থ্য স াংগ্রহক ািী ণেি 

নিণয়াণগি নূন্য ি ম নশ ক্ষাগ ি সর্া গ্যিা নহসাণি উচ্চ মাধ্যন মক হ ণ ি িণি স্ন ািক/ স্নািণক ািি এি াং কাণজি অ নিজ্ঞিা ণকও নি ণিচ ি া 

ক ি া হণয়ণছ।  আই এম ইনি ক র্ত যক অনুণ মা েণিি পি পি ই ি থ্য স াংগ্রহকািী ণ েি নিণ য়াগ ক ি া হণয়ণছ। পিা মশ যক ে নিষ্ঠ াি ক া জটি 

ঠিক িাণি হণে নকি া ি া নিনি ড় িাণি পনিিী ক্ষণ কণি ণছি ।  

 

স মী ক্ষা পন িচাল িা  

এই স মী ক্ষা েণল ৪ জি পি া ম শ যক ২ জি স াণি যয়াি, ৮ জি ি থ্য স াংগ্রহকািী, ১ জি কন ম্প উটাি অপাণি টি এি াং ১ জি অনফস 

স হকািী ক ম যি ি নছ ণলি।  

ি থ্য স াং গ্রহক া িী এ িাং সু প ািিাই জা ি েন শক্ষ ণ 

পি ামশ যক ে নিষ্ঠ াি ি থ্য স াংগ্র হ কািী এিাং সুপাি িাই জাি নিণ য় াণগি পি িা ণেি জন্য ২ (দু ই) নেণিি ে নশ ক্ষণ ক ম যসূ চী ি ব্যি স্থ া 

ক ি া হণয় ণছ। পি ামশ যক গ ণ ি থ্য স াংগ্রহকািী এিাং সু পািি াইজ া িগ ণণি ে নশ ক্ষণ ে োি কণি ণছি ।  

ম াঠ পর্ যাণ য় িথ্য-উ পা ি স াং গ্রহ প নি চালি া  

ক ম যপনি ক ল্প ি া অনুর্া য়ী ২ (দু ই) স প্তাহব্যাপী ি থ্য-উপাি স াং গ্রণ হি কাজ প নিচা লিা ক ি া হণ য়ণ ছ।  ি থ্য স াংগ্রণহি কা ণজ নি ণ য়ান জি 

ি থ্য স াংগ্র হকািী ণেি োন য়ত্ব নছ ল নিন্মর পিঃ  

 উি িোিাি স িাস নি স াক্ষাৎক াি গ্রহণ; 

 ে শ্নপত্র অনুস াণ ি স ঠিক সকাণি টি ক নচি ে োি; 

 স ঠিক উি ি নিনি ি কণি ে শ্ন মা লা পূ িণ;  

 স াংগৃহী ি িণথ্যি সগাপিী য়িা ও নিি াপি া ি ক্ষ া কি া; এিাং  

 স াংগৃহী ি ি থ্য পি ামশ যক ে নিষ্ঠ া ণিি কাণছ ে ে াি ।  

২.১ ০ স্থ ািীয় পর্ যাণয় কম যশাল া 

ি থ্য স াংগ্র হ চলাকালীি স ম ণয় পি ামশ যক েল স্থ ািী য় পর্ যা ণয় এ কটি ক ম যশ ালাি আণয় াজি এি  পনিকল্প িা র্াকণ লও উ দু্ভ ি কণি ািা  

পনিনস্থ নিি কাি ণি িা  আণ য়াজ ি স িি হয় নি। 

২.১ ১ ি থ্য সাংগ্র ণহি মাি নিয় ন্ত্রণ 

পি ামশ যক মাঠক মীণেি স াণর্ সর্াগাণর্াগ এি াং মা ঠ প র্ যাণয় সৃষ্ট স মস্যা গুণলাি স মািাি ক ণিণছি ।  পি ামশ যক ে কল্প এলা কা 

পর্ যণি ক্ষ ণ ও ি থ্য স াংগ্র হ ক ার্ যক্র ম স ণিজ নমণি পর্ যণি ক্ষ ণ কণিণ ছি । 

ি থ্য িা িাট া এ নিটিাং ও সকা নিাং 

পূ িণকৃ ি ে শ্নমাল া পি ামশ যক ে ন িষ্ঠ াি ক র্ত যক সকান িাং ও এ নিটি াং কণি স াংগৃহী ি উ পাি কনম্প উ টাণি ি াটা এন ি ক ি া হণ য়ণছ।  
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২. ১ ২ ি থ্য নিণিষি ও েনিণিেি েণয় ি  

ি থ্য ি া িাটা নিণ িষণ এি াং ে ন িণিেি ে ণয়ি এি সক্ষণত্র নিণন্ম াক্ত নিষ ণয়ি ে নি স ি ক য দৃনষ্ট িা খা হণয় ণছ।  

(১) স াংগৃহী ি িাটাি গ্রহণণর্া গ্য ি া র্র্ার্র্িা ণি নিণ িষণণি জন্য উন্নি িাটা এনিি উপণ র্াগী ও ক ার্ যক ি ী স ফটও য়াণি 

ব্যিহাি ক ি া হণ য়ণছ।  

(২) স াংগৃহী ি ি থ্য ি া িা টা এস . নপ. এস . এস স ফট ওয়াণিি ম াধ্যণ ম নিণ িষণ কি া হণ য়ণছ।  

 

২.১ ৩ েনিণিেি উপস্থ াপি 

ে া িনিক েনিণ িে িিঃ  

ে ািনিক ে নিণিেি সটকনিক ে া ল কন মটি ি কাণছ উ পস্থ াপি কি া হণ য়ণছ। সটক নিক োল কন মটি ি সু পানিণশি নি নি ণি ে নিণি েিটি 

স াংণশ ািি কণি নে য়ানি াং কন ম টি ি জন্য উ পস্থ াপি ক ি া হণ য়ণছ । নে য়ানি াং ক নমটি ক র্ত যক ে নিণ ি েি অনুণ মানেি হণ ল মাঠ প র্ যা ণয়ি 

জিী প কা জ শু র হ য়। 

১ ম খস ড়া ে নিণ িে িিঃ  

ে ািনিক ে নিণিেণিি নিনিণি মা ঠ পর্ যাণ য় স াংগৃহী ি স কল ি থ্য উ পাি প র্ যণি ক্ষ ণ, নিণ িষ ণ পূ ি যক ১ ম খস ড়া ে নি ণি েি ে স্তুি 

ক ি া হণয় ণছ। ১ ম খস ড় া ে নিণি েি স টকনিক ো ল কন মটি ি কাণছ উপস্থ াপি ক ি া হ ণয়ণছ। 

২ য় খস ড় া েনিণ িে িিঃ  

সটকনিক ে াল কন মটি ি সুপ ানিণশ ি নিনিণি ে স্তুিকৃ ি ২ য় খস ড় া ে নিণিেি নে য়া নিাং কনমটিণি উপস্থ াপি ক ি া হ ণয়ণছ। 

চূ ড়ান্ত েন িণ িে িিঃ  

আই.এম.ই.ন ি ও স াংনি ষ্ট অন্য ান্য েপ্ত ণিি মিা মি ও নি ণে যশ ি া অনুস াণি চূ ড়ান্ত খস ড়া ে নি ণিেি দি িী ক ি া হণি র্া জ াি ী য় 

ক ম যশ ালায় উপস্থ া পি ক ি া হণি । জািী য় ক ম যশ ালাি সু পানিণশ ি নিনিণি ে স্তুিকৃ ি চূড়া ন্ত ে ন িণিেি হাি য কনপ (৪ ০ ক ন প ও ২০ 

কনপ) ও স ফট কনপ নি ি যানি ি স মণয়ি মণধ্য আ ই.এম.ই.নি’ ি ক াণছ ো নখল ক ি া হণি । 

২.১ ৪ সময় নিনিক কম য পনিকল্পিা 

নিনি ড় পনিিী ক্ষণণি স ময় নিনি ক ক ম য পনিকল্প িা (Time Bound Work Plan) 

    স ািন ণ ২.২: স ময় নিন িক ক ম য পনিকল্পি া। 

ক্র . ি াং কাণজি িণ যি া সময় কাল 

১ ে ািনিক ে নিণিেি আই.এ ম.ই.নি’ সি স পশ ক ি া  ৩০ জানু য়ানি, ২ ০ ২০ 

২ ে কল্প এলাকা পনি েশ যি  ২৩ জানু য়ানি,  ১ ১-১ ৭ স ফব্রুয়ান ি,  ২৫-

৩০ সফব্রু য়ানি এিাং ২৯-৩১ ম াচ য, ২০ ২০ 

৩ সটকনিক ে াল/নে য়ানি াং কনমটি ি সু পানি ণশি আ ণলাণক 

ে ািনিক ে নিণিেি চূ ড়ান্ত ক ি া  

১ ১ স ফব্রুয়ানি, ২০ ২ ০ 

৪ স্থ ািী য় পর্ যাণ য় ক ম যশ ালা  ১ ০ মাচ য, ২ ০২ ০ 

৫ খস ড়া ে নিণিেি আ ই.এম.ই.নি ’ সি স পশ ক ি া ৭ স ম, ২ ০২ ০ 

৬ সটকনিক ে াল কনমটিি মিা মণিি আণলাণক খস ড় া 

ে নিণিেি চূ ড়া ন্ত  কি া 

১৪  সম, ২ ০২ ০ 

৭ নে য়ানিাং ক নমটি ি মিাম ণিি আণলাণক খস ড়া ে নিণিেি 

চূড়া ন্ত  ক ি া 

২০  স ম, ২ ০২ ০ 

৮ জািী য় ক ম যশ ালা  ০৪ জুি, ২০ ২০ 

৯ চূড়া ন্ত  খস ড়া ে নিণিেণিি উপি সটকনিক োল কনমটি ি স িা  ১ ০ জুি, ২০ ২ ০ 

১ ০ চূড়া ন্ত  ে নিণিেি আই.এ ম.ই.ন ি’ সি স পশ ক ি া ২০ জুি, ২ ০ ২০ 
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 ে কণল্প ি নি স্তানি ি  ক ম য পনি ক ল্প ি া এি  চাট য প্ল্ াি  ে োি  কি া হণ লািঃ  

   স া িনণ  ২.৩: পি াম শ যক ে নিষ্ঠাণ িি কম যপ নিকল্প িা। 

ক্র.  

ি াং 

ক া র্ যাি লী জ ানুর্  ানি/২০ স ফব্রু য়ািী/২০ ম া চ য/২ ০ এ নে ল/২ ০ স ম/২ ০ জুি/২ ০ 

স প্তা হ>> ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ 

১ ে স্তুনিমূলক ক ার্ যক্র ম, নিনি ন্ন 

েনললান ে স াংগ্রহ এি াং ে ািনি ক 

ে নিণিেি ে ানখল । 

                        

২ ি থ্য স াংগ্রহ পদ্ধ নিি রূপ ণিখ া, 

ি থ্য স াং গ্রণহি জন্য ে শ্ন মা লা 

এিাং স চকনলষ্ট ে স্তুিক িণ এি াং 

আইএম ইনি ক র্ত যক ে শ্ন মা লা 

অনুণ মােি এি াং ি থ্য 

স াংগ্রহকািী ণেি ে নশ ক্ষণ । 

                        

৩ মাঠ পর্ যাণ য়ি আ র্ য-স ামান জ ক, 

কৃনষ, পনিণ িশ, ব্যিহািক া িী 

ইিোন ে ি থ্য স াং গ্রহ, গ্রু প 

নিস কাশ ি এিাং স্থ ািী য়িাণ ি 

ক ম যশ ালা আণয়া জি । 

                        

৪ ে কল্প এলাকা পনি েশ যি, 

ে ণকৌশলগ ি ি থ্য স াং গ্রহে কণল্প ি 

স ানি যক নিস্তা নিি অাংগনি নি ক 

িাস্তিায় ণি (িাস্ত ি ও আনর্ যক) 

অগ্রগনিি ি থ্য, ে কণল্প ি 

আওিায় ইণিা মণধ্য িাস্তিা নয়ি /  

িাস্তিায়িাি ী ি সিৌি কাজ 

স মূণহি গুণগ ি মাি পনিিী ক্ষণ 

এিাং স ািণী ণি স নন্ন ণিনশ ি 

অাংগনি নি ক কাজস মূহ 

পর্ যাণলা চি া। 

                        

৫ ে কল্প িাস্তিায়ি স াংক্রান্ত নিষ ণ য় 

ে কল্প েপ্তি, পি া মশ যক েপ্তি ও 

ে িাি ে ণকৌশলী (স ওজ) এি 

েপ্তি এি াং আইএ মইনি’ি 

ক ম যক ি যাগ ণণ ি স াংণ ি 

আণলাচিা । 

                        

৬ ে কণল্প ি আওিািী ি ক্র য় স াংক্রা ন্ত 

িথ্যািলী ি প র্ যাণলা চি া এিাং 

নপনপ আি ২০ ০৮ এি আণলা ণক 

ে কণল্প ি আওিায় স ম্পান েি / 

চলমাি / স ম্পাদ্য নিন িন্ন পণ্য, 

ক ার্ য ও সস িা স াংগ্রহ স াংক্রান্ত 

পর্ যাণলা চি া। 
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ক্র.  

ি াং 

ক া র্ যাি লী জ ানুর্  ানি/২০ স ফব্রু য়ািী/২০ ম া চ য/২ ০ এ নে ল/২ ০ স ম/২ ০ জুি/২ ০ 

স প্তা হ>> ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ 

৭ ে কল্প নিজাইি, িা স্তিায়ি 

পনিকল্প িা ও কাণজি গুণগ িমা ি 

ও পন িমাণ স াংক্রান্ত প র্ যাণলা চি া । 

                        

৮ ে কল্প িাস্তিায়ি স াংক্রান্ত 

স মস্যািলী ি প র্ যাণলা চি া। 

                        

৯ স মী ক্ষা হণি ে াপ্ত নিষ য়ান ে, 

সুপা নিশ মালা ইিোন ে খস ড়া 

ে নিণিেি স নন্নণিনশ ি কি া। 

                        

১ ০ চূড়া ন্ত ে নিণিেি সপশ কি া ি 

পূ ণি য আই এমই নি সি ক ম যশ া লা 

আণয়া জি । 

                        

১ ১ চূড়া ন্ত খস ড় া ে নিণি েি                         

১ ২ চূড়া ন্ত ে নিণি েি                         
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৩য় অধ্যায় 

ফলাফল পর্ যাললাচনা 

  

৩.১  প্রকলের অগ্রগতি       

৩.১.১ প্রকলের অর্ যবছরতিতিক কর্ যপতরকেনা বাস্তবায়ন 

অর্ যবছর অনুর্ায়ী মর্, ২০২০ পর্ যন্ত প্রকলের ক্রর্পুতিি বাস্তব লক্ষ্যর্াত্রা ও অগ্রগতি এবং অগ্রগতির তবচ্যযতি তনম্নছলক মেখান হলঃ  

সারতি ৩.১: প্রকলের কালের বছর তিতিক বাস্তব লক্ষ্যর্াত্রা ও অগ্রগতি 

ক্রতর্ক 

নম্বর 

বছর 
ক্রর্পুতিি বাস্তব লক্ষ্যর্াত্রা ও অগ্রগতি (%) 

তবচ্যযতি (%) 

লক্ষ্যর্াত্রা অগ্রগতি 

১ ২০১২-১৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২ ২০১৩-১৪ ০.৮৯ ০.৮৯ ০.০০ 

৩ ২০১৪-১৫ ১.৪০ ১.৪০ ০.০০ 

৪ ২০১৫-১৬ ১.৮৬ ১.৮৬ ০.০০ 

৫ ২০১৬-১৭ ৬.১৬ ৬.১৬ ০.০০ 

৬ ২০১৭-১৮ ৩১.১১ ১০.৩৪ -২০.৭৭ 

৭ ২০১৮-১৯ ৭২.০৬ ২১.৫৩ -৫০.৫৩ 

৮ ২০১৯-২০ ১০০ (জুন,২০২০) ২৬.২৪ (মর্, ২০২০) -৭৩.৭৬ 

   সূত্রঃ ২য় সংল াতিি তিতপতপ ও মর্, ২০২০ অগ্রগতি প্রতিলবেন 

তনম্নছলক প্রকলের মূল তিতপতপ ও ২য় সংল াতিি তিতপতপ অনুর্ায়ী বছরতিতিক আতর্ যক লক্ষ্যর্াত্রা ও বাস্তব লক্ষ্যর্াত্রা উলেখ করা 

হলঃ 

                 সারতি ৩.২: প্রকলে অর্ যায়লনর অবস্থা, তিতপতপ অনুর্ায়ী                    (লক্ষ্ টাকায়) 

আতর্ যক বছর আতর্ যক লক্ষ্যর্াত্রা বাস্তব লক্ষ্যর্াত্রা 

মুল তিতপতপ ২য় সংল াতিি তিতপতপ মুল তিতপতপ (%) ২য় সংল াতিি তিতপতপ (%) 

২০১২-২০১৩ ৩.৯০ ০.৩৩ ০.০০ ০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৩৭১৮.৮৭ ৩৭৯০.১৭ ১.৮২ ০.৮৯ 

২০১৪-২০১৫ ৩৮৮৮৭.১৪ ২১৭১.২৭ ১৯.০৬ ০.৫১ 

২০১৫-২০১৬ ৭৭৭৭৪.২৭ ১৯৬৪.১৬ ৩৮.১৩ ০.৪৬ 

২০১৬-২০১৭ ৮৩৬০০.৭০ ১৮৩৫৯.৯০ ৪০.৯৮ ৪.৩০ 

২০১৭-২০১৮ - ১০৫৮৫৩.৩৮ - ২৪.৯৫ 

২০১৮-২০১৯ - ১৭৪৭৮০.৩৪ - ৪০.৯৫ 

২০১৯-২০২০ - ১১৯৯১২.৮৮ - ২৮.০৯ 

মর্াট = ২০৩,৯৮৪.৮৯ ৪২৬,৮৩২.৪৩ ১০০% ১০০% 

সূত্রঃ ২য় সংল াতিি তিতপতপ  

৩.১.২ অর্ যবছরতিতিক অর্ য বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় 

অর্ যবছর অনুর্ায়ী তিতপতপ মি সংস্থান, সংস্থার চাতহো, এতিতপ ও আরতিতপ মি বরাদ্দ, অর্ যছাড় এবং ব্যয় তনম্ন ছলক মেওয়া হলঃ 

              সারনীঃ ৩.৩ বছর তিতিক সংস্থান, বরাদ্দ অবমুতি ও আতর্ যক ব্যয়                          (লক্ষ্ টাকায়) 

অর্ য বছর 
মূল/সংল াতিি তিতপতপলি সংস্থান 

সংস্থার চাতহো 
এতিতপলি 

বরাদ্দ 

আরএতিতপ মি 

বরাদ্দ 
অবমুতি ব্যয় 

মূল তিতপতপ  সংল াতিি তিতপতপ  

২০১২-১৩ ৮৭৩৪.০৯ ০.৩৩ ৩৫৩২.০০ ৩৫৩২.০০ ৩.৯০ ৩.৯০ ৩.৯০ 

২০১৩-১৪ ৮৯২২৪.১১ ৩৭৯০.১৭ ১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ৩৭১৭.২২ ৩৭১৬.৮৬ ৩৭১৬.৮৬ 

২০১৪-১৫ ৭০০৩৩.২০ ২১৭১.২৭ ৭১২২.০০ ৭১২২.০০ ১৯২৯.৩৩ ১৯২৯.৩৩ ১৯২৯.৩৩ 

২০১৫-১৬ ৩৫৬৭৬.৭৩ ১৯৬৪.১৬ ১১৫০০.০০ ১১৫০০.০০ ২৮২৩. ০০ ২৭৪৫.১৩ ২৭৪৫.১৩ 

২০১৬-১৭ ৩১৬.৭৫ ১৮৩৫৯.৯০ ৫৯০০০.০০ ৫৯০০০.০০ ১৮৩২৬.০০ ১৭৮৭৮.৬১ ১৭৮৭৮.৬১ 

২০১৭-১৮ - ১০৫৮৫৩.৩৮ ৬৯২০৬.০০ ৬৯২০৬.০০ ১৮৭৮২. ০০ ১৭৮৫০.৫৮ ১৭৮৫০.৫৮ 
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অর্ য বছর 
মূল/সংল াতিি তিতপতপলি সংস্থান 

সংস্থার চাতহো 
এতিতপলি 

বরাদ্দ 

আরএতিতপ মি 

বরাদ্দ 
অবমুতি ব্যয় 

মূল তিতপতপ  সংল াতিি তিতপতপ  

২০১৮-১৯ - ১৭৪৭৮০.৩৪ ৬৫৩৪৪.০০ ৬৫৩৪৪.০০ ৪৮২৯০.০০ ৪৭৭৬৩.৩৫ ৪৭৭৬৩.৩৫ 

২০১৯-২০ 

(লর্, ২০২০) 
- ১১৯৯১২.৮৮ ৪৫৬৪৩.০০ ৪৫৬৪৩.০০ ৩৭০৬৫.০০ ৩৪২৩২.০০ ২০১০৭.১৬ 

মর্াট ২০৩৯৮৪.৮৮ ৪২৬৮৩২.৪৩ ২৭১৩৪৭.০০ ২৭১৩৪৭.০০ ১০৯৩৩১.৪৫ ১২৬১১৯.৭৬ ১১১৯৯৫.৩৫ 

 

প্রকে বাস্তবায়লনর বছর তিতিক আতর্ যক পতরকেনা, বরাদ্দ ও ব্যলয়র মলখতচত্রঃ 

 
 

 

 

 

মর্, ২০২০ পর্ যন্ত ক্রর্পুতিি ব্যয় ১১১৯৯৫.৩৫ লক্ষ্ টাকা (প্রকে সাহায্য ব্যয় ৭৪৬৬৮.৯৫ লক্ষ্ টাকা ২৬.২৭%) র্া প্রকে ব্যলয়র 

২৬.২৪%।  

৩.১.৩ প্রিান প্রিান কার্ যক্রলর্র অগ্রগতি 

মর্, ২০২০ পর্ যন্ত প্রকলের প্রিান মিৌিকাে সমূলহর কার্ যালে  প্রোলনর িাতরখ, অতেযি অগ্রগতি এবং কাে সর্াতির িাতরখ ছক 

আকালর মেখালনা হলঃ  

সারনীঃ ৩.৪ প্রকলের প্রিান প্রিান কালের অগ্রগতি 

প্যালকে 

নং 
         কালের তববরনী 

কার্ যালেল র 

িাতরখ 

কাে শুরুর 

িাতরখ 

মর্, ২০২০ পর্ যন্ত 

বাস্তব অগ্রগতি (%) 
কাে সর্াতির 

িাতরখ 

প্যালকে 

নং-১ 

ক) ১৬ তকললাতর্টার সড়ক 

তনর্ যাি (At Grade) (৬টি 

ফ্ল্যাইওিার সহ)  

০১ তিলসম্বর 

২০১৬ 

১৩ এতপ্রল 

২০১৭ 
৪২.৫২% ১৯ জুন, ২০২০ 

প্যালকে 

নং-২ 

খ) ৪.৫ তকললাতর্টার 

Elevated Bus Lane 

তনর্ যাি  

১৭ অলটাবর 

২০১৭ 

১৫ তিলসম্বর 

২০১৭ 
২৯.২০% ১৮ জুন, ২০২০ 

প্যালকে 

নং-৩ 

গ) ১১৩টি (৫৬ তকললাতর্টার) 

সংলর্াগ সড়ক উন্নয়ন ও ১০টি 

কাঁচাবাোর তনর্ যাি/ উন্নয়ন 

২৮ মসলেম্বর 

২০১৭ 

১০ তিলসম্বর 

২০১৭ 
১০০% ১০ তিলসম্বর, ২০১৯ 

তচত্র ৩.১:  প্রকলের আতর্ যক বরাদ্দ বনার্ সর্য় 
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প্যালকে 

নং 
         কালের তববরনী 

কার্ যালেল র 

িাতরখ 

কাে শুরুর 

িাতরখ 

মর্, ২০২০ পর্ যন্ত 

বাস্তব অগ্রগতি (%) 
কাে সর্াতির 

িাতরখ 

প্যালকে 

নং-৪ 

ঘ) গােীপুলর ১টি BRT বাস 

তিলপা তনর্ যাি  

০৪ মফব্রুয়াতর 

২০১৬ 

২৩ মফব্রুয়াতর 

২০১৬ 
১০০% ৩১ জুলাই, ২০১৯ 

৩.১.৪ অঙ্গতিতিক ব্যয় ও অগ্রগতি (মর্, ২০২০ পর্ যন্ত) 

তনলম্নর সারতিলি ২য় সংল াতিি তিতপতপ’র আললালক প্রকলের অঙ্গতিতিক ব্যয় ও অগ্রগতি বতি যি হলঃ 

     সারনীঃ ৩.৫ প্রকলের অঙ্গতিতিক ব্যয় ও অগ্রগতি            (লক্ষ্ টাকা) 

ক্র.

নং 

  

বাস্তব কালের অংগ 

  

BDwbU/ 

GKK 

২য় সংল াতিি তিতপতপ অনুর্ায়ী 

লক্ষ্যর্ত্রা 

Ryb/2019 পর্ যন্ত µgcywÄZ 

AMÖMwZ 
PjwZ A_© eQ‡i j¶¨gvÎv 

e¨q wfwËK  

(মর্, ২০২০ পর্ যন্ত) 

  cwigvb 
আতর্ যক 

(লক্ষ টাকায়) 
বাস্তব (%) 

আতর্ যক 

(লক্ষ টাকায়) 
বাস্তব (%) 

আতর্ যক 

(লক্ষ টাকায়) 
বাস্তব (%) 

আতর্ যক 

(লক্ষ টাকায়) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ivR¯^ 

2 g~j †eZb  Rbgvm 1,566.00 622 57.55% 357.95 0.02% ৭৮.৬৪ 0.1০% ৪২৫.০৩ 

3 
cÖwZôvb Kg©Pvix‡`i g~j 

†eZb 
Rbgvm 635 101 50.47% 50.97 

- 
১১.৯০ 

0.01% ৬২.৪৭ 

4 
Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i  

fvZv  
Rbgvm 1,848.00 637 51.63% 328.87 0.02% ৬৯.২১ 0.09% ৩৮৪.৫৪ 

  অিযন্তরীি ågY e¨q †_vK - 39 0.77% 0.3 
- 

০.৯০ 
- ০.৭০ 

  অিযন্তরীি e`jx e¨q †_vK - 11 4.09% 0.45 
- 

- 
- ০.৪৫ 

  
‡cŠiKi †_vK - 15  - 

- 
- 

- - 

  
f~ywg Dbœqb Ki †_vK - 10  - 

- 
- 

- - 

  
WvK †_vK - 4.5 7.56% 0.34 

- 
০.০৫ 

- ০.৩৫ 

  †Uwj‡dvb †_vK - 10 20.90% 2.09 
- 

০.৬৮ 
- ২.২২ 

  M¨vm †_vK - 130.5 8.04% 10.49 
- 

- 
- ১০.৪৯ 

  

‡c‡Uªvj, I‡qj GÛ 

jyweª‡K›U  
†_vK - 264.5 51.74% 136.84 0.01% ৪১.০০ 

0.04% ১৫৩.৬৫ 

  gy`ªb I euvavB †_vK - 39 36.64% 14.29 - ৩.১০ 
- ১৪.৭৮ 

  
ó¨v¤ú I mxj †_vK - 111 60.42% 67.07 - ১৪.০০ 

0.02% ৭৪.০৬ 

  
cÖPvi I weÁvcb e¨q †_vK - 25.5 30.43% 7.76 - ১.০০ 

- ৭.৭৬ 

  
অিযন্তরীি cÖwk¶Y †_vK - 60  - - ১৬.৫৭ 

- - 

  kÖwgK gRyix Rbgvm 948 367.5 56.82% 208.8 0.02% ৯৫.৭৫ 
0.07% ২৮২.৩১ 

  m¤§vbx †_vK - 31 28.90% 8.96 - ১.৫০ 
- ৮.৯৬ 

  KbÝvj‡UwÝ Rbgvm 3,385.50 24,262.00 44.39% 10,770.30 0.95% ৪০৫০.০০ 
2.84% ১২১০৪.২৯ 

  Kwgkb ‡_vK - 237.57 
 

- - - 
- - 

  Ab¨vb¨ e¨q ‡_vK - 70 
 

- - - 
- - 

  nvqvwis PvR© ‡_vK - 327 80.37% 262.82 0.03% ১৩৭.০০ 
0.06% ২৬২.৮২ 

5 mieivn I †mev    26,015.07 44.17% 11,490.51 1.02% ৪৩৬১.৫৫ 
3.03% ১২৯২২.৮৪ 

  ‡gvUihvb ‡_vK - 177.5 35.89% 63.7 
- 

১৯.২০ 
0.02% ৭৬.০১ 
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ক্র.

নং 

  

বাস্তব কালের অংগ 

 

BDwbU/ 

GKK 

২য় সংল াতিি তিতপতপ অনুর্ায়ী 

লক্ষ্যর্ত্রা 

Ryb/2019 পর্ যন্ত µgcywÄZ 

AMÖMwZ 
PjwZ A_© eQ‡i j¶¨gvÎv 

e¨q wfwËK  

(মর্, ২০২০ পর্ যন্ত) 

  cwigvb 
আতর্ যক 

(লক্ষ টাকায়) 
বাস্তব (%) 

আতর্ যক 

(লক্ষ টাকায়) 
বাস্তব 

(%) 

আতর্ যক 

(লক্ষ টাকায়) 
বাস্তব (%) 

আতর্ যক 

(লক্ষ টাকায়) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Kw¤úDUvi ‡_vK - 72 29.81% 21.46 - ৬.২৫ 0.01% ২২.৪৩ 

  
Ab¨vb¨  †givgZ ‡_vK - 41.51 31.82% 13.21 - ৬.২৫ - ১৪.১২ 

6 
‡givgZ msiÿY I 

c~Ye©vmb  
 291.01 33.80% 98.37 0.01% ৩১.৭০ 0.03% ১১২.৫৬ 

7 Dc-‡gvU (ivR¯^)     27,666.08 44.56% 12,326.68 ১.০৭% ৪৫৫৩.০০ ৩.২৬% ১৩৯০৭.৪৪ 

8 g~jab 
 

    
  

  
  

  
  

  

  
gUihvb msL¨v 17 825.5 95.01% 784.3 

- 
১.০০ 

0.18% ৭৮৪.৩০ 

  

সাপ্লাই Ae AvwU©Kz‡j‡UW 

evm 
msL¨v - 5,826.43 

 
- 

- 
- 

- - 

  Kw¤úDUvi I Avbylw½K msL¨v 
- - - - 

- 
- - - 

  Awdm miÄvgvw` msL¨v 17 24.1 83.82% 20.2 - ২.০০ 
- ২০.২০ 

9 m¤ú` msMÖn/µq   6,700.73 12.25% 820.74 - ৬.০০ 
0.19% ৮২০.৭৪ 

  
fywg AwaMÖnb/µq ‡n±i 1.9 38,174.74 44.21% 16,878.94 0.67% ২৮৭৬.০০ 

4.24% ১৮০৮০.৫৪ 

10 fywg AwaMÖnb/µq   38,174.74 44.21% 16,878.94 0.67% ২৮৭৬.০০ 
4.24% ১৮০৮০.৫৪ 

  
†gvwejvB‡Rmb GWfvÝ  - - 

 
19,488.23 - - 

4.57% ১৯৪৮৮.২৩ 

  
mvBU Awdm, j¨e‡iUwi ‡_vK - 4,103.40 651.32% 26,726.38 2.71% ১১৫৬৫.০০ 

8.33% ৩৫৫৪১.৫৬ 

  
moK evau/gvwUi KvR wKtwgt 524,553.00 2,625.33  - - - 

- - 

  

‡d¬w·ej  †cf‡g›U 

তনর্ যাি 
wKtwgt - -  - - - 

0.02% ৯৪.০০ 

  

‡d¬w·ej  †cf‡g›U 

Avc‡MÖwW 
¯‹qvi wgt - -  - - - 

- - 

  
‡d¬w·ej  †cf‡g›U ¯‹qvi wgt 932,657.40 29,780.87 18.21% 5,422.66 - - 

1.27% ৫৪২২.৬৬ 

  wmwm †cf‡g›U ¯‹qvi wgt 144,710.00 4,217.65 23.32% 983.73 - - 
0.23% ৯৮৩.৭৩ 

  Avi wmwm ‡cf‡g›U ¯‹qvi wgt - -  - - - 
- - 

  

KÝUªvKkb Ae mvwf©m 

†ivW 

wjwbqvi 

wgt 
- -  - - - 

- - 

  
kÖwgK gRyix Rbgvm 948 367.5 56.82% 208.8 - - 

- - 

  mvwf©m †ivW Dbœqb ‡_vK - -  - - - 
- - 

  
wiwRW †cf‡g›U তনর্ যাি wjt wgt - -  - - - 

- - 

  

nvB K¨vcvwmwU ÷ªg 

†WBb তনর্ যাি 
msL¨v 28,200.00 7,271.46  - - - 

- - 

  
AvbylvswMK তনর্ যাি msL¨v - 23,010.97  - 

- 
- 

- - 

  
d¬vBIfvi তনর্ যাি msL¨v 5,078.00 35,548.91 1.18% 419.29 2.73% ১১৬৩৫.০০ 2.০০% ৮৫৩৫.০৯ 

  U½x eªxR msL¨v 4,520.00 68,347.22  - - - 
- - 

  
Avãyjøvncyi d¬vBIfvi wjt wgt - -  - - - 

- - 

  

Gwj‡f‡UW nvBI‡q 4 

weAviwU †jb 
 - -  - - - 

- - 

  

G‡·m Uz Gwj‡f‡UW 

†÷kb 
 6 3,800.75  - - - 

- - 

  weAviwU †÷kb তনর্ যাি ¯‹qvi wgt 19 11,856.32  - - - 
- - 
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ক্র.

নং 

  

বাস্তব কালের অংগ 

  

BDwbU/ 

GKK 

২য় সংল াতিি তিতপতপ অনুর্ায়ী 

লক্ষ্যর্ত্রা 

Ryb/2019 পর্ যন্ত µgcywÄZ 

AMÖMwZ 
PjwZ A_© eQ‡i j¶¨gvÎv 

e¨q wfwËK  

(মর্, ২০২০ পর্ যন্ত) 

 cwigvb 
আতর্ যক 

(লক্ষ টাকায়) 
বাস্তব (%) 

আতর্ যক 

(লক্ষ টাকায়) 
বাস্তব 

(%) 

আতর্ যক 

(লক্ষ টাকায়) 
বাস্তব (%) 

আতর্ যক 

(লক্ষ টাকায়) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  MvRxcyi evm Uvwg©bvj  20,000.00 1,140.92 352.53% 4,022.04 - - 0.97% ৪১৫৬.৮৬ 

  AvÛvicvm   - - 
 

- 
- 

- - - 

  মপতিতিয়ান †dwmwjwU    247,175.00 2,643.33 
 

- 
- 

- - - 

  †WªBb তনর্ যাি   34,200.00 5,181.15 25.21% 1,306.25 
- 

- 0.31% ১৩০৬.২৫ 

  

5wU gv‡KU©,  †jvKvj/ 

wK‡Pb  gv‡K©U-10 wU 
  10,000.00 646.47 

 
- 1.26% ৫৩৬৫.০০ - - 

  

‡gBb‡U‡bÝ Ae Gw·wós 

†ivW wWDwis KbóªvKkb 
  - 3,500.00 

 
- 

- 
- - - 

  ‡W-IqvK©m   - 507.69 
 

- 
- 

- - - 

  cÖvBm GWRvó‡g›U   - 40,136.51 
 

- 
- 

- - - 

  

AvÛviMÖvDÛ মপতিতিয়ান 

Uv‡bj Bb Gqvi‡cvU© 
  550 42,000.00 

 
- 

- 
- - - 

  

weAviwU Acv‡ik‡bi 

Rb¨ ITS ¯’vcb  
‡_vK - 8,775.17  - - - - - 

  

 UªvwdK K‡›Uªv‡ji Rb¨ 

wewfbœ hš¿cvwZ µq 

(wmwmwUwf, UªvwdK jvBU 

BZ¨vw`) 

‡_vK - 2,415.85  - - - - - 

  

‡mvjvi cvIqvi w÷ªU 

jvBU 
‡_vK 1,000.00 2,096.67  - - - - - 

  

Lvj Lbb AvÛvi 

MvRxcyi wmwU K‡c©v‡ikb 
 20 1,000.00  - - - - - 

  

UªvwdK K‡›Uªv‡ji Rb¨ 

wewfbœ hš¿cvwZ µq 

(Uwqs UªvK, Bwgkb 

†Uw÷s BZ¨vw`) 

‡_vK - 1,052.65 - - - - - - 

11 wbgv©ি c~Z©   301,659.29 19.35% 58,368.58 6.69% ২৮৫৬৫.০০ 17.7০% ৭৫৫২৮.৩৮ 

  g~j¨ ms‡hvRb Ki ‡_vK - 10,889.68 - - - - - - 

12 g~jab LvZ wmwW-f¨vU   10,889.68 - - - - - - 

  

BDwUwjwU ms‡hvM 

cybt¯’vcb 
†_vK - 5,150.00 51.91% 2,673.26 0.18% ৭৬৫.০০ 0.66% ২৮৩৮.২৬ 

  

GmwcI cwiPvjbv 

e¨q/XvKv weAviwU 

†Kv¤úvbx A‡_vivBRW 

K¨vwcUvj 

  - 14,556.06 5.63% 820 0.07% ৩০০.০০ 0.19% ৮২০.০০ 

  ‡fŠZ KbwU‡ÄÝx   - 3,672.64 - - - - - - 

  Avw_©K KbwU‡ÄÝx   - 18,363.21 - - - - - - 

13 
g~jab †_vK I wewea 

g~jab e¨q 
   41,741.91 8.37% 3,493.26 0.25% ১০৬৫.০০ 0.86% ৩৬৫৮.২৬ 

14 Dc-‡gvU (g~jab)    399,166.35 19.93% 79,561.51 ৭.৬২% ৩২৫১২.০০ ২২.৯৮% ৯৮০৮৭.৯১ 

মর্াট=    426,832.43 21.53% 91,888.19 8.68% ৩৭০৬৫.০০ ২৬.২৪% ১১১৯৯৫.৩৫ 

Note: অগ্রগতি ও লক্ষ্যর্াত্রার অলর্ যর পতরর্াি কর্ হওয়ায় ‘লক্ষ্ টাকা’য় উলেখ করা হল।  

৩.১.৫ প্রকলের অগ্রগতি ও ব্যয় (মর্, ২০২০ পর্ যন্ত)  

 বাস্তব অগ্রগতিঃ ৩২.৪০%  

 আতর্ যক অগ্রগতিঃ ২৬.২৪%  

 ক্রর্পুতিভূি ব্যয় ১১১৯.৯৫ মকাটি টাকা  

 চলতি অর্ য বছলরর (২০১৯-২০২০) মূল বরাদ্দ ৪৫৬.৪৩ এবং সংল াতিি বরাদ্দ ৩৭০.৬৫ মকাটি টাকা।  
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ভূতর্ অতিগ্রহনঃ 

ঢাকা মেলার ১টি ও গােীপুর মেলার ৬টি মর্াট ৭টি এল.এ মকস এর র্লধ্য ৫টি এল.এ মকলসর ভূতর্ হস্তান্তর হলয়লছ এবং 

বাকী ২ টি এল, এ মকলসর কার্ যক্রর্ চলর্ান আলছ। (িথ্য সূত্রঃ EPCM পরার্ যক এর োনুয়ারী, ২০২০ অগ্রগতি তরলপাট য) 

তরলসলটললর্ন্টঃ  

বালেট প্রস্তুি সম্পন্ন, ক্ষ্তিপূরলির অর্ য তবিরন শুরু হলয়লছ।  

ইউটিতলটি স্থানান্তরঃ  

তবদ্যযৎ প্রকে ব্যবস্থাপক-২ এর অংল র ৫০% সর্াি (অলটাবর ২০১৯ পর্ যন্ত)।  

৩.২  ক্রয় পতরকেনা পর্ যাললাচনা ও পর্ যলবক্ষ্ি 

প্রকেটি বাস্তবায়লনর েন্য ৩টি েিরলক োতয়ত্ব মেওয়া হয়। েিরগুললা হল সড়ক ও েনপর্ অতিেির, বাংলালে  মসতু কর্তযপক্ষ্ ও 

স্থানীয় সরকার প্রলকৌ ল অতিেির। ৩ টি তিন্ন েির িালের উপর প্রেি কালের প্রলয়ােলন একাতিক Procurement Plan 

প্রস্তুি কলর এবং মসই মর্ািালবক কর্ যকান্ড পতরচালনার মচষ্টা করা হয়। অনুলর্াতেি DPP পর্ যলবক্ষ্ি কলর মেখা র্ায় মর্ প্রকেটির 

পূি যাঙ্গ বাস্তবায়লনর েন্য প্রকলের মিৌি অলবাকাঠালর্ালি তনর্ যাি ছাড়াও আলরা তকছু ক্রয় প্রলয়ােন হলয়লছ। 

অলনকগুতল ক্রয় কার্ যক্রলর্র র্লধ্য পরার্ যক মূলি ৪ টি মূল মিৌিকালের Procurement এর প্রাি েতললাতে (সংযুতি-৮) 

পর্ যলবক্ষ্ি কলর ির্া BRT এর মূল Corridor তনর্ যালির ২ টি প্যালকে PO-1 (CO-1) ও PO-2 (CO-2), সংলর্াগ সড়ক ও 

বাোর উন্নয়ন/তনর্ যাি প্যালকে PO-3 (CO-3) এবং BRT বাস তিলপা তনর্ যাি প্যালকে PO-4 (CO-4)  সম্পলকয এখালন আললাচনা 

ও তবলেষি করা হলয়লছ।  

ক্রর্পুতিভূি ব্যয়

১১১৯.৯৫ মকাটি

টাকা

আতর্ যক

অগ্রগতি

২৬.২৪%

২০১৯-২০

অর্ যবছলর

RADP বরাদ্দ

৩৭০.৬৫ মকাটি

টাকা (RADP

ব্যলয় অগ্রগতি

৫৪.২৫%)

তচত্র ৩.২:  প্রকলের অগ্রগতি 

বাস্তব অগ্রগতি ৩২.৪০% 

প্রকে সাহায্য ব্যালয়র 

অগ্রগতি ২৬.২৭% 

(২য় সংল াতিি) 

মর্, ২০২০ পর্ যন্ত প্রকলের অগ্রগতি 
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৩.২.১ প্রকলের তনর্ যাি কালের ঠিকাোর তনলয়াগ 

ক) সড়ক ও েনপর্ অতিেিরঃ  

BRT Corridor (১৬ তকঃতর্ঃ) : 

সড়ক ও েনপর্ অতিেির কর্তযক PW01 (CO-1) বাস্তবায়লনর েন্য বতি যি প্যালকে ADB কর্তযক প্রিীি Project 

Administration Manual (PAM) for Greater Dhaka Sustainable Transport Project (BRT) 

Gazipur-Airport এর গাইিলাইন অনুর্ায়ী েরপত্র আহ্বান করা হয়। ১৯ নলিম্বর ২০১৫ িাতরলখ েরপত্রটি এক পর্ যায় ২ খার্ 

(Single Stage Two Envelop) ও উনু্মি পদ্ধতিলি েরপত্র (OTM) আহ্বান করা হয়। এই ২ টি খালর্র ১ টি কাতরগতর 

েতললাতে সর্তন্নি র্া ঠিকাোলরর কাতরগতর মর্াগ্যিা তনরূপলির েন্য মূল্যায়ন হলয়লছ। এ মক্ষ্লত্র শুধু র্াত্র কাতরগতর মর্াগ্যিা সম্পন্ন 

ঠিকাোরলের ২য় খার্ অর্ যাৎ আতর্ যক প্রস্তাব উনু্মি কলর মর্াগ্য সব যতনম্ন েরোিা তনি যারি হলয়লছ এবং অনুলর্ােলনর েন্য সুপাতর  

করা হলয়লছ।  

বতি যি প্যালকলের েন্য ১৮ োনুয়ারী, ২০১৬ সকাল ১০টায় েরপত্র গ্রহি করা হয়। েরপলত্র মর্াট ১০ েন ঠিকাোর অং গ্রহি কলরন। 

প্রার্তর্ক মূল্যায়লন ৮ েন েরপত্রোিালক কাতরগতর মূল্যায়লন Responsive ও ২ েন ঠিকাোর মক Non-Reponsive মঘাষিা 

করা হয়। িলব পরবিীলি ADB এর র্িার্লির তিতিলি মূল্যায়ন কতর্টি Ranken Railway Construction Group 

Co. Ltd. মক Reponsive মঘাষিা কলর মর্াট ৯ েন েরোিালক কাতরগতর মূল্যায়লন অন্তভূ যি মঘাষিা করা হয়। িালের নার্ ও 

প্রেি ের তনম্ন সারতিলি মেখালনা হলঃ 

       সারনীঃ ৩.৬ BRT Corridor (১৬ তকঃতর্ঃ) এর েরোিাগি           (টাকায়) 

Bidder 

No. 
Name of Bidder Quoted Price 

Corrected Bid 

Price 

Difference 

With Engg. 

Estimate 

Rank 

1 

China Harbour 

Engineering 

Company Ltd. 

9,442,691,975.00 9,442,702,102.35 3.20 3 

2 
Simplex 

Infrastructures Ltd. 
10,692,549,144.00 10,692,575,417.54 16.86 7 

3 
Kyeryong-Monico 

Joint Venture 
10,654,307,540.29 10,654,335,761.55 16.44 5 

4 
China Gezhouba 

Groupe CO. Ltd. 
8,553,722,789.88 8,553,750,384.93 -6.52 1 

5 

SPECTRA-

CCECC-CR16B 

Joint Venture 

10,617,630,501.49 10,669,515,600.21 16.61 6 

6 

Ranken Railway 

Construction 

Groupe CO. Ltd 

8,879,615,834.00 8,883,772,440.40 -2.91 2 

7 
Sinohydro 

Corporation Ltd. 
13,897,975,402.00 13,897,924,241.96 51.89 9 

8 
HANSHIN - AML 

JV 
10,736,793,569.74 10,736,793,569.74 17.34 8 

9 
SAMWHAN-MIR 

AKHTER JV 
10,677,681,963.54 10,677,703,109.17 16.70 4 

Reponsive ৯ েন েরোিালের ২য় খার্ ির্া আতর্ যক প্রস্তাব উনু্মি করা হলল China Gezhouba Group Co. Ltd 

(CGGC) এর ের টাকা ৮৫৫৩৭৫০৩৮৪.৯৩ সব যতনম্ন েরোিা তবলবতচি হয়।  

মূল্যায়ন কতর্টি China Gezhouba Group Co. Ltd (CGGC) মক lowest evaluated substantially 

responsive bid তিতিলি সফল েরোিা তহলসলব মূল্যায়ন কলর। প্যালকে PW01 (CO-1) এর অনুলর্াতেি প্রাক্কতলি ের 

অলপক্ষ্া উি েরোিার মূল্যাতয়ি ের ৬.৫২% কর্। সফল েরোিার Corrected Bid Price এবং প্রাক্কতলি মূলল্যর 

তুলনামূলক তচত্র তনম্নরূপঃ 
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সারনীঃ ৩.৭ BRT Corridor (১৬ তকঃতর্ঃ) এর সব যতনম্ন েরোিা           (টাকায়) 

 

Bidder 

No. 

Name of lower 

Bidder 

Corrected bid 

Price of 

lowest (BDT) 

Engineer’s 

Estimate (BDT) 

Deviation from 

Engineer’s 

Estimate (BDT) 

 

Rank 

4 
China Gezhouba  

Group Co. Ltd 

(CGGC) 

 

8553750384.93 

 

9149923205.00 

 

6.52% bellow 

 

1st lowest 

প্যালকে PW01 (CO-01) এর েন্য সফল েরোরিা China Gezhouba  Group Co. Ltd (CGGC) এর েরটি মূল্যায়ন 

কতর্টি কর্তযক সুপাতর কৃি হয়, র্া পরবিীলি উপযুি কর্তযপক্ষ্ কর্তযক অনুলর্াতেি হয়।  

উলেখ্য কােটির প্রক্কতলি ব্যয় সওে এর ২০১১ সাললর Schedule Rates অনুর্ায়ী িলর ১র্ DPP প্রস্তুি ও অনুলর্ােন করা 

হলয়তছল। তকন্তু পরবিীলি Detail Design সম্পন্ন কলর সওে এর Schedule Rates ২০১৫ অনুর্ায়ী কালের প্রাক্কলন প্রস্তুি 

কলর েরপত্র আহ্বান করা হয় এবং প্রাক্কলন অনুর্ায়ী েরপত্র উচ্চ/তনম্ন হার তনি যারি করা হয়। এলক্ষ্লত্র উিলয়র প্রাক্কতলি মূলল্যর 

তনম্নহার হললও DPP মি অতিতরি ৪৩০১১৬৫৩৮৪.৯৩ টাকার সংস্থান তছল না। িলব পরবিীলি DPP সংল ািনপূব যক অলর্ যর 

সংস্থান করা হলব র্লর্ য ‘সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত র্তিসিা কতর্টির েন্য সারসংলক্ষ্লপ (পত্র নং- ১৬-৫৪২, িাতরখঃ ১৬ অলটাবর, 

২০১৬) মেখা র্ায় (সংযুতি-৯)। 

েরপত্রটি মূল্যায়লন PPR 2008 এর তবতি ৮(১২) ও উন্নয়ন সহলর্াগী এ ীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর ADB প্রতকউরলর্ন্ট গাইি লাইন 

র্র্ার্র্ অনুসরি করা হলয়লছ এবং প্রলর্ােয মক্ষ্লত্র সম্মতি গ্রহি করা হলয়লছ এবং েতললাতে অনুর্ায়ী মেখা র্ায় মর্ েরপলত্রর 

মূল্যায়লন মূল্যায়ন কতর্টির সেস্যগি মকান তিন্নর্ি মপাষি কলরনতন । 

এখালন ক্রয় প্রতক্রয়ায় প্যালকে PW01 (CO-1) এর েন্য েরপত্র আহ্বান হলি Notice to Commencement পর্ যন্ত ১ বছর 

৪ র্াস ২৪ তেন সর্য় অতিবাতহি হলয়লছ।  

উলেখ্য, প্যালকে PW01 (CO-1) এর অনুলর্াতেি প্রাক্কতলি ের অলপক্ষ্া উি েরোিার মূল্যাতয়ি ের ৬.৫২% কর্। তনম্নেলরর 

ব্যাপালর Estimate এ মকালনা সর্স্যা আলছ তকনা এ ব্যাপালর প্রকে পতরচালক োনান মর্, ঠিকাোর তনে োতয়লত্ব তনম্নেলর েরপলত্র 

অং গ্রহি কলরলছ। তিতন Estimate টি সঠিক আলছ বলল র্ি মেন। েরোিা তনম্নের প্রোলনর সকল োয়বদ্ধিা বহন কলর।  

খ) বাংলালে  মসতু কর্তযপক্ষ্ (BBA) 

৪.৫তকঃতর্ঃ Elevated Section Including Tongi Bridge : 

বাংলালে  মসতু কর্তযপক্ষ্ কর্তযক PW02 (CO-2) বাস্তবায়লনর েন্য বতি যি প্যালকে ADB কর্তযক প্রিীি Project 

Administration Manual (PAM) for Greater Dhaka Sustainable Transport Project (BRT) 

Gazipur-Airport এর গাইিলাইন অনুর্ায়ী েরপত্র আহ্বান করা হয়। ১৯ মর্, ২০১৬ িাতরলখ েরপত্রটি এক পর্ যায় ২ খার্ 

(Single Stage Two Envelop) ও উনু্মি পদ্ধতিলি েরপত্র (OTM) আহ্বান করা হয়। এই ২ টি খালর্র ১ টি কাতরগতর 

েতললাতে সর্তন্নি র্া ঠিকাোলরর কাতরগতর মর্াগ্যিা তনরূপলির েন্য মূল্যায়ন হলয়লছ। এ মক্ষ্লত্র শুধু র্াত্র কাতরগতর মর্াগ্যিা সম্পন্ন 

ঠিকাোরলের ২য় খার্ অর্ যাৎ আতর্ যক প্রস্তাব উনু্মি কলর মর্াগ্য সব যতনম্ন েরোিা তনি যারি হলয়লছ এবং অনুলর্ােলনর েন্য সুপাতর  

করা হলয়লছ।  

বতি যি প্যালকলের েন্য ৪ আগষ্ট, ২০১৬ তবকাল ৩টায় েরপত্র গ্রহি করা হয়। েরপলত্র মর্াট ১৬েন ঠিকাোর অং গ্রহি কলরন। 

প্রার্তর্ক মূল্যায়লন ৯ েন েরপত্রোিালক কাতরগতর মূল্যায়লন Responsive ও ৭ েন ঠিকাোরলক Non-Reponsive মঘাষিা 

করা হয়। িলব পরবিীলি ADB এর র্িার্লির তিতিলি মূল্যায়ন কতর্টি China Communication Construction 

Company Ltd. (Bangladesh) মক Non-Reponsive মঘাষিা কলর মর্াট ৮ েন েরোিালক কাতরগতর মুল্যায়লন অন্তভূ যি 

করা হয়। এছাড়া ADB হলি মপ্রতরি ১৭ র্াচ য, ২০১৭ এর মপ্রতক্ষ্লি Experience Certificate এ ভুল ব্যাখ্যা র্াকায় Bidder 

no-08 Chongqing International Construction Corp. মকও Non-Reponsive মঘাষিা কলর মর্াট ৭ েন 

েরোিালক Responsive মঘাষিা করা হয়। িালের নার্ ও প্রেি ের তনম্ন সারতিলি মেখালনা হলঃ 
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            সারনীঃ ৩.৮  ৪.৫তকঃতর্ঃ Elevated Section Including Tongi Bridge এর েরোিাগি   (টাকায়) 

Bidder 

No. 
Name of Bidder Quoted Price 

Different with 

Engineering 

Estimate (%) 

Ranking 
Corrected Bid 

Price  

1 

Jingsu Provincial 

Transportation Engr. 

Group CO. Ltd. 

8,511,147,508.60 -27.54 1 

9,351,297,702.38 

2 Larsen & Toubro Ltd. 11,584,939,762.54 -1.37 5 12,704,190,292.98 

3 
China Gezhouba 

Groupe CO. 
12,493,824,931.44 6.37 6 

13,695,602,234.00 

4 CR 16 Bureau 9,555,757,006.61 -18.64 2 10,490,762,716.86 

5 Power Construction 10,855,651,001.00 -7.58 3 11,908,682,112.00 

6 C C Fifth Engineering 10,980,294,007.46 -6.52 4 12,044,642,703.34 

7 HDC-Kyeryong JV 15,864,584,662.00 35.07 7 17,371,183,437.31 

Reponsive ৭ েন েরোিালের ২য় খার্ ির্া আতর্ যক প্রস্তাব উনু্মি করা হলল Jiangsu Provincial Transportation 

and Group Co. Ltd China টাকা ৯৩৫১২৯৭৭০২.৩৮ সব যতনম্ন Responsive  েরোিা তহলসলব TEC (েরপত্র মূল্যায়ন 

কতর্টি) কর্তযক সুপাতর কৃি হয় এবং পরবিী মি উপযুি কর্তযপক্ষ্ কর্তযক অনুলর্ােন প্রাি হয়।  

মূল্যায়ন কতর্টি Jiangsu Provincial Transportation and Group Co. Ltd China মক lowest evaluated 

substantially responsive bid তিতিলি সফল েরোিা তহলসলব মূল্যায়ন কলর। প্যালকে PW02 (CO-2) এর 

অনুলর্াতেি প্রাক্কতলি ের অলপক্ষ্া উি েরোিার মূল্যাতয়ি ের ২৭.৩৯% কর্। সফল েরোিার Corrected Bid Price এবং 

প্রাক্কতলি মূলল্যর তুলনামুলক তচত্র তনম্নরূপঃ 

       সারনীঃ ৩.৯  ৪.৫তকঃতর্ঃ Elevated Section Including Tongi Bridge এর সব যতনম্ন েরোিা     (টাকায়) 

Bidder 

No. 

Name of lower 

Bidder 

Corrected bid 

Price of lowest 

(BDT) 

Engineer’s 

Estimate 

(BDT) 

Deviation from 

Engineer’s 

Estimate (BDT) 

 

Rank 

 

1 

Jiangsu Provincial 

Transportation and 

Group Co. Ltd China 

 

9351297702.38 

 

12879443265.00 

 

27.39% bellow 

 

1st lowest 

প্যালকে PW02 (CO-02) এর েন্য সফল েরোরিা  Jiangsu Provincial Transportation and Group Co. 

Ltd China এর েরটি মূল্যায়ন কতর্টি কর্তযক সুপাতর কৃি হয়, র্া পরবিীলি উপযুি কর্তযপক্ষ্ কর্তযক অনুলর্াতেি হয়।  

উলেখ্য কােটির প্রক্কতলি ব্যয় সওে এর ২০১১ সাললর Schedule of Rates অনুর্ায়ী িলর ১র্ DPP প্রস্তুি ও অনুলর্ােন 

হলয়তছল। তকন্তু পরবিীলি Detail Design সম্পন্ন কলর সওে এর ২০১৫ অনুর্ায়ী কালের প্রাক্কলন প্রস্তুি কলর েরপত্র আহ্বান 

করা হয় এবং প্রাক্কলন অনুর্ায়ী েরপত্র উচ্চ/তনম্ন হার তনি যারি করা হয়। এলক্ষ্লত্র উিলয়র প্রাক্কতলি মূলল্যর তনম্নহার হললও DPP 

মি অতিতরি ৩২৩৪৩০৬৭০২.৩৮ টাকার সংস্থান তছল না। িলব পরবিীলি DPP সংল ািনপূব যক অলর্ যর সংস্থান করা হলব র্লর্ য 

‘সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত র্তিসিা কতর্টির েন্য সারসংলক্ষ্লপ (পত্র নং- ১৭-৫০০, িাতরখঃ ০১ আগষ্ট, ২০১৭) মেখা র্ায় (সংযুতি-১০)। 

েরপত্রটি মূল্যায়লন PPR 2008 এর তবতি ৮(১২) ও উন্নয়ন সহলর্াগী এ ীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর ADB প্রতকউরলর্ন্ট গাইি লাইন 

র্র্ার্র্ অনুসরি করা হলয়লছ এবং প্রলর্ােয মক্ষ্লত্র সম্মতি গ্রহি করা হলয়লছ এবং েতললাতে অনুর্ায়ী মেখা র্ায় মর্ েরপলত্রর 

মূল্যায়লন মূল্যায়ন কতর্টির সেস্যগি মকান তিন্নর্ি মপাষি কলরনতন। 

এখালন ক্রয় প্রতক্রয়ায় প্যালকে PW02 (CO-2) এর েন্য েরপত্র আহ্বান হলি Notice to Commencement পর্ যন্ত ১ বছর 

৪ র্াস ২৬ তেন সর্য় অতিবাতহি হলয়লছ।  

উলেখ্য, প্যালকে PW02 (CO-2) এর অনুলর্াতেি প্রাক্কতলি ের অলপক্ষ্া উি েরোিার মূল্যাতয়ি ের ২৭.৩৯% কর্। তনম্নেলরর 

ব্যাপালর Estimate এ মকালনা সর্স্যা আলছ তকনা এ ব্যাপালর প্রকে পতরচালক োনান মর্, ঠিকাোর তনে োতয়লত্ব তনম্নেলর েরপলত্র 

অং গ্রহি কলরলছ। তিতন Estimate টি সঠিক আলছ বলল র্ি মেন। েরোিা তনম্নের প্রোলনর সকল োয়বদ্ধিা বহন কলর। 
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গ) স্থানীয় সরকার প্রলকৌ ল অতিেির 

i) প্যালকে PW03 (CO-3) একলসস মরাি ও র্ালকযট তনর্ যাি : 

স্থানীয় সরকার প্রলকৌ ল অতিেির কর্তযক একলসস মরাি ও র্ালকযট তনর্ যাি বাস্তবায়লনর েন্য বতি যি প্যালকেটির েরপত্র ১০ এতপ্রল, 

২০১৬ িাতরলখ PW03 (CO-3) আহ্বান করা হয়। ৫জুন, ২০১৬ িাতরলখ েরপত্র গ্রহি করা হয়। গ্রহিকালল ৪টি েরপত্র পাওয়া 

র্ায়। িলন্মালধ্য মরস্পতিি েরোিা Weihai International Economic & Techenical Corporation (WIETC) 

১৫৮৩১৮৩৩১১.০০ টাকা েলর সব যতনম্নেরোিা তহলসলব তবলবতচি হওয়ায় TEC কর্তযক সুপাতর ক্রলর্ এবং ADB কর্তযক সম্মতির 

পতরলপতক্ষ্লি উপযুি কর্তযপক্ষ্ কর্তযক অনুলর্াতেি হয়।  

উলেখ্য PD, LGED এর েির মর্লক এই প্যালকলের ঠিকাোর তনলয়ালগর েন্য েরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত (TEC প্রতিলবেন) ও 

আনুষতঙ্গক কাগেপত্র প্রকে অতফস বন্ধ র্াকার কারলি পরার্ যক কর্তযক সংগ্রহ ব্যহি হয়। পরবিীলি পলত্রর র্াধ্যলর্ ১টি প্রশ্নর্ালা 

এবং মর্ৌতখক িালব তকছু কাগে মপ্ররলির অনুলরাি করা হলল PD LGED (GDSUTP) মসগুললা মপ্ররি কলর। পর্ যলবক্ষ্লি মেখা 

র্ায় মর্, েরপলত্রর েতলল ADB কর্তযক অনুলর্ােন হলয়তছল। PW03 (CO-3) এর েরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন ও অনুলর্ােলন ADB 

গাইি লাইন অনুর্ায়ী International Competing Bidding (ICB) আওিায় একিাপ দ্যই খার্ তবত ষ্ট পদ্ধতি অনুসরি 

করা হলয়তছল। প্রতিলর্াগীিার তিতিলি পাওয়া ের র্র্ার্র্ মূল্যায়লনর পর ADB সহ CCGP কতর্টি কর্তযক অনুলর্াতেি হয়।  

 

   সারনীঃ ৩.১০ প্যালকে PW03 (CO-3) একলসস মরাি ও র্ালকযট তনর্ যাি এর সব যতনম্ন েরোিা   (টাকায়) 

প্যালকে নং ঠিকাোর প্রতিষ্ঠালনর নার্ চ্যতিমূল্য 

GDSUTP/BRT Gazipur-

Airport PDPM LGED ICB-WP 

02 (CO-3) 

Weihai International 

Economic & Techenical 

Corporation (WIETC) 

১৫৮,৩১,৮৩,৩১১.০০ টাকা 

(৩২.২৭% উর্ধ্য েলর) 

উলেখ্য কােটির প্রাক্কতলি ব্যয় তছল ১১৯,৬৯,০১,০০০.০০ টাকা। মসলক্ষ্লত্র ঠিকাোলরর েরটি ৩২.২৭% উর্ধ্য েলর অনুলর্াতেি হয়। 

এলক্ষ্লত্র ইতিতনয়াস য এতিলর্লট পরার্ যলকর র্াতসক প্রতিলবেলন উলেতখি টাকা আর্লল তনলয় উদ্ধযের তহসাব করা হলয়লছ। এলক্ষ্লত্র 

কালের প্রাক্কতলি মূল্য র্র্ার্ য তছল তক না এই তবষলয় োনলি চাইলল প্রকলের সংতেষ্ট েির অবতহি কলর মর্, প্যালকলের কালের 

প্রাক্কতলি মূল্য LGED এর অনুলর্াতেি মরট ত তিউললর তিতিলি প্রিয়ন করা হলয়তছল। ADB এর গাইি লাইন অনুু্র্ায়ী ICB এর 

আওিায় একিাপ দ্যই খার্ তবত ষ্ট পদ্ধতি অনুসরি কলর েরপত্র আহ্বান করা হলয়তছল। প্রতিলর্াতগিার তিতিলি পাওয়া ের র্র্ার্র্ 

মূল্যায়লনর পর ADB সহ CCGP কতর্টি কর্তযক অনুলর্াতেি হয়। েরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন, ও অনুলর্ােলন PPR-2008 অনুসরি 

করা হয় নাই। িলব সড়ক পতরবহন ও র্হাসড়ক তবিালগর সার-সংলক্ষ্লপ মেখা র্ায় মর্, প্যালকেটির ক্রলয় প্রচতলি আইন, তবতি-

তবিান ও তনলে য না র্র্ার্র্িালব অনুসরি করা হলয়লছ (সংযুতি-১১)। 

উলেখ্য কােটি বাস্তবায়লনর েন্য ঠিকাোলরর সালর্ ২৮ মসলেম্বর, ২০১৭ িাতরলখ চ্যতি সাক্ষ্তরি হয়।  

ii) প্যালকে PW04 (CO-4) বাস তিলপা তনর্ যাি: 

স্থানীয় সরকার প্রলকৌ ল অতিেির কর্তযক বাসতিলপা তনর্ যালির েন্য বতি যি PW04 (CO-4) প্যালকেটির েরপত্র ২৫ মফব্রুয়াতর, 

২০১৫ িাতরলখ আহ্বান করা হয়। ৩০ এতপ্রল, ২০১৫ িাতরলখ েরপত্র গ্রহি করা হয় এবং উলেখ্য PW04 (CO-4) এর েরপলত্র র্াত্র 

১ েন ঠিকাোর অং গ্রহি কলরন। প্রার্তর্ক মূল্যায়লন ঐ ১েন েরপত্রোিা Shamim Enterprise (Pvt.) Ltd. 

Bangladesh & UDC Construction Limited Bangladesh Joint Venture (SEL-UDC JV) মক মূল্যায়ন 

কতর্টি Reponsive মঘাষিা কলর। একর্াত্র েরোিা তহলসলব SEL-UDC JV ৩২,৫৫,৭২,০০০.০০ টাকা েরটি TEC কর্তযক 

সুপাতর ক্রলর্ সড়ক পতরবহন ও মসতু র্িিাললয়র র্াননীয় র্িী কর্তযক উি ের অনুলর্াতেি হলয়লছ (সংযুতি-১২)। 
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সারনীঃ ৩.১১ প্যালকে PW04 (CO-4) বাস তিলপা তনর্ যাি       (টাকায়) 

প্যালকে নং ঠিকাোর প্রতিষ্ঠালনর নার্ চ্যতিমূল্য 

GDSUTP/BRT Gazipur-

Airport GBD LGED ICB 01 

(CO-4) 

Shamim Enterprise 

(Pvt.) Ltd. Bangladesh & 

UDC Construction 

Limited Bangladesh 

Joint Venture 

৩২,৫৫,৭২,০০০.০০ টাকা 

(৮.৪৩% উর্ধ্য েলর) 

 

কােটির প্রাক্কতলি ব্যয় তছল ৩০,০২,৪৩০০০.০০ টাকা। মসলক্ষ্লত্র ঠিকাোলরর েরটি ৮.৪৩% উর্ধ্য েলর অনুলর্াতেি হয়। এলক্ষ্লত্র 

ইতিতনয়াস য এতিলর্লট পরার্ যলকর র্াতসক প্রতিলবেলন উলেতখি টাকা আর্লল তনলয় উদ্ধযের তহসাব করা হলয়লছ। উলেখ্য PD, 

LGED এর েির মর্লক এই প্যালকলের ঠিকাোর তনলয়ালগর েন্য েরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত (TEC প্রতিলবেন) ও আনুষতঙ্গক 

কাগেপত্র প্রকে অতফস বন্ধ র্াকার কারলি পরার্ যক কর্তযক সংগ্রহ ব্যহি হয়। পরবিীলি পলত্রর র্াধ্যলর্ ১টি প্রশ্নর্ালা এবং 

মর্ৌতখক িালব তকছু কাগে মপ্ররলির অনুলরাি করা হলল PD, LGED (GDSUTP) মসগুললা মপ্ররি কলরন। কালের প্রাক্কতলি মূল্য 

র্র্ার্ য তছল তক না এই তবষলয়র পর্ যলবক্ষ্লি মেখা র্ায় মর্, প্যালকলের কালের প্রাক্কতলি মূল্য LGED এর অনুলর্াতেি মরট 

ত তিউললর তিতিলি প্রিয়ন করা হলয়তছল এবং েরপলত্রর েতলল ADB কর্তযক অনুলর্ােন হলয়তছল। PW04 (CO-4) এর েরপত্র 

আহ্বান, মূল্যায়ন ও অনুলর্ােলন ADB গাইি লাইন অনুর্ায়ী International Competing Bidding (ICB) আওিায় 

একিাপ দ্যই খার্ তবত ষ্ট পদ্ধতি অনুসরি করা হলয়তছল। প্রতিলর্াগীিার তিতিলি পাওয়া ের TEC কর্তযক র্র্ার্র্ মূল্যায়ন ও 

সুপাতরল র তিতিলি ADB ও সড়ক পতরবহন ও মসতু র্িিাললয়র র্াননীয় র্িী কর্তযক অনুলর্াতেি হয়। েরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন 

ও অনুলর্ােলন PPR-2008 অনুসরি করা হয় নাই। 

উলেখ্য কােটি বাস্তবায়লনর েন্য ঠিকাোলরর সালর্ ০৮ মফব্রুয়াতর, ২০১৬ িাতরলখ চ্যতি সাক্ষ্তরি হয়।  

৩.২.২ প্রকলের পরার্ যক তনলয়াগ 

প্রকলের ৪টি (চার) পরার্ যক প্যালকলে (RCS-01, RCS-02, RCS-03, RCS-04) চারটি পরার্ যক ঠিকাোর চ্যতিবদ্ধ হলয়লছ 

(সংযুতি-১৩)। পরার্ যক প্যলকে সমুহ, চ্যতিবদ্ধ পরার্ যকলের নার্ ও চ্যতিমূল্য তনম্ন ছলক মেখালনা হলঃ 

সারনীঃ ৩.১২ পরার্ যক প্যালকলের চ্যতি 

প্যালকে কালের তববরি চ্যতিবদ্ধ পরার্ যক চ্যতিমূল্য (টাকায়) চ্যতির মর্য়ােকাল 

RCS-01 

Project 

Management, 

Coordination & 

Capacity Building 

(PMCCB) 

SMEC Int. is association with 

SYSTRA SA, Brisbane City 

Enterprises Pty Ltd. & ACE 

Consultants Ltd. 

৩৩,৯৮,৯৫০৯৩.০০ 

এতপ্রল, ২০১৩ 

হলি 

জুন, ২০২০ 

RCS-02  

Engineering 

Procurement & 

Construction 

Management (EPCM) 

SMEC Int Pty Ltd. & its associates ১২৮,৬৬,৯২৩৭৫.০০ 

মর্, ২০১৩ 

হলি 

জুন, ২০২০ 

RCS-03 

Operation Design & 

Business Model 

(ODBM) 

BRTC, BUET in association with 

Center for Environment Planning 

& Techenology (CEPT) University 

Research & Development 

Foundation (CRDF), India  

৮,৩৩,৯১,৩৭৫.০০  

এতপ্রল, ২০১৯ 

হলি 

অলটাবর, ২০২০ 

RCS-04 
Resettlement Plan 

Implementation (RPI) 

Chriatian Commission for 

Development in Bangladesh 

(CCDB) 

 

৫০,৭১৯,৭৫৪.৩১ 

জুন, ২০১৫ 

হলি 

জুন, ২০২০ 

সূত্রঃ পরার্ যক ও প্রকে অতফস হলি প্রাি নতর্ 
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উলেখ্য মর্, উপলর বতি যি প্যালকে RCS-01, RCS-02 এবং RCS-04 পরার্ যক তনলয়ালগ ADB কর্তযক EOI আহ্বান, RFP 

গ্রহি ও Combined Evaluation করা হয়। িৎপরবতিযলি Clinet কর্তযক তনব যাতচি পরার্ যলকর সালর্ Noegotiation 

করা হয়। RCS-03 সংক্রান্ত কােেপত্র পর্ যলবক্ষ্লি মেখা র্ায় ODBM Task (RCS-03) এর েলন্য BRTC বাংলালে  

(Association with CRDF) মক RFP ইসুয করলি ADB সম্মতি মেয় (সংযুতি-১৪)। 

৩.২.৩ প্রকলের তনলয়াতেি ঠিকাোর, পরার্ যক সমুহ 

প্রকলের মিৌি এবং পরার্ যক প্যালকলে তনলয়াতেি পরার্ যলকর িাতলকা তনম্নছলক মেখালনা হলঃ 

সারনীঃ ৩.১৩ প্রকলের তনলয়াতেি ঠিকাোর এবং পরার্ যক 

 

প্রকে পতরচালক োতনলয়লছন মর্, বাতিতেযক িালব পতরবহন ব্যবস্থা চালুর েন্য BRT মকাম্পানী তিলেল আটি যকুলললটি বাস ক্রলয়র 

প্রতক্রয়া শুরু কলরলছ।  

৩.৩ প্রকলের উলদ্দশ্য অেযন 

BRT প্রকলের প্রিান উলদ্দশ্য এবং এ পর্ যন্ত িার অতেযি তচত্র তনম্ন সারতিলি মেখালনা হলঃ 

    সারতি ৩.১৪: প্রকলের উলদ্দশ্য অেযলনর অবস্থা 

প্রকলের উলদ্দশ্য উলদ্দশ্য অেযন 

গােীপুর হলি হর্রি  াহাোলাল তবর্ানবন্দর পর্ যন্ত 

২০.৫০ তকঃতর্ঃ বাস র যাতপি ট্রানতেট 

(Dedicated Lane) তনর্ যাি কলর  

ক) দ্রুি, তনরাপে পতরলব  বান্ধব র্ািায়াি ব্যবস্থা 

প্রবিযন 

খ) েনসািারলির নগর েীবনর্াত্রার র্ান উন্নয়ন 

গ) ভ্রর্ন ব্যয় ও সর্য় হ্রাস 

প্রকেটির কাে সুষ্ঠুিালব সর্াি হলল প্রকলের 

উলদ্দশ্যসমূহ অেযন সফল হলব। মর্, ২০২০ পর্ যন্ত 

প্রকলের মূল অবকাঠালর্ার বাস্তব অগ্রগতি হলয়লছ 

৩২.৪০%। 

 

BRT বাসতিলপা ও কতরলিার সংলগ্ন সংলর্াগ 

সড়কসমূলহর তনর্ যাি কাে ১০০% সর্াি হলয়লছ। 

ক্র. নং িরি কালের তববরি তনলয়াতেি পরার্ যক 

 

 

১ 

 

 

তনর্ যািকাে 

ক) ১৬ তকললাতর্টার সড়ক তনর্ যাি (At 

Grade) (৬টি ফ্ল্যাইওিার সহ)  

China Gezhouba  Group Co. Ltd (CGGC) 

খ) ৪.৫ তকললাতর্টার Elevated Bus 

Lane তনর্ যাি  

Jiangsu Provincial Transportation and Group 

Co. Ltd China 

গ) ১১৩টি (৫৬ তকললাতর্টার) সংলর্াগ সড়ক 

উন্নয়ন ও ১০টি কাঁচাবাোর তনর্ যাি/ উন্নয়ন 

Weihai International Economic & 

Techenical Corporation (WIETC) 

ঘ) গােীপুলর ১টি BRT বাস তিলপা তনর্ যাি  SEL-UDC Joint Venture 

 

২ 

 

পরার্ যক 

ক) Project Management, 

Coordination & Capacity Building 

SMEC Int. is association with SYSTRA SA, 

Brisbane City Enterprises Pty Ltd. & ACE 

Consultants Ltd. 

খ) Engineering Procurement & 

Construction Management 

SMEC Int Pty Ltd. & its associates 

 

গ) Operation Design & Business 

Model 

BRTC, BUET in association with Center for 

Environment Planning & Techenology 

(CEPT) University Research & 

Development Foundation (CRDF), India 

ঘ) Resettlement Plan 

Implementation 

Chriatian Commission for Development in 

Bangladesh (CCDB) 
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৩.৪ প্রকে ব্যবস্থাপনা 

প্রকেটির গুরুত্ব তবলবচানায় অতিক সংখ্যক মপ ােীতব ও েিলরর সালর্ মর্াগালর্ালগর েন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার তবকে তছল না। মসই 

তবলবচনায় ৩ টি েিরলক প্রকেটির বাস্তবায়লনর োতয়ত্ব মেয়া হলয়লছ। োতয়ত্বপ্রাি েিরগুললা হল সড়ক ও েনপর্ অতিেির, 

বাংলালে  মসতু কর্তযপক্ষ্ এবং স্থানীয় সরকার প্রলকৌ ল অতিেির। এ ছাড়া সর্ন্বলয়র েন্য অতিক কতর্টি কলর প্রকে ব্যবস্থাপনার 

োতয়ত্ব প্রোন করা হয়। তনলম্নর চালট য সংতক্ষ্ি আকালর িা মেখালনা হললা। 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.৪.১ প্রকলের পতরচালক তনলয়াগ 

সারনীঃ ৩.১৫ প্রকে পতরচালক তনলয়াগ সম্পতকযি িথ্য 

প্রকে পতরচালক-এর 

আইতি নং: 
মূল েির ও পেতব োতয়ত্বকাল 

োতয়লত্বর িরি 

(তনয়তর্ি/অতিতরি) 

প্রকে পতরচালক তহসালব 

একাতিক োতয়ত্ব প্রাি তকনা 

হযাঁ / না প্রকে সংখ্যা 

চন্দন কুর্ার বসাক 

পতরতচতি নং-০০৫০৫১ 

সড়ক ও েনপর্ অতিেির 

প্রকে পতরচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ) 
১৪ আগষ্ট ২০১৯ 

হলি অদ্যাবতি 
তনয়তর্ি হযাঁ ০২ 

মর্াঃ সানাউল হক 

পতরতচতি নং-০০১০২৮ 

সড়ক ও েনপর্ অতিেির 

প্রকে পতরচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ) 

১৯ র্াচ য ২০১৭  

হলি 

১৪ আগি ২০১৯ 

তনয়তর্ি হযাঁ ০২ 

এ, তকউ, এর্, ইকরার্ 

উোহ 

পতরতচতি নং-০০০২৪৭ 

সড়ক ও েনপর্ অতিেির 

প্রকে পতরচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ) 

২৪ র্াচ য ২০১৬  

হলি  

২৭ মফব্রুয়াতর ২০১৭ 

তনয়তর্ি না ০১ 

মর্াঃ আতফল উতদ্দন 

পতরতচতি নং-

২৩১৯৮৪০১৫৩৪৬ 

সড়ক ও েনপর্ অতিেির 

প্রকে পতরচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ) 

১৪ মফব্রুয়াতর ২০১৩ 

হলি  

২৪ র্াচ য ২০১৬ 

তনয়তর্ি না ০১ 

PSC 

PMU 

BD (MoC) RD [EA] (MoC) 

PMCCB 

LGD (MoLGRDC) 

RPI 

SPO 

PIU 

LGED 

EPCM 

PIU 

RHD 

ODBM 

PIU 

BBA 

DTCA 

Consulting Packages Public Agencies 

তচত্র ৩.৩:  প্রকলের অরগালনাগ্রার্ 

প্রকে ব্যবস্থাপনা মসটআপ 
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৩.৪.২ প্রকলের েনবল তনলয়াগ 

প্রকলের েনবল তনলয়াগ সংক্রান্ত কাগেপত্র পর্ যাললাচনা কলর মেখা র্ায় মর্, প্রকে বাস্তবায়ন ইউতনলট প্রলয়ােনীয় েনবল তনলয়াগ 

করা হললও প্রকে বাস্তবায়ন তবলতম্বি হলয়লছ। এলক্ষ্লত্র উপলরর সারিী ৩.১৫ হলি মেখা র্ায় মর্, এই প্রকলের তনব যাহী সংস্থা সড়ক 

ও েনপর্ অতিেিলরর প্রকে পতরচালক এ র্াবি ৪ বার পতরবিযন হলয়লছ। তবল ষি তবগি ৪ বছলর (২৪ র্াচ য, ২০১৬ মর্লক মর্, 

২০২০ পর্ যন্ত) ৩ বার প্রকে পতরচালক পতরবতিযি হলয়লছ। এর ফলল প্রকলের নবতনযুি প্রকে পতরচালকলক প্রকে সম্পলকয সম্যক 

িারিা প্রাতিলি উলেখলর্াগ্য সর্য় মললগলছ ফলল প্রকলের কাতিি অগ্রগতি অেযন ব্যহি হলয়লছ। 

প্রকলের বাস্তবায়ন পর্ যালয় তনম্নবতি যি েনবল প্রোন করা হয়ঃ  

(i) PMU (Project Management Unit) এর েনবল সংক্রান্তঃ  
 

সারনীঃ ৩.১৬ PMU (Project Management Unit) এর তনলয়াগকৃি েনবল 

ক্রঃনং পলের নার্ সাকুল্য মবিন 

মগ্রি তিতিক 

পলের সংখ্যা র্ন্তব্য 

বাস্তবায়ন পর্ যালয়  

১. প্রকে সর্ন্বয়ক  মগ্রি-২ ০১ মপ্রষলি 

২. সহকারী প্রকে সর্ন্বয়ক মগ্রি-৫ ০১ মপ্রষলি 
৩. এনিায়রনলর্ন্টাল এবং মসফটি অতফসার  মগ্রি-৫ ০১ মপ্রষলি 
৪. তনব যাহী প্রলকৌ লী, র্তনটতরং  মগ্রি-৫ ০১ মপ্রষলি 

৫. অতফস সহকারী কার্-কতম্পউটার মুদ্রাক্ষ্তরক মগ্রি-১৪ ০১ সরাসতর তনলয়াগ 

৬. ড্রাইিার  মগ্রি-১৬ ০২ আউটলসাতস যং 

৭. এর্.এল.এস.এস  মগ্রি-২০ ০২ আউটলসাতস যং 

  মর্াট = ০৯  

 

(ii) সওে অংল র েনবল সংক্রান্তঃ 

    সারনীঃ ৩.১৭ সওে অংল র তনলয়াগকৃি েনবল 

ক্রঃনং পলের নার্ সাকুল্য মবিন 

মগ্রি তিতিক 

পলের সংখ্যা র্ন্তব্য 

বাস্তবায়ন পর্ যালয়  

১. প্রকে পতরচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ) মগ্রি-৩ ০১ মপ্রষলি 

২. প্রকে ব্যবস্থাপক (তনঃপ্রঃ) মগ্রি-৫ ০২ মপ্রষলি 
৩. উপ-তবিাগীয় প্রলকৌ লী মগ্রি-৬ ০১ মপ্রষলি 
৪. সহকারী প্রলকৌ লী মগ্রি-৯ ০২ মপ্রষলি 

৫. উপ-সহকারী প্রলকৌ লী মগ্রি-১০ ০২ মপ্রষলি 
৬. তবিাগীয় তহসাব রক্ষ্ি কর্ যকিযা  মগ্রি-১০ ০১ মপ্রষলি 
৭. একাউন্টস কর্ যকিযা  মগ্রি-৯ ০১ মপ্রষলি 
৮. অতফস সহকারী কার্-কতম্পউটার মুদ্রাক্ষ্তরক মগ্রি-১৪ ০৩ সরাসতর 

৯. ড্রাইিার  মগ্রি-১৬ ০৩ আউটলসাতস যং (গাড়ী প্রাতি সালপলক্ষ্) 

১০.  এর্.এল.এস.এস মগ্রি-২০ ০৩ আউটলসাতস যং 

  মর্াট = ১৯  

 

 (iii) বাংলালে  মসতু কর্তযপক্ষ্ অংল র েনবল সংক্রান্তঃ  

সারনীঃ ৩.১৮ বাংলালে  মসতু কর্তযপক্ষ্ অংল র তনলয়াগকৃি েনবল 

ক্রঃনং পলের নার্ সাকুল্য মবিন 

মগ্রি তিতিক 

পলের সংখ্যা র্ন্তব্য 

বাস্তবায়ন পর্ যালয়  

১. প্রকে পতরচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ) মগ্রি-৩ ০১ মপ্রষলি 

২. প্রকে ব্যবস্থাপক (তনঃপ্রঃ) মগ্রি-৫ ০১ মপ্রষলি 
৩. তনব যাহী প্রলকৌ লী মগ্রি-৫ ০১ মপ্রষলি 
৪. সহকারী প্রলকৌ লী মগ্রি-৯ ০১ মপ্রষলি 

৫. উপ-সহকারী প্রলকৌ লী মগ্রি-১০ ০২ মপ্রষলি 
৬. তহসাব রক্ষ্ি কর্ যকিযা  মগ্রি-১০ ০১ মপ্রষলি 
৭. অতফস সহকারী কার্-কতম্পউটার মুদ্রাক্ষ্তরক মগ্রি-১৪ ০২ সরাসতর তনলয়াগ 

৮. ড্রাইিার  মগ্রি-১৬ ০২ আউটলসাতস যং (গাড়ী প্রাতি সালপলক্ষ্) 

৯. এর্.এল.এস.এস মগ্রি-২০ ০২ আউটলসাতস যং 

  মর্াট = ১৩  
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(iv) স্থানীয় সরকার প্রলকৌ ল অতিেির অংল র েনবল সংক্রান্তঃ  

 সারনীঃ ৩.১৯ স্থানীয় সরকার প্রলকৌ ল অতিেির অংল র তনলয়াগকৃি েনবল 

ক্রঃনং পলের নার্ সাকুল্য মবিন 

মগ্রি তিতিক 

পলের সংখ্যা র্ন্তব্য 

বাস্তবায়ন পর্ যালয়  

১. প্রকে পতরচালক (িঃপ্রঃ) মগ্রি-৪ ০১ মপ্রষলি 

২. তনব যাহী প্রলকৌ লী মগ্রি-৫ ০১ মপ্রষলি 
৩. তসতনয়র সহকারী প্রলকৌ লী মগ্রি-৬ ০১ মপ্রষলি 

৪. তহসাব রক্ষ্ি কর্ যকিযা  মগ্রি-৯ ০১ মপ্রষলি 
৫. অতফস সহকারী কার্-কতম্পউটার মুদ্রাক্ষ্তরক মগ্রি-১৪ ০১ সরাসতর তনলয়াগ 

৬. ড্রাইিার  মগ্রি-১৬ ০১ আউটলসাতস যং (গাড়ী প্রাতি সালপলক্ষ্) 

  মর্াট = ০৬  

 

ক. প্রস্তাতবি প্রকলের বাস্তবায়ন পর্ যালয় সকল পেই অস্থায়ীিালব মপ্রষলি/ সরাসতর/ আউটলসাতস যং এর র্াধ্যলর্ প্রকে চলাকালীন   

সর্লয়র েন্য তনলয়ালগর সুপাতর  করা হয়।  

খ. বাস্তবায়লনাির পর্ যালয় মকান পলের সুপাতর  করা হয়তন।  

 

৩.৪.৩ প্রকে তিয়াতরং কতর্টি 

প্রকলের কাে সুষ্ঠুিালব পতরচালনা এবং সর্াতির েন্য একটি তিয়াতরং কতর্টি প্রিয়ন করা হয়। তিয়াতরং কতর্টির সেস্যলের 

িাতলকা এবং কতর্টির কার্ যাবতল তনম্নরূপঃ 

ক) প্রকে তিয়াতরং কতর্টির সেস্য   

১। সতচব, সড়ক পতরবহন ও র্হাসড়ক তবিাগ- সিাপতি 

২। যুগ্মসতচব/ পতরচালক, মসতু তবিাগ- সেস্য 

৩। যুগ্মপ্রিান, সড়ক পতরবহন ও র্হাসড়ক তবিাগ- সেস্য 

৪। প্রতিতনতি (যুগ্মসতচব/ যুগ্ম প্রিান এর নীলচ নয়), মিৌি অবকাঠালর্া তবিাগ, পতরকেনা কতর্ ন, সেস্য 

৫। প্রতিতনতি (যুগ্মসতচব/ যুগ্ম প্রিান এর নীলচ নয়), ভূতর্ র্িিালয়, সেস্য 

৬। প্রতিতনতি (যুগ্মসতচব/ যুগ্ম প্রিান এর নীলচ নয়), আইএতর্তি, সেস্য 

৭। প্রতিতনতি (যুগ্মসতচব/ যুগ্ম প্রিান এর নীলচ নয়), ইআরতি, সেস্য 

৮। প্রতিতনতি (যুগ্মসতচব/ যুগ্ম প্রিান এর নীলচ নয়), অর্ য তবিাগ, সেস্য 

৯। প্রকে পতরচালক (সওে অং ), মগ্রটার ঢাকা সালিইলনবল আরবান প্রলেট (তবআরটি, গােীপুর-এয়ারলপাট য) 

১০। প্রকে পতরচালক (লসতু অং ), মগ্রটার ঢাকা সালিইলনবল আরবান প্রলেট (তবআরটি, গােীপুর-এয়ারলপাট য) 

১১। প্রকে পতরচালক (এলতেইতি অং ), মগ্রটার ঢাকা সালিইলনবল আরবান প্রলেট (তবআরটি, গােীপুর-এয়ারলপাট য) 

খ) প্রকে তিয়াতরং কতর্টির োতয়ত্ব ও কার্ যাবতলঃ 

 প্রকলের কার্ যক্রর্ সুষ্ঠু িালব পতরচালনা করার েন্য প্রকে বাস্তবায়ন কতর্টিলক তনলে য না প্রোন করা 

 প্রকে কার্ যক্রর্ চলাকালল উদু্ভি সর্স্যাসমূলহর সর্ািান প্রোন করা 

 প্রকে বাস্তবায়ন কতর্টি সর্স্যা সর্ািালন ব্যর্ য হলল মস তবষলয় তনলে য না প্রোন করা 

 প্রলয়ােন অনুসালর কতর্টি সিা আলয়ােন করলব 

 প্রলয়ােন অনুসালর সেস্য মকা-অে করলি পারলব 

তিয়াতরং কতর্টির ১২ মসলেম্বর, ২০১৯ পর্ যন্ত সব যলর্াট ৪টি সিা অনুতষ্ঠি হলয়লছ 

৩.৪.৪ তসদ্ধান্ত গ্রহলির প্রতক্রয়া  

প্রকে বাস্তবায়লনর তনয়তর্ি প্রলয়ােনীয় সিা অনুষ্ঠান ও আললাচনা ক্রলর্ সতম্মতলি তসদ্ধান্ত গ্রহি একটি পদ্ধতি। সিাগুতল কালের 

বাস্তবায়লনর তনতরলখ তিন্ন তিন্ন স্তলর হলি পালর। প্রকে ব্যবস্থাপনার ছলক মেখা র্ায় মর্  ীষ য এই রুপ কতর্টি হলি প্রলেট তষ্টয়াতরং 

কতর্টি (PSC) এর ১ টি সিার কার্ যতববরিী ও তসদ্ধান্ত কতপ পর্ যলবক্ষ্ি কলর মেখা র্ায় মর্ গুরুত্বপূি য তসদ্ধান্ত মূলি কালের পতরতি 

বৃতদ্ধ, পতরবিযন এবং একইসালর্ ব্যয় বৃতদ্ধর তবষয়টিও আললাচনা ক্রলর্ তসদ্ধান্ত গ্রহি করা হলয়লছ (সংযুতি-১৫)। 
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আললাচয সিাটি PSC এর ৪র্ য সিা এবং সিায় সিাপতিত্ব কলরন সতচব, সড়ক পতরবহন ও র্হাসড়ক তবিাগ। সিায় প্রকে 

বাস্তবায়লনর তনতর্লি অতিগুরুত্বপূি য তবষয় ির্া: 

(ক) চ্যতি PW02 এ (BBA কর্তযক বাস্তবায়নকালীন) Box Girder এর পতরবলিয ‘I’ Garder দ্বারা Flyover 

(Elevated) এর Desk Continuation তনর্ যালির পতরবতিযি Design প্রস্তাব।  

(খ) েরুতর মর্রার্লির েন্য Variation প্রস্তাব  াহাোলাল তবর্ানবন্দর হলি BRT Line-3, BRT Line-1, তবর্ানবন্দর 

মরললষ্ট ন ও এয়ারলপাট য টাতর্ যনাল ১/২ মক Underpass তনর্ যালির র্াধ্যলর্ সরাসতর সংযুি করা। 

(গ) প্রকে এলাকায় টতঙ্গ হলি গােীপুর পর্ যন্ত প্রলয়ােনীয় ব্যালসর (১.০০তর্ঃ , ১.২৫তর্ঃ ও ১.৫০তর্ঃ) এর মড্রন তনর্ যালির র্াধ্যলর্ 

ত ে কারখানার বেযয ব্যবস্থাপনা এবং পাতন তনষ্কা লনর সুব্যবস্থা করা।  

আললাচয তবষয়গুতল উপতস্থি সম্মাতনি সেস্যলের আললাচনা ক্রলর্ তসদ্ধান্ত গ্রহি করা হয়। মস মক্ষ্লত্র BBA এর প্রস্তাব পতরবতিযি 

Design গ্রহি না কলর তবদ্যর্ান তিোইন অনুর্ায়ী কাে ম ষ করার র্িার্ি গৃহীি হয়। অন্যান্য গুতল তবতি তবিান অনুসরলি 

বাস্তবায়লনর তসদ্ধান্ত হয়। িলব তবর্ানবন্দর এলাকায় Underpass টি অতিক ব্যয় তবলবচনায় Package-01 (CO-1) এর 

অন্তভু যি পৃর্ক প্যালকে সৃতষ্টর র্াধ্যলর্ সম্পন্ন করলি কতর্টি র্িার্ি মেয়। মসই মর্ািালবক পৃর্ক প্যালকে সৃতষ্ট এবং েরপত্র 

আহ্বালনর র্াধ্যলর্ কােটি ম ষ করলি উলদ্যাগ গ্রহি করা হলয়লছ। 

প্রকে পতরচাললকর (সওে) সালর্ আললাচনার সর্য় তিতন উলেখ কলরন মর্, আইএর্ইতির প্রতিলবেন এবং তবতিন্ন কতর্টি মর্র্ন-

তপআইতস/ তপএসতস কতর্টির সিার তসদ্ধান্ত র্র্ার্র্িালব প্রতিপালন করা হলে।  

৩.৫ মিৌি অবকাঠালর্া সমুলহর কালের অগ্রগতি ও পর্ যলবক্ষ্ি 

সড়ক পতরবহন ও র্হাসড়ক তবিালগর আওিািীন Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project 

(BRT: Gazipur-Airport) একটি োিীয় গুরুত্বপূি য প্রকে। এ ীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এতিতব), ফরাতস উন্নয়ন সংস্থা (এএফতি), 

মলাবাল এনিায়রনলর্ন্ট ফযাতসতলটি (তেইএফ) এবং বাংলালে  সরকালরর অর্ যায়লন প্রকেটি বাস্তবাতয়ি হলে। এ প্রকলের র্াধ্যলর্ 

২০.৫০ তকললাতর্টার Dedicated Bus Rapid Transit (BRT) Lane (At Grade- ১৬.০০ তকললাতর্টার ও 

Elevated- ৪.৫০ তকললাতর্টার), ২৫টি তবআরটি মি ন, গােীপুর ও এয়ারলপালট য ২টি বাস টাতর্ যনাল, ৬টি ফ্ল্াইওিার (এয়ারলপালট য, 

েতসর্উতদ্দন মরালি, কুতনয়া, উনু্মি তবশ্বতবদ্যালয়, মিাগরা, েয়লেবপুর মচৌরাস্তা), ১টি মসতু (৮ মলন তবত ষ্ট টতঙ্গ মসতু), পাতন 

তনষ্কা লনর েন্য মড্রন, ১০টি কাঁচা বাোর উন্নয়ন, ৫৬ তকললাতর্টার সংলর্াগ সড়ক উন্নয়ন, ২০ তকললাতর্টার ফুটপাি উন্নয়ন ও 

গােীপুলর ১টি বাস তিলপা তনর্ যাি করা হলব। এ ছাড়া তবর্ানবন্দর হলি BRT পর্ যন্ত র্াত্রী চলাচললর েন্য আনুর্াতনক ৪২০ মকাটি 

টাকা ব্যালয় একটি Underpass (৬০০তর্ঃ) তনর্ যালির কালের ঠিকাোর তনলয়াগ প্রতক্রয়া চলর্ান। BRT ব্যবহারকারী র্াত্রীগি ও 

পর্চারীলের তনরাপলে সড়ক পারাপালরর েন্য বাস িপগুতললি প্রিীি তিোইন অনুর্ায়ী ফুট ওিারতিে (Foot Overbridge) 

তনর্ যাি করা হলব। প্রকেটি বাস্তবাতয়ি হলল গােীপুর র্হানগরী এলাকার েনগলির ঢাকা র্হানগরীলি র্ািায়াি সহে ও তনরাপে 

হলব। প্রকেটি ২০ নলিম্বর ২০১২ িাতরলখ একলনক সিায় অনুলর্াতেি হয় এবং গি ২৩ জুলাই ২০১৫ িাতরলখ ২০৩৯.৮৫ মকাটি 

(তেওতব ৪৩৪.৫৮ মকাটি ও প্রকে সাহায্য ১৬০৫.২৬ মকাটি) টাকা ব্যয় সম্বতলি প্রকেটির ১র্ সংল াতিি তিতপতপ অনুলর্াতেি হয়।  

২য় সংল াতিি DPP অনুলর্াতেি হয় ০৪/১১/২০১৮ িাতরখ এবং প্রাক্কতলি মূল্য টাকা ৪২৬৮.৩২৪৩ মকাটি। িলব ইলিার্লধ্য ৪টি 

চ্যতির মুল্য কলয়ক েফায় সম্ভাব্য সংল ািলনর পর প্রকে মুল্য বৃতদ্ধ পালব। Consultants এর মর্, ২০২০ সংতক্ষ্ি অগ্রগতি তরলপাট য 

এর উলেখ আলছ। 

মর্, ২০২০ পর্ যন্ত ক্রর্পুতিি ব্যয় হলয়লছ ১১১৯.৯৫ মকাটি টাকা (সংযুতি-১৬)। 

৪ (চার) টি প্যালকলের তনর্ যাি কালের প্রিান কলয়কটি অলঙ্গর চলর্ান অবস্থা সংতক্ষ্ি আকালর বি যনা করা হললাঃ-  
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৩.৫.১ প্যালকে নং- C0-01 (At Grade Section) 

ঠিকাোলরর নার্ঃ Gezhouba (CGGC) 

কালের দেঘ যযঃ ১৬.০০ তকঃতর্ঃ  

কাে শুরুর িাতরখঃ ১৩/০৪/২০১৭,  

চ্যতি মূল্য ৮৫৫.৩৭৫ মকাটি টাকা 

প্রকলের এই চ্যতিটির কাে সড়ক ও েনপর্ অতিেির (RHD) কর্তযক বাস্তবাতয়ি হলে। চ্যতি অনুর্ায়ী কােটি ম ষ হওয়ার 

তনি যাতরি সর্য় তছল ৯১৭ তেন। পরবিীলি সর্য় বতি যি কলর সর্াতির েন্য ১১৬৪ তেন (১৯ জুন ২০২০ পর্ যন্ত) অনুলর্ােন করা হয়। 

ইলিার্লধ্য সংল াতিি সর্লয়র ৯৪.৫% ম ষ হলয়লছ তকন্তু চ্যতিটির (C0-1) অগ্রগতি ৪২.৫২% (মর্, ২০২০ পর্ যন্ত)। প্রকে 

পতরচালক, RHD এবং পরার্ যক প্রতিষ্ঠান কালের অগ্রগতি বৃতদ্ধ করলি তনয়তর্ি সিার আলয়ােন কলরলছন এবং কালের অগ্রগতি 

ত্বরাতন্বি করলি ঠিকাোরলক তচঠি পাঠিলয়লছন। উলেখ্য চ্যতিটি ৬.৫২% তনম্নেলর ঠিকাোর চ্যতিবদ্ধ হলয়লছ। উি তনম্নের প্রকে 

অগ্রগতিলি প্রিাব মফলললছ তক না োনলি চাইলল প্রকে পতরচালক, RHD োনান মর্ ঠিকাোর তনে োতয়লত্ব এই তনম্নের প্রোন 

কলরলছ। এছাড়া চ্যতিটির প্রিযাত ি অগ্রগতি অতেযি না হওয়ার েন্য ঠিকাোলরর অপর্ যাি অর্ য প্রবাহ একটি মূখ্য কারি তহসালব 

তচতিি কলরলছন। এছাড়া ভূতর্ অতিগ্রহলি তবলম্ব, Under Ground এবং Overhead ইউটিতলটি র্র্া সর্লয় অপসারলি ব্যর্ যিা, 

দূব যল মড্রইলনে ব্যবস্থার কারলি সড়লক সৃষ্ট েলাবদ্ধযিা, ব্যস্তির্ সড়লকর অিযাতিক র্ানবাহন চলাচলল তনর্ যািকালের ব্যাঘাি 

ইিযাতে কারলি প্রকে বাস্তবায়ন কালের ব্যাঘাি ঘলট, র্া প্রিযাত ি অগ্রগতি অেযন মক ব্যাহি কলরলছ বলল তিতন র্লন কলরন। 

ঠিকাোলরর তনম্নের কালের অগ্রগতিলি র্তে প্রিাব র্ালক িা ঠিকাোলরর ঝুতক বলল তিতন র্লন কলরন।  

১র্ েফা সর্য় বৃতদ্ধর আলবেলন ঠিকাোর কারি তহলসলব উলেখ কলর প্রকে বাস্তবায়ন শুরুলি তবলম্ব, প্রতিকূল আবহাওয়া, ভূ-গিযস্থ 

গ্যাস লাইন অপসারি না কলর অতিক সর্য় তনলয় সাবিানিা অবলম্বলন তনর্ যািকাে চাতললয় র্াওয়া, নতুন িালব অন্তভূ যি মড্রইলনে, 

কালের পতরর্াি বৃতদ্ধ, মচৌরাস্তা ফ্ল্াইওিালরর তিোইন ত্রুটি এবং সড়কপাল যর ইউটিতলটির অপসারি ইিযাতে তবষয় উপলর উলেতখি 

কারলি, ২৬ মর্, ২০১৯ িাতরলখ ৪৮০ তেন সর্য় বৃতদ্ধর আলবেন কলর। আলবেলনর মপ্রতক্ষ্লি প্রকে পরার্ যক কাে শুরুলি তবলম্ব, 

কালের পতরর্াি বৃতদ্ধ, কালের োয়গা প্রাতিলি মেতর, ত্রুটিপূন য তিোইন ও মড্রইলনলের তবষয় ইিযাতে কারিগুতল যুতি সঙ্গি 

তবলবচনায় এলন মর্াট ২৪৭ তেন সর্য় বৃতদ্ধ অনুলর্ােলনর েন্য সুপাতর  কলর (সংযুতি-১৭)।  

উলেখ্য তনলয়াতেি ঠিকাোর কােটি সর্াতির েন্য োনুয়াতর, ২০২২ পর্ যন্ত সর্য় বৃতদ্ধর আলবেন ও কর্ যপতরকেনা োতখল করললও 

িা এখনও অনুলর্ােন হয় নাই। এছাড়া সাম্প্রতিক র্রনব্যতি কলরানা িাইরাসও কােটি প্রস্তাব অনুর্ায়ী সর্াতিলি প্রিাব মফললি 

পালর বলল পরার্ যক প্রতিষ্ঠান র্লন কলর। িলব এখালন ঠিকাোলরর পর্ যাি সম্পে র্র্ার্র্ মর্াগানটি মূখ্য র্লর্ য পরার্ যক িারনা 

কলর। ইলিার্লধ্য মর্, ২০২০ পর্ যন্ত চ্যতিটির ৩৩৭.৯০৩ মকাটি টাকা পতরল াি করা হলয়লছ (সংযুতি-১৮)। উলেখ্য মর্ 

Consultants এর মফব্রুয়াতর, ২০২০ সংতক্ষ্ি অগ্রগতি তরলপাট য অনুর্ায়ী মেখা র্ায় মর্ চ্যতির ৩টি Variation হলয় ঠিকা মূল্য 

১১৪১.১৫ মকাটি টাকা হলি পালর (সংযুতি-১৯)। কার্ যস্থল পতরে যনকালল মেখা র্ায় মর্, ঠিকাোলরর Traffic Management 

System আরও সুষ্ঠু করা প্রলয়ােন। বিযর্ান ব্যবস্থাপনায় তনর্ যািকালীন সর্লয় সড়লক র্ানেলটর সৃতষ্ট হলে, ফলল েনসািারলির 

মিাগাতন্ত বৃতদ্ধ পালে। এছাড়া তনর্ যািকালে তনলয়াতেি ব্যাতিলের ব্যাতিগি তনরাপিাও অপর্ যাি র্লন হলয়লছ। র্ানেট লাঘব ও 

কর্ীলের ব্যাতিগি তনরাপিা তনতিিকরলনর েন্য তেলন এবং রালি র্র্ার্র্ সাইন-তসগনাল স্থাপন ও ব্যাতিগি পর্ যাি তনরাপিা 

সার্গ্রী ঠিকাোর কর্তযক সরবরাহ ও ব্যবহার করা প্রলয়ােন। 

তনলম্ন প্রিান প্রিান কালের বিযর্ান অবস্থা তুলল িরা হলঃ 

ক্রতর্ক 

নংঃ 
অলঙ্গর নার্ 

তিোইন অনুসালর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

মর্, ২০২০ পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

মর্, ২০২০ পর্ যন্ত 

অগ্রগতি (%) 

১ সড়ক প্র স্তকরি (উিয়পাল য) ৩২ তকঃতর্ঃ ৭.১ তকঃতর্ঃ ২২.২০% 

২ সাতি যস পাইল (ফ্ল্াইওিার) ৭৩০টি ৭৩০টি ১০০% 

৩ সাতি যস পাইল (BRT মি ন) ৭৩টি ৭৩টি ১০০% 

৪ BRT মি ন তনর্ যাি ১৯টি ০ ০.০০% 
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ক্রতর্ক 

নংঃ 

অলঙ্গর নার্ তিোইন অনুসালর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

মর্, ২০২০ পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

মর্, ২০২০ পর্ যন্ত 

অগ্রগতি (%) 

৫ মড্রন তনর্ যাি ২৮ তকঃতর্ঃ ২১.১৬ তকঃতর্ঃ ৭০.২২% 

৬ পাইল কযাপ তনর্ যাি ১০৫টি ৯২টি ৮৫.২০% 

৭ তপয়ার তনর্ যাি ১০৫টি ৮৯টি ৮৩.৮১% 

৮ তপয়ার কযাপ তনর্ যাি ১০৫টি ৬৪টি ৬০.০০% 

৯ Box Girder মসগলর্ন্ট ৮৯০টি ২২৬টি ২৫.২০% 

 

 

 

 

প্রকে এলাকায় েলাবদ্ধিা তনরসলন তনর্ যািািীন মড্রলনর কার্ যকাতরিা তবষলয় নতর্পলত্র মেখা র্ায় মর্ গি ১৭/০৬/২০১৯ িাতরলখ 

সড়ক ও র্হাসড়ক তবিালগর সতচব র্হােলয়র সিাপতিলত্ব অনুতষ্ঠি মষ্টয়াতরং কতর্টির সিায় গঠিি মর্ৌর্ পতরে যন টির্ 

২১/০৬/২০১৯ িাতরলখ প্রকে এলাকায় েয়লেবপুর মচৌরাস্তা হলি টংগী পর্ যন্ত পতরে যন কলরন।  

 

পতরে যন কালল েলাবদ্ধিার তেক তেলয় ঝুুঁতকপূি য িারগাছ এলাকায় তনতর্ যি পাইপ মড্রলনর সফল সংলর্ালগর ফলল েীঘ য তেলনর 

েলাবদ্ধিার তনরসন হলয়লছ র্লর্ য প্রকে পতরচালক উলেখ কলরন। তিতন এই Drainage ব্যবস্থালক কার্ যকর করার ললক্ষ্ কলয়কটি 

গুরুত্বপূন য স্থালন Outfall মড্রন তনর্ যাি সহ তবদ্যর্ান Outfall মড্রলনর সংস্কার ও পূনঃখনলনর উপর গুরুত্ব মেন। পতরে যন ম লষ টির্ 

মড্রলনর কার্ যকাতরিা সফল করলি কলয়কটি সুপাতর  কলর। 

পতরে যন টিলর্র প্রতিলবেলন বাস্তবায়নািীন মড্রন সম্পলকয আললাচনা কালল প্রকে পতরচালক োনান মর্, প্রলয়ােন অনুর্ায়ী িারন 

ক্ষ্র্িা সম্পন্ন তবতিন্ন ব্যলসর পাইপ মড্রন তিোইন কলর তনতর্ যি হলে। িলব তিতন এর কার্ যকরী ফলাফললর েন্য মড্রলনে আউটললট 

ও তনষ্কা ন খাললর তনয়তর্ি খনলনর র্াধ্যলর্ পতরষ্কার রাখলি হলব র্লর্ য র্ি মেন। িলব উলেতখি পতরে যন কতর্টির সুপাতরল র উপর 

তবলবচয তষ্টয়াতরং কতর্টির সিায় আললাচনা হলয়লছ র্লর্ য পতরলতক্ষ্ি হয় নাই (সংযুতি-২০)। 

তচত্র ৩.৪:  প্যালকে-১ অন্তভূ যি ফ্ল্াইওিালরর পাইল কযাপ তনর্ যাি 

তচত্র ৩.৫:  সড়ক পাল যর দূব যল মড্রলনে ফযাতসতলটি 
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এখালন উলেখ করা েরকার মর্ কালের  তনম্ন অগ্রগতি সলত্বও প্রকে পতরচালক (RHD) র্লন কলরন মর্ তনলয়াতেি ঠিকাোর কােটি 

সম্পূি য করলি সক্ষ্র্। 

র্য়র্নতসংহ হলি টাঙ্গাইল অতিমূখী র্ানবাহন চলাচলললর ব্যবস্থাঃ 

েয়লেবপুর মচৌরাস্তা Intersection এ সকল মূখী র্ানবাহন (BRT পতরবহন ব্যিীি) চলাচললর েন্য অবকাঠালর্াগি 

তনর্ যািকালের নক া প্রকলের পরার্ যক কর্তযক প্রস্তুি করা হলয়লছ। নক ায় মেখা র্ায় মর্, শুধুর্াত্র At Grade এ চলাচলকারী 

র্ানবাহন গুললা িালের গন্তব্যস্থালনর তেলক ঘুরলি বা অগ্রসর হলি পারলব এিালব পতরকেনা র্াতফক সড়ক মললনর ব্যবস্থা আলছ। 

তবল ষ কলর র্য়র্নতসংহ হলি েয়লেবপুর মচৌরাস্তা হলয় টাঙ্গাইল অতিমূখী র্ানবাহন At Grade সড়ক ব্যবহার কলর চলাচল 

করলি পারলব (সংযুতি-২১)। 

৩.৫.২ প্যালকে নং- C0-2 (Elevated Section) 

ঠিকাোলরর নার্ঃ Jiangsu (JTEG)  

কালের দেঘ যযঃ ৪.৫০ তকঃতর্ঃ  

কাে শুরুর িাতরখঃ ১৫/১২/২০১৭,  

চ্যতি মূল্য ৯৩৫.১২৯৭ মকাটি টাকা 

প্রকলের এই চ্যতিটির কাে বাংলালে  মসতু কর্তযপক্ষ্ (BBA) কর্তযক বাস্তবাতয়ি হলে। চ্যতি অনুর্ায়ী কােটি ম ষ হওয়ার তনি যাতরি 

সর্য় ৯১৭ তেন। ইলিার্লধ্য সর্লয়র (৮৯৯ তেন) ৯৮.০৩% ম ষ হলয়লছ তকন্তু চ্যতিটির (C0-2) অগ্রগতি ২৯.২০% (লর্, ২০২০ 

পর্ যন্ত)। BBA এবং পরার্ যক প্রতিষ্ঠান ঠিকাোরলক অগ্রগতি বৃতদ্ধর েন্য সািাতহক ও র্াতসক তিতিলি তনয়তর্ি সিার আলয়ােন 

কলরলছন এবং কালের অগ্রগতি ত্বরাতন্বি করলি কর্তযপক্ষ্ ঠিকাোরলক তচঠি পাঠিলয়লছন। প্যালকেটিলি ২৭.৩৯% তনম্নেলর ঠিকাোর 

চ্যতিবদ্ধ হলয়লছ, এবং িা তনর্ যািকালের অগ্রগতিলি প্রিাব মফললছ তকনা প্রলশ্ন প্রকে পতরচালক, BBA োনান মর্ ঠিকাোর তনে 

োতয়লত্ব উি ের প্রোন কলরলছন।  

ইলিার্লধ্য চ্যতিটির সর্ািকালের তবপরীলি ১৮৩.৭৫৭ মকাটি টাকা ব্যয় হলয়লছ (মর্, ২০২০) (সংযুতি-১৮)। উলেখ্য তনলয়াতেি 

ঠিকাোর কােটি সর্াতির েন্য তিলসম্বর, ২০২১ পর্ যন্ত সর্য় বৃতদ্ধর আলবেন ও কর্ যপতরকেনা োতখল করললও িা এখনও অনুলর্ােন 

হয় নাই। সর্য় বৃতদ্ধর আলবেলনর মপ্রতক্ষ্লি ঠিকাোর কারি তহলসলব উলেখ কলরন ইউটিতলটি অপসারলি েীঘ যসূতত্রিা, প্রকে এলাকালি 

অপতরকতেি ভূ-গিযস্থ ইউটিতলটি ও গ্যাস লাইন এর েন্য Design পতরবিযন, অিযাতিক র্ানবাহন চলাচলল তনর্ যািকালে েটিলিা, 

ঈে ও তবশ্ব ইেলির্ার সর্য় কালের গতি িীর এর্নতক বন্ধ কলর মেওয়ালি কালের গতি ব্যহি হলয়লছ এবং কাতিি অগ্রগতির 

হার অতেযি  

হয় নাই। ফলল তনি যাতরি সর্লয়র র্লধ্য ঠিকাোর তনর্ যািকাে সম্পন্ন করলি না মপলর সর্য় বৃতদ্ধর েন্য আলবেন কলরলছ। এখালন 

তচত্র ৩.৬:  তপ্র-কাি মড্রন পাইপ তনর্ যাি ও তনতর্ যি মড্রন পাইপ  
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ঠিকাোলরর অপর্ যাি অলর্ যর তবতনলয়ালগর কারলি, কােটির তনম্নহালরর অগ্রগতি দ্বায়ী এই র্লর্ য পরার্ যক িারনা কলর। এছাড়া 

সাম্প্রতিক র্রনব্যতি কলরানা িাইরাসও কােটি প্রস্তাব অনুর্ায়ী সর্াতিলি প্রিাব মফললি পালর বলল পরার্ যক প্রতিষ্ঠান র্লন কলর। 

এছাড়া Box Girder এর অগ্রগতির ব্যর্ যিা, ঘনবসতিপূন য োলান এবং সংযুি র্ানবাহন ব্যবস্থাপনার কারলন কােটি প্রস্তাব 

অনুর্ায়ী সর্াতিলি প্রিাব মফললি পালর বলল পরার্ যক প্রতিষ্ঠান র্লন কলর। উলেখ্য মর্ ঠিকাোর কর্তযক বাতক Box Girder এর 

স্থালন I-Girder তনর্ যাি কলর কােটি সম্পন্ন করার প্রস্তাব তেললও Steering Committee এর ৪র্ য সিায় (১২মসলেম্বর, 

২০১৯) প্রস্তাবটি বাতিল কলর Design অনুর্ায়ী Elevated অংল র তনর্ যািকাে দ্রূি ম ষ করার তসদ্ধান্ত গ্রহি করা হয়। উলেখ্য 

তসদ্ধালন্তর আললালক ঠিকাোর Box Girder তেলয় Super Structure এর কাে এখনও শুরু কলর নাই। ঠিকাোর এখনও 

কােটি শুরু করলি মেতর করলছ।  

কার্ যস্থল পতরে যনকালল মেখা র্ায় মর্, ঠিকাোলরর Traffic Management System এর আরও সুষ্ঠু করা প্রলয়ােন। বিযর্ান 

ব্যবস্থাপনায় তনর্ যািকালীন সর্লয় সড়লক র্ানেলটর সৃতষ্ট হলে, ফলল েনসািারলির মিাগাতন্তর বৃতদ্ধ পালে। এছাড়া তনর্ যািকালে  

তনলয়াতেি ব্যাতিলের ব্যাতিগি তনরাপিাও অপর্ যাি র্লন হলয়লছ। র্ানেট লাঘব ও কর্ীলের ব্যাতিগি তনরাপিা তনতিিকরলনর 

েন্য তেলন এবং রালি র্র্ার্র্ সাইন-তসগনাল স্থাপন ও ব্যাতিগি পর্ যাি তনরাপিা সার্গ্রী ঠিকাোর কর্তযক সরবরাহ ও ব্যবহার করা 

প্রলয়ােন। 

উলেখ্য মর্ Consultants এর মফব্রুয়াতর, ২০২০ সংতক্ষ্ি অগ্রগতি তরলপাট য অনুর্ায়ী মেখা র্ায় মর্ চ্যতিটির মূল্য সংল াতিি 

হলয় ঠিকা মূল্য ১০৭৭.১৭ মকাটি টাকা হলি পালর (সংযুতি-২২)। 

তনলম্ন প্রিান প্রিান কালের বিযর্ান অবস্থা বি যনা করা হলঃ 

ক্রতর্ক 

নংঃ 
অলঙ্গর নার্ 

তিোইন অনুসালর 

লক্ষ্যর্াত্রা 
মর্, ২০২০ পর্ যন্ত অগ্রগতি 

মর্, ২০২০ পর্ যন্ত 

অগ্রগতি % 

১ সাতি যস পাইল তনর্ যাি ১৮৭১টি ৯০০টি ৪৪.৮৪% 

২ পাইল কযাপ তনর্ যাি ২৮৭টি ১২০টি ৪১.১৮% 

৩ তপয়ার তনর্ যাি ২৮৭টি ১১৬টি ৪০.৪১% 

৪ তপয়ার কযাপ তনর্ যাি ১৬৩টি ৫টি ৩.০৬% 

৫ I-Girder তনর্ যাি ৭৩৪টি ১৬৬টি ২২.৬২% 

৬ Box Girder মসগলর্ন্ট ১৩৬৭টি ০ ০.০০% 

৭ I-Girder Erection  ২২টি ৩৭.৩৯% 

৮ মড্রন তনর্ যাি ৬.২ তকঃতর্ঃ ৬.১৫ তকঃতর্ঃ ৯৯.১৯% 

 

তচত্র ৩.৭: Elevated Section এর Box Girder তনর্ যাি 
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এখালন উলেখ করা েরকার মর্ কালের  তনম্ন অগ্রগতি সলত্বও প্রকে পতরচালক (BBA) র্লন কলরন মর্ তনলয়াতেি ঠিকাোর কােটি 

সম্পুন য করলি সক্ষ্র্। 

 

৩.৫.৩ প্যালকে নং- C0-3 (Local Roads & Market) 

ঠিকাোলরর নার্ঃ Weihai (WITEC)  

কাে শুরুর িাতরখঃ ১০/১২/২০১৭  

চ্যতি মূল্যঃ ১৩৩.৭৭৭ (সংল াতিি) মকাটি টাকা 

প্রকলের এই চ্যতিটির কাে স্থানীয় সরকার প্রলকৌ ল অতিেির (LGED) কর্তযক বাস্তবাতয়ি হলে। চ্যতি অনুর্ায়ী কােটি ম ষ 

হওয়ার তনি যাতরি সর্য় ৫৩৯ তেন। ইলিার্লধ্য বতি যি অনুলর্াতেি সর্লয়র (৭৩১ তেন) ১০০% ম ষ হলয়লছ এবং চ্যতিটির (C0-3) 

তনর্ যািকাে সম্পন্ন হলয়লছ অর্ যাৎ অগ্রগতি ১০০%। এখালন চ্যতির গুরুত্বপূি য সর্স্যাগুতল সর্ািান করা হলয়লছ বলল পরার্ যক প্রতিষ্ঠান 

র্লন কলর। এখন Defect Liability Period (DLP) চলর্ান।  

উলেখ্য মর্, ১০টি র্ালকযট তনর্ যালির কাে বাতিল ইিযাতে কারলি চ্যতিটির সংল াতিি মূল্য ১৫৮.৩১ মকাটি এর স্থলল ১৩৩.৭৭৭ 

মকাটি টাকা হলয়লছ। ইলিার্লধ্য ১২২.৬৪৭ মকাটি টাকা পতরল াতিি হলয়লছ।  

প্রিান প্রিান কালের বিযর্ান অবস্থা বি যনা করা হলঃ   

 মরাি এর তনর্ যাি কাে সম্পন্ন হলয়লছ র্ার র্লধ্য আলছ মড্রন এবং মড্রইলনে স্ল্যাব। মর্াট ৩৩,৬০০তর্ঃ মরাি এর কাে সম্পন্ন 

হলয়লছ মর্খালন তবটুতর্নাস মরাি এর দেঘ যয ২৩,৬৬১তর্ঃ এবং তসতস মরাি ৯,৯৩৯তর্ঃ।  

 ২৪,১০৪ তর্. পাশ্বয মড্রইন এর তনর্ যাি কাে পুলরাপুতর ম ষ হলয়লছ।  

 DPP আনুর্ায়ী চ্যতিলি ১০ টি র্ালকযট তনর্ যালির উলেখ তছল। োনুয়াতর, ২০২০ অগ্রগতি তরলপালট য মেখা র্ায় মর্ েতর্ না 

প্রাতির কারলন গি ২২-২৬ জুন, ২০১৯ ADB কর্তযক ১০ টি র্ালকযট তনর্ যাি বাতিল করা হলয়লছ। িলব DPP মি আনুর্তেি 

কালের েফা বাতিল করলি র্িিাললয়র র্িার্ি োনা প্রলয়ােন। িলব চ্যতি সংল ািন কলর মূল্য কর্ালনা হলয়লছ। 

LGED এর আওিায় বাস্তবাতয়ি প্যালকে-০৩ এর র্াধ্যলর্ প্রিান সড়লকর উিয়পাল যর ১১৩টি তফিার সড়ক পা যবিী নে যর্া (Side 

Drain) সহ মর্াট ১০টি কাঁচাবাোর তনর্ যালির সংস্থান তছল। বাস্তবায়লনর শুরুলি তবদ্যর্ান রাস্তার অবস্থা (Condition Survey) 

পর্ যাললাচনা কলর তকছু তকছু রাস্তা গােীপুর তসটি কলপ যালর ন কর্তযক ইলিার্লধ্যই উন্নয়ন করায় এবং তকছু-তকছু রাস্তা অিযন্ত সরু 

হওয়ায় মড্রলনে আউটফল না র্াকায় কাতরগরী তবলবচনায় উহা উন্নয়ন কার্ যক্রর্ মর্লক বাে মেওয়া হয়। এছাড়া তকছু-তকছু রাস্তা 

বিযর্ান গােীপুর তসটি কলপ যালর ন কর্তযক অতিক প্র স্ত করার কার্ যক্রর্ গ্রহি করায় ঐসকল রাস্তাসমূহ LGED এর প্যালকে মর্লক 

বাে মেওয়া হলয়লছ। LGED এর প্যালকে-০৩ এর আওিায় সব যলর্াট ৬২টি রাস্তা উন্নয়ন করা হলয়লছ র্ার সব যলর্াট দেঘ যয 

৩৩.৬০তকঃতর্ঃ এবং পাশ্বয নে যর্ার (Side Drain) দেঘ যয ২৪.১০তকঃতর্ঃ। 

বতি যি চ্যতিটি (CO-3) সংল াতিি হলয়লছ। তনর্ যািকাে বাস্তবায়লনর সর্য় বাস্তব অবস্থার মপ্রতক্ষ্লি প্যালকলের তবতিন্ন আইলটলর্র 

পূিযকাে হ্রাস/বৃতদ্ধ হলয়লছ। এছাড়া েতর্র ছাড়পত্র না পাওয়ায় প্যালকলের আওিায় কাঁচাবাোর উন্নয়ন সম্ভব হয় নাই, ফলল চ্যতি 

তচত্র ৩.৮:  Elevated Section এর তপয়ার তনর্ যাি 
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সংল াতিি হলয়লছ। সংল াতিি চ্যতিমূল্য, মূল চ্যতিমূল্য মর্লক কর্ হওয়ায় CPTU এর তনলে য না অনুর্ায়ী প্রিান প্রলকৌ লী, LGED 

কর্তযক উহা অনুলর্াতেি হয়।  

অপরপলক্ষ্ বতি যি প্যালকলের আওিায় সালবক গােীপুর মপৌরসিা বিযর্ালন গােীপুর তসটি কলপ যালর ন কর্তযক তচতিি ১০টি স্থালন 

কাঁচাবাোর তনর্ যালির সংস্থান তছল। তকন্তু তচতিি েতর্সমূহ ১নং সরকাতর খাস খতিয়ানভূি হওয়ায় ঐ সকল স্থালন কাঁচাবাোর 

তনর্ যালির েন্য প্রকে মর্লক উলদ্যাগ গ্রহি করা হললও গােীপুর মেলা প্র াসক কর্তযক ছাড়পত্র না পাওয়ায় কাঁচাবাোর তনর্ যাি করা 

র্ায়তন। এছাড়াও েতর্ না পাওয়ার কারলি ADB তর্ লনর (২৩-২৬ জুন, ২০১৯) প্রকে পতরে যনকালল ১০টি কাঁচাবাোর তনর্ যাি না 

করার তসদ্ধান্ত হয়। (সূত্রঃ কিাললটন্ট এর োনুয়াতরর র্াতসক অগ্রগতির তরলপাট য)  

 

৩.৫.৪ প্যালকে নং- C0-4 (Gazipur Bus Deport) 

ঠিকাোলরর নার্ঃ SEL - UDC 

কাে শুরুর িাতরখঃ ২৩/০২/২০১৬ 

চ্যতি মূল্যঃ ৩৭.৩৪৫ (সংল াতিি) মকাটি টাকা 

প্রকলের এই চ্যতিটির কাে স্থানীয় সরকার প্রলকৌ ল অতিেির (LGED) কর্তযক বাস্তবাতয়ি হলে। চ্যতি অনুর্ায়ী কােটি ম ষ 

হওয়ার তনি যাতরি সর্য় তছল ৫৪০ তেন। পরবিীলি সর্য় বতি যি কলর সর্াতির েন্য ৭১৪ তেন (৩১ জুলাই, ২০১৯ পর্ যন্ত) অনুলর্ােন 

করা হয়। ইলিার্লধ্য সংল াতিি সর্লয়র ১০০% ম ষ হলয়লছ এবং চ্যতিটির (C0-4) অগ্রগতি ১০০%। এখন Defect Liability 

Period (DLP) চলর্ান। ইলিার্লধ্য ৩৭.৩০ মকাটি টাকা পতরল াতিি হলয়লছ। উলেখ্য চ্যতি (CO-4) সংল াতিি হলয়লছ। 

তনর্ যািকাে বাস্তবায়লনর সর্য় তবতিন্ন আইলটলর্র পূিযকালের পতরর্াি হ্রাস/বৃতদ্ধ হলয়লছ। এছাড়াও ৩৪৫তর্ঃ (প্রায়) সংলর্াগ সড়ক 

অন্তভু যি সহ প্রলয়ােনীয় গুরুত্বপুি য কলয়কটি নন-লটন্ডার আইলটর্ যুি হওয়ায় চ্যতি সংল ািন করা হলয়লছ। সংল াতিি চ্যতি মূল 

চ্যতি অনুলর্ােন কর্তযপক্ষ্ ির্া সড়ক পতরবহন ও মসতু র্িিাললয়র োতয়লত্ব তনলয়াতেি র্াননীয় র্িী কর্তযক অনুলর্াতেি হলয়লছ।  

 

 

তনলম্ন প্রিান প্রিান কালের বিযর্ান অবস্থা বি যনা করা হলঃ   
 

 প্রিান তবতডং, Waste Material তবতডং এবং Electrical Substation এর কাে সম্পন্ন হলয়লছ। 

 ETP এবং Bus মিৌি অবকাঠালর্া সম্পন্ন হলয়লছ। 

 Concrete Sub-base, Rigid মপিলর্ন্ট, বাস পাতকযং এলাকা এবং িৎসংলগ্ন রাস্তার কাে সম্পন্ন হলয়লছ। 

বাস তিলপা তনর্ যাি চ্যতি সংল ািন কলর ব্যয় বৃতদ্ধ মপলয়লছ। প্রকে পতরচালক LGED োনান মর্, বাস তিলপা প্রলবল র মূল কতরলিার 

সড়লকর দেঘ যয ৮০তর্ঃ বৃতদ্ধ মপলয়লছ। এছাড়া T&T সংলগ্ন এলাকার সড়লকর উন্নয়লনর কারলি সড়ক তনর্ যালির মর্াট দেঘ যয বৃতদ্ধ 

হলয়লছ ৩৪৫তর্ঃ এবং চ্যতির ব্যয় সংল ািন করা হলয়লছ। মসলক্ষ্লত্র ব্যয় বৃতদ্ধ মপলয় টাকা ৩২.৫৫৭ মকাটির স্থলল ৩৭.৩৪ মকাটি টাকা 

হলয়লছ। উলেখ্য বাস তিলপা এর মর্াট পতরর্াি ২২৮০০ বগ য তর্ঃ।   

 

তচত্র ৩.৯:  BRT বাস তিলপা 
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সারনীঃ ৩.২০ চ্যতি, ব্যয় ও অগ্রগতি (লর্, ২০২০ পর্ যন্ত)    (লক্ষ্ টাকায়) 

চ্যতি ও 

তববরন 

বাস্তবায়নকারী 

সংস্থা 
চ্যতি মূল্য 

সংল াতিি  

চ্যতি মূল্য 

পতরল াতিি  

মূল্য 

সর্াতির সর্য় 

 

ব্যতয়ি 

সর্য় 

ব্যতয়ি 

সর্য় (%) 
র্ন্তব্য 

CO-1 

১৬ তকঃতর্ঃ 

মূল 

কতরলিার 

RHD ৮৫৫৩৭.৫০ - 

৩২০০৬.৬১ 

(মফব্রুয়াতর, 

২০২০ পর্ যন্ত) 

* ১১৬৪ তেন 

(১৯/০৬/২০) 

সংল াতিি ও 

অনুলর্াতেি 

১১০১ তেন ৯৪.৫% 

অগ্রগতি ৪২.৫২% 

(োনুয়াতর, ২০২২ 

পর্ যন্ত সর্য় বৃতদ্ধর 

আলবেন) 

CO-2 

৪.৫ তকঃতর্ঃ 

Elevated 

কতরলিার 

BBA ৯৩৫১২.৯৮ - 

১৬৯৮৯.৩০ 

(র্াচ য, ২০২০ 

পর্ যন্ত) 

* ৯১৭ তেন 

(১৮/০৬/২০) 
৮৯৯ তেন ৯৮.০৩% 

অগ্রগতি ২৯.২০% 

(তিলসম্বর, ২০২১ 

পর্ যন্ত সর্য় বৃতদ্ধর 

আলবেন) 

CO-3 

স্থানীয় সড়ক 

ও বাোর 

ঊন্নয়ন 

LGED ১৫৮৩১.৮৩ ১৩৩৭৭.৭০ 

১১৯৪৫.৫৬ 

(মর্, ২০২০ 

পর্ যন্ত) 

৭৩১ তেন 

(১০/১২/২০১৯) 

সংল াতিি ও 

অনুলর্াতেি 

৭১৩ তেন ১০০% অগ্রগতি ১০০% 

CO-4 

বাস তিলপা 
LGED ৩২৫৫.৭ ৩৭৩৪.৫৭ 

৩৭৩০.০৯ 

(নলিম্বর, 

২০১৯ পর্ যন্ত) 

৭১৪ তেন 

(৩১/০৭/২০১৯) 

সংল াতিি ও 

অনুলর্াতেি 

৭১৪ তেন ১০০% অগ্রগতি ১০০% 

* COVID-19 এর েন্য অতিতরি ৩র্াস সর্য় বৃতদ্ধর সুপাতর  করা হলয়লছ। 

সড়লক BRT ও অন্যান্য র্ানবাহলনর তনরাপে চলাচল ব্যবস্থাঃ 

প্রকলের তনর্ যািািীন মূল কতরলিালর At Grade ও Elevated অংল  BRT বাস পতরবহন ব্যবস্থালক সম্পূন য আলাো এবং 

অন্যান্য র্ানবাহন সােলন্দ চলাচললর ব্যবস্থা রাখা হলয়লছ (সংযুতি-২৩)। 

এখালন সড়লকর র্ধ্যতেলয় BRT বাস চলাচলল অন্যান্য র্ানবাহলনর চলাচল তবতিি হলব না এবং একই সালর্ অন্যান্য র্ানবাহন ও 

তনতব যলি চলাচল করলি পারলব। এলক্ষ্লত্র সকল র্ানবাহন At Grade এবং Elevated অংল  তনরাপলে চলাচল করলব। 

IMED মি অনুতষ্ঠি BRT  ীষ যক প্রকলের Streering Committee Meeting এ উি কতর্টির একেন আললাচক 

বলললছন মর্, তনলয়াতেি তবলে ী ঠিকাোরদ্বয় (Chinese Contractor) কােটি চাতললয় মর্লি অনীহা প্রকা  করলছ। এ ব্যপালর 

প্রকে পতরচালক, RHD এবং BBA হলি োনা র্ায় মর্ চ্যতি CO-1 ও চ্যতি CO-2 এর ঠিকাোরদ্বয় র্র্াক্রলর্ CGGC ও 

JTEG তলতখি বা মর্ৌতখক িালব এখন পর্ যন্ত প্রকলের কাে চাতললয় র্াওয়ার তবষলয় মকান অনীহা প্রকা  কলর নাই। RHD প্রকে 

পতরচাললকর েিলরর েবালব োনা র্ায় মর্ ঠিকাোর কােটি পুলরােলর্ চাতললয় র্ালে (সংযুতি-২৩/ক)। অন্যতেলক প্রকে পতরচালক, 

BBA োনান COVID-19 এর কারলি বাংলালে  সরকার ২৬/০৩/২০২০ িাতরলখ লক িাউন মঘাষনা করার পর সীতর্ি সংখ্যক 

Worker তেলয় র্র্ার্র্ স্বাস্থয তবতি অনুসরি কলর প্রকলের কাে অব্যাহি রলয়লছ (সংযুতি-২৩/খ)।   

৩.৫.৫ প্রকে বাস্তবায়লনর সর্স্যা 

প্রকেটির মিৌি কাে বাস্তবায়নকালল নানাতবি সর্স্যা পতরলতক্ষ্ি হয় এবং র্া প্রকে বাস্তবায়লন মনতিবাচক প্রিাব মফলল। তনলম্ন 

উলেখলর্াগ্য কলয়কটির সর্স্যার সংতক্ষ্ি তববরি মেয়া হলঃ  

ক)  অত্র প্রকলের আওিািীন টতঙ্গ হলি গােীপুর পর্ যন্ত র্হাসড়লকর তবতিন্ন অংল  প্রতিতনয়ি আল পাল র এলাকা হলি 

মপৌরনালা ও তবতিন্ন কলকারখানার তবপুল পতরর্াি পাতন সড়লকর উপর তনষ্কাত ি হয়। তবল ষি র্াঝারী মর্লক িারী 

বৃতষ্টপালি তবপুল পতরর্াি পাতন সড়লকর উপর তনষ্কাত ি হলয় সড়ক েলর্গ্ন কলর মফলল। ফলশ্রুতিলি বষ যা মর্ৌসুলর্ 

সড়লকর প্রায় ই ব্যাপক ক্ষ্তিসাতিি হয়। 

খ)  অিযন্ত ব্যস্ত সড়কটিলি র্ানবাহলনর তবপুল চালপর র্লধ্য স্বািাতবক র্ান চলাচল অক্ষুন্ন মরলখ তনর্ যাি কাে চাতললয় র্াওয়া 

প্রকলের একটি বড় চযাললি। 
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গ)  তনর্ যািািীন মড্রলনে ব্যবস্থার কার্ যকাতরিা গােীপুর তসটি করলপালর লনর আওিািীন তনষ্কা ন খালসমূলহর সাব যক্ষ্তিক 

সংস্কালরর উপর তনিযর ীল । খালসমূহ সংস্কালরর তবষলয় গােীপুর তসটি কলপ যালর ন ইলিার্লধ্য উলদ্যাগ গ্রহি 

কলরলছ। প্রকলের মড্রলনে ব্যবস্থায় অন্যির্ গুরুত্বপূি য তনষ্কা ন খাল মর্াগর খালসহ অন্যান্য খাললর পূনঃখনন ও 

চওড়াকরি কাে েরুতরতিতিলি সম্পন্ন করা প্রলয়ােন।  

ঘ)  বতি যি সড়লকর তবতিন্ন স্থালন মপৌরবেযয স্থুপকৃি কলর রাখার কারলি এক তেলক চলর্ান কালের ব্যাঘাি সৃতষ্ট হলে, 

অন্যতেলক এসকল বেযয ইলিার্লধ্য তনতর্ যি মড্রলনে পাইপ বা অস্থায়ী কাঁচা মড্রলন প্রতিতনয়ি ের্া হলয় মড্রলনে ব্যবস্থা 

অকার্ যকর কলর মেয়।  

ঙ)  প্রকলের আওিািীন সড়লকর ভূগিযস্থ তবতিন্ন স্থালন গ্যাস, তবদ্যযৎ, মটতললফান ও অন্যান্য ইউটিতলটি সাতি যলসর লাইন  

র্ত্রিত্র িালব ছতড়লয় তছটিলয় আলছ। প্রকলের অবকাঠালর্া তনর্ যাি কালে এসকল ইউটিতলটির কারলি ব্যাঘাি সৃতষ্ট হলে 

র্া প্রকলের কাে পূি যগতিলি বাস্তবায়ন করা কঠিন হলয় পলড়। 

চ)  এখালন ঠিকাোলরর অপ্রতুল সম্পে মর্াগান ও অপর্ যাি অর্ যায়লনর কারলি কােটি সুষ্ঠু বাস্তবায়লন সর্স্যা হলে। এছাড়া 

সাম্প্রতিক র্রনব্যতি কলরানা িাইরাসও কােটি প্রস্তাব অনুর্ায়ী সর্াতিলি প্রিাব মফললি পালর বলল পরার্ যক প্রতিষ্ঠান 

র্লন কলর। 

৩.৫.৬ তনর্ যািকালীন Traffic Management  

প্রকলের General Specification, Clause-1.1 অনুর্ায়ী মেখা র্ালে মর্ কাে চলাকালীন তেলন ও রালত্র ঠিকাোর 

তনর্ যািািীন সড়লক সুষ্ঠু ও তনরাপে র্ানবাহনসহ সড়ক ব্যবহারকারীলের তনরাপিার েন্য BRTA Traffic Sign Manual ও 

প্রকে ব্যবস্থাপনার তনলে য  অনুর্ায়ী প্রলয়ােনীয় সাইন, তসগনাল, মরাি র্াতকযং, পর্চারী পারাপালরর সাইন, ব্যাতরলকি এবং ট্রাতফক 

তনরাপিা সরিার্ ইিযাতে ব্যবহার করলব। Traffic Management তবষয়টি তকিালব পতরচাতলি হলব মসই Methodology 

প্রস্তুি কলর প্রকলের Engineer মর্লক অনুলর্ােন কলর মনওয়ার েন্য Specification এ উলেখ আলছ। সড়লকর তনর্ যাি কাে 

পতরে যনকালল মেখা র্ায় মর্ উিয় ঠিকাোর (CO-1 & CO-2) উলপালরাি তনলে য না সঠিক িালব ও পদ্ধতিলি প্রলয়াগ করলছ না। 

সড়লক Diversion Sign, িীলর চলুন, সার্লন তনর্ যািকাে চতললিলছ, গতিলবগ তনলে য না ইিযাতে প্রলয়ােনীয় Traffic 

Management সরিার্াতের স্বেিা পতরলতক্ষ্ি হয়। এছাড়া Traffic Management এর েন্য র্র্ার্র্ পিাকাসহ 

Traffic Management েনবলও অপ্রতুল তছল। 

লক্ষ্য করা মগলছ মর্ কর্ যস্থলল ঠিকাোলরর কর্ যরি কর্ীলের ব্যতিগি তনরাপিা সরিার্ (PPE) অপ্রতূল ফলল িারাও দ্যঘ যটনার 

ঝুুঁতকলি রলয়লছ।  

উলপালরাি অব্যবস্থাপনার কারলি সড়লক প্রতিতনয়ি র্ানেলটর সৃতষ্ট হলয় সড়ক ব্যবহারকারীগন দূলিযালগর ত কার হলে। এছাড়া 

পর্চারীরাও সড়কটি পারাপালর ঝুুঁতকর সম্মুখীন হলে। এরূপ অব্যবস্থাপনার কারলি সড়লক দূঘ যটনা ঘলট েীবনহানী ও সম্পলের ক্ষ্তি 

হওয়ার আ ংকা সৃতষ্ট হলয়লছ। এই পতরলপ্রতক্ষ্লি পরার্ যক র্লন কলর মর্ চ্যতির তনর্ যািািীন সড়কাংল  Traffic 

Management ব্যবস্থার উন্নতির েন্য Specification’এ বতি যি পদ্ধতি ও Engineer এর তনলে য না সঠিকিালব পালন 

করলি হলব। প্রকে সংতেষ্ট প্রলকৌ লী ও তনর্ যািকাে িোরতকলি তনলয়াতেি পরার্ যক প্রতিতনয়ি Monitoring করলব এবং 

প্রলয়ােনীয় তনলে য না তেলব। একই িালব কর্ যস্থলল ঠিকাোলরর কর্ যরি কর্ীলের র্র্ার্র্ ও পর্ যাি ব্যতিগি তনরাপিা সরিার্ (PPE) 

সরবরাহ ও ব্যবহালর Engineer এর তনলে য না সঠিকিালব পালন করলব। এব্যপালর প্রকে সংতেষ্ট প্রলকৌ লী ও তনর্ যািকাে 

িোরতকলি তনলয়াতেি পরার্ যক প্রতিতনয়ি Monitoring করলব এবং প্রলয়ােনীয় তনলে য না তেলব। (সংযুতি-২৪) 

৩.৬ কালের র্ান তনয়িন 

তনতবড় পতরবীক্ষ্লি তনলয়াতেি পরার্ যলকর প্রতিতনতিেল সাইট পতরে যলন র্ালার্াললর র্ান তনয়িলনর তবষয়টি সলরেতর্লন র্াচাই 

কলরন। র্াচাইকালল পতরলতক্ষ্ি হয় মর্ ঠিকাোর প্রতিষ্ঠান Construction Materials এর গুিগি র্ান তনতিলি প্রলয়ােনীয় 

Workablity এবং Laboratory Test কলর র্ালক। 
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চ্যতি নং এর কালের র্ান তনয়িন সম্পলকয কাগে-পত্র পর্ যলবক্ষ্ি কলর উপনীি হওয়া র্ায় মর্ ঠিকাোর Quality Control Plan 

প্রস্তুি কলর িা অনুসরি কলরলছ। এখালন মূল পেলক্ষ্প গুললা হলেঃ 

 Test on materials prior to and during Construction. 

 Test on the quantity of workmanship during Construction. 

 Test on the finished work after Construction. 

 

উপলরাি Test গুতল ব্যবহৃি র্ালার্াললর পতরর্ালনর তিতিলি Test Frequencies তনি যারন কলর Material Test কার্ যক্রর্ 

পতরচাতলি হয়। Material Test এর নমুনা তনম্নরুপঃ   

তচত্র ৩.১০:  Slump Test এবং ঠিকাোলরর Material Lab 
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সারনীঃ ৩.২১ Test Frequency এর নমুনা। 

SI 

No. 
Item of Works Name of Tests 

Test Frequency 

Quantity 

No of 

Test 

Required 

Work 

done 

No of Test 

done 
Pass / Fail Remarks 

1 Embankment/Sub-Grade 

i) Atterberg Limits 1/2000 m3 
8050 m3 

4   2 passed    

ii) 4 days soaked CBR(Standard) 1 /2000 m3 4   2 passed    

iii) Maximum Dry Deensity (Modified) 1/1000 m2 
50757 m2 

50   8 passed    

iv) insitu Density (FDT) 1/1000 m2 50   10 1 fail modified & retest 

2 Improved Sub-Grade 

i) Atterberg Limits 1/1000 m3 

15227 m3 

16 

6000 m3 

6 passed    

ii) Gradations 1/1000 m3 16 6 1 fail modified & retest 

iii) 4 days soaked CBR 1/1000 m3 16 6 passed    

iv) MDD (Modified) 1/1000 m3 16 6 passed    

v) insitu Density (FDT) 3/1000 m2 216 20 1 fail modified & retest 

4 Aggregate- Sub-Base 

i) Gradation 1/750 m3   14 

2520 m3 

3 passed    

ii) Atterberg Limits 1/750 m3   14 3 passed    

iii) 4 days soaked CBR 1/750 m3 10930 m3 14 3 passed    

iv) MDD  1/750 m3   14 3 passed    

v) Insitu Field Density 3/1000 m2   109 15 1 fail modified & retest 

vi)ACV and 10% Fineness 1/2000 m3   5 10 passed    

5 Base 

i) Gradations 1/500 m3 

14137 m3 

3   6 1 fail modified & retest 

ii) Atterberg Limits 1/500 m3 3   4 passed    

iii) Maximum Dry Deensity (Modified) 1/500 m3 3   3 passed    

iv)CBR 1/500 m3 3 2000 m3 3 passed    

v) Field Density (FDT) 3/1000 m2 141   15 1 fail modified & retest 

vi) ACV and10% Fineness 1/1000 m3 15   5 passed    

8 Coarse Aggregate Water Absorptions and Soundness 
1/1000 m3 

    
  3 passed    

9 Fresh Concrete 
Slump Test 

1/25 m3 

Asper 

work 

Asper 

work     passed    

11 Concrete Strength i) Compressive Strength of Cyclinder 

6 nos cyclinder for each 

days/15cumwhich ever 
provides the greater no. of 

tests(7days & 28 days) 

Asper 

work 

Asper 

work 

48845 

m3 
1628 3 fail 

within acceptable 

limit 

13 Reinforcement Tensile Strength and Elongation 

1 Test/Each Consignment 

    

8000 

Tons 5 

passed    
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৩.৭ ভূতর্ অতিগ্রহি 

প্রকেটি বাস্তবালয়লনর েন্য মর্াট ৪.২ একর ভূতর্ অতিগ্রহি এর প্রলয়ােন LA Case এর র্লধ্য ২.৪৫৬ একর েতর্ ব্যতিগি েতর্ 

এবং বাকী ১.৭৪৪ একর সরকারী েতর্। েতর্ অতিগ্রহলির েন্য ঢাকা মেলায় ১ টি LA Case এবং গােীপুর মেলায় ৬টি LA 

Case করা হয়। ৭ টি LA Case এর র্লধ্য ৫টির কাে ম ষ হলয়লছ এবং ২টি LA Case এর কার্ যক্রর্ চলর্ান আলছ। এলছড়া 

CCL তহসালব ১০৫,৭২,০৯,৬০০.০০ টাকা পতরল ালির প্রাক্কলন আলছ।  

ভূতর্ অতিগ্রহলির োনুয়াতর, ২০২০ পর্ যন্ত িথ্য তনম্ন ছলক মেখালনা হলঃ  

সারনীঃ ৩.২২ ভূতর্ অতিগ্রহলির বিযর্ান অবস্থা 

Sl. 

No. 
District LA Case No. 

Land to be 

acquire (acres) 

LA Estinated Cost 

(BDT) 
Coment / Status 

1 Dhaka 5/2016-17 0.084 4,27,46,471.05 land handed over 

2 Gazipur 

4/2016-17 2.049 99,63,54,366.2 land handed over 

1/2017-18 1.114 41,35,34,016.4 land handed over 

2/2017-18 0.061 2,56,55,756.04 land handed over 

1/2018-19 0.569 16,65,72,719.67 land handed over 

8/2018-19 0.165  Under Process 

6/2019-20 0.158  Under Process 

3 Total = 4.2 164,48,63,329.83  

(সূত্রঃ EPCM পরার্ যক এর োনুয়াতর ২০২০ অগ্রগতির প্রতিলবেন) 

৩.৮ পুনব যাসন 

BRT প্রকলের পুনব যাসন প্রতক্রয়া প্রস্তুি করা হলয়লছ ADBর নীতির্ালা অনুর্ায়ী। BRT প্রকলের প্রিালব প্রিযক্ষ্ ও পলরাক্ষ্িালব 

প্রকে এলাকার ১৯৬২টি পতরবার ক্ষ্তিগ্রস্ত হলয়লছ। অলনক পতরবালরর বাতড়র তিটাটুকু পর্ যন্ত হাতরলয় মগলছ। এছাড়াও প্রকে 

বাস্তবায়লনর ফলল কৃতষ েতর্, পুকুর, বাগান, খাল-তবল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাোর, র্সতেে, র্তন্দর ক্ষ্তিগ্রস্ত হলয়লছ। পুনব যাসন 

প্রতক্রয়ার েন্য ইলিার্লধ্য ৬০৯,৩৮১,৫১০.৬৯ টাকা পতরল াি করা হলয়লছ।  

(সূত্রঃ EPCM পরার্ যক এর োনুয়াতর ২০২০ অগ্রগতির প্রতিলবেন) 

৩.৯ প্রকলের তবললম্বর কারি 

ক) ঠিকাোর তনলয়াগ 

প্রকে বাস্তবায়ন তবললম্বর একটি মূখ্য কারি প্রকলে ঠিকাোর তনলয়ালগর েীঘ যসূতত্রিা। প্রাি িথ্য র্াচাই কলর পতরলতক্ষ্ি হয়, প্রকলের 

তিতপতপ নলিম্বর, ২০১২ মি অনুলর্ােন লাি কলর। তিতপতপ অনুলর্ােলনর পর পরার্ যক তনলয়াগ হয় মর্, ২০১৩ সালল। তনলয়াতেি 

পরার্ যক Detail Design প্রিয়ন কলর েরপত্র প্রস্তুি কলর। েতললাতে র্াচাইলয় মেখা র্ায়, েরপত্র প্রস্তুলির পর প্রকলের প্রর্র্ 

েরপত্র আহ্বান করা হয় ২৫ মফব্রুয়াতর, ২০১৫ (CO-4) এবং সব যল ষ েরপত্র আহ্বান করা হয় ১৯ মর্, ২০১৬ (CO-2) িাতরলখ। 

অিঃপর তনব যাতচি ঠিকাোলর সালর্ প্রর্র্ চ্যতি সাক্ষ্র হয় ৮ মফব্রুয়াতর, ২০১৬ (CO-4) এবং সব যল ষ ১৭ অলটাবর, ২০১৭ (CO-

2) িাতরলখ। মেখা র্ালে, তিতপতপ অনুলর্ােলনর পর মর্লক ১র্ ঠিকাোলরর সালর্ চ্যতি করলি প্রায় ৩ বছর সর্য় ব্যয় হলয়লছ এবং 

সব যল ষ চ্যতি করলি সর্য় মললগলছ ৫ বছর। (CO-4, চ্যতিঃ ৮ মফব্রুয়াতর ২০১৬ এবং CO-2, চ্যতিঃ ১৭ অলটাবর, ২০১৭) অর্ যাৎ 

প্রকলের পূিয কাে শুরু করলিই েীঘ য সর্য় তনলয়লছ। 

খ) ইউটিতলটি অপসারি 

বাস্তবায়ন কালল অন্যান্য িালব কালের তবলম্ব ঘলট। সড়ক পাল  তনর্ যাি সীর্ানার র্লধ্য অবতস্থি Utility সমূহ অপসরি প্রলয়ােন 

তছল। িথ্যাতে পর্ যলবক্ষ্লি মেখা র্ায় মর্ তনতবড় পতরবীক্ষ্ি কাললও Utility অপসরন ১০০% সম্পন্ন হয় নাই, র্া প্রকেটির 

বাস্তবায়লনর গতি হ্রাস কলর মেয় র্লর্ য িারিা করা র্ায়। এছাড়া পতরে যন কালল মেখা র্ায় সড়লকর মর্ Section গুতললি 

Flyover/ Elevated BRT Lane তনর্ যাি করা হলব মসই স্থানগুতললি ভূ-গিযস্থ গ্যাস লাইন সরালনা হয় নাই, ফলল 
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Foundation Work এর সর্য় গ্যাস পাইপ গুললা মরলখই কাে করলি হলে। অতিকির ঝুুঁতক এড়ালি অতিকির তনরাপিার 

ব্যাবস্থা গ্রহলির েন্য মব ী সর্য় প্রলয়ােন হলয়লছ। 

গ) ভূতর্ অতিগ্রহি কার্ যক্রর্ 

ঢাকা মেলার অিীন ভূতর্ অতিগ্রহি মকস তিলসম্বর ২০১৬ এ শুরু হললও সকল আনুষ্ঠাতনকিা সর্াি কলর গি ১৬/০৪/২০১৯ িাতরলখ 

ভূতর্ হস্তান্তর হয়। এই অঞ্চলল চ্যতি নং CO-2 এর অন্তভু যি। একইিালব গােীপুর মেলািীন অংল  ভূতর্ অতিগ্রহি কার্ যকালাপ ২২ 

তিলসম্বর, ২০১৬ এ শুরু হললও ৬টি L/A Case এর ৪ (চার) টির েতর্ সব যল ষ মর্াট ২০১৯ এ হস্তান্তর করা হয়। আর অন্য ৩টি 

L/A Case 1/2018-2019 এর অর্ য ১২.৬ ২০১৯ এ পতরল াি হললও মফব্রুয়াতর/ োনুয়াতর ২০২০ পর্ যন্ত েতর্ হস্তান্তর হয় নাই। 

আর L/A 08/2018-19 ও 06/ 2019-20 এখন তবতিন্ন কার্ যক্রর্ চলর্ান আলছ। ফললাশ্রুতি এই অংল র তনর্ যাি কাে সহ 

Resettlement এর কাে ও অসর্াি আলছ। মেখা র্ালে ভূতর্ অতিগ্রহি কার্ যকলালপ উলেখলর্াগ্য সর্য় মললগলছ এবং প্রকে 

বাস্তবায়লন এর প্রিাব পলড়লছ। 

এর্িবস্থায় তবলম্ব এড়ালি ঠিকাোর তনলয়ালগর আলগ এই সকল আনুষতঙ্গক কার্ যক্রর্ ম ষ করা উতচি। 

ঘ) ঠিকাোরলের অব্যবস্থাপনা  

বিযর্ালন ৪(চার) টি মূল মিৌি চ্যতির র্লধ্য BRT এর েন্য মূল কতরলিার ও বাসষ্টপ তনর্ যাি কালের গতি খুবই িীর। অন্যতেলক 

BRT এর মূল Corridor তনর্ যাি কালের ২টি চ্যতির অগ্রগতি, CO-1 এর ৪২.৫২% এবং CO-2 এর ২৯.২০% র্া র্র্াক্রলর্ 

আগার্ী ১৯ জুন ২০২০ এবং ১৮ জুন ২০২০ এ ম ষ হওয়ার েলন্য তনতে যষ্ট আলছ। তনলয়াতেি পরার্ যলকর অগ্রগতি প্রতিলবেলন 

(Feb/2020) মেখা র্ায় মর্ মূল ২(দ্যই) টি চ্যতির ঠিকাোর কালের েন্য প্রলয়ােনীয় Resource এর মর্াগান তেলি পারলছ না। 

এছাড়া ঠিকাোরদ্বয় প্রতির্ালসর েন্য প্রলয়ােনীয় অর্ য সরবরাহ করলি ব্যর্ য হলে। এলহন পতরতস্থতিলি চ্যতি CO-1 এর ঠিকাোর 

কাে ম ষ করার েন্য োনুয়াতর, ২০২২ সাল পর্ যন্ত এবং CO-2 এর ঠিকাোর তিলসম্বর, ২০২১ পর্ যন্ত সর্য় বৃতদ্ধর আলবেন কলরলছ। 

সর্য় বৃতদ্ধর আলবেন এখন তবলবচনার েন্য প্রতক্রয়ািীন আলছ। 

অবস্থাদৃলষ্ট মেখা র্ায় মর্, এই উলেতখি দ্যটি চ্যতির কাে বিযর্ালন অনুলর্াতেি অবত ষ্ট সর্লয় ম ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মসলক্ষ্লত্র 

চ্যতির  িযাবলীর আললালক ঠিকাোলরর তবরুলদ্ধ প্রকে ব্যবস্থাপনা প্রলয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহি করলি পালর। উলেখ্য ইলিার্লধ্য চ্যতি 

CO-3 এর েন্য প্রায় ৬ র্াস সর্য় বৃতদ্ধ অনুলর্ােন করা হয় এবং ১০ তিলসম্বর ২০১৯ িাতরলখ কােটি ম ষ হয়। অনুরূপ চ্যতি CO-

4 এর েন্য ৬ র্াস সর্য় বৃতদ্ধ কলর ৩১ জুলাই, ২০১৯ কােটি ম ষ হয়। 

৩.১০ পতরলব , মপ াগি স্বাস্থয এবং সুরক্ষ্া 

৩.১০.১ পতরলব  সুরক্ষ্া 

একেন পতরলব  তবল ষজ্ঞ প্রকে এলকার পতরলবল গি তবতিন্ন তেক র্তনটর কলর র্ালকন এবং প্রতি র্ালস প্রতিলবেন প্রোন কলরন। 

ঠিকাোতর প্রতিষ্ঠান কর্তযক চ্যতি মর্ািালবক EIA প্রতিলবলেন উলেতখি EMP অনুসরি করা হলে তকনা িা কর্তযপক্ষ্ কর্তযক র্তনটতরং 

করা হয়।  

মূলি মর্ সর্স্ত পতরলব গি তেক র্তনটতরং করা হয় মসগুললা হলঃ 

 Concreting এর সর্য় Environmental Compliance অনুসরি; 

 বেযয ব্যবস্থাপনা; 

 ধূলাবাতলর দূষি; 

 মড্রলনে কনলে ন এবং ম্যালনেলর্ন্ট; 

 মরাি ট্রাতফক ম্যালনেলর্ন্ট 

 দ্যঘ যটনাব িঃ মিল এবং মকতর্কযাললর তবস্তার; 

 আগুন তনব যাপক সরিার্াতে ও ব্যাবস্থাপনা; 

দ্যব যল মিলনলের ফলল সড়কপাল য েলাবদ্ধিা ও তনর্ যািকালে সৃষ্ট অিযাতিক ধূলাবাতল ইিযাতে কারলি পতরলবল র এবং সড়ক 

ব্যবহারকারীলের স্বাস্থ সুরক্ষ্ার তবপর্ যয় হলয়লছ। কর্তযপক্ষ্ সড়লকর র্াত্রাতিতরি ধূলাবাতল তনয়িলি প্রায়  পাতন তছটিলয় র্ালক।  
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৩.১০.২  মপ াগি স্বাস্থয এবং সুরক্ষ্া 

ঠিকাোর কর্তযক প্রকে এলকায় কর্ যরি শ্রতর্কলের মপ াগি স্বাস্থয সুরক্ষ্ার তবষয়টি একেন মপ াগি স্বাস্থয সুরক্ষ্া তবল ষজ্ঞ 

তনয়তর্ি িোরতক কলর র্ালকন এবং মস মর্ািালবক প্রতিলবেনও প্রোন কলরন। 

প্রকে এলাকায় মপ াগি স্বাস্থয এবং সুরক্ষ্ার মর্ তবষয়গুললা র্তনটতরং করা হয় মসগুললা হলঃ 

১. কালের স্থালনর তনরাপিা; 

২. Personal Protection Equipment (PPE); 

৩. তনরাপে পাতন; 

৪. মর্তিলকল মসবা; 

তনর্ যাি কালে তনলয়াতেি শ্রতর্কলের প্রত ক্ষ্ি প্রোন কলর প্রকলের কালে তনলয়াতেি করা হয়। 

৩.১১ গুিগি (Qualitative) পদ্ধতিলি প্রাি িথ্য উপালির পর্ যাললাচনা ও পর্ যলবক্ষ্ি 

এফ তে তি (FGD) 

প্রকে এলাকায় মর্াট ৩টি (তিন) এফতেতি পতরচালনা করা হলয়লছ। এফতেতি পতরচালনা করার সর্য় স্থানীয় গণ্যর্ান্য ব্যতি, 

স্থানীয় প্র াসন, ত ক্ষ্ক, র্তহলা প্রতিতনতি, এনতেও প্রতিতনতি, ির্ীয় মনিার সালর্ আললাচনা করা হলয়লছ। তনলম্ন এফতেতি 

পতরচালনার স্থান, িাতরখ প্রোন করা হললাঃ 
 

িাতরখ এফতেতি পতরচালনার স্থান 

১১.০৩.২০২০ উনু্মি তবশ্বতবদ্যালয় 

১১.০৩.২০২০ মিাগড়া 

১২.০৩.২০২০ েয়লেবপুর 

 

১. প্রকে এলাকার স্থানীয় েনগি প্রকেটির তনর্ যাি সম্পলকয অবতহি আলছন। প্রকলের তনর্ যাি কাে সম্পলকয িাঁরা উলেখ কলরন 

মর্, বিযর্ালন সড়ক, মড্রন ও ফুটপাি উন্নয়ন এর কাে চলর্ান আলছ। প্রকেটির তনর্ যাি কাে ম ষ হলল এলাকার উন্নয়ন ির্া 

েনগলির েীবনর্ালনর উন্নয়লন গুরুত্বপূি য ভূতর্কা পালন করলব। 

২. আললাচনা সিায় অং গ্রহিকারীগলির র্লি প্রকে এলাকায় বসবাসকারী েনগি এই প্রকে বাস্তবায়লনর সালর্ তবতিন্নিালব 

েতড়ি আলছ মর্র্ন তনর্ যাি শ্রতর্ক, র্াটি িরালটর কাে, র্ালার্াল সাপ্লাই। িলব মে ী তবলে ী শ্রতর্লকর মবিন দবষম্য তনলয় 

অসলন্তাষ প্রকা  কলরন।  

তচত্র ৩.১১:  ধূলাবাতল তনয়িলি পাতন মছটালনা 
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৩. স্থানীয় ব্যতিবগ য প্রকলের কার্ যকাতরিা তবষলয় র্লন কলরন মর্, প্রকেটি তনর্ যাি করার ফলল উন্নি ও দ্রুি মর্াগালর্াগ ব্যবস্থা 

স্থাতপি হলব, অে সর্লয় ও কর্ খরলচ ও তনরাপলে ত ক্ষ্ার্ীরা স্কুল-কলললে র্ািায়াি করলি পারলব, অন্যান্য মেলা মর্লক 

মছলল-লর্লয়রা ত ক্ষ্া প্রতিষ্ঠালন আসলি পারলব, নতুন নতুন ত ক্ষ্া প্রতিষ্ঠান গলড় উঠলব, ফলল ত ক্ষ্ার হার বৃতদ্ধ পালব। 

৪. আললাচনা সিায় অং গ্রহিকারীগি র্লন কলরন প্রকেটি বাস্তবাতয়ি হলল স্থানীয় চাতহোর সালর্ সার্িস্যপূি য হলব। 

অং গ্রহিকারীরা প্রকেটি স্থানীয় েনগলির েন্য ব্যাপক সুলর্াগ সৃতষ্ট করলব বলল র্লন কলরন। প্রকেটি তনর্ যালির ফলল উন্নি 

মর্াগালর্াগ ব্যবস্থার সৃতষ্ট হলব। 

৫. িাঁরা র্লন কলরন প্রকেটি শুরু হওয়ার ফলল অত্র এলাকায় তকছু ক্ষ্তিকর প্রিাব মফলললছ মর্র্ন ধুলাবাতলর পতরর্াি বৃতদ্ধ 

মপলয়লছ, ঝুুঁতক তনলয় রাস্তা পারাপার করলি হলে।  

৬. অং গ্রহিকারীগি র্লন কলরন মর্, সংলর্াগ সড়লকর একপা  মর্লক অন্যপাল  র্ািায়ালির েন্য পর্ যাি সুতবিা রাখা হয়তন। 

উচ্চ গতির র্ানবাহলনর েন্য দ্যঘ যটনা ঘলট। িাই উপযুি স্থালন ফুট ওিারিীে তনর্ যাি করা প্রলয়ােন বলল িারা র্লন কলরন। 

৭. ঝুুঁতক তহলসলব িারা উলেখ কলরন মর্, প্রকেটির ফলল ক্ষ্তিগ্রস্ত েনগিলনর েন্য কর্ যসংস্থালনর সুলর্াগ সৃতষ্ট করলি না পারলল 

মবকারলের সংখ্যা বৃতদ্ধ পালব। 

৮. িাঁরা র্লন কলরন মর্, মর্লহতু রাস্তা প্র স্ত হলব ফলল এলাকার েনগলির তনরাপে মর্াগালর্াগ ব্যবস্থার সুলর্াগ হলব, মর্খালন 

মসখালন রাস্তা পারাপালরর সুলর্াগ র্াকলব না তবিায় সড়ক দ্যঘ যটনা কলর্ র্ালব।  

৯. স্থানীয় ব্যতিবগ য সবল লষ পরার্ য প্রোন কলরন মর্, প্রকেটির স্থায়ীত্ব ও তনরাপিার েন্য র্তনটতরং ব্যবস্থা মোরোর করা 

প্রলয়ােন, রাস্তা পারাপালরর েন্য প্রলয়ােনীয় আন্ডারপাস এবং ওিারপাস তনর্ যাি করা। মড্রলনে ব্যবস্থা উন্নি করা, তনর্ যািকালীন 

সর্লয় তনর্ যািািীন স্থালন প্রলয়ােনীয় পাতন তছটালনা।  

মক আই আই (KII) 

প্রকলের সুতবিালিাগী স্থানীয় গুরুত্বপূি য ব্যতিলের র্িার্ি সংগ্রলহর েন্য KII মচকতললষ্টর র্াধ্যলর্ সাক্ষ্াৎকার গ্রহি করা হলয়লছ। 

KII এর আওিায় বাস ও ট্রালকর র্াতলক (৪ েন), ব্যবসায়ী (১০ েন), স্থানীয় তনর্ যাি শ্রতর্ক (১৪ েন), উপলেলা পতরষলের কর্ যকিযা 

(৬ েন), হাসপািাল/ তিতনলকর কর্ যকিযা (৬ েন) মর্াট ৪০ েলনর সাক্ষ্াৎকার গ্রহন করা হলয়লছ। KII হলি প্রাি িথ্যসমূহ তনলম্ন 

বি যনা করা হলঃ 

 

উপকাতরিাঃ 

 BRT হওয়ার ফলল মর্াগালর্াগ ব্যবস্থার উন্নতি হলব; 

 নতুন নতুন ত ে কারখানা গলড় উঠলব; 

 কর্ যসংস্থালনর সুলর্াগ সৃতষ্ট হলব; 

 ব্যবসা বাতিলেযর প্রসার ঘটলব; 

 তচতকৎসা মসবার উন্নতি হলব; 

 পতরবহন ব্যয় ও সর্য় কর্ লাগলব; 

 গােীপুলরর সালর্ ঢাকা সহ অন্যান্য মেলার উন্নি মর্াগালর্ালগর সুলর্াগ সৃতষ্ট হলব; 

 প্রকে এলাকার েনগলির আর্ য-সার্াতেক অবস্থার উন্নতি হলব; 

 উচ্চ ত ক্ষ্ার সুলর্াগ বৃতদ্ধ পালব। 
 

অপকাতরিাঃ 

 সড়ক তনর্ যালির ফলল এলাকায় ধুলাবাতলর পতরর্াি বৃতদ্ধ মপলয়লছ ফলল পতরলব  দূষি হলে; 

 সড়ক পারাপালরর েন্য পর্ যাি তনরাপে ব্যবস্থা না র্াকলল এক পাল র েনগলির অন্য পাল  র্ািায়াি তবল ষ কলর 

মছলললর্লয়লের স্কুলল র্ািায়াি অসুতবিা হলে।  
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৩.১২ আর্ য সার্াতেক সর্ীক্ষ্ায় প্রাি িথ্য উপালওর পর্ যাললাচনা ও পর্ যলবক্ষ্ি 

সর্ীক্ষ্ালব্ধ প্রাি িথ্য চাট য মর্লক মেলখ মেখা র্ায় মর্, সব মর্লক মবত  সংখ্যক মলাক মছাটখাট ব্যবসার সালর্ েতড়ি (১১.৫%)। এর 

পর সরকারী চাকুতরলি কর্ যরি ১০.৮% উিরোিা। একটি উলেখলর্াগ্য উিরোিা ছাত্র। মব  তকছু সংখ্যক উিরোিা পতরবহন 

কর্ যকালের সালর্ েতড়ি। মপ ার তবন্যাস তনলয় মর্ মটতবল প্রস্তুি করা হলয়লছ মসখালন মেখা র্ায় এলাকার মলাক তবতিন্ন িরলনর 

মপ ায় তনলয়াতেি। 

মপ ার িরন সংখা ছক % 

 

কৃতষ ১৬ ৬.২% 

সরকারী চাকুতর ২৮ ১০.৮% 

গাড়ী চালক ২ ০.৮% 

অন্যান্য ১৯ ৭.৩% 

ছাত্রছাত্রী ২৬ ১০.০% 

তেনর্জুর ২৪ ৯.২% 

তরক্সা চালক ২০ ৭.৭% 

তস, এন, তে চালক ১৩ ৫.০% 

ক্ষুদ্র ত ে  ১৯ ৭.৩% 

ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩০ ১১.৫% 

েতেয ১১ ৪.২% 

পতরবহন ব্যবসা ২৮ ১০.৮% 

মবসরকাতর চাকুতর ২৪ ৯.২% 

 

 

বয়স 

 তিলকালয়তি  িকরা হার দবি  িকরা হার ক্রর্বতি যি  িকরা 

হার 

দবি 

১০-১৯ ৭ ২.৭ ২.৭ ২.৭ 

২০-২৯ ৫৬ ২১.৫ ২১৬ ২৪.৩ 

৩০-৩৯ ১৮০ ৬৯.২ ৬৯.৫ ৯৩.৮ 

৪০-৪৯ ১০ ৩.৮ ৩.৯ ৯৭.৭ 

৫০-৫৯ ৪ ১.৫ ১.৫ ৯৯.২ 

৬০-৬৯ ২ .৮ .৮ ১০০.০ 

মর্াট ২৫৯ ৯৯.৬ ১০০.০  

ঘাটতি  ১ ৪   

মর্াট ২৬০ ১০০.০   

 

বয়স তিতিক উিরোিার র্লধ্য সবলর্লক মব ী উিরোিালের বয়স ৩০-৩৯ বৎসর বয়লসর র্লধ্য (৬৯.২%) এবং ২১.৫% বয়স 

২০-২৯ বছলরর র্লধ্য, র্াত্র ২% র্ি উিরোিার বয়স ৫০ বছলরর উলর্ধ্য। 
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পতরবহন চলাচল 

 তিলকালয়তি  িকরা হার দবি  িকরা হার ক্রর্বতি যি  িকরা 

হার 

দবি 

বাস ১২৬ ৪৮.৫ ৪৯.২ ৪৯.২ 

কার ২৬ ১০.০ ১০.২ ৫৯.৪ 

তস, এন, তে ৯৩ ৩৫.৮ ৩৬.৩ ৯৫.৭ 

ট্রাক ৯ ৩.৫ ৩.৫ ৯৯.২ 

মর্াটর 

সাইলকল 
১ .৪ .৪ ৯৯.৬ 

তরক্সা ১ .৪ .৪ ১০০.০ 

মর্াট ২৫৬ ৯৮.৫ ১০০.০  

ঘাটতি  ৪ ১.৫ 
  

মর্াট ২৬০ ১০০.০ 
  

 

র্ািায়ালির েন্য অতিকাং  র্ানুষ বাস ব্যবহার কলর র্ালক র্ার হার বিযর্ালন ৪৮.৫% এবং  িকরা ১০% ব্যতিগি গাড়ী 

র্ািায়ালির মক্ষ্লত্র ব্যবহার কলর র্ালকন। তস.এন.তে ও একটি উলেখলর্াগ্য র্ানবাহন উপলর উলেতখি পতরবহন সব যলর্াট ব্যবহৃি 

পতরবহলনর ৯৫.৭% িাগ এই পতরসংখান প্রকে বাস্তবায়লনর মর্াগ্যিা তনতিি কলর। 
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এলাকা তিতিক উন্নয়ন কার্ যক্রর্ 

মসতু সড়ক 

প্র স্তকরি 

র্াটির 

কাে 

সড়ক তনর্ যাি ফ্ল্াইওিার 

তনর্ যাি 

মড্রন তনর্ যাি অন্যান্য 

৩ ২ ২৮ ১৭০ ২৫৭ ১৯১ ৮০ 

 

 

 স্থানীয় পতরবহন চলাচল 

 তিলকালয়তি  িকরা 

হার 

দবি  িকরা হার ক্রর্বতি যি  িকরা 

হার 

দবি 

মর্াটর 

সাইলকল 
১২ ৪.৬ ৪.৭ ৪.৭ 

বাস/ট্রাক ২৪৫ ৯৪.২ ৯৫.০ ৯৯.৬ 

তরক্সা ১ .৪ .৪ ১০০.০ 

মর্াট ২৫৮ ৯৯.২ ১০০.০  

ঘাটতি  ২ .৮   

মর্াট ২৬০ ১০০.০   

 

স্থানীয় পর্ যালয় সব মর্লক মব ী ব্যবহৃি র্ানবাহন বাস এবং ট্রাক র্া মর্ৌর্ িালব ৯৯% মলাক স্থানীয় পর্ যালয় চলাচললর েন্য ব্যবহার 

কলর র্ালক। তবআরটি বাস্তবাতয়ি হলল এই হার প্রলর্ােয র্াকলল িা উিরোিালের ১০০% িাগই এই র্ি মপা ন কলরন মর্ প্রকে 

বাস্তবাতয়ি হলল কর্ য সংস্থান বৃতদ্ধ পালব এবং এলাকার আর্ য-সার্াতেক উন্নয়ন আলরা গতি পালব। 
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পতরবহন চলাচল - ১ 

 তিলকালয়তি  িকরা 

হার 

দবি  িকরা হার ক্রর্বতি যি  িকরা 

হার 

দবি 

বাস ১২৬ ৪৮.৫ ৪৯.২ ৪৯.২ 

কার ২৬ ১০.০ ১০.২ ৫৯.৪ 

তস, এন, তে ৯৩ ৩৫.৮ ৩৬.৩ ৯৫.৭ 

ট্রাক ৯ ৩.৫ ৩.৫ ৯৯.২ 

মর্াটর 

সাইলকল 
১ .৪ .৪ ৯৯.৬ 

তরক্সা ১ .৪ .৪ ১০০.০ 

মর্াট ২৫৬ ৯৮.৫ ১০০.০  

ঘাটতি  ৪ ১.৫   

মর্াট ২৬০ ১০০.০   

 

 

তবআরটি চাকুরী উন্নয়ন 

 তিকুলয়তি  িকরা 

হার  

দবি  িকরা হার ক্রর্বতি যি  িকরা 

হার 

দবি মস্যাসাল এন্ড ইকলনাতর্ক  ২৪৩ ৯৫.৫ ১০০.০০ ১০০.০০ 

ঘাটতি  ১৭ ৬.৫   

মর্াট ২৬০ ১০০.০০   

 

 

চাকুতরর সম্ভবনা  

 তিলকালয়তি  িকরা হার দবি  িকরা হার ক্রর্বতি যি  িকরা 

হার 

দবি হযুঁ ২৬০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 
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৪র্ থ অধ্যায় 

প্রকল্পের এস.ডব্লিউ.ও.টি ব্লিল্পেষণ (SWOT Analysis) 

  

 

৪.১ প্রকল্পের সিল ও দুি থল ব্লিক, সুল্প াগ ও ঝুঁব্লক (SWOT) প থাল্পলাচনা  

প্রকে মূল্যায়ন কর্ থপব্লরকেনায় য  সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এিং ব্লিল্পেষল্পণর প্রস্তাি করা হল্পয়ল্পে, যস সকল তথ্য উপাত্ত সম্পূরক 

ব্লিল্পেষণ কল্পর প্রকে িাস্তিায়নকালীন সিল, দুি থলব্লিক, সুল্প াগ ও ঝুঁব্লক শনাক্ত করা হল্পয়ল্পে। ব্লনম্মব্ললব্লিত ব্লনল্পি থশক র্াত্রা অনু ায়ী 

প্রকল্পের সিল ও দুি থলব্লিক এিং সুল্প াগ ও ঝুঁব্লক প থাল্পলাচনা করা হল্পয়ল্পে। 

 

৪.১.১ প্রকল্পের সিল ব্লিকসমূহ 

ব্লনল্পে প্রকল্পের সিল ব্লিকসমূল্পহর ব্লনল্পি থশল্পকর উপর র্ন্তব্য করা হলঃ  

ক্রঃ নং ব্লনল্পি থশক র্ন্তব্য 

১  র্া র্ অর্ থ োড় প্রকল্পে ADP িরাদ্দ অনুসাল্পর  র্া র্ অর্ থ োড় প্রিান করা 

হল্পয়ল্পে  

২ প্রল্পয়াজনীয় অল্পর্ থর সংস্থান িাস্তিায়নকারী সংস্থার চাব্লহিা অনু ায়ী িরাদ্দ হল্পয়ল্পে তল্পি 

সংল্পশাব্লিত ADP যত চাব্লহিা হ্রাস যপল্পয়ল্পে 

৩ িাতওয়ারী িাল্পজট চাব্লহিা ও িরাদ্দ প্রাপ্ত িরাদ্দ অনু ায়ী িাতওয়ারী ব্লিভাজল্পন প্রল্পয়াজনীয় িরাদ্দ রািা 

হল্পয়ল্পে।  

৪ ব্লিভাগ ও র্ন্ত্রণালয় কর্তথক ব্লনয়ব্লর্ত 

র্ব্লনটব্লরং 

প্রব্লতব্লনয়ত সংব্লেষ্ট ব্লিভাগ ও র্ন্ত্রণালয় কর্তথক র্ব্লনটব্লরং করা হল্পয় 

র্াল্পক 

৫ প্রকল্পের Exit Plan র্াকা Exit Plan অনু ায়ী ব্লনর্ থাণ যশল্পষ অিকাঠাল্পর্াসহ অন্যান্য 

সম্পি সংব্লেষ্ট সংস্থার ব্লনকট হস্তান্তর করল্পি। 

৬ প্রকে িাস্তিায়ল্পনর অগ্রগব্লত 

 

LGED কর্তথক িাস্তিাব্লয়ত চুব্লক্তদ্বল্পয়র (প্যাল্পকল্পজ CO-3 ও 

CO-4) কাজ ১০০% যশষ হল্পয়ল্পে 

  

৪.১.২ প্রকল্পের দুি থল ব্লিকসমূহ  

ব্লনল্পে প্রকল্পের দুি থল ব্লিকসমূল্পহর ব্লনল্পি থশল্পকর উপর র্ন্তব্য করা হলঃ 

ক্রঃ নং ব্লনল্পি থশক র্ন্তব্য 

১ িন্ডকালীন/ অব্লতব্লরক্ত িাব্লয়ল্পে িা 

ঘনঘন প্রকে পব্লরচালক ব্লনল্পয়াগ 

প্রকল্পে এিনও প থন্ত ৪ জন প্রকে পব্লরচালক ব্লনল্পয়াগ যপল্পয়ল্পেন 

২ প্রকল্পের কা থক্রর্ সুব্লনব্লি থষ্টভাল্পি 

ব্লচব্লিত না করা 

প্রকল্পের কা থক্রর্ সুব্লনব্লি থষ্টভাল্পি ব্লচব্লিত না করা প্রকেটির দুি থল 

ব্লিক 

৩ জব্লর্ অব্লিগ্রহল্পণর িীঘ থসূত্রীতা জব্লর্ অব্লিগ্রহল্পণর িীঘ থসূত্রীতার প্রকল্পের কা থক্রর্ ব্লিলব্লিত হয় 

৪ Feasibility Study কাল্পল ত্রুটিপূণ থ 

ব্লডজাইন  

িরপত্রকাল্পল Detail ব্লডজাইল্পন অিকাঠাল্পর্াগত পব্লরিতথল্পনর 

ফল্পল প্রকল্পের ব্যয় ও সর্য় বৃব্লি পায়  

৫ পব্লরকেনা সঠিক ব্লেল না ব্লনি থাব্লরত সর্য়সীর্ার র্ল্পধ্য প্রকল্পের কাজ যশষ না হওয়ার 

আশঙ্কা  
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ক্রঃ নং ব্লনল্পি থশক র্ন্তব্য 

৬ ঠিকািাল্পরর দুি থল অর্ থব্যিস্থাপনা (CO-

1 ও CO-2) 

ব্লনি থাব্লরত সর্য়সীর্ার র্ল্পধ্য প্রকল্পের (CO-1 ও CO-2) কাজ 

যশষ না হওয়ার আশঙ্কা 

৭ ব্লনর্ থাণকালীন সর্ল্পয়  ানিাহন চলাচল 

ও ব্লনর্ থাণকর্ীল্পির জন্য  র্া র্ 

ব্লনরাপত্তা ব্যিস্থা গ্রহণ না করা। 

ব্লনর্ থাণকালীন সর্ল্পয় দূঘ থটনার আশঙ্কা যর্ল্পক  ায়  

৮ এলাকার িব্লরদ্র র্ব্লহলাল্পির 

কর্ থসংস্থাল্পনর সুল্প াগ সৃব্লষ্ট না করা 

ব্লনর্ থাণকাল্পজ স্বেসংখ্যক র্ব্লহলাল্পির ব্লনয়ব্লজত করা হল্পয়ল্পে 

 

৪.১.৩ প্রকল্পের সুল্প াগসমূহ  

ব্লনল্পে প্রকল্পের সুল্প াগসমূল্পহর ব্লনল্পি থশল্পকর উপর র্ন্তব্য করা হলঃ 

ক্রঃ নং ব্লনল্পি থশক র্ন্তব্য 

১ প্রকে এলাকার য াগাল্প াগ ব্যিস্থার উন্নয়ন উন্নত য াগাল্প াগ ব্যিস্থা  

২ এলাকার জনগল্পণর প্রকল্পের কাল্পজ কর্ থসংস্থান প্রকে এলাকার র্ানুল্পষর প্রকল্পের কাল্পজ সুল্প াগ  

৩ স্থানীয় ক্ষুদ্র ও র্াঝারী ব্লনর্ থাণ প্রব্লতষ্ঠাল্পনর 

কাল্পজর সুল্প াগ 

প্রকে এলাকায় স্থানীয় ক্ষুদ্র ও র্াঝারী ব্লনর্ থাণ 

প্রব্লতষ্ঠাল্পনর কাল্পজর সুল্প াগ সৃব্লষ্ট হল্পি  

৪ ব্লশক্ষা ও স্বাস্থয ব্যিস্থার উন্নয়ন উন্নত ব্লশক্ষা ও স্বাস্থয যসিা পাওয়ার পর্ সুগর্ হল্পি  

৫ জনগল্পণর আয় বৃব্লি ব্লিব্লভন্ন অর্ থননব্লতক কর্ থকাল্পের ফল্পল জনগল্পনর আয় 

বৃব্লি পাল্পি  

 

৪.১.৪ প্রকল্পের ঝুঁব্লকসমূহ  

ব্লনল্পে প্রকল্পের ঝুঁব্লকসমূল্পহর ব্লনল্পি থশল্পকর উপর র্ন্তব্য করা হলঃ 

ক্রঃ নং ব্লনল্পি থশক র্ন্তব্য 

১ পুনঃ পুনঃ প্রকল্পের যর্য়াি ও 

ব্যয় বৃব্লি 

প্রকে িাস্তিায়ন িীঘ থল্পর্য়ািী হওয়াল্পত িাস্তিায়নকালীন সৃষ্ট যভাগাব্লন্ত 

িীঘ থল্পর্য়ািী হল্পে।  

২ যেল্পনজ ব্যিস্থা অকা থকর 

হওয়ার সম্ভািনা 

জলািিতা ব্লনরসল্পন ও পব্লরল্পিশ ব্লিপ থয় এড়াল্পত Outfall িালগুল্পলার 

ব্লনয়ব্লর্ত পূনঃিনন ও রক্ষণাল্পিক্ষণ সুব্লনব্লিত করল্পত হল্পি 

৩ উন্নত নাগব্লরক সুব্লিিার জন্য 

িাজার উন্নয়ন কা থক্রর্ িাব্লতল 

১০টি িাজার ব্লনর্ থাণকাজ িাব্লতল হওয়ায় এলাকার জনসািারল্পণর উন্নত 

জীিনর্াল্পণর উল্পদ্দশ্য ব্যহত হল্পত পাল্পর 

৪ প্রকল্পের কাল্পজর পব্লরল্পিল্পশর 

ভারসাম্যতা প্রভাি 

প্রকে িাস্তিায়ল্পন িীঘ থসর্ল্পয়র কারল্পণ প্রকে এলাকায় ধুলািাব্লল ও 

 ানজল্পটর কারল্পণ পব্লরল্পিশ দূব্লষত হল্পে। এোড়া জলািিতার করল্পণ 

পব্লরল্পিল্পশ ব্লিরূপ প্রভাি পড়ল্পে। একারল্পন স্থানীয় জনসািারল্পণর দূল্পভথাগ 

সৃব্লষ্ট হল্পে।  
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৫ম অধ্যায় 

পর্ যাল াচনা হলে প্রাপ্ত সার্ব যক পর্ যলবক্ষণ ও মোমে  

  

৫.১ প্রকলের কালের পর্রকেনা  

রােধানী ঢাকার েনেীবলন চ াচল র সুষ্ঠু পর্রবহন ব্যবস্থা স্থাপলনর  লক্ষে র্বশ্বব্যাাংলকর সহায়োয় গ্রেটার ঢাকা সাসলটইলনব  

আরবান ট্রান্সলপাট য প্ল্োন এসটির্প-২০০৫ প্রণয়ন করা হয়। োরই ধারাবার্হকোয় এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক আরবান ট্রান্সলপাট য র্বষলয় 

সমম্ভাব্যো ের্রপ কলর ৬টি সম্ভাব্য চালট যর মলধ্য রােধানী ঢাকা সাং গ্ন বৃহৎ র্শে এ াকা গােীপুর গ্রে ার টর্ি, েয়লেবপুর ও 

ঢাকার উত্তরা এ াকা েথা গােীপুর-র্বমানবন্দর রূটটি (র্বআরটি  াইন-৩) সব যালপক্ষা েহণলর্াগ্য র্বলবর্চে হয়। গ্রসই গ্রপ্রর্ক্ষলে ২০ 

নলেম্বর, ২০১২ োর্রলে গ্রমাট ২০৩৯.৮৪ গ্রকাটি টাকায় গ্রেটার ঢাকা সাসলটইলনব  আরবান ট্রান্সলপাট য প্রলেক্ট (গােীপুর-এয়ারগ্রপাট য) 

প্রকেটি অনুলমােন প্রাপ্ত হয়। প্রকেটির গ্রেৌে অবকাঠালমা র্নম যালণর েন্য ৪টি র্নম যাণ প্যালকে এবাং র্নম যাণ পরবেী গ্রকাম্পানী 

গঠলনর মাধ্যলম বার্ণর্েেক োলব র্বআরটি পর্রবহন ব্যবস্থা চালু করার পর্রকেনা রলয়লে। গ্রেৌে অবকাঠালমা র্নম যাণ কালের সালথ 

সালথ ভূর্ম অর্ধেহণ, ইউটর্ টি  াইন অপসারণ, পর্রলবশগে প্রোব মূল্যায়ন, পূনব যাসন এবাং বার্ণর্েেক পর্রবহন ব্যবস্থার 

কার্ যক্রলমর পদ্ধর্ে প্রণয়লনর কােও একই সালথ শুরু হয়।  

৫.২ প্রকলের অথ যায়ন   

প্রকেটি বাস্তবায়ন কাে শুরুলেই ক্রয় প্রর্ক্রয়ার সময়ই প্রকলের ব্যয় বৃর্দ্ধ পায়। গ্রসই পর্রলপ্রর্ক্ষলে র্ির্পর্পর ২য় সাংলশাধনীলে প্রকে 

ব্যয় ২০৩৯.৮৪ গ্রকাটি টাকা গ্রথলক বৃর্দ্ধ গ্রপলয় ৪২৬৮.৩৮ গ্রকাটি হয় র্া মূ  র্ির্পর্পর তু নায় ১০৯% গ্রবশী। প্রকেটি অনুলমােলনর 

পর বের র্ের্ত্তক কম যপর্রকেনা অনুর্ায়ী প্রথম হলেই র্ির্পর্পলে উলের্েে পর্রমাণ অথ য ব্যয় হয় নাই। অর্ধকন্তু র্ির্পর্পর  ক্ষমাত্রার 

সালথ প্রকলের বাস্তবায়ন  ক্ষমাত্রা পর্ যাল াচনা করল  গ্রেো র্ালে গ্রর্, প্রর্েবেরই বাস্তবায়লনর েন্য সাংস্থার আর্থ যক চার্হো হ্রাস 

গ্রপলয়লে (সারণীীঃ ৩.৩)। ফল াশ্রুর্েলে প্রকেটি র্নধ যার্রে সমলয় গ্রশষ করার গর্েলে র্পর্েলয় গ্রগলে (সারণীীঃ ৩.১)। এমোবস্থায়, 

প্রকলের গ্রফব্রুয়ার্র, ২০২০ পর্ যন্ত অর্েযে আর্থ যক অেগর্ে ২৬.২৪% এবাং বাস্তব অেগর্ে ৩২.৪০%। প্রকলে সব যলমাট ব্যয় এর 

পর্রমাণ ১১১৯.৯৫ গ্রকাটি টাকা। প্রকলের GOB এর অথ যায়ন বৃর্দ্ধ গ্রপলয়লে। র্কন্তু ২য় সাংলশার্ধে র্ির্পর্পলে প্রকে সাহায্য বৃর্দ্ধ 

গ্রপল ও োর শেকরা হার মূ  DPP এর শেকরা হার গ্রথলক কলম গ্রগলে। এ র্বষলয় ১ম অধ্যালয় (১.৫ অনুলেে) র্বস্তার্রে বণ যনা 

গ্রেয়া আলে।  

উলেখ্য প্রকলের উন্নয়ন সহলর্াগীরা োলের প্রর্েশ্রূে প্রকে সাহায্য এর পর্রমাণ অপর্রবেীে রাোয় অন্যর্েলক প্রকে ব্যয় বৃর্দ্ধ 

পাওয়ার ফল  প্রকে সাহালয্যর হার পর্রবেযন হলয়লে। প্রকে পর্রচা ক (সওে) এর সর্হে আল াচনায় োনা র্ায় গ্রর্, ২য় 

সাংলশাধনীলে প্রকে সাহায্য বৃর্দ্ধ পাইল ও প্রকে সহলর্ার্গলের হলে এেলনা অর্ের্রক্ত প্রকে সাহালয্যর বরাদ্দ পাওয়া র্ায় নাই। 

৫.৩ প্রকলের ক্রয় পর্রকেনা 

প্রকেটি বাস্তবায়লনর েন্য গ্রেৌেকাে সমূহলক ৪টি প্যালকলে র্বন্যস্ত কলর ৩টি েপ্তরলক (RHD, BBA, LGED) োর্য়ত্ব গ্রেওয়া 

হয়। পরামশ যক মূ ে ৪টি মূ  গ্রেৌেকালের Procurement এর প্রাপ্ত ের্  ার্ে পর্ যলবক্ষণ কলর আল াচনা ও র্বলেষণ কলরলে।  

পর্ যলবক্ষলণ গ্রেো র্ায় গ্রেৌে অবকাঠালমা র্নম যালণর ক্রয় কার্ যক্রম ৪টি প্যালকলে (CO-1, CO-2, CO-3 ও CO-4) র্বেক্ত। এগুল া 

হল া, RHD আওোধীন ১৬ র্কল ার্মটার সড়ক র্নম যাণ (At Grade, ৬টি ফ্ল্োইওোর সহ), BBA আওোধীন ৪.৫ র্কল ার্মটার 

Elevated Bus Lane র্নম যাণ এবাং LGED আওোধীন ১১৩টি (৫৬ র্কল ার্মটার) সাংলর্াগ সড়ক উন্নয়ন ও ১০টি কাঁচাবাোর 

র্নম যাণ/ উন্নয়ন ও গােীপুলর ১টি BRT বাস র্িলপা র্নম যাণ। এোড়া প্রকলের কার্ যক্রমসমূলহর সুপারর্েশন, মর্নটর্রাং, র্নরাপত্তা এবাং 

পুনব যাসন পর্রকেনা বাস্তবায়লনর েন্য ৪টি প্যালকলের মাধ্যলম ৪টি পরামশ যক প্রর্েষ্ঠান র্নলয়াগ করা হয়। ৩য় অধ্যালয়র অনুলেে 

৩.২ এ প্রকলের ক্রয় পর্রকেনা এবাং ক্রয় প্রর্ক্রয়ার র্ববরণ প্রোন করা হলয়লে।  

উলেখ্য, চুর্ক্তগুর্ র মলধ্য CO-1 ও CO-2  প্রাপ্ত কাগেপত্র পর্রবীক্ষলণ গ্রেো র্ায় গ্রর্, ক্রয় প্রর্ক্রয়ায়  PPR 2008 এর র্বর্ধ ৮(১২) 

ও উন্নয়ন সহলর্াগী এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক এর ADB প্রর্কউরলমন্ট গাইি  াইন র্থার্থ অনুসরণ করা হলয়লে। েলব CO-3 প্যালকেটি 

মন্ত্রীপর্রষে সরকার্র ক্রয় কর্মটি কর্তযক অনুলমার্েে এবাং ও CO-4  সড়ক পর্রবহন ও গ্রসতু মন্ত্রণা লয়র মাননীয় মন্ত্রী কর্তযক 
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অনুলমার্েে হলয়লে। LGED এর প্রকে সাংর্েষ্ট অর্ফস বন্ধ থাকালে ের্  ার্ে এবাং চুর্ক্তর ক্রয় প্রর্ক্রয়ার কাগেপত্র সাংেহ ব্যহে 

হয়। েলব প্রকে পর্রচা ক, LGED গ্রক চুর্ক্তর ক্রয় প্রর্ক্রয়া সম্পলকয েথ্যপ্রোলন অনুলরাধ করল  র্ের্ন োনান গ্রর্, চুর্ক্ত CO-3, 

CO-4 এর ঠিকাোর র্নলয়ালগ েরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন ও অনুলমােলন ADB গাইি  াইন অনুসৃে হলয়লে।  

প্রকলের র্নম যাণকাে েোরর্ক, প্রকলের সাংস্থা সমূলহর মলধ্য সমন্বয়, পুনব যাসন কার্ যক্রম ও র্নম যাণকাে গ্রশলষ বার্ণর্েেকোলব BRT 

বাস সার্ে যস পর্রচা নার েন্য বার্ণর্েেক মলি  প্রস্তুে ও এই ৪টি র্বষলয় সব যলমাট ৪টি পরামশ যক প্রর্েষ্ঠান গ্রক র্নলয়াগ গ্রেওয়া 

হলয়লে। (সারর্ণীঃ ৩.১২)  

চুর্ক্ত CO-1 ও CO-2 এর চুর্ক্তবদ্ধ ঠিকাোর র্থাক্রলম ৬.৫২% এবাং ২৭.৩৯% র্নম্নেলর চুর্ক্তবদ্ধ হলয়লে। প্রকে পর্রচা কলের 

সালথ কথা বল  োনা র্ায় ঠিকাোরদ্বয় র্নে র্নে োর্য়লত্ব র্নম্নেলর েরপত্র আহ্বান কলরর্ে । র্নম্নের প্রোলন ঠিকাোলরর 

Estimate এ গ্রকালনা সমস্যা পর্র র্ক্ষে হয় নাই এবাং এ সম্পর্কযে সক  োয়বদ্ধো ঠিকাোর বহন কলর। প্রকে পর্রচা ক মলন 

কলরন, ঠিকাোরদ্বয় র্নম যাণকাে সম্পন্ন করলে সক্ষম।  

৫.৪ প্রকে ব্যবস্থাপনা 

প্রকেটির গুরুত্ব র্বলবচনা কলর অর্ধক সাংখ্যক গ্রপশােীর্ব ও েপ্তলরর সালথ গ্রর্াগালর্ালগর েন্য ৩ টি েপ্তরলক (RHD, BBA, 

LGED) প্রকেটির বাস্তবায়লনর োর্য়ত্ব গ্রেয়া হলয়লে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পর্রচা নার  লক্ষে ১১ সেস্য র্বর্শষ্ট র্িয়ার্রাং কর্মটি 

(PSC), ৯ সেস্য র্বর্শষ্ট প্রকে ব্যবস্থাপনা ইউর্নট (PMU) র্বদ্যমান। এোড়াও প্রকে বাস্তবায়ন ইউর্নলটর RHD অাংলশ ১৯ েন, 

BBA অাংলশ ১৩ েন এবাং LGED অাংলশ ৬ েন গ্রমাট ৩৮ েন কম যকেযা ও কম যচারীলক র্নলয়াগ প্রোন করা হয়। প্রকে বাস্তবায়লনর 

র্সদ্ধান্ত েহলণ র্নয়র্মেোলব সর্ির্ ে প্রলয়ােনীয় সো, অনুষ্ঠান ও আল াচনার আলয়ােন করা হয়। এই রুপ শীষ য কর্মটি হলে 

প্রলেক্ট র্ষ্টয়ার্রাং কর্মটি (PSC) এর ১ টি সোর কার্ যর্ববরণী ও র্সদ্ধান্ত কর্প পর্ যলবক্ষণ কলর গ্রেো র্ায় গ্রর্ কালের পর্রর্ধ বৃর্দ্ধ, 

পর্রবেযন এবাং একইসালথ ব্যয় বৃর্দ্ধর র্বষলয়র মে গুরুত্বপূণ য র্সদ্ধান্ত সর্ির্ ে আল াচনা ক্রলম েহণ করা হলয়লে।  

৫.৫ প্রকলের র্নম যাণ কাে 

প্রকলের গ্রেৌে অবকাঠালমার র্নম যাণকাে ৪টি মূ  প্যালকলে র্বেক্ত। এ প্রকলের মাধ্যলম ২০.৫০ র্কল ার্মটার Dedicated Bus 

Rapid Transit (BRT) Lane (CO-1 এর At Grade- ১৬.০০ র্কীঃর্মীঃ, ও CO-2 এর Elevated- ৪.৫০ র্কীঃর্মীঃ), 

২৫টি র্বআরটি গ্রিশন, গােীপুর ও এয়ারলপালট য ২টি বাস টার্ম যনা , ৬টি ফ্ল্াইওোর (এয়ারলপালট য, ের্সমউর্দ্দন গ্ররালি, কুর্নয়া, 

উনু্মক্ত র্বশ্বর্বদ্যা য়, গ্রোগরা, েয়লেবপুর গ্রচৌরাস্তা), ১টি গ্রসতু (৮গ্র ন র্বর্শষ্ট টর্ি গ্রসতু), পার্ন র্নষ্কাশলনর েন্য গ্রেন, CO-3 এর 

১০টি কাঁচা বাোর উন্নয়ন, ৫৬ র্কল ার্মটার সাংলর্াগ সড়ক উন্নয়ন, ২০ র্কল ার্মটার ফুটপাে উন্নয়ন এবাং CO-4 অন্তভূ যক্ত গােীপুলর 

১টি বাস র্িলপা র্নম যাণ। এ োড়া র্বমানবন্দর হলে BRT পর্ যন্ত র্াত্রী চ াচল র েন্য আনুমার্নক ৪২০ গ্রকাটি টাকা ব্যলয় একটি 

Underpass (৬০০র্মীঃ) র্নম যালণর কালের ঠিকাোর র্নলয়াগ প্রর্ক্রয়া চ মান। 

র্নম যাণকালের অেগর্ে পর্ যলবক্ষলণ গ্রেো র্ায় গ্রর্ প্যালকে-৩ ও প্যালকে-৪ (CO-3 ও CO-4) ইলোমলধ্য সম্পন্ন হলয়লে, DLP 

চ মান। েলব চুর্ক্ত CO-3 এর কালের পর্রমাণ সাংলশাধন কলর ১০ টি কাঁচা বাোর র্নম যাণ কাে বার্ে  কলর। চুর্ক্ত CO-3 এ 

গ্রমাট ৩৩.৬ র্কল ার্মটার সড়ক র্নম যাণ র্ার মলধ্য ৯.৯৪ র্কল ার্মটার র্স র্স গ্ররাি আলে এবাং ২৪.১ র্কল ার্মটার গ্রেন র্নম যাণ করা 

হলয়লে। একই োলব CO-4 এর বাস র্িলপার প্রলবলশর মূ  কর্রলিার সহ পাশ্ববেী সড়ক র্নম যালণর দের্ঘ যে বৃর্দ্ধ গ্রপলয়লে। এেন্য উেয় 

চুর্ক্তর মূল্য সাংলশাধন করা হলয়লে। প্রকে সমার্প্তর গ্রময়াে অদ্যবর্ধ ৩ েফা বার্ড়লয় র্িলসম্বর, ২০১৬ গ্রথলক জুন, ২০২০ পর্ যন্ত করা 

হল ও গ্রম, ২০২০ পর্ যন্ত প্যালকে-১ ও প্যালকে-২ (CO-1 ও CO-2) এর অেগর্ে র্থাক্রলম ৪২.৫২% এবাং ২৯.২০%। উলেখ্য, 

প্যালকেদ্বয় র্থাক্রলম ৬.৫২% এবাং ২৭.৩৯% র্নম্নেলর চুর্ক্তবদ্ধ হয়। বাস্তবায়লনর ধীর অেগর্েলে এই র্নম্নেলরর গ্রেমন গ্রকালনা 

প্রোব পর্র র্ক্ষে হয়র্ন প্রকে পর্রচা ক েথ্য প্রোন কলরন। বাস্তব দৃলষ্ট ব্যস্তেম সড়লকর র্বশা  অাংলশ র্নম যাণকালের প্রর্েকূ ো, 

ভূ-গেযস্থ ও সড়কপালশ্বযর র্ত্রেত্র Utility ও ো অপসারলণর র্ব ম্বো, ভুর্ম অর্ধেহলণর েটি ো এবাং েরপত্র আহ্বান ও ঠিকাোর 

র্নলয়ালগর েীর্ঘ যসূর্ত্রো প্রেোর্শে অেগর্েলক ব্যহে কলরলে। উক্ত চুর্ক্তদ্বয় (CO-1 ও CO-2) সম্পলন্নর েন্য র্থাক্রলম োনুয়ার্র, 

২০২২ এবাং র্িলসম্বর, ২০২১ পর্ যন্ত পুনরায় গ্রময়াে বৃর্দ্ধর র্নর্মলত্ত আলবেন করা হলয়লে র্া এেনও অনুলমার্েে হয় নাই। েলব প্রকে 

পর্রচা ক মলন কলরন ঠিকাোরদ্বয় র্নম যাণকাে সম্পলন্ন সক্ষম।  
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৫.৬ পূেযকাে বাস্তবায়নকারী ৩টি সাংস্থার কম য েৎপরো  

(ক) সড়ক ও েনপথ অর্ধেপ্তর (RHD) 

এই েপ্তরটি, China Gezhouba Group Co. Ltd ঠিকাোর কর্তযক মূ  কর্রলিালরর ১৬ র্কীঃর্মীঃ সড়কাাংশ, গ্রেন, বাসিপ 

ইেোর্ে র্নম যাণকাে েোরর্ক করলে। গ্রম, ২০২০ পর্ যন্ত অনুলমার্েে সমলয়র ৯৪.৫০% গ্রশষ হলয় গ্রগল ও কালের অেগর্ের হার 

৪২.৫২% (সাংযুর্ক্তীঃ ৫/ে)। কােটির অেগর্ে বৃর্দ্ধ করার েন্য RHD হলে র্বর্েন্ন সময় সো ও আল াচনা কলর প্রলয়ােনীয় 

র্নলে যশনা গ্রেয়া হলয়লে। পর্রেশ যনকাল  অেগর্ে বৃর্দ্ধ করলে RHD এর র্নলয়ার্েে প্রলকৌশ ী ও অন্যান্য কমীলের র্নম যাণস্থালন েৎপর 

গ্রেো র্ায়। এলক্ষলত্র RHD হলে প্রলচষ্টা অব্যহে আলে। প্রকে পর্রচা ক মলন কলরন গ্রর্ র্নলয়ার্েে ঠিকাোর কােটি সম্পন্ন করলে 

সক্ষম। 
 

(ে) বাাং ালেশ গ্রসতু কর্তযপক্ষ (BBA) 

েপ্তরটি Jiangsu Provincial Transportation and Group Co. Ltd China ঠিকাোর কর্তযক ৪.৫০ র্কীঃর্মীঃ 

Elevated কর্রলিার র্নম যালণর কাে েোরর্ক করলে। গ্রম, ২০২০ পর্ যন্ত অনুলমার্েে সমলয়র ৯৮.০৩% গ্রশষ হল ও অর্েযে অেগর্ে 

মাত্র ২৯.২০% (সাংযুর্ক্তীঃ ৫/ে)। কােটি গ্রশষ করলে BBA হলে র্নম যাণস্থালন েৎপর গ্রথলক সাব যক্ষর্নক পর্রেশ যন ও েোরর্ক করা 

হল ও র্ত্রেত্র Utility ও ো র্থাসমলয় অপসারলণ ব্যথ যো, ভূর্ম অর্ধেহণ েটি ো প্রভূে কারলণ কােটি কার্িে অেগর্ে অেযন 

করলে পারলে না। ইলোমলধ্য ঠিকাোর সময় বৃর্দ্ধর আলবেন কলরলে র্া র্বলবচনার েন্য প্রর্ক্রয়াধীন আলে। BBA ঠিকাোরলক পর্ যাপ্ত 

অথ য র্বর্নলয়াগ কলর কােটি দ্রুে গ্রশষ করলে সো ও আল াচনার মাধ্যলম র্বর্েন্ন সমলয় র্নলে যশনা র্েলে। গ্রসতু কর্তযপক্ষ মলন কলর 

র্নলয়ার্েে ঠিকাোর কােটি বাস্তবায়লন সক্ষম। 
 

(গ) স্থানীয় সরকার প্রলকৌশ  অর্ধেপ্তর (LGED) 

এই অর্ধেপ্তর প্রকলের ২টি প্যালকে CO-3 এবাং CO-4 বাস্তবায়ন করলে। কর্রলিার সাং গ্ন সাংলর্াগ সড়ক ও স্থানীয় বাোর 

র্নম যালণর েন্য চুর্ক্ত CO-3 এর ঠিকাোর Weihai International Economic & Techenical Corporation 

(WIETC) ৫৩৯ র্েলনর স্থল  বর্ধ যে সময় ৭৩১ র্েলন কােটি গ্রশষ কলরলে (সাংযুর্ক্তীঃ ৫/ে)। েলব বাস্তবোর গ্রপ্রর্ক্ষলে চুর্ক্তটির 

সড়ক সাংখ্যা ১১৩টি এর স্থল  ৬২টি উন্নয়ন করা হলয়লে। এোড়া চুর্ক্তটিলে ১০টি কাঁচাবাোর র্নম যাণ ের্মর অোলব চুর্ক্ত হলে বাে 

গ্রেওয়া হয়, ফল  চুর্ক্তমূল্য হ্রাস পায়।  

চুর্ক্ত CO-4 টি বাস র্িলপা র্নম যাণ সাংক্রান্ত। এোলন র্নলয়ার্েে ঠিকাোর Shamim Enterprise (Pvt.) Ltd. Bangladesh 

& UDC Construction Limited Bangladesh Joint Venture (SEL-UDC JV) ৫৪০ র্েলনর স্থল  ৭১৪ র্েন সময় 

র্নলয় কােটি গ্রশষ কলরলে (সাংযুর্ক্তীঃ ৫/ে)। এোলন ভূর্ম অর্ধেহণ কার্ যক্রম (আন্তীঃমন্ত্রণা য়) দ্রুে গ্রশষ হওয়ায় এবাং LGED এর 

প্রলকৌশ ী ও অন্যান্য েনবল র সঠিক েোরর্কর কারলণ ঠিকাোর কােটি সম্পন্ন করলে সক্ষম হলয়লে।  

গ্রেো র্ালে এেনও CO-1 এবাং CO-2 গ্রশষ না হল ও েহণলর্াগ্য অনুলমার্েে সমলয়র মলধ্য মূ  কর্রলিালরর কাে গ্রশষ করলে 

RHD ও BBA সাব যক্ষর্ণক প্রলচষ্টা অব্যাহে গ্ররলেলে। 

৫.৭ প্রকলের র্নম যাণ কালের এবাং মা ামাল র মান র্নয়ন্ত্রণ 

র্নর্বড় পর্রবীক্ষলণ র্নলয়ার্েে পরামশ যলকর প্রর্ের্নর্ধে  সাইট পর্রেশ যলন মা ামাল র মান র্নয়ন্ত্রলনর র্বষয়টি সলরের্মলন র্াচাই 

কলরন। র্াচাইকাল  মা ামাল র গুণগে মান র্নয়ন্ত্রলণ ঠিকাোলরর সলচেনো পর্র র্ক্ষে হয়। এোড়াও মান র্নয়ন্ত্রন সম্পলকয কাগে-

পত্র পর্ যলবক্ষণ কলর উপনীে হওয়া র্ায় গ্রর্ ঠিকাোর Quality Control Plan প্রস্তুে কলর ো অনুসরণ কলরলে। ব্যবহৃে 

মা ামাল র পর্রমালণর র্ের্ত্তলে Test Frequencies র্নধ যারণ কলর Material Test কার্ যক্রম পর্রচার্ ে হয় এবাং 

Laboratory Test সমূহ র্থার্থ র্ে । 

৫.৮ ভূর্ম অর্ধেহণ 

প্রকেটি বাস্তবালয়লনর েন্য গ্রমাট ৪.২ একর ভূর্ম অর্ধেহণ এর প্রলয়ােন এর মলধ্য ২.৪৫৬ একর ের্ম ব্যর্ক্তগে ের্ম এবাং বাকী 

১.৭৪৪ একর সরকারী ের্ম। ের্ম অর্ধেহলণর েন্য ঢাকা গ্রে ায় ১ টি LA Case এবাং গােীপুর গ্রে ায় ৬টি LA Case করা 
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হয়। ৭ টি LA Case এর মলধ্য ৫টির কাে গ্রশষ হলয়লে এবাং ২টি LA Case এর কার্ যক্রম চ মান আলে। এলেড়া CCL র্হসালব 

১০৫,৭২,০৯,৬০০.০০ টাকা পর্রলশালধর প্রাক্ক ন আলে।  

৫.৯ পুনব যাসন 

BRT প্রকলের পুনব যাসন প্রর্ক্রয়া প্রস্তুে করা হলয়লে ADB’র নীর্েমা া অনুর্ায়ী। BRT প্রকলের প্রোলব প্রেেক্ষ ও পলরাক্ষোলব 

প্রকে এ াকার ১৯৬২টি পর্রবার ক্ষর্েেস্ত হলয়লে। অলনক পর্রবালরর বার্ড়র র্েটাটুকু পর্ যন্ত হার্রলয় গ্রগলে। এোড়াও প্রকে 

বাস্তবায়লনর ফল  কৃর্ষ ের্ম, পুকুর, বাগান, ো -র্ব , ব্যবসা প্রর্েষ্ঠান, হাট-বাোর, মর্ন্দর, মসর্েে ক্ষর্েেস্ত হলয়লে। পুনব যাসন 

প্রর্ক্রয়ার েন্য ইলোমলধ্য ৬০৯,৩৮১,৫১০.৬৯ টাকা পর্রলশাধ করা হলয়লে।  

এেে অঞ্চল র উন্নে েীবন মালনর েন্য বাোর উন্নয়ন, Resettlement এই প্রকলের একটি অন্যেম অাংগ। উলেখ্য ১০টি 

কাঁচাবাোর উন্নয়লনর পর্রকেনা থাকল ও ো বাে গ্রেয়া হলয়লে। ফ শ্রুর্েলে েীবনর্াত্রার মান উন্নয়লনর র্বষয়টি ব্যহে হলে পালর। 

৫.১০ প্রকলের বাস্তবায়লন র্ব ম্ব 

প্রকলে ঠিকাোর র্নলয়ালগর েীর্ঘ যসূর্ত্রো প্রকে বাস্তবায়ন র্ব লম্বর একটি মূখ্য কারণ । র্ির্পর্প অনুলমােলনর পর গ্রথলক ১ম ঠিকাোলরর 

সালথ চুর্ক্ত করলে প্রায় ৩ বের সময় ব্যয় হলয়লে এবাং সব যলশষ চুর্ক্ত করলে সময় গ্র লগলে ৫ বের। অথ যাৎ প্রকলের পূেয কাে শুরু 

করলেই েীর্ঘ য সময় র্নলয়লে।  

মূ  কর্রলিালরর ২ টি ঠিকাোরী প্রর্েষ্ঠালনর CO-1 ও CO-2 সমার্প্তর র্নধ যার্রে সময় গ্রশষ পর্ যালয় র্কন্তু প্রকলের অেগর্ে খুবই 

কম। এর মূ  কারণ হলে ২টি চীনা প্রর্েষ্ঠান Gezhouba (CGGC) ও Jiangsu (JTEG) ঠিকাোলরর দূব য  পর্রকেনা এবাং 

অলথ যর অপর্ যাপ্তো প্রকলের বাস্তবায়ন র্ব র্ম্বে হওয়ার অন্যেম কারণ। উেয়ই র্নম যাণ কালের সড়ক পালশ সীমানার মলধ্য অবর্স্থে 

Utility সমূহ অপসরণ না করায় প্রকে বাস্তবায়লন েটি ো সৃর্ষ্ট হয়। ভূগেযস্থ গ্যাস পাইপ অপসারণ না কলর র্নম যাণ কালে অর্ধক 

সাবধানো অব ম্বন করলে হলয়লে, র্া সময়সালপক্ষ এবাং বাস্তবায়লন র্ব লম্বর আরও একটি প্রধান কারণ। েথ্যার্ে পর্ যলবক্ষলণ গ্রেো 

র্ায় গ্রর্ র্নর্বড় পর্রবীক্ষণ কাল ও Utility অপসারণ ১০০% সম্পন্ন হয় নাই, অপর্ যাপ্ত গ্রেইলনে ব্যবস্থার কারলণ র্ঘনর্ঘন ে াবদ্ধো, 

ট্রার্ফক সমস্যা, রাস্তার ধালর অববধ পার্কযাং, সড়কপালশ য গ্রোকান। র্া প্রকেটির বাস্তবায়লনর গর্ে হ্রাস কলর গ্রেয় মলম য ধারণা করা 

র্ায়। উলেখ্য চুর্ক্ত CO-3 ও CO-4 এর কাে ইলোমলধ্য ১০০% সম্পন্ন হলয়লে। চুর্ক্ত CO-1 ও CO-2 এর অেগর্ে সলন্তাষেনক 

না হওয়া সলত্তও র্নলয়ার্েে ঠিকাোররা কাে গ্রশষ করলে সক্ষম মলম য RHD ও BBA প্রকে পর্রচা কদ্বয় আশা কলরন।  

ভূর্ম অর্ধেহণ েটি োর কারলণ বাস্তবায়ন কাে র্ব র্ম্বে হলয়লে। ঢাকা গ্রে ার অধীন ভূর্ম অর্ধেহণ গ্রকস র্িলসম্বর, ২০১৬ এ শুরু 

হল ও সক  আনুষ্ঠার্নকো সমাপ্ত কলর গে ১৬ এর্প্র , ২০১৯ োর্রলে ভূর্ম হস্তান্তর হয়। গ্রেো র্ালে, ভূর্ম অর্ধেহণ কার্ যক ালপ 

উলেেলর্াগ্য সময় গ্র লগলে এবাং প্রকে বাস্তবায়লন এর প্রোব পলড়লে। 

এোড়াও অর্ে গুরুত্বপূণ য Airport-BRT Underpass র্সদ্ধান্ত পূলব যই েহণ কলর র্নম যালণ েৎপর হল  সম্ভাব্য র্ব ম্ব এড়ালনা গ্রর্ে। 

৫.১১ প্রকলের ব্যয় বৃর্দ্ধ  

প্রাপ্ত কাগে-পত্র পর্ যলবক্ষণ কলর গ্রেো র্ায় গ্রর্ Feasibility Study কাল  প্রনীে প্রাক্ক ন সড়ক ও েনপথ অর্ধেপ্তলরর ২০১১ 

সাল র অনুলমার্েে ের অনুসালর (RHD Rate Schedule-2011)করা হলয়র্ে । র্কন্তু মূ  কাে শুরুর পূলব য অবকাঠালমা গে 

Detail Design প্রণয়ন কাল  গ্রেো র্ায় গ্রর্ অবকাঠালমার পর্রবেযন েথা দের্ঘ যে-প্রস্থ বৃর্দ্ধ, নতুন কাে অন্তযভূক্ত হয়। গ্রসই গ্রমাোলবক 

েরপলত্রর েন্য প্রাক্ক ন সওে এর ২০১৫ সাল র অনুলমার্েে ের (RHD Rate Schedule-2015) অনুর্ায়ী প্রস্তুে করা হয়। 

এোড়া বাস্তবোর র্নর্রলে ৪টি ফ্ল্াইওোর ৪-গ্র লনর পর্রবলেয ৬-গ্র লন, ফ্ল্াইওোর গুর্ র দের্ঘ যে ২৮১২.৫০ র্মটার এর পর্রবলেয 

৫০০০.৭৮ র্মটার ও BRT গ্রষ্টশন র্নম যাণ ইেোর্ে বৃর্দ্ধ েথা ব্যয় বৃর্দ্ধ পায়। 

অন্যর্েলক প্যালকে PC-O2 (CO-2) BBA কর্তযক বাস্তবায়নাধীন ৪.৫০ র্কীঃর্ম উড়া  গ্রসতু ৪-গ্র লনর স্থল  ৬-গ্র ন ও BRT 

গ্রষ্টশলনর দের্ঘ যেও র্দ্বগুণ কলর েরপত্র আহ্বান করা হয়। গ্রসই গ্রপ্রর্ক্ষলে সওে এর ২০১১ পর্রবলেয ২০১৫ েলরর েন্য ৩০% এবাং কালের 

পর্রমান বৃর্দ্ধ ও প্রকে ব্যয় বৃর্দ্ধর অন্যেম কারণ।  
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এোলন উলেখ্য গ্রর্ প্রাক র্নম যাণ কালে Feasibility Study ও Detail Design প্রণয়ন কাল  সার্ব যক েথ্য সাংেহ, গ্রসগুল ার 

র্থার্থ র্বলেষণ ও মূ  চার্হো র্নরুপলন অর্ধক মলনালর্াগ গ্রেয়া হল  বাস্তবায়ন কাল  ব্যয় বৃর্দ্ধর র্বষয়টি সহনীয় পর্ যালয় রাো গ্রর্ে। 

৫.১২ র্সদ্ধান্ত েহলণর প্রর্ক্রয়া  

প্রকেটি বাস্তবায়লন Steering Committee এর গ্রনর্তলত্ব সওে, র্বর্বএ ও এ র্েইর্ি সাংস্থা ৪টি গ্রেৌে অবকাঠালমা র্নম যাণ 

করলে। প্রকলের গ্রকান গুরুত্বপূণ য র্বষলয় Steering কর্মটির সো অনুর্ষ্ঠে হল  সক  বাস্তবায়ন সাংস্থার প্রর্ের্নর্ধ েথা সওে, 

র্বর্বএ ও এ র্েইর্ি এর প্রকে পর্রচা ক গন উপর্স্থে থালকন এবাং সোর আল ার্চে র্বষলয় স্ব-স্ব র্বষলয় প্রকে পর্রচা ক গণ 

আল াচনায় অাংশ েহণ কলর সোর র্সদ্ধান্ত কার্ যর্ববরণীর মাধ্যলম সাংর্েষ্টলের অবর্হে করা হয় (সাংযুর্ক্তীঃ ১৯)।  

প্রলেক্ট র্ষ্টয়ার্রাং কর্মটি (PSC) এর ১ টি সোর কার্ যর্ববরণী ও র্সদ্ধান্ত কর্প পর্ যলবক্ষণ কলর গ্রেো র্ায় গ্রর্ গুরুত্বপূণ য র্সদ্ধান্ত মূ ে 

কালের পর্রর্ধ বৃর্দ্ধ, পর্রবেযন এবাং একইসালথ ব্যয় বৃর্দ্ধর র্বষয়টিও আল াচনা ক্রলম র্সদ্ধান্ত েহণ করা হলয়লে। গ্রেো র্ায়, সো 

গ্রে Box Girder এর পর্রবলেয I-Girder ব্যবহার, নতুন অি র্হলসলব Underpass র্নম যাণ, উন্নে গ্রেলনে ফের্সর্ টি ইেোর্ের 

মে গুরুত্বপূণ য র্বষয়ার্ে উপর্স্থে সিার্নে সেস্যলের মলধ্য আল াচনা ক্রলম র্সদ্ধান্ত েহণ করা হয়। প্রকে পর্রচা লকর (সওে) সালথ 

আল াচনার সময় র্ের্ন উলেে কলরন গ্রর্, আইএমইর্ির প্রর্েলবেন এবাং র্বর্েন্ন কর্মটি গ্রর্মন-র্পআইর্স/ র্পএসর্স কর্মটির সোর 

র্সদ্ধান্ত র্থার্থোলব প্রর্েপা ন করা হলে। েলব প্রকে অর্ফস বন্ধ থাকায় এ র্বষলয় কাগেপত্র সাংেহ ব্যহে হয়।  

৫.১৩ পর্রলবশগে কার্ যক্রম ও গ্রপশাগে স্বাস্থে সুরক্ষা 

প্রকে এ কার পর্রলবলশগে র্বর্েন্ন র্েক একেন পর্রলবশ র্বলশষজ্ঞ মর্নটর কলর প্রর্ে মালস প্রর্েলবেন প্রোন কলরন। চুর্ক্ত 

গ্রমাোলবক EIA প্রর্েলবলেন উলের্েে EMP ঠিকাোর্র প্রর্েষ্ঠান অনুসরণ করলে র্ক ো কর্তযপক্ষ কর্তযক মর্নটর্রাং করা হয়। 

ঠিকাোর কর্তযক প্রকে এ কায় কম যরে শ্রর্মকলের গ্রপশাগে স্বাস্থে সুরক্ষার র্বষয়টি একেন গ্রপশাগে স্বাস্থে সুরক্ষা র্বলশষজ্ঞ 

র্নয়র্মে েোরর্ক কলর থালকন এবাং গ্রস গ্রমাোলবক প্রর্েলবেনও প্রোন কলরন। উলেখ্য র্নম যাণকালে সৃষ্ট অেের্ধক ধূ াবার্ র 

কারলণ সড়ক ব্যবহারকারীলের স্বাস্থে সুরক্ষা ও পর্রলবলশর র্বপর্ যয় গ্ররালধ কর্তযপক্ষ সড়লকর ধূ াবার্  র্নয়ন্ত্রলণ প্রায়শ পার্ন র্েটিলয় 

থালক। েলব র্নম যাণকা ীন সমলয় র্নম যাণকমীলের ব্যর্ক্তগে ও স্বাস্থে সুরক্ষা সুর্নর্িলে র্নয়র্মে েোরর্ক করলে হলব। প্রকে 

পর্রচা ক োনান গ্রর্, প্রলয়ােন অনুর্ায়ী ধারন ক্ষমো সম্পন্ন র্বর্েন্ন ব্যলসর পাইপ গ্রেন র্িোইন কলর র্নর্ম যে হলে। েলব র্ের্ন 

এর কার্ যকরী ফ াফল র েন্য গ্রেলনে আউটল ট ও র্নষ্কাশন োল র র্নয়র্মে েনলনর মাধ্যলম পর্রষ্কার রােলে হলব মলম য মে গ্রেন। 

উলেখ্য গ্রেনগুর্  অকার্ যকর হল  ে াবদ্ধো সৃর্ষ্ট হলব ফল  অবকাঠালমার ক্ষর্েসহ পর্রলবলশর র্বপর্ যয় হলে পালর। 

৫.১৪ আথ য সামার্েক অবস্থার পর্ যাল াচনা 

সমীক্ষা ব্ধ প্রাপ্ত েথ্য-উপাত্ত র্বলেষণ কলর েনা র্ায় গ্রর্, প্রকে এ াকায় অর্ধক সাংখ্যক েনগণ গ্রোটোট ব্যবসার সালথ ের্ড়ে 

(১১.৫%)। এর পর সরকারী চাকুর্রলে কম যরে ১০.৮% উত্তরোো। একটি উলেেলর্াগ্য উত্তরোো োত্র। গ্রবশ র্কছু সাংখ্যক 

উত্তরোো পর্রবহন কম যকালের সালথ ের্ড়ে। সবলথলক গ্রবশী উত্তরোোলের বয়স ৩০-৩৯ বৎসর বয়লসর মলধ্য (৬৯.২%) এবাং 

২১.৫% বয়স ২০-২৯ বেলরর মলধ্য, মাত্র ২% মে উত্তর োোর বয়স ৫০ বেলরর উলবয। র্াোয়ালের েন্য অর্ধকাাংশ মানুষ বাস 

ব্যবহার কলর থালক র্ার হার বেযমালন ৪৮.৫% এবাং শেকরা ১০% ব্যর্ক্তগে গাড়ী র্াোয়ালের গ্রক্ষলত্র ব্যবহার কলর থালকন। 

স্থানীয় পর্ যালয় সব গ্রথলক গ্রবশী ব্যবহৃে র্ানবাহন বাস এবাং ট্রাক র্া গ্রর্ৌথ োলব ৯৯% গ্র াক স্থানীয় পর্ যালয় চ াচল র েন্য ব্যবহার 

কলর থালক। র্বআরটি পর্রবহন ব্যবস্থা বাস্তবার্য়ে হল  উত্তরোোলের ১০০% এই মে গ্রপাষণ কলরন গ্রর্ ৯৯% গ্র াক BRT ব্যবহার 

করলব। এোড়া প্রকে বাস্তবার্য়ে হল  কম য সাংস্থান বৃর্দ্ধ পালব এবাং এ াকার আথ য-সামার্েক উন্নয়ন আলরা গর্ে পালব। 

৫.১৫ প্রকে বাস্তবায়লনর সমস্যা 

প্রকেটির গ্রেৌে কাে বাস্তবায়নকাল  নানার্বধ সমস্যা পর্র র্ক্ষে হয় এবাং র্া প্রকে বাস্তবায়লন গ্রনর্েবাচক প্রোব গ্রফল । এোলন 

শে শে র্শেকারোনা, Garments Factory স্থার্পে এবাং এোলন কলয়কটি বড় বাোর স্থার্পে। প্রকে এ াকাটি অেেন্ত 

গুরুত্বপূণ য (N3) গ্রে বাস্তবার্য়ে হলে (টর্ি-েয়লেবপুর গ্রচৌরাস্তা)। এই সড়লকর মাধ্যলম হাোর হাোর বাস, পন্যবাহী গার্ড় চ াচ  

কলর। এোড়া অেেন্তরীণ র্ানবাহলনর সাংখ্যা প্রচুর। এই সক  র্বষয়গুর্  কম যলক্ষলত্র নানা র্বধসমস্যা সমস্যা দের্র কলর গ্রর্মন 

প্রর্ের্নয়ে েীর্ঘ য র্ানেট সৃর্ষ্ট এবাং বাোর র্ঘাট এর বলেযের েন্য প্রকে এ াকাটি গ্রনাাংরা হয়। টর্িলে প্রর্ে বের র্বশ্ব ইেলেমা ও 
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বেলর ২টি ঈলের কারলণ র্নম যাণ কাে বন্ধ বা সীর্মে করলে হয়। সুেরাাং র্নম যাণ কালের কার্িে গর্ে ব্যহে হয়। প্রকলের 

র্নম যাণাধীন গ্রেলনে ব্যবস্থার কার্ যকার্রো গােীপুর র্সটি করলপালরশলনর আওোধীন র্নষ্কাশন ো সমূলহর সাব যক্ষর্ণক সাংস্কালরর 

উপর র্নেযরশী । ো সমূহ সাংস্কালরর র্বষলয় গােীপুর র্সটি কলপ যালরশন ইলোমলধ্য উলদ্যাগ েহণ কলরলে। প্রকলের গ্রেলনে ব্যবস্থায় 

অন্যেম গুরুত্বপূণ য র্নষ্কাশন ো  গ্রমাগর ো সহ অন্যান্য োল র পূনীঃেনন ও চওড়াকরণ কাে েরুর্রর্ের্ত্তলে সম্পন্ন করা প্রলয়ােন। 

এোড়া ঠিকাোলরর অপ্রতু  সম্পে গ্রর্াগান ও অপর্ যাপ্ত অথ যায়লনর কারলণ কােটি সুষ্ঠু বাস্তবায়লন সমস্যা হলে। এোড়া সাম্প্রর্েক 

মরনব্যর্ধ কলরানা োইরাস ও কােটি প্রস্তাব অনুর্ায়ী সমার্প্তলে প্রোব গ্রফ লে পালর বল  পরামশ যক প্রর্েষ্ঠান মলন কলর।  

৫.১৬ ে াবদ্ধো ও গ্রেলনে  

প্রকলের এ াকার েনসাধারলণর উন্নে েীবন র্াত্রার র্নিয়োর েন্য পর্রলবশ উন্নয়লনর গৃহীে কার্ যক্রম পর্ যলবক্ষলণ গ্রেো র্ায় গ্রর্ 

গ্রেৌে অবকাঠালমা র্নম যাণ কাল  গৃহীে ব্যবস্থা উপলর্াগী হল ও পূব য উলের্েে Drainage ব্যবস্থার সমস্যা েথা ো  উন্নয়ন 

র্বষয়টিলে অর্ধক গুরুত্ব গ্রেওয়া উর্চে। কারণ অর্ে র্ঘন েনবসর্ে পূন য এ াকায় ে াবদ্ধো র্নরসন এবাং র্শে-কারোনার বেযে 

র্থার্থ পর্রলশাধন অথ যাৎ ে  অপসারলণ উপযুক্ত কার্ যকরী ব্যবস্থা েহণ করা পর্রলবশ সুষ্ঠু রাোর অন্যেম মাধ্যম। র্কন্তু এ গ্রক্ষলত্র 

Outlet গুর্  পুনীঃেনন ও প্রশস্তকরণ এর মাধ্যলম পার্ন পর্রবহন ক্ষমো বৃর্দ্ধর র্বষয়গুর্  এেনই অথ যাৎ আসন্ন বষ যার পূলব যই গ্রশষ 

করা উর্চৎ। এোলন র্বলশষোলব উলেখ্য গ্রর্ র্শে প্রর্েষ্ঠালনর বেযে র্থার্থ পর্রলশাধন ব্যেীে র্নধ যার্রে গ্রেলনর মাধ্যলম 

Discharge করা র্ালব না। র্ষ্টয়ার্রাং কর্মটির ১২/০১/২০১৯ এ অনুর্ষ্ঠে ৪থ য সোয় বাস্তবায়নাধীন গ্রেন সম্পলকয আল াচনা কাল  

প্রকে পর্রচা ক োনান গ্রর্, প্রলয়ােন অনুর্ায়ী ধারন ক্ষমো সম্পন্ন র্বর্েন্ন ব্যলসর পাইপ গ্রেন র্িোইন কলর র্নর্ম যে হলে। েলব 

র্ের্ন এর কার্ যকরী ফ াফল র েন্য গ্রেলনে আউটল ট ও র্নষ্কাশন োল র র্নয়র্মে েনলনর মাধ্যলম পর্রষ্কার রােলে হলব মলম য মে 

গ্রেন।  

৫.১৭ প্রকলের এর্িটপ্ল্ান  

প্রকলের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হল  ঠিকাোর্র প্রর্েষ্ঠান সওে, এ র্েইর্ি এবাং গ্রসতু কর্তযপলক্ষর কাে গ্রথলক প্রকে সমার্প্তর প্রেেয়ন পত্র 

েহণ করলব এবাং প্রকলের কাে সমার্প্তর োর্রে হলে পরবেীলে চুর্ক্ত অনুর্ায়ী সমাপ্ত কালের রক্ষণালবক্ষণ করলব। সম্পার্েে 

কালের গ্রকান ক্রুটি থাকল  ো সমাধান করলব। চুর্ক্ত অনুর্ায়ী ঠিকাোরী প্রর্েষ্ঠান সমাপ্ত কােসমূহ সাংর্েষ্ট কর্তযপলক্ষর র্নকট হস্তান্তর 

করলব। এলক্ষলে BRT এর েন্য র্নর্ম যে অবকাঠালমার সত্ত্বার্ধকার/ র্নয়ন্ত্রকারী এেনই র্নধ যারণ করা েরকার। 

র্নয়র্মে ও প্রলয়ােনীয় রক্ষণালবক্ষলণর েন্য েক্ষ েনব , র্ন্ত্রপার্ে, BRT বাস ও প্রলয়ােনীয় অথ য বরাদ্দ কলর বাস্তবার্য়ে প্রকলের 

সাসলটইলনর্বর্ টি র্বষলয় প্রলয়ােনীয় কার্ যকর পেলক্ষপ েহণ করলব। BRT সড়লকর ট্রার্ফক ব্যবস্থাপনা, অনুলমার্েে বাস োড়া 

অন্যান্য র্ানবাহন গ্রক BRT গ্র ন ব্যবহালর র্বরে রাো, বাস সার্ে যলসর গ্রসবার মান র্নয়ন্ত্রন এবাং BRT ব্যবহারকারী র্াত্রীলের 

র্নরাপত্তা র্নর্িেকরলণর েন্য র্থার্থ স্থাপনা র্নম যাণ ও র্নয়ম-কানুন প্রোন করলে হলব।  

BRT সড়ক ব্যবস্থাপনা বার্ণর্েেক োলব পর্রচার্ ে হলব র্বধায় সাংগৃহীে রােস্ব গ্রথলক একটি অাংশ BRT অবকাঠালমা 

রক্ষণালবক্ষলণর েন্য র্নধ যার্রে রােলে হলব। প্রলয়ােলন অর্েজ্ঞ গ্রবসরকার্র সাংস্থা কর্তযক র্াবেীয় রক্ষণালবক্ষণ করা গ্রর্লে পালর।  

৫.১৮ প্রকলের পর্রকেনা কার্ যক্রম  

প্রকলের মূ  উলদ্দশ্য একটি সাশ্রয়ী, পর্রলবশবান্ধব, র্নরাপে ও উন্নে েীবনর্াপলন সহায়ক গণপর্রবহন ব্যবস্থা চালু করা। প্রকে 

এ াকাটি র্ঘন েনবসর্েপূন য র্শোঞ্চ  এবাং বাাং ালেলশর অথ যবনর্েক কম যকালে এই অঞ্চল র গুরুত্ব অপর্রসীম। োই কম যেীর্ব 

মানুলষর র্াোয়াে আরামোয়ক করলে BRT’র সহায়ক ভূর্মকা র্বলবচনায় প্রকেটি েহণ করা হলয়লে। 

প্রাথর্মক আল াচনা ও েথ্য-উপালত্তর র্ের্ত্তলে প্রর্েয়মান হলে গ্রর্ প্রকেটির মূ  উলদ্দশ্য অেযন করা সম্ভব হলব েলব প্রকলের 

বাস্তবায়ন গর্ে অর্ে ধীর হওয়ায় সুফ  গ্রপলে গ্রর্মন গ্রের্র হলব গ্রেমর্ন ইলোমলধ্য অেসরমাণ অথ যনীর্ে বাধােস্ত হলে পালর।  

সমস্যা র্থার্থ োলব র্চর্িে কলর পরামশ যক প্রর্েষ্ঠান হলে সুর্নর্ে যষ্ট পরামশ য েহণ কলর ো পা লন েৎপর হওয়া উর্চে। এোলন 

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা ও মন্ত্রণা লয়রও একটি গুরুত্বপূণ য ভূর্মকা পা ন করলে উলদ্যাগী হওয়া উর্চৎ। উলেখ্য গ্রর্, শাহো া  

আন্তেযার্েক র্বমান বন্দলরর র্াত্রীসাধারন এই BRT এর সুর্বধা গ্রোগ করলে পালর এমন র্বলবচনায় পরবেীলে Steering 
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Committee ১২ই গ্রসলেম্বর, ২০১৯ োর্রলের সোয় (চতুথ য সো) এয়ারলপাট য টার্ম যনা  গ্রথলক র্বমানবন্দর গ্রর লষ্টশন পর্ যন্ত 

Underpass র্নম যালণর র্বষলয় র্সদ্ধান্ত েহণ করা হয় ফল  সময় বৃর্দ্ধ পাওয়ার সম্ভাবনা সৃর্ষ্ট হলয়লে।  

ইলোমলধ্য প্রকলের অনুলমার্েে সময় সীমা প্রায় গ্রশষ হলয় এলসলে (জুন ২০২০)। উলেখ্য ঠিকাোর CO-1 এবাং CO-2 উেলয়ই 

সময় বৃর্দ্ধর সুপার্রশ করল ও কর্তযপক্ষ কর্তযক অনুলমার্েে হয়র্ন। এোলন উলেে করা েরকার গ্রর্ কালের র্নম্ন অেগর্ে সলত্ত্বও প্রকে 

পর্রচা ক (RHD ও BBA) মলন কলরন গ্রর্ র্নলয়ার্েে ঠিকাোর কােটি সম্পূণ য করলে সক্ষম। 

প্রকলের সফ  বাস্তবায়লনর েন্য সম্ভাব্যো ের্রপ অর্ে প্রলয়ােনীয় ও গুরুত্বপূণ য ধাপ। র্নর্বড় পর্রবীক্ষণাধীন প্রকেটির র্নম যাণপূব য 

কম যকালে অর্ধকের মলনার্নলবশ েরকার র্ে । প্রকলের উলদ্দশ্য সফ োলব অেযলনর েন্য Feasibility Study কাল  সুষ্ঠু র্াত্রী 

পর্রবহলনর র্বষয়টির র্েলক নের গ্ররলে প্রকে এ াকার গ্রেৌগর্ ক অবস্থান র্বলবচনা েথ্য, র্নর্ম যে অবকাঠালমা, অথ যবনর্েক কম যকাে, 

েনসাংখ্যা ও েনসাংখ্যার গ্রশ্রণীর্বোগ ও সামার্েক র্বষয়গুর্  সমীক্ষার অর্ে প্রলয়ােনীয় অি। প্রকেটি নগর এ াকায় বাস্তবার্য়ে 

হলে র্া একার্ধক প্রশাসর্নক ব্যবস্থাপনার অন্তভূ যক্ত। এই র্বলবচনায় র্নম যাণকাল  অত্র এ াকার সক  র্শে কারোনা, ব্যবসালকন্দ্র, 

র্শে প্রর্েষ্ঠান, গ্রসবা প্রোলনর অবকাঠালমা, সড়লক চ মান পর্রবহন ইেোর্ের উপর বাস্তবায়নকাল র প্রোব র্চর্িে কলর সঠিক 

পর্রসাংখ্যান সাংেহ এবাং র্বলেষন পূব যক অবকাঠালমা র্নম যালণর Design  ও পদ্ধর্ে প্রস্তুেকরা গ্রশ্রয় র্ে । গ্রর্লহতু এ াকাটি র্ঘন 

েনবসর্েপূন য গ্রসলহতু র্নর্ম যে অবকাঠালমার স্থার্য়লত্বর েন্য গ্রেলনে ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ পর্রলবশগে প্রোবও গুরুলত্বর সালথ 

র্বলবচনালর্াগ্য। অথ যাৎ অর্ধকের েথ্য-উপাত্ত ও উলদ্দশ্য অেযলনর েন্য র্থার্থ চার্হো র্নরূপণ কলর বাস্তবায়ন গ্রর্াগ্য পদ্ধর্ে 

র্নরূপলণর মাধ্যলম আর্থ যক সাংর্েষ্টো র্নধ যারণ, কম যপদ্ধর্ে Feasibility Study গ্রে সুর্নর্ে যষ্ট কলর উলেে থাকা সমীচীন। গ্রসই 

গ্রমাোলবক Detail Design এবাং সময়র্ের্ত্তক বাস্তবায়নলর্াগ্য আর্থ যক ও বাস্তব কম যপর্রকেনা করা হল  অথ য ও সময় উেয়ই 

সাশ্রয় করা সম্ভব হলো এবাং প্রকলের সুফ  দ্রুে পাওয়া গ্রর্ে। ঠিকাোর র্নব যাচলনর অন্তে ১ (এক) বের পূলব য ভূর্ম অর্ধেহণ, 

ইঊটির্ টি অপসরণ ও Resettlement ইেোর্ে অর্ে প্রলয়ােনীয় কার্ যার্ে গ্রশষ করা উত্তম। এলক্ষলত্র র্ির্পর্পলে প্রকে 

বাস্তবায়লনর েন্য ১ (এক) বের অর্ের্রক্ত সময় রাো গ্রর্লে পালর। 

প্রকেটি দবলের্শক ঋলণ বাস্তবার্য়ে হলে। সম্পূণ য র্েওর্ব অথ যায়লন বাস্তবার্য়ে/ বাস্তবায়নাধীন প্রকলের তু নায় দবলের্শক ঋণ 

সহায়োয় বাস্তবার্য়ে/ বাস্তবায়নাধীন প্রকলের ব্যয় ও বাস্তবায়নকা  গ্রবর্শ গ্র লগ থালক। উন্নয়ন সহলর্াগীলের শলেযর কারলণ 

পরামশ যকসহ র্বর্েন্ন গ্রসবার নালম অর্ধক পর্রমাণ অথ য ব্যয় হলয় থালক, এলে অপ্রলয়ােলন দবলের্শক ঋলণর পর্রমাণ বাড়লে থালক 

র্া গ্রেলশর অথ যনীর্ের েন্য ক্ষর্েকর। এোড়া, উন্নয়ন সহলর্াগীলের নানা শলেযর কারলণ গ্রের্শ ঠিকাোর প্রর্েষ্ঠান অলনক সময় সরাসর্র 

েরপলত্র অাংশেহণ করলে পালর না, গ্রসলক্ষলত্র হয় গ্রেশীয় প্রর্েষ্ঠান র্বলেশী ঠিকাোরী প্রর্েষ্ঠালনর সালথ JV কলর থালক নতুবা র্বলেশী 

ঠিকাোর প্রর্েষ্ঠান সরাসর্র কাে গ্রপলয় থালক-এলে র্বলেশীরা  ালের বড় অাংশ র্নলয় র্ায় র্া আমালের অথ যনীর্েলক দুব য  কলর 

থালক। দবলের্শক ঋলণ প্রকে বাস্তবায়ন হলে উত্তরলণর র্বষলয় পরামশ যক মলন কলর গ্রর্, কালের শেযাব ী সরকার ও উন্নয়ন 

সহলর্ার্গলের মলধ্য পারস্পর্রক সমল াোর র্েলত্তলে হয়। এলক্ষলত্র র্নম যাণকালে এককোলব বা গ্রর্ৌথোলব অাংশেহলণ গ্রেশীয় 

ঠিকাোরলের অাংশেহলণর গ্রর্াগ্যো র্নধ যারলণর শেযাবর্ ও পারস্পর্রক সমল াোর পূনীঃর্নধ যারণ করা গ্রর্লে পালর র্ার ফল  

অর্ধকসাংখ্যক গ্রেশীয় ঠিকাোর দবলের্শক সাহায্যপুষ্ট র্নম যাণ প্রকলে অাংশেহণ করলে পালর এবাং কালের েন্য র্নব যার্চে হলে পালর। 
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৬ষ্ঠ অধ্যায় 

সুপারিশ ও উপসংহাি 

  

৬.১ প্রাপ্ত রিরিন্ন পর্ যবিক্ষবেি রিরিবে প্রবয়াজনীয় সুপারিশ 

রনরিড় পরিিীক্ষে সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফবলি আবলাবে রনম্নিরে যে সুপারিশমালা প্রদান েিা হলঃ   

সড়ে ও জনপথ অরিদপ্তি (RHD) 

১. ঠিোদাবিি Work Plan অনুর্ায়ী অনুবমারদে সমবয়ি মবধ্য চুরি CO-1 এি োজ শশষ েিবে হবি। অথ য সিিিাহ ও 

জনিল ব্যিহাি রনরিে েবি সপ্তাবহি অগ্রগরে অজযবনি জন্য RHD ও Consultant উিয় Management শে 

সাি যক্ষরনে মরনটরিং েিবে হবি।  

২. োজ সমারপ্তি দীর্ যসূরিো পরিহাবি সমবয়ি সাবথ রনি যারিে অগ্রগরে (Work Plan অনুু্র্ায়ী) অজযবন ব্যথ য হবল চুরিি 

শেযািলী অনুর্ায়ী ব্যিস্থা রনবে হবি।  

৩. ভূরম অরিগ্রহে ও Utility অপসািে োর্ যক্রম দ্রুে শশষ েিবে হবি।  

৪. প্রেবেি ব্যয় বৃরি ও িাস্তিায়বন রিলম্ব এড়াবে প্রেে এলাোি আথ য-সামারজে েম যোন্ড, পরিবিশগে ও শসিা সিিিাহ 

রিষয় রিবিচনায় রনবয় Feasibility Study োবল সংগৃহীে পর্ যাপ্ত েথ্য, উপাি এি রিরিবে Detail Design ও 

েম যপরিেেনা প্রেয়বন অরিেেি মবনারনবিশ ও সেেয হবে হবি।  

৫. জলািিো রনিসবন ও পরিবিশ িক্ষাবথ য শেবনবজি Outfall রনয়রমে সংস্কাি ও মূল েরিব াবিি অিোঠাবমা সমূহ 

রনম যােোলীন ও পিিেীবে সাি যক্ষরনে িক্ষোবিক্ষবে ব্যিস্থাপনা ের্তযপক্ষবে োর্ যেি ব্যিস্থা গ্রহবে এখনই উবযাগ রনবে 

হবি। রনম যাে পিিেী BRT শোম্পারন রনজস্ব আয়কৃে িাজস্ব শথবে িক্ষোবিক্ষে েিবে পদবক্ষপ রনবি।  

৬. BRT এি পরিিহবন রনবয়ারজে িাস পরিবিশিান্ধি হবে হবি।  

৭. রনম যােোলীন সমবয় সড়বে চলাচলোিী র্ানিাহন, পথচািী ও রনম যাে র্ন্ত্রপারেি রনিাপিাি জন্য অনুবমারদে Sign, 

Signal, ব্যরিবে  স্থাপন ও রনম যাে েমীবদি রনিাপিাি জন্য PPE ব্যিহাি রনরিে েিবে হবি। রনম যােোলীন সমবয় 

পরিবিশ িক্ষা ও জনদুবিযাগ েমাবে ধূলা রনয়ন্ত্রবে রনয়রমে পারন রিটাবে হবি। 

৮. BRT র্ািী ও পথচািীবদি রনিাপদ সড়ে পািাপাবিি জন্য িাসষ্টপ গুরলবে Footover Bridge রনম যাে েিবে হবি। 

িাংলাবদশ শসতু ের্তযপক্ষ (BBA) 

১. ঠিোদাবিি Work Plan অনুর্ায়ী অনুবমারদে সমবয়ি মবধ্য চুরি CO-2 এি োজ শশষ েিবে হবি। অথ য সিিিাহ ও 

জনিল ব্যিহাি রনরিে েবি সপ্তাবহি অগ্রগরে অজযবনি জন্য BBA ও Consultant উিয় Management শে 

সাি যক্ষরনে মরনটরিং েিবে হবি। 

২. োজ সমারপ্তি দীর্ যসূরিো পরিহাবি সমবয়ি সাবথ রনি যারিে অগ্রগরে (Work Plan অনুু্র্ায়ী) অজযবন ব্যথ য হবল চুরিি 

শেযািলী অনুর্ায়ী ব্যিস্থা রনবে হবি। 

৩. প্রেবেি শেয়ারিং েরমটি’ি ৪থ য সিাি রসিান্ত শমাোবিে চুরি CO-2 এি Super Structure এি োজ Design 

অনুর্ায়ী Box Girder রদবয় রনম যাে েিবে হবি। 

৪. রনম যােোলীন সমবয় সড়বে চলাচলোিী র্ানিাহন, পথচািী ও রনম যাে র্ন্ত্রপারেি রনিাপিাি জন্য অনুবমারদে Sign, 

Signal, ব্যরিবে  স্থাপন ও রনম যাে েমীবদি রনিাপিাি জন্য PPE ব্যিহাি রনরিে েিবে হবি।  
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৫. BRT র্ািী ও পথচািীবদি রনিাপদ সড়ে পািাপাবিি জন্য িাসষ্টপ গুরলবে Footover Bridge রনম যাে েিবে হবি 

ও রনম যােোলীন সমবয় পরিবিশ িক্ষা ও জনদুবিযাগ েমাবে ধূলা রনয়ন্ত্রবে রনয়রমে পারন রিটাবে হবি। 

৬. মূল েরিব াবিি অিোঠাবমা সমূহ রনম যােোলীন িক্ষোবিক্ষবে প্রেে ের্তযপক্ষবে োর্ যেি ব্যিস্থা গ্রহবে ব্যিস্থা রনবে 

হবি। 

 স্থানীয় সিোি প্রবেৌশল অরিদপ্তি (LGED): 

১. DLP োবল ঠিোদাি সমাপ্ত োবজি িক্ষোবিক্ষে চুরিি শেযািলীি আবলাবে ব্যিস্থা রনবি। LGED ের্তযপক্ষ রিষয়টি 

রনরিে েিবি। 

২. DLP শশবষ রনরম যে অিোঠাবমাি ব্যিহাি োর্ যেি েিবে প্রেবেি ব্যিস্থাপনাি সাবথ আবলাচনা ও রসিান্তক্রবম 

িক্ষোবিক্ষবেি জন্য উপযুি ের্তযপবক্ষি রনেট গ্রহেবর্াগ্য অিোঠাবমা হস্তান্তি েিবি। 

৩. িরিষ্যবে চুরিমূল্য সংবশািন এড়াবে পরিেেনািীন অিোঠাবমাি ের্তযপবক্ষি চারহদা ও প্রেবেি উবেশ্য অজযবনি লক্ষয 

সামবন শিবখ িাস্তি রিরিে প্রাক্কলন প্রস্তুে েিবে হবি। 

৬.২ উপসংহাি 

চলমান প্রেবেি মাধ্যবম সিোি প্রেবেি পরিেেনা, প্রাক্কলন প্রস্তুে, ক্রয় প্ররক্রয়া, অগ্রগরে, গুেগে মান রনয়ন্ত্রে ও উদূ্ভে 

সমস্যাসমূহ পর্ যবিক্ষে েবি থাবে রিিায় চলমান প্রেে সঠিে পিরেবে িাস্তিায়ন ও উবেশ্য সািবন রনরিড় পর্ যবিক্ষে গুরুত্বপূে য 

ভূরমো পালন েবি থাবে। 
 

প্রেে চলাোলীন সমবয় প্রেবেি রনরিড় পরিিীক্ষে এেটি গুরুত্বপূে য ও োর্ যেিী পদবক্ষপ। এই িিবেি পদবক্ষবপি ফবল প্রেবেি 

োবজি সারি যে ও িাস্তি অগ্রগরে, প্রেবেি শময়াদ ও ব্যয় বৃরি, প্রেবেি রিরিন্ন সমস্যাসমূহ পর্ যাবলাচনা ও পর্ যবিক্ষে েিা সম্ভি 

হয়। র্া রনরদ যষ্ট সমবয়ি এিং অবথ যি মবধ্য প্রেে িাস্তিায়বন গুরুত্বপূে য ভূরমো িাখবি। রনরিড় পরিিীক্ষে োবল পিামশ যে প্ররেষ্ঠান 

পর্ যবিক্ষবে এই িািো শপাষে েবি শর্ প্রেেটি শুরু শথবে েথা Feasibility Study সহ প্রাথরমে Design ও Detail 

Design সহ দিপি দরলল প্রস্তুবে আিও শিরশ মবনাবর্াগী হবল িাস্তিায়নোবলি অবনে সমস্যা এড়াবনা শর্ে। ফলশ্রুরেবে 

রিলম্ব পরিহাি সহ ব্যয় সাশ্রয় েিা শর্ে।  
 

প্রেবেি উবেশ্য রনরিেেিবেি জন্য রনরম যে অিোঠাবমাি প্ররেরনয়ে ও সঠিে িক্ষোবিক্ষে খুিই গুরুত্বপূে য। োই BRT 

শোম্পানীবে অিোঠাবমা েথা মূল েরিব াি ও পরিবিশ িক্ষাবথ য শেবনজ ব্যিস্থাি রনয়রমে িক্ষোবিক্ষে েিবে হবি। েবিই 

দীর্ যবময়ারদ শসিা প্রদান সম্ভি হবি।  
 

িেযমান পরিরস্থরেবে প্রেবেি উবেশ্য িাস্তিায়বনি স্বাবথ য রচরিে সমস্যারদি সঠিে সমািাবন সবচষ্ট হবে হবি এিং প্রেে 

িাস্তিায়নোিী সংস্থাবে গ্রহেবর্াগ্য অনুবমারদে সমবয়ি মবধ্য প্রেবেি োজ সম্পন্ন েিাি জন্য আবিা শিশী েৎপি হবে হবি।  
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সংযুক্তি-১;  

 

 

প্রকল্পের উন্নয়ন সহল্প োগী ও অর্ থোয়ন  
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          সংযুক্তি - ২; ১ম সংল্প োক্তিত প্রকল্পের প্রোক্কক্তিত ব্যয় অনুল্পমোদন  

২/১ 
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২/২ 
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২/৩ 

 

 

ক্তিষয় 

অনুল্পমোক্তদত প্রোক্কক্তিত ব্যয় 

িোস্তিোয়ন 

কোি 

অনুল্পমোদল্পনর 

তোক্তরখ 

পক্তরিতথন (+/-) 

মমোট ক্তিওক্তি আর.ক্তপ.এ ক্তি.ক্তপ.এ মমোট ক্তপ.এ ব্যয় (%) 
মময়োদ 

(%) 

মূি ২০৩৯৮৪.৮৯ ৩৮৯১৫.১৮ ১১৭৪২৮.০৬ ৪৭৬৪১.৬৫ ১৬৫০৬৯.৭১ 

ক্তিল্পসম্বর, ২০১২ 

হল্পত ক্তিল্পসম্বর, 

২০১৬ 

২০/ ১১/ 

২০১২ 
    

সংল্প োক্তিত ২০৩৯৮৪.৮৯ ৪৩৪৫৮.৪১ ৬৮৪২৪.৭ ৯২১০১.৭৮ ১৬০৫২৬.৪৮ 

ক্তিল্পসম্বর, ২০১২ 

হল্পত ক্তিল্পসম্বর, 

২০১৬ 

০৯/ ০৭/ 

২০১৫ 
    

১ম ব্যয় বৃক্তি 

ব্যক্ততল্পরল্পক 

মময়োদ বৃক্তি 

২০৩৯৮৪.৮৯ ৪৩৪৫৮.৪১ ৬৮৪২৪.৭ ৯২১০১.৭৮ ১৬০৫২৬.৪৮ 

ক্তিল্পসম্বর, ২০১২ 

হল্পত ক্তিল্পসম্বর, 

২০১৮ 

০২/ ০১/ 

২০১৭ 
  ৫০.০০% 

সংল্প োক্তিত 

(২য়) 
৪২৬৮৩২.৪৩ ১৪২৫৮১.২৫ ৭০৭৩৫.৩৩ ২১৩৫১৫.৮৫ ২৮৪২৫১.১৮ 

ক্তিল্পসম্বর, ২০১২ 

হল্পত জুন, ২০২০ 

০৪/ ১১/ 

২০১৮ 
১০৯.০০% ৮৯.৫০% 

ব্যয় বৃক্তি 

ব্যক্ততল্পরল্পক 

মময়োদ বৃক্তি 

(প্রস্তোক্তিত) 

৪২৬৮৩২.৪৩ ১৪২৫৮১.২৫ ৭০৭৩৫.৩৩ ২১৩৫১৫.৮৫ ২৮৪২৫১.১৮ 
ক্তিল্পসম্বর, ২০১২ 

হল্পত জুন, ২০২২ 
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সংযুক্তি - ৩; অক্ততক্তরি প্রকে সোহোল্পের িন্য প্রকে পক্তরচোিল্পকর সুপোক্তর   

৩/১ 
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৩/২ 
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সংযুক্তি - ৪; প্রকল্পের সংল্প োিন       (সূত্রঃ প্রকে পক্তরচোিল্পকর দপ্তর) 
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সংযুক্তি - ৫; Cost Component 

৫/১ 
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৫/২ 
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৫/৩ 
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৫/৪ 
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সংযুক্তি - ৬;  প্রকে কম থপক্তরকেনোর S-Curve 

৬/১; S – Curve, প্যোল্পকি/ চুক্তি- ১ (CO-1)
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৬/২; S-Curve- প্যোল্পকি/ চুক্তি- ২ (CO-2) 

 

 

 

  

 

 

 

 S_CURVE-BBA/ICB/WP-02 
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সংযুক্তি - ৭; প্রকল্পের মময়োদ বৃক্তির প্রস্তোি
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সংযুক্তি - ৮; ক্রয় পক্তরকেনো  

প্রোরক্তিক প্রক্ততল্পিদন প্রস্তুতকোল্পি প্রকল্পের ম ৌত কোল্পির ৪(চোর) টি প্যোল্পকল্পির তথ্যোক্তদর ক্তিস্তোক্তরত প থল্পিক্ষণ কল্পর মদখো  োয় ম  মূি ক্তিক্তপক্তপ মত অন্তর্ভ থি ক্রয় পক্তরকেনোর পক্তরিতথন 

হল্পয়ল্পে এিং ১ক্তত প্যোল্পকল্পির চুক্তিমূল্য সংল্প োক্তিত হল্পয়ল্পে। এেোড়ো প্রকল্পে পরোম থক ক্তনল্পয়োগ সহ অন্যোন্য ক্রয় পক্তরকেনো ও সম্পোক্তদত হল্পয়ল্পে। এল্পক্ষল্পত্র সংক্তিষ্ট সকি দক্তিিোক্তদ 

প থল্পিক্ষণ ও প থোল্পিোচনো কল্পর প্রক্ততল্পিদল্পন উল্পেখ করো হল্পি। এখোল্পন ৪টি ম ৌত কোল্পির ক্রয় পক্তরকেনো েক আকোল্পর পক্তরক্ত ষ্ট মদখোল্পনো হিঃ-  

              TOTAL PROCUREMENT PLAN FOR WORKS AS PER DPP 

Ministry/Division  : Ministry of Road & Bridges/ Road Transport & Highways Division 

Agency : Road & Highways Department 

Procurement Entity Name & Code  : Road & Highways Department 5041 

Project/Program Name & Code  : Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project (BRT Gazipur - Airport)  
 

Package 

No. 

Description of Procurement 

Item as per DPP (Works) Unit Qty. 

Procuremen

t Method & 

Type 

Contract 

Approving 

Authority 

Source 

of 

Funds 

Est. 

Cost (in 

lakh  

taka) 

Invitation for 

Tender 

Signing of Contract 
Value of 

Contract 

-Name of 

Contractor 

Completion of 

Contract 

Target Actual Target Actual Target Actual 

 
RPW-1 

Upgrading and widening of 
pavement with provision of BRT 

lanes and construction of Grade 
Separators/ Flyovers and BRT 

stations with overpass and 

Construction Underground 
Padestrian Tunnel in Airport 

 
 

 

KM 

 
 

 

16।00 

 
 

 

OTM 

 
 

 

CCGP 

 
 

GOB 

ADB 
AFD 

  
 

 

June/13 

 
 

 

Nov/15 

 
 

 

Oct/13 

 
 

 

Dec/16 

 
 

BDT 8553.75 Mill 

Gczhouba 
(CAGC) 

 
 

June/16 

Oct/2017 
*June/2020 

 

 

BPW-2 

Upgrading and widening of 

pavement with provision of BRT 
lanes, sidewalks, side drains, 

construction of Grade Separators/ 

Flyovers, Tongi Bridge and 
Elevated BRT lanes and BRT 

stations with Underpass 

 

 
 

 

KM 

 

 
 

 

4।50 

 

 
 

 

OTM 

 

 
 

 

CCGP 

 

 
 

GOB 

ADB 
AFD 

  

 
 

 

Feb/12 

 

 
 

 

May/16 

 

 
 

 

June/12 

 

 
 

 

Oct/17 

 

 
 

BDT 9351.298 

Mill 
(Jiangsu) 

 

 
 

 

June/2020 

 

 

LPW-3 

Construction of pavement, drains, 

pedestrian facilities and local 
market within Tongi Municipal 

area 

 

 
Nos. 

 

 

10।00 

 

 
OTM 

 

 
CCGP 

 

GOB 
ADB 

AFD 

  

 
Jan/13 

 

 
April/16 

 

 
April/13 

 

 
Sep/17 

BDT 1583.183 

Mill 
**1337.77 Mill 

(Weihai) 

 

June/2019 
 

 

Dec 
/2019 

LPW-4 

 
  

Construction of BRT Depot at 
Gazipur 

 

 

 
SQM 

20000।
00 

OTM RTHD 
 

  

 

GOB 

ADB 
AFD 

 

Jan/13 Feb/16 April/13 Feb/16 
325.572 Mill 

**373.457 Mill 

(SEL-UDC) 

 
Aug/17 

 

 
July 

/2019 

*Revised Completion Date;  **Revised Contract Price. 
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সংযুক্তি - ৯; মন্ত্রীস ো কক্তমটির ক্তমটিং  

৯/১ 
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৯/২ 
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৯/৩ 
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৯/৪ 
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৯/৫ 
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৯/৬ 
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সংযুক্তি - ১০; ক্রয় সংক্রোন্ত মন্ত্রীস ো কক্তমটির ক্তমটিং এর সোরসংল্পক্ষপ 

১০/১ 
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১০/২ 
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১০/৩ 

 



 88 

 

১০/৪ 

 



 89 

 

১০/৫ 

 



 90 

 

১০/৬ 
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সংযুক্তি - ১১; ক্রয় প্রস্তোি অনুল্পমোদল্পনর সুপোক্তর   

১১/১ 
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১১/২ 

 



 93 

 

সংযুক্তি - ১২; এিক্তিইক্তি অংল্প র গোিীপুর িোস ক্তিল্পপো ক্তনম থোণ প্রস্তোি অনুল্পমোদন  

১২/১ 
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১২/২ 
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সংযুক্তি - ১৩; পরোম থক ক্তনল্পয়োল্পগর চুক্তি মূল্য  

            PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT PROJECTS / PROGRAMS (RHD PART) 

Ministry/Division  : Ministry of Road Transport & Bridges / Road Transport & Highways Division Project Cost (in lac taka) 

Agency : Road Transport & Highways Division  Total : 400,043.39 

Procurement Entity Name & Code  : Road & Highways Department 5041 GOB : 115,957.25 

Project/Program Name & Code  : Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project (BRT Gazipur - Airport) 5234 PA : 284,086.14 
 

 
Package 

No. 

Description of Procurement 

Item as per DPP (Works) Unit Qty. 

Procurement 

Method & 

Type 

Contract 

Approving 

Authority 

Source of 

Funds 

Est. Cost 

(in lakh  

taka) 

Invitation 

for EOI 

Issue of 

RFP 

Signing of Contract Completion of Contract 

Target Actual Target Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R CS-01 
Project Management, 

Quardination & Capacity 

Building 

MM 133.00 QCBS CCGP 
ADB, ADF, 

GEF & GOB 
3436.00 30 June, 11 Feb, 12 Apr, 13 Aug, 19 Dec, 19  

R CS-02 

Engineering Procurement & 

Construction Management 

(EPCM) 
MM 1068.00 QCBS CCGP 

ADB, ADF, 

GEF & GOB 9900.00

  

Jul, 11 Feb, 12 May, 13 May, 13 Mar, 20  

R CS-03 
Operational Design & 

Business Model (ODBM) 
MM 203.50 QCBS CCGP 

ADB, ADF, 

GEF & GOB 
3416.00 Jul, 11 Feb, 12 Jul, 13 Apr, 19 Dec, 19  

R CS-04 
Resettlement Plan 

Implementation (RPI) 
MM 300.00 QCBS MRTB 

ADB, ADF, 

GEF & GOB 
446.00 Apr, 14 Aug, 14 June, 15 June, 15 Dec, 19  

R CS-05 

Staff Outsourcing for Greater 
Dhaka Sustainable Urban 

Transport Project (BRT 

Gazipur - Airport) 

MM 600.00 QCBS MRTB ADB, ADF, 

GEF & GOB 

300.00 
 
- Sept, 13 Jan, 14  June, 20  

Total =    17498.00 



 96 

 

১৩/১; EPCM ও PMCCB 
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১৩/২; ODBM
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১৩/৩; RPI
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সংযুক্তি - ১৪; ৪টি পরোম থক প্যোল্পকল্পির ক্তনল্পয়োল্পগ ADB’র অনুল্পমোদন সংক্রোন্ত 

১৪/১; PMCCB  
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 ১৪/২; EPCM 
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১৪/৩ (ক); ODBM  
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১৪/৩ (খ); ODBM  
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১৪/৪; RPI 
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             PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT PROJECTS / PROGRAMS (RHD PART) 

Ministry/Division  : Ministry of Road Transport & Bridges / Road Transport & Highways Division Project Cost (in lac taka) 

Agency : Road Transport & Highways Division Total : 400,043.39 

Procurement Entity Name & Code  : Road & Highways Department 5041 GOB : 115,957.25 

Project/Program Name & Code  : Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project (BRT Gazipur - Airport) 5234 PA : 284,086.14 
 

 

 

 

 

  

Package 

No. 

Description of Procurement 

Item as per DPP (Works) Unit Qty. 

Procurement 

Method & 

Type 

Contract 

Approving 

Authority 

Source 

of 

Funds 

Est. Cost 

(in lakh  

taka) 

Invitation for Tender Signing of Contract Completion of Contract 

Target Actual Target Actual Target Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

R GD-1 Procurement of New Vehicles No Jeep 
4 nos. 

DPM / OTM MRTB GOB 281.00 Sept. 13  Dec. 13  Feb. 14  

R GD-2 Procurement of New Vehicles No Pick-Up 

1nos. 
DPM / OTM RHD GOB 46.50 Dec. 13  Mar. 14  Mar. 14  

R GD-3 Procurement of New Vehicles No Motor Cycle 
2 nos. 

DPM / OTM RHD GOB 3.00 Feb. 14  Mar. 14  Mar.14  

R GD-4 Procurement of New Vehicles No Jeep 

1nos. 
DPM / OTM RHD GOB 70.00 March. 14  May 14  June 14  

R GD-5 Procurement of New Vehicles No Pick-Up 
1nos. 

DPM / OTM RHD GOB 50.00 March. 14  May 14  June 14  

R GD-6 Procurement of New Vehicles No Jeep 

1nos. 
DPM / OTM RHD GOB 80.00 Sept. 14  Oct. 14  Nov. 14  

R GD-7 
Procurement of Computer & 

Accessories  
No Desktop 3 nos. 

Laptop 5 nos. 
OTM / RFQ RHD GOB 4.80 Jan. 14  Feb. 14  Mar. 14  

R GD-8 
Procurement of Office 
Equipment 

No 
Photo Copy Machine 3 

nos. 

Fax Machine 1 nos. 

Projector 1 nos. 

OTM / RFQ RHD GOB 10.00 Apr. 14  May. 14  May. 14  

R GD-9 
Procurement of Computer & 
Accessories 

No 
Desktop 2 nos. 
Laptop 4 nos. 

OTM / RFQ RHD GOB 3.30 Nov. 17  Dec. 17  Jan. 18  

R GD-10 Procurement of New Vehicles No 
Jeep 

2 nos. 
DPM / OTM MRTB GOB 157.00 Sept. 17  Dec. 17  Feb. 18  

R GD-11 Procurement of New Vehicles No 
Pick-Up 
2 nos. 

DPM / OTM MRTB GOB 108.00 Dec. 17  Mar. 18  Apr. 18  

Total =       813.60 
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PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT PROJECTS / PROGRAMS (BBA PART) 

 

Ministry/Division  : Ministry of Road Transport & Bridges / Road Transport & Highways Division Project Cost (in lac taka) 

Agency : Road Transport & Highways Division Total : 400,043.39 

Procurement Entity Name & Code  : Bangladesh Bridge Authority 7015 / 5041 GOB : 115,957.25 

Project/Program Name & Code  : Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project (BRT Gazipur - Airport) 5234 PA : 284,086.14 
  

Package 

No. 

Description of 

Procurement Item as 

per DPP (Works) 

Unit Qty. 

Procurement 

Method & 

Type 

Contract 

Approving 

Authority 

Source 

of 

Funds 

Est. Cost 

(in lakh  

taka) 

Invitation for Tender Signing of Contract Completion of Contract 

Target Actual Target Actual Target Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

B GD-1 
Procurement of New 

Vehicles No 

Jeep - 1 nos. 

Pick-Up – 1nos. 
Motor Cycle – 2nos. 

DPM / OTM MRTB GOB 133.00 Feb, 13  May, 13  Sept, 13  

 

 
B GD-2 

Procurement of Computer 

& Office Equipment 

 

No 

Desktop 5 nos. 

Laptop 4 nos. 
 Photo Copy Machine - 2 nos. 

Fax Machine 1nos. 

Projector 2 nos. 

 

 
OTM 

 

 
BBA 

 

 
GOB 

 

 
10.20 

 

Feb, 13 

  

May, 13 

  

Sept, 13 

 

Total =       143.20 
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             PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT PROJECTS / PROGRAMS (LGED PART) 

Ministry/Division  : Ministry of Local Government, Rural Development & Cooperative Project Cost (in lac taka) 

Agency : Road Transport & Highways Division Total : 400,043.39 

Procurement Entity Name & Code  : Local Government Engineering Department / RHD 3731 / 5041 GOB : 115,957.25 

Project/Program Name & Code  : Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project (BRT Gazipur - Airport) 5234 PA : 284,086.14 
 

 

 

  

Package 

No. 

Description of 

Procurement Item as 

per DPP (Works) 

Unit Qty. 

Procurement 

Method & 

Type 

Contract 

Approving 

Authority 

Source 

of 

Funds 

Est. Cost 

(in lakh  

taka) 

Invitation for 

Prequal (if 

applicable) 

Invitation for 

Tender 

Signing of 

Contract 

Completion of 

Contract 

Target Actual Target Actual Target Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

L GD-1 Procurement of New 
Vehicles 

No 
Jeep - 2 nos. 

 Pick-Up 1 nos. 
DPM / OTM LGED GOB 161.50 - Jan, 13  Apr, 13  Jan, 14  

 

 

L GD-2 
Procurement of Computer 

Accessories & Office 

Equipment 

 

 

No 

Desktop 2 nos. 

Laptop 3 nos. 

 Photo Copy Machine 
- 2 nos. 

Fax Machine 1nos. 

Projector 2 nos. 

 

 

DPM / OTM 

 

 

LGED 

 

 

GOB 

 

 

7.80 

-  

May, 18 

  

Oct, 18 

  

Jan, 14 

 

 
L GD-3 

Procurement of Various 
Equipment for Traffic 

Control Including CCTV 

Traffic Lights etc. 

LS 

 

ICB MOLGRD

C 

DPA 2415.85 Mar, 17 May, 18  Oct, 18  Mar, 19  

 

L GD-4 

Procurement / Installation 

Solar-Powered Street 

Lights 

No 
 

ICB MOLGRD

C 

DPA 2096.67 Mar, 17 May, 18  Oct, 18  Mar, 19  

 L GD-5 

Procurement of Various 
Equipment for Traffic 

Control Including Towing 
Trucks, Emission Testing 

etc. 

LS 

 

ICB MOLGRD

C 

DPA 1052.65 Mar, 17 May, 18  Oct, 18  Mar, 19  

Total =  5734.47 



 107 

 

             PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT PROJECTS / PROGRAMS (DBRT PART) 

Ministry/Division  : Ministry of Road Transport & Bridges / Road Transport & Highways Division Project Cost (in lac taka) 

Agency : Dhaka Bus Rapid Transit Company Ltd.  Total : 400,043.39 

Procurement Entity Name & Code  : Dhaka Bus Rapid Transit Company Ltd. 5041 GOB : 115,957.25 

Project/Program Name & Code  : Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project (BRT Gazipur - Airport) 5234 PA : 284,086.14 
 

 

 

Package 

No. 

Description of Procurement 

Package as per DPP / TAPP 

(SERVICE) 

Unit Qty. 

Procurement 

Method & 

Type 

Contract 

Approving 

Authority 

Source of 

Funds 

Est. Cost 

(in lakh  

taka) 

Invitation 

for EOI 

Issue of 

RFP 

Signing of Contract Completion of Contract 

Target Actual Target Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
D CS-01 

Implementation of Resettlement 
Compensation for Fleet Scrapping 

of Existing Bus Operator 

 
MM 

 
300.00 

 
QCBS 

 
DBRT 

ADB, ADF, 
GEF & GOB 

 
8374.74 

 
Feb18 

 
Mar, 18 

 
Aug, 18 

  
Aug, 19 

 

Total =   8374.74 
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সংযুক্তি - ১৫; প্রল্পিক্ট ক্তিয়োক্তরং কক্তমটির কো থক্তিিরণী 

১৫/১
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 ১৫/২



 110 

 

 ১৫/৩
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১৫/৪ 
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১৫/৫ 
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সংযুক্তি - ১৬; মম ২০২০ প থন্ত ক্রমপুক্তিত ব্যয়  
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সংযুক্তি - ১৭;  প্রকে ব্যিস্থোপনোর প্রকল্পের সময় বৃক্তির সুপোক্তর  
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সংযুক্তি - ১৮; কনসোল্পেন্ট এর মোক্তসক অগ্রগক্ততর প্রক্ততল্পিদন 

১৮/১; মোক্তসক অগ্রগক্ততর প্রক্ততল্পিদন - মম, ২০২০ 

Government of Bangladesh 

Ministry of Road Transport and Bridges 

Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project (GDSUTP) Bus Rapid Transit (BRT) Airport to Gazipur- 

PROJECT BRIEF 

Status of Major Civil Works Contracts: till 31 May 2020 

Contract No.: C01 (At Grade Section) C02 (Elevated Section) 
C03 (Local Roads & 

Markets) 

C04 (Gazipur Bus 

Depot) 

Implementing 

Agency: 
RHD BBA LGED LGED 

Contractor: Gezhouba  (CGGC) Jiangsu (JTEG) Weihai (WITEC) SEL-UDC 

Contract Signed: 01 Dec 2016 17 Oct 2017 28 Sep 2017 08 Feb 2016 

Original Contract 

Amount: 
BDT 8,553.75 mill BDT 9,351.298 mill BDT 1,583.183 mill BDT 325.57 mill 

Revised Contract 

Amount 
-  BDT 1,337.77 mill BDT 373.457mill 

Mobilisation 

Advance: 
BDT 855.38 mill BDT 935.13 mill BDT158.32 mill BDT 29.138 mill 

Commencement 

Date: 
13 Apr 2017 15 Dec 2017 10 Dec 2017 23 Feb 2016 

Original 

Completion Date: 
16 Oct 2019 (917 days) 

18 Jun 2020 (917 days) 01 Jun 2019 (539 days) 
16 August 2017 

(540 Days) 

Revised 

Completion Date 
19 June 2020 (1164 days) 

(approved), 

29 Jan 2022 as per R8 Program, 

under review) 3 month interim 

EOT recommended due to 

COVID -19 

31 Dec 2021 as per R07 

Program, under review) 

3 month interim EOT 

recommended due to 

COVID -19 

10 Dec 2019 
(731days) 

(approved) 

31 July 2019 

(approved) 

(714 days) 

 

Time elapsed: 1101 days (94.5%, revised) 899 days (98.03%) 100% 100% 

Interim Payments: 
Up to IPC-22 (Feb,20) 
BDT 3,379,025,571.35 

Paid up to IPC 12 

(Mar, 20) 

1,837,570,236.97 BDT 

Up to IPC-12 (May’20) 
BDT 1,226,469,691.09 

Up to IPC-19 

(Nov’19) 

BDT 

373,009,250.00 

Physical Progress: 42.52% 29.20% 100 % 100% 

Scheduled 

Progress: 

 

49.4% 

till May 20 (as per revised work 

program R7) 

37.4% 

 till May 20 (as per 

revised Work Plan R6) 

100% 100% 

Lag in Progress: (-)7.1% (-)8.20%  
Taking Over of Works 

is on process 
TOC issued  

Reasons for Delay: -Utility shifting 

-Utility shifting 

-Obstruction of -Structures 

Land Acquisitions 

-delay in casting box 

girder 

-Congested corridor 

-Utility shifting 

-Local interference 

 

 

Funding Agencies: ADB, AFD, GEF, GOB 

Executive Agency: Road Transport and Highways Division (RTHD) of MoRTB 

Implementing Agencies: Roads and Highways Department, Bangladesh Bridge Authority, Local Government Engineering 

Department. 

Consultant: SMEC International in associations with Systra-SA, France, Brisbane City Enterprises, Australia 

and ACE Consultants Ltd, Bangladesh 
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১৮/২ 

Equipment 

Mobilisation: 

Major mobilisation is complete and 

remaining is under process 

Major mobilisation is 

complete and remaining is 

under process 

Delayed Major 

equipment mobilization 
- 

Works done 

1. Service pile-(100%) 

i) Flyover = 730 nos, 

 ii) BRT station = 73 nos 

2. Pile Cap-92nos (85.20%) 

3.Pier-89nos (83.81%) 

4. Pier Cap- 64nos (60.00%),  

5. Drainage :(70.22%) 

a) RCC Pipe =20,603m   

b) U Drain= 520m, 

Total Drainage= 21,160m,  

6. Road widening (both side) -

7,100m (22.20%) 

7. 226 no. segments of box girder 

casted. (25.20%) 

1. Service pile-900 nos. 

(48.10%) 

2. Pile cap=120nos 

(41.18%) 

3. Pier=116nos 

(40.41%) 

4.pier cap=5nos. 

(3.06%) 

5.I-Girder=   166 

nos.,(22.62%) 

7.Erection = 22nos. 

(37.39%) 

8. Drainage=6,150m 

(99.19%) 

62 roads out of 113 

roads were 

constructed 

including drainage 

and drainage slabs. 

Total 33,600m road 

length is complete of 

which bituminous 

road is 23,661m and 

CC road is 9,939m. 

24,104m side drain is 

complete. 

Main Building., 

Waste Mat 

building, 

Electrical 

Substation 

completed. ETP & 

Bus washing 

skeleton structure 

completed. 

Concrete sub-base, 

rigid pavement in 

bus parking area 

and approach road 

completed. 

*Total Project progress = 41.00% 
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সংযুক্তি - ১৯; মেব্রুয়োক্তর, ২০২০ সংক্তক্ষপ্ত অগ্রগক্তত ক্তরল্পপোট থ অনু োয়ী চুক্তির Variation 

চুক্তি CO-1 
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সংযুক্তি - ২০; প্রকল্পের ক্তষ্টয়োক্তরং কক্তমটির স োর মপ্রক্তক্ষল্পত পক্তরদ থন প্রক্ততল্পিদন (Drainage) 

২০/১ 
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২০/২ 
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 ২০/৩ 
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সংযুক্তি - ২১; Intersection Drawing
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সংযুক্তি - ২২; মেব্রুয়োক্তর, ২০২০ সংক্তক্ষপ্ত অগ্রগক্তত ক্তরল্পপোট থ অনু োয়ী চুক্তির Variation 

চুক্তি CO-2 
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সংযুক্তি - ২৩; Typical Cross Section & Drawing  

২৩/১ 
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২৩/২ 
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২৩/৩ 
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২৩/৪ 
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২৩/৫ 
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সংযুক্তি - ২৩/ক; Letter of Project Director (RHD Part)  
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সংযুক্তি - ২৩/খ;  Letter of Project Director (BBA Part)  
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সংযুক্তি - ২৪; ক্তনম থোণকোিীন  Traffic Managament
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সংযুক্তি - ২৫; পরোম থল্পকর কো থপক্তরক্তি (TOR) 

১) প্রকল্পের সম্পূণ থ এিোকো ক্তনক্তিড় পক্তরিীক্ষণ সমীক্ষোর আওতোভূি ক্তহল্পসল্পি মূল্যোয়ন করল্পত হল্পি; 

২)  প্রকল্পের পটভূক্তম, উল্পেশ্য, অনুল্পমোদন ও সংল্প োিন, প্রকে ব্যয়, িোস্তিোয়নকোি ও অর্ থোয়নসহ প্রোসংক্তগক তথ্য প থল্পিক্ষণ 

ও প থোল্পিোচনো; 

৩)  প্রকল্পের অংগক্ত ক্তিক িোস্তিোয়ন অগ্রগক্ততর িোস্তি ও আক্তর্ থক তথ্য সংগ্রহ, সরণী/ মিখক্তচল্পত্রর মোধ্যল্পম  উপস্থোপন ও ক্তিল্পিষণ 

করল্পত হল্পি; 

৪)  প্রকল্পের উল্পেশ্যোিিী অিথন, েিপ্রসু করোর িন্য গৃহীত কো থোিিী প্রকল্পের উল্পেল্পশ্যর সোল্পর্ সোমিস্যপূণ থ ক্তকনো তো 

প থোল্পিোচনো ও মতোমত প্রদোন করো; 

৫) প্রকল্পের আওতোয় সংগৃহীত ক্তিক্ত ন্ন পণ্য, কো থ ও মসিো সংগ্রল্পহর (Procurement) মক্ষল্পত্র  র্ো র্ োল্পি প্রচক্তিত আইন 

ও ক্তিক্তিমোিো ক্তপক্তপএ ২০০৬, ক্তপক্তপআর ২০০৮ এিং উন্নয়ন সংস্থোর ক্তিক্তিমোিো অনু োয়ী ক্তনল্পদ থ নো প্রক্ততপোিন করো 

হল্পয়ল্পে/হল্পে ক্তক নো মস ক্তিষল্পয় প থল্পিক্ষণ ও পল্প থোল্পিোচনো; 

৬)  প্রকল্পের আওতোয় সংগৃহীত পণ্য, কো থ ও মসিো সংক্তিষ্ট ক্রয় চুক্তিল্পত ক্তনি থোক্তরত মেক্তসক্তেল্পক ন, গুণগত মোন ও পক্তরমোণ 

অনু োয়ী প্রল্পয়োিনীয় পক্তরিীক্ষণ/ োচোইল্পয়র মোধ্যল্পম সংগ্রহ করো হল্পয়ল্পে/হল্পে ক্তক নো তো  োচোই করো; 

৭) প্রকল্পের িোস্তিোয়ন সম্পক্তকথত ক্তিক্ত ন্ন ক্তিষয় ম মন, অর্ থোয়ল্পন ক্তিিম্ব, পণ্য, কো থ ও মসিো ক্রয়/সংগ্রল্পহর মক্ষল্পত্র ক্তিিম্ব, প্রকে 

ব্যিস্থোপনোর মোন এিং প্রকল্পের মময়োদ ও ব্যয় বৃক্তিসহ ক্তিক্ত ন্ন ক্তদক ক্তিল্পিষণ, প থল্পিক্ষণ ও প থোল্পিোচনো; 

৮) প্রকল্পের আওতোয় সম্পোক্তদত মূি কো থক্রমসমূল্পহর কো থকোক্তরতো ও উপল্প োক্তগতো ক্তিল্পিষণ করো এিং ক্তিল্প ষ সেিতো 

(Success Stories,  ক্তদ র্োল্পক) ক্তিষল্পয় আল্পিকোপোত করো; 

৮.১)  মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি গোিীপুর-এয়োরল্পপোট থ) (২য় সংল্প োক্তিত) রোস্তো ক্তনম থোল্পণর 

ক্তিক্তিি ক্তিষল্পয় মতোমত প্রদোন; 

৯) প্রকল্পের আওতোয় গৃহীত কো থক্রম মটকসই করোর িল্পক্ষে মতোমত প্রদোন; 

১০) প্রকল্পের সিিক্তদক, দুি থিক্তদক, সুল্প োগ ও হুমক্তক (SWOT) ক্তিল্পিষণ এিং দুি থিতো ও চেোল্পিি মমোকোল্পিিোয়  ল্পর্োপযুি 

সুপোক্তর  প্রদোন; 

১১) উক্তেক্তখত প্রোপ্ত ক্তিক্ত ন্ন প থল্পিক্ষল্পণর ক্ত ক্তিল্পত সোক্তি থক প থোল্পিোচনো; 

১২) প্রকে সংক্তিষ্ট অন্যোন্য প্রোসক্তিক ক্তিষয়োক্তদ;  (i) প্রকে এিোকো মর্ল্পক সংগৃহীত তথ্য, এেক্তিক্তিও স্থোনীয় প থোল্পয়  কম থ োিো 

আল্পয়োিন কল্পর মূল্যোয়ন কোল্পির ক্ত ক্তিল্পত একটি মূল্যোয়ন প্রক্ততল্পিদন প্রণয়ন এিং ক্রয়কোরী সংস্থো (আইএমইক্তি) কর্তথক 

অনুল্পমোদন গ্রহণ এিং (ii) িোতীয় প থোল্পয়র একটি কম থ োিো আল্পয়োিন কল্পর মূল্যোয়ন কোল্পির প থল্পিক্ষণ (Finding) 

সমূহ অিক্তহত করো ও কম থ োিোয় প্রোপ্ত মতোমত ও সুপোক্তর সমূহ ক্তিল্পিচনো কল্পর উপর প্রক্ততল্পিদনটি চূড়োন্ত করো; 

১৩)  পরোম থক প্রক্ততষ্ঠোন চুক্তির তোক্তরখ মর্ল্পক চোর মোল্পসর মল্পধ্য সমীক্ষো সংক্রোন্ত  োিতীয় কো থক্রম চূড়োন্ত করল্পি; 

 

১৪) পরোম থল্পকর সোল্পর্ আল্পিোচনোপূি থক ক্রয়কোরী সংস্থো (আইএমইক্তি) কর্তথক আল্পরোক্তপত অন্যোন্য সংক্তিষ্ট দোক্তয়ত্ব পোিন। 
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প্রশ্নমোিো, েক ও মচকক্তিষ্ট  

িক্তরপ ও তথ্য সংগ্রল্পহ ব্যিহৃত েক সমুহ 

েক-১ 

 

প্রকল্পের নোমঃ "ল্পগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

প্রকল্পের সুেিল্প োগীল্পদর তথ্য সংগ্রল্পহর প্রশ্নমোিো (১/১) 
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প্রকল্পের সুেিল্প োগীল্পদর তথ্য সংগ্রল্পহর প্রশ্নমোিো (১/২) 
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প্রকল্পের সুেিল্প োগীল্পদর তথ্য সংগ্রল্পহর প্রশ্নমোিো (২/১) 
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প্রকল্পের সুেিল্প োগীল্পদর তথ্য সংগ্রল্পহর প্রশ্নমোিো (২/২) 
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প্রকল্পের সুেিল্প োগীল্পদর তথ্য সংগ্রল্পহর প্রশ্নমোিো (৩/১) 
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প্রকল্পের সুেিল্প োগীল্পদর তথ্য সংগ্রল্পহর প্রশ্নমোিো (৩/২) 
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েক-২ 

প্রকল্পের নোমঃ "মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

দিীয় আল্পিোচনো (FGD) 

 

এেক্তিক্তি এর স্থোন: গোিীপুর মচৌরোস্তো, উপল্পিিো.................................মিিোঃ গোিীপুর  

প্রশ্নমোিোঃ 

১। আপনোরো এই সড়ক ক্তনম থোণ/উন্নয়ন/সম্পল্পকথ অিক্তহত আল্পেন ক্তক? 

উঃ অিক্তহত আক্তে। 

২। আপনোর  িোনোমল্পত প্রকে এিোকোয় িসিোসকোরীগণ এই প্রকে িোস্তিোয়ল্পনর সোল্পর্ মকোন োল্পি িক্তড়ত আল্পেন ক্তক? তোল্পদর িক্তড়ত 

র্োকোর িরন/ক্তিি ক্ত ক্তিক ক্তি োিন মকমন? 

উঃ নোই িোনো মল্পত।  

৩। এই প্রকল্পের কো থকোক্তরতো সম্পল্পকথ আপনোল্পদর মতোমত ক্তক? 

উঃ ম োগোল্প োগ  োল্পিো হল্পি।  

৪। এই প্রকেটি স্থোনীয় িনগল্পনর িন্য ক্তকরুপ সুল্প োগ সৃক্তষ্ট করল্পি িল্পি আপনোরো মল্পন কল্পরন? 

উঃ আরোম-আল্পয়  ও িোক্তনিে।  

৫। প্রকেটি িোস্তিোক্তয়ত হল্পি স্থোনীয় চোক্তহদোর সোল্পর্ সোমিস্যপূণ থ হল্পি ক্তক? এ ক্তিষল্পয় মতোমত ক্তদন। 

উঃ হল্পি িল্পি মল্পন কক্তর।  

৬। এই প্রকেটি হওয়োর কোক্তিন আপনোল্পদর এিোকোয় মকোন ক্ষক্ততকর প্র োি মেল্পিল্পে ক্তক? (পক্তরল্পি গত/িীি-বিক্তচত্র/সোমোক্তিক) 

উঃ  োনিট িোড়ল্পি।  

৭। আপনোল্পদর মল্পত এই প্রকল্পের সিি ক্তদক ক্তক ক্তক? 

উঃ ক্ত ে, ম োগোল্প োগ। 

৮। আপনোল্পদর মল্পত এই প্রকল্পের দূি থি ক্তদক ক্তক ক্তক? 

উঃ দূি থিতো নোই। 

৯। আপনোল্পদর মল্পত এই প্রকল্পের ঝুঁক্তকপূণ থ ক্তদকক্তগুল্পিো ক্তক ক্তক? 

উঃ পোরোপোর ঝুঁক্তক, পোক্তন ক্তনষ্কো ন। 

১০। এই প্রকেটি হওয়োর েল্পি আপনোল্পদর এিোকোয় ক্তক ক্তক সুল্প োগ সৃক্তষ্ট কল্পরল্পে। 

উঃ ম োগোল্প োগ, ব্যিসো, চিোচি।  
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১১। এই সড়ল্পকর স্থোক্তয়ল্পত্বর ক্তনরোপিোর িন্য আপনোল্পদর মকোন পরোম থ র্োকল্পি তো প্রদোন করুন। 

ক্রক্তমক নং পরোম থ 

১ ও োরল্পিোক্তিং 

২ ও োরক্তিি  

৩  

৪  

৫  

 

(আপনোল্পদর সকিল্পক সহল্প োগীতোর িন্য িন্যিোদ) 

 

এেক্তিক্তি পক্তরচোিনোকোরীঃ ই ক্ততয়োক মরিো  

পরোম থক প্রক্ততষ্ঠোল্পনর নোমঃ িোসস্থোন ইক্তিক্তনয়োরস এন্ড কনসোিল্পটন্ট ক্তিঃ  

তোক্তরখঃ ০৫/০৫/২০২০  
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েক-৩ 

 

প্রকল্পের নোমঃ "মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

সল্পচতন িনগন/গণ্যমোন্য ব্যক্তির অক্ত মত (মকআইআই) 

 

মচকক্তিষ্ট 

 

১. প্রকে এিোকোর রোস্তো/িীি/কোি োট থ বতরী সম্পল্পকথ আপনোর মতোমতঃ 

উপকোক্তরতো: মিোকোি মরোি এর সোল্পর্ কক্তমউক্তনটি এর কোল্পনক ন। 

অপকোক্তরতোঃ েোত্রল্পদর িন্য আিোদো ব্যিস্থো র্োকল্পি  োল্পিো হল্পতো। 

প্রকে এিোকোর িক্তমর মূল্য মিল্পড়ল্পে ক্তক? : হোঁ মিল্পড়ল্পে।  

২. আপক্তন ক্তক মল্পন কল্পরন উি BRT হওয়োর েল্পি এিোকোর ক্ত ক্ষো ব্যিস্থোর উন্নক্তত হল্পি? 

 উঃ হোঁ হল্পি। 

৩. আপক্তন ক্তক মল্পন কল্পরন উি BRT হওয়োর েল্পি এিোকোর হোটিোিোর, মদোকোন ইতেোক্তদর উন্নয়ন হল্পি? 

 উঃ হোঁ হল্পি। 

৪. আপক্তন ক্তক মল্পন কল্পরন উি BRT হওয়োর েল্পি এিোকোর িনগল্পণর স্বোস্থে ব্যিস্থোর উন্নক্তত হল্পি? 

 উঃ হোঁ হল্পি।  

৫. আপক্তন ক্তক মল্পন কল্পরন উি BRT হওয়োর েল্পি এিোকোর িনগল্পণর কম থসংস্থোল্পনর ব্যিস্থো হল্পি? 

 উঃ হোঁ হল্পি।  

৬. আপক্তন ক্তক মল্পন কল্পরন উি BRT হওয়োর েল্পি এিোকোর িনগল্পণর ক্তনরোপদ ম োগোল্প োগ ব্যিস্থোর সুক্তিিো হল্পি? 

 উঃ হোঁ হল্পি।  

৭.  আপক্তন ক্তক মল্পন কল্পরন উি BRT ব্যিস্থো অর্ থ ও সময় সোশ্রয়ী হল্পি। 

 উঃ হোঁ হল্পি।  

৮. আপক্তন ক্তক মল্পন কল্পরন উি BRT হওয়োর েল্পি এিোকোর িনগল্পণর মেল্পনি ব্যিস্থোর উন্নক্তত হল্পি? 

 উঃ হোঁ হল্পি।  

৯. এিোকোর গরীি দুঃস্থ মক্তহিোল্পদর কম থসংস্থোন হল্পি ক্তক? 

 উঃ হোঁ হল্পি।  

১০. এিোকোর আইন-শৃঙ্খিোর উন্নয়ন হল্পি ক্তক? 

 উঃ হল্পত পোল্পর।  

১১. এই প্রকল্পের সিি ক্তদকগুল্পিো ক্তক ক্তক? 
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(ক) অর্ থনীক্ততল্পত নতুন প্রবৃক্তি যুি হল্পি।  

(খ) দ্রুততম সমল্পয়  োতোয়োত ব্যিস্থো। 

(গ) 

১২. এই প্রকল্পের দূি থি ক্তদকগুল্পিো ক্তক ক্তক? 

(ক) প্রকি িোস্তিোয়ল্পন মদক্তর।  

(খ)  

(গ) 

 

১৩. এই প্রকল্পের ঝুঁক্তকপূণ থ ক্তদকগুল্পিো ক্তক ক্তক? 

(ক) ব্যয় বৃক্তি পোল্পি।  

(খ)  

(গ) 

 

১৪. এই প্রকেটি হওয়োর েল্পি আপনোল্পদর এিোকোয় ক্তক ক্তক সুল্প োগ সৃক্তষ্ট হল্পয়ল্পে? 

(ক) নতুন চোকক্তরর িোিোর সৃক্তষ্ট হল্পি।  

(খ) কম থসংস্থোন বৃক্তি পোল্পি।  

(গ)  
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েক-৫ 

 

প্রকল্পের নোমঃ "মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

ক্তিক্তপক্তপ অনু োয়ী অর্ থ প্রিোল্পহর মচকক্তিষ্ট  

 

অর্ থ িের 

মূি/সংল্প োক্তিত ক্তিক্তপক্তপল্পত সংস্থোন 

সংস্থোর চোক্তহদো 
এক্তিক্তপল্পত 

িরোে 

আরএক্তিক্তপ মত 

িরোে 
অিমুক্তি ব্যয় 

মূি ক্তিক্তপক্তপ  সংল্প োক্তিত ক্তিক্তপক্তপ  

২০১২-১৩ ৮৭৩৪.০৯ ০.৩৩ ৩৫৩২.০০ ৩৫৩২.০০ ৩.৯০ ৩.৯০ ৩.৯০ 

২০১৩-১৪ ৮৯২২৪.১১ ৩৭৯০.১৭ ১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ৩৭১৭.২২ ৩৭১৬.৮৬ ৩৭১৬.৮৬ 

২০১৪-১৫ ৭০০৩৩.২০ ২১৭১.২৭ ৭১২২.০০ ৭১২২.০০ ১৯২৯.৩৩ ১৯২৯.৩৩ ১৯২৯.৩৩ 

২০১৫-১৬ ৩৫৬৭৬.৭৩ ১৯৬৪.১৬ ১১৫০০.০০ ১১৫০০.০০ ২৮২৩. ০০ ২৭৪৫.১৩ ২৭৪৫.১৩ 

২০১৬-১৭ ৩১৬.৭৫ ১৮৩৫৯.৯০ ৫৯০০০.০০ ৫৯০০০.০০ ১৮৩২৬.০০ ১৭৮৭৮.৬১ ১৭৮৭৮.৬১ 

২০১৭-১৮ - ১০৫৮৫৩.৩৮ ৬৯২০৬.০০ ৬৯২০৬.০০ ১৮৭৮২. ০০ ১৭৮৫০.৫৮ ১৭৮৫০.৫৮ 

২০১৮-১৯ - ১৭৪৭৮০.৩৪ ৬৫৩৪৪.০০ ৬৫৩৪৪.০০ ৪৮২৯০.০০ ৪৭৭৬৩.৩৫ ৪৭৭৬৩.৩৫ 

২০১৯-২০ 

(ল্পম, ২০২০) 
- ১১৯৯১২.৮৮ ৪৫৬৪৩.০০ ৪৫৬৪৩.০০ ৩৭০৬৫.০০ ৩৪২৩২.০০ ২০১০৭.১৬ 

মমোট ২০৩৯৮৪.৮৮ ৪২৬৮৩২.৪৩ ২৭১৩৪৭.০০ ২৭১৩৪৭.০০ ১০৯৩৩১.৪৫ ১২৬১১৯.৭৬ ১১১৯৯৫.৩৫ 
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েক-৭ 

প্রকল্পের নোমঃ "মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

দরপত্র ও ঠিকোদোর ক্তনল্পয়োগ সংক্রোন্ত তথ্য (চুক্তি CO2, BBA) 
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েক-৭ 

প্রকল্পের নোমঃ "মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

দরপত্র ও ঠিকোদোর ক্তনল্পয়োগ সংক্রোন্ত তথ্য (চুক্তি CO3, LGED) 
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েক-৭ 

প্রকল্পের নোমঃ "মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

দরপত্র ও ঠিকোদোর ক্তনল্পয়োগ সংক্রোন্ত তথ্য (চুক্তি CO4, LGED) 
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েক-৯ 

 

প্রকল্পের নোমঃ "মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

আক্তর্ থক প্রক্ততল্পিদন (প্যোল্পকি-CO2, BBA) 
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েক-৯ 

 

প্রকল্পের নোমঃ "মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

আক্তর্ থক প্রক্ততল্পিদন (চুক্তি CO3, LGED) 
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েক-৯ 

 

প্রকল্পের নোমঃ "মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

আক্তর্ থক প্রক্ততল্পিদন (চুক্তি CO4, LGED) 
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েক-১০ 

 

প্রকল্পের নোমঃ "মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

ঠিকোদোরী প্রক্ততষ্ঠোল্পনর ব্যিস্থেোপনো (প্যোল্পকি-CO2, BBA) 
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েক-১০ 

 

প্রকল্পের নোমঃ "মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

ঠিকোদোরী প্রক্ততষ্ঠোল্পনর ব্যিস্থেোপনো (চুক্তি CO4, LGED) 
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েক-১১ 

 

 

প্রকল্পের নোমঃ "মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

িের ক্ত ক্তিক আক্তর্ থক সংস্থোন, ম ৌত অগ্রগক্তত, প্রকৃত িরোে, অিমুক্তি ও ক্রমপুক্তজিত অগ্রগক্তত  

(িক্ষ টোকোয়) 

 

অর্ থ িের 

মূি/সংল্প োক্তিত অনুল্পমোক্তদত 

ক্তিক্তপক্তপল্পত সংস্থোন 

অগ্রগক্তত ক্রমপুক্তিত অগ্রগক্তত 

আক্তর্ থক  আক্তর্ থক  

আক্তর্ থক ম ৌত িরোে 
ব্যয় (টোকো) 

(%) 

সমপ থণ 

(টোকো) 

(%) 

অক্তিথত 

(%) 
িরোে 

ব্যয় 

(%) 

ম ৌত 

(%) 

২০১২-১৩ 0.33 0.33 3.90 3.90 - 100%    

২০১৩-১৪ 3790.17 3790.17 3717.22 3716.86 ০.৩৬ 100%    

২০১৪-১৫ 2171.27 2171.27 1929.33 1929.33 - 100%    

২০১৫-১৬ 1964.16 1964.16 2823.00 2745.13 ০.৯৮ 97%    

২০১৬-১৭ 18359.90 18359.90 18326.00 17878.61 ৩.১১ 98%    

২০১৭-১৮ 105853.38 105853.38 18782.00 17850.58 ২৪২.৩৫ 95%    

২০১৮-১৯ 174780.34 174780.34 48290.00 47763.35 ১০৪.৪২ 99%    

২০১৯-২০ 119912.88 119912.88 ৩৭০৬৫.০০ ২০১০৭.১৬ - 
54% 

(মে-২০২০ পর্যন্ত) 
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েক-১২ 

 

 

প্রকল্পের নোমঃ "মগ্রটোর ঢোকো সোসল্পটইল্পনিি আরিোন ট্রোন্সল্পপোট থ প্রল্পিক্ট (ক্তিআরটি, গোিীপুর - এয়োরল্পপোট থ)” 

 

 

িক্তম অক্তিগ্রহল্পণর পক্তরিীক্ষণ েক  

 

 

 

 

 

 

 

  

প্যোল্পকি 

নং 

ক্তিক্তপক্তপ অনু োয়ী প্রস্তোক্তিত িক্তম অক্তিগ্রহণ িোস্তি অক্তিগ্রহণ িক্তম অক্তিগ্রহল্পণর ক্তিিল্পম্বর কোরণ মন্তব্য 

িক্তমর 

পক্তরমোণ 
তোক্তরখ সময়সীমো 

িক্তমর 

পক্তরমোণ 
তোক্তরখ ব্যক্তয়ত সময় 

প্রক্তক্রয়ো করণ 

িটিিতো 

অর্ থ 

পক্তরল্প োি 

ক্তিিম্ব 

মোিিো/মমোকেমো  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ এিং 

২ 

৪.২০ 

একর 

২০১৮ সোি 

প থন্ত 
১২ মোস প্রোয় 

৩.৮৭৭ 

একর 

২০১৯ সোি 

প থন্ত 
৩০ মোস প্রোয় ∙ × 

ক্ষক্ততগ্রস্ত িক্তম ও 

অিকোঠোল্পমোর 

পক্তরমোন কমোল্পনো 

এিং প্রক্তক্রয়োগত 

কোরল্পণ ক্তিিম্ব হয়। 
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প্রকে পক্তরচোিকল্পদর প্রল্পশ্নোির (RHD) 

 



 154 
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প্রকে পক্তরচোিকল্পদর প্রল্পশ্নোির (BBA) 

 



 156 
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প্রকে পক্তরচোিকল্পদর প্রল্পশ্নোির (LGED) 

 



 158 
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পরামর্ শক সংস্াাঃ 

বাসস্ান ইঞ্জিঞ্জনয়াস শ এন্ড কনসালটেন্টস ঞ্জলাঃ 

এবং 

ইঞ্জিঞ্জনয়াস শ এন্ড প্ল্যাঞ্জনং কনসালটেন্টস ঞ্জলাঃ 

বাড়ী ২১/ঞ্জব, ররাড # ১৬ (পুরাতন ২৭), ধানমঞ্জন্ড, ঢাকা-১২০৯ 


